
የህግ የበላይነትን ማስፈን ለነገ የማይባል ጉዳይ ነው! 
                                            ፈለቀ ዘሪሁን 02/27/14 

አደይ አበባ የመስከረም መጥባትን ተከትሎ እንደሚበዛው ሁሉ፤ ተቃዋሚ ፖርቲዎችም 

የሀገራዊ ምርጫ መቃረብን ተከትሎ ጩኸታቸው ይበረክታል፡፡ ዓላማቸው የምርጫውን 

ድባብ ማሟሟቅ አይደለም። ጬኸቱ ውንጀላንና ማደናገሪያን ለማስፋፋት ሆን ተብሎ 

የተዘየደ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ትልም ነው፡፡ ከአንድ ዓመት በላይ በቀረው ምርጫ ከወዲሁ 

‹የኢህአዴግን መፍራት፣ ሀገር ቆርሶ መስጠት፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ለመጨፍለቅ 

ስላዘጋጀው ስልት…ወዘተርፈ. ቆርጦ ቀጥል አሉባልታዎች ከወዲሁ ተጧጡፈዋል፡፡  

በእርግጥ ከወሬው በስተጀርባ ያለውን ነባራዊ ሃቅ ፈፅሞ ማዳፈን ባይቻልም፣ በተቃውሞው 

ጎራ በኩል እውነትን ለመቅበር የሚደረገው አሉባልታዊ ጥረት ግን ከፍተኛ ጡዘት ላይ 

ደርሷል፡፡ ለማንኛውም “ጥቂቶችን ለብዙ ጊዜ ማታለል ይቻል ይሆናል፣ ህዝብን ግን 

ፈጽሞ ማታለል አይቻልም” እንዲል የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት አብርሃም ሊንከንን 

አባባል ለተቃውሞው ጎራ አሉባልታ ደላቂዎች በማስታወስ፤ ለዛሬው ፅሑፌ መነሻ ወደ 

ሆነኝና ተመሳሳይ ታውሞአዊ ድቤ በየሳምንቱ የሚመታበትን የፋክት መጽሔት ቅጽ 2፣ 

ቁጥር 33፣ የየካቲት 2006 ዓ.ም ዕትም ርዕሰ ጉዳይ ልሸጋገር ወደድኩ፡፡  

መጽሔቱ “ሰሞነኛ ፖለቲካ” በሚለው አምድ ስር “ተቃውሞው ትከሻ ላይ መንጠልጠል 

ለምን?” በሚል ባሰፈረው ጽሑፍ ላይ ዓይኔ አረፈ፡፡ ታዲያ የፀሐፊውን ማንነትን ለማወቅ 

ጊዜ አልፈጀብኝም፡፡ ሰሞኑን በፅንፈፅነቱ ሳቢያ ለጊዜው በቀይ ካርድ መድረክ ከተሰኘው 

የድንቡሽት ቤት ስብስብ የተሰናበተው አንድነት ፓርቲ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ አቶ 

ዳንኤል ተፈራ መሆናቸውን ተረዳሁ፡፡ ያም ሆኖ ግን ሰውዬው ማንነታቸውን ለመሸፈን 

የደረጉት ሙከራ የጽሑፉን መልዕክት ሳይጠቁመኝ አላለፈም፡፡ ነገር ግን ተንጠልጣዩንና 

አንጠልጣዩን ለማወቅ ስለፈለግኩ፤ ወደ በሬ ወለደ ድለቃ ጓዳው ሰተት ብዬ ዘለቅሁ። 

እናም የታዘብኩትን ላካፍላችሁ ወሰንኩ። እነሆ፡፡… 

የአቶ ዳንኤል ጽሑፍ የምርጫ ወሬ መስማት፣ የውስጥ ደባዎችና ሩጫዎች መበራከት 

መጀመራቸውን በመግቢያው ላይ ያትታል፡፡ “እኛም ዘንድ” /‹እኛ› ያሉት እነማንን 

እንደሆነ በግልፅ ባያመለክቱም/ በተለይ የምርጫ ወሬ ሲመጣ፤ እንዲሁ በተባለ፣ በአሉና 

በአስባሉ የተለያዩ ነገሮችን እናዳምጣለን” በሚል ሁኔታ ራሳቸውን “ከደሙ ንጹህ ነኝ” 



