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ፓርቲያዊ ስብእናን ከኢህአዴግ ይማሩታል እንጂ ከጭንጋፉ 
ቅንጅት አይወርሱትም!! 

(፩) 

ዮናስ 11-20-14 

  

የኢትዮጵያ ህዝቦች በተግባራዊ ምርጫ ወሳኝ የሥልጣን ምንጭና ባለቤቶች መሆናቸውን 

ያረጋገጡት በ1984 ዓ.ም ሚያዚያ ወር ላይ ተደርጎ በነበረው የቀበሌና የወረዳ ምክር 

ቤቶች ምርጫ ነው፡፡ እንደሚታወቀው የሽግግር መንግሥቱ ዓላማ አገሪቱ የምትመራበትን 

ህገ መንግሥት በህዝብ ተሳትፎ ማፅደቅና በህዝብ ምርጫ ለሚቋቋመው መንግሥት 

አስፈላጊውን ፖለቲካዊና ህጋዊ ቅድመ ሁኔታ ማሟላት በመሆኑ ኢህአዴግ ሰላሳ ሁለት 

ያህል በሰላም ለመታገልና ለመወዳደር የወሰኑ ድርጅቶችን ጋብዞ በጋራ የሽግግር 

መንግስት እንዲያቋቁሙ ካደረገ በኋላ የሽግግር መንግሥቱ የሚመራበት ፕሮግራም 

በሁሉም ተሳታፊ ፖርቲዎች ስምምነት ላይ የተደረሰበትና የጋራ አቋም ላይ የተመሰረተ 

ዝቅተኛ ፕሮግራም ወይም የሽግግሩ ወቅት ቻርተር ተብሎ የሚታወቀውን ሰነድ 

ከተዘጋጀና ከፀደቀ በኋላ ነው፡፡ 

 እንግዲህ ይህ የመጀመሪያው ሊባል የሚቻለውና የኢትዮጵያ ህዝቦች በተግባራዊ ምርጫ 

ወሳኝ የስልጣን ምንጭና ባለቤት መሆናቸውን ያረጋገጡበት የቀበሌና የወረዳ  ምክር 

ቤቶች ምርጫ  ነው፡፡ 

ከዚህና በህዝብ ምርጫ መንግሥት ለመመሥረት የሚያስችል መደላድል በኋላ በ1986 

ዓ.ም የተለያዩ ፓርቲዎችና የግል ተፎካካሪዎች የተወዳደሩበት የህገ መንግሥት ጉባኤ 

አባላት ምርጫ የተካሄደ ቢሆንም በህዝብ ምርጫ መንግሥት ለመመስረት የሚያስችል 

አገር አቀፍና ክልላዊ ምርጫ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደው ህገ መንግሥቱ ከፀደቀ በኋላ 

በግንቦት ወር 1987 ዓ.ም ላይ ነው፡፡  

በአንድ አገር የተረጋጋ የዴሞክራሲ ሥርዓት ለማስፈን የሚቻለው ፓርቲዎች በሚገነባው 

ሥርዓት መሰረታዊ ባህሪያት በተለይም በህገ መንግሥቱ ይዘት ላይ ተስማምተው  

ሲያድሩ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ 
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በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ውስጥ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ያለው ግንኙነት ሰላማዊና 

በነፃ ውድድር ላይ የተመሰረተ ወይም ደግሞ በመጠፋፋት  እና ግጭት ላይ የተመሰረተ 

መሆኑ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ የተረጋጋ ወይም በሁከት የሚናጥና ለአደጋ የተጋለጠ 

እንዲሆን የማድረግ ውጤት የሚያስከትል ነው፡፡ 

በአንድ በኩል ህገመንግሥታዊ ስርዓቱ ትክክለኛ በመሆኑ መቀጠል አለበት የሚሉ፣ በሌላ 

በኩል ደግሞ ህገመንግሥታዊ ሥርዓቱ በውድም በግድም መፍረስ አለበት የሚሉ ፈፅሞ 

የማይቀራረቡ አቋሞችን የያዙ ፓርቲዎች በሚኖሩበት አገር የተረጋጋ ዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት መገንባት እንደማይችል የታወቀ ነው፡፡ 

በአንፃሩ ሁሉም ፓርቲዎች ህገመንግሥታዊ ስርአቱን ተቀበለው በፖሊስና ስትራቴጂ ደረጃ 

የሚታዩ የአማራጭ ልዩነታቸውን በሰላማዊ መንገድ የሚገልፁበት ሥርዓት ደግሞ 

በተረጋጋ የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትና በአገሮች ሰላማዊ ውስጣዊ ጉዞ እጅግ 

