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መኢአድ ወአንድነት ጨዋታው ፈረሰ ዳቦው ተቆረሰ!! (፪) 

 

ዮናስ 08-26-14 

የዚህ ክፍል ቀዳሚ በሆነው ፅሁፋችን የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችን እንዲሁም በቅርቡ 

በፍትህ ሚኒስቴር ክስ ከተመሰረተባቸው የግሉ ፕሬስ ተቋማት መካከል አንዱ ከሆነው  

አፍሮ ታይምስ ጋዜጣ ማሳያነት፣ በተለይም ከጋዜጣው ርእሰ አንቀፅ አቋምና ይዘት 

አንፃር፣ አንዳንድ መሰረታዊ ጉዳዮችን ተመልክተናል፤ በመረጃ ላይ ተመስርተንም 

ስህተቶቻቸውን ጠቁመናል፤ ቢያርሙት ይበጃል ያልነውንም ሀሳብ ሰንዝረናል። ቀሪውን 

ለዚህ ክፍል በይደር ባስተላለፍነው መሰረትም እነሆ ቀጥለናል።   

በዚህና ምናልባትም ወደ 3ኛ ክፍል ትርክት ሊያዘልቀን እንደሚችል በምገምተው 

የተቃዋሚውን እና ፕሬሱን የተመለከተ ምዘናችን በዋና ግብአትነት የሚያገለግሉንም 

ከነዚሁ እና ጽንፈኛ መሆናቸው ተገልፆልን በርካታ አስረጂዎች ቀርቦባቸው ክስ 

ከተመሰረተባቸው የፕሬስ ውጤቶች ውስጥ አፍሮ ታይምስ ጋዜጣና ፋክት መጽሄት 

ይሆናሉ፡፡ እነዚህን ግብአቶች የምናየው የተቃውሞ ካምፕ ስለመድብለ ፓርቲ 

ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ በመርህም ሆነ በፖለቲካ አስተምህሮ ከሚጠበቅበት ጉዳይና 

ካምፑና ስብስቡም በነቢብ ከሚለው አኳያና ፕሬሱም እንደሙያ መርህና አሰራር ህግጋቱ 

አንጻር ይሆናል፡፡  

የተቃዋሚው ካምፕ ከመድብለ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ አኳያ ዝግጁ፣ የበቁና 

የነቁ እንደሆኑ በአንፃሩ ገዢ ሥርዓቱም ሆነ ለግንባታው አስፈላጊ ናቸው የሚባሉ ተቋማት 

ፍጹም ፀረ-ዲሞክራሲያዊ እንደሆኑ በተደጋጋሚ እየገለፁ ከመሆናቸው ባሻገር ‹‹ገዢው 

ፓርቲ ለሃሳብ ነጻነት በሩን ሁሉ የጠረቃቀመ ነው›› በማለት ሲከሱ መስማት ለማንም 

አዲሰ አይደለም፤ ማነው ለሃሳብ ነጻነት በሩን ሁሉ ክርችም ያደረገውና በማይረግብ የጥላቻ 

ገመድ ተወጥሮ በጽንፈኝነት ችካል ላይ የታሰረው? ብለን ብንጠይቅ ግን እውነቱን እኛ 

ብቻ ሳንሆን እነሱም ያውቁታል። በዝርዝር ማየት ካስፈለገም እራሳቸውን እንደግብኣት 

ወስደን መፈተሽ ይቻላል። ለዚህም ሐምሌ 29 ለንባብ ከበቃችው አፍሮታ ይምስ ጋሬጣ 
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ላይ ‹‹የአንድነት የምርጫ ዘመቻ በኢህአዴግ ካድሬዎች እይታ›› በሚል ርእስ የሰፈረው 

