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ያልተገራው  ፖለቲካችንና ያልተገሩቱ . . . 

 

ዮናስ 12/06/13 

 

ለመድበለ ፓርቲ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መንገዱና ስልቱ እንደየሃገራቱ ማህበረ 

ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ነባራዊ ሁኔታዎችና ህገመንግስቶቻቸው የተለያየ ቢሆንም የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ድርሻ ግን የማይተካ እና ምናልባትም ያለ ፓርቲዎች ተሳትፎ የመድበለ 

ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርአት ሊያብብ ቀርቶ ሊታሰብ እንኳ የማይቻል መሆኑ በርእሰ 

ጉዳዩ ዙሪያ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ አካላትን ሁሉ እያስማማ ያለ መሰረታዊ ጉዳይ 

ነው። ይህም ሊሆን የቻለበት አቢይ ምክንያት ዴሞክራሲ የሂደት ጉዳይ በመሆኑና ያለ 

ውይይት፤ ያለፉክክር እና ውድድር ሂደቱ ፈቀቅ ማለትም የማይቻለው በመሆኑ ነው። 

የዴሞክራሲ ስርዓትን እንከተላለን በሚሉ ሀገራት ሁሉንም፤ ተቃዋሚውንም ገዢውንም 

እንዲሁም ሁለቱን አካላት የሚያገናኙ ተቋማቶችና ሲቪክ ማህበራት የሚገዙበትና 

ሊገዙበት የሚገባቸው መሰረታዊ የህግ ሰነዶቹ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው 

መሰረትና መነሻ መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ተቋማቱና ሰነዶቹ በራሳቸው ግን ሀገራቱን 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን የሚከተሉ ሊያስብላቸውና ስያሜውን ሊያስገኙላቸው አይችሉም። 

ዋናው ነገር ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መሰረት የሆኑትን ተቋማትና የህግ ሰነዶች 

መሰረት በማድረግ እንደየሀገራቱ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተጨባጭ ሁኔታዎች 

የመድረኩ ተዋናይ የሆኑት ገዢ ፓርቲዎችና ተቃዋሚዎቹ ከህዝብ ለህዝብ የሆነውን 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለማጎልበትና ከውጤቱም ህዝባቸውን ተጠቃሚ ለማድረግ 

የሚያስችሉ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ቀርፀው ባለቤት ለሆነው ህዝብ ማስተዋወቅ 

መከራከር መሟገትና መተቻቸት እንዲሁም መደናነቅና መመሰጋገንንም ያካተተ 

እንቅስቃሴ ያደርጉ ዘንድ ሂደቱ ራሱ ግድ ይላቸዋል። እንኳንስ ከዚህ ውጪ የሆነውን 

ህገወጥ መንገድ ተከትለው ይቅርና በዚህ አግባብም ተጉዘው ዛሬ የደረሱበት ደረጃ ላይ 

ደርሰዋል የሚባሉት ሀገራትን እንኳ ብንወስድ በዲሞክራሲ በቅተዋል ቅድስናንም 

ተጎናጽፈዋል ማለት አይቻልም። ምክንያቱ ደግሞ ከላይ በተመለከተው መሰረት ዴሞክራሲ 

የሂደት እንጂ የፍጽምና ጉዳይ ስላልሆነ፤ 
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ይህን ያልታደሉትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ላይ ታች በሚማስኑ እንደኛ ባሉ 

ሀገራት ላይ ደግሞ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ 

መሰረት እንደሆኑ የሚታመንባቸው ተቋማቶችና ገዢ የህግ ሰነዶች ሳይጠፉ ሂደቱን 

ለማጣፈጥ መንገዱን የሚቀላቀሉ የተቃውሞው ፖለቲካ ስብስቦች (አብዛኞቹ) ወደ መድረክ 

ብቅ የሚሉት በቦርሳቸው አዲስና ችግር ፈቺ እንዲሁም ገዢ ስርዓቱን ሊገዳደር 

የሚያስችልና የሚምሉለትን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርግ (ቢያንስ እንኳ ሊያጓጓ የሚችል) 

