
የምጣደ እያሇ የእንቅቡ ተንጣጣ! 
(ከአብደራህማን አህመዱን፤ የቀዴሞ የፓርሊማ አባሌ) 

Email: ahayder2000@gmail.com 

በፋክት መጽሔት ቁጥር 29 እትም ሊይ “አስተያየት በሦስት ጉዲዮች ሊይ” በሚሌ ርእስ አንዴ ጽሁፍ 
አቅርቤ ነበር፡፡ አበበ አካለ ክብረት የተባለ ግሇሰብ ሇዙያ ጽሐፌ በዙያው በፋክት መጽሔት ቁጥር 31 
እትም ሊይ መሌስ ሰጥተው ነበር፡፡ እኔም የመሌስ መሌስ አጋጅቼ ሇመጽሔቱ ዜግጅት ክፍሌ 
በኢሜይሌ ሌኬ ነበር፡፡ መዴረሱንም አረጋግጫሇሁ፡፡ ይሁን እንጂ የመጽሔቱ ዜግጅት ክፍሌ ጽሁፉ 
እንዯማይታተም ገሌጾሌኛሌ፡፡ እኔን ካሰዯበ በኋሊ መሌስ የመስጠት መብቴን ከሌክልኛሌ፡፡ እንዱህ 
ዓይነቱ አካሄዴ የተሳሳተና የሀገሪቱን የፕሬስ ሕግ (The Right to Replay) ያሊከበረ መሆኑን ባውቅም፤ 
ከመጽሔቱ ዜግጅት ክፍሌ ጋር የሚኖረኝን ቀጣይ ግንኙነት ሊሇማበሊሸት በማሰብ እሰጥ አገባውን 
ሇጊዛው መተውን መርጫሇሁ::  

እዙህ ሊይ የመጽሔቱ አጋጆች መገንብ ያሇባቸው፤ ይሄ መዴረክ የተፈጠረውና እነሱ ዚሬ 
የሚፈሌጉትን የሚገፉበትና የሚፈሌጉትን የሚያስተናግደበት መጽሔት ማቋቋም የቻለት ውዴ 
የኢትዮጵያ ሌጆች በከፈለት መስዋእትነት በመሆኑ፤ እነሱ ገንባቸውን ኢንቨስት ቢያዯርጉበትም 
መጽሔቱ የሕዜብ መዴረክ መሆኑን ሌብ ሉለት ይገባሌ፡፡ እነሱም ቢሆኑ “ኢህአዳግ አፋኝ ነው፣ አፋኝ 
የፕሬስ ሕግ ያወጣሌ፣ ጋዛጠኞችን ያስራሌ …” ምናምን እየለ በኢሕአዳግ ሊይ ጣታቸውን 
ከመቀሰራቸው በፊት ባሇቻቸው ስሌጣን ተጠቅመው እየፈጸሙት ያሇውን ሃሳብን በነፃነት የመግሇጽ 
አፈና ማቆም ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህንን ካሌኩ በኋሊ በመጽሔቱ ሊይ አቶ አበበ አካለ ወዲነሱት ሃሳብ 
ሊምራ፡፡ 

በፋክት መጽሔት ቁጥር 29 እትም ባቀረብኩት ጽሁፍ ሊይ አበበ አካለ ክብረት የተባለ ጸሏፊ 
በቅጽ 2 ቁጥር 31 የመጽሔቱ እትም ሊይ አስተያየታቸውን አቅርበዋሌ፡፡ የእኔ ጽሁፍ መነሻ 
ያዯረጋቸው የጉዲዩ ቀጥተኛ ባሇቤቶች የሆኑት ፕሮፌሰር መስፍን፣ ጋዛጠኛ ተመስገን ዯሣሇኝ 
እና አቶ አስራት አብርሃ እያለ፤ አቶ አበበ እነሱን ተክተው መሌስ መስጠታቸው “የምጣደ 
እያሇ የእንቅቡ ተንጣጣ” የሚያሰኛቸው መሆኑን እገነባሇሁ፡፡ ይሁን እንጂ፣ እሳቸውም ቢሆኑ 
ሇጉዲዩ ትኩረት ሰጥተው ወዯ ‘ክርክሩ ሜዲ’ መምጣታቸው ክፋት ስሇላሇው በአንዲንዴ ያሌጠሩ 
ጉዲዮች ሊይ እሳቸው ካቀረቡት ሃሳብ በመነሳት ያሇኝን ምሊሽ እንዯሚከተሇው አቀርባሇሁ፡፡  

ከሁለ በፊት ግን አንዴ ነገር ሇማስቀዯም ወዯዴሁ፡፡ የእኔ ፍሊጎትም ሆነ እምነት የአዱሱ 
ትውሌዴ አባሊት ከታሊሊቆቻችን በተሇየና በተሻሇ ሁኔታ በተሇያዩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 
ፖሇቲካዊ ጉዲዮች ዘሪያ ክርክር በማዴረግ አንዴነታችንን እና ሌዩነታችንን አንጥሮ የማውጣት 
ባህሌ ማዲበር ነው፡፡ እነዙህም ክርክሮቻችን በሃሳብ (Issues) ሊይ ያተኮሩ፣ የጸሏፊውን 
ማንነትም ሆነ ምንነት የማያጣቅሱና ሰብእናውን የማይነኩ፣ በተነሳው ርእሰ ጉዲይ ሊይ እንጂ 
በጎንዮሽ ጉዲዮች (side issue) ሊይ የማያተኩሩ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡ በበኩላ በምናዯርገው 
ክርክር መሳዯብም መሰዯብም አሌፈሌግም፡፡  

ስሌጣኔ ማሇት ንፁህ የሇንዯን ሱፍ መሌበስ፣ የጣሉያን ጫማ መዯንቀር አሉያም የፈረንሳይ 
ሸሚዜና ከረቫት አንገት ሊይ ማበት አዯሇም፡፡ ሇእኔ እንዯሚገባኝ ስሌጣኔ ማሇት በስዴብ፣ በአግቦ 
በአሽሙርና በቅኔ መራቀቅ ማሇትም አዯሇም፡፡ በዙህኛው መንገዴ ረዥም ርቀት 

mailto:ahayder2000@gmail.com


መጥተንበታሌ፡፡ ከቂምና ከቁርሾ በስተቀር ያተረፍነው ነገር የሇም፡፡ ይሁን እንጂ፤ አቶ አበበ 
ይህንን አጠቃሊይ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ባሇማስገባታቸው ያቀረቡት ጽሁፍ እኔ ባነሳሁዋቸው 
ሃሳቦች ሊይ ብቻ ያተኮረ አሌነበረም፡፡ ወዯ ጎን እየሄደ አንዲንዴ ነገሮችን ነካክተዋሌ፡፡ ፍፁም 
በማያውቁት ጉዲይ ሊይም ጽፈዋሌ፡፡ አሌፎ አሌፎ ስዴብ ጭምር ሰንዜረዋሌ፡፡ ሁለንም 
እያነሳሁ መሌስ ሇመስጠት እሞክራሇሁ፡፡  

