
ስለ አና ጎሜዝ እኔም የምለው አለ 
(ከአብዱራህማን አህመዲን፤ የቀድሞ የፓርላማ አባል) 

Email: ahayder2000@gmail.com 

(ይህ ጽሑፍ ዛሬ ታህሳስ 16 ቀን 2006 በወጣው ሰንደቅ ጋዜጣ ላይ ታትሟል፡፡ ጋዜጣውን 
የማያገኙ፣ በተለይም በውጭ ሀገር ያሉ ዜጎች ሁሉ ቢያነቡት ‘ይጠቅማል’ በሚል መንፈስ በድረ-
ገጽ ላይ እንዲታተም ተልኳል፡፡) 

ዘጠነኛ ዓመት ቁጥር 430 ህዳር 25 ቀን 2006 ዓ.ም በወጣው ሰንደቅ ጋዜጣ ላይ ተገኝ 
በላቸው የተባሉ ጸሐፊ “የአና ጎሜዝ አዳዲስ አጀንዳዎች” በሚል ርዕስ ያቀረቡትን ጽሑፍ 
አነበብኩና ይህቺን ማስታወሻ ለመክተብ ብዕሬን አነሳሁ፡፡ 

ጸሐፊው ስለ ወ/ሮ አና ጎሜዝ በጠቃቀሷቸው ሃሳቦች ላይ “ሊታረም ይገባዋል” የምለው የጎላ 
ሃሳብ የለኝም፡፡ እናም ይህቺ ማስታወሻ በአቶ ተገኝ በላቸው ጽሑፍ ላይ ተደማሪ ሃሳብ 
ተደርጋ ልትወሰድ ትችላለች፡፡ ለዚህም ነው ጽሑፌን “ስለ አና ጎሜዝ እኔም የምለው አለ” 
የሚል ርዕስ የሰጠሁት፡፡ 

የሦስተኛው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል በነበርኩበት ወቅት፤ የኢትዮጵያን 
ፓርላማ በመወከል “የአፍሪካ፣ የካሪቢያንና የፓስፊክ (አካፓ) ፓርላማ እና የአውሮፓ 
ፓርላማ የጋራ ጉባዔ” የልዑካን ቡድን አባል በመሆን ለአምስት ዓመታት አገልግያለሁ፡፡ 
ይህ የልዑካን ቡድን በም/ቤቱ አፈ-ጉባዔ በአምባሳደር ተሾመ ቶጋ የሚመራ ሲሆን፤ 
ከኢህአዴግ፣ ከአጋር ድርጅቶች እና ከተቃዋሚ ፓርቲዎች አባላት የተውጣጡ አምስት 
አባላት ነበሩት፡፡ 

ወ/ሮ አና ጎሜዝ የአውሮፓ ፓርላማን የሶሻሊስት ብሎክ በመወከል በዚሁ የጋራ ጉባዔ ላይ 
ይገኙ ስለነበር ከእኔ ጋር የተዋወቅነው በዚሁ አጋጣሚ ነበር፡፡ እናም፣ በስምንት ሀገሮች 
በተደረጉ የጋራ ጉባዔዎች እና በየጉባዔው መሐል በቤልጅየም (ብራስልስ) በተካሄዱ 
የጽሕፈት ቤት (Inter sessional Bureau Meeting) ስብሰባዎች ላይ ወ/ሮ አና ጎሜዝ ጋር 
ተገናኝተናል፡፡ አውሮፕላን ላይ ጎን ለጎን ተቀምጠን ለረጅም ሰዓታት አብረን የሄድንበት 
አጋጣሚ እንደነበርም አስታውሳለሁ፡፡ በተገናኘንበት አጋጣሚ ሁሉ ስለ ሀገራችን ፖለቲካ 
እያነሳን አውርተናል፡፡ እናም ይህቺን መጣጥፍ ያዘጋጀሁት ከነበረን ግንኙነትና 
ካደረግናቸው ጭውውቶች በመነሳት መሆኑ ልብ እንዲባል እሻለሁ፡፡ 

በአንድ ወቅት ወ/ሮ አና ጎሜዝ ስለ ኢህአዴግ እንዲህ ብለውኝ ነበር “I know these 
people, they are communists. They are totalitarian dictators. They are like my 
party before 30 years. My party was a killer…” (እነዚህን ሰዎች አውቃቸዋለሁ፡፡ 
ፈላጭ ቆራጭ አምባገነኖች ናቸው፡፡ የዛሬ 30 ዓመት የእኔም ፓርቲ እንዲህ ነበር… 
ሰዎችን ይገድል ነበር…)  



