
እውን ተቃዋሚዎች ሇሕጋዊና  ሰሊማዊ ፖሇቲካ 

ተዘጋጅተዋሌ? 

                                                 

 ( ከዲግማዊ  07/04/09 ) 

  

ሇአራተኛ ጊዜ ምርጫ ሇማካሄዴ እየተዘጋጀን ነው፡፡ ከዚህ ቀዯም ሦስት ምርጫዎች 

አካሂዯናሌ፡፡ ሊሇፉት አሥራ አምሥት ዓመታት በሕዝብ ዴምፅ የተመረጠ መንግሥት 

ሉኖራት የቻሇችው አገራችን በዚህ መንገዴ ከቀጠሇች ሥሌጣን ከጠብመንጃ አፈሙዝ 

ወይም ከጐዲና ነውጥ የሚፈሌቅባት አገር ከመሆን በጣም ትርቃሇች፡፡ አራተኛው 

ምርጫ በሚቀጥሇው ዓመት ሲካሄዴ ሂዯቱ ዳሞክራሲያዊ፣ ሰሊማዊና ከማንኛውም 

ግርግር የፀዲ እንዱሆን ሰሊም ወዲዴ ኢትዮጵያውያን ሁለ ይመኛለ፡፡  

  

የመሊ ሕዝብ ፍጐትና ምርጫ የገነነበት ሰሊማዊ ምርጫ ሲነሳ በመሌካም አርአያነቱ 

ቀዲሚ ተጠቃሽ ከሆኑ አገሮች ውስጥ የአህጉራችን አካሌ የሆነችውና ከረዥም ዘመናት 

ሲያርዲት ከቆየው የማኀበራዊ ግጭት ተሊቃ ሇአራተኛ ጊዜ ሰሊማዊ ምርጫ በስኬት 

ያጠናቀቀችው ዯቡብ አፍሪቃ አንዶ መሆኗ ይታወቃሌ፡፡ ታዱያ በዯቡብ አፍሪካ 

ሇአራተኛ ጊዜ የተካሄዯው ይህ ምርጫ በሰሊም ሇመጠናቀቁ ዋነኛው ምክንያት የሁለም 

ማኅበረሰባዊ ቡዴኖች ቁርጠኝነት ከሆነ በኛም አገር የሚካሄዯው ምርጫ 

ዳሞክራሲያዊና ሰሊማዊ ሉሆን የማይችሌበት አንዲችም ምክንያት አይኖርም፡፡  ነገር 

ግን በዯቡብ አፍሪካ የሆነ መሌካም ነገር ሁለ እኛም ዘንዴ ሉሆን የሚችሇው መና 

ከሰማይ በመጠበቅ እንዯማይሆን ግሌፅ ነው፡፡ ሇሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ ምርጫ 

በመታገሌ እንጂ፡፡  

  

በኛ አገር ተጨባጭ ሁኔታ ከተካሄደት ምርጫዎች ሁለ በተወዲዲሪነትም ሆነ በግጭት 

ገፅታው የሚታወቀው በ1997 ዓ.ም የተካሄዯው ሦስተኛው አገራዊና ክሌሊዊ ምርጫ 

ነበር፡፡ ይህ ምርጫ በገዥውና ተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከሌ ከፍተኛ ፉክክር የታየበት 

