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የመኢአዱ ትርምስ 

                                                                ዘሩባቤል 

11-28-14  

መኢአድ የነበረ ማንነቱን ይዞ መቀጠል አልቻለም፡፡ በቀድመው ሊቀመንበር ኢ/ር 

ኃይሉ ሻውል ፍፁም አምባገነንነት ሲታመስና  በቡድን ተሰልፎ አምባጓሮ ሲገጥም 

ሰንበቷል። አመራሩም በሙስና ሲዋኝ በእርዳታ የሚመጣውንም ገንዘብ   የቻሉትን  

ያህል ዘርፈው  ከሀገር የወጡ አመራሮች መኖራቸውመ ተሰምቷል፡፡ይህን 

የተቃወሙ የተባሉ አባላትና አመራሮችም ከፓረቲው መታገዳቸው ታውቋል፡፡ተስፋ 

ያልቆረጡ እንችላለን ያሉም እየታገሉ እርስ በእርስም እየተወነጃጀሉ ሌላ ጊዜም 

ምርጫ ቦርድ እየተጉዋተቱ ቀጥለዋል፡፡ 

ነገር ከያዙ የማይለቁትና እጅ አጅ እስኪል እንደ ጠፍር ጠርንቀው የማይፋቱት ወግ 

አጥባቂዎች ፖለቲካውን እያጦዙት እጅ እግር እያሳጡት ከትላንት እስከ ዛሬ 

ተጉዘዋል። በሸፍጥ፣ በክህደት፣ በመወነጃጀል በቡድን ሴራና ተንኮል እየተጠላለፋ 

ተነባብሮ መውደቅ መንኮታከት የኢትዮጵያ ተቀዋሚ ፖለቲከኞች እውነተኛ ገፅታ 

ለመሆን በቅቷል። ትልቁ ስራቸው ለሀገር ለህዝብ በሚበጅ ጉዳይ ላይ አተኩሮ 

በጋራ በመግባባት ልዩነትን በማቻቻል በመከባበር መስራት ሳይሆን፣ ገዢው ፓርቲ 

የሰራውነ ክፉ ከበጎ ሳይለዩ በደፈናው መቃወም ነው። 

‘አሉ’ የሚባሉት ጥቂቶች ተለይተው የሚታወቁትም ሌሎችም ተቃዋሚ ፓርቲ 

ተብለው የተመዘገቡና ጭርሱን የማይታወቁትም ሁሉም ከያሉበት ተጠራርተው 

ተሰባስበው ድምፃቸውን የሚያሰሙት ምርጫ ደረሰ  ሲባል ብቻ ነው፡፡ አሁን 

በምርጫ 2007 ዋዜማ ላይ ነን፡፡ በአንድነት፣ በመኢአድ፣ በመድረክም . . . ውስጥ 

መልከ ብዙ መተረማማስ፣ መከፋፈልና መናቆር ነግሶ ይታያል። ይሄው የሀገር 

ውስጥ የተቃዋሚው ገፅታ በዲያስፖራውም በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ነው ያለው፡፡  

