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የ67ቱን እና የ97ቱን እስረኞች በ83ቱ ፈቺዎች 

ስሜነህ 06-02-16 

የዚህ ጽሁፍ መነሻ “ዲሞክራሲ፣ ሰብዓዊ መብትና ፍትህ  በ25 ዓመት” በሚል ርእስ አዲስ 

አድማስ ጋዜጣ የግንቦት 20ን 25ኛ አመት ክብረ በአል አስመልክቶ “የህግ ባለሙያዎች” 

ናቸው ሲል አስተያየታቸውን ያሰፈረላቸው ግለሰቦች የሰጧቸው ሂሶች ናቸው። ግንቦት 

20ን ከዴሞክራሲ፣  ሰብአዊ መብትና ፍትህ አንጻር ሂስ የሰነዘሩበት እነዚህ ግለሰቦች ዶ/ር 

ያእቆብ ሃይለማርያምና አቶ ተማም አባቡልጉ ናቸው። እነዚህ ሰዎች የህግ ባለሙያ 

ቢሆኑም የሰጧቸው ሂሶች በምንም መመዘኛ የህግ ባለሙያነታቸውን የሚያመላክት ሳይሆን 

የፖለቲከኛ ሊያውም የጽንፈኛ መሆኑ ይህን ጸሃፊ ለመጻፍ ካነሳሳው አቢይ ምክንያት 

የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጋዜጣው በራሱ የፖለቲከኛ አስተያየት መሆኑ እና 

እርሱም ያቀረበላቸው ጥያቄ ፖለቲካ ሆኖ ሳለ የህግ ባለሙያዎች አስተያየት ማለቱ ነው። 

ዋናውና አቢይ የሆነኝ መነሻ ግን እነዚህና የህግ ባለሙያነታቸውን ሽፋን አደርገው ግንቦት 

20ን ለማሄስ የሞከሩት ሰዎች ስለሙግታቸው  ሁነኛ ማሳያ  አድርገው የጠቃቀሷቸው 

ነጥቦች ሁለቱም በየግላቸው ገብተውበት ከነበረው ጦስና ይልቁንም የስርአቱን ህጋዊነት 

ከሚያጠይቀው ህጋዊ ኪሳራቸው ጋር የተያያዙትን መሆኑ ነው። እኒህ የመነሻ ምክንያቶች 

በራሳቸው ግንቦት 20 ላይ በግለሰቦቹ የተሰጡ ሂሶችን የመከኑ ስለመሆናቸው 

ቢያረጋግጡም የሂሶቹን መምከን ሃያሲያኖቹ ከሰጧቸው እይታዎች በመነሳት ማረጋገጥና 

እውነታውን ማጥራት፤ የእነርሱንም ከግንቦት 20 በስተጀርባ ያሉ ማንነቶች በልማት ጎዳና 

ላይ ለሚገኘው ዜጋ ግልጽ ማድረግ በዚህ ጸሃፊው ዘንድ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። 

ግንቦት 20ን ከላይ በተመለከተው ርእስ በህግ ባለሙያ ሽፋን ያብጠለጠሉልን ግለሰቦች 

መነሻና አስቀድሞም የህግ ባለሙያነታቸውን ሳይሆን ጽንፈኝነታቸውን የሚያጠይቁ የሂስ 

መነሻዎች ናቸው ሲል ጸሃፊው የተናገረላቸውና በጋዜጣው የህግ ባለሙያ ናቸው ሲል 

ጠቅሷልና በህግ አመክንዮ እንዲቃኙ የቀረቡት አጀንዳዎች፦ 

ባለፉት 25 ዓመታት ከምርጫ ጋር ተያይዞ፣ ከተቃውሞ ሰልፍና ውጤታቸው፣ ከፕሬስ 
ነፃነትና ከጋዜጠኞች ስደት እና እስራት፣ ከብሄር ጎሳው ጥቃት እና ከመሳሰሉት 
ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊና ሰብአዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ በርካታ አሉታዊ ሪፖርቶች 
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በአለማቀፍ ተቋማት ቀርበዋል፡፡ መንግስት በበኩሉ የሚወጡትን ሪፖርቶች በሙሉ 
እንደማይቀበላቸው እየተከታተለ ይፋ ሲያደርግ ከርሟል፡፡ 

