
ግሌጽ ጥያቄዎች ሇፕ/ር በየነ ጴጥሮስ 

የኢትዮጵያ ፖሇቲካ ጥብቆ እንዱህ አሌሆን ያልት 

እርሶ አንሰውት ወይስ ጥብቆው በዝቶቦት? 

ኄኖክ ሄዯቶ- henhed77@yahoo.com 

የዛሬ ሳምንት ሇህትመት በበቃው የአዱስ አዴማስ ጋዜጣ ፕ/ር በየነ ያዯረጉት ቃሇምሌሌስ ነው የፅሁፌ መነሻ 

ምክንያት፡፡ የሀዱያ ብሄር ዳሞክራሲያዊ ዴርጅት (ሀብዳዴ) እና የኢትዮጵያ ሶሻሌ ዱሞክራሲ ፓርቲ (ኢሶዳፓ) 

ሉቀመንበር፣ የዯቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዳሞክራሲያዊ ህብረት (ዯቡብ ህብረት) የበሊይ ጠባቂ፣ የኢትዮጵያ 

ዱሞክራሲያዊ ሀይልች ህብረት (ኢዳኃህ) ሉቀመንበር እና የኢትዮጵያ ፌዴራሊዊ ዱሞክራሲያዊ አንዴነት መዴረክ 

የወቅቱ ሉቀመንበር እንዱሁም በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ፋኩሌቲ የሥነ-ህይወት (biology) መምህር 

የሆኑት ፕ/ር በየነ ሇጋዜጣው የሰጡት ቃሇምሌሌስ ካሇባቸው ኃሊፊነት፣ ካሊቸው የትምህርት ዝግጅት እና ተግባራዊ 

የፖሇቲካ ሌምዴ አንፃር ብዙ ጥያቄ ሉያስነሱ የሚችለ ሀሳቦች መሰንዘራቸው በግሌፅ የሚታይ ነው፡፡ ቃሇ 

ምሌሌሱን መነሻ በማዴረግ ቢያንስ የሚከተለትን ጥያቄዎች መጠየቅ አስፈሊጊ ነው ብዬ በማመኔ ጥያቄዎቹን 

ያቀረብሁ ሲሆን መሌስ እንዯሚያገኙ ተስፋ አዯርጋሇሁ፡፡  

1) በአሁኑ ወቅት በሉቀመንበርነት የሚመሩት  ‹‹መዴረክ›› አባሌ ዴርጅቶቹ ተዯራዴረው ያዘጋጁት 

መሇስተኛ ፕሮግራም ያሇው መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ ሁለም እጩዎቹም በዚሁ መሇስተኛ ፕሮግራም መሰረት 

ሇውዴዴር የቀረቡ ናቸውም ብሇዋሌ፡፡ ከስሙ እንዯምንረዲው ፕሮግራማችሁ ‹‹መሇስተኛ›› ሲሆን ብዙ 

ሀገራዊ ጉዲዮች ሊይ የጋራ አቋም አሌያዛችሁም፡፡ በመሇስተኛ ፕሮግራም ሀገር መምራት ይቻሊሌ? 

እንዳት? በመስረታዊ ጉዲዮች ሊይ ያሌተስማሙ ፓርቲዎች የሚመሰርቱት የጥምር መንግስት ተጨማሪ 

ብሄራዊ እዲ ከመሆን ይሌቅ አዱስ ሀገራዊ ተስፋ ሇመሆን እንዳት ይችሊሌ?  

2) የ መዴረኩን ሉቀመንበርነት አመራሮቹ በየአራት ወራቱ በዙር የሚዯርሳችሁ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ 

እንዯተመኛችሁት በምርጫው አሸንፋችሁ መንግስት የመሆን እዴሌ ብታገኙ ጠቅሊይ ሚኒስትርነቱንም 

እንዱሁም በየአራት ወራቱ ነው የምትይዙት? መሌሶ ‹‹የሇም! አንዴ ሰው እንመርጣሇን›› የሚሌ ከሆነ 

አሁንስ ሇምን አንዴ ሰው ሉቀመንበር አዴርጋችሁ ረዘም ሊሇ ጊዜ እንዱመራችሁ አትመርጡም?  

