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ይድረስ ለታምራት ታረቀኝ 
 

ዓሣ ለማውጣት የሚደረገው ጉርጎራ ሊያባንን የሚገባው 
አንተን ነው እንጂ እኔን ሊሆን አይችልም 

 
(ከአብዱራህማን አህመዲን፤ የቀድሞ የፓርላማ አባል) 

Email: ahayder2000@gmail.com 

 

በሰንደቅ ጋዜጣ 9ኛ ዓመት ቁጥር 449 የሚያዝያ 08 ቀን 2006 ዓ.ም እትም ላይ “የዶ/ር ኃይሉ 
ኣርኣያ እና የታምራት ታረቀኝ መርህ አልባነት” በሚል ርእስ ላቀረብኩት ጽሑፍ አቶ ታምራት 
ታረቀኝ የዛሬ ሳምንት በወጣው የጋዜጣው እትም ላይ “ለወዳጄ አብዱራህማን በመረጃ ዘመን 
ማስረጃ አልባ ጽሑፍ” በሚል ርእስ ምላሽ ሰጥቷል፡፡ አቶ ታምራት በዚህ ጽሁፉ አቋም 
የለሽነቱንና መርህ አልባነቱን ሽምጥጥ አድርጎ መካዱ ሳያንስ ከተጀመረው አጀንዳ ውጪ በመሄድ 
ሌላ ስህተት ውስጥ መግባቱን በማስተዋሌ አዳዲሶቹን ስህተቶቹን ጭምር ለማረቅ በማሰብ 
ለሁለተኛ ጊዜ ብዕሬን አነሳሁ፡፡  

አቶ ታምራት በተደጋጋሚ ባነሳው ወቀሳ ልጀምር፡፡ እኔ ያለፈውን ጽሁፌን በ“ንዴት” እና በ“ጥላቻ” 
መንፈስ ተነሳስቼ እንደጻፍኩት አቶ ታምራት ደጋግሞ በማንሳት ወቅሶኛል፡፡ ባልሰለጠነው 
የሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ አቋም የለሽነትም ይሁን መርህ አልባነት የሚጠበቅ ክስተት ስለሆነ 
በዶ/ር ኃይሉ ቃለ ምልልስም ይሁን በታምራት ጽሑፍ ውስጥ እንድናደድ የሚያደርገኝ አዲስ 
ክስተት አልገጠመኝም፡፡ መዶሻ የያዘ ሰው ሁሉም ነገር ምስማር ይመስለዋል እንዲሉ፤ ምንአልባት 
አቶ ታምራት ጽሑፌን ሲያነበው የተናደድኩ መስሎት ሊሆን ይችላል፡፡ ግን አልተናደድኩም፡፡ 
የጽሁፌ መነሻም ሆነ መድረሻ ግን “እስቲ ዳር ላይ ሆኖ የሚታዘብ ሰው አለና በልክ ሁኑ፣ 
የምታደርጉትን አስባችሁ አድርጉ” ለማለት ነው፡፡ (ከዚህ በኋላ ታምራትም ቢሆን አንድ ነገር 
ከማድረጉ በፊት ቆም ብሎ ሁለት ሦስት ጊዜ እንደሚያስብ እገምታለሁ) “ጥላቻ”ን በተመለከተ 
በእኔ ውስጥ ምንም ዓይነት የጥላቻ መንፈስ እንደሌለ ከታምራት በላይ ምስክር የሚሆነኝ ሰው ያለ 
አይመስለኝም፡፡ “ብሔራዊ እርቅ” ያስፈልጋል ብየ አስራ ሁለት ዓመት ሙሉ የታገልኩት በውስጤ 
ሸፍጥና ጥላቻን ይዤ አልነበረም፡፡ ወንድሜ ታምራት እንደዚያ ከነበርክ ራስህን ብትፈትሸው 
መልካም ነው፡፡ እኔ ምንጊዜም የምጠላው ሰዎችን ሳይሆን የሰዎችን መጥፎ ተግባርና ከንቱ 
አስተሳሰብ ነው፡፡  

ታምራት “አባል ነበር” ብየ ከዘረዘርኳቸው ፓርቲዎች ውስጥ “የአማራጭ ኃይሎች እና የኢዳግ 
አባል አልነበርኩም” ብሏል አቶ ታምራት። የሁለቱን ፓርቲዎች ጉዳይ እንተወውና ከቀሪዎቹ 
ፓርቲዎችስ ቢሆን ለምን ከአንዱ ወደ ሌላው ሄድክ? ነገስ አሁን ካለህበት ላለመውጣትህ ምን 
ዋስትና አለ? መመለስ ያለበት የመርህ ጥያቄ ይኸ ነው፡፡ ይህንን ወደ ጎን በመተው ይሄኛው 
ፓርቲ በዚያኛው ውስጥ ነበር፣ ያኛው ፓርቲ ሳይሆን ስብስብ ነው፣… ምናምን የሚል ተራ 
መከራከሪያ ማቅረቡ ጠቃሚ መስሎ አይታየኝምና ዳርዳሩን እየሄድክ ሀቁን አትሽሸው! የአቋም 
ጽናትና መርህ ያለው ሰው ባለው ላይ ጸንቶ የውስጥም የውጪም ትግል ያደርጋል እንጂ፤ በተከፋ 
ቁጥር ከአንዱ ፓርቲ ወደ ሌላው ሲንሸራሸር አይኖርም፡፡  
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ወዳጄ ታምራት! እግርህ እስኪቀጥን ድረስ ትሄዳለህ እንጂ ሰዎች ተሰባስበው በሚሰሩበት ቦታ ሁሉ 
በሁሉም ነገር መቶ በመቶ (100%) መስማማት አይቻልም፡፡ እናም በትንሹም በትልቁም ነገር 
ባልተስማማህ ቁጥር ከአንዱ ፓርቲ ወጥተህ ወደ ሌላው የምትገባ ከሆነ ሕይትህ ትርጉም ያጣል 
እንጂ የረባ መፍትሄ አታገኝም፡፡ መፍትሄው በተበሳጩና ሰው ጋር በተኳረፉ ቁጥር ካንዱ ፓርቲ 
ወደ ሌላው መገላበጥ አደለም፡፡ መፍትሄው ሕይወትን በመርህ መምራት ነው፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ 
አንድ ሰው የአንድ ፓርቲ አባል የሚሆነው እንዲመለሱለት የሚፈልጋቸው ማህበረሰባዊ አጀንዳዎች 
ሲኖሩት ነው፡፡ እነዚያ አጀንዳዎች አስር ቢሆኑ አባል የሆነበት ፓርቲ ሁሉንም በእኩል ደረጃ 
ሊመልስለት ስለማይችል እንደ አንገብጋቢነታቸው በቅደም ተከተል አስቀምጦ መታገል አስፈላጊ 
ይሆናል፡፡   

