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የአንድነት የዜሮ ድምሩ ስብስብ ሲጋለጥ 

                                                   ይነበብ ይግለጡ 

11-12-14 

የአንድነት ፓርቲ ትርምስ ቀጥሏል፡፡ፍጥጫው አይሏል፡፡ትልቁን መርህና ግብ 

በአርማነት ይዞ ከልዩነትም ከመበታተንም አንድ ሁነን በአንድ እንጽና የሚለው 

አንድነት ፖርቲ ሊወጣው የማይችል ፈተና ከፊቱ ተጋርጦበታል፡፡ በሀገር ቤት 

ውስጥ ሙሉ መሰረቱን ያደረገ አንድ ፓርቲ መከፋፈልን፣ የአንጃዎችንም ፍልሰትና 

አደጋ ተቋቁሞና መክቶ ለመስራት ባደረገው ትግል ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳንም፣ አቶ ስዬ 

አብርሃንም ማካተት ችሎ ነበር፡፡ አሁን ግን ሁለቱም ፓርቲውን ተሰናብተዋል፡፡  

የእኛ የተቃውሞ ፖለቲካ እንዲህ ነው። ሲነደፍም፣ ሲቋጭም ፣ስሜታዊነት ግርግር 

ሁካታ ይበዛበታል፡፡ ሰክኖ ማሰብ፣ በእርጋታ ማጤን፣ ግራና ቀኙን ማመዛዘን፣ 

የወደፊቱንም በጥሞና መገመት፣ ኢትዮጵያዊ ባህልና ጨዋነትን ጠብቆ መራመድ 

የሚባለው ነገር የለም፡፡ በእልህ፣ በቁጣ፣ በስሜታዊነት፣ በጥላቻ የሚናጭና 

የሚርገፈገፍ ተቃዋሚ ነው በሀገር ውስጥም በውጭም ሞልቶ የተረፈው፡፡ 

የተቃዋሚው ጎራ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ አንድም ግዜ ለስኬት ያልበቃበት 

ምክንያት፣ የውድቀቱም ሁሉ መነሻና መድረሻ አለመደማመጥ ፣ ልዩነትን 

አለማክበር ፣ ‘እኔ ብቻ ነኝ ትክክል’ ብሎ ማሰብ፣ ሌላውን መናቅና መርገጥ ፣

እብሪትና የቡድን ስሜት፣ መከፋፈልና መናቆር፣ የስም ማጥፋት ዘመቻ ማካሄድ፣ 

ባዶ ተስፋ ለህዝብ መቀለብ፣ ከአቅም በላይ መንጠራራት፣ ጠልቆና ዘልቆ ወደራስ 

ወደ ውስጥ ያለመመልከት ያለመፈተሸ ችግር ነው፡፡  

ወደ ትልቁ ሀገራዊና ሕዝባዊ ጉዳይ ከመግባት በፊት ራስን ያለማጥራት፣ ደካማና 

ጠንካራ ጎንን ለይቶ ያለማስቀመጥ፣ ከሌሎችም ጥንካሬና ብቃት ያለመማር ፣ እኛን 

ማን ነው የሚያስተምረን ወይንም ከእነማን ነው የምንማረው የሚለው የመታበይ 

እብሪት ትምክሀተኝነትና የአምባገነንነት ችግር የፈጠረውና ያመጣው ውድቀት 

ነው። ተቃዋሚው 40 ዓመት ሙሉ መሬት ላይ እየተንከባለለ እየወደቀ 
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በውድቀትም ላይ ወድቀት እየደረበ፤የህዝብ ልጅም እያስፈጀ የሄደበት ትልቁ ቁልፍ 

ምስጢርም ይህ ነው፡፡  

ጊዜን ፣ወቅትን፣ አካባቢያዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ የፖለቲካ አሰላለፍ 

