
ትግሉ ከኢህአዴግ ጋር መሆኑ ቀርቶ በአንድ ልደቱ ላይ 

ማተኮሩ ምን ይባላል?

(ከአሰግድ ንጉሱ በላይ)

      ለዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆነኝ ቅዳሜ ጥር 13 ቀን 1998 ዓ.ም በዚሁ ጋዜጣ “ነፃ አስተያየት” በሚለው 
ዓምድ ላይ፣ ገበያው ንጉሴ የተባሉ ጸሐፊ “አንዴ አይበቃም እንዴ?” በሚል ርዕስ ያቀረቡት ጽሑፍ ነው፡፡ 
ይኸው ጽሑፍ በመረጃ መረብ የተሰራጨ በመሆኑ፤ የጋዜጣው ዝግጅት ክፍል ከመረጃ መረብ ወስዶ 
ያቀረበው እንደሆነ ይገመታል፡፡

      የጋዜጣው ዝግጅት ክፍል ይህንን ጹሁፍ መርጦ ያተመበት ምክንያት ባይገባኝም፤ እስከ ዛሬ ድረስ 
“ቅንጅት” ውስጥ የተፈጠረውን ልዩነት አስመልክቶ የተፃፉ መጣጥፎች አብዛኞዎቹ በበሬ ወለደ ተረት 
ተረትና ስም በማጥፋት ላይ የተመሰረቱ በመሆናቸው፤ ለሁሉም መልስ መስጠት ጉንጭን ማልፋት 
በመሆኑ ትኩረት አጥተው ቆይተዋል፡፡ ምንጩ የትም ይሁን የት፤ አቶ ገበያው ንጉሤ ያቀረቡት 
አስተያየት በተወሰነ ደረጃ ለውይይት በር የሚከፍት አቀራረብ ያለው በመሆኑ፤ ቅንጅቱ ውስጥ ሆኜ 
እያንዳንዱን ሂደት ለመታዘብ እድል ስለነበረኝ ለመማማር ያግዛል በሚል እሳቤ የበኩሌን እማኝነት 
ለመግለጽ ፈቀድኩ፡፡

      አቶ ገበያው በጽሑፍዎ አቶ ልደቱ አያሌው ለሀገራችን የፖለትካ ሂደት ያበረከቱትን ታላቅ አስተዋፅዖ 
አለመካድዎና የውይይትም ሂደት ሀቅን በማስቀደም ስለሚጀምር ከሁሉ በፊት ምስጋናዬን ላቀርብልዎ 
እወዳለሁ፡፡

      በቅንጅቱ ውስጥ የተፈጠረው አለመግባባት በማኀተም “ምታ፣ አልመታም” ተራ አታካሮ የታጠረ 
ሳይሆን፤ ዘርፈ ብዙና ውስብስብ መነሻና መድረሻ ያለው ችግር ነበር፡፡ እዚህ ላይ በዋናነት ሊጠቀስ 
የሚችለውና ትልቁን ሥፍራ የሚይዘው ልዩነት፣ በአመራሩ መካከል የታየው የሁለት ትውልዶች ቅራኔ 
ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡ ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግር ከወርች ቀፍድዶ እያማቀቃት ባለው ድህነት 
ውስጥ ተዘፍቃ እንድትዳክር ያደረጓት፤ በተለያዩ ቀለማ ቀለማት መፈክር ሥር ተሰልፈው አንዱ ገዳይ፣ 
ሌላው አስገዳይ፣ አንዱ ጠቋሚና ሌላው መንገድ መሪ ሆነው ላለፉት 30 ዓመታት እርስ በርሳቸው ሲተላለቁ 
የነበሩ ኃይሎች ዛሬ በቅንጅት ጥላ ሥር አንድ ዓይነት ተስፋና ራዕይ ሰንቀው እልህ አስጨራሽ በሆነው 
ሠላማዊ ትግል ለውጥ ለማምጣት መሰለፋቸው በአስገራሚነቱ የሚታይ ሳይሆን፤ ውስጡ ለመፈንዳት 
የሚብላላ ኃይል የተቀየጠበት "ቅንጅት" እንደነበር የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ቅንጅቱ እርባና ያለው ሥራ 
ሳይሰራ፤ አመራር አባላቱ "ከደርግ/ኢሠፓዎች" ጋር የተቀላቀሉበት መጥፎ አጋጣሚ መከሰቱ 
ቢያሳዝንም፤ የዚያ ትውልድ ሰዎች በአንድ ቅጽር ግቢ ውስጥ መገናኘታቸው የሚገርም ትዕይንት ነው፡፡ 
እነ ልደቱ በማይመጥናቸው ስብስብ ውስጥ ተገኝተው በገመድ ጉተታው ተሳታፊ ቢሆኑም፤ በመጨረሻ 
ቁርጥ ውሳኔ ወስነው ራሳቸውን ማግለላቸው ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡

      በአቶ ገበያው ጽሑፍ “የዚያ ትውልድ” አባዜ መገለጫ የሆኑ ቃላት ደጋግመው ይታያሉ፡፡ ለአብነት 
ያህል "እኔ ያልኩት ካልሆነ፣ የእኔ ትውልድ አካል የሆነው እከሌ ያለው ካልተፈጸመ፣ ኢህአዴግን 
ካልሰደብክልኝ፣ በብሔረሰብ ሴራ ተለያይተህ ካልተፋጀህ፣ እኔ ያሻኝን እያማረጥኩ ደሃው ኢትዮጵያዊ 
በጠኔ እንዲሞት እርዳታ በማስከልከል ሂደት ለምን አልተባበርከኝም…" የሚሉትን እድምታዎች መጥቀስ 
ይቻላል፡፡ አቶ ገበያው የፈለጉትን የትግል ስልት የመምረጥ መብት አላቸው። ምርጫቸው የሚደገፍ 
እንኩዋ ባይሆን ያዋጣኛል እስካሉ ድረስ አስተሳሰባቸው ሊከበርላቸው ይገባል፡፡ ይሁን እንጂ፣ "የእኔን 
አካሄድ ተከትላችሁ ካላጀባችሁኝ ማለቱን" እና አሜሪካ ላይ ሆነው ማቅራራቱን ትተው፤ በመረጡት ጐዳና 
ቆፍጠን ብለው፣ ራሳቸውን ችለው አቀበቱን መውጣት፣ ቁልቁለቱን መውረድ ይገባቸዋል፡፡ 



      መቼም በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም መማልና መገዘት የተለመደ የዚያ ትውልድ አባዜና እርግማን ነው፡፡ 
ከ1966ዓ.ም እስከ 1998 ዓ.ም ድረስ የተፈጸመ እልቂትና አምባገኖችን በማንገስ የተጠናቀቁ የፖለቲካ 
እንቅስቃሴዎችም የእርግማኑ ውጤቶች ተደርገው ሊወሰዱ ይቻላል፡፡ የዚያ ትውልድ ቅሪቶች ዛሬም 
መሃላውንና መገዘቱን አለማቆማቸው በአቶ ገበያው ጽሑፍ ውስጥ ተንፀባርቋል፡፡ አንድ ትውልድ ስንት 
ጊዜ ነው የሚሳሳት? ማብቂያስ የለውም?

      አቶ ገበያው፣ ቅንጅት ውስጥ ተጀምሮ የነበረውን የውህደት ሙከራ አስመልክቶ “አቶ ልደቱ አንድም 
ጊዜ ዴሞክራሲያዊ አልነበረም፡፡ በሴራ የተከናወነ ነበር አላሉም። የነበረው የዲስፕሊን ጉድለትም 
በፓርቲው ደንብ መሰረት ወደፊት ይታይ ነበር” የሚል አሳሳችና አደናጋሪ ሃሳብ አቅርበዋል፡፡ በዚህ 
ሳያቆሙ፣ አቶ ልደቱ ስለውህደቱ የያዙት አቁዋም በፓርቲያቸው ጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔ መሠረት 
እንዳልሆነም ደጋግመው ገልጸዋል፡፡ የአመራር አባላት ምርጫውም በድርጅታዊ አሰራር የተከናወነና 
አልፎ ተርፎም እናት ፓርቲዎችን እስከ መከፋፈል የደረሰ ሴራ እንደነበረበት፣ በዚህም ሴራ ኢዴአፓ-
መድህንና ኢዴሊ ሰለባ እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡

      ለመሆኑ አቶ ገበያው ይህ ሁሉ ነገር በቅንጅት ወይም በኢዴአፓ መድህን ውስጥ ሲከናወን የት ነበሩና 
ነው ይህንን አስተያየት በድፍረት ያቀረቡት? በርግጥ፣ “አዋቂ ነኝ” ማለት ያን ትውልድ እስከካ ዛሬም 
ድረስ ያልለቀቀው አባዜ በመሆኑ አንፈርድባቸውም፡፡ ያላዩትን በመመስከራቸው ግን እናፍርባቸዋለን፡፡ 
ከጠቀሱት አይቀር አንድ ነገር ለማንሳት እወዳለሁ፡፡ ይኸውም የዲስፕሊን ጉዳይን በተመለከተ ነው። አቶ 
ገበያው፣ ጉዳዩን ወደ ዲስፕሊን ማውረድ ለምን አስፈለገ? የዲሲፕሊን ችግር መኖሩን ካመኑ ለምን 
በወቅቱ መፍትሄ ሊሰጠው አልተፈለገም? የዲሲፕሊን ግድፈቶቹስ ምን ምን ነበሩ? አምባገነንነት? ገንዘብ 
ማባከን? ወይስ...? እንደነዚህ ያሉ ውህደቱ እውን ሳይሆን በግልጽ የተከሰቱ ደባዎችና ሴራዎች ውህደቱ 
ከተፈጸመ በሁዋላ ምን ሊሆኑና ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ ለአቶ ገበያው የሚጠፋቸው አይመስለኝም፡፡ 
ለኔ እንደገባኝ ውህደቱ ተጠናቆ የአራቱ ፓርቲዎች ህልውና ቢከስም ኖሮ አቶ ልደቱ “ወያኔ” የሚል ስም 
ተሰጥቷቸውና ስማቸው በተቀነባበረ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እንዲጠፋ ተደርጐ በዲስፕሊን ግድፈት 
ከቅንጅቱ እንዲባረሩ ይደረግ ነበር፡፡ አቶ ልደቱም ሆኑ አብረዋቸው ያሉ ወጣቶች ይህንን ደባ ቀድመው 
ስለደረሱበት በወጥመዱ ተጠልፈው ሊወድቁ አልቻሉም፡፡ እንደ ፖለቲከኛ ራሳቸውንም ፓርቲያቸውንም 
ለማዳን ያደረጉት ጥረት ተገቢም አስፈላጊም ነበር፡፡

      አቶ ገበያው በጽሑፉቸው አቶ ልደቱ "ብቸኛና ተከታይ የሌላቸው" መሆናቸውን ይጠቅሳሉ፡፡ ታዲያ 
አቶ ልደቱ ተከታይ የሌላቸው ከሆኑ ለችግሩ መሠረታዊ መንስዔውን ከማፈላለግ ፈንታ፤ “ብቸኛው አቶ 
ልደቱ” ትግሉን የሚያፈርስና የሚያዳክም "አቅም" እንዳላቸው አድርገው ማቅረባቸው ለምን ይሆን? 
ቅንጅት የከተለው የትግል ስትራቴጂና ታክቲክ በፈጠረበት መሰናክል መዳከሙን ማመን ባለመፈለግ 
ወይስ አርቲፊሻል ተጠያቂ በመፍጠር ከተጠያቂነት ለመሸሽ? እውነት አቶ ልደቱ ያን ያህል የተጋነነ 
ግዙፍ አቅም ካላቸው፤ ስም ከማጥፋትና ጠልፎ ለመጣል ከመፍጨርጨር፣ የጋዜጣና የኢንተርኔት 
ፕሮፓጋንዳውን አቁሞ ለውይይት እድል መስጠት የተሻለ ይሆናል፡፡

      እኔ ባለኝ መረጃ፣ እርስዎ እንዳሉት በቅንጅቱ ውስጥ ተደጋጋሚ የድርድር ሙከራ አልተካሄደም፡፡ 
ለእሮብ ጥቅምት 9 ቀን 1998 ዓ.ም የታቀደው ሽምግልናም ከመጀመሩ በፊት ማክሰኞ እና በእለቱ እሮብ 
የቅንጅቱ መሪዎች ከጋዜጦች ጋር በመተባበር በሰሩት አሳፋሪና አስደንጋጭ ፀረ-ዴሞክራሲዊ ፕሮፓጋንዳ 
መክኖና ተጨናግፎ ቀርቷል፡፡ ከዚህ ሌላ የተካሄደ ምንም ዓይነት ድርድር አልነበረም፡፡ የነ አቶ ልደቱም 
ጩኸት “ችኮላው ይቅር፣ ለድርድርና ለውይይት ጊዜ እንስጥ” የሚል ነበር፡፡ ጐልቶ ይሰማ የነበረው ግን በነ 
አቶ ልደቱ ላይ ይወርድ የነበረው የጥላቻና የስም ማጥፋት ፕሮፓጋንዳ በመሆኑ፣ ዛሬ ሁሉም የእጁን 
ያገኘበት ማንንም ያልጠቀመ ውጤት ሊመዘገብ ችሏል፡፡



      ሌላው ጉዳይ፣ አቶ ልደቱ በሕዝብ ዘንድ ያገኙት መልካም ስም ክብርና ዝና (እርስዎ ስላልተሳተፉበት 
ሊያሳንሱት ቢሞክሩም) በግንቦቱ ምርጫ ብቻ የተገኘ ሳይሆን፣ አቶ ልደቱ ላለፉት 13 ዓመታት 
ጊዜአቸውንና ጉልበታቸውን ሣይቆጥቡ ትግሉ እዚህ እንዲደርስና ዳር የነበሩ ሁሉ ዛሬ በድፍረት የትግሉ 
አካል እንዲሆኑ በማድረጋቸው የተገኘ ውጤት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

