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ምርጫን በ"አማራጭ የቆረጣ ስትራቴጂ" ማሸነፍ  
 

ዋለ አምባው    1/17/13 

                                                                        

ተቃዋሚ ፓርቲዎችን እንደ ትላንቱ ሁሉ ዛሬም እያየናቸው ነው፡፡ ሕዝብ በስሜት ተነሳስቶ 

የሚነጉድበት ዘመን አልፏል፡፡ ሕዝብ በጥልቀት ያስተውላል ያመዛዝናል፡፡ አመዛዝኖ ሲያበቃም 

የመጨረሻውን የሕሊና ፍርዱን በካርዱ ይሰጣል፡ 

 

ተቃዋሚዎች የዛሬ 20 ዓመት ሲያስሙን የነበረውን በመንግስት ላይ ያላቸውን ተቃውሞ አንድም 

ሳይቀየር ነው ዛሬም የቀጠሉበት፡  የዛሬ ሀያ ዓመት የተወለዱ ልጆች ዛሬ የሀያ ዓመት ኮረዳዎች 

ወይንም ጎረምሶች ናቸው፡፡ ትምህርት ጨርሰው ተመርቀው ስራ የያዙ በተለያዩ የሙያ ዘርፍ 

የተሰማሩ እንዳሉ እንደሚኖሩም ይታመናል፡፡ በተቃዋሚ  የቴሌቭዥን ቅስቀሳ በልጅነታቸው 

ሲሰሙት ያደገቱን ነው ዛሬም እየነግሩዋቸው ያሉት፡፡ 

ባለፉት ሀያ ዓመታት ውስጥ በሀገረቱ በየደረጃው ብዙ ለውጦች ተካሂደዋል፡፡ ብዙ እድገቶችና 

መሻሻሎች አሉ፡፡ ችግሮችን ሁሉ ፈተናል ማለት ግን አይቻልም፡፡ ተቃዋሚው በአጠቃላይ 

መልካም የሚለው ጉዳይ ያጣ ይመስላል፡፡ መልካሙን መልካም፣ መጥፎውን መጥፎ  ማለት 

ይቻላል፡፡ ከጥቂቶች በቀር አብዛኛው ተቃዋሚ ይኼን ለማለት ግን አልታደለም፡፡ 

 

በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ሀያ ዓመታት ለታዩትና  ለተመዘገቡት ሰር ነቀል የመሰረት ልማት 

ግንባታ፣ ኢኮኖሚያዊ ለውጦች ኢሕአዴግ ሳይሆን ምዕራባውያን መንግስታት አንዲሁም አይ ኤም 

ኤፍና ወርልድ ባንክ ዛሬም ተደጋጋሚ ምስክርነታቸውን እየሰጡ ድጋፍና እርዳታቸውንም 

እየቀጠሉ ይገኛሉ፡፡ ሀገር በከፍተኛ ደረጃ እየተለወጠች መሆኑ ደግሞ ሃቅ ነው፡፡ አንዳንድ 

ተቃዋሚ ፓለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ ባሉበት ተቸክለው ቀርተዋል፡፡ የአስተሳሰብም የአመለካከት 

ለውጥም አላደረጉም፡፡ ሀገሪቱ ያለፈችበትን ሁኔታ የሕዝቡንም ሰሜትና መንፈስ በወጉ 

አልተረዱትም፡፡ እዛው ናቸው የዛሬ ሀያ ዓመት የነበሩበት፡፡ 

 

ኢትዮጵያ በአፍሪካ ደረጃ በከፍተኛ መሰረት ልማት ግንባታዋ፣ ፈጣን የኢኮኖሚ ለወጦች በማድረግ 

ንግድና ኢንቨስትመንት በማስፋፋት በመንገድ፣ በባቡር፣ በማዕድን ፍለጋ በግድብ ግንባታና 

በኃይል ማመንጫ ወዘተ በደረጃዋ ከተካተቱ በርካታ ሃገራት መካከል ቀዳሚውን ስፍራ ይዛለች፡፡ 

ይህ በሀገር ደረጃ እየተካሄደ ያለ ታላቅ ለውጥ  የምንኮራበትና የምንመካበት ነው፡፡ ይህን ለውጥ 

ለመራው ኢሕአዴግ፣ በዋና ተዋናይነትና በባለቤትነት መንፈስ በመንቀሳቀስ ለስኬቱ የሰሩ ዜጎችን፣ 
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ባለድርሻና ተባባሪ የሆኑትን የዚህ ትውልድ አባላት ታሪክ ተገቢውን ክብር ይሰጣል፡፡ተቃዋሚው 