በሌላ በኩል፤ አንድ ፓርቲ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ አባላት ቢኖሩት እነዚህ አባላቱ በሁሉም 
የፓርቲው አጀንዳዎች እኩል ግንዛቤ ይኖራቸዋል፣ እኩል ይቀበሏቸዋል፣ እኩል ይስማሙባቸዋል፣ 
እርስ በርሳቸውም ባላቸው ጓዳዊ ግንኙነት ምንም ዓይነት ጠብ አይኖራቸውም፣… ወዘተ. ማለት 
አደለም፡፡ ብንቀበለውም ባንቀበለውም፣ ብናምንበትም ባናምንበትም ለብዙሃኑ አስተሳሰብና ውሳኔ 
ተገዢ እየሆኑ መቀጠል ነው እንጂ ልዩነትና ግጭት በተፈጠረ ቁጥር ፓርቲ መቀያየር 
የሚያመጣው የአሰራር ለውጥ አይኖርም፡፡  

ለብዙሃን ውሳኔ ተገዥ መሆንን በተመለከተ ከጥንት የግሪክ ፈላስፋዎች ዘመን ጀምሮ አከራካሪ 
ጉዳይ ነው፡፡ አንዳንዶች “ዴሞክራሲ የብዙሃን ፈላጭ ቆራጭነት ነው” (Democracy is tyranny of 
majority) ይላሉ፡፡ የጥቂቶች አስተሳሰብ ገዢ ይሁን እንዳይባል ደግሞ “የአናሳዎች ፈላጭ 
ቆራጭነት” (tyranny of minority) ሊንጸባረቅ ሆነ፡፡ እናም ለብዙሃኑ ሃሳብ ተገዥ መሆን ይሻላል 
የሚለውን አማራጭ ዓለም የተቀበለውም የግድ በአንዱ ላይ ተስማምተን መኖር ስላለብን ነው፡፡  

«በቅርብ እናውቀዋለን የሚሉ እንደነገሩኝ ከሆነ” ብየ መጻፌንም ወንድሜ ታምራት 
አልወደደውም፡፡ እንዳልከው ለረጅም ዓመታት አብረን ብናሳልፍም ብሔራዊ ውትድርና 
መዝመትህን እንጂ ከዚያ በኋላ ወደ መደበኛ ሰራዊት ገብተህ ባለ ማዕረግ መኮንን መሆንህን 
አልነገርከኝም፡፡ ይህንን የነገሩኝ ሌሎች ሰዎች ናቸው፡፡ ታዲያ ከሌሎች የሰማሁትን ምን ብዬ 
መጻፍ ነበረብኝ? ግን እኮ አንተ ራስህ አፍህን ሞልተህ “መቶ አለቃ አደለሁም” አላልክም፡፡ 
“አይደለሁም እንጂ ብሆን ኖሮ አላፍርበትም። ግን ለምን አስፈለገ?” ነው ያልከው፡፡ ይህ አባባል 
በራሱ የሚናገረው ነገር አለ፡፡ በበኩሌ ሀገርህ የሰጠቺህን ወታደራዊ ማዕረግ አሳስቼ ካልሆነ 
በስተቀር ብዙ ሩቅ የሆነ ነገር የጻፍኩ አይመስለኝም፡፡  

“ግን ለምን አስፈለገ?” የሚለው አገላለጽ ‘ይህንን ነገር ወደ አደባባይ ለምን አመጣኸው?’ የሚል 
መልእክት ነው ያስተላለፈልኝ፡፡ ያስፈለገበትን ምክንያት በዚህ ጽሁፍ ውስጥ መጥቀሱ አስፈላጊ 
ስላልሆነ አልፈዋለሁ፡፡ መጻጻፉ ከቀጠለ አስፈላጊ በሚሆንበት ወቅት እተነትነዋለሁ፡፡ ለማንኛውም 
ምን ብየ መጻፍ እንዳለብኝ መወሰን ያለብኝ እኔ ነኝ እንጂ አንተ ልትሆን አትችልም፡፡ “ስለእኔ 
እንዲህ ብለህ ለምን ጻፍክ?” ከምትል ይልቅ በተጻፈው ሃሳብ ላይ ተገቢውን ማብራሪያ ብትሰጥ 
ይበልጥ መግባባትን ይፈጥራል የሚል እምነት አለኝና ሃሳቤን በዚሁ አግባብ ብትረዳው መልካም 
ነው፡፡  

የኢዳግና የአማራጭ ኃይሎች አባል መሆንህንም የነገሩኝ ሌሎች ሰዎች ናቸው፡፡ እነዚህ መረጃዎች 
የተሳሳቱ ከሆነ፣ ከተሳሳተ ምንጭ በመቅዳቴና ተጨማሪ ማጣራት ሳላደርግ የጽሑፌ አካል ማድረጌ 
ስህተት ነው፡፡ ይሁን እንጂ ከዘረዘርኳቸው ስምንት ፓርቲዎች ውስጥ አባል አለመሆንህን 
የገለጽከው የኢዳግና የአማራጭ ኃይሎችን ብቻ ነው፡፡ ለኢዳግና ለአማራጭ ኃይሎችም ቢሆን 
መዋጮ ካለማዋጣትህና የአባልነት መታወቂያ ካለመውሰድህ በስተቀር፤ አባል የሆነ አንድ ሰው 
ለፓርቲው ሊያደርገው የሚገባውን ሁሉ ለእነዚህ ፓርቲዎች አድርገሃል፡፡ ቀስቅሰሃል፣ ባንዲራ ይዘህ 
ተሰልፈሃል፣… ወዘተረፈ፡፡ 
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ከመዐህድ ወጥታችሁ ኢዴፓ ከመመስረቱ በፊት በነበሩት ጊዜአት (ሦስት ዓመት ገደማ) ለእነዚህ 
ፓርቲዎች እንደ አባል በሚያስቆጥር ሁኔታ፣ ቢሯቸው በመዋል ምንም ዓይነት ተግባር 
አላከናወንኩም የምትል ከሆነ አንተ ታውቃለህ፡፡ ግን በአደባባይ የተፈጸመውን መካድ ነው 
የሚሆነው፡፡ እንዲያው ለነገሩ… ያኔ ለአማራጭ ኃይሎች ምንም ዓይነት የአባልነት ጥያቄ 
አላቀረባችሁም ነበር? አንተ አፍህን ሞልተህ ልትናገረው ባትደፍርም “ለኢዴፓ መመስረት አንዱ 
ምክንያት አማራጭ አዳራሹን ከመፍቀድ ባለፈ እኛን በፖለቲካው ውስጥ ተሳታፊ ለመሆን 
በሚያስችለን መልኩ ሊያስተናግደን አለመቻሉ ነው” የሚለው አባባልህ ግን ብዙ የሚናገር 
ይመስለኛል፡፡  

