
ይድረስ ለክቡር አቶ ግርማ ሠይፉ 
የፖለቲከኞቻችን ክብርና ዝናን መሸከም ያለመቻል መርገምት 

ተጠናወተዎት? 

 

(ከአብዱራህማን አህመዲን፤ የቀድሞ ፓርላማ አባል) 

(ይህ ጽሑፍ በ8ኛ ዓመት፣ ቁጥር 411፣ ሐምሌ 17 ቀን 2005 ዓ.ም በወጣው ሰንደቅ ጋዜጣ ላይ 
ታትሟል፡፡ ጋዜጣውን የማያገኙ፣ በተለይም በውጭ ሀገር ያሉ ዜጎች ሁሉ ቢያነቡት ‘ይጠቅማል፤ 
ለመወያያም መነሻ ሊሆን ይችላል’ በሚል መንፈስ በአይጋ ፎረም ድረ-ገጽ በኩል እንዲቀርብ 
ተልኳል፡፡) 

የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ በሰንደቅ ጋዜጣ 8ኛ ዓመት፣ ቁጥር 409 የሐምሌ 3 ቀን 2005 ዓ.ም 
እትም ላይ የሰጡትን በቁጣና በንዴት የተሞላ ቃለ ምልልስ አነበብኩና “ክቡርነታቸውን ምን 
ነካቸው?” ብዬ በትዝብት መልክ ላልፋቸው አልፈለግኩም፡፡ ይልቁንም በቃለ ምልልሱ ያነሷቸውን 
ነጥቦች እየጠቀስኩ ስህተታቸውን ባሳያቸው ይሻላል በሚል መንፈስ ይህቺን ማስታወሻ ከተብኩ፡፡ 

ክቡር አቶ ግርማ በምርጫ 2002 በፓርላማ ብቸኛዋን የተቃዋሚ መቀመጫ አሸናፊ መሆናቸው 
እንደታወቀ የገጠማቸው ሁኔታ “ፓርላማ ግባ - አትግባ” የሚል አታካሮ እንደነበር አስታውሳለሁ፡ 
እርሳቸውም እሰጥ አገባውን ወደ ጎን ትተው፣ አቋም ይዘው፣ ምክር ቤት ገቡ፡፡ አታካሮው ግን በዚህ 
አላቆመም፡፡ “ያስመረጣቸው” ፓርቲ (መድረክ) “በስሜ ትናገራለህ - አትናገርም” የሚል ሌላ 
አታካሮ ቀሰቀሰ፡፡ ይህንንም በስልትና በጥበብ አልፈው የፓርላማ ዘመናቸውን ጀመሩ፡፡ በዚህ 
አቋማቸውና በምክር ቤቱ ጉባዔ አልፎ አልፎ በሚያቀርቧቸው አንዳንድ ሃሳቦች ጭምር ክፍተኛ 
አክብሮትና አድናቆት አለኝ፡፡ 

ይሁን እንጂ፣ ክቡር አቶ ግርማ ከላይ ቀንና ቁጥሩን በጠቀስኩት ጋዜጣ ላይ የሰጡት ስሜታዊነት 
የተንጸባረቀበት ቃለ ምልልስ አክብሮቴን የሚያናጋ፣ አድናቆቴን የሚሸረሽር ሆኖብኛል፡፡ ለምሣሌ፤ 
ጋዜጠኛው “የፓርላማ… ቆይታዎ ምን ይመስላል?” ብሎ ላቀረበላቸው የመጀመሪያ ጥያቄ የሰጡት 
መልስ “እውነቱን ለመናገር አሰልቺ ነው” የሚል ምክርቤታዊ ለዛ የሌለው፣ ዲፕሎማሲ የጎደለው 
ነበር፡፡ እኔ ህንን መልሳቸውን እንዳነበብኩ በጭንቅላቴ የመጣው ሃሳብ “ታዲያ እንዲያ ከሰለቹና 
ከተማረሩ እዚያ ምን ያስቀምጣቸዋል?” የሚል ነበር፡፡ 

