
1 
 

ማረስ እምቢ ብትል፣ ማሰሮ እምቢ አትልም 
ኢብሳ ነመራ 

05/03/14 

 

ግንቦት ወርን ልንይዝ ቀናት ቀርተውናል፡፡ ሁሌም ግንቦት ሲመጣ የየምናስታውሰው 

አንድ ትልቅ ታሪካዊ ሁነት አለ። ይህም ግንቦት 1983 ዓ/ም  ዘውዳዊ የነገስታት ፈላጭ 

ቆራጭና የወታደራዊ ደርግ የቡድን ፈላጭ ቆራጭ የመንግስት ስርአቶች አገሪቱን 

ሲመሩበት  የነበረው አምባገነናዊ መዘውር አቅጣጫውን የቀየረበት ግዜ መሆኑ ነው።  

 

የነባሮቹ ሥርአቶች መዘውር አቅጣጫ ከተቀየረበት ከግንቦት 1983 ዓ/ም ወዲህ ባሉ 

ዓመታት አዲስ የታሪክ አቅጣጫ ተከፍቷል። በአገሪቱ የረጅም ግዜ ታሪክ ታይቶ 

የማያውቅ  አዲስ የታሪክ አቅጣጫ። ለአንድ መቶ ዓመታት ሃገሪቱን ባሰተዳደደረው  

የመንግስት ስርአት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ብሄራዊ ማንነታቸው ሕጋዊ 

እውቅና ተነፍጎት ቆይቷል። በቋንቃቸው መስራት፣ መማር በህግ ተከልከለዋል። 

ባህላቸውንና ታሪካቸውን  ማስታወስና ማሳደግ እንዳይችሉ ተደርገዋል። 

 

ግንቦት 1983 ዓ/ም ይህ ለመቶ አመታት የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦችን ለጭቆና የዳረገ 

የአገዛዝ መዘውር አቅጣጫውን ቀየረ፡፡ በግንቦት 20 ማግስት የደርግን ስርአት በአገር 

ውስጥና በውጭ በተለያየ መንግድ ሲታገሉ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሌሎች 

የህብረተሰብ ቦድኖችና ታዋቂ ኢትዮጵያውያን አገሪቱን በአዲስ የታሪክ ምዕራፍ 

ለመምራት መከሩ፡፡ አዲሱን የታሪከ አቅጣጫ ለመቅረፅ መክረው መሸጋገሪያ መንግስት 

አቋቋሙ፡፡ ያቋቋሙት የሽግግር መንግስት እንደሕገመንግስት አገሪቱን ያስተዳደረበት 

ቻርተር በሃገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪያ ግዜ ለብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ማንነት ህጋዊ 

እውቅና ሰጠ። ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉበትን ስርአት ዘረጋ።  

 

በዚህም መሰረት ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች በሚኖሩበት መልከዐምር ላይ ራሳቸውን 

በራሳቸው የሚያስተዳድርበት ክልል ማዋቀር ጀመሩ። በክልላቸው በራሳቸው ልጆች 

መተዳደርን ‘ሀ’ ብለው ጀመሩ። የመንግስት አገልግሎት በቋንቃችው ማግኘት፣ ልጆቻቸውን 
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በቋንቋቸው ማስተማር ጀመሩ፣ ለመጀመሪያ ግዜ በቋንቋችው በብሄራዊ ማንነታቸው 

ሳይሸማቀቁ አንገታቸውን ቀና አድርገው የተሟላ  የዜግነት ስሜት ተሰምቷችው መኖር 

ጀመሩ። ከዚህ ግዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ የብሄራዊ ጭቆና የታሪክ ምዕራፍ ተዘጋ፡፡ 

 

ሁሉንም የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች የሚወክሉ የሽግግር መንግስቱ ምክር ቤት 

