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ጠባብ ብሄርተኝነትን ለሃገራዊ ውድመት 

ዮናስ 01-08-16 

የመላው ኢትዮጵያውያን እና ሃገራችን የውርደት ምንጭና መነሻ ግና ዛሬም 

ያልተላቀቅነው ድህነት ነው፡፡ በእርግጥ ህዝብና መንግስት በጋራ ባደረጉት ጥረት ባለፉት 

ተከታታይ ዓመታት ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ የተቻለ መሆኑ ባይተባበልም 

አሁንም  ግን  ድህነት ፈተና መሆኑ እንደቀጠለ ነው፡፡ 

ስለሆነም ሁሉ አቀፍ በሆነ መልክ ስር-ነቀል ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል የሁለተኛው 

ዙር የእድገትና ትራንስፎርማሽን እቅድ ወጥቶ ዋነኛው ተዋናይ ህዝብ ከተወያየበት ኋላ 

በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከሠሞኑ ፀድቋል፡፡ 

በተለይም ለእቅዱ ስኬት መሠረት በሆነው መልካም አስተዳደር እና የፀረ-ኪራይ 

ሠብሳቢነት አጀንዳ ላይ ከወዲሁ የተለያዩና ፌዴራላዊ ስርዓቱን በአሉታዊ መልኩ 

ትርጓሜ በማስያዝ መልክ ደባ እየተቃጣበት መሆኑም እሙን ነው፡፡ የዚህ ጽሁፍ ግብም 

በአብዛኛው የፌዴራላዊ ስርዓቱን እና የፌዴራሊዝም ጽንሠ ሃሣቦችን ሃሣብን  በነጻ 

ከመግለጽ ህገ-መንግስታዊ መብት ጋር በሚያዛንፉ ተልካሻ ትርጉሞች በማሴር 

የተከፈቱትን ዘመቻዎች ጀርባ ማጠየቅ ነው፡፡ ስለሆነም የፌዴራላዊ ስርዓቱ ምንጭ የሆነው 

ህገ-መንግስታዊ ስርዓት ያተረፈልንን በጐና ዴሞክራሲያዊ የተሠኘ ብሄርተኝነትን በጠባብ 

ብሄርተኝነት በመተካት የተያያዙትን ደባዎች በዴሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ጽንሠ ሃሣብና 

ተጨባጭ ሁኔታ፤ ሃገር እንዴት እንደሚያነሣ እና በሌላ በኩልም በጠባብ ብሄርተኝነት 

አስተሣሠብ ሃገር እንዴት ወደ ኋላ እንደሚቀለበስ ተከታታይ በሆኑና ይዘታቸው በተለዩ 

ሁለት ትርክቶች ማውሳት ተገቢ ይሆናል፡፡ 

ለሁለቱም እና ተያያዥ ለሆኑት ርዕሠ ጉዳዮች መነሻ የሚሆነን ደግሞ ሃሣብን በነፃ 

የመግለጽ መብት በመታገዝ በአዲስ ነገር እና በአዲስ ታይምስ፤ አዲስ ጉዳይና አዲስ…. 

ወዘተረፈ መጽሄት ጋዜጦች ያልበቃቸው እና የከሠሩት ሁሉ ከሠሞኑ ያው እንደተለመደው 

ከፊት አዲስ የሚለውን ቃል በማስቀደም ጋዜጣና መጽሄቶች ላይ የሠነዘሯቸዉ ቧልት 

አይሉት ቀልዶች ናቸው፡፡ 
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የመጀመሪያው መነሻና መንደርደሪያ አዲስ ገጽ የተሠኘው መጽሄት ላይ የቀድሞው 

የፓርላማ አባል አቶ ግርማ ሠይፉ የነበሩበትን ፓርላማ ጨምሮ የሁለተኛው ዙር እቅድ 

ላይ ያንጐላጁባቸው እና ለጠባቡ ብሄርተኛ ትንኮሣና ሁከትም እውቅና የሠጡበት ነው፡፡ 

በዚህ ጽሁፋቸው አቶ ግርማ እንደመግቢያ ያሠፈሩት ደግሞ የራሣቸውንም ድብቅና 

የጀርባ አጀንዳ ያጋለጠ እና እውነቴ ነው ከሚሉት ጋር የሚጋጭ፤ ይልቁንም ሠሞንኛ 

የሆነውን የጠባብ ብሄርተኝነት መነሻና መድረሻ የሌለው መንገድ የሚያመላክት 

ሆኖልኛልና እርሱኑ እንደወረደ እንዲህ እንመልከት፡፡ 

“ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ተሳትፎ የሚያደርገው ሰው ጤና መሆኑን መጠራጠር 

የግድ ብሎኛል፡፡ አንዱ ውጭ ሃገር ሆኖ እንደ እርሱ ካላቅራራህ ይለኛል፡፡ ሌላው ማንነቱ 

እንዳይታወቅ መሽጐ እየፃፈ ይፎክር እና እንደ እኔ ፎክር ይለኛል፡፡ ለማንኛውም 

ሁላችንም እንደ አቅማችን ችሎታችን እና ምናልባትም እንደ ድፍረታችን ደረጃ 

ለምናደርገው የነፃነት ትግል ክብር ብንሠጣጥ ጥሩ ይመስለኛል፡፡ ሲመስለኝ ፈሪ መሆንም 

መብት ነው! ሰው እንዴት ለምን ትፈራለህ ይባላል? ባይሆን ፈሪ እንደ እኔ ፍሩ ሲል ነው 

አይ ሊባይ የሚገባው፡፡ በእኔ እምነት የዚህች ሃገር የወደፊት እጣ-ፈንታ ሊወሠን የሚገባው 

በሃሣብ ክርክርና በዚሁ በሚገኝ የበላይነት ብቻ መሆን አለበት፡፡ ለዚህም ነው ሁሉም 

የማይስማሙበት ቢሆን እንኳ “የእኔ ሃሣብ ይህ ነው” ብዬ ለመግለጽ የምወደው፡፡ ይህን 

አካሄድ ያለመውደድ መብት ቢሆንም “የእኔን ውደዱ” ብሎ ማስገደድ አይቻልም፡፡ 

ይህ እና እዚህ ድረስ ትክክል የሆነው የአቶ ግርማ አስተያየት በእርግጥም የትክክለኛ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና ማህበረሠብ የሚገለጽበት ነው፡፡ ልክም ነው ሃሣቡ፡፡ ሠሞነኛው 

