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ግዛቸው እዘዘው

የአወሊያ ት/ቤት 
ጉዳይ ዛሬም መፍትሄ 
እንዳላገኘ ተጠቆመ

ብሥራት ወ/ሚካኤል

በአዲስ አበባ በስተምዕራብ  ወደ አስኮ 
መስመርና ብርጭቆ ፋብሪካ በሚወስደው 
መንገድ በስተቀኝ የሚገኘው የአወሊያ ት/ቤት 
የተማሪዎች “ጥያቄያችን ይመለስልን”  በሚል 
ከጥር 1 ቀን 2004 ዓ.ም ጀምሮ ትምህርት 
ተቋርጦ እንደነበር ይታወሳል፡፡ በወቅቱም 
ተማሪዎቹ ለተወሰኑ ቀናት በት/ቤቱ ግቢ 
ውስጥ መዋልና ማደራቸው አይዘነጋም፡፡ 
በወቅቱም የተለያዩ ጥያቄዎችን ለኢትዮጵያ 
እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ መ/ቤት አቅርበው 
እንደነበር፣ከተማሪዎችና ወላጆች በተወከሉ 
ሰዎችም ንግግር ተደርጐ የ2ኛ ደረጃ ት/ቤት 
የተቋረጠው ትምህርት እንዲቀጥል ተደርጓል፡፡ 
ይሁን እንጂ የኮሌጅ ተማሪዎች ትምህርት 
እስከአሁን እንደተቋረጠና ከነኚህም ውስጥ 
የመጨረሻ ዓመት አንድ ሴሚስተር የቀራቸው 
ተመራቂ ተማሪዎች እንደሚገኙበትም የዜና 
ምንጮቻችን ገልፀዋል፡፡ ለዚህም መፍትሄ 

ኢህአዴግ ህዝብን ለማጭበርበር የተለመደ ተራ ፕሮፓጋንዳ እየሠራ 
ነው ሲሉ ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ተናገሩ፡፡ ዶ/ር ነጋሶ ይህንን የተናገሩት ከትላንት 
በስቲያ በኢትዮጵያ ቴሌቨዥን “የሽብር አባት” በሚል ርዕስ የተላለፈው 
ፕሮግራም ላይ አስተያየት እንዲሰጡን ዝግጅት ክፍላችን ላቀረበላቸው 
ጥያቄ በሰጡት መልስ ነው፡፡

ለዶ/ር ነጋሶ ያቀረብንላቸው ጥያቄ ባለፈው እሁድ ምሽት በኢትዮጵያ 
ቴሌቨዥን “የሽብር አባት” የሚል ፕሮግራም ተላልፏል፡፡ ህዝብ 
ፕሮግራሙን እንዲከታተለው ማስታወቂያ ሲነገር በተደጋጋሚ የእርስዎ 
ምስል ይቀርብ ነበር፡፡ ፕሮግራሙን ተከታትለውታል? ከተከታተሉት 
በእርስዎና በፓርቲዎ ምን እንድምታ አለው? የሚል ነበር፡፡ ዶ/ር ነጋሶ 
ሲመልሱ “በጉዳዩ ላይ የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚ አልተወያየበትም፡
፡ ወደፊት ተወያይቶ አንድ አቋም ላይ ይደርሳ፡፡ በፕሮግራሙ ላይ 
ስሜ ስለተነሳ ምስሌን ለቅስቀሳ ስለተጠቀሙበት የምሰጥህ አስተያየት 
የፓርቲውን ሳይሆን የግሌ ነው፡፡ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ቴሌቨዥንን 
ህዝብ ስለማይከታተለው እንዲያው ለማድረግ በእኔ ተጠቅመዋል፡

፡ የተላለፈው መልዕክት የፓርቲውን አመራሮች ከማይገናኝ ጉዳይ ጋር 
ለማገናኘት ሞክረዋል” ብለዋል፡፡

በማያያዝም ዶ/ር ነጋሶ ሲገልጹ “አቶ አንዱዓለም አራጌ ከተከሰሰ 
በኋላ በክስ ሰነድነት ከቀረቡት ማስረጃዎች እንደተመለከትኩት አቶ 
አንዱዓለም አለበል ከተባለ ሰው ጋር ያደረገውን የስልክ ግንኙነት 
ተመልክቼዋለሁ፡፡ የስልክ መልዕክቱ በትክክል የሚገልጸው ደሳለኝ 
የተባለው ወንድሙ በህይወት መኖር አለመኖሩን ለማረጋገጥ በተደጋጋሚ 
ሲጠይቅ ነው፡፡ የቤተሰብ ጭንቀት መኖሩን ያሳያል፡፡ በህይወት አለ 
ወይ? የት ነው ያለው እያለ ይጠይቃል፡፡ አለበል የተባለውም ደግሞ 
በህይወት አለ በትግል ውስጥ ነው ያለው ይለዋል፡፡ አንድ ሰው ወንድሙ 
በህይወት መኖር አለመኖሩን ለማረጋገጥ የት እንዳለ ያውቃል የሚባልን 
ሰው መጠየቅ ሽብርተኝነት አይደለም፡፡ ኢቲቪ መልዕክቱን በመቆራረጥና 
ከማይገናኝ ጋር በማገናኘት ህዝብን ለማጭበርበር ሞክረዋል፡፡ 
ፓርቲውንና የፓርቲውን አመራሮችም ለማያያዝ ሞክረዋል፡፡ ይህ ደግሞ 
ከሞያ ሥነ ምግባር ውጪ የሆነ ተግባር ነው፡፡” በማለት ተናግረዋል፡፡

ኢህአዴግ በተራ ፕሮፓጋንዳ ህዝብን 
ለማታለል እየሞከረ ነው

- ኢቲቪ በምስሌ አጭበርብሯል  -ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ

በፖለቲካ ሴራ ከባከኑ ዓመታት ምን እንማራለን?

ራስህን በሌላው ሰው ቦታ አስገብተህ ማየት 

ካልቻልክ መቼም የሰው ችግር አይገባህም

ወደ 8 ዞሯልወደ 8 ዞሯል

ኤርታ-አሌ 
አካባቢ 
ለተገደሉ 
አውሮፓውያን 
አርዱፍ 
ኃላፊነቱን 
ወሰደ
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ዳሰሳ

ኢትዮጵያ ትናትም ነበረች፤ ዛሬም አለች፤ 
ወደፊትም ትኖራለች፡፡ ሕዝቦቿም እንዲሁ፡
፡ የሦስት ሺ ዘመን ታሪኳ ወደ ተረትነት ተቀይሮ 
የመቶ ዓመት ባለታሪክ ብትባልም ከዚህም ወርዳ 
“አዲሲቷ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ” ተብላ በሃያ 
ዓመት ዜሮ ብላ ብትጀምርም ትልቁ ቁምነገር ይኽም 
ታሪክ ሆኖ የሚያልፍ መሆኑ ነው፡፡

የዚህ መጣጥፍ ዋና መልእክት ታሪክ ለመተረክ 
አይደለም፡፡ ዋናው ትኩረት ኢትዮጵያ የሦስት ሺ 
ዘመን ባለ ታሪክም ሆነች የመቶ ዓመት ለምንድን ነው 
እንዳደጉት ሀገራት ማደግ ያልቻልነው? ለምንድን 
ነው እያደር ልዩ መታወቂያችን ርሃብ የሆነው? 
ሌላው ቀርቶ ለምንድን ነው በዚህ ሥልጡን ዘመን 
እንዳበዱ ውሾች እርስበርሳችን የምንቧጨቀው? 
ርግጥ ነው በሩቁ ዘመን ኃላፊነት የሚሰማቸው 
መሪዎች በነበሩበት ጊዜ ዘመን የማይሽራቸው 
የታሪክ አሻራዎች ጥለውልን አልፈዋል፡፡ የአክሱም 
ሐውልቶች፣ የላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት 
የጎንደር የነገሥታት ግንቦች ቋሚ ምስክሮች ናቸው፡
፡ ዛሬስ ለምንድን ነው እነዚህ ጥበቦች ያልቀጠሉት? 
ችግራችን ምንድን ነው? ለምን እንራባለን? ለምን 
አገራችንን እየጣልን እንሰደዳለን? የሚሉትን 
ጥያቄዎች ስናነሳ መልሱ “የመልካም አስተዳደር 
እጦት” መሆኑን እንረዳለን፡፡ ይህ እውነት ነው፡
፡ መልካም አስተዳደር ከሌላ ሰላም የለም፡፡ ሰላም 
ከሌለም ሁሉም ነገር የለም፡፡

መልካም አስተዳደር ከቤተሰብ ይጀምራል
በመሠረቱ መኅበራዊ ኑሮ የሚናጋው ዜጎች “የኔ” 

የሚሉት ሲያጡና “ይህን ሠርቼ ይህን አገኛለሁ” 
ብለው የሚመኙትና የሚያቅዱት ሲያጡ በሁሉም 
ነገር ተስፋ ይቆርጣሉ፡፡ ይኽነዬ በቤት ውስጥም ሆነ 
በሥራ ቦታ መንፈሳቸው ይታወካል፤ ሰላም ያጣሉ፤ 
ይህ ዓይነቱ ማኅበራዊ ቀውስ የሚፈጠረው ደግሞ 
አገር በአምባገነኖች መዳፍ ስር ስትወድቅ ነው፡፡

አንዲት አገር በአምባ ገነኖች ሥር ከወደቀች 
ሕዝቦቿ ረኛ እንደሌለው መንጋ ነው የሚቆጠሩት፡፡ 
ረኛ የሌለው መንጋ የትም ተበታትኖ ላራዊት ቅርምት 
እንደሚጋለጥ ሁሉ አንድ ሕዝብም በአፈሙዝ 
ተረግጦ የሚገዛ ከሆነ የግለሰቦች መፈንጫ ነው 
የሚሆነው፡፡ እርስ በርሱ እንደ አውራዶሮዎች 
ይተካተካል፡፡ ባጠቃላይ ፍትሕ ተዳፍኖ ውንብድና 
ይነግሣል፡፡ ከዚህ በኋላ ብጥብጡና ጭቅጭቁ፣ 
ሁከቱ፤ የሰላም መደፍረሱ ከቤት ይጀምርና 
የማህበረሰቡ ጠንክ ይሆናል፡፡ ለዚህም ነው በዚህ 
ሃያ ዓመት ውስጥ ጨካኝ ባሎችንና ካንዱ ወደ 
ሌላው የሚፈናጠጡ ሚስቶችን ለማየት የበቃ ነው፡
፡

በዚህ ሃያ ዓመታት ውስጥ ያጋጠሙና ተከስተው 
ያለፉ ማኅበራዊ ቀውሶችን በቃላት ለመግለጽ 
ከባድ ነው፡፡ አብሮ አደግ ጓደኞሞች፣ ጎረቤትና 
ጎረቤት፣ ባልና ሚስት ከማይተማመኑበት ደረጃ ላይ 
ተደርሷል፡፡ በተለይም የተለያዩ ብሔረሰቦች ከሆኑ 
የጎሪጥ መተያየቱ ከቤት ይጀምራል፡፡ ለዚህም ነው 
ጨካኝ ወንዶች ሚስቶቻቸውን በሽጉጥ ግንባር 
ግንባራቸውን እየበረቀሱ ከመግደል ጀምሮ አሲድ 
በፊታቸው ላይ እየነሰነሱ እስከ ማቃጠል የደረሱት፡
፡ በዚህ ማህበራዊ ቀውስም ቤት ፈርሷል፤ ልጆች 
ተበትነዋል፡፡ የዚህም መዘዙ የመልካም አስተዳደር 
እጦት ነው፡፡ 

የሥራ ማጣት፣ ከሥራ መፈናቀል፣ የኔ የሚሉት 
መጥፋት እነዚህ ሁሉ ብሶቶች ተዳምረው ባልና 
ሚስትን ሰላም ይነሷቸዋል፡፡ ሌላው ቀርቶ ትክክለኛ 
የሆነ ፍች የሚፈፅሙ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው፡
፡ በመሆኑም የቤተሰብ አስተዳደር ላንዲት አገር 
ቀዳሚ መሠረት ነው፡፡ የቤተሰብ መሠረት እየተናጋ 
አገርን እናለማለን ማለትና “ልማታዊ መንግሥት 
ነኝ” ማለት ውሸት ነው፡፡ ተወደደም ተጠላ ዛሬ 
በሀገራችን ውስጥ መልካም አስተዳደር ባለመኖሩ 
ከቤት እስከ ጎረቤት፣ ከማኅበረሰብ እስከ መንግስት 
ድረስ ከፍተኛ የሆኑ ችግሮች እየተከሰቱ ነው፡፡ 
ዜጎች መልካም አስተዳደርና ፍትህ ከማጣታቸው 
የተነሳ በላያቸው ላይ ነዳጅ እያርከፈከፉ ራሳቸውን 
እያቃጠሉ እስከ ማጥፋት ደርሰዋል፡፡ በገመድ 

ራሳቸውን እየሸመቀቁ መግደልም የተለመደ ሆኗል፡፡ 
ዛሬ በየቦታው የሚጨሱት ጪሶች ነገ ተቀጣጥለው 
አይነዱም ወይንም ቋያ አይሆኑም ማለት የዋህነት 
ነው፡፡

መልካም አስተዳደር በአገር ደረጃ
 አንዲት አገር የመልካም አስተዳደር እጦት 

ከተጋረጠባት ሁሉም ነገር ምስቅልቅል ነው 
የሚለው፡፡ እንዋሽ ካላልን በስተቀር ዛሬ አገራችን 
ያለችበት ተጨባጭ ሁኔታ ይህንን ሀቅ ቁልጭ 
አድርጎ የሚያሳይ ነው፡፡ ዛሬ ባገራችን ከቀበሌ እስከ 
ፌደራል ድረስ መልካም አስተዳደር አለ ብሎ አፍን 
ሞልቶ ለመናገር ያስቸግራል፡፡ ዜጎች ጧት በሰላም 
ከቤታቸው ወጥተው ማታ በሰላም ወደ ቤታቸው 
ስለመመለሳቸው ዋስትና የላቸውም፤ ፍርሃት 
ነግሷል፤ እየተገላመጡ መራመድ ከቀይ ሽብር 
ዘመን ብሷል፡፡ ለምን ቢባል ሽብር በሌለባት ሀገር 
የሽብር ሕግ አውጥቶ ዜጎችን በተለይም የተፎካካሪ 
ፓርቲዎች አባላትንና የነፃው ፕሬስ ጋዜጠኞችን 
እያነቁ እስር ቤት መክተት ቀላል ነገር ሆኗል፡፡ ጊዜው 
ከዚህም ከፍቶ የታሰሩትን እስር ቤት ሄዶ መጠየቅ 
አልተቻለም፡፡ የወህኒ ቤት ጠባቂ ወታደሮች 
ከፍተዋል፡፡ ግልምጫቸውና የሚወረውሩት ቃላት 
አስደንጋጭና አሣፋሪ ነው፡፡ ጨርሶ የሠለጠኑና 
መደበኛ ወታደሮች ናቸው ለማለት ይከብዳል፡፡ 
የዚህ ሁሉ ማህበራዊ ዝቅጠት የመልካም አስተዳደር 
መሟሟት መሆኑ ግልፅ ነው፡፡

መልካም አስተዳደር ሲቀጭጭ ከላይ እስከታች 
በየሥልጣን ርከኑ የሚቀመጡት ባለሥልጣናት 
በጡንቻ የሚያመልኩና በባዶ ኩራት የሚኮፈሱ 
ይሆናሉ፡፡ ጨርሶ ኃላፊነታቸውን ይዘነጋሉ፡፡ በዚህ 
ምክንያትም ችግር ፈጣሪዎች እንጂ ችግር ፈችዎች 
አይሆኑም፡፡ ሁሉም ከማበጣቸው የተነሳ ባንድ ሰው 
ሳንባ የሚተነፍሱ ይመስላሉ፡፡ ከቀበሌ የተፈረደ 
ፍርድ በይግባኝ ከጠ/ሚንስትሩ ቢደርስ ፍርዱ 
አይሻርም ወይንም አይሻሻልም፣ ያው ነው፡፡ ሌላው 
አሳሳቢው ጉዳይ የመልካም አስተዳደር እጦቱን 
ተከትሎ ሙስና መንሰራፋቱ ነው፡፡ ዛሬ ያገሪቱ 
ኢኮኖሚ ምስጥ እንደበላው እንጨት እየነኮተ ነው፡፡ 
በኢህአዴግ ቋንቋ ይችን ሀገር “ኪራይ ሰብሳቢዎች” 
ዳግም እንዳታንተሰራራ እያደቀቋት ነው፡፡

በመሠረቱ የሙስናን አስከፊነት ከገንዘብ 
ምዝበራ ጋር ብቻ አያይዘን በቁንፅል አገላለፅ 
አንገልፀውም፡፡ የሙሰኞች ጥፋት ክብ ነው፡፡ ያገርን 
ኢኮኖሚ ከማሽመድመድ ጀምሮ ፍትህን ያዛባሉ፤ 
የሥራ ተነሳሽነትን ይገድላሉ፤ ጎሰኝነትን በሕዝቦች 
መሀከል በማሰራጨት ብጥብጥንና ትርምስን 
ይፈጥራሉ፤ የሃይማኖት ግጭቶችን ይቆሰቁሳሉ፤ 
የኑሮ ውድነትን ይፈጥራሉ፤ ጠቅለል ባለመልኩ 
ሲቃኙ ሙሰኞች የማህበረሰብ ጠንኮች ናቸው፡፡

ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት 
መሪዎች ወይንም በየሥልጣን ርከኑ የተቀመጡት 
ባለሥልጣናት ቤተሰባዊ ፍቅር ይኑራቸው 
አይኑራቸው የሚታወቅ ነገር የለም፡፡ ቤተሰባዊ 
ፍቅር ከሌላቸው ደግሞ ሀገራዊ ፍቅር እንዲኖራቸው 
አይጠበቅም፡፡ ሕዝብ ደግሞ መሪዎቹን ወይንም 
የሚያስተዳደሩትን ማንነት የማወቅ መብት አለው፡
፡ ከቤት እስከ ት/ቤት የነበራቸውን ፀባይና ራእይ፣ 
ሥነ ምግባር ያካተተ ገላጭ ነገር መኖር አለበት፡፡ 
የኛዎቹ መሪዎች ግን ድብቅ ናቸው፡፡ ሌላው ቀርቶ 
ወላጆቻቸው ባወጡላቸው ስም እንኳን አይጠሩም፡
፡ ለምን?

