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የቁም ቅዠት  
ኢብሳ ነመራ 

04/19/14 

 

ሕዝብ የመንግስት ሥልጣን ባለቤትና ምንጭ መሆኑን የሚያረጋግጠውና ሕዝብ ይህን 

ባለቤት የሆነበትን ሥልጣን በውክልና የሚሰጥበት የምርጫ ሥርአት በኢትዮጵያ 

ከተጀመረ አራት ዙር ምርጫዎች ተካሂደዋል። አምስትኛው ዙር ምርጫ በቀጣይ አመት 

ማለትም በ2007 ዓ/ም ይካሄዳል። ይሁን እንጂ መጭውን ምርጫ በሕዝብ ውክልና 

ሥልጣን ለመረከቢያነት ከመጠቀም ይልቅ በሕገወጥ መንገድ የህዝብን ሥልጣን 

ለመመንተፍ እንደመልካም አጋጣሚ የመጠቀም ፍላጎት ያላቸው ወገኖች ብቅ ብቅ እያሉ 

ነው።  

 

“ ፋክት” የተሰኘ ሳምንታዊ መፅሄት በመጋቢት 27፣ 2006 ዓ/ም ዕትሙ “ ምርጫውን ወደ 

ፖለቲካዊ አመፅ ” በሚል ርዕስ  ባሰነበበው  የቋሚ አምደኛው ኃይለመስቀል በሸዋምየለ  

ፅሁፍ፣ ምርጫን አስታኮ ሊካሄድ የታሰበውን የሕዝብን ስልጣን የመመንተፍ ሴራ 

የሚመለከት ሃሳብ አቅርቧል። እርግጥ “ፋክት” መፅሄትና ከፍትህ ጋዜጣ ጀምሮ ቋሚ 

አምደኛ የሆነው ኃይለመስቀል መንግስት በሕገወጥ መንገድ ስለሚወገድበት ሁኔታ 

ማስነበባቸውና መፃፋቸው አዲስ አዲስ አይደለም። እንዲያውም የመፅሄቷም የአምደኛውም 

መለያ ባህሪዎች ለመሆን በቅቷል።  

 

ለነገሩ የመፅሄቷ አዘጋጅ ተመስገን ደሳለኝ በአንድ አጋጣሚ እኔ ጋዜጠኛ ሳልሆን የፖለቲካ 

አድቮኬት (አራማጅ) ነኝ ብሎ በይፋ ተናግራል። የሰላማዊ ፖለቲካ ሳይሆን በከተማ 

የሚካሄድ የኃይል ፖለቲካ አራማጅ። በመሆኑም መፅሄቱ የሚያስተናግዳቸው ሃሳቦች ነፃ  

ሳይሆኑ መንግስትን በኃይል የማስወገድ ዓላማ ያላቸው ቡድኖች አቋም መሆኑ ስውር 

አይደለም። የዓላማ ደጋፊዎቻቸውም ቢሆኑ ፋክትን ነፃ ፕሬስ እንደማይሉ እርግጠኛ ነኝ። 

“ነፃ ፕሬስ”  ጭንብል ነው። በኋላ ወንጀል ሰረተው ሲጠየቁ አለያም ውጭ አገር የፖለቲካ 

ጥገኝነት ጠይቀው በኢትዮጵያ ፖለቲካ አኩርፈው በውጭ አገር ከሚኖሩት አንዱ ሆነው 

ድጎማ እየተቆረጠላቸው ለመኖር የሚያስችል ጭንብል ።   
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ያም ሆነ ይህ ከላይ በተጠቀሰው  የፋክት እትም ላይ “ምርጫን ወደ ፖለቲካዊ አመፅ ” 

በሚል ርዕስ የወጣው ፅሁፍ “ለአምስተኛ ግዜ የኢህአዴግን የምርጫ አሸናፊነት 

የሚያስረግጠው የፌደራል ምርጫ ሊካሄድ አንድ ዓመት ቀርቶታል። ለፖለቲካው አመፅ 

መቀስቀስ የተሻለው አውድ የ2007ቱ ቅድመና ድህረ ምርጫ ወቅቶች መሆናቸው 

ይታመናል።” ሲል ከወዲሁ የአመፅ ዝግጅት መደረግ እንዳለበት ያሳስባል።  

 

