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የሶስት ምርጫዎች ወግ (ክፍል አንድ) 

ዮናስ 03-06-15 

የመድብለ  ፓርቲ ስርዓትን አንድ ካልን እና የስርዓቱ መገለጫ የሆነውን የምርጫ ስርዓት ማካሄድ ከጀመርን እነሆ በ5ኛው ዙር 

ሃገር አቀፍ ምርጫ ዋዜማ፤ በመድበለ ፓርቲ ስርዓት ውስጥ የስርዓቱ አስኳል በሆነው የምርጫ ስርዓት ላይ ዋነኛ ባለ ድርሻ እና 

ተዋናይ የሆኑት ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ መንግስትና ህዝቡ (በእውቀት ላይ ተመስርቶ ወይም በምክንያት መደገፍና መቃወምን 

በተመለከተ እስከነቀርነቱ (Limitation) ንቁ ተሳታፊ በመሆን ይወክሉናል ያልናቸውን መምረጥ ከጀመርን ደግሞ በ3ኛው 

ዋዜማ ላይ እንገሻለን፡፡ ይህ እንዳለ ሆኖ ግን ባሳለፍናቸው 1ዐ አመታት ውስጥ ወይም ሁለት ሃገር አቀፍ ምርጫዎችና በ3ኛው 

ቅድመ ምርጫ ሂደት በዋናነት የመድብለ ፓርቲን ወይም ብዝሃነትን መሠረት ያደረገው የፓርቲዎች ውዝግብ ከንድፈ ሃሳባዊው 

ትንታኔ እና ተግባራዊ ክንዋኔው ባሻገር በተቃራኒ ላይ ሆኖ መገኘቱ የማያጠያይቅ የሆነባቸውን ምክንያቶች መዘርዘር የዚህ 

ጽሁፍ አቢይ ጉዳይ ነው፡፡ መዘርዝሩ ደግሞ የ10 አመታቱን ሂደት መረጃና ማስረጃዎች በማሳያ እያመላከተ መፍትሄውን 

የሚጠቁምና፤ መፍትሄውን አውቀው እንዳላወቀ በመሆን በሃገሪቱም ላይ ሆነ በህዝቡ ላይ የሚያፌዙትን በማጋለጥ፣ 

የሚማልበትና በስሙ የሚነገድበትን ህዝብ ስለ ምርጫ 2007 የመረጃ ስንቅ ለማስታጠቅ የሚያግዝ ነው፡፡ ስለሆነም ተፎካካሪ 

ነን የሚሉትም ሆነ ያለስሜ የማልገለጽበትን ታፔላ እየለጠፉብኝ ነው የሚሉትን አካላት የማናቸው ነው ልክና ሚዛን 

የሚደፋው? የሚለውን ለማሄስ ልክ እንደቀደመውና አብዛኞቹ እንደሚያደርጉትም ሆነ ባለድርሻዎቹ ለመከራከሪያ 

የሚያቀርቧቸውን ንድፈ ሃሳባዊ የፖለቲካ ቀመሮች በመተው ስለህዝብ የመረጃ ስንቅ ሲባል ጉዳዩን በማሳያ እያጀብን በሃገርኛ 

ብሂሎች በመጠቅለል ማሄስ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

አስረጅዎች እንደየጉዳያችን ከ10 አመታቱ ጉዞ እየተመዘዙ የሚቀርቡ ሲሆን መነሻችን እና ማእቀፋችን ደግሞ የባለድርሻዎቹ 

መነሻ የሆነው የመድበለ ፓርቲ ወይም ብዙሃነት ስርዓት ይሆናል ማለት ነው፡፡ 

የ1ዐ አመታቱን የመድበለ ፓርቲ ስርዓት ጉዞ ለመቃኘት ከተመረጡትና ሁነኛ ማሳያ ሊሆኑ የሚችሉ ስለመሆናቸው ሁሉንም 

ከሚያግባቡት ባለድርሻ አካላት ገዢው ፓርቲ፣ መንግስት፣ ምርጫ ቦርድ፣ የፀጥታ አካላት፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በጥቅሉ፤ 

