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”ሆዴ ሲያውቅ…” 
ረዱ ከአራዲ  

 

መዴረክ አሁን ሊይ በአባሊቱ አዱስ የነውጥ ስሌት በአገር ውስጥና በውጭ 

ሚዱያዎች ስሙ ተዯጋግሞ ከመነሳቱ ውጭ የፈጠረው አዱስ የፖሇቲካ አስተሳሰብም 

ይሁን የተረጋጋ ፖሇቲካ እንዱኖር እያዯረገ ያሇው ምንም አይነት እንቅስቃሴ 

የሇም፡፡ በእርግጥ አዱስ ሉባሌ የሚችሇው የሰማይና የምዴርን ያህሌ ርቀት ያሊቸው 

አስተሳሰብ ባሇቤት የሆኑ አባሊት ማሰባሰቡ ነው ፡፡እነዚህ ሃይልችም ከዚህ በፊት 

በተናጠሌ ሲተገብሩት የነበረውን አፍራሽ ፖሇቲካዊ ተግባራቸውን አጠናክረው 

ሇመቀጠሌ በማሰብ የተሇያዩ ፓርቲዎችና ግሇሰቦች ስብስብን አቀናጅቶ አመራሮቹን 

ይፋ ማዴረጉ ነው ፡፡ 

 

በቅዴሚያ የወቅቱ የመዴረኩ ሉቀመንበር ተዯርገው የተቀመጡትን ድ/ር  መራራ 

ጉዱናን  እንኳን ብናይ ከዚህ በፊት ከነበራቸው የግሇሰቡ ባህሪና ፖሇቲካዊ  

ፍሊጏት አንፃር ተነስተን የቀጣይ የመዴረኩን አሊማ ምን እንዯሆነ መረዲት 

እንችሊሇን፡፡ ግሇሰቡን ከዚህ በፊት የምናውቃቸው ሇአገር ጥቅም በመቆርቆር 

በሚያነሱት አማራጭ የመፍትሄ ሃሳብ ሳይሆን በአገሪቱ ሊይ ያሌተረጋጋ ፖሇቲካዊ 

ሁኔታ እንዱፈጠር ሇማዴረግ በፀያፍና ባሌተገራ ግርዴፍ አነጋገራቸው በሚሰነዘሩት 

አለታዊ አስተያዬታቸው ነው፡፡ እንዱያውም ከዚህ ንግግራቸው አንዲንድቻችን 

የተገነዘብነው ሰውየው አሊቸው ከሚባሇው የትምህርት ዯረጃና ወክየዋሇሁ ከሚለት 

የህብረተሰብ ክፍሌ የሞራሌ እሴት በተቃረነ መሌኩ ከተናገሩ በኋሊ ማሰብ 

የሚጀምር መሆናቸውን ነው ፡፡ 

 

በተሇያየ ወቅት ሰውየው የሚያነሱት ሀሳቦች በአገራችን ያሌተረጋጋ የፖሇቲካ ሁኔታ 

የመፍጠር ፣ህብረተሰቡ ከረጅም ጊዜ የትግሌ ውጤት በኋሊ ያገኘውን ሰሊም፣ 

ዳሞክራሲ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እዴገት አዯጋ ሊይ የመጣሌና ሁከትና አመፅን 

የማራገብ አሊማ ያሊቸው ናቸው ፡፡ ይህን ዯግሞ ማንም መስካሪ ሳያሻን በአንዴ 

ወቅት በአንዴ የግሌ ጋዜጣ ሊይ ግሇሰቡ እራሳቸው በምርጫ 97 ሲከተለት 
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የነበረውነ ፀረ ህገ - መንግስታዊ እንቅስቃሴ በአንዯበታቸው መመስክር መቻሊቸውን 

መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ በአጠቃሊይ ሰውየው አሊማቸው ይችን አገር በበጎ ሇመሇወጥ 

ሳይሆን ከዚህ በፊት ሳይወራረዴ የቀረ የዯም መፈሰስና የእርስ በእርስ መተሊሇቅ 

እውን ሇማዴረግ ማሇም ብቻ ነው፡፡ በዚህም ባህሪያቸው በአሁኑ ወቅት ዴምፁን 

ሰጥቶ የመረጣቸው የአካባቢያቸው ህዝብ እንኳን በሰውየው ዴርጊትና ሁኔታ 

እያፈረባቸው መሆኑን ሇመግሇፅ ተገዶሌ፡፡ 

 

