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በትንንሽ ድሎች የሚወጣጠሩት እና በትንንሽ ችግር 

የሚፍረከረኩት ሰማያዊ እና አንድነት (፪) 

ዮናስ 02-12-15 

ርዕሰ ጉዳዬና የመፃፌ መነሻ ያልቻሉበትን ፖለቲካ በጸረሽብር አዋጁ አወራርደው በመወጠር ምርጫ 2007ን ለማወክ 

የሚዳዱት ሃይሎች በእርግጥም እንደጠረጠርነው አዋጁን የምርጫው ዋነኛ አጀንዳ የማድረጋቸው ጉዳይ መሆኑ ሌላኛው እና 

በዚህ ክፍል ልንመለከተው በይደር ያቆየነው ጉዳይ ነው። በዚሁ መሰረት የነሰማያዊን መወጠር ከአዋጁ አንፃር ለመመዘን 

መጀመሪያ የመንግስትን መነሻ እንመልከት። 

በሚደረገው የልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት ላይ ሽብርተኝነት አደገኛ እንቅፋት እና የልማቱም ሆነ 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው መሰረት የሆነውን ሰላም ለማደፍረስ በማቆብቆብና በሙከራም ደረጃ ላይ ስለመሆኑ 

ተጨባጭ ማስረጃዎች እና ምልክቶች በማየቴ ድርጊቱን መቆጣጠር ያስችለኝ ዘንድ ህገ መንግስቱን መሰረት ያደረገ የፀረብሽር 

አዋጅ አስፈላጊ በመሆኑ አዋጁን ለማውጣት ተገድጃለሁ የሚልና ተገቢ የሆነ ማጠየቂያ የሚያቀርበው መንግስት ነው። 

፤የተቃውሞው ፖለቲካ ስብስቦችና የሽብርተኝነት የእንጀራ ልጅ የሆኑቱ አክራሪያን በተለይም ሰማያዊ እና ተወጥሮ ብዙም 

ሳይሰነብት የተፈረካከሰው አንድነት ደግሞ ሽብርተኝነት ለኢትዮጵያ ስጋት ባለመሆኑ አዋጁ አስፈላጊ አይደለም፤ ይልቁንም 

መንግስት አዋጁን የፈለገው የመናገርና የመፃፍ እንዲሁም የታቃውሞውን ፖለቲካ  ለማፈን    ነው የሚሉና መሰል ሃሳቦችን 

ያያዙ ወሬዎች በማራገብ ተጠምደዋል።  

 በመሰረቱ ከላይ በሁለቱም ጎራ የሚነሱ መከራከሪያዎች የህግ ተጠየቅ ችግር ያለባቸው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ መሟገቻ 

ሃሳቦቹን እንደወረዱ ተመልክተን ብንዳኛቸው እንኳ ሽብርተኝነት ለኢትዮጵያ ከስጋትም በላይ በተግባር እየታየ ያለና 

ልምጩንም በስሱ የቀመስን ስለመሆኑ የሚጠራጠር ያለ አይመስለኝም።  

በእርግጥ ተቃዋሚዎቹ ወይም የዚህ ሃሳብ ተቃራኒ የሆኑቱ ሃይሎች በትራንስፖርቶች እና ሆቴሎች ላይ ባለፈው አመትም 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ከናይጄሪያ አቻው ጋር የሚያደርገውን ጨዋታ ተከትሎ የተጠነሰሰው ሴራ ባለበት መክሸፉን 

በተመለከተ እራሱ ገርፎ እራሱ ይጮሃል እንዲሉ “መንግስት ነው ያደረገው“ ብለው ለመሞገት ቢሞክሩም፤ ሽብርተኝነት ስጋት 

ስለመሆኑ ግን የአልሸባብን ዛቻና የሻቢያ መንግስትን ፉከራ  የሰሙና ያዩ ተሟጋቾች ቢያንስ ስጋቱን ለማመንና ለመቀበል ከዚህ 

በላይ በቂ ምክንያት ከየት እንደሚያመጡ የሚያውቁት እነርሱው እራሳቸው ይሆናሉ። 

 ስለሆነም አዋጁን ትተነው የተቃውሞውን መንደር  በራሱና አዋጁን ከተመለከቱ  ትንተናዎች “የመንግስት ዜጎችን የማሸበር 

ተግባር ነው’’  የሚለውን የከሸፈ ማጠየቂያ ስንመለከተው የከሰሩት እና አክራሪያን ይልቁንም እነርሱ የፈለጉትና ያላቸው 

አጀንዳ ህገ-መንግስታዊ መብትን የተመለከተ ሳይሆን በህገ-መንግስቱ ሽፋንነት የተለየ የፖለቲካ አጀንዳ መሆኑን የሚያረጋግጥ 

አመክንዮ ነው። 
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ወደ አዋጁ ስንመጣ ግን በመንግስት በኩል አዋጁን ለማውጣት ያስፈለገው፥ ሀገራችን የሽብር ስጋት ስላንዣበበባት ነው 

