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 የቀና ይጎብጣል 

ዮናስ 06-02-16 

 

“ለኔ ግንቦት 20፣ እንደ ማንኛውም ሰኞና ማክሰኞ ነው”  የሚለውና በአዲስ አድማስ ጋዜጣ 

ላይ የሰፈረው ግንቦት 20ን የተመለከተው   የአቶ ግርማ ሠይፉ አስተያየት የዚህ ጽሁፍ 

መነሻ ነው ። 

ግንቦት 1983 ላይ ምናልባት የ23 አመት ወጣት ነበርኩ፡፡ ሲሉ አስተያየታቸውን 

የሚጀምሩት አቶ ግርማ  . . .   እነዚህ ሰዎች ለዚህች ሃገር ይጠቅማሉ ወይም ይህቺን 

ሃገር ይመራሉ የሚል እምነት አልነበረኝም፡፡ ሆኖም በራሳቸው ባይችሉም እንኳን ሌሎች 

ኢትዮጵያውያንን በማሳተፍ አገሪቷን ወደተሻለ አቅጣጫ ሊመሯት ይችላሉ የሚል ተስፋ 

ነበረኝ፡፡ አቅምም ስለሌላቸው ሌላውን ያሳትፋሉ የሚል ግምት ነበረኝ፡፡ በማለት ተስፋ 

መቁረጣቸውን ይናገራሉ። በዚህ አያቆሙም፤ በሽግግር ቻርተሩ ጊዜ ነፃ ሚዲያ፣ ሳንሱር 

ቀርቷል የሚሉ ቃላት የተጨመሩበት ስለነበር ጥሩ ነገር ሊመጣ ይችላል የሚል ተስፋ 

ነበረኝ፡፡ ሲሉም ያክሉበታል። ሀሳባቸውን የበለጠ ሲያብራሩትም የሚከተለውን ይሉናል። 

መጨረሻ ላይ ግን ሁሉንም ያሳተፈ ነው በሚል የራሳቸውን ኮንፈረንስ ሲያካሂዱ በዚያኑ 

ወቅት አንዱ ከሣሽ አንዱ ተከሳሽ ሆኖ የሚቀርብ ሣይሆን ሀገራዊ እርቅ የሚወርድበት 

ሁኔታን ስለአሸናፊነት ስነልቦና ወርደው ቢያመቻቹ ኖሮ ወደምንፈልገው ምዕራፍ 

የምንሸጋገርበት እድል ነበር ብዬ አምናለሁ፡፡ከዚያ በኋላም ይሻሻላሉ ተብለው ሲጠበቁ 

ብሶባቸው በ1993 ዓ.ም የኢትዮጵያ ህዝብ እስኪንገሸገሽባቸው ድረስ ደርሰዋል፡፡  

ከዚያ በኋላም “ስልጣናችን የሚያበቃው በመቃብራችን ላይ ነው” ብለው ቆርጠው ተነስተው 

ይኸው እስከዛሬ አሉ፡፡ ስኬታቸው ይሄ በመሠረተ ልማት አገኘን የሚሉንን ከሆነ እኔ 

አልስማማም፡፡ ስኬት በቁስ ብቻ ሳይሆን በሰው ልጅ ሰብዕና እና ነፃነት ላይ የሚመሰረት 

ነው የሚል ዕምነት አለኝ፡፡ ከተማ ውስጥ ከምናያቸው አስፓልቶች በላይ ከ25 አመት 

በኋላም 20 ሚሊዮን ህዝብ በእለት ደራሽ እርዳታና በሴፍቲኔት የሚረዳ ህዝብ መኖሩን 
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ነው የማስበው፡፡ ይሄን ሁሉ ጉድ ይዘን ተሣክቶልናል የምንል ከሆነ፣ እንደ ባህላችን ያው 

“ተመስገን” ብለን መኖር አለብን ማለት ነው፡፡  

 

