
ይድረስ ለአቶ ግርማ ሰይፉ 

ግንቦት 20ም መለስም ኅያው ናቸው!!  

ኃይሉ ከበደ  06/06/14  

የዚህ ፅሁፍ መነሻ ፋክት መጽሔት በቅጽ 2-ቁ 47 ግንቦት ወር 2006 ዓ.ም እትሙ 

በመፅሐፍት ዳሰሳ አምዱ ያቀረበው የክቡር አቶ ግርማ ሰይፋ ማሩ "ግንቦት 20 ያለመለስ 

ምን ያህል ይቆያል?" የሚለው በእጅጉ ማንነታቸውን ያስገመተው ጽሁፍ ነው፡፡ ክቡር አቶ 

ግርማ ስይፉ ማሩ በፖርላማ ብቸኛው የተቃዋሚ ፖርቲ ተወካይ ሆነው የተለያዩ 

የፖርቲያቸውን አቋሞች በማሰማት ይታወቃሉ፡፡ ተቃዋሚ ፖርቲ ወይንም የተቃዋሚ 

ፖርቲ አባል መሆን ምን ማለት እንደሆነና በምንስ መልኩ እንደሚገለፅ፤ የተቃውሞው 

መስመር አካሄድስ እስከ ምን ድረስ እንደሚዘልቅ፤ በእኛ አገር ተጨባጭ ሁኔታ በእጅጉ 

አስደንጋጭ አነጋጋሪም አከራካሪም ነው፡፡ ስለዚህም የተቃዋሚ ፖርቲዎችና አባላቶቻቸው 

ከሰከኑትና ዴሞክራሲን ከገነቡት አገራት በእርጋታ ስለ አገር፣ ስለ ሕዝብ፣ ስለ ፖለቲካ 

ተቃዋሚነት ምንነት ብዙ መማር፤ ብዙ ማወቅ፤ ብዙ መረዳት ይቀራቸዋል፡፡ የእኛ 

ተቃዋሚ ፖለቲካ ፖርቲዎች ተቃዋሚነት ማለት ፍፁምና ገደብ ያጣ ጥላቻን ሰንቆ፤ 

ሲያሻቸውም ወደ ጉሳ ጠርዝ ሄደው መንግሥት ሰራ አደረገ የተባለውን ሁሉ በጭፍን 

መቃወም ነው፡፡  

ለእኛ አገር ተቃዋሚዎች፣ ተቃዋሚነት በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉት መንግሥትን፣ 