ህብረተሠብና ማህበራዊ ሚዲያ የጤና አይመስሉም፡፡ አብረን እስካልፎከርን 

የምንመታበትና የውግዘቶች ሁሉ ናዳ የሚለቀቅብን፡፡ አኩራፊ አርቲስቶችን በሉ በልቶ 

ስለማደር ያደሩ ተቃዋሚዎችን ጨምሮ ኤሊት የሚባሉት ሁሉ ሲሻቸው የህዳሴ ግድብን፤ 

ሲያሻቸው ደግሞ የሁለተኛውን ዙር እቅድ እና የተገኙ ወቅታዊ ጉዳዮችን ሁሉ 

በማጣመም ዘመቻውን አጧጡፈውታል፡፡ አዋቂነታቸውን ሳይሆን ታዋዊነታቸውን በሙሉ 

በህዳሴ ግድባችን ላይ ለማላገጥ እየተጠቀሙበት ይገኛሉ፡፡ እንከፍነታቸው መሆኑን 

ዘንግተውም ተራ ጨዋታም በታላቁ ፕሮጀክታችን ላይ ይዘዋል፡፡ ለጠባብ ብሄርተኞች 
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ሁሉ እውቅና በመስጠት ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በሃይል ለመናድ የባጥ የቆጡንም 

እያወረዱና እያቅራሩም ይገኛሉ፡፡ ችግሩ ግን ስለ ሃገራቸው እጣ ፈንታ እና የሚጠሉት 

ስርዓት ቢወገድላቸው እንኳ ምን አይነቷን ኢትዮጵያ እንደሚሹ አለማወቃቸው 

እንደተጠበቀ ሆኖ አብራችሁን ካልፎከራችሁ ማለታቸው ነው፡፡ ዋናውና ምንም እንኳ 

ሽፋን ያደረጉት ቢሆን ከዴሞክራሲና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ጋር የሚጋጨው፡፡ 

አቶ ግርማም ከላይ በተመለከተው አግባብ ጤናማ አይደለም፤ ዴሞክራሲያዊም አይሆንም 

፤እንዳላሉ ወረድ ብለው የሁለተኛውን ዙር እቅድ እና የህዝብ ተሣትፎ “ወጉ እንዳይቀር” 

በማለት የውጭ ኢንቨስትመንት ፍሠቱንም ሃገር ሠላም አይደለችምና ሲሉ በማሽሟጠጥ 

የማቅራሩት ሴራ ውስጥ ገብተው ተገኝተዋል፡፡ ብሄራዊ እርቅም በመጠየቅ በአቋራጭ 

ስልጣን ከሚሹና በተገኘው አጋጣሚ እና ግርግሮች ሁሉ የጥምር መንግስትን ጥያቄ 

ከሚጠይቁት ጋር ተሠልፈውማል፡፡ 

ከዚህና አቶ ግርማ በመግቢያቸው እና ከላይ በተመለከተው አግባብ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ 

መንገድ ከማስተር ፕላን እና ሃሣብን በነፃ ከመግለጽ መብት ጋር ይያያዝ ይመስል 

እንደሆነ እንጂ የሁሉም መድረሻና መነሻ የአቋራጭ ስልጣን ሆኖ ሽፋኑና ጀርባው ደግሞ 

ብሄራዊ እርቅና ጥምር መንግስት መሆኑን የሚያረጋግጥ የጠባቦች የብሄርተኝነት ውጤት 

ነው፡፡ 

አዲስ አድማስ በተሠኘው ጋዜጣ ላይ በዴሞከራሲያዊ ምርጫ ብቻ ስልጣን ለሚፈቅደው 

ስርዓት የቡዳ ፖለቲካ ሲሉ የሚዘነትሉት ዶ/ር መራራ እርሣቸው በጠቀሱት የቡዳ 

ትርጓሜ አግባብ የአቋራጭ ስልጣን ፈላጊዎች እንጂ ቡዳ የሚሆኑት ስርዓቱ አለመሆኑን 

ማጠየቅም እዚህ ጋር ተገቢ ነው፡፡ በዚህኛው ጋዜጣ ላይ የተቃውሞ ፖለቲካን 

አላስፈላጊነት ጠቅሠው አመፃ የሚጠሩት ኢንጅነር ይልቃልም እዚያው ወረድ ብሎ 

በሠፈረ ዜናም ኢንጅነር ይሠርቃል ሆነው መገኘታቸውን ማስታወስም ተገቢና የስብስቦቹን 

የጤና መቃወስ የሚያመላክት ነው፡፡ 

አቶ ግርማ አብረህ ፎክር እያሉኝ ነው ከሚሏቸው አንዱ ደግሞ እዚያው እርሣቸው 

ባንጐላጁበት መጽሄት ላይ የሠሞኑን ሁከት ጀርባ ጠባብ ብሄርተኛነት መሆኑን 

የሚያረጋግጥ ቃለ ምልልስም ቀርቦልናል፡፡ የአመፁ መነሻና መድረሻ ህገ-መንግስታዊ 
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ስርዓቱን በመገርሠስ የትግሬ የበላይነትን ከመቃብር መክተት ነው በማለትም ዋነኛው 

