
ከእውነት ያፈነገጡ በህዝብ ዘንድ ቦታ የላቸውም 

በቃሉ ደገፋው  02-17-15 

መላው ኢትዮጵያዊያን አሁንም መሪዎቻቸውን ለመምረጥ በመዘጋጀት ላይ ናቸው፡፡ የዚህች አገር ህዝቦች 

እንዲያስተዳድሯቸው የሚሿቸውን የፖለቲካ አስተዳዳሪዎች በነፃነት ሲመርጡ የዘንድሮው ለአምስተኛ ጊዜ መሆኑ ነው፡፡ 

እናም እንዳምናውና ካቻምናው ሁሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች በምርጫው ለመሳተፍና ዴሞክራሲያዊ መብታቸውንም 

በአግባቡ ለመጠቀም የሚያበቃቸውን የመራጭነት ካርድ ወስደዋል፡፡  

የመራጭነት ካርድ ለመውሰድ ከተሰጠው 45 ቀናት ቀድሞ የድምፅ መስጫ ካርዱን በእጁ ያስገባው ህዝብ ቁጥር እስካለፈው 

ሳምንት መጨረሻ ቀን ድረስ ከ34 ሚሊዮን 400 ሺህ በላይ መድረሱን  መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በመዲናችን አዲስ አበባም ከ 

1 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለመምረጥ መመዝገቡም ተመልክቷል፡፡ ይህም በአገሪቱ ህግ መሰረት መምረጥ ይችላል 

ተብሎና ተመዝግቦች የመራጭነት ካርድ ይወስዳል ተብሎ ከተገመተው ጋር በእጅጉ የሚቀራረብ እንደሆነም ይነገራል፡፡   

በርካታ የፖለቲካ ማህበራትም በምርጫው ለመሳተፍ መዘጋጀታቸውን የአገሪቱን የምርጫ ሂደት የሚመራው ብሄራዊው 

የምርጫ ቦርድ ይፋ ማድረጉን ሰምተናል፡፡ እነዚሁ የፖለቲካ ስብስቦች በምጫው በመሳተፍ የአገሪቱን ዴሞክራሲያዊ ሂደት 

ለማጎልበት በሚደረገው እንቀስቃሴ ወስጥ የበኩላቸውን ሚና ለመጫወት ዝግጁ መሆናቸውን በተለያዩ የመገናኛ ብዚሃን 

በኩል ሲገልፁ እየሰማን ነው፡፡ የህዝቡ በምርጫው ለመሳተፍ እያሳየው ያለው ከፍተኛ ተነሳሽነትና በተለያየ የፖለቲካ 

አስተሳሰብ ተደራጅተው በህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫው ተወዳዳሪ ሆነው ለመቅረብ 

መዘጋጀታቸው በእኔ እምነት ታላቅ አገራዊ እመርታ ነው፡፡ ይህ የሚያሳየው በአገሪቱ የህዝቡ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ 

ከዓመት ዓመት በመጎልበት ላይ መሆኑን ነው፡፡    

 

የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን እንደሚያረጋግጡት ትርጉም ያለው ዴሞራሲያዊ ስርዓት ከሚገለፅባቸው መሰረቶች መካከል 

ፖለቲካዊ የህዝብ ተሳትፎ አንዱና ምናልባትም ዋነኛው  ነው፡፡ የዚህ ዓይነቱ ተሳትፎ ቁልፍ ማሳያ ደግሞ የፖለቲካ ምርጫ 

መሆኑን እነዚሁ ምሁራን ያስረዳሉ፡፡  

እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በተተከለባቸው አገራት ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች የሚፈልጓቸውን የፖለቲካ መሪዎች ለስልጣን 

ማብቃት፤ አልተመቹንም አሊያም አይጠቅሙንም የሚሏቸውን ደግሞ ስልጣን ላይ እንዳይወጡ መንፈግ የሚችሉት 

ዴሞክራሲው ባጎነፀፋቸው የምርጫ ካርዳቸው አማካኝነት ብቻ ነው፡፡  



የዚህ ዓይነቱ ሰላማዊና ትክክለኛ የፖለቲካ ሂደት እውን ይሆን ዘንድ ታዲያ በዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የጎለበተ፤ በህግ 