ሀተታ በዚህ ጽሁፍ ለማሳያነት ቀርቧል፡፡  

አንድነትና መኢአድ አዲሱ ውሁድ ፓርቲያቸውን የሚመሩ እጩ ተወዳዳሪዎች አቅርበው 

ቅስቀሳ መጀመራቸውን ተከትሎ በማህበራዊ ድረ ገጾች (በየትኛው ድረገጽ እንደሆነ 

በፅሁፉ ላይ ባይገለጽም) ላይ የተነበቡትን ሁኔታዎች መነሻ በማድረግ አቶ ከበደ ካሳ 

የተባሉ ግለሰብ ‹‹ሰማያዊ ፓርቲ ቤት የተነሳውን እሳት እንደምንም ብለን ስንደፋፍነው 

አሁን ደግሞ አንድነት ፓርቲ ቤት ሌላ እሳት ተነሳ . . . ›› የሚል አስተያየት ይሰጣሉ፡፡ 

በአፍሮ ታይምስ ላይ የሰፈረው ፅሁፍ የእኚህን ሰው አስተያየት ሊያሄስ ሲነሳ መነሻው፣ 

በክፍል አንድ መጣጥፋችን ላይ ዶ/ር በድሉን ተውሰን እንዳልነው፣ በተቃዋሚው ቤት 

ከተቃዋሚው ጋር ያልሆነዉ ሁሉ ኢህአዴግ ነው ባይ ናቸው፤ የዶ/ር በድሉን ምልከታ 

ትክክለኝነት በሚያፀና መንገድ፡፡ 

በአንድነት ቤት እሳት ተነሳ ወይም አልተነሳ የኛ ጉዳይ አይደለም፡፡ አቶ ከበደ ካሳ 

የተባሉት ሰው እንደ ሰው አንድነት ቤት እሳት ተነሳ ማለት መብታቸው መሆኑን በነሲብ 

ይናገሩታልና አይክዱትም፡፡ የአንድነት ሰዎችም ሆኑ ደጋፊዎች በነሲብ እንደሚያወሱት 

ከሆነ በአንድነት ቤት እሳት ካልተነሳ ተነስቷል ያሉትን አለመነሳቱን በሃሳብ ሊሞግቱ 

በተገባ ነበር፡፡ ነገር ግን በነሲብ ይበሉቱ እንጂ በገቢር የሉበትምና ከእነርሱ ያልሆነውን 

ሁሉ ኢህአዴግ ነው ይሉታልና ለአቶ ከበደ ካሳ ‹‹በአንድነት ቤት እሳት ተነሳን›› 

የሚያሄሰው ትርክት ‹‹ይሄን የጻፉት ከበዳ ካሳ የሚባሉ የአገዛዙ ካድሬ ናቸው›› በማለት 

ይጀምራል፡፡ ይህ በበኩሉ (አቶ ከበደ የአገዛዙ ካድሬም ይሁኑም አይሁኑ) እንደግል 

ፕሬስና የጋዜጠኝነት መርህ እንሰራለን ወዘተ ሲሉ ማቆሚያ የሌላቸው ግለሰቦች አፋዊ 

እንጂ በገቢር አለመሆናቸውና የሀሳብ ነጻነት ነቀርሳ መሆናቸውን ያሳያል፡፡ 

እንደ ጋዜጠኝነት መርህና ዲሞክራሲያዊ የሀሳብ ነጻነት ግለሰቡን ትቶ ሃሳቡን መሞገት 

ሲገባ አቶ ከበደን በአገዛዝ ካድሬነት በመፈረጅ የጀመረው ስለነጻ ፕሬሱና ነጻ ሃሳብ 

የሚደሰኩረው ጋዜጣ ቢያንስ ተጠየቃዊም አንኳ ባይሆን፤ ካድሬነታቸውን እንኳን ማረጋገጥ 

የሚያስችል ወይም የአቶ ከበደን አስተያየት አፍራሽነት የሚያመላክት አስረጅ ማቅረብ 

ሲገባ  ከሃሳብ ነጻነት ጋር ጠብ መሆናቸውን  እንዲህ ያረጋግጣሉ፤ ‹‹የመኢአድና አንድነት 

ውህድ ፓርቲ ሊቀመንበር በመሆን በአንድነት በኩል የቀረቡ እጩ ተወዳዳሪዎችና 

ደጋፊዎቻቸው በግልፅ የሚያደርጉትን ቅስቀሳ  እንደ ’እሳት’ በመቁጠር ሊያጣጥሉት 
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ሞክረዋል፡፡ አዎን እሳት ነው የተነሳው፡፡ የሚያጠፋና የሚያቃጥል ሳይሆን የሚያበስል፣ 

የሚያነጥር፣ የሚያሳምር እሳት፡፡›› እሺ ይሁን ብለን እሳቱ የሚያበስል መሆኑን፣ 

የሚያነጥርና የሚያሳምር መሆኑን ሁነኛ መገለጫ አቅርበው  በተጠየቅ ሊዘረዝርልን ነው 

ብለን የጠበቅነው ትርክት ወረድ ሲል ከጠበቅነውና በመርህም ከሚጠበቀው ባሻገር የዛ 

ሰፈር ብለው ዶ/ር በድሉ የገለጹትና በክፍል አንድ የተመለከተውን ምልክታ ትክክለኛነት 

ከምክንያት ወጥተው ኢህአዴግ ላይ በመለጠፍ ያረጋግጣሉ፡፡ 

‹‹ከቤ ምን ይደረግ፣ ፓርቲዎቹ ቤት ሀሳብን በነጻነት መግለጽ የሚባል መብት አለ፡፡ . . . 

እርግጥ ነው በእነ አቶ ከበደ ቤት የሀሳብ ልዩነት ማንጸባረቅ መዘዙ ከበድ ያለ 

መስዋአትነት ስለሆነና፣ ማንኛው አቶ ከበደ ይሄን ብሉ ሲባሉ ይበላሉ፣ ሽኑ ሲባሉ ይሸናሉ፣ 

ስማቸውን ቀይሩ ሲባሉ ይቀይራሉ…..›› ይሄ በምክንያት ሀሳብን መሞገት ሳይሆን ከእኛ 

ውጪ ላሳር እና የቦዘኔ የፖለቲካና ፖለቲከኛነት መግለጫ ነው፡፡ ዳሩ ግን በአንድነት ቤት 

በእርግጥም አቶ ከበደ እንዳሉት ‹‹እሣት›› መነሳቱን እሳቱም ሃያሲው እንዳሉት ሳይሆን 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደቱን የሚያደናቅፍ፣ የሚበላ፣ የሚለበልብና የሚያቃጥል 

