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መኢአድ ወአንድነት ጨዋታው ፈረሰ ዳቦው ተቆረሰ!! (፩) 

 

ዮናስ 08-26-14 

ተቃዋሚው ሲነሳ የግል ፕሬሱ፤ የግል ፕሬሱ ሲነሳ ተቃዋሚው በወረቀትና በመርህ 

ግብራቸው ቢለያይም በተግባር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች እስኪመለሱ ድረስ አንዱ 

በተጠራበት ድግስ ላይ አንደኛውን አንጠልጥሎ መከሰታቸው የተለመደባት ሀገር የኛይቱ 

ብቻ ሳትሆን እንደማትቀር አልጠራጠርም፡፡ ለምን? በ5ኛው ሃገር አቀፍ ምርጫ ዋዜማ 

ላይ መገኘታችንን ምክንያት በማድረግ በግል ፕሬሱና በተቃዋሚዎቹ ዘንድ ሞቅ ያሉ 

የፖለቲካ ጩኸቶችን እየሰማን እና እያነበብን ነውና፡፡  

ፕሬሱ በአንድ ወገን ህገመንግስት አጣቅሶ ግን ደግሞ ሃሳብን በነፃ የመግለፅ መብትን 

በማጣመም የሁልጊዜ አጀንዳው ማድረግና እንደ ብዝሃነታችን ከሀሳብ ብዝሃነት 

የተጣላበትን አግባብና ተቃዋሚዎቹም እንደተቃዋሚ በነሲብ ስለብዝሃነት እያወሩ እና 

እየተናገሩ በገቢር ከብዝሃነት ጋር ተፋተው፤ ለመፋታታቸውም ህግመንግስታዊ ሽፋን 

እየሰጡ ከእነርሱ ሃሳብ ውጪ ያለውን ምንም አይነት ሃሳብ እንደሌለውና ሊኖረውም 

እንደማይገባ/ችል እየደሰኮሩ መሆናቸው ከዛሬ ነገን እየተሻገረ፤ የተጠናወታቸው የጥላቻ 

ስሜት ሳይረግብ የበለጠ እየተወጠረ ያለበትን ሁኔታ በሚገባ እየተመለከትን ነው 

የምንገኘው፡፡ 

ሁለቱ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽዎች ናቸው ብለናል፤ እናም በዚህ ጽሁፍ የአንዳቸውን 

ስም ስናነሳ አንደኛውም የሚገለጥበት እድል መኖሩ እርግጥ ነው፤ ስለሆነም የተቃዋሚዎች 

መንደር በማይረግብ የጥላቻ ገመድ ተጠፍሮ በጽንፈኝነት ችካል ላይ መታሰሩን 

የሚያጠይቁ አስረጂዎች ከመዘርዘራችን አስቀድሞ የዚሁ መንድር አካል በሆነችው ፋክት 

መጽሄት ላይ ከሰፈረ አንድ ትርክት ላይ ጠቅላይ የሆነውን ሃሳብ ወስደን እንመልከት፡፡  

ዶ/ር በድሉ “የዚያ ሰፈር ሰዎች ደግሞ የኢህአዴግ ተቃዋሚዎች ናቸው፡፡ በሰፈሩ የሚኖሩ 

አንዳንድ የኢህአዴግ ደጋፊዎች ቢኖሩም፣ ሰፈሩ ኢህአዴግን የማይደግፉ ሰዎች መኖሪያ 

እንደሆነ ያውቃሉ፡፡ እናም እንደሰፈራቸው ወፍ ያስባሉ” ይሉናል፤ ዶክተሩም የዚህ ሰፈር 

ሰው ናቸውና “የዚህ ሰፈር ወፍ የዘወትር ሃሳብና የአንዳንዴ ጩኸት ደግሞ . . .” በማለት 
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የዘወትር ሃሳብና ጩኸታቸውን በመደበቅ በ″አንዳንድ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች″ ዜና-ዘገባው 

