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የምርጫ ዋዜማ  "ነጻ" ፕሬስና መድረክ 
 
 

ዮናስ  04/10/13 
 
 
ይህን ርዕሰ ጉዳይ የመረጥኩት በሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች ነው። የመጀመሪያው 

ለሚያዚያ 6 እና 13/2005 የአዲስ አበባና የአካባቢ ምርጫ የቀሩን ቀናት በጣት የሚቆጠሩ 

በመሆናቸው ሲሆን ሁለተኛው ምክንያቴ ደግሞ ቅጽ 7ቁጥር 158 ሚያዚያ 2005 አዲስ 

ጉዳይ መጽሄት በዓቢይ ጉዳይና በቃለ ምልልስ አምዶቹ ላይ ያሰፈራቸው አጀንዳዎች 

ናቸው። 

 

የአዲስ ጉዳይ ዓቢይ ጉዳይ "ለውጥ መንግስት ለምን ይፈራል?" ሲል ይጠይቃል። ከዚያም 

|ማስቀየስና ማፈን´ የመጀመሪያውና የፍርሃቱ ምልክት መሆኑን በማስቀመጥ ፖለቲካዊ 

ፍርሃት፣ ኢኮኖሚያዊ ፍርሃት ማህበረሰቡን መፍራት ፣ ነፃ ፕሬስን መፍራትና ከፍርሃት 

ሁሉ የከፋው ፍርሃት ደግሞ |ራስን መፍራት ´ ነው በሚሉ  ክፍልፋዮች ለራሱ ጥያቄ  

እራሱ ምላሽ ይሰጣል። 

 

እነዚህና መንግስት ይፈራቸዋል ተብለው በተገለፁት ስድስት የሚሆኑ ነጥቦች ስር 

ማሳያዎችና አስረጂዎች ናቸው የተባሉ ዘርዘር ያሉ ነጥቦች የተቀመጡ በመሆኑ ድፍን 

ካሉት ክፍልፋዮችና ስድስት ነጥቦች ባሻገር ለስድስቱ ነጥቦች የቀረቡ አስረጂዎችን ቆንጠር 

ቆንጠር አድርገን ብንመለከታቸው ለፍተሻችን ጠቃሚ ይሆናል። 

 

ለአዲስ ጉዳይ ዓቢይ ጉዳይ ወይም ለውጥ መንግስት ለምን ይፈራል? ለሚለው ርዕሰ ጉዳይ 

ለመንደርደሪያነት የቀረበው ማብራሪያ |በኢትዮጵያ መንግስት የመሰረተው ገዢው ፓርቲ 

ህልውናውን ጥያቄ ውስጥ የሚከት አንዳች እንቅስቃሴ የተፈጠረ ከመሰለው እንደቻይና 

አደባባይ አውጥቶ ባይረሽንም በማንኛውም ዘዴ ዜጎችን ከነሃሳባቸው ወደወህኒ የመወርወር 

ሃይል አላጣም።´ የሚለው ነጥብ ነው።  
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የመጀመሪያውና በአዲስ ጉዳይ አብይ ጉዳይ የመጀመሪያና የፍርሃት ምልክት ተደርጎ 

የተወሰደውን |ማስቀየስና ማፈን´ ስንመለከት የህዳሴውን  ግድብ አይነት ግዙፍ ፕሮጀክት 

በማምጣትና ለህዝቡ ረጅም የቤት ስራ በመስጠት ስለፕሮጀክቱ የገንዘብ ምንጭ በማሰብ 

እንዲጠመድ ማድረግ - ሲሆን በውጤቱም የህዝቡን ትኩረት በማስቀየስ የለውጥ 

እንቅስቃሴን እንዳያሳካ መግታት ነበር። የሚለውንና በፖለቲካ ተንታኞች የምንጭ 

ሽፋንነት የቀረበውን ሃሳብ በዋናነት እናገኛለን።   መጽሄቷ |ማስቀየሻ´ ነው  ስትል 

ያሰፈረችውን ሃሳብ ስትዘረዝር ኢህአዴግ የ1997 ዓ.ም ምርጫን አሸንፌአለሁ ካለበት 

ማግስት ጀምሮ የተነሳው |የለውጥ ማዕከል´ በራስ የመተማመን መንፈሱን ነስቶታል።  

ከበፊቱ በበለጠ ሁኔታ ለውጥን መፍራት ጀምሯል ትለንና ፍርሃቱ ደግሞ በአንፃራዊነት 

ለጥቂት ቀናት ለቀቅ አድርጓቸው የነበሩትን ሃሳብን የመግለጽና ፕሬስን የመጠቀም 

መብቶች ሁሉ በመገደብና እንዳይመሱ ጭምር ቀዳዳ በመድፈን ተገልጿል፣ በማለት ሃሳቧን 

ለማጠናከር ትሞክራለች። 

 