ለውጦችን፣ እድገቶችን በትክክለኛው ጭብጥና ቀመር አንብቦ ለመረዳት፣ 

ለመተንተን ከዚህም ጋር የሚራመድ ሰላማዊ አካሄድን ያለመከተል ችግር ነው  

ተቃዋሚው መፍትሔ ያጣለትና ያላበጀለት ችግር፡፡  

በህዝብና በራስ አቅም ሳይሆን በውጭ ሃይሎች  ዳረጎት በባህር ማዶ ሰዎች 

መንፈስና ትዕዛዝ ተንበርክኮ እሺ ብሎ መመራት ያ ነው የችግሩ ሁሉ መንስኤ፡፡ 

ይኸው መሰረታዊ ሊታረምና ሊፈታ ያልቻለ ድክመት ነው የውድቀቶቻቸው ሁሉ 

መነሻና መድረሻ፡፡ 

በውጭ ያለው ፅንፈኛ ስብስብ  የገንዘብ አቅም ስላለው ዶላር እያዋጣ ወይንም 

እርዳታ እየሰበሰበ ስለሚልክ ብቻ በአገር ቤት ያለውን የተቃዋሚዎች አመራርና 

እንቃስቃሴ ሙሉ በሙሉ መምራት ያለብን እኛ ነን ይላል፡፡ አጀንዳ 

የምንቀርጸውም የምናፀድቀውም ፤በአገር ቤት ያለውን የተለያየ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

አመራርም እከሌ ይሁን አይሁን ፤እከሌ ይመረጥ አይመረጥ፤ የምንለው ወሳኝ 

ሀይሎች እኛና እኛ ብቻ በማለት ይታወቃል።ይህን ያልተቀበለ የፓርቲ 

ፕሬዚዳንትም ሆነ ስራ አስፈፃሚ ካለ የስም ማጥፋት ዘመቻ እናካሂድበታለን፤ 

ስራውን አናሰራውም፤ ከውጭ የምንልከውንም የገንዘብ እርዳታ እናቆማለን ሲሉም 

ይደመጣል፡፡ያሉትንም ያደርጋሉ፡፡ለተቃዋሚው ከዚህ የከፋ ጥገኝነትና ባርነት 

የለም፡፡ 

 በራሱና በህዝቡ የማይተማመነው ከወሬ በስተቀር ህዝባዊ ቁርኝትና ትስስር 

የሌለው በጥቂት ሰዎችና ደጋፊዎቻቸው፤ በጓደኝነት በትውውቅ በቤተሰብና 

በዝምድና ቅርበት፤ በጉርብትናም ሆነ በስራ ግንኙነት ከተቃዋሚው ጋር የቆመውና 

እንደ አንድ ትልቅ ሀይል የሚወስደው ወገን ከዚህ ውጪ ብዙ ርቀት ሊራመድ 

አይችልም፡፡ የሀገር ቤቱ ተቃዋሚ ሊበራል የውጭ ሀይሎች ጥገኛና እጃቸውን 

ጠብቆ የሚያድር በመሆኑ ትዕዛዛቸውን  ከመፈጸም ውጪ አማራጭ የለውም ፡፡ 
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ዴሞክራት ተቃዋሚ ቢገኝማ ከውጭ እናንት በውጭ ያላችሁት በአጋርነትና 