አጥብቀው ሲተቹት ከነበረው ኢቲቪ አንዳንድን ተውሰው አንዳንዴ በማለት ሊሸሹ 

ቢሞክሩም (የወሰደ መንገድ ይመልሳል እንዲሉ) እሳቸውም እንዲህ ይመለሳሉ፤ “ኢህአዴግ 

ዘረኛ መንግስት ነው፤ ኢህአዴግ ኢትዮጵያን ለመበታተን የሚሰራ መንግስት ነው፤ 

ኢህአዴግን ከስልጣን ለማውረድ አመፅ መቀጣጠል አለበት፡፡” የሚለው የሰፈሩ ልዩ 

መገለጫ መሆኑን ይነግሩንና፤ ይህንንም እንዲህ ያጠናክሩታሉ፡፡ “ለዚያ ሰፈር ሰዎች 

ኢህአዴግ በዘረኝነት ውቅያኖስ ላይ የመከፋፈል ታንኳ የሚቀዝፍ የፍጥረት አጋፋሪ ነው፡፡ 

ለዚያ ሰፈር ሰዎች ከኢህአዴግ ቁሳዊ ልማት ጠብ የሚል ነገር የለም፡፡ የሚሰራው ጎዳና 

ወደ የትም አያሻግርም፡፡ የሚጨመረው ደመወዝ ምንም አይገዛም፡፡ የኢህአዴግ አባላትና 

ደጋፊዎች በሙሉ በጥቅም የተገዙ ሆዳሞች ናቸው፡፡ በኢህአዴግ ፖሊሲ ከልብ አምኖ 

የተሰለፈ አንድም ዜጋ አይታያቸውም፡፡ ለዚህ ሰፈር ሰዎች ዜግነት የሚለካው ኢህአዴግን 

በመቃወም አቋም ነው፡፡″ 

የትርክቱን ባለቤት ዶ/ር በድሉ ዋቅጅራን እንደ ምሁርና እንደ አስተማሪ ኢትዮጵያን 

የሚያነጽሩበት   እድላቸው የሰፋ ከመሆኑ የተነሳ በአናቱም ከገዢውም ሆነ ከተቃዋሚው 

ጎራ ጋር ይፋዊ አሰላለፍ የሌላቸው መሆኑ ለትርክታቸው ቅቡልነት ማስተማመኛችን 

ስለሚሆን እንጂ የበዙና ጠቅላይ ሊሆኑ የሚችሉ ትዝብታዊ ትርክቶችን ማንሳት ይቻለን 

የነበረ መሆኑ መዘንጋት የለበትም፡፡ በእርግጥ ይፋዊ ያልሆነውን አሰላለፋቸውንም 

አጀንዳችን ስላልሆነ እንጂ በብዙ አስረጂዎች አስደግፈን ማንሳት የምንችል መሆኑ 

ሳይዘነጋ፡፡ ስለሆነም ዶ/ር በድሉ ይህን ትርክት ያስነበቡበትን መጽሄት አሰላለፍ እና 

የአምደኞቿንም ጀርባ ከግምት በመክተት ከላይ ከተመለከተው ተጨባጭ መረጃችን ጋር 

በማዋሃድ የዶ/ሩን ምልክታ እንደ ጥሩ ማሳያ መውሰዳችን ተገቢና ተጠየቃዊነቱ 

የማያጠራጥር በመሆኑ ወደዚያው እንሻገር፡፡ 

ትዝ ይለኛል ስለነበርኩበት ዘመን ደፍሬ መናገር ባልችልም በእኔ የልጅነት የትምህርት 

ዘመን ሰኔ 30 ቀን ልዩ ቀናችን ነበረች፡፡ በዚህች እለት ከጓደኞቻችን ጋር ለሁለት 

ወራቶች ልንለያይ መሆኑን አውቀን በሚጢጢዋ ልባችን ውስጥ ታትማ ለኖረችው 

ትዝታችን እንርዳለን፤ ባናወቀውም ናፍቆት አስጨንቆን፡፡ በሌላ በኩል እለቱ አስሩን 

ወራቶች የጠመድነው፤ በሆነው ባልሆነው አለቃ መሆኑን፤ ጉልቤ መሆኑን ተጠቅሞ 

ሲገርፈን ሲያስገርፈንና በተለያዩ ክበባት ውስጥ ለሚኖረን ተሳትፎ ገደብ እየጣለ ምክንያት 
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እየፈበረከ የሚያስቸግረንን ልንበቀል የምናደባበት እለትም ነው፡፡ ከሁሉ በላይ ደግሞ 