ወ/ሮ አና ኢህአዴግን የሚያዩት እርሳቸው አባል የሆኑበት ፓርቲ ከሰላሳ ዓመታት በፊት 
ያደርገው ከነበረው ተግባር ጋር በማነጻጸር ነበር፡፡ ይሁን እንጂ፣ በዓለም ላይ በተለያዩ 
ሀገሮች ያሉ ዴሞክራቲክ ፓርቲዎች፣ ሪፓብሊካን ፓርቲዎች፣ ሶሻሊስት ፓርቲዎች ወይም 
ሊበራል ፓርቲዎች ሁሉ አንድ ዓይነትና ተመሳሳይ አደረጃጀት፣ ተመሳሳይ አሰራርም ሆነ 
ባህሪ ይኖራቸዋል ብሎ መደምደም የሚቻል አይመስለኝም፡፡ ሊመሳሰሉ የሚችሉት 
በሚከተሉት ርዕዮተ-ዓለም ብቻ ይመስለኛል፡፡ በሁሉም ነገር አንድ ወጥ ሊሆኑ 
አይችሉም፡፡ እንደዚያ መሆን የሚቻል ቢሆን ኖሮ በቀድሞዋ ሶቭየት ህብረት፣ በኩባ፣ 
በቡልጋሪያ፣ በምስራቅ ጀርመን፣ በላቲን አሜሪካ ሀገሮች እና በአፍሪካ በአንድ ወቅት ሰፍኖ 
የነበረው የሶሻሊስት ርዕዮተ ዓለም ተመሳሳይ አፈጻጸም ይኖረው ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት 
ወ/ሮ አና ጎሜዝ ኢህአዴግን እርሳቸው አባል የሆኑበት ፓርቲ የዛሬ 30 ዓመት ከነበረው 
አቋምና ተግባር ጋር ማዛመድ ትክክል ሆኖ አይታየኝም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ኢህአዴግ 
ባለፉት ሃያ ሁለት ዓመታት “ሶሻሊስት” አይዲዮሎጂ እንደሚያራምድ ተናግሮ አያውቅም፡፡ 
እኔ ባለኝ ግንዛቤ የኢህአዴግ የፖለቲካ ሰነዶችም ግልጽ በሆነ መልኩ ይህንን 
የሚያመለክቱ አይመስለኝም፡፡ 

ሴትዮዋ አቶ መለስንና ኢህአዴግን ብቻ ሳይሆን ያኔ የኢዴፓ ፕሬዝዳንት የነበሩትን አቶ 
ልደቱንም በጥሩ ዓይን አያዩዋቸውም ነበር፡፡ እናም ብዙ ጊዜ የምጥረው ኢዴፓ ከቅንጅት 
ለምን እንደወጣና ልደቱም ያራምደው የነበረው የራሱን ፍላጎት ሳይሆን የኢዴፓን 
ድርጅታዊ አቋም እንደነበር ግልጽ ለማድረግ ነበር፡፡ የኢዴፓ ፓርላማ የመግባት ውሳኔ 
ትክክል መሆኑን ይቀበሉና በአቶ ልደቱ ላይ የሆነ ያልተዋጠላቸው ነገር እንዳለ ይናገሩ 
እንደነበር አሁንም በጊዜ ሂደት አልዘነጋሁትም፡፡ 

ወ/ሮ አና ጎሜዝ እርሳቸው ራሳቸው ብቻ በሚያውቁት ምክንያት ከኢትዮጵያ ፖለቲከኞች 
ውስጥ የሚጠሉትና የሚወዱት ያለ መሆኑን ማስተዋል የሚቻል ይመስለኛል፡፡ እንዲህ ያለ 
ድምዳሜ የእያንዳንዱ ሰው የግል መብት ቢሆንም በሌሎች ሰዎች ግንዛቤ ላይ ምን ያህል 
የተዛባ ግንዛቤ ሊፈጥር እንደሚችል ግን በቀላሉ መረዳት የሚቻል ይመስለኛል፡፡ 

