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የሚሻውን የመምረጥ ብቃት ላይ የደረሰ ህዝብ  

(ክፍል ሁለት) 

ዮናስ 

1-29-15 

በክፍል አንድ የ”አንድነት”ን ጉዳይ፣ ያለበትን ወቅታዊና አጠቃላይ ሁኔታ አይን ከሰበከት አያገላበጡ የማየቱን ጉዳይ “አንድ” 

ብለን መጀመራችን ይታወቃል፤ ዛሬ ደግሞ ክለኤቱ እንላለን። ይህንን ሁሉ ስንል ግን ከራሳችን አመንጭተን፣ የቆዩ፣ የሰነበቱ . . . 

መረጃዎችን አገላብጠንና መርምረን በመተንተን፣ በመተርጎምና የራሳችን ማጠቃለያ ላይ በመድረስ፣ ወይም የሌሎች ተቃዋሚ 

ፓርቲዎችን አቋምና ስለተቃዋሚዎቻቸው (አንድነትን ጨምሮ) ያላቸውን አተያይ በመንተራስ አይደለም። አቀራረባችን 

“እንደወረደ” ሊባል በሚችል ደረጃና የጋዜጣዊ  አፃፃፍ ህግጋትን በማክበር ብቻ ለአንባብያን እነሆ ማለት ነው፤ ይህን ስንል ይህ 

በተከታታይ እየፃፍንበት (እናንተም እያነበባችሁት ያላችሁት) ጉዳይ ባለጉዳዮቹ ራሳቸው የተናገሩት፣ ችግሬ/ራችን፣ 

የተበጠበጥኩበት/ጥንበት፣ . . . እና ባጠቃላይ - የነቀዝንበት ጉዳይ ነው በማለት በሚዲዎች ለኛ፣ ልንመርጣቸው 

እየጠበቅናቸው ላለነው ህዝቦች “እንካችሁ” ያሉት(ን) ነው። እኛም፣ ከወቅቱና ለግንዛቤ ይረዳ ይሆናል ከሚለው አንፃር ብቻ 

ሳይሆን ለታሪክም ይበጅ ዘንደ በማሰብ  እዚህ (እንደ ክፍል ፩ ሁሉ)፣ በሚከተላው መልኩ አቅርበነዋል። 

ምርጫ 2007 እየተቃረበ ነው፡፡ ለዚህና ለሃገሪቱ 5ኛ የሆነው ሃገር አቀፍ ምርጫ እስካሁን ከ26 ሚሊዮን ህዝብ በላይ 

ለመራጭነት መመዝገቡን ምርጫውን በበላይነት የሚመራው አካል አሳውቋል፡፡ ጉዳያችን ስንት ተመዘገበ፤ ስንት ቀረ 

አይደለም፡፡ ለምንገነባው የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ወሳኝ ሚና ያላቸው ፓርቲዎች ከዚሁ ምርጫ 2007 ጋር ተያይዞ በተለይም 

አንድነት፣ መኢአድ እና ሠማያዊ የተሠኙ ፓርቲዎች ከአቅጣጫ መውጣታቸውና መድረክ የተሠኘው የአራት ፓርቲዎች ስብሰብ 

ደግሞ የተለየና ለተመለሠ ጥያቄ አሁንም ለብቻዬ ድርድር ካልገጠምኩ ከሚል ጉንጭ አልፋ ሙግት አለመላቀቁ ነው፡፡ ይህ 

ደግሞ በምርጫው ሠላማዊነት፣ ፍትሃዊነት እና ዴሞክራሲያዊነቱ ላይ አሉታዊ ጥላ የሚያጠላበት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ 

ለተያያዝነውም ፈጣን ልማትና የእድገት ጐዳና እንቅፋትነቱ አያጠያይቅም፡፡ ስለሆነም እነዚህ ፓርቲዎች ከአቅጣጫ ውጭ 

ስለመሆናቸውና ህዝብ በማደናገር ላይ ስለመገኘታቸው ከምርጫ ፓለቲካ መርሆዎችና ዓለማቀፍ ተሞክሮዎች አኳያ፤ 

እንዲሁም እራሳቸው ተሳትፈው በተግባር በመንቀዥቀዥ ፓለቲካ ውስጥ የመገኘታቸውን ሚስጥራት ከገለፁበት መድረክ ጋር 

እያንሠላሠልን እናጠይቃለን፡፡ 

የዴሞክራታይዜሽን ፈር ቀዳጅ ናቸው በሚባሉት ሃገራትም ሆነ በጀማሪዎቹ እንደ ሃገራቸው ህግ በተወሰኑ ወቅቶች ሰላማዊና 

ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድ የሚጠበቅባቸው ብቻ ሳይሆን የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዝቅተኛው መስፈርት መሆኑ 

