ትክክለኛው አማራጭ የሽግግር ወይም የባለአደራ መንግሥት ማቋቋም ብቻ ስለመሆኑ!!!

አገዛዙ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል፡፡ አጭበርብሮ የያዘው የሥልጣን ዘመን ከተጠናቀቀ በየትኛውም አሠራርና
ሕግ ለአንድም ቀን እንኳ በሥልጣን ላይ እንደተቀመጠ መቀጠል ስለማይችል የሥልጣን ዘመኑ ከመጠናቀቁ
በፊት አንዳች ነገር አድርጎ ለመሽሎክ ቀዳዳ እያፈላለገ ነው!!!
"ቀዳዳየ ናቸው!" ብሎ ያሰባቸውን አማራጮች ሲገልጽም ፓርላማ መበተን፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ፣
ሕገመንግሥት ማሻሻልና የሕገመንግሥት ትርጉም የሚሉ መውጫ ቀዳዳዎችን ለመፍጠር "አማራጮቸ
ናቸው!" ብሎ አቅርቧል!!!
ፓርላማ መበተኑ "ከተበተነ በኋላ አንዳች ነገር ቢያጋጥም የመወሰን ሥልጣን ያለው አካል ስለማይኖር ብዙ
ችግሮች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ!" በሚል፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ "የመምረጥ መመረጥ መብትንና
ነጻነትን ጨምሮ በርካታ የሚነፍጋቸው መብቶች ስላሉና የተከሰተ ተፈጥሯዊና ሰው ሠራሽ ቀውስ ሳይኖርም
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ማወጅ ስለማይቻል!" በሚል፣ ሕገመንግሥት ማሻሻሉ "ረጅም ጊዜና ከፍተኛ ወጭ
ስለሚጠይቅ!" በሚል፣ የሕገመንግሥት ትርጉም ደግሞ "በብየናው ላይ የጋራ መግባባትን ላያመጣ
ስለሚችል!" በሚል አገዛዙ አነኝህን አማራጮች በመተው ተቃዋሚዎች ኃላፊነት ተሰምቷቸው በጋራ
በመምከርና በመንባባት አንዳች መፍትሔ ላይ መደረስ እንደሚገባ ፈተናውን በተቃዋሚው ድጋፍ በብልጠት
ለማለፍ ጥረት እያደረገ ይገኛል!!!
በዚያ ውይይት ላይ ኩሊ ዐቢይ አሕመድ ስለ ሦስተኛው አማራጭ ሲናገር "ሕገመንግሥቱን የማሻሻሉ
አማራጭ ከፍተኛ ወጭና ረጅም ጊዜ ስለሚጠይቅ ለዚህ ጉዳይ ሊደርስልን አይችልም፡፡ እንዲሁም በኮቪድ
ምክንያት ሰው በየቤቱ ተርቦ ባለበት ሰዓት ለዚህ ተብሎ ከባድ ወጭ ማውጣት ተገቢ አይደለም!" ብሎ
የተናገራት ነገር ነጭ ውሸት ወይም ማጭበርበር መሆኗን እንድታውቁ እፈልጋለው!!!
ሕገመንግሥታቸው ሕገመንግሥቱን ለማሻሻል ያስቀመጠው መስፈርት፣ አኪያሔድ፣ አሠራርና ግዴታ
"የማሻሻያውን አንቀጽ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ በፌዴሬሽን ምክር ቤትና በክልል ምክር ቤቶች
ማጸደቅ!" የሚል ነው፡፡ ሌላ ያስቀመጠው አስገዳጅ አሰራር ወይም መስፈርት የለም፡፡ ይይንን ማድረግ
ደግሞ አገዛዙ አምስት ሳንቲም ሳያወጣ መደበኛ አሠራሩን በመጠቀምና የተራዘመ ጊዜ ሳይጠይቀው በአንድ
የሥራ ቀን ውስጥ ማስፈጸም የሚችለው ነገር ነው!!!