በነጠላ ደግሞ ኢዴፓ የቀድሞው ቅንጅት /የአሁኑ “ግንቦት 7”/ መኢአድ፣ መድረክ ሠሞንኛው ሰማያዊ ዋነኞቹ ሲሆኑ እንደ 

ተቋም ደግሞ በውጭና በሃገር ውስጥ የሚገኙ የግል ሚዲያዎችና የሠብአዊ መብት ተከራካሪ ነን ባዮች ተመርጠዋል፡፡ 

እነዚህን እና የመድበለ ፓርቲ ስርዓታችንን ወደ ተሻለው መንገድ ላይ ለማቅረብ ማሳያ ይሆኑናል ስንል ከላይ የገለጽናቸውን 

ተቋማትና ፓርቲዎችን በነጠላ ሊወክሉ የሚችሉ ሃገርኛ ብሂሎችን እያንሠላሠሉ ወደ ዝርዝር ጉዳያችን ያመሩ ዘንድ መጀመሪያ 

እያንዳንዱን የሚወክሉትን ብሄሎች ጠቃቅሠን ሌሎችና ሁነኛ የሆኑ አስረጅዎች እያነሳንና እየጣልን በሌሎች ሃገርኛ ብሂሎች 

እየጠቀለልን ወደፊት እንዘልቃለን፡፡  

ከላይ ስለ መድበለ ፓርቲያችን እንደ ባለድርሻ ከተዘረዘሩት ቡድኖ፣ች ተቋማትና፣ ማህበረሠቡ አንፃር፣ በጥቅልም ሆነ በነጠላ፣ 

ቀጥለን በምናያቸው ሃገርኛ ብሂሎች (በአንዱም ይሁን በሌላው) ሊገለፅ የሚችለው ማነው?፡፡ እኛ ወደፊት ከነማሳያው 

የምንዘረዝረው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ እርስዎ ግን እያንሠላሠሉ ማንነቱን የኖሩበት ተረትና የከረሙበት ፖለቲካ ነውና 
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ከልምድዎና ከኑሮዎ ተነስተው የራስዎን መልስ ይስጡ፤ እዚህ እንደመነሻ የተዘረዘሩቱ ሃገርኛ ብሂሎች ከላይ ከተመለከቱት 

