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ከምርጫው በስተጀርባ ምን ኩነታት ነበሩ? 
ቀጣዩስ ምርጫ አርምሞ ወይስ መስዋትነት? 

 
በዳዊት ተመስገን 

  21 June 2014 

በወያኔ የይስሙላ የፌደራሊዝም የፖለቲካ ጉዞ የመጀመሪያ  ሊባል የሚችለው ምርጫ 1987 

ዓ.ም. ተካሄደ፡፡ ፓርቲው ይህን ምርጫ ከማካሄዱ በፊት ለሥልጣን እንዲበቃ እርዳታ ባደረጉት 
ምዕራባውያን ግፊት እና ከሀገሪቱ ተጨባጭ ፖለቲካዊ ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት በወቅቱ የነበሩትን 
የፖለቲካ ፓርቲዎች በአብዛኛው የሚያካትት የሽግግር መንግሥት አቋቁሞም ነበር፡፡ የሽግግር 
ሥርዓቱም የተሻለ ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ሥርዓት እንዲያመጣ ለማገዝ ምዕራባውያን 

/በዋናነትም አሜሪካ/ የተለያዩ ድጋፎቻቸውን ከማድረግ በመለስ በልዩ ልዩ ሙያ ስም 
የነበራቸውን ሰዎቻቸውን የሽግግር መንግሥቱን አቅም እንዲያጎለብቱ በመላክ ተባብረዋል፡፡  

ከእነዚህም ሞያተኞችም  ቀዳሚውና ዝነኛው  የ”Clash of Civilization” መጽሐፍ ፀሐፊ 

ፕሮፌሰር ሳሙኤል  ሀቲንግተን ነበሩ፡፡ ፕሮፌሰርና በተለያዩ መድረኮች ካደረጓቸው ንግግሮች 
በተጨማሪ ከወቅቱ ፕሬዝዳንት አቶ መለስ ዜናዊም ጋር በተደጋጋሚ የግል ቆይታ አድርገዋል፡፡  

በዘመኑ የአቶ መለስ ዜናዊ የሕግ አማካሪ የነበሩት ፕ/ር ተኮላ ሀጎስ አቶ መለስ በዚያን ጊዜ 
ለደረሱበት የስልጣን መጠቅለል ጥግም ሆነ ለፓርቲያቸው አምባገነናዊ ሥርዓት መመስረት 
የሀርቫርዱን መምህር ሀቲንግተን በከፊልም ቢሆን ተጠያቂ አድርገዋቸው ነበር፡፡ 

አቶ መለስ ሀቲንግተንን ሲያገኟቸው "እኔ  የእርሶውን Third wave“ የሚለውን መጽሐፍ 
ሳነብ ሀገራት ዲሞክራሲያዊ ከመሆናቸው በፊት ከፍተኛ የኢኮኖሚ ዕድገት ማስመዝገብ አለባቸው 
የሚል ትንተና አይቻለሁ፡፡ እንደሚያውቁት ኢትዮጵያ ደሀ ሀገር ነች፡፡ ስለዚህ እንደርሶ ድምዳሜ 

ዴሞክራሲያዊ ሀገር መሆን አንችልም ማለት ነውን?"  ሲሉ ይጠይቋቸዋል፡፡  

ፕ/ር ሀቲንግተንም" እርግጥ ከምዕራቡ ሊብራል ዲሞክራሲ ውጪ ያሉ የዴሞክራሲ ቅርጾችን 

መሞከር ትችላላችሁ፡፡ ነገር ግን የሀገሪቱ  የዴሞክራሲ ሥርዓት የሚመሰረተው በመሪዎቹ 

ፈቃድም ሆነ አልሆነ የፖለቲካዊ መንግሥታቱ (Political Relines) ዓይነት የአምባገነንም 
ሆነ ዴሞክራሲያዊ መንግሥት የሚወስነው በኢኮኖሚ እና ሌሎች ቅድመ ሁኔታዎች ሳይሆን 

በፖለቲካ መሪዎቹ መልካም ፈቃድ ነው፡፡ ሲሉ በመመለሳቸው ፕ/ሩን በዘረኝነት የከሰሷቸው 

ዶ/ር ተኮላ ሀጎስ ይሄን ምክር ግን አቶ መለስ አለመርሳታቸው እንደሚያሳዝናቸው ጽፈዋል፡፡  

"እውን ተስፋችን ጨለማን ሰንቋል?"  አንዳንድ የሀገሪቱ የፖለቲካ ተንታኞች አልልም አብዛኛዎቹ 

ወያኔን የ1997 ዓመተ ምህረቱ በተሻለ መጠን ፍትሃዊ እና ሚዛናዊ ለማድረግ የወሰነባቸውን 

ምክንያቶች ፓርቲው ከተከተለው ርዕዩተ-ዓለም እና ከምዕራባውያን ግፊት ጋር ያያይዙታል ወያኔ 
ከሚያሳትማቸው እሱን የሚያራምዱትን ከሚያብራሩ ሥራዎችም ነበር ከሥርዓቱ ልሂቃን ነኝ 

