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«ሪጎሬው ሳይመታ ነበር እንጂ» አለ አንዴ አዛውንት የዴህረ ምርጫውን 

የመኢአዴና የመዴረክ ኡኡታ በእግር ኳሰ መስሇው አስተያየት ሲሰጡ «ሪጎሬው 

ተመትቶ ግብ ከገባ ፣ ዲኛው ግቡን ካፀዯቀው በኋሊ ሪጎሬው ካሌተዯገመ ማሇት ምን 

የሚለት ቀሌዴ ነው » ነበር ያለት። እንግዱህ ሪጎሬውን የመታውም ሆነ ጎለን 

ያፀዯቀው ዲኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ፣ ጎሌ የገባባቸው ተቃዋሚዎች ፣  ጎለ 

የተቆጠረሇት ዯግሞ ሇኢህአዳግ መሆኑ ነው ። የአዛውንቱን አባባሌ ሌብ ብል 

ሊስተዋሇው  በውስጡ ትሌቅ ቁም ነገር ይዟሌ። 

 

የዘንዴሮውን ምርጫ ተከትል የተሰማው ውጤት ሁለንም ያስገረመ ቢሆንም 

አንዲንዴ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ግን ከማስገረም አሌፎ የሚይዙትንና የሚናገሩትን 

ያሳጣቸው ይመስሊሌ። ምክንያቱ ዯግሞ ፓርቲዎቹ እንዯ 97ቱ ቀሊሌ የማይባሌ 

ዴምጽ አግኝተን እናሸንፋሇን የሚሌ እምነት ስሇነበራቸው ነው።  

 

መኢአዴና መዴረክ ከወዱሁ ምርጫው ይዯገም ሲለ እየሰማን ነው። ምን ማሇት 

ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ተቃዋሚዎችን ወይደሌኝ በማሇት 

ኢህአዳግን መርጧሌ።እንዯእኔ እንዯኔ ሇመዴረክም ሆነ ሇመኢአዴ የሚበጀው 

ምርጫውን ማስዯገም ሳይሆን ራሳቸውን መገምገም ነው ። ካሌሆነማ ህዝቡ እኮ 

በማያሻማ ሁኔታ ዴምፁን ሰጠ ።ይሁንና ፓርቲዎቹ ምን ይዘው ቀርበው ነው ህዝብ 

የሚመርጣቸው? ስንሌ ምንም የሚሌ መሌስ እናገኛሇን።ታዱያ ሇህዝብና ሇሃገር 

የሚበጅ ነገር ሳይዙ ወዯ ምርጫ ገብተው ሇገጠማቸው ሽንፈት ከራሳቸው ወዱያ 

ላሊ ማን ተጠያቂ ሉሆን ይችሊሌ? 

 



ተቃዋሚዎች ራሳቸውን መገምገም አሇባቸው ስሌ ምን ይዘው ወዯ ውዴዴሩ ገቡ? 

ምን ያህሌ እርስ በርሳቸው ተስማምተውና ተጣምረው መሄዴ የሚችለ ነበሩ? 

የህዝብን ሌብ ሉነካ የሚችሌ ምን አማራጭ ፖሉሲ ይዘው ቀረቡ ማሇቴ ነው ።  

 

ሳይቀናጁ የተቀናጁ መስሎቸው ብዙም ርቀት ሳይጓዙ እንዯተበታተኑት ቅንጅቶች 

ሁለ መዴረክን የመሠረቱት ፓርቲዎች በብሄር ጉዲይ ሊይ አንዴ አቋም ሳይዙ ወዯ 

ምርጫ በገቡበት ሁኔታ እንዳት የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ዴምፃቸውን 

ሇመዴረክ ይሰጣለ ብሇው ያስባለ? የአርሶ አዯሩ የህይወት ዋስትና በሆነው 

በመሬት ጉዲይ ሊይ ጥርት ያሇ አቋም ሳይዙ ወዯ ምርጫ ውዴዴር የገቡት 

መዴረኮች እንዯምን የአርሶ አዯሩን ዴምፅ ሉያገኙ ይቻሊቸዋሌ? 

 

የዛሬው ምርጫ አሸናፊ ኢህአዳግ የኢትዮጵያን ህዝብ ከአስከፊው የዯርግ ስርአት 

ሇማሊቀቅ ያዯረገውን አስተዋፅኦ ትተን ባሇፉት አመታት ዘርፈ ብዙ ሌማቶች 

አከናውኗሌ።  የመዴብሇ ፓርቲ ስርአትን ተግባራዊ ሇማዴረግ ከፍተኛ ጥረት 

ሲያዯርግ ቆይቷሌ። በውጪ ዱፕልማሲ መስክም የኢትዮጵያውያን አኩሪ ቅርስ 

የሆነውን የአክሱም ሃውሌት በማስመሇስ ያሇፉት ሥርአቶች ያሌሠሩትን ሥራ 

ሰርቷሌ።በተሇያዩ  የአፍሪካ ሃገራት የተፈጠሩ ቀውሶችን በማብረዴ ረገዴ የተሇያዩ 

አሇምአቀፍ የሰሊም ማስከበር ስራዎችን ሰርቷሌ። ኢህአዳግ በዘንዴሮው ምርጫ 

አነሰም በዛ ይህን ሰርቻሇሁ ብመረጥ ይህን የታየውን ሌማትና እዴገት አስቀጥሊሇሁ 

በማሇት የሚታይ የሚዲሰስ ነገር ይዞ ነው ወዯ ምርጫ ውዴዴር የገባው። 

 