የሚለውን መሟገቻና፤ ስጋታችን አይደለም የሚለው የአፀፋ ምላሽ ተገቢነት የሌለውና የህግ ተጠየቅም የሌለው ነው የሚል 

ሃሳብ አለኝ። ለምን? ቢሉ የየትኛውም ሀገር መንግስት ዋናና ቁልፍ ስራ ፀጥታ የማስከበር እና የዜጎችን ደህንነት ማረጋገጥ 

ነውና።   ሰው በሰላም አውለኝ ብሎ ከቤቱ ሲወጣ ለአምላኩ የቀረበ ምልጃ ብቻ ሳይሆን መንገዱና የመሄጃው ስፍራ ሁሉ 

መንግስት በተባለ ፀጥታና ደህንነት አስከባሪ አካል ሰላም መሆኑን በማረጋገጥና እንዳይናጋና እንዳይደፈርስም መንግስትን 

በማመን ነው። 

ዋናው ነገር መንግስት ፀጥታን ሲያስከብርና የዜጎቹን ደህንነት ሲያረጋግጥ መብት ሳይሸረሸር ስለመሆኑና ሂደቱ ዴሞክራሲያዊ 

የመሆኑን እና ያለመሆኑን ጉዳይ መጠየቅ ነው። ስለሆነም ፀጥታ የማስከበር ስራው ህገ-መንግስታዊ መሰረቱን የጠበቀና ውሃ 

ልኩም የሰብአዊ መብትንና ሌሎች ነፃነቶችን በማይፃረር መሰረት ላይ የተቀመጠ እስከሆነ ድረስ ፀጥታ የማስከበርና ስጋት 

በገጠመው ጊዜ ለህዝቡ የማሳወቅና ተሳትፎ የመጠየቅ መብትና ግዴታ ያለበት መሆኑ ለክርክር መቅረብ የሌለበትና ከምርጫ 

ጋር የሚያገናኘው አንዳች ነገር የሌለው መሆኑ ሊሰመርበት ይጋባል። 

ሽብር ማለት አላማን ለማሳካት የማይመለከታቸውን እና ሰላማዊ የሆኑ ዜጎችና የመሰረተ ልማት አውታሮች በማውደም 

መንግስት ላይ ጫና የማሳደር ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ተግባር መሆኑ ይታወቃል። አንዳንዶች የሽብር ጉዳይን ከመስከረም  አንዱ 

የአልቃይዳ የአሜሪካ ጥቃትን ተከትሎ የተፈጠረና እዚያው አካባቢ ያለ አስመስለው ለማቅረብ ቢሞክሩም ከመስከረም 

አንድም በፊት የነበረ ስለመሆኑና የሀገራት የልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ጠንቅነቱን በተጨባጭ ያሳየ አጀንዳ 

