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ሽንፈት የማይቀበል ፤ ውርደት ይጨምራል!! 
 
የAምባገነኖች ባህሪ ምንጊዜም ቢሆን በራሳቸው ጭፍን Aመለካከት ተጠፍረው መሄድ 
ካልሆነ በስተቀር የህዝቡን ድምፅ ከቶውንም Aያዳምጡም ። ለዚህም ነው መጨረሻቸውን 
ውርደት ለብሰው የሚቀበሩት ። ከዚህ በፊት በዓለም ላይ የታዩ Aምባገነን መሪዎች ሁሉ 
የሄዱበትን Aቅጣጫ መለስ ዜናዊም ተያይዞት ይገኛል ። 
 
በተለይ የመለስ Aወዳደቅ ልዩ የሚሆነው ግን በህዝቦች መካከል Aደገኛ የጥላቻ ፖለቲካ 
ዘርቶ ለመውረድ በመዘጋጀቱ ነው ።  
 
የግንቦት 7ቱ ምርጫ መለስ በፈጠረው ምርጫ ቦርድ ፤ ከቀበሌ በታች ወርዶ Eስከ ጎጥና 
ቤተሰብ ድረስ በተዘረጋ መዋቅር Eንዲሁም በAፋኝ ካድሬዎቹ የተተበተበ ቢሆንም ህዝቡና 
ታዛቢዎች ለመቆጣጠር በቻሉበት Aካባቢ የIህAዴግ መሪዎች Eርቃናቸው ወጥተው 
ሽንፈትን ተከናንበዋል ። Eንዲያው ነው Eንጂ ከምርጫው ቀን በፊትም ከሁለት(2) Eስከ 
ሶስት(3) ሚልዮን የሚገመት የAዲስ Aበባ ህዝብ Aደባባይ ወጥቶ በቃቹህ ውረዱ ብሏቸው 
ነበር ። Aምባገነኖች ህዝብን Aያዳምጡምና ውርደት Eስኪጨምሩ ድረስ ሥልጣን ላይ 
ተንጠልጥለው Eያጭበረበሩ መቆየታቸው Aልቀረም ።  
 
Eዚህ ላይ በምርጫው ሶሞን የተከሰተውን ትልቅና ሀፍረተቢስ የIህAዴግ ማጭበርበርን 
መመልከቱ Aስፈላጊ ይሆናል ። መለስ ዜናዊ ከAንድ ሚልዮን በላይ የAዲስ Aበባ ህዝብ 
IህAዴግን ደግፎ ወጣ በተባለው ህዝብ ፊት "Eኛ ይህ ሁሉ የህዝብ የድጋፍ ማEበል ይዘን 
በምርጫው ማጭበርበር ለምን ያስፈልገናል" Eያለ በተቃዋሚ ላይ ሲያቅራራ ተደምጧል ። 
ጥያቄው Eንግዲህ በAዲስ Aበባው ምርጫ IህAዴግ በዜሮ (0) ሲረታ ያ የህዝብ ማEበል 
የተባለለት ደጋፊ የትገባ ? የምርጫ ካርዱንስ ወዴት ጣለው ? ብለን ለመጠየቅ Eንገደዳለን 
። 
 
መልሱ ግልፅ ነው ። ያ በማEበል የተመሰለው የIህAዴግ "ደጋፊ" ህዝብ ለተቃዋሚው 
ወገን ድምፁን ሰጥቷል ወይም IህAዴግን ከመምረጥ የምርጫ ካርዱን ቀዳድዶ ጥሎት 
ቢሆን Eንጂ IህAዴግ በዜሮ (0) ባልተሸነፈ ነበር ። ስለዚህም ያ የህዝብ "ማEበል" 
የIህAዴግ ደጋፊ ነው Eየተባለ የተቅራራብን ተገዶ የወጣ የውሸት ደጋፊ Eንደነበር 
በማያሻማ መንገድ የAዲስ Aበባ የምርጫ ውጤት ሀቁን Aሳይቶናል ። Eንግዲህ ዓለም 
Aቀፍ ታዛቢ ፤ የተደራጀ ተቃዋሚ ፤ ሲቭክ ማህበራትና Aንጻራዊ ነፃ የመገናኛ ብዙኃን 
ባለበት ዋና ከተማ ያንን ያህል ደፍሮ የሚያጭበረብር IህAዴግ ይህ ሁሉ ታዛቢ 
በሌለባቸው በትናንሽ ከተሞችና በገጠሪቱ Iትዮጵያ ምን ዓይነት ሽፍጥ Eንደሚያካሂድ 
ለመረዳት ብዙ ትንተና Aያስፈልገውም ።  
 