ከዚህ መለስ ብለን ማየት አለብን ብዬ የማስበው ጦርነት ባይኖር ኖሮ ደርግስ መሠረተ 

ልማት የሚባለውን መስራት አይችልም ወይ? የሚለውን ነው፡፡ በሚገባ ይሠራ ነበር፡፡  

….. በትግል ለውጥ ለማምጣት ግንቦት 20ን መጠበቅ አያስፈልገኝም፡፡ [. . .] እሱ 

ባይመጣ ኖሮ ይቀርብን ነበር የምለው ዛሬ ላይ ያለ አንድም ነገር የለም፡፡ አሁን ያሉት 

ነገሮች ሁሉ እሱ ባይመጣም ምናልባትም በተሻለ መጠን የሚመጡና የሚፈጠሩ ነገሮች 

ናቸው፡፡ እንደውም የተሻሉ ብዙ ነገሮች ይኖሩ ነበር፡፡   

ይህን ይመስላል የአቶ ግርማ ሰይፉ ግንቦት 20ን የተመለከተው አስተያየት።  

በእርግጥ ግንቦት 20 የፈጠረላቸውን በነጻ የመጻፍ የመናገር የመደራጀት እና በማናቸውም 

መልክ ተሳትፎ የማድረግ ህገ መንግስታዊ መብት እንደርሳቸው የተጠቀመ አይቼ 

ስለማላውቅ ለእርሳቸው ማስረዳት አውቆ የተኛ ስለሚሆንብኝ ይከብደኛል ።ያም ሆኖ ግን 

ግንቦት 20 ስለምን ለእርሳቸው ሰኞና ማክሰኞ እንደሆነባቸውና ለእንደኔ አይነቱ ደግሞ 

ሰንበት የሆነበትን ምክንያት ማውሳት ጨዋነት ይሆናል።  

አቶ ግርማ ግና ወጣት ሳሉ የስልጣን መጋራትን ጉዳይ ያሰቡበት ይመስላል 

የአስተያየታቸው መጀመሪያ። እናስ ታዲያ ግና በወጣትነታቸው የጀግኖቹን አቅም 

የመለካት ሞራሉ እውቀቱና ክህሎቱን ከወደየት አመጡት። የሆነ ሆኖ ግን በዚህ ደረጃ 

በ17 አመት ትግል ተፈትኖ 25 አመታት ሃገር እየመራ የዘለቀን ስርአት አንድን ፓርቲ 

ለ3 ወራት ይዞ መጓዝ ከተሳነው ግለሰብ ማሄስ ወይ ቅናት ነው አልያም ደግሞ ተራ ፉተታ 

ነው እንጂ ቁም ነገር አይመስልም። ከመሬት ተነስተው ከፎተቱት የሽግግር ጊዜ ተነስተን 

ተንገሸገሽንበት ያሉትን 93 ነክተን ወደደርጉ ይችል ነበር ፌዝ በማምራት ከዚህ ሁሉ 

ፉተታ በኋላ ያለውን ጉዳጉድ እንመልከት። 

አቶግርማ ይችል ነበር ብለው ከላይ በተመለከተው የአስተያየታቸው ጭላፊ አግባብ 

ያንቆለጳጰሱት ደርግ በመጨረሻዎቹ የስልጣን ጊዜያቱ የእስትንፋሱ ማስቀጠያ አድርጎ 

የወሰደው “የኢትዮጵያ አንድነት” አጀንዳ የትምክህት ሀይሎችን በዙሪያው ያሰለፈለት 
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በመሆኑና እነዚህ ኃይሎች ከደርግ ውድቀት በኋላም የአፈና አንድነትን ማስቀጠልን 

መሰብሰቢያ አድርገው የሚያካሂዱት እርኩቻ በአንድ ወገን፣ የጠባብ ኃይሎች አንዲትም 

ቀን በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ላለማሰለፍ የተያያዙት ዘመቻ በሌላ ወገን ሀገሪቱን አፋፍ 