ባዮች እንደምንረዳው የወያኔ ርዕዮተ-ዓለም የሀገሪቱን ዘወጎች (Ethnics) ጥያቄ እንደሚመለስ 
ማሰቡን ነው እዚህ ጋ አንድ ነገር ትውስ የሚለኝ ነገር አለ፡፡  
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ፕ/ር መስፍን ወ/ማርያም ተብየው ዓላማቸው ወይንም አቋማቸው ምን እንደሆነ የማይታወቅ፡፡ 
በሁለት ቢላ መብላት ወይስ ሁለት ምላስ የፖለቲካ ትግልና የምርጫ ውጤት በሚል ጽሑፋቸው 

ግንቦት 1997 ዓ.ም. ላይ እንዲህ ሲሉ ይገኙ ነበር፡፡ የትጥቅ  ትግል የብረት ትግል ነው እንጂ 
ፖለቲካ አይደለም መደባደብም ሆነ መገዳደል የአስተሳሰብ መካንነትን መግለጫ ነው፡፡ ፖለቲካ 
ጠብ የሌለበት ሰላማዊ የሀሳብ ትግል ነው፡፡ ይህ እንዲሆን ሁለት ነገሮች ተሟልተው መገኘት 
አለባቸው፡፡ አንደኛ የመደራጀትና የመሰብሰብ ነጻነት መኖር አለበት፡፡ ሁለትኛ ሃሳብን የመግለጽ 
ነፃነት መኖር አለበት፡፡ ይኸውም ለመጀመሪያ ጊዜ በምድረ ኢትዮጵያ የተገኘው በወያኔ ዘመን ነው፡

፡ ፖለቲካው ከእነዚህ ቁም ነገሮች  ላይ ነው የተመሰረተው ፡ ይህንን መካድ አይቻልም፡፡ ወያኔ 
ፖለቲካን በኢትዮጵያ ካስገባ በኋላ አብረው የሚሄዱትነ ተፈላጊ ነገሮች አሟልቷል፡፡ የኢትዮጰያ 
ሕዝብ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ የፖለቲካ የሰላም ትግል በደንብ አድርጎ ገባው ተማረ መማር 
መለወጥ ነውና ተለወጠ ብለው ነበር፡፡  

አሁን ደግሞ ስለ ጎሰኝነት እና የዘረኝነት የባህሪይ ልጅ ነው እያሉ ይቀባጥራሉ፡፡ ሁለት ምላስ 

ምንድነው? ወያኔ የዘረኝነት ፖሊሲ መከተሉን አጥተውት ነውን? ባለፈው ዓመታትም አማራ 

የሚባል የለም ትግሬ የሚባል ዘር አለ ሲሉ ዘረኝነት መከፋፈል አይደለም? ይህን የገለጽኩት 
ለትውስታ ያህል ነው፡፡  

ወደ ጀመርኩት እቀጥላለሁ መቼስ የኢትዮጵያ ሊሂቃን ነን ባዮች ለፍትሕ ለዕኩልነትና ለነፃነት 

እታገላለሁ የሚሉት ፕ/ር መስፍን ወ/ማርያም በጥቂቱ የዋሹት ይህን ይመስላል፡፡ በወቅቱ 
አንፃራዊ ነፃ ምርጫ ተጠቃሹ ሌላኛው ምክንያት የነበረው የገዢው ፓርቲ ምዕራባውያን እርዳታ 
ሰጪ ሀገራት እና ተቋማት ለእርዳታው መቀጠል ቅድመ ሁኔታ አድርገው ያቀርቡት የነበረው የነፃና 
ፍትሃዊ ምርጫ አስገዳጅነት ነበር፡፡ 

ወያኔ ምርጫው እንዲካሄድ ቢፈቅድም  ከምርጫው ውጤት መክረም በኋላ በተከተሉት ጥቂት 
ዓመታት የተቃውሞ መድረኩን የሚያጠቡ አዋጆችን በማውጣት እና ሌሎች ድርጊቶችን በመከወን 

ተጠመደ በ1997ቱ ምርጫ የተሻለ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ በተስተዋሉት የሲቪል ማህበረሰቡ 

ድርጅቶች ላይ ያወጣው አዋጅ ነው፡፡ በዚህ አዲሱ አዋጅ መሰረት ከገቢያቸው 10% በላይ 
ከውጪ የሚያገኙ ተቋማት ለምሳሌ ያህል በምርጫ ታዛቢነት በሰብዓዊ መብት ጥበቃ እና ሌሎችን 
በማነቃቃተ ሥራ ላይ እንዳይሰማሩ መደረጋቸው ሌላው ደግሞ ወያኔ የሲቪል ማህበረሰቡን ሀገራዊ 

አበርክቶት ለማቀጨጭ ሥርዓቱ ከምርጫ 97 በኋላ ግምገማ በሚል የወሰደው የቂም በቀል 
እርምጃ መቼም ቢሆን የማይረሳ ትውስታ ነው፡፡  

