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ከሦስት ወር በፊት “ኢሕአዲጎችና ጽንፈኞች - ባሉበት የቆሙና ባለፈው የቆዘሙ” በሚል ርዕስ አንድ 

ፅሁፍ አውጥቼ ነበር። በዚህ ፅሁፍ ከማነሳው ሃሳብ ጋር በከፊል ተያያዥነት ስላለው ጭብጡ በአጭሩ 

በማየት ብንጀምር መልካም ይመስለኛል። የተጠቀሰው ፅሁፍ በብሔራዊ አንድነት እና በብሔር መብት 

ዙሪያ ፅንፍ የወጣ አቋም የሚያራምዱት ኃይሎችና ኢሕአዴግን የሚመለከት ነበር። የመጀመሪያዎቹ 

ሀገራችን ወደፊት በምታደርገው ጉዞ ለሚያጋጥሟት ችግሮች መፍትሄውን ትላንት ውስጥ፤ ከ25 – 100 

ዓመት ወደኋላ ተጉዘው ስለሚፈልጉ “ባለፈው የቆዘሙ” ናቸው። ኢህአዴግ ደግሞ ለችግሮቹ ቀድሞ 

አስቦና አቅዶ ከመንቀሳቀስ ይልቅ፣ ችግሩ ከደረሰ በኋላ በቅፅበታዊ ውሳኔና በዘመቻ መፍትሄ ፍለጋ 

ስለሚወጣ “ባለበት የቆመ” ነው።  

በዚህ ፅሁፍ ለመዳሰስ የፈለኩት ደግሞ ከባለፈው የቀጠለ ይመስላል። ለፅሁፉ መነሻ የሆነኝ የቀድሞ 

የኢትዮጲያ አየር ኃይል አዛዥ ሜጀር ጄኔራል (ሜ/ጄ) አበበ ተክለሃይማኖት ግንቦት ሃያን አስመልክቶ 

በሰጡት ቃለ-ምልልስ ዙረያ እየተሰጡ ያሉ አንዳንድ አስተያየቶች ናቸው። በተለይ “የደርግን ምንነት 

ሳያውቁ ነበር ደርግን የታገሉት?” በሚል ርዕስ አቶ ካሕሳይ የተባሉ ግለሰብ የተሰጡት ምላሽ በጣም 

አስገራሚ ነው። ቀድም ሲል “ኢሕአዲጎችና ጽንፈኞች - ባሉበት የቆሙና ባለፈው የቆዘሙ” እንደሆኑ 

ጠቅሼያለሁ ነበር። በእነዚህ ሁለት ግለሰቦች መካከል ያለው ልዩነት ደግሞ “ባሉበት የቆሙና ወደፊት 

የቀደሙ” የሚሉት ዓይነት ነው።  

በእርግጥ የሜ/ጄ አበበ ተክለሃይማኖት አስተያየት እጅግ በሳል፣ አንድ ኃላፊነት ከሚሰማው ዜጋ 

የሚጠበቅና ስለ ሀገሪቱ ቀጣይ ዕጣ ፋንታ ከማሰብ የመነጨ እንደሆነ መገመት ይቻላል። የ1960ዎቹ 

ትውልድ አባል የሆኑት እኚህ ግለሰብ፤ ወደኋላ ተመልሰው የትውልዳቸውን እሳቤና አመለካከት በጥሞና 

በማጤን፣ እንዲሁም የአዲሱን ትውልድ አብሮ በመዋል ዕውቀትና አመለካከቱን በጥልቀት ተረድተው፣ 

በዚህ ላይ መሰረት አድርገው ለወደፊቷ ኢትዮጲያ ይበጃል ያሉትን ሃሳብና አስተያየት ሰጥተዋል። በዚህ 

መልኩ የተሰጠውን ሃሳብና አስተያየት ከቅፅበታዊ ድጋፍና ተቃውሞ ባለፈ ከወሰድነው በዴሞክራሲ 

ስርዓት ግንባታ ውስጥ ጥሩ ግብዓት የሚሆን ነው። ምክንያቱም፣ ሜ/ጄ አበበ ወደኋላ ተመልሰው 

የነበረውን ሁኔታ፣ አሁን ያለውን ነባራዊ እውነታ እና ወደፊት የሚኖረውን ተፅዕኖ አስመልክቶ በዕውቀት 

ላይ የተመሰረተ ትንታኔ ሰጥተዋል። በመሆኑም፣ ትላንት ከነበረው ተምረው እና ዛሬ ላይ ያለውን 

ታዝበው፣ ስለ ነገ አስበው ሃሳብና አስተያየት መስጠታቸው “ወደፊት የቀደሙ” ያስብላቸዋል።   
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ነገር ግን፣ “የደርግን ምንነት ሳያውቁ ነበር ደርግን የታገሉት?” በሚል ርዕስ አቶ ካሕሳይ የተሰጠውን 

አስተያየት ብንመለከት ከሜ/ጄ አበበ ተክለሃይማኖት ሃሳብና አስተያየት ጋር ፍፁም ተቃራኒ ነው። እኔ ስለ 

ፅሁፉ አፃፃፍና የቃላት አጠቃቀም ግድ የለኝም። ከዚያ ይልቅ፣ የፅሁፉ ፅንሰ-ሃሳብና ከእያንዳንዷ ቃል 

ጀርባ ያለው እሳቤ ግን አስደንጋጭ ነው። ምክንያቱም፣ ስለነገ የተነሳን ሃሳብ በትላንት እሳቤና አስተሳሰብ 

መሞገት አያዋጣም። በእንዲህ ያለ ሁኔታ እንኳን መፍትሄ መፈለግ ችግሩን መለየት በራሱ ትልቅ ችግር 

ነው።  ሌላው፣ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ለተሰጠ አስተያየት ግለሰባዊ ጉዳይን በማንሳት ምላሽ ለመስጠት 

መሞከር በራሱ ፋይዳ-ቢስ ነው። ለዚህ ደግሞ ሜ/ጄ አበበ ለአዲስ አድማስ ጋዜጣ የሰጡትን ቃለ-ምልልስ 

ማየት ብቻ በቂ ነው። መንግስት/ኢህአዴግን በግልፅ ስለተቹ ብቻ “በመጀመሪያ በ“ካራክተር አሣስኔሽን” 

ጥቃት ሊፈፀምባቸው እንደሚችል ቀድመው መናገራቸው፣ የአቶ ካሕሳይን ፅሁፍ ትላንት ላይ ሆነው 

ተናግረዋል። በዚህ መልኩ፣ ዛሬ ላይ ለተነሣ ጥያቄ በትላንት እሳቤ ምላሽ ለመስጠት መሞከራቸው በራሱ 

ፀኃፊውን “ባሉበት የቆሙ” ያስብላቸዋል።   
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