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“ጭስ የለውም እንጂ እሳቱስ አሪፍ ነው” ክፍል ሁለት 
የዜሮ ድምሩ ስብስብ “በጅሃዳዊ ሃረካት” ጥላ ሥር 

 

ዮናስ  03/08/13 

በክፍል አንድ “ጭስ የለውም እንጂ እሳቱስ አሪፍ ነው” መጣጥፌ ከዝነኛውና ጥንታዊው የሩሲያ 

ደራሲ ማክሲም ጎርኪ ድርሰቶች አንደኛውን እና ከሃገሬ ተቃዋሚዎች ጋር ተመሳሳይ የሆነውን ገፀ 

ባህሪ  በመውሰድ በሃገሬ የሚገኙ የተቃዋሚ ፖርቲዎችንና አመራሮች እዚህና እዚያ ሞግቼ ነበረ፡፡ 

ይኸውም ጎርኪ የቀረፀው ገፀባህሪ በወቅቱ የነበረውን የሩሲያ ፖለቲካ እና በተለይም በተቃውሞ ጎራ 

የተሰለፉትን ሃይሎች  ያለማመን ችግር በተጨባጭ የሚያሳይና በምድራዊ ሕይወቱ የተፀናወተው 

“ይሄ ሆኗል ትክክልም ነው፤ ነገር ግን ይሄ በመሆኑ ጨዋታው ፈረሰ ዳቦ ተቆረሰ” አካሄድ 

በሰማያዊው አለምም ላይ ከገባበት የተንቀለቀለ እሳት ውስጥም ሆኖ “ጭስ የለውም እንጂ እሳቱስ 

አሪፍ ነው” በማለት መድገሙን የሚያሳይና በተመሳሳይ ይህ አካሄድ የሃገሬ ተቃዋሚዎችም 

የሚገለጹበት መሆኑን የሚያመላክት መሆኑን ነው፡፡ 

በዚሁ እና በመጀመሪያው ክፍል መጣጥፌ የሃገሬ ተቃዋሚዎችን እና ፖርቲዎቻቸውን “የጭስ 

የለውም እንጂ እሳቱስ አሪፍ ነው” አካሄድ የመዘንኩት ከመከላከያ ሰራዊት ቀን የበአል አከባበር 

ጋር በተያያዘ ሲሆን በዛሬውና በሁለተኛው ክፍል መጣጥፌ ቃል በገባሁት መሰረት 

ተቃዋሚዎቹንና ፖርቲዎቻቸውን የምመዝነው “ጅሃዳዊ ሃረካት” ከተሰኘውና በኢ ቴቪ አየር ላይ 

ከዋለው ዘጋቢ ፊልም አኳያ ነው፡፡ 

የዜሮ ድምሩን ስብስብ በተመለከቱት ትርክቶቼ በተለይም በምርጫ 97 የምርጫ ቅስቀሳ ወቅትና 

ከምርጫ በኋላ በሀገሬ የሚገኙ የተቃዋሚ ፖርቲ አመራሮችና አንጋፋ መሪዎቻቸው በሃገር ውስጥና 

በውጭ ከሚገኙ መሳዮቻቸው ጋር እንደግል፣ እንደ ቡድንና እንደ ተቋም ሲከተሉ የነበረው 

ፖለቲካዊ ተሳትፎ በአቋራጭ ስልጣን መያዙን መሰረት ያደረገና ለዚሁም ሲባል አሰላለፋቸው 

የሃገርን ሉዓላዊነት እስከመዳፈር በሚደርስ ደረጃ መሆኑን በተደጋጋሚና በየወቅቱ ከሚያነሷቸው 

አጀንዳዎች ጋር በማያያዝ አስነብቤ ነበር፡፡ 

ለአብነት ያህል እነኳ ብናነሳ አንጋፋ የሚባሉትና አሁን ደግሞ በጅሃዳዊ ሃረካት ጥላ ስር 

ተጠልለው የሚገኙት ፖርቲዎችና አመራሮቻቸው በምርጫ ታዛቢ ስም ከገቡ አፍራሽ የውጭ 

ሃይሎች ጋር በሰብአዊ መብት ስም ወዥንብር በመንዛት ተግባር ላይ 

ስለመጠመዳቸው፤መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች የወጣውን አዋጅና የፀረ ሸብር ህግ በመቃወም፤ 

የሰፋፊ እርሻ ኢንቨስትመንቱ ላይ የመሬት ወረራ ታፔላ በመለጠፍ  ሲያሻቸው ፈረንጅ አምላኪ፣ 
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ሳይሆን ደግሞ ፈረንጅ ወቃሽ ስለመምሰላቸው፤ ከዲያስፖራው በሚሰጣቸው ትዕዛዝ በመታገዝ 

