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ዓምዯኛ ወይስ የተቃዋሚ ፓርቲ አባሌ? 
ናትናኤሌ አበራ 

ዳሞክራሲንና የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታን በተመሇከተ ጥቂት ነገሮችን ማንሳት 

ጉዲዬን በዯንብ ግሌጽ ሇማዴረግ ሳያግዘኝ አይቀርም፡፡ ዳሞክራሲ ስሇፈሇጉትና በፈሇጉት 

መንገዴ የሚገነባ አይዯሇም፡፡ ቢያንስ በሀገሩ ባህሊዊና ታሪካዊ ሁኔታዎች ይወሰናሌ፡፡ 

ሇዚህም ነው የየሀገሩ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ተሇያይቶ የሚገኘው፡፡ በሌጽገዋሌ የሚባለት 

ሀገራትም ቢሆኑ ቢያንስ መሠረታዊ በሚባለት የዳሞክራሲ ሥርዓት መገሇጫ ጉዲዮች ሊይ 

(እንዯ የህግ የበሊይነት፣ የምርጫና የመሳሰለት) ተመሳሳይነት ቢኖራቸውም በብዙ 

መንገድች ከየሀገራቸው ባህሊዊና ታሪካዊ ሁኔታዎች ጋር ተያዞ በመጣ ምክንያት 

የዳሞክራሲያዊ ሥርዓታቸው ግንባታ የተሇያየ ነው፡፡  

የአፍሪካን ዳሞክራሲ ከተመሇከትን ዯግሞ አብዛኛው ጫና ያረፈበትና የውጭ ጣሌቃ 

ገብነት የሚፈቅዴ እንዯነበር የታሪክ ዴርሳናት የከተቡት ጉዲይ ነው፡፡ በ1973 እ.ኤ.አ. 

የተከሰተውን ዓሇም አቀፍ የነዲጅ ቀውስ ተከትል አፍሪካውያን እዲ መክፈሌ ሲሳናቸው 

በቀጥታ መንግሥታዊ ሥርዓታቸውን ሇእነ አይ ኤም ኤፍ እና የዓሇም ባንክ አሳሌፈው 

ሇመስጠት ተገዯዋሌ፡፡ እዲው በ1980ዎቹ እየተባባሰ ሲመጣ የአፍሪካን ኢኮኖሚ እንዱመሩ 

በሚሌ ከአበዲሪዎቹ ውክሌና የተሰጠው መንግሥታዊ ሊሌሆኑ ዴርጅቶች ነው፡፡ እነዚህ 

በእነ አይ ኤም ኤፍ እና የዓሇም ባንክ  ውክሌና አፍሪካ የገቡት መንግሥታዊ ያሌሆኑ 

ዴርጅቶች ግን ሥራቸው ኢኮኖሚ ሳይሆን በየሀገራቱ የፖሇቲካ አስተዲዯር ሥርዓት ውስጥ 

ጣሌቃ በመግባት የሚፈሌጉትን ዓይነት የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት መጫን ነው፡፡ በነገራችን 