ለማለት ሲሞክሩ ይስተዋላሉ፡፡ ይህ ባልከፋ ዳሩ ግን ሰውዬው በዚህ አላበቁም። ራሳቸውን 

ጻድቅ አስመስለው ጣታቸውን የቀሰሩት በማን ላይ መሆኑ በግልፅ ባይታወቅም ወሬው 

የሚደራበት ዋነኛ ምክንያት የሀገራችን ፖለቲካ የሀገራዊ ምርጫ መቃረብን ተከትሎ 

ከመጋረጃው በስተጀርባ የሚጎነጎን፣ በድብቅ ተከክቶ፣ ተፈጭቶና ተቦክቶ የሚጋገር 

የጥቂቶች ብቻ እንደሆነም ሊነግሩን ሞክረዋል፡፡  

እዚህ ላይ ሰውዬው በደፈና የተቃውሞ ስልት ከመሄድ የድርጊቱን ፈጻሚ ወይም ጉዳዩ 

የሚመለከተውን አካል በግልፅ ማስቀመጥ ለምን እንደተሳናቸው ባይገባኝም፣ ሃሳባቸውን 

ግን የምጋራው ሊሆን ይችላል፡፡ ምክንያቱ ደግሞ እርሳቸውንና ፓርቲያቸውን ጨምሮ 

የሚያካሂዱት ጬኸት ይህንኑ የሚያረጋግጥ ስለሆነ ነው፡፡ እንደሚታወቀው የሀገራችን 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች የውሸት ትናጋቸው የሚላቀቀው ሀገራዊ ምርጫ ሲቃረብ አሊያም 

በምርጫ ውጤት ማግስት ነው፡፡ ገና በዋዜማው እንዳንንቀሳቀስ ታገድን፣ አባላቶቻችን 

ታሰሩ፣ ተገረፉ፣ ተገደሉ…ስጋቸው ተዘልዝሎ ቄራ ለሚገኝ አሞራ ተሰጠ…አጥንታቸው 

ተሰነጠቀ…ምንትስ ሆነ…ምናምን የሚሉ የአሉባልታ ጬኸቶች የሚበረክቱት “የትም 

ፍጪው ስልጣኑን ብቻ አምጪው” የሚል ርዕዩተ-ዓለምን የሚከተሉት እነ አቶ ዳንኤልና 

መሰሎቻቸው አማካኝነት ነው ፡፡  

ሰሞኑን እንኳን ልክ እንደ ምርጫ 97 እና 2002 የመረጣ ዋዜማዎች ሁሉ ለምርጫ 

2007ትም የአሉባልታ መደላድል ለመፍጠር ሲሉ አቶ ዳንኤልና ፓርቲያቸው ብሎም 

አምሳያዎቻቸው ‘ገዥው ፓርቲ የኢትዮጵያ መሬት ለሱዳን አሳልፎ ሰጥቷል’ የሚል 

መሰረተ- ቢስ ወሬ በመንዛት ህዝቡን የማደናገር ሙከራ ማካሄዳቸውን ቀደም ሲል 

ላነሳሁት ዕውነታ በአስረጅነት ማቅረብ ይቻላል። ይህም የሀገራችንን ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

እንዲሁም በስሜታዊ የዘገባ ስልታቸው የሚታወቁት መጽሔቶች የፖለቲካ ንግድ 

መጠቀሚያነትን የሚያመለክት ነው፡፡  

ታዲያ አቶ ዳንኤል “የአብዬን ወደ አምዬ” እንደሚባለው የራሳቸው ድርጅትና 

መስሎቻቸው ተግባር የገዥው ፓርቲ ድርጊት ለማስመሰል ያካሄዱት ሙከራ የተሳካለት 

አልሆነም፡፡ ምክንያቱም እርሳቸው ካሉት ሃሳብ ብንነሳ እንኳን ማንነታቸውን በመደበቅ 

ጋዜጦችንና መጽሔቶችን በመጠቀም እጅ የመጠምዘዙ አካሄድን የመረጡት የአንድነት 

ፓርቲ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ እንጂ ሌላው ወገን አይደለም፡፡ በእርግጥ ይህ አይነቱ ስልት 



የተለመደና የሞኝ ፖለቲከኛ ተራ ቁማር መሆኑ ቢታወቅም፤ ከፓርቲ የጸዳ መስለው 

ሃሳቸውን ለማስረጽ መሞከራቸው ግን አዋቂነት አይመስለኝም፡፡  

የአንድነት የድርጅት ጉዳይ ሃላፊው ጽሑፉን በሚያስናዱበት ወቅት በአደባባይ ቅስቀሳና 

ውድድር እምነት እንዳጣ የገለጹት ኢህአዴግ የቤት ለቤት ቅስቀሳን ሊጀምር እንደሆነ 

መስማታቸውን እንዲሁም ለቀበሌና ለወረዳ የስራ ሂደት አስፈጻሚዎች ለእያንዳንዳቸው 

ዝቅተኛው ከአንድ ሺህ ብር በላይ የሆነ ተጨማሪ እንዲደረግላቸው መወሰኑን ከተማኝ 

ምንጭ ማረጋገጣቸውን ገልፀዋል፡፡ በመሰረቱ ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት አቶ 

ሰውዬው የተባራራው ድርጅታቸው ጉዳይ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ያካሄዱት ጥረት 

እንጂ፤ እርሳቸው ኢህአዴግ በአደባባይ ቅስቀሳና ውድድር እምነት ያጣል የሚል እምነት 

የለኝም፡፡ ለዚህ ደግሞ ከድርጅቱ ባህሪ በመነሳት ያለፉት ዓመታት ተሞክሮዎችንና 

የተጎናጸፋቸውን ድሎች በመቃኘት ድምዳሜ ላይ መድረስ የሚቻል ይመስለኛል፡፡  

አዎ! ገዥው ፓርቲ ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው በአደባባይ ውሎ እንጂ ቢሮ ውስጥ ቁጭ 