የቅንጅትን ውድቀት በተመለከተ አቶ ታምራት በመጀመሪያ “እኔና ዶ/ር ኃይሉ የቅንጅት ምክር 
ቤት አባል ስለነበርን ብቻ… በተገለጸው ደረጃ የሚያስከስሰንም ሆነ የሚያስወቅሰን ነገር 
አልፈጸምንም” ይላል፡፡ ትንሽ ወረድ ይልና ዶ/ር ኃይሉን ይተውና “ከውህደት በፊት እኔ የጥምሩ 
ቅንጅት ምክር ቤት አባል እንዳልነበርኩ አቶ አብዱራህማን አንዴት ማስታወስ ተሳነው” ይላል፡፡ 
ቀጥሎ ደግሞ “ታዲያ የምክር ቤት አባል ያልሆነ ሰው እንዴት ሆኖ ነው በተገለጸው መልክ 
ያለጥናት ውህደት በጥድፊያ ፈጻሚ ተብሎ ተወቃሽና ተከሳሽ የሚሆነው” ይላል፡፡ ይህንን 
የታምራትን ሃሳብ ሳነብ፤ እንደ ጲላጦስ ራሱን ከደሙ ንፁህ ለማድረግ የተጓዘበት ጠመዝማዛ 
መንገድ ብቻ ሳይሆን፣ እንደዚያም ደክሞ ሊሳካለት አለመቻሉን አስተዋልኩና አዘንኩለት፡፡ 

እኔ እስከማውቀው ድረስ ትልቁንም ትንሹንም ነገር በማስታወሻ ደብተር ላይ መክተብ የሚወደው 
ታምራት እንዲህ የተምታታ ሃሳብ ማስፈሩ ገርሞኛል፡፡ አቶ ታምራት እኔን በተመለከተ በጽሁፉ 
ውስጥ በተደጋጋሚ “የማስተዋል ጉድለት፣ የጥላቻ ግርዶሽ…” እንደተጠናወተኝ ይገልጻል፡፡ 
የማስተዋል ጉድለቱም ይሁን የጥላቻ ግርዶሹ በማያጠራጥር ሁኔታ የሚታየው ግን የእርሱ ጽሑፍ 
ውስጥ ነው፡፡ ለማንኛውም ለአንባቢ ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ታምራት ለስጋው በማድላት 
የሸፋፈነውንና ያምታታውን ላፍታታው! የታምራትም መርህ አልባነት የሚገኘው እዚሁ ውስጥ 
ነው፡፡ 

የቅንጅት ውህደት የተጀመረው በነሀሴ ወር መጨረሻ 1997 ዓ.ም አካባቢ ነበር፡፡ በዚህ ወቅት ገና 
በፓርቲ ደረጃ በኢዴፓ ውስጥ ስለውህደት ስንወያይ ነበር ታምራት በመጽሀፉ ላይ እንደጠቀሰው 
“ኢህአዴግም ሀገር እየመራ ያለው ግንባር ሆኖ ነው፡፡ ያልጠሩ ሁኔታዎች ባሉበት ሁኔታ በጥድፊያ 
ውህደት ከመፈጸም ጥምሩን ቅንጅት ወደ ግንባር ብናሸጋግረው” የሚሻል መሆኑን ለታምራት 
የነገርኩት፡፡ የዚህ ሃሳብ ቀጥተኛ ትርጉም የቅንጅት ውህደት ሰከን ባለ ሁኔታ፣ ደረጃ በደረጃ 
ይከናወን የሚል ነው፡፡ በወቅቱ ማስተዋሉ ይቅርና እኛን ማየትም መስማት ያልፈለገው ታምራት 
በጥላቻ ተሸፍኖ ስለነበር ሃሳቤን አጣጥሎ ማለፉን በመጽሐፉ ገጽ 98 ላይ ገልፆታል፡፡ ይሁን 
እንጂ፤ አቶ ታምራት እንደዚያ ዓይነት አቋም ማራመዱን ሽምጥጥ አድርጎ ክዶ “ትናንትም ዛሬም 
የእነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው ሰንበሌጥ ይሉት አይነት ትብብርም እንበለው ውህደት መኖር 
እንደሌለበት እምነቴ ነውና የአቋምም ይባል የመርህ ለውጥ አላደረኩም” ይላል፡፡ ይህንን መርህ 
አልባነት እንግዲህ - “ክህደት አንድ” በሉ!  