እንግዱህ እነዚህ ሁለ የሰውየው እውነታዎች ናቸው ከህብረተሰቡ ጋር 

ሉያቆራርጧቸው የቻለት፡፡ በላሊ በኩሌ ካሇው እውነታ በመነሳት ድክተር መራራ 

መዴረክ በተባሇው ፓርቲ ወስጥ ምንም ሉያስመርጥ የሚችሌ ጥንካሬ ሳይኖራቸው 

የስብስቡ ሉቀመንበር ተዯርገው መመረጣቸው ከዚህ ቀዯሙ በሚያራምደት የነውጥ  

አቋም ክፉኛ የተሇከፉ የፓርቲው አባሊት መበራከታቸውን የሚያሳይ ነው ፡፡ይህም 

መዴረኩ ተመሳሳይ አሊማን ወዯፊትም በተጠናከረ አኳኋን ሇመቀጠሌ ያሰበ መሆኑ 

በግሌፅ ሇማሳየት ያስችሊሌ፡፡ 

 

መዴረክ የአገራችንን ዳሞክራሲያዊ ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እዴገት ሇማስቀጠሌ  

የተዘጋጀ ስበስብ ቢሆን ኖሮ ሉከተሇው የሚገባው መስመር በተግባር እየታየ ካሇው 

የተሇየ መሆን ይገባዋሌ፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ የመዴረክ ስብስብ ሇህዝብ ግሌፅ 

ተዯርጏ ሉቀርብሇት ይገባሌ፡፡ በተቃራኒው ግን ምርጫ 2ዏ02 እየቀረበ ባሇበት 

በምርጫ ታሳቢ የተፈጠረው መዴረክ በብዙ ጉዲዬች ሊይ ሇማንም ግሌፅ ባሌሆነ 

መሌኩ የትርምስና የግርግር መናኸሪያ መሆን ጀምሯሌ፡፡ የህዝብ ውክሌና ሉሸከም 

የተዘጋጀ የፖሇቲካ አዯረጃጀት መሆኑ ቀርቆ በአገራችን ህዝብ ሊይ የዘመተ የጠሊት 

ኃይሌ ወዯ መምሰሌ እየተሸጋገረ መጥቷሌ፡፡ ሇዚህ ማሳያ የሚሆነው የመዴረኩ 

ሉቀመንበር ከአንዴ የተቃዋሚ ሬዱዮ ጣቢያ ጋር ያዯረጉትን ቃሇ ምሌሌስ 

ብንመሇከት እንዯ አመራርነታቸውና የስብስባቸውን አዱስነት አስመሌክቶ ሇህዝቡ 

ብዙ ማሇትና ማሳወቅ ሲገባቸው እንዱያው የተሇመዯውን የሰውየውን የዘወትር 

የስዴብና የዘሇፋ ንግግር ብቻ ነው ሌናዯምጥ የቻሌነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ጠያቂው 

የሚፈሌገውን እንዱናገሩና የራሱን ተሌእኮ ሇመወጣት ያዯረገው ሙከራ በድ/ር 

መራራ ሊይ ሙለ በሙለ ተሳክቶሇት በሚፈሌገው መሌኩ ተጠቅሞባቸው 
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አሌፏሌ፡፡ ይህ የሚያሳየው ዯግሞ ሰውየው የህዝብና የአገር ጉዲይ 

እንዯማያስጨንቃቸውና በተገኘ አጋጣሚ ሁለ የአፍራሽነት ተሌእኮን ሇመተግበር 

መዘጋጀታቸውን ነው፡፡ 

 

ድ/ር መራራ ጉዱናን በምንም ጉዲይ ሊይ በዴፍረት ከመናገር እንዯማይቦዝኑ 

በመረዲት መዴረክ መሪው አዴርጏ መርጧቸዋሌ፡፡ በዴፍረት የመናገራቸው 

ሚስጥር የሰውየው የማስተዋሌ ችልታቸው ሳይሆን ከግሌ ጥቅምና ስሌጣን ባሻገር 

የአገር ጉዲይ በእሳቸው ዘንዴ የተሰጠው ቦታ እንዯላሇ ከራሳቸው አንዯበት ሌንረዲ 

እንችሊሇን፡፡ ሇምሳላ በአንዴ ወቅት በሪፖርተር ጋዜጣ ሊይ ምርጫ 97ን 

አስመሌክቶ ህገ ወጥ መንገዴን መከተሊቸውን በዴፍረት ሇህዝብ ይፋ አዴርገዋሌ፡፡ 

ይህን አፍራሽ መንገዴ መከተሊቸው ሳያሳፍራቸው በየሚዴያው በሌበ ሙለነት 

እየገሇፁት መገኘታቸው በተቃራኒው በሰሊም ወዲደ የኢትዮጵያ ህዝብ ዘንዴ 

ትዝብት ሊይ ጥሎቸዋሌ ፡፡ በዚህ መሌኩ የምናውቃቸውን ግሇሰብ ነው እንግዱህ 

መዴረክ መሪው አዴርጏ የመረጣቸው፡፡ 

 

