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    የፖለቲካ “ፎርፌ” በዶክተር መረራ አንደበት 
                                                 

ቶሎሳ ኡርጌሳ                                                   Utolosa@yahoo.com  

አንዳንድ ሰዎች ሸንፈትን መቀበል እንደ ኮሶ መድኃኒት ይመራቸዋል፡፡ የውድቀታቸውና 

የሽንፈታችን ምክንያት እነርሱው ራሳቸው መሆናቸውን ውስጣቸው እየተረዳው ተጠያቂ ለመሆን 

ይሰጋሉ፡፡ እናም በምትኩ ተጠያቂነትን በመግፋትና በሌሎች ላይ በማላከክ ራሳቸውን ለመደለል 

ይዳዳቸዋል፤ የሆዳቸውን በሆዳቸው ይዘው እንዲህ ዓይነቱን ራስን ከተጠያቂነትና ከሸንፈት 

የመታደጊያ ከንቱ ብልጣ ብልጥነት ሊሸፍኑት ይሞክራሉ። ታዲያ የሀገሬ ሰው ይህን መሰሉን 

ክስተት በተመለከተ ማለፊያ ይትብሃል አበጅቶለታል—“የእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ” የሚል፡፡  

ሰሞነኛው የዶክተር መረራ ጉዲና የተለመደ “የእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ” ነጠላ ዜማም ያው 

እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ የራስን ድክመትና ሽንፈት ባለመቀጠል የሚደረግ ከንቱ ድካም 

ይመስለኛል፡፡ እንደ እውነቱ ከሆነ “ፖለቲከኛውን ኮሜዲያን” ዶክተር ያደናቀፋቸው የትኛው 

ቀሚስ እንደሆነ ግልፅ አይደለም— ምክንያቱም ቀሚሱ የእናት ፓርቲያቸው “ኦብኮ” ይሁን 

የተጣማሪያቸው “መድረክ” መሆኑ ስለማይታወቅ ነው። ሆኖም ዶክተሩ ከመሰንበቻው ከኢትዮ 

ቻናል ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ- ምልልስ በርካታ “የእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ” ዓይነት 