አባላት የፖለቲካ ድርጅቶችና ሌሎች ማህበራዊ ቡድኖች የተካተቱበት የህገመንግስት 

አርቃቂ ምክር ቤት ተቃቁሞ ሕገመንግስት አረቀቀ። ይህን ረቂቅ ሕገመንግስት  ህዝቡ 

በተደጋጋሚ አንቀፅ በአንቀፅ መክሮ መቀነሰ አለበት ያለውን ቀንሶ፣ መጨመር አለበት 

ያለውን አክሎ አዳበረው። በኋላም በሚስጥራዊ ዴሞክራሲየድምፅ አሰጣጥ ስርአት 

ተወካዮቹን በሰየመበት የህገመንግስት አፅዳቂ ምክር ቤት አያነዳንዳን የረቂቅ 

ሕገመንግስቱን አንቀፅ በድምፅ ብልጫ እያሳለፈ ሕገመንግስቱን አፀደቀ - የኢፌዲሪን 

ሕገምንግስት።  

 

የኢፌዴሪ ሕገመንግስት የኢትዮጵያ ብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦችን የራስን እድል በራስ 

የመወሰን መብት አረጋገጠ። እነሆ በዚህ አካሄድ በብሄራዊ ማንነት ላይ የተመሰረተ፣ 

ብሄሮች በመከባበርና በመቻቻል በአንድነት የሉአላዊት ሃገር የስልጣን ባለቤቶች ሆነው 

የሚኖሩባት ፌደራላዊት ሬፖብሊክ ኢትዮጵያን ተመሰረተች። የብሄራዊ ጭቆና ትግል 

ምእራፍ ተዘገቶ፣ ለዘመናት ሕዝቡ ላይ ተጭኖ የኖረውን ድህነት ለማጥፋት ፀረ ድህነት 

ትግል ዋነኛው የትኩረት አቅጣጫችን ለመሆን በቃ። 

 

የዘውዳዊውና ወታደራዊው ቡድን የመንግስት ስርአት የህዝብን የበላይነት - የህዝብን 

የመንግስት ስልጣን ባለቤትነትና ምንጭነት አልተቀበሉም ነበር። በመሆኑም የሕዝብ 

የመንግስት ስልጣን ባለቤትነትና ምንጭነት የሚረጋገጥበትን ስልጣን በውክልና የመስጫ 

የምርጫ ስርአት አልነበራቸውም። 

 

እርግጥ ዘውዳዊው ስርአት ከ20ኛው ክፍለ ዘመን የፖለቲካ አካሄድ ጋር ለመመሳሰል 

ፓርላማ አቋቁማል፤ የህዝብ እንደራሴና የህግ መወሰኛ ምክር ቤት የተባሉ ሁለት ክፍሎች 

ያሉተ ፓርላማ። ሁለቱም ምክር ቤቶች ግን የህዝብን የስልጣን ባለቤትነትና ምንጭነት 

የሚያረጋግጡ አለነበሩም። ከመነሻው ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ዕጩነት 
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የሚቀርቡት እጩዎች የቋሚ ሃብት ባለቤት የመሆን ግዴታ ስላለባቸው ዕጩ ሆኖ 

የመቅረብ የዜጎች መብት የተገደበ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ በፊውዳላዊው የኢኮኖሚ 

ስርአት ቋሚ ሃብት ሊባል የሚችለው መሬት በመሆኑ ለእንደራሴነት የሚቀርቡት ዕጩዎች 

ባለርስቶች ብቻ ነበሩ። 

 

በመሆኑም በወቅቱ 90 በመቶ ያህሉ በገባር አረሶ አደርነት የሚኖረው የኢትዮጵያ ህዝብ 

ጥቅምና ፍላጎቱን የሚያስጠብቅለት እንደራሴ እንዳያገኝ ተደረጓል። እናም የእንደራሴዎች 

ምክር ቤት  ፊውዳላዊውን የዘውድ ስርአት የሚንከባከብ እንጂ የብዙሃኑን ገባር አረሶ አደር 

ኢትዮጵያዊ ጥቅምና ፍላጎት የሚያስጠብቅ አለነበረም። በዘውዳዊው ስርአት የመሬት 

ስሪቱን ማስተካከል ያልተቻለው በዚህ ምክንያት ነው። የህግ መወሰኛ ምክር ቤት የተባለው 

የሁለተኛው የፓርላማው ክፍል አባላት በንጉስነገስቱ የሚሰየሙ በመሆናቸወ ምክር ቤቱ 

ፊውዳላዊውን የዘውድ ስርአት ዘላለማዊነት የሚጠብቅ ባላደራ ነበር። 

 

