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በአራት የአመለካከት ጠርዞች የተወጠረው ፕሬስና  

የተቃውሞ ፖለቲካ 

ዮናስ 06/19/14 

ለዚህ ፅሁፍ መነሻ የሆነኝ ቻላቸው ታደሠ የተባሉ የ‹‹ፋክት›› መፅሄት አምደኛ በ‹‹ፋክት›› 

መፅሄት ቁጥር 50 ሰኔ 2006 ያሰፈሩትና ‹‹በአራት የአመለካከት ጠርዞች የተወጠረው 

ታላቁ ህዳሴ ግድብ›› ›› በሚል ያስነበቡን ሀተታ ነው፡፡ ፀሃፊው የ‹ታላቁን የህዳሴ ግድብ›› 

በተመለከተ ያነሷቸውና በአራት ከፍለው ያስቀመጧቸው አመለካከቶች በርግጥም ተገቢና 

በይድረስ ሳይሆን በደንብ የታዩና ተፈትሸው የቀረቡ ከመሆናቸውም በላይ በአራቱም 

የአመለካከት ጠርዞች የቀረቡት አስረጅዎችና በፀሃፊው በኩል የተደረሰባቸው 

መደምደሚያዎች ትክክልና የሚያስማሙኝ ሆነው አግኝቻቸዋለሁ፡፡ 

የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ ፀሃፊው በ4ቱም ደረጃዎች ያቀረቧቸውን መዘርዝሮች 

ስንመለከት የሚበዙትና በተለይም ሚዲያውን በተመለከተ የሰነዘሯቸው ተጨባጭ 

ማብራሪያዎች የእኔም ሀሳብና በአንድ ወቅት የሚዲያዎቻችን ሁነት ተኮር የህዳሴ ግድብ 

ዘገባን በማሄስ ፀሃፊው ባቀረቡት መንገድ መሆን እንዳለበት ከአንድ የቅርብና የሚዲያ ሰው 

ከሆነ ጓዴ ጋር መክረንና ዘክረን፤ ምክራችንንም ከፍ አድርገንና ወረቀት ላይ አስፍረን 

ለሚመለከተው አካል ብናስገባም ይኸው ምላሽ ሳናገኝ ወደ ሁለት አመት መቆጠሩ 

እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በአመለካከት ደረጃ የቀረቡት ትንተናዎች በተለይም  የፕሬስ 

ነፃነትንም ሆነ ሀሳብን በነፃ የመግለፅ መብትን ጨምሮ የሥልጣን ምንጭ ምርጫ መሆኑን 

ያሰመረው ህገመንግስታዊ ሥርዓት ከተዋቀረበት ጊዜ ጀምሮ የሀገሬ ፕሬሶችና የተቃውሞው 

ፖለቲካም በዚህ አግባብ የሚታዩ እና ስለመታየታቸውም በርካታ አስረጅዎች በማቅረብ 

ማብራራት እንደሚቻል በማመን የጸሃፊውን ርእስም ጭምር ተውሼ እንድተርክ መግፍኤ 

ምክንያት ሆኖኛል፡፡       

በአራት የአመለካከት ጠርዞች የተወጠረውን የሃገሬ ፕሬስና የተቃውሞ ፖለቲካ ”በአራት 

የአመለካከት ጠርዞች የተወጠረው ‹‹ታላቁ የህዳሴ ግድብ››” ትርክት ጋር እያንሰላሰልኩኝ 

ለማቅረብ ምክንያት የሆኑኝ የቻላቸው ታደሰ አስረጅዎችና ጭብጦች ቢሆኑም እርሳቸውም 

ጭምር በዚህና የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ትርክት እንደ አምደኛና የፕሬሱ አካል 
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ከአራቱ ጠርዞች የህዳሴ ግድቡን የተመለከተ ትርክታቸውና የግላቸው ከሆነው 