የሚያስተዛዝቡና የሚያሳፍሩ ምክንያት ተብዬዎችን በመደርደር ፓርቲያቸው ኦብኮ ከዘንድሮው 

የአካባቢና የአዲስ አበባ ማሟያ ምርጫ ራሱን ማግለሉን አስታወቀዋል፤ የፖለቲካ “ፎርፌ” መሆኑ 

ነው፡፡ 

በእግርጥም መብታቸው ነው። ለእኔ የሚገርመኝ ፓርቲያቸው ራሱን ባያገል ነበር። 

ምክንያቱም ህዝቡን የሚያማልል አንድም የፖለቲካ አጀንዳ አላዘጋጀምና ነገሩ “ሰርገኛ መጣ 

በርበሬ ቀንጥሱ” ከሚሆንበት፤ አቅምና የዝግጁነት ደረጃውን ሲመረምረው እንደማያዋጣውና 

እንደሚያሳፍረው ቀድመሞ በመረዳቱ አያስወቅሰውም፡፡ አዎ! በጄ የሚያስብል ጉደኛ ዘዴ ነው። 

እናንተዬ ማን ነበር “ዘየደች ኢቴልኮ ገባች ያለው?”— መቼም የትርፍ ጊዜው ፖለቲከኛ ሊሆኑ 

አይችሉም። 

የሚያስወቅሳቸው፣ የሚያስተዛዝበውና የሚያሳፍረው ሽንፈታቸውንና የውስጥ ድክመታቸውን 

በየትኛውም መስፈርት ቢመዘን ኢ-አጥጋቢ በሆነ ስስ ምክንቶች  ለመሸፋፈንና ከፍ ሲልም 

ብዙሃኑን ለማምታታት መሞከራቸው ነው— ክፋቱ፡፡ በእርግጥ የዛሬው ትውልድ ግርድፉን ከምርቱ 

አበጥሮ መለየት የሚያስችለውን ንቃተ - ህሊና በመሰነቁ ከአቧራው ጨሰ ዘፈናቸው ጋር “አሰላላይ 

ጉማ” የሚጨፍር፤ በጥፋት ነዳጃቸውም ላይ ክብሪት ጭሮ የሚያቀጣጥል አይደለም፤ ያስተውላልና። 



2 
 

ያም ሆነ ይህ የዶክተሩ ፓርቲ ከምርጫ ውድድሩ ራሱን እንዲያገል ካስገደዱት ውኃ 

አይቋጥሬ ምክንያቶች ጥቂቶችን እየጠቃቀስን እንጨዋወታለን። አንዳንድ ጊዜ፣ ራሱ ጊዜ 

የሚባለውን ነገር ማባከን በጎ ነገር ነውና፤ በዶክተሩ ቃለ-ምልልስ ዙሪያ ጥቂት እናወጋለን፡፡ እንደ 

እውነቱ ከሆነ ዶክተር መረራ ምን ለማለት እንደፈለጉ እርግጠኛ ባልሆንም ወይም ራሳቸውም 

ባይሆኑም፤ ኢህአዴግ ስልጣን ለመልቀቅም ይሁን ለማጋራት ዝግጁነት የሌለው መንግስት መሆኑን 

ተናግረዋል። 

እንገዲህ ልብ እንበል! ገና ምርጫው ባልተካሄደበት ሁኔታ የኢህአዴግን የዝግጁነት ደረጃ 

አስቀድሞ ከራስ የስልጣን ፍላጎት አንፃር በመገምገም ራስን በበቃኝ መዘረር በእኔ እምነት 

አሳፋሪና አሳዛኝ ውሳኔ ይመስለኛል፡፡ ምናልባትም የመስኩ ጠበብቶች እንደሚገልፁት ይህ ዓይነቱ 

“የጅብ ችኩል ቀንድ ይነክሳል” ዓይነት ውሳኔ የሚመነጨው ለራስ ከሚኖር የበታችነት ስሜትና 

በምርጫ ውጤትን በጸጋ ለመቀበል ካለመቻል ነው፡፡ ሽንፈትን ቀድሞ የመተንበይ ፍርሃት፡፡  

ነገሩን እንዲያው እንደ አንድ ተራ ዜጋ ሳስበው የዶክተሩ ግንባር ቀደም ምኞት የስልጣን 

ባለቤት ከሆነው ህዝብ ፍላጎት ውጪ በአቋራጭ ያለ ምርጫ ሰተት ብሎ ቤተ - መንግሥት 

መግባት ብቻ ነው፡፡ እንዲያ ባይሆን ኖሮማ የጥምር መንግሥትም ይሁን የጋራ መንግሥት 

ለመመስረት በአሰራሩ ዕድል በማይፈጥረው የአካባቢና የማሟያ ምርጫ ኢህአዴግ ስልጣን 

ለማጋራት ፈቃደኛ አይደለም እያሉ አቧራ ለማስነሳት ባልተነሱ ነበር፡፡  

ውድ አንባቢዎቼ ልብ በሉልኝ! ምናልባት “ኦብኮ” በሚወዳደርባቸው አካባቢዎች ሁሉ 

እንኳን የማሸነፍ ዕድል ቢያገኝ መንግሥት ለመመስረትም ይሁን ሥልጣን ለመካፈል የሚያስችልና 

ምንም ዓይነት ህገ - መንግስታዊም ይሁን ነባራዊ ሃቅ በሌለበት ሁኔታ፤ “የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቧል 

ምንትስ” በማለት ራሱን ማግለሉ ማንን ለማጃጃል እንደሆነ ለማናችንም ግልፅ አይደለም ፡፡  

 በእርግጥ ማጭበርበሪያው አንድም ሽንፈትን ለመቀበል ፈቃደኛ ካለመሆን ሁለትም ህዝቡ 

ስለ ምርጫ ምንም የማያውቅ አድርጎ ከመገመት የሚመጣ ትምህክተኝነት ይመስለኛል፡፡ 

ምክንያቱም የማሟያ ምርጫው ቤተ - መንግሥት የሚገባበት አለመሆኑን ማንም ጠንቅቆ 

ይረዳዋል፡፡  

ይህ ሃቅ ባለበት ሁኔታ የዶክተሩን ዘፈን ግን አንድና አንድ ብቻ ነው— ሥልጣን። ይህም 

ሰውዬው ምንኛ ቤተ - መንግስት የመግባት ጥማት እንዳለባቸው የሚያመላክት ነው፡፡ የእርሳቸው 

አልፋና ኦሜጋ ግብ ሥልጣን እንደ ገና ዳቦ መከፋፈል ነው፡፡ ምናልባት እኔ ከእርሳቸው 

አውቃለሁ ባልልም፤ የምርጫ ዋነኛ ግቡ በውድድሩ አሸንፎ በህዝብ ይሁንታ መንግስት 

ለመመስረት መታገል ነው፡፡ የስልጣን ክፍፍልም ይሁን የስልጣን ልቀቅ-አትልቀቅ ጥያቄ የድህረ- 
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ምርጫ ጉዳዩች እንጂ ከምርጫ በፊት ጊዜያችንን የምናቃጥልባቸው ሁኔታዎች አይመስሉኝም፡፡ 