መሆኑን እንደ ሃያሲው በግብታዊነትና በስሜታዊነት ሳይሆን ‹‹ካድሬም›› ቢሉ ካድሬም 

ሰው ነውና፣ የመናገር ነፃነቱም አለውና፤ በምክንያትና በተጠየቅ እንዲሁም ስፍር ቁጥር 

የሌላቸው አስረጅዎች በማቅረብ አረጋግጣለሁ፡፡ ማረጋገጫዬም ካምፑ መሄጃ ሲጠፋው 

ገዢ ሥርዓቱ ላይ የመንጠልጠል ክፉ አመሉንም በሚያሳይ ደረጃ የተቀመረ ነው፡፡ 

የተቃዋሚው ካምፕም ሆነ ከህግና ከመርህ አፈንጋጭ የሆነው ፕሬስ እራሱን 

በማንቆለጳጰስና "ብፁእነቱን" ለማፅናት ሲል ችግሮቹን ሁሉ ኢህአዴግ ላይ ከመለጠፍ 

አባዜው መላቀቅ የተሳነው መሆኑን የሚያመላክቱን ጥቂት ነጥቦችን ከዚህኛው አፍሮ 

ታይምስ ላይ መጀመሪያ ማንሳት ተቃራኒ ስለመሆናቸው ማረጋገጫ የሚሆኑልንን እያነሳን 

መወያየቱ ጉዳዩን በደንብ ለማብላላትና ለምዘናችንም ሚዛናዊነት ይጠቅመናል። 

የመጀመሪያውና ኢህአዴግ ላይ የመለጠፍና የራስን ወደሌላ የማሻገር የፖለቲካ ቁማር 

በተመለከተ አስረጃችን አፍሮ ታይምስ ‹‹ልዩ አትኩሮት›› አምድ ላይ የሰፈረው ትርክት 

ነው፡፡ ዓምዱ ‹‹ልዩ አትኩሮት›› እንደመሆኑ በሙያዊ ተጠየቅ የጋዜጣዋ ዓቢይ ጉዳይ 

ከመሆኑ አንፃር ከርዕሰ አንቀፁ የማንለየውና የጋዜጣዋ አቋም መሆኑን የሚያጠይቅልን 

ነው፡፡ ለትርክቱ የተሰጠው ርዕስ ‹‹በውሎ አበል የናወዘ ካድሬ›› ባልገባው የፖለቲካ ርዕዮተ 

አለም ሊያበሻቅጣት ኢትዮጵያ አይችልም የሚል ነው፡፡ ምንም አንኳን ርዕሱ በራሱ 
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የሰዋሰው ችግር ያለበት መሆኑ ሰዋሰውና የጋዜጠኝነት መርህ የካምፑ ጉዳይ እንዳልሆነ 

የሚያረጋግጥ በመሆኑም ባያስገርመንም ሊያጠይቅ የፈለገው ጉዳይ ግን ይገባናል፡፡  

እናም በዚህ ርዕስ ስር ከሰፈሩት ዝርዝር ነጥቦች ውስጥ ከጉዳያችን ጋር ከተያያዙቱ አንድ 

ሁለቱ እኒህ ናቸው፡፡ ‹‹ኢህአዴግ የህዝቡ ስሜት ተቃዋሚዎች በሚቀይሱት የፖለቲካ 

እርከን እንዳይፈርስ ሲል እራሱን ፍፁም ወደማድረግ ያጋደሉ ፕሮግራሞችን ቀርፆ 

በሚዲያ፣ በስብሰባና ወደ ህዝብ ይደርስልኛል በሚለው መንገድ ሊበትን (ሊያሰራጭ) 

ይችላል፡፡ ይህ አይነቱ ‹‹ከእኔ በላይ ላሳር›› በተራው ህዝብ ፖለቲካዊ አቋም ውስጥ ተቀርፆ 

ይቀመጥ ዘንድ፣   የገዢው ካድሬዎች ጭብጨባ እጅጉን አሳፈላጊ ‹‹ግብአት›› ይላል፤ 

ወረድ ይልና ደግሞ በተለያዩ የመንግስት ኃላፊነቶች ላይ የተቀመጡ አመራሮች በሙሉ 

የኢህአዴግ ርዕዮተ አለም ደጋፊና አማኝ ናቸው ማለት ከባድ ነው፡፡ ለጥቅማ ጥቅም እና 

መሰል ጉዳዮች ሲሉ አብዮታዊ ዴሞክራሲን የኑሮ አዳኝ አድርገው የተቀበሉ አመራሮች 

አይጠፉም ይለናል፡፡ እዚህ ጋር የዶ/ር በድሉን ሰፈር ምልከታ ብንደግማት ጥሩ ነው፡፡ 

‹‹የዚያ ሰፈር ሰዎች ደግሞ የኢህአዴግ ተቃዋሚዎች ናቸው፡፡ በሰፈሩ የሚኖሩ አንዳንድ 

የኢህአዴግ ደጋፊዎች ቢኖሩም፣ ሰፈሩ ኢህአዴግን የማይደግፉ ሰዎች መኖሪያ እንደሆነ 

ያውቃሉ፡፡ እናም እንደሰፈራቸው ወፍ ያስባሉ›› ይሉና ዶ/ር በድሉም የዚህ ሰፈር ሰው 

ናቸውና ‹‹የዚህ ሰፈር ወፍ የዘወትር ሃሳብና የአንዳንዴ ጩኸት ደግሞ›› በማለት የዘወትር 

ሃሳብና ጩኸታቸውን በመደበቅ ″በአንዳንድ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች″ ሲተቹት ከነበረው  

