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እውነትም ኢትዮጵያዊነት ደምቋል 
 

ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 

06/19/14 

23ኛውን የግንቦት 20 የድል ቀን ካከበርን ሶስት ሳምንታት ሊቆጠሩ ነው። እናም 

ስለግንቦት 20 የድል ቀን እንደ አዲስ ማውራት አሰልቺ ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ 

ጥቂት ፅንፈኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና የነፃ ፕሬስ መለዮ የለበሱ የተቃውሞ ፖለቲካ 

አራማጅ መፅሄቶችና ጋዜጦቸ የግንቦት 20ን የድል በአል ጉዳይ ከዚህ ቀደም ካደረጉት 

ሁሉ በተለየ አመንዠገውታል። ሁሉም በአንድ አፍ ጉዳዩን እንደአቅጣጫ እንደዘመቱበት 

ያስታውቃል። ለዚህ ዘመቻ ያነሳሳቸው 23ኛው የግንቦት 20 የድል በዓል በህዝቡ ዘንድ 

የፈጠረው ስሜትና መንግስትን ጨምሮ ሌሎች አካላት የገለፁት አስተያየት ማንነታቸውን 

ወለል አድርጎ ስላሳየና ክፉኛ ስለጎዳቸው ነው። 

 

ታዲያ የግንቦት 20 ስኬቶች ቀድሞውንም የሚታዩና እየኖርንባቸው ያሉ ሆነው ሳለ፣ የድል 

ቀኑን ምክንያት በማድረግ መታወሳቸው የለበለባቸው ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች ዕለቱንና 

ውጤቱን ሊያንኳስሱ እስከባለፈው ሳምንት የተለያዩ ትችቶችን ሰንዝረዋል። ስለዚህ 

የግንቦት 20ን ሥኬቶቸ ለማነኳሰስ ከሰነዘሯቸው አስተያየቶች መሃከል የተወሰኑት ላይ 

ሃሳብ ሳልሰጥ ማለፍ አልሆንልህ አለኝ። እናም ይህን ፅሁፍ ለመፃፍ ወሰንኩ።  

 

ብዙዎቹ ተመሳሳይ ስለሆኑ አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ (አንድነት) ፓርቲ አመራርና 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆኑት አቶ ግርማ ሰይፉ ለአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ 

ፕሮግራም የሰጡት አስተያየት ላይ አተኩራለሁ።የአሜሪካ ድምፅ “የ23ቱን ዓመታት 

የኢህአዴግ ጉዞ እና ክንዋኔዎች እንዴት ይገመግሙታል?” የሚል ጥያቄ አቅርቦላቸው 

ነበር። 

 

አቶ ግርማ ሰይፉ ለዚህ ጥያቄ በሰጡት ምላሽ “ኢህአዴግ ሊመዘን የሚፈልገው ከደርግ ጋር 

አወዳድረን ይሻላል ብለን እንድናጨበጭብለት ነው። እኔ ግን መመዘን አለበት ብዬ ነው 

የማምነው ደርግ ከወደቀ በኋላ ኢህአዴግ በገበው ቃል መሰረት እንዲሁም በዓለም አቀፍ 
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ደረጃዎች፣ ከዚያም በላይ ደግሞ ለሰው ልጅ ከሚገባው ክብርና ጥቅም ጋር መመዘን 

አለበት ብዬ ነው የማምነው” ብለዋል።  

 

አቶ ግርማ ሰይፉ በዚህ አስተያየታቸው አፍ አውጥተው አይናገሩት እንጂ አንድ እውነት 

አምነዋል። ይህም ኢህአዴግ የሚመራው መንግስት ከ23 ዓመታት በፊት ከተገረሰሰው 

የወታደራዊ ቡድን ፈላጭ ቆራጭ መንግስት የተሻለ መሆኑን ነው። ይህ በራሱ በታሪክ 

ሂደታችን ውስጥ ያየነው አንድ ትልቅና ድንቅ ለውጥ ነው። 

 

