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ዝሆን ይኸውና ቢለት፤ደካውን አሳዩኝ አሇ 
 

 
                                             እርቅይሁን (ከስዴስት ኪል) 

 
በ4ኛው ዙር አገራዊ ምርጫ ሊይ ከሰሊሳ ሚሉዮን ህዝብ በሊይ ዴምፁን ሰጥቶ 

ይበጀኛሌ ያሇውን የፖሇቲካ ፓርቲ በዳሞክራሲያዊና ሰሊማዊ መንገዴ መርጧሌ፡፡ 

እስካሁን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ ይፋ በተዯረገው ጊዜያዊ ውጤት 

መሠረትም ኢህአዳግ ከሁሇት ወይም ከሶሳት ቦታዎች በስተቀር በላልች 

በተወዲዯረባቸው አካባቢዎች በሙለ በከፍተኛ ዴምፅ አሸናፊ መሆኑ ታውቋሌ፡፡ 

ኢህአዳግ በዚህ ምርጫ ሊይ ያገኘው ውጤት ቀዯም ሲሌ ከተዯረጉት ምርጫዎች 

ሁለ እጅግ በሰፊ ሌዩነት ተፎካካሪዎችን ያሸነፈበት መሆኑ ታሊቅ አግራሞትን 

ፈጥሯሌ፡፡ 

 

የዚህ ዓይነት ፍፁማዊ አሸናፊነት ፈረንጆች ‹‹ሊንዴ ስሊይዴ ቪክትሪ›› የሚለት 

ያጋጠመውና ወዯፊትም ሉያጋጥም የሚችሌበት  ሁናቴ አሌፎ አሌፎ እንዯሆነ 

በአንዲንዴ ወገኖች ይገሇፃሌ፡፡ ኢህአዳግ ምርጫውን በገዘፈ ሌዩነት በርካታ 

ተፎካካሪዎችን ያሸነፈበት ዓይነት የምርጫ አፈፃፀምና ውጤት ሉያጋጥም ስሇመቻለ 

ማሰብ ሇብዙዎች አዲጋች ሉሆን እንዯሚችሌ ይገመታሌ፡፡ ነገር ግን በተጨባጭ 

ያየነውና የሆነው ይኸው በመሆኑ ውጤቱን አምነን እንዴንቀበሌ ሁኔታው ግዴ 

ይሇናሌ፡፡ አንዲንዳ ያሌተገመተና ያሌተጠበቀ ክስተት  ተፈጽሞ ሲገኝ ቀዯም ሲሌ 

የነበረንን ግምት የሚያፈርሰውም ቢሆን፣ ራስን ሇእውነታው ማስገዛትና ክስተቱን 

ማስተናገዴ የንፁህ ህሉና ጉዲይ ይሆናሌ፡፡ ይህ ታዱያ መነሻ ሆነኝና  ግንቦት 

15/2ዏዏ2 ስሇተካሄዯው አገራዊ ምርጫ ትንሽ ሇማሇት ፈሇግሁ፡፡ 

 

ከምርጫው ቀዯም ብል የምርጫው ውጤት ምን ሉሆን እንዯሚችሌ በሀገር ውስጥና 

በውጭ በሚገኙ በተሇያዩ የፖሇቲካና የታሪክ ምሁራን፣ የፖሇቲካ ተንታኞችና 

ሚዱያወች እንዱሁም በህብረተሰቡ የተሇያዩ ግምቶች ሲሰጡ እንዯነበር 

አስታውሳሇሁ፡፡እኔ ባጋጣሚ ካገኘኋቸው አስተያየቶችና ግምቶች የተረዲሁት 

የኢህአዳግ አሸናፊነት አይቀሬ እንዯሆነ የሚገሌጹት ያመዝኑ ነበር፡፡ ሇዚህ 
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ግምታቸው መነሻ የሆኗቸውን ነጥቦች ሲዘረዝሩም  አብዛኞቹ የተስማሙባቸው 

