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                      የማይደበቅ ገመና  
 
ህይወት (ከአራዲ ) 
09/07/09 
 
የ2ዏዏ2 አገር አቀፍ ምርጫ ዘጠኝ ወራት ብቻ ቀርቶታሌ፡ ፡  በተሇይም ሰሞኑን በቴላቪዥን መስኮት ኢህአዳግና 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች በምርጫ ስነ  ምግባር ዯንብና በላልችም ጉዲዮች ያካሄደት ዴርዴርና መሰሌ እንቅስቃሴዎች 

የምርጫውን መቃረብ ያመሊከቱ ነ በሩ ፡ ፡  ይህን መሰሌ ዴርዴርና ውይይትም በምርጫ ዋዜማ ወቅት  መሆን 

የሚገባውና ማንኛውንም ወገን ሉያስዯስት የሚገባ ነ ው፡ ፡  ምክንያቱም መጪው ምርጫ ፍፁም ሰሊማዊ፣  ዳሞክራሲያዊና 

ተአማኒ በሆነ  መንገዴ ሇማካሄዴ ሇሚዯረገው ጥረት ያሇው አስተዋፅኦ ከፍተኛ ነ ውና፡ ፡   

 

ኢህአዳግና ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሰሞኑን ዴርዴር ያካሄደበት የሥነ  ምግባር ዯንብ በአውሮፓ በሚገኝ ኢንተርናሽናሌ 

ኢንስቲትዩት ፎር ዳሞክራሲ ኤንዴ ኤላክቶራሌ ኢሲስታንስ/ IDEA / በተሰኘ ተቋም በተዘጋጀ ሰነ ዴ ሊይ 

ነ ው፡ ፡  ይህ ተቋም ያዘጋጀው ሰነ ዴ የ የትኛውም አገር ሆነ  የፖሇቲካ ዴርጅትን ፍሊጏት የማያንፀባርቅ ነ ው፡ ፡   

 

ሰነ ደ በዳሞክራሲያዊ ምርጫ ቅስቀሳ የሚያካሂደ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሉከተሎቸው የሚገቡ የስነ  ምግባር ዯንቦችን 

ያካተተ ነ ው፡ ፡  አሊማውም በዳሞክራሲ ሂዯት  የብዙሃን ፓርቲዎች ተግባራዊ ሉያዯርጓቸውና ሉከተሎቸው የሚገባቸው 

መመሪያዎችና ህጎች  ግንዛቤ ተይዞባቸው በስፋት ተግባራዊ እንዱሆኑ ማዴረግን ያሇው ነ ው፡ ፡  ይህ ተቋም በአሇም 

ሊይ በርከት ሊለ በዳሞክራሲያዊ መርህ ሇሚመሩ አገራት ጠቀሜታ ያሊቸው በርካታ የሥነ  ምግባር ዯንቦችን 

በማዘጋጀት ይታወቃሌ፡ ፡  ሰነ ደ በምርጫ ወቅት የሚነ ሱ አሊስፈሊጊ ግጭቶችን ሇመቀነ ስ፣  የመብት ጥሰትን 

ሇመከሊከሌ፣  ግሌፅ፣  ነ ፃና ፍትሃዊ የሆነ  የምርጫ ውዴዴርን ሇማበረታታት የሚረዲ በመሆኑ ይህንኑ መሰረት 

አዴርጎ  የተካሄዯው ዴርዴር ጠቀሜታ ሇጥያቄ የሚቀርብ አይሆንም ፡ ፡  

 