ባለሥልጣናትን፣ ፓርቲዎችንም ቅጥና ገደብ ባጣ ስድብ፤ ነቀፋ፤ ዘለፋ፤ ጥላቻ፤ የስም 

ማጥፋት ማካሄድ፤ የፈጠረው ወሬ መንዛት፤ መልካሙንና የሚታየውን ተጨባጭ አገራዊ 

እድገትና ለውጥ ማጣጣል፤ ማዋደቅ፤ እኛ ካልሰራነው ሌላው እንዴት ሰራው በሚል 

ጥላሸት መቀባት፤ እኛ እያሉ መኩራራት መመጻደቅ ነው ተቃዋሚነት፡፡ የአቶ ግርማ 

ሰይፉን ፖርቲ ጨምሮ ሌሎቹም በአብዛኛው የቡርዣው ምሁራን ቴክኖክራቶች፤ 

ቢሮክራቶች፤ ወግ አጥባቂና ጠራቂ አክራሪዎች (ኮንሰርቫቲቭስ)፤ የአመለካከት 

አድማሳቸው የጠበበ፤ ሕዝባዊና ለፖለቲካ ሥልጣን የሚደረጉ ትግሎችን ከሌሎች 

አገራትም ከራሳቸውም አገር ያልተማሩ ወይንም ሊማሩ ያልቻሉ መሆናቸውን ቀደም ሲል 

የነበረውም አሁን እያደረጉት ያለውም እንቅስቃሴ ራሱን ችሎ ይናገራል፤ ያስረዳል፡፡ 

በሁሉም መልክ ሲመዘኑ ከትምክህት፤ ከእኛ ከላይ ለአገር ተቆርቋሪ ላሳር ከሚለው 



አባዜያቸው ገና አልተላቀቁም፡፡ ሁሉም ዜጋ በፖርቲ የተቃፈውም ያልተቀፈውም የአገር 

ጉዳይ ይመለከተዋል፤ ያገባዋል፡፡ ሁሉም ዜጋ የአገሩን ሠላምና እድገት፤ ከድህነት 

መውጣትና ወደተሻለ ምዕራፍ መሸጋገር  አጥብቆ ይሻል፤ ይመኛልም፡፡ የአገር እድገት 

የሚገኘው በጎደለው እየሞሉ፤ የተጀመረውን መልካም ሥራ ከዳር ለማድረስ እየተጉ፤ 

በመንግሥት በኩል የታዩ ድክመቶችንም በተጨባጭ እየተቹና እንዲታረም ጥረት 

በማድረግ እንጂ ጥላቻን በከፋ ሁኔታ በማዛመት አይደለም፡፡  

አቶ ግርማ የኢኮኖሚክስ ምሩቅ ቢሆኑም አገር በኢኮኖሚ ስሌት ከምን ተነስታ ወደ ምን 

መራመድ እንዳለባት፤ ሥልተ ምርቱ፤ ታህታይና ላዕላይ መዋቅሩ በምን ደረጃ እንደነበረና 

አሁንስ ወደ የት በመሄድ ላይ እንዳለ፤ ከጭፍን የጥላቻ ግርዶሽ ወጥተው ማስተዋል 

አልቻሉም፡፡ የእኛ አገር ምሁራን መሠረታዊ ችግር ከዚህ ይጀምራል፡፡ ተቃዋሚው ጭፍን 

የታቃውሞ ፈረስ እየጋለበ ሁሉንም ዓይነት የመንግሥት የልማትና የእድገት ሥራ ጠዋት 

ማታ ከመቃወም በስተቀር ጥሩውን ጥሩ፤ መጥፎውን ደግሞ መጥፎ ስለሆነ በዚህ ይታረም 

ይስተካከል የሚል አይደለም፡፡  

የእኔ ግርታ የሚመነጨው ይላሉ አቶ ግርማ "አሁን ያለንበት ደረጃ ለመድረስ በእርግጥ 23 

ዓመት ያስፈልገን ነበር ወይ?" ሲሉ ይጠይቃሉ፡፡ እኒህ ሰው በእርግጥ አገሬ የሚሏትን 

ኢትዮጵያን ያውቁታል ወይ? ከዛሬ 23 ዓመት በፊትስ ምን ነበረች? ዛሬስ የት ላይ ነች? 

ብለው ለመመልከትም ተስኗቸዋል፡፡ የዛሬዋ ኢትዮጵያ በ23 ዓመታት ጊዜ ውስጥ 

የደረሰችበት ታላቅ የመሠረተ ልማትና የምጣኔ ሀብት እድገት ለውጥ፣ ተቃዋሚው 

እንደሚያጣጥለው ሳይሆን አፍሪካም ዓለምም በአንድ ድምፅ እንደሚመሰክሩት፤ ዓለም 

ባንክና አይ.ኤም.ኤፍም እንዳረጋገጡት በዓለማችን በፈጣን የምጣኔ ሀብት እድገት ውስጥ 

ከሚገኙት አሥር አገራት አንዷ፤ ከሰብ ሰሐራ አገራት በታች ደግሞ በአንደኛነት ደረጃ 

ትገኛለች፡፡ የምሥራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ የዲፕሎማሲ ፖወር ሐውስ፤ 

በወታደራዊው መስክም ባላት ብቃት በአፍሪካ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች፡፡  

ይህን ለማረጋገጥ አቶ ግርማ አካባቢያዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፍ መረጃዎችን በሰኮንድ 