ፀሃፊው በ2007 የሚካሄደው ምርጫ የክልል መንግስታት የህዝብ ተወካዮች ምክ ቤት 

አባላት ምርጫም የሚካሄድበት መሆኑን መጥቀስ አልፈለጉም። በደፈናው “የፌደራል 

ምርጫ” ብቻ የሚካሄድ መሆኑን ነው የጠቀሱት፡፡ ይህ ሆን ተብሎ የተደረገ ነው። የክልል 

መንግስታት ምርጫ ውስጥ ምንም ስፍራ እንደሌላቸው ስለሚያውቁት ነው ማስታወስ 

ያልፈለጉት። በአንድ እለት በሚካሄዱት የፌደራልና የክልል የህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤቶች ምርጫ ላይ ህዝቡ ለክልል የመረጠውን ለፌደራልም የሚመርጥ መሆኑን ማስታወስ 

ተገቢ ነው። ለፈደራል ምክር ቤት ከክልል ምክር ቤት የተለየ ፓርቲ አይመረጥም። 

ሰለዚህ አዲሰ አበባ ላይ ተቀምጦ መንጫጫት የሚያመጣው ነገር የለም። 

 

የፋክት አምደኛ ኃይለመስቀል በዚህ ፅሁፉ እነማን የአመፁ መሪ መሆን እንዳለባቸውም 

ጠቁሟል። “ ‘የአንድነትም ሆነ የሰማያዊ ፓርቲ የአመራር አባላት ‘ቀጣዩ ምርጫ ፍትሃዊ 

መሆን ካልቻለ’  በሚል የሚያሰሙት ድምፆች የአመፁን ትግበራ ያቀርቡታል” በማለት 

ያሰቡልንን የስልጣን ምንተፋ አመፅ የመምራት ሃላፊነት ለአንድነትና ለሰማያዊ ፓርቲ 

ሰጥተዋል። የአመፁ ፈፃሚዎች ደግሞ ምስኪን የከተማ ወጣቶች መሆናቸውን ነው 

ኃይለመስቀል የነገረን። 

 

የአመፅ መሪ ይሆኑ ዘንድ የታጩትን አንድነትና ሰማያዊ ፓርቲዎች ምንነት እንመልከት። 

የአንድነትና የሰማያዊ ፓርቲዎች መዋቅራዊ ቁመና በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች ልክ የተበጀ አይደለም። የፋክት መፅሄትና መሰሎቻቸው ሁለቱን ፓርቲዎች 

ሕብረ ብሄራዊ  ይበሉዋቸው እንጂ እውነቱ ግን ምንም አይነት ሕብረ ብሄር የሚያሰኝ 

የብሄር ስብጥር የሌላቸው መሆኑ ነው። ሁለቱም ፓርቲዎች  ከሃያ ሁለት ዓመት በፊት 

ሞቶ የተቀበረና ቀፋፊ ትውስታው ብቻ የቀረው የአንድ ብሄር የበላይነት ላይ የተመሰረተ 
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አሃዳዊ መንግስት የመመስረት እምነት ላይ  የተቸነከሩ ናቸው። በአንድ ብሄር አምሳያ 

የተቀረፀች አሃዳዊ ኢትዮጵያን እንመልሳለን የሚሉ ሕልመኞች ናቸው፡፡ 

 

አንድነትም ሆነ ሰማያዊ ፓርቲ በብሄር ላይ ለተመሰረቱ ወይም ለብሄሮች መብት እውቅና 

የሚሰጡ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በጠላትነት የሚፈርጁ ፓርቲዎች ናቸው። የኢትዮጵያ 