በምርጥ አሇም አቀፍ ተሞክሮ የዲበረው ይኸው ሰነ ዴ የአገሪቱን የዳሞክራሲ ሂዯት በማዲበር ረገዴም ከፍተኛ ሚና 

የሚጫወት ይሆናሌ፡ ፡ በመሆኑም በዚህ ሰነ ዴ ሊይ የተካሄዯ ዴርዴር በእርግጥም ሰሊማዊ፣  ዳሞክራሲያዊ ተአማኒና 

ከግጭት ነ ፃ  የሆነ  ምርጫ ሇማካሄዴ የሚረዲ ነ ውና ሇዜጎች የሚያበረታታና ተስፋ ሰጭ ነ ው፡ ፡   

በአፍሪካ ከተካሄደ ምርጫዎች ጋናና ናይጀሪያ ይህን የሥነ  ምግባር ዯንብ ጥቅም ሊይ አውሇውታሌ፡ ፡  በመሆኑም 

በሥነ  - ምግባር ዯንቡ ሊይ የተካሄዯው ዴርዴር በአገሪቱ በ1997 የተከሰተውን ነ ውጥና ሁከት ዲግም 

እንዲይከሰት ሇማዴረግ የሚኖረው ጠቀሜታም ከፍተኛ በመሆኑ እኔ  በበኩላ ዜናውን እንዯ ትሌቅ ምስራች 

እቆጥረዋሇሁ፡ ፡  ሆኖም በዚህ የሥነ  ምግባር ዯንብ ዴርዴር ሂዯት ሊይ ግን አሁንም ከተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎች 

መካከሌ በተሇይም መዴረክ የተባሇው ዴርጅት ዴርዴሩን አቀርጦ ሲወጣ በቴላቪዥን ተመሌክቻሇሁ፡ ፡   

 

 ይህ ፓርቲ በዜና እንዯሰማሁት በዴርዴሩ ሊይ “ከኢህአዳግ ጋር ብቻ መዯራዯር እፈሌጋሇሁ” የሚሌ ሃሳብ 

አንስቶ ነ በር፡ ፡  ሆኖም ዯንቡ ሇኢህአዳግና ሇተወሰኑ ፖርቲዎች ብቻ የቀረበ ሳይሆን ሁለም በምርጫ ተሳታፊ 

የሆኑ ፓርቲዎች ሉገዙበት የሚገባ በመሆኑ ሁለም በሚሳተፉበት ብቻ ይካሄዲሌ የሚሌ ምሊሽ ይሰጠዋሌ፡ ፡  የመዴረክ 

ተወካዮች ታዴያ ይህን በተባለበት ወቅት ስብሰባውን ረግጠው ዴርዴሩንም አቋርጠው ወጥተዋሌ፡ ፡   

 

ይህን ዜና ስመሇከት ታዴያ አንዴ ጉዲይ ትዝ ብልኛሌ በቅርቡ በግሌ ጋዜጦች ሊይ ያነ በብኩት፡ ፡  ይሀውም እነ ዚህ 

ስብሰባውን ረግጠው የወጡ አመራሮች ከሚወክሎቸው ፓርቲዎች አንዲንድቹ “ሇመጪው ምርጫ ተገቢውን በቂ ዝግጅት 

እንዲሊዯረጉና እንዲሌተዯራጁ በተሇይም የአንዲንድቹ ፓርቲ ሥራ አስፈፃሚዎችም እየታመሱበት ባሇው የውስጠ ፓርቲ 
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ችግርና እያካሄደት ባሇው እሰጥአገባም የግሌ ጋዜጦች አዘጋጆችን ጭምር እንዲሰሇቹ በተዯጋጋሚ በእነ ዚሁ ጋዜጦች 

ተገሌጿሌ፡ ፡  እንዳያውም የግሌ ጋዜጦች አዘጋጆች  “እርስ በእርስ ከምትቆራቆሱ  ሇሚጠብቃችሁ መጪው አገር 

አቀፍ ምርጫ ተግባብታችሁ ተዘጋጁ” በሚሌ ያስተሊሇፈሊችውን ምክር አዘሌ መሌዕክትም በቅርብ ተመሌክቻሇሁ፡ ፡  

 

