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በ2010ም ይሁን ከዚህ በኋሊ፡ መቼም ምርጫ ከተካሄዯ፡ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በኢህአዳግ መንግስትነት 

በሚካሄዴ ማናቸውም ምርጫ መሳተፍ ይገባቸዋሌን የሚሇውን ጥያቄ፡ “አዎ መሳተፍ አሇባቸው” ብቻ ሳይሆን “ያሇምንም 

ቅዴመ ሁኔታ መሳተፍ፡ መግባት አሇባቸው” ማሇቴ ብዙዎቻችሁን ሳያስገርም፡ ምናሌባትም ይሄ ሰው ምን ነካው? ጤነኛም 

አይዯሌ እንዳ ሳያሰኛችሁ አይቀርም። ይሄንን፡ ያሌኩትን፡ ያሌኩበትን ምክንያት ከመዘርዘሬ በፊት፡ ሇማነሳቸው ዋና ዋና 

ነጥቦቼ ግንዛቤ እንዱያስጨብጡሌኝና፡ የአዴማጮቼን ምናብ ሇመሰብሰብ አንዴ ሁሇት መሰረታዊ ነገሮችን አስቀዴሜ ግሌጽ 

ማዴረግ እፈሌጋሇሁኝ። 

አንዯኛ፡ በኢትዮጵያ ውስጥ፡ ሕወሀት/ኢህአዳግ ስሌጣን ከያዘ ግዜ ጀምሮ፡ ነጻና ፍትሀዊ ምርጫ አዴረጓሌ፡ ወዯፊትም 

ያዯርጋሌ፡ በኢትዮጵያ ውስጥም ነጻ ምርጫን ሉያስተማምኑ የሚችለ ነጻና ገሇሌተኛ ተቋማት ማሇትም ነጻ ምርጫ ቦርዴ 

ወይንም ነጻ ፍርዴቤት፡ አለ ብዬ አሊምንም። አሁን ባሇው ሁኔታ፡ ነገሮችን ወዯፊት ካሊሻሻሇ በስተቀር፡ ነጻና ተወዲዴረን 

የምናሸንፍበት ወይም የምንሸነፍበት የምርጫ ስርአት የሇም። ዋናው ትግሌም እነዚህን ነጻ ተቋማት መፍጠሩ ነው። ስሇዚህ 

ተቃዋሚዎች ወዯ ምርጫ መግባት አሇባቸው ስሌ፡ በሰፊው ዳሞክራሲን ሇማምጣት፡ በጠባቡ እነዚህን ነጻ ተቋማት 

ሇመፍጠር በምናዯርገው ትግሌ የተቃዋሚዎች ነጻ እንዲሌሆኑ በምናምናቸውም ተቋማት ውስጥ መታገሌ አስፈሊጊ ነው ብዬ 

ስሇማምንና፡ በላልችም ዝቅ ብዬ በምጠቅሳቸው ምክንያቶች እንጂ፡ ነጻ ምርጫን ተስፋ ከማዴረግ በመነጨ ምክንያት 

አይዯሇም። 

ሁሇተኛ፡ ተቃዋሚዎች ወዯምርጫ “ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ መግባት አሇባቸው” ስሌ፡ አሁን ያሇውን የምርጫ ህግና ጠቅሊሊ 