ባለድርሻ አካላቶች ቢያንስ አንዳቸውን ይገልጻሉና እነርሱንም ያጠይቁ፡፡ ከበርካታ ሀገራዊ ትውፊቶቻችን መካከል፣ እነዚህን 

ወገኖቻችንን ይገልፃሉ ያልናቸውን ስንምለከት “ሰይጣን ለወዳጁ ቅርብ ነው”፣ “ሲሸጡን ቀርቆ ሲያስማሙን እናውቃለን”፣ 

“ሳያሽ የበላ ዝንጀሮ ሲስል ያድራል በጓሮ”፣ “ስደት ለወሬ ይመቻል”፣ “ሩቅ አሳቢ ቅርብ አዳሪ”፣ “ቂቤና ድልህ”፣ “አህያ 

የሌለው በቅሎ ይንቃል”፣ “አማትና ምራት ሳይግባቡ መሬት”፣ “እንስራ ያለ ጆሮ ያለማንገቻ ከበሮ”፣ “ከነቁ እስቃለሁ ካልነቁ 

እሠርቃለሁ”፣ “ከወገብ በላይ ታቦት ከወገብ በታች ጣኦት”፣ “ዘጠኝ መርፌ አንድ ማረሻ አይሆንም”፣ “የበሠበሠ ዝናብ 

አይፈራም”፣ “የጐባጣ አሽከር አጐንብሶ ይሄዳል”፣ “ድመትን በቆሎ መጠርጠር”፣ “ጥንቸል እንደ አንበሳ እጮኻለሁ ብላ 

ተሠንጥቃ ሞተች”፣ “ጩኸት ለቁራ መብል ላሞራ”፣ “ጾማ ጾማ በፀሎተ ሃሙስ እርጐ ትልስ” የሚሉትንና የመሳሰሉትን 

እናገኛለን። እነኚህ ሃገርኛ ብሂሎች ስለመድብለ ፓርቲያችን ስርዓት፣ እንደንድፈ ሃሳባዊው ትወራም ሆነ ተግባራዊ ክዋኔው ሆኖ 

የተገኘውንም ሆነ ሆኖ መገኘት አለመቻሉ ሳያንስ ሆኖ ስላለመገኘቱ በርካታና ውሃ የማያነሱ ምክንያቶች በመደርደር 

የሚታወቁትን ከላይ የተመለከቱ ባለድርሻ አካላት በሚገባ የሚገልጹ ሲሆን እርሶም የራሶን በራሶ ይዘው ይቆዩና የግምትዎን 

ትክክለኛነት ለማጠየቅ የባለድርሻ አካላቱን የ10 ዓመታት ወግ ማሳያ እያቀረብን በማውጋትና በሌሎች ሃገር ብሂሎች እያዋዛን 

በመቀጠል ማጠቃለያችን ላይ ያሠላሠሉት ዘንድ ለዘረዘርናቸው ሃገርኛ ብሂሎች መገለጫ የሆኑትን ባለድርሻ በመጠቆም 

መድብለ ፓርቲና ብዝሃነትን የተመለከተውን የወግ ፋይል እንዘጋለን፡፡ 

 በአንድ አገር የተረጋጋ የዴሞክራሲ ሥርዓት ለማስፈን የሚቻለው ፓርቲዎች በሚገነባው ሥርዓት መሰረታዊ ባህሪያት 

በተለይም በህገ መንግሥቱ ይዘት ላይ ተስማምተው  ሲያድሩ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ ካልሆነ ግን ነገሩና ምርጫን በማስታከክ 

የምንሰማው ሁሉ ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ውስጥ በፖለቲካ ፓርቲዎች 

መካከል ያለው ግንኙነት ሰላማዊና በነፃ ውድድር፣ ወይም ደግሞ በመጠፋፋት  እና ግጭት ላይ የተመሰረተ መሆኑ፣ መርፌ 

የራስዋን ቀዳዳ ሳትሰፋ የሰውን ትጠቅማለች ይሉ አይነት ከሆነ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ የተረጋጋ ወይም በሁከት የሚናጥና 

ለአደጋ የተጋለጠ እንዲሆን የማድረግን ውጤት የሚያስከትል ነው፡፡ በአንድ በኩል ህገመንግሥታዊ ስርዓቱ ትክክለኛ በመሆኑ 

መቀጠል አለበት የሚሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህገመንግሥታዊ ሥርዓቱ በውድም በግድም መፍረስ አለበት የሚሉ ፈፅሞ 

የማይቀራረቡ (እንስራ ያለጆሮ ያለማንገቻ ከበሮ እንዲሉ) አቋሞችን የያዙ ፓርቲዎች በሚኖሩበት አገር የተረጋጋ ዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት መገንባት እንደማይችል የታወቀ መሆኑ አስቀድሞ ነገር በክስ ከመጠመዳችን በፊት ልናሰምርበት የሚገባው መሰረታዊ 

ነጥብ ነው፡፡ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች  በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታና የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ የላቀ ሚና መጫወት እንደሚችሉ እና 

