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(ይህ ጽሑፍ ዛሬ በወጣው ሰንደቅ ጋዜጣ ላይ ታትሟል፡፡ ጋዜጣውን ያላገኙ ሰዎች ቢያነቡት ይጠቅማል፣ 
መወያያም ይሆናል በሚል መንፈስ በዚህ ድረ-ገጽ ላይ እንዲታተም ተልኳል) 

ባሇፉት ሁሇት ተከታታይ የሰንዯቅ ጋዜጣ እትሞች ሊይ ቀዴሞ የኢዳፓ አመራር አባሌ 
የነበሩት ድ/ር ኃይለ ኣርኣያ እና አቶ ታምራት ታረቀኝ ያቀረቧቸውን ሃሳቦች አነበብኩና 
መርህ-አሌባነታቸው ገረመኝ፡፡ አቋም የሇሽነታቸው ዯነቀኝ፡፡ እናም ይቺን ማስታወሻ ጻፍኩ፡፡ 
በአንዴ ወቅት እኔም የኢዳፓ አባሌ ነበርኩ፡፡ ሁሇቱንም የዚያን ጊዜ “መሪዎቼን” በቅርበትም 
በርቀትም አውቃቸዋሇሁ፡፡ ሀሳቤን የማቀርበውም ከዚያ በመነሳት ነው፡፡ 

የ1997ቱ ምርጫ ከተጠናቀቀ በኋሊ ድ/ር ኃይለን አንዴ ቀን ኢዳፓ ቢሮ አገኘኋቸው፡፡ የተሇያዩ 
ወቅታዊ ጉዲዮችን ስናነሳ ስንጥሌ ቆየንና በመጨረሻ፤ “ይሄ ሕዝብ ሰክሯል… ህብረት፣ ውህዯት፣… 
የሚል እብዯት ውስጥ ገብቷል…” በማሇት ኢዳፓ አሊስፈሊጊ ወዯሆነ የቅንጅት ውህዯት እየተገፋ 
መሆኑን ነገሩኝ፡፡ (በነገራችን ሊይ ድ/ር ኃይለ ይህንን ሃሳባቸውን ሇእኔ ብቻ ሳይሆን ሇላልችም 
የኢዳፓ አመራር አባሊት መናገራቸውን ሰምቻሇሁ) መኢአዴ ጋር ተጀምሮ የከሸፈውን 
የውህዯት ሁኔታ በማንሳት አሁንም በሕዝቡ ግፊት መኢአዴ ባሇበት ስብስብ ውስጥ እንገባሇን 
የምንሌ ከሆነ አስቸጋሪ መሆኑን አብራሩ፡፡ በዚያ ወቅት የሕዝቡ ስሜት በምርጫ ቅስቀሳ 
ከመሇኪያ በሊይ ወጥቶ ስሇነበር የድ/ር ኃይለ ሃሳብ ትክክሌ ቢሆንም፤ የሚያስከፍሇውን ዋጋ 
በማሰብ ነገሩን በዝምታ አሇፍኩት፡፡ 

