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ፕሬሱ የተቃዋሚውን ጓንት ማጥሇቅ ሲጀምር  

ባያስፈራም ያሳፍራሌ፡፡   
     

ነሲቡ ታየ 08/20/09  

 

 አንዴ አመት በቀረው ምርጫ ዋዜማ ሊይ እንገኛሇን፡፡ ምርጫ በተቃረበ 

ቁጥር የፖሇቲካ ሃይልች የተሇያየ እንቅስቃሴ ማዴረጋቸው የተሇመዯ ነው፡፡ 

ይህን በመሰሇው የምርጫ ዋዜማ ሊይ ቁም ነገረኛ ፓርቲዎች የመወዯዯሪያ 

ማኒፌስቶ ያወጣለ፡፡ ቅሌብጭ ያለና የሚያማሌለ ቃሌኪዲኖችን ያሰማለ፡፡ 

ከመራጩ ጋር ይገናኛለ፡፡ ምንም የሚጨበጥ መርሃ ግብር የላሊቸው ዯግሞ 

አንዲንድች በቀሌዴ መሌክ እንዯሚለት ወንዝ በላሇበት ዴሌዴይ እንሰራሇን 

እስከማሇት ይዯርሳለ፡፡ በዘንዴሮው ምርጫ ይህን ሇማየት ያሇን ተስፋ ትንሽ 

ይሁን ትሌቅ ባሊውቅም ከተቃዋሚዎች አንዲንድቹ ያለበትን ሁኔታ በማጤን 

ወንዝ በላሇበት ዴሌዴይ እሰራሇሁ የሚሌ ተቃዋሚም እንዲናጣ መጨነቅ 

ጀምሬያሇሁ፡፡ የሇምክንያት አይዯሇም፡፡ አብዛኞቹ ተቃዋሚዎች እየተባለ፣ 

እየተበሊለ በተገኘችውም ዳሞክራሲ ሇመጠቀም ሃሊፊነት የማይሰማቸውና 

አንዲቸው ላሊቸውን የጏሪጥ የሚመሇከቱ መሆናቸው በይፋ መታየት ስሇጀመረ 

ነው፡፡ የአዱስ ነገር ጋዜጣ /ስምን ሰይጣን ያወጣዋሌ አለ! /አንዴ አምዯኛ 

ከኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን በኋሊ በሣምንቱ አንዴነት ፓርቲ ሆኗሌ በማሇት 

እስከመግሇጽ እንዯዯረሰው ሁለ ፓርቲዎቹ እየተባለ ነው፡፡ የፌዳራሌ ጉዲዮች 

ሚኒስቴር የኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን መሪዎችን  እንዲረጋጋው ሁለ 

አንዴነትንም ጣሌቃ ገብቶ ያረጋጋ አሇማሇቱ ተመስገን፡፡  

 

የተቃዋሚው ጏራ መባሊት ያሇ፣ የነበረና የሚኖር ይመስሇኛሌ፡፡ አባሊቱ 

በጥሊቻና በኋሊቀር አሊማ የተሰበሰቡ በመሆናቸው የተቃዋሚው ጏራ ዛሬና ነገ 

ብቻ ሳይሆን ከርሞም መባሊቱ አይቀርም፡፡ ይህ ካሌሆነ ከምሊሴ ፀጉር 
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ይነቀሌ፡፡ በዛሬው ፅሁፌ ተቃዋሚዎች ዋነኛ ሳይሆን የስሊች ትኩረት 