አንድ ወጣት ወላጆቹን፣ ጎረቤቶቹን አልፎም 
ት/ቤት ሲበጠብጥ ያደገ ከሆነ ለቁም ነገር በቅቶ 
ሥልጣን ሲይዝ አገርን ሊበጠብጥ ይችላል፡፡ 
በተለይም ቤተሰባዊ ፍቅር ከሌለው አገራዊ ፍቅር 
አይኖረውም፡፡ አንድ የማውቀውን ምሳሌ ልጥቀስ፡፡ 

አንድ ጎረቤቴ ሚስቱን በየጊዜ ይደበድባል፡
፡ አንድ ቀን ገላግየ ካረጋጋኋቸው በኋላ የብቻው 
አድርጌ “ለምንድን ነው የልጆችህን እናት በየጊዜው 
የምትመታት? ችግራችሁ ምንድን ነው?” ብዬ 
ለጠየኩት ጥያቄ የሰጠኝ መልስ፡-

“ይገርምሃል አባቴም ተደባዳቢ ነበር፡ እናቴን 
በየጊዜው ይደበድባት ነበር፡፡ አንዳንድ ጊዜ ሳስበው 

የሱ ባህሪ ተጋብቶብኝ ይሆን እላለሁ?” በማለት ነበር 
ሀሳቡን በጥያቄ የደመደመው፡፡ በዚህ ሁኔታ ያደጉ 
ልጆች ለቦክሰኝነት ይመጥኑ እንደሆነ እንጂ አገር 
ለመምራት ብቃት ይኖራቸዋል ተብሎ አይጠበቅም፡
፡

ወደ ሙስናው ወይንም ወደ ኪራይ ሰብሳቢዎች 
ልመለስ፡፡ ከሃያ ዓመት በፊት ምንም ርሾ የሌላቸው 
ኢህአዴግን በየመንገዱ እየተቀላቀሉ እሱ 
የተጫመተውን በረባሶ ጫማ እየተጫመቱ አዲስ 
አበባ የገቡ ዛሬ በኪራይ ሰብሳቢነት ሰክረዋል፡፡ 
የሚይዟቸው ሸንጣም መኪናዎችና የሠሯቸውን 
ቪላዎች ስንመለከት ይች አገር ምን ያህል የወላድ 
መካን እንደሆነች መረዳት ይቻላል፡፡ ህብረተሰብን 
እያቆረቆዙ፣ ያገርን ኢኮኖሚ እያወደሙ የግለሰቦች 
አለቅጥ መበልፀግ ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል 
መተንበዩ ከባድ ነው፡፡

የፍርሃት ቆፈን
ከመልካም አስተዳደር እጦቱ፣ ከፍትህ መጓደሉ፣ 

ከኑሮ ውድነቱ በከፋ መልኩ ዜጎች በፍርሃት ቆፈን 
ውስጥ ተዘፍቀዋል፡፡ ይህንን በተመለከተ አንድ የ82 
ዓመት አዛውንት የሕግ ባለሙያ የፍርሃት ምንጩ 
ምን እንደሆነ ስጠይቃቸው “ሰሜን የማትጠቅስ 
ከሆነ” አሉኝ፡፡ “እንዴት በዚህ እድሜዎ እውነትን 
ለመናገር ይፈራሉ?” ስላቸው፡-

“እኔ የምፈራው ኢህአዴግን ሣይሆን ጊዜውን 
ነው፡፡ ዘመኑ ተበላሽቷል፡፡ ዋሽተህ እንጂ እውነት 
ተናግረህ የምትኖርባት አገር አይደለችም፡፡ 
ስለዚህ ዋሸች መዋረደን አልፈልግም፡፡ እውነት 
ተናግሬ ደግሞ በዚህ እድሜዬ እስር ቤት መግባት 
አልፈልግም፡፡ የፍርሃት ምንጮቹ ግን ኢህአዴጎች 
ራሳቸው ናቸው፡፡ በግምገማ ከሥራ እንዳይባረሩ፣ 
ከደረጃ ዝቅ እንዳይሉ፣ ጥቅማ ጥቅሞቻቸው 
እንዳይቆረጡባቸው ሌተቀን ይጨነቃሉ፡
፡ እነሱ በበረገጉ ቁጥር ሕብረተሰቡን ያምሳሉ፤ 
ይበጠብጣሉ፤ ይዋሻሉ፤ አንተ ራስህ ብትጠጋ 
እንዲሁ ነው የምትሆነው” ብለውኝ ሄዱ፡፡

ጉልቻ ቢቀያየር ወጥ አያጣፍጥም
ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ከደርግና ከኢህአዴግ 

ጋር ማነፃፀሩ ትልቅ ስህተት ቢሆንም በቃላት 
ሽንገላ በኩል ግን እሳቸውም የዋዛ አልነበሩም፡
፡ “የምትወደንና የምንወድህ ሕዝባችን” የሚለው 
ንግግራቸው ይጠቀሳል፡፡ በመጀመሪያ ነገር ሕዝቡ 
እሳቸውን ስለመወደዱ ማረጋገጫ አልነበራቸውም፡
፡ ነበራቸው ከተባለም አሽቃባጮቻቸውና 
አደግዳጊዎቻቸው “ኃይለ ሥላሴ ይሙት” 
ከሚለው ጀምሮ “ፀሐዩ ንጉሥ” እስከሚለው ድረስ 
የነበረው ከንቱ ውዳሴ ያስተዳደራቸውን ደካማ 
ነትና የሕዝቡን ብሶት ተጠግተው እንዳያስተውሉ 
ጋርዷቸዋል፡፡ በመሆኑም አስተዳደራቸው ተገዝግዞ 
ተገዝግዞ ሲወድቅ የሕዝብ እውነተኛ ስሜት ገሀድ 
ሆነ፡፡ ደርግ ከቤተ መንግሥታቸው ይዞ ወደ አራተኛ 
ክ/ጦር ሲወስዳቸው “ሌባ! ሌባ!” እያለ ሸኛቸው፡፡

ደርግ ባቋራጭ ሥልጣን ቢይዝም መሠረታዊ 
ለውጥ ማምጣት አልቻለም፡፡ ይባስ ብሎ 
አጎመዘዘው፡፡ በመሆኑም “የሕዝብ ብሶት 
በወለዳቸው” ተገፍትሮ ወደቀ፡፡

“የሕዝብ ብሶት የወለዳቸው” 
ኢሕአዴግን የ120 ደርጎች ብሶት ወለደው፡

፡ ኢህአዴግ ዛሬ በተራው ሚሊዮን ብሶተኞችን 
እየወለደ ነው፡፡

ኢህአዴግ ሥልጣን ከያዘ ጀምሮ የተረጋጋ 
ሰላም የለም፡፡ መርሁ ጎሰኝነት በመሆኑ በየቦታው 
በሚፈጠሩ ግጭቶች መጠነ ሰፊ ደም ፈሷል፤ 
ንብረት ወድሟል፤ በሺዎች የሚቆጦሩ ቤቶች 
ተቃጥለዋል፡፡ ይህንን እውነታ ኢህአዴግ ራሱ 
አይክድም፡፡ እንግዲህ ይህ ሁሉ ምስቅልቅል 
ሕይወት የሚፈጠረው በመልካም አስተዳደር እጦት 
ምክንያት መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ ዜጎች ቀኝና ግራ 
እንዳይመለከቱና ተረጋግተው እንዳያስቡ በአንድ 
ላምስት የጥርነፋ ስልት ተጠርንፈዋል፡፡

 ጥርነፋ
የኢህአዴግ ዋናው የከፋ ስልቱ ሁሉንም ነገር 

በቁጥጥሩ ሥራ ለማድረግ መሞከሩ ነው፡፡ መሬትን 
ጨምሮ የሰውን ልጅ የሚያህል ክቡር ፍጡር 
ሣይቀር በቁጥጥሩ ሥር አድርጎ ረግጦ ለመግዛት 
የሚያደርገውን ሩጫ ስንመለከት የመዳረሻ ግቡ ምን 
ሊሆን እንደሚችል መገመቱ ከባድ ነው፡፡

ኢህአዴግ የዜጎችን ነፃነት ገፎ ልክ እንደ በረሃ 
ግመሎች አንዱን ከሌላው አቆጣጥሮ አንዱ ግመል 
እየመራ ሌሎቹ ተቀጣጥለው ከኋላ እንደሚከተሉ 
ሁሉ ዜጎችንም አንድ ላምስት ጠርንፎ እኔን 
ብቻ ተከተሉኝ እያለ ነው፡፡ ዛሬ ተማሪዎች በት/
ቤቶቻቸው ገበሬዎች፣ አሮጊቶች እመጫቶች በርከን 
ሥራ ሰበብ ተጠርንፈው አፈር ሲገፋና ድንጋይ 
ሲሸከሙ ማየት ከባድ ፈተና ነው፡፡ የሃይማኖት 
አባቶች ሳይቀሩ ተጠርንፈዋል፡፡ የከተማ ወጣቶች 
በጥቃቅንና አንስተኛ የሥራ ውጤቶች ስም 
ተደራጅተው ተጠርንፈዋል፡፡ የጉልት ቸርቻሪዎች 
ሳይቀሩ ከተጐለቱበት ተጠርንፈዋል፡፡ ሊስትሮዎች፣ 
የቀን ሠራተኞች፣ የኮብልስቶን ሠራተኞችም 
ተጠርንፈዋል፡፡ መምህራን በሙያ መኅበራቸው 
በኩል ተጠርንፈዋል፡፡ ዛሬ ያልተጠረነፈ ዜጋ የለም፡
፡ ምናልባት አንዳንዶቻችን ነፃ የሆነ ሊመስለን 
ይችል ይሆናል፡፡ ግን አይደለንም፡፡ ባንድ ወይንም 
በሌላ ምክንያት የተጠረነፍን ነን፡፡ ሌላው ቢቀር 
በፍርሃት አእምራችን ተጠርንፏል፡፡ በተለይም 
የከፍተኛ ተቋማት ተማሪዎች አንዳቸውም ከጥርነፋ 
ነፃ አይደሉም፡፡ ታዲ ተማሪዎች አንድ ላምስት 
ተጠርንፈው እንዴት ብለው ነው የመፍጠር 
ችሎታቸውን የሚያዳብሩት? የተረጋጋ ሰላም፣ ነፃ 
አእምሮ ሳይኖራቸው በምን ሚዛን ነው ብቁ ዜጎች 
ሆነው የዚችን ሀገር ሁለንተናዊ ችግር ፈች ወጣቶችን 
ማፍራት የሚቻለው? በዚህ በኩል ተማሪዎች 
አካዳሚክ ነፃነታቸውን ለመጎናፀፍ አምርረው 
መታገል አለባቸው፡፡ ለመሆኑ ጥርነፋ ምንድነው? 
ጠረነፈ፣ ቀረቀበ፣ ወደነ፣ ጠቅልሎ አሰረ ማለት 
ሲሆን የነጋዴ ቃል ነው፡፡ ሸቀጦችን ባንድ ላይ 
ጠቅልሎ ማሰር ማለት ነው፡፡ በዚህ ዘመን ታዲያ 
የኢትዮጵያ ሕዝብ በቡድን በቡድን እየተከፋፈለ 
የሚጠረነፈው እንደሸቀጥ ተቆጥሮ ይሆን? ፍርዱን 
ለዜጓች፡፡

የውጭ ፖሊሲያችን
ኢትዮጵያ ከምትታወቅባቸው መልካም ነገሮች 

መሀከል ዋናውና በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሰው 
ዳርደንበሯን የማታስደፍር፣ የራሷንም የማትሰጥ፣ 
የሌሎችንም የማትከጅል መሆኗ ነው፡፡ ይህ 
መልካም ዝናዋ ዛሬ ተጥሷል፡፡ ኢትዮጵያ በታሪኳ 
ውስጥ የጎረቤት አገራትን ደንበር አልፉ ወይንም 
ወሰን ጥሳ ወራ አታውቅም፡፡

ሶማሊ ለኢትዮጵያ መልካም ጎረቤት አገር 
ባትሆንም ካስታራቂነት ባለፈ በውስጥ ጉዳይዋ 
ጣልቃ በመግባት መቃድሾ ድረስ በመዝለቅ 
ልንወራት ባልተገባን ነበር፡፡ ይህ ትልቅ ታሪካዊ 
ስህተት ነው፡፡ ይህ ርምጃም ለዛሬ ሣይሆን 
ለትውልድ ጠንክን ተክሎ ማለፍ ነው፡፡ ኢህአዴግ 
የሥልጣን እድሜውን ለማራዘም ሲል “በአሸባሪነት” 
ስም የአሜሪካ ተወርዋሪ ጦር ሆኖ በጎረቤት አገር ላይ 
ጦርነት መክፈቱ የውጭ ፖሊሲውን አበላሽቶታል፡፡ 
የአገሪቱንም መልካም ዝና አጉድፏል፡፡

ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነትም የፍጥጫ 
ግንኙነት ነው፡፡ ችግሩ መቸ እንደሚፈታም 
አይታወቅም፡፡ ኢህአዴግ ኤርትራን የአሸባሪዎች 
ምሽግ ሆናለች በማለት ይወነጀላታል፡፡ በሌላ 
በኩል ደግሞ ከኤርትራ እየኮበለሉ ለሚመጡት 
ሥራ ለሚፈልጉት ቅድሚያ በመሥጠት አገሪቱን 
ጥገት ላም አድርጓታል፡፡ መማር ለሚፈልጉት ደግሞ 
የኛን ልጆች በኮታ ገድቦ ለነሱ ቅድሚያ እንዲመደቡ 
እየተደረጉ ነው፡፡ በዚህ ምክንያትም የኢህአዴግና 
የሻቢያ ጠብ የይስሙላ ነው የሚሉ ወገኖች ጥቂት 
የሚባሉ አይደሉም፡፡

ከሱዳን ጋር ያለን ግንኙነትም ቢሆን ካንጀት 
አይደለም፡፡ ለተቃዋሚዎች በር እንዳትከፍት 
የባህሪ መግዣ (ማባበያ) የመተማ መሬት እየተቆረሰ 
እየተሰጣት ነው፡፡ ይህ ሁሉ እንግዲህ ሚዛናዊ የሆነ 

ከአንዳርጌ መሥፍን

ኢትዮጵያ ከትናት እስከ ዛሬ

ወደ 11 ዞሯል
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ዳሰሳ

አንዴ በዘውድ ስም ሌላ ጊዜ በሶሻሊዝም ስም 
ዛሬ ደግሞ “በዴሞክራሲ” ስም የተለየ አመለካከት 
ያላቸውን ወገኖች ሁሉ እንደ ጠላት በመቁጠር 
አገራቸውን ወደ ባሰ ውድቀት የሚገፈትሩ 
መንግስታትን ምን ብሎ መግለጽ ይቻላል? 

በሰላም አብረው በመኖርና በጋብቻ ተሣስረው 
አንዱን ዘር ከሌላው ለመለየት እስከሚያስቸግር ድረስ 
የተዋሃዱትን ሕዝቦች ለመለያየትና ቤተሰባቸውን 
ለማፍረስ የሚገፋፉ የጎሣ ፓርቲዎች እንደ አሸን 
የሚፈሉባትን አገር ምን ብሎ መተረክ ይቻላል? 
(በእኔ በኩል ጎሳን መሠረት አድርገው ከተደራጁ 
በኋላ ከሌሎች ህብረ ብሄራዊ ፓርቲዎች ጋር የትግል 
አንድነት በመፍጠር ለሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ 
መብቶች መከበር የሚታገሉትን እውነተኛ 
ድርጅቶችን አከብራለሁ) የኢኮኖሚ ትርፋቸውን 
በማስላት ብቻ የፖለቲካ ፓርቲ መሠረትን የሚሉን 
የፖለቲካ ድውያንና የፖለቲካ ነጋዴዎች ከምንላቸው 
በስተቀር የታሪክ ቦታና ሥፍራ ከቶ ሊኖራቸው 
አይችልም፡፡ አለ ከተባለም ከጎሰኞች ጎን ተሰልፎ የገዛ 
አገርንና ሕዝብን መገዝገዝ ነው፡፡

ለእውነት ብለው በእውነት ኑረው ለእውነት 
ሲሉ ለመሞት (ለመሰደድ አሊያም ለመታሰር) 
ቆርጠው ከተነሱ የፖለቲካ ታጋዮች ጋር በሾርኔ 
ተጠግተው ኋላም የትግል አጋሮቻቸውን ጀርባ 
በሰይፍ የሚያሣርዱትንስ የከንቱ ከንቱዎች ምን 
ስያሜ እንስጣቸው? 

በሕዝብ መስህዋትነት የተገኘን ተደጋጋሚ 
የስር ነቀል ሶሺዮ ኢኮኖሚ ለውጥ እድል እያበላሹ 
“እኔ ልግዛ፣ እኔ ልምራ” በሚል ተራ የፖለቲካ 
ሽኩቻ አገራቸውን መቀመቅ የሚከቱትን የፖለቲካ 
ድርጅቶችንስ እንዴት አድርጎ መግለጽ ይቻላል?

ለአያሌ ምእት ዓመታት የውጭ ጠላትን 
በሕብረት በመመከት አርአያነት ያለው ጠንካራ 
አንድነትና የጋራ ታሪክ የመሠረቱትን ሕዝቦች 
በፈጠራ ታሪክ ለመከፋፈል የቅጥፈት ፕሮፓጋንዳ 
ለሚያራግቡት ምን ስም ሊሠጣቸው ይቻላል? 
የአባቶቻቸውን አኩሪ ታሪክ በመካድ “አገሬ” 
የሚሏትን ለማፍረስ ሌት ከቀን የሚሯሯጡትን 
ጎሰኞችንስ ምን ብሎ መጥራት ይቻላል?

ቀደም ያሉትን መንግስታት እየኮነኑ ካለፈው 
ባልተሻለና በባሰ ሁኔታ ከህግ ውጭ ዜጎችን በማፈስ 
ዳግም እስር ቤቶችን የሚያጨናንቁትን ጠመንጃ 
አምላኪዎችንስ ምን ብሎ መግለፅ ይቻላል? ስደትን 
እያማረሩ ከስደት ተመልሰው ሌሎችን የሚያሳድዱ 
አገዛዞችንስ ምን ስያሜ ልንሰጣቸው እንችላለን? 
የትናንቱን መንግስት (አገዛዝ) የፖለቲካ ልዩነቶችን 
በውይይት መፍታት አይፈልግም እያሉ በመክሰስ 
(ሌት ተቀን በፕሮፓጋንዳ ማሺነሪዎቻቸው 
አማካኝነት የአዞ እምባ በማንባት) ዛሬ በተራቸው 
(ወግ ደርሷቸው ወግ ከተባለ፡፡) በህዝብ ዘንድ 
ተቀባይነት ያላቸውን የተቀዋሚ ፓርቲ አመራርን 
“አሸባሪ?” የሚል ስም በመስጠት በሀይል 
ለመጨፍለቅ በእብሪት የሚደነፉትን ቡድኖችስ 
ባህርይ እንዴት ማስረዳት ይቻላል?

ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ጋዜጠኛ እስክንድር 
ነጋ፣ ውብሸት ታዬ፣ ርእዮት ዓለሙ እና ሌሎች 
ፍፁም ሠላማዊና በሰለጠነ መንገድ ስርአቱን 
ከመተቸት ባሻገር የሰሩት ወንጀል ይኖር ይሆን? 
አይመስለኝም፡፡

ሀገሩን ጥለውላቸው እንዲሄዱ በሚያስመስል 
መልኩ በጋዜጠኛ ተመስገን እና ጓደኞቹ ላይ ወከባ 
ማካሄድ ምን ይባላል? ብዙ ታዛቢዎች እንደሚሉት 
(እንደሚናገሩት) ከሆነ የመጨረሻው ሰይፍ ተመዞ 
በመጨረሻው የነፃ ፕሬስ አንገት ላይ ለማረፍ 
ተዘጋጅቷል፡፡ ጋዜጠኛ ተመስገን እና የሙያ አጋሮቹ 
ወይ ፍንክች ያባ ቢለዋ ልጅ በማለት የሚመጣውን 
ሁሉ በፀጋ ለመቀበል በታላቅ የመንፈስ ፅናት ላይ 
ይገኛሉ፡፡

በዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ድንጋጌ 
እንዲሁም ኢትዮጵያ በህገ መንግስቷ ያፀደቀችውን 
የመዘዋወር ነፃነት መገደብ ምን ይባላል? ጋዜጠኛ 
ተመስገንና ጓደኞቹ በአንዲት ጠባብ ክፍል ውስጥ 
ከታህሳስ 10, 2003 ጀምሮ መኖር ጀምረዋል፡፡ 
ምክንያቱ ደግሞ ግልፅ ይመስለኛል፡፡ አዎ ምክንያቱ 
የደህንነት ስጋት ይመስለኛል፡፡

ከቶ ለመሆኑ አንድ ለናቱ የሆነውን የፍትህ 
ጋዜጣ ዝግጅት ቢሮ መዝጋትና ጋዜጠኞችን ከሥራ 
ውጪ ማድረግ ማንን ይጠቅም ይሆን?