ይህንን ሃሳብ ያነሳሁት ያሇምክንያት አዯሇም፡፡ በዚያው ሰሞን አቶ ሌዯቱ “ከቅንጅት ጋር 
ሌዩነት ስሊሇኝ የሕዝብ ግንኙነት ኃሊፊ ሆኔ አሌሰራም” በማሇቱ ድ/ር ኃይለ እሱን ተክተው 
እንዱሰሩ ወዯ ቅንጅት ቢሮ ተሊኩ፡፡ ድ/ር ኃይለ ቅንጅት አመራር ውስጥ የቀዴሞ 
ባሌንጀሮቻቸውንና “የኢሠፓ ጓድቻቸውን” ሲያገኙ ከሊይ የጠቀስኩትን ሃሳብ እርግፍ አዴርገው 
ትተው፤ ዋነኛ የውህዯት አጋፋሪ፣ የቅንጅት ፊት አውራሪ ሆነው ዯፋ ቀና ሲለ አየኋቸው፡፡ 
በዚያ ወቅት በቅንጅት ውህዯት ሊይ ያነክስ ሇነበረው ሌዯቱ አያላው እስከ ዛሬ ዴረስ 
መታወቂያው የሆነውን “ከሀዱነት” ጋዜጣ ሊይ ወጥተው ሇመጀመሪያ ጊዜ “ይሄ ክህዯት ነው” 
ብሇው መግሇጫ የሰጡት ድ/ር ኃይለ መሆናቸውን አስታውሳሇሁ፡፡ የድ/ር ኃይለ ሳይታሰብ 
“ቀኝ ኋሊ” መዞር እስከ አሁን ዴረስ ሲገርመኝ ይኖራሌ፡፡   
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ያኔ ቅንጅት በአራቱ ፓርቲዎች ውህዯት አንዴ ፓርቲ ሆኖ፣ ስሌጣን ይዞ፣ ሀገር መምራት 
ይችሊሌ፣ ስሌጣን ሊይ ይወጣሌ የሚሌ ተራ ስላት ውስጥ በመግባታቸው፣ “ውህዯቱ ዯረጃ 
በዯረጃ መፈጸም አሇበት” የሚለትን እነ ሌዯቱን ክፉኛ የታገለት ድ/ር ኃይለ፤ አሁን ዯግሞ 
“ፓርቲዎች ትክክሇኛ መሪ የሊቸውም፣… ሀገር የመምራት ብቃት የሊቸውም፣ በምርጫ 
ሇማሸነፍ ሃያ ዓመት ያስፈሌጋቸዋሌ፣…” የሚሌ መንፈስ ያሇው ሃሳብ መሰንዘራቸውን ሳነብ፤ 
ከሊይ የጠቀስኩት ሁኔታ ነው ፊቴ ሊይ ዴቅን ያሇው፡፡  

ድ/ር ኃይለ የፓርቲ መሪ በሆኑበት ዘመን ፓርቲያቸው በግዴም በውዴም ውህዯት 
መፍጠርም፣ በምርጫ ማሸነፍም፣ ሀገር መምራትም፣… እንዯሚችሌ፤ እርሳቸው ከአመራርነት 
ሲወርደ ግን ይህንን ማዴረግ እንዯማይችሌ እየነገሩን ይሆን? ሕዝቡ ተቃዋሚዎችን 
እንዱቀጣቸው ሃሳብ የሚያቀርቡትስ፤ “ኢህአዳግ አሊሰራን አሇ፣ ቀጣን፣ አሰረን፣…” የሚሇውን 
የተቀዋሚዎች ስሞታና ብሶት ሳያውቁ ቀርተው ነው? ነገሩ ‘በእንቅርት ሊይ ጆሮ ዯግፍ’ 
እንዱለ አይሆንም?  

ሇመሆኑ ተቃዋሚዎች በሕዝቡም፣ በኢህአዳግም “ከተቀጡ” ሕሌውናቸውን ጠብቀው መኖር 
ይቻሊቸዋሌ? ሕዝቡ የሚቀጣቸው ከሆነ ዴምፁን በመንፈግ ብቻ አያቆምም፡፡ ሌጆቹን ሇአባሌነት 
አይሰጥም፣ በሚጠሩት ስብሰባ ሊይ አይገኝም፣ እርዲታና ዴጋፍ አያዯርግም ማሇት ነው፡፡ ታዱያ 
አንዴ ፊቱን “ፓርቲዎቹ ይፍረሱ!” ቢለ አይሻሌም ድክተር!? ድ/ር ኃይለ በዯርግ ዘመን 
የኢሠፓ አባሌ ነበሩ፡፡ እስከ ቅርብ ጊዜ ዴረስ በተቃውሞው ጎራ፤ የኢዳፓ - የቅንጅት - 
የአንዴነት ፓርቲዎች አባሌ ነበሩ፡፡ ከፓርቲ - ፓርቲ መሸጋገር በእርሳቸው የተጀመረ አዯሇም፡፡ 
ነውርም፣ ሏጢያትም አዯሇም፡፡ ግን… አሁን ዯግሞ ወዯ የት ተሻግረው ይሆን ተቃዋሚዎች 
ይቀጡ፣ ይፍረሱ፣… ምናምን የሚለት?  