እኔ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል በነበርኩባቸው አምስት ዓመታት በቀድሞው ቅንጅት ስም 
ተመርጠው የነበሩ የምክር ቤት አባላት ባገኘኋቸው ቁጥር (አንዳንዶቹ ቢሮዬ ድረስ እየመጡ) 
ኢህአዴግን ያማርራሉ፣ በምክር ቤቱ አሰራር ይበሳጫሉ፡፡ በዚህም ምክንያት ወደ ምክር ቤት 
የሚመጡት ለደመወዝ ብቻ መሆኑን ይነግሩኛል፡፡ እኔም ሃሳቸውን በጽሞና ካዳመጥኩ በኋላ “እኔ 
እናንተን ብሆን ኖሮ ያልሰራሁበትን ደመወዝ አልወስድም፣ ወደ ምክር ቤትም ዳግም ዝር አልልም 
ነበር” ስላቸው ሳይሰናበቱኝ ጥለውኝ ይሄዳሉ፡፡ አሁንም አቶ ግርማ  የነዚያው ብጤ ነው 
የሆኑብኝ፡፡ ከመማረር ወይ ሁሉን ችለው በጽናት መታገል፣ አለበለዚያ ማቄን ጨርቄን ሳይሉ 
ውልቅ ነው፡፡ ወንበሯ ላይ ጉብ ብለው “ሰለቸኝ ምናምን” እያሉ ማማረር፣ በሕዝብ ትግል መቀለድ 
ካልሆነ በስተቀር የሚያስገኘው ፋይዳ አይታየኝም፡፡  

ወደ ሌላው የአቶ ግርማ የቁጣ መልስ እናምራ፡፡ ጋዜጠኛው “… ፓርቲያችሁ የፀረ ሽብር ሕጉ 
እንዲሰረዝ… የድጋፍ ፊርማ ለማስፈረም እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ ነገር ግን እርሰዎ ጉዳዩ 
በተቀዋሚዎች ቀን ቀርቦ አጀንዳ እንኳ እንዲሆን አላደረጉም፡፡ በርግጥ ይህ ስንፍና አደለም?” 
በማለት ላቀረበላቸው ጥያቄ አቶ ግርማ የሰጡት መልስ “ሌላ ብዙ አጀንዳ የማደርጋቸው ነገሮች 



አሉ፡፡ አንድን ነገር በአጀንዳ መልክ ስላላቀረብኩ ሰነፍ የምባል ከሆነ ይሄ የአንተ ፍርድ ነው፡፡ 
እኔ ደግሞ ሰነፍ እንዳልሆንኩ አውቃለሁ፡፡ … አንተም ታውቃለህ” የሚል ነው፡፡ 

ወይ ክቡር አቶ ግርማ! ምን ነካቸው? አንደኛ፤ ፓርቲያቸው ትልቅ ጉዳይ ነው ብሎ በሚሊዮን 
የሚቆጠር ፊርማ ለማሰባሰብ ላይ ታች የሚልበትንና እርሳቸው ራሳቸው አንዴ ደሴ ሌላ ጊዜ ሌላ 
ቦታ የሚወጡበትንና የሚወርዱበትን አጀንዳ ረስተውት ነው “ሌላ ብዙ አጀንዳ የማደርጋቸው 
ነገሮች አሉ” የሚሉት? ሁለተኛ፤ እንዲያው ለነገሩ “ሌላ ብዙ አጀንዳ የማደርጋቸው ነገሮች አሉ” 
የሚሏቸውንስ አጀንዳዎች መቼ አቀረቧቸው? ሦስት ዓመት ሙሉ በተቀዋሚዎች ቀን ቀርቦ ያየነው 
አጀንዳ የለም፡፡  