ኢቲቪ ‹አንዳንድን›› ተውሰው የአንዳንዴ ሲሉ ሊሸሹ ቢሞክሩም መንገድ ቢወስድም 

ይመልሳልና ከሰፈራቸው እንዲህ ይመልሱልናል ″ ኢህአዴግ ዘረኛ መንግስት ነው፣ 

ኢህአዴግ ኢትዮጵያን ለመበታተን የሚሰራ መንግስት ነው፣ ኢህአዴግን ከስልጣን 

ለማውረድ አመፅ መቀጣጠል አለበት፡፡ ›› የሚለው የሰፈሩ መገለጫ መሆኑን ይነግሩንና፤ 

ይህንንም እንዲህ ያጠናክራሉ፡፡ ‹‹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 ደመወዝም 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፡፡″ አንድ ሌላ እንጨምር፤ ‹‹ኢትዮጵያን ከኢህአዴግ ሌላ ሊመራት የሚችል አካል 
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እንደሌለ ተደርጎ የሚራገበው የ‹‹ከእኔ በላይ ላሳር›› ፕሮግራም ኤዲት ሳይደረግ 

በእንዝላልነት የተሰራጨ ይመስላል፡፡ ወረድ ብሎ የሰፈረውንና ‹‹ማንም የካድሬ አባል 

ተቀብሎና የማኪያቶ በረንዳ ላይ ቁጭ ብሎ የዚህችን ሃገር ታሪክ መገምገም አይችልም፡፡ 

የሚለውንም ከዶ/ር በድሉ ምልከታ ጋር ያወራርዷል፡፡ "ኢህአዴግ በምርጫ የመጣ 

ሳይሆን ንፋስ አመጣሽ" የሚለውም ሌላው በፅሁፉ የሰፈረ ሀሳብ ነው፡፡   

ወደሌላውና ተመሳሳይ ወደሆነው ማሳያ ስንሻገር ደግሞ በጋዜጣዋ ምክትል ዋና አዘጋጅ 

የሰፈረልንን እናገኛለን፡፡ ‹‹የተቃዋሚ ፓርቲ አባል መሆን ዜግነትን ያስነጥቃል›› ይላል 

ርዕሱ፡፡ በፅሁፉ ውስጥ ከሰፈሩትና ከላኛው ማሳያ ጋር ተመሳሳይ ከሆኑት የማላከክ አባዜ 

መገለጫ ነጥቦች መካከል ተከታዩ አንዱ  ነው፡፡       

‹‹. . . እስካሁን ተካሄዱ የተባሉ ምርጫዎች ከገዢው ፓርቲ ውጭ የሌሎች ተወዳዳሪ 

ፓርቲዎችን ያሣመኑ አይደሉም፡፡ …. ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሰላማዊ ትግል ውስጥ ተስፋ 

መቁረጥ የሚባል ነገር የለም በሚል ፅናት ይንቀሳቀሳሉ እንጂ እንደ ኢህአዴግ ባህሪ 

በሃገራችን ሰላማዊ ትግል ጨርቁን ጠቅልሎ ይወጣ ነበር፡፡ ኢህአዴግ የመጣበትን አላማ 

ለመተግበር ተነሳሽነቱን  አጥቶ በሃገራችን የዴሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት የሚደረገው ጉዞ 

ላይ ዋነኛው ማነቆ ሆኖ ቀጥሏል፡፡ ኢህአዴግ ሊያሳየን እንዳለው ባህሪ የተቃዋሚ ፓርቲ 

አባል መሆን ወደፊት ኢትዮጵያዊ ዜግነትንም ሊያሳጣ ይችላል፡፡›› የዶ/ርን የዚህን ሰፈር 

ባህሪ እያሰብን እና እያንሰናሰልን ከማን ከእኔ በላይ ላሳር? ማን የዴሞክራሲያዊ ስርኣት 

ጠበቃ? ማን ማነቆ? ስለ መሆኑና በአንድነት ቤት የተነሳውንም እሳት ስናጠይቅ ተስፋ 

ሳይቆርጡ በፅናት ይንቀሳቀሳሉ የተባሉት ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በተመለከተ በዚህኛው 

አፍሮ ታይምስ ላይ ከሰፈረ ሂስ ሳይሆን የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታነት በፈጠረው 

ግንኙነት የተመለከተ ቁጭት ከወለደው እንጀምራለን፡፡ 

አሁን  አንድነት ቤት ወደተነሳው እሳት እናምራ፡፡ እሳት ሲባል “ተራው” እሳት 

አይደለም፤ ረመጥ የሆነና ዛሬን ብቻ ሳይሆን እየቆየም የሚለበልበው እሳት ነው፡፡ የጠፋ 

ቢመስልም ተዳፍኖ የሚቆየው እና ቀዳዳ ሲያገኝ ፏ ብሎ አገር የሚያጠፋ እሳት፡፡ እሳቱ 

የተነሳው ደግሞ ምርጫን ግብ አድርጎ እንጂ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን መሰረት አድርጎ 

ባልተከናወነው ውህደት አጀንዳ መነሾ ነው፡፡ ቀደም ብለን እንዳየነው እሳቱ የሚያድንና 

የሚፈውስ እንደሆነ ቢገለፅም ይልቁንም እሳቱ ተነስቷል በተባለለት አንድነቱ ቤት ነፃና 

በውይይት የተገነባ እንዲሁም በውይይትና ለአንተ ትብስ አንቺ ትብሽ ተገዢ በሆነ ስብስብ 
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የተሞላ መሆኑም ተገልፆ ለመካድ ቢሞከርም፣ ካምፑ በስልጣን ጥም የናወዘ እና ከኔ በላይ 