የወታደራዊው ቡድን ፈላጭ ቆራጭ አምባገነናዊ ስርአት ከ1967 እስክ 1980 ዓ/ም ለአሰራ 

ሦስት አመታት አገሪቱን ያለህገመንግስት ጥቂት ወታደራዊ መኮንኖችን በያዘው ምክርቤት 

- ወታደራዊ ደርግ በዘፈቀደ በሚያሳልፋቸው ውሳኔዎች ሕዝቡን ረግጦ ገዛ። ጥቂት 

ወታደሮችን የያዘው ምክር ቤት በፈላጭ ቆራጭነት በሚያሳልፈው ውሳኔ ያልተመቸውን 

ሲገልና ሲያስር፣ የፈለገውን ሲወርስ፣ ሌላውን ደግሞ ሲሾምና ሲሸልም ቆየ። በመጨረሻም 

ከአስር ዓመታት ቆይታ በኋላ ወታደሮቹ  ራሳቸውን “የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ/ 

ኢሠፓ” በለው ሰይመው የሰራተኛነት ጭንብል ለበሱ።  

 

ይህ በሆነ በሶሰተኛው ዓመት  ወታደራዊ ደርግና ኢሰፓ ሕገመንግስት አልቦ ሥርአት 

ማብቃቱን ነገሩን። እነዛው ወታደሮች ኢሠፓዎች ሆነው ሕገመንግስት ፅፈው መንግስት 

መሰረትን አሉ። ይህ መንግስት የህዝብ ውክልና ያለው ሸነጎ እነደሚኖረውም ነገሩን። 

የሸነጎው አባላት ግን ያለአማራጭ ተፎካካሪ ወታደራዊው ኢሰፓ የሰየማቸው ሰዎች 

ተወዳድረው የሚገቡበት ነበር። ስለዚህ የወታደራዊው ኢሰፓ እንጂ የህዝብ ውክልና 

አልነበረውም። 
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ከወታደራዊው ደርግ ኢሰፓ ውድቀተ በኋላ ይህ የታሪክ ገፅታ ተቀየረ። የህዝብ የበላይነት 

- የህዝብ የስልጣን ምንጭነትና ባለቤትነት ተረጋገጠ። ማንኛውም ዜጋ የፈለገውን 

የፖለቲካ አቋምና አመለካከት የመያዝ፣ በአቋምና አመለካከት የመደራጀት፣ በሕዝብ ውክና 

ስልጣን ለመረከብ የሞፈካከር መብትና ነፃነት ተረጋገጠ። ዜጎች በግለሰቦችና በተደራጁ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚቀርብላቸውን የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ እና የማህበራዊ የፖሊሲ 

አማራጮች አጢነው የተመቻቸውን መርጠው የስልጣን ውክልና የሚሰጡበት 

ሕገመንግስታዊ ስርአት ተዘረጋ። ይህ የህዝብን የበላይነት - የህዝብን የስልጣን ምንጭነትና 

ባለቤትነት ያረጋገጠ አዲስ ዴሞክራሲያዊ የታሪክ አቅጣጫ ነው። 

 

በዘውዳዊውና በፊውዳላዊው ወታደራዊ የመንግስት ስርአቶች ሃሳብን የመግለፅና ሃሳብን 

የመቀበል፣ መረጃ የማግኘት የእነዚህ መብቶች መገለጫ የሆነው የፕሬስ መብትና ነፃነት  

አልተከበረም ነበር። ሃሳብን የመግለፅ - የፕሬስ ነፃነት የተገደበው በህግ ነበር። ዜጎች 

ንጉሰነገስቱ በኋላም የወታደራዊ ፈላጭ ቆራጭ ቡድን እንዲያነብ፣ እንዲያዳምጥ ከፈቀዱት 

ውጭ ሃሳቦችንና መረጃዎችን ማስተላለፍም መቀበልም አይችሉም ነበር። ማንኛውም 

የህትመት ወይም የብሮድካስት መልእክት በቅድመ ምመራ ( ሳንሱር) ውስጥ የማለፍ 

ግዴታ አለበት። ለቅድመ ምርመራ የተቋቋመ መስሪያቤትና በለስልጣን ተዘጋጅቷል። 

በሁለቱም የመንግስት ስርአቶች የግል ሚዲያ የማቋቋም ሕጋዊ መብት የለም። 

 

