
ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ -- በፖለቲካ ስኬታማ ነኝ ይላሉ፤  

ሌላው ህወኃት/ኢህአዴግ??? 

ስለ ስኬታማነታቸው “ገድላቸው” ይናገራሉ፤ እኛም “በመግለጫ ብቻ”  “ስኬታማ” የሆኑ ፖለቲከኛ 

ፕሮፌሰር ተብለው በዓለም ድንቃድንቅ መዝገብ  ይስፈሩ” ብለናል፡፡ 

ግርማ በቀለ ወ/ዮኃንስ  

1. ጠቅላላ -- 

ከላይ ያስቀመጥኩትን ርዕስና ለርዕሱ መግለጫ ያደረግሁትን ዐረፍተ ነገር የተጠቀምኩት 

ያለምክንያት አይደለም፡፡ ህወኃት/ኢህአዴግ  ህዝብ መረረኝ፣ ከፋኝ ብሎ ብሶቱ 

ገንፍሎ   ‹ በቃ› ባለበት ሁከት መከሰቱን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማውጣት ካረጋገጠ 

በኋላ፣ እንዲሁም ‹‹በጥልቅ በስብሻለሁና ጥልቅ ተሃድሶ ያስፈልገኛል›› ብሎ ተነስቶ  

በተቃራኒው ‹‹…በሁሉም መስክ ለውጥ አመጣሁ--ዲሞክራሲ አሰረጽኩ፣ ልማት አስፋፋሁ 

፣ የህዝብ ለህዝብ- አንድነት አጠናከርኩ…. ለህዝብ እሮሮና ብሶት ምክንት የሆነውም 

ይህ ለውጥና ዕድገት ነው…›› እያለ እንደሚያደነቁረን ሁሉ፣ ፕ/ር በየነ ጴጥሮስም   

በተመሳሳይ ህዝብ ‹‹ ለ25 ዓመታት  የራሳቸውንና የተለያዩ ስብስቦችን በመምራት ውጤት አላስመዘገቡም 

›› እያለ  ባለበትና  እርሳቸውም ‹‹ … ‘’ መንግስት ሠላማዊ ሰልፍ ከለከለን፣ምህዳሩን አጠበብን፣ 

አማራጮችን ለህዝብ እንዳናቀርብ ተደረግን  ‘’ እያልን መግለጫ ብቻ በመስጠት ነው የኖርነው›› በማለት  

በትግል ያሳለፉበትን እውነታ  ገልጸው ተነስተው  በተቃራኒው ..እኔ በፖለቲካ ህይወቴ ስኬታማ ነኝ፡፡ እኔ 

ተሳክቶልኛል ነው የምለው፡፡›› በማለት የሰጡት ቃለ መጠይቅ  (አዲስ አድማስ ጋዜጣ  ጥቅምት 19/2009/ 

ቢመሳሰልብኝ ነው፡፡ የተመሳሳይነታቸውን  አንኳሮቹን ብቻ  በአጭሩ እንመልከት ፡፡ 

መመሳሰል አንድ፡- 

የዛሬው ገዢ ፓርቲ/መንግስት ወደትግል የገባው ለአንድ ብሄር  ሃርነት/ነጻነት ነው፡፡ በትግራይ ህዝብ ላይ 

ደረሰ ብሎ ላመነው ጭቆና፤ በ1983 በለስ ቀንቶት የአገሪቱ ሥልጣን እጁ ቢገባም እስከዛሬም ስሙን 

ሳይቀይር የክፉ ቀን መደበቂያ እንዲሆናቸው ‹‹ህወኃት›› እንዳለ አለ፡፡ ነገር ግን በ‹‹ህወኃት›› ሥም ወደ 

አገራዊ ሥልጣን መምታት ስለማይችል ሌሎች ድርጅቶችን በአጃቢነት በመተቀም ‹‹ኢህአዴግ ››የሚል 

አገራዊ ሽፋን ለራሱ አበጀ፡፡  ፕ/ር በየነ ጴጥሮስም ወደ ፖለቲካ ዓለም የተቀላቀሉት በሃዲያ ህዝብ ሥም 

‹‹ሀብዴድ›› በሚል ድርጅት ሆኖ በሽግግሩ ወቅት እስከ ም/ጠቅላይ ሚኒስትር ቢደርሱም በዚህ የብሄር 

ድርጅት ‹‹ሀብዴድ›› በአገራዊ ፖለቲካው መውጣት እንደማይችሉ በመረዳት ከአማራጭ ኃሎች ምክር ቤት 

እስከ መድረክ የተለያዩ ሽፋኖችን እየተጠቀሙ  ሲሆን እስከዛሬም የክፉ ቀን መደበቂያ እንዲሆናቸው 

‹‹ሀብዴድ››ን አንጠልጥለው ይዞራሉ ፡፡ ህወኃት ያለ ኢህአዴግ በአገራዊ ፖለቲካው ተጽእኖውንና  

ትርጉሙን እንደሚያጣ ሁሉ ፕ/ር በየነም በመድረክ ውስጥም ቢሆን ከ ኢሶዲ-ደቡብ ኅብረት ፓርቲ  ውጪ 

ትርጉም አይኖራቸውም፡፡ 

መመሳሰል ሁለት፡- 

ህወኃት /ኢህአዴግ እና ፕ/ር በየነ በተለያየ  የውጥረት ጊዜ የሚወስዳቸው አቋሞችና የሚሰጣቸው 

