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በውስጥ ገፆች

ወግ ነው ሲዳሩ ማልቀስ ይባል 
ነበር ዱሮ

ወግ ነው ምርጫ ማሸነፍ ሆነ 
ዘንድሮ!

አስተሳሰብና ጉልበት (ሕገ አራዊት)

    ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

ይድረስ ለአነስተኛ 
እና ጥቃቅን 

ስድብ 
አምራቾች!
አቤ ቶኪቻው

ኢህአዴግ እና 
ሰባት ሚሊዮን 

አባላቱ!

በአቶ ቡልቻ ደመቅሳ

5
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የአፄ ቴዎድሮስ ሐውልት 
ምርቃት እና የኢህአዴግ 

እንቆቅልሽ በጐንደር ከተማ

የድርጅቶች እና 
የባለስልጣናቱ ሃብት 

የሚታወቀው መቼ ነው?

የአዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች 
ግንባታ በርካታ ችግሮች 

እንዳሉበት ተገለፀ

የአወሊያ ተማሪዎች 
በተቃውሞዋቸው 

እንደሚቀጥሉ አስታወቁ

አዲሱ የሊዝ አዋጅ ዜጐችን አደህይቶ ለመግዛት 
የታለመ መሆኑን መድረክ አስታወቀ

በእነ ርዕዮት ዓለሙ ላይ የቅጣት ውሳኔ ተላለፈ

‹‹ከግንቦት ሰባት ጋር ግንኙነት የለኝም›› ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ

* ርዕዮት ዓለሙ በ14 ዓመት ፅኑ እስራትና በ33 ሺህ ብር 
* ውብሸት ታዬ በ14 ዓመት ፅኑ እስራትና በ33ሺህ ብር
* ዘሪሁን ገ/እግዚአብሔር በ17 ዓመት ፅኑ እስራትና በ50 ሺህ ብር
* ሂሩት ክፍሌ በ19 ዓመት ፅኑ እስራት

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ 
አንድነት መድረክ በቅርቡ የወጣው የሊዝ አዋጅ 
ለኢህአዴግ ፖለቲካዊ ጠቀሜታ የሚሰጥና 
የስልጣን እድሜውን ለማራዘም ታቅዶ የፀደቀ 
መሆኑን አስታወቀ፡፡ መድረክ ትናንት በሰጠው 
ጋዜጣዊ መግለጫ ‹‹አዋጁ በማን አለብኝነት 
የዜጐችን ንብረት የማፍራት፤የመሸጥ 
የመለወጥ እና የመጠቀም መብት በሕግ ሽፋን 
የገፈፈ አዋጅ ነው›› ብሏል፡፡

የሊዝ አዋጁ ከመጽደቁ በፊት በሕገ-
መንግስቱ መሰረት ሉዐላዊ የስልጣን ባለቤት 
የሆነውና በቀጥታ ጉዳዩ የሚመለከተው ህዝብ 
በነፃነት እና በግልፅነት እንዳልተወያየበት 
የገለፀው መድረክ፣ አዋጁ በፓርላማ የፀደቀበት 
ሂደት በራሱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን 
ስነ ምግባር፣ደንብና አሰራር እንኳን ያልተከተለ 
መሆኑን በማስታወስ ኮንኗል፡፡ የአዋጆች 
ትክክለኛነት እና ህዝባዊነት የሚለካው በአዋጆቹ 

ብዙሃን ህዝብ ሲደሰት መሆኑን የሚያስገነዝበው 
የፓርቲው መግለጫ፣ ኢህአዴግ በየጊዜው 
የሚያወጣቸው አዋጆች ግን ህዝብና ሀገርን 
የሚጐዱ የዜጐችን አንገት የሚያስደፉ፣ 
መብትና ጥቅምን የሚጋፉ መሆናቸውን 
አፅንዖት ሰጥቷል፡፡

መግለጫውን የሰጡት የመድረክ 
አመራሮች የከተማ ቦታን በተመለከተ የደርግ 

۩
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ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

የመሬት ጥያቄ እና የሊዝ አዋጁ 
መዘዝ

security” በሚለው ጥናታዊ ፅሁፋቸው አቶ 
ደሳለኝ እንደሚሉት እኒህ ወጣቶች የሚያርሱት 
መሬት ፍለጋ በቤተሰቦቻቸው ላይ መንጠልጠላቸው 
በእነርሱ እና በወላጆቻቸው መሀከል ከሚፈጠሩ 
ጥልቅ ቅራኔዎች በተጨማሪ ሁሉም የቤተሰብ 
አባል በአማካይ ከአንድ ሄክታር ያነሰ መሬት 
ለማረስ መገደዱ የመሬት መበጣጠስን ያስከትላል፡
፡ ሌላኛው የማህበራዊ ፍትህ ግብ በሀገሪቱ 
የገጠሩ ክፍል ያሉ ነዋሪዎች የመሬት ስፋትን 
የተንተራሰ ማህበራዊ ኢ-እኩልነት እንዳይኖር 
ያደርጋል የሚለው ነው፡፡ በዚህ ስሌት መሬትን 
ተመርኩዘው የሚገኙ ሀብቶችን ማዕከል ያደረገ 
የመደብ ልዩነት አለመፈጠሩ እንደ ዋነኛ የፖሊሲ 
ግብ ተደርጎ በገዢው ፓርቲ ይወሰዳል፡፡ ይህንን 
አላማው ያደረገ የመሬት ፖሊሲ የተሻለ የመሬት 
ስፋት ይዘው ከነበሩት ዜጎች ይዞታቸውን ሲቀንስ፣ 
ከእነርሱ የተወሰደው ጥቂት መሬት አልባዎችን እና 
ሌሎች ያነሰ መሬት ያላቸው በያዙት ላይ ይህ ነው 
የማይባል ጭማሪ የሚያገኙበትን ሁኔታ ይፈጥራል፡
፡ ‹‹በውጤቱም›› ይላሉ አቶ ደሳለኝ ‹‹በኢትዮጵያ 
ገበሬዎች ዘንድ የድህነት እኩልነት ሰፍኗል፡፡››

የመሬት አከፋፈሉን በተመለከተ 
በነዋሪዎቹ መሀከል ያለውን የይዞታ መጠን 
ለመለካት የገቢ ልዩነትን ለማብራራት በኢኮኖሚክስ 
ሳይንስ ጠቀሜታ ላይ የሚውለውን ጊኒ ኮፊሸንት 
በመጠቀም ፕ/ር ገብሩ መርሻ እና ማዋንጊ ዋ 
ኔቺንጂ እንዳጠኑት የመሬት ኢ-እኩልነቱ የበዛ 
ከመሆኑ በተጨማሪ (ወደ 0.499 የሚለካ) የመጠን 
መለያየቱ ከቤተሰብ ይልቅ በግለሰብ ደረጃ ከፍተኛ 
መሆኑን ያነሳሉ፡፡ የቤተሰብ ቁጥር ብዛትን ግምት 
ውስጥ ያላስገባ አካሄድ እንደሆነ የሚተቹት ሁለቱ 
አጥኚዎች፤ ይህ የኢ-እኩልነት መጠንም በአሳዛኝ 
ሁኔታ በቅኝ-ግዛት ስትማቅቅ ከነበረችው ኬኒያ ይሄ 
ነው የሚባል ልዩነት እንደሌለው “untying the 
Gordian knot: The question of land reform in 
Ethiopia.” በሚለው ፅሁፋቸው ያስነብባሉ፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪም እነ ፕ/ር ገብሩ በጉዳዩ ላይ የተሰሩ 
ቁጥራዊ ጥናቶችን በማደራጀት እንደሚደመድሙት 
አንድ በገጠሩ ክፍል ኑሮውን የመሰረተ ቤተሰብ 
ገቢውን ከአሁን በተሻለ ሁኔታ እርሻ ላይ በመሰረተ 
ቁጥር ወደ ድህነት የሚገባበትን እድል ይቀንሳል፡
፡ በህዝቡ ቁጥር እና ባለው የመሬት መጠን 
መካከል ያለው ተዛምዶ አልመጣጠን ከማለቱ ጋር፤ 
ከላይ እንደተጠቀሰው የመሬት መከፋፈሉ ዜጎች 
የነበራቸውን የይዞታ መጠን ከነበረው እየቀነሰው 
ከመሄዱ ጋር፣ በመጨረሻ ብዙዎቹ አርሶ አደሮች 
በአማካይ ከአንድ ሄክታር በታች ያለ መሬት 
እንዲያርሱ ይገደዳሉ፡፡ በኢትዮጵያ ሁኔታ በነፍስ 
ወከፍ የአንድ ሄክታር መጨመር ዜጐች ወደ ድህነት 
የሚገቡበትን እድል በ43 በመቶ እንደሚቀንሰው 
ደርሰንበታል የሚሉት እነ ፕ/ር ገብሩ፣ አሁን 
ባለው አጠቃላይ የመሬት ፖሊሲ እና አፈፃፀም 
መሰረት የነዋሪዎቹ የይዞታ መጠን ከቀን ወደ ቀን 
መቀነስ እና ከእርሻ የሚገኝን ዋነኛ የሀብት ምንጭ 
ማድረግ ወደ ድህነት የመግባትን እድል ይቀንሳል 
የሚሉትን መላምቶች ከአጥኚዎቹ መደምደሚያ 
ጋር ስናያይዘው የሚሰጠን ስዕል ኢትዮጵያውያኑ 
አርሶ አደሮች ወደ ጥልቅ ድህነት (Destitution) 
እያመሩ መሆናቸውን ነው፡፡ 

ማህበራዊ ፍትህ ለማምጣት ብቸኛው 
መንገድ መሬት በመንግስት ስር ሲሆን ብቻ 
ነው የሚለው የገዢው ፓርቲ ሙግት ሶስተኛው 
መከራከሪያ ሲሆን፤ ከዚህ ውጪ ያለ የፖሊሲ 
አማራጭ ያመጣል ብሎ ፓርቲው የሚዘረዝራቸውን 
ጉዳቶች በሶስት ጉዳዮች መጠቅለል እንደሚቻል 
ዊቢኬ ክሬውቲ እና ቢሄደክት ኮርፍ “Ethiopia: 
Reforming land tenure” በሚለው ፅሁፋቸው 
ይናገራሉ፡፡ እንደ ፀሐፊዎቹ፤ የገበሬዎች በብዛት 
መሰደድ እና ድህነት፣ ጭሰኝነትን ማዕከላቸው 
የሚያደርጉ ተቋማት በገጠሩ ክፍል መበራከት እና 
ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረግ የበዛ ስደት ኢህአዴግ 
አሁን ላለው የመሬት ፖሊሲው ከተፃራሪው 
የግል የመሬት ስሪት አለመኖር ገትቻቸዋለሁ 
የሚላቸው የማህበረ-ኢኮኖሚያዊ መዘዞች ናቸው፡፡ 
ይህንን ሙግቱን ምሁራዊ ሽፋን ሊሰጡት የሞከሩ 
ፀሐፊዎችም እንዳልጠፉ የሚያነሱት ክሬውቲ እና 
ኮርፍ፤ ‹‹መሬት የግል ይሁን ማለት የ1967ቱን 
ማሻሻያ ሙሉ ለሙሉ መቀልበስ ነው›› በሚለው 
ሙግታቸው የሚታወቁት ፕ/ር ገብሩ መርሻ፣ አሁን 
ካለው ስሪት መሬትን የግል ማድረግ በአፄው ዘመን 
እንደነበሩ የመሬት ባላባቶች ካፒታሊስት ገበሬዎች 
ሌላውን አርሶ አደር ከመሬቱ ያፈናቅሉታል 
ሲሉ የገዢውን ፓርቲ ሙግት ያጠናክሩለታል፡
፡ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ማህበር 
እ.ኤ.አ. በ2002ዓ.ም ‘A research report on 
land tenure and Agriculture development in 
Ethiopia’ በሚል ርዕስ የሰራው ጥናት ብዙሃኑ 
ኢትዮጵያውን ገበሬዎች እድሉ ቢሰጣቸው እንኳን 
መሬቶቻቸውን የመሸጥ እቅድ እንደሌላቸው ያሳያል፡
፡ የኢኮኖሚክስ ማህበሩን መሰል ጥናቶች የሚጠቅሱ 
ፀሐፊዎች መሬት የግል ቢሆን ይከሰታሉ የተባሉት 

ሁነቶች ተጨባጭ ሃቆች ላይ ያልቆሙ መሰረት 
አልባ ፍርሃቶች ናቸው ሲሉ ስርዓቱን ይከሳሉ፡፡

                  ጉዳቶቹ 
አልታዩንም?

የደርግን የመሬት ስርዓት ጨምሮ ባለፉት 
ሃያ ዓመታት መሬት ‹‹የብሄር፣ ብሔረሰቦችና 
ህዝቦች›› በመሆኑ ኢትዮጵያውያን በተለይም 
ዋነኛው የማህበረሰብ ክፍል የሆነው አርሶ አደር 
በይዞታው ላይ ያለመተማመን መንፈስ /land 
insecurity/ እንደሰረፀበት የሚናገሩ ጥናቶች እና 
ምሁራን እጅግ ቁጥራቸው የበዛ ሆኗል፡፡ እኒህ 
ተመራማሪዎች የመሬት ስሪቱ አምጥቷል ብለው 
የሚያነሷቸው ጉዳቶች በቀጥታ አርሶ አደሩ ዘንድ 
ካልሰፈነው የመረጋጋት መንፈስ ጋር ያዛምዱታል፡፡ 
ለእርሻ የሚውለውን መሬት በአግባቡ ያለመንከባከብ 
አንደኛው ተጠቃሽ መዘዝ ነው፡፡ በረዥም ጊዜ 
ሊደርሱ የሚችሉ የምርት ዓይነቶችን ለመጠቀም 
አለመፈለግ፣ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን፣ ተፈጥሯዊ 
የሆኑ ፈርቲላይዘሮችን እና ሌሎች መሬትን 
በተሻለ መንገድ ሊያለሙ የሚችሉ የአስተራረስ 
ዘይቤዎችን ለመተግበር ማንገራገር መሬቱ የኔ 
አይደለም ከሚል ስሜት መመንጨቱን ይጠቅሳሉ፡
፡ ከዚሁ ጋር በተያያዘ አርሶ አደሮቹ ለቤት ፍጆታ 
ሊውሉ የሚችሉ እዕዋቶችን በይዞታቸው ላይ 
ከመትከል ይልቅ ህዝባዊ ባለቤትነት ወዳለባቸው 
ደኖች ይሄዳሉ፡፡ ውጤቱም በርሃነትን ማስፋፋት 
ይሆናል፡፡ ሌላው የመሬት ባለቤትነት ጉዳይ ነዋሪው 
በመንደሩ ከሚኖረው የቆይታ ጊዜ ጋር መዛመዱ 
ብዙዎቹን የገጠሩን ነዋሪዎች ወደ ከተማዋ ሆነ ወደ 
ሌሎች ቦታዎች የሚኖራቸውን እንቅስቃሴ መገደቡ 
ይስተዋላል፡፡ በአንዳንድ ክልሎች የመሬት ፖሊሲ 
መሰረት አንድ ነዋሪ ከአካባቢው ርቆ የሚቆይበት 
ጊዜ አጭር ከመሆኑ በተጨማሪ የመሬት ድጋሚ 
ክፍፍል /Re-distribution/ በሚደረግበት ጊዜ 
በቦታው ካልተገኘ ባለቤትነቱን የሚያጣበት እድል 
መኖሩ ዜጎቹን ከእርሻ ሌላ በተጨማሪነት ሊሰማሩበት 
የሚችሉበትን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እድል ያጠባል፡
፡ ይህም በተራዛሚው በአንድ የተወሰነ መሬት ላይ 
የሚኖረውን የሰው ቁጥር ያበዛል፡፡ በውጤቱም 
የመሬት መበጣጠስን እና ምክነትን ያመጣል፡፡

መሬት በመንግስት ስር የመሆኑ ጉዳይ 
ከላይ በከፊልም ቢሆን ከተዘረዘሩት ጉዳቶች በለጠቀ 
የግለሰብ መብትን ከመጨፍለቅ እና ገጠራዊነትን 
ለረዥም ዓመታት ከማስፈን ጋር ሊተሳሰር 
የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ አጥኚዎች ይናገራሉ፡
፡ ከአማርቲያሴን ‹‹ግለሰባዊ ልዕልና›› /Individual 
agent/ ሀቲት የሚናጠቀው የመጀመሪያው 
መከራከሪያ፤ ዜጎች የሚኖራቸውን ሁሉን አቀፍ 
አቅም /capability/ ለመተግበር ያላቸውን ነፃነት 
ያሳያል፡፡ ፍላጎቶቻቸውን ለማስጠበቅ፣ ግለሰብ 
ተኮር መብቶቻቸውን ለመከወን አልፎም ከሌሎች 
መሰሎቻቸው ጋር ቡድናዊ እንቅስቃሴዎችን 
ለመተግበር የሚችሉበት እድል ከዚህ ግለሰባዊ 
ልዕልና እውቅና ከማግኘቱ ጋር ይዛመዳል፡፡ 
በግልባጩ የመሬት ስሪቱ የመንግስትን ጠቅላይነት 
(State hegemony) እና የበዛ ጣልቃ ገብነትን 
መፍቀዱ ይህ የሚኖርበትን እድል ይዘጋል፡፡ 
ሁለተኛው እና አቶ ደሳለኝ “ The Peasant and 
the state” በሚለው መጽሐፋቸው ያስተዋወቁት 
ገጠራዊነት (rurality) የሚለው ፅንሰ ሀሳብ ለረዥም 

ጊዜ የሚሰነብት ድህነት፣ ድምፅ አልባነት እና 
ለስርዓቱ የሚኖር ፍፁም ተገዢነትን ያዘለ ሲሆን 
አዛውንቱ ፀሐፊ  በመድብላቸው እንደሚሉት ይህ 
ገጠራዊነት የተፈጠረው በኢትዮጵያውያኑ አርሶ 
አደሮች ምርጫ ሳይሆን ግለሰባዊ ልዕልናቸውን 
ከሚረግጠው የፖለቲካ ስርዓቱ የሁሉን ተቆጣጣሪነት 
ባህርይ ነው፡፡

የግል ይሁን ሲሉ…

መሬት የግል መሆን አለበት ብለው 
የሚሟገቱ ፀሐፊዎች የንብረት ጥበቃን (Property 
rights) በሚያቀነቅነው የመንፈቀ-ብሉይ (Neo-
classical) የኢኮኖሚክስ ሀልዮት ላይ ይንተራሳሉ፡፡ 
የእኒህ አጥኚዎች መከራከሪያ የግል የመሬት ይዞታ 
በይዞታው ላይ የሚኖርን መተማመን ስለሚጨምር 
ዜጋው ይዞታውን በአግባቡ ከመንከባከቡ በተጨማሪ 
ትርፉ በረዥም የጊዜ ገደብ ሊመለስ የሚችል 
ኢንቨስትመንትን ሊተገበር፣ መሬቱን ማንም 
አይነካብኝም ከሚል ስሜት የተሻሉ የአመራረት 
ዘዬዎችን ስለሚጠቀም ምርታማነቱ ይሻሻላል 
የሚል ነው፡፡ ይሄን አይነት የመሬት ስሪት በሂደትም 
የተሻለ የኢኮኖሚ አቅም እና የፈጠራ ክህሎት 
ያላቸውን አርሶ አደሮች እንደሚያበዛ ይናገራሉ፡
፡የአለም ባንክ እ.ኤ.አ በ1992ዓ.ም “Ethiopia: 
Toward poverty alleviation and a social 
action program” በሚል ርዕስ ባወጣው ጥናታዊ 
ዘገባ ስለየግል የመሬት ይዞታ ጠቀሜታዎች 
ያነሳቸው ነጥቦች የሀሳቡ ተሟጋቾችን መከራከሪያ 
የሚጠቀልል ይመስላል፡፡ ባንኩ እንደሚለው የግል 
የመሬት ይዞታ የይዞታ ዋስትናን ከመስጠቱ ባሻገር 
መሬትን ማዕከል ያደረገ የገበያ ልውውጥ እንዲኖር 
ያደርጋል፡፡ እንደ ባንኩ ክርክር የግል የመሬት ስሪት 
የመሬት አጠቃቀምን ከማሳለጡ በተጨማሪ የእርሻ 
ምርትን ይጨምራል፡፡

     ‹‹የዜጋን ተስፋ ያጨለመ››

የከተማ ቦታን በሊዝ ስለመያዝ 
የሚደነግገው አዋጅ የፀደቀው መስከረም 30 
ቀን 2004ዓ.ም ነበር፡፡ በህዝብ ተወካዮች ም/
ቤት የአባላት ደንብና ስነ ምግባር መመሪያ 
እንደሚያዘው ከሆነ አንድ ረቂቅ አዋጅ ህግ ሆኖ 
ከመፅደቁ በፊት የፓርላማው አባላት የሚያፀድቁትን 
ረቂቅ በደንብ እንዲረዱት ከ48 ሰዓታት ባላነሰ ጊዜ 
ውስጥ ረቂቁ እንዲደርሳቸው ግድ ነው፡፡ በአንፃሩ 
ግን ወደ ፓርላማ ከመቅረቡ በፊት ህዝቡ በደንብ 
እንዲያውቀውና እንዲወያይበት ያልተደረገው ይህ 
አዋጅ ለፓርላማው አባላትም ረቂቁ የደረሳቸው 
ከመጽደቁ ከ48 ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ነው፡፡ 
አንዳንዶቹ የም/ቤት አባላት እንዲያውም ወደ ስብሰባ 
አዳራሽ ሲገቡ ነበር ረቂቁን ከምክር ቤቱ ጽ/ቤት 
የተቀበሉት፡፡ ምንም እንኳ አብዛኞቹ የምክር ቤቱ 
አባላት አዋጁን አንብበው በደንብ ተረድተውታል 
ለማለት አስቸጋሪ ቢሆንም የመድረኩ ተወካይ አቶ 
ግርማ ሰይፉና ጥቂት የኢህአዴግ አባላት በረቂቁ 
ላይ ጠንካራ ትችት ሰንዝረውበታል፡፡ ሆኖም 
የዜጎችን የይዞታ ዕጣ ፈንታ የሚወስነው ይህ አዋጅ 
በቂ ውይይት ሳይደረግበት በአንድ ተዐቅቦ በአብላጫ 
ድምፅ ፀድቋል፡፡

ከሁለት ወራት በፊት በነጋሪት ጋዜጣ 
ታትሞ የወጣው የሊዝ አዋጅ በብዙዎቹ የከተማ 
ነዋሪዎች በኩል ከፍተኛ መደናገርን እና ቁጣን 
ለማስከተሉ ጥቂትም ቢሆን በአዋጁ ጉዳይ 
ከተደረጉት ስብሰባዎች መታዘብ ይቻላል፡፡ ይህ 
አዋጅ በ1994ዓ.ም ከታወጀው የሊዝ አዋጅ አንፃር 
ያደረገው ዋነኛ ማሻሻያ ነባር ይዞታን በተመለከተ 
ያቀረባቸው አንቀፆች ናቸው፡፡ በከተማ ያለ ነባር 
ይዞታ በሽያጭ ወደ ሶስተኛ ወገን ሲተላለፍ አልያም 
ደግሞ በጊዜ ሂደት ወደ ሊዝ ስርዓት ይካተታል 
የሚለው የአዋጁ መንፈስ የህዝባዊ ቅሬታው ምንጭ 
ነው፡፡ ተለምዷዊው የሊዝ ትርጓሜ በጊዜ በተገደበ 

በየካቲት ወር 1957ዓ.ም በጊዜው የመሬት 
ከበርቴዎች የተሞላው የአፄ ኃ/ስላሴ ፓርላማ 
ጭሰኝነትን የሚመለከተው አዋጅ ላይ ከተወያየ 
በኋላ፤ አዋጁን መግፋቱን ተከትሎ የዩኒቨርስቲ 
ተማሪዎች ‹‹መሬት ለአራሹ›› በሚል መፈክር 
ለመጀመሪያ ጊዜ የተደራጀ የተቃውሞ ድምፃቸውን 
አሰሙ፡፡ በወቅቱም ሆነ ከዛ በተከተሉት ዓመታት 
የመሬት ጥያቄ የወጣቶቹ የጋራ እውነት ስለሆነበት 
ምክንያት እንደ ዶ/ር ባልቬሺክ ያሉ የተማሪዎቹ 
ንቅናቄ ተራኪዎች ሁለት ተያያዥ ምክንያቶችን 
ያቀርባሉ፡፡ የመጀመሪያው ብዙዎቹ የጊዜው 
ተማሪዎች ቤተሰባዊ ዳራ ከገጠሩ ክፍል የሚነሳ 
መሆኑ ለጭሰኝነትም ሆነ ጭሰኝነት ላመጣቸው 
ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ መዘዞች የመጀመሪያ ደረጃ 
ተገላጭነት እንዲኖራቸው አስገድዷል የሚለው 
ነው፡፡ ሌላኛው ስረ-ምክንያት ጥያቄውን ያነሱት 
የዩንቨርስቲ ተማሪዎች ከመሆናቸው ጋር 
ይያያዛል፡፡ የያኔው የአፄ ኃ/ስላሴ ዩኒቨርስቲ 
ተማሪዎች ከሁሉም የሀገሪቱ ጠቅላይ ግዛቶች 
የተሰባሰቡ መሆናቸው፤ ተማሪዎቹ ስለመጡበት 
አካባቢ እንዲወያዩ እና ህመሞቻቸውን እንዲጋሩ 
አስችሏቸዋል፡፡ ጥያቄውም ከመኝታ ክፍል አልፎ 
በሰፊው ጊቢም መወያያ መሆኑ በቀጣዩም የሀገሪቱ 
‹‹ፖለቲካ›› ሊሆን የቻለው የንቅናቄው መሪዎች 
በአብዛኛው በጭሰኝነት ከተጎዳው የህብረተሰብ ክፍል 
ባለመሆናቸው ያገኙት ቅቡልነት እና ጥያቄው መላ 
እንዲበጅለት መታተራቸው ከዚህ ሁኔታ ይነሳል፡
፡ ‹‹የመሬት ለአራሹን›› ጥያቄ ተከትሎ ደርግም 
ሆነ ኢህአዴግ ስሪቱን የመንግስት እንዲሆን 
መወሰናቸው ወይም ‹‹የመንግስት ጭሰኝነትን›› 
(tenants of state) የመሬት ፖሊሲያቸው 
ሊያደርጉ መፈለጋቸው እንደ ፕ/ር ባህሩ ዘውዴ 
ያሉ የታሪክ መምህራን የመሬት ጥያቄን ‹‹ሃዲዱን 
የሳተ ባቡር›› ሲሉ እንዲጠሩት አስገድዷቸዋል፡፡

ከወራት በፊት በፓርላማ የፀደቀው አዲሱ 
የሊዝ አዋጅ ጥልቅ ህዝባዊ ቅሬታ ለመፍጠሩ 
ከአዋጁ መፅደቅ በኋላ የተካሄዱትን ስብሰባዎች 
መመልከት ይበቃል፡፡ ገዢው ፓርቲ ሁኔታውን 
እንዲታይበት የፈለገበት መንገድ ሌላ ወሳኝ 
ጥያቄም ያስነሳል፡፡ ይኸውም ከአዋጁ መፅደቅ በኋላ 
እየተደረጉ ያሉ ክርክሮች ‹‹መሬት የመንግስት 
ነው›› የሚለው የፓርቲውን ፖሊሲ ከመዘንጋት 
እንዲነሱ ያደረገ ይመስላል፡፡ በ1984ዓ.ም የሽግግር 
መንግስቱ ቻርተር በፀደቀበት ወቅት መሬት የግል 
ይሁን ያሉ ተሳታፊዎች 495 ያህል ሲሆኑ፣ 
መሬት የመንግስት መሆን አለበት ያሉት ደግሞ 
499 መሆናቸውን ላስታወሰ፣ አሁን ኢትዮጵያ 
የመሬት ጥያቄዋን ፈታለች፣ የግል ይሁን የሚለው 
እይታ ተሸንፏል ለሚለው የፓርቲው መከራከሪያ 
የሚናገረው መልእክት ይኖረዋል፡፡ በአዋጁ ላይ 
ገዢው ፓርቲ እንዲኖር የፈለገው ውይይት ይህን 
ጥያቄ በተቻለው አጋጣሚ ለማስረፅ እና በዝንጋታ 
እንዲሞላ ያለመ ነው፡፡ እናም የሊዝ አዋጁን ጉዳቶች 
ለማየት የተሻለው አካሄድ አዋጁን በመሬት ጥያቄ 
ማዕቀፍ ውስጥ ለመመልከት መሞከር ይመስላል፡፡

             ለምን የመንግስት?

ኢህአዴግ ለመሬት ፖሊሲው 
የሚሰጣቸውን ምክንያቶች የመረመሩ አጥኚዎች 
የመሬት ስሪቱ ‹‹ማህበራዊ ርትዕ›› (Social 
equity) ለማምጣት የሚል አላማ እንዳነገበ 
ይናገራሉ፡፡ የስርዓቱን የመሬት የባለቤትነት ስርዓት 
ካለመታከት ከሚተቹት ምሁራን ቀዳሚው ደሳለኝ 
ራህማቶ ፓርቲው ለዚህ ግቡ ያስቀመጣቸውን ሶስት 
መከራከሪያዎች ከተጨባጭ ሃቆች ጋር አዛምደው 
ለመተንተን ሞክረዋል፡፡ የመጀመሪያው ፖሊሲው 
መሬት አልባነትን ይከላከላል የሚል ነው፡፡ ከአስራ 
ዘጠኝ ስድሳ ሰባቱ የደርግ የመሬት ስሪት ማሻሻያ 
አዋጅ በተከተሉት ዓመታት መሬት አልባነት 
እየተባባሰ መምጣቱን የሚናገሩት አቶ ደሳለኝ 
በድህረ-ደርግ ስርዓትም የተለየ ሁኔታ አለመፈጠሩን 
ይጠቅሳሉ፡፡ ኢህአዴግ ይህን ችግር ለመቅረፍ እንደ 
አማራጭ አድርጎ የወሰደው መሬትን በድጋሚ 
የማከፋፈልን (Land re-distribution) አካሄድ ነው፡
፡ መሬቱ በሚከፋፈልበት ወቅት በእድሜያቸው 
ምክንያት ከውሳኔው መጠቀም ያልቻሉ ወጣቶች 
ከመሬት ማከፋፈሉ በለጠቁ ዓመታት ለመሬት 
አልባነት ይጋለጣሉ፡፡ “Searching for tenure 

ተወዳጇን አዲስ ታይምስ 
መፅሄት የፊታችን ረቡዕ 
ከበርካታ ጉዳዮች ጋር 

ይጠብቋት!

۩
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ወግ ነው ሲዳሩ ማልቀስ ይባል ነበር ዱሮ
ወግ ነው ምርጫ ማሸነፍ ሆነ ዘንድሮ!
አስተሳሰብና ጉልበት (ሕገ አራዊት)

ኢህአዴግ እና ሰባት 
ሚሊዮን አባላቱ

ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

በአቶ ቡልቻ ደመቅሳ

በረከትን በደንብ የሚያውቀው ያሬድ 
ጥበቡ ሙልጭ አድርጎ ነግሮታል፤ ያሬድ ከዚህ 
በፊትም ስለበረከት ጽፎ ነበር፤ አሁን ከጻፈው 
ጋር ሳስተያየው አንድ ግጥም ትዝ ይለኛል፤ 
አንዲት የቸገራት ሴትዮ ያንጎራጎረችው 
ይመስለኛል፡-

ወደድኩህ ወደድከኝ፤ ጠላሁህ፤ 
ጠላኸኝ፤

እንደሚጣራ ጠጅ እየጣልክ 
አታንሣኝ!

ያሬድ ስለበረከት በሚጽፈው ሁሉ 
እያነሣ የመጣልና እየጣለ የማንሣት ዝንባሌን 
ያሳያል፤ እስከዛሬ በናፍቆት የሚጠብቀውን 
ወዳጁን ሸፍጥንና የአእምሮ ሕመምን ሲያለብሰው 
ማንኛቸው መቼ እንደተለወጡ ለመረዳት 
ያስቸግራል፤ ለማናቸውም የዲክንስን መጽሐፍ 
ያሬድ እንደሚለው በረከት ከመጀመሪያው ገጽ 
በላይ አነበበም አላነበበ እንግሊዝኛው ትርጉም 
መሆኑን የተረዳሁት ከያሬድ ነው፤ ለምን ወደ 
እንግሊዝኛ እንደተሄደም አልገባኝም፡፡

በዚህ ዓመት ታላላቅ የአገር መሪዎች 
የሚያስተምሩን ነገር ባይኖራቸውም ‹‹የታሪክ›› 
መጽሐፍት የሚሉትን አሳትመዋል፤ ኮሎኔል 
መንግሥቱ ኃይለማርያምና አቶ በረከት 
ስምዖን፤ ሁለቱ ሰዎች በብዙ ነገር የሚመሳሰሉ 
ቢመስሉም እውነትን በመናቅና በመጥላት 
አንድ ናቸው፤ ዛሬ እኔ ላነሣ የፈለግሁት ግን 
በአስተሳሰብ ግድፈት ላይ የሚያተኩር ነው፡፡

በተለይም ለተቃዋሚዎች ‹‹በለስ›› 
ከነበረው ከምርጫ 97 በኋላ ኢህአዴግ 
የአባላቶቹ ቁጥር በብዙ እጥፍ ማደግ 
መጀመሪያ ላይ የሰማነው በሀዋሳ በተካሄደው 
የግንባሩ ጉባኤው ላይ ነበር፡፡ ከዛ ጉባኤ በኋላ 
ኢህአዴግ ‹‹አባሎቼን አበዛለሁ›› የሚለው 
ፕሮፓጋንዳው እንደ አንድ ጉዳይ ሆኖ፤ 
የፖለቲካ ተንታኞችን ትኩረት ስቦ እንደነበረ 
የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው፡፡

የሆነ ሆኖ የዚህ ፅሁፍ አላማ ሁለት 
ነገር ነው፡፡ የመጀመሪያው እነዚህ ሰባት 

በ1997 የፖለቲካ ክርክር ላይ ከሕገ 
መንግሥቱ አንቀጾች ሠላሳ በመቶ የሚሆነው 
ስለሰብዓዊ መብቶች የሚናገር ስለሆነ ይህ ቀረው 
የሚባል አይደለም፤ ችግሩ በተግባር የምናየው 
ሕገ አራዊት መሆኑ ነው ብዬ የተናገርሁትን 
ጉልበተኛው በረከት ወዲያው ቀለብ አድርጎ 
‹‹ሕገ መንግሥቱን ሕገ አራዊት ነው አለ፤›› 
ብሎ ወነጀለኝ፤ ለጉልበተኛው ሕገ ኀልዮትም 
ሆነ ሕገ መንፈስ ቅዱስ ገንዘቡ አይደሉም፤ ዛሬ 
ረዳቱ የሆነውም ጠበቃው የገዛ ጆሮውን ከድቶ 
በጉልበተኛው የተነገረውን እያስፋፋ በፍርድ 
ቤቱ አስተጋባ፤ ዳኞቹም ጠበቃውን ሰምተው 
ፈረዱ፤ ዛሬ እነሱ አንገታቸውን አጎንብሰው 
ይሄዳሉ፡፡

ዛሬም ያው አስተሳሰብ (አስተሳሰብ 
ካልነው) እንደተለመደው ቃላትን እየዘለዘለ 
ለውንጀላ ያቀርባል፤ አንዱዓለም አራጌ ‹‹የአምባ 
ገነን አገዛዝ ባለበት የጀግና ቤቱ እስር ቤት 
ነው፤›› አለ ይባላል፤ ጉልበተኛው እንደለመደው 
መጀመሪያ የተባለውን ቀንጭቦ ኪሱ ከተተና (!) 
አንዱ ዓለም ‹‹የጀግና ቤቱ እስር ቤት ነው›› 
አለ ብሎ ለውንጀላ ያመቻቸዋል፤ የአንዱ ዓለም 
መታሰር እሱ ራሱ ያለውን ያረጋግጣል? ወይስ 
አለ የተባለውን ያረጋግጣል? ወይስ ሁለቱንም 
ያረጋግጣል? በመሠረቱ አንዱ ዓለም ያለው 
ሙሉ ቃልና ጎዶሎው ልዩነት የላቸውም፤ 
የጉልበት አገዛዝ ባለበት የጀግና ቤቱ እስር ቤት 
ነው፤ የሚለውና ያለመነሻ የጀግና ቤቱ እስር 
ቤት ነው፤ የሚለው በአንድ ነገር ይመሳሰላሉ፤ 
ጀግናን የጥቃት ኢላማ በማድረግ ይስማማሉ፤ 
ከዚያም አልፎ ጀግንነትን መጠቃት አድርገው 
የሚያቀርቡት ይመሳሰላሉ፤ የተዛባ አስተሳሰብ!

ቀጥዬ የምጠቅሰው ምሳሌ ከላይ 
ከተጠቀሱት የባሰ የአስተሳሰብ ግድፈትን 
የሚያመለክት ነው፤ አቶ መለስ ‹‹የተሃድሶ 
እንቅስቃሴያችንን በከፍተኛ ፍጥነት ከሚወርድና 
በየደቂቃው ፍጥነት እየጨመረ ከሚጓዝ ናዳ 
አምልጦ ወደ ጠንካራ ከለላ ለመግባት ከሚሮጥ 

ሚሊዮን አባላቶች በህይወት ያሉ ናቸው 
ወይስ ሀሳብወለድ? የሚለውን ማየት ሲሆን፤ 
ሁለተኛው ደግሞ አባላቶቹ የምር ካሉ በምን 
መልኩ እንደተሰባሰቡ እና ለኢህአዴግስ ምን 
ያህል ታማኝ ናቸው? የሚለውን ማየት ነው፡
፡ 

እንግዲህ ኢህአዴግ ከትጥቅ ትግል 
ጊዜ ጀምሮ የተመሰረተበትን እድሜ ካሰላነው 
የበርካታ አመት ልምድ ያለው አንጋፋ ድርጅት 
መሆኑ አጠያያቂ አይደለም፡፡ የአመራር 
አባላቱም ለረጅም ጊዜ በትግል ውስጥ የቆዩ 
በመሆናቸው፤ ልምድ ያላቸው ናቸው፡፡ እናም 
በማደራጀት ስራ እና አባላትን በማብዛት ላይ 
ደካማ ላይሆኑ ይችሉ ይሆናል፡፡ ነገር ግን ያ 
ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ትልቅ ‹‹በለስ›› የነበረው 
ምርጫ 97 ደርሶ ኢህአዴግን እስኪያስደነግጠው 
ድረስ፤ የአባላቶቹ ቁጥር ቢበዛ ከ500ሺ 
የማይበልጥ ነበረ፡፡ ሆኖም በምርጫው መሸነፉን 
ተከትሎ ምን አይነት ስራ ተሰርቶ እንደሆነ 
ግልፅ ሳይደረግ የአባላቶቹ ቁጥር በአንድ ጊዜ 
ከ500ሺ ወደ 7 ሚሊዮን እንዳሻቀበ ተነገረን፡
፡ ይሄ ነው ጥያቄ የሚያጭረው፡፡ ምክንያቱም 
የህዝባችን ቁጥር 80 ሚሊዮን ነው፡፡ ከዚህ 
ውስጥ ህፃናት እና አረጋውያን (እድሜያቸው 
ከፖለቲካ ውጭ ያደርጋቸው) በብዛት አሉ፡፡ 

ሰው ጋር ማመሳሰል ይቻላል፡፡›› ሲል ለስራ 
አስፈፃሚ ኮሚቴው ባቀረበው ሪፖርት ውስጥ 
ተናግሮአል፤ በ1997 ምርጫ አቶ መለስ ብዙ 
አጃቢዎቹ (አቶ በረከትን ጨምሮ) ስለዌደቁበት 
የናዳውን ኃይል በትክክል ገምቶ የተናገረ 
ይመስለኛል፤ መለስ የተናገረው ወደበረከት 
ስምዖን ጆሮ ሲደርስ ግን ሌላ ሆኖ ነበር፤- ናዳን 
የገታ አገራዊ ሩጫ! መለስ ወደፊት ሂድ! ሲል 
በረከት ስምዖን ቀኝ-ኋላ ዙር! ይላል፤ ወደፊት 
አልሮጥም የማለት መብት አለው፤ ጥያቄው 
ይህ አይደለም፤ የአስተሳሰብ ግድፈቱ ወደፊት 
ሂድ ማለትና ቀኝ-ኋላ ዙር ማለትን አንድ 
ማድርጉ ላይ ነው፤ በወያኔ/ኢህአዴግ ዘመን 
የመጣ የአፈፃፀም ጉድለት  የሚባለው ነገር 
ምንጩ እንዲህ ያለ የግንዛቤ መዛባት መሆኑ 
ነው፡፡

ለምራቂ አንድ ሌላ ግድፈት ላቅርብ፤ 
የመጽሐፉ ዋና ርዕስ ‹‹የሁለት ምርጫዎች 
ወግ›› ነው፤ ምን ማለት ነው? ወግ የሚለው 
ቃል ሁለት ትርጉም አለው፤ አንዱ ትርጉም 
ወሬ ነው፤ ሁለተኛው ትርጉም ሥርዓት 
ማለት ነው፤ ከሃምሳ ዓመታት በፊት በዛሬይቱ 
ኢትዮጵያ ላይ በራስ ቢትወደድ እንዳልካቸው 
የተደረሰ ጨዋታ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር 
ታይቶ ነበር፤ አቶ አሐዱ ሳቡሬ ሲተቹ ድራማ 
ብለውት ነበር፤ እኔ ግን ጨዋታ ነው ብዬ 
‹‹አልሞትኩም ብዬ አልዋሽም›› ለዚያ ለሞተ 
ጨዋታ ተስማሚ ስም ነው በማለት ጽፌ ነበር፤ 
እንዲሁም የሁለት ምርጫዎች ወግ በሁለቱም 
የወግ ትርጉሞች ተስማሚ ስም የተሰጠው 
ተረት ነው፤ እውነቱ ጸሐፊው በዚያ ምርጫ 
መውደቁ ነው፤ እውነቱ ጸሐፊው እንደገና 
በልዩ ዝግጅት ተመረጠ መባሉ ነው፤ ታሪክን፣ 
ያውም የቅርብ ታሪክን ወደተረት ለመለወጥ 
ለጉልበተኛም ቢሆን አስቸጋሪ ነው፤ ተዋንያኑ 
ሁሉ ገና በሕይወት አሉ፤ ጸሐፊው ልማድ 
ሆኖበት አላነበባቸውም እንጂ አንዳንዶቹም 
ስለምርጫው ከወግ ባለፈ ጽፈዋል፡፡

በተጨማሪም በሀገራችን ከ80 በላይ ተቃዋሚ 
ፓርቲዎች አሉ፡፡ እንግዲህ እነዚህም 
የራሳቸው የሆኑ አባላት እና ደጋፊዎች 
አሏቸው፡፡ ሌላው ጉዳይ ደግሞ በኢትዮጵያ 
ፖለቲካ ሁላችንም እንደምናውቀው ኢህአዴግ 
ብዙ ተቃዋሚ እንዳለው እና በተቃራኒው 
ደግሞ ለተቃዋሚዎች የተሻለ ድጋፍ እንዳለ 
ነው፡፡ እናም በዚህ ስነ-አመክንዮ ከተስማማን 
ኢህአዴግ 7 ሚሊዮን አባላት አሉኝ የሚለው 
ከየት የመጡ ናቸው? (መቼም ቻይናዊያኖችን 
ቆጥሮ አይመስለኝም)

ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምን አልባት 
እነዚህ አባላቶች የምር በኢህአዴግ መዝገብ 
ላይ የተመዘገቡ ከሆነ በምን መልኩ የተሰባሰቡ 
ናቸው? የሚል ነው፡፡ ምክንያቱም ኢህአዴግ 
ሁሉንም የመንግስት ሰራተኛ እንደራሱ አባል 
አድርጎ የመያዝ አባዜ አለበት፤ እንዲሁም ቤት 
በመስጠት በአነስተኛ እና ጥቃቅን በማደራጀት፣ 
በኮብል ስቶን ንጣፍ ስራ በማሰማራት፣…. 
በመሳሰሉት አባላትን ያሰባስባል፡፡

ትልቁ ጥያቄ እነዚህ አባላት 
ለድርጅቱ ምን ያህል ይጠቅማሉ? ከእነሱ 
እና ከፈጣሪያቸው በቀር ማንም በማይኖርበት 
በድምፅ መስጫ ኮሮጆ ውስጥ ሲገቡ 
ድምፃቸውን ለማን ነው የሚሰጡት? የሚለው 

ስለ2002 ምርጫ በቅርቡ እንኳን 
በአሐዝ የተደገፈ ጥናት ወጥቷል፤ አንደኛ 
ከአጠቃላይ የየክልሉ ሕዝብ ቁጥር ውስጥ 
የመረጡትን ስናይ ምርጫው ወግ ብቻ 
እንደነበረ ገሀድ ይሆናል፤ ለምሳሌ ከየክልሉ 
የመረጡት በኦሮሚያ 31 ከመቶ፣ በአማራ 
33 ከመቶ፣ በደቡብ 27 ከመቶ፣ በትግራይ 
39 ከመቶ፣ በአዲስ አበባ 19 ከመቶ፣በአፋር 
66 በመቶ፣ ከዚያ ደግሞ በድሬደዋ 57 ከመቶ 
ሲሆኑ በሐረርና በኦጋዴን ደግሞ ለወግም 
የማይመች በመሆኑ አልተገለጸም፤ ናዳው 
የምርጫውን ወግ እንኳን እንደደፈጠጠ በተለይ 
የአፋርና የድሬዳዋ የመራጮች አሐዝ ምስክር 
ነው፤ እድሜያቸው የማይፈቅድላቸው ሁሉ 
ካልመረጡ በቀር፤ ወይም በእነዚህ ክልሎች 
አብዛኛው ሕዝብ በልዩ ተአምር እድሜው ከ18 
ዓመት በላይ ካልሆነ በቀር ከላይ የተገለጸውን 
ያህል መራጭ ሊያገኙ አይችሉም፤ እንዲሁም 
በመረጡት ወንዶችና ሴቶች መሀከል በየክልሉ 
የሚታየው ድርሻ ወንድና ሴቱ እኩል እንዲሆን 
ተደርጎ የተደለደለ መሆኑ ይታያል፤ ይህንን 
ሁሉ የዘነጋ ከታሪክ ይልቅ ወደተረት ያዘነበለ 
ጨዋታ ነው፤ ተረቱ የሚጣፍጠው ከተገኘ!

