
የፓርቲ መልኮችና ህዝብ በሰሞነ ምርጫ

ሠይፈ ደርቤ

በአገራችን ለ 5 ኛ ጊዜ የሚካሄደው ምርጫ 2007 ከዘንድሮ የተለዩ አጋጣሚዎች አንፃር 

ታሪካዊ ሆኖ እየተስተዋለ ነው። ታሪካዊ የሚያስብለው በህገመንግስታዊ መብቱ ለመጠቀም 

ብዙ ሚሊየን ሆኖ የምርጫ ካርድ የወሰደው መራጩ  ህዝብ ከጥቂት ፅንፈኞችና ተስፋ 

የቆረጡ የአመፅ ኃይሎች ጋር በሰፊው ምህዳር በካርዱ የሚፋለምበት በመሆኑ ነው። 

መጪው ምርጫ የፓርቲዎች ሰላማዊ የእርስ በእርስ ፉክክር የሚስተናገድበት ከመሆኑ 

በተጨማሪ በሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ ተቆጥረውና ተነግረው የማያልቁ፣ በአግባቡም 

ያልተነገረላቸው ህልቆ መሳፍርት ስራዎች ምን ይዘት እንደነበራቸው ለማየት እድል ይሰጣል፤

በአንፃሩ ብዙ ሰርቶ በጥቂቶች የሙስናና መልካም አስተዳደር ሰንካላ ተግባር ጥላሸት 

እየተቀባና እየተብጠለጠለ ያለውን መንግስት የሚመራው ኢህአዴግ በተለመደ የውስጥ 

ድርጅት ትግሉ መፍትሄ በማበጀት ተገልጋዩን እፎይ ማሰኘት ይጠበቅበታል።

ህዝቡም ብዙ የሰራውን የህዝብ ድርጅት በውስጡ ሆነው አንድም በተጠላለፈ 

ኔትወርካቸው ፀረ ኢህአዴግ ተግባር ሲፈፅሙ የነበሩትን በማጋለጥ፣ በሌላም በኩል ድርጅቱ 

ለሰራው ስራ ዋጋ በመስጠትና በሁሉም ዘርፎች የተቀዳጃቸው ድሎች ተጠናክሮ እንዲቀጥል 

እንደ ወትሮው በማገዝ ለተጀመረው አገራዊ እድገት ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል።

በኢትዮጵያ የልማትና ዴሞክራሲ ታሪክ ሁሌም ስማቸው ጎልቶ የሚነገረው የቀድሞው 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ፣ መንግስት ለህዝቡ ተጠያቂነት ኖሮት ብዙ የመስራት አደራ 

እንዳለበት ግምት ውስጥ ከትተው ከሚናገሯቸው ብዙ ሃሳቦች «ጥቂት የመንግስት ሌቦች» 

የሚለው ቃል መቼም አይዘነጋም። ይህን መልካም አተያይ ለራሳቸው በሚመች መንገድ 



በመተርጎምና ኢህአዴግም የመንግስት ሌቦች እንዳሉ አምኗል ብለው አቅጣጫ በማሳት 

የተለመደ የማደናገር ተግባራቸውን የሚፈፅሙ ወገኖች አሉ፤ ለእነሱ ራስን ማየትና 

መመርመር ባህል ስላልሆነ በሃሳብ መታገልን ፈርተው ተናቁረው ሲበታተኑ ማየት የተለመደ 

ሆኗል። ይህ ሲከሰት ደግሞ ኢህአዴግ ከፋፈለን፣ በታተነን ሲሉ ይደመጣሉ። እንመለስ...  

የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ፣ ህዝቡን ተጠቃሚ እያደረጉ ያሉ በርካታ 

ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ተስተጓጉለው በህዝብ ላይ መጉላላት እንዳይከሰት ከሚያደርጉት ጥንቃቄ 

በተጓዳኝ፣ በመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ውስጥ የህዝብ መብትና ሀብት የሚዘርፉ  

