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አንዳንዴ “ካልደፈረሰ አይጠራም” የሚባለው አባባል እውነትነት አለው 

ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ 

10/02/2010 ዓ.ም 

ሰሞኑን ክቡር አቶ አባዱላ ገመዳና የተከበሩ አቶ በረከት ስምዖን ስልጣናቸውን ለመልቀቅ ማመልከቻ ማስገባታታውን ተከትሎ 

ወሬው መጀመሪያ ላይ በሹክሹክታ መልክ ወደ ህዝብ ጆሮ መግባቱ የኋላ ኋላ ደግሞ የመንግስት ቃል አቀባይ መሰጡት ይፋዊ 

መግለጫ አማካኝነት በማህበራዊ ሚዲያው ዋነኛ የመወያያ አጀንዳ ሆኖ ብቅ ማለቱ ይታወቃል፡፡ በእርግጥ እነዚህ ጉምቱ 

የመንግስትና የፓርቲ ባለስልጣናት በኢህአዴግም ሆነ አመራር በሁኑባቸው ድርጅቶቻቸው ውስጥ ከነበራቸው ጉልህ ሚና አንጻር 

ሲታይ እንዲለቁ ያደረጋቸው ምክንያት የተለያየ ሊሆን ቢችልም በዚህ ወቅት ይፋዊ የሆነ የስልጣን መልቀቂያ ማስገባታቸው 

አነጋጋሪ መሆኑ የሚገርም አይደለም፡፡ 

ምክንያቱም ሁለቱም ግለሰቦች የየድርጅቶቻቸው መስራች አባል ከመሆናቸውም በላይ ረዘም ላለ ጊዜ የየድርጅቶቻቸው ወሳኝ 

መሪዎች ሆነው ያገለገሉና አሁንም ድረስ በኢህአዴግ ውስጥ ጭምር ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆናቸው ይታወቃልና ነው፡፡ ይሁን እንጂ 

እኔ ባለኝ ውስን መረጃና እውቀት መሰረት የሁለቱ ጉምቱ ባለስልጣናት ተጽዕኖ የመፍጠር አቅምና የተቀባይነት ደረጃ በተወሰነ 

መልኩም ቢሆን የሚለያይ ይመስለኛል፣ ክቡር አቶ አባዱላ በፌዴራል መንግስት ደረጃ ተጽዕኖ የመፍጠር አቅማቸው ያን ያህል 

ክብደት የሚሰጠው ባይሆንም በኦሮሞ ብሔር ህዝብና በኦህዴድ አባላት ውስጥ ያላቸው ተቀባይነት ግን በቀላሉ የሚገመት 

አይደለም፡፡  

በተቃራኒው አቶ በረከት በፌዴራል መንግስትና በኢህአዴግ ደረጃ ላለፉት 25 አመታት ተፅዕኖ የማሳረፍ ሁኔታቸው በቀላሉ 

የማይገመት የነበረ ቢሆንምና በኢህዴን/ብአዴን ላይ ያሳድሩት የነበረው ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ደግሞ እጅግ ከፍተኛ የነበረ ቢሆን 