አቶ አበበ ጽሁፋቸውን “ሀ” ብሇው የሚጀምሩት “የቀዴሞ የፓርሊማ አባሌ የሚሌ ጭንብሌ” 
አጥሌቄ በየጋዛጣውና በየመጽሔቱ ሊይ ብቅ ብቅ በማሇት ሙግት መጀመሬን በማንሳት ነው፡፡ 
አቶ አበበ እኔ ያነሳኋቸውን ሃሳቦች እየጠቀሱ መከራከር ሲችለ “የቀዴሞ የፓርሊማ አባሌ 
የሚሌ ጭንብሌ” የሚሇውን ተቀጽሊ መዯንቀር ሇምን አስፈሇጋቸው? የፓርሊማ አባሌ 
እንዯነበርኩ ከተጠራጠሩ የሚያውቁትን ነገር ጠቅሰው መከራከሪያ ማቅረብ አንዴ ነገር ነው፡፡ 
‘ጭንብሌ’ ምናምን ማሇት የሚያስፈሌግ አይመስሇኝም - ያጠሇቅኩት አንዲችም ነገር የሇምና! 
ባዯጉትና በሰሇጠኑትም ሀገራት ፈረንጆቹ የቀዴሞ የፓርሊማ አባሊት “Ex-MP” እያለ 
ይጠቀማለ፡፡ የኔውም ከዙያ የተኮረጀ ነው፡፡  

በነገራችን ሊይ በ1997 ዓ.ም በተዯረገው ሀገር አቀፍ ምርጫ እኔ የተመረጥኩት አዱስ አበባ ሊይ 
በተዯረገ የቴላቪዥን ክርክርና ጩኸት አሌነበረም፡፡ (በዙያ ወቅት እኔ በተወዲዯርኩበት ወረዲ፣ 
በመርሣ ከተማ፣ ሦስት ቴላቪዥኖች ብቻ እንዯነበሩ አስታውሳሇሁ) ከአምስት መቶ ኪል 
ሜትር ያሊነሰ መንገዴ በእግሬ ተጉዤ፣ ተራራ ወጥቼ፣ ቁሌቁሇት ወርጄ፣ ጨካ አቋርጬ፣ 
በውሃ ሙሊት በጎርፍ ከመወሰዴ አምሌጬ፣ ከአፋር ዴንበር እስከ ወሌዱያ ጫፍ፣ በወዱህም 
ከወረባቦ እስከ አምባሰሌ አፋፍ ዴረስ፣ ሇ75 ቀናት፣ በ33 የገጠር የመንዯሮች ተንከራትቼ 
ባዯረግኩት ቅስቀሳ ነበር የተመረጥኩት፡፡ (አንዲንደ እንቅስቃሴየ በፊሌም የተቀረጸ ነው) እናም 
ያንን የምክር ቤት መን ማስታወስ ያንሰኝ እንዯሆነ እንጂ የሚበዚብኝና የሚያስወቅሰኝ መስል 
አይታየኝም፡፡ አቶ አበበም የጭንብለን ነገር ይተውትና ሀቁን በዙህ መሌኩ ቢረደት መሌካም 
ነው፡፡ 

“… በአቶ ተመስገን ውዳ ሕይወትና የትግሌ ተሞክሮ ዘሪያ… [በተ]ጋጀው መጽሏፍ ዘሪያ 
ተንተርሰው ብዕራቸውን በተከታታይ ሲያነሱ ተመሌክቼ ተገረምኩኝ” ይሊለ አቶ አበበ፣ 
ጽሐፋቸው መግቢያ ሊይ፡፡ ምኑ ነው ያስገረምዎት አቶ አበበ? ሰው መሌካም ስሙን 
አሊስጎዴፍም፣ መብቴን አሊስነካም ማሇቱ ያስገርማሌ እንዳ? ሇጻፍኩት ጽሐፍ ምንም መሌስ 
የላሊቸው አቶ ተመስገን ዜምታን ሲመርጡ እርስዎ ‘ሇአቶ ተመስገን መሌስ ሰጠህ’ ብሇው 
መጻፍዎ ነው ይሌቅስ የሚያስገርመው፡፡ ወዲጄ! መገረም የነበረብዎት በውሸት ስሜ ጠፍቶ 
ዜም ብሌ ነበር፡፡  

አቶ አበበ ይህንንም ብሇው ቢያቆሙ ጥሩ ነበር፡፡ ይቀጥለና “ሇዙህ ያነሳሳቸው የእውነት ቁጭት 
ሳይሆን በመጽሏፉ ውስጥ የእሳቸው ስም በመጥፎ ጎኑ መነካቱ አንገብግቧቸው ስሇመሆኑ 
ምንም ጥርጥር የሇውም” የሚሌ ሃሳብ ያክለበታሌ፡፡ አቶ አበበ! እኔ ሇአቶ ተመስገን መሌስ 
ሇሰጠሁ እርስዎን ምን አናዯዯዎት? ይሄ ታዱያ “የምጣደ እያሇ የእንቅቡ ተንጣጣ!” አያሰኝም? 
እንዱያው ሇነገሩ ጽሁፉን የጻፍኩት ሇእውነት በመቆጨት ይሁን አይሁን በምን አወቁ? ስሜ 
በውሸት መነሳቱን ሇመከሊከሌ መጻፍ በራሱ “ሇእውነት መቆርቆር” አይሆንም? ወይስ የአንተ 
ስም በከንቱ መጥፋት አሇበት እያለ ነው አቶ አበበ?  

በላሊ በኩሌ፤ ሰው ሇራሱ ያሌተቆረቆረ ታዱያ ሇማን ሉቆረቆር ኖሯሌ? ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ 
አቶ አበበ ጽሁፌን በቅን ሌቡና ካዩት መነሻየም መዴረሻየም ሇእውነት መቆርቆር መሆኑን 
ይረደታሌ፡፡ በአቶ ተመስገን ሊይ ያነሳሁት ሀሳብ ውሸት ነው የሚለ ከሆነ አንዴ፣ ሁሇት 



ብሇው በመጥቀስ እሱን ይተቹ፡፡ ካሇበሇዙያ የእኔን የውስጥ ፍሊጎት (Motive) ፍሇጋ መኳተኑ 
ትርፉ ዴካም ነው፡፡ አቶ አበበ ራሳቸው ሇሚወደት ሰው ሳይሆን፣ ሇእውነት የመቆርቆር 
ጠንካራ አቋም ቢኖራቸው ኖሮ የእኔ ስም በውሸት መቆሸሹ ያንገበግባቸው ነበር እንጂ መሌስ 
መስጠቴ አይገርማቸውም ነበር፡፡ ነው ወይስ የአንተ ስም በውሸትም ቢሆን መነሳቱ ተገቢ 
ስሇሆነ መሌስ መስጠት አሌነበረብህም እያለኝ ነው? ሇምን አቶ አበበ? እስሊም ስሇሆንኩ? 