ከምርጫ ሂደቱ አስቀድመው የምርጫው ተጭበርብሯል አጉል ጩኸታቸው፡(ፕ/ር በየነ ስለ 

ዲያስፖራው 50 ዶላር የተናገሩትን እዚህች ጋር እያስታወስን) የስኳር ልማት ፕሮጀክቶችን 

በመቃወም  ዋልድባችን ሲሉ ስለመክረማቸው፤ የብሄር ብሄረሰብ አቀንቃኝ ነው ሲሉ ገዢውን 

ፓርቲ በመሰረተ ቢስ ውንጀላ እንዳላብጠለጠሉ ሁሉ ራሳቸው በብሄሮችና ብሄረሰቦች ውስጥ ግጭት 

ለመቀስቀስ አልመው ጉራፈርዳን የአምልኮ ስፍራቸው ስለማድረጋቸው፤  ይህም የዜሮ ድምር 

አስተሳሰብ መገለጫ ስለመሆኑ ግልጽ ማሳያዎችን ጠቅሼ ለማብራራት ሞክሬያለሁ፡፡ ከዚህ በኋላ 

ደግሞ በተለይም የአረቡ ዓለም አብዮት ኢትዮጵያ ወስጥ እንዲደገም ከተሳሉ በኋላ ያገኙት ምቹ 

አጋጣሚ ነው ብለው ያሰቡት ደግሞ በእስልምና እምነት ውስጥ በመግባት አወልያ በተሰኘው 

ኮሚቴና በመጅሊሱ መካከል የተከሰተውን ሁኔታ ማራገብ ነበር፡፡ 

የሆነ ሆኖ በመጅሊሱ እና በአወልያው ኮሚቴ መካከል የተፈጠረውን ሰጣ ገባ እራሱ የሙስሊሙ 

ህብረተሰብ በጥሞና ተመልክቶ እንዲፈታ፤ ጥያቄው የምርጫ ጉዳይም ከሆነ ከሃይማኖታዊ ገደቦች 

በመለስ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግ የተደረገውን ጥረት ጥላሸት በመቀባትና “ህገ አራዊት” ነው 

ካሉት ህገ መንግስት ጋር በማያያዝ ሲፈትሉና እንዝርቱን ሲያሾሩት ቢከርሙም ነገሩን በጥሞና 

ሲከታተል በነበረውና ለሃይማኖቱ ቀናዒ በሆነው ሙስሊም ህብረተሰብና በመንግስት የጋራ ጥረት 

ስለቱ እንዳይሰምር ሆኖ ነገሩ ሁሉ መስመር ያዘ፡፡ 

ዳሩ ግን በአወልያው ኮሚቴ ስም ሲንቀሳቀስ የነበረው ሃይል ዓላማው ሃይማኖት ሳይሆን የዜሮ 

ድምር አስተሳሰብ የወለደው ፖለቲካ መሆኑና ይህንኑም ለማስፈፀም ሲከተሉ የነበረው አቅጣጫ 

ከሽብርተኝነት ጋር ተያይዞ የተገኘ መሆኑን በመጠርጠር ይህን ኃይል መንግስት በሕግ ሊፋረደው 

ወደማረፊያ ቤት ይልከዋል፡፡  

እነዚህና በአወልያው ኮሚቴ ሥም ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ተጠርጣሪ ሃይሎች የፍርድ ውሳኔ ሳያገኙ 

በፊት የዜሮ ድምሩ ስብስብ በለመደው የጋዜጠኝነት  ካባ በሽብር ተግባር ላይ ተሰማርተው 

ለተገኙትና ተይዘው ለነበሩት ግለሰቦች ሲያደርጉ እንደነበረው የ"ነፃ ናቸው" ዘመቻ፤ በአወልያው 

ኮሚቴ ሥር የተጠለለውን ሃይልም ነፃ  ነው ሲሉ ከጫፍ ጫፍ ማንቋረራቸውን እና የመግለጫ 

ጋጋታ ማውጣታቸውን ተያያዙት፡፡ 

ወደዛሬው ርዕሰ ጉዳይ ወደሚያመራኝና የነዚህን ሃይሎች ገመና ወደሚገልጥልኝ ሰሞንኛ ጉዳይ 

ስንመጣ ደግሞ ከአወልያው ኮሚቴ ጋር ምንም ያልተያያዙና በአወልያው ኮሚቴ ስም ሲንቀሳቀሱ 

ከነበሩት ሃይሎች ጋር ባልተያያዙ ፤እንዳውም   ክስ ባልቀረበበት ጉዳይ ላይ ህብረተሰቡ እራሱን 

ይከላከልና ፀረ ሰላም ሃይሎችን በጋራ ይመክት ዘንድ በተጨባጭ የተያዙ ሰነዶችንና አስረጂዎችን 
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መሰረት በማደረግ በኢቴቪ የቀረበው ጂሃዳዊ ሃረካት የተሰኘ ዘጋቢ ፊልም ላይ ተንጠልጥው 

