
 1 

 

የእውነት መስመር እምነትን ያጎናፅፋል  

በቃሉ ደገፋው 

1-19-15 

በኢትዮጵያ አዲስ የፖለቲካ ስርዓት ከተገነባ ጀምሮ አራት አገር አቀፍ ምርጫዎች ተካሂደዋል፡፡ በእነዚህ ምርጫዎች 

አያሌ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተሳትፈዋል፡፡ ቁጥሩ ከተገቢውም በላይ የሆነ ህዝብም የሚሻቸውን የፖለቲካ ፓርቲ 

ተወካዮችን በመምረጥ ለሂደቱ ዴሞክራሲያዊነት መጎልበት የሚጠበቅበትን ሚና ተጫውቷል፡፡ በዚህ በዚህ ሂደት 

ታዲያ አንዳንድ ችግሮች መከሰታቸው እውነት ነው፡፡  

ከእነዚህ ችግሮች መካከል አንዱና ዋናውም በአንዳንድ የውጭ ኃይሎች ቆስቋሸነትና ሁሉን አቀፍ ድጋፍ በምርጫ 

የሚያዝ ስልጣንን ህገ ወጥ በሆነና የህዝብን ሉኣላዊነት በሚጋፋ መልኩ ለመቀየር የተደረገው ሙከራ የማይረሳ ነው፡፡ 

ይህ በተለይ በሶሰተኛው አገር አቀፍ ምጫ ወቅት የተከሰተው ችግር የአገሪቱ ህዝብ ይበጀኛል ብሎ የዘረጋውን 

የፖለቲካ ኢኮኖሚ መስመር ለማስተጓጎልና በሌላ የውጭ ርእዮተ ዓለም ለመቀየር የተቀረፀ ሴራ እንደነበር ብዙ 

ማሳያዎችን ማቅረብ የሚቻል ቢሆንም ይህንን ለጊዜው ላቆየውና ሌሎች ከዚህ ውጭ የሆኑ አንዳንድ ችግሮችን 

ላንሳ፡፡   

በአገራችን የዚህ ዓይነቱን ዴሞራሲያዊ ምርጫ አዲስ ነው፡፡ ኢትዮጵያን በሚያክል ሰፊና በዙ ህዝብ በሚኖርበት አገር 

የምርጫ ስርዓትን መዘርጋት ከባድ ሊሆን እንደሚችል መገመት አያዳግትም፡፡ ለብዙ ዓመታት እየተንከባለለ 

ከመጣው ድህነትና ኋላቀርነት ጋር በተያያዘ ሰፊ የሆነ የመሰረተ ልማት ችግር ባለበት ሁኔታ በምርጫው መሳተፍ 

ከሚችለውና ፍላጎቱ ካለው ዜጋ ድረስ ለመድረስ ከምንም የላቀ መስዋእትነት ይጠይቃል፡፡  

ከዚሁ ጋር ተያይዞም ምርጫውን ከማስፈፀም  ጋር ተያይዞ ችግሮች ይገጥማሉእንዲያም ሆኖ ምርጫውን ከማቀድ፣ 

ከመምራትና ከማካሄድ ጋር ተያይዞ ችግሮች መግጠማቸው አይቀርም፡፡ እነዚህ ችግሮች ግን በእኔ እምነት ሆን 

ተብለው የሚፈጠሩ ሳይሆን ከልምድ ማነስ፣ ከአቅምና ከመሳሰሉት ሁኔታዎች ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡ እነዚህ ችግሮች 

ግን በእኔ እምነት ሆን ተብለው የሚፈጠሩ ሳይሆን ከልምድ ማነስ፣ ከአቅምና ከመሳሰሉት ሁኔታዎች ጋር የተያያዙ 

ናቸው፡፡ 

ያል ሆኖ ግን ይህንን ሁሉ ችግር በመጋፈጥ የምርጫው አድማስ እንዲሰፋና ሁሉም ዜጋ የዚህ ዴሞራሲያዊ መብት 

ተጠቃሚ እንዲሆን ብሎም የዜጎችን ሉአላዊነት ለማረጋገጥ የማያቋርጡ ጥረቶች ተደርገዋል፤ በመደረግም ላይ 

ናቸውእንዲያም ሆኖ ምርጫውን ከማቀድ፣ ከመምራትና ከማካሄድ ጋር ተያይዞ ችግሮች መግጠማቸው አይቀርም፡፡ 
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እነዚህ ችግሮች ግን በእኔ እምነት ሆን ተብለው የሚፈጠሩ ሳይሆን ከልምድ ማነስ፣ ከአቅምና ከመሳሰሉት ሁኔታዎች 

ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡  

በዚህ በመንግስት፣ በምርጫው ተሳታፊ የፖለቲካ ፓርቲዎችና በህዝቡ ትብብር ጥረት አማካኝነትም በየምርጫ ዘመኑ 

ይታዩ የነበሩ ችግሮች እየተቀረፉና ሁኔታዎችም እየተሻሻሉ መጥተዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት ያለው ምርጫን የማስፈዐምና 

የማስተዳደር አቅም ካለፉት ዓመታት በእጅጉ መለወጡን ብዙዎች መስክረዋል፡፡ ከዚሁ ጋርም የምርጫው ሂደትና 

የህዝብ ተሳትፎም በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ብሎም ዴሞክራሲያዊ እሴቶችን የተላበሰ ማህበረሰብም እየተፈጠረ በዚህ 

ዓመት ለሚካሄደው አምስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ ደርሰናል፡፡  

በዚህ ዓመት ግንቦት ወር ለሚካሄደው ምርጫ በህገ መንግስቱ መሰረት የተቋቋመው ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ የተለያዩ 

ዝግጅቶችን ማድረጉን የቦርዱ የስራ ኃላፊዎች ይናገራሉ፡፡ የአገሪቱ የምርጫ ቦርድ እንዳለፉት ምርጫዎች ሁሉ ይህ 

ምርጫ ዴሞክራሲያዊና ፍትሃዊ እንዲሆን የሚያስፈልጉት ሁኔታዎች ሁሉ እንዲመቻቹ የበኩሉን ጥረት በማድረግ 

ላይ ነው፡፡ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ከህዝብ ጋር የሚገናኙበትን ሚዲያ፣ ህዝቡም ያለምንም ተፅእኖ ምርጫውን 

በእውቀት  ላይ በመመስረት እንዲያካሄድ የሚያስችለውንና ሌሎች ዴሞክራሲያዊ ምርጫ የሚጠይቀውን መስፈርት 

ለማሟላት ሁኔታዎችን ለማመቻቸት የሚቻለውን ጥረት ሁሉ አድርጓል፡፡   

ቦርዱ ካለፉት ምርጫዎች ልምድና ሌሎች አጋጣሚዎች በመነሳት ለዘንድሮው ምርጫ በጥናት ላይ የተመሰረተ 

ዝግጅት ሲደረግ መቆየቱን ገልፀዋል፡፡ የስነ ዜጋና የመራጮች ትምህርት ለዜጎች በሚገባ ቋንቋ አለ መድረስ፣ የምርጫ 

አስፈጻሚዎች ላይ የሚታዩ  ድክመቶች፣ የሕትመት ቁሳቁሶችን በብዛት ለማሳተም አለመቻልን የመሰሉትና ከዚህ 

በፊት የነበሩ ችግሮች በአሁኑ ወቅት እንዳይከሰቱተ በርካታ ተግባራትን ማከናወኑንም አስታውቋል፡፡  

የዘንድሮውን ምርጫ ለሚያስፈፅሙት አካላት አስፈላጊው ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ በመላው አገሪቱም የምርጫ 

ጣቢያዎች ተቋቁመዋል፡፡ ሌሎች ወሳኝ የሆኑ የቁሳቁስና ሌሎች ዝግጅቶችም በመካሄድ ላይ ናቸው፡፡ ከዚሁ ዝግጅት 

ጋር ተያይዞ በአሁኑ ወቅት የመራጮች ምዝገባ ተጀምሯል፡፡ ምዝገባው በተጀመረ ጥቂት ቀናት ጊዜ ውስጥም 

በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ መራጮች የመራጭነት ካርድ ወስደዋል፡፡ ይህንን አስተያየቴን በፃፍኩበት እለት እንኳ 