ዜጎች የሳንሶር መቀስን አልፈው የሚደርሱትን ስረአቶቹ የሚፈልገውን መልእክት ብቻ 

የያዙ መፅሄቶችን፣ ጋዜጦችን፣ መፃህፍትን ብቻ ነበር ማንበብ የሚችሉት። ከእነዚህ ውጭ 

በሕቡእ የተለቀቁ፣ ወይም እንዳጋጣሚ ከሳንሱር አምልጠው ከተሰራጩ በኋላ እገዳ 

የተጣለባቸውን የህትመት ውጤቶች ማንበብ ብቻ ሳይሆን ይዞ መገሐት ፍዳ ያስከትላል። 

በተለይ በወታደራዊው ደርግ የመንግስት ስርአት እስከ ሞት የሚደርስ መዘዝ ሊያስከትል 

ይችል ነበር። ከውጭ አገር በአማርፃ የመተላለፉትን የሬደዮ ጣቢያዎች አንድ ጆሯችንን 

የአብዮት ጠባቂ ኮቴ እያዳመጥን በሌላኛው ጆራችን ብቻ እናዳምጣቸው እንደነበረ 

ብዙዎቻችን እናስታውሳለን። 

 

የወታደራዊው ደርግ ኢሠፓ ተገርስሶ አንድ ዓመት እንኳን ሳይሞላው 1984 ዓም አጋማሽ 

ላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ግዜ ሃሳብም በነፃነት የመግለፅና መረጃ የማገኘት 
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መብትና ነፃነት ማረጋገጫ የሆነው የፕሬስ ነፃነት ሕግ ታወጀ። ይህ ታሪካዊ ሁኔታ እንደ 

ትልቅ ድል የሚቆጠር ነው። 

ይሁን እንጂ የቀደሙት ሥርአቶች ርዝራዦች የፕሬስ ነፃነት ያስገኘውን እድል 

ዴሞክራሲያዊ ስርአቱን ለመቀልበስ በመፀቀም የዴሞክራሲውን ሂደት ክፉኛ ተገዳደሩ። 

አሁንም የእነዛው የአሮጌ ስረአት አመለካከት ረዝራዦች ውላጆች የፕሬስ ነፃነት ያስገኘውን 

እድል በህዝቡ እጅ ያለውን የመንግስት ሥልጣን ለመመንተፍ  እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። 

 

ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት ማረጋገጫ የሆነው የፕሬስ ነፃነት መከበሩን ተከተሎ በርካታ 

መፅሄቶችና ጋዜቶች ታትመው መሰራጨት ጀመሩ። በተለይ የፕሬስ አዋጁ ቅድመ 

ምርመራን በማስቀረቱ የመፃህፍት ሕትመትና ስርጭት በሚያስገርም ሁኔታ  ጨመረ። 

በርካታ ወጥና የትርጉም መፃህፍት ታትመውው መሰራጨት ጀመሩ። ዘውዳዊውና 

ወታደራዊ መንግስት እየከረከሙ ያቀርቡለት ከነበረው መረጃና ሃሳብ ውጭ ምንም አይነት 

ነፃ ሃሳብና መረጃ አግኝቶ ማያወቀው ሕዝብ ምፅሄቶቹን፣ ጋዜጦቹንና መፃህፍቱን የጥማቱን 

ያህል አነበባቸው። 

 

ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብትና ነፃነት መከበር እድል የሰጣቸው አብዛኞቹ  መፅሄቶችና 

ጋዜጦች ከመፃህፍትም የተወሰኑት ግን በከፍተኛ መስዋእትነት የተገኘውንና  አዘጋጆቸና 

ደራሲያኑም የመብታቸው ተጠቃሚ  እንዲሆኑ ያስቻለውን ዴሞክራሲያዊ ስርአት 

እንዲጎለብትና እንዲጠራ፣ ሕዝብ ለዘመናት በጫንቃው ከተሸከመው ቀፋፊ ድህነት 

እንዲላቀቅ የሚያግዙ አልነበሩም።  

 