ብሄሮችና ብሄረሰቦችን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብትና ነፃነት አጥብቀው 

ይቃወማሉ። የአንድነት ፓርቲን እስከሊቀመንበርነት በዘለቀ ደረጃ ሲመሩ የነበሩት ዶ/ር 

ነጋሶ ጊዳዳ በቅርቡ ፓርቲውን በራሳቸው ፍቃድ ለቀው ሲወጡ ይህን የፓርቲውን አቀም 

ከነአንደምታው መግለፃቸው ይታወሳል። ዶ/ር ነጋሶ አንድነት ለብሄረች የራስን እድል 

በራስ የመወሰን መብት የሚሰጠውን የህገመንግስቱን አንቀፅ 39 እንደማይቀበል 

አስታውሰው፣ የህዝብን መብት የማያከብር ፓርተ መሆኑን ነው የገለፁት። የህዝብን መብት 

ከማያከብር ፓርቲ ጋ የመስራት ፍላጎት እንደሌላቸው ገልፀዋል። 

 

ይህ የፓርቲው መዋቅራዊ ቁመና እና አመለካከት በተላየዩ ብሄሮች ፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 

በተመሰረተችው ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀባይነት የለውም።  በውስጠ ታዋቂነት እወክለዋለሁ 

የሚለው ብሄርም እንደሎሎቹ ብሄሮች ራሱን በራሱ እያሰተዳደረ በመከባበር ላይ 

የተመሰረተ አንድነት መስርቶ መኖር ይበልጥ ወደፊት ማዝለቅ እንደሚችል ስለተገነዘበ 

አንዳንድ ትምክህተኞች ካልሆኑ ይደግፋቸዋል ማለት አይቻልም። በስሙ ነግደው 

ወደስልጣን ለመውጣት የሚያደረጉት ሙከራ ለአብዛኞቹ አይመቻቸውም፡፡  

 

በመሆኑም በሕዝብ ውክልና ወደስልጣን መውጣት የሚያስችላቸው  መንገድ የሌለ ያህል 

የሚቆጠርና እጅግ ጠባብ ነው። ይህን ስለሚያውቁ ምርጫ ላይ መሳተፍን ፊት ለፊት 

ቢያወሩትም፣ በዋነጭነት ይመርጡታል ማለት አያስደፍርም፡፡ የፋክት መፅሄት አምደኛም 

አንድነትን ለአመፅ መሪነት ያጩት በዚህ ምክንያትነው። 

 

ሰሞኑን ፋክት መፅሄት አንድነት ምርጫን አስታኮ ለአመፅ እንዲነሳ መመልመሉን 

ከመናገሩም በፊት አንድነት ይህነኑ አቋም በተለያየ መንገድ ሲገልፀው ቆይቷል። ባለፈው 

ዓመት ታህሳስ ወር ላይ ፓርቲው ባካሄደው “ሕዝባዊ ስብሰባ” ላይ ከምርጫ ውጭ 

የመንግስት ስልጣን ለመያዝ ያለውን ፍላጎት የሚያመለክቱ ሃሳበችን ሰንዝሮ ነበር። 
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ለማስታወስ ያህል በወቅቱ የፓርቲው ሊቀመንበር የነበሩት ዶ/ር ነጋሶ በዚህ ስብሰባ ላይ 

ባቀረቡት ፅሁፍ፣ “ገዢውን ፓርቲ በተመለከተ” በሚል  ንኡስ ርዕስ ስር “የትኛውም ገዢ 

‘መደብ’ ተገድዶ እንጂ በልመና፣ በመለማመጥ በፍቃደኝነት ሕዝብ የሚፈልገውን ለውጥ 

አያመጣም፣ ገዢውን ፓርቲ ለለውጥ የሚያስገድደው ሰፊ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ብቻ ነው፣ 

ስለሆነም ገዢውን ፓርቲ ለማስወገድ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ የሚፈጠርበትን መንገዶች 

መቀየስና በእነርሱ ላይ መመስረት የወደፊት  የትግል አቅጣጫችን ነው” ብለው ነበር፡፡ 

ከምርጫ ውጭ ስልጣን ለመያዝ የታቀደው ይህ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ አምፅ ነው። 