ትግራይን Eንመልከት ፤  
የIህAዴግ ማሌሊታዊ/ስታሊናዊ የAፈና መዋቅር ሥር የሰደደው በትግራይ ምድር ነው ። 
በትግራይ ውስጥ ያለው ህዝብ ነፃ ጋዜጣ Eንዳያነብ ፤ የሌላ ተቃዋሚ ድርጅት ድምፅ 
Eንዳይሰማ ፤ Eንዳይደራጅ ፤ Eንዳይደግፍ በጨካኝ ካድሬዎች ተጠፍሮ ተይዟል ። ይህ 
ክስተት በደርግ ቀይ ሽብር ወቅት "የፀረ Aብዮት ፅሑፍ ያነበበ ፤ ያስነበበ ፤ ሲያነብ ያየ . 
. . . " ከሚለው Aዋጅና Eርምጃ ብዙ የተራራቀ Aይደለም ። Aፈናው በህዝቡ ላይ ቀርቶ 



 2 

ለመንቀሳቀስ ሙከራ ባደረጉ የተቃዋሚ ድርጅቶች ላይም Eንደወረደ Aይተናል ። 
Aፈናውና ወከባው Aላንቀሳቅስ ስላላቸው ከውድድሩ መውጣትም ግድ ሆኖባቸዋል ። 
Iዴኃኅ ከመቀሌ Eንዲወጣ የተገደደበት ሁኔታም ይህንን በግልጽ ያሳያል ።  
 
ተወዳዳሪም ሆነ ታዛቢ በሌለበት ፤ ካድሬና "የፀጥታ" ነጭለባሽ Eንደልቡ በሚረግጥበት 
ትግራይ ምን ዓይነት ምርጫ ሊካሄድ Eንደሚችልና ውጤቱ ምን ሊሆን Eንደሚችል ገና 
ከጅምሩ ግልጽ ነበር ። ብቻውን የተወዳደረ ብቻውን Aሸናፊ መሆኑ Aይቀርም ። ይህ 
በትግራይ ህዝብ ላይ የተጫነው Aስከፊ Aፈና በደርግ የAገዛዝ ዘመን የነበረው የካድሬና 
የቀበሌ Aፈናን Eንድናስታውስ ያደርገናል ። በደርግ Aገዛዝ ያለፈ ታጋይ ሁሉ Aፈና ምን 
Eንደሆነ ጠንቅቆ Eንደሚረዳ Aንጠራጠርም ። በትግራይ ህዝብ ላይ የህወሓት/IህAዴግ 
መሪዎች የጣሉት Aፈናም ከደርግ Aፈና Eንደማይለይ ታጋዩ የIትዮጵያ ህዝብ ይስተዋል 
ብለን Aናስብም ። ከምርጫው ሶስት ቀናት በፊት መለስ ዜናዊ መቀሌ ከተማ ውስጥ 
ለሚወዳደረው ታማኝ ካድሬው Aዲስዓለም ባለማና የትግራይ Aስተዳዳሪ ለሆነው ፀጋይ 
በርሀን "መቀሌን የግድ ማሸነፍ Aለባቹህ" ብሎ Aምባገነናዊ ትEዛዙን ሲሰጥ Eሺ ብለው 
የተቀበሉት Aሽከሮቹ በመቀሌ ህዝብ ላይ ያወረዱት Aሳፋሪ ዘመቻና ወከባ በተቃዋሚዎች 
ላይ ያደረሱት ሽብር በዝርዝር ከነጭብጡ በሌላ ፅሑፍ የምንመለስበት ርEሰ ጉዳይ ይሆናል 
። ከርቀት ምርጫውን የታዘቡት Aንዲት የኤውሮጳ ህብረት ቡድን Aባል ወይዘሮ 
"ታዛቢዎች በነበርንበት Aከባቢ ሁሉ ተቃዋሚዎች Aሸነፉ ፤ ታዛቢዎች ባልጎበኘናቸው 
Aከባቢዎች ደግሞ በሙሉ IህAዴግ Aሸነፈ ፤ ይህ ምርጫው ከባድ ችግር Eንደገጠመው 
ያሳያል" ያሉት በጥቅሉ ትግራይና ሌሎች ከAዲስ Aበባ ራቅ ያሉ Aከባቢዎች ያሉበትን 
የAፈና ሁኔታ ገላጭ ነው ።  
 
