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የሰሊም ትግሌ በመዯራዯር - 

ስምምነት ወይስ በምን? 

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰሊም ወዲዴ፣ 
ቻይና፣ ታጋሽ፣ ትሐት የሆነ ሇዘመናት 
በኅብረት ጎን ሇጎን ሲኖር የቆየ አዋቂና 
አስተዋይ ሕዝብ ነው፡፡ ሕዝቡ ተከባብሮና 
ተቻችል አብሮ ሇመኖርና ሇመበሌጸግ 
ጽኑ እምነትና ፍሊጎት ያሇው ነው፡፡ 
የሕዝቡ ጩኸት እንስማማ፣ እንቀራረብ፣ 
እንቻቻሌ፣ እንግባባ፣ በእኩሌነት አብረን 
በመኖር እንዯግ ነው፡፡  
 

ሇኢትዮጵያ ዋነኛው ችግሯ ይህን 
የሕዝብ አንዴነት ታሪክና ጥንታዊነት 
ወዯ ዘመናዊ አስተማማኝ ዱሞክራሲያዊ 
የፖሇቲካ ሥርዓት ሇመመንዘር አሇመቻሎ 
ነው፡፡ የፖሇቲካ ሥርዓቱ ትናንትም ሆነ 
ዛሬ ኋሊ ቀር በመሆኑ ሰሊምና መረጋጋት 
ማስገኛ ሆኖ ሉያገሇግሌ አሌቻሇም፡፡ 
ሕዝቡ ሇዘመናት የፈሊጭ ቆራጮች 
መፈንጫ ሆኖ ሇረጅም ጊዜ ተንገሊቷሌ፣ 
ፍትህ አጥቶ ተሰቃይቷሌ፣ ዕዴሜ ሌኩን 
ተገዥ ሆኖ ፍዲውን አይቷሌ፣ እያየም 
ነው፡፡  
 

የሃገራችን ኢትዮጵያ የኑሮ 
ሁኔታ፣ የኢኮኖሚው፣ የፖሇቲካው ውጣ 
ውረዴ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ በአሳሇፈው 
የረዥም ጊዜ የመንግሥት ሥርዓት 
ሇውጥ ሲታገሌበት ሲዯማበት የኖረውን 

የሕዝብ ስሌጣን አመንጭነት፣ ባሇቤትነት 
እና ተቆጣጣሪነት መብት እውን 
ሇማዴረግ ሇኢትዮጵያኖች ወቅታዊ 
አንገብጋቢ ጥያቄና ዋና ችግሮች ናቸው፡፡ 
በዚህ ሁኔታ የኛ የዜጎቿ ፈንታ አሁን 
መሊው የኢትዮጵያዊ አንዴነት ፓርቲ 
(ቅንጅት /መኢአዴ) ከገዥው ፓርቲ ጋር 
በመዯራዯር የተገኘውን ዕዴሌ በከፍተኛ 
እና በዋናነት ተገንዝበን እንዯ አስፈሊጊነቱ 
እና በበቂ መሌክ መጠቀም ያሇብን 
ይመስሇኛሌ፡፡ 

 
መኢአዴ ከገዥው ፓርቲ 

ከኢሃዱግ ጋር መዯራዯርና ስምምነት 
ተዯርሶ የፓርቲዎች ስነ ምግባር ሰነዴ 
በመኢአዴ ፕሬዚዲንት ክቡር አቶ ኃይለ 
ሻወሌ የተፈረመው በኢትዮጵያ ሕዝብ 
ሊይ የተፈጸመው መጥፎ በዯሌ እና 
በኢትዮጵያ ሊይ የዯረሰው ጉዲት ተረስቶ 
ሳይሆን ይቅር ሇእግዚአብሔር ሇምህረትና 
ሰሊም መርሆ “We can never forget 
but we can forgive” principle የሕዝብ 
ዱሞክራሲን፣ የሕግ የበሊይነትን ስርዓት 
መመስረት አማራጭ የላሇው የሕዝብ 
ወቅታዊና ዘሊቂ ጥያቄ መሆኑን ምሊሽ 
ያገኝ ዘንዴ በመገንዘብ ነው፡፡ 
የሚካሄዯውም የሰሊም ትግሌ ነው፡፡ 
የሰሊም ትግሌ ምን ማሇት ነው? መሌሱን 
ሇአንባቢያን እተዋሇሁ፡፡  

