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የአንቺው ታመጪው አንቺው ታሮጪው  

 ፖለቲካ እና ኪሳራው 

 

ዮናስ 10/07/13 

 

በፖለቲካ ሳይንሱና በፖለቲካ ፓርቲዎች መርሆ መሠረት በገዢና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል 

የሚኖረው ትግል የአማራጭ ፖሊሲና ፕሮግራም መሆኑ ይታወቃል። ይህ ትግል ደግሞ እንደ 

የሚመራ ሳይሆን ሃገሪቱን እያስተዳደረ የሚገኘው መንግስት ላወጣቸው ህጎችና አሁን ባለንበት 

አግባብ በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በመገዛት ነው። 

የሆነ ሆኖ ግን ከአዲሱ አመት ዋዜማ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በሀገሬ ምድር የሚነፍሰው የፖለቲካ 

አየር የአማራጭ ፕሮግራሞችና ፖሊሲዎች ሳይሆን የ"ሰላማዊ ሰልፍ" ፖለቲካ ሆኗል። ሊዚያውም 

በተደጋጋሚ የተሞከረና ተኮራርጆም ሊያዋጣ ያልቻለ የሰላማዊ ሰልፍ ፖለቲካ። 

ለዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆነኝም ይኸው የሀገሬ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሱስ የተጠመዱበት የሰላማዊ 

ሰልፍ ፖለቲካ እና ከዚሁ ከከሰረው የሰላማዊ ሰልፍ ፖለቲካ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት እየተደረገ 

ያለው የአንቺው ታመጪው አንቺው ታሮጪው ግብ ግብ ነው። 

በእርግጥ ሰላማዊ ሰልፍ በአንዲት ዴሞክራሲያዊት ነኝ በምትልና ህዝቦች አምነውና ፈቅደው 

በወኪሎቻቸው አማካኝነት ባፀደቁትና “የሉዓላዊነት መገለጫችን ነው” በሚሉት  ህገ መንግስት 

በምትመራ ሀገር አንዱና የሀገሪቱ ዴሞክራሲያዊነት መገለጫ መሆኑና ለየትኛውም ወገን 

የማይከለከል መብትና የመታገያ መንገድ መሆኑ ይታወቃል። 

 

ችግሩና ለዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆነኝ ግን ይህንኑ ህገ መንግስታዊ መብት ተጠቅመው ይበጀናል 

ባሉትና ከአማራጭ ፖሊሲና ፕሮግራም ይልቅ በቅድሚያ ሰላማዊ ሰልፍን የመረጡት ሃይሎች 

ሰላማዊ ሰልፉ በተደጋጋሚ እንደማይሳካ እና ከዚህም ምንም ማትረፍ እንደማይችሉ ሲገባቸው 

በ"ተከለከልን እና ተቀፈደድን" ጭንብል መንግስትን እና ገዢ ስርዓቱን በማሳጣት የፖለቲካ ትርፍ 

ለማግኘት የሚሹ ሃይሎች መኖራቸውና እነዚህም ሃይሎች በርግጥም የከሰሩ ፖለቲከኞች 

የመሆናቸው ጥግ የታየበት ሰሞንኛው የአንቺው ታመጪው አንቺው ታሮጪው ፖለቲካ ነው። 
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ይህን ለማብራራትና በርግጥም የሀገሬ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ስለመክሰራቸውና የክስረታቸውን ጥግ 

የሚያሳዩ ሰሞንኛ ዘገባዎችን በቅድሚያ መመልከቱ ተገቢ ይሆናል። 

ከሰሞኑ ሰልፍ ጋር ተያይዞ "33ቱ ፓርቲዎች ነን" ሲሉ፤ ባለፈው አመት ህዳር ላይ ፒትሽን 

የተፈራረሙት ፓርቲዎች 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተፈረካክሰው 22 እንደቀሩና 22ቱም 