በእርግጥ ሰውየውን በትክክሌ ከተረዲናቸው ያሎቸው የባህሪ መገሇጫዎች በቀጣይ 

በአገራችን ሰሊማዊ የፖሇቲካ ትግሌ ውስጥ ተቀባይነት የላሊቸው ናቸው፡፡ 

በተቃራኒው ይህ ባህሪይ ግን የአመፅና የጥፋት መንገዴን መከተሌ ሇፈሇገ አፍራሽ 

ኃይሌ ተመራጭ ሆኖ ተገኝቷሌ ፡፡ ሇዚህ አፍራሽ ተግባራቸው ዯግሞ  መዴረክም 

ሉቀመንበሩ አዴርጎ በመምረጥ ሰውየውን እየተጠቀመባቸው ነው፡፡ በዚህም 

የመዴረክን የአመራር አባሊት አሰሊሇፍ ተገንዝቦ ስሇመዴረክ ቀጣይ ጉዞ መገመት 

ነብይ መሆንን የማይጠይቅ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ 

 

የስምንት ፓርቲዎችና የሁሇት ግሇሰቦች ስብስብ መሆኑ የሚነገርሇት መዴረክም 

ይሁን በተናጠሌ ፓርቲዎቹ የሚከተለት የፖሇቲካ ፍሌስፍና ሇህዝብ ግሌፅ 

ካሇመሆኑ በተጨማሪ የአመራሮቻቸው ግራ የሚያጋባና የተዘበራረቀ አቋም 

ተዯማምሮ ግሌፅነት የተፈጠረበት ሁኔታ የሇም ፡፡ ይሌቁንም የመዴረክ መቋቋም 

እስካሁን የነበረውን የአገራችንን የፖሇቲካ ስነ ምህዲር እንዲሰፋው አመራሮቻቸው 
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በዴፍረት የሚናገሩበትንና ሇራሳቸው የሚሰጡትን ምስክርነት ትተን ዲኝነቱን 

ሇህዝብ ከተውነው እውነታው ላሊ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡  

 

በቀጣዩ ምርጫ ስነ - ምግባር ዯንብ ሊይ እየተዯረገ ያሇው ውይይት ከመዴረክ 

ውጭ በሰሊም እየተከናወነ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በላሊ በኩሌ መዴረክ በዚህ ውይይት 

ሊሇመሳተፍ መወሰኑ በቀጣይም ቢሆን ምርጫውን በሰሊም እንዱካሄዴ የራሱን እገዛ 

ሊሇማዴረግ መወሰኑን የሚያሳይ ነው፡፡  

 

መዴረክ የትኛውንም ይሁን የተሻሇ የፖሇቲካ አስተሳሰብ ያራምዴ በዚህች አገር 

እስካሇ ዴረስ ወዯ ስሌጣን ሉመጣ የሚችሇው በሰሊማዊና ዱሞክራሲያዊ ምርጫ 

መሳተፍ ሲችሌ ብቻ ነው፡፡ መዴረክ በምርጫ አሸናፊ ሇመሆን የተሰባሰበ መሆኑን 

እየገሇፀ ባሇበት ሁኔታ መጪው  ምርጫ ሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ ሇማዴረግ 

በሚካሄዴ ውይይት ሊይ ረግጦ መውጣቱና ሊሇመሳተፍ መወሰኑ  ሇአገራችን 

የዳሞክራሲ ሂዯት መጏሌበት ያሇውን ንቀት ያሳያሌ፡፡በሰሊማዊ መንገዴ በሚካሄዴ 

ምርጫ በሚገኝ ውጤትም ሊሇመገዛት መፈሇጉን ያሳያሌ፡፡  

 

የመዴረክና የአባሌ ፓርቲዎች ዴራማ በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይዯሇም፡፡ መዴረክ 

በምርጫ ስነ ምግባር ዯንብ ሊይ ሊሇመሳተፍ አቋም ቢወስዴም በተናጠሌ በውስጡ 

ያለ ፓርቲዎች ወዯ ዴርዴር ሇመምጣት መሞከሪቸው የመዴረክን ያሌጠራ 

መስመር በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ በላሊ በኩሌ እንዱሁ በፓርቲዎች መካከሇ የሚዯረገውን 

