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የከሰረ ፖለቲከኛ…. ለዶ/ር ብርሃኑ ነጋ

በልኩ አማረ - ከሸገር

በአገራችን እንደቀልድ የሚነገር አባባል አለ፣ “ነጋዴ ሲከስር ደላላ፣ ፖለቲከኛ ሲከስር ደግሞ

የሃይማኖት ሰባኪ ይሆናል” የሚል፡፡ ይህን አባባል እንደዋዛ ነበር ስሰማው የቆየሁት፡፡ ቀልድ ሳይሆን

ትክክለኛ አባባል እንደሆነ የተገነዘብኩት ግን በቅርብ ጊዜ ነው፡፡ በምኖርበት አካባቢ የቤተክርስቲያን

አስተዳደር /ሰበካ ጉባኤ/ ለአንድ ጉዳይ ሄጄ አንድ በኢሰፓ አባልነታቸው የማውቃቸውና ያኔ ‘ማርክስ

ይሙት’ ማለት የሚቀራቸው ኮሙኒስት ነኝ እያሉ ሲያስቸግሩን የነበሩ ሰው የሰበካ ጉባኤው አባል

ሆነው አገኘኋቸው፡፡ ይህን አግራሞቴን ለአንድ ጓደኛየ ሳወራው እንዴት ይህንን አታዋቅም ኖሯል

በከተማም በገጠር ብትሄድ እኮ የቤተክርስቲያንን አስተዳደር የሞሉት ኢሰፓና ቢሮክራት የነበሩት

ሰዎች ናቸው ሲል አስረዳኝ፡፡ በደርግ አገዛዝ ወቅት ሃይማኖተኛ መሆን አድሃሪነት ነው፣

ቤተክርስቲያንን ወደ እህል ጎተራነት መለወጥ አለበት እያሉ በድፍረት ሲናገሩ የነበሩ ፖለቲከኞች

ከልብ ንስሃ ገብተው የቤተክርስቲያን አገልጋይ እስከሆኑ ድረስ መልካም ነው፡፡ ክፋቱ ሃይማኖትን

መሸሸጊያ ሲያደርጉት ነው፣ ልክ እንደ የሽግግር መንግስቱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ታምራት ላይኔ፡፡ እነሆ

ደግሞ በትናንቱ እለት አዲስ የሃይማኖት ሰባኪ ምናልባትም የአቶ ታምራትን ፈለግ ለመከተል

አጋጣሚ ሲጠብቅ የነበረ ፖለቲከኛ ብቅ ብሏል፡፡

ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የኢትዮጵያ መንግስት ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመቃወም

በኦክቶበር 17 በዩቱዩብ ባሰራጨው መግለጫ የሃይማኖት ተቋማት ለሰባኪነት ምልመላ አይናቸውን

እንዲጥሉበት የሚጋብዝና ቀጣይ ማረፊያውም የሃይማኖት ሰባኪነት እንደሆነ ያመላከተን ዲስኩር

አሰምቶናል፡፡ ይህንን ምን ይሉታል፣ “ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም” ከማለት በቀር፤ ምንም

እንኳ በአገራችን መስከረም ከጠባ ወር ያለፈው ቢሆንም፡፡ በዚህ ዲስኩሩ ብርሃኑ ነጋ አዋጁ

የፈጠረበትን ድንጋጤና ተስፋ ቆራጭነት ሊደብቀው ቢጥርም በይፋ በሚያሳብቅበት አኳኋን

አሳይቶናል፡፡ ”የነብርን ጅራት አይዙም፣ ከያዙም አይለቁም የሚለው የአበው ተረት እዚህ ላይ

ይሰራል” ይላል ሲቅለበለቡ የማያዋጣ የአመፅ መንገድ ቀይሰው ወደፊት መሄድም ሆነ ወደ ኋላ

መመለስ የማይችሉበት አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ እንደገቡ ሲናዘዝ፡፡ ኑዛዜውንም “ፈጣሪ ኢትዮጵያን