የፖሇቲካ ሁኔታ መሌካም እንዯሆነ ተቀብሇው፡ በእኩሌነት እንዯሚወዲዯሩ አምነው፡ ምንም ቅዴመ ሁኔታዎችን ሳያስቀምጡ 

ይግቡ ማሇቴ ሳይሆን፤ ትክክሇኛና ፍትሀዊ ምርጫ ሇማዴረግ መስተካከሌ ያሇባቸውን ነገሮች ያስቀምጡ፤ በምንም መሌኩ 

ግን አስቀዴመው እነዚህ የምናስቀምጣቸው ቅዴመ-ሁኔታዎች ካሌተስተካከለ ወዯ ምርጫ አንገባም የሚሌ መዯራዯሪያ 

አያስቀምጡ ሇማሇት ነው። በላሊ አነጋገር። ወዯ ምርጫ እንገባሇን፡ ወዯምርጫ የምነገባው ግን ምርጫው ፍትሀዊ ይሆናሌ፡ 

ነጻ የምርጫ ቦርዴ አሇ፡ ብንበዯሌ የምንከስበትና ፍትህ የሚሰጠን የምንተማመንበት ነጻ ፍርዴ ቤት አሇ ብሇን ሳይሆን፡ እነሱ 



የለም ብሇን፡ እነሱም አሇመነኖራቸውን ሇአሇም ሇማሳየትና፡ እነሱ በላለበት ሁኔታ ውስጥም ይሄንን ስርአት ሇማሸነፍ 

አንቦዝንም ብሇው ነው፡ ብሇው ይግቡ ሇማሇት ነው። 

ሶስተኛ ሰዎች የሚያዋጣቸውን የትግሌ መንገዴ የመምረጥ፡ ህዝብም ያንን የትግሌ ስሌት መከተሌ ወይም አሇመከተሌ መብት 

አሇው፡ ይሄ ተቃዋሚዎች የሚከተለትን መንገዴ ካሌወዯዯውም፡ ራሱ ህዝቡ ሉያስተምራቸው፡ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ  