እንዲያው ሰበባ- ሰበብ በመደርደር የራስን ችግሮች ለመሸፋፈን ዓላማ ካልዋሉ በስተቀር፡፡ 

ዶክተሩ ከማሟያ ምርጫው ራሳቸውን ያገለሉበትን ምክንያት ሲደረደሩ ምርጫ ‘97ንም 

ይጠቅሳሉ፡፡ ይህ ዛሬን ጠንክሮ ሰርቶ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው የፖለቲካ ፕሮግራም 

በማቅረብ ፈንታ ምርጫ 97ን በትዝታ እያዜሙ መቆዘም ሁለት አንድምታዎች አሉት። አንድም 

በታሪክ አጋጣሚ የተፈጠረች ከስተትን ተጠቅሞ ለስልጣን መብቃትን ብቻ የማለም አባዜ ሲሆን፣ 

ሁለትም አሳማኝ የፖለቲካና የልማት አማራጭ ማፍለቅ አለመቻልን የሚያመለክት ነው— 

አዋቂዎች እንደሚያትቱት፡፡  

ሁላችንም እንደምናስታውሰው ‘97ን ያመጣው ኢህአዴግ የፈጠራቸው ምቹ የፖለቲካ 

አውድ፣ የዴሞክራሲዊ ሥርዓት ግንባታ ሂደትና እየጎለበቱ የሚሄዱ የመልካም አስተዳደር 

ተግባራት ናቸው፡፡ ምርጫው መቼም እንደ መና ከሰማይ ወረደ አይባልም፡፡ በዚህ እውነታ 

ከተማመንን ዘንዳ፤ ያለፈው ምርጫ ሰላማዊነ ዴሞክራሲያዊ በሆነ ሁኔታ የማይጎለብትበት ምንም 

ሁኔታ የለም፡፡ ያኔም ያለነው ኢትዮጵያዊያን ነን፤ ዘንድሮም እንዲሁ፡፡  

እኔ እስከሚገባኝ ድረስ የዶክተሩ ፓርቲ ኦብኮ ከዘንድሮው ምርጫ ራሱን ያገለለው እርሱ 

እንደሚለው የፖለቲካ ምህዳሩ ስለጠበበ አይደለም፡፡ ይልቁንም ፓርቲው ለመራጩ ህዝብ ይዞት 

የቀረበው ፋይዳ ያለውና ዜጎችን የሚማርክ አጀንዳ ማቅረብ ባለመቻሉ ነው፡፡ ሃቁን በግልፅ 

መነጋገር ካለብን  የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ዋነኛ ችግር የኢህአዴግን የልማት፣ የዴሞክራሲና 

የሠላም አማራጮች የሚያስንቁ ስትራቴጂዎችና ፖሊሲዎች ማቅረብ አለመቻላቸው ነው፡፡  

ወደድንም ጠላንም ከኢህአዴግ የተሻሉ አማራጮች ይዞ ወደ ፖለቲካው መድረክ የተቀላቀለ 

የኢህአዴግን ዘውድ መድፋቱ፣ የኢህዴግን ክብርና ሞገስ መቀዳጅቱ አይቀሬ ነው፡፡ ይህ በሌለበት 

ሁኔታ ግን እንዲሁ በበሬ ወለደ ወሬ ጊዜን ማባከን ለማንም የሚበጅ አይመስለኝም፡፡ ከልምድ 

አንደተረዳነው ህዝቡ እውነታውን ያወቀ ዕለት (በእርግጥም አውቋል) “ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ” 

በማለት አንቅሮ መትፋቱ ስለማይቀር ነው፡፡  

በምርጫ 2002 ወቅት ግለሰቦች መሞታቸውም ኦብኮ ከዘንድሮው ምርጫ እንዲገለል 

ካስገደዱት ምክንያቶች መካከል አንዱ መሆኑን ዶክተሩ ዘርዝረዋል፡፡ በእርግጥ ማን፣ መቼ፣የትና 

እንዴት እንደ ሞተ አልገለፁም፡፡ ሰውዬው የተለመደውን ተራ ስሞታ ለህብረተሰቡ ለመንዛትና 

የጥላቻ ፖለቲካ በህብረተሰቡ ዘንድ ለማስፋፋት ካላሰቡ በስተቀር ተጨባጭ ማስረጃ እንደማያቀርቡ 

ግልጽ ነው፡፡ በመሰረቱ ሰዎች በልዩ ልዩ ምክንያቶች ሊሞቱ ይችላሉ። ይሁን እንጂ ነገሮችን 

ከምርጫ ጋር እንደምንም ጎትተው እያዛመዱ የመንግስትን ስም ለማጠልሸት መሞከር በቆረጣ 
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ስልጣን ለመቆናጠጥ መከጀል ነው፡፡ ኢህአዴግም ቢሆን የሰዎች ስብስብ ነውና በሰዎች ሞት 

