ከቅዠት ውጡ
ፊሉጶስ /ከካዛንችስ/
ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲ መሪዎች ከ85 በመቶ በሊይ የሚሆነውን የኢትዮጵያ አርሶ አዯር
መሬት እንዱሸጥ እንዱሇወጥ አዯርጋሇሁና ምረጠኝ የሚሌ አቋም እንዯአማራጭ
አቅርበውሇት ሇሥሌጣን እንዱያበቃቸው ነበር የምርጫ ቅስቀሳቸውን ሲያካሂደ
የነበሩት፡፡ ይህም ከአንዴ ሄክታር ባሌበሇጠ መሬት ሊይ ኑሮውን የመሠረተውን፣ ከግብርና
ውጪ መተዲዯር የሚያስችሇው ላሊ ተያያዥ ሙያ የላሇውን፣ በይዞታው ሥር ያሇችውን
መሬት ቢሸጥና ቢፇናቃሌ ላሊ ምንም የኑሮ አማራጭ የላሇውን ብዙሀኑን አርሶ አዯር
ህይወት የሚታዯግ ሳይሆን ወዯ አዘቅት የሚከት የመከራከሪያ ነጥብ ነበር፡፡

ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በተሇይ በመሬት ጉዲይ ሊይ ሇያዙት አቋም ያስረዲሌኛሌ
ያለትን መከራከሪያ ሁለ አቅርበዋሌ፡፡ ‹‹አርሶ አዯሩ መሬቱን የመሸጥ የመሇወጥ መብቱ
ተከበረሇት ማሇት እንዱሸጥ ይገዯዲሌ ማሇት አይዯሇም፤ ክሌከሊው አርሶ አዯሩ መሬቱን
ሸጦ በላሊ ሥራ ሊይ መሰማራት ቢፇሌግ ይህን መብቱን አሳጥቶታሌ›› የሚሇው አንደ
የመከራከሪያቸው ነጥባቸው ነበር፡፡

ተቃዋሚዎች በሰፋፊ እርሻ ኢንቨስትመንት ሊይ መሰማራት ሇሚፇሌጉ ባሇሀብቶች
የመሬት አቅርቦት ዕዴሌን ይፇጥራሌ፣ ብጥስጣሽ እርሻ ያስከተሇውን የምርታማነት ችግር
ያቃሌሊሌ የሚሌ መከራከሪያ ነጥብም ነበራቸው፡፡

1

የሀገራችን ተጨባጭ እውነታ ግን ፍፁም ከዚህ የተሇየ ነው፡፡ ቀዯም ሲሌ በተቃዋሚዎች
የተገሇፀውን የአርሶ አዯሩን የኑሮ ሁኔታ ግምት ውስጥ ብናስገባ እንኳ መሬቱን ሸጦ በላሊ
አካባቢ በተሇየ ሙያ ሊይ በመሰማራት መኖር የሚችሌና የሚፇሌግ አርሶ አዯር ቢሆን
እንኳን፣ መሬቱን መሸጥ ሳያስፇሌገው እንዯሁኔታው በሚታዯስ ውሌ እስከ 3ዏ ዓመት
ሇሚዯርስ ጊዜ መሬቱን ሇማከራየት የሚያስችሌ የመሬት ፖሉሲ ተቀርፆ በሥራ ሊይ
እንዱውሌ ተዯርጓሌ፡፡

‹‹ሰፋፊ የእርሻ መሬት አቅርቦትን መፍጠርና የብጥስጣሽ እርሻን ችግር ማቃሇሌ የሚሇው

የተቃዋሚዎች መከራከሪያም፣ ሉያስተዲዴሩት የሚፇሌጉት አገር ሊይ ያሇውን፣ ማንም
በቀሊለ ሉያውቀው የሚችሇውን እውነታ ካሇመገንዘብ የመነጨ መሠረታዊ ስህተት ነው፡፡
እኔ እንዯሚመስሇኝ በቅዴሚያ በአርሶ አዯሩ ይዞታ ስር ያሇ በሺዎች ሄክታር የሚሇካ
ሇሰፋፊ እርሻ ሌማት የሚውሌ መሬት በግዥ ሇማግኘት፣ በመቶዎችና በሺዎች የሚቆጠሩ
ኩታ ገጠም መሬት ያሊቸው አርሶ አዯሮች በተመሳሳይ ጊዜ መሬታቸውን የመሸጥ
ተመሳሳይ ፍሊጎት እንዱኖራቸው የግዴ የሚሌ ይሆናሌ፡፡