ኢህአዳግ ተግባራዊ እያዯረጋቸው ያለ መጠነ ሰፊ የሌማት እንቅስቃሴዎች በተሇይ 

በመሠረተ ሌማት አውታሮች ዝርጋታ ሇምሳላ(በትምህርት፣በጤና በመንገዴና 

ላልች የኮንስትራክሽን ግንባታዎች፤በቴላ፤በኃይሌ ማመንጫ ግንባታዎች ወዘተ)፤ 

በተከታታይ እያስመዘገበ የመጣው አገራዊ የኢኮኖሚ ዕዴገት፣ ወጣቶችንና ሴቶችን 

ተጠቃሚ ባዯረጉ የጥቃቅንና አነስተኛ የሥራ ፈጠራ ፕሮጀክቶች፣ሇአገር 

ዯህንነትባሇው ቁርጠኛ አቋምና እስከ አምሥት ሚሉዮን የሚዯርሱ አባሊትን ከጏኑ 

ማሰሇፉና የመሳሰለትን በዋናነት አቅርበዋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የተቃዋሚ 

ፓርቲዎች የውስጥ ክፍፍሌና መሰነጣጠቅ፣ የአንጃዎች መፈጠርና እርስ በርስ 

መወነጃጀሌ፣ መወራረፍ፤ የጠራ ፖሉሲና ፕሮግራም ነዴፎ ወዯ ህዝቡ ያሇመቅረብና 

ወዘተ የሚለ ሇኢህአዳግ አሸናፊነት ተጨማሪ ጉሌበት ሉሆነው እንዯሚችሌም 

ሲነገር ቆይቷሌ፡፡  

 

ከዚህ በተፃራሪው የቆሙ አንዲንዴ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና የውጭ አካሊት ዯግሞ 

የኢህአዳግን አሸናፊነት ተቀብሇው ነገር ግን ይህ የሚሆነው ኢህአዳግ ምርጫውን 

ሉያጭበረብር ይችሊሌ የሚሌ የተሳሳተ ግምትና ዴምዲሜ በመያዝ ይህን የተሳሳተ 

ስላትና ውዥንብር እንዯ ስሌት ይዘው ወዯ ህብረተሰቡ የሚረጩ ጽንፈኛና 

ጨሇምተኛ አቋም የሚያራምደ ወገኖችን መታዘብ ተችሎሌ፡፡ እነዚህ አካሊት ከዚህ 

አሌፈውም ምንም ይሁን ምን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተሸናፊ የሚሆኑት ምርጫው 

በኢህአዳግ ከተጭበረበረ ብቻ እንዯሆነ በመግሇጽ የምርጫው ውጤት በራሳቸውና 

በራሳቸው አሸናፊነት ብቻ መቋጨት እንዲሇበት ውጤቱን ከሂዯቱ  በፊት ራሳቸው 

በመወሰን ይህን ሀሳባቸውን እንዯ ዋና መሪ መፈክርና ሌዩ መታወቂያቸው ይዘው 

ተንቀሳቅሰዋሌ፡፡ ኃሊፊነት የጏዯሇው፣ አዯገኛና ህገወጥ አካሄዴ ስሇነበር፤ ይህ 

አመሇካከት መታረም እንዲሇበት የሚያስገነዝብ የሰሊ ትችትና ውግዘት ከሰሊም 

ወዲዴ  ወገኖች በተከታታይ ሲቀርብ እንዯነበርም አስታውሳሇሁ፡፡ ዴርጊቱ 

በእርግጥም መወገዝ እንዯነበረበት በግላ አምን ስሇነበር አስተያየቱን እኔም 

ተጋርቸዋሇሁ፡፡ 
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በላሊም በኩሌ የአንዲንዴ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎች ዯጋፊዎች ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች በተሇይም መዴረክ አሉያም ኢዳፓ በጠባቡም ቢሆን አሸናፊ ሉሆኑ 