ላይ አስቀምጠዋት እንደነበር አቶ ግርማ ዛሬም እየተጉለት የሚገኘው የአንደኛው ወገን 

አካል ናቸውና ጠፍቷቸው ነው ማለት የዋህነት ይሆናል፡፡ ይህንን አፍጥጦ የመጣ አደጋ 

ለመቀልበስ የቻለው ትምክህትንም ጥበትንም እኩል ታግሎ ያስታገሰውና ህዝባዊነትን 

ዓይነተኛ ኃይል ያደረገው የኢህአዴግ አብዮታዊ ዴሞክራሲ መስመር እንጂ ሰርተዋል 

ይችሉትም ነበር የተባሉት ደርግና ጣልያን አይደሉም፡፡ 

አስራ ሰባት የታጠቁ የብሄረሰብ ድርጅቶች በደርግ ውድቀት ማግስት በኢትዮጵያ 

ተንቀሳቅሰዋል፡፡ አንዳንዶቹ ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያዊነት መቀጠል ራስን ለባርነት ዳግም 

አሳልፎ መስጠት ነው ብለው ያምኑ ነበር፡፡ እስከዛሬም ጨርሶ አለመሞቱ ይህን በመሰሉ 

አስተያየቶቹ እየተገለጸ የሚገኘው የትምክህት ኃይሉ ደግሞ  በጦር ሜዳ ቢሸነፍም ያለ 

የሌለ ኃይሉን በዴሞክራሲያዊ መድረክ በማሰለፍና በማጯጯህ “እኔ ከሞትኩ ሰርዶ 

አይብቀል” አይነት ኃላፊነት የጎደለው እልቂትን እየለፈፈ ባለበት ሁኔታ በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሰረተ አንድነትን በህዝቦች ይሁንታ ማስቀጠል የተቻለው አቅም የለውም ተብሎ 

በተሸለለበት የሰኞና ማክሰኞው ስርአት ነው፡፡ 

በየአመቱ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ከሃገር ባያወጣ ኖሮ ተብሎ የተዘፈነለት የሰኞና 

ማክሰኞው ግንቦት 20 ከሰንበቱ መስከረም 2  በብሄራዊ ባንክ የጠበቀው ሶስት ሚሊዮን 

ዶላር ብቻ እንደነበር በወቅቱ ምንም እንኳ ወጣት ቢሆኑም ከላይ በተመለከተው አግባብ 

የኢህአዴግን አቅም ለክተዋልና ይህቺንም ሊያውቋት ይገባል፡፡   

ሌላውና በአቶ ግርማ ዘንድ እዚህ ስርአት ላይ የተፎለለበት ከስልጣን ክፍፍል ጋር ተያይዞ 

በሽግግሩ ወቅት የነበረው ሂደት ነው ። ኢህአዴግ በተባበረ የህዝቦች ትግል ደርግን 

ካስወገደ በኋላ ስልጣን ለብቻው ይዞ የቆየው ለአንድ ወር ያህል ብቻ መሆኑን አቶ ግርማ 

ቢዘባበቱበትም በአለም የፖለቲካ መዝገቦች ላይ የሰፈረ እውነታ ነው፡፡  የተመሰረተው 

የሽግግር መንግስት ከሞላ ጎደል በሀገሪቱ የነበሩትን ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች ያሳተፈ 

እንጂ የአንድ ወገን ጥርቅም አይደለም ፡፡ ጥሪው ለሁሉም እና ግልፅ ነበር፡፡ ይህንኑ 

በመጠቀም እንኳን አብሮ መቀመጥ በአንድ መንገድ ላይ መተላለፍ የማይችሉ ፅንፈኞች 
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ከየጥጉ መጥተው በምስረታው ተሳትፈው የነበረ መሆኑም በወቅቱ አንድ ወጣት በነበረ ዜጋ 