 

ሰማያዊ ፓርቲም በተመሳሳይ በአንድ ብሄር ላይ የተመሰረተና ከአዲስ አበባ ከተማ 

ካፈራቸው ጥቂት ስሜታዊ ደጋፊዎች በስተቀር ወደየትኛውም ክልል ያልተዘረጋ በመሆኑ 

በምርጫ ወደስልጣን የመምጣት እድሉን የተዘጋ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ፓርቲው ራሱ 

ሲቋቋም በምርጫ ወደስልጣን የመምጣት ሃሳብ እንደሌለው የሚያመለክቱ በርካታ 

ተጨባጭ እውነታዎች አሉ። ሰማያዊ ፓርቲ “መንግስት መወገድ አለበት” ከማለትና 

ጥቃቅን ስሜት የሚኮረኩሩ ጉዳዮችን እያሳደደ፣ አንዳንዴም እየፈጠረ የተቃውሞ ሰልፍ 

ከመጥራት ባሻገር አንድም ቀን ስለምርጫ አውርቶ የማያውቅ መሆኑን ልብ በሉ።  

 

ሰማያዊ ፓርቲ ለምርጫ ይዞ የሚቀርበው በወጉ የተዘጋጀ ፕሮግራም እነኳን የሌለው 

ፓርቲ ነው።  መንግስትን በኃይል የማስወገድ አካሄድን የሚደግፉና ራሳቸውን አብዮታዊ  

ብለው የሰየሙ የፋክት መፅሄት ጋዜጠኞች  ከወራት በፊት የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር 

አቶ ይልቃል ጌትነትን ለአመፅ ለመመልመል የፓርቲያቸውን ፕሮግራም እንዲሰጣቸው 

ጠይቀዋቸው ሰውየው ጀብደኛ ቢጤ ስለሆኑ “አሻፈረኝ” ማለታቸውን ዘግበው እንደነበረ 

ይታወሳል። በዚህ ዘገባ ሰማያዊ ፓርቲ፣ የፓርቲ ፕሮግራም ሊባል የማይችል ዘጠኝ ገፅ 

ላይ ያረፈ ብጫቂ “ፕሮግራም” እንዳለው ነግረውናል። 

 

ሰማያዊ ፓርቲ የረባ ፕሮግራም እንኳን ሳይኖረው፣  የሃገር ሕገመንግስት እንደ ልቦለድ 

ድርሰት ማንም ቤቱ ተቀመጦ የሚቸከችከው ሰነድ ይመስል፣ አንድ ሰሞን “ ሥልጣን ላይ 

ስወጣ አገር የማስተዳድርበት ሕገመንግስት አዘጋጅቻለሁ” እያለ ሲያሰወራ ነበር። 

ሕገመነግስት የሚለው ግን ያንኑ ዘጠኝ ገፅ ያህል አቶ ልቃል ያዘጋጁትን “ፕሮግራም” 

ተብዬ ፅሁፍ ነው። በቅርቡ የቀለም አብዮት መሪነታቸውን በሚሰብኩበት “ነገረ ኢትዮጵያ” 
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በተሰኘ የፓርቲያው ልሳን ላይ ደግሞ ይሄው ሰነድ የሰማያዊ ርቲ መርሆች ተብሎ ወጥቶ 

ነበር። ይህ የአቶ ይልቃል ፅሁፍ ሲያሻው የፓረቲ ፕሮግራም፣ ሲያሻው ሕገመንግስት ሌላ 

ግዜ ደግሞ ፓርቲው የተመሰረተበት መርህ እየተባለ የየውቅቱን ትኩሳት ተከትሎ 

ስያሜውን እየለዋወጠ የሚቀርብ ማደናገሪያ ሰነድ ነው።  

 

