በቀሌዴ ምርጫ

መሳተፍ ትርጉሙ

ምንዴ ነው?

ይሌማ በቀሇ
ውዴ ወንዴሜ አቶ ግርማ ካሳ ያቀረቡትን ጽሁፍ በአዱስ ቮይስ ዴረ ገጽ ሊይ አንብቤዋሇሁ፡i አቶ ግርማ ካሳ
በየጊዜው በዲያስፖራ ዴረ ገፆች ሊይ በአሇው የአገራችን ሁኔታ የሚጽፈትን ተከታትዬ አነበዋሇሁ።
ጊዜአቸውን ውስዯው ፤በጥሞና አስበው የሚአወጡት ጽሁፍ አንባቢዎቸቸውን ስሇ ውዴ አገራችን እንዴናስብ
ያበረታታናሌ ብየአምናሇሁ።
ዛሬ ግን አኔ ማተኮር የፇሇጉት ሰሞኑን በጻፈት “የፉታችን ምርጫ ቀሌዴ ነው - መዴረኩ ግን መሳተፍ
ይበጀዋሌ” በተባሇው ሊይ ነው ። (ከዚህ ጽሁፍ መጨረሻ ሊይ ያሇውን ሉንክ ቢጫኑ የአቶ ግርማን ጽሁፍ
ሇማንበብ ይችሊለ)
ጽሁፈን የሚጀምሩት ‘ሕወሃት ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ሇማዴረግይዘጋጃሌ ታዛቢዎች አዱስ አበባ ገብተዋሌ፣
መዴርክ፣መኢአዴ፣ ኢዲፓ፣ የምርጫ ዘመቻው አጧጥፇውታሌ ብሇው ነው። አስዯሳች ጉዲይ ነው።
ስሇ ዲያስፖራው ዯግሞ ሲናገሩ ግንቦት ሰባትና አንዲንዴ ተቋዋሚዎች ‘ምርጫውን ሕወሃት ስሊሸነፇው
ያሇመሳተፍና እራስን ማግሇሌ‘ የሚሌ የፕሮፓጋንዲ ዘመቻ ከፍተዋሌ’ ይሊለ።እነፕሮፇሰር መስፍንና
ዯጋፉዎቻችው ዯግሞ እንዳት ወ/ሮ (ሉቀመንበር) ብርቱካን ታስራ ምርጫ ይገባሌ የማሇት ጥያቄ እያነሱ
መሆናችቸውን ይገሇፃለ።
የፅሁፊቸውም አሊማ ውይይት ሇማምጣት መሆኑን ይገሌጹና መዯምዯሚያው ሊይ ‘በምርጫው መሳተፍ
አይገባም የሚሌ አቋም የሚይዙ ወገኖች ካለ ዯግሞ የመከራከሪያ ነጥባቸውን ሇመስማት ዝግጁዎች ነን።
አንዴ ሁሇት ብሇው የምርጫውን ቦይኮት ጥቅም ያስርደን። ያሊቸውን አማራጮች ያቅርቡሌን። መክሰስ፣
መተቸት፣ መሳዯብ በጣም ቀሊሌ ነው። መፍትሄ ማምጣት ግን ፍፁም የተሇየ ነገር ነው። ላልች ዴርጅቶች
የሚሰሩትን ማጣጣሌ አንዴ ነገር ነው። ሰርቶ ማሳየት ግን ላሊ ነገር ነው’ ብሇው ሃይሌ በተሞሊው ግሳፄ
ይዘጋለ።
በጣም ጥሩ አቶ ግርማ እኔም በበኩላ በጣም እስማማሇሁ። በኔ አስተሳስብ ይሄ ጽሁፍ ሇመጀመሪያ ጌዜ
የመዴረኩን አሊማ ከማዴበስበስ አሌፍ በግሌጽ ያወጣ ነው ብዬ አምናሇሁ።መዴረኩ ምን ይፇሌጋሌ
ይሚሇውን ጥያቄ ሇመጀመሪያ ጊዜ የሚመሌስ ይመስሊሌ።ባይመሌስም ይሞክራሌ።