ከተፈራረሙ በኋላ ባሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ተልፈስፍሰው በአስራዎቹ ውስጥ እንደሚገኙና 

አስራዎቹም ቢሆኑ በተግባራዊ ስራ ከመጠመድ ይልቅ በመጠላለፍ ሂደትና በእኔ እበልጥ እኔ 

እበልጥ እሰጥ አገባ ውሰጥ ስለመሆናቸው እራሳቸው የተቀናጁት የ33ቱ ሰብሳቢ ነኝ የሚሉት 

ግለሰብ ለተለያዩ ሚዲያዎች ከሰጧቸው መግለጫዎችና ካስነበቡን መጣጥፎች እንደተረዳነው ዛሬም 

መንግስትን ለማሳጣትና ከሰላማዊ ሰልፉ ይልቅ ከተከለከልን ለማትረፍ እየሰሩ መሆናቸውን 

እናረጋግጣለን። 

ከሰሞኑ የሰማያዊ እና አንድነት ፓርቲ አባልነት እኛም አለንበት የሚሉት 33 ነን ቢሉም ቀደም 

ሲል እንደተመለከትነው አስራዎቹ ከሰልፉ በስተጀርባ ለማትረፍ የሞከሩበት ድራማ የሚጀምረው 

ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በተያያዘ ሲያስተጋቡት የነበረው አሉባልታ ነው። ለዚህም 

ለተለያዩ የሀገር ውስጥ ጋዜጦችና መፅሄቶች ከቅርብ ወራት ወዲህ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የአደባባይ 

የተቃውሞ ሰልፍ መጥራት መጀመራቸውን ተከትሎ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 30 

መሰረት የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነት እና አቤቱታ የማቅረብ መብትን ሊገድብ 

ይችላል የተባለ አዲስ መመሪያ የከተማው አስተዳደር አወጣ በማለት ቃላቸውን መስጠታቸው 

ነው። 

የእነዚህ ፀረዴሞክራሲያዊ ሃይሎች ልሳን የሆኑት ጋዜጦች ያስነበቡትን እና ከላይ የተመለከተውን 

ዘገባ ተከትሎ ሪፖርተር እና ሰንደቅ ጋዜጦች  ላቀረቡላቸው ጥያቄዎች የተቃዋሚ ፓርቲ 

አመራሮች ከመደናበር ባለፈ የሚሰጡት መልስ ማጣታቸው ይህንኑ ኪሳራቸውን ያመላክታል፤ 

አንዳንዶቹ መመሪያው መውጣቱን ከመስማት ውጪ በግልባጭ የደረሳቸው ሰነድ እንደሌለ 

ሲናገሩ፤ ከፊሎቹ ደግሞ መመሪያው ትክክልም ሆነ አልሆነ ወጥቶ እንኳ ቢሆን በግልበጭ 

ሊደርሳቸው ግድ እንደነበረና፤ እንደሚደርሳቸውም እያወቁት በግልባጭ ባልደረሳቸው ሰነድና 

ትርፍ ለመሸመት ሲሉ በፈጠሩት አጀንዳ ላለመክሰር ሲሉ በካፈርኩ አይመልሰኝ አግባብ በአናቱም 

የከተማው አስተዳደር ለነዚሁ ጋዜጦች የወጣ መመሪያ እንደሌለ ገልፆ ሳለ "ህገ-መንግስታዊ 

ስርዓቱን የሚፃረር መመሪያ የከተማው አስተዳደር አወጣብን" ሲሉ አሁንም ድረስ ኡኡ ማለታቸው 

ከአንቺው ታመጪው አንቺው ታሮጪው ፖለቲካ አተርፍ ባይ አጉዳይ መሆናቸውን 

እናረጋግጣለን። 
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ይህ እንዳለ ሆኖ ግን የከተማው አስተዳደር ያወጣሁት መመሪያ የለም ማለቱ እና ያወጣው 

