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  የመድረክን መግለጫ መሳይ አሉባልታ በጨረፍታ 
                                                   ዘአማን በላይ 

                                                bzaman@yahoo.com 

 መድረክ የተሰኘውና እሳትና ጭድ በሆኑ ፓርቲዎች ጥምረት የሚመራው እርስ 

በእርሱ የማይተማመን ስብስብ ማናቸውንም ሀገራዊ ችግሮች በመንግስት ወይም በገዥው 

ፓርቲ ላይ ያላላከከበትን አሊያም ሊያላክክ ያልሞከረበትን ጊዜ አላስታውስም። የሁልጊዜ 

እሳቤው ‘ማናቸውንም አሉባልታዊ ትርክቶችን በመንግስትና በገዥው ፓርቲ ላይ 

በመለጠፍ ስልጣንን መቆናጠጥ’ የሚል በመሆኑም፤ ምናልባትም “ወደ ግንባርነት 

ተቀይሬያለሁ” ባለ ማግስት ‘ለምን?’ ተብሎ ሲጠየቅ ብቻ ሳይሆን አይቀርም— በመንግስት 

ላይ ጣቱን ሳይቀስር ያለፈው። ለነገሩ ይህን ዕውነታም ቢሆን ‘ግንባር እንድሆን የወሰ 

መንግስት ነው’ ለማለት ስላላመቸው እንጂ፤ ይህን ከማለት የሚቦዝን አለመሆኑ 

ይታወቃል። ለምን ቢባል፤ የማይተማመኑ ባልንጀሮች ስብስብ የሆነው ይህ የተቃውሞ ጎራ 

መንግስትን ወይም ገዥውን ፓርቲ የሚያጥላላ እስከሆነ ድረስ ማናቸውንም ጉዳዩች 

እየፈበረከ ከማላዘን ወደ ኋላ የሚል ባለመሆኑ ነው።  

የስድስት ፓርቲዎች ጥምር የሆነው መድረክ ይህ ነው የሚባል በግልፅ የሚታወቅና 

ህዝብን በዙሪያው ሊያደራጅ የሚችልበት አማራጭ የለውም፡፡ ላይ ላዩን ሲያዩት 

የሊበራሊዝም አቀንቃኝ ይመስላል፡፡ ይሁንና እውተኛ ማንነቱ ሲፈተሽ፤ ፓርቲው 

የሚመራው ከዚህም ከዚያም በተቃረሙና “በተቦጫጨቁ” ሃሳቦች መሆኑን ለመገንዘብ 

አያዳግትም፡፡ እነዚህ የተቀነጫጨቡ ሃሳቦችም ወጥ ያልሆኑና ያልተዘረዘሩ ናቸው፡፡ 

ላይስሙላ ካልሆነ በስተቀር ስላማዊ የፖለቲካ ትግል የሚባል ነገርንም አያውቀውም፡፡ 

እንደ ተቃዋሚ ፓርቲ በተከታታይ ትምህርትና ውይይት ህዝብን ማሳመን የሚባል ነገርም 

በመድረኩ ተጣማሪዎች ዘንድ እንደ ፀያፍ ተግባር የሚታይ ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም 

በየጊዜው “የእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ” እያሉ ሰበብ አስባብ ከመፍጠር ይልቅ ወደ ህዝቡ 

ውስጥ ዘልቀው በመግባት ያከናወኑት ነገር ‘ምንም’ የሚባል በመሆኑ ነው።  

ለእነዚህ ወገኖች ከልምድ መማር ማለት “አድሮ ቃሪያ” እንደመሆን ያህል 

የሚቆጠር ነው፡፡ እናም ትናንት በነበሩበት ቦታ ላይ፤ ዛሬም ድረስ አሮጌ ድርሳናትን 

አዋራቸውን ሳያራግፉ መግለጥን እንደ ትክክለኛ የፖለቲካ ስልት የሚከተሉ አስገራሚ 
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ስብስቦች ሆነው እነሆ ዛሬም ድረስ እያላዘኑ ነው፡፡ በምርጫ 97 ወቅት እንዳስነሱት 

