
1 

 

የሶስት ምርጫዎች ወግ (ክፍል ሁለት) 

ዮናስ 03-06-15 

በክፍል አንድ ወጋችን የተመለከትናቸው ባለድርሻ አካላት ገዚው ፓርቲና በጥቅሉ የተቃውሞው ፖለቲካ ስብስቦች የነበሩ 
መሆኑ ይታወሳል፤ በዚህ ክፍል ደግሞ ጠለቅ ብለን በነጠላ የተቃሞ ስብስቡን እናያለን፤  በክፍል አንድ እንደቃኘነውና በሰሞኑ 
የፖለቲካ ገበያ አማካይነት በተግባርም እንዳየነው  አማራጭ ፖሊሲዎች ለሚጠብቀው ህዝብ የሰላማዊ ሰልፍ፤ የህዝባዊ 
ስብስባ፤ በሻማ ማብራት ትርኪ ሚርኪ ፖለቲካው ተወጥሮ የነበረው አንድነት  አሁን ደግሞ የገዛ ህገ ደንቡን ማክበር በተሳነው 
ትንሽ ስህተት  ተፍረክርኮ  ባለበት ሁኔታና በጥገኝነት ውሥጥ ሆኖ ሳለ በየጋዜጣው ላይ  የቂል ፉከራውን አለማቆሙ (ለህዝብ 
ተቆርቋሪነቱን ሳይሆን) የፓርቲው የፖለቲካ አስተሳሰብ ብስለት ደተረጃው ምን ያህል ከዜሮ በታች እንደሆነ ያመለክታል።    

እነዚህን ፓርቲዎች ወደኋላ መለስ ብለን ብናስታውስ ሁሉም በቤታቸው ዴሞክራሲን ማስፈን ተስኗቸው ሲባሉና በኋላም 
ገዢው ፓርቲ ላይ በማላከክ የሚገለጡልን ይሆናሉ፡፡ በሌላ በኩልም አማራጭ በምንሻ ሰዓት የ"አንወዳደርም"ን የዜሮ ድምር 
ፖለቲካ እንደ አማራጭ  በመውሰድም ይመሳሰላሉ፡፡ ኪራይ ሰብሳቢ ሃይሎች በሃይማኖት አስባብና ተያያዥ ጉዳዮች 
የሚፈጥሯቸውን ሁከቶችም እንደጥሩ አጋጣሚ በመውሰድ በሰላማዊ ሰልፍ ስም ከእነዚህ አክራሪ ሃይሎች ጋር 
በሚፈጽሟቸው ጋብቻዎችም ይገለጻሉ፡፡ ምን ይህ ብቻ የጠለፋ ጋብቻ ያልተቀደሰና ከፖለቲካዊ መርህ አንዲሁም ከህግ ውጪ 
መሆኑንም እየተናገርንና እያወቁት ጆሮአቸውን ደፍነው በዚሁ ባልተቀደሰው ጋብቻ ላይ የበላይነቱን ለመያዝ በሚያደርጉት 
የእርስ በእርስ መናቆርም ይታወሳሉ፡፡ በህግ የበላይነት ላይ ሲያላግጡና ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን ለአደጋ ለማጋለጥ 
በመፍጨርጨር ላይ ሳሉ የተያዙ ህገወጥ አካላትን ሁሉ ልክ አንደነ ቅንጅት የፓርቲያቸው አባል እንደሆኑ በማስወራትና 
በተመሳሳይ ዓለማ ላይ በተሰለፉ ፕሬሶች በማራገብም  መወጠራቸውን ስለመግለጣቸው በብዙ ማሳያዎች ማስታወስ 
ይቻላል፡፡ መሪና ተመሪው ሳይለዩም በእነዚህ አራጋቢ ፕሬሶቻቸውና በማህበራዊ ሚዲያዎች ሲጠላለዙና እርስ በእርሳቸው 
መግባባት ተስኗቸው፤ ቢያንስ ገመናቸውን እንኳ መሸፈን አቅቷቸው አደባባይ የወጡባቸውን በርካታ ሁነቶችም በማስታወስ 
አንዳቸው ከአንዳቸው የማይሻሉና አድሮ ቃሪያ የነበሩ መሆናቸውንም ማስታወስ አይከብድም፡፡ የዲሞክራሲ ተቋማት 
በሚባሉት የመንግስት መዋቅሮች ላይም ዘመቻ በመክፈት አማራጭ የጠየቃቸውን ህዝብ በተቋማቱ ላይ አመኔታ የማሳጣትን 
አማራጭም በተደጋጋሚ መሞከራቸውን በከሸፉት ሙከራዎችም ማስታወስ ይቻላል፡፡ ያም ሆኖ ግን እነዚህ ሁሉ 
ሙከራዎቻቸው ቢከሽፉም ቢያንስ እነርሱ እንደሚሹት ስልጣን መክሰራቸው ብቻ ሳይሆን፤ ጭርሱኑ በተወጠሩት ልክ 
እየተፍረከረኩ እና እየተፈረካከሱ ህዝቡን  አማራጭ በማሳጣት የሃገሪቱን ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ወደ ኋላ እንዳይወስዱት 
መተማመኛ ማጣታችን ግን ያሳስበናል፡፡   

