
እውን የመሊወሻ ሥፌራው ጠቧሌን? 
 

/ ገሇታው - ከሣር ቤት 07/13/09 / 
  
አገራዊ፣ ክሌሊዊና ዓሇም ዓቀፊዊ ሁሇንተናዊ ሀሳቦች ይንሸራሸሩበታሌ፡፡ የቢዝነስ 

ሥራውም ይጋጋሌበታሌ፡፡ በሳንቲም ቤት ክፌያ እሇታዊ ጋዜጦች 

ይኮመኮሙበታሌ፡፡ አእምሮውን ትንሽ ሸንቆጥ ያዯረገውም ፌሌስፌና ብጤ ወግ 

ይዞ ከራሱ ጋር እየመከረና በኮሪዯሮቹ ሊይ እየተመሊሇሰ፣ ሇሰሚዎቹም፣ ሇጆሮ 

ነፊጊዎቹም ሲያስተጋባ ይዯመጥበታሌ - ይህ ሥፌራ፡፡ 

  

ሻጭ፣ ገዥና ዯሊሊው ያሇቀጠሮ ይገናኙበታሌ፡፡ ሺህዎች እንዯዘበት ተቆጥረው 

ይመነዘሩበታሌ፡፡ የኮላጅ ተማሪዎች ስሇ ትምህርታቸው አንስተው 

ይጠናኑበታሌ፡፡ ሲሊቸው በአንዲቸው አንገት ስር ተሸሽገው ስሇፌቅር 

ይንሸኳሸኩበታሌ፤ ኬክ ይጎራረሱበታሌ፡፡ በተሇይ ረፊደ ሊይ ዯጃፍቹ 

በተስተናጋጆች እንዯተሞለ ነው፡፡ ጡረተኛውን፣ ተማሪውን፣ ምሁሩን፣ የኃይማኖት 

ሉቁን በዓይነት ሰባስቦ ይዟሌ - ቦታው፡፡  

  

ስሇቢዝነስ፣ ስሇፌቅር፣ ስሇጥበብ፣ ሙዚቃና ፌሌስፌና የማይነካካ፣ የማይወራ ዱስኩር 

የሇም፡፡ አንደ ጉዲይ ይነሳሌ፤ ላሊው ይጣሊሌ፡፡ አለባሌታውም ቢሆን ይናፇሳሌ፡፡ 

የፇጠራ ወሬውም እዚሁ ይፇበረካሌ፤ አንደ ይረገማሌ፤ ያኛው ይመረቃሌ፡፡ ምኑ 

ቅጡ፡፡ 

  

የባህር ማድ እውቅ ሰዎች ህሌፇተ - ሞት ሣይቀር መርድ ይነገርበታሌ፡፡ የምርጥ 

ስፖርተኞች ህይወት ታሪክ ይዲሰስበታሌ፡፡ ስሇጋብቻ እና ፌቺ ትኩስ ወሬም 

ይቀርብበታሌ፡፡ ፖሇቲካ ግን የብዙዎችን ቀሌብ ይስብና በጥሌቀት ትንታኔ 

ይሰጥበታሌ፡፡ እዴምተኛውም እንዯ እውቀቱ፣ እንዯየአቅሙና አመሇካከቱ 

በመዯገፌም ሆነ በመቃወም ዋቢ ማጣቀስ ካሻም ‘የራሱ ነው፤ ማን አየው፤ ማንስ 



ፇተሸው?’ ወሬውን ያሇከሌካይ ጀባ ይሊሌ፡፡ ላሊው ዯጋፉ ይሁን ተቃርኖ ሀሳብ 

በማከሌ ማብራሪያ ይሰጥበታሌ - በአራት ኪል ካፋ በረንዲዎች፡፡ 

  

ምናሌባትም የፓርሊማው መሰብሰቢያና የቤተ መንግስቱ በእዚያው አካባቢ መሆን 

ተፅዕኖ አሳዴሮ ይሆን? እንጃ! ብቻ የአራት ኪል ካፋዎች እንዯትናንቱ ሁለ 

ዛሬም የፖሇቲካ ወሬ የመነጋገሪያ መዴረክነታቸውን ጠብቀው እንዯያዙ አለ፡፡ 

  

ከሰሞኑ መጣሌ የጀመረው ዝናብና የማሇዲው ቀዝቃዛ አየር መጠናከር ይሁን ላሊ 

የአራት ኪል ካፋ በረንዲዎች ከወትሮው በተሇየ በተስተናጋጆች ጢም እንዲለ 

ነው፡፡ አንዴ ማኪያቶ አሉያም ሲኒ ቡና አዝዞ ሇምን ያህሌ ጊዜ መቆየት 

እንዯሚቻሌ የዴርጅት ባሇቤቶቹ ገዯብ አያስቀምጡ እንጂ አንዲንዴ አስተናጋጆች 

‘ይብቃና መቀመጫውን ሇላሊ ተጠቃሚ ይሌቀቁሌን’ ዓይነት ምሌከታቸው 

ምቾትዎን ቢነሳ አይዯነቁ፡፡ በእነሱም ቢሆን አይፇረዴም - ቢዝነስ አይዯሌ፡፡ 

  