ለመራጭነት የተመዘገበው ህዝብ ቁጥር ከ12 ሚሊዮን በላይ ማለፉን ሰምቻለሁ፡፡  

በጠቅላላው ለመራጭነት ለመመዝገብ የተሰጠው 45 ቀን ቢሆንም ሁለት ሳምንት በማይሞላ ጊዜ ይህንን ያህል ህዝብ 

ለመምረጥ መመዝገቡ የህዝቡ የዴሞክራሲ ተሳትፎ ምን ያህል እያደገ መምታጡን የሚያሳይ ይመስለኛል፡፡ በርካታ 

የፖለቲካ ፓርቲዎችም በምርጫው ለመሳተፍ ተመግበዋል፡፡  

የምርጫ ቦርድ ምርጫው የመድብለ ፓርቲ ዲሞራሲ መገለጫ እንዲሆንም የበኩሉን ሚና በመጫወት ላይ መሆኑንም 

እንታዘባለን፡፡ በፖለቲካ አስተሳሰባቸው የተሰባሰቡ ዜጎች ያቋቋሟቸው ፓርቲዎች በዚህ ምርጫ ሁነኛ ሚና 

መጫወት ይችሉ ዘንድ ከገንዘብ ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎችንም እያቀረበ ይገኛል፡፡ ህዝቡ አማራፅ እንዲያገኝ 

ለማስቻልም እነዚህ የፖለቲካ ማህበራት የምርጫው ተወዳዳሪዎች ሆነው እንዲቀርቡም በማበረታታት ኃለፊነቱነ 

በመወጣት ላይ ነው፡፡   
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በእኔ እምነት ቦርዱ ይህንን ተግባር የሚፈፅመው የአገሪቱ ዜጎች የዴሞክራሲያዊ መብታቸውን የሚያረጋግጠው 

ምርጫ ፍትሃዊ፣ ዴሞራሲያዊና ነፃ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ ነው፡፡ ምክንያቱም ምርጫ የመድብለ ፓርቲ መገለጫ 

ከመሆኑ ባለፈ ዜጎች ይበጀናል የሚሉትን የፖለቲካ አካል ለስልጣን የሚያበቁበት መንገድም በመሆኑ የዜጎችን ሉአላዊ 

የስልጣን ባለቤትነት በተጨባጭ የሚያረጋገጥ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምሶሶም ጭምር ነው፡፡ ዜጎች የተለያዩ 

የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ የፖሊሲ አማራጮች እንዲኖራቸውና አገራዊ የፖለቲካ ተሳትፎ እንዲጎለብት በማድረግ 

ረገድም ቁልፍ ሚና ይጫወታል፡፡    

የህዝብን ሉአላዊ ስልጣን መሰረት ያደረገ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባለበት ደግሞ  ጠንካራ የፖለቲካና የኢኮኖሚ 

ሁኔታን ለመፍጠር የሚያስችል መደላድል አለ፡፡ እናም ለዚህ ዓይነቱ ስርዓት የታደለ አገር በዴሞክራሲያዊ 

አስተሳሰብ የዳበረ ማህበረሰብንም መፍጠር ይቻላል፡፡  

በመሆኑም በእነዚህ ማህበረሰቦች ውስጥ በምንም መልኩ ከፖለቲካም ይሁን ከኢኮኖሚ ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ 

ችግሮች የንትርክ  ምንጭ የሚሆኑበት አንዳችም ቀዳዳ ሊኖር አይችልም፡፡  ችግሮችን በዴሞክራሲያዊ ውይይትና 

ምክክር መፍታት የዚህ ዓይነቱ ማህበረሰብ አንዱ መገለጫ ይሆናል፡፡ የዚህ ዓይነቱ ማህበረሰብ የሚመራውን 

መንግስት ለስልጣን የሚያበቃው በምርጫው በመሆኑ በመንግስትና ህዝብ መካከል ጠንካራ የመተማመን ግንኙነት 

ይፈጥራል፡፡  

በመድብለ ፓርቲ ስርዓት አማካኝነት የፖለቲካ ስልጣንን ለመያዝ በህጋዊ መንገድ የተቋቋሙ የተለያዩ ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ለዜጎች ይጠቅማሉ የሚሏቸውን አማራጭ ፖሊሲዎችን ከማቅረብ ባሻገር ስልጣን የያዘው 

