
‹‹ የራሷ እያረረባት የሰው ታማስላለች ››

ከዮሐንስ አበበ
      ከሜክስኮ፡አዲስ አበባ

የቀድሞው የኢፌድሪ  ፕሬዚደንት  የነበሩት  እና  አሁን  በግል  መድረክ  ተብሎ 

በሚጠራው የተቃዋሚ ፓርቲ አባል የሆኑት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ በአውራምባ ታይምስ 

ከተሰኘው የግል ጋዜጣ ጋር በጥቅምት 1ዐ ቀን 2ዐዐ2 ‹‹ ባልተደላደለ ሜዳ ፤ ወደ 

ምርጫ 2ዐዐ2 ›› በሚል ርዕሰ ጉዳይ የሰነዘሩት ሃሳብ ከዶ/ሩ ስብእና የማልጠብቀው 

ነገር በመሆኑና እንደ ዜጋ  ማስተላለፍ የፈለጉት መልእክት ስላልገባኝ ይህችን 

ፁሁፌን ለአንባቢ ልሰነዝራት ወደድኩ፡፡

ዶ/ር ነጋሶ ኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን ደምቢ ዶሎን ከመስከረም 8 እስከ 

18/2ዐዐ2 ዓ.ም መጐብኘታቸውን ገልፀዋል፡፡ በዚሁ የጉብኝታቸው ወቅት ከደምቢ 

ዶሎ  ህዝብ  ጋር  በከተማው  አስተደድር  ክልከላ  ተደርጐባቸው  ከህዝቡ  ጋር 

መገናኘት እንዳልቻሉ ገልፀው ዝቅ ብለው ደግሞ ከልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች 

ማለትም  ከነጋዴዎች፣  ከአካባቢው  ሽማግሌዎች፣  ከመንግስት  ሠራተኞች፣ 

መምህራንና የጤና ሠራተኞች፣ ከቀበሌ አስተዳዳሪዎች፣ በግል ስራ ከተሰማሩ ሰዎች 

፣  መንግሰታዊ  ካልሆኑ  ድርጅቶችና  ተቀጣሪ  ሰራተኞች  እንዲሁም 

ከኦህዴድ/ኢሕዴግ/  አባላት  እና  ከኦፌዴን  ደጋፊዎች  ጋር  አቅማቸው  በፈቀደ 

መልኩ መወያዬታቸውን አመላክተውናል፡፡  ታዲያ ግለሠቡ ከእነዚህ  ሁሉ ጋር 

መገናኘት ከቻለ ምኑ ላይ ነው ክልከላው? ወይስ እንደው አስተዳደሩን ሳልወቅስ 

በሚል ‹‹ የዘሬ ቢቀር ያንዘርዝረኝ ›› አይነት ነው? 

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ በራሳቸው /አባለ በሆኑበት  ፖለቲካ ፓርቲ/ የደምቢ ዶሎ ህዝብ 

የሚጠቅም የተሻለ  የፖሊሲ  አማራጭ ሀሳብ  የሌላቸው በመሆኑ እና  ጠንካራ 

ተወዳዳሪ ሆኖ መቅርብ የሚችሉበት አቅም ስላጡ የገዥውን ፓርቲ ኦህዴድን 

/ኢህአዴግን/ ጠንካራ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 

2ዐዐ2  በሚል  በምክንያትነት  /  በስበብ  /  ማቀረባቸው  የራሷ  ሲያርባት  የሰው 
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ታማስላለች አይነት ነው፡፡  ግለሰቡ ያልሰሩትን የቤት ስራ በመስራት ትኩረት 

ቢያደርጉ ይሻላል እንጂ በሚቃረን ሃሳብ ዜጐችን ግራ ባያጋቡ መልካም ነው ፡፡

 ዶ/ር ነጋሶ ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2ዐዐ2 በሚል  የሜዳውን አለመደላደል 