ከጋዜጣ አዟሪዎቹ አንደ የእሇቱን የእትም ውጤቶች አቃብልኝ ላልች ቋሚ 

ዯንበኞቹን ፌሇጋ ዓይኑ መቃበዝ ያዘ፡፡ ሁለም የእሇቱ ጋዜጦች ማሇት ይቻሊሌ 

በፉት ገፆቻቸው ይዘዋቸው ከወጡት ዘገባዎች መካከሌ ሰፉውን ዴርሻ ያገኘው 

ከሰሞኑ በተቃዋሚ ፓርቲዎች እየተነገረ ስሊሇው ‘የፖሇቲካ ምህዲሩ ጠቧሌ’ አጀንዲ 

ነው፡፡ በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርሲቲያን ውስጥ የተፇጠረው 

አሇመግባባት ተከታዩን ትኩረት ያገኘ ወሬም ሆኗሌ፡፡ 

  

በዚህ ሥፌራ ሇዚህች ሰዓት በብዙዎቹ የካፋዋ ዯንበኞች ዘንዴ ተመራጭ ርዕስ 

ሆኖ የተገኘው በተቃዋሚዎች እየተነገረ ያሇው ‘በሀገሪቱ የፖሇቲካ መሊወሻው 

ሥፌራ ጠቧሌ’ ስሇሚባሇው ቅሬታ ነው፡፡ 

  

የካፋ በረንዲዎቹ ተጠቃሚዎች እርስ በርስ ባይተዋወቁም ችግር የሇባቸውም፡፡ 

ወጉ ያሇከሌካይ ከዚህኛው ጠረጴዛ ወዯዚያኛው በቀሊለ ይሸጋገራሌ፡፡ የወዱህኛው 

ተቀብል ሇወዱያኛው ያቀባብሊሌ፡፡ ሰብሳቢ፣ ቃሇ ጉባዔ ያዥ ብል ነገር 



አያሻውም፡፡ መዯማመጥ፣ አሇመዯማመጥም፤ መግባባት አሇመግባባትም መብት 

ነው፡፡ ጥሩ አዴማጭ መሆንም ጭምር፡፡ 

  

በመካከሇኛው እዴሜ ከሚገኘውና ትውውቅ ከላሇን ነገር ግን የሻይ ጠረጴዛውን 

ከተጋራኝ ጎሌማሳ ጋር ፌሊጎታችን ሆኖ ርዕስ ወሬውን ተቀሊቀሌን፤ በቅዴሚያ 

በተናጠሌ ዘግየት ብልም በጋራ፡፡ ሇጨዋታችን መግቢያ እንዱሆን ቅዴሚያውን 

ያዝኩ፡፡ እናም እስቲ በእርግጥ በሀገሬ ተቃዋሚዎች በኩሌ እንዯሚነገረን የፖሇቲካ 

ምህዲሩ ጠቧሌን? ጠቧሌ ሲባሌስ እስከምን ዴረስ ጥያቄዬን አከታተሌኩ፡፡ 

  

‘ብዙዎቹ የተቃዋሚ ፖሇቲካ መሪዎች በላሊ ተዯራቢ የግሌ ቢዝነስ ተጠምዯው፣ 

ከሙለ ሰዓት የፖሇቲካ ሥራ ይሌቅ የትርፌ ጊዜ አማራጭን ወስዯው 

መንቀሳቀሳቸው  ራሳቸው በራሳቸው ሊይ የፇጠሩት ችግር ይመስሇኛሌ፡፡ ያንንም 

ይኼንንም በአንዳ ሇመርገጥ ታስቦ ከሆነም ሇአፌታ ቆም ብሇው ጉዟቸውን 

ቢፇትሹት ምክሬ ነበር’  አሇኝ የቀረበሇትን ትኩስ ቡና እያጣጣመ፡፡ 

  

‘ኸረ ሇመሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ የፖሇቲካ የቤት ሥራቸውን በላልች ጫንቃ 

እንዱከናወኑሊቸው አስበው ከሆነም ይህ ዯግሞ ላሊ ቀሌዴ፡፡ ያ ካሌሆነ በአገሪቱ 

በተፇጠሩት የፖሇቲካ መሊወሻ ሜዲዎች የቱን ያህሌ እንዯተሯሯጡበት፣ ያለትን 

የመንቀሳቀሻ እዴልች የቱን ያህሌ አሟጠው እንዯተጠቀሙበት፤ እስከምን ዴረስም 

እንዯዘሇቁበት ቢነግሩን እንዳት ሸጋ በሆነ ነበር’ ሲሌ አከሇ፡፡ 

  

‘የሇም … የሇም… አይሆንም’ በማሇት አንደ ከጎናችን ተቀበሇ፡፡ ‘ተቃዋሚ 

የፖሇቲካ ፓርቲዎቹ እንዯሚለት አሁንም ቢሆን የፖሇቲካ ምህዲሩ ጠቧሌ፤ 

መፇናፇኛም አጥተዋሌ፡፡’ ብል ሀሳቡን አጠናከረ፡፡ 

  