በዓይን የሚታየውን ግዙፍ ለውጥ ሲያጣጥልና ሲያናንቅ፡ ምንም እንዳልተሰራ አድርጎ 

ሲለፍፍ፡ወይንም ሲከራከሩ ማየት ጥያቄ ምልክት ውስጥ እንዲወድቁ ያደርጋል፡፡ 

 

ሕግና ስርዓት ተከብሮ ለሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አመቺ የሆኑት መስረቶችና መደላድሎች 

 ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ስርዓቱን ጠብቆ መራመድ፡ሀሳብንም በተገቢው መንገድ ለሕዝቡ ማድረስ 

እየቻሉ፤ ለምርጫ ቦርድ ያቀረብነው ሀሳብ ተቀባይነት ሰላጣና ውድቅ ስለተደረገ ሕዝቡን ለአመጽ 

እንዲነሳ ሕዝባዊ ንቅናቄ እንዲፈጠር እናደርጋለን፡የሚለው የአንድነትና የመድረክ ፓርቲ 

አስተሳሰብ የሀገርን ሰላምና ፀጥታ ከማደፍረስ፤ ሕገ መንግስቱንም አንቀበልም፤ ሕግ አይመራንም 

በሕግ አንተዳደርም ከማለትና ከመፃረር የተለየ አይደለም፡፡ 

 

ሕዝቡንስ ወደ አመፅና ሁከት የማንቀሳቀሱ ሀሳብ መስተረታዊ ግብ ምንድነው? በኃይልና በአመፅ 

የመንግስት ለውጥ እናመጣለን የሚለው አካሄድ ውጤቱስ እሰከምን ድረስ ነው?  የሚሉ መሰረታዊ 

ጥያቄዎች ይነሳሉ፡፡ ለምርጫ ቦርድ 33ስቱ ፓርቲዎች ተፈራርመው ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት 

ባለመግኘቱ እንዲወድቅ ተደርጓል፤ይህን ጥያቄ ምርጫ ቦርድ ከእኛ ጋር መወያየት ነበረበት፡ 

ውይይት ሳይደረግ ነው መልስ የሰጠው፡ ይህ አካሄድ ወገንተኝነት የተሞላበት ነው……. የሚለው 

የተቃዋሚዎቹ ምላሽ በግዜ ገደቡ የምርጫ መወዳደሪያ ምልክት እንዲወስዱ የተሰጣቸውን ቀነ 

ገደብ እሰከማስፍ ሄዶ በመጨረሻም ምርጫ ቦርድ ቀን ለማራዘም ተገዷል፡፡ 45 ፓርቲዎች 

ከምርጫ ቦርድ ጋር አብረው እየሰሩ ሲሆን፣ ሌሎቹ ሕጉን መስረት ባላደረገ መልኩ  በአድማ አብሮ 

መቀናጀትና የምርጫ ምልክት አንወስድም ማለት በምርጫው አንሳተፍም የሚለውን አንድምታ 

ይሰጣል፡፡ ይህ ደግሞ አስቀድሞ ለወራት  ዝግጅት ሲደረግበት የቆየ ሲመከርበት የሰነበተ ጉዳይ 

መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

  

ቅድሙንም ቀናነት የተላበሰ አካሄድ ቢሆን ኖሮ በወቅታዊው የምርጫ ሁኔታና ጉዳይ መነጋገር 

ሲቻል ፤በቀደሙ ዓመታት የነበሩ ጉዳዮችን እንደ ዋና አጀንዳ አድርጎ በአዲስ መልክ በማንሳት 

የአመጡት መነሻ ምክንያት በምንም መልኩ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም።  ከመነሻው ጀምሮ 

ቅንትና መልካምነት በጎደለው መልኩ የተጠነሰሰው ሴራ የመጨረሻው ግቡ የሕዝቡን ሰላም 

በመንሳት ሀከትና ብጥብጥ እንዲፈጠር ታቅዶ የተደረገ ለመሆኑ ከበቂ በላይ ማስረጃዎች አሉ፡፡ 

የሴራው ጥንስስ መነሻም በዲስፓራ ያለው ፅንፈኛ ተቃዋሚ አገር ቤት በሕጋዊ መንገድ 

ተመዝግበው የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በውጭ አገር የሰራ ጉብኝት ስም 

ወደዚያው በማምራት  ባደረጉት ውይይት በጋራ የደረሱበት ስምምነት መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ 
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በውጭ ጉዞአቸው እዛው ባህር ማዶ በአንዳንድ ዲያስፓራዎች በነፍስ ወከፍ ይዋጣ የነበረውን 50 

