
ተቃዋሚ ፓርቲዎች ድርድር ውስጥ የገቡት ከልባቸው ነው? 

 

ሰለሞን ሽፈራው 07-14-17 

ኢህአዴግን ጨምሮ 17 ያህል ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሳተፉበት የውይይትና የድርድር መድረክ 

መካሄድ ከጀመረ ከአምስት ወራት በላይ አስቆጥሯል፡፡ እናም 16 ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአንድ 

በኩል፤ ኢህአዴግ በሌላ በኩል ተሰልፈው ከእስከዛሬው የተሻለ የጋራ መግባባትን ስለመፍጠር አስፈላጊነት 

ጉዳይ፤ መምከር መዘከር የያዙበት የውይይት መድረክ ወራትን አስቆጥሯል፡፡ 

ሀገር የመምራት ስልጣን ላይ ከሚገኘው ኢህአዴግ ጋር በአንድ የጋራ መድረክ ተሰይመው ለመላው 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ዘለቄታዊ ዕጣ ፈንታ መቃናት ይበጃል የሚሉትን አማራጭ 

ሃሳብ እንዲያቀርቡ ሲባል ለውይይት የተጋበዙት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለጉዳዩ የሚሰጡት ግምት 

በበኩሌ ጥያቄ ጭሮብኛል፡፡ ለዚህ አስተያየቴ የተሻለ ማረጋገጫ አድርጌ እጠቅሰው ዘንድ የተገባ መስሎ 

የሚሰማኝም፤ በውይይትና ድርድር መድረኩ ላይ እየተሳተፉ ካሉት፤ የተቃውሞው ጎራ ፖለቲካ ልሂቃን 

እየተሰጠ ያለው አስተያየት ነው። 

ለአብነት ከተቃውሞ ፖለቲካ ልሂቃኑ መካከል አንዱ የሆኑት፤ የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 

ፕሬዚዳንት አቶ ትዕግስቱ አወሉ ሰኔ 21 ቀን 2009 ዓ.ም ለዛሚ 90.7 ኤፍ ኤም ሬዲዮ ጣቢያ 

የሰጡትን የስልክ ማብራሪያ እንመልከት፡፡ 

እናም እርሳቸው ረቡዕ ሰኔ 21 ቀን 2009 ዓ.ም ከተላለፈው “የጋዜጠኞች ክብ ጠረጴዛ” የተሰኘ የዛሚ 

ሬዲዮ ሳምንታዊ ፕሮግራም ጋር አጭር ቆይታ ባደረጉበት የስልክ ቃለ ምልልስ እንደገለጹት ከሆነ፤ በአሁኑ 

የውይይትና የድርድር መድረክ ላይ የተስተዋለውን አላስፈላጊ ንትርክ የፈጠሩት ተቃዋሚዎቹ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ናቸው ማለት ይቻላል፡፡ ለአብነት ያህልም “አሁን እየተካሄደ ባለው የውይይትና የድርድር 

መድረክ ከኛ ከተቃዋሚዎች ይልቅ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ የተሻለ አፕሮች እንዳሳየ ነው የተረዳሁት” ሲሉ 

አቶ ትዕግስቱ ቃል በቃል ስለመናገራቸው ማስታወስ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 

“ምክንያቱም ደግሞ አሁን እየተካሄደ ባለው የውይይትና የድርድር መድረክ ላይ የተገናኘነው ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳችን አንድ ወቅት በአንድ ድርጅት ውስጥ እንቅስቃሴ እናደርግ የነበርንና የኋላ ኋላ 

ሳንግባባ እየቀረን ለመለያየት የተገደድን እንደመሆናችን መጠን፤ በመካከላችን የሚስተዋል ቅራኔ አለ” ሲሉ 

ያከሉት አቶ ትዕግስቱ፤ ከዚህ የተነሳ መድረኩ የተቃውሞው ጎራ ፖለቲከኞች አላስፈላጊ አተካራ ሲገጥመው 

የሚስተዋሉበት አጋጣሚ ጥቂት እንዳልሆነ ጠቁመዋል፡፡ 

“እንዲያም ሆኖ ግን ፓርቲያችን የውይይትና ድርድር መድረኩ ላይ በመሳተፋችን ጠቃሚ ግብዓቶችን 

አግኝተንበታል የሚል እምነት ነው ያለን” ያሉት የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ፕሬዝዳንት፤ 