የተመቸ ሁኔታን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ይታወቃል፡፡ 

በፖለቲካ ፓርቲዎች የሥራ እንቅስቃሴ ውስጥ ተባብሮ መስራት የተለመደና ለቻሉቱ 

ደግሞ ግባቸውን ለመምታት ወሳኝ መንገድ  መሆኑ ይታወቃል፡፡በሌላ በኩል ግን 

ትብብርን በራሱ ግብ አድርገው የሚንቀሳቀሱ ካሉ ጉዳቱ የበለጠ እና ከነበሩበትም ወደ ኋላ 

የሚወስድ መንገድ እንደሚሆን በንድፈ ሃሳባም ሆነ በተግባርም የተረጋገጠ ጉዳይ ነው፡፡ 

የመተባበርን ፖለቲካዊ ጥቅምና ኪሣራ በተመለከተ ማረጋገጫ ለመፈለግ የትም መሄድ 

ሳያሻንም እዚሁ በሃገሬ ከሚገኙ ገዢውን ጨምሮ ተቃዋሚዎቹን በትዝታ እና በዛሬ ላይ 

ቆመን በጥቂቱ መቃኘት ይበቃናል፡፡የአራት ብሔራዊ ድርጅቶች ጥምረት የሆነውን 

ኢህአዴግ ጨምሮ በርካታ ፓርቲዎች በተለይም ባሳለፍናቸው 10 ዓመትት ውስጥ በርካታ 

ጥምረቶችን መፍጠራቸው ይታወቃል፡፡ ያም ሆኖ ግን ከገዢው ሥርዓተ መንግሥት 

ግንባራዊ ጥምረት ባሻገር ሌሎቹ የአንድ ሰሞን አጀንዳ ከመሆን ፈቀቅ ማለት 

አለመቻላቸውም እንዲሁ እሙን ነው፡፡ ስለሆነም ትብብርን ወይ ይማሩታል እንጂ 

እንደማይታደሉት ለፓርቲዎቻችን ማሳያ እያቀረብን ብናሄስ ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ግንባታ ሂደቱ እንደ ዜጋ እነደ ሁነኛ  አስተዋጽ ይቆጠርልናል፡፡ ከላይ ለመጠቆም 

እንደተሞከረው በትብብር ያለመውን ግብ መምታት የቻለው ኢህአዴግ ትብብርን በራሡ 

ግብ ባለማድረጉና ለፕሮግራሙ ማስፈጸሚያ በማዋሉ በመሆኑ ሌሎቹና ለዲሞክራሲያዊ 

ሥርዓት በዴሞክራሲያዊ መንገድ እንታገላለን የሚሉቱ ከዚህና ከተሳካለቱ ሊማሩ 
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ሲገባቸው፤ ትብብርን ለመታደል መሻታቸው ከመቀመቅ እየተከተታቸው በመሆኑ 

ከመቀመቅ እየከታተቸው ያለውን አፈንጋጭ መተባበርና ኢህአዴግ ግቡን እንዲመታ 

ያስቻለውን ትክክለኛ የመተባበር መንገድ ይማሩበት ዘንዳ ይህ ጽሁፍ ይተርካል፡፡ 

ለትርክታችን መነሻ የሚሆነን እና ወደ ኋላ ትዝታችን የሚወስደን ከሰሞኑ የመጣውና 

ዘጠኝ ፓርዎችን ያቀፈው ትብብር ነው፡፡ይህ ሥብሥብ በጋራ ለመስራት ስለመወሰኑ 

መነሻ የሆኑትን እና የሃገሪቱ  አጠቃላይ ፓለቲካዊ ሁኔታ ብሎ ያመነበትን አቋም ከሰሞኑ 

ባወጣው ባለ 13 ገጽ ሠነድ ይፋ አድርጓል፡፡ ስለሆነም መነሻቸውን እና የሠነዱን ይዘት 

ከርዕሰ ጉዳያችን አንጻር በአጭሩ መመልከት ተገቢነት ይኖረዋል፡፡ 

ከላይ በተመለከተው አግባብ በመድበለ ፓርቲ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ውስጥ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚና እጅግ የጎላና በአግባቡ ተለይቶ የተቀመጠ ነው፡፡ዋናው ነገር 

ፓርቲዎች በሚያደርጉት ንቁ ተሳትፎ የግንባታ ሂደቱን ከማፋጠናቸው ባሻገር በዋናነት 

በህግ አግባብ ተወዳድረው በማሸነፍ ፕሮግራማቸው ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችላቸው 