በሌላ በኩል ገዢው ፓርቲ ከ2001 የአካባቢ ምርጫ በፊት አባላቱን ከ760,000 ወደ 5 

ሚሊዮን አሳድጓል፡፡ አባላቱን ለማብዛት የወሰዳቸውን እርምጃዎች "ካሮት እና ስቲክ" አካሄድ 
ሲሉ ሎቪስ አለን እና ሼቴል ትሮንቮል ተችተውታል፡፡ እንደ ሁለቱ ፀሐፊዎች ፓርቲው በምርጫ 

97 በዋናነት የከተሜ ወጣቶችን ድምጽ ማጣቱን ተከትሎ ወጣቶቹን በአንስተኛ እና ጥቃቅን 
የፓርቲው ማዕቀፍ ስር እንዲደራጁ አድርጓል፡፡ የመንግሥት ተቋማት ሠራተኞችን በተመለከተም 
የፓርቲውን የአባልነት ጥያቄ የማይቀበሉ ከሆነ ከስራ ሊያፈናቅላቸው አልያም ወደ ሌሎች የገጠር 
ከተሞች እንደሚያዛውራቸው ማስጠንቀቁ አባላቱን ለማስፋት እንደተጠቀመው ሁለቱ ኖርዌጅያን 
ፀሐፊዎች ጠቅሰውታል፡፡  
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አንድ የወያኔ መጽሔት ላይ ባሳተሙት እትም እንዲህ የሚል ተጽፎ ነበር ተስፋ ቆርጦ የነበረው 

የከተማው ወጣት ከምርጫ 97 ነውጥ በኋላ በስራቸው ሥራዎች ተስፋን ሰንቆ በ2002 ላይ 

ወያኔን የሚመርጥ ሆነ ሲል ከሁለቱ የኖሮዌጂያን ፀሐፊዎች ጋር የተቀራረበ ትንታኔ ነበረው ዶ/ር 

ሎቪስ እና ፕ/ር ትሮንቮል በሚገባ ተጭበርብሯል ያሉት እ.ኤ.አ የ2011ዱን የአካባቢ ምርጫን 

ለማሸነፍ ወያኔ ሌላው የተጠቀመው ስልት የቀበሌን እና የወረዳ ጽ/ቤት አባላትን ከ15 ወደ 

300 ማሳደጉ እና ይሄንን እርምጃም ተከትሎ የተቃዋሚ ፓርቲዎች በሁሉም ቦታዎች ለመወዳደር 

ቢያንስ 3.6 ሚሊዮን እጩዎችን እንዲያቀርቡ መገደዳቸው እጥኚዎቹ ገልፀውታል፡፡  

የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችን ሊያሳስር በሚችል ወንጀል መሰማራታችሁን እናውቃለን፡፡ 
ለምርጫው ሲባል ግን ከውጤቱ በኋላ ስለማሰሩ እንደርስበታለን በሚል ሟቹ መለስ ዜናዊ ቅድመ 

ማስጠንቀቂያ አውድ ላይ የተካሄደው የ2002ቱ ብሔራዊ ምርጫ ወያኔም በዚያን ጊዜ ራሱን 

በራሱ መርጦ በጉልበቱ 99.6%  አሸነፍኩ አለ፡፡  

ቀይ ሽብርን በሚያስታውስ መልኩ ከተካሄድው የድህረ 97ቱ ግድያና አፈና እና አፋኝ ሕግጋት 
በኋላ ፓርቲው ሀገሪቱን ወደ አምባገነን አውራ ፓርቲነት ሥርዓት እንዲቀየር የሚያስችለውን 

ውጤት ማግኘቱ አያስገርመኝም የሚሉት ፕ/ር ትሮንቮል አሁን ፓርቲው እየሄደበት ያለው 
መንገድ ከሰላማዊ ትግል ውጭ ሌላ የትግል አማራጭን ለመጠቀም ከወሰኑት የፖለቲካ ቡድኖች 

የተሻለ አቅም ሊሰጣቸው እንደሚችል ነው የገለጹት ፕ/ር ትሮንቮል ወያኔን አሁን ነው አምባገነን 
ነው የሚሉን ሕወሐት እኮ ከመነሻውም የአምባገነንነት ጥርቅም ገዳይ አስገዳይ እንደሆነ ሳያውቁት 

ቀርቶ አይመስለኝም ፕ/ሮ ትሮንቮል እነዚህን የወያኔን የሙሉ አሸናፊነት ያበሰሩትን ሁለቱን 
ምርጫዎች የተመለከቱት የወያኔ ተላላኪዎች ዴሞክራሲን የመገንባት ተስፋችን ጨለማን ሰንቋል፡፡ 

ሲሉ ስማቸው  እንዳይገለጽ የፈለጉት ከፍተኛ የወያኔ ካድሬ በበኩላቸው ከአሁኑ በኋላ በከፊልም 
ቢሆን የዴሞክራሲ እንቅስቃሴዎችን አንፈቅድም ነገሩ ለእኛ የሕልውና ጥያቄ ነው ማለታቸውን 
እነትሮንቮል ይህን ያውቃሉ፡፡ 