በተባባሪነት ልታግዙን ፣አብራችሁን ልትቆሙ እንጂ የሚገባችሁ ገንዘብ ስለምትረዱ 

እንደምፅዋት አትቁጠሩት፤አመራር ልትሰጡም ፣ልታዙም አጀንዳ ልትቀርጹልንም 

አትችሉም አይገባምም፤ በሀገር ቤት ያለው ሕዝብና ፓርቲው ነው ወሳኙ ባላቸው 

በነበር፡፡   

አሁን ያለው ተቃዋሚ ግን በግለሰብ ላይ ስም የማጥፋት ዘመቻ ያካሂዳል፡፡ 

ከፓርቲው አመራር እውቅና ውጪ ከግለሰቦች ጋር ግንኙነት በመፍጠርና ትዕዛዝ 

በመስጠት በርከት ያለ ገንዘብም በመላክ አንጃውን የመፍጠርና የማጠናከር ስራ 

ይሰራል፡፡ ፕሬዚዳንቱ ከስልጣን እንዲለቅ ፒቲሽን ይፈራረማሉ፡፡በቀጥታም 

ልትመራ ስላልቻልክ ልቀቅ ይሉታል፡፡ በማህበራዊ ድረ-ገፆች ስብዕናውን 

የሚያጥላሉና የሚያጎድፉ ቅስቀሳዎችና የስም ማጥፋት ዘመቻ ያካሂዳሉ፡፡አልፎ 

ተርፎም እጅግ በዘቀጠና በወረደ ስነምግባር የሚታወቀው ፅንፈኛው የተቃዋሚ 

ወኪሎችን ልኮ የግለሰቡን አዕምሮ ለመንካትና ለመፈታተን እራሱን እንዲጠላ 

ለማድረግ በሰው ፊት የሚያዋርድ ስድብ ይሰድቡታል ይዘልፉታል፡፡  

በስልክ በስልክ መልእክት  በፋክስ በኢሜል ጭምር ስማቸውን እየለወጡ የስድብ 

ናዳ ያወርዱበታል፡፡ግለሰቡ ተቋቁሞ ከወጣ ወጣ ካልወጣም ይቀጥላል፡፡ ፅንፈኛው 

ተቃዋሚም ፓርቲው እስኪበታተን ድረስ ይገፋበታል፡፡ይህ ሁሉ የፓርቲውን 

አመራር በራሱ ታዛዥ ሎሌዎች ለማስያዝና እንዳሻው ለማሽከርከር መሳሪያ 

አድርጎም ሊጠቀምባቸው ሲል የሚያደርገው ነው፡፡  

አሁን አመራሩን የተቆጣጠረው አካል ወይም ማደሪያውን ከውጭ በሚመጣ 

ምፅዋትና ምንዳ   ያደረገው ቡድን ከግንቦት ሰባት በተሰጠው ትዕዛዝና በፊት 

በታቀደው መሰረት ከፍተኛ የገንዘብ ፍሰት ስለሚደረግለት ህዝቡን እየቀሰቀሰ 

በተለይም ለአደባባይ አመፅ ሁካታና ግጭት እንዲወጣ በማድረግ ፤ከፀጥታ ሀይሎች 

ጋር እየተጋጨ በሚፈጠረው ሁኔታ ሰው ሞተ ታሰረ ተደበደበ ታፈነ ተሰወረ የሚል 

የቆሸሸና የወረደ የፖለቲካ ስራ ለመስራት ነው እቅዱ፡፡  

ይህ በሚሆንበት ወቅት በሞባይልና በቪዲዮ እየቀረጹ በኢሳት ሳተላይት ቴሌቪዥን 

በማሰራጨት በዓለም አቀፍ ሚዲያም በማዳረስ በመንግስትና በገዢው ፓርቲ ላይ 
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የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ  ለመንዛት ነው ፡፡ እስከዚህ የወረደም የዘቀጠም አርቆ 

