
 

ፓርላማው ይበተን! አዲስ ሃገራዊ ምርጫ አሁኑኑ ይካሄድ!-----እንዴት? 
 
ባለፈው በጻፍኩት አጭር ጽሁፍ ፓርላማው ይበተን፣ አዲስ ሃገራዊ ምርጫ አሁኑኑ ይካሄድ የሚለው ጥያቄ ህዝብ ባለፈው 
ሁለት አመት ላካሄደው ትግል መንግስት ሊሰጠው የሚችለው ትንሹ አስታጋሽ እርምጃ ሊሆን እንደሚችል ጠቁሜ ነበር። 
 
በዚህ አጭር ጽሁፍ ይሄ የህዝብ መለስተኛ ጥያቄ እንዴት ተግባራዊ ሊሆን ይችላል፣ተግባራዊ መሆኑስ ለዘለቄታው ትግል 
ምን ጥቅም ይኖረዋል፣ ይሀንንስ ተግባራዊ ለማድረግ ምን መደረግ ይኖርበታል በሚል አንድንድ ሃሳቤን ለማጋራት 
እሞክራለሁ። 
 
የህወሃት/ኢህአዴግ መንግስት ባለፉት ሃያ አምስት የአገዛዝ ዘመኑ ግልጽ ያደረገው ነገር ቢኖር ህዝብ ጥያቄ ሲያነሳ ሁነኛ 
መልሱ አፋኝነት መሆኑን ነው። በአገዛዝ ታሪኩም ለመጀመሪያ ጊዜ ህዝብ የተቃወመውን ፖሊሲ ያጠፈበት አጋጣሚ 
(ማለትም የአዲስ አበባን”ማስተር ፕላን” አስመልክቶ) ሁሌም ተግባራዊ የሚያደርገው የህዝብን ጥያቄ ማፈንና ፣ጥያቄውን 
አንስተዋል የሚላቸውን ሰዎች በግፍ ማሰር፣ መግደልና ማሳደድ የጠበቀውን ውጤት ከማስገኘት ይልቅ፣ ህዝብ በስፋት 
ጥያቄዎቹን አንግቦ በሰፊው የሀገሪቱ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች እንዲንቀሳቀስ በማድረጉ ብቻ ነው። በአጭሩ ህዝብ 
ባካሄደው ቀጣይነት ያለውና የተራዘመ ትግል ያገኘው ድል እንጂ በኢህአዴግ የተቸረው ችሮታ አይደለም።  
 
የህወሃት/ኢህአዴግ መንግስት፣ የህዝብ ትግል አስገድዶት ያጠፈውን ፖሊሲና፣ ካጠፈውም በኋላ የህዝብ ትግል በመቀጠሉ 
የወሰዳቸው የምርጫ ህግ እናሻሽላለን ገለጣዎች፣አዲስ ካቢኔ የማዋቀር ሂደትን የመሳሰሉ አንዳንድ የማዘናጊያ ወይም 
ማስቀየሻ እርምጃዎቹ በውስጡ የተወሰኑ አንጃዎች እንዲያጉረመሩሙ ምክንያት ሆኗል።  
 
የህዝብ ትግል ስኬት የሚለካው፣ አንድም ህዝብ ያነሳቸው ጥያቄዎች ባግባቡ ሲመለሱና፣ በሌላ ወገን ደግሞ በትግሉ 
አስገድዶ ያገኛቸው ድሎች አነስተኛ ወይንም መለስተኛ ቢሆኑም፣ በገዥው ቡድን ውስጥ አለመተማመንን፣ አንዱ በሌላው 
ጣት መቀሰርንና መከፋፈልን በሚፈጥሩበትም ወቅት ነው። ከዚህ አንጻር ከተመለከትነው ያለፈው ሁለት አመት ብዙ 
መስዋዕትነት ያስከፈለ ቢሆንም የተወሰኑ ቢሆንም ለቀጣይ ህዝባዊ ትግል ስንቅ የሚሆኑ ህዝባዊ ድሎችንም አግኝቷል። 
 