የበላይነትና መርሆዎች ከልቡ የሚያምን ማህበረሰብ የግድ መሆኑንም በተለያዩ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን የተካሄዱ ጥናቶች 

ተረጋግጧል፡፡ በዓለማችን የተለያዩ ክፍሎች ያለፉ ክስተቶችም ይህንኑ በተጨባጭ አመላክተዋል፡፡  

የዚህ ዓይነቱ ባህሪ በተለይ አገር የመምራትን ታላቅ ኃላፊነት ለመውሰድ ተዘጋጅተናል ከሚሉት የፖለቲካ ማህበራት እጥፍ 

ድርብ ሆኖ እንዲታይ ይፈለጋል፡፡ በፖለቲካ አስተሳሰባቸው አንድነት ተማምነውና የመተግበሪያ መንገዱንም ተቀብለው በጋራ 

ለመንቀሳቀስ ቃለ መሃላ ፈፅመው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ሰዎች ዴሞክራሲንና የህግ የበላይነትን መቀበል ያለባቸው 

ከራሳቸውና ካቋቋሙት ማህበራቸው  ውስጥ ጀምሮ መሆን እንዳለበት ይጠበቃል፡፡  

በኢትዮጵያ ህጋዊ እውቅና ተሰጥቷቸው ከሚንቀሳቀሱት በርካታ የተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል በርካቶቹ የዚህ ዓይነቱን 

ዴሞክራሲያዊ መልክ የተላበሱ ናቸው ብሎ መናገር ቢቻልም ጥቂቶች ግን ፍፁም ተቃራኒ በሆነ መስመር ላይ ስለመገኘታቸው 

ከሰሞኑን በአንድነት ፓርቲ ውስጥ የታየው ክስተት ተጨባጭ እውነት  ሊሆን ይችላል፡፡  

አንድነት ፓርቲ ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው መከፋፈል፣ አንዱ በሌላው ላይ የነዛው አላባራ ያለ ውንጀላና መላውን ህዝብ ግራ 

ያጋባ ንትርክ እየጎለበተ የመጣውን የአገሪቱ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት የሚጎዳ መሆኑን ታዛቢዎች ሲገልፁ ሰንብተዋል፡፡ 

ብዙዎች እንደሚሉት የዚህ ንትርክ መሰረታዊ መንስኤ በፓርቲው ውስጥ ቅንጣት ታህል የዴሞክራሲና የህግ የበላይነት 

ያልቀረበ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ ምሁራን በሚሰጡት አስተያየት መሰረት የትኛውም የፖለቲካ ማህበር ገኖና ልቆ ይወጣ ዘንድ 

