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አንቺው ታመጪው 

ስናፍቅሽ ኃይሉ 

1-20-15 

አንቺው ታመጪው አንቺው ታሮጪው ይላል የሀገራችን ሰው፡፡ የጉዳዩና የነገሩ መነሻ ራሷ ሆና እንደገናም ጉዳዩን 

ወደሌሎች አዙራ የምታርገበግበውን ሴት የሚገልፀበት አባባል መሆኑ ነው፡፡  

ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በሕጉ መሰረት መሟላት ያለባቸውን ያሟሉ ፓርቲዎች ሕጋዊ ምዝገባ በማድረግ ሕጋዊ 

እውቅና እንዲያገኙ ሕጉንም መሰረት አድርገው እንዲንቀሳቀሱ ፈቃድ ይሰጣል፡፡ 

በዚህም መሰረት በኢትዮጵያ ሕግ እውቅና አግኝተው የተመዘገቡ ወደ 91 ለሚደርሱ ብሔራዊና ክልላዊ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች እውቅና ሰጥቷል፡፡ ፓርቲዎቹ በየራሳቸው ሕገ ደንብ የሚመሩና የሚተዳደሩ የየራሳቸው ስራ አስፈፃሚና 

ምክር ቤት ያላቸው ሲሆን አመራሮቻቸውንም በጠቅላላ ጉባኤ ለተወሰነ የአመራር ዘመን ይመርጣሉ፡፡ 

የየፓርቲውን አመራር መሾምና መሻር በሕጉ መሰረት የጠቅላላ ጉባኤው ስልጣን ነው፡፡ ጠቅላላ ጉባኤው 

ካልተሟላም ወደ ምርጫ አይገባም፡፡ ይህንን ሁሉ የሚያካሂዱት በራሳቸው ነፃነት ሲሆን ለብሄራዊ ምርጫ ቦርድ 

በሕጉ መሰረት ያሳውቃሉ፡፡  

በፖለቲካ ፓርቲው ውስጥ ለአመራር የተመረጡትን ሰዎችና የአመራር ዘመን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሕጋዊ 

ደብዳቤና ማሕተም ካሳወቁበት ጊዜ ጀምሮ ቦርዱ በሕጋዊ አመራርነታቸው እውቅና ይሰጣል፡፡  

አመራሩ ግንኙነቱ ከስራ አስፈፃሚው ጋር ሁኖ ሪፖርቶችን አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ ያቀርባሉ፡፡ በፓርቲዎቹ 

አመራሮችና አባላት መካከል ከተመረጡበት የስራ ዘመን በፊት አለመግባባትና የፓርቲውን ሕልውና ጥያቄ ውስጥ 

የሚያስገባ ችግር ሲፈጠር ይህንኑ ችግር በሕገ ፓርቲው በፓርቲው የስነ ምግባር ደንብ በፓርቲው የኦዲት ኮሚቴ 

ወይንም ፓርቲው ችግሩን የሚፈታ አጣሪ ኮሚቴ ሰይሞ ይፈታል፡፡ የደረሰበትን ውጤትም ለጠቅላላ ጉባኤው 

ያሳውቃል፡፡ 

የጉዳዩን መነሻና ስረ መሰረት በማጣራት ያልተግባቡ ወገኖችን በጋራ አቀራርቦ በማነጋገር የጋራ መግባባት በመፍጠር 

ወይንም በፓርቲዎች የአባላት ውስጠ ደንብ እርስ በእርሳቸው በመወቃቀስ ሂስና ግለ ሂስ ግምገማ በማካሄድ 

ችግራቸውን የመፍታትና የመቋጨት ተግባር ማንም ጣልቃ የማይገባበት የራሳቸውና የራሳቸው ብቻ ሃላፊነት ነው፡፡ 

ተቃዋሚዎች በዚህ ሕገ መንግስታዊ እውቅና ባለው መብታቸው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጣልቃ የመግባት መብት 

የለውም፡፡ አድርጎትም አያውቅም፡፡ በፓርቲው አመራርና በአባላቱ መካከል ባለው ግንኙነት አንድ አመራር በጠቅላላ 

ጉባኤው ውሳኔ መሰረት እንዲመራ ከተመረጠበት ጊዜ በፊት በጤና መታወክ በህመም በሞት ወይንም በገዛ ፈቃዱ 

ከኃላፊነት ሲለቅ ሲነሳ ይህም በሕገ ፓርቲው የውስጠ አሰራርና ደንብ መሰረት የሚጠራው ጠቅላላ ጉባኤ 

በሚወስነው መሰረት የሚፈጸም ሲሆን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጣልቃ አይገባም፡፡  
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በፓርቲው ውስጥ የተፈጠረው ችግር በቡድን በመከፋፈል ስሜት ሆኖ አንደኛው ወገን ከሕግ አግባብ ውጪ 