ይባርክ” በሚል ቡራኬ ደምድሟል፡፡ መቸም ዶ/ር ብርሃኑን የሚያውቅ ሁሉ እንደዚህ ያለ አንደበት

ከየት እንዳመጣው መገረሙ አይቀርም፡፡ እንደ አቶ ታምራት ቃሊቲ በነበረበት ወቅት ክርስቶስ

ተገለጠልኝ ብሎ የክርስትና ምእመናንን ከንፈር የማስመጠጥ ታክቲክን ባለመጠቀሙ የተሰማውን

ቁጭት ጊዜ ጠብቆ ዛሬ “ህዝባዊ እምቢተኝነትና አሻጥር በምድር የሚያስመሰግን በፈጣሪም

የሚያስፀድቅ እንደሆነ” ተገልጦልኛል በሚል ከንፈር እንድንመጥለት ይማፀናል፡፡
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ይሁንናም ብርሃኑ ነጋ በአንዴ ሽብርተኛም ሃይማኖተኛም መሆን እንደማይቻል ግልፅ

ሊሆንለት ይገባል፤ ከሁለቱ አንዱን መምረጥ ይኖርበታል፡፡ አለማችን የምታውቃቸው ሽብርተኞች

በሃይማኖት ስም ስለሚነግዱ እኔም የነሱን ፈለግ ተከትየ ነው እንጂ ሃይማኖተኛ አይደለሁም ካለን

ልንስማማ እንችላለን፡፡ “የመንግስት ሰራተኛው በስራው እንዲለግም፣ አሻጥረኛነትን የስራ ባህሉ

እንዲያደርግ፣ እሱ መሰረተ ጥፋቶች ናቸው የሚላቸው የልማት መሰረተ ልማቶች እንዲወድሙ፣

አርሶአደሩ ግብር እና የማዳበሪያ ብድር እንዳይከፍል፤ በየቦታው ገድሎ የመሞት ፍጅት እንዲስፋፋ፣

የመንግስት የፀጥታ ሃይሎች፡ የአስተዳደር አካላት በሙሉ የመተላለቁ ኢላማ እንዲሆኑ….. “ የማድረግ

አላማ ያለው እንቅስቅሴ ሽብርተኝነት እንጂ ከሃይማኖት ጋር የሚያስተሳስረው የለም፡፡ እንደዚህ

ያለውን ሽብርተኛ ድርጊት “የፈጣሪያችንን ፈቃድ ለማስደሰት የምናደርገው ነው” የሚል ሽፋን

ስለተሰጠው አያስፀድቅም፡፡ እናም ሽብርተኝነት ብርሃኑ እንዳለው በምድር የሚያስመሰግን፣ በፈጣሪም

የሚያስፀድቅ አይሆንም፡፡ ሰማይ ቤት ተፈርዶብህ ወደ ገሃነም ከገባህ እንደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት

“ምህረት ያድርግልኝ፣ ዳግም አይለምደኝም” ተብሎ እንደማይወጣበት፣ እንዲያ በማለት ለመሸወድና

ምህረት ካገኙ በኋላ ተመልሶ ወደ ጥፋት ለመግባት ቢታሰብም ሁሉንም የሚመረምርና የሚያውቀው

ፈጣሪን እንደ መንግስት መሸወድ እንደማይቻል አማተር ሃይማኖተኛ በመሆኑ ገና አልገባውም፡፡

ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ መግለጫውን የሰጠው እንደ መከረኛው ግንቦት ሰባት አርበኞች ግንባር

ሊቀመንበርነቱ ነው ወይንስ የኢህአዴግን መንግስት በአመፅ እናስወግዳለን በሚል ተደራጅተው

በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ የሚላቸው ድርጅቶችና ቡድኖች ቃል አቀባይ በመሆኑ? መቸም ዶ/ር

ብርሃኑ ባለፉት አመታት እንደምናውቀው ያለማንም እውቀትና ፈቃድ ራሱን መሾም የለመደበት

ነው፡፡ በ1997 ምርጫ ያሸነፈው የቅንጅት አመራርና የአዲስ አበባን ምክርቤት የመሰየም ህጋዊ

ስልጣን የተሰጣቸው ተመራጮች ባልተሰበሰቡበት ራሱን “የአዲስ አበባ ከንቲባ” ብሎ መሰየሙና

እስከዛሬም አንዳንድ መሰሎቹ “የአዲስ አበባ ከንቲባ ሆነው ተመርጠው የነበሩት” እያሉ እንደሚጠሩት

ይታወቃል፡፡ ሰለሆነም ብርሃኑ ትናንት የሰጠው መግለጫ እንደ ቃል አቀባይ ሳይሆን ራሱን አሉ

የሚባሉ ፖለቲካዊ ድርጀቶች በሙሉ አለቃ አድርጎ እንደሆነ መረዳት ይቻላል፡፡ ግን የትኞቹ

ድርጅቶች ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ከመንግስት ሰራዊት ጋር ፊት ለፊት ገጥመው የትጥቅ ትግል

