ታምሞ ከመማቀቅ ኣስቀዴሞ መጠንቀቅ
የኢትዮጵያ 4ኛው ምርጫ የሚከናወንበት ብዙም ኣሌቀረውም። በምርጫው
ኣሸናፊዎች ሇመሆን ብዙ የፖሇቲካ ዴርጅቶች ዴርሻቸውን ይብዛም ይነስም ጥሩም
ይሁን መጥፎ ኣቅጣጫዎች በመከተሌ የቻለትን በመዘጋጀት መመረጥ ይገባናሌ
እያለ እንዯቆዩም እንዲለም በተግባር እያየነው ቆይተናሌ። ዴርጅቶቹ ቢመረጡ
ምን መስራት እንዯሚችለና ኣቅጣጫቸው ኢትዮጵያን የት እንዯሚያዯርሳት ከሞሊ
ጎዯሌ ሇሚመርጣቸው ህዝብ ሇማስተዋወቅ ዓቕማቸውን የፈቀዯው ሲዯክሙ
ቆይተዋሌ።
በብዙ መስፈርቶች ተመራጭዎችን መመዘን የሚያስችሌ ግንዛቤ ሇማግኘት
እንዴንችሌ ዘንዴ የተሇያዩ ኣጋጣሚዎች ስንከታተሌ ቆይተናሌ። የየበኩሊችን
ግምት እንዯወሰዴንም እርግጠኛ ነኝ። ከዚህ በመነሳት እኔም በተወዲዲሪዎች
የበኩላን ያገኘሁትን ግንዛቤ ሇመግሇፅ ያህሌ ነው እንዴፅፍ ያስገዯዯኝ።
ሁሊችን ስሇ ምርጫው የመሰሇንን ነገር በነፃ የመግሇፅ መብት ብቻ ሳይሆን ግዳታም
ያሇብን ይመስሇኛሌ። ኢትዮጵያ የመጠበቅ ሓሊፊነት ሇግሇሰቦች ወይም ሇመንግስት
የተሰጠ ሓሊፊነት ብቻ ኣይመስሇኝም። ኢትዮጵያን የመጠበቅ ሓሊፊነት ሇማንኛው
ኢትዮጵያዊ የሚመሇከት ነገር ነው። ሓሊፊነታችን ባንወጣ በታሪክ መወቀሳችን
የግዴ ይሆናሌ። ስሇዚህ ከግሇሰብ እስከ በተዯራጀ መሌኩ መስራት የሚገባን
መስራት ይኖርብናሌ። የትም ብንኖር ኢትዮጵያ የመጠበቅ ግዳታ ኣሇብን። ከዚህ
በመነሳት ሊሇፉት ወራት የቻሌኩትን ያህሌ ሇማሇት በተዯጋጋሚ እየጻፍኩኝ
ቆይቻልህ። ግዳታየ ስሇ ሆነ። ያንን ግዳታ ሇመወጣት ዯግሞ ሁሊችን ከመንግስት
ጋራ መስራት የሇብንም። ስሇዚህ ሁሊችን ግዳታችና ሓሊፊነታችን እንዴንወጣ
ኢትዮጵያዊነታችን ያስገዴዯናሌ።
የፊታችን ምርጫ ኣስመሌክቶ በኢህኣዳግና ተቃዋሚ ዴርጅቶች በቀረቡት
የመከራከርያ ኣጀንዲዎች ኣስመሌክቸ የመሰሇኝ ያህሌ ያገኘሁት ግንዛቤ ስፅፍ
ቆይቻሇሁ። ዛሬ ክርክሮቹን ኣስመሌክቸ ብዙ የምሇው ነገር ኣይኖረኝም። ትንሽ
ነገር በማንሳት ግን ወዯ የክርክሮች ኣጀንዲዎች ጎራ ማሇቴ ኣይቀርም። የዛሬ
ፅሑፌንም ምርጫውን ኣስመሌክቶ የተፃፈ ስሇሆነ።
በግብርና ፖሉሲ በነበረው ክርክር ኣቶ ሌዯቱ ኣያላው ያለትን ነገር በብዙ
ዴርጅቶችና ብዙ ግሇሰዎች በተሇያዩ ኣጋጣሚዎች የኢህኣዳግ ዯካማነት ይገሌፃሌ
በማሇት የሚያነሱት የሰማሁት ነገር ቢኖር ጠቅሊይ ሚንስተር መሇስ ሇኢትዮጵያ
ህዝብ በሚቀጥለት ዓስር ዓመታት ምን ይመኛለ? ተብል ሲጠየቁ “በቀን ሶሥት
ግዜ እንዱበሊ” ብል ነበር። እንኳን በ10 ዓመታት እስከ ኣሁን በ18 ዓመታት ውስጥ
ግን ያ ምኞት እውን ኣሌሆነም። በማሇት ሲወቅሱ ሲጠይቁና ተዯምጠዋሌ።
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ተቃዋሚ ዴርጅቶች ምን ብል ስሇ ጉዲዩ እንዯ ተናገሩ መዴገሙን ግዜ ማጥፋት
ይሆናሌ። የበኩላን ሓሳብ ግን ሳሊስቀምጥ ማሇፍ ኣሌወዴም። ጠቅሊይ ሚኒስተር ያ
ምኞት ነበራቸው። በግሌፅም የተናገሩት ነገር ነበር። ሇምን ያ ነገር ተመኙ?
ሇምንስ ነበር ከ10 ዓመታት በታች ያሌገመቱት? እንዳትስ 100 % ምኞታቸውን
ኣሌተሳካም? የሚሇውን ጥያቄ ተገቢ መሌስ ማግኘት ያሇበት ጉዲይ ይመስሇኛሌ።
ኣንዴ መሪ ምኞት ኣስቀመጠ ማሇት በትክክሌ የሚሆነውን ኣስቀመጠ ማሇት
ኣይዯሇም። ምኞት ማሇት ሉሳካም ሊይሳካም ይችሊሌ ማሇት ይመስሇኛሌ። በጣም
እርግጠኛ ነኝ ጠቅሊይ ሚኒስተር መሇስ በሚቀጥለት 10 ዓመታት 3 ግዜ በቀን
ይመገባሌ ኣሊለም። ተመኙሇት እንጂ። ኣቶ ሌዯቱ ኣያላውና ላልች በፓርቲ
ሲዯራጁ በተሇይ በፓርቲ መሪነት ባለበት ግዜ ጠቅሊይ ሚኒስተር ሇመሆን
ፓርቲያቸው መንግስት እንዱሆን ያሌተመኙበት ቀን የነበረ ኣይመስሇኝም።
ባሇፈው ምርጫም ኣሁንም እናሸንፋሇን ብሇው በእርግጠኝነት ተናግረዋሌ። ከምኞት
ኣሇፍ ብሇዋሌ። ባሇፈው ምርጫ በእጃቸው ያሇውን ነገር ማዴረግ የሚችለት ነገር
ግን መፈፀም ኣቃታቸው። ኢህኣዳግን ሇማሸነፍ ከኢህኣዳግ መብሇጥ የሚችለበት
ነገር መፍጠር ይችሊለ። በ18 ዓመታት ግዜ ግን የፈጠሩት ዴርጅት በምንም
መሌኩ ተስፋ የሚሰጥ ሆኖ ኣሌታየም። በ18 ዓመታት ግን ጥንካሬ ሃገርን
ሇመምራት የሚያስችሌ ብቃት መገንባት ይቻሌ ነበር። ኢህኣዳግ ከባደን የ17
ዓመታት የትጥቅ ትግለ እንኳን 18 ዓመታት ኣሌፈጀበትም። በዛን 17 ዓመታት
ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎኑ በማሰሇፍ ነበር ዯርግን ያሸነፈው። ህዝብ ሓይሌ
ነው። ህዝብን ሇትጥቅ ትግሌ ማሰሇፍ ካሌተቻሇ ዯርግን ማስሸነፍ ኣይቻሌም ነበር።
በዛ ክፉ የሞት የዕሌቂት ግዜ ግን ኢህኣዳግ የህዝብ ዴጋፍ ማግኘት የቻሇበትና
በትጥቅ ትግለ ማሰሇፍ የቻሇበት ቆንጆ ስራ ሰርተዋሌ። ተቃዋሚዎች ግን ሰሊምዊ
ሁኔታ ባሇበት ውጥረትና ስጋቶች በላሇበት የፈሇግከውን በፈሇግከውን መንገዴ
ተዯራጅተህ መንግስትን መቃወም በሚቻሌበት ግዜ ህዝብን በጎናቸው የማሰሇፍ