ላሳር ፖለቲካ መገለጫው መሆኑን ከተዋናዮቹ አንደበት እየተገለፀ ነው፡፡ ይህ የተገለፀው 

ግን አንድነትን አደባባይ ለማሳጣት ተፈልጎ ሳይሆን እሳቱ እንዴት አንደሚበላቸው እና 

ሊያቃጥላቸው እየተቀጣጠለ መሆኑን በመገንዘብና ከቃጠሎው ለማምለጥ የሚያስችለውን 

መንገድ ስለመሻትና አፋዊ የነበረው ሁሉ በገቢር ገደል ሊገባ መሆኑን በመገንዘብ 

ከውርደት ለመዳን የሚያስችለውን መንገድ ለመጠቆም ስለተፈለገ ነው፡፡ በምንም 

ምክንያት ይገለፅ በምንም፣ ኢህአዴግን ለማሳጣት ተፈልጎም ይሁን ከውርደት ለመዳን 

ካምፑ አስቀድሞ ነገር ዶ/ር በድሉ እንደሉት እና ኢህአዴግም ከሚለውም በሚሻገር 

ትርምስ የተሞላ እና የግለሰቦችን ባንዲራ በሚያራግቡ አባላት የታጨቀ መሆኑን 

የሚያስረዱልን በርካታ ማሳያዎች ማግኘት ተችሎናል፡፡ ከእነዚህ ማሳያዎቻችን መካከልም 

በአንድነት ቤት እሳት መነሳቱንና ለውስጠ ዴሞክራሲያዊ ስርኣት ተገዢ ባልሆኑ ግለሰቦች 

የታጠረ መሆኑን የሚያመላክቱትን መጀመሪያ ማውሳት ምዘናችንን ተጠየቃዊ 

ያደርግልናል፡፡ የአንድነትን እና የመኢአድን መዋሃድ የሚደግፍና የአንድነቱ አካል የሆነ 

ግለሰብ ስለራሱ መሻትና በአንድነቱ ቤት ያለውን የውህደቱን አመራሮች ምርጫ 

ዴሞክራሲያዊ ሂደት ሊያመላክት በሻተበት መጣጥፉ፤ በካምፑ ውስጥ ያለውን የግለሰቦች 

የስልጣን ሽኩቻና በህዝብ ስም ቆመናል የሚሉትን ሃይሎች ፀረዴሞከራሲያዊ ገመና የገለጠ 

ሲሆን ፀሃፊውም እንደመካሪ ባቀረበው ትርክት ከመምህሩ ደቀመዝሙሩ እንዲሉ እራሱም 

ገና ያልተመከረና ፀረ ዴሞከረሲያዊ አስተሳሰብ የተፀናወተው መሆኑን አረጋግጦልናል፡፡  

ጉዳዩ የቀረበው "ትግሌ እስከ ቀራንዮ ድረስ ነው" በማለት ስትታበይና ያለግብሯ  የህዳሴ 

አብዮትን አጥብቃ በምትሰብከው ፋክት መፅሄት ቁጥር 58 ነሀሴ 2006 ዓ.ም ህትመት ላይ 

ነው፡፡ አምዱ ደግሞ ነፃ አስተያየት ሲሰኝ የትርክቱ ርዕስም “አዲሱ ሰው” ይሰኛል፡፡ የዚህ 

ትርክት አጠቃላይ ይዘት ሲመረመር ለውህዱ ፓርቲ አመራርነት በአንድነቱ ፓርቲ 

ከቀረቡት ሶስት አማራጮች መካከል በሁለቱ በኩል እሳት የላሰና የጦፈ፤ ዴሞክራሲያዊ 

ሳይሆን ፀረዴሞክራሲያዊ ፍጅት እያንዣበበ ስለመሆኑና ከዚህ ፍጅት ለመዳንም አማራጩ 

በአፋዊ ትርክታቸው እንደሚሉት ዴሞክራሲያዊ ፉክክር ሳይሆን አንደኛው በገዛ ፍቃዱ 

እንዳይወዳደርና ተራኪው "አዲሱ ሰው" ላለውና ወገናዊነቱን በግልፅ ላንፀባረቀለት ግለሰብ 

እንዲለቅ የሚያስገድድ ነው፡፡ 
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የዚህ ሰው አንድነትን በተመለከተ የቀረበ ትርክት ነፃ አስተያየት ነው ተብሎ በነፃ 

አስተያየት አምድ ላይ ቢሰፍርም ነፃ አለመሆኑና ካምፑም ሆነ አባላቱ ነፃ ለሆነና ስለነፃ 

ጉዳይ ያልታደለ መሆኑን በሚያረጋግጥ ሁኔታ ነው የጀመረው፡፡  አንድንቱ ለአዲሱ ውህድ 

ፓርቲ አመራር ይሆኑ ዘንድ ያቀረበው እጩዎች ሶስት መሆናቸው ይታወቃል፡፡ ታዲያ 

በዚህና ነፃ በተባለው አስተያየት ተራኪው ገና ሲጀምርም በርዕሱ እንዳመለከተው ለአንድ 

ሰው መወገኑን  ማመላከቱና ይህ ደግሞ ከነፃ አስተያየት ጋር አለመተዋወቅ መሆኑን 

ቢያመላክትም ከፀረ ዴሞክራያዊነት በሻገርም በአንድነት ቤት እሳት መነሳቱን 

የሚያመላክተን ነጥብ በትርክቱ ከሰፈሩት ነጥቦች ላይ ቀንጭበን እንመለከት ዘንድ ግድ 

ይለናል፡፡ ምክንያቱም ጉዳያችን አፋዊውን ከገቢራዊው  እያነጠርንና እየፈተሸን 

በመሆኑ፡፡ 

‹‹….. ተፎካካሪዎቹም የወቅቱ ፕሬዝዳንት ኢ/ር ግዛቸው ሽፈራው የፓርቲው የጀርባ 

አጥንትና ከመጋረጃ ጀርባ የቆየው በላይ ፈቃዱና አቶ ትግስቱ አወሉ ናቸው፡፡›› ከዚህች 

የትርክቱ ቁንፅል ሃሳብ በአንድነት ቤት የተነሳውን እሳት በግልፅ መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