ከዚህ ይልቅ ሰብአዊና ፖለቲካዊ መብቶቹን በእጃቸወ አሰገብተው እንደችሮታ ሲያሻቸው 

የሚሰጡት ሲያሻቸው ደግሞ ሲነፍጉት የኖሩትን፣ የድህነት ቀነበር ጭነውበት የነበሩትን 

የዘውዳዊና ወታደራዊ መንግስታት ጥርአቶች ለመመለስ የሚዳክሩ ነበሩ። እርግጥ 

በሕገመንግስት የተረጋገጠውን የራስን በራስ የመወሰን መብት ችላ ብለው ከሕዝብ ፍላጎት 

ውጭ ብሄሮችን ገንጥለው እንዳሻቸው የሚፈነጩበት ስርአት የመመስረት ፍላጎት 

የነበራቸው ጠባብ ብሄረተኞችና አምባገነኖችም የፕሬስ ነፃነት ባስገኘው እድል ተጠቅመው 

ሕገወጥ ዓላማቸውን ለማሳካት የሞከሩበት ሁኔታም ነበር። 
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ፕሬስ ገና በተወለደባት ኢትዮጵያ፣ የተገኘውን የፕሬስ ነፃነት የመጠቀም አቅም 

የነበራቸው አሃዳዊውንና ወታደራዊውን አምባገነን ሥርአቶች ሲያገለገሉ የነበሩና የስርአቱ 

አመለካካት የለማባቸው ጋዜጠኞች፣ ወታደራዊ መኮነኖችና የኢሰፓ ካድሬዎቸ ነበሩ። 

በሁለቱም የመንግስት ስርአቶች መንግስታዊ ሚዲያ ላይ በሃላፊነት የሰሩና ዋናዎቹ ሃሳብን 

የመግለፅ ነፃነት ቀበኞች የነበሩት ሳንሱር አድራጊዎች ጭምር ነበር በተረጋገጠው የፕሬስ 

ነፃነት የራሳቸውን መፅሄትና ጋዜጣ እያሳተሙ ማሰራጨት የጀመሩት። ከመጀመሪያዎቹ 

የግል መፅሄትና ጋዜጣዎች ውስጥ ከቀደሙት ስርአት ነፃ በሆኑ ገለልተኞች የተቋቋሙት 

ጋዜጦችና መጥሄቶች የሉም ሊባል የሚችል ያህል ነበር። እርግጥ ከ80ዎቹ ማገባደጃ በኋላ 

ከሞላ ጎደል የነፃ ፕሬስን መስፈርትን  ያሟሉ አንዳንድ ጋዜጦች ብቅ ብለዋል። እንዚህ 

ግን ፈተና በዝቶባቸዋል። ከመንግስት ሳይሆን ራሳቸውን “ተቃዋሚው ፕሬስ” ብለው 

በሚጠሩ የቀድሙ ስርአቶች አመለካከት አራማጆች በተቋቋሙ የፕሬስ ውጤቶች።  

 

እነዚህ የፕሬስ ውጤቶች በነፃነት ሚዛናዊ ሆነው ለመስራት በመሞከራቸው የመንግስት 

ናቸው ተብለው ተፈርጀዋል። በተቃዋሚዎቹ የፕሬስ እይታ የፕሬስ ድርሻ የፈጠራ ወሬ 

እያወሩ ሕዝብን ማደናገር፣ ተጠራጣሪ እንዲሆን ማድረግ፣ በስርአቱ ላይ እንዲነሳ ማድረግ 

ብቻ ነው። ለረጅም አመታት ከጭቆና ለመውጣት የተካሄደ ትግል ያስከተለው ጦርነት 

አብቅቶ ሰላም በሰፈነባት አገር የጦርነት መአት በማውራት ስራ ነበር የተጠመዱት። የሌለ 

ጦር ፈጥረው  “ በሰሜን ፣ በደቡብ . . . ‘እከሌ’ የሚባል ጦር መጣ፣ እዚህ ቦታ ላይ 

የመንግስትን ጦር ደመሰሰ፣ ይህን ቦታ ተቆጣጠረ” የሚሉ ቢሯቸው ቁጭ ብለው 

የሚፈጥሯችው ሟርተኛ ዜናዎች መለያቸው ነበሩ።  

 