ክቡር አቶ ግርማ እንዲህ ያለ አሳማኝ ያልሆነ ‘ስንፍናን’ የመደበቅ መንገድ ከሚሄዱ “በዚህ ረገድ 
ይህንንም ሆነ ሌላ አጀንዳ በተቃዋሚዎች ቀን ማቅረብ ነበረብኝ፡፡ ይህንን አለማድረጌ ስንፍና 
ባይሆንም እንደ ክፍተት አየዋለሁ፡፡ በቀሪ የምክር ቤት ዘመን ክፍተቱን ለመሙላት እጥራለሁ” 
የሚል መልስ ቢሰጡ ከትዝብት ይድኑ ነበር፡፡  

ወደ ሌላ ጥያቄና መልስ ስናልፍ ደግሞ፤ ጋዜጠኛው “…መሪዎቻችን አለአግባብ በሽብርተኛነት 
ተጠርጥረው ታስረዋል የሚሉ የእስልምና እምነት ተከታዮችን ድምፅ [በፓርላማ] በአግባቡ 
አታሰሙም የሚል ወቀሳ አለ…” በማለት ላቀረበላቸው ጥያቄ ክቡር አቶ ግርማ የሰጡት በቁጣ እና 
በእብሪት የተሞላ መልስ “በደንብ አልተናገርክም የሚለኝ ካለ… በምርጫ ተወዳድሮ ወደ ፓርላማ 
ገብቶ ሊናገር ይችላል” የሚል ነው፡፡  

አሁን እንዲህ ያለ ንግግር ምን ይባላል? በኔ እምነት ፖለቲከኛ ነኝ የሚል ሰው እንዲህ ያለ 
ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የጎደለው እና “politically incorrect” የሆነ፣ መልስ አይሰጥም፡፡ እኔ ይህንን 
መልስ ሳነብ የተገነዘብኩት ነገር አቶ ግርማ በመጪው የ2007 ምርጫ ለመወዳደር ፍላጎት 
የሌላቸው መሆኑን ነው፡፡ ያ ባይሆን ኖሮ ለመረጣቸው ህብረተሰብ ክብር የማይሰጥ የንቀት ንግግር 
አይናገሩም ነበር፡፡ አቶ ግርማ ማየት የነበረባቸው ግን በመጪው ምርጫ እርሳቸው ባይወዳደሩ 
እንኳ ፓርቲያቸው ሌላ እጩ የሚያቀርብ መሆኑን ነው፡፡  

እዚህ ላይ የሙስሊሞችን ጉዳይ በተመለከተ አንድ ነገር አስረግጨ መናገር እወዳለሁ፡፡ ይኸውም፤ 
አቶ ግርማም ሆኑ ፓርቲያቸው የሌሎች አጀንዳዎቻቸው “መናጆ” ከማድረግ በዘለለ የሙስሊሞችን 
ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያስችል አቅምም፣ ብቃትም፣ ፍላጎትም፣ የሥነ-ልቡና ዝግጅትም 
የላቸውም፡፡ ወደፊትም ሊኖራቸው እንደማይችል ቅንጣት ታህል አልጠራጠርም፡፡ ለዚህ አባባሌ 
ማረጋገጫ ራሳቸው አቶ ግርማ በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው መሃል “… ጉዳያችን በፓርላማው 
አልቀረበም የሚሉት አንዳንድ ፅንፈኛ ሙስሊሞች ሊሆኑ ይችላሉ… ከ365 ቀናት ውስጥ አንድ 
ቀን ከተነገረላቸው እንኳ ትልቅ ነገር ነው… ከዚህ በላይ ልሄድ አልችልም” በማለት የተናገሩት 
ሃሳብ በቂ ነው፡፡ 