ዘወትር በአፍ ስለሚያወሩለት ግን ደግሞ የህልውና ጉዳያችን ስለሆነው የመድበለ ፓርቲ ስርአት መጫወትም እንደሚገባቸው 

ኢህአዴግ በተደጋጋሚ ከመናገር አልፎ እግር የላት ክንፍ አማራት ካልሆነ በስተቀር በተግባርም ያልተቋረጠ  ድጋፍ እያደረገ 

መገኘቱ አያጠያይቅም፡፡ 

 የአንድን የህብረተሰብ ክፍል መብትና ጥቅም ለማስጠበቅ የሚያሥችሉ አማራጭ ሃሳቦችን በማመንጨት፣ እነዚህ ሃሳቦች 

በህብረተሰብ ክፍሉም ሆነ በአጠቃላይ በህዝቡ ተቀባይነት እንዲያገኙ በመጣር፣ ሃሳቦቹ በዴሞክራሲያዊ አኳኋን ተግባራዊ 

እንዲሆኑ በመታገል ከፍተኛ የአመራር ሚና መጫወት እንደሚችሉ እና በዚህ መልኩ የተደራጀ አመራር ሰጥተው የህዝብን 
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ድጋፍ ካገኙ የመንግስት ሥልጣንን ይዘው ሃሳባቸውን ተግባራዊ በማድረግ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ከፍተኛ 

አሥተዋፅኦ እንደሚያበረክቱ ድርጅቱ ስለመቀበሉ  በድርጅታዊ ሰነዶቹ ላይ  በግልጽ ተመልክቷል፡፡ ነገር ግን ፓርቲዎች 

በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ላይ የሚጠበቅባቸውን ሚና ለመጫወት የሚችሉት አመለካከታቸው፣ እምነታቸውና 

አሠራራቸው ዴሞክራሲያዊ ሲሆን ብቻ ነው የሚለው ገዢው ፓርቲ፣ የውስጥ አሰራሩ ዴሞክራሲያዊ ያልሆነ ፓርቲ 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባትና ማበብ ፋይዳ ያለው አስተዋፅኦ ማበርከት አይችልም ሲል አፅንኦት ይሰጣል፡፡ 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ወሳኝ አስተዋፅኦ እንዳለውና ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ሁሌ የውዝግባቸው አንድ ምክንያት 