‹‹አዲሱ ሰው›› የተባለውንም ለመለየት አይከብድም፡፡ አስተያየት ሰጪው ስለአዲሱ ሰው 

የፓርቲው ‹‹የጀርባ አጥንት›› ‹‹ከመጋረጃ ጀርባ የኖረ›› መሆኑን በነገረን ልክ ኢ/ር 

ግዛቸውም ከወቅቱ ሊቀመንበርነታቸው ባለፈ በፓርቲው ውስጥ የነበራቸውን ሚናና 

የሚናቸው መገለጫ ከሆኑት ስራዎች አንዷን እንኳን ሊያነሳ በተገባው የነበረ መሆኑ 

ሳያንስ ስለአቶ ትዕግስቱ አወሉና 3ኛው ሰው አንዳች ነገር አለመተንፈሱ ያለዴሞክራሲያዊ 

ፉክክር ‹‹አዲሱን ሰው›› ወደ ስልጣን ለማምጣት ተገዳዳሪ የሆኑት ኢ/ር ግዛቸው ብቻ 

ስለመሆናቸውና 3ኛው ሰው ምንም አንደማያመጡ ያመላከተ ነው፡፡ በአፍሮ ታይምስ 

ጋዜጣ ላይ በአንድነት ቤት እሳት መነሳቱን አስተያየት የሰጡን አንድ ግለሰብ ‹‹የአገዛዙ 

ካድሬ›› ስለሆኑ መሆኑን በተመለከተ በሰፈረው ትርክት ላይ ደግሞ ኢንጂነሩን ወደ ስልጣን 

ለማውጣት ከሚሹ አካላቶች ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ስለ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ 

ሳይሆን ስለእራሳቸው ቀጣይ በፓርቲው ውስጥ ስለሚኖራቸው ቦታ ታሳቢ ያደረገ ኢ/ሩን 

የሚያገዝፍና ‹‹አዲሱን ሰው›› የሚያብጠለጥል ትርክት መመልከታችንም በእርግጥም 

በአንድነቱ ቤት ፍጅት መነሳቱን የሚረጋግጥ ነው፡፡  

ከዚሁ ‹‹አዲሱ ሰው!››ከተሰኘው ትርክት ሌላም ማሳያ እንምዘዝ፡፡  
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‹‹የበላይ ፈቃዱን ወደ ውድድሩ መምጣት ተከትሎ ግዛቸው እልል ያለ ድጋፍ 

ያሰባስብለታል ብዬ ገምቼ ነበር፡፡ ይህን የምለው የመወዳደር መብቱን ላለማክበር 

አይደለም፡፡ ነገር ግን ሲለን ከነበረው እና ከጠበቅነው በተቃራኒ እጅግ እልኸኛ ሆኖ 

ለመወዳደር በመቅረቡ እንጂ፡፡ አንድ ነገር ግን ግልፅ መሆን አለበት፡፡ ፉክክሩ 

በ‹‹ማንኪያኒዝም›› እሳቤ የተቃኘ መሆን የለበትም፡፡ ግዛቸው እንዲያሸንፍ የበላይ ቡድን 

ስም እና ግብር መጥፋት የለበትም፡፡ አሊያም በላይ እንዲመረጥ ግዛቸው በደርግ አባልነት 

እና በመሳሰሉት መወቀስ የለበትም፡፡ . . . ››                                                     

ከዚህች ጨልፈን ከወሰድናት ጥቂት ሀሳብ መገንዘብ የሚቻለው እሳት ስለመነሳቱ ብቻ 

ሳይሆን በቡድን ተከፍሎ እየተደረገ ያለውን የርስ በርስ መተጋተግ ነው፡፡ ከሁሉ የሚከፋው 

ደግሞ ‹‹ኢህአዴግ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችን ያለፉ ስርዓት ናፋቂ ሲል ይፈርጃል›› 