የአቋራጭ ስልጣን ፍላጎታቸውን ለማሳካት እየቋመጡ  ነው። 

ስብስቡ ስራውን የሚሰራው ቀደም ብዬም ስጠቅስ እንደነበረውና በዜሮ ድምር ፖለቲካ   ፅንሰ ሳብ 

መሰረት በግለሰብ፣በቡድንና በተቋማት ደረጃ ሲሆን ገመዱም ከሀገር ውስጥ እስከ አውሮፖና 

አሜሪካ የሚረዝም ነው፡፡ ስለሆነም በተለይም የቀጣዩን የአካባቢና የማሟያ ምርጫ በተመለከተ 

ብዙ በማለት ላይ የሚገኙት ፖርቲዎች ጅሃዳዊ ሃረካት ላይ ምን እያወሩና ከዘጋቢ ፊልሙ 

ለማርተፍ እየሄዱ ያሉበትን ርቀት በማሳየት በራሳቸው የሚሰጡት አስተያየትና ያሉበት ሁኔታ 

ህዘቡን የማይመጥንና በእርግጥም በዜሮ ድምር አስተሳሰብ አየቆመሩ ስለመሆናቸው ትክክለኛ 

ማሳያ ነው እላለሁ፡፡ 

ጂሃዳዊ ሃረካትን ዘጋቢ ፊልም ተከትሎ የታጠቁ የመንግስት ሃይሎች በሙስሊሙ ማህበረሰብ 

መኖሪያ ቤት ወስጥ በመግባት እያካሄዱት ያለው ብርበራና ዘረፋ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት 

ስለሆነ ሁኔታው ይጣራ ሲል መግለጫ ያወጣው መኢአድ  ሲሆን መግለጫውን ያብራራልን ደግሞ 

ሽብርተኝነት ፈተና በሆነባት አሜሪካ የሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ሬድዮ ነው፡፡ በኢትዮጵያ 

ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ድርጅት ለህዝብ የቀረበው “ጅሃዳዊ ሃረካት” የተሰኘው ዘጋቢ ፊልም በፌዴራል 

ከፍተኛ ፍርድ ቤት በአሸባሪነት ወንጀል ተከሰው ፍርድ በመጠባበቅ ላይ ያሉ ተከሳሾችን እስከ 

ፍርድ ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ድረስ ንፁሀ ሆኖ የመገመት መብታቸውን የጣሰ ነው ሲል የውግዘት 

መግለጫ ሰመጉ የተባለው ተቋም ማውጣቱን ሰነደቅ የተሰኘው የሃገር ወስጥ ጋዜጣ በተመሳሳይ  

የዘገበ ሲሆን፣ በማያያዝም ፊልሙ የተከሰሱበትን ወንጀል አልፈፀምንም ብለው ፍርድ ቤት 

በመከራከር ላይ የሚገኙትን ተጠርጣሪዎች ከናይጄሪያ ቦኮ ሃራም፤ ከሶማሊያው አልሸባብ እና 

አልቃይዳ ጋር በማመሳሰል የሽብር ወንጀል ለመፈፀም ሲያሴሩ እና ሲዘጋጁ እንደነበረ ቢገልጽም 

የቀረበው ማስረጃ ግን ተከሳሾቹ በራሳቸው ላይ ሲመሰክሩ የሚያሳይ ቃለ ምልልስ ብቻ ነው 

ማለቱንም ገልጿል፡፡ 

የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ደግሞ የካቲት 22/2005 ባስደመጠው ዘገባ ዓርብ ዕለት ከጁምዓ ሰላት በኋላ 

ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በአዲስ አበባ አንዋር መስኪድ እና በተለያዩ ከተሞች ተቃውሞ 

ማሰማታቸውን ስማቸውን መግለፅ ያልፈለጉ ግለሰቦች ነገሩኝ በማለት አውርቷል፡፡  

የኢትዮጵያ መንግስት ሙስሊሞችን ማዋከቡን፣ መበደሉንና በሃይማኖታዊ ጉዳይ ጣልቃ መግባቱን 

እንዲያቆም በተለያዩ የሃገሪቱ ከተሞች የሚኖሩ ሙስሊሞች በድጋሚ ጠይቀዋል የሚል ዘገባ 

የጀርመን ድምፅ ሬዲዮ  ከሰሞኑ አቅርቧል፡፡ አሸባሪ የሆነው የግንቦት ሰባት ድምፅ ኢሳትም 

በመላው አገሪቱ የሚገኙ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ተቃውሞ አደረጉ የሚልና ይህም የሙስሊሙ 

