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‹‹ኢሠፓአኮ - ባድ ፓኮ›› 
                   ፍቃደ ሏብተወሌዴ - ከኮተቤ senaygerma29@gmail.com 

 

ሰዎች በብዛት በሚታዩበት፤ ሞቅ ዯመቅ በሚባሌበት ቦታ ሁለ አይጠፋም፡፡ አእምሮው 

ጤነኛ አይዯሇም ቢባሌም የሰዎችን ትኩረት ግን አያጣም፡፡ ብዙዎች እያንሾካሾኩም ቢሆን 

አባባለን እየተቀባበለ የጨዋታቸው ማዴመቂያ ያዯርጉታሌ፡፡ 

ዜጐች ሏሳባቸውን በነፃነት መግሇፅ በማይችለበት በዚያን ወቅት ታዱያ እንዲፈቀዯው 

የሌቡን የሚናገረው ይህ ግሇሰብ ብዙ ጊዜ ታስሮ ብዙ ጊዜ ተገርፏሌ፡፡ ሇምን አይታሰር፤ 

ሇምን አይገረፍ፡፡ ‹‹ኢሠፓአኮ - ባድ ፓኮ›› እያሇ በየአዯባባዩ እየጮኸ ይናገራሌ፡፡ 

ወዱያው ይታሰራሌ፤ ቆይቶም ይፈታሌ፡፡ 

አንዳ እንዱህ ሆነሊችሁ ፡፡ ያኔ ፓርቲውንም ሆነ የባሇሥሌጣናቱን ስም በክፉ አሉያም 

በመጥፎ ማንሳት የቱን ያህሌ አስቸጋሪ እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡ ሇዚህ ሰው ታዱያ ይኼ 

ምኑም አይዯሇም፤ ቁብ አይሰጠውም፡፡ አርቲፊሻሌ መሣሪያ ይዞና ፀጥታ ጠባቂዎችን 

በመሊ አሌፎ አዯባባይ ወዯተገኙት ባሇሥሌጣን ዘንዴ ተጠጋ፡፡ የያኔውን የከፋ ክፍሇ ሀገር 

የዯርግ ከፍተኛ ባሇስሌጣን ስማቸውን ከነአባታቸው ተጣርቶ ‹‹እገላ በሊይ፣ እጅ ወዯሊይ፤›› 

አሊቸው አለ አርቲፊሻለን መዝዞ፡፡ እንዯፈረዯበት ተይዞ ከርቸላ ወረዯ - ከዴር ሰተቴ፡፡ 

ከዴር ሰተቴ ሀሳቡን በግጥም መግሇፅ የሚሳነው ሰው አይነት አሌነበረም፡፡ ወዯ እሥር  

ቤት ሲወረወር አርፎ አሌተቀመጠም፡፡ ወዱያውኑ እንዱህ ነበር ያሇው፡፡ ‹‹እኛ ያዯረግነው 

ሇፉገራ፣ እነሱ ያለት የመግዯሌ ሙከራ፤›› የሚገርም ሰው ነበር፡፡ 

ረዥም ወራትን እሥር ቤት አሳሌፎ ኖሮ አጋጣሚ እኚሁ ባሇሥሌጣን ወህኒ ቤቱን 

ሲጐበኙ ከዴር ሰተቴ ያያቸውና የባሇሥሌጣኑን ስም ከፍ አዴርጐ ተጣርቶ ‹‹ እንቶኔ 

በሊይ፣ ከሁለም በሊይ፤ ›› ብል ይሊሌ ፡፡ ባሇሥሌጣኑም ሙገሳውን በውስጣቸው በመቀበሌ 

‹‹እንዳ!  ይኼ ሰው እስከዛሬ እዚህ ነው ያሇው? በለ ፍቱት ፡፡›› ብሇው አዘዙ ፡፡ ከዴር 
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ሰተቴም ከእስር ተፈታ፡፡ ጅማ ከተማ ውስጥ ከዴር ሰተቴን የማያውቅ ሰው የሇም፡፡ አሁን 

የት ይዴረስ መጨረሻው ምን ይሁን እንጃ፡፡ 

 

