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ባሇፈው  የቀዴሞ የዯርግ ባሇሥሌጣናት ምሕረት ይዯረግሊቸው የሚሌ አስተያየት መንሳፈፍ 

ሲጀመር፡ ምሕረት ሇማ? እንዳት?  ብዬ የግላን አስተያየት በተሇያዩ የዴሕረ ገጾች ሊይ ማስፈሬ  

ይታወሳሌ። ያንን ጽሑፍ በጻፍኩበት ሰዓት መንግሥት የተጠና የሕግ ውስብስብ ፈጥሮ እነዚህን 

ወንጀሇኞች ባፋጣኝ ይፈታቸዋሌ የሚሌ እምነት አሌነበረኝም። በትሊንትናው እሇት ባዯባባይ ታዴነው 

የታሰሩት የዯርግ ወንጀሇኛ ባሇስሌጣናትና ተባባሪዎቻቸው በጓሮ  በር መሇቀቃቸውን ስሰማ ግን ከሌብ 

ማዘኔን ሇመግሇጽ ዛሬ  እነሆ ተነሳሁ። 

መንግሥት በሚያዯርጋቸው የሌማት ሥራዎቹ  በመዯሰት በሌማት እርብርቦሽ ሊይ መሳተፍ 

አሇብን ብል የተነሳው ሁለ ኢሕአዯግ የወሰዲቸውን የፖሇቲካ ውሳኔዎች በሞሊ እሰየው በማሇት ተቀብል  

ነው ብል  ማሰብ ስህተት ይሆናሌ። ሇሌማቱ እርዲታን መንግሥት የሁለንም ተሳትፎ ሲጠይቅ እሺ እንዯ 

ተባሇ ሁለ በላሊው ጎን ዯግሞ ሇሚሰነዘሩ  የሕዝብ አስተያየቶችም ሆነ ነቀፌታዎች  ጆሮውን ይሰጣሌ 

በማሇት ጭምር  እንዯሆነ መታወቅ ይኖርበታሌ። ከሁለም በሊይ ሕግ መከበር እንዲሇበት የሕግ የበሊይነት 

መሰመር ያሇበትጉዲይ ነው፣ እየተባሇ በተዯጋጋሚ ከመሪዎቹ ሲነገር ስንሰማ ምንም ይሁን ምን በሕግ 

ማመን ከተጀመረ የብዙው ችግራችን መፍትሄ  ይሆናሌ ብል  በመቀበሌም ጭምር ነበር። 

 አሁንም ፍስሃ  ዯስታም ሆነ ሇገሰ  አስፋው ከሕዝቡ የበሇጠ ሉሰሙ ይገባሌ የሚሌ አመሇካከት 

መንግሥት ይኖረዋሌ ብል መገመት ይከብዲሌ። 

ታዱያ ኢሕአዯግ መሳሪያ አንስቶ የተዋዯቀው በደር በገዯለ የተንከራተተው የነበረውን የፋሽስት 

መንግስት ሇማንበርከክ ብልም ከሥሌጣን አውርድ ፍትሐዊ፡ ዱሞክራሲያዊ ሥርዓትን ሇማንገስ እንዯሆነ 

ሲያስተምረን ቆይቶ ብዙዎች ሇዚህ እምነት ሕይወታቸውን ሰውተው አጥንታቸውን ከስክሰው ሳሇ  ዛሬ  

እንዯ ቀሊሌ ተወስድ በሕዝብ ሊይ ግፍ የፈጸሙት ሲሇቀቁ የሕግ የበሊይነት ሲሻር ሇምን እንዯተሻረ  

የማሳወቅ ግዳታ የሇብኝም ሉሇን አይችሌም። 

የመንፈሳዊ አባቶች በጠየቁት መሰረት እየተባሇ የይቅርታ መዝሙር ሲዘመር መስማት ዯግሞ 

በጣም እያሳዘነ እየመጣ ነው። ባሇፈው ጽሁፌ ሇመጥቀስ እንዯ ሞከርኩት የመንፈሳዊ አባቶች ይቅርታን 

የማስተማር ሃሊፊነት ቢኖርባቸውም ሕግን የማስቀሌበስ ሥሌጣን ግን ሉሰጣቸው አይገባም እሊሇሁ። 

ትሊንት ሇተዯረገው እሌቂት ዝምታቸው  እነሱም ገና ይቅርታ  አሌጠየቁምና። በይቅርታ የተሞሊ  

አመሇካከት ካሊቸው መጀመሪያ በውስጣቸው ያሇውን ችግርም በይቅርታ መፍታት ነበረባቸው ብል 

ሕዝብ ቢጠይቅም እውነት ስሇሚሆን አባባሊቸውን በተግባር ሇማሳየት የራሳቸውን ዴርሻ ቢወጡ መሌካም 

ነው።  
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እነዚህ ተሇቀቁ የተባለት ፋሽስቶች ሊዯረጉት ጥፋት ዯግሞ ይቅርታ መጠየቅ ያሇባቸውና 