ውስጥ ሊያገኙ ይቻላሉ፡፡ ስለዚህም አቶ ግርማ እዚህ ለመድረስ 23 ዓመታት ያስፈልገን 

ነበር ወይ? በማለት ያነሱት ጥያቄ በእጅጉ የሚያስገምትዎት ደረጃዎትንም አሽቆልቁሎ 

የሚያወርደው ነው፡፡ እነዚህ ኢትዮጵያን በምጣኔ ሀብት እድገት ለመለወጥ የተሰራባቸው 

23 ዓመታት በ200 ዓመታትም ሊመነዝሩ ይችላሉ፡፡  



ደርግ 17 ዓመት ሙሉ በምሥራቅና በሰሜን በጦርነት ውስጥ ኖሮ ያለፈ መንግሥት 

ነው፡፡ አፍታ ሲገኝ የልማት ሥራዎች ቢሰሩም እንደ አሁኑ አገር የለወጡ ታላላቅ 

ግንባታዎችን ለማካሄድ እድልም፣ ጊዜውም የዓለም የፖለቲካ ሁኔታም አልፈቀደለትም፡፡ 

አቶ ግርማ የማስተዋልና የማነፃፀር ትናንትና ዛሬን አጥርቶ የማየት መሠረታዊ ችግር 

ያለባቸው ግለሰብ መሆናቸውን የሚያሳየው ደግሞ ኢሕአዴግ ከደርግ በምን እንደሚሻል 

ሊገባኝ አይችልም ሲሉ የፃፋት ነው፡፡ ቢያንስ አቶ ግርማ ይህን የመተቸትና የመቃወም 

ፖርላማ የመግባት መብት ያገኙት እንዲህ በሚያጣጥሉት ሥርዓት መሆኑንም የረሱት 

ይመስላሉ፡፡ የተለያዩ ተቃዋሚ ፖርቲዎች በመሰላቸው መስመር ተደራጅተው 

የሚሰባሰቡት፤ መግለጫ የሚያወጡት፤ የተቃውሞ ሰልፍ የሚወጡት፤ በአገር ውስጥና 

ውጭም እየተንቀሳቀሱ የሚሰሩት፤ ደጋፊዎቻቸውን እያነጋገሩ ተመልሰው ወደ አገር 

የሚገቡትና የሚወጡት እኮ በደርግ ዘመን ሳይሆን በዚህ በኢሕአዴግ ዘመን ነው፡፡ እነዚህ 

ሁሉ በፊት ጭርሱንም የማይታሰቡ፤ የማይሞከሩም እንደነበሩ አቶ ግርማ በዚያን ጊዜ 

አልተወለድኩም ወይንም ጨቅላ ነበርኩ ካላሉ በስተቀር አጠገባቸው ያሉትን የአንድነት 

ፖርቲ አዛውንቶች በመጠየቅ ሊረዱ ይችላሉ፡፡  

ኢሕአፖ የጥይት ናዳ የወረደበት ደርግን በመቃወሙ በኋላም የከተማ ትጥቅ ትግል 

በመጀመሩ ነበር፡፡ ያ ሁሉ የአንድ ትውልድ ወጣት ፈተና መከራ፣ ሥደትና ሞት 

የተጋፈጠው፤ የረገፈው መኢሶን፤ ወዝ ሊግ፤ ኢጭአት፤ ማሌሪድ፤ ኢኮፖ፤ የተራገፉትና 

ሕልውናቸው ያከተመው ደርግን በመቃወማቸው ነበር፡፡ ባሕር የሆነውንና ተነግሮ 

የማያበቃውን ጉዳይ ለታሪክ እንተወውና ተቃዋሚነት ወይንም መቃወም በደርግ ዘመን 

የሕይወት ዋጋ ያስከፍል ነበር፡፡ ከፍተኛ ሳንሱር በሕግ የነበረ በመሆኑም ሀሳብን በነጻነት 

በፅሁፍም በንግግርም መግለፅ ከቶውንም አይሞከርም፡፡ የግል ፕሬስም ሆነ የፕሬስ ነፃነት 

ጭርሱንም አልነበረም፡፡ እንደፈለጉ ሀሳብን እየገለፁ፤ እየተቹና እየነቀፋ፣ ጋዜጣና 

መጽሔቶችም ገደብና ወሰን በሌለው ከሥነ ምግባርና ከሙያው መርህ በራቀና ባፈነገጠ 

መልኩ እየሰሩም እነ አቶ ግርማ የፕሬስ ነፃነት የለም ስትሉ አታፍሩም፡፡  

ከሕግ ውጭ የሆኑና በሕግ የሚጠየቁ ጋዜጦችና መጽሔቶች በሕግ አምላክ ተብለው 

ሲጠየቁ ሕግና ሥርዓት መከበር የለበትም፤ ሥርዓት አልበኝነት መስፈን አለበት፤ 

በፅሁፎቹ መነሻነት በሚመጣው የሠላም መደፍረስም ሆነ ጥፋትና አደጋ የፈለገው ይምጣ 

የምትሉ፤ የተቃዋሚነት ምንነት ዓላማና ግቡም ያልገባችሁ ግን ደግሞ በተቃዋሚነት ስም 



ከሕግና ከሥርዓት ውጭ የሌላውንም መብት ባለማክበርና በመጣስ እንዳሻን እንቦርቅ 

እንፈንጭ የምትሉ ጉዶች ናችሁ፡፡ እንዲህ ዓይነት ያልሰለጠነና ያልተገራ አለተሳሰብ 

ያለው ትናንትን፣ ዛሬንና ነገን ከአገርና ከሕዝብ ጥቅም አንፃር፤ ከሰፊ አስተዋይነትና 

ማመዛዘን ጋር ማየት ያልቻለና የማይችል ተቃዋሚ፣ ተቃዋሚ ለመባል ብቻ የሚቃወም 

ተቃዋሚ የአገርን ችግር የሚፈታና ሸክሟን የሚያቀል ሳይሆን ራሱ የአገር ችግር ነው 

የሚሆነው፡፡ እኔ ኢህአዴግን የምመዝነው ከዓለም አቀፍ መለኪያና እንዲሁም እኛ 

ኢትዮጵያውያን ከሚገባን ደረጃ አንፃር ነው ያላሉ አቶ ግርማ ሰይፉ፡፡ መልካም ነው፤ 

ክቡር አቶ ግርማ መቼም ሁሉም ተቃዋሚ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ሲጠቅስ ለአገሪቷ፣ 

ለሕዝቧ የመቆርቆርን ስሜት የገለጸ እየመሰለው ነው፡፡  

ይህ በተግባር አገሪቷን ወደተሻለ ደረጃ ለመለወጥ ሌት ተቀን መሥራትን የሚጠይቅ 

ውስብስብ ችግሮቿን ማስተዋል፤ በደረጃም አገርንና ሕዝብን የሚለውጥ ተጨባጭ ሥራን 

መከወን የሚጠይቅ ነው፡፡ ከወሬ ባለፈም ጠንካራ የለውጥ ትጋትና ቁርጠኝነትን፤ 

መንፈስን ከጥላቻ ፖለቲካ ማጽዳትን መስዋዕትነትን ይጠይቃል፡፡ ይህን ለውጥ መሬት 

ላይ አወርዶ ለማሳየት አገሪቷን ከነበረችበት እጅግ ኋላ ቀርነት በመሠረተ ልማትና ግንባታ 

ለመለወጥ በፈርጀ ብዙ መስኮች፤ በመንገድ ሥራ፤ በቤቶችና ፋብሪካ ግንባታ፤ በተለያዩ 

ግድቦች የሕዳሴውን ጨምሮ፤ በጤና፣ በትምህርት፣ በዩኒቨርስቲ ግንባታ፣ በግብርናው፣ 

በባቡር መስመር ግንባታ፣ በአየር መንገድ፣ በንግድ መርከብ ወዘተ ባለፉት 23 ዓመታት 

ታላላቅ የመሠረታዊ ለውጥ ስኬቶችና ድሎች ተመዝግበዋል፡፡  

አቶ ግርማ በዓለም አቀፍ መመዘኛ ለሚሉትም ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ፤ የምዕራብ ለጋሽ 