መሆኑን ብዙ ተመራማሪዎች ማሳያ በማቅረብ ጽፈዋል። 

ስለሆነም በመንግስት ሀገሪቷ የሽብር ስጋት ስላንዣበበባት ብቻ ሳይሆን አትግደል የተባለው ወደ መገዳደል ሳይጀምር 

እንደሆነው ሁሉ ስጋት ኖረም አልኖረ ሽብርን መከላከል የሚያስችል ህግ የማውጣት ግዴታው ከምርጫና ቅርጫ ጋር ሊያያዝ 

አይገባም።   የመንግስት ስራ እሳት ከተነሳ በኋላ የማጥፋት የዘመቻ ስራ ሳይሆን በዋናነት እሳቱ እንዳይነሳና የሚነሳበትን 

ምክንያትም አስቀድሞ የሚያመክን መሆን እንደሚገባውም መገንዘብ ሊያዳግት አይገባም ።  

ስለሆነም እንደ ፖለቲካ ፓርቲ የነሰማያዊ መከራከሪያው መሆን የነበረበት መንግስት ይህን የመከላከሉን ስራ የሚያስኬድለት 

የህግ አግባብ ተግባራዊ በሚያደርግ ጊዜ ህገ መንግስታዊ መሰረቱን ሳያዛንፍ ነወይ? አዋጁንስ ለተለየ ዓላማ ሊያውለው 

የሚችልበት ዕድል የሰፋ ነው? ወይስ የጠበበ? ሌሎች ሀገራትስ ሽብርተኝነትን በተመለከተ የመከላከሉን ስራ እንዴት 

ይሰሩታል? የኛ መንግስት አሰራርስ ተቃሪኒዎቹ እንደሚሉት በየትም ሀገር የሌለና ተግባር ላይ ያልዋለ ነው? የሚሉት ነጥቦች 

ላይ ቢሆንም፤ ይህን አላየሁምና፣ ያኛው ወገን ለተለየ አላማው የህግ ተጠየቅ በሌለው ምክንያት “የስጋት ነው አይደለም’’ 

መሟገቻ ቦይ መንግስትም አብሮ መፍሰሱን ሊያርም የሚገባው እንደሆነ በማሳሰብ በሁለቱም ተሟጋቾች በኩል ባልቀረቡት 

እና ከላይ በተመለከተው ሊሆን የሚገባው የመከራከሪያ ነጥቦች ላይ የሀገራትን ተሞክሮ እና የመንግስታትን መሰረታዊ ተግባርና 

ግዴታ መሰረት አድርጌ ትርክቴን ልቀጥል። 
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የዴሞክራሲያዊ ስርዓትን የሚከተሉ ሃገራት ሁሉ የሚያመሳስላቸው ነገር በስርዓትና በህግ የመመራታቸውና ላወጡት ህግ 