አድርገው የሚያቀርቡትን የሚዲያ አጠቃቀም በተመለከተም ገዢው ፓርቲ አገሪቱ በምትከተላቸው መሠረታዊ አቅጣጫዎች 

ላይ ተከታታይ ትንተናዎችና በተለያዩ ወገኖች የሚቀርቡ የተለያዩ አማራጭ ሃሳቦችን እያቀረበ የውይይትና የክርክር መድረክ 

ሆኖ ማገልገል እንዳለበት በግልፅ ያስቀመጠ ሲሆን፤ ሚዲያ ይህን የመሠለ በሳል የፖለቲካ ውይይትና ክርክር መድረክ ሆኖ 

በሚያገለግልበት ወቅት ሃሳቦችን በነፃ በማንሸራሸር የዴሞክራሲ ባህል እንዲያብብ የሚረዳ መሆኑን በፅኑ አሥምሮበታል፡፡  

ያም ሆኖ ግን የ10 አመታቱ ቅኝታችን ተቃዊሚዎችን በተመለከተ የሚያመላክተንና በተለይም በአገራችን የተከናወኑ 

ምርጫዎችን ነፃና ፍትሃዊ ላለማድረግ በምሳሌነት የሚቀርበው የወጋችን መነሻ የሆነው ምርጫ 97 እስከ ድምጽ አሠጣጡ 

ድረስ የነበረው ሂደት ድፍን አለም ያደነቀው ነፃ፣ ፍታሃዊ አና ዴሞክራሲያዊ እንደነበር የሚያወሳው ኢህአዴግ ከድምፅ 

አሰጣጡ ሂደት በኋላ የተከሰቱ መደማመጥና መነጋገር የጎደላቸው የሁከትና የአመፅ አካሄዶች የፈጠረው ነውጥና ማህበራዊ 

መታወክ ምንጩ የጥላቻና የአመፅ ፅንፈኝነት ነው ሲል መከራከሩ ተገቢና ተገቢነቱንም ተቃዋሚዎቹ ከወገብ በላይ ታቦት 

ከወገብ በታች ጣኦት ከመሆናቸው የመጣ ስለመሆኑ ማጠየቅ አይከብድም። 

እነዚሁ የጥላቻና የአመፅ ፅንፈኝነት ጎራ ውስጥ የሚመደቡት ተቃዋሚ ፓርቲዎች የፖለቲካ ምህዳርን በተመለከተ የሚያነሱት 

ጥያቄ ፍፁም መሰረተቢስና ውሃ የማያነሳ ጥያቄ መሆኑን፤ ጥያቄውም ከሽግግሩ ወቅት ቻርተር ጀምሮ የተመለሰ ጥያቄ ነው 

የሚለው ኢህአዴግ የጊዮርጊስን መባ የበላ ያስለፈልፈዋል እንዲሉ ሆኖ እንጂ በአጉርሱኝ ከንፈሬን አትንኩኝ ብሂል 

የማይገለጹቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ በመጠቀም እየተበራከቱ መምጣታቸውን፣ በርካታ ድምፆችና 

ሚዲያዎች መፈጠራችውን፣ የተለያዩ የግል ፕሬሶች መፍላታቸውን፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በነፃነት 

ነገር ግን ህጋዊ በሆነ መንገድ እንዲጓዙ ህጋዊ መሠረት መጣሉን፣ የተቃዋሚዎች የመደመጥ መብትና በምክር ቤት ያላቸውን 

ተሳትፎ ለማሳደግ የተካሄደውን የህግ ቀረፃና የማፅደቅ ሂደቶች፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ የፖለቲካ ምህዳሩ በህጋዊ መንገድ 

ለሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የፖለቲካ ተዋናዮች የፈጠረውን ህጋዊ መደላድልና አመቺነት /የፓርላማ ህግ፣ የፓርቲዎች 

የምርጫ ማስፈፀሚያ ህግ፣ የጋራ ም/ቤት መቋቋም/ የመሳሰሉትን በማስታወስ በምህዳር ጉዳይ ላይ የሚነሳው ሁሉ መነሻውና 

ምንጩ ሌላና ፀረ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ስለ መሆኑም ያለአንዳች ማወላዳት የሚመሰክሩትና በመመስከር ላይ የሚገኙ 

መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

 በህዳሴው ዋዜማ ላይ ያለውን ሥርዓት በምርጫ ዋዜማ ላይ ሁሌም ከማወክና ከማወዛገብ የማይቦዝነው መድረክ የተባለው 

ግንባር ጊዜ ባለፈበት የአመፅና የጥላቻ ፖለቲካ የሚመራና ሃላፊነት የማይሰማቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሥብሥብ ነው 

የሚለው ኢህአዴግ በኢህአዴግ ተነሳሽነት የቀረበው የድርድር ጥያቄና ሌሎቹ ሲቀበሉት መድረክ ያስቀመጠው በተናጥል 

የእንደራደር ፀረዴሞክራሲያዊነት ጥያቄ አሁንም ገና ከምርጫ 2007 ዋዜማ ላይ ሆነው ከሚሰጡት መግለጫ ጋር 
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ተመሳሳይነት ያለው መሆኑ በእርግጥም መድረክ ጊዜ ላለፈበት የጥላቻና የአመፅ ፅንፈኝነት ሰለባ መሆኑን የሚያመለክት  ነው 

እያልን የምትኮነንን ነፍስ ጎረቤት ያውቃታል በሚለው ብሂል ለመደምደም እንገደዳለን፡፡ 

በዚሁ መሰረት እና ከላይ በጠቀስኩት ምክንያቶች ላይ የሚስማማው የኢፌድሪ መንግሥት በኢትዮጵያ መልካም አስተዳደርን 

ለማስፈን እና ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበራቸውን ለመከታተል በአገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት የተለያዩ 

