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ድርጅታዊና መንግስታዊ ተግባርና ሃላፊነቶችን ያልተገነዘቡ 

|የፖለቲካ´ አምደኞች፤ 
ዮናስ 11/14/12 

የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ወይም ኢህአዴግ ይላል። ይህ ግንባር 

የራሳቸው ህልውና ባላቸው አራት ፓርቲዎች ጥምረት የተመሰረተ ነው፡፡  እነዚህ ብሄራዊ ድርጅቶች 

በየራሳቸው ለሚወክሉትና ለሚታገሉለት የህብረተሰብ ክፍል የቆሙና የህብረተሰባቸውን ማህበራዊ 

ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥያቄ ለመመለስ የሚሰሩ ሲሆን ይህን ለማስፈፀም የቀረፁት ድርጅታዊ 

ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች እንዲሁም ፕሮግራሞች ያላቸው ሲሆን ተጠሪነታቸውም ለፓርቲያቸው 

አባላት ብቻ ይሆናል። 

 

በየትኛውም የሰለጠነ ሃገር እንደሚደረገው ሁሉ የተናጥል ትግል መንገዱ ረጅም ስለሚሆንና 

የህዝቡን ጥያቄ በተገቢውና በጊዜው መመለስ ስለሚያስችል ተመሳሳይ ፕሮግራምና አላማ ያላቸው 

ድርጅቶች ጥምረት ፈጥረው ይንቀሳቀሳሉ። በዚሁ መሰረት በተለይም በአፄውና በደርጉ ስርዓት 

ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ጥያቄዎች የነበሩት የብሄር ጭቆናና የመሬት ጥያቄ በዋናነት ሲሆኑ ከነዚህ 

ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ጋር የተያያዙና ዝርዝር የሆኑ በርካታ ጥያቄዎችና ምላሽ ያላገኙ 

ጉዳዮችም ነበሩ። ስለሆነም ይህን ጥያቄ ለመመለስ ህወሃት ትግል ሲጀምር ብአዴንም እንደ ኢህዴን   

ጥያቄው የአማራም                                                                                                                                                              

ስለነበር ትግሉን በራሱ መንገድ መጀመሩ ይታወሳል፤ ቀጥሎም የብሄርና የመሬት ጥያቄ የሁሉም 

ኢትዮጵያውያን መሆኑ እርግጥ ሆኖ ሳለ በሌላ በኩል ደግሞ ሌሎች ተመሳሳይና ልዩነት ያላቸው 

ጥያቄዎችን በማቻቻልና መሰረታዊ በሆኑት ጉዳዮች ላይ ተስማምቶ በጋራ መስራት ለኢትዮጵያ 

የህልውና ጉዳይ መሆኑን በማመን በየጎራው ተሰልፈው የሚፋለሙቱ ወገኖች   ኦህዴድን በማካተት 

ፍልሚያቸውን አጣጡፈው ኢትዮጵያን ከደርግ መዳፍ ካላቀቁ በኋላ ትግሉ ለመላው የኢትዮጵያ 

ህዝቦች ነበርና ወደ መድረክ ከተጠሩት ድርጅቶች ሁሉ የደቡቡ ደኢህዴን የኢህአዴግ አካል ሆኖ 

ግንባሩን ተቀላቀለ። 

 

ከዚያም እንደግንባር የፓርቲውን ፕሮግራሞችና ሰነዶች እንደወቅቱ ሁኔታና እንደህዝቡ ጥያቄ 

በማበጀትና ከመላው አባል ጋር በመምከር ለኢትዮጵያ ልማትና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ 

ይበጃል ተብሎ መላው አባል የተስማማበትን ሰነድ ያፀደቀው ኢህአዴግ እንደማንኛውም ፓርቲ እና 

ህገመንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት በምርጫ ባገኘው ስልጣን መሰረት መንግስት መስርቷል። እነሆ 

ኢህአዴግ ሃገሪቱን ከደርግ ከተረከበ በኋላ በተደረጉት 4 አገራዊ ምርጫዎች አሸናፊ በመሆን 
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መንግስት መስርቶ አገሪቱን ላለፉት 21 ዓመታት የመራና እየመራ ያለ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት 

ነው። 

 

ስለኢህአዴግና አባል ድርጅቶች እንደመግቢያ ይህችን ታህል ለማለት የፈለግሁት አጀንዳዬ 

የፖለቲካ ፓርቲን እና በምርጫ ያሸነፈ ፓርቲ የሚመሰርተውን መንግስት በተመለከተ፣ የፓርቲ 

ተጠሪነት መብትና ግዴታ እንዲሁም ሃላፊነት ከመንግስት ተግባርና ሃላፊነት ጋር እየተቀላቀለ፤ 

በተለይም የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሞትን ተከትሎ “ህዝብ የማወቅ መብት ነበረው” በሚለው 

መነሻ አሁን ድረስ |የፖለቲካ´ አምደኛ ነን በሚሉ ግለሰቦች የድርጅት ሹመትና ሌሎችም ድርጅታዊ 

ስራዎችን ሳይቀር “መስማት ነበረብን ያልሰማነው ደግሞ በመንግስት ድብቅ የመሆን አባዜ ነው፤” 

የሚሉ ጠጠሮች በየመጽሄቱ ከመበራከታቸው ጋር ተያይዞ ያለውን የግንዛቤ ክፍተት ለመሙላት 

የሚያስችል ሃሳብ ማቅረብ ነው። 

 

የመንግስትን ለህዝብ የማሳወቅ ግዴታና የህዝብን የማወቅ መብት ባተመለከተ ቀደም ብዬ 

ለመጠቆም እንደሞከርኩትም የመለስን ህልፈት ተከትሎ የተለያዩ የሃገሬ ፕሬሶችም ሆኑ የውጭ 

ሚዲያዎችና ድረ ገጾች የተለያዩ እና ህግንና ህገ መንግስትን፣ ፓርቲን እና መንግስትን ያልለዩ 

ሃሳቦችን ሲሰነዝሩና አሁንም እየሰነዘሩ ያሉበት ሁኔታ ቢኖርም ለዛሬው ጽሁፌ መነሻ የሆነኝ ግን 

“ቆንጆ” የተባለች የሃገሬ መጽሄት በህዳር ወር እትሟ ያስነበበችን |ለህዝብ ይፋ ሳይደረግ 

የተከናወነው የባለስልጣናት ሹምሽር´  የሚል መጣጥፍ ነው። 

 