ፖሊሲና ፕሮግራም ይዘው ሳይሆን፤ ወቅታዊ የሆኑና ለመጣመምና ህዝብን ለማደናገር 

አመቺ የሆኑ አጀንዳዎችን ወይም ምክንያታዊ ይሁኑም አይሁኑ የገዢ ፓርቲውን 

ስህተቶች ወይም ስህተት የሚመስሉ አጀንዳዎች አንጠልጥለው መሆኑ እነሱንም አንድ 

ደረጃ እንኳ ከፍ ካለማድረጉም በላይ የሚማልላቸውን ህዝቦች ተስፋ አስቆርጦ የከረመ 

ሲሆን፤ ጭርሱኑ ይህንን እንዲያሻሽሉ እና ወደትክክለኛው መስመር ገብተው 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መርሆዎችን በመቀበልና ለህግ ተገዢ በመሆን  ገዢ 

ስርዓቱን እንዲገዳደሩ ቢያንስ እንኳ ማሸነፍ ባይችሉ አላማቸው “ህዝብን ተጠቃሚ 

ማድረግ” እስከሆነ ድረስ ገዢ ስርዓቱን በማስደንገጥ ወደ ህዝቡ እንዲያይ የሚያስችል 

አቅጣጫን ይከተሉልን ዘንድ የሰጠናቸውን ምክርና ተግሳጽ ወደጎን ትተው ለዚያውና 

ለቆረቡበት የዜሮ ድምር ፓለቲካቸው ሲሉ አጀንዳ ከማንጠልጠል አጀንዳ  በማግበስበስ 

የሰላማዊ ሰልፍ የትራክ ሩጫ ውስጥ የመዘፈቃቸው ጉዳይ እጅጉን የሚያሳዝነን ብቻ 

ሳይሆን እና የደላላ ፖለቲካ ሆኖብን ብንቸገር አያስደንቅም። 

የዚህ ጽሁፍ የትኩረት አቅጣጫም በተለይ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ በር ወለል ብሎ 

ከተከፈተበት ምርጫ 97 በኋላ ስለዜሮ ድምር ፖለቲካ ሲሉ የተከፈተላቸውን በር ትተው 

ግድግዳውን ለማፍረስ የተንጠለጠሉባቸውን አጀንዳዎች መቃኘትና ከሰሞኑ ደግሞ የሌላ 

አካል አጀንዳ ላይ ከመንጠልጠል አልፈው አጀንዳ ለማግበስበስ ከሚያደርጓቸው የሰላማዊ 

ሰልፍ የትራክ ላይ እሩጫዎች ጥቂቶቹን ማሳያ ይሆኑን ዘንድ በማንሳት ጠቃሚውን 

ማመላከት፣ ይሰሙ እንደሁም ለማስታወስና አልሰማም ብለው በዚሁ ከቀጠሉ ሰሚ 

የሌላቸው መሆኑን በመጠቆም ቢያንስ አረፍ እንዲሉና ሌላ ስራ ካላቸው ወደ ስራቸው 

እንዲመለሱ ማስታወስ ነው። 

ቀደም ሲል በመግቢያችን ላይ እንደገለፅነው ዴሞክራሲ ሂደት ከመሆኑ አንፃርና ከላይ 

በተመለከተው አግባብ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት በልጽገዋል፣ ምሳሌም ይሆናሉ የሚባሉት 
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ሀገራት እንኳን በዘርፉ ፍጽምና ላይ ገና አልደረሱም። ብዙ የሚቀሯቸው ጉዳዮች አሉ። 