መመሪያ አለመኖሩንና የከሸፉት ሰልፎች ከመመሪያ ጋር የተያያዙ አለመሆናቸውን ብናረጋግጥም፤ 

የከተማው አስተዳደር መመሪያ ማውጣት አይችልም ማለት እንዳልሆነም ሊሰመርበት ይገባል። 

ጉዳዩን በተመለከተ ለእንቁ መጽሄት አስተያየታቸውን የሰጡት የኢዴፓው ሊቀመንበር አቶ ሞሼ 

እንደተናገሩት "መመሪያው ወጥቶ እንኳ ቢሆን ከመጽደቁ በፊት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱንና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶችን በማይነካ መልኩ መሆኑን ለማረጋገጥ ባለድርሻ አካላትን ማሳተፍ" 

የመጀመሪያው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ህገ መንግስቱ ላይ የሰፈሩትን ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ እና 

በመሰብሰብ መብት ላይ ያተኮሩትን ሃሳቦች ባልተፈለገ መልኩ እና ፀረዴሞክራሲያዊ በሆነ አግባብ 

ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ህገመንግስቱን ለመናድ ሳይሆን የበለጠና በአግባቡ ተግባራዊ ለማድረግ 

የሚያስችል መመሪያ ማውጣት የከተማው አስተዳደር መብት መሆኑ ሊሰመርበት የሚገባና ይህንኑ 

ያላወቁ ሃይሎች ለማትረፍ ሲሉ ክስረታቸውን ማፋጠናቸውን መገንዘብ ይገባል። 

ህገመንግስቱ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግንና የመሰብሰብ መብትን በተመለከተ የሰፈሩት ነጥቦች 

ዝርዝር እንዳለመሆናቸው የከተማው አስተዳደር ከላይ በተመለከተው አግባብ መመሪያ የማውጣት 

መብቱ የተጠበቀ ነው። ከፀጥታ ጋር በተያይዞም ለተፈቀደና በህግ አግባብ የሚደረግ ሰላማዊ 

ሰልፍንና የመሰብሰብ መብትን በአግባቡ ማከናወን የሚቻልበትን፤ የከተማው ፖሊስ ኮሚሽን 

የአፈጻጸም መመሪያ የማዘጋጀት መብት አለው።  ፖሊስ የተሰጠውን ህገመንግስታዊ ስልጣንና 

ተልእኮ በአግባቡ ለመወጣት የሚያደርገውን ርብርብ ከከተማው አስተዳደር ጋር በማያያዝ 

ከውዥንብሩ ለማትረፍ የተደረገው ከንቱ ሙከራ በኪሳራ መጠናቀቁንም ማስታወስ ተገቢ ነው። 

በሰማያዊ ፓርቲ ለመስከረም 12 እና በአንድነት ፓርቲ መስከረም 19 የተጠሩት ሰልፎች 

በራሳቸው እንዲከሽፉ የታቀዱና በዚህም መንግስትን ለማሳጣት የተቀነባበሩ መሆናቸውን 

የፓርቲዎቹ አመራሮች ከኪሳራው በኋላ ከሰጡት አስተያያት ማረጋገጥ ይቻላል። 

ሰልፉን ለማካሄድ የመረጡ ቦታ መስቀል አደባባይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እና አደባባዩ ደግሞ ፋታ 

በማይሰጥ የልማት ስራ ላይ መገኘቱን እንዲሁም በየእለቱም የልማቱ ስራ እየሰፋ መምጣቱን 

ተከትሎ ቦታው እንደማይፈቀድና ምቹ እንዳልሆነ፤ በየደቂቃው የሚቆጠር ብዙ ወጪዎች ያሉበት 

ፕሮጀክት ከመሆኑ አንፃር ሊቆም እንደማይችል የተገነዘቡት ፓርቲዎች፤ አደባባዩን እንደማመሃኛ 

ያቀረቡት የሃይማኖቶች ጉባዔ የጠራው ሰልፍና ሰልፉ ከተከናወነ በኋላ አደባባዩ ምን ያህል 

በልማቱ የተጨናነቀ መሆኑን  ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ እንደማይውል የተገነዘቡት ፓርቲዎች፤ ቦታው 

