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አገዛዙ በሕገመንግሥታዊ ትርጉም ስም የሌለና ፈጽሞ ያልታሰበ
አንቀጽ በመፍጠር ምርጫውንና የአገዛዝ ዘመኑን ለማራዘም ወሰነ!!!
የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ! ይሄንን የተፈጠረልህንና መቸም የማታገኘውነን ክፍተት ወይም አጋጣሚ አገዛዙን
ለማስወገድ ካልተጠቀምክበት አለቀልህ!!!
ዛሬ "የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት" ተብየው የወያኔ/ኢሕአዴግ አሕዮች ጥርቅም የኢትዮጵያ ብሔራዊ
ምርጫ ቦርድ ተብየው የቅጥረኞች ቡድን በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ምርጫ ለማከናወን አለመቻሉን
አስመልክቶ ያቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ ባለፈው ሳምንት በዝግና በመገናኛ ብዙኃንም የዜና ሽፋን ሳይዘገብ
ማጽደቁን ተከትሎ ቀጣይ ሕገ መንግሥታዊ የመፍትሔ ሐሳብ እንዲያቀርብ የሕግ፣ የፍትሕና የዴሞክራሲ
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተባለው አወናባጅ የምንደኞች ቡድን በተመራለት መሠረት ያቀረበውን ሪፖርትና
የውሳኔ ሐሳብ መርምሮ የሕገመንግሥታዊ ትርጉምን በአማራጭነት በመቀበል በ25 ተቃውሞ በአብላጫ
ድምፅ ማጽደቁ ታውቋል!!!
የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ! አንድ ነገር ወደ ሕገመንግሥታዊ ትርጉም የሚመራው ሕገመንግሥቱ በጉዳዩ ላይ
ያስቀመጠው አንቀጽ ኖሮ አንቀጹ ግልጽ ሳይሆን ሲቀር ወይም አሻሚ ትርጉም ሲኖረው ከሌሎች
የሕገመንግሥቱ አንቀጾች ጋር በማገናዘብ፣ በማመሳከርና በማናበብ ብያኔ የሚሰጥበት አሠራር እንጅ ጨርሶ
የሌለን አንቀጽ ለመሰንቀር ወይም በስርዋጽ ለማስገባትና እራስን ተጠቃሚ ለማድረግ የሚኬድበት
አኪያሔድ ወይም አሠራር አይደለም!!! ይሄ የለየለት ውንብድናና አጭበርባሪነት ነው!!! ለአገዛዙ
ማጭበርበርና ማወናበድ አዲስና ነውሩ ባይሆንም ቅሉ!!! በየትም ሀገር ቢሆን ባልተጻፈ ሕግ ዳኝነት ተሰጥቶ
አያውቅም!!!
እንዲህ ያለ ጉዳይ ሲያጋጥም የሥልጣን ባለቤት ለሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ "እንዲህ ያለ ክፍተት ወይም
ውስንነት ገጥሞናል ምን እንዲሆን ትፈልጋለህ!" ተብሎ ጥያቄው የሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤት ወደሆነው
ሕዝብ ይመራል እንጅ በሌለ ሥልጣንና ሕግ እራስን ለይቶ ተጠቃሚ ለማድረግ መሯሯጥ ከውንብድናም
በላይ ውንብድና ነው!!!
በመሆኑም አገዛዙ የምርጫ ኮሮጆ ገልብጦ የያዘው ሥልጣን መስከረም መጨረሻ ላይ መጠናቀቁ እርግጥ
ሆኗል!!! ይሄ በመሆኑ አገዛዙ መርገም ካለበት መርገም ያለበት ኮቪድ 19ኝን ነው፡፡ ማዘን ካለበት ማዘን
የሚኖርበት በሌላ በማንም ሳይሆን በዕድሉ ነው!!!
ለነገሩ ምን አስቦ እንደነበር ባይታወቅም ቀድሞውንም ቢሆን አገዛዙ ዘንድሮ ምርጫ የማድረግ ፍላጎት
እንዳልነበረው ሁላችንም የታዘብነውና የተገነዘብነው ነገር ነበር፡፡ መጨረሻ ላይ አመሀኝቶ ለማራዘም
እንዲመቸውም የምርጫውን ቀን ገፍቶ በድቅድቁ የክረምት ወቅት አድርጎት ነበር!!!
እንግዲህ አገዛዙ አጭበርብሮ፣ አወናብዶ፣ አምታትቶና ሰርቆ የያዘው የሥልጣን ዘመኑ መስከረም መጨረሻ
መጠናቀቁ እርግጥ ከሆነ ደግሞ ነጻ ፍትሐዊና ተአማኒ ምርጫ ተኪያሒዶ ሌላ መንግሥት እስኪመሠረት
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ድረስ በፈለገው አማራጭ ጊዜያዊም ሆነ የሽግግር ወይም የባለአደራ መንግሥት የማቋቋም ሥልጣኑ፣
መብቱ፣ ኃላፊነቱና ፈቃዱ ያለው ሌላ ማንም ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻና ብቻ ነው!!!
ምርጫ ተኪያሒዶ በሥርዓቱ ሌላ መንግሥት እስኪመሠረት ድረስ የሽግግር ወይም የባለአደራ መንግሥትን
በማይግባቡትና በጠላትነት በሚፈላለጉት ፖለቲከኞች ወይም በገዥውና በተቃዋሚ ፓርቲዎች የመመሥረቱ
ሐሳብ ፈጽሞ ሊተገበርና ሊሠራ የማይችል እንዲሁም ሀገሪቱን ወደ ለየለት ቀውስ የሚከት ሐሳብ በመሆኑ
ነጻ ፍትሐዊና ተአማኒ ምርጫ እስኪደረግና በሕዝብ የተመረጠው መንግሥት ሥልጣኑን እስኪረከብ ድረስ
የኢትዮጵያ ሕዝብ በሲቪክ ማኅበራት፣ በሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች፣ በልኂቃንና በፖለቲካ
ፓርቲዎች በኩል ወይም ቀና ተሳትፎ ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልነትና ወገንተኝነት እንዲሁም ከጎሳ
ወገንተኝነት ነጻ በሆኑ ምሁራን ተመሥርቶ የሚቆይ የሽግግር መንግሥት ለመመሥረት ከአሁኑ ጀምረህ
ተንቀሳቀስ!!!
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