ማለፍ አለማለፋችን፣ የሚገለጽበትና እንደ ውጤታችን የምናቅራራበት አልያም 

አንገታችንን የምንደፋበት፡፡ ጉዳዬም ከዚሁ ከውጤታችን ጋር የተያያዘውና ከርዕሰ 

ጉዳያችን ጋር ተያያዥ የሆነው የልጅነት ትዝታዬ ጭላፊ ነው፡፡ 

አጥንተንም ይሁን ሳናጠና፣ በነሲብም ይሁን አስበን የዓመቱን ፈተና እንዴት እንደሰራንና 

ለፈተናው በተቀመጥን ሰዓት ፈተናውን እንዴት እንደተወጣነው ሳናስታውስ እና መገመት 

ሳንሻ ብቻ ምንም ይሁን ምን፤ በየትም ይሁን በየት ውጤታችን አሪፍ ከሆነልን በተለይ 

ከአንድ እስከ ሶስት ያለውን ደረጃ ካገኘንማ ካርዳችንን እያውለበለብን ሳንጠየቅ ወይም 

እንድንጠየቅ ዘዴ እየፈለግን ለአላፊ አግዳሚው አንደኛ ወጣሁ እያልን፣ ደፈንኩት፣ ይህን 

ትምህርት እንዲህ አመጣሁ ስንል እንጋብዛለን፡፡  

በሌላው የት/ርት ዘመን ደግሞ እንዳላጠናንና ፈተናውን እንዳልሰራን ልቦናችን እያወቀ፣ 

ውጤታችን ያሽቆለቁል ‹‹አሰተማሪው ጠምዶኝ፣›› ‹‹ለእገሌና እገሊት አግዞ፣›› ‹‹ሲልከኝ 

እምቢ ስላልኩት፣›› ወዘተ የሚሉ ሰበብ አስባቦችን ደርድረን ስህተታችንን ለመደበቅ 

ስንሞክር እንኳን እየዋሸን መሆናችን፤ የኛን፣ የግል፣ የራሳችንን ችግር በሌሎች ንፁሀን ላይ 

ማላከካችን ሁሉ አይታወቀንም ነበር። ወላጆቻችንም አንደኛ ስንወጣ ‹‹ልጄ አንደኛ 

ወጣ/ች›› ሲሉ ለወዳጅ ዘመድ ዕንዳላወሩ ሁሉ ከደረጃችን የወረድን ለታ ደግሞ ‹‹እገሌ 

የተባለው አስተማሪ ልጄን ጉድ ሰራው›› እያሉ የእኛንም የእነሱንም ችግር ወደ ሌላው 

የማላከክ ልማድ እንደነበራቸው ብዙዎቻችን የምናስታውሰው ይመስለኛል፡፡  

ይህ አመል አድጎብንና አድገንበት ዳግም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም ሳለን አጠናክረን 

የተጠቀምንበት እንደሆነም የገቡቱ ሁሉ የማይክዱት እውነታ ነው፡፡ ለፈተናው 

ያደረግነውን ዝግጅትም ሆነ በፈተናው ሰዓት የነበረንን ጥያቄዎችን የመመለስ አቅም 

ከግምት ሳንከት ሰርተነውም ይሁን ‹‹አጠሬራ›› ወይም በኩረጃ B እና A ስናመጣ 

‹‹ሰቀልኩት፤ A አገኘሁ›› እያልን ላልጠየቀን ወዳጅ እና ዘመድ ስናወራ፤ አጠሬራው 

ሳይሳካ መኮረጅም ሳያጋጥም ወይም ሳናጠና መሆኑንም እያወቅን C እና ከዛ በታች 

ያመጣን ለታ እነዛ ወዳጆቻችን እህሳ ያሉን ጊዜ C ሰጠኝ D ሰጠኝ ወዘተ እንላለን እንጂ 

‹‹አገኘሁ››ን በጭራሽ አንላትም፡፡ ይሄ የራስን ወደ ሌላ የማላከክ አባዜ፤ ችግርን 

ተመልክቶ ለቀጣይ ከመሻሻልና ከችግሩ ከመማር ባሻገር ችግሩን እየሸሹና ወደ ሌላ 

እያሻገሩ የመኖር አባዜ ለዛሬውም ማንነታችን ወይም ያልሆነውን እና የኛ እንዲሆን 
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ከምንሻው መሰረት የሆነም ይመስለኛል፡፡ ዶ/ር በድሉ ዋቅጅራ ተቃዋሚ የተባለውን ካምፕ 

እና ካምፑን በተመለከተ ከዘረዘሩት ውስጥ ከላይ ቀንጨብ አድርገን የተመለከትነውን 

ሲያጠይቁም ከላይ ከተመለከተው የትዝታዎቼ ክፋይ ከሆኑት ነጥቦች ጋር አገናኝተውት 

ነው፡፡ 

 