የሚደሰት አስመስሎ በማቅረብ ሰብዓዊነት ከኔ ወዲያ ላሳር ነው ማለት ከንቱ ትምህክተኛነት መሆኑ 

አይተበይም፡፡  

ሁላችንም እንደምናስታውሰው ምንርጫ 2002ን ተከትሎ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

ደጋፊዎቻችን ተገደሉብን በማለት ኢህአዴግን ለመክሰስ መጣደፋቸው አይዘነጋም፡፡ በተጨባጭ 

ያስተዋልነው ግን ተቃራኒውን ነበር፡፡ ምንም እንኳን ኦብኮን ጨምሮ አንዳንድ ተቃዋሚዎች 

ጉዳዩን ይዘው ፍርድ ቤት ቢሄዱም፤ ያቀረቡት ክስ ግን ተራ የግለሰብ ግጭትን ለፖለቲካ ፍጆታ 

በማዋል ላይ ያለመ መሆኑ በገለልተኛ ወገኖች ሳይቀር የተረጋገጠበት ሁኔታ እንደነበር 

አንዘነጋውም፡፡  

በእርግጥ አንድ የማይካድ ሃቅ አለ፡፡ ይኸውም የዴሞክራሲ ባህሉ ባልዳበረበት ህብረተሰብ 

ቀርቶ እጅግ የዘመነና ከሁለት መቶ ዓመታት በላይ ዕድሜ እንዳስቆጠረ የሚነገርለት የአሜሪካ 

ዴሞክራሲም ቢሆን የተቃራኒ ፖለቲካ ፓርቲዎች አልፎ አልፎም ቢሆን ወደ ቅራኔ ሊያመሩ 

ይችላሉ፡፡ በእግርጥ መንግስት ከምርጫ ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ችግሮችን የመቅረፍና ሁኔታዎችን 

የማረጋጋት ግዴታም ተጠያቂነትም አለበት፡፡ ከዚያ በተረፈ ግን በአንድ የምርጫ አጋጣሚ በግል 

ቅራኔ ምክንያት የሞቱ ሰዎችን ሁሉ በባትሪ እያፈላለጉ ምርጫ በመጣ ቁጥር ለፖለቲካ ፍጆታ 

ለማዋል መሯሯጥ ሰብዓዊት ሳይሆን ኢ-ሰብዓዊት ነው፡፡ ለነገሩ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

የማያነሷቸው አብዛኛዎቹ ክሶች ግርግር ለመፍጠር ያህል እንጂ አንዳች ሃቅ ይዘው እንዳልሆነ 

የሚታወቅ በመሆኑ የሚገርም አይደለም፡፡  

እርግጥ ዶክተሩን ከምርጫው ያገለላቸው ፍርሃትም ጭምር ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

ኢህአዴግን እንደሚፈሩት በአደባባይ ተናግረዋል፡፡ በእርግጥ ኢህአዴግን በምን ምክንያት 

እንደሚፈሩት አልገለጹም፡፡ ብቻ በምንም ይሁን በምን ሰውዬውን ለምን ፈሩ ብሎ መውቀስ 

አይቻልም— መብታቸው ነው፡፡ ምናልባት የሚፈሩት በራሳቸው፣ በምግባራቸው ሳይተማመኑ 

ቀርተው ከሆነ፤ መፍራት የሚገባቸው ኢህአዴግን ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብና የህግ የበላይነትን 

ነው፡፡ እርግጥ ህዝብን እንደ ህዝብ እንዲሁም ህግን ማክበርና መፍራት ተገቢ ነው፡፡ በአንፃሩም 

በምርጫ ሰበብ የህዝብን ሉዓላዊ የስልጣን መብት ለመገርሰስ ወይም ህግን ለመናድ የሚጣደፍ ካለ 

መጠየቁ እንደማይቀር ማወቁ በጄ ነው፡፡  

ከዚህ በተረፈ ግን ከመሬት ተነስቶ መንግስትን መፍራት በሽታ እንጂ ፍርሃት አይባልም፡፡ 

እንዲያውም እንደ አንድ የትልቅ ተቋም ምሁርና የትርፍ ጊዜ ፖለቲከኛ በአደባባይ እፈራለሁ 

ማለት ራሱ አሳፋሪ ይመስለኛል፡፡ ሁላችንም እንደምናውቀው ፖለቲከኝነት ራስን ለህዝብ 

መስጠትን ይጠይቃል፡፡ በእንቅስቃሴዎች ወስጥ እስከ ሞት ሊያደርስ የሚችል መስዋዕትነትም 
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ሊያስከፍል ይችላል፡፡ ከዚያ በዘለለ ግን ችግርንና ውጣ ውረድን በሩቅ ይያዘልኝ እያሉ ነገሮች 