 
ሰሞኑን የሚወራውና የሚጻፈው 

ይህን የተገኘ ዕዴሌ መቃወምና 
የአፍራሽነት መንፈስ ስሇሆነ ቢቆም 
መሌካም ነው፡፡ ነገሮችን በቅን፣ በሰከነ 

አንዯበት ዓይተንና ተረዴተን 
ሇፍጻሜነታቸው በኅብረት ብንገፋ 
ኅብረተሰባችን በዚህ ሉያዯርግ 
የሚችሇውን ብንጠብቅ ጥሩ ነው፡፡ በእኔ 
አስተያየት የተነጋገሩባቸው ነጥቦች 
የተፈረመው ሥነ-ምግባር ሰነዴ 
አንዲንድች እንዯሚቃወሙት፣ 
እንዯሚለት፣ እንዯፃፉት፣ ማንበብና 
መስማት ሳይሆን እራሴን የችግሩ አካሌ 
በማዴረግ አንገብጋቢ ብዬ የማየው 
ኢሃዱግ /ሕዋሓት የሰራውን ጥፋት 
መጥፎ በዯሌ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ከዚህ ስምምነት በመነሳት በምርጫ 
ምን ያገኛሌ ነው፡፡ እንዯ ዕውነት ከሆነ 
ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትሌቅ 
የሇውጥ ዕዴሌ ነው፡፡ ያሇ ምንም ጥርጥር 
የማይመሇስ የወዯፊት የትግሌ መስመር 
ምዕራፍ ነው፡፡ 

 
ስሇዚህ እኔ ሇሃገር ሇወገን ወዲዴ 

ኢትዮጵያኖች የምሰጠው ምክርና 
አስተያየት ይህ የተፈራረሙበት ሰነዴ 
እጅግ አስፈሊጊነቱን አንብቡና ተረደት 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግሌ አካሌ 
እንዴትሆኑ አቋማችሁን እንዴትወስኑ 
ይረዲሌ ነው፡፡ እስቲ ራሳችንን እንጠይቅ 
ምን ሌዩ ነገር እንዱዯረግ እንፈሌጋሇን? 
በእውነት ምን እንዯምንፈሌግ 
እናውቃሇን? እንዳትስ እናገኘዋሇን? 
በርግጥ ከአሰብነውና በጥሌቀት ከተረዲነው 
ይህ ስምምነት በሁሇት ሺህ ሁሇት 
(2002) ግንቦት ምርጫን በማሸነፍ ፣ 
የሕዝብ ስሌጣንን ማግኘትና በኢሃዱግ 
የተገዯለ ዜጎቻችንን ዴሌ አዴራጊነት 
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የሚበሰርበት ነው፡፡ የታሰሩና ያሇ ሕግ 
የሚንገሊቱ ዜጎችን የምናስፈታበት ዋስትና 
ነው፡፡ 

 
የዚህ የፓርቲዎች ሥነ ምግባር 

ሰነዴ ዛሬ መፈረም የኢትዮጵያ 
ኅብረተሰብ ችግር የሌብ ትርታ ስሜት 
መሰበርና የተስፋ ማሳጠት አይዯሇም፡፡ 
በተቃራኒው የሰነደን ምንነትና ሁኔታ 
ሳታውቁና ሳትረደ ሳታነቡትም ጭምር 
ዯረት ሇምትመቱና አለባሌታ 
ሇምታናፍሱ ትዕግስትና አስተዋይነትን፣ 
የሰከነ አንዯበትና አመሇካከት 
እንዱኖራችሁ እጠይቃሇሁ፡፡ 
 

አንዴ ዜጋ ሇአገሩ ሇወገኑ 
በቅንነት በቆራጠኝነት፣ መቆምና 
መታገሌ ከላልችም ጋር መተባበር 
ይኖርበታሌ፡፡ በተሇይ እንዯ ኢትዮጵያ 
በባህሌ በጋርዮሽ ኑሮ የበሇጸገች የብዙ ሺ 
ዓመት ማህበራዊ ኑሮ ያሊት አገር ዜጋ 
ሇአነጋገሩ፣ ሇአስተያየቱ የሰከነ አንዯበት 
ያሇው፣ ትዕግሥትን ባህሪ ያዯረገ 
ከመናገር መስማትን (መናገር ብር ነው 
ዝምታ ግን ወርቅ ነው) መርሆ ተከትል 
እውቀትንና ጥበብን የሚቀስም (የሚገኝ) 
መሆን አሇበት፡፡ እውነትን የያዘ ዕውቀት፣ 
ጥበብ የሚሻ የሚፈሌግ እንጂ ብዙ 
ያሌሆነና በሃሰት አለባሌታ ከሃቅ የራቀ 
የሚያናፍስና ተሳስቶ የሚያሳስት መሆን 
የሇበትም፡፡ ኢትዮጵያኖች በዓይናቸው 
ካሊዩ፣ በጆሮአቸው ካሌሰሙ፣ መረጃ 
ካሊገኙ፣ አያምኑም አያወሩም ይባሌ ነበር 
አሁን ግን የማናውቀውን፣ ያሌሰማነውን፣ 