ወዯ ዋናው ቁም ነገሩ እንሂዴና ጽሁፈ የሕወሃትን መንግስት ተቋሚዎች በሙለ የምንስማማባቸውን ነጥቦች
ሲያቀርብ ዋና ብል የሚያስማማንም በቀይ ያስምርዋሌ ‘የ2002 ምርጫን ከምንም መሳፍርት ሚዛን ፍትሓዊና
ዱሞክራሲያዊ ሉባሌ አይችሌም’ ክዚህም አሌፎ ያሇውን ችግር ሲያብራሩ የወ/ት (ሉቀመንበር) ብርቱካን ያሇ
አግባብ መታስር፤ ብግሌፅ የምናውቀው ሁሇት እጩዎች መገዯሌ፣ በምርጫው ምክንያት የብዙ ወገኖች
መጎሳቆሌና የመነግስት ሰርራተኞች በማስገዯዴ የመሃሊ ፉርማ መዯረጉን ገሌፆ ‘ይህ ሁለ ምን ያህሌ
ምርጫው ጫወታ መሆኑን በግሌጽ የሚያሳይ ነው’ ይሊሌ።
ትንታነውን በመቀጠሌም ሕውሃት እስክ አርባ ሺህ የምርጫ ጣቢያዎች በታዛቢነት የሚያገሇግለ አባልቹን
(ካዴሬ) መሇምሎሌ ማሇትም ይሊለ አቶ ግርማ ‘የምርጫውን ውጤት የሚወስነው ዯግሞ ዴምጽ ስጭው
ሳይሆን ዴምጽ ቆጣሪው ነው ቢባሌ ሕወሃት የሚያዯርገው ምርጫ በምንም ስፇርት ንጹህና ዱሞክራሲያዊ
ሉሆን አይችሌም ብል በሩን ይቀረቅራሌ።
ውዴ አንባቢ ሆይ፣ ታዴያስ ክርክሩ ምን ሊይ ነው ብሇው ትንሽ ቢቸገሩ አያስዯንቅም። ምክንያቱም በፀሃፉው
አነጋገር ሕውሃት ወይም የአቶ መሇስ ዴርጅት የዋናው ተቃራኒ ፓርቲ ሉቀመንበርን በግፍ አስሮ፤ የፓርሊማ
እጩዎችን ገዴል፣ከሚኖሩበት አፇናቅል፤ ስሌጣኑን በመጠቀም ሰራትኞችን የባርነት ቃሌ ኪዲን አስፇርሞና
ካዴሬዎቹን የምርጫ ታዛቢ ብል ሹሞ ሇይስሙሊና ፇረንጆችን ሇመዯሇሌ በሚያዯረገው ምርጫ ሊይ መሳተፍ
ተገቢ ነው ብሌው ክርክራቸውን ያቀርባለ፣ ስምንት ነጥቦችም ያስቀምጣለ።
‘ክርክሩና አሇመስማማቱ የሚመጣው’ ይሊለ ፀሓፉው ‘ምርጫው ...ኢፍትሃዊና ዳሞክራሲያ ሆኖም፣
ሕወሃት/ኢሕአዳግ በቀሊለ አጭበርብሮ ተመረጥኩኝ ብል የሚያውጅበት ሁኔታ ስፉ ቢሆንም፣ ከመርጫው
እራሳቸንን ማግሇሌ ነው የሚበጀው ወይንስ በምርጫው ገፍቶ መሄዴ? በሚሇው ሊይ ነው።

ፀሃፉው የሚለን በምንም አይነት መንገዴ የአቶ መሇስ መንግስት የመሸነፍ ሃሳብ የሇውም፤ መሬትና ሰማይ
ቢገናኝ አይሸነፍም፣ ግን ቢሆንም ምን አሇበት ገብተን ብንሸነፍ ነው። አቶ መሇስ ‘አይናችሁን ጨፍኑ
ሊታሌሊችሁ ፇሌጋሇሁ’ ሲለ ኩታ ማቀበሌ እንዳት መሌካም ይሆናሌ ውዴ ወዲጄ?