በምርጫ ውድድር ማሸነፍም ሆነ መሸነፍ የነበረ፣ ያለና ወደፊትም የሚኖር እውነታ ነው፡፡ 
በአፍሪካና በሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን በአውሮፓም በገሀድ የሚስተዋል ሀቅ 
ነው፡፡ አና ጎሜዝ ራሳቸው ለሀገራቸው ዋና መዲና ለሊዝበን ከተማ ከንቲባነት ተወዳድረው 
ተሸንፈዋል፡፡ መቼም ያ ሽንፈት ኢህአዴግ ኮረጆ በመቅደዱ ወይም በማጭበርበሩ 
የተፈጠረ ነው እንደማይሉ ይታመናል፡፡ ወደፊትም በሀገራችን ያሉ ተቃዋሚዎች ሊሸነፉም 
ሊያሸንፉም ይችላሉ፡፡ ሲያሸንፉ “እሰየው፣ ደግ ነው” እንደምንል ሁሉ ሽንፈትንም በፀጋ 
ተቀብለው የተሸነፉበትን ዋነኛ ምክንያት መመርመር እንጂ ነገሩን ሁሉ ከኢህአዴግ የኮረጆ 
ግልበጣ ጋር ለማያያዝ መሞከር ተገቢነቱ አይታየኝም፡፡  

በታዳጊ ሀገር ያለ ገዢ ፓርቲ በሆነ አጋጣሚ ያገኛትን ስልጣን በሆነ ግርግር ዝም ብሎ 
ይሰጣል ብሎ የሚያስብ “የዋህ” ፖለቲከኛ ካለ እሱ ተላላ ነው፡፡ ለዚህም ነው ሰላማዊ 
ትግል እልህ አስጨራሽ ነው የሚባል፡፡ ስለሆነም፣ ለኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች የሚበጃቸው 



ወገብን ጠበቅ አድርጎ እየተፍገመገሙ መታገል ነው! ኢህአዴግ የተሟላ የዴሞክራሲ 
ቁመና ያለው ቢሆንማ በምርጫ መወዳደር እንጂ የፖለቲካ ትግል አያስፈልግም ነበር፡፡ 

ከወ/ሮ አና ጎሜዝ ጋር በተያያዘ በስፔን ሀገር ያጋጠመኝ ሁኔታ እስከ አሁን ድረስ 
ይገርመኛል፡፡ እኔ ከተሳተፍኩባቸው የአፍሪካ፣ የካሪቢያንና የፓስፊክ (አካፓ) ፓርላማ እና 
የአውሮፓ ፓርላማ የጋራ ጉባዔዎች አንዱ በስፔን የተካሄደው ነው፡፡ ስፔን ስብሰባውን 
ያዘጋጀቺው በዋና ከተማዋ ማድሪድ ሳይሆን፤ በደቡባዊ ስፔን ወደ አፍሪካ አህጉር ጠጋ 
ብላ፣ ካናሪ ደሴቶች አጠገብ በምትገኝ “ተነሪፌ” በተባለች የስፔን ግዛት በሆነች ትንሽ 
ደሴት ነበር፡፡ ተነሪፌ 800ሺህ ሕዝብ የሚኖርባት የቱሪስት መናኸሪያ ደሴት ናት፡፡  

በስብሰባው ሂደት በአንዱ ቀን ወደ ስብሰባው አዳራሽ ስገባ ለስብሰባው ተሳታፊዎች 
የሚሰራጩ ወረቀቶች በሚደረደሩበት ጠረጴዛ ላይ፤ አናቱ ላይ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ 
በደማቁ የታተመበት ወረቀት ዓይኔን ሳበው፡፡ አንዷን ቅጂ አነሰሁና እዚያው ቆሜ 
አነበብኩ፡፡ ማንነቱ የማይታወቅ፣ የተቆራረጠ ሰው ፎቶም ተለጥፏል፡፡ ነገሩ ገረመኝና 
ለኢትዮጵያ የልዑካን ቡድን አባላትም ይዤላቸው ሄድኩ፡፡ በወቅቱ ለራሴ ያነሳሁት ሃሳብ 
“በዚህ ደሴት አንድም ኢትዮጵያዊ ይኖራል ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ነው፡፡ ታዲያ ይህንን 
ወረቀት አባዝቶ የከመረው ማን ነው?” የሚል ነበር፡፡ የዚህ ጥያቄ መልስ ምንም ይሁን 
ምን ነገሩ የሀገሪቱን ገጽታ የሚያበላሽ፣ በውሸት የተሞላ ሀሰተኛ ሰነድ በመሆኑ ወረቀቱ 
ወደተቀመጠበት ሥፍራ ተመለስኩና ወረቀቱን በሙሉ ሰብስቤ ቦርሳዬ ውስጥ ከትቼ ወደ 
አዳራሹ ተመለስኩ፡፡  