መደምደሚያቸው ተቃራኒ በሆነው ጠርዝ ላይ ማረፋቸውም እንደ አንድ ሁነኛ ማሳያ 

አንደሚሆኑኝም ከወዲሁ ለማስታወስ እሻለሁ፡፡ 

በዚህ አግባብ የተቃውሞውን ፖለቲካ እና ፕሬስ በተለይም አሁን አንዳቸው የአንዳቸው 

ምትክ እስከመሆን የደረሰበትን ተጨባጭ ሁኔታ ከግምት በመክተት ለትርክቴ ድጋፍ 

የሚሆኑ አስረጅዎቼንም የምመዘው ከፕሬሱ ሲሆን፤ በተለይምና በትርክቴም አግባብነት 

የአንባቢዎቼን የምዘና መንገድ ዳገታማ ላለማድረግ ‹‹ፋክት›› የተሰኘችው መፅሄትን፤ 

ከመፅሄቷም ለዚህ ፅሁፍ መነሻ የሆነኝ የቻላቸው ታደሰ ትርክት የሰፈረበትን እና ከላይ 

በተመለከተው ቁጥርና ቀን ለንባብ የበቃችው መፅሄት ላይ የሚገኙ ዓምደኞች ሁነኛ 

አስረጅዎች ይሆኑኛል፡፡ ከዚያ በመለስም እህት ኩባንያ የሚመስሉ ሌሎች መፅሄቶችና 

ዓምደኞቻቸውንም ለዚህ ፅሁፍ በግብዓትነት የምጠቀም ሲሆን የመድብለ ፓርቲ 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ ምሰሶ የሆኑ ተቋማትንና ሚናቸውን በመሬት ላይ፤ እንዲሁም 

ተዋናይ የሆኑ ፓርቲዎችንና ተጨባጭ እንቅስቃሴያቸውም ለትርክቴ ዋቢ ከሚሆኑት 

ውስጥ የሚገኙ መሆናቸውንም ከወዲሁ ለማውሳት እወዳለሁ፡፡  

የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ በቻላቸው ታደሰ ፅሁፍ ከተመለከቱት አራት የአመለካከት 

ጠርዞች በመጀመሪያው ላይ የተመለከተውና የሰፈረው ፍፁም ጨለምተኛ የሆነው 

አመለካከት ነው፡፡ በዚህ አመለካከት ስር የተሰለፉ ሃይሎችም ግዙፍ ፕሮጀክት መገንባት 

የአካባቢያዊ መራቆት፣ የህዝብ መፈናቅልና ብዙ የገንዘብ ወጪ የሚጠይቅ በመሆኑ ዳገቱ 

የትየለሌ ነው በሚል ጨለምተኛ ለሆነው አመለካከታቸው በምክንያትነት እንደሚያቀርቡ 

ፀሀፊው ጠቅሰዋል፡፡ በዓለም ላይ ያሉ አብዛኞቹ ግዙፍ የሃይል ማመንጫ ፕሮክቶች 

የግንባታ ወጪ፣ ደሃ ሀገሮችን መቀመቅ የሚከቱ ስለመሆናቸው ይከራከራል፡፡ ግድቡ 

በደለል በሚሞላ ጊዜ ለማፅዳት የሚወጣው ወጪ ፍፁም የማይቻል እንደሆነ፣ ሌሎች ግዙፍ 

ግድቦችን እያጣቀሰ ከመሞገቱም ባሻገር ሃገሪቱ ሃይል ማመንጨት ያለባት በሌሎች 

ትናንሽ ግድቦችና ሌሎች ወንዞች ላይ እንጂ አህጉራዊ ውዝግብ እና ሌሎች አካባቢያዊና 

ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ሊፈጥር በሚችል ግዙፍ ግድብ መሆን እንደሌለበትም የአሰላለፉ 

እምነት እንደሆነ ፀሃፊው ገልፀው የግድቡ መሰረት የተጣለው በአረቡ ዓለም የፀደይ 

አብዮት ከፈነዳ በኋላ መሆኑን በመጥቀስም መንግስት ህዝባዊ አመፅን ለማስቀረት የቀየሰው 

ዘዴ ነው እስከማለት በሚደርስ የፅንፈኛነት  ጥግ የሚገለፅ መሆኑንም አብራርተውልናል፡፡   
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ፀሃፊው ለዚህ አሰላለፍ በዋቢነት   ካነሷቸው ግለሰቦች መካከልም ፕሮፌሰር አለማየሁ 