ሰዎች በመናገራቸውና ሃሳባቸውን በመግሇፃቸው ብቻ ይታሰሩ፣ ይገረፉና ይገዯለ የነበረበት 

ያ መጥፎ ዘመን ሊይመሇስ እስከወዱያኛው ተሰናብቶናሌ፡፡ ጤነኛው አይዯሇም አእምሮው 

‹‹ንክ›› ነው የሚባሇው ሳይቀር እንዱናገር የማይፈቀዴበት ያ ስርዓት ሊይመሇስ 

እስከመጨረሻው አክትሟሌ፡፡  

ዛሬ ዜጐች ባፈቀዲቸው ጉዲይ ተጠራርተው መመካከር፣ እንዯየፍሊጐታቸው መዯራጀት፣ 

መቃወም፣ መዯገፍ፣ ሃሳባቸውን ያሇምንም ከሌካይ በነፃነት የመግሇጽ ዳሞክራሲያዊ 

መብቶቻቸው ተረጋግጦሊቸሌ፡፡ 

ሃሳብን በሃሳብ የመሞገት፣ የማይመችና የማይጥም አስተሳሰብን የመንቀፍ ፣ የሚጐረብጥ 

አመሇካከትን የመቃወም ነፃነቱ እንዯዚያው እንዯተጠበቀ ነው፡፡ ይህ የሚያግባባን ከሆነ 

አንዴ ‹‹ጉምቱ›› የአገሬ ፖሇቲከኛ የሰሞኑ ንግግር ግርምትን ቢፈጥርብኝ ነው ብእሬን ሊነሳ 

የፈቀዴኩት፡፡ 

የት ቦታ ምን አይነት ዱስኩር፣ ሇእነማን ምን አይነት ንግግር ባዯርግ ተሰሚነትና 

ተቀባይነት ሉኖረኝ ይችሊሌ ብል ቀዴሞ ማሰብ መቼም በፖሇቲካ ትግሌ ውስጥ 

“የህይወቴን ግማሽ እዴሜ በሊይ አሳሌፌያሇሁ” እያሇ የሚመፃዯቅ የፖሇቲካ አራማጅ ይኼ 

ይጠፋዋሌ ብል መገመት የዋህነት ነው፡፡ 

የአንዴነት ፓርቲ ሰሞኑን በጠራው ጋዜጣዊ መግሇጫ ሊይ ከተሳተፉት የፓርቲው ‹‹ቱባ›› 

አመራሮች አንደ አቶ ሥዬ አብርሃ ነበሩ፡፡  መሌእክቱ የፓርቲው አቋም ይሁን የግሇሰቡ 

በውሌ የታወቀ ነገር ስሇላሇ አቶ ሥዬ የተናገሩት እያሌኩ አስተያየቴን ሌሰጥ እወዲሇሁ፡፡ 

አቶ ሥዬ ከገዛ አንዯበትዎ በዴንገዴ ሾሌካ ይሁን ሆን ብሇው አስበውበት የወጣችውን 

ሆኖም ዴብቅ ውስጣዊ የጥሊቻ አቋምዎን ያሳበቀችብዎትን ንግግርዎን አዲምጬዋሇሁና 

ቃሌ በቃሌም ቢሆን ሌጠቅሰው እችሊሇሁ፡፡ 
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‹‹ … ኢህአዳግ በተንቤን እኔን የሚያሸንፈኝ ተወዲዲሪ ሉያቀርብ አይችሌም፤ በመቀላ 

