
 ያልተጣሰን ህገ-      መንግስት ተጣሰ ማለት ምን ያስገኝ ይሆን? 

                                             ቶሎሳ ኡርጌሳ

                                        Utolosa@yahoo.com

“    ”—      ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም ይህን አበውኛ ቢሂል ለነገሬ ራስ (አርዕስት)      ፤ ለጽሑፌ ማንጸሪያ አድርጌ እንድነሳ 

   “  ”  “  ”      ምክንያት የሆነኝ ሰሞኑን አዲስ ታይምስ መጽሔት በ ፩ በሉ አምዱ በቅፅ አንድ፣ ቁጥር አስር -      ዕለተ ቅዳሜ ይዘት የወጣው ዘገባ ነው፤ 

  ዘገባ ከተባለ፡፡

 ‘   ’     “  ”      ይህንን ምናልባት ሳይሆን አይቀርም የወሬ ቃርሚያን የጻፉት ነፍሷን ይማረውና የቀድሞዋ የፍትህ ጋዜጣ በኩር ልጅ  

  “  ”           የሆነችው የ አዲስ ታይምስ መጽሔት ሜኔጅንግ ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ደሳለኝ ናቸው፡፡ ግለሰቡ ህትመትን የጥፋት ወንጭፋቸው 

      መጋለቢያ ካደረጉት ውለው አድረዋል።ሰንብተዋል።ኧረ እንዲያውም ከርመዋል፡፡

          የአቶ ተመስገን ሰሞነኛ መልዕክት አልባ ዲስኩርም ያው የተለመደው ተከታታይ የጸረ -    ኢትዮጵያዊነት ትራጄዲያዊ (አሳዛኝ) 

     ‘      ’      ተውኔታቸው አንዱ አካል ይመስለኛል፡፡ ግለሰቡ ሞቴን ከእነ አያ እንቶኔ ጋር ያድርው ብለው የማሉ ይመስል፤ ዛሬም ድረስ ከነውጥና  

     ከነውጠኞች ጋር የሙጥኝ እንዳሉ ነው፡፡

        ሰውዬው እንጥፍጣፊ ሃቅ ጠብ በማይለው ጨለምተኛ ብዕራቸው ህዳር 5  ቀን 2005 ዓ.     ም የሚኒስትሮች ምክር ቤት (ካቢኔ) 

             አሰራሩ በሚፈቅደው መሰረት ሁለት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግና ሦስት ሚኒስትሮችን ፓርላማ አቅርቦ ሹመታቸው እንዲጸድቅ 

      “ ”       “ ”ማድረጉን እያበጠለጠሉት ነው፡፡ መቼም ሁሉንም ነገር እንትን የነካው እንጨት ማድረግ የተጠናወታቸው ጨለምተኛ ብዕረኛ  

 —          አይደሉ ውሳኔውን ህዝብን ከወከሉት አካላት በላይ ሆነው አምረው እየተቃወሙ ነው፡፡

    በእርግጥ መቃወም መብታቸው ነው፡፡ አዎ!  “     ”     ጨለማ እንጂ ብርሃን ከቶውንም አይታየኝም ብሎ ሙጭጭ ያለ የቁም 

     “    ”     አንጎላጅን የግድ ጉትጉቶ ማስነሳት አይቻልም፡፡ አውቆ የተኛ ቢጠሩት አይሰማም እንደሚባለው የተከተሉት የግራውን መንገድ 

 “   ”          ቢሆንም፣ መንገዱን ጨርቅ ያድርግልዎ ብሎ ከመሸኘት በስተቀር ምንም ማድረግ አይቻልም፡፡ ምክንያቱም ማንኛውም ግለሰብ 

      የመሰለውን ሃሳብ የመያዝና የማራመድ ህገ -       መንግሥታዊ መብትና ዋስትና ያለው በመሆኑ ነው፡፡

               ሰውዬው ምንም እንኳን ጭልጥ ያሉ ፀጉር ሰንጣቂና ዛሬ ምሽት የጠለቀችው ጀምበር ነገ ማለዳ ስለመፍካቷ እየተጠረጠሩ  

       የሚብሰከሰኩ ብሎም ጨለማን ብቻ የሚተፋ ብዕርን የሚጨብጡ (      ለዚያውም ፅሑፉ የእርሳቸው ከሆነ ማለቴ ነው)  ግለሰብ ቢሆኑም፤ 