ይቅርታውን መቀበሌም ሆነ  እንቢኝ የማሇት መብት ያሇው ዯግሞ መንግሥት ሳይሆን ሕዝብ መሆን 

ይኖርበታሌ። በዚህም ጉዲዩ  በቀጥታ  የሚመሇከተው ሕዝብ ዯስተኛ አሇመሆኑን ዯግሞ በይፋ  

ማስታወቁን አባቶችም የካደት ጉዲይ አይዯሇም።   መንግሥት ከስሌጣን ያባረራቸውን ከነሱ የተሻሇ  

በመሥራትና በግብር  በማሳየት፡ ዴርጊታቸውን  በበጎ  ሥራ  በመተካት ማጋሇጥ  እንጂ መባረራችሁ 

አግባብ አይዯሇም መታሰራችሁ በዛ  እንዳት ሉሊቸው ይችሊሊ። ወንጀሇኞቹስ ቢሆኑ  ከመታሰራችን በፊት 

በስሌጣን በመቆየታችን ጥፋተኞች ይሊለ ብሇንም አንጠብቅምና። 

 ሇማሇት የፈሇኩት ጧሪ ሌጁን በፋሽስት ጥይት የተነጠቀው ሕዝቡ ነው። ቤተሰቡ በፋሽስት 

ጥይት ተገዴልበት አባትና  እናት አሌባ  የሆነው ሕዝቡ ነው። በሌጅህ እሬሳ ሊይ ጨፍር የተባሇው ሕዝቡ 

ነው። ሇተገዯሇበት ጥይት ክፈሌ የተባሇው ሕዝቡ ነው። በፈሊ ዘይት የተጠበሰው፣ በጉማሬ  የተተሇተሇው 

ሕዝቡ ነው። ብሌቱ የተቆረጠው በማህጸናቸው የተፈጨ ጠርሙስ የተነሰነሰባቸው የሕዝብ ሌጆች ናቸው።

ዓይናቸው በወስፌ የፈረጠው ጥፍራቸው የተነቀሇው  የሕዝቡ ሌጆች ናቸው። እኔን ያየህ ተቀጣ 

ተጽፎባቸው ነፃ እርምጃ  በሚሌ በየመንዯሩ በየመንገደ ያሇፍርዴ የተገዯለት የሕዝቡ ሌጆች ናቸው። 

ካሇፍርዴ የተገዯለት የቀዴሞ ባሇስሌጣናት፡ መንግሥት ሌትገሇብጡ ነው ተብሇው ያሇፍርዴ የተረሸኑት 

ከፍተኛ የጦር መኮንኖች የሕዝብ አካሌ ናቸው። በሽቦ  የታነቁ በቡሌድዘር በተቆፈረ ጉዴጓዴ የተቀበሩት 

ወጣት ሽማግላዎች ሕዝብ  ናቸው።  በየጥሻው ተጥሇው በጅብ የተበለ ውሻ አስከሬናቸውን የበጣጠቀው 

የሕዝቡን ሌጆች ነው። የነዚህ ሰሇባ ቤተሰቦች ዯግሞ ዛሬ እንዯ አምሳሇቃ ሇገሰ አስፋው የጡረታ አበሌ 