ገብሩን የሚያሸንፍ ተወዲዲሪ ሉያቀርብም አይችሌም፡፡ ሥዬ በተንቤን ተሸንፏሌ ካለ 

ሇመስረቃቸው ትሌቅ ማስረጃ ነው፡፡››  የሚሌ ነበር፡፡ የሚያሳፍር ነው፡፡  

ሇዚህ ወር የተሇቀቀች አዱስ ነጠሊ ዜማቸው መሆኗ ነው ሌበሌ? ብዙ  … ብዙ ያስብሊሌ፡፡ 

የንግግራቸው ጭብጥ በዯፈናው ሲፈተሽ በውስጡ የተሇያዩ ሚስጥራዊ መሌእክቶችን 

ሇማስተሊሇፍ እንዯሚሞክሩ  በርካታ መሊ ምቶችን  መጠቃቀስ ይቻሊሌ፡፡ አንዴ ሁሇት 

እንበሌ፡፡ 

በምርጫው ዋዜማ ሊይ ሆኖ ሇላልች የአመፅ ተግባራት የመጀመሪያዋን የጥሪ ዯወሊቸውን 

እንዯማሰማት ሉቆጠርሊቸው ይችሊሌ፡፡ ይህም ሲባሌ የምርጫውን የዘመቻ ሒዯት ሇአመፅ 

ማነሳሻ፣ ማዯራጃና መቀስቀሻ ሉጠቀሙበት ዘይዯውም ሉሆን ይችሊሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡  

በአገሪቱ የሚካሄዯውን  ብሔራዊ ምርጫ ነፃ፣ ፍትሏዊ፣ ሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ አይዯሇም 

የሚሌ የማጨሇሚያና የማጥቆሪያ ዘመቻዎችን በማካሄዴ ሂዯቱ በህዝቡ ዘንዴ ተአማኒነት 

እንዲይኖረው በጥንቃቄ ተሰሌታ የተዯረገች ዱስኩር የማትሆንበት ምክንያትስ ምንዴነው? 

ማን ያውቃሌ፡፡ 

የዚህ ስትራቴጂ ግብ ዯግሞ በጣም ግሌፅ ነው - የቀሇም አብዮት፡፡  ምርጫ 

በሚካሄዴባቸው ብዙዎቹ አገሮች የቀሇም አብዮት አራማጆች የትግሌ ስሌታቸው 

እንዯምንም ብሇው የሂዯቱን ተአማኒነት ሇማሳጣት ታች ሊይ ማሇት፤ ሂዯቱን በማንኳሰስ 

ዋጋ ሇማሳጣት መጣር ተዯጋግሞ የታየ ጉዲይ ነው ፡፡ 

እንዱያም ሆኖ በምርጫው ፉክክር ውስጥ ይገባለ፡፡ የቤት ስራዎቻቸውን በቅጡ 

ሳይከውኑና መሌካም አማራጮችን ይዘው ሳይቀርቡ ቀርተው  የህዝቡን ይሁንታ አጥተው 

ተሸናፊ ሲሆኑ ሰበብ ይዯረዴራለ፡፡ ይኸው የፈራነው ዯረሰ፡፡ አስቀዴመን ገሌፀን ነበር፡፡ 

“ምርጫው ተጭበርብሯሌ፡፡ ውጤቱንም አንቀበሌም፡፡” የሚለ ሃሰተኛ የፕሮፖጋንዲ 

ዘመቻዎችን በመንዛት በዚያች ሃገር ሁከት፣ ነውጥና ብጥብጥ በማነሳሳት ላሊኛውን 

ወዯስሌጣን የመውጫ መንገዴን ይፈትሻለ - የቀሇም አብዮተኞች ፡፡ የአቶ ሥዬ ንግግር 

ጭብጥም ከዚህ አንፃር ሉገጣጠም እንዯሚችሌ መጠርጠር አያስከፋም፡፡ ማን ያውቃሌ፡፡ 
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ነገርን ነገር ያነሳዋሌ አይዯሌ የሚባሇው፡፡ የሆነ ጉዲይ ትዝ ብልኝ ነው፡፡ ኧረ ሇመሆኑ  