እንዯሚችለ ግምታቸውን ሲሰጡ ቆይተዋሌ፡፡ ሆኖም በወቅቱ እነዚህ ወገኖች 

ግምታቸውን የሚዯግፍ ወይም የሚያጠናክር ተጨባጭ መረጃ ማቅረብ 

ያሌቻለበትን ሁኔታ ነበር መገንዘብ የተቻሇው፡፡ በፖሇቲካ ፓርቲዎች የምርጫ 

ቅስቀሳና ግሌጽ የሚዱያ ክርክር ሊይም አብዛኞቹ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ይህ ነው 

የሚባሌና ውሀ የሚቋጥር አማራጭ ፖሉሲና ስትራቴጂ የላሊቸው መሆኑና አሌፎ 

አሌፎም ጭራሽ ፓርቲዎች የሚመሩበት ምንም ዓይነት የፖሉሲና የፕሮግራም 

አጀንዲ የላሊቸው መሆኑ በግሌጽ የታየበትን ሁኔታ መታዘብ የቻሌን ይመስሇኛሌ፡፡ 

ከዚህ ይሌቅ ዋናውን አጀንዲ በመተው አንዳ ሥሌጣን ሊይ ያሇውን መንግሥት 

በቀጥታ ኢህአዳግን ሲወነጅለና በሀሰት ሲከሱ፣ ላሊ ጊዜ ዯግሞ እርስ በራሳቸው 

ሲወነጃጀለ፣ ሲነቃቀፉና ሲካሰሱ የነበሩበት ሁኔታ አመዝኖ ታይቷሌ፡፡ 

 

በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ ይፋ በተዯረገው ጊዜያዊ ውጤት በግሌጽ 

የሚያመሇክተው ነገር ኢህአዳግ በብዙ መመዘኛዎች ከተፎካካሪዎቹ በእጅጉ ሌቆ 

የተገኘበትና በአንፃሩም ተቃዋሚዎቹ በምንም መሌኩ/ቢያንስ አሁን ባለበት ሁኔታ/ 

ሇህብረተሰቡ አማራጭ ሉሆኑ እንዯማይችለ ነው፡፡ ይህም በመሆኑም ነው ሁለንም 

ባስዯመመ ከፍተኛ የዴምፅ ብሌጫ ኢህአዳግ ተፎካካሪዎችን ያሸነፈው፡፡ ኢህአዳግ 

በመራጩ ህዝብ ሊይ ባሳዯረው ጽኑ ዕምነት ምክንያት ህብረተሰቡ ዴምፁን 

ሰጥቶታሌ፡፡ ህብረተሰቡ በዚህ ሊይ ጠንካራ የሚባሌ  የጋራ መግባባት እንዯያዘ 

በብዙ መሌኩ ገሌጿሌ፣ እየገሇጸም ይገኛሌ፡፡ 

 

እንዯኔ እንዯኔ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከዘንዴሮ የምርጫ ሂዯትና ከውጤቱ ሉማሩበት 

ይገባሌ፡፡በ97ቱ ምርጫ ኢህአዳግ አዱስ አበባ ሊይ ከዯረሰበት ሽንፈት ትምህርት 

አግኝቶ በዘንዴሮው ምርጫ ውጤቱን ሉቀይር ችሎሌ፡፡በምርጫ ዴምጻችንን 

ሇኢህአዳግ የሰጠነው ሇአምስት ዓመት እንጂ ሇዘሇዓሇሙ ስሊሌሆነ፤ በዘንዴሮው 

ምርጫ ዴሌ ያሌቀናችሁ ፓርቲዎች ሇቀጣዩ የምርጫ ጊዜ የተሻሇ አማራጭ 

ፖሉሲና ስትራቴጂ ካቀረባችሁሌን ዴምጻችንን የማንቸራችሁ ምንም ምክንያት 

አይኖርም፡፡    
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ላሊው ቀርቶ በሀገራችን ዳሞክራሲያዊ ሂዯትና የፖሇቲካ ተሳትፎ ታይቶ 

በማይታወቅ ሁኔታ በርካታ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲ አመራሮችና ዯጋፊዎች 

