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የሚሻለውን የመምረጥ ብቃት  ላይ የደረሰ ሕዝብ!! 

(ክፍል አንድ) 

ዮናስ 

1-29-15 

በማንኛውም ዴሞክራሲያዊ ሃገር እንደሚደረገው ሁሉ፣ በአሁኑ ጊዜ በበርካታ አዳጊ ሃገራት የመንግስት ስልጣን የሚያዘው 

በምርጫ እና ምርጫውን በሰላማዊ፣ ፍትሀዊና ዴሞክራሲያዊ መንገድ የሚከናወነው ወሳኙ ህዝብ ድምጹን በነፃነት ሲሠጥ፤ 

ህዝቡ ይህንን ነፃነቱን ተጠቅሞ ለምርጫ እንዲወጣ ማድረግ የሚቻለው የፖለቲካ ፓርቲዎች በዴሞክራሲያዊ መንገድ 

ሲያንቀሳቅሱት ብቻ ነው፡፡ ያለ ህዝብ ተሳትፎ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ አይታሰብምና ህዝቡ መብቱ ተከብሮ የምርጫ ተዋናይ 

እንዲሆን የፓለቲካ ፓርቲዎች ጥረት ሊያደርጉ መገባቱ የግድና የማያጠያይቅ ይሆናል ማለት ነው፡፡ 

ይህ፣ ከላይ ስለምርጫና የህዝብ ተሳትፎ እንደመንደርደሪያ የተመለከትነው ሃሳብ የዚህ ጽሁፍ ገዢ ማዕቀፍ  ነው፡፡ ምርጫ 

2007 ዋዜማ ላይ እንደመገኘታችንና የ5ኛው ዙር ሃገር አቀፍ ምርጫ የመራጮች ምዝገባ እየተከናወነ በሚገኝበት በዚህ ሰዓት 

ምርጫው ፍትሃዊ፣ ሠላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና በህዝብ ዘንድ ተአማኒ በሚሆንባቸው ጉዳዮች ላይ አጠራጣሪ የሆኑ ነገሮች 

በአንዳንድ ፓርቲዎች እየተስተዋሉ መሆኑም ነው የዚህ ጽሁፍ ዋነኛ መነሻ። 

ምርጫ ዜጐች በእኩልነት፤ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ወኪሎቻቸውን የሚመርጡበት ስርዓት መሆኑ ላይ ልዩነት አይታይም፡፡ 

ያም ሆኖ ግን ይህ ልዩነት በሌለበት ሁኔታ ህዝቡን ለመራጭነት የማንቀሳቀስ ሃላፊነት የአንድ ወገን ብቻ ሆኖ መታየቱ መፈተሽ 

የሚገባው ጉዳይ ነው፡፡ ምርጫው ነፃና ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን ከተፈለገ ሌሎች አሉ የሚባሉ ችግሮችን ከመፍታት ጐን ለጐን 

መራጩ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ የምርጫ ካርድ እንዲወስድ የማድረግ ኃላፊነት የተወዳዳሪ ፓርቲዎች በሙሉ ሆኖ ሳለ፤ በምርጫ 

2007 ዋዜማ ላይ በምትገኘው ሃገራችን ግን ይህ እየታየ አይደለም፡፡ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድና ገዥው ፓርቲ በየፊናቸው በዚህ 

ተግባር መንቀሳቀሳቸው ሳያንስ ዋና ተግባራቸው የነበሩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይልቁንም ለገዥው ፓርቲና ብሄራዊ የምርጫ 

ቦርድ ሌላ ስም እየሠጡ መስተዋሉ ነው፡፡ የምርጫው ዴሞክራሲያዊነት ላይ አጠራጣሪ ነገሮች ከወዲሁ እየታዩ ነው ለማለት 

የሚያስደፍረን ይህ ብቻም አይደለም፤ ምርጫው ሲደርስ የቅስቀሳ ዘመቻ የሚደረገው ለማነው? ድምጽ ሊሠጡ ይችላሉ 

የሚባሉ መራጮችን የመራጭነት ካርድ ውሰዱ ብሎ የማያሳስብና የማይቀሰቅስ ፓርቲ በኋላ የማንን ድምጽ ሊጠብቅ ነው? 

የሚሉትን ጉዳዮች ስንመረምር በምርጫው ዴሞክራሲያዊነትና ተአማኒነት ላይ ጥላ ለማጥላት የታሠበ ነገር መኖሩን 

የሚጠቁመን ይሆናል፡፡  

ሌላው ቀርቶ መራጩ ህዝብ በራሱ ጊዜ ወጥቶ የምርጫ ካርድ ሲወስድ ማንን እንደሚመርጥ ከፓርቲዎቹ ቅስቀሳ ሊደረግለት 

የሚገባ መሆኑ የማያጠያይቅና “የምርጫ ፓለቲካ ሀሁ . . .” ነው፡፡ ዓለም አቀፉን ልምድ ስንመለከትም ተወዳዳሪ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች የመጀመሪያውን የቅስቀሳ ስራቸውን የሚጀምሩት መራጩን ህዝብ ጎትጉተው ካርዱን እንዲይዝ በማድረግ ነው፡፡ 

ብዙ ጊዜ በሃገራችን የሚገኙ ተቃዋሚ ፖርቲዎች ስለምርጫ ፖለቲካ ምሳሌ የሚያደርጉትን የሃገረ አሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ 
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ምርጫ ስናጤንም የተወዳዳሪዎቹ ትግል የሚፈጠረው በመራጮች ምዝገባ ወቅት መሆኑ እሙን ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን ይህቺን 

ሃገር ምሳሌ የሚያደርጓት የኛዎቹ በዚህ ሠዓት እንኳንስ ስለመራጮች ምዝገባ መስራት ይቅርና እየሠሩ ላሉት ሌላ ስም 

በመለጠፍና በውስጥ ችግሮች ተተብትበው መገኘታቸው ነው አሳሳቢውና አጠራጣው ጉዳይ፡፡ 

በሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ውስጥ እገኛለሁ ብሎ የሚለፍፍ ማንኛውም ፓርቲ፤ መራጮችን የማንቀሳቀስ ተግባር ውስጥ ሳይገባ 