ጥያቄ ከመንግስት አጅ እንደወጣ የሚያመላክት ነው፣ የሚል ዘገባ ያሰራጨ ሲሆን በኢትዮጵያ 
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ሬዲዮና ቴሎቪዥን ድርጀት ከተላለፈው “ጂሃዳዊ ሃረካት” ዘጋቢ ፊልም ጋር በተያያዘ ጠቅላይ 

ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ጨምሮ ከፍተኛ የሀገሪቱ ባለሥልጣናት ላይ የወንጀልና 

የፍትሃብሔር  ክስ ሊመሰርት ነው የሚል ዘገባ ጠበቆቻቸውን ምንጭ በማድረግ ከሰሞኑ 

አስነብቦናል፡፡ 

ይህ በአንዲህ አንዳለም ከመጪው የአካባቢና የአዲስ አበባ ምርጫ ጋር ተያይዞ ጥምረት ፈጥረናል 

የሚሉ 28 የሚደርሱ ፖርቲዎች(አሁን 23) ሆነዋል(በፊት 33 ነበሩ) ከምርጫና ከምርጫ ጉዳዮች 

ጋር በተያያዘና አገራዊ በሆኑ አጀንዳዎች ላይ ሁሉ በሚሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫና በየመፅሄት 

ጋዜጣው በሚያደርጉት ቃለ ምልልሶች ጂሃዳዊ ሃረካትን ከማውገዝ ጀምሮ በአወልያው ኮሚቴ ስር 

ተጠልለው የነበሩት ሃይሎቸ ነፃ ናቸው በማለት በተደጋጋሚ በመናገር ላይ የሚገኙ ሲሆን፣ 

በአጠቃላይ በሀገር ወስጥ ከሚገኙት ተቃዋሚ ሃይሎቸ ጀምሮ በውጭ የሚገኙ ዲያስፖራ 

ተቃዋሚዎችና ማስተጋቢያ ጣቢያዎቻቸው በሙሉ በሚሰጡት አስተያየት “ በኢትዮጵያ ሽበርተኛ 

የለም፣ ሸብርተኛው ኢህአዴግ ነው፣ የታሰሩት የአወልያ ኮሚቴ ስብስቦች ነጻ ናቸው፣ ጂሃዳዊ ሃረካት 

የረከሰ ዘጋቢ ፊልም ነው” የሚሉ ሃሳቦች ተደምጠዋል።  

እውን ጅሃዳዊ ሃረካት የረከሰ ፕሮፖጋንዳ ነው? ወይስ ተጨባጭና በህዝብ ላይ ያንዣበበ ስጋት 

አወልያው ኮሚቴና ጅሃዳዊ ሃረካትን የሚያገናኛቸው ገመድ አለ ወይስ የለም ከፍርድ ውሳኔ በፊት 

የህግ የበላይነትን እየተፃረረ ያለው ማነው ጅሃዳዊ ሃረካት በፍርድ ቤት ውሳኔ ላይ የሚያሳድረው 

ተፅዕኖ አለ በጅሃዳዊ ሃረካት ላይ ያየናቸው ግለሰቦች ክስ ተመሰርቶባቸዋል  የተቃዋሚዎቹ 

መነሻና መድረሻ ምንድነው የእነ ቪኦ ኤ እና ዶቼቬሌ ምንጫቸው እነማን ይሆኑ? ሰመጉ 

የተሰኘው ድርጅትስ በርግጥስ የሙስሊሞች ቤት በምሽት እየተበረበረ ይሆን የሚሉትንና መሰል 

ጉዳዮችን ስንፈትሽና የአንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አመራሮች ያሉበትን ሁኔታና የፖለቲካ 