የዲሞክራዊ ስርዓት ግንባታ ተቋማት አቋቁሞ ከነብዙ ችግሮቹ በርካታና ውጤታማ የሆኑ ተግባራትን በማከናወን ላይ 

እንደሚገኝ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ተቋማት ከሚባሉት ውስጥ ምርጫ ቦርድ፣ የህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ የሥነ ምግባርና የፀረ ሙስና  ኮምሽን፣ እንባ ጠባቂና የሰብአዊ መብት ኮምሽን   ዋነኞቹ 

ሲሆኑ ዓላማቸውም በህግ የተደነገጉ የዜጎች መሰረታዊ የሰብአዊና የዲሞክራሲ መብቶች እንዲከበሩ፣ ግልጽነት፣ ተጠያቂነት እና 

ቅልጥፍና ያለው መልካም አስተዳደር አነዲሰፍን፣ በአገሪቱ በየደረጃው የሚካሄዱ ምርጫዎች ነፃ፣ ዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ 

አንዲሆኑ፣ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው የምርጫ ሥርዓት እንዲጎለብት፣ በምርጫ ሂደቶች ላይ የተለያዩ ህጋዊ የፓለቲካ 

ድርጅቶች በነፃነት እንዲሳተፉ እንዲሁም ግልፅ ዴሞክራሲያዊ ውይይቶች እንዲዳብሩ ማድረግ ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን ድመትን 

በቆሎ መጠርጠር ባህሪያቸው መሆኑን ከ10 አመታቱ ቅኝታችን የተገነዘብንላቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች ዛሬም እነዚህን 

ተቃማት በኢህአዴግ እንድንጠራጠር በመትጋት ለሚያወሩለት የመድበለ ፓርቲ ስርአት አንዳች ጠቀሜታ በሌለው የጥፋት 

ስራ ላይ ተጠምደዋል፡፡ 

የወጋችን መነሻ በሆነው 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፡፡ ያልፈቀዱበትን ምክንያት ለማጠየቅ ደግሞ ኢህአዴግ ቤት 

መሄድ አያስፈልገንም፡፡ እድሜ ለአያት ቅድመ አያቶቻችን ብለን ውሻ ሆድ ቅቤ አያድርም የሚለውን ብሂል ተከትለን የእነዚህ 

ፓርቲዎች አመራሮች ፈልገውት ሳይሆን እራሳቸውን ከተጠያቂነት ለማዳን ሲሉ ብቻ በእነዚህ 10 አመታት ውስጥ ብቻ 

ያስነበቡንን መጻህፍት ማንበብ ብቻ ይበቃናል፡፡ ከበቂ በላይ ማረጋገጫ ካሻንም የማይደርስበትን ለማከክ ሲሞክር የነበረውን 

እና ዘጠኝ መርፌ አንድ ማረሻ መሆን የማይችልበትን ስነቃላዊ አመክንዮ ገፍቶ፤ ስለመግፋቱም የተጋረጠበትን ጅብ ፈርቶ ዛፍ 

ላይ ሲወጣ ነብር የጠበቀውን ቅንጅት የጦር ከፈታው ወሬ የፈታው ብሂል በ10 አመቱ የተገለጠለት የኢዴፓው ቁንጮ ልደቱ 

አያሌው ቴአትረ ቦለቲካ ሲል ካሳተመው መጽሃፍ የስካር ፖለቲካ እና የቂቤ ገበያ በሚሉ ርእሶች ስር የተመለከቱትን እና በበቂ 

አስረጂዎች ተደግፈው የቀረቡ ወጎችን ይመልከቱ፡፡  

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 ማድረጋቸውን አንዘነጋም ፡፡ 

ይህንኑም የወቅቱ የኢህአዴግ የምርጫ ኮሚቴ ሰብሳቢ በሁለት ምርጫ ወጋቸው ላይ እንዲህ ሲሉ ከሰቀላ ወደ ጥላ ስለሆነው 

ለ3 ምርጫዎች ወጋችን ብርቱ ማጠናከሪያዎች ይቸሩናል፡፡ “አብዶ ማሳበድ የሚያውቀው የኢትዮጵያ የግል ፕሬስ የቅንጅትን 

የጧትና ማታ መግለጫዎች በሰፊው ያራግባል፡፡” ከዚህ በመነሳት  የግል ፕሬሱና ተቃዋሚው ድህረ ምርጫ 97 ከህግ 



5 

 