የማይዘነጋ ነው፡፡   

ከላይ በተመለከተው መልኩ የተፎተተውን የሽግግር ቻርተር በቀና ልቦና ስንመለከተውና 

ስናስታውሰውም ሁለት ታሪካዊ ዕውነታዎችን አረጋግጦ ያለፈ መሆኑን ለመካድ ድፍረት 

አይኖረንም፡፡  

በአንድ በኩል በተለያዩ ጠርዘኛ አመላከቶችና ፅንፈኛ ሀይሎች መካከልም ኢህአዴግ 

ለዓመታት የታገለላቸውን መሰረታዊ የዴሞክራሲያዊ የዕኩልነት መብቶችን የጋራ አቋም 

አድርጎ መውጣቱ ነው፡፡ በሌላ በኩል ኢህአዴግ መሰረታዊ መርሆዎች የነበሩት የራስን 

ዕድል በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠል እና የመሬት ይዞታ ጉዳይ ዕልባት ሳያገኙ 

በነበሩበት እንዲቀጥሉ ያደረገ ቻርተር ነበር፡፡ ከዚህ በመነሳት የሽግግሩ ቻርተርና ሽግግሩ 

ኢህአዴግ ዓበይት ተልዕኮዎቹን ምድር ያስያዘበት በሌላ በኩል ደግሞ ዋነኛ ፕሮግራሙን 

ለማስፈፀም ጊዜ የጠበቀበት መሸጋሪያ እንደነበር የወቅቱ ገፅታዎች 

አሳይተዋል፡፡የኢትዮጵያ ህዝብ መሆኑን አቆይተን ቢያንስ የእርሳቸው አይነቶቹ ስብስቦች 

ተንገሽግሸውበት እንደነበር በመገመት ወደ 93ቱ ነገራችን እንሻገር። 

ተሃድሶው ሀገራዊ አጀንዳ ሆኖ ይፋ ከተደረገ በኋላ ይዘቱ አንድ ድርጅት ወይም 

ኢህአዴግን ማደስ ብቻ ሳይሆን ከላይ በተመለከተው አግባብ  አስቀድሞ ትምክህተኛውና 

የጥበት ሃይሉ ይልቁንም አቶ ግርማ ያሰማመሯቸውና ባለአቅም እንደሆኑ ያሰማመሯቸው 

ስብስቦች ያሴሩትን ሀገርን ከጥፋትና ከትርምስ የማዳን ጉዳይ መሆኑ እውን በሆነበት 

አግባብ ህዝቡን የዘመቻው አካል የሚያደርግ እንጂ ማንገሽገሽን ምን አመጣው? ፡፡ 

የመጀመሪያውና ዓብዩ ተግባር በንቅዘት መንገድ ረዥም ርቀት ተጉዞ የነበረውን ድርጅት 

ወደ መሰረታዊው አብዮታዊና ዴሞክራሲያዊ መመለስና የነገ ፓርቲ እንዲሆን በአዲስ 

መስመር ላይ እንደገና መልሶ መገንባት ነው፡፡ባይሆን ከዚህ በተደጋጋሚ ተዋሃድን እያሉ 

ሳይጀመር የሚፈረካከሱት እና በነበር የቀሩት አንድነቶች ትምህርት ሊወስዱበት በተገባ 

እንጂ መንገሽገሽን ምን አመጣው ። ይኼ የቀናት ወይም የሳምንታት ተግባር አይደለም፡፡ 

በተራዘመ ጊዜ የተከናወነና ተከታታይ ተግባራትን የያዘ ሂደት የነበረ ሲሆን ተመሳሳይ 

የማጥራት ዘመቻ ጀምረናል ብለውን የነበሩ እና ተዋህደን ጉደኛ ፓርቲ ልንሆን ነው 

ብለውን የነበሩ በተለየ ምርጫ 97ን እና 2002ን አይተናቸው የነበሩ ስብስቦች በአንድ 
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አዳር ተንገሽግሸው መበታተናቸው ሳያንስ በተሃድሶው ላይ ማንቋለጥ ተገቢ አይደለም፡፡ 