ሁለተኛ አቶ ኡስማን አሊ የሚባል 
ሰው 368,211 ድምጽ፣ አቶ ሽመልስ ከማል 
ብርሃን የሚባል ደግሞ 19,647 ድምጽ ለወጉ 
አግኝተው ተመርጠዋል፤ ከተመራጮቹ 64 
በመቶ ያህሉ ያገኙት ድምጽ ከ50,000 በታች 
ነው፤ መለስ ዜናዊ ያገኘው 40,302 ነው፤ 
በትግራይ ወይዘሮ አልማዝ የሚባሉ 87,185 
ድምጽ ማግኘታቸው ቱባ ቱባ ባለስልጣኖቹ 
ካገኙት ጋር ሲወዳደር ሰማይ ያደርሳቸዋል 
ስለ2002 ምርጫ በአገቱኒ ውስጥ ዝርዝር 
መረጃ ቀርቦአል፡፡

መጽሐፍ ያውም የታሪክ መጽሐፍ 
ለመጻፍ ለእውነት ክብር መስጠትና ለእውነት 
ተገዢ መሆን ያስፈልጋል፤ አለዚያ ጉልበትና 
የአቶ አላሙዲንን ገንዘብ ማጥፋት ነው፡፡

ነው፡፡ ምክንያቱም በምርጫ 2002 እንዳየነው 
የኢህአዴግ ካድሬዎች መራጩን ህዝብ በድብቅ 
ካሜራ ስለምናያችሁ ማን እንደመረጣችሁ 
እናውቃለን እያለ በተለይ አርሶ አደሩን 
ሲያስፈራሩት እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን 
ነው፡፡

አሁንም ኢህአዴግ አሉኝ የሚለውን 
አባላት ያህል አሉት ብለን እንነጋገር ብንል ሌላ 
ጥያቄ ደግሞ መነሳቱ አይቀሬ ነው፡፡ ለምሳሌ 
እነዚህ ሰባት ሚሊዮን አባላት በፓርቲያቸው 
ውስጥ የሚኖራቸው መብት ምን ያህል ነው? 
በፈለጉ ጊዜ (ካልተስማሙ) ለቀው መውጣትም 
ሆነ ድምፃቸውን ለሌላ ፓርቲ መስጠት ይችላሉ 
ወይስ እስከ ዛሬ እንደምናየው ጐረቤትን 
በጐረቤት የመሰለሉ እስትራቴጂ እዚህም ላይ 
ይተገበራል? የሚሉትን ጥያቄዎች ማንሳት 
እንችላለን፡፡ 

በእኔ እምነት ኢህአዴግ ሰባት 
ሚሊዮን አባላት አሉኝ የሚለው አንድም 
ብዙ ደጋፊ ያለው በማስመሰል ምርጫን 
ለማጭበርበር የሚጠቀምበት ሲሆን፤ 
ሁለተኛው ደግሞ የመንግስት ስልጣን ስለያዘ፣ 
በዛ መዋቅር በኩል እያስፈራራ እና የሀገሪቱን 
በጀት እየተጠቀመ ያፈራው ሊሆን ስለሚችል 
ዜጐች ትኩረት ሊሰጡት ይገባል እላለሁ፡፡
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ርእሰ አንቀፅ ፍትህ ጋዜጣ

በማስተዋል ህትመት
ማስታወቂያ ስራ

ድርጅት በየሳምንቱ
የሚታተም

የአሳታሚው አድራሻ
አራዳ ክ/ከተማ ቀበሌ 11/12

የቤት ቁጥር አዲስ
ፒያሳ ራስ መኮንን
ድልድይ አጠገብ

ሥራ አስኪያጅ   
         ማስተዋል ብርሃኑ

ዋና አዘጋጅ   
         ተመስገን ደሳለኝ
ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ጀሞ
    ሳይት የቤ.ቁ. 012

አዘጋጆች   
         ሙሉነህ አያሌው
  ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

ሪፖርተር   
           ሰውዓለም ታዬ

አምደኞች   
            ዳንኤል አበራ
           ዳንኤል ተፈራ
            ቅጣው እጅጉ
             ደቻሳ ደሜ
          ርዕዮት አለሙ

ግራፊክስ ዲዛይን   
          ሀብታሙ ታደሰ
       ቤቴልሄም አመነሸዋ

የሽያጭ ሰራተኞች   
         ደለለኝ ሙሉጌታ
            ታመነ ደገፋ

አታሚ   
      ብርሃንና ሰላም
     ማተሚያ ድርጅት
     ክ/ከተማ፡- አራዳ
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በኤርትራ ጉዳይ መመካከር ያስፈልጋል
የአለም አቀፍ ግንኙነት ፖለቲካን 

የሚያጠኑ ምሁራን በሁለት ሀገራት መካከል 
ስለሚኖር ግንኙነት ሲገልፁ እንዲህ ይላሉ ‹‹በአለም 
አቀፍ መድረክ ዘላቂ ወዳጅም ይሁን ዘላቂ ጠላት 
የለም›› ፡፡ኢትዮጵያ እና ኤርትራ በአንድ የታሪክ 
አጋጣሚ በተመሳሳይ ስም በአንድ ገዢ የሚተዳደሩ 
አንድ ወጥ በሆነ የፖለቲካ ስርዓት ማዕቀፍ ውስጥ 
የነበሩ ወንድምና እህታማች አገራት ነበሩ፡፡ አሁንም 
በአንድ የታሪክ አጋጣሚ አንዱ ራሱን ቅኝ ተገዢ 
ሌላው ቅኝ ገዢ አድርጐ በመቀጠር ላልተፈለገ 
ጦርነት ተዳርገው መጨረሻውም የሚታወቀው 
ሆነ፡፡ኤርትራ ነፃና ሉዓላዊ ሀገር መሆኗን አምነን 
ከተቀበልን በርካታ አመታት ያለፉ ቢሆንም እንደ 
ወዳጅ ጐረቤት ሀገር አብሮ መኖር ግን ተስኖናል፡፡ 
ሁልጊዜም ከአብራካችን የወጣችው ሀገር በቀጠናው 
ካሉ ባዕዳን ይልቅ የስጋታችን ምንጭ ተደርጋ 
ትወሰዳለች፡፡ ከኤርትራ ጋር በቀደሙት አመታት 
የነበረው ወዳጅነታችን ከህዝቦች አለመግባባት ይልቅ 
ሀገሪቱን በሚመሩ ልሂቃን መሀከል ውዝግቡ ተካሮ 
በመጨረሻም የሁለቱን ወንድማማች ህዝቦች ደም 
ላፋሰሰ እልቂት ዳርጐናል፡፡ 

እናም ከዚህ ጦርነት ምን አተረፍን? ምንስ 
አጣን? ብለን ለመነጋገር እንኳን ጊዜ አላገኘንም፡
፡ ጦርነቱ የኤርትራ መንግስት ጠብ አጫሪነት 
ምክንያት ተጀመረ፣ ግዛት ተወሰደብን፣ ዜጐቻችን? 
ከሀብት መስዋዕትነት ጀምሮ እስከ ትልቁ የህይወት 
ዋጋ አስከፈለን፡፡ በስተመጨረሻም ይገባኛል 
የምንለውን ግዛት እንኳን በአለም አቀፍ ፍርድ ቤት 
ተነታርከን ማሸነፍ አልቻልንም፡፡ በዚህም የተነሰ 
ከኤርትራ ጋር የነበረን የአንድ ሰሞን ወዳጅነት 
ዘላቂ መሆን ተሳነው፡፡ በፍትህ እምነት የሀገራቱ 

ህዝቦች በጦርነቱ ጠበሳ ምክንያት ዘላቂ ጠላትነት 
ያፈራሉ የሚል ጨለምተኛ እምነትም የለንም፡፡ ነገሩ 
ዝሆኖች ቢጣሉ የሚጐዳው ሳሩ ነው እንደሚባለው 
አይነት ነው፡፡አሁንም እንዲህ የከፋ ድህነት፣ ሥራ 
አጥነት፣ የኢኮኖሚ አለመረጋጋት ውስጥ ሆነን 
ኤርትራ ከችግሮቻችን በላይ እየሆነች እንደመጣች 
መንግስት በተደጋጋሚ በሚዲያ እየገለፀ ይገኛል፡፡

ፍትህ የሀገር ደህንነትን በተመለከተ 
መንግስት በሚወስዳቸው ወቅታዊ እና አስፈላጊ 
እርምጃዎች ላይ ምንም ተቃውሞ የላትም፡፡ ነገር ግን 
በፍትህ እምነት የሀገር ጉዳይ ሀገሪቱን የሚመራው 
ፓርቲ ጉዳይ ብቻ አይደለም፡፡ በሀገር ጉዳይ ላይ 
የመንግስታዊው ህግ አስፈፃሚ፣ ህግ አውጭ፣ እና 
ህግ ተርጓሚ ተቋማት የውክልና ስራ ብቻቸውን 
የሚወጡት፣ የሚወስኑት ጉዳይ አይደለም፡፡ ነገሩ 
በሰከነ እና ሁሉን አቀፍ በሆነ ሀገራዊ መግባባት 
ይፈፀም ዘንድ መንግስት በቅን ልቦና ሰፊ መድርክ 
ማዘጋጀት ይጠበቅበታል፡፡ ተቻኩሎ ጦርነት ውስጥ 
መግባት ጥቅም ብቻ ሳይሆን መልሰን ልንተካቸው 
የማንችላቸው ጥፋቶችንም ያስከትላል፡፡

እንደዚህ ቀደሙ ኢህአዴግ ብቻውን 
ወስኖ ማቅ ውስጥ ከገባ በኋላ ህዝብን ስብስቦ 
ለማስረዳት መሯሯጥ በፍትህ እምነት ህብረተሰቡን 
ከሀገሩ ይገባኛል መንፈስ የሚነጥል አካሄድ ነው፡፡
የኢህአዴግ አመራር ካቀፋቸው ልሂቃን ያልተናነሱ 
ይህችን አገር ሊታደጉ የሚችሉ ምሁራንም 
ከፖለቲካ ተገለው ሰሚ አጥተው መኖራቸውም 
መዘንጋት የለበትም፡፡ኢቲቪም ቢሆን ነገሩን 
ለማራገብ፣ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዲያመራ 
ከመታተር ይልቅ የሌሎችንም የህብረተሰብ ክፍሎች 
አስተያየት ማስተናገድ ይገባዋል ብለን እናምናለን፡፡

ፖለቲካውም እንዲሁ ነው፡፡ በህዝብ ዘንድ የጥላቻን 
መንፈስ ብቻ መዝራት ለሚመጣው ትውልድ አደጋ 
አለው፡፡ ኤርትራ ዘላቂ ጠላታችን የማትሆንበት 
ጊዜም እሩቅ አይደለም፡፡ አሜሪካ በጃፓኖች ላይ 
በሁለተኛው የአለም ጦርነት የጣለቻቸው የኒውክለር 
ቦንቦች ጠባሳው እስከ አሁን ድረስ አለ፡፡ ጀርመንና 
ፈረንሳይ ሁሌም አንዱ ለሌላው የማይተኛ ባላንጣ 
ሀገራት ተደርገው ይወሰዱ ነበር፡፡ እንዲህ እንዲህ 
እያልን ብዙ ምሳሌዎችን መጥቀስ እንችላለን፡
፡ እነዚህ ሀገራት በአሁኑ የፖለቲካ አላማቸው 
ከበፊቱ ፍፁም የተለዩ ሆነዋል፡፡ ትውልድ ያለፈውን 
እልቂት እንዲረሳ ከማድረግ ጀምሮ በአሁኑ ጊዜ 
የጠበቀ ወዳጅነት መስርተዋል፡፡ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ 
በስተቀር ከኤርትራ ጋርም ከዚህ የጠላትነት ስሜት 
ወጥተን ወዳጅ የማንሆንበት አንዳችም ምክንያት 
አይርኖም፡፡ ፍትህ ከሁሉ አስቀድሞ ለሰላምና 
ለእርቅ በሚሰጠው ዋጋ ላይ ከፍተኛ እምነት አላት፡
፡ ከዚህ ቀጥሎም በማናቸውም ሀገራዊ ጉዳዮች 
ላይ የህብረተሰቡ ይሁኝታ ያልታከለበት እርምጃ 
ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል ትላለች፡፡ ስለዚህ 
ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችን፣ መያዶችን፣ 
የሃይማኖት ተቋማትን እና የተቀሩትን የህብረተሰብ 
ክፍል የሚወክሉ ማናቸውም ተቋማትን በአንድ 
ላይ አቀናጅቶ በጉዳዩ ላይ መንግስት ማወያየት 
ይጠበቅበታል፡፡

ከዚህ ባለፈ ለሚመጣው ማናቸውም 
ሀገርን በተመለከተ የሚወሰዱ እርምጃዎች  
ከፕሮፓጋንዳ ውጭ በአስተማማኝ እና በተጨባጭ 
የሀገር ደህንነት ስጋት አንፃር ከሆነ ድጋፋችን 
ሁሌም ከመንግስት ጐን መሆኑነ ደግመን ደጋግመን 
እንገልፃለን፡፡

አስተያየት

የዚህ ፅሁፍ ዓላማ የእሳቸውን ገድለ-
ታሪክ መዘገብ ሳይሆን በታሪካዊቷ ጐንደር ከተማ 
የተሰራላቸው ሐውልት ጥር 9/2004ዓ.ም ሲመረቅ 
ያስተዋልኳቸውን የኢህአዴግ እንቆቅልሾች በተወዳጇ 
ፍትህ ጋዜጣ ለህዝብ ማድረስ በመሻቴ ነው፡፡

የአፄ ቴዎድሮስ ሐውልት ምርቃት እና ጐንደር 
በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ዋና 

ከተማ እንደነበረች የሚነገርላት የቀደምት የስልጣኔ 
ፍሬ ባለቤት ጐንደር፡፡ በእንግዳ ተቀባይነት ዋና በጨዋ 
ህዝቧ የምትታወቀው ጐንደር ከወትሮው የተለየ ወከባ 
በዝቶባታል ጥር 9/2004ዓ.ም

በየኬላው ጥብቅ ፍተሻ ተጧጡፏል፡፡ ይህን 
ያስተዋለ ሰው ከተማዋ ላይ አንዳች የሽብር ሙከራ 
ለማክሸፍ የሚደረግ ጥረት ሊመስለው ይችላል፡፡ ነገሩ 
ግን ወዲህ ነው፡፡ ለሐውልቱ ምርቃት ሲባል የፌዴራልና 
የክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት በመከተማቸው ነው፡
፡ መቼስ የአውራው ክንፈ አይደሉ ይገባቸው ይሆን 
ይሆናል፡፡

የአፄ-ቴዎድሮስ ሐውልት ምርቃት 
በወግለት መርሐ-ግብር መሰረት ከወደ ከሰዓት በኋላ 
መሆኑ እየታወቀ ገና ከረፋዱ 4፡00 ሰዓት ጀምሮ 
የጐንደር ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች የአገር ውስጥና 
የውጭ አገር ቱሪስቶች ሐውልቱ በተሰራበት በከተማዋ 
እምብርት መሐል ፒያሳ ተኮልኩለዋል፡፡ የእለቱም 
ፀሐይ የኑሯችን ያህል ይከብዳል፡፡ ያም ሁኖ ህዝቤ 
አላፈገፈገም!! መይሳው ካሳ ነዋ!!

የሐውልት ምርቃቱን በማስመለከተ በሰሜን 
ጐንደር ዞን ስር ያሉ ልዩ ልዩ የባህል ቡድኖች ባህልና 
ትውፊትን ሊያንፀባርቅ በሚችል መልኩ ለበዓሉ 
ድምቀት ሰጥተውታል፡፡ ለቁጥር የሚታክቱ የውጪ 
አገር ቱሪስቶች በሐውልቱ ምርቃት ቀን ተገኝተዋል፡፡ 
የፖሊስ እና የሲቪል ደህንነቱ ብዛት ግን ህዝቡን ስጋት 
ላይ ጥሎት ነበር፡፡

የእልቱ የክብር እንግዶች የፌደራል 
ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ 
መላኩ ፈንታ፣ የኢፌድሪ ፍትሕ ሚኒትር ሚኒስትር 
አቶ ብርሐነ ሀይሉ፣ የ/ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ 
አቶ ፀጋየ በርሄ የፌዴራል ፖሊስ ዋና ዳይሬክተር 
አቶ ወርቅነህ ገበየሁ፣ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖ 
አርበኞች ፕሬዘዳንት ሊቀ ትጉሀን አስታጥቄ፣ 

የአፄ ቴዎድሮስ ሐውልት ምርቃት እና የኢህአዴግ እንቆቅልሽ 
በጐንደር ከተማ

በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር ኦዲዮድ ጁኒያ 
እንዲሁም ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት 
ጥር 9/2004ዓ.ም ከቀኑ በ9፡00 ሰዓት የዛ ጀግና  
ኢትዮጵያዊ ሐውልተ ተመርቀ፡፡

የሐውልቱ መሰራት ያለው ፋይዳ
እኒህን ታላቅ መሪ የሚዘክር ነገር በከተማዋ 

በጉልህ ነበር ለማለት አያስደፍርም፡፡ እናም በከተማዋ 
አይን-ፒያሳ ይህ ሐውልት መቆሙ አሁን ላለው 
ትውልድ ቀላል የማይባል መነቃቃትን ይፈጥራል 
የሚል አመኔታ አለኝ፡፡ መቼስ ባለራዕይ ትውልድ 
ለማፍራት ባለራዕይ የነበሩና አርዓያነት ያላቸውን 
መሪዎች መዘከር ለአራት ኪሎዎችም ቢጐረብጥም 
ተገቢነት ያለው ተግባር ነውና ቢዘገይም እርምጃውን 
አንድንቀናል፡፡ ሐውልቱ የተሰራው በአራት መቶ 
ሺ ብር ያህል ሲሆን የገንዘብ እርዳታውም ከከተማ 
አስተዳደሩ እና ከከተማዋ ህዝብ ነዋሪዎች እንደመሆኑ 
መጠን ምስጋናው ለከተማው ህዝብ ይቅደምልኝ፡፡

በሐውልት ምርቃቱ ቀን ያስተዋልኳቸው 
እና ለእኔ የእንቆቅልሽ ያህል የተሰሙኝን ነገሮች በግል 
ምልከታዬ እንዲህ ፅፌዋለሁ፤ እንቆቅልሾቹን መፍታት 
የአንባቢው የቤት ስራ ይሁንልኝ 

እንቆቅልሽ አንድ
አፄ-ቴዎድሮስ የሐይማኖት ወይስ የሀገር 

መሪ ነበሩ? አዎ አፄ ቴዎድሮስ የሀገር መሪ ነው 
የነበሩት፡፡ እናም የኒህ ታላቅ ባለራዕይ ሐውልት 
ሲመረቅ የየአንድ ሃይማኖት (የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ) 
መሪ ብቻ እንዲገኙ መጋበዝ ምን ይሉታል? በጐን 
‹‹በህገ-መንግስቱ በተቀመጠው አንቀጽ መሰረት 
የሃይማኖት እኩልነትና መቻቻል እውን ሁኗል›› 
እየተባልን በፕሮፓጋንዳ እንሞላለን፡፡ እዚህ ጋ ደግሞ 
እውነታው ሌላ ነው፡፡ በእጅጉ ከገረመኝ ነገር አንዱ 
በእለቱ የተገኙት የሰሜን ጐንደር ዞን ሐገረ ስብከትና 
የቅዱስ ሲኖዶስ አባል አቡነ ኤልሳ ሐውልቱን 
መባረካቸው ነው፡፡ እስኪ አሁን ይኼስ ምን ይባላል? 
አፄ ቴዎድሮስ እኮ ለሙስሊሙም፣ ለካቶሊኩም፣ 
ለፕሮቴስታንቱም፣ ለሚያምነውም፣ ለማያምነውም 
ኢትዮጵያዊ አንድነት ነበር ሌት ተቀን የባዘኑት! ኧረ 
እንደውም ራሳቸውን የሰዉለት!! ነገር ግን ነገሩ ወዲህ 
ነው በከተማዋ የሃይማኖት መቻቻል እንዳይፈጠር 
መንግስት ሁሌም እንደተጋ ያለ ነው የሚመስለው፡
፡ ውስጥ ውስጡን፡፡ እንጂ ሐቁ ጠፍቶት አይደለም፡፡ 

አይ ነገሩ ሌላ ነው የሚል ካለ ደግሞ ይህን እንቆቅልሽ 
ፍቱልኝ?

እንቆቅልሽ ሁለት
የሐውልት ምርቃቱን በማስመለከተ አንድ 

ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ንግግር እንዲያደርጉ 
ተጋብዘው ሲናገሩ ‹‹….አፄ ቴዎድሮስ ታላቅ ባለራዕይ፣ 
አርቆ አሳቢ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘመናዊ ወታደር 
ያደራጁ ለጐጆ ኢንዱስትሪ ትኩረት የሰጡ…›› እያሉ 
የንጉሱን ዜና መወድስ አቅርበዋል፡፡ ግሩም ነው፡፡ ነገር 
ግን በአንድ ወቅት ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የአፄ 
ቴዎድሮስን የአገዛዝ አመታት እንዲህ ገልፀውት ነበር 
‹‹አንድም ቀን የተረጋጋ ህይወት ሳይኖራቸው ከአንድ 
ቦታ ወደ ሌላ ቦታ፣ ከአንድ ጦርነት ወደ ሌላ ጦርነት 
ሲገላበጡ ነው የስልጣን እድሜያቸውን የጨረሱት 
ይህም ሁኖ ጠብ የሚል ለትውልድ የሚተርፍ ልማት 
ማረጋገጥ አልቻሉም…›› ጎበዝ ነገሩ እንዴት ነው 
አታውቁም እያሉን ነው? ወይንስ ምንም አታመጡም? 
የጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ጐንደር የተገኙት ባለስልጣ 
ንግግር የተዛባበት ምክንያት አልገባህ ብሎኛል እና 
የገባው ካለ እንቆቅልሹን ቢፈታልኝ?

እንቆቅልሽ ሦስት 
በእለቱ የነበረውን በዓል ለማድመቅ ታስቦ 

ይመስላል የፈረስ ግልቢያ እና ትዕይንት ነበር፤ 
ለፈረሶችም የቀድሞ ንጉሳዊያን ፈረሶች ስያሜ 
ተሰቷቸው ነበር፡፡ አባ ታጠቅ፣ አባ ኮራ፣ አባ መጋል፣ 
ወዘተ…. በጣም አስገራሚው ነገር ‹‹አባ ልማት››፣ 
‹‹አባ ትራንስፎርሜሽን›› የሚባሉ ሰዎች ከፈረሶች 
ኮርቻ ላይ ተለጥፎ ማየቴ ነበር፡፡ እንዴት ነው ነገሩ 
የዘመነ ኢህአዴግ ፕሮፓጋንዳ በነፋና፣ የኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥን፣ አዲስ ዘመን አልበቃ ብሎ በፈረሶችም 
መጣ እንዴ? አንባቢ ሆይ የገባው ካለ ይህን እንቆቅልሽ 
ይፈታልኝ ዘንድ የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ተመስገን 
ደሳለኝ እንዳለው ‹‹አድዋ ላይ በተውለበለበችው ሰንደቅ 
አላማ ስም እማፀናለሁ››?

እንቆቅልሽ አራት
በሐውልት ምርቃቱ እለት የነበረው 

መድርክ መሪ የተለመደውን ፕሮፓጋንዳ ይለቀዋል 
‹‹…የኒህ ታላቅ መሪ (ቴዎድሮስ) ራዕይ በልማታዊው 
መንግስታችን እውን ሁኗል…›› እናንተዬ ምን አለበት 

۩
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አንድ በሉ
በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

የተስፋው ቃል፣ የአህአዴግ ቃል

ተስፋ ቆርጬ አላውቅም፡፡ ተስፋ 
የሚያስቆርጥ ነገር ሳያጋጥመኝ ቀርቶ  አይደለም፡
፡ ብዙ ጊዜ ገጥሞኝ ያውቃል፡፡ ነገር ግን የብዙ 
ሀገራት ተሞክሮን ካየክ ተስፋ እንድትቆርጥ 
አይገፋፋህም፡፡  ለምን? ካልከኝ ብዙዎች 
‹‹ሞቱ፣ ተቀበሩ›› ሲባሉ እንደ ገና መግነዛቸውን 
በጥሰው ሲያቸንፉ ታያለህና፡፡ በሀገራችንም 
ቢሆን ‹‹አለቁ፣ ደቀቁ›› የተባለላቸው ሟርቱን 
አቸንፈው አይተሀል፡፡ ‹‹እፍኝ የማይሞሉ…›› 
ሲባል የነበረበትንም ዘመን መቼም ትረሳዋለህ 
ብዬ አላስብም፡፡  

በእርግጥ ኢህአዴግ ‹‹ተስፋ መስጠት››ን 
እና ‹‹ተስፋ መንጠቅ››ን ከ‹‹ሚሊኒየም ግቦች›› 
እንደ አንዱ አድርጎ የወሰደው ይመስለኛል፡፡ 
አረ እንዲያውም ያለፉት 20 አመታት ‹‹ተስፋ 
እንደተጣለባቸው›› እና ‹‹ቃል እንደተገባባቸው›› 
እንደወጡ የቀሩ አመታት ናቸው፡፡ 

ለምሳሌ ‹‹በቀን ሶስቴ ትበላለህ›› ከ20 
አመት በፊት ይተነገረ የተስፋ ቃል ነበር፡፡ እናም 
ያ ሀያ አመት አልፎ እንኳንም በቀን ሶስቴ ልትበላ 
ቀርቶ፣ ለአንዴውም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል፡
፡ ኢህአዴግ ሆዬም! ለሌላ 20 አመት የተስፋ 
‹‹ቀጠሮ›› ሰጥቶሀል፡፡ እንዲህ ሲል ‹‹የኢህአዴግ 
እቅድ የሚሳካው፣ ኢህአዴግ 40 እና 50 አመት 
በስልጣን ሲቆይ ብቻ ነው››

ኤርትራ ስትገነጠልም የነበረው 
ተመሳሳይ ነው፡፡ በወቅቱ ‹‹የሀገር አንድነት 
ፈራረሰ፣ ሀገር ተሸጠ›› ሲሉ ለተቃወሙ ሀገር 
ወዳድ ኢትዮጵያውያን ‹‹ከዚህ በኋላ በኤርትራ 
በኩል አንዲት ጥይት አይጮህም›› የሚል ተስፋ 
ተሰጠ፡፡ ነገር ግን ተስፋው በህይወት የቆየው ለ8 
አመታት ብቻ ነው፡፡ ከ8 አመት በኋላ ግን አንድ 
ጥይት ብቻ ሳይሆን ከአየር መቃወሚያ እስከ 
የአየር ሀይል ጄት፣ ከቢኤም እስከ ታንክ፣ ከእግረኛ 
እስከ ሜካናይዝድ፣ ከባዙቃ እስከ ዲሽቃ... ውሎ 
እና አዳራቸው በዛላንበሳ ፣ በሺራሮ፣ በባድሜ፣ 
በሸንበቆ…. ሊሆን ተገደደ፡፡ ‹‹እንዲህም ብላችሁን 
ነበር? ታዲያ ስለምን ወደ ጦርነት ተገባ?›› ብሎ 
የጠየቀም የለ፡፡ ለነገሩ ቢጠይቅም ኢህአዴግ ምን 
ተዳዬ ነው፡፡ በተስፋ ላይ ተስፋ እየሰጠ መጓዙን 
ቀጥሏል፡፡

እናም በ1996ዓ.ም ወረሃ ክረምት 
‹‹ሶስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ እንከን የለሽ 
ይሆናል›› የሚለውን የተስፋ ቃል ደጋግመን 
ስንሰማ፣  ‹‹ምርጫ 97››ን ደጋግመን ተስፋ 
አደረግን፡፡ የሆነው ግን ምንድር ነው? ‹‹ጣትህን 
እቆርጣለሁ›› ከሚል ዛቻ እና ማስፈራሪያ 
ጀምሮ ‹‹ከቤትህ ትርው  እንዳትል›› ብሎ 
እስከሚያስገድደው ለአንድ ወር ከቤት ውጭ 
የሚደረግ ሰልፍ እና ስብሰባ ማገጃ አዋጅ 
(በእርግጥ ከአንድ ወር በኋላም ቢሆን ይህ እገዳ 
ዛሬም አልተነሳም፡፡ እናም ውስጥ አዋቂዎች 
ለፈጣሪ አንድ ሺ አመት አንድ ቀን እንደሆነው 
ሁሉ፤ ለኢህአዴግም አንድ አመት አንድ ቀን 
ነውና ሰላሳ ቀን ወይም አንድ ወር የተባለው 
ሰላሳ አመት ነው ሲሉ ትርጓሜውን ነገሩን)፤ 
በጎዳና ላይ በጥይት ከመጨፍጨፍ ጀምሮ እስከ 
ሸዋሮቢት፣ ዝዋይ፣ ደዴሳ… የደረሰ እመቃ፤ 
ኮሮጆ ይዞ ከመሮጥ እስከ ዳግም ምርጫ ያየነው 
እና የሰማነው እንከን ነው፡፡

‹‹ትራንስፎርሜሽን›› የሚባል 
መንኮራኩርም ወደ ተስፋይቱ ምድር ይዞን 
ሊመነጠቅ እንደሆነ ተስፋ የተሰጠን በ2003 
መስከረም ወር ነው፡፡ ከአይን የፈጠኑ ባቡሮችን 
ጨምሮ በአምስት አመት ውስጥ መካከለኛ 
ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ የሚያሰልፈን ‹‹ጃ 
ቀኝ›› እንደተጀመረ ያበሰሩን ‹‹ጆሮ ጠገብ›› 
አርቲስቶቻችን ነበሩ፡፡ አላሙዲን ከሰራው ግዙፍ 
የሚሊኒየም አዳራሽ በቀጥታ በቴሌቪዥን በተላለፈ 
ግዙፍ ዝግጅት፡፡ ሆኖም ይሄ የትራንስፎርሜሽኑ 
ሽለላ አመት ከመንፈቅ ያለፈው ቢሆንም፣ ነገሩ 
ሁሉ ‹‹መፅሀፉም ዝም፤ ኢህአዴግም ዝም›› 
እንደሆነ ነው፡፡  

እነዚህ ለዋቢነት የቀረቡ የተስፋ ቃል 
ናቸው፡፡ በተቀረ ሁሉም የተስፋ ቃሎች ይዘርዘሩ 
ቢባል የጋዜጣ አምድ ቀርቶ ቴሌቪዥኑ እና 

ሬዲዮኑ ለ24 ሰዓት ለፍፈውትም አይጨርሱት፡
፡ ለዚህም ነው ብዙ ጊዜ ተስፋ የሚያስቆርጥ 
ሲገጥመኝ እማረራለሁ እንጂ ተስፋ አልቆርጥም 
እያልኩህ ያለሁት፡፡ አዲሱ የሺ ዘጠኝ መቶ 
ሰማኒያ ሶስት  ታሪክ እንደሚነግረን ደግሞ 
‹‹አብዝቶ መማረር›› ብሶት ይወልዳል፡፡ ብሶት 
ደግሞ… እንዳየነው እንደሰማነው ነው፡፡ ‹‹ብሶት 
የወለደው፤ ጀግናው…›› ጆሮ ገብ አዋጅ፡፡

በእርግጥ እኔ እና አንተ በኢህአዴግ 
አብዝተን እንማረራለን፡፡ ኢህአዴግ ደግሞ 
ለምሬቱ ማስታገሻ ይሆን ዘንድ አብዝቶ ፊልም 
መስራት ላይ ተጠምዷል፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 
በኢቲቪ የሚቀርብ ዜና ሳይቀር የዶክመንተሪ 
ፊልም ሊሆን ምንም አልቀረው፡፡ አኬልዳማ፣ 
የእድር ዳማ፤ የመሬት ሽሚያ፣ የመሬት ችብቸባ፣ 
የፍትህ እመቤት፣ የፍትህ ጌታ፣ የሽብር አባት፣ 
የሽብር አክስት… አስታውሰህ የማትጨርሰው 
ርዕስ ያላቸው ፊልሞችን አይተሀል፡፡ ነገም 
ታያለህ፡፡ እንግዲህ እነዚህ ፊልሞች የ‹‹ተስፋው 
ቃል›› ለመምከኑ እንደምክንያት የቀረቡ ናቸው፡
፡ የሚገርመው ደግሞ ልክ እንደ ሰራዊት ፍቅሬ 
ፊልም፣ በሁሉም ዶክመንተሪ ፊልሞች ደራሲው 
ራሳቸው፣ ተዋናይ ራሳቸው፣ ዳይሬክተር ራሳቸው 
መሆናቸው ነው፡፡ ገፀ ባህሪው የጄኪ ቻን ወይም 
የሀርሰን ፎርድ አሊያም የሚስተር ቢን ይሆን 
ለ‹‹ሰውየው›› ትወናው አይከብዳቸውም፡፡ ክብደቱ 
ለተመልካቹ ለአንተ ብቻ ነው፡፡

ስለዚህም እነሆ ዛሬም ፊልም መስራቱ 
ቀጥሏል፡፡ የአንተ እና የእኔም ምሬት ጨምሯል፡
፡ ከሸውራራ ፖሊሲ እና ከአፈፃፀም ድክመት 
ከመጡ ችግሮች ባሻገር የግብሩ አበዛዝ፣ የፕሬስ 
አዋጁ፣ የፀረ-ሽብር አዋጁ፣ የሊዝ አዋጁ፣…  ሆድ 
አስብሰው ብቻ የሚያባሩ አይደሉም፡፡ ይልቁንም 
ልብን ያሸፍታሉ፡፡ ሸፍት፣ ሸፍት፣ ብረር፣ 
ብረር… እናም ድንገት እምር ብለህ ተነስተህ 
‹‹ውረድ እንውረድ…›› ብትል ወይም ‹‹¬ጥራኝ 
ዱሩ…››ን ብታንጎራጉር...

 የሆነ ሆኖ መንግስት በፍትህና ዕርት 
ከማስተዳደሩ ይልቅ ‹‹ጀት ነጋዴነቱ›› በሚገባ 
ተሳክቶለታል፡፡ የማይሸጠው የማይለውጠው 
ነገር የለም፡፡ በበረሃው ዘመን ሳይቀር ‹‹ሲታገል›› 
ሳይሆን ‹‹ሲነግድ›› የከረመ ይመስል ያየውን ሁሉ 
ይሸጣል፡፡  መልሶ ደግሞ ‹‹በአዋጅ›› ይወስደዋል፡
፡ ለምሳሌ በአንድ ወቅት የመሬት ችብቸባውን 
ከአናብስቶቹ እስከ ግልገሎቹ ድረስ ያሉት ሹመኞች 
መደበኛ ስራቸው አድርገውት ነበር፡፡ ከቅርብ ጊዜ 
ወዲህ ደግሞ ‹‹የተወረረ መሬት አስመላሽ›› እና 
‹‹የሊዝ አዋጅ›› የሚባል ፋሽን ተከታይ ሆነዋል፡
፡ በእርግጥ ይህች ‹‹ወረራ›› የምትለውን ቃል 
ስትሰማ ሀገሪቱ እስከ ዛሬ በጣሊያን ስትገዛ ቆይታ 
ከ2002ዓ.ም በኋላ ነፃ የወጣች እንጂ፤ ‹‹ያለ፣ 
የነበረና ወደፊትም የሚኖር›› እያሉ ከፓትሪያርኩ 
እስከ ሼሆች ድርሳን የሚደርሱለት ኢህአዴግ 
ያስተዳደረ ላይመስልህ ይችላል፡፡ ነገር ግን ምን 
ታደርገዋለህ፤ ይሄ የኢህአዴግ ባህሪ ነውና 
እያወክ እንዳላወክ፤ እየሰማህ እንዳልሰማህ፤ ሌላ 
ተስፋ፣ ለሌላ አመት ተቀብለህ ትጓዛለ፡፡

ከዚህ ባሻገር የግብር አይነቱ እና አበዛዙ 
‹‹ቅኝ ገዢ›› ከተባለው ጣሊያን ሳይቀር የከፋ ነው፡
፡ ኧረ የጣሊያኑ በስንት ጣዕሙ፡፡ የእነሱ እኮ ግፋ 
ቢል ለግራዚያኒ እና  ለጀሌዎቹ ‹‹እንቁላል ገብር›› 
ነው፡፡ ያውም ሊያከማቹት ወይም ሊቸረችሩት 
ሳይሆን ጠብሰው ሊበሉት፡፡ ለዚህም መሰለኝ፡- 

‹‹ሚኒሊክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ
ግብሩ እንቁላል ነበር ይሄን ጊዜ 

አበሻ››
የሚል የቆየ ግጥም የሰማከው፡፡ 

እናም እመነኝ ኢህአዴግ ዛሬ እየጠየቀ ካለው 
ግብር የ‹‹እንቁላል ገብሩ›› በስንት ጣዕሙ ሊባል 
የሚችል ነው፡፡ ይህም ሆኖ አባቶችህ ‹‹እንቁላል 
አንገብርም›› ብለው ‹‹እምቢኝ! አሻፈረኝ›› ብለው 
ዱር ቤቴ አሉ፡፡ እውነትም ‹‹እምቢኝ…›› 
እንዴት ደስ የሚል ቃል ነው እባክህ! እስከዛሬስ 
እንዴት ልንረሳው ቻልን? ማለቴ ከጣሊያንም 
ብሶ፣ እንቁላሉን ብቻ ሳይሆን ‹‹መጥበሻ›› 
እና ‹‹ማባያውንም›› ገብር ስንባል? እውነትም 
‹‹እምቢኝ…እምቢኝ…››

ይሄም ሆኖ ለፈጣሪ ገለታ ይድረሰውና 
ዛሬ በሀገራችን ገባሪው ብቻ ሳይሆን፣ አስገባሪውም 
ደንግጧል፡፡ ለነገሩ እንዴት አይደነግጥ፤ ካለፈው 
አመት አጋማሽ ጀምሮ አስደንጋጩ በዝቶአል፡
፡ የእኔ ሰው ገብሬ የተባለ ጀግና ኢትዮጵያዊ 
‹‹እምቢኝ›› ብሎ ራሱን ሲያቃጥል፡፡ ሺ ምንተሺ 

የታላቁ ሩጫ ተሳታፊዎች ‹‹ሳንፈልጋቸው ሃያ 
አመታቸው›› እያሉ ሲጮሁ፤ የአወሊያ ኮሌጅ 
የተማሪ ጐበዛዝት ‹‹ነፃነታችንን የእስልምና 
ጉዳዮች ምክር ቤት ተጋፍቶን እስከመቼ?›› 
ከማለትም አልፈው ‹‹ሆ›› ብለው ጮኸው፣ 
ለሌሎችም የታፈኑ ተማሪዎች አርአያ ሲሆኑ… 
እያየ እና እየሰማ መደንገጥ ይነሰው? 

‹‹አሸባሪ›› ተብለው የታሰሩት ፋኖዎችም 
የዚሁ የድንጋጤው ሰለባ ናቸው፡፡ በእርግጥ 
እስር ቤቶቹ እስኪሞሉ ድረስ ‹‹አሸባሪዎቹ›ን 
እያነቁ ማሰሩ የሚቆም ላይሆን ይችላል፡፡ ሴት፣ 
ወጣት፣ እናት፣ አባት፣ አዛውንት፣ አሮጊት… 
ብቻ ምንም ሁን ምን፤ የትኛውም እድሜ ላይ 
ሁን ‹‹ሀገሬን፣ መብቴን…›› ካልክ እመነኝ አንተ 
አሸባሪ ነህ፡፡ በነገራችን ላይ እስር ሲነሳ በቅርቡ 
የተመለከትነው ‹‹የሽብር አባት›› የተሰኘው 
የኢቲቪ ዶክመንተሪ ፊልም ላይ የሰማሁት ቃል 
ትዝ ስላለኝ ላስታውስህ፡፡ ‹‹ኤርትራ ለዜጐቿ 
እስር ቤት ሆናለች፡፡›› (በፊልሙ ላይ የሰማሁት 
ነው)

ኢቲቪ እስኪ አንዴ ድገመው? …
ግዴለም! እኔው እደግመዋለሁ ‹‹ኤርትራ ለዜጎቿ 
እስር ቤት ሆናለች፡፡›› ኢቲቪዬ እንደው በሞቴ 
አንድ ጥያቄ ላቅርብ ‹‹ኢትዮጵያስ ለዜጎቿ ፍራሽ 
እና ትራስ›› ሆና ይሆን? (ይቅርታ እርግጠኛ 
ስላልሆንኩ ነው) 

የሆነ ሆኖ ስለእስር ከተነሳ አይቀር 
በአውሮፓ የሚኖር አንድ ወዳጄ ስለኢትዮጵያ 
ወቅታዊ ሁኔታ ስናወራ ድንገት የጠየቀኝን ጥያቄ 
እንደወረደ ላውርድልህ፡፡ ‹‹የኢትዮጵያ ህዝብ 
በስንት ይከፈላል?››፣ በ80 ብሔር ብሔረሰቦች 
ለወዳጄ ጥያቄ ፈጥኜ የመለስኩት መልስ ነው፡፡ 
‹‹ተሳስተሃል›› ወዳጄም እንዲህ ፈጥኖ አረመኝ፡
፡ በድጋሚም ሞከርኩ ‹‹በሶስት ይከፈላል፡፡ 
ሀብታም፣ ደሃ…›› አሁንም ተናግሬ ሳልጨርስ 
አቋርጦኝ ‹‹አይደለም›› አለኝ፡፡ በዚህ ጊዜም 
በትህትና ሙከራዬን ትቼ እራሱ እንዲነግረኝ 
ጠየኩት፡፡ ወዳጄም እረጋ ብሎ ‹‹የኢትዮጵያ 
ህዝብ በሶስት ይከፈላል፡፡ እነሱም የታሰረ፣ ታስሮ 
የተፈታ እና ወደፊት የሚታሰር ተብለው›› ሲል 
ዘረዘረልኝ፡፡

እናም በዝርዝሩ ተስማምቼ ፈገግ 
አልኩ፡፡ በሀዘን፡፡ ሆኖም ሆድ ባሰኝ፡፡ ነገር ግን 
ይሄ ትክክለኛ አገላለፅ መሆኑን ልክድ አልችልም፡
፡ ምክንያቱም ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ 
ያለውን ብታይ ኢትዮጵያውያን ወይ እስር ቤት 
ናቸው፣ ወይ ታስረው ተፈተዋል፣ ወይ ደግሞ 
ሊታሰሩ የተዘጋጁ ናቸው፡፡ በተለይም ሊታሰሩ 
የተዘጋጁ የሚለውን ትንሽ ፈታ ስታደርገው 
እንዲህ የሚል ትርጓሜ ሊሰጥህ ይችላል፡
፡ ኢህአዴግ ለዘላለሙ በመንበሩ እንደተቀመጠ 
ይኖር ዘንድ ይፈልጋል፡፡ ሆኖም ይህ እውን ሊሆን 
የሚችለው በህዝብ ፍላጎት ሳይሆን፤ ህዝቡን 
በሙሉ እስረኛ፣ ኢትዮጵያ የምትባለውንም ሀገር 

ወደ ግዙፍ እስርቤትነት በመቀየር ነውና፤ በሂደት 
እያንዳንዱ ዜጋ ራሱን ያስራል፤ …አይናገርም፣ 
አይቃወምም፣ አይተችም፣ እምቢኝ አይልም፣ 
አደባባይ አይወጣም (ለድጋፍ ካልሆነ በቀር)… 

በእርግጥ ሁኔታውን እንዲህ አስፍቼ 
ሳስበው  በበኩሌ ሆድ ይብሰኛል፡፡ ተስፋ 
የመቁረጥ ስሜት ግን አይሰማኝም፡፡ ስለምንስ 
ይሰማኛል? አምስት አሳ፣ አምስት ሺ፤ ሰባት 
ሰው፣ ሰባ ሺ መሆን እንደቻለ እያወኩ፡፡ አዎና 
ተስፋ አልቆርጥም፡፡ ግን ሰው እንደመሆኔ 
ሆድ ይብሰኛል፡፡ እንዲህ ሆድ የሚያስብስ 
ሲገጥመኝ፡፡ ለዚህ ደግሞ ኢህአዴግ አይሰንፍም፡
፡ ሆድ ለማስባሱ ማለቴ ነው፡፡ አንዳንዴ ሳስበው 
በኢህአዴግ የፖለቲካ ፕሮግራም ውስጥ ‹‹ህዝብን 
ሆድ ማስባስ›› የሚል የሰፈረ ይመስለኛል፡፡ ይሄ 
ግን ጠቃሚ አይመስለኝም፡፡ ለእኛም ለእነሱም፡
፡ ለምሳሌ ሆድ ከሚብሱን ቀናት በአንዱ ድፍን 
ሀበሻ ‹‹ሆድ ለባሰው፤ ማጭድ…›› ብሎ ከተነሳ፤ 
የሚያጭደው ቄጤማ እንደማይሆን ቅንጣት 
ታህል አትጠራጠር፡፡ ለዚህም ነው ደጋግሜ 
ሆድ አታስብሱን፣ አታማሩን፣ አትጨቁኑን፣ 
አታፍኑን፣ አትርገጡን፣ አታምታቱን፣ 
አታጭበርብሩን፣ አትዋሹን… የምለው፡፡

በነገራችን ላይ እንዲህ ስል የኢህአዴግ 
የተስፋው ቃል የተፈፀመላቸው የሉም እያልኩህ 
እንዳይመስልህ፡፡ እንዲህማ ልልህ አልችልም፡፡ 
ኧረ በጭራሽ አልልህም፡፡ ለምሳሌ በአንተ ምድር፣ 
አንተ ወይም አባት እና እናትህ አጥንታቸውን 
በከሰከሱበት፤ ደመማቸውን ባፈሰሱበት ሀገር 
ሰፋፊ መሬቶችን ተቀራምተው ሲያበቁ ‹‹ሩዝ 
አምርቼ አጎርስሃለሁ›› የሚሉ ባዕዳን ገበሬዎች 
የተስፋው ቃል ወራሾች ሆነዋል፡፡ ወይም  ሀገሬ  
ለእነሱ የተስፋይቱ ምድር ነች፡፡

በየጊዜው ስለተሰሩ ወይም ሊሰሩ 
ስለታቀዱ ግድቦችም ደጋግመህ ሰምተሀል፡፡ 
ግልገል ጊቤ አንድ፣ ግልገል ጊቤ ሁለት፣ ግልገል 
ጊቤ ሶስት፣…. ጣና በለስ፣ ተከዜ እርግጠኛ ነኝ 
የብዙ የሀይል ማመንጫ ግድቦችን ስም ሰምተሀል፡
፡ የግድብ ስም ከመስማትም አልፎ ተስፋ 
ተሰቶሃል፡፡ ‹‹ከዚህ በኋላ ሻማ ለልደት!›› አንዲት 
የአበል እና የማስታወቂያ ገቢ ሱስ በተጠናወታት 
አርቲስት አንደበት የተነገረ የኢህአዴግ የተስፋ 
ቃል ነው፡፡ ሆኖም የተስፋው ቃል ተፈፃሚ የሆነው 
ለአንተ ሳይሆን ለጅቡቲ ነው፡፡ …ጅቡቲ ጨለማ 
ነበረች፤ ኢህአዴግም ቃል ገባላት ‹‹ኢትዮጵያን 
አጨልሜ ለአንች ብርሃንን ያልሰጠውሽ እንደው፣ 
ከዋክብት ይርገፉ፣ ቀኜም ይካደኝ…›› እነሆም 
ቃሉ ተፈፀመ፡፡ በጅቡቲም ጨለማው ተገፎ ሃያ 
አራት ሰአት ብርሃን ሆነ፡፡ 

ይሄም ሆኖ ደግሜ ደጋግሜ ሆድ 
ይባስህ እንጂ፤ ተስፋ አትቁረጥ እልሀለሁ፡፡ 
ምክንያቱም ሆድ ሲብስህ ትቆጣለህ፣ ከተቆጣህ… 
ያን ጊዜ ተስፋህ በሌሎች መዳፍ ሳይሆን በራስህ 
መዳፍ ይገባል፡፡ …በ19ኛው ክፍለ ዘመን 
ሁለተኛ አስርተ አመታት መጀመሪያ ላይ 
በሩሲያ ፈላጭ ቆራጭ በነበረው የዛሩ መንግስት 
ጭቆና የተማረሩ ሩሲያውያኖች በቁጣ ገነፈሉ፡
፡ ገንፍለው ሲያበቁም ‹‹ዴሞክራሲ አሁኑኑ!›› 
ሲሉ ለተቃውሞ አደባባይ ወጡ፡፡ ይህንን ቁጣ 
ያነሳሱት ታህሳሳዊያን (ዲሴምበሪስትስ) በሚል 
መጠሪያ ይታወቃሉ፡፡ እናም የዲሴምበሪስቶች 
ደጋፊ (አቀንቃኝ) የነበረው ታዋቂው ሩሲያዊ 
ባለቅኔ አሌክሳንደር ፑሽኪን በእነሱ አቆጣጠር 
በ1818 አመፁ ይበልጥ ይግም ዘንድ፣ ቁጣው 
ዳር እስከዳር ይደርስ ዘንድ ‘’The Story Of 
Pugachev’’  በተሰኘው መፃሀፉ እንዲህ ሲል 
ስንኝ ቋጠረላቸው፡፡ 

There will rise, believe me, comrade
A star of captivating bliss, when
Russia wakes up from her sleep  

And when our names will both be written
Oh the ruins of despotism
እመኑኝ ጓዶቼ…. እመኑኝ
የደስታችን አብሳሪ ኮኮቦች

የምስራቾቻችን ነጋሪዎች መብራት የጀመሩ 
እለት 

እሩሲያ ከእንቅልፏ ትነቃለች
ያን ጊዜ....

ስማችን በገዥዎቻችን መቃብር ላይ ይፃፋል
በአምባገነንት ቅሪት ላይ ይነሳል

 
….አዎን! ወንድሜ ሆይ! እመነኝ ኢትዮጵያም 
ከእንቅልፏ ትነቃለች፡፡ ስማችንንም…..
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የ‹‹ዘልአለማዊነት›› ጥያቄ ፍቺው ምንድነው?

ውድ ዶ/ር አድለር
ከሞት በኋላ ያለው ግለሰባዊ ህልውና 

የቀድሞ ዘመን የተለመደ እምነት የነበረ ይመስላል፡
፡ የሰው ልጅ ዘልአለማዊነትን ስለምን እንደሚመኝ 
መረዳት ለእኔ አዳጋች አይደለም፡፡ ነገር አእምሯችው 
ውስጥ ያሸመቀውን አስተሳሰብ አንጥሮ ማውጣት 
አልቻልኩም፡፡ ለመሆኑ ነፍስ ነው ወይስ የተለየ ሌላ 
ዘላለማዊ ነገር ምውት ገላን በህይወት እንዲቀይ 
ያደረገው? ነፍስም ሆነ አእምሯዊ ህልውና በእንዴት 
ያለ ሁኔታ ከስጋ የሚለይ ይመስልዎታል?                       

                    ኤ.ጄ.ኤ.

ውድ ኤ.ጄ.ኤ.
የዘለአለማዊነት እምነት ሊኖር የሚችለው 

ከሞላ ጐደል ስለሰው ልጅ ነፍስ ባለን አመለካከት 
ላይ ተንተርሶ ነው፡፡ ነፍስ ቁስ ያልሆነ ከስጋ ተነጥሎ 

በራሱ እንደሚኖር ማሰብ የዘለአለማዊነት እምነት 
መሰረት ነው፡፡ ነፍስን የማይጠፋና ቁሳዊ ያልሆነ 
አድርጐ ማሰብ በራሱ በአንድ ጐራ የሚያስፈርጅ 
ነጠላ አመለካከት አይደለም፡፡ ሶስት አይነት ፅንሰ 
ሐሳቦች አሉ፡፡

የመጀመሪያው ፅንሰ ሀሳብ ነፍስ በሞት 
አማካኝነት ወደ ምንጯ (መንፈስ፣ እግዚአብሔር 
ወዘተ) ትመለሳለች ብሎ የሚያስብ ነው፡፡ በዚህ ፅንሰ-
ሐሳብ መሰረት የአንድ ግለሰብ-ነፍስ ከሞት በኋላ 
በነበረበት ሁኔታ አይቆይም በውልደት የተነጠለውን 
ሁለንተና በሞት መልሶ ይቀላቀለዋል፡፡ በመሆኑም 
ግለሰባዊ ማንነት ከሞት በኋላ እንደሌለ ይናገራሉ፡፡

ሌላኛው ፅንሰ ሐሳብ ደግሞ ግለሰባዊ 
ነፍስ ባለበት ሁኔታ እንደ እግዚአብሔር ሁሉ 
ለዘልአለም እንደሚቆይ የሚያስተምር ነው፡፡ ከሞት 
በኋላ ያ-ነፍስ ወደ ሌላ አካል ይተላለፋል ወይንም 
ዳግም ልደት ያከናውናል ብለው ያምናሉ፡፡ እንዲህ 
ያለው አመለካከት በጥንታዊ እምነት ውስጥ በሰፊው 
የሚንፀባረቅ ነበር፡፡ ፕሌቶ ደግሞ በምዕራባውያን 
ፍልስፍና ውስጥ አመለካከቱ እንዲካተት አደረገው፡፡

ሦስተኛው ፅንሰ ሐሳብ እኛ የለመድነውን 
አስተሳሰብ የሚያንፀባርቅ ነው፡፡ በክርስትና ቀኖና 
ውስጥ እንደተጠቀሰው ሁሉ ነፍስ መዋቲ ባይሆንም 
የሚቆይበት ጊዜ ግን ዘላለማዊ አይደለም፡፡ ነፍስ ወደ 
ህይወት የሚመጣው በፈጣሪ ብቻ እንደሆን ያምናሉ፡
፡ ነፍስ በተለየ መንገድ ከአካል ጋር ቢዋሃድም ከሥጋ 
ተነጥሎ የመቆየት ችሎታም ስላለው ከሞት በኋላም 
ህልውናው የተጠበቀ ነው፡፡

የክርስትናው የነፍስ ቀኖና ፍፃሜውን 

የሚያገኘው የመጨረሻው የፍርድ ቀን ሲደርስ ትንሣኤ 
ምውታን ሲታወጅ ነው፡፡ ነፍስና አካል በመዋሃድም 
ሆነ በተናጠል ህልውናቸው የተረጋገጠ መሆኑ ላይ 
መሰረቱን ለጣለው ክርስቲያናዊ አስተምህሮ ማረጋገጫ 
ነው፡፡ ይሄ ክርስቲያናዊ አስተምህሮ ከፕሌቶአዊው 
(Platonic) አመለካከት የተለየ መሆኑን እንገነዘባለን፡
፡ በፕሌቶአዊው አመለካከት ነፍስ በራሱ መንፈሳዊ 
ህልው የአለአካል ተጨማሪነት ብቻውን ለፍርድ ቀን 
ይቀርባል፡፡ በክርስቲያናዊው አስተምህሮ ግን ከዚህ 
ይለያል፡፡ 

ፈላስፎች ስለዘልአለማዊነት ያላቸው 
አመለካከት የተለያየ ነው፡፡ ፕሌቶ ነፍስ ንፁህ መንፈስ 
እንደሆነ ክፍልፍል አካል እንደሌለውና ዘልአለማዊ 
እንደሆነ ይናገራል፡፡ ነፍስ ለአካል የህይወት ምንጭ 
ሲሆን በራሱ ግን ጠፊነት የሌለው ነው ይላል፡፡ 
አርስቶትል ነፍስ ከአካል የተነጠለ ዘልአለማዊ ነገር 
ሳይሆን እንደማይቀር ያምናል፡፡ ቶማስ አኩዊኖስ 
ደግሞ ነፍስ ከአካል የተነጠለ የራሱ ህልው ያለው 
እንደሆነ በመመስከር የአርስቶትል አመለካከትን 
ያጠናክራል፡፡ ነገር ግን የራሱን ሌላ አመለካከት 
ሲያክል ነፍስ ከአካል ጋር ‹‹ተዋህዶ የመገኘት 
ተፈጥሯዊ ዝንባሌ›› አለው በማለት እግረ መንገዱን 
ስለትንሳኤ ሙታን ያለውን አቋም ያጠናክርበታል፡፡

ሌላው አይነት የዘላለማዊነት መከራከሪያ 
ከሥነ-ምግባር አንፃር የሚታየው ነው፡፡ በፍፁማዊው 
ፍትህ የሰውን ልጅ የሚገባውን ለመበየን ይሄ 
ህይወት በቂ አይደለም፡፡ በመሆኑም ከህይወት በኋላ 
በዘላለማዊ ዓለም ውስጥ የሰው ልጅ የሚገባውን 
ሽልማትና ቅጣት ማግኘቱ አስፈላጊ ነው፡፡ ከፕሌቶ 

‹‹ዲያሎግ›› በአንዱ ውስጥ ያጠፋው ሰው ነፍስ 
ፍርዱን በሚሰጠው መንፈስ ቅዱስ ፊት እርቃኗን 
ትቆማለች ይላል፡፡ በላይዋም ላይ እርኩስ የሚል 
ምልክት ይሰፍርባታል፡፡ በአዲስ-ኪዳን ውስጥ 
ተመሳሳይ ገለፃና ትንቢት አለ፡፡

ዘልአለማዊነት ሁልጊዜም ገደብ አልባ 
ግለሰባዊ የነፍስ እድሜን የሚገልጽ ቃል ሆኖ 
አይቀርብም፡፡ ባሩጅ ስፒኖዛ (1632-1677) አንድ ሰው 
ዘልአለማዊ የሚሆነው በእውቀቱ ዘልአለማዊውን 
የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎ በዚያ 
ሲሳካለት ነው ይላል፡፡ ለእግዚአብሔር ‹‹ምሁራዊ-
ፍቅር›› በማሳየት፡፡ ፕሌቶና አርስቶትልም የሰው 
ልጅ በዝርያው መቀጠል ወይም በፈጠራ ስራው 
አማካኝነት ዘልአለማዊነትን እንደሚፈልግ ይናገራሉ፡
፡ በእርግጥም ደግሞ ይሄ ዘመን እራሳቸው ፕሌቶና 
አርስቶትልን ‹‹ከዘላለማዊያኑ›› ጐራ መደቧቸዋል፡፡

‹‹የዘላለማዊነት›› ዋነኛ አላማ በትውልድ 
ውስጥ ሥምን መትከል፣ በሰው ልጆ ትውስታ ውስጥ 
እንደማይዘነጉ ሆኖ መቀመጥ፣ በእግዚአብሔር 
የእውቀት አፅናፍ ውስጥ መካተት ወይም የግለሰባዊ 
መፍስን ቀጣይ ህልውና ማረጋገጥ ነው፡፡ ነገር ግን 
የዘላለማዊነት አላማ ምንም ይሁን ምንም ምክንያቱ 
አንድ ነው፡፡ የሰው ልጅ እስከወዲያኛው ጠፍቶ 
የመቅረትነን የምንምነት ፍርሃት ነው የዘላለማዊነት 
ምኞቱን የፈጠረው፡፡

የሚተቹት አሳቢያን አእምሯቸው 
ውስጥ ያለው ሐሳባዊያን ላይ የመሳለቅ አዝማሚያ 
አርስቶትልን ያካተተ መሆኑ አንዱ ጉድለታቸው 
አይመስልህም?

