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መዴረክና የምርጫ ቅስቀሳ ስሌቱ  

ከሙሇታ በዲሴ  

 

አገራችን 5ኛዋ የሆነውን አገራዊ ምርጫ ሇማዴረግ በዝግጅት ሊይ ትገኛሇች፡፡ የምርጫው ግሇት የጨመረ ሲሆን 

የተሇያዩ የፖሇቲካ ዴርጅቶችም አለን የሚለዋቸውን አማራጭ ሃሳቦች ወዯ አዯባባይ ይዘው በመውጣት ሊይ ይገኛለ፡፡  

 

ከነዚህ የፖሇቲካ ዴርጅቶች አንደ የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ አንዴነት መዴረክ የተባሇው የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ጥምረት ነው፡፡ መዴረክ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ የአገራችንን የፖሇቲካ ህይወት ከተቀሊቀሇ በኋሊ እራሱን እጅግ 

ጠንካራ ተቃዋሚ ዴርጅት ነኝ ሇማሇት የሚዯረዴራቸውን ምክንያቶችና በዚህም ሳቢያ  በምርጫው ሂዯት ይገባኛሌ 

የሚሇውን ዴሌ ሇመቀዲጀት ያስችለኛሌ በማሇት የሚያሰማቸውን  ማስመስገኛዎች በቅርበት ሇመከታተሌ ሞክሬያሇሁ፡፡  

 በኔ እምነት መዴረክ ሌዩ ጉሌበቶቼ ናቸው በማሇት የሚኩራራባቸውንና ዯጋፊዎችን ሇማግባባት የሚጠቀምባቸውን 

እነዚህን ስሌቶች በሦስት ፈርጆች ከፍል ማየት ይቻሊሌ፡፡   

 

የመጀመርያው መዴረክን የመሠረቱት ሰዎች ቀዯም ሲሌ የኢህአዳግ  ከፍተኛ አመራር በመሆናቸው ከላልች ተቃዋሚ 

ዴርጅቶች በተሻሇ ሁኔታ የዋነኛ ባሊንጣውን የኢህአዳግን ውስጣዊ አሰራርና አስተሳሰብ ሇመረዲትና ሇመተንበይ ብቃት 

አሊቸው በማሇት በርካታ ዴጋፍ ሇማሰባሰብ የተከተሇው ስሌት ነው ፡፡ መዴረክ ከላልች ተቃዋሚ ዴርጅቶች በተሻሇ 

በቀሊለ ሇጥቃት ተጋሊጭ እንዲሌሆን የሚያዯርግ  ተጨማሪ ጉሌበት ፈጥሮሌኛሌ በማሇት የሚፈክርበት ላሊው ጉዲይ  

እነዚሀ የቀዴሞ የኢሀአዳግ አመራሮች በግንባሩ ውስጥ  አሊቸው  የሚሇውን ዴጋፍ ነው ፡፡ በእኔ እምነት ይህ አቋማቸው 

መዴረክን ተቀሊቅሇዋሌ የተባለት የቀዴሞ የህወሃት አባልች እና ዯጋፊዎቻቸው በገዥው ፓርቲ ጎራ ውስጥ  ጥምረቱን 

ከማንኛውም አይነት ጥቃት ሇመታዯግ የሚችሌ ጠንካራ ተቃውሞን መቆስቆሳቸው አይቀርም ወዯሚሌ የተሳሳተ ግምትም 

ሳያመራቸው  እንዲሌቀረ  እጠረጥራሇሁ፡፡ ገዥው ፓርቲ መዴረክን ሇተቀሊቀለት የቀዴሞ ህወሃቶች አሁንም ዴረስ 

በተሇያየ መንገዴ ዴጋፋቸውን ይቸራለ የሚባለትን አባልቹንና ዯጋፊዎቹን  ሊሇማስቀየም  በቅንጅቶች ሊይ የወሰዯውን 

አይነት እርምጃ በመዴረክ ሊይ ሊይወስዴ ይችሊሌ በሚሌ ስላት ሊይ የተገነባ እምነት በመዴረኮች ሰፈር  ሰፍኗሌ፡፡  ይህን 

ሇማሇት ያሰቻለኝንና በመዴረክ ውስጥ የታዩ የሁከትና የረብሻ ዝንባላዎች ወዯ ኋሊ  በዝርዝር ሇማሳየት እሞክራሇሁ ፡፡  

 

ሁሇተኛው መዴረኮች እንዯ 97ቱ ቅንጅት በብሄራዊ ትምክህተኝነት ጥርጣሬ ውስጥ ከመውዯቅ ይታዯገናሌና ብርቱ 

ጥንካሬያችንም ነው በማሇት የሚያነሱት ስብስቡ አገራዊና ብሄራዊ ዴርጅቶችን ያካተተ ጥምረት መሆኑን ነው፡፡ 

መዴረኮች የመዴረክ አባሊት የሆኑት የፖሇቲካ ዴርጅቶች ጥምረቱን ሇመፍጠር የተከተለት መንገዴ ከዓመት በሊይ 

የወሰዯ መሆኑንም እንዯላሊ የጥንካሬያቸው ማሳያ ይጠቅሱታሌ፡፡  

 

ሶሰተኛው  መዴረኮች   ገዥው ፓርቲ ከእነርሱ ጋር በንፅፅር ሲታይ  ሇመዴብሇ ፓርቲ ሥርዓትና በተሇይ ዯግሞ 

ሇዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ሌባዊ ፍሊጏትም ሆነ ይህን እውን ሇማዴረግ የሚያስችሌ የፖሇቲካ ፕሮግራም የሇውም 

በማሇት የሚያቀርቡት   ስሞታ  ነው፡፡  መዴረኮች ባገኙት አጋጣሚ ሁለ የሚያሰሙትን ይህን ስሞታ ዓሇም አቀፍ 

ማኅበረሰቡ ሇሀገራችን ዳሞከራሲያዊ  ስርአት የቸረውን እውቅና ሇማሥሰረዝ እንዱሁም ስርአቱን አስመሌክቶ 

በኅብረተሰቡ ዘንዴ ጨሇምተኝነትንና ተስፋ ቆራጭነትን ሇማስፋፋት እንዳት ሉጠቀሙበት እንዯሚሞክሩ  ኋሊ ሊይ 

በዝርዝር  ሇማሳየት እሞክራሇሁ፡፡  

በመጀመሪያ ግን እስቲ ከሊይ የተመሇከቱትን  የመዴረኩ "የጥንካሬ" ቁመናዎች  ፋይዲ   በቅርበት እንመሌከት፡፡  

 



 2 

1. የቀዴሞ የኢህአዳግ ከፍተኛ አመራሮች ሇመዴረኩ ተጨማሪ ጉሌበት ናቸውን? 