ለዓመታት ወደፊት መጓዝ ብቻ ሳይሆን ማሰብ ተስኖት ቆሞ ለባጀ ድርጅት ሀገሪቱ 

የምትመራበትን ቀጣይ ጎዳና መቀየስ እንደቀላል ተግባር መቆጠሩም በተለይ በተመቻቸ 

ሁኔታ ላይ ሆነው ያለአንዳች ፋይዳ ከተበታተኑት ሰፈር መሰንዘሩ ያስቀይማል፡፡   

ኢህአዴግ ምንም ሳይደብቅ ውስጡ ተፈጥሮ የቆየውን ንቅዘትና ብልሽት “በስብሰን ነበር” 

እስከሚል አገላለፅ ድረስ በማቅረብ ግለ-ሂሱን በአደባባይ ማወጁ በተለይም በዚያና ብዙም 

የነቃ የፖለቲካ ማህበረሰብ ባልተገነባበት ሰአት ከመሆኑ አንጻር ሲሰላ አስቀድሞ 

ዴሞክራሲያዊነቱን እና ስለዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ያለውን ቁርጠኝነት 

የሚያመላክት እንጂ የሚያንገሸግሽበት አንዳች አመክንዮ አይኖርም፡፡ አስከትሎም 

በአጠቃላይ የአቅጣጫውና ቀጣይ ጥቅል ዕቅዶቹ ላይ በየደረጃው ውይይት እንዲካሄድ 

ተደረገ፡፡ 

ሁለተኛው ተግባር በመንግስት ደረጃ የተሃድሶውን መስመር በዝርዝር የሚያመላክቱና 

የሚያስፈፅሙ ፖሊሲዎችን መንደፍና ለሕዝብና ለፈፃሚ አካላት ውይይት ማቅረብ የነበረ 

መሆኑና ፡፡ በዚህም መሰረት በዋና ዋና መስኮች ከመከለስና ከማስተካከልም በላይ አዲስ 

የተዘጋጁ የፖሊሲ ሰነዶች ታትመው በስፋት ተሰራጩና ለዛሬይቱ ኢትዮጵያ መሰረት 

መሆናቸው ይታወቃል፡፡   

ሌላው የተሃድሶ መስመር ዓብይ ይዘት በየደረጃው ያለውን አመራርና ፈፃሚ የሕዝባዊነት 

አመለካከት እና የማስፈፀም አቅም መገንባት እንጂ ህዝብም ማንገሽገሽ አይደለም፡፡ 

የድርጅቱ ሕዝባዊነት ዋና መገለጫ ለሕዝብ ጥቅም ቅድሚያ መስጠት፣ የሕዝብን ጥቅም 

መሰረት አድርጎ መወሰን፣ ለዚህም አስፈላጊውን መስዋዕትነት መክፈል እንጂ ልክ እንደ 

አንድነቶች ጥቅሜ ተነካ ክብሬ ተጓደለ ብሎ መንሸራተት አልነበረም፡፡ ሕዝብን ተጠቃሚ 

ለማድረግ እየተገነባ ባለው የነፃ ገበያ ስርዓት አመራሩ /እንዲሁም ፈፃሚው/ ራሱን 

አገልጋይ በማድረግ ኃብት ያለው አርሶ አደር እንዲሁም ሀገራዊ ባለኃብት መፍጠር 

ተልዕኮ አድርጎ ሲሰራ በአቋራጭ ለመክበር አደጋ እንደሚጋለጥ ምንም ጥርጥር የለውም፡፡ 

ባለችው ስልጣን፣ ኃላፊነትና ሙያ ለኪራይ ሰብሳቢነት የመዳረግ ዕድሉ እጅጉን ሰፊ ነው፡፡ 

ይህንን መግታት የሚችለው ሕዝባዊነቱንና የዓላማ ፅናቱን የሙጥኝ በማለት ብቻ በመሆኑ 
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ተሃድሶው የአመለካከት ጥራትና ግንባታ ላይ ከፍተኛ ለውጥ ያመጣና ዛሬ ለምናየው 