ማንበብ ስንችሌ ያሇነበብነው፣ ያሊየነውን 
ጨምረንና ጨማምረን የምናወራ 
የአለባሌታ ሰዎች በዝተናሌ፡፡ ኢትዮጵያዊ 
አስተሳሰብ፣ አስተያየት፣ ወግና ባህሊዊ 
ግንዛቤ ቢኖረን ያስከብረናሌ ያኮራናሌ 
እና መሌካሙን አስበን 
በኢትዮጵያዊነታችን እንታፈር እንኩራ፡፡ 

 
ሰው በራሱ ሊይ መፍረዴ እንጂ 

በማያውቀው በላሇው ሰው ሊይ 
አይፈርዴም፡፡ ሰው ራሱ ማን? ምንዴንና? 
ምን? የሚያዯርግ መሆኑን ማወቅና 
መረዲት አሇበት፡፡ ከእምነት በፊት 
እውቀት ያሻሌ ያወቀ ዯግሞ እውቀቱን 
ሊሊወቀው ያካፍሊሌ ያሳውቃሌ። ብስሇት 
ያነሰው ሰው ሁሌጊዜ ስሇ ሰው ያወራሌ 
አዋቂ ግን ስሇ ተፈጥሮ፣ ስሇ ፈጠራ፣ 
የሕዝብ ችግርና መፍትሔውን 
ይወያያሌ፣ ይሰራሌ፡፡ 

 
ኢትዮጵያ ውስጥ 

ኢሃዱግ/ሕዋሓትን ሕገ መንግሥት 
ተቀብሇው ተቃዋሚ ፓርቲዎች በከፍተኛ 
ሰሊማዊ ትግሌ እያዯረጉ ነው፡፡ ይህም 
የሰሊም ትግሌን እውን ሇማዴረግ ነው 
በተቃራኒው የኃይሌ ትግሌን በመተው፡፡ 
ስሇዚህ ያሊቸው ዋነኛውና ከፍተኛው 
መሳሪያቸው በሕጋዊ መንገዴ እየተመሩ 
ምርጫን መጠቀም ነው፡፡ ያሊቸው 
መሳሪያ የሕዝብ ምርጫ ነው፡፡ ሇምርጫ 
መወዲዯር እና መካፈሌ ያስፈሌጋሌ 
ምርጫ የሰሊም የትግሌ መሳሪያ ስሇሆነ፡፡ 
በሰሊም እንታገሊሇን ያለ በኢትዮጵያ ሜዲ 
ሊይ ያለና ትግለ በሚካሄዴበት ቦታ 

የተገኙ ምርጫቸው ሕግን ተቀብልና 
ተስማምቶ በምርጫ በመሳተፍና ሇማሸነፍ 
ከፍተኛ  ጥረት ማዴረግ ነው፡፡ ይህ ነው 
በኃይሌ የመጣውን አስተዲዯር 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ሉሊቀቅ የሚችሌበት 
ዋና መሣሪያ የሰሊም ትግሌ ይህ ካሌሆነ 
ምን መሆን አሇበት? በምርጫ 
ሇሇመሳተፍ ረግጦ መውጣት 
ዱሞክራሲያዊ መንገዴ ካሇመሆኑም 
ሇወያኔ ሜዲውን ጥል እንዯ መውጣት 
ነው፡፡ 

 
ተቃዋሚ ፓርቲዎች በኅብረተሰቡ 

ውስጥ በዯንብ ጠሌቀው በመግባትና 
በምርጫ ሙለ ተሳትፎ ሇማዴረግ 
የተገኘውን ዘዳና መንገዴ ተጠቅመው 
ይህን በኃይሌ የመጣ አስተዲዯር 
ሇመቀየር የሚያጋጥማቸውን መሰናክሌ 
ሇማሇፍ አመቺውን ሕጋዊ መሣሪያ ሁለ 
መጠቀም ያስፈሌጋቸዋሌ፡፡ ይህ ካሌሆነ 
ርግጥ ነው ይህ ሉወዴቅ የዯረሰ የኢሃዱግ 
አስተዲዯር ተቃዋሚዎች እንዲያሸንፍ 
የሚቻሇውን መከሊከሌ ያዯርጋሌ፡፡ 
ሕዋሏት ያሌተሳሇ መሳሪያ ነው ስሇዚህም 
ምርጫ በሕዝብ ኃይሌ ሇማስወጣት ትግሌ 
ዋነኛው መሳሪያ ነው፡፡ ከዘወትር 
(conventional) የፖሇቲካ ውዴዴር ባህሪ 
ሲታይና ሲነጣጠር በአንፃሩ የሁሇት ሺህ 
ሁሇት (2002) ምርጫ በምን አይነት 
ስርዓት መመራትና መካሄዴ እንዲሇበት 
በምርጫ የሚከፈለ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 
ሌዩና ግሌጽ በሆነ መነጋገርና 
መስማማት፣ ከመጀመሪያው ከመወዲዯር 
ጀምሮ እስከ ምርጫው መጨረሻ ዴረስ 
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የሚመሩበት ከወዱሁ ማሇምና ማቀዴ፣ 
መስማማት ሊይ መምጣት አስፈሊጊ ነው፡፡ 

