
የሰሞኑ የክፍሉ ታደሰ “ጡረታ” ውጡ የቃላት ጨዋታ 

ይህች የግል አስተያየቴ እንዳቀርብ ያነሳሳኝ አቶ ክፍሉ ሰሞኑን በ SBS የሬዲዮ ቃለ መጠይቅ ላይ 

ባነሳቸው አንዳንድ አወዛጋቢ ነጥቦች ምክንያት ሲሆን፤ ከዛ በፊት ግን በኔ አስተያየት፣ አቶ ክፍሉም ሆነ 

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በፖለቲካ ፓርቲዎችና በአገራችን የፖለቲካ ጉዳዮች በይፋ የሚንቀሳቀሱ 

ግለሰቦች ላይ ገንቢ የሆነ ወቀሳን ማቅረብ በመብት ደረጃ መታዎቁ ብቻ ሳይሆን የዜግንት ግዴታም 

ጭምር ነው። አንዳንድ የፖለቲካ ተዋናይ ግለሰቦችና ቡድኖች ይህን መሠረታዊ ዴሞክራሲያዊ መርህ  

ላለመቀበል ወቀሳንና ስድብን ሆን ብለው ሲያምታቱ መቆየታቸው የሚታወቅ ሲሆን፤ ዛሬ ከትችት በላይ 

ነን እኛን ለቀቅ የሚሉ ክፍሎች ነግ ለምልዓተ ህዝብ ፍላጎት ይገዛሉ ማለት ዘበት ነውና የተቃዋሚውን 

ጎራ  የዕብድ ስብሰባ እንዲመስል የሚያደርጉና ህዝብ ጠላትና ወዳጁን ለይቶ ወገንተኛ ሆኖ በአንድ 

እንዳይቆም በቀቢፀ ተስፋ ሊያጃጅሉ የሚጥሩ ለምን አይወቀሱ?  

ሞቅ ያለው ሁኔታ ደብዘዝ ሲል ገና በጠዋቱ የትግል ጓዶቻቸውን ለመከራ አጋፍጠው ከትግል ሸሽተው 

ከተመቻቹበት ኑሮ ድንገት ብቅ ይሉና እኒያ ስንቱን የመከራ ጉዞ ተጋፍጠው የሰማዕትን አደራ ጠብቀው 

አቅማቸው በሚችለው እየታገሉ ያሉትን እንዴት መደራጀት እንዳለባቸውና ማን ሊመራቸው እንደሚገባ 

ዲስኩር የሚያቀርቡና ላለፈው ጥፋታቸው አንዳችም ፀፀት ትንፍሽ የማይሉ ግለሰቦች በእርግጥም 

ሊወቀሱ ይገባል እንጅ። 

በግንቦት 7 2008 ዓ.ም ኤስ. ቢ. ኤስ (SBS) በሚል ምህፃረ ቃል የሚጠራ ከአውስትራሊያ 

የሚሰራጭ ሬዲዮ ፕሮግራም እንደተለመደው አወዛጋቢ ታሪክ ያላቸውን ግለሰቦችና የመንግስት 

ባለስልጣናት መድረክ በመስጠት የሚታወቀው የፕሮግራሙ አስተናጋጅ፣ የቀድሞ (ማለትም ከ 30 

ዓመታት በፊት) የኢሕአፓ አመራር ዓባል የነበረው አቶ ክፍሉ ታደሰ ጋር ያደረገውን ቃለ ምልልስ 

በጥሞና አዳመጥኩ። ኢሕአፓን በተመለከተ ለመድረኩ እንግዳ ከተሰነዘሩ ጥያቄዎች ጎላ ያሉት 

የፕሮግራሙን አዘጋጅ የግል--ደርጋዊ- እይታ የሚያንፀባርቁ ፕሮፖጋንዳ አዘል ከመሆናቸውም ሌላ 

ሬዲዮ ዝግጅት ክፍሉ ፕሮግራሙን ለማስተዋወቅ “ከተማሪዎች እንቅስቃሴ እስከ ሰማያዊ ፓርቲ” 