መብታችንን ተጭነዋል የተካሄደው ምርጫ በሕገ ደንቡ መሰረት አይደለም፤ ጉዳዩን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደንቡ 

መሰረት አለመካሄዱን እንዲያውቀው የሚሉ የአመራር አባላት ወይንም አባላት ጥያቄ ለቦርዱ ሲያቀርቡ ቦርዱ በሕገ 

ደንባቸው መሰረት መፈጸም አለመፈፀሙን የራሳቸውን ፓርቲ መተዳደሪያ ደንብና ውስጠ ደንብ መሰረት በማድረግ 

ይከታተላል፡፡ ያልተግባቡበትን ሁለቱን ወገኖች በመጥራት ያነጋግራል፡፡ ችግራቸውን ራሳቸው ፈተው እንዲመጡ 

ይመክራል፡፡ 

ከዚህ አልፎ ሁኔታው በመግባባት ሊፈታ ካልቻለና የተካረረ የፍጥጫ አቅጣጫ በፓርቲ አባላትና አመራር መካከል 

ከተፈጠረ ለፓርቲዎቹ ሕጋዊ ሕልውና ፈቃድ የሰጠው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የግዴታ ለጉዳዩ እልባት የመስጠት 

የህግ ሃላፊነትና ግዴታም አለበት፡፡ ይህ ደግሞ ሕግን መሰረት ያደረገ አካሄድ ሲሆን በምንም መልኩ በጣልቃ ገብነት 

ሊወሰድም ሊፈረጅም አይችልም፡፡  

ቦርዱ ሕግንና በሕጉ በግልጽ የሰፈሩትን ደንቦች መሰረት በማድረግ ብቻ ይሰራል፡፡ በሕጉም መሰረት የተከሰቱ 

ችግሮችን ፓርቲው ወይም ፓርቲዎቹ በራሳቸው መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ሊፈቱት ካልቻሉ ሁኔታው ወደ ሌላ 

ሕገወጥ ፍጥጫ ማምራት ስለሌለበት ቦርዱ ውሳኔ ይሰጥበታል፡፡  

በአንድነትም በመኢአድም ቀደም ሲል የነበሩት አመራሮቸ በራሳቸው መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የአመራር ዘመናቸው 

