
 1 

 

 
ከጥፋተኞች ጋር በዴሪያ ያበደ 

 
 

ገሇታው ከሣር ቤት 
 
ተሰባስበው አየኋቸው፡፡ የመሰባሰባቸው ምክንያቱ ምን ተገኝቶ ይሆን? ጊዜው 
የአዱስ ዓመት ዋዜማ ነበርና ሇመሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ የመሌካም ምኞት 
መግሇጫ መሌዕክት ሉያስተሊሌፉ ይሆን? ብሊችሁ ትገምቱ ይሆናሌ፡፡ ምን 
በወጣቸው./  
 
የተሻሇ አማራጭ አቅርበው በቀዴሞው የስህተት ጉዟቸው መፀፀታቸውን በመግሇጽ 
በይፋ ይቅርታ ሇመጠየቅ ሳይወስኑ አይቀርም ብሊችሁ ትገምቱም ይሆናሌ፡፡ 
አሇመዯባቸውም - እነሱም አያዯርጉትም፡፡ ታዱያ የመሰባሰባቸው ሚስጥር ምን 
አዱስ ነገር ሉነግሩን ይሆን? 
 
የመዴረክ ከፍተኛ አመራር አባሊት ተሰባስበዋሌ፡፡ እንዱህ ሲለም ተዯምጠዋሌ፡፡ 
ሇካስ የመሰንበቻው አጀንዲቸው ሆኖ ኖሯሌ፡፡ በሽብርተኝነት ወንጀሌ ተጠርጥረው 
ጉዲያቸው በህግ የተያዘው ግሇሰቦች በአስቸኳይ ይፈቱ - የሰሞነኛው የመዴረክ 
ፖሇቲከኞች እንጉርጉሮ መሆኑ ነው፡፡  
 
በሽብርተኝነት ወንጀሌ ተጠርጥረው በቁጥጥር ሥር የዋለት ግሇሰቦች በመሊ አገሪቱ 
የሽብር ጥቃት ሇማካሄዴ ብልም መንግሥትን በኃይሌ ሇመጣሌ ያሴሩ የነበሩ 
ናቸው፡፡ በሽብር እንቅስቃሴያው አገሪቱ ውስጥ ብጥብጥ ሇመፍጠር ከሚፈሌገውና 
በሽብርተኝነት ከተፈረጀው ግንቦት 7 እና ከላልች የውጭ ኃይልች ጋር 
ተጠርጣሪዎቹ በማሴር ሊይ ስሇመሆናቸውም ፖሉስ በተጨባጭ ዯርሼባቸዋሇሁ 
ብሎሌ፡፡  
 
እነዚህ የመዴረክ ከፍተኛ አመራር አባሊት ከወንጀሌ ጋር የተሻረኩ፣ ከአመጽና 
ትርምስ ጋር የተወዲጁ፣ ከሁከትና ነውጥ ጋር በፍቅር የናወዙ ዴቤ ዯሊቂዎች 
ናቸውና በሽብርተኝነት ወንጀሌ ተጠርጥረው በቁጥጥር ሥር ሇዋለት ግሇሰቦች ዘብ 
ቢቆሙ፣ ዋስና ጠበቃ ቢሆኑሊቸው ምን ይገርማሌ - ምንም፡፡ 
 
ከጥፋት ጋር ዴርያ ይዘው ያበደ፣ ዓይኖቻቸው የናወዙ፣ ህሉናቸውን የሳቱ 
የሚታዘንባቸው ፍጡራን ናቸውና በእርግጥም የመዴረክ ሰዎችን አፈርኩባቸው፡፡ 
 
ህገ ወጥነትንና ሥርዓተ አሌበኝነትን ሇማራመዴ ይበጁናሌ የምትሎቸውን አፍራሽ 
መንገድችን አሟጥጣችሁ መጠቀምን ሥራዬ ብሊችሁ ተያይዛችሁታሌ - 
አያዛሌቃችሁም እንጂ ካዋጣችሁ ቀጥለበት፡፡ በሺህዎች መስዋዕትነት የተገኘው 
ዳሞክራሲያዊ  
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ሥርዓት ግንባታ ግን ጉዞውን ይቀጥሊሌ፡፡ 
 