አዎ! እንዱህ ያሇ ጥያቄ ያቀረብኩት የአቶ አበበን የውስጥ ፍሊጎት (ሞቲቭ) እንዱህ ሳይሆን 
አይቀርም ብዬ በራሴ መንገዴ ተርጉሜ ነው፡፡ ይህን ያዯረግኩት ግን የሰውን የውስጥ ፍሊጎት 
(ሞቲቭ) እንዱህ ይሆናሌ ብል ማንበብ ምን ያህሌ መጥፎ እንዯሆነ ሇአቶ አበበም ሆነ ሇአንባቢ 
ሇማሳየት ነው እንጂ እውነትም አቶ አበበ “እስሊም ስሇሆንኩ” እንዯዙያ ዓይነት አስተያየት 
ሉኖራቸው እንዯማይችሌ አስባሇሁ፡፡ ከበስተጀርባ አሇ የሚለትን የሰውን ‘ፍሊጎት ማንበብ’ ምን 
ያህሌ መጥፎ እንዯሆነ አዩት አቶ አበበ? እኔ የምጠሊው እንዱህ ያሇውን መንገዴ ነው፡፡ እርስዎ 
በሃሳብ ሊይ ብቻ ትኩረት ቢያዯርጉ ኖሮ እኔም እንዱህ ያሇ ጭቃ ረገጣ ውስጥ አሌገባም ነበር፡፡ 
ሇማንኛውም ቅን ሌቦና ይስጥዎት! 

በተሇያዩ ጋዛጦችና መጽሔቶች ያቀረብኳቸውን (አቶ አበበ የተንሸዋረሩ ያሎቸውን) ሃሳቦች 
አንዴ በአንዴ እየጠቀሱ መተቸትን ያሌመረጡት አቶ አበበ “አቶ አብደራህማን እስከ ዚሬ 
የትኛው ዚጎሌ ውስጥ ተዯብቀው እንዯከረሙ ሳይታወቅ ሰሞነኛ ሇመሆን ብዕር አነሱ፡፡ ችግሩ 
አሊዋቂ ሳሚ … እንዱለ ሆነ እንጂ” በማሇት፣ ፋክት መጽሔት ሊይ ‘በዴፍረት’ ጽፌ ትዜብት 
ሊይ እንዯወዯቅኩ ይነግሩኛሌ፡፡ ይህንን አባባሌ ሳነብ አቶ አበበ ስህተቴን ጎሌጉሇው በማውጣት 
የእርሳቸውን ታሊቅነትና “አዋቂነት” ሉያሳዩኝ ነው ብየ ነበር፡፡ ዲሩ ምን ያዯርጋሌ ጽሁፋቸው 
ሇእኔ ያሊቸውን ጥሊቻ ከማንጸባረቅ ውጪ ሉቅነታቸውን ሉያሳየኝ ከቶ አሌቻሇም፡፡ 

አቶ አበበ፤ በመጀመሪያ ዯረጃ ሰው ዚጎሌ ውስጥ ይገባሌ እንዳ? የእርስዎን ባሊውቅም 
ሇማንኛውም እኔ ዚጎሌ ውስጥ ቀርቶ ምንም ነገር ውስጥ እንዴዯበቅ ግዴ የሚሇኝ ሀጢያትም 
ሆነ ነውር ስሇላሇኝ ተዯብቄ አሊውቅም፡፡ ወዯፊትም አሌዯበቅም፡፡ መጻፍንም በተመሇከተ፣ 
ሰሞነኛ ጉዲይ አዯሇም፡፡ ምናሌባት የእርስዎ ጋዛጦችንና መጽሔቶችን የማንበቡ ሁኔታ ሰሞነኛ 
ጉዲይ ካሌሆነ በስተቀር እኔማ ከፖሇቲካው ብወጣም አቅም በፈቀዯ መጠን በሀገሬ ጉዲይ ሊይ 
ያሇኝን ስሜት ገሌጬ እጽፋሇሁ፡፡ ወዯፊትም እንዲስፈሊጊነቱ እሞካክራሇሁ፡፡ እዴሜዬ ገና 
በአስራዎቹ አጋማሽ ሊይ እያሇ ጀምሬ የጨበጥኩት ብዕር አፎቱ ውስጥ የሚገባው እኔ መሬት 
ውስጥ ስገባ እንዯሚሆን አስባሇሁ፡፡  

አቶ አበበ ወዲነሱት ላሊ የጎንዮሽ ጉዲይ ሊምራ፡፡ “እብሪቅ” የሚሇውን ቃሌ በጽሁፌ መጠቀሜን 
በማንሳት “የእስሌምና እምነት ተከታዮች… ውሃ የሚይዘበትን ክቡር ዕቃ” እንዲራከስኩና 
ይህም የእምነቱን አስተምህሮ “መገዲዯር” እንዯሆነ በመግሇጽ የእምነቱ ተከታዮች “እንዱነሱብኝ” 
ይቀሰቅሳለ አቶ አበበ፡፡ የእምነቱን ቀኖና (ድግማ) “ጠንቅቆ አሇመረዲት ነው” በማሇት ከቶም 
እስሌምናን ሉያስተምሩኝ ‘ከጳጳሱ ቄሱ’ ሆነው ብቀ ይሊለ አቶ አበበ፡፡ መቼስ አንዲንዴ ጊዛ ሌጅ 
ሇእናቷ ምጥ አስተምራሇሁ ብትሌ ክፋት የሇው! ችግር የሚፈጠረው ምጥ ምን እንዯሆነ 
እውቀት የላሊት ሌጅ ስሇምጥ አስተምራሇሁ ብሊ የተነሳች እንዯሆነ ነው!!! 

በመጀመሪያ ዯረጃ ሙስሉሞች ማንም ሰው ተነስቶ ስሇጻፈ ስሜታዊ እርምጃ ይወስዲለ ብሇው 
ጠብቀው ከሆነ ተሳስተዋሌ፡፡ እንዱህ ያሇው “የመሏሌ አገር ፖሇቲካ” ጊዛው ያሇፈበት 
አይመስሌዎትም አቶ አበበ? በሁሇተኛ ዯረጃ አቶ አበበ ማወቅ ያሇብዎት በእስሌምና አስተምህሮ 
ውስጥ “ድግማ፣ ቀኖና፣ ምንጣፍ፣ እብሪቅ፣ የክብር እቃ፣…” ምናምን የሚባሌ ከእምነቱ ጋር 
ተያይዝ የሚመሇክ ነገር የላሇ መሆኑን ነው፡፡ እናም እብሪቅን በቀሌዴ መሌክ ማንሳቴ ያን 



ያህሌ የሚካበዴ ነገር አዯሇም፡፡ ብፈሌግ “እብሪቆች ሁለ ይቃጠለ ወይም በግራካሦ በኩሌ 
ያቋርጡ” ብዬ መጻፍ እችሊሇሁ፡፡ የእብሪቅ ሚና ውሃ ከመያዜ የሇሇ አዯሇም፡፡ በነገራችን ሊይ 
ከእብሪቅ በፊት የደሮዎቹ ሼህዎች በቅሌ (በጡላ) ይጠቀሙ ነበር፡፡ አሁን ዯግሞ በሊስቲክም 
ይጠቀማለ፡፡  

አቶ አበበ “ይህንን ተግሳጽ ሇእምነቱ ምሁራን ሌተወውና…” ያለት በርግጥም ሇእስሌምና 
ሃይማኖት በመቆርቆር ሳይሆን እኔን ያሳጣሁ መስሎቸው ነው፡፡ ይሁን እንጂ፣ ጸሏፊው እኔን 
ወጥመዴ ውስጥ እከታሇሁ ሲለ፤ እስሌምናን ከቁሳቁስ ጋር አያይው በማቅረብ ራሳቸውን 
ወጥመዴ ውስጥ የከተቱ ይመስሇኛሌ፡፡ ከሆነ አይቀር “አሊዋቂ ሳሚ…” ሉሰኝ የሚችሇው 
እንዱህ ያሇው አካሄዴ ይመስሇኛሌ፡፡ 