ተገዢ በመሆን አፈጻጸማቸው በዴሞክራሲያዊ መንገድ መሆኑ ላይ እንጂ የህግ ይዘታቸውና አወጣጣቸው እንደሀገራቸው 

ተጨባጭ ሁኔታ በጥቅሉ የውጭ ግንኙነታቸውን እና ማህበረ አኮኖሚያዊ የፖለቲካ ቁመናቸውን መሰረት በማድረግ ነው።  

ፀጥታን በማስከበርና የዜጎችን ደህንነት የማረጋገጥ የስራ ሂደትን በተመለከተ አሜሪካንን እንደማሳያነት ብንመለከታት የፀጥታና 

የደህንነት ስራ ለፌዴራሉ መንግስት ብቻ የተተወ ሳይሆን ለግዛቶችና ለአካባቢያዊ አስተዳደሪዎችም በህግ የተሰጠ ስልጣንና 

ተግባር ነው። 

ይህንኑ ህግ መሰረት በማድረግ አሜሪካ በ2002 ላይ ፀጥታን በማስከበርና ስጋትን በማሳወቅ በኩል የቀለም ስርዓት አበጅታ 

ነበር። 

ለዚህ ማስታወቂያ ተብለው በተለዩ ቦታዎች ላይ ቀይ ከበራ በቦታው ላይ ብርቱ አደጋ ማንዣበቡን፣ ብርቱካናማ በማብራት 

አደጋው ከፍተኛ መሆኑን፣ ቢጫ መብራት ደግሞ አደጋው መለስተኛ መሆኑንና ሰማያዊና አረንጓዴ በማብራት ደግሞ ጠንቀቅ 

በሉ፤ የሚሉ ምልእክቶችን የሚወክሉበትና እንደየምልክቱ አይነት ዜጎች የራሳቸውን ጥንቃቄ እና የፀጥታ ሃይሉን የማገዝ 

ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ የሚያስችል ስርዓት መዘርጋቷ ይታወቃል። 

በእርግጥ ይህ የጥንቃቄና አደጋን የማስታወቅ አሰራር በዜጎች ዘንድ የአስተማማኝነት ጥያቄ ሲነሳበትና በሂደትም የሽብርተኝነት 

ጥቃት እራስን ከመከላከሉ መሳ ለመሳ እየጠነከረና በቴክኖሎጂና በእውቀትም እየተደገፈ ሲመጣ በዚያው ልክ የመከላከሉ እና 

የአደጋ ምልክቶች አሰራርም መለወጥ እንዳለበት የሀገሪቷ መንግስት በማመኑ 2011 ዓ.ም ላይ የአደጋ ምልክቶች 

ማሳወቂያዎችንበሁለት ደረጃ በመክፈል አዲስ አሰራር ዘረጉ። 

እኒህም Emenent (በቅርብ ሊደርስ የሚችል እና በዜጎች አናት ላይ በቅርብ ርቀት ላይ የተንጠለጠለ አደጋ ማንዣበቡን 

የሚያመላክት ሲሆን) ሁለተኛው ደግሞ Elevated የተባለውና በቅርብ የማይሆን ግን ከፍተኛ አደጋ ያዘለ የነፋስ ሽውታ 

መኖሩን የሚጠቁም የማስታወቂያ ዘዴ ነው። 

ስለሆነም በየምልክቱ ደረጃና አይነት በተጠቀሱት አካባቢዎች ላይ የፀጥታ ስራ ሲጠናከርና የብሄራዊ ተጠባባቂ ሰራዊቱ ሳይቀር 

በፀጥታ ስራና በፍተሻ ስራ ሲራወጥና ሲርመሰመስ በተጨባጭ የምናየው ነው። 

በዚህ አግባብ እግረኞችን ጨምሮ መኪና በመንዳት ላይ የሚገኙ ዜጎች ሳይቀሩ የሚፈተሹበትና ጥቅሙም የራሳቸው በመሆኑ 

ለፍተሻው የፀጥታ ሃይሉን ሲተባበሩ እንጂ እንደኛ ሀገሮቹ ሌላ ስም ሲያወጡ አንመለከትም። በነገራችን ላይ መኪና መንዳት 

መብት እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል። መኪና ለመንዳት ችሎታና መንጃ ፈቃድ የህግ ቅድመ ሁኔታዎች በመሆናቸው የፀጥታ 

አካል እንኳንስ ስጋት ባለ ጊዜ ይቅርና በማናቸውም አግባብ አስቁሞ የመፈተሽና ህጋዊ ሰነዶችን የመመልከት መብት ያለው 

መሆኑም ሊሰመርበት ይገባል።  

ታዲያ አሜሪካ ከላይ የተመለከተውን የአደጋ ማስታወቂያ አሰራር አበጅታ ለዜጎች የምትገልጸው ወንጀል ከየት አምጥታ ነው? 

የሚል የየዋህ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ዳሩ ግን ማነፍነፍም ሆነ መሰለል  የመንግስት ስራና ሃላፊነት መሆኑን መገንዘብ ያሻናል። 
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ስለሆነም የኛው መንግስት እንዲህ አይነት ስርዓት እንዲያበጅ መጠየቅና መሞገት ተገቢና ለህዝብ ቆመናል ከሚሉ ፖለቲከኞች 

የሚጠበቅ ቢሆንም ሃገራችን  ባላት አቅምና ደረጃ መንግስት አለኝ የሚለውንና ምልክቱም በይፋ እየታየን ያለውን የስጋት 

መረጃ  መሰረት በማድረግ ያወጣውን እና አስፈላጊ የሆነውን አዋጅ ደርሶ በማጣጣልና ከምርጫ  ጋር በማያያዝ መጠመድ 

በእርግጥም የተቃዋሚዎቹ ጀርባ ሌላ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። 

መንግስት አለኝ የሚለውን አስተማማኝ መረጃ መሰረት አድርጎ የሚያደርገው እንቅስቃሴና የፍተሻው ከፍና ዝቅታ ከህገ-

መንግስቱ ውጪ መሆን እንደሌለበት ሊሰመርበትና ከህገ መንግስቱ ውጪ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ መቃወም የተቃዋሚዎች ብቻ 

ሳይሆን በስሙ የሚሞገትለት ህዝብም ድርሻ  መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ።  

ስለሆነም በየትኛውም ሀገር እንደሚደረገው መንግስት አደጋ ያሸተተበትን ስፍራ ወደፊት መከታተል የሚችልበትን ዘዴ 

በማያሳውቅና የሚፈልጋቸው እብሪተኞች (ተጠርጣሪዎች) በማይነቁበት መንገድ ማሳወቅ ግዴታው መሆኑ ላይ መጠራጠር 

ከየትኛውም ቅን ዜጋ የማይጠበቅ ነው። 

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን የተመለከተ አጀንዳንም እዚህ ጋር ማስታወስ ለጉዳያችን ግልፅነት ጠቃሚ ነው። 