ይህ ጉዲይ በብዙዎቹ የአገሬ ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ግምገማና እሳቤ ዙሪያ 

እየተሽከረከረ ያሇ ጉዲይ ስሇመሆኑ ብዙ ማብራሪያ አሊስፇሇገም፡፡ ቢያስፇሌግም 

ይኸው ወዲጄ ከዚያ በሊይ ሉሄዴ አሌተቻሇውም፡፡ 

  



ዛሬ… ዛሬ አብዛኛው ህብረተሰብ ማሇት ይቻሊሌ ክፈና ዯጉን ጠንቅቆ ያውቃሌ፡፡ 

የመረጃ ዘመን ሊይ አይዯሇን፡፡ እናም የእያንዲንደን ፌሊጎትና እንቅስቃሴ በቀሊለ 

ይረዲሌ፡፡ በዚህ ሥፌራም የሆነው ይኸው ነው፡፡  

  

ብዙ መራቅ ሳያስፇሌገን እዚሁ አራት ኪል ፓርሊማ ውስጥ በተሇያዩ ርዕሰ 

ጉዲዮች ሊይ በሚሰናደ መዴረኮች በምክር ቤቱ ያለ የተቃዋሚ ፓርቲ አባሊት 

እየተሳተፈ ሀሳባቸውን መግሇፅ መቻሊቸው የፖሇቲካ ምህዲር ስሇመጥበቡ 

ያመሊክት ይሆን? ላሊው ጥያቄ ነው፡፡ 

  

በካፋዋ በረንዲ በአጋጣሚ የተሰበሰብነውን ያግባባን ነጥብ አሇ፡፡ ይኸውም 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች በነፃነት አቋምና ፕሮግራሞቻቸውን በህዝብ መገናኛ ብዙሀን 

ማንሸራሸርና መግሇፅ የቻለት በዚህችው የፖሇቲካ ምህዲሩ ጠቧሌ ባለት አገር 

ውስጥ ስሇመሆኑ ነው፡፡ 

  

በፓርሊማ ውስጥ ‘የተቃዋሚዎች ቀን’ ተሰይሞ ያሻቸውን ጉዲይ የሚጠይቁበት 

ሥርዓት የተዘረጋው፤ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በተወሰኑ ጊዜያት ፓርሊማ እየተገኙ 

ከተቃዋሚዎች ሇሚቀርቡሊቸው ጥያቄዎች ምሊሽ የሚሰጡበት አሰራር የተመቻቸው 

ይህችው የፖሇቲካ መሊወሻ ስፌራው ጠቧሌ ተብል በተቃዋሚዎች በሚገሇፅባት 

ሀገር ነው፡፡  

  

የፖሇቲካ ምህዲሩን ሇማስፊት ብልም ጅምር ዳሞክራሲያዊ ስርአቱን ይበሌጡን 

ሇማጎሌበት በተሇያዩ ጊዜያት በገዥው ፓርቲና በተቃዋሚ ቡዴኖች መካከሌ 

ተዯጋጋሚ የምክክር መዴረኮች በፓርሊማ ውስጥ ተዘጋጅተዋሌ፡፡ የፓርሊማ 

ዯንብና ስርዓት እንዱሁም የምርጫ ቦርዴ ህጎችን ያስታውሱ፡፡ ይህም የተከናወነው 

የፖሇቲካ ምህዲሩ ጠቧሌ እየተባሇ በተቃዋሚ ፓርቲዎች በሚነገርባት አገር ነው፡፡  

  

እውን በዚህች አገር የፖሇቲካ መሊወሻ ሥፌራው ጠቧሌን? ህገ ወጥነትንና ስርዏተ 

አሌበኝነትን ሇማራመዴ ፌሊጎቱ ሊሊቸው፤ ህሌምና ቅዥታቸው አፌራሽ 

መንገድችን መከተሌ ምርጫ ሇሆነባቸው፤ ነውጥ፣ ሁከትና ብጥብጥ ዴብቅ አጀንዲ 



ይዘው መንቀሳቀስ ሇሚሹት በእነሱ ቋንቋ በእርግጥም የፖሇቲካ ምህዲሩ ቢጠብ፣ 

የመሊወሻ ሜዲው ቢያንስ አይገርምም፣ አይዯንቅም፡፡ ሚዛን አይዯፊም፡፡ 

ሇሰሊማዊና ህጋዊ ተጓዦች ግና ፇረሱም ሜዲውም ይኼው፡፡ 

  

በአራት ኪልዋ ካፋ ከዚህ በሊይ ሇመቆየት ጊዜ አሊገኘሁም፡፡ የጋዜጣ የንባብ 

ኪራይና የማኪያቶ ሂሳቤን ከፌዬ የሀሳብ ተጋሪዎቼን ተሰናብቼ ሇላሊ ቀጠሮዬ ጉዞ 

ወዯ  

ሇገሀር - ሠሊም፡፡ 

  

   ስሇፅሁፈ ያሇዎትን ማንኛውንም አስተያየት abaydagi@yahoo.com ይሊኩሌን 

 

http://us.mc11.mail.yahoo.com/mc/compose?to=abaydagi@yahoo.com