የስርዓቱ ጀማሪ በሆነችውና ይህንኑ ስርዓት በመገንባት ሂደት ላይ የሚፍጨረጨሩት 

መንግስትና ገዢ ፓርቲ በርከት ያሉ ስህተቶችን እንደሚፈጽሙ እና በግንባታው ሂደት 

እንቅፋት የሚሆኑ ተግባራትን ሊከውኑ እንደሚችሉ የሚጠበቅና በተግባርም የሚታይ 

መሆኑ ላይ ልዩነት የለኝም። ልዩነቴ የገዢ ስርዓቱን ወይም በገዢ ስርዓቱ የተዋቀረውን 

የመንግስት ስህተቶች ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የማይተካና አይነተኛ ሚና አላቸው 

የሚባሉት ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንዴት ያስተናግዱታል? የሚለው ነጥብ ላይ ነው። 

ከዚህ አንፃር ስለዴሞክራሲና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ህዝቡ የተሻለ ግንዛቤ 

በያዘበትና ስርዓቱን ስለመፈለጉ ስሜቱን ገሃድ ባወጣበት ምርጫ 97 ማግስት ጀምሮ 

ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ የተሻለ ፖሊሲና ፕሮግራም በመያዝ ከመሞገትና ከመገዳደር ይልቅ 

በ“ምርጫው ተጭበርብሯል’’ የጀመሩትን የዜሮ ድምር ፖለቲካ መስመር የተለያዩና 

ወቅታዊ የሆኑ አጀንዳዎችን በማንጠልጠል ገፍተውበት አሁን ደግሞ ከመንጠልጠል 

አልፈው አጀንዳ በማግበስበስና በሰላማዊ ሰልፍ ሩጫ ላይ በመጠመዳቸው የተነሳ እርስ 

በርስ መኮራኮማቸውና መጠላለፋቸው ይብስበት ዘንድ ግድ ብሏቸዋል። 

እዚህ ጋር መታወስ ያለበት ጉዳይ ተቃዋሚዎቹ ገዢ ስርዓቱን ለምን ተቹ? የሚል ክስ 

እንዳልሆነ አጀንዳዬ መታወቅ አለበት። አጀንዳዬ ማብጠልጠል፣ መተቸትና መንቀስ 

ለብቻቸው ፋይዳ የላቸውም። ፋይዳቸው ከፖሊሲ እና ከፕሮግራም አንፃር ተቃኝተው 

መቅረብ ሲችሉ ነው። የሚልና ሰሆነ ይህ ደግሞ ብዙ የናፈቅንላቸው ተቃዋሚዎቻችን 

በገዢው አጀንዳ ላይ ተንጠልጥለው ጊዜ ከመፍጀት ባሻገር ምንም መፈየድ እንዳልቻሉ 

ይልቁንም ከመንጠልጠልም አልፈው ወደማግበስበስ መሸጋገራቸውን ማየታችን ነው 

አጀንዳዬ። መቼ ነው የፖሊሲ አማራጮቻቸውን ይዘውልን የሚርቡት?? 

በዚሁ መሰረት ምንም እንኳን ፋይዳ ባይኖረውምና መተቸታቸው ማብጠልጠላቸውና 

መንቀሳቸው ገዢ ስርዓቱ በተለይም ከምርጫ 97 በፊት የነበረበትን በርከት ያሉና 

የተበላሹ ቁመናዎች ለማረም አስችሎታልና በዚህም ተጠቃሚ ለመሆን መብቃታችን 

ቢያንስ ተመስገን ነው። ሁሉን ትችታቸውን በነውረኝነት ማየት ባያስፈልግም፣ በአንፃሩ 

ግን ያለበቂ ምክንያትና ለህዝብ ቆመናል ብለው ህዝብን የሚጎዱ እና ፋይዳቢስ የሆኑ 

ተቃዋሚዎች የተንጠለጠሉባቸውን አጀንዳዎች በጥቂቱ እናስታውስና  ወደማግበስበሱ እና 

ወደ ሰላማዊ ሰልፍ ሩጫቸው በማምራት ምክረ ሃሳቦችን መለገስ ላይ እንለያይ። 
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አጀንዳ ማግበስበሳቸውን እና በሰላማዊ ሰልፍ ሩጫ ላይ መጠመዳቸውን አምና ከአክራሪነት 