ይህንን ክህደቱን አንድ ብለን ሌላ የአቋም መንሸራተት ያሳየበትን ሁኔታ እናንሳ፡፡ አበው “ሊበላኝ 
ያሰበኝን አሞራ ገና ሲዞረኝ ነው የማውቀው” እንዲሉ፤ በዚያ ወቅት እነ ታምራት የራሳቸውን 
ስሌት እንደሚያሰሉ ስለገባን፤ እኛም ‘እንደ አቅሚቲ’ ፖለቲከኞች በመሆናችን፣ ከምንከተለው 
መርህና ከያዝነው አቋም በመነሳት የራሳችንን ስሌት አሰላን፡፡ ነገሩ ሁሉ እኛ በምናስበውና 
ሁላችንንም በሚጠቅምና በሚያስማማ መንገድ ከተከናወነ እሰየው፤ ካልሆነ ግን የራሳችንን 
የመውጫ መንገድ (safe exit) መቃኘት ነበረብን፡፡ ለዚህም ይረዳን ዘንድ ቀድመን በፓርቲያችን 
በኢዴፓ ውስጥ የቤት ስራችንን መስራት እንዳለብን ግንዛቤ በመውሰድ ሁሉም ነገር 
በዴሞክራሲያዊ አግባብ፣ በፓርቲው ጠቅላላ ጉባዔ እንዲወሰን ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አምነን 
እንቅስቃሴ ጀመርን፡፡  
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መርህ አልባው የእነ ታምራት ቡድን ከፓርቲው አሰራር ውጪ “አንዳች ነገር ኮሽ ሳይል፣ ጉባዔ 
ሳይካሄድ እርስ በርሳችን ተመራርጠን ወደ ቅንጅት ውህደት እንሂድ” በማለት የኢዴፓ ጠቅላላ 
ጉባዔ እንዳይካሄድ ከፍተኛ የአፈና እንቅስቃሴ ቢያደርግም፤ መርህን በተከተለ ዴሞክራሲያዊ 
መንገድ ባደረግነው የውስጥ ትግል ሃሳባችን አቸናፊ ሆነ፡፡ ጠቅላላ ጉባዔአችንም መስከረም 11 ቀን 
1998 ዓ.ም ተካሄደ፡፡ በዚህም ጉባዔ ላይ ወደፊት የሚያጋጥሙ ችግሮችን የሚፈታ ውሳኔ ተላለፈ፡፡ 
ኢዴፓን ወክለው ወደ ቅንጅት የሚሄዱት 18 አባላትም ተመርጠው የጉባዔውን ይሁንታ አገኙ፡፡ 
እኛ ቅንጅት ከጥምረት ወደ ግንባር እንዲሸጋገር ብንፈልግም አልተሳካም፡፡ ጉባዔአችን ከተካሄደ 
ከሦስት ቀናት በኋላ (መስከረም 14 ቀን 1998 ዓ.ም) በአራቱ ፓርቲዎች መካከል የፊርማ ሥነ-
ስርዓት ተካሄደ፡፡ በእኛ በኩል፤ ይህ ፊርማ “ውህደትን” ሳይሆን “የውህደት ስምምነትን” ያበሰረ 
መሆኑን በልባችን ማህደር ላይ ከትበን ለቀጣዩ ትግል ተዘጋጀን፡፡  

ወንድሜ ታምራት ይግባውም አይግባው በዚያ ወቅት የቅንጅት ጎምቱ ሰዎች ዋነኛ ዓላማ፤ ቅንጅት 
ሀገር የመምራት ስልጣን ካልያዘ በምርጫ 97 የተገኙ የምክር ቤት መቀመጫዎችን አለመቀበል፣ 
ኢዴፓ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ይዞት የመጣውን በትግል የተገኘን ውጤት እያሰፉ የመሄድ 
በመርህ ላይ የተመሰረተ አካሄድ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማጥፋት፣ አዳዲስ የፓርቲ መዋቅሮችን 
በመፍጠር ኢዴፓን ከዚያ መዋቅር ውጪ ማድረግ፣ ለዚህም እኛን ከቅንጅት አባረው መጠጊያ 
ፓርቲ እንዳይኖረን አድርገው አውላላ ሜዳ ላይ በመጣል ከፖለቲካ ምህዳሩ ውጪ ማድረግ፣… 
ወዘተ. መሆኑ ጠንቅቆ ገብቶናል፡፡ (ይህንንም ልደቱንና ሙሼን ከቅንጅት በማባረር በተግባር 
አረጋግጠዋል፡፡ አቶ ታምራትም ኢዴፓን በማፍረሱ ሂደት ላበረከተው አስተዋጽዖ በአዲስ አበባ 
አንዱን ቀጠና እንዲመራ ከቅንጅት ሹመት የተሰጠው መሆኑ በወቅቱ ሲወራ ነበር)  

በዚህ እቅድ መሰረት ህልማቸውን እውን ለማድረግ በተጣደፈ ሁኔታ የስምምነቱ ሰነድ ላይ 
ማህተም አድርገን ኢዴፓን እንድናከስም የቅንጅቱ መሪዎች ተደጋጋሚ ጉትጎታቸውን ተያያዙት፡፡ 
በኛ በኩል ደግሞ “የለም! ውህደቱ ተጠናቀቀ የሚባለውና ማህተማችንን በሰነዱ ላይ አትመን 
ኢዴፓን የምናከስመው ውህደቱ በሁሉም የፓርቲው መዋቅሮች፣ በጽ/ቤት፣ በፋይናንስ፣… ወዘተ. 
ደረጃ ሲፈጸም ነው፡፡ ይሄ ደግሞ በፓርቲያችን ጉባዔ የተሰጠን ኃላፊነት ስለሆነ ልንለውጠው 
አንችልም” የሚል መከራከሪያ ቀረበ፡፡ በዚህ ዓይነት እነሱ “እናፍርሳችሁ፣ እናባራችሁ፣ የፖለቲካ 
ሕይወት እንዳይኖራችሁ እናድርጋችሁ፣…” እኛ ከመርህና ከአሰራር ውጪ “አታፈርሱንም፣ 
አትበትኑንም፣…” የሚለው ውዝግብ እየናረ ሄደ፡፡  

ነገሩ ሲከር “ከኢዴፓ ወደ ቅንጅት የመጣችሁት 18 አባላት በጉዳዩ ላይ ተወያዩና የደረሳችሁበትን 
ውሳኔ አሳውቁን” ተባልን፡፡ ይህንን በተመለከተ ከኢዴፓ ወደ ቅንጅት ከሄድነው 18 አባላት (ከዶ/ር 
አድማሱ ገበየሁ በስተቀር) አስራ ሰባታችን ጥቅምት 16 ቀን 1998 ዓ.ም በኢዴፓ ጽ/ቤት 
ተገናኝተን ከተወያየን በኋላ 10 ለ 7 በሆነ ድምፅ፤ “የኢዴፓ ጠቅላላ ጉባዔ ባሳለፈው ውሳኔ 
መሰረት በሁሉም የቅንጅት መዋቅሮች በየደረጃው ውህደቱ ሳይፈጸም ማህተም እንዳይመታ” የሚል 
ውሳኔ አሳለፍን፡፡ አቶ ታምራት በዚያ ስብሰባ ላይ የነበረው አቋም ከእኛ የተለየ “አሁኑኑ ማህተም 
ተመትቶ ኢዴፓ ይክሰም፣ ውህደቱ ይጠናቀቅ” የሚል ነበር፡፡ በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ይህ ሆኖ 
ሳለ፤ አቶ ታምራት እንደዚያ ዓይነት አቋም ማራመዱን ሽምጥጥ አድርጎ ክዶ “ትናንትም ዛሬም 
የእነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው ሰንበሌጥ ይሉት አይነት ትብብርም እንበለው ውህደት መኖር 
እንደሌለበት እምነቴ ነውና የአቋምም ይባል የመርህ ለውጥ አላደረኩም” ይላል፡፡ ይህንን አቋም 
የለሽነት - “ክህደት ሁለት” አትሉም! 