ብሎ የውጭ ሃይሎች የቀለም አብዮት ጉዳይ አስፈፃሚ ሆኖ አይደለም። እናም ሃቁ አቶ 

ዳንኤል ከሚሉት የተለየ እንደሆነና የፓርቲያቸውን ስጋት እንደ የገዥው ፓርቲ ስጋት 

ማስመሰሉና መወንጀሉ ተገቢ ካለመሆኑም ባሻገር ሊስተካከል የሚገባው ይመስለኛል፡፡ 

እርግጥ አሉባልታን እንደ አንድ የመታገያ ስልት ለሚቀጥሩት እንደ አቶ ዳንኤል ዓይነት 

የፖለቲካ “ሀሁ” ቆጣሪዎች እንዲህ ዓይነቱ አካሄድ ዘለግ ተደርጎ ሲታይ የተጠያቂነት 

አንድምታ እንዳለውም መገንዘብ ያለባቸው ይመስለኛል። ባልተጨበጠ የፈጠራ ወሬ 

መጓዝ ይበልጥ ኢ-ተዓማኒ መሆንንም እንደሚያስከትል እንዲሁ። 

የአንድነቱ ባለስልጣን “ኢህአዴግ የሚታመን ድርጅት አይደለም” የሚል 

አስተያየታቸውንም አስፍረዋል፡፡ እዚህ ላይ ግን ልብ ሊሉት የሚገባ ትልቅ ቁም ነገር ያለ 

ግን ይመስለኛል፡፡ ይኸውም ‘ኢህአዴግን የማያምነው ማነው?’ የሚለው ተጠየቅ ነው። 

አስተያየቱ የእርሳቸውና የመሰል ፓርቲዎች ከሆነ ነገርዬው ‘ዶሮ ብታልም ጥሬዋን’ 

እንዲሉት ዓይነት ስለሆነ ሰውዬው እውነት ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ከዚህ ውጪ ዕውነታው 

ግን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱን የሚመራው ኢህአዴግ እስካለ ድረስ፣ በምርጫ 

ወደ ስልጣን የመምጣቱ ጉዳይ በተቃዋሚ ፓርቲዎች የማይታሰበው በህዝቡ ስለማይታመኑ 

እንደሆነ ሰውዬው ይስቱታል ብዬ አላስብም፡፡ ምክንያቱም የእነ አቶ ዳንኤልን አንድነት 

ህዝቡ የሚያውቀው አመራሩ ለስልጣን ካለው ጥም የተነሳ ‘ምንትስ ይከበር’ እያለ እርስ 



በእርሱ በየጎዳናው የሚነታለክ፣ በየሚዲያው ያለአንዳች ሃፍረት የሚዘላለፍ መሆኑን ነው። 

ራሱን በተገቢው መንገድ ማስተዳደር ያልቻለው ይህ የጎዳና ቦክሰኛና የሚዲያ አርበኛ 

ቡድን ሀገርን ይመራል ብሎም አያስብም—ህዝቡ። ዳሩ ግን የአቶ ዳንኤል አባባል 

ኢህአዴግ የማይታመነው በህዝቡ ዘንድ እንደሆነ ለማስመሰል ሞክረው ከሆነ ሃቁ ቀደም 

ሲል እንደገለፅኩት የተገላቢጦሽ ስለሆነ አንድ ጥያቄን ማንሳት የግድ ይለኛል፡፡ እርሱም 

‘ለመሆኑ ህዝብ ድምጹን እየሰጠ የመጣው ለሚያምነው ወይስ ለማያምነው ፓርቲ?’ የሚል 

ነው። 

መቼም ህዝብ የሚመርጠው እምነቱን ላሳደረበት ፓርቲ ወይም ድርጅት መሆኑ ግልፅ 

ነው፡፡ ሰውዬውም የተለመደውን የተዋቅሞ ጎራን ‘እንዲህ ሆንን’ የሚል ዘፈናቸውን 

ሊያስደምጡን ካልፈለጉ ይህን ሃቅ የሚክዱት አይመስለኝም። እናም ከዚህ በመነሳት 

በምርጫ አሽንፎ ሀገሪቷን ለረጅም ጊዜ ሲያስተዳድር የቆየውና በማስተዳደር ላይ 

የሚገኘው ኢህአዴግ መሆኑ እውነት ነው፡፡ ሀገሪቱን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 

ወደመሰከረላት የዕድገት ማማ ላይ በማውጣት ህዝቦቿን በየደረጃው ተጠቃሚ ያደረገውም 

እርሱ ነው። እናም ኢህአዴግ የሚታመን ድርጅት ካልሆነ የህዝቡን ተቀባይነት ሊጎናፀፍ 

እንደማይችል እኚሁ ሃሳበ ስስ ፖለቲከኛ ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል፡፡ በመሆኑም 

