ይድረስ ለፕሮፌሰር መስፍን፤ “የ አንድነ ት ፓርቲ መንፈሳዊ መሪ”
ክቡር ሆይ! የናፍቆቴን ያህሌ እንዯምን አለ? እኔ እንዲሇሁ አሇሁ። እኔና እርስዎ
ከተዋወቅን እነሆ አስር ዓመት መሆኑ ነው። ከዚያ በፊት እርስዎ ባያውቁኝም እኔ
በዝና አውቅዎት ነበር። በአንዴ የእርስዎ “የጡት ሌጅ” አማካይነት ከተዋወቅን
በኋሊ በብዙ ሀገራዊ አጀንዲዎች ዙሪያ ሇረጅም ሰዓታት ተወያይተናሌ።
ተከራክረናሌ። በነዚያ የውይይት ጊዜአት ከእኔ አምነው የተቀበለት አንዴም ነገር
እንዯላሇ ተገንዝቤአሇሁ። በበኩላ ግን በርካታ ቁም ነገሮችን መቅሰሜን
አሌሸሽግም። እግረ መንገዳንም የእርስዎን ማንነት በቅርብ ሆኜ እንዴገነዘብ እዴሌ
አግኝቻሇሁ። በውይይታችን ወቅት አንዲንድቹ ሃሳቦችዎ ተቀባይነት እንዯላሊቸው
ገፋ አዴርጌ ስናገርዎ (ቻላንጅ ሳዯርግዎ) ያሰሙት የነበረውን አባታዊ “ኃይሇ ቃሌ”
ዛሬም በጊዜ መርዘም የምዘነጋው አይዯሇም። በሊይ በሊዩ ሊይ የሚሇኩሱትንም
ትምባሆ እንዱሁ!
ክቡር ሆይ! ሇዓመታት አፎቱ ውስጥ የከተትኩትን ብዕር አንስቼ ይህንን ጦማር
እንዴከትብሌዎ የቀሰቀሰኝ ሰሞኑን ከአንዴነት ፓርቲ መውጣትዎን ከዚሁ ጋዜጣ
ሊይ ማንበቤ ነው። ሇዘመናት ከቆዩበት የትግሌ ሜዲ “በማፈግፈግዎ” የተሰማኝን
“ሀዘን” ከመግሇጥ ይሌቅ፤ በኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖሇቲካ ትግሌ ውስጥ ያሳሇፉትን
“ጀግንነት የተሞሊበት ገዴሌ” አርባና ሃምሳ ዓመታት ወዯኋሊ በመመሇስ አጭር
ዲሰሳ ማዴረግን መረጥኩ።
መሊው ዓሇም እንዯሚገነዘበው፤ ክቡርነትዎ በስሌጣን ሊይ ያሇን መንግስት “መጎነጥ”
ይወዲለ። በወጣትነት ዘመንዎ የንጉስ ኃይሇ ስሊሴን ‘አሌጋ’ አንቀጥቅጠዋሌ።
ታዱያ ምን ያዯርጋሌ፣ ትግለ ሲፋፋምና ሲጋጋሌ ወዯኋሊ ቀረት አለና (መቼም
ስሌጣን አይወደም አይዯሌ?!) በዘመኑ የነበሩ የመሬት ሊራሹ አቀንቃኝ ወጣቶች
ፊት ፊት እንዱሄደ ዕዴሌ ሰጧቸው። ብዙዎቹ ጉብልች መታሰር፣ መገረፍ፣
መጋዝና መንገሊታት ሲገጥማቸው እርስዎ “ወዯፊት ሇመሄዴ ወዯኋሊ አፈግፍግ”
በሚሇው ያሌተጻፈ መመሪያዎ ከኋሊ ሆነው “ግፋ በሇው” የሚሇውን ስሌት ይከተለ
እንዯነበር ዛሬ ዕዴሜ ያጎበጣቸው የትውሌዴዎ ሰዎች አጫውተውኛሌ። በዚያ