መንግስታቸው የሚወስዳቸውንና አግባብ አይደሉም ብለው የሚያስቧቸውን የፖሊሲና ሌሎች እርምጃዎች ገንቢ 

በሆነ መንፈስ መተቸት፤ ትችት ባቀረቡባቸው የመንግስት ተግባራት ላይ የተለየ አማራጭ የማቅረብ ኃላፊነት 

አለባቸው፡፡   

ከዚህም በተጨማሪ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በህዝብ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ስልጣን ለመያዝ ባይታደሉም 

እንኳ የህዝብን ፍላጎት ማክበር፣ በህዝብ ይሁንታ ስልጣን የያዘውን መንግስት በሚቻላቸው መንገድ ሁሉ የመደገፍ 

ግዴታ እንዳለባቸው የፖለቲካ ምሁራንና ፖለቲከኞች ይገልፃሉ፡፡  

ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚቋቋሙት የህዝብንና የአገርን እድገት ለማምጣት በማሰብ ከመሆኑ አኳያ የህዝብ ይሁንታን 

አግኝቶ ስልጣን ላይ የተቀመጠውን መንግስት አስፈላጊ በሆነው መንገድ ሁሉ በማገዝ ለአገርና ህዝብ ምኞትና ህልም 

በመትጋት ለህዝብ ያላቸውን ተቆርቋሪነት ማሳየት ይጠበቅባቸዋል፡፡  

ይህ እንዲሆን ግን ፓርቲዎቹ የህዝብ ጥቅምንና ፍሎጎትን የሚያስቀድሙ፣ እውነተኛ የአገር ፍቅር ያላቸው፣ የህዝብን 

አንገብጋቢ ጥያቄዎች በብቃት ሊመልሱ የሚችሉና ኃላፊነት የሚሰማቸው ሊሆኑ የግድ ነው፡፡  ይህ ካልሆነ የእነዚህ 

አካላት መኖር ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል፡፡  
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የተቃዋሚ ፓርቲዎች በምርጫ ስልጣን የያዘውን መንግስት ከማገዝ ይልቅ ፍፁም ኃላፊነት በጎደለው መንፈስ 

ጤናማነት በራቀው ትችትና አፍራሽ በሆኑ ተግባራት ዘውትር የሚጠመዱ ከሆነ ሊያድግ የሚችለውን ዴሞክራሲያዊ 

አስተሳሰብ ክፉኛ ሊጎዱት ይችላሉ፡፡  

አገሪቱ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን ከህገ መንግስቷ ምሶሶዎች መካከል በማድረግ ሁነኛ ስፍራ የሰጠችው የዚህ ዓይነቱ 

ስርዓት መጠናከር በዋነኝነት የተረጋጋ የፖለቲካ ሁኔታ የሰፈነባት፣ ጠንካራ ሰላምና መረጋጋትን የተጎናፀፈች 

እንደዚሁም የሁሉም ህዝቦች እኩልነትና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት የተረጋገጠባትን አገር ለመፍጠር የሚያስችሉ 

አማራጭ ምህዳሮችን  ለማስፋት ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡  

ያለመታደል ሆኖ ግን የአገራችን ተቃዋሚዎች ይህንን ቁመና መያዝ ተስኗቸው 20 ዓመታት አለፉ፡፡ በዚህም 

ምክንያት በአገሪቱ በተካሄዱት አራት አገራዊ ምርጫዎች ሁሉ የህዝብን ይሁንታ አላገኙም፡፡ ለዚህም ዋነኛው 

ምክንያት በህዝብ ዘንድ ፍጹም የሆነ አመኔታን ማጣታቸው ነው፡፡ ብዙዎቹ ተቃዋሚዎች ዘንድ ለአንድም ጊዜ እንኳ 

ዴሞክራሲያዊ ውይይትና ክርክር ታይቶ አያውቅም፡፡ ይህ በተለያዩ አጋጣሚዎች ገሃድ የወጣ እውነት ከመሆኑም 

በላይ ራሳቸው በዚህ ጎራ የተሰለፉት አካላት ዘውትር በአደባባይ የሚያቀርቡት የተለመደ ኩነና ነው፡፡  

አንዳንድ ተቃዋሚዎች በአብዛኛው ጊዜ ተጠምደው የሚታዩት ለአገርና ህዝብ ሊጠቅሙ በሚችሉ ቁምነገሮች ላይ 

ሳይሆን በውስጣቸው ዘውትር በማይጠፋው ንትርክና ንቁሪያ ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ዋነኛው ምክንያት በፖለቲከኞቹ 