እርግጥ አቶ ግርማ እንዳሉት ፍፁም አምባገነንና ኢሰብዓዊ ከነበረው ደርግ መሻል 

ብቻውን የሚያስጨበጭብ ላይሆነ ይችላል። አንድ የመንግስት ስርዓት “ድንቅ” ተብሎ 

ይጨበጨብለት ዘንድ ከንፅፅር ውጭ  መሆንና ማሟላት የሚገባው መገለጫና ተግባር 

አለው። አቶ ግርማ “ ኢህአዴግ የሚመራው መንግስት ደርግ ከወደቀ በኋላ ከገባው ቃል፣ 

እንዲሁም ለሰው ልጅ ከሚገባው ክብርና ጥቅም አኳያ መመዘን ይገባዋል” ብለዋል። አቶ 

ግርማ ኢህአዴግ ወደሥልጣን ሲመጣ የገባውን ቃል አስመልክተው  “ሰብአዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብታቸውን ማክበር” እንደሆነ ነው የገለፁት ኢኮኖሚን በተመለከተ 

“ኢኮኖሚያዊ ጥቅማችንን ማሟላት የራሳችን ድርሻ ነው” ብለዋል። መንግስት 

አይመለከተውም ማለታቸው ነው። 

 

አቶ ግርማ የኢኮኖሚውን ጉዳይ ገፋ ያደረጉት በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው  እነደ 

ኢትዮጵያ ያሉ ያላደጉ አገራትን በአጭር ጊዜ ውስጥ በማልማት ህዝቡን ተጠቃሚ 

ማድረግ ለሚያስችል የተሻለ አማራጭ ልዩ ትኩረት ሰጥተው መርምረው፣ ከኢትዮጵያ 

ነበራዊ ሁኔታ አኳያ መዝነው መወሰን ላይ ቸልተኛ ሥለሆኑ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት 

አለኝ። ምእራባውያን ባለፀጎች የሚሰብኩትንና ዩኒቨርሲቲዮቻቸው የሚያስተምሩትን 

የሊበራል ገበያ አክራሪ ሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ተፅፎ ስላገኙትን እንደወረደ 

መሰልቀጥ ቀላል ሆኖ አግኝተውታል።  

በገበያ አክራሪ ሊበራል ፐፖሎቲካል ኢኮኖሚ መርህ  ተፅእኖ ስር ያሉ አጋፋሪዎች ብዙ 

ሰለሆኑ ያለምንም ድካም ይህን ተቀበሎ ማራገቡ አስበው በፈጠሩት የፖለቲካል ኢኮኖሚ 

መርህ ከመገዳደር የበለጠ ያስጨበጭባል። እናም ለኢትዮጵያ ህዝብ በተጨባጭ የሚጠቅም 

ስትራቲጂና ፖሊሲ ፍለጋ ሳይለፉ አጋፋሪና አጨብጫቢ ካገኙ ድካምና ትእግስት 
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የሚጠይቅ በኢትዮጵያ ልክ የተሰፋ ሃልዮት ፍለጋ ምን አደከማቸው። ሌላው  ምክንያት 

ኢህአዴግን በአይን በሚታየውና ሕዝቡ ጥቅሙን እያጣጠመ በሚገኘውና ተጨባጭ ተስፋ 

በፈጠረለት የኢኮኖሚ እድገትና ልማት ስኬት መተቸት የማይቻል በመሆኑ  ይህን ሸውዶ 

ለማምለጥም ሊሆን ይችላል። 

 

አቶ ግርማ እዚህ ላይ አነድ ማስታወስ ያለባቸው ኢህአዴግ ደርግን ከጣለ በኋላ ከገባቸው 

ቃሎች መሃከል አንዱ በቀን አንዴ እንኳን መመገብ የማይችል የነበረውን የኢትዮጵያ 

ህዝብ፣ በተለይ አስከፊ የድሕነት ማጥ ውጦት የነበረውን ከ85 በመቶ በላይ የሚሆነው 

በገጠር በአርሶ አደርነት ህይወቱን የሚመራው ሕዝብ ጠግቦ እንዲመገብ ማድረግ ነው። 

ይህ ኢኮኖሚ ነው።  

 

የኢትዮጵያ አርሶ አደር  ለዘመናት በፊውዳል ስርዓት በገባርነት በጉልበቱ ያፈራውን 

ሃብት ሲነጠቅ ነው የኖረው። በኋላው በወታደራዊ ደርግ ከተሜውን አፉን ለማስያዝ ያግዝ 

ዘንድ የሰብል ምርት በአነስተኛ ዋጋ ለማቅረብ አርሶ አደሩ ምርቱን ለእርሻ ሰብል ገበያ 

ድርጅት እጅግ አነስተኛ በሆነ ዋጋ ከስሮ  እንዲሸጥ ይገደድ ነበር። ከተሜው ከቀበሌ 

የህብረት ሶቆች በርካሽ ዋጋ ሲሸምተው የነበረው ጤፍ፣ በቆሎና ስንዴ ከአርሶ አደሩ ጉሮሮ 

ተመንትፎ የመጣ ነበር። እርግጥ አቶ ግርማ በእድሜ ልጅ ስለነበሩ ወይም ከተማ 

ስለሚኖሩ ይህን አርሶ አደሩ ላይ ሲፈፀም የነበረ በደል ላያውቁ ይችላሉ።  

 