በወቀቱ “ተቃዋሚ ፕሬሶቹ” ራሳቸው የፈጠሩት  የትእንዳለና፣ ምን ዓላማ እንዳለው  

የማይታወቅ “ከፋኝ” የሚሉት አማፂ  ጦር ነበራቸው። ይህን በእነርሱ አእምሮ ውስጥ ብቻ 

ያለ የፈጠራ አማፂ እየጠቀሱ “ሕዝቡንና መንግስትን “መጣልሕ” እያሉ ለማስቦካት 

መሞከር የዘውትር ስራቸው ነበር። ተቃዋሚዎቹ ፕሬሶች የደርግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር 

የነበሩት ኮሎኔል ጎሹ ወልዴ አደራጁት የሚሉት የፈጠራ ጦርም ነበራቸው። ይህን የፈጠራ 

ጦር እየጠቀሱ “ በመጪው ወር፣ ከርሞ አዲስ አበባ ሊገባ ነው” እያሉ በጣም የሚያሳፍር 

ውሸት ሲነዙ መቆየታቸውን ብዙዎች በትዝብት ያስታውሳሉ። 
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ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ላይ በተለይ ህወሃት ላይ ህዝብ መሰረተ ቢስ ጥላቻ 

እንዲያድርበት የሚያሳፈሩ የፈጠራ ወሬዎችንም ይነዙ ነበር። “ፋብሪካዎቸ ተነቀለው ወደ 

ትግራይ ተወሰዱ፣ ትግራይና ዋና ከተማዋ መቀሌ ከሌላው የተለየ ልዩ ትኩረት 

ተሰጥቷቸው እንዲለሙ እየተደረገ ነው (ትግራይ እስክትለማ ሌላው ይድማ ) ምንትስ 

ቅብጥርስ”  የሚሉ አሳፋሪ የጥላቻ ዜናዎች መለያቸው ነበር። አሁን ያለው እውነታ ግን 

ይህ ሁሉ ነጭ ውሽት እንደነበረ አረጋግጧል። ደረቅ ወንጀል የፈፀሙ ግለሰቦቸ የሚወሰዱ 

ሕግ የማስከበር እርምጃዎች ፣ የፀጥታ አስከባሪ ኃይል ሃይ ባይነት የሚሹ የግለሰቦች  

የቡድን ፀቦች በተቀዋሚ አማፅያንና በመንግስት መሃከል እንደተከሰተ ግጭት ተደርገው 

የፊት ገፅ ዜና ሆነው ይወጡ እንደነበረም እናስታውሳለን። 

 

እነዚህ ሟረተኛ ጋዜጦች ስያሜያቸው ራሱ አስፈሪ ነበር፤ ክብሪት፣ ጅራፍ፣ እሳት፣ 

መብረቅ፣ ሳተናው፣ ገናናው . . . ፡፡ ይህ ከጤናማ የጋዜጠኝነት ሙያዊ አመለካካት 

ያልመነጩ መሆናቸውን ያመለክታል። እናም በሟርተኛና ጨለምተኛ ዜናዎቻቸው 

በወታደራዊው ደርግ አታካች ፕሮፓጋንዳ ደንዝዞ የመጣለትን ከመጣበት ለመለየት ፋታ 

ይሻ የነበረውን ከተሜ በአገሪቱ ሰላምና ዴሞክራሲ ቢሰፍንም አእምሮው ይህን ሰላምና 

ዴሞክራሲ እንዳያጣጥም፣ እንዳያጎለብትና እንዳይጠብቅ የደርግ ፕሮፓጋንዳ ባጦዘው 

አቅጣጫ ሊነዱት ሞከሩ። እያደረ አብዛኛው ሕዝብ የውሸት ቋቶች መሆናቸውን አውቆ 

ሲተዋቸው፣ የተወሰኑትን ከተሜዎች ግን ውዠንብር ውስጥ ከተው ነዱዋቸው። 

 

እነ  ክብሪት፣ ጅራፍ፣ እሳት፣ ሳተናወ፣ መብረቅ፣ ገናናው . . . ብቻቸውን አልነበሩም። 

ሕገመንግስቱ ባረጋገጠው የመደራጀት መብት ተደራጅተው ከሚንቀሳቀሱ በተመሳሳይ 

አሮጌ አመለካከት ከተቃኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያልተፃፈ የጋብቻ ውል ፈፀመው 