ነበር፡፡ ከ16 በሊይ ቀጥተኛ የሚዱያ ሽፋን ያገኙ ክርክሮች የተካሄደበት የ1997 ምርጫ 

የዴምፅ ውጤት እስከተገሇፀበት ጊዜ ዴረስ ከፉክክር በቀር አንዲችም ግጭት 



አሌታየበትም፡፡ ይህ የሆነው በግጭት አቅጣጫ የሚመራ ፓርቲ ስሊሌነበረ አይዯሇም፡፡ 

እኔ እስከሚገባኝ ዴረስ በሕገ-መንግሥቱ መሠረት የተበጀውን የምርጫ የውዴዴር 

ሂዯት ኢ-ሕገ-መንግሥታዊ በሆነ መንገዴ የሥርዓት ሇውጥ የሚያስከትሌ ሕገ-ወጥ 

አመፅ መቀስቀሻ ሇማዴረግ አቅዯው የተንቀሳቀሱት ተቃዋሚዎች ገና ከጠዋቱ ራሱን 

ዳሞክራሲያዊውን የምርጫ ሂዯት በማዋዯቅና በማጥሊሊት ሇአመፅ ዝግጁ የሆነ ሥነ-

ሌቡናዊ ሁኔታ በሕዝቡ ውስጥ ሇመፍጠር አስበው ተንቀሳቅሰዋሌ፡፡ ይህን የአመፅና 

የአዴማ ስትራቴጂ ይዘው ከቀረቡበት ከሐምላ 1996 ዓ.ም ጀምሮም የአመፅ ቀረርቶ 

ተሇይቶን አያውቅም፡፡ ይህ የአመፅ ቀረርቶ የቅንጅት መሪዎች በቆሰቆሱት አመፅ 

ምክንያት በቁጥጥር ሥር ውሇው በሕግ እስከተጠየቁበት ጊዜ ዴረስ የቀጠሇ ነበር፡፡ 

ከዴምፅ መስጫው እሇት በፊት ፈሌገውት የነበረው ግጭት ያሌተቀሰቀሰው መንግሥት 

የአመፅን መንገዴ ሇማስቀረት በሩን ከመቸውም ጊዜ በሊይ ወሇሌ አዴርጐ ስሇከፈተው 

ብቻ ነበር፡፡ የዳሞክራሲው ስፋት ሇአመፅ የሚሆን ሰበብ እንዲይኖር በማዴረጉ የአመፃ 

ኃይልች ያሇውዳታቸው በሰሊም ከመወዲዯር ውጪ ላሊ አማራጭ አሌነበራቸውም፡፡  

  

የምርጫው ቆጠራ ተጠናቆ ውጤቱ ከተገሇፀ በኋሊ ግን ውዴዴሩ አብቅቶ ሥሌጣን 

የሚያዝበት ዯረቅ እውነታ ብቻ ፈጦ ቀረ፡፡ ተቃዋሚዎች ከምርጫው ማግስት ያገኙት 

አዱስ አበባን ሙለ በሙለ የማሸነፍ ውጤትና በፌዳራሌና በክሌሌ ፓርሊማዎች ዯግሞ 

በርከት ያሇ ወንበር ነበር፡፡ በአመፅ ሥርዓቱን ከመገርሰስ መሇስ ያሇ ማንኛውም ነገር 

ሊሇመቀበሌ ያቀደት እኒህ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በዳሞክራሲያዊው የምርጫ ሂዯት 