ዓይነት ስልጣንን በቀለም አብዮት የሚመራ የጎዳና ላይ ነውጥ በአቋራጭ የመቆናጠጥ 

ቀቢፀ-ተስፋቸው ዛሬም ድረስ የሚሰራ ይመስላቸዋል፡፡ መድረክ ትናንት በዚህ ባህሪያዊ 

ማንነቱ፣ በተለይም ከህገ - መንግስሥታዊ ስርዓቱ ጋር በፈጠረው እሰጥ አገባ በምርጫ 

2002 በህዝቡ ካርድ አሳፋሪ ሽንፈትን መከናነቡን እንኳን ዘንግቶታል፡፡ እናም ትናንት 

በቆመበት ፀረ-ህገ-መንግስታዊ ስልት ቦታ ላይ ሆኖ የአሉባልታ ድቤ እየመታ ነው። 

ሰሞነኛው መግለጫ መሳይ አሉባልታውም የዚሁ ነፀብራቅ መሆኑ የሚታበይ አይደለም። 

መድረክ በወረፈኛው ሊቀመንበሩና የመኢሶን ሰው እንደነበሩ በመፅሐፋቸው 

በነገሩን ዶክተር መረራ ጉዲና አስረጅነት ማብራሪያ በሰጠበት ሰሞነኛ መግለጫው ላይ፤ 

“ኢህአዴግ ‘አንድ ለአምስት’ በሚባል አደረጃጀት ዜጎችን በማደራጀት ህብረተሰቡን ሙሉ 

ለሙሉ ለመቆጣጠር እየሞከረ ነው፣ ሰላማዊ ሰልፍ እንዳንወጣ ታፍነናል እንዲሁም 

ኢህአዴግ በኃይል እያስገደደ ዜጎችን አባል ያደርጋል።…ወዘተ.” የሚሉ አስገራሚ ጥቃቅን 

ድርሳናትን አነብንቧል። ታዲያ እዚህ ላይ ‘ዕውን እነዚህ የመድረክ ድርሳናት ውሃ 

የሚቋጥሩ ናቸውን?፣ በአሁኑ ወቅትስ እነዚህን ጉዳዩች ማንሳት ለምን አስፈለገው?’ ብሎ 

መጠየቅ ተገቢ ይመስለኛል። ምክንያቱም ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ስብስቡ ‘ወደ 

ስልጣን እርካብ አንድም ስንዝር ሊያስጠጋኝ ይችላል’ ብሎ ካመነ ማንኛውንም ነገር 

በመንግስትና በገዥው ፓርቲ ላይ ከመለጠፍ ወደ ኋላ የማይል መሆኑን ፍንትው አድርጎ 

ስለሚያሳየን ነው። እስቲ ለማንኛውም በመግለጫ መልክ የቀረቡትን እነዚህን ጥቂት 

ትርክቶች እንመልከታቸው።… 

እንደ እውነቱ ከሆነ መድረክ ያነሳው የገዥው ፓርቲ የ‘አንድ ለአምስት’ አደረጃጀት 

አሰራር ሀገሪቱ ለጀመረችው የዕድገትና የዕድገትና የልማት ትልም ሲባል የተዘጋጀ እንጂ፤ 

ስብስቡ “ዶሮ ብታልም ጥሬዋን” እንዲሉት ዓይነት ስልጣንን ስለሚያልም ብቻ እርሱ 

እንዳለው ለፖለቲካ ቅስቀሳ ተግባር ሲባል የተፈጠረ አይደለም። ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ 

አንባቢ እንደሚያውቀው በየትኛውም የስራ መስክ ያልተደራጀ የህብረተሰብ ክፍል 

በተሰማራበት ተግባር ስኬትን ሊያስመዘግብ አይችልም። ሀገራችን ውስጥ በመንግስትና 

በህዝቡ የተያዘውና ውጤት እየተገኘበት ያለው ታላቅ ተግባር ደግሞ በድህነት ላይ 

የተጀመረው ዘመቻ ነው። ታዲያ ይህ አንገታችንን ደፍተን እንድንሄድ ያደረገን ድህነትን 

ለመቀነስ ብሎም ለማስወገድ ሁሉም ዜጋ፣ በተለይም በግብርናው ዘርፍ የተሰማራው አርሶ 
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አደር ተደራጅቶ ምርትና ምርታማነትን ማጎልበት ይጠበቅበታል። በ‘አንድ ለአምስት’ 