በነገራችን ላይ ይህቺው መጽሄት በጥቅምት ወር እትሟ “ጭፍን ድጋፍና ጭፍን ተቃውሞ 

አይበጀንም” ስትል የሙያ ስነ ምግባርን እና ኤዲቶርያል ፖሊሲውን ተከትሎ እንዲሁም 

የመንግስትን ርእዮተ አለማዊ ተፈጥሮና  ፖሊሲ ተከትሎ የሚሰራን  ጋዜጠኛ ሁሉ በተለይም 

የመንግስት ሚዲያ ላይ የሚሰሩትን ሁሉ በጭፍን ደጋፊነት ፈርጃ ያቀረበችበትን ርእሰ አንቀጽና 

መጣጥፎች ተመልክቼ መጣጥፉም ሆነ ርዕሰ አንቀጹ ስለልማታዊ ጋዜጠኝነት እና ሚዲያ እንዲሁም 

ስለልማታዊ መንግስትና የሚዲያ ህግጋት በቅጡ ካለመገንዘብ ወይም ለመገንዘብ ካለመፈለግ 

መነሻነት የተፃፉና ሌላኛው የተቃውሞ ጎራ ስትራቴጂና በአቋራጭ ስልጣን የመሻት ጉዳይ አንዱ 

አካል መሆኑን በማስረጃና በመረጃ አስደግፌ እንዲሁም የሚዲያ መርህ ላይ ተመስርቼ ሃሳቤን 

ወርውሬያለሁ። 

 

እንዳልኩትም አልቀረ አሁን ደግሞ መጽሄቷ በህዳር ወር እትሟ የዚህኑ የዜሮ ድምር ፖለቲካ 

ስትራቴጂዋን ቀጥላበት አገኘኋትና  በተለይም መሰረተ ቢስና ምክንያታዊ ያልሆነውን “ለህዝብ ይፋ 

ሳይደረግ የተከናወነው የባለስልጣናት ሹም ሽር” የሚለውን መጣጥፍ በተመለከተ አንድ ነገር ማለት 

ፈለግሁ። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩትም “ቆንጆ” መነሻዬ ትሁን እንጂ በጉዳዩ ላይ አሁንም 

የተዥጎረጎረ ሃሳብ እየሰጡ የሚገኙትን የሃገሬ ፕሬሶችም ሆኑ የውጭ ሚዲያና ድረ ገጾች ሁሉ 

የተመለከተ መሆኑ ልብ እንዲባልልኝ እፈልጋለሁ። 
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ትዕግስት በእርሱ ፈቃድ ትባላለች |ለህዝብ ይፋ ሳይደረግ የተከናወነው የባለስልጣናት ሹም ሽር´ 

ፀሐፊ። ፀሐፊዋ ያነሳችው ነገር የተሳሳተና ባዶ ሃሳብ ቢሆንም የውሸታም ነገር እንዲሉ ግን ገና 

ከመግቢያዋ ለሃሳቧ የህግ ካባን ደርባለች፤ የደንብንም ቀሚስ አጥልቃላታለች። 

 

መጣጥፉ ሲጀምር እንዲህ ይላል |እንደደንቡና ህጉ መሰረት አንድ የሃገር ጠ/ሚኒስትር ቦታውን 

ሲረከብና ሲይዝ የራሱ የሆነውን ካቢኔ ለህዝብ የማሳወቅ ግዴታ ይኖርበታል። ምክንያቱ ደግሞ 

እነማን በእሱ በኩል ቦታ አላቸው እነማንስ ቦታ የላቸውም ከሚለው ጋር በተያያዘ ነው።  ይሁን 

እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ግን ይህን ማድረግ አልቻሉም።´ ፀሐፊዋ በዚህ 

መንገድ ካቀረበችው መግቢያ ላይ ለመግለጽ የፈለገችውና እያለችን ያለው ነገር ሃይለማርያም 

ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ ካቢኔያቸውን ሾመው ለህዝብ ማሳወቅ ነበረባቸው ይህ ደግሞ 

በህግና በደንቡ የሚገደዱበት ሲሆን እሳቸው ግን አላደረጉትም የሚል ነው። ነገር ግን ፀሃፊዋ በዚህች 

አንድ እፍኝ ባልሞላች ሃሳቧ ላይ ሁለት ስህተቶችን ፈጽማለች።  

 

ስህተት አንድ የሚሆነው ምን መሰላችሁ፤ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የመንግስት ሹመት ሲይዝ በስሩ 

ያሉ የካቢኔ አባላትን መሾምና የህዝብ ወኪል ለሆነው ም/ቤት የማፅደቁ ህጋዊ ግዴታ እንዳለበት 

በርግጥም ግልጽና የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ የቅርቡን ጊዜ እንኳ ብናስታውስ ምርጫ 2002 

ከተጠናቀቀ በኋላ ያሸነፈውና መንግስት መመስረት የሚያስችለውን ወንበር ያገኘው ኢህአዴግ እንደ 

ፓርቲ ለጠቅላይ ሚኒስትር ያጫቸውን መለስ ዜናዊ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አጸድቆ 

የመንግስትን ስልጣን ካሰጣቸው በኋላና በእሳቸው አቅራቢነት ሌሎቹም የካቢኔ አባላት የህዝብ ወኪል 

በሆነው ፓርላማ ፊት ቀርበው ሹመታቸው ከፀደቀላቸው በኋላ የመንግስትን ስልጣን ተረክበዋል። 

 

በዚሁ መሰረት ኢህአዴግ እንደመንግስት 2002 የወሰደው የስልጣን ኮንትራት የሚያበቃው በ2007 

በመሆኑ 2007 ላይ በሚደረገው ሃገራዊ ምርጫ የሚያሸንፈው ፓርቲ መንግስት ሲመሰረት መሪውን 

ይመርጥና የካቢኔ አባላቱንም ሰይሞ ለም/ቤቱ በማቅረብ ያፀድቃል። 

 

አሁን ወዳለው ተጨባጭ ሁኔታና ትዕግስት በእርሱ ፍቃድ ወዳነሳችው ሃሳብ ስንመለስ ግን ሃሳቧ 

ከላይ ከተጠቀሰው ጋር ፍፁም የታቃረነና ህጋዊ ከለላ የሌለው ነው። ምክንያቱም ኢህአዴግ 

ኮንትራቱን ገና አልጨረሰም። ገና 2 ዓመት ያህል ይቀረዋል። ስለዚህም እንደ አሸናፊ ፓርቲ 

አመራሩን በተሰጠው የኮንትራት ጊዜ ውስጥ የመቀያየርና የማንሳት እንዲሁም የማተካካት ሙሉና 

ህገመንግስታዊ ስልጣን ተሰጥቶታል። 

 

በዚሁ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ህይወታቸው ሲያልፍ በሳቸው ቦታ የሚተካውን ሰው በራሱ 