መግለጫዎች ያንን ክፉ ቀን ለማለፍ የታለሙ እንጂ በመርህ ላይ የተመሰረቱና ዘላቂ አይደሉም፤ የክፉ ቀን 

ለማሳለፍ በጥቅም ላይ ከዋሉ በኋላ እነርሱን ራሳቸውን ጨምሮ  አስታዋሽም የላቸው፣ ይካዳሉ፤ ህዝብ ግን 

ይታዘባል ፡፡ 

ከህወኃት ለአብነት ‹ቦናፓርቲዝም›› ፣ ‹አብዮታዊ ዲሞክራሲ›፣ ‹ ልማታዊ ዲሞክራሲ › ፣ ‹‹ከምድር በታች 

ባሉ ጉዳዮች ሁሉ እንደራደራለን ›› ‹…. ተሃድሶ›› ፣ ጥልቅ ተሃድሶ›› … መጥቀስ ይቻላል፡፡ ክፉ ቀን 

ከማለፍ አልፎ በዲሞክራሲ ሥም እየማለና እየተገዘተ የአፈና  ፀረ-ዲሞክራሲ አዋጆችን / የፕሬስ ህግ፣ 



የመያድ ፣ የጸረ-ሽብር አዋጅ/ ያወጣል፣ ስለህገመንግስታዊነት እየደሰኮረ በህገ መንግስት የሌሉ ሦስት 

ጠቅላይ ሚኒስትሮች ይሾማል፤ በህጋዊነት ተቀብሎ ያነጋገራቸውን የህዝብ ወኪሎች በበነጋታው ስራል፣ 

ያሳድዳል፣ ያሰድዳል፡፡ ህገመንግስታዊ መብታቸውን የጠየቁትን ይገድላል፣ ያስራል፣ ያሰቃያል…ወዘተ፡፡ 

በየጊዜው ለጥፋቶች ፣ላልተሳኩ ሙከራዎችና ለህዝብ ብሶቶችና ትችቶች ሁሉ  ህወኃት/ኢህአዴግ ውጫዊ 

አካል  በባለቤትነት ይመድባል፤ ሻዐቢያ፣ ፀረ-ሰላም ኃይሎች፣ የጥፋት ኃይሎች፣ ኒዮሊበራሊስቶች፣ አሁን 

ደግሞ  ግብጽ ዝርዝሩን ተቀላቅላለች፡፡ 

በተመሳሳይ ፕ/ር በየነ በመርህ (በመርህ ካሉ በተግባርም መሬት ላይ መውረድ አለበት፣ ጥያቄውም 

እስከሚመለስ መገፋት ይኖርበታል) በተለያዩ ጊዜ የሚያነሷቸው ጥያቄዎችና የሚወስዷቸው አቋሞች 

እንደዚሁ የወቅቱን የፖለቲካ ትኩሳት ተከትለው ጊዜን እንዲያገለግሉ እንጂ ወጥና ዘላቂ አይደሉም፡፡ 

ለአብነትም ካነሳነው ጉዳይ ጋር ብቻ ተያያዥ የሆኑትን እናስታውስ፡፡ በ1986  የ5ቱ የደቡብ ክልሎች 

ጭፍለቃ ጊዜ የማያልፍበት ጥያቄ ነው አሉን፣ከዚ በኋላ አንስተውት ኤውቁም፡፤  ወዲያው 

የህወኃት/ኢህአዴግ የሽግግር ወቅት ከሽፏል  ተብሎ አማራጭ ኃይሎች ም/ቤት ሲመሰረት መሪ ነበሩ- 

(ማለትም በአገር ውስጥና ከአገር ውጪ ያሉ የአገር ጉዳይ ይመለከተኛል የሚሉ  የፖለቲካ ኃይሎችን ያቀፈ 

መሆኑን ልብ ይሏል )፣ በዚህ ተመሳሳይ መንገድ ኢተፖዲኅ፣ ኢዴኃኅ/1987 ምርጫ ድረስ/ ኢህአዴግ 

ከውጪ ኃይሎች ጋር ትሰራላችሁ ብሎ ሲያወግዝ ‹‹.. ከማን ጋር ተባብረን መሥራት እንዳለብን ኢህአዴግ 

አይመርጥልንም ›› ሲሉ ከቆዩ በኋላ ፣ ለ2002 ምርጫ ደግሞ በአገር ውስጥ ህጋዊ ፓርቲዎች ‹መድረክ ›› 

ሲመሰረት በውጪ የሚገኙ ፓርቲዎችን አወገዙ፡፡ በመቀጠል በ‹መድረክ› ሥም ‹‹መንግስት በህጋዊነት 

ከደራጁ ፓርቲዎች ጋር  መነጋገር አለበት ፣መሠረታዊ ዲሞክራሲ ሂደቱ ላይ መነጋገር አለብን…›› የሚል 

አቋም ሲራምዱ ቆዩ ፣ ዛሬ ላይ ደግሞ   ‹‹…. የዲሞክራሲ  ስርዓት  የሚባለውን ጨዋታ እንጫወት ከተባለ   

ኢህአዴግ መደራደር ያለበት ከዋነኛው ተቃዋሚ ከ ‹መድረክ› ጋር ነው፡፡›› ይሉናል፡፡ ታዲያ እኚህ ሰው 

ሥልጣኑን ቢያገኙ ከህወኃት  ምን  የተለየ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ? እንደ ህወኃት ጥፋትን/ ስህተትን 

ወደውጪ በመግፋት በኩል በፕ/ር በየነ ያልተወቀሰ የለም-- የሙያ ማኅበራት፣ ወጣቶች ( ለቁምነገር 

የማይበቁ )፣ ዲያስፖራዎች፣ በውጪ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይሎች ዛሬ ደግሞ በግልጽ እነልደቱ 