‹‹በሃገሬ ጉዳይ ያገባኛል የሚለው ዜጋ በአብዛኛው ጽንፈኛ ነው፡፡ በምክንያትና በተጠየቅ 

አያምንም፡፡ አንዴ የያዘው ሀሳብ ላይ ተጣብቆ ሃኪም ይንቀለኝ ባይ ነው፡፡ ጽንፈኝነት 

የሚመነጨው ከማህበራዊና ግላዊ ውይይት ‹ዲያሎግ›› አለመኖር ነው፡፡ እንዲህ አድርግ 

እንዲህ አታድርግ እየተባልን በአንድ ትክክለኛ መንገድ ተቃኝተን እናድጋለን፡፡ 

የማንቀበለው እንኳ ቢሆን የተነገረንን እየሆንን እናድጋለን፡፡ ልክ አይደለም፤ ይህ የተሻለ 

የምመርጠው መንገድ ነው የማለት እድል የለንም›› ወዘተ ሲሉ ዶ/ር በድሉ የገለጹት 

ተገደው ሳይሆን እውነታ ስለሆነ ነው፡፡ 

የተቃዋሚው ካምፕና ስብስቡም እኛ ያልነውን ካልተቀበልክ፣ እኛ ያልነው ትክክል ካልሆነ 

ሀገር ከንቱ በሚል የተወጠረ አስተሳሰብ የታሰሩ ናቸው፡፡ ህግና ህገወጥነትን በማጣቀስ፤ 

በሰላማዊ ስም ለሁከት መነገድ፣ በተቃዋሚ ፓርቲ ስም ህገ-መንግስታዊ ስርዓትን ለሽያጭ 

መደራደር ወዘተ ልማዳችሁ ስለሆነ በዚህ መንገድ ልትቀጥሉ አይቻለችሁም፡፡ በዚህ 

መንገድም እንደው ቢሳካለችሁም አገር መምራት የምትችሉበት እድልና ቁመና ላይ 

አትገኙም፡፡ ለመምራት የሚያስችል አደረጃጀቱ ቀርቶ ንድፈ ሀሳባዊ እውቀቱና ክህሎቱ 

የላችሁም፡፡ ይልቁኑም በጠላቴ ጠላት ስለተወዳጃችሁ እንጂ በሁለት እግራችሁ ቆማችሁ 

ለመሄድ የሚያስችል መተዋወቅና መግባባት ላይ አልደረሳችሁም፡፡ ሲባሉና፤ አይደለንም 

ሲሉ ቢሞግቱም ውሎ ሲያድር ተዋሃድን የሚሉቱ ሲፈረካከሱ፣ ፓርቲ በፓርቲ ላይ ቀርቶ 

ግለሰቡ በግለሰቡ ላይ አዋጅ ሲያስነግሩና የለመዱትን ታፔላ ሲለጥፉ መመልከታችን 

የዕለት ተዕለት ጉዳያችን ሆኗል፡፡ ከሰሞኑ አንኳን አንድነትና መኢአድ የውህደት ጉሮ 

ወሸባዬን ጨፍረው ሳይጨርሱ በአንድነቱ ቤት ስለስልጣን የተፈጠረውን መናቆርና 

መደነቋቆል ልብ ይሏል (ይህ በአንድ ወቅት የቀድሞው ጠ/ሚኒስትር ክቡር አቶ መለስ 

ዜናዊ “እርስ በርሳቸው ሲቀጣቀጡ . . .” ሲሉ ፓርላማ ላይ የተናገሩትን አስታውሶን 

ቢያስቀን አይገርምም፤ ለምን? መሻሻል ሲጠበቅበት እየባሰበት ያለው የተቃውሞው 
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መንደር የ“አድሮ ቃሪያ”ነት ተፈጥሮአዊ ባህሪይ መሆኑ ነዋ!!)፡፡ ችግሩ ይህ አይደለም፤ 

መናቆራቸውና መቀጣቀጣቸው ሳያንስ ስለመናቆራቸው የሚያቀርቡት ምክንያት ነው፡፡ 

ሁሉንም ችግር ለኢህአዴግ ይሰጣሉ፤ ኢህአዴግ ሰርጎ ስለገባብን ነው ሲሉም ከራሳቸው 

ላይ ማራገፍን ይሻሉ፤ እሺ ይሁን፣ ኢህአዴግ ሰርጎ ገብቶባቸው ከሆነ ቢያንስ የፖለቲካ 

ጥበብ ነው፤ ዳሩ ግን ሰርጎ የገባውን ኢህአዴግ ሰርጎ እንዳይገባ የሚያስችል አደረጃጀትም 

ሆነ ብልሃቱን እንዴት አጡት? ጉዳዩ እኮ ፖለቲካ ይመስለናል፡፡ ሰርጎ የገባውን መከላከል 

እንኳ ባይችሉ ሰርጎ እንደገባባቸው ከተገነዘቡ በኋላስ የእርስ በርስ መናቆራቸውን ትተው 

ወደ ነበሩበት መመለስ ስለምን ተሳናቸው? የሚሉና ሌሎች በርካታ ጥያቄዎችን ስናነሳ 

ዶ/ር በድሉ እንዳሉት የራሳቸውን ትተው ለሌላ የማሻገር አባዜና ካለእኛ ፖለቲካም ሆነ 

ሚዲያ ላሳር የሚል ሙትት ያለ አስተሳሰብ ስለተጸናወታቸው ነው፡፡ ስለመድብለ ፓርቲ 

ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ከህግ አግባብ ውጪ ብዙ መታገሱን የሚገልፀው 

ኢህአዴግም ከዚህ በኋላ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ በመስጠቱና በህግና ህገ መንግስታዊ 

ስርዓቱ ላይ መደራደር እንደማይገባ በማመን ካለእኛ ከሚሉት በተወሰኑት ጋዜጦችና 

መጽሄቶች ላይ ክስ መመስረቱን ይፋ ቢያደርግም የዘገየ ስለመሆኑ ለመመስከር 

የሚያስችል፣ የጽንፈኛውን ካምፕ የተመለከቱ ብዙ አስረጂዎች ማቅረብ ይቻለናል፡፡ ያም 

ሆኖ ግን የተከሰሱቱ የፕሬስ ውጤቶች ሆነው ሳለ ቀደም ብለን እንደገለጽነውም የአንድ 

ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው እና አንዳቸው ስለሌላኛቸው የአይጥ ምስክሯ ድንቢጥ 

ሆነው ጉዳዩን ከራሳቸው አውርደው ለኢህአዴግ ማድረጋቸውንም አይተናልና ወደኋላ 

እንመጣበታለን፡፡ ከዛ አስቀድመን ግን ከተከሰሱቱ የፕሬስ ውጤቶች፣ ከክሱ በፊት ያለውን 

ትተን ከክሱ በኋላ የወጣውን አፍሮ ታይምስ የተባለ ጋዜጣ "ያለእኛ ሁሉ ነገር ላሳር" 