እንዱኖራቸው ያዯረግኩት እንዱያው ከንቀት ወይም ከላሊ አተያይ ሳይሆን 

ሰሞኑን አንዴነት ፓርቲ ያወጣውን መግሇጫ ነካክቼ በተቃዋሚው ጏራ ያለት 

ፓርቲዎች መስቀሌ ያማራቸውን ጓንት በማጥሇቅ ሊይ ወዲለት ሚዱያዎች 

ሇመረማመዴ ስሇፈሇግኩ ብቻ ነው፡፡ አንዴነት ፓርቲ የራሱ የስም ግዝፈት 

ተጭኖት ከሁሇት ሇዚያውም ከውስጥ በመነጨ መፈንዲት ሲተረከክ 

የተመሇከትነው ከተመሰረተ መንፈቅ ሳይሞሊው ነው፡፡ ታዱያ እርስ በርሱ 

በመናቆር ሊይ ያሇው አንዴነት ሰሞኑን ገዥው ፓርቲ ይህን አዯረገኝ፣ ያንንም 

ዯገመኝ የሚሌ መግሇጫ ማውጣቱን አነበብን፡፡ “ጉዴ ነሽ የአንኮበር ቅጠሌ፣ 

በየሄዴሽበት ነገር ማንጠሌጠሌ” አለ፡፡ /ተረቱ የአፄ ምኒሉክን አሌጋ ወራሾች 

ሇማስቆጣት እንዲሌሆነ ይመዝገብሌኝ/  ሇመሆኑ አንዴነት የት አሇና ነው 

ገዥው ፓርቲ አንዴነትን የሚያዋክበው፡፡ የአንዴነት የሌብ ወዲጅ /ሮሌ 

ሞዳሌ/ የሆኑት ጓዴ መንግስቱ ተስፋ በቆረጡበት በአንዴ ወቅት “ጓድች! 

አሁን እኛ አሇን ይባሊሌ? ምኑን አሇነው! በቁም ሞተናሌ’ኮ “እንዲለት 

አንዴነትም በቁሙ ሞቷሌ፡፡ ታዱያ ገዥው ፓርቲ እንዳት እንዳት አዴርጏ 

የላሇን ፓርቲ ሇማዲከም ይሰራሌ፡፡ ይህ የፈጠራ ዴርሰት ብቻ ነው፡፡ 

አንዴነት ፓርቲ በህይወት ካሇም ፕሮፌሰር መስፍን “ አሰራሩ አብዮታዊ 

ዳሞክራሲያዊ ሆኗሌ ” ስሊለ በርግጠኛነት በአንዴነት ሊይ የሚሰነዘር ጥቃት 

ከኒዮ ሉበራልቹ ካሌሆነ በአንዴ  “ጏራ”  ከተፈረጀው የአብዮታዊ ዳሞክራሲ 

ጏራ የሚመጣበት ሉሆን አይችሌም፡፡  ስሇዚህ ኢህአዳግን ሇቀቅ ፕሮፌሰር 

መስፍንን ጠበቅ ማዴረግ ይበጅ ይመስሇኛሌ፡፡ እንዯሰሞኑ ዜና ከሆነ 

ኢህአዳግ ሇፓርቲዎች የሚከፋፊሌ ብር እንጂ ፓርቲዎችን የሚከፋፍሌ 

ፖሇቲካ ይዞ መጣ ሲባሌ አሌሰማንም፡፡ እናም የሚከፋፍሊችሁን ውስጣዊ 

ምክንያት ፈትታችሁ እንኳን ሇአንዴነት ሇብዙነት የሚበቃውን ገንዘብ 

በስምምነት ሇመቀራመት መዘጋጀቱ ይበጃችኋሌ፡፡ እንዱያው ንስሃ ሌግባና 

አንዲንዳ እኔስ ብሆን አነስተኛ ጥቃቅን እያሇኩ እሴት ፈጠራ ሊይ ዯፋ ቀና 

ከምሌ አንዴነት፣ ህብረት፣ ቅንጅት እያሌኩ ከትንሽ ሱቅ የተሻለ ፓርቲዎችን 

መስርቼ በዘመንኛው ቋንቋ ከኪራይ ሰብሳቢነቱ ጠበሌ ጠዱቅ ብቀምስ ይሻሇኝ 

ነበር ይሆን የሚሌ ሃሳብ ይጎበኝኛሌ፡፡ ፖሇቲካውስ አሊስማማችሁም፣ 
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የምትወደት ገንዘብ ሉያስማማችሁ ይችሌ እንዯሁ ብል ነው ትንሽ ጥቆማ 

ቢጤ ማቅረቤ፡፡  

 