ግዴ የሇም እሺ ብሇን እስቲ ፀሃፉው የዘረዘሩትን ስምንት ንጥቦች እንመሌከታቸው።በመጀመሪያ የወያኔው
መንግሥት በምርጫው ማግስት አሽነፍኩ ብል ሲያውጅ፣ ይሊለ ፀሃፉው ፣ የምእራብ መንግስታትና ሰብአዊ
መብት ዴርጅቶች ጥቂት ያወግዙና ይቀበለታሌ፣ ስሇዚህ ‘መዴረኩ ከምርጫው ቢወጣ የሚያገኘው አንዲች
ፊይዲና ጥቅም አይኖርም’። ትንሽ ግራ የሚያጋባ አነጋገር ነው። ምርጫው የሚካሄዯው በኢትዮጵያኖች
ሇኢትዮጵያውያን ከሆነ የፇረንጆች መቀበሌና አሇመቀበሌ በዚህ ውስጥ ምን አገባው። በሕወሃት መንግስት ሕገ
ወጥ አገዛዝ እሳት የሚነዯው ኢትዮጵያዊ ነው ወይስ ፇረንጅ? ታዴያ መዴረኩ መጨነቅ ያሇበት ስሇ ሕዝቡ
ወይስ ስሇራሱ? ትሊንት ኬንያ ውስጥ የተጭበረበረ ምርጫ ሲካሄዴ ፇረንጆቹኮ ተቀብሇውት ሕዝቡ ነው እኮ
አይሆንም ያሇው።እስቲ በታሪክ ተበዲዩ ሳይጮህ ዲኝነት የተጠራበት ጊዜ ወይንም ቦታ ይነገረን?
በሁሇተኛ ዯረጃ ሕወሃት መኢአዴንና፣ ኢዲፓን የመሳሰለ ምርከኞች ስሊለት መዴረኩ ብቻውን ይቀራሌ
ስሇዚህ መሳተፈ ይበጃሌ ነው።በጣም ዯካማ ክርክር ይመስሊሌ። ሇመሆኑ ሕወሃት መቼ አጃቢ አጥትቶ
ያውቃሌ? ጥያቄው አጃቢነት ሇማን ጠቀመ ቢሆን ጥሩ ይመስሊሌ።አሌበቃ ተብል ዯግሞ የዯቡብ አፍሪካ
ትግሌ ይጠቀሳሌ።ታዴያ እኮ እነ ኔሌሰን ማንዳሊ፣ ስቲቭን ቢኮ ያስተማሩን ላሊ ነው። በሰሊም ይመረጣሌ
ካሌሆነም በሰዯፍ እንጅ ኩታ አቀብለኝ አይኔን ሌሸፍን አሌወጣቸውም።
በአራተኛ ዯረጃ መዴረኩ እራሱን ቢያገሌ አገዛዙ ፀረ ሰሊምና ሽብርተኛ በማሇት ሕጋዊንቱን ይነጥቀዋሌ
ስሇዚሀ በግሌጽ መንቀሳቀስ፣ ስብሰባዎች ሰሊማዊ ሠሌፎች ማናቸውንም ዝግጅት ማዴረግ አይችሌም፣ ጽ/ቤቱም
ይዘጋሌ ይሊለ። ችግሩ የህገወጥ መንግስትን ባሕሪን ካሇመገንዘብ የመጣ ይመስሊሌ። የፓርቲው ሕጋዊነት
እኮ በህገ መንግስቱ ሊይ የተመሰረተ ነው እንጅ በገዥው በጎ ፇቃዴ የተሰጠ አይዯሇም፣ ስሇዚህ የመዴረኩ ስራ
ገዥው የራሱን ህግ እንዱያከብር ማስገዯዴ ነው እንጂ እንዯ ቄጠማ መሽመዴመዴ መሆን የሇበትም።እውነቱ
ግን መዴረኩ ዛሬ ሕጋዊ ሆኖ ከሊይ የተጠቀሱትን መች አዯረገና? ሇሉቀመንበርዋ አንዴ አመት እስራት
የሻማ ማብራት ዝግጅት ዝግ ቤት ውስጥ የተዯረገው በሕገመንግስቱ የተፇቀዯውን ሇማስከበር ወዯ ሁዋሊ
ስሇተባሇ አይዯሇም? በተራ ካዴሬ ስብሰባ የሚከሇከሇው፣ ሽማግላ አሮጊት የሚዯበዯበው ሃቅ ነው እኮ።
አምስተኛው ነጥብ ሇቁጥር የገባ ይመስሊሇ። መዴረኩ አሁን ‘የሚያዯርጋቸው እንቅስቃሴዎች ምርጫውም
ካሇቀ ብኋሊ እንዱቀጥለ መዯረግ አሇበት’ ይሊሌ። ችግሩ ግን አሁን በምርጫ ሰበብ ፇረንጆቹ ባለበት
እንኳን ያሇ ሕወሃት ፇቃዴ መሰብሰብ ያሌተቻሇ ታዴያስ ከምርጫው በኋሊ የሚሆን ይመሰሊሇ? ታዛቢ
ይፍረዴ። ‘ኢሓአዳግ አሽነፇ ማሇት ሇሚቀጥለት አምስት አመታት ይገዛሌ ማሇት አይዯሇም’ ሲለ ምን
ማሇታችው ይሆን?