               ተልዕኮ ያለው ድብቅ አጀንዳቸው ጥፋት እንጂ ሀገራዊ ልማት አይደለምና ምርጥ ብዕረኛ ወይም ቀናዒ ኢትዮጵያዊ ብዬ ላጨበጭብላቸው  

 አይዳዳኝም።

  ግና ይህ ህገ-             “መንግስታዊ መብት የእርሳቸው ብቻ ባለመሆኑ እኔም ከላይ በጠቀስኩት ዕለት ባሳተሙት መፅሔት ላይ የህወሓት 

 ”      “ ”        … የብረት መዳፍ በሚል ርዕስ ስር ላቀረቡት የ ይሆናል መላ ምት ምላሽ ለመስጠት ብዕሬን እንዲህ ከአፎቱ መዝዤዋለሁ።

1



            እኔ ግን እርሳቸውን አይደለሁምና በማነሳቸው ጉዳዮች ሁሉ አስረጅ እጠቅሳለሁ፡፡ ግለሰቡ ሰሞነኛውን ሹመት አስታከው 

          ባስነበቡት የመላ ምት፣ የቢሆንና የምናልባት ጋጋታ ወጋቸው በሀገሪቱ የጥፋት ማዕበል (ወጀብ)     እንደተነሳ አድርገው ጽፈዋል፡፡ በበኩሌ 

        የፖርላማውን ውሳኔ ተከትሎ ለተቃውሞ የወጣ ህዝብ መኖሩን አላውቅም፡፡

             እኛ የማናየው አቶ ተመስገን የሚያስተውሉት ህዝብ ይኖር እንደሆነም እርግጠኛ አይደለሁም፡፡ ከሰው ሰው ይለያልና የግለሰቡ 

“ ”             አይናማነት ከእኛ ከፍና ላቅ ብሎ ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለውን የህልም ዓለም አጉልቶ የሚያመለከታቸው ልሂቅነት ተቀብተው 

   ሊሆን ይችላል፡፡ ማን ያውቃል!?... 

           ግን እንደዚያ አይመስለኝም፡፡ የሚኒስትሮቹን ሹመት ተከትሎ እንደተፈጠረ አድርገው ለማራገብ የዳዳቸው የአሰቃቂ ፊልም 

    ስክሪፕት መሰል የጥንቆላ ፅሑፋቸው መሰረተ-             ቢስ ነው፡፡ እርግጥ ነው አንዳንድ የተበላበትን የፖለቲካ ማምታቻ ዘዴ ለቀም እያደርጉ 

        “     ”   የግል ፍላጎታቸውንና ደብቅ አጀንዳቸውን ለማራመድ የሚቋምጡ እንዲሁም ለሀገር ተቆርቋሪነት ከእኛ ወዲያ ላሳር ባይ ሙሾ ወራጆች 

         — “  አጋጣሚውን በመጠቀም የጥፋት ሰንደቃቸውን ለማራገብ ሞክረዋል፤ ባጅተዋልም። ግና ምን ያደርጋል የምትለውን እንዳልሰማህ 

 ”          ስራህ ይጮህብኛል እንዲሉ የቱንም ያህል ቢወጡ ቢወርዱ ሰሚ ጆሮ አጡ እንጂ፡፡

       ‘  ’       እናም ሰሞነኛው የአቶ ተመስገን በጥርጣሬ ቃርሚያ የታጨቀ የሳይሆን አይቀርም መላ ምት ክስም ይሁን ሬኔ ሌፎርት 

        ያለቀቁት የጥፋት ነጠላ ዜማ ያው የተለመደው ምግባራቸው ነው፡፡ የርዕዩተ-        ዓለም የአጀንዳ ጉዳይ ነው፡፡ ስለሆነም አቶ ተመስገን 

            ደሳለኝም ይሁኑ ባህር ማዶ ተቀምጠው በሻምፓኝ እየተራጩና ከሀገር ቤት በንፋስ የሚደርሳቸውን የሰሚ -    ሰሚ የነገር ቁጭትን እየገመዱ 