ወንጀሌን በማን አሇብኝነት ፈፅመን፣ በሁከትና ብጥብጥ የንፁኃን ዜጎችን ሕይወት 
ቀጥፈን፣ የሕዝብን ሀብትና ንብረት አጋይተን እንዲፈቀዴን እንሆናሇን ብል 
መገመት የተሳሳተ ስላት ነውና በዛሬይቷ ኢትዮጵያ ይኼ አይሰራም፡፡ 
 
ህግና ሥርዓትን እንዲሻን እየጣስን ያሇ አንዲች ተጠያቂነት በየአዯባባዩ ሌንፏሌሌ፣ 
በየአውራ መንገደ ሊይ ሌንጎማሇሌ ምን ገድን፣ ማንስ ጠይቆን ይህም በዛሬይቷ 
ኢትዮጵያ አይሰራም፡፡ የህግ የበሊይነት መቼውንም ቢሆን ሇዴርዴር 
የማይቀርብባት አገር ናት - ኢትዮጵያ፡፡ 
 
የመዴረክ ከፍተኛ አመራር አባሊት በጣም ቀሌዯኞች፣ ፌዘኞች ናችሁ፡፡ ህገ 
መንግሥታዊ ሥርዓቱን በህገ ወጥ መንገዴ በኃይሌ ሇመናዴ ሴራ ማውጠንጠን 
መቼም ቢሆን ከተጠያቂነት ያስመሌጣሌ ብል ማሰብ የዋህነት ነው፡፡  
 
ሠሊማዊ የትግሌ አማራጮችን ወዱያ ጥሊችሁ የአመጽና የሁከት ዴርጊቶችን 
ሇማቀጣጠሌ በህቡዕ መንቀሳቀስና መዯራጀት የሚያሳየን ቁም ነገር ቢኖር 
የተጠናወታችሁ የወንጀሌ ክፉ ዯዌ ከሊያችሁ ሊይ አሌራገፍ እያሇ መቸገራችሁን 
ነው፡፡ 
 
በሽብርተኝነት ወንጀሌ ተጠርጥረው በህግ ቁጥጥር ሥር የዋለትና ፖሉስም ይህንኑ 
ተግባር ስሇመፈፀማቸው ከበቂም በሊይ መረጃ አሇኝ እያሇ ባሇበት ሁኔታ የመዴረክ 
ከፍተኛ አመራር አባሊት ታሳሪዎቹ ከእሥር ይሇቀቁሌን ጥያቄያችው ጀርባ ምን 
እንዲሇ ሉፈተሽና ሉጣራ የሚገባው ጉዲይ ነው፡፡  
 
ህግና ሥርዓትን እንዲሻችሁ እየጣሳችሁ እሹሩሩ የመባባሌ ሁኔታ፣ በወንጀሌ 
በተሞሊ የውኃ ማጠራቀሚያ ገንዲ ውስጥ እስከ አንገት ዴረስ ተዘፍቆ መንቦጫረቅ 
ጊዜው ተሊሌፎበታሌ፡፡ በዯም የሚከፈሌ ስህተትን እያስተናገዴን እስከ መቼ?  
 