የሚገርመው ነገር በዚያ ስብሰባ ላይ የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን መሪ፤ በቀኝ በኩል 
በኤርትራ ልዑካን መሪ፣ በግራ በኩል በወ/ሮ አና ጎሜዝ ተከበው መሀል ላይ እንዲቀመጡ 
ነበር የተደረገው፡፡ ነገሩ አጣብቂኝ ነበር፡፡ ለመመካከርም አይመችም፡፡ …ከጥቂት ቆይታ 
በኋላ ስብሰባው ተጀመረ፡፡ በዕለቱ ከነበሩት አጀንዳዎች አንዱ የአፍሪካን የምርጫና 
የፖለቲካ ሁኔታ በተመለከተ ስለነበር፤ ኤርትራ ወይም ወ/ሮ አና ጎሜዝ አንዳች ነገር 
ሊናገሩ እንደሚችሉ ገምተናል፡፡ እንደገመትነውም ወ/ሮ አና እንዲናገሩ እድል ሲሰጣቸው 
“…በኢትዮጵያ ያለው አምባገነን መንግስት ነው፡፡ ሰዎችን ያስራል፣ ይገድላል… በሀገሪቱ 
የመጀመሪያዋ ሴት የፓርቲ መሪ እና በ2005 ምርጫ አሸንፋ የፓርላማ አባል የነበረችውን 
ብርቱካን ሚደቅሳን የፓርላማ መቀመጫዋን ቀምቶ እስር ቤት ወርውሯታል…” በማለት 
ተባዝቶ የተቀመጠው ወረቀት ላይ የተጻፈውን መረጃ አንድ በአንድ እየጠቀሰች ተናገረች፡፡ 
የወ/ሮ አና ጎሜዝን ንግግር ካደመጥኩ በኋላ ያንን ወረቀት አባዝቶ ማን እንዳሰራጨው 
ለመገመት አላዳገተኝም፡፡  

የሚገርመው ነገር ያንን ወረቀት አዘጋጅተው ለወ/ሮ አና ጎሜዝ የሰጧቸው ሰዎች 
(ኢትዮጵያውያን ተቃዋሚዎች መሆናቸው ጥርጥር የለውም) በጣም አሳስተዋቸዋል፡፡ 
ምክንያቱም ወ/ሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በምርጫ 1997 ዓ.ም (እ.ኤ.አ 2005) 
አልተወዳደሩም፡፡ ስላልተዋዳደሩ የፓርላማ መቀመጫ አልነበራቸው፡፡ በምርጫው ወቅት 
የቅንጅት አባልም አልነበሩም፡፡ እንኳን የቅንጅት የእናት ፓርቲያቸው የቀስተ ደመና 



ፓርቲ አባልም አልነበሩም፡፡ ካልተሳሳትኩ እርሳቸው የቀስተ ደመና ፓርቲ አባል የሆኑት 
ምርጫው ካለቀ በኋላ በነሀሴ 1997 ዓ.ም እንደነበር አስታውሳለሁ፡፡  

የኢትዮጵያ የልዑካን ቡድን መሪ ይህንን ሁሉ መረጃ ከያዙ በኋላ በሰጡት ምላሽ ወ/ሮ አና 
ጎሜዝ በተሳሳተ መረጃ ላይ ተመስርተው ኢትዮጵያን እየወነጀሉና ጉባዔውን እያሳሳቱ 
መሆኑን አስረዱ፡፡ በተለይም የአካፓ አገሮችን ታዳጊ የዴሞክራሲ ሂደት ማገዝና መደገፍ 
ሲገባቸው ፍጹም ውሸት የሆነ መረጃ በማቅረብ የሀገር ስም ማጥፋታቸው ትክክል ባለመሆኑ 
የአካፓ ሀገሮች የፓርላማ አባላት በአባላቸው በኢትዮጵያ ላይ እየተካሄደ ያለውን ተራ 
ውንጀላ በተናጠል ስብሰባ መርምረው አቋም መያዝ እንደሚኖርባቸው አሳሰቡ፡፡ 

