
The Slide Continues: Firing at will in UDJ Camp! 
 

(Aigaforum 07/15/09):-After advising Birtukan not to say sorry to the state and people 

of Ethiopia for her violation and 

disrespect of the pardon process, 

Prof Mesfin has been biting 

everyone on his way. UDJ after 

Birtukan is desperately looking for 

shelter. For some like DR Hailu 

Araya and Gizachew the shelter is 

MEDREK, a  new hodgepodge sebseb (gathering) and for some like the good old 

professor the shelter is simply no where…”ajewejew” camp.  

 Kinjit is menfes(spirit) used to be the slogan. Spirit or not the curse of the innocent 

Ethiopians life we lost during election 2005 is haunting these dysfunctional leaders. 

While aradaw Berhanu is milking Diaspora “lame bora’s” for his adventure with one 

man dictator in Asmara and Hailu Shawel “the man” is walloping in delusion of what to 

do next after his right hand man in north America has basically demolished the 

Diaspora empire he built, the learned men of UDJ are firing at each other after 

cheating their young chairwoman to become a false hero!  

 Rumor has it the saga of kinjit the spirit will not end here...Berhanu and Andargachew 

have become to big to share the same lime light and wedi afom is seriously looking to 

corwn one of them as his main man! Expect the OLF treatment on Ginbot 7 any time 

soon! 

 For more on latest UDJ saga and the aftermath of its filtration with Medrek read 

below.  

 

 

 

 

 



 

ድ/ር ኃይለ አርአያ 
"ከዚህ በኋሊ ዝም አንሌም" 
እነፕሮፌሰር መስፍን 

በአሰግዴ ተፈራና ኃይላ ሙለ 
 
አንዴነት ፓርቲ "ሥርዓት ጥሰዋሌ" ባሊቸው የአመራር አባሊቱ ሊይ እርምጃ 
መውሰደንና ይህም እርምጃ ወዯ ፊት እንዯሚቀጥሌ፣ ማንም ከፓርቲው 
ህሌውና በሊይ ሉሆን እንዯማይችሌ የፓርቲው ምክትሌ ሉቀመንበርና የሕዝብ 
ግንኙነት ኃሊፊ ሇሪፖርተር ገሇፁ፡፡ እነፕሮፌሰር መስፍን "የአንዴነት የስራ 
አስፈፃሚ ኮሚቴ በሥሌጣን መባሇግ" በሚሌ ርዕስ ባወጡት ፅሐፍ የስራ 
አስፈፃሚውን የአሰራር ብሌሹነት "ከዚህ በኋሊ ዝም አንሌም" ብሇዋሌ   

  

አንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፍትህ ፓርቲ "የአንዴነት የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 
በስሌጣን መባሇግ" የሚሌ "የአለባሌታ ሰነዴ" ሇፓርቲው አባሊት 
አሰራጭተዋሌ ያሊቸውን የቋሚ ኮሚቴ አባሊት ከኃሊፊነት አግዶሌ፡፡ 
ፕሮፌሰር መስፍን ወሌዯ ማርያምን ጨምሮ በላልች የብሔራዊ ምክር ቤት 
አባሊት ሊይ ስሇሚወስዯው እርምጃ ሇመምከር በመጪው ቅዲሜ ስብሰባ 
እንዯሚካሄዴም ተገሇ"ሌ፡፡  
 
የፓርቲው ምክትሌ ሉቀመንበርና የሕዝብ ግንኙነት ኃሊፊ ድ/ር ኃይለ 
አርአያ በተሇይ ሇሪፖርተር ጋዜጣ እንዯገሇፁት የተሇያዩ ኃሊፊነት ያሊቸው 
የፓርቲው አባሊት ያሰራጩት ፅሐፍ በአለባሌታ ሊይ የተመሰረተ፣ ችግር 
እንኳን ቢኖር በፓርቲው መዋቅር መሰረት ስርዓትን ተከትል ሇመሚሇከተው 
አካሌ መቅረብ የነበረበት መሆኑን ተናግረዋሌ፡፡  
 