የተፈጠረውን ይህን ታሊቅ ዕዴሌ የመጠቀም ፍሊጐት አሌነበራቸውም፡፡ ገዥው ፓርቲ 

በአዱስ አበባ ሽንፈት እንዯዯረሰበት ሙለ በሙለ ተቀብል ተቃዋሚዎች ከተማዋን 

እንዱያስተዲዴሩ፣ በፓርሊማዎች ዯግሞ ያገኙትን ወንበር ይዘው እንዱሳተፉ ጥሪ 

ቢያቀርብም ይህን ሇመቀበሌ ሳይፈቅደ ቀሩ፡፡ ይሌቁንም ‘‘በኃይሌ የተወሰዯብንን 

ሥሌጣን በኃይሌ እናስመሌሳሇን‘‘ በሚሌ መፈክር ሇአመፃ ጥሪ አቀረቡ፡፡ በዚህም 

ምክንያት ሰኔ 1 ቀን 1997 ዓ.ም የመጀመሪያውን አመፅ ቀሰቀሱ፡፡ በዚህ የአመፅ ጥሪ 

የአዱስ አበባ ከተማ ተናጋች፡፡ መንግሥት ያሳየውን ታሊቅ ትዕግሥትና እራስን 

የመግራት ባህሪይ በተሳሳተ ንባብ እንዯዴክመት የተረደት የአመፁ መሪዎች በሕገ-ወጥ 

ዴርጊታቸው ገፉበት፡፡ አመፁ ሇሦስት ቀናት የቆየ ሲሆን፣ የመጀመሪያው ቀን 

የጐዲናው ነውጥ ተዋናዮች አባራሪ ፖሉስ ዯግሞ ተባራሪ የሆነበት ሁኔታ ተከሰተ፡፡ 



እስከመሆን ዯረሰ፡፡ መንግሥት በአመፅ ሥሌጣን መያዝ አይገባም ብል ያቀረበው ጥሪ 

ሰሚ ጆሮ በማጣቱ ግርግሩ ከቁጥጥር ውጪ ማምራት ጀመረ፡፡ የዴሃው ሕዝብ መገሌገያ 

የሆኑ አውቶቡሶች ተሰባበሩ፣ ተቃጠለ፡፡ የፖሉስ መኪና ተሰባበረ፣ ተቃጠሇ፡፡ የማታ 

ማታ የመንግሥትም ትዕግሥት መሟጠጥ በመጀመሩ አመፁ አግባብ ባሇው ኃይሌ 

በቁጥጥር ሥር እንዱውሌ ተዯረገ፡፡  

  

ሕገ-መንግሥታዊ የሥሌጣን ሽግግር በሕዝብ ዴምፅ እንጅ በይገባኛሌ ባይነት 

የማይከናወን በሆነባት አገር የአመፅ ኃይልች የጠሩት ከሰኔ 1-3 የቆየው አመፅ 

ተቃዋሚዎችን ወዯ ሥሌጣን ሳያመጣ በአመፁ መሪዎች ቅስቀሳ የነሆሇለ ዜጐችን 

ሇሞትና ሇመቁሰሌ ዲርጐ ረገበ፡፡ ነገር ግን አመፅን የሥሌጣን መያዣ መንገዴ 

አዴርገው የያዙት ወገኖች የሌባቸው ስሊሌዯረሰና መንግሥት ጉዲዩን ወዱያወዱ ወዯ 

ሕግ የማምራት ፍሊጐት አሇማሳየቱን በተሇመዯው ወንጋራ ንባባቸው እንዯ ዴክመት 

የወሰደት ተቃዋሚዎች እንዯገና ሇላሊ አመፅ ቀጠሮ ያዙ፡፡ ሇመስከረም ሃያ አንዴና ሃያ 

ሁሇት ዘጠና ስምንት ዓመተምህረት፡፡  

  

የመስከረም 21 ቀጠሮ ከመዴረሱ በፊት የቅንጅት የወቅቱ መሪ የነበሩት ኃይለ ሻውሌ 

ከ10-15 ሺህ ሰው ሞቶ መንግሥት ሉወገዴ እንዯሚችሌ ግምታቸውን በይፋ ገሇፁ፡፡ 

ቅንጅቶች ሇሁሇተኛ ጊዜ ላሊ ሙከራ እንዯሚያዯርጉ ግሌፅ ሆነ፡፡ ወዯፓርሊማ ግቡ 

ሲባለ አንገባም አለ፡፡ አዱስ አበባን ተረከቡ ተባለ፡፡ ይህንንም እምቢኝ አለ፡፡ 

በመጨረሻ ጥቅምት 21 ሊይ ሁሇተኛውን አመፅ ጠሩ፡፡ አጠራሩ የዋዛ አሌነበረም፡፡ 

ታክሲ ሥራ እንዱያቆም፣ ሱቅ እንዱዘጋ፣ ሰዎች በፖሇቲካ ምክንያት ከሚሇዩዋቸው ጋር 

ቀብር እንዲይቆሙ፣ ቡና እንዲይጣጡ በመጥራት የጀመረው አመፅ ብዙም ሳይቆይ 

ተቀጣጠሇ፡፡ እንዯገና መኪኖች፣ የሕዝብ ትራንስፖርት አውታሮች ጋዩ፣ የተማሪዎች 

የፈተና ወረቀት የተከማቸበት የፈተናዎች ዴርጅት፣ ቴላ፣ ወዘተ በእሳት ተንቀሇቀለ፡፡ 

እንዯገና መንግሥት ተባራሪ ነውጠኛ አባራሪ የሆኑበት ዴራማ ተከሰተ፡፡ መንግሥት 

ሲብስበት አመረረ፡፡ ፖሉሶቹ ሲገዯለ፣ የሕዝብ ንብረት ሲጋይ ሥርዓት አሌበኝነት 

ሲበዛ መንግሥት ከምር አመረረ፡፡ አመፁን በእሳት አዯጋ መኪና ማቆም ቢያቅተው 

እሱም ተኮሰ፡፡ አመፁ በቁጥጥር ሥር የዋሇው፡፡  

  