አያሌውን ( ይህ እንኳ እኔና ልደቱን በአንድ እንዳትመለከቱን ፣ እንለያያለን--ማመልከቻ ነው) ይከሳሉ፡፡ 

መመሳሰል ሦስት--- 

ህወኃትና ፕ/ር በየነ በሞት አፋፍ ላይ ሆነውም ‹የትናንት ገድል› እየተረኩ ራሳቸውን ግዙፍና ወሳኝ 

አድርገው የማቅረብ፣ የውስጥ ችግሮቻቸውን የመሸፈንና ዛሬም በአገሪቱ ያለነው ብቸኞቹ እኛው ነን -ከእኛ 

ሌላ መፍትሄ የሚያመጣ የፖለቲካ ኃይል የለም በሚለው ይመሳሰላሉ፡፡ 

ህወኃት በኢህአዴግ ውስጥ የተነሳው የውስጥ ችግር እግር ተወርች አስሮት አላራምድ ባለበት ሁኔታ  ውስጥ 

ሆኖ  ህዝብ እንዳያውቅ ወይም የማያውቅ እየመሰለው ዛሬም  በ‹ጥልቅ ተሃድሶ› ራሴን አጠናክሬ በመውጣት 

አገሪቱ ከገባችበት አዘቅት አወጣታለሁ፣ የህዝቡን ብሶት በተለመደው ኃይል እርምጃ  ተቆጣትሬና አጥፍቼ 

ለቀጣይ ዓመታትም በሥልጣን እቀጥላለሁ  ይለናል፡፡  በህዝቡ ሕይወት ያልታየውን የትናንት ‹ ገድል  

እያነሳ› ያለእኔ አገር ትፈራርሳለች እያለ ያስፈራራል፡፡ ለዚህም ፕ/ር በየነ ራሳቸው እንዳሉት ኢህአዴግ 

በየጊዜው   ‹የአፈና በትሩን እያጠናከረ› በመሄድ ከህዝብ  እየተነጠለ ባለበት ሆኖ ዛሬም የመፍትሄው ብቸኛ 

አዋላጅ ሆኖ ቀርቧል፡፡     

ፕ/ር በየነም በተመሳሳይ ‹መድረክ› በውስጥ ችግር ተወጥሮ አባላቱ አብረው ለመስራት ባልቻሉበት፣ በአንድ 

ጉዳይ የተለያየ አ ቋም እየወሰዱ ባለበት፣ ከውስጥ አመራሩ ሊያሰራን አልቻለም የሚል ጥያቄ 

እየተነሳ ባለበት፣ መደበኛ ስብሰባ ማድረግ ባልቻሉበት፣ ራሳቸው ‹ከመግለጫ ማውጣት ያለፈ እንቅስቃሴ 

ማድረግ አልቻልንም›  ፣ በወቅቱ ችግር  ሚናቸው ‹ እንደማንም ያልተደራጀ ዜጋ፣ ቆመን ማየትና 

ሪፖርት መስማት ብቻ ነው የሆነው፡፡››  ብለው በገለጹበት …  ሁኔታ ውስጥ እያሉ ‹ ባለፈው ምርጫ 

ሁለተኛ እኛ ነበርን› ስለዚህ   ከኢህአዴግ ጋር ‹‹ ብቸኛው ተደራዳሪና የመፍትሄ አዋላጅ   መሆን ያለብን 

እኔ /መድረክ/  ብቻ ነኝ/ነው፣ይሉናል፡፡  ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ከዚህ ምርጫ በኋላ እለቃለሁ ያሉትን 



ቃል አፍርሰው እርሳቸውም 25 ኣመት  የአራር ዘመናቸውን  እስከምሞቱ እንደማይለቁ ‹‹ ከፖለቲካ 

የሚለየኝ የወዲያኛው ኣለም ነው የሚሆነው›› በማለት  ይነግሩናል-- - ያበስሩናል/ያረዱናል የሚለውን  

ህዝብ የሚፈርደው ይሆናል፡፡   

መመሳሰል አራት፡- 

ሁለቱም በዙሪያቸው ያሉትን ተገዳዳሪዎች ጠራርገው፣ በትግሉ የወደቁ ሰማእታት ስም እየነገዱ ግን 

ዘንግተው፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የፈለጉትን በፈለጉ ጊዜ አዋራቸውን አራግፈው እንዲመጡ እያደረጉ፣ 