በመሰረቱ ክቡር አቶ ግርማ በፓርላማ ስለ ሙስሊሞች ተናገሩም አልተናገሩ ትርጉምም ፋይዳም 
ያለው አይመስለኝም፡፡ ለአስራ ሁለት ዓመታት በተቃዋሚው ጎራ በከፍተኛ የፓርቲ መሪነት 
ጭምር በነበረኝ ተሳትፎ ያረጋገጥኩት ነገር ቢኖር፤ አንድም ተቃዋሚ ፓርቲ የሙስሊሞችን 
ችግሮች የመፍታት አጀንዳ የሌለው መሆኑን ነው፡፡ በዚህ ረገድ የተሻለ ግንዛቤ፣ አቅምም ሆነ 
ተነሳሽነት ያለው ኢህአዴግ መሆኑን አስተውያለሁ፡፡ በኢህአዴግ ውስጥ ያለው ችግር የድርጅት 
ሳይሆን የግለሰቦች ነው፡፡ ስለሆነም፣ ሙስሊሞች ከኢህአዴግ ጋር የሚያደርጉትን ጊዜአዊ መፋጠጥ 
አቁመው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙታቸውን ማጠናከር ይገባቸዋል የሚል እምነት አለኝ፡፡ 

ክቡር አቶ ግርማ ሰይፉ በቃለ ምልልሳቸው የሰጡት ሌላው አስቂኝ መልስ “ሰሚያዊ ፓርቲ 
በጠራው ሰልፍ ላይ የፓርቲያችሁ አመራር ለምን አልተገኘም?” በሚል መልክ ለቀረበላቸው ጥያቄ 
ነው፡፡ መጀመሪያ ላይ “ስላልተጠራን ነው” አሉ፡፡ ጋዜጠኛው “ባትጠሩም የሰልፉ ዓላማ 
አይመለከታችሁም?” ሲላቸው ደግሞ “እሱን አንተ የፓርቲ መሪ ስትሆን ልትሄድ ትችላለህ፡፡ እኔ… 



ባልተጠራሁበት … አልሄድም፡፡ የፕሮቶኮል ጉዳይ አለ” የሚል መልስ ሰጡ፡፡ ጋዜጠኛው አሁንም 
ቀጠለና “… ጥያቄው በቀጥታ እየተመለከታችሁ አልተጠራንም ማለቱ ምን ያህል አሳማኝ ነው?” 
ብሎ ወጥሮ ሲይዛቸው ደግሞ “ጥያቄው ማንንም ሊመለከት ይችላል፡፡ ነገር ግን ቁም ነገሩ ያ 
አደለም፡፡ ለምሣሌ አንድነት ጎንደር ላይ በጠራው ሰልፍ ላይ እኔ አልሄድም፡፡ ያ ማለት ለነፃነት 
አልተባበርኩም ማለት ነው? … በክብር እንግድነት ካልተጠራሁ የትም አልሄድም” ብለውት 
አረፉ፡፡  

የአራዳ ልጅ “የት ይደርሳል ያልነው ጥጃ ቄራ ተገኘ” ይላል፡፡ በተለያዩ መድረኮች በሚያቀርቧቸው 
ሃሳቦች ‘የት ይደርሳሉ’ ያልናቸው አቶ ግርማ እንዲህ ያለ መያዣ መጨበጫ የሌለው፣ እዚህና 
እዚያ የሚላጋ አስቂኝ መልስ ሲሰጡ መመልከት እጅግ ዘግናኝ ነው፡፡ ጋዜጠኛውንስ “እሱን አንተ 
የፓርቲ መሪ ስትሆን…” ምናምን እያሉ ማሸማቀቁ ተገቢ ነው? ዛሬ እንደዚያ ያሉት ፓርቲያቸው 
ስልጣን ቢይዝ ምን ሊያደርጉት ይሆን?  