የአፄ ቴዎድሮስ ሐውልት... ከገፅ 4 የዞረ ይድረስ ለአነስተኛ... ከገፅ 7 የዞረ
‹‹እየሆነ ነው፣ በመሆን ላይ ነው›› የሚሉ የተለመዱ 
የፕሮፓጋንዳ ቃላትን ቢጠቀም? ሳያስቡት ጨዋታውን 
ወደ ከባድ ሚዛን ይቀይሩታል፡፡ ‹‹ላለፉት ሰባት ዓመታት 
አገሪቱ በፈጣን እድገት ላይ ትገኛለች ይህ ብስራት 
ለሁላችን ነው…›› ወጣቱ መድርክ መሪ ቀጥሏል፡፡ 
ቁጭ ታላላቅ ወንድሞቹን የራዲዮ ፋና ና የኢቲቪ፡
፡ ሀቁ ግን ላለፉት ሰባት አመታት በሀገሪቱ በልማት 
ስም ዜጎች ሲበደሉ ለዛውም አገዳ የመሰሉ ህንፃዎች 
ለማቆም፡፡ እውን የአፄ-ቴዎድሮስ ራዕይ የሀገር ሐብት 
ምዝበራ፣ ዜጎችን ማሰር፣ ማፈን፣ ከሀገር ማፈናቀል 
ለፓርቲ ጥቅም ሲባል፣ ዜጎችን ርስት አልባ ማስቀረት 
ነበር እንዴ? አዎ! አልነበረም፡፡ እሳቸውን ዘመን 
ተሻጋሪ መሪ ያደረጓቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ፤ 
ይህን ደግሞ የታሪክ ፀሐፍት ‹‹ከጊዜያቸው መቶ አመት 
ቀድመው የሚያስቡ›› በማለት መስክረውላቸዋል፡፡ እና 
በምን ስሌት ነው የአፄ ቴዎድሮስን ራዕይ የህወሓት/
ኢህአዴግ ስልታዊ አገዛዝ ማዛመድ የሚቻለው? 
ክቡራን እንቆቅልሹ የገባው ካለ ያስረዳኝ?

እንቆቅልሽ አምስት
ከሐውልት ምርቃት ስነ-ስርዓቱ በኋላ 

ህዝቤ ወደየ ፊናው ተበትኗል፡፡ አዲሱ የቴዎድሮስ 
ሐውልትም ወደ ምዕራብ በኩል አፍጦ ጦርና ጋሻውን 
ይዞ ምድረ-ጐንደሬን መታዘቡን ሀ ብሎ ጀምሯል፡፡

መቼስ ጐንደር ሁሉንም ስቃ የምትቀበል 
ከተማ ናት፡፡ በይበልጥ ማታ ማታ ቬጋስን ታስንቃለች፡
፡ በባህል ትውፊቷ በተለይም በባህላዊ ምሽት ክለቦቿ፡
፡ እኔና አንድ ወዳጄ የቀን ደስታ እና ብሽቀታችን 
በቢራ ልናወራርድ እዛው ፒያሳ የቀይ ሽብር ሰማዕታት 
ሐውልት ስር ካለ አንድ ዝነኛ የባህል ምሽት ተገኝተናል፡
፡ ዳሩ ምን ዋጋ አለው ከግማሽ ሰዓት በኋላ ‹‹…
ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በዚህ ቤት ተገኝተው 
የጐንደርን ባህላዊ ጭፈራ ማየት ስለፈለጉ ደሀ 
ሆይ ከዚህ ቤት ወለቅ…›› የሚል አንድምታ ያለው 
መልእክት በአንድ አስተናጋጅ ተነገረን፡፡ ወዲያው 
ሁለት፣ ሦስት፣ አራት፣ አምስት እያሉ ባለብረትም፣ 
ባለሱፍም ደህንነቶች ተከታትለው ገቡ ‹‹ይኼኔ ነው 
መሸሽ›› እንዲሉ ምስኪን ጐንደሬ መሰስ መሰስ፡፡ 
እርግጥ ነው ጐንደሬ ሰው አክባሪ፣ እንግዳ ተቀባይ 
ነው ግን በዚህ መልኩ አልመሰለኝም፡፡ ደግሞስ የልብ 
መፅናኛ ክብርን መጠበቅ አይደለምን? የባለስልጣኖቹን 
የመዝናናት ፍላጐት ለማሟላት የእኔ መብት መጣስ 
አለበት? ለወትሮው በልማት ስም ዜጎችን ማደህየትን 
ነበር የምናስተውል ዛሬ ደግሞ ለመዝናናት ሲባል… 
አሁንስ በዛ!!

ከዚህ በላይ የጠቀስኳቸውን እንቆቅልሾች 
ሚፈታልኝ ባጣ ይኸው ለእናንተ ለመተንፈስ ተገደድኩ፡
፡ በእርግጥ አገሪቱ ለሰሚም ሆነ ለነጋሪ የቸገረች አገር 
ነች፡፡ ይህን ያህል የተሳከረ መረጃ የተዛባ ንግግር እና 
ድርጊት መስማትም ሆነ ማየት በራሱ ያሳዝናል፡፡ እናም 
አገሪቱ መሪ አልባ እንደሆነች ማረጋገጫ ይሆናል፡፡

ማደማደሚያ
በመግቢያዬ ላይ እንደገለፅኩት አዎ! 

ኢትዮጵያ የረዥም ጊዜ የታሪክ ሂደት ውጤት ናት፡
፡ ይህች ለረዥም ዘመናት ታፍራና ተከብራ የኖረች 
አገር ዛሬ ላይ ህልውናዋ አደጋ ላይ ወድቋል፡፡ ለዚህም 
በዋቢነት የምጠቅሰው መረጃ ለ6ኛ ጊዜ የተከበረ የብሔር 
ብሔረሰቦች ቀን ማዳመቂያ እንዲሆን ‹‹የኢፌዲሪ 
ህገ-መንግስት እና ያስገኛቸውን ትሩፋቶች›› በሚል 
የፌዴሬሽን ም/ቤትና ትም/ሚ/ር በጋራ ባዘጋጁት 
የመወያያ ሰነድ ላይ ገፅ 30 /ሰላሳ/ ላይ የሰፈረው 
ዐረፍተ ነገር ሀገሪቱ ያለችበትን አደጋ አጉልቶ ያሳያል 
‹‹አገሪቱ በድህነት አረንቋ እንደምትገኝ እና ህዝቡ 
የድህነት ኑሮ እንደሚገፋ ይህን ችግር በአጭር ጊዜ 
ውስጥ ማስወገድ ካልቻለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ብቻ 
ሳይሆን ሀገሪቱም እንደ ሀገር የመበታተን አደጋ 
ሊያጋጥማት እንደሚችል ከስምምነት የተደረሰበት 
ጉዳይ ነው…›› ሲል ያብራራል፡፡ ጎበዝ እንዴት ያለ 
የተምታታ ጉድ ነው? አድገናል ተመንድገናል እያለ 
የሚሸልል መንግስት በጐን እንዲህ ሲል እንቆቅልሽ 
አይሆንም?  እውቁ ባለቅኔ ከበደ ሚካኤል በአንድ 
ወቅት እንዲህ ሲሉ ተቀኝተው ነበር፡-

‹‹አሁን የት ይገኛል ቢፈልጉ ዞሮ
መስማት ከማይፈልግ የባሰ ደንቆሮ››
አዎ በእኔ እድሜ ከታዘብኩትና ካስተዋልኩት 

ኢህአዴግ መናገር እንጂ መስማት አይፈልግም፡
፡ ሐቅ ነው፡፡ መስማት የማይፈልግ ደግሞ ባለቅኔው 
እንዳሉት… ነው፡፡ ለነገሩ የኢትዮጵያ መሪዎች 
ምንጫቸው እንጂ ሊለያይ የሚችለው መንገዳቸውና 
የአመራር መንፈሳቸው ከቃላት ለውጥ /ወታደራዊ፣ 
ህዝባዊ፣ ዴሞክራሲያዊ/ በቀር አንድ ነው፡፡ የሐሳብ 
ልዩነት እንደ ጠላት ያስተያያል፣ ተሳስታችኋል 
የሚላቸውን ማጥፋት፣ ከእኛ ካልሆንክ ከጠላቶቻችን 
ነህ የሚል ታርጋ መለጠፍ፣ ሃሳባቸውን ያልተቀበለ 
ሁሉ የብፅዕና ጉድለት ያለበት አስመስሎ ማቅረብ 
ወዘተ ወዘተ የዝች አገር ፖለቲካዊ ታሪክ ነው፡፡ መቼስ 
ይችን አገር ከፍ ሲል እጥረት ዝቅ ሲል ደግሞ እጦት 
የሚባሉ ጐረቤት አገሮች ያዋስኗታል በፖለቲካውም 
በኢኮኖሚውም፡፡ ወይ በመንግስት አልተመን ወይ 
ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ተስፋ ማድረግ አልቻልን እንዴ 
ያለ እንቆቅልሽ ነው ባካችሁ? ህዝብ የሰጣቸውን ተልእኮ 
ወደ ጎን አድርገው የህዝብን ትግል ሜዳ ላይ በትነው 
እርስ በርሳቸው የሚናከሱ ተቃዋሚዎች ባሉበት አገር 
ለህዝቡ ፍላጐት ተገዢ የሆኑ ተቃዋሚዎች የአልማዝ 
ያህል ውድ በሆኑባት አገር አንዳች ፖለቲካዊ ለውጥ 
በአጭር ጊዜ ይመጣል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው፡፡ 
ይሁን እና ‹‹ዝምታ ለበግም አልበጃት›› እንዲሉ ዝም 
ብሎ ማየቱ ተገቢነት የለውም፡፡

አዎ! ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!

አሁን የፍር ሂደቱ አክትሟል ጋዜጠኞቹ እና 
ፖለቲከኞቹም ጥፋተኛ ተብለዋል… “የተዋረደው 
ፍርድ ቤት!” የሚል መፅሐፍ ከዚህ ታትሞ ነበር። 
በበኩሌ ይህ መፅሐፍ ቁጥር ሁለት ቁጥር ሶስት 
እያለ እንዲቀጥል ፍላጎት የለኝም። ነገር ግን ፍላጎቴ 
የሚሳካ አይመስለኝም። “ተዋርደናል ተንቀናል… 
ብታምኑም ባታምኑም በቁም ሞተናል!!!” አሉ 
መንግስቱ። እናላችሁ አለመታሰር ነው እንጂ 
መንግስት ያሰረው ሁሉ ጥፋተኛ ነው። እናም 
መካሪዎቼ ምስጋናዬ ይድረሳችሁ። 

ወደ ዋናው መስመር ስንመለስ…
ውድ “አነስተኛና ጥቃቅን ስድብ 

አምራቾች” ሞት ይርሳኝ ርስት አድርጊያችሁ… 
በዋናነት ይህን መልዕክት ያዘጋጀሁት ለእናንተ 
ነበር። ነገር ግን ከወዳጆቼ ጋር ጨዋታ ይዤ 
ረሳኋችሁ። ይህውልችሁ እንግዴ እኔና ወዳጆቼ 
ከተገናኘን እንዲህ ነው… አንዱን ስናነሳ አንዱን 
ስንጥል… ሳይታወቀን አራት ገፅ እንሞላላችኋለን? 
አይደንቃችሁም…?

ወዳጄ አነስተኛ እና ጥቃቅን ስድብ 
አምራቾች ያልኳቸው እነማን መሰሏችሁ… ሀገሬን 
ትቼ ከወጣው ግዜ ጀምሮ እንዳልኩዎት በየዌብሳይቱ 
ላይ የተለያዩ ፅሁፎችን እየፃፍኩ መሆኑን ነግሬዎትም 
አልነበር…? (በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ አንድ 
ማስታወቂያ ልስራማ… ፅሁፎቼን ለማንበብ 
የምትሹ ወዳጆቼ በፌስ ቡክ አድራሻችሁ በኩል፤ 
“YE ABE TOKICHAW SHEMUTOCH” የሚል 
ግሩፕ አለላችሁ ርሱ ውስጥ ራሳችሁን ካስገባችሁ 
በኋላ ታገኙታላችሁ። በየሳምንቱ ለፍትህ ጋዜጣም 
ለመላክ ፈልጌ ነበር ነገር ግን ስደተኛ እንደመሆኔ 
መጠን አንዳንዴ ኮስተር ስለምል ብዬ ተውኩት።) 
ወደ ነገራችን ስንመለስ፤ ታድያልዎ አንዳንድ 
ግለሰቦች ሆዬ የተለያዩ አነስተኛና ጥቃቅን ስድቦችን 
በኢሜል እየላኩልኝ ይገኛሉ። እንግዲህ እነርሱ ዋና 
የኢህአዴግ ተቆርቋሪ መሆናቸው ነው። (ድንቄም 
እቴ የሚል ጨምሩልኝ።) ምነው እንኳ አዲሳባ ሆኜ 
ስፅፍ በነበረበት ግዜ በርካታ የኢህአዴግ አባላት ሁላ 
በሽሙጣችን አብረውን ሲስቁ፤ ሲሳሳቁ አልነበረም 
እንዴ? እንደውም እኮ አንዳንዴ ኢህአዴጉ እኔ 
ልሁን እነርሱ አይለይም ነበር። ታድያ እነዚህ 
እነማን ናቸው…?

አንዳንዶቹ እንደነገሩኝ ከሆነ በተለያየ 
የውጪ ሀገር ዩንቨርስቲዎች ኢህአዴግ ለትምህር 
የላካቸው ናቸው። ሌሎቹም ወይ ሲራራ ነጋዴ ናቸው 
ወይ ደግሞ ደላሎች ናቸው… ብቻ ግን ብዙዎቹ 
በውጪ ሀገር የሚኖሩ የኢህአዴግ ተደጋፊዎች 
ናቸው። (እነርሱን ደጋፊ ብዬ ብጠራ ኢህአዴግን 
ማኮሰስ ይሆንብኛል ብዬ ስለሰጋሁ ነው።)   

ሰዎቹ የሚልኩልኝ ስድባ ስድቦች 
የሚቀራረቡ ከመሆናቸው አንፃር እንደገመትኩት 
ከሆነ ለኢህአዴግነት ሲመለመሉ የተወሰነ 
“ክሬዲት ሃወር” ስድቦ ሎጂ... ስልጠና የወሰዱት 
ይመስለኛል። በጥቅሉ “አነስተኛና ጥቃቅን ስድቦች” 
ናቸው። ለዚህም ነው ዛሬ “ይደረስ ብዬ ለአነስተኛና 
ጥቃቅን ስድብ አምራቾች” ስል መፃፍ ያሰኘኝ።

በርግጥ በኢህአዴግ ቤት ስድብ ብርቅ 
አይደለም። ይቅር ይበሉኝና… የተከበሩት እና 
የተወደዱት… አሁንም ይቅር ይበሉኝ የተፈሩት 
እና የተመለኩት ጠቅላይ ሚኒስትራችንም… 

በተለያዩ ግዚያት ካደረጓቸው ንግግሮች ውስጥ 
በርካታ ስድባ ስድቦች ተገኝተውባቸዋል። እናም 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ ስድብ ፖዘቲቭ ናቸው 
ማለት ይቻላል። ለምሳሌ ያህል፤ “ይሄንን የበከተ 
አስተሳሰብ ይዞ የሚቀርብ ወራዳ… የበከተ…” 
የሚሉት ከታወቁባቸው ስድቦችን ስድቦች መካከል 
ናቸው።  እናም በኢህአዴግ ቤት ስድብ ብርቅ 
አይደለም… ነገር ግን የእኔዎቹ ጉዶች የሚልኩልኝ 
ስድቦች ግን ከዚህም የወረዱ… ፀያፍ ስድቦች 
ናቸው። እንደው አጋነንክ ባይሉኝ፤ (ቢሉኝም 
ግድ የለም) አንዳንዶቹን የኢሜል ስድቦችማ ገና 
ኮምፒውተሬ ላይ ከፈት ሳደርጋቸው የኮምፒውተሩ 
አንቲቫይረስ ቀይ አብርቶ “Detected” የሚለኝ ግዜ 
አለ።     

አንዳንዶቹን ተሳዳቢዎቼንማ በትህትና 
ብዛት አንጀታቸውን ልበላ ያላደረግሁት ጥረት 
የለም። “አረ በረድ ይበሉ አረ ሰከን ይበሉ ካጠፋሁ 
ልጥፋ… ካስቀየምኩዎ… ልቀሰፍልዎ…” ብዬ ሁሉ 
ላባብል ብሞክር ምንም የሚገባቸው አለሆን አለኝ። 
ወይ ጉድ አንድ እንኳ ሙድ ያለው የአራዳ ልጅ 
ኢህአዴግ ይጥፋ! ብዬ ልል ነበር እነዛ የአዲሳባዎቹ 
ኢህአዴግ ወዳጆቼ ትዝ አሉኝ። ለነገሩ እነርሱ 
አብዛኛዎቹ ውስጣቸው ቅንጅት ነው። (እዝች ጋ 
ሳቅ አለ።) 

ለማንኛውም ለ”አነስተኛና ጥቃቅን 
ስድብ አምራች” ወዳጆቼ የሚተላለፈው መልዕክት 
እንደሚከተለው ይቀርባል።

ውዶቼ… ወቅቱ ኢሃዴግ የተለያዩ 
እድገቶችን ያስመዘገበበት ወቅት እንደሆነ 
እናውቃለን። በተጨባጭም እነዳየነው ከሆነ 
በስድብም ታላቅ የእድገት ደረጃ ላይ መድረሳችንን 
ከእናንተ በላይ ማሳያ ከየት ይመጣል? ነገር ግን 
ምክር እንኩ፤

ስትሳደቡ መረጥ መረጥ ለማድረግ 
ሞክሩ። አለበለዛ በእውኑ ለእናንተ እናት ለሌሎች 
እንጀራ እናት የሆነ ድርጅታችሁን እያወረዳችሁት 
እነደሆነ እወቁ። ከዛም አልፎ፤ አንድ ቀን 
የላካችሁልኝን ስድቦች በሙሉ ሰብስቤ ለዋናዎቹ 
ሃላፊዎቻችሁ የሰጠው ግዜ በኪራይ ሰብሳቢነት 
እንደሚገመግሟችሁ ጥርጥር የለኝም። አዎና 
እነርሱ ዘንድ እንኳ የሌለ ስድብ አከማችታችሁ 
ስትገኙ ከዚህ የበለጠ ኪራይ ሰብሳቢነት ከየት 
ይመጣል? 

እንግዲህ እንዲህ እላችኋለሁ። እኔ ስራዬን 
መስራቴን ቀጥያለሁ። በተቻለኝ አቅም ሁሌም 
ከምናፍቃቸው ወዳጆቼ ጋር የተለያዩ ጉዳዮችን 
እያነሳን እናወጋለን… (እንዋጋለን አላልኩም!) 
እንኳንስ ተዋግተን አውግተንም በአሸባሪነት 
ከመጠርጠር አላመለጥንም! እናንተም በአነስተኛና 
ጥቃቅን በስድብ ምርታችሁ ግፉበት ስንት ፐርሰንት 
እድገት እንዳሳያችሁም ሪፖርት አድርጉልን! 

በመጨረሻም
የፍትህ አምደኛ የነበረችው ርዮት አለሙ 

ባለፈው ሳምንት ልደቷን በቃሊቲ ማረሚያ ቤት 
እንዳከበረች ሰማሁኝ። እናም እንኳን ተወለድሽ 
ልላት ወደድኩ። እንኳን ለልደትሽ አደረሰሽ ማለት 
ነው። 

ወዳጄ አሁን እርስዎን ልሰናበትዎ… 
ሰላም ይሁኑልኝ እቴ!
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ይድረስ ለአነስተኛ እና ጥቃቅን ስድብ አምራቾች!

የድርጅቶች እና የባለስልጣናቱ ሃብት የሚታወቀው መቼ ነው?

ከውዲቱ ሀገሬ ከተሰደድኩ እንደዋዛ 
ሶስት ወራት አለፉ። እስከምመለስ ድረስ ስንት 
ወራት እንደሚያልፉ እንጃ! ነግቶ በመሸ ቁጥር 
ሁሌም ፒያሳ በአይኔ ላይ ትሄዳለች። አራት ኪሎ 
መቀጣጠር ያምረኛል። ሽሮሜዳ ደረስ ብሎ መመለስ 
ይናፍቀኛል። የአዲሳባ ስታድየም ፕሪምየር ሊግ 
ጨዋታዎችን ለመታደም እጓጓለሁ። በተቃዋሚዎች 
ስብሰባ ላይ መገኘት ያሰኘኛል። እንኳን ሌላው ቀርቶ 
ካገር እንድሰደድ ምክንያት የሆነኝ ኢህአዴግ፤ 
የሚጠራቸው ባለ አበል ሰልፎች ላይ ራሱ አባልም 
ባልሆን አበልም ባይሰጠኝ ለመታደም የማደርገው 
ጥረት ራሱ ዛሬም ይናፍቀኛል። 

ትዝታ
“የባንዲራ ቀን” ክበረ በዓል በአመቱ 

መጀመሪያ መከበር ከጀመረ አራት አመት አልፎታል። 
በርግጥ ባንዲራ ከተፈጠረ የትየለሌ ዘመናትን 
አስቆጥሯል። ነገር ግን ኢህአዴግ በባንዲራ ጉዳይ 
ላይ ልብ ከገዛ አራት አመት ሞልቶታል። እንዲሁ 
በሰባዊ መብት ጉዳይ ላይ፣ በተንሸዋረረ ፖለቲካ 
ጉዳይ ላይ፣ በሴራ አስተዳደር ጉዳይ ላይ፣ በሙስና 
ጉዳይ ላይ፣ በስንፍና ጉዳይ ላይ፣ በወዘተ ጉዳይ ላይ 
ልብ ይገዛል ብለን ብንጠብቀው፤ ብንጠብቀው ልብ 

የነፃው ፕሬስ አካል የሆኑት የግል ጋዜጦች 
የአገራችን ሀብትና ንብረት እየተዘረፈ ስለሆነ መላ 
ይፈለግለት ሲሉ ያለመታከት ከዓመታት በፊት 
ድምጻቸውን ማሰማታቸው ይታወሳል፡፡

የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከመነሳቱ 
በፊት በአገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ትላልቅ ድርጅቶች 
በኤርትራዊያን ተይዘው የነበረ ከመሆኑ በተጨማሪ 
በርካታ ኤርትራዊያን ቁልፍ በሆኑ የመንግስት 
ተቋማት በኃላፊነት ተቀምጠው እንደነበር አይዘነጋም፡
፡ በተለይ የመንግስት ባንኮች ለኤርትራዊያን በራቸውን 
በርገግ በማድረግ ያሻቸውን እንዲመዘብሩ አጋጣሚውን 
ፈጥረውላቸው ነበር፡፡ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከፍተኛ 
ተነባቢነት ያገኘው ሪፖርተር ጋዜጣ በ1991ዓ.ም 
እትሙ ባንኮች በኤርትራዊያን መመዝበራቸውን 
አስመልክቶ እንዲህ የሚል ስንኝ አስቀምጦ ነበር፡- 

እንደምነህ ባንኩ
እያነሳህ እንኩ
ለእነ ሆድ አምላኩ
ይሁንና ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ 

ባንኮች ሙሉ በሙሉ ወደ ገዥው ፓርቲ ባለስልጣናት 
ፊታቸውን አዙረዋል፡፡ 

በ1993ዓ.ም ገዥው ፓርቲ የተለመደውን 
የመንግስት ስራ ለወራት ዘግቶ ታድሻለሁ የሚል 
ይፋዊ መግለጫ መስጠቱ ይታወቃል፡፡ በዚህም 
በሁለተናዊ መልኩ በአገሪቷ ሀብት ላይ ከሚፈጸመው 
ዝርፊያ ውስጥ አነስተኛውን በኢትዮጵያ ባንኮች ላይ 
ብቻ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ተፈፀመ የተባለውን 
በማንሳት በሙስና መከሰሳቸው አይዘነጋም፡፡ ከእነዚህም 
ውስጥ በአቶ ስዬ አብርሃና ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም 
የከፍተኛ ኢንዱስትሪና አገልግሎት ሰጪ ኃላፊዎች 
ላይ የተወሰደው እርምጃ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

እነ አቶ ስዬ ከፓርቲው ተቃራኒ አቋም 
በመያዛቸውም ይሁን ሙስናን ለማጋለጥ ታስቦ 
በቅድመ ተሃድሶ ሰለባ ከሆኑት ከቀድሞው ጠቅላይ 
ሚኒስትር ከአቶ ታምራት ላይኔ እና ከወ/ሮ ሻዲያ 
ቀጥሎ በሁለተኛው ዙር በሙስና የታሰሩ የፓርቲው 
ከፍተኛ አመራር ውስጥ የሚገኙት ባለስልጣናት 
ያላቸውን ሃብትና ንብረት የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ 
ይፈልጋል፡፡

‹‹አሳ መበስበስ የሚጀምረው ከጭንቅላቱ 
ነው›› ያሉት ጠቅላይ ሚኒትር መለስ ዜናዊ 
በእርሳቸው የበላይነት የሚተዳደር የስነ ምግባርና 
የፀረ ሙስና ኮሚሽን የሙስና ወንጀልን በገለልተኝነት 
ይመለከታሉ ያሏቸውን ኃላፊዎች ሾመው የሙስና 
ማጣራት ቢጀምሩም አሁንም ድረስ ከኢትዮጵያ 
ህዝብ የተሰወረውንና ምላሽ የሚፈልገውን የኢህአዴግ 
አመራሮች ያላቸው ሃብትና ንብረት እንዲሁም 
በፓርቲው ጥላ ስር የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ጉዳይ ነው፡
፡ ለጊዜው በዚህ ጹሑፍ ላይ ለመዳሰስ የምንሞክረው 
በገዢው ፓርቲ የግል ንብረት በሆኑት ተቋማት ላይ 
ይሆናል፡፡

ከ1990ዎቹ የመጀመሪያዎቹ አመታት ጀምሮ 
የመንግስት ባንኮች መመዝበር የጀመሩበትና ከውድቀት 
ላይ የደረሱበት ነበር፡፡ በግለሰብ ነጋዴዎች፣ የመንግስት 
ድርጅቶችን በገዙ ባለሃብቶች፣ በወቅቱ በቁጥጥር ስር 
በዋሉ ባለስልጣናትና የባንክ ማናጀሮች ከፍተኛ ምዝበራ 
ተካሂዷል፡፡ እንኳን ሰርተው ቢያትሙት እንኳን 
ሊያገኙት የማይችሉትን ገንዘብ በጥቂት አመታት 

አቤ ቶኪቻው
abeto2007@yahoo.com

በጥላሁን አክሊሉ

ተወደደበት መሰለኝ ይህው ሃያ አመት ሙሉ ልብ 
አልገዛም። የሆነ ሆኖ በዚሁ አመት መጀመሪያ ላይ 
የባንዲራ ቀንን “ላከብር” አዲሳባ ስታድየም ዙሪያ 
ታድሜ ነበረ። 

በርካታ ጎስቋላ እናቶች ጉስቁልናቸውን 
በሚሸፍን ቅባት ወዝተው የቤታቸውን ችግር 
በሚሸፍን ደማቅ ሻርፕ አምረው ከበርካታ ህፃናት 
ተማሪዎች ጋር እየተጋፉ ወደ ስታደየሙ ቅጥር 
ግቢ ለመግባት ይጥሩ ነበር። በዚህ ግዜ ግፊያው 
አቅማቸውን ክፉኛ የፈተናቸው አንድ እናት እኔ 
አገጨን ይዤ ወደቆምኩበት ጥግ መጡ እና “ም…
ነው!” ብለው አጠገቤ ቆሙ… በ “ም” እና በ “ነው” 
መሃል ያለው ርቀት ከሰፈራቸው እስከ ስታድየም 
የሚደርስ ነው… (እዝች ጋ ያው እንደምትጠረጥሩት 
አጋንኛለሁ… ነገር ግን ከ “ም….. ነው?” አባባላቸው 
ትክት እንዳላቸው መረዳቴ ግን እውነት ነው።)  
“አይዞን እናቴ… ግፊያው በረድ ሲል እንገባለን። 
ለሁላችንም የሚበቃ ቦታ አለኮ!” በሚል ጨዋታ 
ጀመርኩ። በርግጥ መግቢያ ካርድ የሌለው 
ሰው ስታድየም ገብቶ የባንዲራ ቀንን ማክበር 
እንደማይችል ሰምቻለሁ… 

ይገርማል ኢህአዴግ ማግለል እና አድሎ 
ላይ የተካነ መሆኑን የተረዳሁት ይህንን ስሰማ 
ነበር። ልብ አድርጉልኝ ባንዲራው የአገሪቱ ነው 
የፓርቲው አይደለም። ግን አበል እና የመግቢያ 
ካርድ የተሰጣቸው “ውድ” የኢህአዴግ ልጆች ብቻ 
ናቸው የሚገቡት እኛ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች 
ግን ዳር ዳሩንም በመከራ ነው ያገኘነው። ወይ 
አድሎ…! 

አሮጊቷ ጠበቅ አድርገው የያዟትን ካርድ 
እያሳዩኝ፤ “እውነትህን ነው ልጄ በቂ ቦታ አለ ሰዉ 
አመል ሆኖበት ነው የሚጋፋው!” ብለው ፈገግ 
አሉልኝ። ጥርሳቸው ወላቃ ነው። ቢሆንም የእናትነት 
ፈገግታቸው ያምራል። እኔም ፊት እንደሰጡኝ 
ሳውቅ ግዜ የተለያዩ ጨዋታዎችን አጫወትኳቸው 
እና በደንብ ከተግባባን በኋላ፤  አንድ ፈታኝ ጥያቄ 
ሰነዘርኩላቸው… “አሁን እንደው አንድ ጋዜጠኛ 
መጥቶ የበዓሉ ጥቅም ምንድነው? ቢልዎት ምን 

ይሉታል?” አልኳቸው  እርሳቸውም “እኔ የአንተ 
እናት…!” ብለው ከፎከሩ በኋላ፤ “እውነትም ልጄ… 
ምንድነው ጥቅሙ እላለሁ…? አረ እንጃ… ብቻ 
አበሏ ትጠቅማለች ለኛም ቡና ለእናንተም ያቺን…” 
ብለው በእጃቸው የመጠጥ ምልክት አሳዩኝ እና 
ከትከት ብለው ሳቁ። “ኑሮ በዘዴ ነው ልጄ…!” 
ሲሉም ጨመሩልኝ። 

አዲሳባ እያለሁ በርካታ የኢህአዴግ አባላት 
ወዳጆች ነበሩኝ። ሁሉም ቢሆኑ “ኑሮ በዘዴ!” ብለው 
ነው አባልነቱን የፈረሙት። አብዛኛዎቹ ከእኛው 
ጋር ስላቅ የበዛበትን የሀገራችንን ፖለቲካ አብረውን 
ያሽሟጥጡ ነበር። አብዛኛዎቹ “ቀን እስኪያልፍ…” 
የሚለውን ተረት እየተረቱ በቁርጡ ቀን ግን 
የህዝባቸው አጋር  እንደሆኑ አውቃለሁ። ግን 
ኑሮ፤ እንጀራ ይሉት ጣጣ የግድ የኢህአዴግ አባል 
እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። አዎ አዲሳባ አባልነት 
እንጀራ ነው። አባል ካልሆኑ አበልም ደሞዝም 
የለም። ይሁን ጥሩ ነው። ሰው አይኑር አይባልም። 
አይብላ አይጠጣ አይባልም። ስለዚህ የኢህአዴግ 
አባል መሆንን አልቃወምም! 

እንግዲህ ከሀገሬ የተሰደድኩበት ምክንያት 
“ከመግባት መውጣት ይሻላል!” የሚል አጥጋቢ 
ምክንያት እንደነበረ ጠቅሻለሁ። በዚህ አጋጣሚ 
በዛን ግዜ እኔ የመጣው ይምጣ “ልታሰር…!” 
ብዬ “አካኪ ዘራፍ” ስል “ይህ አጉል ጀብደኝነት 
ነው ከመግባት መውጣት ይሻልሃል!” ብላችሁ 
አበክራችሁ የሞገታችሁኝ ወዳጆቼ አሁን አሁን 
እያመሰገንኳችሁ ነው። ምክንያቶቼ አዲስ መስመር 
ላይ አሉላችሁ።

ምክንያት 1
ከሀገሬ ከወጣሁ ግዜ ጀምሮ ከምወደው 

የፅሁፍ ስራ የተገታሁት ለሁለት ሳምንት ብቻ 
ነበር። ሌላውን ጊዜ በሙሉ እየፃፍኩ ፌስቡክን 
ጨምሮ በተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ እየለጠፍኩ 
እገኛለሁ። ታድያ እኔ አዲሳባም ብሆን ከመፃፍ 
ውጪ ምን እሰራ ነበር…?  ታስሬ ቢሆን ኖሮስ…? 
እውነቱን ለመናገር የአንድነቱ ናትናኤል እስር 
ቤት የተደረገውን በሰማሁ ግዜ፣ ጋሽ ደቤ ያለውን 

በሰማሁ ግዜ የስለሺ ሀጎስን ሁኔታ በሰማሁ ግዜ… 
እኔ ሳስበው የነበረው መታሰር እና የኢህአዴግ እስር 
የተለያዩ እንደሆኑ በጣም ተረድቻለሁ። ወዳጆቼ 
ደጋግማችሁ እንደነገራችሁኝ ታስሬ ብቆይም 
አልፅፍም ነበር፣ ታስሬ ብፈታም ከተፈታሁ በኋላ 
እፅፍ ነበር ወይ የሚለውን እጠራጠራለሁ… ሰዎቹ 
ሲያስሩ… ምን እንደሚያደርጉ ወደፊት የሚጣራ 
ነው። አሁን ግን ምስጋና ለእናንተ ምክር እና 
ተግሳፅ ይህው አልታሰርኩም እናም እፅፋለሁ… 
አንድ ወረቀት እና ባዶ አንድ እስክርቢቶ እስኪቀረኝ 
ድረስ… (ብዬ ላጋን እንዴ!?) 

ምክንያት 2
ያ… ደህንነት ወዳጄ ደጋግሞ እኔ 

ከኤልያስ ክፍሌ ጋር ግንኙነት እንዳለኝ ነግሮኛል። 
ለዚህም በቂ ማስረጃ አለን ሲለኝ ነበር የቆየው። 
እውነቱ ግን  ከኤልያስ ክፍሌ ጋር እንኳንስ ያኔ 
ይቅርና አሁን እንኳ አለመገናኘቴ ነው። በዛን ወቅት 
ጓደኞቼን “ካሰሩም ይሰሩኝ” ብዬ ስሞግት በልቤ 
የማስበው አጣርተው ነፃ መሆኔን ሲያውቁ ይለቁኝ 
የለ…? የሚል የየዋህ አስተሳሰብ ነበር። ነገር ግን 
በነ ርዮት አለሙ እና ውብሸት ታዬ የፍርድ ሂደት 
የተመለከትኩት ነገር ቢኖር የፍርድ ቤቱ ክርክር 
የቱንም ያህል አሳማኝ ባይሆን፣ የቱንም ያህል 
የቀረቡት መረጃዎች ውሃ የማያነሱ ቢሆኑም በቃ 
መንግስት ከከሰሰ ከሰሰ ነው። አኪልዳማ ድራማ 
ካሰራብህማ አለቀልህ ማለት ነው…! 

የእነ ርዮት እና ውብሸትን የፍርድና እና 
ክርክር እንዲሁም የምስክርነት ሂደት በተወሰነ 
መልኩ ተከታትያለሁ። በተከታተልኩ ግዜ በጣም 
የሚሰቀጥጡ አይነት ምስክርነቶችን ታዝቤያለሁ። 
ያኔም ከአሁን አሁን እገልፀዋለሁ ስል የነበረ፤ 
ዳኛው እና ፖሊሶች አዩን አላዩን ብለን ክትከት 
ብለን የሳቅንባቸው ርስ በርሳቸው የሚጣረሱ 
ምስክርነቶችን ተከታትለናል። በርግጥም በወቅቱ 
ይህንን መግለፅ በፍርድ ሂደቱ ጣልቃ መግባት 
ነው በሚል ትህትና ትንፍሽ ሳልል ቆይቼ ነበር። 

ውስጥ ማፍራታቸውና ከተማዋን በትላልቅ ህንፃዎች 
ማጥለቅለቃቸው በገሃድ የተመለከትነው ጉዳይ ነው፡፡

በኤፈርትና በተመሳሳይ መንገድ በፓርቲ 
ጥላ ስር የሚተዳደሩ የፓርቲው የንግድ ድርጅቶች 
ከባንኮቻችን ያሻቸውን ያህል ብር ለመዛቅ እንዲችሉ 
ገዢው ፓርቲ በከፈተው በር እና እራሱ በዘረጋው 
መንገድ ምን ያህል የህዝብ ገንዘብ በብድር እንደወስዱ 
ባንኮቻችንም አልደበቁም በትግራይ መልሶ ማቋቋም /
ኤፈርት/ ስም ከባንኮቻችን ከብር 2 ቢሊዮን ብር ያላነሰ 
ገንዘብ በብድር የተወሰደ መሆኑ በይፋ ከተገለጠ በኋላ 
የኢትዮጵያ ህዝብ ስለገዢዎቻችን ባህሪ እና ስለአደባባዩ 
የማስመሰያ ፕሮፓጋንዳዎቻቸው ብዙ ተነጋግሯል፡፡ 
ከተገለፀው ገንዘብ በአብዛኛው የተወሰደው ያለአንዳች 
የንብረት ዋስትና መሆኑን የሚያጋልጥ ሰነድ ከዚህ 
በፊት በተለያየ ተቃዋሚዎች ተገልጿል፡፡

በዚሁ መረጃ መሰረት በሙስና ወንጀል ክስ 
የቀረበባቸው የባንክ ባለስልጣናት ለነጋዴዎች አበደሩ 
የተባሉት ገንዘብ የገዥው ፓርቲ የንግድ ድርጅቶች 
ከወሰዱት ገንዘብ ጋር በመጠን የሚቀራረብ አይደለም፡
፡ ነጋዴዎቹ ከብድሩ ገንዘብ ጋር የሚመጣጠን ዋስትና 
አላቀረቡም የሚል መረጃ በመንግስት ቀረበ እንጂ 
እንደ ኤፈርት ያለበቂ ዋስትና በቀጭን ትእዛዝ ባንኮቹ 
በረጅም አመታት ካፈሩት ገንዘብ ‹‹የአንበሳውን ድርሻ›› 
ያህል ዝቀዋል አላለም፡፡ ነጋዴዎቹ አነሰም በዛ ዋስትና 
ሰጥተው በብድር የወሰዱትን ገንዘብ በመክፈል ላይ 
ነበሩ፡፡

የገዥው ፓርቲ የንግድ ድርጅቶች ያለዋስትና 
በብድር ከወሰዱት ገንዘብ ውስጥ በአንዱ ድርጅት ስም 
ከተወሰደ የብድር ገንዘብ ላይ ጥቂቱ ከዚያው ከብድር 
ገንዘብ ላይ ተቀናሽ ሆኖ ለውዝፍ ወለድ ከመከፈሉ 
በስተቀር ዋናው የብድር ገንዘብ እና ወለድ ጨርሶ 
አልተከፈለም ነበር፡፡ ይህንኑ በተመለከተ በ1995ዓ.ም 
በቀረበው የዋናው ብድር ገንዘብ ወለድና የወለድ 
ሂሳብ ተደማምሮ በገዢው ፓርቲ የንግድ ድርጅቶች 
የተወሰዱት ለአብነት ማስቀመጥ ይቻላል፡፡

ለምሳሌ አዲስ መድሀኒት ፋብሪካ እ.ኤ.አ 
በ6-11-94ዓ.ም የተበደረው 111ሚሊዮን 160ሺህ፣ 
መሶበ ሲሚንቶ እ.ኤ.አ በ20-05-97ዓ.ም የተበደረው 
742ሚሊዮን 857ሺህ አልሜዳ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ 
እ.ኤ.አ በ10-08-97 የብድሩ መጠን 299 ሚሊዮን 
44ሺህ 435፣ ዳሽን ፋብሪካ እ.ኤ.አ በ05-2-99 የብድሩ 
መጠን 208ሺህ መሆኑ በተቃዋሚዎች ተገልጾ ነበር፡፡

መንግስት ይህ መረጃ በቀረበበት በ1995ዓ.ም 
በዝምታ ከማለፍ ውጪ ለማስተባበል አልሞከረም፡
፡ ምናልባት ዛሬም የእነዚህ ብድሮች ከእነወለዳቸው 
መመለሳቸውን የኢትዮጵያ ህዝብ ቢያውቅ የአገሪቱ 
ሃብት አለመዘረፉን እንዲረዳ ያደርገዋል፡፡ በሌላ በኩል 
ገዢው ፓርቲ ተአማኒነትን እንዲያገኝ ያስችለዋል፡፡ 
ከዚያ ውጪ ግን አሁን መንግስት እያዳበረ ከመጣው 
ከኢቲቪ ጋር በትብብር በሚሰራው ዶክመንተሪ 
ፊልም ሰኞ ማታ ረቡዕ ማታ ከ3፡00 ሰዓት በኋላ 
ጠብቁን የሚለው አካሄድ እንደ አራዳ ቋንቋ አገላለጽ 
‹‹የተባነነበት›› ሆኗል፡፡

ዋናው ነገር ከላይ ለዋቢነት የተጠቀሰው 
ገንዘብ የተወሰደው ምንም አይነት ግንባታ 
ያልተከናወነበት በንግድ ድርጅቶች ስም ከየመስተዳድሩ 

በትእዛዝ፣ በነፃ የተሰጡ የቦታ ካርታዎች በዋስትና 
አቅርበው እንደሆነ በወቅቱ አቅርበው እንደሆነ በወቅቱ 
መረጃዎቹን ለተቃዋሚዎቹ የሰጡ የባንክ ኃላፊዎች 
ጠቁመዋል፡፡

ስለዚህም አነሰም በዛ የቋሚና የተንቀሳቃሽ 
ንብረት ዋስትና በመስጠት ከባንክ ብድር ያገኙት ጥቂት 
ነጋዴዎች ‹‹ከወሰዳችሁት ገንዘብ ጋር ያልተመጣጠነ 
ዋስትና ሰጥታችሁ ከባንክ ብድር ወስዳችኋል›› 
ተብለው ሲከሰሱ የገዥው ፓርቲ ድርጅቶች በዝምታ 
ለምን ታለፉ?

በተመሳሳይ ሁኔታ ከባንክ ተመጣጣኝ 
ባልሆነ ዋስትና በብድር ላይ ብድር የወሰዱ አያሌ 
ባለሃብቶች ለአንድ ባንክ የሰጡትን ንብረት ለሌላው 
ባንክ ዋስትና ለመስጠት ከፈፀሙት ወንጀል ጀርባ 
የመንግስት ባለስልጣናት የባንክ ኃላፊዎች የሉምን? 
በቦርድ ሊቀመንበርነት ለገዢዎቻችን የንግድ ድርጅቶች 
ያለገደብ የብድር ገንዘብ መስጠት ከተቻለ ለግለሰቦች 
ያለመስጠትን በምን ማረጋገጥ ይቻላል?

በእውነት ገዢው ፓርቲ በአገርና በህዝብ 
ሀብት ላይ እየተፈጸመ ያለውን ዝርፊያ ከልብ ቆርጦ 
ከተነሳ ለትግራይ መልሶ ማቋቋም ድርጅት ዋለ 
በሚባለው ከባንክ ያለዋስትና በተወሰደው ገንዘብ ተጠያቂ 
በሚሆኑ በራሱ አባላት ላይ ለምን እርምጃ በኢትዮጵያ 
ህዝብ አንጡራ ሃብት የተቋቋሙት ኢንዱስትሪዎችና 
ፋብሪካዎች ምንም ተጠቃሚ ባልሆነው በትግራይ 
ህዝብ ስም የሚንቀሳቀሱ በመሆናቸው ብቻ በሌሎች 
ተመሳሳይ ተቋማት በህግ የተጣለው ግዴታ እነርሱን 
ጫፋቸውን አይነካውም ካልተባልን በስተቀር እስካሁን 
በየበጀት ዓመታቸው ገቢና ወጪያቸው በታወቁ 
ኦዲተሮች ተሰርቶ ለፌዴራል መንግስት የአገር ውስጥ 
ገቢ አቅርበው በስማቸው ማህደር ተከፍቶና በትርፋቸው 
መጠን በህግ የሚወሰነውን ግብር መክፈላቸው 
ሊነገረንና መረጃው ሊቀርብልን ይገባል፡፡

ከፌደራል አገር ውስጥ ገቢ አስተዳደር 
እንደሚነገረው በአገሪቱ ያሉና በንግድ ህጉ መሰረት 
የተቋቋሙ የንግድ ማህበራት በሙሉ በህግ 
የተጣለባቸውን ገቢን የማስታወቅ መዝገብ የመያዝና 
የትርፍና ኪሳራ ማመዛዘኛ የማቅረብና በአስተዳደሩ 
በሚሰጠው ውሳኔ ግብር በወቅቱ ካልተከፈለ ጊዜ 
መቀጫና ቅጣት በመጣል የመንግስትን ግብርና ቀረጥ 
እንዲከፍሉ ያስገድዳል፡፡ በዚሁ መሰረት ትላልቅ 
ኩባንያዎች፣ የንግድ ድርጅቶች በሀገር ውስጥ 
ያመረቷቸውን ምርቶችም ሆነ የእርሻ ውጤቶች ለው 
ገበያ በማቅረብ ለአገሪቱ ያስገቡትን የውጭ ምንዛሬና 
በሀገር ውስጥ ሽያጭ ከትርፋቸው የከፈሉትን ግብር 
በየዓመቱ ያስታውቃሉ፡፡ ከዚህ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ 
ላበረከቱ ሜዳሊያና ዋንጫ ሲሸለሙም እንመለከታለን፡
፡

የኤፈርት ድርጅቶች ገቢና ወጪ ገንዘቡ 
ምን ስራ ላይ እንደዋለ ከትርፋቸው የተገኘው ግብርና 
ያበረከቱት ድርሻ ምን ያህል እንደሆነ ቢገለጽ ህዝቡ 
ከጥርጣሬ ነፃ ይሆናል፡፡ የንግድ ድርጅቶቹ የጎላ ድርሻ 
ካበረከቱም ያዘጋጁትን ሜዳሊያ ለራሳቸው ቢያጠልቁም 
ቅር የሚሰኝ አይኖርም፡፡

የፌደራል አገር ውስጥ ገቢ እውነት ለህዝብ 
ተጠያቂ የሆነ አሰራር የሚከተል ከሆነ በየጓዳው እየገባ 

አነስተኛ ነጋዴዎችን እያሳደደ ከአቅም በላይ ግብር 
እንዲከፍሉ ከማስገደድ፣ በፓርቲ ስም የሚንቀሳቀሱ 
ድርጅቶች ላይ የማይተገብረው ለምንድነው?