 

እርግጥ ነው መጀመሪያ በግሇሰብ ዯረጃ በኋሊ ዯግሞ በአንዴነት በኩሌ በመዴረክ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑት አቶ ስዬ 

አብረሃ፣ ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ እና አቶ ገብሩ አስራት ቀዯም ባለ ግዜያት የኢህአዳግ ከፍተኛ አመራር አባሊት 

እንዯነበሩ ይታወቃሌ ፡፡ እነዚሀ ሶስት ግሇሰቦች በህወሀት ውስጥ አቆጥቁጦ ጠቅሊሊ ግንባሩን ከፍተኛ ችግር ውስጥ 

ከትቶት በነበረውና በ1993 ዓ.ም. ተከሰቶ በነበረው  ክፍፍሌ ሳቢያ ከዴርጅቱ በተባረረው  የአንጃ ቡዴን 

ውስጥ በነበራቸው ተሳትፎ  ከኢህአዳግ ተባርረው የወጡ ግሇሰቦችም ናቸው ፡፡ በበኩላ የእነዚህ ግሇሰቦች 

መዴረክን መቀሊቀሌ ሇስብስቡ ተጨማሪ ጉሌበት መሆኑን በሚመሇከት ከተሰጡ ማብራሪያዎች ሁለ ሇመዴረኩ  

የነበራትን  ውግንና ሇመሸፈን ሞክራ በማታውቀው  በአዱስ ነገር ጋዜጣ ሊይ ከቀረበው ማብራሪያ የተሻሇ በጣም 

ግሌፅና የተፍታታ ሀተታ አሊጋጠመኝም፡፡ ጋዜጣዋ ከሊይ እነዚህ የኢህአዳግ የቀዴሞ ከፍተኛ አመራር የነበሩ 

ግሇሰቦች ምክንያት መዴረክ ሁሇት ፖሇቲካዊ ዴልችን እንዯሚጏናፀፍ በተሇያየ ወቅት ባቀረበቻቸው  ዘገባዎቿ 

አመሌክታ ነበር፡፡ 

 

እነዚህም፦ 

ሀ) እነ ስዬ የኢህአዳግ ከፍተኛ አመራር ስሇነበሩ ኢህአዳግን ከእግር እስከ ራሱ ያውቁታሌ፡፡ ጠሊትን ማወቅ  

ግማሽ ዴሌ ነውና ኢህአዳግን በዯንብ የሚያውቀው መዴረክ በፖሇቲካ እንቅስቃሴው የባሊንጣውን ስሌቶች 

አስቀዴሞ ስሇሚረዲ ከላልች ተቃዋሚዎች በተሻሇ ሇዴሌ የቀረበ እዴሌ ይኖረዋሌ፡፡ 

 

ሇ) እነ ስዬ በኢህአዳግ ውስጥ ቁጥራቸው ቀሊሌ የማይባሌ ዯጋፊዎች ስሊሎቸው  ኢህአዳግ  ‘‘በ1997 

ዓ.ም. በቅንጅት ሊይ የወሰዯውን ዓይነት የመሊ አባሊቱን ዴጋፍ የሚያገኝ እርምጃ በመዴረክ ሊይ 

ሇመውሰዴ ያዲግተዋሌ፡፡ 
 

እነዚህ ሁሇት ሁኔታዎች ተጨባጭ እውነታ አሊቸውን ? ሇጥምረቱ አስተማማኝ ጥንካሬ በማጎናፀፍ 

ሇመዴረክ አባሊት አስተማማኝ የዴሌ ዋስትና ያስገኙሊቸዋሌን? የሚለ ጥያቄዎችን ማንሳቱ ተገቢ 

ይመስሇኛሌ፡፡   

 

በእርግጥ እንዯተባሇው እነ ስዬ የህውሃት መስራቾች እና ከፍተኛ አመራሮች ነበሩ፡፡ በዚህም ምክንያት 

እስከነበሩበት ግዜ ስሇነበረው ኢህአዳግ የሚያውቁት ብዙ ነገር ሉኖርም ይችሊሌ ፡፡ ነገር ግን በአንዴ ወቅት 

የግንባሩ አንጋፋ አመራር አባሌ መሆናቸው በራሱ በኢህአዳግ ውስጥና በዯጋፊዎቹ ዘንዴ የነበራቸውን ከበሬታና 

ተቀባይነት ይዘው ሇመዝሇቃቸው ዋስትና ይሆናሌ ወይ ? የዴርጅቱ ቁመናስ  ከመውጣታቸው በፊት ከነበረው 

ሁኔታ ብዙም ያሌተሇየ ነውን ? የሚለ ጥያቄዎች መነሳታቸው ተገቢ ነው ፡፡ ሇጥያቂዎቹ የሚሰጠው ምሊሽ 

አዎንታዊ ከሆነ በርግጥም መዴረኮች የዴሌ ዋስትናባይሆንም  እንኳ አንዴ የተሻሇ ጉሌበት ሉኖራቸው ይችሌ 

ይሆናሌ የሚሇውን ግምት ማሊመጥ አንችሌ ይሆናሌ ፡፡ምሊሹ አለታዊ ሆኖ ከተገኘ ግን ይህ የጉሌበት ሌፈፋ ባድ 

ቀረርቶ ወይም ዳማጎጊ ሆኖ መቅረቱ ነው ፡፡ ፉከራው የእውነት መሰረት ይኑረውም አይኑረውም የመዴረኩን 

አዯገኛ የትግሌ አቅጣጫ እንዳት አመሊካች እንዯሆነም ወዯ ኋሊ ሇማሳየትም እሞከራሇሁ፡፡ በቅዴሚያ ግን እነ 

ስዬ እንዯተባሇው በኢህአዳግ ጎራ የሚገኝ በርካታ ዯጋፊ አሊቸው የሚሇውን አባባሌ እውነተኛነት እስቲ 

እንፈትሽ ፡፡    
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ሇጉዲዩ  ትኩረት የሰጠ ማንም ሰው የእነስዬን የህወሀት መስራችነትና የቆየ  የትግሌ ገዴሌ መነሻ በማዴረግ 

የሚቀርበው ትንተና ሳይገሌፅ የሚያሌፈው አንዴ ግዙፍ ሀቅ መኖሩን ማስተዋሌ አያዲግተውም ፡፡ ይሄውም  ሰዎቹ 

ዴርጅቱን ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ከትቶት የነበረውን የአንጃ እንቅስቃሴ የመሩና በዴርጅቱ ውስጥ በተዯረገው 

ውስጣዊ ትግሌ ሙለ በሙለ ተሸናፊ ሆነው ከዴርጅቱ የተባረሩ መሆናቸው ነው፡፡ እነዚህ ሰዎች በመሊ ዴርጅቱ 

አባሊትና ዯጋፊዎች ፊት ክብርና ሞገሳቸውን ተገፈው ከዴርጅቱ የተሰናበቱ የመሆናቸውን እውነታ መዴረኮች 

በዝምታ ሇማሇፍ ይሻለ፡፡  የ1993ቱ የውስጠ ዴርጅት ትግሌ  እነ ስዬ በኢህአዳግ ውስጥ አቆጥቁጦ ዴርጅቱን 

ሇከፋ ዝቅጠት ዲርጎት የነበረውን የፀረ ዳሞክራሲየዊ፡ የትምክህት እና የንቅዘት ዝንባላ መወከሊቸው ሇመሊ 

የግንባሩ አባሌ ዴርጅቶችና ዯጋፊዎች   ማረጋገጡን  የስዬ ወሇዴ ጉሌበት አቀንቃኞች ማንሳት አይፈሌጉም ፡፡      

 