የድርጅት ፖሊሲና ፕሮግራም መነሻነት እና በመንግስት ህግ መሰረት የሚያዘጋጀው አሸናፊው 

ፓርቲ እንጂ ሌላ የህዝብ ምርጫ የሚካሄድበት ወይም ተቃዋሚው የሚወዳደርበት አዲስ አይነት 
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አካሄድ የሚፈቅድ ምንም አይነት ህግና መመሪያ የለም፤ ሊኖርም አይችልም። ስለሆነም ኢህአዴግ 

የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቦታ ይተኩልኛል ያላቸውን እና የፈቀዳቸውን እጩ እንደፓርቲ የህዝብ 

ውክልና ላለው ም/ቤት በማቅረብ የመንግስትን ስልጣን ያሰጣል።  በዚህ አግባብ ነሰረት ም/ጠቅላይ 

ሚኒስትር የነበሩትንና ከአባል ድርጅቶቹም ውስጥ የደኢህዴን ሊቀመንበር የነበሩትን ሃይለማርያም 

ደሳለኝ እንደ ፓርቲ መርጦ ለህዝብ ተወካዮች ም/ቤት አቅርቦ በማጸደቅ የመንግስትን ስልጣን 

ሰጥቷቸዋል። 

 

ይህንንም በቀጥታ ስርጭት ህዝብ አውቋል። ለምን ቢባል ጠቅላይ ሚኒስትርነት የመንግስት ስልጣን 

በመሆኑና ህዝብ ደግሞ የሚመራውን አካል የማወቅ መብት ስላለው፤ መንግስትም የማሳወቅ ግዴታ 

ስላለበት። 

 

ኢህአዴግ እንደ አሸናፊ ፓርቲ እኚህን ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ለማሰየም በህግ ረገድ 

የሚከለክለው ነገር ቢኖር አንድና አንድ ብቻ ነው። ይኸውም ሃይለማርያም ደሳለኝ የመንግስትን 

ትልቁን ሀላፊነት ለመውሰድ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት አባል የመሆን ግዴታ አለባቸውና። 

ተጠሪነታቸውም ለህዝብ በመሆኑ። አጋጣሚው ደግሞ የምክር ቤቱ አባል በመሆናቸው በህግ ረገድ 

አሸናፊ ፓርቲ ለሆነው እና ኮንትራቱን ላልጨረሰው ኢህአዴግ ሃይለማርያም ደሳለኝን ጠቅላይ 

ሚኒስትር አድርጎ ለማሾም የሚከለክለው አንዳች አይነት ህግና ደንብ አልተገኘም። በህግ 

የሚጠበቅበት የም/ቤት ይሁንታና ጽድቀት እንዲሁም ለህዝብ የማሳወቅ ሃለፊነቱንም ተወጥቷል። 

 

ሃይለማርያም ደሳለኝን እጩ አድርጎ በም/ቤት ያሾማቸው አሸናፊው ፓርቲ ኢህአዴግ ነው። አቶ 

መለስን ሾሞ በአቶ መለስ አቅራቢነት የመንግስትን ስልጣን የተረከቡትም የካቢኔ አባላት የቀረቡት 

በአሸናፊው ፓርቲ ኢህአዴግና ስልጣናቸውንም ያፀደቀላቸው ይኸው ኮንትራቱን ያልጨረሰው የህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ነው። 

 

ስለሆነም ሃይለማርያም ደሳለኝ በመለስ ተተኩ እንጂ አዲስ ምርጫ ተካሂዶና አዲስ ም/ቤት ተቋቁሞ 

የተመሰረተ አዲስ መንግስት በሌለበት ሁኔታ ካቢኔ የማቋቋምና ያለማቋቋም ጉዳይ የሚጠበቅባቸውና 

የሚያስገድዳቸው ህግ የለም። ህዝብም አዲስ ካቢኔ እንዲያቋቁሙ የሚያስገድድበትና አሳውቁን 

የማለት ህጋዊ መሰረት የለውም። ህዝቡ ለኢህአዴግ የ5 ዓመት ኮንትራት ሰጥቶ ስራውን ጨርሷል። 

አዲስ መንግስት እንዲቋቋም እና አዲስ የመንግስት የስራ ሃላፊዎችን ፊት ለማየት የሚሻ ማንም 

አሸናፊ ይሁን ማን ህዝብ የመረጠው ፓርቲ መንግስት መስርቶ ካቢኔውን እንዲያሳውቀው 2 

ዓመታት መጠበቅ አለበት። ያኔ ህጋዊ መሰረት ይኖረዋል። አሁን በኢህአዴግ መሪነት የመንግስትን 

ስልጣን ይዘው የነበሩት መሪ ሲያልፉ ኮንትራቱ ያላለቀው ኢህአዴግ ተተኪውን ሰይሟል። 

የሰየመውንም በህግና በህገመንግሰቱ መሰረት በም/ቤቱ አፅድቋል። በቃ የሚጠበቀውም ይኸው ነው። 

ህግ የሚያስገድደውም እዚህ ድረስ ብቻ ነው። ስለሆነም ፀሃፊዋ አዲስ መንግስት የተመሰረተ 

ይመስል “በህጉና በደንቡ መሰረት” ስትል ተሳስታ ለማሳሳት ትሞክራለች። በነገራችን ላይ 
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ለመማማር ያህል በቅንፍ ( ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጀምሮ እስከ ቀበሌ ባሉ መዋቅሮች ሁሉ 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም የክልል፣ የዞን፣ የወረዳ እና የቀበሌ ርእሰ 

መስተዳድር ም/ርእሰ መስተዳድር  ዋና አስተዳዳሪዎች እና ም/ዋና አስተዳዳሪዎች አፈ ጉባኤና 

ምክትል አፈ ጉባኤዎች ሁሉ በየመዋቅራቸው ባሉ ምክር ቤቶች ሁሉ አባልና በምርጫ ማሸነፍ 

የሚጠበቅባቸው እንደሆነ የምንከተለው የፓርላሜንታዊ ወይም ያልተማከለ አስተዳደር ስርዓት ህግ 

ያስገድዳል። ከነዚህ ውጪ ያሉ የካቢኔ አባላትን ግን ከም/ቤቶቹ አባላት ካልሆኑ ግለሰቦችም 

እንዳሸናፊው ፓርቲ ይሁንታ ሊሰየሙ ይችላሉ) 

 

የትዕግስት በእርሱፈቃድ ሁለተኛ ስህተት ደግሞ ሃይለማርያም አዲስ ካቢኔ የመመስረትና ለህዝብ 

የማሳወቅ ህጋዊ ግዴታ አለባቸው እንኳ ብለን  ብንስማማ ስለህዝቡ የማወቅ መብትና ስለእርሳቸው 

የማሳወቅ ግዴታ ያቀረበችው ምክንያት ነው። በትዕግስት አስተሳሰብ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር 