ምንም ዓይነት ስራ መስራት ኣቃታቸዋሌ። ይህንን ማዴረግ የሚችለት ሳያዯርጉ
በመቅረታቸው ምኞታቸው ኣሌተሳካም ኣሌሆነሊቸውም። ማዴረግ የሚገባቸውን
ትተው ኣስፈሊጊ ባሌሆነ ጉዲይ ግዜ ማባከን ሊይ ይገኛለ። የሚገርመው ነገር እኛ
ምን ሰራን በ18 ዓመታት ውስጥ ብል መጠየቅ ሲገባቸው ኢህኣዳግ በ18 ዓማታት
ሊዯረገውን ነገር ይተቻለ። እንዱህ ስያጋጥማቸው የትግራይ ሰዎች የሚለት ነገር
ኣሇ። “ኣዴጊ ያ ዘይብለስ በቕሉ ይንዕቕ” ትርጉሙ “ኣህያ የላሇው በቅል ይንቃሌ”
ማሇት ነው።
ሇምን ጠቅሊይ ሚኒስተር መሇስ በ10 ዓመታት ውስጥ ይህንን ተመኙ? ሁሊችን
በመሰሇን መንገዴ ሌንመሌስ እንችሊሇን። ስሇሆነም የበኩላን ሓሳብ ሌግሇፅ።
ኢትዮጵያ በዛን ግዜ የነበራት የዯህነት ዯርጃ ግምት ውስጥ በማስገባት በ10
ዓመታት ውስጥ ሁለም ሕብረተሰብ የበኩለን ቢሰራ። ሁለም የፖሇቲካ ዴርጅቶች
ከነ ሌዩነታቸው ግን ዯግሞ ሇኢትዮጵያ ዕዴገት ኣንዴ ሓይሌ ኣንዴ ክንዴ ሆነው
ይሰሩ ይሆናሌ የሚሌ ፅኑዕ እምነት ስሇነበራቸው። ኢትዮጵያ በዛን የምኞት 10
ዓማታት ጦርነት ባይገጥማትም በማሇት ይመስሇኛሌ ጠቅሊይ ሚኒስተር መሇስ ያ
የተመኙት። ግን እንዯተመኙት ኣሌሆነሊቸውም። ሇምን?
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በሕብረተሰቡ በኩሌ ብንመሇከት በመንግስት መራቤት የሚሰሩ ብዛት ያሊቸው
ሰዎች በሙስና የተበከለ በየ የስራ ዘርፉ ይገኛለ። ሕብረተሰቡ ይህንን በሽታ
ሇማጥፋት የበኩለን ዴርሻ ሉወጣ ኣሌቻሇም። እንዱያውም በሽታው በይበሌጥ
እንዱስፋፋ በር እየከፈተ ስያስተናግዲቸው ይታያሌ። ሙስና ዯግሞ በጣም ከባዴ
በሽታ ኣገርን ወዯኋሊ የመጎተት ዓቅም ያሇው ነው። ይህንን በሽታ በመንግስት
ሓይሌ ብቻ ማጥፋት ከቶ የማይቻሌ ነገር ነው። ይህንን በሽታ የሚጠፋው በህዝብ
ጠንካራ ተሳትፎና ህዝብና መንግስት ሇዚህ በሽታ ሇማጥፋት ኣንዴ ሊይ በመሆን
መስራት ቢይችለ ነው። ኢህኣዳግ ሙስናን ሇማጥፋት ነገሮችን እየዘየዯ እየፈጠረ
በሔዯበት ቁጥር በህዝቡ በኩሌ ግን ውጤታማ ስራ ኣሌተሰራም ገና። ብዙ ሰዎች
ጉዲያቸው ከሚገባቸው ነገር በሊይ እንዱፈፀምሊቸው ላሊውን ወገን ጎዴቶ ሇመጠቀም
ሇመንግስት ሰራተኞች በሙስና እንዱበከለ እያዯረጉ ይገኛለ። በዯሃው ኣገርና
መንግስት
የሚኖር
የመንግስት
ሰራተኛ
ኣይቶት
የማያውቀውን
ገንዘብ
እንዯሚሰጠው ሲነገረው ባሇው የኑሮ ጉስቁሌና ምክንያት ሳይወዴ ትክክሌ ነገር
ከመስራት መንግስት የሰጠውን ሓሊፊነት ከመወጣት ወዱ ሙስናው ጎራ ይሊሌ።
በ10 ዓመታት ጠቅሊይ ሚኒስተር መሇስ የተመኙት እንዲይሳካ የሕብረተሰቡ
ኣስተዋፅኦም ቀሊሌ ኣይዯሇም።
ላሊው የጠቅሊይ ሚኒስተር መሇስ የ10 ዓመታት ምኞት እንዲይሳካ ምክንያት
የሆነው ተቃዋሚ ዴርጅቶች በማንኛው የመንግስት እንቅስቃሴ ዕንቅፋት ሆነው
በመገኘታቸው ነው። ሁሊችን የምናውቃቸው ምሳላዎች ማስቀመጥ ይቻሊሌ።
1) ስሇ ሓይዴሮ ኤላክትሪክ ግዴቦች ግንባታ ኢህኣዳግ ሉሰራ በሚነሳበት ግዜ
ሇዓሇም ባንክ መንግስት ብዴር በሚጠይቅበት ወቅት ተቃዋሚ ዴርጅቶች
ብዴር እንዲይሰጥ ያ ገንዘብ ኢህኣዳግ በላሊ ጉዲዩ ሌያውሇው ነው እያለ
ግዴቦቹን እንዲይሰሩ ሇማዴረግ የበኩሊቸው ኣዴርገዋሌ።
2) መንግስት የሚሰጠውን ዕርዲታ በትክክሌ ሇሚመሇከተው ህዝብ ስሇማይዯርስ
መሰጠት የሇበትም በማሇት ሇዕርዲታ ሰጭዎች በተዯጋጋሚ ኣስታውቀዋሌ።
3) ተማሪዎች በሰሊም ተምረው ኢትዮጵያ ከዯህነት ሇመውጣት የበኩሊቸው
እንዲያዯርጉ ባሌሆኑ ምክንያቶች ኣነሳስቶ ሇረብሻ ዲርገዋሌ።
4) በብሔርና ብሔረሰቦች በመፈቃቀር የተመሰረተ ኣንዴነት እንዲይኖር
እኩሌነት የሇም። ትግራይ ከላሊው ኢትዮጵያ በይበሌጥ ተጠቃሚ ሆናሇች።
በስሌጣን ያለ ሰዎች የዛን ብሔር ናቸው። ወዘተ እያለ በኢትዮጵያ
ሕብረተሰብ ቅራኔ እንዱኖር የበኩሊቸው እያዯረጉ መጥተዋሌ። ስሇዚህ
የኢትዮጵያ ህዝብ በቀን ሶሥት ግዜ እንዲይበሊ ተቃዋሚ ዴርጅቶች
የበኩሊቸው ትሌቅ ሚና ተጫውተዋሌ ኣሁንም ቸዋታው ውስጥ ነው ያለት
ሶሥት ግዜ በቀን የመብሊት ነገር እንዲይረጋገጥ የቻለትን በማዴረግ
ይገኛለ።
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ላሊው በኢትዮ-ኤርትራ የተነሳው ጦርነት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወዯኋሊ እንዱጎተት
የራሱን ከባዴ ኣስተዋፅኦ ኣዴርገዋሌ። እስከ ኣሁንም በኣሸባሪነት እየተሰሩ ያለትን
የበኩሊቸው ዕንቅፋት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሊይ እየጣለ ይገኛለ። ጠቅሊይ
ሚኒስተሩ ምኞታቸው ሲገሌፁ ግዜ በመንግስት መስራቤቶች የሚሰሩ ሰዎች
በፖሇቲካ የሚዯራጁ ሓይልችና መንግስት ሁለም በኣንዴነት ሇኢትዮጵያ
ኢኮኖሚያዊ ዕዴገት ኣንዴ ሊይ በመሆን ይሰራለ የሚሌ ግምት ስሇ ነበራቸው