የውጭ አቅራሪ ጃዋር መሃመድ ይሠብካል፡፡ 

የኦሮሞ ህዝብ ከፌደራለዊ ስርዓቱ ምንም እንዳላተረፈ የሚሠብከው ይህ አማጺ ስርዓቱን 

ከገደል አፋፍ ላይ የቆመ ነው በማለትም ገፍትራችሁ ጣሉት ሲል  ከውጭ ሆኖ 

ይቃዣል፡፡  ትግሬ ዜጋ እንደሆነ እና ሌላው ብሄር ምንዝርና ተላላኪ እንዲሁም ተገዢ 

እንደሆነ በማሴርም የአመፃውን ጥግና ጤና ቢስነት በሚገባ ያወሣል፡፡ ሌላኛውም ይነሣና 

በዚህችው አዲስ የተሠኘች  አሮጌ ገጽ ላይ “ብሄርነትና ዜግነት” በሚል ርዕሱ 

ዴሞክራሲያዊ ብሄርተኛነት ብሎ ነገር የለም ሲልም እግረ መንገዱን ለጠባብ ብሄርተኞች 

እና ለትምክህት አስተሣሠብ እውቅና በመስጠት ለሁከቱ የራሱን የቤንዝል ድርሻ 

በማርከፍከፍ የፉከራውና የፎካሪዎቹ አካል ሆኗል፡፡ 

እዚያው አጠገቡ ደግሞ የሠው ህይወት ለጠፋበትና በርካታ የሃገር ሃብት ለወደሙባቸው 

ግርግሮች ህጋዊ እውቅና በመስጠት እርምጃውን ህግ አልባ በማለትም የሚፎክር አካል 

በዚህችው አሮጌ ገጽ ላይ ተገኝቷል፡፡ የዚህኛው የሚለየው ደግሞ በአደባባይ የታየውን 

ሁከት ሠላማዊ ተቃውሞ ብሎ መሠየሙ እና መንግስትን ሃሣብን በነፃ የመግለጽ መብት 

ስራም መንግስትን ማወናበዱ ነው፡፡ ስለሆነም ጠባብ ብሄርተኛነትን ለተንተራሱና ፀረ-

ዴሞክራሲያዊ አግባቦችን በሃሣብ ነፃነት መረጋገጥ ሽፋን ለመጠቀም መሻት እንዴት ሃገር 

እንደሚያወድም እና እንደሚያወድም እና በማውደም ሂደት ላይ መሆኑን ወደ ኋላ 

ተመልሠን እና ከሠሞኑ ግርግሮች እያጣቀስን የአቅራሪዎችን ገመናም በመግለጥ በሚገባ 

እንዲህ እናሄሠውና፤ በተከታታይ ደግሞ የደሞክራሲያዊ ብሄርተኝነትን እና የመንግስትን 

ስለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና ስለ ሃሣብ በነፃ የመገለጽ መብት መረጋገጥ ያለ  

አቋም በሚገባ እና በብዙ አስረጂዎች እንመለክተዋን፡፡   

በሃገራችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የተወገደውን የደርግ ሥርዓት ተከትሎ 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የሚደረገው ርብርብ በየደረጃው የቀጠለ ቢሆንም፤ 

የዴሞክራሲ ተቋሟት የሚባሉቱ ድርጅቶችም ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታና 

ለመልካም አስተዳደር መረጋገጥ ከእለት እለት እየተጠናከሩና የበለጠውኑ እየሠሩ ያሉበት 

ሁኔታ ቢኖርም፤ በሃገራችን የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲዎችና ሚዲያው በተለይም ምርጫ 
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በደረሰ ቁጥር ልክ እንደመሥቀል ወፍ የተለመደና ጸረ ዴሞክራሢያዊ የሆነ አካሄዳቸውን 

ለማለዘብና ወደትክክለኛውና ለሃገራችን እድገት ወደሚጠቅመው መሥመር መመለሥ 

አለመቻላቸው የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታው ላይ ከባድ የተባለ አሉታዊ ተፅእኖ 

እያሳረፈ ነው፡፡ 

በተለይም እንደ ገዢው ፓርቲ የተቃዋሚዎቹ ጎራ እና ከነዚሁ ጎን የተሰለፉቱ ፕሬሶች 

በምርጫ 97 ያሳዩት የፖለቲካ ውሥልትና ጎልቶ የተሥተዋለው ከምርጫው በኋላ እንደሆነ 

ሲወሳ በምርጫ 2002 ደግሞ የአመፅን መንገድ የጀመሩት ገና ከዋዜማው እንደሆነም 

ተመልክቷል፡፡ ስለሆነም ድህረ ምርጫ 97ን እና ቅድመ ምርጫ 2002ን በጥቂቱ በማንሳት 

አሁን ደግሞ በምርጫ 2007 ዋዜማ ላይ ያለውን የህዳሴ ጉዞ ከተቃዋሚዎቹ ውዝግብ አኳያ 

እንመለከታለን፡፡ 

በሦሥተኛው አገራዊ ምርጫ ፉክክሩ፣የድምፅ መሥጠትና የቆጠራ ሂደት ሁሉም በሠላም 

መጠናቀቁን ተከትሎ አሸናፊው ወገን ቢለይም ተቃዋሚው ሃይል በተለይም ቅንጅትና 

ህብረት  በ4ኛው ላይ ደግሞ መድረክ በሚባለው ፓርቲ ሥር የተጠለሉቱ ሃይሎች 

ውጤቱን በፀጋ ለመቀበል አልፈቀዱም፡፡  

ውጤቱን በተመለከተ ሃላፊነትና ሥልጣን የተሰጠው አካል ባደረገው የማጣራት ስራ 

(በገዢውም ሆነ በተቃዋሚው በኩል የቀረቡ ታዛቢዎችን በማካተት) የተቃዋሚዎቹ 

የአሸንፈናል አዋጅ ተገቢነት እንደሌለውና ጥቂት በሚባሉ ቦታዎች ላይ ደግሞ ምርጫ 

እንዲደገም በመወሰኑ ቀድሞውኑም ቢሆን በአቋራጭ ሥልጣን የቋመጠው ሃይል ለህግ 

አልገዛም ባይነቱን ቀጠለበት፡፡ 

እነዚህ አሁን በመድረክ ጥላ ሥር የሚገኙትና በ3ኛው ምርጫ ክፍለ ጊዜ በቅንጅትና 

በህብረት ሥር የነበሩት ሃይሎች በወቅቱ በያዙት የዜሮ ድምር ፖለቲካ ቀጥለው አመፅ 

በመቀስቀስ ወደሥልጣን ለመምጣት ያላቸውን ውጥን እውን ለማድረግ፣ በቀን ቢያንሥ 

ከሦሥት ጊዜ በላይ የፕሬስ መግለጫ በመስጠት አመፁን ለማጋጋል ያላሰለሰ ጥረት 

ማድረጋቸውን አንዘነጋም ፡፡ 

ከዚህ በመነሳት  የግል ፕሬሱና ተቃዋሚው ድህረ ምርጫ 97 ከህግ የበላይነት በላይ 

በመሆን ህግንና ህገወጥነትን በማጣቀስ የተቋማትን ህጋዊና ሉአላዊ ስልጣን ከመጋፋት 
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ጀምሮ ገዢው ፓርቲንም ሆነ መንግሥት አልፎም የባለሥልጣናትን የግል ጉዳይ ሳይቀር 