ውጤቱን አምነው በፀጋ በመቀበሌ የእንኳን ዯስ ያሇህ ግሌጽ መሌዕክት ሇአሸናፊው 

ኢህአዳግ በማዴረስ ሊይ ይገኛለ፡፡ እኔ ይህ ዓይነት የሰሇጠነ የፖሇቲካ አካሄዴ 

በአገራችን መሠረት መያዝ መጀመሩን በመመሌከቴ ሂዯቱን ዯግፈው ከቆሙና 

ከተዯሰቱ የሀገሬ ዜጏች አንደ ነኝ፡፡ በውጤቱም በጣም ኮራሁ፣ ሂዯቱም በተሇይም 

የፖሇቲካ መቻቻለ ጽኑ መሠረት ይዞ እንዱዘሌቅ ከሌቤ ተመኘሁ፡፡ ይህ ዯግሞ 

የሁለም ሰሊም ወዲዴና ሇዳሞክራሲያዊ ተሳትፎ መጏሌበት የቆሙ ወገኖች ሁለ 

ፍሊጏት እንዯሆነ የሚያጠራጥር አይዯሇም፡፡ 

 

በዚህ ምርጫ ሊይ ኢህአዳግ የበሊይነት ኖሮት በአሸናፊነት ሉወጣ እንዯሚችሌ ገና 

ከመነሻው አመሊካች የነበሩ ተጨባጭ እውነታዎች መኖራቸውን በማመሌከት 

ግምታቸውን ሰጥተው የነበሩ ወገኖች በእርግጥም ሌክ ነበሩ፣ ውጤቱም የመሰከረው 

ይህንኑ ነው፡፡ በእርግጥም ኢህአዳግ በዚህን ያህሌ ሰፊ የዴምፅ ሌዩነት 

ተፎካካሪዎችን ያሸንፋሌ ብል የጠበቀ እንዲሌነበር በእርግጠኝነት መናገር 

ይቻሊሌ፡፡ ያም ሆኖ ግን ተጠቃሚነቱን በተጨባጭ ካየው፣ ከተገነዘበውና በቀጣይም 

አገኘዋሇሁ ብል ተስፋ ካዯረገው ሇውጥና ዕዴገት አኳያ ተነስቶ ከግምት በሊይ 

የሊቀው መራጭ ዴምፁን ሇኢህአዳግ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ከሰሊማዊ፣ ነፃና 

ዳሞክራሲያዊ የህዝብ ዴምፅ የተገኘ አሸናፊነት በእርግጥም የሚያኮራ ቢሆንም ይህ 

ውጤት የሚያመሊክተው አሸናፊው ፓርቲን  ዴርብ ዴርብርብ ኃሊፊነትን 

የሚያሸክም የህዝብ አዯራ ነው፡፡ ይህንንም ጠ/ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ በቅርቡ 

ሇጋዜጠኞች በሰጡት ጋዜጣዊ መግሇጫ ሊይ በአጽንኦት ገሌፀውታሌ፡፡ 

 

በዚህ ምርጫ ሊይ ይነስም ይብዛ፣ ምክንያታዊ ይሁን አይሁን አንዴና ሁሇት 

ተብሇው ሇሚቆጠሩ ጥቂት የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎች አንዲንዴ  ወገኖችና 

ዯጋፊዎቻቸው የአሸናፊነት ግምት ሰጥተዋቸው እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡ 
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ሆኖም ይህ ግምት በምክንያት የተዯገፈ፣ ተጨባጭ ዕውነታውን ያሊገናዘበ፣ 

የፓርቲዎችን ወቅታዊ ሁኔታ ያሌተመሇከተ እና የህብረተሰቡን ፖሇቲካዊ ብስሇትና 

የማመዛዘን ብቃት፤ ወቅታዊ አመሇካከት፣ ግንዛቤና ፍሊጏት በትክክሌ ያሌመዘነ 

ስሇነበር ውጤቱ በራሱ መንገዴ ሄድ እውነታውን ፍንትው አዴርጎ አመሊክቶን 

አሌፏሌ፡፡ ከዚህ ሂዯትም ብዙዎች ጠቃሚ ትምህርት ያገኙበታሌ የሚሌ ዕምነት 

አሇኝ፡፡ 

 