መሌስ ሉሰጣቸው ይችሊሌ የሚሇው ግምቴም ይታወቅሌኝ። ይሄንንም ትንሽ ሌሞርዯውና፡ በግሌጽ ወይም በተዘዋዋሪ 

ስርአቱን የሚረዲ ወይም የሚያግዝ ወይንም የሚዯግፍ ስራ እስካሌሰሩ ዴረስ፡ ተቃዋሚዎች የመሰሊቸውን የትግሌ መንገዴ 

የመምረጥ መብታቸው የተጠበቀ ነው ከሚሌ ግምት ተነስቼ ነው። የዚህ ተቃራኒውና ግሌባጩ፡ ምንዴነው እሱ፡ 

ተቃዋሚዎች ወይም ማንኛውም በኢትዮጵያ ውስጥ ኢህአዳግን ሇመጣሌ የሚታገሌ ሀይሌ መከተሌ ያሇበት ወይም 

ያሇባቸው መንገዴ አንዴ ብቻ ነው ያሌን እሇት፡ በምርጫ የማናምን፡ ላሊ ኢህአዳግን እንሆናሇን። ያዯግሞ እንዱወገዴ 

የምንፈሌገውን ችግር እኛም ዯገምነው ማሇት ነው። 

እነዚህን ብዬ፡ የሚቀጥለትን ዯግሞ እሊሇሁ። ወዯ አንዯኛው ነጥቤ ሊምራ። በዚሀ ሰዓት እንዯኔ አስተያየት፡ ከምርጫ ጋር 

በተያያዘ፡ ኬንያን እያየ፡ ዙምባቤን እያየ፡ ራሷን ኢትዮጵያን እያየ፡ የኢህአዳግ ትሌቁና ዋንኛው ጸልቱ፡ ተቃዋሚዎች 

ወዯምርጫ እንገባም እንዱለና እንዲይገቡበት ነው። በምንም መሌኩ እንዯ 2005ቱ ምርጫ የሚያሳጣውና የሚፈታተነው 

ተወዲዲሪ ፓርቲ እንዲይኖር ሇማዴረግ የማይሳሇው ስሇት አይኖርም። ተቃዋሚዎች ወዯ ምርጫ ቢገቡ፡ ሇኢህአዳግ ራስ 

ምታት ነው። ታዛቢዎች ሉመጡ ነው። መገናኛ ብዙሀንን ሉሇቅ ነው። ሉሳጣና ሉተች ነው። በረሀብና በኑሮ ውዴነት 

የተማረረው ህዝብ በሱ ሊይ አሁንም በዴጋሜ እንዱነሳሳና እንዱያመጽ የሚቀሰቅስ መዴረክ እንዱፈቅዴ ሉገዯዴ ነው። 

ሙስና ሉጋሇጥ ነው። ስሇዚህ፡ የተቃዋሚዎችን ወዯ ምርጫ መግባት ከምንም በሊይ የማይፈሌገው ራሱ ኢህአዳግ ነው። 

ስሇዚህ ተቃዋሚዎች ወዯምርጫ አንገባም ቢለ አትራፊው ኢህአዳግ ነው። ያንን በማሇታቸው ተቃዋሚዎችም ይሁን 

የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያተርፉት ምንም ነገር የሇም ብቻ ሳይሆን ይጎዲለም።  