በራሱ እንደስራው መስቀል አደባባይ በመሆኑ እና ለአብያተ ክርስቲያናቱም አማካይ በመሆኑ 

ልማቱ ተቋርጦም እንኳ ቢሆን የደመራ በዓል በቦታው ላይ እንደሚከናወን፤ ካልተከናወነ ደግሞ 

ሌላ የሃይማኖት አጀንዳ በማንሳት ለማራገብ በመሻት፤ ሁለቱም ፓርቲዎች በቅንብር ሰልፉን 
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በደመራ ዋዜማና ማግስት መጥራታቸው ከሰልፉ ባሻገር ለሚገኝ ትርፍ መቋመጣቸውን በግልፅ 

የሚያመላክት ነበር። 

እንደተባለውም በታውም የራሱ የመስቀሉ በመሆኑ እና ከሃይማኖት ለማትረፍ የሚሹ የከሰሩ 

ፖለቲከኞች እንደቋመጡለት የተገነዘበው መንግስት በከፊልና ከፊል ቀን ልማቱን በማቋረጥ 

ለደመራ በዓል ቦታውን መፍቀዱን ደመራው የኢህአዴግ ይመስል "አደባባዩ ለዳመራ ተፈቅዶ ለኛ 

ተከለከልን" ሲሉ ፓርቲዎቹ ማማረራቸው የማይመስልና ትናንት "የሙስሊሞች መብት ተነካ" ሲሉ 

ካነሱትና፤ ሊያነሱ ካሰቡት አጀንዳ ጋር የሚጋጭ፤ ጉዳያቸው ከተገኘው ሁሉ ለማትረፍ መሆኑን 

እና  ራሳቸው ባመጡት እራሳቸው እየሮጡበት መሆኑን የሚያረጋግጥልን ሃቅ ነው። 

የተቃዋሚዎቹ የአንቺው ታመጪው አንቺው ታሮጪው ፖለቲካ በዚህ ሳያበቃ የከተማው 

አስተዳደር የመስከረም 12ቱንም ሆነ 19ኙን የመስቀል አደባባይ ሰልፍ ከላይ በተመለከተው 

ምክንያት ከልክሎ ሲያበቃ ግን ሌሎች አማራጮች እንዲያቀርቡ ባቀረበላቸው ጥያቄ መሰረት 

ተቃዋሚዎቹ አላማቸው ሰልፍ እንዳልሆነና ቢሆንም የሚወጣላቸው ህዝብ እንደሌለ በመገንዘብ 

በሁለት ምክንያት የመረጧቸው ቦታዎች ከሰላማዊ ሰልፉ በስተጀርባ ለማትረፍ የሚሹት የአንቺው 

ታመጪው አንቺው ታሮጪው ፖለቲካ በአፍጢማቸው የተከላቸው መሆኑን የሚያመለክተን እውነት 

ነው። 

ይኸውም በአማራጭነት ያቀረቧቸው ቦታዎች በሃይማኖትና በመንግስት መካከል ውዝግብ 

ለመፍጠር የቋመጡበት የደመራ በዓል አልሳካ ሲል፤ ትናንት እራሳቸው በትራንስፖርት 

መጨናነቅና በትራፊክ ፍሰቱ ላይ የዘመሩበትን ዜማ የምንዘነጋ ይመስል አራት ኪሎንና የጎተራ 

ማሳለጫ አደባባዮችን የመሳሰሉትን በአማራጭነት ማቅረባቸው፤ አንድም ህዝብ የሚበዛባቸው 

ቦታዎች እንደመሆናቸው መንገደኛውን የሰልፈኛው አካል ለማስመሰል፤ ሁለትም መንገዱን 

በመዘጋጋት ህብረተሰቡ እንዲማረር ማድረግና ከዚህም የፖለቲካ ትርፍ ከፍ አድርጎ መሸመት 

ነበር፤ በእርግጥም ብዙ ሰልፈኛ ካላቸውና በህግ አግባብ ተቃውሞውን ሊያሰማ የሚወጣ አካል ካለ 

ከበቂ በላይና ከመስቀል አደባባይም የሰፋውን ጃልሜዳን የከተማው አስተዳደር ቢፈቅድም ወጥተው 

በ300 ሰዎች ከማፈርና ከሰፊው ሜዳ ላይ ተጋልጠው ከመክሰር አሁንም በካፈርኩ አይመልሰኝ 

ብሂል በህገመንግስቱ መሰረት ጃልሜዳ የጦር ካምፖች ያለበት በመሆኑና እንዲህ አይነት ሰልፎች 

ከጦር ካምፖችና ተቋማት ከ500 ሜትር ርቀት ውጪ መከናወን አለባቸው የሚለውን ጠቅሰው 

"ህገመንግስቱን ላለመናድ እዛ አናደርግም" ሲሉ ከፊሎች ደግሞ ቦታው ረግረግና ሳር የበዛበት 

በመሆኑ አመቺ አይደለም የሚል ማመሃኛ ማቅረባቸው በርግጥም የሚያሳየን ያለመስዋእትነት 

በአቋራጭ ስልጣን የሚሹ ሃይሎች መሆናቸውን  ነው። 
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ይኸውም "ምህዳር ጠበበን፣ ሰልፍ ተከለክልን እንጂ እናሳየው ነበር" ሲሉ የነበሩ ሃይሎች ጃልሜዳን 