ተቃዋሚዎችስ: አንዲንድቹ በለአሊዊነት ጉዲይ ሊይ ግሌፅ አቋም የላሊቸው ፤ሊሇፉት 

19 አመታት የተሇያዩ ፓርቲዎችን ከመጠፍጠፍ ባሇፈ ሇዚህች ሃገር የዳሞከራሲ 

እዴገት አንዲችም አስተዋፅኦ ማበርከት የተሳናቸው የጥሊቻ ፖሇቲካን ሲያራምደ 

የቆዩ ናቸው። 

 

ከዚህም ባሇፈ ስሌጣን ብትይዙ ሃገር የምትመሩበት ፖሉሲያችሁን አቅርቡ ሲባለ 

ማኒፌስቷችንን ተመሌከቱ ፤ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ፖሉሲያችንን ማቅረብ 

አንችሌም ወዘተ በማሇት በግሌፅ ህዝቡን ሇመሸወዴ ሲሞክሩ ተስተውሇዋሌ።  



ህዝቡን ባድ ተስፋ ሇመመገብ ሲጥሩ ከሃገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የማይሄዴ ነገር 

እናመጣሇን ወዘተ በማሇት ቃሌ ሲገቡ ተስተውሇዋሌ። ይሁንና ህዝብን መሸወዴ 

አይቻሌም። ህዝብ ሁለን ያውቃሌና ትክክሇኛውን ፍርዴ ሰጥቷሌ። 

 

አንዴ ነገር በእርግጠኝነት መናገር ይቻሊሌ የአዱስ አበባ ህዝብ በ97ቱ ምርጫ 

አህአዳግን ያሌመረጠው ተቃዋሚዎች ይሰሩሌኛሌ ብል ስሊሰበ 

አሌነበረም።ይሌቁንም በኢህአዳግ ሊይ ቅሬታ ስሇነበረው እንጂ።ይህ ህዝብ 

ኢህአዳግን በዴምፄ እቀጣሇሁ ብል አጥፊውን መርጦ ነበር። አሁን ግን በዴጋሚ 

ሉሳሳት አይችሌም። 

 

ተቃዋሚዎች በ97ቱ ምርጫ የአዱስ አበባንና 23 የፓርሊማ ወንበሮች በክሌልችም 

ቀሊሌ የማይባሌ ወንበር አግኝተው ነበር ይሁንና የህዝብን ዴምጽ ከማክበር ይሌቅ 

አመፅ አቀጣጥሇው ወጣቱን እሳት ውስጥ በመክተት እርስ በርስ ሇስሌጣን ሲሻኮቱ፤ 

ሲበታተኑ፤ ሲታሰሩ ፤ሲሰዯደ አንዲንድቹም የሽብርን መንገዴ ሲመርጡ ህዝቡ 

ይህን ሁለ አይቷሌ ሰምቷሌ። ታዱያ ይሄ ህዝብ ነው ይመርጠናሌ ብሇው 

የሚጠብቁት?  

 

በ97ቱ ምርጫ ሇተቃዋሚዎች ዴጋፉን የሰጠው በአዱስ አበባም ሆነ በተሇያዩ 

ክሌልች የሚገኘው ወጣት ዛሬ በነመዴረክ ሊይ ፊቱን አዙሮባቸዋሌ። ሇምን? 

የመዴረኩ ፕሮፌሰር በየነ እንዲለት ኢህአዳግ ወጣቱን በገንዘብ ስሇዯሇሇው ነው? 

አይዯሇም። ወጣቱ ሇአመፅ ያሌተነሳሳው ካሇፈው ጥፋት በቂ ትምህርት ስሇወሰዯ 

እንዱሁም ባሇፉት አመታትም በተወሰነ መሌኩ በከተሞች ባሇው የሌማት 

እንቅስቃሴ ተጠቃሚ እየሆነ በመምጣቱ ነው። ፕሮፌሰሩ ወጣቱን ነገሮችን 

የማያገናዝብ፤ ሞራሌ የላሇው፤ ሃሊፊነት የማይሰማው አዴርገው ከሚያስቡ 

ይሌቁንም ውስጣቸውን ቢመረምሩ የተሻሇ ይመስሇኛሌ።  

 

ምርጫው ይዯገም ቢባሌስ እነዚህ ሰዎች  አንዳ እንዯ መሃይም ሲቆጥሩት ላሊጊዜ 

በቀሊለ በገንዘብ ተዯሌል የሚመርጥ ወጣት ፤ ተዯሌል ሰሊማዊ ሰሌፍ የሚወጣ 



በማሇት ሲያናንቁት ከነበረው  ከዚህ ህዝብ ፊት ቆመው ነው ዴምጹን እንዱሰጣቸው 

የሚጠይቁት? አስቂኝ ነገር ነው። 

 