ዘመን ሊዯረጉት “ጊዜ የማይሽረው ትግሌ”ም በወሇጋ ክፍሇ ሀገር የወረዲ ገዥ ሆነው
በንጉሱ መሾምዎን ሰምቻሇሁ።
የአፄ ኃይሇ ስሊሴ ዘውዲዊ አገዛዝ በዚህ መሌኩ በተዯረገ መጠነ ሰፊና እሌህ
አስጨራሽ ትግሌ አክትሞ የዯርግ ስርዓት መንበረ ስሌጣኑን ሲጨብጥ፤ አገረ ገዥ
ሆነው ያገሇገለት የፊውዲሌ ስርዓት በሀገርና በሕዝብ ሊይ ያዯረሰውን በዯሌና
ጭቆና ሇማጋሇጥ “መርማሪ ኮምሲዮን” ሲቋቋም የአብዮቱ ግንባር ቀዯም ተዋናይ
ሆኑ። የማጣራቱ ሂዯት አሇመፍጠን ያሳሰበው ዯርግ “ምነው?” ሲሌዎት ዯግሞ
ጀግንነት በተሞሊበት አኳኋን “ጠመንጃው እኮ በእጃችሁ ነው!” የሚሌ ምሊሽ
በመስጠትና ከአብዮቱ ጎን በመሰሇፍ ሇፍትህና ሇርትዕ ያሇዎትን ቁርጠኛ አቋም
አረጋገጡ።
ይሁን እንጂ፣ ዯርግ በአፄው መንግስት ዋና ዋና ባሇስሌጣናት ሊይ ያነሳውን
ጠመንዣ በርዝራዦቹ ሊይ ሊሇማነሳቱ ዋስትና እንዯላሇ ሲገነዘቡ፤ “ወዯፊት
ሇመሄዴ ወዯኋሊ አፈግፍግ” በሚሇው ስሌትዎ መሰረት በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ

መሸጉ። ምሁራዊ ስትራቴጂ በመንዯፍ ፋሽሽታዊውን ዯርግ ዴምፅዎን አጥፍተው
ያርበዯብደት እንዯነበር ታሪክ የመዘገበው ሀቅ ነው። ይህም የትግሌ ስሌት ዯርግን
እንዲሽመዯመዯው ሲገነዘቡ፣ ከነበሩበት የምሁራን አጸዴ በመውጣት “ዯርግ
እንግዱህ በቃህ! የሽምግሌና መንግስት ይቋቋም” የሚሌ ሃሳብ ከማቅረብ አሌፈው፤
በትጥቅ ትግሌ ወዯ አዱስ አበባ በመገስገስ ሊይ የነበሩትን “ወያኔዎች” ሇንዯን ዴረስ
በመሄዴ ኢሳይያስ አፈወርቂንና መሇስ ዜናዊን ማነጋገርዎን ከእርስዎ ጋር አብረው
ሄዯው የነበሩ ሰው በአንዴ ወቅት አጫውተውኛሌ። “ኢሳይያስ ከአቶ መሇስ
የተሻለና ሀገር የመምራት ብቃት ያሊቸው” (Charismatic Leader) መሆናቸውንም
ሇእኒሁ አብሮውዎት ሇሄደት ሰው “ሹክ” ማሇትዎን ሰውየው ጨምረው ነግረውኛሌ።
የሽምግሌና መንግስት የማቋቋሙ ነገር “ወያኔ በጫካ ሕግ የሚመራ፣ ጠመንጃ ነካሽ”
በመሆኑ፤ ዯርግም “የፖሇቲካ ጉዲይ የባሌና ሚስት ጠብ” እንዲሌሆነ በመግሇጽ
ገታራ አቋም በመያዛቸው ሉሳካ አሌቻሇም። ነገሩ ሁለ ተፋጠነና ዯርግ ወዴቆ