ይኸውም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚወጣው መንግስት በተለመደው የህግ አግባብ ሊቆጣጠረው የማይችለው አደጋ በገጠመው 

ጊዜ (ችግሩን ለመፍታት የሚጣሱ መብቶች ለጊዜው ሊኖሩም ይችላሉ) ነው። ስለሆነም የሽብርተኝነት አደጋና ደረጃው ከፍ 

እያለ ሲመጣና የልማቱም ሆነ የዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ አደጋና ፈተና መሆኑ በጨመረ ጊዜ በተለመደው የህግ አግባብ አደጋውን 

መከላከል አይቻልምና የፀረ-ሽብር ህጉን የመሰለ አዋጅ በማውጣትና የፀረ ሽብር ግብረ ሃይል በማቋቋም ተደራቢ ስራ ሳይሆን 

የለት ተለት ስራ አድርጎ በመውሰድ ማከናወን ተገቢና ህጋዊ መሰረትም ያለው ያለው እንጂ ከምርጫና ቅርጫ ጋር የሚያገናኘው 

አንዳች ነገር የለም። 

በዚህ ከተግባባን ሽብርተኝነት ስጋት ነው፤ ስጋት አይደለም የሚሉቱ ሁለት ጽንፍ የያዙና ግራና ቀኝ የቆሙት ሃይሎች 

በመሰረታዊነት ሊገነዘቧቸው የሚገቡ ነጥቦችን እና በአዋጁ ተንጠላጥለው ቀጣዩን ምርጫ ዋጋ ለማሳጣት የቓመጡ ሃይሎች 

ሊገነዘባቸው የሚገቡ ነጥቦችን በመጠቆም ትርክቴን ላሳርግ። 

በመንግስት በኩል በአሜሪካው አብነት መሰረት የስጋት ደረጃዎች መለኪያና መመዘኛ መስፈርቶች ማውጣት ያለበት ሲሆን፤ 

የአሜሪካው ትንሹ ቡሽ የፀረ ሽብርተኝነትን ህግ ባወጣ ጊዜ እንደገጠመው የዴሞክራት ሃይሎች “ስልጣኑን የማራዘም አዋጅ 

ነው፤“ ተቃውሞ ስልጣን የማራዘም ጉዳይ፣ የሪፐብሊካኑን ልዕልና የማስጠበቅ ጉዳይ ሳይሆን የሀገር ደህንነትና የፀጥታ ጉዳይ 

መሆኑን አስረድቶ ባሳመነበት አግባብ ተቃዋሚዎቹ ከፖለቲካ ጋር የፀረ-ሽብር አዋጁን ባወሳሰቡና ለመኮነን በሞከሩ ጊዜ 

መንግስት አዋጁ ህገመንግስታዊ መሆኑን የማስረዳትና የማሳመን ስራ መስራት እንጂ “ለምን ተባልኩ’’ ብሎ እሰጣ ገባ ውስጥ 

መግባትና ስራ መፍታት የማይጠበቅበት መሆኑንም ሊገነዘብ ይገባዋል። 
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ተቃዋሚዎቹም የሽብር ተግባርን እና የፀረሽብር እንቅስቃሴዎችን የፖለቲካቸው መሰላል በማድረግ ህዝብን አዘናግተው ለአደጋ 