ውጤት ሁሉ ሁነኛ መነሻ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡   

ሌላውና አንገሽግሾን ነበር የተባለው ተሃድሶ  አንጥሮ ያወጣው  ዴሞክራሲ የሕልውናና 

የልማት አጀንዳ መሆኑ ላይ ሀገራዊ መግባባት እንዲፈጠር ማድረግን ነው፡፡ የብዝሃነት 

ምድር በሆነችውና ልማቷ በሕዝቦቿ በጎ ፈቃድና ፍላጎታቸው በሚያፈሱት ጉልበት ላይ 

በተመሰረተው ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ የሕልውና ጉዳይ መሆኑ ያለማቅማማት እንዲታመን 

ያስቻለ ተሃድሶ እንጂ በምንም መለኪያ የሚያንገሸግሽ አልነበረም፡፡ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መብትና እኩልነት መረጋጥ፣ የቡድንና የግለሰብ መብቶች 

የሚከበሩበት ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ከልባዊ ዴሞክራሲ ውጪ ዕውን መሆን 

እንደማይችል ተሃድሶው አድምቆ ማስመሩም ነው እነ አቶ ግርማንና መሰሎቻቸውን ወደ 

ፖለቲካው መድረክ እንዲወጡ ያስቻለው ፡፡   

 ስለመሰረተ ልማቱና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች በአቶ ግርማ የተሰጡ እና ከላይ በግርድፉ 

የተመለከቱ ነጥቦችን በተመለከተ ብዙ መልፋት ሳያስቸግር ከዚያው ከአቶግርማ አስተያየት 

ጋር ተያይዘው ከተሰጡት እይታዎች የኢህአዴግ ተወካዩን ትተን የሌላኛውን እና ባለፉት 

25 አመታት በተቃውሞው የፖለቲካ መድረክ የተሻለ ልምድና ሰፊ ተሳትፎ የነበራቸውን 

ግለሰብ (አቶ ልደቱ አያሌው)አስተያየት ብቻ እንደአስረጂነት እዚህ ጋር በመጥቀስ የቀና 

የመጉበጡን ሃገራዊ ብሂል እውነታነት በማጠየቅ ላጠቃልል። 

የመንግስት ለውጡ ሲመጣ የተለያዩ ጭንቀቶች ነበሩ፡፡ ይህቺ ሀገር ወደ ሁከት ሜዳ 

ትሸጋገራለች የሚል ፍርሃት ነበር፡፡ ኢህአዴግ ከሚያራምዳቸው አንዳንድ አቋሞች 

በመነሳት ደግሞ ሀገሪቱ ትበታተናለች የሚል ስጋትም ነበር፡፡ እኔም እንደ ማንኛውም 

የወቅቱ ወጣት በነዚህ ሀሳቦች መሃል ነበርኩ፡፡ 

በመጀመሪያ ግንቦት 20 ደርግ ወድቆ ኢህአዴግ የተተካበት ነው፡፡ በአንፃራዊነት በሃገሪቱ 

ውስጥ ለረዥም አመታት በርካታ ወጣቶችን የጨረሰው ጦርነት የቆመበት ጊዜ ነው፡፡ እሱ 

በራሱ ስኬት ነው፡፡ ሁለተኛው ውጤት በሀገሪቱ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በአለማቀፍ ደረጃ 

እውቅና ያገኙ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች ተቀባይነት ያገኙበት ጊዜ ነበር፡፡ የነፃ ፕሬስ፣ 
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የብዙሃን ፓርቲ አሰራር ቢያንስ በህግ ደረጃ እውቅና አግኝተዋል፡፡ ቆይቶ ቢሆንም 

የኢኮኖሚ እድገትም የታየው ከግንቦት 20 በኋላ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

ስለሆነም መስከረም 2ን ሰንበቱ ላደረገ ሃይል ግንቦት 20 ከሰኞና ማክሰኞ የዘለለ ፋይዳ 

ሊኖረው እንደማይችል አስቀድሞ የሚታወቅና ሳይታለም የተፈታ ነው። 

 