ስብእናቸውን ስንመዝን፤የራሳቸውን ጨርሰው ነው ወይስ አሮባቸው የሰው እያማሰሉ ነው  

ለሚሉት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጠናል፡፡ 

መጀመሪያ የዘጋቢ ፊልሙን ውሸትነትና እውነትነት የተመለከተውን ሙግት መፈተሹ ለምዘናችን 

ጠቃሚ ይሆናል፡፡ እነ አማን አሰፋ(እስማኤል) ካሚል ሸምሱ እና አህመድ ሙስጠፋ በናይጄሪያ 

የንፁሃን ዜጎችን ደም እያፈሰሰ ካለው ቦኮ ሃራምና በማሊ ታሪካዊ ቅርሶችን እያፈራረሰ ካለው 

አሸባሪ ቡድን ተሞክሮ መውሰዳቸው፤ በአወልያ ትምህርት ቤት የተነሳውን እነርሱ እንደሚሉት 

"ሃይማኖታዊ ጥያቄ" በግብፅ ከተነሳው ህዝባዊ(ፖለቲካዊ) አመፅ ጋር ለማገናኘት የሄዱበት 

መንገድ፤ በናይሮቢና በዳሬሰላም በሚገኙ የአሜሪካ ኤምባሲዎች የተፈፀሙ የሽብር ተግባራትን 

የሚመስሉ ኢትዮጵያ ላይም ለመፈፀም ያደረጉት ጥረት ይህንኑም  ከከሚሴ      ለመጀመር 
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በመንደርደር ላይ ሳሉ በቁጥጥር ስር የመዋላቸው ሃቅ የዘጋቢ ፊልሙን እወነታነት ያለአንዳች 

ጥርጣሬ ለመቀበል የሚያስችለን ይሆናል፡፡ 

እነዚህ ውሸት ነው ሲሉ የሚደሰክሩት ሃይሎች መነሻ ሁለት ሲሆን የአሰላለፉም  አቅጣጫ ከሁለት 

ወገን ነው፡፡ የመጀመሪያው የእነ አማን እና የአወልያው ኮሚቴ ተከታዮችና የእነ ካሚልና አህመድ 

እስላማዊ መንግስት የመመስረት አስተምህሮ ልባቸው ላይ መብቀል የጀመረባቸው ጥቂት ሙስሊም 

ግለሰቦች ሲሆኑ ሁለተኛዎቹ እና ዋናዎቹ ደግሞ የዜሮ ድምር ፖለቲካ አስተሳሰብ አራማጆችና 

የተገኙ አጋጣሚዎችን ሁሉ በማራገብ በአቋራጭ የስልጣን ባለቤት ለመሆን የሚሹ የተቃዋሚ 

ሃይሎች ናቸው፡፡ 

እነዚህ ስልጣን በሰለጠነና በበሰለ የፖሊሲ ስትራቴጂና ፕሮግራሞች መንገድ እንዲሁም በምርጫ 

ለመያዝ የማይሹት ፀረ ሰላምና ፀረ ዴሞክራሲያዊ ስብስቦች ሽፋናቸው “ሰላማዊ ተቃውሞ” በመሆኑ 

ከአማን አሰፋ (እስማኤል) ይልቅ ከነካሚል እና አህመድ ስብስቦች ጋር በመርህ ደረጃ ተቆራኝተው 

ስለማያውቁትና አላማቸው ስላልሆነው  የአወልያው ኮሚቴ አስተሳሰብ  በየጋዜጦቹ ጥብቅና 

ይቆማሉ። አሳማኝ የሚመስሉ መረጃዎችንም ከእነ ካሚልና አህመድ ይወስዳሉ፡፡ 

ለእነርሱ ሌላው ምቹ አጋጣሚ ደግሞ “የአወልያው ኮሚቴ” የሚባለውና በተግባር ግን የእነ ካሚልና 

አህመድ የቀለም አብዮትን መርፌ የተወጉ ጥቂት በተለይም ወጣት ሙስሊሞች አብዮታቸውን 

ማቀጣጠል ከጀመሩበት የመጅሊሱ ይውረድ ጥያቄ ጀምሮ በኢቴቪ የሚቀርቡ ማናቸውንም ጉዳዮች 

አለመቀበል እና አለማመን ነው፡፡ 

ስለሆነም ከመጅሊሱ ይውረድ ጥያቄ ቀደም ብሎም ቢሆን በተለይም ከምርጫ 97 በኋላ 

የመንግስትና የህዝቡ የጋራ ውጤቶች የሆኑ የልማትና የመልካም አስተዳደር እንዲሁም 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ውጤቶችን በሙሉ በማብጠልጠልና የኢቴቪ ድራማ ነው ሲሉ 