አያጠያይቅም፡፡ በሂደቱም ባለድርሻ አካላቱ በርካታ ቢሆኑም እንዲህ አይነቱንና በህዝብ ዘንድ ተአማኒነት እና ተቀባይነትን 

ያገኘ ምርጫ ለማካሄድ መሪ ተዋንያኑ የፓለቲካ ፓርቲዎች መሆናቸውም በተመሳሳይ የማያጠያይቅ የምርጫ ፓለቲካ ሀሁ 

ነው፡፡ ፕሮራማቸውን እና የፖሊሲ አማራጮቻቸውን መዝኖ ውሳኔ የሚቸራቸውም በወሳኙ የህዝብ ድምጽ ነው፡፡ ይህ አይነቱ 

ዴሞክራሲያዊ ሂደት እንዲቀላጠፍና  በዴሞክራሲ ላይ ሠልጥነዋል የሚባሉ ሃገራት የደረሱበት ደረጃ ላይ ለመድረስ እነርሱ 
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በሄዱበት የፓርቲዎች ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ መንገድ መሄድ ግድ የሚል ነው፡፡ ከዚያ ውጪ ያለው መንገድ ፀረ-

ዴሞክራሲያዊ ከመሆኑም በላይ የሃገር ገጽታችንን የሚያበላሽ፣ የህዝቡን ሞራልና ስነ-ልቦና የሚያላሽቅ፤ የእድገትም ፀርና 

ይልቁንም የልማት ጉዞውን የኋልዮሽ የሚጐትት መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ ዴሞራሲያዊ ምርጫ የሚባለው ስለተባለና ሌላው 

ስለተከተለው ሳይሆን የአንድ አገር ህዝብን ነፃነትና የተለያዩ መብቶች ለማስከበር ስለሚረዳ መሆኑ የመጀመሪያው ምክንያት 

ነው፡፡ 

 በዚሁ አግባብና ሂደት ደግሞ ተሳታፊ የሚሆኑ የፓለቲካ ፓርቲዎች የተለያዩ አማራጮችን በማቅረብ ህዝቡ በዳበረ ግንዛቤ እና 

በእውቀት ላይ ተመስርቶ እንዲደግፍ፣ እንዲቃወምና የሚሻለውንም እንዲመርጥ እድል ስለሚፈጥርለት መሆኑም 

ከመጀመሪያው ጋር ተያያዥ የሆነ ሁለተኛው ምክንያት ነው፡፡ በሃገሪቱ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ አሰተሳሠቦችና አመለካከቶች 

እንዲንሸራሸሩ፤ በፖለቲካ በኢኮኖሚና፣ በማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ለአገር ጠቃሚ የሚሆኑ ሁሉን አቀፍ እውቀቶችም 

የሚገኙ መሆናቸውም ሌሎቹና ተያያዥ የሆኑ ምክንያቶች ናቸው፡፡ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን የፓርቲዎችን ቁርጠኝነትና 

ሚናውን የለየ ኃላፊነት ያስፈልጋል የሚባለውም ለነዚህ እና ከላይ ለተመለከቱት ሃገራዊ ፋይዳዎች ነው፡፡  

ዴሞክራሲ የሚከበረው፣  ተወደደም ተጠላ፣ ቃሉ እንደ ዳዊት ስለተደ(ጋ)ገመ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ሃሳቦችና አመለካከቶች 

እንዲንሸራሸሩ በተግባር ሲደረግ ብቻ ነው፡፡ ለምርጫ የሚያገለግሉ ህጐችና ሚዲያው ለሁሉም ፍትሃዊ ግልጋሎት 

መስጠታቸው ደግሞ ጉዳዩን የበለጠ ማሳለጥ ይቻል ዘንድ ያላቸው ሚናቸው በቀላሉ የማይተካ ነው፡፡ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት 