የሚለውን መነሻ መሰረት አድርጎ የህግ ባለሙያዎችን በዲሞክራሲ፣ በሰብአዊ መብትና 

በፍትህ ላይ ባለፉት 25 ዓመታት ሀገሪቱ ምን ያህል ተራምዳለች? በሚል ማእቀፍ የተቃኘ 

ነው። 

ስለሆነም ይህንኑ መነሻ አድርገው የህግ ባለሙያ የተባሉት ግለሰቦች ስለሙግታቸው 

ካነሷቸው መዘርዝሮችና ማሳያዎች ወሳኝና ስለሙግታችን ተገቢ የሆኑትን መጀመሪያ 

በግርድፉ መመልከት ተገቢነት ይኖረዋል። 

በሀገራችን አንዳንድ ባለስልጣናት ለሰሯቸው ወንጀሎች ተጠያቂ አልሆኑም፡፡ በኢህአዴግ 
ዘመን ከተቃዋሚዎቹ በስተቀር ከኢህአዴግ ሰዎች ለሰሯቸው ወንጀሎች ተጠያቂ የሆነ 
የለም፡፡  

የሚለው ሂስ ከዶ/ር ያእቆብ የተሰነዘረ ሲሆን ስለሂሱም 3 አቢይ ማሳያዎች አሉኝ ሲሉ 

(በጸሃፊው ዘንዳ ደግሞ ማሳያዎቹ የሰዎቹን የግል ጦስና ህጋዊ ኪሳራ የሚያጠይቁ እንጂ 

ህጋዊ አስረጂዎች ሊሆኑ አይችሉም ተብሎ አስቀድሞ እንደጽሁፍ መነሻ ተጠቁመው 

የነበሩት) የጠቀሷቸውም እኒህ ናቸው፦ 

አንደኛው፤ በ1997 ዓ.ም 300 ሰላማዊ ሰልፈኞች በፀጥታ ኃይሎች መገደላቸውን መንግስት 

አምኗል፡፡ እነዚህ የፀጥታ ኃይሎች ለፈፀሙት ድርጊት አቶ መለስ ተጠያቂ ሲሆኑ 

አላየንም፡፡ የሚል ሲሆን፦ 

ኢህአዴግ ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረበት ጊዜ አንስቶ ምናልባትም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ 
ኢትዮጵያውያን በጎሳቸው ወይም በቋንቋቸው ምክንያት ለዘመናት ከኖሩበት አካባቢ 
ተፈናቅለው ለከፍተኛ እንግልትና ስቃይ ተዳርገዋል፡፡ ቤኒሻንጉል ጉራፈርዳን በምሳሌነት 
መጥቀስ ይቻላል፡፡ ከነዚህ አካባቢዎች የተፈናቀሉት በአብዛኛው አማርኛ ተናጋሪዎች 
መውደቂያ አጥተው ተንገላተዋል፡፡ አንድን ሰው በዘሩ፣ በሃይማኖቱ፣ በጎሳው ምክንያት 
ከኖረበት ቦታ ማፈናቀል አለማቀፍ ወንጀል ነው፡፡  

የሚለው ደግሞ በሁለተኝነት የቀረበ ማሳያ ነው። 

በሦስተኛ ደረጃ ስለግንቦት 20 የቀረበው “ህጋዊ” ማሳያ ደግሞ በቅርቡ ወደ 400 የሚጠጉ 

የኦሮሞ ሰላማዊ ወጣቶች ህይወት መጥፋት ተዘግቧል፡፡ የሚልና ለዚህ ተጠያቂ የሆነ አካል 

የለም፡፡ መንግስት ለወንጀሉ ሳይሆን ለድርጊቱ ኃላፊነት ወስዷል፡፡ ለተፈፀመ ድርጊት 
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ይቅርታን በመጠየቅ ወንጀል አይታለፍም፡፡ መንግስት ከተጠያቂነት አሁንም አይድንም፡፡ 