ኢትዮጵያውያን የነፃውን ፕሬስ አርበኞች 

እንደ ጥጃ በማሰር እና በመፍታት የሚታወቀው 
አገዛዝ በሁለት ሲውዲናውያን ጋዜጠኞች ላይ 
ክስ ከመሠረተ በኋላ ፍርድ ቤት በሰዎቹ ላይ የ11 
ዓመት ፅኑ እስራት ፈርዶባቸዋል፡፡ ፍርዱ ይግባኝ 
ቢኖረውም ምእራባውያንና ልእለ ኃያሏን አሜሪካን 
አስቆጥቷል፡፡

የሲውዲኑ ልኡክ በጉዳዩ ላይ ከሚመለከታቸው 
ሹመኞች ጋር እየመከርን ነው ሲሉ አሜሪካ በበኩሏ 
የአቋም መግለጫ በማውጣት ለነፃው ፕሬስ 
መከበር ያላትን ፅኑ አቋም በገደምዳሜ ለአገዛዙ 
አስታውቃለች፡፡ 

ቅኝ ገዥዎችና ፀረ ኢትዮጵያ ኃይሎች በየዘመኑ 
በኢትዮጵያ የፖለቲካ ህይወት ውስጥ ጣልቃ 
በመግባት ለህዝቡ የተቆረቆሩ በመምሰል የአገሪቱን 
ሁኔታ ለጥፋት እንዲያመቻቸው አድርገው ሲቀይሱ 
ኖረዋል፡፡ ኢጣልያና አንዳንድ አገሮች ለዚህ ደባ 
የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ ከሁሉም የሚያሳዝነው ግን 
የተወሰኑ ኢትዮጵያውያንና አንዳንድ የፖለቲካ 
ቡድኖች ይህን የጠላቶቻችን ደባ ለማስፈፀም 
በየዘመኑ ደፋ ቀና ሲሉ መታየታቸው ነው፡፡

ትናንትም ዛሬም የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች 
አቢይ ችግር ሥልጣንና ዕውቀትን አቀናጅቶ 
የፖለቲካ ልዩነቶችን በማቻቻል ተባብሮ ለመስራት 
አለመቻላቸው ነው፡፡ የሚያስማሟቸው አበያት 
ነጥቦች እያሉ በልዩነቶቻቸው ላይ ያለ ቅጥ 
ማተኮራቸው ነው፡፡ ራስን ብቻ ትክክለኛ አድርጎ 
በመውሰድ ሌላውን እንደ ስህተተኛና ብሎም እንደ 
ጠላት መቁጠራቸው ነው፡፡ የተለያዩ ሀሳቦችን 
ለማስተናገድ አለመቻላቸው ነው፡፡ ልዩነቶቻቸው 
እንዳሉ ሆነው በሚያስማሟቸው ላይ በማተኰር 
ለሕዝብ ፍርድ ለማቅረብና ትክክለኛ ውሳኔውን 
ለመቀበል ዝግጁ አለመሆናቸው፣ ከእኔ የተለየ ሀሳብ 
ይዞ የቀረበ ሁሉ ጠላቴ ነው በሚል እጅግ የተሳሳተ 
አመለካከት በመናወዛቸው ከመወያየትና ሕዝብን 
አሣምኖ ከመርታት ይልቅ ቸኩለው ወደ ሀይል 
መጠቀም ማምራታቸው ነው፡፡

በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ቡድኖች 
በተለያዩ ጊዜያት የህብረት ፍልስፍና ለመከተል 
ሞክረዋል (አማራጭ ሀይሎች፣ ኢዲሀቅ፣ ቅንጅት . 
. . ወዘተ ታሪክ አይዘነጋቸውም) ለምን አላማቸው 
ሳይሳካ ቀረ ለሚለው ከባድ ጥያቄ የኢትዮጵያን 
ፖለቲካ ውድቀትና አነሳስ ላይ ለሚጠበቡ ምሁራን 
መልሱን ልተወውና እኔ ወደ ተነሳሁበት ነጥብ 
ላምራ፡፡ 

ካለፈው የታሪክ ስህተት በመማር የኢትዮጵያ 
ፖለቲካ ፓርቲዎች (በተለይ በሀገር ውስጥ 
የሚንቀሳቀሱት) ውህደት እየፈፀሙ ስለመሆኑ ከዜና 
ማሰራጫዎች እየሰማን ነው ይበል የሚያሰኝ ነው፡
፡ እዚህ ላይ የአንድነት እና የብርሃን ለአንድነት፣ 
የኦሮሞ ኮንግረስ ፓርቲ እና የኦሮሞ ፌዴራሊስት 
ንቅናቄ ፓርቲዎች ውህደት ለሌሎችም ምሳሌ 
የሚሆን ነው፡፡

ከዚህም እልፍ በማለት ህብረት በሚል ስያሜ 
መሰባሰባቸውና አብረው ለመስራት በመወሰናቸው 
እንደ መልካም ጅምር የሚቆጠር ይመስለኛል፡፡ 
በሌላ በኩል እዚህም እዚያም በተናጥል ሆነው ፓርቲ 
መሠረትን የሚሉን ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር እንጂ 
መፍትሄ  ሊሆን አይችልም፡፡ ስለዚህ በአስቸኳይ 
ወደ ህብረት ፍልስፍና ቢገቡ መልካም ነው ባይ ነኝ፡
፡ የተናጥል ጉዞ ታይቷል፡፡ የትም አላደረሰንም ትርፉ 
ለአገዛዙ እስር (ግፍ) መብቃት ነው፡፡ “ከተባበርን 
እንቆማለን፡፡ ከተለያየን እንወድቃለን፤” ያሉት የፓን 
አፍሪካኒዝም ጠንሳሽ ከሆኑት አንዱ እውቁ የጋና 
የነጻነት አባት ዶክተር ክዋሚ ንክሩማ ይመስሉኛል፡፡

የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈረካከስ፣ በውስጣቸው 
ሠላም ማጣት፣ አንዱ የፖለቲካ ፓርቲ ከሌላው ጋር 
ያለመተባበሩ ወይንም አይንና ናጫ መሆኑ እንዲሁም 
አገዛዙ በሰለጠነ መንገድ የሚታገሉትን የፖለቲካ 
አመራሮች ወይም አባላቶቹን በየጊዜው ዘብጥያ 
መወርወሩ እንዲሰደዱ ማድረጉ በአለም አዲስ 
ነገር አይመስለኝም፡፡ በየትም አገር በተለያዩ የታሪክ 
ወቅቶች የታየ ክስተት ነው፡፡ የዲሞክራሲያዊ አሰራር 
ባህል እየዳበረ ሲሄድ በሂደት የሚለወጥ ነው፡፡ ግን 
በሀገራችን ይህ ሂደት አለቅጥ ረዘመ፡፡ በሕዝባዊው 
አብዮት መቀጣጠል ማግስት የተለያየ አመለካከት 
ያላቸው ቡድኖች ተፈጠሩ፡፡ መግባባት ተስኖአቸው 
ተጋደሉ፡፡ ወጣቱንና ምሁራኑን አስጨረሱ፤ በዚያ 
ትውልድ ብቅ ብለው የነበሩ ምርጥ የሀገሪቱ ልጆች 
ሞቱ፤ ተሰደዱ፡፡ ሁኔታው ትውልድን የመግደል 
ያህል ነበር፡፡ የሀገሪቱን እድገት ሊያፋጥኑ የሚችሉ 

ትክክለኛ የፖለቲካ አቅጣጫ ሊያሲይዙት የሚችሉ 
ምሁራን በራሳቸው ዜጎች ተገደሉ፡፡ ሌላ ቢቀር 
ባብዮቱ አፍላ (መባቻ) ብልጭ ብሎ የነበረው 
ዲሞክራሲ ተመልሶ ጠፋ አምባገነንነት ነገሰ፡፡ 
የእርስ በርስ ጦርነት ተስፋፋ፡፡ በውጤቱም ሀገር 
ቆረቆዘች፤ የማይም ሀምሳ አለቆች መፈንጫ ሆነች፡
፡ (በነገራችን ላይ በደርግ ውስጥ የሰላ አእምሮ እና 
እውቀት የነበራቸው ወታደሮች አልነበሩም ማለቴ 
እንዳልሆነ አንባቢያንን አስታውሳለሁ) ሕዝባዊ 
አብዮት ያመጣልንን መልካም አጋጣሚ በአግባቡ 
ሣንጠቀምበት ቀረን፤ እድሉ አመለጠን፡፡

ለአሥራ ሠባት ዓመታት ሀገራችንን በማጥፋት 
አሳፋሪ ሂደት ተጓዝን፡፡ ኢትዮጵያም በመሞት 
ላይ ያለች ሀገር ሆነች የህብረተሰባችን ሞራል 
ባህልና እምነት ሳይቀር ዋዥቀ፤ ሕዝቡ ከፍተኛ 
ዋጋ የሚሰጣቸው መልካም ስነ ምግባሮች ኮሰሱ፤ 
መሪዎቹን በመጥላት የሀገር ፍቅር ስሜት ቀዘቀዘ፡
፡ እንዲህ እየናወዘ የመጣው ሕይወት በደርግ 
መንግስት ሌላ የለውጥ ጭላንጭል ለማየት ችሎ 
ነበር፡፡ ለሠላምና ለዴሞክራሲ መስፈን እንደገና ሌላ 
መልካም አጋጣሚ ብቅ ብሎም ነበር፡፡ ይህ ትውልድ 
ለሁለተኛ ጊዜ አገሩን ከማጥ የሚያወጣበት እድል 
ተገኝቶም ነበር፡፡ ዜጎቹን ከተመፅዋችነት ሕዝቦችን 
ከእርስ በርስ መተላለቅ ለማዳን ዳግም እድሉ ተገኝቶ 
ነበር፡፡ 

የመጀመሪያው እድል (1966 ዓ.ም) ጥቂት 
ግኝቶች ብንጨብጥበትም በብዙ መልኩ 
አምልጦናል፡፡ በስንት ዜጎች መስእዋትነት የተገኘው 
ያ እድል ሳንጠቀምበት ማምለጡ አሳዛኝ ነው፡፡ 
ዛሬም (ከ20 አመት በፊት እና ግንቦት 997 ዓ.ም) 
በከፍተኛ መስዋእትነት ዕድል ሌላውን በር ከፍቶልን 
ነበር፡፡ ቁም ነገሩ ታዲያ ይህንም እድል እንደ 
መጀመሪያው ለሥልጣን በመሯሯጥ አበላሽተነዋል፡
፡ አቋማችንን፣ ልዩነቶቻችንን አቻችለን፣ ሀሳቦቻችንን 
በህዝብ ፊት በመሟገት፣ ለሕዝብ ፍርድና ውሳኔ 
በግልፅ እንቀርባለን ወይስ በአፋችን ሌላ እየተናገርን 
በተግባር ሌላ መሰሪ እንቅስቃሴ እያካሄድን፣ አሁንም 
ለጥፋት እናደባለን? ሃሳቦቻችን ብቻ እንዲፋጩና እኛ 
ግን በሀይል በመጠቀም እንዳንጋጭ እናደርጋለን፤ 
ወይስ ዛሬም ጠመንጃ አምላኪ ሆነን ፖለቲካውን 
ጠመንጃ ይዘዘው እንላለን? በእኔ በኩል ገዢዎቻችን 
ከ20 ዓመት የስልጣን ጉዞ በኋላ እንኳን ከእዚህ 
አስተሳሰብ (አዙሪት) የወጡ አይመስለኝም፡፡ ይህችን 
በመሞት ላይ ያለች ሀገር (በእርግጥ ኢትዮጵያ 
አልሞተችም አትሞትም፡፡) ህዝብ ገድለን ለመቅበር 
ዛሬም በዘርና በሥልጣን ሽኩቻ እንመርዘዋለን፤ 
ወይስ ሥልጣን የህዝብ መሆኑን ተቀብለን ለፍላጎቶቹ 
በመገዛት ውሳኔውን እናከብራለን፡፡

የተወካዮች ምክር ቤትን ወንበሮች በመደልደል 
ሥራውን የጀመረው አሁን በስልጣን ላይ ያለው 
አገዛዝ ዛሬም ሙሉ በሙሉ ለማለት በሚያስደፍር 
መልኩ ለወንበሩ ዘብ በመቆም ላይ ያተኰረ 
ይመስላል፤ የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ በሚወክሉት 
የፖለቲካ ፓርቲ ስም አንድ ወንበር እንዳገኙ የታወቀ 
ነው፡፡ አብዛኛው ውይይትና ውሳኔ የገዢዎቻችን 
እቅድና ትልም ላይ ሲሆን የተቀዋሚ ፖለቲካ 
ፓርቲዎች ድምፅና ለሀገር መድህን ሊሆኑ የሚችሉ 
የጥናት ውጤቶቻቸው (በሣል ምክሮቻቸው) 
ቀዳሚ ትኩረት አላገኙም (ፅድቁ ቀርቶ እንዲሉ 
ፈፅሞ እንዲሰሙ የተፈለጉ አይመስለኝም፡፡ እርግጥ 
ነው ደካሞች እና አድርባዮች እንደ አሸን ቢፈሉ 
አያስገርምም፡፡ የአገዛዙ በረከቶች ናቸውና፡፡

ዛሬም በስልጣን ላይ ያሉትና የበላይነት አለን 
ብለው የሚያምኑት ያገዛዙ ቁንጮዎች ጠንካራ 
የፖለቲካ ፓርቲዎችን የተለያየ ስም በመቀባትና 
ለችግሮቻቸው ሁሉ ማሳበቢያ ማድረግ ከጀመሩ 
ሁለት አስርተ አመታትን ደፈኑ፡፡ 

በህዝብ ተቀባይነት ያላቸውን ፓርቲዎች 
ህግን መሣሪያ በማድረግ ይበትናሉ፤ (ጠንካራ 
አመራሮቻቸውን እና አባላቶቻቸውን ወደ ወህኒ 
አምባ ይወረውራሉ) በየማእዘኑና በየብሄረሰቡ 
የተቋቋሙ ብዙ ቡድኖች ለዚህ ወይም ለዚያ 
በማጐብደድ ወገን ለይተው የጎሪጥ እየተያዩ 
ተባብሮ ከመስራት ይልቅ በሽኩቻና ግጭት ህዝቦች 
እንዲባዝኑ እየተደረገ ነው፡፡ የጎሳ ጥላቻና ጥርጣሬ 
እንዲነግስ ልዩነቶችን በማጉላት ላይ ያተኰሩ 
ይመስላል፡፡ (የሥራ ጀግና በሆነው በቤተ ጉራጌ 
ማህበረሰብ በዚሁ የጎሳ  ልዩነት የሚደረሰውን 
ሰቆቃ አይዘነጋም) ዛሬም ከችሎታ ይልቅ የፖለቲካ 
ታማኝነት ተመራጭ እየሆነ በድርጅታዊ ሥራ 

ለካድሬዎች ቦታ እየተመቻቸላቸው ነው፡፡ 
የዩኒቨርስቲ ተመራቂዎች የገዢው ፓርቲ አባል 

ካልሆኑ ሥራ የማግኘት እድላቸው መንምኗል፡
፡ አዲስ ተመራቂ ወጣቶች ወደ ተወለዱበት ክልል 
ብቻ ሄደው እንዲሰሩ ሁኔታዎች አስገዳጅ እየሆኑ 
ይገኛሉ፡፡

አንድ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፍልስፍና 
ምሁር እንደሰጡት ትንታኔ ከሆነ ስርዓቱ በሁለት 
ስህተቶች ላይ የቆመ ነው፡፡ በአንድ በኩል ልክ እንደ 
መሳፍንት አይነት አገዛዝ ለመሆን ይቃጣዋል፡፡ 
በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ደርጎች ከአንዱ እየነጠቁ 
ሌላውን በሀብት ያንበሸብሻል፡፡ ትላንት ቤሳ ቤስቲን 
የሌላቸው ለአገዛዙ አለቅላቂ እና አጨብጫቢ 
በመሆናቸው በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ሊያገኙ 
የሚችሉበት የሥራ እድል ተፈጥሮላቸው አዱኛ 
ቤታቸው ገብታለች፡፡ በተቃራኒው ደግሞ ብዙ ባለ 
ሀብቶች የነበሩ ሰዎች ቁልቁል ወርደዋል፤ እዚህ 
ላይ ዝነኛው የኢትዮጵያ አማልጋሜትድ ትላንት 
የተወለዱት እነ አምባሰል ድራሹን አጥፍተውታል፡፡

ይህ ያልታደለ ህዝብ ዛሬም እንደ ትናንቱ 
በጥቀመኞች፣ በአፈ ጮሌዎችና በጠመንጃ 
አምላኪዎች ከወዲያ ወዲህ እየተዋከበ ኑሮውን 
የሚያሻሽልበትን አቅጣጫ እንዳይዝ እየተደረገ ነው፡
፡

በከተሞችና በየመስሪያ ቤቱም የሚታየው 
የዚሁ ነፀብራቅ ነው፡፡ በድብቅ የወጣ የዜግነት ደረጃ 
ያለ ይመስል፡፡ አንዱ የመንግስት ታማኝና ፈታሽ 
ሌላው ሁለተኛ ደረጃ ዜጋና ሌላው ተጠርጣሪ፣ 
ተፈታሽ ሆኖ በየኬላውና በየመስሪያ ቤቱ በር 
የሚደረግ ብርበራ ለሃያ አመት አብሮን ስለተጓዘ 
አንዱ የኑሮ ዘይቤ እየሆነ ነው፡፡ (በነገራችን ላይ 
በፖስታ ቤት ሌላ መስሪያ ቤት ደጃፍ ላይ ለመግባት 
ከተዘጋጁት ውስጥ ፈረንጅ ካለ ያለ ፍተሻ ሲገባ 
እርሶው ግን ሳይፈተሹ መግባት አይፈቀድሎትም) 
ይህን ስናገር ለደህንነት ሲባል የሚደረጉ ፍተሻዎችን 
(ብርበራዎችን) እየነቀፍኩ እንዳልሆነ ይታወቅልኝ፡፡

“የመላው የሰው ልጅ ጥቅምና ደስታ፣ 
ሁሉም መልካም ተግባር የተመሠረተው በፖለቲካ 
መቻቻልና አቋምን በማሸጋሸግ ድርድር ነው፡፡” 
ዝነኛውን አሜሪካዊ ኤድመንድ ቡርክ “ከአሜሪካ 
ጋር መታረቅ” በተሠኘው ፅሁፋቸው የገለጡት ይህ 
ለጥቅስ የበቃ ቁም ነገር ትምህርት ሊሆነን ይገባል፡፡ 
እያንዳንዱ የፖለቲካ ድርጅት አቋሙን አክርሮ ከዚህ 
ንቅንቅ አልልም ከማለት ይልቅ ግትርነትን እያለሳለሱ 
ወደ ሚያስማማ መቀራረብ ማሸጋሸግ ተገቢ ነው፡
፡ ሙጭጭ ብለን የያዝነውን በእኔ እበልጥ እኔ 
እበልጥ ተያይዞ የመጥፋትና አገር የማቆርቆዝ 
እልህ ጎጅ ባሕርይ ማስወገድ አለብን፡፡ ይህ አይነቱ 
መጥፎ ልማድ ከቶውንም ከዴሞክራሲ ጋር የሚሄድ 
አይደለም፡፡ ለዘመናት የተጠናወተንና ውድቀታችንን 
ያፋጠነውን ይህን ባህርይ ለመለወጥ እያንዳንዳችን 
ራሳችንን መመርመር ይገባናል፡፡ ላለፉት 20 አመታት 
የፖለቲካ ፓርቲዎች የተናጥል ጉዞ በመምረጣቸው 
በተናጥል ተቀጥቅጠዋል፤ ተግዘዋል፤ አባላቶቻቸው 
ታስረዋል (ውድ ህይወታቸውን ሰውተዋል) ይህ 
ለሁላችሁም ታላቅ ዩኒቨርስቲ መሆን ይገባዋል 
እላለሁ፡፡

ዛሬ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የህብረት ፍልስፍና 
የእናቴ ቀሚስ የሚባልበት ወቅት አክትሟል፡
፡ ከ20 አመት በላይ በከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲያቸው 
ትከሻችን ጎብጧል፡፡ በአገራችን የፖለቲካ ሂደት 
አልፎ አልፎ አንዳንድ ደካማ ቡድኖች ድርጅታዊ 
ነፃነት ሳይኖራቸው በስም ብቻ ከሌላው ጉልበተኛ 
ቡድን ጋር እየሰሩ ነው ስለተባለ ይህን እንደ መልካም 
የፖለቲካ መቻቻል የሚወስዱም ካሉ ተሳስተዋል፡
፡ በዚህ የሚኩራሩም ራሳቸውን እያታለሉ መሆኑን 
ሊያውቁት ይገባል፡፡ እውነቱ ይህ አይደለምና፡
፡ “የደካሞች አቋም ማሸጋሸግ ከፍርሃት የመነጨ 
እጅ መስጠት ነው” በማለት እኒሁ የፖለቲካ ሰው 
ኤድመንድ ቡርክ የሰጡትን አስተያየት የሚመስል 
ነው፡፡ እውነተኛው የፖለቲካ መቻቻልና ያለ ተፅእኖ 
በእኩልነት ላይ የተመሠረተ የጋራ ግንባር የመፍጠር 
ጉዳይ ከዚህ መሠሉ ተቀፅላነት በብዙው ይለያል፡፡ 
እነዚህኛዎቹ ደካሞች ግን በተፅእኖ አቋም ባለሳለሱ 
ቁጥር እንደገናም ድርጅታዊ ነፃነታቸውን እንዲሰው 
ሌላም ሌላ ጥያቄ እያቀረቡላቸው እጅ እስኪሰጡ 
የደረሱ ናቸው፡፡ “አበሻ ስንዝር ሲሰጡት ክንድ 
ይጠይቃል” እንደሚባለው መሆኑ ነው፡፡

በሀገራችን ከ1997 ዓ.ም ወዲህ ባሉት ጨለማ 
አመታት አንዳንድ የፖለቲካ ቡድኖች ከገዢው 

በፖለቲካ ሴራ ከባከኑ ዓመታት ምን እንማራለን?

ከመ/ር ደረጀ መላኩ
dereje.melaku@yahoo.com 

ወደ 13 ዞሯል
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም.

ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ጥቅምት 15 ቀን 2004 ዓ.ም 2ኛ ዓመት ቅጽ 2 ቁጥር 13 እትሙ ላይ በርዕስ አንቀጹ 
“በችኮላ የወጣ የከተማ ቦታ ሊዝ አዋጅ ሕዝብ ሊወያይበት ይገባል” በሚል አቋሙን ማሳወቁ ይታወቃል፡፡ 
ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ይህንን አቋም ሲወስድ ከተለያዩ ምክንያቶች በመነሳት ነው፡፡ እነሱም፡-

1ኛ. አዋጁ የፓርላማውን የአሠራር ደንብ አላከበረም ብሎ በማመኑ 
2ኛ. አዋጁ የዜጐችን መብትና ጥቅም ሥር ነቀል በሆነ ሁኔታ የሚነካ በመሆኑ 
3ኛ. የፍ/ቤቱ ሥልጣን የሆነውን የሊዝ ጉዳይ የፍትህ ሥርዓቱን በመሸርሸር ለመሬት አስተዳደር 

መሰጠቱ፡፡ የመሬት አስተዳደር ኃላፊዎች በአብዛኛው በሙስና እየተዘፈቁ ለህግ ሊቀርቡ ይታያል፡፡
4ኛ. አዋጅ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ የብዙኃኑን ህዝብ የሚያስደስት መሆን አለበት የሚለውን መርህ 

ያላሟላ መሆኑ የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል፡፡
ሰሞኑን እንደተመለከትነው አዋጁን ህዝብ እንዲወያይበት ታስቦ ሳይሆን ህዝብ አዋጁን ተቀብዬአለሁ 

ብሎ እንዲገልጽ በድርጅታዊ ሥራ ለማቀናበር ተሞኩሮ ነበር፡፡ ጥቂት የኢህአዴግ አባላትንና ደጋፊዎችን 
በደብዳቤ ጠርቶ አስጨብጭቦ በቴሌቪዥን ለማሳየት የተደረገው ሙከራ ከሽፏል፡፡ ህዝብ በስብሰባው 
ላይ አዋጁን የተቀበለ ለማስመሰል ደግሞ የጥቂት ግለሰቦችን አስተያየት በግልጽ ለማንፀባረቅ ቢሞክርም 
አብዛኛው ሕዝብ ስብሰባው አውጉዞ ወጥቷል፡፡ የኢህአዴግ አምላኪ አባላት ናቸው የሚባሉትም 
ሳይቀሩ አዋጁን ሲያብጠለጥሉት ተደምጠዋል፡፡ ውይይቱ መንግስት ከህዝብ ምን ያህል የራቀ እንደሆነ 
የተገነዘበበት ነው ብለን እናምናለን፡፡

የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ሥነ-ምግባር ደንብና አሠራር እንደሚገልፀው ከስብሰባው 48 ሰዓት በፊት 
ለም/ቤቱ አባል መድረስ እንዳለበት ይደነግጋል፡፡ የፓርላማ አባሉ በዚህ በ48 ሰዓት ውስጥ ረቂቅ አዋጁን 
መርምሮ ባለሞያዎችን አማክሮ ይቀርባል፡፡ ረቂቅ አዋጁንም ወደ ሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር 
ዕይታ ይመራል፡፡ ቋሚ ኮሚቴው ባለሞያ ጋብዞና አማክሮ ለህዝብና ለሚዲያው ክፍት አድርጐ ያወያያል፡
፡ ሐሳቡን አዳብሮ በድጋሚ ለፓርላማው ያቀርባል፡፡ ፓርላማው ሲፈልግ ያፀድቀዋል፡፡ ሳይፈልግ ውድቅ 
ያደርገዋል፡፡ የዚህ አሠራር ሳይጠበቅ መስከረም 29 ቀን ከአስር ሰዓትና እንዲሁም ከምሽቱ በ12 ሰዓት 
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የኢፌዲሪ ፕሬዝደንት በጠሩት የራት ግብዣ ላይ ረቂቅ አዋጁ 
ለፓርላማ አባላት ታድሎ በማግስቱ በ3 ሰዓት በቀጥታ አዋጁ እንዲፀድቅ ተደርጓል፡፡ የህዝብ ተወካዮች 
ተገቢውን የህዝብ ውክልናቸውን ከዚህ አንፃር ተወጥተዋል ብለን አናምንም፡፡

መሬት የመንግስትና የሕዝብ ነው የሚለው የህገ መንግስት አንቀጽ የዜጐችን መብት የሚጋፍ ነው፡፡ 
ይህ አንቀጽ ሕገ መንግስቱ እራሱ ባስቀመጠው አቅጣጫ ሊቀየር የሚገባው አንቀጽ ነው ተብሎ ይታመናል፡
፡ ይህ በንዲህ እያለ የዜጐችን መብትና ጥቅም በእጅጉ የሚነካ አዋጅ በቋሚ ኮሚቴ በዝርዝር ሳይታይ 
ባለሞያና ህዝብ ሳይመክርበት በጥድፊያ እንዲፀድቅ መደረጉ አግባብነት የለውም ብለን እናምናለን፡፡ አዋጁ 
የዜጐችን መብትና ጥቅም የሚነካና የዜግነት መብትንም ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነው፡፡ የአንድ አገር ዜጋ 
የዜግነቱ መገለጫ አንዱና ዋናው በመሬት ላይ ያለው የመብት ጉዳይ ነው፡፡ የመሬት ባለቤትነትን መብት 
ማሳጣት የዜግነት መብትን መግፈፍ ነው፡፡

በኢህአዴግ የአገዛዝ ዘመን የተመለከትናቸው አበይት ጉዳዮች አንዱ የመሬት አስተዳደር ቦታ በገዢው 
ባለሟሎች እንዲያዝ መደረጉ ነው፡፡ እነዚህ የገዢው ፓርቲ ቀኝ እጆች የተባሉ ግለሰቦች በመሬት ላይ 
ሲከናወን የቆየውን ሙስና ያለማንም ከልካይነት ሲተውኑ ከርመዋል፡፡ አልፎ አልፎ ጥቂት ግለሰቦች 
ለህግ ቢቀርቡም ብዙዎቹ ከነበሩበት ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እየተቀየሩ የሙስና ተግባራቸውን ቀጥለዋል፡
፡ ይባስ ተብሎ የፍ/ቤት ሥልጣን ለዚህ ለመሬት አስተዳደር መዋቅር መሰጠቱ “አባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ” 
እንደሚባለው ነው የሚሆነው፡፡ የፍትህ አካሉ እንዲህ ዓይነት ውሳኔ ሲወስንና የፍትህ ሥርዓቱ ሥልጣን 
በአዋጅ ሲሸረሸር በዝምታ መመልከቱ ራሱን የፍትህ አካሉን ጥያቄ ውስጥ የሚከተው ነው፡፡ 

ያለፈው መንግስት ደርግ እንኳ ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜግነቱን በአዋጅ አረጋግጦ ነበር፡፡ በአዋጁ 
ላይም ቤት መስራት የሚችል ማንኛውም የከተማ ነዋሪ በነፃ 500 ካሬ ሜርር ሲያገኝ የገጠሩ አርሶ አደር 
ደግሞ 10 ሄክታር በነፃ እንዲያገኝ ተደርጐ ተግባራዊ ሆኖ ነበር፡፡ ያኔ ቤት መስራት ላልቻለ በማኅበር 
ተደራጅቶ በ20 ዓመታት ክፍያ በዝቅተኛ ያውም ቤቱን በ7 ሺህ ብር መደበኛ ከ14-40 ሺህ ብር የፎቅ ቤት 
ባለቤት እንዲሆኑ አድርጓል፡፡ ኢህአዴግ ግን የዜጐችን መሬት በአዋጅ ቀምቷል፡፡

ማንኛው ኢትዮጵያዊ በህይወቱ አንድ ጊዜ ለመኖሪያ ቤት መስሪያ መሬት በነፃ ማግኘት አለበት ብለን 
እናምናለን፡፡ የኢህአዴግ ባለሥልጣናትና አገልጋዮቻቸው ሁለት እና ከዚያ በላይ ቦታ እየወሰዱና እየሸጡ 
እንዲጠቀሙ መደረጉም ወንጀል ነው፡፡

በልማት ስም የሚፈፀም ወንጀል ሁሉ ሊቆም ሊወገዝ ይገባል፡፡ ልማት ችግር ፈቺ እንጂ ልማት ችግርን 
አይወልድም፡፡ ልማት ኢ-ፍትሐዊ አስተዳደርን አያመጣም፡፡ ረቂቅ አዋጁ በፓርላማ አባላት እጅ የቆየው 
ከ15 ሰዓታት አይበልጥም፡፡ የዚህ 15 ሰዓታት ወቅትም ቢታይ ጊዜው የግብዣ እና የዕረፍት ሰዓት እንጂ 
የፓርላማ አባላቱ ሕዝብንና ባለሞያዎችን አግኝተው የሚያማክሩበት በቂ ዝግጅት የሚያደርጉበት ጊዜ 
ነው ተብሎ ማመን አይቻልም፡፡ ሕገ መንግሥቱ እንደሚለው “አንድ የፓርላማ አባል ለሕገ መንግሥቱ፣ 
ለመረጠው ሕዝብና ለህሊናው ተገዥ ይሆናል” ይላል፡፡ አሁን በተጨባጭ እንደምናየው ግን የሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለዚህ መርህ ተገዢ ሆነዋል ብለን ለማመን እንቸገራለን፡፡ በርግጠኝነት ግን 
ለድርጅታቸው ታማኝ፤ ትዛዝና ብቻ ተገዢ ናቸው ማለት ግን ይቻላል፡፡ የህዝብን መብትና ጥቅም የሚገፍ 
አዋጅ ውይይት ሳይደረግበት እና ሕዝብ ሳይመክርበት በፈለኩበት ሰዓት አዋጅ የማውጣት መብት አለኝ 
በማለት በጡንቻ በማሰብ ብቻ እንዲፀድቅ መደረጉ የተከበረው ምክር ቤት እና የምክር ቤቱን አባላት 
በታሪክና በሞራል ተጠያቂ የሚያደርጋቸው ነው፡፡ ልማት ሙስናን አይወልድም፡፡ ልማት ረሃብ እርዛትንና 
የቤት እጦትን አይፈጥርም፡፡ በልማት ስም ህዝብ እየገደሉ ስለ ህዝብ ማውራት አይቻልም፡፡ ህዝብ 
የመደመጥ መብት ይኑረው፡፡ ጡንቻ አለኝ ተብሎ በተፈለገ ሰዓት ተነስቶ ህግ ማውጣት አይቻልም፡፡ 
ከህዝብ አብራክ የወጣ ህዝብን የሚወክል አካል የህዝብን መብትና ጥቅም አሳልፎ አይሰጥም፡፡ ስለዚህ 
የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት በችኮላ ያወጣውን የከተማ ቦታ ሊዝ አዋጅን በሰከነ አእምሮ እንደ ገና 
ሊመለከተው ይገባል ብለን እናምናለን፡፡

ፓርላማው የከተማ ቦታ ሊዝ አዋጅን እንደገና 

ሊመረምረውና ሊመክርበት ይገባል

ፍርሃት ሆይ . . . 
ወዴት ነህ ?

ፍኖተ -ነፃነት ጋዜጣ ሐምሌ 2ዐዐ3 ዓ.ም
ተመሠረተ፡፡ ፍኖተ ነፃነት በአንድነት ለዴሞክራሲና
ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት) ሥር የሚታተም
በፖለቲካዊ፣ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊ፣ በወቅታዊ ጉዳዮችና 
በመዝናኛ ላይ የሚያተኩር የፓርቲው ጋዜጣ ነው፡፡

ጋዜጣችን እንደ ፓርቲ ልሳን ብቻ 
ሳይሆን እንደ አንድ ሚዛናዊ የግል 
ጋዜጣ ሆኖ ማገልገል ይፈልጋል 
የማንኛዉም ሰዉ ሀሳብና አመለካከት 
የሚስተናገድበትና የሚንሸራሸርበት 
እንዲሆን እንሻለን  ሰፊ የሚዲያ 
ሽፋን ያለዉ ኢህአዴግም በዚህ ሚዲያ 
አቋሙንና ፖሊሲዉን ለማቅረብ ቢፈልግ 
ክፍት ነዉ

ዋና አዘጋጅ፡- 
 አንዳርጌ መሥፍን
አድራሻ፡- 
 የካ ክ/ከተማ ወረዳ 12 
        የቤ.ቁ አዲስ

አዘጋጆች፡- 
 ብዙአየሁ ወንድሙ
 ብስራት ወ/ሚካኤል

አምደኞች፡- ዶ/ር ኃይሉ አርዓያ
 ኢ/ር ዘለቀ ረዲ
 ወንድሙ ኢብሳ
 ስለሞን ስዩም
 ግርማ ሞገስ
 ደረጀ መላኩ
 ቀለሙ ሁነኛው
 በለጠ ጎሹ

ኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
     የሺ ሃብቴ
    ብርቱካን መንገሻ
   

አከፋፋይ፡-
    ነብዩ ሞገስ

አሣታሚው፡- 
አንድነት ለዴሞክሲና ለፍትህ ፓርቲ(አንድነት)

አድራሻ፡- አራዳ ክ/ከተማ ወረዳ 07 የቤ.ቁ አዲስ

አታሚ፡- ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት
አራዳ ክ/ከተማ ቀበሌ 07 የቤ.ቁ 984

የዝግጅት ክፍሉ

ስልክ  +251 922 11 17 62
 +251 913 05 69 42
 +251 118-44 08 40
 +251 923 11 93 74

ፖ.ሳ.ቁ፡ 4222

ኢሜይል፡- fnotenetsanet@yahoo.com
          udjparty@gmail.com       
                 andinet@andinet.org

ፋክስ ቁጥር፡- +251-111226288

ነፃ አስተየት
ርዕሰ አንቀፅ

ፍቅረ ዮሐንስ (ዘኢትዮጵያ)

“. . . ዛሬ ጠላቶቻችሁን ለመውጋት ትቀርባላችሁ፤ ልባችሁ 
አይታወክ፤ አትፍሩ! አትንቀጥቀጡ፤ በፊታቸውም አትደንግጡ፡
፡ ከእናንተ ጋር የሚሄድ ያድናችሁም ዘንድ ጠላቶቻችሁንስ ስለ 
እናንተ የሚወጋ እርሱ አምላካችሁ ነውና፡፡” ኦሪት ዘዳግም÷20-
1-3

አሁን በሙሉ ልብ እንናገር “ኢትዮጵያ ለዘላዓለም ትኑር” 
አንልም “ለዘለዓለም የምትኖረውን አዲስቷን ኢትዮጵያ 
እንፍጠር” እንበል፤ ምክንያቱም እግዚሐብሄር ዳቾችን ፈጠረ፣ 
ደቾች ደግሞ ለዘለዓለም ትኑርልን የሚሏትን ሆላንድን ፈጠሩ፤ 
አበጃጇት፤ በርሷም ደስ ብሏቸው ይኖራሉ፡፡ ይህንን ለማጣቀስ 
ያህል አመጣሁት እንጂ ዛሬ ሆላንድ ጉዳያችን አይደለችም፤ 
ስንት ጉድ እና ጉዳይ ባለበት ምድር ተቀምጠን በሌሎች ጉዳይ 
አንጠመድም፡፡

ያ ከላይ ያነበባችሁትን ቃል በመጀመሪያ የተናገረው 
እግዚአብሄር ሲሆን ሁለተኛ ከእርሱ (ከእ/ር) ተቀብለው 
የተናገሩት ደግሞ በእስራኤል የህዝቡ አለቆች የነበሩና 
ምድራቸው በጠላት በተከበበች ጊዜ አህዛብን (ጠላትን) ድል 
ያደርጉ ዘንድ ከሕዝቡ ለሕዝቡ በሕዝቡ የተመረጡ የትግሉ 
መሪዎች የነበሩ ናቸው፡፡ ሦስተኛ ደግሞ ፕሬዝዳንት ቡሽ 
(ትልቁ) የአሜሪካን ጦር የባሕር ሠላጤውን (የገልፍ ጦርነት 
የሚባለውን) ለማዝመት እና ለማነቃቃት የተናገሩት ነው፡፡ 
አራተኛስ ማን ይሆን? 

ጠላት ማለት እኛ እስከምናውቀው በጦር (ኃይል) 
አስፈራርቶ ልብንና ህሊናን ሠልቦ ሲሻ ገድሎ፣ ሲሻ ማርኮ፣ 
ከሞትና ከምርኮ የተረፉትን ደግሞ በኃይል የሚያስገብረው? 
አስፈራርቶ አንቀጥቅጦ የሚገዛ፣ ሠርተን የምናሸንፍ፣ የምን 
በለጽግ፣ መሆናችንን ካረጋገጥን እያስፈራራና እያንቀጠቀጠ፣ 
እየከፋፈለ የሚገዛንን ታግለን የማናሸንፍበት ምክንያት 
ምን አለ? ያቃተን አንድ ልብ መሆን ነው፡፡ የእግዚአብሄር 
ቃልም የሚለን “አንድ ከሆናችሁ በመሀከላችሁ እገኛለሁ፡፡ 
ከተበታተናችሁ ግን ደካሞች ናችሁና በመሀከላችሁ አልገኝም” 
ይላል፡፡ እውነትም በጎሳ በመከፋፈላችን ደካሞች ሆኗፋል፡፡ 
ፈሪዎች ሆነን ለገዥዎቻችንም፣ ለጠላቶቻችንም ተመችተናል፡፡ 
ጥላ ርቆናል፤ ወኔ ከድቶናል፡፡ እርግጥ ነው ድህነት ጠላታችን 
እንደሆነ እንስማማለን፡፡ እየከፋፈለ የሚገዛንን ግን እንደ ጠላት 
የቆጠርነው አይመስለኝም፡፡

ይህ ቃል በትግሉ ሜዳ ላይ ላለነው የተነገረ ቃል ነው፡፡ ዛሬ 
ወደረኞቻችሁን ለማሸነፍ ቀርባችኋል፣ አትፍሩ፤ አትደንግጡ፤ 
የፍርሃትን ካባ አውጥታችሁ ጣሉ ተብለናል፡፡ እውነት ነው 
ከእኛ ጋር ያለው ከእነርሱ ይበልጣል፡፡ እነርሱ ጋር እጅግ ብዙ 
የጦር ኃይል፣  የሠው ኃይል የማይደፈር የማይገሠስ ግዙፍ 
ሠራዊት አለ፤ እኛ ጋር ግን እውነት አለች፡፡

ስለ እውነት በሠላማዊ ትግሉ የተሠለፋችሁ እናንተ የሕዝብ 
መሪዎች ሆይ እናንተም ሳትፈሩ ይህንን ቃል በድፍረት ተናገሩ፡
፡ እጁ እግሩና ህሊናው ለታሠረበት ሕዝባችሁ አንብቡለት፤ 
ምክንያቱም ይህ ቃል ለእስራኤልም፣ ለአሜሪካም የድል ቃል 
ነውና፤ አለቆች (መሪዎች) ናችሁና ከፊት ምሩን፤ እናንተ ደፋር 
ሁኑና አትፍሩ በሉን፤ የናንተ ልብ ጠንክሮ ልባችሁ አይታወክ 
በሉን፤ እናንተ እውነትን ያዙና ስለ እውነት፣ እንታገላለን ያኔ 
እኛ ለዘለዓለም እንድትኖር የምንሻት ኢትዮጵያ ለመፍጠር ሥራ 
እንጀምራለን፡፡

አሁንም የሠላማዊ ትግል እናንተ መሪዎች ሆይ በትግሉ 
ሜዳ ላይ ካለነው የፈራ ካለ እንዲመለስ ትዕዛዝ አስተላልፉ 
“ማንም ፈሪና ድንጉጥ ሠው ቢሆን እርሱ ፈርቶ የወንድሞቹን 
ልብ እንዳያስፈራ ወደ ቤቱ ተመልሶ ይሂድ . . .”

      
	 	 	 	 ኦሪት ዘዳግመ 
20÷8-9

የወደረኞቻችንን ጉልበት፣ ኃይል፣ አይቶ የሚደነግጥ ካለ 
ወደቤቱ ይመለስ፤ እርግጥ ነው የእነርሱ ኃይል ቁጥራቸውም 
ብዙ ነው፡፡ እኛ ግን ጥቂቶች እና የጦር ኃይል የሌለን ነን፡፡ 
እውነት ግን በውስጣችን አለች፡፡ አሁን የምንፈልገው እውነትና፣ 
ፍትህ፣ ነፃነት ያለባትን አዲሲቷን ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን 
ነው፡፡ 

መቼም ሰው እጁ ላይ ላለና በቀላሉ ለሚያገኘው ነገር ትግል 
አያስፈልገውም፡፡ ስለዚህም ለትግላችን መነሻ ያስፈልገናል፡
፡ አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ ነገር ግን ወደፊት 
በምንገነባት አገር ውስጥ እንዲኖር የምንመኘው ነገር ነው፡፡ 
እዚህ ላይ ዶ/ር ማን ናቸው? የፃፉትን ቃል ልጥቀስ . . .

ጋዜጣችን “ፍኖተ-ነፃነት” ብለናታል፡፡ “ፍኖት” ማለት መንገድ ማለት ሲሆን ከነፃነት ጋር 
ሲጣመር “የነፃነት መንገድ” ማለት ነው!!