ይህን ሳስብ ታዴያ እነ ዚህ ሃይልች ሇቀጣዩ ምርጫ በቂ ዝግጅት ካሊዯረጉ ምናሌባትም እንዱህ አይነ ት ስብሰባ 

ረግጦ መውጣት እኮ አንደ ስትራቴጂካዊ ታክቲካቸው ሉሆን ይችሊሌ ስሌ ገመትሁ ፡ ፡  ምክንያቱም ሇመጪው ምርጫ 

በቂ ዝግጅት ካሌተዯረገ  “የእናቴ ቀሚስ አዯናቀፈኝ ” አይነ ት እንዱህ አይነ ት አጓጉሌ ሰበብ አስባብ መታየቱ 

የማይቀር ነ ውና፡ ፡ ባሇፈው የ1997 ዓ.ም ምርጫም እነ ዚህ ሃይልች ይህንኑ ትወና ሲሳዩን ነ በርና፡ ፡  

 እነ ዚህ ሃይልች “እንኳንስ ዘንቦብሽ እንዳያውም ጤዛ ነ ሽ” እንዯሚባሇው ቀዯም ሲሌም ተገቢው የህዝብ ዴጋፍና 

መሰረት ያሌነ በራቸው ሲሆን ቢሸፍኑት አሌሽፈን  እያሇ ያስቸገራቸው የፀረ ዳሞክራሲ ገመና እየተገሇጠ ከህዝብ 

የመነ ጠሊቸውን ዜና እያበሰራቸው ነ ው፡ ፡  ስሇዚህም በምርጫው ሂዯት የሚገጥማቸውን ሽንፈት ከወዱሁ በመገመት 

በዚህ የምርጫ ዝግጅት እንዱህ አይነ ት አጓጉሌ የትወና ባህሪዎችን ሉቀጥለበት እንዯሚችለ መገመት ነ ብይ መሆንን 

አይጠይቅም ፡ ፡   

 

የአሁኑን ዴርዴር አቋርጠው የመውጣታቸውም ጉዲይ ከ1997 የቅዴመ ምርጫ ወቅት ሲያራምደ ከነ በሩት 

የህገወጥነ ትና ህጋዊነ ት እያጣቀሱ ጉዞ ጋር ቢመሳሰሇብኝ እነ ዚህ ሰዎች ካሇፈው ሌምዲቸው አሁንም አሌተማሩም 

እንዳ? አሰኝቶኛሌ፡ ፡  በ1997 የተከተለትን የአመፅ አማራጭና ይቅርታ ጠይቀው በቅዴመ ሁኔ ታ ሊይ ተመስርቶ 

የተሰጣቸውን ይቅርታ የሚጥስ ተግባር ሊሇመፈፀማቸው ምን ዋስትና አሇን ብዬም ራሴን ጠይቄአሇሁ፡ ፡   

 

እነ ዚህ ኃይልች ከእስር ሲሇቀቁ ህገ  መንግስቱንና በህገ  መንግስታዊ ስርአት የተቋቋሙ ተቋማት ሇሚሰጡት ውሳኔ  

እንዯሚገዙ አረጋግጠው የወጡ ናቸው፡ ፡  የአሁኑ እዚህና እዚያ መርገጥና መወሊወሌ ግን ከእስር ሲወጡ የገቡትን 

ቅዴመ ሁኔታ የሚጥስ ተግባር ሇመፈፀም የማይመሇሱ መሆናቸውና እያመሊከተ ነ ውና ዘፋኙ…  “ እኔ  አሊማረኝም 

…“ ያሇውን አስታውሶኛሌ፡ ፡   

 

እነ ዚህ ሃይልች እጅግ አስቸጋሪ ፣  ፀ ረ ዳሞክራሲና አምባገ ነ ን ባህሪ ያሊቸው መሆናቸውን ሰሞኑን በአዋሳ 

በካሄደት ስብሰባ ሊይ የኢትዮጵያ ቴላቪዥን እንዲይገኝ በከሇከለበት ስብሰባ ሊይ ተመሌክቼአሇሁ፡ ፡  ይህ ዴርጊት 

በህገ  መንግስቱ የተረጋገጠውን የኢትዮጵያን ህዝብ ያሇማንም ተፅእኖ መረጃ የማግኘት መብት  ፈፅሞ የተቃረነ  

ነ ው ፡ ፡ ይህ በውዴ የኢትዮጵያ ሌጆች የተከፈሇ ከባዴ መስዋእትነ ት የተረጋገጠ መረጃ የማግኘት መብት በአዯባባይ 

የቴላቪዥን ጋዜጠኛውን በመሰዴብና አመናጭቀው በማባረር የህዝቡን መረጃ የማግኘት መብት ተጋፍተዋሌ ፡ ፡ ይታያችሁ  

ይህን መረጃ የማግኘት መብት ሇማረጋገጥ ትግሌ ማካሄዴ  የሚጠበቀው ከእነ ዚህ ሃይልች ሆኖ ሳሇ እነ ዚህ ሃይልች 

እንኳንስ ሇዚህ መብት መታገሌ ይቅርና መብቱን ራሳቸው በአዯባባይ ገፈውታሌ፡ ፡  ይህም በህዝብ መረጃ የማግኘት 

መብት ሊይ መሳሇቅ መሆኑን ሇምሁራን ተብዬዎቹ አስረጅ የሚያስፈሇግ አይመስሇንም ፡ ፡   

እነ ዚህ ሃይልች የህግ የበሊይነ ትና ሌዕሌናም ምን እንዯሆነ  የተገ ነ ዘቡት አይመስሌም፡ ፡  ምክንያቱም በተዯጋጋሚ 

ሇህግ የ በሊይነ ት ያሇመገዛት አዝማሚያ ያሳያለና የአመፅና የሞገዯኛ አስተሳሰብም አሌሇቀቃቸውም፡ ፡   

 