ለቆዩት የዜሮ ድምሩ ስብስብ ሃይሎች አጋጣሚው ተመችቷቸዋል፡፡ ስለሆነም ጂሃዳዊ ሃረካትን 

ውሸት ሲሉ ያለምንም መመዘኛ እና ማሳያ መደስኮራቸው ቢያንስ መርፌውን በተወጉት ጥቂት 

ሙስሊሞች ተቀባይነትን ያስገኝላቸዋል፡፡  

በመጪው ሚያዚያ ወር በሚካሄደው የአካባቢና የአዲስ አበባ ምርጫ ፖሊሲና ፕሮግራም አቅርበው 

መወዳደር ለማይችሉት ተቃዋሚዎችም “ጂሃዳዊ ሃረካት” የመወዳደሪያ ምልክታቸው እስኪመስል 

ድረስ እያወሩለት እና እየዘመሩለት ነው፡፡ ዳሩ ግን “ ጂሃዳዊ ሃረካት” በአልጀዚራ አልያም ደግሞ 

በቢቢሲ ወይም በሌላ አለም ሃቀፍ ሚዲያ ቀርቦ ቢሆን ኖሮ ባይፈልጉት እንኳ የልባቸውን 

በልባቸው ይዘው ቢያንስ ዝምታን ይመርጡ እንደነበር አስባለሁ። ምክንያቱም የሃገሬ ፖለቲካና 
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ፖለቲከኝነት፤ ተቃውሞና ተቃዋሚነት የግል ፕሬሶችን እና አለም አቀፍ ሚዲያውን እውነተኛ 

፤የመንግስትን ሚዲያዎች ሁሉ ውሸታም በማለት ከቆረቡ በርከት ያሉ አመታትን አስቆጥረዋልና 

ነው፡፡ 

ወደ ተከታዩ ፍተሻችን ስናመራ ከፍርድ ውሳኔ በፊትና በኋላ የሚለውን ሙግት እናገኛለን፡፡ 

በመሰረቱ “ጂሃዳዊ ሃረካት” በሚል የቀረበው ዘጋቢ ፊልም በሽብር ተግባርና ትወና ላይ ባየናቸው 

ግለሰቦች አብዛኞቹ ከአወልያው ኮሚቴ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው ጉዳያቸው - በፍርድ ቤት 

እየታየ ከሚገኙት 29 ግለሰቦች ውስጥ  የሌሉበትና ከእነርሱ ክስ በኋላ ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት 

አገልግሎት ደርሶባቸው ክስ ሳይመሰርት ማስተማሪያ ይሆኑ ዘንድ የቀረቡ ስለመሆናቸው ግልጽ 

ሆኖ ሳለ ከአወልያው ኮሚቴ ጋር በማያያዝ ከፍርድ ውሳኔ በፊት የተሰጠ የኢቴቪ ብያኔ ብሎ 

ማወጅ ስህተትና "ለማያውቅሽ ታጠኝ" የሚያሰኝ ነው፡፡ 

ከአወልያው ኮሚቴ ጋር በተያያዘ በተጠርጣሪነት ተይዘው የሚገኙት ለአብነትም በጂሃዳዊ ሃረካት 

ላይ ያየናቸው እነ አቡበከር በዘጋቢ ፊልሙ ላይ የቀረበው ጉዳያቸው ከተከሰሱበት ወንጀል ጋር 

የማይገናኙ፤ክስ ባልተመሰረተባቸው ነገር ግን በተጠርጣሪነት ከተያዙ በኋላ ከነካሚልና አህመድ 

ቡድን የቀለም አብዮት ጋር በተገናኙ ምክንያቶች መሆኑ በዘጋቢ ፊልሙ በግልጽ ተመልክቷል፡፡ 

ስለሆነም እዚህና እዚያ መርገጥ የማያዋጣና ተአማኒነት የሌለው ከህግ በላይ ሆኖ ከህግ በታች 

እንደሆኑ የማስመሰል ተራ ጨዋታ ነው፡፡ 

“ጀሃዳዊ ሃረካት” የሚመለከተው ከአወልያው ኮሚቴ ጋር በተያያዙ የተከሰሱትን ሁሉ ነው ብለን 

እንኳ ብንወስድና ቢሆን ብለን ብንመኝ፤ ከዘጋቢ ፊልሙ አስቀድሞ ተጠርጣሪ የሆኑትን ስብስቦች 

ነፃ ናቸው ሲል በየጋዜጦቹ እና በአለም አቀፍ ሚዲያዎች ያወጀው ማነው? የሚለውን ጥያቄ 

መመለስ ተገቢ ይሆናል፡፡ 

የእነካሚል ሸምሱን መርፌ የተወጉት እና የዜሮ ድምሩ ስብስብ የሆኑት ተቃዋሚ ሃይሎች በቪኦኤ 

በዶቾቬሌና በሃገር ውስጥ ጋዜጦች እንዲሁም በየማህበራዊ ድረገጾች ተጠርጣሪዎቹን በተደጋጋሚ 

ነፃ ናቸው፣መንግሥት ያለጥፋታቸው አስሯቸዋል ወዘተ ሲሉ ማወጃቸው ከፍርድ ቤት ውሳኔ በፊት 

የራሳቸውን ብይን እየሰጡ አይደለምን?  ነገር ግን መንግስት ሊያውም ህገ መንግስቱን እና የሃገር 

ደህንነት ጉዳዮችን መሰረት አድርጎ ለህዝብ ሰላም ሲል የሚያቀርበው ዘጋቢ ፊልም ደግሞ "ከፍርድ 

ውሳኔ በፊት የተሰጠ ብያኔ" ነው ብሎ ማሰብ  በምንም ምክንያት ተጠያቃዊ ሊሆን አይችልም፡፡ 

በዚሁ ላይ ብሄራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት እና የፀረሽብር ግብረ ሃይል ቡድኑ "እነዚህ 