ይመስሇኛሌ በ10 ዓመታት ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ሶሥት ግዜ በቀን እንዱበሊ
የተመኙት። ሆኖም ግን ያ ያመኑት የበጋራ ሇኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዕዴገት መስራት
እንዲሰቡት ሳይዯረግ ስሇቀረ ነው ሶሥት ግዜ በቀን ሇመብሊት ያሌተቻሇው።
ተቃዋሚ ዴርጅቶች ሇምን ጠቅሊይ ሚኒስተር የተመኙት ሳይሆን ቀረ? ያንን
ሇማሳካትስ ዴርሻችን ምን ነበረ? ዴርሻችን ሇምን ኣሌተወጣንም? በዚህ ጉዲይ
እኛስ ከመጠየቅ እንቀራሇን ወይ ብል ራሳቸው መጠየቅ ይገባቸው ነበር። በትክክሌ
በቀን ሶሥት ግዜ ኣሇመመገብ ብያሳስባቸው።
ተቃዋሚ ዴርጅቶች ማንኛውም የኢህኣዳግ እንቅስቃሴ እንዯተቃወሙት ነው።
መንግስት ይህንን ኣሌሰራም። ይህንን ኣሊዯረገም። ከማሇት ውጭ ቁምነገር ሲሰሩ
ኣሌታዩም። ኢትዮጵያ የሁለም ናት። ሇኢትዮጵያ ዕዴገት ከግሇ ሰብ እስከ
ዴርጅት የበኩሊቸውን መወጣት ይገባቸው ነበር። እየታየ ያሇውን ግን በተቃራኒው
ነው። መንግስት ወዯ ማንኛው በተራመዯበት ኣቅጣጫ ዕንቅፋት መሆን ብቻ።
ታዴያ መንግስት ዘመቻው ዴህነትን ሇማጥፋት ብቻ ኣይዯሇም ግዜውን ሙለ
በሙለ የሚያሳሌፈው። ያ ዕንቃፋት ሇመጥረግም ላሊ ተጨማሪ ግዜና ስራ
ያስፈሌጋሌ። ዕንቅፋቱ ባይኖር ኖሮ እንዱያውም ጠቅሊይ ሚኒስተሩ ከተመኙት
በሊይ ኢትዮጵያ ታዴግ ነበር። እንዯ ግምቴ ብያንስ ብያንስ ኣሁን ከዯረሰችበት
በይበሌጥ ታዴግ ነበር። ግን ምን ይዯረግ ኣሇመታዯሌ ነው።
ተቃዋሚ ዴርጅቶች ውስጣቸውን የመፈተሽና የጎዯሊቸውን ማየት ቢቻሊቸው ኖሮ
ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ያለት ሇምን ኣሌተሳካም ብል መጠየቃቸውን መሌሶ
ያሳፍራቸው ነበር። ያንን ሇማዴረግ ግን ተፈጥሮ የሊቸውምና ሇሰሩት ጥፋት በላሊ
ማሳበብ ተፈጥሮኣቸው ያስገዴዲቸዋሌ።
ባሇፉት የመከራከርያ ነጥቦች የሚመሇከት ኣስተያየት በዚሁ ሌቋጨውና ወዯ ዋናው
ሇመፃፍ የተነሳሁበት ሌግባ።
ምርጫ በሚቀጥለት ጥቂት ቀናት ይካሔዲሌ። ይህንን በፊታችን የሚጠበቀው
ምርጫ ሰሊማዊና የተረጋጋ እንዱሆን የሚመኙ እንዯሚኖሩ በተቃራኒ በሰሊም
እንዲይሳካ ብጥብጥና ረብሻ እንዱኖሮውና የተሳካ እንዲይሆን የሚፈሌጉም ኣለ።
እነዚህ ያሌተሳካ ምርጫ እንዱሆን የሚመኙት በመዯራጀት በውስጥም በውጭም
የቻለትን ያህሌ ያሊቸውን ዓቅም በመጠቀም ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋሌ። በምርጫው
ግዜም ይህ የረብሻና ብጥብጥ ስራቸው በይበሌጥ ሇማከናወን ወዯኋሊ ኣይለም።
እነዚህ ምርጫውን ሰሊማዊ እንዲይሆን የሚሇፉት እነማን ናቸው? ሇምንስ ነው
እንዱህ የሚፈሌጉት? በዚ ረብሻ ተጠቃሚና ተጎጂ ማን ይሆናሌ? ብል ማየቱ
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በጣም ኣስፈሊጊና ተገቢ ይመስሇኛሌ። ከዚህ በፊት ግን ኢህኣዳግ ዯሞክራሲያዊ
መንግስት ነው ወይ? ኢህኣዳግ ቢመረጥ ሇኢትዮጵያ ይጠቅማሌ ወይም ይጎዲሌ?
ሇምን? ብሇን በመጠየቅ መመሇስ ያስፈሌገናሌ። ስሇዚህ የበኩላን ኣመሇካከት
ሇመስጠት ሌሞኩር።
ኢህኣዳግ በትጥቅ ትግሌ ዘመኑ ስሇ ኣሁንዋ ኢትዮጵያ የነበረውን ዓሊማ እኔም
ታጋይ በነበርኩበት ዘመን ያወቅኩት ነገር ቢኖር ዯርግ ከወዯቀ በኋሊ የሽግግሩን
መንግስት በተሇያዩ የፖሇቲካ ዴርጅቶች የተመሰረተ መሆን እንዲሇበት። ከዛ ቀጥል
የሚኖረው መንግስት በህዝብ የተመረጠ መንግስት መሆን እንዲሇበት። ኢህኣዳግ
በምርጫው ቢሸነፍ ሇኣሸናፊው መንግስትነት ማስረከብ እንዲሇበት። የህዝብ
ወሳኝነት በተግባር ማሳየት እንዯሚኖርበት። የታገሇበት ዋናው ዓሊማም ህዝብ
የስሌጣን ባሇ ቤት ሇማዴረግ እንዯመሆኑም መጠን ህዝብ የመረጠው መንግስት
መሆን እንዲሇበት ገና በረሃ በነበርንበት የታመነበትና ሇተግባራዊነቱን መስዋእት
የተከፈሇበት ጉዲይ ነው። ይህም ባሇፉት 18 ዓመታት ታይተዋሌ በዚህ 19ኛው
ዓመትም የሚዯገም ይሆናሌ። ይህንን የኢህኣዳግ ዕውነተኛ ዓሊማና ባህሪ ነው።
ይህንን ባህሪ በምንም መንገዴ የማይቀየር የማይሻር የኢህኣዳግ ዕውነተኛ መመዘኛ
ነው። በማንኛው ግዜና ቦታ ነባሪና ተፈፃሚ እየሆነ መጥተዋሌ ወዯፊትም
ይቀጥሊሌ። ህወሓት ኢህዳን ኦህዳዴ እየፈፀሙት የመጡትና ሇዚህ ዓሊማ ማሳካት
የቆሙ ዴርጅቶች ነበሩ በበረሃው የትጥቅ ትግሌ ዘመናቸው። ኢህ ኣዳግ መንግስት
ከሆነም በኋሊ ያ የበረሃ እምነትና ዓሊማ በይበሌጥ ተግባራዊ እያዯረገው መጥተዋሌ።
ታሪክ የመሰከረውም ይህንኑ ነው።
ዳሞክራሲ ምን ማሇት ነው? ብዙ ሰዎች ወይም ዴርጅቶች በስሕተት
እየተረጎሙት የመጡ ይመስሇኛሌ። እንዯነሱ ዳሞክራሲን ኣተረጓጎም በስሌጣን ሊይ
ኣንዴ የፖሇቲካ ዴርጅት ወይ መሪ ብዙ ኣሇመቆየት። ሇላሊው ስሌጣን ሊሌቀመሰ
ቦታውን መሌቀቅ ኣዴርገው ነው የሚገሌፁት። ይህ ባይሆን ግን የሚኖረው
መንግስት ዳሞክራሲያዊ ሳይሆን ኣምባገነን ነው ይለታሌ። በዚህ መሌኩ
