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ትችት መማሪያ ወይስ ማደናገሪያ? 
 

 

አዲስ ቶልቻ 04/10/13 

 

ኢህአዴግ በቅርቡ 9ኛ ድርጅታዊ ጉባኤውን አካሂዷል፡፡ በዚህ ጉባኤ ላይ በተለይ 

በአምስት አመቱ የእድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ተስፋ የተሰጠው የግብርና ዕድገት 

በ2004 ዓ/ም የታሰበውን ያህል ውጤት አለማምጣቱ፣ በዕቅዱ የሰፈሩ የልማት ስራዎችን 

ለማሳካትና የልማት ሠራዊት ግንባታ ሂደትን፣ በድርጅቱ አባላት ዘንድ የታዩ የአመለካከት፣ 

የአድርባይነትና በራስ ያለመተማመን ችግሮችን እንዲሁም በ8ኛ ጉባኤ ላይ ተወስኖ 

የተጀመረው የመተካካት ስትራቴጂ አተገባበር ላይ በጥልቀት ተወያይቶ ውሳኔዎችን 

አሳልፏል፡፡  

 

ከእነዚህ አጀንዳዎች ውስጥ ትልቅ ትኩረት የሚሰጣቸው ልማትንና መልካም አስተዳደርን 

የተመለከቱ ጉዳዮች ቢሆኑም፣ በተቃዋሚ ፓርቲዎች ዘንድ ግን እስካሁን “ይህ 

ተሳክቷል፣በዚህ ጥሩ አፈጻጸም ይታያል፣ይህ ግን ጎድሏልና በዚህ መልኩ ይስተካከል…” 

በሚል በገንቢ መልኩና ሃላፊነት በተሞላው ሃገራዊ መንፈስ ለመተቸትና አስተያየት 

ለመስጠት የደፈረ የለም፡፡ እርግጥ ለወደፊት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ትችቶቻቸውንና 

አስተያየቶቻቸውን ያቀርቡ ይሆናል፡፡ 

 

ይሁን እንጂ በዋናነት  እንደፓርቲ ኢህአዴግን የሚመለከተው የመተካካት ስትራቴጂ 

አፈፀፃፀም ላይ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አመራሮች ትችቶችን ሰንዝረዋል። በዚህ ፅሁፍ ላይ 

በተለይ ከሚዲያ ላይ የማይጠፉትና በህዝብ ዘንድ የሚታወቁት፣ የቀድሞው የኢዴፓ 

ሊቀመንበር አቶ ልደቱ አያሌው፣ የአሁኑ የኢዴፓ ሊቀመንበር አቶ ሙሼ ሰሙ፣ የመድረክ 

አመራሮቹ አቶ ተመስገን ዘውዴና ዶ/ር መረራ ጉዲና እንዲሁም አዲስ ወደ ሚዲያ 

የመጡት የሰማያዊ ፓርቲ መሪ አቶ አሮን ሰይፉ በኢትዮ ቻናል ቅዳሜ መጋቢት 21፣ 

20005 ዓ/ም ዕትም የሰጡትን አስተያየቶች አነሳለሁ፡፡ የብዙዎቹ ተመሳሳይ ስለሆነ 

የተለያየ ገፅታ ያላቸው ላይ አተኩራለሁ፡፡  

 

አቶ ልደቱ አያሌው በሰጡት አስተያየት፣ “መተካካት ያስፈለገው ይህን ገዢና አውራ ፓርቲ 

ለመጪዎቹ 40 እና 30 ዓመታት አገዛዙን ይዞ እንዲቀጥል ለማድረግ ነው፡፡ ከሃገራዊ 



 2 

ፖለቲካ አንፃር የዴሞክራሲ ስርዓቱ እንዲያብብ የሕብረተሰቡ አመለካከት በተለያዩ 

ፓርቲዎች ተወክሎ በምርጫ መስተናገድ እንዲችል ኢህአዴግ መስራት ከሚገባው አንድ 

በመቶውን እንኳን እየሰራ ነው ብዬ አላምንም “ ብለዋል፡፡ 

 