የመሰለ ሰፊ ሜዳ ሲሰጣቸው ረግረግ ነው ማለት ምን ያህሉ ቦታ ረግረግ ሆኖ ነው? ሙሉውንስ 

ቢሆን ፖለቲካ እንኳንስ ይህችንና ሌላም መስዋእትነትን የሚጠይቅ እንደሆነ ለምንገነዘብ ዜጎች 

ምክንያታቸው ተልካሻና አሳፋሪ ሆኖብናል። በሌላ መልኩ ደግሞ ከጦር ከምፖች ከ500 ሜትር 

ርቀት ውጪ የሚለውን ምክንያት ጃልሜዳ በራሱ ያለውን ስፋትና ካምፖቹ ካሉበት ቦታ 

በየትኛውም አቅጣጫ ከ500 ሜትር ርቀት ባሻገር ያለ የግቢው አቅጣጫ ከ100 ሺዎች በላይ ሰዎች 

መያዝ እንደሚችል ለምንገነዘበ ሁሉ ምክንያታቸው አሁንም ከሰላማዊ ሰልፉ ሳይሆን ከሰልፉ 

መቅረት ለማትረፍ መታተራቸውን ነው የሚያረጋግጥልን። 

ይህ ብቻ አይደለም “ህገመንግስቱን ለማክበር” ሲሉ የጦር ካምፖች ቦታ ላይ ሰልፍ ለማድረግ 

ያልፈቀዱት ሃይሎች ቢሮአቸው ካለበት ቀበና ጀምሮ አደረግን ያሉት ሰልፍ እኮ ቀበና ካሉት 

የጦር ካምፖችና የፖሊስ መምሪያዎች 200 ሜትር ርቀትም የማይበልጥ ቦታ መሆኑን 

እናውቃለን። ይህም ሆኖ ሲያሳዩት የነበረው መፈክርና ሲበተኑ የነበሩት በራሪ ወረቀቶችን 

ከህገመንግስታዊ ስርዓቱ አንፃር ስንመዝናቸው እነዚህ ሃይሎች ሁከተኞችና ከሁከትና ግርግር 

ለማትረፍ የሚሰሩ፤ ግን ደግሞ ለዚህ ትርፍ ሲሉ እራሳቸው ቢያመጡትም እራሳቸው ሲያሮጡት 

በተደጋጋሚ መክሰራቸውንም እናረጋግጣለን። 

ሌላውና እነዚህን የአንቺው ታመጪው አንቺው ታሮጪው ፖለቲካ ሰላባ የሆኑ ፖለተከኞችን 

ክስረት የሚያመለክተው ከዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ጋር በተያያዘ የተነሳው ጉዳይ ነው። ይኸውም 

አንድነት ፓርቲ ከጠራው ሰልፍ ቀደም ብሎ "በራሪ ወረቀት ሲያሰራጩ የነበሩ አባሎቼ ታስረዋል" 

ሲል የከተማው አስተዳደር ላይ ቅሬታ ቢያቀርብም፤ አስተዳደሩ ጉዳዩ የእርሱ እንዳልሆነና የፖሊስ 