ከስብሰባው በኋላ ወ/ሮ አና ጎሜዝን አግኝቻቸው ያቀረቡት ሀሳብ የተሳሳተ መሆኑን 
ስነግራቸው “እኔ ያገኘሁት መረጃ እንደዚያ የሚል ነው፡፡ ምን ላድርግ” ማለታቸውን 
አስታውሳለሁ፡፡ በየመድረኩ ላይ ስለኢትዮጵያ ሳይናገሩ የማያልፉት ወ/ሮ አና በአንድ 
ጉዳይ ላይ ለዓመታት ችክ ማለታቸውን የአውሮፓ የፓርላማ አባላት ጓደኞቻቸው ጭምር 
አይወዱላቸውም፣ በትዝብት ያዩዋቸውም ነበር፡፡ በቤልጂየም ብራስልስ በተደገ የፖለቲካ 
ቢሮ ስብሰባ ላይ ወ/ሮ አና አስተያየት ለመስጠት እጃቸውን ሲያነሱ የስብሰባው መሪ የነበሩ 
አንድ የእንግሊዝ የፓርላማ አባል “Mrs. Gomez again about Ethiopia” (ወ/ሮ ጎሜዝ 
አሁንም ስለኢትዮጵያ) ሲላቸው የስብሰባ አዳራሹ በሳቅ መናጋቱን አስታውሳለሁ፡፡ 
እርሳቸው ግን የተሳቀው ቢሳቅ፣ የተባለው ቢባል ዛሬም ስለኢትዮጵያ ይናገራሉ - ዘጠኝ 
ዓመት ሙሉ! አንዳች ዓላማ ይኖራቸው ይሆናል፡፡ ምናልባት ሊያነግሱት የሚያስቡት ሰው 
ይኖራቸው እንደሆነ እሳቸውና አላህ ብቻ ናቸው የሚያውቁት፡፡ 

በምርጫ 97 አና ጎሜዝ የመሩት የአውሮፓ ፓርላማ የምርጫ ታዛቢ ቡድን በስንት 
የምርጫ ጣቢያዎች ስራውን እንዳከናወነ ጠይቄአቸው፣ በ250 የምርጫ ጣቢያዎች መሆኑን 
ነግረውኝ ነበር፡፡ በወቅቱ በመላ ሀገሪቱ ከዘጠና ሺህ በላይ የምርጫ ጣቢያዎች ነበሩ፡፡ 
ከዘጠና ሺህ ጣቢያዎች ውስጥ በ250 ጣቢያዎች ብቻ ምርጫን በመታዘብ የምርጫውን 
ውጤት መተንበይም ይሁን ምርጫው ተጭበርብሯል ለማለት በየትኛውም ሚዛን የሚቻል 
ሆኖ አይታየኝም፡፡ የአውሮፓ ፓርላማ ታዛቢዎች በተገኙባቸው 250 የምርጫ ጣቢያዎች 
ምርጫው ሙሉ ለሙሉ ተጭበርብሯል ቢባል እንኳ ያ ሁኔታ የምርጫውን አጠቃላይ 
ሁኔታና ውጤት ሊለውጠው የሚችል አይሆንም፡፡  

“ወ/ሮ አና ጎሜዝ በዚች ሀገር ውስጥ የስርዓት ለውጥ መምጣት አለበት እያሉ እየሰበኩ፣ 
እየሰሩ ይገኛሉ” የሚለውን የጸሐፊ ተገኝ በላቸውን ሀሳብ ለመጋራት ዳርዳር እያልኩ 
ያለሁት ከላይ ከጠቃቀስኳቸው ነጥቦች በመነሳት ነው፡፡ እንዲህ ዓይነቱ አካሄድ ደግሞ 
ታዳጊ ዴሞክራሲያችንን አንዲት እርምጃ አያራምደውም፡፡ አይጠቅመንምም፡፡ የፖለቲካ 
ሳይንስና የታሪክ ምሁራን እንደሚሉት የፈረንጅ አንጋሽ (king maker) ከአፄ ቴዎድሮስ 
ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ አልተለየንም፡፡ ግን ዴሞክራሲን አላጎናጸፈንም፡፡ በፈረንጅ 
አንጋሽነት የሚገኝ ስልጣንም የፈረንጅ አሻንጉሊትና የፈረንጅ አሽከር ያደርግ እንደሆነ 
እንጂ የሚያመጣው ፋይዳ አይታየኝም፡፡ 



