
1 
 

ዶክተር አብይ አህመድ፣ አመጣሁላችሁ የሚሉን ብልፅግና ፓርቲ፣ለኢትዮጵያ ህዝብ የኮባ ቅጠል 
እንዳይሆንበት። እንደሚታወቀው ብዙ ሰዎች የኮባ ቅጠልን የአደንዛዥ ዕፅ መጠቅለያ አድርገው 
ይጠቀሙበታል።  
 
በሀገራችንም ብዙዎች ለጫት ማሰሪያ ወይም መጠቅለሊያ ያደርጉታል።የተፈለገው ለሽፋን እንጅ ሌላ 
ሚስጥር ያለው አይመስለኝም። የወቅቱ ጌታው አብይ አህመድም፣ኢህአደግን በብልፅግና፣አብዬታዊ 
ድሞክራሲን በመደመር፣ከሽኖና ጠቅልሎ በውህደት ስም ከበሮ ድብደባው ቢንርም፣ለኢትዮጵያ ህዝብ ጠብ 
የሚልለት ነገር አይኖርም። በውህደት ስም የስልጣን እርካባቸውን ለማጥበቅ የታሰበ መሆኑን ሩጫቸውም 
ንግግራቸውም እያሳበቀባቸው እንደሆነ በግልፅ እያዬን ነው።  
 
በምርጫ ህጉ መሰረት ፓርቲዎች ተዋሀዱ የሚባለው፣ለውህደት የተስማሙት ድርጅቶች፣ የተስማሙበት 
የጋራ ፕሮግራም፣ በስምምነት ያዘጋጁት ህገ ደንብ፣የስምምነታቸው ዝርዝር ፅሁፍ፣የያንዳንዱ ድርጅት 
አባልና ጠቅላላ ጉባኤ፣ ድርጅታቸው ከስሞ፣አድስ ውህደት እንድደረግ መስማማታቸውን የሚያሳይ ቃለ 
ጉባኤ በማቅረብና፣ ሌሎችን የምርጫ ድንጋጌዎች አሞልቶ ሲገኝ፣ የመጀመሪያ መጠሪያቸውና ፈቃዳቸው 
ከተሰረዘ በህዋላ፣ በአድሱ ስም ውህደቱ ይፀድቃል፣ እውቅና ይሰጣል። 
 
ነገር ግን አሁን እያዬን ያለነው፣የፖርቲዎቹ መሰረት የሆኑት አባላቶቹ፣ በድርጅቸው ህልውና ላይ ቀድመው 
ሳይዎያዩ ውሳኔ ሳይሰጡ፣ የላይኛው ጥቂት አካል ብቻ ለውህደት ላቡን ሲጠምቅ መታየቱ፥ አሁንም 
ኢህአደግ ፣የስም ለውጥ እንጅ፣ አሰራሩ ከላይ ወደ ታች የሚወርድ ከአብዮታዊ ድሞክራሲ አሰራር እዝ ፣
እንደማይላቀቁ ግልፅ ማሳያ ነው።ዛሬ ጥቂት እላይ ያሉ ውህደት አደረግን እያሉ ቢዘምሩም ነገ ግድ 
አፅድቁልን ብለው ወደ አባላት ሲዎርዱ ማን ፈቀደልህና፣ አይደረግም የሚል መከራከሪያ ቢገጥማቸው 
መልሳቸው ምን እንደሚሆን አላውቅም። ከፈረሱ ጋሪው ቀድሟል።  
 
ይሁን ተብሎ የአባሎቻቸውን ፍቃድ ቢያገኙ እንኳን፣ ከውህደት በህዋላ ለ28 አመታት ኢህአደግ ተብየው 
በክልልም በፌደራልም ያፈራቸው ሀብትና ንብረት ክፍፍል እንደት እንደሚሆን ግልፅ ያልሆነ በመሆኑ፣ 
ብልፅግና ፓርቲ ሳይወለድ እንዳይጨነግፍ። የብልፅግና ፖርቲ ብሄራዊ ጉባኤ የህዝብ ቁጥርና የአባላት 
ብዛትን መሰረት ያደረግ አወካከል እንደሚኖረው በህገ ደምባቸው ረቂቅ ምእራፍ ሶስት አንቀፅ 15 
ይገልፃል።ይህ ማለት አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሊያገኝ የሚችለው ወይም የሚገባው፣ የድርጅት ሀላፊነት 
እርከን የሚወሰነው፣ለግለሰቡ ነገድ ተሰፍሮ የተሰጠው ኮታ ብቻ ይሆናል ማለት ነው።እንግድህ ግለሰቡ 
የተፈጠረበት ነገድ ኮታ ሞልቶ፣ ይህ ኢትዮጵያዊ ዜጋ፣የፈለገውን ያህል የትምህርት አቅምና ብቃት 
ቢኖረውም፣ አንቱ የተባለ ሊቀ ሊቃውንት ቢሆንም፣ የሱ ነገድ ወይ እስቲባረር ወይም እስከሚሞት 
መጠበቅ ይኖርበታል እንጅ በብልፅግና ፓርቲ ውስጥ ቦታ የለውም።ብልፅግና ፓርቲ የኢህአደግ መጠቅለያ 
ኮባ ቅጠል እንዳይሆን ብዬ እንድጠረጥር ያደረገኝ፣ እባብ እርግብ ይሆናል ብዬ ስለማላምን ብቻ ነው። 
ክብር ለኢትዮጵያ!!!  
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