ነበር፡፡ አደረጃጀታቸው ከአዲሲቱ ፌደራላዊት ኢትዮጰያ መዋቅር ጋር የማይጣጣም፣ 

አመለካከታቸውም ሕገመንግስቱን የሚፃረር በመሆኑ በሕዝብ ውክልና ወደስልጣን 

የመምጣት እድል የሌላቸው የሞተው ስርአት አመለካከት ላይ የተመሰረቱ ፓርቲዎች 

ጥቂት የአመለካከታቸው ተጋሪንና የተደናገሩ ዜጎችን አሰልፈው ስልጣን በኃይል 

ለመመንተፍ ከነክብሪት፣ እሳት፣ ጅራፍ . . . ጋር ተቀናጅተው ሰረተዋል። በኋላ 

ቅንጅታቸው ውሉ ጠፍቶ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ራሳቸው በ”ተቃዋሚው” ፕሬስ የሚመሩት 
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መሪው የተደበላለቀበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። በ1997 የተካሄደውን 3ኛውን ዙር ምርጫ 

ተከትሎ የተቀሰቀሰው የከተማ ሁከት የዚህ ውጤት ነበር። 

 

ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ ተመሪ ተቃዋሚው ፕሬስ መሪ ሆነው አጡዘው ስልጣን ለመመንተፍ 

እንዲሰለፍ የመለመሉሏቸው ጥቂት በማስተዋል ሳይሆን በስሜት የሚነዱ የአዲስ አበባ 

ነዋሪዎች፣  አዲስ አበባ ላይ ተቃዋሚዎች ስልጣን ለመረከብ የሚያበቃ ድምፅ አግኝተው 

ይህ ተከብሮላቸው የነበረ ቢሆንም “የሰጠኸው ድምፅ ተሰርቋል” ብለው ለአመፅ እንዲነሳ 

ቀሰቀሱት። “የሰጠኋችሁ ድምፅ ተከብሯል” ማለት እስኪሳናቸው ደንዝዘው የነበሩ ጥቂት 

ስሜታዊ ወጣቶች “ሆ” ብለው ስልጣን ለመመንተፍ ጎዳና ወጡ። ስልጣን ለመመንተፍ 

የተነሱት ተቃዋሚ ደጋፊዎች የገዢው ፓርቲ ደጋፊዎች የተባሉ ዜጎችን ከማህበራዊ 

ግንኙነት እንዲያገሉ (ሰላም እንዳይባባል፣ እሳት እንዳይጫጫሩ፣ ለቅሶ እንዳይደርሱ . . .) 

ሁከት ቀስቃሽ ከሆኑ ጋዜጦች  ውጪ ሌሎች የመገናኛ ብዙሃንን የግሎችንም ጨምሮ 

እንዳያነቡ፣ እንዳያዳምጡ፣ እንዳይመለከቱ ተነገራቸው። 

 

በዚህ ተቃዋሚ ፓርቲው ባወጣውና ተቃዋሚው ፕሬስ በለፈፈው የሁከት ጥሪ ጥቂት 

ስሜታዊ ወጣቶች አደባባይ ወጥተው የመንግስት፣ የህዝብና የመንግስት ንብረት በድንጋይና 

በእሳት አወደሙ፡፡ የገዢው ፓርቲ ደጋፊዎች ያሉዋቸው ሰዎችን ደበደቡ፣ አስፈራሩ። 

ቤታቸውን በድንጋይ ደበደቡ በእሳት አቃጠሉ። ይህን ሕገወጥ ድርጊት ለመከላከል የፀጥታ 

ማስከበር ስራ ላይ የተሰማሩ የፖሊስ ሰራዊት አባላትን ገደሉ፤ አቆሰሉ። ማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን ለአንድ ለሁለት ቀን አሰተጓጎሉ። ፀጥታ አስከባሪዎቸ 

የአዋኪዎቹን የኃይል አካሄድ ለመከላከል በወሰዱት ሕግ የማስከበር እርምጃ በፅንፈኛ 

ተቃዋሚዎችና “በተቃዋሚ ፕሬሶቸ” ቅስቀሳ ደንዘዘው ለሁከት አደባባይ የወጡ ዜጎች 

ሕይወት ጠፋ። 

 