እውነታው ሰዎቹ ሇመዴረኩ ያመጡሇታሌ የተባሇውን ጥንካሬ ከንቱ ቅዠት ስሇሚያዯርገው መዴረኮች ይህን 

እውነታ አዴበስብሰው በዝምታ ማሇፍን የመረጡ ይመስሇኛሌ፡፡  

 

የእነስዬ አንጃ ኢህአዳግንና አባሌ ዴርጅቱን ህወሃትን ከፍተኛ ቀውስና ዝቅጠት ውስጥ የሚዘፍቅ በአብሊጫዎቹ 

እይታ የበሰበሰ አስተሳሰብን መወከለ ተረጋግጦ ርዕዮተ ዓሊማዊና ፖሇቲካዊ ሽንፈትን የቀመሰ የጥቂት ሰዎች 

ስብስብ እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡ በዴርጅቱ ፖሇቲካዊ ሕይወት ውስጥ ከፍተኛ እመርታን ያስከተሇው የአብሊጫው 

አስተሳሰብ ሀገሪቷን ከመበታተን ይታዯጋሌ በማሇት ይዞት የተነሳውን የዱሞክራሲና የሌማት አጀንዲ በመፃረር 

የተመሰረተው የእነስዬ አንጃ በዴርጅቱ ውስጥ እያቆጠቆጡ የመጡ የዴርጅቱን አባሊትና ዯጋፊዎች ብቻ ሳይሆን 

ሰፊውን ሀዝብም ሳይቀር ያስቀየሙ አጉሌ አሰራሮችንና ዝንባላዎችን የሚወከሌ መሆኑ ተረጋግጧሌ ፡፡ 

የአብሊጫውን የተሃዴሶ እንቅስቃሴ ሇማሰናከሌ ያራምዴ በነበረው አቋም የተነሳም የመሊ አባሊቱን ፖሇቲካዊ ዴጋፍ 

ሇማጣት ተዲርጓሌ ፡፡ ዴርጅቱ ከታገሇሇት አሊማ ጋር ተፃራሪ የነበረው የእነ ስዬ ትምክህተኛ አንጃ በፈፀማቸው 

አሳፋሪ የስስትና የሙስና ተግባራት የመሊ ትግራይ ህዝብን  ዴጋፍ አሳጥቶታሌ ፡፡ ይህ የተዴበሰበሰ እውነታ እነስዬ 

አሁንም በኢህአዳግ አባሊትና ዯጋፊዎቹ ዘንዴ ዴጋፍና ተቀባይነት አሊቸው የሚሇውን የመዴረኮች ማግባብያ 

የማይጨበጥ ባድ ቅዠት መሆኑን  ያመሇክታሌ፡፡ 

 

 የእነስዬ አንጃ በሽንፈት ከዴርጅቱ ከተባረረ በኋሊ በተሃዴሶው እንቅስቃሴ የተጠናከረው ኢህአዳግና አባሌ 

ዴርጅቱ ህወሃት ከቀውሱ በፊት ከነበረው ቁመና በእጅጉ የተሇየ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ በላሊ አባባሌ እነ ስዬ 

የሚያውቁት ዴርጅት ተሃዴሶ የሚያስፈሌገው እና እራሱን በአዲዱስ ሃሳቦች ማጥሇቅሇቅ የነበረበት ዴርጅት ነበር፡፡ 

በዚህም ምክንያት ኢህአዳግ ከ1993 ዓ.ም. በኋሊ ከፍተኛ የሆነ የተሃዴሶ ፕሮግራም ነዴፎ ይህንኑ ተግባር ሊይ 

አውልታሌ፡፡ በውጤቱም ጥቂት አባሊት የነበሩት ኢህአዳግ 4.5 ሚሉዮን አባሊት ወዯ አለት ትሌቅ ዴርጅትነት 

ራሱን ቀይሯሌ፡፡ ዴርጅቱ የማያቋርጥ የሇውጥና የተሃዴሶ ፕሮግራም እንዲሇውም በአስተማማኝ መሌኩ 

አረጋግጧሌ፡፡እንኳንስ ርእዮተ አሇማዊ ኮምፓሱን የጣሇ እነ ስዬነ የመሰሇ ሰው ቀርቶ የዴርጅቱን እምነቶችም 

እንኳየሚጋራና ከ1993 በፊት ኢህአዳግን የሚያውቅ ሰው አሁን መሌሶ ቢያየው በአዲጊ ቅስቃሴው ሳብያ 

ዴርጅቱን ማወቅ እንዯሚሳነው እሙን ነው፡፡  ትተውት ከሄደበት ቦታ ተቸክል የቀረ ይመስሌ ገና ዴሮ የሳይንሳዊ 

ርእዮተ አሇም ማተባቸውን የበጠሱት የእነስዬ ተሞክሮ አንዲች ተአምር ያስከትሊል ብል መስበክ እራስን ማታሇሌ 

ይመስሇኛሌ፡፡ 
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ሇዚህም ሁነኛ ማሳያ የሚሆነው መዴረክ የምርጫ ስነ-ምግባር ዯንቡን በተመሇከተ እየተከተሇ ያሇው ስሌት ነው፡፡ 

አቶ ስዬ አዱስ ነገር ሊይ ያስነበቡን ፅሁፍ የሚያሳየው መዴረክ የሥነ ምግባር ዯንቡን አስመሌክቶ የተከተሇው 

ስሌት በሴራ ትንታኔ (conspiracy theory) የታጨቀ ኢህአዳግን እንዯ ፖሇቲካ ባሊንጣ ሳይሆን 

የተንኮሌ መፈሌፈያ ማሽን አዴርጎ የሚስሌ ነው፡፡ ነገር ግን መሬት ሊይ ያሇውን ሏቅ ግን የሚያሳየው ተቃራኒውን 

ነው፡፡ ኢህአዳግ የምርጫ ሥነ ምግባር ዯንቡን በሚመሇከት የተከተሇው ስሌት አወንታዊ ሃሳቦችን መሰረት ያዯረገ 

የreal politic   አስተሳሰብ ነው፡፡ 

 