ይህ በሆነ ታምራዊ ኃይሌ ካሌሆነ በስተቀር በየራሳቸው ጎጆ፣ በየራሳቸው
ስሜት/ሥነሌቦናዊ ሁኔታ/፣ ፍሊጎት፣ ራዕይ… ህይወታቸውን የሚመሩ ሚሉዬን
አርሶአዯሮች ይዞታቸውን ዲግም ሊያገኙት፤ በማያውቁት አካባቢ፣ በማያውቁትና
ሙያውና ሌምደ በላሊቸው የሥራ መስክ ሊይ ተሰማርተው የራሳቸውንና
የቤተሰቦቻቸውን ኑሮ ሇዘሇቄታው መምራት የሚያስችሌ አቅም ይኖራቸዋሌ ብል
መገመት ከጠቅሊሊ ህዝቡ 85 በመቶ የሚሆነውን ሇማሞኘት የተዯረገ ቂሌነት ነው፡፡
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ከዚህ በተጨማሪ አገሪቱ ካሊት ሇእርሻ ተስማሚ ከሆነው ሇም መሬት መካከሌ፣ እስካሁን
የሇማው አሥራ አምስት በመቶ እንኳን አይሞሊም፡፡ በሀገሪቱ በሰፋፊ እርሻ ሊይ
መሰማራት የሚፇሌጉ ባሇሀብቶች መሬት በተመጣጣኝ የሉዝ ዋጋ ማግኘትና ማሌማት
የሚችለበት ሰፊ እዴሌ የተፇጠረ በመሆኑ ባሇሀብቶች ይህን እዴሌ ሉጠቀሙበት፤
ተቃዋሚዎችም ይህን መሠረታዊ እውነት ሉረደት ይገባሌ፡፡

ላሊው ነጥብ ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ በመሠረታዊ የህገመንግሥቱ አንቀጾች ሊይ
የሚያቀርቡት ተቃውሞ ነው፡፡ ይህም የህገመንግሥቱ መነሻ የሆነውን የአገሪቱን ነባራዊ
ሁኔታ ካሇመገንዘብ፣ አሇያም በጭፍን ተቃውሞ እና በጥሊቻ ፖሇቲካ የተጋረዯ የሥርዓት
ሇውጥ ሇማምጣትና አገሪቷን ወዯቀዯምቱ የአምባገነኑ ሥርዓት ሇመመሇስ ካሇ ፍሊጏት
የመነጨ ፀረ ዱሞክራሲያዊ አቋም ነው፡፡

ሇዚህም በ1997 ምርጫ ሊይ ዋነኛ ተፎካካሪ ሆነው የቀረቡት የኢትዮጵያ ዳሞክራሲ
ኃይልች ህብረትና የቀዴሞው ቅንጅት ሇአንዴነትና ሇዳሞክራሲ ከዚያ በፊት ታይቶ
በማይታወቅ ሁኔታ የተሻሇ የክሌሌና የፌዳራሌ ም/ቤቶች መቀመጫ ማግኘት ቢችለም፣
የተሰጣቸውን የህዝብ ውክሌና መቀበሌ አሇመፇሇጋቸውና ከህዝብ ያፇነገጠ አቋም
መያዛቸው፤ ህገመንግሥታዊ ባሌሆነ መንገዴ የመንግሥት ሥርዓት ሇውጥ ሇማምጣት
ያሊቸውን ፅኑ ፍሊጏት ይመሇክታሌ፡፡ እንዱሁም ህብረት በመጨረሻው ሰዓት ሊይ
አዝማሚያውን አይቶ እንዯማያዛሌቀው ሲረዲ አቋሙን ቀይሮ ወዯ ህዝብ ተወካዮች
ም/ቤት ቢገባም፣ በተሇይ አዱስ አበባን ሙለ በሙለ የማስተዲዯር የህዝብን ውክሌና
አግኝቶ የነበረው የቀዴሞው ቅንጅት ይህን ከማዴረግ ይሌቅ የመረጠውን ህዝብ ዴምፅ
በአመፅ መሣሪያነት በመጠቀም በኃይሌ የሥርዓት ሇውጥ ሇማምጣት ያዯረገው ሙከራ
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ከሽፎበታሌ፡፡ እንዱሁም ህገመንግሥታዊ ሥርዓቱን በኃይሌ የማፍረስ ዓሊማና ተሌዕኮን
ከዲር ሇማዴረስ ጀምሮት የነበረው እንቅስቃሴ በቀሊለ የሚታይ አይዯሇም፡፡

የዚሁ የቀዴሞው ቅንጅት ከፍተኛ አመራር የነበሩት ድ/ር ብርሀኑ ነጋና አንዲንዴ ዋና ዋና
ተባባሪዎቻቸው ከተቀሩት አመራሮች ተሇይተው ወዯ ውጪ ኮብሌሇው የሥርዓት ሇውጥ
ሇማምጣት ተዯራጅተው በይፋ የትጥቅ ትግሌ ማወጀቸውም ሇዚሁ ፀረዱሞክራሲ
አቋማቸው ማረጋገጫ ነው፡፡