እኔ እንደማስበው አቶ ግርማ ያንን ቃለ ምልልስ በሰጡበት ወቅት ጥሩ መንፈስ አልነበራቸውም፡፡ 
ወይም ቀለል አድርገን በቀናነት እንይላቸው ከተባለ አቶ ግርማ ለዚያ ቃለ ምልልስ አልተዘጋጁም 
ነበር ማለት ይቻላል፡፡ ያ ባይሆን ኖሮ አንዴ “አልተጠራንም”፣ ወረድ ብለው “ጎንደር ላይ 
አልተገኘሁም”፣ ቆየት ብለው “የፕሮቶኮል ጉዳይ ነው”፣ አሁንም አለፍ ብለው “በክብር እንግድነት 
ካልሆነ”… እያሉ ለሚያውቃቸውም ሆነ ለማያውቃቸው ሰው ማፈሪያ ሆነ፣ ግምት ላይ የሚጥል 
የተዘበራረቀና እርስ በራሱ የሚዋቃ ሃሳብ አይሰነዝሩም ነበር፡፡ 

ከሁሉም ከሁሉም የገረመኝ ደግሞ በጎንደሩ ስብሰባ ላይ አለመገኘታቸውን የጠቀሱበት ሁኔታ 
ነው፡፡ እንደሚታወቀው አቶ ግርማ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ናቸው፡፡ ፓርቲያቸው በየክልሉ 
በሚጠራቸው ስብሰባዎች ላይ ለምን አልተገኘህም ተብለው ሊወቀሱም ሊከሰሱም እንደማይቻል 
እርሳቸውም ጋዜጠኛውም እንደሚያውቁት አስባለሁ፡፡ እኔ እነደተረዳሁት ጋዜጠኛው ያለው 
“የአዲስ አበባ ነዋሪ እንደመሆናችሁ እርስዎም ሆኑ የፓርቲያችሁ አመራር አባላት ሰሚያዊ ፓርቲ 
በጠራው ስብሰባ ላይ ለምን አልተገኛችሁም?” ነው፡፡ ጥያቄውን በቀጥታ ከመመለስ ይልቅ ዙሪያ 
ጥምጥም በመሄድ ፍጹም የማይገናኝ ምሳሌ በመደርደር ጊዜና ጉልበት ማባከናቸው ተገቢ ሆኖ 
አልታየኝም፡፡  

የፕሮቶኮልን ጉዳይ በተመለከተ ያነሱት ሃሳብ አንድ ነገር አስታወሱኝ፡፡ በ1980ዎቹ አንድ 
የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ነበሩ፡፡ እኒያ ጎምቱ ምሁርና የፖለቲካ ሰው ፓርቲያቸው በሚያደርጋቸው 
ስብሰባዎች ላይ ሲገኙ ቀይ ምንጣፍ ተነጥፎ እንደ አንድ የሀገር አስተዳዳሪ ታጅበው ይሄዱ ነበር 
አሉ፡፡ ምን ዋጋ አለው ዛሬ እርሳቸውም ፓርቲያቸውም የሉም፡፡ ‘የት ይደርሳል ያልነው ጥጃ…’ 
መሆኑ ነው፡፡ የአቶ ግርማም ‘በክብር እንግድነት ካልተጠራሁ…’ አባባል ከዚሁ የተለየ ሆኖ 
አልታየኝም፡፡ ትግል ላይ ያለ ፓርቲ መሪ በተጠራበትም ባልተጠራበትም መድረክ እየተገኘ 
ሃሳቡን ይሸጣል እንጂ ከረቫቱን አሳምሮ የፕሮቶኮል ጥያቄ ማንሳት ያለበት አይመስለኝም፡፡  