እናም በዚህ አኳኋን ለነጭ ደህነት የተዳረገውን የኢትዮጵያ አርሶ አደር ያለአንዳች ድጋፍ 

በራሱ አቅም ብቻ ኑሮውን ይለወጥ ብሎ መተው የማይሆን ነበር።እንደውም ሊካስ ይገባው 

ነበር የሚል እምነት ነው ያለኝ። አቶ ግርማ መንግስት ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን መተው 

ነበረበት ሲሉ፣ “ይህን ያጣ የነጣ፣ የእርሻ በሬና ዘር እንኳን ያለነበረው፣ የግብርናን እድሜ 

ያህል ባረጀ የአስተራረስ ስልትና ቴክኖሎጂ  የሚያመርት አርሶ አደር ዝም ብለን 

መመልከት ነበረብን” እያሉ መሆኑንም ልብ በሉ።  

 

የአቶ ግርማ አቋም ተግባራዊ ቢደረግ ኖሮ፣ የዘመናት ድህነት በእጦት ቀለበት ውስጥ 

እንዲቆለፍ ያደረገው የኢትዮጰያ አርሶ አደር ምረታማነቱን ማሳደግ አይችልም። 

በመሆኑም አርሶ አደሩ የድህነት ቀለበቱን ሰብሮ ምርታማነቱን በማሳደግ በምግብ ራሱን 
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ከመቻል ጀምሮ ደረጃ በደረጃ ኑሮውን እንዲያሻሽል፣ መንግስት ከ85 በመቶ በላይ የአገሪቱ 

ህዝብ ለሚኖርበት ገጠር፣ ግበርናና አርሶ አደር ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ፖሊሲ ቀርፆ፣ በጀት 

መድቦ ድጋፍ ማድረግ ነበረበት።  

 

በዚህ መሰረት አርሶ አደሩ የዘመናት ድህነት የፈጠረበትን የማምረቻ መሳሪያ ((የእርሻ 

በሬን ጨምሮ)፣ የተሻለ የምርት ግበአት (ማዳበሪያና ምርጥ ዘር) መግዣ ገንዘብ እጦት 

ለማቃለል የብድር አቅርቦት አመቻቸ። የተሻለ ግብአት ( ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ) የአርሶ 

አደሩ መንደር ድረስ አቀረበ። አርሶ አደሩ ዘመናዊ ግብአቶችን በአግባቡ እንዲጠቀም፣ 

ከዘመናዊ ተመጣጣኝ ቴክኖሎጂ ጋር እንዲተዋወቅ በየአርሶ አደሩ መንደር የግብርና 

ልማት ባለሙያ መደበ። በዚህ አኳኋን የአርሶ አደሩ ምርታማነት እንዲያደግ እገዛ 

አድርጓል።  

 

ይህ መንግስት በጀት መድቦ የግብርናን ክፍለ ኢኮኖሚ ምርታማነት ለማሳደግ የሰራው 

ሥራ ሥኬታማ በመሆኑ የአፈሪካ ህብረት አባል አገራቱ ቢያንስ ከዓመታዊ ባጀታቸው 7 

በመቶ ለግብርና ልማት ድጋፍ እንዲመድበ ከአንድ ዓመት በፊት መወሰኑ ይታወሳል። 

ይህን ያደረገው የኒዮሊበራል መርህ ላይ ተመስርተው የአፍሪካ መንግስታት ግብርናውን 

መደገፍ ስለተዉ፣ የዘርፉ እድገት በማሽቆልቆሉ ነው። ሕብረቱ ውሳኔውን ሲያሳልፍ 

ኢትዮጵያን ተሞክሮም በምሳሌነት አንስቷል። 

 