እንዲጋለጥ ከማድረግ ይልቅ ለህዝብ ጠቃሚ ነው ብለው ያመኑትን የፖለቲካ ፕሮግራሞች የመፋጪያ መንገዳቸው ቢያደርጉ 

ይመረጣል። ዴሞክራሲያዊም ያሰኛቸዋል እንጂ ድደርሰው በትንንሽ ነገር መወጠር በትንንሽ ነገር ለመፈረካከስ ካልሆነ የትም 

አያደርስም። 

ትልቁ ችግራችን የሆነውና በመድብለ ፓርቲ ስርዓት ውስጥ ልዩነትን የማይፈታ አድርጎ የመውሰድ ዝንባሌ “የኔ በጎ ነገር ይህ 

ነው፤“ ከማለት ይልቅ “ያንተ ችግር ይህ ነው“ ማለትና “ከሁለታችንም በኩል ይህ ችግር አለብን“ ብሎ ያለማሰብ ችግር ከፀረ 

ሽብር ህጉም ጋር ከተሰናሰለ ሀገሪቱ ለአደጋ መጋለጧ አይቀሬ ነው። 

ሩቅ ሳንሄድ ከኤርትራ ጋር ስለኢትዮጵያ ሲፈተፍቱ የነበሩ ሃይሎች የኢትዮጵያን መጠናከር እንደስጋት የሚወስዱት መሆናቸው 

ይታወቃል። በዚህ አግባብ በሽብር ተግባር ላይ በስውር ሊሳተፉ የሚችሉ ሀይሎች ሊኖሩ መቻላቸውን መጠራጠርና መካድ 

የሚያስተዛዝብና ለተጠየቅ ትችት የሚያጋልጥ ነው። 

ሰማያዊ እና አንድነት  መንግስትን ለመጫን “ከጎረቤት መንደርደር አዲስ ነገር አይደለም“ ሲሉ በተደጋጋሚ ይናገራሉ። 

መንደርደሩ በምን አግባብና ለምን አላማ? የሚሉና መሰል ጉዳዮች ከዚህም ጋር የሚነሳ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ “አዲስ 

አይደለም “ማለት ግን ትክክል ነው ማለት እንዳልሆነም እነዚህ ሃይሎች ሊገነዘቡና እራሳቸውን ሊፈትሹ ይገባል። የውስጥ 

ተቃውሞ ከጎረቤት ባላጋራ ጋር እንዳይጠላለፍ ተቃዋሚዎቹ ሊጠነቀቁና ክስረታቸውንም ከህዝብና ከሀገር ክህደት አያይዘው 

ለማወራረድ መሞከር ባለዕዳ እንደሚያደርጋቸው አውቀው ከወዲሁ ሊያስቡበት ይገባል። 

ሰውን ማመን ቀብሮ ነው እንዲሉ መንግስትን ማመን ቀብሮ ነው የሚለው ብሂላችን እና የኖርንበት ተረታችን ከተቃዋሚዎቹ 

የተሳሳተና ፀረ-ዴሞክራሲያዊ የሆነ ፕሮፓጋንዳ ጋር ተደምሮ የመንግስትን የፀረ-ሽብር እንቅስቃሴ ለመጠራጠር የሚዳዱ  ዜጎች 

መኖራቸውንም መንግስት ተገንዝቦ ስለጉዳዩ ተከታታይነት ያለው ትምህርት ለዜጎቹ መስጠት እንደሚኖርበትም በአጽንኦት 

ሊገነዘበውና በቶሎ ሊያከናውነው ይገባል።  

ከዛ ውጭ ያለውና መንግስት እንደ መንግስት የፀረ ሽብር ህግ ያወጣ ዘንድ (ምንም እንኳን ስጋቱ በተግባር የተረጋገጠ ቢሆንም)  

የግድና፤ ስጋት መነሻ ሊሆን ይገባዋል የሚለው መሟገቻ የህግ ተጠየቅም ሆነ መሰረታዊ በሆኑ ተፈጥሮአዊ ምክንያቶች ውድቅና 

ሚዛን የማይደፋ ሲሆን፤ ህግ የማውጣት ጉዳይና የህግ ቅድመ ሁኔታዎች ስርዓትና ዴሞክራሲያዊነት መሆናቸው 

ሊሰመርባቸውና ከምርጫና ጋር የሚያያይዛቸው አንዳች ነገር እንደሌለ ሊታወቅ ይገባል። 

 

በነፍስ ወከፍ እና አንዱ ስለ አንዱ የሄደባቸውን ፓለቲካዊ ተጠየቆች ከላይ በተመለከትነው አግባብ የመረመርናቸው ሠማያዊ 

እና አንድነት ዛሬ የጫጉላ ጊዜ ላይ ስለመሆናቸው በየፊናቸው እየደሠኮሩ ቢገኙም የትም የማያደርሳቸው የህግ ተጠየቆች 

መኖራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በጥቅሉ ግን በትንሽ በትልቁ መከፋፈል፣ ያለ መስዋእትነት ድል መመኘትና ውለው ሲያድሩም 



6 

 