በምክንያትነት  ያስቀመጧቸው  መገለጫዎች  በሰበብ  ላይ  የተመሰረተ  ተራ 

ውንጀላዎች ናቸው፡፡

የመጀመሪያው ክስ ገዢው ፓርቲ ኦህዴድ /  ኢህአዴግ/ የዴምቢ ዶሎ ህዝብን 

ሰላምና ድህነትን በአስተማማኝ ማስጠበቁን የምርጫ ሜዳው ያልተደላደለ እንዲሆን 

አድርጐታል በሚል ይከሳሉ፡፡ ለመሆኑ የዴሞክራሲ ስርዓትን ለመገንባት በሚካሄድ 

ህዝባዊ ምርጫዎች የመራጩን ህዝብ አስተማማኝ ሰላምና ድህንነትን የማስጠበቅና 

የመከታተል  ሥራ  ቅድሚያ  የሚሰጠው  አይደለምን?  ምርጫው  በሰላማዊና 

ዴሞክራሲያዊ መንገድ በተደላደለ የምርጫ ሰነ - ስርዓት አሸናፊውን / ተመራጩን/ 

ፓርቲ የስልጣን ባለቤት የሚያደርግና ለዚህም ኃላፊነትና ተጠያቂነት ባለው መልኩ 

በዋናነት መወጣት ያለበት ኦህዴድ/ኢህአዴግ/ ነው፡፡ ዶ/ር ነጋሶን ጨምሮ ለሌሎች 

ተቃዋሚ  ፓርቲዊች  መፈጠራቸው፣  መራጮች  የመምረጥ  ዴሞክራሲያዊ 

መብታቸው በተሳካ ሁኔታ እንዲተገበሩ የሚያስችል ዋስትናን የሚሰጥና በተደላደለ 

ሜዳ  ወደ  ምርጫ 2ዐዐ2  የሚያስብል  ነበር  እንጂ  እንደ   ዶ/ር  ነጋሶ  ስሌት 

ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2ዐዐ2 ሊያስብል የሚያስችል አይደለም፡፡ 

ሌላው ባልተደላደደ ሜዳ ወደ ምርጫ 2ዐዐ2 በሚል በዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ የቀረቡት 

የገዥው  ፓርቲ  ኦህዴድ  /  ኢህአዴግ/  ድርጅታዊ  መዋቅሩን  ማጠናከሩን 

የሚመለከት ነው፡፡ ዶ/ር ነጋሶ አንድ ተወዳዳሪ/ ተፎካካሪ/ የቀረቡ መሆኑን ማሰብ 

የዘነጉ  ይመስለኛል፡፡  አንድ  የእግር  ኳስ  ቡድን  ተፋላሚውን  ለማሸነፍ  ቡድኑ 

ያሉትን ተጫዋቾች በሙሉ ይበጀኛል በሚለው የማሸነፊያ ስልት በመንደፍ ያለ 

የቡድኑን  አደረጃጀት  ከተፋላሚው  በተሻለ  በማሰለፍ  ዋንጫውን  ለመውሰድ 

እንደሚንቀሳቀስ ሁሉ፤ ተቃራኒው ቡድንም ለማሸነፍ የሚያስችለውን የራሱን የቤት 

ስራ  በመስራት  እንደሚጠመድና  በዚሁ  እንደሚተጋ  ሁላችንም  መገመት 

እንደምንችል ጥርጥር የለውም፡፡ ዶ/ር ነጋሶ ግን ታላቅ ሙሁር እና የፖለቲካዊ 
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እውቀት ያላቸው ግለሰብ ይህን ሳያውቁ ወይም ዘንግተውት ነው ብዬ ለመናገር 

የማልደፍር ቢሆንም ለእኛ ሊያሳውቁንና ሊያብራሩልን የፈለጉት ነገር  ግለሰቡ 

ከወዲሁ በገዥው ፓርቲ ኦሕደድ/ኢህአዴግ/  በፎርፌ መሸነፋቸውን ነው፡፡  ይህ 

ደግሞ ግለሠቡ በራሳቸው ድክመት በምርጫው የመወዳደራቸው ነገር ውጤት አልባ 

ስለሆነባቸው እንጅ ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2ዐዐ2 የሚያስብል እንዳልሆነ 

መገመት ይቻላል፡፡ 

ይህም ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ለደምቢ ዶሎ ህዝብ ከገዥው ፓርቲ ኦህዴድ/ኢህአዴግ/ 

ይልቅ ተመራጭ ሊሆኑ የሚችሉበትን አማራጭ ብለው ያቀረቡትን ሀሳብ ህዝቡ 

ስላልተቀበላቸው  አልያም  አማራጭነቱ   በገዥው  ፓርቲ  ኦህዴድ/ኢህአዴግ/ 

አማራጮች ልእልና ማግኘት ምክንያት የደምቢ ዶሎ ህዝብ ዞር  በል ወይም 

በምንም አይነት መንገድ አታባብለኝም/አትደልለኝም/ በማለት ፊት ስለነፈጋቸው 

ነው፡፡ ዶ/ር ነጋሶ ገዢው ፓርቲ በዴምቢ ዶሎ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነቱን ማግኘቱን 

በምስክርነት እያስረዱንና እየገለፁልን ከሆነ እውነታውን ስለነገሩን ምስክርነታቸውን 

በተጨማሪነት  እንቀበላለን፡፡  ነገር  ግን  ባልተደላደለ  ሜዳ  ወደ  ምርጫ 2ዐዐ2 

ወደሚል እርስ በርሱ የሚጣረስና  በሚጋጭ ሁኔታ መቅረቡ ተገቢ ባለመሆኑ 

ግለሰቡ በቂ ጊዜ ሰላላቸው ተቀባይነት ማግኘት እንዲችሉ የቤት ስራቸውን እንደገና 

በመቃኘት ቢሰሩ  የራሷ  አላምር ብሏት የጐረቤትን  የተደላደለና  ያማረ  ትዳር 

ከሚበጠብጥ ግለሠብ አይነት ተራ ስራ ይድናሉ የሚል እምነት አለኝ፡፡

ሌላው ዶ/ሩ  የፈለጉት የኦህዴድ/  ኢህአዴግ/  የፖለቲካ ፕሮግራሞች በልዩ ልዩ 

አደረጃቶች ተግባራዊ እንደሆኑለት እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ለተራ ውንጀላ 