የሚል ሲሆን ስለዚህ ዲሞክራሲ በሌለበት፣ በአንድ ፓርቲ አምባገነንነት በሚተዳደር ሀገር 

ነፃ ፍርድ ቤት ሊኖር አይችልም፡፡ እስካሁንም ህብረተሰቡ የሚያምነው ነፃ የፍትህ ስርአት 

አልተገነባም፡፡ ፕሬስን በተመለከተ በአንዲት ቃል ልጠቅልለው፡፡ በኛ ዘመን የትግሉና 

የለውጡ ጀግኖች፣ ተማሪዎች ነበሩ አሁን ግን ጋዜጠኞች ናቸው ፡፡  

በሚል ሂሱ ተጠቅልሏል።  

ወደ ሁለተኛው ሃያሲ አቶ ተማም  ስናመራ፦  

የፍትህ ሥርአቱ ተመስርቷል ወይ ብለን ስንጠይቅ፣ ለኔ ገና አልተመሰረተም፡፡ የፍትህ 
ስርአት ማለት የፖሊስ፣ የፍ/ቤት፣ የአቃቤ ህግና ከነዚህ ጋር ተያያዥ ነው፡፡ የፍትህ 
ስርአት ተመስርቷል ብለን ስናስብ፣ እነዚህ ተቋማት መኖራቸውን ብቻ ካሰብን ስህተት 
ነው፡፡ ድሮም ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ እነዚህ ተቋማት ነበሩ፡፡ ፖሊስም ሆነ ፍርድ ቤት 
ድሮም ነበሩ፡፡ አሁን ማየት ያለብን ከዲሞክራሲ መስፈንና ከህግ የበላይነት አንፃር ነው፡፡ 
በእነዚህ የፍትህ ተቋማት የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዴት እየተከበሩ 
ነው? የሚለው ነው መታየት ያለበት፡፡ የፍትህ ስርአቱ ተቋቁሟል ወይ? ስንል፣ ከነዚህ 
አንፃር ከነጭራሹ አልተቋቋመም፤ የለም፡፡ 

 [. . .] ነባሩን ከማስቀጠል በዘለለ አዲስ የፍትህ ስርአት አልተቋቋመም፡፡ የዲሞክራሲ 
መሰረት የሆነው መድበለ ፓርቲ የሚባለውም በተግባር የለም፡፡ ኢህአዴግ መንግስት ሲሆን 
ኢትዮጵያን በዘር ነው የከፋፈላት፡፡ ክልሎቹ በዚህ መንገድ ተሰርተው ካበቁ በኋላ ነው 
ክልሎቹን ሊያስተዳድሩለት የሚችሉ የብሄር ፓርቲዎችን ያዋቀረው፡፡ የዚህ መሃንዲስ 
ደግሞ ህወኃት ነው፡፡ ከዚያ በኋላ የመጡ ፓርቲዎች አጃቢዎች ናቸው፡፡ በእኔ ግንዛቤ 
መድበለ ፓርቲ በኢትዮጵያ እስከ ዛሬ አልተቋቋመም፡፡ የፍትህ ስርአቱም ድሮ ከነበሩት 
አልተለየም፡፡ ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ፣ ገለልተኛ ፍርድ ቤት በሌሉበት መድበለ ፓርቲ 
ስርአት ሊኖር አይችልም፡፡ የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት በሌለበት ስለ ዲሞክራሲ ማውራት 
አይቻልም፡፡ ኢህአዴግ ከህብረ ብሄራዊ ፓርቲዎች ይልቅ የዘር ፓርቲዎች ነው 
የሚፈልገው፡፡ የመድበለ ፓርቲ ስርአት በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን አልተፈጠረም፡፡ [. . 
.] የሰብአዊ መብት ጉዳይን ካየን፣ ጥሰቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰበት ነው፡፡ ደርግ በግልፅ 
ይገድላል፣ ያስራል፡፡ አሁን ደግሞ ፍርድ ቤት እንደ ሽፋን ያገለግላል፡፡ በእስር ወቅትም 
ሰላም የለም፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ ስርአቱን የነካ ሰው ከሁሉም አቅጣጫ ዱላ 
ይበዛበታል፡፡ መጠጊያ የለውም፡፡ ፖሊሱ ይጣላዋል፤ አቃቤ ህግ ይጣላዋል፤ ሁሉም 
ይጣላዋል፡፡ የአባት ገዳይ ተደርጎ ነው የሚታየው፡፡ 

ለሂሱ የቀረቡት ማሳያዎች የበዙ ቢሆኑም ስለአጀንዳችን ግን እኒህ በቂ ይሆናሉ። 

በመግቢያዬ   አካባቢ ስለሙግታችን ግና ከመነሻው የሃያሲዎቹን መክሸፍ ያመላክታሉ 
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ያልኳቸው ቁም ነገሮች አሁን ግልጽ የሆኑ ይመስላሉ ። በጥቂቶቹ ላይ አጽንኦት 