ስዴስተኛው ስሇ ፇረንጆች መቀበሌ አሇመቀበሌ ሰሇሆን መጀመሪያው ሊይ ያየነው መሰሇኝ። ሰባተኛው ነጥብ
በእውነት ሊይ የተመረኮዘ አይመስሌም። በመሊው ፁሁፈ ሉቀመንበር ብርቱካን የምትጠራው ወ/ት ብርቱካን
ተብሊ መሆኑ ምክንያቱ አሌገባኝም። ሆኖም መዴረኩም ቢሆን አንዴነት የሉቀመንበሯ አንዯኛ ተሟጋች
ናቸው ማሇት እውነትን እንዯማጣመም ይቆጠራሌ። በቅርብ ጊዜ እንኳ ሕመሟን ሇአሇም ያስታወቁት ወዲጆቿ
ናችው እንጂ ጓድችዋ ነን ባይዎች አይዯለም።በዲያስፖራውም የሉቀመንበሯን ጉዲይ በትጋትና ባሇመሰሌቸት
የሚያካሂደት በፇቃዯኝነት የተቋቋሙት ዴርጅቶች ናቸው እንጂ በሰሜን አሜሪካ ያሇው የአንዴነት ዯጋፉ
ቡዴን አይዯሇም።
በስምንተኛ ቁጥር ሊይ በተጠቀሰው አስተሳሰብ መስጠት ትንሽ ይቸግራሌ። እኔ እንዯማውቀው ጌታ
እግዚአብሄር ያሇው እኔም እንዴረዲችሁ መጀመሪያ እራሳችሁን እርደ መሰሇኝ። ታዴያ እጅ አጣምሮ ቁጭ
ብል ‘ተአምር’ መጠበቅ የት ያዯርሳሌ? ማንም ኢትዮጵያዊ ይሄንን ምርጫ ፀሃፉው እንዲለት ‘እንዯ ቀሌዴና
ጫወታ’ አይወስዯውም። በላሊ በኩሌ አቶ ግርማ “የፉታችን ምርጫ ቀሌዴ ነው” ብሇው ሲተቹ ብዙዎቻቸን
የምንስማማ ነን ብዬ አምናሇሁ። በርግጥ ዯግሞ የአቶ መሇስ መንግስት ግን በሕዝቡ ብሶት ሊይ እየቀሇዯ
መሆኑን የአሇም ህዝብ የሚያውቀው ይመስሇኛሌ።
በኔ አስተሳሰብ ‘መዴረክ’ በምርጫውን ሇመሳተፍ ሙለ መበት አሇው ብየ አመናሇሁ። የመዴረክ መሳተፍ ግን
የኢትዮጵያ ሕዝብ ካሇበት መከራ የሚያወጣ መፍቻ ቁሌፍ አሇው ብየ አሊምንም። የአገራችን ሰው ሲተረት
‘የማያጠግብ እንጀራ ከምጣደ ያሰታወቃሌ’ ይሊለ። የመዯረክም ጉዲይ እንዯዛው ሁኖ አግኝቸዋሇሁ። ባንዴ
በኩሌ ‘የሰሊማዊ ትግሌ’ እያካሄዴን ነው ይለናሌ። ጠጋ ብል ሲታይ ግን ከመጽሃፈ አንዴ ገጽ ብቻ ያነበቡ
ይመስሊለ፣ ይኽውም ምርጫ ሊይ ብቻ ያተኮረ ይመስሊሌ። ታዴያ እኮ ‘የሰሊማዊ ትግሌ’ እነ ማሃተመ ጋንዱ፣

ማርቲን ለተር ኪንግ፣ ኔሌሰን ማንዳሊ ያስተማሩን ሌዩ ነው። እነሱ የተጠቀሙት እኮ ‘ካሮትና፣ ደሊ’