ዘንድ ያለው የስልጣን ሽኩቻ ስለመሆኑ ምንም ዓይነት ማስረጃ ማቅረብ አይጠበቅም፡፡ ምክንያቱም እውነቱ ፀሃይ 

የሞቀው በተጨባጭ እያስተዋልነው ያለ ነው፡፡  በእነዚህ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ያለው የውስጥ 

አምባገነናዊ አስተሳሰብ፣ መጠላለፍና መከፋፈል ምንጩ ስልጣን እንጂ ሌላ አገራዊ ጉዳይ አይደለም፡፡  

በአገሪቱ ባለፉት ዓመታት የተካሄዱት ሁሉም ምርጫዎች ፍፁም ግልፅና ዴሞክራሲያዊ የነበሩ ቢሆንም ብዙዎቹ 

ተቃዋሚዎቻችን ግን በዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ሽንፈታቸውን ለአንዴም እንኳ በፀጋ ተቀብለው አያውቁም፡፡ 

የራሳቸውን ችግር በመንግስት ላይ ማሳበብ፣ በየመገናኛ ብዙሃኑ የኩነና መግለጫ ማውጣትና ያግዙናል በሚሏቸው 

የውጭ ኃይላት ደጃፍ  ማልቀስ የተለመደ ተግባራቸው ሆኖ የአንድ ሰው እድሜ ሊሞላቸው ተቃርቧል፡፡ ከዚህም 

አልፈው እላይ የተጠቀሱትን የመድብለ ፓርቲ ስርዓትና የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሚናን በእጅጉ በሚጋፋ መልኩ 

መንቀሳቀሳቸውን ገፍተውበታል፡፡   

የህዝብን ምርጫ ከማክበርና በህዝብ ይሁንታ የመንግስት ስልጣን የያዘውን የፖለቲካ አካል ከመደገፍ ይልቅ ፍፁም 

አፍራሽና አገርንና ህዝብን በከፍተኛ ደረጃ ሊጎዱ በሚችሉ ተግባራት ተጠምደው እነሆ ሁለት አስርት ዓመትን 

አልፈው በመጓዝ ላይ ይገኛሉ፡፡  

መንግስትና ህዝብ ባለፉት ዓመታት ያከናወኗቸውንና ያስመዘገቧቸውን አበረታች የልማት ስኬቶች ከማበረታታት 

ይልቅ ዘውትር እንደነቀፉ ይገኛሉ፡፡  አንድም ጊዜ መንግስትን የሚደግፍ ተጨባጭ እርምጃ ሲወስዱም አይታዩም፡፡  
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በምርጫ አሸንፎ ስልጣኑን የተረከበው መንግስት ስራ ላይ የሚያውላቸውን የተለያዩ የልማት ፖሊሲዎች ከማጣጣል 

አልፈው ህዝቡ በአገራዊ የልማትና የፖለቲካ አጀንዳዎች ውስጥ የበኩሉን ተሳትፎ እንዳያደርግ አጥፊ ዘመቻ ውስጥ 

ተዘፍቀው ይገኛሉ፡፡  

ለአገርና ህዝብ አስባለው የሚል ቀርቶ ማንም ገለልተኛ አካል ሊቀበላቸውና ሊያበረታታቸው የሚችላቸውን 

የመንግስት እርምጃዎች ሳይቀር ባመቻቸው መንገድ ሁሉ ለማደናቀፍ የሚያደርጉት ጥረት  ብዙዎቻችንን ዘውትር 

የሚያስገርሙ ናቸው፡፡  

አሁንም አንድነት በተባለው የፖለቲካ ማህበር ውስጥ እየታየ ያለው አለመግባባት ይጠቀሳል፡፡ ይህ ፓርቲ በውስጡ 

በተፈጠረው አለመግባባት የተነሳ ለሁለት ተከፍሏል፡፡ በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ንትርክ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ ያም ሆኖ 