ጧት የሚምሉበትን  ማታ መካድ ባህሪያቸውና የተሠሩበት ቅኝት ነውና ዛሬ ቢወጠሩ ነገ መፍረክረካቸውን መጠበቅ 

የማያጠራጥርና ከግምትም በላይ የሆነ ትክክለኛ ስሌት ነው፡፡ ታሪክ እንኳ ባይኖራቸው ለደንብ ያህል ታሪካዊ ዳራቸውን 

በሚገባ የተመለከትንላቸው ሠማያዊ እና አንድነት ሺህ ወረቀት የሚፈራረሙት እምነታቸው ሲታመም ነውና የሠሞኑም 

የፖለቲካ ጋብቻ ውል ከእምነታቸው መታመም የመነጨ በመሆኑ ጤና የተሠማቸው በመሠላቸው ቅጽበት ውላቸውን 

ማፍረሳቸው መጠበቁን ማውሳት እነርሱ እንደሚሉት  ሳይሆን ያሉበትን እውነታ ቢያንስ ማወቅ ካልፈለጉ በስሙ የሚነገድበት 

ህዝብ እንዲያውቅ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው፡፡ እርስ በእርስ አለመካባበርና አለመተሳሰብ ባህሪያቸው የሆነው 

አንድነት እና ሰማያዊ ከዚህ ለሚመነጭ ውድቀታቸው ሌላው ላይ ማላከክም የኖሩበት መሆኑን በተመለከትነው አግባብ 

አሁንም እየኖሩበት ነውና የጋብቻው ጉዳይ ሳምንታት ከቆየ ከምላሴ ፀጉር ይነቀል ሥል በድፍረት ብመሠከር  ተገቢነቱ የህዝብ 

አካል ከመሆኔ የሚመነጭ በመሆኑ፤  በስሜ ስለሚነግደው አሁንም እላለሁ ሳምንታት ቢቆዩ ከምላሴ ፀጉር ይነቀል 

እላችኋለሁ፡፡  ሁለቱም በየፊናቸው አንዳች የጠራ መስመር የሌላቸው መሆኑና ለርዕዮተ አለም ብስለት ባዳ መሆናቸው ደግሞ 

መንገዳቸው ያጠረ ነው ስንል ለምንሠጠው ምስክርነት ሁነኛ መጠየቂያችን መሆኑ ይመዝገብ፡፡ ገዢው ፓርቲ አሁን 

በሚሉትም ይሁን እርሱ በሚለው በየትኛውም አግባብ ይምጣ ከእነርሱ ቢያንስ የተሻለ ሆኖ ሳለ በእርሱ ልክ ከመጐልበት 

ይልቅ መናቅና አሉባልታን አቋም ያደረጉ ፓርቲዎች መሆናቸውንም በዚህች ዓመት ከነበራቸው የነፍስ ወከፍ ታሪካቸው 

አይተናልና ኸረ ለሳምንቱ ለቀናቱም በቆዩ ደግ ነው እንላለን፡፡ የፖለቲካ ሀሁ በሆነው ያሳለፉት ጉዞ የት እንዳደረሳቸው 

የመመዘን፤ የመተንተንና የመገምገም ተፈጥሮ የሌላቸው መሆኑም ከላይ ከተመለከተው ታሪካዊ ዳራቸው ተገላልጧልና 

የመወጠራቸው ዜና ሳይደርስ የመፈረካከሳቸው ሌላ ዜና እንደሚሆን መጠበቅም አዋቂነት እንጂ አፍራሽነት አይሆንም፡፡ 

ውህደት በራሱ ግብ አይደለም፤ እኛ የተለየንና ከእነርሱ የተሻልን ነን ሲሉ ለሚቀርቡላቸው የመተባበር ጥያቄዎች ሁሉ ከላይ 

በተመለከትነው አግባብ ሲያረክሱ የነበሩት የሠማያዊው “ሠማያዊ” ግለሠብ ዛሬ ከመሬት ተነስተው “በመሠረቱ አንድነትና 

ሠማያዊ በአብዛኛው ፕሮግራሞቻቸው ላይ ልዩነት የላቸውም” ሲሉ ከክፍፍሉ ውህደቱ መፍጠኑን በተመለከተ ከጋዜጠኞች 

ለተነሳላቸው ጥያቄ መልስ መስጠታቸው በራሱ ለህዝብ ያላቸውን ንቀት የሚያመላክት መሆኑም ሊሠመርበት የሚገባው ነጥብ 

ነው፡፡ ልዩነት ከሌላቸው ታዲያ አስቀድሞ ለምን ተለይተው ሠማያዊን ወለዱ? ልዩነት ከሌላቸው ታዲያ ስለውህደት 

የሚቀርቡላቸውን ጥየቄዎች ሁሉ ከላይ በተመለከተው አግባብ ስለምን መለሱ?  ህዝብ የሚያስታውስ ስላልመሠላቸው ? 

