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የውሻው መጮህ ዕንግዳውን አይመልሰውም! 
 
 

             ኢዛና ዘመንፈስ 07/22/13 
 

የዚህ ፅሁፍ ዋነኛ ዓላማ በለየለት የፅንፈኝነት ፖለቲካዊ አቋማቸው የሚታወቁት ተቃዋሚ 

ፓርቲ ተብየዎች||የጋንዲን የሰላማዊ ትግል ስልት እንከተላለን… ´ ከሚል ዕብደት በመነጨ 

ስውር ወይም ህቡዕ እንቅስቃሴ ኢ.ህ.አ.ዲ.ግን ያዳከሙ እየመሰላቸው፣ በኢትዮጵያ የህዳሴ 

ጉዞ ላይ እያሳደሩ ያሉትን አሉታዊ ተፅእኖ በራሴ ተደጋጋሚ ገጠመኝ ጋር እያጣቀስኩ 

ማቅረብና አንባብያን በዚህ ረገድ የሚፈፀመውን ዕኩይ ተግባር በተመለከተ የተሻለ ግንዛቤ 

ይኖራቸው ዘንድ ለውይይት በር መክፈት ነው። 

 

የሀገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎች በጥቅሉ ሲታዩ አንድ የሚያደርጋቸው የጋራ ገፅታ እንዳለ 

ሁሉ፣ በቁጥር ጥቂት ቢሆኑም፣ የጥላቻ ፖለቲካን መሰረት ያደረገ ዕርስ በርስ መጠላለፍና 

መናቆር ፣ ለኢትዮጵያ ስር የሰደዱ ችግሮች ዘላቂ መፍትሔ ያመጣል ብለው የሚያመኑና 

በዚች አገር ህዝቦች ታሪክ አዲስ ምዕራፍ ለከፈተው ህገመንግሰታዊ ስርዓት ፣ ተገቢውን 

ክብር ሰጥተው፣ የመድበለ ፓርቲ ፖለቲካን በማስፈን ረገድ የበኩላቸውን ገንቢ አስተዋፅኦ 

ለማበርከት ሲሉ፣ ቀና ጥረታቸውን በማድረግ ላይ የሚገኙ እንዳሉ ልብ ልንለው ይገባል። 

 

ስለዚህ ዛሬም የውሻው መጮህ ዕንግዳውን´ አይመልሰውም´በሚል ርዕስ ከስምንት ዓመታት 

በሁዋላ ለሁለተኛ ጊዜ የፃፍኩት ነፃ አስተያየት፣ የሚያጠነጥነወም፣ በለየለት የጥላቻ 

ፖለቲካቸው ኢትዮጵያንና መላ ህዝቧቿን ወደባሰ መናቆር ሊያስገባ የሚችል ዕርስ በርስ  

የመጠላለፍ አዙሪት ውስጥ ገብተው መዳከርን፣ እንደስልጡን የሰላማዊ ትግል ስልት 

ቆጥረው፣ከቶውንም ሊኩራሩበት ሲቃጣቸው በሚስተዋሉት፣ ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች ዙሪያ ነው 

እንጂ፣ ጤናማ ተቃውሞ ይዘው የተነሱትን ወገኖች አይመለከትም። 

 

እንዲያውም እንደኔእምነት ከሆነ፣ በተለይም አሁን የምንገኝበት የኢትዮጵያ ወቅታዊ 

ሁኔታ፣ ከደርግ ውድቀት ማግስት ጀምሮ በስመ ዲሞክራሲ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድን 

ፍቃድ እየወሰዱ ከተመሰረቱት እጅግ በርካታ “ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ” ተብዬዎች 

መካከል፣ የሀገራችንን ህገ መንግስት ያለአንዳች ማቅማማት የሚቀበሉና አክብረው 

በማስከበር የመድበለ ፓርቲ ስርዓትን በማስፈን ረገድ፣ ታሪካዊ ሃላፊነታቸውን ለመወጣት፣ 
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ጤናማ ጥረት የሚያደርጉት፣ በውል ተለይተው እንዲታወቁና አቋማቸውን ለህብረተሰቡ 

በግልፅ እንዲያስረዱ የሚጋብዝ ይመስለኛል። 

 

አለበለዚያ ግን መላው የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦቸና ህዝቦች፣ ዘርፈ ብዙ መስዋዕትነትን 