መሆኑ ይታወቃል፡፡ ስለሆነም የፖለቲካ ፓርዎች በትብብር ለመሥራት ሲፈልጉ ቀድሞ 

ነገር ተመሣሣይ ፕሮግራም እንዳላቸውና ርዕዮት አላማቸውም የተጣጣመ ወይም በሂደት 

ሊጣጣም የሚችል መሆኑን ማረጋገጥ የሚጠበቅባቸው መሆኑም አያጠራጥርም፡፡ ከዚህ 

ውጭ የሆነ መተባበር ግን ጉዳቱና ኪሳራው ተባበርን ለሚሉትም ሆነ ዴሞክራሲያዊ 

ስርአትን ለመገንባት ለምትፍጨረጨር ሃገር ከፍ ያለ ይሆናል፡፡ስለሆነም መተባበር ስለ 

ፖለቲካ ፕሮግራም ግብ እንጂ ስለ ጠላቴ ጠላት ማዕቀፍ ከሆነ ሲጀመርም ህዝብና ሃገርን 

ከነበሩበትም እንዲወርዱ መፍቀድና በኋላም (በተለያየ ፕርግራም የተጠፈጠፉ ናቸውና) 

በስልጣን ሽኩቻ ከሚመጣው ሃገራዊ ውድመት ህዝቡን የገፋቱ ቀማሽ ማድረግ እንደሚሆን 

አያጠያይቅም፡፡እነዚህና ለዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆኑን ዘጠኝ ፓርቲዎች መተባበራቸው 

በራሡ በምርጫ ዋዜማ ላይ መሆኑ በሠነዳቸው ላይ በመመልከቱ የመተባበራቸው ግብ ምን 

ሊሆን እንደሚችል መገመት አይከብድም፡፡ስለሆነም በዚህና ባለ 13 ገጽ በሆነው ሠነዳቸው 

የመተባበራቸው ዋነኛ መነሻ በምርጫ ወቅት ከሚደርስ የድምጽ መከፋፈልና መበጣጠስ 

ገዢ ሥርዓቱን  ተጠቃሚ ላለማድረግ ያለመ መሆኑ ተመለክቷልና ዋና ማጠየቂያችን 

ይሆናል፡፡ ይህ በራሱ ለዴሞክራሲያዊ ስርአት እንታገላለን ለሚሉ ፓርቲዎች ግብ 

ካለመሆኑም በላይ ይህንንም እንኳ ለማሳካት የሚያስችል ቁመና ላይ አለመሆናቸው ደግሞ 
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ወደኋላ እኛ ልናነሳ ከምንችለው ማሳያዎች ባሻገር በሠነዳቸው ላይ እራሳቸው ማስፈራቸው 