አገዛዙ ይሄንን አማራጭ ለመጠቀም ያለፈለገው ችግሩ ይሄ ስለሆነ አይደለም፡፡ ችግሩ ሕገመንግሥቱን
ለማሻሻል የሕዝብ ተወካዮችንና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶችን ሁለት ሦስተኛ ድምፅ ማግኘት አስፈላጊ ሲሆን
የክልል ምክርቤቶችን ግን አጭበርባሪው ዐቢይ በማጭበርበር እንደተናገረው ከዘጠኙ ክልሎች የሁለት
ሦስተኛውን ድምፅ ማግኘት ሳይሆን ሕገመንግሥታቸው የሚለው "ሁሉም የክልል ምክርቤቶች በአብላጫ
ድምፅ ሲያጸድቁት!" ነው የሚለው፡፡ ስምንቱ ክልሎች አጽድቀውን አንዱ ክልል ብቻ ውድቅ ቢያደርገው ያ
የሕገመንግሥት የማሻሻያ አንቀጽ ውድቅ ይሆናል እንጅ አይጸድቅም!!!

አገዛዙ ይሄንን አማራጭ እንዳይጠቀም ያደረገው በቀደም እንደገለጽኩላቹት ለውጥ ብለው እየተወኑብን
ባሉት ድራማ ወያኔና ፌዴራሉ የተጋጩ እያስመሰሉ ስላሉና ይሄንን አማራጭ በመጠቀም ማሻሻያውን
ሁሉም የክልል ምክርቤቶች አጽድቀውት ምርጫውንና የሥልጣን ዘመናቸውን ቢያራዝሙት የወያኔና
የፌዴራሉ ግጭት የውሸት መሆኑና የለውጥ ድራማው ሊነቃባቸው ስለሆነ ነው ሦስተኛውን አማራጭ
ለመጠቀም ያልፈለጉት ሌላ አይደለም!!!
ድራማው እንዳይነቃባቸው ይሄንን አማራጭ መጠቀም ስላልፈለጉ ነው ከተቃዋሚዎች ጋር በመግባባት
የጋራ የመፍትሔ አማራጭ በማስቀመጥ ፈተናውን በብልጠት ለማለፍ ጥረት እያደረጉ ያሉት፡፡ ያው
እንዳያቹሃቸው ከተቃዋሚ ተብየዎች ይሄንን የአገዛዙን ሐሳብ የሚቃወም ወይም የማይተባበር የለምና
አገዛዙ ይሄ ብልጠቱ ሳይሳካለት የሚቀር አይመስለኝም!!!
ታዲያ አንተ እንዴት ሆኖ እንዲቋቋም ፈልገህ ነው "ትክክለኛው አማራጭ የሽግግር ወይም የባለአደራ
መንግሥት ማቋቋም ነው!!!" እያልክ ያለኸው ትሉኝ ይሆናል፡፡ ነገሩ እንዲህ ነው፦
እኔ የማቀርበው የሽግግር ወይም የባለአደራ መንግሥት አማራጭ በፖለቲከኞች ወይም በፓርቲዎች
የሚመሠረት ሳይሆን ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልነትና ወገንተኝነት እንዲሁም ከጎሳ ወገንተኝነት ነጻ
በሆኑ ምሁራን ተመሥርቶ ምርጫ እስኪደረግና በሕዝብ የተመረጠው መንግሥት ሥልጣኑን እስኪረከብ
ድረስ የሚቆይ የሽግግር መንግሥት ነው እያልኩ ያለሁት!!!
"ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልነትና ወገንተኝነት እንዲሁም ከጎሳ ወገንተኝነት ነጻ የሆኑ ምሁራን አሉ
ወይ?" ካላቹህ መልሴ "እንዴታ ያውም ሽህ ከሚሊዮን ናቸዋ!" የሚል ነው፡፡ ከዚሁ ጋር ተከትሎ ፓርቲዎቹ
በተለይም ገዥው ፓርቲ የራሱን ሰዎች "ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልነትና ወገንተኝነት እንዲሁም
ከጎሳ ወገንተኝነት ነጻ የሆኑ አስመስሎ በማቅረብ ካቢኔውን በራሱ ሰዎች ቢሞላውስ?" የሚል ሥጋት
ሊቀርብ ይችላል!!!
