
ለወዳጄ አብድራህማን በመረጃ ዘመን ማስረጃ አልባ ጽሑፍ፣ 

ታምራት ታረቀኝ 

ብዙ የተነገረሇት የመኢአዴ አንዴነት ውህዯት ከሽፎ አመራሮቹ ከውህዯት ወዯ መዘሊሇፍና 

መወነጃጀሌ ማምራታቸውን ከሰንዯቅ ጋዜጣ አንብቤ ያሰፈርኩትን ጽሁፍ መነሻ አዴርጎ ወዲጄ 

አብዯራህማን አህመዱን ሚያዚያ 8/2006 ዓም ሇሰንዯቅ ጋዜጣ የሊከው ጽሁፍ በኢንተርኔትም 

ተሰራጭቶ ጋዜጣው ሇንባብ ከመዴረሱ አስቀዴሞ ፌስ ቡክ ሊይ አነበብኩት፣ ብዕሩ ንዳቱን 

ያሳብቃሌና ምኑ እንዲናዯዯው ግራ ገብቶኝ የራሴን ጽሁፍ መሌሼ አነበብኩት። ነገር ግን 

ወዲጄን ሉያናዴዯው ይችሌ ይሆናሌ የምሇው አንዴም ቃሌ አሊገኘሁም።  

ከወራት በፊት በፊስ ቡክ ተገናኘንና ከፕሮፌሰሩ ጋር ስሇ ጀመርኩትን ሙግት ምን አስተያየት 

አሇህ ሲሇኝ ብዙዎቹን ጽሑፎቹን እንዲሊነበብኳቸው ነገርኩትና ፕ/ር መስፍንንና አቶ ተመስገን 

ዘውዳን የሚመሇከቱ ስዴስት ያህሌ ጽሁፎች በኢሚይሌ ሊከሌኝ። ከፊልቹ ተቆራርጠው 

ቢዯርሱኝም አንብቤ ከሰጠሁት አስተያየት አንደ ጽሁፎቹ ጥሊቻ የሚታይባቸው መሆናቸውን 

ነው። “እንዯ ተናዯዴህ ብዕር አታንሳ” የሚሇውንም አባባሌ ሊስታውሰው ሞክሬ ነበር። (አንተ 

እያሌሁ የምገሌጸው ከነበርን ቅርበት አንጻር መሆኑ ይታወቅሌኝ) 

ወዲጄ እርሱ እንዲሳነሰው ሳይሆን ግንኙነታችን ከ1991 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 1998 ዓ.ም 

ይዘሌቃሌ። የተሇያየነው እኔ ወዯ እስር ቤት እርሱ ወዯ ፓርሊማ በመሄዲችን ነው። ይህን ያህሌ 

ትውውቅ እያሇን እኔን ሇመግሇጽ «በቅርብ እናውቀዋሇን የሚለ እንዯነገሩኝ ከሆነ መቶ አሇቃ 

ታምራት ..ብል» በዘጠኝ ዓመት ትውቃችን ያሊወቀውን አዱስ የእኔን ማንነት አግኝቶ ነው ስሇ 

እኔ የገሇጸበትን ክፍሌ የጀመረው። አይዯሇሁም እንጂ ብሆን ኖሮ አሊፍርበትም። ግን ሇምን 

አስፈሇገ? 