በጠየቀ የዘመናት ትግላቸው፣ የተቀዳጁትን የግንቦት ሃያ ታሪካዊ ድል፣ በአደባባይ ማጥላላት 

የጀመሩት ነውጥ ናፋቂ ሃይሎች፣ እነሱ  |የጋንዲ የሰላማዊ አመፅ ዘዴ´ በሚሉት ፈሊጣቸው 

ተነሳስተው በኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞ ላይ ለሚፈፅሙት ዕኩይ ተግባር፣ ህጋዊ የመፍትሔ 

እርምጃ እንዳይወሰድ የሚያደርግ ብዥታ ውስጥ ገብተን የመተራመስ አደጋ ሊያጋጥመን 

ይችላል።  

 

ከዚህ ሌላ እንደዜጋ የሚሰማኝን ስጋት፣ መግለፅ ጉዳዩ የሚመለከተው ህጋዊ አካል 

ምናልባት አንዳች ፍቱን መላ ይመታ ዘንድ ቢረዳው ከሚል ቅን ግምት ነው እንጂ፣ የኔ 

ዋነኛ ትኩረት ለብርቱ ቁም ነገር ገፍቶ የመጣን ዕንግዳ የውሻ ጩኸት ሊመልሰው 

እንደማይችል መገንዘብ ስላቃታቸው የጥላቻ ፖለቲካ መሪ ተዋኒያን አስነዋሪ ድርጊት 

የማውቀውን ያህል ላወጋችሁ ነውና እነሆ ወደዚያው ልግባ።  

 

ከዚህ አኳያ እኔ እንደ አንድ ሰላም ወዳድ ዜጋ፣ የታዘብኩትን ነባራዊ እውነታ፣ ጉዳዩ 

የሚመለከተው ህጋዊ አካል ምን ያህል እንደሚገነዘበው፣ እርግጠኛ መሆን ባልችልም ቅሉ፣ 

ነገሩ ችላ መባል እንደሌለበት ግን ይሰማኛል። ምክንያቴ ደግሞ እኛማ እንደፅንፈኞቹ 

ተቃዋሚ ተብየዎች፣ በጭፍን የጥላቻ ስሜት ተነሳስተን ከኑግ ጋር የተገኘህ ሰሊጥ አብረህ 

ተወቀጥ´ወደሚል የእውር ድንበር መጠቃለያ እንዳንደርስና የህዝባዊ ትግሉ ዕልፍ አዕላፍ 

ሰማዕታት፣ በክብር የወደቁለትን፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመገንባት መርህ እንዳይዘነጋ 

ስለምሰጋ ነው። 

 

ያ ይሆን ዘንድ ከማይሹ ኢትዮጵያውያን ዜጎች አንዱ እንደ መሆኔ መጠንም፣ በክቡር 

ሞታቸው ከነፍስ በላው የደርግ አንባገነናዊ አገዛዝ የታደጉን የትግሉ ሰማዕታት፣ ለወደቁለት 

የግንቦት ሃያው ታሪካዊ ድልና ድሉ የከፈተልን አዲስ ምዕራፍ ድምር ውጤት ለሆነው ሕገ 

መንግስታዊ ስርዓት፣ ተገቢውን አክብሮት ከመስጠት ቦዝኜ አላውቅም። 

 

በዚህ ረገድ ያለኝ ፅኑ አቋምም ነው፣ አንደየ ሁኔታው በሚለዋወጥ የድብብቆሽ ጨዋታቸው 

ሊያምታቱን ከሚሞክሩት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ፈፅሞ የማልግባባው። ይህን 

ስል ግን ፣ እኔም ልክ እንደነሱ ምክንያታዊነት በጎደለው ጭፍን ስሜት እየተነዳሁ 

ለመቃወም ብቻ እቃወማቸዋለሁ ማለቴ እንዳልሆነ ልብ ይባልልኝ። 
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ይልቁንስ የደርግ ስርዓት በኢ.ህ.አ.ዲ.ግ መራሹ የትጥቅ ትግል ተወግዶ፣ አዲሱ የታሪክ 