ነው አጠያያቂ የሚሆነው፡፡  

የተቃዋሚ ፓርቲዎች በጥምረት ለመታገል የሚያደርጓቸውና ያደረጓቸው እንቅስቃሴዎች 

ሁሉ በክሽፈት የሚጠናቀቁት የጠራና የጋራ የሆነ ሃሳብ የሌላቸው በመሆኑ፤ የጋራ ዓላማ 

የሌላቸውና ቢኖራቸው እንኳ ግልጽ አለማድረጋቸው፤ የጋራ ተግባራትን የማይወጥኑ 

በመሆኑ እና በፍላጎት የሚመሩ በመሆናቸው እንደሆነ የሚያመላክተው ዘጠኙ ፓርቲዎች 

ይፋ ያደረጉት ሠነድ፤ እነዚህ ፓርቲዎች ወደዚህ የትብብር መንደር ከመምጣታቸው 

አስቀድሞ የሃገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በቂ ትንተናና 

ውይይት ሳያደርጉ በችኮላ መንገድ ወደጋራ ሥራ መግባታቸው፣ ለሁለት ጽንፈኞች ትግል 

አመቺና አሳታፊ አማካይ የፖለቲካ ሜዳ አለመፍጠራቸው ለሃገሪቱ ችግሮች መፍትሄ 

ለመስጠት የገዢውን ፓርቲ መንገድና ሥልት መከተላቸው፣ ካረጀውና ካፈጀው የፖለቲካ 

ስልጣን ጥያቄና ለውጥ ታሪክና ልምድ ፣ የሃሰቦች ልዩነትቶችና ቅራኔዎች ላይ ሃሳብን 

መሠረት ካደረገ ክርክርና መማማር ይልቅ መፈራራጅና መከፋፈል ወይም በይሉኝታ 

ታስሮ መቀመጥን እንደ አመራጭ የሚወስዱ ስለመሆናቸው ዘጠኙም ፓርቲዎች 

ተወያይተው መስማማታቸውን እና ፓርቲዎቹ የሚገለጹበት ግምገማ መሆኑን በሠነዱ 

አስፍረዋል፡፡ 

በሠነዱ የሠፈሩት የግምገማ ነጥቦች ዘጠኙን ፓርቲዎች ብቻ የተመለከቱ ይሁን ሌሎቹን 

በሰነዱ በግልጽ ባይመለከትም ከላይ ከተመለከቱት የተቃዋሚውን ስብስብ የተመለከቱ 

ጉዶች ተጨማሪ ጉዶችም በሠነዱ ተመልክተዋል፡፡ 

የአቅም ውስንነት ፣ የገዢውን ፓርቲ የመከፋፈል ፖሊሲ ተግባራዊነትና ዘርፈ ብዙ 

ፖለቲካዊ ተጽእኖ  ያገናዘበ ተመጣጣኝ ዝግጅት አለማድረግ፣ ካለፈው በመማር 

በድክመቶችና ውስንነቶች የተቀመጡ የመፍትሄ ሃሳቦችን ተግባራዊ አለማድረግ፣ 

ለዲያስፖራ አሉታዊ ተጽእኖ በራቸውን ክፍት ማድረግና  የመሳሳሉቱ የፓርቲዎቹ 

መገለጫ ስለመሆናቸው የሚጠቀሰው ሠነድ፤ ፓርቲዎቹ እስካሁን አብረው ለመስራት 

ስላልቻሉባቸው እንጂ አሁን በጋራ ለመስራት ስለበቁባቸው ምክንያቶች ያሰፈረው ነገር 

የለም። የእነዚህ ፓርቲዎች ምርጫ ሲደርስ ብቻ የመተባበርን ጉዳይ ማንሳታቸው፤ 

ስለመተባበር ፓርቲዎቹ በነጠላ ያላቸው ታሪካዊ ሁነት ለትብብር ከተጠየቁቱ ሁለቱ  

(መድረክና አንድነት)(የዛሬን አያድርገውና አንድነትም የመድረኩ አባል የነበረ መሆኑ 
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ይታወቃልና) እምቢኝ ማለታቸው እና እራሳቸው ስለእራሳቸው መስክረው በሠነዱ 