ለመስጥት ቢያስፈልግ፦ 

እኒህ ሃያሲያን ለጋዜጣው የሰጡት አስተያየት እንደህግ ባለሙያ ሆኖ ሳለ ያነሷቸውና ከላይ 

በግርድፉ የተመለከቱት ሁሉ የፖለቲከኛና ሊያውም ሃገር ተኮር ለሆነው ጥያቄ ግለኝነት 

በስፋት የተንጸባረቀበት የጽንፈኛ አስተያየት መሆኑ የመጀመሪያው እና ስለሙግታችን 

ሊሰመርበት የሚገባው ነጥብ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አስቀድሞ እነርሱ በህግ ባለሙያ 

ሽፋን ፖለቲካ ውስጥ ተዘፍቀዋልና የጋዜጠኝነትን ሚና ታጋይነት ሲያደርጉ እና 

ሲያንቆለጳጵሱ ከላይ በግርድፉ ከተመለከተው አስተያየታቸው መመልከታችን ነው። 

ፕሬሱም በራሱ ከላይ በተመለከተው አግባብ ግንቦት ሃያን በህግ ባለሙያዎች እይታ አለን 

እንጂ የፖለቲከኞች ስለመሆኑ የሚያሳብቀው ነጥብ ነው። የትም ሳንርቅ እነዚህና የህግ 

ባለሙያ ተብለው ለቀረቡት ግለሰቦች አስተያየት ልክ እንደግለሰብ የተለየ እና የህግ 

ባለሙያ የሆነ ተቃራኒ እይታ ያለውን ባለሙያ ስንጠብቅ ምንም እንኳ ግለሰቡ የህግ 

ባለሙያ ቢሆኑም ተቋምን  ወክለው፤ ይልቁንም ከላይ የተመለከቱት ተሟጋቾች ነጻ 

አይደለም ያሉትን ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት በተሟጋችነት ማቅረቡ ሚዛናዊ 

በማስመሰል ግን ደግሞ ተአማኒነቱን ጥያቄ ውስጥ በማስገባት የህግ ባለሙያ ያላቸውን 

ግለሰቦችና ሂስ በአሸናፊነት በማውጣት ለተሰጠው የታጋይነት ካባ  የተሰጠው የከሰረ 

ሽልማትም ስለሙግታችን አጽንኦት ሊሰጠው ይገባል። 

ስለሆነም ሃያሲያኖቹን ለመሞገት የቀረቡት አቶ በሪሁ ተ/ብርሃን የፌደራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 

ም/ፕሬዚዳንት ከላይ በተመለከተው አመክንዮ አንባብያንን ጥርጣሬ ላይ መጣሉ የሚጠበቅ 

መሆኑ ታሳቢ ተደርጎ ልክ እንደ አንድ ግለሰብ ሃያሲያኖቹ ለሰነዘሯቸው ከላይ የተመለከቱ 

አጀንዳዎች በሁነኛ አስረጂዎች የተደገፉትን እይታዎች በመሟገቻነት ስንመለከት 

የሃያሲያኑን ቅድሚያ የመከራከሪያ ነጥብና እራሳቸውም ዋነኛ ተዋናይ የነበሩበትን ምርጫ 

97 በመጀመሪያው መስመር ላይ እናገኛለን።  

ከላይ የተመለከቱት እና በህግ ባለሙያ ሽፋን የ83ቱ ሃያሲ ሆነው የቀረቡት ዶ/ር ያእቆብ 

በተቃውሞው ዘርፍ ዋነኛ ፖለቲከኛና ግንባር ቀደም መሪ ሆነው የተሰለፉበትን ስብስብ 

በስተኋላ ከነበሩት ተጨባጭ ሁኔታዎች፣ ገጠመኞች እና የፖለቲካ ጥናታዊ ወረቀቶች 

አንጻር ስናሄስ ነገሩ እርሳቸው ከላይ ባሄሱበት መንገድ ሳይሆን እንዲህ ነበር። 
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ተቃዋሚዎች በማንኛውም አማራጭ 83 ወለድ የሆነውን የልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርአት  

ግስጋሴ ለመግታትና ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድ ምርጫ 97ን የሞት ሽረት ትግል 