አልጋ በልጋ ሆነውልኝ ያለ ምርጫ ህዝቡን በመናቅ ቤተ - መንግስት ልግባ ማለት ሞኝነት 

ሲደመር አሳፋሪነት ይመስለኛል፡፡ 

እርግጥ እንደ ኢህአዴግ ነፍጥ አንስተን መውደቅና መነሳት ያስፈልገናል እያልኩ 

አይደለም፡፡ ይህን ሁኔታማ ምስጋና ለኢህአዴግ ይግባውና ገላግሎናል፡፡ ይሁን እንጂ ዛሬም ቢሆን 

ትግል አያበቃም፡፡ ሰላማዊ ትግል ማድረግ በራሱ ህይወትን ባይጠይቅም፤ ውጣ ውረድ ያለበት 

መሆኑን ዶክተሩ መረዳት ይኖርባቸዋል፡፡ ከቃለ-ምልልሳቸው እንደተረዳሁት ግን እርሳቸው ይህን 

አይፈልጉም፡፡ ምኞታቸው ሁሉ ተንደርድሮ ቤተ - መንግስት መግባት እንጂ፤ በምረጡኝ ዘመቻ 

ፀሐይ እንዲመታቸው ወይም በአጭሩ የድምጽ ቆጠራን እንኳን በትዕግስት ለመጠባበቅ ፈቃደኛ 

የሚመስሉ አይደሉም፡፡ እውነትም ይህ ለእርሳቸው ያስፈራቸዋል፡፡ ከዚህ በተረፈ ግን ኢህአዴግን 

እፈራለሁ ማለት ራስን ለህዝብ አሳልፎ ለመስጠት ካለመዘጋጀት የሚነሳ መሆኑን ማወቅ 

ይኖርባቸዋል፡፡  

እናም ዶክተሩ በቃለ-ምልልሳቸው ላይ እንዳሉት ህዝብ ጎርፍ ቢሆንም እንደ ሜዳ ውኃ 

ማንም ወደ ፈለገው አቅጣጫ የሚቀይሰው ተራ ውኃ አለመሆኑን ግን መረዳት አለባቸው፡፡ 

በመሆኑም የራስን የግል ፍላጎት ለማራመድ የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎች በራስ የውስጥ ችግር 

ምክንያት እግር ከወርች ተብትቦ ሲይዘን፤ በማይመለከተው አካል ላይ ማላከክ ተገቢ 

አይመስለኝም፡፡ እንደ ሰውዬው አባባል ዛሬ ህዝቡ ኢህአዴግን የፈለገውና ከኢህአዴግ ወዲያ ለሳር 

ያለው ኢህአዴግን ስለፈራ አይደለም— በስራውና በምግባሩ የተሻለ አማራጭ ሆኖ ስላገኘው እንጂ፡፡  

ሁላችንም እንደምናውቀው ኦብኮም ይሁን አንዳንድ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

በአሉባልታና በሃሜት አልፎ አልፎም በስልጣን ሹኩቻ ምክንያት እርስ በርሳቸው እየተቧቀሱ፣ 

አንዳንድ ደጋፊዎቻቸውን ከማሳዘንና ከማሳፈር በስተቀር አንዳች ፖለቲካዊ ብስለት የላቸውም፡፡ 

ከህዝቡና ከደጋፊዎቻቸው ያለያያቸው ዋነኛ ምክንያትም ይኸው  ሃቅ መሆኑን ድፍን የኢትዮጵያ 

ህዝብ የሚያውቀው እንዲሁም ፀሐይ የሞቀው የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡ ለነገሩ ዶክተሩም ቢሆኑ 

ይህንን ይዘነጉታል የሚል እምነት የለኝም— አፋቸው ቢደብቅም ውስጣቸው ያውቀዋልና፡፡  

ከሁሉም በላይ የሚያሳፍረውና ከአንድ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ተብዬ የማይጠበቀው ደግሞ 