ለውጥ መንግስት ለምን ይፈራል? ለሚለው የአዲስ ጉዳይ አብይ ጉዳይ ጥያቄ በሁለተኛ 

ደረጃ የሰፈረው ምላሽ |ፖለቲካዊ ፍርሃት´ ነው። በዚህ ስር የቀረቡት  የማሳያ ዝርዝር 

አስረጅዎች ደግሞ የፖለቲካ ተንታኞች ሳይሆኑ |አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ´ 

ናቸው።ታዲያ የአዲስ ጉዳይ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች እንደሚሉት ከሆነ ኢህአዴግ 

ከስልጣን ለመውረድ ፍላጎት የሌለው ፓርቲ ሆኖ ሳለ ሌሎችን ስልጣን ናፋቂዎች ብሎ 

መኮነኑ የፖለቲካዊ ፍርሃቱ መገለጫ ነው። እነዚሁ የአዲስ ጉዳይ አንዳንድ አስተያየት 

ሰጪዎች ሲቀጥሉ ኢህአዴግ በምርጫ የመሸነፍና ስልጣን የመልቀቅ ፍርሃት የተፈጠረበት 

በስልጣን ላይ እያለ የብሄራዊ ዕርቅንና የይቅር ባይነትን ፖለቲካ ስላጣጣለ  ነው ብለው 

ይገልጹና ለዚሁም አስተያየታቸው በጥቂት ጋዜጠኞች ላይ ጨካኝ እርምጃ በመውሰድ 

የቀሩትን ማሸበርና ነፃ ፕሬሱን ማሽመድመድ፣ ወይም በቅርቡ እንደታየው በእስልምና 

እምነት መሪዎች ላይ ተመሳሳይ እርምጃ በመውሰድ አብዛኛውን አማኝ በፍርሃት ዝም 

ለማሰኘት መሞከር ወዘተ በማለት ምሳሌ አቅርበዋል። 

 

|ኢኮኖሚያዊ ፍርሃት´በ3ኛ ደረጃ የቀረበ መከራከሪያ ነው። ለዚህ መከራከሪያ በአስረጂነት 

የቀረቡት ነጥቦችም በዋናነት ሁለት ናቸው። የመጀመሪያው በቅርቡ በባህርዳር ከተማ 

በተካሄደው ዘጠነኛው የኢህአዴግ ጉባኤ ላይ የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ከታቀደለት 70 

በመቶ በታች አፈፃፀም ማስመዝገቡ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አባባል |በፍፁም ተቀባይነት 

የሌለው´ መሆኑን በመናገር ይህ አሃዝ አጠቃላይ የኢኮኖሚ  መቀዛቀዝ ምልክት 

እንዳይሆንበት ፈርቷል´ ይለናል የፈራው ደግሞ ኢህአዴግ መሆኑን አንባብያን 
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እንዳትዘነጉብኝ። ሁለተኛውና ለኢህአዴግ |ኢኮኖሚያዊ ፍርሃት´ በአስረጂነት የቀረበው 

ጉዳይ ከጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ጋር የተያያዘ ነው። ይኸውም እነዚህን 

ተቋማት መንግስት በገንዘብ አቅርቦትና በገበያ ፈጠራ ስም በመቆጣጠር ለምርጫ ወቅት 

ድጋፍ ማሰባሰቢያ እያደረጋቸው ነው የሚል ሲሆን፤ ይህንን ግን አንዳንድ አስተያየት 

ሰጪዎችም ሆኑ የፖለቲካ ተንታኞች ሳይሆን ያሉት “ሲሰነዘር ይደመጣል” የሚል የስሚ 

ስሚ መረጃ እንደሆነ ነው በመጽሄቱ ላይ የተመለከተው። 

 

|አንድ ለአምስት´ የተባለው ከቤተሰብ ጀምሮ በየመንደሩ የተዘረጋው በመረጃ |የመጠርነፊያ´ 

መረብ በህብረተሰቡ ውስጥ አለመተማመንና ጥርጣሬን አስፍኖ ህዝቡ በጭንቀት እንዲኖር 

እያደረገ ነው።´ የሚለው ሃሳብ ደግሞ ማህበረሰቡን መፍራት  በሚል ለቀረበው አራተኛ  

ነጥብ ማጠናከሪያነት የቀረበ  የመጀመሪያው አስረጅ ሲሆን፤ በኢንተርኔት አማካኝነት 

የሚደረጉ የሃሳብና የደብዳቤ ልውውጦችና የድምጽ ግንኙነቶች አሸባሪነትን ለመከላከል፣ 

በሚል ተከፍተው በረቀቀ ዘዴ መነባባቸው መንግስት የያዘውን የለውጥ ፍርሃት አመላካች 

ሆኖ ቀርቧል።   

 