በቅድሚያ የውስጥ ዴሞክራሲንና የህግ የበላይነት መርሆዎችን በተገቢው መጠንና ጥልቀት መገንባት ሲችል ብቻ ነው፡፡  

በውስጥ ትግል በወጉ ያልጠነከረ፣ በፖለቲካ የትግል ሂደት ተፈትኖ ትክክለኛውን መሰረት ያልያዘ የፖለቲካ ፓርቲ መቼም 

ቢሆን ከዚህ ዓይነቱ የመናቆር አባዜ ሊተርፍ አይችልም፡፡ ዘውትር በመናቆር የተሞላ የፖለቲካ ማህበር ደግሞ በምንም ዓይነት 

ተአምር የህዝብ አመኔታን አያገኝም፡፡ በምንም ዓይነት መለኪያም አገር የመምራት ኃላፊነት ሊሰጠው ቀርቶ ለዚህ ዓላማ 

የመሰለፍ ሞራላዊም ሆነ አካላዊ ብቃት አይኖረውም፡፡  

የዚህ ዓይነቶቹ ፓርቲዎች ዘውትር በውስጥ ንትርክ የሚጠመዱ በመሆናቸው ለህዝብና አገር ለሚፈይድ ቁም ነገር ጊዜ 

ሊኖራቸው አይችልም፡፡ በህዝቡ ዘንድም የሚታወቁት በዚሁ የዘውትር ንትርካቸው በመሆኑ ህዝባዊ አመኔታን የማግኘት 

እድላቸው በእጅጉ የመነመነ ነው፡፡ ከዚህ ይልቅ እንዲያውም ህዝቡ የሚቀርጻቸው በዚሁ ንትርካቸውና ለዚሁ ንትርካቸው 

ዋነኛ መንጭ በሆነው ፀረ ዴሞክራሲያዊ መልካቸው ብቻ ይሆናል፡፡  

ከዘንድሮው አገራዊ ምርጫ ዝግጅት ጋር ተያይዞ ሰሞኑን አንድነት በተሰኘው ፓርቲ ውስጥ የተስተዋለው ንትርክና እርሱንም 

ተከትሎ የመጣው ግራ የሚያጋባ መከፋፈል ቀደም ብዬ የጠቃቀስኩት የፖለቲካ ፓርቲዎች የውስጥ ባህሪና ተገቢውን ሂደት  

ተከትሎ አለመብሰል ነው፡፡ የሚመለከተው የመንግስት አካል በወሰዳቸው እልህ አስጨራሽ የመፍትሄ እርምጃዎች በዚህ ፓርቲ 

ውስጥ የተፈጠረው ችግሩ በአጭሩ ተቀጭቶ የምርጫው ዝግጅት በተያዘለት እቅድ መሰረት በአግባቡ እንዲቀጥል ባይደረግ 

ኖሮ መልካም ያልሆነ አደናቃፊ ሁኔታ ሊከሰት ይችል ነበር የሚለው የብዙ ታዛቢዎች እምነት ነው፡፡  



ጉዳዩን በሚዲያ የተከታተልን በዙዎቻችን እንደታዘብነውም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጭምር ስጋታቸውን በመግለፅ 

የፓርቲው አመራር አባላት ልዩነታቸውን በዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ በተቻላቸው አቅም አጥበውና ተቻችለው 

እንዲስማሙያም ሲመክሩ ሰንብተዋል፡፡ የሚመለከተው የመንግስት አካል በተለይም የምርጫ ቦርድና የተለያዩ የህብረተሰብ 

ፍሎች ጉዳዩ ያሳሰባቸው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች መጠናከር በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ለውጥ እያሳየ የመጣውን 

የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሂደት በማጎልበትና ለህዝቡም ሰፊ አማራጭን በመፍጠር ረገድ የሚኖረው ሚና የላቀ መሆኑን 

በመገንዘባቸው ስለመሆኑ ማስረጃ ማቅረብ አያሻም፡፡   

ያም ሆነ ይህ በአሁኑ ወቅት አንድነትን ይወክላል፤ ህጋዊ መሰረትም አለው የተባለው አካል በምርጫው ለመወዳደር ተመዝግቦ 

እንቅስቃሴውን ጀምሯል፡፡ አገሪቱ ለአምስተኛ ጊዜ የምታካሄደው አገር አቀፍ ምርጫ ዝግጅትም በተያዘለው እቅድ መሰረት 

በአግባቡ ሂደቱን ቀጥሏል፡፡  

እንዲያም ሆኖ ግን በርካታ ኢትዮጵያዊያን በክስተቱ አዝነዋል፤ አፍረዋልም፡፡ ጠንካራ፣ ለአገርና ህዝብ አለኝታ የሆኑ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ለዴሞክራሲያዊ ግንባታ ሂደቱ መጎልበት ወሳኝ ናቸው የሚል እምነት በህዝቡ ዘንድ ቢኖርም አንድነትን የመሰሉ 