እኔ እንዳየሁት ብዙውን ጊዜ አምባገነኖች እንዲህ  ዓይነት መንግሥታት ፍትሐዊ የፖለቲካ ምርጫ 
እንደሚያካሄዱ ቢናገሩም የፖለቲካ ምርጫዎችን ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱን ለማጎልበት ከመጠቀም 
ይልቅ አምባገነናዊ ሥርዓታቸውን ለማሰንበቻ ይጠቀሙበታል፡፡ 

በሀገሪቱ የሚደረጉት አሳታፊ ከመሆንም አልፈው በምርጫው የሚሳተፉትን ተቃዋሚዎች በግላጭ 
እና በስፋት የሚንቀሳቀሱበትን መድረክ ከማጥበብ ይልቅ በተመረጡ ወቅቶች ሁኔታዎች እና 
አካባቢዎች ማንገላታት፣ ማፈን እና ማሰቃየትን ይመርጣሉ፡፡ የወያኔ አምባገነን ሥርዓት ምርጫ 
የሚያካሄዱበትም ምክንያት ውስጣዊ እና ውጪያዊ ግፊቶችን ተንተርሰው ነው ከውስጣዊ 
ምክንያቶች ውስጥ በአባሎቻቸው እና በደጋፊዎቻቸው ዘንድ የዴሞክራሲ እሴቶችን ለማስፋፋት 
እና ለማጠናከር እንደሚሰሩ መናገራቸውን ተዓማኒነት ለማስገኘት እና በአባሎቻቸው ዘንድም 
ሀገራዊ ፋይዳ ባላቸው ጉዳዮች ላይ ፓርቲው በርትቶ እየሰራ እንደሆነ እንዲያምኑ ለማድረግ ሲሆን 
ውጪያዊው ተለዋጭ ጉዳይ ደግሞ የዘመኑ ዓለማቀፋዊ የፖለቲካ ሥርዓት ግድ የሚለውን 
የሕዝባዊ መንግሥትነት ኩነት መተግበራቸውን ለማሳየት ነው፡፡  

የወያኔ የግፍ አገዛዝ ምርጫ አድርጌአለሁ ለማለት ከምርጫ በፊት በምርጫ ወቅት እና ከዚያ በኋላ 
ባሉት ጊዜያት የሚታዩ እና የማይታዩ የመንግሥቱን መዋቀሮች በመጠቀም የምርጫው ውጤት 
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ምን መሆን እንዳለበት አስቀድሞ ይወስናል፡፡ የገዢው ፓርቲ አባሎች አድሎዊ ሕጎች ሲጠቀሙ 

የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት እና ደጋፊዎች ከምርጫ ጣቢያዎች እንዲርቁ ሲያስገድዱ ሕጋዊ እና ኢ-
ሕጋዊ የመራጭነት መስፈርቶችን ሊያወጡ የተቃዋሚዎችን የገንዘብ ምንጭ ሊያስተጓጉሉ 
የሀገሪቱን የግል እና የሕዝብ ሚዲያዎችን ወያኔ ራሱ ብቻ መጠቀሚያነት ሊያውሉ ከዚህ ሁሉ 
በላይም ላይስሙላ ለምርጫው ሂደት ሲባል የተቋቋሙ ማለትም ራሱ ወያኔ ያቋቋማቸውን 

ተቋማት ተቋማዊ፣ ኢ-አድሎአዊነትን ጥሰው የምርጫውን ውጤት እንደፈቀዱት ሊወስኑ 
ይችላሉ፡፡  

ምርጫን እንደመሳሪያ የሚጠቀሙ አገዛዞች ወደ ሥልጣን የመጡትም በመሳሪያ ስለሆነ እና እነሱም 
መውረድ የሚፈልጉት በምርጫ ሳይሆን በመሳሪያ ብቻ ስለሆነ ነው፡፡ አብዛኛውን ጊዜ 

በጦርነት/በውጊያ አማካኝነት ለሥልጣን የበቃ መንግሥት የቀድሞዎቹን የሕዝብ ተቋማትን አፍርሶ 
የራሱን ይተካ እና ከቀድሞው ሥርዓት የበለጠ ጨቋኝ እና አፋኝ ይሆናል፡፡ በአምባገነንነት ወያኔ 
የአገዛዝ ሥርዓት ውስጥ የሚካሄድ ሕዝባዊ ምርጫ የዴሞክራሲ አዋላጅ መሳሪያ አይደለም፡፡ 
ጨቋኙ ወያኔ ለማስመሳያነት እንጂ የፖለቲካ ለውጥ ለማምጣት አይጠቀምበትም፡፡ ኢትዮጵያ 
ውስጥ የሚደረጉ ምርጫዎች የዴሞክራሲ እስትንፋሶች ብቻ ሳይሆኑ የአምባገነኑን የወያኔን ግድያ 
አፈናና ስቃይ ይናገራሉ፡፡ ይህ ደግሞ የዴሞክራሲን ኩነታትን እንደማይወክል እናገራለሁ፡፡ 
በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረጉ ምርጫዎች ዓላማ የተሻለ ሥርዓትን ማምጣት ሳይሆን 
የምዕራባውያንን የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ ድጋፍ ማቆየት ነው፡፡ በእነዚህ የፖለቲካ ምርጫዎች 
ደግሞ ተቃዋሚዎች አሸናፊ እንዳይሆኑ በተለያየ መንገድ መዳከማቸው ምርጫዎቹ ወያኔን 
ባለሥልጣን ላይ ከማቆየት ውጪ ብዙም ዴሞክራሲያዊ ፋይዳ የላቸውም እላለሁ፡፡  