አሁን ሃገራችን ካለችበት ተጨባጭ ሁኔታ ስንነሳ፣ፓርላማው ይበተን፣ አዲስ ሃገራዊ ምርጫ አሁኑኑ ይካሄድ የሚለውን 
ጥያቄ መንግስት አሁን ሊመልሰው እንደማይፈልግ ግልጽ ያደረገው እንደሆነ ባለፈው ጽሁፌ የቀድሞው የመንግስት ቃል 
አቀባይ ለጋዜጠኞች የሰጠውን መግለጫ ጠቅሼ አሳይቼ ነበር።   
 
ከዚህም በላይ ህወሓት/ኢህአዴግ፣ ሃገራዊ ስልጣን ከያዘ ማግስት ጀምሮ ፣በስልጣኑ የመጣ የሚመስለውን ኃይል 
አየደፈጠጠ  ደርጋዊ የአፈና አካሄድ ሲያካሂድ ከርሞ  ፣ሙሉ በሙሉ የደርግን ስብአና በመላበስ ከባለፈው አንድ ወር ጀምሮ 
አገራችን ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል ።በዚህ አዋጅ አማካይነትም፣ ደርግ ለፀጥታ ኃይሎቹ ሰጥቶት የነበረውን 
አስከፊውና አሁን ድረስም በምሬት የሚታወሰውን  የነጻ አርምጃ ጭምር፣ ኮማንድ ፖስት አባላት በሚል ለሚያሞካሻቸው 
ዘቦች በመስጠት በሕዝብ ላይ ይህ ነው የማይባል በደል በማካሄድ ላይ ይገኛል።  
 
በዚህ አንድ ወር ውስጥ ሊያካሂድ ያሰበውን መጠነ ሰፊ አፈሳ፣ አስርና ግድያ ምናልባት ትንሽ ሰዋዊ ባህርይ ያላቸው የውጭ 
ሀገር ዲፕሎማቶች አይተው ለየመንግስቶቻቸውና፣ ምናልባትም ለመገናኛ ብዙሃን በማሳወቅ ያጋልጡኛል ብሎ በማሰብ 
ከአዲስአበባ  ክልል ውጭ አንዳይሄዱም ጭምር አብሮ ደንግጎ ነበር ። ዛሬ በርካታ ሺ ዜጎችን ካሰረ ካሳደደና  ከገደለ በኋላ  
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አንጻራዊ ሰላም ስላስገኘልኝ አግዱን አንስቼላቸዋለሁ በሚል ይሄን በዲፕሎማቶች ላይ የነበረውን 
ማአቀብ ማንሳቱን ተናግሯል።   
 
የህወሃት/ኢህአዴግ መንግስት ካወጃቸው የሰዓት አላፊና የነጻ አርምጃ ድንጋጌዎች  በላይ ፣ አገሪቷን ወደ ጭለማ ዘመን 
የመክተት ያህል ፣አርስ በርስም ሆነ ከውጭ ዓለም ጋር ሊያገናኙ የሚችሉ የግንኙነት መረቦችን  ቀፍድዶ ይዞ ሀገሪቱ ውስጥ 
ስለተገኘው አንጻራዊ ሰላም ማውራት ክፉ ስላቅ ከመሆን አያልፍም ። ባዋጁ ቀጥተኛ ተጠቂ የሆነውን የኢትዮጵያ ህዝብ 
አስመልክቶም እዚህ ግባ የሚባል የማላላት እርምጃ አለመውሰዱም የሚያመለክተው አለ የሚለው ሰላም ሳይሆን፣ አፈናው 
በተጠናከረ መልኩ አሁንም መኖሩን ነው። 
 