በመግቢያዬ ላይ ለመጠቆም የሞከርኩትን “ጥቂቶችን ለብዙ ጊዜ ማታለል ይቻል ይሆናል፣ 

ህዝብን ግን ማታለል አይቻልም” የሚለውን የአብርሃም ሊንከንን አባባል እዚህ ላይም 

ለጀማሪው ፖለቲከኛ ብደግምላቸው ማለፊያ ሳይሆን አይቀርም።  

በመሆኑም አቶ ዳንኤል (ስማቸውን የምደጋግመው የፓርቲያቸውን ዓላማ እያራመዱ 

ያሉትን ፖለቲከኛ ግለሰብ ’ፀሐፊ‘ ማለት ስለከበደኝ መሆኑን ልብ ይሏል!) “ተቃውሞው 

ትከሻ ላይ መንጠልጠል ለምን?” በማለት ለጠየቁት ጥያቄ ምላሽ መስጠታቸውን ልብ 

ብለውት ከሆነ እሰየው ካልሆነ ግን መለስ ብለው ቢገነዘቡት ጥሩ ይመስለኛል፡፡ 

ምክንያቱም እርሳቸውና ተባራሪው ድርጅታቸው በገዥው ፓርቲ ላይ ከመንጠላጠል 

በስተቀር አንዳችንም አጀንዳ ኖሯቸው ስለማያውቅ ነው። እናም ጥያቄያቸውን ለራሳቸው 

ገልብጠው በማቅረብ ይኖርባቸዋል ባይ ነኝ— “በኢህአዴግ ትከሻ ላይ መንጠላጠል-ለምን?” 

በማለት። ያም ሆነ ይህ ግን ሰውዬው ህዝብን ለመሳደብ ካልፈለጉ በስተቀር፣ የሚበጀውንና 

የሚፈልገውን ፓርቲ እየመረጠ የማይበጀውን ደግሞ በድምጹ እየቀጣ ዛሬ ላይ የደረሰ 

እንጂ፣ የቦክሰኛው ፓርቲ ባለስልጣን እንደሚሉት ህዝቡ በ“ላም አለኝ በሰማይ…” ሃያ 



ሁለት ዓመታትን የተሻገረ አለመሆኑን ማወቅ ይኖርባቸዋል። እንዲህ ብሎ ህዝብን 

መናገርም አጸያፊ ነው፡፡ የፀያፎች ሁሉ ፀያፍ። እርግጥም ሰውዬው ቢያውቁት ኖሮ 

ኢህአዴግን በጭፍን ጥላቻ ለመኮነንና ለመወንጀል ሲሉ የኢትዮጵያ ሀዝብ ሃያ ሁለት 

ዓመታት ሙሉ የሚያማልል ቃል ተስፋ እተየመገበ እንደኖረ አስመስለው ለማቅረብ 

ያደረጉት ሙከራ ህዝብን የመናቅና “የእኔ አውቅልሃለሁ” አስተሳሰባቸው ውጤት በመሆኑ፤ 

የናፈቁትን ስልጣን እስከ ወዲያኛው የማሳጣት ባለ መብት የሆነውን ህዝብ እየዘለፉ 

መሆናቸውን ቢያውቁት በጄ ነበር፡፡ ግና እነ አንድነት ለባዕዳን እንጂ ለገዛ ህዝባቸው 

ቅንጣት ያህል ከበሬታ የሌላቸው በመሆኑ ይህን ባያደርጉ አይፈረድባቸውም። አንድ ሰው 

ወይም ቡድን ያለአፈጣጠሩ ምንም ሊያደርግ አይችልምና። 

የአቶ ዳንኤል የፖለቲካ “አላዋቂ ሳሚነት” በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይደለም፡፡ እንደ ፌንጣ 