በገዢው ፓርቲ ስር የሚገኙ 
‹‹ኢንዶውመንት›› ከተባሉት የመስፍን ኢንጂነሪንግ፣ 
አልሜዳ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ፣ ኢትዮ አርየንታል፣ 
ሜጋ፣ ጉና የንግድ ድርጅት፣ ሱር ኮንስትራክሽን፣ 
መሶበ ሲሚንቶ ፋብሪካ እንዲሁም በህትመት 
በማስታወቂያ በትራንስፖርት በኢንሹራንስ ወዘተ 
ስማቸውን ለማስታወስ ቢያስቸግርም ጡንቻቸውን 
አፍረጥመው በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከሙስና ነፃ 
የሆኑትን የአገር ውስጥ ባለሀብቶች ከጨዋታ ውጪ 
እያደረጓቸው ነው፡፡ አብዛኞቹንም ኪራይ ሰብሳቢ የሚል 
ታርጋ ለጥፈውባቸዋል፡፡

እጅግ በጣም የሚገርመው ደግሞ እነኚህ 
ከደርዘኖች በላይ የሆኑ ግዙፍ የንግድ ተቋማት 
የትግራይ ህዝብ ንብረት ናቸው እይተባለ መወራቱ 
ነው፡፡ ባለንብረት ነው የተባለው ህዝብ ግን በስሙ 
ከሚነገድበት ድርጅቶች የተረፈለት ነገር ካለመኖሩ 
በተጨማሪ ንብረቱን የሚቆጣጠሩት በስልጣን 
የሚገኙት የመንግስት ኃላፊዎችና የፓርቲ ባለሟሎች 
በመሆናቸው ሊቆጣጠራቸውና ሂሳባቸውን ሊያጣራበት 
የሚችል እድል አልተሰጠውም፡፡

ስለኤፈርት ድርጅት ሲነሳ በአንዳድ 
ተቃዋሚዎች ሳይጠቀስ የማይታለፈው በትራንስፖርት 
የንግድ ስራ በተቋቋሙ የመከላከያ ሚኒስትር ስም 
የተመዘገቡ የጭነትና የፈሳሽ ከባድ የትራንስፖርት 
ተሽከርካሪዎች ወደ አገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ከዚህ በፊት 
በተለያዩ ግለሰቦች የተያዙትንና ጅቡቲ ድረስ በመሄድ 
የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡትን በርካታ ቦቲ 
መኪናዎች ከውድድር ውጪ በማድረግ ባለንብረቶቹን 
ለችግር መዳረጋቸው አይዘነጋም፡፡ ዛሬም እንደ ተለያዩ 
ሙያ መስኮች የተሰማሩ በርካታ የኤፈርት ድርጅቶች 
ጎልተው ይታያሉ፡፡ በኢንዱስትሪዎችና ትራንስፖርት 
መለዋወጫ አቅራቢ የአዲግራት መድሀኒት ፋብሪካ፣ 
የመከላከያ አልባሳት አቅራቢ፣ የአድዋ አልሜዳ ጨርቃ 
ጨርቅ፣ የገበሬው ብድር አቅራቢ ደደቢት፣ መስፍን 
ኢንጂነሪንግ፣ ኢትዮ ኦሬንታል፣ ጉና የንግድ ድርጅት፣ 
ሱር ኮንስትራክሽን፣ መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ፣ ሜጋ 
ማስታወቂያ ዋልታ እና በትራንስፖርትና በኢንሹራንስ 
ዘርፍ የተሰማሩና ፈርጣማ ጡንቻ ያላቸው አያሌ 
ድርጅቶች ይጠቀሳሉ፡፡

መንግስት በምርጫ ወቅት በሚሊዮን 
የሚቆጠር ገንዘብ እየበተነ ብሮሸሮችንና ቢል ቦርዶችን 
እየሰቀለ፣ ሰዓትና ቲሸርት እያደለ፣ ገጠርና ቀበሌ 
በትራንስፖርት ያለአንዳች ችግር እየተንቀሳቀሰ 
ጡንቻውን እንዲያፈረጥም ትልቁን አስተዋፅኦ ያደረጉት 
የኤፈርት ድርጅቶች ናቸው፡፡

እኛ የተወሰኑትን ጠቃቅሰን እንጂ በርካታ 
አንባቢያን ስለእነዚህ ድርጅቶችና ሌሎች ያልተጠቀሱትን 
ከእኛ የበለጠ እንደሚያውቅ ጥርጥር የለውም፡፡ ነገር 
ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ የገዢው ፓርቲ ባለስልጣናት 
በግለሰብ ደረጃ ከፍተኛ ሃብት እንዳላቸውና በከተማው 
ውስጥ ያሉት ፎቆችና አንዳንድ ተቋማት ይሄ የእገሌ 
ነው ያ ደግሞ የእገሊት ነው ከሚባለው ውጭ 
እያንዳንዱ ባለስልጣን ያለው ሃብትና ንብረት በአግባቡ 
ለህዝብ ሊገለጽ ይገባል፡፡ 

የአቤ ሽሙጦች
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እ.ኤ.አ በ1956ዓ.ም የፖለቲካ ሳይንቲስቶቹ 
ሳሙኤል እና ኮሰር በጋራ ባሳተሙት ጥናታዊ 
ፅሁፋቸው ላይ የተለያዩ ሀገራት በአለም አቀፍ 
ግንኙነታቸው ላይ ስለሚገጥማቸው ውስጣዊ እና 
ውጫዊ ተፅዕኖዎች የሚቀርፉበትን ሥነ-አእምሮአዊ 
መላምቶችን አስቀምጠዋል፡፡

በጥናታዊ ፅሁፋቸው ላይ በተለይ ትኩረት 
ሰጥተው ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል በሀገር ውስጥ 
አንዳች ንቅናቄ ይነሳል ወይም ችግር ይከሰታል በሚል 
ጥርጣሬ የሚባነኑ ሀገራት የ‹‹ጦርነት መለከት››ን 
በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ደረጃ በመቅረፅ፤የሀገር 
ውስጥ ውጥረትን እንዴት እንደሚያረግቡ አሊያም 
ለማሰቀየስ እንዴት  እንደሚጠቀሙበት ያመላከቱ 
ሲሆን፤ በተለይ ‹‹የግጭት ፖሊሲ›› ሀገራዊ ህብረትን 
የማጠናከር ወይም ለአንድ አላማ የማነቃነቅ ከፍተኛ 
ኃይል እንዳለው ይከራከራሉ፡፡

ተንታኞቹ በእንዲህ አይነት መልኩ የሚነሳ 
ጦርነትን ዋነኛ ፖለቲካዊ ፋይዳ በአጭሩ ሲገልፁ 
‹‹የአንዲት ሉዓላዊ ሀገር ህዝቦችን በመሪያቸው ዙሪያ 
ያላቸውን መሰባሰብ እና መተማመንን ያጠነክረዋል›› 
ይላሉ፡፡ ለዚህም በምሳሌነት የሚያነሱት የቀድሞው 
የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ቡሽ ከመስከረሙ የሽብር 
ጥቃት በፊትና በኋላ በህዝቡ ዘንድ የነበራቸው የድጋፍ 
መጠንን በመጥቀስ ነው፡፡ ከመስከረሙ ጥቃት በኋላ 
አሜሪካ በፀረ ሽብር ዘመቻው የከፈተችውን ጥቃት 
አስመልክቶ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመላክቱት 
ከ80% በላይ የሚሆኑ አሜሪካውያን ለቡሽ ያላቸውን 
ድጋፍ በአንድም በሌላም መልኩ መግለፃቸውን 
የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡

እንደዚህ አይነት የህዝብ ድጋፍ 
ተሞክሮዎች ለሌሎችም ሀገራት መሪዎች 
የሚያስተምረው አንዳች ነገር እንዳለ ማጤኑም 
አስፈላጊ እንደሆነ ተንታኞች ይገልፃሉ፡፡ መሪዎች 
በህዝባቸው ዘንድ የነበራቸው ቅቡልነት ሲደበዝዝ፣ 
ከሚጠቀሙባቸው የማስቀየሻ ስልቶች መካከል 
ከአጐራባች ሀገራት ጋር ግጭት ውስጥ መግባትን 
አንዱና ዋነኛው ሲሆን፣ በተለይ ውስጣዊ ህብረትን 
መልሶ ከማጠንከር፤ አሉታዊ እና አፍራሽ የሆኑ 
የሃሳብ አቅጣጫዎችን ከማስለወጥ አንፃር እንደ 
‹‹አዋጭ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ›› ይወሰዳል፡፡

ከላይ የጠቀስኩትን የሥነ-አመክንዮ 
ድርደራ ተከትለው አብዛኞቹ የፖለቲካ ጠበብቶቹ 
የሚስማሙበት መደምደሚያም ሀገራቱ ‹‹ጦርነትን 
በውስጥ ጉዳያቸው ለሚገጥማቸው የኢኮኖሚ ቀውስ፤ 
እንዲሁም ፓርቲያቸው ያለው ህጋዊ ተቀባይነት 
ጥያቄ ውስጥ መግባትን እና የአለመረጋጋት ስጋትን 
ለመቀነስ እና በቀጥታ ቀውሱን ለመሸፈኛነት 
ይጠቀሙባቸዋል፡፡›› የሚል ነው፡፡

የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ….
ሀገራት ብዙውን ጊዜ የውጭ ጉዳይ 

ፖሊሲያቸውን ከሀገራዊ ጥቅም አንፃር ቢቀምሩትም 
አልፎ አልፎ የውስጥ ችግርን ለማስቀየስ በቀጥታ 
ሊቀርፁትና ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ የፖለቲካ 
ሳይንስ ምሁራኖች ይናገራሉ፡፡ የውስጥ አለመረጋጋት 
ሲባልም ማናቸውንም አይነት፣ በመንግስትና በህዝብ 
መካከል የተገነባውን መተማመኛ ጥያቄ ምልክት 
ውስጥ ሊከቱ የሚችሉ ምክንያቶችን ይጨምራል፡፡ 
በተለይ በሀገር ውስጥ በሚወጡ እና ጠቀሜታቸው 
ስልጣን ላይ ላለው ፓርቲ ብቻ ሲሆኑ፤ አዋጆች፣ 
አፋኝ ህጎች እና ህብረተሰቡ ከኢኮኖሚ እድገት 
በሚገኙ ጥቅማ ጥቅሞች ሳይረካ ወይም ኑሮውን 
መደጎም ሳይችል ሲቀር መንግስት ድንገት ሊነሳ 
የሚችለውን የህዝብ ቁጣ ለማምከን ከጎረቤት ሀገር 
ጋር ድንበርን ወይም ሌላ ምክንያትን ተገን በማድረግ 
ወደ ጦርነት መግባቱን እንደእድሜ ማራዘሚያ 
ያየዋል ሲሉ ተንታኞች ይተቻሉ፡፡

በዚህ ወቅትም ድንገት እንደ ዱብ እዳ 
የውጭ ፕሮፓጋንዳ ጦርነቶችን ማእከል ባደረገ 
መልኩ ሀገሪቱን የሚመራው ግለሰብ ወይንም ፓርቲ 
ከመጣው ወይም ከሚመጣው አደጋ ለመከላከል 
እንዲችል ተደርጐ ይቀረፃል፡፡ በአጭር ጊዜ ውስጥም 
ራሱን ‹‹አርበኛ›› አድርጎ ያቀርባል፡፡ ይሄ በተለይ 
በግልፅ የሚታየው የምርጫ አደጋ ባንዣበበባቸው 
ወቅቶች ነው፡፡ በስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ በድጋሚ 
በሰላማዊ ምርጫ ወደ ስልጣን የሚመጣበት ህጋዊ 
መተማመኛ ሲያጣ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲውን፣ 
በህብረተሰቡ ዘንድ የተፈጠሩ ቅሬታዎችን ለማስቀየስ 
እና የአቅጣጫ ለውጥ እንዲያመጣ ለገዢው ፓርቲ 
የመተማመኛ ካርድ እንዲሆን ተደርጐ ይቀረፃል፡፡ 
ወይም ከድህረ ምርጫ በኋላ ‹‹ድምፃችን ተጭበረበረ›› 
የሚሉ ማጉረምረሞችን ለማፈን እና አቅጣጫ 
ለማሳት ጦርነትን እንደመፍትሄ ይወድሱታል፡፡

የፖሊሲው ሰለባ…
በእንደዚህ አይነት ቀውጢ ጊዜ 

በመንግስታት በሚቀረፀው በውጭ ግንኙነት 
ፖሊሲ በኩል የማስተንፈሻው ሸክም ተግባራዊ 
የሚደረግባቸው ሀገራትን እንደ ባህሪያቸው በሁለት 
ከፍለን ልናያቸው እንችላለን፡፡

በመጀመሪያው ረድፍ ላይ የምትቀመጠው 
ሰለባ ሀገር ውስጣዊው ችግር ከገጠማት ሀገር ጋር 
ተቀራራቢ ወታደራዊ አቋም ያላት ሆና፣ ጦርነቱን 
በመከላከል ሂሳብ ላልተወሰነ ጊዜ ጠብቃ የምትቆይ 
መሆን ይኖርባታል፡፡

የዚህ አይነት ጦርነት አስፈላጊነቱ ከጦርነቱ 
በሚገኝ የድል ውጤት የተሳከረ ፖለቲካዊ ትርፍ 
ሳይሆን፤ በጦርነቱ መራዘም ምክንያት በውስጥ 
የተፈጠረውን ጫና ለማስተንፈሻነት መጠቀምን 
ግቡ ያደረገ ነው፡፡ ይህ የሁለቱ ሀገራት ግጭት 
የዜጎቻቸውን በተለይም የተቺዎቻቸውን ቀልብ 
ለረጅም ጊዜ መቋጫ በሌለው የውጥረት ግንኙነት 
(No peace, No war) ቆንጥጦ መያዝ ነው፡፡

ሁለተኛው ለዚህ ማስተንፈሻ የምትሆነው 
ተመራጭ ወይም ሰለባ ሀገር በቀላሉ ጦርነት 
ገጥሜ ድልን በአጭር ጊዜ ውስጥ አገኝባታለሁ 
በሚሏት ሀገር ላይ የሚከፈት የጦርነት ሂደት 
ነው፡፡ ይሄኛው አካሄድ ሃያላን የሚባሉ የአለማችን 
ሀገራት ተግባራዊ የሚያደርጉት የውጭ ግንኙነት 
ማስቀየሻ ፖሊሲ አካል ነው፡፡ የትኛውም አሜሪካዊ 
‹‹ዘመቻ-ሳዳም ሁሴን››ን፣ አልቃይዳን እና አለቃውን 
ኦሳማ ቢላደንን ለማደን እና አክራሪውን የታሊባን 
አስተዳደር ለማፈራረስ የአሜሪካ ወታደሮች ወደ 
አፍጋን ምድር ከመዝመታቸው ጋር አያነፃፅረውም፡
፡ የኢራቁን ዘመቻ የቡሽ አስተዳደር እንደማስቀየሻ 
የተጠቀመበት ሲሆን፤ የአፍጋኑ ግን የሉአላዊነት 
እና የህልውና ጉዳይ ስለነበር ነው፡፡  

የሆነ ሆኖ የሁለቱም አይነት አካሄዶች 
ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በተለይ ተግባራዊ 
ከሚሆኑባቸው ነባራዊ ሁነቶች መካከል በስልጣን 
ላይ ያለው መሪ እና ፓርቲ በምርጫ ተወዳድሮ 
የማሸነፍ እድሉ በተለያዩ ውስጣዊ ቅራኔዎች ጥያቄ 
ምልክት ውስጥ በሚገባበት ወቅት የሚተገበር ነው፡
፡

ምርጫ በቀረበ ወቅት በጦርነት ውስጥ 
የሚቆይ የፖለቲካ ፓርቲ ቀጣዩንም ዘመን በምርጫ 
አሸንፎ በስልጣን ላይ የመቆየት መተማመኛው 
ከፍተኛ ነው የሚሆነው፡፡ ምክንያቱም ጦርነቱን 
ከዳር ድንበር ጋር ስለሚያስተሳስሩት ህብረተሰቡም 
ጦርነቱን የጀመረው ፓርቲ በአሸናፊነት ተወጥቶ 
ሀገራዊ ኩራት ይሆናቸው ዘንድ እስከፍፃሜው 
ድረስ ድጋፋቸውን ከመለገስ ወደኋላ አይሉም 
ተብሎ ይታሰባል፡፡ ከዚህ ባሻገርም ድሉ ለራሳቸውም 
ህልውና ወሳኝ ነው ተብሎ ስለሚታሰብም ጭምር 
ነው፡፡

አለም አቀፍ ተቀባይነት…
ሀገራት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲውን 

እንደ ውስጥ ጭንቀት ማስተንፈሻ ከመጠቀማቸው 
በፊት በአለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ያላቸውን 
ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ድጋፍ ማረጋገጥ ላይም 
እንደሚያተኩሩ ጥናቶች ይጠቁማሉ፡፡ መንግስታት 
ውስጣዊ የፖለቲካ ቅቡልነታቸው ሲሳሳ እና 
የድጋፎቻቸውን እጦት ለማስቀየስ ወደ ወረራ 
ሲገቡ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎችን በተመለከተ 
ማብራሪያ ማዕቀፎች እንደሆኑ የሚነገርላቸውን 
ተጨባጭ እውነታ ላይ የመሞርኮዝን /realistic/ 
እና ሀሳባዊ ጉዳዮችን የማውጠንጠን /Idealism/ 
አስተምህሮቶችን አስተባብረው ይጠቀማሉ፡፡ 
ለጦርንት የተመኟትን ሀገር ለውስጣዊ ሰላም ማጣት 
ቀዳሚ ምክንያት እንደሆነች አምነው ለማሳመን 
መሞከራቸው የተጨባጭነት /realistic/ ኃልዮትን 
ለመጠቀም መፍቀዳቸውን ሲያሳይ፤ በተፃራሪዋ እና 
በሚመሩት ሀገር መሀከል ያለውን ተዛምዶ በክፉ 
እና በበጎ /Evil Vs good/ መንፈሶች መሀከል 
እንዳለ ዘላለማዊ ውጥረት አድርገው መተርጎማቸው 
ለኋለኛው አስተምህሮት ያቀርባቸዋል፡፡ እናም 
ከተጨባጩ ሃቅ ይልቅ ከሌሎች ኃያላን ጋር 
የመሰረቷቸውን ግንኙነቶች እንደ ‹‹ጋሻ መከታ›› 
አድርገው መውሰዳቸው የአይዲያሊዝምን ትንታኔ 
ለመተግበር መሞከራቸውን ያሳያል፡፡

ስለዚህ በዚህ ትንታኔ መሰረት በአለም 
አቀፍ ፖለቲካ መድረክ ከፍተኛ ተደማጭነት 
ካላቸው ሀገራት ጋር ወዳጅነት የመሰረተች ሀገር  
ቢያንስ ‹‹እሳት ለማጥፊያ›› በሚል ለቀመረችው 
ፖሊሲ ተፈፃሚነት ከፍተኛውን ድጋፍ ስታገኝ፣ከዚህ 
በተቃራኒ የቆመችው ሀገር ደግሞ ባላት ተቀባይነት 
መጠን ዋጋ  ትከፍላለች ፡፡ እናም ተደማጭነትን 
ያተረፈችው ሀገር የተከተለችው የውጭ ግንኙነት 
ፖሊሲ አግባብ ያልሆነና የአለም አቀፍ መርሆችን 
የጣሰ መሆኑ የቱንም ያህል ያፈጠጠ ሀቅ ቢሆን 
እንኳ በአለም አቀፍ መድረክ ለዚህ ሽፋን የሚሆን 
ማስተባበያ እና ድጋፍ አታጣም፡፡ 

እነዚህን የማስቀየሻ ፖሊሲዎች ከማውጣት 
ጀምሮ ትላልቅ ሀገራዊ ውሳኔዎችን  እስከማሳለፍ 
ያሉትን አጠቃላይ ሂደቶችን ጨምሮ ማናቸውም 
ውሳኔ የሚሰጥባቸው  ሀገሪቷ ውስጥ ባሉ የተለያዩ 
መንግስታዊ ተቋማት ሁለንተናዊ ውሳኔ ሳይሆን፣ 
የከፍተኛ ስልጣን ባለቤት የሆኑ ጥቂት ግለሰቦች 
ናቸው፡፡

ለዚህም ነው በአለም አቀፍ ግንኙነት 
ሳይንስ ላይ ጥናታቸውን ያደረጉ ምሁራን በሀገራት 

መካከል የሚፈጠሩትን አለመግባባቶችን ብሎም 
የጦርነት ምክንያቶችን ለማጥናት አስቀድሞ ሀገሪቷ 
/ሀገራቱ/ ያለችበትን ወቅታዊ ጉዳይ መመርመር 
ያስፈልጋል ሲሉ የሚመክሩት፡፡

ዲፕሎማሲያዊ ድል…
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሁለቱ ሀገራት 

(ኢትዮጵያ እና ኤርትራ) መካከል ለሚነሱ 
አለመግባባቶች እና ግጭቶች የአለም አቀፉ 
ማህበረሰብ የሚሰጠው ድጋፍም ይሁን ችግሩን 
ለማብረድ የሚያሳድረው ተፅዕኖ በእኩል ሚዛን ላይ 
የሚቀመጡ አይደሉም፡፡ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ 
ሚኒስትር፤ የዲፕሎማት ቡድንን ጨምሮ በዚህ 
ረገድ በአለም አቀፍ ደረጃ ያላቸውን ተቀባይነት ከፍ 
ለማድረግ ከኤርትራ በተሻለ ቅድመ የቤት ስራቸውን 
ጨርሰዋል፡፡ በአናቱም በአስመራ ያለው መንግስት 
ባህሪ ተለዋዋጭነት እና እንደአልሸባብ ላሉ ሽብርተኛ 
ድርጅቶች የሚሰጠው ድጋፍ ተደማምሮ ኢትዮጵያን 
የበለጠ ተጠቃሚ ያደርጋታል፡፡ እናም ከዚህ በኋላ 
በሁለቱ ሀገራት መካከል ለሚፈጠሩ ማናቸውም 
የኃይል እርምጃዎች ኢትዮጵያ ከኤርትራ በበለጠ ሰፊ 
ድጋፍ የማግኘቷ ነገር የሚያጠራጥር አይደለም፡፡

ከዚህ ቀደም (1990-1992) በሁለቱ 
ሀገራት መካከል በተካሄደው ታሪካዊ ጦርነት ወቅት 
የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ በተሻለ መልኩ 
በአለም አቀፍ ህብረተሰብ ዘንድ ሰፊ ድጋፍ ነበራት፡፡ 
የወቅቱ የአሜሪካ መንግስት አስተዳደር የአስመራው 
መንግስት በትጥቅ ትግሉ ዘመን የተሻለ አቅም 
የነበረው ከመሆኑ አኳያ እና ህወሓትን የፈጠረ 
ተደርጎ የሚወሰድበትን ሁኔታ በማስላት የጦርነቱ 
የኃይል ሚዛን ለኤርትራ ያደላል የሚል የተሳሳተ 
ግምት ላይ መድረሱን ተከትሎ የቀይ ባህርን  ጂኦ-
ፖለቲካ ጥቅም ከግምት በማስገባት ከኢትዮጵያ 
ይልቅ ኤርትራን ደግፎ እንደነበር ይታወሳል፡፡

ሆኖም ኢትዮጵያውያኑ በበኩላቸው 
‹‹ሀገራችን ተወረረ›› በሚል ስሜት ከዳር ዳር 
ተነስተው በወሰዱት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ 
የተገመተው ሳይሆን ያልተጠበቀውን ውጤት ይዞ 
ብቅ አለ፡፡ የኢትዮጵያ ወታደሮች ከድንበር አልፈው 
ወደ ዋና ከተማዋ አስመራ የመገስገስ እድል ሁሉ 
አግኝተው ነበር፡፡

ከጦርነቱ በኋላ የተካሄዱ የሰላም 
ስምምነቶች የተፈጠሩትን ችግሮች በድርድር 
መፍታት ባለመቻላቸው የአለም አቀፉ ፍርድ 
ቤት ለነገሩ እልባት እንዲሰጥ ቢወሰንም የጦርነቱ 
ምክንያት ተደርጋ የምትወሰደው ‹‹ባድሜ›› ለኤርትራ 
በመሰጠቱ የኢትዮጵያ መንግስትን ከማሰቆጣትም 
አልፎ ውሳኔው ዛሬም ተፈፃሚነት አላገኘም፡፡ 
በኢትዮጵያ በኩል የፍርድ ሂደቱ የታየው በመቶ ሺህ 
የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ውድ ልጆች በከፈሉት የደም 
ዋጋ ላይ የማፌዝ ያህል ተደርጎ ነው፡፡ ስለዚህም 
ኢትዮጵያ የፍርድ ሂደቱ ፍትሃዊ አይደለም ስትል 

ሀገራችን በጦርነቱ 
ልትገፋበት ትችላለች የሚለው 
ትንታኔ ፈርጅ ሳይዝ ቢቀርና 
ኢህአዴግ ምታ ነጋሪት፣ 
ክተት ሰራዊት ብሎ ጦርነቱን 
ቢጀምር፣ የሚገጥመው ትርፍና 
ኪሳራ ምን ሊመስል ይችላል? 
የሚለውንም አስታኮ ማየት 
ተገቢ ነው፡፡

ኢህአዴግ ጦርነቱን 
ቢጀምር ከውጤቱ የኢትዮጵያ 
ህዝብ በቀዳሚነት 
ከሚጠብቃቸው ትርፎች መካከል 
ብዙሀኑ ዛሬም ድረስ ፍትሀዊ 
ባልሆነ መንገድ አጣነው ብሎ 
የሚቆጨው የወደብ ጥያቄ 
ምላሽ የማግኘት ፍላጎት አንዱ 
ብቻ ሳይሆን ዋነኛውም ጭምር 
ነው፡፡ ከሽብርተኝነቱ አልያም 
ከኢሳያስ አስፈሪነት የበለጠ 
በወደብ ያጣናቸው የትየለሌ 
ጉዳቶች ይበልጡብናል፡፡ 
ስለዚህ የመግቢያ ብቻ ሳይሆን 
የመውጫም ስትራቴጂ ጦርነቱ 
ያስፈልገዋል፡፡

ተቃወመች፡፡ በዚህ መካከል በወቅቱ የውጭ ጉዳይ 
ሚኒስትር ኃላፊ የነበሩት አቶ ስዩም መስፍን 
‹‹ባድሜ ለኢትዮጵያ ተወሰነች›› ብለው ህዝቡን 
በውሸት አደባባይ ካስወጡ በኋላ የተረጋገጠውን 
እውነት ተከትሎ ባሉት ጊዜያት የኢህአዴግ አመራር 
ኤርትራን አስመልክቶ  በሚያወጣቸው ሪፖርቶች 
በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ክፍተትን ፈጥሯል፡፡ 
የኢትዮጵያ መንግስትን የጎዳው ግን ክፍተቱ ብቻ 
ሳይሆን ይህንን ተከትሎ የተፈጠረውና ዛሬም ድርስ 
ያለው መንግስትን ያለማመን ሁኔታ ነው፡፡

እናም የኤርትራ መንግስት የሄጉን 
ውሳኔ ኢትዮጵያ አላከብርም ማለቷን ተከትሎ 
የአሜሪካ መንግስት ጫና አለማሳረፉ ያሳረራው 
ሲሆን በምላሹም አሜሪካ ከአልቃይዳ ጋር ከፍተኛ 
ትስስር አለው ብላ የምታምነውን እና በሶማሊያ 
የሚንቀሳቀሰውን የኢስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት 
በግላጭ መርዳት ጀመረ፡፡

የኤርትራ የአፀፋ ምላሽ፣ በቡሽ ዘመን 
መንግስት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ 
ተወካይ በነበረችው ጃን ዳይ ፍሬዘር አስተባባሪነት 
ኤርትራ አሸባሪዎችን በግልፅ የምትረዳ እና በአለም 
አቀፍ ህግ የማትመራ (Rogue state) ተደርጋ 
እንድትፈረጅ ከማድረጉም በተጨማሪ የተጣሉባት 
የተለያዩ ማዕቀቦች ከአለም አቀፍ ህብረተሰብ 
ለመገለሏ ምክንያት ሆኗል፡፡

ስትራቴጂካዊ አጋርነት
አሜሪካ በቀንዱ አካባቢ ከሚገኙ ሀገራት 

ጋር ያላት የጥቅም ተጋሮት ከኢትዮጵያ በስተቀር ይህ 
ነው የሚባል አይደለም፡፡ በተለይ በቀጠናው ከሚገኙ 
ሀገራት መካከል ከሱዳን፣ ኤርትራ እና ሶማሊያ 
ጋር ያላት ግንኙነት ከጥርጣሬ አልፎ በጠላትነት 
እስከ መፈራረጅ ደርሰዋል፡፡ ምንም እንኳን ጅቡቲ 
የአሜሪካ አጋር አገር ብትሆንም (የአሜሪካ የምስራቅ 
አፍሪካ ወታደራዊ ቤዝ እዚሁ ነው የሚገኘው) 
ካላት አነስተኛ የቆዳ ስፋት፣ ወታደራዊ አቅም እና 
የህዝብ ቁጥር አንፃር ስትራቴጂካዊ መተማመኛ እና 
ለኢትዮጵያ ሁነኛ አጋር መሆን አትችልም፡፡

ስለዚህ ቀጠናው ካለው አስቸጋሪ ነባራዊ 
ፖለቲካ እውነታ አንፃር ለአሜሪካ እና ሸሪኮቿ 
ኢህአዴግን ከነችግሩም ቢሆን (ሀገሪቷ በአካባቢው 
እና በአህጉሩ ካላት ተፅዕኖ የመፍጠር አቅም አንፃር) 
መደገፍ አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው፡፡ 

በኤርትራ ላይ በተባበሩት መንግስታት 
ድርጅት አማካኝነት ለሚወሰዱ እርምጃዎች 
የአሜሪካ መንግስት ሚና ከፍተኛውን ድርሻ 
ይወስዳል፡፡ በማነሳሳትም፣ ተግባራዊ በማስደረግም 
ጭምር፡፡ ይህን ድጋፍ ኢትዮጵያ  ኤርትራ ላይ 
ለምትወስዳቸው ማናቸውም አይነት እርምጃዎች 
ትልቅ የመተማመኛ የውጭ ግንኙነት ድል አድርገን 
መውሰድ እንችላለን፡፡ እንዲሁም ኤርትራ ነፃነቷን 
በይስሙላ ሪፈረንደም ባገኘችበት እና በኢትዮ-
ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ያልተወራረዱ ዕዳዎችን 
ለማወራረድ የተሻለ አጋጣሚ ሊሆን እንደሚችል 
አያጠራጥርም፡፡  

በአናቱም ኢህአዴግ የውስጥ ክስረቶቹን 
ለማካካስ እና አቅጣጫ ለማስቀየር በኤርትራ ላይ 
ጦርነት ቢያውጅ የአለም አቀፍ መንግስታትን ይሁኝታ 
ከማረጋገጥ አንፃር ያለው ድጋፍ የሚያጠራጥር 
አይደለም፡፡ የሁለቱ ስትራቴጂክ አጋርነትም 
ለተገኘው ዲፕሎማሲያዊ ድል ከፍተኛውን ድርሻ 
ይይዛል፡፡

ጦርነት ወይንስ ዝግጅት?
ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ባላት ተቀራራቢ 

ወታደራዊ ኃይል እና በሁለቱ ገራት ያሉት ገዥ 
ፓርቲዎች ቀድሞ የነበራቸውን ትስስር ተከትሎ 
ባሏቸው ተመሳሳይ የአወቃቀር ባህሪያት አንፃር 
ካየነው ከጦርነቱ በቀላሉ ውጤት ይገኛል የሚል 
እምነትን ያደበዝዘዋል፡፡ ስለዚህም ኢትዮጵያ 
ምናአልባት ኤርትራ እንደከዚህ ቀደሙ ግልፅ 
ወረራ እስካልፈፀመች ድረስ ጦርነቱን  በመዋጋት 
እና አለመዋጋት ውጥረት ውስጥ ለረጅም ጊዜ 
አቆይቶ ማስኬድን ለ‹‹ሀገር ውስጥ ማጉረምረም›› 
እንደማስቀየሻ ስልት ልትወስደው ትችላለች፡
፡ የሚፈለገውም ይኸው  ይመስለኛል፡፡ እናም 
‹‹ኢትዮጵያ የጦርነት ከበሮ እየደለቀች ነው›› 
በሚሉት ወገኖች ትንታኔ አለመስማማቱ ሚዛን 
ሊደፋ ይችላል፡፡ ኢህአዴግ አሁን ካለው ነባራዊ 
ሁኔታ አንፃር ከትክክለኛው ጦርነት ይልቅ ጦርነት 
ለማድረግ በሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች ዙሪያ 
ማጠንጠን ይመርጣል የሚል እምነት ያላቸው 
የበዙትም ከዚህ አንፃር ይመስለኛል፡፡ እንዲህ ማድረግ 
ከቻለ በጦርነት የሂደት ስሜት የህዝቡን ቀልብ ወደ 
አንድ አጀንዳ ሰብስቦ ለመያዝ አይቸገርም፡፡ የችኮላ 
ጦርነት ከሂደትም ከውጤትም ያልተጠበቀ ፖለቲካ 
ኪሳራ የመግጠሙ እውነት ያመዝናልና፡፡

በአንድ ወቅት ጠ/ሚኒስትር መለስ 
ጋዜጠኞችን በጽ/ቤታቸው ሰብስበው በኤርትራ 
ላይ መንግስታቸው ይከተለው የነበረውን ፖሊሲ 
መለወጡን በተናገሩበት ጊዜ ሁለቱ ሀገራት ለሁለተኛ 
ዙር ጦርነት ለመቃረባቸው አመላካች እንደነበር ብዙ 
ተንታኞች በወቅቱ ፅፈው እንደነበር እናስታውሳለን፡
፡

በተለይም በጠቅላይ ሚንስትሩ ንግግር 
ውስጥ ‹‹የኤርትራን መንግስት እስከመቀየር›› 
የሚል አንደምታ ያለው አገላለፅ ስለነበር እና 
ይህንን ለማድረግ ደግሞ ኢሳያስን ከጦርነት ውጭ 



ዳንኤል ተፈራ 

አስረካቢዎች፣ ተረካቢዎች እና ተረካካቢዎች

“ጳጳሳች”ንን እንቀይር!
የጊዜው አምባ ግሸን - ሀገረ አሜሪካ! 

۩
۩

ወደ ገፅ 13 ዞሯል

ወደ ገፅ 11 ዞሯል

ቀዳሚ ነገር
ባለፈው ቅዳሜ ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ ነው፡

፡ ከቴሌቪዥኑ ፊት ለፊት አፍጥጫለሁ፡፡ ማፍጠጤ 
እንዲሁ በብላሽ ሳይሆን ‹‹ልማታዊ ዜናዎች›› 
ለመመልከት ነው፡፡ እግረ መንገዴንም ‹‹እመቤት 
ፍትሕ›› እያሉ ሲያስተዋውቁ የነበሩትንና በኋላም 
‹‹ጋዜጠኛ ስለታሰረ ይንጫጫሉ እንዴ! የኢትዮጵያን 
የመናገር ነፃነት በአፅንኦት እንከታተላለን እያሉ 
ያስፈራራሉ እንዴ!...›› አይነት መልእክት ያለው 
እንደሆነ የተገነዘብኩትን ፕሮግራም ለመከታተል 
እንጂ፡፡

የስዊዲናዊያን ጋዜጠኞችን የእስር ፍርድ 
ተከትሎ መንግስት ከምዕራባዊያን እየጐረፈበት 
ያለውን መግለጫ በቁና እየተቀበለ ነው፡፡ ከነዚህም 
መካከል ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ 
ቤትና የአውሮፓ ህብረት ማስጠንቀቂያ የታከለበት 
መግለጫ ማውጣታቸው እንደ በፊቶቹ አምንስቲ 
ኢንተርናሽናልና ሒውማን ራይትስ ዎች እንዲሁ 
‹‹ከልማታችን አያደናቅፈንም!›› በሚል መግለጫ 
የሚታለፍ አልሆነም፡፡ በተለይ የአውሮፓ ህብረትና 
የአሜሪካ ለጉዳዩ ትኩረት መስጠትና ከዚያም 
በላይ ‹‹በሽብርተኝነት ስም የኢትዮጵያ መንግስት 
በመናገር መብት ላይ የከፈተውን ዘመቻ በአፅንኦት 
እንከታተለዋለን፡፡›› ማለታቸው የኢትዮጵያን 
መንግስት ክፉኛ እንዳስደነገጠው መገመት ይቻላል፡፡

‹‹እመቤት ፍትህ›› የመንግስት ድንጋጤ 
እንዲዘጋጅ ያደረገው ፕሮግራም እንደሆነ ለመገመት 
የፖለቲካ ልሂቅ መሆንን አይጠይቅም፡፡ ይሄው 
በኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ትብብር የተዘጋጀው ፕሮግራም 
ጠንካራ ግብረ መልስ መስጠት ያቃተውም ነበር፡
፡ ‹‹እናውቅሻለን፣ እናውቅሻለን…›› አይነት ነበር፡
፡ በተለይም የአቶ ሽመልስ ከማል በተለመደው ለዛ 
የለሽና አመክንዮ የጐደለው መልሳቸው ለጋዜጠኛ 
ምን ያህል ጥላቻ እንዳላቸው የሚያሳብቅ ነበር፡፡ 
የኢህአዴግን ቀጣይ የስልጣን ተረካቢዎችን የፖለቲካ 
ተክለቁመናም እንድናይ የሚጋብዝ ነው፡፡ አቶ ሽመልስ 
‹‹ጋዜጠኛ ከሌላው ግለሰብ በምን ይለያል? ለጋዜጠኛ 

አምባ ግሸን 
ባሕር አሰግድ የተባለው ንጉሥ ብዙ 

ወንድሞች ነበሩትና እነዚህ ወንድሞቹ “ከፖለቲካ 
ጣጣ ነፃ ሁነው” ይኖሩ ዘንድ መውጫና መውረጃው 
እጅግ ከባድ በሆነው በዚህ ተራራ ላይ እንዲቀመጡ 
ለማድረግ ወሰነ። ይህ ጉዳይ አምልጦ ከወንድማማቾቹ 
መካከል ከአንደኛው ጆሮ ይደርሳል። ይህን የሰማው 
አንድ ወንድም የዕቅዱን ጠቀሜታ ፈጥኖ በመረዳት 
የሀሳቡን አፍላቂ ራሱን አምባ ግሸን ወስዶ ጣለው። 
ከዚህ ጊዜ አንስቶ ምናልባት በዓለም ታሪክ አምሳያ 
የሌለው ይህ ልማድ ተተክሎ ቀረ። የመሳፍንት 
ቤተሰብ አባላት ሁሉ ከህብረተሰቡ ተለይተው በዚህ 
መወጣጫ በሌለው ቀጥ ያለና ጫፈ ጠፍጣፋ አምባ 
ላይ በድሎትና በምቾት ይኖራሉ። በመጻሕፍት 
የተሞሉ መኖሪያ ቤቶች አሏቸው። ከመንፈሳዊያን 
ሊቃውንት ጋር በስፋት ለመከራከርና በአስቸጋሪው 
የቅኔ ጥበብም የመሰልጠን ዕድል ነበራቸው። ከዚህ 
ቀላል የሃሳብ የለሽ ኑሯቸው ውስጥ አስከፊ የሆነ 
አንድ ነገር ቢኖር፣ የጥበቃው መጠናከርና በገደሉ 
ጥርብነት የተነሳ የማምለጥ ተስፋ የተዘጋ መሆኑ 
ነው። ኑሯቸው አንድም በልዑላን የዕውቀት 
ተቋም ውስጥ የመታነጽም፣በሌላ መልኩም በእስር 
የመያዝም ዕጣ ነው። ከአገርም ጋር የመገናኘት ዕድል 
የተዘጋ ጉዳይ ነው።(የኢትዮጵያ ታሪክ፣ አንድርዜይ 
ባርትኒስኪና ዮዓና ማንቴል-ኒየችኮ፣ ትርጉም:¬- 
ዓለማየሁ አበበ፣ ገፅ 68-69)፡፡ አሜሪካ የጳጳሳችንን 
ስልጣን ብቻ አይደለም የወረሰችው የአምባችንን 
ክብርም እንጂ። በሚገርም መልኩ ሁለቱንም 
አጣምራ ይዛቸዋለች። የመስፍንነቱ ካባም ቢሆን 
እንደየወቅቱ የሚወሰን ሁኖ ‘ሪሞቱ’ ግን በእጇ ነው። 
ይህ እንዲሆን የፈቀደው ግን ማን ነው?

የሀገራችንን ግሸን ማን ለባእድ ሸጠው?
የዛጉዌ መንግስትና አረቦች :-
“የፖለቲካ ድርጅትም ሆኑ መሪ ግለሰቦች 

የሚመጡና የሚሄዱ አላፊዎች ሲሆኑ ሀገርና 
ሕዝብ ግን ዘላለማዊ ናቸው። ይህም ቢሆን በአንድ 
ታሪካዊ ወቅት መንግሥታት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች 
ወይም ግለሰቦች ያከናወኗቸው ገንቢም ሆነ አፍራሽ 
ተግባሮች ማንም ወደደም ጠላ የዚያ ሃገርና ሕዝብ 
ታሪክ ናቸው።” ያሉት መንግስቱ ስለ ዛጉዌ መንግስት 
እንዲህ ብለዋል፡- “ኢትዮጵያ ዙርያዋን ተከባ፣ 
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ፖለቲካ እና ስልጣን

የተለየ ከበሬታና እንክብካቤ ለምን ይሰጠዋል?›› 
አይነት መልእክት አስተላልፈዋል፡፡ በእርግጥም 
ጋዜጠኛ ከህግ በላይ ሊሆን አይችልም፡፡ ጋዜጠኛ ህግ 
ከተላለፈም አይቀጣም ማለት አይደለም፡፡ ነገር ግን 
ጋዜጠኞች የህዝቡ አይንና ጆሮዎች ናቸውና እንደ 
አቶ ሽመልስ ከማል ምናምንቴ አድርጐ ማቅረብ 
የሚያቀያይም ነው፡፡

በተለምዶ ምዕራባዊያን የምንላቸው ገዢው 
ፓርቲ ላይ ሀሳብን በነፃነት መግለፅን በተመለከተ 
ላነሱት ጥያቄም አቶ ሽመልስ ከማል ‹‹የእጅ አዙር ቅኝ 
ግዛት ነው›› ሲሉ ሰምተናል፡፡ ፈፅሞ የማይቀራረብን 
ነገር ለማቀራረብ ያደረጉት ጥረት አስደናቂ ነው፡
፡ ሀሳብን በነፃነት መግለፅ የሚያስከፍለውን ዋጋ 
መናገር የምንችልበት ሞራል እንዳለንም ይሰማኛል፡፡ 
እነ አቶ ሽመልስ የግል ፕሬስ ላይ ያላቸውን ጥላቻና 
ማሳደድ ከእኛ በላይ ማን ሊናገር ይችላል? በቅርቡስ 
የታሰሩና ሀገር ጥለው የተሰደዱ ጓደኞቻችን ህያው 
ምስክር አይሆኑምን? ስለዚህ የእጅ አዙር ቅኝ ግዛት 
የሚል ማላከኪያ ፍለጋ ከመባዘን ምክንያታዊ መልስ 
ማዘጋጀት በጣም ጥሩ ነበር፡፡

ሌላው ደግሞ በርካቶች በኢትዮጵያ 
ሀሳብን በነፃነት መግለፅ ላይ ጥያቄ ካነሱ አዙሮ 
ራስን መመልከት በጣም ታላቅነት ነው፡፡ ኢህአዴግ 
ምናልባት አንገት ካለው ‹‹አንገት የተፈጠረው አዙሮ 
ለማየት ነው›› የምትለውን ኢትዮጵያዊ አባባል 
ሊጠቀምባት ይገባል፡፡ ‹‹እመቤት ፍትሕ›› የተሰኘው 
ዝግጅት ለሌላም ነገር ጋበዘኝ የአስረካቢዎች፣ 
የተረካቢዎችና የተረካካቢዎችን አንድነትና ሶስትነት 
እንዳነሳ፡፡

ከዚያ በፊት ግን የባለፈው የቅዳሜ ምሽት 
ዜና ላይ ቀልቤን የሳበውን አንድ ዜና ጀባ ልበላችሁ፡፡ 
ባለፈው ሳምንት ከደቡብ አፍሪካ ወጥቶ የማያውቀው 
‹‹የፓን አፍሪካ ፓርላማ›› ስብሰባ የተካሄደው እዚሁ 
አዲስ አበባ ውስጥ ነበር፡፡ ታዲያ ትንሽ ፈገግ እንድል 
ያደረገኝ የዚሁ የፓን አፍሪካ ዜና ነበር፡፡ ዜናው 
‹‹የፓን አፍሪካ ፓርላማ የአፍሪካ ወንጀለኞችን 
ፍ/ቤት ለማቋቋም ወሰነ›› የሚል ነበር፡፡ የአፍሪካ 
ወንጀለኞችን ፍ/ቤት ለማቋቋም የተነሳሱበትን 
ምክንያት ሲገልፁም ‹‹ወንጀለኞቼ በዓለም አቀፍ 
የወንጀለኞች ፍ/ቤት እየተሰቃዩብኝ ነው፡፡ ከእንግዲህ 
በኋላ ወንጀለኞቼን አሳልፌ አልሰጥም፡፡›› ከሚል 

ቁጭት እንደሆነ ሰማን፡፡
አይ አፍሪካ!... እስከመቼ ለህዝቦቿ 

ሳይሆን ለወንጀለኞቿ ጥብቅና ትቆማለች? ችግር 
ሞልቶ በፈሰሰባት ምድር፣ ሰቆቃ በበዛባት አህጉር… 
ለነዚህ ሰቆቃና ችግር ፈጣሪዎች፣ ገዳይና ወንጀለኞች 
እሚቀማጠሉበት ፍ/ቤት ለማቋቋም መወሰን የአፍሪካ 
አምባገነን መሪዎች ጡንቻ ምን ያህል እንደፈረጠመ 
የሚያመላክት ነው፡፡ አምባገነኖችና ወንጀለኞች 
አፍሪካን እንደገና ለማስለቀስ፤ ለጥፋታቸው ከለላ 
ለማግኘት ግንባር እንደፈጠሩም አመላካች ነው፡፡ 
‹‹ወንጀለኞቼን አሳልፌ አልሰጥም!›› ማለት የተበላሸና 
ለወንጀለኞችም የልብ ልብ የሚሰጥ ይመስለኛል፡፡ 
እግዜር ያጥናሽ አፍሪቃዬ!!!

አስረካቢዎቹ
ተመልሻለሁ፡፡ ቀዳሚ ነገሬን ጨርሼ 

ተመልሻለሁ፡፡ ስለዚህ ወደኛዎቹ ወደ አስረካቢዎች፣ 
ተረካቢዎችና ተረካካቢዎች እዘልቃለሁ፡፡ የተረካቢዎች 
ስፖንጅነትና የፖለቲካ ተክለ ቁመና የሳሳ መሆን 
የፅሁፌ መነሻ ነው፡፡ አስረካቢዎቹ እነ አቶ መለስ 
ናቸው፡፡ አቶ መለስን ጨምሮ ለአስራ ሰባት አመት 
በዱር በገደሉ፣ በጋራ ሸንተረሩ ሲወድቁ ሲነሱ 
ባጅተው ሌላውን አምባገነን ደርጉን ጥለው፣ እንደገና 
ቆሻሻውን አስወግደውና ‹‹እሰይ እሰይ ህዳር ታጠነ›› 
ዘምረውና አዘምረው፤ ስልጣናቸውን አደላድለው… 
ሃያ ዓመት አሳለፉ፡፡ በድምሩ 37 ዓመት ያህል 
(የልጆቻቸውንም ጊዜ ተበድረው ጭምር) በፖለቲካ 
ውስጥ ላይ ቆይተዋል፡፡

እነዚህ አባቶቻችንን የሚያመሳስሏቸው 
ነገሮች አሉ፡፡ ደርግ፣ ኢህአፓ፣ መኢሶን፣ ህወሓት/
ኢህአዴግ፣ እና የዚያ ትውልድ አካል የነበሩት 
አብዛኞቹ ከሀገር ፍቅር ንዳድ በተጨማሪ የሴራ 
ትንተና ክህሎታቸው ምስክርነት የሚሰጡ ሆነው 
እናገኛቸዋለን፡፡ በወንበር /ስልጣን/ ወዳድነትም ቢሆን 
የሚደርስባቸው የለም፡፡

ከተለያዩ ታሪክ ነጋሪዎች እንደተረዳነው 
ግን ጠልፎ የመጣሉን ነገር በአሸናፊነት የተወጣችው 
ህወሓት ናት፡፡ በኋላም ኢህአዴግ፡፡ የጥልፍልፎሽ 
ፖለቲካውን በአሸናፊነት የተቆናጠጡት እነ አቶ 
መለስም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አንድ ነገር ሲሉ 
እየሰማን ነው፡፡ ‹‹እንግዲህስ ጉልበታችን ላመ፡፡ 

ደከመን፡፡ ማረፍ እንፈልጋለን….›› አይነት ይዘት 
ያለው ይመስላል፡፡ ስሙን ሲያሳምሩት ደግሞ 
‹‹መተካካት›› ይሉታል፡፡ ግን መተካካት ማለት 
ስልጡኖች እንደሚያደርጉት ስልጣን ለቆ በበጐ 
አድራጐት መሳተፍ ማለት አይደለም፡፡ ሰዎቹ ከጀርባ 
ሆነው ጨዋታውን መጫወት ይፈልጋሉ፡፡ ከዚህ 
በመነሳትም ተተኪዎቹ ምን አይነት ተክለ ቁመና 
እንደሚኖራቸው መገመት እንችላለን፡፡ የራሳቸው 
የሆነ ነገር ምንም የሌላቸው አስፈፃሚዎች ወይም 
ከጀርባ ሆነው የሚዘውሯቸው ሰረገላዎች ሊሆኑ ነው 
ማለት ነው፡፡

አስረካቢዎቹ ‹‹መተካካት›› ሲሉ የተፈጥሮ 
ግዴታ ሆኖባቸው እንጅ ከአንጀታቸው አይመስለኝም፡
፡ እንዲያ ቢሆን ኖሮማ በሁለት እግራቸው የቆሙ፤ 
የራሳቸው እሴት ያላቸውና ስፖንጅ ያልሆኑ 
ተተኪዎችን እናይ ነበር፡፡ ይሄ ትውልድ የራሱን 
ኢትዮጵያ እንዲዋጅ ይፈቅዱለት ነበር፡፡

አቶ በረከት መጽሐፋቸው ላይ እንደገለፁት 
የድሮው አመራር ተፅፎ ወደማያልቅ ተነግረው 
ወደማይጠገቡ ታሪኮች ፀሐፊነት ተሸጋግሯል፡፡ 
የድሮው አመራር ከኋላ ሆኖ አዲሶቹን ተተኪዎች 
ወደፊት ያደርጋል፡፡ ይሄ መተካካት ‹‹ድመት መልኩሳ 
አመሏን አትረሳ›› አይነት ነገር ነው፡፡ ሲጀመር 
መፍጠር ያለባቸው ሙሉ ለሙሉ ሃላፊነት መውሰድ 
የሚችሉ አመራሮችን ይመስለኛል፡፡ ከደከማቸው 
ማረፍ ነው፡፡ የምን ከጀርባ መቆም ነው?

የድሮው አመራር ከነሴራ ትንተናው 
ማረፍ ነው ያለበት፡፡ እርጅና የተፈጥሮ ሂደት 
ስለሆነ፤ እርጅና ልክ እንደ ሞት ለማንም የማይቀር 
ስለሆነ ከመቀበል ውጭ ምርጫ የለም፡፡ እናም ይሄን 
ተፈጥሮአዊ የጉልበት መላም፣ ሩጦ የመቀደም፣ 
የፀጉር መሸበት፣ የቆዳ መጨማደድ፣ የመርሳትና 
አቅም የማጣት ጉዳይ እነ አቶ መለስም ይጋራሉ፡፡ 
አልፈልግም ቢሉስ የት ይደርሳሉ?

