ከምክክር ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ፓርቲ (ምክክር ፓርቲ)
ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የቀረበ ጥሪ
በደለል ላይ የሚገነባ ሀገር የመገንባትና የማፍረስ ፍላጎት ሊኖረን አይገባም !!!
በሀገራችን የሚታየው የግራ ዘመም የፖለቲካ ማነቆ አሁን አሁን በሰፊው እየታየ መሆኑን በርካታ
ማሳያዎችን ማቅረብ ይቻላል፡፡ግራ ዘመም የፖለቲካ ዝንባሌ በሀገራችን ብቻ ሳይሆን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ዙሪያ
በሚባል ደረጃ የሰፈነው ግንዛቤ የተሳሳተ መሆኑን በመረዳት በሀገራችን ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም
ጭምር እርማት እንዲያደረጉ ይረዳል በሚል ህሳቤ በመነሳት በገዢው ፓርቲ እና በበርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎች
ዙሪያ የሚታይ ጤናማ ያልሆኑ ትርክቶችን እየሰማን ነው ፡፡ ይህ የግራ ዘመም የፖለቲካ እይታ ሀገራችን ኢትዮጵያ
ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ይወስዳታል ብሎ ምክክር ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ፓርቲ ይሰጋል፡፡ በምክክር ፓርቲ እይታ
በግራ ዘመም የፖለቲካ ጉዞ ዘረኝነት እና በአክራሪ ዘረኝነት ዘመን የተወለዱ ዜጎች በኢትዮጵያ አንድነት ላይ
ያላቸው ቅቡልነት በማነጻፀር እንዲሁም ግራ ወይም ቀኝ ዘመም የሚለው አባባል አመጣጡ እና ተግዳሮቶቹን
ዳሰነዋል፡የግራ ዘመም ፖለቲካ የሚንጸባረቀውን የተሳሳተ አመለካከት ወይም አስተሳሰብና ውዥንብር ለማረም የስያሜው
መነሻ ምክንያት የሆነውን፣ ወቅትና ቦታውን የሚጠቁም የታሪክ ማስረጃ ማቅረቡ ግድ ይላል።
ግራ ወይም ቀኝ ዘመም የሚለው አባባል በፈረንሳይ አገር የኢንዱስትሪ አብዮትን (Indutrial
revolution) ምርትና የማምረቻ መሳሪያ ለውጥን ተከትሎ በተፈጠረው የህብረተሰብ እርከን ልዩነት ሳቢያ
በተከሰተው የመደብ አሰላለፍ ፣በተለይም በማምረቻ መሣሪያው ባለቤትና ተቀጥሮ በሚሠራው ሠራተኛ መካከል የኢኮኖሚ
ወይም የሃብት ኢፍትሃዊ ግንኙነት ያመጣውን ውዝግብ አስታኮ የተነሳ የፖለቲካ ፍልስፍና አመለካከት ነው። ይህ
ፍልስፍና በሌሎቹም የከበርቴ ስርዓት በሰፈነባቸው አገሮች በመስፋፋት ዓለም አቀፋዊ ለመሆን በቅቷል።የመንግሥት
ተቋማትን ለመቆጣጠር ብዙሃኑን አስተባብሮ በነሱ ላይ ጥያቄ እንዳይነሳ የራሱንና ብሔራዊ ጥቅሙን እንዳያስከብር
ሰጥ ለጥ ብሎ እንዲገዛ ወይም በጎሳ፣በእምነት---ወዘተ ተከፋፍሎ እርስ በርሱ እዬተጫረሰ እንዲኖር ምኞታቸው
ነው።
ይህንን የተሳሳተ የጥላቻና የፍርሃት ወይም የሽብር ዘመቻ የሀገራችን ፖለቲከኞች የሚያራግቡት የሕዝቡን
መብት ገፈው በባርነት ደረጃ እረግጠው እያሰሩ ፣ በቀጥታና በተዘዋዋሪ ወረራ የአገር ሃብትና ንብረት፣የተፈጥሮ
ሃብትና ማዕድናትን በብቸኛ ባለቤትነት እዬመዘበሩ ለመኖር የሚሹ የአገር ውስጥና የውጭ ዘራፊዎች ናቸው። እነዚሁ