የዘጠኙ ፓርቲዎች ትብብር በማለት በጥምረት ለመስራት በሰማያዊ አጋፋሪነት መሰባሰባቸው በራሱ መብትና በመርህ ደረጃም 
ለመድበለ ፓርቲ ሥርዓቱ መጎልበት ወሳኝ ድርሻ ያለው መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ግን ደግሞ ስብስቡ ፓርቲዎችን ለማስተዳደር 
ስልጣን ከተሰጠው አካል እውቅና ማግኘትና ለባለስልጣኑ ህግጋትም መገዛትን እንደሚጠይቀው አያጠራጥርም፡፡ በዚህ 
አግባብ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድን የዘጠኙ ፓርቲዎች ስብስብ  የእውቅና ሰርተፊኬት ባላገኘበት ሁኔታ (ያላገኘውም የምርጫ 
ቦርዱን ህግ ባልጠበቀ መንገድ መመስረታቸው መሆኑ በቦርዱ ይፋ ሆኗል፡፡)  በዘጠኙ ፓርዎች ስም ህገወጥ የሆነ ሰላማዊ 
ሰልፍን ሲያደራጅ የነበረው ሰማያዊ ከዘጠኙ ሳይፋታ ከሰሞኑ ደግሞ ከተፍረከረከው አንድነት ጋር ጫጉላ ቤት የመግባቱ ጉዳይ 
በትንንሽ ነገር የመወጠር ፖለቲካ መገለጫኑንም ሳምንት ሳይቆዩ ካደረጉት ፍቺ መገንዘብ ይቻላል።    

እየተዴረገ ባለው የልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት ላይ ሽብርተኝነት አደገኛ እንቅፋት እና የልማቱም ሆነ 
የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው መሰረት የሆነውን ሰላም ለማደፍረስ በማቆብቆብና በሙከራም ደረጃ ላይ ስለመሆኑ 
ተጨባጭ ማስረጃዎች እና ምልክቶች በማየቴ ድርጊቱን መቆጣጠር ያስችለኝ ዘንድ ህገ መንግስቱን መሰረት ያደረገ የፀረብሽር 
አዋጅ አስፈላጊ በመሆኑ አዋጁን ለማውጣት ተገድጃለሁ የሚልና ተገቢ የሆነ ማጠየቂያ የሚያቀርበው መንግስት ነው፤ 
የተቃውሞው ፖለቲካ ስብስቦችና የሽብርተኝነት የእንጀራ ልጅ የሆኑቱ አክራሪያን በተለይም ሰማያዊ እና ተወጥሮ ብዙም 
ሳይሰነብት የተፈረካከሰው አንድነት ደግሞ ሽብርተኝነት ለኢትዮጵያ ስጋት ባለመሆኑ አዋጁ አስፈላጊ አይደለም፤ ይልቁንም 
መንግስት አዋጁን የፈለገው የመናገርና የመፃፍ እንዲሁም የታቃውሞውን ፖለቲካ  ለማፈን  ነው የሚሉና መሰል ሃሳቦችን 
ያያዙ ወሬዎች በማራገብ ተጠምደው የነበሩ ቢሆንም የምትልሰው የላት የምትከናነበው አማራት፤ ሞኝ ቢያከብሩት የፈሩት 
ይመስለዋል፤ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ፤ ሰው መሳይ በሸንጎ፤ ሰው ቁመቱን አይቶ ደጃፉን ይሰራል፤ ከቁንጫ መላላጫ ፤ 
ጥንቸል እንደአንበሳ እጮሃለው ብላ ተሰንጥቃ ሞተች የሚሉትንና ግመል ሰርቆ አጎንብሶ መሄድ ያለመቻሉን ብሂልና ወግ 
አላወቁምና ተሰንጥቀው መሞታቸው የሚጠበቅ መሆኑ ሊሰመርበት የሚገባው ነጥብ ነው ።  