ካቢኔውን የሚያሳውቀው እና ህዝብም ለማወቅ የሚፈልገው“ በእርሳቸው በኩል እነማ ቦታ አላቸው፤ 

እነማንስ የላቸውም የሚለውን ለማወቅ ነው።” 

ከዚህ በላይ ምንስ አይነት ስህተትና የግንዛቤ ችግር ይኖራል? በትዕግስት አስተሳሰብ እኔ እና እናንተ  

ካቢኔውን ለማወቅ የምንሻው እነማን ቦታ አላቸው እነማንስ የላቸውም የሚለውን ተራ አሉባልታ 

ከመፈለግ አይመስለኝም። የወከለንን፣ ከድህነት የሚያወጣንን ተስፋችንን ማለምለም የሚቻለው 

ማነው፤ ከነማንስ ጋር ነው ለልማቱም ሆነ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው የምንሰለፈው፤ 

ብሶታችንን ለማንነው የምንተነፍሰው፤ እርካታችንንስ ለማናቸው ነው የምንገልፀው የሚሉና ሌሎች 

ተያያዥ ጉዳዮች በመነሳት ነው። 

 

የሆነ ሆኖ ትዕግስት ህግና ደንብን ተገን አድርጋ የጀመረችው መጣጥፍ ላይ ምንም ዓይነት መረጃና 

እውቀት እንደሌላት የታዘብኩኝ ሲሆን ወረድ እያልን ስንጓዘው ደግሞ ስለፖለቲካ ፓርቲ ተግባርና 

ሃላፊነት፣ በምርጫ ባሸነፈ ፓርቲ ስለተመሰረተ መንግስትና የመንግስት ተግባርና ሃላፊነት ጭላፊውን 

እንኳ የምትሆን ግንዛቤውና መረጃ የሌላት ስለመሆኑ እንገነዘባለን። 

 

የመጣጥፉ ሁለተኛ አንቀጽ ደግሞ እንዲህ ሲል ተሳስቶ ሊያሳስተን ይጥራል “እንደሚታወቀው 

በኢህአዴግ ውስጥ እንደባህል የሆነ ነገር ግን እጅግ በጣም አሳፋሪ የሆነ ነገር ቢኖር ሁሉን ነገር 

መደበቅ ነው።” 

 በመጀመሪያ ኢህአዴግ   የፖለቲካ ድርጅት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። ነገር ግን ኢህአዴግ እንደ 

አሸናፊ ፓርቲ የመሰረተው መንግስት በህግ ከለላ ከተደረገላቸው ሚስጥሮች ባሻገር ያሉ ጉዳዮችን 

ከደበቀ ሊያውም ይህንኑ ድበቃ የመንግስት ባህል ካደረገው በርግጥም እጅግ ያሳፍራል። ትዕግስት 

ግን አሁን እየተናገረች ያለውና አሳፋሪ ባህል አለው ስትል የምትኮንነነው ኢህአዴግን ነው፡፡ 

ኢህአዴግማ እንደ ኢህአዴግ የፓርቲውን ጉዳይ የራሱ እና የአባላቱ ብቻ የማድረግ መብት አለው፡፡   

ተደብቀናልና ሊነገረን ይገባል የሚል ጥያቄ ከተነሳም ህጋዊ ዋጋ የሚኖረው ሊያውም /የፓርቲውን 

ህጋዊ ዋጋ/ የሚያገኘው ከአባላቱ ሲነሳ ብቻ ነው፡፡ ከዚህ በተረፈ የኢህአዴግ አባላቶች የመድረክን 
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ወይም የአንድነትን ድርጅታዊ ሚስጥሮችና ስራዎች እንደማይጠይቁት ሁሉ ህዝቡም ቢሆን 

ፓርቲዎቹ ለድርጅታዊ ፍጆታ ሲሉ ከሚሰጡት መረጃ ባሻገር እንደመብት ሁሉም ይነገረን የሚል 

ጥያቄ የማንሳት ምንም አይነት መብት እንደሌለው ሁሉ፡፡ እነሱም የሚያስገድዳቸው እንደሌለ 

ሁሉ፡፡ ምናልባት ለፓርቲያቸው ታዛዥና የተስተካከለ ፕሮግራም ካላቸው ሊጠይቃቸው የሚችለው 

የፓርቲያቸው አባልና አባላት ብቻ እንደሆኑት ሁሉ፡፡  

 

ኢህአዴግም እንደ ፓርቲ ተጠሪነቱና አሰራሩ ሁሉ በፕሮግራሙ  ላይ የተመለከተና መብትም ካለ 

በአባላቱ እንጂ አዳሜ ዘሎ እየተነሳ  ያሻውን ስለተናገረ ብቻ ኢህአዴግን የሚያስገድደው አንዳች 

ምክንያት አይኖርም። ይህ ደግሞ አሰራርና የትኛውም ሀገር የሚመራበት የፖለቲካ  ሳይንስ ነው፡፡ 

እንደመንግስት የተደበቀ ነገር ካለም የሚጠየቀው መንግስት ነው፡፡ ስለሆነም ለእኔ ትእግስት 

እንዳለችው ሳይሆን በማያውቁትና ባልተረዱት ጉዳይ ላይ እንዲያው ከመሬት ተነስቶ መቸፍነን ነው 

እጅግ አሳፋሪ የሚሆነው፡፡ 

 

ሃይለማርያም በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ሲቀርቡና ሪፖርት ሲያቀርቡ፣ ለሚነሱ ጥያቄዎችም ምላሽ 

ሲሰጡ መንግስት ናቸው፡፡ ንግግራቸውም ህዝቡ ከወካላቸው አባላትና ከህዝቡ ጋር ነው፡፡ ከህዝብ 

ጋር የቀጥታ ግንኙነት እያደረጉ እንደሆነም መገንዘብ ያሻል፡፡ ሃይለማርያም ጠቅላይ ሚኒስትር 

ፅ/ቤት ቁጭ ብለው ሲሰሩና ማመልከቻ ስናቀብላቸው እንደመንግስት አስበው ከህዝብ ጋር እንደሆኑ 

ተረድተው ለህዝብ እየሰሩ መሆኑን ልንረዳ ይገባል፡፡ 

 

ሃይለማርያም የኢህአዴግን ማእከላዊ ምክር ቤት ስብሰባ ሲመሩ ኢህአዴግ መሆናቸውን እና 

ንግግራቸውም ከኢህአዴጋውያኑ ጋር እንደሆነ ልናጤንና በማይመለከተን ጉዳይ “ያገባናል፤ 

መብታችን ነው” ማለት እንደማንችል መጀመሪያ ልናጤን ይገባል፡፡ 

 