            የመንግስትን ውሳኔ በማወሳሰብ ህዝቡን ለማደናገር የራስ ወዳድነት ፈረሳቸውን መጭቢሉ የሚገርም አይደለም።

   ለጊዜው ከማዶ ተቀምጠው በተልዕኮ-          ፖለቲካ እርስ በርስ ሊያባሉን የሚጎመዡትን ስደተኛ ምሁር ተብዬዎች ተውት ላድረግና 

        —       “   ወደ አቶ ተመስገን ደሳለኝ ሜዳው ገደል መሰል ዘገባ ልመለስ የነገሬ ውልም እርሱው ነውና፡፡ አቶ ተመስገን ስንት ምክትል ጠቅላይ 

ሚኒስትሮች?”      ‘ ’       ከሚለው ንዑስ ርዕስ ግርጌ በሰፈረው ኬሬዳሽ የዲስኩር አንቀጽ የመፃፍ ነፃነታቸውን ያረጋገጠላቸውን ህገ - መንግስት 

  ሊሳለቁበት ሞክረዋል፡፡

       የጸሐፊውን አባባል ቃል በቃል ልዋስና ህገ -    ‘ ’      መንግስቱ እርሳቸው ፈታውራሪ ብለው የሰዬመው የኢህአዴግ እንጂ፣ 

      የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች አይደለም፡፡ ህገ -       መንግስቱ ኢትዮጵያዊያንን አይወክልም ማለታቸው ይመስለኛል፤ ነውም፡፡

           የአቶ ተመስገን መሰረታዊ ችግር ከዚህ የሚመነጭ ይመስለኛል፡፡ ኢህአዴግ ብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን ወካይ 

            ድርጅት መሆኑን ካለማወቅ አሊያም እያወቁ ለማወቅ ዝግጁ አለመሆን። እናም በእርሳቸው ቤት ኢህአዴግ (  ገዥው ፓርቲ)  ማለት 

               ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መሆኑን በመካድና ለማስካድ መታተራቸው ነው፡፡ ማን ነበር ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ ያለው?... 

    በእርግጥ አቶ ተመስገን ህገ -           መንግስቱ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መሆኑ ጠፍቷቸው አይደለም፡፡ ህገ - 

           መንግስቱን የሚያጣጥሉትም በሰነዱ ውስጥ በሰፈሩት አንቀጾችና እውነታዎች ቅር ተሰኝተው እንዳልሆነም እገምታለሁ፡፡

  …  ችግራቸው ወዲህ ነው፡፡ ህገ -           መንግስቱማ አይደለም በብዕር፤ በወርቅ በብር ቢጻፍ እንደማይበዛበት ያውቃሉ፡፡ አዎ! 

      —     የፖለቲካ ተንታኞች ምንም እንደማይወጣለት ባደባባይ ሲናገሩ ሰምተዋል ጆሮአቸውን በነውጥ ቃጭል ካልሸፈኑት በስተቀር። 
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             ሁላችንንም የሚያግባባንን ይህን ስለ ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ የሚሰብክና በተግባር እያረጋገጠ ያለውን ብሔራዊ ሰነድ ለመቀበል 

     ልብዎም ሆነ ብዕርዎም ቀሽመ እንጂ፡፡

  ለነገሩ በህገ -            መንግስቱ የሚያምን ልብ እንደሌለዎት አድርጎ መደምደምም ይከብዳል፡፡ ከሚያራምዱት የተልዕኮ ስራ አኳያ 

             ‘  በብዕርዎ ቢያሽሟጥጡትም ውስጠዎን የሚያሳምን ሃቅ እንዳለ ግን መገመት ይቻላል፡፡ ምክንያቱም ቢያንስ የሰሞኑ ውትውታዎ ህገ - 

    ’          መንግስቱ ተጣሰ፣ ኧረ የህግ ያለህ የሚል እንድምታ አለውና፡፡ በእርግጥ ይህኛውም አባባሌ ከግምት አያልፍም፡፡ እንዲያውም የምላስ 