የፓርቲዎቹ ነገር በይፋ ባያበቃም ነገረ ስራው ግን ያሇቀሇትና ያበቃ 

ይመስሊሌ፡፡ ይህን ጋዜጦች ተገንዝበዋሌ፡፡ ስሇዚህም ፓርቲዎቹ ፎጣ 

ሇመወርወር አስበዋሌ በሚሌ ስላት ጋዜጦች የፓርቲዎቹን ጓንት እያጠሇቁ 

ይገኛለ፡፡ የጋዜጦች የሰሞኑ ትኩረት ገዥውን ፓርቲ በውርጅብኛቸው ቁም 

ስቅሌ ማብሊት ነው፡፡ ኢህአዳግ  ውሾቹ ይጮሃለ ግመለ ግን ጉዞውን ቀጥሎሌ 

በሚሇው የአረቦች ተረት እየተመራ ስራውን ይሰራሌ ወይስ ሇጋዜጠኛ 

ተቧቃሾች ምሊሽ ይሰጣሌ የሚሇው ጥያቄ ፈረንጆች የሚሉዮን ድሊር ጥያቄ ነው 

የሚለት አይነት ነው፡፡ አዱስ ነገሮች እንዯሚለት ኢህአዳግ እብዴ ከሆነ 

የግመሌ ጉዞውን ትቶ ምሊሽ ይሰጥ ይሆናሌ፡፡ አሉያም ተቃዋሚ ጋዜጦች 

በራሳቸው አንዯበት ወይም ብእር እንዲለት ኢህአዳግ እብዴ ሳይሆን የቤት 

ስራውን ሰርቶ ያጠናቀቀ ዴርጅት ከሆነ አጥር ሊይ ተቀምጦ የመሳቅ ፋንታ 

የሱ መሆኑ ነው፡፡  

 

በዚያው ሰሞን ሪፖርተር በፃፈው ርእስ አንቀፅ የኢህአዳግን አፍንጫ፣ ፀጉር፣ 

ጥርስ፣ ሆዴ፣ ቁርጭምጭሚትና ጣፊያ ሁለ በሽተኛ አዴርጏ በዴምር አንዴ 

ሃሙስ የቀረው አስመሰሇው፡፡ ይህን የሪፖርተር ርእሰ አንቀፅ ሂሌተን ሆቴሌ 

ሊይ አንዴ ጥግ ይዠ እያነበብኩ እያሇ በርስ በርስ መናቆር ብስክስኩ የወጣው 

ፓርቲ መሪ የሆኑና ማእረጋቸው ኢንጅነር ይሁን ድክተር ሇጊዜው የተዘነጋኝ 

ሰው ብቅ አለ፡፡ ሴት አትመራኝም ያለት ድክተር ሳይሆኑ ኢንጅነር በሊቸው 

ይመስለኛሌ፡፡ / የኢንጅነሩን ስም የቀየርኩት አንዴም በኮፒ ራይት 

እንዲሌጠየቅ አሇያም ግዛቸው፣ ሽጣቸው፣ ሇውጣቸው የሚለ ስሞች የዘመነ 

ግልባሊይዜሽን የንግዴ ቋንቋዎች እንጅ የፖሇቲከኛ መጠሪያ ሲሆኑ 

ስሇሚያስፈራኝ ብቻ ነው፡፡/ የጁቸ አብዮት መሪ ሇመሆን እየተዘጋጁ ያለት 

እኝህ ታሊቅ ሰው በአጠገቤ በማሇፍ ሊይ ስሇነበሩ ዴምፄን ከፍ አዴርጌ 

ከሪፖርተር ርእሰ አንቀፅ ቆንጥሬ “ኢህአዳግ ታሟሌ ብዬ” አነበብኩና 

አሰማኋቸው፡፡ መጀመሪያ የቀሌዳን መስሎቸው ግራ የመጋባት ፊት 
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ባይታይባቸውም ብዙ ሳይቆዩ ተረጋግተው  “ እስኪ ዴገመው ሲለኝ” ከሌባቸው 

መሆኑ ገባኝና ከፈሇጉ ጋዜጣውን እንዱያነቡ አቀበሌኳቸው፡፡  

 