ወዯምርጫ መግባት ሇተቃዋሚዎች ትሌቅ ሀይሌን ብርታትንና አሁን ያጡትን መዴረክ ይሰጣቸዋሌ። በርግጥ ይሄንን 

ያሌኩት ወይም የምሇው፡ ተቃዋሚዎች ወዯምርጫ ቢገቡ፡ ኢህአዳግ በይለኝታም ይሁን በግዴ ሇተቃዋሚዎች ትንሽም 

ብትሆን፡ የመንቀሻቀሻ የመናገሪያ የመከራከሪያ መዴረክ ይሰጣቸዋሌ ብዬ በመገመት ነው። ስሇዚህ ኢህአዳግ የሇም ምንም 

መዴረክ አሌሰጥም ካሇ፡ ይሄ የጠቀስኩት ሀሳብ ሙለ በሙለ ሊያስኬዴ ይችሊሌ። ከሆነና ተቃዋሚዎችና ኢህአዳግ ፊት 

ሇፊት በህዝባዊ መዴረኮች ወይም በመገናኛ መዴረክ ሊይ ከተቀመጡ፡ ኢህአዳግን ሙስና፡ የኢህአዳግን ሰው ሰራሽ ረሀብ፡ 

የኢህአዳግን ሰው-ሰራሽ ሽብር ሇማጋሇጥና ኢህአዳግ ሊይ ሇማሊገጥ፡ ምርጫ ባይገቡ የማያገኙትን መዴረክን ያገኛለ።  

ዞረ ዞሮ፡ ተቃዋሚዎች ምርጫ ባሇመግባታቸው፡ የገቡትም ከምርጫ በመውጣታቸው፡ ኢህአዳግ ምርጫ ከማዴረግ ወዯኋሊ 

አይሌም። ባሇፈው ሚያዚያ ያዯረገውን ወዯ 3.5 ሚሉዮን የሚጠጉ ተወዲዲሪዎችን ያሳተፈበትን የቀበላና የወረዲ ምርጫ 

ሌብ ይሎሌ። ምርጫውም ተዯረገ፡ ኢህአዳግም ይገዛሌ፡ እኛም የፈየዴነው ምንም ነገር የሇም። እንዯውም ይባስ ብል፡ ሶስት 

ሚሉዮን ተወዲዲሪዎች አቅርቦ አረፈው። በዘጠና ዘጠኝ ከመቶው መሰሇኝ ያሸነፈው። ተቃዋሚዎች፡ ምርጫ ቢገቡም 

ባይገቡም ኢህአዳግ ምርጫውን ያዯርጋሌ። ምናሌባት ከፓርሊማ ምርጫ ጋር ሲወዲዯር፡ የወረዲና የቀበላ ምርጫ ብዙ ቦታ 

ሊይሰጠው ይችሌ ይሆናሌ። ይሁን እንጂ፡ በሊፈው ሚያዚአ በተዯረገው የኢህአዳግ ምርጫ ተቃዋሚዎች ሊሇመሳተፋቸው 

አጥጋቢ ምክንያት ቢኖርም፡ ከዚያ ተቃዋሚዎች ካሌተሳተፉበት ምርጫ ይሌቅ ተቃዋሚዎች የተሳተፉበት ምርጫ ነው 

ከፍተኛውን የህዝብ ስሜት የቀሰቀሰ፡ የአሇምን ምሊሽ የቀሰቀሰ፡ የእኛ በውጭ የምንገኘውንም ኢትዮጵያዊያን ሇተወሰነ 

ግዜም ቢሆን በከፍተኛ ሁኔታ ያንቀሳቀሰ። ስሇዚህ በምርጫው ባሇመሳተፍ የምናገኘው ምሊሽ በምርጫ መሳተፍ ከምናገኘው 

ምሊሽ ወይም ተነሳሽነት ሊቀ ነው የሚሌ ማስረጃ ካሌቀረበ መስተቀር፡ በምርጫ መሳተፉ፡ በምርጫ ካሇመሳተፉ የበሇጠ 

ውጤታማ ነው።  

በዱሞክራሲያዊም ይሁን ዳሞክራሲያዊ ባሌሆኑ አገሮች ውስጥ ያለ የፖሇቲካ ዴርጅቶችን ብንመሇከት (ካናዲን፡ ኬንያን፡ 

አሜሪካንን፡ ጋናን ራሷን ኢትዮጵያን ይመሇከቷሌ)፡ ገንዘብ በማዋጣት፡ አባሊትን በማዯራጀት፡ ቅስቀሳን በማስፋት ረገዴ 

ተቃዋሚዎች በከፍተኛ ሁኔታ የሚንቀሳቀሱት፡ የምርጫ ሰሞን ነው። ያሇፈውን የኢትዮጵያን ምርጫ ብንመሇከት፡ ተቃዋሚ 

ዴርጅቶች አብዛናውን ሀይሊቸውንና ገንዘባቸውን እንዱሁም ዴርጅቶቻቸውን የማቀናጀት፡ ግንባር የመፍጠር ስራ ሊይ 

የተሰማሩት፡ በምርጫው ሰሞን አስቀዴሞ ባለ ጥቂት ወራት ውስጥ ነው። ምርጫ ካሇና ኢህአዳግ ተቃዋሚዎችን 



ካንቀሳቀሳቸው አባሊትን ሇመመሌመሌ፡ ገንዘብ ሇማሰባሰብ፡ ግንባር ሇመፍጠር፡ ስርአቱን ሇማሳጣት፡ ከህዝብ ጋር 

ሇመገናኘት ትክክሇኛውና ወርቃማው አጋጣሚ ምርጫ ነው። ተቃዋሚዎች ምርጫ ውስጥ ካሌገቡ፡ ምንም አይነት 