በመሰረቱ በህዝብ ውክልና በዴሞክራሲያዊ መንገድ ለስልጣን እስከበቃ ድረስ የአንድ 

ፓርቲ ሰላሳና አርባ አመት ስልጣን ላይ መቆየት ችግር የለውም፡፡ አንድ ፓርቲ በህዝብ 

ቢመረጥም ለይህን ያህል አመታት ስልጣን ላይ መቆየት የለበትም በሚል እሳቤ ሌሎች 

ፓርቲዎች እየተፈራረቁ ስልጣን ላይ እንዲወጡ መፈለግ በራሱ የተሟላ ዴሞክራሲያዊ 

አካሄድ ነው ብሎ መደምደም በእጅጉ አስቸጋሪ ነው፡፡ 

 

ስለዚህ ኢህአዴግ በህዝብ ተመርጦ ስልጣን መያዝ እንዳለበት እስካመነ ድረስ ለመመረጥ 

በሚያበቃው አኳኋን፣መጠንና ልክ ራሱን እያደሰ፣ በአመራር መተካካት እንደ አንድ አካል 

ከአባላቱና ከአመራሩ ዕድሜ በላይ ዘላቂ እንዲሆን መስራቱ ድንቅ ነገር ነው፡፡ ማንኛውም 

ፓርቲ ቢሆን ራሱን በየጊዜው እየፈተሸና ሁኔታዎችን እያስተካከለ፣ ከህዝብና ከሃገር ጥቅም 

መረጋገጥ አኳያ ችግሮችን እያስወገደ፣ራሱን እያረመ፣የአመራር አባላቱን እየለወጠና እየተካ 

ዘለቄታዊነቱን አስጠብቆ መጓዝ፣ከሌሎችም ልቆ መገኘት ይፈልጋል፣ይህም መሆን ያለበት 

ስለሆነ ቅቡል ነው። የአገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ከአባላቶቻቸውና ከአመራሮቻቸው 

እድሜ አልፎ እንዲዘልቅ ማድረግ የሚፈልጉት ግልፅ አቋም ካላቸው የኢህአዴግን 

የመተካካት ባህል ሊወርሱት ይገባል፡፡ 

 

ኢህአዴግ በውስጥ የሚያካሂደው መተካካት  አቶ ልደቱ እንዳሉት ከፖለቲካ አንፃር 

ዴሞክራሲ እንዲያብብ አመለካከት በተለያዩ ፓረቲዎች ተወክሎ በምርጫ መስተናገድ 

እንዲችል ከማድረግ ጋር አይፃረርም፡፡ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የተለያየ አመለካከት 

ያላቸውን ፓርቲዎች መኖር የግድ ይላል፡፡ ኢህአዴግ የራሱን ህልውና ዘላቂነት ለማረጋገጥ 

የሚወስደው የመተካካት እርምጃ አመለካከትን እንደ አማራጭ ይዞ ለዘለቄታው እንዲኖር 

ያደርገዋል፡፡ ስለዚህ በዴሞክራሲ ስርዓት ውስጥ አንድ አማራጭ ሆኖ የሚቀርብ ጠንካራና 

ዘመን ተሻጋሪን ፓረቲ የመፍጠር እርምጃ ተደርጎ  መታየት ይኖርበታል። 

 

ዶ/ር መረራ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ሰጥተዋል፡፡ የዶ/ር መረራ አስተያየት ፍሬ ነገሩን 

ማግኘት ቢያስቸግርም የገባኝን ያህል አስተያየት ሳልሰጥበት ማለፍ አልፈለኩም፡፡ 
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ዶ/ር መረራ “መተካካት የሚሉት የራሳቸው የውስጥ ጉዳይ ነው፡፡ ስለዚህ እሱ የእነርሱ 

ጭንቀት ነው” ብለዋል፡፡ እርግጥ ነው ጉዳዩ የኢህአዴግ ጉዳይ  ነው፣ ዶ/ር መረራ 

የሚመሩት የመድረክ ጉዳይ አይደለም፡፡ ይሁን እንጂ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መጎልበት 