አደረጃጀት ማንኛውም ዜጋ በተሰማራበት ልማታዊ ክንዋኔ በምን ዓይነት ሁኔታ በምጣኔ 

ሃብቱ ላይ የበኩሉን አዎንታዊ ሚና ይህን ተግባር በመከወን የመሪነት ሚናቸውን 

የመጫወት ሃላፊነትና ግዴታ ያለባቸው ደግሞ መንግስትና እርሱን በመምራት ላይ 

የሚገኘው ገዥው ፓርቲ ይመስሉኛል። እናም ሁሉንም ነገር ከስልጣን ጥመኝነት አንፃር 

ብቻ እየመዘኑ ጣትን በሌሎች ላይ መቀሰር ተገቢ አይመስለኝም። ትዝብት ላይም የሚጥል 

ነው። 

ኧረ ለመሆኑ ዜጎችን ለልማት ማደራጀቱ ክፋቱ ምን ይሆን?...ሌላው ቀርቶ ፈሩን 

ስቶ አራምባና ቆቦ እየረገጠ አስቸገራቸው እንጂ፤ በመድረክ ውስጥ በጎሪጥ የሚተያዮትና 

ለይስሙላ የተጣመሩት ፓርቲዎችም ይሆኑ ‘እናት ፓርቲያቸው’ የተደራጁት አንዳች 

ውጤት ለማምጣት አይደለምን?...አዎ! የመደራጀት ሃሳቡ እንዲያ ነበር። ነገርዬው ‘ነበር 

ባይሰበር’ እንዲሉት ዓይነት ሆነ እንጂ። እርግጥ መድረክ የልማት ሃሳቦችን ለምን 

እንደሚያጥላላ ግልፅ ነው— እንዲያውም እኔ እስከማውቀው ድረስ ከተፈጠረበት ጊዜ አንስቶ 

የሀገራችን ልማት ደንቃራ እንጂ ደጋፊ ሆኖ አላየሁትም። ለዚህም አስረጆችን ማቅረብ 

እችላለሁ። 

አዎ! በየጊዜው የማደናገር ስልቶችን የሚከተሉት እነ መድረክ፤ በዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን  ዕቅዱ እንዲሁም በታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ የማደናገሪያ ሃሳብ 

ይዘው ብቅ ማለታቸውን እናስታውሳለን፡፡ እርግጥም መድረክን እንመራዋለን የሚሉ 

አንዳንድ አመራሮች ከእንቅልፋቸው በባነኑ ቁጥር ድንገት እየተነሱ ‘ዕቅዱ የማይሳካ ነው፤ 

ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል በመንግስት የተያዘ ትልም ነው’ በሚል ህዝቡን ከልማት ርብርቡ 

ሊያዘናጉት ያልሞከሩበት ጊዜ አልነበረም፡፡ ዳሩ ግን አንዳችም ውጤት አላገኙም። እናም 

ህዝቡ “ዕቅዱ የነገ ማንነቴን አሻግሬ የምመለከትበት እንዲሁም ከተመፅዋችነት 

የምላቀቅበት ስለሆነ ወግዱ እናንተ አደናቃፊዎች” የሚል ምላሽ በመስጠቱ፤ ፀረ - ልማት 

የሆኑት ወገኖች ዕጢያቸው ዱብ ብሏል፡፡ የህዳሴው ግድብ ግንባታን በተመለከተም ህዝቡ 

ይህን የህዳሴውን ፈር ቀዳጅ ተግባር ዕውን እንደሚያደርገው ስለተማመነ፤ የእነ መድረክን 

ፀረ- ልማት የከበሮ ድለቃ ሊሰማ አልፈለገም፡፡ እንዲያውም ለግንባታው በገንዘቡ፣ 

በጎልበቱና በዕውቀቱ ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ ባሻገር፤ የቦንድ ግዥውን በማጧጧፍ ልክ 
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ግብፅ ውስጥ እንዳሉት ጥቂት “የሙባረክ መንፈስ” አራማጆች ሁሉ፣ የሀገራችንን ፅንፈኛ 