ወደ ሌላው የአዲስ ጉዳይ እና የመንግስት ፍርሃት ተብሎ ወደተገለጸው  ነጥብ ስናመራ ነፃ 

ፕሬሱን የፖለቲካ ተቃዋሚውን   ጠላት አድርጎ መፈረጁ በሁለቱ መካከል ጤነኛ ግንኙነት 

ሊፈጠር ሳይችል እስካሁን ለመዝለቁ ምክንያት ነው የሚለን የአዲስ ጉዳይ ዓቢይ ጉዳይ 

መንግስት ከፕሬስ የሚጠብቀው ድጋፍ ብቻ ስለሆነ ትችትን እንደሞት መፍራቱ አልቀረም 

ይለንና መንግስት ነፃ ፕሬሱን ለማዳከምና ለማጥፋት ያልፈነቀለው ድንጋይ እንደሌለ 

ይናገራል። ይኸውም አፋኝ የፕሬስ ህግ የተባሉትን አዋጆች ከማውጣት ጀምሮ ጋዜጠኞችን 

እንደማዋከብና ማሳደድ ማስፈራራትና ማሰር ብሎም የራሱን  ጋዜጠኞች በነፃ ፕሬሱ 

ውስጥ አስርጎ በማስገባት ነፃውን ፕሬስ ከውስጥ እንዲወጉ እስከማድረግ በደረሰ 

እንቅስቃሴው ይገለፃል በማለት ነው አዲስ ጉዳይ የሚገልጸው።  

 

| ራስን መፍራት ´ በሚለው ማሳረጊያው ከፍርሃት ሀሉ የከፋው ፍርሃት ራስን መፍራት ነው 

ይለናል። የዚህ ማሳያ ወይም መገለጫ ሆኖ የሰፈረው ደግሞ በገዢው ፓርቲ ውስጥ ግልጽና 

ዴሞክራሲያዊ ውይይት የለም የሚለው ነጥብ ነው። ለዚህ ድምዳሜ ግን አስረጂዎች 

ቀርበዋል። አስረጂዎቹ ደግሞ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ወይም የፖለቲካ ተንታኞች 

ሳይሆኑ ፓርቲውን ለቀው የወጡ የቀድሞ አመራር አባሎች ናቸው። 
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በአዲስ ጉዳይ ቃለምልልስ አምድ ላይ የቀረቡት እና ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ 

የሰጡት የመድረክና የደቡብ ህብረት ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ጥላሁን እንደሻው ሲሆኑ 

የቃለ ምልልሱም ይዘት የስርዓት ለውጥንና በቅርቡ መድረክ ይፋ ያደረገውን ማኒፌስቶ 

የተመለከተ ነው፡፡ ቃለ ምልልሱ ከአዲስ ጉዳይ አብይ ጉዳይ ጋር በሚገባ የተያያዘና 

የርዕሴም መገለጫ በመሆኑ ነው በዚህ መጣጥፌ ልመለከተው ያሻሁት፡፡ ነገር ግን ከላይ 

በተጠቀሰው መሰረት በአብይ ጉዳይዋ ላይ አዲስ ጉዳይ ያሰፈረቻቸው ነጥቦች ሰፊ የሆኑና 

በጥልቀት ሊመረመሩና ሊፈተሹ የሚገባቸው በመሆኑ ለዚህ ክፍል በአዲስ ጉዳይ ላይ ብቻ 

በትኩረት ተገናኝተን የአቶ ጥላሁንንና የመድረክን ማኒፌስቶ ጉዳይ የዚህ ተከታይ በሆነው 

ሁለተኛ ክፍል የመምለስበት ቢሆን ይመረጣል፡፡ 

 

በዚህ ሃሳብ እንደምንስማማ በማመን ወደ ክርክሬ ስገባ የምነሳው ከአዲስ ጉዳይ አብይ ርዕስ 

ጉዳይ ነው፡፡ “ለውጥ መንግስት ለምን ይፈራል?” ከሚለው ፡፡ ሙግቴ ከርዕሱ ጋር ነው ስል 

የሰዋሰው ጉዳይ ላነሳ አይደለም፡፡ ጉዳዬ ከአንድ መጣጥፍም ሆነ ማናቸውም ጉዳዮች ላይ 

የሚቀመጥ ርዕስ በርዕሱ ስር የሚቀርበውን ዝርዝር ወይም ርዕሰ ጉዳይ የሚገልጽ የመሆኑ 

እውነታ ላይ ነው፡፡ በዚሁ መሰረት የአዲስ ጉዳይ አብይ ጉዳይ ለውጥ መንግስት ለምን 

ይፈራል? ሲል የጠየቀበትን ርዕስ ገና ስንመለከተው ብንደነጋገር የሚገርም አይሆንም፡፡ 

ምክንያቱም መንግስት እንደመንግስት ይለወጣል ወይ? የሚል ጥያቄ ማንሳታችን 

ስለማይቀር፡፡ ምክንያቱ ደግሞ መንግስት ከሚለው ጽንሰ ሃሳብ ትርጓሜ ጋር የተያያዘ 

በመሆኑ ነው፡፡ መንግስት ማለት መዋቅር ነው፡፡ 

 