ኢንጅነሩ ከኔ ወስዯው የጋዜጣውን ርእሰ አንቀፅ አነበቡት፡፡  እንዯዚያ አይነት 

መሌካም ዜና ሰምተው የሚያውቁም አሌመሰለኝ፡፡ ጮቤ ረገጡ፡፡ ጋዜጣውን 

ወዯሌባቸው አስጠግተው “በርግጥ ኢህአዳግ ታሟሌ!  አይ ሪፖርተር እናት 

አንተን የመሰሇ ሸውከኛ ብቻ ትፍጠር” እያለ ዘሇለ፡፡ ሞባይሊቸውን 

አውጥተውም ሇዴርጅቱ ፀሏፊ ርእሰ አንቀፁን አነበቡሊቸው፡፡ “…በቃ አንዴ 

ሃሙስ ነው የቀረው አትጠራጠር፣ ፈፅሞ ከኛ ጋር የማይነፃፀር በሽታ ነው፡፡ እ 

…የኛ’ኮ ቀሌዴ ነው፡፡ የስጋ ትሌ የዘመዴ ጥሌ ታውቅ የሇ … እ … እንዲሱ 

ነው፡፡” ሪፖርተር  “ኢህአዳግን ከራስ ጠጉር እስከ እግር ጥፍሩ ታሟሌ ሲሇው 

እኛን አንዴ ሃሙስ ቀርቷችኋሌ መች አሇን፡፡ ሪፖርተር’ኮ ነቢይ ነው፡፡ አንዳ 

ከተናገረ ከቃለ ዝንፍ የሚሌ ነገር የሇም ”  ብሇው አስዯሰቷቸው፡፡  

አከታትሇውም  “በሌ እንግዱህ ኢህአዳግ የሚያጋሌጥ አንዴ  መግሇጫ 

በፍጥነት አውጣ” የሚሌ ቀጭን ትእዛዝ ሰጥተው ጋዜጣዬን እንዯያዙ በዯስታ 

እየተፍነከነኩ እንዯጓዴ ሉቀመንበር ወዯፊት …!፡፡ በማግስቱ ከአንዴነት ፓርቲ 

የተሰጠ መግሇጫ በየጋዜጣው ሊይ የሪፖርተር ምክርና መመሪያ በተቃዋሚዎች 

ሊይ እንዳት ፈጥኖ እንዯሚሰርፅ ሇመገንዘብ ቻሌኩ፡፡ እናት ሪፖርተርን 

ወሇዴኩ ትበሌ፡፡  

 

ሪፖርተር ፓርቲዎቹን ተክቶ ከገዥው ፓርቲ መፋሇም ጀምሯሌ፡፡ እግዜር 

ጉሌበቱን የሰንበላጥ ሳይሆን የዝሆን፣ እጁን በሶ ሳይሆን ዴንጋይ የጨበጠ 

ያዴርግሌን! አሜን፡፡ ከአዱስ ነገርማ ታዴያ ምን ይጠበቃሌ፡፡ በዚያው ሰሞን 

ራሱ ጋዜጣ ሆኖ አንደን ሚዛናዊ አካሄዴ አሇው ብል የጠረጠረውን ጋዜጣ 

እንዲይሆን አዴርጏ ሲያዯባየው አንብቤ ገርሞኝ ነበር፡፡ አዱስ ነገር 

ተቃዋሚዎችን ተክቶ ዘገር እየነቀነቀ ወዯ ጏራው መግባቱን ሳሊጤን ጋዜጦች 

የራሳቸው ፓርቲ ሳይኖራቸው የፓርቲዎችን ያህሌ አቋም እንዳት ሉይዙ 

ይችሊለ ብዬ መጠየቅ ጀምሬ ነበር፡፡ አሁን ግን በርግጥም ሆኗሌ፡፡ ሪፖርተር  

“አዱስ ነገር የተቃዋሚ ፓርቲን ተክቶ ተቃዋሚ ይሆናሌ”  ብል ባይተነብይም 
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“የፈሩት ይዯርሳሌ፣ የጠለት ይወርሳሌ” እንዱለ አዱስ ነገር ከሚዛናዊነት 