ቀደም ሲል በሀይለኛ ባህሪያቸው ምክንያት የኋላ ኋላ ደግሞ ጎንደር ተወልደው ማደጋቸውና ለኢትዮፕያ ህዝብ ነጻነት የከፈሉት 

መስዋዕትነት ወደ ጎን ተብሎ በዘር የአማራ ብሔር አካል ባለመሆናቸው ሳቢያ በአማራ ክልል ህዝቦችና አመራሩን ጨምሮ 

በአብዛኛው የብአዴን አባላት ዘንድ ብዙም ተቀባይነት እንደሌላቸው እሳቸውም እየተረዱ የመጡ ይመስላል፡፡  

ይልቁንም ስልጣናቸውን ለመልቀቅም ሆነ በድርጅት ውስጥ የነበራቸውን ሀለፊነት ለመተው የመልቀቂያ ደብዳቤ ማስገባታቸው 

አመራሩን ጨምሮ ለበርካታዎቹ የብአዴን አባላትና የአማራ ተወላጆች የደስታ ምንጭ ሆኖ ሊያገለግል ከሚችል በስተቀር ያን 

ያህል ቅሬታ የሚፈጥርባቸው አይመስለኝም፡፡ ይህም ሆኖ አንድ መዘንጋት የሌለብን እውነት አለ፣ ይኸውም ኢህአዴግም ሆነ 

አባል ድርጅቶቹ እንደዚህ አይነት ችግር ሲገጥማቸው አዲስ አለመሆኑንና ድርጅቶቹንም ያን ያህል የከፋ አደጋ ውስጥ ሊከታቸው 

የማይችል መሆኑን፡፡  

ይህን የምልበት ምክንያት ወደ ኋላ መለስ ብለን በድርጅቱ ውስጥ ተከስተው የነበሩ አንዳንድ ታሪካዊ ሁነቶችን ስንመለከት 

የምናገኘው ተሞክሮ ይህንን ግምት ይበልጥ የሚያጠናክር ሆኖ እናገኘዋለንና ነው፡፡ ይህም ማለት በኢህአዴግና በአባል ድርጅቶቹ 

የትግል ታሪክ ውስጥ አሁን ከተከሰተው ሁኔታም በላይ የከፋ ችግር ገጥሟቸው ነገር ግን የድርጅት ህልውናቸው ያን ያህል አደጋ 

ላይ ሳይወድቅ ተንገዳግደውም ጭምር በድል እያለፉት መጥተዋል፡፡  

ይህንንም ሀቅ በምሳሌ አስደግፈን ለመመልከት ያህል የተወሰኑትን አስቸጋሪ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ብቻ በአጭሩ እንፈትሽ፣ 

በ1977 ዓ.ም ህወሀት ውስጥ ተከስቶ የነበረውን የርዕዮተ ዓለም ልዩነት ተከትሎ በህወሀት አመራር መካከል እጅግ የተካረረ 

ሊባል የሚችል ሙግትና ክርክር ከመካሄዱም በላይ ቀደም ባሉት አስር አመታት በድርጅቱ ውስጥ በአጠቃላይና በተለይም 
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በወታደራዊና ፕሮፖጋንዳ መስክ ወሳኝ ሚና የነበራቸውን አረጋዊ በርሄንና ግደይ ዘራዓፂዮንን አሰናብቶ በተቃራኒው የአቶ መለስ 

ዜናዊን ሚና በማጉላት የወደፊቱ ወሳኝ ሰው እንዲሆኑ አደረገ እንጂ በድርጅቱ ዘላቂ ህልውና ላይ የከፋ ተፅዕኖ ማሳደር 

አልቻለም፡፡  

እንዲሁም በ1993 ዓ.ም የአትዮ-ኤርትራን ጦርነት መጠናቀቅ ተከትሎ አሁንም በህወሀት ውስጥ የተከሰተውን የስልጣን ሽኩቻና 

የርዕዮተ ዓለም መደበላለቅ እንዲሁም እጅግ አስከፊ የሆነ የሙስና ድርጊት መጋለጥ ተከትሎ የድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር 

የነበረውን ተወልደ ወ/ማሪያን ጨምሮ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የነበሩትን ስየ አብረሀን፣ አለምሰገድ ገ/አምላክን፣ ገብሩ 

እስራትን፣ አረጋሽ አዳነንና ሌሎች በርካታ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን አራግፎ ድርጅቱ አሁንም በመለስ ዜናዊና ደጋፊዎቹ ድል 

ማድረጋቸው ይታወቃል፡፡  

ኢህዴን ብአዴን በበኩሉ በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ በተፈጠረው የርዕዮተ ዓለም ልዩነት ሳቢያ የድርጅቱ ወሳኝ ሰው የነበረውን 

ታጋይ ታየ ጀቤሳን ከማጣቱም በላይ በ1989 ዓ.ም የድርጅቱ ሊቀመንበር የነበረው ታምራት ላይኔን በሙስና ምክንያት ማሰናበቱ 

አይዘነጋም፡፡ ኦህዴድም ቢሆን በ1993 ዓ.ም የህወሀት ለሁለት መሰንጠቅን ተከትሎ በወቅቱ የድርጅቱ መስራችና ሊቀመንበር 

የነበረውን ኩማ ደመቅሳን ጨምሮ ከ400 በላይ የሚሆኑ ከፍተኛ ካድሬዎቹን አሰናብቶ ጀነራል አባዱላ ገመዳን በብርሀን ፍጥነት 

ወደ አቶነት በመቀየር ጭምር የድርጅቱ ሊቀመንበርና የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር በማድረግ መጠናቀቁም የቅርብ ጊዜ እውነታ 