ስርዓት ይቀየራል። መንግስትን የሚመራውፓርቲ መቀያየሩ ተወደደም ተጣላ የትኛውንም 

ያህል ጊዜ ይቆይ የተፈጥሮ ነው፡፡ ከ1966 በፊት የነበረው መሳፍንታዊ ስርዓት ቢወድቅም 

መንግስት የተሰኘው መዋቅር አልወደቀም፤ ደርግ የተሰኘው ወታደራዊ ስርዓት መጣና 

የመንግስትን ስልጣን ወሰደ፣ ደርግም ሲወድቅ የመንግስትን ስልጣን ኢህአዴግ ተረከበው። 

የወደቀው ስርዓቱ እንጅ መንግስት ባለመሆኑ ነው፡፡ መንግስት ወደቀ ከተባለ ሀገር የለም 

ወይም የሀገሪቷ ህዝብ በቅኝ ተያዘ ማለት ነው የሚሆነው፡፡ ስለሆነም መንግስት ለውጥ 

የሚፈራበትና የማይፈራበት አንዳች አይነት ምክንያትና ፅንሰ ሃሳባዊ ተጠየቅ የለም ማለት 

ነው፡፡ 

 

ርዕሱን ምን ለማለት ነው? ብላችሁ ከተዋችሁና እንደኔ ወደ ርዕሰ ጉዳዩ ወይም መዘርዝሩ 

ከገባችሁ ደግሞ በርግጥም የአዲስ ጉዳይ አብይ ጉዳይ ርዕስ ትክክል እንዳልሆነ እራሱ 

በራሱ ላይ መስክሮ ታገኙታላችሁ፡፡ ጠቅላላውንና ለውጥ መንግስት ለምን ይፈራል? በሚል 
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የቀረበውን  መጣጥፍ ከመጽሄቱ እንድታነቡ እየጋበዝኩ ከላይ ያሰፈርኳቸውንና 

ለክርክራችን ግልጽነት ይበጃሉ ስል የጠቀስኳቸውን በተለይም ያሰመርኩባቸውን ነጥቦች 

ብቻ በመመልከት ይህንኑ ማረጋገጥ ትችላላችሁ፡፡ 

 

ይኸውም “ለውጥ መንግስት ለምን ይፈራል?” የሚለው ዓቢይ ጉዳይ መዘርዝር የሚተነትነው 

ኢህአዴግ ስለተባለው ፓርቲና መንግስትን እየመራ ስለሚገኘው ስርዓት መሆኑ ነው፡፡ 

ስለሆነም የጅብ ችኩል ቀንድ ይነክሳል እንዲሉ በመንግስት ፈሪነት የተጀመረው ወደስርዓት 

ፈሪነት አምርቷል፡፡ ይህ ደግሞ ከላይ በገለጽኩት መሰረት መንግስት መዋቅር ከመሆኑ 

እውነታ ጋር የተያያዘና እንበለው እንኳ ብለን ብንነሳ የትም የማያደርስ እና የማይሆን 

ከመሆኑ ጋር በተያያዘ የተከሰተ ስህተት ነው፡፡ 

 

ስለርዕሱና ርዕሰ ጉዳዩ አለመገጣጠም ያነሳሁት እንደው ለመተቸትና ለማሽሟጠጥ 

እንዳይመስላችሁ፤ ይህን ርዕስ የሰጠው አካል ከጭፍን ጥላቻ በመነሳት አልያም ደግሞ 

አንድ ነገር ሸቶት በችኮላ ያደረገው መሆኑን ስላመላከተኝ ነው፡፡ ይኸውም በግልጽና 

በሚታይ መንገድ መጣጥፉ በአዲስ ጉዳይ ርዕሰ አንቀጽ ጭምር የተገለጸ ሲሆን ተጓዳኝ 

የሆኑት ሌሎች የመጽሄቱ አካሎችም አንድ ነገር እንደሸተታቸው የሚያሳብቁ ጉዳዮችን 

ይዘው የመምጣቸው ጉዳይ ነው፡፡ ባለፈው ሰሞን ነው ሎሚ መጽሔት ስለልዕልና ጋዜጣና 

ስለልዕልና ቤተሰቦች ከብሮድካስት ባለስልጣን አዋጅና ህግ ጋር በማያያዝ እንዲሁም 

ፕሬሱንና ተሟጋች ነን የሚሉትን በተጨባጭ ማሳያዎች እንካችሁ ቅመሱ ትላለች፡፡ ይህ 

ወቀሳ ያሳሰበውና ያሰጋው ልዕልና ጋዜጣና ቤተሰቡ መጽሄቷን እንደ መጽሄት እንኳ 

ሳይቆጥር በመቀጥቀጥ ይልቁንም ለኢህአዴግ የተከራየች ሲል ይዘልፋታል፡፡  

 