በማድረግ ላይ የሚገኙት? በፖለቲካ ድርጅትና በሽፍትነት መካከል ልዩነት እንዳለ ብርሃኑን

እንደማይጠፋው እረዳለሁ፤ ነገር ግን ለሱ ስብከት እስከተመቸው ድረስ ጉዳዩ አይደለም፡፡ በሰራው

ደረቅ ወንጀል ሸፍቶ ሲሽሎከለክ የነበረውና በፀጥታ ሃይሎች የተገደለውን አበራ ጎባውን የኢህአዴግን

መንግስት በማስወገድ ፖለቲካዊ ስልጣንን ከጠመንጃ አፈሙዝ ለማግኘት የተሰማራ ታጋይ አድርጎ

መስበክ ሃሳዊ መሲህነት ይሆናል፡፡ አበራ ጎባው ምን የሚሉት ፖለቲካዊ ፕሮግራም፣ ምን አይነት

ፖለቲካዊ አደረጃጀትና አሰራር እንደነበረው የሚያውቀው ብርሃኑ ብቻ ነው፡፡ በርግጥ እመራዋለሁ
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የሚለው የግንቦት 7 አርበኞች ግንባርም እንደነአበራ ጎባው ተራ ሽፍታ እንደሆነ መበቀል ይቻል

ይሆናል፡፡

ብርሃኑም ሆነ በመንግስት አስቸኳይ አዋጅ የተደናገጡ በአገር ቤትም ሆነ በውጭ አገር ያሉ

የተደራጁም ሆነ ያልተደራጁ ፖለቲከኞች ነን ባዮች ሁሉ ልብ ሊሉት የሚገባ /በርግጥ ልብ ካላቸው/

የኢትዮጵያ ህዝብ ከሁሉም በላይ ሰላምን አጥብቆ ይፈልጋል፡፡ የፈለገውን ያህል ችግር ቢፈራረቅበት

ሰላም እስካለ ድረስ ችግሮቹን በፅናት በመወጣት ለተሻለ ቀን እንደሚበቃ ይረዳል፡፡ ብርሃኑና

የእድሜ እኩያዎቹ በህፃንነታቸው

“እናት አባት ቢሞት ባገር ይለቀሳል፣

አገር የሞተ ለት ወዴት ይደረሳል”

እያሉ ሲዘምሩት የነበረው የሃገር ፍቅርን የመላበስ እሴት በነብርሃኑና መሰሎቹ ተሸርሽሮ “ለእኔ

ያልሆነ ሰርዶ….” በሚል አስተሳሰብ ሲወረር የኢትዮጵያ ህዝብ ዝምብሎ እንደማይመለከት ሊገነዘቡት

ይገባል፡፡ ብርሃኑ ነጠብጣብ የሃገር ፍቅር ባላስቀረለት የስልጣን ጥም ታውሮ “አውራ መንገዶችን

እንዘጋለን፣ ተሽከርካሪዎች ሁሉ የንቅናቄያችን ኢላማዎች ይሆናሉ፣ በስራ ላይ መለገምና አሻጥረኛነት

የመንግስት ሰራተኛውና የወጣቱ ባህል ይሆናል፣ አገር ውስጥ ያላችሁ ፖለቲካዊ ፓርቲዎች በሰላም

ከመንግስት ጋር አትደራደሩ….ወዘተ” ሲል የገዛ ራሱን አናት ለመፈንከት ድንጋይ እየወረወረ እንደሆነ

አልገባውም፡፡ የዚህ አይነት መግለጫ ከግብፅና ከኤርትራ እንዲሁም ሌሎች አይዞአችሁ ባይ

መንግስታት ለሚጎርፍላቸው ድጋፍ ሂሳብ ማወራረጃ ያገለግል ካልሆነ በቀር በኢትዮጵያ ህዝቦች

ዘንድ የሚፈጥረው ነገር እንደሌለ ቢያንስ ከ1997ቱ ሁከታቸው ሊማር በተገባው ነበር፡፡

ዶ/ር ብርሃኑ “የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያለ ህዝብ ትብብር ተግባራዊ አይሆንም” ባለው