ኢህአዳግን ያውቁታሌና የፖሇቲካ ትርፍ ያስገኝለናሌ ተብሇው የንጉስ አቀባበሌ የተዯረገሊቸው የእነ ስዬ አብርሃ 

አመራር በስነ ምግባር ዯንቡ የዴርዴር ሂዯት ውስጥ  ሇመዴረኩ ያተረፈው ነገር ቢኖር ጥምረቱ በሂዯቱ ውስጥ ቢሳተፍ 

ኖሮ በሃገር ውስጥና  በአሇም አቀፍ ማሀበረሰቡ ፊት ሉያገኝ ይችሌ የነበረውን ሞገስ እና ይሁንታ በማሳጣት መዴረኩን 

ሇከፋ የፖሇቲካ ኪሳራ መዲረግ ነው ፡፡  በተጨማሪም በዚሀ ጉዲይ ሊይ  መዴረኩ ሇዳሞክራሲያዊና ሰሊማዊ ትግሌ 

ያሇውን ቁርጠኝነት ጥርጣሬ ውስጥ የከተቱ ተሇዋዋጭ አቋሞችን እንዱይዝ ማዴረጋቸው ብዙ የተወራሇት  የአመራር 

ብቃታቸውን  ሇትዝብት ዲርጎታሌ ፡፡ አመራሩ መዴረክን ከላልች የተቃዋሚ የፖሇቲካ ዴርጅቶች ጋርም ቀጥተኛ ግጭት 

ውስጥ ነው የከተተው ፡፡ በዚህ የዴርዴር ሂዯት ተአምር ይፈጥራሌ የተባሇሇት የእነ ስዬ አመራር  ከተሃዴሶው ወዱህ 

እንኳ ባበበጀውና በየግዜው በሚሰፋና በሚጠናከር ህዝባዊ  ግንኙነቱ ፣ በስኬት ከመኩራራትና ከመታበይ በሚያስጥሇው 

የማያቋርጥ የግምገማ ባህለ ፣ በተዋረዴ በአመራሩ  ውስጥ በሚታየው  የማይነጥፍ  የአዱስ ሃሳብ አመንጪነት እና 

ህያው ውስጠ ፓርቲ ዳሞከራሲያዊ ባሀለ  የተነሳ በየግዜው አዲጊ የሆነውን ኢህአዳግን እንዯእጁ መዲፍ የማያውቀውና 

ሉያውቀውም የማይችሌ መሆኑን አሳይቷሌ፡፡ 

 

 

በእኔ እምነት የኢህአዯግ የፖሇቲካዊ እንቅስቃሴ ስኬቶች እርስ በርስ ተመጋጋቢ ከሆኑ  የጠንካራ  ርእዮተ አሇም 

መሰረት ያሊቸው ሳይንሳዊ ንዴፈ ሃሳቦች እና ከተግባራዊ ተሞክሮዎች የተገኙ ግንዛቤዎችና እውቀቶች ውጤት 

አንጂ አንዲንድች እንዯሚያሰቡት ዴግምት የጫነች አህያ  ምትሃታዊ ውጤቶች አይዯለም ፡፡ የፖሇቲካዊ ስላቶች 

እና ትንበያዎች ትክክሇኛነት የሚወሰነው ከላልቸ ነገሮች በተጨማሪ  ተንታኙ አካሌ በተጨባጭ ማህበራዊ 

ኢኮኖሚያዊና እና ፖሇቲካዊ ሁኔታዎች ሊይ ባሇው ትክክሇኛና ግንዛቤ ፣ በፖሇቲካ ሃይልች አሰሊሇፍ ፣የማህበራዊ 

መሰረታቸው መነሻ በሆኑ ሌዩ ሌዩ ጥቅሞች አና ፍሊጎቶች ሊይ ባሇው ሳይንሳዊ እና ትክክሇኛ አረዲዴ እና 

ግንኙነታቸውን የሚወስኑ ህግጋትን ሇመረዲት ባሇው የግንዛቤ ብቃት ሊይ ነው፡፡ ይህ የትንተና እና የግምገማ ብቃት 

ዯግሞ ዞሮ ዞሮ ከተንታኙ  ርእዮተ አሇማዊ አቋም ተነጥል ብቻውን የሚቆም ነገር አይድሇም፡፡ ስሇሆነም የነባራዊው 

የተሇዋዋጩ የፖሇቲካዊ ሃይልች አሰሊሇፍ እውቀት ሇጥቂት   የበቁ initiated ግሇሰቦች በፀጋ የተገሇጠ 

አንዲች ምስጢራዊ ጥበብ esoteric knowledge እንዯሆነ አዴርጎ ሇማሳየት መሞከር ወይ በቅንነት ከተነሳ 

የዋህነትን አሉያም ዯግሞ ፖሇቲካዊ ቁጭ በለነትን ከማሳየት ያሇፈ ትረጉም ይኖረዋሌ የሚሌ እምነት የሇኝም ፡፡ 

 

የኢህአዳግን ዴርጅታዊ ባህሌ የማያውቁ ሰዎችን ሇማማሇሌ    ታስቦ የሚራገበው ላሊው መሰረተ ቢስ ወሬ  

በእነዚህ የቀዴሞ ኢህአዯጎች ሊይ ተገንብቷሌ የሚባሇው የተክሇ ስብእና አምሌኮ  ነው፡፡ ኢህአዳግ ውስጥ 

ግሇሰቦች አገሪቷን ካሇችበት የዴህነት አረንቋ ሇማውጣት የሚያገሇግለ ዴሌዴዮች እንጂ በራሳቸው ፋይዲ 

የሚሰጣቸው እይዯሇም፡፡ ሇዚህም ነው የኢህአዳግ መሪዎች በስማቸው የማይዘፈንሊቸው፡፡ መሪዎቹ በዴርጅቱ 

ውስጥ ሳለ የሚያፈሩት ከበሬታ (ቃለ በኢህአዯግ መዝገበ ቃሊት ውስጥ የሚገኝ ስሊሌመሰሇኝ መታፈርን 
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ትቼዋሇሁ  ) ሇቆሙሇት አሊማ ካሊቸው ፅንአት ጥንካሬና ብስሇትና ጋር የተቆራኘ እና የማይነጣጠሌ ነገር እንጂ 

የተክሇ ስብእናቸው ትሌቅነት ውጤት አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም በኢህአዳግ ውስጥ አለ የተባለት ዯጋፊዎች እነስዬ 

የቀዴሞ ቅንጅትን ፈሇግ ቢከተለም እንኳ ከተጠያቂነት የሚያስጥለዋቸው ሃያሌ ዯጀኖች ናቸው የሚሇው 

መዴረኮች ውስጥ የሰፈነው አስተሳሰብ የግንባሩን ዴርጅታዊ ባህሌ እና እውነታውን የማይወከሌ ጨርሶ የተሳሳተ 

አመሇካከት ነው ፡፡ 

 

 

 በኢህአዳግ አባሊት እና በአመራሩ መሃሌ የተኮተኮተው  የወንዴማማችነትና የትግሌ አጋርነት መንፈስ 

መሰረቱም ምንጩም  የአሊማ አንዴነት እንጂ የግሇሰቦች ተክሇ ስብእና ባሇመሆኑ እነ ስዬ  በመስመር ሌዩነት 

ከየአባሌ ዴርጅቱ ሲባረሩ ከዚህ ቀዯም በኢህአዳግ አባሊት ተችሯቸው ከነበረው አክብሮት ጋርም እስከናካቴው 

ተሇያይተዋሌ ፡፡ 

 