ሏምላ 2 ቀን 2001 ዓ.ም. "የአንዴነት የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ በሥሌጣን 
መባሇግ" በሚሌ ርዕስ በፓርቲው የተሇያዩ ኃሊፊነት ያሊቸው አባሊት ስም፣ 
የስራ ኃሊፊነትና ፊርማ የተሰራጨው ፅሐፍ ፓርቲው ሇላልች ጉዲዮች 
በተሇይም ከመዴረክ ጋር መቀሊቀሌን በተመሇከተ ሇአባሊቱ መግሇጫ 
ሇመስጠት ባሇፈው እሁዴ በጠራው ስብሰባ ሊይ የተሰራጨ ነው፡፡  
 
በፅሐፉ መጨረሻ ስማቸውና ፊርማቸው የተቀመጠው የፓርቲው አባሊት 
ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያምን ጨምሮ ሃያ አንዴ ናቸው፡፡ የፅሐፉን 



መሰራጨት ተከትል የፓርቲው የዴርጅት ጉዲይ ቋሚ ኮሚቴ ሰኞ እሇት 
አስቸኳይ ስብሰባ አካሂዶሌ፡፡ ድ/ር ኃይለ እንዲለት አራት የቋሚ ኮሚቴ 
አባሊት ከኃሊፊነታቸው እንዱነሱ ተወስኗሌ፡፡  
 
በትናንትናው ዕሇት በተካሄዯው ቀጣይ ስብሰባ ፅሐፍና ፊርማቸውን ካኖሩት 
መካከሌ የቋሚ ኮሚቴና የብሔራዊ መማክርት አባሊት የሆኑትን ሳይጨምር 
ተመሳሳይ ከኃሊፊነት የማንሳት እርምጃ መወሰደን ድ/ር ኃይለ ጨምረው 
ገሌፀዋሌ፡፡  
 
ድክተር ኃይለ እንዲለት በፕሮፌሰር መስፍንና በላልች የብሔራዊ ምክር 
ቤት አባሊት ሊይ እርምጃ የመውሰዴ ሥሌጣን ያሇው ብሔራዊ ምክር ቤቱ 
ነው፡፡ ስራ አስፈፃሚው ኮሚቴ የራሱን አካሄዴ ያቀርባሌ፡፡ "የአንዴነት የሥራ 
አስፈፃሚ ኮሚቴ በሥሌጣን መባሇግ" በሚሌ ርዕስ ሏምላ 2 ቀን 2001 
የተፃፈው የእነፕሮፌሰር መስፍን ጽሐፍ የፓርቲው ሉቀመንበር ወ/ት 
ብርቱካን ሚዯቅሳ ከታሰሩ በኋሊ ኢንጅነር ግዛቸው በወንበሩ ሊይ 
በተጠባባቂነት ከወጡ ጀምሮ በሥራ አስፈፃሚው በኩሌ የተዯረገው ገንቢ 
የሥራ እንቅስቃሴ በጣም ዝቅተኛ መሆኑን ይገሌፃሌ፡፡ የፓርቲው ገንቢ 
እንቅስቃሴዎች አብዛኛዎቹ ስራዎች በወጣቶች የተከናወኑ እንዯሆኑም 
ያስረዲሌ፡፡  
 
የፓርቲው ዋና ፀሏፊ ሚያዚያ 13 ቀን 2001 ዓ.ም. ሇአውራምባ ታይምስ 
ጋዜጣ በሰጡት ቃሇ ምሌሌስ ሊይ የተሰነዘሩ ቃሊቶችን እየመነዘረ በአሽሙር 
የራሱን አስተያየት የሚሰጠው ይሄው መግሇጫ ዋና ፀሏፊው በሰጡት መሌስ 
ሊይ ተሳሌቋሌ፡፡ አንዲንዴ ጊዜም ከዯርግ ጋር አመሳስሎቸዋሌ፡፡ 
 