ሇውስጠ ፓርቲ ዱስፕሉን ተገዥ ሆኖ፣ የሃሳብ ሌዩነቶችን አቻችልና በዳሞክራሲያዊ 

የችግሮች አፈታት ሥሌት መሊ ዘይድ ከመጓዝ ፈንታ በጠራራ ፀሃይ አዱስ አበባ ውስጥ 

በሚገኝ የአንዴ ተቃዋሚ ፓርቲ ፅህፈት ቤት ውስጥ  በፍሌጥና ቆመጥ የተናረቱ፤ አሁን 

በዚያን ሰሞን ዯግሞ በምስራቅ ወሇጋ በአንዴ የምርጫ ጣቢያ ‹‹እኔ ነኝ እጩ ፣ የሇም 

አንተ አይዯሇህም›› በሚሌ መነሻ  በቡጢ የተጐሻሸሙ እዴሌ ቀንቷቸው አሸናፊ ሆነው 

ወዯስሌጣን ቢመጡ ሇእኛ ምን አስቀርተውሌን ይሆን? ፍሌጡንም ቡጢውንም  እነሱው 

ጨርሰውታሌና! እባካችሁን የቤት ስራዎቻችሁን በቅጡ ከውኑ፡፡ 

ከዴር ሰተቴ ዛሬ በህይወት ይኑር ይሙት አሊውቅም ብያሇሁ፡፡ ዴምፁ ግን አሁንም ዴረስ 

ውስጤ ዘሌቆ  ይሰማኛሌ - “ኢሠፓአኮ - ባድ ፓኮ”፡፡ ዜጐች የመሰሊቸውንና ያመኑበትን  

ሃሳብ በመግሇፃቸው ክፉ እንዱገጥማቸው አሌመኝም፡፡ አቶ ሥዬም ያዯረጉትን ንግግር 

ዯጋግሜ ሰምቻሇሁ፡፡ ሇምን ተናገሩ ተቃውሞ የሇኝም - ህገ መንግስታዊ መብታቸው 

ነው፡፡ እሳቸውም ቢሆኑ በንግግሬ ሊይ ሇምን አስተያየት ተሰጠበት ብሇው ቅር ሉሰኙ 

አይገባም - ሃሳቤን የመግሇፅ ሙለ መብት እንዲሇኝ ይረዲለ ብዬ እገምታሇሁ፡፡  

ሙግቴን ሌቀጥሌ፡፡ ‹‹በዚህ የምርጫ ክሌሌ ዴሌ አዯርጋሇሁ፤ ባሇኝ ዝግጅትና የተሻሇ 

አማራጭ ፕሮግራም አሸናፊም ሆኜ እወጣሇሁ፡፡›› ብል ማሇት የአባት፡፡  የከፋው ነገር 

‹‹በውዴዴሩ እኔ ከተሸነፍኩ ኮሮጆ ተገሌብጧሌ፤ ምርጫውም ተጭበርብሯሌ›› ብል 

መዯምዯም ዯግሞ ትሌቁ ስህተት፡፡ 

ሇአንዴ የምክር ቤት መቀመጫ ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ እጩዎች በአንዴ ጊዜ 

ተወዲዴረው አሸናፊ ሆነው የወጡበት ሁኔታ እስከ ዛሬ አሊጋጠመኝም፤ አሌሰማሁምም፡፡ ያ 

ከሆነማ ዳሞክራሲያዊ ምርጫን ማካሄደ ሇምን አስፈሇገ? ንግግራቸው ግራ ሆኖ ግራ 

አጋብቶኛሌ፡፡ በሰሊማዊና ህጋዊ ሁኔታ ከሚካሄዴ ምርጫ ማንም ያሸንፍ ማን ውጤትን 

በፀጋ መቀበሌ ስሌጡንነት ነው - ተግባባን አቶ ሥዬ ፡፡ 
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የአቶ ሥዬን ንግግር በጥሌቀት ሊጤነው ምርጫው ሰሊማዊ ፉክክር እንዱኖረው ያሇመ ነው 

ብል ሇመቀበሌ እጅጉን ይከብዲሌ፡፡ በዚህ መሰሌ ተናዲፊ ቀስቃሽ ንግግር ተነሳስቶ ራሱን 

በእሳት ወሊፈን ሇመሇብሇብ የተዘጋጀ ተከታይ ያገኛለ ብል ማሰብም ይከብዲሌ፡፡  

የኢትዮጵያ ህዝብ ካሇፉት ሒዯቶች ብዙ ተምሯሌ፡፡ ሇሠሊም ጋሬጣ የሆኑ መንገድች ሊይ 

ሊይራመዴ ዯጋግሞ ሇራሱ ቃሌ ገብቷሌ፡፡ የነውጥና የጥፋት ቀውስ አማራጮችን ሉሸከም 

ትከሻውን አሊዯነዯነም፡፡ እናስ?  