የዶክተሩ አስገራሚ ጥንቆላ-ቀመስ ትንታኔ ነው፡፡ ሰውዬው ኢህአዴግ የፖለቲካ አድገቱን 

የጨረሰው ህወሓት ለሁለት የተከፈለ ጊዜ ነው ይላሉ፡፡ ምሁሩ አክለውም ኢህአዴግ እንኳን ሁለት 

ሆኖ፣ አንድም ሆኖ ምንም ማድረግ ያልቻለ ለማለት ደፍረዋል፡፡ 
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ሰውዬው ጹጉር በመሰንጠቅ የኢህአዴግን ገመና (የግለሰቦች በዝቅጠታቸው ምክንያት 

ከፓርቲው መገለላቸው ገመና ከተባለ) ለማብጠልጠል ሞከሩ እንጂ፤ የትኛው የኢህአዴግ አባል 

መሪ ከአባልነቱ ራሱን እንዳገለሉ አልገለፁም፡፡ የሆነ ሆኖ ግን ኢህአዴግ የሰዎች ስብስብ 

እንደመሆኑ መጠን፤ በውስጡ የሚገኙ ግለሰቦች እንደ ማንኛውም ሰው የራሳቸውን ተጨባጭ ሁኔታ 

ተመርኩዘው ፓርቲያቸውን ትተው ሊሄዱ ይችላሉ፡፡ ይህ አዲስ ነገር አይደለም። ኧረ ለመሆኑ 

ዶክተሩስ ቢሆኑ ከደርጉ መኢሶን ጀምሮ እስከ አሁኑ አብኮ ወይም መድረክ ድረስ ስንቴ 

እንደተከፋፈሉ እንዴት ይዘነጉታል?—ለዚያውም በሁለት ስርዓቶች ውስጥ።  

እናም ጥቂት ግለሰቦች በተሃድሶው ወቅት በተጣባቸው የጥገኝነትና የኪራይ ሰብሳቢነት 

ተውሳክ ምክንያት ከኢህአዴግ ማፈንገጣቸው የግለሰቦቹ እንጂ የኢህአዴግ ችግር አይደለም፡፡ 

በእርግጥ የፖለቲካ ሳይንስ ፊደላዊ መሆንና ተግባራዊ ፖለቲከኝነት ለየቅል መሆናቸው ይገባኛል። 

እርሳቸው ግን ይህ ሁኔታ ካልገባቸው፤ አኔ አሜሪኖችን በአብነት መጥቀስ ይኖርብኛል— 

አሜሪካውያን የዴሞክራቶችና የሪፐብሊካኖች ፖለቲከኞች ሳይቀሩ ከፓርቲያቸው አፈንግጠው ወደ 

ሌላኛው ይገባሉ በማለት ። በመሆኑም የግለሰቦች ከደርጅት መሰናበት የተሰናበቱን ፓርቲ 

ድክመት ሳይሆን የሰዎቹን ፍላጎት የሚያመላክት መሆኑን ፖለቲካን በመፅሐፍ እንጂ በተግባር 

እምብዛም ያውቁታል ብዬ የማልገምታቸው ዶክተሩ ቢገነዘቡት በጄ ነው ባይ ነኝ፡፡  

ዶክተር ሆይ! እንዲያው እቅጭ እቅጩን እንነጋገር ከተባለ የራስዎ ወዳጆችና የፖለቲካ 

ተጣማሪዎች የተፈረካከሱበትን ጊዜ ቆጥረን እንዘልቀዋለን እንዴ? ፣ድርጅትዎ ኦብኮም ይሁን 

ሌሎች ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በዋነኛነት የሚታሙትስ በብስለት ማነስ ችግርና በዓላማ 

ቢስነት ሳቢያ እንደ ገና ዳቦ እየተቆረረሱ ትናንትም፣ ዛሬም ሆነ ነገ መፈረካከሳቸውና የሚፈረካከሱ 

መሆናቸው እንዴት ይዘነጋል?... እባክዎ ሰከን ብለው ቢያስቡ! 

ያም ሆነ ይህ ግን ኢህአዴግ ካጋጠመው ተፈጥሯዊ የውስጥ ችግር ወዲህ ተሃድሶ አድርጎ 

ከምንጊዜውም በተሻለ ሀኔታ አያሌ ድሎችን ያስመሰከረበት አጋጣሚ መፈጠሩን መዘንጋት ደግ 

አይደለም፡፡ ዶክተሩ ቢክዱትም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ዕውነት ነውና። እናም ይህ 