አቶ ታምራት ከላይ የተገለጸውን መርህ አልባ አካሄዱን ዛሬ መካዱ ብቻ አደለም 
የሚያስገርመውም የሚያሳዝነውም፡፡ ያኔ የእነ ታምራት ሃሳብ 10 ለ 7 በሆነ ድምፅ ሲሸነፍ 
ለብዙሃኑ ውሳኔ ተገዥ አለመሆኑ ነው የሚገርመው፡፡ መርህ ያለው፣ በዴሞክራሲያዊ አሰራር 
የሚያምን ሰው ስህተትም ይሁን ትክክል ለብዙሃኑ ሃሳብ ተገዥ መሆን አለበት፡፡ ወንድሜ 
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ታምራት! እናንተ ግን በዚያ ወቅት በጭፍን ጥላቻ ተሸፍናችሁ ስለነበር እንዲህ ላለው የዴሞክራሲ 
አግባብ ደንታም አልነበራችሁ፡፡ እናም ይህንን መርህ አልባነት “ክህደት ሦስት” አትሉልኝም!  

ረቡ ዕለት ተሰብስበን 10 ለ 7 በሆነ ድምፅ ውሳኔ አሳለፍን፡፡ ሐሙስ እለት በቅንጅት ላዕላይ 
ምክር ቤት ቀርበን ውሳኔውን አሳወቅን፡፡ (በዚህ ስብሰባ ልደቱ ያደረገውን ንግግር በተመለከተ 
ወደኋላ ላይ እመለስመታለሁ) ዓርብ እለት እናንተ ፎርጅድ ማህተም እያሰራችሁ መሆኑ መረጃ 
ደረሰን፡፡ እየተደረገ ያለው ትክክል አለመሆኑን፣ ቅንጅትን የሚያፈርስና በሕግም የሚያስጠይቃችሁ 
መሆኑን ብንነግራችሁም፤ እምቢ ብላችሁ በኢዴፓ ስም ፎርጅድ ማህተም አስቀርጻችሁ በተጣደፈ 
ሁኔታ የቅንጅት የውህደት ስምምነት ሰነድ ላይ ማህተም መታችሁ፡፡ የሚገርመው ነገር ያኔ 
የሰራችሁት ሕገ ወጥ ድርጊትና ስህተት አላንስ ብሎ ዛሬ ደግሞ “እኛ ያኔም ቢሆን የተጣደፈ 
ውህደት እንዲፈጠር አንሻም ነበር፡፡ አሁንም ውህደት መፈጸም ያለበት ደረጃ በደረጃ ነው…” 
ማለታችሁ ነው፡፡ ይህንን አቋም የለሽነትና መርህ አልባነት ደግሞ “ክህደት አራት” በሉልኝ!  

በሕግም ቢሆን ምስክርነት የሚረጋው በሦስት ነው፡፡ እኔ ግን የታምራትን አቋም የለሽነትና መርህ 
አልባነት የሚያሳዩ አራት አብነቶችን ጠቅሻለሁ፡፡ ከዚህም በላይ ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል፡፡ 
ለጊዜው ግን ይኸው ይበቃል፡፡ እናም ወንድሜ ታምራት “ታዲያ የምክር ቤት አባል ያልሆነ ሰው 
እንዴት ሆኖ ነው በተገለጸው መልክ ያለጥናት ውህደት በጥድፊያ ፈጻሚ ተብሎ ተወቃሽና ተከሳሽ 
የሚሆነው” የሚለው አባባልህ ፍፁም ውሸት ነውና መታረም አለበት፡፡ ወንድሜ ታምራት! በመረጃ 
ዘመን ማስረጃ አልባ ጽሑፍ የጻፍከው አንተ፣ አንባቢን “ምንም እንደማያውቅ” አድርገህ 
የቆጠርከውም ሆነ ውሸት በመጻፍ አንባቢን ለማሳሳት የተፍጨረጨርከው አንተ ነህ እንጂ እኔ 
አደለሁም!!!  

ወደ ሌላው የአቶ ታምራት ስህተት እናምራ፡፡ “አቶ አብዱራህማን ሾላ በደፈናው መጽሐፉን 
አንብቡ ከማለት ለርሱ ስድብ ወይንም ዘለፋ ሆኖ የታየውን አንድ ሁለት ቃላት መግለጽ ቢችል 
ምንኛ መልካም ነበር” ይላል፡፡ አቶ ታምራት መጽሐፍህ እኮ ከርእሱ ጀምሮ፣ የሽፋኑን የፎቶግራፍ 
ቅንብር ጨምሮ በስድብና በአሉባልታ የተሞላ ነው፡፡ የቱን ትቼ የቱን ልጥቀስ? ከቅን ልቦና ውጪ 
በመጻፍ ያልዘለፍከው፣ ያላዋረድከው፣… ማን አለ? በክፉና በመርዘኛ ቃላት ያልተነኮስከው ማን 
አለ? ዛሬ ላይ ሆነህ፣ በሰከነ መንፈስ ስታየው ያን መጽሐፍ በማሳተምህ እንደምትጸጸት አስባለሁ፡፡  