ወደ 15 ዞሯል
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ፖለቲካ

ግርማ ሞገስ 
(girmamoges1@gmail.com) 

ክፍል አንድ 

የዚህ ጥናት ግብ በአገረ-ህንድ ከቅኝ ተገዥነት 
ወደ ነፃነት እና ዲሞክራሲ በተደረገው ሰላማዊ 
ትግል ጋንዲ እና የህንድ ህዝብ የፈጸሙትን እና 
የሆኑትን በመመርመር ጋንዲ በግለሰብ ደረጃ 
ለሰላማዊ ትግል እድገት ያደረገውን አስተዋጽኦ 
መገንዘብ ሲሆን እግረ መንገዳችንን የሰላማዊ 
ትግልን እድገት እንመለከታለን። 

በጥንታዊት ሮም በ495 ዓመተ ዓለም ግድም 
የተደረገው የሮም ፕሌባውያን (Plebeians of 
Rom) ሰላማዊ አመጽ ታሪክ ሰላማዊ ትግል 
ከክርስቶስ ልደት በፊት መጀመሩን ያረጋግጣል። 
ከዚያ ወዲህ ጋንዲ እስከተነሳበት 20ኛው ክፍለ 
ዘመን ድረስ ሰላማዊ ትግሎች የተደረገባቸውን 
አገሮች ስም እና ዘመኖች እየጠቀሰ ስለተደረጉት 
ሰላማዊ ትግሎች ግብ እና አፈጻጸም ጂን ሻርፕ 
የሰላማዊ ትግል ፖለቲካ በሚለው መጽሐፉ ክፍል 
1 ገጽ 75-82 [The Politics of Nonviolent Ac-
tion, pp. 75-82] ይተርካል። እንዲሁም ከጋንዲ 
ቀደም ባለው ጊዜ የተነሱ የሰላማዊ ትግል ፖለቲካ 
ፈላስፋዎች የሰላማዊ ትግልን ንድፈ አሳብ በማሳደግ 
ረገድ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን ጂን ሻርፕ ጨምሮ 
በመጽሐፉ አስፍሯል። 

ለምሳሌ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1500 
ዓመተ ምህረት ኤትኔ ዴላ ቧቴይ [Etienne dela 
Boetie] የተባለ ፈረንሳዊ ፈላስፋ እድሜው ገና 
18 ሳለ በጻፈው መጽሐፍ፣ አምባገነን ገዢ ግለሰብ 
ህዝብን እንደፈለገው የሚገዛበት የፖለቲካ ኃይሉ 
(ስልጣኑ) ከግለሰቡ ጋር አብሮ የተወለደ ሳይሆን 
ተገዢው ህዝብ የሰጠው (የለገሰው) ነው በማለት 
አጥብቆ ይከራከር እንደነበር ጂን ሻርፕ የሰላማዊ 
ትግል ፖለቲካ በሚለው መጽሐፉ ክፍል 1 ገጽ 10-11 
ያመለክታል። ይህ የቧቴይ [Boetie] የክርክር አሳብ 
ፍሬ እንደሚከተለው ባጭሩ ሊቀርብ ይችላል፥

“አግባብነት በጎደለው መንገድ አዋርዶ 
የሚገዛችሁ ግለሰብ ሁለት አይኖች ብቻ ነው ያሉት። 
ሁለት እጆች ብቻ ነው ያሉት። አንድ ሰውነት 
ብቻ ነው ያለው። ሌላ ምንም ነገር የለውም። 
እናንተ ተገዢዎቹ ያሉዋችሁ አይኖች፣ እጆች እና 
ሰውነት ግን ተቆጥረው አያልቁም። ስለዚህ እናንተ 
ባትተባበሩት ኖሮ አንድ ግለሰብ ብቻውን አዋርዶ 
ሊገዛችሁ ባልቻለ ነበር።”

ቧቴይ [Boetie] ክርክሩን በመቀጠል፣ በስልጣን 
ላይ ያሉ አምባገነን ገዢዎችን ከስልጣን ለማውረድ 
ወይንም  ስልጣናቸውን ለመቆጣጠር መፍትሄው 
ትብብር መንፈግ ነው ማለቱ ጂን ሻርፕ የሰላማዊ 
ትግል ፖለቲካ በሚለው መጽሐፍ ክፍል 1 ገጽ 34-
35 የገለጸው ሲሆን የቧቴይ [Boetie] ፍሬ አሳብ 
እንደሚከተለው ሊቀርብ ይችላል፥

“ስሮቹ አፈር ውስጥ ያልተቀበረ እና ውሃ 
ያልተሰጠው ዛፍ የሚጠጣው ውሃ (የሚመገበው 
ምግብ) አጥቶ ደርቆ እንደሚሞት ሁሉ በስልጣን 
ላይ ያሉ አምባገነኖችም የሚታዘዝላቸው እና 
የሚፈልጉትን ነገር የሚሰጣቸው ሰው (ህዝብ) 
ባይኖር ኖሮ፣ ምንም አይነት ኃይል መጠቀም 
ወይንም ክፉ ቃል መለዋወጥ ሳያስፈልግ የፖለቲካ 
ኃይል ምንጫቸው ደርቆ ተርበው እንዲሞቱ 
ማድረግ በተቻለ ነበር።” 

እንደ ቧቴይ [Boetie] አሳብ፣ አምባገነኖች 
ሊበቅሉ፣ ሊለመልሙ፣ ሊያብቡ እና አቅም 
አግኝተው ህዝብን ሊገዙ የሚችሉት እራሱ ተገዢው 
ህዝብ በሚለግሳቸው የፖለቲካ ኃይል ምግብ 
ሲሆን ከአምባገነኖች ነፃ ለመውጣት መድሃኒቱ 

ደግሞ በሰላማዊ መንገድ (ትግል) አምባገነኖችን 
አለመመገብ ነው። እንግዲህ በ16ኛው ክፍለ ዘመን 
እንኳን የሰላማዊ ትግል ንድፈ አሳብ እድገት እዚህ 
ደረጃ ደርሶ ነበር ማለት ነው። 

በ19ኛ-20ኛ ክፍለ ዘመን “ጦርነት እና ሰላም” 
(‘War and Peace’) የተሰኘውን ታዋቂ ልብ ወለድ 
መጽሐፍ የጻፈው ሩሲያዊ ሊዮ ቶልስቶይ [Leo Tol-
stoy] (1828-1910) ደግሞ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 
በ1908 ዓመተ ምህረት የብዙሃን ህንዶችን በጥቂት 
እንግሊዞች ቅኝ መገዛት አስመልክቶ የጻፈውን ጂን 
ሻርፕ የሰላማዊ ትግል ፖለቲካ በሚለው መጽሐፉ 
ክፍል 1 ገጽ 30 ያቀረበው ሲሆን የቶልስቶይ ፍሬ 
አሳብ እንደሚከተለው ባጭሩ ሊቀርብ ይችላል፥

“30 ሺ እንግሊዞች የሚያንቀሳቅሱት የንግድ 
ኩባንያ (ድርጅት) ከ200 ሚሊዮን ህንዶች ላይ 
አገራቸውን ነጥቆ ረግጦ እየገዛቸው ነው ሲባል ለሰሚ 
ግራ ያጋባል። ማመን ያዳግታል። ከማንኛውም 
አይነት አጎል አምልኮት ነፃ ለሆነ ግለሰብ ይህን ወሬ 
ወስደህ ብትነግረው ለማመን ይቸገራል። ለመሆኑ፣ 
30 ሺ ሰዎች 200 ሚሊዮን ሰዎችን አሜን ብለው 
እንዲገዙላቸው አደረጉዋቸው ማለት እራሱ ምን 
ማለት ነው? ይህ እንዴት ያለ ህንዶች ትብብር 
ሊፈጸም ይችላል? የህንዶች ትብብር ስለመኖሩ 30 
ሺ እና 200 ሚሊዮን የሚሉት ቁጥሮች በግልጽ 
አይናገሩምን? 200 ሚሊዮን ህንዶች እንዴት 
በ30ሺ እንግሊዞች ለመገዛት እንደበቁ እና እንዴት 
ነፃ ሊወጡ እንደሚችሉ ለመረዳት የእንግሊዞችን 
ወታደራዊ ኃያልነት ብቻ ሳይሆን የህንድን ህዝብ 
የመተባበር እና የመታዘዝ ልማድ እና ባህል ጨምሮ 
መመርመር ያስፈልጋል።”  

የቶልስቶይ አሳብ፣ የ30 ሺ እንግሊዞች 
ወታደራዊ ኃያልነት የፈለገው ደረጃ ቢሆን የ200 
ሚሊዮን ህንዶች የመተባበር እና የመታዘዝ ልማድ 
ባይኖር ኖሮ የእንግሊዞች ገዢነት ከቶ አይታሰብም 
ነበር የሚል በመሆኑ  የቶልስቶይ እና  ከፍ ብለን 
ያየነው የቧቴይ [Boetie] አሳብ ተመሳሳይ ናቸው።  

  
የሆነው ሆኖ በ1909 ዓመተ ምህረት ከላይ 

የተጠቀሰው የቶልስቶይ ጽሁፍ በእንግሊዝ አገር 
በህግ ሙያ ሰልጥኖ በደቡብ አፍሪካ የህግ ጠበቃነት 
ስራ ላይ በነበረው የሰላማዊ ትግል አራማጅ ወጣት 
ጋንዲ እጅ ገባ። ጋንዲ  ከመደነቁ የተነሳ ጽሑፍን 
የጻፈው ታዋቂው ቶልስቶይ መሆኑን ለማረጋገጥ 
ለቶልስቶይ ደብዳቤ ጽፎ አረጋገጠ። ቶልስቶይ 
በ1910 ዓመተ ምህረት ከዚህ አለም በሞት 
እስከተለየበት ጊዜ ድረስ ከጋንዲ ጋር ደብዳቤ 
ይለዋወጡ ነበር። ጋንዲ በራሱ ህይወት ታሪክ 
(autobiography) ውስጥም  “በዘመኑ አለም 
ያፈራችው ታላቅ የሰላማዊ ትግል ሐዋሪያ ነበር” 
በማለት ቶልስቶይን አድንቆ ጽፏል። 

ጋንዲ ሰላማዊ ትግልን መጀመሪያ የፈተነው 
በህግ ጠበቃነት ደቡብ አፍሪካ እየሰራ ሳለ በደቡብ 
አፍሪካ በሚኖሩ የህንዶች ማህበረሰብ ላይ ይፈጸም 
የነበረውን የዘር አድልዎ በመቃወም ነበር። ጋንዲ 
በተለያዩ በርካታ ጊዚያት በደቡብ አፍሪካ ታስሯል። 
እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1915 ዓመተ ምህረት 
ወደ ህንድ ከተመለሰ በኋላ ደግሞ ገበሬዎችን፣ 
የእርሻ ሰራተኞችን፣ የከተማ የቀን ሰራተኞችን 
አደራጅቶ እንግሊዞች የጫኑባቸው የመሬት ግብር 
እና የዘር አድልዎ በመቃወም ሰላማዊ ትግሉን 
ለመጀመር ተሰናዳ። አይኑን ከነፃነት ላይ ሳይነቅል!

እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1920 ዓመተ 
ምህረት ጋንዲ ቀደም ሲል እነ ቧቴይ [Boetie] እና 
እነ ቶልስቶይ [Tolstoy] ከጻፉት ጋር የሚመሳሰል 

አሳብ መጻፉን ሮበርት ሄልቬይ ‘ስትራተጂያዊ 
ሰላማዊ ትግል’ በሚለው የምርምር ጽሑፉ ገጽ 96 
[On Strategic nonviolence conflict, Robert 
L. Helvey, p. 96] ያመለከተ ሲሆን ፍሬ አሳቡ 
እንደሚከተለው በአጭሩ ሊቀርብ ይችላል፥

“እንኳን ለህንዶች ባእድ የሆነው የእንግሊዝ 
ቅኝ ገዥ መንግስት ቀርቶ ማንኛውም አይነት 
መንግስት ቢሆን ያለ ተገዢው ህዝብ ትብብር 
ሊኖር አይችልም።”

ጋንዲ ለነፃነት እና ለዲሞክራሲ ያደረገው 
ሰላማዊ ትግል ዓብይ ስትራተጂ የመነጨው ከዚህ 
ስለ መንግስት ከነበረው ትክክለኛ እውቀት (ግንዛቤ) 
እንደነበር ጂን ሻርፕ የሰላማዊ ትግል ፖለቲካ 
በሚለው መጽሐፉ ክፍል 1 ገጽ 84 ያብራራል። 
እንግዲህ እንደ ጋንዲ እምነት፣ በስልጣን ላይ ያለው 
መንግስት ቅኝ ገዢም ይሁን ያገር ተወላጅ፣ ተገዢ 
ህዝብ ለገዢው የለገሰውን ትብብር (Coopera-
tion)፣ ታዛዥነት (Obedience) እና አሜን ብሎ 
መገዛት (Submission) በቀጣይነት ከነፈገው 
ገዢው በስልጣን ላይ መቆየት አይችልም። በዚህ 
አይነት መንግስት ካለህዝብ ትብብር ሊኖር 
ስለማይችል፣ ምንም አይነት ኃይል እና ጭቅጭቅ 
ሳያስፍለግ የተለገሰውን ትብብር በሰላማዊ መንገድ 
በመንፈግ ብቻ መንግስትን ከስልጣን ማስወገድ 
ይቻላል ማለት ነው።

የህንድ ህዝብ ግብ ከቅኝ ገዢው እንግሊዝ ነፃ 
መውጣት እና ዲሞክራሲ መገንባት ሲሆን ይህን ግብ 
ተፈጻሚ ለማድረግ ከቅኝ ተገዥነት ወደ ነፃነት እና 
ዲሞክራሲ የሚያደርስ ትክክለኛ ዓብይ ስትራተጂ 
ማስላት ያስፈልጋል። ትክክለኛ ዓብይ ስትራተጂ 
ለማስላት ደግሞ በቅድሚያ ህንዶች ለቅኝ ገዢው 
የእንግሊዝ መንግስት ትብብርን፣ ታዛዥነትን እና 
አሜን ብሎ መገዛትን እንዲለግሱ ያደረጉዋቸው 
ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ለሚለው ጥያቄ ጋንዲ 
መልስ ማግኘት ነበረበት። ለዚህ ዓብይ ጥያቄ ጋንዲ 
የሰጠው መልስ ‘ታሪካዊ እና ባህላዊ’ ምክንያቶች 
ናቸው የሚል ነበር። እንግዲህ እነዚህ ‘ታሪካዊ 
እና ባህላዊ’ ምክንያቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? 
የሚለው የሚቀጥለው ጥያቄያችን ነው። እነዚህ 
ምክንያቶች የተገዢነት ልማድ፣ ፍርሃት፣ የተለያዩ 
የህንድ ጎሳዎች መሪዎች ለግል ጥቅማቸው ሲሉ 
የራሳቸውንም ሆነ የህዝባቸውን ነፃነት አሳልፈው 
መስጠታቸው፣ በህንድ ህብረተሰብ ውስጥ ክፉኛ 
ስር ሰዶ የነበረው የርስ በርስ ክፍፍል (Caste sys-
tem)፣ የህንድ ህዝብ በራስ ላይ እምነት እና የግል 
ክብር ማጣት የመሳሰሉት ምክንያቶች ናቸው። 
[እነዚህ ምክንያቶች በፍኖተ ነፃነት ቁጥር 24 እና 
25 ተብራርተዋል]።

ጋንዲ እነዚህ ምክንያቶች ትክክል እንዳልሆኑ 
ለህንድ ህዝብ ለማስተማር እና ለእንግሊዞች 
የለገሰውን እርዳታ እና ትብብር (Cooperation)፣ 
ታዛዥነት (Obedience) እና አሜን ብሎ መገዛት 
(Submission) ስቦ ህዝቡ ለነፃነት ትግል እንዲነሳሳ 
ለማድረግ የሚጠቅም የተግባር ፕሮግራም ቀመረ። 
ፕሮግራሙን “ገንቢ ፕሮግራም” ብሎ ሰየመው። 
ይህ የጋንዲ ‘ገንቢ ፕሮግራም’ ሮበርት ሄልቬይ 
ስትራተጂያዊ ሰላማዊ ትግል በሚለው የምርምር 
ጽሑፉ ገጽ 97 [On Strategic nonviolence 
conflict, Robert L. Helvey, p. 97] ላይ የተገለጸ 
ሲሆን በፕሮግራሙ የሰፈሩት አምስት ግቦች ፍሬ 
አሳባቸው እንደሚከተለው ሊቀርብ ይችላል። 

(1)	 የህንድ ህዝብ ለእንግሊዝ መንግስት 
ከሚለግሰው ትብብር፣ ታዛዥነት እና ተገዢነት 
ተላቆ የግል-ክብሩን (Self-respect) እና ሰብአዊ-
ኩራቱን/ክብሩን (Dignity) ወደ ማስከበር 

ሰላማዊ ትግል እና የጋንዲ አስተዋጽኦ

ወደ 12 ዞሯል
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም.

ቆይታ

 ግዛቸው እዘዘው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፍልስፍና ትምህርት አጥንቶ 
የመጀመሪያ ዲግሪውን አግኝቷል፡፡ ከተመረቀ በኋላም አካል ጉዳተኛ በመሆኑ ብቻ 

በተለያዩ የመንግሥት መስሪያ ቤት ተወዳድሮ ቢያልፍም በሙያው ሥራ እንዲጀምር 
እንዳልተፈቀደለት ይናገራል፡፡ በግል ሕይወቱ ዙሪያ ከብሥራት ወ/ሚካኤል ጋር አጭር 

ቆይታ አድርጓል፤እንድታገቡ በአክብሮት እንጋብዛለን፡፡ 

(እኔ ለእርሱ ካለኝ ክብር አንፃር “አንቱ” እያልኩ ብንጨዋወትም “አንተ” በለኝ ስላለኝ 
የእርሱን ፈቃድ ለመሙላትና እሱን ለማስደሰት “አንተ” እያልኩ በመግለጼ አንባቢያንን 

በቅድሚያ ይቅርታ እጠይቃለሁ፡፡ ብሥራት)

“

	ግዛቸው ማን ነው? ለሚለው እስኪ እራስህን ብታስተዋውቅ፡፡
ግዛቸው በጐንደር ስማዳ በሚባል ቦታ ተወልዶና አድጐ የመጀመሪያ ደረጃ እና የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርቱን እዛው በመጨረስ ጥሩ ውጤት አምጥቶ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በመግባት የፍልስፍና 
ትምህርት አጥንቶ የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው ሥራ አጥ አካል ጉዳተኛ ወጣት ነው፡፡ ይሄ ግዛቸው 
የሰውን ልጅ ሳይጐዳና ሳያስቀይም ሥራ ሳይንቅ የተገኘውን የሚሰራ ጠንካራ ኢትዮጵያዊ ወጣት ነው፡
፡ ይህም ብቻ ሳይሆን እራሱንም ሆነ ሀገሩን በሥራና በትምህርት ለመቀየር ጥረት የሚያደርግ ብዙ 
ተስፋ ያለው ነው ብልህ ባጭሩ ይገልፀዋል፡፡

	አሁን መተዳደሪያህ ምንድነው?የቤተሰብ ሁኔታስ?
አሁን እንደምታየኝ እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 6 ኪሎ ዋናው በር አካባቢ ጋዜጣና መፅሔት በመሸጥ 
እተዳደራለሁ፡፡ እንደሌሎች ተንቀሳቅሼ መሸጥ ስለማልችል የግዴን ነው እንጂ ከወቅቱ የኑሮ ሁኔታ 
ጋር ስታየው የሚያዋጣ አይደለም፡፡ ቢሆንም እግዚአብሔር ይመስገን አለሁ እንደምታየኝ (ደስ በሚል 
ፈገግታ አገላለፅ) 

የቤተሰብ ሁኔታ ላልከው ቤተሰቦቼ ክፍለ ሀገር ስለሆኑ በወር 350 ብር ቤት ተከራይቼ ነው የምኖረው፡
፡ ከጐኔ ሆኖ አይዞህ አለሁልህ የምትለኝ እጅግ በጣም የምወዳት ጓደኛ አለችኝ፤እሷም ለእኔ ልዩ 
የአምላክ ስጦታ ናትና አምላኬን እያመሰገንሁ በእሷም ልዩ የደስታ ስሜት ይሰማኛል፡፡

	ግዜ ታዲያ ኑሮ እንዴት ነው?
ያው እንደምታየው ነው የተማረ እጥረት አለ በሚባልበት ሀገር ተመርቀህ ለዓመታት ሥራ አጥ ሆነህ 
ስታይ ይከብዳል፡፡ በተለይ አካል ጉዳተኛ በመሆንህ ብቻ መሥራት እየቻልክና እየጓጓህ መማር ስትፈል 
ዕድሉ ሲነፈግህ ማየት ደግሞ የበለጠ ኑሮውን አስቸጋሪ አድርጐታል፡፡ ያው በአጭሩ ኑሮ እኔ ጋ 
የምታየኝን ይመስላል፡፡ /ጥቂት ጋዜጣና መፅሔት እየሸጠ/ 

	ከኢትዮጵያ ብሔራዊ አካል ጉዳተኞች ማኅበር ጋር ግንኙነት አለህ? 
እስኪ ጥቂት ብትነግረኝ፡፡

አዎን ግንኙነት አለኝ፤አባልም ነኝ፡፡ ማኅበሩ የሌሎች መጠቀሚያ ነው እንጂ ለአካል ጉዳተኞች 
ያመጣው ለውጥ የለም፡፡ ለምሳሌ የማኅበህሩ አመራር የሆኑትን እንኳ ብትወስድ በሙያም ሆነ 
በትምህርት ደረጃ ከእነሱ የተሻሉ እያሉ ለአካል ጉዳተኞቹ መፍትሄ ሲያፈላልጉና የሐሳብ ልውውጥ 
አድርገው የማኅበሩ አባላት ችግርን አጥንቶና አሳውቆ የመፍትሔ አቅጣጫ ላይ ሲጓዙ አይታዩም፡፡ 
ከዚህ የተነሳ ምንም እንኳ የማኅበሩ አባል ብሆንም ካለብኝ የኑሮ ችግር አንፃር የዕለት ጉርስን በማሰብ 
እየጣርኩ እገኛለሁ፡፡ የሚገርምህ በሀገራችን ኢትዮጵያ ካለው ከ80 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ውስጥ 10 
በመቶ የሚሆነው አካል ጉዳተኛ እንደሆነ የተለያዩ ጥናቶች አረጋግጠዋል፡፡ ሌላው በሀገሪቱ የተማረ 
ኃይል እጥረት አለ እየተባለ ያውም ጥቂት አካል ጉዳተኛ የተማሩ ሥራ አጥ ወጣቶች እየተበራከቱ 
ስለሆነ ዜጋ ናቸውና በሚመለከተው አካል መፍትሄ ሊፈለግ ይገባል፡፡ ማኅበሩ ግን እኔ እስከማውቀው 
የሌሎች መጠቀሚያ ነው፡፡ አሁን ካለብኝ ችግር አንፃር ራቅ ብዬ ለዕለት ጉርሴ እየተሯሯጥኩ ነው፡፡