በነሲብ ውጤት የሚጠብቅ ከሆነ እርሱ አላማውና ግቡ በዴሞክራሲያዊ ምርጫ ስልጣን ከመያዝ የዘለለ እና መንገዱም ፀረ 

ዴሞክራሲያዊ መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ የዚህ ጽሁፍ ማነጣጠሪያና ማሳያ እንዲሆኑ በፀሃፊው የተመረጡትና ከብሄራዊ ምርጫ 

ቦርድና ከገዢው ፓርቲ ጋር ችግር አለብን የሚሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሳይቀሩ ለሠላማዊ የፓለቲካ ትግል መገለጫ የሆነውን 

የምርጫ ምዝገባ ሊዘነጉ ፈጽሞ ባይገባም መዘንጋታቸውና በሌላ ‘ሠጣ ገባ ውስጥ መገኘታቸው ነው፡፡ የምርጫ 2007 

ዴሞክራሲያዊነቱ ላይ ስጋት እንዲገባን ያደረገው፡፡ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ተግባራዊ እንዲሆን ሲፈለግ ሁሉንም ባለ ድርሻ 

አካላት እገዛ እንጂ በብሄራዊ ምርጫ ቦርድና በመንግስት በኩል ብቻ የሚመጣ ለውጥ ከቶም የማይታሰብ ነው፡፡ በአስቸጋሪ 

ሁኔታ ውስጥ ተሆኖም ለሠላማዊ የፓለቲካ እንቅስቃሴ ስኬት ሁሉም የየድርሻውን መወጣት ካልቻለ ለአገር አሳሳቢ መሆኑ 

ምንም አያጠያይቅም፡፡ 

ምርጫና ዴሞክራሲ የማይነጣጠሉ አንድ አካል በሆኑበት በዚህ ዘመን ሌላና ፀረ-ዴሞክራሲያዊ የሆኑ መንገዶችን ማለም 

ቅዠት ከመሆን የዘለለ ፋይዳ እንደሌለው መገንዘብም ያስፈልጋል፡፡ አልያ ህዝቡ የሚሻለውን የመምረጥ ብቃት ላይ መድረሱ 

ተዘንግቶ በስሙ ወዲህ ወዲያ መራወጥ የሚወስደው ወደሚፋጀው እሳት ብቻ መሆኑን ማጤን ያስፈልጋል፡፡ 

ከምርጫ 2007 የመራጮች ምዝገባ ጋር ተያይዞ ከላይ የተመለከቱ መሠረታዊ የምርጫና የመድበለ ፓርቲ ስርዓት መርሆዎችን 

የጠቀስነው ከዚህ አግባብ ውጪ ለመድብለ ፓርቲ ስርዓቱ መጐልበት እንቅፋት ለመሆን የሚሠሩ እና ይልቁንም ሰላማዊ 

ትግልን እና የምርጫ ፖለቲካን ሽፋን አድርገው ለአቋራጭ ስልጣን የሚተጉ ፓርቲዎችን ሃይ የሚላቸው በመጥፋቱ እና 

እነርሱም ለመታረም ዝግጁነት የሌላቸው መሆኑ በይፋ መታየቱ እና መረጋገጡ ነው፡፡ 

በዚህ አሠላለፍ ውስጥ የሚገኙት ፓርቲዎች ለትርምስ አጀንዳቸው መነሻው ብሄራዊ ምርጫ ቦርድና ገዢው ፓርቲ እንደሆኑ 

በተደጋጋሚ ቢናገሩም ለገዛ ህገ-ደንባቸውና ለፓርቲዎች የምዝገባ አዋጅ አለመገዛታቸው መሆኑን ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ 

ይገልጻል፡፡ ገዢው ፓርቲ በበኩሉ ደግሞ አስቀድሞ ነገር መነሻው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ይሁን ገዢው ፓርቲ ሆነው እንኳ 

ከተገኙ ችግሮቹ የሚፈቱባቸው አግባቦችም በሚገባ ተሠናድተዋልና በዚሁ መልኩ ለመፍታት ፓርዎቹ ፈቃደኛ ሆነው 

አለመገኘታቸውን በማውሳት ጉዳያቸው የትርምስና የሁከት መሆኑን በተለያዩ አስረጅዎች ያጠይቃል፡፡ 

ስለሆነም በዚህ አሠላለፍ ውስጥ የሚገኙትን አንድነት፣ መኢአድ፣ መድረክ እና ሰማያዊ ፓርቲ ከምርጫ 2007 አኳያ በምርጫ 

ፓለቲካ መርሆና በመድብለ ፓርቲ ስርዓት አመክንዮ ከምርጫ ምዝገባ አዋጅና ከሌሎች ሃገራት ተሞክሮ ጋራ እያንሠላሠልን 

በዚህ ጽሁፍ በሚገባ የምንመለከት ሲሆን፣ የሚሻለውን የመምረጥ ብቃት ላይ ከደረሠው የኢትዮጵያ ህዝብ አኳያም 

መሻታቸው በእንቧይ ካብ ላይ የተመሠረተ የመሆኑን ሚጥስራት እንገልጣለን፡፡ የገዢው ፓርቲና የብሄራዊ ምርጫ ቦርዱም 

ወቅታዊ ቁመናና ብቃት እንዲሁም አቋሞች ከህገ-መንግስታዊ ስርዓቱና ህገ-መንግስታዊ ስርአቱን መሠረት አድርገው ከወጡ 

ህጐችና መመሪያዎች ተመዝነው የጽሁፉ ማሳረጊያ ይሆናሉ፡፡ 
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በዚሁ መሠረት የእነዚህን ፓርቲዎች ከብሄራዊ ምርጫ ቦርዱ እና ገዥው ስርዓት ጋር የሚደረግ ‘ሠጣ ገባ እና ከ’ሠጣ ገባው 

በስተጀርባ ያለውን ሁናቴ ለማጠየቅ በአንድነት ቤት የተነሳውን መከፋፈል ተከትሎ በፋና ብሮድካቲንግ ኮርፓሬት ሞጋች 

ፕሮግራም ላይ የተነሱ አና ከጉዳያችን ጋር ተያያዥ የሆኑ መሠረታዊ ነጥቦችን አንስተን፤ በመቀጠል ደግሞ ኮርፓሬቱ በሸራተን 

አዲስ ያዘጋጀውን እና በርካታ ፓርቲዎችን ካሳተፈው መድረክ በተሠጡ አስተያየቶች አቋርጠን፤ ፓርቲዎቹ በየመድረኮቹ 

ካሏቸው ባሻገር ያለ አጀንዳ ያላቸው መሆኑን ለማጠይቅ ወደ ገዛ ልሳኖቻቸውና በተለያየ ወቅት የሠጧቸውን መግለጫዎች 

በመመልከት  መንገዳቸው ሁሉ የሚሻለውን የመምረጥ ብቃት ላይ የሚገኘውን ህዝብ ያላገናዘበ፣ የለየለተ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ 