ሁሉም የፓለቲካ ፓርቲዎች በሠላማዊና በዴሞክራሲያዊ መንገድ መራጮችን መቀስቀስ የሚጠበቅባቸው ሲሆን በስልጣን ላይ 

ያለው መንግስትም ለጉዳዩ በቂና ፍትሃዊ ድጋፍ ማድረግ ያለበት መሆኑም እንገነባዋለን ለምንለውና ለምንሻው ዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት ወሳኝ ነው፡፡ የምርጫ አስፈፃሚዎችና የህዝብ ታዛቢዎች ከማንኛውም የፓለቲካ ፓርቲ ተጽእኖ ነፃ መሆናቸው የሁሉም 

ፓርቲ አባላቶችና ደጋፊዎች ህግ አክብረው ብቻ መንቀሳቀስ ያለባቸው መሆኑም ስለምንሻው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለድርድር 

የማይቀርቡ ነጥቦች ይሆናሉ፡፡ 

በሃገራችን የሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሁን ያሉበትን ደረጃ ከላይ ከተመለከተው የምርጫ ፖለቲካ ሀሁ አንፃር ስንመዝናቸው 

በመንቀዥቀዥ ፖለቲካ ውስጥ ስለመሆናቸው በብዙ ተጠየቆች ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ ስለዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንታገላለን 

ሲሉ የምናዳምጣቸውና በተለየ በመግቢያችን የተጠቀሱት ፓርቲዎች እንቅስቃሴያቸው ሁሉ ሠላማዊ እንዲሆን ቢጠበቅም 

ከሚጠበቀውና ከሚያወሩት አንፃር አይመጥንም፡፡ ዴሞክራስያዊ ምርጫ እንዲኖር ሲፈልጉ የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች 

በውይይት ለመፍታት ከመታተርና ከመሞከር ይልቅ የውይይት በሮችን ሁሉ ጥርቅም አድርገው ዘግተው ወደ አመጽና ህገ-ወጥ 

ጐዳና እየተንደረደሩ መሆናቸው ከሰሞነኛ እንቅስቃሴዎቻቸውና ወደ ኋላ ከምንመለከታቸው ድርጊቶቻቸው እያስተዋልን 

ነው፡፡ ስለሠላማዊ የፓለቲካ ትግል ቢያወሩም በሠላማዊ የፓለቲካ ትግል ውስጥ ሁሌም ቅድሚያ መሠጠት ካለበት የህግ 

የበላይነት ጋር እየተጋጩ ነው፡፡ 

እንደሚሉት ከሆነ ከገዢው ፓርቲም ጋር ሆነ ሁሌም ከሚከሱት ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ ጋር ችግር ገጥሟቸው ከሆነ 

በዴሞክራሲያዊ ስርዓት መርሆና በምርጫ ፓለቲካ ሀሁ አግባብ ህጋዊውን መንገድ እስከመጨረሻው ድረስ መጠቀም 

ቢገባቸውም ለዚህ የታደሉ አይመስሉም፡፡ ይህን ደግሞ ጋዜጣዊ መግለጫዎቻቸውንና ቅስቀሳዎቻቸውን ለተመለከተ አሁንም 

በጥላቻ አነጋገር የተሞሉ መሆናቸውን መገንዘብ ይቻላል፡፡ ዓላማቸውን አመክንዮአዊ በሆነ መንገድ ከማስረዳት ይልቅ 
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በስሜትና ሲከፋም የውይይት መድረኮችን በመርገጥ እየተገለጹ መሆናቸው የአደባባይ ሚስጥር ነው፡፡ እልህ በመጋባት 

ደጋፊዎችን ተገቢ ላልሆነና ፀረ ዴሞክራሲያዊ ለሆነ ድርጊት ማንቀሳቀስ በምንም መልኩ የዴሞክራቶች መገለጫ አይደለም፡፡  

እነዚህ ፓርቲዎች በተለይ ይሁን ምርጫ ለሁከት ማስላታቸው የጀመረው ዛሬ በዋዜማው ሳይሆን አስቀድሞ በአረቡ ፀደይ 

ወቅት መሆኑ የሚያጠያይቅና ዛሬም “በህዝባዊ እንቢተኝነት ስም” እየተዘመረ ያለ ጉዳይ ነው፡፡ በመካከለኛው ምስራቅ 

የተቀሠቀሠው የዓረቦች የፀደይ አብዮት ሂደት ዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ ባለመሆኑ ምክንያት በርካታ ሃገራት ላይ ጥሎት 