ዳሩ ግን መጨረሻው፤ በነፃ ለመፃፍ በነፃ ማሰብ የተሳነው የፕሬሱ ቤተሰብ እንኪያ ሰላንቲያ 

ያመራው ወደ ሃሳብ ሙግት ሳይሆን ወደ ካሳ ክፍያ ሆነና ሎሚ የደረሰባትን ውግዘት 

ተቀብላ ወይም ፈርታ ካሳ መክፈል ነበረባትና በሳምንቱ ኢህአዴግንና ኢህአዴጋውያንን 

ሁሉ ያለበቂ መረጃና ማስረጃ ሃሰተኛ ክስና ወቀሳ አዘል ሃሳብ ለማቅረብ ብትሞክርም 

ጥይቶቿ ኢላማቸውን ከመሳታቸውም ባሻገር ልዕልና ካሳውን ስለመቀበሉም ሆነ ስለመርካት 

አለመርካቷ ሳትነግረን በማናውቀው ምክንያት ከመድረኩ ዘወር ብላለች፡፡ የሆነው ሆኖ ግን 

የልዕልናን ድርግምታ  የተጠራጠሩት ወይም ያልሰሙት ወይም ደግሞ እንደተለመደው 

በሌላ ስም መምጣቷን የጠረጠሩት  አዲስ ጉዳዮች የነተመስገን ዱላ እንዳይወርድባቸው 

ይሁን ወይም ቀድመው አላከራየንም ለማለት በመፈለግ በዓቢይ ጉዳያቸው  የወረወሩት 

ጠጠር   አስቀድሞ የተከፈለ ቀብድ ነው  ፡፡ ጉዳዩን ዘርዘር አድርገን እንፈትሸው፡- 
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የህዳሴው ግድብ አሁን ባለበትና ሁለተኛ አመቱን ባከበረበት ማግስት ላይ ህዝቡ ባለው 

መረጃና ሰሞኑን በተደጋጋሚ ስለግድቡ የእድገት ደረጃ በተገለጸበት እና በታየበት  አግባብ፤ 

ይህ እንዳለ ሆኖም ይህን የሚያህል ግዙፍ ፕሮጀክት የገንዘብ፣ የፖለቲካ የዲፕሎማሲ 

ጣጣዎች ያሉበት ፕሮጀክት ይቅርና አንድ ሆቴል ለመገንባት እንኳ ማሰብና ማንሰላሰል 

እንዲሁም ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት የሚጠይቅበት አግባብ ባለበት ሁኔታ የህዳሴው 

ግድብ እንደማስቀየሻ እና እንደፍርሃት ምልክት ተደርጎ በአዲስ ጉዳይ መገለጹ የስህተቱን 

ክብደት የሚያሳየን የመጀመሪያው ነጥብ ሲሆን ወደ ዋናውና   ለእነ ተመስገን የተሰጠ 

ቀብድ ነው ወዳልኩበት ማሳያ ስመጣ የዚህ ወይም የህዳሴው ግድብን ማስቀየሻነት አስረጅ 

ሆነው የቀረቡት አንዳንድ ተንታኞች መሆናቸውን እናገኛለን፡፡  

 

በዚህ አግባብ መሰረት አዲስ ጉዳይ መጽሄት የግድቡ መሰረት በተጣለ ጊዜ ማስቀየሻ ነው 

ስትል ያልተነፈሰችውን ዛሬ ላይ ከላይ የጠቀስኳቸው ተጨባጭ ማሳያዎች ባሉበት ሁኔታ 

ግድቡን ማስቀየሻ አድርጋ ስታቀርብ የራሷ እንዳልሆነ ወይም ያላመነችበት መሆኑን 

ለማሳየት አልያም ቀብድ መሆኑን ስታመለክት በኢቲቪ ጠላሁት የምትለውን “አንዳንድ 

ተንታኞችና አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች” ለመዋስ ተገደደች፡፡ በዚህም ስለህዳሴው 

ግድብ ማስቀየሻነት ትንታኔ ከተባለም የሚተነትኑትና ከጥንስሱ እስከ ሁለተኛ አመቱ 

ሲተነትኑ የምናውቀው ፍትህ፣ አዲስ ታይምስና ልዕልና እና አምደኞቻቸውን አይደል?። 

ታድያ ቀብድ አንድ ይሏችኋል ይህም አይደል፡፡ 

 

“ማስቀየሻ እና ማፈን” ለተባለው የፍርሃት ምልክት በአስረጅነት ወደቀረበው ሁለተኛ ነጥብ 

ስንመጣ በ1997 ኢህአዴግ በምርጫ አሸንፌያለሁ ካለበት ማግስት ጀምሮ የተከሰተው 

የለውጥ ማዕበል የሚለውንና ከላይ ያሰመርኩበትን ነጥብ እናገኛለን፡፡ በአዲስ ጉዳይ 

መዘርዝር መሰረት የታፈነው ደግሞ ነፃ ፕሬሱ ነው፡፡ ይህ ከሆነ ዘንዳ አንድ የፕሬስ 

ውጤት ታፍኗል አልታፈነም ለማለትና መታፈንም ሆነ አለመታፈን እስካለ ደግሞ አፋኝ 

መኖሩ አይቀሬ ከሆነ   አፋኙ ደግሞ በኢህአዴግ የሚመራው መንግስት ነው ማለት ነው፡፡ 

ስለሆነም ታፍኛለሁ ያለው አካል አፍኖኛል ለሚለው አካል መጀመሪያ እውቅና መስጠት 

ግድ ይለው ዘንድ ይጠበቃል ፡፡  

 