ሊይ እነዚህ ኃይልች ምርጫ እስከማካሄዴ የሚዘሌቅ ሚናም ነበራቸው፡፡ በመሠረቱ ሇብዙ 

አፍሪካውያን ሀገራት የውጭ ተጽዕኖ መጋሇጥና ስማዊ ዳሞክራሲ ማበብ መነሻ ምክንያቱ 

የየሀገራቱ የኢኮኖሚ መሠረቱ ኪራይ ሰብሳቢነት መሆኑ ነው፡፡ በእነዚህ ሀገሮች ሥሌጣን 

የመያዝ ጉዲይ የመበሌፀግ ጉዲይ ስሇሆነ ምርጫዎች የሚጠናቀቁት በግጭት ነው፡፡ ዲኞቹ 

ዯግሞ ምዕራባውያን ወይም የኒዮ ሉበራሌ አቀንቃኞች ናቸው፡፡  

በግጭት የተጠናቀቀውንና የቅርብ ጊዜ ክስተት የሆነውን የኮትዱቭዋር ምርጫ ፈረንሣዮች 

መዲኘታቸውን ሌብ ይሎሌ፡፡ ሇአፍሪካ የዳሞክራሲ ተምሣላት ነች የሚሎት ጋናም 

ብትሆን ዳሞክራሲዋ ስማዊ ነው፡፡ የተገነባው በነዲጅ ሀብት የኪራይ ሰብሳቢነት ፖሇቲካሌ 
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ኢኮኖሚ ሊይ በመሆኑ፡፡ የመካከሇኛው ምሥራቅ ሀገራትን ብንመሇከትም ያው በተመሳሳይ 

ከኪራይ ሰብሳቢነት ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ ሊይ የተገነባ ዳሞክራሲ በመሆኑ ነው አሁን 

ሇመነቃነቅ የበቃው፡፡ 

እዚህ ሊይ ዳሞክራሲ ከመበሌጸግና ካሇመበሌጸግ ጋር ተያይዞ የሚገነባ ነው የሚሌ 

የተሳሳተ ዴምዲሜ መያዝ የሇበትም፡፡ ያሇዳሞክራሲ የበሇጸጉትን እነ ኖርዌይ፣ ስዊዱን እና 

ጃፓንን ማስታወስ ያስፈሌጋሌ፡፡ ጀርመን በሁሇተኛው የዓሇም ጦርነት ወቅት የተዯራጀችና 

የበሇጸገች ሀገር እንዯነበረች እናስታውሳሇን፡፡ ነገር ግን የበሇጸገው ሀገሯና ሕዝቦቿ 

ፋሽቶቸችና ፀረ ዳሞክራቲክ ኃይልች እንዯነበሩም መታሰብ አሇበት፡፡  

በነፈሰ ቁጥር የማይወዛወዝ ዳሞክራሲ በሌማታዊ መሠረት ሊይ እና በሀገሬው ነዋሪ ሊይ 

የተገነባ ዳሞክራሲ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ ሉጠቀስ የሚችሇው የኢትዮጵያ ዳሞክራሲ ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ዳሞክራሲ ሀገር በቀሌ ነው፡፡ የተገነባው የሀገሬውን ሕዝብና ብሄር 

ብሄረሰቦችን መሠረት አዴርጎ ነው፡፡ ሌማታዊ መንግሥት ሌማታዊ የእዴገት አቅጣጫን 

መሠረት አዴርጎ የተገነባ ዳሞክራሲ ነው፡፡ ቢያንስ ዛሬ በሀገራችን የትኛውንም ዓይነት 

ርዕዮት የሚከተሌ መንግሥት ቢመሰረት ሕዝቡን ሉነጥቅ የማይችሊቸው መብቶች አለ፡፡ 

ራስን በራስ የማስተዲዯርና የብሄር እኩሌነት መብቶች በሌማታዊ መሠረት ሊይ 

በሌጽገዋሌ፡፡ እነዚህን መብቶች የማይቀበሌ መንግሠት በኢትዮጵያ ቦታ ሉኖረው 

እንዯማይችሌ አሁን እርግጥ ሆኗሌ፡፡ 

በኢትዮጵያ እየተገነባ ያሇው ዳሞክራሲ አንዴ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ማኀበረሰብ 