ህወሓት/ኢህአዴግ አንደማናቸውም አምባገነን ቡድን መቀበል  ተስኖት ነው አንጂ ፣ማናቸውም አይነት አፈና የጊዜ ጉዳይ 
ነው አንጂ የህዝብን ትግል ማቆም አንደማይችል የዓለም ህዝቦች ትግል ቋሚ  ምስክር ነው።  የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ፣ 
ሕዝብ ህወሓት/ኢህአዴግን የበለጠ አንዲጠላና አንዲያማርር ከማድረግ ውጭ ስርዓቱ የፈጠረውንና፣ ህዝብ ለትግል 
አንዲነሳሳ ያደረጉትን አንዳቸውንም ችግሮች ለመቅረፍ አይችልም ።  አሁን በያዘው አካሄድ በመቀጠል ወደ አልታሰበና 
የማይታወቅ አደገኛ አቅጣጫ ሀገሪቷን ከመውሰድ፣ ህወሓት/ኢህአዴግ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አሁኑኑ በማንሳት፣በመላ 
አገሪቱ የፈጠረውን ውጥረት ማርገብ ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ ጉዳይ ነው ።  



 
 ፓርላማው ይበተን የሚለውን የህዝብ ጥያቄ ተግባራዊ ለማድረግ የአዋጁ መኖር ትልቅ እንቅፋት ስለሚሆን የትግሉ ጊዜያዊ 
ርብርብ አዋጁን  በቶሎ አሰርዞ ለቀጣዩ ትግል ምቹ መደላድል ሊኖር የሚችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር፣ በአፈናው መሃልም 
በተገኘው ቀዳዳ፣ አዋጁ እንዲሻር መታገልን ይጠይቃል። 
  
በመላ ኦሮሚያ ክልልና በአብዛኛው የአማራ ክልል እንዲሁም በደቡብ የተካሄዱና በመካሄድ ላይ ያሉ ትግሎች ከምንም 
በላይ ግልጽ ያደረጉት ነገር ቢኖር ህዝብ በመንግስት ላይ ያላው እምነት ተሟጦ ማለቁን ነው። ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ 
ያቀረቡት ተቃውሞና ትግል ለሺዎች መገደልና መታሰር ምክንያት በመሆኑም፣ መንግስትም ሆነ ሌሎች እንደ ፓርላማውና 
ፍርድ ቤት ያሉ ተቋሞች ለህዝብ የማያገለግሉ መሆናቸውን በተግባር በመገንዘብ ፍጹም አመኔታ እንዲያጡባቸው 
ተደርጓል። 
 
ስለዚህ በቀጣይነት ፓርላማው እንዲበተንና አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ ለማድረግ የመጀመሪያ እርምጃ የሚሆነው በነዚህ 
አካባቢዎች የሚገኘውን ህዝብ አስተባብሮ የፌዴራልም ሆነ የክልል ምክር ቤቶች ተወካዮችን እንዳለ ጠርጎ ለማውጣት 
የመራጮች ፊርማ የማሰባሰብ ዘመቻ መሆን ይኖርበታል። ይሄንንም እውን ለማስደረግ ዋናውና ወሳኙ ቀጣይነት ያለው 
ህዝባዊ እንቅስቃሴና ትግል መሆን ይኖርበታል። 
 
እርግጥ ነው ህዝብ አመኔታ የለኝም ብሎ ያላቸው የክልልም ሆነ የፓርላማ ወኪሎች የማንሳት መብት በህገ መንግስት ውስጥ 
ያለ ቢሆንም፣ ከዚህ ቀደም በተግባር የዋለው ህወሃት ውስጥ ክፍፍል በነበረበት ወቅት ከድርጅቱ ያባረሯቸውን ጉምቱ 
ባለስልጣናት ወህኒ ለመወርወር በአንድ ጀምበር ፊርማ አሰባሰብን ብለው ከፓርላማ ያባረሩበት ጊዜ ብቻ ነበር። 
 