ሃይለማርያም የደኢህዴን ምክር ቤትን ጉባዔ ሲመሩ እየሰሩ ያሉትና እየተነጋገሩ ያሉት የደቡብ 

ኢትዮጵያ ህዝቦችን ከወከለው እና ከደኢህዴን አባላት ጋር ብቻ እንደሆነ፤ በጅምላ ህዝብ አይደለም 

የብአዴን አባሉ ወይም ኦህዴዱ አልያም ህወሃቱ መብቴ ነው የሚሉበት ምክንያት እንደማይኖር 

ትእግስትና መሰሎቿ ልትገነዘቡ ይገባል፡፡ የግንባሩ አባላቶች የራሳቸው ህልውናና የራሳቸው የፓርቲ 

ስነ ምህዳር ያላቸው፤ ይህም በህግና በደንብ እንዲሁም በፕሮግራም የተቀመረና ተሰርቶ እየተሰራበት 

ያለ በመሆኑ እነዚህን ሁሉ ትዕግስትና መሰሎቿ ወደጎን ትተው “የህዝቡ መብት ነው” የማለታቸው 

መነሻ  የተቃዋሚው በፕሮግራምና በመርህ ያለመመራት /እውቀት ከተባለ/ የወረሱት እውቀት ሲሆን 

አልያም በቃ ዝም ብሎ ብቻ ከጀብደኝነት የመነጨ ነው የሚሆነው፡፡ 

 

ፀሃፊዋ ወረድ ብላ ደግሞ የመንግስትና የፓርቲ አሰራር እንደሚለያይና ተጠሪነታቸውንም ከላይ 

ባስቀመጥኩት መሰረት በትክክለኛው መንገድ ትገለጽና እራሷው የተንቧቸረችበትን ስህተት 

“ኢህአዴግ የፓርቲና የመንግስት አሰራርን አያውቅም ወይም ተምታቶበታል” ስትል ትቀልዳለች፡፡ 
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የመንግስትንና የፓርቲን አሰራር ከኢህአዴግ በላይ እኔ አውቀዋለሁ ስትል በልበ ሙሉነት 

የምትናገረው ፀሃፊ ያለማወቋን ለማወቅ ግን ብዙ ጊዜ አልወሰደብኝም፡፡ 

 

ጉዳዩ ወ/ሮ አስቴር ማሞ የተባሉትን የኦህዴድ ከፍተኛ አመራር የተመለከተ ነው፡፡ ወ/ሮ አስቴር 

ማሞ በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ናቸው፡፡ የጅብ ችኩል እንዲሉ 

በደፈናውና ሴትዬይቱን በተመለከተ የተለወጠና በመንግስት በኩል እንደመንግስት በኦህዴድም 

በኩል እንደ ፓርቲ  የተሰጠ መረጃ በሌለበት ሁኔታ የወ/ሮ አስቴርን ወደ ክልል ወይም የኦህዴድ 

ጽ/ቤት ሃላፊ መሆን የምትነግረን ፀሃፊ ወ/ሮ አስቴርን “በፓርላማው የኢህአዴግ አባል” ሆነው 

የሚሰሩ ስትል የስልጣናቸውን ርዕስ (ስያሜ) አጣርሳ ትናገራለች። ይህ ብቻ ቢሆን ደግሞ ጥሩ። 

ኦህዴድ የግንባሩ አንድ አካልና የኢህአዴግ አባል ድርጅት ሆኖ ሳለ “የኢህአዴግ አጋር ፓርቲ” 

ስትል አጋርነትና አባል ድርጅትነትን በቅጡ አለመገንዘቧን ታሳውቀናለች፡፡ 

 

እንዳለች ይሁንላት ብለን ይህን አስቴር ማሞን የተመለከተ አጀንዳ ስናካልል እንደ ፓርቲ የወይዘሮ 

አስቴር ጉዳይ የሚመለከተው መጀመሪያ ኦህዴድንና አባላቱን፣ ቀጥሎም ኢህአዴግንና አባላቱን 

ሲሆን እንደመንግስት ደግሞ ህዝቡን ነው፡፡ በዚሁ መሰረት ወይዘሮዋ የመንግስት ዋና ተጠሪ 

ሚኒስትር ስለመሆናቸው ኢህአዴግ የመሰረተው የ2002 መንግስት በወቅቱ ለህዝብ አሳውቋል፡፡ 

አሁን ደግሞ ኦህዴድ ሴትዮዋን ለተጨማሪ ስራ ይሁን ሌላ ድርጅታዊ ስልጣን ከሰጣቸው ይህን 

የማወቅና ዝርዝሩን የመገንዘብ መብትና ያገባኛል የማለት መብት ያለው ኦህዴድና አባላቱ ሲሆኑ 

ከፍ ካለም ኢህአዴግና አባላቱ እንጂ ህዝብ አይደለም፡፡ ስልጣኑ የፓርቲ ነውና። 

 

ፀሃፊዋ “የመንግስትና የፓርቲ አሰራርን አውቃለሁ ካለችና የተምታታበት ኢህአዴግ ነው” ካለች 

በኋላ /የወይዘሮ አስቴር ሹመት ሆኖ እንኳ ቢሆን/ የወይዘሮ አስቴርን የፓርቲ ሹመት ህዝቡ ማወቅ 

አለበት ማለቷ ሃሳቧ ሁሉ ግራ የተጋባና ከባህር የወጣ አሣ አይነት ነገር ነው የሆነብኝ፡፡ 

 

“ከግምገማ የማይወጣው ኦህዴድ እሳቸውን የገመገመበትን ጉዳይ ህዝብ ማወቅ ነበረበት”ቃል በቃል 

የፓርቲና የመንግስትን አሰራር ኢህአዴግ አያውቅም ካለችው ፀሃፊ መጣጥፍ ላይ የተቀነጨበ 

ነው፡፡ታዲያ ከዚህ በላይ የፓርቲን አሰራርና የመንግስትን አሰራር አለማወቅ መገለጫ ከቶ ከየት 

ይሆን የሚገኘው፡፡ 

 

ተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑትን አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ደግሞ “የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስትር  ሲሆኑ ህዝብ ሳያውቅ ነው ሽግግር የተደረገው” ስትል በሌለና ባልሆነ ሁነት ላይ 

ተመስርታ የምትሞግተው ፀሃፊ “ጁነዲንም ከመንግስት ስልጣናቸው ተነስተዋል ይህንንም ህዝብ 

ማወቅ ነበረበት”  ስትል ትዝብት ላይ ወድቃለች፡፡ 
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በመሰረቱ አምባሳደር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ቢሾሙ ስልጣኑ የመንግስት ነውና ለህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት መቅረብና መጽደቅ ያለበት ሲሆን ህዝብም የማወቅ መብት አለው። አቶ 