	በሙያህ ሥራ ተወዳድረህ ታውቃለህ? ለምሳሌ የት የት 
እንደተወዳደርክ ብትጠቅስልኝ፡፡

አዎ በተለያዩ የመንግሥት መስሪያ ቤቶች ተወዳድሬ ካለፍኩ በኋላ አካል ጉዳተኛ በመሆኔ ብቻ 
“መሥራት አትችልም” ተብያለሁ፡፡ እንደውም አምና በ2003 ዓ.ም እዚሁ አዲስ አበባ ጉለሌ ክፍለ 
ከተማ ክፍት የሥራ ቦታ አውጥቶ፡፡ 4ኛ ፎቅ ላይ ወጥቼ ተወዳድሬ የፅሑፍም የቃለመጠይቅ ፈተና 
ካለፍኩ በኋላ “አንተ መሥራት አትችልም” ተብዬ እያዘንኩ ተመልሻለሁ፡፡ ሌላው አዲስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ የተማሪዎች አገልግሎት ዘርፍ ላይ ማስታወቂያ አውጥቶ መስፈርቱን አሟልቼ፣ፈተናዎችን 
ተፈትኜ እኔ 1ኛ ሌላ አካል ጉዳተኛ 2ኛ የወጣን ሲሆን 3ኛ የወጣው እንደ እኛ ያልነበረ ሰው ነው፤እኛን 
ትተው 3ኛ የወጣው ሙሉ አካል አለው የተባለው ተጠርቷል፡፡ በዚህ ጊዜ እኔና ሌላው አካል ጉዳተኛ 
“ለምንድነው የማንቀጠረው? መስፈርቱንም ፈተናዎችንም አልፈን እንዴት ውድቅ እንደረጋለን?” 
ብለን ስንጠይቅ በወቅቱ የተማሪዎች ዲን የነበረው “እናንተ መሥራት አትችሉም” አለን፡፡ በዚህም 
ቅር ተሰኝተን ፕሬዘዳንቱ ጽ/ቤት ስንሄድ መግባት ተከልክለን የፕሬዘዳንቱ አማካሪ የነበረው አቶ 
ነፃነት አናግሮን በስልክ እኛን አስቀመጦ ከተነጋገረ በኋላ እሱም “እናንተ መሥራት አትችሉም” ብሎ 
ፕሬዘዳንቱን እንኳ ሳናናግር ሸኝቶናል፡፡ የሚገርመው ስንወዳደር አካል ጉዳተኛ መሆናችንን እያውቁና 
እያዩ አወዳድረው ሥራ ሲሆን “አትችሉም” ሲባል ያሳዝናልም፣ያናድዳልም፡፡

	በሙያህ ራስህን ለማሻሻል ያደረግኸው ጥረት አለ?
አዎ ጥረት አድርጌአለሁ፤እያደረግሁም እገኛለሁ፡፡ እንደምታየኝ እኔ በውስጤ ተስፋ የመቁረጥ ስሜት 

ራስህን በሌላው ሰው ቦታ አስገብተህ ማየት 

ካልቻልክ መቼም የሰው ችግር አይገባህም
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም. ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም.

ቆይታ

ወደ 8 ዞሯል

አይሰማኝም፡፡ ያው እንደሰው ተምሬ ብመረቅም በሙያዬና 
በደረጃዬ እስከአሁን በእኔ ችግር ሳይሆን በሌሎች ሰዎች 
ምክንያት ባልሰራም ሥራ ስለማልንቅ ያገኘሁችን እሰራለሁ፡፡ 
እንደውም በቅርቡ የኮብል ስቶን ምንጣፍ ሥራ ለመሥራትና 
ድንጋይ ለመጥረብ ለገጣፎ ሄጄ ነበር፡፡ እዛም ድንጋይ 
እየጠረብኩ ሰዎች አካል ጉዳተኛ መሆኔን አይተው በመደነቅም 
በማዘንም ያዩኛል፡፡ እኔ ግን የራሴ ያልሆነን ነገር መስረቅና 
በሰው ልጅ ላይ ግፍ ከመፈፀም በስተቀር የሚየሳዝንም ሆነ 
የሚያሳፍር ነገር አለ ብዬ ስለማላምን ሥራ መስራት ስለምፈልግ 
ብቻ እንደማንኛውም ሰው እሰራ ነበር፡፡ ነገር ግን ከዚህ ከአዲስ 
አበባ በትራንስፖርት ለገጣፎ ድረስ ሄጄ ስለምሰራ ብዙ ወጪ 
አለው፡፡ በዛ ላይ ምሳ እዛው በምንሰራበት አካባቢ እየፈረምኩ 
በዱቤ ስለምበላ የደመወዝ ቀን ሲሰላ የሰራሁት ወጪዬን 
አንኳን ሳይችል ቀርቶ ተጨማሪ ዕዳ እየመጣብኝ ሲያስቸግረኝ 
ያለብኝን አንደምንም ብዬ ከፍዬ ሥራውን ለማቆመ ተገደድኩ፡፡ 
አሁን እንደምታየኝ በዊልቸሬ ላይ ሆኜ ጥቂት ጋዜጣና መፅሔት 
እሸጣለሁ፣ገቢው ግን በቂ ሆኖ ወይም ትርፍ ኖሮት ሳይሆን 
በሕይወቴ ተቀመጨA የሰው እጅ ማየት ስለምጠላ አንድ ቀን 
ብሩ ተስፋ ይዞ ይመጣል በማለት ጥረት አደርጋለሁ፡፡ 

ሌላው በሙያዬ ራሴን ለማሻሻል አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 
በፍልስፍና ድህረ ምረቃ /ማስተርስ ፕሮግራም/ ለመማር 
አመልክቼ የመግቢያ ፈተና ወስጄ በጥሩ ውጤት አልፌ 
ስሜ ተለጥፎ ከተደሰትኩ በኋላ ስፖንሰር በማጣቴ ሳልማር 
ቀርቻለሁ፡፡ በዚህም እጅግ በጣም አዝኛለሁ፡፡ በሙያዬ 
እየሰራሁ ቢሆን ኖሮ እንደምንም አጠራቅሜ መማር እችል 
ነበር፤ግን መሥራት እየቻልኩና ዕውቀት እያለኝ የሥራ ዕድል 
የተነፈገኝ በመሆኔ የጓጓሁለትን ትምህርት እንኳ መቀጠል 
አልቻልኩም፡፡ የሚገርምህ ቢያንስ አካል ጉዳተኛ መሆኔን 
አውቆ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ስፖንሰር ቢያደርግ ምንም 
የሚጐዳው ነገር አይኖርም፤ምክንያቱም ለእኔ ስፖንሰር 
ያደረጉት እዛው ተመልሶ ስለሚገባ ከቀኝ ኪስ ወደ ግራ ኪስ 
መግባት ማለት ነው፡፡ እዚህ ላይ መንግሥት ራሱ ስለ አካል 
ጉዳተኞች በአፍ ከማውራት በተግባር ማረጋገጥና ቢያንስ 
ራሳቸውን ለማሻሻል ለሚጥሩ ድጋፍ ማድረግ ነበረበት፤ያው 
ተምሬ ብመረቅም የማገለግለው ራሴን፣ሀገሬንና መንግሥትን 
ነውና፡፡ ያኔ ምን እንደተሰማኝ ታውቃለህ? አንድ ህፃን ልጅ 
እርቦት ምግብ አሳይተህ ስትነፍገው ያህል ነው የተሰማኝ 
ምክንያቱም አንተ ዕውቀት፣ብቃትና ፍላጐት ኖሮህ ለመማርና 
ራስህን ለማሻሻል ጥረት ስታደርግ ዕድሉ ሲነፈግህ ያሳዝናል፡
፡ ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን ተስፋ አልቆርጥም፤ የቻልኩትን 
ያህል ራሴን ለማሻሻል ጥረት አደርጋለሁ፤ነገን ማን ያውቃል?

	ወደፊት ምን ዓይነት ሰው መሆን 
ትፈልጋለህ?

ለሰዎች መልካም ነገር ማድረግ የሚችል፣በጥረቱ ሀገሩንና 
ወገኑን የሚያስጠራ ታላቅ ተግባር የሚፈፅምና የፈፀመ ጥሩ 
ሰው መሆን እፈልጋለሁ፡፡ በዚህም ለሰው ልጆች ጥሩ አርአያ 
ሆኖ መገኘትን እሻለሁ፡፡ እነኚህን ተግባራት ለመፈፀም 
እኔ የራሴን ጥረት ማድረግ አላቋርጥም፤በእግዚአብሔርም 
ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ነገር ግን በአሁን ሰዓት የሚያስፈልገኝ 
አካል ጉዳተኛ መሆኔን አይተው ሳይሆን ዕውቀትና ሙያዬን 
አይተው እንደማንኛውም ሰው ተወዳድሬ የምሰራበት ሁኔታ 
ቢመቻችልኝና፤በሕገ መንግሥቱ ላይ ሰፍሮ ያለው “ለአካል 
ጉዳተኞች ልዩ ድጋፍ ይደረጋል” የሚለው በተግባር ቢያንስ 
ህጉን ባወጣው መንግሥት በሥሩ ባሉ መስሪያ ቤቶች ሊረጋገጥ 
ይገባል፡፡ እኔ የምጠይቀው በሙያዬና ተምሬ ባገኘኋት ዕውቀት 
እንደማንኛውም ዜጋ ሰርቶ መብላትን እንጂ ስለበእንተ ማርያም 

ብዬ ለምኜ መብላትን አልሻም፤ ሰርቶ መብላት አቅም አለኝ፡፡ 
ያጣሁት በሙያዬ ሰርቶ የመብላት ዕድሉን ነው እንጂ አቅምና 
ብቃቱን አይደለም፡፡

የማስተርስ /MA/ ፕሮግራም የመቀጠል ፍላጐቱና ጉጉት 
ስላለኝ ስፖንሰር ባገኝ የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርቴን ብቀጥል 
ደስ ይለኛል፡፡ ይህንንም ያልኩህ በአሁን ሰዓት ከጋዜጣና 
መፅሔት ሽያጭ እንኳን ከፍለህ ልትማር ቀርቶ ለዕለት ጉርስም 
የሚበቃ አይደለም፡፡ በአጠቃላይ በሙያዬ የምሰራበት ዕድል 
ባገኝ፣ይህም ካልተሳካ የድህረ-ምረቃ ትምህርቴን እንድቀጥል 
ስፖንሰር ባገኝ ደስ ይለኛል፡፡

	ስለሀገራችን ወቅታዊ መረጃዎች 
ይኖሩሃል? መረጃዎች ካሉህ የወቅቱን 
ሁኔታ እንዴት ታየዋለህ?

አዎ መረጃው አለኝ፡፡ ጋዜጣና መፅሔት አነባለሁ፤ሌሎችንም 
የመረጃ ምንጮች እከታተላለሁ፡፡ ፖለቲካዊ ይዘት አለው 
ተብሎ እንዳይታሰብብኝ እንጂ ብዙ ጥሩ ነገሮች አይሰሙም፡፡ 
ከገሀዱ ዓለም ከባለቤቶቹ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ስገናኝ የምሰማው 
ብሶትና ችግር ስለሆነ ያስፈራል፡፡ የሰው እንቅስቃሴ የደበዘዘ 
ስለሆነ የሚያስደስት ነገር አልሰማም፣አላይም፡፡

	ኢትዮጵያ በአንተ እይታ ዛሬ ምን 
ትመስላለች? ምን ዓይነት ሀገርስ 
እንድትሆንልህ ታስባለህ? 

ሀገራችን ምን እንደምትመስል መናገርና መገመት ያስቸግራል፡፡ 
ምክንያቱም እውነታውን ለመናገርና ለመገመት የማኅበረሰቡን 
ኑሮና ያለበትን ሁኔታ በደንብ ማወቅና መገንዘብ አለብህ፡
፡ ሌላው እንዲህ ነው ስላለህ “አዎ ነው” ብለህ በደፈናው 
የምትቀበል ከሆነ እኔን እዚህ አታገኘኝም ነበር፡፡ ሀገር ማለት 
ተፈጥሮአዊ ምድሯ ከሕዝቡ ጋር ያለው ተጨባጭ መስተጋብር 
ሁኔታን ይመስላልና መገመትም ሆነ መናገር ይከብደኛል፡፡

ሀገራችን እንድትሆን የምፈልገው ለዜጐቿ 
የምትመች፣የሚወራባትና የሚነገድባት ሳይሆን 
የሚተገበርባት፤የተፈራችና የተከበረች የዜጐቿ ሰብዓዊና 
ዴሞክራሲያዊ መብት ተከብሮ ዜጐቿ በደስታ የሚኖሩባት 
የውጭ ዜጐችም ለመኖር የሚመርጧት ሀገር እንድትሆን 
እመኛለሁ፡፡ ሁሉም በሀገሩ ሳይበላለጥ በእኩልነት 
የሚኖርባት፣ፍቅርና ሠላም የሰፈነባት ከሕዝቧ ጋር እንደቀድሞ 
ታላቅ ሀገር ብትሆን ደስ ይለኛል፡፡ በፍቅርና በሠላም እንዲሁም 
በመግባባትና በአንድነት ጠንክረን ከሠራን እውን የማይሆንበት 
ምክንያት የለም፡፡

	አካል ጉዳተኝነት ለአንተ ምንድነው? 
ምን ማለት ነው? 

አካል ጉዳተኝነት ወደኸውና ፈልገኸው የምታመጣው ነገር 
ሳይሆን ከጊዜ በኋላ ሳታውቀው ባልጠበከውና ባልገመትከው 
ቦታና ጊዜ የማፈጠር ነገር ነው፡፡ በዚህች ዓለም ላይ ማንም 
ሰው ጤነኛም ሆነ አካል ጉዳተኛ ሆኖ እንደሚኖር እርግጠኛ 
አይደለም፡፡ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዛሬ ጤነኛ 
ናቸው፤ነገ ግን ምን እንደሚሆኑ ምንም ዋስትና የላቸውም፡
፡ ስለዚህ አካል ጉዳተኝነት ማለት ሳትፈልገው ድንገት 
የሚፈጠር ክስተት ነው፡፡ ይሄ በአካል ላይ የሚታይ ሲሆን 
ዋናው የአካል ጉዳተኝነት ግን የሰው ልጅ እንደሰው ልጅ ማሰብ 
ሲያቆምና የሰው ልጅ በተፈጥሮአዊ ባህሪ ከሚያደርገው ውጭ 
የሚያደርግ ነው፡፡ ይበልጥ በአስተሳሰብና በአእምሮ ትግበራ 
ጉዳት ያለበት በቀላሉ በአይን ስለማይታይ እንጂ ከአስተሳሰብ 
የበለጠ የአካል ጉዳት የለም፡፡ ለምሳሌ ለራሳቸው ጊዜያዊ 

ጥቅም ሲሉ ብቻ በሰው ስቃይ እየተደሰቱ የሚኖሩና የሰው 
ችግር ደስታ የሚሰጣቸው ስግብግብና ለአንተ እኔ አውቃለሁ 
እያለ አንተን ምንም እንደማያውቅ እንስሳ የሚቆጥር ደካማ 
ካለ እሱ አካል ጉዳተኛ ነው፡፡ እኔን ካየኸኝ በእግሬ ቆሜ 
ባልሄድም እንደማንኛውም ጤነኛ ሰው ተምሬ በጥሩ ውጤት 
ተመርቄአለሁ፡፡ ምናልባት ወዛደር ሆኜ ተሸክሜ መሥራት 
ባልችልም ሌሎች ሥራዎችን ከመሥራት የሚያግደኝ ነገር 
የለም ነገር ግን አንዳንድ ደካሞች ያንተን ስብዕና የሚጐዱ 
አሉ፤ለእነኚህ ሰዎች ጥሩ የሚያስቡበትን ብሩህ አእምሮና 
መልካም እንዲያደርጉ መልካሙን ሁሉ እመኝላቸዋለሁ፤ 
በአስተሳሰብ ደካሞች ናቸውና፡፡

አንድ ግብረገብ ፍልስፍና (Moral philosophy) የሚባል 
ኮርስ አለ፡፡ ምን ይላል መሰለህ “አንድ የተቸገረን ሰው ስታይ 
በችግረኛው ቦታ እራስህን ለጊዜውም ቢሆን ከትተኸው ካላየህ 
ስለዛ ሰው ሊገባህ አይችልም” ይላል፡፡ ይሄ ደግሞ እውነት 
ነው፡፡ ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ እርቦት እናቱን አጥቶ ሲያለቅስ 
ስታይ ልታለቅስ ወይም ሊሰማህ ይችላል፡፡ ያ ማለት አንተ 
እርቦህና እናትህን አጥተህ ከፍቶህ ሳይሆን ራስህን በህፃኑ ልጅ 
ቦታ ስታስቀምጥ የሚሰማህ ስሜት ነው፡፡ ልጁንም እናቱንም 
አታውቃቸውም፡፡ ይህ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ሲሆን 
ከዚህ ውጭ ህፃኑ ሲያለቅስ የማይሰማህ ከሆነና አንተ የምትስቅ 
ከሆነ ከሰው ስብዕና የወጣህ ነህ ማለት ነው፡፡ ስለዚህ አካል 
ጉዳተኝነት ማለት ድንገት የሚፈጠር ክስተት ስለሆነ ሁሉም 
ሰው ሊረዳና ለእነኚህም ተገቢውን ክብርና ቦታ ሊሰጥ 
ይገባዋል፤ አስተሳሰባቸው ጐደሎ አይደለምና ውጤታማና 
አምራች ዜጋ እንደሆኑ መታመን አለበት፡፡ እዚህ ላይ በእናንተ 
ጋዜጣ ላይ ይህን በመናገሬ ምናልባት በሌላ አንግል ሊታይ 
ይችል ይሆናል፤ግን መሆን የለበትም፡፡ እውነትን መናገር 
ስላለብኝና እንደኔ ብዙ በቀጣሪ መስሪያ ቤቶች የተጐዱ አሉና 
መታሰብ አለበት፡፡ መንግሥትም ከቃል ባለፈ የሚናገረው 
ቃል መተግበሩን ማረጋገጥ አለበት፣እኛም ዜጐች ነን፤ አምራች 
ኃይሎች ስለሆንን ሰርተን ለውጥ ማምጣትና አስተዋፅዓኦ 
ማበርከት እንችላለን፡፡

	ለየት ያለ ገጠመኝ ካለህ ብታጫውተኝ፡
፡

እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ብዙ አሳዛኝና አስደሳች 
ገጠመኞች አሉኝ፡፡ ነገር ግን አሁን የምነግርህ ከሁሉም ለእኔ 
የተለየ ነው የምለው አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ኬኔዲ ላይብረሪ ፎቅ 
ላይ መርካቶ የሚባል ቦታ አለ፡፡ እዛ እያነበብን ሳለ ላይብረሪው 
አካባቢ ከፍተኛ የፍንዳታ ድምፅ ይሰማል፡፡ ያኔ ቦንብ ላይብረሪ 
ውስጥ የፈነዳ መስሎን በጣም ተረበሽን፡፡ ከዛ ሁሉም ተማሪ 
እየሮጠ ሲወጣ እኔም ከዛ ፍንዳታ ለማምለጥ ዊልቸሬን ጥዬ 
በማላስታውሰው መንገድ ከፎቅ ወርጄ ምድር ላይ ወርጄ ራሴን 
መውጫ በር ቼክ ፖይንት ላይ አገኘሁት፡፡ ያኔ ተማሪዎችም 
እኔም በጣም በሳቅ ደከምን፡፡ እውነታው በመብራት ፍንዳታ 
መሆኑን ከተነገረንና ካወቅን በኋላ ተመልሼ የማነብበት ቦታ 
ሄጄ ሁኔታውን ሳስበው ብቻዬን ሁሉ ለረጅም ጊዜ እስቅ ነበር፡
፡ ይሄ ለእኔ አንዱ የተለየ ገጠመኝ ነው፡፡ በመጨረሻ በሳቅ 
ማንበብ ስላልቻልኩ ከላይ-ብረሪ ወጣሁ፡፡

	ግዛቸውን ማግኘት እና ስፖንሰር 
ማድረግ የሚፈልጉ ካሉ እንዴት 
ሊያገኙት ይችላሉ? 

እኔን በአካል ማግኘት የሚፈልግ ካለ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 
6 ኪሎ ዋናው በር ፊትለፊት በተለምዶ ድባብ በር በሚባል 
ቦታ ያሉ ሱቆች ጋር በዊልቸር ላይ ሆኜ ጋዜጣና መጽሔት 
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም.