የ ፀ ረ-ዳሞክራሲያዊነ ታቸው ትሌቁ መግሇጫ ዯግሞ ከውስጣቸው አሌፎ ላሊ የ ሰሊማዊ ትግሌ ስሌት በመረጠ 

ፓርቲ ሊይም አነ ጣጥሮ ይታያሌ፡ ፡  ይህም ባሇፈው ሰሞን አዱስ አበባ ውስጥ የሚገኘው የእንግሉዝ ኤምባሲ 

በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከሌ ውይይት እንዱካሄዴ በመሻት በጠራው ስብሰባ ሊይ የመዴረክ አመራሮች “ኢዳፓ 

ከተሳተፈ አንሳተፍም ”የሚሌ ምሊሽ ሰጥተዋሌ፡ ፡   
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ተመሌከቱ “የኔ ን አቋም ካሌዯገፈ አካሌ ጋር በአንዴ ጠረጴዛ ዙሪያ ሇመነ ጋገር ሇመወያየት አሌፈቅዴም“ 

ከማሇት በሊይ ምንም አይነ ት አምባገ ነ ንነ ት ሉኖር አይችሌም ፡ ፡ ታዱያ እነ ዚህ አምባገ ነ ኖች እንዳት አዴርገው 

ነ ው የተሇያየ  ፍሊጎት ባህሌ፣ ወግ አመሇካከትና ሃይማኖት ያሇውን የኢትዮጵያ ህዝብ ሉመሩ የሚችለት ሇማንኛውም 

የእነ ዚህን ሃይልች አካሄዴ ሇተመሇከተው እጅግ በርካታ የተዯበቁና የተሸፈኑ ሇዳሞክራሲያዊ ሂዯት ፀር የሆኑ 

የተዯበቀ ስብእና መሊበሳቸውን ይገ ነ ዘባሌ፡ ፡   

 

እነ ዚህ ኃይልች አሌተገ ነ ዘቡትም እንጅ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍሊጎት መጪው ምርጫ ሰሊማዊ በሆነ ና ከሁከት 

በፀዲ መሌኩ እንዱካሄዴ ነ ው፡ ፡   

 

በዚህ ረገዴ ኢህአዳግ በስሌጣን ሊይና በመንግስትነ ት ሊይ ያሇ እንዯመሆኑ ምርጫው ግሌፅና ዳሞክራሲያዊ 

በሆነ  መንገዴ አንዱካሄዴ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡ ፡   

 

ምንም እንኳን ቀዯም ሲሌ በጠቀስኩት መሌኩ ምርጫውን አስመሌክቶ የሚካሄደ ዴርዴሮችና ውይይቶች 

የመዴረክን አይነ ት አካሄዴ የሚከተለ ፓርቲ አመራሮች ቢኖሩም እንኳን ትዕግስት ሉያሳይ ይገባዋሌ፡ ፡   

 

ይህ ምርጫ ሇአገሪቱ ዳሞክራሲያዊ ሂዯት መጎሌበት ያሇው አስተዋፅኦ ከፍተኛ ነ ውና፡ ፡  እነ ዚህ ኃይልች 

ሇመጪው ምርጫ በቂ ዝግጅት ካሇማዴረጋቸው አንፃርና ከአምባገ ነ ናዊና ፀ ረ-ዳሞክራሲ ባህሪያቸው በመነ ሳት 

በሚፈፅሙት ስህተት ቅፅበታዊ የሆነ  እርምጃ ሉወስዴ አይገባም ፡ ፡  ይህ ምርጫ በዳሞክራሲያዊ ስርዓት 

በመገንበናት ሂዯት ሊይ ሊሇችው አገራችንና ሇህዝቡ ያሇው ጥቅም ከፍተኛ ነ ውና በመሆኑም ይህንን በመገንዘብ 

ገዥው ፓርቲ የሚያሳየው ትዕግስት ጥቅም እንጅ ጉዲቱ አይታየኝምና፡ ፡    ሰሊም ፡ ፡  ሇአስተያዬትዎ 

abaydagi@yahoo.com 


