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ዉሸት በወርቅ ቢጠቀለል ዉሸት በወርቅ ቢጠቀለል ዉሸት በወርቅ ቢጠቀለል ዉሸት በወርቅ ቢጠቀለል 
ወርቁን ያጠላበታል።ወርቁን ያጠላበታል።ወርቁን ያጠላበታል።ወርቁን ያጠላበታል።    

የወያኔ ሕልምና ዓይናችሁን የወያኔ ሕልምና ዓይናችሁን የወያኔ ሕልምና ዓይናችሁን የወያኔ ሕልምና ዓይናችሁን     
ጨፍኑ ላሞኛችሁ።ጨፍኑ ላሞኛችሁ።ጨፍኑ ላሞኛችሁ።ጨፍኑ ላሞኛችሁ።    

 
እስኪ እናስታውሰው። የትናንቱን ማስታወስ 

ወንጀል ከሆነ፤ ወንጀለኛ ለመባል መዘጋጀት 
አለለብን። ምንጊዜም ሀቁ ደግሞ፤ ዛሬ ትናንትን 
ተከትሎ የመጣ ክስተት ነው። ነገ ደግሞ፤ ዛሬን 
ተከትሎ የሚመጣ ሀቅ ነው። የዛሬዋ እስከመቼ 
አሁን ሁላችን ያለንበትን የፖለቲካ ሀቅና ምን 
መሥራት እንዳለብን ትመረምራለች። 

በ፲ ፱፻፺፯ ዓ. ም. የኢትዮጵያ ሕዝብ በከፍተኛ 
ቁጥር ወጥቶ የምርጫ ሳጥኑን በመሙላት ፍላጎቱን 
ገለፀ። በወያኔ በኩል የተሠጠውን መልስና ተከትሎ 
የመጣዉን ዕልቂጥ ልንረሳው የማንችል ሀቅ ነው። 

ታች አምና በ፳፻፪ ዓ. ም. በተደረገው ምርጫ፤ 
ከመቶው ዘጠና ዘጠኝ ነጥብ ስምንት ሁለት አገኘሁ 
ብሎ ያስከተለዉ ጉራና የምጣኔ ቁጥጥር ዘመቻው 
ከፊታችን የተጋረጠ ሀቅ ነው። 

ዛሬ ደግሞ የመለስ ዜናዊን ሞት የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ከላይ እስከ ታች በሐዘን እየተንጫጫ 
ሊቀብረው ነው እየተባልን ነው። መቅበሩንስ 
ይቅበሩት፤ ሀቁ ግን ቀበሩት በሚለው ይቁም። 

 የወያኔ ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ፣ ጋዜጣና ድረገፅ፤ 
ስለአለቃቸው ሞት፤ መጀመሪያ ሲደነባበሩ፣ ቀጥለው 
ሲያላዝኑ፣ አሁን ደግሞ ሀዘኑን አስመልክቶ ቀኑ ወደ 
ሳምንት እየገሰገሰ፤ እኛ ደግሞ አብረን እንደጥላ 
እንከተላቸዋለን። እኛ መቼ ነው የአጀንዳውን መሪ 
ጨብጠን የምንሾፍረው? 

አጀንዳችን መለስ፣ የመለስ መሞት፣ የመለስ 
መሠወር፣ የመለስ መጥፋት፣ የመለስ መሞት፣ 
የመለስ ሞት መደበቁ ወይንም ሲሞት ዘለዓለማዊ 
ጀግና ለማድረግ የወያኔ ባቡር ግው ግጭ ማለቱ 
አይደለም። መለስና ጥሎት የሄደው ማጥ አይደለም። 
ይህ ሁሉ ተራዉን ጠብቆ ይመጣል። 

አጀንዳችን እኛ ነን። ምን ማድረግ አለብን ነው። 
አጀንዳችን የተፈጠረውን አጋጣሚ እንደተለመደዉ 
የዳር ተመልካች ሳንሆን እንዳንልፈው ምን እናድርግ 
ነው። 