Aፍነው በመያዝ ሌላ Aማራጭ ድርጅትን Eንዳይመርጥ ፤ Eንዳያይ ፤ Eንዳያዳምጥም 
ያደረጉት የትግራይ ህዝብ ከልቡ Eንደራቃቸው የተገነዘቡት Eነመለስ/ስብሓትም Aደገኛ 
ወደሆነው የጥላቻ ፖለቲካ ቅስቀሳ ገብቷል ። "Eነዚህ ተቃዋሚዎች ሥልጣን ከያዙ 
የትግራይ ህዝብ Aለቀልህ ፤ ያጠፉሀል ፤ ንብረትህን ይዘርፉሀል ፤ ያባርሩሀል . . . . " 
Eያሉ ከIህAዴግ በስተቀር መብታቸውን የሚጠብቅ ኃይል Eንደሌለ ስሜት በሚነካ ፤ 
ፍራቻን በሚቀሰቅስ ፕሮፓጋንዳ Eያስታጠቁት ነው ። Aብረዋቸው የበሉ የጥቅም 
ተጋሪዎቻቸውም መፈክሩን ቀልበው በማስተጋባት የትግራይ ህዝብ Aፈና ሲወሳ 
በተቃራኒው ሙግት ሲገጥሙ የነበሩ ወገኖች ፤ ዛሬ የግል ጥቅማቸው Aደጋ ላይ 
Eንዳይወድቅ በመስጋት ለትግራይ ህዝብ ተቆርቋሪ በመምሰል የጌቶቻቸውንና የራሳቸውን 
ጥቅም Aስከባሪ ደጀን ለማድረግ ሲፍጨረጨሩ ይታያል ። በዚህ ቅስቀሳ የሚታለል ጥቂት 
የዋህ Eንደማይጠፋ ሁሉ በAንጻሩ ደግሞ ፀረ ትግራይ ህዝብ የሚቀሰቅስ ጥቂት ፅንፈኛም 
Aይጠፋም ። ሁለቱም ፅንፈኞች Eስካሉ ድረስ ደግሞ Eርኩሶቹ Eነስብሓትና መለስ 
ክብሪቱን ጭረው ህዝብ ለህዝብ ሲተላለቅ ገላጋዮች ሆነው በመቅረብ Aምባገነናዊ 
Aገዛዛቸውን ለመቀጠል ተሰልፈዋል ። ለAንድ ወር የሚዘልቅ ፤ ሰላማዊ ሰልፍን የሚያግድ 
ያስቸኳይ ጊዜ Aዋጅ በለውጥ ፈላጊው ህዝብ ላይ የጣሉበት ሁኔታ የዚሁ Aደገኛ ሴራ 
የመጀመሪያው ምልክት ነው ። መሰሪ Eቅዳቸው Eንዲሰምር ከዚህም ከዛም Aንድ ሁለት 
ሰው ከማስገደልና የጥላቻ ፖለቲካውን ከማራገብ የማይመለሱ ክፉ ሰዎች መሆናቸው 
ዴሞክራሲያዊና ሀገር ወዳድ ኃይሎች ተገንዝበው ሴራው Eንዲከሽፍ የህዝቡ መተሳሰር 
Eንዳይላላና ሀገሪቱ ማጥ ውስጥ Eንዳትገባ Aፍራሹና ፀረ ህዝብ ቅስቀሳን Aምርሮ 
በመቃወም ተግቶ በድፍረት መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል ። ህዝቡ ዋና ጠላቶቹ Aምባገነኖቹ 
የIህAዴግ መሪዎች ብቻ መሆናቸውን ተገንዝቦ በህብረት Eንዲታገላቸውና በነሱም 
መቃብር ዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያ Eንድትገነባ ከሁሉም በኩል ያሉትን ፅንፈኞች 