አላበቃም፡፡ በተፈጠረው የውስጥ ችግር ከውጭ ከዳያስፖራው ያለው ተፅዕኖ ሊያሰራኝ ስላልቻለ ሃላፊነቴን በገዛ 

ፈቃዴ ለቅቄአለሁ ብለው ኢንጂነር ግዛቸው ሽፈራው ዳግም ተመርጠው አንድ ዓመት ሳይሞላቸው ካቢኔያቸውን 

በትነው ኃላፊነታቸውን ሲለቁ ያውም በከፍተኛ ድምፅ ነው የተመረጡት፡፡ የእሳቸው ደጋፊዎች ደግሞ የመልቀቅህን 

ውሳኔ አንቀበልም ከሕግና ከደንቡ ውጭ ነው ብለው ጠንካራ ተቃውሞ አሰሙ፡፡ 

ኢንጂነሩ እንዲለቁ በውስጥ ሲታገል የነበረው ክፍል ደግሞ አጋጣሚውን ተጠቅሞ በቡድን ከፋፍሎ የራሴ 

የሚላቸውን ደጋፊዎቹን ጠርቶ ጠቅላላ ጉባኤ ነው በሚል ምርጫ አካሄደ፡፡ አመራር ሰየመ፡፡ በጠቅላላ ጉባኤው 

የተሳተፉትና የተጠሩት የኢንጂነር ግዛቸው ደጋፊዎች ሕግ የጣሰ ተግባር ነው የተፈፀመው በሚል ጠንካራ ተቃውሞ 

ቢያሰሙም ሰሚና አድማጭ አላገኙም፡፡ በልዩነት ወጥተው ሕጋዊ ተቃውሞአቸውን አሰሙ፡፡ 

የኢንጂነር ግዛቸው መሰረታዊ ነጥብ የተመረጥኩት አገር ውስጥ ባለው የአንድነት አባልና ደጋፊ ስለሆነ ከውጭ 

ከዳያስፖራ ገንዘብ ስለምትረዱ ብቻ አጀንዳ እየቀረጻችሁ ይህን አድርግ ይህን ፈፅም እያላችሁ ልታዙኝ አትችሉም፡፡ 

ይህን አላደርገውም፡፡ በራሴ መወሰንና መስራት ካልቻልኩ አመራር ሆኜ መቀጠል አልፈልግም ብለው ለቀቁ፡፡ 

እዚያው አንድነት ፓርቲ ውስጥ ደግሞ የዳያስፖራው ፅንፈኛ ፖለቲካ በግል በስልክ በኢሜል የሚያገኛቸው ገንዘብ 

እርዳታና ድጋፍ የሚያደርግላቸው በዚህም የሚኖሩና የሚተዳደሩ በአመራሩ ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ በራሳቸው 

የሕሊና ነፃነት በሀገር ውስጥ አባላትና በሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ከመንቀሳቀስ ይልቅ የዳያስፖራውን ጽንፈኛ 

ፖለቲከኛ መመሪያና አቋም እንዳለ ተቀብለው ማራመድን መረጡ ወደ ተግባር ለመለወጥም እንቅስቃሴ ጀመሩ፡፡  

የብሄራዊ ምክር ቤቱ ጸሀፊ የዚህ ጉዳይ ዋነኛ አስተባባሪ በመሆን ከሌሎቹ የጽንፈኛው አክራሪ ተላላኪዎች ጋር ሴራና 

ደባውን ሲመራ እንደነበርና ከኢሳት ሰዎች ጋርም ቁርኝት እንዳላቸው አባላቱ ይናገራሉ፡፡   
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በአስቸኳይ የቀድሞውን አመራር በተለያዩ ተፅዕኖዎችና ዘዴዎች እንዲለቅ በማድረግ በአዲስና የዳያስፖራውን አክራሪ 

ፖለቲከኛ ትዕዛዝና መመሪያ በሚቀበሉ የአንድነት ፓርቲ የመኢአድ ፓርቲ አዲስ አመራር አባላት መተካት 

የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ከአንድ ዓመት በፊት በውጭ ያለው ፅንፈኛ ተቃዋሚ ስለ ምርጫ 2007 አካሄድ 