“ወያኔ” ስሌጣን ያዘ። የኢትዮጵያን ሕዝብ የዳሞክራሲ ስርዓት ተጠቃሚ ሇማዴረግ
የነበረዎት ህሌምና ይህንንም ህሌም እውን ሇማዴረግ የሚያዯርጉት “ትግሌ” መቆም
ስሇላሇበት እንዯተሇመዯው “ወዯፊት ሇመሄዴ ወዯኋሊ በማፈግፈግ” ምሁራዊ
ጥበብዎ በመጠቀም ሇላሊ ትግሌ ቆርጠው ተነሱ።
ሇዚህ ወቅት የሚመጥነው የትግሌ ስሌት ሰሊማዊ መሆን እንዲሇበት ሇመወሰን ጊዜ
አሊባከኑም። በዚህም መሰረት ከ“ወያኔው” መሪ ከአቶ መሇስ ዜናዊ ጋር በኢትዮጵያ
ቴላቪዥን አማካይነት ሰፊ ክርክር በማዴረግ “አማራ” የሚባሌ ብሔርና ሕዝብ
የላሇ መሆኑን (በቅርብ ጊዜ ግን ይህንን ሃሳብ አንስተዋሌ) በማረጋገጥ የወያኔን
“የጎሳ ፖሇቲካ” አፈር-ዴቤ አስጋጡት።
ከ“ወያኔ” ጋር የሚዯረገው ግብ ግብ በዚህ መሌኩ ተጀመረ። በወቅቱ ሁለም
በየመንዯሩ እየተቧዯነ በወያኔ ሊይ “ወፈ-ሰማይ” ተቃዋሚ ፓርቲ በመነሳቱና እርስዎ
ዯግሞ “በጎሳ” ተዯራጅቶ መታገሌን ስሇማያምኑበትና እነ ፕሮፌሰር አስራት “ሇላሇ
ብሄርና ሇላሇ ሕዝብ” መዏሕዴን ማቋቋማቸው “ጠባብነት” መሆኑን ቀዴመው
ስሇተገነዘቡ (ሀገራዊ አዯረጃጀት ያሇው ፓርቲ እስከሚመሰረት ዯረስ ትግለ
እንዲይቆም) የወያኔን መንግስት የሚያጋሌጥ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ዴርጅት
በማቋቋም በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ በየወቅቱ በተነሱ “ገዥዎች” ሊይ የሚያዯርጉትን
ትግሌ ቀጠለ።
ከዓመታት በኋሊ ብቅ ብቅ ያለ ሕብረ ብሔራዊ አዯረጃጀት ያሊቸው ፓርቲ
መሪዎችንም “አይዞአችሁ፣ በርቱ” ከማሇት ባሻገር አንዲንዴ የኢሰመጉ አባሊትን
በመሊክ አመራራቸውን እንዱያጠናክሩ ያዯረጉት ጥረት ምንጊዜም የኢትዮጵያ
“የቁርጥ ቀን ሌጅ” መሆንዎን ያረጋግጣሌ። ይሁን እንጂ፣ እነዚያ ፓርቲዎች
በክቡርነትዎ የሚሰጣቸውን “መንፈሳዊ ምክር” በመቀበሌ ወዯፊት እንዯመግፋት
እርስ በራሳቸው በመሻኮት የሚያጠፉት ጊዜ በመብዛቱና ይህም የወያኔን ዕዴሜ
የሚያረዝመው በመሆኑ ችግሩን በሽምግሌና ሇመፍታት ስሌት ቀየሱ። ከወዲጆችዎ
ጋር ሆነው ብዙ ጥረት አዯረጉ። ግን አሌተሳካም። እናም የራስዎን ፓርቲ
በማቋቋም እነዚያን እሌህ የተጋቡ የፓርቲ መሪዎች በማቀራረብ የማዋሃዴ