ያሠፈሯቸውና ከላይ የተመለከቱት ነጥቦች በራሳቸው ሳይጸነሱ ስለመጨንፈጋቸው 

የሚያመላከተን ነው፡፡ 

ከመራጩ የሚገኘውን ድምጽ እርስበርስ ላለመቀራመትና ለገዢው ፓርቲ የአሸናፊነትን 

እድል ለመንፈግ ያለመው የዘጠኙ ፓርቲዎች ትብብር ለዚህና መንፈግን ግብ ላደረገ 

ትብብርም እንኳ ሊሆን የሚችል ቁመና የሌላቸው ስለመሆኑ እራሳቸውም በሠነዱ 

አስፍረዋል፡፡ 

ባለፉት 23 ዓመታት ህዝብ ከጥርጣሬና ጥያቄዎች በሙሉ ልብ የሚቀበለውና አስፈላጊወን 

መስዋእትነት ሊከፍልለት የሚችል መሪ ፓርቲ ማቅረብ አለማቻሉን፤ የሚገልጸው ሠነድ 

በአንጻራዊነት ‹‹ለመንፈሱ›› ሽሚያ የተገባበት የ97ቱ ቅንጅትም ቢሆን እምነት 

ቢጣልበትም በቃሉ አልተገኘም ሲል የ97ቱ ቅንጅት ቢያንስ መሪ ፓርቲ መሆን ይቻለው 

እንደነበር በሚያጠይቅ መልክ ሠነዱ አመልክቷል፡፡ መሪ ፓርቲ እንደሌለ ወይም ባለፉት 

23 አመታት እንዳልተስተዋለ የሚያወሳው ይህ ሠነድ ገዢውን ፓርቲ የሚጨምር እንደሆነ 

በሚጠቁም አግባብ ሲሆን ፤አሁንም ገዢውን ፓርቲ የሚመለከትም እንደሆነ በሚያመላከት 

አግባብ ሁሉም ፓርቲዎች ከጥላቻ ፖለቲካ እና አፍራሽ መንገድ እንዲወጡ እና በዚህ 

መንገድ ለደረሰው ጥፋትም ሱባኤና ንስሃ እንዲገቡ በመጠየቅ ይደመደማል፡፡ 

ስለሆነም ለህዝብ ችግሮች የገዢውን ፓርቲ መንገድ መከተል በራሱ ችግር ስለመሆኑ ከላይ 

በተመለከተው አግባብ የፓርቲዎቹ አቋም በመሆኑ፤ መሪ ደርጅት የሚሆን ፓርቲ ባለፉት 

23 ዓመታት አለመገኘቱን ፤ የ97ቱ ቅንጅትን ዕድል የነበረው መሆኑን ማጠየቃቸው 

እንዲሁም የኢህአዴግ ለከፋፍለህ ፖሊሲ ተጋልጠናል ማለታቸውን የተመለከቱ አቋሞች 

በዋናነት ማሄስ ከርዕሰ ጉዳያችን አኳያ ተገቢ ይሆናል፡፡ 

ተገቢነቱ ላይ ከተስማማን ዘንዳ ስለመተባበርና ስለመቀናጀት ችግሮች ፓርቲዎቹ 

ካነሷቸውና ከላይ ካየናቸው መገለጫዎችም ባሻገር የሆኑ ሃቆችን ወደኋላ ተመልሰን 

ማየት፤የዘጠኙን ፓርቲዎች ማንነትና ታሪካዊ ዳራም በተለየ መልኩ መፈተሽ፤ከዚያም 

ትብብርን የሚማሩት እንጂ የማይታደሉት እንደሆነ ከገዢው ፓርቲ ልምድና ተጨባጭ 

ቁመና አኳያ ማየት ፤ በአናቱም ስለመሪ ድርጅት መታጣት ያስቀመጧቸውን እና 

ስለከፋፍለህ ፖሊሲ ያወሱትን ጉዳይ በደንብ ማብራራት በዚህም መነሻ የ97ቱን ቅንጅት 
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የመሪ ድርጅትነት ዕድል የተመለከቱ ተጠየቆች ከስሜት በጸዳና በዴሞክራሲያዊ አግባብ 

ማጠየቅ ግድ ይለናል፡፡ 

ስለሆነም እኛም መነሻችንን የ97ቱ ቅንጅትና ህብረት ላይ አድርገን ከዚያ በኋላ 

የተፈጠሩትን እና የከሰሙ ትብብሮችንም አንስተን መነሻና ግባቸውን ካጣራን በኋላ 

ትብብር የሚማሩት እንጂ የማይታደሉት እንደሆነም እነርሱን ባየንበት መንገድ ገዢ 

ሥርዓቱን እና የመሪነት እውቅናውን ለማግኘት የቻለባቸውን ምክንያቶች በተለይም 

ከህዝቡ ተጨባጭና ቀጥተኛ ተጠቃሚነት ጋር እያንሰላሰልን በመተረክ ጉዳያችንን 

እናሳርጋለን፡፡         

በተለይም እንደ ገዢው ፓርቲ የተቃዋሚዎቹ ጎራ እና ከነዚሁ ጎን የተሰለፉቱ ፕሬሶች 

በምርጫ 97 ያሳዩት የፖለቲካ ውሥልትና ጎልቶ የተሥተዋለው ከምርጫው በኋላ እንደሆነ 

ሲወሳ በምርጫ 2002 ደግሞ የአመፅን መንገድ የጀመሩት ገና ከዋዜማው እንደሆነም 

ተመልክቷል፡፡ ስለሆነም ድህረ ምርጫ 97ን እና ቅድመ ምርጫ 2002ን በጥቂቱ በማንሳት 

አሁን ደግሞ በምርጫ 2007 ዋዜማ ላይ ያለውን የህዳሴ ጉዞ ከተቃዋሚዎቹ ውዝግብ አኳያ 

እንመለከታለን፡፡ 

በሦሥተኛው አገራዊ ምርጫ ፉክክሩ፣የድምፅ መሥጠትና የቆጠራ ሂደት ሁሉም በሠላም 

መጠናቀቁን ተከትሎ አሸናፊው ወገን ቢለይም ተቃዋሚው ሃይል በተለይም ቅንጅትና 

ህብረት አሁን ደግሞ መድረክ በሚባለው ፓርቲ ሥር የተጠለሉቱ ሃይሎች ውጤቱን በፀጋ 

ለመቀበል አልፈቀዱም፡፡  

ውጤቱን በተመለከተ ሃላፊነትና ሥልጣን የተሰጠው አካል ባደረገው የማጣራት ስራ 

(በገዢውም ሆነ በተቃዋሚው በኩል የቀረቡ ታዛቢዎችን በማካተት) የተቃዋሚዎቹ 

የአሸንፈናል አዋጅ ተገቢነት እንደሌለውና ጥቂት በሚባሉ ቦታዎች ላይ ደግሞ ምርጫ 

እንዲደገም በመወሰኑ ቀድሞውኑም ቢሆን በአቋራጭ ሥልጣን የቋመጠው ሃይል ለህግ 

አልገዛም ባይነቱን ቀጠለበት፡፡ 

እነዚህ አሁን በመድረክ ጥላ ሥር የሚገኙትና  በ3ኛው ምርጫ ክፍለ ጊዜ በቅንጅትና 

በህብረት ሥር የነበሩት ሃይሎች በወቅቱ በያዙት የዜሮ ድምር ፖለቲካ ቀጥለው አመፅ 

በመቀስቀስ ወደሥልጣን ለመምጣት ያላቸውን ውጥን እውን ለማድረግ፣ በቀን ቢያንሥ 

ከሦሥት ጊዜ በላይ የፕሬስ መግለጫ በመስጠት አመፁን ለማጋጋል ያላሰለሰ ጥረት 
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ማድረጋቸውን አንዘነጋም ፡፡ይህንኑም የወቅቱ የኢህአዴግ የምርጫ ኮሚቴ ሰብሳቢ በሁለት 