ሉንቀሳቀሱ የሚችለበት እዴሌም ሰበብም አይኖርም። በሰሊማዊ መንገዴ እዚያው አገር ቤት እንታገሊሇን ብሇው 

የሚንቀሳቀሱትን ዴርጅቶች ማሇቴ ነው። ከዚያ መሇስ እንታገሊሇን የሚለ ወይም የምንሌ፡ አገር ቤት ካለት ዴርጅቶች ጋር 

የማያገናኝና እኛው እዚሁ ሌንወጣው የሚገን የቤት ስራ ስሊሇን፡ ይሄ ጽሁፍ እኛን አይመሇከትም። 

ይሄን ካነሳሁ አይቀር ግን፡ ይሄ ተቃዋሚዎች ምርጫ ውስጥ መግባት አሇባቸው ማሇት ላሊ የትግሌ መስክ አያስፈሌግም 

ማሇት እናዲሌሆነ መጥቀስ እሻሇሁ። ወይንም፡ እኔ የዚህ ጽሁፍ አቅራቢ በተሇምድ በሰሊማዊ ትግሌ እየተባሇ በሚጠራው 

ስሌት የማምን ሆኜ አይዯሇም። የአገር ቤቱ ትግሌ ራሱን በቻሇ ማእቀፍ ውስጥ ነው መቀመጥና መገምገም ያሇበት ከሚሌ 

እንጂ። አሁንም ሇማስተካከሌ ያህሌ አንዲቸው ስሇአንዲቸው አይመሇከታቸውም ወይንም አንዲቸው አንዲቸውን አያግዙም 

ሇማሇት ሳይሆን፡ ይሄ ይሁን ያኛው ግን አይሁን ስንሌ ሁሇቱንም በየራሳቸው ተገቢ መሆን አሇመሆን እንጂ፡ አንዲቸው 

ባንዲቸው ሊይ ሉአመጡ ከሚችለ ስሜት በመነጨ መሆን የሇበትም ሇማሇት ነው። ምርጫ ውስጥ መግባት በምንም መሌኩ 

ላሊኛውን ከምርጫ መሇስ ያሇ የትግሌ እንቅስቃሴ አያግዴም። በላሊ የትግሌ መንገዴ የምናምን ሰዎች በምንም መሌኩ 

ምርጫ ውስጥ የሚገቡ ዴርጅቶችን እንዯ እንቅፋት ሌንወስዲቸው አይገባም። ላሊኛውን የትግሌ ስሌት መከተሌና ምርጫ 

ውስጥ መግባት ከቶም መንገዴ ሊይ የማይጠሊሇፉና፡ ቢጠሊሇፉም እንኩዋን ሁሇቱንም መንገድች የሚከተለትን ሰዎች 

የሚያጠቃ የጋራ ጠሊት የጋራ ጨቋኝ ባሇበት ሁኔታ፡ አንደ ከላሊኛው ሳይቃረኑ የሚሄደ ስሌቶች ናቸው። ላሊ የትግሌ 

ስሌት የሚከተለ ሰዎች አገር ቤት ያለትን ዴርጅቶች እንዯጠሊት ወይም እንዯምቀኛ ሉያዩ የሚችለበት ምንም አይነት 

ምክንያታዊ ግንኙነት የሇም። 

ምርጫ ኢህአዳግን ሇአሇም ህብረተሰብ የማሳጣቱ አንዯኛው መንገዴ ነው። ኢህአዳግ ከዚህ በፊት ተሳጥቷሌ ትለኝ 

ይሆናሌ። ግን ትግለም ይሁን የማሳጣቱ ዘመቻ የሚያበቃው ያሸነፍን እሇት ብቻ ነው። ዙምባቤንና ሱዲንን እንዱሁም 

ኬንያን ይመሇከቷሌ። አምና አሳጥተነዋሌ። ካቻምናም አሳጥተነዋሌ። በቂ ነው የምንሇው ዯረጃ ሊይ የምንዯርሰው ግን 

የምንፈሌገውን ያገኘን እሇት ብቻ ናው። እስከዚያው ብዙ ስራ ይቀረናሌ ማሇት ነው። አሇም ኢህአዳግ ትሌሌቅ በዯልችን 

ቢፈጽምም፡ አብሮት ከመብሊት ወዯኋሊ አሊሇም። ስሇዚህ የማሳጣት ትግሊችን ማባራት የሇበትም ማሇት ነው። ያ ዯግሞ 

አንደ መንገደ ምርጫ መሳተፍና በራሱ በኢህአዳግ ሜዲ በኢህአዳግ መዴረክ ኢህአዳግን ማሳጣት ነው ማሇት ነው። 

ምርጫ ውስጥ መግባት አሇመግባት፡ ራሱ ምርጫ ነው። በምርጫ የምናምን ሰዎች፡ ተቃዋሚዎች ወዯምርጫ ቢገቡ 

ምርጫቸውም ማክበር አሇብን። የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫውን የማያምነበት ከሆነ፡ አያምንበትም ብዬ አምናሇሁ፡ ያንን 