መሆኑን የገለፀ ሲሆን ፖሊስም በበኩሉ በራሪ ወረቀት ለማሰራጨትም ሆነ የአደባባይና ተንቀሳቃሽ 

ቅስቀሳ ለማካሄድ የፖሊስ ፈቃድ እንደሚያስፈልግ በመጥቀስ በራሪ ወረቀት ሲያሰራጩ የነበሩት 

ደግሞ ይህን ይዘው ባለመገኘታቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጿል። 

በርግጥስ ተንቀሳቃሽ ቅስቀሳና በራሪ ወረቀት ማሰረጨት የፖሊስን ፈቃድ ይሻል ወይስ አይሻም? 

የሚለው ሳይሆን ይህንኑ በተመለከተ ለጥያቄ የቀረቡትን እና በተለይም አመራሩ አካባቢ ያሉ 

ግለሰቦች በፖሊስ ቢሮ ቆይታ አድርገው መውጣታቸውን እንደ እስር ወስደው ማራገባቸውና 

ከግርግር ለማትረፍ መሞከራቸው ሲሆን፤ ከሁሉ በላይ ደግሞ የአንድነት ፓርቲ አመራሮች 

የፓርቲው ሊቀመንበር ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ታስረዋል ሲሉ ዶ/ሩ በአንፃሩ የታሰሩ አባሎችን 

ለማስፈታትና ከፖሊስ አካላት ጋር ለመነጋገር እንደፓርቲው የበላይ አመራርነቴ  ፖሊስ ጣቢያ 

አካባቢ ብዙ ታየሁ እንጂ አልታሰርኩም ሲሉ የበታቾቻቸው መግለጫ ለሰጧቸው ጋዜጦች 
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መናገራቸው የፓርቲዎቹን ከኪሳራ ለማትረፍ የሚደረግ ሩጫና ይህንኑም እንኳ ተናበው መስራት 

ያልቻሉና የክስረታቸውን ጥልቀት የሚያሳይ ነው። 

የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ እንዳሉት ታስረው ከሆነ የሚያሳፍርና መንግስትም እራሱን መፈተሽ 

ያለበት እንደሆነ የሚያሳስብ መሆኑ ላይ አፅንኦት ሰጥቼ እሞግታለሁ፤ ግን እሳቸውም የአንድነት 

አካልና የአንቺው ታመጪው ሰለባ ናቸውና ለጥያቄ ምናልባት በፖሊስ ቢሮ ቆይተው ከሆነና 

ምክትል ሊቀመንበር እንደመሆናቸው ለታሰሩ አባሎቻቸው ሊሟገቱ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ 