ተቃዋሚዎችንም ወሽመጣቸውን ቆርጧቸዋል፡፡    

ሌላም ላክል። ለአቅመ-ተቃዋሚነት ያልደረሰው መድረክ በአንድ ወቅትም 

የሀገራችን ልማት በሪፖርት ጋጋታ የሚደናቀፍ ለሚመስለው ሂዮማን ራይትስ ዎች ለተሰኘ 

አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋም የሀገር ውስጥ የቀለም አብዮት ክንፍ ሆኖ በእማኝነት 

መቅረቡን አስታውሳለሁ። “የኢትዮጵያ መንግስት የዕርዳታ እህልን ለፖለቲካ ፍጆታ 

ይጠቀማል” የሚል አሉባልታን ተቀብሎ በበቀቀንነት በማስተጋባት። ግና ዕውነታው 

ሀገራችንን ውስጥ ባሉትና ሃቁን በመስክ ጉዞ ምልክታ ጭምር ባረጋገጡት ከ26 የሚበልጡ 

የልማት አጋር ሀገራት ቡድን (DAG) አማካኝነት ድርጊቱ እንዳልተፈፀመ ሲረጋገጥ፤ 

የአሉባልታው “የገደል ማሚቶ” የነበረው መድረክ በኢትዮጵያ ህዝቦች ፊት የሃፍረት ሸማን 

ለቧል፤ ማቅቸ ለብሶ ማቅ ለብሷል፤ ኩምሽሽ ብሏል፤ ተኮራምቷም።…ሌላ ሌላም።…    

ያም ሆነ ይህ ግን በእኔ እምነት መድረክ “ኢህአዴግ ‘አንድ ለአምስት’ እያደራጀ 

ህብረተሰቡን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር እየሞከረ ነው” በማለት በመግለጫነት ያቀረበው 

መሰረተ-ቢስ ሃሳብ የፍራቻው መነሻዎች ሁለት ጉዳዮች ናቸው። አንድም በደፈና ተቃውሞ 

የሚመራው ስብስብ ‘ህብረተሰብን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር’ ስለሚለው አባባሉ የግንዛቤ 

እጥረት ያለበት መሆኑ፣ ሁለትም ‘አንድ ለአምስት’ የተሰኘው አደረጃጀት መድረክ 

በአቋራጭ ስልጣን ለማግኘት ሌትም ቀንም ለሚመኘው የቀለም አብዮት ምቹ ባለመሆኑ 

ነው። 

እርግጥ በየትኛውም ነባራዊ ዓለም ውስጥ ያለን ማህበረሰብ ተቆጣጥሮ አንድ ዓይነት 

አስተሳሰብ ማስያዝ አይቻልም። ልዮነት ዓለም የሚመራበት ኑባሬ ነው። ልዮነት 

ተፈጥሮአዊ ውበት ነው። በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ሊመጣ የሚችለው የጋራ አስተሳሰብ 

ነው—ልክ እንደ ብሔራዊ መግባባት ዓይነት ማለቴ ነው። ዜጎች በሁሉም ሳይሆን 

በአብዛኛው ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ ግንዛቤ ሊይዙ ይችላሉ። ለዚህም በሀገራችን ውስጥ 