ሇመፍጠር የሚያስችሌ እንዯሆነ በተጨባጭ እየታየ ነው፡፡ ዛሬ በኢትዮጵያ እያንዲንደ 

ብሄረሰብ የራሱን ነፃነት እያሰፋ ሇጋራ አንዴነት የሚሰጠውንም ትርጉም በዚያው ሌክ 

እያሰፋ መጥቷሌ፡፡ በዚህም የተነሳ ከባዴ በሆነው የውዴዴር መዴረክ /Globalization/ 

በመሳተፍ አንዴ የኢኮኖሚ ማኀረሰብ በመፍጠር ሂዯት ሊይ ነው፡፡ 

ማኅበረሰቡ በአንዴ ህገ መንግሥት እየተመራ ነው፡፡ አንዴ ሲቪሌ ሰርቪስ ካሇው 

ፖሇቲካዊ ውሣኔ የሚሹ ጉዲዮችን እንዯ መከሊከያ፣ የውጭ ጉዲይና ገንዘብ የማተም 

የመሳሰለትን የፌዳራሌ መንግሥት እንዱያስተዲዴር ሕዝቡ ፈቅዶሌ፡፡ ይህ ዯግሞ አንዴ 

የፖሇቲካ ማኅበረሰብ መፍጠር እንዯሚቻሌ የሚያመሊክት ነው፡፡ በተቃራኒ ሇቆመው 
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ኃይሌ ፀረ ዳሞክራቲክ የመንግሥት መገሇጫ ሲሌ የሚያብጠሇጥሇውን ጉዲዮች ስናይ 

መጀመሪያ የምናገኘው የነባር ሥርዓቱን ነው፡፡  

የመንግሥት ሠራተኛውን ዯመወዝ ከማሻሻሌ ጀምሮ የሀገሪቱን ሌማት ሇማፋጠን ታክስ 

መሠረታዊ ጉዲይ ነው፡፡ ታክስ መክፈሌ በመሠረቱ ትክክሇኛ ዳሞክራሲ /Real 

Democracy/ መሠረታዊና ዋና ባህሪ ነው፡፡ ፍትሃዊ የሆነ የሀብት ክፍፍሌ የሚኖረው 

ሁለም ባተረፈው ሌክ ታክስ መክፈሌ ሲችሌ ነው፡፡ አሁን ያሇው ሌማታችን ዘሊቂነት 

የሚኖረው ታክስ መክፈሌ ስንችሌ እንጂ በነ አሜሪካና ቻይና ብዴር አይዯሇም፡፡  

መሬትን የተመሇከተው ዯግሞ ሁሇተኛ ነው፡፡ መሬት የግሌ በሆነበት ሁኔታ መንግሥት 

ካሳ እየከፈሇ መሠረተ ሌማት መገንባት የሚችሌ አይመስሇኝም፡፡ መንግሥት ማንኛውም 

ዜጋ በጉሌበቱ ሇሰራው ቤትና ሊፈራው ሀብት ተገቢውን አክብሮት መስጠት ይገባዋሌ፡፡ 

አንዴ በቅርብ ጊዜ የተዯረገ ጥናት እንዲመሇከተው ቦላ አካባቢ አንዴ ሺህ ካሬ ሜትር 24 

ሚሉዮን ብር ነው፡፡ በዯቡብ አፍሪካ ጁሃንስበርግ ዯግሞ ተመሣሣይ የሆነ ካሬ ሜትር ቦታ 

አምስት ሚሉዮን ብር ነው፡፡ ይህ የሚያመሇክተን በዯቡብ አፍሪካ የሚገኙት ባሇሃብቶች 

/ግሇሰቦች/ መሬት የሚገዙት ሇማሌማት እንዯሆነና በእኛ ሀገር ቦላ ግን መሬት ገዥ አጥሮ 

ሇመሸጥና በአቋራጭ ሇመበሌጸግ ነው፡፡ ስሇሆነም ሥርዓት ያጣውን የመሬት አስተዲዯር 

ማስተካከሌ ተገቢ ነበር ብል መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡ ነገር ግን በእኛም ሀገር ቢሆን እንዱህ 