ዶላር  አገር ቤት ባለው ተቃዋሚ አማካይነት አመፅ ለመቀስቀስ ያስችለናል ብለው ለወጠኑት 

ወይንም ላቀዱት ተግባር ማስፈጸሚያ ታስቦ መሆኑን ማሰብ ከእውነታው የራቀ አይሆንም፡፡ ይህን 

በዲያስፓራ የተዋጣ ዶላር ወደ ሀገር ቤት በማስገባቱና ስራውን በማስፈጸሙ በኩል ግንባር ቀደም 

ኃላፊነቱን የወሰዱት አንድነትና መድረክ ሲሆኑ የመስፈንጠሪያ ርብራብ ያደረጉት ወይንም 

ሊያደርጉ የሞከሩት ሲያስተባብሯቸው የከረሙትን  ሰመ ብዙ የ33 ፓርቲዎች ጥምረትን ነው፡፡ 

 

በመስረታዊ የፓለቲካና የርዕዪተ ዓለም ግብና መስመር በጭራሽ የማይገናኙት እነዚህ ፓርቲዎች 

በዋነኛነት የተሰበሰቡት ከዴሞክራሲያዊ ምርጫ ውጭ ሊፈጠር በሚችል ማንኛውም አጋጣሚና 

ሁኔታ መንግሥታዊ ሰልጣን ላይ የመፈናጠጥ የጋራ ዓላማ ይዘው ነው፡፡ በረዥሙ አገራዊ እሳቤ 

ዛሬን ብቻ ሳይሆን ነገንና ወደ ፊትንም አርቀው ለመመልከት አልቻሉም፡፡ ከኢትዮጵያ የተቃዋሚ 

ፓለቲካ ፓርቲዎች የቀደመ የትላንትና የዛሬ ታሪክ በውል ለመረዳት እንደሚቻለው ልዮነትን 

አቻችሎ የመስራት ባሕልን ጭርሱንም የማያውቁት ከመሆኑም ሌላ አይሆንም እንጂ በምርጫው 

ቢያሽንፋ እንኳን ነገ እነዚህ ፓርቲዎች አሁን ካላቸው ቁጥር በበለጠ እጥፍ ተከፋፍለው "ስልጣኑ 

ለእኔ ይገባል የለም ለእኔ ነው" የሚለው የተለመደው የእርስ በእርስ ሽኩቻ ውስጥ ሊገቡ 

እንደሚችሉ የቀደመው ታሪካቸውና አሁንም እየተጓዙበት ያለው መንገድ ግልጽ ማሳያ ነው፡፡ 

 

ስክነት ማስተዋል መደማመጥ ልዩነትን አቻችሎና ተከባብሮ ለሀገርና ለሕዝብ ሰላምና ጥቅም 

መቆም የሚለው መርህ እነሱ ጋር አይታወቅም፣ ቢያውቁትም አያውቁትም፡፡ በዚህ መልኩ ሀገርንና 

ሕዝብን የከፋ  አደጋ ላይ  እሰከመጣልም ይደረሳል፡፡ በሰላማዊ የፓለቲካ ውድድር ሳይሆን 

በኃይልና በአመፅ ወደ ስልጣን ለመምጣት የሚደረገው ጥረትና ሙከራ የዲሞክራሲ መብቶችንና 

ነፃነቴን  አላስነጥቅም  ከሚለው ሰፊ ወገንም ጋር ትግልና ትንንቅ ውስጥ ይከታል፡፡ ውጤቱም የከፋ 

ጥፋትና ውድመት እንደገናም የኋሊት መራመድ ከባዶ ወደ መጀመርም ሊያመራ ይችላል፡፡ 

 

 የተገኙትን ሕዝባዊ ድሎች፡ መስረታዊ የሀገር የኢኮኖሚ እድገቶችንና ታላላቅ ውጤቶችን ጠብቆ 

በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ መሳተፍ ብቻ ነው ለዛሬም ለወደፊትም ለዚህች ሀገር 