ስለዚህ በቀረችው ጊዜ ትንሽ ቅንነት 
ያስፈልጋል፡፡ ወጣቱ ዓለም በሚፈቅደው ሩጫ ልክ 
በነፃነት የራሱን ነገር እንዲፈጥር መተው ይገባል፡፡ 
ተተኪ የመጠጠውን ብቻ የሚተፋ፣ እንደ ሀውልት 
በተፈለገው ቅርፅ የሚሰራ፣ ያረጀ አስተሳሰብ አራማጅ 
እንዲሆን ሊፈረድበት አይገባም፡፡ የገዥው ፓርቲ 

ዮናስ በላይ

ከውጭው ዓለም ጋር ያገናኟት የነበሩት መርከቦቿ 
በነደዱበትና ኢትዮጵያዊያን ከአገራቸው ውጭ 
ለመንቀሳቀስ በተሳናቸው ጊዜ፣ በአባይ ሸለቆና በቀይ 
ባህር ጠረፎች በተለይም በዘይላና በታጁራ በሮችና 
ወደቦች አረቦች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ያሻቸውን 
ሲያደርጉ የገታቸው ነገር አልነበረም። ከዘመነ 
አክሱም የመጨረሻ ጊዜ ጀምሮ በንግሥት ዮዲትና 
በዛጉዌዎች ዘመነ መንግሥት ለአራት መቶ ዓመታት 
ያህል የአረብ ነጋዴዎችና የእስልምና እምነት አስፋፊ 
መንፈሳዊ የአረብ ምሁራን በፈለጉበት ጊዜ ሲገቡና 
ሲወጡ በአንድ ሉአላዊ መንግሥት ሃገር ውስጥ 
ስለሚያከናውኑት ተግባር ለማወቅና ለመቆጣጠር 
ቀርቶ ያስተዋላቸውም እንኳን ያለ አይመስልም። 
ስለሆነም ከማእከላዊ መንግስት ቁጥጥር ውጪ 
ከሆኑት የአገሪቱ ሰሜን ምሥራቅ፣ ደቡብ ምሥራቅ፣ 
ደቡብና ደቡባዊ ምዕራብ ክልሎችና እንዲሁም 
በመሃል ሸዋ ደቡብና ምዕራብ አውራጃዎች ነዋሪ 
የሆነው ሕዝብ የእስልምና እምነት ተከታይ በመሆኑ 
ከአረቡ ዓለም ጋር የደራ ንግድ ባላቸው አሚሮችና 
ሱልጣናት አመራር ስር የተደራጁ መንግሥታት 
ተፈጠሩ።” 

ዛጉዌዎች በአንድ አከባቢ ታጥረው የሃገር 
ጉዳይ በመተው ወደ ሃይማኖቱ ብቻ በመጥለቃቸው 
ሀገሬ ለመጀመርያ ጊዜ በባእዳን ክንድ እንድትደፈርና 
በኛ ጉዳይ ጣልቃ ገብተው ያሻቸውን እንዲያደርጉ በር 
የከፈቱ ከመሆናቸው ባሻገር ውሳጣዊ አንድነታችን 
የሚንድ አውራጃዊ አስተሳሰብ እንዲፈጠርም 
የመጀመርያው ምክንያት እንደሆኑ አንድአንድ 
የታሪክ ተመራማሪዎች ይስማማሉ። 

አፄ ገላውዲዎስና ፖርቹጋሎች
ምጽዋን ለመጀመርያ ጊዜ በቱርኮች 

በተደፈረችበት ዘመን (15ኛው ምዕተ ዓመት) በጊዜው 
ንጉስ የነበሩት የአጼ ልብነ ድንግል የአብራክ ክፋይና 
የመንግስታቸው ወራሽ አጼ ገላውድዮስ “ክርስትናን 
ማዳን” በሚል ሽፋን ለስልጣናቸው ሲሉ ፖርቹጋላዊ 
ክርስቶፈር ዳጋማ ጦሩን ይዞ ሰተት እንዲል 
የአባታቸውን ፈለግ ተከትለው ተማፀኑ።  “ትግላችን” 
የሚለው የኮ/ል መንግስቱ መጽሓፍ ፖርቹጋላዊያን 
በሃገራችን ገብተው በዜጎቻችን ያደረሱትን ጥቃት 
በስሱ እንዲህ ሲሉ ይገልፀዋል:-“አጼ ገላውዲዎስ 
በዚህን ጊዜ በሸዋ ከግራኝ ሠራዊት ኋላ የደፈጣ 
ውግያ ይመሩ ስለነበርና ወቅቱም ክረምት በመሆኑ 
ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር መገናኘት ባይቻልም ወጣቱ 
የፖርቹጋል መኮንን በአካባቢው ከነበሩት ጥቂት 
የኢትዮጵያ ወታደሮች ጋር ተጠናክሮ በትግራይና 
በወሎ ሰፍሮ በነበረው የግራኝ ጦር ላይ ሁለት 
የማጥቃት ውጊያዎችን ሰንዝሮ አመርቂ ድሎችን 
ለማግኘት ችሎ ነበር።” የመልስ ምት መሆኑ ነው። 
አጼ ገላውዲዎስ ማስተማርያ አግኝተው እያለ 
ስህተቱን ሳይደግሙ መማር ይችሉ ነበር። ይህንን 

ባለማድረጋቸው ደግሞ ምንም እንኳን  የኃላ ኋላ  
በራሳቸው ሃይል(ቀድሞውም ማድረግ ይችሉት 
የነበረውን) ግራኝን ቢያሸንፉም ጳጳስነቱን ከቱርኮች 
ወደ ፖርቹጋሎች አስተላልፈዋል። በመሆኑም ሀገሬ 
የጊዜው ሃያላን የነበሩ መንግስታት በልጆችዋ ፍቃድ 
መቀለጃ አደረጓት። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም 
ይህን አሳዛኝ ክስተት እንዲህ ሲሉ ገልፀውታል፡
-“በዚያን ዘመን የዓለም ልዕለ ኃያላን የነበሩት 
የቱርክና የፖርቹጋል መንግሥታት በመካከለኛው 
ምሥራቅ፣ በአፍሪካ ቀንድ፣ በቀይ ባሕርና በሕንድ 
ውቂያኖስ ስትራቴጂያዊ ክልሎች ለወታደራዊ የኃይል 
ሚዛን የበላይነት፣ ለገበያና ለፖለቲካ ጥቅማቸው 
በሃይማኖት ሰበብ ለሚያካሄዱት ፍልሚያ የእነሱ 
መናጆ በማድረግ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ያደረሱት 
እልቂትና በሃገር ላይ የፈፀሙት ጥፋት ለመጪው 
ተከታታይ የኢትዮጵያ ትውልዶች ትምህርት ሊሆን 
የሚገባ ነው”፡፡ 

አፄ ዮሐንስና እንግሊዞች
መንግስቱ ሃይለማርያም አጼ ቴዎድሮስን 

“በኋላ ቀር ሕዝብ መካከል ያለ ጊዜያቸው ተወልደው…” 
ያሉትን አባባል ሳይሆን፡- “የእንግሊዝን ሕዝብ በአንድ 
ዘውዳዊ መንግሥት አመራር እንዲማከል ያደረገውና 
ብሎም የእንግሊዝን ሕዝብ አብዮት የመራውና 
የጉልተኞቹን አከርካሪ በመምታት እንግሊዝ በዓለም 
የመጀመርያዋ የካፒታሊስት ሥልተ ምርት አራማጅና 
የኢንዱስትሪ ሃገር ትሆን ዘንድ መንገድ የጠረገው 
ክሮምዌል ከወሰደው እርምጃ የቴዎድሮስ የሚያንስ 
አልነበረም።” ብለው በዘመነ ንግስናቸው ለሃገራቸው 
የሰሩትን(የመልሶ ማማከል) ስራ ሲገልጹ ያሉት እና 
ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ “የኢትዮጵያ ታሪክ” በተሰኘው 
መጽሓፋቸው ስለ ዘመነ ሽፍትነቱ:- “ካሣ፣ ኋላም 
ቴዎድሮስ፣ የወታደሮቹን ኑሮ የሚጋራ መሪ ነበር። 
እንደገበሬ አርሶና ዘርቶ እንደ ወታደር ይዋጋ ነበር። 
ሌላው ባሕሪው ደግሞ ለፍትሕና ለእኩልነት መቆርቆር 
ነበር። እንደ ዝነኛው የእንግሊዝ ሽፍታ ሮቢን ሁድ 
ካሣም ከነጋዴዎች የዘረፈውን ገንዘብ ለገበሬዎች 
ማረሻ መግዣ ብሎ ይለግስ ነበር።” ሲሉ የቴውድሮስን 
ማንነት አነፃፅረው በገለፁበት ነገር እስማማለሁ። 
ደብተራ ፍስሃም ፀባዩ ሳይቀይር ቢቀጥል ኑሮ ሙሉ 
ለሙሉ በዚሁ ነው የሚስማሙት። ፕ/ር ባሕሩ ዘውዴ 
እንዳሉት አጼ ቴዎድሮስ ከዚሁ ከእኛው እንጂ ከሌላ 
ፕላኔት የመጡ ስላልነበሩ “ያለ ጊዜያቸው የተወለዱ” 
ብሎ ማለት በእኔ አመለካከት አንድም የህዝባችን 
ታሪክና አስተዋፅኦ ከሚንቁ ወይም ሀገር በመሪዎች 
ብቻ(እኔ አውቅልሃለሁ)  ልትገነባ ትችላለች የሚል 
አቋም ካላቸው ግለሰቦች የሚመነጭ ይመስለኛል። ባህሩ 
ዘውዴ ፕሮፌሰር ዶናልድ ክረሚን ዋቢ በማድረግ፡- 
“ማብራራቱና መተንተኑ ቢጎለውም የዘመናዊ ስልጣኔ 
ሐሳብ የገባው የመጀመርያው የኢትዮጵያ ንጉስ ነበር።” 
በማለት ከህዝብ ጋር ሳይሆን ከነበሩት መሪዎች 
በማወዳደር የገለጹት ሐሳብ የሚዋጥ ቢመስልም፣ 

አዲስ ሐሳብ ከራሱ አመንጭቶም ይሁን ከሌላው 
አለም ኮርጆ ሃገርን ለማበልጸግ የሚተጋ መሪ ህዝቡን 
አማክሮና አስተባብሮ የማይሰራ ከሆነ ከህዝቡ “የላቀ 
ንቃት” አለው ወይ? የሚል ጥያቄን ያጭራል። 

ዶክተር ተወልደ ትኵእ፡- “የኢትዮጵያ 
አንድነትና ኢጣልያ” በተሰኘው መጽሓፋቸው፦ “አጼ 
ቴዎድሮስ ከ1856ዓ.ም ጀምሮ ንጉሠ ነገሥት ዘውድ 
ከጫነ ጀምሮ በመቅደላ በእንግሊዞች ተከቦ በ1868ዓ.ም 
ራሱን እስካጠፋ ድረስ ኢትዮጵያ ያሳለፈችው ከዚህ 
በፊት ታይቶ የማይታወቅ የስቃይ ዘመን ነበር።” 
ብለው ገልጸውታል። ይህንን ስቃይ ለማስወገድ በመላ 
የሀገራችን ክፍል ያልተቃጠለ አመፅ እንዳልነበር 
የሚገልፁት እኚህ የታሪክ ተመራማሪ እንግሊዞች 
ጥቂት ዜጎቻቸውን ለማስፈታት ሲሉ ያ ሁላ ሰራዊት 
ልከው የሃገራችንን ሉአላዊነት ደፍረው ሲገቡ፣ እኛ 
ደግሞ መሪያችንን አሳልፈን ለማሳረድ መንገድ ከፋቾች 
ነበርን። 

ዶ/ር ተወልደ ትኩእ ይህ ዝቅጠት በህዝባች 
የፈጠረውን ስነ ልቦና እንዲህ አስቀምጠውታል፦ “እነዚህ 
ሁሉ ጸረ ቴዎድሮስ አመጸኞች ቴዎድሮስን ለመዋጋት 
ወደ ኢትዮጵያ የገባ የእንግሊዝ ሠራዊት እንደነፃ 
አውጭ ነበር የተቀበሉት። የቴዎድሮስ ፍፃሜም በደስታ 
ነበር የተቀበሉት። አጼ ቴዎድሮስ በዘመነ መንግስቱ 
በሕይወቱ በኢትዮጵያዊያንም ሆነ በውጭ ሃገር ዜጎች 
ጠላቶች እንጂ ወዳጆች አላፈራም”። ይህንን ሐሳብ 
የሚደግፈው ጣልያናዊ የታሪክ ተመራማሪ ኮራዶ ዞሊ 
በበኩሉ “የኢትዮጵያ ታሪክ” በሚለው መጽሐፉ በዜጎች 
የተፈፀመውን አመፅ እንዲህ ሲል አስፍሮታል፡-“አፄ 
ቴዎድሮስ በሥልጣን ዘመናቸው አሥራ አንድ ጊዜ 
የመንግሥት ግልበጣ ሙከራ የተካሄደባቸው ሲሆን 
ከእነዚህም ሙከራዎች ውስጥ እርሳቸው ስድስት ጊዜ 
የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸው እንደነበር ተዘግቦአል”። 
ይሄ የሚያሳየው ሃገር ከማሰልጠን በፊት ህዝብን 
ማሰልጠን እንደሚቀድም፣ አንድ መሪ ህዝቡ ነገረ- 
ስልጣኔ እንዲገባው በማድረግ ብቻ  የስልጣን ዘመኑ 
ካበቃም ትልቅ እምርታ እንደሆነ የሚያስገነዝብ ነው። 
ቀጥሎም አንድ ህዝብ ገንቢውን ለማጥፋት ብቻ 
ሳይወሰን የተገነባውን ለማፍረስ ወደኃላ እንደማይልም 
እንዲሁ። የዚህ ተቃውሞ የመጨረሻው ማሳያም 
ከተፃራሪ ሃይላት ጋር በማበር ሀገር እንድትደፈር በር 
መክፈት ይሆናል። ኢትዮጵያዊው የታሪክ ተመራማሪ 
ተወልደ ህዝቡ እንዴት ከመሪው በተፃራሪ ወግኖ ሃገር 
እንድትደፈር በር እንደሚከፍትና ሰበቡም ብዙ እንደሆነ 
ሲያብራሩ:¬- “በአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ የእንግሊዝ ወራሪ 
ሠራዊት ኢትዮጵያዊያን ስለተባበሩት ዘመቻውን 
በተሳካ ሁኔታ በመፈጸሙ ግብፃውያን ጣልያኖች 
በተመሳሳይ ሁኔታ በኢትዮጵያ ላይ ወረራ እንዲያካሄዱ 
ስላደፋፈራቸው ኢትዮጵያ በወራሪዎች እንድትደፈር 
መንገድ ከፋች ሆኖዋል” በማለት ነው። ለዚህ ዋነኛው 
ተጠያቂውም ከአጼ ቴዎድሮስ ተከትለው የሚሰለፉት 
በዋናነት ከሳቸው በኃላ በእንግሊዝ ነፍጥ በትረ ስልጣኑ 
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በዚህ ዓምድ የአገራችንን ህጎች ፣ ዓለም አቀፍ ህግጋት ፣ በሀገራት መካከል የተደረጉ ስምምነቶችን 
እንዲሁም ለንፅፅር እና ለማገናዘቢያ ይረዳን ዘንድ ሌሎች ሀገሮችን ህጎች መሰረት በማድረግ 

ከማንኛውም አይነት የፖለቲካ ተፅዕኖ ነፃ በሆነ መልኩ ትንታኔ ይሰጣል፡፡

የፍትህ ዓምድበጌታቸው ታምራት (LLB)

ወንጀለኞችን ብቻ በመቅጣት ወንጀልን ማስቆም ይቻል ይሆን?
ወንጀል በባህሪው ውስብስብ በመሆኑ 

እና ድርጊቱን መፈፀሙን በተረጋገጠው ግለሰብ 
ላይ ሊያስከትለው የሚችለው ቅጣት የግለሰቡን 
ህይወት እና የመንቀሳቀስ መብት ሊያቅብ ስለሚችል 
ቅጣቱ ከመተላለፍ በፊት በአግባቡ ምርመራ እና 
የማጣራት ስራ መስራት አለበት፡፡ ይህ ዓይነቱ 
አካሄድ በብዙ ሀገራት የወንጀል ህግ ውስጥ 
እንደ መሰረታዊ መርህ የሚወሰድ ወይም ደግሞ 
ህግጋቱን መሰረት አድርገው የተነሱለት ጉዳይ ነው፡
፡ ወንጀለኞች ወንጀሉን ለመፈፀማቸው በህጉ ውስጥ 
ያለው ክፍተት ለወንጀላቸው አፈፃፀም እንዲመች 
አድርገው የመጠቀማቸውን ያህል በወንጀል ጉዳይ 
ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸው ግለሰቦችም 
ወንጀሉን እንደፈፀሙ የሚያስመስልባቸው የጉዳዩ 
እውነታ (Facts) ቢኖሩም እነሱንም ከወንጀለኝነት 
ነፃ ሊያወጧቸው የሚችሉ በነባራዊው እውንታ 
እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆነ መንገድ በምርመራ 
የሚረጋገጡ ጉዳዮችም አሉ፡፡ ከቴክኖሎጂ እድገት 
እንዲሁም በዘመናችን እየተፈፀሙ ያሉት ወንጀሎች 
ውስብስብነት የትኛው ተጠርጣሪ ወንጀለኛ የትኛው 
ከደሙ ንፅሁ እንደሆነ ማጣራት እጅግ ከባድ 
አድርጐታል፡፡ በየትኛውም ሀገር የወንጀል ህጐች 
ወንጀልን የሚያቋቅሙ ፍሬ ነገሮች ተብለው 
በህጐች ውስጥ ተመዝግበው የሚገኙ ፍሬ ነገሮች 
አሉ፡፡ በሀገራችን የወንጀለኛ መቅጫ ህጋችን ሶስት 
ነገሮች ተሟልተው ሲገኙ የተፈፀመው ድርጊት 
ወንጀል እንደሚሆን ተደንግጓል፡፡ እነዚህ ሶስት 
ነገሮች ወንጀልን የሚያቋቅሙ ፍሬ ነገሮች ተብለው 
ይታወቃሉ፡፡ የወንጀል ፍሬ ነገሮቹ በወንጀለኛ 
መቅጫ ህጋችን አንቀፅ 23 ወንጀል በሚለው ርዕስ 
ስር ተቀምጧል፡፡ አንድ ድርጊት ወንጀል የሚለው 
ስያሜ ተሰጥቶት አድራጊውን ወይም ፈፃሚውን 
ጥፋተኛ ለማድረግ ሶስት ነገሮች መሟላት አለባቸው፡
፡ አንደኛው አድራጊው ድርጊቱን በፈፀመበት ጊዜ 
የነበረው ሀሳብ ነው፡፡ ይህም ማለት ተጠርጣሪው 
ድርጊቱን ሲፈፅም ለነገሩ የነበረው የህሊናው 
ተነሳሽነት የሚገመገምበት ሁኔታ ነው፡፡ በወንጀል 
ምርመራ ወቅት የድርጊቱን ህጋዊነት ወይም ህገ 
ወጥነት ለማጣራት ለመርማሪዎች አስቸጋሪ ከሆኑት 
የወንጀል ፍሬ ነገር መሰረታዊያን የስነ ልቦናው ጉዳይ 
ዋነኛው ነው፡፡ ሁለተኛው የተፈፀመ ድርጊት ወይም 
አል-ድርጊት መኖር ነው፡፡ ሶስተኛው የተፈፀመው 
ድርጊት በህግ የተከለከለ መሆኑ ነው፡፡ እነዚህ 
ሶስት ነገሮች አብረው ተሟልተው ካልተገኙ አንድን 
ተጠርጣሪ ወንጀለኛ አስብለው ቅጣት ሊያስጥሉበት 
አይችሉም፡፡ አድራጊው ድርጊቱን ሲፈፅመው የነበረው 
ሃሳብ /Psychological element/፣ የድርጊቱ ፈፃሚ 
ለወንጀሉ ያለውን ተነሳሽነት እና አቅርቦት ለመመዘን 
ይረዳል፡፡ ተጠርጣሪው ድርጊቱን ሲፈፅም የነበረው 
የአእምሮው አስተዋይነት ወይም ከአቅሙ በላይ 

አእምሮው ሊቆጣጠረው ከሚችለው በዘለለ መልኩ 
ፈፅመው ወይም አልፈፀመው የሚለው ነጥብ 
በተገቢው ሁኔታ መመርመር ተገቢ ነው፡፡ የወንጀልን 
ክርክር ውስብስብ ከሚያደርጓቸው ጉዳዮች አንዱ 
የተከሳሽ ለወንጀሉ የነበረው የስነ ልቦና ተነሳሽነትን 
በተገቢው ሁኔታ ማጣራት ነው፡፡ አጥፊዎች 
አእምሮአቸው የጤና ጉድለት፣ ከማህበረሰብ ጋር 
ባላቸው ቁርኝነት ማለትም ራስን ከፍ ወይም ዝቅ 
አድርጐ ከአካባቢያቸው በመገመት፣ አልያም ደግሞ 
ከአቅማቸው በላይ በሆኑ ጉዳዮች ወንጀል ሊፈፅሙ 
ይገደዳሉ፡፡ ይህ በሁሉም ሰው ላይ የሚከሰት 
ሳይሆን በአንዳንድ የማህበረሰብ ክፍሎች ውስጥ 
ሊከሰት የሚችል ጉዳይ ነው፡፡ በሀገራችን በአእምሮ 
ጤና ጉድለት፣ በአስተዳደግ ወይም ከማህበረሰብ 
ተገለው በማደጋቸው ምክንያት ወንጀል እንዲፈፅሙ 
የሚገፋፋ ግለሰቦች ላይ በተገቢው ሁኔታ የተደረገ 
ጥናት አለ ብሎ ደፍሮ መናገር አይቻልም፡፡ መጠኑ 
ከውጭ ሀገራት ጋር ሲነፃፀር ይብዛም ይነስም 
እንጂ በእንደዚህ ዓይነት ግለሰቦች ሰለባ የሆኑ ግን 
አይታጡም፡፡ በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2002 አንድ 
የወንጀለኞችን ስነ-ልቦና እንዲያጠና የተመደበ ቡድን 
ተመሳሳይነት ያላቸውን አስከፊ የሚባሉ ወንጀሎችን 
አጥንቶ ነበር፡፡ ከዚህ በመቀጠል ወንጀሎቹ እንዴት 
እንደተፈፀሙ ዓይተን በጥናቱ መሰረት ወንጀለኞቹ 
እንዲህ አይነት ድርጊት ለምን እንደሚፈፅሙ 
የባለሙያዎቹን ሃሳብ እናስከትላለን፡፡

በየካቲት 11/1937 እ.ኤ.አ. ፔንሰልቫኒያ 
ውስጥ በሚገኝ አንድ ፀጥ ረጭ ባለ ጐዳና ላይ 
አረንጓዴ ፎርድ መኪናውን የሚያሽከረክረው 
አይነ ግብ ወጣት ከሁኔታው አስተውሎት ለነበረ 
ሰው ለመግደል ምንም የአእምሮ ተነሳሽነት ያለው 
አይመስልም፡፡ በግምት ከቀኑ 9፡30 አካባቢ ሲሆን 
ተማሪዎች ከት/ቤት ተለቀው ወደ ቤታቸው ሲያመሩ፡
፡ አረንጓዴውን ፎርድ መኪና የሚያሽከረክረው 
ወጣት ወደ ቤታቸው የሚጓዙትን ተማሪዎች በአይኑ 
እያማተረ በቀስታ ያሽከረክራል፡፡ የፈለገውን ለማድረግ 
በአካባቢው የነበረው የመኪና ብዛት እና ራቅ ብሎ 
የነበረው የተማሪዎች ግርግር አላማረውም ነገር ግን 
በርቀት አንዲት ወጣት ብቻዋን ስትጓዝ አስተዋላት፡
፡ ከመቅስፈት የመኪናውን ፍጥነት ጨምሮ ወደ 
ልጅቷ ከተጠጋ በኋላ በመኪናው ገጫት፡፡ ልጅቷ 
ስትወድቅ በፍጥነት መኪናውን አቁሞ ከወረደ 
በኋላ ተሸክሞ ከመኪናው ውስጥ ከቷት በፍጥነት 
ተፈተለከ፡፡ ወጣቷን አሰቃይቶ ከገደላት በኋላ ሬሳዋን 
በአንድ የአትክልት ስፍራ ጥሎ ወደ ቤቱ ተመለሰ፡
፡ ከሁለት ቀን በኋላ በአትክልቱ ስፍራ የጣለውን 
የወጣቷን ሬሳ ቆፍሮ ቀበረው፡፡ ፖሊስ የ16 ዓመቷ 
ወጣት ጠፍታለች ከተባለበት ጊዜ አንስቶ የነበረው 
ሁኔታ ወደኋላ ተመልሶ በመመርመር የወጣቷን ዱካ 
ለማግኘት የሚቻለውን ሁሉ አደረገ፡፡ በመጀመሪያ 
መጨረሻ ከታየችበት አካባቢ ጫማዋን እና መፅሐፏን 

አገኙ፡፡ በመቀጠል የወጣቷን መጥፋት የሰሙ የአይን 
እማኞች ጥቆማ ለመስጠት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ብቅ 
አሉ፡፡ አንደኛው የአይን እማኝ በመንገድ ፅዳት ላይ 
የነበረ ሲሆን ከርቀት ከአንድ ፖል ጋር ተጋጭቶ 
የተፈተለከ ካልተሳሳትኩ አረንጓዴ የሆነ ፎርድ 
መኪና እንዳየ ጥቆማውን ተናገረ፡፡ ሁለተኛዋ ጠቋሚ 
የ15 ዓመቷ ወጣት ከስድስት ቀን በፊት አንድ 
አረንጓዴ መኪና ሊፍት ሰጥቶኝ አብረን እየሄድን 
አኳሃኑ ስላላማረኝ መውረድ እፈልጋለሁ ስለው 
በመፍቻ አናቴን አለኝ እኔም አዘናግቼው ከመኪናው 
ዘልዬ ወረድኩ እሱም በፍጥነት ተፈተለከ፡፡ መኪናው 
አረንጓዴ ፎርድ መኪና እንደሆነ እማኝነቷን ገለፀች፡፡ 
ፖሊስ እነዚህን ማስረጃዎች ይዞ በአደረገው ምርመራ 
የመኪናውን ባለቤት አገኘው፡፡ ምርመራውንም ቀጠለ 
ነገር ግን ወጣቱ የመኪና አደጋ እንዳደረሰ እንጂ የ16 
አመቷ የሃይስኩል ተማሪ እንዳልገደላት ካደ፡፡ ሆኖም 
የቀረቡበት ማስረጃዎች ጉዳዩን በትክክል ሊያስረዱ 
ስለቻሉ ማስተባበያው ተዓማኒነትን ሲያጣ ወጣቷን 
ከውሃ ውስጥ ደፍቆ እንደገደላት አመነ፡፡ ከቀበረበት 
ቦታም ሬሳውን ፖሊስ እንዲያወጣው መራ፡፡ ጉዳዩን 
የመረመረው ፍርድ ቤትም ወጣቱ በልጅቷ ላይ 
የአደረገው ድርጊት ሞት ያስቀጣል ሲል ወሰነበት 
በ1937ዓ.ም ወጣቱ የሞት ቅጣቱን በኤሌክትሪክ 
ወንበር ላይ ተቀምጦ እንዲቀር በማድረግ ተቀጣ፡
፡ ሆኖም ወጣቱ ወንጀሉን ለምን ፈፅመው የሚለው 
ጉዳይ ግን በጊዜው መልስ ሳያገኝ ቀረ፡፡ ወጣቱ ግን 
ልጅቱን ለምን ገደላት? እንዲህ አይነት ወንጀሎችንስ 
እንዴት መከላከል ይቻላል? የሚለው ጉዳይ ነው፡፡ 
ይህን እውነተኛ የሆነ የወንጀል ታሪክ አነሳን እንጂ 
ከዚሁ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ብዙ ጉዳዮች /
Cases/ በዓለማችን ላይ መኖራቸው አይካድም፡
፡ ወንጀሉን የሚፈፅሙት ግለሰቦች ወንጀሉን 
የሚፈፅሙት በንፁህ አእምሮ መሆኑ ወይንም 
ጉዳት እንዳለው ሳያመዛዝኑ ቀርተው ነው በሚል 
ወንጀለኝነታቸው ቀርቶ ወደ አእምሮ የህክምና 
ማዕከል እንዳይላኩ ወንጀሉን ሲፈፅሙ ያላቸው 
የአእምሮ ተነሳሽነት እና ወንጀሉን ከፈፀሙ በኋላ 
የድርጊቱን ዱካ ለማጥፋት የሚያደርጉት አሻጥር 
ለወንጀሉ መፈፀም ያላቸውን የህሊና ተነሳሽነት ምን 
ያህል እንደሆነ ያሳያል፡፡ ከላይ ባየነው የወጣቱ ጉዳይ 
ወጣቱ  ከተማሪዎች መሀል መርጦ ማንን ማጥቃት 
እንዳለበት በሚገባ አጢኖ ልጅቷን እንዴት በወጥመድ 
ውስጥ እንዳስገባት አይተናል፡፡ ድርጊቱን ከፈፀመ 
በኋላም ተደርሶበት እንዳይቀጣ የልጅቷ ሬሳ ሰው 
የማይደርስበት ቦታ ቀብሮታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 
ፖሊስ ከደረሰበት በኋላ የፈፀመውን ድርጊት 
ለማስተባበል የተጠቀመው መንገድ ወንጀለኛው 
ምን ያህል ለወንጀሉ እንዳሴረበት ከማሳየቱም በላይ 
የአእምሮውን ጤነኝነት እና ለወንጀሉ ያለውን 
ተነሳሽነት በደንብ አድርጐ ይናገራል፡፡ ስለዚህ 
ወንጀለኛነቱ ላይ ምንም የሚያከራክር ጉዳይ የለም፡፡ 

ሆኖም ግን ወጣቱ እንዲህ ዓይነት ወንጀል ለመፈፀም 
የፈለገበት ምክንያት ምን እንደሆነ ማወቅ ግን 
አስቸጋሪ ነው፡፡ በወጣቱ ብቻ ሳይሆን በዓለማችን 
በተለያዩ ቦታዎች የዚህ ዓይነት ወንጀሎች በምን 
ምክንያት መነሻነት እንደሚፈፀሙ ማወቅ እና 
ወንጀለኞቹም ለምን ጥቅም ብለው እንደሚያደርጉት 
ማወቅ አስቸጋሪ ነው፡፡

ብዙውን ጊዜ ወንጀለኞች አንድን ድርጊት 
የሚፈፅሙት ለዘረፋ፣ ለበቀል፣ የሚፈልጉትን ሰው 
ለማጥቃት፣ ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት ወይንም 
ለሌላ መሰል ጉዳይ ነው፡፡ ከላይ ባየነው ጉዳይ 
ውስጥ ግን እነኚህ ፍላጐቶችን ለማሳካት የተደረገ 
ወንጀል ነው የሚያስብል እውንታ የለም፡፡ እንዲህ 
አይነት ወንጀሎችን በመከታተል ጥናት ያደረጉ 
የሳይኮሎጂ ምሁረፋን ከላይ ከጠቀስነው ወንጀል 
ጋር ተመሳሳይነት ያለው ወንጀል ብዙውን ጊዜ 
የሚፈፅሙ ግለሰቦች ‘Obsess ional neurosis’ 
ለሚባል የአእምሮ ስሜት የተጋለጡ ሰዎች እንደሆኑ 
በጥናታቸው ደርሰውብታል፡፡ እንደነኚህ ዓይነት 
ግለሰቦች አእምሮአቸው ውስጥ ያለ አንድ ሀሳብ 
ሙሉ ለሙሉ ሌሎች ሀሳባችን ስለሚቆጣጠርባቸው 
እርካታን ለማግኘት የበላይ የሆነባቸውን ሀሳብ መፈፀም 
ይኖርባቸዋል፡፡ ግለሰቦቹ አእምሮአቸው በበቂ ሁኔታ 
ያለማደግ ችግር የተስተዋለባቸው ናቸው፡፡ ብዙውን 
ጊዜ ለእንዲህ አይነቱ ችግር የሚጋለጡት ሲያድጉ 
ከማህበረሰቡ በእጅጉ ተነጥለው ያደጉ ግለሰቦች ሲሆኑ 
በማህበረሰቡ ውስጥ የሚኖራቸው ሚና አላስፈላጊ 
ስለሚመስላቸው የህብረተሰቡ ስሜት በውስጣቸው 
አይሰርፅም፡፡ በዚህም ምክንያት ማህበረሰቡም እነሱን 
በተገቢው ሁኔታ የሚወዳቸው ስለማይመስላቸው 
ለእንዲህ አይነቱ ችግር ይጋለጣሉ፡፡ ከላይ በተጠቀሰው 
ጉዳይ ውስጥ የወጣቱም አስተዳደግ ከዚህ ጋር እጅግ 
በጣም ተመሳሳይነት አለው፡፡ ወንጀሉን የፈፀመው 
ወጣት ከሚኖርበት ማህበረሰብ በእጅጉ ተነጥሎ የኖረ 
ሲሆን፡፡ በጥቂት ቀናት ልዩነት ከሚያገኘው አባቱ 
ሌላ የማህበረሰብ ፍቅር በውስጡ አብሮት አላደገም 
በዚህም የተነሳ ማህበረሰቡ እሱ የሚፈልገውን ነገር 
እየቀማው የሚኖር ስለሚመስለው በአገኘው አጋጣሚ 
ሁሉ ማህበረሰብን መጥቃት ይፈልጋል፡፡ በወጣቱ 
የሆነውም ይህ ነው፡፡

የወንጀል ህጐች አጥፊውን በማስተማር፣ 
ሌሎች ተመሳሳይ ዓላማ ያላቸውን ወንጀሎች 
በማስጠንቀቅ እና ወንጀለኞችን በመግዛት በማህበረሰብ 
ውስጥ የሚደርሱ እኩይ ተግባሮችን ለመግታት 
የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ያደርጋሉ፡፡ ነገር ግን 
ወንጀለኞችን ብቻ መቅጣት፣ በህብረተሰብ ውስጥ 
የሚከሰቱ አጥፊ ተግባርትን ሙሉ ለሙሉ ማስቆም 
እንደማይቻል ከላይ ያስተዋልነው አይነት የወጣቱ 
ችግር አስረጂ ነው፡፡ ቸር እንሰንብት፡፡

የኤርትራ ጉዳይ... ከገፅ 8 የዞረ
ማስወገድ ስለማይቻል አብዛኛዎቹ ትንታኔዎች 
ለጦርነት የቀረቡ እንዲሆኑ አስገድዷቸዋል፡፡

ነገር ግን ከዚህ መግለጫ በኋላ በተከተሉት 
አመታት ኢህአዴግ በኤርትራ ላይ ጦርነት ለማወጅ 
የሚያስችሉ በቂ ሰበቦች (Pre-text) ያገኘ ቢሆንም 
ነገሩን በሚዲያ ከማራገብ ውጭ አንዳችም ተጨባጭ 
እርምጃዎችን እንዳልወሰደ መመልከት እንችላለን፡፡

ለዚህም ነው ካለው ነባራዊና ወቅታዊ 
ቀውሶች አንፃር ኢህአዴግ ጦርነት ከፍቶ ከሚያገኘው 
ትርፍ ይልቅ የህዝቡን ቀልብ የሚገዛባቸው የጦርነት 
ዝግጅቶች እና ፕሮፓጋንዳዎች ፓርቲውን እና 
መሪውን እንዳይረሱ፣ የእለት ተእለት መወያያ 
አጀንዳ ማድረግ ዋነኛው አማራጭ ያደርጋል የሚሉ 
የበዙት፡፡

ዝግጅት…ለምን?
ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ መከላከያ 

ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ ኤርትራን አስመልክተው 
የተናገሯቸው ኃይለ ቃላት የጦርነት እወጃ ያህል 
ቢሆኑም በተግባር ግን ኢትዮጵያ ኤርትራን 
ለማንበርከክ አቅም ያላት መሆኑን ከማስገንዘብ 
ውጭ ተጨባጭ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን 
በቅርበት ማየት ያዳግታሉ የሚባሉባቸውን አንዳንድ 
ምክንያቶችን ማየት እንችላለን፤

1. የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም 
የኤርትራን መንግስት ጠብ ጫሪነት አስመልክቶ 
ህብረተሰቡን ለማነሳሳት የተጠቀመባቸው አፈ 
ነቢብ (Rhetoric) ማለትም ድንበራችን ተወሯል፣ 
ህልውናችን፣ ባንዲራችን ተደፍሯል፣ በኤርትራ 
መንግስት ሉዓላዊነታችን ተጨፍልቋል የሚሉት 
ህብረተሰቡን ያነሳሱበትን ምክንያት ለሁለተኛ ዙር 
ጦርነት መጠቀም ያዳግታል፡፡ ይህንን አይነት 
የህዝብ ንቅናቄ ከ‹‹ሽብርተኝነት›› ጋር አያይዞ ዳግም 
ለማምጣት የሚኖራቸው ሚና አነስተኛ ከመሆኑ 
አንፃር በህዝብ ድጋፍ ላይ የሚኖረውን መተማመኛ 
አነስተኛ ሊያደርገው ስለሚችል ጦርነቱን ላለመጀመር 
እንደ አንድ ምክንያት ልናየው እንችላለን፡፡

2. አሁን ካለንበት ከፍተኛ የዋጋ 

ግሽበት፣ የኢኮኖሚ ቀውስ፣ የኑሮ ውድነት አንፃር 
በጦርነቱ ምክንያት ለመከላከያ መስሪያ ቤት ባጀት 
መጨመር፣ ይህንንም ለማድረግ ገንዘብ አትሞ 
በብዛት ወደገበያው መልቀቅ በእሳት ላይ ቤንዚን 
የማርከፍከፍ ያህል ነው የሚሆነው፡፡ ስለዚህ ጦርነቱ 
ኢኮኖሚውን ከመደጐም ይልቅ ወደበለጠ አዘቅት 
ውስጥ ሊከተው ስለሚችል በጦርነቱ የሚደቀውን 
መሰረታዊ ኢኮኖሚ መዋቅር ለመታደግ አደገኛ እና 
ከባድ መሆኑም ሌላው ምክንያት ነው፡፡

3. እንደ ቀድሞው ፓርላማ ይሁኝታ 
ሳይጠየቅበት ህዝቡ ሳይወያይበት የኢትዮጵያ ጦር 
ሰራዊት በአሁኑ ወቅት የሶማሊያን ድንበር አልፎ 
ከአልሸባብ ጋር ዳግም እየተፋለመ ይገኛል፡፡ አሁን 
ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ሰራዊቱ በሁለት ግንባር 
በተመሳሳይ ወቅት ጦርነቶችን ማድረግ አስቸጋሪ 
ነው የሚለው አሳማኝ ምክንያት ነው፡፡

4. በኢትዮጵያ ፖለቲካ ዙሪያ 
አስተያየታቸውን የሚሰጡ ግለሰቦች ከቅርብ ጊዜያት 
ወዲህ በሚያወጡ ህግጋት ላይ ጥርጣሬ አላቸው፡፡ 
በተለይ የፀረ-ሽብርተኛ ህጉ ኢህአዴግ የውስጥ እና 
የውጭ ባላንጣዎችን ለመጨፍለቅ እየተጠቀመበት 
ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች ተበራክተዋል፡፡

ኢህአዴግ የፀረ-ሽብርተኝነቱን ዘመቻ 
ከኤርትራውያን ጋር ባዛመደ ቁጥር ሳያነሳቸው 
የማያልፍ ድርጅቶች አሉ፡፡ ከውጭ ኦነግ እና 
ግንቦት 7ን የመሳሰሉ በፓርላማ አሸባሪ ተብለው 
ከተፈረጁት በተጨማሪም ከሀገር ውስጥ በተለይ 
መድረክ ይነሳል፡፡

የኤርትራን መንግስት በረጅም ጊዜ እቅድ 
እያስፈራሩ አና እየወነጀሉ መቀጠሉ በተመሳሳይ 
መልኩ በሀገር ውስጥ ህጋዊ ፍቃድ ያላቸውን 
የፖለቲካ ፓርቲዎች በሰበብ አስባቡ እያቆራኙ 
ለማዳከምም ይመቻል፡፡

እናም ጦርነቱን በፈጣን ሁኔታ አካሄዶ 
አካሂዶ መጨረሱ ከኤርትራ ጋር እየደመሩ ይደረጉ 
የነበሩ ማሽማቀቆች ፋታ ስለሚያገኙ ለተቃዋሚዎች 
የእይታ ጊዜ መስጠቱ አይቀሬ በመሆኑ አሁን 
እንዳለ ለማስቀጠል ፍጥጫው እና የጦርነት ዝግጅቱ 
ጦርነት ከፍቶ ከማሸነፍም ሆነ ከመሸነፍ ይበልጣል 
ባይ ነኝ፡፡

5. መሪዎች የተከፋፈለባቸውን 
የህብረተሰብ ስሜት ደግሞ ለመሰብሰብ ከጦርነት 
የተሻለ፣ የፈጠነ ርዕስ ማግኘት ይከብዳቸዋል፡፡ 
ጦርነትን ከአንድነት ጋር አስተሳስረው የሚያጠኑ 
ህልዮቶች ትንሽ ጊዜ ሰጥቶ የህብረተሰቡን ስሜት 
ለማዳመጥ ሲባል ዝግጅቱ አስፈላጊ ስለሚሆን 
ጦርነትን መጠበቅ የሚያስኬድ አይደለም፡፡

የአሰብ ጉዳይ
ሀገራችን በጦርነቱ ልትገፋበት ትችላለች 

የሚለው ትንታኔ ፈርጅ ሳይዝ ቢቀርና ኢህአዴግ 
ምታ ነጋሪት፣ ክተት ሰራዊት ብሎ ጦርነቱን 
ቢጀምር፣ የሚገጥመው ትርፍና ኪሳራ ምን ሊመስል 
ይችላል? የሚለውንም አስታኮ ማየት ተገቢ ነው፡፡

ኢህአዴግ ጦርነቱን ቢጀምር ከውጤቱ 
የኢትዮጵያ ህዝብ በቀዳሚነት ከሚጠብቃቸው 
ትርፎች መካከል ብዙሀኑ ዛሬም ድረስ ፍትሀዊ 
ባልሆነ መንገድ አጣነው ብሎ የሚቆጨው የወደብ 
ጥያቄ ምላሽ የማግኘት ፍላጎት አንዱ ብቻ ሳይሆን 
ዋነኛውም ጭምር ነው፡፡ ከሽብርተኝነቱ አልያም 
ከኢሳያስ አስፈሪነት የበለጠ በወደብ ያጣናቸው 
የትየለሌ ጉዳቶች ይበልጡብናል፡፡ ስለዚህ የመግቢያ 
ብቻ ሳይሆን የመውጫም ስትራቴጂ ጦርነቱ 
ያስፈልገዋል፡፡

ከጦርነቱ ሁላችንም እንደምንጠብቀው 
የኢትዮጵያ መንግስት ያሸንፋል ብለን እንጠብቅ፡
፡ በኢሳያስ ምትክም እዚሁ ሀገራችን በመንግስት 
ድጋፍ እየተንቀሳቀሱ ያሉ የኤርትራ ተቃዋሚ 
ቡድኖች ስልጣን የመረከባቸው እድል ሰፊ ነው፡፡

እናም ኢህአዴግ ከነዚህ ኃይሎች ጋር 
ወደብን በተመለከተ ሊያደርጋቸው የሚችሉ 
ስምምነቶች ሁለት ናቸው፡፡ ወደቡን ላደረገላቸው 
አስተዋፅኦ ከውለታ በመቁጠር በነፃ አልያም በርካሽ 
ዋጋ እንድንጠቀም ማመቻቸት፡፡ ከዚህ ውጭ 
አብዛኞቻችን እንደምንጠብቀው ‹‹አሰብን ወደ 
ኢትዮጵያ ግዛት መጠቅለል›› የሚለውን ሀሳብ 
ኢህአዴግ የኤርትራን ሉዓላዊነት የመጋፋት አባዜ 
በሚል ከያዘው አቋም ጋር ስለሚጋጭ ተግባራዊ 
ላያደርገው ይችላል፡፡

አብዛኛው ኢትዮጵያውያንም መንግስት 

በዚህ ሁኔታ ላይ ያለውን ጥርት ያለ አቋም 
ማወቅ ስለሚፈልግ፣ ኢህአዴግ ለአሰብም ሲል 
ጦርነት ውስጥ ገብቶ የመውጣት አባዜን በቀላሉ 
አይመለከተውም፡፡ከዚሁ የወደብ ጥያቄ ጋር 
ተያይዞ ሊነሳ የሚችለው የባድመ ዕጣ ፈንታ ነው፡
፡ የኢትዮጵያ መንግስት ባድመ ይገባኛል ብሎ 
ቢከራከርም በአለም አቀፍ ፍርድ ቤት መሬቱ 
ለኤርትራ ተሰጥቷል፡፡ ኢህአዴግ ወደዚህ ጦርነት 
ከገባ ባድመን መቆጣጠር እና ወደ ግዛቱ መጠቅለል 
ሊሰጠው የሚችለው ውስጣዊ የፖለቲካ ጠቀሜታ 
ይኖረዋል፡፡ በተለይም በቀደመው ጦርነት ልጆቻችን 
በከንቱ ሞተዋል የሚለውን መንፈስ ለማርገብ እና 
ከፓርቲው ስብስቦችም መሀከል ህወሓት በትግራይ 
የሚኖረውን ድጋፍ ለማጠናከር ካለመ ባድመን 
መያዝ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በግልባጩ ደግሞ ሁነቱ 
በአለም አቀፍ ፍርድ ቤት የተወሰነን ውሳኔን እና 
በግላጭም ባይሆን የምዕራባውያን ይሁንታን ካገኘ 
ጉዳይ ጋር በፊት ለፊት መላተም ይሆናል፡፡ ገዢው 
ፓርቲ ወደ ጦርነት ካመራ ባድመን በተመለከተ 
በእነዚህ ቅርቃሮች ውስጥ ይወድቃል፡፡

ማጠቃለያ
የማስቀየሻ ትርፍ

በአጠቃላይ ጦርነትን በማስቀየሻ የውጭ 
ጉዳይ ፖሊሲ ደረጃ መከተል ለገዥው ፓርቲ አራት 
ጥቅሞች ይሰጡታል፡፡

1. በሀገር ውስጥ ያለውን ተቀባይነት 
ከፍ በማድረግ እና የውስጥ ችግሮቹን ለመፍታት 
የእፎይታ ጊዜ በማስገኘት፡፡

2. በውጭ የተፈጠረውን ግጭት 
በመጠቀም በሀገር ውስጥ ሊነሱ የሚችሉትን 
ተቃውሞዎች ለማብረድ ይጠቀምበታል፡፡

3. በውጭ የሚፈጠረው ቀውስ በአንድም 
በሌላም በውስጥ ለሚኖሩ የሀገሪቷ ዜጐች 
የህልውናቸው ጉዳይ አድርገው ስለሚወስዱት 
ሌሎች ችግሮቻቸውን እንዲዘነጉ ያደርጋቸዋል፡፡

4. ጦርነቶች ህብረተሰቡን የሀገርን 
ህልውና ለመታደግ በሚል በሰንደቅ አላማ ዙሪያ 
ከመሰብሰብም በተጨማሪ የውስጥ ልዩነቶችን እና 
ቅራኔዎችን ለማስታረቅ ትልቅ በር ይከፍታል፡፡
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www.feteh.com

ኪነጥበብ
         ሚካኤል ዲኖ

      bombolinobob@yahoo.com

መውለድ ሀጢያት ነው

የዴርቶጋዳ  አባት  በተከርቸም !

ለአባትየው
ወለደ

ወደ ኋላ ቀረ
በልጁ ርምጃ ልክ
ይራመድ ጀመረ
በእውቀቱ ስዩም

ለእናትየው
ወደደች

ከአልጋ ወደቀች
ወለደች

ከህይወት ሰልፍ
ወረደች
እኔ

‹‹ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት›› ይላል መጽሐፍ 
ቅዱስ ምድር ከሞላች በጣም ቆይታለች፡፡ ሰዎች ግን 
መዋለዳቸውን…..
የወቅቱ ብሄራዊ መዝሙር ‹‹ኑሮ ተወደደ ዙሩ ከረረ›› 
የሚል ነው፡፡ የብዙሃኑን ህይወት ሲመቸው ባለበት 
እየረገጠ ሲከፋ ቁልቁል እየተምዘገዘገ ነው የተዛባው 
ስርዓት ብዙሃኑን ደፍጥጦ ጥቂት ከበርቴዎችን 
አፍርቷል፡፡
ግን ደግሞ የዚህ መራር እውነታ ተሸካሚ የሆነው 
ማህበረሰብ በዚህ አስከፊ ችግር ውስጥ እያለ ያለ ሀሳብ 
ይባዛል፡፡ ከተማዋ በእርጉዝ ሴቶች ተሞልታለች፡፡ 
የሚያላጋቸውን የኑሮ ማዕበል በቅጡ ሳይቋቋሙ 
መልህቃቸውን በአስተማማኝ ሁኔታ ሳይጥሉ 
እንዲያው በዘፈቀደ ልጆች ይወልዳሉ፡፡
ልጆችን ከልቤ እወዳለሁና ይህችን በመሰለች ሀገር 
ይህን በመሰለ አውድ ውስጥ ባይፈጠሩ እመርጣለሁ፡
፡ ከፍቅርና ከእውቀት በራቀ አስተዳደር በከንቱ 
ልማድና ወግ በታጨቀ ባህል፣ ፍርሃትንና ጭቆናን 
በሚያሰርጽ የሃይማኖት ትምህርት፣…. አዎ በነዚህ 
መደቦች ላይ በቅለናል፡፡
ይህን በመሰለ መደብ ላይ ሌላ ዘር መዝራት 
በእርግጥም ሀጢያት ነው፡፡ ምን ልናስተምራቸው? 
ምን ልናስረዳቸው ነው? ልጆችን ወደዚህ አለም 
የምናመጣው? ነው ወይንስ በብዛት እየወለድን 
ከዚያ ውስጥ መፍትሄውን የሚያመጣውን መሲህ 
እየጠበቅን ይሆን?
ልጆችን የምንወልደው በግል ቢሆንም የማንነታቸው 

የመጽሐፉ ርዕስ… ተከርቸም
ዓይነት ….. ረዥም ልብወለድ
ደራሲ…… ይስማዕከ ወርቁ
ዋጋ...... 32ብር በሀገር ውስጥ 30 ዶላር 
      በውጭ ሀገር

‹‹ታቦቱንና መስቀሉን ብቻ ሳይሆን 
ሌሎች አእላፍ ቅርሶችን ለማሳየት ዝግጁ ነበርኩ 
ዛሬ ሳይሆን አስቀድሜ፡፡ ግን ሰው አጣሁ! ሰው!ኧረ 
የሰው ያለህ›› 

  ይህ ንግግር የመሠረታዊው ታሪክ 
ማጠንጠኛ የአባ ሰባጋዲስ ነው፡፡ በሞትና በህይወት 
መካከል ሆነው መጥረቢያ ተደግኖባቸው የሚናገሩት 
ንግግር ነው፡፡ ይህንን ማንበብ ልብን ያሳርፋል፡
፡ ምንኛስ ያስደስታል፡፡ ያለንበት ዘመን ተበክሎ 
ሰው ጠፋ በምንልበት በዚህ ዘመን ወጣቶች ተስፋ 
መቁረጥን በሚያቀነቅኑበት፣ ካህናት ቅድስናን 
ረስተዋል አለም ወደዋል የሰማዩን መንግስት  ነገር 
ጣል አድርገውታል በሚባልበት በዚህ ዘመን አባ 
ሰባጋዲስን የመሰለ ጻድቅ ስሎ ማሳየት ጥቅሙ 
ሁለትም ሶስትም ከዚያም በላይ ነው፡፡ አባ ሰባዲጋስ 
በብራናዎቻቸው ሞት እንተፈረደባቸው ሳይ 
መግቢያዬ ያደረኳትን ግጥም ተጠቀምኩ፡፡

 ይስማዕከ ሰሞኑን ስድስተኛ መጽሐፉን 
እንካችሁ ብሎናል፡፡ በገጽ ብዛት ደረጃ ከዚህ በፊት 
ካሳታማቸው ልቦለዶች ሁሉ ሳሳ ያለ ጥራዝ ይኑረው 
እንጅ በሥነ-ጽሑፍነት ደረጃ ደራሲው የመጠቀበት 
ነው ለማለት እደፍራለሁ፡፡ እስኪ አንዳንድ ነገሮችን 
እያነሳን እንመከልት፡፡

እየሰለጠነች ባለች ሀገር ሁሉ የንትርክ 
መነሻ ነው፡፡ ሁሉም የእበልጣለሁ ባይነት መነሻ 
ነው፡፡ ጥበብ ለጥበብ ጉዳይና ጥበብ ለልማት 
ጉዳይ የሚሉ ሁለት አጨቃጫቂ ሐሳቦች ይነሳሉ፡
፡ የይስማዕከ ተከርቸም ግን በሁለቱም በኩል 
የተሳካለት መጽሐፍ ነው፡፡ 

 የመጽሐፉ ማጠንጠኛ
 ውስጡን ለእንባቢ መተው የተገባ 

ቢሆንም የዚህ ዳሰሳ አሰናጅ ሲያነብ ልቡን 
እንዳንጠለጠለው መመስከር አለበት፡፡ ይስማዕከ 
ያደገበትን ቤተክርስቲያን ሀብት ያስተዋውቀናል፡፡ 
የዘመኑን ሸፍጥ ከእምነት እስከ ፖለቲካ ስንኩላን 
የሚያስዳስሱ እርጉማን ባህርያትን እያቆመ እያናገረ 
ህይወት ያላቸው ገጸ ባህርያትን ስሎ ያስተነትናል፡
፡ 

በእምነትም ይሁን በፖለቲካ ሰዎች ዘንድ 
ድራሻቸው ቢጠፋ ጉዳይ የማይባሉ ሀብቶቻችንን 

ቅርፅ የሚሰጣቸው ማህበረሰቡ ነው፡፡ ሁሉም ሰው 
ጤናማ ማህበረሰብ እንዳልመሰረትን ያውቃል፡፡ እናም 
ሁሉም ቤተሰብ ልጁን ከቤት ደብቆ ሊያሳድገው 
ያስባል ከማን ነው የሚደበቀው?
እስከመቼስ ነው የሚደብቀው? የማያዋጣ መፍትሄ 
ነው፡፡ ከዚያ ይልቅ ህፃናት በፍቅርና በእንክብካቤ 
የሚያድጉበትን አውድ ማመቻቸት ይበጃል፡፡
እንደ ማህበረሰብ
የሀገር እጣ ፈንታ በግለሰቦች ምግባር ይወሰናል፡
፡ የግለሰቦች ጥንካሬ ተደምሮ የሀገር እድገት 
እንደሚሆን እንዲሁ ስንፍና የሰፈነበት ማህበረሰብ 
በድህነት ይዳክራል፡፡ የህይወቱን መሪ የጨበጠ ግለሰብ 
በእውቀቱ እየተመራ ጤናማ ቤተሰብን ይመሰርታል፡፡ 
የጠንካራ ቤተሰቦች ስብስብ ሃያ ሀገርን ይፈጥራል፡፡
ቻይና ከተረጋጋ ፖለቲካዊ አስተዳደሯና ከጠንካራ 
የስራ ባህሏ በተጨማሪ ለእድገቷ መሰረት የሆናት 
የወሊድ ቁጥጥሯ ነው፡፡ ማህበረሰቡ በስሜት ሳይሆን 
በስሌት መውለድ አለበት፡፡
ምዕራባውያን ተፈጥሮን ተመልክተው ካዳበሩት 
ባህል አንዱ አንድ ልጅ አስራ ስምንት አመት 
ሲሞላው ከበቀለበት ቤተሰብ ተለይቶ የራሱን 
ህይወት እንዲመራ ሙሉ ሀላፊነቱን ይረከባል፡፡ ይሄ 
በጣም ተፈጥሯዊ ነው ምክንያቱም ይሄ የእድሜ 
ደረጃ ታላቅ ሀይል የሚገለጥበት ወሳኝ ምዕራፍ ነው፡
፡ እናም ይሄ ሀይል ሳይባክን በተሰማራበት ሙያ 
ውጤታማ የሚሆንበትን መስመር ዘርግተዋል፡፡
ወደኛ ስንመጣ ግን ቤተሰብ ልጅን እንደ ደጋን ጎብጦ 
ያሳድጋል ግን ልጁ ያን ደጋን ተጠቅሞ በመስፈንጠር 
ፈንታ እዚያው ተጣብቆ ይቀራል፡፡ ይህም አልበቃ 
ብሎ እዚያው ጉብጠት ላይ ሌላ ልጅ ወልዶ በተራው 
ይጎብጣል፡፡
ስንት አባት አይቻለሁ በሌለ አቅሙ ልጆቹ በመላ 
ተከምረውበት ህይወቱም ተፈጥሯዊ ፍሰቷን ተነፍጋ 
እንደ ቺምፓንዚ  ሲጎተት
ስንት እናት አይቻለሁ ልጆቿ ዙሪያዋን ከበዋት 
ያላጋተ ጡቷን ሲመጠምጡ…
ተደጋግሞ ከመነጋገሩ የተነሳ እውነት የሚመስል 
አንድ አባባል አለ፡፡ ‹‹የዛሬ ህፃናት የነገ ሀገር 
ተረካቢዎች ናቸው›› በእርግጥም በጤናማ ስርዓት 
ውስጥ ሀላፊነቶች ይሸጋገራሉ፡፡ ይሄ እጅግ ተፈጥሯዊ 
ፍሰት ነው፡፡
በኛ ሀገር ግን ምንም የሚሸጋገር ነገር የለም፡
፡ ፖለቲካው፣ ስነ-ፅሁፍ የሃይማኖት መንበሩ 