ርቆ…… በጣም ርቆ ወዯ ፓርቲ ሌሳንነት ተሸጋግሯሌ፡፡ አንቂ፣ ቀስቃሽና 

አዯራጅ ሌሳን! በመወዲዯሪያ ቀሇበቱ መሃሌ ሊይ ሆኖ በገሇሌተኝነት ሇማፋሇም 

ሳይሆን ጓንቱን አጥሌቆ አንዴ ማእዘን ሊይ ቆሞ በትይዩ ከተሰሇፈው ኢህአዳግ 

ጋር ሉቀጣቀጥ ከመዘጋጀት አሌፎ መቀጣቀጥም ጀምሯሌ፡፡ በትንቢተ 

ሪፖርተር አንዴ ሃሙስ የቀረው ኢህአዳግ ከተቻሇ እርስ በርሱ ተናክሶ 

የተበጣጠሰውን የተቃዋሚ ጎራ ሰዓታት ቆመው ማህላት ገብተው ምሇው 

ተገዝተው በአንዲች አይነት ምትሃት ህይወት ሉዘሩበትና ሇበትረ ስሌጣን 

ሉያበቁት ይህ ካሌተቻሇም ዋናውን ተቃዋሚ ዴርጅት ሉተኩ በተነሱ ወጣት 

ዱያቆናት ከተገነባው አዱስ ነገር ከተረፈ መቼም ታሪክ ነው፡፡ በጠሃዩ ንጉስ 

በሃይሇስሊሴ ስም እንይዘዋሇን እንጅ “ በሽተኛው” ኢህአዳግ ማሸነፍ 

የሇበትም፡፡ ሇምን የቀረ ገዥ ፓርቲ አይቀርም፡፡ ተቃዋሚዎች የቃታቸውን 

ታሪክ የመስራት ጀብደ የነሱን ህሌም ተረክበው፣ ራእያቸውን አንግበው፣ 

በገንዘብ ሳይሆን በእናት አገር ፍቅር ነዯው የሚንቀሇቀለት ጋዜጦቻችን 

ይሰሩታሌ ብሇን ተስፋ እናዯርግ ዘንዴ ይፈቀዴሌን፡፡  

 

ይህን ፅሁፍ ስከትብ አንዯ ሃሙስ ቀርቶታሌ የተባሇው ኢህአዳግ ስንት ሃሙስ 

እንዲሳሇፈ ሇማስሊት ሞከርኩ፡፡ ዴርጅቱን እኔ ከማውቀው ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ 

ያሇውን እንኳ ሳሰሊው 18x52 መሆኑ ነው፡፡ ጳጉሜን ጨምሮ 954 ሃሙሶች 

መሆኑ ነው፡፡  ቀበሮ የበሬ “እንትን” ይወዴቃሌ ብሊ ስትከተሌ ኖረች አለ 

አበው፡፡ የቅንጅትን መነሻና መዴረሻ   

 

 

ዯግሞ ከዚህ አነፃፀርኩት፡፡ 1x52 መሆኑ ነው፡፡ ሇዛውም ቅንጅት መንፈሱ 

ሙለ አመት ከዯፈነ፡፡ ስሇዚህ ኢህአዳግን “እንኳን ከሟረተ ከወረወረም” 

የሚያዴነው አንዴ ሃይሌ አሇ ማሇት ነው፡፡ የበሬ “እንትን” ይወዴቃሌ ብሇው 

ሲከተለ የሚኖሩት ሪፖርተርና አዱስ ነገር የማይገባቸው ሃይሌ፡፡ ሇኔ ይህ 

ሃይሌ አንዲች አይነት ሌዩ ነገር ሳይሆን ኢህአዳግ ዯጋግሞ መስመሬ የሚሇው 

ነገር ያጎናፀፈው ሃይሌ ይመስሇኛሌ፡፡ ተቃዋሚዎች ፎጣ ወዯ መወርወሩ 
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እየተቃረብን ነው ሲለ እነሪፖርተር ጓንቱን ማጥሇቃቸው ባያስፈራም 

ያሳፍራሌ ያሌኩት የሚዛናዊነትና ገሇሌተኝነትን ጭንብሌ አሽቀንጥረው ጥሇው 

የተከበረውን የጋዜጠኝነት ሞያ በማራከሳቸውና በቀበሮዋ ከንቱ ምኞች 

ከተፈጥሯዊ አካለ ተገንጥል የሚወዴቅ እንትን ስሇላሇ ብቻ ሳይሆን ኢህአዳግ 

የቀየሰው መስመር ብርቱ ስሇሆነም ነው፡፡    

 

አስተያየት ሇሚሰጠን sofiateshome@yahoo.com                 