ነው ያልንበትን ምክንያት በደማቁ በማስመር ጉዳያችንን እናሳርጋለን፡፡ 

“ታግሎ አታጋይ በእውቀትና በልምድ የተካነ  ፖለቲካን የሠለጠነበት ሳይሆን የኖረበት” ብለው የአንድነት ጠቅላላ ጉባኤ 

በ327 ድምጽ ወደ ስልጣን ያመጧቸውን ኢ/ር ግዛቸው ሽፈራው በ26 ድምጽ የተሸነፈውና በግርማ ሰይፉ የሚመራው ቡድን 

በህገ-ወጥ መንገድ አውርዷቸዋል፡፡ በሚል በአንድነት ቤት የተፈጠረው ልዩነት ወደ ኃላ የምንጠቅሳቸውን ብዙ  ጉዶች 

እየመዘዘ በሁለት ጠቅላላ ጉባኤና በሁለት ቡድን አመራሮች የተከፈለበት ደረጃ ላይ መድረሱ አሙን ነው፡፡ ስለሆነም የፋናው 

ሞጋች የመጀመሪያ ጥያቄ የአንድነት መሪ ማነው ? ህጋዊውስ የቱ ነው? የሚለው መሆኑ ተገቢና ትክክለኛ መሆኑ 

አያጠያይቅም፡፡ ይህን ለመመለስ በሞጋቹ መድረክ የተገኙትና በበላይ ፈቃዱ የሚመራውን ቡድን የወከሉት አቶ ግርማ ሰይፉና 

አቶ ስዩም መንገሻ ናቸው፡፡ ህጋዊነቱ ላይ የሚነሳው ጥያቄና ፍተሻችን እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ ቡድን ውስጥ የአቶ ግርማ 

ኃላፊነት ምክትል ሊቀመንበር ሲሆን አቶ ስዩም መንገሻ ደግሞ ፀሃፊ ናቸው፡፡ 

እናም እኚህ ግለሠቦች ከላይ በሞጋቹ ጋዜጠኛ ለተነሳው ጥየቄና እኛም ልናውቅ ለሚገባን ጉዳይ የሠጡት መልስ ይህና 

ከጥያቄው ጋር የማይገናኘውን ነው፡፡ እንዲህ አሉ፡፡ ሬዲዮ ፋና፣ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ምርጫ ቦርድ አንድነት እጅ እግሩ 

ታስሮ ወደ ምርጫ እንዲገባ የሚያደርጉት ጥረት ነው፡፡ ገዢው ፓርቲ የማሸነፍ አራራውን ለመወጣት የሚገዳደረውን አንድነት 

እየተፈታተነ ነው፡፡ ሚስጥሩም ገዢው ፓርቲ ለብቻው ለመሮጥ ማሠቡ ነው፡፡ በእርግጥ ከጥያቄው ጋር ባይገናኝም ከዚህ 

ምላሽ አንድነት አሰቀድሞ ነገር ምርጫውን የመሳተፍ አላማ እንደሌለው መገንዘብ ይቻላል ፡፡ ምርጫ ለመወዳደር እና አሸንፎ 

ለመውጣት የሚያበቁ አባል ቀርቶ  እጩዎች እንደሌሉት በሚታወቅበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ እራሱን እንደብቸኛ ተገዳዳሪ 

አሳብጦ ማቅረቡም ባለሁለት ስለት ፖለቲካ ፕሮግራሙን የሚያሳይ ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን የሞጋቹ ሞጋች ለተሞጋቾቹ አንድነት 

በእግሩ ቆሞ መልስ እንዲሠጥና ከገዢው ፓርቲ ትከሻ ላይ ወርዶ “በበላይ ፈቃዱ የሚመራው የአንድነት አመራር የመጣበት 

መንገድ ህጋዊ አይደለም” ለሚለው የምርጫ ቦርድ ጥያቄ ምላሽ እንዲሠጡ ለቀረበው ጥያቄ፤ ተቃራኒውና መርህ ይከበር 

ለሚለው ጥያቄዬ መልስ በማጣቴ ጠቅላላ ጉባኤ አድርጌያለሁ፤ አመራሬንም መርጫለሁ የሚለው ሁለተኛው የአንድነት ቡድን 

ሊቀመንበር አቶ ትዕግስቱ አወል ይህን መልስ ሠጡ፡፡ 

“በአቶ በላይ ፈቃዱ የሚመራው የአንድነት አመራር የመጣው ባልፀደቀ ደንብና የእራሱን የፓርቲውን ደንብና አሠራር 

ባልተከተለ መልኩ ነው፡፡” የሚለው ሁለተኛ ቡድን ይህ እንዲስተካከል ጠይቀን ጭራሽኑ “ዲሲፒሊን ኮሚቴ ይቅረቡ” ነው 

የተባለው፡፡ ያም ሆኖ ግን ምርጫ ቦርድ የተቀበለውና ያፀደቀው የፓርቲው ደንብ 2004 የወጣውን ሲሆን፤ ይህ ደንብ መሻሻል 

የሚገባው በየ3 አመቱ ሆኖ ሳለ የነበላይ ቡድን ሆን ብሎ ለሤራ ፖለቲካው ኢንጅነር ግዛቸውን ለማስወገድ ያለወቅቱና ያለ 
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ጠቅላላ ጉባኤ ሌላ ደንብ ማውጣቱ ሳያንስ ምርጫ ቦርድ ባላፀደቀበት አግባብ ደንቡን ማዕከል አድርገው ኢንጂነሩን 