እንዯምናወራው መንገደ ሁለ ጥርጊያ ነው ማሇት አይቻሌም፡፡ ከውስጥ ችግራችን ባሻገር 

በራሳችን ኃይልች የሚታገዙት የውጭ ኃይልች ጫና አሁንም ከባዴ ነው፡፡    

የኒዮ ሉብራለን ጎራ ጫና እዚህ ጋር መመሌከቱ የዳሞክራሲ ሥርዓታችንን ግንባታ 

ከውስጥ እስኪረጭ የዘሇቀ ፈተና መገንዘብ ያስችሇናሌ፡፡ ኢህአዳግ አገሪቱን በተረከበ 

ማግስት ጀምሮ በኒዮ ሉበራሌ ኃይለ ሲዯርስብን የነበረው ጫና የኢኮኖሚ ነው፡፡ መሬት 

መሸጥ መሇወጥ አሇበት፣ ትሌሌቅ የመንግሥት ተቋማት (ቴላ፣ ባንክ፣ ንግዴ መርከብ፣ 

የኤላክትሪክ ኮርፖሬሽንና የመሳሰለት) ወዯግሌ መዘዋወር አሇባቸው፣ መንግሥት የወሇዴ 

ምጣኔና የውጭ ምንዛሬን መተመን የሇበትም የሚለና የመሳሰለት ጫናዎች ሇበርካታ 

ዓመታት የዘሇቁ ሲሆን ካሇፉት አራት ዓመታት ወዱህ ይህ የኢኮኖሚ ጫና የረገበው 

በሀገሬው ህዝብ ሊይ የተገነባው ዳሞክራሲና ሌማታዊ መስመር ስኬታማ ሆኖ በመገኘቱ 

ነው፡፡ አሁን ወቀሳው የፖሇቲካ ሆኗሌ፡፡ 
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በሰብዓዊ መብት ሽፋን በመንዯር የማሰባሰቡ የሌማት አቅጣጫ እየተወገዘ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ እየሇማች መሆኑን የሚቀበለት እነዚህ ኃይልች ሀገሪቱ የሇማችው በፀረ 

ዳሞክራሲያዊ መንገዴ ነው እያለ ነው፡፡ (development without democracy) የሚሌ 

ስያሜ በመስጠት፡፡ 

መሌካም አስተዲዯርን በተመሇከተ በሀገራችን እንዯ  አጠቃሊይ ወዯፊት የመሄዴ ሁኔታ 

ይታያሌ፡፡ ግን የመዋዠቅና ወዯኋሊ የመመሇስ ሁኔታም መኖሩ የማይታበሌ እውነታ 

ነው፡፡ መንግሥት ሇሌማቱም ሆነ ሇመሌካም አስተዲዯር ሥራዎች እኩሌ ሚዛን ካሌሰጠና 

አንደን ከዘነጋ ከቁጥጥር ውጪ የመሆን አዝማሚያና የሕዝብ ምሬት መከሰቱ አይቀርም፡፡ 

ስሇሆነም ይመስሊሌ ካሇፉት ሁሇት ዓመታት ጀምሮ ሚዛን የመጠበቅ ተግባራት እያየን 

ያሇነው፡፡ 

ሰፋፊ የሌማት ሥራዎች በሀገራችን መኖራቸው በራሱ በመሌካም አስተዲዯር ጉዲዮች ሊይ 

ችግር የሚፈጥር እንዯሆነም መዘንጋት የሇበትም፡፡ እነዚህ ሥራዎች በርካታ ዜጎችን ከታች 

ወዯ ሊይ የሚመጡት ግሇሰቦች ዯግሞ ሳይዘጋጁ የሚመጡ ከሆነ አስተዲዯሩ መበሊሸቱ 

አይቀርም፡፡ ያም ሆኖ ግን መሌካም አስተዲዯር በመንግሥት የሚሰጥ ስጦታ አሇመሆኑ 

መታወቅ አሇበት፡፡ ከመሠረቱ በኅብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎና ትግሌ የሚረጋገጥ ጉዲይ ነው 