የተፈጠሩትን እንደ ህዳሴው ግድብ ዓይነት ታላላቅ ፕሮጀክቶችን በምሳሌነት ማንሳት 

ይቻላል። ለነገሩ እነ ዶክተር ተብዬዎቹም ይህ ጉዳይ ይጠፋቸዋል ብዬ አልገምትም። ግና 

ዓላማቸው ያገኙትን ነገር ሁሉ በመለፈፍ ተራ የፖለቲካ ትርፍ የሚያገኙ ስለሚመስላቸው 

እንዲህ ዓይነቱን ዕውነታ ሊያነሱት አይፈልጉም—ዓላማቸው “የትም ፍጪው ስልጣኑን ብቻ 

አምጪው” ነውና። ዳሩ ግን እንዲህ ዓይነቱ የእውር ድንብሩ አካሄድ የትም 



5 
 

የሚያደርሳቸው አይመስለኝም— ለ2007ቱ ምርጫም በህዝቡ ውስጥ በጥላቻ ፖለቲካ 

አራማጅነታቸው ትዝብትን ከመፍጠር በስተቀር።  

 እርግጥ ከመድረክ ድርጅታዊ ባህሪ ስንነሳ የ‘አንድ ለአምስት’ አደረጃጀትን መፍራቱ 

አይፈረድበትም። ለምን ቢሉ እንዲህ ዓይነቱ የህዝብ ልማታዊ አደረጃጀት በየደረጃው 

ተጠቃሚነትን ስለሚፈጥር፣ ለቀለም አብዮት ዓላሚዎች ምንም ዓይነት ክፍተት 

ስለማይፈጥር ነው። ምንም እንኳን ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት አደረጃጀቱ 

ከልማት ጋር የተሳሰረ ቢሆንም፤ የእነ መድረክን የቀለም አብዮትን ፍላጎት በማጨናገፍም 

ረገድ የራሱ ድርሻ ይኖረዋል። እንደሚታወቀው የቀለም አብዮት በአንድ ሀገር ውስጥ 

በምርጫ ዋዜማና አመቺ ሲሆንም “የቀለም አብዮተኞቹ” (እኔን አብዮተኛ ያድርገኝ አሉ 

እማማ እታገኝ!) ባለሙት ሰዓት በአንድ ወቅት ሊከናወን ይችላል። ታዲያ ለዚህ ተግባር 

ክዋኔ በዚያች ሀገር ውስጥ ህዝቡን (በተለይም ወጣቱን ክፍል) በማደናገር ሊያነሳሳ የሚችል 

ጠንካራ ተላላኪ ተቃዋሚ ፓርቲ ሊኖር ይገባል—ዓለም አቀፉ “የቀለም አብዮት ጠበብቶች” 

እንደሚሉት። 

 ታዲያ ይህን ዕውነታ ወደ እኛ ሀገር ስንመለሰው የ‘አንድ ለአምስት’ ልማታዊ 

አደረጃጀት ህዝቡ በየደረጃው ልማታዊ ተጠቃሚነቱን እንዲያረጋግጥ እያደረገው ነው። 

ተጠቃሚ በመሆን ላይ የሚገኝ ህዝብ ደግሞ፣ መድረክ ውስጥ እንደ ተሰገሰጉት “ፖለቲከኛ 

ያልሆኑ ፖለቲከኞች” የቀለም አብዮት ናፋቂዎችን አሉባልታና ውዥንብር የሚሰማበት 

ጆሮ የለውም። በእኔ እምነት የዚህ ዕውነታ ምክንያቶች ሁለት ይመስሉኛል። ቀዳሚው 

መላው ህዝብ በልማታዊ መንግስቱ ትክክለኛ ልማታዊ ፖለሲዎችና ስትራቴጂዎች 

አማካኝነት እየተመራ የተጠቃሚነት ደረጃውን እያሳደገ ሳለ፣ ‘የጎዳና ላይ ነውጥ እናድርግ’ 

ብሎ የሚያሟርትን የተቃውሞ ጎራ ሃሳብ የሚቀበልበት ምንም ምክንያት ስለሌለው ነው። 

ሁለተኛው ደግሞ የህዝቡ ንቃተ-ህሊናዊ አስተሳሰብ ከተቃዋሚ ተብዬዎቹ የትየለሌ የላቀ 

መሆኑ ነው። 

 እርግጥም ህዝቡ ከመድረክ የተሻለ ሁሉን አቀፍ ግንዛቤና ንቃተ-ህሊና ያለው 

መሆኑን በተለያዩ ወቅቶች አስመስክሯል። በተለይም ወጣቱ መድረክ ባገኘው አጋጣሚ 

ሁሉ ሲዘልፈው ጭምር ራሱን በልማታዊ ስራ ባተሌ በማድረግ ሰምቶ እንዳልሰማ ሆኖ 

አልፎታል። አዎ! በመተካካት መርህ የማያምነውና በአሁኑ ወቅት ከፖለቲካ ፓርቲነት ወደ 

“አዛውንቶች ክበብነት” ተሸጋገሯል የሚባለው መድረክ፤ በአንድ ወቅት ጥርጣሬ የወለደው 
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ሊቀመንበራዊ የወረፈኝነትን ቦታውን ይዘው በነበሩት የኦፌዴኑ ዶክተር ሞጋ ፉሪሳ 