“እንደ ወጣ ሰሞን ስለ መጽሐፉ የዘገበውና እኔንም ቃለ ምልልስ ያደረገልኝ ይሄው ሰንደቅ ጋዜጣ 
በወቅቱ የነበሩ አዘጋጆች የምትሉት ካለ በማለት ከጠየቁዋቸው ሰዎች አንዱ አቶ አብዱራህማን 
ነበር። ታዲያ ያኔ ተጠይቆ እንኳን መልስ ለመስጠት ያልፈለገው ከመጽሐፉ የሚያወጣለት ህጸጽ 
ባለመኖሩ… [ነው]” የሚለውን በተመለከተ፤ በመጀመሪያ ደረጃ ጋዜጠኞቹ እኔ አስተያየት እንድሰጥ 
መጠየቃቸውን በምን አረጋገጥክ? የሚል ጥያቄ አለኝ፡፡ (እውነት ለመናገር በወቅቱ በጋዜጠኞች 
ስለመጠየቄ በበኩሌ ትዝ የሚለኝ ነገር የለም) ይሄ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ታዲያ “ያኔ ተጠይቆ 
መልስ ለመስጠት ያልፈለገው ከመጽሐፉ የሚያወጣለት ህጸጽ ባለመኖሩ ነው” ማለት ይቻላል? 
መጽሐፉ ደረጃውን ያልጠበቀ፣ በአሉባልታ የታጨቀ፣ በአንድ ግለሰብ ዙሪያ የሚያጠነጥን ሆኖ 
እሱም በጥላቻ መንፈስ የተጻፈ በመሆኑ ከምከተለው የሕይወት መርህ አኳያ ንቄ ትቼው ቢሆንስ? 
ደግሞስ የእኔ መልስ አለመስጠት የአንተ መጽሐፍ ሕፀፅ-አልባ መሆኑን ማረጋገጫ የሚሆነው 
በየትኛው ሎጂክ ነው? እውነቱን ንገረኝ ካልክ፤ በኔ እምነት “ማንነት ሲጋለጥ” የሚለው መጽሐፍህ 
ትልቁ ውጤት የአንተን ማንነት ያጋለጠ፤ አቅምህን፣ ግንዛቤህንና እውቀትህን ፍንትው አድርጎ 
ያሳየ መሆኑ ነው፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ በላይ መነጋገሩ አስፈላጊ መስሎ አይታየኝም፡፡ አንተም 
ያሻህን ጽፈሃል፡፡ እኔም የራሴን ግንዛቤ ወስጃለሁ፡፡ አንባቢም በራሱ ሚዛን መዝኖ ፍርድ 
ይሰጣል፡፡ በቃ! ወንድሜ ታምራት! አሁን እየጻፍን ያለነው ስለመርህ አልባነት ነው፡፡ እናም በዚሁ 
ዙሪያ መከራከሩን እመርጣለሁ፡፡ 
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አቶ ታምራት በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በታሪክ ፊት ተገቢውን ምስክርነት መስጠቱንም ከጽሑፉ 
አንብቤአለሁ፡፡ እንዲህ ይላል “ለውህደቱ መፍረስ … ዋናው ምክንያት … በወቅቱ በየጋዜጣው 
ትሰጡዋቸው የነበሩ ቃለ ምልልሶችን መለስ ብሎ ማየት በቂ ነው። ወዳጄ በጦቢያ ጋዜጣ ከ50 
ዓመት በላይ ያሉ ሰዎች በፖለቲካው ውስጥ አያስፈልጉም በማለት የገለጸው ይህንኑ ያሳያል…” 
ይላል፡፡ አየህ ወዳጄ ታምራት! ይህ አባባል እኔ ትናንትም ሆነ ዛሬ ያለኝ አቋም በመርህ ላይ 
የተመሰረተ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ አሁንም ውህደት፣ ግንባር፣… ምናምን የሚል ነገር ውስጥ 
ከመግባት በአዲሱ ትውልድ የሚመራ አዲስ ፓርቲ ማቋቋም፤ “ያ ትውልድ” በአዲሱ ፓርቲ ውስጥ 
ከመካከለኛ አመራርነት በላይ ሚና እንዳይኖረው ማድረግ ነው የሚሻለው እያልኩ እየጻፍኩ ነው፡፡ 
(ፋክት መጽሔት ቁጥር 29 ይመለከቷል) ያኔ እንዳልኩት ዕድሜአቸው ከ50 ዓመት በላይ የሆኑት 
ፖለቲከኞች ጡረታ ቢወጡ ኖሮ በምርጫ 97 ሕዝብ መስዋእትነት ከፍሎ የተገኘው ድል ዳዋ 
በልቶት አይቀርም ነበር፡፡   

ወደ ሌላ የታምራት የታሪክ ምስክርነት እንለፍ፡፡ “ቅንጅት ቢሮ… ልደቱ ማህተም አላደርግም 
ያለበትን ምክንያት ሲያስረዳ አቶ አብዱራህማን እዛው ነበር በኋላ ስብሰባውን ሳይጨርስ አፍጥር 
ደረሰብኝ ብሎ ቢሄድም ልደቱ የተናገረውን ሰምቷል” ይላል፡፡ አሁን ሀቁን ተናግረሃልና ወንድሜ 
ታምራት ምስጋና ይገባሃል! ወቅቱ ረመዳን ስለነበር ለማፍጠር ነበር አስፈቅጄ ከስብሰባ 
የወጣሁት፡፡ ያኔ ግን የእነ ታምራት ቡድን “አብዱራህማን ከልደቱ ጋር ስብሰባ ረግጦ ወጣ” የሚል 
መረጃ ለጋዜጦች ሰጥቶ ስለነበር በማግስቱ የወጡ ጋዜጦች ይህንኑ ሀሰተኛ ወሬ ጽፈው እንደነበር 
አስታውሳለሁ፡፡ ጊዜው ቢዘገይም ሀቁ መነገሩ አግባብ ነውና በዚህ ረገድ አቶ ታምራት ሊመሰገን 
ይገባዋል፡፡  

ቀደም ሲል እመለስበታለሁ ወዳልኩት ሃሳብ እናምራ፡፡ ልደቱ ለቅንጅት ላዕላይ ምክር ቤት 
የተናገረውን በተመለከተ፤ “ኢህአዴግ ቅንጅትንና አቶ ኃይሉን በሀገር ክህደትና በዘር ማጥፋት 
ወንጀል ሊከስ እንደሆነ መረጃ አለኝ፡፡ ሰርተፍኬታችንን መልሰን አንድ ላይ ሆነን ከሚያገኘንና 
ከምንመቻች ለየብቻ ሆነን ብናሳልፈው ይመረጣል ነበር ያለው… ሌላው ምክንያትም ቢሆን 
በቅንጅት ውስጥ ኢዴፓ ተገቢ ቦታውን አላገኘም፣ ዴሞክራሲያዊ አሰራር የለም የሚል እንጂ 
ቅንጅትን ለውህደት የማያበቁ ቀሪ ስራዎች አሉ የሚል አልነበረም። እነዚህ ሊያሳምኑ ቀርቶ በቅጡ 
እንኳን የሚያዳምጣቸው ሲጠፋ ነው ውህደቱ ታች ድረስ ሳይወርድ ማህተም አናደርግም የሚል 
ሰበብ የመጣው” ይላል ታምራት፡፡  

ይሄም ጥሩ የታሪክ ምስክርነት ነው፡፡ ይሁን እንጂ፤ “ቅንጅትን ለውህደት የማያበቁ ቀሪ ስራዎች 
አሉ የሚል አልነበረም” የሚለው አባባል ግን ፍጹም ስህተት ነው፡፡ ወንድሜ ታምራት አቶ ልደቱ 
“የኢዴፓ ጠቅላላ ጉባዔ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት በሁሉም የቅንጅት መዋቅሮች በየደረጃው ውህደቱ 
ሳይፈጸም ማህተም አንመታም” በማለት ነበር የተናገረው፡፡ ይሄ ታዲያ “ቅንጅትን ለውህደት 
የማያበቁ ቀሪ ስራዎች አሉ” ማለት አደለም እንዴ? ወዳጄ ታምራት! ለታሪክ አመዘጋገብ ይረዳ 
ዘንድ ይሄም በዚህ መልኩ ቢስተካከል ተገቢ ነው፡፡ 