ገብረማርያም የተባሉትና “Dam! White Eephants in Ethiopia” በሚል ስራቸው 

የሚታወቁትን ሲሆን ፕሮፌሰሩም በዚህና የህዳሴ ግድቡን በተመለከተው ስራቸው   

”ግድቡን ብዙ ወጪ ቢወጣበትም የማይፈለግና የማይጠቅም” እንደሆነ ለመግለፅ ‹‹ነጭ 

ዝሆን›› እስከማለት መድረሳቸውንም ነግረውናል፡፡ 

ይህን የአመለካከት ጠርዝ ቻላቸው ታደሠ ከላይ የተመለከቱትን አስረጅዎችንና ማሳያዎች 

መሰረት በማድረግ እንዲህ ይጠቀልሉታል፡፡  

የገዢው ድርጅት ስም ከምንም ዐይነት ግዙፍና ብሄራዊ ፕሮጀክት ጋር እንዲያያዝ 

ካለመፈለግ የሚመነጭ ጭፍን ተቃውሞም ሊሆን እንደሚችል እና ሙያዊም ሊሆን 

እንደሚችል በመተለም። ‹‹ዞሮ ዞሮ አመለካከቱን አንድ የሚያደርገው ስለ ግድቡ ምንም 

አዎንታዊ ነገር መስማት አለመፈለጉ ነው፡፡ ይህ ጠርዝና አቋም ግን፣ ለሃገሪቱ የማይጠቅም 

አክራሪ አቋም እንደሆነ መገንዘብ አይከብድም፡፡›› 

የሃገሬ ፕሬስና የተቃውሞ ፖለቲካም ከሚገለፅባቸው የአመለካከት ጠርዞች መካከል 

የሚበዙት በዚህ ክልል የሚገኙና በእርግጥም ሃሳብን በነፃ ከመግለፅ መብትና ከፕሬስ 

ነፃነት ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች ጋር ፍፁም በተቃራኒ   አቅጣጫ የሚጓዙ ናቸው፡፡ 

በመሰረቱ ሃሳብን በነፃ የመግለጽ መብት በማናቸውም ሁኔታና አግባብ ያሻውን መናገርም 

ሆነ መፃፍ የሚያስችል መብት ስለመሆኑ በህገመንግስቱ አንቀፅ 29 የተመለከተ ቢሆንም 

ገደብ ሊደረግባቸው የሚገቡ እና እኒህም ያለአንዳች ወዘተርፈ በግልፅ ተለይተው በዚያው 

አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 6 ስር የተመለከቱ መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ እኒህን የማይደፈሩ 

እና የማይገሰሱ ገደቦች መጣሳቸው በራሱ የፅንፈኛነታቸውን ጥግ የሚያሳይ ቢሆንም፤ 

ሌሎችም የበሬ ወለደ ዘገባዎቻቸውና ትርክቶቻቸው ፍፁም ከጋዜጠኝነት መርሆም ጋር ሆነ 

እንደ አክቲቪስትም ከአክቲቪስቲዝም መርሆዎች ጋር በሚላተሙና ፍፁም መርህ አልባ 

በሆኑ መንገዶች ላይ የሚገኙ የፕሬስ እና የተቃውሞ ስብስቦች ስለመሆናቸው በርካታ 

አስረጅዎች ሊያውም ከዚህችው ከፋክት መፅሄት ላይ ማቅረብና ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