 
ስሇሆነም ሰሞኑን የምንሰማውና 

የምናየው የመፈራረም ሰነዴ ሌዩ 
የምርጫ ሥነ ምግባር ይህንኑ የፖሇቲካ 
ትግሌን የምርጫ መሳሪያነት የሚያሳይ 
የሰሊም ትግሌ የእንቅስቃሴ ተግባር ነው፡፡ 
በእኔ ግምትና አስተያየት ይህ እጅግ 
የሊቀ አጠቃሊይ የታክቲክና ስትራቴጅ 
የማንኛውም የሰሊም ትግሌ የፖሇቲካ 
ፓርቲ ተጠቃሚነት ነው፡፡ የተነጋገሩበት፣ 
የተስማሙበትና የተፈረመው ሁለንም 
አስፈሊጊና ዋና ዋና ነገሮች የያዘና ያቀፈ 
ነው በዚህም መኢአዴ ትሌቅ አስተዋጽኦ 
ስሇአዯረገ ሉመሰገንና ሉወዯስ ይገባዋሌ፡፡ 
ላልች ፓርቲዎችም ይህን በቅዴሚያ 
በመዯራዯሩ እሰየሁ ሉለ ይገባሌ እንጂ 
አያስቆጣም፡፡ 

 
የተቃዋሚ ፓርቲዎች የገዢውን 

ፓርቲ ኢህአዱግን/ሕዋሓትን ሇመቋቋም 
በርግጥ ከታሰበበት የሚቻሇው 
ማንኛውንም መስዋዕትነት በመክፈሌ 
የተስማሙበት አስፈሊጊ ነገሮች ሁለ 
በሕጋዊነት ሇምርጫ መሳካት እንዱሟለና 
እንዱሳኩ ገዥውን ፓርቲ ወጥሮ 
በመያዝና እንዱፈጸሙ ማዴረግ ነው፡፡ 
የምርጫ ሂዯት ከመጀመሪያ ዝግጅትነት 
እስከ መጨረሻው የምርጫ ቀን ጥረትን 
በከፍተኛ ኃይሌ የሚጠይቅ ነው፡፡ ይህም 
ሂዯት ሰሊምንና ዯህንነትን በእጅጉ 
ይጠይቃሌ፡፡ በምርጫው ጊዜና ከምርጫም 
በኋሊ የገዢው ፓርቲ የገባውን ቃሌ 

ባያሟሊ ስምምነቱንና የተፈረመው ሰነዴ 
ውሌ እንዯፈረሰ ተቆጥሮ ተቃዋሚ 
ፓርቲዎች ከሕዝብ ጋር በሰሊማዊ 
መንገዴ ተቃሞአቸውን በማንሳት፣ 
የሕዝብ አመጽ እንዯሚያስከትሌ ሇዓሇም 
ኅብረተሰብ በማሳወቅ ገዢው ፓርቲን 
ማጋሇጥና የሕዝብ ትግለን ያሇ ማቋረጥ 
ማፋፋም፣ ማያያዝ አሇባቸው፡፡ 

 
 አሁን ግን በሁሇቱም በኩሌ 

በገዢው ፓርቲ እና በተቃዋሚ 
ፓርቲዎች ይህን መዯራዯርና ስምምነት 
አክብሮ ሇፍፃሜነቱ በህብረት መስራት 
የሰሇጠነ ፖሇቲካ የሰሊም ወዲዴ ከመሆኑም 
በሊይ ሇሕግ ተገዥነትና የሕዝብን 
ስሌጣንን ማክበርና መቀበሌ ነው፡፡ 
በመሆኑም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ 
ሇመጀመሪያ ጊዜ የሕዝብ ፍሊጎትና 
ስሜት በዴምጽ ተከብሮ የዱሞክራሲ 
ሥርዓት ማስመዝገብ ይሆናሌ ሕዝቡም 
በበኩለ በዚህ ዴንቅ ሥራ የሚኮራና፣ 
ሇፓርቲዎች ምስጋና፣ አዴናቆትና 
አክብሮት ሕያው አዴርጎ በታሪክ 
ምዕራፍ ሊይ ያስቀምጣሌ፡፡ 

ኢትዮጵያ ሇዘሇዓሇም ትኑር  
በሊይ መታፈሪያ 

 