ፎቶ ጋዜጠኛ ሲሳይ ጉዛይ የትራፊክ ክስተቶች ላይ 

ያተኮረ የፎቶ ኢግዚቢሽን ለእይታ አበቃ፡፡ ሲሳይ ጉዛይ 

ከዮሐናን የህትመትና ማስታወቂያ ጋር በመተባበር ለዕይታ 

የበቃውን የፎቶ ኢግዚቢሽን በ11 ዓመት ታዳጊ ልጁ 

ክርስቲያን ሲሳይ የክብር እንግድነት ተከፍቷል፡፡ ብዙዎች 

ጐብኚዎችን የሳበው ኢግዚቢሽን ከመሐል አዲስ አበባ 

እስከ ክልሎችንና እስከ ዶሎ ኦዶ ጠረፍ ድረስ የሚያሳይ 

የትራፊክ ደንብ ጥሰትንና የተከሰቱ አደጋዎችን ያሳየ ነው፡፡

ለሦስት ቀን በብሔራዊ ቲያትር ክፍት በነበረው ፎቶ 

ኢግዚቪሽን 23 መኪናዎች ግጭት የተፈጠረበት ጦር 

ኃይሎች ቶታል አካባቢ፤ ኮልፌ አካባቢ ለበርካታ ዜጐች 

ህይወት መጥፋት ምክንያት የነበረውን አደጋ፣ በቦሌ 

አደባባይ የበሬዎች ጉዞ፣ በዶሎ ኦዶ በሰው ላይ ሰው ተጭኖ 

ጉዞ፣ በመንገድ መዘጋጋት ምጥ የያዛት ሴት በሰዎች ሸክም 

መንገድ ስታቋርጥ የጐብኝዎችን ትኩረት ከሳቡት ፎቶዎች 

ውስጥ ይገኛሉ፡፡

ብሥራት ወ/ሚካኤል 
በፌደራል አቃቤ ህግ በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው ክስ 

የተመሰረተባቸው ቀደም ሲል ለብይን ጥር 14 ቀን 2004 ዓ.ም 
ጠዋት ተቀጥሮ እንደነበር ይታወሳል፡፡ ትናንት በዋለው በዚህ 
ችሎት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3ኛ ወንጀል ልደታ ምድብ 
ችሎት ዘግይቶ ከረፋዱ 5፡30 ሰዓት ላይ ተሰይሟል፡፡ በዚህም 
መሠረት ባለፈው ከታህሣሥ 19 ቀን በኋላ ያለው የአቃቤ ሕግ 
ምስክሮች ቃል በጽሑፍ ተገልብጦ አልደረሰኝም በሚል ፍ/ቤቱ 
ብይን ለመስጠት ለትናንት ቀነ ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ 
ፍ/ቤቱ በትናንቱ ችሎት የአቃቤ ሕግ የምስክሮች ቃል በጽሑፍ 
ተገልብጦ ከመዝገቡ ጋር መያያዙን ገልጿል፡፡

በመጨረሻም ፍ/ቤቱ መዝገቡን መርምሬ አልጨረስኩም 
በማለት ለ3ኛ ጊዜ ብይን ለመስጠት ለዛሬ ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም 
ከቀኑ 8፡00 ቀነ ቀጠሮ ሰጥቷል፡፡ በተለይ ከተከሳሾች መካከል 

አቶ አንዱዓለም አራጌ ከፍተኛ በደል እየተፈፀመባቸው እንዳለ 
ለፍ/ቤቱ መግለፅ እንደሚፈልጉ ቢጠይቁም ፍ/ቤቱ በጽሑፍ 
ማቅረብ ትችላለህ በማለት አቤቱታውን ውድቅ አድርጐታል፡፡

ከችሎት መልስ የነ አቶ አንዱዓለም ተከላካይ ጠበቃ 
አቶ ደርበው ተመስገንን ልታቀርቡት የፈለጋችሁት አቤቱታ 
ምንድነው? ስንል ጥያቄ አቅርበንላቸው ጠበቃውም የኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥን “የሽብር አባት” በሚል ጥር 13 ቀን 2004 ዓ.ም ከምሽቱ 
2፡30 ሰዓት በኋላ ባቀረበው “ዘጋቢ ፊልም” ጉዳያችን ገና በፍ/
ቤት እየታየ ሳለ ወንጀለኛ እያደረገን የስም ማጥፋት ዘመቻውን 
ፍ/ቤቱ እንዲያስቆምልን መግለፅ እንፈልጋለን እንዳሏቸው 
ገልፀዋል፡፡ ከዚህ በፊትም “የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን” ከሕዳር 16-
18 ቀን 2004 ዓ.ም “አኬልዳማ” በሚል “ዘጋቢ ፊልም” ማቅረቡ 
የሚታወስ ሲሆን በዚህም ተጠርጣሪዎቹ ተቃውሞ ቢያሰሙም 
ፍ/ቤቱ አቤቱታውን ውድቅ ማድረጉ አይዘነጋም፡፡

ራስህን በሌላው...

አገር የተቀማሁ

ሰው ከቶ እንዳያዝን ሲቀማ ገንዘቡን

በአደባባይ ነግሶ የሚቀማ አገሩን

ይኸው ስንት ዓመታት አለሁኝ ሰግቼ

በገዛ አገሬ ላይ አገር ተቀምቼ፡፡

	 አየሩም የእኔ አ’ደል የምተነፍሰው

አፈሩም የእኔ አ’ደል እግሬ የሚረግጠው

ፀሐይ፣ጨረቃዬን ቀምቶኝ የበላይ

ባይተዋር ሆኛለሁ በገዛ አገሬ ላይ፡፡

እኔስ ቀንና ሌት ፖሊስ እፈራለሁ

በገዛ ቤቴ እንኳ ሹክሹክታ አወራለሁ፡፡

	 አለሁኝ አልልም ምኑን አለሁኝ?

	 በገዛ አገሬ ላይ አገሬን ቀሙኝ!!

“ከፀሐይ በታች” የተሰኘው ሰለሞን 

ሞገስ የግጥም መድብል ቁጥር 2 ገበያ 

ላይ ዋለ፡፡ ደራሲና ጋዜጠኛ ሰለሞን ሞገስ 

“እውነትን ሰቀሏት” በሚለው የግጥም 

መድበሉና በተለያዩ ጋዜጦች ላይ ይጽፍ 

የነበረ ነው፡፡ በአውራምባ ታይምስ ጋዜጣ 

ላይ በሚጽፋቸው ጽሑፎቹ ደረሰብኝ 

ባለው ጫና መጽሐፍ ማቆሙ የሚታወቅ 

ነው፡፡

የአደባባይ ምስጢሮች

ውሸት እያደር 
ያሟሟል!!

በኢትዮጵያውያን ዘንድ ውሸት መዋሸት በጣም 
ነውር ነው፡፡ ልጆች እንኳን አንድ ጥፋት ሲያጠፉ 
ከቅጣት ለመዳን ሲሉ ውሸት መዋሸት ሲጀምሩ ዳግም 
እንዳይለምዳቸው ወላጆች ይመክራሉ፤ ይቆጣሉ፤ 
ይገስፃሉ፤ 

ውሸታም ሰው በሚኖርበት አካባቢ ወይንም ሰፈር 
አይከበርም፡፡ እንደ ጌሾ የቀለለ ነው፡፡ ለትልቅ ቁምነገርና 
ለሽምግልና አይመረጥም፡፡ አንድ ሰው አንድ አጠራጣሪና 
የማይመስል ነገር ይዞ ሲያወራ የተደመጠ እንደሆነ 
“ከየት ሰማኽው? ማን ነገረህ?” ተብሎ ይጠይቃል፡
፡ የዚያን ውሸታም የተባለን ሰው ስም የጠቀሰ እንደሆነ 
“ኧረ ባክህን የሱን ወሬ ይዘህ አታውራ፤ ያዋርድሃል” 
ተብሎ ይመከራል፡፡ “እገሌኮ ጡርንባ ነው፤ ወናፍ ነው፤ 
ቱልቱላ ነው፤ ትንሽ ጫፍ ካገኘ ያቺን አሰፍቶ እንደ 
መርካቶ ጣቃ መተርተር ነው” እየተባለ መዘባበቻ 
ይሆናል፡፡

አሁን አሁን ግን ባህሉም፣ ወጉም የተቀየረ ይመስላል፡
፡ ህፃናት፣ ልጆች አንድ ጥፋት ሲያጠፋ ለመሸወድ ሲሉ 
ወላጆቻቸውን እንደ ሚዋሹት ዓይነት ውሸት ብቻ ሳይሆን 
ትልልቆችም ትልልቅ ውሸት ሲዋሹ አያፍሩም፡፡ ሌላው 
ቀርቶ ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት በቴሌቪዥን 
መሥኮት ብቅ ብለው ሲዋሹ ትንሽ እንኳን አያፍሩም፡
፡ ፍጥር እድርገው ብርቅ ነው፡፡ ሕዝብ የሚያውቀውን 
ጉዳይ ጋዜጠኛ ጠርተው አናውቅም፤ ውሸት ነው፤ 
እያሉ መመለስ የተለመደ ነገር ነው፡፡ ብቻ ዕለት በዕለት 
የምንሰማቸውን ውሸቶችና የማስመሰያ ዲስኩሮችን 
መልመድ ያልቻሉ ከመብሸቅና ቆሽትን ከማሳረር እያሉ 
ቴሌቪዥን ማየት ያቆሙ ዜጎች ቁጥር ቀላል የሚባል 
አይደለም፡፡ ይኽነኑ የዘመኑን የውሸት ውሽንፍር ወይንም 
ወረርሽኝ ተከትሎ አንድ ቀልድ መሰል ቁምነገር ካንዲት 
አዛውንት ተሰንዝሮ በመስማታችን ለዛሬው የአደባባይ 
ምስጢር አምዳችን አብቅተነዋል፡፡ እንዲህ ነው፡-

አንዲት አዲስ አበቤ አራጋዊት ልጃቸው አሜሪካ 
የሚኖር በሚልክባቸው መጠነኛ ዶላር ያችን እያሸሪፉ 
ሳይከፋቸውም፣ ሳይደላቸውም ይኖራሉ፡፡ አንዳንድ 
ጊዜም ደስ ባላቸው ጊዜ “እድሜ ለቀይ ሽብር፣ ልጄ 
አምልጦ አሜሪካ ባይገባ ኖሮ ዛሬ ምን ይበጀኝ ነበር?” 
ሲሉ ይደመጣሉ፡፡ እናም ልጃቸው ለቀለባቸው ብቻ 
ሳይሆን እናቱ እንዳይከፋበትና ከሰው በታች የሆነ ኑሮ 
እንዳይኖሩበት የቤት እቃውን ሁሉ  ገዝተው ቤታቸውም 
እንዲያሟሉና ባለ 24 ኢንች ቴሌቪዥንም እንዲገዙ 
በስልክ ይነግራቸዋል፡፡ በቅርብ ቀናትም ሊያያቸው አዲስ 
አበባ እንደሚመጣ ይነግራቸዋል፡፡ እናትም ተደስተው 
የላከላቸውን ዶላር አሸርፈው የቤታቸውን እቃ ካሟሉ 
በኋላ ወደ መርካቶ ጎራ ብለው ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች 
ከሚሸጡበት ሱቅ ገብተው 21 ኢንች፣ 24 ኢንች 
የተባሉትን ዋጋ ሲጠይቁ ካቅማቸው በላይ ሲሆኑባቸው 
ባለ 14 ኢንቿን ገዝተው ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ፡፡

ከዚህ በኋላ ማታ እሳቸውም ወግ ደርሷቸው 
ሲመለከቱ የልማት ዓይነት፣ የፎቅ ዓይነት፣ የፍራፍሬ 
ዓይነት ተንዠርቅቆ ያያሉ ይጎመጁና እስከሚነጋ ይቸኩላሉ፤ 
ጧት ገበያ ወጥተው ሲጠይቁ የሙዙና የብርቱካኑ ዋጋ 
አፍንጫን የሚሰንግ ይሆንባቸዋል፡፡ ማታ የገበሬው ምርት 
ኩንታል በኩንታል ተቆላልፎ፣ ምርቱ ተትረፍርፎ ያዩት 
ገበያው ላይ ግን ጠብ የሚል ነገር ሲያጡበት ይገርማቸውና 
“እንዴት ነው ነገሩ? መንግሥትም ይዋሻል እንዴ” 
በማለት ራሳቸውን ይጠይቃሉ፡፡ ይመልሱና ደግሞ “ኧረ 
ፈጣሪ ይቅር በለኝ፡፡ መንግሥትስ አይዋሽም፡፡ ውሸታሟን 
ቴሌቪዥን ሸጦልኝ ነው እንጂ” ይሉና በሸጠላቸው  ነጋዴ 
ላይ ጥርጣሬ ይገባቸዋል፡፡ ቴሌቪዥናቸው ግን በየቀኑ 
የምትለቃቸውን ውሸቶች እያዩና እየሰሙ “ወይ ጉድ! 
ምኗን ጉደኛ ቴሌቪዥን ገዛኋት ኧረ በቀረችብኝ!” 
እያሉ በመፀፀት ላይ እንዳሉ ልጃቸው ይመጣል፡፡ በናትና 
ልጅ ወግ የናፍቆታቸውን ከተጣገቡ በኋላ እናቱ ባዘዛቸው 
መሠረት ግዥ ያላቸውን እቃዎች ገዝተው እንደ ሆነ 
ብሎ ሲቃኝ ዐይኖቹ ከቴሌቪዥኗ ላይ ያርፋሉ፡፡ ትንሽ 
ቅሬታ ቢጤ ያድርበትና  “ምነው እማየ የላኩልሽ ገንዘብ 
አልበቃሽ ብሎ ነው 14 ኢንች የገዛሽው? ግዥ ያልኩሽኮ 
24 ኢንች ነበር” ይላቸዋል፡፡ 

“ኧረ ልጄ የላክልኝ ገንዘብስ አላነሰኝም፡፡ 
የገዛሁትምኮ ግዥ ያልከኝን ነው፡፡ ነገር ግን በየምሽቱ 
መዋሸት ነው፤ መዋሸት ነው፡፡ በዋሸች ቁጥር እያደር 
ሟሟች እንጂ፡፡ ውሸት ያሟሟል እያደር ሟሙታ ይችን 
አከለች” በማለት ልጃቸውን አሳቁት፡፡  

ስለምሸጥ ሊያገኙኝ ይችላሉ፡፡ ሌላው በስልክ ቁጥር 
251-913-505414 ደውሎ ማግኘት ይቻላል፡፡ አሊያም 
በኢንተርኔት gizaeize@yahoo.com ኢ-ሜይል 
ቢያደርጉልኝ ሊያገኙኝ ይችላሉ፡፡

	በመጨረሻ ማለት የምትፈልገው 
ነገር ካለ ዕድሉን ልስጥህ፡፡ 

በመጀመሪያ እስከዚህች ሰዓት ላደረሰኝ ልዑል 
እግዚአብሔር ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ፡፡ በጣም 
በጣም በሕይወት ለመኖሬ ምክንያት ለሆነችው 

ፍቅረኛዬ አስቴር ስጦታውና ለቤተሰቦቿ ከፍ ያለ ምስጋና 
እያቀረብኩ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሰሽ 
አደረሳችሁ፣ጐንደር ለሚገኙ ቤተሰቦቼ፣ጓደኞቼ፣ እና 
ለመላው ኢትዮጵያ ክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን 
ለብርሃነ ጥምቀቱ በሠላም አደረሳችሁ እላለሁ /ከበዓሉ 
በፊት የተደረገ ቃለመጠይቅ ስለሆነ መግለፅ እንወዳለን፡
፡/

በመጨረሻም ለመላው ኢትዮጵያ ወገኖቼ አሁን 
ያለሁበትን ሁኔታ ተረድታችሁ ትምህርቴን 

የምቀጥልበት ሁኔታ ብታመቻቹልኝ ወይም 
ስፖንሰሮችን ብታፈላልጉልኝ በጣም ደስ ይለኛል፡፡

የጋዜጣው ዝግጅት ክፍልም እዚህ ድረስ መጥቶ እኔን 
እንግዳ አድርጐ ለቃለ-መጠይቁ ዕድሉን ስለሰጠኝ 
ከልብ አመሰግናለሁ፡፡ 

(ግዛቸውን ለመርዳት ፈልጋችሁ በተጠቀሰው አድራሻ 
ማግኘት ካልቻላችሁ የዝግጅት ክፍሉ ሊያገናችሁ 
እንደሚችል መጠቆም እንወዳለን፡፡)

ለማግኘት በተወካዮች አማካኝነት ከት/ሚኒስቴር ጋር 
ባለፈው ውይይት ማድረጋቸውን መዘገባችን ይታወቃል፡፡ 
ተማሪዎቹም የተቋረጠው ትምህርታቸው እንዲጀመር 
መፍትሄ ባለማግኘታቸው በት/ቤታቸው ግቢ ሆነው 
ጥያቄያቸውን ለሚመለከተው አካል በተደጋጋሚ 
በማቅረባቸው አርብ ጥር 11 ቀን 2004 ዓ.ም ጉዳዩ አሳሳቢ 
ደረጃ ላይ በመድረሱ የሀገሪቱ ምሁራን፣የኃይማኖቱ 

አባቶች፣የተማሪው ወላጆችና ተማሪዎች ለመወያየት 
በግቢው መገኘታቸው ተጠቁሟል፡፡  በዚህም በግምት 
እስከ 25 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች በተፈጠረባቸው ስጋት 
መገኘታቸውና ከነኚህም የኃይማኖቱ አባቶች፣ምሁራንና 
ወላጆች የተወከሉበት 20 አባላትን የያዘ ኮሚቴ መዋቀሩንና 
እነኚህም ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር እና ከሚመለከተው 
አካል ጋር ተወያይተው መፍትሄ እንደሚያመጡ  

ይጠበቃል፡፡ 
በወቅቱም ተማሪዎቹ እኛ ለአገራችን ሠላምና ልማት 
የድርሻችንን አስተዋጽኦ ለማበርከት አስተባባሪ ካገኘን 
ሁሌም ወደ ኋላ አንልም በማለት ለአባይ ግድብ ድጋፍ 
ለማድረግና በሀገሪቱ ልማት ላይም እንደቀድሞ ተሳትፎ 
ለማድረግ የአስተባባሪ ኮሚቴ መዋቀሩ ከምንጮቻችን 
ያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡

የአወሊያ ት/ቤት ጉዳይ ....