የሊቸውም። እንዯ ፍቅረስሊሴ ወግዯረስ የሞቀ ቤት አይጠብቃቸውም እንዯ እንዲሇ ተሰማ፡ ፍስሃ ዯስታ 

ሱፍ አይሰፋሊቸውም። መኪና  አይቀርብሊቸውም።  መንግሥት እንዯ አጀማመሩ የሕዝብ እንባ  ጠባቂ 

የሕግ የበሊይነትን አስፈፃሚ እንጂ ትሊንት በሕዝብ ሊይ ኢ ሰብአዊ ዴርጊት ፈጽመዋሌ ያሊቸውን 

ወንጀሇኞች  በዯሌ የዯረሰበት ሕዝብ እግዚኦ  እያሇ የሚሇቅ ከሆነ ሇብዙ አጠያያቂ ነገሮች በር እየከፈተ  

ነው። ሇመሆኑማ  እነዚህ የቀዴሞ ባሇስሌጣናት ጥፋተኛ አይዯሇንም ዝንብ አሌገዯሌንም በፍርዴ ቤት 

ብሇው ሲሳሇቁብን የነበሩ መሆናቸው እንዳት ተዘነ? 

ሇምህረትማ  ሇምን ሇዓመታት የፈጀ የፍርዴ ቤት ክርክር አስፈሇገ? 

ሌዩ አቃቢ ሕጉ የምንም ከማንም ተጽእኖ  ውጭ ነው ተብል ተነግሮን ነበር። 

እዴሜ ሌክ እስራት ሲፈረዴባቸው በፍርደ አሌስማማ ያሇውና ፍርደን በሞት ያስቀየረው አቃቢ 

ሕጉ አሌነበረምን? 

ሕዝብን በመግዯሌ በመጨረስ ወንጀሌ በጥፋተኛነት የተፈረዯባቸውን አሸባሪዎች ከእስር ሇቆ 

ላልችን በሸባሪነት እንዳት መክሰስ ይቻሊሌ? 

በነገራችን ሊይ በሞት ተቀጥቶ እዴሜ  ይፍታህ በምህረት የተዛወረሇት ሰው ሲሇቀቅ  ይህ 

የመጀመሪያ ይመስሇኛሌ። አሁን እንዯሚነገረን በእዴሜ  ይፍታህ ምህረት የተዯረገሊቸው በሕግ መሰረት 

እዴሜ  ይፍታህ የተፈረዯበት ሰው ፳ ዓመት ከታሰረ በአመክሮ እንዯሚፈታ  ስሇሚታወቅ ነው። የሚሇው 

እውነት ከሆነና  መንግሥት ይህንን እያወቀ ከሆነ ቅጣቱን የቀየረሊቸው የዴርጊቱን አስከፊነት እጅግ 

ያከብዯዋሌ። 



ሇመሆኑ በሕገመንግስቱ ሊይ በቀይ ሽብር ጉዲይ መንግሥት እጁን አያስገባም የሚሇው አባባሌ 

እንዳት ተቀየረ? 