ለEልቂት በር ከፋች Eንዳይሆኑ ነቅቶ መቆጣጠር ያስፈልጋል ። Eንደብትር 
Eንጠቀምበታለን የሚሉት ሠራዊትም የጭቁኑ ህዝብ ወገን ነውና ጣቶቹን በAምባገነኖቹ 
ላይ Eንዲቀስር ማስቻል የሁላችን ሓላፊነት ነው ።  
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IህAዴግ ዓለም Aቀፍ መስፈርትን ባሟላ Eውነተኛ ምርጫ ተወዳድሮ የህዝብን ድምፅ 
ለማሸነፍ የሚችልበት ራEይ Eንደሌለው ከዚህ በፊት ደጋግመን ስንገልጽ ቆይተናል ። 
Aሳዳሪዎቹን Aስመስሎ በማስደሰት የድጎማ በሮች ይበልጥ Eንዲከፈቱለት የተወሰኑ 
ወንበሮችም በኮታ ለተቃዋሚ ሊለቅ Eንደሚችል ደጋግመን Aስታውሰናል ። ይኸው 
Aልቀረም ፤ በምርጫው ማግስት ድምጽ ሳይቆጠር Aሸናፊነቱን በይፋ Aውጇል ። የህዝብን 
ድምጽ ቀምቶ ሥልጣን ላይ ለመቆየት የወጠነው ውጥኑን ለማሳካት Aሁን ተቃዋሚን 
ለመከፋፈል መስራቱም Aይቀርም ። ሰለሆነም ተቃዋሚው ወገን ሁኔታውን ነቅቶ 
በመከታተል Eንዲያከሽፍና ህዝባዊ ትግሉን ወደ ታለመለት ግብ Eንዲያደርስ ከፍተኛ 
ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታል ። የህዝብን ድምፅ ከኮሮጆ በጉልበት ዘርፈው ሥልጣን ላይ 
ለመቆየት የተደረገው የAምባገነኖች ሴራ መጋለጥ Aለበት ፤ መቀልበስም Aለበት ። ይህንን 
ለማሳካት የሚያስችል ህዝባዊ ሰላማዊ ትግል በየቦታው መለኮስና መቀጣጠል Aለበት ። 
ትግራይ ውስጥና በብዙ የገጠሪቱ Iትዮጵያ ምርጫ ጣቢያዎች ተካሄደ የሚባለው ምርጫ ፤ 
የተቃዋሚ ወገን ነፃ Eንቅስቃሴ የታገደበትና የተገደበበት Eንደነበረ Aያጠያይቅም ።  
መራጩ ህዝብ ሙሉ በሙሉ በIህAዴግ ነብሰበላ ካድሬዎች ቁጥጥር ሥር Eንዲገባ 
መደረጉም ይታወቃል ። በዚህም ምክንያትም ነፃ ምርጫ ሊታሰብ የሚቻል Aይሆንም ። 
ስለሆነም በትግራይና ሌሎች በተመሳሳይ የካድሬ ቁጥጥርና ወከባ ሥር ፤ ምርጫ ባካሄዱ 
Aከባቢዎች ምርጫ Eንዲደገም ፤ ቆጠራ በተጭበረበረባቸው Aከባቢዎች ደግሞ ዳግመ 
ቆጠራ Eንዲካሄድ Aምባገነኖቹን ለማስገደድ Eንዲቻል ጠቅላላው ህዝብና ሁሉም 
ዴሞክራሲያዊ የፖለትካ ኃይሎች ከፍተኛ ትግል Eንደሚጠብቃቸው መገንዘብ 
ይኖርባቸዋል ።   
 