የሆነና የራስን ጥሩ ነገር የራስ ውጤት፤ የራስን ችግር ደግሞ የሌላው የማድረግ አባዜ 

የተመለከቱ አስረጂዎች እንመልከትና የጽንፈኛው ቡድን የታሰረበት ገመድ ከመርገብ 

ይልቁን የበለጠ እየተወጠረ ያለበትን ሂደት እንዲህ እናጠይቅ፡፡ 

እንግዲህ በሚዲያ መርህና ህግጋት መሰረት የመንግስትም ይሁን የግል፤ የየትኛውንም 

የሚዲያ ተቋም ዝርዝር ዘገባና መጣጥፎች ከመመልከታችን በፊት የተቋሙን አቋምና 

ጀርባም ሆነ ተጨባጭ ማንነት የምንረዳበት ግልፅ መንገድ አለን፡፡ ይኸውም ርዕሰ አንቀፁ 

ወይም ኤዲቶሪያል የሚባለው ገፅ ነው፡፡ ህመንግስታዊ ስርዓቱን በአመፅና በሃይል ለመናድ 

ከሚንቀሳቀሱ የውጭና የውስጥ ሃይሎች ጋር በማበርም ሆነ በቀጥታ በመሳተፍ በህግ 
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ከተመዘገበበት የጋዜጠኝነት ፈቃድ ውጪ ጋዜጠኝነትን በህገ ወጥ ድርጊት ከሚያውሉቱ 

ውስጥ አንዱ ነው ተብሎ ክስ የተመሰረተበት አፍሮ ታይምስ ክስ የተመሰረተበት ስለመሆኑ 

በመንግስት መግለጫ በተሰጠ ማግስት ወይም ክሱ በተመሰረተበት ሐምሌ 28 ቀን 2006 

ዓ.ም ማግስት ለንባብ ያበቃውን ዘገባና ሀተታዎች ከመመልከታችን በፊት የጋዜጣው 

አቋም በሆነበት ርዕሰ አንቀፁ ላይ ያሰፈረውን ትርክት ከአጀንዳችንም ሆነ ከትዝብታችን 

እንዲሁም ከዶ/ር በድሉ ትርክት ላይ ተቀንጭቦ የቀረበልንን እያስታወስን እናጢን፡፡  

የርዕሰ አንቀፁ ርዕስ የመኢአድና አንድነት ውህደት የቅንጅትን ታሪክ ላለመድገሙ 

ዋስትና ይስጥ ይላል፡፡  

ይህን፣ የጋዜጣው አቋም የተነበበትን ርዕስ ስንመለከተው በርከት ያሉ ትርጉም ያላቸውን 

እና ችግሮችን ከራስ ላይ ለማውረድ የተደረገ ተራና ብልጣ ብልጥ ሙከራ መሆኑን 

መረዳት አይከብድም፡፡  

የመጀመሪያውና ችግሮችን ከራስ ወደሌላ የማሻገር አባዜው የተወጠረበት ችካል 

እንዳልተነቀለ እና ገመዱም ከመርገብ ይልቅ መወጠሩን ርዕሱ እንዲህ ይነግረናል፡፡ 

መኢአድና አንድነት እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ሲዋሃዱ ቢያንስ ውስጣቸውን ባናውቀውም፣ 

ወይም ኢህአዴግ እንደሚለው ቢሆኑም እኛ ግን በመርህ ደረጃ የሚያግባባ ነጥብና 

ፕሮግራም እንዳላቸው እንገምታለን፤ እንዲኖራቸውም ይጠበቃል፡፡ ስለሆነም ብዙዎቹ እና 

የተቃዋሚዎቹ የፕሬስ ውጤቶች ሚናቸውን ከመርህም ሆነ ከህግ አግባብ መመጠንን 

ትተው የመኢአድና የአንድነት  ውህደት በቅንጅቱ መንፈስ እንዲመራ ይመክራሉ፤ 

አስገዳጅ የሚመስሉ ትዕዛዛትንም ይሰጣሉ፡፡ ሲቀጥሉ ደግሞ በዚህና በተጠቀሰው ቀን 

ለህትመት በበቃችው የአፍሮ ታይምስ ርዕሰ አንቀፅ ላይ በተመለከተው አግባብ ‹‹ውህደቱ 

የቅንጅትን ታሪክ ላለመድገሙ ዋስትና ይስጥ›› ማለቷ አስገዳጅ ትዕዛዝ የሚመስልና እንደ 

ሚዲያ ሳይሆን እንደ ፓርቲው አንድ አካል የተሰጠ አስተያየት መሆኑን የሚጠቁም ሲሆን 

በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ቅንጅት የሚፈረካከስ እንዳይሆን ስጋት አዘል አስተያየት 