ራሳቸውን በትልቅ ፓርቲነት የሚሰይሙ ገዢ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስማዊ ዴሞክራሲን 

(Pseudo Democracy) በመገንባት ይታወቃሉ፡፡ አምባገነኑ ወያኔ አገዛዝ የፖለቲካ 
አደባባዮች የተለያዩ ሃሳቦች እና ርዕዮተ ዓለሞችን ለማያካትት ተዋጽኦ ዝግ በማድረጋቸው 
መራጮች እጅግ በቁጥርም በዓይነትም ለጠባቡ እድሎች ስለሚጋፈጡ ገዢው ፓርቲው ለምርጫ 
ያቀረባቸውን ዕጩዎች ብቻ ለመምረጥ ይገደዳሉ፡፡ በዚህ መሰል የፖለቲካ ሥርዓት ውስጥ 
የሚደረጉ ምርጫዎች ፓርቲውን ብቻ በሥልጣን ላይ ለማቆየት ሲባል የሚዘጋጅ ስለሚሆኑ 
ተወዳዳሪ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በምርጫው እንዲሳተፉ አይበረታቱም፡፡ ወደ ምርጫ የሚገቡት 
የፖለቲካ ፓርቲዎችም ቢሆኑ ከሥርዓቱ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የላላ እና ደካማ ድርጅታዊ መዋቅር 
ስለሚኖራቸው በምርጫውም ፍክክሩ ወቅት አቅደው የሚገቡት ለጥቂት የፓርላማ ወንበሮች ብቻ 
ይሆናል፡፡  

በአንድ ብሔር የበላይነት የሚመራው የገዢው ፓርቲ ሥርዓት በፖለቲካዊ አግላይነቱ ይታወቃል፡፡ 

በዚህ ዓይነቱ ሥርዓት ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ  ተቋማት የሠራተኛ 
ማህበራት እና ነፃ ሲቪል ማህበረሰቦች መታገድ በገዢ ፓርቲው የተለያዩ የሀገሪቷን ተቋማት እና 
ሕጎች በመጠቀም አቅማቸውን ያሽመደምደዋል፡፡  

አምባገነኑን የወያኔ መሪዎችም በፓርቲው ውስጥ ላሉት ተከታዮቹም ቢሆን የራሱን ሃሳቦች እና 
ውሳኔዎች የሚጠይቁበትን የሚፈተኑበትን እና የሚተቹበትን የፓርቲ ውስጣዊ መቆጣጠሪያ 
ያጠብቀዋል ወይ ያላላዋል፡፡ አልያም ዝግ እንዲሆን ያደረገዋል፡፡ የሥርዓቱን የገቢ ምንጮችም 

የራሱን የበላይነት ብቻ ለሚቀበሉ የፓርቲው ልሂቃን በመጠቀም የጌታ እና የሎሌ (Partron-

Client) ትዕዛዛዊ ግንኙነት ይገነባል፡፡  
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ወደ ጽሑፌ ማጠቃለያ ልሂድና የ1997ቱን ምርጫ ተከትሎ የተነሳው ንቅናቄ ትዝ ይለኛል፡፡
የወቅቱ የማስታወቂያ ሚኒስትር ብርሃነ ሃይሉ ለተቃውሞ የወጡትን ወጣቶች ወሮበላዎቹ 

(Hooligans) ብለው መጥራታቸው ሌላው የወያኔ የቅርብ ሰው እንዲህ ሲሉ በወጣቱ 
መገደል ተዘባብተዋል፡፡  

በወጣቶቹ ወይ የተኮስነው በወቅቱ ማን ሥልጣን እንደነበረው ለማስረገጥ ስንል ነው ብለዋል፡፡ 
ከምርጫው ሁለት ዓመታት በኋላ የሕወሐቱ መስራች አመፀኛው ስብሃት ነጋ ተቃዋሚዎች 

በምንም ዓይነት መንገድ ሥልጣን ከያዙ በኋላ የሕገ-መንግሥቱን አንቀጾች ሊቀይሩ ቢሞክሩ 
ተመልሰን ጫካ እንገባለን፡፡ ውጤቱም ሀገሪቱን ሊበታትን የሚችል ክስተት ሊሆን ይችላል ብለው 
ነበር፡፡ 