ላለፋት አራት ዓመታት በውስጥ ችግር ሲታመስ የቆየው መኢአድ የቀድሞውን 

ሊቀመንበር ኢ/ር ኃይሉ ሻውልን የበላይ ጠባቂ አድርጎ ቆይቷል። አመራሩ እያለ 

ምኑን በበላይነት ሊጠብቁ እነደተሰየሙ ለብዙዎች ግራ ነበር። መኢአድ አግዷቸው 



2 
 

የነበሩትና ሰመኖን የፓርቲውን በትረ ስልጣን የተረከቡት የእነ ማሙሽት አማረ 

ጉዳይ ምርጫ ቦርድ የሌላው የመኢአድ ቡድን ጉዳይ ደግሞ ፍርድ ቤት ደርሶ 

ሲወዛገቡ እንደነበረ እናስታውሳለን፡፡  

እነ ማሙሸት አማረን የታገዱበት አለመግባባት የተፈጠረው በኢ/ር ኃይሉ ሻውል 

የአመራር ወቅት የነበረ ሲሆን፣ አቶ አበባው መሀሪ የመኢአድ ፕሬዚዳንት ሆነው 

ከተመረጡ በኋላ ኢ/ር ኃይሉ ሻወልም ሆኑ እነ አቶ ማሙሹት አማረ ግለሰቡ 

ፖርቲውን መምራታቸውን አልተቃወሙም፡፡ “የፖርቲው መሪ አይደሉም” ሲሉም 

አልተደመጡም። አቶ አበባው መሀሪ መኢአድን በፕሬዚዳንትነት ከመምራትም 

አልፈው ከአንድነት ጋር “ውህደት እንፈጥራለን” ብለው መስማማት ደረጃ ላይ 

ደርሰውም ነበር፡፡ መጨረሻ ላይ ባይሳካላቸውም ባይሳካላቸውም፡፡  

በቅርቡ የተካሄደውን የመኢአድ አመራር ምርጫ በተመለከተ ኢ/ር ኃይሉ ሻውል 

በሸምጋይነት ስም ድራማ ተጫውተዋል። ይህን ድራማ ለተመለከተ፣ የሃገራችን 

ተቃዋሚዎች ውስጥ ያለውን ዝቅጠት መገንዘብ ይችላል። ቀደም ሲል ኢ/ር ኃይሉ 

ሻውልና በአለመግባባት የተለያዮት ተካረውም ብዙ መወነጃጀል ላይ  የተዳረሱት 

እነ ማሙሽት አማረ “እርቅና ሸምግልና ይውረድ” ሲሉ አቶ አበባው መሀሪንና 

የእርሳቸውን አመራር ይዘው ሲሸማገሉ ከርመዋል፡፡  

መሸማገላቸው እንዳለ ሁኖ፣ ይሄ ሽምግልና በጋራ ቅራኔያቸውን ፈትትው አብሮ 

ለመስራት እንጂ የአመራር ለውጥ የማድረግ አጀንዳ በውስጡ አልነበረም፡፡ ከእርቁ 

በኃላ ባለው ግዜ ሁሉም ምርጫ 2007ን በተመለከተ አብረው በጋራ ለመስራት ነበር 

የተስማሙት።  ጠቅላላ ጉባኤው በቀጣዩ ምርጫ ላይ ይመክራል የሚከተለውን 

ስትራቴጂ ይቀይሳል ተብሎ ነበር የሚጠበቀው፡፡  

ኢ/ር ኃይሉ ሻውል ከፕሬዚዳንትነት ለቀው የፓርቲው የበላይ ጠባቂ መሆናቸውን 

ተጠቅመው ጠቅላላ ጉባኤውን በስማቸው ፈርመው የመጥራት ሕጋዊ መብት 

የላቸወም። ጠቅላላ ጉባኤውን የሚጠራው በፓርቲው ሕገ ደንብ መሰረት በወቅቱ 

ፖርቲውን የሚመራው ፕሬዚዳንት ነው፡፡  

የፖርቲውን የበላይ ጠባቂነት ስም በመጠቀም ኢ/ር ኃይሉ ሻውል ጠቅለላ ጉባኤውን 

በስማቸው ፈርመው ሲጠሩ ከጀርባ ከእነማሙሽት አማረ ጋር የጠነሰሱት ሴራ 
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በአባልነት የማይታወቁ ሰዎችን የወቅቱ አመራር የማያውቃቸውን 150 ሰዎች 