የሚያደርጉበት መድረክ እንደሚሆን አስልተው መንቀሳቀሳቸው ከትርምሳቸው በኋላ የወጣ 

ገመናቸው መሆኑና፤  11 አመታት በሙሉ በዚሁ በከሰረ ፖለቲካ ታስረው ለመፈታት 

ሳያሻቸው እንደማጣቀሻ ሲያቀርቡት ያለማፈራቸን የሚያመላክተው የመጀመሪያው እና 

ስለሙግታችን መጠቀስ የሚገባው ነጥብ ነው፡፡ ስለዚህም ውጥናቸው ሕገ-መንግስታዊውን 

ስርዓት አጥብቀው የሚጠሉት አክራሪ ፅንፈኞች በተለያየ ምክንያት ከስርዓቱ ጋር 

የተቃቃረውን በሙሉ ከጎናቸው ለማሰለፍ መንቀሳቀሳቸውም ነጻ አይደለም የሚሉት ፍርድ 

ቤት የእምነት ክህደት ቃላቸውን ተቀብሎ ያረጋገጠውና በኋላም አምነው በመጸጸት የ83ቱ 

ትሩፋት በሆነው የይቅርታ ስርአት የተፈቱ  መሆኑን አልሰሜን ግባ በለው ይሉት አይነት 

ተቃራኒ ሆነው የአደባባዩን እውነት ክደው ማሄሳቸውም ነው ሙግቱ የህግ ተጠየቅ ላይ 

የተመሰረተ ሳይሆን የከሰረ ፖለቲካን መሰረት ያደረገ ነው እንድል ያስደፈረኝ፡፡ በወቅቱ 

ከ97ቱ ህልመኞች ጋር የ67ቱ እስረኞች ተቧድነው በብሄር ብሄረሰቦች መብት መከበር ላይ 

የተመሰረተው ፌዴራላዊ የፖለቲካ ስርዓት ኢትዮጵያን የሚያጠፋና እያጠፋ ያለ ነው 

ብለው የሚያምኑት ፅንፍ የወጣ የትምክህት አመለካከት ያላቸው ወገኖች በአንድ በኩል፤ 

አገሪቱን ለመበታተንና በየብሄራቸው የጠባብ ቡድናቸውን ለማረጋገጥ ከተቻለ በሀገር አቀፍ 

ደረጃም አምባገነንነታቸውን ለመጫን የሚያልሙ ጠባቦች በሌላ በኩል ለመጨረሻው 

ፍልሚያ ተሰልፈው የነበረ መሆኑንም ለማይረሳ የዚህ ዘመን ትውልድ ምርጫ 97ን ስለ 83 

ክስረት ሳይሆን ትርፋማነት እንዲያወሳ የሚያስችል መሆኑንም መዘንጋት ተጨማሪ 

ኪሳራና የ97 ልክፍት ነው፡፡  

የ83ቱ ትሩፋት የሆነው የ93ቱ ተሃድሶ በየደረጃው ያንጠባጠባቸውና በተለያየ ምክንያት 

ከስርአቱ ጋር ሲሰሩ ቆይተው መንገድ ላይ የቀሩትና ተገፍተው የወጡትም የዚሁ ጎራ 

አጃቢ ሆነው የተቀላቀሉ የመሆኑ የጥናት ግኝት ነው፡፡ እንደዚህ እያለ የስብስቡን ቁጥር 

ያሰፋው የተቃዋሚ ጎራ እጅጉን ነፃ በሆነው ዴሞክራሲያዊ የምርጫ መድረክ ሕገ-

ወጥነትንና ሕጋዊነትን ያደባለቀ ቅስቀሳውን በሰፊው ተያይዞት የነበረ መሆኑንም አስረጅ 

ፍለጋ ሳንባዝን እነ ዶ/ር ያእቆብ የተሰለፉበትን ስብስብ ሲመሩ የነበሩ ሃይሎች በ83ቱ 

ትሩፋት ከተፈቱ ኋላ ከጻፏቸው መጻህፍቶች እና ወደ ሸገር ኤፍ ኤም የጫወታ እንግዳ 

አርካኢቭ ገብተው የፕ/ር መስፍን ወልደማርያምን ቃለ መጠይቅ በማዳመጥ በርካታ 
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የእሾህን በሾህ ማረጋገጫዎች ያገኛሉ፡፡ 97ን ከሰላማዊ ሰልፈኞችም አኳያ በማውሳት 83 