ስትራቴጂ ቀየሱ። ተሳክቶሌዎት “ቅንጅት”ን መመስረት ቻለ።

ከአርባ ዓመታት በሊይ ብዙ ውጣ ውረዴ ያዩበትን ህሌም “ቅንጅት” እውን
እንዯሚያዯርግ አሌተጠራጠሩም። እርስዎም በአባሌነት ያለበት ከአራቱ ፓርቲዎች
የተውጣጣ ኮሚቴ ስራውን እንዯጀመረ በአመራሩ መካከሌ ያሇውን “ጥሊቻ
ሇማጥፋትና ዯመኛነትን ሇማስወገዴ” ወዯ ቢሾፍቱ በመውሰዴ የዕርቅ መዴረክ
ፈጠሩ። ሽኩቻው ግን ሉቆም አሌቻሇም። እንዱያውም በዕጩ ምሌመሊ ወቅት
በተፈጠረው መሳሳብ ምክንያት “ቅንጅት” ወዯ መፍረስ ተቃርቦ ነበር። በ“ቅንጅት”
ዙሪያ የተሰባሰበው ኃይሌ በርካታ ጊዜውን የሚያጠፋው በንትርክና በጭቅጭቅ
መሆኑን ሲያዩና ይህ ኃይሌ አንዴ ሆኖ በመስራት ውጤት ሊይ እንዯማይዯርስ
ሲገባዎት ዯግሞ፤ “ወዯፊት ሇመሄዴ ወዯኋሊ አፈግፍግ” በሚሇው ስሌትዎ
በመጠቀም (ትግለን ከፊት ሇፊት ሆኖ ችግሮቹን እየፈቱ እንዯመምራት) ከኋሊ
ሆነው “ግፋ በሇው” ማሇትን መረጡ።
በዚያ ወቅት ከ”ቅንጅት” ሇመውጣት በጻፉት ማመሌከቻ ያቀረቡት ምክንያትም
“ቅንጅት የቅቤ ገበያ ሆኗሌ። እኔ በዚህ አካሌ ውስጥ ሆኜ የታሪክ ተጠያቂ መሆን
አሌሻም” የሚሌ እንዯነበር ይታወሳሌ። የሚገርመው ነገር እርስዎ ሉኖሩበት
ያሌፈሇጉትን “ቅንጅት” ላልች “በቅቤ ገበያው ውስጥ መሆን አንፈሌግም” ብሇው
መሌቀቂያ ሲያቀርቡ እርስዎ ጭምር ያወረደት ውግዘት ነው። ማን በታሪክ
ተጠያቂ መሆንን ይመርጣሌ?
እርስዎ ከ“ቅንጅት” አመራር ራስዎን ቢያገለም፤ “ቅንጅት” ከቅቤ ገበያነት ባሻገር
ጠንካራ ተቀናቃኝ ሆኖ ምርጫውን አጠናቀቀ። ከዚያ በኋሊ እርስዎም የ“ቅንጅት
መንፋሳዊ መሪ” (እንዯ ሃማሱ ሼህ አህመዴ ያሲን) በመሆን በየሳምንቱ መግሇጫ
በመጻፍ ትግለን በአሸናፊነት ሇመዯምዯም ብርቱ ጥረት አዯረጉ። “ቅንጅት”
በውህዯት ወዯ ፓርቲነት ሲሸጋገር ከአራቱ ፓርቲዎ ተመርጠው የሚመጡ አመራር
አባሊት እነማ በሆን እንዲሇባቸው ዕቅዴ ነዴፈው ከአስፈጻሚዎ ከድ/ር ብርሃኑ ጋር
በመሆን የስም ዝርዝራቸውን “የሚዯገፉ” እና “የማይዯገፉ” በማሇት በየፓርቲዎቹ
ውስጥ ሊለ ታማኝ ሰዎቻችሁ ሊካችሁ። (ይህንን ሁኔታ በተመሇከተ ድ/ር ብርሃኑ
በመጽሐፉ ውስጥ አንዴ ዴብቅ ኮሚቴ ተቋቁሞ የውህዯቱን ስራ ከመጋረጃው