ጉዳይ ጉዳዩ ለሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ መተካካቱ ከፓርቲ ጥንካሬና ዘላቂነት ጋር 

ስለሚገናኝ ይመለከተዋል፡፡ከዚህ ቀደም በተቃዋሚዎች መሃከል ሲስተዋል የነበረው 

መፈረካከስና የእርስ በርስ ሹክቻ ግልፅና የጠራ አቋም ያለው ፓርቲ እጦት አሳዘኖታል፡፡ 

በመሆኑም መተካካት የሚፈጥረው ዘላቂ ህልውና ያለው ፓርቲ መኖር ያስደስተዋል፡፡ 

መተካካቱ የዶ/ር መረራ ጉዳይ ባይሆንም፣ ያለጠንካራ ፓርቲዎች ዴሞክራሲ ላም አለኝ 

በሰማይ እንደሚሆን ለሚያውቁ ዜጎች ግን ጉዳያቸው ነው፡፡ 

 

ዶ/ር መረራ በመቀጠል “እንጠብቅ የነበረው የፖሊሲና የአመራር ለውጥ ነው” ብለዋል፡፡ 

አይመለከተኝም ያሉት ጉዳይ ውስጥ ሲጠብቁት የነበረ ነገር መኖሩ ግራ የሚያጋባ መሆኑ 

ሳይዘነጋ፣ ኢህአዴግ በግንባር  ባቀፋቸው አራት ፓርቲዎች ህወሐት፣ ብአዴን፣ ኦህዴድና 

ደኢህዴን ውስጥ የአመራር ለውጥ አድርጓል። ነባር የስራ አስፈፃሚና የማዕከላዊ ኮሚቴ 

አባላት ተነስተው በአዳዲስ ተተክተዋል፡፡ ይህ የአመራር ለውጥ ነው፡፡ 

 

የፖሊሲ ለውጥም እጠብቅ ነበር ያሉት ፖሊሲና አቋም አንድ ፓርቲ የቆመበት መሰረት 

በመሆኑ በየጊዜው የሚለዋወጥ ካለመሆኑ አንጻር የሚታይ ነው፡፡ ለዘለኣለም የማይለወጥ 

ቀኖና ነው እያልኩ ግን አይደለም፡፡ ዶ/ር መረራ የፖሊሲ ለውጥ የጠበቁት ለፓርቲ 

ፖሊሲና አቋም የሚሰጡት ቦታ አነስተኛ በመሆኑ ነው፡፡  

 

 

 

እርሳቸው የሚመሩት የኦሮሞ ህዝብ ኮንግሬስ (ኦህኮ) የሶሻል ዴሞክራት መርህ ተከታይ ነኝ 

ባይ ነው፡፡ ከዚህ በመነሳት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ትልቅ ቦታ ባለው የመሬት ጉዳይ 

ላይ “መሬት መሸጥ መለወጥ የሌለበት የህዝብ ሀብት ነው” የሚል አቋም ያራምዳል፡፡  

በአገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ የጎላ ስፍራ ያለው የብሄር ብሄረሰብ የራስን እድል በራስ የመወሰን 

ጥያቄን በተመለከተ “ብሄር ላይ የተመሰረተ ፌዴራላዊ ስርዓት መኖር አለበት” የሚል 

አቋም ያራምዳል፡፡  

 

ይሁን እንጂ  ከዚህ በተቃራኒ “ሊበራል ዴሞክራት ነን መሬት መሸጥ መለወጥ የሚችል 

የግለሰቦች ንብረት መሆን አለበት፣ ብሄር ላይ የተመሰረተ ፌደራላዊ ስርዓት አያስፈልገንም” 
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የሚል አቋምና ፖሊሲ ካላቸው ፓርቲዎች ጋር ጥምረት መስረቷል፡፡ ይህ መሆኑ ዶ/ር 