ውይይቱ እንዲቀጥል ፍላጎታቸው መሆኑንም ጭምር ገልጸዋል፡፡ ፓርቲያቸው ከዚህ የውይይትና የድርድር 

ሂደት ስለሚጠብቀው ውጤት  ተጠይቀው ሲመልሱም አቶ ትዕግስቱ አወሉ “ሀገራችን ከሁለት ዓመት በኋላ 

በምታካሄደው ጠቅላላ ምርጫ ላይ ተሳትፈን የተሻለ የህዝብ ድምጽ ለማግኘት የሚያስችለንን ዝግጅት 

እንድናደርግ የሚረዳ ግብዓት እናገኝበታለን የሚል እምነት ስላለኝ ነው የውይይትና የድርድር መድረኩን 



እንደጠቃሚ ዕድል የምንወስደው፡፡ እንጂ ሌላ የተለየ ውጤት ይኖራል ብለን አንጠብቅም እኛ እንደ 

አንድነት ፓርቲ” ብለዋል፡፡ 

በእርግጥም ደግሞ አሁን ላይ እየተካሄደ ካለው የሀገር አቀፍ ፓርቲዎች ፖለቲካዊ ውይይትና ድርድር ከዚህ 

ከአቶ ትዕግስቱ ማብራሪያ የተለየ ውጤት መጠበቅ የሚቻል አይሆንም፡፡ ይሁን እንጂ ሁሉም ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳዩን በዚህ መንፈስ እየተረዱት ናቸው ብሎ ማመን ያዳግታል፡፡ ምክንያቱም ደግሞ 

አብዛኛዎቹ ጽንፈኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ተከታዮቻቸው “ከኢህአዴግ ጋር በምርጫ ሂደት 

ተወዳድሮ ትርጉም ያለው ውጤት ማምጣት ስለማይቻል መፍትሄው የቀለም አብዮት ነው” የሚል አቋም 

እንደሚያራምዱ ይታወቃልና ነው፡፡ ይህ ደግሞ እንኳንስ እንደ ኢትዮጵያ ሳለ የበርካታ ብሔሮች፤ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች መኖሪያ ለሆነ አገር፤ አንድ ዓይነት ሃይማኖት፤ እንዲሁም ባህልና ስነልቦና ያለው 

ባለጸጋ ህብረተሰብ ለሚገኝባቸው የዓረብ ሀገራትም በጎ ውጤት ሲያመጣ እንዳልተስተዋለ ነው የዓለማችን 

የቅርብ ጊዜ ታሪክ የሚያረጋግጥልን፡፡ ለማንኛውም ግን፤ ሁሉም ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስልጣን 

ከምርጫ ኮሮጆ ውስጥ በሚገኝ የህዝብ ድምጽ ብቻ የሚጨበጥበትን ሕገ መንግስታዊ መንገድ ተከትለው 

ኢህአዴግን እየታገሉ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የመገንባት ሂደቱ  ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ስር ነቀል ለውጡ 

ደረጃ በደረጃ እያደገ ሄዶ፤ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር የማድረግ ባህል የሚዳብርበትን አዎንታዊ ሚና 

መጫወት ቢችሉ፤ አንድ ቀን እነርሱም ለመንግስትነት የሚያበቃቸውን ድል መቀዳጀታቸው እንደማይቀር 

ሊገነዘቡ ይገባል ባይ ነኝ እኔ፡፡ 

ካለበለዚያ ግን፤ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሕገ መንግስቱን በማጥላላትና ጥላሸት ለመቀባት በመሞከር ብቻ፤ 

የተሻለ የፖለቲካ ምህዳር መፍጠርም ሆነ፤ የምንመኛትን ዴሞክራሲያዊነት ኢትዮጵያ መገንባት እንደማይቻል 

የእስከዛሬው ልምዳችን በቂ ማሳያ ነው፡፡ ይህን ስንል ደግሞ፤ የሀገራችን ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

በኢፌድሪ ሕገ መንግስት ላይ ያላቸውን አሉታዊ አቋም ሳያስተካክሉ፤ ኢህአዴግን በምርጫ ሂደት አሸንፈው 

መንበረ ስልጣኑን ቢረከቡ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አውቀን ነው ዜጎች ይሁንታችንን ለእነርሱ ልንሰጣቸው 

የምንፈቅደው? የሚል ተገቢ ጥያቄ ማንሳት እንደሚጠበቅብንም ጭምር ግንዛቤ ይወሰድበት ዘንድ 

ማስታወሳችን ይሆናል፡፡ 

ምክንያቱም ደግሞ፤ እኛ የዛሬዋ ኢትዮጵያ ብሔሮች፤ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ህልውናችን መሰረት 

በሆነችው ሀገራችን ውስጥ እንደህብረተሰብ ጥረን ግረን የተሻለ ነገን ለመፍጠር ስንል የምናካሄደው የጸረ 

ድህነት ትግልና ያለምነው ብሩህ ተስፋ አብዛኛዎቹ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተገቢ ዕውቅና ከማይሰጡት 