      አቶ ልደቱን “አምባገነን” ለማለት ባለመድፈርዎ አቶ ገበያው ሊመሰገኑ ይገባል፡፡ ይህ የሞራል 
ድፍረትዎ ከስሜትዎ በላይ ገንኖና ጐልቶ ቢወጣ ለተጀመረው የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ጠቃሚ 
መሆኑን ልገልፅልዎ እወዳለሁ፡፡ አቶ ልደቱ በፖለቲካ እንቅስቃሴአቸውም ሆነ በማህበራዊ ግንኙነታቸው 
የቃላት አጠቃቀማቸው ቁጥብ መሆናቸውን እንኳን በቅርባቸው ያለ ሰው ለእርስዎም ቢሆን የሚሰወር 
አይመስለኝም፡፡ ለዚህ አባባሌ አንድ አብነት መጥቀስ እፈልጋለሁ፡፡ አቶ ልደቱ፣ ባለፉት 13 ዓመታት 
ከአምስት ጊዜ በላይ ያሰሯቸውን፣ ያሰቃዩዋቸውንና ሕይወታቸውን ያመሳቀሉትን ኃይሎች እንኳ በመጥፎ 
ቃላት የሚዘልፉና የሚዘረጥጡ እንዳልነበሩ በቅርቡ በፃፉት መጽሐፍ ላይ “ከዚህ ቀደም ባልተለመደ 
ሁኔታ” በማለት ገልጸውታል፡፡ ይሁን እንጂ የአቶ ልደቱ ጠንካራ ጐን የማይታያቸው አቶ ገበያው፣ "አቶ 
ልደቱ ሰዎችን የሚዘረጥጡ" እንደሆኑ ለማመላከት ፈልገው ፈልገው ያገኙዋትን አንዲት ዓረፍተ ነገር 
ጠቅሰዋል፡፡ እኔ በበኩሌ፣ አቶ ልደቱ፣ “ወደ ፖለቲካ የገባሁት ለጡረታ ማሳለፊያ ጊዜ አይደለም” 
ማለታቸውን አላስታውስም፡፡ ብለውም ከሆነ የቃሉ አጠቃቀም በምን አግባብ (context) እንደሆነ ግንዛቤ 
ሊሰጠው ይገባል፡፡ እንዲያው ለነገሩ፣ “አቶ ልደቱ ይህን ያህል ብር ወሰዱ፣ በዚህን ያህል ብር መኪና ገዙ፣ 
እዚህ ሆቴል አደሩ፣ ቤታቸው ተቃጠለ፣ እናታቸው ተደበደቡ፣…” ተብለው የአሉባልታ ውርጅብኝ 
ሲወርድባቸው አቶ ገበያው ልክ እንደአሁኑ “የናፈቀኝ በጨዋነት ላይ የተመሠረተ ክርክር ነው” በማለት 
ደፍሮ መፃፍና “ለእውነት” ጥብቅና መቆም ለምን አቃታቸው? እንደ ዜጋ በአቶ ልደቱ ላይ የሚሰነዘረው 
አሉባልታ ሊወገዝ አይገባውም? 

      አቶ ገበያውን ለሃቅ እንዲቆሙ የሚያደርግ ስብዕና የላቸውምና ይህንን ባለማድረጋቸው አናዝንም፡፡ 
አልፈው ተርፈው “የዘመናችን ጋንዲዎችን ማንነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ ሲነሱ ግን ከሁላችን አእምሮ 
ተመጦ ወጥቷል እንዴ? ያሰኛል” በማለት ሁላችንንም የእርሳቸው ጥያቄ አካል ለማድረግ ያሳዩት ድፍረት 
የተሞላበትና ሚዛኑን የሳተ አስተሳሰብ እጅግ የሚያስገርም ነው፡፡ አቶ ገበያው ይህንን በድፍረት የተሞላ 
ሃሳብ ሲያሰፍሩ ለመሆኑ ማንን እንደሚያስከፋና ማንን እንደሚያስደስት አስበውበት ይሆን?