አቶ አበበ ወዯ ሃሳብ ክርክር በመሸጋገር ያነሱት ጉዲይ ሻምበሌ ጉታ ዱንቃ ከአቶ ኃ/ማሪያም 
ጋር ሇማንዳሊ ቀብር ወዯ ዯቡብ አፍሪካ ቢሄደ “ኢትዮጵያ ሇአፓርታይዴ መፍረስ” ያዯረገቺው 
አስተዋጽዖ ይንጸባረቃሌ የሚሌ ነው፡፡ እዙህ ሊይ መታየት ያሇበት አንዯኛ፡- ጉዲዩ አንዳ 
አሌፏሌ፡፡ ይሁን ቢባሌ እንኳ ሉሆን አይችሌም፡፡ እናም በዙህ ጉዲይ ሊይ ተጨማሪ ክርክር 
ማዴረግ ጉንጭ አሌፋ ከመሆን የሇሇ ትርጉምም ፋይዲም የሇውም፡፡ ሁሇተኛ፡- አቶ ኃ/ማሪያም 
የሄደት በቀብር ሥነ-ስርዓት ሊይ ሇመገኘት ነው ወይስ ኢትዮጵያ ሇአፓርታይዴ መፍረስ 
ያዯረገቺውን አስተዋጽዖ ሇማስረዲት? ሦስተኛ፡- ሇቀብር ሥነ- ስርዓቱ በሚሉዮን የሚቆጠር 
የዓሇም ሕዜብ በተሰበሰበበት ሁኔታ እንኳን የሻምበሌ ጉታ መምጣት በዯቡብ አፍሪካውያን 
ሉታወቅና የታሪክ ትንታኔ ሉዯረግበት ቀርቶ የአቶ ኃ/ማሪያም በስፍራው መገኘት ራሱ ሌብ 
ሉባሌ የሚችሌ መስል አይታየኝም፡፡  

አቶ አበበ “ሻምበሌ ጉታ ከአቶ ኃ/ማሪያም ጋር በቀብር ሥነ-ስርዓቱ ሊይ ቢገኙ ‘ማን ያርዲ 
የቀበረ፣ ማን ይናገር የነበረ’ እንዱለ ኢትዮጵያ ሇዯቡብ አፍሪካውያን ነፃነት ከማንዳሊ ጎን 
መሰሇፏን መመስከር” ይችሊለ የሚለትስ እንዳት ሆኖ ነው? ሀኑ ቀርቶ ሻምበሌ ጉታ 
ኢትዮጵያ ሇፀረ-አፓርታይዴ ትግሌ ስሊዯረገቺው አስተዋጽዖ ንግግር ሉያዯርጉ ማሇት ነው? 
ሇመሆኑ አቶ ኃ/ማሪያም ራሳቸው በዙያ ሥነ-ስርዓት ሊይ ንግግር ማዴረግ ችሇዋሌ? 
ተናግረውም ከሆነ የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሉቀ መንበር በመሆናቸው ነው እንጂ በኢትዮጵያ 
ጠቅሊይ ሚኒስትርነታቸው ሉሆን እንዯማይችሌ እገምታሇሁ፡፡ 

እዙህ ሊይ አንዴ ነገር በአጽንኦት እንዱታይ እሻሇሁ፡፡ ይኸውም፤ ሻምበሌ ጉታም ሆኑ ሀገራችን 
ሇፀረ-አፓርታይዴ ትግሌ አስተዋጽዖ ማዴረጋቸው ሊይ ሌዩነት የሇኝም፡፡ የኔ ጥያቄ፤ ይሄ 
የአገራችን አስተዋጽዖ በዯቡብ አፍሪካውያን አይታወቅም ወይ? የሚሌ ነው፡፡ በበኩላ ቢያንስ 
ቢያንስ በፖሇቲከኞቹና በምሁራን አካባቢ ይታወቃሌ ባይ ነኝ፡፡ ባይታወቅስ? ይህንን ሇማሳወቅ 
ወዯ ዯቡብ አፍሪካ መሄዴ ያሇብን በማንዳሊ የቀብር ሥነ-ስርዓት እሇት ነው? ይህንንስ 
ሇማሳወቅ እዙያ ዴረስ መሄዴ አሇብን?  

‘ካንጀት ካሇቀሱ እንባ አይገዴም’ እንዱለ የሀገራችንም ሆነ እንዯ ሻምበሌ ጉታ ያለ 
ኢትዮጵያውያን የፀረ-አፓርታይዴ ትግሌ አስተዋጽዖ በዯቡብ አፍሪካውያን ንዴ እንዱታወቅ 
ከፈሇግን እዙሁ አዱስ አበባ፤ ዯቡብ አፍሪካ ኤምባሲ ውስጥ የማንዳሊ የሀን መታሰቢያ ሥነ-
ስርዓት በማዴረግ ሁኔታውን በቪዱዮ ቀርፆ ማሰራጨት አይሻሌም ወይ? አማራጭ መንገድችን 
መጠቀም ሲቻሌ፤ ‘ሻምበሌ ጉታ ከአቶ ኃ/ማሪም ጋር መሄዴ አሇባቸው፣ የሇባቸውም’ የሚሌ 
ክርክር አንስቶ ዴርቅ ማሇት ሉገባኝ አይችሌም፡፡  



“ስሇፕሮቶኮሌ አጠባበቅ ሇፕሮፌሰሩ ማስተማርም የቃጣቸው ይመስሇኛሌ” ይሊለ አቶ አበበ፡፡ 
ከዙህ አባባሌ አንዯኛ፡- ስሇፕሮቶኮሌ ያነሳሁት ሃሳብ ስህተት መሆኑን በማስረዲት ሃሳቤን 
‘ፉርሽ’ ማዴረግ አሇመቻሊቸውን፣ ሁሇተኛ፡- “ፕሮቶኮሌ” የተሰኘውን ጽንሰ ሏሳብ በተመሇከተ 
አቶ አበበ የጠራ ግንዚቤ የላሊቸው መሆኑን፣ ሦስተኛ፡- “ማስተማር ቃጣቸው” የሚሇው 
አገሊሇጽ ‘ፕሮፌሰር መስፍንን ያህሌ ትሌቅ ምሁር እንዯ አንተ ያሇ ተራ ሰው ስሇ ፕሮቶኮሌ 
ሉያስተምር አይችሌም’ የሚሌ መንፈስ ያሇው መከራከሪያ የቀረበ መሆኑን ተገንዜቤአሇሁ፡፡  

በመጀመሪያ ዯረጃ ፕሮቶኮሌ ተራ ነገር አሇመሆኑ መታወቅ አሇበት፡፡ ሇእኛ ሇኢትዮጵያውያን 
ዯግሞ ትሌቅ ትርጉም አሇው፡፡ አፄ ቴዎዴሮስ ከአማታቸው ከራስ ዓሉ ቤት ሇእርሳቸው 
የስሌጣን ዯረጃ የማይመጥን (ፕሮቶኮሌ ያሊሟሊ) የሥጋ ዓይነት (ብሌት) ስሇተሊከሊቸው 
ባዯረባቸው ብስጭት ተነሳስተው ባይዋጉ ኖሮ ሇንጉሠ-ነገስትነት አይበቁም ነበር፡፡ በላሊ በኩሌ፤ 
ፕሮፌሰር መስፍን የሉቅነት ማዕረጉን ያገኙት በመሌክዓ-ምዴር (ጂኦግራፊ) እንጂ በሁለም 
የእውቀት መስክ አዯሇም፣ ሉሆንም አይችሌም፡፡ እናም የፕሮቶኮሌ ጉዲይ እኔ ሇተማርኩት 
የሙያ መስክ ቀረቤታ ስሊሇው ካሊወቁ ባስተምራቸው ምን ይሇኛሌ? ምንም አይሇኝም!  