የዛሬ አስር ዓመት ገደማ ኢዴፓ የአልጀርሱን ስምምነት በመቃወም በመላ ሀገሪቱ ፊርማ 
የማሰባሰብ የሕዝብ ንቅናቄ ፈጥሮ ነበር፡፡ መቼም የባህር በር ጉዳይ የሁሉም ተቃዋሚዎች ጉዳይ 
ነው በሚል መንፈስ የሁሉም የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ፊርማቸውን እንዲያኖሩ በደብዳቤ ጭምር 
ጠየቀ፡፡ የአንዳንድ ፓርቲ መሪዎች ፊርማ አለመፈረም ብቻ ሳይሆን የኢዴፓ ፊርማ የማሰባሰብ 
ስራ እንዳይሳካ አባላቶቻቸውን አሰማርተው ያላደረጉት ጥረት አልነበረም፡፡ ነገሩ ‘እኔ መስራት 
የሚገባኝን ሌላው ቀድሞኝ ሊሰራው አይገባውም’ መሆኑ ነው፡፡ አቶ ግርማም ጋዜጠኛው ስለ 
“ቅናት” ሳይጠይቃቸው “… ፓርቲዎች ንቅናቄ ፈጥረው ከሰሩ የምንቀናበት ምክንያት የለም” 
በማለት የሰጡት መልስ ‘እንዴት ተቀደምን’ በሚል መንፈስ በንዴት መጦፋቸውን የሚያሳይ 
መሰለኝ፡፡ የሀገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎች በውስጣቸው አድሮ የሚንጣቸውን ‘የቅናት ዛር’ 
ከነሰንኮፉ ነቅለው ጥለው በትብብር መንፈስ ካልሰሩ አሁንም ሆነ ወደፊት የኢህአዴግን አውራ 
ፓርቲነት ንቅንቅ የሚያደርጉት መስሎ አይታየኝም፡፡ 



አንዲት ነገር ልጨምርና ጽሁፌን ልቋጭ፡፡ ጋዜጠኛው በቃለ ምልልሱ ማጠቃለያ አካባቢ ለአቶ 
ግርማ ያነሳው ጥያቄ “የሰሞኑን ሹመት እንዴት ገመገሙት?” የሚል ነበር፡፡ ለዚህ ጥያቄ ከሰጡት 
መልስ ውስጥ እኔን የገረመኝ “… ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማሪያም ወደ ሶሻሊዝም ዙሩ ብለውናል፡፡ 
ይህም የብሔራዊ ፕላን ኮሚሽን ማለት የድሮው ስድስት ኪሎ የነበረ ኮሚሽን ነው፡፡ እንዲህ 
ዓይነት ኮሚሽን በሶሻሊስት ሀገር ብቻ ነው ያለው” የሚለው ነው፡፡  

እንደሰማሁት ከሆነ ክቡር አቶ ግርማ የኢኮኖሚክስ ባለሙያ ናቸው፡፡ በኔ እምነት እንኳን 
የኢኮኖሚክስ ባለሙያ ባዮሎጂና ፊዚክስ ያጠናም ሰው ቢሆን እንዲህ ያለ ሃሳብ አይሰነዝርም፡፡ 
በርካታ የካፒታሊስት የኢኮኖሚ ስርዓት የሚያራምዱ ሀገሮች የመንግስትን የልማት እቅድ (State 
development planning) የሚያዘጋጅና የሚመራ ተቋም ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ተቋሙ እንደየሀገሩ 
ሁኔታ የተለያዩ ስያሜዎች ሊሰጡት ይችላል፡፡ ኮሚሽን ወይም ኤጀንሲ ሊባል ይችላል፡፡ ለምሳሌ፤ 
በሕንድ “የሕንድ የፕላን ኮሚሽን” (Planning Commission of India) ይባላል፡፡ በአፍሪካዊቷ 
ናይጀሪያ ደግሞ “የናይጀሪያ ብሔራዊ የፕላን ኮሚሽን” (National Planning Commission of 
Nigeria) የተሰኘ ተቋም አለ፡፡ በአሜሪካም መሰል ተግባር የሚያከናውን ተቋም እ.ኤ.አ ከ1924 
ጀምሮ እንደተቋቋመ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት ኦባማም 
እ.ኤ.አ በ2010 “The National Commission on Fiscal Responsibility and Reform” የተሰኘ 
“Presidential Commission” አቋቁመዋል፡፡ የዚህ ተቋም ዋነኛ ዓላማም "to identify …policies to 
improve the fiscal situation in the medium term and to achieve fiscal sustainability over 
the long run" የሚል ነው፡፡ 