የሚተነትኑት ወገኖች ዯግሞ ዳሞክራሲያውያን ነን በማሇት ዳሞክራሲያውያን
ሇመምሰሌ ይሞኩራለ። ዋናው የዳሞክራሲ ትርጉም ግን ብዙሃን ያመኑትና
የወሰኑት መቀበሌ ነው። በስራ ሊይ ማዋሌ ማሇት ነው። በላሊ ኣነጋገር ጥቂቶች
የግዴ በብዙሃኑ ስር ሆኖ እነሱ (ጥቂቶቹ) ያሊመኑት ግን ብዙሃኑ የፈሇጉት መፈፀም
ማሇት ነው። ስሇዚህ ኣንዴ መንግስት ወይም መሪ በምርጫ ብዙ ግዜ ብያሸንፍና
ሇ30ና 40 ዓመታት ወይም ከዛ በሊይ በስሌጣን መቆየቱ እንዳት ነው
ዳሞክራሲያዊነት ኣይዯሇም ኣምባገነንነት ነው የሚባሇው። ህዝብ የመረጠው
መንግስት ወይም መሪ የፈሇገውን ያህሌ ግዜ በተመረጠበት ስራ መቀጠለ በትክክሌ
ዳሞክራሲያዊነት ነው።
ኣምባገነን ሰዎች ወይም ሓይልች ግን ህዝብ ሳይመርጣቸው ስሌጣን ሊይ መምጣት
የሚፈሌጉ ናቸው። ምርጫው ተጭበረበረ እንዱህ ሆነ እያለ ሰበብ በመፍጠር
ያሌሆነውን ያሌተፈጠርውን ነገር እያመጡ ላልችን ማስወንጀሌ የሚያዘወትሩ
ሓይልች በሙለ ከመስራት ይሌቅ ኣምባገነን ኣመሇካከት እያራመደ ግዝያቸውን
ይፈጃለ። ሳይመረጡ ህዝብን በማዯናገር በግርግር ስሌጣን ይመኛለ። ኣምባገነኖች
በህዝባቸው እምነት የሚባሌ ነገር ከቶም የሊቸውም። ምኞታቸው ሇማሳካት
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ከህዝባቸው ጋር ኣይጠጉም። ይርቃለ። ህዝብ ጋር ቢቀርቡ ባድ ሆነው ማሳየት
የሚችለት ነገር እንዯላሊቸው በሚገባ ያውቃለ። ሇህዝብ መጥቀም ኣሇመቻሊቸው
ህዝቡ ኣይቶ እንዯማይቀበሊቸው እርግጠኞች ሆነው ያውቃለ። ስሇዚህ እዛም እዛም
እየሔደ ከባዲ ጋራ ይሇማመጣለ። ስሌጣን ሇመያዝ ያግዙን ይሆናለ ከሚሇውን
ፍሊጎት።
የኢህኣዳግ ዳሞክራሲያዊነት በምንም መንገዴ በጥያቄ ውስጥ መግባት
የማይገባውና የላሇበት ጉዲይ ነው። እኔ በዓሇማችን የትኛው መንግስት ነው
ዳሞክራሲያዊ ተብየ ብጠየቅ ኢህኣዳግ ነው ብየ እመሌሳሇሁኝ። ይህንን ያሌኩት
የማይዋጥሊቸው እንዲለ ኣውቃሇሁኝ። ሓቁ ግን ይህንን ነው።
በኢትዮጵያ ታዲጊ ዳሞክራሲ ጀማሪ ዳሞክራሲ ነው የሚባሇው ነገር ኣሇ። ይህ
ማሇት በኢህኣዳግ ያሇው ዳሞክራሲ ነው ማሇት ኣይዯሇም። በተጠቃሚው ህዝብ
ገና ኣሌተሇመዯም። ኣጠቃቀሙ በሚገባ ገና ኣሌሇመዯውም ማሇት ነው እንጂ
በኢህኣዳግ ያሇው ዳሞክራሲ በዓሇማችን ኣለ ከሚባለ ዳሞክራሲያውያን
መንግስትታት ትሌቁ ስፍራ ያሇው በኢህኣዳግ እየተሰራበት ያሇውን ዳሞክራሲ
ነው። በተጠቃሚው ዘንዴ ግን ያሌተሇመዯና ገና እንዱሇመዴ ግዜ የሚያስፈሌገው
ነገር መሆኑን የታወቀ ነው። በ18 ዓመታት መሇወጥ የነበረበት ኣይዯሇም።
በዳሞክራሲ ያሇው የሕብረተሰቡ ኣመሇካከት እንዱሇወጥ ዘንዴ ታሊቅ ቦታ ካሊቸው
ነገሮች ኣንደ በሕብረተሰቡ በሳሊ የፖሇቲካ ስራ ማከናወን ነው። በቂ ግዜ ዯግሞ
ያስፈሌገዋሌ። ተጠቃሚው ህዝብ ዳሞክራሲ ገና ኣሌሇመዯውም ገና ኣጠቃቀሙ
ሊይ ብዙ ችግሮች ኣለ ሇማሇት ያስቻሇኝን በሚቀጥለት ሁሇት ምሳላዎች ሌጥቀስ።
ኣንዴ ግዜ ከጓድኞቼ እየተጫወትን እያሇን ኣንደ ያሇውን ሊካፍሊቹህ። ሰውየው
የትግራይ ሰው ነው። ሚስቱ ዯግሞ ኣማራ ነች። ባሇፈው የ97ቱ ምርጫ ግዜ
ሚስትየው ወዯ ቤተሰቦችዋ ኣገር ቤት ዯውሊ “ማንን ሌትመርጡ ነው”? ብሊ
ስትጠይቃቸው “ምን እናዯርጋሇን ባሌሽን እንዲይከፋው ኢህኣዳግን እንመርጣሇን”
ኣለዋት ብል ኣጫወተን። ይህ የሚያሳየን ኣንዴ ሰው ሲመርጥ የተሰጠውን መብት
ተጠቅሞ ወይም መጠቐም እንዲሇበት በመተማመን ሳይሆን እንትና እንዲይከፋው
ብል እንጂ በትክክሌ ያመነበት ያንን ብመርጥ ይጠቅመኛሌ። ያንን ብመርጥ
ይጎዲኛሌ በማሇት ኣይዯሇም። ይህ የሚያሳየ ዯግሞ የራስህን መብት በራስህ መሻር
ነው መሆኑ ነው። በኢትዮጵያ ያሇው ዳሞክራሲ ጀማሪ ወይም ያሊዯገ ነው ሇማሇት
የሚያበቃን እንዯ እነዚህ ዓይነቶቹ ነገሮች ስናይ ነው።
ላሊው ኣንዴ ኣንዴ ሰዎች ኣንዴ መንግስት ወይም መሪ ብዙ መቆየት የሇበትም።
ኣንዴ ነገር ሇብዙ ግዜ ማየት ይሰሇቻሌ ላሊ ኣዱስ ፊት ማየት መሌካም ነው።
የሚለት ፍሌስፍናም ኣሇ። በስሌጣን ሊይ ይምጣና እንየው የሚለ የዛን ወዯ ስሌጣን
የሚመጣው ዴርጅት ወይ ግሇ ሰብ ማንነት ወይም ዓሊማ ሳይሆን የሚያዩት
መሇወጡን ብቻ ነው የሚፈሌጉት። ይህ ዓይነቱ ኣባባሌ እዚህ ባሇንበት ኣገርም
ኣውስትራሌያም የሚሰማ ኣባባሌ ነው። የዳሞክራሲ ተጠቃሚው በሚገባ
ኣሇመጠቀም የተጠቃሚው ጉዴሇት ነው። እና በኢትዮጵያ ያሇው ገና ያሊዯገ
ዳሞክራሲ ነው ማሇት ተጠቃሚው ራሱን እየገዯበው እንጂ ኢህኣዳግ ዳሞክራሲያዊ
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ካሇመሆኑ የመጣ ኣይዯሇም። በኢህኣዳግ ያሇው ዳሞክራሲ ጀማሪ ነው ማሇትም
ኣይዯሇም።
በኢትዮጵያ ውስጥ በኣሁኑ ሰዓት ላሊ ዴርጅት ቢመረጥ ኢትዮጵያን በክፉኛ
ይጎዲታሌ። የኢህኣዳግን መምረጥ ሇወዯፊት የኢትዮጵያ ዕዴገት በጣም ወሳኝ
ነው። በዚህ ምርጫ ኢህኣዳግን በሌጦ መመረጥ የሚችሌ ዴርጅት በበኩላ