በማንሳትና ጮሀው በማጯጯህ ሃገሪቷን ለትርምስና ወንበሩን ለራሳቸው   ቢመኙም 

በአለም አቀፍ ደረጃ የጥላቻና የአመፅ ፖለቲካ ወደጎን ተገፍቶ የሰለጠነ የውይይትና 

የድርድር ባህል ወሳኝ ቦታ እየያዘ መምጣቱን በተገነዘበው ህዝብና ባስገነዘበው መንግሥት፣ 

የጥላቻና የአመፅ ፖለቲካ፣ ምርጫን የአመፅ መሳሪያ ማድረግና በምርጫ ሰበብ ሁከት 

መቀስቀስ ፀረዴሞክራሲያዊነትና ዘመን ያለፈበት ፈሊጥ መሆኑን በተገነዘበው ህዝብ 

አማካኝነት ምኞታቸው ሁሉ  ከሽፎ ጉዞ ወደ ቃሊቲና ወደ ህዳሴ ሆነ፡፡ 

የነውጠኛው አመራር በይቅርታ ከተፈታ በኋላ ገሚሱ በይፋ የአሸባሪ ቡድን አደራጅቶ 

ሲንቀሳቀስ ገሚሱ ደግሞ ላመለጠችው  ወንበርና ዋንጫ እንደገና ለመፋለም ግንባር ፈጥሮ 

መድረክ በሚል መለያ ቢንቀሳቀስም ነገሩ ያደቆነ ሰይጣን ሆነና አሁንም እንደገና 

ህገወጥነትን እያጣቀሱ መቀጠልን አሁንም ምርጫቸው አድርገው እንደቀጠሉ ነው፡፡   

የዜሮ ድምር ስብስቡ ከላይ በተገለፀው መልክ ምርጫ 97 ላይ በዜሮ ቢሸነፍም በተለይም 

የስብስቡ አደራጅ የሆኑት አንዳንድ አለም አቀፍ ድርጅቶችና በነፃ ፕሬስ ስም የተቋቋሙ 

ሃገር በቀል ጋዜጦች ከምርጫ 2002 ወደኋላ 2 ዓመት ቀደም ብለው መድረክ የተባለ 

ጠንካራና የብዙ ፓርቲዎች ጥምረት የሆነ ፓርቲ መወለዱን በይፋ  ማወጅና ማራገብ 

ቢጀምሩም መድረክ የተባለው ፓርቲ ከወዴት እነዳለና አመጣጡም ከወዴት እንደሆነ 

ሳይታወቅ ቢቆይም  በምርጫ 2002 ዋዜማ ላይ የተለመደውንና በምርጫ 97 በዜሮ 

የተሸነፈበትን የቅንጅት አጀንዳ ይዞ  ከነዶክተር መራራ ጋር ብቅ አለ፡፡ 

ሆኖም ይህ ፓርቲና ስብስቡ ልክ እንደ ምርጫ 97ቱ ቅንጅት ቅጥ አምባሩ የጠፋና 

የሚያስተሳስርና አንድ የሚያደርገው ቀጭን ገመድ እንኳ የሌለው መሆኑ ገና ከመነሻው 

ግልፅ ነበር፡፡ ይህንንም አቶ በረከት በሁለት ምርጫ ወጋቸው ላይ እነዲህ ይገልፁታል” 

አንዱ ሶሻል ዴሞክራቲት ነኝ ይላል፡፡ ሌላው ደግሞ ሊበራል ዲሞክራት ነኝ ይላል፡፡ 

አንዱ የኦሮሞ ህዝብ በቁመቱና በወርዱ ልክ መብቱ አልተከበረለትም ይላል፡፡ ሌላው 

ኢህአዴግ የሚባል ድርጅት ለብሔር ብሔረሰቦች ከልክ በላይ መብት ሰጥቶ አገሪቱን 

ሊያፈራርሳት ነው ይላል፡፡አንዱ የሚናገረውን ሌላው ያፈርሰዋል፡፡ ደግሞ እንደገና ሌላው 

ያፈረሰውን አንዱ ሊገነባ ይውተረተራል፡፡ ከኦሮሚያ ፈልቀናል የሚሉት ዶ/ር መራራ፡አቶ 
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ቡልቻና ዶ/ር ነጋሶ የሶስት የተለያዩ ደርጅቶች ባለቤት ሆነው ስለመድረክ ጥንካሬ 

ያወራሉ፡፡ - - -በተግባር ግን ፈርሰውና ከኦሮሞ ህዝብ ፍላጎት  አራባና ቆቦ ሆነው 

ለራሳቸው ጥቅም ሲባትሉ አይተናል፡፡ 

ስለሆነም ይህ ሁኔታ በመንግስትና በህዝብ ቁርጠኝነት በቁጥጥር ስር የዋለውን የድህረ 

ምርጫ 97 አመፅ ለመድገም የተደረገ ሴራ መሆኑና ሰሞንኛ ለሆነውም ሁከት በእነርሱ 

በኩል እየተሰጠ የሚገኘው መግለጫ የዚሁ አካል እና የተለመደውን እና ሊሳካ ያልቻለውን 

ከመሻት የመጣ  መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል፡፡ 

ይህ ደግሞ ፀረ ዴሞክራሲያዊና ለሀገራችን የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ፋይዳ የሌለው 