መሌካም አስተዲዯር፡፡ ሇመሌካም አስተዲዯር እውን መሆን ሰፊና ጥሌቅ ተሳትፎ 

ያስፈሌጋሌ፡፡ ሕዝብ ወዯ ኋሊ ከተመሇሰ የአመራሩ እዴሌ እየሰፋ መንገደ ይጠባሌ፡፡ 

ይህም ሆኖ መሌካም አስተዲዯር በማረጋገጥ ጉዲይ ፍጹም መሆን አይቻሌም፡፡ 

ሇዳሞክራሲያዊ ሥርዓትም ሆነ ሇነጻ ገበያ ሥርዓት ጀማሪዎች መሆናችንም ሉጤን 

ይገባዋሌ፡፡ እየተማርን ነው መሄዴ የምንችሇው፡፡  

እዚህ ጋ ነው እንግዱህ ከሞሊ ጎዯሌ በሚባሌ ዯረጃ የሀገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎችና የግለ 

ፕሬሶች የሚመጡት፡፡ እነዚህ ኃይልች ሁለን ታገኛሇህ ወይ ሁለን ታጣሇህ መርህ 

ከኒዮሉበራሌ ኃይልች ጋር እየሰሩ ቢሆንም ሁሇቱም በየፈርጃቸው ነጻ መሆናቸውን ግን 

ከመናገር ተቆጥበው አያውቁም፡፡ ተቃዋሚው በየስብሰባውና ኤምባሲው ምህዲር ጠበበ፣ 

የተወካዮች ምክር ቤት ወንበር እነሰን፣ ህገ መንግሥቱ ተጣሰ፣ የህግ የበሊይነት የሇም ሲለ 

በአንዴ ቃሌና ቋንቋ ያስተጋባለ፡፡ 
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አንዴ ሊይ ነው የምትሰሩት ሚናችሁን ሇዩ ሲባለ ነጻና ገሇሌተኛ መሆናቸውንና 

ስሇሀገራቸው ሇየብቻ እየሰሩ መሆኑን ይገሌጻለ፡፡ በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት ተመሳሳይ 