አቶ አበበ! ከሁለ አስቀዴሞ፤ ‘አንዲንዴ ሰዎች በአንዴ የእውቀት መስክ ሉቅ ስሇሆኑ በሁለም 
ነገር ሉቅ ናቸው’ ከሚሌ የአስተሳሰብ እስረኛነት ራስዎን ነፃ ያውጡ፡፡ ፕሮፌሰር መስፍን ከእኔ 
ቀርቶ ከእኔ ሌጅ ሉማሩት የሚችለት ነገር ሉኖር ይችሊሌ፡፡ ያን ያህሌ አይነኬና አይዯፈሬ 
አዴርገው አይዩዋቸው፡፡ ሇነገሩ ፕሮቶኮሌን በተመሇከተ ፕሮፌሰር መስፍን ከእኔ የሚማሩት 
ነገር የሇም፡፡ እኔም በጽሁፌ ሊይ “ንግተውት ከሆነ ሊስታውስዎት” ነው ያሌኩት፡፡   

ባሇፈው ጽሁፌ “የተመስገን አብዮት” በሚሌ ርእስ ሊቀረብኩት ጽሁፍ አቶ አበበ ያቀረቡት ሃሳብ 
(የጎንዮሽ ሃሳቦችን ሳይጨምር) ጥሩ ነው፡፡ በተሇይም አብዮት ሉወሇዴ የሚችሇው የተጠራቀመ 
የህዜብ ብሶትን ተከትል እንዯሆነ ያቀረቡት ሃሳብ የምቀበሇው ነው፡፡ እኔ ካቀረብኩት ሃሳብም 
ጋር የሚጣረስ ሆኖ አሌታየኝም፡፡ እዙህ ሊይ መነሳት ያሇበት ግን በዙህ ወቅት በሀገራችን ያን 
ያህሌ አብዮት (ሕዜባዊ አመጽ) ሉቀሰቅስ የሚችሌ ብሶት አሇ? የሚሇው ጥያቄ ነው፡፡ ይህ 
እንዯተጠበቀ ሆኖ በሁሇት ነጥቦች ሊይ አስተያየት መስጠት እወዲሇሁ፡፡ 

አንዯኛ፡- አቶ አበበ፤ “22 ዓመታት ሙለ በ‘አብዮታዊ ዳሞክራሲ’ ስም የሚገዚንን ኢህአዳግ 
መተቸቱ ቢቀዴም” ያለትን በተመሇከተ፣ ሇ12 ዓመታት ከእኔ የሚጠበቀውን ሞክሬአሇሁ፡፡ 
ከንግዱህ የፖሇቲካ አቋም ይዤ መታገሌ አሌፈሌግም፡፡ በሰው እጅ ሲያዩዋት የምታምረውን 
አታሞ እየያዚችሁ እስቲ እናንተ ዯግሞ ሞክሩት አቶ አበበ! ከንግዱህ የእኔ ሚና መሆን 
ያሇበት፤ የተጀመረው የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂዯት አቅጣጫ እንዲይስትና እስከ አሁን 
የተከፈሇው መስዋእትነት መና እንዲይቀር ገዢውንም ተቃዋሚ ፓርቲዎችንም ማሳሰብ፣ 
መምከር፣ አቅጣጫ ማሳየት፣ መተቸት፣ ማበረታታት፣… እንጂ የአንደን ወገን አቋም 
መዯገፍ፣ የላሊውን መንቀፍ አዯሇም የሚሌ የግሌ አቋም አሇኝ፡፡  

በነገራችን ሊይ የአንዴ ፓርቲ የፖሇቲካ መስመር (ርዕዮተ ዓሇም) አብዮታዊ ዳሞክራሲ ተባሇ 
ሉበራሌ ዳሞክራሲ፣ ሶሻሌ ዳሞክራሲ ተባሇ የቡርዧ ዳሞክራሲ፣… ሁለም ውግንና አሇው፡፡ 
ሁለም መስመር መብትና ጥቅሙን የሚያስከብርሇት የህብረተሰብ ክፍሌ  አሇው፡፡ ያ ነው 
የፓርቲዎች ማኅበራዊ መሰረት የሚባሇው፡፡ እናም አብዮታዊ ዳሞክራሲ መብትና ጥቅማቸውን 
የሚያስከብርሊቸው ወገኖች አለ፡፡ (በዙህ ጉዲይ ሊይ ሰፋ ያሇ ሃሳብ ይዤ በላሊ ጊዛ 
እመሇስበታሇሁ) 



ሁሇተኛ፡- የማነሳው ሃሳብ አቶ አበበ “ፀሏፊው ሕገ መንግስቱን በተመሇከተም የተበራረቀ 
ሃሳብ ሰንዜረዋሌ፡፡ የእኔ አረዲዴ ተዚብቶ ከሆነ በቅዴሚያ ሇመታረም ዜግጁ ነኝ” ካለ በኋሊ 
የእኔን ሃሳብ በሚከተሇው ሁኔታ ይጠቅሳለ፤ “…‘አሁን ባሇው የኢህአዳግ መስመር 
የዳሞክራሲ ስርዓት ማረጋገጫ ተቋማት አዯረጃጀትም ሆነ የአሰራር ስርዓት አሇ ሇማሇት 
አያስዯፍርም’…” አቶ አበበ! የተዚባው አረዲዴዎ አዯሇም፡፡ የተዚባው እኔ ያሌጻፍኩትን አዚብተው 
መጥቀስዎ ነው፡፡ ሃሳቤ ሇትችት አሌመችዎት ሲሌ ሉተቹት የሚፈሌጉትን ሃሳብ የእኔ 
አስመስሇው ማቅረብዎ ስህተት ብቻ ሳይሆን ወንጀሌም መሆኑን ሌብ ሉለት ይገባሌ፡፡ እንዯ 
አንዴ የተማረ ሰው ትዜብት ሊይ የሚጥሌዎትም ነው፡፡  

ሇማንኛውም እኔ ያሌኩት “እንዯሚታወቀው አሁን በስራ ሊይ ያሇው ሕገ መንግስት በስራ ሊይ 
ከዋሇ 19 ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም፤ ሀገሪቱ በዙህ ሕገ መንግስት መሰረት ተሰርታ 
አሌተጠናቀቀችም፡፡ በዙህም ምክንያት ሇአንዴ ሀገርና ሕዜብ የሚያስፈሌጉት የዳሞክራሲ 
ስርዓት ማረጋገጫ ተቋማት፣ አዯረጃጀትም ሆነ የአሰራር ስርዓት በቅጡ አሇን ሇማሇት 
አያስዯፍርም፡፡ ይህ ተጨባጭ እውነታ ባሇበት ሁኔታ ሦስተኛ ‘አብዮት’ እናካሂዴ የምንሌ 
ከሆነ…” እያሇ ይቀጥሊሌ፡፡ 