የሚበጀው፡፡ የዓለም ፓለቲካ አስላለፍ  በተለወጠ  ቁጥር ያዮትን አዳዲስ የዐመፅ ስልቶች ቀድሞ 

የቀለም አብዮት በኃላ ደግሞ የአረቡን ዓለም አመፅና አብዮት በመቅዳት ኢትዮጵያ ውስጥ 

ተግባራዊ አደርጋለሁ ብሎ መሞከር የማይበቅል ፍሬ ለመዝራት የመሞከር ያህል ነው፣ ይመክናል፣ 

ይጨነግፋል፡፡ ወደዚህስ ዓይነት አካሄድ ለማምራት መስረታዊ ምክንያት አለው ወይ? በጭፍን 

ጥላቻ ተውጦ በስሜቴዊነት አብዶ የፈለገው ጥፋት ይምጣ የሚል ውሳኔ በጤነኛ አዕምሮ ሊወሰን 
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የሚችል ዓይነት አይደለም፡፡ ያለቀው ሰው አልቆ እኛ ለስልጣን እንበቃለን ብሎ ማሰብም 

በሰላማዊው ህዝብና ልጆቹ ሕይወት መቀለድ ወይንም ማሾፍ ነው የሚሆነው፡፡ 

 

ዛሬ ከትላንቱ የተቃዋሚው ጎራ እንቅስቃሴ በሰፊው የተማረው ሕዝቡም ሆነ ወጣቱ ዳግም 

በስሜታዊነት የጥፋት ኃይሎች መሳሪያ አይሆንም፣ ማን ለማን ይሞታል እያለም ነው፡፡ አውሮፓና 

አሜሪካ ሁነው እነ ኢሳት በሚያስራጩት የሀሰት ፕሮፓጋንዳ የሚነሳ ወጣት በሀገር ቤት 

እንደፈለጉት ያህል የለም፣አያገኙም፡፡ ወጣቱ የራሱን ሕይወት ሊለውጥ  በሚችልበት የሰራ መስክ 

ሁሉ ተሰማርቶ እየተጋ ፤እየለፋ፤ነው ያለው፡፡ የሰራ አጥነትን ቁጥር በአንዴ ለመቅረፍ እንኳን 

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በጣም የመጠቁና በኢኮኖሚያቸውም የዓለም መሪ ናቸው የተባሉት የአውሮፓ 

ሀገራትም አልቻሉም፡፡ 

 

የኢኮኖሚ ቀውስን በሂደት መቀነስ ይቻላል፡፡ ለዚህም መንግስት ትኩረት ሰጥቶት በተለያየ ዘዴና 

መንገድ እየሰራ ውጤታማም መሆን ችሏል፡፡ የኑሮ ውድነቱንም አቅም በፈቀደ ለማርገብ የዋጋ 

ግሽበቱንም  ለመቀነስ ተችሏል፡፡ ይሄ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የዓለምም ችግር ነው፡፡ ይልቁንም 

በንፅፅር ኢትዮጵያ በምትከተለው የኢኮኖሚ ፓሊሲ የራሷን ችግር በራሷ ተጨባጭ ሁኔታ 

ለመፍታት ያደረገችው ጥረት ሌሎች ሀገራት  በምስሌነት የሚወሰዱት ለመሆን ችሏል፡፡ 

  

ኢትዮጵያ በስብሰሀራ አፍሪካም ሆነ በአፍሪካ ደረጃ እየጎመራ ያለ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ለውጥ 

ላይ የምትገኝ ሀገር መሆኗን የእኛ ተቃዋሚዎች ባይቀበሉትም ዓለም ተቀብሎት  ምስክርነቱን 

እየሰጠ ነው፡፡ ይህ ባለበት ሁኔታ በአንዳንድ ተቃዋሚዎች ዘንድ እየተስተዋለ ያለው  የአመፅና 

የሁከት ፍካሬ ሀገሪቱን ሕዝቡንና የተገኘውን ልማትና እድገት በማጓተትና በመግታት ወደ ከፋ 

ጨለማ ለመክተት የታቀደ ከመሆኑ ውጭ በእውነት የተሻለ እድገት እውን እንዲሆን ከመመኘት 

የመጣ ሀሳብ ለመሆኑ አጠራጣሪ ነው፡፡ 

  