ይህ የ1997 አመፅ አጭር ታሪክ ነው፡፡ ታሪክ በመሆኑ ብዙም አያሳስብም፡፡ 

የሚያሳስበው መጪው ምርጫ ነው፡፡ መጪው ምርጫ ምን ያህሌ ከግርግር እና ከጐዲና 

ሊይ ነውጥ የፀዲ ይሆናሌ የሚሇው በርግጥም ሁሊችንንም የሚያሳስብ ጉዲይ ነው፡፡ 

 አቋሙን በመርህ ሊይ የተገነባ ነውና የመንግሥት አካሄዴ ምን ሉሆን ይችሊሌ የሚሇው 

እምብዛም አያሳስብም፡፡ መንግሥት ምርጫውን ዳሞክራሲያዊ ሇማዴረግ ዝግጁነቱ 

አሇው፡፡ በአገራችን ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ሌማት ያመጣን መንግሥት በምርጫ 

ውዴዴር እረታሇሁ ብል የሚሰጋበት ሁኔታ ሉኖር አይችሌም፡፡ በተሇይ ዯግሞ ብዙም 

ዋጋ የሚሰጠውና እምነት የሚጣሌበት ተቃዋሚ በላሇበት ሁኔታ መንግሥት 

በዳሞክራሲያዊ ምርጫ ከሥሌጣን ሌወገዴ እችሊሇሁ በሚሌ ሥጋት ተሞሌቶ 

የሚዋጥበት ምክንያት እንዯማይኖር ግሌፅ ነው፡፡ የፓርቲው የኋሊ ታሪክም ሇዳሞክራሲ 

ያሇውን ቁርጠኝነት በሚገባ የሚያሳይ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የአቋም ሇውጥ ይኖራሌ 

የሚሌ ሥጋት አይኖርም፡፡ ስሇሆነም መንግሥት ምርጫውን እንዯተሇመዯው 

ዳሞክራሲያዊ ያዯርገዋሌ ብል መገመት ከባዴ አይሆንም፡፡ ከባደ ፈተና የሚኖረው 

ተቃዋሚዎች በርግጥ ሇሰሊማዊ ምርጫ ተዘጋጅተዋሌ ወይ? የሚሇው ጥያቄ ሲነሳ ነው፡፡ 

  