ወዯ ታምራት ታረቀኝ እናምራ፡፡ በቅርብ አውቀዋሇሁ የሚለ እንዯነገሩኝ ከሆነ መቶ አሇቃ 
ታምራት ታረቀኝ መዏሕዴ፣ አማራጭ ኃይልች፣ ኢዲግ፣ ኢዳፓ፣ ቅንጅት፣ አንዴነት፣ መርህ 
ይከበር… እያሇ እንዯ ፌንጣ ከፓርቲ ወዯ ፓርቲ ሲዘሌ ቆይቶ አሁን ሰሚያዊ ፓርቲ ሊይ የረጋ 
ይመስሊሌ፡፡ የራሷ “እንትን” እንዯማይታያት ‘እንስሳ’ አቶ ታምራት ይህንን ከፓርቲ ወዯ ፓርቲ 
የመዝሇሌ “ሌክፍት” ረስቶት ይሁን ሆነ ብል ትቶት፤ ሥዩም መንገሻ እና ዘካሪያስ የተባለ 
የደሮ ጓድቹን በአሽሙር ‘ወጋ’ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ 

እኔን የገረመኝ አቶ ዘካሪያስን “ሇማዴነቅም ሇመዝሇፍም ጊዜ የማይፈጅበትና ቃሊት 
የማይመርጥ…” ማሇቱ ነው፡፡ እርሱስ? ሰውየው፤ “ብሳና የተባሇው ዛፍ ይቆነቁናል ወይ?” ብል 
ቢጠይቀው፤ መሊሹ “ሇእንጨቱ ሁለ መቆንቆንን ማን አስተማረውና!” አሇው አለ፡፡ አቶ ታምራት 
የቀዴሞ ጓድቹን በመዝሇፍ ረገዴ ያሇውን “ችልታ” ሇማወቅ የሚሻ፤ በ1999 ዓ.ም በጻፈው 
መጽሏፍ በአቶ ሌዯቱ አያላው ሊይ በግጥምም በስዴ ንባብም ያወረዯውን የስዴብ ድፍ 
መመሌከት ነው፡፡  

የስዴቡን ነገር ሇጊዜው እንተወውና አቶ ታምራት ስሇ ፓርቲዎች ውህዯት ያሇውን መርህ 
አሌባ አቋም እንመሌከት፡፡ በመጽሏፉ ባሰፈረው ሃሳብ እንጀምር፡፡ በገጽ 98 ሊይ “ፓርቲው 
[ኢዳፓ ማሇቱ ነው] የተስማማበት እኔም… አምኜ የምሰራው ቅንጅቱ ወዯ ውህዯት 



እንዯሚሸጋገር ነው… ሌዯቱና ግብረ አበሮቹ ውህዯቱ እውን መሆን የሇበትም በማሇት… 
በሚሯሯጡበት ወቅት… አብደራህማን [ወዯ ቢሮ] ተከትልኝ ገባና ‘ስማ ታሜ ሇምን [የቅንጅት] 
ጥምረቱ አይቀጥልም? ሇውህዯት ሇምን ይቸኮላል?’ አሇኝ፡፡ [ሇምን ስሇው] ‘ብዙ ነገሮችን ማየት 
አሇብን… ዯግሞስ ኢህአዳግ የአራት ፓርቲዎች ግንባር ሆኖ አዯሌ ሀገር እየመራ ያሇው?...’ 
አሇኝ፡፡ እናንተ ሰዎች ምን እያሰባችሁ እንዯሆነ ሉገባኝ አሌቻሇም… ብየ ጥየው ወጣሁ…” 
ይሊሌ አቶ ታምራት! 