አገራት፣ አውሮፓ ህብረት፣ ዓለም ባንክ፤ አይ ኤም ኤፍ፣ አፍሪካ ባንክ ኢትዮጵያ ባለፉት 

23 ዓመታት ላስመዘገበቻቸው ታላላቅና ግዙፍ የኢኮኖሚ ሽግግር ለውጦች በራሳቸው 

መሥፈርትና መመዘኛ፤ በተለያዩ ዓመታት የተለያዩ አጣሪ ልዑካንን ልከው አረጋግጠው 

በዓለም በፈጣን ምጣኔ ሀብት እድገት ላይ ከሚገኙት አሥር አገራት አንዷ ኢትዮጵያ 

መሆኗን መስክረዋል፡፡ ይህ ታላቅ ቁርጠኝነትና ፅናት የተመላበት፤ ጥልቅ የአገር ፍቅር 

የተገለጠበት ሥራ ውጤትና ማረጋገጫ ነው፡፡ እነዚሁ ተቋማት በዓለም አቀፍ ደረጃ 

የተቀመጠውን የሚሊኒየሙን የእድገት ግብ ኢትዮጵያ ቀድማ ያሳካች አገር ለመሆኗ 

ማረጋገጫ ሰጥተዋል፡፡ በጤና፣ በትምህርት፣ የእናቶችና ሕፃናት ሞትን በመቀነስ፣ የኤች 

አይ ቪ ኤድስ ወረርሽኝ በመከላከልና ሥርጭቱን በመቀነስ እናም ክቡር አቶ ግርማ 



ምናለበት ከተራ ተቃዋሚነትና የፕሮፓጋንዳ ወሬ ከመንዛት እንደ በሣልና የሰከነ ተቃዋሚ 

የምትናገሩትን በተጨባጭ ነጥቦች ላይ ብታደርጉት፡፡ ጭፍን ተቃውሞና ጥላቻ እኮ የትም 

አያደርስም፡፡ እኛ ኢትዮጵያውያን ከሚገባን ቦታ አንፃር የሚለው የአቶ ግርማ አባባል 

ሲታይ ስማችን በዓለም ይታወቅ የነበረው እኮ ፊት በድርቅ፣ በረሃብ፣ በጦርነት፣ በስደት፣ 

በተረጂና በተመፅዋችነት፣ በእርስ በርስ ጦርነት ነበር፡፡ በዓለም ላይ የሚታወቀው የጥንት 

ታሪካችን ገናናነታችን በነበረ ቀርቶ በዚህ ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ  ዜጋ አንገት 

በሚያስደፋ ስም ውስጥ ነበርን፡፡ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዓለም አቀፍ መዝገበ ቃለት 

መለያችን ተደርጎ ተመዝግቦም ነበር እስከ ቅርብ ዓመታት ድረስ፡፡ እነዚህ ሁሉ 

የተለወጡት በነዚሁ 23 ዓመታት ውስጥ መሆኑን አቶ ግርማ በታላቅ ክህደት እንዴት 

ይሸፍጣሉ? ይህስ አካሄድና አስተሳሰብ እስከ የት ድረስ ይዘልቃል?  

ይልቁንም እየተቆላና እየተፈጨ ወይ አይበስል ወይ አይከስል ሆኖ ሕዝብንም አገርንም 

ግራ እያጋባ ራሱም ግራ ተጋብቶ እርስ በርሱ እየተናቆረና እየተባላ መላ ቢስ ሆኖ 

ያስቸገረው ተቃዋሚው ነው፡፡ ዓለምና ሕዝብ የተቀበለውንና ተጨባጩን እውነት 

በተግባርም በመሬት ላይ የሚታየውን ታላላቅ ለውጥ አገሪቷና እድገቷ የእነሱም እንዳልሆነ 

ሁሉ ሸምጥጠው የሚክዱ አቶ ግርማን የመሰሉ ተቃዋሚና ፓርቲዎቻቸውን ይህች አገር 

እንደ እሾህና አሜኬላ ያፈራቻቸው ናቸው፡፡ ሸፍጥ፣ ክህደት፣ ስም ማጥፋት፣እርስ በርስ 

መባላት፣ መናናቅ፣ ከእኔ በላይ ኢትዮጵያዊ የለም ማለት፣ እብሪት፣ ትምክህት፣ የፈጠራ 

ወሬ መንዛት፣ ወንድም በወንድሙ ላይ መዝመት፣ መጠፋፋት፣ ለእኛ ካልተመቸች 

ከኢትዮጵያ ጠላት ጋር እንሰለፋለን ብለው የሚሰለፉ በጥቅሉ እነዚህና የመሳሰሉት ናቸው 

የእኛ ጉደኛ ተቃዋሚዎች መለያ ባህርያት፡፡ መጥኔ ይስጥሽ አገሬ ይላሉ አዛውንቶች፡፡  

የተቃዋሚው መሠረታዊ ችግር ምክንያቱም የታችኛውን የሕዝብ መደብ ጠንቅቆ 

ያለማወቅ፤ ሰፊ የፖለቲካ እውቀትና ግንዛቤ ከዓለም አገራት ትግል ታሪክ እየተማሩ 

ያጠኑና ራሳቸውን ለዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት በግልፅነትና ተጠያቂነት ያስገዙ ሳይሆኑ 