                ወለምታ ሊሆን ይችላል፡፡ የተምታታ ነገር ነው። ሲያሻዎት ከአውደ ዕለት አሳንሰው ያጣጥሉታል፡፡ በል ሲለዎት ደግሞ እንዲህ እንደ ሰሞኑ  

‘  ህገ -  ’    መንግስታችን ተናደ እያሉ ለያዥ ለገናዥ ያስቸግራሉ፡፡

              ይሁንና ከእርስዎ ቀዳሚ ማንነት የምረዳው ነገር ቢኖር፤ ሁሌም ቢሆን እንደ አንዳንድ የሀገራችን ተቃዋሚ ተብዬዎች በህገ-

        መንግስቱ ጥላ ስር ሆነው በመብታቸው እየተጠቀሙ ከፍ ሲልም ህገ-    መንግስቱን እያጣቀሱ መልሰው ህገ-   መንግስታዊ ስርዓቱን በሃይል 

        ለመናድ መሰለፋቸው ነው። በሁለት ቢላዋ የመብላት ያህል።

               እናም የአቶ ተመስገንም ድርጊት ከዚህ የተለየ አይደለም ፡፡ እርሳቸው ዘግይተውም ቢሆን፤ የድል ማግስት ጀግና ወይም አርፋጅ  

   አርበኛ መስለው በህገ -          “ ”  መንግስት ተጣሰ ስም የሆዳቸውን በሆዳቸው አድርገው ብልጣብልጥ የፖለቲካ ጨዋታ ለመጫወት 

        —    “    ” ከጅለዋል፡፡ ግና እንዲህ ዓይነቱ የአገም ጠቀም አካሄድ የትም አያደርስም የአቶ ተመስገን አካሄድ ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ እንዲሉት  

    ዓይነት በመሆኑ ነው።

  — “     ”    ‘     ፀሐፊው አንቀጽ ጠቅሰዋል ሰይጣን ላመሉ ከመፅሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል እንዲሉ አበው። እዮት እኔ የምናገረው ሃቅ እንጂ 

   ’     ቅንጣት ታህል እብለት የለበትም ለማለት የዳዳቸው ይመስለኛል፡፡ ህገ -       መንግስቱ የሚፈቅደው አንድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንጂ 

         ሁለት አሊያም ሦስት እንዳልሆነ እኛን አላዋቂ አድርጎ የሚፈርጅ በሚመስል ውስጠ-     ወይራ ማጭበርበሪያ ብዕራቸው ሊያነቁን 

  “ይቃጣቸዋል፡፡ ሹመቱ ኢ-  ህገ - ”      —   መንግታዊ በመሆኑ ጎበዝ ተደፍረናል ነፍጥ እናንሳ ይመስላል ቀጭን መልዕክታቸው፡፡

                ግና እዚህ ጋ ለግል ጥቅም ፍጆታ የቀረበ ቢሆንም ሚጢጢዬ እውነት ያለ ይመስለኛል። እርሱም ግለሰቡ ከትላንት እስከ ዛሬ 

  ከሚያንኳስሱት ህገ -    ‘  መንግስት ጎን ቆመው ህገ -  ’    መንግስት ደፋሪ ያሉትን አካል (ኢህአዴግን)   ‘  ለመክሰስ መነሳታቸው ለካስ ሰውዬው 

  በህግና በስርዓት ያምናሉን?’       የሚል እሳቤ በውስጡ ያለው በመሆኑ ነው፡፡

  ግና ምን ያደርጋል?!—     …        የክሱ ዓላማ ወዲህ ነው። ግለሰቡ ሁኔታውን የተጠቀሙበት ከመፅሔት ሽያጭ ኪራይ ለመሰብሰብ 

              እንዲሁም የራሳቸውን ድብቅ የፖለቲካ ፍጆታ ለማፈርጠም አጋጣሚውን እንደ መና ቆጥረው፤ ከዚህ ወቅት የተሻለ ወርቃማ ዕድል 

       እንደማይደገም አድርገው አቧራ ለማስነሳት ሃቅን ለማጣመም ተጠቅመውበታል፡፡

      በመሰረቱ አቶ ተመስገን ጉዳዮን በማድበስበስ ህገ -       መንግስቱ እንደተጣሰ አድርገው ሰሞነኛውን ሹመት ለማብጠልጠል 

              ካላቸው ችኮላ አንጻር ሃቁን ደፈጠጡት እንጂ ተሿሚዎቹ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮች አይደሉም፡፡ ይህን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ 