3) እንዯሚታወቀው የአብዮታዊ ዱሞክራሲ ዋነኛው መገሇጫ ከአስተሳሰብ ይሌቅ ማንነትን መሰረት አዴርጎ 

መዯራጀት ነው፡፡ እርሶ የአብዮት ዳሞክራሲ አሇመኖሩን ገሌፀው እንዯሚቃወሙት አስረግጠው 

ተናግረዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ማንነትን መሰረት አዴርጎ መዯራጀትን ይዯግፋለ -  የሀዱያ ዳሞክራሲያዊ 

ዴርጅት ሉቀመንበር እንዯመሆንዎ፡፡ ይህ ሁሇቱ አስተሳሰብ እንዯምን አብሮ ይሄዲሌ?  

4) ሁለም የፖሇቲካ ሀይልች ሇመዴብሇ ፓርቲ ሥርዓት መገንባት መሥራት እንዯሚገባቸው አሳስበዋሌ፡፡ 

አስተሳሰብን መሰረት አዴርጎ በነፃት ከመዯራጀት ይሌቅ በብሄር እና ብሄረሰብ መዯራጀት ሇመዴብሇ 
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ፓርቲ ስርዓት መገንባት የተሻሇ ምርጫ ነው ብሇው ያስባለ? ከዚህ ጋር አያይዘው በዯኢህዳን - 

ኢህአዳግ ውስጥ ከሚገኙ የሀዱያ ብሄር ተወሊጆች እና እርሶ በሚመሩት  ሀብዳዴ ውስጥ ከሚገኙቱ 

የትኞቹ የበሇጠ ‹‹ሀቀኛ ሀዱያ›› ናቸው ብሇው ያምናለ?  

5) ‹‹ፕ/ር በየነ መቼ የህብረት ሉቀመንበር መሆን እንዲሇባቸው ጠንቅቀው  

ስሇሚያውቁ ምርጫው ሲቃረብ የመዴረክ ሉ/መንበር መሆናቸው የማይቀር ነው›› ብሇው አቶ ሌዯቱ 

ፅፈው ነበር፡፡ ምርጫው ተቃርቧሌ- እርስዎም ሉ/መንበር ሆነዋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር የአቶ ሌዯቱ አባባሌ 

ከተራ ግምት ይሌቅ ማንነትዎን በውሌ የተረዲ ትንበያ አይመስሌዎትም?  

 

6) በአሁኑ ወቅት የዯቡብ ህብረት ‹‹የበሊይ ጠባቂ›› እንዯሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ‹‹የበሊይ ጠባቂ›› ማሇት ምን ማሇት 

ነው? በዯቡብ ህብረት ውስጥ ያለ ዴርጅቶች ነፍስ እንዲሊወቀ ሌጅ ሇምን  ‹‹የበሊይ ጠባቂ ሞግዚት›› 

አስፈሇጋቸው? በመሰረቱ የበሊይ ጠባቂነት አስተሳሰብ እና  ዴርጊት ዳሞክራሲያዊ እና ገንቢ ነው እንዳ?  

7) በቅርብ አመታት የኢትዮጵያ ሶሻሌ ዳሞክራሲ ፓርቲ (ኢሶዳፓ) የሚባሌ ፓርቲ መስርተው ሉቀመንበር 

ሆነው መመረጦን ሰምተናሌ፡፡ ይህ ኢሶዳፓ የሚባሇው ፓርቲ የፓሇቲካ ፕሮግራሙ ምንዴርነው? በስም 

የሚጠቀሱ አባሊትስ አለት?  