የአመጽና የሕዝባዊ እንቢተኝነት እንቅስቃሴ እንዴት ማቀጣጠል እንደሚቻል በግሉ ፕሬስ ጋዜጣና መጽሔቶች በራሱ 

አባላት የተለያዩ ፀሐፊዎች አማካይነት ህዝቡንና ወጣቱን አስቀድሞ ለማዘጋጀት በሚል የነደፋቸውና በዝርዝር 

ያስቀመጣቸውን እቅዶቹን ከሞላ ጎደል ሲያስተዋውቅ እንደነበር ይታወቃል፡፡ 

ጽንፈኛው ተቃዋሚ በዚሁ ሰፊ መልዕክቱ ሕግን መጣስ ሕግን መርገጥ ማዕበላዊ ሕዝባዊ ንቅናቄን ማስነሳት 

ወጣቶችን ለአመጽ ማደራጀት የኢኮኖሚ ተቋማትን ማሽመድመድ ትራንስፖርት ትምህርት ሥራ ወዘተ ማስቆም 

ያሉትን ፓርቲዎች አመራሮች ሙሉ በሙሉ መለወጥና የአመፁን መቀጣጠል በሚደግፉና ሊያስተባብሩ በሚችሉ 

ወጣቶች መተካት የተለያዩትን ፓርቲዎች ወደ አንድ ሕብረት ጥምረት ማምጣት ጠንካራ የየተቃውሞ ድምጽን 

በመላው ሀገሪቱ መፍጠር ወዘተ…የሚሉትን በብዛት አስነብቧል፡፡ 

ለዚህ ነው ገና ሰላማዊ የምርጫ ውድድሩ ጊዜው ደርሶ ግንቦት 2007 ምርጫው ከመካሄዱ በፊት ከመስከረም 

2007 ጀምሮ የአመፅና የሁከት አመት ለማድረግ ሀገሪቷን ዳር ከዳር በቀለም አብዮት እንንጣታለን ብለው ወስነው 

እንደሚሆንም በእርግጠኝነት ተማምነው ነበር ሲንቀሳቀሱ የቆዩት፡፡  

ይህ ሁሉ ግልብ ስሜታዊነት በጭፍን ጥላቻና በቅዠት የተሞላ ሀገርንና ሕዝብን አላስፈላጊ ውድመትና እልቂት 

ውስጥ ለመክተት በግትርነትና በእልህ ተናንቀን እንጠፋለን ሕዝቡም ሀገሪቱም እኛ ያልነው ካልሆነ እኛ ስልጣን 

ካልያዝን ይጥፋ ይለቁ ይውደሙ በሚል እጅግ አሳፋሪ ነውረኛ የሕዝብና የሀገር ኃላፊነት በማይሰማቸው ደም 

የጠማቸው አክራሪ ተቃዋሚዎች የጠነሰሱት ጥንስስ ቀድሞም ይታወቅ የነበረ ሲሆን በአብዛኛው ከሽፏል፡፡  

አሁንም የጽንፈኛው ግንቦት ሰባት ሳተላይት ቲቪ የሆነው ኢሳት ጋዜጠኞች ከአውሮፓ  አሥመራ መጥተው በአማርኛ 

ሥርጭት ለማድረግ እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ ከንቱ ድካም፡፡ በአንድነትና በመኢአድ ፓርዎች ውስጥ የተካሄደው የተጠናና 

የታቀደ መፈንቅለ አመራር አዛውንቶቹ በእድሜም በእውቀትም ቤተሰባዊ ሀገራዊና ሕዝባዊ ሃላፊነት ስለሚሰማቸው 

ከሰላማዊ የትግል ተቃውሞ ውጭ የተካረረ ግጭት እንዲፈጠር የሰው ሕይወትና ንብረት እንዲወድም አይፈቅዱም፡፡  

ከ1997 ዓ.ም አካሄድም ዳያስፖራው ገንዘብ በገፍ እየላከና ከበሮ እየደለቀ በሀገር ቤት ያለው የደሀው ልጅ እሣት 

ውስጥ እየገባ ሲወድቅ አውሮፓና አሜሪካ ቁጭ ብሎ እግሩን አንፈራጦ ቢራውን እየጠጣ በሳተላይት ዲሽ ድራማና 

ቲያትር እንደሚያይ የሀገሩና የሕዝቡ ትርምስና ችግር እሱን ምንም ሳይነካው በሰው ቁስል የእንጨት ስደድበት 

ጨዋታ እንደሚጫወት ተቃዋሚውም ህዝቡም በሚገባ ተረድቶታል፡፡ 

ዳያስፖራው ፅንፈኛ ፖለቲከኛ አሜሪካና አውሮፓ ተቀምጦ ሀገር ውስጥ ላሉ ተቃዋሚ ጥገኛ ፓርቲዎች ዶላር 

ስለሚልክ ብቻ ቀጭን ትዕዛዝ እያስተላለፈ የድሀው ልጅ ከገዛ ወንድሙና ወገኑ ጋር እየተናነቀ እንዲወድቅ 

የሚያደርግበት በህዝብ ልጅ ደም የሚነግድበት ርካሽ ፖለቲካ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መዘጋት አለበት፡፡  
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በውጭ ትዕዛዝ የሚመራ በራሱ እምነት የማይንቀሳቀስ ነፃነትም የሌለው በጥገኝነት የሚተዳደርና የሚኖር በራሱ ሳንባ 

የማይተነፍስ ከዳያስፖራው ፅንፈኛ ተቃዋሚ ገንዘብ ስለሚሰጠው ብቻ የሚሽቆጠቆጥ ተላላኪና የአሽከርነት ስራ 

የሚሰራ የተቃዋሚ ፓርቲ መቼም ሆነ መቼ ፓርቲ ተብሎ ሊጠራ አይችልም፡፡  

አዛውንቶቹን በዚህ መንገድ እንደለመዱት የፖለቲካ ሰለባ አድርገው በሴራ ፖለቲካ የራሳቸውን ቡድን አደራጅተው 

ከወንበሩ እንዲነሱ አስገዳጅ ተጽእኖ የፈጠሩት ለአመፅና ለሁከት ፖለቲካ የማይመቹ ሰላማዊውን መንገድ ብቻ 

ተከትለው መሄድን የሚመርጡ በመሆናቸው ነው፡፡  

አንድነትም መኢአድም ራሳችሁ በውስጣችሁ የፈጠራችሁትን ችግር በራሳችሁ መንገድ ሕግና ደንብ መሰረት ፈታችሁ 

ኑ ቀጣዩንም ምርጫ ተሳተፉ፤ ችግራችሁን ለመፍታት ካልቻላችሁ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በሕጉ መሰረት የራሱን 