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 ሲንቀሳቀስ 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  ደቁነው 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 ወደ ኋላ 2 ዓመት ቀደም ብለው 

መድረክ የተባለ ጠንካራና የብዙ ፓርቲዎች ጥምረት የሆነ ፓርቲ መወለዱን በይፋ  ማወጅና ማራገብ ቢጀምሩም መድረክ 

የተባለው ፓርቲ ከወዴት እንዳለና አመጣጡም ከወዴት እንደሆነ ሳይታወቅ ቢቆይም  በምርጫ 2002 ዋዜማ ላይ 

የተለመደውንና በምርጫ 97 በዜሮ የተሸነፈበትን የቅንጅት አጀንዳ ይዞ ብቅ አለ፡፡ 

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 ዴሞክራት 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፡፡ ቅጠሉ ቢመሳሰልም ዱባና ቅል አበቃቀሉ ለየቅል የመሆኑን ሃገርኛ ብሂል በመዘንጋት የአህያ ቀበጥ 

ሆነው የጅብን ጡት መጥባታቸው ያስከተለባቸውን በሽታ የሺህ ፍልጥ ማሰሪያው ልጥ መሆኑን ተገንዝበው በፓርቲዎች የጋራ 

ምክር ቤት ስለመድበለ ፓርቲ የሚተጉ ዴሞክራሲያዊ ሃይሎች ላይ በማላከክ ስራ ተጠምደዋል፡፡     

የሆነ ሆኖ አሁንም መነሻቸው ዜሮ 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፡፡ በቀጣዩ ግንቦት ወር የሚካሄደውን  5ኛው ዙር ሃገር አቀፍ ምርጫ 

በተመለከተም መድረክ የተባለውና በሥሩ ያሰባሰባቸው ቡድኖች የሚያነሱትን ጥያቄ በ2002 በፓርቲዎች ም/ቤት ፀድቆ 

በሥራ ላይ የዋለው የፓለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ሥነ ምግባርና ደንብ    መልሶታል። ይህንኑ ጥያቄ በተገቢው መንገድ ይፈታ 

ዘንድና በምርጫው ከመፋለም ባሻገር ያሉ የሚዲያ፣ የፋይናንስና  ሌሎች ጥያቄዎች ለመመለስ ጉዳዩ የኢህአዴግ ብቻ ሳይሆን 
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የጋራ ፓርቲዎች ምክር ቤቱ አካል የመሆንንና በሰነዱ ላይ ተስማምቶ መፈረምን መጀመሪያ የሚጠይቅ እንደሆነ ሰነዱ በግልጽ 

አስቀምጧል። አሁንም የጋራ ም/ቤቱ አካል መሆን አንደሚቻል የሰፈረ በመሆኑ በዚሁ መሰረት መድረክ የተባለውና ጥያቄ 

አለን የሚሉት ፓርቲዎች መንቀሳቀሥ ሲጠበቅባቸው አሁንም ጊዜ ላለፈበት ፓለቲካ ተገዢ በመሆን የተናጥል ድርድር 

በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ፡፡  

ይህ ደግሞ ፀረ ዴሞክራሲያዊና ለሀገራችን የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ፋይዳ የሌለው ተራ የፖለቲካ ቁማርና ካፈርኩ 

አይመልሰኝ መሆኑ፣ ሲስሙዋት እምቢ ብላ ሲስቧት ነውና ህግ ሆኖ በመጽደቁ ሊገዙበት ግድ ያላቸው መሆኑ እንደተጠበቀ 

ሆኖ እኛ ደግሞ ማን ያውራ የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ስንል ያልታደለ ዱቄት ሆነው ከንፋስ የመጣላታቸው መጨረሻ ይህና 