2 

 

ተቃዋሚዎቹም የሽብር ተግባርን እና የፀረሽብር እንቅስቃሴዎችን የፖለቲካቸው መሰላል በማድረግ ህዝብን አዘናግተው ለአደጋ 
እንዲጋለጥ ከማድረግ ይልቅ ለህዝብ ጠቃሚ ነው ብለው ያመኑትን የፖለቲካ ፕሮግራሞች የመፋጪያ መንገዳቸው ቢያደርጉ 
ኖሮ በትንንሽ ነገር እንዲህ ተሰንጥቀው ለመሞት ባልበቁ በነበር። ትልቁ ችግራቸውና በመድብለ ፓርቲ ስርዓት ውስጥ ልዩነትን 
የማይፈታ አድርጎ የመውሰድ ዝንባሌ “የኔ በጎ ነገር ይህ ነው” ከማለት ይልቅ “ያንተ ችግር ይህ ነው“ ማለትና “ከሁለታችንም 
በኩል ይህ ችግር አለብን“ ብሎ ያለማሰብ ችግር መሆኑን ወጋዊ ቅኝታችን በሚገባ አመላክቷል። ሰማያዊ እና አንድነት  
መንግስትን ለመጫን “ከጎረቤት መንደርደር አዲስ ነገር አይደለም“ ሲሉ ከግብአተ መሬታቸው አስቀድሞ በተደጋጋሚ ይናገሩ 
የነበረ መሆኑ ይታወሳል። መንደርደሩ በምን አግባብና ለምን አላማ? የሚሉና መሰል ጉዳዮች ከዚህም ጋር የሚነሳ መሆኑ 
እንደተጠበቀ ሆኖ “አዲስ አይደለም” ማለት ግን ትክክል ነው ማለት እንዳልሆነም እነዚህ ሃይሎች ሊገነዘቡና እራሳቸውን 
ሊፈትሹ  አስበው በነበር የከረረው ተበጥሶ ለዚህ ባላበቃቸውም ነበር። የውስጥ ተቃውሞ ከጎረቤት ባላጋራ ጋር እንዳይጠላለፍ  
ሌሎቹና በመሞት ዋዜማ ላይ የሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሊጠነቀቁና ክስረታቸውንም ከህዝብና ከሀገር ክህደት አያይዘው 
ለማወራረድ መሞከር ባለዕዳ እንደሚያደርጋቸው አውቀው ከወዲሁ ሊያስቡበት ይገባል። 

ቀበሮ ሰውን ማመን ቀብሮ ነው እንዳለችው መንግስትን ማመን ቀብሮ ነው የሚለው ብሂላችን እና የኖርንበት ተረታችን 
ከተቃዋሚዎቹ የተሳሳተና ፀረ-ዴሞክራሲያዊ የሆነ ፕሮፓጋንዳ ጋር ተዳምሮ የመንግስትን የፀረ-ሽብር እንቅስቃሴ ለመጠራጠር 
የሚዳዱ  ዜጎች መኖራቸውንም መንግስት ተገንዝቦ ስለጉዳዩ ተከታታይነት ያለው ትምህርት ለዜጎቹ መስጠት 
እንደሚኖርበትም በአጽንኦት ሊገነዘበውና በቶሎ ሊያከናውነው ይገባል።  