አዲስ ጉዳይ ግን ከምርጫ 97 በኋላ በምርጫ 2002 ኢህአዴግ ማሸነፉንና ማሸነፉንም 

ያረጋጠለትን የመንግስት መዋቅር (ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ) እውቅና በመንፈግ ኢህአዴግን 

ተጫዋችም ዳኛም አድርጎ ከማቅረቡም በላይ በድህረ 97 ምርጫ የነበረውን ትርምስና 
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ነውጥ (የቀለም አብዮት) “የለውጥ ማዕበል” ሲል ስያሜ መስጠቱ ሊያውም ያለምንም ጥናት 

በ“አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች”  ላይ ተመስርቶ ማቅረቡ አስተያየት ሰጪዎቹን እና 

ተንታኖቹን ታሳቢ አድርገን ስንመለከተው ቀብድ 2 ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 

 

በርዕሱ የተገለጸውን መንግስት ቀደም ብዬ በገለጽኩትና በአዲስ ጉዳይ ራስ ላይ በቀረበ 

የምስክርነት አግባብ  ተመስርተን የኢህአዴግ ፍርሃት ሆኖ በሁለተኛነት ወደቀረበው 

ፖለቲካዊ ፍርሃት ስንሻገር በአስረጅነት የቀረቡት የኢህአዴግ የብሄራዊ እርቅ ፖለቲካን 

ማጣጣልና የእስልምና እምነት መሪዎች ላይ የተወሰደው እርምጃ የሚሉት ጉዳዮች ናቸው፡፡  

 

የተጣላ በሌለበት ስልጣን በጉልበትና በጠመንጃ ሳይሆን በምርጫ ብቻ የሚያዝበት ስርዓት 

ህገመንግስታዊ ዋስትና ባገኘበት  አግባብ ብሄራዊ እርቅ ማለት የአቋራጭ ስልጣን ፍለጋና 

ጥመኝነት ካልሆነ ምን ሊሆን ይችላል? ሲቀጥል በእስልምና እምነት መሪዎች ላይ የተወሰደ 

እርምጃ አለወይ? ምናልባት በአወልያ ኮሜቴ ስም የተደራጁና የሰዎችን የእምነት ነፃነት 

ለመጋፋት እና ህገመንግስታዊ ስርዓቱን በሃይል ለማፍረስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩትን ግለሰቦች 

ከሆነ እነሱ የእምነቱ መሪዎች ሳይሆኑ ተፃራሪ ስለመሆናቸው የእምነቱ ተከታዮች 

መስክረዋል፡፡ 

 

ዳሩ ግን ነገሩ የቀብድ 3 ጉዳይ ነውና ስለብሄራዊ እርቅ ሲያወሩና  በነፃ ፕሬስ ስም 

ሲነግዱ የቆዩትን የነፍትህ አይነት ጋዜጦች ውትወታ እንዲሁም የአወልያውን ስብስብ 

በእስልምና እምነት ጥላ ስር የመሰለፍና የስብስቡም ፕሮፓጋንዲስት የነበሩትን የመድረክ 

አመራሮችና ፍትህ አዲስ ታይምስ ልዕልናን የከሸፈ ዲስኩር እዚህ ጋር ማምጣት ለአዲስ 

ጉዳይ ግድ ሊሆንባት እንደቻለ መገመት አይከብድም፡፡ 

 

ለኢህአዴግ “የኢኮኖሚ ፍርሃት” መገለጫ ወይም ማሳያ ሆኖ የቀረበው አስረጅ ደግሞ 

እጅጉን የሚገርምና የአዲስ ጉዳይን የቀብዶች ሁሉ ቀብድ ስለ ልዕልና መስጠትን 

የሚያመላክተን ነው፡፡ ይኸውም ቀደም ብዬ ያሰመርኩበት እና ከኢህአደግ ዘጠነኛ ጉባዔ 

ጋር በተያያዘ የተገለጸው ኢ-ምክንያታዊ ነጥብ ነው፡፡ በግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ 

ከታቀደለት 30 በመቶ በታች ኢህአዴግ ማስመዝገቡ “ፍፁም ተቀባይነት የሌለው” መሆኑን 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለፃቸው ለአዲስ ጉዳይ አብይ ጉዳይ አዲስና ዓቢይ ሆኖ ቀርቧል፡፡  

 

ዳሩግን ለኢህአዴግ አዲስ ጉዳይ ሳይሆን በርግጥም ተቀባይነት የሌለውና ሊታመን 

የማይችል ጉዳይ ነው፡፡ ሊታመን አለመቻሉ ደግሞ የፍርሃት ሳይሆን የመጠበቅ፤ የልማታዊ 
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መንግስት ፖለቲካል አኮኖሚ ከእቅድም በላይ የመጠበቅ ተፈጥሮአዊ ምክንያት ነው፡፡ 

ስለሆነም ሊታመን አለመቻሉ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አገላለጽ ለቀጣይ በጀት አመት የዕቅዱን 

እጥፍ በማስመዝገብ እናካክሳለን፣ እናካክስ የማለት የቃል ኪዳን እና የማሳሰቢያ መገለጫ 

እንጂ የፍርሃት መገለጫ አይደለም፡፡ 

 

