
 

እንኳን ከነመራራ ጉዱና ጋር ተጎዲኝተው በራስዎም ቢወዲዯሩ 

የመቀላ ህዝብ አይመርጥዎትም 

ሇ አቶ ገብሩ አስራት 

ከመርስኤ ኪዲን 

እንዲሁኑ ሳይሆን ቀዴሞ “ገብረማሪያም” ምርጥ ከሚባለ ስሞቸ አንደ ነበር። እናም አንዲንዴ አይነዯረቅ 

ሰዎችን ሇመግሇፅ በትግርኛ ”ዘይሓፍር ዴሙ ገብረማሪያም ሽሙ” የሚሌ አባባሌ አሇ። ትርጉሙም “የማያፍር 

ዴመት ስሙ ገብረማሪያም ነው” ማሇት ነው። ይህን አባባሌ ሇመጠቀም ያስገዯዯኝ በምርጫ ተፎካካሪ 

ፓርቲዎች መካከሌ ባሇፈው ሳምንት በተዯረገው ክርክር መዴረክን ወክሇው የተገኙት ሰው አቶ ገብሩ አስራት 

መሆናቸውን ሳይ የተፈጠረብኝ ግርምት ነው።  የክርክሩ አጀንዲ ሰብአዊ መብት፣ የህግ የበሊይነትና መሌካም 

አስተዲዯር ስሇነበር ነው ግራ መጋባቴ። ምክኒያቱም አቶ ገብሩ የትግራይ ፕሬዝዲንት እያለ ትግራይ ውስጥ 

የዩንቨርስቲ ተማሪ ስሇነበርኩ የሳቸው አስተዲዯር ምን ይመስሌ እነዯነበር ጠንቅቄ ስሇማውቅ ነው። 

አቶ ገብሩ በክርክሩ የተሰጣቸውን 8 ዯቂቃ በሙለ የተጠቀሙት ኢህአዳግን በመውቀስ ነው። በርግጥ 

በሰብአዊ መብት አያያዝ ጉዲይ ችግር ያሇበት መንግስት በመሆኑ ብዙም የሚያስገርም አይሆንም። እኔን 

ያስገረመኝ የወቃሹ ማንነት ነው። አቶ ገብሩ አስራት በስሌጣን ዘመናቸው ባገሪቱ የከፋ የሚባሇውን አፋኝ 

አስተዲዯር ያቋቋሙና (የትግራይ ክሌሌ በሳቸው ጊዜ ከየትኛውም የኢትዮዽያ ክሌሌ የከፋ የመብት ጥሰት 

የሚፈፀምበት ነበረ። ያሇምንም ጥርጥር ከሳቸው በሁዋሊ ይሻሊሌ።) በ ኢህአዳግ ክፍፍሌም ወቅት 

በዳሞክራሲያዊነት ጉዲይ ችግር የሇብንም ችግራችን የለአሊዊነት ጉዲይ ብቻ ነው ብሇው የተከራከሩ ናቸው። 

ከዚያም በሁዋሊ ብዙ ትግሬዎችን ባሳዘነና ባሳፈረ ሁኔታ አቶ በዴሩ አዯም “ወዯመጡበት እንመሌሳቸዋሇን” 