ይህ ሰማያዊ ፓርቲ ምርጫን የሚያህል የህዝብ የስልጣን ምንጭነትና ባለቤትነት 

የሚረጋገጥበት ትልቅ ጉዳይ ያልተዘጋጀ መሆኑን በግልፅ ያሳያል። እዚህ ላይ ሰማያዊ 

ፓርቲ ይህን በየወቅቱ ምንነቱ የሚለዋወጥ ሰነድ “ፕሮግራም” ነው ብሎ ለምርጫ መቅረብ 

አይችልም እያልኩ አለመሆኑ እንዲታወቅልኝ እፈልጋለሁ። ያው እንደተለመደው ይህ 

የአገሪቱን ታሪካዊና ነባራዊ ሁኔታ ሳያገናዝበ “ብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችንና ሕዝቦችን በወንዝና 

ተራራ ሸንሽኜ እገዛለሁ” የሚል በመሆኑ ከፓርቲው ጥቂት ስሜታዊ ደጋፊዎችና በአዲስ 

አበባ ከተማ ዙሪያ ስሜት ለማራገብ ከሚራወጡ በጭፍን ጥላቻ የሚነዱ ያሮጌው ስርአት 

ናፋቂ የነፃ ፕሬስ ጋዜጠኛ ተብዬዎች  አልፎ የትም እንደማይደርሰው ግን ማሰታወስ 

እፈልጋለሁ።  

 

እንግዲህ አንደነትና ሰማያዊ ፓርቲ በያዙት አቋም ምክንያት በምርጫ ወደስልጣን 

መምጣት የማይችሉ ሆነ ሳለ፣ ሥልጣንን  የሚሹ ከሆነ የሚቀራቸው ስልጣን ላይ መውጫ 

አማራጭ  የፋክት መፅሄት ፀሃፊ ኃይለመስቀል እንደነገሩን ምርጫን አስታኮ በሚካሄድ 

አመፅ መንግስትን በማስወገድ የህዝብን ስልጣን መመንተፍ ነው። ሁለቱም ፓርቲዎች 

በሕገወጥ መንገድ ስልጣን ላይ መውጣት ቢፈልጉም እስካሁን ከሚከተሉት አካሄድ 

መረዳት እንደተቻለው ብረት አንስተው ጫካ የመግባት ወኔ የላቸውም። ይህ ወደስልጣን 

ለመውጣት ያሰቡበት መንገድ  ምርጫን አስታኮ በከታማዎች ውስጥ በተለይ በአዲስ አበባ 

ከተማ የሚካሄድ ሁከት መሆኑን ያረጋግጣል። 

 

ሰማያዊና አንድነት ፓርቲዎችን ለአመፅ ያጩዋቸው የፋክት መፅሄት ፀሃፊው 

ኃይለመስቀለ ያልገባቸው፣  አዲስ አበባ የሚገኘው ቤተመንግስት ለፓርቲዎቹ ጽህፈት 

ቤቶች  ቅርብ ቢሆንም፣ በጥቂት የከተማ አዋኪዎች ዘው ብሎ ለመግባት ላሰበ ግን 

የማይደረሰበት ሩቅ መሆኑን ነው። ቤተመንግስት የሚያስገባው ስልጣን ከዘጠኙም 



6 
 

ራሳቸውን በራሳቸው ከሚያስተዳድ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስታት ሕዝብ የሚመነጭ መሆኑ 

ነው የማይደረስበት ሩቅ የሚያደርገው። 

 

አሁን በከተማ ሁከት እንኳን ስልጣን መንትፎ ቤተ መንግስት መግባት፣ ሁከት 

መቀስቀስም የማይቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። በቅድሚያ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ነባራዊ 