ታሪክ እንኳ ባይኖራቸው ለደንብ ያህል ታሪካዊ ዳራቸውን በሚገባ የተመለከትንላቸው ሠማያዊ እና አንድነት ሺህ ወረቀት 
የሚፈራረሙት  እምነታቸው ሲታመም ነውና በአህያ ቆዳ የተሰራ ግድግዳ ጅብ ሲጮህ ይፈርሳል እንዲሉ ጉዳያቸው በአማትና 
ምራት ሳይግባቡ መሬት በሚለው ብሂል ተደምድማል ፡፡ እርስ በእርስ አለመካባበርና አለመተሳሰብ ባህሪያቸው የሆነው 
አንድነት እና ሰማያዊ አንቃ ለአንቃ ቢደጋገፍ እዛው ዘፍ ብሂል ለመነጨውና በሚገባ በሶስት ምርጫዎች ወጋችን ላረጋገጥነው 
ውድቀታቸው  ሌላው ላይ ማላከክም የኖሩበትና የተካኑበት መሆኑን በተመለከተ ገዢው ፓርቲ አሁን እነሱ በሚሉትም ይሁን 
እርሱ በሚለው፣ በየትኛውም አግባብ ይምጣ ከእነርሱ ቢያንስ የተሻለ ሆኖ ሳለ በእርሱ ልክ ከመጐልበት ይልቅ መናቅና 
አሉባልታን አቋም ያደረጉ ፓርቲዎች መሆናቸውንም በዚህች ዓመት ከነበራቸው የነፍስ ወከፍ ታሪካቸው ብናይም ለሳምንቱም 
ሆነ ለቀናቱ በቆዩ ደግ ነው ማለታችን የፈሩት ይደርሳል ነውና ያልነው ሆነ፡፡ ውህደት በራሱ ግብ አይደለም፤ እኛ የተለየንና 
ከእነርሱ የተሻልን ነን፤ ሲሉ ለሚቀርቡላቸው የመተባበር ጥያቄዎች ሁሉ ከላይ በተመለከትነው አግባብ ሲያረክሱ የነበሩት 
የሠማያዊው “ሠማያዊ” ግለሠብ በአንድነት ሞት ጊዜ ድንገት ከመሬት ተነስተው “በመሠረቱ አንድነትና ሠማያዊ በአብዛኛው 
ፕሮግራሞቻቸው ላይ ልዩነት የላቸውም” ሲሉ ከክፍፍሉ ውህደቱ መፍጠኑን በተመለከተ ከጋዜጠኞች ለተነሳላቸው ጥያቄ 
መልስ መስጠታቸው፤ የመቼ መጣሽ ሙሽራ መቼ ቆረጠምሽ ሽንብራ ሃገርኛ ብሂል  ነበርና  ጉዳያቸው “መጫር ያበዛች ዶሮ 
የመታረጃዋን ቢላዋ ታወጣለች” በሚለውና ሁነኛ በሆነው ብሂል መደምደሙ  ሊሠመርበት የሚገባው ነጥብ ነው፡፡   