የሚሇውን ንግግራቸውን ባሰሙበትና “ንብረት ወዯ ቀበላ ትግሬ ወዯመቀላ” ተብል መፈክር በተሰማበት 

ስብሰባ ተገኝተው ቡራኬ የሰጡ ሰው ናቸው። 

አቶ ገብሩ የ ኢህአዳግ መሰረታዊ ችግር ላልችን በጠሊትነት መፈረጁ ነው። በማሇት ነው ክርክራቸውን 

የጀመሩት። ይህን ስሰማ ጆሮዬን ማመን ነው ያቃተኝ። ምክኒያቱም በኢህአዳግ ውስጥ ላልችን በጠሊትነት 

በመፈረጅ የተሰጣቸውን የህዝብ አዯራ ጭምር በመጠቀም ከሕወሓት በስተቀር አንዴም ፓርቲ በትግራይ 

ውስጥ እንዲይንቀሳቀስ አፍነው ይዘው የነበሩት አቶ ገብሩ ዛሬ እንዱህ ማሇታቸው ወቸጉዴ የሚያሰኝ ነው። 

በሳቸው ፕሬዝዲንትነት ጊዜ እንኩዋን ላሊ ፓርቲ በትግራይ ውስጥ ብዙ ዯጋፊዎች እንዲለት የሚታወቀው 

ኢዱዩ ቢሮ እንኩዋን ሇመክፈት ሳይፈቀዴሇት አባሊቱም ወዯትግራይ መግባት እንዲይችለ ታግዯው ከፍተኛ 

አፈና ይፈፀምባቸው እንዯነበር አሇም ያወቀው ሓቅ ነው። በዚህ አጋጣሚ ከተሃዴሶው በሁዋሊ ኢህአዳግ 

ከፍተኛ ሇውጥ እንዲመጣ መመስከር እፈሌጋሇሁ። በትግራይ ውስጥ ባሁኑ ጊዜ ብዙ ፓርቲዎች ቢሮ ከፍተው 

በተሻሇ ሁኔታ በመንቀሳቀስ ሊይ እንዯሚገኙ ይታወቃሌ። 

እንዱህ ጠንቅቀን ሇምናውቃቸው ሰዎች ያቶ ገብሩ አስራት ዯርሰው የዳሞክራሲ ጠበቃ መሆን “አያ ጅቦ 

የማያውቁት አገር ሄድ ቆርበት አንጥፉሌኝ” እንዲሇው መሆኑ ነው። አቶ ገብሩ አስራት ወቀሳቸውን ሲያቀርቡ 

“ሇምንዴነው መምህራን የ ኢህአዳግ አባሌ እንዱሆኑ የሚገዯደት?” “ሇምንዴነው የትምህርት እዴሌ ሇማግኘት 

የፓርቲ አባሌነት ግዳታ የሆነው?” ሲለ በጥያቄ መሌክ አቅርበዋሌ። ማንን ቅንዯሚጠየቁ ግራ ገባኝ። በክርክሩ 

ኢህአዳግን ወክሇው የተገኙት የትምህርት ሚኒስትሩ አቶ ዯመቀና አቶ ሬዴዋን እንዯሆነ እነሱም ተመሌምሇው 