የሚለውን ርዕስ መጠቀሙ ደግሞ ሌላው አግራሞቴ ሆኗል::  

አስተናጋጁ ቃለ ምልልሱን ከቀድሞ የድርጅቱ አመራር ከነበረው ግለሰብ ጋር በኢሕአፓ ዙሪያ 

ለመወያየት እስከሆነ ድረስ በምን ታሪካዊ ሂደት የተማሪውን እንቅስቃሴ መነሻ ሰማያዊ ፓርቲን መድረሻ 



በማድረግ ፕሮግራሙን ማስተዋወቁ ሲገርመኝ በውይይቱ ጉዳዩን አለማብራራቱ በራሱ ደግሞ ጭራሽ 

ግራ የሚያጋባ ነው። ሰማያዊ ፓርቲ በምንም ቅርፁ ሆነ ይዘቱ ከዛ ትውልድ የወረሰው ነገር አለ ከተባለ 

እንኳን ለውይይት የሚበቃ ላለመሆኑ የዚሁ ቡድን መሪ እራሱ ያን ትውልድ ግራ ዘመም በመሆኑ 

ሲያብጠለጥል መደመጡ ብቻ ሳይሆን  ታሪካዊ ትስስር እንደሌለው ይፋ ማድረጉ ይታወቃል። 

አንድ ትውልድ እንዳለ ሲመተር በኢሕአፓ ከፍተኛ አመራር ስራ እስኪያያጅ ኮሚቴ ዓባል የነበረውና 

በከተማው ፍልሚያ ሙሉ እምንት የነበረው አቶ ክፍሉ ታደሰ ትግሉን ትቶ ከወጣ እነሆ ከ30 ዓመታት 

በላይ ሆኖታል። ሆኖም ግን በተለያየ ጊዜ ፓርቲውን ለማዳከም ይጠቅመናል ብለው በማስላት 

ይመስላል መድረክ ረግጠው የሄዱ የአንጃ መሪዎችንና ከፓርቲው ጋር በነበረ አወዛጋቢ ታሪካቸውም ሆነ 

የዛሬ አፍራሽ  እንቅስቃሴዎቻቸው ጉልህ የሆነ ግለሰቦችን ከምሽጋቸው ፈልፍለው በማውጣት 

የሚታወቁት መሠል መድረኮች ብቅ ሲልና በግሉ ላጠፋው ጥፋት ሃላፊነትን ከመቀበል ሺሺትን 

የመረጠው ግለሰብ የጓዶቻቸውን አደራ ተረክበው ለ 44 ዓመት የፓርቲውን መሠረታዊ መርሆዎች 

ጠብቀው ድርጅታቸውን ተከላክለው ትግሉን ያስቀጠሉትን ነባር የድርጅቱ ሰዎች፣ በኔ ጊዜ የነበሩ ሁሉ 

“ጡረታ” ይውጡ ይለናል። ይህ የሚያሳየው አንድም አቶ ክፍሉ ከድርጅቱ የፖለቲካ እውነታ ጋር 

እጅግ መራራቁን ነው። አለያም ሆን ብሎ ታሪኩን ጠንቅቆ የሚያውቀውን ትውልድ ከጫወታ ውጭ 

ለማድረግ  ተቆርቋሪ መሰል ፕሮፖጋንዳ እያሰራጨ ነው።  

ሆን ብሎም ይሁን ወይም ሌላ ምክንያት ይኑረው ባይታወቅም የሚከተሉትን ሊስታቸው የማይችለውን 

ተጨባጭ ሁኔታዎች ማንሳቱ ተገቢ ነው፡-  

 የድርጅቱ ከፍተኛው አካል ጠቅላላ የዓባላት ጉባኤ መሆኑንና መሪዎችም በዚሁ በየሶስት 

ዓመቱ ወይም እንደሁኔታው አመችነት በሚካሄደው ጉባዔ የሚመረጡ  መሆናቸውን፤ 

 የድርጅቱን ደህንነትና ድርጅታዊ ነፃነት ጠብቆ ለመጓዝ (በተለይም እንደ ኢሕአፓ 