ተብሎ በእነዚሁ ሰዎች ተደጋጋሚ ወቀሳ እንዳልቀረበ ሁሉ እነርሱም ግዛቸውን ለመጣል 

በደርግ አባልነት ፈርጀውት ማረፋቸው ነው፡፡ መፈራረጃቸው ባላነሰ የተራኪው ውግንና 

ከ‹‹አዲሱ ሰው›› ነውና መሆን የለበትም በሚል የተለሳለሰ መንገድ እግረ መንገዱን 

ግዛቸውን በደርግ አባልነት መፈረጁ እና ማሳጣቱ የእሳቱን የመፋጀት ሃይል የሚያመላክት 

ነው፡፡  

የሚያሳዝነው ከእነዚህና ሌሎች ከራሳቸው ከወጡ መረጃዎች መገንዘብ የሚቻለው 

መተጋተግና ፍጅት በግልፅ ካምፑን እያመሰው መሆኑን፤ ይህም ሆኖ ግን አክተሮቹ 

አሁንም ከኢህአዴግ ጀርባ ላይ አለመውረዳቸው ነው፡፡ ተራኪው እንዳሉት በሁለቱ 

ተፎካካሪዎችና ቡድናቸው መካከል እየተደረገ ባለው ውዝግብ አንድነቱ ነዶ ቢያልቅ እንኳ 

እራሳቸው የገለፁልንን ፀረ ዴሞክራሲያዊ ግብግብ እንደምክንያት ከማንሳትና እራሳቸውን 

ከመፈተሽ ይልቅ እንደተለመደውና ከክፍል አንድ ትርክታችን ጀምሮ ባነሳናቸው 

ማሳያዎች አግባብ ኢህአዴግ ላይ ለማላከክ መዘጋጀታቸው በትርክቱ በግልፅ 

ተመልክቷል፡፡  

‹‹ … ብልጣ ብልጡ ኢህአዴግም ቢሆን የዚህ አዲሱ ሰው መምጣት እንቅልፍ 

እንደሚነሳው እሙን በመሆኑ የተቻለውን ሁሉ በማድረግ ለውጡን ለማዘግየት 

እንደሚሞክር ጥርጥር የለኝም›› የሚሉትና ኢህአዴግ ላይ ለማላከክ የሻቱት ተራኪ 

ተመልሰው ‹‹ከማናቸውም በላይ የበላይ ፈቃዱን ምርጥ ችሎታ የሚያውቀው ኢንጂነር 

ግዛቸው ከቦታው ገለል ብሎ ሌላ ኃላፊነት ለመያዝ ያለመፍቀዱ አዲስ አሰራር ሰንቆ 
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በመምጣቱ ሳይሆን፣ ስልጣን ላይ መውጣት እና ከሌሎች ከፍ ብሎ መገኘት የሰው ልጅ 

ባህሪ ስለሆነ ነው እላለሁ፡›› ሲሉ ይደመጣሉ፤ ጎሽ እላለሁ ተራኪውን፡፡ በላይ ምርጥ 

ችሎታ ካለው አባላቱ በምርጥ ችሎታቸው መዝነው ይመርጡት ዘንድ መፍቀድ 

ዴሞክራሲያዊነት ነው፡፡ በላይ ችሎታው በምን ይሁን በምን የራሱ ሆኖ ሳለ ኢንጂነሩን 

በላይ ችሎታ ስላለው ልቀቅለት ብሎ ተማፅኖ ማቅረብና ተማፅኖው ኢንጂነሩ ዘንድ 

ተቀባይነትን ሲያጣ ኢንጂነሩን በዴሞከራሲያዊነት ሽፋን በፀረዴሞክራሲያዊ መንገድ 

ማራከስና ማጣጣል ግን ፀረዴሞክራያዊ አካሄድ ነው፡፡ በላይ ፈቃዱም ቢሆኑ የቡድን 

አጋሮቻቸው እንዳሏቸው ችሎታ ካላቸውና በሳል ዴሞክራት ከሆኑ በተፅእኖ ሳይሆን 

ችሎታቸውን ባሳየ ውድድር ማሸነፍን ይመርጣሉ ብዬ ገምታለሁ፡፡ ያም ሆኖ ግን 

በስልጣን ከፍ ብሎ መታየት የሰው ልጅ ባህሪ ነው በሚል ተራኪው ሊያለሳልስ ቢሞክርም 

በተለይ የተቃዋሚው ካምፕ ባህሪ መሆኑ ሊሰመርበት የሚገባ አቢይ ጉዳይ ነው። 

የአንድነትና የመኢአድ ውህደት በ97ቱ ቅንጅት መንፈስ እንዲመራ እና ታሪኩን 

ለመድገም የሚሰራ እንደሆነ ከአባላቱና ከአመራሮቹ ቢገለፅም በሌላ በኩል ደግሞ ይህን 

ስለማለታቸው ወይም ይህ አመክንዮ ለእነርሱ ብቻ የሚሰራ ‹‹ከእኔ በላይ ላሳር›› እንደሆነ 

በመገመት ኢህአዴግ የስብስቡን ምንነትና ማንነት ለማጠየቅ ካምፑ ያለፈበትን ታሪክ 

እያወሳ ሲሞግት "ፖለቲካ በታሪክ እንደማይመራ እና በአዲስ ታሪክ እንጂ ባለፈ ታሪክ 

ላይ ጥገኛ እንዳልሆነ" በማጠየቅ ስብስቡ መሞገቱን ከአፍሮ ታይምስ ላይ ጉዳዩን 

በተመለከተ ለማሳያ በመዘዝናቸው ነጥቦች መገንዘብ የቻልን ይመስለኛል፡፡ 

የ97ቱን ቅንጅት ቁመናና መበታተን በተመለከተ ከመበታተኑም በፊት ኢህአዴግ ቅንጅት 

ለመድብለ ፓርቲ ዴሞክረሲያዊ ሥርዓት ግንባታና ለህዝብ የተዋቀረ ስብስብ ሳይሆን 

በምራቅ የተጣበቀ የሥልጣን ዛሩን ለማስታገስ በይድረስ ይድረስ የተሰባሰበ ስለመሆኑ 

ሲገልፅ እንደነበረና ኢህአዴግ እንዳለውም ብዙም ሳይቆይ እንዳልሆነ ሆኖ ሲበታተን 

ማየታችን የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው፡፡    

የሚበዙት የአንድነት አባላት እና ኢ/ር ግዛቸው ዋና ተዋናይ የነበሩበት ቅንጅት የተሰኘው 

የ1997ቱ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ወይም አደራጅ የነበሩት ፕ/ር መስፍን የወቅቱን 

ቅንጅት መቀናጀትና መበታተን በተመለከተ በሸገር 102.1 ጫወታ ፕሮግራም ላይ 

ተጠይቀው ሲመልሱ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ የሶስት ፓርቲዎች ጥምረት እንደሆነ 