እርምጃ ይወስዳል በሚል ከአንዴም ሶስት ጊዜ ቀናት እያራዘመ ጉዳያቸውን በሰላም ፈተው እንዲመጡ በሰፊ 

ትዕግስት እድል ሰጥቷቸዋል፡፡ ይህም ሆኖ እርስ በእርስ መግባባት ባለመቻላቸው የሀሳብ ልዩነታቸው እየሰፋ የሄደው 

አመራሮቹ እኔ ነኝ ሕጋዊ የለም እኔ ነኝ በሚለው ንትርክ እየተካሰሱ ባሉበት ሁኔታ አንቺው ታመጪው አንቺው 

ታሮጪው እንደሚባለው ተረት ማንም ሳይደርስባቸው እርስ በእሳቸው በፈጠሩት መከፋፈልና ልዩነት አለመግባባት 

ችግራቸውን መፍታት ሲሳናቸው እንደተለመደው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን መወንጀል ስም ማጥፋት ገለልተኛ 

አይደለም ወዘተ…ማለቱን ገፍተውበታል፡፡  

ይህ ክስተት አዲስ አይደለም በፊትም እርስ በእርስ ሲባሉ ሲጣሉ ሲካሰሱ ከአንድ ፓርቲ ወጥተው ሌላ ሶስትና አራት 

ፓርቲ ሰመሰርቱ በስም ማጥፋትና በአሉባልታ የተካኑ ሕዝባዊ ኃላፊነትን ለመሸከም በትዕግሰትና በመቻቻል 

በመደማመጥ ለመስራት የማይችሉ መሆናቸውን ሕዝቡ በተለያዩ ጊዜያት አይቷል፤ አረጋግጧል፡፡  

በአንድ ፓርቲ ስም ሁለት አመራር ሊኖር አይችልም፡፡ ካልተግባቡም በሰለጠነ የፖለቲካ አካሄድ ተከባብረው 

መለያየት የእነሱና የእነሱ ኃላፊነት ብቻ ነው የሚሆነው፡፡ ምርጫ ቦርድ በሕጉ መሰረት ሕጉንና ደንቡን ስርዓቱን 

ላሟላ ፓርቲ ነው እውቅና የሚሰጠው፡፡  

በአንድ ፓርቲ ስም ለሁለት በባላንጣነት ለሚተያዩ ትላንት አብረው ለነበሩ ዛሬ በራሳቸው ችግር ሁለት ቦታ ለቆሙ 

ሰዎች ሁለት የእውቅና ፈቃድ አይሰጥም፡፡ ሕጉም አይፈቅድም፡፡  

ዛሬ ከሕግ ባፈነገጠ መንገድ የአመፅን መንገድና ጠብአጫሪነትን እያነፈነፈ ወጣቱን በማስተባበር ለአመፅ 

ተነሳ፤ምርጫ 2007 ለኢህአዴግ የመጨረሻው ማክተሚው ዘመን ነው፤ መምራትና ሀገር ማስተዳደር አቅቶታል 

ትንሽ መግፋት ብቻ ነው ይወድቃል የሚለው አባባላቸው ትላንትም በ97 አም ብለውት ያፈሩበት ዛሬም በድጋሚ 

መልሰው የሚያፍሩበት ነው፡፡ በፕሮፌሰር መሥፍንና በብርሀኑ ነጋ የኋላ መሪነት ለጥፋት እያጋፈረ የሚገኘው 

ኢንጂነር ይልቃል እሱም መርህ ይከበር በሚል ተቃውሞ ከአንድነት ፓርቲ ተገንጥሎ የወጣ መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

በወሬና በጥላቻ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ በአመፅና በሁከት ሳይሆን በሰላማዊና ዴሞክራሲዊ በሆነ ነጻ ምርጫ በሕዝብ 

የምርጫ ካርድና ድምጽ ወሳኝነት ተወዳድሮ ማን አሸናፊ እንደሚሆን የሚወስነው የመጨረሻው ውጤት ነው 

ለፖለቲካ ስልጣን የሚያበቃው፡፡ በሕዝብ ድምጽ አሸናፊ ሁኖ ለመውጣት ተቃዋሚው ከትላንት እስከዛሬ ምን ስራ 
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ሲሰራ እንደነበር በእርግጥ ሀገራዊ ኃላፊነት ተረክቦ ሀገሪቷን በሰላም በፍቅር በመቻቻል ልማትና እድገትዋ 