ጥቂቶችን “የመንግስት ሌቦች” ሲሉ፣ ግለሰብ ሌቦቹ ለቀጣዩ ፈጣን የህዝብ እድገትና ብሩህ 

ኢትዮጵያ እውንነት ሲባል በምንም ሽፋን ተፅዕኖ እንዳያደርሱና ከህዝብ እንደማያመልጡ 

በመግለፅ ራሱ ህዝቡ በማጋለጥ ለመንግስት ትብብር እንዲያደርግ ነው። የመንግስትና 

መንግስትን የሚመራው ኢህአዴግ አቅጣጫ ህዝብን ማገልገል ብቻ እንደሆነ ለማመላከትም 

ጭምር ነው።

ከዚህ አኳያ ገለፃውን ባሻቸው መንገድ በመተርጎምና ምርጫን እንደ ጥፋት አጋጣሚ 

በመቁጠር ዘወትራዊ በሆነው ጊዜ “ተርታና አላዋቂ” የሚሉትን ህዝብ በምርጫ ጊዜ 

እንደሚቆረቆሩለትና እንደሚቆሙለት በማጭበርበር ለእሳት ሊዳርጉት የተዘጋጁ ሀይሎችን 

ህዝብ ሊለያቸውና በካርዱ ነቅቼባችኋለው ሊላቸው ይገባል።

ምርጫን እንደ ጥፋትና አመፅ መቀስቀሻ እድል በመጠቀም የአሸባሪው ግንቦት 7 

አጀንዳን ጨምሮ የፅንፈኛውን ዳያስፖራና የሻዕቢያን ድጋፍ መጠለያ ያደረጉ ሀይሎች 

በምርጫ ሰሞን በሀገራችን የልማትና የዴሞክራሲ ጉዞ የተገኙ ብዙ ስኬቶችን በጥቂት የአሰራር

ግድፈቶች ቀብረው ምሬት ለማናር የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ይህ የጥፋት ፈጣን 

ሩጫቸው በምርጫ ሰሞን ማየሉ ለጥፋት የሚሆን ምህዳር ካለማግኸታቸው የሚመነጭ ነው። 



ስለሆነም ብዙ ስህተቶችችን በድፍረት በመፈፀምና ራሳቸውን የነፃነት ፋና ወጊ አድርገው 

በማቅረብ የሚጥሷቸው ቀያይ መስመሮች በዝምታ ከታለፉ ሰላማዊውን ህዝብ ማወካቸው 

አይቀሬ ነው። ሃሳብንና አቋምን በነፃና በሰላማዊ መንገድ መግለፅ በሚቻልባት ሀገር ሰላማዊ 

አካሄድ የጥፋት ትርፍ ስለማያስገኝላቸው፣ ተላላኪ የሆኑለትን የኤርትራ መንግስትና 

አሸባሪውን ግንቦት 7 ም ስለማያስደስት፣ ሂሳብ ማወራረድም ስለማያስችል አማራጭ አልባ ወደ

ሆነ ግልፅ ስህተት ውስጥ በተደጋጋሚ መግባታቸው የግድ ሆኗል።

እነዚህ ቡድኖች ህዝቡን ለመብትህ ቆሜያለሁ ብለው በስሙ በመገዘት በህጋዊ መንገድ 

ፓርቲ ካቋቋሙ በኋላ የተጠሪነት ግዴታቸውን ጥሰው ላልተወከሉበት የሽብር ቡድን ተጠሪ 

ሲሆኑም ይስተዋላሉ። ከዚህ ተግባር እንዲታቀቡ፣ መብትና ስም ከሰጣቸው ህገመንግስትና 

ህገመንግስቱን መሰረት አድርገው ከተቋቋሙ ተቋማት ሲገለፅላቸውም እውቅና የሰጣቸውን 

አካል ጭምር እውቅና ሲነሱና ስም ሲያጠፉ ይታያሉ። በሌላ አነጋገር የመብታቸውን ምንጭ 

የሆኑ ተቋማትን ለማሸማቀቅ ይሞክራሉ። በዚህ ተግባራቸው ማትረፍ የሚሹት በኢትዮጵያ 

ሰላም የለም፣ ዴሞክራሲ የለም፣ አምባገነንነት ሰፍኗል ወዘተ… የሚል መሰረት የለሽ የወሬ 

ምርት ነው።

ይህን ገለባ የሆነ ምርት ከፅንፈኛው ዳያስፖራ ጋር በመቀባበል፣ የሰብዓዊ መብት 

ተሟጋች ነን በሚሉ ቅንጣት ሰብዓዊነት የማይሰማቸውን ተቋማት ሪፖርት በማጀብ ብዥታ 

ይፈጥራሉ።  

  ለእነዚህ የጥፋት ሀይሎች ህግ ማክበር ተጠሪ ከሆኑባቸው የጥፋት ቡድኖች ጋር 

እንዲቆራረጡ ያደርጋል። መሰረታቸውም ሀሳብን በነፃ የመግለፅና የመደራጀት መብትን 

ታሳቢ ያደረገና በህዝብ ላይ የተመሰረተ የሀገር ውስጥ ግንኙነት ስላልሆነ ህግ አክብሩ 

የሚለውን ሃሳብ አይቀበሉም። ዓላማቸው ህዝባዊ ስላልሆነም በህዝብ ላይ እምነት የላቸውም።



ጉዳያቸው የግል ጥቅም እንጂ የዴሞክራሲ ጉዳይ ባለመሆኑም ከህዝብ ካርድና ድምፅ 

ይልቅ በምርጫ ሰበብ የሚፈጠር ግርግርና ተጠሪ ከሆኑባቸው አካላት የሚደርሳቸው ዶላር 

ያጓጓቸዋል። በሚያስነሱት አመፅ ቅንጣት የደም ክፋይ ስለማያዋጡና በሩቅ ሆነው ከጥፋቱ 

እሳት ስለሚሞቁ በህዝብ ላይ የሚደርሰው እልቂት ጉዳያቸው አይደለም። 

ስለሆነም የኢትዮጵያን ሰላም ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ የሚያስበው ብቻ ሳይሆን በእኛ ሰላም 