ከተለያየ ቦታዎች አስመጥተዋል፡፡ 

ከበርቴ ነጋዴው ኢ/ር ሃይሉ ለ150 የውሎ አበልና የሆቴል ወጪ እንዲሁም ልዩ 

የኪስ ገንዝበ በመስጠት በጠቅላለ ጉባኤው ላይ ተገኝተው ድምፅ እንዲሰጡ 

አድርገዋል።  በዚህም በፍፁም ይህን የጀርባ ሴራና ተንኮል ያላስተወሉትን 

የወቅቱን ሊቀመንበር አቶ አበባው መሀሪን በማውረድ ውስጥ ለውስጥ በኢ/ር ኃይሉ 

ሻውል በተካሄደው ድርጀታዊ ሴራ ዋነኛ ተጋሪያቸው የነበረው አቶ ማሙሸት 

አማረን የመኢአድ ሊቀ መንበር ሆኖ እንዲመረጥ አድርገዋል። 

በዚህ መሰረት ኢ/ር ኃይሉ ሻወል ከጐናቸው እነ አቶ አበባው መሀሪን አስቀመጠው 

ስብሰባውን ሲመሩ ከቆዩ በኃላ በድንገት የአመራር ምርጫ እንዲካሄድ ጥያቄውን  

ለእነማሙሸት አማረና ከሰሜን ሸዋ ሆን ብለው ለዚሁ ስራ ላዘጋጇቸው ሰዎች 

ያቀርባሉ፡፡ አብላጫ ድምፅ ስላላቸው ጥያቄው ተቀባይነት ያገኛል።  

እነ አቶ አበባው መሀሪ “ይህ ከፓርቲው ሕገደምብ ውጪ ነው፣ ይሄ እንዴት 

ይሆናል፣ የተሰበሰብነው ለዚህ አይደለም” የሚል ተቃውሞ ያቀርባሉ። ይሁን እንጂ  

ኢ/ር ኃይሉ ሻወል ከአዛውንት በማይጠበቅና ጨዋነት በጐደለው መልኩ የአቶ 

አበባው መሀሪን ልብስ ጐትተው ከመድረክ ያወረዷቸዋል። 

በዚህ  መንገድ ማመሸት አማረንና ዶ/ር ታዲዮስን የመኢአድ ሊቀመንበርና 

ምክትል ሊቀመንበር አድርገው ያስመረጣሉ፡፡ ለስብሰባው ከተለያዩ ቦታዎች 

ተጠርተው የመጡ አባላት ሴቶችና ወንዶች በዚህ በማያውቁትና ባለተዘጋጁበት 

አጀንዳ ግራ ከመጋባታቸውም በላይ ተቃውሞ ያሰማሉ። ኢ/ር ኃይሉ ሻውል ይኼን 

ለመስማት ፈቃደኛ አልሆኑም፡፡ የእነአቶ አበባው መሀሪም ተቃውሞ ሰሚ አጥቶ 

ኢ/ር ሃይሉ  በፍፁም አምባገነንነት ሰርተው ይሄዳሉ፡፡  

በሰሜን ሸዋ የአማራው አካባቢ በመቶ አለቃ ማሙሽት አማረ የሚመራው ቡድን 

ደጋፊና አባላት ባሉበት ገጠር አካባቢ እየተዘዋወሩ ሲቀሰቅሱ እነ ማሙሽት አማረን 

ካልመረጣችሁ የገጠር ሽፍታ ተመድቦባችኋል በሚል ያስፈራሩአቸው እንደነበር 

ግለሰቦቹ ለሰንደቅ ጋዜጣ በሰጡት ቃልምልልስ ገልፀዋል፡፡ የተደራጀ ሽፍታ አለ 

ማለት ነው ወይንስ ከጀርባ ያለው ጉዳይ ምንድነው? ሰላማዊ የፖለቲካ ውድድር 
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ወይንስ ሌላ አቅጣጫ ? እነ ማሙሸት አማረ ተወላጅ በሆኑበት በምስራቅና በሰሜን 