ያደረጉትን ቆይታ ለማትረፍ በመሻት ብቻ ታስሬ ነበረ ካሉ ያለመከሰስ መብት ያጎናፀፋቸውን 

ወንበርና ለፓርላማው ያላቸውን ንቀት የሚያመላክት በመሆኑ ወደፊት የምናየው ይሆናል።  

በአጠቃላይ ግን እነዚህ ፓርቲዎች አንዳንዶቹ አመራሮች "የተሳካ ሰልፍ አድርገናል" ቢሉም 

ከፊሉቹ "አላደረግንም" እያሉ ለየቅል ቢናገሩም 300ም ሆኑ 200 እነሱ እነዳሉትም 50 ሺህ ቢሆኑ 

ባካሄዷቸው ሰልፎች ላይ የታየው ህብረተሰብ መብት ጠያቂ ሳይሆን የሃይማኖት አክራሪነትን 

የሚያሞካሽና የሚያጀግን የነበረ መሆኑ በደማቁ ሊሰመርበት የሚገባው እና የፓርቲዎቹ ክስረትና 

የፖለቲከኞቹንም ውድቀት የሚያረጋግጥ ነው። 

ቀደም ሲል በተመለከትነው ሰልፍና ያየናቸው ማጀቢያ መፈክሮችም ቢሆኑ በህግ አስፈጻሚው 

አካል ላይ ተጽእኖ የሚያደርጉ እንጂ መሰረታዊ መብትን የሚጠይቁ አለመሆናቸውን 

ተመልክተናል። 

ጉዳያቸው ሁሉ በህግ በተያዘ ጉዳይ ጣልቃ የመግባታና "መለስ ከሞተ በኋላ ህግ የለም፤ ስርዓትም 

የለም" በሚል (ስርዓቱ የግለሰብ ሳይሆን የኢህአዴግ መሆኑን የሚያረጋግጡ በርካታ የልማት 

ስራዎች ከመለስ ሞት በኋላም እያዩ) በቅዠት መጋለብ  ሲሆን፤ ልክ እንደ 97ቱ በአማራጭ 

ፕሮግራምና ፖሊሲ 2007ን ማሸነፍ እንደማይችሉ ሲገባቸው የቀለም አብዮትን በሰላማዊ ሰልፍ 

ስም እየሞከሩ (Test እያደረጉ) ስለመሆናቸው በ97ቷ አና ጎሜዝ እነዚህ ፓርቲዎች የሚዘምሩላቸው 

ርዕዮት ዓለሙና እስክንድር ነጋ ለዓለም አቀፍ የ“ቀለም አብዮት አቀንቃኞች ሽልማት" 

መታጨታቸውን በማየት ማረጋገጥ ይችላል። 

ፅሁፋችንን እናጠቃልል፤ አስቀድሞ ሳይጮህ ውሻ አይናከስምና እነዚህ ፓርቲዎች የተቀናጀ 

የአክራሪነት እና የፖለቲካ ጋብቻ እየፈፀሙ ስለመሆናቸው በሙስሊሙ ማህበረሰብ ስም ስለ 

አክራሪነት ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ግለሰቦች አወልያ ግቢ ውስጥ 1500 ሰዎች ሆነው መመራረጣቸውን 

እያወቅን፤ ሱማሌ፣ አፋር፣ አማራ፣ ጋምቤላ ወዘተ እስከነስህተታቸውም ቢሆን ያልወከሏቸውን 

"የሙስሊሙ መብት አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት ይፈቱ" ከሚለው የመጀመሪያ ረድፍ መፈክራቸው 

ማረጋገጥና ከከሰረ ፖለቲካ ለማትረፍ ያደረጓቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ ለአንቺው ታመጪው 



7 
 

አንቺው ታሮጪው ፖለቲካ ዳርጓቸው በመንታ መንገድ ላይ ያቆማቸው መሆኑን የሚያረጋግጥና 

ይብላኝላችሁ በሚያሰኝ አስቀድሞ በተበላ ቁማር ውስጥ እየተፍጨረጨሩ መሆናቸውን በግልፅ 

ያመለክታል። 

               

 