ምርጫ ወጋቸው ላይ እንዲህ ሲሉ ይገልፁታል፡፡ “አብዶ ማሳበድ የሚያውቀው የኢትዮጵያ 

የግል ፕሬስ የቅንጅትን የጧትና ማታ መግለጫዎች በሰፊው ያራግባል፡፡”  

ከዚህ በመነሳት  የግል ፕሬሱና ተቃዋሚው ድህረ ምርጫ 97 ከህግ የበላይነት በላይ 

በመሆን ህግንና ህገወጥነትን በማጣቀስ የተቋማትን ህጋዊና ሉአላዊ ስልጣን ከመጋፋት 

ጀምሮ ገዢው ፓርቲንም ሆነ መንግሥት አልፎም የባለሥልጣናትን የግል ጉዳይ ሳይቀር 

በማንሳትና ጮሀው በማጯጯህ ሃገሪቷን ለትርምስና ወንበሩን ለራሳቸው   ቢመኙም 

በአለም አቀፍ ደረጃ የጥላቻና የአመፅ ፖለቲካ ወደጎን ተገፍቶ የሰለጠነ የውይይትና 

የድርድር ባህል ወሳኝ ቦታ እየያዘ መምጣቱን በተገነዘበው ህዝብና ባስገነዘበው መንግሥት፣ 

የጥላቻና የአመፅ ፖለቲካ፣ ምርጫን የአመፅ መሳሪያ ማድረግና በምርጫ ሰበብ ሁከት 

መቀስቀስ ፀረዴሞክራሲያዊነትና ዘመን ያለፈበት ፈሊጥ መሆኑን በተገነዘበው ህዝብ 

አማካኝነት ምኞታቸው ሁሉ  ከሽፎ ጉዞ ወደ ቃሊቲና ወደ ህዳሴ ሆነ፡፡ 

የነውጠኛው አመራር በይቅርታ ከተፈታ በኋላ ገሚሱ በይፋ የአሸባሪ ቡድን አደራጅቶ 

ስንቀሳቀስ ገሚሱ ደግሞ ላመለጠችው  ወንበርማ ዋንጫ እንደገና ለመፋለም ግንባር ፈጥሮ 

መድረክ በሚል መለያ ቢንቀሳቀስም ነገሩ ያደቆነ ሰይጣን ሆነና አሁንም እንደገና 

ህገወጥነትን እያጣቀሱ መቀጠልንና ምርጫውን ገና ከዋዜማው ማጠልሸት ጀመሩ፡፡ በዚሁ 

የውግዘትና የአመጽ ፓለቲካ በቅንጅት  ዶቅነው በመድረክ የቀሰሱት ሃይሎች የምርጫ 

2002  የመራጮች ምዝገባና ቅስቀሳ ሳይጀምር “ካሸነፍን ትክክል ነው ከተሸነፍን ግን 

ተጭበርብሯል” የሚል ፊሽካቸውን ነፉ፡፡  

የዜሮ ድምር ስብስቡ ከላይ በተገለፀው መልክ ምርጫ 97 ላይ በዜሮ ቢሸነፍም በተለይም 

የስብስቡ አደራጅ የሆኑት አንዳንድ አለም አቀፍ ድርጅቶችና በነፃ ፕሬስ ስም የተቋቋሙ 

ሃገር በቀል ጋዜጦች ከምርጫ 2002 ወደኋላ 2 ዓመት ቀደም ብለው መድረክ የተባለ 

ጠንካራና የብዙ ፓርቲዎች ጥምረት የሆነ ፓርቲ መወለዱን በይፋ  ማወጅና ማራገብ 

ቢጀምሩም መድረክ የተባለው ፓርቲ ከወዴት እነዳለና አመጣጡም ከወዴት እንደሆነ 

ሳይታወቅ ቢቆይም  በምርጫ 2002 ዋዜማ ላይ የተለመደውንና በምርጫ 97 በዜሮ 

የተሸነፈበትን የቅንጅት አጀንዳ ይዞ ብቅ አለ፡፡ 
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ሆኖም ይህ ፓርቲና ስብስቡ ልክ እንደ ምርጫ 97ቱ ቅንጅት ቅጥ አምባሩ የጠፋና 