አገርንና ሕዝብን በኃይልና በአመፅ አናውጠን; የወደመው ወድሞ የቀረውን እኛ እንመራለን 

የሚለው የደም አብዮት ናፋቂዎች አባዜ የሚያስከትለው መልካም የተባለ ውጤት ሳይሆን የከፋ 

ጥፋት ነው የሚሆነው፡፡ ወደ ኢትዮጵያ እናመጣዋለን  እያሉ ሲናፋቁት የነበረው የአረቡ ዓለም 

ዓይነት አብዮት በይዘቱም ሆነ በአነሳሱና ከሁሉም በላይ በምክንያትነቱ ከኢትዮጵያ ተጨባጭ 

ሁኔታ ጋር አንዳችም የሚመሳሰልበት ሁኔታ ፈጽሞ የለም።  ይህ እንዳለ ሆኖም በግብፅም ሆነ 

በሌሎች አመጹ ተቀስቅሶባቸው በነበሩ አገሮች  ያስከተለው ወድመትና ምስቅልቅል፤በሕዝቡ ሰላም 

ላይ የፈጠረው አለመረጋጋት፤ በሀገራቱ ላይ የፈጠረው የኢኮኖሚ ቀውስና ውድመት፤ ማሕበራዊ 

አለመረጋጋትና  ከአብዪቱ የተመኙትን ወይም የጠበቁትን ለውጥ አለማግኘታቸውና  ይልቁንም 
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በአንዳንዶቹ ሀገራት ዘንድ ሁኔታው ወደ አልተጠበቀ አቅጣጫ ማምራቱ በግልፅ የሚታይና 

የሚታወቅ በመሆኑ ተጨማሪ አስረጅ አያስፈልገውም፡፡ ይህንን  መአትና መባዣት ወደ ኢትዮጵያ 

ለማምጣት ማሰብ፤ፅንፈኛው ተቃዋሚና በአገር ውስጥ ያለው ተቃዋሚ ያላቸው  የፓለቲካ 

አመለካከት ከብስለት የተፋታ መሆኑን በገሀድ ያሳያል፡፡  

 

የምርጫ ቦርድ የ33ሰቱ ፓርቲዎች ፍጥጫ ከመነሻውም ምርጫ ቦርድን ወገንተኛና በመንግስት 

የተቋቋመ የገዢው ፓርቲ ፍላጎት አስፈፃሚ ነው በማለት ሲወነጅሉት የኖሩትና ያሉት  ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች ምርጫ ቦርድን አስመልክቶ በዘንድሮውም ሆነ በቀድሞውም ግዜ የነበሩትን ከመድገም 

ውጭ አዲስ የሚባል ነገር አላመጡም አላቀረቡም፡፡ የቀድሞው ወንደላ መስረቱን ሳይለቅ በአዲስ 

መልክ እንዲቀርብ ነው ያደረጉት፡፡ ተቃዋሚው ከምርጫ ቦርድ ጋር የገባበት እሰጥ አገባ በሕጉ 

መሰረት የትም ጫፍ እንደማያደርሳቸው ጠንቅቀው ያውቃሉ፡፡ ቀርቡ ከተባሉት 18 ጥያቄዎች 

ውስጥ ጭርሱንም ከምርጫ ቦርድ የስራ ኃላፊነትና ድርሻ ጋር የማይገናኙ እንደሆነም ቦርዱ 

ከሰጠው ምላሽ መገንዘብ ይቻላል።  

 

አንድነት ፓርቲና መድረክ በፊት አውራሪነት ከፊት ቆመው በማስተባበር 33 ስቱ ፓርቲዎች 

እንደፈርሙና በእነሱ እምነት ምርጫ ቦርድን ”አፋጦ መያዝ” ወይንም ”መወጠር” የሚለው አካሄድ 

በፅንፈኛው አክራሪ ዲያስፓራና በአገር ቤት ተቃዋሚው ተቀነባብሮ ወደ ተግባር ሊመነዝሩት 

ቢሞክሩም ውጤታማ አልሆነላቸውም፡፡ ጥያቄችን ካልተመለሰ ”ሕዝባዊ ንቅናቄ እንፈጥራለን 

ወይም የአመፅ ጥሪ እናደርጋለን” የሚለውም የሴራው አካል ሰሚና አድማጭ የለውም፡፡ ለዚህ 

መስረታዊ ምክንያቱ ሕዝቡ ተቃዋሚው በተለያዩ ዓመታት ሲያራምደውና ሲከተለው ከነበረው 

የፓለቲካ መስመርና የትግል አቅጣጫ ሰፊ ትምህርት የቀሰመበትና ልምድ ያገኘበት በመሆኑ 

የነሱን ቅስቀሳና ጥሪ ተቀብሎ አመፅ የሚያነሳሳበት ምክንያት የለውም፡፡ 

 