ለአዲስ ጉዳይ ሶስተኛ የኢህአዴግ ፍርሃት በመገለጫነት የተጠቀሰው ጥቃቅንና አነስተኛ 

የኢንዱስትሪ ዘርፍም ዛሬ የሚገኘው በምርጫ ቅስቀሳ ላይ ሳይሆን በስራና በኢትዮጵያ 

ህዳሴ ላይ ሆኖ ሳለ፤ ውጤታቸውም በኮንዶሚኒየም የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ላይ እና 

በኮብል እስቶን ጥርብ ድንጋይ እንዲሁም በተለያዩ የብረታብረት እና የባህል ጉዳዮች 

አቅርቦት ላይ ሆኖ ሳለ ለኢኮኖሚያዊ ፍርሃት መገለጫ ሆነው መቅረባቸው የዜሮ ድምር 

ስብስቡ ወጣቱን ሳያውቅ፤ ለለውጥ ማዕበል የሰደዷቸው ወጣቶች አውቀው የሚገባቸው እና 

የሚመጥናቸው ቦታ ላይ ሆነው በማግኘቱ ያደረበት የቅናት ዛር ውጤት መሆኑን 

የሚያመላክትና የፈሪ ዱላ መሆኑ መገለጫ እንጂ ፍርሃትን አስቦት ለማያውቀው ኢህአዴግ 

አስረጅ ሆኖ መቅረብ የማይችል  ነጥብ ነው፡፡ 

 

“ማህበረሰብን መፍራት” ወደሚለው እና ለልዕልናና ለዜሮ ድምሩ ስብስብ  አዲስ ጉዳይ 

ወዳቀረበችው 4ኛ ቀብድ እንለፍ፦ አዲስ ጉዳይ በመሰረቱና ለወትሮው ስለሃገራችን 

የተቃዋሚ ፓርቲዎችና ፕሮግራሞቻቸው ስትናገር የምናውቃት የአደረጃጀት ችግር 

ያለባቸው ስለመሆኑና የትም ሳይሄዱ ከኢህአዴግ መማር እንዳለባቸው ነበር፡፡ ይህ የአዲስ 

ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የእነ ፍትህ አዲስ ታይምስና ልዕልና ጋዜጣ መጽሄት ዓቢይ የምክር 

ጉዳይም ነበረ፡፡ ሆኖም ከፍትህ እስከ ልዕልና የዘለቀው ፕሬስ ሃላፊዎችና ቤተሰቦች ትናንት 

ለእነ ተቃዋሚዎች የአደረጃጀት ምክር እንዳልሰጡ ዛሬ ፍላጎታቸው ባለመሳካቱ አንድ 

ለአምስትን መኮነን ከመጀመራቸው ሦስት ሳምንት ሳይሞላ አዲስ ጉዳይ ቀድሞ 

በአደረጃጀት ጽንሰ ሃሳብ ስትደግፈው የነበረችውን አንድ ለአምስት ለእነ ተመስገን 

አምስተኛ ቀብዷ አድርጋው አርፋለች፡፡ 

 

ሌላውና ለዚህ በአራተኛነት ለቀረበው የኢህአዴግ ፍርሃት አስረጅ ሆኖ የቀረበው 

አሸባሪነትን ከመከላከል ጋር  የተያያዘው ነጥብ እና ቀደም  ብዬ ያሰመርኩበት ነጥብ ነው፡፡ 

በነፃ ፕሬስ አስባብ በሃገሬ ስለሚከናወኑት የሽብርተኝነት ተግባራቶች በክፍል ሁለት 

በስፋት የማየው ሆኖ ሳለ በዚህ አስባብ አስረጅ ሆነው የቀረቡትን ርዕዮት ዓለሙ እስክንድር 

ነጋን እና ውብሸት ታዬንም በዚህና በመጀመሪያው ክፍል ብዬባቸው ስለማላበቃ አብሬ 

ከመድረኩ ጉዳይ ጋር እንደማወሳ ቃል በመግባት በቅርቡ ጣሊያን ለጨፍጫፊው ግራዚያኒ 
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ሃውልት ማቆሟን በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ የተነሱ ግለሰቦችን በተመለከተ ጉዳዩ 

ፖለቲካዊ  አጀንዳ ኖሮት ሳይሆን ፐለቲካዊ ፍርሃት መሆኑን  የሚያጋልጥ ነው በተባለው 

ነጥብ ላይ ሃሳቤን ልስጥ፡፡ 

 

ስለግራዚያኒ ሃውልት ወይም አሳስቦናል በማለት -----ለሰላማዊ ሰልፍ የወጡት  ግለሰቦች 

ናቸው ወይስ ሌሎች? በርግጥ ዜጎች ቢሆኑም በኒዮ ሊበራል የሚመሩ ሃይሎች ወይም 

ሰማያዊ የተሰኘችው ፓርቲና የቀለም አብዮት አራማጅ መሆናቸውን አናውቅምን? አዎ 

እነሱና እነሱን የመሰሉ ከድህረ 97 ምርጫ ኋላ ያሰቡት ያለሆነላቸውና ጥማተኞች 

አጋጣሚውን ለመጠቀም የሸረቡት እና ገዥ ስርዓቱን ለማሳጣት የሄዱበት መንገድ ነው፡፡ 

ይህንኑም ከፍትህ የጀመረው ልዕልና አመንዥጎ መዋጥ የተሳነው ሲሆን ከሆነ አይቅርና 

ለሎሚ የተረፈው ጦስ ለአዲስ ጉዳይም እንዳይተርፍ የቀረበ 4ኛ ቀብድ ነው፡፡ 

 