የህዳሴው ግድብን በተመለከተም በዚህ ጠርዝ ውስጥ የሚገኙት ፕሬሶችም ሆኑ 

የተቃውሞው ፖለቲካ ስብስቦች በፕሬሱ መድረክና በፖለቲካው መድረኮች ላይ 

የሚሰነዝሯቸው አቋሞች ከላይ የተመለከተውና በቻላቸው ታደሠ ጠርዝ አንድ ስር 



4 
 

የተዘረዘሩትን ዓይነት ሲሆን በሌሎቹም ከጥቃቅን እስከ ግዙፍ ፕሮጀክቶችና ሃገራዊ 

ሁነቶች ላይ በተመሳሳይና ፅንፈኛ በሆኑ አቋማቸው እንደሚገለጹ የተወሰኑ አስረጅዎችን 

በማቅረብ እንመልከታቸው፡፡ 

በዚህና ፅንፈኛ በሆነው የመጀመሪያ ጠርዝ ስር ከሚካተቱ ፕሬሶች መካከል ‹‹ፋክት›› 

መፅሄት ግንባር ቀደም ስትሆን ከፋክትም ውስጥ ደግሞ የሚበዙት አምደኞች መገለጫ 

ቢሆኑም ለዚህ ፅሁፍ ግን በዋናነት ተመስገን ደሳለኝ፣ ዓለማየሁ ገላጋይ፣ ሙሉነህ አያሌው 

በዋናነት ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው።   በተቃውሞው ፖለቲካ መድረክ ከሚገኙትና 

በአምደኛነት ስም ከሚታወቁትም ፕ/ር መስፍን ወልደማርያም፣ ዳንኤል ተፈራ እና 

ሃብታሙ አያሌው እንደፓርቲም አንድነት እና ሰማያዊ ፓርቲ በዋናነት አስረጅ ሊሆኑ 

የሚችሉ ግለሰቦችና ተቋማት ናቸው፡፡ ስለመሆናቸው ደግሞ እንደ ግለሰብ 

ከትርክቶቻቸው፤ አንደተቋም ደግሞ ከመግለጫዎቻቸውና ከቃለመጠይቆቻቸው ጥቂት 

ማሳያዎች እያነሳን ቻላቸው ታደሰ በነጠላ የህዳሴ ግድቡን በተመለከተ በአንደኛውና 

ፅንፈኛ በሆነው ጠርዝ ላይ ካሰፈሩት የመከራከሪያ ሃሳቦች ጋር እያንሰላሰልን እንጓዝ፡፡ 

እኒህን ግለሰቦችና ተቋማት ከላይ በተመለከተው አግባብ ስንፈትሻቸው ሀሳብን በነፃ 

ከመግለፅ መብትና ህገመንግስታዊ ዋስትና ያለውን የምርጫ ፖለቲካ እንዲሁም 

የጋዜጠኝነት ሙያዊ ስነምግባሮችን እና የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዓለም 

አቀፋዊ መርሆዎችን ዋነኛ የመስፈሪያ ሚዛናችን እንደሆኑ ባለመዘንጋትና ታሳቢ 

በማድረግ መሆኑ ላይ መጀመሪያ ልብ አንድንል ያስፈልጋል፣ የግድም ይለናል፡፡   

ፅንፈኛ የሆነውን እና በመጀመሪያው ጠርዝ ላይ ያለውን የፕሬሶች የአመለካከት ጠርዝ 

ለመለካት እና ልኬታችንም ግልፅ  ይሆን ዘንድ አስረጅዎቻችን ወደኋላ ሳይርቁ ከዚሁና 

ለዚህ ፅሁፍ መነሻ የሆነኝ የቻላቸው ታደሠ ትርክት ከሰፈረበት ፋክት መፅኄት ቅፅ 2 

ቁ.50 ሰኔ 2006 ላይ ከመተለከቱት የተመስገን ደሳለኝ፣ የሙሉነህ አያሌውና የዓለማየሁ 

ገላጋይ ፅሁፎች ቢጀመር አዋጭና ተገቢ ይሆናል፡፡ 

ፀሀፊው ራሱን በጋዜጠኛነት ሰማይ የሰቀለውና በዚህም ሳያበቃ የአንባቢን ዝምታ እንደ 

እውቅና በመውሰድ በተአብዮ ተሞልቶ እራሱንም፣ ‹‹በፖለቲካ ተንታኝነት›› ከፍታ ላይ 

ያስቀመጠው ተመስገን ደሳለኝ ነው፡፡ የጋዜጠኛነቱን ጣሪያና የተንታኝነቱን ሰቀላ ትተን፤ 

በጋዜጠኛነቱም ላይ ሆነ በተንታኝነቱ ላይ ያሉንን ጥያቄዎችም ለጊዜው አስቀምጠን፤ 
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እርሱ እንደሚለን ጋዜጠኝነቱን ብቻ እንቀበልና ከላይ በተመለከቱት የፅንፈኛው ጎራ 