ሞፈር ቆራጭ እርፍ አይታየውም የመሆኑን ሃገርኛ ብሂል ጠቅሰን በቃን እንላቸው ዘንዳ ጊዜው 5ኛው ዙር ሃገር አቀፍ ምርጫ 

መሆኑን አስምረን እናስታውሳለን፡፡    

ይህ የሚሆነው ግን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ታማኝ ተቃዋሚ (ሎያል ኦፖዚሸን) በሚል ስያሜ የሚታወቁ የራሳቸው የተለየ ፓሊሲ 

ከማቅረብ ባሻገር ስርዓቱን የመናድ ሃሳብና ተግባር የሌላቸው ሆነው ሲገኙ ነው፡፡  ተቃዋሚ መሆን ማለት መናድ ማፍረስ፣ 

በተገኘው አጋጣሚና ባመቸ ስልት በመጠቀም ማደናቀፍ ተደርጎ የሚወሰድበት ሁኔታ እንዲፈጠር እነዚህ ሃይሎች አሁንም 

እየሰሩ ስለመሆናቸው ከመግቢያው ጀምሮ ባየናቸው ሁነቶች 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፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም በዋናነት ከመንግሥትም ሆነ ከገዢው ፓርቲ የሚጠበቁ ታላላቅ ቁም ነገሮች አንዳሉም ሁኔታውና ጊዜው 

ያስገነዝበናል፡፡ ይኸውም ምንም እንኳን ብሄራዊ የምርጫ  ቦርድ ይህን ሰርቻለሁ ቢልም ገና መጠናከርና የማስፈፀም አቅሙን 

ማጎልበት የሚጠበቅበት መሆኑን በመረዳት መንግሥት ሰለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ስኬት የበለጠ ትኩረት ሊሰጥ 

የሚገባው ጊዜ ላይ መሆናችንንም የሚያስገነዝብ ነው፡፡ 

በህጋዊ መንገድ እየታገሉ ለሚገኙ ፓርቲዎችና የጋራ ም/ቤቱ አካላት ለሆኑትም መንግሥት ተገቢውን ድጋፍ ማድረግ ሲኖርበት 

በተለይም የሚዲያና የክርክር መድረኮችን በማሥፋትም የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታውን በማሳለጥ ረገድ ተገቢውን ሚና 

እንዲጫወቱ ማስቻል ይጠበቅበታል፡፡ በጋራ ም/ቤቱ ስምምነት ላይ ስለተደረሰበትና በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ህግ ሆኖ 

ስለፀደቀው የፓርቲዎች የምርጫ ሥነ ምግባርና ደንብም መንግሥት ብዙ ማለትና ለህዝብ በዝርዝር የማሳወቅ ግዴታውን 

መወጣትና የጫወታው ሜዳ ለሁሉም እኩል እድል የሚሰጥ መሆኑን  በተግባር ማሳየት አለበት፡፡ የሜዳውን ስፋትና ጥበት 

የሚለካውና ለመምረጥም ሆነ ላለመምረጥ መብት ያለው ህዝብም በተረዳውና በተገነዘበው ህግ ላይ ተመስርቶ ምክንያታዊ  

እሽታውንና  እና አምቢተኝነቱን እንዲገልጽም ይህንኑ የፓርቲዎች ስነምግባርና ህግ ማሳወቅና ይፋ ማድረግ የግድ ይላል፡፡ 

ከዚያም ሰላማዊውን እና ፀረዴሞክራሲያዊ የሆነውን ሃይል ህዝብ ነጥሎ የማወቅና የአመፅ ሰለባ ከመሆን የሚድንበት እድል 
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ከመፍጠሩም በላይ ለቀጣይ የሚከናወነው ምርጫ 2007 ነፃ፣ ፍትሃዊነትና ዴሞክራሲያዊነት ላይ ላቅ ያለ ቀስተዋፅኦ 

የሚያበረክት መሆኑም አያጠራጥርም፡፡  (ክፍል ሁለት ይቀጥላል።) 

 

 

 

     