የኢትዮጵያ መንስት ለግብርና ዘርፍ ባደረገው ድጋፍ የአርሶ አደሩ ኑሮ ከ23 ዓመት በፊት 

እና አሁን እጅግ ከፍተኛ መሻሻል ማሳየተ ችሏል። ይህን ለመረዳት ወደ ገጠር ወረድ 

ብሎ የአርሶ አደሩን ኑሮ መመልከት በቂ ነው። የአቶ ግርማ ፓርቲ ግን ገጠሩን ማሰብ 

የሚፈልግ አይመስለኝም። በአሸባሪነት የተፈረጁ ቡድኖችንና በበሽብርተኝነት ተጠርጥረው 

የተከሰሱ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎችን ጉዳይ እየተቃወሙ በውጭ የሚኖሩ ጯሂ 

ተቃዋሚዎችን ማስደሰት ወደ ስልጣን ለመምጣት በቂ መስሎ ስለታያቸው እዚሁ ላይ 

ሲንበዛበዙ ነው የሚደመጡት።  

 

በተጨባጭ ያለውን የአርሶ አደር ህይወት ተመልክቶ፣ የሚፈልገውንና ያሳካውን ተረድቶ 

በቀጣይነት ተየግባራዊ የሚደረግ ፖሊሲ የመቅረፅ ሥራ፣ የከተማ ውስጥ የተቃውሞ ሰልፍ 
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ለመጥራት ጀብ ጀብ ከማለት፣ መቃወሚያ አጀንዳ ፍለጋ ያገኙትን ሁሉ ከመቧጠጥና 

ከመማስ አባዜ ተላቆ ወደገጠሪቱ ኢትዮጵያ ዘልቆ መግባትን ይፈልጋል። እርግጥ 

ስለገጠሪቱ ኢትዮጵያና አርሶ አደሩ ቢጠየቁ እንደለመዱት ምንም ሳያፍሩ “ገጠሩንም 

እናውቀዋለን፣ አርሶ አደሩ ሳር እየበላ ነው፣ ምንትስ ቅብጥርስ” ማለታቸው አይቀሬ ነው። 

 

እጅግ ደሃ በሆነ አርሶ አደር፣ የግብርናን ያህል ባረጀ የአመራረት ስልትና ቴክኖሎጂ 

የሚከናወነው፣ ከ85 በመቶ በላይ የሚሆነው ህዝብ የተሰማራበት የግብርናው ዘርፍ የአገሪቱ 

የኢኮኖሚ መሰረት ነው። የአገሪቱ የኢኮኖሚ መሰረት የሆነው ግብርና እንኳን ሌሎች 

የኢኮኖሚ ዘርፎች - የኢንደስትሪና አገልግሎቱ እንዲፈጠሩና እንዲዳብሩ ማድረግ 

የሚያስቸል የካፒታል ግብአት ሊፈጥር ቀርቶ፣ ራሱን አርሶ አደሩን እንኳን መመገብ 

ያልቻለ ደካማ ነበር። እናም አጠቃላይ የአገሪቱ ኢኮኖሚ እንዲያድግ የግብርናው ዘርፍ 

በፍጥነት ማደግ ነበረበት። ይህ ደግሞ የመንግስትን ተሳትፎ ይፈልግ ነበር። 

 

የአገሪቱ የኢኮኖሚ መሠረት ሆኖ ሳለ እጅግ ደካማ የነበረውን የግብርና ዘርፍ ምርታማነት 

በማሻሻል የአርሶ አደሩ ገቢ እንዲያደርግ በማድረግ በንግድ ልውውጥ የአገልገሎትና 

የኢንዱስትሪ ዘርፍ እንዲፈጠርና እንዲጎለብት ማደረግ የሚያስችል የካፒታል ክምችት 

መፈጠር አለበት።  የውጭ ባለሀብቶች በምርትና በአገልገሎት ሥራዎች ላይ እንዲሰማሩ 

ለማድረግ፣ ይህን ባልተሰናከለ ሁኔታ ለማስኬድ፤ የኃይል፣ የመገናኛና የትራንስፖረት 

መሰረተ ልማት መስፋፋት አለበት። ይህ አቶ ግረማ እንደሚሉት መንገስት እጁን ሰብስቦ 

ተቀመጦ የሚሳካ አይደለም። በጀት መድቦ በኃይል ማመንጨት፣ በቴሌ ኮሚኒኬሽን መረብ 

ዝርጋታ፣ በመንገድ ግንባታ . . . ላይ መሳተፍን የግድ ይላል። 

 