ሁኔታ  ከአስር አመት በፊት ከነበረው ፍፁም የተለየ ነው። አሁን ከአስር ዓመት በፊት 

እንደነበረው  ጥቂትም ቢሆን መንግስት ለመገልበጥ ጎዳና የሚወጣ ስሜታዊ ወጣት የለም። 

በምርጫ 97 ወቅት ሲባል እንደነበረው የ15 ሺህ ያህል ወጣት ህይወት በመገበር 

ወደስልጣን ለመውጣት ማሰብ በጉም ላይ ከመራመድ ያልተለየ ነው። አሁን ወጣቱ 

ወደስራ መሰማራት የሚያስችለው ሰፊ እድል አግኘቷል። በዚህ ሰፊ እድል በሚሊየን 

የሚቆጠሩ ስራ ላይ ተሰማርተዋል። እስካሁን ስራ ላይ ያልተሰማሩትም ስራ የማግኘት 

ተስፋቸው ሰፊ መሆኑን ይተገነዘቡ ናቸው። 

 

ይህ ብቻ አይደለም፡፡ አሁን የህዝቡ የፖለቲካ ግንዛቤ ከአስር ዓመት በፊት ከነበረው 

ብእጅጉ የላቀ ነው። የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ በሚገባ ያወቃል፣  አመፅ ለመቀስቀስ 

የሚፈለጉ የፖለቲካ ፓረቲዎችንም ማንነት እንደዚሁ ጠንቅቆ ያውቃል። በመሆኑም 

ሕገወጥ ድርጊት ውስጥ ገብቶ ለእነርሱ ስልጣን መወጣጫ ሊሆን አይችልም። በኢትዮጵያ 

ነባራዊ ሁኔታ በሕገወጥ የኃይል መንገድ ወደስልጣን መውጣት እንደማይቻል፣ ይቻላል 

ቢባል እነኳን ሃገሪቱን ዳግም መሰብሰብ በሚያዳግት ሁኔታ ለመበታተን እነደሚዳርጋት 

ህዘቡ ያውቃል። በዚህ ረገድ የሕዝቡ አመለካከት አመፅን እንደ አንድ አማራጭ ከያዙ 

ፖለቲከኞችና አጋፋሪዎቻቸው ከሆኑ የ“ነፃ ፕሬስ” ጋዜጠኞች የላቀ ነው። 

 

ያም ሆነ ይህ የፋክት መፅሄት አምደኛ ኃይለመስቀል ሸዋምየለህ ሁለቱን ፓርቲዎች 

ለአመፅ አጭቷቸዋል። አመፁ የሚካሄድበትንም ሁኔታ አስመልከቶ “ለፖለቲካው አመፅ 

መቀስቀስ የተሻለው አውድ የ2007ቱ ቅድመና ድህረ ምርጫ ወቅቶች ናቸው” ብሏል። 

ስለዚህ አመፁ ምርጫ ውስጥ የሚመሽግ ነው ማለት ነው። የአመፅ መቀስቀሻ ስልቱም 

በራሳቸው አቋምና አካሄድ ምክንያት ሊያሸንፉ የማይችሉበት ምርጫ ላይ ከተሳተፉ በኋላ፣ 

“የተሸነፍነው ምርጫው ፍትሃዊ ስላልሆነ ነው፤ ምርጫው ተጭበርብሯል፤ ይህዝብ ድምፅ 

ተሰርቋል …” የሚሉ ወሬዎችን በመንዛት ሕዝብ እንዲቆጣ ማድረግ ነው። በዚህ ሁኔታ 
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ጥቂት ድምፅ የሰጡዋቸው ሰዎች፣ “የሰጠነው ድምፅ ተጭበርብሯል” በሚል ስልጣን 

እንዲመነትፉ የማድረግ  አካሄድ ነው። 

 

ይህ ምርጫን አስታኮ የሚደረግ ሕገወጥ የመንግስት ለውጥ እንቅስቃሴ አዲስ አይደለም። 

የተበላ የቀለም አብዮት ስልት ነው። እ ኤ አ ከ2003 እስከ 2005 ባሉ ዓመታት በምስራቅ 

አውሮፓ ሃገራት ተሞክሮ ለግዜው ውጤታማ ቢመስልም ከራርሞ የከሸፈና ምስጢሩ 

ተብጠርጥሮ የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም ምርጫ 97ን ተከትሎ በተቀሰቀሰ ሁከት 