ከአንዱ ሃሳብ ወደ ሌላው ይዘልላሉ። ልክ እንደ ድርጅታቸው ፖለሲ የነጠረ ሃሳብም 

የላቸውም። በፅሑፋቸው ላይ ግለሰብንና ድርጅትን እንኳን መለየት ተስኗቸዋል፡፡ ሰውዬው 

“አወቅሽ፣ አወቅሽ ሲሏት መፅሐፉን አጠበች” እንደተባለችው የቄሱ ሚስት ዓይነት ሆነው፤ 

የኢህአዴግን ፖለቲካ ማራመድና ግለሰብን /ለዚያውም ሙሉ ዕድሜውን ለህዝብ ለሰጠ፣ 

ድህነትን ታሪክ ለማድረግ የጣረ መሪን/ አቆራኝተው ለማያያዝ ሞክረዋል፡፡  

በእርግጥ አቶ መለስ የኢህአዴግ መሪ ብቻ አይደሉም— የሀገሪቱ መሪ ጭምርም እንጂ፡፡ 

በእኔ እምነት ለአቶ መለስ በህዝብ ዘንድ መወደድ ምክንያቱ ህዝባዊነታቸው፣ አርቆ 

አሳቢነታቸው፣ ራዕያቸው፣ ስብዕናቸውና ተግባራዊ ውጤታቸው እንጂ ኢህአዴግ 

በመሆናቸው ብቻ አይመስለኝም፡፡ ለምን ቢሉ በህልፈታቸው ወቅት የኢህአዴግ ደጋፊ 

ያልሆነ ሁሉ እንባውን ሲረጭ በዓይኔ በመመልከቴ ነው፡፡ እናም አቶ ዳንኤል የመሪውን 

ፎቶ በመስቀሉ ሊያብጠለጥሉት የሞከሩት የፖሊስና የመከላከያ ሃይል የማንን ፎቶ 

መስቀል እንደነበረበት እግረ መንገዳቸውን ቢነግሩት ጥሩ ነበር፡፡ እውን የአንድነቱ 

ባለስልጣን ተቋማቱ እንዲሰቅሉ የሚፈልጉት ፎቶ ተደባዳቢዎቹንና የሚዲያ ተዛላፊዎቹን 

የፓርቲውን አመራር ይሆን እንዴ?...ከሆነስ ከነ ዱላቸውና ከነ ሚፎክሩበት የመገናኛ 

ብዙሃን ሎጎ /መግለጫ/ ይሆን የሚፈልጉት?...ቂ.ቂ.ቂ… 

ያም ሆነ ይህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የፈለገውን ሰው የመውደድ መብት እንዳለው ሁሉ 

የፀጥታ ሃይሎችም እንዲሁ ቢያስቡ ክፋቱ ምን እንደሆነ የአንድነቱ ሰው ብቻ ናቸው 

የሚያውቁት፡፡ ምናልባት የመከላከያና የፖሊስ ሃይሎች የኢህአዴግን አርማ ስቅለው ከሆነ 



ወይም የአንድነትን አርማ አቃጥለው ከሆነ መውቀስ ብቻ ሳይሆን፣ በህግም ሊጠየቁ 

ይገባል፡፡ ግና ተቋማት የተሰማሩበትን ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮ ጠንቅቀው የሚያውቁ 

በመሆናቸው ይህን ሲከውኑ አላየንም። በመሆኑም ግለሰቡ የአቶ መለስን ፎቶ ተቋማቱ 

በመስቀላቸው ‘ገለልተኞች አይደሉም’ ብለው ለመፈረጅ ያደረጉት የጥላቻ አባባል የዜጎችን 

እምነት ከመጋፉት ተለይቶ የሚታይ አይመስለኝም፡፡  

ለነገሩ የአንድነቱ ሰውዬ ያሻቸውን ቢሉም አቶ መለስ በመላው ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ 

አሉ፤ ወደፊትም እንደሚኖሩ ማወቅ ይኖርባቸዋል፡፡ እርግጥ የመሪውን ፎቶ መስቀል በኛ 

ሀገር ብቻ የሚታይና የተጀመረ አይደለም። እናም ሰውዬው ወደ ውጭ መሄድ 

ባይሆንላቸው እንኳን ፊልም በመመልከት የተለያዩ ሀገራት ተቋማት የሀገራቸውን ተወዳጅ 

መሪዎች ፎቶ እንደሚሰቅሉ ጠይቀው መረዳት የስልጡን ፖለቲከኛ ወጉ መሆኑን 

ለሰውዬው መንገር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አቶ ዳንኤል ስለ ኢህአዴግ መዋቅር እስከ 

ቤት ድረስ መዝለቁንም እንደ ሃጢያት ሊያውግዙት ሞክረዋል፡፡ በመሰረቱ ይህ ዓይነቱ 

አካሄድ የጠንካራ ፓርቲዎች እንጂ፣ የደካሞች ወይም በእርሳቸው ቋንቋ ‘የስጋት’ እንዳልሆነ 

ሊያውቁት ይገባል፡፡ ምክንያቱም የምርጫ ጊዜ መቃረብን ተከትሎ እንደ አደይ አበባ ብቅ 

በማለት ለአመጽና ለሁከት ከመሰናዳት ይልቅ፣ አስቀድሞ በህዝብ ውስጥ ጠንካራ መሰረት 

መጣል ምንም ዓይነት ችግር የሌለው በመሆኑ ነው፡፡  

እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ማንኛውም ፓርቲ ወይም ድርጅት ሲደራጅ የረጅምና የአጭር ጊዜ 

ስትራቴጂ ይኖረዋል፡፡ የአንድነቱ ሰው ግን ይህን የሚያውቁ አይመስሉም። ለዚህም 

ይመስላል “ኢህአዴግ አርባና ሃምሳ ዓመት መቆየት አለብኝ ብሎ የሚያምን ስብስብ ነው 

ማለት ይቻላል” የሚል አስተያየታቸውን ያሰፈሩት፡፡ ለመሆኑ ሰውዬው የድርጅት ጉዳይ 

ኃላፊ ሆነው የሚመሩት አንድነት ፓርቲ ስንት ዓመት ለመቆየት ፈልጎ ይሆን ፖለቲካው 

ውስጥ የገባው? የረጅም ጊዜ ራዕይ ከሌለው መቼም የጥቂት ግለሰቦች የስልጣን ለማርካት 

የተቋቋመ እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም፡፡ እናም ከፓርቲነት ይልቅ ጊዜያዊ ስብስብ (Mob) 