የቴክኖክራቶች፣ የቢሮክራቶች ስብስብና በምዕራቡ ዓለም የቡርዣው አስተሳሰብና ርዕዮት 

የታጠኑ በመሆናቸው ነው፡፡ ይህ ችግራቸው ደግሞ መቼም አይፋቅም፡፡ ከእነሱም 

አይፋታም፡፡ በየሂደቱ እያደናቀፈና እየጠለፈ የሚጥላቸው፤ የሚያንከባልላቸው እነሱኑ 

ነው፡፡ ስለ ሕዝብ ያውሩ እንጂ በትክክል የታችኛውን የሕዝብ ኑሮና ሕይወት ፍላጎቱንም 

አያውቁትም፡፡ በመደበኛ እውቀት ከቀሰሙት ሙያ ከከተማው ከተንደላቀቀ ሕይወትና 



ምቾት በስተቀር የደሀውን የአፈር ገፊውን፣ የላባደሩን የመከራና የችግር ሕይወት ከወሬ 

በስተቀር ጨርሰው አያውቁትም፡፡ የሕይወቱም አካል አይደሉም፡፡ ለዚህም ነው 

የመፍትሄው አካል መቼም ሊሆኑ ያልቻሉትና የማይችሉት፡፡ በሰሞኑ የግንቦት 20 ፍሬ 

የተባሉ የልማትና ዴሞክራሲ ሥራዎችን በኢቲቪ እና ራዲዮ እንዲሁም በማህበራዊ ድረ 

ገፅ እየተከፈላቸው የስድብ ናዳ የሚያወርዱትን ሥርዓት የለሽ እንደ ፍራፍሬ እየበላን፤ 

እንደ ወተት እየተጋትን ነው ይላሉ ክቡር አቶ ግርማ፡፡ ይህም በእጅጉ አስተዛዛቢ ነው፡፡ 

እስቲ እንዲያው በኢቲቪም ሆነ በራዲዮ ከቀረቡት ዶክመንተሪም ሆነ ቀጥታ ሥርጭቶች 

ይህ ስህተት ነው ብለው ነቅሰው ያውጡ፡፡ ያልተሰራ የልማት ሥራ ቀርቦ ይሆን ወይንስ 

ለሕዝቡ መቅረቡ ነው የእናንተ ብስጭት? ለነገሩ የዓባይ ግንባታ አይሳካም ስትሉ እኮ 

የነበራችሁ ሰዎች ናችሁ፡፡  

በዘላንነት ይኖር የነበረ አርብቶ አደር ወደ ግብርና ተሸጋግሯል፡፡ አፋርና ሶማሌ ማሣያ 

ናቸው፡፡ በረሀብና በድርቅ ተጠቂ አካባቢዎች አዋሽ ወንዝ ተጠልፎ በመስኖ ውኃ ዓመቱን 

ሙሉ ማምረት ችለዋል፡፡ በመስኖ ውኃ ከፍተኛ የሸንኮራ አገዳ ምርት ማምረት፤ ለአዳዲስ 

የስኳር ፋብሪካዎች የምርት ግብዓት ማቅረብ መቻል፤ በመከላከያ እንደ ኢንዱስትሪ 

ታላላቅ ሥራ መሥራት ተችሏል፡፡ ከ23 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች ተገንብተዋል፡፡ ሌላም 

ብዙ፡፡ እንግዲህ የምናወራው ስለ ኢትዮጵያ ከሆነ ኢትዮጵያ ድሮም የነበረች አገር ስትሆን 

ነገር ግን በተጨባጭ ባለፉት 23 ዓመታት ተዓምራዊ ለውጥ አምጥታለች፡፡ እነ አቶ ግርማ 

ስለየትኛዋ ኢትዮጵያ እንደምታወሩ ማወቅ አይቻልም፡፡ ሌላ ኢትዮጵያ አለች ካላላችሁ 

በስተቀር፡፡ ሰው እንዴት በአገሩ መልማትና ማደግ ይበሳጫል? ይናደዳል? የተሰሩት 

ሥራዎች እኮ የትም አይሄዱም፡፡ ለትውልድ ይተላለፋሉ፡፡ አፍ አውጥተውም ይናገራሉ፡፡ 

ምንድነው የምትፈልጉት? የአገሪቷን አለማደግ፤ መደህየት፤ ኋላ ቀርነት፤ ድርቅና ረሀብ፤ 

የእርስ በርስ ጦርነት ወይስ ምን? እኛ ሳንመራው ይህ ልማትና እድገት በመምጣቱ 

እንቃወማለን ነው እያላችሁ ያላችሁት? አገሪቱ እኮ የእናንተም ነች - አቶ ግርማ!!  

ምነው የጎደለውን መንቀፍ እንዳለ ሆኖ ለተሰሩት አገራዊ ሥራዎች አድናቆትና ምሥጋና 

ብትሰጡ? ይህ ከኪሳችሁ የሚቀንሰው ነገር የለም ወይስ የእናንተ ሁሉን ነገር የመቃወም 

ልክፍት ገደብ የለሽና ጭፍን በመሆኑ ነው፡፡ እንዲያውም ገዢው ፓርቲ አንዱ የሚተቸው 

የሰራቸውን መልካም ሥራዎች በበቂ ሁኔታ ማቅረብና ለሕዝብ ማሳወቅ ባለመቻሉ፤ 

ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ባለመጠቀም የዝምታና ዝግ ባህልን አዳብሯል በመባሉ ነው፡፡ እነዚህ 



የኢቲቪ ዶክመንተሪዎች ከተሰሩት ስኬታማ የልማት ሥራዎች በጣም ጥቂቶቹ ብቻ 

ናቸው፡፡ ይህንንም ሕዝቡ ለምን አየው ለምን አወቀው የምትሉ ይመስላል፡፡ 

እየተከፈላቸው የሚፅፉ የድረ ገጽ ፀሐፊዎች እኮ ሞልተው ተርፈው የሚገኙት በአንድነት፣ 

በሰማያዊ ፓርቲ፣ በግንቦት7፣ በመድረክ ውስጥ ነው፡፡ አቶ ግርማ በማህበራዊ ድረ ገፆች 

በየፓርቲው ልሣናት፣ በየብሎገሮቹ ወይም ጦማሪያን እየተፃፉ ስድና መረን፣ አፀያፊ በሆነ 

የብልግና ቋንቋ ፍጹም ከኢትዮጵያዊ ባህልና ጨዋነት ውጪ ያውም ሕዝብ ከሕዝብ 

የሚያጋጭ፤ አንዱን ጎሳ በአንዱ ላይ እንዲነሳ የሚያደርግ፤ አገሪቱን የእርስ በእርስ 

ግጭትና ደም መፋሰስ ማዕከል ለማድረግ የሚፃፈው ፅሁፍ ከፅንፈኛ ተቃዋሚ ፖለቲካ 

ፓርቲዎች የግብፅና የሻዕቢያ ገንዘብ እየተከፈላቸው መሆኑ ይታወቃል፡፡ እናንተስ 

የምትጽፉት እየተከፈላችሁ አይደለም እንዴ አቶ ግርማ? ሌላው ይቅርና ዶክተር ብርሀኑ 

ነጋ ከሻዕቢያ አምስት መቶ ሺህ ዶላር ማግኘቱን አምኖ ሁለት መቶ ሺህውን ዶላር በአገር 

ውስጥ ያለውን ተቃዋሚ ትግል ለማገዝ እና ለግሉ ፕሬስ ሥራ እንዲከፈል መወሰኑን 

በይፋ ሲናገር መቼም ሰምተዋል፤7አልሰማሁም ቢሉም፡፡ ታዲያ በየግሉ ጋዜጣና መፅሔት 

በየድረ ገፁ በተለያየ መልኩ ሕዝቡን ግራ ለማጋባት እንዲፃፍ የምታደርጉት እየከፈላችሁ 

ነው፡፡  እርስዎም ሆኑ ሌሎች የፋክት አምደኞች ፅሁፍ ስትፅፉ ይከፈላችሁ የለም እንዴ? 

