
ሰዎቹ ምን ነካቸው ? 
  
  ይህ በአርእሰቱ እንዯ ጠቀስኩት “ሰዎቹ ምን ነካቸው’’ያሰኘኝን በተቻሇ መጠን ሇመግሇፅ 
እሞክራሁ።በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የሚካሄዯው ምርጫ ሇማሸነፍ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
ከኢሐዯግ አመራር እኛ እንሻሊሇን፤ ሇአገሪቱ ጥሩ ራእይ አሇን፤ምረጡን ሲለና ሲቀባጥሩ 
እየተስተወለ ናቸው። 
 
 መቀባጠራቸው ባሌከፋም ነበር። ነገር ግን እነሱ ራሳቸው በተግባር ያሌተፈተኑና እወንኳን 
የኢትዮጵያ ሰማንያ መሉዮን ህዝብ ማሰተዲዯር ቀርቶ እርስ በራሳቸው እንኳ በየእሇቱ 
የፓርቲ ስማቸው መቀየርም ሆነ የፓርቲው ኣባሊት ሲበታቱ እያየን ነው። 
 
 በተሇይ በጣም ካስገረመኝ የኢሐዯግ መንግስት ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ያጎፀፈውን ዴሌ ማየት 
ተስኗቸው አይናቸውን በጥቁር መጋረጃ ጋርዯው የተሰራውን ሁለ እንዲሌተሰራ ጭራሽ 
ዱሞክራሲ ባገሪቱ እንዯላሇ አስመሰሇው በአይን የሚታዩና በእጅ የሚዲሰሱ ኢሐዯግ የሰራቸው 
ግሌፅ  ስራዎችን ይክዲለ። በነዚህ ፓሇቲከኞች አስተሳሰብ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚያይ 
አይንና የሚዲስስ እጅ እንዯላሇው በማስመሰሌ እኛ እናይሇሀሇን ማሇታቸውን ነው። ላሊ 
ቀርቶ መዴረኮች ኢሐዯግን ከኢትዮጵያዊውና ከአሇም ሞሰሉም ህብረተብ  ሇማጣሇት 
በመሞከር ቅደስ መፅሃፍና ቁርአንን እየጠቀሱ  ናቸው።(Ethiopian Election 2010: Debate 
# 6 (ALL) 
 
 መመሌከት/ማዲመጥ ይቻሊሌ። የኢትዮጵያ ህዝብ ባሁኑ ሰዓት የማይሆነውን ይሆናሌ የሚሌ 
የማዯናገረያ ቃሌ መስማት ኣይፈሌግም። የኢት/ህብ ሰርቶ መኖርንና ተቻችል መኖርን 
የሚያሰተምረው ነው የሚፈሌገው። 
 
 እኔ እንዯሚመስሇኝ አብዛኞቹ የተቃዋሚ የፓርቲ  ኣባሊት የሚለት ጠፍቷቸው ከሚዯናበሩና 
በእዴሜም የገፉ ስሇሆነ የጡረታ መብታቸው አስከብረው ፖሇቲካው ረዥም ራእይ ሊሇው 
ትውሌዴ ቢያስረክቡ የሚሻሌ ይመስሇኛሌ። 
 
   በ4/11/10 የመዴረክ አመራሮች በሳነሁዘ ባዯረጉት ስብሰባም የተባሇው ከሊይ ከተጠቀሰው 
ባሌተሇየ መሌኩ ቢሆንም አንዴ የታዘብኩት ነገር ግን ትግሊችን በሰሊማዊ መንገዴ ነው 
ማሇታቸውን ነው። 
 
ይህ ማሇታቸው የሚዯገፍ ሆኖ ላሊው ድክተር ነጋሶ ጊዲዲ የቀዴም ያገሪቱ ፕሬዚዲንት ሆኖው 
የመሩና ኢንጅኔር ግዛቸው ያለትን ሌጥቀስ “ሇምርጫው ብየ አዱስ አበባን ስዞር ያየሁት ነገር 
ቢኖር ቆሻሻ ነው። ላሊው አሁንም  “ከአዱስ አበባ 20 ኪልሜትር ወጥቶ የሚኖር ህዝብ ባድ 
እግሩ እንጂ ጫማ ያጠቀ አሊየሁም ፤ እንስሳና ሰው አብሮ ባንዴ ቤት ይኖራሌ” ነው ያለን። 
 
 አባባሊቸው ቢያስገርምም አስተውል ሇተመሇከተው ግን የኢሐዯግ ሰራዊት የዯርግን 
ጭፍጨፋ ሇማሰወገዴ (በሇጋ እዴሜው) በረሀ ገብተው ሲታገለ ድክቶሩ በጀርመን ፤ ኢንጂኔሩ 
ዯግሞ በሇንዯን ነበር ተምህረታቸውን የተማሩት። 
 
 እነሱ ስሇተመቻቸው ሁለም የኢትዮጵያ ህዝብ ጫማ ያጠሌቅ እንዯነበረና በኢሐዯግ ግን 
ጫማ እንዲጣ ሆኖ ቢታያቸው ዴሮውስ አሇንሌህ ሇሚለት ህዝብ መቸ ያውቁታሌ የሰኛሌ። 
 
 ታዱያ እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያን ህዝብ የአኗኗር ዘዳ እስካሁን ሳየውቁ ኢትዮጵያን 
መምራት እንዳት ይችሊለ የሚሌ ጥያቄም ያስነሳሌ። የኢሐዯግ መንግስት የሰራው ጥሩ ስራ 
ማየት ጠፍቷቸው ሳይሆን ጥሩውን ስራ የሚቀበሌ ህሉና ማጣታቸውን ነው የሚያሳየው ። 



 
  
 
ባሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ የያንዲንደ ፓርቲ ፕሮግራም ጠንቅቆ የሚያውቅ ስሇሆነ 
በቅርቡ በሚመጣው ምርጫ ሊይ የሚፈሌገው በካርደ ይመርጣሌ። የማይፈሌገውን ዯግሞ 
በካርደ በመቅጣት ማንነታቸውን እንዯሚያሰታውቃቸው ጥርጥር የሇውም ። 
 
ጌታቸው ነኝ 
 
ከሳንሁዘ  
  
 

 
 
  