ያለፈውና ያልጠገገው ቁስል ያረጋግጥልናል፡፡ 

የአብዮቱ መነሻ ከሆነችው ቱንዚያ በስተጀርባ የኛዎቹ በምርጫ ፖለቲካ ውስጥ ሆነው እንደመፈክር የሚያነሷቸው ሊቢያና 

ሶርያ እርስ በእርስ ጦርነት ውስጥ መሆናቸው የማይተባበል ሃቅ ነው፡፡ ግብጽም በዴሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠው 

ፕሬዝዳንቷና ፓርላማ ተባረው ሌላ ምርጫ ቢካሄድም ሂደቱ ዴሞክራሲያዊ አልነበረምና አሁንም ውጥረት ውስጥ መሆኗም 

አይካድም፡፡ 

 በእነዚህ ሃገራት በየቀኑ ፍንዳታና ግድያዎች መስማት እየተለመደ ነው፡፡ ሶርያ እየወደመች መሆኗን ሊቢያም ለሁለት 

መንግስታት ተከፍላ ጠቅላላ ጦርነት ውስጥ መግባቷና ያ ሲማልለት የነበረው ህዝብ ሰላሙን ማጣቱ እውነትና አለም 

የሚያውቀው ሃቅ ነው፡፡ ታዲያ ይህ ባለበት ሁኔታ ምህዳሩ ጠበበ፣ ምርጫ ቦርድ ወገነ፣ ፖለቲካዊ ደባ ተፈፀመ የሚሉ 

ሃይሎች፤ ፈጽሞ ከሆነና ጠቦ ከሆነ በጋራ የጠበበው እንዲሠፋ፤ ውግንናው ፍትሃዊ እንዲሆን ከመትጋት ባሻገር አስቀድሞም 

መጥበቡን የሚፈልጉትና ቢሠፋም ማጥበብን አጥብቀው የሚሹ መሆናቸው እስኪያስታውቅ ድረስ በሊቢያ መንገድ 

እንድንመራ መስበካቸው ዴሞክራሲያዊነታቸውን ብቻ ሳይሆን ጤነኝነታቸውንም እንድንጠራጠር ቢያደርግ አይገርምም፡፡  

ከላይ ከተመለከቱት መርሆዎች አኳያ ጽድቁ  ቀርቶብኝ . . . እንዲሉ ዴሞክራሲያዊነታቸው ቀርቶ ጤነኝነታቸውን 

እንድንጠራጠር ካጠየቁን ጉዳዮች መካከል የኋላውን ትተን ከሠሞኑ በፋና ብሮድካስቴንግ ኮርፖሬትና በብሄራዊ ምርጫ ቦርድ 

አስተባባሪነት የተካሄደውን የፓርቲዎች መድረክ ማስታወስ ይበቃል፡፡ 

መድረኩ የተዘጋጅበት አላማም እንዲሁ እኛም እንዳሠብነው ምርጫ 2007ን ታሳቢ አድርጐ የመንቀዥቀዥ ፓለቲካ 

በመበራከቱ እንደሆነ ከመድረኩ ከተሠነዘሩት ሃሳቦች መገንዘብ የተቻለ ይመስለናል፡፡  

የዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆኑን ፓርቲዎች ምርጫ ቦርድን ውጉዝ ከመ አርዮስ ቢሉትም ቦርዱ ግን ምርጫ 2007ን አስመልክቶ 

ከፓርቲዎች ጋር ካለፉት አመታት በተሻለ ተቀራርቦ እየሠራ መሆኑን ይናገራል፡፡ በእርግጥ ቦርዱን የሚከሱት ፓርቲዎች ዋና 

ችግር ስለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እየተገዘቱ ቢያወሩም በተግባር ግን ከሌሎች ፓርቲዎች እራሳቸውን አስበልጠው በፀረ-