ጋር በፈፀሙት ያልተቀደሰ ጋብቻ የጀመሩት አንድነት (መድረክ) የተሰኘውና ሰማያዊ 

ፓርቲዎች ምናልባት በህግ ከተቋቋሙበትና አጀንዳ ላይ መንጠልጠል ከተጀመረበት ጊዜ 

አንፃር የሉበትም ተብሎ መወሰድ የሌለበት እንደሆነ እዚህ ጋር እንዲሰመርልኝ እሻለሁ፣ 

ምክንያቱም አጀንዳ በማግበስበስ የተጠመዱቱ ፓርቲዎች በህግ የታወቀ ስማቸው 

ስናውቃቸው ቅርብ ጊዜ ቢሆንም ፓርቲዎቹም ሆኑ መሪዎቹ በዚሁና አጀንዳ 

በማንጠልጠል ጦስ ሰለባ ከሆኑት ፓርቲዎች ተፈነጣጥረውና ተፈረካክሰው በአዲስ ስያሜ 

ብቅ ያሉ በመሆናቸው ነው። 

ከላይ በተመለከተው አግባብ ለመድብለ ፓርቲ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ምቹ 

አጋጣሚ የነበረውን ምርጫ 97 ከመጠቀም ይልቅ የደረሰባቸውን ኪሳራ በ“ምርጫ 

ተጭበርብሯል’’ መፈክር ከቀለም አብዮት አራማጆችና የገበያ አክራሪ ከሆኑ ሃይሎች ጋር 

በማራገብ ያንጠለጠሉት አጀንዳ ሳያውቅ የተከተላቸውን በተለይም ወጣቱን ሃይል ክፉኛ 

የጎዱት መሆኑ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። አጋጣሚውን እና ያንጠለጠሉትን አጀንዳ 

እንደጥሩ አጋጣሚ ወስዶ እራሱን ለማሻሻል ገዢው ፓርቲ ሲጠቀምበት ተቃዋሚዎቹ 

የታወሩ ያህል ሌሎች የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን ባዮችን ሪፖርት፣ የኒዮ ሊበራሉ 

ሚዲያ የሚያነሳቸውን የገበያ አክራሪነት አጀንዳዎች በማንጠልጠል የናፈቁት ወንበር ላይ 

ፊጥ ለማለት  ያደረጉት ሙከራ ይበልጡኑ እነርሱን ለመበታተንና ለመፈረካከስ፣ 

ለመወነጃጀልና ጣት ለመቀሳሰር ዳርጎ ከፊሉንም ለእስር አበቃና አረፈው። 

በዚህ ሂደት ደግሞ ከተቃዋሚዎቹ ባንጠቀም እንኳ ገዢ  ስርዓቱም ልማታዊ ስራውን 

እንዲዘነጋና ፀጥታ በማስጠበቅ ስራ እንዲጠመድ ግድ በማለቱ ቢያንስ ለጊዜውም ቢሆን 

ተጎድተናል። ቀጠለናም ከእስር በኋላ ከፊሉ ወደ አመጻና የሽብር ቡድን ወደማቋቋም 

ሲያመራ የተቀረው ደግሞ ተከፋፍሎና የየራሱን ፓርቲ አይሉት የንግድ ድርጅት 

በማቋቋም ስራ ቢጠመደም ሳይውሉ ሳያድሩ የተቋቋሙትም ሲሰነጣጣቁ፤ እርስ በርስ 

ሲወነጃጀሉ እና ያለአንዳች ፋይዳ ሲራወጡ ከርመው በምርጫ 2002 ዋዜማ ላይ የውጭ 

ኢንቨስትመንቶችን (በተለይም ሰፋፊ የእርሻ መሬቶችን፣ የፕሬስ ነፃነትን ከዚያም ዓመታዊ 

በአላትን እየተንተራሱ በብሄር ብሄረሰብ ቀን በአል ሰበብ ፌዴራላዊ ስርዓቱን እና 

ህገመንግሰታዊ ስርዓቱን የሚያናጉ አጀንዳዎች ላይ መንጠልጠላቸውን ገፉበትና ገና 

ፊሽካው ሳይነፋ |ተጭበርብሯል´ ብለው ሊያደናግሩ ቢሞክሩም ከምርጫ 97 ድብቅ 
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ሴራቸው በሚገባ የተማረው ህብረተሰብ ጆሮ ነፈጋቸው። በከተሞች መልሶ ግንባታ ሰበብ 