በፋሺስት መንግሥቱ ኃ/ማርያም እና በሟቹ መለስ ዜናዊ መካከል ያለው ልዩነት 
በአምባገነናዊነትና በዴሞክራሲ መሪነት መሃከል አይመስለኝም፡፡ በብዙ ኢትዮጵያውያን ግምት 
ሟቹ መለስ እና ፋሺስት መንግሥቱ እኩል አምባገነን ናቸው፡፡ ሟቹ መለስ የነበራቸው ግን 
ለዴሞክራሲ ያላቸው አስመሳይነት እርሳቸው እስከተመረጡ ጊዜ ብቻ ነበር፡፡ እኔ በበኩሌ የሁለቱ 

አገዛዝ በላዒ-ሰብ መንግሥትነት (Predatory State) እለዋለሁ፡፡  

አሁንም ቀጣዩ የምርጫ ነገር እንዴት ነው? አርምሞ ወይስ መስዋትነት? መልሱ የሚሆነው 
ሕዝባዊ መስዋትነት ብቻ ነው፡፡ ወያኔ ወደ ከፍተኛ የሥልጣን ኃላፊነት ደረጃ ካመጣቸው ግለሰቦች 
አብዛኛዎቹ የቀድሞ የሕይወት ታሪካቸው እንደሚነገረን በአገዛዙ ላይ በተቃራኒ ያቆሙ ግለሰቦች 
እንደነበሩ ነው፡፡ እነዚህ ግለሰቦች በአንድ ወቅት ከወያኔ ጋር ከፍተኛ ጥላቻ የነበራቸው ከመሆኑም 
በተጨማሪ የሥርዓቱ የቅጣት ሰለባ ነበሩ፡፡  

 ለምሳሌ ያህል ሁለቱን የቀድሞ ተቃዋሚ ነን ባዮች የአሁኑ ደግሞ የወያኔ ባለሥልጣናት ተርታ 
የሚመደቡትን አቶ ሽመልስ ከማል እና አቶ ሬድዋን ሁሴንን በምሳሌነት ማንሳት እንችላለን አቶ 
ሽመልስ ከማል ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ተቀጥሮ ከመስራቱ ባሻገር በጊዜው ወያኔን ይተች የነበረውን 

"ኒሻን" የተባለ የራሱ ጋዜጣ እስከ ማቋቋም የደረሰ ሲሆን አቶ ሬድዋን ሁሴንም እንዲሁ ተቃዋሚ 

ፓርቲ መስርቶ የፓርቲው ሊቀመንበር ከመሆኑም ባሻገር በ1992 ዓ.ም. ፓርቲውን ወክሎና 
ለምርጫ በመቅረብ የወያኔን ተወዳዳሪ በማሸነፍ ፓርላማ እስከ መግባት የደረሰ እንደነበረ 
ይታወሳል፡፡  

ለምሳሌ እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ገዥው ፓርቲ  ካመቻቸላቸው የጥቅመኝነት ሥልጣን ስለአገር 
ማሰባቸውን ትተው የግል ከርሳቸውን ለመሙላት ሲሉ መሰረታዊ ከሆነው ለሰው ልጆች 
የመቆርቆር ሃሳባቸው ጋር እረፍት የሚነሳ የሕሊና ጫና ውስጥ ላይ ናቸው፡፡ በጊዜ ሂደትም ከወያኔ 
ሿሚዎቻቸው ጋር ያላቸውን የታዛዥነት ስሜት መናዳቸው አይቀሬ ነው፡፡ በሿሚዎቹ እና 
በተሿሚዎቹ መካከል ያላቸው ቀጭን የጥቅመኝነት ትስስር መበጠስ ለተቃርኖ ምክንያት ይሆናል፡፡ 

ለእኔ ሌላኛው የተቃርኖ ምክንያት የሚሆነው ወያኔ የሚከተለው የብሔር  ፖለቲካዊ ውጤት ነው፡
፡ በብሔር ፖለቲካ ዋነኛው ዓላማ የብሔሩን ምሑር ነን የሚሉትን በጥቅመኝነት አስሮ በራሳቸው 
ዓላማ ብሔር ላይ የሚወስዱት ማናቸውም እርምጃዎች ኃላፊነቱን እንዲወስዱ ማድረግ ነው፡፡ 
የብሔሩ ተማርን ባዮች ለሥልጣን እና ለገንዘብ ሲሉ ብቻ ጭቆናውን እያዩ እንዳላዩ እየሰሙ 
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እንዳልሰሙ ሰው ሲገደል እንዳልተገደለ ከአንድ ክ/ሃገር ወደ ሌላ ክ/ሀገር መስራት አትችልም 
ሲባሉ እንዳላዩ እንዳልሰሙ በመሆን ሕዝባቸውን ከፊት ሆነው ያሰቃዩታል፡፡ 