ስሇሆነም መዴረክ በእነስዬ አማካይነት  ከኢህአዳግ ካምፕ የሚታፈስ  የቆረጣ ዴጋፍ ሇማግኘት አቅድ 

ከሆነ ወይም እነ ስዬ እንዱህ አይነቱን የተስፋ ምግብ በገፀ በረከትነት ሇመዴረክ አቅርበው ከሆነ ነገሩ 

ከህሌም እንጀራነት የዘሇሇ ውጤት እንዯማይኖረው እሙን ነው ፡፡   

 

በአሁኑ ወቅት በኢህአዳግ ውስጥ የአንጀኝነት ፖሇቲካም ሆነ የእነስዬም ጉዲይ በማይቀሇበስ ሁኔታ 

ግብአት መሬት ገብቷሌ፡፡ ስሇዚህ  መዴረኮች ሉገነዘቡት የሚገባ አንዴ አብይ ቁምነገር ቢኖር 

ኢህአዳግ በታሪክ የማይቆምር ፣ ሰዎች ደሮ የነበራቸውን አስተዋጽኦ ተሸክሞም ትዝታ ወስጥ ሰምጦ 

የሚያንጎሊች ዴርጅት አሇመሆኑንና የግሇሰብ አባሊቱን ፋይዲም የሚመዝነው እዚህና አሁን (in 

the hear and now) ባሊቸው አቋምና አስተዋጽኦ መሆኑን ነው ፡፡ 

 

 

ይህ የመዴረኮች ከንቱ የአቅም ፉከራ  በዚህ አቋም አቀንቃኞች በከፊሌ የተሸሸገ አንዴ ያዯባ አዯገኛ 

አዝመዘሚያ መኖሩን ያመሇክታሌ፡፡ አሌመታሀም ከ ዛፍ ሊይ ውረዴ ቢሇው አሌመታህምን ምን 

አመጣው  አሇ እንዯሚባሇው በዚህ የቅዥትም ሆነ እውን የአቅም ፉከራ ውስጥ በቀዴሞው ቅንጅት 

ሊይ የተወሰዯው አይነት እርምጃ እኛ ዘንዴ አይሰራም የሚሇው ቀረርቶ ተመሳሳይ የቀሇም አብዮት 

የማስነሳት ውጥን መዴረኮች ውስጥ መኖሩን  አመሌካች ነው ፡፡  ይህ ሆነ ተብል እይተሰራጨ ያሇ 

ቀረርቶ  ካሇፈው ተሞክሮ ሌምዴ ሇመማር ፈቃዯኝነቱ ሇጎዯሊቸውና የሃይሌና የአመፅ አማራጭን 

ሲያሊምጡ ሇሚታዩ በስብስቡ ውስጥ ሊለ ሃይልች  መዴረኩን በተቀሊቀለት በእነስዬ  አይዟችሁ 

አሇንሊችሁ ሇማሇት የቀረበ የእጅ መንሻ ገፀበረከት  ነው የሚሌ እምነት አሇኝ ፡፡  

 

 

2. መዴረክና የአዱስ ሃሳብ አመንጭነት 
 

መዴረክ የኢትየጵያን ፖሇቲካ ከተቀሊቀሇ በኋሊ በሶስት  መሌኩ አዲዱስ ነገሮችን ይዠ መጥቻሇሁ በማሇት ሊይ 

ይገኛሌ፡፡ እነዚህም፡- 
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 መዴረክን የፈጠሩት የፖሇቲካ ፓርቲዎች ከአንዴ ዓመት በሊይ ውይይት ማዴረጋቸው 

 አዲዱስ ኃሳባትን የያዛ ማኒፌስቶ ማዘጋጀቱ እና  

 አዱስ የትግሌ ስሌት እከተሊሇሁ ማሇቱ ናቸው፡፡ ምንም እንኳ ከሊይ በተገሇፀው መሌኩ መዴረክ ወዯ 

ኡትዮጵያ ፖሇቲካ ሶስት አዲዱስ ነገሮችን ይዤ መጥቻሇሁ ቢሌም በእኔ እምነት ግን መዴረክ የሚከተሊቸው 

ስሌቶች አዱስ ያሌሆኑ በተግባር ተፈትነው አክሳሪ የሆኑ የቅንጅት እና የአንጃ ስሌቶችን ያዲቀሇ ነው፡፡ 

 

ከመነሻውም የማይገናኝ የፖሇቲካ ፕሮግራም ያሊቸው ፓርቲዎች የአሊማ ሽግሽግ ሇማዴረግ ያውም በተራራቀ ጊዜ 

በሚዯረግ ስብሰባ በአንዴ ዓመት ጊዜ ውሰጥ መዴረክ የተሰኘ የፖሇቲካ ቅንጅት ፈጥረናሌ ቢለ አይገርምም፡፡ ነገር 

ግን የመዴረክ አባሊት በሆኑት ፓርቲዎች መካከሌ ያሇውን የፕሮግራም ሌዩነት በዯንብ ሊጤነ ሰው ሌዩነቱ 

ከማንኛውም የፖሇቲካ ቅንጅት ስላት አንፃር ሲታይ  በ1ዏዓመት የማይሸጋሸግ መሆኑን ግሌፅ ይሆንሇታሌ ፡፡  

የመዴረክ ስብስብ ሇ1 ዓመት ያህሌ በፖሇቲካ ዴርጅቶች መሃከሌ  የተዯረገ  ምክክር ውጤት መሆኑ በራሱ ምንም 

አይነት ኦሪጅናሉቲን አያመሇክትም ፡፡ ምክንያቱም ከዚህ በፊት በአገሪቱ ውስጥ ከተፈጠሩት ላልች የፖሇቲካ 

ቅንጅቶች ይሇየኛሌ የሚሇው ስብስቡን ሇመፍጠር በፈጀው ግዜ እንጂ  በላሊ መሰረታዊ ቁም ነገር  አይዯሇምና 

ነው፡፡ 

 

ላሊው መዴረክ ሇኢትዮጵየ ፖሇቲካ አምጥቸዋሇሁ የሚሇው አዱስ ነገር ማኒፌስቶው ነው፡፡ ማኒፌስቶውን በዯንብ 

አዴርጌ አንብቤ እንዯተረዲሁት ቅንጅት በ1997 ዓ.ም. ካዘጋጀው ማኒፌስቶ የተቀደ ሃሳቦችን በውስጡ ያከተተ 

የኢህአዳግ ፕሮግራሞች ሊይ የተዘረዘሩተን መረሆዎችና ግቦች በየተራ ሇማጣፋት ሲባሌ የተከ ሸኑ በራሳቸው 

የማይቆሙ ዴሪቶ  ሃሳቦችን የካተተ  ማንፌስቶ ነው፡፡  ከተሇያዩ ዴርጅቶች የፖሇቲካ ፕሮግራሞች የተወሰደትና  

የቅጂ መብት  ውዝግብ ማስነሳት የጀመሩትን  እነዚህን የማኒፌስቶው ቅይጥ ሃሳቦች  እንዯ ኦሪጅናሌ  ስራ ኳኩል  

ማቅረባቸው  በአመቱ ምርጥ  ኮሜዱያንነት የሚያሸሌማቸው ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