ይህ እኮ በእናንተ ይብሳል:: ባይሆን ኢህአዴግ እጅ ባያጥረውም የሰው ኃይል ችግር 

የለበትም::  

ፅንፈኛው ተቃዋሚ በአገር ውስጥ ላሉ ፀሀፊዎቹ በተለያየ ድረ ገጽ በሚጻፍ ጽሁፍ ከፍተኛ 

ክፍያ እንደሚከፍል ይታወቃል፡፡ አቶ ግርማ ልብ ሊሉት የሚገባው ነገር በዚህ ዓለም 

እንደ ማውራት የቀለለ በተግባር እንደመሥራት ደግሞ የከበደ ነገር የለም፡፡ በዚህ 

የወጣትነት እድሜዎ ለፓርላማ አባልነት መብቃት ትልቅ ስኬት ቢሆንም ስለ ኢትዮጵያ 

ታሪክና የፖለቲካ ውስብስብነት ገና ብዙ ማንበብ፤ ብዙ ማወቅ እንደሚቀርዎ ደግሞ 

በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ አንዱ የተቃዋሚው ወገን ትልቁ ችግር ከእኔ ወይንም 

ከእኛ በላይ ለኢትዮጵያ መፍትሄ የሚያውቅ የለም የሚለው ነው፡፡ ለኢትዮጵያ ችግር 

እንደ ብዝሀነታችን አንድ ሳይሆን ብዙ ዓይነት መፍትሄዎች ነው ያሉት፡፡ ይህም 

ተደማምጦ፣ ተከባብሮ፣ ከጥላቻ ወጥቶ፣ ለጋራ አገር ሁሉንም ያማከለ የጋራ መፍትሄ 

ማስቀመጥን ግድ ይላል፡፡ እንደ ቀኖናዊ ቀመር ሁለት ሲደመር ሁለት አራት ይሆናል 

መልሱ ይህ ብቻ ነው የሚባልበት አይደለም፡፡ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ችግር 