ግብአት ለማድረግ በመጣር ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2ዐዐ2 በሚል የተሳሳተ 

ብቻ ሳይሆን እጅግ በሚቃረን መልኩ አቅርበውታል፡፡ ኦሕዴድ/ ኢህአዴግ/ እንደ 

አንድ  ተወዳዳሪ  ፓርቲ  በምርጫ  2ዐዐ2  በምርጫ  አሸናፊ  ሆኖ  ለመቅረብ 

እንቅስቃሴ ማድረግ የሚችልና ተገቢም ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡ እንዲሁም 

ኦህዴድ /ኢህአዴግ/ ለደምቢ ዶሎ ህዝብ ያከናወነው የልማት ሰራዎች ለምርጫው 

የተደላደለ ሜዳ መኖሩን የሚያመላክት እንጂ ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2ዐዐ2 

መጋለብን የሚያመለክት አይደለም፡፡ ሌላው ዶ/ር ነጋሶ የተሳሳተና መረጃ ቢስ 
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ሀሳብ ያቀረቡት ኦህዴድ/ኢህአዴግ/ በአሁኑ ጊዜ በአጠቃላይ በገጠርም በከተማም 

ከ4 ሚሊዮን ያላነሰ ሰፊ ቁጥር ያለው አባላት ወደ ፓርቲው የሚያስገባው በጥቅማ 

ጥቅም በመደለል ነው በማለት ይከሳሉ፡፡ ይሁንና ኦህዴድ ( ኢህአዴግ ) አባላቱን 

ጥራት የማረጋገጥ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንዳለ ተጨማሪ ወደ ድርጅቱ 

የሚቀላቀሉትን  አዳዲስ  አባላትን  እንዴት  መመልመል  እንዳለበት  የሚያውቅ 

ድርጅት ነው፡፡ 

በኢህአዴግ የመተዳደሪያ ደንብ መሰረት የድርጅቱን ፖሊሲና ስትራቴጂ የተቀበለና 

በዚሁ የጠራ ግንዛቤ ያላቸውን ግለሰቦች አባል እንደሚያደርግ እንጂ በማስገደድ 

ወይም በጥቅማጥቅም እንዳልሆነ ዶ/ሩ ጠንቅቀው የሚያውቁ ይመስለኛል፡፡ ምን 

አልባት  ግለሠቡ  የድርጅቱን  አሰራር  በግልፅ  ያለመረዳት  ሊሆን  እንደሚችል 

አገምታለሁ፡፡ ኦህዴድ ከዚህ ባሻገር በድርጅቱ ፖሊሲና ስትራቴጂ አምኖ አባል 

የሆነውን  የአባላቱን  አቅም የመገንባት፣  ግልጽና  የተብራራ  ድርጅትዊ አቋም 

እንዲኖር ማድረጉ ተገቢ እንደሆነና ኦህዴድ መቼም መስራት ያለበት የራሡን 

የቤት ሥራ እንጂ ለዶ/ሩ እንዳልሆነ ማንም ሊናገረው የሚችል ሃቅ ነው፡፡ ግለሠቡ 

እንዲህ አይነቶቹን ምክንያት በመደርደር ወደ ምርጫ 2ዐዐ2 ባልተደላደለ ሜዳ 

በሚል ተራ ፕሮፖጋንዳቸውን ማድመቂያ ማድረጋቸው ተገቢ አይደለም፡፡

ዶ/ር ነጋሶ ለደምቢ ዶሎ ህዝብ ከኦህዴድ/ኢህአዴግ/ የተሻለ አማራጭና ፕሮግራም 

ባለመያዛቸው የተፈጠረውን ሰፊ የዴሞክራሲያዊ ምህዳር መጠቀም ባለመቻላቸው 

እንጂ እውን ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2ዐዐ2 የሚያስብል ነው? ‹‹ የራሷ 

እያረረባት የሰው ታማስላለች›› እንዲሉ እንጂ፡፡

ስለሆነም ዶ/ር ነጋሶ በአውራምባ ታይምስ እትም ሊነግሩንና ሊያሳውቁን የፈለጉት 

ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2ዐዐ2 በሚል የተቃኜ ከሆነ ‹‹ የራሷ እያረረባት 

የሰው ታማስላለች›› እንዲሉ በተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2ዐዐ2 የሚያስብል እንጂ 

በተቃራኒው  እንዳልሆነ  የሚያሳይ  ነው፡፡  የአገራችን  ተቃዋሚዎች  የራሳቸውን 

ስህተት  ወደ  ሌላው ማሳበብ  ይቀናቸው ነበር  አሁን  ደግሞ  እርስዎም እነርሱ 

ያሰለቹንን  ማላዘን  ደገሙልን፡፡  እንዲህ  አይነቱን  ተራ  ምክንያት  ከመደርደር 
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ከወዲሁ ወገብን ጠበቅ አድርጐ መስራት ለችግር መፍትሔ የሚሆን ይመስለኛል፡፡

ቸር እንሰንብት፡፡
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