የሚያስተሳስርና አንድ የሚያደርገው ቀጭን ገመድ እንኳ የሌለው መሆኑ ገና ከመነሻው 

ግልፅ ነበር፡፡ ይህንንም አቶ በረከት በሁለት ምርጫ ወጋቸው ላይ እነዲህ ይገልፁታል” 

አንዱ ሶሻል ዴሞክራቲት ነኝ ይላል፡፡ ሌላው ደግሞ ሊበራል ዲሞክራት ነኝ ይላል፡፡ 

አንዱ የኦሮሞ ህዝብ በቁመቱና በወርዱ ልክ መብቱ አልተከበረለትም ይላል፡፡ ሌላው 

ኢህአዴግ የሚባል ድርጅት ለብሔር ብሔረሰቦች ከልክ በላይ መብት ሰጥቶ አገሪቱን 

ሊያፈራርሳት ነው ይላል፡፡አንዱ የሚናገረውን ሌላው ያፈርሰዋል፡፡ ደግሞ እንደገና ሌላው 

ያፈረሰውን አንዱ ሊገነባ ይውተረተራል፡፡ ከኦሮሚያ ፈልቀናል የሚሉት ዶ/ር መራራ፡አቶ 

ቡልቻና ዶ/ር ነጋሶ የሶስት የተለያዩ ደርጅቶች ባለቤት ሆነው ስለመድረክ ጥንካሬ 

ያወራሉ፡፡ - - -“ 

ስለሆነም ይህ ሁኔታ በመንግስትና በህዝብ ቁርጠኝነት በቁጥጥር ስር የዋለውን የድህረ 

ምርጫ 97 አመፅ ለመድገም የተደረገ ሴራ መሆኑን መንግሥት በመገንዘብና እነሱም በዛ   

ወቅት የጠፋው ሰውና ንብረት መጥፋት የሌለበት መሆኑን በመገንዘብ የጋራና ሁሉንም 

ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሊያግባባ የሚችል የፓለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ስነምግባርና ደንብ 

ማዘጋጀት እንዳለበት በኢህአዴህ በኩል ጥሪ የቀረበ ሲሆን እንደተፈራውም ሌሎቹ 

ፓርቲዎች አለም አቀፍ ተሞክሮዎችን እና የሃገራችንን ተጨባጭ ሁኔታዎች በማገናዘብ 

የስነምግባር ደንብና የምርጫ ስነምግባር ማዘጋጀት ተገቢ እንደሆነ በማመን ወደድርድሩ 

ገብተው የተስማሙበትን ሰነድ አዘጋጅተው በማፅደቅ ወደሥራ ቢገቡበትም መድረክ 

የተባለው ፓርቲ ውልደቱ ከቅንጅት በመሆኑ እምቢኝ ባይነቱን ገፋበት፡፡ 

 አንዳሰበውም ምርጫው ገና ሳይደረግ "ተጭበርብሯል" ከማለቱም ባሻገር በምርጫው 

ተሳትፎ ገና ድምፅ የመስጠቱ ሂደት ሳይጋመስ በቀትር ሰዓት ላይ አንዳቸው 

ተጭበርብራል  ሲሉ ሌላኛቸው ደግሞ የአሸንፈናል አዋጅ አስነገሩ፡፡ 

 የሆነ ሆኖ አሁንም መነሻቸው የዜሮ ነበርና ከፍልሚያው በዝረራ ቢወገዱም አሁንም 

ለቀጣዩ ምርጫ ቅጣምባራቸው የጠፋባቸውና ምንም የውልና የትስስር መስመር የሌላቸው 

ፓርቲዎችን በመሰብሰብ ከወዲሁ እና ከዋዜማው  ቀጣዩ ምርጫ የሁከትና የትርምስ ይሆን 

ዘንድ በመልፋት ላይ ይገኛሉ፡፡  
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 ባሳለፍነው የ 2005ቱ ግንቦት ወር የሚካሄደውን የአዲስ አበባና የአካባቢ ምርጫ 

በተመለከተ መድረክ የተባለውና በሥሩ ያሰባሰባቸው ቡድኖች የሚያነሱትን ጥያቄ በ2002 

በፓርቲዎች ም/ቤት ፀድቆ በሥራ ላይ የዋለው የፓለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ሥነ 