አንደበት ውስጥ አድሮ፣ ወጣቱን “በብልጭልጭ ነገር ይታለላል” በማለት በስብሰባው ላይ 

በንቀት እንደዘለፈው አስታውሳለሁ። ዳሩ ግን የሀገራችን ወጣት በልማት ስራ የተጠመደ፣ 

አመዛዛኝ፣ ነገሮችን በእርጋታ የሚቃኝ፣ ጉዳትና ጥቅሙን የሚለይ እንዲሁም የጠራ ብሩህ 

አዕምሮ ባለቤት እንጂ፤ መድረክ እንዳለው በብልጭልጭ ነገር የሚታለል አይደለም፡፡ 

ወጣቱ ዛሬ በተፈጠረለት ምቹ ሁኔታ በተለያዩ አነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ታቅፎ 

በልማት ስራ ላይ ተጠምዷል፡፡ ከድህነት ጋር አንገት ለአንገት ተናንቆ የነገ ማንነቱን 

ብሩህ ለማድረግም ከጊዜ ጋር ሩጫ ላይ ነው፡፡  

የሀገራችን ወጣት በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ተኮትኩቶ የበቀለና የዴሞክራሲን 

ምንነት ጠንቅቆ የሚያውቅ አመዛዛኝ እንዲሁም ነገሮችን በጥሞና እና በሰከነ አዕምሮ 

የሚመለከት ከመሆን ባለፈ፤ የሥርዓቱ የነገ ተረካቢ በመሆኑም የሚበጀውንና 

የሚጠቅመውን መለየት የሚችል ኃይል ነው፡፡ ስለሆነም ደጋፊ ወይም አባል መሆን ከፈለገ 

ምን ዓይነት የፓለቲካ  ሂደት ውስጥ መግባት እንዳለበት ነጋሪ የሚሻ አይደለም፡፡ ወጣቱ 

ክፍል በዕድሜ ለጋ ቢሆንም፤ የሊበራሊዝም አቀንቃኝ መስሎ ለመታየት ከሚጥረውና 

የሚያብለጨልጭ ነገር ሁሉ ወርቅ እየመሰለው በፈረንጆች የሚዘወር ዴሞክራሲ  

ከሚያማልለው “ተቃዋሚ ነኝ” ባዩ መድረክ፤ ስለ ዴሞክራሲያዊ አሰራሮችና እምነቶች 

የተሻለ ግንዛቤ ያለው መሆኑን በተግባር ያሳየ ኃይል ነው፡፡ እናም በአስተዋይነቱ ‘ነገ 

በአቋራጭ ስልጣን ብይዝ እመራሃለው’ ከሚለው መድረክ እጅግ የተሻለ በመሆኑ፣ መቼም 

ቢሆን የእርሱን አሉባልታ ሊሰማው አይችልም። ይህ ሁኔታም ለቀለም አብዮት ተላላኪው 

መድረክ ራስ ምታት ቢሆንበት አይፈረድበትም—የመድረክ ማንነት በአጠቃላይ ህዝቡ፣ 

በተለይም በወጣቱ ዘንድ የአደባባይ ምስጢር ነውና። ውስጡ ያለው ቡድናዊ መፍረክረኩ 

እንደተጠበቀ ጭምር ማለቴ ነው። 

 እስቲ አሁን ደግሞ በብሶት አራጋቢ ፖለቲከኝነት የሚመራው መድረክ ስላቀረበው 

ሌላኛው ዲስኩር ልውሰዳችሁ—“ሰላማዊ ሰልፍ እንዳንወጣ ታፍነናል” ስለሚለው። እርግጥ 

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ ከቀልድነት የሚያልፍ እንዳልሆነ እንደሚገነዘብ ተስፋ 