በቀደመው ትውልድ መዳፍ ውስጥ ነው፡፡
ፖለቲካውን የሚዘውሩት፣ ስነ-ጽሑፉን የሚበይኑት፣ 
ሀይማኖቱን የሚሰብኩት ሽማግሌዎቹ ናቸው፡፡ 
ግን ወጣቱስ? ወጣቱማ ሀገር ተረካቢው፣ አዲሱ 
ሀይል…. ወዘተ እያሉ ይደልሉታል፡፡ በተግባር ግን 
መንገዶቹ ዝግ ናቸው፡፡
እንደ ፖለቲካ
በእውቀቱ ስዩም ‹‹ይቺ ሀገር የሚያስፈልጋት ዳቦና 
ዳቦውን የምንከፋፈልበት ስርዓት ነው›› ብሎ ነበር፡፡ 
አዎ በእርግጥም ዳቦው አለ ዳቦውን የምንከፋፈልበት 
ስርዓት ግን የለም፡፡ ኢትዮጵያችን ለዘመናት 
የተራበችው ነፃ ስርዓት ነው፡፡
በብሄርተኝነት በሙስናና በከንቱ የቃላት ጨዋታ 
የተመረዘውን አስተዳደር በኢትዮጵያዊነት ፍቅርና 
በሀቀኝነት ቃኝተን ዜጎችን ከማዋከብና ማህበረሰቡን 
ከመከፋፈል ከንቱ ድካም ተቆጥበን ይሄን ብዙ 
መልካም እሴቶች ያሉትን ህዝብ ወደ እድገት 
ለመምራት በአዲስ መንፈስ መነሳሳት ያስፈልጋል፡፡
በዚህ መስመር አስተዳደሩ ከህዝቡ ተግባብቶ ከተጓዘ 
ሀገሪቱ አንዳች ተፈጥሯዊ እንከን የለባትም፡፡ ብዙ 
ተፈጥሯዊ ስጦታዎች የተቸረን ህዝቦች ነንና አንድ 
ሆነን ከቆምን እኛ ብቻ ሳንሆን በኛ ፊት አውራሪነት 
መላውን አፍሪካ ከድህነት ቀውስና ከምዕራባውያን 
ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥገኝነት መርተን ነፃ 
ማውጣት እንችላለን፡፡
እንደ ሃይማኖተኛ ህዝብ
ለዘመናት በሃይማኖት ጥላ ስር የኖረ ህዝብ ከዚህ 
የተሻለ የኑሮና የስነ-ምግባር ደረጃ ላይ መገኘት 
ነበረበት፡፡ ምክንያቱም ሃይማኖት የመልካም ነገሮች 
ሁላ ማህደር ነው፡፡ የሆነው ግን በተቃራኒ ነው፡
፡ ቡድኖች እምነትን ተገን አድርገው ብዙሃኑን 
ገዝተውታል፡፡
በየጉባኤው በዚያኛው ጎራ ስላሉት ደካማነት፣ 
አላዋቂነት፣ ጨካኝነት፣ መሰረተ ቢስነት፣ እንጂ 
ስለወንድማማችነት፣ ስለመቻቻል፣ ስለአንድነት፣ 
አልተሰበከም፡፡
በዚያኛው አለም ያለው መንግስተ ሰማይ /ገነት/ 
የድሆች እንደሆነ እንጂ በዚህ አለም ላይ በድህነት 
መኖር ሲኦል ማለት መሆኑ አልተነገረም፡፡ ይልቁንም 
የድህነት ምንጭ የሆነው ንጉስ ቢያጠፋ ከመንበሩ 
እንዳናወርደው እግዚአብሔር የቀባው ነውና ታገሱት 
ብለው አስተማሩን፡፡
በየዘመኑ ስልጣንን የሚቆናጠጡ መሪዎች ከሃይማኖት 

መሪዎች በመግጠም ህዝቡ ላይ የስነ-ልቦና ጫና 
በመፍጠር የአገዛዝ እድሜያቸውን ያራዝማሉ፡፡
ሃይማኖት ከመንግስት ተሻርካ መንፈሳዊ ልእልናዋን 
አጥታ ጊዜና አጋጣሚ ከፍ ላደረገው ሁሉ ስታደገድግ 
እንደማየት ያለ አሳፋሪ ነገር ከወዴት ይመጣል?
እንደ ጥበብ /ስነ-ጽሑፍ/
ስነ-ጽሑፍ ትውልድን ከሚቀርጽ የጥበብ ዘርፎች 
አንዱ በኔ እምነት ደግሞ ዋነኛው ነው፡፡ የዚህ 
የጥበብ ዘርፍ ተግዳሮት ከሁለት አቅጣጫ የሚፈልቅ 
ሆኖ ይሰማኛል፡፡
አንድም፡ ጸሃፍት ተግተው ወጣቱን የሚገራ 
ትውልድ የሚመራ ስራ ሲያበረክቱ ወጣቱ ግን 
ጀርባውን ለመጻህፍት ሰጥቶ በእንግሊዝ ፕሪምየር 
ሊግ ሲብከነከን
ሁለትም፡ ጸሃፍት ፈጠራቸው ነጥፎ ጣእም አልባ 
ስራ ሲያቀርቡለት የሞቀ ስሜቱን ሲያቀዘቅዙት 
ወይም ደግሞ የተለያየ ድብቅ አላማ አንግበው 
ታሪክን ሲበርዙ እውነትን ሲያፋልሱ አንደኛውን 
በሌላኛው ላይ ሲያነሳሱ….ወዘተ
በሌላ በኩል ስነ ጽሁፋዊው መድረክ ስለትናንት 
የሚዘመርበት ስላለፉት ሲያሻ ደረት መድቃትና ሙሾ 
የሚወርድበት ረገዳ የሚካሄድበት መለስ ሲል ደግሞ 
ቅኔና መወድስ የሚጎርፍበት፣ ጥበብ በየዘውጉ ጣራ 
የነካችበትና ለመጪው ፈጠራም ሚዛን ያዘጋጀችበት 
መሆኑ የሚለፈፍበት ነው፡፡
የኢትዮጵያ ስነ-ጽሑፍ ቀድሞ ተጠናቋልና የሚመጣው 
ባለሙያም ይሄን አይመረመሬ የሚመስል ብይን 
ታሳቢ አድርጎ ነው የሚንቀሳቀሰው፡፡ ይሄኛው 
ትውልድ እንደ አብዛኛው ነገር ሁሉ በስነ-ጽሑፍም 
የነጠፈ መሆኑን ነግረውት ዛሬን ያህል እውነት 
ትተው ትናንትን በመኳል ተጠምደዋል፡፡
እንደ መደምደሚያ
የሀገር እድገትም ሆነ የሀገር ውድቀት ቁልፉ 
በህዝቦቹ መዳፍ ውስጥ ነው፡፡ በጤናማ ማህበረሰብ 
ዘንድ ዜጎች የወል ፍላጎታቸውን ይፈጽሙ ዘንድ 
ከመሀከላቸው የተወሰኑትን ይመርጡና ሃላፊነት 
ይሰጧቸዋል፡፡ እያንዳንዱ ዜጋ ለሀገሩ ሀላፊነት 
ቢኖርበትም ይህንንም ይወጣ ዘንድ የተመረጡት 
የተለየ ሀላፊነት አለባቸው፡፡
እነዚህ የተመረጡት ህዝብን በቅን ልቡና ሊያገለግሉት 
ለስራ ለልማት ሊያስተባብሩትና ከእለት ወደ እለት 
ወደ ተሻለ የኑሮ ደረጃ ሊያሻግሩት ይገባል፡፡
እነዚህ የተመረጡት ጥቂቶች ሀላፊነታቸውን 
ዘንግተው ብዙሃኑን ደፍጥጠው ለግል ፍላጐታቸው 
ከቆሙ የህዝቡንም ጥያቄ ችላ ካሉ የጊዜ ጉዳይ 
እንደሆነ እንጂ ከመንበሩ ወደ አፈሩ መውረዳቸው 
አይቀሬ ነው፡፡

ይዞታ ያስመለክተናል፡፡ ደብረ ማርያም ገዳም ውስጥ 
ያሉ ቅርሶች በአንድ ቆሞስና በብዙ ወሮ በሎች 
ፍጥጫ ውስጥ ገብተው ያሳየናል፡፡ የወሮ በሎች 
መሪ ደግሞ የእንብላው ባይ ፖለቲከኞች ወኪል 
የሆነ የቀበሌው ሹም፡፡ ታሪኩ ይህ ብቻ አይደለም፡
፡ እንደ ዴርቶጋዳ ሁሉ ልብ የሚያቀልጥ ፍቅር 
የተጠናወታቸው ሁለት አንኳር ባለታሪኮችንም ይዞ 
ይመጣል፡፡ የኅሊና ብርሃን የተጎናጸፉና በጨለማ 
ማኅበራዊ ድባብ ውስጥ ሆነው የሚንከላወሱ ሁለት 
የአንድ ቤት ልጆችን ልባዊ ፍቅር ያስኮመኩመናል፡
፡ 

የይስማዕከ አዲስ ነገሮች  
ደራሲው ወደ አማርኛ ሥነ-ጽሁፍ 

ሲመጣ የንባብ አብዮት መቀስቀስ የቻለ ጀግና መሆኑ 
የታወቀ ነው፡፡ ይህን እየተከተለም ምንጊዜም ቀጣይ 
ስራዎቹ በጉጉት ይጠበቃሉ፡፡ ይሁንና ከሁለተኛ 
ልብ ወለዱ ጀምሮ ይስማዕከ አቅሙ እየደከመ መጣ 
የሚሉ ባይታጡም ባንጻሩ ግን በቀጣይ ስራዎቹ 
አዳዲስ ነገሮችን ይዞ መምጣቱን የሚመሰክሩ 
አልጠፉም፡፡

አምስተኛው መጽሐፍ ‹ተልሚድ› ለንባብ 
በበቃ በሁለት ወር ውስጥ ተከርቸም ማተሚያ ቤት 
ገብቷል፡፡ ይህ አስርት አመታትን እየጠበቁ ለሚጽፉ 
ደራሲዎች ትልቅ ትምህርት ይሆናል ብየ አስባለሁ፡
፡ 

በገጸ ባሕርያት አሳሳል በኩልም 
የተከርቸሞቹ የተሳካላቸው ናቸው፡፡  በተለይ 
ዋና ዋናዎቹ  ገጸ ባህርያት በሚገባ ተከርክመው  
በየቦታቸው የተሰኩ መሆናቸውን መመስከር 
እፈልጋለሁ፡፡ 

 በቃላት አጠቃቀምና ምስል አከሳሰት 
በኩልም ይስማእከ የመጠቀበት መጽሐፍ ይሄው 
ተከርቸም ነው፡፡ በእርግጥ በቃል አጠቃቀም 
‹ተልሚድ› ላይም ትልቅ አቅም እንዳሳየ ልብ 
እንላለን፡፡ እንደ ዴርቶጋዳና ራማቶሐራ ባለብዙ 
ቅርንጫፍ ሴራዎችን አላገኘንም ያሉ አንባቢዎች 
መኖራቸውን ባውቅም ይስማዕከ ግን ከተልሚድ 
ጀምሮ በአንድ ወጥ ‹ዐቢይ› ሴራ ላይ ሥነጽሑፋዊ 
ቃላትን ተጠቦባቸዋል፡፡ እስቲ የዛሬው ዳሰሳ 
ማጠንጠኛ ተከርቸም ነውና አንድ አንቀጽ ከገጽ 47 
ላይ እንውሰድ፡፡

‹‹ እንዲህ እንዲህ ስል ፍልሰታ ደረሰች፡
፡ አሽከሩ ሁሉ የሚቆርብበት ወቅት መጣ፡
፡ የመንደራችን ልጃገረዶችና እረኞች የእናትና 
አባቶቻቸውን ኩታ እየነጠቁ ሊቆርቡ ሲሄዱ እኔ 
ግን እምቢ አልኩ››

 ገጠር ተወልዶ ላደገ ይህ ሙዚቃ ነው፡፡ 
ያልተበረዘ ያልተከለሰ ደራሲ ነኝ ባይ ላሳምረው ብሎ 
ያልቦረሸው፡፡ የማያውቀውን የሚዘባርቅ ጭሮ አዳሪ 

ያልገጣጠማቸው የገጠር አረፍተ ነገሮች እንደወረዱ፡
፡ ታሪኩ ያጠነጠነበትን አካባቢ ማኀበራዊ እውነት 
የገለጸ አንዳንድ ደራሲዎች እንደሚያደርጉት አንድ 
ቃል ከጎንደር አንድ ቃል ከሸዋ አንድ ቃል ከወሎ 
አንድ ቃል ከጎጃም ሞላልተው የተንሻፈፈ አረፍተ 
ነገር እንደሚሠሩት ያይደለ፡፡ 

 ተከርቸም በቃላት አጠቃቀም ከዚህ በላይ 
እንደተሳካለት ከመነሻ እስከ መድረሻ ብንመለከት 
የምናገኘው ሀቅ ነው፡፡ እውነት ጠቃሽ ቃላት 
መጠቀሙን ደግሞ በአንድ ሌላ አስረጅ እንመልከትና 
ወደ ሚቀጥለው እንለፍ፡፡

 ‹‹ በቅድሚያ ለደብረ ማርያምና 
ለአካባቢዋ ነዋሪዎች ከፍ ያለ ምስጋናዬን 
አቀርባለሁ፡፡ ባደረጋችሁት ጥብቅ ጥበቃ ምን ያህል 
ለቅርሳችን ተቆርቋሪ መሆናችሁን ያሳያችሁበት 
ምስክር መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ፡፡ በዚህም 
መንግስት የተሰማውን ደስታ ለመግለጽ ያቅተኛል፡፡ 
መንግስት የህዝቡን ሰላምና ጸጥታ አስፍኖ ልማት 
ከማፋጠን ጎን ለጎን ቅርሶቻችን የቱሪስት መስህቦች 
እንዲሆኑ ልዩ ጥበቃ እንዲደረግላቸው ጥረት 
በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ (ገጽ61)

  ይህ ንግግር የአዳምጠው ነው፡፡ 
አዳምጠው የቀበሌው ሊቀመንበር ህዝቡን አላምጦ 
የበላው አዳምጠው፡፡ ሰው በመጥረቢያ ፈልጦ 
ቅርስ የሚዘርፈው ጀግና የቀበሌ ሹም ፡፡ ደራሲው 
ያለንበትን ማህረ-ፖለቲካዊ እውነት እንዲህ አድርጎ 
ነው የገለጸው፡፡ 

የታሪክ ፍሰቱ የማይጎረብጠው ተከርቸምን 
ስናነብ አንዳንድ እውነታዎች እንደዘበት ጣልጣል 
ተደርገው እናገኛለን፡፡ እስቲ ምሳሌ እንዲሆን አንድ 
አንቀጽ እንይ፡፡

 ‹‹ ድሮስ ቢሆን ወደዚች ሀገር ወንበዴ 
ከሩቅ መጥቶባት ያውቃልን? እኛው ነን የቅርብ 
ጠላቶቿ እኛው ነን የቂጥ እከኮቿ …ኢየሱስን 
እስከ ጌቴሰማኒ መርቶ ይሁዳ እንዳስያዘው እኛም 
ምእራባዊያንን እስከ ጠገጋችን እየመራን ስመን 
ኢትዮጵያን አስወረስናት ፡፡ እስከመቅደላ የመራቸው 
ቴዎድሮስን ያስገደለው ማን ነው? አጤ ዮሐንስ 
አይደለምን? ›› ገጽ24

   አያችሁ! ይህ ብዕረኛ ኑረታችንን 
እንዲህ ይገልጸዋል፡፡ ዛሬ የፈለቀ የመሰለን የስልጣን 
ጥም እና እርስ በእርስ የመጫረስ አንዱ ባንዱ 
የቆሰለ ትከሻ ላይ የመንጠላጠል አባዜ ከጥንት 
የተጠናወተን እንደሆነ ይነግረናል፡፡ ከዘመን 
አዝማናት በፊት ተጣብቶን የኖረውን እርስ በእርስ 
የመጫረስ ምእራባዊያንን የማንገስ ልክፍት እንዲህ 
ይነግረናል፡፡ 

 እንዲህ አድርጎ እውነትን ካነሳባቸው 
አንቀጾች ደግሞ አንድ ሌላ እንይ፡፡ የመጽሐፉ 

መጽሐፋዊ ፍልስፍና የተገለጸበትን፡፡ 
 ‹‹ምን እያነበብክ ነው? ይሄን ያህል 

የሚመስጥ ነገር ምን ተገኝቶ ነው?  ፍቅር 
እስከመቃብርን የምታነብ እኮ ነው ያስመሰለብህ›› 

 ‹‹ኧረ እንዲያውም›› 
   ‹‹ልቦለድ ነው ከምር? ››
  ‹‹ልቦለድስ አይደለም››

‹‹ እንግዲያ ሌላ ምን ተገኘ እንዲህ 
የሚመስጥ ነገር? መቼም አንተ ያንን ‹አደፍርስ› 
የሚባለውን ልቦለድ ስታነብ ነው እንዲህ 
የሚያደርግህ ደሞ ጀመርከው እንዴ? ›› ገጽ 67

የተከርቸም መጽሐፋዊ ፍልስፍና 
ከትውልድ ትውልድ የሚሻገሩት ሁለት መጽሐፍት 
አይጠገቤነት ነው፡፡ እንግዲህ ስለአደፍርስና ስለፍቅር 
እከመቃብር  በምን ቃል እናወራለን?

 በስተመጨረሻ የይስማዕከን አንድ 
ግሩም ነገር እናንሳ፡፡ ብዙ ደራሲዎች ሲያደርጓቸው 
ስለማላይ ፡፡ ከዴርቶጋዳ  እስከ ተከርቸም ባሉ 
ልቦለዶቹ ውስጥ ግጥሞች ልዩ ስፍራ ይቸራቸዋል፡
፡ የዴርቶጋዳ ዋልታና ማገር የጸጋዬ ገ/መድኅን 
ግጥም መሆኑን ልብ እንበል፡፡

 ራማቶሓራ ውስጥ ደግሞ ምእራፍ 
አስራ ስምንት በሀገረሰብ ግጥሞች መዋቀሩን ልብ 
እንላለን ፡፡ጥቂት እንቀንጭብ                              

ረጅሙን ለብሰን አለን በደፈጣ 
ተመንደር ውለናል አንድ ሰው ቢታጣ

      ራማቶሐራ ገጽ 127—132
ግጥምን የተጠማች የደራሲው ነፍስ 

በተልሚድም ላይ በዘፈን ግጥም እንዲህ ስትቃትት 
እናያለን፡፡ 

    ፍቅር የያዘው ሰው ይዘልቃል ይዘልቃል
     የልቡን ሳያገኝ መቀመጥ መች ያውቃል 

               ተልሚድ ገጽ 165
ወዲህም እንምጣ ወደ ተከርቸም፡

፡ ደራሲው የተከርቸም እረኞች እንዲህ እንዲቀኙ 
ፈቀደላቸው

 እስኪ እንደተከርቸም ማን አለ ፈጣጣ 
 ቁምጣ ለብሶ ገብቶ ቦላሌ አርጎ ወጣ                

            ተከርቸም ገጽ 132
ደራሲው ከግጥም ጋር እንዲህ የተወዳጀው 

ያለምክንያት አይመስለኝም፡፡ ነፍሱ ስስ ስለሆነች 
ነው፡፡ ከግጥም ጋር የሚነሳ የሚወድቅ  ልቡ 
ሩህሩህ ነው፡፡ እውነትን መስካሪ ነው፡፡ ሊጨክን 
የማይቻለው፡፡ እና ይህ ደራሲም የአታላዮችንና 
የከንቱዎችን ደባ ሁሉ እያየ መጨከን አልቻለም፡፡ 
መንቃት ለሚገባው ሕዝብ መራራቱን እያሳየ ነው፡
፡ ከዴርቶጋዳ እስከ ተከርቸም ያለርህራሔ በሃሰት 
ሲጓዝ አላየሁምና፡፡  የአንብቦ መፍረድን ብልህነት  
መምከር የሚገባኝ አይመስለኝምና   እንሰነባበት፡፡

በደሳለኝ ስዩም



ፍትህ ጥር 18 2004 ዓ.ም 
ገፅ 12
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ነፃ አስተያየት

አስረካቢዎች፣... ከገፅ 9 የዞረ

እናታችን ሁሌም 
መልካም ነበርሽ
እግዚአብሄርንም 
አክባሪ ነበርሽና 

የፃድቅን ዋጋ አገኘሽ

ከልጆቻቸው

ቅዳሜ ጥር 19 ቀን 
2004 ዓ.ም

የወ/ሮ አስቻለች ኪዳነማርያም

የ7 አመት መታሰቢያታሪካዊ ሀላፊነትም ይሄንን ማድረግ ነው፡፡

ተረካቢዎቹና ተረካካቢዎቹ
የኢህአዴግ የተተኪዎች ካዝና ባዶ ነው፡

፡ እንዲያ ባይሆን ኖሮማ ከጀርባ መቆም ምን 
ያስፈልጋቸዋል፡፡ በተጨማሪም ‹‹ዘር ተልጓም 
ይስባል›› የሚሏት በሽታም እንዳለች መገመት 
አይከብድም፡፡ በዚህ ላይ የአለቆቻቸው ፎቶ ኮፒ 
የመሆን ጉዳይ አለ፡፡ አንዳንዶቹ በሚንስትርነትና 
በሚንስትር ዴኤታነት ብቅ ያሉ አዲስ ፊቶች 
በንግግር ሳይቀር አጥማቂዎቻቸውን ለመምሰል 
የሚያደርጉትን መውተርተር ስናይ የራሳቸው የሆነ 
ነገር እንደሌላቸው እንገነዘባለን፡፡

እነ ሬድዋን ሁሴን፣ ሽመልስ ከማል፣ 
ተፈራ ደርበው… የገዥው ፓርቲ መተካካት 
ያመጣቸው አድርገን ልንወስዳቸው እንችላለን፡፡ 
እንደምሳሌም ብናያቸው ከቀደምቶቹ ባለስልጣናት 
የተለየ አካሄድ፣ የተለየ ለዛ፣ የተለየ የፖለቲካ ተክለ 
ቁመና፣ የተለየ ንግግር አናይባቸውም፡፡ ፎቶ ኮፒ 
የመሆኑ ነገር ትዝ የሚለን ያኔ ነው፡፡

አቶ ሬድዋን ጐልተው ብቅ ያሉት 
በ2002ዓ.ም በተካሄደው የምርጫ ክርክር ወቅት 
ነበር፡፡ እንዲያውም ከኢህአዴግ በላይ ኢህአዴግ 
ሆነው የቀረቡ ዋና ተከራካሪ ነበሩ ማለት ይቻላል፡
፡ በትክክል ፎቶ ኮፒ ተደርገዋል፡፡ ከፍጥነታቸው 
በስተቀር፡፡ ንቀትና አክብሮት የጐደለው ክርክር፤ 
ተፎካካሪን የማቃለልና የማዋረድ ብልሃትን በደንብ 
ተክነዋት ነበር ማለት ይቻላል፡፡

እንደዚህ አይነት አለቃን የመምሰል 
ወይም መምህርን የመምሰል ወይም ከመምህር ልቆ 
የመገኘትን ነገር ሳስብ አንድ ተረት ትውስ ይለኛል፡፡ 
አባት ለልጁ ዘወትር ውሸት ማስተማር ይፈልግ ነበር 
አሉ፡፡ መቼስ ተረቶቻችን የማይገልጡት ሀሳብ የለም፡

፡ የተረት ሀብታሞች ነንና ልቀጥል፡፡ ታዲያ አንድ 
ቀን አባትና ልጅ ቁጭ ብለው ሳለ እንደተለመደው 
አባት ‹‹ሰማይ ላይ ይታይሃል ልጄ! ሰማይ ላይ 
ገበሬዎች ጤፍ እያበራዩ ነው፡፡›› ይለዋል አንጋጦ 
በእጁ እየጠቆመው፡፡ ልጅም አባቱ ካስተማረው በላይ 
ውሸትን ተክኖ ነበርና ‹‹ኡኡ… እብቁ ባይኔ ገባ!›› 
አለው ይባላል አይኑን እያሻሸ፡፡

በኢህአዴግ የስልጣን መተካካት ውስጥም 
የምናየው ይሄንኑ ነው፡፡ እስቲ በአቶ በረከትና በአቶ 
ሽመልስ ከማል መካከል ያለውን አንድነትና ልዩነት 
ተመልከቱ፡፡ አቶ ሽመልስ የበለጠ ከረውና ገረው 
እናገኛቸዋለን፡፡ ከዚህ በፊት ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች 
ሲታሰሩ አቶ በረከት ለነሲፒጄና አምንስቲ ይሰጡት 
የነበረውንና አሁን ከእግራቸው ስር እየተከተሏቸው 
ያሉት አቶ ሽመልስ የሚሰጧቸውን ምላሾች 
መርምሯቸው፡፡ የአቶ ሽመልስ መልሶች ከአቶ በረከት 
በላይ የከረሩ፣ ደረቆችና ቴክኒክ የሚባል ያልዳሰሳቸው 
ሆነው ይገኛሉ፡፡ ከመምህሩ ደቀመዝሙሩ ይሉሃል 
እንዲህ ነው፡፡

እናም መተካካቱ የጉልቻ መለዋወጥ አይነት 
ሆኖ ይሰማኛል፡፡ አስረካቢ፣ ተረካቢና ተረካካቢም 
የመልክ እንጅ የይዘት ለውጥ ለማድርግ የቆረጡ 
አይመስልም፡፡ ይሄ የሆነው ደግሞ በአስረካቢዎች 
የልጓም መጥበቅ የተነሳ ይመስለኛል፡፡ ተረካቢዎች 
በአስረካቢዎች ልጓም ስር ያሉ ናቸውና፡፡ ቀጣዩ 
ተረካቢ መሆን ያለበት ግን በልጓም የሚንቀሳቀሰው 
መሆን የለበትም፡፡ አስረካቢዎችም አጥብቀው 
ሊያስቡበት ይገባል፡፡ መተካካቱም ብዙ አያስጨንቅም፡
፡ በኢትዮጵያ ባለስልጣን መሆን ያለበት አካል ቢኖር 
ህዝብ ነው፡፡ ስለዚህ ከአንጀት ካለቀሱ… አይገድምና 
ስልጣኑ ላይ ህዝብን መተካት ነው፡፡ ቀጣዩ የስልጣን 
ተተኪ መሆን ያለበትም የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው፡
፡

ከአዋሽ ባንክ ባለአክሲዮን አንዱ

ክፍል ሁለት

የዚህ ፁህፍ የመጀመሪያው ክፍል 
ከአስራአምስት ቀን በፊት የታተመ ሲሆን ቀጣዩና 
የመጨረሻው ክፍልን እነሆ  

 4.1.4. የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ 
የቦርዱ የበላይ አካል እንጂ የቦርዱ የበታች አካል 
አለመሆኑ ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ በቦርዱ ሰብሳቢ 
የታየው አመራር የዘት ባለአክሲዮኖችን እንደበታች 
የቆጠረ ባለሀብቶቹን መከበር እንደሚገባቸው 
ባለሀብቶች ሳይሆን የጉባኤው ሰብሳሳቡ እንደፈለገ 
የሚቆጣው አሽከር (ይህ እንኳ ተቀባይነት ባጣበት 
ዘመን) የቆጠረ ፍጹም ትህትና የጐደለው አመራር 
ነበር ቢባል ማጋነን አይመስለኝም፡፡ በአጠቃላይ 
ቦርዱ ጠቅላላ ጉባኤው ውይይት እንዲያካሂድ 
ሳይሆን ሪፖርቱን በቶሎ አቅርቦ አስጨብጭቦ 
የመሮጥ ጥድፊያ ይታይበት ነበር፡፡ የጠቅላላ ጉባኤ 
ንቁ ውይይት ማድረግ የሚያስፈራው ቦርድ ጤናማ 
አይመስለኝም፡፡ ጉባኤው የአፈና የሚካሄድበት 
መድረክ እንጂ ፈፅሞ የመወያያ መድርክ 
አይመስልም ነበር፡፡

4.1.5. የጉባኤው አመራር ከዚህ በፊት 
በባንኩ ጠቅላላ ጉባኤዎች ታይቶ በማይታወቅ 
ሁኔታ የጉባኤ ስነ ስርዓትን እና አኩሪ የመከባበር 
ባህላችንን ያጐደፈ ነበር፡፡ እኔ በየጉባኤዎቹ ብዙ 
ባልናገርም በርካታ የአዋሽ ባንክ ባለአክሲዮኖች 
ጠቅላላ ጉባኤዎች ላይ ተገኝቼአለሁ፡፡ የተገኘሁባቸው 
ጠቅላላ ጉባዔዎች አመራሮች የየራሳቸው እምብዛም 
ጉልህ ያልሆኑ ደካማ ጐኖች ይኖራቸዋል፡፡ ነገር 
ግን የባንኩ መስራች ከሆኑ፣ ለበርካታ ዓመታት 
በቦርድ አባልነትና ዳይሬክተርነት ባንኩን ባገለገሉ 
እና በሙያቸውም ከተከበሩ አዛውንት ባለአክሲዮን 
ይቅርና በወጣትነት እድሜ ክልል ከሚገኝ 
ባለአክሲዮን እንኳ የጉባቼዎቹ ሰብሳቢዎች ፍጹም 
አክብሮትና ትህትና በጐደለው ሁኔታ ማይክሮፎን 
እንዲቀማ ሲያደርጉና በተናጋሪው ላይ ሲዝቱ አይቼ 
አላውቅም፡፡ በጉደኛው የህዳር 9 ቀን 2004 የአዋሽ 
ባንክ ጠቅላላ ጉባኤ ግን ለረዥም ጊዜ ለመናገር 
እጃቸውን አውጥተው ከቆዩ በኋላ የጉባኤው ሰብሳቢ 
እንዲናገሩ እድል ሰጥቷቸው አዛውንቱ ጥቂት ደቂቃ 
ከተናገሩ በኋላ በመጀመሪያ ይናገሩበት የነበረው 
ማይክራፎን ድምጽ እንዳያስተላልፍ ተደረገ፣ ቀጥሎ 
ሰብሳቢው ለአስተናጋጁ ሂልተን ሆቴል ሰራተኛ 
አመራር እየሰጠ ማይክራፎኑን የመቀማት ግብ ግብ 
ቀጠለ፣ ከዚያ በኋላ ሰብሳቢው ‹‹ካልሆነ ሌላ ነገር 
ይከተላል›› በማለት በአዛውንቱ ላይ ዛቻ ሰነዘረ እና 
አዛውንቱ ማይክራፎኑን ተቀሙ፡፡

‹‹ጉድ እና ጅራት ከወደ ኋላ ነው›› 
እንደሚባለው የተከበሩ አዛውንቶቻችንን 
የሚያዋርድን የቦርድ ሰብሳቢ በዘዴ ‹‹ተው 
እንጂ›› ባለማለታቸው ለአድራጐቱ አባሪና ተባባሪ 
መሆናቸውን ባሳዩ ቦርድ አባሎች መካከል ተቀምጦ 
አዛውንቱን አዋርዶ በአደባባይ ዛቻ ሰነዘረባቸው፡
፡ የመከባበር ባህላችን በዚያ መድረክ ላይ ገደል 
ገባ፡፡ ሁኔታው በርካታ ባለአክሲዮኖችን አበሳጨ፤ 
ትዕይንቱን ማየት ዘግንኖአቸው ብዙ ባለአክሲዮኖች 
ጉባኤውን ትተው መውጣታቸውን ተመልክቻለሁ፡፡ 

ባለአክሲዮኖቹ እዚያው ቦታ ላይ በህብረት ቦርዱን እና 
ሰብሳቢአቸውን ለመገሰጽ ፈር የለቀቀው የጉባኤው 
አመራር ወሰዲያውኑ እንዲታረም አለማድረጋቸው 
በባህላዊ ጨዋነት ተጽዕኖ በመታፈናቸው ይመስላል፡
፡ ሁኔታው አኩሪ የመከባበር ባህላችንን በአደባባይ 
በአፍጢሙ የሚደፋ ሰው እንዴት የመጀመሪያው 
ግል ባንክ ቦርድ አባል እና ሰብሳቢ ሊሆን ቻለ? 
የሚለውን ጥያቄ በእያንዳንዱ የባንኩ ባለአክሲዮን 
አእምሮ ሊጭር ይገባል ብዬ አምናለሁ፡፡ ምክንያቱም 
ባለአክሲዮኖችን የሚያዋርድ ሳይሆን የሚያስከብር 
የቦርድ አባሎችን መምረጥ የባለአክሲዮኖች ቋሚ 
ኃላፊነት እና ግዴታ ስለሆነ ነው፡፡

4.1.6. ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በደርግ 
ዘመነ መንግስት ያጋጠመኝን አንድ ሁኔታ ማንሳት 
እፈልጋለሁ በአንድ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ቅጥር 
ግቢ ውስጥ የፖለቲካ ቅስቀሳ ወረቀት ተበትኖአል 
ተባለ እና በርካታ የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች 
ለምርመራ በአካባቢው ከነበረው ቀበሌ ጽ/በሄት 
ታጐሩ፡፡ ብዙዎቹ 10 ዓመት እድሜ ያልሞላቸው 
ልጆች ነበሩ፡፡ በቀበሌው እስር ቤት ከታጐሩት ልጆች 
መካከል አስር ዓመት ያልሞላት ልጄ መኖርዋን 
ደክሞኝ ወደ ቤት ስገባ የነገረችኝ ባለቤቴ ነች፡፡ 
ልጃችን ታስራለች ስትለኝ የምትቀልድ መስሎኝ 
ሳቅሁ፡፡ ልጄን ቤት ውስጥ ስላላየሁዋት በመደናገጥ 
ወዲያውኑ ስለሁኔታው ለማወቅ መኖሪያችን 
ወደሚገኝበት ቀበሌ ጽ/ቤት ሄድኩ፡፡ በርካታ 
ወላጅ የቀበሌው ጽ/ቤት የሚገኝበትን መንገድ 
አጨናንቆታል፡፡ እንደምንም እየተጋፋሁ ቀበሌው 
ጽ/ቤት ግቢ ገባሁና ሊቀመንበሩ ቢሮ ደረስኩ፡
፡ ጥቂት ወላጆች ቆመው ሲያነጋግሩት ነበር እና 
እኔም ተጨምሬ የቀበሌአችን ልጆች ከተታሰሩበት 
ቀበሌ ወደ ቀበሌአችን ጽ/ቤት አዳራሽ መጥተው 
እንዲታሰሩ እና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ምርመራ 
እንዲካሄድ ተስማማን፡፡

የቀበሌአችን ሊቀመንበር በርካታ ታጣቂ 
አብዮት ጥበቃ ጓዶችን አስከትለው ልጆቹ ወደ 
ታሰሩበት ቀበሌ ሲያመሩ በርካታ የቀበሌአችን 
ወላጆችም ሊቀመንበሩን ተከትለን ሄድን፡፡ ልጆቹን 
ያጐረው ቀበሌ ጽ/ቤት ስንደርስ ከሌሎች ቀበሌዎችም 
ልጆቻቸውን የታሰሩባቸው ብዙ ወላጆች እና ዘመድ 
አዝማድ በቀበሌው ፊት ለፊት የሚገኘውን መንገድ 
አጥለቅልቋል፡፡ የቀበሌአችን ሊቀመንበር ከአብዮት 
ጥበቃ ጓዶቹ ጋር ልጆቹ ወደታሰሩበት ቀበሌ ግቢ 
ለመግባት ሲንደረደሩ ልጆቹ የታሰሩበት ቀበሌ 
አብዮት ጥበቃ ጓዶቹ ጋር ልጆቹ ወደታሰሩበት ቀበሌ 
ግቢ ለመግባት ሲንደረሰሩ ልጆቹ የታሰሩበት ቀበሌ 
አብዮት ጥበቃዎች አትገቡም በማለታቸው አምባጓሮ 
ተፈጥሮ ሁኔታው ጠመንጃ ወደ መማዘዝ አፋፍ 
ደርሶ ነበር፡፡ ሆኖም የአሳሪው ቀበሌ ሹማምንት ወደ 
ቀበሌው በር ወጣ አሉና ከቀበሌአችን ሊቀመንበር 
ጋር ተነጋግረው አምባጓሮው በርዶ ልጆቹን 
የመረከብ ድርድር ቀጠለ፡፡ ጊዜው መሽቶ ነበር፡፡ 
ወላጅ ሁሉ በምሽት ብንርድ ውስጥ ተኰልኩሎ 
ቆሞ የድርድሩን ውጤት ይጠባበቅ ነበር፡፡

በመካከሉ አንድ ኩምቢ ቮልስዋገን ጥቂት 
ታጥቂዎችን ይዛ ከተፍ አለች፡፡ ሰዎቹን የሚያውቁ 
አንዳንድ ሰዎች በሹክሹክታ ‹‹የከፍተኛ ሹማምንት 
ናቸው›› አሉ፡፡ የታጠቁት ዘመናዊ መሳሪያ ለውጊያ 
እንደተዘጋጀ ወታደር ተደግኖአል፤ ሁኔታው 
ያስፈራል፤ ከታጣቂዎቹ መካከል በሁኔታው አለቃ 

የሚመስለው ታጣቂ የበርካታ ወላጆች ቀበሌው 
በራፍ መኰልኮል አናዶት መሳሪየያውን ደግኖ 
በዓይኑ ግራና ቀኝ እያማተረ በቁጣ ‹‹ከቀበሌው 
በራፍ ላይ ወደ ኋላ ሂዱ! ፀረ አብዮተኛ ሁሉ!!›› 
አለና አምባረቀ፡፡ አባባሉ አስገረመኝ፤ ከመቅጽበት 
ካድሬው ሁሉንም ወላጅ በፀረ አብዮተኛነት 
ፈረጀ፡፡ የአብዮት ጊዜ ነበርና የተደገነው መሳሪያ 
ቃታ በግልፍተኝነት ድንገት እንዳይሳብ ወጣቱ፣ 
ጐልማሳውና ሽማግሌው ወላጅ ወንዱ ሴቱ ፀጥ 
ብሎ አንጀቱ እያረረ ቁጣውን ተቀብሎ ከካድሬው 
በተሰጠው ትእዛዝ መሰረት ከቀበሌው በራፍ 
ማፈግፈግ ጀመረ፡፡

ብዙ ሰዎች ስለነበርን ተጨናንቀን ቆመን 
ስለነበር እንኳን ለአዛውንት ወላጅ ቀርቶ ለጐልማሳና 
ለወጣቱም የካድሬውን ዛቻ የታከለበት ትእዛዝ 
በፍጥነት ለመፈጸም ሁኔታው አይፈቅድም ነበር፡
፡ በመሆኑም፣ አንድ አዛውንት በዝግታ ከቀበሌው 
በራፍ ሲያፈገፍጉ ወደ ኋላ ቀረት ብለው ነበር፡
፡ የአዛውንቱን መልክ በቂ ብርሃን ባልነበረበት 
ሁኔታ በርቀት መለየት ባልችልም የነበራቸው 
ቁመና አይረሳኝም፡፡ በአጭሩ ቀጥ ያሉ፣ ሱፍ ልብስ 
እና ክራቫት የለበሱ፣ ዘመናዊ ባርኔጣ ያደረጉ፣ 
ግርማ ሞገስ የተላበሱ አዛውንት ነበሩ፡፡ ካድሬው 
መሳሪያውን ደግኖ ወደ ኋላ ሲያፈገፍጉ የነበሩትን 
ወላጆች ይከተል ስልነበር የአዛውንቱ በቀስታ 
ማፈግፈግ እድሜ ያመጣው ሁኔታ መሆኑን ዘንግቶ 
አዛውንቱ ትእዛዙን ማክበር እንዳልፈለጉ ቆጠረ 
መሰለኝ ‹‹ፈጠን ብለህ ሂድ!!›› ብሎ አምባረቀባቸውና 
በያዘው መሳሪያ አፈሙዝ ጀርባቸውን ደነቆላቸው፡
፡ ከዚያ በኋላ አስገራሚ ቅጽበታዊ የሆነ ትዕይንት 
ተፈጠረ፡፡

አዛውንቱ እሳት ጐርሰው ወደ 
ወጣትነታቸው በተአምር የተመለሱ ይመስል 
በፍጥነት ጀርባቸውን በመሳሪያ ወደ ደቀነባቸው 
ታጣቂ ፊታቸውን በማዞር ለተደገነባቸው አፈሙዝ 
ደረታቸውን ሰጥተው በተጠንቀቅ ቆሙ እና 
ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ‹‹አንተ ውርጋጥ! 
በስንቱ ጦር ሜዳ ለአገሬ ነፃነት ደሜን ያፈሰስኩ 
እና ዳር ድንበርዋን ያስከበርኩ ሰው ነኝ! የእኔ ጀርባ 
በአንተ መሳሪያ አፈሙዝ የሚደነቆል አይደለም!›› 
እያሉ በንዴት እየተናገሩ ሳለ ካድሬውም ተደፈርኩ 
ብሎ በመናደድ ሊያስራቸው ወዲያው ወሰነ እና 
ወደ ቀበሌው ግቢ ‹‹አስገባው!!›› በማለት አብረውት 
የነበሩ ታጣቂዎችን አዘዘ፡፡ ከዚያ በኋላ ጉድ ፈላ፡
፡ በቀበሌው በራፍ ላይ የተኰለኰለው ወላጅ ሁሉ 
እሳት ጐረሰ፤ የአዛውንቱ መዋረድ ደማቸውን 
አፈላው፤ ራሳቸውን መቆጠር ተሳናቸው፤ 
የካድሬው ቃታዎች በቀላሉ ሊሳቡ የሚችሉ 
መሆኑን በፍፁም የረሱ ይመስሉ ነበር፡፡ በህብረት 
የአዛውንቱን መታሰር ከፍ ባለ ድምጽ ተቃወሙ፡፡ 
‹‹አዛውንቱ ያጠፉት ጥፋት የለም! እንዳታስራቸው! 
ልቀቃቸው!›› በማለት አካባቢውን በተባበረ ድምጽ 
እያናወጡ ወደ ቀበሌው በራፍ ተመልሰው ተጠጉ፣ 
አዛውንቱን ከበቡ፡፡

በህይወቴ የማይረሳኝ ትዕይንት ነበር፡
፡ የተደገኑት ጦር መሳሪያዎች መሆናቸው ቀርቶ 
በወላጆ አእምሮ አርጩሜ መስለው የታያቸው 
ይመስል ነበር፡፡ ወላጆቹ ስለታሰሩት ልጆቸው 
ከመቅጽበት ረሱ፡፡ የአዘዛውንቱ ክብር በመደፈሩ 
የምንኮራበት እርስ በርስ የመከባበር ባህል ሲረገጥ 

የአክሲዮን ማህበራት ጠቅላላ ጉባኤ የባለአክሲዮኖች መወያያ ወይስ ማፈኛ መድረክ 
በማየታቸው እምብዛም እርስ በርስ የማይተዋወቁ 
በርካታ ወላጆች ከመቅጽበት በአንድነት ቆሙና 
አዛውንቱ እንዳይታሰሩ ተባብረው ድምጻቸውን 
በምሬት አሰሙ፡፡ የቀበሌው ሹማምንትም 
የወላጆቹን ከፍተኛ የተቃውሞ ድምጽ እንደሰሙ 
በፍጥነት ከግቢው ወጥተው ሁኔታውን አበረዱ 
እና አዛውንቱ ሳይታሰሩ ቀሩ ለካስ ሰብዓዊ ክብርና 
መብት መተኪያ የሌላቸው የሰው ልጆች እሴቶች 
መሆናቸውን የተገነዘበ ሰው ሁሉ እንኳን ለራሱ 
ክብርና መብት መነካ ይቅርና ለሌላም ሰው ክብርና 
መብት መነካት በድንገት ተቆርቋሪ ሆኖ መቅረብ 
እንደሚችል ካየሁት ትዕይንት ለመረዳት ችያለሁ፡፡

የአዋሽ ባንኩ አዛውንት ክብር ሲነካ 
እና ባህላችን ሲጐድፍ ግን ሲተዘቡ ከነበሩ የባንኩ 
ባለአክሲዮኖች መካከል ከፊሎቹ ጉባኤውን ትተው 
ሲወጡ፣ ከፊሎቹ ደግሞ በወንበራቸው ላይ 
ፈዝዘው ተቀምጠው ነበር፡፡ ጉባኤውን ትተው 
የወጡት እና በወንበራቸው ላይ ተቀምጠው የቀሩት 
ባለአክሲዮኖች ወደፊት የዚህ አይነት ውርደት 
በባንካቸው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ዳግመኛ እንዳይታይ 
መላ ስለመምታት አስበው ከሆነ መልካም ነው፡፡ 
ይህን ካላሰቡ ግን በጉባኤው ላይ የታየው አሳፋሪ 
ድርጊት ይቀጥል እና ሁሉም በየተራ የውርደቱ 
ተቋዳሽ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም፡፡ በእኔ እምነት 
የባንኩ ባለአክሲዮኖች ለባንኩ በቂ አመራር የሚሰጡ 
ቦርድ አባላት ሌላውን ሰው አክብረው ራሳቸውን 
የሚያስከብሩ ሰዎች መሆናቸውን የማረጋገጥ 
ኃላፊነት አለባቸው፡ በአዛውንቱ ላይ አሳፋሪ ድርጊቱን 
የፈጸመው የጠቅላላ ጉባኤው ሰብሳቢ ጉባኤው 
እንደተጠናቀቀ በሁለት ቱጃር ባለአክሲዮኖች ታጅቦ 
በፈጣን እርምጃ በአንዱ ቱጃር መኪና ገብቶ ሶስቱም 
ሲሰወሩ ድንገት ከሩቅ አየሁና ተገረምኩ፡፡ በርካታ 
ሌሎች ባለአክሲዮኖችም እንዳዩአቸው እገምታለሁ፡
፡ 4.1.7. በርካታ ባለአክሲዮኖች ለጠቅላላ ጉባኤው 
በቀረቡት ሪፖርቶችና በተጓዳኝ ጉዳዮች ላይ 
በስፋት ለመወያየት እጃቸውን እያወጡ የመናገር 
ፍላጐታቸውን ቢገልጹም የመናገር እድል ያገኙት 
አብዛኞቹ በድርጅታዊ አሰራር የተተኩ ቦርዱን 
የሚያሞግሱና ጉባኤው በቶሎ እንዲዘጋ የሚፈልጉ 
መሆናቸው ከንግግራቸው በገሃድ ይታወቅ ነበር፡
፡ አንዳንድ ባለአክሲዮኖች ‹‹አዋሽ ባንክ እስር 
ቤት ሆኖ የለም እንዴ?›› በማለት ስልሁኔታው 
አግራሞታቸውን ሲገልፁ ተሰምተዋል፡፡ ጉባኤው 
በርካታ ባለአክሲዮኖች ሊወያዩበት እና መፍትሔ 
ለመስጠት ያሰቡበት የባንኩ ባለአክሲዮኖች ጠቅላላ 
ጉባኤ እንዳይነጋገርበት በጉባኤው ሰብሳቢ ‹‹በፍ/ቤት 
የተያዘ ጉዳይ ውይይት አይካሄድበትም›› የሚል 
ደካማ ምክንያት እየተሰነዘረ ጉባኤው በጉዳዩ ላይ 
ተወያይቶ ችግሩን እንዳይፈታ አፈና ተካሂዶበታል፡
፡ የባንኩ ባለቤቶች በባንኩ ችግር ላይ እንዳይወያዩ 
ማፈን ምን ይባላል? ከዚህ በፊት ባለአክሲዮኖች 
ተወያይተው በቶሎ ሊፈቱ ይችሉ የነበረውን ችግር 
ወደ ፍ/ቤት የወሰዱ የተወሰኑ ባለአክሲዮኖች በሕግ 
ተደቁሰው በፍ/ቤት ውሳኔ ወዳልፈለጉት ጠቅላላ 
ጉባኤ ተገድደው መሄዳቸው እንዴት ተረሳ? የባንኩን 
ችግሮች በፍ/ቤት ክርክር እንዲፈቱ የሚገፋ ቦርድ 
ለባንኩ መልካም ጐዳና የቀየሰ የሚመስለው ከሆነ 
ተሳስቷል እና ይታረም ማለት እፈልጋለሁ፡፡
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አለም አቀፍ የአፍሪካ የመሪዎች ስብሰባና ቀጣይ ተግዳሮቶቹ

በልዑል ሰንደቁ
የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ከቀጣዩ እሁ 

ጀምሮ በመዲናችን በአዲስ አበባ አመታዊ ጉባኤ 
ያካሂዳሉ፡፡የአፍሪካን የእርስ በእርስ የንግድ ልውውጥ 
ማሳደግ በሚል መሪ ቃል (“Boosting Intra African 
Trade”) በሚካሄደው የመሪዎቹ ጉባኤ ባለፈው 
አመት ከተቀጣጠለው የአረቡ አብዮት ተርፈው 
በመገኘታቸው እየተቃቀፉና እየተጨባበጡ በጉባኤው 
ላይ ከተሰየሙ በኋላ ከሚዉዩባቸው አጀንዳዎች 
ሁለቱ የንግድ ትብብሩን ማጠናከርና የስልጣን 
ዘመናቸው የተጠናቀቀው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን 
ሊቀመንበርን መምረጥ ላይ የሚያተኩሩ ናቸው፡፡

ውይይቱ ከመጀመሩ ቀደም ብለው 
የመጀመሪያው ቀን ውሎ የሚጀምረው የቻይና 
መንግስት በ200 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር የገነባውን 
አዲስ ህንፃና የስብሰባ አዳራሽ በመመረቅ እንደሚሆን 
ቀድመው የወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

ከዚህ በመቀጠል ለውይይት የሚሰየሙት 
ከሁለቱ ቀዳሚ አጀንዳዎች ከፍተኛ ትኩረት ይስባል 
ተብሎ ለሚጠበቀው የአፍሪካ አንድነት መስራች 
አባቶች እ.ኤ.አ በ1963 ያቋቋሙትን የአፍሪካ 
አንድነት ድርጅት ከ10 አመት በፊት እ.ኤ.አ 
በ2002ዓ.ም የአፍሪካ ህብረት በሚል ስያሜ እንዲቀየር 
ከወሰኑ በኋላ ሶስተኛውን የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን 
ሊቀመንበር (Chair person) ለመምረጥ ነው፡፡

በሚቀጥለው እሁድ የአራት አመት 
የስልጣን ዘመናቸው የሚጠናቀቀው ዶክተር ጂን 
ፒንግ ከርሳቸው ቀደም ብለው የኮሚሽኑ ሊቀመንበር 
ከነበሩት ከቀድሞው የማሊ ፕሬዘዳንት አልፋ አማር 
ኮናሬ ስልጣኑን የተረከቡት እ.ኤ.አ በ2008 ነበር፡፡

በህብረቱ የመተዳደሪያ ደንብ መሰረት 
ለሁለተኛው ዙር የአራት አመት የስልጣን ዘመን 
ይወዳደራሉ ተብሎ የሚጠበቀው የቀድሞው የጋቦን 
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ጂን ፒንግ 
ለምርጫው ያሸንፋሉ ተብሎ ቢጠበቅም በከፍተኛ 
ሁኔታ ተፎካካሪ ይሆናሉ ተብለው የሚጠበቁ 
ምሁራንን በእጩነት ከሚያቀርቡ ሀገራት ከወዲሁ 
ጥሩና መጥፎ ገመናዎቻቸው ለንባብ እየበቁ ነው፡፡