እዚህ ሊይ ኢህአዳግ ያሌተጠበቀ ከፍተኛ የህዝብ ዴምፅ አግኝቶ አሸናፊ በሆነበት 

የምርጫ ሂዯት ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዳት በዚህ መጠንና ዯረጃ ተሸናፊ ሉሆኑ 

እንዯቻለ አንዲንዴ ትዝብቶችን ማንሳት አስፈሊጊ ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

በተፈጠረው ምቹ ዳሞክራሲያዊ መዴረክ በሰሊማዊና ህጋዊ መንገዴ የፖሇቲካ 

ዓሊማን በነፃነት የሚያራምደ፣ ሇዕዴገትና ሇሇውጥ ራዕይ ሰንቀው የሚንቀሳቀሱ 

ጠንካራ የፖሇቲካ ተፎካካሪዎች መኖር ትሌቅ ፋይዲ ያሇው መሆኑ ፍፁም 

አጠያያቂ አይዯሇም፡፡ ነገር ግን ከዚህ በተፃራሪ በስመ ተቃዋሚነት መሌካም 

አፈፃፀሞችን በማጥሊሊት፣ በአለባሌታና በሀሰተኛ ክስ ጭፍን ጥሊቻን ማንፀባረቅ፣ 

ሥሌጣን ሊይ ያሇው መንግሥት አሻራ ስሊረፈበት ብቻ የተሰራ ሌማትንና ግንባታን 

እንዯላሇ አዴርጏ ማቅረብ አዎንታዊ የዓሊማ ስኬትን አያስገኝም፡፡ 

 

ከዚህም ላሊ ሇህብረተሰቡ ተጨባጭነት የላሇው የተስፋ ቃሌ በመመገብ፣ ጥቃቅን 

ስህተቶችንና ግዴፈቶችን ከሌክ በሊይ በመሇጠጥና በማግዘፍ፣ አንዲንዳም 

ያሌተፈጠረ ችግርን ያሇ በማስመሰሌ ህብረተሰቡን ውዥንብር ውስጥ በመክተትና 

ሕጋዊ አካሄዴን ባሇመከተሌ ሀቀኛና ትክክሇኛ የሕዝብ ዴጋፍ አገኛሇሁ ብል 

ሇመንቀሳቀስ መሞከር ከውዴቀት በመሇስ የትም ሉያዯርስ እንዯማይችሌ ጽኑ 

ዕምነት ሉያዝበት ይገባሌ፤በተግባርም የታየው ይኸው ነው፡፡ በህዝቦች መብትና 

ጥቅም ሊይ ያነጣጠረ ፖሇቲካዊ ቁማር ሇመጫወት መሞከር አዯጋ አሇው፣ አገርን 

ይጏዲሌ፣ከዚህ ጋር በተያያዘም ህጋዊ ያሌሆነ አካሄዴ ሇመከተሌ መሞከርም 

እንዯሁኔታው የግሌና የጋራ የህግ ተጠያቂነትን ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ 
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ታዱያ ቀዯም ባለትም ሆነ በዚህኛው ምርጫ ሊይ ከሊይ የተጠቃቀሱት ጉዴሇቶችና 

ችግሮች ይነስም ይብዛ በብዙዎቹ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎች ዘንዴ በግሌጽ 

የተንፀባረቁ እንዯነበሩ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የጠራና የነጠረ ህዝባዊ ዓሊማና ግብ 