በስተጀርባ ሆኖ ያከናውን እንዯነበር ገሌጿሌ)
ይህንን ሸፍጥ የተገነዘቡ የአንዲንዴ ፓርቲ መሪዎች በውህዯቱ ሊይ ሲያንገራግሩ
ክቡርነትዎ ቤትዎ ዴረስ በመጥራት “እከላ እንዱህ ካሊዯረገ በጋዜጦች ሊይ እንዱህ
ብየ እጽፍበታሇሁ” በማሇት ጭምር (በተሇይ ወጣት ፖሇቲከኞችን) ሇማሸማቀቅ
ያዯረጉት ጥረት ዛሬም ያሌዘነጋሁት ሀቅ ነው። በዚህ መሌኩ “ቅንጅት” በግዴ
እንዱዋሃዴ ተዯረገ። “የቅቤ ገበያ ነው” ብሇው ትንቢት የተናገሩሇት “ቅንጅት”ም
(በሸፍጥ በመቋቋሙ ምክንያት) ረጅም ርቀት ሳይሄዴ አዯጋ ተዯቀነበት። ሁለም
ነገር በአጭር ጊዜ እንዲሌነበር ሆነ። አበው “ዯባ ራሱን ስሇት ዴጉሱን” እንዱለ፣
እርስዎም በመጦሪያ ዘመንዎ በአሳዛኝ መሌኩ እስር ቤት ወረደ። ከብዙ
መንገሊታት በኋሊ፣ “ሇዯረሰው የንብረት ውዴመትም ሆነ የሕይወት መጥፋት
ተጠያቂ መሆንዎን” አምነው፣ መንግስትን ይቅርታ ጠይቀው “በጀግንነት” ተፈቱ።
ከዚያ በኋሊ ፊትዎን ወዯ ፖሇቲካ
አያዞሩም ብሇን ስንጠብቅ፤ በሕንዴ አገር
በህክምና ሊይ ሆነው “ዘራፍ” ማሇትዎን የአሜሪካ ዴምፅ ሬዱዮ አበሰረን። በዚያው
ቃሇ ምሌሌስዎ “በብርቱካን አመራር የቅንጅት ትግሌ ወዯ ከፍተኛ ዯረጃ
እንዯሚሸጋገር” ትንቢት ነገሩን። የ”ወያኔ” መንግስት “ቅንጅት” የሚሇውን ስም

ባይሰጥም የእርሱ “ወራሽ” የሆነውን “አንዴነት” በትንቢቱ መሰረት አቋቋሙ።
ከፍተኛ አመራር ሆነውም ተመረጡ። “አንዴነት” በአጭር ጊዜ 100 ጽ/ቤቶችን
ከፍቶ የኢትዮጵያን ሕዝብ ከ”ወያኔ” አገዛዝ ነፃ ሳያወጣ፣ ሰሞኑን “የመፈረካከስ”
አዯጋ እየዯረሰበት መሆኑን ጋዜጦች እየነገሩን ነው። ክቡርነትዎም “አንዴነት
ፓርቲ በአራት ወር ዕዴሜው መሰነጣጠቅ እየታየበት ነው። …በዚህ ከቀጠሇ ዯግሞ
የኢትዮጵያን ሕዝብ ዲግም ተስፋ ማስቆረጥ ሊይ ስሇሚያዯርስ ይህንን የታሪክ
ስህተት ውስጡ ሆኜ ከምመሇከት ራሴን ከዯሙ ንፁህ ሇማዴረግ ከዛሬ ጀምሮ
እገዯዲሇሁ” የሚሌ ሃሳብ የያዘ ማመሌከቻ ጽፈው ከአንዴነት ፓርቲ መሌቀቅዎንም
እነዚሁ ጋዜጦች እየጻፉ ነው። ትግለ መሰናክሌ ከገጠመው በተሇመዯው “ወዯፊት
ሇመሄዴ ወዯኋሊ አፈግፍግ” በሚሌ ስሌት ጥግ መያዝ ነው እንጂ ማን በታሪክ
ተጠያቂ ሉሆን?