የራሳቸውን  ብሄር የበላይነት ሲያልፍም አንድ ሰው ‹አይነኬ› ማድረግ ፡ ያመሳስላቸዋል፡፡ እስቲ 

እንመልከት፡፡ 

ህወኃት በውስጡ መከፋፈል በተፈጠረ ጊዜ  ተገዳዳሪ ‹‹ነባር›› ታጋዮች ላይ በትሩን አንስቶ ፣ በወደቁ 

ሰማዕታት ስም እየማለ ካስወገደ በኋላ ህወኃትን አልፎም አቶ መለስን ፈላጭ ቆራጭ አድርጎ አወጣ፡፡ 

የወደቁ ሰማዕታትና በትግሉ መስዋዕትነት የከፈሉት ከሃውልት በቀር አስታዋሽ የላቸውም፣ ሌሎች 

ሲንደላቀቁ መስዋዕትነት የከፈሉና የተሰው ቤተሰቦች ተረስተዋል፡፡ ‹ነባር › ታጋዮች አንድም 

ከፖለቲካው‹እንዲርቁ› ተደርገዋል፣ ሌሎችም  ዐረናን ፓርቲ መስርተዋል፡፡ከፖለቲካ ጡረታ የወጡ ነባር 

ታጋዮች ‹ክፉ-ቀን ›ሲመጣ ያለደንብ ይጠራሉ፣ ያስወስናሉ ፡፡ሲበሰብሱና ሲፈረካከሱ ጠንክረን ወጣን ፣ 

ይህ ልማዳችን ነው፣ በትግል ታሪካችን ደጋግመን ያየነው ይሉናል፡፡ 

ፕ/ር በየነ በተመሳሳይ በደቡብ ኅብረትና በአማራጭ ኃይሎች ሀብዴድን ልዩ ተጠቃሚ፣ እንዲያውም ህወኃት 

በኢህአዴግ ላይ ያሳረፈውን ተጽዕኖ ዓይነት ዘመዳቸውን በመመደብ ቢሮውን እስከመቆጣጠር ደረሰው 

በዙሪያቸው ያሉትን ጥያቄ የሚያነሱትን ሁሉ አስወገዱ፤ የ-  ጌህዴድ፣ ጉህዴግ፣ ሶጎህዴድ፣  ኦህዲኅ፣ 

ኦሞቲክ፣ ተወካዮች ከኅብረቱ የተገለሉት በዚህ ስልት ሲሆን ለዚህም ከደቡብ ኅብረት ለረጅም ጊዜ 

የተለየውን የ- ቡህዴድ ተወካይን ከጠፋበት ፈልገው አምጥተዋል፤ ሹመዋል፡፡ ደቡብ ኅብረት በ1987 እና 

2002 ምርጫ ላስመዘገበው ውጤት ትልቁን አስተዋጽኦ ያበረከቱ- የተሰውና የማይካስ ዋጋ  የከፈሉትን 

ለማስታወስ ‹‹ ግንቦት 6 በየዓመቱ የሰማዕታት ቀን ›› ሆኖ እንዲታሰብ ቢወስንም ከአንድ ዓመት በላይ 

አልሄደም፣ ተረሱ፡፡ በደቡብ ኅብረት፣ በአማራጭ /ኢሶዴፓ፣ ዛሬ በ‹መድረክ›  ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ ፈላጭ 

ቆራጭ ሆነው ይታያሉ፤ለዚህም በየቱም የጋራ /የትብብር አደረጃጀት በሌለ አሰራር የቬቶ ፓወር ለየአባላቱ 

እንዲሰጥ አድርገዋል፡፡ የመድረክን ቢሮ ‹በራሳቸው ሰው› ተቆጣጥረው በመድረክውስጥ የሳቸው ኢሶዲ-

ደቡብ ኅብረት መኖር/ያለመኖር አጠያያቂ በሆነበት ራሳቸውን ጠንካራውና ብቸኛው ተደራዳሪ አድርገው 

አቅርበዋል፡፡  ከ‹መድረክ › አባላት እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉት እነማን እንደሆኑ አይታወቅ መስለዎት 

ከሆነ ህዝቡን ሳይሆን በመድረክ አብረዎ  ያሉትን ‹የትግል ጓዶችዎን › ይጠይቁ፡፡ 

ለማጠቃለል -- ከላይ ያነሳነውን እንዲያጠናክር ፕ/ር በየነን   ስለውህደት ስንት ጊዜ በአደባባይ  ቃል እየገባ 

የቆየው  መድረክ አለወይ ፣ ካለ ምን እየሰራ ነው ? ፕሮፌሰር በየነም ሃያ አምስት /25/ ዓመት በፖለቲካ 

መሪነት ቆይተው ምን ለውጥ አመጡ፣ ስንት የትብብር መድረክ መርተው የቱንም ለውጤት ያላበቁ ሰው  

ስለብላጣብልጥነትና ቅንነት ለመናገር የሞራል ብቃት አላቸውን ? የስኬታማነት መለኪያ ምንድንነው ፣  

እርሳቸው ‹‹ … ይህቺ አገር ደግሞ  መኃን አይደለችም፣በቂ ታጋዮች በየጊዜው ታፈራለች፡፡…›› በሚሉበት 

እንደምን ተተኪ አጡ ፣ይህስ ስለመተካካት እየነገረን ነባሮችን መልሶ ካመጣው ከህወኃት ጋር 

አያመሳስልዎትም? ብለን እንጠይቅና ወደ ቀጣዩ እንሸጋገር፡፡ እስካሁን ባነሳሁት ፕሮፌሰሩ ‹ቁርጥ› 

ህወኃት/ኢህአዴግ መስለውኛል፡፡ 

ለርዕሴና ለርእሱ መግለጫ እነዚህን ጥቅል መመሳሰሎች ካነሳን ቀጥለን በቃለመጠይቁ  የተነሱትን ጉዳዮች 

ይዘትና ቁልፍ መልእክት  እንመልከት፡፡ 

2. በቃለመጠይቁ የተነሱ ጉዳዮች ይዘትና ቁልፍ መልእክት ቅኝት፡- 

2.1.  የቃለመጠይቁ ጭብጦች፡- 



ፕ/ር በየነ ስለ ወቅታዊ የአገሪቱ የፖለቲካ ችግሮች ሲያነሱ ይህ ሁኔታ እንዳይመጣ ‹‹ ይሄ ከኛም 

ከመንግስትም ውጭ እስኪወጣ ድረስ መገፋት የለበትም፣ምህዳሩን አጠበበብን ፣አማራጮችን ለህዝብ 

እንዳናቀርብ ተደረግን እያልን መግለጫ ብቻ በመስጠት ነው የኖርነው፣… ይሄ በሆነበት ሁኔታ ሌሎች 

ኃይሎች ከህዝብ ጋር የሚገናኑበት መስመሮች ነበሩ፡፡ ዘመኑ የቴክኖሎጂ እንደመሆኑ ፣እነዚህ ኃይሎች 

መንግስትም ሊቆጣጠር ያልቻለውን እኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም መምራት ያልቻልንበት ሁኔታ ተከሰተ፡፡ 

ያየነው ሂደትና ውጤት ይሄ ነው፡፡››  በማለት ይገልጹታል ፡፡ በሌላ  ቦታ ላይ እርሳቸውና በአገር ውስጥ 

ያሉ የተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በህዝብ ውስጥ ተወልደው ባደጉበት እየሰሩ እንዳሉ ገልጸው በውጪ 

ያሉት ሌሎች ኃይሎች በቴክኖሎጂ እየመሩ መሆኑን ይገልጻሉ፡፡ እዚህ ላይ  ከኢህአዴግም የከፋ ችግራቸው  

ኢህአዴግ እንኳ አቅማቸውን አምኖ ተቀብሎ በሽብርተኝነት የፈረጃቸውን ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ 