ወዲጄ በእውነት ሳይሆን በስሜት በማስረጃ ሳይሆን በነገሩኝ፤ በአስተውልት ሳይሆን በንዳት 

መጻፉ አሳፈረኝም አሳዘነኝም።እናም በዚህ መሌክ ሇቀረበ ጽሁፍ ምሊሽ መስጠት አስፈሊጊ 

ባይሆንም አንባቢውን በማክበርና የተነሳውን ጉዲይ ከሁሇት አቅጣጫ ተረዴቶ የራሱ ዴምዲሜ 

ሊይ እንዱዯርስ ሇመረዲት ይህችን ጽሁፍ አዘጋጀሁ።በአለባሌታ ሳይሆን በማስረጃ ሇማቅረብ 

ስሞክር እንዯ ወዲጄ ጉዲይ በቀጥታ የማይመሇከታቸውን ሰዎች ስም በመጥራት ርጥቡ ሬሳ 

ዯረቅ አስነሳ ይለ ነገር ውስጥ እንዲሌገባ ሇመጠንቀቅ ሞክሬአሇሁ። 



1ኛ ነገር ለማጣፋጥ እውነትን ከውሸት መቀየጥ፣  

መቼም የቱንም ያህሌ ንዳት ቢያይሌ የቱንም ያህሌ ጥሊቻ ማስተዋሌን ቢጋርዴ በአዯባባይ 

በተፈጸመና በግሌጽ ብዙ ሰው ባየውና በሚያውቀው ነገር ሊይ ውሸት ጨምሮ ቃሊት አሳምሮ 

በመናገርም ሆነ በመጻፍ ውሸትን እውነት ማዴረግ የሚቻሌ አይመስሇኝም። ወዯጄ መዏህዴ፣ 

አማራጭ ኃይልች፤ ኢዲግ፤ ኢዳፓ፣ ቅንጅት፤ አንዴነት፤ መርህ ይከበር እያሇ እንዯ ፌንጣ 

ከፓርቲ ወዯ ፓርቲ ሲዘሌ ቆይቶ አሁን ሰማያዊ የረጋ ይመስሊሌ ይሇኛሌ። 

ከዚህ ገሇጻው መጀመሪያ የሚወጣው ውሸቱ ነው፣ ምክንያቱም የአማራጭ ኃይልች እና የኢዲግ 

አባሌ አሌነበርኩምና። ሁሇተኛው የማስተዋሌ ጉዴሇት/ግርድሽ ነው። ወዲጄ የምክር ቤት አባሌ 

የነበረበትን ኢዳፓ የመሰረትነው የያኔው ወጣቶች ከመዏህዴ በቀኝ አዝማች ነቅዏ ጥበብ በቀሇ 

ካቢኔ የተባረርን እንጂ ከአማራጭ የወጣን አሌነበርንም። እንዯውም ሇኢዳፓ መመስረት አንደ 

ምክንያት አማራጭ አዲራሹን ከመፍቀዴ ባሇፈ እኛን በፖሇቲካው ውስጥ ተሳታፊ ሇመሆን 

በሚያስችሇን መሌኩ ሉያስተናግዯን አሇመቻለ ነው።  

ኢዲግ ከኢዳፓ ጋር ተዋህድ የከሰመ ፓርቲ ነው (በዚህ አጋጣሚ ከራስ በሊይ ሇሀገር አሳቢ 

ሇሆኑትና ውህዯቱን በማሳካት ኢዳፓን ሊጠናከሩት የኢዲግ አመራሮችና አባሊት ያሇኝን ክብርና 

እዴናቆት ሌገሇጽ።) ውህዯቱ ሲፈጸም አቶ አብዯረህማን የኢዳፓ ብሔራዊ ምክር ቤት አባሌ 

ነበርና ይህን ሇማስረዲት ላሊ ማስረጃ ማቅረብ አይጠበቅብኝም። ታዱያ እኔ የሁሇቱም 

ፓርቲዎች የኢዳፓም የኢዲግምአባሌ የሆንኩት እንዳት ነው። 

ላሊው የማስተዋሌ ጉዴሇት ኢዳፓም ቅንጅትም እንዯ ፌንጣ መዝሇላ የተገሇጸበት ነው። 