ከሠሊማዊና ህጋዊ የመወዲዯሪያ ስርዓት አፈንግጦ ሇመውጣት ሇዚያ ሲባሌ በተዘጋጀ 

የጥፋት ፈረስ ሊይ ተቀምጦ መጋሇብ የጤና አይዯሇምና ተመራጭ አይሆንም፡፡ 

አቶ ሥዬ እርስዎም ሆኑ አንዲንዴ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች በአዯባባይ እየዯሰኮራችሁ 

ያሊችሁት ንግግር ቢጤን ምን ይዘት እንዲሇው ግሌፅ ነው፡፡ በምርጫው ዋዜማ ሊይ 

ሆናችሁ ሇምትቋምጡሇት የቀሇም አብዮት ማነሳሻ ይበጀናሌ የምትሎትን የመጀመሪያ 

የጥፋት ችቦ ሇመሇኮስ ዲር ሊይ የቆማችሁ ይመስሇኛሌ፡፡ የንፁሃንን ዯም ሇግብር ሇማቅረብ 

ሽር ጉዴ ማሇት መሌካምም አይዯሇም፡፡ የ97ቱን አይነት ሁከትና ብጥብጥ እንዱዯገም 

የሚሻ ዯጋፊ እንዯማታገኙ ተረዴታችሁ ከወዱሁ እርማችሁን አውጡ፡፡ 

በሰሊማዊና ህጋዊ መንገዴ የፖሇቲካ እንቅስቃሴን ማዴረግ እየተቻሇ የጥፋትና 

የማተረማመስ ተሌእኮ ሊይ ቤንዚን አርከፍክፎ እሳት ሇማቀጣጠሌ መቋመጥና ማሊዘን 

አይበጅምና ቢቀር ምክሬ ነው፡፡ 

የመንግስት ስሌጣን በአብሊጫ የህዝብ ዴምፅ ዴጋፍ እንዯማታገኙ ከወዱሁ ስትገምቱ ሰበብ 

ይዛችሁ ብቅ አሊችሁ፡፡ የመንግስት ሥሌጣን ሊይ የሚወጣው በህዝብ ዴጋፍና ከዚያ 

በሚገኝ ዴምፅ ብቻ መሆኑን ብትገነዘቡ ምን አሇ? 

‹‹እኔ ካሊሸነፍኩ ኮሮጆ ተገሌብጦ ምርጫው ተጭበርብሯሌ›› ነጠሊ ዜማ ዛሬ እሱ 

አይሰማም፡፡ ሇመሆኑ አቶ ሥዬ በተንቤን ያሸነፉት የሕወኃት ፕሮግራምን ይዘው  

እንዯሆነስ ተዘንግቶ ይሆን፡፡ በፓርሊማ የነበረዎትን መቀመጫ እንዱያጡ ሊዯረገው 

የተንቤን መራጭ ህዝብ ዛሬ ምን አቅርበውሇት ይሆን?  
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አቶ ሥዬ የአፄው ስርዓት ናፋቂ የሚያስመስሌብዎ ንግግርዎን ሳዲምጥ ምን ያህሌ 

እንዲፈርኩብዎ ሳሌዯብቅ ሌንገርዎ፡፡ በዚህ ዙሪያ ምንም ሇማሇት አሌፈቅዴም፡፡ ከምን 

ተነስተው የዜሮ ፓርቲ ስርዓት አዴናቂ እንዯሆኑ የአሁኑንና የኋሊ ታሪክዎን በዚህ ፅሁፍ 

ሇመዲሰስ አሌሻም፡፡ ይሁንና እንዲማረዎት ይቀር እንዯሆነ እንጂ ከዚህ በኋሊስ የአፄው 

ስርዓት ሊይመሇስ ሔዶሌ፡፡   

እነ ከዴር ሰተቴን “ኢሠፓአኮ - ባድ ፓኮ” መሰሌ ሚሉዮኖች የመናገር ነፃነታቸውን 

ተነፍገው በየጊዜው ዘብጥያ ይወርደና ህይወታቸውን ያጡ የነበረበት ያ ክፉ ዘመንም 

ዲግም ሊናየው እርቆ ተቀብሯሌ - ”ኢሠፓአኮ - ባድ ፓኮ፡፡” መሌካም ጊዜ፡፡       