ሸዋ አካባቢ ያደራጁት ታጣቂ ቡድን አለ ማለት ይሆን? ታጣቂዎቹ የት ይሆን 

ያሉት? ጅሁር ነው ጅሩ ሸንኮራ ወይንስ ከሰም በረሀ ወይንስ ማዶ መርሀቤቴ? ይህ 

ካልሆነ “የእነማሙሸትን ቡድን ካልመረጣችሁ ሽፍታ ተመድቦላችኋል 

እናስመታችኋለን” ማለቱንስ ምን አመጣው? እርግጥ የነማሙሸት አማረ ቡድን 

በእነዚህ አካባቢ ትኩረት ሰጥቶ በማደራጀት እየሰራ ሲንቀሳቀስ እንደነበረ 

ይታወቃል፡፡  

የአነማሙሸተ ቡድን ከዲያስፖራው ጽንፈኛ ጋር የጠበቀ ግንኙነት ያለው በመሆኑ 

ልክ እንደ አንድነት ፖርቲ አመራር ሁሉ የመኢአድን አመራር በድንገተኛ 

መፈንቅለ አመራር ለፅንፈኛ ኃይሎች ማስጨበጥና ግፊቱን ማጋጋም በዲያሰፖራው 

የተቀመረና የተነደፈ ስትራቴጂ ለመሆኑ አንድ ሁለት አያባባልም፡፡  

የፓርቲው የውስጥ ችግር የራሳቸው የውስጥ ጉዳይ ቢሆንም በውጭ የፋይናንስ 

እርዳታ እየተደረገላቸውና አጀንዳ ተዘጋጅቶ እየተሰጣቸው “ራሳችንን ችለን በነጻነት 

የቆምን ነን” ለማለት አይችሉም። ነጻነት የሌላቸው ተላላኪዎችና ጉዳይ  

ለአስፈጻሚዎች ናቸው። አንድነትም፣ መድረክም፣ መኢአድም፣ ሰማያዊ ፓርቲም 

ሌሎቹም በሙሉ ተመሳሳይ ናቸው። እነዚህ ከጥገኝነት ያልተላቀቁ የተቃዋሚ 

ፓርቲዎች በነጻነት ቆመው ሊሰሩ አይችሉም፡፤ 

በሁለቱም ሕብረ ብሄራዊ በሚባሉ ተቃዋሚ ፖርቲዎች አንድነትና መኢአድ ውስጥ 

ከሕጉና ከስርዓቱ ውጪ አስቸኳይ የአመራር ለውጥ እንዲደረግ ትዕዛዙ የተላለፈው 

ከፅንፈኛው ዲያስፖራ ድርጅት ሲሆን፣ ግቡም ሕዝቡን ለቀለም አብዮቱና አመፅ 

የሚመሩ ግልብና ስሜታዊ ጀብደኛ ግለሰቦችን ወደ ፖርቲዎቹ አመራርነት 

በማውጣት አመፁን  ለማቀጣጠል የተቀመረ ነው፡፤ 

በህጉ መሰረት ተወዳድረው ቢሸነፉም “ምርጫው ተጭበርብሯል” በማለት ህዝቡን 

በጋራ ለአመጽ እናነሳሳለን ብለው የተዘጋጂ መሆናቸውነ ከወዲሁ መናገር ይቻላል።

በህዝብ ዘንድ ሊያስመርጣቸው የሚችል አንድም በጎ ተግባር የላቸውም። መለያ 

መታወቂያቸው የጎሰኝነት፣ ግብዝነት፣ አምባገነንነት ነው።  
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የብቃት ፈተናውን በዜሮ ውጤት ወድቀዋል። ሕዝቡ  እንዲመሩት መምረጥ 

አይደለም፣ የማያባራ የሀሰት ወሬና ፕሮፓጋንዳቸውን መስማትም ሰልችቶታል። 

የተገኘው የሀገር እድገትና ሰላም ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንጂ ምንም አይነት ሁከት 

ብጥብጥ ማየትም መስማትም አይፈልግም። 

በተመሳሳይ ድርጊቱን እየገፋበት የሚገኘው አቶ ይልቃል ጌትነት ከሰማያዊ 

ፖርቲው አልፎ ዘጠኝ ፖርቲ ተብዬዎችን አሰባስበው ቀጥተኛ የአመፅ ጥሪ 

ወደማሰተላለፉ ተሻገረዋል። ይህም የቀለም አብዮትን በኢትዮጵያ ለመምራት 

በሀገድ የመጀመሪያውን እርምጃ እነደሆነ ተደርጎ ሊቆጠረ ይችላል።  

ህዝቡ በተጨባጭ የሀገሩን የእድገት እርምጃ እያየና ለበለጠ ውጤት ለሊት ከቀን 

ተግቶ እየሰራ ባለበት ሁኔታ ለኒዮሊበራል ሀይሎች በቅጥረኝነት ለተሰለፉ በህዝብና 

በልጆቹ ስም ለሚያላግጡ ሀይሎች መጠቀሚያ የሚሆንበት ምክንያት የለውም።  

አነ አቶ ይልቃል ጌትነት የአንድነትና መኢአድን አዲስ አመራር  በማቀፍ ብሄራዊ 

አመጽ የማቀጣጠል እቅድ እንዳላቸው የሚጠቁሙ መረጃዎቸ አሉ። ይሁን እነጂ 

በጣም በሚደነቅ ሁኔታ የሚከተሉት ሕገወጥ መንገድ ራሳቸውን አደናቅፎ በቆፈሩት 

ጉድጓድ ውስጥ እንዲወድቁ ማድረጉ አይቀሬ ነው።  

ሕጋዊነትን ተገን አድርገው ህገወጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ከተዘፈቁ ህጋዊነትንም 