ኢዳፓ የቅንጅት አባሌ መሆኑን የማያውቅ ያሇ አይመስሇኝም፤ ስሇሆነም እኔ የኢዳፓ አባሌ 

እንዯ መሆኔ የቅንጅት አባሌነትን ያገኘሁት በዚህ መንገዴ እንጂ አንዯ ፌንጣ በመዝሇሌ 

አይዯሇም። መርህ ይከበር ዯግሞ ፓርቲ አይዯሇም፣ 

“በተጣዯፈ ውህዯት ቅንጅትን በአፍ ጢሙ መዴፋቱን ዘነጋውና” የሚሇው ወዲጄ በዚህ ሳያቆም 

“እነርሱ ራሳቸው ያሌተጠና ውህዯት በመፈጸም ሕዝብ መስዋዕትነት የከፈሇበትን የትግሌ 

ውጤት የትም በትነዋሌና” በማሇት በቅንጅት ጉዲይ እኛን ተከሳሽ ተወቃሽ ያዯረገናሌ። 



እዚህ ገሇጻ ውስጥ አንዴ እውነት ሁሇት ውሸት ይገኛሌ። አንባቢንም ያሌዋጀ የዴፍረት 

አቀራረብ ነው። ቅንጅት በአፍ ጢሙም ይባሌ በጀርባው እንዲይሆን እንዲይሆን መሆኑ እውነት 

ነው። እኔና ድ/ር ኃይለ የቅንጅት ምክር ቤት አባሌ ስሇነበርን ብቻ አቶ አብዯራህማንም እንዯ 

ቃሉቲው ችልት በጅምሊ ካሌፈረዯብን በስተቀር በተገሇጸው ዯረጃ የሚያስከስሰንም ሆነ 

የሚያስወቅሰን ነገር አሌፈጸምንም። በጣም የሚያስገረመውና አንባቢን ምንም እንዯማያውቅ 

የሚያዯርገው ያሌተጠና፣ በተጣዯፈ ሁኔታ የተፈጸመ ያሇው ውህዯት በእኛ የተፈጸመ አዯርጎ 

መግሇጹ ነው። ሇመሆኑ ከውህዯት በፊት እኔ የጥምሩ ቅንጅት ምክር ቤት አባሌ እንዲሌነበርኩ 

አቶ አብዯረህማን አንዳት ማስታወስ ተሳነው። ታዱያ የምክር ቤት አባሌ ያሌሆነ ሰው እንዳት 

ሆኖ ነው በተገሇጸው መሌክ ያሇጥናት ውህዯት በጥዴፊያ ፈጻሚ ተብል ተወቃሽና ተከሳሽ 

የሚሆነው።  

2ኛ በመረጃ ዘመን ማስረጃ አልባ ጽሁፍ፣ 

“እኔን የገረመኝ አቶ ዘካርያስን ሇማዴነቅም ሇመዝሇፍም ቃሊት የማይመርጥ ሲሌ ነው” ይሌና 

የእኔን ተዛሊፊነት ሇማወቅ የሚሻ በ1999 ዓም የጻፍኩትን መጽሐፍ እንዱመሇከት ይጋብዛሌ። 

እኔ ስሇ አቶ ዘካርያስ ስገሌጽ የቅርቡን ሰንዯቅ ሊይ የወጣ ጽሁፍ መነሻ አዴርጌ ወዯ ኋሊ ሄጄም 

አዱስ አዴማስ ጋዜጣን ቀኑንና ዘካርያስ የጻፈውን ጠቅሼ እንዱሁም በአንዴነት ግቢ ያነበበውን 

ግጥም በማስረጃት አቅርቤ ነው። አቶ አብዴራህማን ሾሊ በዯፈናው መጽፉን አንብቡ ከማሇት 

ሇርሱ ስዴብ ወይንም ዘሇፋ ሆኖ የታየውን አንዴ ሁሇት ቃሊት መግሐጽ ቢችሌ ምንኛ መሌካም 

ነበር። ማስረጃ የላሇው ነገር ዯግሞ አለባሌታ ነው። መጽሀፉ እንዯ ወጣ ሰሞን ስሇ መጽሐፉ 