ጁነዲንም በተመሳሳይ ከመንግስት ሃላፊነታቸው ተነስተው ሌላ ሰው ቢተካ ህዝብ የማወቅ መብት 

አለው። ነገር ግን በይፋ ተጠባባቂ ሚኒስትር እያሉ የመገናኛ ብዙሃኑ የሚጠሯቸውን አምባሳደር 

ውስጥ ለውስጥ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነዋል ብሎ መደምደም አስቸጋሪ ነው፡፡ ከፓርቲ 

ሃላፊነታቸው የተነሱትንም ጁነዲን ከመንግስት ስልጣናቸው ተነስተዋል ብሎ መጻፍ አሉባልተኝነት 

ነው። 

 

በአጠቃላይ ትዕግስትንም ሆነ ቆንጆ መጽሔትን እንዲሁም በተለይም ከምርጫ 97 ጀምሮ ለህትመት 

የበቁና ብልጭ ብለው ከገበያው የተሰወሩቱ ፕሬሶችን እና የድረ ገጽ ዘገባዎች አብዛኞቹ ጉዳያቸውና 

ጥንተ ነገራቸው ሁሉ የጋዜጠኝነትና ጋዜጠኛ ሳይሆን በጋዜጠኝነት ካባ የተሸፋፈኑ የዜሮ ደምር 

ስብስቡ መንደር ተዋናዮች መሆናቸውን የሚያመላክቱ ናቸው፡፡ 

 

እነደሚታወቀው የሃገሬ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና አመራሮቻቸው ህግንና ህገወጥነትን በማዳቀል 

እንደአስፈላጊነቱ መጠቀም ከጀመሩ የሰነባበቱ ሲሆን ይህም በተለየ በምርጫ 97 ወቅትና በምርጫ 

2002 ይፋ የሆነና የተጋለጡበት ጉዳይ ነው፡፡ እነፕሮፌሰር መስፍን እና ዶክተር ነጋሶን፣ እንዲሁም 

አቶ አሰገደ ገብረ ሥላሴ የተቃዋሚ ፓርቲ አባል ከመሆናቸውም ባሻገር ለበርካታ አመታት 

በአመራርነት የቆዩ ስለመሆናቸው የምናውቀው ጉዳይ ሲሆን የተመኙትና የቋመጡለትን  ወንበር  

በምርጫ መያዝ ሲሳናቸው   የአምደኝነትን  ቆብ አጥልቀው ለህትመት በሚበቁ  የግል ጋዜጦች 

ላይ ሁሉ የተሳሳቱና መረጃን መሰረት ያላደረጉ መጣጥፎች በማቅረብ ህዝብን ለአመጽ በመገፋፋት 

ላይ ይገኛሉ፡፡ 

 

 ህግንና ህገወጥነትን ማቀላቀልና ህግመንግስታዊ ስርዓቱ ከሚፈቅደው አግባብ ውጪ መንቀሳቀስ 

ወንጀል እንደሆነ በተደጋጋሚ ቢነገራቸውም    እምቢኝ  ያሉት አነዚህ ሃይሎች የግል ፕሬሶችና ነፃ 

ጋዜጦች  ነን የሚሉት መድረኮች አልበቃ ሲላቸው  ህገመንግሥቱ የሰጣቸውን ዕድል በመጠቀም 

በነፃ ጋዜጣ ስም የህትመት ውጤቶችን እየፈበረኩ አባሎቻቸውንም የነፃ ጋዜጠኛ ቆብ 

እያጠለቁላቸው   በአምደኝነት ስም የተሳሳቱና መነሻና መድርሻ የሌላቸውን መጣጥፎች እንዲፅፉ 

በመጋበዝ የዜሮ ድምር ፖለቲካ ሥትራቴጂውን ተያይዘውታል  ፡፡  

 

እነዚህ የነፃ ጋዜጠኝነትን ካባ የደረቡት  “ የፖለቲካ” አምደኞችም የመንግሥትንና የፓርቲን 

ተግባርና ሃላፊነት ሳያውቁና የወሰናቸውን ጥግጋትም ሳይረዱ ኪሳቸው በገባው ልክ  ብዕሮቻቸውን 

ከወረቀቱ ጋር ቢያዋህዱትም ማፈሪያና እራሳችውንም አሳናሽ የሆኑ ተራ ፕሮፖጋንዳ ላይ 

በመዘፍዘፍ እስካሁንም ባሉበት ሁኔታ ላይ ሳይፀዱ  እንደተዘፈዘፉ   ቀጥለዋል፡፡ 
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ቃሊቲ የሚገኘው እስክንድር ነጋ " ነፃ ጋዜጠኛ ነኝ "ብሎ በሚከራከርበት ሰዓት ላይ የአንድነት 

መድረክን ሲመራ፤ "ነፃ ጋዜጠኛ ነን"ሲል የነበረውና ፀረ ዲሞክራሲያዊ እና የአመፃ መጣጥፉን 

በፍትህ  ጋዜጣ ላይ ሲያስኮመኩመን እና አሁንም በአዲሰ ታይምስ መጽሄት ላይ ስለአመጽ 

ማላዘኑን የቀጠለው አናንያ ሶሪ  የሰማያዊ ፖርቲ ልሳን የሆነችው ሰማያዊ መጽሄት ዋና አዘጋጅ 

ሆኖ ስናገኘው፤ ዳንኤል ተፈራ የተባለውንም አምደኛ የአንድነት ፖርቲ ህዝብ ግንኙነተ ሃላፊ ሆኖ 

ስንተዋወቀው፤ ስለሴቶች የምሟገት "ነፃ ጋዜጠኛ ነኝ" ስትለን የከረመችውና በተጠረጠረችበት 

ወንጀል ጥፋተኛ ሆና ከቃሊቲ ቤቷን የሰራተኛው ርዕዮት ዓለሙ በጋላቢዎቿ የቀረበላትን ሽልማት 

በአንድንቷ ሊቀመንበር  ውክልና እንዲሰጣት መጠየቋን   ስንሰማ እነዚህ "ነፃ ነን" የሚሉት እና 

"የፖለቲካ"አምደኝነትን ካባ የደረቡት ሃይሎች ከወዴት እንዲመጡ፣ መፈልፈያቸውና ማደጊያቸው 

ከየትኛው መንደር አንደሆነ ግልጽ ያደርግልናል፡፡ 

 