ነው ማለት ይቻላል፡፡ ለነገሩ ፓርቲውን ለሁለት ዓመት ሲመሩ የነበሩት ዶክተር ነጋሶ 

ጊዳዳ በስንብታቸው ወቅት “የህዝብን መብት ከሚቃረን ፓርቲ ጋር መስራት ያስቸግራል” 

ማለታቸው የፓርቲውን ማንነት የሚገልፅ ነው። በመሆኑም አንድነት በህዝቡ የተጠላ 

መሆኑን አውቆ ዘሎ ኢህአዴግ ላይ ለመንጠልጠል መሞከሩ የሚገርም አይሆንም። 



ታዲያ ትከሻ ላይ የሚንጠለጠለው ማን እንደሆነ “ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ” እንደሚባለው 

ዓይነት ይትብሃል ይመስለኛል፡፡ ለምን ቢባል በመጀመሪያ ደረጃ አቶ ዳንኤል 

ጽሑፋቸውን ካደረሱበት የፋክት መጽሔት ጀምሮ በየጊዜው ስማቸውን እየቀያየሩ 

የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚጋልቧቸው መጽሔቶች የተቋቋሙበት ዓላማ ምን እንደሆነ 

ስለሚታወቅ ነው፡፡ የፀሐፊዎቹም ሆነ የመጽሔቶቹና የጋዜጦቹ ትኩረት ኢህአዴግን 

ማጠልሸት በመሆኑ ነውና፡፡ ምናልባት ሰውዬውና አጋሮቻቸው ይህንን ተግባራቸውን 

ስለሚያውቁት ባለመናገራቸው እንጂ፣ የህትመት ውጤቶቹ ኢህአዴግ ትከሻ ላይ 

መንጠልጠልን ስራዬ ብለው ከተያያዙት በጣም ከራርመዋል፡፡ አቶ ዳንኤል የዚህ ስራ 

ዋነኛ ተዋናይ በመሆናቸው ይስቱታል ብዬ አልገምትም። 

ያም ሆነ ይህ ግን እዚህ ላይ መነሳት ያለበት አንድ አብይ ቁም ነገር ያለ ይመስለኛል፡፡ 

ይኸውም የመቃወም ትርጉም እንደወረደ መጥላት ቢሆንም፣ ተቃዋሚ ማለት ግን አማራጭ 

ሃሳብ አምጪ መሆኑን ነው፡፡ ይህ ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ አማራጮች እንዲኖሩ 

የሚያስችልና ለፈራጁ ህዝብ ምቹ ዕድልን ይፈጥራል፡፡ እንደ አለመታደል ሆኖ የእኛ ሀገር 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከተቀነጫጨቡ የሊብራሊዝም ጥራዝ ነጠቅ ፍልስፍና ውጪ ይህ ነው 

የሚባል አማራጭ ሲያቀርቡ አይስተዋልም—ከኢህአዴግ ትከሻ ላይ በኢህአዴግ ትከሻ ላይ 

ተንጠልጥሎ ብሶትን ከመራገብ በስተቀር። ምንም እነኳን በሀገራችን በምርጫ በትረ 

ስልጣንን መጨበጥ ከተጀመረ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ተቆጥረዋል፡፡ በእነዚህ 

ዓመታትም በርካታ ፓርቲዎች ተደራጅተዋል። ነገር ግን ፓርቲዎቹ ፕሮግራማቸውንም 

ሆነ ፖሊሲያቸውን ለማስተዋወቅ ከመጣር ይልቅ ጥላቻቸውን ሲያንጸባርቁ ነው 

የሚስተዋሉት ፡፡ የተቃዋሚ ፓርቲዎቹ መኖርና አለመኖራቸው የሚታወቀው በኢህአዴግ 

ትከሻ ላይ ሲንጠለጠሉ ብቻ ነው—ከጎሬያቸው ተጠራርተው በመውጣት በተለያዩ ሚዲያዎች 

ብቅ እያሉ።   

እዚህ ላይ ሳልጠቅሰው የማላልፈው ሌላው ነገር አቶ ዳንኤል በጽሑፋቸው ሚዲያዎችን 

ለመፈረጅ መሞከራቸው ነው— “ገባር፣ አጎብዳጅ”…ወዘተ. በማለት። ዳሩ ግን ሰውዬው 

የዘነጉት ወይም ደግሞ የማያምኑበት አንድ ነገር ያለ ይመስለኛል— ሃሳብን የመግለጽ 

መብት ለእርሳቸው ወይም ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ብቻ የተሰጠ አለመሆኑን፡፡ ምናልባት 