ግን ይህ ፓርቲ ችግሮቹን ፈትቶ በምርጫው እንዲሳተፍ የምርጫ ቦርድ የበኩሉን ገንቢ ሚና በመጫወት ላይ 

ይገኛል፡፡ እላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ቦርዱ ይህንን የሚያደርገው የመድብለ ፓርቲ ስርዓቱ እንዲጠናከር፣ 

የህዝብ አማራጭም እንዲሰፋ ብሎም ዴሞክራሲያዊው ሂደት እዲጠናከር ካለበት አገራዊ ኃላፊነት በመነሳት 

ይመስለኛል፡፡  

በሌላ በኩል ግን አንዳንድ ፓርቲዎች የምርጫውን ሂደት ለማደናቀፍ ሲንቀሳቀሱም ይታያል፡፡ የምርጫውን 

ዴሞክራሲያዊነት የማጠልሸትና በህዝቡ ውስጥ እየጎለበተ የመጣውን ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የመበረዝ የተመለደ 

ተግባራቸውን አሁንም ጀምረዋል፡፡ እነዚህ ፓርቲዎች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ የሕዝብ ሉአላዊ የስልጣን ባለቤት 

ማረጋገጫና የዜጎች መብቶች መገለጫ የሆነውን ምርጫ የሚጋፋ ነው፡፡   

ያም ሆኖ ግን ህዝቡ ለዚህ የጥፋት ዓላማ ቦታ እንደሌለው አሁንም በዲጋሚ በማረጋገጥ ላይ ይገኛል፡፡ ይህም ሰሞኑን 

በተጀመረው የመራጭነት ምዝገባ ላይ ተረጋግጧል፡፡ በመራጭነት ተመዝግቦ ድምጽ ለመስጠት መዘጋጀቱን 

አሳይቷል፡፡     

እናም የአገራችን አንዳንድ ተቃዋሚ የፖለቲካ ማህበራት ለዚህ የህዝብ ፍላጎት ተገዤ ሊሆኑ ይገባል እላለሁ፡፡ 

ተቃዋሚዎቻችን እንደሚሉት እውነት ዓላማቸው ዴሞክራሲያዊ ሂደቱን ለማጠናከር፣ የህዝብ ሉአላዊ ስልጣንን 

ለማረጋገጥና አገሪቱንም ለማሻሻል ከሆነ የህዝብን ፍላጎት ከማክበርና ድምፁንም ከመስማት ሌላ አማራጭ 

የላቸውም፡፡ የምርጫ ቦርድም ምርጫው ምንም ዓይነት እንከን የማይወጣለት ለማድረግ በመስራት ላይ መሆኑንም 

እየሰማን ነው፡፡  

በመሆኑም እነዚህ ፓርቲዎች ለህዝብና አገር ቆመናል፣ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብንም እናራምዳለን የሚል እውነተኛ 

አቋም ካላቸው በምርጫው በመሳተፍ በተለይ ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ያለምንም ማቋረጥ ከመገንባት ይልቅ 

ማፍረስ ላይ ያተኮረ ፖለቲካ ስልትን ይዘው ያለአንዳች ውጤት ዛሬን የደረሱት ተቃዋሚዎቻችን እስኪ ዘንድሮ እንኳ 

ተለወጡ፡፡  
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እስኪ የተጀመረውን የዴሞክራሲያዊና የልማት መንገድ በትንሹም እንኳ ቢሆን አድንቁ፡፡ በምርጫ ዘመቻዎቻችሁም 

የተጀመረውን ይህንን አመርቂ ለውጥ ለማስቀጠል መዘጋጀታችሁን ለህዝቡ ንገሩት፡፡ በምርጫው ከሚያሸንፈው 

ፓርቲም ጋር ተቀራርበውና ተጋግዘው ለመስራት መዘጋጀታችሁንም አረጋግጡ፡፡  

ከዚህ የሚበልጥ አገራዊ ኃላፊነት የለም፡፡ ከዚህ የሚበልጥ የህዝብ ተቆርቋሪነትም ከቶ አይኖርም፡፡ በንትርክና 

ውግዘት የተሞላው የውስጥ ፖለቲካችሁ ተረጋግቶ ማየት ለአገርም ለህዝብም የሚበጅ ነውና ቆም ብላችሁ አስቡት፡፡ 

ይህ ነው የአሁኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ከእናንተ የሚሻውና የሚያስደስተውም፡፡ አገራችሁንና ህዝባችሁን የምታከበሩና 