ስለማባረራቸውና አዲሱን አመራር ወደ ስልጣን ስለማምጣታቸው ሁለተኛው ቡድን ይከራከራል፡፡ 

በአቶ በላይ ፈቃዱ የሚመራውን ቡድን ወክለው በመድረኩ ላይ የተገኙት ደግሞ፤ “ኢንጂነር ግዛቸው የለቀቁት በህጋዊ አግባብ 

ነው” ሲሉ የለቀቁበትን ምክንያት ሁለተኛው ቡድን እንደሚለው ከፖርቲው የፋይናንስ ስርዓት ጋር ተያይዞ ሳይሆን “2007 

ምርጫን ሊመራ እንደማይችል ስለታመነበት ነው” ሲል ይከራከርና፤ አባሉን ጨምሮ የእነ አቶ ግርማ ስብስብ “ሰውዬው 

የተገለሉበት መንገድ ፋናና ኢቲቪ ተገኝተው ሳይሆን 2002 ምርጫ ላይ መድረኩን ወክለው ሁለት ነገር በማውራታቸው እና 

በመዘባረቃቸው” እንደሆነ ያወሳሉ፡፡ 

ያም ሆኖ ግን ኢ/ር ግዛቸው ወደ አንድነት አመራር የመጡት ከቤታቸው በእነ አቶ ግርማ ቡድን ተጐትተው ስለመሆኑና ይህ 

ሁኔታም ከምርጫ 2002 በኋላ መሆኑን /ወይም ቀባዥሩ ከተባለ በኋላ መሆኑን ስናስታውስ፤ በአናቱም አቶ በላይ ያሉበት 

ጠቅላላ ጉባዔ ለኢ/ር ግዛቸው 327 ድምጽ ሠጥቶ ለአቶ ግርማ 26 ድምጽ መስጠቱን፤ ይህን ድምጽም ተከትሎ አቶ ግርማ 

ያገኙት ድምጽ አንድነትን ቀርቶ ወረዳ ለመምራት የማያስችላቸው መሆኑን አምነው በመቀበል፤ በጉባዔው ፊት መናገራቸውን 

ስናስታውስ፤ ስለ አዲሱ አመራር አመጣጥና ስለነባሩ አመራር አወጋገድ እነ አቶ ግርማ የሠጡት ምክንያት ውሃ የሚቋጥር 

አይሆንም፡፡ 

ለኢ/ር ግዛቸው የመወገድ በአቶ ግርማ በኩል የተሠጠውን ምርጫ 2002 ተኮር ምክንያት ታህሳስ 2006ን በማስታወስ 

የሁለተኛው ቡድን ሊቀመንበር አቶ ትዕግስቱ አወሉም የአቶ ግርማን አስተያየት “ውሸት" ሲሉ ይሞግታሉ፡፡ “በትግል ነው 

ኢ/ርን ያወረድነው” የሚለው የግርማ አገላለጽ “በሤራ ነው ተብሎ ይስተካከል” የሚሉት አቶ ትዕግስቱ ብቃት የሚለካው 

በልምድና በትምህርት ከመሆኑ ተጠየቅ  አንፃር በትምህርት ዝግጅትም ሆነ በልምድ አቶ ግርማ ስለ ኢ/ር ግዛቸው የሠጡት 

አስተያየት የሞራልም ሆነ የመርህ ችግር ያለበት ሴራ ነው፡፡ አቶ ግርማን እንደማይችሉ የ2006ቱ ታህሳስ ጉባኤ በ26 ድምጽ 

የገቡትና መቀበላቸውንም በወቅቱ መግለፃቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ቢያንስ የኢንጂነሩን 327 ድምጽ ትተን የነበረውን ጭብጨባ 

ብናስታውስ እንኳ ግርማ የሠጡት ምክንያት ውሃ አይቋጥርም፡፡ በዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ጊዜ የነበረው የአንድነት የፋይናንስ 

ስርዓትም ደካማ እንደነበር የሚያስታውሠው ሁለተኛው ቡድን ኢ/ር ግዛቸው ይህን አሠራር ለማስተካከል ሲጥሩ ሰለባ 

ስለመሆናቸው ይገልፃል፡፡ 

“ለአንድነት ድጋፍ ከዴያስፖራው የሚላከው ገንዘብ የሚሰበሰበው ከ5 በማይበልጡ እና አሁን በህገ-ወጥ መንገድ ስልጣን 

የያዘው ቡድን ውስጥ የሚገኙ ግለሠቦች” ስለመሆናቸው የሚያጠይቀው ሁለተኛ ቡድን በፓርቲው ውስጥ ግብ ግብ 

ለመነሳቱና ለሁካታው መንስኤ የሆነውም እነርሱ እንደሚሉት የገዢው ፓርቲ ሴራ ሳይሆን የፋይናንስ ስርዓቱ እንዲስተካከል 

ኢ/ር ግዛቸው ለባለ ድርሻ አካላቱ ሁሉ ደብዳቤ መፃፋቸው እንደሆነም ይናገራል፡፡ 
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የልዩነቱ ምንጭ ፋይናንሱን የተመለከተ የግለሠቦች የጥቅም ግንኙነት የመሆኑን ጥግም “ፋብሪካ የተዘጋ ያህል የሚመስል 

ግብግብ” እንደነበር በማስታወስ መከራከሪያቸውን ያጠናክራሉ፡፡  

ጉዳዩን በተመለከተ በስልክ የተጠየቁት ኢ/ር ግዛቸው እንደ ሁለተኛው ቡድን በተመሳሳይ ለዲያስፖራውና  እዚያ ለሚገኙ 

ማስተባበሪያዎች ለፓርቲው የሚላከው ገንዘብ በህጋዊ አግባብ በፓርቲው አካውንት እንዲሆን ደብዳቤ መፃፋቸውን 

አውስተው፤ መፃፋቸው ያመጣው ውጤት ግን የፓርቲው ፋይናንስ በቡድን ፓለቲካ እንዲቆም መሆኑ ነው፤ በማለት 

የሁለተኛው ቡድን መከራከሪያዎችን ወደ እውነት ያቀርባሉ፡፡ 

ዲያስፖራው አካባቢ የሚገኙት የተቃውሞ ስብስቦች፤ አንዳንዶቹም ዜግነታቸው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ግለሠቦች፤ በሃገር 