በህቡዕ የሚንቀሳቀስ ፓርቲ) ከፍተኛ ጥንቃቄንና ሞያተኛ ብቃትን የሚጠይቅ ነውና 

ዓባላት ለዚህ ቦታ አስፈላጊ ናቸው ያሏቸውን የተወሰኑ ዓባላትን በአመራር ኮሚቴ 

 አባልነት መልሰው መምረጥ ሁኔታዎች የሚያስገድዷቸው መሆኑ ብቻ ሳይሆን 

በማንም እርዳታ ሳይሆን ጊዜያቸውንና ገንዘባቸውን መስዋዕት አድርገው 

የሚያንቀሳቅሱትን ድርጅት ባመኑበት  ማስቀጠል የማንም ሳይሆን የራሳቸው መብት 

 መሆኑን፤ 



 በዙሪያው ተሰባስበው ትግሉን ያስቀጠሉበት ፓርቲ ህልውናውን ለማጥፋት በተቀነባበረ 

ሴራና በማያቋርጥ ሻጥር  ከበባ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ታጋይ ድርጅት መሆኑን፤ 

 ኢሕአፓ ከእልቂት ተርፈው ቃልኪዳናቸውን ጠብቀው ትግሉን ለማስቀጠል ከውስጥ 

በአንጃ ከውጭ በፀረ ኢትዮጵያ ሃይሎች በተደጋጋሚ በድርጅታቸው ህልውና ላይ 

የተሰነዘሩ ተደጋጋሚ ጥቃቶች ተቋቁመው እጅግ መራር የሆነውን ትግል በፅናት የቀጠሉ 

ዓባላት የሚያንቀሳቅሱት ድርጅተ መሆኑን፤ 

 መሠረታዊ የሆኑ ዴሞክራሲያዊ መብቶች በተጠበቁበት አገር፣ በተቃዋሚ ፓርቲነት 

ሕጋዊ ሆነው የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ግልፅነት ያላቸው 

ድርጅታዊ አሠራሮችን በህገወጥነት ተፈርጆ በሰው-በላ አምባገኖቹ ቀደም ሲል በደርግ  

አሁን በወያኔ እየታደነ ካለው ህቡዕ ድርጅተ አሠራር ጋር መሠረታዊ ልዩነት እንዳለው 

መገንዘብ ቀዳሚ ጉዳይ መሆኑን፤ 

 ስለሆነም እነዚህንና ሌሎችም ተመሳሳይ ከልካይ ሁኔታዎችን ወይም እንቅፋቶችን ግምት ውስጥ 

ማስገባት በፓርቲው ላይ ሃላፊነትን የጠበቀ ትችትን ለማቅረብ ቀድሞ ማገናዘብ በተገባ ነበር። ይህ ግን 

እንደ አቶ ክፍሉና መሠሎቹ ከአንዳንድ የድርጅቱ ሰዎች ጋር ባላቸው የቆየ ቁርሾ ምክንያት ግምት 

ውስጥ ጨርሶ አይገባም። ስለሆነም በአማካኝ ከ 11-18 ቁጥር ባላቸው ኮሚቴ ዓባላት የሚመራውን 

ድርጅት እንደሌሉ ቆጥረው አንዱን ወይም ሁለቱን አባወራ መሪ አድርገው ለመሳል ያልቀሰሩት ብዕር 

ያላጣበቡት የብዙሃን መገናኛ የለም ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ብዙሃን አመራሮችን ማጥቃት 