    በሚገባ አድምጦታል፡፡ ተጽፎም አንብበናል፡፡
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            በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ አማካኝነት ህግና ሥርዓት በሚፈቅደው መሰረት ለፓርላማ ቀርበው የተሾሙት  

              በምክትል ጠቅላይሚኒስትር ማዕረግ የመልካም አስተዳደር ክላስተርና የኢኮኖሚ ጉዳዮች ክላስተር ሚነስትሮች እንጂ፤ አቶ ተመስገን ሃቁን  

    ገድፈው እንዳቀረቡት ፓርላማው ህገ -         መንግስቱን ንዶ ሦስት ምክትል ጠቅላይሚኒስትሮችን አልሾመም፡፡

            እናም የአቶ ተመስገን ጩኸት ባፈጠጠና ባገጠጠ ውሸት ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ዓላማውም አጋጣሚዎችን እያስታከኩ 

               መንግስትን ከህዝብ ለማላተም መጣር ነው፡፡ ሃቅ ሃቁን እንነጋገር ከተባለ፤ እውነትን መደፍጠጥ ከሌለብን አቶ ተመስገንም ይሆኑ አንዳንድ 

          —     የመገናኛ ብዙሃን የነገሩንና እየነገሩን ያለው የቁራ መልዕክተኛውን ዓይነት ግማሽ ወሬ ነው ለማሳመን እንኳን አቅም የሌለው ቀሽም 

 ገደምዳሜ ነው፡፡

       እርግጥ ሶስት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮች ሀገራችን ውስጥ አልተሾሙም      ፡፡ የተሾሙት አንድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና 

              በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ ሁለት የክላስተር አስተባባሪ ሚኒስትሮች ናቸው። የተደረገው ነገር ኢህአዴግ ቀደም ሲልም በታላቁ 

      መሪያችን ወቅት ሲሰራበት የነበረው በጋራ አመራር (COLLECTIVE LEADERSHIP)       የስራ ክፍፍል ዛሬም ላይ መደገሙ ነው።

             ታዲያ እዚህ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃላፊነት ድርሻ እንደተጠበቀ መሆኑን መገንዘብ ያሻል፡፡ ሁላችንም እንደምንረዳው  

           ምክትል ጠቅላይ ሚኒስራችንን ጨምሮ የተቀሩት የካቢኔ አባላት ተጠሪነታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በመሆኑና በአስፈጻሚዎች 

        የሚሰጠው ማንኛውም ስልጣንና ኃላፊነት ሙሉ በሙሉ በዋና አስፈጻሚው (  ጠቅላይ ሚኒስትሩ)      ስር የሚያልፍ ነው። ናም ውሳኔው 

         “  ”   የጠቅላይ ሚኒስትሩን ኃላፊነት እንደሚሸረሽር አድርጎ ማራገብ አዲስ አበቤዎች እንደሚሉት የተበላ ዕቁብ ይመስለኛል፡፡

             ለነገሩ ሴክተሮችን በክላስተር እያጎዳኙ በካቢኔ ማዋቀር ነባራዊው ዓለም የሚፈቅደው፣ ያለና የነበረ እንጂ፤ ያልታወቁ በራሪ  

           ፍጡራን እንደመጡን አድርጎ መዓት እደተሸረበብን ለማስመሰል መሞከር ተገቢ አይደለም፡፡ በዚያ ላይ ለአቅመ-    ንባብ የበቃን ሰዎች ጡጦ 

          የምንጠባ ገራገር ትውልድ አይደለንም፡፡ የበቃን የነቃን ባንሆንም፤ ቢያንስ የሚበጀንን እንለያለን፡፡

  እናም በህገ -   ‘ ’            መንግስት ተጣሰ ስም የመከራ ወጀብ ሊጠራርገን አንድ ሃመስ የቀረን ብኩን ትውልድ እንደሆንን አድርጎ 