ማሳያዎችና መለኪያዎች አንፃር ‹‹የትግራይን መስቀል ስለመሸከም›› በሚል ከላይ 

በተመለከተው ቀንና ቁጥር በፋክት መጽሄት ላይ ያሰፈረልንን ትርክት እንመልከት፡፡ 

የትርክቱ መቼት የትግራይ ክልል በተለይም ደግሞ የክልሉ ከተማ መቀሌ ስትሆን 

የፅሁፉን ጭብጥ የሙያ ሚዛናችን  ላይ ስናሰፍረው ልኬታችን ልክ መሆኑን 

የሚያያረጋግጥልን የጸሃፊውን የጉዞ መነሻና የልዑካን ቡድኑን እንዲሁም የአስረጅዎቹን 

መረጣና ማነጣጠር ስናጤን ነው፡፡  

ጋዜጠኛው ተመስገን ወደ መቀሌ የመሄዱ ምክንያት ጉብኝት ነው፡፡ ጉብኝቱ ደግሞ የሥራ 

ላይ ይሁን የመዝናናት አለመገለጹ አንዱ ጥያቄ ነው፡፡ እንደጋዜጠኛ የጉብኝት አጋጣሚን 

ከስራ ጋር አያይዞ አንዳች ጠብ የሚል ነገር ፍልጋ መኳተንም ሆነ በጋዜጠኛነት መነፅር 

ተመልክቶ ለሌላው ማካፈል የበሳል ጋዜጠኛች መገለጫ በመሆኑ ለጉብኝትም ይሂድ ለሌላ 

እርሱ አንደሚለን ለጉብኝት ሄዶ ትግራይን እንካችሁ ማለቱ በራሱ የሚያስወቅሰው ሳይሆን 

የሚያስመሰግነውና ”በሳል” ከሆኑ ጋዜጠኞች ተርታ የሚያሰልፈው ነበር፡፡ ዳሩ ግን 

ጉብኝቱን ያደረገው ከማን ጋር ነው? የሚለውን ስንጠይቅ ”ከወዳጆቹ” የተከበሩ አቶ ግርማ 

ሰይፉ እና በላይ ፍቃዱ ጋር መሆኑን ነግሮናል።  

የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነታቸውን መሰረት ያደረገ 

ወይም የአንድነት ፓርቲን የወከለ ጉብኝት ስለማድረጋቸው በፅሁፉ ስላልተመለከተ ሙያዊ 

ወዳጅነትና ፖለቲካዊ አጋርነት ድንበራቸው አልተለየም ያሰኛል፡፡ የክልሉን አጠቃላይ 

አመራሮች ‹‹በሙሰኛነት›› የሚወነጅለውና ከላይ በተመለከተው ርዕስ የሰፈረው የተመስገን 

ትርክት ለውንጀላው ማሳያና አስረጅ አድርጎ የጠቀሰልንም በትግሉ ዘመን ሁለት 

ልጆቻቸው የተሰዉባቸውን አንድ አባት ነው፡፡ እናም እኒህ የተመስገን ውንጀላዎች ዋቢ 

የሆኑ ግለሰብ የክልሉን አመራሮች ‹‹እነርሱ በእኛ ልጆች ደም ተረማምደው ለድል ከበቁ 

በኋላ ዓላማቸውን ትተው የሃገርን ሀብት በመዝረፍ ራሳቸውንና ዘመዶቻቸውን ባለፀጋ 

ማድረግ እንደቻሉ በሰማሁ ቁጥር ልጆቼ የተሰውት በደርግ ወታደሮች ጥይት ሳይሆን በገዛ 

የበረሃ ጓዶቻቸው ክህደት እንደሆነ አድርጌ በማሰብ በቁጭት ስለምብሰከሰክ ሃዘኑ እንደ 

አዲስ ያንገበግበኛል›› ያሉት እንደሆነ በትርክቱ አስፍሯል፡፡  ተመስገን ለክልሉ 

አመራሮች ውንጀላው ማሳያ ያደረገውን ‹‹የሙስና ሰፈር›› ዋቢ የሆኑት እና ከላይ 

የተመለከተው አስተያየት ባለቤት ናቸው የተባሉት ግለሰብ ሰፈሩን አይተውት 



6 
 

እንደሚያውቁና ያላቸው መረጃም የስሚ ስሚ እንደሆነ እራሱ  ገልፆልናል፡፡ ታዲያ 

ፀሃፊው ለራሱ ባመቸው መንገድ በመረጣቸው የአንድ ወገን አስረጅነት ብቻ የደረሰባቸው 