መግሇጫ ያወጣለ፣ ይጽፋለ፡፡ ሇገዥው ፓርቲ መሌካም ሥራ ሁሇቱም እውቅና አይሰጡም 

ንፉግ ናቸው፡፡ በህገ መንግሥቱ ሊይ በጥሌቅና በነጠሊ አንቀጾችም ሊይ ያሊቸው አቋምና 

ማብራሪያ ተመሳሳይ ነው፡፡ ኒዩ ሉበራለም ህገ መንግሥት ሇመሇወጥ ወይም መንግሥት 

ሇመገሌበጥ አብሯቸው በመስራት ሊይ ነው፡፡ በምርጫ 97ቱ የነበረውን የአውሮፓ ህብረት 

ያስታውሷሌ፡፡ አሁን ዯግሞ ሂውማን ራይትስ ዎች የጋምቤሊ ክሌሌ ኢንቨስትመንትና 

መንዯር ማሰባሰብ ከሰብዓዊ መብት ጥሰት እስከ ”ሩዝ የተቅማጥ መዴኃኒትነት” በዘሇቀ 

ፕሮፖጋንዲ ተራምዯዋሌ፡፡ ግን እነዚህ ኃይልች የተሇያዩ ቢመስለም የአንዴ ሣንቲም 

ሁሇት ገጽታዎች ናቸው፡፡ ሰበካቸው ፍሌሚያቸው ትግሊቸው ሁለ የጩኸትና የፀረ 

ዳሞክራቲክ መንገዴ ነው፡፡ የማያምኑበትን ህገ መንግሥት ከአጀንዲው ጋር ከተስተካከሇ 

ህገ መንግሥቱ ይከበር ሲለ ስሇህግ የበሊይነት ሉሰብኩ ይሞክራለ፡፡ ከአጀንዲቸው ጋር 

እስካሌተጣጣመ ዯግሞ ‹‹ህገ አራዊት›› ሲለ ህገ መንግሥቱ ሊይ ያፌዛለ፡፡ የእነዚህን 

ኃይልች የአንዴ ሣንቲም ሁሇት ገጽታ ከአዱስ አዴማስ የየካቲት 3 ቀን 2004 ዓ.ም 

እትም ማረጋገጥ ተችልኛሌ፡፡ 

በአራት ንዑሳን ርዕሶች በማጀብ ‹‹ተቃዋሚ ፓርቲ ሥሌጣን ይይዛሌ ብዬ አስባሇሁ›› 

በሚሌ ርዕስ የአንዴነት ፓርቲ ምክትሌ ሉቀ መንበርና የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

አባሌ የሆኑትን የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ በፊት ገጹ ይዞ የወጣው አዱስ አዴማስ ጋዜጣ 

ካቀረበሊቸው ጥያቄዎች መካከሌ ሁሇቱ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ነጻ አምዯኞች ነን የሚለ 

ጸሀፊዎችን እንዱሁም ፕሬሱን ሇመጠርጠር ምክንያት ሆነውኛሌ፡፡ 

የፓርሊማ አባሊት በእርስዎ አስተያየት ወይም ሇእርስዎ በሚሰነዘር መሌስ በተዯጋጋሚ 

ይስቃለ... የሚሇው ጥያቄና የአንዴነት አመራሮች መግሇጫ ስትሰጡ በአንዴ ዓይነት 

አባባሌ ነው እንዯዩኒፎርም፡፡ አንዲንድቹ ከእንግሉዝ ላበር ፓርቲ የተኮረጀ ነው ይሊለ፡፡ 

የሚሇው ሁሇተኛ ጥያቄ ቀሌቤን ገዝተውኛሌ፡፡ እነዚህን ጥያቄዎች አቶ ግርማ 

እንዯሚከተሇው መሌሰዋሌ፡፡  

‹‹በእኔ ጥያቄ አይመስሇኝም የሚስቁት ሆኖም ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በየስዴስት ወሩ አንዳ 

እየመጡ ቢያስቋቸው ምንም ክፋት የሇውም፡፡ የተመረጡት ሇመሳቅ ከሆነ እነሱ ናቸው 
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የሚያውቁት፡፡ እኔ እንዯምታዩኝ ቁጭ ብዬ የተመረጥኩበትን ዓሊማ ሰርቼ ነው 

የምወጣው፡፡›› ሇመጀመሪያው ጥያቄ የሰጡት ምሊሽ ነበር፡፡ 

ኤሉያስ ሰ እና የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ- አቤት ሲያገጣጥም!!  

‹... ከእንግሉዝ ላበር ፓርቲ የተሊከው አጋጣሚ ይሆናሌ እንጂ አስበን ያዯረግነው 

አይዯሇም፡፡ እኛ መኮረጅ አንፈራም አሪፍ ከሆነ ከኢህአዳግም እንኮርጃሇን፡፡ ኩረጃ መጥፎ 

የሚሆነው ትምህርት ቤት ነው፡፡›› የሚሇው ዯግሞ ሇሁሇተኛው ጥያቄ የሰጡት ምሊሽ 

ነው፡፡›› ነገሩ አሁን ነው የመጣው፡፡ በሁሇት ንዑሳን ርዕሶች በማጀብ ‹‹ፓርሊማው የኑሮ 

ውዴነት immunity አሇው እንዳ? በሚሌ ርዕስ ኤሉያስ የተባለት ቋሚ የአዱስ አዴማስ 

አምዯኛ በዚሁ በየካቲት 3 ቀን 2004 ዓ.ም እትም ሊይ ጽፈዋሌ፡፡ ሰሞኑን ጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ ያቀረቡትን የስዴስት ወራት የመንግሥት ሥራ አፈጻጸም ሪፖርት እና 