ዶክተር ጂን ፒንግ ይፎካከራሉ ተብለው 
ከተገመቱት ውስጥ የመጀመሪያው ቦታ የተሰጣቸው 
የደቡብ አፍሪካ ፕሬዘዳንት የቀድሞ ባለቤትና አሁን 
በደቡብ አፍሪካ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር 
ሆነው እያገለገሉ የሚገኙት ማዳም ኒኮሳዛና ድላሚኒ 
ዙማ ናቸው፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ የምርጫውን 
ፉክክር ያጦፉታል ተብሎ የሚጠበቀው ዛምቢያዊው 

ኢኖንጊ ሊዋንታ የሴራላኒዩን ሊዩንስ አስማን ኮንቴ 
እንዲሁም በናይጄሪያ በደቡብ አፍሪካ፣ በአልጄሪያና 
በግብፅና በሊቢያ የሚወክሉ ምሁራን ይሆናሉ፡፡

የተጠቀሱት ሀገራት ምሁራን በፉክክሩ 
ቅድሚያ የተሰጣቸው ለአፍሪካ ህብረት የሚለግሱት 
ገንዘብ ከ50 በመቶ የበለጠ ድርሻ ስላለው ነው፡
፡ የምዕራብ፣ የምስረፋቅና የመካከለኛው አፍሪካ 
መንግስታት ድምፅ ይኖሯቸዋል ተብለው 
የሚገመቱት ዶክተር ጂን ፒንግ ባለፉት አራት 
አመታት የሰሩት ስራ ምን ያህል ውጤታማ ነው 
ለሚለው ጥያቄ እየቀረቡ ያሉ ምላሾች በሁለት ጐራ 
የተከፈሉ ናቸው፡፡

ድጋፋቸውን የሚለግሱ ወገኖችን 
አስተያየት በማጠናከር በሮይተርስ የቀረበው 
ዘገባ እንደሚያመላክተው እንደ መጀመሪያ ስኬት 
የሚቆጠርላቸው የቻይና መንግስትን በማሳመን 
በ200 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር የህብረቱን የቢሮ 
ህንፃና የስብሰባ አዳራሽ ማስገንባታቸው ነው፡፡ 
ከዚሁ በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረት እንደ አውሮፓ 
ህብረት እና የአረብ ሊግ ካሉ ድርጅቶችና ከፍተኛ 
እድገት እያስመዘገቡ ከሚገኙ ሀገራት ጋር ትስስር 
እንዲፈጥሩ የሚረዳቸውን ፎርሞች ማዘጋጀታቸው 
ነው፡፡ 

ለዚህም የአፍሪካ-ህንድ ፎረም፣ የአፍሪካ-
ሩሲያ ፎረም፣ የአፍሪካ-ደቡብ አሜሪካ ፎረም፣ 
የአፍሪካ-አውሮፓ ህብረት የወዳጅነት ኮንፍረስን፣ 
የአፍሪካ-ቻይና ፎረም፣ የአፍሪካ ነዳጅ ላኪ ሀገራት 
ፎረም እና የአፍሪካ-ቱርክ ፎረምን በዋቢነት 
ይጠቅሳሉ፡፡

የውጭ ሀገራት የትብብር ጥናት ተንታኞች 
እነዚህ ፎረሞች የአፍሪካ ሀገራት ከተቀረው አለም 
ጋር አለም አቀፍ የንግድ ልውውጥ እንዲያደርጉ 
የተለያዩ ስምምነቶችን እንዲፈፀሙ በር እንደከፈተ 
ይናገራሉ፡፡

የፒንግ ደጋፊዎች በአፍሪካ የተከሰቱ 
ግጭቶችን በተመለከተ በዳርፉር የህብረቱ ጦር 
እንዲሰፍርና የሰላም ማስጠበቅ ተልዕኮ እንዲወጣ 
ማድረጋቸው በተመሳሳይ በሱማሊያ የሰላም አስከባሪ 
ሰራዊት ማሰማራታቸውን እንደ ስኬት ይጠቅሳሉ፡፡

በአፍሪካ የአካባቢ ብክለትን በተመለከተ 
በአለም አቀፍ መድረክ ጠንካራ ሆኖ እንዲቀርብ 
የጎላውን ድርሻ እየተወጡ የሚገኙት የኢትዮጵያው 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊም ቢሆኑ የፒንግ 
ድርሻ ቦታ የሚሰጠው ነው ይላሉ፡፡

በሁለተኛው ወገን ፒንግ የተጣለባቸውን 
ኃላፊነት በአግባቡ አልተወጡም በማለት የሚያቀርቡት 
መረጃ በአፍሪካ ከተከሰቱ ግጭቶች በተለይ በሊቢያና 
በኮትዲቪዋር የህብረቱ ሚና ኃላፊነቱን በአግባቡ 
እንዲወጣ አላደረጉም፡፡ ይልቁንም የአፍሪካ ህብረትን 
መሳቂያ መሳለቂያ አድርገዋል የሚል ነው፡፡

ይህንኑ ሲያብራሩ በሊቢያ በተቀሰቀሰው 
አብዮት የኮሎኔል መሀመድ ጋዳፊን አገዛዝ ለመገርሰስ 
በተደረገው ጦርነት ጋዳፊ በጦር አውሮፕላን ከሶስት 
ሺ የሚበልጡ ንፁሃንን ሲፈጁ የህብረቱ ሚና በንፁሃን 
ደም ላይ እየተረማመዱ የሚያደራድሩ መሪዎችን 
ከመሰየም ውጪ ጥቃቱን አላወገዘም፡፡ የተባበሩት 
መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት በሪዞልሽን 1973 
እና 1974 ከበረራ ነፃ አየር ቀጠና ሲሰይም በኔቶ 
የሚመራ ጦር ወደ ቀጠናው ሲዘልቅ ድርጊቱን 
በመቃወም የአፍሪካ ህብረትን የቀደመ አልነበረም፡፡

 የህብረቱን መሪዎች ወክለው ይህንን 
አቋም ያስተላለፉት ጂን ፒንግ የሊቢያ የሽግግር 
መንግስት ካውንስል የሊቢያን ህዝብ እንደሚወክል 
የገለፁትና በህብረቱ ተቀባይነቱን ማግኘቱን ያወጁት 
ጋዳፊ ቱቦ ውስጥ ተይዘው ከተገደሉና ግብዐተ 
መሬታቸው ከተፈፀመ በኋላ ነው፡፡

ምንም እንኳ የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ነግ 
በኔ ባሉ አምባገነን መሪዎች ግፊት የተወሰነው ውሳኔ 
ከማስተላለፍ ውጪ በራሳቸው የመወሰን ስልጣን 
ባይኖራቸውም የግል አቋማቸውን ከመግለፅ ይልቅ 
በዝምታ መሸበባቸውና ተቃውሞው እንዲጠናከር 
አለማስተባበራቸው የአፍሪካ ህብረት ቃል አቀባይ 
እስከማለት የደረሰ ትችት እንዲያወራርዱና ህብረቱም 
በአለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ቡድኖና 
ድርጅቶች እንዲወገዝ አድርገዋል፡፡

በኮትዲቯር ምርጫን ተከትሎ በተነሳው 
ውዝግብ ሽንፈቴን በፀጋ አልቀበልም በማለትና 
ደጋፊዎቻቸውን አስተባብረው በህዝቡ ላይ ጥቃት 
የሰነዘሩትን ሎረን ባግቦን በቁጥጥር ስር ለማዋል 
በተደረገው የዕርስ በእርስ ግጭት ውዝግቡ በውይይት 
ይፈታ በማለት ሽፍ ጉድ ሲሉ የፈረንሳይ ጦር ጣልቃ 
ገብቶ ለውዝግቡ እልባት መስጠቱ የራሳቸውም ይሁ 
የህብረቱን አንካሳነት የሚያሳይ ነው፡፡

የአለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት 
በዳርፉር በጅምላ ለተጨፈጨፉ በመቶ ሺዎች 
የሚቆጠሩ ዜጐች እንዲሁም ከመኖሪያቸው ለተፈናቀሉ 
ሚሊዮኖች ተጠያቂ ያደርጋቸው የሱዳን ፕሬዘዳንት 
ሐሰን አልበሽር የተላለፈባቸው የእስር ትእዛዝ 
በህብረቱ ውድቅ መደረጉ የሊቀመንበሩን ድክመትና 
የተለሳለሰ አቋም የሚያሳይ ነው፡፡ አልበሽር ወደኬንያ 
ከገቡ ተላልፈው ለአለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንዲሰጡ 
ጠንካራ ውሳኔ እንዳስተላለፈው እንደ ኬንያ ከፍተኛ 
ፍርድ ቤት ጠንካራ አቋም ለማያራምድ ህብረት ህንፃ 
ማስገንባት ለመጪው ትውልድ መሪዎች ጥሩ ቅርስ 
ቢሆንም የቀጠናውን ብሶት ስለማይፈታ እንደ ትልቅ 
ገድል መቆጠር የለበትም በማለት ከያዙት ቦታ ፈቀቅ 
ይበሉ የሚል መልእክት ያዘለ ነው፡፡

የህብረቱ መሪዎች የኮሚሽኑን ሊቀመንበር 
ከመረጡ በኋላ ይወያዩበታል ተብሎ በቀዳሚ አጀንዳነት 
የሰፈረው የአመቱ ስብሰባ መሪ ቃል በሆነው የአፍሪካ 

ሀገራትን የእርስ በእርስ የንግድ ግንኙነት ለማጠናከር 
አንዳንድ መንግስታት የጣሉትን ገደብና የድንበር 
ከለላ የሚላላበትን ወይም የሚወገድበት አሰራርና 
መመሪያ ላይ ነው፡፡

የአለም የንግድ ድርጅት፣ የአለም አቀፍ 
የሃይል ቁጥጥር መስሪያ ቤት፣ የአለም ባንክ የአለም 
የገንዘብ ድርጅት፣ የቀረቡ መረጃዎችን በማጣቀስ 
በስፋት እየቀረቡ የሚገኙ ዘገባዎች የአፍሪካ ሀገራት 
የእርስ በእርስ የንግድ ትብብር እንፍጠር የሚሉት 
ሌላው ቢቀር ጎረቤቶቻቸውን አሻግሮ የሚያይ 
ፖሊሲ ሳይነድፉና ለሀገራቸው ፍጆታ የሚውል 
ያለቁ ምርቶችን ማቅረብ ተስኗቸው ጥሬ ቁሶችና 
ነዳጅ እየቸበቸቡ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ቀኑን አክብሮ 
በመሰየም ሁሉም የየድርሻውን ሰንዝሮ ከመበተን 
በስተቀር ምንም በተግባር ሊታይ የሚችል ውሳኔ 
አያስተላልፍም የሚል ነው፡፡

ይህንኑ በተመለከተ የአለም ንግድ 
ድርጅት በአሀዝ አስደግፎ ያቀረበው መረጃ ሰባት 
ቢሊየን ከደረሰው የአለም ህዝብ 11 በመቶ ወይም 
አንድ ቢሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በምታስተዳድረው 
አፍሪካ በአለም አቀፍ ደረጃ ለገበያ የምታቀርበው 
ምርት 2 በመቶ ብቻ ድርሻ ያለው ሲሆን የንግድ 
ልውውጡም በአለም አቀፍ ደረጃ ያለው ድርሻ አንድ 
በመቶ ነው በተቃራኒው በአፍሪካ የተንሰራፋው 
በሽታና በጤና ዘርፍ የተሸከመችው ጫና የአለምን 
24 በመቶ ድርሻ ሲይዝ በዘርፉ ያሰማራቻቸው የጤና 
ባለሙያዎች ከተቀረው የአለም ክፍል ሲነፃፀር ከ3 
በመቶ የማይበልጡ ናቸው፡፡

እነዚህን ጫናዎች የተሸከመችው 
በአፍሪካ ከተቀሩት አለማትና ሀያላን ሀገሮች ያላት 
የንግድ ግንኙነት በጥሬ ማዕድናት በነዳጅ ሽያጭ 
ላይ ያተኮረ ነው፡፡ አፍሪካ በነዳጅ ሀብት የበለፀጉ 
ሀገራት በአለም አቀፍ ደረጃ የሚያቀርቡትን ነዳጅ 
የ10 በመቶ ድርሻ ይዛለች፡፡ ከነዚህ ሀገራት ውስጥ 
ሊቢያ 43 ቢሊዮን በርሜል፣ ናይጄሪያ 36.2 ቢሊዮን 
በርሜል፣ አልጀሪያ 12.2 ቢሊዮን በርሜል እምቅ 
የነዳጅ ሀብት እንዳላቸው የአለም አቀፍ የኢነርጂ 
መስሪያ ቤት መረጃ ያመለክታል፡፡ ከነዚህ ቀዳሚ 
ሀገራት በመከተል ሱዳን፣ጋቦን፣ ካሜሩን፣ ኮንጐ፣ 
ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ ግብፅ፣ ሞዛምቢክ፣ ጋና እና 
ኡጋንዳ እምቅ የነዳጅ ሀብታቸውን ለአለም አቀፍ 
ገበያ ቢያቀርቡም የንግድ ትስስራቸው እንደቻይና፣ 
ህንድ፣ የአውሮፓ ህብረትና ዩናይትድ ስቴትስ 
አሜሪካ ጋር በጥብቅ የንግድ ትስስርና ጥቅምን 
ባማከለ አካሄድ የሚመራ በመሆኑ የአፍሪካ ህብረት 
የንግድ ትብብር ከፊቱ የተደቀኑትን ጋሬጣዎችና 
የሚከላከልበት አቅም ሳያዳብር ውጥኑን ተግባራዊ 
ያደርገዋል ተብሎ እንደማይጠበቅና እንደማይሳካ 
ከወዲሁ ለመረዳት ይቻላል የሚል ነው፡፡

“ጳጳሳች”ንን... ከገፅ 9 የዞረ
የተረከቡት አጼ ዮሐንስም ናቸው። ሌሎች አልነበሩም 
ለማለት ሳይሆን ቢመኙም ስላልተሳካለቸው በዚሁ 
ምዕራፍ ሳናነሳቸው እናልፋለን። 

  ደብተራ ፍሰሃ ጊዮርጊስ አብየዝጊ 
“ታሪኽ ኢትዮጵያ” በተሰኘው የትግርኛ መፅሓፋቸው 
እንደገለጹት፡- “አጼ ዮሐንስ ‘ሰንዓፈን ይዘን ማሳለፍያ 
እናሳጣው!’ ብለው ነበር፤ መኳንንቶቻቸው ግን ‘ለዚህ 
እብድ ንጉስ የሚያጠፋልን አግኝተን ነው!’ በማለት 
ሃሳባቸው እንዲቀይሩ አደረጓቸው” ያሉትን ልክ 
ከሆነ አጼ ዮሐንስ የመጀመርያው አቋማቸው ልክ 
ነበር። ይህ ማድረግ አቅም ቢጠይቅ እንኳን፣ በኃላ 
ከእንግሊዝ ሰራዊት ጋር እንደተደራደሩት፣ የእንግሊዝ 
ሰራዊት ደፍሮ የረገጠውን መሬት አክብሮ በመመለስ 
በድንበር ጫፍ እንዲቆይ በመደራደር ሰራዊቱ እየካዳው 
የመነመነው የቴዎድሮስ ጥንካሬ ራሳቸው “አከርካሪውን” 
በመስበር ወንድማቸውን  ከስልጣኑ ቢያስወግዱት 
ይበልጥ ሃገራቸውም እሳቸውም ይከበሩ ነበር። ይህንን 
ማድረግም ከእንግሊዝ “እስረኞቹን የማስፈታት ዓላማ 
ብቻ” ከሚለው ዕቅድ ጋር ስለሚደጋገፍ ይችሉ ነበር። 
በጊዜያቸው ለድርጊታቸው የተሰጣቸው መልስም በዛው 
ልክ በተቀየረ። ከዚህ ባሻገርም እስከ ዘመነ ሃይለስላሴ 
የዘለቀው የእንግሊዝ ጵጵስናና አምባ ግሸንነትን 
ማስቀረት በተቻለ ነበር። ዘመኑ ‹‹ዘመነ ቅርምት›› 
ስለነበር አይቀርላቸውም ነበር ከተባለም፤  አይደለም 
የእንግሊዝዋ ንግስት ቪክቶርያ የግሪኩ ንጉስ ታላቁ 
አሌክሳንደርም ዓለምን እየዞረ ሲያስገብር ኢትዮጵያ 
ድንበር ላይ ደርሶ፡- “ወራጅ አለ!” ብሎ ያለውን ታሪክ 
ብቻ ማስታወስ በቂ ይመስለኛል። ለዚህም እንደ 
አንድ ማሳመኛ የሚቀርበው እንግሊዞች ራሳቸው 
ብዙ ሳይቆዩ ያወጡትን አዲስ አፍሪካን የመቀራመት 
ፖሊሲ ኢትዮጵያን ያካተት መሆኑን የገባቸው ዘግይቶ 
መሆኑን ነው:: 

አፄ ምኒሊክና ጣልያኖች
ዶክተር ተወልደ ትኩእ ጣሊያኖችን ዋቢ 

በማድረግ ስለ ምኒሊክ እንዲህ ይላሉ፡- “ኢትዮጵያዊያን 
ነን፤ ኢትዮጵያ ሃገራችን እንወዳለን የሚሉ እውነተኛ 
ኢትዮጵያዊያን ካሉ አጼ ምኒልክን አይደለም መውደድ 
የሚገባቸው፤ ጀግና ሆኖ የኖረና በጀግንነት አንድ 
ጊዜ ቃሉን ሳያጥፉ ለሀገሩ የተሰዋውን አጼ ዮሐንስ 
ነው መውደድና ማክበር የሚገባቸው”። ዶ/ር ተወልደ 
ለምንድር ነው በምኒሊክ ላይ እንዲህ ያመረሩት? 
እንፈትሸው። ንጉሠ ነገሥት ዮሐንስ ወደ ንጉሥ 
ምኒሊክ ደብዳቤ ላኩ። የደብዳቤውም ዋና ይዘት ይህን 
ይመስላል:¬- “እኛ ሁለታችን ሁልጊዜ አንድ ሆነን 
ከኖርን በእግዚአብሔር ብርታት እንኳንስ እነዚህ ደካማ 
ጣልያኖች የሌላ ሀገር ኃይለኛ ዜጎችንም እናሸንፋለን” 
የሚል። ይህንን ሳይቀበሉ በመቅረት ለስልጣን 
ተቻኩለው ከእንግሊዝ ያልተሳካላቸውን ከጣልያን 
ለማግኘት ብዙ ጥረው ግረው ያሰቡትን አገኙ። ከመረብ 
ወንዝ ወዲያ የነበረው ክፍለ ሀገር ኤርትራ ተብሎ 

እንዲታወቅ መሰረት ድንጋይ የጣለውን የውጫሌ ውል 
በመፈራረም በጣልያኖች ግዛት ስር የሆነ አዲስ አምባ 
እንዲፈጠር አደረጉ። መንግስቱ ስለዚህ ውል እንዲህ 
በማለት ቁጭታቸውን ገልፀዋል፡- “የኢጣልያ ወራሪ 
ጦር በዚህ ሁኔታ የያዛቸውን አውራጃዎች ወይም 
ከመረብ ወንዝ ወዲያ ያለውን የኢትዮጵያ ግዛት ሕጋዊ 
ይዞታው እንዲያደርገው ሚያዝያ 25 ቀን 1888 ዓ.ም 
በኢጣሊያና በኢትዮጵያ መንግሥት መካከል ውጫሌ 
ላይ በተደረገው ጠንቀኛ ውል ዳግማዊ ምኒልክ 
አፀደቁለት”። ይህንን የምኒሊክ ክህደት ለወገናቸውና 
ለስልጣን “ወራሻቸው” ሃይለስላሴ ጦስ ትቶ ነበር 
ያለፈው። በዮሐንስ ጊዜ ወደ እንግሊዞች የተላለፈው 
አንባችን በምኒሊክ ጊዜ በእንግሊዝና በምኒሊክ ችሮታ 
ወደ ጣልያን ሲተላለፍ፣ በሃይለስላሴ ዘመን ደግሞ 
በእንግሊዝና በንጉሱ ችሮታ አሜሪካ የጳጳስነቱና 
የአንባነቱ ካባ ደረበች። የሀገራችን ካባም በስልጣን 
ናፋቂዎች እስካሁን በስደት ላይ ይገኛል።

ስልጣን ናፋቂዎችና አሜሪካ!
የሃገራችን፣ (እድሜ ለመንጌና ለነብዪ 

ታምራት ላይኔ) የጵጵሰና አሿሿም መሠረተ አሁን 
የፈረሰ ይመስላል እንጂ ቀድሞ አንድ የቤተ ክርስትያን 
ፓትርያሪርክ ሲሞት ብቻ ነበር ሌላ የሚሾመው። 
ንጉስ በንጉስ የሚተካውም እንዲሁ ነፍሱ ስትርቀው 
ብቻ እንደነበር ታሪካችን ያሳየናል። አለምን የወዛደሮች 
ለማድረግ የታገሉት ሰዎች ከስረው አለም የአሜሪካ 
መሆኗን ዙምቧብዌ ሁነው ሲመለከቱ፤ የንጉስ በንጉስ 
መተካት ጉዳይ ደግሞ ከሃይል ወደ ህዝባዊ ምርጫ 
እንደተሸጋገረ ተገነዘቡ። የምርጫ ቦርድ ፅ/ቤትም አሜሪካ 
እንደሚገኝ የሚያስረዳ ሃቅን ሳያላምጡ ዋጡት። በ77 
ዓ.ም፣ “እየታገልኩለት ያለ ህዝብ እያለቀ ነው። አሁን 
ታድያ ለማን ብዬ ነው የምታገለው?” ሲሉ የአለምን 
ቀልብ የሰረቁት መለስ ዜናዊ አሜሪካ ማተባቸውን 
አስቀይራ አዲስ አበባ ግቡ ስትላቸው እንባቸው መንታ 
መንታ ነበር የወረደው - አሉ። ከአንደበታቸውም ሰማን:: 
የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ሐየሎም በተባለ ጀግና(መስፍን) 
የተመራ ሰራዊት መለስን ከመንበሩ እንዳስቀመጣቸው 
ነበር የሚያውቀው። ለኔም ሲነገረኝ ያደኩት ይሄ 
ነው። በወቅቱ መለስ ብቻ አይደሉም እንዲህ ያደረጉት 
በጊዜው የነበሩት ተቃዋሚዎችም፣ “እነዚህ ልጆች 
ጊዜያቸውን በመንጌ ቆብ እየተጫወቱ በማሳለፍ የሃገሪቱ 
የፀጥታ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን  የአፍሪካ ቀንድን ሰላም 
ያደፈርሱታል፣ እናም ለኛ ስጡን” በማለት ይማፀኑም 
እንደነበር ይታወቃል። ቢመኙም ስላልተሳካለቸው 
በዚህ ምዕራፍ አናነሳቸውም። እንዲህ ቅባ ቅዱስ 
ቀብታ ወንበር የምትሰጥ ጳጳስና አንጋሽ ሀገር እያለች 
ታድያ ለምን ደም መፋሰሱ ተፈለገ? ወይስ ሊነጋ ሲል 
ነበር የገባቸው? የሚለውን ለተሳካላቸው ስልጣን ናፋቂ 
እንጠይቃለን።

 “‘እውነት ግን ይቺ ሃገር የማንናት?’” የኛ 
የኢትዮጲያዊያን ወይስ የነዛ ሃገራቸውን የሚወዱ 
አሜሪካዊያን? እነሱ ግን ታድለው ስንት ሃገር ነው 
ያላቸው? ለካ ሃገርህ የማትደፈር ከሆነች ሁሉም 

ሃገርህ ነው? ላለው ይጨመርለታል ያለው ማን 
ነበር!? አሁንም የተሻለ ነገር የለም። በረከት ስምኦንና 
የትግል ጓደኛቸው ያሬድ ጥበቡ ባለፈው ሳምንት 
ፍትህ ጋዜጣ ላይ እንዳስነበቡን ከጓዳችን ውስጥ ሁነው 
አምባሳደሮች ጋር መጠጋታቸው ሳይበቃን፣ የተቀሩት 
ተቃዋሚዎችም በአምባ ግሸንዋ- አሜሪካ፣ አሜሪካን 
ተንበርክከው እየለመኑ ነው። በመሆኑም የወደፊት 
የሃገሬ መሪዎች ከዚሁ ከእናት ጓዳ ተመርጠው 
እንደማይወጡ የሚያመላክተው፣ አሜሪካ እንደ አምባ 
ግሸን Scholar ship እና fellow ship በሚባሉት 
ካቴናዎችዋ በየዩኒቨርስቲው አስራ የያዘቻቸውን 
የፖለቲካ መሪዎች መኖራቸውን ነው። እናም ነገሩ 
ሊፈርስ ሲል፣ “ሂድ ግባ አዲስ አበባን ያዛት!” ብላ 
እንባ በእንባ ታዳርጋለች፣ ወይም “ጊዜው ያንተ ነው! 
ለዚህ ያበቃችህን አሜሪካ ከካድክ ግን ይሀው ለአንተም 
እነዚህን ወንድሞችህን እልክብሃለሁ!” ባይ ሆነች። ይቺ 
አሜሪካ ከቶ ምንድር ነች? 

 ስየ አብርሃ፣ ብርቱኳን ሚደቅሳ እና 
ሌሎቹ…የት ናቸው? እውነት የመማርና የማስተማር 
ጥም፣ የሃርቫርድ ስስት ነውን አሜሪካ ድረስ 
ያስኬዳቸው ወይስ የወቅቱ አምባ ግሸን በሆነችው 
አሜሪካ ጊዜያቸውን እየጠበቁ ነው? አዎ! ጊዜ እየጠበቁ 
ነው። አሜሪካዊው መስፍን “አሁን አገራችሁ ግቡ!” 
እስኪላቸው ርቀው ታስረዋል። ከሃገር ቤት እስርቤት 
ወደ አሜሪካዊው እስር ቤት ተዛውረዋል። ይህ 
ህዝብስ ወዴት ይዛወር? አሜሪካ ሆይ! ለምን ግን 
ራስ ወዳድ ትሆኛለሽ አሜሪካ? እሺ ያንቺ ሰላምስ 
ከአፅናፍ እስከ አፅናፍ የተጠበቀ ይሁን፤ የኛስ? ዜጎችሽ 
በነፃነት እንዲኖሩ አይደል እንዴ የማትተኝው፣ እኛስ? 
አገርሽ የጥጋብና የድሎት እንዲሆን አይደል እንዴ 
ቀናደፋ የምትይው፣ ጥጋብና ድሎት በኛ አያምርም 
ብለሽ ነው? ወይ ሀገሬ መቼ ይሆን አንቺን አሳልፈው 
በማይሰጡ፣ ባንቺ በማይደራደሩና በልጆችሽ የተመረጡ 
ልጆችሽ ቤትሽ የሚያምረው? 

መልእክት ለሁለቱ አብዮታዊያን
አጼ ዮሐንስ እንግሊዞች ሰተት ብለው 

እንዲገቡ የፈቀዱበት አንደኛውና ዋነኛው ምክንያት 
በዜጎቻቸው ላይ ይደርስ በነበረው ግፍ ነው። ስልጣን 
ሁለተኛው ነው ሊሆን የሚችለው። መለስም አሜሪካኖች 
አምባውን መልሰው እንዲረከቡ ያደረጉት በዋናነት 
በዜጎች ላይ ይደርስ በነበረው እልቂት ነው። አሁንም 
ልክ እንደ ምኒሊክና ሃይለስላሴ ይህን የክህደት መንገድ 
እየተከተሉ ያሉትን ተቃዋሚዎች በተመሳሳይ ችግር 
ነው። የስልጣን ጥም እንዳለ ሆኖ። ይህ በሁለተኛነት 
ያስቀመጥኩት ምክንያት ቀዳሚነቱ ቢይዝ እንኳን 
አንደኛው ምክያት ከሌለ በሩ ዝግ ነው የሚሆነው። 
ምክንያቱም ባእዳን እንደየ ጊዜውና የሃገሪቱ ሁኔታ 
ሊያሳምንልን ይችላል የሚሉት ካባ ሳይደርቡ 
አይገቡም። ሃይማኖት፣ ልማት፣ ዲሞክራሲ…

መንግስቱ ይህ የቅድመ አብዮት ታሪክ 
በሚል ንኡስ ርእስ የሃገራቸን የረዥም ዓመት ታሪክ 
በአጭሩና ግሩም በሆነ መልኩ ሲያስነብቡን፣ የእንዲህ 

አይነት ታሪክ ባለቤት መሆናችን የተረዱት ወደ 
ዙምባቡዌ ከፈረጠጡ በኃላ ይመስለኛል። መንግስቱ 
የሃገራችን ታሪክ ብቻ አይደለም በቅጡ ያልተረዱት 
የሩሲያውያን አብዮትም ጭምር እንጂ። ባይሆንማ 
ለዚህች በፍቅር ለሚንገበገቡላት አገር እንዲህ አይነት 
ጥፋት ባልደገሱባት ነበር። የግሪኩ ንጉስ ታላቁ 
አሌክሳንደር ሊይዘው የሚፈልገውን አገር ከመያዙ 
በፊት ሰላዮች ልኮ የሃገሪቱን ዜጎች የሚጠይቅ መሆኑን 
ያኔ ቢገነዘቡ ኑሮ፣ የሮማው ንጉስ ኔሮ የአባቱን 
አውግሥተን ደም እያንገበገበው ሰላዮቹ ባመጡለት 
የስለላን መራራ መረጃ (የኢትዮጵያዊያን አይበገሬነት) 
ውጦ እጁን የሰበሰበበት ምክንያት ቢገባቸው ኑሮ 
ልክ ለመሬቱና ለመንግስታቸው የነበራቸው ቀናኢነት 
ለህዝባቸውም ፍቅር ያሳዩ ነበር። ሶስቱ ያለ አንዳቸው 
ሀገር አይባሉማ። አንድ ሀገር የማትደፈረው ባላት 
የመሬት ሃብትና ለምነት አሊያም የመንግስትዋ 
ጥንካሬ ብቻ ሳይሆን በዋናነት በህዝቦችዋ የአይበገሬነት 
ስሜት ነው:: ይህ የሚሆነውም ዜጎች መሬታቸው፣ 
ህዝባቸውና መሪያቸው ሲወዱ የሚፈጠር መሆኑን 
ቢገነዘቡ ኑሮ፣ የነ ትምህርት፣ አንድነትና ህሊና አባት 
መንግስቱ እንደዛ ባላደረጉ። ለዚህ ’ኮ ነው መሪዎች 
ለረጅም ጊዜ እንዳይመሩ የሚመከረው። የሆነ ሁኖ 
አንደኛው አብዮተኛ ለሁለተኛው አብዮተኛ መለስ 
ዜናዊ ትልቅ ትምህርት አስተላልፈዋል። “መምሃሪን 
አይግበርካ መምሃሪን አየስእንካ!” የሚሉት የአባቶቻችን 
ታሪክ ለቋንቋው እርሶ ስለሚቀርቡ ፍልስፍናውም ከኔ 
ቀድሞ ገብቶት ይሆናል የሚል ግምት አለኝ እና 
ምንም እንኳን ከቀደምት አባቶቾ ጥፋት ባይማሩም 
ከኔ መማር ይችሉ ይሆናል በማለት እነሆ ‘አላርም’ 
ብለውታልና የተከበራችሁ ጆሮጠቢዎች መልእክቱ 
እንዲደርሳቸው አድርጉ። 

በአምባ ግሸንዋ አሜሪካ ያላችሁ 
ፖለቲከኞችም እዛው እነሂላሪን ከምትማፀኑ እዚሁ 
ገብታችሁ እነ አደይን፣ እትዬና አዳን ብትጠጉ 
ይሻላችዃል። ለምን ብትሉ ረጅም እድሜና ትልቅ 
ታሪክ እንዲኖራችሁ።

“የፖለቲካ ድርጅትም ሆኑ መሪ ግለሰቦች 
የሚመጡና የሚሄዱ አላፊዎች ሲሆኑ ሀገርና ሕዝብ 
ግን ዘላለማዊ ናቸው” እና  እኛ ዜጎችም፣ ጳጳሶች 
በህይወት እያሉ መቀያየር እንደሚቻል ካስተማሩን 
መሪዎቻችን ትምህርት በመውሰድ፣ የአለም መሪነት 
የያዘችው አሜሪካም ሳትዳከም ክብራችንም ወደ ሌሎች 
ተሻግሮ ሳይሸጥ ወደ ቤት ለመመለስ ቆርጠን እንነሳ። 
የዘመን አንባችን መላው ሃገራችን ይሁን፣ አንጋሽም 
ቅባ ቅዱስ ቀቢውም ክርስትያኑ ወይም ሙስሊሙ ብቻ 
ሳይሆን መላ ኢትዮጵያዊ ሽማግሌ ይሆን። በዚህም 
የነበረው የዓለም መሪነታችን ማንንም ሳንነካ ክብራችን 
ብቻ በመጠበቅ እንመልስ። “ተስፋ ማድረግ ሰው መሆን 
አይደል፣ ተስፋ አልቆረጥኩም።”- ኦሮማይ።

ኢትዮጵያዊነትና ታላቋ ኢትዮጵያ ለዘላአለም!
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ከታዴዎስ ታንቱ

ይህ ሕያው የስነ ቃል ቅርስ በትውልዶች 
ቅብብሎሽ የደረሰን ሲሆን ከትውፊታዊነቱ ባሻገር 
በማይሞት ይዘቱ ለጀግናና ፈሪ በምሳሌያዊ ውክልናው 
ለሺህዎች ዓመታት እየተመዘዘ አገልግሎት ይሰጣል፡
፡ እርግጥ ነው፡፡ ዛሬ ፍርሃት እንደ ብልጠት፤ ሌብነት 
እንደ ሙያና ማምታታት እንደ ስራ ተቆጥረው ስናይ 
ከማፈራችን የተነሳ እውነተኛ ኢትዮጵያውያን በትንሿ 
ጥፍራችን ውስጥ ለመደበቅ ይዳዳናል፡፡ ሆኖም አንድ 
ቀን ለኢትዮጵያውያን ሞራል ተቃራኒ ማህበራዊ 
ሕፀፆች ከብሔር ስነ መንግስት መርህ ከበርቴዎች 
አገዛዝ ጋር ወደ ታሪክ ትቢያነት እንደሚቀየሩ 
እርግጠኞች ነን፡፡ የጊዜ ጉዳይ ነው፡፡ ፈጠነም ዘገየ 
በኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነትና ትምክህት የነደደ ዜጋ 
ክብርን ይጎናፀፋል፡፡ የገዢዎቻችን ፀሐይ አንድ ቀን 
ትጠልቃለች፡፡ ሰፊው ህዝብ ድል ያደርጋል፡፡ 

ዛሬ በለስ ቀንቷቸው በለስ መመገብን 
ካቆሙ ሃያ ዓመታትን ያስቆጠሩ  የኢትዮጵያ 
ቄሳሮች ምንም እንኳ ለኛ ያላቸው ንቀት በቃላት 
ሊገለፅ ከሚችለው በላይ ቢሆንም ትናንት አባቶቻችን 
በአድዋ ከኮሎኒያሊስት ኢጣሊያ ጋር በኋላ ደግሞ 
ከፋሽስት ወረሪ ተፋልመው የፈፀሙትን ገድል 
አይረሱትም፡፡ እንዴት ይረሳል? የምኒልክ ሰራዊት 
በአድዋ የጦር ሜዳ በውጊያ ወረዳዎች ህልቆ 
መሳፍርት የሌለውን ጠላት አጭዶ እጁን የሰጠውን 
ደግሞ አሰልፎ እጁንና እግሩን ጎማምዶ በመጣበት 
መንገድ እንደፌንጣ እየዘለለ እንዲሄድ ማድረጉን 
አሳምረው ያውቁታል፡፡ እንዲሁም በአምስቱ የጠላት 
ወረራ ዘመን ጀግናው አርበኛ ግዳጁን በአኩሪ ደረጃ 
እንደ ተወጣ አላጡትም፡፡

አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት! 
አሁን ወደ ዐቢይ ወጋችን ለመግባት በማኮብኮብ ላይ 
እንገኛለን፡፡ የወጋችን ርዕስ አንድ የተሰበረ ብርሌ 
ነው፡፡ ተራራ ለዘለዓለም ይኖራል፡፡ ብርሌ ቶሎ 
ይሰበራል፡፡ ይህ እውነት ነው፡፡ እውነትም ይህ ነው፡፡ 
ርዕሰ ወጋችን ኃይሉ ከበደ ነው፡፡ በባህላዊ ወታደራዊ 
ማዕረግ ደጃዝማች ሲሆን በዘመናዊው ደግሞ ሌ/
ጄኔራል ተብሏል፡፡

በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ዘመን ኢትዮጵያ 
ከነበሯት ስም ጥር አርበኞች መካከል በመጀመሪያ 
ረድፍ ይጠቀሳል፡፡ የኢትዮጵያ አንበሳ የላስታው 
ነብር ኃይሉ ከበደ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል 
የቴዎድሮስና የምኒልክ ሀገር የሆነችውን ኢትዮጵያን 
በዕብሪት ከረገጠበት ወቅት አንስቶ ከግዳጅ አመራር 
እንዲሁም ከውጊያ ተሳትፎ ለአፍታም ሳይለይ በታላቅ 
ጀግንነት ወድቋል፡፡ ብርሌ ነበርና ቶሎ ተሰብሯል፡፡

ጀግናው ኃይሉ የኢጣሊያ ፋሽስት 
መነሻውን ባህር ምድር አድርጎ መላውን ኢትዮጵያ 
ለመዋጥ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንደ ጀመረ በቅድሚያ 
የላስታንና የአካባቢውን ህዝብ አስተባብሮ የወታደር 
ምልመላ ተግባሩን ያፋፍም ገባ፡፡ ትጥቅና ስንቅንም 
በተጠናከረ ሁኔታ ለማደራጀት ስርዓተ አሰራር ዘረጋ፡
፡ በዚህ ሂደት ኢትዮጵያ በዘመኑ በነበራት አቅም 
ደረጃ አንድ ሺህ ቀዳሚ ገስጋሽ ሰራዊት ከሙሉ 
ትጥቅ ጋር አደራጅቶ ለግዳጅ አብቅቷል፡፡

ቆራጡ የኢትዮጵያ ልጅ ኃይሉ ከበደ እናት 
ሀገሩን ከጥቃት ለመከላከል ለውጤታማ ዝግጅት 
ደፋ ቀና በሚልበት በዚያ የመከራ ሰዓት የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ መላው የባሕር ምድር አብያተ 
ክርስቲያን ለወራሪ ኃይል በደወል ድጋፍ እንዲሰጡ 
ትእዛዝ አስተላለፈ፡፡ 

በእናት ሀገሩ ፍቅር ልቡ የነደደው  
ኃይሉ ከበደ ግን የወታደራዊ አደረጃጀት ስራውን 
አጠናክሮ ቀጥሏል፡፡ በተለይም በሰሜን ኢትዮጵያ 
የተከላካይ ኃይል ክፍተት በጣም አሳሰበው፡፡ ስለዚህ 
ለሰራዊቱ ተገቢውን ስልጠናና መመሪያ ከሰጠ በኋላ 
በመስከረም ወር 1928ዓ.ም በአምባ አላጌ በር ላይ 
ከነሰራዊቱ ድንኳን ተከለ፡፡ የአምባ አላጌ በር ጥበቃን 
በጀግና ሠራዊት አጠናከረ ኃይሉ ከበደ በሰራዊቱ 
ወኔና ልበ ሙሉነት ታላቅ ኩራት ተሰማው፡፡ ነገር 
ግን ጠላት ጥቅምት 3 ቀን 1928ዓ.ም በድንገት 
ቦምብና የመርዝ ጪስ በማዝነብ በወገን ላይ ጉዳት 
ሊያደርስ ችሏል፡፡ ሆኖም ጀግናው ኃይሉ ከበደና 
ሰራዊቱ ሳይደናገጡ ራሳቸውን ለማይቀረው ጦርነት 
አዘጋጅተው ጠበቁ፡፡ አዳዲስ የውጊያ ስልቶችንም 
ቀየሱ፡፡ የጠላትን ዓላማና እቅድንም በሚገባ አጠኑ፡
፡ የጠላትን አይሮፕላን ተኩሶ ለመጣል ዝግጁ! ወገን 
ቢሰዋ መሳሪያውን ለጀሌ በፍጥነት ለማስታጠቅ 
ዝግጁ! የወገን ሬሳ በጠላት ሳይማረክ ቶሎ ለማግለል 
ዝግጁ! ለጨበጣ ውጊያ ዝግጁ! በአካል ዝግጁ! 
በአእምሮ ዝግጁ! ወገን ዝግጁ!

ተወደደም ተጠላ በጀግናው ኃይሉ ከበደ 
አዛዥነት የተመራው የወገን ሰራዊት የወራሪውን 
ስጋ ለምድር አራዊትና ለሰማይ አእዋፍ ገፀ በረከት 
አድርጎ ለማቅረብ በታላቅ ወኔ ተንቀሳቅሷል፡፡ ቆራጡ 
የኢትዮጵያ ልጅ ታህሳስ 11 ቀን 1928ዓ.ም ሌሊት 
ተነስቶ ወደ አምባው ይገሰግስ ገባ፡፡ አርበኛው ዕረፍት 
አያውቅም፡፡ ደከመኝ፤ ሰለቸኝ ያለበት ወቅትም 

አልተስተዋለም፡፡ አሁን የወገን ሰራዊት ወደ አምባው 
አካባቢ ደርሷል፡፡ ጦርነቱ ሊጀመር ጠብመንጃ እሳት 
ሊተፋ ተቃርቧል፡፡ ጠላት ተኩስ ከፍቷል! ወገን 
አፀፋውን መልሷል፡፡ ወዲያው ጦርነቱ ተፋፋመ፡
፡ የወገን ወኔ ግሏል፡፡ ምድር ቀውጢ ሆነች፡
፡ የዓቢይ ዓዲ ከተማ በማን እጅ እንደምትወድቅ 
ለጊዜው አይታወቅም፡፡ ጧት ከማለዳ አንስቶ ወገን 
ለአንድነቱ፤ ለሉዓላዊነቱና ለሃይማኖቱ በታላቅ 
ጀግንነት ይዋደቃል፡፡ ይገድላል፡፡ ራሱም ይሰዋል፡፡ 
የወገን ጦር መሳሪያ ኋላ ቀር መሆኑ ይታወቃል፡
፡ ሆኖም የበላይነትን በበላይነት ወገን ጨብጧል፡
፡ የኢትዮጵያ ልጅ ለህይወቱ አይሳሳም፡፡ በዓላማ 
ፅናትና በቁርጠኝነት ይዋጋል፡፡ ጠላት የውጊያ ስልት 
ለመለወጥ እንኳን ፋታ አጥቷል፡፡ ግደል ተጋደል 
በተግባር ቀጥሏል፡፡ ለጠላት ጊዜ አይሰጥም፡፡

እንበለው እንበለው እንበለው ይበጃል፣
ይዋል ይደር ማለት ጠላት ያደራጃል፡፡

ይህ በኃይሉ ከበደ የተመራው የዋግ አርበኛ 
አቋም ነው፡፡ ጦርነቱ እስከ ምሽቱ ሁለት ሰዓት ድረስ 
ተካሂዷል፡፡ የጠላት ወታደሮች በጥይት ተመትተው 
ብዙዎቹ ወደ ገደል ወደቁ፡፡ ከወገን በኩል አንድ 
መትረየስ ተኳሽ የነበረ ጀግና ተሰውቷል፡፡ሌሎቸም 
በታላቅ ጀግንነት ወድቀዋል፡፡ ጠላት ተሸነፈ፡፡ 
ያለጥርጥር ድሉ የወገን ሆነ፡፡ የዓቢይ ዓዲ ከተማ 
ከወገን እጅ ገባች፡፡

ሰልፍ የጀግና ነው፤
ድል የእግዚአብሔር ነው፡፡

ጠላት ተስፋ ቆርጦ ቤተ ክርስቲያን  
አቃጥሎ ፈረጠጠ፡፡

እናቱ ኢትዮጵያ በፈለገችው ሰዓት 
እውነተኛ ልጇ ሆኖ የተገኘው ጀግናው ኃይሉ ከበደ 
ነው፡፡ በመሆኑም ጥር 12 ቀን 1928ዓ.ም ከነሰራዊቱ 
በግዳጅ ወረዳ ለጦርነት ተዘጋጀ፡፡  የኃይሉ ከበደ 
ሰራዊት መምጣቱን የተረዳው የጠላት ኃይል መድፍ 
መተኰስ ጀመረ፡፡ አይሮፕላኖችንም በማስነሳት 
እያንዣበበ ለማስፈራራት ጥረት አደረገ፡፡ ነገር ግን 
ወገን ውጊያ በመግጠም ስላጠቃው ጠላት መድፍን 
ተሸክሞ ለመሸሽ ተገደደ፡፡ ወገን በዚህ ብቻ አላበቃም፡
፡ አምባ ወርቅ ከተባለ ቦታ ድረስ ጠላትን እያሳደደ 
ቀጣው፡፡ በዚህ ሂደት ከኃይሉ ከበደ ጀግና ሰራዊት 
አንዱ ወደ ጠላት ሰፈር ገስግሶ በመግባት መትረየስ 
ተኳሹን አስተኳሹንና ጥይት አቀባዩን ደምስሷቸው 
መትረየሱን ማርኮ ወደ ወገን በመመለስ አድናቆትን 
ሊያተርፍ በቅቷል፡፡

በየካቲት ወር 1928ዓ.ም ደግሞ በጀግናው 
ኃይሉ ከበደ የተመራው የኢትዮጵያ አርበኛ በሌላ 
የውጊያ ወረዳ ወገንን የከበበውን የጠላት ኃይል 
በመደምሰስ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ማርኳል፡
፡ ጀግናው ኃይሉ ከበደ በማይጨው ጦርነትም 
ጀብዱ ፈፅሞል፡፡ በውጊያው ቆስሏልም፡፡ እንዲሁም 

ሐምሌ 16 ቀን 1928ዓ.ም በጀግናው ኃይሉ ከበደ 
የተመራው የኢትዮጵያ አርበኛ በጠላት ላይ ጦርነት 
ከፍቶ ብዙ ነጭ ፋሽስቶችንና ባንዳዎችን ደምስሷል፡
፡ የተማረኩትም ብዙ ነበሩ፡፡ እንዲሁም ሐምሌ 4 
ቀን 1929ዓ.ም በጠላት ላይ ጦርነት ከፍቶ በርካታ 
መኮንኖችንና ወታደሮችን ደምስሷል፡፡

ከሽንፈቱ ፈጽሞ የማይማረው የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ከዓምደወርቅ ከተማ በአስር 
ኪሎ ሜትር ርቀት ደግሞ በሐምሌ ወር 1929ዓ.ም 
በወገን ላይ አዲስ ጦርነት ከፈተ፡፡ በዚህ ጦርነት 
በጀግናው ኃይሉ ከበደ የተመራው የወገን ሰራዊት 
ግን ለወሬ ነጋሪ ሳያስቀር ጠላትን ከትቢያ ጋር 
አዋህዶታል፡፡ በዓይነትና በመጠን የተለያዩ የጦር 
መሳሪያዎችንም ማርኳል፡፡ በተጨማሪም ነሐሴ 
12 ቀን 1929ዓ.ም ጀግናው አርበኛ ከጠላት ጋር 
ውጊያ ገጥሞ ጠላት ተሸንፎ አፈግፍጓል፡፡ እንዲሁም 
ነሐሴ 19 እና 24 ቀን 1929ዓ.ም ከጠላት ጋር 
ጦርነት ተካሂዶ በጠላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል፡
፡ በተመሳሳይ መልኩ በሌሎችም የውጊያ ወረዳዎች 
ጠላት ምሱን አግኝቷል፡፡

መስከረም 15 ቀን 1930ዓ.ም ከጠላት 
ጋር በተካሄደው ጦርነት ግን ጀግናው ኃይሉ ከበደ 
በታላቅ ጀግንነት ወደቀ፡፡ በጠላት ጥይት ተመትቶ 
ተሰዋ፡፡ ብርሌው ተሰበረ፡፡ ተራራው ተገተረ፡፡ 
ወዲያውም አርበኞች የጀግና አዛዣቸውን አስክሬን 
ለመቅበር እንቅስቃሴ ጀመሩ፡፡ ጠላት ግን ከለከላቸው፡
፡ የጀግናው ኃይሉ ከበደ አስክሬን ሳይቀበር እንዲቆይ 
የግድ ሆነ፡፡ በኋላ ግን አርበኞች የኃይሉ ከበደን 
አስክሬን ተሸክመው ወደ ሰቆጣ እንዲወስዱ ታዘዙ፡
፡ የጀግናው አስክሬን ሰቆጣ ሲደርስ ጠላት አንገቱን 
ቆርጦ ለህዝብ ዕይታ ሲያቀርብ የተቀረውን አካሉን 
ግን በአህያ አስጭኖ ወደ ገደል ጣለው፡፡ የአርበኝነት 
ትግሉ ግን አላቋረጠም፡፡ የፋሽስት ወራሪ ኃይል 
ከሀገራችን እስኪባረር ድረስ ተፋፍሞ ቀጥሏል፡፡ ድል 
በመጨረሻ የወገን ሆኗል፡፡

ዛሬ ለገዥዎቻችን የዘመናችን ከነዓን 
የሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ትናንት ለነፃነቷና 
ለአንድነቷ እንደ ኃይሉ ከበደ ዓይነት እልፍ አዕላፋትን 
ገብራለች፡፡ ታሪክ ይናገራል፡፡ ታዲያ የአርበኞች 
ልጆች ዛሬ የት ናቸው? በመቅደላ፤ በአምባ አላጌ፤ 
በመቀሌ፤ በአድዋ፤ በማይጨው፣ በወልወል፣ 
በቆራሔና በመሳሰሉ በመቶዎች በሚቆጠሩ የጦር 
ሜዳዎች በታላቅ ጀግንነት የወደቁ የቁርጥ ቀን 
የኢትዮጵያ ልጆች ቀጥታ ተወላጆች ዛሬ የት ናቸው? 
ስደት ላይ ናቸው፡፡ በዐረብ ሀገሮች በግርድና ላይ 
ናቸው፡፡ ገዥዎቻችን ግን በኢትዮጵያ ህዝብ መሬት 
አዛዥና ናዛዥ ሆነዋል፡፡ 

ደሜ ፈልቶ ፈልቶ መልሼ ጠጣሁት
ያለኔ ወንድ የለም ሲል እየሰማሁት

‹‹ጀግና ብርሌ ነው ቶሎ ይሰበራል፤ ፈሪ ተራራ ነው ዘለዓለም ይኖራል፡፡››
                                                      ከስነ ቃል የተወሰደ

የመሬት ጥያቄ... ከገፅ 2 የዞረ

አውደ ታሪክ

ውል መሰረት የከተማ ቦታን የመጠቀም መብት 
የሚገኝበት የመሬት ይዞታ ስሪት ነው የሚል ነው፡፡ 
የዚህ አዋጅ ተቺዎች በቀዳሚነት የሚያነሱት ትችት 
ፖለቲካዊ አንድምታውን ከመፈተሽ የሚነሳ ነው፡፡ 
ገዥው ፓርቲ ከትግሉ ወቅት ተሞክሮው በመነሳት 
ለራሱ የሰጠው መከራከሪያ የድጋፍ መሰረቴን 
በገጠሩ የሀገሪቱ ክፍል ማጠናከር አለብኝ የሚል 
ነው፡፡ ከፊልም ቢሆን የኢኮኖሚ ነፃነት ያላቸው፣ 
ትምህርት ቀመስ እና በኢህአዴግ የብሔር ፖለቲካ 
ማዕቀፍ ውስጥ ፖለቲካዊ እምነቶቻቸውን ለመበየን 
የማይቻላቸው ዜጎች የከተሞች በተለይም የብዙሃኑ 
የአዲስ አበባ ነዋሪዎች መለዮ ነው፡፡ ኢህአዴግ ወደ 
ስልጣን ከመጣበት ወቅት ጀምሮም በእነዚህ የከተማ 
ነዋሪዎች አካባቢ ድጋፍ ያስገኙልኛል ብሎ ያሰባቸውን 
መንገዶች ሁሉ ተጠቅሟል፡፡ የወጣቶች እና የሴቶች 
ሊጎች እና ፎረሞች ሙከራው የሚፈልገውን ያህል 
ስኬት ያላመጣለት ኢህአዴግ የዚህን የሊዝ አዋጅ 
ማውጣት ከዚህ አንፃር ለማየት መሞከር ከፊል 
እይታ ሊሰጥ ይችላል፡፡