ተራ የፖለቲካ ቁማር ነው፡፡ ተመሳሳይነቱና መድረክ የተባለው ፓርቲ የአቋራጭ ስልጣን 

ፈላጊ መሆኑን የሚያሳብቀው አሁንም በየጊዜውና  አንዳች አጋጣመሚ በተፈጠረ ቁጥር 

የፖለቲካ አማራጮች ከማቅረብ ባሻገር በተምታቱ መግለጫዎች የተጥለቀለቀ መሆኑና 

ይህንኑም የነፃውን ፕሬስ ታፔላ የለጠፉ ጋዜጦች  ከላይ በተመለከተው አግባብ 

ማራገባቸውን አጠናክረው የቀጠሉበት መሆኑ ነው፡ 

 በአጠቃላይ በዳበረ የዴሞክታሲ ስርዓት ገዥ የነበረ ፓርቲ ተቃዋሚ ተቃዋሚ የነበረውም 

ገዢ የመሆኑ ጉዳይ የተለመደና የሚጠበቅ ጉዳይ ነው፡፡ እንደዚህ አይነት የስልጣን ሽግግር 

ያለአንዳች ችግርና ቀውስ በሰላማዊ መንገድ የሚፈፅም ከመሆኑም ባሻገር ህብረተሰቡ 

በሚመራባቸው መሰረታዊ አቅጣጫዎች ላይ ይህ ነው የሚባል ለውጥን የሚያስከትል 

አይሆንም፡፡ 

እንደነ ዶ/ር መራራ ጉዲና በህግ የሚመሩትንና ህገመንግሥታዊ ስርዓቱን አክብረው 

በተፈቀደው ሜዳ ላይ ለመጫወት ፈቃደኛ የሆኑትን “ቅልብና ተለጣፊ” እያሉ 

አመፀኞችንና ህግና ህገወጥነተን ቀላቅለው የሚጠቀሙትን "ህዝባዊና ሃገራዊ" እያሉ 

በማሸማቀቅና በማሞገሥ ይልቁንም ለነውጠኞች እውቅና በመስጠትና እነርሱን በመጠለል 

አይሆንም፡፡ 

ተቃዋሚ መሆን ማለት መናድ ማፍረስ፣ በተገኘው አጋጣሚና ባመቸ ስልት በመጠቀም 

ማደናቀፍ ተደርጎ የሚወሰድበት ሁኔታ እንዲፈጠር እነዚህ ሃይሎች አሁንም እየሰሩ 

ስለመሆናቸው ከመግቢያው ጀምሮ ባየናቸው ሁነቶች ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 
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በኢትዮጵያ የምርጫ ሂደት ላይ ‹‹ምርጫ ›› እና ‹‹ቅርጫ›› በሚለው አባባላቸው 

የሚታወቁትን ዶ/ር መራራ በአንድ ወቅት ሰንደቅ የተሰኘች ጋዜጣ ያነሳችላቸው 

የመጀመሪያ ትያቄ የምርጫና ቅርጫን ትርጉም የተመለከተ እና ከሰሞኑ ግርግር ጋር 

ተያይዞ ስልጣን የመሻታቸውን ጉዳይ በሚገባ የሚያጠይቅ  ነው፡፡ 

እርሳቸውም በሃገራችን ባህል በበዓላት ማህበረሰቡ በቡድን  ገዝቶት የሚከፋፈለውን የእርድ 

ሥርዓት መነሻ በማድረግ እና ከኢትዮጵያ የምርጫ ሂደት ጋር በማያያዝ ከቅርጫው 

ደንብና ሥርዓት ባፈነገጠ መልክ ወይም ደግሞ የህዝብ ድምጽ ልክ እንደ ቅርጫው 

መከፋፈል አለበት በሚል የስልጣን ጥማቸው መነሻነት ከላይ በተመለከተው የምርጫ 2002 

እና 97 ትዝታችን አግባብ ኢህአዴግ ሁሉንም ጠቅልሎ ይወስዳል የሚል ይዘት ያለው 

ምላሽ ሰጥተዋል፡፡  

ያም ሆኖ ግን ለአባባላቸው የሰጡት ትርጓሜ በራሱ የሰውየውን የሥልጣን ጥምና 

በመሰረቱም ከመድብለ ፓርቲ ጋር በሚቃረን አግባብ የእንከፋፈለው አባዜያቸው 

የተረጋገጠበት ነው፡፡ ምክንያቱ ደግሞ ይህ አስተሳሰባቸው አስቀድሞም የነበረና በመሰረቱ 

የምርጫን አስፈላጊነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባና ጸረ ዲሞክራሲያዊ አመላከከት በመሆኑ 

ነው፡፡ 

በህዝብ ስም ስለህዝብ ስለ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የሚናገር ሰው መልሶ ምርጫን 

ከቅርጫ ጋር ማያያዝ ተገቢነት የሌለው ከዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ጋር ፍጹም ሚጣረስ 

አስተሳሰብ ነው፡፡ እንከፋፈለው ብሎ ነገር አስቀድሞ የህዘብ ይሁንታ የሌለበትና የህዝብን 

ፈቃድ ያላገኘ ሥልጣን ነው የሚሆነው፡፡ እንከፋፈለው ከተባለ ደግሞ የምርጫ ሥርዓት 

አስቀድሞ ነገር የማያሻንና ልከ እንደደርጉ እዛው መደላደልና በአዋጅ ማስነገር ነው፡፡ ይህ 

ደግሞ ጸረ ዴሞክራሲያዊና ፍጹም አምባገናናዊነት ነው፡፡ስለሆነም ድምጽ ያለህዝቡ በጎ 

ፈቃድ ሲከፋፈል በተጫባጭ የምናውቀውና በቅርጫ መልክ የሚከፋፈለው ደርግ ነበርና 

ያለፈውን ሥርዓት ናፋቂ የሚባሉት እነ ዶ/ር መራረና ፕ/ር በየነ ለዚሁና ያለፈውን 

ሥርዓት ስለመናፈቃቸው ይኸው እነርሱ በመሰከሩትና ከላይ በተመለከተው የናፍቆት 

አመለካከታቸው ምክንያት ነው፡፡ 
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ዶ/ር መራራ በመጽሃፋቸው ላይ ‹‹ በአፍሪካ ሃገር የመንግስት ጥያቄ የአቅም ጥያቄ ነው›› 

ሲሉ ያሰፈሩትንም ነጥብ ትርጓሜ በተመለከተ ከጋዜጣው ለቀረበላቸው ጥያቄ የሰጡት 

መልስ  ልክ ከላይ በተመለከተው አግባብ ደርግን መናፈቃቸውን  እና የስልጣን ጥማቸው 

ሰማይ እንደነካ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ከሰሞኑ ግርግርም በመግለጫ ጋጋታ ለማትረፍ 

የሻቱትን የሚያመላክት ነው፡፡ 

ይኸውም በምርጫ የሚሳተፉት ወታደራዊ አቅም ስለሌላቸው መሆኑን የጠቀሱበት አግባብ 

ነው፡፡ ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እተጋለሁ የሚል ፓርቲና የፖለቲካ ድርጅት ሲጀመር 

ሥልጣን ለመያዝ የሚያስችለው ምርጫና ምርጫ እንጂ ሌላ ነገር እንደሌለ እና ሊኖርም 

እንደማይገባው ከሰመረቱ ከማመንና በተግባርም በዚሁ በመገለጥ መጀመር ግድ ይለዋል፡፡ 

ዶ/ር መራራ ግን ሥለ ዴሞክራሲ ያወራሉ እንጂ በተግባርና በተጨባጭ በትዘታችንም 

እንዳየነው ሆነ   ምርጫ 2007ን ታሳቢ አድረገው ለሠንደቅ በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ 