ምክንያት ያደረጋቸውን ፣ እርሳቸውም ከመንግስትና ከፓርቲቸው የመቆጣጠር አቅም በላይ የሆነ እንቅስቃሴ 

መኖሩን ባመኑበት ፣ በተቃራኒው ‹‹ የፖለቲካ መሪዎቹ ወደውጪ ወጥተዋል የሚለው ዝም ብሎ ነው›› 

ብለው መበለጣቸውን ይክዳሉ፣ የውጪ የፖለቲካ ኃይሎች የሚሏቸውን ተጽእኖ ሊያሳንሱ ይታትራሉ፡፡ 

እነዚህን  ተጽዕኖ ፈጣሪዎች አግልለው ‹መድረክ›› ብቻ  ከህወኃት /ኢህአዴግ ጋር በምርጫ ዙሪያ ተደራድሮ 

ለአገሪቱ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ችግሮች መፍትሄ ያመጣል ብለው ሊያሳምኑ  ‹‹ በቀጣዩ ምርጫም የህዝቡ 

ድምጽ በአግባቡ ተቆጥሮ ፣ተስፋ ሰጪ ውጤት የሚገኝበትና ህዝቡ ተስፋ የሚሰንቅበት ሁኔታ መፈጠር 

አለበት ፡፡ የተስፋ ምልክቶች መታየት አለባቸው …››  ይላሉ፡፡ ይህ ቧልት ነው፡፡  

የህዝቡን የእምቢተኝነት እንቅስቃሴና ውጤቱን  ለማጣጣል  እርሳቸው ህዝባዊ ትግል የማያደርጉት ግጭት 

እንዳይከሰት በመስጋት መሆኑን ‹‹ ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፈለ ፡፡ ይህቺን መልዕክት ለማስተላለፍ ይሄን 

ሁሉ መስዋእትነት መክፈል አይገባም፡፡ በህይወትም በንብረትም ይሄን ያህል ዋጋ መከፈል አልነበረበትም 

…፣›› ካሉ በኋላ በውጪ ያሉ ተቃዋሚዎችን  ለመከፋፈልና ለመክሰስ ደግሞ  ‹‹… ውጪ ያሉ ተቃዋሚዎች 

ድብልቅ ናቸው፡፡ ድምጹን ከፍ አድርጎ የሚጮሄውን ብቻ ነው ሚዲያው የሚሰማው፣… በዚህ ሥርዓት ላይ 

ጫና ለመፍጠር  ግፋ ቢል እስከ እምቢታ ድረስ ሊኬድ ይችላል እንጂ ዱላ ወርውሮ፣ጥይት ተኩሶ፣ ብዙ 

ህይወት እስከ መቅጠፍ ደረጃ ሳይደርስ መልዕክት ማስተላለፍ ይቻላል… በጣም የተናደደውና ተስፋ 

የቆረጠው ነው ድምጹ እየተሰማ ያለው፡፡… ውጪ ያሉት አካላት ብዙ ሊመኙ ፣በብዙ መልኩ ሊንቀሳቀሱ 

ይችላሉ፡፡›› ይላሉ፡፡ እዚህ ላይ ፕ/ር በየነ በህዝቡ የተተኮሰውን ጥይት፣ የተወረወረውን ድንጋይ ሲያነሱ 

በመንግስት ኃይል ስለጠፋው ህይወት፣ ስለጎደለው አካል ፣ስለወደመው ሃብትና ንብረት ፣ የመድረክ 

አመራሮችንና አባላት ጨምሮ ስለታሰሩት፣ ስለተፈናቀሉት፣ ስለተሰደዱት. . . ዜጎችና ለዚህ ጥቅም ላይ 

ስለዋሉት አፋኝ ህጎችና የአገር ውስት ሚዲያዎ0ች መታፈን  ትንፍሽ አላሉም፡፡ ይህን ቃለመጠይቅ 

የፕ/ሩን ፎቶና ስማቸውን ሳይመለከት  ለሚያነብ ሰው እርሳቸው ‹‹ አዳዲስ ካድሬዎች›› ከሚሏቸው 

የኢህአዴግ አባላት የአንዱ  ነው ብሎ ቢያስብ አይፈረድበትም፡፡  እርሳቸውና ፓርቲያቸው ‹እላፊ ሄደው› 

መጋፈጥና  ግጭት  እንዲፈጠር ስለማይፈልጉ ፣ በመግለጫ ብቻ መወሰናቸውን ፣  ህዝቡ በእነርሱ ተስፋ 

መቁረጡን ለዚህም ያበቃው ኢህአዴግ መሆኑን አምነው ባሉበት ከመግለጫ ማውጣት ውጪ ያሉትን 1001 

የሰላማዊ ትግል ስልቶች በሥራ ላይ ባላዋሉበት ህዝቡን ዝም ብለህ በመግለጫ ብቻ በሚደረግ ትግል  ‹እኛን 

እስኪቀናን› ካልጠበቅህ  የትግልህ ውጤት ‹የዜሮ ፖለቲካ ድምር ነው›› በማለት  ‹‹ ለዚህ ነው ‹መድረክ› 

ትዕግስት ባጡና ቶሎ ለውጥ በሚፈልጉ ኃይሎች የሚተቸው፡፡…›› በሚል መውቀስ ህዝብን መናቅ ነው፡፡ 

እንዴት ነው -- በሃያ አምስት ዓመት ለውጥ መጠየቅ ‹ቶሎ› ፣ችኩል ፣ በንዴትና ስክነት የጎደለው 

የሚሆነው ? ህዝቡ  ቢሮ ተቀምጦ በመግለጫ ህወኃት/ኢህአዴግን አገዛዝ የሚያሰወግድ የእነርሱን የስክነት 

መንገድ እስከመቼ ይከተል፣ እርሳቸው ‹‹ መድረክ ቀንቶት ምርጫ ቢያሸንፍ…. ›› እንዳሉት እነርሱን  

‹‹እስኪቀናቸው››  እስከመቼ ህዝቡ  ያለትግል  የሚጠብቁትን  ‹‹የዕድል›› ውጤታቸውን  ይጠብቅ ?  