ውስጥ የሚገኙ ፓርቲዎችን እንዳሻቸው እንደሚያሾሩና በእነርሱ መሻት ልክ እንዲንቀሳቀሱ የማድረጋቸውን ጉዳይ በተመለከተ 

“ሃገር ለመምራት የምንዘጋጅ ሠዎች እንደመሆናችን ውጪ ያሉ ግለሠቦች አያሽከረከሩንም” በማለት አቶ ግርማ ሲሞግቱ፤ አቶ 

ስዩም ግን “የገዢው ፓርቲ ስራ ነው” በማለት በግል ጥቅም ከሚታማው ቡድን ጉዳዩን ያሸሻሉ፡፡ 

በተለይ አቶ ስዩም መንገሻ ወደ አንድነት የመጡት በቅርብ ጊዜ ከመሆኑና በብርሃን ፓርቲ አባል በነበሩ ሰአት ምንም የሌላቸው 

ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አሁን የመኪና እና የሆቴል ባለቤት የመሆናቸውን ጉዳይ በማንሳት የነበላይ ቡድን በጥቅም የመተሳሰሩን 

እውነት የሚያረጋግጥ መሆኑን ሁለተኛው ቡድን ሲያጠይቅ፤ ለበርካታ አመታትም ከውጭ የሚመጣው ገንዘብ አንደኛውን 

ቡድን አሁን በሚመሩት በላይ ፈቃዱ ስም በሚገኝ የግል አማካሪ ድርጅታቸው አካውንት መሆኑንም በተጨማሪ ማጠየቂያነት 

ያነሳሉ፡፡ ሌላውና በአቶ በላይ ፈቃዱ የሚመራውን ቡድን ውስልትና የሚያጠይቀው ደግሞ የፓርቲውን በጀትና ካፒታል 

በቁጥር ለመናገር “ሆዳችሁን ይቁረጣችሁ እንጂ” እስከ ማለት በደረሠ ስሜት ለአባሉ ለመግለጽ አለመፍቀዳቸው መሆኑ ነው፡፡ 

“በአቶ በላይ የሚመራው ቡድን ተጽእኖ ፈጣሪነት በእውቀት እና በፖለቲካ ትግል የሚለካ ሳይሆን በጥቅም የተሳሠረ ነው” 

የሚለው ሁለተኛው ቡድን በዚህም የአቶ በላይን የኢዲቶሪያል አባልነት ዘመንና ከብቃት ጋር ተያይዞ በነበረባቸው ችግር 

መምራት እንደማይችሉ ም/ቤቱ እየጠየቃቸው ባለበት ሁኔታ ወደ ፓርቲው ሊቀመንበርነት የመሻገራቸው ሚስጥር የጥቅም 

መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ነው ሲሉም ይሞግታሉ፡፡ 

ለዚህ መሟገቻ የአቶ በላይን ቡድን ወክለው በሞጋቹ መድረክ የተገኙት እነ አቶ ግርማ በኢዲቶርያሉ ዘመን ለአቶ በላይ 

የተነሳባቸው ወቀሳ ከማተሚያ ማሽንና ጀነሬተር ግዥ ጋር የተያያዘ ስለመሆኑና በወቅቱ የነበረው አመራር አቅም ስላልነበረው 

ሊገዛ አለመቻሉን ጠቅሠው፤ አሁን ግንኝ እርሳቸው የፓርቲው አቅም እንደሆኑ ገልጸው፤ ስለመግዛታቸው ማውሳታቸውም 

ፓርቲው የህዝብ ሳይሆን የግላቸው እንደሆነ፤ ከፍ ሲልም “የጥቂቶች ነው” የመባሉን ሃሜት ወደ እውነት የሚያቀርብ ነው፡፡ 

ተቋማዊ አሠራር እንዲኖረው የሚጠበቅ አንድ ፓርቲ ገቢና ወጪውን በስርአትና በእቅድ እንዲመራ ቢታወቅም፤  

አቶ ግርማ በግላቸውና በገዛ ገንዘባቸው አሜሪካን ዞረው ገንዘብ አሠባስበው ጀነሬተር ስለመግዛታቸው  በይፋ በሞጋቹ 
መድረክ መናገራቸውም ለምን? የሚል ጥያቄ የሚያስነሳ ነው፡፡ ምክንያቱ ደግሞ በግል ገንዘባቸው መሄዳቸው በማን እቅድ? 
እንደው ገንዘብ አለኝ ያለ ሁሉ እንዳሻው በፓርቲው ስምና ለፓርቲው ስራ ይሄዳል? ከሄደስ እንዴት ያወራርደዋል? ገንዘብ 
መሠብሠቡ ሳያንስ የሠበሠበው ገንዘብ ገቢ ሳይሆን በራሱ ሠበሠብኩ በሚለው አካልስ ግዠ የሚፈፀምበት አግባብ ምንን 
ያመላክተናል?”  
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በማለት ሁለተኛው ቡድንም እነዚህን የመሳሰሉ የፋይናንስ መርህን የተመለከቱ ጥያቄዎች ሲያነሳ፤ አቶ ግርማ ከኪሳቸው 

አውጥተው ይሂዱም በፓርቲው ገንዘብ ሄደው ሠበሠብኩ በማለት ለጉባኤው ያሳወቁት የገንዘብ ልክና ከየቻፕተሩ 

የተሠበሠበው ገንዘብ ልዩነት ያሳያል (Balanceአያደርግም) ሲልም ይደመድማል፡፡ 

ያም ተባለ ይህ የጥቅምም ይሁን የትግል በአንድነት ቤት የተነሳው ልዩነት ገሃድ የወጣ ነው፡፡ ጥያቄው ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

እታገላለሁ እንደሚል ፓርቲ ልዩነቱን ለመፍታት የሄዱበት መንገድ በእነ አቶ በላይ ቡድን ፀረ-ዴሞክራሲያዊ እንቅፋቶች 

መደናቀፉን በተመለከተ ሁለተኛውና ለድርድርና ውይይት ዝግጁ ነኝ የሚለው ቡድን ለሚያነሳው ጥያቄ፤ እነ አቶ ግርማ 

“አንድነት ቤት ያለው ዴሞክራሲ ከልክ በላይ የተለጠጠ” መሆኑን አውስተው፤ ግን ደግሞ በቅርቡና በፀረ-ዴሞክራሲያዊ 

መንገድ ታግደዋል ስለተባሉት አመራሮች በተመለከተ “የመጀመሪያ መገለጫ የሆነውን ደንብና መመሪያ በመጣሳቸው ነው” 