የተባሇውን መንገዴ መሰሇኝ። መዴረኩ ብዙ ካሮት የጫነ ይመስሊሌ ምናሇ ደሊው ቢጠፊ አርጩሜ እንኳን
ቢይዝ።
ሉቀ መንበሯ ወንጀሇኛ ነች፣ እሺ ስብሰባ አየፇቀዴም፣ እሺ ተወዲዲሪዎች ይገዯሊለ፣ እሺ ወዘተ ወዘተ።
መቸስ አንዴ ነገር ጥሩም ነው ወይም መጥፎ ሇመባሇ መሞከር አሇበት። እነ አቶ መሇስ ስሌጣን ከተፇናጠጡ
ይኽው ወዯ አሥራ ስምንት አመት ሆኖታሌ። አሁን የሚዯረገው ምርጫ አራተኛው ይመስሇኛሌ። የኔ
ጥያቄ የተቋዋሚው ጎራ ነን እያለ የአቶ መሇስ ፓርሊማ ውስጥ የተሳተፈ አንዲንዴ አለ፣ እስቲ እንዯው
ሇእነዚህ አዛውንቶች ስራ ከመስጠት በሊይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን ትርፍ አገኘ? እስቲ አሥራ ስምንት አመት
አብሮ ከመስራት ያመጡትን ጥቅም ይንገሩን? እስቲ ያሳሇፈት አንዴ ሕግ ካሇ ይጥቀሱሌን? በማንም
ያሌተመርጠ ካዴሬ መጫወቻ ከመሆንና ሇሕወሃት ላጅትማሲ ከመስጠት በስተቀር ላሊ ምን የሚያሳዩት አሇ?
ከራሳችንና ከአሇም ሕዝቦች ታሪክ ብንማር የሚከፊ አይመስሇኝም። ሇምሳላ ፊሽሽት ጣሌያን ውዴ ሃገራችንን
የዯፍረ ጊዜ ቆይ እስቲ መጀመሪያ እንዯራዯርና ቀስ ብሇን ሰጥ ብሇን ተገዝተን እናስወጣዋሇን አሊሌንም።
አባቶታችን፣ እናቶታችን ጎበዝ ተነሳ አገርና ቤት ተዯፍሮአሌ ነው ያለት። አይ አሁን አቅም የሇንም ቀስ
ብሇን እስክምንዯራጅ መጠበቅ ይሻሊሌ አሌወጣችውም። ሇነፃነት ቀጠሮ አይያዝም። ነውር ነው።
ታዴያስ መዴረኩ የሚሇን ያሇፇው አሥራ ስመንት አምት የተሞከረወንና ምንም ውጤት ያሇመጣውን
ሇመስራት እዴሌ ስጡን ነው? ዛሬ በምርጫው ያሊሳዩትን ሀሞት ነገ ዯሞዝተኛና ባሇስሌጣን ሲሆኑ ከየት
ያመጡታሌ? የፇረንጆች አባባሌ ‘ምራ፣ ተከተሌ ውይም ከመንገደ ውጣ’ የሚባሇው እዚህ ቦታ ያሇው አነጋገር
መሰሇኝ።
መዯረኩን መሇካም እዴሌ እመኝሇታሇሁ። የመዴረኩ መሪዎችን ቸሩ ፇጣሪአችን ይጠብቃቸው እሊሇሁ።
ከሕወሃት ጋር መዯራዯር የነብር ጭራ እንዯ መያዝ ነው፣ መጨረሻው የሚያምር አይመስሇም።
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