መረራ  ለፓርቲ ፖሊሲና አቋም  አነስተኛ ግምት እንዳላቸው ያሳያል፡፡ ለአቋምና ፖሊሲ 

ደንታ የሌለው የፓርቲ አመራር ምን አይነት ፓርቲ እንደሚመራ አስቡት፡፡ 

 

የመድረኩ አቶ ተመስገን ዘውዴ በኢህአዴግ መተካካትና ጉባኤ ላይ በሰጡት አስተያየት 

“አንድ ክፍል ውስጥ ሰዎችን አስገብተህና ዘግተህ ከሚደረግ ጉባኤ ምንም አይጠበቅም፡፡ 

የተደረገው ጉባኤም ሆነ መተካካት ለውጥ የማያመጣ ነው ብለዋል፡፡ ይህንንም በምሳሌ 

ሲያስረዱ በዘውዳዊው ስርአት ግዜ ለውጥ የጠየቁ ተማሪዎችን ተከትሎ ንጉሱ ስልጣን 

አተካክተው ነበር፡፡ ተማሪዎቹ ግን “ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም ሲሉ ትግላቸውን 

ቀጥለዋል፡፡ ይህኛውም ከዚህ የተለየ አይደለም” ብለዋል፡፡ 

 

አቶ ተመስገን በቅድሚያ ሊያስታውሱት የሚገባው አንድ ነገር በንጉሰ ነገስቱ ስርአት 

የመጨራሻ እድሜ ላይ የተካሄደውና “ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም” የተባለለት 

እርምጃ መተካካት ሳይሆን የስልጣን ሹም ሽር መሆኑን ነው፡፡ ይህ አቶ ተመስገን 

ኢህአዴግ ያካሄደውን መተካካት እንዳልተረዱት ያመለክታል፡፡  

 

ኢህአዴግ ያካሄደው ጉባኤው የድርጅቱ ጉባኤ ነው፡፡ በጉባኤው ላይ የሚሳተፉት ሰዎች 

ማንነት የድርጅቱ ደንብ በሚያዘው መሰረት የሚወሰን ነው፡፡ በዚህ መሰረት ጉባኤው 

ተካሂዷል፡፡ ሰዎችን በአዳራሽ ውስጥ ዘግቶ እንዲህ ነው-እንዲያ ነው የሚለው ትችት ምን 

ለማለት እንደተፈለገ ማወቅ ያዳግታል፡፡ ተቃዋሚ ፓርቲዎች  በጉባኤው ላይ የሚካፈሉበት 

አግባብ የለም፡፡ ይሁን እንጂ ፓርቲው የራሱን ጉዳይ የህዝብ ጉዳይ በማድረጉ የሌሎች 

(አጋር) ፓርቲዎች ተወካዮች፣ ታዋቂ ግለሰቦችና ምሁራን በጉባኤው ላይ እንዲታደሙ 

አድርጓል፡፡ 

 

ከዚህ አኳያ ሲታይ “ጉባኤው ዝግ ነበር” የተባለውም መሰረተ ቢስ ወሬ ነው፡፡ ጉባኤው ዝግ 

አልነበረም፡፡ ፓርቲው ሕዝብ በሰጠው ውክልና ስልጣን ላይ ያለ በመሆኑ የፓርቲው ጉዳይ 

በቀጥታ ሕዝቡን ስለሚመለከት በመገናኛ ብዙሃን ሰፊ ሽፋን ተሰጥጦታል፡፡ 

 

አቶ ተመስገን “ጉባኤውም ሆነ መተካከቱ ለውጥ አያመጣም”  ብለዋል፡፡ እንግዲህ 

ኢህአዴግ እንደገዢ ፓርቲ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የሚመለከቱ 

ፖሊሲዎችንና ሕጎችን እያስፈፀመ ነው፡፡ በጉባኤው ላይ የእስከአሁን የአፈጻጸም ስኬቶችንና 

ችግሮችን ነቅሶ በመለየት ተወያይቶ ኬቶችን ማስቀጠል፤ ችግሮችን ማስተካከል 
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በሚችልበት አካሄድ ላይ ውሳኔ አሳልፏል፡፡ ይህ ክማንኛውም ጉባኤ የሚጠበቅ አንድ ለውጥ 