ሕዝቡ ሇተቃዋሚዎች በተሇያየ መንገዴ ሉያሳያቸው ይችሊሌ። ስሇዚህ መራጩ ሕዝቡ ራሱ መሌሱን ይስጣቸው እንጂ እኛ 

ወዯ ማውገዝ ሌንገባ አይገባም። 

ተቃዋሚዎች አንሳተፍም ብሇው ቢቀሩ እንኩዋን፡ ኢህአዳግ ላልች አሻንጉሉት ተቃዋሚዎችን ከመፍጠርና ምርጫው 

ውጤታማና ዳሞክራሲያዊ ነው ከማሇት ወዯኋሊ አይሌም። ይችሌበታሌም። 

ወዯ ምርጫው መግባት ማሇት እስከምርጫው ዋዜማ ሀሳብን መሇወጥ አይቻሌም ማሇት አይዯሇም። አገር ውስጥ የሚገኙ 

ተቃዋሚዎች ወዯ ምርጫ ባይገቡ፡ አከተመሊቸው። ወዯምርጫ ቢገቡ ግን ኢህአዳግን ሇመዋጋት ተጨማሪ እዴሌ አገኙ 

ማሇት ነው። እንዯ ተወዲዲሪ ከምርጫ ቦርዴም ይሁን ከውጭው አሇም ታዛቢዎች ጋር መገናኘትና መነጋጋገር በየእሇቱም 

ኢህአዳግን ማሳጣት ይችሊለ። ወዯ ምርጫ ባይገቡ ወዯምርጫ ቢገቡ የሚያገኙትን እዴሌ አያገኙም። ተቃዋሚዎች 

ከምርጫ ውጪ ሉንቀሳቀሱ የሚችለበት ምንም አጀንዲ የሇም። ተቃዋሚ ዴርጅቶች የጽዋ ማህበራት አይዯለም በየወሩ 

እየተሰበሰቡ፡ሇመሇያየት አይዯሇም የተዯራጁት። 

ወዯ ምርጫ መግባት አንዴ ትግሌ ስሌት ነው እንጂ ብቸኛ ስሌት አይዯሇም። 

ወዯምርጫ መግባት የሚያመጣው አለታዊ ተጽእኖ አሇ። በትክክሌ። ዋናው ጥያቄ ግን የቱ ይበሌጣሌ ነው? ወዯ ምርጫ 

በመግባታችን የሚመጣው ጥፋት ወይስ ባሇመግባታችን የምናጣው እዴሌ? ሁሇተኛ ያ ወዯ ምርጫ መግባት ሉያመጣ 

የሚችሇውን አዯጋ ተቃዋሚዎች በየዯረጃው በሚወስደት እርምጃ መቀነስ እንችሊሇን። 



እጃቸውን አጣጥፈው ቢቀመጡ ምን እናገኛሇን? ምክንያቱም በምርጫ በተገኘ አጋጣሚና ሰበብ ከመንቀሳቀስ ውጪ 

ተቃዋሚዎች ከምርጫ ውጪ ሉሰሩ የሚችለት ነገር አይታየኝም። ተቃዋሚዎች የምርም ይሁን አይሁን፡ በኢህአዳግ ሕገ 

መንግስት እንወዲዯራን ብሇው ፈርመው ስርአቱ ባዘዘው ሌክ ብቻ ሇመንቀሳቀስ የተቋቋሙ ዴርጅቶች ናቸው። ሰሌፍና 

አመጽ፡ አዴማና ላሊ ነገር፡ ላሊ ነግ ነው ተብሇዋሌ። በዚያም ያሇሀጢያታቸው እስር ቤት ገብተዋሌ። ላሊ ነገር መዯረግ 

አሇበት ካሌን፡ ያንን የምናዯረግው ወይም ማዴረግ ያሇብን እኛ በዚህ የኢህአዳግ ሕገ መንግስት፡ አናምንም የምንሌና 