8) የኢትዮጵያ ዱሞክራሲያዊ ኃይልች ህብረት (ኢዳኃህ) ሉቀመንበርም ነዎት፡፡ አሁን ዯግሞ የመዴረኩም 

ሉቀመንበር ሆነዋሌ፡፡ በአንዴ ጊዜ የአራት ዴርጅቶች ሉቀመንበር ሆኖ መስራት አይከብዴም? ተገቢስ 

ነው? ያውም የፖሇቲካውን ስራ የሚሰሩት በትርፍ ጊዜዎ ከመሆኑ አንፃር፡፡  

9) በቃሇምሌሌስዎ አንዴ ‹‹ኤን-ጂ-ኦ አሇችኝ›› ብሇዋሌ፡፡ ሇመሆኑ ‹‹ኤን-ጂ-ኦ መስርቼ በዋና ስራ አስኪያጅነት 

እመራሇሁ›› ተብል መገሇፅ ነው የሚገባው ወይስ ሌክ እንዯራስ  ንብረት ‹‹አሇችኝ›› ተብል? እንዱህ ብል 

መግሇፅ ከተቻሇ እና ተገቢ ከሆነ ‹‹አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ አሇችኝ›› ብል መግሇፅስ ሇምን ስህተት ይሆናሌ? 

10)  በቅርቡ ‹‹መዴልት›› የተሰኘ መጽሐፍ የፃፉትን እና በርስዎ ሊይ ትችት ያቀረቡትን አቶ ሌዯቱን ከአመታት 

በፊት የንዯሚያውቋቸው እና ‹‹ከየት ተነስተው የት እንዯዯረሱ›› ጠንቅቀው እንዯሚያውቁ ገሌፀዋሌ፡፡ ዋነኛ 

መግሇጫዎም አቶ ሌዯቱ የመዏህዴ ወጣቶች ኪነት ቡዴን አስተባባሪ እንዯነበሩ እና ዛሬ መጽሀፍ ሇመፃፍ 

መብቃታቸው እንዲያስገረሞት አሌሸሸጉም፡፡ በርግጥ አቶ ሌዯቱ እዴሜያቸው በሀያዎቹ መጀመሪያ 

በነበረበት ወቅት እርሶ ወጣቶቹን አንቋሸው ሇመግሇፅ እንዯሞከሩት የኪነት ቡዴን አስተባባሪ ሳይሆኑ 

የወጣቶች እንፍ መሪ እዯነበሩ የሚታወቅ ነው፡፡ ከፍተኛ እና ውስብስብ የፖሇቲካ ሂዯቶችን በማሇፍም 

ዛሬ የኢዳፓ ሉቀመንበርና በሀገሪቱ ፖሇቲካ ከፍተኛ ተፅእኖ ፈጣሪ ሰው ሇመሆን በቅተዋሌ፡፡ ይህ አቶ 

ሌዯቱ ያሇፉበት ሂዯት የሚያስተች ዴክመት ወይስ አዴናቆት ሉቸረው የሚገባ ጥንካሬ? 



11) ስሇ አቶ ሌዯቱ ሲናገሩ ‹‹ውርውር ሲሌ›› የሚሌ አባባሌ ተጠቅመዋሌ፡፡ በቃሇ ምሌሌሶ መግቢያ አካባቢም 

አንዴ ሇፖሇቲካ ፓርቲዎ (ሇየትኛው እንዯሆነ አሌገሇፁም) እጩ ሆኖ ስሇነበረ እና ከእጩነት አራሱን 

ስሊገሇሰ ሰው ሲናገሩ ‹‹የእኛ ተሊሊኪ የነበረ›› ብሇው ገሌፀውታሌ፡፡ እነዚህ አባባልች ጨዋነት እና ቅንነት 

ያሇቸው አባባልች መስሇው ይታዮታሌ? በዚሁ ቃሇ ምሌሌስ አቶ መሇስ ስሇነ አቶ ስዬ ሲናገሩ ‹‹እኛ 

ያስወገዴናቸው ርጋፊዎች ናቸው›› ማሇታቸው ከእርሳቸው የማይጠበቅ መሆኑን እና የሰውን ሰብአዊ ክብር 

መንካት እንዯማይገባ ገሌጸዋሌ፡፡ ከርሶ እና ከአቶ መሇስ ንግግር የትኛው የበሇጠ ሰብአዊ ክብርን ይነካሌ? 