ነው፡፡ 

 

ከዚሀ ቀደም ስማቸው ብዙም ያልተሰማው ሰማያዊ የተሰኘው ፓረቲ አመራር እንደሆኑ 

የተነገረላቸው አቶ አሮን ሰይፉ የተባሉ ሰውም ኢህአዴግ ባካሄደው ጉባኤ ላይ በተለይ 

መተካካትን በተመለከተ አስተያየት ሰጥተዋል፡፡ “ እነሱ ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ 

ነባሩን አመራር በአዲስ አመራር እንቀይራለን ብለው ጥቂት ሰዎችን ሲተኩ አይተን ነበር፡፡ 

ግን በዚህ አመት ነገሩን ይበልጥ ይገፉበታል ብለን ብንጠብቅም ያን ሲያደርጉ አልታየም” 

ብለዋል፡፡ 

 

አቶ አሮን መተካካቱ በተጠበቀው ደረጃ አልተካሄደም ማለት የፈለጉ ይመስለኛል፡፡ 

ኢህአዴግ ግን መተካካቱን በዕቅዴ መሰረት አሳክቻለሁ እያለ ነው፡፡ አቶ አሮን በሕወሓት 

ውስጥ ግን መተካካት ተካሂዷል ብለዋል፡፡ አቶ አሮን በሌሎቹ የግንባሩ ፓርቲዎች ዘንድ 

መተካካት አልተካሄደም ሲሉ በስራአስፈፃሚና በማእከላዊ ኮሚቴ ውስጥ ምን ያህል ነባር 

አባላት በአዲሱ ትውልድ አባላት እንደተተኩ ያውቁ ይሆን? ለምሳሌ መተካካቱን 

በማስፈፀም ረገድ የተተቸው ብአዴን 85 የማእከላዊ ኮሚቴ ነባር አባላትን በአዲሱ 

ትውልድ ተክቷል፡፡ 

 

አቶ አሮን በዚህ አላበቁም፡፡ “… የብአዴንን ሁኔታ ካየን ከሁለት አመት በፊት ከድርጅቱ 

ለቅቀው የነበሩት አቶ አዲሱ ለገሰ ልክ እሳት እንዲያጠፋ እንደተጠራ  እሳት አደጋ ዳግም 

ወደአመራርነት እንዲመጡ ተደርጓል፡፡” ብለዋል፡፡ 

 

በነገራችን ላይ በብአዴን ውስጥ ተነሳ የተባለውና አቶ አዲሱ እንዲጠሩ አደረገ የተባለው 

እሳት ለአቶ አሮን ብቻ የታየ ነው፡፡ ያም ሆነ ይህ አቶ አዲሱ ለገሰን በተመለከተ 

የተናገሩት ግን ፍፁም የተሳሳተ ነው፡፡ ከሁለት አመት ቀደም ብሎ ከብአዴን ምክትል 

ሊቀመንበርነት ኃላፊነታቸው ተነስተው ቦታቸውን ለተተኪ መስጠታቸው እውነት ነው ፡፡ 

ይሁን እንጂ የማእከላዊ ኮሚቴ አባል ሆነው ቀጥለዋል፡፡ እውነቱ ይህ ሆኖ ሳለ ዳግም 

ወደአመራርነት ቦታቸው መጡ ማለታቸው በጉዳዩ ላይ ምንም እውቀት እንደሌላቸው 

ያመለክታል፡፡  
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በአጠቃላይ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች በኢህአዴግ 9ኛ ድርጅታዊ ጉባኤና በተለይ 

የጉባኤው አንድ አጀንዳ በነበረው መተካካት ላይ የሰጡት አስተያየት ሁሉንም ነገር 

በጭፍንና በጥላቻ መንፈስ ከመቃወም አባዜ የመነጨ ረብ የለሽ ትችት ነው፡፡ 