መፍትሄ ማስገኘት አንዱ የቀደመው የኢትዮጵያ ተማሪዎች ትግል ወሳኝና መሠረታዊ 

ጥያቄ ነበር፡፡ ሁሉም በጋራ አገሬ ኢትዮጵያ ብለው የሚኖሩባትን ድባብ ለመፍጠር 

የሁሉም ዜጎች መብት፣ ባህል፣ ቋንቋና እምነት በእኩልነት በህግ የተከበረባትን አገር 

መገንባት ተገቢም፤ ትክክልም ነበር፡፡ አንዱ የበላይ አንዱ የበታች፤ አንዱ ገዢ አንዱ 

ተገዢ ሆኖ አብሮነት የሚለው ቋንቋ ትርጉም አልባ ይሆናል፡፡ የሁሉም መብት መከበሩ 

ለዛሬውም ሆነ ለነገውም ይጠቅማል፡፡ መሬትን በእኩልነት ለሁሉም ገበሬ ማዳረሱ ከደርግ 

ቢጀምርም ኢህአዴግ ተቀብሎ ማፅናቱ ተገቢ ነው፡፡ ገበሬው የመሬቱ ባለቤት ሕዝቡ 

የአገሩና የመሬቱ ባለመብት ሲሆን መንግሥት በበላይነት ይመራል፤ ያስተዳድራል፡፡ 

የእናንተም ፖሊሲ ( የአንድነት ፓርቲ ) መሬት ይሸጥ ይለወጥ፤ ለባለ ሀብት ይሰጥ 

የሚለው አንድ ኢትዮጵያዊ ባለራዕይ አብዮታዊ ትውልድ የደምና የአጥንት ታላቅ 

መስዋዕትነት የከፈለበትን ተጋድሎ መና የሚያስቀርና የሚሽር ነው፡፡ መሬት በባለ 

ሀብቶች እጅ ብቻ ከገባ ሕዝቡ እንደገና የዘመኑ ከበርቴ ጭሰኛ ሆነ ማለት ነው፡፡ 

የአገሪቱን መሬት ሁሉ በገንዘቡ ይገዛል፡፡ ስለዚህም መሬት የሌለን አንድም አገር የሌለን 

እስከ መሆንም ሊያደርስ ይችላል፡፡ አቶ ግርማ ኢሕአዴግ ባይኖር ኖሮ ይህች አገር 

ትፈራረስ ነበር ሲሉ አፍቃሪ ኢሕአዴጐች ሲናገሩ አፋቸውን እንኳን ያዝ አያደርጋቸውም 

ሲሉ ገልፀዋል፡፡ እዚህም ላይ አቶ ግርማ ስላልነበሩበትና ስለማያውቁት ግን ደግሞ በጣም 

ትልቅ በሆነ ጉዳይ ላይ እየዘባረቁ መሆኑን ያሳያል፡፡ ኢሕአዴግ አዲስ አበባ ሲገባ አቶ 

ግርማ የስንት ዓመት ልጅ ነበሩ የ10 ወይንም የ15 ዓመት ልጅ ብለን እንውሰደው፡፡ 

በወቅቱ ኢትዮጵያ የገነባቸው ዘመናዊ ሠራዊት በእውቀት፣ በልምድ፣ በብቃት የደረጀ 

ለኢትዮጵያ ያለው ታማኝነት የማያጠራጥር፤ ከምሥራቅ እስከ ሰሜን ምዕራብና ደቡብ 

አገሪቱን አስከብሮ የኖረና ታላቅ መስዋዕትነት የከፈለ የነበረ ቢሆንም ከውስጥ ደባና 

ተንኮል ጀምሮ መሪዎቹም ተገደሉበት፡፡ በጦርነቱም የተሰላቸ ቢሆንም እስከ መጨረሻው 

ለመዋጋት አቅሙና ብቃት ነበረው፡፡ ከኮሎኔል መንግሥቱ በኋላ ለአጭር ጊዜ ተቀዳሚ 

ፕሬዚዳንት የነበሩት ሌተናል ጄኔራል ተስፋዬ ገብረኪዳን በቴሌቪዥንና በራዲዮ በሰጡት 

መግለጫ ሠራዊቱ በያለበት ተኩሰ እንዲያቆም እንዳይዋጋ ትዕዛዝ አስተላለፉ፡፤ እልቂት 

እንዳይኖር የተደረገ ቢሆንም ኢሕአዴግ እስከ አዲስ አበባ ዘልቆ ገብቷል፡፡ ስለዚህ ግንቦት 

19 ኢሕአዴግ አዲስ አበባን መቆጣጠሩን ይፋ ሲያደርግ በቀጣዩ ቀን ሠራዊቱ ትጥቅ 

እንዲፈታና በያለበት እንዲያስረከብ አዘዘ፡፡ ይህም የምድር ጦር፣ የአየር ኃይል፣ የፖሊስ 



ሠራዊት፣ የባሕር ኃይል፣ የሚሊሺያ፣ የአብዮት ጠባቂውን፣ የደህንነት ኃይሉንም ጭምር 

መሆኑ ነበር፡፡ ከፍተኛ ጄኔራሎች የጦር መሪዎች ሪፖርት እንዲያደርጉ ከመስመራዊ 

መኮንን እስከ ሙሉ ኮሎኔል ያሉት ደግሞ ወደ ጦላይ ወታደራዊ ካምፕ እንዲገቡ ተደረገ፤ 

በትዕዛዙ መሠረት ተፈፀመ፡፡ በራሴ ወገንና ሕዝብ ላይ መሣሪያ ደግኜ፣ ዘርፌና ነጥቄ 

አልበላም፤ እልቂት አልጋብዝም ብሎ መሣሪያውን ያወረደ ጨዋ ኢትዮጵያዊ ሠራዊት 

ነው፡፡ ይህ ማለት በዚን ወቅት በመላው ኢትዮጵያ የነበረው መደበኛ ሠራዊት የእዝ 

መዋቅሩ፤ ኃይሉን አደረጃጀቱ፤ አሰላለፋ የእዝ ጠገጉ ፈርሷል፡፡ ሁሉም በመሰለው 

በየፊናው መሄድን መርጧል፡፡ የአገሪቷ ድንበሮች በመሉ ያለጠባቂ ክፍት ነበሩ፡፡ 

ኢሕአዴግ ደረጃ በደረጃ ነው ኃይሉን ወደ ምሥራቅና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሰፊ 

ቀጠናዎች ያስጠጋው፡፡ ያውም በመደበኛ ሠራዊት የተዋቀረ አልበረም፡፡ በእርግጥም ያ 

ወቅትና ጊዜ ለኢትዮጵያ አንድነት እጅግ በጣም አደገኛ የነበረበት አገሪቱ መስቀለኛ 

መንገድ ላይ የነበረችበት ወቅት መሆኑን በፍፁም መካድ አቻልም፡፡ በዚያን ወቅት 

የሶማሊያው ዚያድ ባሬ  ከነሙሉ አቅሙና ሠራዊቱ ሥልጣን ላይ የነበረበት ጊዜ ቢሆን 

ኖሮ ይል እንደነበረው አዋሽ ድረስ መሬታችንን ይዞ ባንደራውን ይተክል ነበር፡፡ በዚያን 

ወቅት ኦነግ ከኢሕአዴግ ጋር አብሮ ባይመጣ ኖሮ ያለጥርጥር ሻዕቢያ እንደሚለው 

ኦሮሚያን ለመገንጠል ይችል ነበር፡፡ ሌሎችም አቅም ቢኖራቸው እንዲሁ፡፡ በእርግጥ ውሉ 

አድሮ አገሪቷን የማስመለስ ከባድ ጦርነትና ውጊያ እልቂትም ይኖር ነበር፡፡  

ይህን በፍፁም ቁርጠኝነት ኃይልን እያሰፋ፤ ሌሊት ከቀን እያስለጠነ፤ ዘመናዊ መሣሪያ 

እያስተማረ ክፍት ድንበራችንንም እየሸፈነ ተመልሶ የአገሪቱ ድንበር እንዲከበር፤ ተጋልጦ 

የነበረው የድንበራችን አደጋ እንዲቀረፍ፤ አሁን ያለችው የተከበረች አገር እንድትሆን 

ያደረገው ኢሕአዴግ ነው፡፡ ይህንን በፍፁም መካድ አይቻልም፡፡ አቶ ግርማ የአገራችን 

ሰው ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው ይላል ወይንም ለአፍ ዳገት የለውም፡፡ በተግባር ታላቅ 