በመገንባት ሂደት ላይ ስላላቸውና ተጨባጯ ኢትዮጵያችን ስናወሳ ህግና ህገመንግሥቱ በሚፈቅዱት 

መሰረት በምርጫ ያሸነፈውና መንግሥት ለመመስረት የቻለውን ኢህአዴግ  "ነፃ ፕሬስና ነፃ 

ጋዜጠኛ"፣ "የፓለቲካ አምደኛ   ይሁኑ የተዋቃሚ ፖርቲ አባል ተደበላልቀው በየአጋጣሚው    

ከምናጤናቸው ግለሰቦችና ቡድኖች አኳያ ስንቃኘው ፦ በመጀመሪያ ስለዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ 

እውን መሆን ታግሎ ያታገለና   የትግሉን ውጤትም ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሰጠ ይህንኑም በውክልና 

ፖለቲካ ያረጋገጠ ድርጅት ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 

 

ከዚህ ውጪ በአለም አቀፍ ደረጃ  የጥላቻና የአመጽ ፖለቲካ ወደጎን ተገፍቶ የሰለጠነ የውይይትና 

የድርድር ባህል ወሳኝ ቦታ እየያዘ መምጣቱን ተገንዝቦ ዴሞክራሲያዊ ማለት በመሰረታዊነት በህግ 

የበላይነት ሥር የሚደረግ የድርድር፣ የውይይትና ሰጥቶ የመቀበል መርህ መሆኑን በሚገባ ተረድቶና 

ተንትኖ የኢትዮጵያ ፖለቲካ “ነፃዎቹ” እንደሚሉት ሳይሆን በድርድርና በሰላማዊ ውይይት/በሰጥቶ 

መቀበል መርህ/ እንዲመራ የሚያስችል ህብረተሰባዊ ገንዛቤ የፈጠረና የጥላቻና የአመፅ 

ፖለቲካ፣ምርጫን የአመጽ መሳሪያ ማድረግና በምርጫ ሰበብ እና በአንዳንድ ብሄራዊ ክስተቶችና 

የፖለቲካ ሁነቶች ሰበብ ሁከት መቀስቀስ ፀረ ዴሞክራሲያዊነትና ዘመን ያለፈበት ፈሊጥ መሆኑን 

ለሚመላከታቸው የተቃዋሚ ሃይሎችና ስብስቦቻቸው አስረድቶ ለድርድር የጋበዘና አሁንም ከመጋበዝ 

ያልቦዘነ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት መሆኑን በተግባር ያረጋገጠ ነው፡፡ 

  

በአንፃሩ ወደተቃዋሚው ሃይልና የዜሮ ድምር  ስብስቡ ስናመራ በነፃ አምደኝነት ሥም የምናነባቸው 

ግለሰቦችም ሆኑ ደጋፊ ፕሬሶቻቸውን መድረክ ከተባለው ካምፕ ውስጥ ተጠልለው እናገኛቸዋለን፡፡ 

ይህ መድረክ የተባለው ፖርቲ ደግሞ ጊዜ ባለፈበት የአመጽና የጥላቻ ፖለቲካ የሚመራ ሃላፊነት 

የማይሰማቸው የፖለቲካ ፖርቲዎች ስብስብ መሆኑን በተግባር ያረጋገጠ ድርጅትነው፡፡ 

  

 ይህን ለማለት ያስደፈረኝ ደግሞ መድረክ በገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ በኩል ለድርድር 

ለቀረበለት ጥያቄ የሰጠውን አሉታዊ ምላሽ፣ የፈፀመውን ተደጋጋሚ ረግጦ የመውጣት ተግባር፤ 
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በተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች አመራሮቹ እየሰጡ ባሉት ቃለ መጠይቅና በየክስተቶቹ   በአምደኝነት  

ስም እየፃፉ የሚገኙት ሁሉ የሁከትና የአቋራጭ ሥልጣን ፍለጋ ሆነው በማግኘቴ ነው፡፡ 

መድረክና በውስጡ የሚገኙት ስብስቦች ፀረ ዴሞክራሲያዊ ናቸው ስል ከላይ የገለፅኩት እንደተጠበቀ 

ሆኖ ምርጫ 2002 አካባቢ  በኢህዴግ    የቀረበውን የድርድር ጥያቄ ስለማስታውሰው ፤ በቅድመ 

ድርድር መድረኮች ላይ በተገኙባቸው ጊዜያትም ቢሆን አባላቱ ያሳዩት የነበረው ባህርያት እና ባህል 

ያልተገቡና ፀረ ዴሞክራሲያዊ እንደሆኑ ስለተመለከትኩ፤ 

 

ፓርቲዎቹና አለም አቀፍ የውይይቱ አመቻቾች/ዲፕሎማቶች/ መድረኩን ወደ ውይይት ለማምጣት 

አድርገውት የነበረውን ትእግስት የተሞላበት ተከታታይ ጥረት መድረክ በአፈንጋጭነት የደመደመው 

መሆኑን ስለማወቅ፤ የመድረክ አመራሮች በወቅቱ በተለያየ መገናኛ ብዙሃን ሲገልጹ የቆዩትን 

የአፈንጋጭነት ባህሪያቸውን የሚገልፅ ቃለ መጠይቅ ዛሬም በአምደኝነት ቆብ በየጋዜጣውና መጽሄቱ 

እየደገሙት ሰለመሆኑ ስለተመለከትኩ፤ 

 

መድረኩ ከአመራሩ ቃለ መጠይቅ ባሻገር በማኒፌስቶውም ያሰፈነውን ከምርጫውም ሥልጣንን 

በድርድር የመጋራት ፍላጎት ከጠቅላይ ሚኒስትር መለሥ ሞት በኋላ በራሱና በቅጥረኛ አምደኞቹ 

እያሳየ መሆኑን  በተደጋጋሚ ስላነበብኩ ነው  በፖለቲካ አምደኝነት ስም በየመጽሔት ጋዜጣ ላይ 

የሚወጡት ሁሉ የዚሁ ርዝራዥና ፀረ ዴሞክራሲያዊው ሃይል ቅርንጫፎች ናቸው ስል በድፍረት 

የምከራከረው፡፡ 

 

እስቲ በአንድ ቀላል ጥያቄ ሥር የሃገራችንን ተቃዋሚ ፖርቲዎች እና ነፃ ነን የሚሉ ፕሬሶችን 

አቅም አስቀምጠን እንፈትሸው፡፡ ለመሆኑ ከተቃዋሚ ፓርቲዎቻችን መካከል የትኛው ነው ኢህአዴግ 

የሰራትን የዛሬይቱን ኢትዮጵያ ለመምራት የሚችለው በፕሬሱ ሁሌ የሚዘመርለትና አሁንም 

በአዝማችነት እያገለገለ የሚገኘው የምርጫ 97ቱ የመስቀል አደባባይ ሰልፈኛ “ኢትዮጵያውያንን” 