በስርአቱ ሊይ ያመጽን ሰወች እንጂ፡ አገር ቤት ያለ ተቃዋሚዎች አይዯለም። እነሱማ መንገዲቸውን መርጠዋሌ፡ 

መንገዲቸውም ስርአቱ በፈቀዯው ቦይ ውስጥ ብቻ የተወሰነ ነው። የ መንገዴ ተሞክሮ ትንሽም ቢሆን ሰርቷሌ። ቀዯም ሲሌም 

ወዯ ምርጫ ሲገባ፡ የተስተካከሌ ነገር ኖሮ ሳይሆን፡ በዚያችው ኢህአዳግ በፈጠራት ክፍተት ውስጥ ሇውጥ እናመጣሇን 

ተብል ነው። ስሇዚህ ከዚያ የተሇየ ነገር የሇም። 

ላሊው ምክንያቴ፡ ሁለንም እንቁሊሊችንን ባንዴ ቅርጫት ማስቀመጥ የሇብንም ከሚሌ የመነጨ ነው። በላሊ መንገዴ 

የምንታገሌ በላሊ መንገዴ መታገሌ እንችሊሇን። ትግለን ሁለ ግን ባንዴ ስሌት፡ ባንዴ ዴስት፡ ባንዴ መንገዴ ውስጥ 

ሌናስገባው አንችሌም። በምንም መሌኩ አንዴ መሆን አንችሌም። ምክንያቱም ሇዚህች አገር ያሇን አጀንዲም አንዴ 

አይዯሇምና። የአረናና የቅንጅት አጀንዲ፡ የኦነግና የኢህአፓ አጀንዲ፡ የኢዳአፓና የህብረት አጀንዲ አንዴ አይዯሇም። ስሇዚህ 

አንዴ አይነት አቋም እንዱወስደ መጠበቅ የሇብንም። ያ ከሆነ፡ በሰሊማዊ መንገዴ እንታገሊሇን ብሇው አገር ቤት ተመዝግበው 

የሚንቀሳቀሱ ዴርጅቶች የመረጡት ስሌትና አጀንዲ፡ ከነዚህ በብዛት ፈሰው ከሚገኙ አጀንዲዎች ውስጥ አንዯ ነው። ያንን 

የነሱን ስሌት ከኛ ስሌት ጋር በግዴ እንዯብሌቅህ ብንሇው፡ የተሇያየ ተፈጥሮና የተሇያየ ንጥረ ነገር ስሊሊቸው፡ ዘይትና ውሀ 

የመዯብሇው ያህሌ ይሆናሌ ብቻ ሳይሆን፡ ሲሰበር ተሰበረ ነው።   

ሰሊማዊም እንበሇው ላሊ ኢህአዳግ የሚፈቅዯውን ብቻ መንገዴ መከተሌ የራሱ ጉዲት የለትም ማሇት አይዯሇም። ጉዲት 

ይኖረዋሌ። ግን፡ በሰሊማዊ ትግለም ሰዎች መስዋእትነት ይከፍሊለ። ስሇዚህ ብርቱካን ወይንም መራራ ወይንም ሌዯቱ 

ወይንም ኢንጂነር ሀይለ በዚህ በመረጥኩት መንገዴ ሌሙት ካለና ህዝብም ሉሞት ከተከተሊቸው፡ ዜን ያ መብታቸው ነው 

ማሇት ነው። በርግጥ ያንን መብታቸውን በቀጥታ የሚቃረን ያሇ አይመስሇኝም። ካሇም ስህተት ነው። ነግር ግን ተቃርኖው 