የአንዳንድ ፓርቲዎች አለመብሰልና ፀረ ዴሞክራሲያዊነት ይህንን እውን ማድረግ ባለመቻሉ ነው፡፡ ይህን የመሰለው የአገራችን 

አንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ችግር አሁንም ድረስ ብዙም መሻሻል አለማሳየቱ ደግሞ ሁኔታው ሌሎች ተያያዥ የሆኑ 

መሰረታዊ ችግሮች ያሉበት መሆኑንም ያመላክታል የሚሉት በርካቶች ናቸው፡፡  

ከዚህ አኳያ በርካቶች ከሚያነሷቸው ነጥቦች መካከል በአንዱና እርሱን ተያይዘው በሚስተዋሉት ጉዳዮች ዙሪያ ላተኩር፡፡ 

በኢትዮጵያ አዲስ የፖለቲካ ስርዓት ከተተከለበት ካለፉት 22 ዓመታት ወዲህ በዚህች አገር የኖርን የተቃዋሚ ፓርቲዎችን 

እንቅስቃሴ በተመለከተ የምንታዘበው አንድ ጉልህ ነገር አለ፡፡ ይህም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይጠቅማል ብለው የሚያራምዱት 

የፖለቲካ ርእዮተና እርሱን እናሳካለን ብለው የሚከተሉት የትግል መስመርን ይመለከታል፡፡  

በቅድሚያ በተለይ በመከፋፈልና በመጠላለፍ አባዜ ተጠምደው ከሁለት አስርት ዓመት በላይ የዘለቁት የአገራችን ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ለኢትዮጵያና ህዝቦቿ ይጠቅማል ብለው የሚሰብኩት ርእዮት በቀጥታ ከምእራቡ ዓለም የተቀዳው 

የኒዮሊበራል አስተሳሰብ ነው፡፡ ይህን መከተላቸው ችግር ያለው አይመስለኝም፡፡ ይጠቅማል ብለው ካሰቡና ይህንንም ለህዝቡ 

ማሳመን ከቻሉ ተሳስተዋል ሊባል የሚገባው አይመስለኝም፡፡  

በእኔ እምነት ችግሩ ያለው የዚህ ርእዮት ፈጣሪ በሆኑት ቁልፍ አገራት የቀጥታና ተዘዋዋሪ ድጋፍ የሚመራ መሆኑ ነው፡፡ 

በ1997 በአገራችን የተካሄደውን ምርጫ ተከትሎ ተፈጥሮ የነበረው ነውጥ ለዚህ ማሳያ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል፡፡ በዚህ ወቅት 

የተወሰኑ ተቃዋሚ ፓቲዎች የርእዮቱ ፈጣሪ ከሆኑት አካላት በተደረገላቸው ዘርፈ ብዙና ህገ ወጥ ድጋፍ በዴሞራሲያዊ መንገድ 

የተመረጠውን መንግስታዊ ስርዓት በኃይልና በነውጥ ለመቀልበስ ሞክረዋል፡፡  

ፓርቲዎቹ ከዚህም አልፈው የርእዮቱ ፈጣሪ የሆኑት አገራትና ተባባሪዎቻቸው ከጎናቸው ተሰልፈው ለስልጣን የሚያበቃቸውን 

ተፅእኖ ሁሉ ያደርጋሉ ብለውም ፍፁም ተስፋ አድርገውም ነበር፡፡ ለነገሩ እነዚህ አገራት በግልጽና በተዘዋዋሪ መንገድ ይህንኑ 



ለማድረግ ሞከረው ነበር፡፡ የሆነው ሆኖ ግን በወቅቱ የአገሪቱ መንግስትና በህዝብ ቆርጥነት እነዚህ ፈተናዎች ታልፈው 

የአገሪቱን ዴሞራሲያዊ ሂደት ታድገውታል፡፡ 

ይህ የሌሎች ዓላማ ማስፈፀሚያ መሳሪያ ለመሆን መዘጋጀት፤ ብሎም በህዝባዊ ምርጫ ሳይሆን በውጭ ኃይላት ታዝሎ ስልጣን 

መያዝ እንደሚቻል አምኖ መቀበል የአገራችን አንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ስር የሰደደ ደዌ ነው ቢባል ስህተት አይደለም፡፡ 