እኔ ያልኩትን ብቻ ተቀበሉ የሚል ሃሳብ ካላቸውም ተቀባይነቱ ከደርግ ጋር መቀበሩን 

ለእርሳቸው መንገር ያለብኝ አይመስለኝም፡፡ በመሆኑም የህዝብ ባላንጣ መሆኑ መሪው 



በነበሩት ዶክተር ነጋሶ የተነገረለት የእነ አቶ ዳንኤል ፓርቲን የደገፈ ብፁዕ፣ የኮነነ ደግሞ 

ሳጥናኤል የሚሆንበት ምልከታ ራስን ካለማወቅ የመጣ ይመስለኛል፡፡  

ሰውዬው በፅሑፋቸው ያነሱት ሌላኛው ጉዳይ “ከውስጥ ታዋቂ ምንጮች ለመስማት 

እንደቻልኩት በሚቀጥለው ዓመት ምርጫ ላይ ከአፈና መዋቅሩ በተጨማሪ ኢህአዴግ 

ተቃዋሚውን ጎራ ከህዝብ ለመነጠል አንዳንድ ስትራቴጂዎችን ይጠቀማል” የሚል ነው፡፡ 

እንግዲህ ልብ በሉ፤ አቶ ዳንኤል ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የተቃዋሚ ፓርቲዎች 

የተመለከተ መረጃ ያስራጩትን “ተላላኪዎች”፣ መረጃው ደግሞ ያልተጣራና ህዝብን 

ለማደናገር ያለመ በመሆኑ ተገቢ እንዳልሆነ ሊያስገነዝቡን ጥረት አድርገዋል፡፡ ግና 

እርሳቸው ከውስጥ አዋቂ ምንጮች አገኘሁት ያሉትና ኢህአዴግ በፀረ - ሠላም ሃይልነት 

ፈርጆ ከምርጫ ውጭ ሊያደርጋቸው ስልት መንደፉን ሲነግሩን ግን ትንሽ እንኳን 

አልዘገዩም፡፡  

ያልተጣራ መረጃን ማሰራጨት አደናጋሪነቱ ቀላል እንዳልሆነ የተናገሩት አቶ ዳንኤል 

እርሳቸው ግን ያልተጣራ መረጃን በማሰራጨት ሊያደናግሩን መሞከራቸውን ዘንግተውት 

ይሆን?... በርግጥ ከአቶ ዳንኤል “የኢህአዴግ ስልቶች” ጀርባ አንድ ቁም ነገር አለ፡፡ 

ይኸውም የልብን አድርሶ ጬኸት ለማበራከት መሞከሩ ህግን ጥሶ ለምን ተጠየቅን 

እንጉርጉሮ የማሰማት ስልት ቅድመ ዝግጅት መሆኑ ነው፡፡ ይቺ የማደናገሪያ ስልት ግን 

ቦታ እንደማኖራት ማወቁ ግድ የሚል ይመስለኛል፡፡ በአንዲት ሉዓላዊነት ሀገር ስልጣንን 

በሁከትና ብጥብጥ መጨበጥ ፈጽሞ የማይታሰብ መሆኑ ልብ ሊባል ይገባል፡፡ ምናልባት 

ከምርጫው በፊት “የኢህአዴግ ስልቶች” በሚል አደናጋሪ መረጃ አሰራጭቶ ህገ ወጥ 

መንገድን መከተል ታስቦም ከሆነ፣ ስህተት መሆኑንና ህጋዊውን መንገድን ብቻ መከተል 

አዋጪው መንገድ መሆኑን ማወቅ በጄ ነው፡፡ እናም መቼም ቢሆን ህገ ወጥነትን 

ለመቆጣጠር የህግ የበላይነትን ማስፈን የግድ ይላል፡፡ የህግ የበላይነት ባልተረጋገጠበት 

ሁኔታ ምርጫ አይኖርም፤ በህገ ወጥ መንገድ ስልጣንን ለመቆናጠጥ ያለመውም ሃሳቡን 

ማድረስ አይችልምና፡፡  

እንደሚታወቀው የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ኃላፊነት ደግሞ በትረ ስልጣኑን የጨበጠው 

የመንግስት ተግባርና ሃላፊነት ነው። በመሆኑም መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስፈን 

የሚያደርገውን ጥረት ከወዲሁ እንዲገታ ለማድረግ የሚለቀቁ መረጃዎች ቦታ ሊኖራቸው 

አይችልም፡፡ 



ከዚህ ጎን ለጎንም አቶ ዳንኤል ሊያውቁት የሚገባው ጉዳይ ፀረ - ሠላማዊ ትግል የሚያምን 

ተቃዋሚ ፓርቲ ያለ አይመስለኝም፡፡ ምናልባት ኢህአዴግ በፀረ - ሠላም ሃይልነት 

የሚጠራቸው ፓርታዎች እነማን እንደሆኑ ጠንቅቀው የሚያውቋቸው ይመስለኛል፡፡ ፀረ - 

ሠላም ሃይልን የሚያስተናግድ ሀገርና መንግስት እንደሌለንም እንዲሁ፡፡ በመሆኑም 

ሰውዬው እንዳሉት በርግጥም ኢህአዴግ ሰላም ወዳድ መሆኑን አውቃለሁ።  በሰላማዊ 

መንገድ እየታገሉ የሚገኙ አብዛኛዎቹ ተቃዋሚ ሃይሎችም ፀረ - ሠላም ሃይል ናቸው 

የሚል እምነትም የለኝም። ፀረ - ሠላም የሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሉም የሚል እምነትም 