ይህ ሃሳብ ከዙያው ቀጥል ካቀረብኩት ሃሳብ ጋር ምንም ዓይነት ተቃርኖ የሇውም፡፡ አቶ 
አበበም በዯፈናው “የሚጣረሱ ሃሳቦች አለ” ከማሇት ውጪ የሚጣረሱትን ሃሳቦች አንዴ በአንዴ 
ነቅሰው አሊሳዩም፡፡ ይሌቁኑ ወዯ ላሊ አቅጣጫ በመሄዴ “በወረቀት ሊይ ከሰፈረውና በማንኛውም 
ሰዓት በሕዜብ ይሁንታ ሉሻርና ሉሻሻሌ የሚችሌን ሕገ መንግስት ከዛጎች ሌእሌና በሊይ 
አግዜፎ ማየት ጤናማ አስተሳሰብ አይመስሇኝም” ይሊለ፡፡ 

ወንዴሜ አቶ አበበ! እኔም ሕገ መንግስትን የዛጎች ሌእሌና መገሇጫ አዴርጌ እንጂ ከዛጎች 
ሌእሌና በሊይ አግዜፌ አይቼው አሊውቅም፡፡ በጽሁፌም ሊይ እንዯዙያ ዓይነት ሃሳብ 
አሊንጸባረቅኩም፡፡ ይሁን እንጂ፣ ሕገ መንግስት ማሇት የአንዴ ሀገር ዛጎች መቶ በመቶ 
(ሁለም) የሚስማሙበት ሰነዴ ሉሆን አይችሌም፡፡ እንኳን እንዯ ኢትዮጵያ ባሇ 80 ሚሉዮን 
ሕዜብ ባሇበት ሀገር ቀርቶ አንዴ ሚሉዮን ሕዜብ ባሊቸው ሀገሮች እንኳ ሁለም ዛጎች 
የሚስማሙበት ሕገ መንግስት ሉቀረጽ አይችሌም፡፡ ቢያንስ ቢያንስ ሃምሳ አንዴ በመቶ (51%) 
የሚሆኑት ቢስማሙበት፤ አርባ ጠኝ በመቶ (49%) የሚሆኑት ይቃወሙታሌ ማሇት ነው፡፡ 
ይሁን እንጂ፣ በዳሞክራሲያዊ የአሰራር መርህ መሰረት ላሊ አማራጭ ስሇላሇ የብዘሃኑ 
(50+1%) ሃሳብ ገዢ ሆኖ ይቀጥሊሌ፡፡  

አሁን ያሇንው ሕገ መንግስት ሁለም ኢትዮጵያዊ የሚስማማበት እንዲሌሆ ይታወቃሌ፡፡ አቶ 
አበበ! ነገ እርስዎ የሚዯግፉት ፓርቲ አሸናፊ ቢሆን 80 ሚሉዮኑ ሕዜብ በነቂስ ወጥቶ 
የሚዯግፈው ሕገ መንግስት ሉጽፍ አይችሌም ብል መናገር ነቢይነትን የሚጠይቅ አዯሇም፡፡ 
በዙህ ሃሳብ የምንስማማ ከሆነ፤ ያሇን አማራጭ አሁን ያሇውን ሕገ መንግስት እዙያው ሕገ 
መንግስቱ ውስጥ በተቀመጠው አግባብ መሰረት እያሻሻሌን መቀጠሌ ነው የሚሌ እምነት 
አሇኝ፡፡ ያዯጉትና የሰሇጠኑት ሀገሮች የመጡበት የስሌጣኔ መንገዴም ይሄው ነው፡፡ ሇምሣላ 
የአሜሪካ ሕገ መንግስት ባሇፉት 240 ዓመታት 28 ጊዛ ተሻሽሎሌ፡፡ እኛም ከዙህ ዓይነቱ 
አካሄዴ ማፈንገጥ የሇብንም ነው የምሇው፡፡ ከዙህ መንገዴ ከወጣን የተጀመረው ሕገ 
መንግስታዊ ስርዓት ይፈርሳሌ፡፡ ይሄ ዯግሞ ውሃ ቅዲ ውሃ መሌስ ይሆናሌ ነው የምሌ! 

ከዙሁ ጋር ተያይዝ መታየት ያሇበት ነገር አሁን ሀገሪቱን እያስተዲዯረ ያሇው ፓርቲ 
(ኢህአዳግ) አምባገነን ስሇሆነ፣ ፖሇቲከኞችን ስሇሚያስርና ስሇሚያንገሊታ፣ የፖሇቲካ ምህዲር 
ስሇሚያጠብ፣ ጋዛጠኞችን ስሇሚያስር፣ ወተ. በእሱ መን የተጻፈውን ሕገ መንግስት ቀድ 



መጣሌ ጠቃሚ መስል አይታየኝም፡፡ እንዱህ የምናዯርግ ከሆነ እየቀዯደ የመጣለ ሂዯት 
ማብቂያ አይኖረውም፡፡ ስሇሆነም፤ የመቅዯዴን ሳይሆን የማሻሻሌን አማራጭ እያንገሸገሸንም 
ቢሆን፣ ጨከን ብሇን እንቀበሇው ነው የምሌ!!! 

በላሊ በኩሌ፤ አሁን በተቃውሞው ጎራ የተሰሇፈውን ኃይሌ የመሊእክት ስብስብ፣ የዳሞክራሲ 
ዋስ ጠበቃ አዴርገው ባያዩትም መሌካም ነው - አቶ አበበ! የኢህአዳግ መሪዎችም ሆኑ 
በተቃዋሚው ጎራ የተሰሇፉ የፖሇቲካ ሌሂቃን ከአንዴ ወንዜ የተቀደ ኢትዮጵያውያን 
መሆናቸውን መንጋት የሇብንም ባይ ነኝ፡፡ ሌዩነታቸው ሥሌጣን መያዜና አሇመያዜ ብቻ ሆኖ 
ነው የሚታየኝ፡፡ ወዯ ዜርዜር ጉዲይ መግባት ስሇማሌፈሌግ ነው እንጂ በዙህ ጉዲይ ሊይ በርካታ 
ምሣላዎችን ሇማቅረብ አይገዯኝም ነበር፡፡ 