መዴረክ በሶስተኛ ዯረጀ በኢትዮጵያ ፖሇቲካ ውስጥ ፋና ወጊ ሆኜበታሇሁ ያሇበት  ላሊው ጉዲይ ኦሪጅናሌ ነው 

የሚሇውን የትግሌ ስሌቱን ነው፡፡ በእኔ እምነት መዴረክ የሚከተሇው የትግሌ ስሌት በ1993 ከኢህአዳግ የወጡት 

አንጃዎች እና በምርጫ 97 ቅንጅት ሇአንዴነት እና ሇዳሞክራሲ የተከተሇውን የመታገያ ስሌት ያዲቀሇ የትግሌ 

ሰሌትነው፡፡ መዴረከ የመታገያ ስሌት ከቀዴሞው የህወሃት አንጃ እና ከቅንጅት ጋር እንዯምን እንዯሚመሣሠሌ 

ሇማየት እንሞክር ፡፡ 

 

  ሀ) የቅንጅት እና የመዴረክ መመሣሠሌ 

1. ያሌተቀናጀ ቅንጅት 

በ1997 ምርጫ የቀዴሞው ቅንጅት በፕሮግራም ሊይ የተመሰረተ ኪዲን ሳይሆን   የጠሊቴ ጠሊት ወዲጄ ነው የሚሇው 

አንዴ የጋራ አካፋይ አቋም ያሰባሰባቸው የተቃዋሚ  ፓርቲዎች ስብስብ  ነበር  ፡፡ ቅንጅት በተባሇው ጥምረት ወስጥ 

የተሳተፉት ፓርቲዎች የወሌ የፖሇቲካ ዓሊማ  ኢህአዳግን ከሥሌጣን የማስወገዴ አጀንዲ ብቻ ነበር፡፡  

 

በመሆኑም ቅንጅት በጋራ የሚያታግሌ የወሌ ሥነ ሌቦናዊ ፣ የፖሇቲካዊና  ሞራሊዊ ዝግጅት ባሌነበራቸው 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች ዘንዴ የተፈጠረ ውህዯት ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት ቅንጅት ወዯ ሰባት የተሇያዩ ፓርቲዎች 

የተሰነጣጠቀ የፖሇቱካ ስብስብ ሇመሆን በቅቷሌ፡፡ በተመሣሣይም  የመዴረክ መስራች  አባሊት በሆኑ አንዲንዴ  
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ዴርጅቶች አንጋፋ  አባሊት አመራሮች  ዘንዴ ዴርጅታቸው መዴረክን መቀሊቀለን የሚቃወም  የሃሳብ ሌዩነት 

ተንፀባርቋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር አንዲንድቹ  መዴረክን የፈጠሩ ፓርቲዎች መዴረክ የሚባሇውን ጥምረት 

ሇውስጣዊ  ችግሮቻቸው   ማናጠብያ  አዴርገው መጠቀማቸውን   እንጂ መዴረኩ ባዘጋጀው የፖሇቲካ 

ፕሮግራም ዙሪያ የጠራ አቋም ወስዯው  አሇመቀሊቀሊቸውን የሚያሳዩ በርካታ አብነቶችን ማንሳት ይቻሊሌ፡፡   

ሇምሣላ የመዴረክን የትግሌ ስሌት አስመሌክቶ ሉቀመንበሩ ድ/ር መረራ ጉዱና የኬንያን እና የዙንባብዌን 

ሞዳሌ እንከተሊሇን ሲለ ላልቹ አመራሮች ግን በአዯባባይ ይህን ማውገዛቸው በአመራሩ መሀከሌ የሚታየውን 

የአቅጣጫ ብዥታ ማሳያ ተዯርጎ ሉወሰዴ ይችሊሌ ፡፡ ስሇሆነም መዴረክ ከቅንጅት በባሰ ሁኔተ ያሌተቀናጀ 

የፖሇቲካ ስብስብ ነው ማሇት ይቻሊሌ ፡፡ 

 

2. የተሇያየ ፕሮግራም ያሊቸው የፖሇቲካ ፓርቲዎች ጥምረት 

 

በ1997 ዓ.ም. ምርጫ እንዲስተዋሌነው ቅንጅት ሇመፍረሱ አንደ ምክንያት ፓርቲዎቹ ተጣራሽ የፖሇቲካ 

ፕሮግራሞችና አቅጣጫዎች የነበሯቸው በመሆኑ ነው፡፡ ሇምሳላ ቀስተዯመና የፖሇቲካ ፕሮግራም በሶሻሌ 

ዱሞከራሲ ርእዮትን አቀነቅናሇሁ ሲሌ  ኢዳፓ ዯግሞ ሉበራሌ ፖሇቲካዊ ፕሮግራም  ነበረው፡፡ 

 

በዚህም ምክንየት ቅንጅት ብዙ ሳይራመዴ ወዯ ትንንሽና ስብርባሪ ፓርቲዎች ተቀይሯሌ፡፡ ይህም  የተሇያየ 

የፖሇቲካ ፕሮግራም ያሊቸው የፖሇቲካ ፓርቲዎች በአንዴ ቅንጅት ሥር ሉሰሩ እንዯማይችለ  ያሳያሌ፡፡ 

በተመሣሣይም መዴረክን የመሠረቱት ፓርቲዎች ፍፁም ተቃራኒ የሆነ የፖሇቲካ ፕሮግራምን የሚከተለ 

ናቸው፡፡ ሇምሳኔ አረና ሉብራሉዝምን ሲከተሌ የዯቡብ ህብረት ዯግሞ ሶሻሌ ዳሞክራሲን ይመርጣሌ፡፡ አንዴነት 

ሇፍትህና ሇዳሞክራሲ አገራዊ ፓርቲ ሲሆን ብዙዎቹ ፓርቲዎች ዯግሞ ብሔርን መሠረት ያዯረገ የፖሇቱካ 

አዯርጃጀት የተከተለ ናቸው፡፡ መዴረክ ኢትዮጵየ ውስጥ ጠንካራ የፖሇትካ ዴርጅት ነኝ የሚሇው  በውስጡ 

እንዱህ መሰሌ የፕሮግራም ተቃርኖዎችን ተሸክሞ ነወ፡፡  በእኔ እምነት የመዴረክ እጣ ፈንታ  እንዯ 97ቱ 

ቅንጅት ወዯ ትናንሽ  ስብርባሪ ፓርቲዎች መቀየር መሆኑን ሇማወቅ ነብይ መሆንን አይጠይቅም ፡፡  

 