ምዕራፍ ከተከፈተበት የሽግግር ወቅት ጀምሮ፣ እንደታዘብኳቸው፣ አንዳቸው ካንዳቸው 

እንብዛም የማይሻሉና ነገረስራቸው ሁሉ፣ የኢትዮጵያን ታሪካዊም  ይሁን ነባራዊ 

እውነታዎች በቅጡ እንዳልተረዱ፣ አጉልቶ የሚያሳብቅባቸው ሆኖ ስላገኘሁት ነው። 

 

እንጂ ገና ከግንቦት ሃያው ድል ማግስት አንስተው በዚች አገር ውሰጥ የተከሰተውን የለውጥ 

ሒደት፣ እንደመልካም አጋጣሚ በመጠቀም፣ የተመሰረቱት ለቁጥር የሚያታክቱ  ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች በሙሉ፣ ላለፉት 22 ዓመታት በዚህች አገር ህዝቦች ስም፣ ከመጮህ 

ቦዝነው የማያውቁትን ያህል፣ እንታገልለታለን የሚሉትን ዓላማ፣ በማያሻማ መልኩ 

ተረድተው፣ ለህብረተሰቡ በማስረዳት፣ ረገድ ትርጉም ያለው ተግባር ሊከውኑ ያለመቻላቸው 

ዋነኛ ምክንያት፣ እነሱ አዘውትረው ሲናገሩ እንደምንሰማው፣ የገዢው ፓርቲ ተፅዕኖ 

ስለማያላውስ ነው የሚለውን  ማመን ራስን እንደማታለል ይቆጠራል፡፡  

 

አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚመሳሰሉበት ባህሪም፣ ምንም እንኳን በቱባ 

ቱባ የሀገሪቱ ምሁራን ዜጎች ፊታውራሪነት፣ እየተቧደኑ ስልጣን ላይ ያለውን ኢ.ህ.አ.ዲ.ግ 

መራሹን መንግስት፣ ውግዝ ከምዓሪዎስ በሚል ጭፍን ተቃውሟቸው ከማብጠልጠልና 

ጠልፈው ለመጣል ከመዶለት፣ የተቆጠቡበት አጋጣሚ ባይኖረም፣ እንዳለመታደል 

ሆኖባቸው ግን፣ አንዳቸውም ከባዶ ድንፋታ ያለፈ ተፅእኖ ሲያሳድሩ የተስተዋሉበት የታሪክ 

አጋጣሚ የለም። 

 

ለብርቱ ጉዳይ ገፍቶ የመጣን ዕንግዳ የውሻ ጩኸት ሊመልሰው ከቶ እንደማይችል 

ያልገባቸው የኛ አገር ተቃዋሚ ፓርቲ ተብየዎች፣ በእስከ ዛሬው የእውር ድንብር 

እንቅስቃሴያቸው ደጋግመው የፈፀሙትን ታሪካዊ ስህተት ሁሉ፣ እያነሳን እንመልከት ብንል 

ትርፉ ብዕርና ወረቀት ማባከን ከመሆን ስለማይዘል፣ በተለይም የኢትዮጵያን ማህበረ 

ፖለቲካዊ እውነታ፣  የብዝሃነታችንን ነባራዊ ሀቅ፣ ካለመረዳትና (ምናልባትም ለመረዳት 

ካለ መፈለግ ጭምር) ከሰራቸው እጅግ አስነዋሪ ስህተቶች መካከል ጎላ ጎላ ያሉትን ብቻ 

መርጨ ለትውስታ ያህል አነሆ እንደሚከተለው አቅርቤዋለሁ። 

 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች በቅደመ ምርጫ 97 

 

እንደዚህ ፀሐፊ ፅኑ ዕምነት ፣ ይህች ኢትዮጵያ የምንላት የጋራ ቤታችን፣ የህዳሴ ጉዞዋን 

የጀመረችው፣ የደርግ አንባገነናዊ ስርዓት፣ ፈፅሞ የማይደፈር በሚመስል መልኩ የገነባው 
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የአፈና መዋቅር ሙሉ በሙሉ መፈራረሱን ካበሰረን የግንቦት 20 ቀን 1983 ዓመተ 

ምህረቱ ታሪካዊ ድል አንስቶ ነው። 

 