           ማሟረት ያስተዛዝባል፡፡ እንደ እውነቱ ከሆነ፤ ዛሬ ነፋስ ወደ አሻው የሚወስደው ኢ -      ምክንያታዊ ትውልድ የሌለ መሆኑን አቶ ተመስገንና 

               ጀሌዎቻቸው ሊያውቁት ይገባል። እርግጥም አዲሱ ትውልድ ምግባር ከምላስ እንደሚልቅ ጠንቅቆ የተረዳ መሆኑን መገንዘብ በጄ ነው፡፡

        እናም ጆሮ የለንም እላለሁ፡፡ ፀጉር እየሰነጠቁ በሰበብ አስባብ -        ሁከት ለመፍጠር ወዲያና ወዲህ የሚሉን የወረቀት ላይ 

              አርበኞችና ከመሬት ተነስተው የምጽዓት ቀን መጣባችሁ የሚሉን እነ አቶ ተመስገንም ይሁኑ የባህር ማዶ ወዳጆቻቸው ያሻቸውን  

    ቢለፍፉም ማንም አይሰማቸውም፡፡

             ኢህአዴግ የመላዕክ ፓርቲ ባለመሆኑ ስህተት የለበትም ብዬ በአስር ጣቶቼም የምፈርምለት ገራገር አድናቂው ባልሆንም፤ ስለ  

              …ድርጅቱ ከሚነገሩት አብዛኛዎቹ በአሉባልታ ላይ የተመሰረቱ ፍሬ ፈርሲኪዎች መሆናቸው ማንኛውም ዜጋ የሚያውቀው ሃቅ ነው፡፡ ነገሩ 

“    ”    ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ እንዲሉት ዓይነት ነውና።

       “     ”   ሰሞነኛው የአቶ ተመስገን አሉባልታ ልበለው ጥንቆላም የተለመደው የሁከት አምላክ ሆይ ከወዴት ነህ የሚል ቅጥያ 

     መነባንባቸው አንድ አካል ነው፡፡ ህገ -             መንግስት ሳይጣስ ተጣሰ ያሉን ፣ የውሸት ማር በመቀባት ሦስት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮች 
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              እንደተሾሙ አድርገው የነገሩን ሁሉ የአደባባይ ቅጥፈት ነው፡፡ መንግስት ያደረገው ህግና ደንብ በሚፈቅደው መሰረት እንደሆነ ተጨባጭ  

 —         አስረጅ ልጥቀስ በገደምዳሜው እንኳን እነ አቶ ተመስገን ሊጠቅሱት ያልፈቀዱትን ሃቅ፡፡

“              የሚኒስትሮች ምክር ቤት አስፈለጊ ሆኖ ሲያገኘው ማንኛውም አስፈጻሚ አካል የማጠፍ፣ ከሌላ አስፈጻሚ አካል ጋር 

        ”    የማዋሃድ፣ የማካፈል፣ ተጠሪነቱ፣ ስልጣኑነና ተግባሩ እንዲለወጥ የማድረግ ስልጣን አለው ይላል በቁጥር 691  /2003  አዋጅ 

 እንደተደነገገው፡፡

              እናም ሰሞነኛው የመንግስት ውሳኔ ከህግ ጋር የሚላተም አይደለም፡፡ ይልቁንም በህግና ለደንቦች ተግባራዊነት ዋስትና የሰጠ ነው 

           ማለት ይቻላል፡፡ የመንግስትንም ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት ያመለክታል፡፡ በርካታ የፖለቲካ ተንታኖች እንደመሰከሩት፤ ገዥው ፓርቲ 

(ኢህአዴግ)               ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝን ጨምሮ አዲስ የተሾሙ አመራሮችን እና ወጣቶችን ለሥልጣን 

      ማብቃቱ በየትኛውምመለከያ ቢመዘን ተቀባይነት ያለው ነው፡፡

             አዲሱ ውሳኔ ኢህአዴግ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግርን ያለምንም የስልጣን ሽኩቻ ማድረግ የሚችል ቁርጠኛና በሳል ኃይል 