ይዘው ባሇመንቀሳቀሳቸውም በራሳቸው ውስጥ ተዯጋጋሚ ክፍፍሌና መሰነጣጠቅ 

አጋጥሟቸዋሌ፡፡ ይህም ሇአብዛኛው የዴክመታቸው ምንጭ የአንበሳውን ዴርሻ 

የሚይዝ ይመስሇኛሌ፡፡ የህዝብን ስሜት ይኮረኩራለ ተብሇው በአንዲንዴ 

ተቃዋሚዎች ሲነገሩ የነበሩ አቋሞች የሕዝቡን ስሜትና ፍሊጏት እንዯማይወክለ 

ህዝቡ ግሌጽ መሌዕክቱን በዴምፁ አረጋግጧሌ፡፡ የህብረተሰቡን ፍሊጏትና ዓሊማ 

የማይወክሌ ማንኛውም ሀሳብ ምን ያህሌ ተቀባብቶና ወዝቶ ቢቀርብ የህዝቡን 

ስሜት እነሱ ወዯሚፈሌጉት አቅጣጫ ሉመሩት እንዯማይቻሊቸው የምርጫው 

ውጤት በግሌጽ ያመሊከታቸው ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

ይህን ዕውነታ በዴፍረትና ከሌብ አምኖ አሇመቀበሌ ስህተትን ዘርቶ ስህተትን 

ማጨዴ ይሆናሌ፡፡የራስ ስህተትን አውቆና በግሌጽ ተቀብል ሇማረምና ሇማስተካከሌ 

መንቀሳቀስ ከህብረተሰቡ ከበሬታን ያስገኛሌ፡፡  ዕውነታን ዯፍሮ ሇመቀበሌ 

ፈቃዯኛነቱ ከጎዯሇ  ግን ነገሩ ሁለ  “ዝሆን ይኸውና ቢለት ደካውን ካሊየሁ 

አሊምንም” አሇ  የተባሇውን ዓይነት ሰው ይሆንና ተዓማኒነትንና ተቀባይነትን 

በእጅጉ ያዲክማሌ፤ በራስ የመተማመንና ራስን ችል የመቆም አቅምንም ያሳጣሌ፡፡   

 

ይህ አሁን  በተቃዋሚዎች ጏራ ያጋጠመ ፖሇቲካዊ ሽንፈት ‹‹እኔማ 

ካሌተመረጥኩ…›› የሚሌ ግትርና ኢ- ዳሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ከትግሌ የሚያሸሽ 

ወይም ዯግሞ ከህጋዊ አካሄዴ ያፈነገጠ እንቅስቃሴ ሇማዴረግ መንስኤ ሉሆን 

አይችሌም፤አይገባምም፡፡ ከዚህ ይሌቅ የራስ ዴክመትን አምኖ በመቀበሌ የህዝብ 

ፍሊጏትን መሰረት ያዯረገ የተሀዴሶ ሇውጥ ማዴረግና ህዝብን ማዲመጥ ትኩረት 

ሉሰጠው ይገባሌ፡፡ 

 

ህዝብን እኔ ብቻ አውቅሌሀሇሁ በሚሌ ጠባብና ጭፍን  አመሇካከት ሇማሞኘት 

መከጀሌ ምንም ያህሌ እርቀት ሉያስኬዴ አይችሌም፡፡ ራስን ብቻ ከህዝብ በሊይ 

አዋቂ አዴርጏ በማሰብና ህዝብ ሇራሱ እንዯማያውቅና መወሰን እነዯማይችሌ 
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በመቁጠር ፍሊጏቱ በላልች እንዯሚወሰንሇት ማሰብና ራስን አግዝፎ ማዬት አዋጭ 

የፖሇቲካ አካሄዴ አይዯሇም፡፡ ራስን ብቻ በማዲመጥ ከእኔ በሊይ ሊሳር የሚሌ 

የተሳሳተ ዴምዲሜ ይዞ ሇመንቀሳቀስ መሞከር ከህዝብ ይነጥሊሌ፡፡ ህዝብ ያውቃሌ፣ 

ይወስናሌ፣ ይፈርዲሌም፡፡ ራስን ሇህሉና እና ከሁለም በሊይ ሇህዝብ ፍሊጏት፣ 

መብትና ጥቅም ማስገዛት፤ ህዝብን ማዴመጥና ፖሇቲካዊ መቻቻሌን ማጏሌበት 

የትሌቅነት አንደ መሇኪያ ነው፡፡የራስ ዴክመትንና ስህተትን በላሊ ስህተት 

ሇመሸፈን መሞከር ትርፉ የባሰ ውዴቀትን መጋበዝ ነው፡፡ 

 