ሲሉ መልስ ይሠጣሉ፡፡ እነዚህ ግለሠቦች መርህ ይከበር በማለት ባልፀደቀ ደንብ አመራር አውርደው እራሳቸውን ሾመዋል፤ 

በማለት የሚከራከረውና በእነ አቶ ትዕግስቱ የሚመራው ቡድን   ሲሆን  የእነ በላይ ቡድን ግን “ስለ አንድነት ፓርቲ በሚዲያ 

መናገራቸውና ይህ ደግሞ በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ መሠረት እውቅና ያለው ሠው እንጂ ማንም መግለጫ መስጠት 

አይችልም፤  ከሚለው ደንብ የሚመነጭ ነው” ሲሉም ይከራከራሉ፡፡ የመናገር ነፃነት በአንድነት ቤት እስከ ጥግ ነው የሚሉት 

እነ አቶ ግርማ እነ አቶ ትዕግስቱ የሠጡትን መግለጫ “አንድነትን አይወክልም” በሚል ማስተባበያ  ማለፍ ቢጠበቅባቸውም 

ለማባረር መቻኮላቸው በአንድነት ቤት “የተለጠጠ” ነው የተባለው ዴሞክራሲ  ውሸት ስለመሆኑና ከላይ በተመለከቱት 

መከራከሪያዎች የሚገለጹ መሆናቸውንም ከማረጋገጡም በላይ፤ ጥያቄ ያነሱትን ግለሠቦች ከማባረር አልፈው በየማህበራዊ 

ሚዲያው ግለሠባዊ ህልውናቸውን ጭምር በመፈታተን ደረጃ በዘለፉ መጠመዳቸውም የአንድነት ቤት የሃሳብ ልዩነት ለሚያነሳ 

አባል ያልተፈቀደና የግለሠቦች የመሆኑን  ማጠየቂያ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

“ደንብ ጥሠዋል” በሚል አራት አመራር ያሠናበተው ግን ደግሞ እራሱ ባልፀደቀ ደንብ አዲስ አመራር የመረጠው የእነ አቶ 

ግርማ ቡድን “በደንብ ጥሠት” ያባረራቸውን አካላት “ለሆዳቸው ያደሩና የኢህአዴግ ተለጣፊ” ቢላቸውም “እነዚህ ግለሠቦች 

ትናንት በነበረው የሚሊዮኖች ድምጽ እንቅስቃሴ ላይ ላበረከቱት ከባድ አስተዋጽኦ [. . .]” ሲል የጀግንነት አክሊልን 

አቀዳጅቷቸው እንደነበር ሁለተኛው ቡድን በማውሳት አሁንም ክርክሩን አክርሮ ይቀጥላል፡፡ ትናንት “ታጋይ” ተብለው በእነ 

አቶ ግርማ ሲወደሱ የነበሩት እነዚህ አካላት “በፓሊስ ቁጥጥር ስር ውለው” በነበረ ሠዓት እንኳ የወቅቱ የአንድነት ሊቀመንበር 

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ “እነርሱ ካልተፈቱ አልመለስም ብለው ታስረው መዋላቸውንም” ሁለተኛው ቡድን ለደረሠበት የደንብ መጣስ 

ክስ በማጠየቂያነት ያቀርባል፡፡ ስርዓት ይከበር፤ ደንብ ይከበር፤ በሚል በዴሞክራሲያዊ መንገድ ካቀረብነው ጥያቄ ባሻገር 

ያደረግነው ነገር የለም የሚለው ይህ ቡድን “ኢህአዴግ የሚሉን አባሉን ለማደናገር ቢሆንም፤ ግን ደግሞ እራሳቸው መጠይቅ 

/questioner/ አዘጋጅተው ለአባሉ ቢበትኑ ምን ላይ እንዳሉ ያውቁታል” ሲሉም ይሞግታሉ፡፡ ከህዝብ ለመነጠል 

የተጠቀሙበት የፍረጃ ስትራቴጂ የ20 ዓመት መዝሙር እንደሆነና ትናንት ኢህአዴግ/ወያኔ ሲሏቸው የነበሩ ግለሠቦች ዛሬ 

እነርሱን ሲጠጉ ጀግና መባላቸውን በማስታወስ የትም የማያደርሳቸው ነው፤ ሲሉም የፀረ-ዴሞክራሲያዊነት ልካቸውን 

ይገልፃሉ፡፡ የነ አቶ ግርማ ቡድን በ1988 የነበረ አስተሳሰብ /mentality/ ዛሬም ያለ እየመሠላቸው ፓርቲውን ብቻ ሳይሆን 
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እራሳቸውንም እየጐዱ ነው የሚለው በአቶ ትዕግስቱ የሚመራውና ከደጅ የሚገኘው ቡድን፤ የህዝቡ ግንዛቤ /mentality/ 

አሁን ላይ ያለበትን ደረጃ በማጤን ኢህአዴግ በማለት የሚገኝ ትርፍ አለመኖሩንም ያሠምራል፡፡ 

አቶ ግርማ ስለ ፓርቲው የፋይናንስ ስርዓትና እርሳቸው “በሠሜን አሜሪካ ተገኝቼ የሠበሠብኩት ገንዘብ ነው” ሲሉ የነበረውን 

ጉዳይ ሞጋቹ አዘጋጅ/የውይይቱ መሪ ብሩክ ከበደ ከአሠራርና ስርዓት አኳያ እንዲያብራሩለት ላቀረበላቸው ጥያቄ 

“አይመለከትህም፣ ስነ-ሥርዓት ፣ ምን አገባኝ” የሚሉና መሠል የ”ፈስ ያለበት ዝላይ አይቻልም” ብሂልን የሚያጠይቁ ምላሾች 

ቢሠጡም፤ በሠሜን አሜሪካ የሚገኘው ቻፕተር ኢትዮጵያዊ ዜግነትን የያዘ መሆኑን ግን ማረጋገጥ አልቻሉም፡፡ በአንድ በኩል 

ቻፕተሩ የኛ አባል አይደለም የሚሉት አቶ ግርማ፤ መልሠው አንድነትን ወክሎ የሚሠራ መሆኑን በይፋ መግለፃቸው 

ኢትዮጵየዊ ዜግነት ካላቸው ባሻገር የተከለከለውን የፓርቲ የፋይናንስ ምንጭ የተመለከተ ህግ መጣሳቸውንም በግልጽ 

የሚያመላክት ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

የአንድነት ፓርቲ እያንዳንዱ የፋይናንስ ምንጭ ኢትዮጵያዊ መሆን አለበት በሚለው ህግ ላይ መስማማታቸውን እና 

የሚቀበሉት መሆኑን የሚገልጹት እነ አቶ ግርማ “የእናንተ መዋቅር አሜሪካ ውስጥ አለ ወይ?” ለሚለውና “የኢትዮጵያ 

መንግስት በአሸባሪነት የፈረጃቸውን ኢሳት እና ግንቦት ሠባት እየረዱ እናንተንም በተመሳሳይ ይረዳሉ” ለሚለውና አዘጋጁ 

ብሩክ በግንባር አሜሪካ ድረስ ተገኝቶ ያየውን በተመለከተ ላቀረበላቸው ጥያቄ የሠጡት “ስንከሠስ አንተ ምስክር ትሆናለህ” 