የተሞከረና ለምን ዓላማና በማን እንደሚካሄድ በሚገባ የሚታወቅ አካሄድ ነው። 

 

ምርጫ 97 ከመካሄዱ በፊት የነበረው የምርጫ ሂደት ፍፁም ዴሞክራሲያዊ የነበረ 

ቢሆንም፣ በዚህ ምርጫ በመላው አገሪቱ አብላጫ ድምፅ አግኝተው ሥልጣን መረከብ 

እንደማይችሉ የሚውቁ አንዳንድ ፓርቲዎች፣ ለድሕረ ምርጫ ህገወጥ የስልጣን ምንተፋ 

ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ገና ያልተካሄደው ምርጫ “መጭበርበሩ አይቀሬ ነው” በማለት 

በተደጋጋሚ ያወሩ እንደነበረ እናስታውሳለን። ኃይለመስቀል ቅድመ ምርጫ የአመፅ 

ዝግጅት ሲል የጠቀሰው ይህንን ነው። ከወዲሁ “ምርጫው ፍትሃዊ አይሆንም ፤ ፍትሃዊ 

ካልሆነ በኃይል ስልጣን ለመያዝ አመፅ እናስነሳለን” እያሉ ደጋፊያቸውን መኮትኮት ማለት 

ነው። ይህ ሕገወጥ ስልት ከላይ በተገለፁት ሁኔታ የማይሳካ መሆኑ ሳይዘነጋ፣ አሁን ባለው 

ያልተማከለ ፌደራላዊ አወቃቀር አድማጭ ከሌለው የሰውአልባ በረሃ  ጩኸት የተለየ 

አይደለም። በመሆኑም የፋክት መፅሄቶች እና ወይም የአምደኛው ኃይለመስቀል በሸዋምየለ 

በአመፅ ስልጣን የመመንተፍ ሃሳብ የቁም ቅዠት ነው ። 

 

በአመፅ ስልጣን እንዲመንትፉ የታጩት ሰማያዊና አንድነት ፓርቲ፣ የአመፅ አራማጆቹ 

እነፋክትና አምደኞቻቸው ሕገመንግስታዊው የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ዕውን እንዲሆን የሚፈልጉ ከሆነ፣ ከዚህ የቀን ቅዠታቸው መውጣት አለባቸው። በአመፅ 

ስልጣን ላይ መውጣትን ሲናፍቁ ከመኖር፣ በኢትዮጵያ ልክ የተሰራ፣ በኢትዮጵያ ልክ 

በመሰራቱ የሕዝብን የስልጣን ውክልና የማግኘት አቅም ያለው ጠንካራ ተቃዋሚ 

እንዲፈጠር ቢሰሩ “እንወዳታለን’’ አያሉ ለሚታበዩባት አገር ዋጋ ያለው ነገር መስራት 

ይችላሉ። እስካሁን ባለው ሁኔታ ግን ይህን ማድረግ ተስኗቸዋል። ለራሳቸው “አንጋፋ” 

የሚል ሸክም የሆነባቸውን ስም የሰጡ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ውህደትና ግንባር መስርተው 
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ጠንካራ ፓርቲ መሆን  ተስኗቸዋል፡፡ እንኳን ግንባር መስርተው ሕብረብሄራዊ አቋም 

እንዲኖራቸው ማድረግ፣  በራሳቸው ውስጥም መግባባት ጠፍቶ ሹክቻ መለያቸው ሆኗል። 

በዚህ ሁኔታ ምንም ያህል ሰፊ የፖለቲካ ምህዳር ቢኖር፣ በዚህ ምህዳር ውስጥ መንቀሳቀስ 

የማይችሉ ሽባዎች ነው የሚሆኑት፡፡ አሁን በተጨባጭ የሚታየውም ይህ ነው። ስለዚህ 

ከቁም ቅዠት ወጥተው በኢትዮጵያ ልክ የተሰራ ቁመና እንዲኖራቸው ለማድረግ ቢጥሩ 

መልካም ነው።  

 

 

 