አንደሆነ ይጠቁማል፡፡ ያም ሆኖ ግን ርዕሱን አይተን ወደ ውስጥ ሳንዘልቅ ቅንጅት 

ለመፈረካከሱ እውነት መሆኑና እውነት ስለሆነም የቅንጅት ታሪክ እንዳይደገም በሚል 

ቢገለፅም ለቅንጅት መበጣጠስና መንኮታኮት አንደኛ ደረጃ ተጠያቂው ኢህአዴግ እንደሆነ 

በተደጋጋሚ በዚህ ካምፕ ሲወሳ ኖሯልና አሁንም በሁለት በኩል እንደተሳለ ቢላ ምክንያት 

የማመቻቸት ትርጓሜን ይዟል፡፡ ይኸውም የአንድነትና የመኢአድ ውህደት የትም 
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እንደማይደርስ ፍንጭ ያየው ይህ እህት ኩባንያ ቀኑ የደረሰ ለታ ችግሩን ኢህአዴግ ላይ 

ለመለጠፍ የተደረገ ሌላኛው ስለት ነው፡፡ ይህንንም ከርዕሰ አንቀፁ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ 

የተወሰኑ ነጥቦችን ነቅሰን ማረጋገጥ እንችላለን ፡፡ 

የሃገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎች በአቅም ጠንክረው በመውጣት ለህዝቡ አማራጭ የፖለቲካ 

ሃይል እንዲሆኑ ጥሪ ሲቀርብ ረዥም ጊዜ ተቆጥሯል፡፡ ገዢው ፓርቲ የመድበለ ፓርቲ 

ሥርዓት ለመገንባት ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲ አጣሁ እያለ በአንድ በኩል ሲያፌዝ፣ በሌላ 

በኩል በተቃውሞ ጎራ የተሰለፉ ፓርቲዎች በጋራ በመተባበር የኢህአዴግን ፌዝ ውድቅ 

ለማድረግ ሲሞክሩ አይስተዋልም፡፡ 

ይህ እንግዲህ ከአፍሮ ታይምስ ርዕሰ አንቀፅ ላይ የተወሰደ የመጀመሪያው አንቀፅ ነው፡፡ 

የተሰመረባቸውን (መስመር በዚህ ፅሁፍ አቅራቢ መሆኑን ተገንዝበን) ነጥቦች በደንብ 

ታጤኑልኝ ዘንዳ እሻለሁ፡፡ ከዚህ የጋዜጣው አቋም በሆነው ርዕሰ አንቀፅ የመጀመሪያ 

አንቀፅ ላይ  የማላከክ ፖለቲካን መልሰው የሚያፋልሱ (ማላከኩ ስህተት መሆኑን በግልፅ 

የሚያመላክቱ) በርከት ያሉ ነጥቦችን ማግኘት እንችላለን፡፡ 

የመጀመሪያው ነጥብ ተቃዋሚዎቹ በአቅም እንዳልጠነከሩ፣ አማራጭ የፖለቲካ ሃይል 

መሆን የማይችሉ ሲሆን ይህንንም ለረዥም ጊዜ ማድረግ እንዳልቻሉ ይጠቁማል፡፡ ይህ 

ከሆነ ደግሞ፣ አፍሮታይምስ ‹‹ፌዝ›› ብትለውም ኢህአዴግ ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲ አጣሁ 

ማለቱ እውነት መሆኑ የማያጠራጥርና እርስ በርሱ በተጋጨው ሃሳብ ውስጥ በግልፅ 

የተመለከተ ነው፡፡ ይህንና፣  በግልፅ የተመለከተውን እውነት ጋዜጣዋ  ‹‹ፌዝ›› ብትለውም 

በኢህአዴግ በኩል አንደተገለፁት ጠንካራ አይደሉምና ‹‹ፌዝ›› የተባለውን እውነት ውድቅ 

ለማድረግ አለመቻል ብቻ ሳይሆን ሙከራም ለማድረግ የሚያስችል ብቃት ላይ 

አለመሆናቸው ከዚያው ከላይ ከተመለከተው የርዕሰ አንቀፅዋ የመጀመሪያ አንቀፅ ላይ ብቻ 

መገንዘብ ይቻላል፡፡ ስለሆነም ውህደቱ የቅንጅቱን የመፈረካከስ ታሪክ መድገሙ አይቀሬ 

መሆኑን፤ ጠንካራ አይደለም እና ፌዝ የተባለውን እንኳ ውድቅ ማድረግ አልሞከሩምና፤ 

አለመሞከራቸውም ስለማይተባበሩ ነው ተብሏልና፤ ኢህአዴግ እንዳለው በኢህአዴግ 

ስህተት ተጠምደውና ተንጠልጥለው ለማለፍ ህግንና ህገወጥነትን የሚደባልቁ እንጂ 

አማራጭ የፖለቲካ ሃይል መሆን አልቻሉምና፤ ኢህአዴግ ጠንካራ ተፎካካሪ አጣሁ ማለቱና 

ሃገር ማስተዳደር የሚያስችል ቁመናና ብቃት የላችሁም ቢል እውነት እንጂ ሀሰት ሊሆን 

እንዴትስ ይቻለዋል።?  
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ወደሌላውና በዚህችው ጋዜጣ ርዕሰ አንቀፅ ከሰፈረው ትርክት የተቃዋሚውን ካምፕ 