ዛሬም ከዚያ መጥፎ አዙሪት አሌወጣችሁም፡፡ ከዚያ አስቀያሚ ቅዥት 
አሌተሊቀቃችሁም፡፡ የግሇሰቦችን ክብርና ዝና የማጉዯፍና የማብጠሌጠሌ 
ዘመቻችሁን ቀጥሊችሁበታሌ፡፡ በሽብርተኝነት ወንጀሌ ተጠርጥረው በቁጥጥር ሥር 
ሇዋለ ዋስ ጠበቃ ሆናችሁ ቀርባችኋሌ፡፡ 
 
በዚህች አገር ላሊ ሁከት፣ ላሊ ግጭት፣ ላሊ ጥፋት፣ ላሊ ብጥብጥ፣ ላሊ ጥሊቻ፣ ላሊ 
ትርምስ ሇመፍጠር መሰነዲዲት የትም አያዯርስም፡፡ እነዚህ መጥፎ ዴባቦች በዛሬዋ 
ኢትዮጵያ እንዱነግሱም አይፈቀዴሊቸውም፡፡ 
 
ይሁንና ሕዝቡ ሠሊማዊ ጎዲናን ከምንም በሊይ ምርጫው አዴርጎ ይዟሌና 
እርማችሁን አውጡ፡፡ ሇሠሊም ጋሬጣ በሆኑ እዴልች ሊይ በሮቹን ከርችሟሌ፡፡ 
በዯም ግብር የሚከፈሌበትን የፖሇቲካ ሽግግርን ሊሇማስተናገዴ ሇራሱ ቃሌ ኪዲኑን 
አዴሷሌና ተስፋችሁን ቁረጡ፡፡   
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‹‹ጅብ የማያውቁት አገር ሄድ ቁርበት አንጥፉሌኝ አሇ›› አለ፡፡ የመዴረክ ከፍተኛ 
አመራር አባሊት የሀሳብ ሌዩነቶቻችሁን መፍታትና ማቻቻሌ ተስኗችሁ፣ 
ችግሮቻችሁን በዳሞክራሲያዊ አግባብ ሥሌት መዘየዴ ጠፍቷችሁ ስትባዝኑ 
ታዘብናችሁ፡፡  
 
እርስ በርሳችሁ በነገር ስትናቆሩ፣ በጠራራ ፀሏይ በፍሌጥና ቆመጥ ስትናረቱ፣ 
በዴንጋይ ስትፈነካከቱ፣ በቡጢ ስትጎሻሸሙ አይተን ምነካቸው ብሇናሌ፡፡ የአንዴ 
ሰሞን መሣሇቂያ ሆናችሁ ስትቀሩም አይተን ተገርመናሌ፡፡ 
 
በየጥጋ ጥጉ እርስ በርሳችሁ ስትቦጫጨቁ፣ ስትሸዋወደ፣ ዛሬ አንዴ የሆናችሁ 
መስሊችሁ ተሰባስባችሁ ትታያሊችሁ፡፡ ውል ሳይሰነብት በየችልቱ ስትወነጃጀለ 
ትዯመጣሊችሁ፡፡ ዛሬ እርግጥ ነው በጋራ ሆናችሁ ምናሌባትም የየውስጣችሁን 
በሌባችሁ አዲፍናችሁ ጋዜጣዊ መግሇጫ ሰጥታችኋሌ፡፡ ያሰባሰባችሁና ያቆሊሇፋችሁ 
ያው የተሇመዯው የጥሊቻ ዴቤ ዯሊቂነታችሁና የውዴመት ኃይሌ መሆናችሁ ብቻ 
ነው፡፡ 
 
ቡዴን ሇይታችሁ፣ ጎራ ከፍሊችሁ ከምትተማሙ፣ ከምትናቆሩ አንደ ላሊኛውን 
ሇማጥፋት ሣንጃ በአፈ ሙዝ ከምትወዲዯሩ፣ በየጎናችሁ የሻጣችሁትን ጩቤ 
እየሞዥሇቃችሁ ሌትጠፋፉ ከምትጣዯፉ በሰሇጠነ ዳሞክራሲያዊ ባህሌ መጓዝን 
መርሃችሁ ብታዯርጉ እንዳት በበጃችሁ./ 
 