ጠንካራ ህብረት ለመፍጠር መጀመሪያ ጠንካራ ፓርቲዎች ሊኖር ግድ በሚልበት የፖለቲካ መርህ ውስጥ ሁለቱም በየፊናቸው 
በትንንሽ ድል በማበጥና በትንሽ ችግር በመፍረክረክ የሚገልጸውን ድክመት ተሸክመው መተባበራቸው የድክመታቸው መሸፈኛ 
እንጂ ሌላ ስለማይሆን ይህ ሽፋን ሲገለጥ ያለው እውነት ከላይ የተመለከተው ሁሉ በመሆኑም ሩቅ አሳቢነታቸው ቅርብ 
የሚያሳድራቸው የመሆኑን እውነታ አረጋግጦልናል፡፡ ይህ ደግሞ በቀሽም ሲሚንቶ ለተገነባው ቤት ተዋናይ እንደነበሩት 
ግንበኛና አናጢዎች የመኢአድና የአንድነትን ውህደት ግንበኛና አናጢ በመሆን ስለቀረበላቸው ዱልዱም ሚስማር፣ ጠማማ 
እንጨትና ቀሽም ሲሚንቶ ከመሞገት ይልቅ በጉልበትና በግርግር ብቻ ለማዋሃድና ለመገንባት በመዞር ላይ ከሚገኙ የፕሬስ 
ውጤቶች ማረጋገጥ ቢያንስ ‹‹ከካድሬ" ፍረጃ ያድነናል፡፡ በአናቱም አንባቢያንንም ሆነ በስሙ የሚማልበትን ህዝብም 
ከጥርጣሬ ይታደጋል፡፡ 

የ97ቱ ቅንጅት ከፍተኛ አመራር የነበሩት ፕ/ር መስፍን በወቅቱ ባይናገሩትም፣ ለቅንጅቱ መበታተን እና መፈረካከስ ምክንያቱ 
"ገዢው ፓርቲ ነው" ሲሉ ጣታቸውን ቀስረው የነበረ ቢሆንም፣ ቆይተው ሲገነዘቡና ሲረዱት የቅንጅቱ መፈረካከስ ምክንያቱ 
በቀሽም ሲሚንቶ  የተገነባ ስለሆነ መሆኑን ባለፈው ሰሞን ለሸገር ሬድዮ የጫወታ ፕሮግራም ሲናገሩ ተደምጠዋል፡፡ ልክ 
እንደእርሳቸው በዚያው ሰሞን ስለምርጫ 2007  በውህደት ሂደት ላይ የነበሩት መኢአድና አንድነት በአባሎቻቸውና ከፍተኛ 
እንደሆኑ በሚነገርላቸው አመራሮቻቸው የቀሽም ሲሚንቶዋ ነገር በ“ዶሮ በጋን” ብሂል ታጅባ  የመምጣቷን ነገር በግልፅ 
መናገራቸውም የወጋችን ጭብጥ ነው፤ ሲሚንቶውም ቀሽምና የፖለቲካ ሳይንሱ ከሚፈቅደው አግባብ ውጪ ነበርና 
መፈራረሳቸው እንደማይቀር በተተነበየው ልክ ሲሆን ደግሞ በ10 አመታቱ ቅኝታችን አግባብ የአብየን ወደ እምየ እንዲሉ 
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አበው ምክንያቱን ኢህአዴግ ላይ ከማላከክ ወደሁዋላ አለማለታቸው ከወጋችን አቅጣጫ አኳያ ሊሰመርበትና ሊታወስ 
የሚገባው መሰረታዊ ጉዳይ ነው።   