የምታስቡለትም ከሆነ በዚህ አቋም ተገኙ፡፡  

የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ፍላጎቱን በተለያዩ አጋጣሚዎች በተግባር ጭምር አሳይቷል፡፡ የዚህ ማሳያ አንዱና 

ምናልባትም ዋናው ባለፉት አራት ዙር አገር አቀፍ ምርጫዎች ድምፁን በመጠቀም የወሰደው እርምጃ ይጠቀሳል፡፡ 

በእነዚህ ምርጫዎች ሁሉ ለአገር አድገት፣ ሰላምና መረጋጋት አስተማማኝ ፖሊሲና ጠንካራ የፖለቲካ ብስለት አለው 

ብሎ ያመነበትን፤ ብሎ በአሁኑ ወቅት ስልጣን ላይ የሚገኘውን ፓርቲ በተከታታይ በመምረጥ ያሳየው ቁርጨኝነት 

ለተቃዋሚዎቻችን ትምህርት ሊሆናቸው ይገባል የሚል እምነት አለኝ፡፡  

ይህ የዜጎች ውሳኔ ህዝቡ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብን እያጎለበተ በመምጣቱና በአገሪቱ ውስጥ የሚከናወኑትን 

የፖለቲካም ሆነ የኢኮኖሚ እንቀስቃሴዎች ጠንቅቆ በመረዳት የሚያገናዝብ አቅም የፈጠረ መሆኑ ለተቃዋሚዎች 

ሊገለፅላቸውና የፖለቲካ መስመራቸውንም ለማጠናከር የሚያስችል እውቀትን ሊፈጥላቸው ይገባ ነበር፡፡  

ይህ እስካሁን አሆነም፡፡ ያም ሆኖ አሁንም ጊዜው አልመሸባቸውምና ከህዝብ ጋር ለመታረቅና የህዝብን ይሁንታ 

ለማግኘት የሚያስችላቸውን ገንቢ የፖለቲካ ስልት እንዲቀይሱ ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡  

እናም በዘንድሮው ምርጫ ውድድር ወስጥ ሲሳተፉም ያለፉት ዓመታትን አመርቂ የልማትና የዴሞክራሲ ውጤቶች 

በማድነቅ እርሱን ለማስቀጠል የሚተጉ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል፡፡  በምርጫው መወዳደራቸው በራሱ 

የአገሪቱ ዴሞክራሲያዊ መሰረት ያጎናፀፋቸው መብት መሆኑን፣ አገሪቱ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ድህነትን ማሸነፍ 

የምትችልበትን መሰረት እየገነባች መሆኑን፣ የአገሪቱ መጥፎ የታሪክ ገፅታ በሚያስደንቅ መልኩ እየተለወጠ መሆኑን 

ለህዝባቸውና ለመላው ዓለም ይፋ በማረግ ይህ የተጀመረው አንፀባራቂ ለውጥ ተጠናሮ ይቀጥል ዘንድ ተባብረው 

ለመረባበር መዘጋጀታቸውን በሙሉ ልብ ማረጋገጥ ይኖባቸዋል፡፡  

ይህን ካደረጉ ብቻ ነው ህዝቡ ሊቀበላቸው የሚችለው፡፡ በዚህ ዓይነቱ የእውነትና የቅንነት ፖለቲካ መስመር ብቻ 

ነው እናብለታለን የሚሉትን ህዝብ የሚጠቅሙት፤ ታስጨንቀናለች የሚሏትንም አገር መገንባት የሚችሉት፡፡  

በመሆኑም የዘንድሮው ምርጫ የተሳካና የተዋጣለት ይሆን ዘንድ የበኩላቸውን ገንቢ ሚና በመጫወት የእውነቱንና 

የቅንነቱን ፖለቲካ መስመር ሀ ብለው እንዲጀምሩ እንደ አንድ ተራ ዜጋ እማፀናች ኋለው፡፡  

 