የሚመጣው የነሱ የሰሊማዊ ትግሌ ሇምሳላም በምርጫ መሳተፍ ኢህአዳግን ዳሞክራሲያዊ አስመስልና በአሇም ህብረተሰብ 

ዘንዴ ዳሞክራሲ ያሇ አስመስል ትርፉ ሇኢህአዳግ ብቻ ነው። ያ ዯግሞ ላልቻችን ኢህአዳግን ሇመጣሌም ይሁን ሇማሳጣት 

በተሇይም በአሇም አቀፉ ህብረተሰብ ዘንዴ ጫና ሇመፍጠር ሇምናዯርገው ትግሌ፡ እንቅፋት ይፈጥራሌ። አለታዊም ነው 

ሇሚሇው ጥያቄ መሌሱ ቀሊሌ ባይሆንም፡ በተወሰነ መሌኩ ያንን ስጋት መቅረፍ ይቻሊሌ። ተቃዋሚዎች በአገር ቤት 

ተመዝግበን መንቀሳቀስ የምንችሌበት ክፍተት አሇ፡ በዚያም ተንቀሳቅሰን፡ በምርጫ በመሳተፍ ውጤት እናመጣሇን ብሇው 

በመሰናዲት፡ ነገር ግን በምርጫው መሳተፍ ኢህአዳግን ከመጥቀም ውጪ እርባና ቢስና ትርጉም የሇሽ መሆኑነ አረጋጝጠው 

ከምርጫም ይሁን ከላልች መሰሌ እንቅስቃሴዎች ራሳቸውን ማግሇሌና እኛ ኢህአዳግን በአሇም ማህበረሰብ ፊት ማሳጣት 

የፈሇግንበትን ጫና መፍጠር ይችሊለ። ስሇዚህም ወዯምርጫ መግባት አስፈሊጊ ነው ብቻ ሳይሆን የግዴ ነው። 

እንዯማሰሪያም፡ ሇኔ መጥፎው ተቃዋሚዎች ያሇ ምንም ቅዴመ ሁኔታ ወዯ ምርጫ መግባታቸው ሳይሆን፡ ምርጫው ምርጫ 

እንዯማይሆን እያወቁ፡ በምርጫው ውስጥ ቢቆዩና የኢህአዳግ አዲማቂ ቢሆኑ ነው። ምርጫን ምርጫ የሚያሰኘው፡ ዴምጽ 

የሚሰጥበት እሇት የሚዯረግ ሽርጉዴ አይዯሇም። በላሊ አነጋገር፡ ዳሞክራሲያዊ ባሌሆነ ሂዯት ውስጥ ተቃዋሚዎች አሸነፉ 

ቢባሌም ምርጫውን ዳሞክራሲያዊ አያዯርገውም። ስሇዚህ ተቃዋሚዎች ወዯ ምርጫ ገብተው ሲንቀሳቀሱ በሚያሌፉበት 

ሂዯት ውስጥ በሚያጋጥሟቸው፡ አግባብ ያሌሆኑ ዴርጊቶች ኢህአዳግን ካሳጡና፡ የምትገኘውን ትንሽ መዴረክ ተጠቅመው 

ከሊይ የዘረዘርኳቸውን ዴልች ካስመዘገቡ በኋሊ፡ የኢህአዳግን የምርጫ ውጤት ህጋዊ ሇማስመሰሌ ብቻ ያህሌ ወይንም 

ከዚያ የበሇጠ ፋይዲ በማይኖረው ሁኔታ ምርጫ ውስጥ ቢቆዩ፡ ሇኔ ትሌቁ ችግር ያ ነው። ተቃዋሚዎች ኢህአዳግ 

በፈቀዯሊቸው ሌክ ብቻ ነው ወይ መንቀሳቀስ ያሇባቸው፡ ከዚያ ባሻገር ትግሊቸውን ማሳዯግ የሇባቸውም ወይ፡ ይሄ መሌሱ 

ግሌጽ ነው። እነሱ ናቸው የሚያውቁት። አመሰግናሇሁ።   

 