ሰላማቸውና ልማታቸው እንደሚጠበቅ የሚያምኑ ሁሉ ሊጠብቁት፣ ሊዋደቁለትም ይገባል። 

በዴሞክራሲያዊ ስርዓት መንግስት ማለት ህዝብ ህዝብ ማለትም መንግስት ነውና ህዝብ 

በይሁንታው ያቋቋመው መንግስትና መንግስት ሆኖ የመዝለቅ መሰረት የሆነውን ህገመንግስት 

በማክበርና በማስከበር ብዙም ልዩም ሆነን መዝለቅ ያስቻለንን ህልውና ማስጠበቅ 

ይኖርብናል። ለዚህም ሲባል የትላንቷን ኢትዮጵያ ከዛሬዋ ሀገር፣ እንዲሁም ከመጪው ብሩህ 

ጊዜ ጋር አስተሳስሮ በማየት ለኢትዮጵያ ክፉ የሚመኙትን ሁሉ በጥንቃቄ ልናያቸውና 

ልንመክታቸው ይገባል።

በኢትዮጵያ ምርጫ የህዝብ የዴሞክራሲ መብቶች ዋነኛ መገለጫ ቢሆንም ይህ መብት 

እንዳይጣስ ህግ ማክበር ግድ ይላል፤ ህግን ለማክበርም የህግ የበላይነትንና ህጉን የሚያስፈፅሙ

አካላትን ማክበር፣ እውቅናም መስጠት ያስፈልጋል። ህገመንግስቱን አከብራለሁ ብሎ 

አስፈፃሚውን እውቅና መንሳት ህግ አክባሪ አያሰኝም። ህገመንግስቱን አከብራለሁ ብሎ 

ህገመንግስታዊ ተቋማትን ማጣጣል መብት ሊሆንም ከቶ አይችልም።

ተቃዋሚ ፓርቲዎች በህጉም ሆነ በአስፈፃሚ አካላቱ ላይ የሚታዩ ጉድለቶችን 

በመጠቆምና ተቃውሞአቸውን በሰላማዊ መንገድ በመግለፅ ለህጉ መከበር ዋጋ እስከመክፈል 

የደረሰ አስተዋፅኦ ማድረግ ይገባቸዋል። አባሎቻቸው ህገመንግስቱንና አስፈፃሚ ተቋማቱን 



እንዲያከብሩ በማስተማር አርአያ መሆን፣ ከዚህ የተፃረረ ተግባር የሚፈፅሙትንም 

ለህልውናቸው ዘላቂነት ሲሉ የማስተካከል ድጋፍ ማድረግ ይኖርባቸዋል።

የህግ መከበርና የሰላም መጠበቅ እስካለ ድረስ በዴሞክራሲያዊ አግባብ ሀሳባቸውን በህዝብ

ውስጥ የማስረፅና የመወዳደር አድማሳቸውን የማስፋት እድላቸው ይጨምራል። ህግ 

ከሚፈቅደው አሰራር ውጭ በመንግስት ስልጣን አላግባብ የሚጠቀሙ ግለሰቦችን የማጋለጥ 

አቅማቸውም ይጠናከራል።

ይህን መገንዘብ የሚኖርባቸው እንደ ህዝብ ወይም እንደ ፓርቲ የሚንቀሳቀሱት ብቻ 

ሳይሆኑ በተለያዩ አደረጃጀቶችና ተቋማት በአገልግሎት መስጠት ተግባር የተሰማሩ ሁሉ 

ናቸው። በመንግስት አሰራር ሽፋን ተሸጉጠው ያለ መንግስትና መንግስቱን የሚመራውን 

ድርጅት ፍላጎት ሳያማክሉ ግላዊ እምነታቸውን የሚጭኑ ራሳቸውን የነጠሉ ግለሰቦች 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ማሳያ ያለመሆናቸውን በማጤን ህዝቡ እነሱን ነጥሎ መታገል፣ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱንና ለመለወጥ ብዙ ርቀት መጓዝ የጀመረችውን ሀገር ከጥፋት ቢጠብቅ 

ያተርፋል። ለዚህም የመብታችንና የፍላጎታችን መለኪያ የሆነውን የመራጭነት ካርድ መያዝ 

ቀዳሚ ጉዳያችን ሆኖ በጭፍን ከመቃወምም፣ በጭፍን ከመደገፍም ወጥተን ለዴሞክራሲያዊ 

ምርጫና ምርጫውም እኛም ሰላም ሆነን ለመኖር ለምታስችለን ሀገር ክብር እንስጥ !!      