አደርጋለሁ። ምክንያቱም ሌላው ሁሉ ቀርቶ ‘ሰማያዊ’ የተሰኘውና በአንድ በኩል “ሰማያዊ” 

በሚለው ስያሜው እየተመራ ምድራዊ ፖለቲከኝነቱን በመተው አክራሪ ሃይማኖተኞችን 

የሚደግፈው፣ በሌላ በኩልም “ሰማያዊ” ቀለሙን በመጠቀም የቀለም አብዮተኞች ባለሟል 
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ለመሆን የሚሻው ፓርቲ ስንት ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ እንደወጣ መመልከቱ አሉባልታውን 

ፉርሽ ስለሚያደርገው ነው። መድረክን የምመራው አንድነት ፓርቲም እንዲሁ። እናም 

እዚህ ሀገር ውስጥ አንድ ፓርቲ ያለው መብት ሌላውም የሚኖረው መሆኑ እየታወቀ እነ 

“ኮሜድያኑ ፖለቲከኛ” ዶክተር መረራ ለቀልድ ብለው ያቀረቡት ካልሆነ በስተቀር፤ ሃቁ 

ቢጨመቅ አንድ የሻይ ማንኪያ ውሃ እንኳን የሚወጣው አይደለም። 

 ዳሩ ግን የመድረክ “ሰላማዊ ሰልፍ እንዳላደርግ ታፈንኩ” ብሶት ሽፋን ወዲህ ነው—

“የአብዬን ወደ እምዬ” እንዲሉ አበው ዓይነት። ይኸውም መድረክ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቶ 

ሲያበቃ፣ በየአደባባዩ የሚወጣለት ህዝብ ግን ከአምስትና ከአሰር የማይበልጥ ሆኖ ሲያገኘው 

ያለው አማራጭ “ታፈንኩ” ማለት ብቻ መሆኑ ነው። እርግጥ ውሸት አራጋቢው መድረክ 

በተለያዮ የሀገራችን ከተሞች ሰላማዊ ሰልፎችን አድርጓል። ይሁንና አሰላለፉ እንኳንስ 

ለሀገር አስተዳዳሪነት ቀርቶ “ለአባወራነት” የማይመጥነ መሆኑን ባለፉት ተግባሮቹ ጠንቅቆ 

የሚያውቀው የሀገራችን ህዝብ እርሱ በጠራው ሰልፍ ላይ ሊገኝ አልፈለገም።  

እርግጥም መድረክ ውስጥ የተሰገሰጉ አምሳያ መሳይ፣ ነገር ግን በመንፈስም ሆነ 

በስጋ የተለያዩ ፓርቲዎች በለስ ከቀናቸው ህገ- መንግስታዊ ሥርዓቱን ከመናድ ወደ ኋላ 

የማይሉ፣ ስልጣንን በህዝባቸው የምርጫ ካርድ ይልቅ በውጭ ኃይሎች አማካኝነት 

ለማግኘት የሚቋምጡ፣ በተለያዩ ጊዜያት አመፅ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከሰት ተግተው 