የዘገበውና እኔንም ቃሇ ምሌሌስ ያዯረገሌኝ ይሄው ሰንዯቅ ጋዜጣ በወቅቱ የነበሩ አዘጋጆች 

የምትለት ካሇ በማሇት ከጠየቁዋቸው ሰዎች አንደ አቶ አብደራህማን ነበር። ታዱያ ያኔ 

ተጠይቆ እንኳን መሌስ ሇመስጠት ያሌፈሇገው ከመጽሐፉ የሚያወጣሇት ህጸጽ ባሇመኖሩ እንጂ 

ሇስዴብ መሌስ አይሰጥም በሚሌ አሌነበረም። የወዲጄ ንዳትና በእኔ ሊይ ጥሊቻ ያዯረበት 

ምክንያት የገባኝ እዚህ ጋር ዯርስ ነው። በመጽሐፉ ውስጥ በስም ከተገሇጹት ሰዎች አንደ 

ወዲጄ ነውና።  

“ሇእንጨቱ ሁለ መቆንቆኑን ማን አስተማረውና” የምትሇው አባባሌ ዯግሞ አሇቦታዋ ነው 

የገባቸው። ምክንያት መጀመሪያ ነገር ወዲጄ የእኔን ተሳዲቢነት በማስረጃ አሊየም። ብሆን ዯግሞ 

ከእኔ ተምረው ተሳዲቢ የሆኑ ሰዎችን አንዴ ሁሇት ብል ማሳየት ነበረበት።  



3ኛ ዘጠኝ ዓመት ረዥም ሆኖ የነበረው ሊረሳ፣ 

ውህዯቱ ዯረጃ በዯረጃ ይሁን ሲባሌ አሁኑኑ መፈጸም አሇበት ብሇው ክችች ማሇታቸውን 

በማሇት ሇመፍረሱም ምክንያቱ ይሄው እንዯሆነ አዴርጎ በመግሇጽ ዘጠኝ ዓመት ረዥም ሆኖ 

ሁለን የሚያስረሳ ይመስሌ ወዲጄ ያሌነበር ነገር ጽፏሌ። ብዙ ማስረጃዎችን በማቅረብ 

እውነታው ይህ እንዲሌሆነ ማሳየት እችሊሇሁ ግን ገጽ እፈጃሇሁ። ስሇሆነም ጥቂት 

ማስረጃዎችን ሊቅርብ። ዯግሞም እኮ የማስረጃ ብዛቱ ሳይሆን ተአማኒነቱ ነው። ውህዯቱ 

በጥዴፈያ ይፈጸም የምሌ አሌነበርኩም፡፤ ማስረጃ በአቶ ቸኮሌ ይመራ የነበረው የእጩ 

ምሌመሊና ምዯባ ኮሚቴ ውስጥ ተመዴቤ በቅንጅት ስም አንዴም እጩ ሳንመዘግብ የዕጩዎች 

ማስመዝገቢያ ግዜ ነጎዯ። እሇቱን አሊስታውስም፣ የጥምረቱ ቅንጅት ምክር ቤት መሰብሰቡን 

ሰማሁና ሄዴኩ። ስብሰባው አሌቆ ሲበተኑ ሌዯቱን ስሇ እጩዎች ጉዲይ ተነጋገራችሁ ወይ 

ስሇው አሌተነጋገርንም አጀንዲችን የውህዯት ጉዲይ ነበር አሇኝ። በጣም ተናዴጄ አንዴም እጩ 

ሳይዘጋጅ ግዜው እያሇፈ ቀስ ብል በሚዯርስ ጉዲይ ትነጋገራሊችሁ። ሇመሆኑ በውህዯት ጉዲይ 

እንዴትነጋገሩ ሇኢዳፓ ሰዎች ማን ውክሌና ሰጣችሁ በማሇት ብዙ ተናገርኩት። እርሱም 

በርጋታ አዲምጦኝ የተሇመዯውን አንተ ዯግሞ ብል ጥልኝ ሄዯ። ከዛ ያገኘኋቸውን አመራሮች 

ሁለ ምንዴንነው የምትሰሩት ስሊቸው እኛ እኮ እየተሰራ ነው በቅርብ ቀን ያሌቃሌ ተብል 