የማይመች በመሆኑ አንድና ሁለቱን መዝዞ ማውጣቱ ያመቸናል ከሚልና ድርጅቱንም አንድና ሁለት 

ሰዎች የሚከፍቱና የሚዘጉት አስመስሎ ማቅረቡ ብዙም የዚህን ድርጅት መሠረታዊ አሠራር 

የማይረዳውን ህብረተሰብ ከፓርቲው ለመነጠል ከታቀዱ ሌሎች ዘርፈ ብዙ ሴራዎች አንዱ ገፅታ ነው 

ብየ እገምታለሁ። 

አቶ ክፍሉ ታደሰ አሁንም ወጣቱን ዳግም የግል ዓላማው ማራመጃ መሳሪያ ለማድረግ ይመስላል 

አመራሩን ለወጣቱ ለቀቅ የሚል ጩኸት ማሰማት ከጀመረ ሰንበትበት አለ። ሰሞኑንም ከላይ 

በተጠቀሰው መድረክ ቀርቦ “ … በኔ አስተያየት የትኞቹም ድርጅቶች ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ያሉ እነዚህ 

በኛ ዘመን የነበሩ ሰዎች “ጡረታ” መውጣት አለባቸው ብየ ነው የማስበው …” ይልና ከዚህ ጋር 

አያይዞም “ አንድ ነገር አለ አንድ ጊዜ አንተ ያጠፋኸውን ነገር ራስህ እዛ ላይ ልታስተካክለው በጣም 



ይቸግርሃል” ይላል። አቶ ክፍሉ ሀላፌቱን ከድቶ በብተና ተሰማርቶ ከትግሉ ጡረታ ከወጣ ዘመን ያለፈ 

ሲሆን ከአፋዊይ ትግል መድረክም ቆጠብ-ራቅ ቢል ምንኛ በጠቅመ ነበር ማለት እንገደዳለን ። 

እዚህ ላይ ሁለት አወዛጋቢ አባበሎችን ነው የተጠቀመው፡፤ አንደኛ በሱ ዘመን የነበሩን ሁሉ ከየድርጅቱ 

በጡረታ እንዲሰናበቱ የሚያበቃ አቶ ክፍሉ ያዘጋጀው ትኩስ የሰለጠነ ሃይል መኖሩን አልነገረንም ካለም 

ቢነግረን መልካም ነው። ሁለተኛው አወዛጋቢ ነጥብ ደግሞ አንድ ሰው አንድ ጊዜ ያጠፋውን ጥፋት 

ራሱ በዛ ቦታ ሆኖ ለማረም ይቸግረዋል የሚለው ሲሆን፣ ግለሰቦች ከስህተታቸው በመማርና በረዥም 

የትግል ጉዞ ሰፊ ተመክሮ በመገብየት አይደለም እነዴ የተሻለ አመራር መስጠትና የተሻላ አቅጣጫ 

መቀየስ የሚችሉት? አቶ ክፍሉ ጠለቅ ያለ የፖለቲካ እውቀትና የትግል ተመክሮ ያካበቱ ሰዎች ቁልፍ 

ከሆኑ የፖለቲካ ሃላፊነቶች ገለል ይበሉ የሚል መደምደሚያ ላይ የደረሰው በምን ሎጅክ እንደሆነ ግልፅ 

አያደርግም። ሁሉም የጀመሩትን ትግል ወደ ጎን አድርገው እሱኑ ተከትለው ስላለፈው ጀብዱ ጥራዝ 

በመሸጥ ብቻ ተወስነው እንዲኖሩ የሚሻ ይመስላል። እሱ በማሽሞንሞን ኢሕአደግ እያለ የሚጠራው 

ዘረኛ የወያኔ መንጋ አገሪቱን ከፖለቲካው መልካ ምድር እያወጣት ሲሆን ህዝቧም ዜግነት መብቱ እንዳለ 

ተገፎ በአገር በቀልና መጤ ዘረኞች ለውርደት ተዳርጎ በረሃብ  አለንጋ እየተገረፈ ባለበት ሁኔታ አቶ 

ክፍሉ ለትግሉ  የእድሜ ገደብ ይበጅለት እያለን ነው። ከወያኔ ጋር ሄዶ ሊነግድም ሊከብርም ፤

በመድረክም ቦታ ሊያገኝ ሞክሮ እንደከሸፈበት ሳንረሳ ! 