ላይ ሂስ መቅረቡ ከላይ ተመልክቷልና 83ን በ97ቱ ህብረተሰብ ማሄስ እዚህ ጋር ተገቢና 

ክርክሩን ለሚመዝነው ህዝብ ጠቃሚ ይሆናል። 

የሕዝቡን ሁኔታ ስንመለከት ደግሞ በአዲሱ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት መብትና ጥቅሙ 

የተጠበቀለት ምልአተ ህዝብ እንዳለ ሆኖ በየህብረተሰብ ክፍሉ የየራሱ ቅሬታና ብሶት 

የነበረውም ብዙ እንደነበር በነ ዶ/ር ያእቆብ ስብስቦች ዶሴ እና ምርጫ 97ን የተመለከቱ  

የጥናት ወረቀቶች ሁሉ ያለልዩነት የከተቡት እውነታ ነው። ጥናቶቹ ለዚህ 

ድምዳሜያቸውም በአስረጂነት ካሰፈሯቸው ነጥቦች መካከል በከተማ ወጣቶች ሲበዛና 

በሌላውም ማህበረሰብ ዘንድ  በኢህአዴግ ላይ ተስፋ የመቁረጥ አዝማሚያ መታየቱን 

የተመለከተው የመጀመሪያው ነው፡፡ “ኢህአዴግ ለገጠሩ እንጂ ለከተማው ቁብ የለውም” 

የሚል አስተሳሰብ በከተሞች ጎልቶ መታየት የጀመረው በዚያው በ97ቱ እስረኞች 

የተንሻፈፈ ቅስቀሳና በስርአቱ እውነት እንኳ ቢሆን የህብረተሰቡን ብሶት ያላሰላ ደካማ 

የቅስቀሳ ዘዬ መሆኑንም ጥናቶችን ሳናጣቅስ የምናስታውሰው እና ከ18 በላይ የነበርነው 

ቀርቶ በ15 እድሜ ላይ የነበሩት ሁሉ እንደማይዘነጉት አያጠራጥርም፡፡ የትምክህትና 

የጥበት ኃይሎች መናኸሪያ ሆኖ የቆየው የትምህርት ስርዓት እና የትምህርት ቤት አካባቢ 

ወጣቱን እንኳን በችግሮች ትንታኔ አፈታት ላይ በባለቤትነት ስሜት እንዲሳተፍ ማድረግ 

ቀርቶ ወደ ተንጋደደ አቅጣጫ እንዲያመራ ሲገፋ የነበረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የብሶተኝነት 

ስሜቱ እንዲባባስ የማድረጉን እውነታ በኋላ የነዶ/ር ያእቆብ ስብስብም፣ ይልቁንም የወቅቱ 

ማንዴላ የበኋላው ስማቸው ለተንሸራታቹ ሞባይል በተለዋጭነት የተሰጠው አቶ ልደቱ 

አያሌው ባዘጋጁት “አሉባልታ” መጽሃፋቸው ላይ ቁልጭ ብሎ ታገኙታላችሁ፡፡   

ወደእነዶክተር ያእቆብ እንመለስ፤ የነዶ/ር ያእቆብ ስብስብ ብሶት መቀስቀስ፣ ስሜት 

ማጋጋል እና ሕዝብን ለሁከትና ለብጥብጥ ማነሳሳት የሆነ የምርጫ ቅስቀሳ ውስጥ 

መግባታቸው ይልቁንም ውዥንብር መንዛት፣ የመንግስት ህልውና ጥርጣሬ ላይ እንዲወድቅ 

የሚጋብዙ ሕገ-ወጥ ተግባራትን መፈፀም፣ የዘረኝነት ጉትጎታዎች ወዘተ በምርጫ ቅስቀሳ 

ሽፋን ማከናወናቸው የሚጠበቅና ስለዚህም ህገመንግስታዊ ስርአቱን የማስከበር ስልጣን 

የተሰጠው አካል ተመጣጣኝ እርምጃ መውሰዱ የሚጠበቅ የተጠየቅ ጉዳይ እንጂ 83ን 

ለማኮሰስ አስረጅ ሆኖ የሚጠቀስ አልነበረም፡፡ 
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በአናቱም የ83ቱን ስርዓት ለመናድ በአንድ ግንባር የተሰለፉት ተቃራኒ ኃይሎች ተቃርኖና 