ይኼ የወያኔ ቡድን፤ ይኼ የመለስ ዜናዊ ትራፊ 
ተቃዋሚዎችን ያቀርባል ማለት፤ የየዋሆች ሕልም 
ነው። ይልቁንስ ሥራዉ በመካከላችን ይሁን። 
ችግራችን መለስ አይደለም። መለስ የሚጣል ነበር 
እኛ ሳንደርስበት ተፈጥሮ ገላገለን። ችግራችን እኛ 
በአንድ መሠለፍ አለመቻላችን ነው። ይኼን 
እንመርምር። 

የተቃዋሚው ጎራ በአንድ አልተሠለፈም። ሕዝቡ 
ተዘጋጅቶ መሪ አጣሁ እያለ ነው። የአንድነቱ ችግር 
ምንድን ነው? እያንዳንዳችን ራሳችንን፣ የራሳችንን 
ጠንካራና ጠንካራ ያልሆነ ጎን፣ የምንፈልገዉን፣ 
ለማግኘት የምንወስደዉን መንገድ፣ 
የማንደራደርባቸውን ዕሴቶቻችን፣ 
የምንደራደርባቸውን ዕሴቶቻችን፣ ግቦቻችንን በግልፅ 
ማስቀመጥና ሌሎች እንዲያውቋቸው ማድረግ 
አለብን። ይኽ ወደ ፊት ለመጓዝ የመጀመሪያው 

ዕርምጃ ነው። ወያኔን እንጣል በቂ 
አልነበረም፣ አይደለም አይሆንምም። 

በመካከላችን የተለያየን አመለካከት 
አለን። በሶሺያሊስት ርዕዩተ ዓለም 
የሰነበትነው ተራማጆች፤ ጨልሞብን አንድ 
እግራችንን ከነበርንበት ትተን በሌላው 
እግራችን ወደ ሊበራል ዴሞክራሲ መንገድ 

ጀምረናል። በዚያ ያልነበሩት ደግሞ፤ ስለማያውቁት 
እየዘባረቁ፤ ቅንጭብጫቤ እየዘረፉ፤ ውርጅብኝ 
የሚያደርሱበትን መልሰው ራሳቸው እየተሸከሙት 
ይገኛሉ። 

እንግዲህ መደረግ ያለበት ከዚህ ሁሉ ወጥተን፤ 
ሀገራችን አሁን ካለችበት መቀመቅ የምትወጣበትን 
በጋራ በመተለም፤ ይኼን የወያኔ ቡድን ከፖለቲካ 
ምኅዳሩ ማስወገድ ነው። አዎ ይኼ የወያኔ ቡድን 
በሩን ከፍቶ ተቃዋሚዎችን ቢያስተናግድና ለሀገሪቱ 
ጠቃሚ መንገድ ቢከተል ደስታው የሁላችን ነው። 
ይህ ግን የሕልም ዓለም ነው። ለሕልም በአንድነት 
መዘጋጀት አይኖርብንም። አፍጥጦ ከፊታችን 
ለተጋረጠው ተጨባጭ ሀቅ ግን ከፍተኛ ዝግጅት 
ይጠበቅብናል።  

ሀገራችን ደንበሯ ተከብሮ አንድ ሀገር መሆኗን፣ 
ሕዝቧ አንድ መሆኑን፣ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ 
የዴሞክራሲ መብቱ መከበሩና በሀገሪቱ የፈለገችዉ 
ቦታ መኖር መቻሏ፣ ሕግ የተከበረባት ሀገር መሆኗ፣ 
የያንዳንዷ ግለሰብ ኢትዮጵያዊት ሀይማኖት ሆነ 
የትውልድ ሀረግ ለማንኛውም የሀገራችን 
የኅብረተሰብ ክንውን ውስጥ ሊያግዳት ወይንም 
ሊደግፋት አይገባም። 

 
eske.meche@yahoo.com 

ሕሊና ነጋሣ፤ ምክትል አዘጋጅ። 