መደምደሚያዎችም ሆኑ እይታዎች ቻላቸው ታደሠ እንዳሉት የገዢውን ሥርዓት ምንም 

አይነት በጎ ነገር ለመስማት ካለመሻት የሚመነጭ ነውና ግለሰቡንም ሆነ መፅሄቷን ደረጃ 

አንድ በሆነው ፅንፈኛ የሆነው የፕሬሱ ጠርዝ ላይ አንድናስቀምጣቸው ግድ ይለናል፡፡  

ትግራይን ከወዳጆቹ ፖለቲከኞች ጋር የጎበኘው ተመስገን ‹‹በነገራችን ላይ ከተማዋ ከአዲስ 

አበባ ቀጥሎ መግዘፏን አስተውያለሁ›› በማለት መቀሌን የተመለከተ እይታውን 

አስቀምጦልናል፡፡ ታዲያ የመቀሌን ግዝፈት በዚህ አግባብ ያስቀመጠው ተመስገን  

ግዝፈቷን ከስርዓቱ ልማታዊነት ጋር ሊያያዝ ሳይሆን  ከሙሰኝነት ጋር ሊያገናኘው 

በማሰብ መሆኑ የመጀመሪያው ምክንያት  ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ "የትግራይን ህዝብ 

ድምፅ" ለወዳጆቹ ለሆኑት አንድነትና አረና ለማሸመት በመሻት ነው፡፡  

ሙስና የስርዓቱ መገለጫ ስለመሆኑና ሙስናን አጥብቆ መታገል የስራ ጉዳይ  ሳይሆን 

የህልውና ጉዳይ የመሆን ደረጃ ላይ መድረሱን ገዢው ፓርቲም አምኖና ማመኑንም 

አረጋግጦ ወደስራ መግባቱን ያየንና የሰማን በሀገሪቱ የትኛውም አቅጣጫ ሙስና ስለመኖሩ 

መጠራጠርና በተቃራኒው ሆኖ መሞገቱ እራስንም ከፅንፈኛው ጎራ መቀላቀል ይሆናል፡፡ 

ያም ሆኖ ግን ከአዲስ አበባ ቀጥላ ገዝፋለች የሚላት መቀሌ ሙሉ በሙሉ የሙስና ውጤት 

ነች ብሎ መደምደምስ በምን አግባብ ይቻል ይሆን? ብለን ለመጠየቅ እንገደዳለን፡፡ አንድ 

ከተማና ክልል፤ በክልልም ሆነ በተቋም ደረጃ ከእግር ጥፍሩ እስ ራስ ፀጉሩ በሙስና 

ተጥለቅልቆ ለመኖር የሚያስችል እድል አለው? ይህም ይሁን በእርግጥ የመቀሌ ግዝፈት 

በሙሰኞች ህንፃ ብቻ የሚገለፅ ነው? የኢንዱስትሪ፤ የትምህርትና የጤና ተቋማቶች 

የመቀሌ ኮኮብነት መገለጫ አይደሉም?  የተራኪውንም ሆነ የመፅሄቷን የፅንፈኛነት ጥግ 

የገዢውን ፓርቲ ምንም አይነት አዎንታዊ ተግባር መስማትና ማሰማት ከማይሹት 

የቻላቸው ታደሠ መለኪያ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ በአንድ ወቅት የመቀሌን እድገት ለትግራይ 

የተደረገና ሌላውን ኢትዮጵያዊ ለመበደል እንደተደረገ ተመስገንም ሆነ አብረውት የሄዱት 

ወዳጆቹ ሲሰብኩ እንዳልነበር፤  መንገዱም አላዋጣ ቢልና የትግራይን ድምጽ ለማግኘት  

የዚሁ የጥላቻ ስብከታቸው በሩ የተዘጋ መሆኑን በመረዳት ብሄሩን ከስርዓቱና፤ ብሄሩን 

ከወከለው ብሄራዊ  ፓርቲ በመነጠል፤ የሚሹትን ለማግኘት የተለሙት ስትራቴጂ እንደሆነ 

ማረጋገጥ ይቻለናል፡፡  
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ያም ሆኖ ግን ስትራቴጂውን ለማፅናት ፀሃፊው ያስቀመጡልን ማብራሪያዎች ቢኖሩም 