የመወከል አቅም ነበረውን በወቅቱ መስታወት ከሰበሩ፣ ጎማ አቃጥለው መንገድ ከዘጉ ወጣቶች 

መካከል ዛሬ ስንቶቹ በጥቃቅን እና አነስተኛ ተደራጅተው ራሳቸውን ችለዋል ዛሬ “አትነሳም ወይ” 

የሚባልላቸው የአናንያ ሶሪ ወጣቶችስ ምንያህል የሀገሬን የፓርቲና የመንግሥት ጉዳይ ጠንቅቀው 

አውቀዋል ለሀገራቸው ነፃነት ጥይት በልቷቸዋል ከሚባልላቸው ወጣቶች መሃከልስ ስንቶቹ ነበሩ 

ቅንጅት “ስለተባለው ፓርቲያቸው” ፖለቲካዊ ፍልሰፍና እውቀቱ የነበራቸው ወዘተ . . . የሚሉ 

ጥያቄዎችን እናንሳና የሃገራችንን የመቃወም ፖለቲካ እና የጋዜጠኝነት መስመር የቀለም አይነቱን 

እንለይ 

 

የተቃዋሚ ፓርቲዎቻችንን እና የነፃውን ፕሬስ ተቋማዊ አቅም ከሀገሪቱ ፍላጎት አኳያ እንቃኘው 

እስቲ፡፡ የመንግስትን ደካማ ጎን መተቸት ብቻውን ተቃዋሚ እና ነፃ ፕሬስ  የሚያሰኝበት ሃገር 

ውስጥ ነን፡፡ የዲሞክራሲ ውበቱ፣ የዲሞክራሲ ፖለቲካዊ ፍቺው ገዢ መንግሥትን መተቸት 

አድርገው የሚወስዱ የተቃዋሚ ፓርቲዎችና ፕሬሶች ያሉበት ሀገር ውስጥ ነን፡፡  
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መሪዎቹ እኩል መሆን አንደሚገባቸው፣ ተፎካካሪዎቹም ሆኑ ፕሬሶቹ በቅድሚያ ሃገር በሚባል ጣሪያ 

ስር መጠለል እንደሚገባቸው፤ ጣሪያው ከማስተዋል ከእውቀት ከታሪክ የሚሰራ መሆኑን፤ 

መንግሥትና ፓርቲም ከመሰረታቸው የሚለያዩና ሁለቱም ለራሳቸው ዴሞክራሲያዊ መርህ የሚገዙ  

ስለመሆናቸው መገንዘብና መረዳት ቅድሚያ  ሊሰጡት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ በቅጡ 

አያውቁትም፡፡ 

 

በፖለቲካ   አምደኝነት ሽፋን በየጋዜጣና መጽሔቱ የምናነባቸው ተቃዋሚዎች ዛሬ በዴሞክራሲያዊ 

ምርጫ ይተዳደራሉ፣ ለብዝሃ ፓርቲ መዳበር ቀን ከሌት ይተጋሉ እያሉ የሚያወድሷቸው ሃገራት  

ስኬታቸው የፖለቲካን ሳይንሳዊ ጣእም ከቀመሱባት ዕለት የሚጀምር መሆኑን ጠንቅቀው ያወቁት 

አይመስለኝም፡፡ 

 

በነዚህ የሃገሬ ፕሬሶች ለሀገሬ ፖለታካ ማጣቀሻ ወይም ማነፃፀሪያ ሆነው የሚቀርቡት ሃገራት 

ዴሞክራሲ የሚለውን ቃል እንደመተዳደሪያ መጥራት ከጀመሩ በርካታ መቶ አመታትን አልፈዋል፡፡ 

በከባባድ ጦርነቶች ውስጥ አልፈው፣ በርካታ የኢንዱስትሪ አብዮቶችን አካሂደው፣ በአያሌ የሳይንስና  

የአይዲኦሎጂ ሽግግሮች ታጅበው ነው ዛሬ በሁሉም ዘንድ የሚታይ ሃገራዊ መዋቅር የዘረጉትና 

ለሃገሬ ተቃዋሚዎችም ሆነ የፖለቲካ   አምደኞች ማጣቀሻ ለመሆን የበቁት፡፡ 

 

ይህ ብቻ አይደለም ተቃዋሚ ፓርቲዎቻቸው አብዮቱን ከመሩት እኩል እድሜ አላቸው፡፡ 

በፋይናንሥ፣ በሰው ሃብትና በሃገራዊ አረዳድ ከገዢው ፓርቲ ያላነሰ አቅም አላቸው፡፡ በእነዚህ ሁሉ 

ውጣውረዶች ውስጥ አብሯቸው የነበረ ህዝብ ደግሞ በንቃት ይከታተላቸዋል፤ ፕሬሱም በሚገባቸው 

ልክ በህዝብና በነሱ እንዲሁም በገዢው መንግሥት መካከል ላይ ሆኖ ሥራውን ይሰራል፡፡ ህዝቡ 

ሲያጠፋ እየወቀሰ፣ ሲያፌዙበት እየቀጣ፣ ሳይመጥኑት ሲቀር እየሸኘ በንቃት ሲከታተላቸው ይህንኑም 

የህዝብ ክትትል ፕሬሱ ይፋ በማውጣት፤ የገዢውን መንግሥት ጭቆናና ድጋፍም በማጋለጥና 

በመመሥከር ስለሃገራቸው የመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የበኩሉን እና ሙያዊ 

ግዴታውን ተወጥቷል፡፡ እያንዳንዱ ዜጋ የምርጫ ካርዱን ግብር በአግባቡ ለከፈለለት ሃገሩ፣ 

ለቋንቋው፣ ለባህሉ፣ ለክብሩ ለሉአላዊነቱ ሲል ይጠቀምበታል፡፡ ስለዚህም የዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ 

ፍሬ በተቃዋሚዎችና በገዢ ፓርቲ እንኪያ ሰላንቲያ፣ በልማታዊ ጋዜጠኞችና በተቃዋሚዎች ድምጽ 

አራጋቢ የግል ፕሬሶች ምልልስ አንዲሁም በምርጫ ውዝግቦቻቸው ብቻ አልጎመራም፡፡ ስለዚህ 

ሃገራዊ ምዕራፎችን የተሻገረ ህዝባዊ ታሪክና መሰረት ያስፈልገናል ማለት ነው፡፡ ይህንን መሰረታዊ 

ግብአት ያሟሉ ተቃዋሚዎችና ዜጎች እንዲሁም ነፃ ፕሬስ እስኪፈጠር ድረስ በበኩሌ ኢትዮጵያም 

ይህን ቅርጿን በሰጣት ኢህአዴግ እጅ መሰንበቷ አያጠራጥረኝም፡፡ 

 