ኣሊገኘሁም። ተቃዋሚ ዴርጅቶች ስሇ ዓሊማቸው ስሇ ዳሞክራስያዊነታቸው
ሇማስተዋወቅ ዯፋ ቀና ሲለ ሰብተዋሌ። ቀና ዯፋ ያለበት ጉዲዮች ስንመሇከት ግን
ኢትዮጵያን ኣሇመጥቀሙን በብዙ መንገዴ መተንተን ይቻሊሌ። በተግባርም
የምናየው ነገር ቢኖር ተቃዋሚዎቹ ዳሞክራሲያውያን ኣሇመሆናቸው ነው።
ተቃዋሚዎቹን በላሊ መመዘኛ መንገዴ ብንመሇከታቸውም ከኢህኣዳግ ላሊ
ዴርጅት ሊሇመመረጥ ምክንያት እናገኛሇን። ዓቅማቸው ብንመሇከት ገና ያሌበሰለ
እንኳን ኢትዮጵያን ሉመሩ በዴርጅት መሌክ ጠንካራ ናቸው ሇማሇት የሚያስፈራ
ስጋት ሊይ የሚጥሌ ሁኔታ ሊይ ነው የሚገኙት።
ኢዳፓ ብንወስዴ ሇምርጫው በሚካሔዯው ክርክሮች በተዯጋጋሚ ኢዳፓን
በመወከሌ የቀረበው ኣቶ ሌዯቱ ኣያላው ነበር። ሇምን በተዯጋጋሚ ኣቶ ሌዯቱ
ብቻ? ክርክሩ በእኔ ግምት ሁሇት ተሌእኮዋች ይኖረዋሌ። ኣንዯኛው ስሇ
ዴርጅታቸው ዓሊማ ማስተዋወቅ። ሁሇተኛው ዯግሞ የዴርጅቱን ሰዎች ማስተዋወቅ
ይሆናሌ። ኣቶ ሌዯቱ ኣያላው ግን ኣብዛኛው ክርክር ይዘውት ነበር። ይህንን ዯግሞ
ከዓቅም ማነስ ይመስሇኛሌ። ኢዳፓ ካሇ ኣቶ ሌዯቱ በስተቀር ላሊ ሰው የሇውም
ሇማሇት የሚያስችሌ ይመስሇኛሌ። ላሊው ኣቶ ሌዯቱ ያለት ነገር በግብርና ፖሉሲ
ክርክር ሊይ ኢህኣዳግ እንዲሇፉት ክርክሮች እኛን በሚያመጣው ነገር ግዝያችን
እንዴናሳሌፍና ፕሮግራማችን ሳናስተዋውቅ ግዜ እንዴናባክን የምታዯርጉት ነገር
ዯርሰንበታሌ። ከኣሁን በኋሊ በእናንተ ዘዳ ኣንታሇሌም። ዓይነት ነገር ተናግረዋሌ።
ይህም ከዓቅም ማነስ የሚመጣ ኣነጋገር ነው። ተቃራኒህ መብሇጥ ያሇብህ ቀዴመህ
ነው እንጂ ይህማ ጅብ ከሔዯ ውሻ ጮሐ ይመስሇኛሌ። በወሳኝ ብዙ ኣጀንዲዎች
ግዜ ካባከኑ ምርጫ ብያሸንፉም በኢትዮጵያ ጉዲይ ዘግይቶ እንዯሚገባቸው
እየነገሩን ይመስሇኛሌ። በክርክሩ እንዲንቀሊፉት በስሌጣን ሊይም ሌያንቀሊፉ ነው
ማሇት ይመስሇኛሌ። ከተናገሩት ላሊ የተገነዘብኩት ነገርም ኣሇ። ከዛን ክርክር
በፊት የነበሩ ኣጀንዲዎች ምን ማሇት እንዲሇባቸው በትክክሌ ኣውቆ የገቡበት
ኣሌነበረም ማሇት ነው። በዚህ ምክንያት እንጂ ኢህኣዳግ በኣበጀው ወጥመዴ
ስሇገቡ ኣሌነበረም ብዙ ነገር ኣንስተው ህዝቡን ሇማሳየት ያሌሞኮሩት። ከግብርና
መከራከርያ በኋሊ የቀጠሇው ክርክርና በግብርና የተካሔዯው ክርክር በተሟሊ
ኣሌተከታተሌኩትም። በግብርና ፖሉሲ ቅንጅትም በዛ ያሇ ሓሳብ ሇመግሇፅ የሞኮረ
ይመስሇኛሌ። ግን ሁለም ኣጥጋቢ ትንተናዎች ኣሊቀረቡም። ዓቅም የማነስ ጉዲይ
ነው። በዚህ ዓቅም ኢትዮጵያን መምራት እንዯማይችለ በግሌፅ እያሳዩን ነው።
ስሇ ዳሞክራሲ ሲነሳም መዴረክ መውሰዴ ይቻሊሌ። በመዴረክ ውስጥ ኣቶ ስየ
ኣብርሃ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ወ/ሮ ኣረጋሽ ኣዲነና ላልች የኢህኣዳግ ባሇስሌጣናት
ይገኙበታሌ። ስሇ ዳሞክራሲ ሲሰብኩ ታይተዋሌ። ከሊይ እንዯገሇፅኩት የዳሞክራሲ
ዋነኛና ብቸኛ ትርጉሙ ጥቂቶች በብዙሃን ስር ማሇት ነው። የዴሮው የኢህኣዳግ
የኣማራር ኣባሊት የኣሁኑ የመዴረክ ኣመራሮች በህወሓት በነበሩበት ወቅት በዛን
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ግዜ በህወሓት በተፈጠረው ችግር እነዚህ የኣሁኑ መዴረክ የዛን ግዜ ህወሓት
በዴምፅ በተሸነፉበት ወቅት በብዙሃኑ ኣንገዛም ብል ያመፁና ሇዳሞክራሲ ተገዢ
ያሌሆኑ እንዳት ሇምርጫ እንዯቀረቡ ኣይገባኝም። በዳሞክራሲ እየዘመሩ ይገኛለ
በተግባር ግን ወዴቀዋሌ። ላሊው የቅርብ ግዜ በኣንዯበታቸው የገሇፁሌን
ዳሞክራሲያውያን ኣሇመሆናቸውን የሚመሇከት ቢኖር ኣቶ ስየ ኣብርሃ እኔ
በተንቤን ገብሩ ኣስራት በመቀላ ካሌተመረጥን ምርጫው ተጭበርብረዋሌ ማሇት
ነው። ያለትም ያ ብሸነፍም ኣሌገዛም የሚሌ ወናቸው ጥንካሬ ሲሰጣቸው ነበር
በህዝብ ፊት ዯረታቸው ነፍቶ የተናገሩት።
ስሇ ተቃዋሚ ዴርጅቶች በከፊሌ ሇመጥቀስ የመኮርኩትና ከዚህ በፊት ስፅፋቸው
በነበርኩት ጉዲዮች ስመሇከትና ስመረምር ተቃዋሚ ዴርጅቶች በትክክሌ መመረጥ
ኣይገባቸውም። ቢመረጡ ጉዲት ነው። ቢመረጡ ኢትዮጵያ ኣሁን የዯረሰችበት
ዯረጃ በመጠበቅ ዕዴገትዋን ሇማፋጠን ወዯፊት መራመደን ትታ ወዯኋሊ በቀጥታ
ተመሌሳ ኣዯጋ ሊይ ትወዴቃሇች። ወዯኋሊ ሇመመሇስ ዯግሞ 18 ዓመታት መጠበቅ
ኣያስፈሌጋትም። በጣም ኣጭር ግዜ እንጂ።
በሚዯረጉ ክርክሮች ተቃዋሚዎች ግዜ ኣነሰብን ኢህኣዳግ ከእኛ በሊይ ሇምን ግዜ
ተሰጠው ብልም በቀጥታም በተዘዋዋሪ መንገድች ሲኮንኑ ታይተዋሌ። ያ የግዜ
ስላት እንዳት ሉሆን ቻሇ? ሳይገባቸው ስሇቀረ ኣይዯለም እንዯዛ ያለት።
ኢህኣዳግ እንዯ መንግስት በፓርሊማ ባሇው የወምበር ብዛት ኣንፃር የግዜ ዴሌዴሌ
እንዯተዯረገ ያውቃለ። ይህንን ግን ኣይቀበለትም። ጥቂቶች በብዙሃን ስር መሆን
እንዯሚገባቸው ኣሇመቀበሌ የፈጠረው ነገር ነው። ታዴያ ይህንን ኣሇመቀበሌ
እንዳት
ነው
ዳሞክራሲያዊነታቸው
የሚገሌፀው?