በተቃውሞው ጎራ በኩል ተቀራርቦ፣ ተባብሮና ተዋህዶ የመስራቱ ነገር እምብዛም ያልተለመደና  ያልተሳካ የመሆኑም መነሾ  
መሶብ ብናጣ አብረን በላን አይነት ሆኖ ነው የምንለው ውህደቱ እንደአንድ አደረጃጀትን የሚያጠነክር የፖለቲካ ስራ ሳይሆን፣ 
እንደግብ በመታየቱ ነው፡፡ በዚህ ሳያበቃም በተለይ በመኢአድ ቤት ውህደት ከፖለቲካ ጠቀሜታ አንፃር ሳይሆን ከምርጫ፤ 
ከግል ጥቅምና ዝና አንፃር የሚታይ መሆኑን የ10 አመታቱ ወጋችን በሚገባ አጠይቆልናል፡፡ ውህደት እንደ አንድ የለውጥ 
ማምለጫ ስልት ባለመታየቱ በህዝቡ ዘንድ በጉጉት የሚጠበቅ መሆኑ ባያጠራጥርም መጠላለፍና ሴራ  በብርቱ በሚያጠቃው 
መኢአድ ዘንድ በነገሰው ‹‹እኔ ብቻ አዋቂ እኔ ብቻ ንጉስ›› ከሚል ጨፍላቂ ስርዓት ጋር ሲደመር ግራ ማጋበቱ የማያጠያይቅ 
ይሆናል፡፡ በአጠቃላይም መኢአድን ምርጫን ግብ ካደረገ አስተሳሰብ አላቅቀው፣ የራሱ መነሻና መድረሻ ያለው ስልት የሚነድፉ 
መሪዎች የሚያስፈልጉት መሆኑ በሚገባ ተረጋግጣል፡፡ ለነገሩ መምራት የሚችሉ ግለሰቦች ለመምጣት ቢሞክሩም በጥርጣሬና 
በሴራ ፖለቲካ ተስተካካይ የሌላቸው ግለሰቦች እንዲርቁ የሚያደርጓቸው መሆኑም ወጋችን ያሳየን ሃቅ ነው፡፡ ውህደት ብቻ 
ሳይሆን ውህደቱን የሚመራ ብቁ መሪ ያስፈልጋል የምንለውም ምርጫ ተሞክሮ የሚሄድ ሳይሆን ከምርጫ በሻገርም 
ስለመድበለ ፓርቲ ስርአት መጎልበት መትጋት ተገቢና የሃገሪቱ የህልውና ጉዳይ ስለሆነም ጭምር ነው፡፡ 

መኢአድ ዛሬ ሳይሆን ምህዳሩ አልጋ በአልጋ በሆነበትና በተበንቦረቀቀበትም የምርጫ 97 የፖለቲካ አውድ ውስጥ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓተ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል አቋም ያልነበረው መሆኑን ለፍቅር የተኛውን ኢዴፓ ለጸብ 
ካረገዘው ታሪኩ በሚገባ ተረድተናል፡፡ ስለሆነም ጋንግስተሪዝም (ቦዘኔነት) ዋናው የተቃዋሚ ጎራ ችግር ቢሆን የማይገርመንና 
ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው፡፡ ቦዘኔዎች ዋና ተግባራቸው ስራ መስራት አይደለም፡፡ የሚሰሩትን እየተከታተሉ ማጥቃት 
እንጂ፡፡  . . . የሃሳብ ልዩነትን በውይይት ከመፍታት ይልቅ ማጥፋት የተለመደ ነው፡፡ በተቃዋሚው ጎራም አባራሪና ተባባሪ 
አለ፡፡ ‹‹የተቃዋሚዎች እናት አንድ ናት›› እንዲል አስራት አብርሃም፤ ፕ/ር መስፍን ወ/ማርያም እንዳሉት የሥላሴዎች 
እርግማን ይሆንን? አደህይቶ መግዛት፣ አጎሳቁሎ ተስፋ ማሳጣት፣ ባዶ ማድረግ፣ ጋንግስትሪዝም፡፡   