ምግባርና ደንብ ቁልጭ አድረጎ የመለሰ ሲሆን ይህንኑ ጥያቄ በተገቢው መንገድ ይፈታ 

ዘንድና በምርጫው ከመፋለም ባሻገር ያሉ የሚዲያ የፋይናንስና  ሌሎች ጥያቄዎች 

ለመመለስ ጉዳዩ የኢህአዴግ ብቻ ሳይሆን የጋራ ፓርቲዎች ምክር ቤቱ አካል የመሆንንና 

በሰነዱ ላይ ተስማምቶ መፈረምን መጀመሪያ የሚጠይቅ እንደሆነ ሰነዱ በግልጽ ያስቀመጠ 

በመሆኑና አሁንም የጋራ ም/ቤቱ አካል መሆን አንደሚቻል የሰፈረ በመሆኑ በዚሁ መሰረት 

መድረክ የተባለውና ጥያቄ አለን የሚሉት ፓርቲዎች መንቀሳቀሥ ሲጠበቅባቸው አሁንም 

በምርጫ 2007 ዋዜማ ላይ ቆመው ጊዜ ላለፉበት ፓለቲካ ተገዢ በመሆን የተናጥል 

ድርድር በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ፡፡  

ይህ ደግሞ ፀረ ዴሞክራሲያዊና ለሀገራችን የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ፋይዳ የሌለው 

ተራ የፖለቲካ ቁማር ነው፡፡ ተመሳሳይነቱና መድረክ የተባለው ፓርቲ የአቋራጭ ስልጣን 

ፈላጊ መሆኑን የሚያሳብቀው አሁንም በየጊዜውና ምርጫ በደረሰ ቁጥር የፖለቲካ 

አማራጮች ከማቅረብ ባሻገር በተምታቱ መግለጫዎችና በተለመዱት የምርጫ ሊቀመንበሩ 

ታጅቦ መምጣቱ ነው  ፡፡ 

  

በአጠቃላይ በዳበረ የዴሞክታሲ ስርዓት ገዥ የነበረ ፓርቲ ተቃዋሚ ተቃዋሚ የነበረውም 

ገዢ የመሆኑ ጉዳይ የተለመደና የሚጠበቅ ጉዳይ ነው፡፡ እንደዚህ አይነት የስልጣን ሽግግር 

ያለአንዳች ችግርና ቀውስ በሰላማዊ መንገድ የሚፈፅም ከመሆኑም ባሻገር ህብረተሰቡ 

በሚመራባቸው መሰረታዊ አቅጣጫዎች ላይ ይህ ነው የሚባል ለውጥን የሚያስከትል 

አይሆንም፡፡ 

ይህ የሚሆነው ግን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ታማኝ ተቃዋሚ(ሎያል ኦፖዝሸን) በሚል ስያሜ 

የሚታወቁ የራሳቸው የተለየ ፓሊሲ ከማቅረብ ባሻገር ስርዓቱን የመናድ ሃሳብና ተግባር 

የሌላቸው ሆነው ሲገኙ ነው፡፡  

በአገራችን ከላይ የተጠቀሰውን አወንታዊ ሚና ሊጫወቱ የሚችሉ ጠንካራ ፓርቲዎች 

እንዳይፈጠሩ እንቅፋት የሚሆኑ ከኋላቀርነታችን ጋር የተያያዙቱ በርካታ ችግሮች 
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እንደተጠበቁ ሆነው በምርጫ ዋዜማ ላይ ብቻ  ብቅ ብለው የሚጠፉ የመስቀል ወፍ 

ፓርቲዎች በሚሰጡት አፍራሽ መግለጫና አራጋቢ ጋዜጦችም አሉታዊ ሚናቸው ከፍተኛ 

መሆኑ እየታየ ነው፡፡ 

ተቃዋሚ መሆን ማለት መናድ ማፍረስ፣ በተገኘው አጋጣሚና ባመቸ ስልት በመጠቀም 

ማደናቀፍ ተደርጎ የሚወሰድበት ሁኔታ እንዲፈጠር እነዚህ ሃይሎች አሁንም እየሰሩ 

ስለመሆናቸው ከመግቢያው ጀምሮ ባየናቸው ሁነቶችና  ከሰሞኑ በነመኢአድ አንድነትና 

ሰማያዊ ፓርቲዎች ቤት በተቀጣጠሉት እሳቶች ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

 ነገር ግን ከላይ የተዘረዘሩት ነባራዊ ችግሮች እንደኛ ባሉ አገሮች ጠንካራ የፖለቲካ 

ድርጅቶች ሊኖሩ እንደማይችሉ ወይም የዴሞክራሲ ስርዓት ሊገነባ እንደማይችል 

የሚያመላክቱ ሳይሆኑ ይልቁንም የነዚህ ነባራዊ ችግሮች መኖር ጠንካራ የፖለቲካ 

ፖርቲዎችን ለመፍጠርና የዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት ከፍተኛ ትግልና ጥረት፤ 

ከፍተኛ ጥንቃቄና ብቃት ያለው የአፈፃፀም ስልት የሚጠይቅና ለዚህም የፖርቲዎችን 

የጋራ ምክር ቤት  ቁርጠኝነት እንደሚጠይቅ ፍንጭ የሚሰጥ ጥሩ አጋጣሚ መሆኑን ነው፡፡ 

 