የቤት ሥራዎቻችሁን በቅጡ ከውኑ፤ ገመናችሁን ሸፍኑ፤ የውስጠ ፓርቲ 
ሌዩነታችሁን በዳሞክራሲያዊ አግባብ ፍቱ፡፡ በክፋትና ተንኮሌ፣ በጭቅጭቅና 
ተንኮሌ አገር የትም አትዯርስምና መቻቻሌ፣ መከባበርና መዯማመጥን ሌመደ፡፡ 
ጥሩውንም መሌካም ማሇትን ሌመደ፡፡    
 
የመዴረክ ከፍተኛ አመራር አባሊቱ በመግሇጫቸው በሽብርተኝነት ወንጀሌ 
ተጠርጥረው ጉዲያቸው በህግ የተያዙ ግሇሰቦች በአስቸኳይ ይፈቱ ብቻም አሌነበር 
ያለት፡፡   
 
ሇዴርቅ ተጎጂዎች ዕርዲታ የሚከፋፈሇው በፖሇቲካ ወገንተኝነት እየተሇየ ነው፤ 
ዕርዲታም የጭቆና መሣሪያ ሆኖ እያገሇገሇ ነው በሚሌ የእንግሉዝ ዜና ማሰራጫ 
ኮርፖሬሽን /ቢቢሲ/ ያሰራጨው ዘገባ ሀሰት መሆኑን በመጥቀስ በኢትዮጵያ 
ቴላቪዥን በቀረበው ፕሮግራም ሊይ አስተያየታቸውን የሰጡ ነዋሪዎች በገንዘብ 
የተዯሇለ ናቸው ሲለ ነበር የተዯመጡት፡፡ 
 
በጣም የምትገርሙና የምታሳዝኑ ናችሁ - ቀሌዯኞችም ጭምር፡፡ በሕዝብ ሊይ 
ያሊችሁ ንቀት ዛሬም ከትናንቱ የሻገተ አስተሳሰባችሁ ትምህርት ሳትወስደ ወይ 
ፍንክች እንዲሊችሁ አሊችሁ፡፡ ግሌፅነትና ተጨባጭነት በጎዯሇው፣ ጨዋነት በተሇየው 
ሁኔታ አስተያየት ሰጪዎቹ በገንዘብ ተዯሌሇው ቀዯም የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ 
ሇውጠው ተገኝተዋሌ ብል መዯምዯም ሇሕዝብ የሚገባውን ከበሬታ መንፈግ መስል 
ተሰምቶኛሌ፡፡   
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ውዴ አንባቢዎቼ./ ይህን ሲለ ምን ትዝ አሇኝ መሰሊችሁ? በአራተኛው አገራዊ 
ምርጫ በዝረራ ከጨዋታው ውጪ ሲሆኑ ኢህአዳግ ወጣቱ ዴምጹን እንዱሰጠው 
ዴጋፍ ሇማሰባሰብ የገንዘብ ዴሇሊን ተጠቅሟሌ ማሇታችሁ ታወሰኝ፡፡   
 
 
ጉዯኞች፣ ዯፋሮች ናችሁ፡፡ ወጣቱ በዘሇቄታዊ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ዳሞክራሲያዊ 
መብቱን በጥቅማ ጥቅም አሳሌፎ ሰጥቷሌ ብል መዯምዯም ምን ይባሊሌ? ትሌቁ 
ስህተት እዚህ ሊይ ነው፡፡ ይህ ስህተት ብቻ አይዯሇም፡፡ በሕዝብ ሊይ ያሊችሁን 
ንቀት ቁሌጭ አዴርጎ የሚያሳይ ነው፡፡ 
 
ያኔ የነገ አገር ተረካቢ የሆነውን ወጣቱን በዚህ መሰሌ ሁኔታ ፈርጃችሁታሌ፡፡ 
ምንም ዓይነት ተጨባጭ ማስረጃ ሌታቀርቡ በሚያዲግታችሁ፤ ተራ አለባሌታን 
በማራገብ አንዴን የኅብረተሰብ ክፍሌ በዯምሳሳው እንዱህ ብል መፈረጅ ከስህተተም 
በሊይ ወንጀሌ ነው፡፡  
 