እዚህ ድምዳሜ ላይ እንድደርስ የሚያደርገኝ መሰረታዊ ምክንያትም፣ የዛሬይቱ ኢትዮጵያ 

አደልድላ የቆመችበትን የፈርጀ ብዙ ለውጥ አዲስ ምዕራፍ የከፈተልን ዋነኛ ቁምነገር፣ 

ለመላው የሀገራችን ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን 

ዲሞክራሲያዊ መብት ያጎናፀፈው፣ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ሕገ መንግስት ነው ብዬ ስለማምን ነው። 

ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱ የግንቦት 20 ድል ድምር ውጤት የመሆኑ ጉዳይ ደግሞ፣ ፍፁም 

ሊስተባበል የማይችል ታሪካዊ ሀቅ ይመስለኛል።። 

 

ከዚህ ግንዛቤ በመነሳትም፣ ነፍስ በላው  የደርግ ወታደራዊ አገዛዝ፣ በኢ.ህ.አ.ዲ.ግ መራሹ 

የትጥቅ ትግል መገርሰሱን ተከትሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለተፈጠረው አዲስ የታሪክ ምዕራፍ 

መክፈት የቻለ ሁኔታ ሳስብ! ያ ወርቃማ ዕድል  ምን ያህል የከበረ ዋጋ ተከፈሎበት 

እንደመጣ አበክረው የተረዱት መላው የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ 

በወኪሎቻቸው አማካኝነት፣ ሕገመንግስቱን ከማርቀቅ እስከማፅደቅ ድረስ ያሳዩት ንቁ 

ተሳትፎ ነው ትዝ የሚለኝ። 

 

የአሁኗ ፌዴራላዊት፣ ዲሞክራሳያዊት ፣ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ስትመሰረት  ጀምሮ፤ ይህች 

ሀገር የያዘችው ብሩህ ጎዳና ለሁሉም ህዝቦቿ ዘላቂ ዕጣ ፈንታ የሚበጅ ስለመሆኑ አበክረው 

የተተገነዘቡ ፣ የልዩ ልዩ ብሔረሰብ ተወላጆች፣ በኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ፣ 

ዲሞክራሲያዊ፣ ግንባር የሚመራውን ትግል፣ ገና በጠዋት ሲቀላቀሉ መስተዋላቸውም፣ 

በለውጥ ሒደቱ ታሪክ ጉልህ ሰፍራ የሚሰጠው ሆኖ አግኝቸዋለሁ። 

 

ከጊዜ ወደጊዜ ስፋትና ጥልቀቱ እየጨመረ ሲሄድ ለሚስተዋለው የኢትዮጵያ ህዳሴ ጉዞ፣ 

ህብረብሔራዊ ገፅታ እንዲላበሰ ያደረገው ዋነኛ ምክንያትም፣ ሀገራችን የምትምራበት 

የፌደራሊዝም ስርአተ መንግስት፣ ብዝሀነታችንን በአግባቡ እንዲያስተናግድ ሆኖ የተቀረፀ 

መሆኑን የሚያመላክት እንጂ ከቶም ሌላ ትርጉም ሊሰጠው አይችልም። 

 

ከዚህ ሁሉ ነባራዊ ዕውነታ ጋር አንድምቀን እንኳን ገጥመው የማያውቁት ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲ  ተብየዎች ግን፣ እነሆ ዛሬም ድረስ በዚህች ሀገር ህዝቦች የተባበረ ጥረት 

ተጠናክሮ የቀጠለው ፀረ ድህነት ትግል፣ እነርሱን የማይመለከታቸው እስኪመስል፣ 

ዳርቆመው አጠቃላይ የለውጥ ሒደቱን ማጥላላትና ጥላሸት ለመቀባት መሞከርን ሙያ 

ብለው ይዘውታል። 
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ሲጀመር ጀምሮ ቅጥ ያጣ ግትርነት የተጠናወታቸው ቢሆኑም በተለይ ከ1997ቱ ሀገር አቀፍ 

ምርጫ በሁዋላ ወደለየለት አመፅናፋቂነት እንደገቡም ደፍሮ መናገር ይቻላል።  

 

በተለይም ሀገራችን ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ በዓባይ 

ወንዝ ላይ፣ ለመገንባት ቆርጣ መነሳትን የቀደሞው ጠ/ሚር ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ ይፋ 