ከዚህ አዋጅ በፊት ገዢው ፓርቲ 
ተጠምዶበት የቆየው የከተማ ነዋሪዎችን ልማት፣ 
የከተማ መሪ ፕላን እቅድ ተፈፃሚነት እና ፍትሃዊነት 
በሚሉ መነሾዎች ወደሌላ ስፍራ የማዛወሩን አካሄድ 
አዋጁ የተሻለ የህግ ስልጣን ይሰጠዋል፡፡ በፓርቲው 
እና በአዲስ አበባ ነዋሪዎች መሀከል የነበረውን 
የፖለቲካ ትንቅንቅ ለተመለከተ ገዥው ፓርቲ 
የትኞቹን የከተማዋን ነዋሪዎች እያፈናቀለ እንደሆነ 
ሲታይ የፓርቲውን ፖለቲካዊ ግብ ግልፅ ያደርጋል፡
፡ በአነስተኛ ቋሚ ገቢዎች የሚተዳደሩ የአንድ 
አካባቢ ነዋሪዎች ወደ ሌሎች ስፍራዎች ሲዛወሩ 
ከዚህ ቀደም ስነ ልቦናዊ ትስስርን እና መደጋገፍን 
ካላዳበሩባቸው ሌሎች የከተማው ነዋሪዎች ጋር 
በአንድ ቦታ እንዲሰፍሩ ይገደዳሉ፡፡ ለመኖሪያ 

የተሰጧቸው አካባቢዎች የከተማዋ ፖለቲካ ተኮር 
እንቅስቃሴዎች ይተገበሩባቸው ከነበሩበት የመሀል 
ከተማዋ አካባቢዎች መራቁ ነዋሪዎቹ ይኖራቸው 
ከነበረው ጋርዮሻዊ እንቅስቃሴዎች ይገድባቸዋል፡
፡ ገዢው ፓርቲ ይህን መሰል ብዙውን ነዋሪ 
ከሚያካትቱ ንቅናቄዎች ጋር የ1997ቱን ጨምሮ 
ከዛ ቀደምም ከተደረጉት ጋር ገብቶበት የነበረበትን 
ቅርቃር ላስተዋለ ይህ በአንዳንድ ነዋሪዎች እየተጠቀሰ 
ያለውን መከራከሪያ ዋጋ እንዲሰጠው ያስገድዳል፡
፡ ከዚሁ ጋር በተያያዘ አዋጁም ሆነ የመሬት ስሪት 
ስርዓቱ ለልማት በሚል ሰበብ የከተማው ነዋሪዎችን 
ከይዞታቸው በማስለቀቅ ፓርቲው ‹‹ልማታዊ›› ብሎ 
ለሚጠራቸው የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ከነዋሪዎቹ 
የነጠቀውን መሬት የሚሰጥበትን የህግ ማዕቀፍ 
አመቻችቶለታል፡፡ ‹‹የኢህአዴግ ደጋፊ ፎረም›› 
መሰል የባለሀብቶች ስብስብ በይፋ ከመቋቋሙ 
አንፃር ገዢው ፓርቲ አሁን እየታየ እንዳለው 
የአዲስ አበባን ብዙ አካባቢዎች በእኒህ ባለሀብቶች 
እንዲያሲዝ እድል ይሰጠዋል፡፡ በዚህ አካሄድም 
ከተማን ማዕከል የሚያደርገውን የመሀከለኛ 
የኢኮኖሚ መደብ አፈጣጠር እና ባህርይ እንዲወሰን 
እድል ያገኛል፡፡ በዚህም ከስርዓቱ ተፅዕኖ የተላቀቀ 
እና ለሊበራል ዴሞክራሲ መጠናከር አስተዋፅኦ 
ይኖረዋል ተብሎ የሚጠበቀውን የመሀከለኛው 
መደብ በአብዮታዊ ዴሞክራሲ ሀሳቦች እንዲበረዝ 
ስለሚያደርገው ገዢው ፓርቲ እስከአሁን በከተሞች 
አካባቢ ያላገኘውን ጥንካሬ የሚያዳብርበት ሁኔታ 
ይመቻችለታል፡፡

ገጠርን ማዕከል አድርጐ የተተገበረው 
የመሬት ስሪት አምጥቷል ተብሎ የሚታቸው 
በይዞታ ያለመተማመን መንፈስ የከተማም ሁነት 
ሊሆን ይችላል የሚለው ሌላኛው የአዋጁ ትችት 
ነው፡፡ አሁን በይዞታ ላይ ያለመሬት ወደ ሶስተኛ 
ወገን ባይተላለፍም በጊዜ ሂደት በሊዝ ስሪት መካተቱ 
ነዋሪዎች በይዞታቸው ላይ ሊያፈሱ የሚችሉትን 

የእሴት መጠን ይገድባል፡፡ ብዙዎቹ የከተማው 
ነባር ባለይዞታዎች ይዞታቸውን ያገኙት በአፄው 
የመጨረሻ ዓመታት እና በደርግ ስርዓት ነው፡፡ 
እነዚህ ነዋሪዎች በይዞታቸው ላይ አነስተኛ የንግድ 
ተቋማትን የሚገነቡት፣ ከማህበረሰቡ ስነ-ልቦና 
አንፃር ለትውልዶች ሊተላለፍ የሚሉ ግንቦታዎችን 
ሊሰሩ የሚችሉት አልፎም በአካባቢያቸው ባሉ 
የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ሊሳተፉ የሚፈቅዱት 
በይዞታቸው ላይ ካላቸው መተማመን የተነሳ ነው፡
፡ አዋጁ የሚፈጥረው አንደኛው አደጋ እነዚህን 
እንቅስቃሴዎች ከመሸበቡ አንፃር ነው፡፡ እነዚህ 
ሂደቶች የማይቀጥሉበት ክስተት ከተፈጠረ በውጤቱ 
የነዋሪዎቹ ገቢ ሊያሽቆለቁል ካለው ኢኮኖሚያዊ 
ኢ-ፍትሃዊነት አንፃር ድህነትን የሚያባብስ 
ክስተትንም ይፈጥራል፡፡ አዋጁ የዜጎችን ንብረት 
የማፍራት መብትን ይገድባል የሚለው ክስም 
ይህን መሰል ሙግት ላይ ይንጠለጠላል፡፡ ዋነኛው 
የተቃዋሚ ፓርቲ መድረክም ጉዳዩን  ‹‹የዜጋን 
ተስፋ ያጨለመ›› ከማለቱ በተጨማሪ አዋጁን 
‹‹አምባ ገነኖች በማን አለብኝነት የሚያወጡት›› ሲል 
በትላንትናው እለት ባወጣው መግለጫ ጠርቶታል፡፡

 ገንዘብ ፍለጋ?
አዋጁ ላይ የሚቀርበው ሌላ ክስ በመሬት 

ገበያው /Land market/ ውስጥ የሚኖረውን የገንዘብ 
ዝውውር ይቀንሳል፣ ከአዋጁ መንፈስም አንፃር 
መንግስት በገበያው ላይ የሚኖረው ተፅእኖ ይረዝማል 
የሚለው ነው፡፡ ከዚህ ቀደም የነበረው የመሬት ገበያ 
በገዢዎች እና በሻጮች ድርድር ብቻ የሚከወን 
ነበር፡፡ በወቅቱ ሻጮች ከገበያው የሚያገኙት ገቢ 
በዚህ አዋጅ እጅግ የሚቀንስበት እድል ይፈጠራል፡፡ 
ከነበረው የገበያው ሂደት አንፃር ማየት እንደሚቻለው 
በዚህ የነባር ይዞታ ሽያጭ ተጠቃሚ የነበረው 
አነስተኛ ገቢ ያለው የከተማው ነዋሪ ነበር፡፡ ይህ 
አዋጅ በበኩሉ ይህ የማህበረሰብ ክፍል ከይዞታው 
በሽያጭ ያገኝ የነበረውን ገቢ ያሳጣዋል፡፡ የአዋጁ 

አንቀፆች በግልፅ እንደሚያስረዱት የመሬቱን ዋጋ 
ከዚህ ቀደም እንደነበረው የገበያው ስርዓት ሳይሆን 
መንግስት ብቸኛው ገማች እና ወሳኝ ይሆናል፡፡ በዚህ 
ሂደት የገበያው ሌላ ተዋናዮች የነበሩትን አሻሻጮች 
አዋጁ ከገበያው እንዲወጡ ይገፋቸዋል፡፡ ከዚሁ ጋር 
ተያይዞ የሚነሳው ሌላው ነጥብ ነባር ይዞታዎች ወደ 
ሊዝ በሚቀየሩበት ጊዜ የይዞታው ተረካቢዎች አስር 
በመቶ የሚሆነውን የመሬቱን የሊዝ ዋጋ ወዲያውኑ 
እንዲከፍሉ ሲገደዱ የቀረውን ቢያንስ እስከ አርባ 
ዓመት ድረስ እንዲያጠናቅቁ ይገደዳሉ፡፡ ነገር ግን 
ነዋሪዎቹ ይህን መፈፀም ባይችሉ አዋጁ ሌሎች 
አማራጮችን አላስቀመጠም፡፡

ይህ አካሄድ ስርዓቱ የገንዘብ እጥረቱን 
ለማርገብ የመረጠው ነው የሚለውን ትችት ጎልቶ 
እንዲሰማ የሚያደርገው ሌላው ሁነት ከከተማ ፕላን 
ተተግባሪነት አንፃር ቀድሞ በተያዘ የሊዝ ይዞታ 
ላይ ሌላ ተጨማሪ ይዞታ በአስገዳጅነት በነዋሪው 
እንዲያዝ የሚደረግበት መንገድ ነው፡፡ ለምሳሌ ያህል 
ከከተማ ፕላን አንፃር በአንድ የተወሰነ አካባቢ ያለ 
የይዞታ መጠን 500 ካሬ ሜትር መሆን ሲገባው 
ባለይዞታው ከዚህ ያነሰ ይዞታ ከነበረው መንግስት 
ተጨማሪውን የይዞታ መጠን ነዋሪው እንዲይዝ 
ያስገድዳል፡፡ የተጨመረውን የይዞታ መጠን ክፍያ 
በተመለከተም የሚወሰነው ይዞታው በተጨመረበት 
ወቅት መንግስት ከሚወስነው የሊዝ ክፍያ አንፃር 
ይሆናል፡፡ አንደኛው የአዋጁ አንቀፅ እንደሚለው 
አንድ ግንባታ በሽያጭ ሲዛወር ግንባታው እስከ ሀምሳ 
በመቶ ብቻ የተጠናቀቀ ከሆነ ከሽያጩ መንግስት 
የይገባኛል መብት ያነሳል፡፡ ይህ አንቀፅ ለመንግስት 
ከሚሰጠው ገቢ በተጨማሪ የሲሚንቶ እጥረቶችን 
የመሳሰሉ የኢኮኖሚው ተግዳሮቶች ሲያጋጥሙ እና 
በእነዚህ የገበያ ጉድለቶች የተነሳ የንብረቱ ባለቤቶች 
ለመሸጥ ቢያስቡ የችግሩ ምንጭ የሆነው መንግስት 
ለችግሩ ሀላፊነቱን በይዞታ ባለቤቶቹ ላይ ይጥላል፡፡
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ዜናዎች

በእነ ርዕዮት ዓለሙ ላይ የቅጣት 
ውሳኔ ተላለፈ

በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው በእነ 
ኤልያስ ክፍሌ የክስ መዝገብ ጉዳያቸው ሲታይ 
የነበረው ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች ላይ የፌዴራል 
ከፍተኛ ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት ትላንት ከሰአት 
በኃላ የእስራትና የገንዘብ መቀጫ አስተላለፈ፡፡ 

1ኛ ተከሳሽ የሆነውና ነዋሪነቱ አሜሪካ 
የሆነው ኤልያስ ክፍሌ በእድሜ ልክ ፅኑ እስራት 
እንዲቀጣ የወሰነው ፍ/ቤት፣ ተከሳሹ ጥፋተኛ 
የተባለባቸው ሶስት ክሶች ከ15 ዓመት እስራት እስከ 
እድሜ ልክ እንዲሁም ሞት ድርስ የሚያስቀጡ 
መሆናቸውን በማስታወስ ‹‹ተከሳሹ የሽብር 
ወንጀል ለመፈፀም በገንዘብ በመርዳት እና ሙሉ 
ጊዜውን ለዚሁ ድርጊት በማዋል ሲንቀሳቀስ ነበር፡
፡ ጉዳዩ የታየው ተከሳሹ በሌለበት ስለሆነ የቅጣት 
ማቅለያ አላቀረበም፡፡ ስለዚህ ተከሳሽ በእድሜ ልክ 
ፅኑ እስራት እንዲቀጣ ተወስኗል›› ብሏል፡፡

ሁለተኛ ተከሳሽ አቶ ዘሪሁን ገ/
እግዚአብሔር ደግሞ በ17 ዓመት ፅኑ እስራትና 
በ50 ሺህ ብር እንዲቀጡ የወሰነው ፍ/ቤት፣ 
እሳቸውም ከ15 ዓመት እስራት እስከ እድሜ ልክ 
ፅኑ እስራት እንዲሁም ሞት ድረስ በሚያስቀጡ 
ሶስት ክሶች ጥፋተኛ መባላቸውን ካስታወሰ 
በኋላ የቅጣት ውሳኔውን አሰምቷል፡፡ ‹‹ፍ/ቤቱ 
እንደተመለከተው ከሆነ ተከሳሹ የሽብርተኝነት 
ወንጀል ለመፈፀም በማነሳሳት ላይ ነበር›› ያለው 
ፍ/ቤት ወንጀሉን በመካከለኛ ደረጃ እንደመደበው 
ገልጿል፡፡

በዚህም መሰረት ተከሳሹ የቤተሰብ 
አስተዳዳሪ መሆኑን በመግለፅ ያቀረበውን የቅጣት 
ማቅለያ ከግምት ውስጥ በማስገባት የ17 ዓመት 
እስራት እና የ50ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት 

* ርዕዮት ዓለሙ በ14 ዓመት ፅኑ እስራትና   በ33 ሺህ ብር 
* ውብሸት ታዬ በ14 ዓመት ፅኑ እስራትና በ33ሺህ ብር
* ዘሪሁን ገ/እግዚአብሔር በ17 ዓመት ፅኑ እስራትና በ50 ሺህ ብር
* ሂሩት ክፍሌ በ19 ዓመት ፅኑ እስራት

ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ፓርላማው 
በአሸባሪ ድርጅትነት ከፈረጀው ግንቦት ሰባት ጋር 
ምንም ዓይነት ግንኙነት እንደሌለውና ንፁህ መሆኑን 
አስታወቀ፡፡ በእነ አንዷለም አራጌ የክስ መዝገብ 
ዓቃቤ ሕግ የሽብርተኝነት ክስ የመሰረተበት ጋዜጠኛ 
እስክንድር ነጋ ወንጀለኛ አለመሆኑን ያስታወቀው 
ባለፈው ማክሰኞ ጥር 15 ቀን 2004ዓ.ም ፍ/ቤት 
በቀረበበት ወቅት ሲሆን፣ ‹‹ሁሉም እንዲያውቅልኝ 
የምፈልገው ነገር እኔ ከግንቦት ሰባት ጋር ምንም 
አይነት ግንኙነት የለኝም፡፡ ከተከሰስኩበት ወንጀልም 
ንፁህና ነፃ ሰው ነኝ›› ብሏል፡፡

ከዚሁ ጋር በተያያዘ አንደኛ ተከሳሽ 
የሆነው የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ 
አመራር የሆነው አንዱዓለም አራጌ በእሱና በሌሎች 
ተከሳሾች ላይ መንግስት እያደረሰ ያለውን በደል 
ለፍ/ቤቱ ባቀረበበት ወቅት ከዳኞች ጋር ተወዛግቧል፡
፡ ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በፓርላማ ባደረጉት 
ንግግር እንዲሁም የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን 
ድርጅት በሚያስተላልፋቸው ፕሮግራሞች ከፍርድ 
በፊት የጥፋተኝነት ውሳኔ እያስተላለፉ መሆናቸውን 
በመግለፅ አቤቱታውን አሰምቷል፡፡

‹‹ከፍርድ በፊት እንደ ንፁህ የመታየት 
መብታችን ተገፏል፡፡ በዚሁ ጉዳይ ላይ ከዚህ በፊት 
አቤቱታ አቅርበን በቂ ምላሽ አልተሰጠንም፡፡ ዛሬም 
ይሄ ቢይን ቢሰጥ አይደንቀንም፡፡ ፍርዱ ከቤተ-
መንግስት ተወስኖ ነው የሚመጣው፡፡ ገና ከጅምሩ 
ምን እንደሚወሰንብን እናውቃለን›› ብሏል፡፡

አንዱዓለም አቤቱታውን አሰምቶ 
ሲያበቃም መሐል ዳኛው ‹‹አንደኛ ተከሳሽ የሰጠኸውን 
አስተያየት ፍርድ ቤቱ በቸልታ አያየውም፡
፡ የሚያስጠይቁ ናቸው›› የሚል ማስጠንቀቂያ 
ሰጥተዋል፡፡ ይህን ተከትሎም ተጨማሪ አስተያየት 
ሊሰጥ ሲል ቀኝ ዳኛ ቆጣ ብለው ‹‹በቃ ዝምበል›› 
ባሉት ጊዜ ፍርድ ቤቱ የማስፈራራት ስልጣን 
እንደሌለው አስገንዝቧል፡፡

ግራ ዳኛ በመሐል በመግባት ‹‹በፍርድ 
ቤቱ ውሳኔ ቅሬታ ካለባችሁ በስነ-ስርዓቱ ነው 
መጠየቅ ያለባችሁ፡፡ እዚህ የዘለፋ ዓይነት አነጋገር 
መጠቀም አይቻልም፡፡ ስትናገሩም የቃላት ምርጫ 
አታደርጉም፡፡ አቤቱታ ስታቀርቡም ከጠበቆቻችሁ 
ጋር ተነጋገሩ›› የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ ፍ/ቤቱ ተከሳሾች 

‹‹ከግንቦት ሰባት ጋር ግንኙነት የለኝም›› 
                    ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ

የአዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ግንባታ በርካታ 
ችግሮች እንዳሉበት ተገለፀ

‹‹ተሜው›› ፊልም እሁድ ይመረቃል

የአወሊያ ተማሪዎች በተቃውሞዋቸው 
እንደሚቀጥሉ አስታወቁ

እንዳስተላለፈ ገልጿል፡፡
የአውራምባ ታይምስ ጋዜጣ ም/ዋና 

አዘጋጅ የነበረው እና 3ኛ ተከሳሽ ጋዜጠኛ ውብሸት 
ታዬ ላይ የ14 ዓመት ፅኑ እስራትና የ33ሺህ ብር 
ቅጣት የተወሰነበት ሲሆን፣ ፍ/ቤቱም ‹‹ቀደም 
ሲል የወንጀል ሪከርድ የሌለበት መሆኑን እና 
ጥፋቱ በሙከራነት የቀረ መሆኑን በመግለፅ 
ያቀረበው የቅጣት ማቅለያ ተቀባይነት አግኝቶ 
ወንጀሉ በዝቅተኛ ደረጃ ተመድቧል፡፡ ቅጣቱም 
በዚሁ መሰረት ተወስኗል›› ብሏል፡፡ በ4ኛ ተከሳሽ 
ሒሩት ክፍሌ ላይ ደግሞ የ19 ዓመት ፅኑ እስራት 
ቅጣት ተላልፎባታል፡፡

የፍትሕ ጋዜጣ አምደኛና 5ኛ ተከሳሽ 
ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙ ላይ የ14 ዓመት ፅኑ 
እስራትና የ33ሺህ ብር ቅጣት የጣለው የፌደራል 
ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት ‹‹ፍ/
ቤቱ እንደተመለከተው ተከሳሿ የሽብር ድርጊት 
ለመፈፀም ለሚሰራ ድርጅት መረጃ ስትሰጥ ነበረች›› 
ያለ ሲሆን፣ ጥፋቱ በሙከራ ላይ የነበረ መሆኑንና 
ከዚህ በፊት የወንጀል ሪከርድ የሌለባት በመሆኑ 
እንዲሁም ደረጃው ዝቅተኛ ሆኖ በመመደቡ 
ቅጣቱም በዚሁ መሰረት መወሰኑን ገልጿል፡፡ 

ውሳኔው ከተደመጠ በኋላ ሁለተኛ 
ተከሳሽ አቶ ዘሪሁን ገ/እግዚአብሔር ‹‹ ጥፋተኛ 
አይደለሁም፡፡ ታሪክ ነፃነቴን ያረጋግጣል›› የሚል 
ንግግር አሰምተዋል፡፡

ከችሎት በኋላ አስተያየታቸውን 
ለጋዜጠኞች የሰጡት የተከሳሾች ጠበቆች 
ደንበኞቻቸው ጥፋተኞች አለመሆናቸውን 
እንዲሁም በውሳኔው ማዘናቸውን በመግለፅ 
ይግባኝ እንደሚጠይቁ ገልፀዋል፡፡

በአዳዲስ ዩኒቨርስቲዎች ግንባታ 
አፈፃፀም ላይ የፋይናንስ እጥረት፣ የመስተዋት 
አቅርቦት መዘግየት፣ የአካባቢ ግብዓትና የጉልበት 
ዋጋ መናር እንዲሁም የመሰረተ ልማት አቅርቦት 
መዘግየት ችግሮች መኖራቸውን የከተማ ልማትና 
ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡

ሚኒስቴር መ/ቤቱ የችግሮቹን መኖር 
ያስታወቀው ባለፈው ማክሰኞ ለፓርላማ ባቀረበው 
ሪፖርት ሲሆን፣ በሁለት ዙር ተከፍሎ እየተካሄደ 
ካለው የዩኒቨርሲቲዎች ግንባታ በሁለተኛው ዙር 
ከደብረ ታቦርና አዲስ አበባ በስተቀር የአብዛኞቹ 
ዩኒቨርስቲዎች የግንባታ አፈፃፀም አነስተኛ 
መሆኑንም ገልጿል፡፡

ሪፖርቱን ያቀረቡት የከተማ ልማትና 
ኮንስትራክሽን ሚኒስትር አቶ መኩሪያ ኃይሌ፣ 
ከፋይናንስ ጋር በተያያዘ የተስተዋሉ ችግሮችን 
ለመፍታት ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 
ጋር ውይይት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል፡፡ 
ከመሰረተ-ልማት አቅርቦት ጋር በተያያዘ በተለይ 
በስድስት ዩኒቨርሲቲዎች የውሃ አቅርቦት ለማሟላት 
እንዲችል የቁፋሮ የማጠራቀሚያ ጋን ግንባታ እና 
የመስመር ዝርጋታ ስራዎችን እንዲያከናውን ውል 
ከገባው ኮንትራክተር ጋር ውይይት በማድረግ 
መፍትሔ እየተቀመጠ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡

አቶ መኩሪያ ኃይሌ ባቀረቡት ሪፖርት 
ላይ አስተያየት የሰጡ የምክር ቤቱ አባላት 
‹‹ዩኒቨርሲቲዎቹን በጐበኘንበት ወቅት የዲዛይን 
ችግሮች ያሉባቸው ሆነው አግኝተናቸዋል፡
፡ ኰንትራክተሮቹም የአቅም ችግር አለባቸው፤ 
ከአቅማቸው በላይም በርካታ ስራዎች እየተቋረጡ 
ነው›› ያሉ ሲሆን፤ በዚህም የተነሳ ዘንድሮ 
ተጠናቅቀው ስራ ይጀምራሉ ተብለው ከታሰቡት 
ውስጥ ከአንዱ በስተቀር ሌሎቹ ተማሪዎችን 
ለመቀበል ዝግጁ አለመሆናቸውን አስገንዝበዋል፡፡

የመኖሪያ ቤት ችግርን ለመቅረፍ 
መንግስት ስላቀዳቸው ፕሮጀክቶችም በሪፖርቱ 

በጥበብ ኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዳክሽን 
እና ኤም ዲጂታል ስቱዲዮ የተዘጋጀው ‹‹ተሜው›› 
የተሰኘው ልብ አንጠልጣይ ኮሜዲ ፊልም እሁድ 
ጥር 20 2004ዓ.ም በክልል ከተሞች ለእይታ 
ይበቃል፡፡

በደራሲ ዮሐንስ ሙሉጌታ፣ ዳንኤል 

ውስጥ ተካቷል፡፡ የቤት ባለቤት መሆን የሚፈልጉ 
ሰዎች 40 በመቶ በራሳቸው በመቆጠብና 60 
በመቶ ደግሞ ከመንግስት ብድር በማግኘት መኖሪያ 
ቤቶቹን ለመገንባት የሚያስችል እቅድ መነደፉን 
የገለፁት አቶ መኩሪያ፣ ‹‹በ40 በመቶ ቁጠባና 60 
በመቶ ብድር ለሚገነቡ ቤቶች መዘጋጀት ካለባቸው 
5 ዓይነት ስታንዳርድ ዲዛይኖች ውስጥ የሁለቱ 
የተጠናቀቀ ሲሆን የሶስቱ ቶፖሎጂ ዲዛይን ዝርዝር 
እየተዘጋጀ ይገኛል›› ሲሉ እቅዱ የደረሰበትን ደረጃ 
አብራርተዋል፡፡

ሆኖም 40 በ60 የተሰኘው የቁጠባ ቤቶች 
እቅድ ላይ ከፓርላማው አባላት ጥያቄ አስነስቷል፡
፡ በጉዳዩ ላይ መጀመሪያ አስተያየት የሰጡት 
ዶ/ር አሸብር ወ/ጊዮርጊስ፣ የቤት መስሪያ ገንዘብ 
ለመቆጠብ ገቢ እንደሚያስፈልግ ሆኖም ይህንን 
ለማድረግ በገጠር ያሉ ወጣቶች ገቢ እንደሌላቸው 
በማስገንዘብ ‹‹ታዲያ 40 በ60 የሚባለውን የቁጠባ 
ቤት ፕሮግራም ተግባራዊ ለማድረግ አይከብድም?›› 
ሲሉ ጠይቀዋል፡፡

ሌላ የምክር ቤት አባልም፣ በዓመት 
ሶስት ሺህና አራት ሺህ ብር መቆጠብ የማይችል 
ዝቅተኛው የህብረተሰብ አካል ለቤት መስሪያ ከሚበቃ 
ገንዘብ ውስጥ 40 በመቶ ሊቆጥብ ስለመቻሉ ጥያቄ 
ካቀረቡ በኋላ ‹‹አሁንም የተያዘው አቅጣጫ ዝቅተኛ 
ገቢ ያላቸውን ሳይሆን መካከለኛ እና ከፍተኛ ገቢ 
ያላቸውን የቤት ባለቤት ማድረግ ነው›› የሚል 
አስተያየት ሰንዝረዋል፡፡

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር 
አቶ መኩሪያ ኃይሌም ለተነሱት አስተያየቶችና 
ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ የ40 በ60 ፕሮግራም 
ደሀ ተኮር ሳይሆን የታቀደው ቋሚ ገቢ ላላቸው 
መካከለኛ የህብረተሰብ ክፍሎች መሆኑን የተናገሩት 
አቶ መኩሪያ ፤ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ዜጐች 
ተጠቃሚ ለማድረግ በአግሮ ስቶን ቴክኖሎጂ 
የሚሰሩ ቤቶችን በዝቅተኛ ዋጋ ለማቅረብ እቅድ 
መያዙን አስታውቀዋል፡፡

በእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ም/ቤት ስር 
የሚተዳደረው አወሊያ የትምህርት ተቋም የሚገኙ 
ተማሪዎችና የተማሪዎች ወላጆች ጠቅላይ ምክር 
ቤቱ በት/ቤቱ እና በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ 
በሚወስዳቸው እርምጃዎች ቅር በመሰኘታቸው 
የጀመሩትን ቅሬታ ደግመው እንደሚያቀርቡ የአወሊያ 
ተማሪዎች በተለይ ለፍትህ ገለፁ፡፡

ተማሪዎቹ ከአንድ ወር በፊት ለምክር 
ቤቱ ያቀረቡት ጥያቄ የአህባሽ አስተምህሮ በሚከተሉ 
ሰዎች የተዋቀረ በመሆኑ ምላሽ ሊሰጡን አልቻሉም፡
፡ ስለዚህ ከስራቸው የታገዱ መምህራን እና 

በአወሊያ መስጊድ ውስጥ ለ25 አመት በአሰጋጅነት 
ሲያገለግሉ የቆዩት ኢማም ወደ ቦታቸው እስኪመለሱ 
ድረስ ጥያቄዎቻቸውን በሰላማዊ መንገድ ማቅረብ 
እንቀሚቀጥሉ ገልፀዋል፡፡

ተማሪዎቹ ጨምረውም ‹‹በገንዘብ ሀይል 
በተያዙ ጥቂት ተማሪዎች ምክንያት ትምህርት 
ቤት ውስጥ ያለውን ህብረተሰብ ለመከፋፈል እና 
የአህባሽ አስተምህሮን ለማስፋፋት እየተደረገ ባለው 
አካሄድ የተነሳ ለመንግስትና ለጠቅላይ ምክር ቤቱ 
ለምናቀርበው ጥያቄ መፍትሄ ለማግኘት አልቻልንም›› 
ሲሉ ለፍትህ ገልፀዋል፡፡

በዐቃቤ ሕግ የቀረቡባቸውን ክሶች እንዲከላከሉ 
ብይን ሰጥቷል፡፡ ፍርድ ቤቱ እንዲከላከሉ ብይን 
የሰጣቸው ክሶች 1ኛ፣ 2ኛ እና 4ኛ ክሶች ናቸው፡
፡ ተከሳሾቹ እንዲከላከሉ ብይን የተሰጠበት አንደኛ 
ክስ ‹‹በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት በአሸባሪ ድርጅትነት 
በተፈረጀው እንዲሁም ኢትዮጵያን ለማተራመስ 
አቅዶ በሚንቀሳቀሰውና በጦርነት ሁኔታ ላይ 
ከሚገኘው የኤርትራ መንግስት ድጋፍ በሚደረግለት 
ግንቦት ሰባት ውስጥ አመራር እና አባል በመሆን 
የአገሪቱን የፖለቲካ፣ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ 
እና ሕገ-መንግስታዊ ተቋማትን በኃይል ለማናጋት 
አሲረዋል›› የሚል ይዘት አለው፡፡

በሌላ በኩል ፍ/ቤቱ ከ1ኛ እስከ 8ኛ ያሉ 
ተከሳሾች በዐቃቤ ሕግ ከቀረቡባቸው ክሶች ውስጥ 
በ3ኛ እና 5ኛው ክስ ነፃ መሆናቸውን በይኗል፡፡ 
ዐቃቤ ሕግ ያቀረበው 5ኛ ክስ ‹‹ሁሉም ተከሳሾች 
ከኢትዮጵያ ጋር በጦርነት ሁኔታ ላይ ካለውና 
ጠላት ለሆነው የኤርትራ መንግስት እንዲሁም 
ሕገ-መንግስታዊ ሥርዓቱን በሀይል ለመናድ 
ለሚንቀሳቀሰው አሸባሪው ግንቦት ሰባት ጥቅምና 
በኢትዮጵያ ጥቅም ላይ ጉዳት በሚያደርስ ሁኔታ 
የፖለቲካ፣ የዲፕሎማሲ እና የወታደራዊ ስለላ ስራ 
በማደራጀት መረጃዎችን ሰብስበው በማስተላለፍ 
የኤርትራ መንግስት እንዲቀናው ያደረጉ በመሆኑ 
በፈፀሙት የስለላ ወንጀል ተከሰዋል›› ይላል፡፡

ፍርድ ቤቱም ብይን ከሰጠ በኋላ መከላከያ 
ምስክሮችን ለማድመጥ ለየካቲት 26 እና 27 ቀን 
2004ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል፡፡

ከዚሁ ጋር በተያያዘ በጋዜጠኛ እስክንድር 
ነጋ ላይ መንግስት እስከ ሞት የሚደርስ ከበድ ያለ 
ቅጣት ሊጥል እንደሚችል በመግለፅ ዓለም አቀፍ 
የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ኮሚቴ (CPJ) ስጋቱን 
በመግለፅ የተቃውሞ መግለጫ አውጥቷል፡፡

በመግለጫው ላይ እንደሰፈረው ከሆነ 
የሲፒጄ የአፍሪካ አስተባባሪ ሞሐመድ ኪየታ 
እስክንድር እንዲከላከል የተወሰነውን ብይን 
ተከትሎ በሰጠው አስተያየት ‹‹ይህ ብይን ፍትህን 
ያዛባ ከመሆኑ በላይ በእስክንድር ላይ የቀረበው 
ፖለቲካዊ ክስ ጋዜጠኞችን ለማሸማቀቅ የታቀደ 
መሆኑን ያሳያል፡፡ ክሶቹ ውድቅ ሆነው ጋዜጠኛው 
እንዲለቀቅም ጥሪ እናስተላልፋለን›› የሚል 
አስተያየት ሰጥቷል፡፡

ንጉሴ፤ መልካሙ ማሞ የተፃፈው ፊልሙ 
በዳይሬክተር መልካሙ ማሞ እና ዮሐንስ 
ሙሉጌታ ተዘጋጅቷል፡፡ ፊልሙ የ1፡30 ደቂቃ 
እርዝማኔ ያለው ሲሆን ከ250 ሺህ ብር በላይ 
ወጪ የደርጎበታል ፊልሙን ሰርቶ ለማጠናቀቅም 
የ1 አመት ጊዜ ፈጅቷል፡፡

አዲሱ የሊዝ አዋጅ ... ከገፅ 1 የዞረ
መንግስት ከኢህአዴግ በተሻለ ዜጐችን ተጠቃሚ 
የሚያደርግ አዋጅ ማውጣቱን አስታውሰዋል፡
፡ ‹‹በብዙ ጉዳዮች ኢህአዴግ በወንጀለኛነት 
የሚጠቅሰው ደርግ እንኳን የከተማ ቦታና ትርፍ 
ቤትን የመንግስት ንብረት ለማድረግ ባወጣው 
አዋጅ ቁጥር 47/67 አንድ ቤተሰብ እስከ 500 
ካሬ ሜትር የሚደርስ የከተማ ቦታ በይዞታ 
ሊሰጠው ይችላል፡፡ ባለይዞታው ሲሞት ሚስቱ 
ወይም ባሏ አሊያም ልጆች በቦታው ተተክተው 
የመጠቀም መብት ይኖራቸዋል›› የሚለውን 
የአዋጁን አንቀፅ በመጥቀስ ከአሁኑ የሊዝ 
አዋጅ ጋር ያነፃፀረው መግለጫ፣ በደርግ ጊዜ 
የወጣው አዋጅ የከተማ ነዋሪዎችን ከግለሰብ 
ጭሰኝነት ነፃ ያወጣ የከተማ ቦታን የመሸጥ 
የመለወጥ እና የባለቤትነት ክብር እንዲጐናፀፍ 
ያስቻለ መሆኑን አብራርቷል፡፡

የኢህአዴግ መንግስት በሚከተለው 
የመሬት ፖሊሲ የተነሳ ሕገ-መንግስቱን 
ያለአግባብ እየተረጐመ መሆኑንም መግለጫው 
አመላክቷል፡፡ ‹‹ሕገ-መንግስቱ መሬት የህዝብና 
የመንግስት ነው ቢልም ኢህአዴግ ግን መሬቱን 
ጠቅልሎ በመውሰድ ህዝቡን ጭሰኛ አድርጐታል፡
፡ ንብረት የማፍራት ሕገ-መንግስታዊ መብቱን 
ነጥቆታል›› ይላል መግለጫው፡፡

መግለጫው በንባብ ተሰምቶ ካበቃ 
በኋላ ጋዜጠኞች በጉዳዩ ላይ ጥያቄዎችን 
አቅርበዋል፡፡ ‹‹አዋጁ የወጣበት ዋና ምክንያት 
ምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ?›› በሚል 
ለቀረበው ጥያቄ ዶ/ር መረራ ጉዲና፣ ሲመልሱ 
‹‹ኢህአዴግ ህዝቡን አደህይቶ ነው መምራት 
የሚፈልገው፤ ስለዚህ በዚህ አዋጅ አማካኝነት 

የከተማ ነዋሪዎችን ጭሰኛ በማድረግ ለመግዛት 
ነው አዋጁን ያወጣው›› የሚል መልስ 
ሰጥተዋል፡፡

ይህ አዋጅ የወጣው በሕገ-መንግስቱ 
የመሬት ባለቤት ህዝቡና መንግስት መሆናቸውን 
የሚገልፀው ድንጋጌ ለማረጋገጥ ነው የሚል 
አስተያየት መንግስት እየሰጠ ነውና ምን 
ትላላችሁ?›› በሚል ለቀረበው ጥያቄ ደግሞ 
አቶ ገብሩ አስራት ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ ህዝብና 
መንግስት ልዩነት ያላቸው አካላት መሆናቸውን 
በማስገንዘብ ምላሽ መስጠት የጀመሩት አቶ 
ገብሩ፣ ‹‹ህዝብ የግለሰቦች ስብስብ ነው፡፡ 
እኛ መሬት የመንግስት ሳይሆን የህዝብ ነው 
ብለን እናምናለን፡፡ መሬት የመንግስት ከሆነማ 
ህዝቡ የመንግስት ጭሰኛ ነው የሚሆነው፡
፡ ኢህአዴግም የህዝብ ወኪል መንግስት ነኝ 
እያለ የፈለገውን እያደረገ ነው›› ሲሉ ያለውን 
ሁኔታ አብራርተዋል፡፡ አቶ ገብሩ አክለውም፣ 
በሊዝ በውድ ዋጋ መሬት ገዝቶ ቤት መገንባት 
የሚችለው ሀብታም ብቻ መሆኑን በመናገር 
አዋጁን ‹‹ፀረ-ደሀ ነው›› ሲሉ ኰንነውታል፡፡

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ 
አንድነት መድረክ ሌላኛው አመራር ዶ/ር ነጋሶ 
ጊዳዳ በበኩላቸው ኢትዮጵያውያን ከጥንት 
ጀምሮ እስከ ባድመ ድረስ ከወራሪዎች ጋር 
ያደረጓቸው ተጋድሎዎች ለነፃነታቸውና 
ለህልውናቸው መሰረት የሆነውን መሬታቸውን 
ለማስከበር መሆኑን በመናገር የመሬት ጉዳይ 
ውይይት ብቻ ሳይሆን ሕዝበ ውሳኔም ጭምር 
ሊካሄድበት እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡
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‹‹ቅሬታን አስቀርላችሁ ዘንድ፤ በታላቅ መድሀኒትም 
አድናችሁ ዘንድ ከእናንተ በፊት ላከኝ››

ከያዕቆብ 12 ልጆች አንዱ የሆነው 
ዮሴፍ የገዛ ወንድሞቹ በጥሩ ዓይን አያዩትም 
ነበር፡፡ በእርግጥ ይሄ የሆነው የዮሴፍ ወንድሞች 
እግዚአብሔር ለያዕቆብ የተለየ ፀጋ እንደሰጠው 
በማወቃቸው ነው፡፡ ይህንንም ፀጋ በህልሙ 
እግዚአብሔር እንዳሳየው ለወንድሞቹ በነገራቸው 
ጊዜ ሴራ ጠነሰሱበት፡፡ ከእለታት በአንዱ ቀንም 
ዮሴፍ ወደ እነርሱ ሲመጣ ከሩቅ በአዩት ጊዜ ገና 
አጠገባቸው ሳይደርስ ይገድሉት ዘንድ ተማከሩበት 
‹‹አንዱም ለአንዱ እንዲህ አለው፡- ያ ባለ ሕልም 
ይኸው መጣ፡፡ አሁንም ኑ እንግደለውና በአንድ 
ጉድጓድ ውስጥ እንጣለው?›› (ኦሪት ዘፍጥረት 
ም.37 ቁ.19-20)፡፡ ከዚህ በኋላም ሮቤል የተባለው 
ወንድማቸው ከመግደል ይልቅ ለሲራራ ነጋዴ 
መሸጡ የተሻለ እንደሆነ ስላሳመናቸው የዮሴፍ 
ወንድሞች ዮሴፍን ለእስማኤላውያን በሃያ ብር 
ሸጡት፡፡ ከዛም ፍየል አርደው በደሙም የዮሴፍን 
ልብስ ለቅልቀው ለአባታቸው ለያዕቆብ አሳዩት፡፡ 
ያዕቆብም ልጄ በአውሬ ተበልቷል ብሎ እርሙን 
አወጣ፡፡

ይህ ከሆነ ከብዙ አመት በኋላ በግብፅና 
በእስራኤል ረሀብ ተከሰተ፡፡ ነገር ግን ግብፃውያን 
አስቀድሞ ፈርኦን ያአየውን ህልም ዮሴፍ 
ስለተረጎመለት ዮሴፍን ሀላፊ አድርጎ በመሾም 
ለድርቁ እህል እንዲያከማች በማድረጋቸው እንደ 
እስራኤላውያን አልተራቡም፡፡

‹‹ያዕቆብም በግብፅ እህል እንዳለ ሰማ፤ 
ያዕቆብም ልጆቹን፡- ለምን እርስ በእርሳችሁ 
ትተያያላችሁ? አላቸው፡፡ እንዲህም አለ፡
- እነሆ ስንዴ በግብፅ እንደሚገኝ ሰምቼአለሁ 
ወደዚያ ውረዱ እንድንድንና እንዳንሞትም ከዚያ 
ሸምቱልን፡፡ የዮሴፍም አስሩ ወንድሞቹ ስንዴን 
ከግብፅ ይሸምቱ ዘንድ ወረዱ›› (ኦሪት ዘፍጥረት 
ም.42 ቁ.1-3)

እናም የዮሴፍ ወንድሞች ከትንሹ 
ከቢኒያም በቀር ሁሉም ግብፅ ደረሱ፡፡ ይህን ጊዜም 
ዮሴፍ ወንድሞቹን ለይቶ አወቃቸው፡፡ እነሱ ግን 
አላወቁትም፡፡ ዮሴፍም ሆነ ብሎ ካፋጠጣቸው 
በኋላ የአባቱን እና የታናሽ ወንድሙን በህይወት 
መኖር በተዘዋዋሪ መንገድ አጣርቶ ሲያበቃ፤ 
ለሶስት ቀን አሰራቸው፡፡ ከዚህ በኋላም በሶስተኛው 
ቀን ጠርቶ እንዲህ አላቸው ‹‹ትድኑ ዘንድ ይህን 
አድርጉ፣ እኔ እግዚአብሔርን እፈራለሁና፡፡ 
እናንተ የታመናችሁ ከሆናችሁ ከእናንተ አንዱ 
ወንድማችሁ በግዛታችሁ ቤት ይታሰር፤ እናንተ 
ግን ሂዱ፤ እህሉንም ለቤታችሁ ራብ ውሰዱ፤ 
ታናሹንም ወንድማችሁን ወደ እኔ ይዛችሁ ኑ 
ነገራችሁም የታመነ ይሆናልና አትሞቱም›› 
(ዘፍጥረት ም.42 ቁ.18-20)

እነሡም እንደተባሉት አደረጉ፡፡ ከብዙ 
ልመና በኋላ ታናሽ ወንድማቸው ቢኒያምን ይዘው 
ወደ ግብፅ እህል ሊሸምቱ ተመለሱ፡፡ ከዚህ በኋላ 
ዮሴፍ ወንድማቸው እንደሆነ ገለጠላቸው፡፡

‹‹ዮሴፍም በእርሱ ዘንድ ቆመው 
ባሉት ሰዎች ሁሉ ፊት ሊታገስ አልተቻለውም፡
- ሰዎቹንም ሁሉ ከፊቴ አስወጡልኝ ብሎ ጮኾ 
ተናገረ፤ ዮሴፍ ለወንድሞቹ ራሱን በገለጠ ጊዜ 
በእርሱ ዘንድ የቆመ ማንም አልነበረም፡፡ ቃሉንም 
ከፍ አድርጐ አለቀሰ፤ የግብፅ ሰዎችም ሰሙ፤ 
በፈርዖን ቤትም ተሰማ፡፡ ዮሴፍም ለወንድሞቹ፡
- እኔ ዮሴፍ ነኝ፤ አባቴ እስከአሁን በህይወቱ 
ነውን? አለ፡፡ ወንድሞቹም ይመልሱለት ዘንድ 
አልቻሉም፤ በፊቱ ደንግጠው ነበርና፡፡ ዮሴፍም 
አላቸው፡- ወደ ግብፅ የሸጣችሁኝ እኔ ወንድማችሁ 
ዮሴፍ ነኝ፡፡ አሁንም ወደዚህ ስለሸጣችሁኝ 
አትዘኑ፤ አትቆርቆሩም፤ እግዚአብሔር ህይወትን 
ለማዳን ከእናንተ በፊት ሰድዶኛልና፡፡ ይህ ሁለቱ 
ዓመት በምድር ላይ ራብ የሆነበት ነውና፤ 
የማይታረስበትና የማይታጨድበት አምስት 

ዓመት ገና ቀረ፡፡ እግዚአብሔርም በምድር ላይ 
ቅሬታን አስቀርላችሁ ዘንድ፤ በታላቅ መድሀኒትም 
አድናችሁ ዘንድ ከእናንተ በፊት ላከኝ፡፡›› (ኦሪት 
ዘፍጥረት ም.45 ቁ.1-7)

እነሆም ዛሬ ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው 
መሪ እንዲህ እንደ ዮሴፍ ያለ ከቂም እና ከጥላቻ 
የፀዳ፤ አርቆ አስተዋይ ነው፡፡ ባለፈው ሳምንት 
የሀገራችንን መሪዎች እና ፖለቲከኞችን እንደ 
ሙሴ አማች ዮቶር የሚመክር መጥፋቱን እና 
የዮቶር ምክር የሙሴን አስተዳደር ምን ያህል 
ሰላማዊ እና ፍትሃዊ እንዳደረገው አይተናል፡፡ ይሄ 
ሳምንት ደግሞ መካሪው ብቻ ሳይሆን ተመካሪው 
እራሱ አርዕያው ማን መሆን እንዳለበት ነው 
ያአየነው፡፡

አዎን! ዮሴፍ ወንድሞቹ በሃያ 
ብር ሸጠው ለባርነት እንዳደረጉት ቢያውቅም 
እግዚአብሔር የተሻለ ቦታ አድርሶት  
ወንድሞቹን ደግሞ በእጁ ላይ ጥሎለት ሳለ 
የአደረገውን ነገር ነው ማስተዋል ያለብን፡፡ 
ምክንያቱም ዮሴፍ ወንድሞቹ በእጁ ላይ በወደቁ 
ጊዜ አልተበቀላቸውም፡፡ ይልቁንም ‹‹አሁንም 
ወደዚህ ስለሸጣችሁኝ አትዘኑ፤ አትቆርቆሩም 
እግዚአብሔር ህይወትን ለማዳን ሰዶኛልና›› 
ነው ያላቸው፡፡ ከዚህ በኋላም የመጽሐፉ ታሪክ 
እንደሚነግረን ዮሴፍ ወንድሞቹን ብቻ ሳይሆን 
አባቱን የወንድሞቹን ሚስቶች ልጆች በአጠቃላይ 
ዘመድ አዝማዶቹ በጊዜው የተከማቸ እህል 
ወደአለበት ግብፅ ገብተው በሰላም እና በተድላ 
እንዲኖሩ ነው ያደረጋቸው፡፡

ይሄንን ነው አርዕያ ማድረግ ያለብን፡፡ 
ልክ እንደ ዮሴፍ መሀሪ ብቻ ሳንሆን ለበጎ ነው 
ብሎ ጠጠር ላበደረ ወርቅ መመለስ፡፡ ይሄ ትልቅ 
እውነት ከመሆኑም በላይ ሀገራችን ላለችበት 
አስከፊ ድህነት አለመረጋጋት፣ አለመተማመን 
እንዲሁም የኑሮ ውድነት መፍትሄ የሚሰጥ 

ነው፡፡ ምክንያቱስ በሀገራችን የችግሮች ምንጭ 
በዋናነት ተፈጥሮ አይደለም ፖለቲካ ነው፡፡ 
የፖለቲካው ችግር እንደ ዮሴፍ በማሰብ ሊፈታ 
የሚችል ነው፡፡ ይህ ከሆነ ሌላው እዳው ገብስ 
ነው፡፡

ስለዚህም በተለይም ኢህአዴግን 
የሚመሩ ወገኖቻችን ከሁሉም በላይ በጎ አሳቢ 
እና ቅን መሆን ይጠበቅባቸዋል፡፡ በእርግጥ ይሄ 
እስከዛሬ ከተጓዙበት የጥርጣሬ መንገድ የተለየ 
በመሆኑ ለጊዜው ሊከብድ ይችላል፡፡ ሆኖም 
ክብደቱ ጊዜያዊ በመሆኑ በሂደት ሚስጥሩ ይበልጥ 
ግልፅ ስለሚሆን የሀገራችንን ትንሳኤ በጋራ 
ማብሰሩ ከባድ አይሆንም፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 
የመንግስት ስልጣን ከያዙት ውጪ ሁላችንም 
በእያንዳንዱ የቀን ተቀን ገጠመኞቻችን የበደሉን 
ሁሉ በዮሴፍ መነፅር ብንመለከት ስራችን የተሳካ 
ከመሆኑም በላይ፤ የእግዚአብሔር ፀጋ አብሮን 
ስለሚኖር በእጅጉ ደስተኛ እና ከአደጋ የተጠበቅን 
እንሆናለን፡፡

እናም ዮሴፍ ከመሬት ተነስተው 
ያለአንዳች ምክንያት ሊገሉት ሲያሴሩ የነበሩ 
ወንድሞች መገደዱን ትተው ለእስማኤላውያን 
በሃያ ብር ሸጠው ከአባቱ ቤት በማውጣት 
ለባርነት የዳረጉት መሆኑን እያወቀ፤ እነዛ 
ወንድሞቹ በተቸገሩ እና ተሸንፈው ከእግሩ ጫማ 
ስር በወደቁ ጊዜ ያለአንዳች ማቅማማት እንዲህ 
ነው ያላቸው ‹‹እግዚአብሔርም በምድር ላይ 
ቅሬታን አስቀርላችሁ ዘንድ በታላቅ ወንድምነትም 
አድናችሁ ዘንድ ከእናንተ በፊት ላከኝ፡፡ አሁንም 
እናንተ ወደዚህ የላካችሁን አይደላችሁም 
እግዚአብሔር እንጂ›› (ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 
45 ቁ.7-8)፡፡

እነሆ የኢትዮጵያ አምላክ የዮሴፍን 
አይነት አርቆ አሳቢ ከበቀል የፀዳ፣ ሁሉም ነገር 
ለበጎ ነው ብሎ የሚያስብ ቅን እና አስተዋይ መሪ 
ይስጠን፡፡ አሜን ይስጠን፡፡

ኦሪት ዘፍጥረት ም.45 ቁ.7

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍተህ ፓርቲ
አዲስ በወጣው የሊዝ አዋጅ ላይ የውይይት መድረክ አዘጋጅቷል!

በውይይት መድረኩ ላይ የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ እና አቶ ዘለቀ ረዲ ጹሁፍ ያቀርባሉ፡፡ 
እርሶም በዚህ የውይይት መድረክ ላይ እንዲገኙ በአክብሮት ተጋብዘዋል፡፡

የስብሰባው ቦታ፡ እየሩሳሌም ሆቴል
የስብሰባው ቀን፡- እሑድ ጥር 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

ከ3፡00 ሰዓት ጀምሮ

ለለውጥ በፅናት እንታገል!
የሕዝብ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ

ለተጨማሪ መረጃ፣ አስተያየት እና ለቀጣይ የውይይት መድረኮች መረጃ ለማግኘት ከፈለጉ፡-

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ
አዲስ አበባ
ኢትዮጵያ
ድረ-ገፅ: www.andinet.org
E-mail: andinet@andinet.org or udj-
party@gmail.com
Tel. 0111226288

የኢትዮጵያ ሕዝብን የሥልጣን ባለቤት ለማድረግ በሚደረገው ትግል የ
ግልዎን ድርሻ መወጣት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ለዚህ አላማ በፅና
ት የሚታገለውን አንድነት ፓርቲን በሞራል፣ በሀሳብ፣ በገንዘብ ይርዱ፡፡

አንድነትን በገንዘብ ለመርዳት ለምትፈልጉ፤
    አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ
    የሂሳብ ቁጥር፡- 510
    ንብ ባንክ፣ ዑራኤል ቅርንጫፍ ገቢ ያድርጉ፡፡