በተቃራኒው ግን የፅንፈኝነታቸውን ጥግ የሚገልፅ ማብራሪያ ሆኖ እርፍ ብሎታል፡፡ 

በፅሁፌ መግቢያ ላይ በተመለከተው የፅንፈኛነትን ጥግ ከሚያሳዩን መዘርዝሮች መካከል 

‹‹የሹክሹክታ ወሬ›› በሚል ንዑስ ርእስ ስር የሰፈረው ዋናው ነው፡፡ 

ጋዜጠኛ ነኝ ያለንን እና ጋዜጠኛነቱን በመርህ ደረጃ የተቀበልንለት ይህ ተራኪ 

እንደጋዜጠኛ ሹክሹክታን እንደማስረጃ መጠቀሙ ሳያንስ ሹክሹክታውም ከትግራይ 

ነዋሪዎች ሳይሆን ከአረና እና ከአንድነት ፓርቲ ሊያውም ወዳጆቹ ከሆኑ፤ ከጋዜጠኝነት 

መርህ አንፃር በፅንፈኛነት ጠርዝ ላይ ግለሰቡን እና መፅሄቷን ማስፈራችን ተገቢ እንደሆነ 

የሚያረጋግጥልን ሲሆን፤ በእርግጥም የፅሁፉ መነሻ ለአንሿካኪዎቹ  ድምፅ መሻት እንደሆነ 

‹‹የአዲሱ ትውልድ ልብ በህወሃት ላይ ሸፍቷል›› ሲል ካሰፈረው ነጥብ መረዳት ይቻላልና 

ፀሃፊውም ሆነ መፅሄቷ ፅንፈኛና በነፃ ፕሬስ ስም ለፖለቲካ ዓላማ መቋቋማቸውን 

የሚያረጋግጥልን አስረጅ ነው፡፡ በአረና እና አንድነት ገዢ ሥርዓቱን ለማጠልሸት 

በተደጋጋሚ የሚገለፁት የማዳበሪያና የመሬት ጉዳዮች የግንባሩን እካላት የሆኑ ብሄራዊ 

ድርጅቶች እና አባሎቻቸውን ለማስጋት ከስልጣን ውክልና ጋር የተያያዙ በመሬት ላይ 

የሌሉ መድሎዎችና የመሳሰሉትን የምርጫ ቅስቀሳ መፈክሮች የትርክታቸው አካል 

በማድረግ ማቅረባቸው ሁነኛና ከአራቱ የአመለካከት ጠርዞች ለመጀመሪያውና ፅንፈኛ 

ለሆነው ጠርዝ ማሳያ ሆነውናል፡፡   እዚህ ላይ ወደኋላ ሄደን መፅሄቷና አምደኞች 

ያላቸውን የተዛምዶ አሰላለፍ ለማየት ከዓለማየሁ ገላጋይ እና ሙሉነህ አያሌው ትርክቶች 

መጠነኛ ማሳያዎች ብንነሳ ጥሩ ይመስለኛል፡፡ 

ፋክት ቁጥር 37 መጋቢት 2006ን የሙሉነህ አያሌው ‹‹የአመጹ አይቀሬነት!›› የሚለውን 

አንመልከት፡- ተመስገንና በዚሁ የመጀመሪያው ጠርዝ ላይ የተሰለፉት ሃይሎች 

በተደጋጋሚ አኝከው የዋጡትንና ውሃ ሊያነሳ ያልቻለ የአመፃ ጥሪ የሚያላዝንበት እንደሆነ 

ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ ሃገር እንደሀገር አንዲትም ቀን እንኳ ውላ ለማደሯ ዋስትና የሆኑ 

ጉዳዮችን ጭምር ክዶ፣ በአላየሁም አልሰማሁም ፤ እስከነጉድለቶቹ እና ችግሮቹ በልማቱም 

ሆነ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታው ረገድ ያሉ ለውጦችን ሸምጥጦ፤ ለሽምጠጣው 