በቅርቡ ናሁሰናይ የተባለ ፀሃፊ ኮንሶ ስለተነሳው ህዝባዊ እንቢተኝነት በፃፈው ፅሁፍ፣ ጥያቄያቸው በአግባቡ 
እንዲመለስላቸው ሁሉንም የህግ አግባብ ቢጠቀሙ ሰሚ በማጣቸው፣ በስተመጨረሻ 50,000 ፊርማ አሰባስበው የክልሉንና 
የፌዴራል ፓርላማ አባላትን ውክልና አንስተው የነበረ ቢሆንም፣ ለህጋዊ ጥያቄያቸውና አካሄዳቸው መልስ ባለማግኘታቸው፣ 
ትግሉ የበለጠ እንዲጠነክርና በመንግስት ላይ ያላቸው ዕምነት ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ እንዲጠፋ ያደረገው ምክንያት 
እንደሆነ ዘግቧል። 
 
ከኮንሶ ህዝባዊ ትግል የምንማረውና ተግባራዊ ቢደረግም ፓርላማው ይበተን፣ አዲስ ሃገራዊ ምርጫ ይካሄድ የሚለውን 
የህዝብ ጥያቄ ሊያሳካ የሚችለው፣ ህዝብ በመንግስትና በተቋሞቹ እምነት ባጣባቸው ክልሎች በርካታ “ኮንሶዎች” በመፍጠር 
የሚሊዮኖችን ፊርማ በማሰባሰብ ነው።እነዚህን የህዝብ ጥያቄዎች ከመፈክር የበለጠ ህይወት ለመስጠት በጥያቄዎቹ ዙሪያ 
ህዝብን ማሰባሰብና ማደራጀት የግድ ይላል። ሚሊዮኖች ተደራጅተው የህዝብን ፊርማ አሰባስበው ለጥያቄዎቻቸው መልስ 
እንዲሰጣቸው መጠየቅ ማለት፣ መንግስት በኮንሶ እንዳደረገው፣  አላየሁም አልሰማሁም ሊለው የማይችልበትና፣ አውንታዊ 
መልስ ከመስጠት ውጭ አማራጭ እንዳይኖረው የሚያደርግ ሁኔታ መፍጠር ማለት ነው። 
 
ማናቸውም የህዝብ ትግል ለስኬት የተቀናጀ አመራር ይጠይቃልና፣ በሀገር ቤት የሚገኙ የተደራጁ ሃይሎች በሙሉ ያለፈው 
ሁለት አመት የህዝብ ትግል ፊት ለፊት ያወጣውን ፓርላማ የመበተንና አዲስ ምርጫ የማካሄድ ጥያቄ  ተግባራዊ እንዲሆን 
ህዝብ ውስጥ በመግባት ማደራጀትና ማቀናጀት ይጠበቅባቸዋል፤ ይሄንን በማድረግም ባለፉት ሁለት አመታት ሸለብ 
አድርጓቸው ከነበረው እንቅልፍ ነቅተው የህዝብ አለኝታነታቸውን ለማደስ አጋጣሚ ይፈጥርላቸዋል። 
 
የ2007ቱ ምርጫ በጭብርብር እነደተካሄደና ውጤቱም በምንም መልኩ መሬት ላይ የነበረውን ተጨባጭ ሁኔታ 
አያንጸባርቅም፣ የሚሊዮኖችን ድምጽም ሰርቋል በሚል ምርጫውን አንቀበለውም ብለው የነበሩ የተቃዋሚ ድርጅቶች፣ 
ህዝብ በገፍ ወጥቶ በመንግስት ላይ ያለው እምነት እንዴት እንደተሟጠጠ በገሃድ በገለጸበትና ለትግል ተነሳሽነቱን ባሳየበት 
ወቅት፣ ፓርላማው እንዲበተንና አዲስ ሃገራዊ ምርጫ እንዲካሄድ ህዝብን አስተባብሮ ከመታገል ውጭ ሌላ አማራጭ 
እንድሌላቸው ሊገነዘቡ ይገባል።  
 
 
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አሁኑኑ ይሻር! 
 
ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ ይቋቋም! 
 
ፓርላማው ይበተን! 
 
አዲስ ሃገራዊ ምርጫ አሁኑኑ ይካሄድ! 
 
 
                                                                                                አበጋዝ ወንድሙ                                                                                                                                    