ተቃዋሚዎች ሇሰሊማዊ ምርጫ ተዘጋጅተዋሌ የሚሇው ጥያቄ ከባዴ ፈተና የሚዯቅነው 

ያሇምክንያት አይዯሇም፡፡ በሰሊማዊ ምርጫ ጥያቄ ሊይ ተቃዋሚዎች ፈፅሞ የሚታመን 

ባህሪ ስሇማያሳዩ ነው፡፡ ዛሬ አፈር ነገ ሰው፣ ከነገ ወዱያ አፈር እንዯገና ሰው እየሆኑ 

በመገሇባበጥ ጭራ መጨበጫ የላሊቸው ሆነው በመቆየታቸው አፍ ሞሌቶ አቋማቸውን 

መናገር ያስቸግራሌ፡፡ ይህን ሇማሇት የተገዯዴኩት ከራሳቸው ባህሪ በመነሳት ነው፡፡ 

አመፃ በጠሩ ማግስት የሕግ ተጠያቂነት ሲመጣ ይቅርታ ይጠይቃለ፡፡ መንግሥት ሆዯ 

ሰፊ ሆኖ ይቅርታ በሰጣቸውና የነፃነትን አየር መተንፈስ በጀመሩ ማግስት አመፅ 

ይጠራለ፡፡ በዚህ ጥፋታቸው በቁጥጥር ሥር ሲውለ ላሊ የይቅርታ እዴሌ ይጠይቃለ፡፡ 

የማያሌቅ የአቋም መገሊበጥ የሚያሳዩና በእሳት መጫወት የሇመደ ተቃዋሚዎች 

በኢትዮጵያ የፖሇቲካ መሌክአ ምዴር ሞሌተዋሌ፡፡ ሦስተኛ መንገዴ እያሇ 

በመውተርተር ሊይ ያሇው ኢዳአፓ መዴህንም ቢሆን ከዚህ የሚያገረሽ የአመፅ ፖሇቲካ 

ሙለ በሙለ እንዯተሊቀቀ የሚያቀርበውን መሀሊ ማመን ብፈሌግም ፈረንጆች 

‘‘የመጨረሻው ማረጋገጫ ተግባር ነው‘‘ እንዯሚለት በአራተኛው ምርጫ በሽታው 

እንዯማያገረሽበት በግሌፅ ማሳየቱን ከመጠበቅ ውጪ ላሊ አማራጭ አሌተወሌንም፡፡ 



ላልቹ ግን አሁንም አፈርና ውሃ እየሆኑ በእሳት ሇመጫወት እንዯሚፈሌጉ ተዯጋጋሚ 

ምሌክቶች እያሳዩን ነው፡፡  

  

ሰሞኑን ከዚህ አኳያ የተሊሇፈሌን መሌዕክት የሰኔ 1 ግርግርን አራተኛ ዓመት መታሰቢያ 

በማዴረግ በተካሄዯው ወይም ሉካሄዴ የታሰበው ሥነ-ሥርዓት አንደ ነው፡፡ ሥነ-

ሥርዓቱ በመኢአዴና አንዴነት ፓርቲዎች ጽ/ቤቶች አካባቢ እንዯሚከበር የግለ ሚዱያ 

አብስሮናሌ፡፡ የሰኔ አንደ አመፅ ሕገ-መንግሥታዊ ባሌሆነ መንገዴ የመንግሥት 

ሥሌጣን ሇመያዝ ባሰቡ ኃይልች የተካሄዯ የወንጀሌ ዴርጊት መሆኑ በነፃ ፍርዴ ቤት 

የተረጋገጠ ፍርዴ ቤቱ የአመፁን ጠንሳሾች ሇዕዴሜ ሌክ እሥራት የሚያበቃ ግዙፍ 

የወንጀሌ ዴርጊት ነበር፡፡  በመሆኑም ይህን የነውጥ ቀን ማክበር በዚሁ የነውጥ መንገዴ 

እቀጥሊሇሁ ከማሇት የተሇየ ትርጉም የሇውም፡፡ ይህን የአመፅ ቀን ማክበር በተሇይ 

በፈፀምነው ወንጀሌ ተፀፅተናሌ ብሇው በምህረት የወጡ የአመፁ መሪዎች ተሰምቶናሌ 

ሲለ ‘‘ሌባዊ ፀፀት‘‘ ሇማታሇሌ የቀረበ እንዯነበረ አመሌካች ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 

አመፅን የሚሰብኩ፣ የአመፅን ጥቅም ከፍ ከፍ የሚያዯርጉ ሇነገው አመፅ መንገዴ 

እየጠረጉ እንዯሆነ ሇመገንዘብ አያዲግትም፡፡ እንዯገና እሳት፣ እንዯገና ነውጥ… ላሊ 

ይቅርታ እስኪጠየቅ ዴረስ መሆኑ ነው፡፡  

  