ማድረጋቸውን ተከትሎ፣ መላው ህብረተሰብ ምን ያህል በጋለ የደስታ ስሜት አደባባይ 

እየወጣ ድጋፉን መግለፅ፣ እንደዱብዕዳ ያስደነገጣቸው የጥላቻ ፖለቲካ አቀንቃኝ የሆኑት 

ተቃዋሚ ፓርቲ ተብየዎች፣ ከመቅፅበት የቀመሙትን መርዘኛ አሉባልታቸውን፣ ለማዛመት 

ሲሉ፣ ትንፋሽ እስኪያጥራቸው ድረስ ውስጥ ውስጡን ሲተረማመሱ የመስተዋላቸው ጉዳይ 

“እኛ ኢትዮጵያዊያን እስከዚህ ድረስ ቅንነት የጎደለን ሕዝቦች ነን እንዴ?” ብዬ ራሴን 

እንድጠይቅ አስገድዶኛል፡፡ 

 

በዚያ መላው የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦቸና ህዝቦች፣ በየራሳቸው ቋንቋ አንድ ቃል 

ሲናገሩ በተደመጡበት የፌሽታ ወቅት፣ ፅንፈኝነት የተጠናወታቸው ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ሃይሎች ይፋዊ ባልሆነ መልኩ ማናፈስ የጀመሩት የፈጠራ ወሬ “የኢ.ህ.አ.ዲ.ግ መንግስት 

እንዲህ ድንገት ብድግ ብሎ ዓባይን እንደሚገድብ የሚናገረው፣ በሰሜናዊ አፍሪካ 

እንደሰደድ እሳት የተቀጣጠለው የህዝብ ቁጣ (አመፅ) ወደ ኢትዮጵያም መምጣቱ 

እንደማይቀር ስለገባው፣ በተለመደ ብልጣብልጥነቱ፣ የህብረተሰቡን የትኩረት አቅጣጫ 

ለማስቀየርና የሰላማዊ ትግሉን እንቅስቃሴ ለማዘናጋት ሲል ያቀነባበረው የፖለቲካ ድራማ 

ነው እንጂ፣ ፈፅሞ እውነት እንዳይመስላችሁ” የሚል ሲሆን፣ ይህን ጥብቆ 

ማስጠንቀቂያቸውን አምኖ የማይቀበል፣ ወይም ችላ ብሎ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. መንግስት 

ላስቀመጠው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሳካት ፣ ማንኛውንም ዓይነት ድጋፍ 

ሲሰጥ የሚገኝ የዚች አገር ዜጋ ሁሉ፣ የአንባገነኖችን የስልጣን ዕድሜ እንዳራዘመ ተቆጥሮ፣ 

ለታሪክ ፍርድ የሚቀርብበት ቀን ሩቅ አንደማይሆንም አክለው ያስገነዝቡ ነበር። 

 

አብዛኞቹ የኛ አገር ተቃዋሚ ፓርቲዎቸ፣ ሲጀመር ጀምሮ ወተት ጥቁር ነው እንደማለት 

በሚቆጠር አጉል ድርቅና ህዝቡን ለማሳመን የሚቃጣቸው እንደሆኑ ባያከራክርም ፣ በተለይ 

ከ1997ቱ ምርጫ በሁዋላ ወደለየለት አመፅ ናፋቂነት ስለመግባታቸው ግን፣ ደፍሮ መናገር 

ይቻላል የምለውም ለዚሕ ነው። 

 

በፌዴራላዊት፣ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ፣ የፖለቲካ ስልጣን መጨበጥ 

የሚቻለው፣ ከምርጫ ኮረጆ በሚገኝ የህዝብ ድምፅ ብቻ እንደሆነ፣ ሕገ መንግስታችን ላይ 
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በሚያሻማ ሁኔታ መቀመጡን ወይም መደንገጉን ፣ አሳምረው የሚያውቁት፣ እነዚሁ 

ፅንፈኝነት የተጠናወታቸው ተቃዋሚ ሃይሎች፣ ይሄኛው መንገድ እነሱ ክፉኛ የቋመጡለትን 

በትረ ስልጣን ለመጨበጥ ማንኛውንም ዓይነት አማራጭ የትግል ስልት´ ተጠቅመው 

በአቋራጭ ስልጣን ላይ መውጣት ይቻላል የሚል እምነት ካደረባቸው ሰነባብተዋል። 

 