አባሌ የሆኑ እንጂ በዚህ መጠየቅ ያሇባቸው አይመስሇኝም። በክርክር ውስጥ ከነበሩት ሰዎች በዚህ ጉዲይ 

ሉጠየቅ የሚችሇው ራሳቸው አቶ ገብሩ አስራት ብቻ ናቸው። እስኪ ራሳቸው ይመሌሱ። እሳቸው ፕሬዝዲንት 

በነበሩበት ጊዜ ከ ኢህአዳግ አባሌ በስተቀር የመንግስት ስራ ማግኘት ይችሌ ነበር? እርስዎ በ ኢህአዳግ 

ማእከሊዊ ኮሚቴ አባሌነትዎ ጊዜ በስትራቴጂ መሌክ ያረቀቁትን መመሪያ አሁን ዯርሰው “ሇምንዴነው?” ብሇው 

ሲጠይቁ አሇማፈርዎ ነው “ዘይሓፍር....” ያሰኘኝ።  

አቶ ገብሩ ይባስ ብሇው በ ኢህአዳግ አመራር ዘመን ብቃት ያሇው ነፃ ፕሬስ አሇመኖር የሰብአዊ መብት 

ጥሰትን አባብሷሌ ሲለ አዯመጥኩ። በርግጥ የፕሬስ ነፃነት አዯጋ ውስጥ እንዲሇ ሁሊችንም የምናውቀው ሃቅ 

ስሇሆነ ብዙም የሚገርም አይዯሇም። የሚገርመው በዚህ ጉዲይ ከሳሹ ዋነኛው የዚህ ሁኔታ ፈጣሪ አቶ ገብሩ 

መሆናቸው ነው። ትዝ ይሇኛሌ አቶ ገብሩ የትግራይ ፕሬዝዲንት በነበሩበት ጊዜ ከወይን ጋዜጣና ከዴምፅ ወያነ 

በስተቀር አንዴም የፕሬስ ውጤት ወይም ሚዱያ እንዲሌነበር። ሪፖርተር ጋዜጣ እንኳ ዴንገት ካዱስአበባ ሰው 

ሲያመጣሌን ተዯብቀን ነበር የምናነበው። ታዱያ በስሌጣን ዘመናቸው ሆን ብሇው አንዴም የግሌ ጋዜጣ 

በክሌሊቸው እንዲይታተምም ሆነ እንዲይሸጥ አግዯው የነበሩት አቶ ገብሩ አስራት አሁን የነፃ ፕሬስ እጦት 

የሰብአዊ መብት አያያዝን አባብሷሌ ሲለ ማዴመጥ በትግርኛው “ጩግራፍያ ባዕሊ ሃሪማ ባዕሊ ተእውይ” 

“ጅራፍ ራሷ ገርፋ ራሷ ትጮሃሇች” እንዯሚለት ሆነብኝ። አቶ ገብሩ እወራረዴዎታሇሁ በትግራይ ውስጥ 

እርስዎ በስሌጣን ሊይ ከነበሩበት ጊዜ በተሻሇ የፕሬስ ነፃነት አሁን አሇ። አሁን ያሇውን የፕሬስ ሁኔታ መተቸት 

የሚችሇው የተሻሇ አመሇካከት ያሇው ሰው እንጂ እርስዎማ..... 