የጋራ ዴርዴር ባሌተሳተፉበት ሁኔታ የቀጣዩን ምርጫ አስመሌክቶ በመዴረክ 

ውስጥ የታቀፉ አንዲንዴ ፓርቲዎተ ከዯጋፊዎቻቸው ጋር እያዯረጉ ያለት ውይይት 

ሉታይ የሚገባው በበጏ ነው፡፡ ነገር ግን ምርጫው ሰሊማዊ እንዱሆን ሇማስቻሌ 

ከዯጋፊዎቻቸው ጋር ያዯረጉትን ውይይት ከላልች ፓርቲዎች ጋር ሇማዴረግ 

አሇመፍቀዲቸው በአገሪቱ ሊይ ተቋማዊ አሰራሮች ተዘርግተው የበኩሊቸውን 

አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱና ላልች ህገ ወጥ መንገድች እንዱከፈቱ ካሊቸው ፍሊጏት 

ጋር የሚያያዝ ነው፡፡ 
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የተሇያየ አሰሊሇፍን ተግባራዊ በማዴረግ እየተገበሩ ያለት ግራ የማጋባት አካሔዴ 

በህዝቡ ዘንዴ ሉፈጥር የሚችሇው ብዥታ ሇአገር የማይጠቅም ነው፡፡ ቀጣዩን 

ምርጫ ሰሊማዊ ሇማዴረግ በጋራ እንዯ ፓርቲ እንዱዯራዯሩ ሲጠየቁ በራቸውን ዝግ 

ማዴረጋቸው ሉታይ የሚገባው ምርጫውን  ሰሊማዊ እንዲይሆን ሇማዴረግ ከማሰብ 

አንፃር ነው፡፡ ይህን እያዯረጉ ባለበት ሁኔታ ከዯጋፊዎቻቸው ጋር ምርጫውን 

አስመሌክቶ አያዯረጉ ያለት ውይይትም ሇጥፋታቸው ማስተባበያ እንዱረዲቸውና 

ርካሽ የህዝብ ተወዲጅነትን ሇማግኘት ሲባሌ ነው፡፡ ሇምሳላ ድ/ር መራራ ጉዱና 

ከተናገሩት ብንነሳ ‹‹ መንግስት እኔን ቢያስር የሚከተሇውን ያውቃሌ›› ብሇው 

መናገራቸው ህዝብን ሇምን አሊማ ሇማነሳሳት በማቀዴ መሆኑን በግሌፅ 

ያሳየናሌ፡፡”ሆዴ ሲያውቅ ድሮ ማታ” እንዱለ ይህ ንግግር ሰውየው ከተናገሩ በሁዋሊ 

የሚያስቡ በመሆናቸው የአመፅና የሁከት ቀስቃሽ ንግግራቸው የህግ ተጠያቂነትን 

ያመጣብኛሌ ከሚሌ ፍርሃት ጋር ይያያዝ ይሆናሌ እንጂ  የህዝብ ዴጋፍ እንኳን 

እንዯላሊቸው ጠንቅቀው ያውቁታሌ ፡፡ 

 

በመጨረሻ ሇማጠቃሇሌ አንዱረዲኝ ማንሳት የምፈሌገው ከምርጫ 97 ጋር 

ተያይዘው የተነሱ ጉዲዮችን ነው፡፡ ምርጫ 97 ሇአገራችን የዳሞክራሲ ሂዯት አዱስ 

ምእራፍ ከፋች መሆኑን አሳይቶን አሌፏሌ፡፡ ህዝቡ  ከዚያ ብዙ ትምህርት 

የወሰዯበትም አጋጣሚ ቀሊሌ የሚባሌ አይዯሇም፡፡ መሊው ህዝብ በምርጫ ተሳታፊ 

የሆነበት ሁኔታ የሚያሳየው ህዝቡ ሇአገሩ ሇውጥ ምን ያህሌ ኃሊፊነት የሚሰማው 

እንዯሆነ ያሳየ ሲሆን በተቃራኒው ከምርጫው ማግስት በጥፋት ኃይልች ጠንሳሽነት 

በተቀሰቀሰ ህገ ወጥ እንቅስቃሴ ያሇ አግባብ የተከፈሇው መሰዋእትነት ሇህዝቡ 

አስተምሮ ያሇፈው ትምህርት ቀጣይ ከተመሳሳይ ስህተት እንዱቆጠብ አዴርጎታሌ፡፡ 

ስሇዚህ በአገራችን ተቀባይነት ሉኖረው የሚችሇው አካሄዴ በሰሊማዊ መንገዴ 

የሚዯረግ የምርጫ ሂዯት እንጂ በአቋራጭ ወዯ ስሌጣን የሚያወጣ የአመፅ መንገዴ 

ዝግ ከመሆኑም በተጨማሪ እስከ መጨረሻው ከህዝብ የሚያቆራርጥ ተግባርም 

ጭምር ይሆናሌ፡፡  