3. በዱያስፖራ እና በውጭ አገር ዱፕልማቶች የመተማመን አባዜ 

 

ቅንጅት በ1997 ዓ.ም. እንዯታየው እጃቸው ረጅም በሆኑ ዱያስፖራዎች ፍሊጏት እና ምኞት ስር 

የተቋቋመ ፓርቲ ነበር፡፡ በዚህ ምክንያት ቅንጅት በራሱ የፖሇቲካ ፕሮግራም መመራት እና የፖሇቲካ ኳሱን 

አገር ወስጥ ወዯሚኖረው ህዝብ መሇጋት ተስኖት ነበር፡፡ በአጭሩ ዱያስፖራዎች በሚሰጡት ገንዘብ ሌክ 

እንዲሻቸው የሚያስከረክሩት የፖሇቲካ ስብስብ ነበር፡፡ 

 

 በተመሣሣይም የቅንጅት አመራሮች የጉዲዩ ባሇቤት ከሆነው የኢዮጵያ ህዝብ ጋር ከመመካከር ይሌቅ ወዯ 

ዱፕለማቶች  ወይንም ወዯ ዱያስፖራው  መሮጥ የሚቀሊቸው እና የዱፕልማቶቹን ይሁንታ ማግኘት ኢትዮጵያ 

ውሰጥ በትረ ስሌጣን ሇመጨበጥ የሚያሰችሌ መንገዴ አዴረግው የሚቆጥሩ ነበሩ፡፡ 

 

መዴረክም በአሁኑ  ወቅት ሌክ እንዯ ቀዴሞው ቅንጅት የዱያስፖራ ወኪሌ ሆኖ እየሰራ ያሇ የፖሇቲካ ዴርጅት 

ነው፡፡ 
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በተግባር እንዯታየው መዴረክ  የሚመራው እና የትግሌ ስሌቱንም የሚነዴፈው ከእራሱ የፖሇቲካ ፕሮግራም 

ሊይ  ተመስርቶ ሳይሆን  አይኑን ከፍተኛ የመዋጮ ገንዘብ ምንጭ ከሆነው ዱያሰፖራ ሊይ በመጣሌ ይህን ክፍሌ 

ከሌብ ማስዯሰትን ግቡ አዴርጎ በመንቀሳቀስ ነው ፡፡ 

 

በተመሣሣይም የመዴረክ አመራሮች ማንኛውም የፖሇቲካ ጉዲይ ወዯውጭ ዱፕልማቶች ይዘው የሚሮጡ እና 

ከህዝቡ በሊይ ዱፕልማቶችን እና የአሇም አቀፍ ማህበረሰብን መራጫቸው (constituency) 

አዴርገው የሚወስደ  ናቸው፡፡ ሇዚህም አቶ ስዬ ‹‹ ስነ ምግባር ሲለ›› በተሰኘው ጽሐፋቸው ሇቀጣዩ 

ምርጫ  ስኬት  የፕሬዚዲንት ኦባማን ጣሌቃ ገብነት መማፀናቸው እና አሇም አቀፍ ማህበረሰቡ ጣሌቃ ይገባ 

ዘንዴ አቤቱታ ማቅረባቸው በአስረጅነት ሉጠቀስ ይችሊሌ ፡፡ እዚህ ሊይ  መረሳት የላሇበት ጉዲይ አቶ ስዬ 

ፕሬዘዲንት ኦባማ  ጣሌቃ ካሌገቡ በአገሪቱ ውስጥና በክፍሇ አህጉሩ ውስጥም ሉከሰት ይችሊሇሌ በማሇት 

የጠቀሱት ሁከትና አሇመረጋጋት በመዴረኩ ውስጥ ቀጣዩን ምርጫ ሇማወክ የተጠነሰሰውን አዯገኛ የሁከትና 

የብጥብጥ እርሾ  አመሊካች ነው፡፡ከሁለም በሊይ እነ አቶ ስዬ የወጠኑት ሁከትና ረብሻ በመጠኑ አነስተኛ 

ያሌሆነና የውጭ መንግስታት ጣሌቃ ገብነትን ያህሌ እርምጃ የሚጠይቅ ከባዴና አዯገኛ ነውጥ መሆኑን ከወዱሁ 

አመሊካች ነው ፡፡ 

 

ሇ) የመዴረክና የ1993ቱ የህውሏት አንጃ መመሳሰሌ 

1. የሽሽት ፖሇቲካ 

በ1993 እንዯታየው የህውሏት አንጃ ከአብዛኛው የዴርጅቱ አመራር ጋር ስሇነበረው የሌዩነት ነጥብ 

የህወሓት አባሊትን ሇማስረዲት በመቀላ ተዘጋጅቶ በነበረው የካዴሬዎች ስብሰባ በተሰውት ታጋዬችና 

በህውሏት ባንዱራ ጭምር ቢሇመኑም እንኳ የተዘጋጀው መዴረክን ረግጠው ወጥተዋሌ፡፡ በአነ ስዬ ተፅእኖ 

መዴረክም ይህን የሽሽት ፖሇቲካ የመረጠ ይመስሊሌ ፡፡ በስነ ምግባር ዴርዴሩ እንዱሳተፍ የቀረበሇትን 

ተዯጋጋሚ ግብዣ አሻፈረኝ በማሇት አንጃዊውን   የሽሽት ስሌት አጥብቆ መከተለን  አሳይቷሌ፡፡  አቶ ስዬ 

ይህን የአንጃ የሽሽት ፖሇቲካ መዴረክ ውስጥ ሲያስተዋውቁ የመጨረሻ መዘዙንም አብረው አሇማሳየታቸው 

ከወዱሁ ግሌፅ እየሆነ ነው ፡፡ እርሰቸውን ሇሽንፈት ያበቃው ስሌት መዴረክ ቤት ሲገባ አዱስ  ምትሃታዊ ሃይሌ 

የሚቀዲጅ አይመስሇኝም ፡፡ 
 

2. እራስን እግዝፎ የማየት በሽታ 

 

ህወሓት በኢዮጵያ ፖሇቲካ ውስጥ የመካከሇኛ ሰው እዴሜ ቆይታን ያዯረገ ዴርጅት ነው፡፡  ከዚህም በበሇጠ 

ከሚወክሇው የትግራይ ህዝብ ጋር ጠንካራ የሆነ የሞራሌ፣ የፖሇቲካ፣ የባህሌ፣ የኢኮኖሚና የታሪክ ትስስር 

ያሇው ዴርጅት ነው፡፡ ይህ ሁለ ሆኖ ሳሇ ግን እራስን አግዝፎ በማየት ዯዌ የተጠቃው የ1993ቱ አንጃ 

በተሇይም ራሳቸውን ሰማይ የሰቀለት አቶ ስየ አብርሃ የፖሇቲካ እጣ ፈንታቸውን  ከጠቅሊሊው  የትግራይ 

ህዝብ እጣ ፈንታ ጋር በማስተሳሰር  እኛ ከላሇን ትግራይ የሇችም፣ ህወሓትም ይፈርሳሌ የሚሌ አቋም ይዘው 

ነበር ፡፡ በዚህ ሇራስ የተሰጠ ከንቱ ውዲሴ ታወሩና ህዝቡ ተው፣ በጊዜ ታረሙ፣ ከጥፋት ዴርጊታችሁ ተመሇሱ 

ሲሊቸው አሻፈረኝ አለ፡፡ እጣ ፈንታቸውም ውዴቀት ሆነ፡፡ አሁንም መዴረክ ላልች ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