በዚህ እየተገረምኩ እያሇሁ አቶ ገብሩ ይባስ ብሇው ስሇዴርቅ አነሱ። 13 ሚሉዮን የሚጠጋ ህዝብ በዴርቅ 

ተጠቅቶ እያሇ ኢህአዳግ በኢኮኖሚ አገሪቷን አሳዴጌአሇሁ ይሊሌ ሲለ ተቹ። ገበሬዎች እዲ መክፈሌ 

አቅቷቸዋሌ በማሇትም አማረሩ። አቶ ገብሩ አንዴ ነገር ሌንገርዎ፤ እኔ በትግሬነቴ በጣም ያፈርኩበትና 

ያዘንኩበት ጊዜ ቢኖር የዛሬ አስር አመት ገዯማ እርስዎ የትግራይ ፕሬዝዲንት በነበሩ ጊዜ በትግራይ የዯረሰው 

ዴርቅ በተጎጂዎቹ ሊይ ያዯረሰውን መንፈሳዊና አካሊዊ ውዴቀት የተመሇከትኩ ጊዜ ነው። በዚያን ጊዜ መቀላ 

ፓሪስ ሆናሇች እየተባሇ በሚወራበት ወቅት ከመቀላ ብዙም የማትርቀው ሳምረ የምትባሌ አካባቢ የነበሩ ህዝብ 

በዴርቅ ተጠቅተው አምና የተበዯሩትን አንዴ በሬ መክፈሌ አቅቷቸው የተሰዯደበት፤ አዱስአበባም ባስርሺዎች 

በሚቆጠሩ ከትግራይ በመጡ የኔቢጤዎች የተሞሊችበት ጊዜ ነበር። አንዴ ቀን በታክሲ እየተጓዝኩ አንዴ 

ፌርማታ ጋር አንዴ ከትግራይ የመጣች የኔ ቢጤ ታክሲውን ጠጋ ብሊ የተኮሊተፈ አማርኛና ትግርኛ 

እየዯባሇቀች ስትሇምን፣ አንደ ተሳፋሪ “አንቺ ዞርበይ ካጠገቤ ዘመድችሽ ከሊይ እናንተ ከታች ሆናችሁ እኛ የት 

እንሂዴሊችሁ” ብል ሲያመናጭቃት ተመሇከትኩ። በሂወቴ እንዯዛን ቀን አዝኜ አሊውቅም። አቶ ገብሩ ይህ ሁለ 

ሲሆን እርስዎ የትግራይ ፕሬዝዲንት ነበሩ። ከ1977ቱ ዴርቅ ወዱህ በትግራይ የከፋው ዴርቅ የተከሰተው 

በርስዎ ፕሬዝዲንትነት ጊዜ ነው። ታዱያ አሁን ዯርሰው የቀዴሞ ጓድችዎን በዴርቅ ሲከሱ ሇተመሌካቹ 

ከማስገረም አሌፎ “የምን አይነዯረቅ ተመሌሶ ሌብ ያዴርቅ” ከማሇት ላሊ ምን ሉባሌ ይችሊሌ። አንዴ ነገር 

በርግጠኝነት ሌንገርዎ፤ ትግራይ ከርስዎ ፕሬዝዲንትነት ከተገሊገሇች ወዱህ እጅግ በጣም በተሻሇ ሁኔታ ሊይ 

ትገኛሇች። ይህን እርስዎም አይኔን ግንባር ያርገው ካሊለ ሉክደት አይችለም።  

አቶ ገብሩ ሇጥቀው የስሌጣን ጥማት የሇብኝም ጥማት ቢኖርብኝ ከኢህአዳግ ጋር ነበር የምሇጠፈው ብሇው 

ሉያሞኙንም ሞከሩ። በመጀመሪያ ዯረጃ እርስዎ ሺህ ቢሇምኑ ኢህአዳግ እንዯማያስጠጋዎ እያወቅን ስሌጣን 

ብፈሌግ ከኢህአዳግ እጠጋ ነበር ማሇት ተጨፈኑ ሊሞኛችሁ እንዯማሇት ነው። ኢህአዳግ እንኳን እርስዎን 

ሉያስጠጋ የተሃዴሶ ፈተናውን ያሇፉትን የቀዴሞ ጓድችዎን ባዲዱስ አመራሮች እየተካ ነው። ጓዯኛዎ እርስዎን 

ሇማፅናናት ይሁን ሇፕሮፓጋንዲ “ገብሩ በመቀላ ተሸነፈ ማሇት ዘበት ነው” ሲለ ተዯምጠዋሌ። እንግዱህ 

በመቀላ ጎዲናዎች ተዘዋወሩና ጠይቁ እንኳን ከነመራራ ጉዱና ጋር ተጎዲኝተው በራስዎም ቢወዲዯሩ የመቀላ 

ህዝብ እንዯማይመርጥዎ እወራረዴዎታሇሁ። አቶገብሩ በትጥቅ ትግለ ሊበረከቱት አስተዋፅኦ ሁሊችንም 



እናከብርዎታሇን የርስዎም ሆነ የጓድችዎ ስራ ሇዘሊሇም ሲዘከር ይኖራሌ። በዚያው መጠን አሁን በሚሰሩት ስራ 

እናፍርብዎታሇን። ይህም ሇዘሊሇም ሲዘከር ይኖራሌ። 

በተረፈ የትግራይ ህዝብ እንዯላሊው የ ኢትዮዽያ ህዝብ ወዯፊት እንጂ ወዯ ሁዋሊ የሚያይበት ሁኔታ ሊይ 

ስሊይዯሇ አዝንሌዎታሇሁ። ህዝቡ እንኳን ወዯሁዋሊ ሉመሇስ አሁን ያሇውም አሌበቃ ብልት የበሇጠ 

ዳሞክራሲን የበሇጠ ነፃነትን የበሇጠ እዴገትን በመጠየቅ ሊይ ይገኛሌ። ሇዚህም መሌስ የሚሰጡት እንዯርስዎ 

የቀዴሞ ማርክሲስት ያሁን ስሌጣኒስት ፖሇቲከኞች ሳይሆን ባዱሱ ትውሌዴ የሚመሩ የወዯፊት ፓርቲዎች 

ናቸው። 

መርስኤ ኪዲን 

መጋቢት 2002 ዓ.ም 

Mersea@ethiopiandemocrats.com 
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