የ”ጂሃዳዊ ሃረካት” ተዋናዮች የተያዙትና በቁጥጥር ስር የዋሉት ከህዝብ ጋር በተደረገ ጥብቅ 
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ክትትልና ጥረት በመሆኑ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታና አለም አቀፋዊ የሽብር ገጽታ መነሻነት 

ህዝቡ አሁንም ሊማርበትና ስለሃገሩ ሰላም በጋራ ይሰራ ዘንድ ያስተላላፍኩት ዘጋቢ ፊልም 

ነው"እያለ ባለበት ሁኔታ የአወልያው ኮሚቴ ስብስብ ጠበቃ የሆኑት ግለሰብ በጂሃዳዊ ሃረካት 

የታዩቱ ሁሉ የሳቸው ደንበኞች እንደሆኑ ማስመሰላቸው ሳያንስ ከፍርድ ውሳኔ በፊት የተሰጠ ብያኔ 

ነው ብለው እንዳልተከራከሩቱ ሁሉ ዘጋቢ ፊልሙ በደንበኞቻቸው ላይ ስለሚያሳድረው ተጽእኖ 

ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ቢያንስ "መንግስትን ከህግ በላይ የሆነ አምባገነን" ሲሉ መናገራቸውን 

አስታውሰው ስለደንበኞቻቸው ለመናገር ጊዜው እንዳልሆነና ከፍርድ ቤት ውሳኔ በኋላ ማለት 

ሲገባቸው  የመረጡት መንገድ ደንበኞቻቸውን ከፍርድ ውሳኔ በፊት ነፃ ማድረግን ነው፡፡ 

 ስለሆነም “ደንበኞቼ ነፃ ናቸው” ማለታቸው ለህግ የበላይነት አለመቆማቸውን ከማረጋገጡም በላይ 

መንግስትን መወረፋቸው ደግሞ እርስ በርሱ የተጣረሰና መግቢያ ያጣች አይጥ ውሳኔ መሆኑን 

የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ስለሆነም እንደእኔ የእነ ካሚልን መርፌ የተወጉቱ ልብ ሰጥቷቸው ወደ 

ትክክለኛው ሕሊናቸው እንዲመለሱ እሻለሁ፡፡ የዜሮ ድምር ስብስቡን ደግሞ በዚህች ሀገር  ስልጣን 

በምርጫና ምርጫ ብቻ እንጂ በአቋራጭ የሚገኝ የመሆኑ አጋጣሚ ካከተመ ብዙ ጊዜ እንደቆየ 

ለማስታወስና አስረግጬ ለመንገር እፈልጋለሁ፡፡ 

ጥቅምት 15/2005 አዳማ ከተማ ላይ ምርጫ ቦርድ በጠራው ስብሰባ የተገኙ 33 የተቃዋሚ 

ፖርቲዎች በመኢአድ ሐዋሪያነት በጋራ ለመስራት በሚል መነሻና መድረሻ በሌለው ታፔላ 

የፒትሽን ፊርሚያ ቢያደርጉም እንደለመዱቱ ተፈረካክሰው  28 ለመድረስ ጊዜ 

አልወሰደባቸውም፡፡ ቀጠሉና የትብብር ሰነድ አዘጋጀን ብለው ለመፈራረም በጠሩት መድረክ  ላይ 

ተመናምነው 23 ላይ  ደረሱና ፊርማችንን አኑረናል አሉ ፡፡ ፊርማቸውን ማኖራቸው ከመድብለ 

ፖርቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አኳያ እሰየው ቢያስብልም  ስለምን ተፈራረሙና፣ እነማን 

ተፈራረሙ የሚለውን ስናጤን የራሰቸውን የቤት ሥራ ያልጨረሱና ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ( ልክ 

እንደሰሞኑ ጅሃዳዊ ሃረካት) በማትረፍ የሥልጣን ጥማቸውን ለማርካት  የሚሹ ሃይሎች 

ስለመሆናቸው አንደርስበታለን፡፡ 

ለዚህ ማሳያ የሚሆነውም የትብብር ሰነዱን ባለፈው ቅዳሜ ከፈረሙት 23 ፖርቲዎች መካከል 

ዘጠኙ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተደራጁ ሲሆን ቀሪዎቹ 14 ፖርቲዎች በየብሄራቸው የተደራጁ ናቸው። 