ዕውነታ ባለበት ሁኔታ ጥቂት ኪራይ ሰብሳቢ ግለሰቦች ኢህአዴግን ስለከዱ (ወይም ኢህአዴግ 

ስላሰናበታቸው) ጉዳዩን እንደ ተአምር ቆጥሮ “ድርጅቱ አብቅቶለታል” እያሉ በጥንቆላ መልክ 

ማራገብ ጉንጭ ከማልፋት በስተቀር የሚያመጣው አንችምም ፋይዳ የለም፡፡ ሃቁን የሚረዳው 

ሚዛናዊው የኢትዮጵያ ህዝብ በመገባ ያውቀዋልና፡፡  

ዶክተሩ በዚህ ብቻ አላበቁም። ለተቃዋሚ ፓርቲዎች መፈረካከስና እንደጠል ደመና ብቅ 

እያሉ መክሰም ኢህአዴግን ተጠያቂ አድርገዋል፡፡ ሲገርሙ! ኧረ ያሳዝናሉም፡፡ እስኪ ማን ይሙት 

ኢህአዴግ ራሱ ባይኖር እንኳን የትኞቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ናቸው ተግባብተው በሆደ ሰፊነት 
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ሀገር ለመምራት አቅሙም፣ የፖለቲካ መስመሩም ሆነ  ፍላጎቱ ያላቸው?...ለምን እንወሻሻለን 

ጃል?!... የተቃዋሚ ፓርቲዎቻችንን እናውቃቸዋለን አይደል እንዴ?!... አንድ ሀገር ውስጥ እየኖርን 

ለምን እንሸዋወዳለን?... እንደ ስራ መስራት የማይፈልግ አደገኛ ቦዘኔ እርስ በርሳቸው በስልጣን 

ሽኩቻ እየተደባደቡ እንዲሁም ጠዋት ማታ እየተካሰሱ እንደሚኖሩ እየተዋወቅን ለምን 

እንደባበቃለን?... ውድ ዶክተር መረራ! እውነት የሚባል ነገር እኮ እዚህ ዓለም ላይ መኖሩን ማወቅ 

ከፅንፈኝነት አያስቀንስም። 

በዚያ ላይ ደግሞ ኢህአዴግ ጣልቃ እየገባ ተቃዋሚዎችን ለማፈራረስ ብልጠቱንና ብልሃቱን 

ከቻለበት ማፈር የሚገባቸው ራሳቸው ተቃዋሚዎች ናቸው፡፡ ለምን ቢሉ፤ እርሳቸው 

የሚደረድሩትን ተራ ክስ መቋቋም የሚችልና የኢህአዴግን ጣልቃ ገብነት ማምከን የሚችል 

የፖለቲካ ብስለት ጉድሏቸዋል ማለት ነው፡፡ አላዋቂነት ቤቱን ሰርቶባቸዋል ማለት ነው። እናም 

በራሳቸው ብቃት ማነስ አፍረው ውስጣቸውን መመርመር እንጂ ኢህአዴግ ላይ ጣት መቀሰር 

መሳቂያ መሳለቂያ ከመሆን በዘለለ ጥቅም አይኖረውም፡፡ እርግጥ ሰውዬው የሚሉት በማጣታቸው 

እንጂ ይኸኛው ምክንያት ያልሆነ ምክንያታዊ መላ ይጠቅመኛል ብለው አይመስለኝም፡፡  

ዶክተሩ በሰፊው ቃለ-ምልልሳቸው ላይ ምንም እንኳን እርሳቸው እንጂ እኔ ባላውቀውም፤ 

ዲያስፖራው ለሀገር ውስጥ ተቃዋሚዎች ጥላቻ እንዳለውም አልሸሸጉም፡፡ እኔ የማውቀውና 

ከወዳጃቸው ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የሰማሁት ፅንፈኛው ዲያስፖራ 50 ዶላር እየሰጠ መንግስት 

እንዲገለበጥለት የሚፈልግ ነው። ዶክተሩ ከፅንፈኞቹ 50 ዶላር አልተቀበልኩም ለማለት ፈልገው 

ከሆነ ማለፊያ ዘዴ ይመስለኛል።  

ያም ሆነ ይህ ግን እንደ እርሳቸው አባባል ከሆነ ዲያስፖራውም ከዘንድሮው ማሟያ ምርጫ 

ፓርቲያቸው ራሱን እንዲያገል አስገድዶታል፡፡ የራስን ሽንፈት ለመደበቅ ዋነኛ ስራቸው ያው 

ምክንያት መደርደር ስለሆነ አይፈረድባቸውም፡፡ እነደ እውነቱ ከሆነ ይህችኛዋ ድምዳሜያቸው 

አንጀት የምትበላ ብቻ አይደለችም። ታስለቅሳለች።…ውይ እኔ ልከልከል ታስብላለች። አባባሉ ግን 

እንኳንስ ከአንድ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁርና የእረፍት ጊዜ ፖለቲከኛ ከሆኑ ታላቅ ሰው ቀርቶ፤ 