እንዯ
እኔ
ውስጣቸው
ከሚያጋሌጡት ኣንደ ነገር መሆኑን ኣውቆ ስሇዚህ ጉዲይ ማንሳት ኣሌነበራቸውም።
ኣርቆ የማሰብ ዓቅም ስሇሚያንሳቸው ግን ይህንን ብንሌ ምን ማሇት ነው? ህዝብን
ማሳመን ይችሊሌ ወይ ብል ነገሮች በረቀቀ መንገዴ መርምሮ ወዯ ህዝብ መቅረብ
ነበረባቸው። ህዝብ የሚጠቅም ነገር እንዳት እንፍጠር? ህዝብስ ከእኛ ምን
ይጠብቃሌ ብል ትክክሇኛው መሌስ ማስቀመጥ ነበረባቸው። ያንን እንዲያዯርጉ ግን
ባህሪያቸው በጣም ነው የሚገዴባቸው።
የሚቀጥሇው ምርጫ ሰሊማዊ ምርጫ እንዲይሆን ብዙ ውጣ ውረዴ የሚለ ሓይልች
በውስጥም በውጭም እንዲለ የሚታወቅ ነው። እነዚህ ሓይልች ኢህኣዳግ
እንዲይመረጥ የሚፈሌጉ ሓይልች ናቸው። እንዱህ የሚሆኑት በቂ ምክንያት
ኣሊቸው። ምክንያታቸው ዴብቅ ኣይዯሇም። ኢህኣዳግ ቢመረጥ የስሌጣን
ዕዴሜውን ቢቀጥሌ እነሱ የፈሇጉትን ነገር ማሳካት ኣይችለም። እንዯፈሇጉት
ኢትዮጵያን ማዘዝ ኢትዮጵያን መጠቀም ኣይችለም። ባሇፉት 18 ዓመታት በሚገባ
ይህንን ነገር ኣይተውታሌ። በኢህኣዳግ መንግስት ሁለም ነገር ከሽፎባቸዋሌ።
ኢህኣዳግ በስሌጣን በቆየበት ፍሊጎታቸው የማሳካቱን በሮች በይበሌጥ እየተዘጉ
እንዯሚሔደ በሚገባ ተገንዝበውታሌ። የኢህኣዳግ መመረጥ በይበሌጥ ውጥረት
ውስጥ እየገቡ እንዯሚሔደ ያሇፉት 18 ዓመታት ኣሳይተው ኣሌፈዋሌ። ኢትዮጵያ
ከዯህነት ብትወጣ ዯግሞ ጉዲያቸው ኣከተመ ማሇት መሆኑን በሚገባ ያውቃለ።
ኢትዮጵያ ከዯህነት የምትወጣው በኢህኣዳግ መንግስት ብቻ መሆኑንም ኣምነዋሌ።
ስሇዚህ ዓሊማቸውና ፍሊጎታቸውን ኢህኣዳግ በስሌጣን እያሇ እንኳን በኢትዮጵያ
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ውስጥ በኣፍሪካም ጭምር በሮች እየተዘጉባቸው እንዯሚመጡ ኣይተውታሌ። ስሇዚህ
ኢህኣዳግ እንዲይመረጥ ምርጫው ሰሊማዊ እንዲይሆን የተቻሊቸውን ያህሌ መዴከም
ነገሮችን ማበሊሸት ፍሊጎታቸውን ሇማሳካት ተሊሊኪዎች ማዯራጀትና መቅጠር
ይኖርባቸዋሌ።
ምርጫውን ሇማወክ የሚፈሌጉት ሓይልች ስራውን በቀጥታ በእነሱ በኩሌ
ኣይፈፅሙትም። እሳት ጎርሶ የሚጠብቃቸው እንዲሇ ከማናኛውም በሊይ ያውቃለና።
ስሇዚህ በተሊሊኪ በኩሌ ነው ያ ነገር ሇማሳካት የሚፈሌጉት። እሳት ውስጥ ገብቶ
መቃጠሌ ኣይዯፍሩትምና።
ኢህኣዳግ ሇምርጫው ሰሊማዊነት የበኩለን ዝግጅት ማዴረጉን የሚታወቅ ነው። ይህ
ማሇት ምርጫውን ሇማኮሊሸት ሇሚዯረገውን እንቅስቃሴ በሙለ ኣስፈሊጊ ነው
የተባሇውን መፍትሔ እንዯሚወስዴ ከኣሁኑ ማወቅ ይቻሊሌ። በዚህ ምርጫን
የመረበሽ ጉዲይ በግሌም በመዯራጀትም ሇሚፈፀመው ስራ ተገቢውን ቅጣት
መስጠት ተገቢ ይመስሇኛሌ። ይን የኣገር ጉዲይ ነው። የህዝቡን መብት ኣዯጋ ሊይ
የሚጥሌ ማንኛውም እንቅስቃሴ እንዱቆም የማዴረግ ሓሊፊነት መንግስት እንዲሇው
ተገንዝቦ እጅና እግርን መሰብሰብ ያስፈሌጋሌ። ኣንዴ ሰው ወይም ዴርጅት መብቱ
የሚጠበቅ የብዙሃኑ ወይም የህዝቡን መብት ሲጠብቅ ብቻ ነው። ኣንዴም ግሇ ሰብ
የመምረጥ መብቱን የሚገፍፍ ኣካሌ ቢመጣ መንግስት የግሇ ሰቡን የመምረጥ
መብት እንዲይገፈፍ በመብት ገፋፊው ግሇ ሰብም ሆነ ዴርጅት እርምጃ የመውሰዴ
ሓሊፊነት ይኖርበታሌ። መንግስት ምርጫው ሇማዯናቀፍ ማንኛውም እንቅስቃሴ
ቢፈጠር ያንን የተፈጠረውን ነገር ሇመቆጣጠር የሚወስዯውን እርምጃ ትክክሌ ነው
ብቻ ሳይሆን ሇዳሞራሲ ከመቆም የሚመጣ ትክክሇኛው መፍትሔ ነው። ከሕግ
በሊይ ሇሚሆነው ሁለ ግሇሰብም ሆነ የተዯራጀ ሓይሌ ሕግ የበሊይነት ያሇበት
መሆኑን በሚገባው ቋንቋ እንዱገባው ማዴረግ ሇኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ይሆናሌ።
ጥቂቶች እንዲይጎደ ተብል ሕግና ህዝብ የሚጎዲበት ምንም ዓይነት ምክንያት
ኣይኖርም። ምን ግዜም ሕግ የበሊይነት እንዱኖረው መንግስት ሓሊፊነቱን መወጣት
ይኖርበታሌ።
ሕግ መከበር ያሇበት በሁለም ዘንዴ ቢሆንም መንግስት ግን በሕግ ኣስከባሪነት
ታሊቁን ስፍራ ይኖርበታሌ። ምርጫውን ሰሊማዊ ሇማዴረግ በየግዜው የሚፈጠሩት
ኣዋጆችና ሕጎች የማክበርና የመቀበሌ የሁለም ዜጋ ግዳታ ነው። ይህንን ግዳታ
ከግሇ ሰብ እስከ የተዯራጀ ሓይሌ ግዳታ ይሆናሌ። ስሇዚህ ሁለም በምርጫው ግዜ
በምርጫው ስፍራ የሚገኙ በሙለ ሰሊማዊ እንዱሆንሊቸው ዘንዴ ሓሊፊነታቸውን
መወጣት ይኖርባቸዋሌ።
በምርጫው ሰሊማዊነት ዋነኛ ተጠቃሚ ህዝቡ ነው። ስሇሆነ ዯግሞ ምርጫው