በዚሁ ቃለ ምልልስ “የድርጅቱ ለሁለት መከፈልና ከቶውንም ለስደት ፖለቲካ መዳረግ ስለፓርቲው ምን 

የሚነግረን እንደምታ አለ?” በሚል በአቀራረቡ አወዛጋቢ ጥያቄ የደርጉ ሰው የዛሬ አስመሳይ ጋዜጠና 

ሲጠይቅ፣ ክፍሉ ታደሰ  ሲመልስ፡  “ እነኝህ ሁለትም ሆኑ ሶስት ሀይሎች ለመከፋፈል የሚያበቃቸው 

ጥያቄ አለ ወይ? ፖለቲካዊ ጥያቄ አለ ወይ? የድርጅታዊ  አሠራር ጥያቄ አለ ወይ? ብለን በምናስብበት 

ጊዜ በእኔ እምነትና በኔ አስተያየት የፖለቲካ ጥያቄ ደረጃ በመሠረቱ የተለያየ አቋም አላቸው ብየ 

አላምንም። መሠረታዊ የሆነ ልዩነት የላቸውም። ’’ ( http://tunein.com/radio/SBS-

Amharic-p191644/ ) የሚል ነበር ምላሹ።  

አቶ ክፍሉ በሙሉ ልብ ይህን አይነት መልስ መስጠቱ በግሌ አልደነቀኝም። ምክንያቱም የወያኔን 

አፊዳቪት ፈርመን ወደ አገር እንግባ ያለውን፣ ፓርቲውን እንዳለ ይዞ ለወያኔ እጅ መንሻ ሊያደርግ 

ድርጅተ ፈጥሮ የተንቀሳቀሰና በዃላም ይህ ሁኔታ ሲከሽፍበት አላልኩም ብሎ የሸመጠጠውን ሃቅ የዚሁ 

ቡድን አመራር ዓባል የሆነው በቅርቡ ባሳተመው መፅሃፍ ይህን ይፋ ማድረጉንም አቶ ክፍሉ ባለማዎቁ 

http://tunein.com/radio/SBS-Amharic-p191644/
http://tunein.com/radio/SBS-Amharic-p191644/