ይህን ተከትሎ ክብሪት፣ እሳት፣ . . . የተሰኙት ፍፁም ሙያዊነት የጎደላቸው ጋዜጦች 

ከሰሙ።እርግጥ ልጆቻቻው በተለየ መንገድ ለተመሳሳይ የስልጣን ምንተፋ ዓላማ የተቋቋሙ 

የግል ፕሬሶች ተፈጥረዋል፤ አሁንም እየተንቀሳቀሱ ነው። ሰሞኑን ደግሞ በልጆቻቸው 

“አመፅ አውርድ” ቅስቀሳ የተሟሟቁ፣ የጋዜጠኝነት ሙያ ምን እንደሆነ የማያወቁ 

የወታደራዊው ደርግ ካደሬዎች “ጋዜጠኞች ሆነን መጥተናል” እያሉ ነው። እነክብሪት፣ 



9 
 

እሳት፣ መብረቅ፣ ጅራፍ አልሞትንም ብለው እርጅና ያቆረፈደውን በባሩድ ቀለም የሚፅፍ 

ብእራቸውን አንስተዋል፡፡  “መጣንላችሁ!” እያሉ ሕዝቡን ማስፈራራትና በሟርት ዜና 

ማደንቆሩን ተያይዘዋል።  

መጪው ምርጫ እንደ 97ቱ ምርጫ ሁከት ለመቀስቀስ የሚመች መስሏቸው በአምሳላቸው 

ከቀረጿቸው ታናናሽ ወንድሞቻቸውና በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከሚዘባርቁ ልጆቻቸው ጋር 

እይተቅነዘነዙ ነው። የሁሉም ምርጫ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ድባብ ተመሳሳይ 

ስላልሆነ የ97ቱ ስልጣን የመመንተፍ ሙከራ ከምኞት የማያልፍ መሆኑ ግን እርግጥ ነው።    

 

እስካሁን ባለው ሁኔታ  የህዝቡ ግንዛቤ  ቅድመ ምርጫ 97 ከነበረው የዳበረ በመሆኑ፣ 

ሁለት የህዝቡን ኑሮ ወደተሻለ ደረጃ የሚያሸጋግሩ በውጥንና በጅምር ላይ የነበሩ ስራዎች 

ፍሬ መስጠት ስለጀመሩ፣ አሁንም በመከናወን ላይ ያሉት ብሩህ ተስፋ ስለፈጠሩ የህዝብን 

ስሜት አሸፈቶ ለአመፅ የማዘጋጀቱ ነገር ፍፁም የማይሳካ ነው። 

 

እናም የሃገራችን ፕሬሶች የኃይል ተቃውሞ አራማጅ ከመሆን ወጥታችሁ በገለልተኝነት 

ሰላምና ለማስፈን፣ ዴሞክራሲን ለማጎልበት፣ ልማትን ለማፋጠንና ሕዝቡ የልማቱ ተጠቃሚ 

መሆኑን ለማረጋገጥ፣ ኪራይ ሰብሳቢነትን ለመዋጋት ዓላማ የቆመ ነፃ ፕሬስ ሁኑ። 

ሕዝቡም ምንግስትም ይህንን ነው የሚመኝላችሁ። ይህን እምቢ ብሎ ከሕዝብ ውክልና 

ውጭ ስልጣን ለመንጠቅ መሞከር ብሕገመንግስቱና በሌሎች ከህገመንግስቱ በመነጩ 

ሕጎች በወንጀልነት ስለተደነገገ ከመጠየቅ አትተርፉም። ኦሮሞዎች አላርስ ባለ አባያ 

በሬያቸው ሲበሽቁ ሲተረቱ “qoonna diddaa, okkootee hin didduu/ ማረስ እምቢ ብትል 

ማሰሮ እምቢ አትልም” እነዲሉ ሰላማዊ ነፃ ፕሬስነትን እምቢ ብትሉ ከሕግ በትር ማምለጥ 

እንደማትችሉ ማስታወስ ተገቢ ነው፣ አስተዋይነትም ነው። 

 

 

 

  

 