አቶ አበበ በሦስተኛ ዯረጃ ባነሳሁት ሃሳብም ሊይ አስተያየት አቅርበዋሌ፡፡ በዙህ ዘሪያ በርካታ 
ጥሩ ጥሩ ሃሳቦችን አንስተዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ፣ የተወሰኑ ማስተካከያ የሚያስፈሌጋቸው ነጥቦች 
ታይተውኛሌ፡፡ በቀዲሚነት የማነሳው አቶ አበበ ውህዯት “የኢትዮጵያ ሕዜብ” ፍሊጎት መሆኑን 
መግሇጻቸውን በተመሇከተ ነው፡፡ አቶ አበበ! “የኢትዮጵያ ሕዜብ” መቼና የት ተሰብስቦ ነው 
በዙህ ጉዲይ ሊይ መክሮ የወሰነው? ወይም አስተያየት የሰጠው? ከሁለ በፊት “ሕዜቡ እንዱህ 
ብል፣ ሕዜቡ እንዯዙያ ብል፣… ሕዜቡ… ሕዜቡ…” የሚሇው ተሇምዶዊ አገሊሇጽ አሳሳች 
ነው፡፡ ከመሬት እየተነሳን በሕዜብ ስም መማሌና መገት ተገቢ መስል አይታየኝም፡፡  

የኢትዮጵያ ሕዜብ 80 ሚሉዮን ገዯማ ነው፡፡ አዱስ አበባ ሊይ ተቀምጠን ባሇፍ አገዯም 
የሰማነውን አስተያየት የመሊው ህዜብ አስተያየት እንዯሆነ አዴርጎ ማስቀመጥ ተገቢ 
አይሆንም፡፡ አቶ አበበ፤ የትኛውን ጥናት (Public opinion poll) አዴርገው ነው “ሕዜቡ” ብሇው 
የጻፉት? እንዯ ፖሇቲከኛ የፖሇቲካ ሃሳብ (Political statement) መናገር ስህተት ተዯርጎ 
ሉወሰዴ እንዯማይችሌ እገነባሇሁ፡፡ ይሁን እንጂ፣ ይህንን መናገር ያሇባቸው የፖሇቲካ 
መሪዎች ናቸው፡፡ ጋዛጠኛውም፣ ምሁሩም፣ ጸሏፊውም፣ ተራ ዛጋውም፣ ካዴሬውም፣… 
ከመሬት እየተነሳ “ሕዜቡ እንዱህ ብል” እያሇ የሚናገር ከሆነ አሳሳች ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ 
ይመጣሌ፡፡ ይሄ ዯግሞ በዙች አገር “እውነት” የሚባሇውን ነገር አዯጋ ሊይ ይጥሊሌ፡፡ ሇፖሇቲካ 
ፓርቲዎችም ውዴቀት መንስዔ ይሆናሌ፡፡ የጠና ሰባቱን “ቅንጅት” አፈር ከዴቤ ያስጋጠው 
አንደ ምክንያት እንዱህ ዓይነት ከመጠን በሊይ የተሇጠጠና ጋዛጦች ሲያጋግለት የነበረው 
ግፊት ይመስሇኛሌ፡፡ 

ላሊው አቶ አበበ ያነሱት አከራካሪ ሃሳብ አውራ ፓርቲን በተመሇከተ ድ/ር ኃይለ አርአያን 
በመጥቀስ ያቀረቡት ሃሳብ ነው፡፡ በበኩላ የተቃዋሚው ጎራ በውህዯትም ይሁን በላሊ መንገዴ 
መጠናከሩን እፈሌጋሇሁ፡፡ የተቃውሞውን ጎራ የሚወክሌ አንዴ ብቸኛ አውራ ፓርቲ እንዱኖር 
ግን አሌሻሌ፡፡ ምንም ይሁን ምን የአንዴ ጥሩ የሇውም፡፡ ዯግሞም አውራ ፓርቲነት ኢህአዳግ 
ሲሇው ስህተት፣ ተቃዋሚው ጎራ ሲከጅሇው ትክክሌ ሉሆን የሚችሌበት አግባብ አይታየኝም፡፡ 
እንዱህ ያሇው አካሄዴ ፈረንጆቹ “Double Standard” የሚለት ነውና መታረም አሇበት፡፡   

በውህዯት ዘሪያ አንዱት ነጥብ ሌጨምር፡፡ ከሊይ እንዯገሇጽኩት፤ የተቃዋሚውን ጎራ መጠናከር 
በተመሇከተ ከአቶ አበበ ሌዩነት የሇኝም፡፡ ይሁን እንጂ፣ አንዲች ተዓምር ካሌተፈጠረ በስተቀር 
አሁን የተቃውሞውን ጎራ የሚመሩት የፖሇቲካ ሌሂቃን ከሌብ የመነጨ ውህዯት የመፍጠር 
ተፈጥሯዊ ባህሪ የሊቸውም ብዬ ያሇምንም ጥርጥር መናገር እችሊሇሁ፡፡ ይሄ ዯግሞ አቶ አበበ 
እንዯሚለት ጨሇምተኛነት አዯሇም፡፡ ሁለንም ነገር በውስጡ ሆኜ አስራ ሁሇት ዓመታት 
ስሊየሁት ጠንቅቄ አውቀዋሇሁ፡፡ ሇዙህም ነው ሀቀኛ ውህዯት መፍጠር የማይችሌን ኃይሌ 
እንዱዋሃዴ ከመዴከም (ተዋህድ ሳያበቃ ሇሚፈርስ ነገር) በተባበረ ኃይሌ አዱስ ፓርቲ ማቋቋም 



ይሻሊሌ የሚሌ አቋም መያዜን የመረጥኩት፡፡ ታሊቁ የሩሲያ ዯራሲ ኒኮሊይ ጎጎሌ “ካፖርቱ” 
በሚሌ ርእስ የጻፈው ታሪክ የሚያስተምረን አሮጌ ቡትቶ ሲጥፉ ከመኖር አዱስ (ኦርጂናላ) 
ማሰናዲት አስፈሊጊ መሆኑን ነው፡፡ 

አቶ አበበ ይህንን ‘አዱስ ፓርቲ ይቋቋም’ የሚሌ ሃሳቤን “ከፖሇቲካ ሳይንስ ምሩቅ የሚጠበቅ 
አዯሇም” ይለታሌ፡፡ አሇፍ ብሇው በመሄዴም “የፖሇቲካ ቁማር ነው” ይለኛሌ፡፡ የፖሇቲካ ቁማር 
የሚሆነው እኔ በቀጥታም ይሁን በተዋዋሪ መንገዴ ተሳትፎ ቢኖረኝና የፖሇቲካ ትርፍ 
የማገኝበት ቢሆን ነበር፡፡ እኔ ፖሇቲከኛ አዯሇሁም፡፡ ተራ ዛጋ ነኝ፡፡ በዙህ ወቅት የምዯግፈውም 
ሆነ የምቃወመውም አይዱዮልጂ የሇኝም፡፡ እንዯ ዛጋ “እንመራሃሇን” የሚለኝን ፖሇቲከኞች 
“በወጉ ሁናችሁ ምሩኝ” ከማሇት የሇሇ ፍሊጎት የሇኝም፡፡ እንዯ ፖሇቲካ ሣይንስ ተማሪነቴ 
አሁንም የምመክረው አዱሱ ትውሌዴ ዴሪቶ አይጥቀም፡፡ ራሱ የሚመራው አዱስ ፓርቲ 
ያቋቁም ነው የምሌ! ሇማንኛውም፤ ሀሳባችንን በዙህ መሌኩ ከገሇጽን በኋሊ፣ ሁሊችንም 
የየራሳችንን አቋም እንያዜ፡፡ የቁም ቅዠቱ የቱ እንዯሆነ ጊዛ መሌስ ይሰጠናሌ፡፡ 