ከእንደኔ ዓይነቱ ተራ ዜጋም የሚጠበቅ አይደለም፡፡ ምክንያቱም በመጀመሪያ በውጭ የሚኖሩ 

ኢትዮጵያዊያንን ለፖለቲካቸው ውድቀት እንደ ምክንያት አድርገው ማቅረባቸው ከጥቅሙ ጉዳቱ 

የሚያመዝን እንደሚሆን በተረዱ ነበር፡፡ ምክንያቱም ምናልባት ጥቂት ደጋፊዎች እንኳን በውጪ 

ካሏቸው እነሱንም ጭራሽኑ ስለሚያሳጣቸው እንደ ፖለቲከኝነታቸው ማስተዋል ስለነበረባቸው 

ነው፡፡ 

እርግጥ ዲያስፖራው በተቃዋሚ ፓርቲዎች ምግባርና ዓላማ ቢስነት በማፈር ስላገለላቸው 

ኪሳራው አበሳጭቷቸው ተስፋ አስቆርጧቸው ሊሆን ይችላል፡፡ ይሁንና ዶክተሩ እንዲያ ትህትናና 
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ብልጠት የጎደለው ምላሽ እንዲሰጡ ያስገደዳቸው “የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም” ከሚል እሳቤ ሊሆን 

ይችላል፡፡ ወጣም ወረደ ግን ዶክተሩ አውቀውም ይሁን በስህተት ዲያስፖራው የሀገር ውስጥ 

ፖለቲካኞችንን “በቃችሁኝ” ያለውና አንቅሮ የተፋቸው እርሳቸው እንዳሉት ጭፍን የጥላቻ ስሜት 

አሳድሮ አይመስለኝም። ምክንያቱም የማታ ማታም ቢሆን የማንነታቸውን ዕውነታ በተግባር 

ስላረጋገጠ ነው፡፡ ለዚች ሀገር የሚፈይዱ ሳይሆኑ፣ አውርቶ አደሮች ብቻ መሆናቸውን በመገንዘቡ 

ብቻ ይመስለኛል ፡፡  

በተቃራኒውም ዲያስፖራው በአንድ ጊዜ ግልብጥ ብሎ ኢህአዴግን ማስቀደሙ ከኢህአዴግ 

የተሻለ የፖለቲካ ፓርቲ በማጣቱ ነው፡፡ ኢህአዴግ ለሀገሪቱ እያስመዘገበ ያለው ሁሉ አቀፍ 

የልማት፣ የዴሞክራሲና የሠላም ትሩፋቶችን አማልለውትና በተግባር በተፈተነው ራዕዩ ተማርኮ 

ነው ። ሃቁን መካድ ከሌለብን ይህን እኛ ኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳንሆን ድፍን ዓለም እየመሰከረው 

ያለው ዕውነታ ስለሆነ ቢያንስ በውስጣቸው ከዶክተሩ ጋርም የምንግባባ ይመስለኛል— ያችው 

በአቋራጭ ስልጣን የመፈለጋቸው አባዜያቸው ጉሮሮአቸውን ሰቅዛ ብትይዛቸውም።  

በአጠቃላይ ዶክተር መረራ ጉዲና ምክንያት አልቦ በሆነ ምክንያት ሽንፈታቸውን 

ለመሸፋፈን ሞከሩ እንጂ፤ ከምርጫ ራሳቸውን በ“ፎርፌ” የተሰናበቱበት ዕውነታ ዜጎችን የሚማርክ 

የፖለቲካ መስመር የሌላቸው እንዲሁም ከዚህ ቀደም በተለያዩ ምርጫዎች ወቅት ህገ-መንግስቱን 

በወሬም ቢሆን ቀደው ለመጣል በመሞከራቸው ምክንያት ህዝቡ አይመርጠኝም የሚል ስጋት 

ስላላቸው ነው፡፡ እናም የእርሳቸውን ሰሞነኛ የቅጥፈት ዲስኩር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 

ስለሚያውቀው አባባላቸው ፍሬ የማፈራ የበረሃ ላይ ዘር መሆኑን ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል— 

ለምን ቢሉ፤ በየደረጃው ተጠቃሚ የሆነው የሀገራቸን ህዝብ እንደ ከእርሳቸው  ዕውነታውን 

ላለማየት ዓይኑን በጥቁር የጥላቻ መሃረብ የጋረደ አይደለምና። ቸር እንሰንብት። 

   