ነገር ግን ከሕዝብና ከፀሐይ ዕይታ የሚሰወር ወይም የሚደበቅ አንዳችም ነገር የለምና የሚሞከር ሴራ ካለም
በሕዝብ ተሳትፎ ማክሸፍ ይቻላል፡፡ የፈለገ ነገር ቢሆን በዚህ መንገድ የሚመሠረተውን የሽግግር መንግሥት
መቆጣጠርና በፍትሐዊ መንገድ እንዲሠራ ማድረግ አያቅትም ወይም አይከብድም!!!
እንዲህ ዓይነት የሽግግር መንግሥት መቋቋሙ ከሚሰጠው ዋነኛ ጥቅም ከምርጫ በፊት ነጻ የሆኑ
የዲሞክራሲ ተቋማትን መገንባት ማስቻሉ ነው!!! ከዚያ በኋላም ያለጥርጥር ነጻ፣ ፍትሐዊና ተአማኒ የሆነ
ምርጫን በሚገባ ማከናወን ይቻላል!!! ይሄንን ሐሳብ የአገዛዙ ቅጥረኞች ካልሆኑ በስተቀር ጽንፈኞችም
እንኳ ቢሆኑ የሚቃወሙት አይመስለኝም!!!
ችግሩ "ተቃዋሚ ተብየዎች በአንድ አብረው ይሄ እንዲሆን ግፊትና ጫና ያሳድራሉ ወይ???" የሚለው
ነው፡፡ በእኔ ግምት በአንድም በሌላም ምክንያት እንዲሁም ፓርቲዎቹ በየፊናቸው በስውር የአገዛዙ ቅጥረኞች
ሆነው ስላለቁ በአንድ አብረው ይሄንን ጫናና ግፊት የሚያደርጉ አይመስለኝም!!!
የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም ትክክለኛ ወይም አዋጭ አማራጭ የለውም!!! ከዚህ ውጭ
ያለው አማራጭ ሁሉ ለሠላሳ ዓመታት ውንብድናውና ግፉ እየገነፈለ በታየበት ቁጥር ተሐድሶ፣ ጥልቅ

ተሐድሶ፣ ለውጥ ምንንትስ እያለ ሕዝብን እያጃጃለና እያጭበረበረ እላያችን ላይ ተጣብቆ የቆየብንን
የግፈኛውን፣ የአጭበርባሪውን፣ የአረመኔውን፣ የወንበዴውን፣ የዘራፊውን፣ የጎጠኛውን፣ የከፋፋዩን፣ የፀረ
ሕዝቡን.... የአገዛዝ ዘመን ለሌላ ዙር አገዛዝ ማብቃት ወይም ዕድሜውን ማራዘም ብቻ ነው!!!
በመሆኑም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ! ፓርቲዎች ጫናና ግፊት ባያደርጉም እንኳ አንተ ግን "ከዚህ ውጭ
ፍንክች አልልም!" የሚል የጸና አቋም በመያዝና ጫናና ግፊት በማሳደር መብትህን፣ ጥቅምህን፣ ነጻነትህን፣
ህልውናህን፣ ደኅንነትህን እንድታስከብር ጥሪ አቀርባለሁ!!! መሻገሪያው ድልድይ ይሄና ይሄ ብቻ ነው!!!
ይሄንን ማድረግ ከቻልክና ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልነትና ወገንተኝነት እንዲሁም ከጎሳ ወገንተኝነት
ነጻ በሆኑ ምሁራን የሽግግር መንግሥት ማቋቋም ከቻልክም ያሉት ፓርቲዎች በሙሉ የአገዛዙና የባዕዳን
ጠላቶቻችን ቅጥረኞች በመሆናቸው በዚህ የሽግግር መንግሥት ቆይታ ጊዜ አዳዲስ ፓርቲዎችን ማቋቋምህን
እንዳትረሳ!!!
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