ዴሞክራሲያዊ መንገድ ሌሎቹን እንደ ፓርቲ አለመቁጠራቸው መሆኑን መረዳት አይከብድም፡፡ ምክንያቱ ደግሞ ለምርጫ 

ከተመዘገቡት 60 ያህል ፓርቲዎች 3ቱ ለውይይትና ለገዛ ደንባቸው አንገዛም ብለው አሻፈረኝ ቢሉም በመቶኛ ስሌት ተጠየቅ 

ቦርዱ ከ57ቱ ጋር ተቀራርቦ ከሰራ ሙሉ የሚባል አፈፃፀም መሆኑ ሀዝብ እንደሚገነዘብ ፓርቲዎቹ ሉያውቁት ይገባል፡፡  
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ለ2007 ምርጫ በፓርቲዎቹ ተሳትፎ በወጣው የጊዜ ሠሌዳ መሠረት ከሎጀስቲክ አቅርቦት ጀምሮ የተለየዩ የአቅም ግንባታ 

ስልጠናዎችና የፋይናንስ ድልድሉ በአግባቡ እየተካሄደ መሆኑን ምርጫ ቦርድ ከመግለጹም በላይ የሚበዙት ፓርቲዎች ይህንኑ 

እየመሠከሩ ሳለ 3ቱ ግን አሁንም ቦርዱ ላይ ማነጣጠራቸው አስቀድሞ ነገር ግባቸው ምርጫ እንዳልሆነ የማያጠያይቀን ነው፡፡ 

በሌላ በኩል በምርጫ ጉዳይ ላይ የሚዲያ ሚና ወሳኝ መሆኑን የተገነዘበው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፓሬት የፖለቲካ ፓርቲዎች 

አማራጫቸውን ለህዝብ አንዲያቀርቡና ተወዳዳሪ ፓርቲዎቹ ከፖሊሲ ክርክር ባሻገር በምርጫው ሂደት ላይ የየራሳቸውን 

ሃላፊነት የሚወጡበትን ስርዓት ለመፍጠር መድረኩን ማዘጋጀቱ ሊያስመሠግነውና ሊያሸልመው ሲገባ፤ መገባቱንም 

በርካታዎቹ ፓርቲዎች በመድረኩ ቢያረጋግጡም 3ቱ ፓርቲዎች ግን ከቦርዱና ከገዢው ፓርቲ ጋር ደምረው 

መጨፍለቃቸውም የሚያጠይቅልን የፓርቲዎቹን ከምርጫ ፓለቲካ ባሻገር ያለ የነውጠኝነት አስተሳሰብ ነው፡፡  

በዚህ የውይይት መድረክ ላይ ጥናት ያቀረቡትን መድረክና ኢህአዴግ በተመለከተ የኢዴፓው ተወካይ “ጽንፍ የያዘ አስተሳሠብ 

በሁለቱም በኩል ተንፀባርቋል” ሲሉ የኮነኑ ሲሆን ለዚህ ኩነናቸው ገዢው ፓርቲ እስካሁን የተካሄዱትን አራት ሃገር አቀፍ 

ምርጫዎች ሙሉ በኩለሄ እንደሆነ መጥቀሱን አና መድረኩ ደግሞ አራቱንም ምርጫዎች የጨለሙ ናቸው ማለቱን 

በምክንያትነት ጠቅሠዋል፡፡ ስለሆነም ኢዴፓ ፓርቲዎቹ ከዚህ ጽንፍ የያዘ አስተሳሠብ እንዲወጡ እና ለመድበለ ፓርቲ 

ዴሞራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ቆም ብለው ማሠብና ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ የጠየቀ ሲሆን ተቃዋሚዎቹ በተለይም 

አሁን በመንቀዥቀዥ ላይ የሚገኙት ፓርቲዎች ህዝቡን ከምርጫ አስተሳሠብ እንዲወጣ የሚያደርጉትን ጥረት እንዲያቆሙ 

ማሳሠቡ፤ የመንቀዥቀዥ ፓለቲካው ሠለባዎች ምን ያህል አሳሳቢ ደረጃ ላይ የሚገኙ እንዲሆነ የሚያመላክት ነው፡፡ 

 "እንዲህ ብንነጋር አካኪ ዘራፎች ባልመጡ በነበር፤" በማለት ስለዴሞክራሲያዊ ስርዓት መድረክ ላይ ያላቸውን ተስፋና 

የመነጋገርን ፋይዳ በማውሳት ሃሳብ የሠጡት የኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ ሊቀመንበር በአባይ ጉዳይ ላይ፤ በኢትዮጵያ አየር 