በብሄር የተደራጁ ፓርቲዎች ከኢህአዴግ ጋር በዋነኛነት የሚለያዩት በአፈፃፀም ካልሆነ በስተቀር 

በቡድን መብት መከበር ዙሪያ ሌላ ልዩነት የሌላቸው መሆኑ፤  ሆኖም ጉዳዩ የስልጣን ጥማት 

በመሆኑ የኢህአዴግን ፕሮግራም ትንሽ በማጣመም ስለ ጅሃዳዊ ሃረካትና የምርጫ ቦርድ እየጮኹ 

ይገኛሉ፡፡ 
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ሌላው ማሳያ ደግሞ ቀደም ብሎ በአማራ ህዝብ ስም ተቋቁሞ ሲንቀሳቀስ የነበረውና ወደ 

መኢአድ ተቀይሯል የተባለው መአህድ ከሞተበት ተነስቶ የፈረመ ሲሆን ነፍስ የዘራበትን 

መንገድ ትተን ከመላው ኢትዮጵያ አንደነት ድርጅት/መኢአድ/ ጋር ሲወነጃጀል የቆየ  መሆኑን 

ስናስታውስና አሁን ደግሞ በጋራ ለመሥራት በተዘጋጀው ሰነድ ላይ ሲፈራረም ማየቱ የዜሮ 

ድምሩን ስብስብ ያልተፈታ ቋጠሮና ያላለቀ ውጣ ውረድ ለመረዳት እንችላለን፡፡ 

በሦስተኛ ደረጃም በርካታ ህብረቶችና ውህደቶች ላይ የማይጠፉትና ምርጫ ቦርድን ሲያብጠለጥሉ 

አመታትን ያስቆጠሩት ፕ/ር በየነና ዶ/ር መራራ ጉዲና ፊርማቸውን ያኖሩት በተወካዮቻቸው 

አማካኝነት ነው፡፡ይህ ደግሞ እንደፖለቲካ ተንታኛች ለጥምረቱ ያላቸውን ንቀትና አነስተኛ ዋጋ 

የሚያመላክት ነው። 

ፊርማውን ለማኖር ከተስማሙት 28ቱም ውስጥ የተገኙት 23ቱ ከመሆናቸው ጋር ይህን አያይዘን 

ስንፈትሽና በአናቱም መድረክ እንደመድረክና በነጠላ ደግሞ ስድስቱ ስብስቦች፤ ህብረትም 

እንደህብረትና በነጠላ ደግሞ ያቀፋቸው ስብስቦች መፈራረማቸው ስብስቡ የነቶሎ ቶሎ ቤት 

ከመሆኑም በላይ የበላውን ቦታ ገና አኮ አለመጨረሱን እና ያልበላውን ቦታ (ጂሃዳዊ ሃረካት) 

በማከክ ላይ እንደሆነ የሚያረጋግጥልን ሃቅ ነው፡፡ 

መድረክ እንደተቋቋመ(ኢዴኃህ) የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ሃይሎች ህብረት መፍረሱን ዶ/ር 

መራራ መግለፃቸውን ስናስታውስና ኢዴሃህ ግን ልክ እንደ መአህድ በተመሳሳይ በፊርማ ስነ 

ስርዓቱ ላይ ተገኝቶ  መፈረሙን ስናይ ደግሞ የዜሮ ድምሩ ስብስብ ሃዲዱን ከሳተ መሰንበቱንና 

ህዝብን እያታለለ መሆኑን ያመላክተናል፡፡ 

በአጠቃላይ የእነዚህ ፖርቲዎች የስምምነት ሰነድ   መነሻና መድረሻ የሌለው በአማራጭ 

ፕሮግራሞችና ስትራቴጂዎች ያልታጠረ ይልቁንም እንደ ደፈጣ ውጊያ ኢህአዴግ እንዲህ 

ሲያደርግ አንዲህ እናደርጋለን፤ በዚህ ሲመጣብን በዚያ እንሄዳለን፤ ይህንን ሲያደርግ አንዲህ 

እንላለን፣ በሚሉና ለህዝብ በሚበጁ ፖሊሲዎች ባልታጀበ አሉባልታና ተራ ወሬ ላይ የተደረገ 

የስምምነት ሰነድ ነው፡፡ የስብስቡ ጉድ አያልቅምና ዳግም በሌላ ርእሰ ጉዳይ የምመለስ ሲሆን፣ 

ስመለስም የ23ቱ ስብስብ ቀንሶ ብናገኘው የሚደንቅ አይሆንምና እኔ ትዝብቴን በተጨባጭ 

ማሳያዎች አቀርባለሁ።  

 