ሃይሎች በሚነዙት የገንዘብና የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ጎን ለጎን ጥቅማቸውን የሚያስከብር፣ለሃገሩና ለክብሩ ደንታ
የሌለው ቡድን እንዲወጣ ለማድረግ ይሰራሉ፡፡
በየአገሩ የተከሰተው አለመረጋጋት፣መፈራረስና ሰላም ማጣት የነዚሁ በዓለም አቀፍ ደረጃ
የሚንቀሳቀሱትና የዓለምን ሃብት በመዳፋቸው ያስገቡት የዘራፊዎች ገደብ የለሽ ስግብግብነት የወለደው ጭካኔ ውጤት
ነው። ይህንን ሁሉ ወንጀል ሲፈጽሙ የሚያጭበረብሩበት ካባ ዴሞክራሲ የሚለው ስያሜ ነው። ለነሱ ዴሞክራሲ ማለት
በፈለጉበት ቦታ በነጻ የሚዘርፉበትን ፍቃድና መብት የሚሰጥ ማለት ነው። በልማትና በእርዳታ፣በእምነት ነጻነት ስም
የዘረፋ መረብ መዘርጋት ማለት ነው። እውነተኛው ዴሞክራሲ ደግሞ በብዙሃኑ ውሳኔና ፍላጎት፣ ለብዙሃኑ ጥቅም
የሚመሩበት እንጂ ለጥቂቶች ጥቅምና ውሳኔ የሚገለገሉበት ፍልስፍና እንዳልሆነ የፍልስፍናው ሊቆች የሰጡት
አስተምሮና ሥራ ይመሰክራል።
ይህንን እውነታ መነሻ በማድረግ በሀገራችን እትዮጵያ ግራ የሚባለው የፖለቲካ አመለካከትና አሰላለፍ
ለብዙሃኑ ጥቅምና መብት የተነደፈ ፍልስፍና መሆኑ ቀርቶ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ በሕገ መንግስቱ
የተዋቀረው የፌዴራሊዝም ስርዓት መነሻ በማድረግ በብሔርተኝነት ታጅቦ የግራ ዘመሙ አመለካከት ያመጣው ሁለንተናዊ
ችግር አካል በማድረግ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ፡፡ ይህን ተከትሎ አንዳንድ የሀገራችን የብሔር ፓርቲዎችና
ማንነታቸውን ደብቀው የተዋቀሩ ጥቂት አገር አቀፍ ፓርቲዎች እያወቁ ውስጣዊና ውጫዊ አንድነታችንን ለማናጋት ያረጀ
ስርዓትን ዳግም ለመመለስ ሲተባበሩ፣የአንድነቱን ሀይል ለማቀጨጭ በገንዘብ ለማፈራረስ ሲንቀሳቀሱ ይታያሉ፡፡ ይህ
ጉዞአቸው ሙሉ ለሙሉ የፖለቲካ እውቀት የሌለውን ዜጋ ጨለምተኛ አመለካከት እንዲይዝ፣በሀገሩ ላይ ተስፋ
እንዲቆርጥ፣ የጨካኞች፣ የገዳዮች፣የአምባገነኖች፣የጸረ አንድነቶች፣ብሔራዊ ስሜት
የሌላቸው፣የአረመኔዎች፣የምግባረቢሶች አስተሳሰቦች እንዲፈጠሩ አስተዋጽኦ አላደረጉም ብንል እውነትን ሸሽጎ ማለፍ
ራስን ማታለል ነው የሚሆነው፡፡
በመሆኑም በምክክር ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ፓርቲ እይታ አሁን ያለው የፖለቲካ ምህዳር መጥበብ ገዢው ፓርቲ
የአንበሳውን ድርሻ ቢወስድም የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ የእርምት እርምጃ ልንወስድባቸው የሚገቡ መንቀሳቀሻ ቪዛ
የሚሰጡና የሚከለክሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም የየራሳቸው ድርሻ ያላቸው አሉ፡፡ እነዚህ ጉዳዮች ካልተስተካከሉ በቀር
ለሁላችንም የማትጠቅም በደለል ላይ እንደሚገነባ አዲስ ቤት የመገንባትና የማፍረስ ተግባር ውስጥ እንገባለን ብለን
እንሰጋለን፡፡
የአገር አንድነት ለማስጠበቅ እንታገላለን!
ም ክክር ለአንድነትና ለዴሞ ክራሲ ፓርቲ (ምክክር ፓርቲ)
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