ወደማጣት በህገወጥነት የመመደብና በህግ የመጠየቅ ሁኔታንም መኖሩነ ማሰብ 

አለባቸው። የዲያስፖራው ሆይ ሆይታና  ጀብደኝነት የትም እንደማያደርስ ማወቅ 

አለባቸው።  

በሌላ በኩል መድረክና  አንደነትን ፈቺ ፈጽመዋል፡፡ እንግዲህ ተቃዋሚው ራሱን 

ችሎ በራሱ አቅምና በሕዝቡ ተማምኖ ያለመንቀሳቀሱና የአክራሪው ጽንፈኛ 

ዲያስፖራ ጥገኛና  ጉዳይ አስፈፀሚ መሆኑ ይህን የመሰለ ውስብስብና ውጥንቅጥ 

የበዛበት ጥልፍልፍ ውስጥ እንዲውድቅ አድርጐታል፡፡  

ማመሸት አማረ “አባቴ ፕ/ር አስራትን እርዱት ታገሉ ብሎኛል፣ ይሄን ቃል 

እጠብቃለሁ” የሚለው የቀድሞው መአህድ ቸባል ነበር። መአህድ አማራው ላይ ብቻ 
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ስላተኮረ ነው ወደ መኢአድነት የተለወጠው። ግለሰቡ ከጐሳ በላይ ሰለኢትዮጵያና 

ኢትዮጵያዊነት ገና ለማሰብ ያልቻለ ነው።  

ከዘህ የጐጥ እሳቤ ሳይለቁቁ መንደፋደፍ ሌላውን በጐጠኘነት እየወነጀሉ የራስን 

የከፋ ጐጠኝነት ዘረኝነት ወደውስጥ ለመመልከት አለመቻል የተቃዋሚዎች ትልቅ 

ፈተና ሁኖ ይገኛል። መቶ አለቃ ማሙሸት አማረ ከጅብደኛነት ከስሜታዊ 

አምባገነናዊ የፈላጭ ቆራጭነት ባሕርይ ያልተላለቀ ከዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብና 

ግንዛቤ ጋር ያልተዋወቀ የጐበዝ አለቃ ነው፡፡  

መኢአድ አሁን ያካሄደው የአመራር ምርጫ ከሰከኑት ሰዎች ይልቅ ትርምስና 

ሁከትን ናፋቂዎች ያቀነባበሩተ ነው።  ይህ  ምን ያህል ርቀት እንደሚያስኬዳቸው 

ግን አላሰቡም። ውጤቱን ውለን አድረን በጋራ እናየዋለን። ሁከት የሚመሩለት 

የጉበዝ አለቆች የፈልግ የነበረው በአንድነትና በመኢአደ ውስጥ አዲሰ አመራር 

አስቀምጦ የልቡን ያደረሰ ይመስላል።  

ጽንፈኛው ዲያስፖራ በአንድነትም በመኢአድም ውስጥ መፈንቀለ አመራር 

በማድረግ ያስቀመጣቸው ሰዎች  ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ፣ ሰላማዊ 

ምርጫ፣ በልዮነት መከባበርና መቻቻልን የተቀበሉ አይደሉም። 

በዚህ የሰለጠነ ዴሞከራሲያዊና የመቻቻል አመለካከተ ዓለምን በገዛበት ዘመን 

አዳዲሶቹ የመኢአድና የአንደነት አመራሮች በጥላቻ የተቀየዱ ውረድ እንውረድን 

የሚዘምሩ ከስልጡን ፖለቲካ የራቁ ናቸው።  

ያም አለ ይህ በኢትዮጵያ የተጀመረውን ታላቅ ሕዝባዊ ለውጥና እድገት 

በየትኛውም መስፈርት በአመፅና በሁከት ማደናቀፍ እንደማይቻል የተቀነባበረውም 

ሴራ ከንቱና ህልም እልም መሆኑን ከዚሀ ቀደም አይተውታል፤ አሁንም ደግመው 

ያዩታል።  


