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ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ

(ኢትዮ-ቻናል ግንቦት 25፣ 2002)
የመድረክ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ሰሞኑን የመድረክን ቀጣይ እጣ-ፈንታ በተመለክተ ፍንጭ
እንደሰጡ ለደመጥ ተችሏል። ዶ/ር ነጋሶ በአሁኑ ጊዜ ያለውን የመደረክ ስብስብ “ችግር ያለበትና ደካማ” ሲሉ
የገለጹት ሲሆን አብዛኛዎቹ ወይንም ሁሉም ሊባሉ በሚችል ሁኔታ በአንድነት ፓርቲ ትከሻ ሪሶርስና ድርጅታዊ
እንቅስቃሴ ስር ተሽፍነው የተቀመጡ መሆናቸውን እንደተናገሩ የኢትዮ-ቻናል ምንጮች አስረድተውናል።
በመሆኑም የመድረክን አደረጃጅት መልሶ መክለስ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ዶ/ር ነጋሶ ገልጸዋል እነደምንጮቻችን።
እኚሁ የመድረክ ከፍተኛ አመራር ቀጣይ አደረጃጀቱን በተመለክተ የታሰበውን ሲያብራሩ መድረክን ከፈጠሩት
ስምንት ፓርቲዎች ሁለቱ ለቀው በመውጣታቸው ስድስት እንደቀሩ ገልጸው ከስድስቱ ስም እንጂ ውስጣዊ ጥንካሬ
የሌላቸው በመኖራቸው ከመድረኩ እንዲወጡ ይደረጋሉ። እንደምንጮቻችን “ደካማ ፓርቲ” ተብለው ከመድረክ
የሚወጡት ኦፌደን እና ደቡብ ህብረት መሆናቸውን ዶ/ር ነጋሶ ሲናገሩ ተደምጠዋል።
የተቀሩት አራት ፓርቲዎች ማለትም አንድነት፤ አህኮ፤ ኢሶዴፓ እና አረና የተሻልለ ጥንካሬ ያላቸውና በውስጣቸው
ያሉት አመራሮችም የበሰሉ በመሆናቸው ከመድረክ ጋር እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። እነዚህ አራት ፓርቲዎች
በምርጫ 2002 የተሻለ ፉክክር ያደረጉ መሆኑን የጠቆሙት ዶ/ር ነጋሶ በቀጣይነት የጋራ ጥምረት ፈጥረው
በጠንካራና ተወዳዳሪ ድርጅት ሆነው መቀጠሉን አማራጭ አድርገው በምስጢር እየተወያዩበት መሆኑንም ይፋ
እንዳደረጉ ምንጮቻችን ገልጸውልናል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ የሚመሩት ኢሶዴፓ እና ደቡብ ህብረት መለያየት የማይችሉ ከመሆኑም
በላይ የሚከተሉት ርእዮተ አለም ሶሻሊሰት ፓርቲ አይዲዮሎጂ ጋር ስለሚቃረን የዘንድሮው ምርጫ ሽንፈት አንዱ
ምክንያትም ይሄ ጥምረት መሆኑን ታዛቢዎች ይናገራሉ። ከዚህ በመነሳት አማራጩና የሚያዋጣው ብቸኛ መንገድ
ለብቻ መንቀሳቀስ መሆኑን ደግሞ በርካታ ታዛቢዎች ይገልጻሉ።
በሌላ በኩል አብዛኛዎቹ የአንድነት ፓርቲ አመራሮችና ሽንፈት የእነ አቶ ስዬና ዶ/ር ነጋሶ ወደፓርቲው መቀላቀል
ያመጣው ጣጣና ችግር እንደሆነ በምሬት እየተናገሩ ናቸው። በቀጣይነትም “የወያኔ ቀንደኛ አመራር የነበሩ”
የሚሏቸው እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ከፓርቲው ካልወጡ በስተቀር አንድነት የበለጠ እንደሚፈራርስ ስጋታቸውን
በተለያየ መንገድ እየገለጹ ይገኛሉ።
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(ኢትዮ-ቻናል ግንቦት 25፣ 2002)
ባለፈው ግንብት 21 ቀን 2002 የኦፌደን ስራ አስፈጻሚ አመራሮች ባደረጉት ስብሰባ የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ
ቡልቻ ደመቅሳ ከፖለቲካው አለም ለመውጣት መወሰናቸውን ተናገሩ። ቅርበት ያላቸው የኢትዮ-ቻናል ምንጮች
እንደገለጹት በወቅቱ የነበረው ስብሰባ አጀንዳ የድርጀቱ ቀጣይ እጣ ፈንታ ምን መሆን እንዳለበት የሚመለከት
ነበር። ስብሰባውን የመሩት አቶ ቡልቻ ባደረጉት ንግግር “ፖለቲካ በቃኝ አርጅቻለው፣ በቃኝ፣ ደክሞኛል።
በሚቀረኝ እድሜዬ የምፈልገው ማረፍ ነው። የፖለቲካው ሂደት እንደሆነ እንደምታዩት አድካሚና ተስፋ