የሚፀልዩ፣ የሀገራችንን የልማት ትልሞች እንደ ጠላት ኃይል ለማደናቀፍ የተሰለፉ 

እንዲሁም ቢሰምርላቸው ከሀገሪቱ ደመኛ ጠላቶች ጋር አብረው መስራት የሚፈልጉና 

ለሀገሪቱ ጠላቶች ምስክር የሚሆኑ “ጉዶች” መሆናቸውን አውቆ እነርሱ በጠሩት ሰልፍ ላይ 

አለመገኘቱ ሚዛናዊነቱን የሚያሳይ በመሆኑ እኔ በበኩሌ ኮርቼበታለሁ፡፡ እነሆ ለክብሩ 

ስልም ከወንበሬ ተነስቼም እጅ ነስቻለሁ።…በአንፃሩም የመድረክ ዕጣ ፈንታ ሰላማዊ ሰልፍ 

በጠራባቸው ከተማዎች ሁሉ ከራሱ ጋር ተሰብስቦ፣ የራሱን ቃርሚያ ወሬዎች ለራሱ 

አነብንቦ በባዶ ሜዳ ላይ መመለስ መሆኑ ምን ያህል ከህዝብ ልብ የራቀ መሆኑን 

የሚያመላክት ነው። እናም እኔ እስከሚገባኝ ድረስ በራሱ ማንነታዊ ባህሪ የህዝብ ድጋፍ 

ሳይኖረው ሲቀር “ሰላማዊ ሰልፍ እንዳላደርግ ታፈንኩ” ማለት ስብስቡን ለሌላ ሃፍረት 

የሚዳርገው እንጂ አንዳችም ፖለቲካዊ ትርፍ የሚያስገኝለት አይመስለኝም። 

መድረክ በመግለጫው ላይ ያነሳው ሌላኛው አሉባልታ “ኢህአዴግ ዜጎችን 

እያስገደደ አባል ያደረጋል” የሚል ነው። ምንም እንኳን ይህ አባባል ሰርክ ምርጫ በቀረበ 
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ቁጥር ስብስቡ የሚዘፍነው ‘ነጠላ ዜማ’ ቢሆንም፤ አባባሉ ግን በማስረጃ የተደገፈ መሆን 

ይኖርበታል። አሊያ ግን የተለመደው አሉባልታ ከመሆን አይዘልም። መድረክ የትኛው 

ዜጋ መቼ፣ የትና እንዴት በኢህአዴግ ተገድዶ አባል እንዲሆን እንደተደረገ የተሟላ 

ማስረጃ ማቅረብ አለበት። ከዚህ ውጭ በደፈናው ከመሬት ተነስቶ “ኢህአዴግ ምንትስ 

ያደርጋል” እያሉ መለፈፍ ህገ-መንግስቱ ለዜጎች የሰጠውን ዴሞክራሲያዊ መብት ሆን ብሎ 

ለመሸርሸር የተወጠነ ሴራ ከመሆን የዘለለ ትርጉም የሚሰጠው አይደለም—ጠብ የሚል ነገር 

የሚያስገኝ ባይሆንም። 

ማንም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው ገዥው ፓርቲ በሽኩቻ በሚጠላለፉት 

መድረክ ውስጥ ያሉ ፀረ- ዴሞክራሲያዊ አጋሮች እንደሚያስወሩት ይህን መሰሉ አሉባልታ 

አሉባልታዊ ማንነትና ባህሪ ያለው ሳይሆን፤ የትናንት፣ የዛሬም ይሁን የነገ ፍላጎቱ በርካታ 

የህዝብ ልጆች መስዕዋት ሆነው ያስገኙት ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

እንዲጠናከርና ስር እንዲሰድ እንጂ፤ መድረክ ወደሚያልመው የደርግ ሥርዓት መመለስ 

አይደለም፡፡ ከዚህ ቁርጠኛ የማንነት መገለጫው በመነሳትም ዜጎችን ‘የዚህ ፓርቲ አባል 

ሁን፣ አትሁን’ የሚል እምነትም ይሁን ተፈጥሮአዊ ባህሪ የለውም፡፡ ለነገሩ የፀረ- 

ዴሞክራሲያዊነት “ፀበል፣ ፃዲቅን” የተቋደሰ ቡድን ፤ ከሚያምንበት ኢ- ዴሞክራሲያዊ 

አስተሳሰብ ውጪ ዴሞክራሲያዊነትን ለማየት የሚሳነው በመሆኑ መድረክ ይህን ማለቱ 

የሚገርም አይደለም፡፡ የመድረክ ነገረ ስራ ታታሪዎቹ ጃፓኖች “የምትለውን እንዳልሰማህ 

ማንነትህ ይጮህብኛል” እንዲሉት ዓይነት ነውና። አዎ! መድረክ በዚህ ፅሑፍ ውስጥ 

በጨረፍታ ያየነውን ሰሞነኛውን መግለጫ ጨምሮ በየጊዜው የሚዘፍነውን አሉባልታ 

እንዳንሰማው ማንነቱና ስራው በርቀትም ይሁን በቅርብ ይጮህብናል። ቸር እንሰንብት። 

 

 

 

 

   

   