‘በአንጋፋ ፖሇቲከኞቹ’ ሊይ ‘የከፋ ጥሊቻ’ እንዲሇኝም አቶ አበበ በጽሁፋቸው ሊይ ገሌጸዋሌ፡፡ 
በበኩላ በምዴር ሊይ አንዴም የምጠሊው ሰው የሇም፡፡ እኔ የምጠሊው የሰዎችን መጥፎ 
አስተሳሰብና ከመጥፎ አስተሳሰባቸው የሚመነጨውን መጥፎ ተግባራቸውን ብቻ ነው፡፡ እናም 
ሃሳቤን በሃሳብ ማቸነፍ ሲያቅትዎት “ጥሊቻ፣ የፖሇቲካ ቁማርተኛ፣…” ከማሇት አሌፈው “አቶ 
አብደራህማን በምርጫ ዋዛማ ገዢውን ፓርቲ እንዯ ሙሽራ አጅቦ ቤተመንግስት የሚያስገባ 
አዱስ ፓርቲ እንዱያቋቁሙ ሇኢህአዳግ ሌሂቃን ቃሌ…” ገብተዋሌ የሚሌ አስተያየት 
መሰንርዎ ተገቢ አዯሇም፡፡  

ይህ አስተያየት በመጀመሪያ ዯረጃ ቅንነት ይጎዴሇዋሌ፡፡ በሁሇተኛ ዯረጃ ልጂክ ይጎዴሇዋሌ፡፡ 
ከልጂክ አኳያ ስናየው፤ አቶ አበበ በአንዴ በኩሌ አዱስ ውህዯት መፈጠር አሇበት ይሊለ፡፡ 
አዱሱ የውህዯት ውጤት አዱስ ስምና አዱስ አዯረጃጀት ይዝ ነው እውን የሚሆነው፡፡ እኔ 
እንዯምሇው አዱስ ፓርቲም ቢቋቋም አዱስ ስምና አዱስ አዯረጃጀት ይዝ ነው እውን የሚሆነው፡፡ 
ሁሇቱም በምርጫ ዋዛማ ነው የሚከናወኑት፡፡ ታዱያ በሁሇቱ መካከሌ ያሇው ሌዩነት 
ምንዴነው? ሇውህዯትም፣ ሇአዱስ ፓርቲ ምስረታም ያሇው ሌፋት ያን ያህሌ የሰፋ ሌዩነት 
ያሇው አይመስሇኝም፡፡ አቶ አበበ የኔ ሃሳብ ይበሌጣሌ የሚለ ከሆነ ተጨማሪ ማሳመኛ ያቅርቡ! 
እንዱሁ የእኔን ሃሳብ ያሇ በቂ ምክንያት ማጣጣለና የኢህአዳግ ተሌእኮ ነው ማሇቱ ከልጂክ  
አኳያ ትርጉም የሇውም፡፡  

ወንዴሜ አቶ አበበ! ምርጫው ገና አንዴ ዓመት ተኩሌ ገዯማ ይቀረዋሌ፡፡ ቅንጅት በምርጫ 97 
ያን ሁለ ተዓምር የሰራው በሰባት ወራት ነው፡፡ ‘አሇባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመሇሱ’ እንዱለ 
በአጉሌ ይለኝታ ተጠፍረን ማሇባበሱ የትም አያዯርሰንም፡፡ እንዯማይተማመን ባሌንጀራ 
በየወንዘ እየተማማለና የጎሪጥ እየተያዩ ከመሄዴ እየጎመንም ቢሆን ሀቁን መጎንጨት ነው 
የሚሻሌ፡፡ የኔ ስጋት በፖሇቲከኞቹ ስህተት በሰሊማዊ ትግሌ ሊይ ህብረተሰቡን ተስፋ 
የሚያስቆርጥ ሁኔታ እንዲይከሰት ነው፡፡ 

ላሊው አቶ አበበ መገንብ ያሇባቸው ጉዲይ እኔም ኢትዮጵያዊ መሆኔን ነው፡፡ እንዯ ዛጋ የሀገሬ 
ጉዲይ እኔንም ያገባኛሌ፣ ይመሇከተኛሌ፡፡ እናም አሁንም ሆነ ወዯፊት እንዯ አስፈሊጊነቱ ሃሳቤን 
የመግሇጽም ሆነ የመከራከር መብት አሇኝ፡፡ የማቀርበው ሃሳብ ይጥቀም አይጥቀም፣ ትክክሌ 
ይሁን አይሁን ላሊ ጉዲይ ነው፡፡ አቶ አበበ “አቶ አብደራህማን በምርጫ ዋዛማ… አዱስ ፓርቲ 
እንዱያቋቁሙ ሇኢህአዳግ ሌሂቃን ቃሌ ገብተው…” ነው የሚለት እኔን በማሸማቀቅ ሀሳቤን 
በነጻነት እንዲሌገሌጽ ሇመገዯብ ካሌሆነ በስተቀር ከተራ አለባሌታነት የሇሇ ትርጉምም ፋይዲም 



የሇውም፡፡ እንዱያው ሇነገሩ እርስዎን ኢህአዳግ ተሌእኮ ሰጥቶዎት ነው እንዳ ጠንካራ፣ 
በአዱሱ ትውሌዴ የሚመራ አዱስ ፓርቲ አይቋቋም የሚለት? የፍረጃና የሞቲቭ ፍሇጋ መንገዴ 
በሽታ ነው! 

አቶ አበበ ራስዎን በማንም የማይመሩ፣ ሇሀገርዎች ቅን አሳቢና የቁርጥ ቀን ሌጅ አዴርገው፤ 
እኔን ግን በራሴ የማሌመራ፣ ኢህአዳግ የጫነኝን ተሌእኮ ተሸክሜ የምጓዜ ጌኛ (አጋሰስ)፣ 
በሀገሬ ጉዲይ የማያገበኝ “ወያኔ” አዴርገው ሲያቀርቡ ትንሽ ሀፍረት አይሰማዎትም? እርስዎ 
“ወያኔ” ሊሇመሆንዎ ምን ማረጋገጫ ይዋ? እንዱህ ያሇ “እኔ ጋ ካሌሆንክ እነዙያ ጋ ነህ” 
የሚሌ የፍረጃ መንገዴ ሊሇፉት ሃምሳና ስሌሳ ዓመታት ታሊሊቆቻችን ሲሄደበት የነበረ ውጤት 
አሌባ መንገዴ ነው፡፡ አቶ አበበ እኔና እርስዎ ይህንን የመሀሌ ሀገር ፖቲከኞችና ሌሂቃን 
የውዴቀት መንገዴ መከተሌ የሇብንም፡፡ ከእነርሱ የተሻሌን መሆናችንን እነርሱ ያሊዯረጉትን 
በማዴረግ እና እነርሱ ባሌሄደበት መንገዴ በመሄዴ ማሳየት ይኖርብናሌ የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ 
እናም ከንግዱህ መከራከር ያሇብን በሃሳብ ሊይ መሆን አሇበት እንጂ ካነሳነው ሃሳብ በስተጀርባ 
ይኖራሌ ብሇን በምናስበው ነገር (Motive) ወይም በፍረጃ (labeling) ሊይ መሆን የሇበትም፡፡ 
አበቃሁ፡፡ 

 