ሕገ መንግስታችን ጋር በጥብቅ ቁርኝት ተሳስሮ ከሚገለጽ ሀገራዊ ራዕይ የሚመነጭ ውጤት እንጂ፤ 

እንዲሁበአጋጣሚ የተገኘ ስኬት አይደለምና ነው፡፡ ስለሆነም አሁን እየተካሄደ ባለው የሀገር አቀፍ ፖለቲካ 

ፓርቲዎች የውይይትና የድርድር መድረክ ላይ የሚሳተፉት ተቃዋሚ ድርጅቶች፤ ከኢህአዴግ ጋር 

ልንደራደርበት ይገባል ስለሚሉት የሕገ መንግስቱ አንቀጽ ወይም ደግሞ ንዑስ አንቀጽ ጉዳይ፤ የተሻለ 

ማብራሪያ ቢሰጥበት የሚል ጥያቄ አለኝ፡፡ 

ለአብነት ያህል ቅዳሜ ሰኔ 24 ቀን 2009 ዓ.ም ታትሞ የወጣው አዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ “ሕገ 

መንግስቱ ለውይይትና ለድርድር መቅረብ ይችላልን?” በሚል ጥያቄ ዙሪያ አምስት የተቃውሞው ጎራ 

ፓለቲከኞች አስተያየታቸውን የሰጡበት ጽሑፍ ቀርቦ እንደነበርና ግን ደግሞ አንዳቸውም የሚያጠግብ ምላሽ 



ሰጥተዋል ማለት እንደማይቻል ማስታወስ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ ምንም እንኳን ለጋዜጣው ጥያቄ የየራሳቸውን 

ምላሽ ከሰጡት አንጋፋ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች መካከል አንዱ የነበሩት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ “በሀገሪቱ የተነሱት 

ውዝግቦች ከሕገ መንግስቱ ጋር የተገናኙ ናቸው” የሚል ድምዳሜ ላይ የደረሱ ቢሆንም፤ እንዴትና በምን 

ምክንያት እንደሚያያዙ በተጨባጭ ምሳሌ የተብራራ ሆኖ አይደለም ያገኘሁት የዶክተሩን ሃሳብ፡፡ 

ከዕርሳቸው ጥቅል ድምዳሜ ይልቅ፤ ሌላዋ አስተያየት ሰጭ ወ/ሮ አረጋሽ አዳነ የጋዜጣውን ጥያቄ ለመመለስ 

የሞከሩበት አግባብ ነባራዊ እውነታውን በተሸለ መልኩ ያገናዘበ መሰረተ ሃሳብ የተነሳበት ነው የሚል እምነት 

አለኝ፡፡ ምክንያቱም ደግሞ፤ ወ/ሮ አረጋሽ አዳነ ለጋዜጣው ጥያቄ ከሰጡት ምላሽ ላይ በተለይም “እኔ 

በግሌ ለተፈጠሩት የሀገሪቷ ችግሮች ሕገ መንግስቱ ምክንያት ሆኗል የሚል እምነት የለኝም” ሲሉ የሰነዘሩትን 

ሃሳብ ወድጀዋለሁና ነው፡፡ 

በግልጽ አነጋገር፤ ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ የሀገሪቱን ችግሮች ከሕገ መንግስታችን የሚመነጩ አስመስለው 

ያቀረቡበትን አስተያየት እንዳልተቀበልኩትና በአንፃሩ ወ/ሮ አረጋሽ አዳነ “ቀውስ እየፈጠረ ያለው ሕገ 

መንግስቱን ተግባራዊ ማድረግ ስላልተቻለ እንጂ የሚሻሻል ችግር ስላለበት አይደለም” የሚል ምላሽ 

የሰጡበትን ሃሳብ እንደምጋራው ለመጠቆም እሻለሁ፡፡ ይህን ስልም ደግሞ የኢፌድሪን ሕገ መንግስት 

በማሻሻል የሚፈታ የዚች አገር መሰረታዊ ችግር አለ የሚል መከራከሪያ ለማንሳት ሲቃጣቸው የሚስተዋሉት 

ወገኖች የሚሰነዝሩት አስተያየት አብዛኛውን ህዝብ በሚያሳምን ተጨባጭ ምክንያት ተደግፎ እስካልቀረበ፤ 

ተራ ማጥላላት ከመሆን አያልፍምና ነው በነዶክተር ነጋሶ ቅሬታ የማልስማማበት፡፡  

ስለዚህ ጉዳዩ በዋዛ ፈዛዛ የሚታለፍ እንዳልሆነ ሲታሰብ፤ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ወገኖች ሕገ መንግስታችን 

