
የኢሕኣዴግ መሪና ተቃዋሚ   

ክቡር ጠቅላይ ሚ/ር ሲመረጡ የደስታና የድጋፍ ሃሳቤን ገልጬ ነበር፡ ከተመረጡ ከአንድ ወር በኃላ 
ደግሞ ተግባራቸውን ሳይ ኣገር ሊያፈርሱና ሊያበጣብጡ እንደሚችሉ በእንግሊዝኛ (Is the 
Constitution replaced by “I” in Ethiopia? Tigrai Online, August 1, 2018) በሚል ርእስ  
ተቃውሞየን ለማሰማት ሞክሬ ነበር። ከተግባራቸው የገመትኩትም አልቀረም እስካሁን ድረስ አገር 

በብጥብጥ ላይ ትገኛለች። አሁን ደግሞ እንደ አንድ ዜጋ ትንሽ ሃሳቤን ለመግልጽ ይፈቀድልኝ። 

በኢትዮጵያ ስርኣት አክባሪ ጨዋ ህዝብ እንጂ መንግስት ግን የለም ብዬ ተስፋ ከቆረጥኩኝ  9 ወር 
ሆኖኛል፡ ኣሁን ግን ይባስ ብሎ ጠቅላይ ሚ/ር በኢትዮጵያ ለሚቀጥሉት 10 እና 12 ወራት ብጥብጥና 
ስርኣት አልበኝነቱን ሊቀጥል እንደሚችል  ለኢትዮጵያዊያን አበስረዋል። ለመሆኑ አንድ መሪ ለአንድም ቀን 
ቢሆን የአንድ ሰው ህይወት በከንቱ እንዳያልፍ ስርኣት አልበኝነት እንዳይኖር እቅድ ያወጣል ይተገብራልም 
እንጂ ብጥብጥና ስርኣት አልበኝነቱን ለሚቀጥሉት 10 እና 12 ወራት ይቀጥላልና ምንም ማድረግ አይቻልም 

በጸጋ ተቀበሉት ሲሉን ምን ለማለት ፈልገው ነው?  

ሕግና ስርኣት የማስከብር ብቃት የለንም ማለትዎ እንደሆነ ጠንቅቀው አውቀዉታልን? ኢትዮጵያ 
ለሚቀጥሉት 10 እና 12 ወራት በዚሁ ብጥብጥና ስርኣት አልበኝነቱን ከቀጠለች በተባበሩት መንግስታት 
የጸጥታው ምክር ቤት አማካኝነት ሕጋዊ በሆነ መልኩ  መንግስትና ሕግ አልባ አገር ከተባሉት የአለማችን 

አገሮች ተርታ  ልትመደብ እንደምትችልስ  አስበው ያውቃሉን?  

እርሱዎ የተረከብዋት ኢትዮጵያ የ1983 ዓ/ም በጦርነት የፈረሰች ኢትዮጵያ አይደለችም፤ በብዙ ጥረት 
የተገነባች ኢትዮጵያ ነበረች፤ ግን ምን ይሁን በእርስዎ እጅ ግን የተከበረች ኢትዮጵያን ረከሰች፡ የማንም 
የመንደር ዱርየ መጫወቻ ሆነች። 

ላለፉት 27 የጨለማ አመታት የ10 እና የ12 ወራት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ፕላን እየተባለ ይነገረን 
ነበር።ብዙ መልካም ጅምሮችም ማየት ጀምረን ነበር፡ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ኢትዮጵያን 

የሰላም ደሴት አድርጎ  የጎረቤት አገራት ሰላም ጭምር ሲጠብቅ ነበር።  

አሁን ግን  እንደ መንትያ ምላስዎ ኢትዮጵያንም በመንትያ መንገድ አስቀመጥዋት ። እባክዎን የተባበሩት 
መንግስታት የሰላም አስጠባቂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት  ስልጣን በሰላም ለባለቤቶቹ ለብሄር 
ብሄረሰቦች ያስረክቡ። ደግሞም በቂ ፎቶግራፎች ከብዙ መሪዎች ጋር እኮ ተነስተዋል፡፡ ለወደፊቱም ቢሆን 
ላለፉት 27 የጨለማ አመታት ወያኔ የሰራቸውን ፕሮጀክቶችም እየሄዱ መመረቅና ፎቶግራፍም መነሳትም 

የሚችሉ ይመስለኛል ። 

ክቡር ጠ/ሚ የኢሕኣደግ ሊቀመንበር ይቅርና የኢሕኣደግ ተቃዋሚ ለመሆን ብቃት የልዎትም ባይ ነኝ። 
የኢሕኣዴግ  ከእርሱዎ ይልቅ  የኢሕኣዴግ  ተቃዋሚዎች የተሻለ ክብርና  እውቅና አላቸው። የኢሕኣዴግ 
ተቃዋሚዎች በመጠኑም ቢሆን ሚዛናዊ የፖለቲካ አመለካከት ያንጸባርቃሉ። እርሱዎ ግን ከስልጣን 
በስተቀር ጸረ ሁሉም ነዎት።  ጸረ ልማት ፤ጸረ ኢሕኣደግ፤ ጸረ ብሄረሰቦች ፤ጸረ ፈዴራሊዝም ፤ ጸረ 
አንድነት፤ ከሁሉም በላይ ደግሞ ጸረ እውነት ነዎት። ስለ ኢሕኣዴግ ሲያወሩ ባለፉት 27 አመታት 
የኢሕኣዴግ አባል የነበሩ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥም የነበሩ አይመስሉም። እኔ የጠንካራው ሕዝብ ልጅ 
ስለሆንኩኝ ብቻ በጭራሽ የማላቀውን ኢሕኣዴግን የኔ እንደሆነ በማስመሰል ብዙ ይዘላብዳሉ። ከእንግዲህ 
የኢትዮጵያ ህዝብ እርሱዎን ከማመን ውሃ መናጥ ይቀለዋል። ስለዝህ በቃ ስልጣን በሰላም ለባለቤቶቹ  

ለብሄር ብሄረሰቦች ያስረክቡ። 

 



 