ተጨባጭ ሁኔታና ተጨባጩን ሁኔታ የመሸሽ አባዜ ስንሻገር ደግሞ ተከታዩን እናገኛለን፡፡ 

‹‹ጥምረት›› የተሰኘ ፓርቲ በምርጫ 97 ወቅት እንዳልነበር የቅርብ ሁነት መሆኑ 

እንደተጠበቀ ሆኖ ህብረት፣ ቅንጅት፣ ጥምረት የተሰኙ የፓርቲዎች እንቅስቃሴዎች 

አብሮነትን በረዥሙ አልመው በአጭሩ እንደቆሙ ምክንያት የሆነው፣ ከምንም በላይ 

በፓርቲዎቹ አካባቢ ቁርጠኝነት ባለመኖሩ ሲሆን ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የኢህአዴግ የሴራ 

ፖለቲካ ተጠቃሽ ነው  በሚል ከኢህአዴግ ትከሻ ላይ ላመውረድ ጥረት ብታደርግም 

"በዋናነት" ስትል ግን እውነታውን ማስቀመጧ እሰየው የሚያስብልና ኢህአዴግ ጠንካራ 

ተፎካካሪ ፓርቲ አጣሁ ሲል የመናገሩን እውነታነት የሚያረጋግጥና ቀደም ሲል ‹‹ፌዝ››  

የተባለውን መደምደሚያ ውድቅ የሚያደርግልን ሀሳብ ነው፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም። እስከዛሬም በአንዳንዶች የሚዘመርለትና መንፈሱን ለመድገም 

እየሰራን ነው ሲሉ በርግጥም በሌላቸው ፕሮግራም የሌላውን መንፈስ መሻታቸው 

በያስገርመንም ያኛውና የሚሹትም መንፈስ የተደናበረ እና እጅግ እግር የሌለው መሆኑን፣ 

ቅንጅቱ የተሸፈነውም ኢህአድግ የሤራ ፖለቲካ ስለሰራ እንዳልሆነ የሚያረጋግጥ፤ ጠንካራ 

የሆነ ተፎካካሪ ፓርቲ አጣሁ  ማለቱም ፌዝ ሳይሆን እውነታ መሆኑን የሚያያስረግጥ 

ነጥብም የተጠቀሰ ሲሆን ይህም ነጥብ በመንፈሱ ለመመራት መታሰቡን  ፍንጭ የሚሰጠን 

መሆኑን ያጤኗል፡፡ 

‹‹…….. ፓርቲዎች ለመተባበር (የጠላቴ ጠላት) ያህል ብቻ መሰባሰባቸውን ተከትሎ 

የተፈጠረው ውዝግብና መለያየት የቅንጅቱን እንቅስቃሴ በአሉታ የሚያስቀምጥ ነው፡፡ 

የቅንጅት ተጣማሪዎች የአጭር ጊዜ ሩጫቸው እያንዳንዱ ፓርቲን በደንብ ለማወቅ 

አለማስቻሉ፣ ለልዩነቱ አንድ ምክንያት ነው . . . (ቅንፍ የኔ)፡፡ ስለሆነም በተደጋጋሚ 

የተገለፀውና አሁን ድረስ እየተነገረ ያለው ለቅንጅቱ መፈረካከስ ምክንያቱ የኢህአዴግ ሴራ 

ሳይሆን ቢሆን እንኳ (የጎንዮሽ ነው ተብሏልና፣ ሴራውንም ማክሸፍ የፖለቲካ ጥበብና 

ብስለትን ይጠይቃልና) ዋናው ነገር ለመተባበር በጠላቴ ጠላት የተደራጁት አንዳች ሃገር 

ማስተዳደር የሚያስችል ፕሮግራምም ሆነ ስለ ጥምረታቸው ዘላቂነት ማረጋገጫ የሚሆን 

ፖሊሲና ስትራቴጂ የሌላቸው መሆኑ እንደሆነ በዚህ አግባብ ማረጋገጥ ችለናልና፤ 

ኢህአዴግ ጠንካራ ተፎካካሪ አጣሁ ከዚህ ይልቅ ህገመንግስታዊ ስርዓቱን በሃይል ለመናድ 

በሚሹ የፖለቲካ ፓርቲዎችና በጋዜጠኝነት ስም የተሰባሰቡ ፅንፈኛ ሃይሎች ተከብቤያለሁ 
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ማለቱ እውነታና ሃቅ መሆኑን የሚያረጋግጥልን ነው፡፡ ከዚያም የመኢአድና አንድነት 

ውህደት ጉሮ ወሸባዬ በአንድነት ቤት በተፈጠረ መፈራረጅ ገና ሳይፀና ሊገነጣጠል 

መቃረቡን የሚጠቁም መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ለማሳያ ከላይ ከትርክታቸው ላይ 