እስማማለሁ፡፡ የአስቸኳይ አዋጁን መውጣት አስፈላጊ ያደረገው የኢትዮጵያ ህዝብ በኢህዴግ

መንግስት እንዲመለሱለት የሚፈልጋቸውን ጥያቄዎች በሰላማዊ ሰልፍ ለመጠየቅ የጀመረውን

እንቅስቃሴ እነ ዶ/ር ብርሃኑ ወደ ሁከት እንዲሸጋገር በማድረግ የህዝቡን ሰላማዊ ህይወት ስጋት ላይ

በመጣላችሁ ነው፡፡ የስራ እድል ይፈጠርልን የሚል ጥያቄ የሚያቀርቡትን የአገራችን ወጣቶች

በመጠጋት ፋብሪካዎችንና የልማት አውታሮችን በማውደም ይብሱን የስራ አጥነት ችግር እንዲባባስ

የሚያደርጉ የጥፋት እጆቻችሁን መሃከላቸው ላይ አስገባታችኋል፡፡ ህዝቡ የመምራት እድል ሰጥቷችሁ

አዲስ አበባን አናስተዳድርም፣ ፓርላማ አንገባም ብላችሁ ሁከት ስትቀሰቅሱ፤ እናንተን አምነው

በሁከቱ የተሳተፉ ወጣቶች ህይወታቸውን ሲከፍሉ እናንተ ግን ሰተት ብላችሁ እስርቤት ስተገቡ፣

በእስርቤት ቆይታችሁም ከአትላንቲክ ማዶ የምትታያችሁን አሜሪካ እየናፈቃችሁ የአገር ሽማግሌ

ስትለማመጡና የመንግስት እግር ላይ ወድቃችሁ ምህረት ስትጠይቁ የነበራችሁ አስመሳዮች

መሆናችሁን የኢትዮጵያ ህዝብ አሳምሮ ያውቃል፡፡ ያኔ መንግስትና ህዝብ ሆደ ሰፊ ሆኖ የሰጣችሁን
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ምህረት እንደማምለጫ ተጠቅማችሁ እንደገና ሰላም ልትነሱት፣ የልማት ተቋማትን በማውደም ወደ

ኋላት ልትመልሱት፣ ተከባብሮና ተስማምቶ አብሮ መኖር የጀመረን ህዝብ አሉባልታዎችን በመንዛት

ልትከፋፍሉት፣ በህዝቦቿ መልካም ፈቃድ ጠንካራ አንድነት የገነባችውን አገራችንን ልታፈራርሱ

ስትራወጡ፣ የኢዲሲቷን ኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ እያስወረዳችሁ እናንተ የምትፈልጉትን

ስታሰቅሉ…. ወዘተ. ያየው ህዝብ መንግስት ሰላምን የማስጠበቅና ህግና ስርዓትን የማስከበር ሃላፊነቱን

እንዲወጣ ሲጠይቅ ቆይቷል፡፡ ስለሆነም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ይፈልገዋል፣ ሽብርተኞችንና ሁከት

ፈጣሪዎችን እየተከታተለ ለመንግስት ማቅረብ እንዳለበትም ግልፅ አቋም ይዞአል፡፡ እነሆም ከወዲሁ

በርካታ ጥፋተኞችን ለመንግስት አሳልፎ መስጠት ጀምሯል፡፡ እናም አዋጁ ያለ የህዝብ ትብብር

ተግባራዊ አይሆንም በሚለው እስማማለሁ፤ ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍና ትብብር እንዳለው ከወዲሁ

እየታየ በመሆኑም አዋጁ ውጤታማ እንደሚሆን በርግጠኝነት መናገር ይቻላል እላለሁ፡፡

በመጨረሻ ላይ ግን ለዶ/ር ብርሃኑ አንድ ምክር ብጤ መለገስ ጥሩ መሰለኝ፡፡ ባለፈው

ቅዳሜ ፋና ብሮድካስቲንግ አዘጋጅቶት በነበረው የውይይት መድረክ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር

የነበሩት አቶ ይልቃል “ኢህአዴግ ደርግን በትጥቅ ትግል እንዳሸነፈው ሁሉ አሁን ዶ/ር ብርሃኑ

በትጥቅ ትግል ኢህአዴግን እጥላለሁ ቢል ምንድነው ስህተቱና ጥፋቱ“ በሚል የድጋፍ ድምፁን

አሰምቶ ነበር፡፡ ኢህአዴግን መታገል፣ ከኢህአዴግ የተለየ ፖለቲካዊ አስተሳሰብ መያዝ አልፎም

ኢህአዴግን ጠላት ነው ብሎ መፈረጅ መብት ብቻ ሳይሆን ለመታገል እስከቆረጡ ድረስም ግዴታ

መሆኑ አያከራክርም፡፡ ነገር ግን የትጥቅ ትግል ለማካሄድ ብዙ ነገሮች መሟላት አለባቸው፡፡ ጠመንጃ

የሚሰጥ፡ ቀለብ የሚያቀርብ አይዞህ ባይ መኖር ብቻውን ወደ ትጠቅ ትግል አያስገባም፡፡ ዋነኛው

መመዘኛ በህዝቡና በስልጣን ላይ ባለው መንግስት መካከል መሰረታዊ ቅራኔ አለወይ የሚለውን

በአዎንታ መመለስ መቻል ነው፡፡ በአዎንታ መመለስ ሲባል ነባራዊ ሁኔታውን በሳይንሳዊ መንገድ

በመተንተን እንጂ በስሜት በመሳከር አይሆንም፡፡ ህዝቡ በተለያዩ ጥያቄዎች ዙሪያ በስልጣን ላይ

ባለው መንግስት ላይ ቅሬታዎች ሊያሳድር ይችላል፡፡ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የምልአተ

ህዝቡን መደባዊ ጥቅም የሚያስከብር መሰረት ላይ የቆመ እስከሆነ ድረስ በህዝቡ ዘንድ የሚሰሙ

ቅሬታዎች የመንግስቱን መለወጥ የማይጠይቁ ይሆናሉ፡፡ ተፃራሪና ተፃራሪ ያልሆኑ /የሚታረቁና

የማይታረቁ ቅራኔዎች የሚባለውን መሰረተ ሃሳብ ዶ/ር ብርሃኑ የሚረሳው አይመስለኝም፡፡ ዛሬ

በአገራችን ህዝቡ በመንግስት አሰራሮችና አፈፃፀሞች የሚታይበትን አለመርካት፣ እንዲሁም

እንዲሟሉለት የሚያቀርባቸው ጥያቄዎች በሚፈለገው መጠንና በፍጥነት ባለመሟላታቸው የተነሳ

የሚያሰማቸው ቅሬታዎች ከመንግስቱ ጋር ተፃራሪ /በፍፁም የማይታረቅ/ ቅራኔ ስላለው የሚነሱ

አይደሉም፡፡ የህዝቡን ጥያቄ በመስማትና አቅም በፈቀደ መጠን ለመመለስ በመጣር በኩል ደግሞ

ከኢህአዴግ የተሻለ እንደሌለ ህዝቡ ይገነዘባል፡፡ የኢሳያስ አፈወርቂና የአና ጎሜዝ ምክር አእምሮውን
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ካላናወዘው በቀር ዶ/ር ብርሃኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ለእነሱ ከፍሎ የሚሰጠው እምነት እንደሌለው

አሳምሮ ያውቃል፡፡ እንዴት ይመናችሁ ጃል፤

ትናንት ህዝቡ የሰጣችሁን ድምፅ ረግጣችሁ፣ በእናንተ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች

ለችግር ዳርጋችሁ እናንተ ቤተሰቦቻችሁን ሰብስባችሁ አሜሪካ ስትገቡ የሚያውቃችሁ ሰዎች ዛሬ

የኢህአዴግን መንግስት ጥለን እስከ ዛሬ በአለም ያልታየ ብልፅግናና ሰላም እናጎፅፋችኋለን ስላላችሁ

ከኢህአዴግ ጋር ተፃራሪ ቅራኔ ይፈጥር ይመስላችኋል?፡፡ እናም ዶ/ር ብርሃኑም ሆነ እንጂነር ይልቃል

እንደ ኢህአዴግ እኛም የትጥቅ ትግል እናካሂዳለን፣ ለኢህአዴግ እንዳደረገውም የኢትዮጵያ ህዝብ

ልጆቹን እየመረቀ ወደ በረሃ ይልክልናል ብላችሁ መመኘት መብታችሁ ቢሆንም የህብረተሰብ

የቅራኔዎች አፈጣጠርና አፈታት ህግ ግን ይህንን እድል እንድታገኙ አይፈቅድላችሁም፡፡ የኢትየጵያ

ህዝቦች በኢህአዴግ አመራር ላይ ያሳደሩት ቅሬታ በመወያየትና በሂስ የሚስተካከል እንጂ በጦርነት

የሚፈታ የማይታረቅ ቅራኔ እንዳልሆነ ይግባችሁ፡፡ እነሆም በሰሞኑ የነበረው ሁከት እየረገበ፣ በህዝቡና

በኢህአዴግ መካከል መላላት ጀምሮ የነበረው መተማመን እንደገና እየተጠናከረ በመሄድ ላይ

ይገኛል፡፡ አንድ ነገር ግን ሳላነሳ ማለፍ አልፈልግም የትጥቅ ትግል ለማካሄድ ነባራዊ ሁኔታው

የተሟላ ነው ቢባል እንኳ የእነብርሃኑ ድርጅት ህሊናዊ ሁኔታውን አያሟላም፡፡ የትጥቅ ትግል ከባህር

ማዶ ሆኖ አይመራም፣ አይካሄድም፡፡ እንደ የኢህአፓ አመራር የትጥቅ ትግል በገጠርና በከተማ

እያሉ አንዱንም ሳያሳኩ ለመበተን /ያኔ ነባራዊ ሁኔታው የትጥቅ ትግልን የሚጠይቅ እንደነበር

ሳይዘነጋ/ መሞከር ይቻላል፡፡ ይህንንም ለማድረግ ወደ የትጥቅ ትግል ሜዳው ወርዶ እየተዋጋ

የሚያዋጋ መሪ ይጠይቃል፡፡ ህወሓትም ሆነ ኢህአፓ የትጥቅ ትግል ላይ ሲሰማሩ የሻእቢያ ድጋፍ

ነበራቸው እኛም አሁን በሻእቢያ እየታገዝን ከኤርትራ ደምበር ጀምረን በተራዘመ የገጠር የትጥቅ

ትግል አዲስ አበባ እንገባለን ካላችሁ ወይም የተጠናከረ ምሽግ ይዞ በመዋጋት የተካነውን የሻእቢያን

ምክርና ስልጠና ተቀብላችሁ ተሰነይ በረሃ ላይ መሽጋችሁ መኖር ከፈለጋችሁ ፅናቱን ይስጣችሁ፡፡

የራሳችሁን ልጆች በውጭ አገሮች በቅምጥል እያስተማራችሁ የድሃ ልጆች ትምህርት ቤት እየዘጉ፣

ከስራ ቦታ እየተፈናቀሉ ለእናንተ የምኞት አለም ሲሉ ወደ በረሃ እንዲገቡ፣ በየካባቢያቸው ልማትን

በማውደም ወንጀል እንዲሰማሩ በምታደርጉት ስብከት ዳግመኛ የሚታለል እንደማይኖር ግን

ልታውቁት ይገባል፡፡

ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በንግዱ መስክ ምን ያህል ውጤታማ እንደሆነ አላውቅም፡ በንግዱም እየከሰረ

ከሆነ ፈጥኖ ጥሩ ደላላ እንዲወጣው፣ በፖለቲካው ግን ደጋግሞ የከሰረ በመሆኑ የሃይማኖት ሰባኪነቱን

አጥብቆ ቢይዝና በህይወት ዘመኑ ሌላ ጊዜ የተዋጣለት ፖለቲካኛ የመሆን እድል ሊያጋጥመው ከቻለ

ያኔ እድሉን እንዲሞክር እመኝለታሁ፡፡