እዚህ አባባል ላይ ተጨማሪ የሚሆን ታምራት ያላነሳው ሃሳብ ልጨምር፡፡ ልደቱ ከላይ 
የተጠቀሰውን ሃሳብ ለቅንጅት ምክር ቤት ሲያቀርብ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ብድግ አለና “ታዲያ እኔ 
ብቻየን ልትረፍ ነው የምትለው ልደቱ?” አለው፡፡ አቶ ልደቱም ሂደቱ በቀጣይ የሚያስከትለውን 
ሁኔታና ኢህአዴግ የሚወስደውን እርምጃ፣ ከሰላማዊ ትግል መርሆዎችና የትግል ደረጃዎች አንጻር 
ጭምር በመተንተን ካስረዳ በኋላ፤ “…እኔ እያልኩ ያለሁት ሁላችንም እንትረፍ፣ ሰላማዊ ትግሉንም 
እናትርፈው ነው፡፡ አይ አይሆንም ካላችሁ ግን እኛ መትረፍ እንፈልጋለን፣ ትግሉንም ሕዝቡንም 
ካንዣበበበት አደጋ ማዳን አለብን” የሚል መንፈስ ያለው ምላሽ ሰጠ፡፡  

ወንድሜ ታምራት! ታዲያ ይሄ የልደቱ አባባል ስህተት ነበር? ለማንኛውም፤ እናንተም 
በመረጣችሁትና ያዋጣናል ባላችሁት መንገድ ሄዳችሁ፡፡ እኛም (አድማጭ ብናጣም) ከሀገር 
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ደህንነት፣ ሕዝብን ለአጉል መስዋእትነት ከመዳረግና ለአደጋ ከማጋለጥ አኳያ ያለንን ስጋት ገልጸን 
በመረጥነው መንገድ ሄድን፡፡ ዴሞክራሲ ማለት ይሄ አደለም እንዴ አቶ ታምራት? ሁላችንም 
አስልተን የገባንበትን ውጤት ያገኘን ይመስለኛል፡፡ ከፖለቲካ አኳያ ማንኛችን አትራፊ ሆንን? 
የሚለውን ለታሪክ ተመራማሪዎች ብንተወው ይሻላል፡፡ 

“አቶ አብዱራህማን ምክንያቱ ባይገባኝም (የፍቅር እንዳልሆነ ግን አውቃለሁ) በብዙ ጹሁፎቹ 
በልደቱ መንጠልጠል ወይንም ታኮ ማድረግ ይታይበታል” ይላል አቶ ታምራት፡፡ አየህ አቶ 
ታምራት! እኔና አቶ ልደቱ ፍቅር ባይኖረንም አንድ ዓይነት ዓላማ ግን ነበረን፡፡ የአንተና የእኔ 
ልዩነት ይሄ ነው፡፡ እኔ ልደቱን እና የልደቱን ዓላማ ለያይቼ ነው የማየው፡፡ ለአንተ ይሄ ግልጽ 
የሆነልህ አልመሰለኝም፡፡ ከልደቱ ጋር መግባባት ሲያቅትህ የታሰርክለትንና የተንገላታህለትን 
የኢዴፓ ዓላማ ከልደቱ ጋር “ገደል ይግባ” ብለህ ከሌሎች ጋር በማበር የማይዘልቅ ወዳጅነት 
(unwholly alliance) መሰረትክ፡፡ ለዚህም ተገቢውን ዋጋ ከፈልክ! ይሄ ሁሉ ግን የመርህ አልባነትህ 
አካሄድ ውጤት ነው፡፡ 

ወንድሜ ታምራት! ልደቱን በተመለከተ አንድ ነገር ልጨምርልህ፡፡ ልደቱና እኔ በግል ላንግባባ 
እንችላለን፡፡ በብዙ ነገሮች ልንጋጭ ወይም ልንጨቃጨቅ እንችላለን፡፡ ልደቱ የአምባገነንነት 
ባህሪም ሊታይበት ይችላል፡፡ ከእኔ ጋር የነበረውን አንዳንዱን ነገር አንተም በመጽሐፍህ ላይ 
ጠቅሰኸው ሊሆን ይችላል፡፡ ሊገርም የሚገባው መጨቃጨቃችን፣ መጣላታችን፣ መነታረካችን፣ 
ወዘተ. አደለም፡፡ ያ ሁሉ ነገር የተፈጠረው ግን ለግል ጉዳያችን ሳይሆን ለጋራ ዓላማችን ነበር፡፡ ያ 
ባይሆን ኖሮ ዛሬ እንደምን አለህ አንባባልም ነበር፡፡ በኔ እምነት ልደቱ (ከነ ጉድለቱና ድክመቱ) 
ፖለቲካ የገባው፣ የዓላማ ጽናት ያለው፣ እንደ መሪ (Leader) የሚያስቆጥሩት በርካታ ጠንካራ ጎኖች 
ያሉት፣ “የትውልዳችን አንዱ ፖለቲከኛ” መሆኑን አሁንም መመስከር እወዳለሁ። ይሄ የኔ እምነት 
ነው፡፡ አንተ ይህንን ያለመቀበል መብት አለህ፡፡ ይህንን አቋሜን ባትቀበለውም ልታከብርልኝ 
ይገባል፡፡ 

“… እነ ተብለው በደፈና የተገለጹት ከልደቱ በስተጀርባ ያሉት እነማን ናቸው? አቶ 
አብዱራህማንን ይጨምራል? ከሆነ ባለጉዳዩ ራሱን መግለጽ ሲገባው በልደቱ ጀርባ መሸጎጥ ለምን 
አስፈለገ? እነ ልደቱ ከማለት እኛ ብሎ ለመግለጽ የሚፈራ ወይም የሚፈለግ ነገር ይኖር ይሆን?” 
የሚለውን በተመለከተ፤ ወንድሜ ታምራት አላስፈላጊ ምርምር ውስጥ አትግባ! ጊዜህንም አታባክን! 
በጽሁፌ ውስጥ ያለው ሃሳብ ለአንተ ካልገባህ ግልጽ ላድርግልህ፡፡ (እኔም ሆንኩ ልደቱ በተናጠል 
የወሰድናቸው ወይም የምናምንባቸው የግል አቋሞች እንደተጠበቁ ሆነው) ልደቱ ባለበት እኔ 
ነበርኩ፣ እኔ ባለሁበት ልደቱ ነበር! እናም “እነ ልደቱ” በሚለው ውስጥ እኔም አብሬ መሆኔ ጥርጥር 
የለውም! ከዚህ ውጪ የልደቱ የግል አሽከር እስከሚመስል ድረስ “በልደቱ ጀርባ” ይሸጎጥ የነበው 
ማን እንደነበር “የጋራ ወዳጆቻችን” ያልካቸው የኢዴፓ ልጆች ምስክርነታቸውን ቢሰጡ ማን 
እርቃኑን እንደሚቀር ማየት ይቻል ነበር፡፡ 