በመጨረሻ፤ በጸሐፊ ተገኝ በላቸው አንድ ሀሳብ ላይ አስተያየት ላቅርብና ጽሑፌን 
ልቋጭ፡፡ ጸሐፊ ተገኝ የአቶ መለስን ሌጋሲ ቀጣይነት ለማስረዳት “… አቶ መለስ 
ያራምዱት የነበረው … የሚቋረጥ አይሆንም” ብለውናል፡፡ በዚህ ሀሳብ ሙሉ ለሙሉ 
ለመስማማት ያስቸግራል፡፡ ምክንያቱም፤ አንደኛ በአቶ መለስ የስልጣን ዘመን ለትችት 
የተጋለጡ (እንደ ሰብዓዊ መብት አያያዝ የመሳሰሉ) መስኮች እንደነበሩ ሊቀጥሉ 
አይገባቸውም፡፡ ሁለተኛ፣ የፖለቲካ ሂደት የሚወሰነው ሂደቱ በሚፈጥረው ሁኔታ ነው፡፡ ነገ 
ምን እንደሚፈጠር እርግጠኛ መሆን አይቻልም፡፡ በዚህ ሂደት የግለሰቦች ሚናም 
የሚጣጣል አይመስለኝም፡፡ እናም፤ ኢህአዴግ የፈለገውን ያህል ዴሞክራት ነኝ ቢል፣ 
የፈለገው ዓይነት የቡድን ውሳኔ ቢወስን፣… በዚያ ሂደት ውስጥ የፖለቲካ መሪ ቅንጣት 
ታህል ሚና አይኖረውም ብሎ መደምደም፣ መማልና መገዘት የሚቻል አይመስለኝም፡፡ 
እናም የመሪዎች መቀያየር ወዲያውኑ መሰረታዊ ለውጥ ባያመጣም በሂደት ምንም ዓይነት 
ለውጥ አያመጣም ብሎ መደምደም የፖለቲካን ተለዋዋጭነት (Political Dynamism) 
መካድ ሆኖ ነው የሚታየኝ፡፡ አቶ መለስ ራሳቸው ሀገሪቱን የመሩት እንደየወቅቱ ሁኔታ 
የጎበጠውን እያቀኑ፣ የታጠፈውን እየዘረጉ፣ የተተረተረውን እየቋጩ፣ እየሾሙና እየሻሩ፣… 
እንጂ በ1983 ዓ.ም በተተለመ አቅጣጫ ብቻ እየነጎዱ አለመሆኑን አስተውለናል፡፡ የግል 
ሚናቸውም በተለይ ከሕወሀት መከፋፈል በኋላ እየጎላ እንደመጣ ታይቷል፡፡ የአቶ 
ኃ/ማሪያምም እንዲሁ ከተሰጣቸው ኃላፊነት ጋር እየተለማመዱ ሲመጡ እየጎላ እየጎላ 
እንደሚመጣ ይጠበቃል፡፡ 

በአጠቃላይ የሀገር መሪ የሚሆኑ ግለሰቦች የራሳቸው ቪዥን አላቸው፡፡ በሚሰጡት 
አመራርም ያ ቪዥናቸውን ያስፈጽማሉ፡፡ እናም፤ እንኳን የፓርቲ መሪ፣ እንኳን የሀገር 
መሪ የአንድ ተቋም ሥራ አስኪያጅ በተቀየረ ቁጥር ልዩነት መፈጠሩን ለዘመናት ስናይ 
ኖረናል፡፡ ወደፊትም እናያለን፡፡ እናም የኢህአዴግ መሰረታዊ ፖሊሲዎች ባይቀየሩም 
በአቶ ኃ/ማሪያም የአመራር ዘመን ምንም ዓይነት ለውጥ አይኖርም ብሎ መደምደም 
አስቸጋሪ መሆኑን ወንድሜ ተገኝ ቢመረምሩት መልካም ነው፡፡  

ይልቁኑ አቶ ኃ/ማሪያምና አብረዋቸው ያሉ ሁሉ በአቶ መለስ የስልጣን ዘመን የተዘነጉ 
ነገሮችን (Missed Opportunities) እንዲሰሩ ልንመክራቸው ይገባል፡፡ በተለይም ሀገራችን 
በተደጋጋሚ ስሟ በሚነሳበት በሰብዓዊ መብት አያያዝ እና በፍትሕ ሥርዓቱ ዙሪያ ልዩ 
ትኩረት ስጡ ልንላቸው ይገባል ባይ ነኝ፡፡ የሀገር ኢኮኖሚን ሁለት ዲጂት ማሳደግ 
ብቻውን በቂ ነው ብሎ እግር መዘርጋትም ሆነ የእፎይታ እንቅልፍ ለመተኛት መመቻቸት 
አይቻልም፡፡ ምክንያቱም በኢኮኖሚ እድገቱ ኪሱ የሞላ ሰው ሰብአዊ ክብሩ 
እንዲጠበቅለትና የተሟላ የፍትህ ከለላና ዋስትና እንዲያገኝ መጠየቁ አይቀሬ ነውና!! 

 

  