ኪዚሁ ጋርም ፍፁም ጨለምተኛ የሆነው የፖለቲካ ትግል ስልታቸውን መቃኘት ይገባል፡፡ በምንም ዓይነት መለኪያ በአገሪቱ 

ጠንካራ ዴሞክራሲና ምጣኔ ኃብታዊ እድገት እየተመዘገበ መሆኑ በተለያዩ ገለልተኛ የሆኑ ዓለም አቀፍ አካላት ጭምር 

የተረጋገጠ እውነት ገሃድ ወጥቶ እያለ፤ የለም ዓይኔን ግንባር ያርገው አንድም ለውጥ አልተገኘም ብሎ አገርን ማጠልሸትና 

የህዝብን ተስፋ ማጨለም መለያ ባህሪያቸው ሆኖ ዓመታት አልፈዋል፡፡  

ከዚህም በላይ መንግስት ለአገርና ህዝብ ይጠቅማል ብሎ የሚያወጣቸውን የልማትና የእድገት ፖሊሲዎች ማጣጣል፤ አልፎም 

መንግስት ለእድገትና ልማት ብሎ የሚወስዳቸውን እርምጃዎች አገርንና ህዝብን ለከፋ ጉዳት የሚዳርግ ነው የሚል መሰረት 

የሌለው ወሬ በመንዛት በህዝብ ውስጥ ስጋትንና ጥርጣሬን በመፍጠር የፖሊሲ ትግበራውን ለማደናቀፍ መጣርም የአንዳንድ 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች መለያ ሆኖ ኖሯል፡፡  

የአገሪቱን የልማትና እድገት መንገድ ለማደናቀፍ የሚቻላቸውን ጉድጓድ ሁሉ ሲቆፍሩ ዓመታትን ያሳለፉት የእነዚህ ፓርቲዎች 

ተግባር ሲታይ የኢትዮጵያን መጥፋት ከሚመኝ ፍጹም ባእድ እንጂ ለአገርና ህዝብ መለወጥ ተቆርቁረው ከተሰባሰቡ የአገር 

ልጆች ሊሞከር ቀርቶ በፍፁም ሊታሰብ የሚችል አይደለም፡፡  

እነዚህ ፓርቲዎች ልማትንና እድገትን ከማደናቀፍ አልፈውም በህዝብ መካከል ጥላቻን ለመፍጠር ብሎም እርስ በእርሱ 

እንዲተላለቅና ደም እንዲፋሰስ ጭምር የጣሩበት ወቅትም ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም፡፡ ያል ሆኖ ይህ ዓይነቱ አግባብ 