ሲሉ የሰጡት መልስ ሁለተኛው ቡድን ያነሳቸው የደንብ ይከበር ጥያቄዎች እና ሌሎች መከራከሪያዎች ትክክል ስለመሆናቸው 

የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ይህን ጉዳይ በተመለከተ “እንዴት እንደሚሠባሠብ በየቀጠናው የምንገኝ አመራሮች አናውቅም” የሚለው 

ሁለተኛው ቡድን በብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በፀደቀው የአንድነት ደንብና የፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ መሠረት ግን ፓርቲውን 

ለአደጋ የሚያጋልጡ መስመሮችን እየተከተሉ መሆናቸው ግን አያጠያይቅም፡፡ ሲሉ ስጋታቸውን ይገልጻሉ፡፡ “ፓርቲው በውጭ 

የሚገኙ አባላት የሉትም” የሚለው ይህ ቡድን “እነርሱ አለን ካሉ ግን ህገ ወጥ ነው፤ የፓርቲው ደንብም የሚፈቀደው ይህንኑ 

ነው” በማለት ስጋታቸውን ያጠናክራሉ፡፡ 

ባለን የኃላፊነት ደረጃ እንደተቋም የሚሠራ ቢሆን ኖሮ መረጃው ይኖረን ነበር የሚለው ሁለተኛ ቡድን “በወንዜ ልጅነት ጥቂት 

ግለሠቦች በጥቅም ተሳስረው የሚሠሩት በመሆኑም እንዴት እንደሚሠባሠብ እንኳንስ ለአባሉ ለእኛም መሠወሩ ነው ጥያቄውና 

የብጥብጡ መንስኤ” በማለት የእነ አቶ ግርማን ቡድን የአምባገነንነትና የኪራይ ሠብሳቢነት ልክ ያረጋግጣሉ፡፡ 

በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ የሠለጠነ ነው የሚባለው የፓለቲካ አካሄድ ህገ-መንግስታዊ ተቋማትን መቀበልና እውቅና 

መስጠት ስቻል እንደሆነ በበርካታ የመስኩ  ምሁራን በተደጋጋሚ ሲነገር ይሰማል፤ በዚህ ክርክር ግን የተስተዋለው 

በተቃራኒው ይመስላል። በክርክሩ ወቅት እንደተደመጠው በ’ነአቶ በላይ የሚመራው አንድነት ዲሞክራሲያዊ ተቋማቱን 

በማጣጣልና በማሳሳት ስራ እጅጉን ተጠምዷል። ይህን በተመለከተም እነ አቶ ግርማ ተጠይቀው ሲመልሱ “ምርጫ ቦርድ 

ፍትሃዊ ምርጫ የማካሄድ ስራ እንዲሠራ ኃላፊነት የተሠጠው ተቋም ቢሆንም፤ ፓለቲካዊ ደባ እየፈፀመብን በመሆኑ በዚህች 

ሃገር ሠላምና ደህንነት ላይ ለሚፈጠረው ጦስ ተጠያቂ ነው፡፡” የሚል ዛቻ መሠል ግን ደግሞ አስቀድሞም እንዳልነው 

የሚሻለውን የመምረጥ ብቃት ላይ ከሚገኘው ህዝብ ምንም እንደማያተርፉ በመገንዘብ በምርጫ አስባብ ለአመጽ 
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መዘጋጀታቸውን የሚያመላክት ነው፡፡ ምርጫ ቦርድ በራሱ ተነስቶ በፓርቲዎች ጉዳይ ጣልቃ መግባት እንደማይችልና በዚሁ 

አግባብም ከሁለተኛው ቡድን ጥያቄ ሲቀርብለት ግን የመጠየቅና ከፓርቲው ደንብና ከፓለቲካ ፓርቲዎች የምዝገባ አዋጅ 

አንፃር መመልከት ኃላፊነቱ ነው፡፡ የሚለው ሁለተኛ ቡድን፡፡ የእነ አቶ ግርማ ቡድን በጠራው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የትኛው 

ህጋዊ እንደሆነ ስላለየ ምርጫ ቦርድ አለመገኘቱ ትክክል እንጂ እነ አቶ ግርማ እንደሚሉት የሚያስወቅሠው አይደለም፡፡ 

ይልቁንም፣ 

ሁለቱም ቡድኖች ሳይስማሙ ሲቀሩ ወደ ፍርድ ቤት መሄድ የመጨረሻው አማራጭ ቢሆንም፤ ከጀርባቸው ያለውን 
[ወክለነዋል የሚሉትን] ህዝብ በማጤን ምርጫ ቦርድ ሊያነጋግራቸዉ መፍቀዱ ዴሞክራሲያዊ ተቋምነቱን የሚያመላክት 
በመሆኑ ለመነጋገር ፈቃደኛ ያልሆነውና እራሱን ከሁለተኛው ቡድን ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ፓርቲዎችም በላይ አግዝፎ የተለየ 
ቅድሚያን ከምርጫ ቦርድ በሚሻው የታበየ ቡድን ላይ እርምጃ ሊወስድ ይገባዋል፡፡  
 
በማለት አነዳንድ ወገኖች ሲገልፁ ተሰምቷል፡፡  

ያልፀደቀውና የአቶ በላይን ቡድን ወደ ስልጣን ያመጣው ደንብ “ጠቅላላ ጉባዔ መጥራት ባልተቻለ ጊዜ ብሄራዊ ም/ቤቱ ተክቶ 

ይሠራል” የሚል አንቀጽ የተጨመረበትና ከህግ አግባብነት አንፃር ችግር ያለበት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ አስቀድሞ ነገር 