የሚነሱ ዜጎች፣ ለኢንቨስትመንት ተግባር በህግ አግባብና ተለዋጭ ቦታዎችን ከካሳና 

ከተሻለ የመኖሪያ ስፍራ ጋር ወስደው የሚነሱ ዜጎችን፣ የልማት ዋነኛ መሰረት የሆነውን 

ገቢ በአግባቡ መሰብሰብ የሚያስችለውን የገቢ አሰባሰብ አዋጅ፣ በአንድ በኩል 

የሚንጠለጠሉበትን የመሬት ወረራ አጀንዳ የሚገታ የሊዝ አዋጅ፤ በአፋቸው 

የሚጮሁለትን በተግባር ግን የማይፈቅዱትን የተስተካከለ እና ተደራሽ የሆነ 

የትራንስፖርት አገልግሎት የስምሪት አዋጅ ፣ ሌላው ቀርቶ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጭት 

የሆነውን የአባይ ወንዝ መፍትሄ የሰጠውን የህዳሴ ግድብ (ከቦንድና ከግብጽ ግዙፍነት 

አንፃር በማያያዝ)፣ ስኳር ጠፋ (የስኳር ሰልፉ አሰለቸን እንዳላሉ)፤ ትልልቅ የስኳር ልማት 

ፕሮጀክቶችን ከሌሉበት ገዳማት ጋር በማያያዝ፣ በአጠቃላይ የእድገትና የትራንስፎርሜሽን 

እቅዱን ከእቅድ ጀምሮ እስከ አተገባበሩ ያሉ የባቡር መስመር ግንባታና ሌሎችም ትልልቅ 

ፕሮጀክቶች ላይ ይልቁንም ከታላቁ መሪ ሞት ጋር ተያይዞ የተመኙትን በመሻት 

በኢህአዴግ ላይ ተንጠልጥለው የሄዱበት መንገድ ሁሉ የደላላ ፖለቲካ ሆኖ እፀድቅ ብዬ 

ባዝላት ተንጠልጥላ ቀረች እንዲሉ ተንጠልጥለው የመቅረታቸው ጉዳይ የቅርብ ትዝታ 

ነው። 

አለመታደል ሆነና መታሰር እንደጀግንነት በሚቆጠርበት ሃገር ላይ ቁጭ  ስለማለታቸው 

እና መታሰር በሰብአዊ መብትና በጋዜጠኞች መብት ጥበቃ ስም በተቋቋሙና በተግባር 

የቀለም አብዮት አራማጅ በሆኑ ሃገራት እንደሚያሸልም የተገነዘቡት የተቃዋሚ ፓርቲ 

መሪዎችና በጋዜጠኘነት ቆብ የሚንቀሳቀሱ አባሎቻቸው የግብጽና የሊቢያ አብዮት 

በኢትዮጵያ እንዲደገምና፤ የመስቀሉን አደባባይ የታህሪር አደባባይ ለማድረግ በመድበለ 

ፓርቲ የዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ስም እየማሉ የፈፀሙት ደባ ባለመሳካቱ 