ከዚህ ሃሳብ የምንገነዘበው ነገር፤ ያኔ የቅንጅት ውህዯት ዯረጃ በዯረጃ እንዱከናወን እነ ሌዯቱ 
ሃሳብ ሲያነሱ፣ እነ አቶ ታምራት ዯግሞ ውህዯቱ አሁኑኑ መፈጸም አሇበት ብሇው ክችች 
ማሇታቸውን ነው፡፡ አቶ ታምራት እንዱህ ብል መጻፉንና ቅንጅትን በተጣዯፈ ውህዯት በአፍ ጢሙ 
መድፋቱን ይዘነጋውና ድ/ር ኃይለ አርአያን እንዱህ በማሇት ይወቅሳሌ፤ “የመኢአዴና ኢዳፓ 
ውህዯት ከጫፍ ዯርሶ ሲፈርስ ድ/ር ኃይለ የኢዳፓ ምክትሌ ሉቀመንበር ነበሩ፤ ቅንጅት 
በጥምረት ሲመሰረትም የኢዳፓ ምክትሌ ሉቀመንበር ነበሩ፣ ወዯ ውህዯት ተሸጋግሮ በሁሇት 
እግሩ ሳይቆም ሲፈራርስ ዯግሞ የምክር ቤት አባሌ ነበሩ። አንዴነት ከመዴረክ ሲቀሊቀሌና ውል 
ሳያዴርም እንካ ሰሊንቲያ ሲገጥም የአንዴነት ምክትሌ ሉቀመንበር ነበሩ። አንዴነት ከመኢአዴ 
ጋር ዴርዯር ሲጀምርም ምክትሌ ሉቀመንበር ነበሩ፣… በመሆኑም ስሇ ፓርቲዎች መሰባሰብ 
ሆነ መተባበር ብልም መበታተን መዘሊሇፍና መወነጃጀሌ ሰፊ የተግባር ሌምዴ አሊቸው፡፡ ከዚህ 
አንጻር ከድ/ር ኃይለ የምጠብቀው መፍትሄ …አሁን ህብረት፣ ግንባርም ይሁን ውህዯት ሇመፈጸም 
ከቅድመ ዝግጅት እስከ ፍጻሜ በቅዯም ተከተል መከናወን ያሇባቸውን ጉዳዮች አሳይተው፤ ምን ሲሆን 
ህብረት፣ ምን ላይ ሲዯረስ ግንባር፣ ምን ሲሟላ ውህዯት መፈጸም እንዯሚቻል፣ እነማን መቼ 
ቢያዯርጉት ውጤታማ እንዯሚሆን ወዘተ የሚያሳይ መፍትሄ ነበር” ይሊሌ፡፡  