ይህ የዚችን ሀገር ታሪካዊና ነባራዊ እውነታዎች በቅጡ ካለመረዳት በመነጨ የቁሞቅዠት 

የሚያናውዛቸው የአመፅ ናፋቂነት ልክፍት፣ እንደማያዋጣ መጀመሪያ ከምስራቅ አውሮፓ 

የዩክረይኑን |ኦሬንጅ ሪቦሌሽን´ በሁዋላ ደግሞ መላውን ሰሜን አፍሪካና መካከለኛው 

ምስራቅን ዛሬም ድረስ መቋጫ ወዳልተገኘለት ደም መፋሰሰ ያስገባውን |የአረቦች ፀደይ´ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ ሞክረው ቢያዩትም የግሀዱን ዓለም ተጨባጭ 

እውነታ አምኖ መቀበል ያቃታቸው የሚመስሉት፣ የእኛዎቹ ተቃዋሚ ፓርቲ ተብየዎች 

ግን፣ ይሄውና አሁንም የጥላቻ ፖለቲካቸውን የሙጥኝ እንዳሉ ናቸው። 

 

ይሀን ስልም እንደ አንድ ዜጋ የዕለት ጉርሴን ፣ የዓመት ልብሴን አሟልቼ ለመኖር 

በማደርገው የቀን ተቀን እንቅስቃሴ ያጋጠመኝ ተደጋጋሚ የተቃዋሚ ኃይሎች ፈተና፣ ምን 

ያህል በዘቀጠ ሞራላዊ ኪሳራ ላይ እንደሚገኙ ስላረጋገጠልኝ እንጂ፣ እኔም እንደነሱ 

በጭፍን የጥላቻ ስሜት የማጥላላት ክፉ አባዜ ስልተጠናወተኝ እንዳይመስላችሁ፡፡  

 

እንዲያውም እውነቱን ለመናገር፣ የጋራ ቤታችን የሆነችው ኢትዮጵያ 86 ከመቶውን የውሃ 

መጠን እያዋጣች፣ የበይ ተመልካች ሆና በቆየችበት የዓባይ ወንዝ ላይ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ 

ትርጉም ያለው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ የሚያስገኝላትን የልማት ተግባር ልታከናውን 

መነሳቷን ሲሰሙ ፣ እንደዜጋ ከመደሰት ይልቅ ፣ ጭራሽ እንቅልፍ አጥተው የማደራቸው 

ምከንያት፣ በቀላሉ የማይፈታ ዕንቆቅልሽ እንደሆነብኝና እስከ ዛሬ ድረስ ሁነኛ ምላሽ 

እንዳጣሁለት ልደብቃችሁ አልሻም፡፡  

 

እንግዲህ እንዳለመታደል ሆኖ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ተቃዋሚ ፓርቲ ተብየዎች እነሱ 

“የጋንዲ የትግል ስልት” እንደሆነ በሚናገሩለት ፈሊጣቸው የሚፈፅሙት ደባ እስከዚህ 

የሚያስተዛዝብ ነው። ደግነቱ ግን ዛሬም እንደትላንቱ የውሻው መጮህ፣ ለብርቱ ቁምነገር 

ቆርጦ የመጣውን ዕንግዳ ይመልሰው ዘንድ አልተቻለውም። እናም የኢትዮጵያ ህዳሴ ጉዞ 

የሀኬት መሰናክላቸውን ሁሉ በጽናት  እያከሸፈ  ወደፊት መረማመዱን ቀጥሏል።  

 

“ተቃዋሚ ፓርቲ” ተብዬዎቹ ግን አሁን እንኳን ከገዛ ራሳቸው ታሪካዊ ስህተት ለመማር 

የፈለጉ አይመስሉም፡፡ “ለኪሳራ የጣፈው ቢነግድ አይተርፈው” እንዲሉ ዓይነት እነሆ ዛሬም 
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ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ጭምር ርካኝ የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ከግብጹ 

“የሙስሊም ወንድማማቾች” ማሕበር የተሰጣቸውን ትዕዛዝ ለማስፈፀም በመዶለት ላይ 

ይገኛሉ፡፡ በእርግጥኝነት ልነግራችሁ የምችለው እውነት ግን የውሻው መጮህ እንግዳውን 

እንደማይመልሰው ነው፡  

 

 