የፓርሊማውን ውይይት መሠረት በማዴረግ የተጻፈው የኤሉያስ  ሰ ጽሁፍ ሊይ አሁን 

አንዴ ነገር አየሁ፡፡ ‹‹የአመራር ፓርቲ ተወካዮች በፖሇቲካው ኮሜኒው ውስጥ የተሰጣቸው 

ሚና ፓርሊማውን በሳቅ ማጀብ ብቻ ነው እያሌኳችሁ ነው፡፡ እኔን ካሊመናችሁኝ ብቸኛው 

የተቃዋሚ ፓርቲ ተወካይ የሆኑት የተከበሩ አቶ ግርማ ስሇፓርሊማው ሳቅ ተጠይቀው 

የመሇሱትን እንዯማስረጃ አቀርባሇሁ›› ይለና ‹‹ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በየስዴስት ወሩ አንዳ 

እየመጡ ቢያስቋቸው ምንም ክፋት የሇውም፤ የተመረጡት ሇማሳቅ ከሆነ…እንዯምታዩኝ 

እኔ ቁጭ ብዬ የተመረጥኩበትን ዓሊማ ሰርቼ ነው የምወጣው›› የሚሌ ማስረጃቸውን ጸሀፊው 

አቀረቡ፡፡ ሇመሆኑ የተከበሩ አቶ ግርማ ይህን ያለት እርስዎ አቶ ግርማ ብሇዋሌ ባለበት 

ቀን በወጣ የአዱስ አዴማስ እትም ሊይ መሆኑን የማናውቅ መስልት ይሆን? ወይስ በአንዴ 

ጋዜጣ ሊይ በተመሳሳይ ቀን በወጣ ህትመት ሊይ አንዲችሁ ሇአንዲችሁ ማስረጃ ሆናችሁ 

የቀረባችሁት መንገዴ ከምን የመጣ ይመስልታሌ? በዚህ ብቻ ቢያበቁ ጥሩ፡፡ ስሇ ኩረጃ 

የተከበሩ አቶ ግርማ የተናገሩትን እና በዚያው ጋዜጣ ሊይ ያየነውን እርስዎ ከሰሞኑ አቶ 

ግርማ በአንዴ ጋዜጣ ሊይ እንዯተናገሩት ብሇው ቃሌ በቃሌ መጻፍዎስ? ምንጩ ምን 

ይሆን? አቶ ግርማ ያለት የኩረጃ አሪፍነት እኮ እንዱህ ዓይነቱን አይዯሇም፡፡ ይኼ 

ማታሇሌ፤ በአንባቢ ሊይ መዘባበት ነው፡፡ ሇነገሩ እናንተ የአንዴ ሣንቲም ገጽታዎች 

ስሇመሆናችሁ እኛ እንዯምናውቅ እርስዎም የተረደ ይመስሇኛሌ፡፡ በጽሁፍዎ መግቢያ 

አካባቢ ሇተቃዋሚና ገዢው ፓርቲ ምክር ቢጤ ጣሌ አዴርገው ሳይጠየቁ በቅንፍ ‹‹እኔ 

ከሁሇቱም ጎራ አይዯሇሁም›› ሲለ ነው እራሱን ያሊመነ እንዱለ የነቃሁብዎት፡፡ እናንተ 
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ማሇት እንግዱህ እንዱህ ናችሁ፡፡ ሲሻችሁ ተቃዋሚ ፓርቲ ሲያሻችሁ ጋዜጠኛ/አምዯኛ፡፡ 