የመንጠልጠል ጉዟቸውን ከአሸባሪነትና ሽብርተኝነትን ተከትሎ በመጣው አዋጅ ላይ 

ለማድረግ ሲገደዱ ከፊሎቹም በተግባር ገብተውበት በመገኘታቸው ማደሪያቸው ማረሚያ 

ቤት ሆነ። 

ማደሪያቸውን ማረሚያ ቤት ማድረግ አስቀድሞ የታሰበበትና ተፈልጎ የተደረገ በመሆኑም 

የታሰሩት ሰዎችና ግለሰቦች የፖለቲካ እስረኞችና የመፃፍ ህገመንግስታዊ መብታቸውን 

የተነሱ ጋዜጠኞች የሚል ሌላ መንጠላጠያ አጀንዳ ሰሩና እሱኑ ከቀለም አብዮት አራማጆች 

ከሚጎርፍ ምክንያት የለሽና ግልጽ ያልሆነ ሽልማት ጋር ማጋጋላቸውን ተያያዙት። እነዚህ 
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ፓርቲዎች በእርግጥም ስለዜሮ ድምር እንጂ ስለህዝብ የማይሰሩ የደላላ ፖለቲካ 

ቁማርተኞች መሆናቸውን ለመገንዘብ የሚቻለው ደግሞ ቢያንስ የተንጠለጠሉባቸው 

አጀንዳዎች ትክክል ቢሆኑ ኖሮ የጀመሩትን አጀንዳ ሳይጨርሱ የመጣው ላይ ሁሉ 

ባልተንጠለጠሉም ነበር። ከዚያ ነው እንግዲህ ሁሉም መንጠልጠያዎች አላዋጣ ብለው 

የደላላ ፖለቲካ መንገዳቸው ወደ ማግበስበሱ እና ወደሰላማዊ ሰልፍ አሽቅድምድሞሹ 

ያመራው። 

የማግበስበሳቸው ጅማሮም በዴሞክራሲያዊ ስርዓት መርሆ ሰላማዊ ሰልፍ ያስፈቀደውና 

በመልካም አስተዳደርና የፍትህ ጉዳዮች ላይ ድምጼን አሰማለሁ ብሎ አደባባይ የወጣው 

ሰማያዊ ፓርቲ  “አጀንዳዬ” ያለውን በመልቀቅ፣ በሌላ በኩል የሰልፈኛ እጦት 

እንዳያንገላታው በመስጋት የሃይማኖት አክራሪነት አጀንዳን ሳይገባውና ሳያውቀው 

ይልቁንም የእምነት ነፃነት፣ የሃይማኖት አኩልነትና የመንግሰትንና የሃይማኖት መለያየትን 

ከሚደነግገው ህገመንግስታዊ መርሆ ጋር በመፃረር ከአክራሪነት ጋር ያልተቀደሰ ጋብቻውን 

በይፋ በመፈፀም ነው። ይህ አጋጣሚ ለመሰማት ያበቃቸው የመሰላቸው የሰማያዊ ፓርቲ 

አመራሮች በተለይ ሊቀመንበሩ እራሳቸውን ሲሰቅሉና መለኮታዊነትን ሲሹ በዚህ 

የተደናገጠውና ስለህዝብ ሳይሆን ስለራሱ የቆመው አንድነት በአንድ በኩል ሰማያዊ 

ፓርቲን እያወደሰ በደላላ ፖለቲካ መርሆ የራሱን ሰላማዊ ሰልፍ አበጃጅቶ  የአክራሪነት 

ጋብቻውን ደሴ ላይ ፈፀመ። በዚህ አላቆመም፣ ሰማያዊው ደግሞ ሰማያዊነቱን የተነሳ 

ስለመሰለው ሌላ ሰልፍ ጠራ። ከዚያም ጨዋታው በሰልፍ ላይ ሰልፍ በተገኘውና የተረሳ 

አጀንዳንም በማግበስበስ ሰልፍ ብቻ ሆነ። ግን ጠብም የሚል ነገር ጠፋ፤ ሰልፍ በራሱ 

የፖሊሲ አመራጭ ሊሆን አልቻለም። 

ኢትዮጵያ በአለም ዋንጫ የምድብ ማጣሪያ ያስመዘገበችው ውጤትና የመጨረሻ ጨዋታው 

እጅ እግሩን የያዘው ህዝብ ያተከናቸው የሚመስሉት እነዚህ ፓርቲዎች እግር ኳሱን 