ፕ/ር በየነ ለህወኃት ጥብቅና መቆማቸውን ለዚህ ወቅት የማይመጥን የፖለቲካ ጥያቄ አንስተው እንዲህ 

ይሉናል ፡፡ ‹‹  … እነዚህ አሁን በሥልጣን ላይ ያሉት መቼም ከጨረቃ የወረዱ አይደሉም፤ ‹ የእናት ሆድ  

ዥንጉርጉር › እንደሚባለው ሆነ እንጂ እኛንም የፈጠረችና ያስተማረች ሃገራችን ናት እነርሱንም 

የፈጠረቻቸው፡፡ ወንድሞቻችንና ወገኖቻችን ናቸው፡፡….›› ይሉናል፡፡   እዚህ ላይ ማን  ከጨረቃ 

እንደወረዱ መጠርጠር ቀርቶ በኢትዮጵያዊነታቸውና ወንድምነታቸው  ላይ ጥያቄ አቀረበ ? ብሎ 



መተየቅና የተጠየቀውና ተቃውሞ የተነሳው ‹አስተሳሰባቸውና ፖለቲካዊ አመራራቸው ጠባብ፣ 

አድሎኣዊ/ፍትሃዊነት የጎደለው፣ራሳቸው  እንዳመኑት ከአገር ለግል ጥቅማቸው የሚያደላ፣ ሉዓላዊነትንና 

አገራዊ ጥቅምን ለፖለቲካ ትርፍ አሳልፎ የሚሰጥ   …..፣ እንኳን ለአገሪቱ ህዝቦች በሙሉ እንወክለዋለን 

ለሚሉት  የትግራይ ህዝብ የማይጠቅም ኢዲሞክራሲያዊና ኢህገመንግስታዊና  በመሳሪ ኃይል አፈና 

የሚመራ ፣ …. እንደሆነ ለፕ/ር ማስታወስ/ማሳሰብ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ ይህንኑ ለማስረገጥ  ቀጥለው ‹‹ 

ይሄ አሁን ያለው አደረጃጀት ለኢህአዴግ  ብቻ የሚተው አይደልም፡፡ ሌሎችም በሽግግሩ ወቅት የነበሩ 

ፓርቲዎች ይሄን ኃሳብ ይጋሩ ነበር፡፡…. አሁን ኢህአዴግ የሚመራትን ኢትዮጵያን በማደራጀቱ ረገድ 

የኦነግም እጅ አለበት ፡፡ ከኢህአዴግ ቀጥሎ ብዙ ሠራዊትየነበረው ኦነግ ነው፡፡…›› ይላሉ፡፡   እዚህ ላይ 

እርሳቸው ባዶ እጃቸውን በህወኃት መልካም ፈቃድ ከቤት ተጠርተው ያለቀ ጉዳይ ላይ መፈረማቸውንና 

በወቅቱ የፈረሙትም አልሰራ ብሎ ኦነግ ከሽግግር መንግስቱ እስከሚወጣ  አብረው መቆማቸውን  የዘነጉ 

ይመስላል፡፡ ፕ/ር ይህንን እርስዎ ከዘነጉ ህዝቡና ታሪክ አይረሳውምና ‹የሞተ ሠይጣን መቀስቀስ ጥሩ 

አይደለም›› ብለን እንመክራለን፡፡ 

ለዚሁ እንዲረዳቸው ፕ/ር በየነ ያነሱት ሌላው ኃሳብ  ብሄር ብሄረሰብ ጉዳይ የጀመረው በደርግ ጊዜ መሆኑን 

አንስተው ‹‹ …ስለዚህ ዝም ብሎ ኢህአዴግ የሰራት ፣እንዲህ ያደረጋት ሃገር… የሚለው እውነታውን 

ለመሸሽ ተፈልጎ ይመስላል ፡፡ ይሄ ስርዓት ከዚህ አንጻር ዝም ብሎ የሚናድ አይመስለኝም፡፡ ከስሜታዊነት 

መቆጠብ ያስፈልጋል፡፡ ይሄ መንግስት በአንድ ሰሞን እንቅስቃሴ ይወድቃል ማለት ከስሜታዊነት 

የሚመነጭ ነው፡፡ እንዲህ የሚያስቡ ወገኖች የሃገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ አያውቁም ማለት ነው፡፡›› ይሉናል፡፡ 

እንዴ ፕ/ር ምን እያሉ ነው -- ያለርስዎ ማን ይህ አገዛዝ በእድል /ዝም ብሎ ይናዳል አለ፣ ህዝቡ አኮ 

እርስዎ ከቁጥጥር ውጪ ሆነብን ያሉትን ህዝባዊ እምቢተኝነት እየገለጸና መስዋዕትነት እየከፈለ ያለው እኮ 

ለውጡን ለዕድል ትቶ በጸሎት እየሞከረው አይደለም፤  ብሶቱም ከስሜታዊነትና ብስጭት  የተነሳ ሳይሆን 

የ25 ዓመታት በብረትና ዘረኝነት  የታገዘ ጭቆናና አፈና ድምር ውጤት ነው፤  ከርስዎና ከህዝቡ ማንስ ነው 

ከነባራዊ ሁኔታው እተጋጨ ያለው-- በትግል ለውጥ ለማምታት መስዋዕትነት መክፈል ወይስ ለውት 

እንደመና ‹እስኪቀናን › ከመግለጫ መጠበቅ-- የቱ አገዛዝ ነው በአገራችን በእድል /ከቀናን/ ተብሎ  

መለወቱን ፣ ለድል መብቃቱን ነባራዊ ሁኔታው የሚያሳየን  ?  