ሳይስተጓጎል ይመራታል ወይ ተብሎ ሕዝቡ እርስ በእርሱ ሲወያይ በየቦታው የሚገኘው መልስ አይችልም ብቁ 

አይደሉም የሚል ነው፡፡ 

ተጨባጭ ማስረጃዎቹም የራሳቸው የተቃዋሚዎቹ ማንነትና ድርጊት ሲሆን አልፎ ተርፎም ከሻዕቢያ ጋር አብረው 

የተሰለፉ የእስላማዊ አክራሪዎችን እንቅስቃሴ የሚደግፉና የሚያበረታቱ ከእነሱም ሳይቀር የገንዘብ ድጋፍ የሚያገኙ 

መሆናቸው ሲታይ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ለኢትዮጵያ ሰላም ሳይሆን ሊያጠፋት በጥላቻ ሰክሮና ተውጦ እየተክለፈለፈ 

መሆኑን ያሳያል፡፡ 

አንድነት መኢአድ ሰማያዊ ፓርቲና ሌሎችም በሰላማዊና ሕጋዊ መንገድ የፖለቲካ ውድድር ለማድረግ ሕጉ 

በሚፈቅደው መሰረት እውቅና ያገኙ እንጂ የሕዝቡን ሰላምና ፀጥታ የሚያናጋ ሰላማዊ የእለት ተዕለት ኑሮውን 

የሚያስተጋጉል የሌሎችንም ተቋማት ሥራ ለማወክ ሰላም ለማደፍረስ ሕጉን ለመርገጥ ለመጣስ አይችሉም፡፡ ሕጉን 

ጥሰውና ተላልፈው ሰላም ወደ ማደፍረስ ሲራመዱ ሲንቀሳቀሱ ወዲያውኑ ሕጉ ተጠያቂ ያደርጋቸዋል፡፡ 

ከሰሞኑ አዲሶቹ የአንድነት የመኢአድና የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች ሌሎችንም ተቃዋሚ ፓርቲዎች አካተው ሀገራዊ 

ሕዝባዊ ንቅናቄና እንቢተኝነት ለመፍጠር ለሊት ተቀን እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው ይታወቃል፡፡ይህን እያሰቡ ያሉት 

ከምርጫው በፊት ነው፡፡ ይህ በፅንፈኛው አክራሪ ዳያስፖራ የተጠነሰሰው ሴራና ደባ ሲሆን የቀለም አብዮትን በዚህ 

መንገድ ለማሳካት ይቻላል ብለው ነው እየሰሩ ያሉት፡፡  

በስሜትና በጥላቻ የሚነዱ በፖለቲካ ስካርና እብደት ውስት ያሉ ሰዎችን የተሳሳተ ስሌትና ቀመር የሚያውቀውና 

ከማንነታቸው ብዙ የተማረው ሕዝብ የእነሱ አጃቢም አድማቂም ሆኖ ለሁከት ለብጥብጥ ለአመጽ አይነሳም፡፡ የራሱን 

ሀገር እንደ ሶሪያ ሊቢያ የመን ግብፅ ኡክሬን የተላላኪዎችን አጀንዳ ለማስፈፀም ሲል አያወድምም፡፡  

ልማቱን ተስፋውን አይገልም፡፡ አያጨልምም፡፡ ለሻዕቢያ ለአልሸባብ ለኦነግ ለኦብነግ ሥውር አጀንዳ መሳካት 

የኢትዮጵያዊነትን ስምና ካባ ለብሰው ሀገሪቷን ወደ ጥፋት አዘቅት ለመክተት ደም ተጠምተው ለሚክለፈለፉ 

ቅጥረኞች ሲል የሀገሩን ሰላም ደህንነት አያደፈርስም፡፡  

በሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ከሕዝብ ድምጽ መስጫ ሳጥን በሚገኝ ውጤት ብቻ ነው መራመድ የሚቻለው፡፡ 

ተቃዋሚው ዘመን ከማይሽረው እርስ በእርሱ መባላቱ መጠፋፋቱ መካሰሱ መወነጃጀሉ ከእብሪት ከጀብደኝነት 

ከስሜታዊነት ከጥላቻ አመለካከቱ ካልወጣ ካልተላቀቀ ራሱን በንስሀ አጥቦ ካላጸዳ ዛሬም ወደፊትም የሀገርና የህዝብ 

አመራር ሃላፊነትን እንዲረከብ ሕዝቡ መቼም ሆነ መቼም አይፈቅድም፡፡ አይቀበለውምም ፡፡            