ለሴራ ፖለቲካ ታልሞ የተዘጋጀ መሆኑን የሚያመለክት ሲሆን፤ ከመርህ የወጣ አንቀጽ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖም ይህ ደንብ 

ለ7 ወራት ያህል ይጽደቅም አይጽደቅ፤ ለምርጫ ቦርድ ሳይላክ በአንድነት ቢሮ ተደብቆ መቀመጡ እና በምርጫ ዋዜማ ላይ 

አቧራውን አራግፎ መነሳቱ የፓርቲውን የሴራ ፖለቲካ እና ከምርጫ ባሻገር ለሚደረግ ህገ-ወጥ ፍልሚያ የተጠነሠሠ ሴራ 

የሚያመላክት ነው፡፡ 

ማንኛውም ፓርቲ የራሱን ደንብ በሚያረቅ ጊዜ ከፓርቲዎች የምዝገባ አዋጅ ጋር አለመቃረኑን ማረጋገጥ ያለበት መሆኑ 

እንደተጠበቀ ሆኖ እነ አቶ በላይን ወደ ስልጣን ያመጣው ደንብ ከዚሁ አዋጅ ጋር መቃረኑን የሚያውቁት እነ አቶ ግርማ 

እንደማይፀድቅ ማወቃቸው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ፀደቀም አልፀደቀ ግን አዋጅ 573/2000 “ማንኛውም ፓርቲ ያወጣውን ደንብ 

ቢያንስ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለቦርዱ ማቅረብ ይጠበቅበታል” በሚል በግልጽ ተደንግጐ ሳለ ለ7 ወር ያህል ማቆየታቸውም 

ሌላውና የሴራ ፖለቲካቸውን የሚያጋልጥ ሃቅ ነው፡፡ 

ሁለተኛው ቡድን ላደረገው ጠቅላላ ጉባኤ “የአዳራሽ ኪራይ የከፈለው ኢህአዴግ ነው” በሚል በእነ አቶ ግርማ ቡድን በኩል 

በየማህበራዊ ሚዲያው የሚራገበውን በተመለከተ ሁለተኛው ቡድን “በቤታችን በጤናማው ጊዜ የምንተዋወቀው ጉዳይ ነው፡፡ 

በሶስት ግለሰቦች 10 የፌስ ቡክ አካውንት ከፍተን ነው የምንሰራው” ሲልም ቤተኛ ማስረጃ አቅርቧል፡፡ ችግሮች በተፈጠሩ 

ቁጥር በአጋጣሚ ቢሮና ማህተም በእጁ  ላይ ይዞ የሚገኘው ቡድን ሁሌ የሚጠቀምበት የፍረጃ ስትራቴጂ ነው ፡፡ የሚለው 

ሁለተኛው ቡድን የአሁኑን በተመለከተ ግን ሃሳቡ በቀጥታ የእነ አቶ ግርማ ብቻ ሳይሆን ሌላም እጅ ያለበትና በሌላ ስውር አካል 

የሚደገፍ ነው ፡፡ ሲሉ አጽንኦት ይሠጣሉ፡፡ የሁለቱም ቡድን ህጋዊ መሠረት የ2004 ደንብ መሆኑን የሚያጠይቀው ሁለተኛ 

ቡድን፤ ባልፀደቀ ደንብ ቢሮና ማህተም ስለያዘ ብቻ እራሱን እንደ ህጋዊ የሚቆጥረው የእነ አቶ ግርማ ቡድን ትክክል 

አለመሆኑንና በ2004 እና ምርጫ ቦርድ ባፀደቀው ደንብ መሠረት ቡድኖቹ ሲመዘኑ ሁለቱም እኩል እድል ያላቸው የመሆኑ 

ጉዳይ አያጠያይቅም፡፡ ያም ሆኖ ግን በቡድን ፓርቲውን ለቆ የወጣው የነ አቶ በላይ ቡድን፤ በቡድን የተመለሠበት አግባብ 
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የመርህም ሆነ የህግ ተጠያቂነት ያለበት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የሚሻለውን የመምረጥ ብቃት ላይ የሚገኘውን ህዝብ፤ 

ብቃት እንደሌለው ወስደው ለሌላ አላማ ለማሠለፍ እየተጉ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

በጥቅሉ ሲታይ የእነ አቶ በላይ/ግርማ ቡድን የፓለቲካ ቁማሩን ምዕራፍ አንድ የጀመረው ለኢ/ር ግዛቸው አመራር እውቅና 

ሳይሠጥ 7 ወር በመቆየት ነው፡፡ ሁለተኛው የሴራ ምዕራፍ ደግሞ የ2004 ደንብ መጣስና ምርጫ ቦርድ ባላፀደቀው የ2006 

ደንብ መመራት ነው፡፡ ሶስተኛው ምዕራፍ  አዲስ አመራር ምርጫ ቦርድ ባላፀደቀው ደንብ መምረጥ ሲሆን በቡድን ወጥተው 

በቡድን የገቡበት አካሄድም የሴራቸው አራተኛ ምዕራፍ ነው፡፡ 

ስለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚያወራ ሰው በባህሪው ዴሞክራሲያዊ መሆን ያለበት መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ የእነ አቶ በላይና 

ግርማ ቡድን ግን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አማራጭ የለውም እያለ ለውይይት በሩን መዝጋቱ ዴሞክራሲያዊ ባህሪ የሌለው 

መሆኑን በተጨባጭ የሚያመላክት መሆኑም አያጠያይቅም፡፡ ስለሆነም ምርጫ ቦርድ እንደተቋም የሄደባቸውን ርቀቶችና 

የፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅን መሠረት አድርጐ ለመውሰድ የሚገባው እርምጃን በቶሎ እንዲወስድ የሚሻለውን የመምረጥ 

ብቃት ላይ የደረሠው ህዝብ የሚጠብቅ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የአንድነት መላው አባላትም አባያውን በሬ ለይተው በረቱን 

ሠላም ቢያደርጉ ለእራሳቸውም ሆነ ለሃገርም ጠቃሚ መሆኑን አበክረን ለማስታወስ እንሻለን፡፡ (“2” ይቀጥላል።) 

 