12)  አቶ መሇስ ከሚተቹባቸው ነጥቦች አንደ የስራ አስፈጻሚው ስሌጣን ጠቅሌሇው በብቸኝነት ሇብዙ 

አመታት መያዛቸው ነው፡፡ የርሳቸው ተቃዋሚ የሆኑት እርስዎ የፖሇቲካ ፓርቲዎችን በብዛት እና ሇረዥም 

ዘመን በመያዝ የሚታወቁ ኖት፡፡ በዚህ ሁኔታ እርሶ አቶ መሇስን ሇመቃወም የሞራሌ የበሊይነት አሇኝ 

ይሊለ?  

13)  ድ/ር ብርሃኑ ነጋም ሆኑ አቶ ሌዯቱ አያላው የፃፏቸውን መፃህፍት አሇማንበብዎን ገሌፀዋሌ፡፡ በአሁኑ 

የሃገራችን ሁኔታ ፖሇቲካው በእውቀት ሳይሆን በጭፍን ዴፍንነት የሚመራ በመሆኑ የፖሇቲካ መሪዎች 

አንባቢ እዱሆኑ የሚያስገዴዴ ነገር ባሇመኖሩ ብዙ አሌተጎደ ይሆናሌ፡፡ እነዚህ ሁሇት የፖሇቲካ መሪዎች 

ከርሶ በተስተካካይ (ቢያንስ) ተጽኖ መፍጠር የሚችለ እና መፃህፍቱም ሰፊ ተነባቢነት ያገኙ ከመሆኑ 

አንፃር አሇማንበብዎ ተገቢ ነው? የአቶ ሌዯቱንም መጽሐፍ ‹‹መጻፉ እና ማንበብ ስሇተቻሇ ብቻ፣ አሳተምሁ 

ስሇተባሇ ብቻ መፅፍ መባሌ የሇበትም፡፡ በዯንብ መገምገም አሇበት››ብሇዋሌ፡፡ይህ ጥሩ ነው፡፡በላሊ በኩሌ 

ዯግሞ መጽፉን ማንበብ ‹‹ጊዜ ማባከን›› እንዯሆነ አይነት ገሌፀዋሌ፡፡ ያሊነበቡትን መፅሀፍ መገምገም 

ይቻሊሌ እንዳ? የመፅፉን ይዘት በሽፋኑ ሇመገምገም መሞከርስ ሇአንዴ ፕሮፌሰር የሚመጥን 

ምክንያታዊነት ነው?መጽሐፍ አሇማንበብን እንዯምክር ማቅረብ የመምህርነት ሙያ ስነ-ምግባርን መጋፋት 

አይሆንም?  

14)  በ‹‹መዴልት›› ሊይ ስሇርሶ ከቀረበው ትችት አንደ ሁሇት ወጥ ማንነት ያሊቸው የተሇያዩ የፖሇቲካ 

ዴርጅቶችን ሇመምራት መሞከርዎ ነው፡፡ ማንም ትንሽ ትንሽ ፖሇቲካ ሇሚገባው ሰው ህብረ ብሄራዊውን 

እና አስተሳሰብን መሰረት አዴርጎ ተቋቋመ የተባሇውን ‹‹ኢሶዳፖ››ን እና የብሄር ዴርጅቱን ‹‹ሃብዳዴ››ን 

በአንዴ ጊዜ ሇመምራት መሞከር በፖሇቲካ የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ይህን ማዴረግ የቻለ ሰው በአሇም ሊይ 

እርስዎ ብቻ ሳይሆኑ አይቀርም፡፡ ውዴ ፕሮፌሰር- ማንም ያሊሳካውን ይህን ዴርጊት እርስዎ ምን አይነት 

ጥበብ ተጠቅመው ሇማሳካት ቻለ?  

15)  የስነ ሌቦና አጥኚዎች የሰውን ሌጅ ስብእና እና ባህሪ ‹‹የአስተሳሰብ፣ የአመሇካከት እና የዴርጊት ውጤት 

ነው›› ይሊለ፡፤ የርስዎን ፖሇቲካዊ ስብእና ሇመገምገም ሇአሇፉት አስራ አምስት አመታት አስተሳሰብዎን እና 

ዴርጊቶን በቅርበት ከተከታተለት ከአቶ ሌዯቱ የተሻሇ ሰው ከወዳት ይገኛሌ? ከዚህ አንጻር ‹‹የእኔን ስብእና 



እና ውል ሇመገምገም የርሱ ጭንቅሊት አይችሌም›› ብል ማሇት ከብሽቀት የመነጨ ተራ ስዴብ እና ባድ 

ትምክህት ካሌሆነ በስተቀር ምን ሉባሌ ይችሊሌ? 