ምን ይህ ብቻ./ ዯሀ ሕዝብ ሆደን ከመሙሊት ባሇፈ ሇዳሞክራሲያዊ መብቶቹ 
መከበርና መረጋገጥ ዯንታ የሇውም እያሊችሁ ስታስተሊሇፉ የነበረው መሌዕክት 
ሇሕዝብ ያሊችሁን ንቀት በግሌጽ ያሳያችሁበት ነበር፡፡ 
 
ዯሀ የሆነ ማኅበረሰብ ሇጥቃት ብልም ሇዴሇሊ የተጋሇጠ በመሆኑ መንግሥት 
ሇመመሥረት በምርጫ ወቅት የሚሰጠው ዴምጽ በተፅዕኖ ሥር ይወዴቃሌ 
ማሇታችሁ ዯግሞ የሕዝብን ዴምፅ ከበሬታ ከማሳጣትና ዋጋውን ከማጣጣሌ ንቀታዊ 
አቋም የመነጨ ስሇመሆኑ አያጠራጥርም፡፡    
 
ላሊ ሊክሌ፡፡ እጅጉን በዴህነት የተጠመዯ ማኅበረሰብ ትኩረቱ የዕሇት ተዕሇት 
ብሶቱን ከማሟሊት ባሇፈ ረዥም ጊዜን ከሚጠይቀው የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት 
ማሳካቱ ሊይ አይሆንም በሚሌ የትግሌ ሸሪኮቻችሁ በአዯባባይ ሲናገሩ ትንሽዬም 
ሃፍረት አይሰማቸውም፡፡ ሇሕዝብ ያሇ ንቀት፣ ሕዝብን ማኮሰስ፣ በዴህነቱም ሊይ 
ማሊገጥ ይሎሌ ይኼ ነው፡፡  
 
ውዴ አንባቢዎቼ./ ከአንደ ኤምባሲ ወዯ ላሊው ሲሯሯጡ የምታውቋቸው የአገሬ 
ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ሇሕዝብ ያሊቸው ንቀት፣ ሇሕዝብ የሚሰጡት ከበሬታን 
ሌብ ብሇውት ይሆን?  
 
መዴረኮች./ በምታራምዶቸው የፖሇቲካ አቋማችሁ የሕዝብን ቀሌብ መሳብ 
ካሌቻሊችሁ የራሳችሁ ጉዲይ./ ሕዝብ ፕሮግራሞቻችሁን ዯግፎ፣ አምኖና ተቀብል 
ከጎናችሁ ካሌቆመም የራሳችሁ የቤት ሥራ./ መቼም ቢሆን ዓሊማዎቻችሁን በግዳታ 
ሌትግቱን ባትሞክሩት ዯግ በሆነ፡፡ እንዯማይቻሊችሁ መንገርን ግን ፈቀዴሁ፡፡ 
 
በላሊ ተዯራቢ የግሌ ቢዝነስ ተጠምዲችሁ፤ ከሙለ ሰዓት የፖሇቲካ ሥራ ይሌቅ 
የትርፍ ጊዜ አማራጭን ወስዲችሁ፣ የቤት ሥራዎቻችሁን በላልች ጫንቃ ሊይ 
ሇመከወን ፈቅዲችሁ፣ ያንንም ይኼንንም በአንዳ ሇመርገጥ ስትውተረተሩ ሳይ 
እውነትም አዘንኩሊችሁ፡፡ 
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የተሻሇ አማራጭ ይዞ የቀረበ ያሸንፋሌ፤ የሕዝብን ቀሌብ መግዛት የቻሇ የበሊይ 
ይሆናሌ፡፡ በዛሬዋ ኢትዮጵያም የሆነው ይኸው ነው፡፡ 
 
መሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ስሇ ሠሊም ሇሚዘምሩ፣ ስሇ ሌማት ሇሚተጉ፣ ስሇ 
ዳሞክራሲ ሇሚያቀነቅኑ፣ መሌካም ራዕይ ሇሰነቁ፣ ተጨባጭ ፕሮግራም ሇነዯፉ፣ 
ብሩህ ተስፋን ሇሚፈነጥቁ፣ ወዯ ተሻሇ የኑሮ ዯረጃ ያሸጋግሩኛሌ ብል ተስፋ 
ሇጣሇባቸው የዴጋፍ ዴምጹን ሰጥቷቸዋሌ፡፡ 
 
ይመሩኛሌ፣ ሕይወቴን ይሇውጡሌኛሌ፣ ከችግሬም ያሊቅቁኛሌ፣ ሇውጥ እንዱመጣም 
ይሰሩሌኛሌ ሊሊቸው ክቡር ዴምጹን ሰጥቷሌ፡፡ በዛሬዋ ኢትዮጵያም የሆነው ይኸው 
ነው፡፡   
 
ይህን ሂዯት ሇማኮሰስ በሕዝብ ሊይ ንቀት ማሳየት፣ በዴህነቱ ሊይ ማሊገጥ ተገቢም 
አይዯሇም፡፡ እንጀራ በመጋገር፣ ኮብሌ ስቶን በማንጠፍ በአጠቃሊይ በጥቃቅንና 
አነስተኛ ማህበራት ተዯራጅተው በመስራት ሊይ ባለ ወጣቶች ሊይ መሳሇቅና የትም 
አያዯርስም፡፡ 
 
ሕዝቡ ግና የሰዎችን መሌካም ክብር የሚዘረጥጡ፣ ጨዋነት በጎዯሇው መሌኩ 
በሰዎች ዝና ሊይ የሚያሊግጡ፣ ሇሠሊም፣ ሇሇውጥና ዕዴገት የማይተጉ መሆናቸውን 
ቀዴሞ ነቅቶባቸዋሌና በካርደ ዯህና አዴርጎ ቀጥቷቸዋሌ፡፡ 
 
መራጩ የኅብረተሰብ ክፍሌ በተሇይ ወጣቱ ዴጋፉን የገሇፀውና ዴምፁን የሰጠው 
ችግረኛ በመሆኑ በገንዘብ ተገዝቶ ነው ብል መሳሇቅ ምን ይለት ፖሇቲከኛነት 
ነው፡፡  
 
በምርጫ የሕዝብን ይሁንታና ፈቃዴ ያሊገኙት የመዴረክ አመራሮች ዯሀው 
የኅብረተሰብ ክፍሌ ሆደን ከመሙሊት ባሇፈ እምብዛም የሚያሳስበው ጉዲይ 
እንዯላሇ ብልም ሇሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶቹ መከበርና መረጋገጥ ዯንታ 
እንዯላሇው በመፈረጅ  ሲሳሇቁ አዴምጠናቸዋሌ፡፡ 
 
ምንም አለ ምን በሺህዎች መስዋዕትነት የተገኘው ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት 
ይቀጥሊሌ፡፡ በኢትዮጵያ የፖሇቲካ ሥሌጣን በሕዝብ ዴምፅ ይወሰናሌ፡፡ ሠሊማዊና 
ዳሞክራሲያዊ የምርጫ ውዴዴር መርህም ይጎሇብታሌ፡፡ 
 
ክፉ አሳቢ፣ ሟርተኞች፣ ጎታቾች፣ ዲተኞች፣ ጠባቂዎች፣ በራሳችሁ የጨሇማ አዙሪት 
ውስጥ ገብታችሁ ዲክሩ፡፡ ዜጎች ሇነገ የተሻሇ ሕይወት ሲባሌ ጉዟቸውን ቀጥሇዋሌ፡፡ 
ከጥፋት መሌዕክተኞች ጋር ዴሪያ ይዘው በፍቅር የናወዙም እንዲበደ አለ፡፡ 