አቶ ታምራት! ታዱያ ያኔ እኔ ከዚህ የተሇየ ሃሳብ ነበር ያቀረብኩሌህ? ነው ነገሩ አሁን ከዘጠኝ 
ዓመት በኋሊ ነው የተገሇጠሌህ? ወይስ ላልች ሲለት ስህተት፣ አንተ ስታዯርገው ትክክሌ ሆኖ 
ነው የሚታይህ? ይሄ ሁለ የሚያሳየው መርህ አሌባ፣ አቋም የሇሽ መሆንህን ነው፡፡ ነገ ዯግሞ 
ሕዝቡ ውስጥ ሞቅ ሞቅ ያሇ ነገር ስታይ አሁን የተናገርከውን ሃሳብ እርግፍ አዴርገህ 
ሌትተው እንዯምትችሌ ሇመገመት ጠንቋይ መቀሇብ ወይም “አባባ ታምራትን መሆን” 
የሚያስፈሌገው ጉዲይ አይመስሇኝም፡፡ 
አቶ ታምራት የዛሬ ሳምንት በወጣው የሰንዯቅ ጋዜጣ ሊይ የቀዴሞ ጓደን ድ/ር ኃይለን 
የወቀሰበትን መጣጥፍ የቋጨው እንዱህ በማሇት ነበር፤ “ይሌቁንስ ድ/ር ኃይለ… በውህዯት 
የሚቆምሩትን፣ በሕዝቡ ትግሌ የሚቀሌደትን፣ የውህዯት ከበሮ እየዯሇቁ የውንጀሊና የዘሇፋ 
ጡሩምባ የሚነፉትን ፖሇቲከኞች በግሌጽ ክኒኗን ዋጧት ይበሎቸው፣ ሕዝቡንም እነዚህን 
ሇይተህ ዴጋፍ ንሳቸው… ይበለ” ይሊሌ፡፡ በኔ እምነት በግሌጽ “ክኒኗን ዋጧት” መባሌ 
የሚገባቸው ራሱ አቶ ታምራት እና ድ/ር ኃይለ ናቸው፡፡ እነርሱ ራሳቸው ያሌተጠና ውህዯት 
በመፈጸም ሕዝብ መስዋእትነት የከፈሇበትን የትግሌ ውጤት የትም በትነዋሌና!!! 

አቶ ታምራትም ሆነ ድ/ር ኃይለ ትናንት የነበራቸውን አቋም ረስተው እንዱህ ዓይነት ትዝብት 
ሊይ የሚጥሌ ሃሳብ እንዱሰነዝሩ የሚያዯርጋቸው ላሊ ሳይሆን መርህ አሌባነታቸው ነው፡፡ 
አቋም የሇሽነታቸው ነው፡፡ አንዳ አቋምና መርህ ያስቀመጠ ሰው፤ በጊዜ ሂዯት አቋምና 
መርሁን አይቀይርም ማሇት አዯሇም፡፡ ፖሇቲካ በሇውጥ ሂዯት (Dynamism) ውስጥ እስካሇ ድረስ 
እንዯ ትግለ ተጨባጭ ሁኔታ አቋምንም መርህንም መቀየር ይቻላል፡፡ ይህ የሚሆነው ግን ስልቱን 



እንዲቀይር ያስገዯዯውን በቂ ምክንያት (Justification) አንድ፣ ሁሇት፣… ብሎ ዘርዝሮ በማቅረብ 
እንጂ እንዲሁ በዘፈቀዯ ከመሬት ተነስቶ መሆን የሇበትም፡፡ ምክንያቱም ያንን አቋምና መርህ 
ሇመጠበቅ ሲባሌ የጠፋ ሕይወት፣ የባከነ ጊዜና ንብረት፣ የአካሌና የመንፈስ ጉዲት፣… ወዘተ. 
ስሇሚኖር ያ ሁለ መስዋእትነት ግምት ውስጥ መግባት ስሊሇበት ነው፡፡   

አቶ ታምራትና ድ/ር ኃይለ ብቻ ሳይሆኑ፤ በአጠቃሊይ የሀገራችን ፖሇቲከኞች (በተሇይም 
ተቃዋሚዎች) ትሌቁ ችግር ይኸው አቋም የሇሽነትና መርህ አልባነት ነው የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ 
እናም ፓርቲዎች ከመሬት ተነስተው “ውህዯት! ህብረት! ግንባር! መዴረክ!...” የሚሌ መፈክር 
አንግበው፣ ኮሚቴ አቋቁመው ወዯ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ከመግባታቸው በፊት፤ እነዚህን 
ተግባራት የሚያስፈጽሙበት የጠራ አቋም መያዝ፣  የነጠረ መርህ ማስቀመጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
በአቋማቸው ጸንተው፣ መርሃቸውን ተከትሇው ከሰሩ የሚፈርስ ውህዯት፣ ወዯ ተግባር 
የማይሇወጥ ስምምነት አይኖርም፡፡      

 