ከዚህ በተረፈ ኢንቨስት የተደረገባቸውን ካፒታል የሚመልሱበት ጊዜ ረጅም በመሆኑና 

የሚጠይቁት የካፒታል አቅም ከፍተኛ በመሆኑ የግል ባለሀብቶች ሊሳተፉበት 

በማይችሉባቸውን ዘርፎች፣ ለግል ባለሀብቱ እድሉን ክፍት አድርጎ መንግስት 

የተሰማራባቸው ሁኔታዎችም አሉ። ይህ መንግስት ኢኮኖሚው ውስጥ ለመግባት ካለው 

ፍላጎተ የመነጨ ሳይሆን፣ የህዝብን ፍላጎት ለማሟላትና ኢኮኖሚውን የበለጠ ለማሳደግ 

አስፈላጊ የሆኑ ምርቶችንና አገልገሎቶችን ለማቅረብ የግድ በመሆኑ ነው። 
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እንግዲህ ይህ ከላይ የተገለፀው አቶ ግርማ “መንግስት እጁን ሰብስቦ መቀመጥ ነበረበት” 

ሲሉ ያጥላሉት መንግስት በኢኮኖሚው ውስጥ የነበረው ተሳትፎ፣ መንግስት የሚከተለውን 

የፖለቲካል ኢኮኖሚ መርሐ በማይደግፉና በሚቃወሙ ወገኖች ጭምር ሊካድ ያልቻለና 

የተመሰከረለት የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ አስችሏል። እስካሁን ባለው ሁኔታ በአገር 

አቀፍ ደረጃ የአገሪቱን የምግብ ፍላጎት ማሟላት የሚያስችል ምርት ማምረት ተችሏል። 

ሃገሪቱ የከፋ ድርቅ እንኳን ቢገጥማት እንደድሮው ዜጎቿ እንደቅጠል ሳይረግፉ ማለፍ 

የሚቻልበት ደረጃ ላይ ተደረሷል። በግማሽ ክፍለ ዘመን ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ 

የተባለውን ከሶስት አመት በፊት አገሪቱን በተወሰነ መጠን የመታው ድርቅ ለዜጎች 

ህይወት መጥፋት ምክንያት ሳይሆን ማለፉ ለዚህ አስረጂነት ሊጠቀስ ይችላል። 

 

እንግዲህ አቶ ግርማ መንግስት “ኢኮኖሚውን  ትቶ፣ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብታችንን 

ሊያከብር ይገባ ነበር” ብለውላል። ይህን አገላለፃቸው ሰብአዊ መብቶች አልተከበሩም 

የሚል አንድምታ አለው። “የኢህአዴግ ስኬት ለሰው ልጅ ከሚገባው ክብርና ጥቅም ጋር 

መመዘን አለበት” ሲሉ የገለፁትም ይህን ያመለክታል።   

 

ኢህአዴግ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ደርግን ደምስሶ በህዝብ ውክልና ስልጣን ከመያዙ በፊት 

በሽግግር መንግስት ወቅት የኢፌዴሪን ህገመንግት እንዲፀድቅ በማድረግ ውስጥ ትልቅ 

ሚና ነበረው። ህገመንግስቱ የተረቀቀውም፣ የዳበረውም፣ የፀደቀውም በህዝብ ይሁንታ 

መሆኑ ሳይዘነጋ። 

 

ይህ ህገመንግስት በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ መሰረታዊ ዴሞክራሲያዊ 

መብቶችና ነፃነቶችን አረጋግጧል። አቶ ግርማ ያመኑበትን አመለካከት የመያዝ፣ በግልና 

ከመሰሎቻቸው ጋር ተደራጅተው አመለካከታቸውን የማራመድ፣ ሃሳባቸውን አሁን 

እንደሚያደርጉት ያለምንም ገደብ በመገናኛ ብዙሃን መግለፅ ያስቻላቸውን መብት ያገኙት 

በኢፌዴሪ ህገመንግስት ነው። በያዙት አመለካከት በድርጅታቸው አማካኝነት ለመንግስት 

ስልጣን ተወዳድረው፣ በማሸነፍ የአገሪቱ ትልቁ የሥልጣን አካል የሆነው የህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት አባል መሆን የቻሉትም በኢፌዴሪ ህገመንግስት ነው። በየሳምንቱ የአቶ 