ከላይ በተመለከተው አግባብ ያረጋገጡልን መድረኩ ወታደራዊ አቅም ኖሮት ቢሆን ኖሮ 

በምርጫ የማይወዳደርና በአፈሙዝ ሥልጣን ለመያዝ የሚፈልግ መሆኑን ነው፡፡ 

 ይህን በሌላ አግባብ እንድናየው ካስፈለገን ደግሞ መንግስት የሚመራው በኢህአዴግ ነውና 

ወታደራዊ አቅሙን ተጠቅሞ ምርጫ እንኳንስ ምህዳር  ምናምን ወላ ሰፋ ጠበበ፤ 

ምርጫም የሚባል ሥርዓት ባያሰፍን እነ መድረክን ሊያንጫጫ ባልተገባ ነበር እንደማለት 

ይሆናል፡፡ ስለሆነም ወታደራዊ አቅም ቢኖረውም ስለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ባለው 

አቋምና ከላይ በተመለከቱ የአፈጣጠሩ ምክንያቶች ለመድበለ ፓርቲ ስርዓት እየተጋ 

መገኘቱ በአንጻሩ ደግሞ ሥልጣንን ከወታደራዊ አቅም አንጻር የሚተረጉሙት እነ ዶ/ር 

መራራ  የሰሞኑን ግርግር ስለ ጥምር መንግስት መሻታቸው የማይገርመንና ሚናቸው 

ከደርግ የከፋ እና የባሱ ሥለመሆናቸው መልሱን ከመነሻው እያገኘን ይመስላል፡፡ልክ 

እንደመራራ በ 97 የከሸፈው ብርሃኑ ነጋም በቡርቃ ዝምታ ጠባብ ብሄርተኝነትን በማራገብ 

ሃገር ሊያወድም ተነስቶ ባልተሳካለተር ተስፋዬ ገብረ አብ በኩል የአኖሌን ትራስ አራግፎ 

እንዲህ ብሎ  ለሰሞኑ ግርግር ቀጣይነት  የራሱን አዋጥቷል፡፡   

አባይ ፀሃዬ ስልጣኑን ከመለስ ዜናዊ ከተረከበ ወዲህ የመጀመሪያው ከባድ ፈተና 

ገጥሞታል። ከሰላሳ ቀናት በፊት ጀልዱ በተባለች ትንሽ መንደር ላይ የተለኮሰው ቁጣ እና 
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አመፅ መላ ኦሮሚያን አጥለቅልቆታል። ይህን ፅሁፍ ከማተሜ በፊትም አመፁ ከኦሮሚያ 

አልፎ ወደ ምእራብ ጎንደር የተስፋፋ ሲሆን፤ የወያኔ ቡድን የገጠመውን ፈተና በምን 

አይነት ዘዴ ማፈን እንደሚችል ሲመክር መሰንበቱም እውነት ነው። ይቻላቸው ይሆን? 

የሚቻልበትም ሆነ የማይቻልበት እድል አለ።ይህ አይነቱ ጥላቻን መሰረት ያደረገ የግርግር 

ፕሮፖጋንዳ በ97 እና 2007 ተሞክሮ የከሸፈ መሆኑን እያስታወስን። 

 ..... የወያኔ ስርአት ከሽፍታነት ጠባዩ እንዲላቀቅ ለማስገደድ ይህ የሰሞኑ ህዝባዊ አመፅ 

ሌላው እድልና ወርቃማ ጊዜ ነው። በርግጥ እንዳጀማመሩ በኦሮሞ ህዝብ መስዋእትነት 

ብቻ ወያኔ ከስልጣኑ ቢወገድ ለኢትዮጵያ በጎ አይሆንም።  የኦሮሞ ህዝብ ያለማንም 

ድጋፍ የከፈለውን ያህል ከፍሎ ለመብት ጥያቄው ምላሽ ሊያገኝ ይችላል። ሂደቱ በዚህ 

መንገድ ከተጠናቀቀ ከዚያ በሁዋላ ኢትዮጵያ እንደ አገር የመቆም እድሏ አጠያያቂ 

ይሆናል።ይህም የውጭ ሃይሎችን የጅብ በቀደደው ውሻነታቸውነ የሚያስመሰክር እንጂ 

ተቆርቋሪ አያሰኛቸውም። 

   

በርግጥ ጊዜው ደርሶአል። ‘ጊዜው የደረሰን አሳብ ማቆም አይቻልም።’ ይባላል። በአመፅ 

ላይ ያለውን የኦሮሞን ህዝብ ወይም በጥቅሉ የመብት ጥያቄ እያነሳ ያለውን ኢትዮጵያዊ 

ማፈንም ሆነ ገድሎ መጨረስ አይቻልም። ወያኔ ጊዜ በማራዘም፣ በማሰላቸት፣ ድብደባውን 

በማጠንከር፣ በገፍ በማሰር፣ ግድያውን በመጨመር አመፁን አዳክሞ የማቀዝቀዝን ስልት 

እየተጠቀመ ነው።አዛኝ ቂቤ አንጓች ይሏችኋል እንዲህ ነው ። 

  

“OLF 40 አመታት ታግሎ አንድ ወረዳ እንኳ አልያዘም” የሚለው የአንዳንድ ወገኖች 

ሽሙጥ እውነት አዘል ትረባ አልነበረም። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ልብና አእምሮን ከጨቋኙ 

ስርአት ነፃ እያወጣ በመጨረሻ ይህን ህብረ ትግል፤ ይህን ማመን የማይቻል ሰላማዊ አመፅ 

ለማየት አስችሎናል። ከአባዱላ እና ከባጫ ደበሌ በቀር የOPDO አባላት ልባቸው ውስጥ 

ከማንኛውም ኦሮሞ ያልተለየ ተመሳሳይ ጥያቄ አለ። መጫና ቱለማ ማህበር የለኮሰው 

ጥያቄ በቦታው አለ። የኦሮሞ ህዝብ ነባር ጥያቄዎች ገና ምላሽ አላገኙም። ከአሊ ቢራ 

እስከ ሃጫሉ ሁንዴሳ፣ ከመረራ ጉዲና እስከ ዱጋሳ በከኮ የኦሮሞ ህዝብ መንፈስ አንድ 

መሆኑ እየታየ ነው። እነ አቦማ ምትኩ፣ እነ መገርሳ በሪ፣ እነ አባጢቂ ኢንሰርሞ፣ እነ ዶሪ 
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በሪ ሃሞ፣ እነ ይገዙ በንቲ፣ እነ ጨጨብሳ፣ እነ ፋፋም ዶዮ፣ እነ ኢረና ቀጨሌ 