ወይስ ተወጥረው በተፍረከረኩ ሰአትና ኢህአዴግ ላይ ማላከኪያው ሠበብ በተሠለቸና በጠፋ ወቅት “ነፈዝና ደንዛዛ” ነው ሲሉ 

ድንጋይ የሚወረውሩበት ህዝብ በእርግጥም የምራቸውን “ነፈዝና የደነዘዛ” ስለመሠላቸው?፡፡ ቢያንስ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው 

ምክንያታቸው ስለሚሆን በህዝብ ስም የቆሙና ህዝብን የናቁ የፖለቲካ ወሮ በላ ስለመሆናቸው የሚያመላክተን ነው፡፡ መርህ 

አላከብር አለኝ ብለው ስለ መርህ ይከበር ከሠውና ጨፍጭፈውት ሲያበቁ ሠማያዊን የወለዱት “ሠማያዊው” ዛሬ ከመሬት 

ተነስተው “እውነተኛዎቹ የአንድነት አባላት” እያሉ ማውራታቸውም የፓለቲካ ቀላማጅነታቸውን ብቻ ሳይሆን 

“እውነተኛዎቹን” ለምሳ እያዘጋጁአቸው መሆኑንም የሚያመላክት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ እንደየእንቅስቃሴያቸው ሁለቱም 

የተሳካላቸው ቢመስላቸውና በተወጠሩበት ሰአት  አንዳቸው አንዳቸውን ለማፈን የሄዱበትን እና ከላይ ከተመለከትናቸው 

ስልት አሁንም ገና ያልተላቀቁ መሆናቸውም ለመንገዳቸው ማጠር አበርክቶው የሠፋና ከላይ ከተመለከቱት እኩል ሚዛን 

የሚደፋ መሆኑም አጽንኦት የሚሰጠው ጉዳይ ነው፡፡ 
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ጠንካራ ህብረት ለመፍጠር መጀመሪያ ጠንካራ ፓርቲዎች ሊኖር ግድ በሚልበት የፖለቲካ መርህ ውስጥ ሁለቱም በየፊናቸው 

በትንንሽ ድል በማበጥና በትንሽ ችግር በመፍረክረክ የሚገልጸውን ድክመት ተሸክመው መተባበራቸው የድክመታቸው መሸፈኛ 

እንጂ ሌላ ስለማይሆን ይህ ሽፋን ሲገለጥ ያለው እውነት ከላይ የተመለከተው ሁሉ በመሆኑም ሩቅ አሳቢነታቸው ቅርብ 

የሚያድድራቸው የመሆኑን እውነታ የሚያረጋግጥልን ይሆናል፡፡ 

የእነዚህ ፓርቲዎች ጥንካሬ ከሚለካባቸው አንዱ ውጫዊ ተጽኖዎችን የመቋቋም ብቃትና መውጣት ቢሆንም አሁንም ድረስ 

ኢህአዴግ አዳከመን የሚለውን መዝሙር አለመተዋቸው በተቃራኒው የእነርሱን ድክመት የሚያመላክት በመሆኑም 

መንገዳቸው አጭር፤ ቤታቸው የአሸዋ መሠረት ላይ የተገነባ ነው፤ ብንል ስህተት አይሆንም። ስለሆነም ሠማያዊም ሆነ አንድነት 

በውስጣቸው ያለውን ችግር ውጫዊ አድርገው በማቅረብ፣ ከድርጅታዊ ስራ ይልቅ ለፕሮፖጋንዳ ትኩረት በመስጠት፣ 

ራሳቸውን የመገምገም ባህሪ የሌላቸው መሆኑና ከእነዚህ ጋር ተያያዥ የሆኑና በፀጉራቸው ልክ በሆኑ ተመሳሳይ ችግሮች 

የተተበተቡ መሆናቸው አንዳቸው ለአንዳቸው ድጋፍ እንኳ እየሆኑ የሚቀጥሉበት ዕድል የሌላቸው መሆኑን ያጠይቃልና 

በተወጠሩት ልክ መፍረክረካቸው የጊዜ ጉዳይ ብቻ ነው ስንል  