ነው ብየ አላምንም። አቶ ክፍሉ እሱም በጊዜው ወደ ወያኔ ኮብሏልና ከወያኔ ማደሩ የፖለቲካ አቅዋም 

ላይመስለውም ይችላል ። 

ይህ የአፊዳቪት ቡድን (በዃላ ራሱን ኢሕአፓ-ዴ ብሎ የሰየመውና ቀደም ሲል የድርጅቱን ጉባኤ ረግጦ 

የወጣው አናሳ ቡድን ማለት ነው) ሁለት አማራጭ መንገዶችን ይዞ ነበር የተንቀሳቀሰው። ከተሳካለት 

በዚህ እቅዱ የማይስማሙ አመራርና አባላትን አባሮ ፓርቲውን ይዞ መግባት ሲሆን፣ አለዚያም ድርጅቱን 

ማፍረስ ሁለተኛና የመጨረሻው አማራጭ ሆኖ ተግባራዊ እንዲሆን ነበር። አሁንም በድጋሚ ሁሉን 

ልወቅ ባዩ አቶ ክፍሉ ይህን ሃቅ ሳያውቅ ቀርቶ ሳይሆን ከአንጃው ቡድን ጋር የሚጋራው የራሱ የሆነ 

የቆየ ቁርሾ ስላለው ነው።  ይህንንም ባገኘው መድረክ ሁሉ እየተጠቀመ ድጋፉን ለመግለጽ 

ሞክሮላቸዋል ።  

እዚህ ላይ ግልፅ መሆን ያለበት ወያኔ በተገኙበት የሚያጠፋቸው ዓባላትን ያሰባሰበና ድርጅታዊ 

ህልውናውን ሊያጠፋ ባጀት አውጥቶ በደህንነት መስሪያ ቤት ልዩ የክትትል የሚደረግበትን ድርጅት 

እንዳለ ይዘን እንግባ ማለት ፓርቲውን ለአንድና ሁለት የወያኔ ባርጩማ መረማመጃ እናድርገው 

በሚሉና የለም አንድ ትውልድ መስዋዕት የከፈለበትን ድርጅት የተነሳባቸው መሠረታዊ መርሆዎች 

ታጥፈው ፓርቲያችን የወያኔ መናጆ አይሆንም፤ ግንባራችንን ሳናጥፍ ፀረ-ወያኔ ትግላችን ይቀጥላል 

በሚሉ መካከል ነጭ እና ጥቁር ሆኖ የተከሰተውን የመርህ ልዩነት ነው “መሠረታዊ ልዩነት” የለም 

ሊለን የሞከረው። አቶ ክፍሉም በ97ቱ ምርጫ ከየት መጣ ሳይባል ወደ አገር ገብቶ የኢትዮጵያ 

ዴሞክራሲያዊ ሊግ (EDL) የሚል ስም ይዞ ህብረትን ከመሰሎቹ ጋር ሆኖ ለማፍረስና ለወምበር 

ሊበቃ ሞክሮ አንደነበርና በቅርቡም አንጃው ኢሕአፓ- ዴ የሚለው ቡድኑ ገና ሳይፈጠር በመበታተኑ 

አንደገና ሲምፖዚየም ብሎ  “የኢሕአፓ ህብረት” በሚል ባዘጋጀው ስብሰባ አቶ ክፍሉ ንግግር 

እንዲያደርግ በእንግድነት መጋበዙም በከንቱ እንዳልነበር ለዚህ ሸፍጥ የተሞላበት አስተያየቱ አመላካች 

ነው።  አቶ ክፍሉ ድሮም ቀስሞት የነበረውን አሰራር በመርሳቱና ከመሰል ዝርክርኮች ጋርም ሊንቀሳቀስ 

በመሞከሩ በወያኔ ስራው ተደርሶበት መሰደድ መገደዱ ደግሞ ምስጢርም አይደል ።ለነገሩ በከተማው 

ፍልሚያ ዋና ተጠያቂ የሆነው አቶ ክፍሉ ወደ ወያኔ በሰላም ሲመለስና ሲሰራ ሌሎች በዚህ ደረጃ 

ያልተሳተፉና ያውም ለሰላም ጉባኤ ሄደው ሲታሰሩ እንዴት ማለት  የሚያንስ አልሆነም ። አቶ ክፍሉ 

አላርፍ ያለች ጣት እንዳይሆንባቸው ቢታቀቡና አደብ ቢገዙ ጥሩ ይሆናል ። 



አቶ ክፍሉ ያ ትውልድ ትቶልን ከሄደው አኩሪ ቅርሶች አንዱ ለጊዚያዊ ምቾት ስንል በእውነት ላይ 

አለማዋዋልን ነው። በመጨረሻም ልጠቁም የምቃጣው ቢኖር በቅድሚያ ግለሰቦች የሞራል ብቃትን 

ለማግኘት አውቀውም ሆነ ሳያውቁ ላደረጉት ጥፋት ተገቢውን ሃላፊነት መውሰድን ይጠይቃል፡፡ ከዚያ 

ቀጥሎ አገራችንን ካንዣበባት ታሪካዊ አደጋ ለመታደግ ግንባራቸውን ሳያጥፉ በሚችሉት አቅም 

የሚታገሉትን ሃይሎች በተግባር ማገዝ፣ ይህ የማይቻል ካልሆነ ደግሞ ከመንገዳቸው ገለል ብሎ የግል 

ኑሮን መኖር አንድ አማራጭ ነው።   

 

ኢትዮጵያ በቁርጥ ቀን ልጆቿ ትታደጋለች! 

መሃሪ አለምሰገድ 

 

 