ይህ የተሇመዯ ሆኗሌ፡፡ ብርቱካን በብርቱካናማው አመፅ ተሳትፋ ወህኒ ወረዯች፡፡ 

ፍርዴ ቤት የእዴሜ ሌክ እሥራት በየነባት፣ መንግሥት በምህረቱ [ይቅርታ 

ስሇጠየቀች] ሇቀቃት፡፡ ተመሌሳ አሌተፀፀትኩም፤ ይቅርታም አሌጠየኩም አሇች፡፡ 

ይቅርታውን በማታሇሌ እንዲገኘት ገሇፀች፡፡ ሊሇመዴገም ምሊ ተገዝታ ከራቀችው 

ወንጀሌ ጋር ተቃቀፈች፡፡  የይቅርታውን ሁኔታ ሰብራ ወህኒ ገባች፡፡ አንዲንድች 

እንዯገና ይቅርታ ብትጠይቅስ ይሊለ፡፡ እሳት ነበረች፡፡ አፈር ብትሆንስ ዓይነት ነው፡፡ 

አፈር እሳት፣ … እሳት … አፈር እሳት…. የማያቋርጥ ኡዯት፡፡ ባሌዯረቦቿ ሰኔ አንዴ 

የጐዲና ሊይ ነውጥ ጠሩ፡፡ መንግሥት ወዮሊችሁ ሲሌ አመፁን ሰርዘናሌ ብሇው እኩሇ 

ላሉት ሊይ አወጁ፣ እንዯገና ሇላሊ ጊዜ አሳሌፈነዋሌ አሌን እንጅ አመፁስ አይቀርም 

አለ፡፡ እንዯ ዝንጀሮ ጐረምሳ የመንግሥትን ጥንካሬ ሲፈትሹ ከከረሙ በኋሊ በወርሐ 

ጥቅምት አዱስ አበባን እንዯገና አመሷት፡፡ መንግሥት ተረባርቦ አመፁን አበረዯው፡፡ 

ነገር ግን ቀጣዩን መስመር ጥሳችኋሌና ዘብጥያ ትወርዲሊችሁ ብል ከሰሳቸው፡፡ በፍርዴ 



ቤት ተሟግቶም ጥፋተኝነታቸውን አረጋግጦ የዕዴሜ ሌክ ቅጣት አስበየነባቸው፡፡ ነገር 

ግን መዯበኛው ቅጣት ሳይጀመር ይቅርታ ስሇጠየቁና መንግሥት ሇነሱ ሳይሆን 

ሇመረጣቸው ሕዝብ ያሇውን አክብሮት ሇማሳየት በቅዴመ ሁኔታ ሊይ በተመሠረተ 

ይቅርታ ሇቀቃቸው፡፡ እነሆ አሁን የይቅርታውን ሁኔታ መስበር ጀምረዋሌ፡፡ እንዯ 

ወጣት የዝንጀሮ ገመር የመንግሥትን ደካ እንዯገና መሇካት ጀምረዋሌ፡፡ ከአፈር ወዯ 

እሳት … ከእሳት … ወዯ አፈር እንዯገና ዯግሞ ወዯ እሳት፡፡ 

  