ቢነካኩ የሚመጣባቸውን ያወቁት በመሆኑ ማሽላ እያረረ እንዲሉ አብረው 

ማጨብጨባቸውን ቢያያዙትም የኋላ ኋላ የሚያስተነፍሳቸው አጀንዳ ከሰሞኑ መጣ፣ የሳኡዲ 

መንግስት በህገወጥ መንገድ ሃገሬ ገብተዋል ያላቸውን አና ወደህጋዊ መስመር እንዲገቡ 

ያስቀመጠውን ጊዜ ገደብ ያልተጠቀሙበትን ከሃገሩ የማባረር አጀንዳ። የዚህ ጽሁፍ 

ማጠቃለያና የሃሳቡ ምንጭም ይኸው አጀንዳ ነው። ልክ እንደተቃዋሚዎቹም ሆነ 

እንደማንኛውም ሰዋዊ ባህሪ ሳውዲ በህገወጥ መንገድ ሃገሬ ገብተዋል ስትል ከሃገሯ ማባረር 
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ሉዓላዊ መብቷ ቢሆንም እርምጃ የወሰደችበት መንገድ ግን የሚያሳዝን እና የሚወገዝ ብቻ 

ሳይሆን ወደፊት ከሃገሬ መንግስት የሚጠበቁ ብዙ ምላሾችን ልትሰጠን የሚገባት እንደሆነ 

ያስገነዝበናል። ሁሉንም እኔን ጨምሮ የማምንበትና ከመንግስቴ ብዙ የምጠብቀው ነው። 

ያም ሆኖ ግን የኢትዮጵያ መንግስት እንደመንግስት ተመላሽ ለሆኑት ዜጎቻችን እያደረገ 

ያለው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖና ከሃገሪቱ ጋር እያደረገ ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት 

እያወቅነው፣ እነርሱ ቢሆኑም የማያደርጉትንና የመንግስታት ግንኙነት እንደግለሰቦች 

እንዳልሆነ እያወቁት አጀንዳውን ለጠብ አጫሪ ተግባራቸው ለማዋልና ያችኑ የተገኘችውን 

የፖለቲካ ትርፍ ለመሸመት በመሻት ሰልፍ ቢያውጁና ባይሳካም አሁንም አጀንዳውን 

ባልተገባ እና ምክንያታዊ ባልሆነ አግባብ ስለቀለም አብዮት እየተጠቀሙበት መሆኑ 

ሊታወቅና ህዝቡ አጽንኦት ሊሰጠው ይገባል። ሸፍጣቸውን ደግሞ ለማረጋገጥ ፖለቲካ 

ምስጋና ይግባውና በ|ሰባዊ መብት ጠባቂነታቸው’’ የሚመኩባቸውና በእነርሱ አጀንዳ ላይ 

ሲንጠለጠሉባቸው የነበሩ ተሟጋች ነን ባዮች የሰሞኑን የሳውዲ ያልተገባ እና የዓለም 

አቀፉን የሰብዓዊ መብት ስምምነት ሰነድ የተፃረረ እርምጃ አይተው እንዳላየ ዝም 

ማለታቸው የዜሮ ድምሩን ስብስብ የደላላ ፖለቲካ መስመር ያስደነገጠና ሳያስቡት ለወቀሳ 

አፋቸውን እንዲከፍቱ የዳረገ አጋጣሚ መፈጠሩም ተሟጋች ነኝ የሚለው አካል ዝምታ  

ቀድሞውኑ ተሟጋች እንዳልሆነ ስላሰመርኩበት አያሳዝነኝም። ይልቁንም የተቃዋሚዎቹ 

የአጀንዳ ተንጠልጣይነትና አግበስባሽነት ስለመጋለጡ በራሳቸው እንዲረጋገጥ ያስቻለ 

በመሆኑ አጋጣሚውን ወድጀዋለሁ። አበቃሁ፤ ቸር እንሰንብት። 
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