            ማፍራቱን ብቻ የሚያመላክት አይደለም፡፡ ይልቁንም የአንድ ድርጅት የበላይነት የሚገንበትበጋራ የሚሰራበት ፖለቲካዊ ሥርዓት ይበልጥ 

            —   እንዲጠናከር፣ የግንባሩ አባል ድርጅቶች ብቃትን በማይሸረሽር መልኩ የብሔር ተዋፅኦን መሰረት ያደረገ ነው ምንም እንኳን ፀሐፊው 

                ያለ አንዳች ማስረጃ የስማ በለው ተባራሪ መረጃ ይዘው የአንድ ፓርቲን የበላይነት ለማስጠበቅ የተደረገ ሴራ አስመስለው ቢያራግቡትም፡፡

             የአቶ ተመስገን ምክንያት አልባ ግምትም የሚያጠነጥነው በዚሁ ዙሪያ ነው፡፡ ግለሰቡ ሁሌም ጥርጣሬ እየዘሩ፤ ትላንትም፣  

           ዛሬም፣ ነገም አሉባልታ እየቃረሙ ወዳጆቻቸውን ማስደሰት ብቻ ነው የቀን ከለሊት ሃሳባቸው።

 ‘    ’         መንግስት እንዲህ ሳያስብ አይቀርም እያሉ መብሰክሰክ ከዚያም ብዥታቸውን ሁሉ ለጥፋት በሚመቻቸው የፋሽን ዓይነት  

          እየፈበረኩ ወደ ፖለቲካ ገበያው ማምጣት፡፡ በዚህም ድንጋጤያቸውን እንድንደነግጥ፤ ጥርጣሬያቸውን እንድንጠረጥር በከንቱ 

       ንውዘታቸው እንድንናውዝ ጠዋት ማታመታተር፡፡ በቃ ይኸው ነው-   የፅሑፋቸው አልፋና ኦሜጋ! 

              ለአብነት ያህል አዲሱን የካቢኔ ውሳኔ ባብጠለጠሉበት ረጅምና ውል አልባ ጽሑፋቸው አስራ ሰባት ያህል የግምት የጥርጣሬና  

      የሳይሆን አይቀርም ምልክታቸውን ነግረውናል፡፡ በእርግጥ ነገሮቻቸውን በመላ-      ምት እየጀመሩ በግምት ቢቋጩም ፤ እኛም 

           “  እንድናምናቸው መንግስት እያሴረ እንደሆነ የሚገሩንን ሁሉ ያለማወላወል እንድንቀበል የፈለጉ ይመስላሉ። ነገርዬው ሳያዩ የሚያምኑ 

 ”      ብፁዓን ናቸው የምንል አማኝ ህዝቦች ስለሆንን የእርሳቸውንም ቃለ-     ቀኖና ሳንሸራርፍ እንድንጋተው ይዳዳቸዋል፡፡

            አቶ ተመስገን ዘገባቸውን ያቀረቡት በዋና አርስትና በንዑስ አርዕስቶች ከፋፍለው ነው፡፡ ከሚጢጢዬዋና ፀጉር ሰንጣቂነታቸውን  

     “  ”         ከሚያሳዩት መካከል አንዷን ለአብነት ልምዘዝ። ከሹመቱ ጀርባ ይላልንዑስ ርዕሱ። ሰውዬው ባለቅኔ አይደሉ ግና ቃልን ሳይቀር እንደ  

            አክርማ እየሰነጠቁና እየበለቱ ማዬት ለተሳነን ለእኛ በአይናማዎቹ ልበ ቢሶች ፍካሬያዊ ትርጓሜ ሊነግሩን ቃጥቷቸዋል፡፡

“  ”            ከሽመቱ ጀርባ ግርጌ ባጨቁት ግምታቸው ሹመቱ የአንድ ፓርቲ የበላይነትን ለማግነን ሊሆን እንደሚችል በመጠርጠር አራት 

   ያህል የቢሆን ምልከታ (SENARIO)           ገደል ገደሉን የመግለጥ መላ ምታቸውን አስፍረዋል፡፡ በገሃድ የምናስተውለውን ሃቅ ሸምጥጥ 