ክቡር ሆይ! ይህንን ሁለ የረጅም ዘመን “ትግሌዎን” በዚህ ጽሁፍ ሇማውሳት
የፈሇግኩት ያሇምክንያት አይዯሇም፡፡ እንዯ ወቅቱ ሁኔታ ወዯፊትም እየቀዯሙ
ትንቢት በመናገር እንዱሁም ወዯኋሊ እያፈገፈጉ ያዯረጉትን “መራራ ትግሌ”ና
ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ያዯረጉትን መሌካም ውሇታ አንዲንዴ ወገኖች ባሇመረዲታቸው
ወይም ሆን ብሇው በማጣመም እጀ ሰባራ እንዲያዯርጉዎት በማሰብ ሀቁ በታሪክ
መዝገብ ሊይ እንዱሰፍር በማሰብ ነው ይህንን መጣጥፍ ሇመጫር የተነሳሁት።
ከአንዴነት ፓርቲ አመራር ሇመሌቀቅ ማመሌከቻ ማቅረብዎን የሰሙ አንዲንዴ
የዋሆች ነገሩን አቅሌሇው በማየት አለታዊ ትርጉም ቢሰጡት እንኳ፣ እርስዎን
ሉያሳስብዎት አይገባም። ደሮም እኮ “ሲፋጅ በማንኪያ ሲበርዴ በእጅ” ነው ተረቱ።
ሁለም ነገር በትክክሇኛው መስመር መሄዴ ሲችሌና ትግለ እንከን ካሌገጠመው፣
ፊት ሇፊት በመውጣት ሕዝቡን “አሇሁሌህ” ማሇት ነው እንጂ ሇትግለ እንቅፋት
የሆኑ የጎንዮሽ ትግልችን መጋፈጥ ሇእርስዎ የሚመጥን አይዯሇም። ሇዘመናት
የተመዘገበው የትግሌ ታሪክዎም ቢሆን፤ ጭንቅና ችግር ሲገጥም መጋፈጥን ሳይሆን
ወዯ ኋሊ ማፈግፈግን የሚያሳይ በመሆኑ በዚህ ወቅት አዱስ የአሰራር ስርዓት ሉዘረጉ
እንዯማይገባ ወዲጅም ሆነ ጠሊት ሉገነዘብሌዎ ይገባሌ።
አንዲንዴ ወገኖች በዚህ ዕዴሜዎ ሇሀገርዎ የሚያዯርጉትን መጠነ ሰፊ ትግሌ
ከምንም ባሇመቁጠር “ምናሇ አሁን ፖሇቲካው ቢቀርባቸው?” ሲለ ይዯመጣለ።
ይህንንም አይስሙ። “ስሌጣን በቃኝ” ብል ከፖሇቲካ ራሱን ጡረታ ያወጣው
የትኛው ኢትዮጵያዊ ነው? አፄ ኃ/ስሊሴ እንኳ እስከ 84ኛ ዓመታቸው ዴረስ
ሀገራቸውን አገሌግሇዋሌ አይዯሌ? ታዱያ እርስዎ ራስዎን ከፖሇቲካ ጡረታ
አውጥተው ሇትውሌዴ መጥፎ አርአያ መሆን ይገባዎታሌ? ዯግሞስ “እነርስዎ”
ከላሊችሁ ትግለ ምን ይውጠዋሌ? እነሌዯቱን አምናችሁ አትተውት ነገር አስቸጋሪ
ነው፡፡ ዯግሞም እናንተን አምነን ከእነርሱም ጋር ተቀያይመናሌ። እናም፣ ችግሩ
ብዙ ነው።
ክቡር ሆይ! ከዚህ በሊይ ብዙ በመጻፍ የትግሌ ጊዜዎትን ማባከን አሌሻም። መቼም
ክንዴዎን አሌተንተራሱምና ሇዚህ ጦማሬ መሌስ መስዯዴዎ ስሇማይቀር ቀሪውን
ታሪክዎን ከመሌሱ መሌስ ጋር አባሪ አዴርጌ እንዯማቀርብ ቃሌ በመግባት ሇዛሬው
እሰናበትዎታሇሁ።
ምንጊዜም አክባሪዎ፤ ፍቅሩ አየሇ በሊይ