በበኩሌ፤ እኔ ኢዴፓ ውስጥ በነበርኩበት ወቅት ከፓርቲው ርእዮተ ዓለም ቀረጻ ጀምሮ ሃሳብ 
እያዋጣሁ በእውቀት ላይ የተመሰረተ አመራር የሰጠሁበት እንጂ፤ ጀሌ ሆኜ በስሜት የተነዳሁበት 
ሁኔታ አልነበረም፡፡ በርካታ ሴራዎችና ፈተናዎች ቢገጥሙኝም ሁሉንም ተቋቁሜ፣ በዓላማዬ ጸንቼ 
በራሴ ፍላጎት ፓርቲውን እስከለቀቅኩበት እለት ድረስ ታግያለሁ፡፡ ፓርቲውንም በቅንነትና 
በታማኝነት አገልግያለሁ፡፡ ከአንድ የጸና አቋምና መርህ ካለው የፖለቲካ አመራር የሚጠበቀው ይሄ 
ነው እንጂ ሰው ጋር በተኳረፉ ቁጥር ፓርቲውን “ያውልህ” ብሎ ለቆ መሄድ አደለም፡፡ እንዲህ 
ያለው አካሄድ ትርፉ ማረፊያ ማጣት ብቻ ሳይሆን፤ ውሎ አድሮ በታሪክም ፊት ተጠያቂ ያደርጋል 
የሚል እምነት አለኝ፡፡ 

አቶ ታምራት በተራ የቃላት ኳኳታ የተሞላ መጣጥፉን የቋጨው በጥያቄ፣ በዛቻና በማስፈራሪያ 
ነው፡፡ እንዲህ በማለት፤ “እናስ ወዳጄ ይህን ካነበብክም በኋላ አቋምና መርህ የለሽ ትለኝ ይሆን? 
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በዚህ ረገድ ማናችን እንደምንታማ የዛኔው የጋራ ወዳጆቻችን ይመሰከራሉና አሳ ጎርጓሪ ባትሆን 
መልካም ነው” ይላል፡፡ ጥያቄህን ከላይ ባቀረብኩት መልኩ የመለስኩልህ ይመስለኛል፡፡ ዛቻህን 
በተመለከተ “የሞኝ ሚስጥር የተጣሉ እለት ይወጣል” እንዲሉ እንዳይሆን ብቻ ሳይሆን፣ ለአንባቢም 
የማይመጥን በመሆኑ አልፌዋለሁ፡፡ እውነት የእኔን አቋም የለሽነት የሚያሳይ ማስረጃ ካለህ፤ እኔ 
በአንተ ላይ እስከምጽፍ መጠበቅ አልነበረብህም፡፡ የጋራ ወዳጆቻችን ምስክርነትም 
አያስፈልግህም፡፡ አንድ፣ ሁለት፣… ብለህ ዘርዝረህ ብታወጣው ሁላችንም እንማርበታለን፡፡  

ወንድሜ ታምራት! አንተና ጓዶችህ በለመዳችሁት የሀገራችን የፍረጃ ፖለቲካ በፈጠራ 
ልትወነጅለኝ አስበህ ካልሆነ በስተቀር፤ በፖለቲካ ሕይወቴ የጤፍ ቅንጣት ታህል የምትታይ 
በአቋም መዋዠቅም ይሁን በመርህ አልባነት ስሜን የሚያስነሳ ተግባር ውስጥ ተሳትፌ አላውቅም፡፡ 
እንደ አንድ የፖለቲካ አመራር (Leader) ከወቅቱ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ለሀገሬና ለሕዝቧ 
ይበጃል ያልኩትን ውሳኔ በቅን ልቡና ወስኛለሁ፡፡ ለዚያም ውሳኔየ በፓርቲው ውስጥ አምስት ሰው 
እስከሚቀር ድረስ በጽናት ቆሜአለሁ፡፡  

አንድ ሰው የአንድ ፓርቲ አባል የሚሆነው በዚያ ፓርቲ ውስጥ በሕዝብ የሚጠላ ወይም የሚወደድ 
ሰው ስላለ ሳይሆን፤ ፓርቲው የያዛቸው ዓላማዎችና የሚወስዳቸው እርምጃዎች ለሕዝብ የሚጠቅሙ 
ናቸው ወይም አደሉም ብሎ በማመን መሆን አለበት፡፡ ከዚህ ውጪ በፓርቲው ውስጥ አንድ ሰው 
ጋር ስለተጣሉ ወይም እዚያኛው ፓርቲ ውስጥ “በሕዝብ” የሚወደድ ሰው “አለ” በሚል መንፈስ 
ከአንዱ ፓርቲ ወደ ሌላው መውጣትና መግባት፤ “አሽከር” ሆነው የሚያገለግሉትን “ጌታ” 
ከመቀያየር የዘለለ ትርጉምም ሆነ ፋይዳ የለውም ባይ ነኝ! እንዲህ ያለው አካሄድ የለየለት 
አቋምም ሆነ መርህ የለሽነት ነው የሚሆን!  

እናም፤ በኢዴፓ ውስጥ በነበረን ቆይታ ከመርህም ሆነ ከግል ግንኙነታችን አኳያ ማን ምን ያደርግ 
እንደነበርና ምን ዓይነት ባህሪና ሥነ-ምግባር እንደነበረው፤ እነዚያ “የጋራ ወዳጆቻችን” ያልካቸው 
ወገኖች ቢመሰክሩ፣ ዓሣ ለማውጣት የሚደረገው ጉርጎራ ሊያባንን የሚችለው አቋም የለሽ እና 
መርህ አልባ ብቻ ሳይሆን፤ የበርካታ ሥነ-ምግባር ጉድለቶች ባለቤት የሆንከውን አንተን ነው እንጂ 
እኔን ሊሆን እንደማይችል ቅንጣት ታህል ጥርጣሬ የለኝም፡፡  