አንዲንድቹ መሇስተኛ ፕሮግራም ላልቹ ዯግሞ ማኒፌስቶ አሇን በሚሌ ሰበብ 

ስሌጣን ሊይ ቢወጡ ሃገር የሚመሩበት ፖሉሲ ምን እንዯሆነ በግሌጽ ማስቀመጥ 

አሌቻለም። ስሌጣን እንያዝ እንጂ ሇፖሉሲና ስትራቴጂው በኋሊ ይታሰብበታሌ 

አለ። ህዝቡ ግን ሉሸወዴ አሌቻሇም። ምንም ችግሮች ቢኖሩበትም ግሌጽ የሆነ 

አካሄዴ፤ ፖሉሲና ስትራቴጂ ያሇው ኢህአዳግ ይሻሇኛሌ ብሎሌ። 

 

የነመዴረክ አባሊት በአዯባባይ ጎራ ሇይተው አንደ አንደን በፍሌጥ እያንጎራዯዯው 

ሇያዥ ሇገራዥ ሲያስቸግሩ ህዝብ አይቷሌ ሰምቷሌ። በነሱ ሁከትና ብጥብጥ ህዝቡ 

ሰሊሙን አጥቷሌ ። «አህያ ሇአህያ ቢራገጥ ጥርስ አይሳበርም» የሚሌ የአበው 

አባባሌ ቢኖርም የነሱ ፀብ ግን ከመሳበር አሌፎ የአካባቢውን ነዋሪ ሰሊም ነስቷሌ 

።የትግሌ ስሌታቸው ከሰሊማዊ ትግሌ ወዯ ነፃ ትግሌ የተቀየረ እስኪመስሌ ዴረስ 

ጎራ እየሇዩ ሲቧቀሱ ህዝብ አይቷሌ፤ ሰምቷሌ እንዱሁም አዝኗሌ።  

 

የነመዴረክ አባሊት ጎራ ሇይተው መቧቀሳቸውን ያየና የሰማ ኢትዮጵያዊ ሁለ 

«እነዚህ ናቸው ታዱያ ሃገር የሚመሩት? መጀመሪያ መቼ ራሳቸውን መምራትና 

መቆጣጠር ቻለና ነው» በማሇት ትዝብት ያዘሇ አስተያየቱን ሲሰጥ መክረሙን 

ሳይሰሙ ቀርተው ይሆን ዛሬ እኛ አሌተመረጥንምና ምርጫው ይዯገምሌን 

የሚለት?  

 

መኢአዴስ ቢሆን በውስጣዊ ቀውስ እየተናጠ ያሇው መዋቅሩን ማስተካከሌ ያሌቻሇ 

ፓርቲ ሃገርን ያህሌ ትሌቅ ነገር እንዳት ማስተዲዴራሌ ይችሊሌ? እኔ እንዯገባኝ 

ከሆነ ህዝቡ መዴረክንም ሆነ መኢአዴን ባጠቃሊይ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን  አሁን 

ባሊችሁ አቋምና ዝግጅት  ሃገሪቱን ሌትመሩ አትችለም ብሎሌ። ይህንንም በዴምጹ 

አረጋግጧሌና ሽንፈታቸውን በፀጋ ቢቀበለ መሌካም ነው።  

 



ሇማንኛውም ተቃዋሚዎች ከዘንዴሮው ምርጫ አንዴ ነገር ተምረዋሌ ብዬ አስባሇሁ 

።እንዯ 97ቱ ምርጫ ህዝቡን በስሜት በመቀስቀስ ብቻ በጨበጣ ዴምጽ ሇማግኘት 

መሞከር የማያዋጣ መሆኑን። ይሌቁንም የህዝብን ሌብ ሇማግኘት የሚያስችሌ 

ሃገሪቱን በሌማቱም በዳሞክራሲውም ወዯፊት ሉያራምዴ የሚችሌ ፖሉሲና 

ፕሮግራም ይዞ መቅረብ የግዴ መሆኑን። ምክንያቱም ህዝቡ ባንኗሌ፣ ከፓርቲዎቹ 

ቀዴሞ ሄዶሌ።  

 

«ተቃዋሚዎች በዘንዴሮው የምርጫ ጨዋታ በሰፊ የግብ ሌዩነት ተሸንፈዋሌ። ላሊ 

ግጥሚያ ላሊ ሪጎሬ ከፈሇጉ በሚቀጥለት አምስት አመታት በበቂ ሁኔታ ሌምምዴ 

አዴርገው ይምጡና 2007 ሊይ እንያቸው። አይ ይርቃሌ ካለም 2005 ሊይ 

በሚዯረገው የአዱስ አበባ ምክር ቤት ምርጫ ሊይ እንገናኝ »ነበር ያለት እኒያ 

አዛውንት ይሄ ትሌቅ አባባሌ ነው ። ቸር እንሰንብት 