ይህ የጦርነት ምርጫቸው በሀገሪቱ ተዯራጅቶ ሇመታገሌ የሚያስችሌ ዱሞክራሲና
የመዯራጀት መብት ጠፍቶ ወይም በህገመንግሥቱ ሳይዯገፍ ቀርቶ ሳይሆን ከባህሪያቸው
የመነጨ መንግሥታዊ አቋማቸው ነፀብራቅ ነው፡፡

በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ የህገ መንግሥቱና የመንግሥት ሥሌጣን ባሇቤትና
ምንጭ መሆኑን ከመቼውም ጊዜ በሊይ ተገንዝቧሌ፡፡ በሂዯትም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ህገ
መንግሥታዊ ባሌሆነ ሥሌት የሥርዓት ሇውጥ የማምጣት ዝንባላ ያሊቸው መሆኑንም
ተረዴቷሌ፡፡ የማህበረሰብ እዴገትና የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ እውን የሚሆነው
ህዝቡ ራሱ በየወቅቱ የተዯረሰበትን ዕዴገት ቀጣይነት በማረጋገጥ ብቻ የመሆኑ እውነታም
በአሁኑ ወቅት ከህዝቡ የተሰወረ አይዯሇም፡፡ በላሊ አነጋገር የተዯረሰበትን የእዴገት ዯረጃ
እያፇረሱ ከዜሮ የመጀመር የዜሮ ዴምር ጨዋታ የትም እንዯማያዯርስ ያውቃሌ፡፡

4

በነዚህና መሰሌ ምክንያቶች ነው ህዝቡ በዘንዴሮው ምርጫ ሇዘብተኛ አቋም ያሊቸውን
ፅንፇኛ ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ዴምፁን የነፇጋቸውና
የሥርዓቱን ቀጣይነት በዴምፁ ያረጋገጠው፡፡

ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በህገ መንግሥቱ አንቀጾች ሊይ ያሊቸውን የከረረ ተቃውሞ
የምርጫ አጀንዲቸው በማዴረግ የሥርዓት ሇውጥ ሇማምጣት ይዘውት የነበረው አቋም
የህዝብን ዴምፅ ሉያስገኝሊቸው እንዲሌቻሇና ወዯፊትም ቢሆን እንዯማይችሌ በግሌጽ
ሉረደት ይገባሌ፡፡ በአጠቃሊይ በዘንዴሮው አራተኛ ዙር አገራዊ ምርጫ ሊይ በገዥው
ፓርቲ በሰፊ የዴምፅ ሌዩነት ሇመሸነፍ ያበቃቸው ዋነኛው ምክንያትም ይኸው ከሊይ
የተዘረዘረው ህገመንግሥታዊ ሥርዓቱን የመሇወጥ የተሳሳተ አካሄዲቸው ነው፡፡

በዘንዴሮው ምርጫ ያገኙት ዴምፅ የም/ቤት መቀመጫ ሇማግኘት
አሊስቻሊቸውም፡፡በመሆኑም ሇሽንፇታቸው መሸፇኛ የተሇያዩ አስተያየቶችን በማቅረብ
ሊይ ናቸው፡፡ በምርጫው ሂዯትና ወቅት ሲያቀርቡት የቆዩት፣ በአባልቻችን ሊይ እስር፣
ዴብዯባ፣ ወከባ… ተፇፀመ›› የሚሇውን ዓይነት ሀሰተኛ ውንጀሊ፤ ከምርጫው በኋሊም
‹‹ምርጫው ተጭበርብሯሌ››፣ ‹‹የመዴበሇ ፓርቲ ሥርዓት በኢትዮጵያ አብቅቶሇታሌ››