መንገድ ጉዳይ ላይ፤ ያለውን የጋራ መግባባት ወደ ዴሞክራሲያዊ ጉዳዮችም ማምጣት እንደሚያስፈልግና ለሶስተኛ ወገኖች 

እድል መስጠት እንደማይገባ በመጥቀስ የጽንፈኛ ፓርቲዎቹን ለ3ኛ ወገን የሚደረግ ጩኸትን ምክንያት አልባነት ጠቁመዋል፡፡ 

ይህ ሁሉ እየተባለና በርካታዎቹ ፓርቲዎች በመድረኩ ላይ ያላቸውን ተስፋና የፋናንም ሃላፊነት የመወጣት ብቃት እያደነቁ 

ባለበት ሁኔታ የመንቀዥቀዥ ፓለቲካ ሠለባ ከሆኑት መካከል የአንድነት ዋስ-ጠበቃ የሚሉት አቶ አስራት ጣሴ (መድረኩን 

ጥላው ከመውጣታቸው በፊ) ተከታዩን እና የፀረ-ዴሞክራሲያዊነት ጥጉን የሚያሳይ ሃሳብ ሰጡ፡- 

ምርጫ ቦርድ አድሏዊና ወገንተኛ ነው፤ የ2007ን ምርጫ ለማካሄድ ብቃት የለውም፤ መጥፎና ሠንካላ የነበረውን ምርጫ 2002 እንከን 
የለሽ ያለ ወገንተኛ ተቋም ነው፤ እንደ ፓርቲ አንድነት ሰላምን ሊያደፈርስ አይችልም፡፡ ነውጥም ሊያመጣ አይችልም፤ ከቻለ ኢህአዴግ 
ነው፡፡ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ነፃ ምርጫን አይፈቅድም፤ ፍሪደም ሃውስ ያጠናው ጥናት የኢትዮጵያን ምርጫ pseudo/ውሸት እንደሆነ 
ነው፡፡ አብዮታዊ አመጽ እንዲመጣ እድል የሚፈጥረው ስርዓቱ ነው፡፡ በተረፈ አንድነት ሁለት ፕሬዝዳንት ስለሌለው ይህንን ጉባዔ 
አላከብረውም እወጣለሁ፡፡ 

 
የተናገሩት ይህን ነበር፤ ቀጥለውም መድረኩን ጥለው ወጡ። (ልብ በሉ እንግዲህ በምንም መለኪያ መድረክ ረግጦ መውጣት 

የዴሞክራስየዊነት መገለጫ ሊሆን እንደማይችል እሙን ነው፡፡) 

ስዴሞክራሲያዊ ስርአት ማበብ፣ መጎልበት፣ ለህስቦች እኩልነት መረጋገጥ. . . የምተጋ ፓርቲ ነኝ የሚል አካል “ሁለት 

ፕሬዝዳንት የለውም” ብሎ ረግጦ ከመውጣት “. .. ፕሬዘዳንቶች የለውም” ያለበትን ምክንያት “. . . አለው” ከሚለው ወገን ጋር 



5 
 

መከራከር በተገባ፡፡ እንዲከራከሩም የተፈጠረ መድረክ ሆኖ ሳለ እድሉን ሳይነፈጉ ከሃሳብ የበላይነት ይልቅ ኩርፊያና ዘለፋን 

መምረጣቸው ደግሞ የመንቀዥቀዥ ፓለቲካ ሠለባነታቸው ልኩን እንዳለፈ ይጠቁማል፡፡ 

 ከዚህ አቋምና ፀረ-ዴሞክራሲያዊ እርምጃ የበለጠ ሠላምን ማደፍረስ በምን ሊገለጽ ነው? በአንድነት ውስጥ የተፈጠረውን 

ልዩነት ከመርህና ከህግ አንፃር ወደ ኋላ የምናየው ሆኖ ሣለ አንደኛውን ቡድንና በሴራ ውስጥ የሚገኘውን ሌላኛውን ቡድን 

በተመለከተ በመድረኩ ተካፋይ የነበረው ሁለተኛ ቡድን የገለጸበት መንገድ በእርግጥም ይህ ቡድን ፀረ-ዴሞክራሲያዊ 

ከመሆንም አልፎ ነውጠኛ እና ሴረኛ መሆኑን የሚያሳይና የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት በሚገባ ሊያጤኑት የሚገባ 

መሆኑን የሚያመላክት ነው፡፡ እውቅና የሚሠጠው ቦርዱ ቢሆንም የሁለተኛው ቡድን አመራር የተመረጠው ምርጫ ቦርድ 

እውቀና በሠጠው የፓርቲው ደንብ ሲሆን፤ አንደኛውና መድረኩን ረግጦ የወጣው ግን ባልፀደቀ ደንብ ስለ መሆኑ የመድረኩ 

ተሳታፊ አካላት እንዲገነዘቡላቸው የጠየቁት የሁለተኛው ቡድን የአንድነት ፕሬዝዳንት የትኛው ህጋዊ ነው? አይደለም ? 