ካርል ማርክስ የመደብ ክፍፍልን በሚመለከተው ---- ላይ መበደላቸውን የማያውቁ 

የማህበረሰብ ቡድኖችን አካሄድ (False Consciousness) ይለዋል፡፡ ይህም ከበላይ 
አመራር ጋር ያላቸውን የግንኙነት መስመር የጌታና ሎሌ ቢሆንም እያውቁ የሚያደርጉት ነገር ነው፡፡ 
በእኔ እይታ የዚህ ዓይነቱ አካሄድ ማብቂያው የኀብረተሰቡ የንቃት ደረጃው ከፍተኛ ቦታ ላይ 
እየደረሰ ስለሆነ ከምርጫው በፊት ሕዝባዊ መስዋትነት ግድ ይላል፡፡ ወያኔ ኀብረተሰቡን 
የሚደልልበት የራሱ የሆኑ የደከመ ፖለቲካዊ አካሄዶች እየተጠቀመ ነው፡፡ ለምሳሌ ለብሔር 
የሚጠቅሙ የሚመስላቸውን አንዳንድ ነገሮች በማድረግ ጥያቄቸውን እንደተመለሰላቸው አድርጐ 
ያቀርባል፡፡  

ሁለት ፖለቲካዊ አካሄድ የሚላቸውን እንመልከት የመጀመሪያው አንድን ብሔር ይወክላሉ ብሎ 
የሚያስባቸውን ምሳሌ የሴቶች መብት መጠበቅ ሴቶችን ሥልጣን ላይ መምጣት እንዳለባቸው 

በቅርቡ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት የሆኑት ወ/ሮ አስቴር ማሞ መመረጣቸው የኦሮሞ ብሔረሰብ 
አባላት ትክክለኛውን ውክልና እንዳገኙ እንዲሰማቸው ያደርግላቸዋል የሚል የሀሳዊ ነቃተ ሕሊና 

አካሄድ ሲሆን በዚህም መብታቸውን እንዳስጠበቁ ይገለጽላቸዋል፡፡  የአቶ መለስን ሞት ተከትሎ 

የኃ/ማርያም ጠ/ሚኒስትር መሆን እስከአሁን የማይደፈር የሚመስለውን የሕወሐት ግዛት 
በተራው የከፍተኛ ሥልጣን ወደ ደኢህዴን መሄዱ እንዲመስል ማድረጉ ነው፡፡ እንዲህ አይነቱ 
የሀሳዊ ንቃተ ሕሊና መቀጠል የለበትም፡፡ ከምርጫው በፊት ወያኔን ማስወገድ ግድ ይላል፡፡  

 

ወጣቱን ከቅንጅት በኋላ በአነስተኛና ጥቃቅን ብድሮች በመጠርነፍ በጥቅማ ጥቅም የተያዘው 
ወጣት ወደ ሕዝባዊ ትግል መመለስ አለበት፡፡ የዛ ትውልድ መስዋትነት ሊጠራን ይገባል። በርግጥ 

የአሁን ትውልድ ወኔውን ምን ሰለበው ስል መልሱ,............ 

አይን የለውም አሉ የአሁን ወጣት ልመና 

ወደ አምላክ ሲፀልይ ማታ በልቦና 

ወያኔ ሳይመታኝ በያዘው ጨፈቃ 

አድርገኝ ይለዋል ለስደት እንድበቃ 

ኢትዮጵያ ተኝቼ ስቴት እንድነቃ 

ጐበዝ አንተ ያገሬ ወጣት ተጨፈንና ላሟኝህ የሚለወን የወያኔ ደባ እንዴት መውጣት 

እንዳለብህየወያኔ አረመኔያዊና ፀረ-ህዝብ የህዝብን ስቃይና በደል ለአንዴም ለሁሌም ማስቆም 
የሚቻለው ሁለገብ በሆነ መንገድ ታግሎ አገዛዙን ከስልጣን ማስወገድ ሲቻል ብቻ ነው። 

በአሁኑ ወቅት በመላ አገሪቱ ሰላምና ዴሞክራሲ ሰፍኗል ፈጣን የእድገት ጎዳናም ተከትለናል 
ጥያቄዎቻችሁ ከንቱ ጬዂት ነው።የሚሉን ክፍሎች ኢትዮጵያዊ ባልሆኑና ለኢትዮጵያዊ ደንታ 
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በሌላቸው ወገኖች ተቀባይነት ያገኙ ይሆናል።ለእኛ ለኢትዮጵያ በጐ አመለካከት ላለን ግን 

የአገራችን ህልውና በአደገኛ ሁኔታ ላይ  መውደቁ ህዝቦቾ በረሃብ እየረገፉ መሆናቸው 
ዴሞክራሲያዊ ጎዳናዎች እየተጣበቡ መምጣታቸው ዜጐች የመስራት ዋስትና አጥተው ከስራቸው 
በመፈናቀል ለልመናና ለስደት መዳረጋቸውና ጠንካራ የኢኮኖሚ ተቋማት በመፈራረስ ላይ 
መሆናቸው ነው።የሚታየን የዚህም ውጤቱ ምን እንደሆነ ነጋሪ አያሻንም። 