ነው፡፡ ደህዴንም ልክ እህት ድርጅቱ ኦህዴድ ሁሉ የህወሀት ለሁለት የመሰንጠቅ አደጋ በቀላሉ ሊያልፈው አልቻለም ነበርና 

የድርጅቱ ሊቀመንበርና የክልሉ ርዕሰ መስተደድር የነበረውን አቶ አባተ ኪሾን ጨምሮ መስራች አባላቱን ለምሳሌ ተፈራ 

መስቀሌንና ሌሎች በርካታ የድርጅቱ አመራሮችን ያሰናበት ቢሆንም ኢህአዴግም ሆነ አባል ድርጅቶቹ እንደ ድርጅት ከመቀጠል 

ግን ያገዳቸው አንዳች ነገር አልነበረም፡፡  

በእርግጥ በዚህ ወቅት የህወሀት ለሁለት መሰንጠቅ ብዙም ያልነካው ይልቁንም እንደ አንዳዶች ግምገማ ይበልጥ ተጠናክሮ 

እንዲወጣ አድርጎት የነበረው ብአዴን ለኢህአዴግ ህልውና መቀጠል ከፍተኛ የሆነ ሚና መጫወቱ ይነገራል፣ ይህም ሆኖ 

በኢህአዴግ ታሪክ ውስጥ እንደግንባር ሁለት ወሳኝ የሆኑ ፈተናዎችን እንዳስተናገደ እና አባል ድርጅቶችም ጭምር የእነዚህ 

ፈተኛዎች ግንባር ቀደም ገፈት ቀማሽ ሆነው ማለፋቸው ግልጽ፡፡  

አንደኛው ከላይ የተገለጸው በ1993 ዓ.ም የህወሀት ለሁለት መሰንጠቅ ሀገር በእጅጉ እንዲታመስ ከማድረጉና ወሳኝ የሆኑ 

የመከላከያ ሰራዊ አመራሮችን ከማሰናበት ባሻገር የአባል ድርጅቶችን ህልውና በእጅጉ የተፈታተነበት ሁኔታ ተፈጥሮ የነበረ ሲሆን 

ሁለተኛው ደግሞ አሁን ላይ በዋነኛነት በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ውስጥ ከህዝቡ በተነሳ ጠንከር ያለ የተቃውሞ እንቅስቃሴ 

ሳቢያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶ ለአንድ አመት ያህል ስራ ላይ ከማዋል አልፎ ላለፉት ሁለት አመታት ውስጡ እየታመሰ 

ጥልቅ ተሀድሶ እንዲያካሂድ የተገደደበትና በአባል ድርጅተች መካከልም የነበረው ግንኙነት እንደ ቀድሞው ወዳጃዊና የጠበቀ 

መሆኑ ቀርቶ በእጅጉ እየላላ የመጣበት ሁኔታ የመከሰቱ አጋጣሚ ነው፡፡ 

በእርግጥ የአሁኑ ፈተና ከቀደመው የሚለየው የችግሩ ግዝፈት ከውስጠ ድርጅት ትግል አልፎ የህዝቡ ምሬት በእጅጉ ጎልቶ 

በመሰማቱና በአንዳንድ የአገሪቱ አካባቢዎች ከማንነት ጥያቄና ድንበር አለመግባባት ጋር ተያይዞ የበርካታ ሰዎች ህይወትን 

የቀጠፈና የአስር ሽዎችን መፈናቀል ያስከተለ ግጭት ያስተናገደ መሆኑ ነው፡፡  

ይህም ሁኔታ ከቀድሞው በተለየ ሁኔታ በድርጅቱ ህልውናና በሚከተለው የአሰራር ስርአት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ቀላል 

እንደማይሆን ቢገመትም አንድም ድርጅቱ ካለው አሰስቸጋሪ ሁኔታዎችን ተቋቁሞ የማለፍ የቆየ ፖለቲካዊ ልምድና በአንጻራዊነት 
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ሲታይ በእጅጉ የተደራጀ ሁኔታ መኖሩ፣ ሁለትም እንደ አለመታደል ሆኖ በሀገሪቱ ውስጥም ሆነ በየክልሎቹ ጠንካራ ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ድርጅቶች ካለመኖራቸው ጋር ተያይዞ ኢህአዴግም ሆነ አባል ድርጅቶቹ አፈር ልሰውም ጭምር የውስጥ ችግራቸውን 

በተለመደው አይነት የመደብ ትግል የተወሰነውን ትምክህተኛ ከፊሉን ደግሞ ጠባብ በማለት ፈርጀው በማሰናበት፣ አንዳንድ 

የህዝብ ጥያቄዎችን ደግሞ እንደነገሩ በመመለስ የሚቀጥሉበት አጋጣሚ ግን ሰፊ መሆኑ አይቀርም፡፡ በሌላ አነጋገር በሀገራችን 

ጠንካራ ተገዳዳሪ የፖለቲካ ድርጅት ባለመኖሩ ምክንያት እንዲሁም የኢህአዴግ አደረጀጃትና የሚከተለው ጠንካራ የሆነ 

የጠማከለ ዲስፕሊናዊ አሰራር ችግሮቹን እንደ ሁኔታው ፈትቶ ቢያንስ ወደ ነበረበት ቁመና ለመመለስ በአሁኑ ወቅት የሚያግደው 

አንዳች ነገር አለመኖሩን ከልምድ ለመገንዘብ አይከብድም፡፡   

 