ያልሆነ የተቃዋሚዎች የፖለቲካ ትግል ስልት ዓላማው አውነትን ያልያዘና ግቡም ለህዝብ ጥቅም ያልቆመ በመሆኑ አንዲት 

ስንዝር ርቆ መሄድ ያልቻለና ያልተሳካ ሆኗል፡፡  

እነዚህ የአገራችን ተቃዋሚዎች ህልማቸው የአገራቸውን ህዝብ ህይወት ማሻሻልና አገርን ከዘመናት ችጋር ማላቀቅ ቢሆን 

እያንዳንዷ እርምጃቸውና ውሳኔያቸው በእውነትና በጥናት የተመሰረተ ይሆን ነበር የሚል እምነት አለኝ፡፡ የህዝብ አለኝታ ነኝ 

የሚል የፖለቲካ ማህበር የአገርንና ህዝብን ሉአላዊ መብት ለውጭ ኃይላት አሳልፎ በመስጠት ከህዝብ ይልቅ ባእዳን 

እንደልባቸው የሚያዙባትና የሚፈርዱባት ኢትዮጵያ እንድትፈጠር አይፈቅድም፡፡ በህዝብና መንግስት ትጋት የተገኙ ተስፋ 

ሰጪ የልማትና እድገት ውጤቶችን በማጣጣል በህዝቡ ውስጥ እየጎለበተ ሄዶ ተጨማሪ ኃይል ሊሆን የሚችልን ተስፋ 

በማጨለምና ተስፋ የቆረጠ ትውልድን ለመፍጠር አይታትርም፡፡ 

ታዲያ ይህንን የአንዳንድ ፖለቲካ ፓርቲዎች መንገድ በአንክሮ የሚያጤን ማንም አካል አንድ በግልፅ የሚገነዘበው እውነት 

ይኖራል፡፡ የውጭ ኃይላት ትከሻን መንጠላጠል፣ ከህዝብ ሉአላዊ የስልጣን ባለቤትነት በተቃረነ መንገድ የፖለቲካ ስልጣንን 

በውጭ ኃይላት ድጋፍ መቆናጠጥ እንደሚችሉ ተስፋ ማድረግ የሚያረጋግጠው ሀቅ የእነዚህ የፖለቲካ ስብስቦች ህልም ከፊት 

ለፊታቸው የሚታያቸው የፖለቲካ ስልጣን ብቻ መሆኑን ነው፡፡ በዚህ ፀረ ዴሞራሲያዊና ግለኝነት የተሞላው የአንዳንድ 



ተቃዋሚ ፓርቲዎች የስልጣን ጥም አሁን ለሚታየው ስር የሰደደ ድክመት፣ ህዝባዊ ድጋፍ ማጣትና የኋሊዮሽ ጉዞ ምክንያት 

ሆኗል፡፡    

እነዚህን የመሰሉት የአገራችን ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ለመብሰልም ሆነ በህዝብ ውስጥ በመግባት አመኔታን ለማትረፍ በቂ ጊዜ 

የነበራቸው ቢሆንም የሚከተሉት መንገድ የተጣመመ፤ ህልማቸውም ስልጣን በመሆኑ አሁንም ድረስ ጥሬ፤ ህዝባዊነታቸውም 

ፍፁም ባዶ ሆኖ አሁንን ደርሰዋል፡፡  

ለዚህ ከምንም ነገር በላይ ማረጋገጫ ሆኖ የሚቀርበው በአገሪቱ ባለፉት ዓመታት በተካሄዱት ምርጫዎች ህዝቡ የወሰደው 

እርምጃ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ባለፉት አራት ያህል ዴሞክራሲያዊ ምርጫዎች እነዚህን የመሰሉ ፓርቲዎችን ከስልጣን 

መንበሩ አርቆ አቆይቷቸዋል፡፡ ህዝቡ በአገሪቱ ታሪክ አዲስና በምንም መለኪያ የህዝብ ሉአላዊ ስልጣንን ባረጋገጠው ህገ 

መንግስት መሰረት እነዚህን ለመሰሉት የፖለቲካ ማህበራት ድምፁን በመንፈግ ቦታ አሳጥቷቸዋል፡፡ እነዚህ ቡድኖች ፍፁም 

ኃላፊነት የማይገባቸው፣ ለአገርም ሆነ ለህዝብ ሊፈይዱ የማይችሉ መሆናቸውን በዴሞክራሲያዊ መንገድ አቋሙን 

አሳይቷቸዋል፡፡  

ባለፉት አራት ምርጫዎች ህዝቡ የወሰደው ይህ ተደጋጋሚ እርምጃ እላይ በተጠቀሰው መንገድ ላይ የሙጥኝ ብለው ለኖሩት 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ትልቅ መልዕክትን ያዘለ ነበር፡፡ ምን ያደርጋል ታዲያ እነዚህ ቡድኖች በስልጣን ጥም የናወዘው ቀልባቸው 