       አድርገን እንድንክድ የማይፈነቅሉት ድንጋይ፣ የማይመዙት ቃልና ብሂል የለም፡፡
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               የፀሐፊው ዳራ ከኢህአዴግ መልካም ምግባር ጋር ተዳምረው ጀሮ ገብነት ያነሳቸው ናቸው፡፡ ግና ነገሩ ቀደም ሲል 

 “    ”       እንደጠቀስኩት የምትለውን እንዳልሰማህ ስራህ ይጮህብኛል በመሆኑ ግለሰቡ ሁከት ናፋቂ በመሆናቸው ብዕራቸው የኢህአዴግን 

   ምግባር የሚያጠለሽ ሊሆን አይችልም፡፡

አቶ ተመስገን እንደሚሉት ኢህአዴግ የአንድ ግለሰብ የበላይነት የገነነበትም አይመስለኝም፡፡ ይለቁንም በወይይት 

የሚያምን ለአባላቱ እኩል ዋጋ የሚሰጥ ድርጅት ነው፡፡ እንደዚያ ባይሆን ኖሮማ የድርጅቶችን ተዋጽኦ ከግንዛቤ ያስገባ ለጋራ 

ውሳኔ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር መዋቅርን    ይዞ ባልመጣ ነበር፡፡

          ሃቁን መካድ ከሌለብን የሰሞኑ የመንግስት ውሳኔ ብቃትን ሳይሸራርፍ የብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን 

          ውክልና ይበልጥ የሚያስጠብቅ፣ የፖለቲካ ሥርዓቱን ለማጠናከርና ያሉብንን ተግዳሮቶች ለማረም የሚጠቅመን በመሆኑ፤ 

           እነ አቶ ተመስገን ፀጉር እየሰነጠቁ ሜዳውን ገደል ለማስመሰል መባጀታቸው ተገቢ አይመስለኝም፡፡

             በዚህች ሀገር ጉዳይ ሁላችንም ያገባናልና የሚሰማንን ወደ አደባባይ ይዞ በመምጣት የሃሳብ ፍጭት ለመፍጠር 

            መትጋት ተገቢና የሚፈለግ ቢሆንም፤ ኢህአዴግ የሚያደርገውን ነገር ሁሉ በጭፍንና መሰረት በሌለው ሙግት በማጠልሸት 

             ብሎም ህዝብንና መንግስትን ለማጋጨትና ተራ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት መጣር ትርፉ ትዝብት ብቻ ነው፡፡ ደግሞም 

         ኢህአዴግ አቶ ተመስገን የሚግሩንን ያህል እምነት የሚይጣልበት ድርጅት አይመስለኝም -   በስራውና በመርሁ ሚሊዮኖችን 

   ማማለል የቻለ ነውና፡፡

            እናም ሰሞነኛውንም ሹመት ይሁን ሌሎች የኢህአዴግ ተግባራት ሁሉ ለበጎ የታሰቡ እንዳይደሉ አድርጎ በፅንፈኝነት 

 “     ”         መስበኩ እኔ እንጂ አንተ የሚሰራውን አታውቅም እያሉ ህዝብን የመስደብ ያህል የሚቆጠር ነው፡፡ ይሁን እንጂ ህዝቡ 

           ሁሉንም ነገር ያውቃል። ኢህአዴግም ሆነ መንግስት በፍጹም የማንክዳቸው ቁም ነገሮችን ከውነዋል፡፡

አዎ!          የአቶ ተመስገን ዘገባም እውነታውን ለማመን ካለመዘጋጀት እንዲሁም ሞራልና ሥነ -   ምግባር ከማጣት የመጣ 

            እንጂ፤ እርሳቸው ለድብቅ ዓላማቸው ሲሉ እንደሚደሰኩሩት ሹመቱ የሚያስፈራ፣ ሀገር ለመናድ የተቀመረ ህቡዕ የጥፋት 
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        —“      አጀንዳ አይደለም፡፡ በመሆኑም ለአቶ ተመስገን አንድ መልዕክት አለኝ እባክዎን ዓይንዎ ላይ የጋረዱትን የጥላቻና የሁከት 

       ጥቁር መሃረብ ገለጥ አድርገው ለአፍታም ቢሆን ዕውነታውን ይመልከቱ!”   ቸር እንሰንብት፡፡
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