ህይወታቸውን የሰጡለት ትግል በመጨረሻ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶአል። እነ ባሮ ቱምሳ፣ እነ 

ማሞ መዘምር፣ የዚህ አመፅ መነሻ የሆነችው ጀልዱ ያፈራቻቸው እነ አለሙ ቂጤሳ 

ያነሱት ጥያቄ ዛሬ በሚሊዮኖች ተደግፎ ድምፃቸው እየተሰማ ነው። ማፈን አይቻልም። 

የመብት ጥያቄ ነው። የኦሮሞ ህዝብ በፖለቲካና በሃይማኖት ሳይለያይ በአንድ ድምፅ 

እየጠየቀ ያለውን የመብት ጥያቄ ማቃለል ለአካባቢያችን አደጋ አለው። ርግጥ ነው፤ 

የኦሮሞ ህዝብ ሲወለድ ጀምሮ አብሮት የመጣ መብቱን በጉልበቱ መንጭቆ የራሱ 

እስኪያደርገው ድረስ ማንም ቢሆን በችሮታ አይሰጠውም። የከፈለውን ያህል ከፍሎም 

መብትና ክብሩን ማስጠበቁ የማይቀር ነው። ኤርትራ የነፈገችውን ዴሞክራሲያዊ መብቶች 

እና ወዘተ የተሰኙ ስፍር ቁጥር የሌላቸው መብቶችን በኪሱ ይዞ እየዞረ እንዲህ ስለኦሮሞ 

መብት ሊያጫውተን የተሞከረውም በተመሳሳይ ስር እየሰደደ ያለው ጠባብ ብሄርተኝነቱ 

ስለተመቸው  ነው። 

 

የዘመናችን ኦሮሞ ወጣት አንዲት ጥይት ሳይተኩስ ምን ማድረግ እንደሚችል ልምድ እና 

እውቀት አጊኝቷል። ያገኘው ልምድና እውቀት ሃያል መሳሪያ ነው። አመያ ላይ የአግአዚን 

ሬጅመንት ከበው ያርበደበዱት ወጣት ፈረሰኞችን አይተናል። ቆርጦ በገነፈለ ህዝብ ፊት 

የታጠቀ ወታደር እንደ አሪቲ ጉዝጓዝ ከመሆን በቀር ሊያደርግ የሚችለው ነገር የለም። 

አኖሌ ዋቆ እንዳለው፣ የህዝብን የቁጣ አይኖች የመቋቋም አቅም ያለው ባለጠመንጃ የለም። 

በዚህ በሶስት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ የ71 ውድ ልጆቹን ህይወት ቢከፍልም 

ገዳዮቹ ላይ አፀፋዊ እርምጃ አልወሰደም። ስላልቻለ አይመስለኝም። ከገደሉበት በላይ 

መግደል እየቻለ እስካሁን ነፍስ አላጠፋም። መሞትን ያልፈራ መግደል እንደማይቸግረው 

ግልፅ ነው። እና በዚህ በሰሞኑ አመፅ ኦሮሞ ሲሞት እንጂ ሲገድል አልታየም። ይህ 

ታጋሽነት፣ ይህ ሰላማዊነት ወደ መራራ በቀልና ቁጣ ሊቀየር የሚችልበት እድል ግን 

አለ።እንዳይመስልህ።   

 

ብርሃኑ ነጋ እና ንአምን ዘለቀ ሲናገሩ የሰነበቱትን ተከታትያለሁ። ባርኔጣዬን 

አንስቼላቸዋለሁ። አርበኞች ግንቦት7 ከኦሮሞ ህዝብ ትግል ጎን ለመቆም ያሳየውን 

ቁርጠኛነት ማክበር እና ማወቅ የሚገባ ይመስለኛል። ኢሳት ቴሌቪዠን የኦሮሞን ህዝብ 
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አመፅና መስዋእትነት የራሱ ጉዳይ አድርጎ በመውሰዱ ሊመሰገን ይገባዋል። (አቤት አቤት 

እንዲህም አድርጎ ምስጋና አይተን አናውቅም)። ሰማያዊ ፓርቲና መኢአድ ታክቲካዊ 

ሳይሆን ስታራቴጂያዊ ርምጃ መውሰድ መቻል አለባቸው።(ይህን ነው አዋጊነት እና ለዚህች 

አገር ውድቀት ማራገብ የምንለው)  የኦሮሞን ህዝብ አመፅ ከልብ ደግፈው ማበር ከቻሉ 

ለአካባቢያችን መረጋጋት ጠቃሚ ውጤት ያመጣል። የተከፋፈለ ቤት ሲቆም አላየንም። 

በመጪው ዘመን በአንድ ጎጆም ሆነ በጉርብትና አብሮ መኖር የማይቀር ስለሆነ ስለነገ 

አጥብቆ ማሰብ ይገባል። በዚህ ወቅት ከኦሮሞ ህዝብ ጎን አለመቆም የኦሮሞ ህዝብ 

በኢትዮጵያዊነት ማእቀፍ ስር ለመኖር ያለውን ጥቂት ተስፋ መግደል መሆኑን 

የማይገነዘብ ፖለቲከኛ ኢትዮጵያን ወደ ገሃነመ እሳት ለመጨመር እንደተባበረ ማወቅ 

አለበት። የማንመኘው አደጋ ከደረሰ ችግሩ የእያንዳንዱን ዜጋ ጎጆ ሊያንኳኳ ይችላል። 

የኦሮሞ ህዝብ የመብት ጥያቄዎች በሌሎች ኢትዮጵያውያንም ሲነሱ የቆዩ ናቸው።  ወያኔ 

እንደ ኢሰፓ ስርአት ተግባራዊ ያማያደርገውን አዋጅ፣ ፖሊሲና ድንጋጌ ሲያረቅና 

ሲያፀድቅ የኖረ ቡድን እንደመሆኑ ስርአቱን የመቀየር ጥያቄ ትግራይን ጨምሮ የመላ 

ኢትዮጵያውያን ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል። (ስለ እኛ ጥያቄ እኛው ብንናገር እንጂ ሻቢያ 

እንዲናገርልን አንፈልግም ፤ አያምርበትምም። 

 

ሶስተኛ ሳምንቱን የያዘው የኦሮሞ ህዝብ አመፅ ከአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ጋር ብቻ 