      “እኔ የምፈልገውን ውሳኔ አላሳለፈም” በሚል ጭፍን አመለካከት የኢዴአፓ-መድህንን ጠቅላላ ጉባዔ 
በተመለከተ “ተአምረኛ” በማለት ተሳልቀዋል፡፡ የኢዴአፓ-መድህን ጠቅላላ ጉባዔ የፈሪዎችና ለሆዳቸው 
ያደሩ ግለሰቦች ጥርቃሞ ሳይሆን፤ ታንክና መትየረስ ታጥቆ ሀገር እያስመረረ ያለውን የወያኔ ስርዓት 
በብዕርና በሰላ አንደበት የሚያርበደብዱ የሠላም አርበኞች ከሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች መጥተው 
የሚመክሩበት የጀግኖች መድረክ ነው፡፡ ይህ ጉባዔ ውጭ አገር በኢትዮጵያ መምህራን ስም ገንዘብ 
እሰበሰቡ የግል ኪሳቸውን በሚያደልቡ የስነ ምግባር ብልሹዎቸና ማፈሪያዎች የሚንቋሸሹ አለመሆኑን እነ 
አቶ ገበያው በአጽንኦት ሊገነዘቡት ይገባል፡፡ እነ አቶ ገበያው ወደ ሀገራችሁ መጥታችሁ ትግሉን 
ማጠናከር ቢያቅታችሁ፣ በወያኔ ካድሬዎች በየዕለቱ እየታሰሩና እየፈቱ በሀገራቸው ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት እንዲገነባ የሚጥሩ የኢዴአፓ መድህን አባላትን ትግል ማጣጣል አይገባችሁም፡፡ እንዲህ ዓይነቱ 
አካሄድ በታሪክ ብቻ ሳይሆን በህግም የሚያስጠይቅ ነው፡፡ ማሰቢያ ጭንቅላት ያለው ሰው እንዲህ ዓይነት 
ኢ-ሞራላዊ ጽሑፍ ለመፃፍ ህሊናው የሚፈቅድ እንዳልሆነም እናምናለን፡፡

      ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የኢድአፓ መድህን ጠቅላላ ጉባኤ ምን ምን ውሳኔ እንዳሳለፈ “Ethiopia first” 
ከተባለ ድረ ገጽ ላይ ያለውን ፊልም ይመልከቱ፡፡ መስከረም 11 ቀን 1998 የተካሄደው የኢዴአፓ መድህን 
ጠቅላላ ጉባዔ ካሳለፋቸው ውሳኔዎች አንዱ “አዲስ የተመረጠው አመራር፣ አራቱ ፓርቲዎች በገቡት 
የውህደት ስምምነት መሰረት ውህደቱ በሁሉም የቅንጅቱ መዋቅሮች ሙሉ ለሙሉ ተግባር ላይ ከዋለ 
በሁዋላ ኢዴአፓ መድህን የህጋዊ እውቅናውን ማረጋገጫ ሰርተፊኬት ለምርጫ ቦርድ ይመልስ” የሚል 



ነው። እነ አቶ ልደቱም ይህንን የጠቅላላ ጉባዕዔውን ውሳኔ ለማስፈጸም ጥረት ነው ያደረጉት። ይሁን 
እንጂ፣ በቅንጅቱ ውስጥ በማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ 60 ሰዎች ብቻ ከተዋሀዱ በሁዋላ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች፣ 
የወረዳ ኮሚቴዎች፣ የድጋፍ ኮሚቴዎች፣ ወዘተ. ሳይዋሀዱ "ማህተም ምቱ፣ ሰርተፊኬት መልሱ" ሲባል፣ 
“ይኸማ ከፓርቲያችን ዉሳኔ ዉጭ ስለሆነ አንቀበልም። ሰርተፊኬቱን ለምርጫ ቦርድ የምንመልሰዉና 
በዉህደቱ ሰነድ ላይ ማህተም ምናሳርፈዉ ዉህደቱ በሁሉም መዋቅር ሲጠናቀቅ ብቻ ነዉ” አሉ እነ አቶ 
ልደቱ። በዚህም ምክንያት ኢዴአፓ መድህን ከቅንጅቱ ተገፍቶ ወጣ። 