ሪፖርት ተዯርጎሌን ነው አለኝ። አኔም ፓርቲዎች ዝርዝር እንዲሊቀረቡ በቅንጅት ስም 

የተመዘገበ አንዴም እጩ አሇመኖሩን ነገርኳቸው።  

የኢዳፓና የመኢአዴ የውህዯት አመቻች ኮሚቴ አባሌ ነበርኩና፣ በማይረባ ምክንያት ከጫፍ 

የዯረሰ ውህዯት ሲፈርስ አይቻሇሁና የውህዯቱ ጥዴፊያ አሳስቦኝ ምን እየሰራችሁ ነው በማሇት 

ፕ/ር መስፍንንና ድ/ር ብርሀኑን ሇየብቻ በተሇያየ ቀን ሳነጋግራቸው በተሇይ የሁሇቱ ፓርቲዎች 

መጓተት በዛ ስራ ሉያሰራን አሌቻሇም፣ በእጩዎች ምዯባ ግዜ ዯግሞ ይበሌጥ ሉከፋ 

እንዯሚችሌ ይገመታሌ። ስሇዚህ አስቀዴመን ውህዯቱን መፈጸም ብንችሌ ይሄን ችግር 

እናስወግዲሇን ብሇን ነው አለኝ። እኔም ሁሇቱ ፓርቲዎች ውስጥ (መኢአዴና ኢዳፓ) ችግር 

አሇ። ይህን ችግር ሳትፈቱ ውህዯት ማሰብ የማይሆን ነው። እናንተ አሁን የገባችሁት የዯፈረሰ 

ባህር ውስጥ ነው። ያሊችሁ እዴሌ ወይ ውሃውን ማጥራት ወይ አብራችሁ እየተንቦራጨቃችሁ 

ይበሌጥ ማዯፍረስ ስሊቸው ፕ/ር መስፍን ምን የዯፈረሰ የጨቀየ እንጂ ነበር ያለኝ። ከዚህ 

በኋሊ ነው ቅራኔን ሇማስወገዴ ተብል ሇንግግር ፕሮግራም ተይዞ ዯብረ ዘይት የተኬዯው። እዛ 



እሌባት ሊይ ሳይዯርስ ቀርቶ ንግግሩ አዱስ አበባ ሊይ ቀጥል ነበር አውቃሇሁ መጨረሻው 

ባያምርም። 

ከዛም በኋሊ በየቦታው የሚሰማው አሊምር ሲሌ ሰኔ 10/1997 ዓ.ም ስሜን ሳሌገሌጽ 

«በውህዯት የሚፈጠረው ፓርቲ እንከን የሇሽ እንዱሆን እንሻሇን» በሚሌ ርእስ ሁሇት ገጽ 

ጽሁፍ አዘጋጅቼ በምክር ቤቱ ጸሐፊ በአቶ ገብረክርስቶስ በኩሌ ሰብሰባ ሲቀመጡ ሇምክር ቤት 

አባሊት እንዱዯርስ አዯረግሁ። የዚህ ጽሁፍ መዯምዯሚያ «በአጠቃሊይ ቅንጅት ወዯ ውህዯት 

ሲሸጋገር ማየት የምንሻው የጠራ አሰራር፤ የጠነከረ አመራር፤ ግሌጽነትንና ተጠያቂነትን 

መርሁ አዴርጎ የሚራመዴ፤ ሕዝብን የሚያከብርና በሕዝብ የሚወዯዴ ፓርቲ ሆኖ እንዱወጣ 

ነው፣ ‹የእነ ቶልቶል ቤት ግዴግዲው ሰንበላጥ› ይለት አይነት እንዲይሆን አዯራ እንሊሇን፤ 

‹አንከን የሇሽ› ውህዯት እንዱፈጠር እንሻሇን፤ እግዚብሄር አምሊክ ሇዚህ ያብቃን» ነበር 

የሚሇው። (አስፈሊጊ ከሆነ ሙለውን ጽሁፍ ሇዝግጅት ክፍለ መሊክ እችሊሇሁ።) እናስ ወዲጄ! 