እሳትና ጭድነትም በእነዚሁ ተከታይ ጊዜያት ታይቶ የነበረ መሆኑን በአይኑ በግንባሩ ላየ 

ህብረተሰብ እንዲህ አይነት መከራከሪያዎች ይዞ 11 አመታት ማንጎላጀት ያው የከሰረ እና 

የዛገ ፖለቲካ ውጤት ነው፡፡ የፅንፈኛው ተቃዋሚ ጎራ እርስ በርስ መወነጃጀልና መባላት 

በተመሳሳይ መስመር በተሰለፉት ውስጥም ጭምር መከሰቱን፤ የትምክህትና የጥበት 

ኃይሉም መፋለም ብቻ ሳይሆን በትምክህት ጎራ ስር ተሰብስበው የነበሩ የተለያዩ 

ቡድኖችና ግለሰቦች በማያባራ ሽኩቻና ትርምስ ውስጥ ገብተው ብዙ የተወራለት 

ቅንጅታቸው እንደ ገል መፈራረሱን ለምናስታውሰው ሁሉ በ83ቱ ነጻ የወጣ የመሰለን ሁሉ 

ዛሬም ከ97ቱ እስር እንዳልተላቀቀ የሚያረጋግጥልን መከራከሪያ ይሆናል፡፡   

ከላይ የቀረቡት ሂሶችና ተከራካሪዎች በዴሞክራሲ ሰብአዊ መትና ፍትህ ረገድ ያለፉት 25 

አመታት ባዶ ስለመሆናቸው እና ለዚህም ምርጫ 97፤ የፍትህ ተቋማት ነጻ አለመሆን 

ሲከፋም የሉም በሚል የተጠቀለለ እና ከዘር ሃይማኖትና ጎሳ ጋር ተያይዘው የቀረቡ 

ፌደራላዊ ስርአትን የተመለከቱ ስለመሆናቸው መጀመሪያ አስታውሰን በነዚሁ ጉዳዮች ላይ 

ያለፉትን 25 አመታት እና የሃያሲያኖቹን ጀርባ ስናይ እውነታው ከላይ የተመለከተው 

የምርጫ 97 ወግና  ተከታዩ እና 83ቱን ከደርጉ 67 ጋር የሚያንሰላስልልን  ይሆናል። 

በአገራችን ዴሞክራሲ በትግል እውን ከሆነ በኋላ የዜጎችና የማህበረሰቦች መብቶች 

ሳይነጣጠሉ ተከብረዋል፡፡ ገና ደርግ በወደቀ ማግስት የአንድ ወር ሥልጣን ይዞ ከቆየው 

የኢህአዴግ ጊዜያዊ መንግስት ጀምሮ የተሟላ ትኩረት የተሰጣቸው የዴሞክራሲ መብቶች፣ 

መጀመሪያ በቻርተሩ ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ በህገ መንግስቱ ሙሉ በሙሉ መከበራቸውን 

መካድ በጸሃይ መግቢያና መውጫ ላይ ልዩነት መፍጠር ነው፡፡ በዚህም በአገራችን የሰውን 

ልጅና የማህበረሰቦችን መብት በማወቅና በማክበር ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲ መስፈኑን 

ለመመስከር  በብዝሃነት ላይ የተመሰረተችውን አዲሲቷን ኢትዮጵያ የሚያውቃት ሁሉ 

የሚገነዘበውና የህግ ባለሙያ ድጋፍ የማያስፈልገው ይሆናል፡፡ ከግለሰብ እስከ ቡድን 

መብት ድረስ ያሉ መብቶች እውቅና ተሰጥቷቸው የህግ ጥበቃ ተደርጎላቸዋል፡፡ በህገ 

መንግስታችን ሃሳብን የመግለፅ፣ የመቃወምም ሆነ የመደገፍ፣ የመደራጀት፣ ከቦታ ቦታ 

የመንቀሳቀስ፣ በህይወት የመኖር፣ ከአካላዊ ጉዳት የመጠበቅ ወዘተ . . .  ግለሰባዊ 

መብቶች መከበራቸውን ለማሄስም ከምርጫ 97 በኋላ የነዶ/ር ያእቆብን ጨምሮ በህግ 

ባለሙያ ሽፋን ከአክራሪነት ጋር የቆረቡት ሁሉ በጻፏቸውና እየጻፉ በሚገኙት ይልቁንም 
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ስለዚህ አጀንዳችን ምክንያት የሆነን ግንቦት 20 ላይ የተወረወረው ዱላ ሁነኛ አስረጅ 