መስዋዕትነት ተከፍሎ እንደገናም እገነጠላለሁ ያለውን የኦነግ ኃይል በመደምሰስ ነው 

አገሪቷ ከመበታተን እንድትድን የተደረገው፡፡ ታዲያ የአገሪቱ ሠራዊት በፈረሰበት ወቅት 

ያንን ሰፊ ዳር ድንበር ማን አስከበረው? መበታተን እንዳይኖርስ ማን አደረገ? አንድነት፤ 

ሰማያዊ ፓርቲ ወይንስ ግንቦት ሰባት? ይህንን መካካዱን እንተወው - የእናንተ ወሬ 

ማለቂያና ዳር የለውምና፡፡ አፈረሳት የምትሉትን አገር መልሶ አንድነቷን ያፀናው፤ 

ድንበሯንም ያስከበረው፤ ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ተዓምራዊ የእድገት ጉዞ 



እንድትገሰግስ ያደረገው ኢህአዴግ ነው፡፡ የሚያርመውን የሚያስተካክለውን ያስተካክላል፡፡ 

የኢትዮጵያን ክብርና ታላቅ ስም በወሬ ሳይሆን በተግባር ያስመለሰ ብቸኛ ኢትዮጵያዊ 

ግንባር ወይንም ፓርቲ ነው፡፡ ያለጥርጥር የነገም ምርጫችን እሱው ነው፡፡ የኢትዮጵያ 

ሕዝብ መለያየት አይፈልግም፤ አዎ አይፈልግም፡፡ የተለዩትን ወንድሞቹንም ጊዜ ፈቅዶ 

ይመለሳሉ ብሎ ይጠብቃል፡፡ ይህ እንዳለ ሆኖ ኦጋዴንን ለመገንጠል ከሚታገሉት ኃይሎች 

ጋር እስከ ቅርብ ቀን ድረስና ዛሬም ሠራዊታችን እየተዋደቀ ነው፡፡ ሻዕቢያ በእብሪት 

ተነስቶ ባድመን ለመያዝ ባደረገው ውጊያስ ከፍተኛ ጦርነት አልተካሄደምን? ዛሬም ሻዕቢያ 

ኢትዮጵያን ለመገነጣጠል ኦነግን፣ ኦብነግን፣ አክራሪ እሥላማዊ ኃይሎችን እየረዳ 

እየታገለን ነው፡፡ ይህን የመገንጣጠል ዓላማ የገታ ከኢሕአዴግ በስተቀር ሌላ ምን ኃይል 

አለ ? ስለዚህ አቶ ግርማ የሚበጀው እያመዛዘኑ መፃፍ እንጂ ዝም ብሎ በጥላቻ መዋኘትና 

መዘባረቁ ከመገመት ውጨ ክብርን አያጎናፅፍዎትም፡፡  

ግንቦት 20 ከመለስ በኋላ ምን ያሀል ይቆያል የሚለውም ጨቅላና ጮርቃ አስተሳሰብ 

ነው፡፡ የተገነባው ጠንካራ ተቋማትን መሠረት ያደረገ ሥርዓት ነው፡፡ ግለሰቦች ዛሬም 

ነገም ሊያልፋ ይችላሉ፡፡ ግለሰቦች ይተካሉ፡፡ ይህ የተፈጥሮ ሕግ ነው፡፡ መለስ 

ለኢትዮጵያ እድገት ታላቅ መሠረት የጣለ፤ ብዙ ሊሰራ በሚችልበት ለጋ እድሜ 

የተቀጠፈ፤ በመቶ ዓመት አንዴ ብቅ ካሉትና ከሚሉት አንፀባራቂና ተወርዋሪ የምሥራቅ 

ኮከቦች አንዱ ነበር፤፤ ፖርቲውን ካለ መለስ በሥራም በእውቀትም የሚመራው የለም 

ማለት ኢትዮጵያ ሌሎች ልጆች የሏትም የማለት ያህል ስድብ ነው፡፡ እንግዲህ ኢትዮጵያን 

የሚያህል ሰፊና ታላቅ አገር የሚመራት ሰው የላትም፤ ልጅ አልተወለደም፤ ተተኪ የለም 

እያሉ ነው አቶ ግርማ፡፡ ኢትዮጵያ የወላድ መካን አይደለችም፡፡ መለስም ብዙ ሚሊዮን 

ተኪዎች አሉት - አገሪቷን የማሳደጉን ሕልም ከግብ የሚያደርሱ፡፡ በዚህ ረገድ እነ አቶ 

ግርማ ጥርጣሬና ፍርሀት አይግባችሁ፡፡ በዚህች አገር ሌላ አብዮት የሚጠራ ገፊ ምክንያት 

አለ ወዘተ ይላሉ አቶ ግርማ ሰይፋ፡፡ ሌላ አብዮት ለመምጣቱ ገፊ ምክንያት አለ የሚሉት 

ይኸው የቀለም አብዮት ብላችሁ እውን ለማድረግ እየሰራችሁ አይደለም እንዴ? አንድነት፤ 

ሰማያዊ ፓርቲ፤ መድረክ፤ ግንበት ሰባት በዚሁ ሴራ ተጠምዳችሁ እንደምትውሉና 

እንደምታድሩ ይታወቃል፡፡  ውጤታማም ስኬታማም አትሆኑም፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ማንን እንደሚመርጥ በማን ጊዜ ለውጥ እንዳየ፤ መብቱና አገሩ እንደተከበረ፤ የቤትና 

ንብረት ባለቤት እንደሆነ፤ ልጆቹን ለማስተማርና ለማሳደግ ሠላም መቼ እንዳገኘ 



ያውቃል፡፡ በቀለም አብዮት ማደናገሪያ የሚመጣውን እልቂትና ውድመት ለማየትም 

ለመሸከምም ፈቃደኝነቱ የለውምና አትድከሙ - እነ አቶ ግርማ፡፡     