ውጤታማና የተሳካ እንዱሆን ዘንዴ ህዝብ የበኩለን ማዴረግ ያሇበት ይመስሇኛሌ።
በዚህ ጉዲይ ወጣቶች ከማንኛውም የሕብረተሰቡ ክፍሌ በሊይ ምርጫው ሰሊማዊ
እንዱሆን ጠንክረው መስራት ይኖርባቸዋሌ። ምክንያቱም የሃገሪቱን ተቀባዮች
ናቸውና። ኢትዮጵያ ተቀብሇው የማስቆየትና ሇሚቀጥሇው ትውሌ የማስተሊሇፍ
ግዳታና ሓሊፊነት ኣሇባቸውና። የበሇፀገችና ሰሊምዋን የተጠበቀች ኣገር በማዴረግ
ረገዴ ሓሊፊነታቸውን በመወጣት ኢትዮጵያን የመጠበቅ ግዳታቸውን ከማንኛው
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ግዜ የሚያረጋግጡበት ወቅት በዚህ ምርጫ ይመስሇኛሌ። የዚህን ምርጫ
ሓሊፊነታቸው ባይወጡ የምርጫው ኣሇማሳካት ወይም መበጣበጥ የመጀመርያ ሰሇባ
የሚሆኑት ወጣቶቹ ናቸው። ይህንን ቢከሰት ዯግሞ በሚቀጥሇው ትውሌዴ ተወቃሽና
ባሌተረጋጋች ኣገር ተበዲዮቹ ወጣቶቹ ይሆናለ።
ከ60ዎቹ ወዱህ ወጣቶች ስሇ ኣገራቸው የከፈለት መስዋእትና ያካሔደት ትግሌ
ኢትዮጵያ እንዯ ኣገር እንዴትቆይና ትክክሇኛው የዕዴገት መንገዴ እንዴትከተሌ
ኣዴርገዋሌ። የዛን ግዜ ወጣቶች ሇሂወታቸው ሳይሳሱ ሂወታቸውን መስዋእት
ኣዴርገው ያሇፉት ሇኢትዮጵያ መሌካምና ዕዴገት የከፈለት ዋጋ ነበር ሇትግሌ
የበቁት። በዛን ግዜ ከወጣቶቹ የተጠበቀው ሂወታቸው መክፈሌ ነበር። ወጣቶቹ
ኣገራቸውና ህዝባቸው የጠየቃቸውን ኩለም ዓይነት መስዋእት ከሌብ ኣምነው
መሌሰዋሌ። ጥያቀው ሇመመሇስ ከባዴ ዋጋ ተከፍልበታሌ። በኣሁኑ ወቅት ያንን
ያህሌ ከባዴ ነገር ኣይጠበቅም ከኣሁኑ ወጣቶች። ኣሁን ከወጣቶቹ የሚጠበቀውን
ነገር መመሇስ ባይችለ ግን ከ60ዎቹ ጥያቄ በጣም የከበዯ መሌስ የሚያስፈሌገው
ሁኔታዎች መምጣታቸው የማይቀር ነው። ስሇዚህ ወጣቶቹ የወዯፊት ዕዴሊቸው
መንገዴ ማስያዝ የሚኖርባቸው ኣሁኑ ነው። ይህ ኣሁን መስራት ያሇባቸው ጉዲይ
ሇወዯፊቱ ዕዴሊቸው ወሳኝ ሚና ያሇበት ነው የሚሆነው። ሇዚህም ነው ወሊጆቻችን
ቀዴሞ ሇመዘጋጀት ታምሞ ከመማቐቅ ኣስቀዴሞ መጠንቀቅ ያለት። ትክክሇኛ
ኣባባሌ ነው። ወሊጆቻችን ግን በተሟሊ መሌኩ በተግባር ኣሊሳዩንም። ኢትዮጵያ
በተሟሊ መንገዴ ኣሊስረከቡንም። ሇዚህም ነበር የ60ዎቹ ወጣቶች ሇትግሌ የበቁት።
እኛም ብንሆን የ60ዎቹ ወጣቶች ተከትሇን ሇትግሌ በቃን ታገሌን። ያ ዓይነቱ
ትግሌ ኣሁን ኣክትመዋሌ። የኣሁኑ ወጣቶች ዯግሞ በሰሊማዊ መንገዴ የተረጋጋች
ኢትዮጵያ የማዴረግ ሓሊፊነታቸው ከማንኛው የሕብረተሰቡ ክፍሌ በሊይ መጫወት
ይኖርባቸዋሌ። እኛ ያሳሇፍነው የጦርነት ሂወት በወጣቶቹ ዘንዴ መዯገም
እንዲይመጣ የማዴረግ ዓቅም ያሊቸው ወጣቶቹ የሕብረተሰቡ ክፍሌ ናቸው።
ረብሻ ሁከት ሇማንም ኣይበጅም። ይህ በሂወት ዘመናቸን ያየነው ሓቅ ነው።
በተሇይ በተሇይ ግን ሇወጣቱ ክፍሌ ኣይበጅም። ኣንዴ ኣገር ሰሊምዋን የሚጠበቅ
የሕግ የበሊይነት ሲረጋገጥ ብቻ ነው። ይህንን የማረጋገጥ ወሳኙ ሚና የሚጫወተው
ዯግሞ ወጣቱ ክፍሌ ነው። መጪውን ምርጫ እንዱኮሊሽ ፈሊጊ ሓይልች ስራውን
ማስፈፀም የሚፈሌጉት በወጣቱ ክፍሌ በኩሌ ነው። ሇምን ዓቅሙ ያሇው በወጣቱ
ሊይ ስሇሆነ። ስሇዚህ የኢትዮጵያ ወጣት የእነዛን ሓይልች መጠቀምያ መሆን
የሇበትም። መንግስት ሕግን የማስከበር ግዳታና ሓሊፊንቱን መወጣት ይኖርበታሌ
የተረጋጋች ኣገር ሇማረጋገጥ። ወጣቱ ትውሌዴ ከመንግስት ጋር በመሆን
ኢትዮጵያን መጠበቅ ይኖርበታሌ። የኣገሪቱን ወራሽ ነውና። ገና ከኣሁኑ ሇችግር
ሇዯህነት ሇሁከትና ሇስዯት እንዲይዲረግ ኢትዮጵያን ከማንኛው ዓይነት ጉዲት
መከሊከሌና መጠበቅ ኣሇበት። ታምሞ ከመማቀቅ ኣስቀዴሞ መጠንቀቅ ብቸኛው
የመጪውን ዕዴለ የመወሰኛ ዘዳና ትክክሇኛው ብሌሓት ነው። ምርጫውን
የመበሊሸት ኣጋጣሚ ይመጣሌ ከሚሌ ስጋት የሇኝም። ኢህ ኣዳግ እስካሇ ዴረስ
በጣም ከሌብ መተማመን ይቻሊሌ። ወጣቱ እንዲይሳሳት ወጣቱ ኣዯጋ ውስጥ
እንዲይገባ ከማሇት ነው ከረብሻ የሚመጣውን ጉዲት ሇማሳየት የመኮርኩት።
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በምርጫው ተወዲዲሪ ዴርጅቶችም ቢሆኑ የፊታችን ምርጫ ሰሊማዊ የማዴረግ
ግዳታቸው መዘንጋት ኣይገባቸውም። እንዯ 97ቱ ሁከት ማንሳት በሁከተኞች ሊይ
የሚመጣውን ጉዲት ከኣሁኑ መገመት ተገቢ ነው። በምርጫው ውጤት ዯስተኞች
ባይሆኑ ሕጋዊ በሆነ መንገዴ ጉዲያቸው ማየት እንጂ ብጥብጥ ማንሳትና መጫር
ሇኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ ሇእነሱ የሚበጀው ፋይዲ ኣይኖርም። በኢትዮጵያ ውስጥ