የማያስብ ስለ ሀገርና ስለ ሕዝብ ደንታ የሌለው በድሀው ልጅ ደም በመነገድ 

በትርምስ ወደ ፖለቲካ ስልጣን እመጣለሁ ብሎ የሚያስብ የእብሪተኞችና 

የአምባገነኖች ጥርቅም ነው ፅንፈኛው ተቃዋሚ ፡፡ 

ትላንት አብሮአቸው የታሰረን የተንገላታን ሰው ዛሬ በአንድ ጀምበር ተነስተው 

ስሙን ክቡሩን ስብእናውን ሲያቆሽሹት፤ በወያኔነት በባንዳነት በሆዳምነት 

ሲፈርጁና አፋቸውን ሞልተው ሲሳለቁ ቅንጣት ይሉኝታ ማስተዋል የሌላቸው 

ማንነን ብለው የማይጠይቁ፤ ነገስ ብለው የማያስቡ ጉዶች  ናቸው የጽንፈኛው 

ተቃዋሚ ጥርቅሞች፡፡  

በጥቅምት ወር ከፍቱን መፅሔት ጋር ቃለ ምልልስ “የፖለቲካ ፓርቲዎች ውህደት፣ 

ጥምረት፣ ቅንጅት ላለፉት 40 ዓመታት በኢትዮጵያ የተቃዋሚ ፖለቲካ ትግል 

አንድም ለውጥ አላመጣም” ያሉት ኢ/ር ይልቃል ጌተነት ወሩ እንኳን ሳያልቅ    

ምርጫ ስለተቃረበ  ብቻ  የሚመጡ ህዝቡ የማያውቃቸውን ቡድኖች ሰብስበው  

ሊቀ መንበር ሆነዋል፡፡ 

የራሱን የሰማያዊ ፓርቲ ስር የሰደደ የውስጥ ችግር አለበት። አመራሩ በጥቂቶች 

የበላይነት የተያዘ ነው። ይህ ብቻ አይደለም የአስተሳሰብ ዝቅጠት የነገሰበት፣ በሀሳብ 

የተለየን ሰው የመፈረጅ ችግር ያለበት ፓርቲ ነው። በሀሳብ የተለየን ሰው መሳደብ፣ 

እንደባደብ ብሎ መጋበዝ ሀሳቡን በማስፈራራት ማቋረጥ፣ ምርጫ እንዳይካሔድ 

መረበሽ የሰማያዊ ፓርቲ አማራሮች መለያ ነው፡፡ የፓርቲ ሳይሆን የዱርዬና የቦዘኔ 

ባህርይ የሰፈነበት የወንዘኛነት ስሜት የሚዘመርበትን ሰማያዊ ፓርቲ የሚመሩት 

ኢ/ር ይልቃል ዛሬ ደግሞ የዘጠኝ ፓርቲዎች ሰብሳቢ በሆኑ በማግስቱ የአመፅና 

የተነስ ከጎናችን ቁም ጥሪያቸውን አስተላለፈዋል፡፡  

ኢ/ር ይልቃል ዜጎች ይታሰራሉ ይገደላሉ ነፃነት የለም በሚለው የተለመደ 

ወሬያቸው ቀጥለው በኦጋዴንም ብዙ ሰዎች ይገደላሉ ሲል መግለጫ ሰጥተዋል፡፡ 

የኦጋዴን ጉዳይ ከኦብነግ ከሻዕቢያና ከአልሸባብ ጋር የተቆራኝ ታሪክ ያለው 

በመሆኑ ኢ/ር ይልቃል ምን አይነት የፖለቲካና የገንዘብ ትርፍ ለማግኘት ሲሉ 

እንደሰነቀራት እርሳቸው ነው የሚያውቁት፡፡ በሌላ ወገን ኢ/ር ይልቃል በሀገር 
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ውስጥ ያለውን እስላማዊ አክራሪ ሃይል  ሲደግፍ የቆየ በመሆኑ አሁንም ከጎናችሁ 

ነን ከጎናችን ሁኑ የሚል መልዕክት አስተላልፏል።  ኢ/ር ዘለቀ ረዲ  አንድነት 

በሀሳብ ልዕልና ፈላጊዎች እና በፍርፋሪ ለቃሚዎች መካከል ላይ ይገኛል ብለው 

የገለፁት እውነትነቱ የጎላ ነው፡፡ 

የአ/ር ግዛቸውን አመራር ከቦታው ለማንሳት ምርጫው በመድረሱ ፅንፈኛ ሃይሎችን 

ስልጣን ለማስያዝ ቡድን እንዲፈጠር ተቃውሞ እንዲነሳ ሴራውን የጠነሰሱት 

በአንድነት ውስት ያሉ ሰዎች ሳይሆኑ የሰማያዊ ፓርቲ ሰዎች ናቸው፡፡ፕ/ር መስፍን 

ወ/ማርያምና ኢ/ር ይልቃል ከባህር ማዶ ጽንፈኛው ሃይል ግንቦት ሰባት ጋር 

በማሴር የፈጸሙት ደባና ተንኮል ነው፡፡ ጉዳዩን ያፋጠኑትም ከመስከረም ጀምሮ 

ሀገሪቷን በህዝባዊ አመፅ እንንጣታለን ሲሉ የነበረው ባልተጠበቁት ፍጥነት 

በመክሸፉ ብሔራዊ ምርጫውም በዚሁ አመት ስለሆነ ያቀዱትን ለማሳካት 

አንድነትና ሰማያዊ ፓርቲን  አቀናጅተን የምንችለውን ሁሉ እንፈፅማለን ከሚል 

አጉል ቀቢጸ ተስፋ በመነሳት  ነው፡፡  

ለሁሉም ሞቅ ያለው ትግል ተጀምሯል፡፡ዋናተኞቹም መቅዘፍ ጀምረዋል፡፡ዋኝተው 

ይውጡ አይውጡ አይታወቅም፡፡ባህሩ ጥልቅና ሰፊ ስለሆነ ሰምጠው ይቀራሉ እንጂ 

አይወጡትም፡፡መማር እንጂ ውሀ ዋና ምን ያደርጋል ቅስና አሉ የሞጣው ቄስ 

ባላገሩ ዋኝቶ ሲወጣ እሳቸው ሰምጠው ሲቀሩ ግዜና፡፡ አብረን እንከታተለዋለን፡፡          

           