ሌላው ፕ/ር በየነ ያነሱት እርሳቸው ችግር የገጠማቸው እንደርሳቸው ‹ነባር› ከሆኑት  ከህወኃት/ኢህአዴግ 

ባለስልጣናት/ታጋዮች ያለመሆኑን እንዲህ በማለት ያስረዳሉ፡፡ ‹‹ አዳዲስ ካድሬዎች ቤጊዜው እየመጡ 

ነገሩን ያበላሹታል እንጂ ከነባሮቹ ተነጋግረናል፡፡ በመጠኑም ሥነምግባር ደንቡ ላይ ተግባብተናል፡፡›› ካሉ 

በኋላ ሥነምግባር ደንቡን ለመፈረም ችግር የሆነባቸውን ምክንያት ሲስረዱም  እነ ልደቱ  አያሌው 

በምሳሌነት የጠቀሱበትን  ‹‹  ምንም የተቃውሞ ቁመና የሌላቸው አካላት በተለይ ተሰሚነትና ተገቢውን 

ቦታ እንዳናገኝ ያደረጉን ሰዎች ጭምር ወደመድረክ እንዲመጡ ተደረገ›› በማለት ይገልጻሉ፡፡ ከዚህ የፕ/ሩ  

ችግራቸው የተሰሚነትና ተገቢ ቦታ ጥያቄ እንጂ የመርህና የፖለቲካ አቋም  ልዩነት ያለመሆኑንና 

ለኢህአዴግ ወዳጅነት በልጦ የተገኘ ግለሰብ መምጣቱ ከድርድሩ እንዳስወጣቸው  እንረዳለን፡፡  ዛሬም 

እኛ/መድረክ  ብቻችንን  ከህወኃት/ኢህአዴግ መደራደር አለብን የሚሉት ከዚህ ጋር ተያያዥ መሆኑንና  

ከሌሎች ጋር በጋራ ድርድር ከቀረብን እንበለጣለን  ከሚል ሥጋት መሆኑን መገመት ከስህተት ወደ 

ትክክል ይወስደናል ፡፡  

በመጨረሻም ስለስኬታቸው ያነሱትን እንመልከትና ይህን ክፍል እንቋጨው፡፡  እንዲህ ይሉናል ‹‹ …እኔ 

በፖለቲካ በህይወቴ ስኬታማ ነኝ፡፡ እኔ ተሣክቶልኛል ነው የምለው፤፤ ከ25 ዓመት በፊት ደፍሮ ወጥቶ 

ማንነቴ ተረሳ ብሎ መጠየቅ ትልቅ ነገር ነው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ የተቀሰቀሰው ማንነት እንቅስቃሴ ትልቅ 

ለውጥ አምጥቷል፡፡ በፊት የማይታወቁ የኅብረተሰብ አካላት አሁን እየታወቁ ነው፡፡ ይህ የእኝም ትግል 

ውጤት ነው፡፡ … እኛ ትልቁ ችግር ያለው ምሁራኑ ዘንድ ነው፡፡ …›› ከዚህ የምንረዳው እርሳቸው በደርግ 

ጊዜ የብሄረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት መከፈቱን በገለጹበት ፣ የብሄር ጥቄ ከተነሳ ሃምሳ ዓመት ባለፈበትና  

ፓርቲዎች ከተመሰረቱ ከአርባ ኣመት በላ ባስቆጠረበት  የርሳቸው  ‹ደፍረው› ማንነታቸውን ይዘው 

መውጣታቸው የስኬት  መለኪያቸው ነው፤ እርሳቸው ባይወጡ ኖሮ ዛሬ የሚታየው ለአንድነት አደጋ 

ሊያመጣ ይችላል የሚል ተከራካሪዎች ያሉትና ህወኃት ቀን ከሌት ሲደክምለት የቆየው የማንነት /የዘር 



ፖለቲካ/ አይሳካም ነበር በማለት  ይህንንም ከስኬታቸው ይቆጥሩታል፤ ‹ፖለቲካና ኮረንቲ በሩቁ› ከሚለው 

ምሁራን ውስጥ  እርሳቸው በተግባራዊ ተሳትፎ መገኘታቸው ስኬታቸው ነው ፤ በምርጫ ሥርዓት ( የቱ 

ምርጫ የሚለው እንደተጠበቀ) እንዲታመን በማድረግ ያስመዘገቡትና ህወኃት ከአልባኒያ ኮሚኒዝም ተገዶ 

የገባበት  የቃል ዲሞክራሲን እርሳቸው ‹‹  ለሃገራችን የሚበጀው ደሞክራሲያዊነት ነው›› ማለታቸው 

ስኬታቸው ነው፡፡ ግን ለሃያ አምስት ዓመታት ህዝቡ  ካነሳቸው የፖለቲካ ጥያቄዎች፣ ካደረጉዋቸው 

የፖለቲካ ድርድሮች ፣ … የትኞቹን  ለአሸናፊነት/ለውጤት እንዳበቁ አይነግሩንም፣ የመሰረቷቸውን 

የትኞቹን የትብብር የጋራ የትግል ግንኙነቶች የት እንዳደረሱና ስመዘገቡትን ውጤት  አይነግሩንም፣ 

ከራሳቸው ውጪ በአመራራቸው ያስመዘገቡትን የጋራ ውጤት አይነግሩንም ….  ፣ እርሳቸው በመኖራቸው 

የተገኙትን ባይኖሩ አይገኙ የነበሩትን የፖለቲካ ለውጦች፣ እንዲሁም ህዝቡን - ኢትዮጵያዊያንን ቀርቶ 

እወክለዋለሁ የሚሉትን የሃዲያ ህዝብ  ከየትኞቹ ጭቆናዎች ነጻ እንዳወጡት፣ ምን ዓይነት ፍትሃዊ 

ተጠቃሚነት እንዳቀዳጁት አንዳችም አልነገሩንም፡፡ ግን የበህዝብ ሥም ደጋግመው ቃል እየገቡ እርሳቸውን 

ተከትለው ያለቁትን ፣የሚሰቃዩትን ፣ የተሰደዱትን የሚመጥን ለውጥ ሳነግሩን ስለግል ስኬታቸው 

ሊያስረዱንና ሊያሳምኑን ይሞክራሉ፤ ያሳዝናል ፡፡ 

እነዚህ ናቸው ፕ/ር በየነ በቃለ መጠይቃቸው የነገሩን ሃቆችና ጭብጦች ፡፡ ህዝብ ይፍረድ፡፡ 

2.2. የቃለመጠይቁ ቁልፉ መልዕክት፡- 

የፕ/ር በየነ መልዕክት ሲጠቃለል  ‹‹ በውጪ አገር በሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን/ዲስፖራዎች/  በሚደረጉ 