ይህ መሆኑ ሇኔ አሌገረመኝም፡፡ እንዱህ ዓይነት ስህተት በምንም ምክንያት በአጋጣሚ 

እንዯማይፈጠር ይታወቃሌ፡፡ ሆኖም ይህን ኦዱት ሇማዴረግ ጋዜጠኛ መሆን 

አይጠይቅም፡፡ የትኛውም አንባቢ በግሌጽ አይቶ እንዯ አንባቢ ማረም ይቻሇዋሌ፡፡ 

የአዴማስ ኤዱቶሪያሌ ቀዯም ብዬ እንዯጠቀስኩት በዜሮ ዴምር ፖሇቲካ ከእነዚህ ኃይልች 

ጋር የተጋመዯ በመሆኑ አይቶ እንዲሊየ ዘልታሌ፡፡ ይሄ ተቃውሞ አይዯሇም፤ አንባቢን 

መናቅ ነው፡፡ ዯንበኛን ማሸሽ ነው፡፡  

ኤሉያስ ሰ አቶ ግርማ ሰይፉ የተከበሩ የተባለት በፓርሊማው መሆኑንና የሕዝብ ውክሌና 

ስሊሊቸው መሆኑን በመዘንጋትና እሳቸው በግሌ የሰጧቸው ክብር የሆነ መስሎቸው የተከበሩ 

ሲለ አቶ ግርማ የሰጡትን የምክር ቤት ሞገስ ሇመሊው የፓርሊማ አባሌ ይነፍጋለ፡፡ 

ነፍገው ብቻ አያበቁም፤ ይዘሌፋለም፡፡ ኤሉያስ ሰ እራስዎ በራስዎ ጊዜ ማንነትዎን 

አጋሌጠዋሌ፡፡ አሊዛር ኬሞ በሰራው ፋይሌ መጋሇጡ አስዯንብሮት ጠፍቷሌ፡፡ እርስዎ 

እንዲይጠፋ አዯራ፡፡ እንዱህ እያዯረጉ ማንነታችሁን ይንገሩን፡፡ የዳሞክራሲያችንና 

የሌማታችን ፀር የሆነውን ክፍሌ ብናውቅ ይጠቅመናሌ፡፡ የፍሌሚያን አቅጣጫ 

እንሇይበታሇን፡፡  

ስሇህገ መንግሥቱ በመሰሊቸው ቀን ወዲጅ መስሇው የሚዘምሩት የተከበሩት አቶ ግርማ 

ሰይፉ እንዯ አስፈሊጊነቱ ህገ መንግሥቱን እንዯሚጠቀሙ እንጂ ሇህገ መንግሥቱ ከበሬታ 

የላሊቸው እንዯሆነ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ በተጋሇጡበት ማግስት እርስዎ ዯግሞ አሊዋቂ ሰሚ 

ሆነው አጋሌጠው ሰጧቸው፡፡ 

የተከበሩት ፀሃፊና የምክር ቤት አባሌ እናንተ በፓርሊማ ያሊችሁ ወንበር አንዴ በመቶም 

ሆነ 41 በመቶ ሇእኛ ሳይሆን በፖሇቲካ ሳይንስ መርሆም ሌዩነት የሇውም፡፡ በርግጥ 

ከመከራከርና በፓርሊማ ብዙ ሰዓት ከማግኘት አኳያ ሉጠቅማችሁ ይችሌ ይሆናሌ፡፡ ሇእኛ 

እንዯዜጋ የሚጠቅመን አጠቃሊዩ የመዴብሇ ፓርቲ ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታውን 

የተመሇከተው ነው፡፡ የእኛ የፓርሊማ ክርክር ሁሇት በማይገናኙ የፖሇቲካ ኃይልች 

መካከሌ የሚዯረግ ነው፡፡ ቢያንስ የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የህጎች ሁለ የበሊይ 

የሆነውን ህገ መንግሥት ከመቀበሌ ይጀምራሌ፡፡ ይህ ባሌሆነበት ሁኔታ የተቃዋሚው 

ወንበር አንዴ በመቶ ሆነ 40 በመቶ ሇሌማታችንም ሆነ ሇዳሞክራሲያዊ ሥርዓት 
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ግንባታችን ፋይዲ የሇውም፡፡ መንገዲችሁ ሁለ እንዯሚንሸዋሸው ፀናዴሌ ነው፡፡ 

ይብሊኝሊችሁ፡፡             