ስሇእውነት ሇግንዛቤ  ይሆን ዘንዴ  አንዲንዴ ነገሮችን ሌጥቀስ። የጉራጌን ክሌሌ የአዱስ አበባን 

ከተማ በሬሳ ክምር የሞሊው  ታዋቂው ነፍሰገዲይ ገሥግሥ  ከእስራት ሲፈታ  ዯስተኛ የሚሆን አሇ  

ብሇው የሚያስቡ ባሇሥሌጣናት ይኖሩ ይሆን? ካለ ከሕዝቡ ጆሯቸው እርቌሌ እሊሇሁ። የሕግ የበሊይነት 

እንጂ የይቅርታ መስፈር ስርአትን አይቀይስም። የመጽሐፍ ቅደስም ሆነ  የሸሪያ  ሕግ በሃገራችን የበሊይነት 

እንዱኖረው አንፈሌግም። ሇዚህም ነው ሕገ  መንግሥት የመተዲዯሪያ መመሪያ  እንዱሆን የተዯረገው። 

ሕገ ዯንቡ ሁላ እንዱጎብጥ ከተዯረገ  ዯግሞ በመሳብ ብዛት አንዴም ይሇጠጣሌ ካሌሆነም ይበጠሳሌ። 

ነገ  አሁን በተጀመረው ስላት መሰረት ፳ ዓመት ሲሞሊው ሻሇቃ መሊኩ ተፈራ ሉፈታ  ነው። 

ይህ ዯግሞ  የቆየ ቀሌዴ አስታወሰኝ። ቀዯም ባሇ  ጊዜ  ነው። ከአዱስ አበባ  ወዯ ጎንዯር በሚሄዴ 

አውቶቡስ ሊይ ከተሳፈሩት አንደ የጎንዯር ገበሬ እጎኑ የተቀመጠውን ተሳፋሪ ስሙንና  የት እንዯሚሄዴ 

ይጠይቀዋሌ። ተሳፋሪው ስሙ መገርሳ መሆኑንና  ወዯ ጎንዯር  ከተማ  እንዯሚሄዴ ይነግረዋሌ። ገበሬው 

ሇምን ጎንዯር እንዯሚሄዴ ይጠይቀዋሌ። መገርሳም አስተማሪ እንዯሆነ  ይመሌስሇታሌ። ገበሬው ምን 

ሉያስተምር እንዯሚሄዴ አሁንም ይጠይቀዋሌ መገርሳም አማርኛ ሲሇው ገበሬው ከተቀመጠበት ተነስቶ 

እሪ በይ ጎንዯር አሇ  ይለ ነበረ። ገበሬው አማርኛን ሇማስተማር ማንም አጥንቶ  አስተማሪ እንዯሚሆን 

መቀበሌ ቢከብዯው ሉገርመን አይገባም። ይሌቅስ የሻሇቃን ተፈራን ማንነት የጎንዯር ሕዝብ አንጠርጥሮ  

ስሇሚያውቅ ዛሬ  እኔም  እንዯ አርሶ  አዯሩ እሪ በሌ ጎንዯር ሌሌ ስነሳ በእግዚኦታ ተቀበለኝ። የፋሽስት 

ዯርግ ባሇስሌጣናት ሰሇባ  የሆነውን የኢትዮጰያ  ሕዝብም እንዱሁ እሪ በሌ ወገኔ  ሌበሇው። ምናሌባት 

የሚያዲምጥ ሉኖር ይችሊሌና።  

መንግሥት ዛሬ ሉወጣቸው የሚገባው ብዙ ችግሮች ከፊቱ ተጋርጠው እያለ የመንግስቱ 

ኃይሇማርያም ግብረ አበሮች ችግር እንዯ ፈተና ሉያቀርብሌን አይገባውም። አገራችን ሰሊም የሆነው እነዚህ 

ወንጀሇኞች በመታሰራቸውና ከስሌጣን በመውረዲቸው መሆኑን ዯግሞ  ሇዯቂቃም መዘንጋት የሇብንም። 

ሇገሰ አስፋውን  ካሌፈታችሁ ብል  ሰሊማዊ ሰሌፍ የወጣ አሊየንምና። የተራቡትን ከርሃብ ሇማዲን፡ 

መሃይምነትን ከሃገራችን ሇማጥፋት ሕዝቡ  “በቀን ሰዎስት ጊዜ  የሚመገብበትን” በህክምና የሚረዲበትን 

መንገዴ ማጣዯፉን መቀጠለ ሰሊምና  እዴገትን ያመጣሌ ብሇን በማሰብ ሕግን ከመሻር ይሌቅ በሕግ 

የምንዲኝበትን መርህ በመከተሌ የተጀመረው የሌማት እርብርቦሽ እንዱቀጥሌ እንተባበር እንጂ የሚያሇያይ 

አዱስ መፈክር እያመጣን አንቆራቆስ። ይህንን ሇማዴረግ ዯግሞ መንግስት ባስቸኴይ ሇምን ግሇሰቦቹ 

እንዯተሇቀቁ በይፋ ተናግሮ  ሕዝቡን ማሳመን ይኖርበታሌ። በግርግር ተፈተው ከሆነም መሌሰው 

ፍርዲቸውን መጨረስ ይኖርባቸዋሌ እሊሇሁ። 

 