      ህሊና ያለው ሰው “የቅንጅቱ መሪዎች ውህደቱ በሁሉም መዋቅሮች እንዲፈጸም ያልፈለጉት 
ለምንድነው?” ብሎ መጠየቅ አለበት። እነ አቶ ልደቱ ማህተም መተው የፓርቲያቸውን ሰርተፊክት 
ያልመለሱት የቅንጅቱ መሪዎች በስተጀርባ ምን እያደረጉ እንደሆነ ስለሚያውቁ ነው። በመሆኑም፣ ይህንኑ 
ሃሳብ የጉዳዩ ባለቤት ለሆነው ለኢዴአፓ መድህን ጠቅላላ ጉባዔ ሪፖርት አደረጉ። ጉባዔው ጉዳዩን ታህሳስ 
27 ቀን 1998 እንደገና ከመረመረ በሁዋላ፣ እነ አቶ ልደቱ ተልዕኩዋቸውን በአግባቡ መወጣታቸውን 
አረጋግጦ ሪፖርቱን አፀደቀ። ይህ ዓይነቱ አካሄድ ከአንድ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የሚጠበቅ ነው። 
በነገራችን ላይ ብዙዎቹ በሀገራችን ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ ከተቁዋቁዋሙበት ጊዜ ጀምሮ ወቅቱን 
ጠብቀዉ ጉባዔ አካሂደው እንኩዋ አያውቁም። ኢዴአፓ መድህን ግን በሰባት ዓመታት ጊዜ ውስጥ አንድ 
መስራች፣ ሶስት መደበኛ እና አንድ ልዩ አስቸኩዋይ ጉባዔዎችን አካሂዱዋል። ይህም የፓርቲውን 
ዴሞክራሲያዊነትና በፓርቲው ውስጥ ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለው አሰራር የሰፈነ መሆኑን የሚያረጋግጥ 
ነው።

      በአጠቃላይ፣ ኢዴአፓ መድህን በቅንጅቱ ውስጥ በነበረበት ወቅት ትግሉ በሰከነ አኩዋሆን እንዲመራ፣ 
በተጣደፈ አካሄድ በሚወሰድ እርምጃ ትግሉ አደጋ ላይ እንደሚወድቅና በዚህም የተቃዋሚዎችን ውድቀት 
ጠዋት ማታ ተግቶ ለሚጠባበቀው ኢህአዴግ አሸናፊነት እንደሚዳርግ በተለያዩ መድረኮች ደግሞ ደጋግሞ 
አስጠንቅቁዋል። ትግሉና አመራሩ እንዳይለያዩ፣ ህዝቡም ያገኘውን ውጤት እንዳይነጠቅ በስራ 
አስፈጻሚና በላዕላይ ምክር ቤት ደረጃ በተደረጉ ስብሰባዎች ኢዴአፓ መድህን አሳስቡዋል። ትግሉ 
መጀመሪያው እንጂ መገባደጃው ላይ ያልደረሰ በመሆኑ በጊዜአዊ ስሜት የተገኘው ውጤት እንዳይቀለበስ 
ተጨባጭ የፖለቲካ ተሞክሮዎችን በመጥቀስ አስገንዝቡዋል። ይህ የኢዴአፓ መድህን አስተሳሰብ 
በቅንጅቱ ውስጥ የሚሰማ ጆሮ፣ የሚያስተውል ልቡና ሊያገኝ አልቻለም። ውጤቱም ለሁላችንም 
ውድቀትን፣ ለወያኔ ድልን አጎናጽፎ ተጠናቀቀ። ይህንን በተመለከተ የቅንጅቱ የማዕከላዊ ኮሚቴ 
ስብሰባዎች ሁሉም በቪዲዮ ካሜራ የተቀረጹ በመሆኑ ወደፊት ታይተው ጥፋቱ የማን እንደሆነ መገንዘብ 
የሚቻል ይመስለኛል። እስከዚያው ድረስ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገርም ያሉ ዜጎች “በሳይሆን 
አይቀርም” ጥርጣሬ በነ አቶ ልደቱ አያሌው ላይ መረባረብ ተገቢ አለመሆኑን ቆም ብለው ሊያሰላስሉ 
ይገባል።

      አቶ ገበያው በጽሁፋቸው መግቢያ ላይ “የፖለቲከኞች ወንጀል የሚፈጽሙት ስህተት አይደለም። 
ስህተታቸውን ስጋ ለማላበስ የሚያደርጉት ጥረት እንጂ” ብለዋል። ይህ ጥሩ አባባል ነው። መጠቀስ ያለበት 
ግን ለአቶ ልደቱ ሳይሆን፣ በግትርነት ለዚህ ሁሉ መከራና ዐመድ አፋሽነት ለዳረጉን ለቅንጅቱ ሰዎች 
ነው። አቶ ልደቱማ አብረው በነበሩበት ወቅት መከሩ፣ ዘከሩ። ግን ሰሚ ማጣት ብቻ ሳይሆን “ወያኔ” 
መባልን አተረፉ። በመጨረሻም ከቅንጅቱ ተባረሩ። አቶ ልደቱ መጨረሻቸው በሆነውና ረቡዕ ጥቅምት 16 
ቀን 1998 በተካሄደው የቅንጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ያደረጉት ንግግር ምን ጊዜም የሚረሳ አይደለም። 
ይህን በማድረጋቸው የቅንጅቱ መሪዎች የፖለቲካ ሰብዕናቸውን አዋርደው አባረሩዋቸው። አቶ ገበያው 
በዚያ ስብሰባ ላይ የነበሩ ያልታሰሩ ሰዎችን (ለምሳሌ፣ ዶ/ር ሽመልስንና ሻለቃ አድማሴን) 
ይጠይቁዋቸው። 