ይህስ የሚሆነው ሇምንዴነው? ብሇን መጠየቅ የአባት ነው፡፡ ተቃዋሚዎች ሇሰሊማዊ 

ፖሇቲካዊ ባህለ፣ ፍሊጐቱ፣ ቅርበቱ፣ ዝግጅቱ ስሇላሊቸው ነው ብል መዯምዯም ከባዴ 

አይዯሇም፡፡ እንኳንስ ከመንግሥት ጋር እርስ በርሳቸውም ሇሰሊማዊ ፖሇቲካ ቦታ 

የሊቸውም፡፡ እንኳንስ ከገዥው ፓርቲ ጋር እርስ በርሳቸውም ተቻችል መዯማመጥ 

አይሆንሊቸውም፡፡ የኢዳፓና የኀብረት መሪዎች የጐሪጥ ሲተያዩ ከራርመዋሌ፡፡ 

ሰሞኑን ኃይለ ሻውሌ በአንዴነት የስብሰባ ቦታ በመገኘታቸው ጉዴ ሲባሌ የከረመው 

በመኢአዴና በአንዴነት መካከሌ ሰሊም ስሇላሇ ነው፡፡ ሇሰሊማዊ ፖሇቲካ ቦታ ከላሇ ገዥ 

ፓርቲ ከተገኘ ከሱ ጋር ከላሇም ከባሌዯረባህ ጋር መፋሇም አይቀሬ ነው፡፡ አንደ 

ምክንያት ይህ ነው፡፡ ሁሇተኛው ምክንያት ሇሕግ የበሊይነት ያሊቸው ጥሊቻ ነው፡፡ 

ወንጀሇኛ ተብል የተፈረዯበት ሰው በተሇይ በይቅርታ ወይ በአመክሮ ከተሇቀቀ በኋሊ 

ቀጥል ማዴረግ ያሇበት ከጥፋት መቆጠብ ነው፡፡ ተፈርድበት የታሰረ ወይም የተቀጣ 

ሰው በምህረት፣ በአመክሮ ወዘተ.. ሲሇቀቅ ዴጋሚ ከወንጀሌ ሇመራቅ አስቧሌ ተብል 

ነው፡፡ ተቃዋሚዎቻችን ግን የዚህ ዓይነቱ አስተሳሰብ አይጠጋቸውም፡፡ በይቅርታ 

ሲሇቀቁ መንግሥትን የሸወደ ያህሌ ከባዴ ዯስታ ይሰማቸዋሌ፡፡ በዚህ ሥነ-ምግባራዊ 

ዝቅጠት መኩራራትም ይዲዲቸዋሌ፡፡ እናም ወንጀሌ ሇመፈፀም መትጋት የሚጀምሩት 

በአመክሮ በተሇቀቁ ማግስት ነው፡፡ አበው ሲተርቱ ‘‘የሇመዯ ሌማዴ ያሰርቃሌ 

ከማዕዴ‘‘ ይሊለ፡፡ በአመፅ ጥያቄ ሊይ የአይጥና ዴመት ጨዋታ የሚያካሂደት 

ተቃዋሚዎች እነሆ እንዯገና የሕጉን ብርታት፣ የመንግሥትን ቁርጠኝነት የሕዝቡን 

ትዕግሥት ሉፈትኑ ዲር ዲር ማሇት ይዘዋሌ፡፡ አፈር ሌሰው ከተነሱ በኋሊ እንዯገና አሳት 

ሇመሆን የንግግር ባሩዴ ማግበስበስ ጀምረዋሌ፡፡ 

  



ሇሕግና ሇሥርዓት ጥሊቻ፣ ሇፍርዴ ቤቶችና ሇምርጫ ቦርዴ ላሊ ጥሊቻ፣ ሇተቋማት ንቀት 

ወዘተ.. የሚያሳዩ ተቃዋሚዎች እስካሁን ሇኢትዮጵያ ዳሞክራሲ የረባ አስተዋጽኦ 

አሊበረከቱም፡፡ ዴመትን በማበረታታት ወዯ ነብርነት መቀየር እንዯማይቻሇው ሁለ 

ተቃዋሚዎችን ካሇተፈጥሯቸው ዳሞክራሲያዊ ማዴረግ ከባዴ መሆኑ አይቀርም፡፡ 

ቢያንስ ግን ሇሕግ የበሊይነት እንዱገዙ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ ምርጫ በወጣ ቁጥር ከ10  

ሳው ሞቶ እኔ ሥሌጣን ሊይ እወጣሇሁ ብሇው የሚያስቡ ሰዎችን በምርጫ ሰበብ 

የሚሞትም፣ ሰዎችን አስገዴል ወዯሥሌጣን የሚረማመዴም እንዯማይኖር ካሁኑ 

ማስገንዘብ አስፈሊጊ ይመስሇኛሌ፡፡ በምርጫ ሽፋን አመፃ አቀጣጥል የዋሆችን ገብሮ 

የሚገኝ ሥሌጣን ቢኖር በጠባቧ የከርቸላ ክፍሌህ ውስጥ ብቻ የሚታጠር መሆኑ 

አይቀርም፡፡ ይህን የነውጥ አባዜ የተጠናወታቸውና የመንግሥትን ሕግ የማስከበር 

ችልታ የሚፈትሹ ተቃዋሚዎች በውሌ መገንዘብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ በአገራችን ሇሰሊማዊ 

ዳሞክራሲያዊ ውዴዴር ከበቂ በሊይ ቦታ ባሇበት ወዯሁከትና ትርምስ ማምራት 

ወቅቱም፣ አገሪቱም፣ ሕዝባቿም የማይፈቅደት ጉዲይ እንዯሆነ ማስተዋሌ ያሻሌ፡፡ 

የአገራችን ሰው ‘‘ሳይቃጠሌ በቅጠሌ‘‘ የሚሇው ቃጠል ሇማንም ስሇማይበጅ ነው፡፡ 

እሳት … አፈር … እሳት ከመሆን ራስን ሇሕግ ሌዕሌና አዘጋጅቶ የሰከነ የፖሇቲካ ጨዋታ 

ብቻ መጫወት ይበጃሌ፡፡ የባዩሽን ጠባሳ ያየ በእሳት አይጫወትም ነውና ነገሩ፡፡     

  

  

 