16)  በቃሇ ምሌሌስዎ ‹‹የውጤት መጨረሻው ስሌጣን መያዝ ነው›› ብሇው ተናግረዋሌ፡፡ የፖሇቲካ ትግሌ 

የመጨረሻ ውጤት ስሌጣን ከመያዝ ባሇፈ ሁሇንተናዊ የህብረተሰብ እዴገትን ማሳካት እንዯሆነ ይስቱታሌ 

ብዬ ሇማሰብ ስሇምቸገር እንዯ ቀሊሌ የአነጋገር ስህተት ሌውሰዴልት፡፡ ሆኖም ስሌጣን ከመያዝ በመሇስ 

በተሇያዩ ዯረጃዎች ሉገሌፁ የሚችለ የፖሇቲካ ዴልች እንዲለም እንዱሁ ግሌጽ ነው፡፡ ሇዚህም ነው በቃሇ 

ምሌሌሶ ከሽግግሩ ዘመን በኋሊ ጥቂት የፖርሊማ ወንበር ሃዱያ ሊይ ማሸነፋችሁን እንዯ አንዴ ዴሌ ቆጥረው 

የተኩራሩት፡፡ እውነቱ ይህ ሆኖ ሳሇ የተሇያዩ ህብረቶችን መርተው ሇተሻሇ ፖሇቲካዊ ዴሌ ማብቃት 

ባሇመቻሌዎ የሚቀርብቦትን ትችን በቅንነት ተቀብሇው ሇማስተካከሌ የማይሞክሩት ሇምንዴርን ነው? ይህን 

ትችት ከሚያቀርቡት ሰዎች መካከሌ አቶ ሌዯቱ እና ድ/ር ብርሃኑ ይገኙበታሌ፡፡ እነዚህ ፖሇቲከኞች 

በ1997ቱ ምርጫ አመራር ሆነው በተሳተፉበት ቅንጅት መፍጠር የቻለት ህዝባዊ ንቅናቄ እና የሇውጥ 

ትኩሳት እርሶ ሇሚመሩት ህብረትም ተርፎ በራስዎ ሰርተው ካሳኩት ውጤት በአራት እጥፍ የበሇጠ 

እንዱያገኙ እንዲስቻልት እውቅና መሥጠት ሇምን ከባዴ ይሆንቦታሌ?  

ውዴ ፕ/ር በየነ፣ እነዚህን ጥያቄዎች ያቀረብኩሌዎ ሇጥያቄዎቹ መሌስ እንዯሚያቀርቡ ተስፋ በማዴረግ ሲሆን 

ጥያቄዎቹንም ሇማቅረብ ያነሳሳኝ አንደ ምክንያት ሇእርስዎ ሇራስዎ ከማሰብ ነው፡፡ ከቃሇ ምሌሌስዎ 

የተገነዘብሁት አንዴ ነገር ተክሇሰውነትዎ ሇፖሇቲካው ጥብቆ የማንስ ከፍተኛ አዯጋ የተጋረጠበት መሆኑን 

ሲሆን ጥያቄዎቹም የቀረቡት እነርሱን ሇመመሇስ በሚዯረግ ጥረት ተክሇሰውነትዎ ጥብቆውን እስኪሞሊ ዴረስ 

የመፈርጠም ተስፋ አሇው ብዬ በማመኔ ነው-ጥብቆው መጠኑ እየጨመረ እንጂ እያነሰ የመሄዴ ተፈጥሯዊ 

ባህሪ የሇውምና፡፡ ይህን ማዴረግ ከቻለ በርዕሱ ሊይ ያቀረብሁት ጥያቄ በአውንታዊነት ተመሇሰ ማሇት 

ይሆናሌ፡፡     