      በኔ እምነት ስህተትን ስጋ ለማላበስ ጥረት እያደረጉ ያሉት አቶ ልደቱ አይደሉም። የቅንጅቱ ሰዎች 
ያደረሱትን ስህተት ለመቀበል ድፍረት ያጡት እነ አቶ ገበያው በሌላቸው መረጃ ላይ ተመስርተው ታሪክ 



ይቅር የማይለው ተደጋጋሚ ስህተት እየሰሩ መሆኑን ቆም ብለው ማስተንተን ይገባቸዋል። ኧረ! ለመሆኑ 
እስከ አፍንጫው የታጠቀ፣ አገሪቱን በደህነትና በሰራዊት ወጥሮ፣ በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ በማንቀሳቀስ 
ሀገር ያስመረረውን ኢህአዴግን ከትግሉ ሜዳ እንደሌለ በመቁጠር በአንድ ልደቱ ላይ አነጣጥሮ 
የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ መክፈት ምን ይባላል? ልደቱን የዚህ ሁሉ ቀውስ ባለቤት ማድረግስ ሀቅ ሆኖ እንዴት 
ሊዋጥልን ይችላል? አቶ ልደቱ እንዲህ ዓይነት ተዓምረኛና የሀገሪቱን ጉዳይ ወደ ፈለጉት አቅጣጫ 
መምራት የሚችሉ ከሆነ፣ እስከ ዛሬ ወያኔን ለመጣል የተደረገው ትግል ከንቱ ነበር ማለት ነው። 

      እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት ሌላው ጉዳይ ኢዴአፓ መድህን ከቅንጅቱ መውጣቱን ያረጋገጠበት ውሳኔ 
የአቶ ልደቱ የብቻቸው ውሳኔ አለመሆኑ ነው። ከአስራ ስምንቱ የኢዴአፓ መድህን አባላት አስራ ሰባቱ 
ጥቅምት 12 ቀን 1998 ባደረጉት ስብሰባ፣ በጠቅላላ ጉባዔው ውሳኔ መሰረት ውህደቱ በሁሉም የቅንጅቱ 
መዋቅር ሳይከናወን ሰርተፊኬት እንዳይመለስ 10 ለ 7 በሆነ ድምፅ ወስነዋል። ይህ እንዳለ ሆኖ፣ ኢዴአፓ 
መድህን “እኔ ውህደቱን አልፈጽምም” አለ እንጂ፣ ቀሪዎቹ ሶስት ፓርቲዎች "አይዋሀዱ" አላለም። 
የቅንጅቱ መሪዎች፣ ኢዴአፓ መድህን የሌለበት “ቅንጅት” መፍጠር ይችሉ ነበር። ይህንን 
ባለማድረጋቸው ቅንጅቱ ህጋዊ ሰውነት እንዳያገኝ ያደረጉት እነርሱ እንጂ እነ አቶ ልደቱ አይደሉም። 
እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ፣ “የቅንጅቱን አለመኖር ተቃዋሚዎች ራሳቸው አረጋገጡልን። ... የታሰሩት 
ወንጀለኞች ናቸው” የሚለውን የአቶ ገበያውን ትንታኔ ከኢዴአፓ መድህንና ከአቶ ልደቱ ጋር ምን 
ያገናኘዋል? 

      አቶ ገበያው ኢዴአፓ መድህን ላይ ጣት መቀሰርዎን አቁመው ያልታሰሩት የቅንጅት መሪዎች ምን 
እያደረጉ እንደሆነ ቢመራመሩ የተሻለ ይመስለኛል። እነዚህ ያልታሰሩ የቅንጅት ሰዎች እኮ የቅንጅትን 
የውህደት ፋይል አዘግተው አርፈው የተቀመጡ ናቸው። አቶ ገበያው እነዚህን ሰዎች ለምን ዝም 
አሉዋቸው? ቢያንስ ሶስቱ ፓርቲዎች ሰርተፊኬታቸውን መልሰው ቅንጅቱ ህጋዊ ህልውና እንዲያገኝ 
ማድረግ ይገባቸው ነበር። በኔ እምነት፣ እነዚህ ያልታሰሩ የቅንጅት አመራር የነበሩ ሰዎች፣ (እነ ዶ/ር 
ሽመልስ፣ ዶ/ር አለማየሁ፣ ሻለቃ አድማሴ፣ መሀመድ አሊ፣ ዶ/ር አድማሱ፣...) “ቅንጅቱ መንፈሴ ነው” 
ከማለት በዘለለ፣ ቅንጅቱ ህጋዊ ሰውነት እንዲያገኝ ምን አደረጉ? የታሰሩት አመራር አባላት እንዲፈቱ ምን 
አደረጉ? ይህንን እንዳያደርጉ ምን አገዳቸው? የሚሉትን ጥያቄዎች አንስቶ መወያየት መልካም ነው። 
የጉዳዩን ቀጥተኛ ባለቤቶች በመተው በኢዴአፓ መድህንና በአቶ ልደቱ ላይ ማነጣጠር ትግሉን አቅጣጫ 
ማሳት እንጂ ወደተሻለ ደረጃ የሚያደርሰው አለመሆኑን እነ አቶ ገበያው ሊገነዘቡ ይገባል። 