ወደ 5ኛው ቀብድ እንሻገር፡፡ “ ነፃ ፕሬስን መፍራት” ወደሚለው የኢህአዴግ ፍርሃት፡፡ 

“ፕሬሱን የፖለቲካ ተቃዋሚ ወይም ጠላት አድርጎ መፈረጅ የሚለው ነጥብም በአስረጅነት 

ኢህአዴግ ላይ ቀርቦበታል፡፡ እንዲያው ስለእውነት እንነጋገር ከተባለ ከጋዜጠኝነትና ከነፃ 

ፕሬስ መርሆ አንፃር በሃገሬ በነፃ ፕሬስ ስም የተቋቋሙት ጋዜጦች የስርዓቱ ተቃዋሚና 

ጠላት፣ የተቃዋሚ ሃይሎቹ ልሳን አይደሉም ወይ? 

 

በነፃ ፕሬስ ስም ይህን አምስት ቀብዷን ለተቃዋሚዎች ልሳን እየገበረች ያለችው አዲስ 

ጉዳይ መጽሄትስ የኢህአዴግ ተቺ ወይስ ጠላትና ተቃዋሚ የትኛው ጋር ነው ያለችው? 

ብለን ስንጠይቅ ስለእውነት  እየተናገረችና  ሃሳብን በነፃነት ስለመግለጽ ነው ነው እያወራች 

ያለችው ብለን በድፍረት ለመናገር ያስችለናል? አይመስለኝም። ሳይሆን፣ አይሆንም 

አልያም አይደለም፡፡ ለዚህና  አምስተና ለሆነው የአዲስ ጉዳይ ቀብድ “አፋሽ የፕሬስ ህግ”” 

ከመድረክ ከፀረ ሽብርተኝነት እና ሌሎችም በይደር ካሳለፍኳቸው ጉዳዮች ጋር የማየው 

ነጥብ መሆኑን እየገለጽኩ ወደማሳረጊያውና ወደስድስተኛው የአዲስ ጉዳይ ዓቢይ ጉዳይ 

መከራከሪያ እንሂድ “ከፍርሃት ሁሉ የከፋው ፍርሃት ራስን መፍራት” ነው ወደሚለው 

ነጥብ፡፡ 

 

ለዚህ ነጥብ በአስረጅነት እንደ አዲስ ጉዳይ የቀረበው በገዢው ፓርቲ ውስጥ ግልጽና 

ዴሞክራሲያዊ ውይይት አለመኖር ሲሆን የነገሩት ደግሞ የውስጥ ምንጩና ከፓርቲው 

ለቀው የወጡ የቀድሞ አመራር አባል ናቸው፡፡ 
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እኔ የምለው የግልጽና ዴሞክራሲያዊ ውይይት መመዘኛ እንኳንስ ለኢትዮጵያ፣  ለአለምስ 

መገለጫ ማን እንደ ኢህአዴግ አለና ነው አዲስ ጉዳይ ይህንን ማለቷ? የማለቷ ሚስጥርማ 

ፓርቲውን ለቀው የወጡ አመራሮች ናቸው፡ እነማን? ቢሉኝ ደግሞ በዋናነት ዶ/ር ነጋሶ 

ጊዳዳ፣ አቶ አሰገደ ገብረ ስላሴ፣ አቶ ስዬ፣ አቶ ገብሩ ወዘተ፡፡ እነዚህ ደግሞ ከፍትህ እስከ 

ልዕልና ለነበሩት ጋዜጦች/መጽሄቶች ዋና አምደኞች የሆኑና የስልጣን ጥመኞች መሆናቸው 

በግልጽ የሚታወቅ ሆኖ ሳለ ዛሬ ላይ ለብዙ አመታት የዘጋቻቸውን ግለሰቦችና ፓርቲዎች 

አዲስ ጉዳይ ማንቶለዻዸሷ ሳያንስ የኢህአዴግ ፍርሃት መገለጫ አድርጋ ማቅረቧ 6ኛው 

ቀብድ እና የገዛ ስጋቷ መገለጫ ነው።  በክፍል 2 ቀደም ብዬ የጠቀስኳቸውን ጉዳዮች 

ይዤ እመለሳለሁ ልብ ያለው ልብ ብሎ ከሞገተኝ ደግሞ በክፍል 1 መጣጥፌ ለቀረበልኝ 

ተመሳሳይ መሟገቻ በሌላ  ማሳያና አስረጅ እሞግታለሁ፡፡ ቸር ያሰንብተን፡፡ 

 
 