ይህ በአገራችን እየተከሰተ ያለው ሁኔታ የእድገት የፍትህና የሰላም ጎዳና ነው የሚሉን የስርዓቱ ልዩ 
ተጠቃሚዎች ብቻ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት እኮ ወጣቱ ሲያተኩሰው ወያኔ ራሱን ያመዋል። 

ሰለዚህ አንተ ጅግና ወጣት አንተ ትኩስ ሃይል ያለ መስዋዕትነት እኮ ድል የለም ይሉ የለ ጀግኖች 
አባቶቻችን ። ለዚህም እንደመነሻ የሚሆነን የራሳችን የሆነና ያለ ትልቅ ምሳሌ የዚያ ትውልድ 
ቁንጮ የሆነው ኢሕአፓ ከፋሽስቶች ከጠባብ ቤሄርተኞችና ከተገንጣይ ሀይሎች ጋር ትግሉ 

የሚጠይቀውን መስዋዕትነትን  ከፍሎ ታግሎ አታግሎ በዚህም የትግል ሂደት ኢሕአፓ ባዕዳንንም 
ያስገረመ ታሪክ ስርቷል። 

ኢሕአፓ የትግሉ ፋና ወጊ ነበር ዛሬም ነው።ኢሕአፓ ያስተማራቸው ዛሬ በተደናበረ አቅጣጫ 
ቢሄዱም የእናት ጡት ነካሽ ቢሆኑም ቅሉ የኢሕአፓ ትውልድ የዘመናዊ ፖለቲካ ፅንሰ ሀሳቦችን 
የህዝብን ወሳኝነት መርህ የድርጅትን አስፈላጊነትና ስልት የእኩልነት መብት ወሳኝነትን ከህዝብ 

ያስተዋወቀ ነው። ለዚህም ዋቢ የድርጅቱ ልሳን በሆነው ዲሞክራሲያ ቅጽ 38ቁጥር 6 እንዲህ 

ይላል” የህዝብ የሥልጣን ምንጭነት፣ የህዝብ የሥልጣን ባለቤትነት፤ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና 
ድህንነት፣ የህዝቧ በዕኩልነትና በአንድነት መኖር፣ ብሎም ዴሞክራሲያዊት ሆና ሰላምና ፍቅር 
ሰፍኖባት በሁሉም መስክ በአድገት የገሰገሰች የታፈረች የተከበረች ታላቅ አገር እንድትሆንና 
ለመጪው ትውልድ በአለኝታነትና በኩራት እንድትተላለፍ ኢሕአፓ አጥብቆ ይፈልጋል። 

ለኢሕአፓም የትግሉ አልፋና ኦሜጋ ይኼው ነው !” 

የጎጃም ገበሬ በአንድ ወቅት እንዲህ ይል ነበር ፣ 

ሞፈሩን ቀንበሩን ክተተው በጎታ 

ይታረስበታል ቀን የወጣ ለታ 

የእርሻ ጊዜ ደርሶል እኮ ይሄን ባንዳ የባንዳ ልጅ አሁን አክትሞለታል።የብሔሮች "ወርቀ ዘቦ" 

በሆነች ኢትዮጵያ የኀብረ ብሔርን የፖለቲካ የትግል ስልት ይዞ የተነሳው ኢሕአፓ ዕኮ መንገዱን 
ጠርጐልሃል። 

አንተ የአሁን ወጣት  አባትህን ጠይቀው ይነግርሃል አይደል የሚባለው ኢሕአፓ ለህዝብ የገባውን 
ቃል ኪዳን ለአንዲት ደቂቃ እንኳን ሳያጥፍ ከፍተኛ መስዋዕትነትን እየከፈለ በከተማም ሆነ በገጠር 
ህዝብን እያደራጀና ትግሉን እያፋፋመ ይገኛል። 

ስለሆነም የአገር ፍቅር የሚያንገበግብህ  የአሁን ወጣት ሁሉ ዛሬ ነገ ሳትል ለህዝባዊ መስዋትነት 
እራስህን እንድታዘጋጅ አበክሬ እላለሁ።አሁንም የሚካሄደውም ህዝባዊ ትግል ተጠናክሮ ግቡን 
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አጠር ባለ ጊዜ እንዲመታ በተለይም እኛ የአሁን ወጣት ትውልድ የሆንን ሁላችንም የየድርሻችንና 
የየችሎታችንና ማድረግ ይኖርብናል። 

በአሁኑ ሰዓት እየተፈፀመ ያለው አረመኔያዊ ድርጊት ህዝቡን የሚያነሳሳ እንጂ አንገት የሚያስቀልስ 

ባለመሆኑ  እኛ ወጣቶች ተባብረን በጋራ በመቆም የኢትዮዽያ ህዝብ የስልጣን ባለቤት እስኪሆን 
ድረስ መታገል ይኖርብናል። 

 

 

የኢትዮዽያ ህዝብ በጠላቶቹ ላይ ድልን ይቀዳጃል።  

 
 