      ፓርላማ መግባትን በተመለከተ የሚካሄደው ማደናገር ማንን ለመጉዳትና ማንን ለመጥቀም እንደሆነ 
እየለየ የመጣ ይመስለኛል። ኢዴአፓ መድህን ወደ ፓርላማ መግባትን በጉባዔ ከመወሰኑ በፊት ሰማንያ 
የሚሆኑ የቅንጅት የፓርላማ ተመራጮች ወንበራቸውን ተቀብለው ገብተዋል። አልፎ ተርፎም በፓርላማ 
“የቅንጅቱን” ዋና ተጠሪ በቁዋሚነት መርጠው ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል። በቁጥር 10 የማይሞሉ የኢዴአፓ 
መድህን አባላት የፓርቲያቸውን ጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔ ጠብቀው ፓርላማውን ቢቀላቀሉ፣ ቀደም ሲም 
ፓርላማውን ለተቀላቀሉት ሰዎች ውሳኔ እንዴት ተጠያቂ ሊሆኑ ይችላሉ? እነዚህ ቀደም ሲል ፓርላማ 
የገቡ የቅንጅት አባላት ፓርላማውን ከመቀላቀል አልፈው በተጠሪያቸው አማካይነት በሰጡት ጋዜጣዊ 
መግለጫ “ቅንጅቱ ፓርላማ አልገባም አላለም” የሚል አቁዋም ወስደዋል። ታዲያ አመራሩን ያጋለጠው 
የነዚህ ሰዎች ተግባር ነው ወይስ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ሁኔታውን በትዕግስት በመጠባበቅና ከግብታዊ 
ውሳኔ በመቆጠብ አማራጮችን ሲገመግሙ የነበሩት እነ አቶ ልደቱ?

      አቶ ገበያው በጽሁፍዎ መጨረሻ አቶ ልደቱ ንስሀ ካልገቡና እርስዎ ከፈረንጅ አገር የሚልኩትን ሃሳብ 
ካልተቀበሉ አፋቸውን እንዲዘጉ በማሳሰብ ህዝብ እውነታውን እንዳይረዳና አቶ ልደቱም ራሳቸውን 
እንዳይከላከሉ አስጠንቅቀዋል። አቶ ገበያው እንዲህ አይነቱን አስተሳሰብ “በሀቅ ለዴሞክራሲ መታገል 
ነው” ይሉ ይሆናል። ድንቄም “በሀቅ ስለ ዴሞክራሲ” መታገል!!! “አትናገሩ” ከማለት በላይ አፈና እንዴት 
ይገለጽ ይሆን? ልዕልናና ብልጽግናን የተመኙላት ኢትዮጵያንስ “ልዩነትን በማጥፋትና ሃሳብን በመግደል” 



ይሆን ሊገነቡዋት ያሰቡት? እርስዎ ያመኑበትን ለመጻፍ የቻሉትስ የተለየ ሰብኣዊ መብት ባለቤት 
በመሆንዎ ይሆን?

      በመጨረሻ፣ አንድ ነጥብ በማስቀመጥ ጽሁፌን ልቁዋጭ። እውን የእርስዎ ምኞት ተግባራዊ እንዲሆን፣ 
ልዕልናና ብልጽግና በሀገርዎ በኢትዮጵያ እንዲሰፍን ከፈለጉ፣ የእያንዳንዱ ዜጋ አስተዋጽዖ እጅግ 
አስፈላጊ ነውና ወደ ሀገርዎ በመመለስ ሰላማዊ ትግሉን ይቀላቀሉ። እንግልቱን፣ እስሩንና ስቃዩን ትንሽ 
ትንሽ እየቀመሱ ትንሽ ትንሽ እየኖሩ ያስተምሩን። 