በጉዳዪ ላይ ሕዝቡን  እናነጋግራለን ብለው  33 ስቱ ፓርቲዎች በያሉበት ለሕዝብ  በአጀንዳነት 

ያነሱዋቸው ነጥቦች የዛሬ ሀያ ዓመት ገደማ ሲነሱ የነበሩ ናቸው፡፡ በዋናነት ከሃገራዊ ሁለንተናዊ 

ተጨባጭ ሁኔታ  ብሎም ከፍለ አህጉራዊም ሆነ ዓለም አቀፋዊ ፓለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ወቅታዊ 

ለውጦችና የፓለቲካ ኃይሎች አስላለፍና የኃይል ሚዛን መለዋወጥ አንፃር ያሳዩት ለውጥና ያደርጉ 

መሻሻል ወይም የወሰዱት ትምህርት የለም፡፡ በዛው በድሮ በሬ  እያረሱ ነው ያሉት ፡፡ ይኸ ደግሞ  

ለውጥን ወይንም እድገትን አያመጣም፡፡ የኑሮ ውድነትንና የወደብ ጥያቄን በማንሳት ሕዝቡን 

ለንቅናቄ አስልፋለሁ የሚሉት መድረክና አንድነት የተመኙትን የአረቡን ዓለም አብዮት ወደ 

ኢትዮጵያ ለማምጣት ከግንቦት 7 ጋር በመቀናጀት  ተንቀሳቅስው እንደነበረ የምናስታውሰው ነው።  

የኢትዮጵያና የአረቡ ዓለም እውነቶች በፍፁም የማይገናኙ  መሆናቸውን አንዳንድ ተቃዋሚዎችና 
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ፅንፈኛው ዲያስፓራ በውል አላጤኑትም አለያም (ይኸኛው ሚዛን የሚደፋ ይመስለኛል) 

ቢያውቁትም ህሊናቸውን እየዋሹ ከንቱ ቅዥታቸውን የሚያሳካላቸው መስሏቸው አጉል እየተጋጋጡ 

መሆናቸውን አልተረዱም ፡፡  

 

በሕጋዊና በሰላማዊ መንገድ እንዳይሳተፉ የተከለከሉበት አንዳችም ሁኔታ በሌለበት ለሁከትና 

ለአመፅ ስላማዊውን ሕዝብ የማነሳሳት ተግባር ውስጥ ከገቡ ሕገመንግስቱን በግልጽ ተፃረው 

ቆመዋል ማለት ነው፡፡ ይህ ከሆነ ደግሞ በቡድንም ሆነ በግለሰብ ደረጃ ሕጋዊ ተጠያቂነትን 

እንደሚያስከትል ማወቅ ተገቢ ነው። የሆነ ሆኖ  ዋናው ጉዳያቸው ሲፈተሸ ለውድድር የሚያበቃ 

የተሻለ የፖሊሲና ስትራቴጂ አማራጭ ይዘው መቅረብ አለመቻላቸው፣ በቂ አባላትና ደጋፊ 

የሌላቸውና ከመነሻውም የምርጫ ዝግጅት ያለማድረጋቸው በመሆኑና ሕዝቡም እምነት ስላጣባቸው 

ይኼንኑ ጸሃይ የሞቀውን ገመናቸውን ለመሸፈን ሲሉ የማደናገሪያ ስልት  ለመጠቀም መገደዳቸውን 

ያሳያል፡፡ ይህ ታዲያ ከአፈርኩ አይመልሰኝ፣የእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ ዓይነት "አማራጭ የቆረጣ 

ስትራቴጂ" (winning election by short cut)  መሆኑ ይሆን? ይህ ደግሞ  ለሀገርም ለሕዝብም 

አይጠቅምም፡፡ ከሁሉም በላይ ደግሞ የትኛውም ዓይነት የአመፅ መንገድ የትም መቼም 

እንደማያዋጣ በውል ሊገነዘቡት ይገባል፡፡ 

 

 