በቅርቡ አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ መሪ በሰጡት ጋዘወጣዊ መግሇጫ ሊይ ህዝብ 

ዴምጹን በጭፍን እንዯሰጠና ነገሮችን ማመዛዘን እንዯማይችሌ ዓይነት እንዯምታ 

ያሇው ንግግር ሲያዯርጉ አዯመጥኩ፡፡በዕውነቱ ግሇሰቡ የፈሇጉትን የመናገር መብት 

ቢኖራቸውም የመራጩን ህዝብ ከብርና  ስሜት የሚነካ መሆን ግን የሇበትም፡፡  

 

በውዴዴሩ አሸናፊ የሆነው ፓርቲም አሸናፊ መሆን በራሱ ብቻ ግብ እንዲሌሆነና 

ከዲር እንዯማያዘሌቅ ተገንዝቦ፣ የህዝብ ችግሮችን ዕሇት ተዕሇት በመከታተሌና 

ህዝብን በማዴመጥ መፍትሔ ሇመስጠት ከምንጊዜውም በበሇጠ ቁርጠኝነት 

ሉንቀሳቀስ ይገባሌ፡፡ በዚህ ረገዴም የተጀመሩ የሌማት እንቅስቃሴዎችን አጠናክሮ 

የማስቀጠሌ፤ መሌካም አስተዲዯርን እስከታችኛው የአስተዲዯር እርከን ዴረስ 

የማስፈንና በየዯረጃው ሙስናን የመዋጋት ጥረቶች ይበሌጥ ተጠናክረው ሉቀጥለ 

ይገባሌ፡፡የአሸናፊነት ፋይዲው በትክክሌ ሉመዘን የሚችሇው እፈጽመዋሇሁ ያለትን 

በተግባር  አዴርጎ ሲገኙ ነውና ህብረተሰቡ እስካሁን ከተቀዲጀው ውጤት በቀጣይ 

የበሇጠ የሚጠብቅ መሆኑ ግንዛቤ ሉያዝበት ይገባሌ፡፡ 

 

አሸናፊው ኢህአዳግ ቀዯም ሲሌ የተጀመሩ የሌማት እንቅስቃሰዎችንና ስኬቶችን  

በሁሇንተናዊ መሌኩ እያጎሇበተ የበሇጠ ስኬትን በተጨባጭ በማሳየት የህዝብንና 

የአገርን ተጠቃሚነት ይበሌጥ እያጎሇበተ መቀጠሌ ይኖርበታሌ፡፡የገባውን ቃሌ 

ጠብቆም ይንቀሳቀሳሌ ብሇን እናምናሇን፡፡ የህብረተሰቡን የሌማት ተነሳሽነት 

ይበሌጥ በማጎሌበትና በማስፋት የአገራችን ህዲሴ ዕውን ይሆናሌ የሚሌ ሰፊ የህዝብ 

ተስፋና ዕምነት ስሊሇ ይህን በቁርጠኝነት ተግባራዊ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡ 
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የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲ አባሊትና ዯጋፊዎችም አገራዊ አጀንዲዎችና ጉዲዮች 

ሁለ እነሱንም በቀጥታ  የሚመሇከት መሆኑን ተገንዝበው የበኩሊቸውን ሉወጡ 

ይገባሌ፡፡ሇአገራዊ ዓሊማ ስከኬትም ሁሊችንም በመተማመን በአንዴነትና በፍጹም 

አገራዊ ስሜት በጋራ   መንቀሳቀስ ይኖርብናሌ እያሌኩ ሇዛሬ በዚህ ሊብቃ፡፡  