አስቆራጭ ሆኗል” ማለታቸውን ምንጮቻችን ገልጸውልናል። አቶ ቡልቻ ጨምረውም “ፖለቲካ እንዲበቃኝ
ደጋግሜ አስቤበትና ከቤ ተሰቤም ጋር ተማክሬበት ወስኛውለሁ።ሰለሆነም ይህን ውሳኔዬን እወቁልኝ” በለዋል
እንደምንጮቹ።
አቶ ቡልቻ በውሳኔያቸው ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ ለሰራተኞቹም ሆነ ለቤት ኪራይ የሚከፍሉትን ገንዘብ
እንደሚያቆሙ ገልጸዋል። ቅርበት እንዳላቸው ምንጮቻችን አቶ ቡልቻ “ግፋ ቢል የምከፍለው እስከ ሰኔ 2002
ብቻ ነው” ብለዋል።
ይህ ውሳኔያቸው በወቅቱ በፓርቲው አመራሮች ግራ መጋባት የፈጠረ መሆኑን ምንጮቻችን አስረድተው
አንዳንዶቹ ግን “ለምን? በአመራርነት ይቆዩ” የሚል የይምሰል ሃሳብ እንዳነሱ ጠቁውናል። ቢሆንም አብዛኛው
አመራር “ይበቃዋል፣ በፊትም የምንለው ነገር ነው” የሚል አቋም መያዙን ቅርበት ያላቸው ምንጮች እየተናገሩ
ይገኛሉ። በመሆኑም በቅርቡ ማእክላዊ ኮሚቴው ተሰባስቦ በአቶ ቡልቻ ምትክ ሌላ ሰው እንደሚመረጥ
ይጠበቃል፡ ፡ የሚተካውን ሰው በተመለከተም ውስጥ ውስጡን ከምንጭቻችን ለመረዳት ችለናል።

“ ()* - +,$ ., E0
A345 ”

1* 2

ኢ/ር ሃይሉ ሻውል

(ኢትዮ-ቻናል ግንቦት 25፣ 2002)
የመኢአድ ፕሬዝዳንት የሆኑት ኢ/ር ሀይሉ ሻወል በምርጫ 2002 ውጤት የገጠማቸው ሽንፈት እንዳበሳጫቸው
የቅርብ ሰዎቻቸው ለኢትዮ-ቻናል ተናገሩ። በምርጫው ከመሸነፋቸውም በላይ ከመድረክና ከኢዴፓ በእጅጉ
ያነሰ ድምጽ ማግኘታቸው ደግሞ “ከዚህ በኋላ የፖለቲካ ነገር በቃኝ” በማለት እንዲናገሩ አስችሏል።
አንድ የመኢአድ ከፍተኛ አመራር የኢ/ር ሀይሉ የቅርብ ሰው ለኢትዮ-ቻናል እንዳስረዱት ቀደም ሲል
ቤተሰቦቻቸው ከፖለቲካው አለም ራሳቸውን እንዲያገሉ ያደርጉት የነበረውን ጉትጎታ ወደ ጎን ትተው
በፖለቲካው የቀጠሉ አሁን ግን ከፖለቲካው ለመውጣት ወስነዋል። ይሁንና ኢንጅነሩ “የሚተካኝ ብቃት ያለው፣
ታማኝ የሆነ ግን ላገኝ ባለመቻሌ አሳስቦኛል”እንዳሉ ለመረዳት ችለናል
ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢ/ር ሀይሉን ገለጻና ንግግር የሰሙ የመኢአድ አመራር አባላት እርስ በርሳቸው “እርሳቸውን
የምተካ እኔ ነኝ” በማለት ሁሉም ራሳቸውን እያጩ መሆኑ ታውቋል። በዚህ መሰረት የደርግ ባለስልጣን
የነበሩት የአቶ ሰናይ ልኬ ወንድም አቶ ያእቆብ ልኬ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሻለቃ ጌታው መንግስቴና
ዶ/ር ታዲዮስ ቦጋለ “እኛ መተካት እንችላለን” እያሉ ይገኛሉ። ከውጭ አገር ደግሞ እነ አቶ አባይነህ ብርሀኑ
መኢአድን መምራት የሚችሉ መሆናቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው። ከወጣቶቹ ወገን እነ ማሙሸት አማረ፣ ሳምሶን፣
አክሊሉ ነህነህና ሻ/ል ወርቅነህ አንድ ጎራ ለይተው ለተተኪነት እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ።
ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዜና በአቶ ያእቆብ ልኬና በአቶ ማሙሽት አማረ የሚመሩ የፓርቲው ወጣቶች “በምርጫ
2002 ለመኢአድ መሸነፍ ምክንያቱ የፓርቲው የሽማግሌዎች ቡድን እርስ በርስ አለመከባበር፣ ምስጢር
ያለመጠበቅ፣ በጎሳና በዘር መከፋፊል እንዲሁም ፓርቲውን በአግባቡ መምራት አለመቻል ሰለመሆኑ እምነት
አለን። ስለዚህም ሽማግሌ የበዛበት የመኢአድ አመራር በአዳዲስ ወጣቶች መተካት አለበት።” የሚል የድጋፍ ፊርማ
(ፔትሽን) እያስፈረሙ ይገኛሉ
ከመኢአድ ጋር በተገናኘ ሌላ ዜና ግንቦት 22 ቀን 2002 በፓርቲው ጽ/ቤት መሰብሰብያ አዳራሽ በሚደረገው
መደበኛ ስብሰባ ለመሳተፍ ወደ ሁለት መቶ አባላት ተገኝተው ይነበር ቢሆንም የፓርቲው ዋና ጸሀፊ አቶ ማሙሸት
አማረ “በውስጣችን በርካታ ችግሮች አሉ። በመሆኑም የማጥራት ስራ ሰርተን እስከምጨርስና እስከምንነግራችሁ
ድረስ ሂዱ” ብለው በመናገራቸው ምንም ውይይት ሳይደረግ ስብሰባው ተበትኗል።