ውይይቶች፣  በምርጫ ቦርድ ባልተመዘገቡ የውጪ ተቃዋሚ የፖለቲካ ኃይሎች፣ እርሳቸው ባልተካፈሉበት 

ፋና ባዘጋጀው መድረክ የተነሱ የመፍትሄ ኃሳቦችን፣ እንዲሁም ህዝብ የህወኃት/ኢህአደዴግ አገዛዝ   

‹በቃኝ› ማለቱን አልቀበልም፤ መፍትሄው ላይ መነጋገር ያለብን  እኔና (መድረክ) ህወኃት (ነባር ታጋዮች ) 

ነን፡፡ ህወኃት /ኢህአዴግ ብቻውን ያጠፋው የለምና ለይታችሁ ተጠያቂ አታድርጉት፣ በሰጠን አሰሪ 

ህገመንግስት መሰረት በምርጫ እንፈትነው እንጂ ‹በቃህ› አትበሉት፣ መጪውን ምርጫ ፍትሃዊ እንዲያደርግ 

እየለመንን ‹እንስኪቀናን› እንጠብቅ ፣ በውጪ የሚገኙ ኃይሎች  ባልሰከነ ከመናደድ በግብታዊነት ተነስተው 

አገር ሊመሩ አይችሉም፣… ›› የሚል ሲሆን መደምደሚያውም ‹‹ የህወኃት /ኢህአዴግ አገዛዝ መቀጠል 

አለበት፣ ለዚህም መድረክ ከጎኑ ይቆማል ›› ከማለት ሌላ ነገር የለውም፡፡  

3. እንደ መውጫ፡- 

እኔ ከፕ/ር ጋር በአመራርነት ከ15 ዓመታት በላይ አብሬ ሰርቻለሁ፣ ይሁን እንጂ የዛሬ ትችቴ በእነዚህ 

ዓመታት ስለሰሩትና አብረን ስለሰራነው አይደለም ፡፡ በሰጡት ቃለመጠይቅ ላይ ብቻ ትኩረት 

አድርጌኣለሁ፡፡ ስለሌላው ሌላ ጊዜ እንደዛሬው ተሳክቶልኛል ብለው ከደገሙ እንመለስበታለን፡፡ ነገር ግን 

ልክ እንደ ልደቱ እርሳቸውም ‹‹ጅብ በማውቁት አገር ሄዶ  ቆዳ አንጥፉልኝ ›› ይላል እንዲሉ ሲሆን 

በዝምታ ማለፍ የለብኝምና ‹‹እባክዎ ፕ/ር  በቃዎት// አንድም አርፈው ጡረታ ይውጡ ፣ ያሊያም 

በአደባባይ እየወጡ በህዝብ  መስዋዕትነት አይቀልዱ›› የሚል  ጓዳዊ ምክር ለማቅረብ ነው፡፡ 

ፕ/ር  በዚህ ቃለመጠይቃቸው ከህወኃት ጋር በአጠቃላይ ሁኔታ ቢመሳሰሉም በተነሳው የወቅቱ የአገራችን 

ተቸባጭ ሁኔታና መፍትሄው ላይ  ከልደቱ አንድ ናቸው፡፡ ከልደቱ ጋር ተመሳሳይነታቸውን  ህወኃትን  

አገዛዝ በማስቀጠል ሲሆን  ልዩነት የፈጠሩት እኔ ነኝ  ለህወኃት የበለጠ ታማኝ ለማለት በተጠቀሙበት 

ስልት ነው፡፡  ልደቱ ብልጣብልጥነቱን የተጠቀመ ሲሆን ፕ/ር ይህ ጎደለባቸው፣ አልቻሉም፡፡ ፕ/ር 

ለህወኃት የበለጠ ለመቅረብ ሲሉ ልደቱ ‹‹ ህወኃት/ኢህአዴግ ባለድርሻዎችን በሙሉ  መሳሪያ የያዙትን 

ጭምር ያላገለለ ወይም እንዲገለሉ ቅድመ-ሁኔታ የማያስቀምጥ (መሳሪያ አውርዱ ሳይባሉ) ውይይት ይጥራ››  

ከማለቱ አልፈው ሄደው ‹‹ከመድረክ ውጪ የኢትዮጵያ ህዝብ ወኪልም መድህንም የለምና እኛ/መድረክ/ እና 

እናንተ/ህወኃት/ ብንወያይ ችግሩን እንፈታዋለን ›› ሲሉ ጉዳዩን ለብቻቸው ጠቅልለው ወሰዱት፣ ያሳዝናል፣ 

ያሳፍራል ፡፡ እባክዎ ፕሮፌሰር በእርስዎ አመራር በተሰውት፣ዋጋ በከፈሉትና እየከፈሉ ባሉት ሥም 

ይለመኑ፣ አርፈው ይቀመጡ ወይም ጡረታ ይውጡ ፡፡ 



----------------------- 

እንደ ግርጌ ማስታወሻ -- ባለፈው ጊዜ  በተንሸራታች ምልከታ--የአገር ችግር ሊፈታ??? በሚል ርዕስ አቶ ልደቱ አያሌው የሸራተኑ 

የፋና ስብሰባ ላይ ያቀረብኩት ጽሁፍ ላይ  የሰጠሁት ትችት ላይ ስሜ በስህተት ባለመገለጹ  ይቅርታ እጠይቃለሁ፡፡ 

ጥቅምት 23/2009 ዓ.ም. ፤ አዲስ አበባ፡፡ 
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