ጆሯቸውን ደፍኖትና ዓይናቸውንም አውሮት መማርና መለወጥን ነስቷቸው እነሆ ዘመን ተሻግረው በያዙት የተሳሳተ መንገድ 

ላይ በድን ሆነው ቆመዋል፡፡  

የኢትዮጵያ ያለፉት 22 ዓመታት የፖለቲካም ሆነ የምጣኔ ኃብታዊ ልማት ጉዞ ከፍተኛ የሆነ የአስተሳሰብ ብስለትን 

እያጎናፀፋቸው በመሆኑ የሚጠቅማቸውንና የሞጎዳቸውን ሁሉ ጠንቅቀው እንዲመረምሩ፣ እንዲያስተነትኑና እንዲወስኑ 

የሚያስችል አቅም ፈጥሮላቸዋል፡፡ በተለይ አሁን አሁን ዴሞራሲያዊ አስተሳሰቡም ሆነ አገራዊ ስሜቱ ከመቼውም ጊዜ ልቆ 

የሚንፀባረቅበት በመሆኑ እውነትን ጨብጧል፡፡ ይህ እውነት ደግሞ በምንም ዓይነት የውጭ ኃይል  የተደገፈ የሀሰት 

ፕሮፓጋንዳና ቅስቀሳ ሊሰበር በማይችልበት መልኩ የተገነባ ነው፡፡  

በመሆኑም ህዝቡ ለአገርና ህዝብ ጥቅም ሊሰዋ የሚችል፣ በዴሞክራሲያዊነትና በህግ የበላይነት አስተሳሰብ በእጅጉ የጎለበተ፣ 

የህዝብን ሉአላዊ የስልጣን ባለቤትነትን ከልቡ የተቀበለና የፖለቲካ ትግል ስልቱም በዴሞክራሲያዊነትና በህግ የበላይነት ላይ 

የተመሰረተና ቅንነትን የተላበሰ የፖለቲካ ፓርቲ ይፈልጋል፡፡ በአሁኑ ወቅት ህዝብን ግራ ማጋባትና ማዋከብ ከቶውንም 

የማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል፡፡  

ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የዘለቀው ዓይነት የጥላቻና ጨለምተኝነት ፍፁም የተጫነው የትግል መንገድ በምንም ተኣምር 

ለስልጣን የማያበቃ ብቻ ሳይሆን በህዝብ አሽቀንጥሮ የሚያስወረውር መሆኑን ለመገንዘብና መንገዳቸውን ለማስተካከል እነዚህ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁንም ጊዜ አላቸው የሚል እምነት አለኝ፡፡ በመሆኑም በመጪው ምርጫ ላይ ለመሳተፍ በዝግጅት ላይ 



ያሉት የአገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎች በምርጫው ሲወዳደሩ ይህንን የህዝቡን የዳበረ የፖለቲካና ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ 

ማገናዘብ ይጠበቅባቸዋል፡፡   

ህዝቡ ማን ምን እንደሆነና እውነትን ጠንቅቆ ያገናዘበ ውሳኔ መውሰድ የሚችል መሆኑን የፖለቲካ ፓርቲዎቻችን መገንዘብ 

አለባቸው፡፡ ህዝቡ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ እየሆነና እየተደረገ ያለውን በወጉ የሚያጤን፤ አገሪቱ ምን ደረጃ ላይ 

እንደምትገኝና ወደፊትም በምን ዓይነት መንገድ መጓዝ እንዳለባት ጠንቅቆ የሚያውቅ በመሆኑ ተቃዋሚዎቻችንም ይህንን 

ያገናዘበ መንገድን መከተል ይጠበቅባቸዋል፡፡  

ህዝቡ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰቡና የፖለቲካ ተሳትፎው በእጅጉ እየሰፋ መምጣቱን ለመግለፅ በዚህ ምርጫ ድምፁን ለመስጠት 

የተመዘገበውን ቁጥር ብቻ በማጤን ማረጋገጥ የሚቻል ይመስለኛል፡፡ ከዚህ አውነት ያፈነገጠ የፖለቲካ ትግል ስልት የትም 

የማያደርስ ብቻ ሳይሆን የፓርቲዎቹንም ህልውና ትርጉም የሚያሳጣና እስከነአካቴው የሚያጠፋ ነው፡፡ እውነተኛ የሆኑ 
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