"እነዚህ ባዕዴ የምሌህ አካሊት ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የጻፍነው ዯብዲቤ 
የመጀመሪያውን ዴራፍት አይጋ ፎረም ሇተባሇ ዴረ-ገጽ ሌከውት ሇጠቅሊይ 
ሚኒስትሩ ከመዴረሱ ከሃያ አራት ሰዓታት በፊት ታተመ" ሲለ ዋና ጸሏፊው 
ሇጋዜጣው የተናገሩትን ይኸው ጽሐፍ "ምነው ራሳቸውን ቢጠይቁ" ሁለም 
ነገር በጃቸው፣ ዯንብንም የመሻር የፖሇቲካ ውሳኔ በጃቸው" ረቂቁን 
በማስተሊሇፍ የፖሇቲካ ውሳኔ አዴርገው ከሆነስ ሲሌ ይሳሇቃሌ፡፡ 
 
በፓርቲው ውስጥ ሇተፈጠሩ ችግሮች የፖሇቲካ ውሳኔ እንዯሚያስፈሌግ 
ኢንጂነር ግዛቸው ሇጋዜጣው የሚቀጥሇውን ተናግረው ነበር፡፡ "የፓርቲ ሕግ 
በጣም ጥብቅ የሆነ ነው፡፡ ይህ የፖሇቲካ ሥራ እንዯመሆኑ መጠን አንዲንዳ 
ፖሇቲካዊ ውሳኔ ያስፈሌጋሌ ብዬ አምናሇሁ፣ ላልችም ይህንን አንዯሚጋሩኝ 
አምናሇሁ፣ አሇበሇዚያ ዯንብን የጠበቀ ውሳኔ የምንሇው የት ያዯርሳሌ የሚሇው 



አሳሳቢ ሆኖብናሌ፤ ፖሇቲካዊ ውሳኔ አሁን ሇዴርጅታችን ህሌውና ወሳኝ ነው 
ብዬ አምናሇሁ፡፡"  
 
እርሳቸው ሇአውራምባ ታይምስ ሇሰጡት ሇዚህ አስተያየት የአሽሙር ምሊሽ 
የሰጠው የእነፕሮፌሰር መስፍን ጽሐፍ "ማሰብ እንዱህ ነው" ዯርግም 
እንዯርስዎ ቸግሮት ይሆን በፖሇቲካ ውሳኔ ሰዎችን የረሸነው" እባብ የሌብን 
አይቶ . . ". ይሊሌ፡፡  
 
በእነፕሮፌሰር መስፍን የተበተነው ይህ ፅሐፍ ከሊይ የተጠቀሱትንና ላልች 
ጥቃቅን ጉዲዮችን አንስቶ ከስራ አስፈፃሚው ጋር ሌዩነት እንዲሇው ከመግሇፁ 
ውጪ መሰረታዊ የአመሇካከት ሌዩነት እንዲሇ አያመሇክትም፡፡  
 
"የአንዴነት መጀመሪያ ዓመት ሲከበር ሇበአለ የመጡት እንግድችና አባሊት 
በኃይሇኛ ፀሏይ ሲነፍሩ የዋለት ዴንኳን ሇመከራየት ገንዘብ ባሇመኖሩ 
መስልን ነበር፡፡ ነገር ግን በሰኔ 20 የቃላ ምሽት ሊይ የተጋበዙት ተናጋሪ 
ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ ስሇነበሩ ዝግጅቱን በኢምፔሪያሌ ሆቴሌ ሇማዴረግ የሥራ 
አስፈፃሚው ችሎሌ፡፡" ተብል የተጠቀሰው ጥቃቅን ሌዩነቶች ጎሌተው የተነሱ 
መሆናቸውን የሚያሳይ ነው፡፡  
 