ስሇማይመጥኑኝ ከእነሱ ጋር በዴርዴር አሌሳተፍም፣ እኔ በኢትዮጵያ ፖሇቲካ ውስጥ ትሌቁና ወሳኙ ፓርቲ ነኝ 

እያሇ በአዯባባይ ቀረርቶ ማሰማቱ በአንጃው ሌክፍት ሇመጠቀቱ  ሁነኛ ማሳያ ነው፡፡  
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3. ገዥው ፓርቲ ሇዱሞክራሲ ያሇውን ቁርጠኝነት በሕዝቡና በዓሇም አቀፍ ማኅበረሰብ ዘንዴ 

ጥርጣሪ ውስጥ ማስገባት  

ገዥው ፓርቲ ሇዳሞክራሲ ያሇውን ቁርጠኝነት ጥርጣሬ ውስጥ እንዱገባ ሇማዴረግ መዴረክ ያሇ የላሇ የሰው 

ኃይለንና ገንዘቡን  አሟጦ በመንቀሳቀስ ሊይ ይገኛሌ፡፡  ገዥው ፓርቲ ሇዳሞክራሲ እንዲሌቆመ አዴርጏ በማቅረብ 

ዳሞክራሲያዊ ምርጫ በኢትዮጵያ ማካሄዴ አይቻሌም የሚሇው ፕሮፖጋንዲ የመዴረክ ተመራጭ ስሌት ሆኗሌ፡፡ በእኔ 

እምነት ገዥው ፓርቲ ሇዳሞክራሲ ያሇውን ቁርጠኝነት የሚያሳዩ ብዙ ምክንያቶች አለ፡፡ እነዚህም 

 ኢህአዳግ በኢትጵዮያ የዳሞክራሲ አስፈሊጊነት ሊይ  ሃገራዊ መግባባት በተፈጠረበት ወቅት የተመሰረተ 

ዴርጅት ነው፡፡ አገሪቷን በመምራት ሊይ ያለት የኢህአዳግ መሪዎች ያኔ ወርቃማ የሆነውን ወጣትነታቸውን 

ጊዜ የሰውት ዳሞክራስያዊ የሆነች  ኢትዮጵያን ሇመመሰረት ነበር ፡፡ ከሁለም በሊይ ኢህአዳግ ይህን አሊማ 

ሇመተግበር  እሌፍ አእሊፍ   አባሊቱን በመስዋእትነት ያጣ ዴርጅት ነው፡፡ ስሇዚህ  ሇዳሞክራሲያዊ ስርዓት 

ምስረታ ከፍተኛ መስዋእትነት የከፈሇ  ኢሀአዳግን የመሰሇ ዴርጅት ሇዳሞክረሲ ስርአት ያሇው ቁርጠኝነት 

ጥያቄ ውስጥ ሉገባ አይችሌም ፡፡ 

 ኢትዮጵያ የተሇያየ ፖሇቲካዊ ፣ ማኀበራዊና ኢኮኖሚያዊ አበቃቀሌ ያሊቸው የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አገር 

ነች፡፡ በዚህም ምክንያት አገሪቱ እንዯ አገር መቆየት ካሇባትም ሆነ አገሪቷ ውሰጥ ትርጉም ያሇው ማህበራዊ፣ 

ኢኮኖማያዊና ፖሇቲካዊ እንቅስቃሴ ሇማዴረግ ከተፈሇገ በቅዴሚያ የህዝቡን በጏ ፈቃዴ ማግኘትን የግዴ 

ይሊሌ፡፡ ይህን የህዝቡን በጏ ፈቃዴ ማግኛ ብቸኛው መንገዴ ዯግሞ ዳሞክራሲ ነው፡፡ ስሇዚህ የኢትዮጵያ 

ተጨባጭ ሁኔታ  ዳሞክራሲን የግዴ የሚሌመሆኑን በሚገባ የተረዲው  ኢህአዳግ ዳሞክራሲን በአገሪቷ ውስጥ 

ተግባራዊ እያዯረገ ነው፡፡ 

 የኢህአዳግ የፖሇቲካ - ኢኮኖሚ ፕሮግራም የተቃኘው ከዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት ጽንሰ ሃሳብ አኳያ 

ነው፡፡ ይህ ንዴፈ ሃሳብ  ዯግሞ ዳሞክራሲና ሌማትን በማቆራኘት  ዳሞክራሲን የሌማት ቅዴመ ሁኔታ አዴርጏ 

ያስቀምጣሌ፡፡ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ይህ ንዴፈ ሃሳብ   ትርጉም የሚሰጠው ሃገራችን ያሊት ኃብት መሬትና 

የሰው ጉሌበት ብቻ በመሆኑ  ነው፡፡ አጠቃሊይ መነቃቃትን በመፍጠር የሰው ሃይሌን አንቀሳቅሶ ፈጣንና ቀጣይ  

ኢኮኖሚያዊ እዴገት ሇማምጣት በመሰረታዊ ጉዲዮች ሊይ  አገራዊ መግባባትን መፍጠር ያስፈሌጋሌ፡፡  አገራዊ 

መግባባትን የመፍጠሪያ ብቸኛው መንገዴ ዯግሞ ዱሞክራሲ ነው፡፡  ስሇዚህ ኢህአዳግ በኢትዮጵያ ውስጥ 

ሇዳሞክራሲ ስርዓት ግንባት ጠንክሮ እንዱሰራ የሚያዯርገው የኢኮኖሚ ፕሮግራም ስሊሇው ሇሥርዓቱ 

መገንባት ያሇው ቁርጠኝነት  ጥርጣሬ ውስጥ የሚገባ አይድሇም፡፡ 

 

ስሇሆነም ሞኝና ወረቀት የያዘውን አይሇቅም እነዱለ ላትና ቀን መዴረኩ   ‘‘ኢህአዳግ ሇመዴብሇ ፓርቲ ሥርዓት 

ፍሊጏት የሇውም‘‘ በማሇተ የሚያሊዝነበት ፕሮፓጋንዲ  ውሃ የማይቋጥርና አጠቃሊይ ከሆነው የአገሪቱ የፖሇቲካሌ 

ኢኮኖሚ ነባራዊ ሁኔታ ጋርም  የሚቃረን ነው የሚሌ እምነት አሇኝ ፡፡   

 