በIህAዴግ ቁጥጥር ሥር ያለኸው ሠራዊት ሆይ ፥ 
 
Aምባገነኖቹ የIህAዴግ መሪዎች የሚበቃቸውን ሀብት የትም Aካብተው ፤ ከቻሉ ባሉበት 
ለመቀጠል ካልቻሉ ደግሞ ሸሽተው የሚኖሩበት ሁኔታን Aመቻችተዋል ። Aሁን ህዝቡ 
ተነሳስቶ የማይፈልጋቸው መሆኑን በግልፅ ስለነገራቸው የመጨረሻው ቀቢፀ ተስፋ ሴራ 
Eየተበተቡ ነው ። የጥላቻ ፖለቲካና የፍርሀት ዘመቻ በረቀቀ ዘዴ Eያስተጋቡት ነው ። 
ሰሞኑን በማስታወቅያ ሚኒስትሩ በረከት ስምOን "ተቃዋሚዎች የዘር ካርድ ተጠቅማቹህ 
Aሸነፋቹህ ግን ሕጋዊ Eርምጃ በመውሰድ Eንለውጠዋለን " ሲል በAንድ በኩል የዘር ቅስቀሳ 
ሲያራምድ በሌላ በኩል ደግሞ Eሱ ሕግ የሚለው የAስቸኳይ ጊዜ Aዋጅን ተጠቅሞ በሰላም 
የሚቃወመውን ሁሉ ለመጨፍጨፍ Eንደሆነ ሊገባን ይገባል ። ተቃዋሚው ወገን Eንደሆነ 
የIህAዴግ ፀረ ዴሞክራሲ Aገዛዝ Eንዲያበቃ Aመራሩን ተቃወመ Eንጂ ህዝብን የመቃወም 
Aጀንዳም ይሁን ቅስቀሳ የለበትም ። በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ፤ በሕግ የበላይነት 
የምትተዳደር Iትዮጵያ ነው Aጀንዳው ። በዚህ የተቀደሰ ዓላማ ሥር የተደራጁ ኃይሎች 
ብዙ ናቸው ፤ ወገንህም ናቸው ። በመሆኑም ለዚህ ገንቢ ዓላማ መታገል ያንተም ሓላፊነት 
ስለሆነ የAምባገነኖቹ መሪዎች ቅስቀሳ ተቃውመህ የህዝብ ድምፅ Eንዲከበር ከህዝቡ ጎን 
ተሰልፈህ ጥሩ ታሪክ Eንድትሠራ ይጠበቅብሀል ። ድምፅ ለማሰማት የቻለውና በAፈናው 
መክበድ ድምፁን ለማሰማት ያልቻለው ወገንህ ለመብቱ መከበር ፤ ለሰላምና ለኑሮው 
መሻሻል በሚያደርገው ትግል ከጎኑ Eንድትሰለፍ ይጠብቃሀል ። የወደፊት Eድልህ 
ከAገርህና ከህዝብህ ጋር Eንጂ ነገ ጥለዉህ ከሚፈረጥጡት ስግብግብ Aምባገነን መሪዎች 
ጋር Eንዳልሆነ Aውቀህ Aሁኑኑ ከህዝብህ ጋር ወግነህ የህዝቡን ድምፅ ተግባር ላይ 
Eንዲውልና የAምባገነኖቹ ሴራ Eንዲከሽፍ Aድርግ ። “የነመለስን ሴራ ከህዝባችን ጎን 
ተሰልፈን Eናክሸፍ” የሚለው ጥሪ Aስተጋባ ።  
 
በAጠቃላይ የIትዮጵያ ህዝብ ወደ ህዋላ የማይመለስ የሥልጣን ምንጭና ባለቤት መሆኑ 
የሚያረጋግጥበት Aንድ Aዲስ ምEራፍ ላይ ደርሷል ። ገዥዎችን ሳይፈራ በመብቱ 
ተጠቃሚ መሆን ጀምሯል ። Aምባገነኖቹ የህዝቡን መብትና ወሳኝነት ሥር Eንዳይሰድ 
በEንጭጩ ለመቅጨት Aደገኛ የጥላቻ ፖለቲካና መርዛም የፍርሀት ዘመቻ Eየነዙበት ነው 
። በርግጥ የቀራቸው ምርጫ ፤  ሥልጣን ለህዝብ ማስረከብ ወይም ወደ ሙሉ ፋሽሽትነት 
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መሸጋገር ቢሆንም Aምባገነኖቹ ሁለተኛውን የፋሽሽትነትን መንገድ የመረጡ ይመስላል ።  
ለዚህ Eኵይ ሴራቸው ተባባሪ የሚሆኑ የዋሆችና Aድርባዮች ስለማይጠፉ ህዝቡ ከነዚሁ 
Aደገኛ የጥፋት መልEክተኞች ሴራ ራሱን Eየጠበቀ ትኲረቱ በዋናው ጠላት ላይ Eንዲሆን 
በAፅንOት ስናሳስብ ፤ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር (ት.ዴ.ት) ከIትዮጵያ ህዝብ ጎን 
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