እና ‹‹በአዱስ መሌክ ሥራ ጀምረናሌ ›› የሚሌ ዓይነት የማስታወቂያ ስም ጋር የሚመሳሰሌ
ክስ እያስዯመጡን ያለት፡፡ የመዴረክ አመራር የሆኑት አቶ ስዬ አብርሀ በቅርቡ
ከጀርመን ዴምፅ ሬዱዮ የአማርኛ ፕሮግራም ጋር ባዯረጉት ቃሇ ምሌሌስ ያቀረቡት
ሀሳብም የዚሁ ሽንፇትን ሊሇመቀበሌ የሚዯረግ ‹‹ክስ›› አካሌ ነው፡፡
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በመሰረቱ በአንዴ አገር የፖሇቲካ ህይወት ውስጥ‹‹የመዴበሇ ፓርቲ ሥርዓት አሇ ወይንስ
የሇም?›› የሚሇው ጉዲይ የሚወሰነው በዘንዴሮው ምርጫ እንዯታየው አንዴ ፓርቲ እጅግ
ሰፊ በሆነ የዴምፅ ሌዩነት አሸንፎ ሥሌጣን የሚረከብበት ሁኔታ በመኖሩ ወይም ባሇመኖሩ
ብቻ አይዯሇም፡፡ የዚህ ዓይነት የምርጫ ውጤት በኢትዮጵያ ብቻ የታየ ሌዩና አዱስ
የታሪክ ክስተትም አይዯሇም፡፡ በላልች የመዴበሇ ፓርቲ ሥርዓት በሚከተለ አገሮችም
ታይቷሌ፡፡

በዚሁ በያዝነው ዓመት እንኳ በድሚኒካ ሪፐብሉክ በተካሄዯ ምርጫ የድሚኒካ ሠራተኞች
ፓርቲ ከ21 የምክር ቤት መቀመጫዎች 18ቱን ሲያሸንፍ፣ 3ቱን ተቃዋሚው የተባበሩት
ሠራተኞች ፓርቲ አግኝቷሌ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ በሲንጋፖር በተካሄዯ ምርጫም ሀገሪቱ
ከቅኝ ግዛት ከወጣችበት ጊዜ ጀምሮ ሥሌጣን ሊይ የቆየው አክሽን ፓርቲ ከ84 የም/ቤት
መቀመጫዎች 82ቱን በማግኘት አሸናፊ ሇመሆን በቅቷሌ፡፡

የመዴበሇ ፓርቲ ሥርዓት መኖር አሇመኖር መሠረታዊ መገሇጫ ዜጎች ባመኑበት
የፖሇቲካ አመሇካከት አንዴ ፖሇቲካ ፓርቲ አዯራጅተው ህጋዊ እውቅና ተሰጥቷቸው፣
አቋማቸውንና አመሇካከታቸውን በይፋ የማራመዴ፣ ሇመንግሥት ሥሌጣን የመፎካከር
መብታቸው በህገመንግሥት የተረጋገጠ መሆኑ ወይም አሇመሆኑ ነው፡፡ የኢትዮጵያ
ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በዘንዴሮው ምርጫ የምክር ቤት መቀመጫ ሇማግኘት
የሚያስችሌ ዴምፅ ማጣታቸው/በህዝቡ አሇመመረጣቸው/ እነዚህን በህገመንግሥቱ
የተረጋገጡ መብቶቻቸውን እና ነፃነታቸውን አሊሳጣቸውም፡፡ የህዝቡን ፍሊጎትና ጥቅም
ያገናዘበ አቋምና ፖሉሲ ይዘው ከቀረቡ፣ በቀጣዩ ምርጫ የተሻሇ ስኬት ወይም የማሸነፍ
ዕዴሌ ሉያገኙ ይችሊለ፡፡ ዕዴለ በእራሳቸው እጅ ውስጥ ነው ያሇው፡፡
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‹‹ህዝቡ እንዳት አንዴ ፓርቲ እንዱኖር ሉመርጥ ይችሊሌ? ይሄ ቧሌት ነው›› የሚሇውን

የአቶ ስዬ አስተያየት ከምርጫው ሂዯትና ውጤት ጋር አያይዘን ስናየው ትርጉም አሌባ
ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ ህጋዊ ሆነው የሚንቀሳቀሱ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሁለ ባሊቸው በህዝብ
ዴምፅ የመመረጥ እኩሌ ህገ መንግሥታዊ መብት መሠረት በውዴዴር ቀርበው ህዝቡ
ከእነዚህ ውስጥ አንዴን ፓርቲ በአብሊጫ ዴምፅ መረጠ እንጂ አገሪቱ አንዴ ፓርቲ ብቻ
ይኑራት ብል አሌመረጠም ወይም አሌወሰነም፡፡

በአጠቃሊይ ይነስም ይብዛ ተወዲዲሪ ፓርቲዎች ሁለ የየራሳቸውን የህዝብ ዴምፅ
አግኝተዋሌ፡፡ የአብዛኛውን መራጭ ዴምፅ ማግኘት አሇማግኘት ግን ላሊ ጉዲይ ነው፡፡
ሇሽንፇታቸው ላሊ ሰበብ ከመፇሇግ፣ ካለበት የፖሇቲካም ይሁን የቁም ቅዠት በአስቸኳይ
ወጥተው ነባራዊውን ዓሇም ቢመሇከቱ የበሇጠ ያዘሌቃቸዋሌ፡፡
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