ቀንጭበን ያሰፈርንላቸው ዶ/ር በድሉ ያሉትም ሃቅ መሆኑ፤ ኢህአዴግም ያለውና እኔም 

የጠቃቀስኳቸው ማሳያዎች አንደተጠበቁ ሆነው የመኢአድና የአንድነት ውህደት 

ለመተባባር ያህል (የጠላቴ ጠላት) ስለመሆኑና ወንዝ እንደማይሻገር በርእሰ አንቀፅዋ ላይ 

እንዲህ ተመልክቷል፡፡ ሁለቱ ፓርቲዎች በዚህ አመት ለውህደቱ ከፍተኛ ርብርብ 

ያደረጉት ከፊታቸው የምርጫ ጊዜ ስለተቃረበ ከሆነ የቅንጅት አይነቱ ታሪክ እንዳይደገም 

ያሰጋል አሁን መደገሙ እንደስጋት ሳይሆን እንደ አንድ የማይቀር ክስተት መሆኑን ከዚህ 

ማረጋገጥ የቻልን ይመስለናል፡፡ ምክያቱ ደግሞ የተረባረቡት ‹‹የምርጫ ጊዜ ስለተቃረበ 

ከሆነ›› እንዳለው፤ "አዎ ስለተቃረበ ነው፡፡" ለሚለው ምላሻችንም በዚሁ ርዕሰ አንቀፁ ላይ 

የውህደቱ ውጥን ከተጠነሰሰ አራት አመት እንደሞላው ተጠቅሷልና ባለፉት ሶስት አመታት 

ያልተሳካ ውህደቱ አሁን ላይ ሊሳካ የመሰለው በፖለቲካዊ ምክንያት ሳይሆን ለመተባበር 

ያህልና ምርጫ ስለተቃረበ መሆኑን በግልፅ የሚያረጋግጥ ተጠየቅ ነውና ‹‹ምርጫ 

ስለተቃረበ ከሆነ›› የቅንጅት ታሪክም እንዲህ ነበርና ሊበላሽ የቻለው ስጋቱ በተግባር 

እንደሚረጋገጥ አለመጠራጠር፣ እርግጠኛ መሆን ይበጃል፡፡ 

ይህ ማለት ግን በዚህ ርዕሰ አንቀፅ የተመለከተው ትርክት ፓርቲዎቹን ለማሄስ እንዳልሆነ 

ይልቁንም ሥርዓቱን በማስወገድ በፖለቲካ ፓርቲ ስም ከተዋቀሩቱ እና በግል ፕሬስ ስም 

ከሚንቀሳቀሱቱ ጋር ተጣምረው ከሚሰሩት ሃይሎች እንደአማራጭ የተያዙቱ መኢአድና 

አንድነት ናቸውና ማስጠንቀቂያ ለመስጠት እንደሆነ ያሳብቃል፡፡ ያም ሆኖ ግን 

ማስጠንቀቂያውን ለመስጠት በበቂ ማስረጃ መደገፍ ተገቢ ነበርና እስከዛሬ ሲሉት 

የነበረውን የኢህዴግ ሴራ በመጠኑ ነክተው ወይም እንደተደራቢ ምክንያት አቅርበው 

ስለካምፑ ብለውና ፅፈው የነገሩንን ሃቅ በሚገባ አመልክተናል፡፡ ማስጠንቀቂያ ስለመሆኑም 

በርዕሰ አንቀፁ ላይ የሰፈረ መሆኑ ከፅሁፉ ባህሪና አንድምታ ስለሚገባን/ገባቸው የተደረገ 

እንጂ ኢህአዴግን ለመተው ወይም ከትከሻው ላይ ለመውረድ ተፈልጎ እንዳልሆነ ሌሎቹን 

ሀተታዎች በመመልከት ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ ዋሾ እንዳንሆንም ፅንፈኛው ካምፕ አሁንም 

የታሰረበት ገመድ ወይ የማይበጠስ ወይ ችካሉ የማይነቀል ይልቁንም የተወጠረና 

ውጥረቱንም ለማርገብ ወደ ትክክለኛው መስመር ከመምጣቱ ይልቅ ማላከክና አባዜው የገፋ 
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መሆኑን የሚያረጋግጡ ነጥቦችን እና በእርግጥም አፍሮ ታይምስ እንደጋዜጠኛ የፕሬስ 

ቤተሰብ ተቋቁማ እንደፖለቲካ ፓርቲ ሊያውም ፅንፈኛ ፓርቲ የምትሰራ ስለመሆኗ፣ 

ለቀረበባትም ክስ በርካታ አሰረጅዎች ማንሳት ቢቻለንም ቢያንስ ከክሷ በኋላ እንኳ ከጥፋቷ 

ለማፈግፈግ አለመዳዳቷን እና ጀርባዋ ጠንከር ባለ ጥቅም የተገነባ መሆኑን 

የሚያረጋግጡልን ነጥቦችን በተለይም ሌላኛው ገፅታዋ የሆኑትን የተቃዋሚዎች ካምፕ 

(የዳቦውን መቆረስም ሆነ የጨዋታውን መፍረስ) በክፍል ሁለት ፅሁፋችን እንመለከታለን፡፡  

 

           