እንዲያመቸውም ሁነኛና በመሬት ላይ ያሉ ማንፀሪያዎችን ሸሽቶና ከወደፈረንጆቹ ሀገር 

ማንፀሪያ ሸምቶ፤ ሲከፋም ለአመፁ አይቀሬነት መግፍኤ ናቸው ያላቸውን ጉዳዮች 

ከጋዜጠኝነት መርሆና ከመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መርሆዎችም ሆነ 
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ህገመንግስታዊ ድንጋጌዎች በተቃራኒው ለክቶ፤ ስለ ስርዓቱ መውደቅና ውድቀት 

የዘረዘረልን ጉዳይ በቻላቸው ታደሠ ህዳሴ ግድቡን የተመለከተ የመጀመሪያው ጠርዝ ላይ 

ከሰፈሩት ማብራሪያዎችና አስረጅዎች ጋር የሚመሳሰልና በዚሁ ጠርዝ ላይ ለሚመደቡት 

ፕሬሶች ሁነኛ ማሳያና ማረጋገጫ ነው፡፡ 

በዚህና የአመፁን አይቀሬነት በሚሰብከው የሙሉነህ አያሌው ፅሁፍ በሰፈረበት ቁጥርና 

ቀን ላይ የተመለከተው የአለማየሁ ገላጋይ ‹‹ነግረናል፣ ቤት ይቃጠላል ብለናል!›› በሚል 

ርእስ ስር የሰፈረው ይልቁንም ለዚሁ ፅሁፍ መነሻ የሆነኝ የቻላቸው ታደሰ የህዳሴውን 

ግድብ የተመለከቱ አራት የአመለካከት ጠርዞች በመጀመሪያውና ፅንፈኛ በሆነው ረድፍ 

ላይ ለተመደቡት ሁነኛ ማሳያና ይልቁንም የፕሬሱን አራት የአመለካከት ጠርዞች 

የፅንፈኛው ፕሬስ መገለጫ መሆኑን ለማሄስ እንደማሳያ እንደሆነኝ ባነሳውምና፤ የፀሃፊው 

ጭብጥም የህዳሴውን ግድብ የተመለከተ መሆኑ ደግሞ ለፅሁፌ  መነሻ ግልፅ ማሳያ 

ቢሆንም፤ ቻላቸው ታደሠም በፅንፈኛው አመለካከት ጠርዝ ዋቢ ካደረጋቸው የፕሮፌሰሩ 

ስራ በተጨማሪነት ይህንንም የአለማየሁ ገላጋይ ከላይ በተመለከተው ርእስ የሰፈረ ትርክት 

ተጠቅመውት ቢሆን ጥሩ እንደነበር ለማውሳት ግድ ይለኛል፡፡ ምክንያቱም  የህዳሴውን 

ግድብ በተመለከተ በፅንፈኛው ረድፍ ላይ ለተሰለፉት ቻላቸው ታደሠ ያቀረቧቸው 

ማሳያዎችና አስረጅዎች ቃል በቃል በዚህ በአለማየሁ ፅሁፍ ላይ የተገለፁ መሆናቸው 

ነው፡፡  

እንዲህ እንዲህ እያልን ፋክትን ከፅንፈኛው ፕሬስ አንፃር በተለይም የተመስገንን 

የሙሉነህን እና የአለማየሁን ፅሁፎች ስንቃኝ የገዢ ስርዓቱ አንዳች ጠብታንም ማየትና 

መስማት እንደማይሹና ህልማቸውም ሆነ ቅዠታቸው ሁሉ ገዢ ሥርዓቱን መገልበጥና 

ህገመንግስታዊ ስርዓቱን መናድ እንደሆነ እንረዳለን።  ወደ ሁለተኛው ጠርዝ 

ከማምራታችን በፊት ከላይ የተመለከተውን የሚደግፍና የሚያብላልንን እዚያው አንደኛው 

ጠርዝ ውስጥ ሆነን ከተቃውሞው ፖለቲካ አንፃር በጥቂቱ እና ሁለተኛውን ጠርዝ 

በምንመለከትበት ክፍል 2 ትርክታችን እንመለከታለን፡፡ 

                      

      

   