ግርማን ትችቶች ከነፎቶግራፋቸው ይዘው የሚወጡት መፅሄቶችና ጋዜጦች መኖር የቻሉት 

በኢፌዴሪ ህገመንግስት ነው። 
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አሁን ሰዎች ያለፍርድ ቤት ውሳኔ በዘፈቀ አይታሰሩም ። ህይወታቸውን አያጡም። 

ጥፋተኛ እንኳን ቢሆኑ በአሰቃቂ ሁኔታ አይደበደቡም። በቀበሌና በከፍተኛ አስተዳደር 

እንዲሁም በአብዮት ጠባቂ ሊቀመንበር  ትዕዛዝ ሰዎች ህይወታቸው የሚጠፋበት፣ 

የሚደበደቡበት ስርአት በኤፌዴሪ ህገመንግስት ተሽሯል። እነዚህ ከመንግስትና በመንግስት 

ስልጣን ከተረከበው ኢህአዴግ የምንጠብቃቸው ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ናቸው።  

 

ኢትዮጵያ የምትባለው ምድር የተለያየ መገለጫ ቋንቋ፣ ባህል፣ ታሪክና ሥነልቦናዊ ሁኔታ 

ያላቸው ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መኖሪያ ነች። የአቶ ግርማ ፓርቲና መሰሎቹ 

አመራሮች ያለመታከት እንደሚነዘንዙን እነዚህ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ኢህአዴግ 

የፈጠራቸው አይደሉም። እነዚህ ፓርቲዎቸ አመራሮቸ ኢህአዴግ ኢትዮጵያን በብሄር 

ከፋፈለ እነደሚሉ አስታውሱ። ኢህአዴግ ዝነተ ዓለመ ለነበሩት ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ዕውቅና ሰጠ እንጂ ፈጥሯቸው አገሪቱን የተለያየ ማንነት ባላቸው ዜጎች 

አልከፋፈለም። 

 

እነዚህ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች እዚች ምድር ላይ ዝንተ ዓለም የኖሩ ቢሆንም፣ 

ለመቶ ዓመታት ያህል በአንድ የመንግስት ሥርአት ሥር የተዳደሩ ቢሆንም አንዴም 

ለማነነታቸው ሕጋዊ እውቅና ተሰጥቷቸው አያውቅም ነበር። የኢትዮጵያ ብሄሮች 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ማንነታቸው እውቅና አግኝቶ ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር፣ 

በቋንቋቸው መስራት፣ ልጆቻቸውን ማስተማር፣ ባህላቸውን ማሳደግ፣ ታሪካቸውን 

የመንከባከብና የማስታወቅ መብት ያገኙት ኢህአዴግ በስልጣን ላይ በቆየባቸው ያለፉ 23 

ዓመታት ነው።  

 

ብሄራዊ መብትና ነፃነት ስብአዊ መብት ነው። እናም ባለፉ ሃያ ሦስት ዓመታት ከደርግ 

ጋር ሳናነፃፅረውም፣ በመርህ ደረጃ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ተከብረዋል ማለት 

ይቻላል። አሁን በአደባባይ ላይ መንግስት ከስልጣን ይውረድ ብሎ መናገር መፃፍ 

ይቻላል። አቶ ግርማ ይህን ዘወትር የሚያደርጉት በመሆኑ ያውቁታል። እየኖሩበት 

ሊመሰክሩላት ግን አልፈቀዱም። እነዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃዎች፣ ከዚያም በላይ ደግሞ 
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ለሰው ልጅ ከሚገባው ክብርና ጥቅም አኳያ ሲታዩ ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች 

መከበራቸውን ያረጋግጣል። 

 

አቶ ግርማ ከመንግስት ምንም የኢኮኖሚ ጥቅም እንደማይፈልጉ፣ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብታችንን ብቻ ነው ሊያስከብር የሚገባው የሚል ቃና ያለው ትችት ቢሰነዝሩም፣ 

ትችታቸውን ሲሰነዝሩ ግን ኢኮኖሚው ላይ ነው ያተኮሩት። የመንግስትን ስኬቶች 

ሊያደበዝዝ ይችላል ያሉትን ከአውዱ ውጭ ቀንጭበው በማውጣት። ይህም “ አዲስ አበባ 

ውስጥ መስራት የማይችል ሰው ሁለተኛ አማራጩ ጁባ፣ ሩዋንዳ፣ አንጎላ በሆነበት ጊዜ . . 

.” ሲሉ የገለፁት ነው። ይህን አቋማቸውን በቀጣይ ፅሁፍ እንመለከተዋለን። 

 