የተያያዘ አይደለም። በርግጥ የአዲስ አበባን ማስተር ፕላን መቃወም የአመፁ ቀዳሚ 

መፈክር ነው። ተያያዥ ጥያቄዎችም ግን በኦሮሞ ህዝብ ተቃውሞ ውስጥ እየተደመጡ 

ነው። “የፖለቲካ እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይፈቱ!!” የሚለው ጥያቄም ዋና ነው። 

“በመሃመድ አላሙዲ ስም የሚካሄድ ዝርፊያ ያብቃ!!” ሌላው ጥያቄ ነው። የኦሮሞ ህዝብ 

ክልሉን ያለሞግዚት በራሱ ማስተዳደር ይፈልጋል። ይህም ቀዳሚ ጥያቄ ነው። 

Oromiyaan Haadursitu!! የሚል መፈክር መስማታችን ያለምክንያት አይደለም። 

ሲታፈንና ሲዳፈን ዘመናት ያስቆጠረው የመብት ጥያቄ ስርነቀል መፍትሄ ካላገኘ በጥገናዊ 

ለውጥ ጥያቄዎችን አፍኖ ማስቀረት የሚቻል አይደለም። የሚቻል የነበረበት ዘመን 

አልፎአል። እድሉም አምልጦአል። 
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ርግጥ ነው፤ የኦሮሞ ህዝብ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄዎች 

ናቸው። በቤኒሻንጉል እና በጋምቤላ ጭቆናና አፈና አለ። በደቡብ ኢትዮጵያም እንዲሁ 

ጭቆናውን እየተቃወመ የሚሰዋ ዜጋ አለ። በትግራይ ህወሃትን የሚቃወሙ አማፅያን አሉ። 

እየታገሉ እየተሰው ነው። የወልቃይትና የአርማጭሆ ሚሊሻ የወያኔን አፋኝ ስርአት 

በመቃወም ጠመንጃውን እንዳነገበ ሰልፍ ወጥቶአል። በሰራዊቱ ውስጥ ጭምር የአመፅ 

እንቅስቃሴዎች አሉ። በጥቅሉ ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ ህይወቱን እየከፈለላቸው ያሉ ጥያቄዎች 

የመላ ኢትዮጵያውያን ጥያቄዎች ናቸው። ተመስገን ደሳለኝ፣ እስክንድር ነጋ፣ አንዱአለም 

አራጌ፣ አንዳርጋቸው ፅጌ እና አብርሃ ደስታ ወደ ወያኔ ማጎሪያ የተወረወሩት መሰረታዊ 

የሆኑ የሰው ልጆች ዴሞክራሲያዊ እና ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ በመጠየቃቸው ነው። 

“የአመለካከት ልዩነት አንድን ዜጋ እንዲሞት ወይም እንዲታሰር ሊያደርገው አይገባም” 

በማለታቸው በእስር ቤት ተቆልፎባቸዋል። አሊያም በተለያየ መንገድ እንዲሞቱ 

ተደርገዋል። ደበላ ጣፋ የገብረጉራቻ ልጅ ነው። ከዩንቬርሲቲ ትምህርቱ ታፍኖ ከተወሰደ 

በሁዋላ፣ አስር አመታት ታስሮ፣ ከሁለት አመታት በፊት ተፈትቶ ነበር። መንፈሱ 

ባለመሰበሩና ተቃውሞውን በመቀጠሉ ገድለው ሬሳውን መንገድ ላይ ጣሉት። በኦነግ 

አባልነታቸው በደርግ ጊዜ ታስረው የነበሩት ኦቦ ሰኚ ዛሬም ቃሊቲ እስር ቤት ሲሆኑ፣ 

በጥቅሉ የእስር ቤት ህይወታቸው ወደ ሰላሳ አመታት ተጠግቶአል። በመላ ኦሮሚያ 

የተቀሰቀሰው አመፅ የአዲስ አበባን ማስተር ፕላን ከመቃወም በላይ የመረረ ብሶት አምቆ 

የያዘ ነው። ከአቅሙ በላይ ተለጥጦ ሲያበቃ የፈነዳ አመፅ ነው። ሞት ወይም የመብቶች 

መከበርን በምሬት የሚጠይቅ ህዝባዊ አመፅ ነው።  

 

መታወቅ ያለበት እውነት አለ። ገንፍሎ ያመፀው ህዝብ መንፈሱን አዳክሞ ለጨቋኙ 

ስርአት የመረጋጋት እድል ከሰጠ አንገቱን ለወያኔ የበቀል ካራ አዘጋጀ ማለት ነው። 

ስርአት እየተለዋወጠ ሲበዘበዝ የኖረው ህዝብ የሙሉ መብቶቹን መከበር እስከያረጋግጥ 

በፅናት ከመታገል የተሻለ አማራጭ የለውም። በዚህ ወቅት ማፈግፈግ መሞት ማለት ነው። 

ትግሉ በቅንጅትና በፅናት መቀጠል ከቻለ የሽግግር መንግስት ማቋቋም ያስፈልግ 

ይሆናል። ብሄራዊ የእርቅ ጥያቄ ወቅታዊ ሊሆን ይችላል።(በዚህች ሃገር ላይ በማወቅም 

ይሁን ባለማወቅ የሚፈጠሩ አንዳች የግርግር አጋጣሚዎችን ሻቢያ ከቡርቃ ዝምታ ጀምሮ 

እንዴት ለመጠቀም እንደሚሻ የሚያረጋግጥ ሁነኛ ማሳያ መሆኑንም ልብ እንበል።) 
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ይህ የሚያሳየን ሽፋናቸው ሁሉ ሃሳብን በነጻ የመግለጽ መብት እና ብሄራዊ እርቅ ያደረገ 

የአቋራጭ ስልጣን ፍለጋና ከትርምስ ስለማትረፍ የተሴረ ጠባብ ብሄርተኝነትን የአመጻው 

አስኳል ያደረገ የመሆኑን አንድና አንድ እውነት ነው።  ስለሆነም አማራጫቸውን አመጽና 

ፉከራ ማድረጋቸው የሚጠበቅና የኪራይ ሠብሳቢዎች መገለጫ እንጂ አዲስ ነገር 

አይደለም፡፡ በእነዚህ አመፀኞች ዙሪያ መንግስት የወሠደው አቋምና የሄደበት ሁሉ ህጋዊና 

ጤናማ መሆኑንም ማመላከት ተገቢና የአመፀኞቹን ጀርባ የሚያረጋጋጥ ነው፡፡ 

   