የእነፕሮፌሰር መስፍን ጽሐፍ በመዯምዯሚያው ሊይ እንዱህ ይሊሌ "በሙለ 
ሌባቸው በሰሊማዊ ትግሌ ዓሊማችን ሇማሳካት የሚጥሩ እንጂ ከትግሌ በፊት 
እጅ የሚሰጡ መሪዎችን አንሻም፤ በአባልች መዋጮ እየኖሩ እነዚያኑ 
አባልች በአዯባባይ የሚወነጅለ መሪዎችን ሌናምናቸው አንችሌም፡፡ የሀሳብ 
ሌዩነትና ክርክርን እንዯጦር የሚፈሩና በሀሳብ የሚከራከሯቸውን እንዯ ጠሊት 
የሚመሇከቱ መሪዎች ፖሇቲካ ምን ማሇት እንዯሆነ አሌገባቸውም 
በካዴሬነታቸው የተጫኑትን ጭፍን አሠራር ገና አሊራገፉም . . . ከዚህ በኋሊ 
ዝም አንሌም" ይሊሌ፡፡  
 
ፕሮፌሰር መስፍን ቀዯም ሲሌም ሆነ አሁን ያቀረቧቸው የነበሩት መረጃዎች 
መሰረት የላሊቸው እንዯነበሩ፣ በአለባታዎች ሊይ ሳይገኝ በስብሰባ በአብሊጫ 
ዴምፅ ውሳኔ በተሊሇፈባቸው ጉዲዮች ሊይ ዘግይተው የተቃውሞ አስተያየት 
መሰንዘር የተሇመዯ ተግባራቸው እንዯሆነ ያስረደት ድ/ር ኃይለ አንዲንዴ 
የፓርቲው አባሊት "እናከብርዎታሇን፣ እንወዴዎታሇን፣ ነገር ግን እየተሰራ 
ያሇው ስራ ትክክሌ አይዯሇም በሚሌ በተዯጋጋሚ ቢገሌጹሊቸውም እሳቸው 
ግን ስህተታቸውን ማረም አሌቻለም" ብሇዋሌ፡፡  
 
"በተዯጋጋሚ ጥፋት ከሰሩ ሇምን እርምጃ አትወስደም? እሳቸውን 



ትፈራሊችሁ?" በሚሌ ከሪፖርተር ሇቀረበሊቸው ጥያቄ "አንፈራም፡፡ 
የምንፈራበት ምክንያት የሇም፡፡ ፕሮፌሰር መስፍን የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 
አባሌ ቢሆኑ ኖሮ ሰኞም ሆነ ዛሬ አስፈሊጊው እርምጃ ይወሰዴባቸው ነበር" 
በማሇት ድ/ር ኃይለ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አያይዘውም "ፕሮፌሰር መስፍን 
የታወቁ፣ ኢትዮጵያን ያገሇገለና ሇአገራቸው ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያዯረጉ 
የምናከብራቸው ግሇሰብ ናቸው በሚሌ እስከ አሁን ቆይተናሌ፡፡ ወዯፊት ግን 
ብሔራዊ ምክር ቤቱ አስፈሊጊውን እርምጃ ይወስዲሌ ብሇን እናምናሇን" 
ብሇዋሌ፡፡  
 
ድ/ር ኃይለ እንዲለት የሌዩነቱ መሰረት የሆነው ከመዴረክ ጋር አብሮ 
ሇመስራት የተጀመረው ግንኙነት ይቀጥሊሌ፡፡ አንዴነት ፓርቲ ጠንካራ ሆኖ 
በጥንካሬው ሳይመካ ከላልቹም አጋር ፓርቲዎች ጋር አብሮ እየሰራ 
እንዯሚገኝ የገሇፁት ድ/ር ኃይለ ሇሚቀጥሇው ምርጫም ሆነ ከምርጫው በኋሊ 
ሊሇው እንቅስቃሴ በሕብረት የመስራት ባህሌ ሇፓርቲው የበሇጠ ኃይሌና 
ጥንካሬ እንዯሚሰጠው አመሌክተዋሌ፡፡   
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