ያንን ዓይነት ነገር ፋሺኑ ኣሌፎበታሌ። በኣሁኑ ኢትዮጵያ ሁለም ነገር በሕጋዊ
መንገዴ መፍትሔ ማበጀት በተቻሇበት ግዜ ሁከትና ረብሻ ከመጠን በሊይ ጉዲት
ብቻ ነው ውጤቱ። ኢትዮጵያ ሇሁለም ዓይነት ሰሊማዊ ትግሌ ማስተናገዴ
ትችሊሇች። ከሰሊማዊ መንገዴ ባሻገር ማስተናገዴ ግን በኢትዮጵያ ምዴር ከንቱ
ዴካም ብቻ ነው የሚሆነው። በ97ቱ ምርጫ ሇተከሰተው ረብሻ ኣስተባባሪዎችና
ፈፃሚና ኣስፈፃሚዎች መንግስት በይቅርታ ኣይቶ ተገቢ መፍትሔ ሰጥቶበታሌ።
ያንን ዓይነት መፍትሔ ግን ከኣሁን በኋሊ በበኩላ የሚዯገም ኣይመስሇኝም።
መዯገሙንም በኢትዮጵያ ህዝብ በዯሌ መፈፀም ይመስሇኛሌ። ከመንግስት ያንን
ዓይነት ነገር እንዯማይዯገም የሚያሳዩ ነገሮች ስንከታተሌ ቆተናሌ። ያከተመበት
ነገር ነው ማሇት ነው። ስሇዚህ ተቃዋሚ ዴርጅቶች ከእነዛ የ97ቱ ዓይነት ኣስቀያሚ
ስራ መቆጠብ ይጠብቃቸዋሌ። ያንን ባያዯርጉ የሚገጥማቸውን ከኣሁኑ መገንዘብ
ሳያስፈሌጋቸው ኣይቀርም። ታምሞ ከመማቀቅ ኣስቀዴሞ መጠንቀቅ ተገቢና
ተወዲዲሪ የማይገኝሇት የወዯፊቱ መፍትሔ ይመስሇኛሌ።
በውጭ በተሇያየ የዓሇማችን ክፍሌ የምንገኘው ኢትዮጵያውያን ሰሊማዊ ምርጫ
በኢትዮጵያ ኣገራችን እንዱዯረግም ሓሊፊነታችን መወጣት ይኖርብናሌ። በተሇያዩ
ኣጋጣሚዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ሁከት እንዱኖር የሚያስችለ ብዙ ነገሮች
ከኢትዮጵያው ውጭ በሚኖሩት ኢትዮጵያውያን ሲሰሩ ቆይተዋሌ። ኣሁንም ይህንን
ምርጫ ሰሊማዊ እንዲይሆን የተቻሊቸውን ያህሌ እያዯረጉ ይገኛለ። በተሇይ ግዜና
መዴረክ የከዲቸው የዯርግ የኢህኣፓ የመኢሶን ታጋዮች የነበሩ ሰዎች እንዯ ኣዱስ
በላሊ ስም ተጠምቀው ሽርጉዴ ውስጥ ከገቡ በጣም ቆይተዋሌ።
ብዙ ሙሁራን ኢትዮጵያውያን በተማሩት ኣገራቸውን መጥቀም ሲገባቸው
ኣገራቸውን እየጎደ ይገኛለ። ይህንን ዓይነት ኣስነዋሪ ስራ ማቆም ያሇባቸው
ይመስሇኛሌ። ስሌጣን የማግኘት ፍሊጎታቸውን ከንቱ ዴካም መሆኑን ቀዴሞ ማየት
መቻሌ ነበረባቸው። ኢትዮጵያን ማገዝ ኢትዮጵያን ማሳዯግ በሚችለበት መንገዴ
ቢመጡ ኢትዮጵያ እጅዋን ዘርግታ ትቀበሊቸዋሇች። ኢትዮጵያ ከምሁራኑ
የምትፈሌገው ያንን ብቻ ነው። በላሊ መሌኩ ግን ፈቃዯኛ ኣሇመሆንዋን ከኣሁኑ
ማወቅ ይገባቸዋሌ። የሰው ሌጅ ዕዴሜ ሌኩ እየተሳሳተ ኣይኖርም ጤነኛ ኣእምሮ
ካሇው። የእኛ ምሁራን ግን በስሕተት ውስጥ እንዯተዘፈቁ መውጣት ኣቅታቸው
ሇብዙ ዓመታት እዛው ውስጥ ይኖራለ። ከኣሁን በኋሊ የመውጣታቸው ጉዲይም
ኣጠራጣሪ ነው። ዕዴሊቸው ነውና በዛን በማይሆነው ነገር ተስፋን ሰንቀው እስከ
ዘመነ ሂወታቸው መጨረሻ መቆየት ብቻ ነው ዕጣቸው። ይህ በእውነት መረገም
ነው።
ላሊውን ያሌተማረ ህዝብ የሙሁራኑ ተከታይ ሙሁራኑ የሚሰብኩት ነገር ይፈፀማሌ
በማሇት ሙሁራኑ ሇጠየቁት ገንዘብ ሇራሱ ሳይጠግብ ኑሮውን ሳያሻሽሌ የቻሇውን
ብቻ ሳይሆን ሙሁራኑ የጠየቁት ይሰጣሌ። በማያውቀው ነገር እነሱን ተከትል
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በማይጨበጠው ሓሳብ ይበራሌ። የት ነው ማረፍያህ ብትሇው ግን በምንም ተኣምር
ኣያውቀውም። ቤተሰቦችህን እንዱጨፈጨፉ ገንዘብ ኣዋጣ ሲለት መስጠት ብቻ
ነው የሚያውቀው። ምሁራኑ ሰርተው ማግኘት የማይችለት ገንዘብ በሚስኪኑ ህዝብ
ገንዘብ ይንዯሊቀቃለ። ይህ ህዝብ ከኣንቀሊፋበት ነቅቶ ነገሮችን መመርመር
ያስፈሌገዋሌ። ከጠሊቶቹ ጋራ ኣብሮ መኖሩ ቆይቶ እንዯሚጎዲው ከኣሁኑ ማወቅ
ይኖርበታሌ። ኋሊ ከእንቅሌፉ ሲባንን ግዜ ወይ እኔ እነዚህ ዯዯቦች ተጫወቱብኝ
ኣታሇለኝ ከማሇት ገና ከኣሁኑ ታምሞ ከመማቀቅ ኣስቀዴሞ መጠንቀቅ
ያስፈሌጋሌ። በውጭ የምንገኘው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ከሚጎዲ ህዝባችን
ስቃይ ውስጥ ከሚዲርግ ነገር መቆጠብ ይኖርብናሌ። ኢትዮጵያ ከየትም የዓሇማችን
ኣቅጣጫ
እንጠብቃት።
ኣንካዲት
እናታችን
ናትና።
ኢትዮጵያውነታችን
በትውሌዲችን ብቻ ሳይሆን በተግባርም ጭምር ማረጋገጥ ያሇብን ይመስሇኛሌ።

ከምርጫ በፊት በላሊ ኣጋጣሚ
እንዱሆንሌን ከሌብ እመኛሇሁ።

ካሌተገናኘን

ሰሊማዊና

የተረጋጋ

ምርጫ

ሃይሇ (ተጋዲሊይ) gedliweyn@yahoo.com
ከኣውስትራሌያ
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