ነው፡፡ በቡድን መልክ የሚገለፁ ማህበረሰቦችም የተሟላ እኩልነት ተጎናፅፈዋል፡፡ ብሄር 

ብሄረሰቦች፣ ሃይማኖቶች፣ ሴቶች፣ ሠራተኞች፣ ህፃናት፣ አካል ጉዳተኞችና የመሳሰሉ 

ማህበረሰቦች  የቡድን መብቶቻቸውን ተጎናፅፈዋል፡፡ በአገሪቱ ሉዓላዊ ስልጣን የህዝብ 

እንደሆነ ተረጋግጦ የመንግስት ስልጣን ከህዝብ ነፃ ድምፅ እንዲመነጭ ተደርጓል፡፡ ባለፉት 

ሃያ አምስት ዓመታት አስራ ስምንት ዓመት የሞላቸውን ዜጎች በንብረት፣ በብሄር፣ 

በሃይማኖትም ሆነ በፆታ ምክንያት በማያገልል ዴሞክራሲያዊ የምርጫ ስርዓት በመመራት 

አምስት አገራዊና ክልላዊ፣ እንዲሁም አምስት የአካባቢና የማሟያ ምርጫዎች መካሄዳቸው 

ስልጣን ከህዝብ ነፃና ሉዐላዊ ድምፅ የሚፈልቅ እንደሆነ አረጋግጧል፡፡ በአገሪቱ ለዘመናት 

በተማከለ አኳኋን የተገነባው አሃዳዊ መንግስት ፈርሶ ያልተማከለ ፌዴራላዊ አስተዳደር 

የተገነባው ባለፉት ሃያ አምስት ዓመታት ነው፡፡  

ኢትዮጵያ በቀጣይነት ህልውናዋ ተረጋግጦ ልትቀጥል የምትችለው ዜጎቿንና ህዝቦቿን 

አክብራ ስትይዝ ብቻ እንደሆነ በማመን ተግባራዊ የተደረገው ዴሞክራሲ አገሪቱን ለፅኑ 

ህዝባዊ አንድነት አብቅቷታል፡፡ በሃይማኖትም ሆነ በብሔር፣ በፆታም ሆነ በሌላ መልክ 

የሚካሄዱ ጭቆናዎች የተወገዱበት ፅኑ መሰረት ተጥሏል፡፡ በእነዚህ መስኮች የሚታዩ 

ቅሪት አስተሳሰቦች የሉም ባይባልም፣ እንደገናም ከኪራይ ሰብሳቢነት መስፋፋት ጋር 

ተያይዞ ችግሮቹ እየተበራከቱ መሄዳቸው እውን ቢሆንም፣ ባለፉት ሃያ አምስት ዓመታት 

ኢትዮጵያ ውስጥ የተተከለው ዴሞክራሲ አገሪቱን የእኩልነትና የዴሞክራሲያዊ አንድነት 

አገር እንድትሆን ከማድረግ ያልገታት መሆኑን ተቋማቱን የተጠራጠሩትና በህግ ባለሙያ 

ሽፋን የገቡበትን የአክራሪነት ማጥ በ83ቱ ሊያወራርዱ የሞከሩት ሃያሲም እንዲገነዘቡ 

ያሻል፡፡  

በ83 ማግስት፤ በ97 ዋዜማና ማግስት በሀገሪቱ እንደ አሸን ከፈሉት የግል ጋዜጦችና 

መፅሄቶች አብዛኛዎቹ የደርግ የፕሮፖጋንዳ ሰራተኞች በነበሩ የኢሰፓ አባላትና ወታደራዊ 

መኮንኖች ባለቤትነት ያለበለዚያም በትምክህት ኃይሎች ቀጥታ ፋይናንስ የሚደረጉ የነበሩ 

መሆናቸውንም የምናስታውሰው ዜጎች ከነችግራችን እንዲህ አይነት ቢወርዱም 

ዴሞክራሲያዊ ስርአቱ የፈጠረላቸው እድል መሆኑን ተቀብለንና አክብረን በዴሞክራሲያዊ 

መንገድ ልንሞግታቸውና ልናጋልጣቸው ይገባል፡፡    