ስለሆነም፤ በእኛ ሀገር እየተቋቋመ ያለው ‘ብሔራዊ የፕላን ኮሚሽን’ የሚያስገርም አይሆንም፡፡ 
በስም መቀራረብ ከደርግ ዘመኑ ማዕከላዊ ፕላን ጋር በማዛመድ ወደ ሶሻሊዝም እየተጎተትን 
እንደሆነ ማሰብም ተገቢ አይመስለኝም፡፡ የስም መመሳሰልን በተመለከተ አንድነት ፓርቲ ራሱ 
“ማዕከላዊ ኮሚቴ፣ የፓርቲ ልሣን፣…” የሚሉ በሶሻሊስት ርዕዮተ ዓለም የሚዘወተሩ አደረጃጀቶችንና 
ስያሜዎችን ይጠቀማል አይደል? ታዲያ በዚህ ምክንያት አንድነት ፓርቲን “ግራ ዘመም ነው፣ ወደ 
ሶሻሊዝም እየወሰደን ነው” ማለት ይቻላል አቶ ግርማ? እስከማውቀው ድረስ እንደዚያ ማለት 
የሚቻል አይመስለኝም፡፡ 

በአጠቃላይ፤ ክቡር አቶ ግርማ ሰይፉ በሰንደቅ ጋዜጣ ላይ በሰጡት ቃለ ምልልስ ዙሪያ በርካታ 
ነገሮችን እየነቀሱ ማውጣት ይቻላል፡፡ ይሁን እንጂ፣ ለማሳያ ያህል ይሄው ይበቃል፡፡ ቃለ 
ምልሳቸው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በቁጣና በንዴት የተሞላ ነው፡፡ ከዚህ አለፍ ሲልም 
የእብሪትና ‘ከእኔ በላይ ማንም የለም’ የሚል መንፈስ አንጸባርቀዋል፡፡  

እዚህ ላይ “እንዲህ ያለ መንፈስ ከምን ይመነጫል?” የሚል ጥያቄ ማንሳቱ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 
በኔ እምነት የእንደዚህ ያለው የ“መታበይ” እና አለልክ የ“ማበጥ” መንፈስ ዋነኛ መነሻው 
የፖለቲከኞቻችን “ሕዝብ” የሚሰጣቸውን “ክብርና ዝና” መሸከም ያለመቻል አባዜ ነው፡፡ እንዲህ 
ያለው ‘ጅል መንፈስ’ አዲስ አይመስለኝም፡፡ በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ፣ በአቶ ልደቱ አያሌው እና 
በሌሎችም ‘ወጣት ፖለቲከኞቻችን’ ላይ በስፋት የተስተዋለና ከረጅሙ ጉዟቸው አሰነካክሎ በአጭር 
ያስቀራቸው መርገምት ይመስለኛል፡፡  

ስለሆነም፣ ክቡር አቶ ግርማ እየጀማመረዎት ካለው “ክፉ ደዌ” ይፈወሱ ዘንድ በቅድሚያ ከእነ ዶ/ር 
ብርሃኑ ‘ውድቀት’ ትምህርት ቢቀስሙ መልካም ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡ “ጥቂት አክራሪ 
ሙስሊሞች፣ የፈለገ ፓርላማ ይግባና ይሞክረው፣ አንተ የፓርቲ መሪ ስትሆን ሂድ፣… ወዘተ.” እያሉ 
የሚቀጥሉ ከሆነ ግን ቄራ እንደተገኘው ጥጃ ከመሆን የሚዘሉ አይመስለኝም፡፡ ለአሁኑ አበቃሁ፣ 
ምንጊዜም አክባሪዎ! 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Commission_%28United_States%29