የሚለው ጥያቄ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ የአንደኛው ቡድን ተወካይ የራሳቸውን ሃሳብ ገልጸው የሁለተኛውን ቡድን ሃሳብ ሳያደምጡ 

መውጣታቸው በራሱ በመርህ ደረጃ የቡድኑን ፀረ-ዴሞራሲያዊነትና ነውጠኝነት የሚያረጋግጥ እንዲሆነ ማስመራቸው ተገቢና 

በአደባባይ የታየ ሃቅ ነው፡፡  

የወለኔ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ /ወህዴፓ/ “ህገመንግስት ይከበር ማለት የሚያስገድልበትና የሚያሳስርበት ሁኔታ ላይ . . 

.” የሚገኙ እንደሆነ በፓርቲያቸው ተወካይ በኩል የጠየቁ ሢሆን፤ ቅንጅት በበኩሉ “አይነት መድረክን በማስፋት ነገሮች 

ከቃላት ወደ ተግባር የሚለወጡበት ዕድል እንዲፈጠር . . .” ከመጠየቁም ባሻገር ተቃዋሚዎች (3ቱን ፓርቲዎች ይመስላል)ም 

ህግና ህገመንግስታዊ ስርአቱን አክብረው በሠላም መንቀሳቀስ እና አለ ለሚሉሉቸው ችግሮችም በጠረጴዛ ዙሪያ እንጅ በአመጽ 

ለመፍታት የሚሄዱበትን መንገድ ኮንኗል፡፡ በተመሳሳይም የሚበዙት ፓርቲዎች በተለየ እነ አንድነት እየተከተሉት ያለው 

መንገድ ፍፁም ከጊዜው ጋር የማይመጥንና ሌላ ዓላማን ያነገበ ሊሆን እንደሚችል ያላቸውን ጥርጣሬ ሳይቀር በቀጥታም ሆነ 

በተዘዋዋሪ መንገድ ገልጸዋል፤ መድረኩም የተዘጋጀው ለዚሁ ነበር፡፡  

ባጠቃላይ፣ ዲሞክራሲ ይዳብር፣ መጪው ምርጫ ፍትሀዊ፣ ሰላማዊ . . . ይሆን ዘንድ የሁሉም ፓርቲዎች ያልተገደበና ህግና 

ህጋዊ ስርአቱን ያከበረ ተሳትፎ እጅግ ወሳኝ ነው።  ከላይ የተመለከትነወ ውይይት (የፖሊሲ አማተራጮችን የምንሰማበት 

መሆኑ ቀርቶ መናቆሪያ መሆኑ ቢያሳዝነንም) ሁሉም የየራሱን ሃሳብ በምክንያት አስደግፎ የሚከራከርበት እድል የሚፈጥር ይህ 

ሆኖ መዘጋጀቱ አዘጋጁን ሊያስመሰግን (ሊመሰገኑ) ይገባል። ይህ ሆኖ ሳለ ግን አንድነት ረግጦ ቢወጣም ቅሬታ አለን የሚሉትና 

ቅሬታቸውም ከላይ የተመለከተው ፓርቲዎች መድረኩን አክብረው እስከመጨረሻው መቆየታቸው ቢያንስ ስለዴሞከራሲያዊ 

ስርዓት ያላቸውን ቁርጠኝነት የገለጹበት ዝቀተኛ መስፈርት በመሆኑ ሊመሠገኑ ይገባል፡፡ የአንድነት አላማ የነበረው ደግሞ 

ረግጦ በመውጣት የመድረኩን ሠላም ማደፍረስና “ቅሬታ አለን” የሚሉት ሁሉ ተከትለውት እንዲወጡ ያሰላ ቢሆንም 

አለመሳካቱ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታችን  አንድነት ከሚለው በተቃራኒው ከፍ ወዳለ ደረጃ ላይ መድረሱን የሚያሳይ 

ነው፡፡ (“፫” ይቀጥላል።) 

 

 