የመኢአድና መሰሎቹ ግብ ከላይ እንደገለፅኩት ዘለቄታዊ  ለውጥ በማምጣት የሚፈለገውን ዴሞክራሲ መገንባት አይደለም፡፡ 
ዘላቂነት ያለው የለውጥ ስሜትም ሆነ ስትራቴጂ ስለሌላቸው፣ በምርጫ ጊዜ ብቻ ብቅ ይሉና ‹‹ሲያቃጥል በማንኪያ ከበረደ 
በእጅ›› የምትል የጮሌ ስትራቴጂ በመያዝ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ የሚፈልጉት ናቸው፡፡ እነዚህ ሃይሎች ከረባት በማሳመር 
ምርጫ ማሸነፍ ይቻል ይመስል ‹‹የ2007ን ምርጫም መሞከር አለብን›› የሚሉቱ ናቸው፡፡ መሞከር ብሎ ትግል ግን ምን 
ይሆን?! ሰው የሚወዳደረው ለመሞከር ሳይሆን ለማሸነፍ ነው፡፡ የምርጫ ጊዜ ወፎች ግን ‹‹ኧረ እባካችሁ ህዝብና ሀገር 
መሞከሪያ አይደለም፤ ሲባሉ ያኮርፋሉ፤ ወይም አህያ የሌላቸው መሆኑን እያወቁም በቅሎዎቹን ወደመናቅ ያመራሉ፡፡ ያችኑ 
የሚውቋትን የሴራ ጨዋታ ከች ያደርጓታል፡፡ ያ የፈረደበት ምርጫ 97 ይጠቀስና ‹‹ስንት ዋጋ  ከፍለን፣ ደማችን ፈሶ፣ 
አጥንታችን ተከስክሶ . . . ›› የምትል ‹‹ፉከራ›› በማምጣት  ጉዞ ወደ ምርጫ ሙከራ ይሆናል፡፡ . . . ዳሩ ግን ከታሪክ መማር 
እንጂ በታሪክ መኖር አይቻልም፤ በታሪክ መስራት እንጂ በታሪክ ማሸነፍ አይቻልም፡፡ ማሸነፍ የሚቻለው ዛሬ ላይ አቅዶ፣ 
እቅዱን ወደተግባር ለውጦ ህዝብን አሳትፎ መጓዝ ሲቻል ብቻ ነው፡፡   

አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከምርጫ ባለፈ የምንመለከትና ስለመድበለ ፓርቲ የምናወራ ከሆነ በተቃዋሚ ጎራው 
የሚታየውን ፓርቲን እንደግል ንብረት የመመልከትን ዝንባሌ ማጥራት የሚያስፈልግ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ በትግል ውስጥ 
ዋጋ መክፈል ማለት ፓርቲውን እንደግል ንብረት ማድረግ ማለት አይደለም፡፡ . . . እኔ አይነኬ ነኝ›› የሚሉ አንዳንድ ግለሰቦች 
‹‹እኔ እንደዚህ፣ እንደዚህ አድርጌ በመሰረትኩት ፓርቲ . . . ›› የምትል መከራከሪያ ሲያቀርቡ ስለመሰማቱ ከመኢአድ በላይ 
ማሳያ አይኖረንም፡፡ ፓርቲ ውስጥና ፖለቲካ ውስጥ ‹‹እኔ›› የምትል የግለኝነት ሀሳብ መነሳት ከጀመረች፣ ህዝብና ሃገር 
ተዘንግቷል (ከመለስ ዜናዊ ልዩ መገለጫዎች መካከል አንዷ እችው “እኔ” የምትለዋ ቃል ስትሆን፣ ቃሏን ሲጠቀም 
አለመሰማቱና በተለይ የሚጠየፋት መሆኑ ነው) ማለት እንደሆነም ሊሰመርበት ይገባል፡፡ . . .  ማንም ሰው ከምርጫ ፖለቲካ 
አንጻር ማወቅ የሚገባው ወደ ኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ  የሚመጣው ሊሰጥ እንጂ ሊቀበል አለመሆኑን ነው፡፡  

ይህን ክፍል እናጠናቅቅ፤ የ10 አመታቱ ወጋችን ያረጋገጠልን ሁነኛ ሃቅ ቢኖር ተቃዋሚው በአጠቃላይ ከአፈጣጠሩ ጀምሮ 
በርካታ ችግሮች ያሉበት መሆኑን ነው፡፡ ላለፉት 23 ዓመታት ተቃዋሚው በተበታተነ አሰላላፍ  ምርጫን ብቸኛ ግብ አድርጎ 
ቆይቷል፡፡ ይህ አሰላለፍ ዘላቂነት ላለው ድልና የማይናድ የተቃውሞ ግንብ ለመገንባት አላስቻለውም፡፡ ግልፅ ራዕይና 
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ስትራቴጂ በማስቀመጥ፣  ተተኪ ፖለቲከኞችን በማፍራትና በውስጡ ተሰግስገው እንደ አሜባ የሚራቡትን ሰርጎ ገቦች 
ለማጥራት ከቶም አልተቻለውም፡፡ (ክፍል ሶስት ይቀጥላል።) 

  

    

 