ሇውህዯቱ መፍረስ ምክንያቱ በጥዴፊያ መፈጸሙ እንዯሆነ ተዯርጎ የተገሇጸውም ቢሆን ትክክሌ 

አይዯሇም። ዋናው ምክንያት ከራስ በሊይ አሇማሰብ ነው። ሇዚህ ዯግሞ በወቅቱ በየጋዜጣው 

ትሰጡዋቸው የነበሩ ቃሇ ምሌሌሶችን መሇስ ብል ማየት በቂ ነው። ወዲጄ በጦቢያ ጋዜጣ ከ50 

ዓመት በሊይ ያለ ሰዎች በፖሇቲካው ውስጥ አያስፈሌጉም በማሇት የገሇጸው ይህንኑ ያሳያሌ። 

አንዴ ሊክሌ። 

ቀኑ ዓ.ም ቦታው ቦላ ቅንጅት ቢሮ ከሰዓት በኋሊ ሌዯቱ ማህተም አሊዯርግም ያሇበትን 

ምክንያት ሲያስረዲ አቶ አብደራህማን እዛው ነበር በኋሊ ስብሰባውን ሳይጨርስ አፍጥር 

ዯረሰብኝ ብል ቢሄዴም ሌዯቱ የተናገረውን ሰምቷሌ፣ ኢህአዳግ ቅንጅትንና አቶ ኃይለን በሀገር 

ክህዯትና በዘር ማጥፋት ወንጀሌ ሉከስ እንዯሆነ መረጃ አሇኝ፣ ሰርተፍኬታችንን መሌሰን አንዴ 

ሊይ ሆነን ከሚያገኘንና ከምንመቻች ሇየብቻ ሆነን ብናሳሌፈው ይመረጣሌ ነበር ያሇው። ይህን 

በየጋዜጦችም ተናግሮታሌ። ወዲጄ ይህን የሚክዴ ከሆነ ይንገረኝ ጋዜጦቹን ባሊገኝ ቪዱዮውን 

እሰጠዋሇሁ። 

ላሊው ምክንያትም ቢሆን በቅንጅት ውስጥ ኢዳፓ ተገቢ ቦታውንአሊገኘም ዳሞክራሲያዊ 

አሰራር የሇም የሚሌ እንጂ ቅንጅትን ሇውህዯት የሚያበቁ ቀሪ ስራዎች አለ የሚሌ አሌነበረም። 



እነዚህ ሉያሳምኑ ቀርቶ በቅጡ እንኳን የሚያዲምጣቸው ሲጠፋ ነው ውህዯቱ ታች ዴረስ 

ሳይወርዴ ማህተም አናዯርግም የሚሌ ሰበብ የመጣው።  

4ኛ ልደቱ ላይ መንጠልጠል ለምን።  

አቶ አብዯረህማን ምክንያቱ ባይገባኝም (የፍቅር እንዲሌሆነ ግን አውቃሇሁ) በብዙ ጹሁፎቹ 

በሌዯቱ መንጠሌጠሌ ወይንም ታኮ ማዯረግ ይታይበታሌ። ሇመጻጻፋችን ምክንያት በሆነው 

ጉዲይ ሌዯቱን ቀጥተኛ ተነሽ የሚያዯርገው ምክንያት አሌነበረም። ያሇ ቦታው አንስቶ እኔም 

ስሙን እንዲነሳው አዯረገኝ እንጂ። 

«ውህዯቱ ዯረጃ በዯረጃ መፈጸም አሇበት የሚለትን እነ ሌዯቱን ክፉኛ የታገለት ድ/ር 

ኃይለ…»፣ «የቅንጅት ውህዯት ዯረጃ በዯረጃ እንዱከናወን እነ ሌዯቱ ሀሳብ ሲያነሱ እነ 

ታምራት ዯግሞ..»፣ እነ ተብሇው በዯፈና የተገሇጹት ከሌዯቱ በስተጀርባ ያለት እነማን ናቸው? 

አቶ አብዯረህማንን ይጨምራሌ? ከሆነ ባሇጉዲዩ ራሱን መግሇጽ ሲገባው በሌዯቱ ጀርባ መሸጎጥ 

ሇምን አስፈሇገ? እነ ሌዯቱ ከማሇት እኛ ብል ሇመግሇጽ የሚፈራ ወይም የሚፈሇግ ነገር ይኖር 

ይሆን? 