እንዲሁ፡፡ ምክንያቱም የስልጣን ጥማቸውን ለማርካት ሲሉ ሁከትንና ብጥብጥን ብቸኛው 

አማራጭ ያደረጉ ሁለት እግር አለን ብለው በሰላማዊ ትግል ሽፋን ፀረ - ሠላም 

ድርጊቶችን የሚፈጽሙ ሃይሎችን ማስተዋል የተለመደ ስለሆነ ነው፡፡ በመሆኑም ሁሉም 

ባይባሉም አንዳንድ ዓላማቸውን ለማሳካት ይረዳናል በሚል የተሳሳተ ቀመር የህገ ወጥ 

መንገድን አቅደውና መንገዱ እንዳይዘጋባቸውም አስቀድመው የመደስኮር ስልትን 

ለመከተል የመረጡ ግለሰቦችና ፓርቲዎች ካሉ፤ አማራጩ የሰለጠነ አካሄድ ካለመሆኑም 

በላይ፣ በቀጥታ ከህግ የበላይነት ጋር መላተም ብሎም ፀረ-ዴሞክራሲያዊ እሳቤ መሆኑን 

መገንዘብ የሚያስፈልገ ይመሰለኛል፡፡ 

እንደሚታወቀው በሀገራችን አምባገነናዊው አገዛዝ ከተገረሰሰ በኋላ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ተገንብቷል፡፡ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን የሚያረጋግጠው የኢፌዴሪ ህገ -

መንግስት ከጸደቀ ወዲህም መላው የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን 

በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት አወቃቀር ተዘርግቶ፣ ቋንቋቸው፣ እምነታቸውና 

ሃይማኖታቸው ተከብሮና እኩል ተጠቃሚነታቸው ተረጋግጦ፣ በመፈቃቀድ ላይ 

የተመሰረተች አዲሲቷን ኢትዮጵያ መገንባት ችለዋል፡፡ ለዘመናት በጥቂት ግለሰቦች እጅ 

ተወስኖ የቆየው የስልጣን ባለቤትነትንም ተጎናጽፈው የፈለጉትንና ያመኑትን ብቻ 

ለስልጣን ማብቃት በመቻላቸው ከድህነትና ኋላቀርነት ለመላቀቅ ባደረጉት ጥረት 

አበረታች ውጤት በማስመዝገብ ላይ ይገኛሉ፡፡  

ይህም አቶ ዳንኤል የሚሉትና በተጨባጭ ያለው ሁኔታ ለየቅል መሆኑን ስለሚያሳይ፤ 

ከአባባላቸው በስተጀርባ ያለውን እውነታ ለማወቅ አዳጋች አይመስለኝም፡፡ ለዚህም 

“የኢትዮጵያ ህዝብ የዴሞክራሲ ፍላጎትና የገዥው ፓርቲ ቁርጠኝነት የሚጣጣም 

አይደለም” የሚለው አባባላቸው አስረጅ ነው፡፡ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ የዴሞክራሲ 



ፍላጎትን መወሰን የሚችለው ራሱ እንጂ ኢህአዴግ ሊሆን ስለማይችል ነው፡፡ ይሁንና በእኔ 

እምነት ኢህአዴግ በሀገሪቱ ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶች እንዲሰፍኑ ከፍተኛ ትግል 

አካሂዷል፡፡ ዛሬ ለምንገኝበት ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መስፈንም አያሌ የህዝብ ልጆችን 

መስዋዕት አድርጓል፡፡ ትግሉን በድል ለመወጣትም ህዝቡን ከጎኑ ማሰለፍ መቻሉ በዋነኛ 

ምክንያትነት የሚጠቀስ ነው። ከዚህ አኳያ ህዝብን ከጎኑ ያሰለፈውና የዴሞክራሲን መሰረት 

የጣለ ድርጅት፤ ከህዝቡ የዴሞክራሲ ፍላጎት ጋር አልተጣጣመም ማለት በተቃውሞኛ 

የቁም ትርጉሜ ምን ማለት እንደሆነ የሚያውቁት እርሳቸውና ድርጅታቸው ብቻ 

ይመስሉኛል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የእርሳቸው ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ቁጥር 

ከኢህአዴግ ጋር ለማነጻጸር ቢሞክሩ የህዝብን ትርጉም ሊያውቁት እንደሚችሉ 

እገምታለሁ። ተቃውሞው ትከሻ ላይ የተንጠለጠለው ማን እንደሆነም እንዲሁ፡፡ እናም አቶ 

ዳንኤል ማወቅ ያለባቸው ነገር ቢኖር የምርጫ 97ቱ ደባ መቼም ሊደገም የማይችል 

መሆኑን ነው፡፡ በልማት ስራ ላይ ተሰልፎ ህይወተን ለመለወጥ ደፋ ቀና እያለ የሚገኘው 

ህዝብ ከትናንቱ ዛሬ የተማረ አመዛዛኝና ፍትሐዊ ነውና። አበቃሁ። 

 

 