እንዴትና ለምን ምክንያት መሻሻል እንደሚኖርበት ሀገራዊ የጋራ መግባባት ላይ ሊያደርስ የሚችል 

ምክንያታዊ መከራከሪያ ቢያነሱ ይመረጣል እላለሁ፡፡ አለበለዚያ ግን፤ እንዲያው መቃወም ስለፈለጉ ብቻ፤ 

የሚሰነዝሩት ጥቅል አስተያየት ማንንም አሳምኖ ወደ አንድ ዓይነት አቋም የሚያደርስ አይደለም፡፡ እንኳንስ 

ከሰማኒያ በላይ የሚሆን የየራሳቸው ብሔራዊ ማንነት መገለጫ ያላቸውን የኢትዮጵያ ብሔሮች፤ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዕኩል መጠን የሚመለከት ሕገ መንግስታዊ ርዕሰ ጉዳይ፤ በሰማኒያ ተጋብተው ቤት 

ትዳር የመሰረቱ ጥንዶችን አስማምቶ የጋራ ውሳኔ ላይ እንዲደርሱ ማድረግ ይቻል ዘንድ፤ በአሳማኝ 

ምክንያት የተደገፈ ሃሳብ ማቅረብ ግድ እንደሚል አያከራክርም፡፡ 

እናም የጉዳዩ ክብደት ከዚህ አኳያ እንዲታይ ግድ የሚል ስለመሆኑ ከተማመንን፤ አሁን እየተካሄደ 

በሚገኘው የሀገር አቀፍ ፓርቲዎች ፖለቲካዊ ውይይት፤ ወይም ደግሞ ድርድር ላይ፤ ተቃዋሚዎች 

ከኢህአዴግ ጋር ልንደራደርባቸው ይገባል የሚል ጥያቄ ያነሱባቸውን ሕገ መንግስታዊ ማሻሻያ ስለማድረግ 

የሚያወሱ ነጥቦች፤ ቢያንስ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ለአዲስ አድማስ ጋዜጣ ከሰጡት ግርድፍ ምላሽ በተሻለ 

መልኩ ማብራራት ይጠበቅብናል፡፡ አሳማኝ ምክንያት ያዘለ ሃሳብ ይዞ መቅረብ ይችል ዘንድም የምናነሳው 

ቅሬታ ለመላው የዚህች አገር ህዝቦች ዘላቂ እጣ ፈንታ መቃናት የሚበጀውን ከማይበጀው በቅጡ ከመለየት 

የሚመነጭ የኃላፊነት ስሜት የሚሰማው ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ሆኖ መገኘትን እንደሚጠይቅ ይታመናል፡፡ 

ለአብነት ዶክተር ነጋሶ ሰኔ 24 ቀን 2009 ዓ.ም ታትሞ ለወጣው አዲስ አድማስ ጋዜጣ “ለምሳሌ 

በአንቀጽ 39 ላይ የሚነሳ ጥያቄ እንዳለ ይታወቃል” ሲሉ የሰነዘሩት አስተያየት፤ የጥቂት ጽንፈኛ ተቃዋሚ 



ፖለቲከኞችን አቋም የሚያንፀባርቅ መከራከሪያ ሃሳብ እንጂ የትኛውንም የብሔር፤ ብሔረረሰብ ህዝብ 

የሚመለከት አይደለም፡፡ 

ስለሆነም፤ በማንኛውም ሕገ መንግስታዊ ጉዳይ ዙሪያ ማሻሻያ ማድረግ ያስፈልጋል ብለው የሚያምኑ ወገኖች 

ለምን ኖሩ ባይባልም፤ ግን ደግሞ ጥያቄያቸው ውሃ በሚያነሳ አሳማኝ ምክንያት ተደግፎ አስካልቀረበ ድረስ 

እንደተለመደው ሁሉ ከተራ ስሜታዊነት የሚመነጭ ጭፍን ተቃውሞ ተደርጎ ከመውሰድ አያልፍምና 

ይታሰብበት፡፡ በተለይም የሕገ መንግስታችንን ድንጋጌዎች ጠቃሚና ጎጂ ጎኖች የሚመለከት ሃሳብ ላይ የሚነሳ 

ርዕሰ ጉዳይ፤ ምልዓተ ህዝቡን በሚያሳትፍ ውይይትና በሚያስማማ የጋራ መግባባት ታግዞ መቅረብ ይኖርበታል 

እንጂ ለጥቂት የተቃውሞው ጎራ ፖለቲከኞች ብቻ መተው ያለበት አይደለም የሚለው ነጥብ ሊሰመርበት 

ይገባል፡፡ ምክንያቱም ደግሞ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ በመላው የሀገራችን ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

የዘመናት ትግል የመጣ እንደ መሆኑ መጠን፤ ምን ያህል የከበደ ዋጋ (መስዋዕትነት) እንደተከፈለበት 

አሳምሮ የሚረዳው ህብረተሰባችን ስለጉዳዩ አስፈላጊነት የሚኖረው እምነት፤ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ይልቅ 

ሚዛኑን የጠበቀ (ፍትሐዊ) አቋም ላይ የተመሰረተ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃልና ነው፡፡ በተረፈ ግን እኔ 

እዚህ ላይ አበቃሁ፡፡ 