5ኛ--የጥላቻ ግርዶሽ ኋላን አያሳይም፣ 

አቋምንም መርህንም መቀየር ይቻሊሌ፣ ይህ የሚሆነው ግን እንዱቀየር ያስገዯዯውን በቂ 

ምክንያት አንዴ ሁሇት ብል ዘርዝሮ በማቅረብ እንጂ እንዱሁ በዘፈቀዯ ከመሬት ተነስቶ መሆን 

የሇበትም፣ የሚሇው ጥሩ አባባሌ ነው። ነገር ግን ትናንትም ዛሬም የእነ ቶል ቶል ቤት 

ግዴግዲው ሰንበላጥ ይለት አይነት ትብብርም እንበሇው ውህዯት መኖር እንዯላሇበት እምነቴ 

ነውና የአቋምም ይባሌ የመርህ ሇውጥ አሊዯረኩም። ሇውጥ አዴርገሀሌ ከተባሇ ትናንት 

ፓርቲዎች ህብረት እንዱፈጥሩ ሲቻሌም ተዋህዯው አንዴ እንዱሆኑ መስራት ያስፈሌጋሌ 

የሚሌ እምነት ነበረኝ። ከዲር ቆሜ ሳይሆን በአካሌ ተሳታፊ ሆኜ እንዲረጋገጥኩት የፓርቲዎቹ 

ቁመና ሆነ የመሪዎቹ ስብእና ሇዚህ የሚያበቃ ባሇመሆኑ 22 ኣመት በከንቱ ታሌፏሌና ተባበሩ 

ከማሇት ጠንክሩ ማሇት ይሻሊሌ የሚሌ እምነት ይዣሇሁ። ይህንንም በተዯጋጋሚ በተሇያዩ 

ጋዜጦች ጽፌአሇሁ። ላሊው ቢቀር ወዲጄ በሚያዘወትረው በዚሁ ሰንዯቅ ጋዜጣ የሐምላ 2005 

ዓ.ም ዕትም ሊይ፣ «ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች የሚቀርበው ወቅታዊ ጥያቄ ተባበሩ ሳይሆን ጠንክሩ 

ቢሆን»በሚሌ ርዕስ ያሰፈርኩትን ጽሁፍ ወዲጄ ቢያስታውስ ቢያንስ ካሌተገባ ወቀሳ ይቆጠብ 



ነበር። ጽሑፉ የሚያበቃው እንዱህ በማሇት ነበር፣«ባሇፉት 21 ዓመታት በየምርጫዎቹ ዋዜማ 

የተፈጠሩ ከአማራጭ ኃይልች ምክር ቤት እስከ መዴረክ ያየናቸው መተባበሮች ጠንክረው 

ሉወጡ የሚችለትን እያዲከሙ፣ በግዜ ከፖሇቲካው መዴረክ ሉገሇለ የሚገባቸውን እዴሜ 

ከማራዘም በስተቀር ይሄ ነው ተብል የሚጠቀስ ተግባር አከናውነዋሌ የሚሌ ካሇ መነጋገር 

እንችሊሇን። (ይህኛው ቅንጅትን አይመሇከትም) 

የመጨረሻው መጨረሻ እንዲይሆን በሚያሰጋው ምርጫ 2007 ዋዜማ ሊይ ሆነን 21 ዓመት 

ሙለ ጮኸን ምሊሽ ያሊገኘውንና እየተሞከረ ሇውጤት ያሌበቃውን መተባበር መጠየቅ ሇውጥ 

ከመሻት ጉጉት የሚነሳ ጥያቄ ሉባሌ አይችሌም። ሇሁለም ሌክ አሇው፣ ስሇሆነም የወቅቱ 

ጥያቄ ጠንከሩ መሆን አሇበት። ጠንክሩ ማሇቱ ብቻውን ዯግሞ የሚፈሇገውን ሇውጥ 

አያመጣምና ሇመጠንከር ዯፋ ቀና የሚለትን አይቶና ሇይቶ መረዲት ያስፈሌጋሌ።» 

እናስ ወዲጄ ይህን ካነበብክም በኋሊ አቋምና መርህ የሇሽ ትሇኝ ይሆን? በዚህ ረገዴ ማናችን 
እንዯምንታማ የዛኔው የጋራ ወዲጆቻችን ይመሰከራለና አሳ ጎርጓሪ ባትሆን መሌካምነው። 

 