የተነገረለት ቅንጅት አንድ አካል የሆነው ቀስተደመና ሲቋቋምም እንደ ፓርቲ ሳይሆን 
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የለውጥ መሳሪያ እንዲሆን ታስቦ የነበረ መሆኑን የገለፁት ፕ/ር መስፍን፣ ነገር ግን 

ከተቋቋሙበት አላማ ባሻገር ስር በሰደደ የሥልጣን ጥም የናወዙት አመራሮች በቡድን 

ተከፍለው መታኮስ መጀመራቸውን እና ቢያንስ የትግሉ ሃይል ለነበረውና ሰለባ ለሆነው 

ህዝብ እንኳን ማሰብ ተስኖት እንደነበር በማስታወስ ነው፡፡ ቀጥለውም ቅንጅቱ ባገኘው 

ድምፁ ፓርላማ ገብቶና መንግስት መመስረት ባይችልም የያዘውን ድምፅ ይዞ በቀጣዩ 

የትግል ፍልሚያ አሸናፊ ሆኖ ይወጣ ዘንድ ከም/ቤቱ ውስጥ የተለያዩ (የጤና፣ የትምህርት፣ 

የግብርና ወዘተ) ኮሚቴዎች ተቋቁመው ኮሚቴዎቹም በሚከፈላቸው ባለሙያዎች ይመሩና 

ስራ አስፈፃሚው እንዲቆጣጠራቸው ያቀረብኩት ሀሳብ አስቀድሞ ለቦታዎቹ እራሳቸውን 

ያጩ፣ በስልጣን ጥም ያበዱ ግሰቦች ነበሩና አምቢኝ በማለታቸው ነውጡን አባባሱት። 

በማለት ነበር ፕ/ር መስፍን ለጨዋታ ፕሮግራም አዘጋጇ መአዛ ብሩ ያወጉት፤ የቅንጅቱን 

በምራቅ የመጣበቅ ጉዳይንም ቅንጅቱ የተጣበቀው በቀሽም ሲሚንቶ ነበርና ሊፈረካከስ ጊዜ 

አልወሰደበትም ብለው የመኢአድና አንድት ውህደትንም (ስብስቡ ያው መሆኑን ከግምት 

በመክተት ይመስላል) ‹‹ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ፣ የልጆች ጨዋታ›› ሲሉ ገልፀውታል፡፡ ፕ/ሩ 

አንዳሉትም የጨዋታውን መጀመር ይኸው በአንድነቱ ቤት ከተነሳው እሳት መረዳት 

ይቻላል፡፡  

ወደ ‹‹አዲሱ ሰው›› ስንመለስ ‹‹ከገዢው ፓርቲ የተሻሉ ቢሆኑም ሁሉም ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች በውስጣዊ አሰራራቸው ዴሞክራያዊ ያለመሆን ችግር ይታይባቸዋል፡፡ የሚለው 

ነጥብ ከገዢው ይሻሉም አይሻሉ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ውስጣዊ አሰራራቸው ዴሞክራያዊ 

አለመሆኑ ለፓርቲው ቅርብ ነኝ ካለው ተራኪ ተረጋግጧልና እሳት መነሳቱ አይካድም፡፡ 

ሌላውና በእርግጥ ተራኪው በላይን ለመካብና ኢ/ር ግዛቸውን ለማጣጣል ሲል 

የተጠቀመበት አገላለፅ ቢሆንም ከኔ በላይ ላሳር ፖለቲካ እና የውሃ ቅዳ ውሃ መልስ 

የልጆች ጨዋታ ፖለቲካ የአንድነት መገለጫዎች መሆናቸውን የሚረጋግጥልን ሆኖ 

እናገኘዋለን፡፡         

‹‹ … አንደ ሶፊስት በወሬ አያምንም . . . ስራችን የተቃዋሚዎችን የትብብር መንፈስ 

ላለመጉዳት መጠንቀቅ አንዳለበት፣ ከዘራፍ ታሰርኩና ተደበደብኩ ፖለቲካ መውጣት 

እንዳለብን፣ የጋራ አጀንዳ መቅረፅ እንደሚያስፈልገን፣ ኢትዮጵያ ፖለቲካን ጥዝምዝሞሽ 

መጠበቅ እንደሚኖርብን ሳይታክት ሰብኮናል፡፡›› ሰባኪው እንግዲህ በላይ ነው፡፡ ይህ ከሆነ 

ደግሞ ነባሩ አመራር በታሪክ የሚኖር፣ ከታሪክ ጋር ተጣብቆ ከኔ በላይ ላሳር እያሉለ 
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ስለመሆኑና የጋራ አጀንዳ እንኳን እስከ ዛሬ የሌላቸው ስብስቦች መሆናቸውን 

የሚያረጋግጥና እሳቱ፣ ውዝግቡ እና መተጋተጉ እስከ ዘራፍ ደረጃ መድረሱን 

የሚያረጋግጥልን ይሆናል ማለት ነው፡፡ እናም እንዳሰብነው ተጨማሪ ማሳ ፍለጋ ወደ 

ክፍል 3 ሳንሻገር ጨዋታውም ፈርሶ ዳቦውም ተቆርሶ አዲሱ ሰውና ተራኪያቸውም 

ከአንድነቱ ሌሎች 3 አጋሮቻቸውን ይዘው  በመፈርጠጥ በአንድነቱ ቤት እሳት መነሳቱን 

ብቻ ሳይሆን መፋጀቱንም አረጋገጡልን።          

 