ሲሳይ ጉዛይ ያነሳቸውን ፎቶዎች ለዕይታ በቁ

“በቅርቡ በአፋር ክልል በቱሪስቶች ላይ 
የተፈጸመውን ግድያ ሻዕቢያ ነው የፈጸመው፡፡ 
የዓለም አገራት በጠቅላላ በኤርትራ ላይ ተነሱ 
እንቢ ካላችሁ እኔ ለማድረግ የፈለኩት ነገር አለ 
ለማለት የተሰራ ፕሮግራም ይመስላል፡፡” ሲሉ 
ጥርጣሬአቸውን ይገልጻሉ፡፡ አያይዘውም ዶ/ር 
ነጋሶ ሲናገሩ “የተሰራው ሥራ ተራ ፕሮፓጋንዳ 
ነው፡፡ ጉዳዩን ከተቃዋሚ አመራሮች ጋር 
ለማገናኘት መሞከር ተገቢ አይደለም፡፡ ሲሉ 
ፕሮግራሙን ሥነ ምግባር የጐደለው እና ህዝብን 
ለማታለል የተሰራ ዝግጅት ነው፡፡ እኛ ደግሞ 
ለማስተባበልእና እውነተኛውን ነገር ህብረተሰቡ 
እንዲያቅ የአየር ሰዓት ስንጠይቅ ይከለክሉናል” 
ሲሉ ፕሮግራሙን አጣጥለውታል፡፡

የእነ አንዱዓለም ብይን ለ3ኛ ጊዜ በድጋሚ ለዛሬ ተቀጠረ

ከገፅ 7 የዞረ

ከገፅ 1 የዞረ

ኢህአዴግ በተራ...
ከገፅ 1 የዞረ
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ገድለው የማይረኩ
ማሳደድ የእነሱ እርካታ፣የሌለው ስቃይ 

የእነሱ ደስታ ያላቸውን አቅም ሥልጣን፣ገንዘብ 
ሌላውን መግፋት፣በመጉዳት፣በማሳደድ 
የሚያሳዩ፣የሚገለፁ ሁሌም ትምክህተኞች 
ዛሬ ያላቸው ነገር ግን የሚኖር የሚመስላቸው 
ጨካኞች እጅግ ብዙዎች ናቸው፡፡

ገድለው የማይረኩ፣ነጠቀው 
የማይጠግቡ፣አባረው የማይደክሙ - - - ሁሌም 
ከንግግራቸው መሀል

“በማን ትከሻ እንዳለህ አትዘንጋ
“ከተራ ትብያ ያነሳሁህ እኔ ነኝ፤ባንተ ላይ 

ሥልጣን አለኝ
“እኔ እያለሁ አንተ ከሰራህ ሞቼ እገኛለሁ
“አትችልም፣አትረባም፣አትጠቅምም”
እንዲህ አይነት ንግግሮች የእነሱ መለያቸው 

ነው፡፡ ደግሞ ንግግሮቹን የሚናገሩት በሙሉ 
ልበ ሙሉነት ስለሆነ ተሰዳቢው ሰው መንፈሱ 
ይደክማል፤ትምክህታቸው ውስጡን ይጐዳዋል፡፡

አገዳደላቸው ብዙ አይነት ነው፡፡ ያለውን 
በመንጠቅ፣እንዳይሰራ በማድረግ ሞራሉን 
በማላሸቅ፣ስሜቱን በመጉዳት - - -  በእንደነዚህ 
እና መሰል አይነት አገዳደሎች መግደል የእነሱ 
ሥራቸውም ርካታቸውም ነው፡፡

ብቻዬን ፀሐፊ ልሁን፣ብቻዬን ጋዜጠኛ 
ልሁን፣ብቻዬን ተዋናይ ልሁን፣ብቻዬን 
ሙዚቀኛ ልሁን፣እኔ ብቻ ሁሉም ነገር ላይ 
ልታይ፣ልፍለጥ፣ልቁረጥ፣የሚሉ ምንግዜም 
ከእነሱ ጀርባ ብዙ የሞተ የወደቀ የተጣለ አለ፡፡

አንድ ርምጃ ወደፊት በተጓዘ ቁጥር ከኋላው 
ቢወድቅ እንኳን የሚያነሳው ቢጠፋ እንኳን 
የሚፈልገው ቢረሳ የሚያስታውሰው ሰው 
ከኋላው የማያስከትል ሰው ያ ሰው የተተኪ ገዳይ 
ነው፡፡

በየመስሪያ ቤቱ ቁጭ ብለው 
የሚቀርብላቸውን ሪፖርት የሚያጣጥሉ 
እነሱ ካልሰሩት ሌላው ቢሰራው ምንም 
የማይጥማቸው “አለቃው መጡ፤ሥራ አስኪያጁ 
ተቆጠ ፕሬዘዳንቱ መጡ” እየተባለ ከሥር ያሉ 
ባል ሰራተኞቻቸው ካለተሸቆጠቆጡላቸው ደስ 
የማይላቸው በመስሪያ ቤቱ በጀት የሌላውን 
ሠራተኛ ሕልም፣የሥራ ሞራል፣ጊዜ፣የሚገድሉ 
አሉ ያ አልበቃ ካላቸው ደግሞ ገድለው 
ስለማይረኩ በደሞዝና በሰራተኛ ማባረር 
አቅማቸውን ይገልፃሉ፡፡

ሌሎች አለቆች ሠራተኛ ያበረታታሉ ሰርተው 
ያሰራሉ፣ከስህተት ነው ትመህርት የሚገኘው 
በማለት የተሳሳተውን አርመው ይልካሉ አለቃ 
ብቻ ሳይሆኑ አባትም ጭምር ናቸው እየተባለ 
ስለሚነገርላቸው ቅን አለቆች ሲሰሙ “ፈሪ ናቸው 
ሰራተኛ ካልተሽቆጠቆጠ አይሰራም” በሚል 

ትምክህተኛ ሀሳብ የሚመሩ ገድለው የማይረኩ 
ናቸው፡፡

አንድ ብልህ የመስሪያ ቤት አለቃ ወደ አንድ 
የመንግሥት መስሪያ ቤት ለሥራ አስኪያጅነት 
ተመድበው በሄዱበት ወቅት ለሠራተኞቻቸው 
እንዲህ ብለው ነበር “እኔ የመጣሁት አብሬያችሁ 
ልሰራ ነው፤አብረን ስንሰራ፣የተሳሳተውን 
እናርማለን፣ጠማማውን እናቃናለን፣ አለቃችን 
ሥራችን ነው ሥራውን በሰራን ቁጥር ለአለቃችን 
ቅርብ እንሆናለን - - - ለዚህ መስሪያ ቤት ሥራ 
አስኪያጅ ያስፈለገው የደከመውን ለማበርታት 
ያልቻለውን ለማስቻል ነው፡፡ ፍፁም ባልሆነ 
ዓለም ፍፁም የሆነ ሰራተኛ የለም” ነበር ያሉት፡፡ 
አንድ አለቃ ወይም ሥራ አስኪያጅ አለቃ ወይም 
መሪ ሆኖ የሚኖረው ከስር የሚመራ ሲኖር ብቻ 
ነው፡፡ አለበለዚያ ብቻውን ብቀመጥ ማን አለቃዬ 
ኃላፊዬ ይለዋል፡፡

ሥልጣን ጤዛ በሆነበት ዓለም ሌላውን 
መግደል፣ማሳዘን፣ማባረር፣ለራስ ሌላ ገዳይ 
አባራሪ ማዘጋጀት ነው፡፡ የሦስት ሺህ ዘመን 
ታሪክ ባላት ሀገራችን ሰማንያ ሚሊዮን ለሚሆን 
ሕዝባችን ብቻዬን ታሪክ ጽፌ ብቻዬን ሙዚቀኛ 
ሆኜ ብቻዬን ጋዜጠኛ ሆኜ ልኑር የሚሉ ብዙ 
ገዳዮች ደግሞ በዚህም መስክ አሉ፡፡ በቴሌቪዥን 
አይተን ምነው ሌላውን ቢሰሩት ብለን ሳንጨርስ 
መድረክ ሲመሩ እናያቸዋለን፤እሁድ ቲያትር 
ላይ እናገኛቸዋለን፤ሰኞ ፊልም ላይ ካልታዩ ደስ 
አይላቸውም፤ስንት ነገር ሊባል የሚቻልበት 
ባህልና ቋንቋ እያለ እነሱ የታያቸውንና የቻሉትን 
ብቻ እያሳዩን ያሰለቹናል፡፡

ፊልሙን መልዕክት አድርጉት፤ደራሲ 
አበበ፣አዘጋጅ አበበ፣ተዋናይ አበበ፣ፕሮዱዩሰር 
አበበ፣ኤዲተር አበበ፣ታዲያ ይሄ የአበበ የሕይወት 
ታሪክ ነው እንጅ ምኑን ፊልም ሆነ? ለዚህም ነው 
ፊልሙ በቁጥር እንጅ ምኑን ፊልም ሆነ፤ለዚህም 
ነው ፊልሙ በቁጥር እንጅ የተለየ ነገር ይዞ 
በመምጣት ሊያስደንቀን ያልቻለው፡፡

አንድ ሰው የሚያየውና ብዙ ሰዎች የሚያዩት 
ሀሳብ የተለያየ ነው እኔ በእኔ አተያይ ብፅፍ 
ሌላው በራሱ አተያይ ቢያዘጋጅ ሌላው እንደው 
ቢተወን እኔ ያላየሁትን ሌላው ያየዋል፡፡ ስለዚህ 
ስሪውም ጥሩ ይሆናል፡፡ አሁን አንደውም ይባስ 
ብሎ የፊልሙ ርዕስ እንኳ የማናውቀው እየሆነ 
ነው ታዲያ እንደዚህ ያለ ባለሙያ ተተኪን 
መግደሉ እንዳለ ሆኖ ሞያውንስ እየገደለ 
አይደለም ትላላችሁ? ሁሌ የምናውቃቸውን 
ሰዎች ስናያቸውብቃታቸውም ይገባናል ሌላ ሰው 
ብናይ ግን እገሌ ምን የዞ መጣ ብለን አንጓጓለን 
እባካችሁ እናንተ ስታልፉ የሚተኩትን አሳዩን 
እንጅ አትግደሉብን፡፡ አንድ ቀን በታክሲ ውስጥ 

ስጓዝ ሾፌሩ ሲነግረኝ በጣም ፊልም መሥራት 
እፈልግ ነበር ት/ቤት በእረፍት ሰዓት እሰራ ነበር 
እናም ድርሰት ብዬ ለምችለው አቅም ጽፌ ለአንድ 
ትያትር ለሚሰራ ሰውዬ እይልኝ ብዬ ሰጠሁት 
ሰውዬው አየውና ከሳምንት በኋላ ወረቀቱን 
ልቀበለው ስሄድ፡፡ 

“አንተ ልጅ ድርሰት ነው ተረት የፃፍከው? 
ምንም ስሜት አልባ ነገር ነው ብሎ ወረቀቱን 
ስጥቶኝ ሂድ አለኝ፡፡” ከዛን ቀን ጀምሮ ፊልም 
ሆነ ቲያትር የሚባል ነገር አስጠላኝ፡፡ ተውኩት 
አለኝ፡፡ እስቲ አስቡት ያ ሰውዬ ወይ አለ፡፡ 
ወይም ሞቷል፤ወይም ጡረታ ወጥቷል፤ ይሄ 
ልጅ ሰውዬውን በምን እንዳነሳው ተመልከቱ፡
፡ ሰውዬው የልጁን የልጅነት ሕልም ገደለበት 
ገድሎም አላረፈም፡፡ “ስሜት አልባ” ብሎ ለዚያ 
ትንሽ ሕፃን የማይቋቋመውን ነገር ጥሎበት ሄደ፡፡ 
ግን ያበረታታው ቢሆንስ ኖሮ፣ መንገድ ያሳየውስ 
ቢሆን ኖሮ፣ልጁ ለዚህች ሀግር ፊልም አንድ 
መዕራፍ ሊያስኬድ ቢችልስ - - ? የእሱ የራሱ 
የሆነ ስጦታ አለው፤ያንን አቅሙን ዛሬ እናይ 
ነበር፡፡ ግንሳ ያ ገዳይ ሕልሙን ገደለበት፡፡ እሱም 
ስሙ በመጥፎ ለመጠራት በቃ፡፡ ያበረታታው 
ቢሆነ ግን ለዚህ ያበቃኝ እገሌ ነው ይል ነበር፡፡ 

ዛሬም የተለመዱ ሰዎችን ደጋግመን 
የምናይበት ብቸኛው ምክንያት ገዳዮች ሕልም 
አጨላሚዎች፣ተስፋ አስቆራጮች ስላሉ ነው፡
፡ የሰራነውም ሥራ የእኛም ስም በመልካም ነገር 
ሊነሳ የሚችለው ተተኪ ስናዘጋጅ ከታች ያለውን 
ስናበረታታ ብቻ ነው፡፡

መልካምነት ዋጋ አያስከፍልም፣ነገን በብሩህ 
እንዲያዩ ማድረግ በራሱ ለራስ ነገ የማያከብረንን 
ሰው ማዘጋጀት ነው፡፡

በጣት ለሚቆጠሩ ጋዜጦቻችን በወርና 
በአስራ አምስት ቀን ለሚወጡ መጽሔቶች እገሌ 
ካልጻፈ የእገሌ ፎቶ ካልታየ እገሌ ካላዘጋጀ 
በሚል ጋዜጣውንም ሆነ መጽሔቱን ስናይ 
እነማን እንዳሉበት ይገባናል፡፡ የአስረኛ ክፍል 
ተማሪ እያለን አንድ ጓደኛችን ግጥም ይፅፍ ነበር፡
፡ አንድ ስለ ሀገር የፃፈው ግጥም ማረከን ለአንድ 
ጋዜጣ ልንሰጠው ሄድን ያ ግጥሙን የገመገመው 
ሰውዬ “ግጥሙ ስድ ንባብ ይመስላል፣ጉልበት 
የለውም ስለዚህ ጋዜጣውን አይመጥንም አለን” 
በጣም ተገርመን ትተን ወጣን፤ከረዥም ጊዜ 
በኋላ የግጥም ውድድር ሲዘጋጅ ጓደኛችን በዛ 
“ሀገሬ” በተሰኘ ግጥም ተወዳድሮ አንደኛ ወጥቶ 
ተሸለመበት፡፡ በሰዓቱ የአንድ የሌላ ጋዜጣ አዘጋጅ 
“እባክህ ግጠምህን ወደድኩት” እኛ ጋዜጣ ላይ 
ላውጣው ብሎ ከፍሎት አወጣው፡፡ ያ ልጅ 
ዛሬ ተስፋ ያለው የግጥም ባለሞያ ነው፡፡ እስቲ 
መለስ ብላችሁ “ስድ ንባብ ያለውን” ገምጋሚ 

አስቡት፤እንደው ክፋት ነው እንጂ ሌላውን 
የመግደል ተስፋ የማስቆረጥ አመል እንጂ “በዚህ 
መልኩ ፃፈው” ብሎ እሱ ጉለበት ያለው ግጥም 
የሚያውቅ ከሆነ ሊያበረታታ ይገባል እንጅ “ስድ 
ንባብ” ይባላል፡፡ 

ገዳዮች ምንጊዜም ደስታና ርካታቸው ሌላው 
እንዳያንሰራራ ማድረግ ነው፡፡ ተስፋ ቆርጠው 
እንዲጠፉ ማድረግ ህልማቸው ነው፡፡ እድሜ ልክ 
የሚኖሩ ይመስል፣ቴሌቪዥኑ ላይ እነሱ፣ሕትመቱ 
ላይ እነሱ፣መድረኩ ላይ እነሱ አይገባቸውም 
ከሆነ እንጂ ያ በጣም በተመልካች ያሰለቻል፡
፡ እገሌ ተወነ፣እገሌ ፃፈ፣እገሌ አዘጋጀ እየተባሉ 
በጉጉት የሚታዩ አሉ፡፡ በጉጉት መታየታቸው 
ምክንያቱ ሁሉም ላይ እኔ አለማለታቸው ነው፡፡ 

እባካችሁ የመስሪያ ቤት አለቆች 
ከታች ያለውን አድኑ፤አብቁ፤አስተመሩ 
እንጅ አትግደሉ፤አለቅነታችሁ 
የ ሚ ታ ወ ቀ ው ፣ ሥ ል ጣ ና ች ሁ 
የሚገልፀው፣የተሳሳተው ሊታረም ያልቻለው 
ሲችል እንጂ ማባረር እና መሳደብ መቆጣት 
ማንም ሊያደርገው ይችላል፡፡ ከሥልጣን እንጂ 
እውቀት አይጠይቅም፡፡ በየመስኩ የተሰማራ 
ስለሥራው መልካምነት ተተኪ ሊያዘጋጅ ይገባል፡
፡ ነፍሰ ገዳይ ነፍሰ ገዳይን በሚተካበት ዓለም 
ሌላው ሌላን በሚተካበት ዘመን መልካም ነገሮች 
ለምን ተተኪ ያጣሉ - - -?

እባካችሁ የሌላውን ተስፋ 
አትግደሉ፤በየተሰማራችሁበት ሞያ 
ለተተኪው፣ለአዲሱ ከታች ላለው ትንሳኤ 
እንጂ ሞት አትሁኑ፡፡ መግደል፣ተስፋ 
ማስቆረጥ፣ማባረር፣መዘረፍ፣ማሰር፣ - - -የጊዜና 
የአቅም ጉዳይ እንጂ እውቀት አይጠይቅም፡፡

እውቀታችንን ለመልካሙ ሥራ እናውለው፡፡ 
ገድሎ የከበረ የለም፡፡ ሞቶ ያዳነ የከበረ እንጂ ፡፡

መልካም ሳምንት!!

እርምት
በ2ኛ ዓመት ቅፅ 2 በቁጥር 22 በገፅ “9” 

ላይ “ለክፉ ቀን” በሚለው ርዕስ ስለ ዳግማዊ 
አፄ ቴዎድሮስ የሸዋ ንጉስ ኃ/መለኮትን በማረኩ 
ሰዓት ተናገሩ ተብሎ የተገለፀው ከሌላ ጋር 
ጦርነት ገጥመው ታሪክ ጋር በተፈጠረ መመሳሰል 
የተገለፀ ስህተት ሲሆን ትክክለኛው የሸዋው 
ንጉስ ኃ/መለኮት ከአፄ ቴዎድሮስ አልተማረኩም 
በህመም ነው የሞቱት፡፡ የንጉስ ኃ/መለኮት ልጅ 
ዳግማዊ ምኒሊክን ማርከው ወስደው ንጉስ ኃ/
መለኮት በማረኩት ንብረት ዙሪያ ንጉስ ኃ/
መለኮት ጋር ሳይሆን ከሌላ ሰው ጋር እንዳወሩ 
ተደርጎ እንዲወሰድ ከይቅርታ ጋር እጠይቃለሁ፡
፡ ውብሸት ተሾመ 

ውብሸት ተሾመ
sfgtb7@yahoo.com 

ማህበራዊ

ጀብሎች እና ቆሎ ነጋዲዎች በቀረጡ ተማረሩ
ከብሩክ ከበደ
የ2004 ዓ.ም ጃንሜዳ የሚከበረው የከተራ በዓል ምክንያት በማድረግ ለህብረተሰቡ ብስኩት፣ ከረሜላና 

ማስቲካ፣ ቆሎ፣ ሳንቡሳና የመሳሰሉትን በሽያጭ ለማቅረብ ወደ ስፍራው የተንቀሳቀሱ ግለሰቦች በቀረጥ መልክ 
ክፈሉ በተባልነው አርባ እና አምሳ ብር በመማረራችን ያዘጋጀነውን ይዘን ተመልሰናል ሲሉ ለዝግጅት ክፍሉ 
አቤቱታቸውን አሰሙ፡፡ 

እንደዋንኛ ባለጉዳዮቹ አቤቱታ ከሆነ ደረሰኝና ማህተም የያዙ ሰዎች በዓይናቸው እያዩ እንደፈለጉት 
በሚተምኑት ተመን አብዛኛውን አቅራቢ ያበሳጩት ከመሆናቸውም በላይ የሚሰበሰበውም ገቢ ለማን ይሆን? 
የሚል ጥያቄ እንዳስነሳባቸው ገልፀዋል፡፡ ሌሎች ያቤቱታ አቅራቢዎች ደግሞ በኪሳቸው በቤት ውስጥ የሚሰራ ጠጅ 
እና አረቄ በአይላንድ የዘው የሚመጡትን ጨምሮ አንድ የመጠጥ ፋብሪካ በገፍ ባቀረበው ቢራና ድራፍት የተሳከሩ 
ዋልጌዎች ፍጹም ከሃይማኖታዊ ውጪ የሆነ ዘፈን እና ዳንስ በመፈጸም ቦታውን አርክሰውታል ሲሉ አምርረው 
ይናገራሉ፡፡ ይህንንም አፀያፊ ጉዳይ በተመለከተ በቦታው ላይ ተሰማርቶ የነበረ አንድ ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ 
የፖሊስ አባል ሲያጠናክረውም ምሽት ሴት ምዕመናኖችን በቢላ እያስፈራሩ እሺ ካልሽ በኮንዶም እንቢ ካልሽ 
እንዲሁ እያሉ አስገድደው ወሲብ ሲፈጽሙባቸው በጠቆሚዎች የተያዙ እንዳሉ ገልጸው ከተያዙት መሐል እናቱ 
በአስገድዶ ደፋሪ ስትወሰድበት ለፖሊስ አቤት ባለ የ11 ዓመት ልጁ የተረፈች እናት እንደምትገኝበት ተናግረዋል፡፡ 

ሌሎች አስተያየት ሰጪ ምዕመኖችም ፍጹም ለሃይማኖታዊ ስነ-ምግባር የተገዙ እንዳሉ ሁሉ በአንፃሩም 
በተፃራሪ ጎኑ የቆሙ ስላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ለወደፊቱ ቤተክህነት እና መሰል የሃይማኖት ማህበራት ከፍተኛ ስራ 
ይጠበቅባቸዋል ሲሉም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡  በለቱም በርካታ የውጪ አገር ጐብኚዎች ገንዘባቸውን 
የኪስ ቦርሳቸውን ጨምሮ የተለያዩ ንብረቶቻቸው ተወስዶብናል እያሉ ሲያማርሩ ተደምጠዋል፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዜና
የአንድነት ፓርቲ አዲስ 

አበባ ም/ቤት አዲስ አበባን 
በምርጫ ለመረከብ እየሠራ 

እንደሆነ ገለፀ
በሚቀጥለው ዓመት ለሚከናወነው የአዲስ አበባ 

ከተማ ምርጫ የአንድነት ፓርቲ አዲስ አበባ ም/ቤት አዲስ 
አበባን በህዝብ ድምጽ አሸንፎ ለመረከብ ጠንክሮ እየሠራ 
መሆኑ ተገለፀ፡፡ ይህ የተገለፀው ከትላንት በስቲያ የአዲስ 
አበባ የፓርቲው ም/ቤት ከ23ቱ የአዲስ አበባ የምርጫ 
ወረዳዎች አመራሮች ጋር ባከናወነው ውይይት ላይ ነው፡
፡ ከእያንዳንዱ ወረዳ የፓርቲው የወረዳው ሰብሳቢ፣ ም/
ሰብሳቢና ዋና ፀሐፊዎች እና የፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች 
በተገኙበት ስብሰባ በርካታ ጉዳዮች ተነስተው ውይይት 
ተደርጐባቸዋል፡፡

የፓርቲው የአዲስ አበባ ም/ቤት ጊዛዊ አስተባባሪ 
ሰብሳቢ ዶ/ር ንጋት አስፋው ዋና ፀሐፊው አቶ በቀለ 
ወ/ሚካኤልና በም/ቤቱ አመራር አቶ ደምሴ መንግስቱ 
በተመራው ስብሰባ የም/ቤቱ የ6 ወር ሥራ አፈጻጸም 
እና የየወረዳው የሥራ ሪፖርት ከተደመጠ በኋላ በወቅቱ 
የአገሪቱ ፖለቲካና የፓርቲ እንቅስቃሴ ላይ ግምገማ 
ተደርጓል፡፡ የፓርቲው ሊቀመንበር ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳና 
የፓርቲው የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ እ/ር ዘለቀ ረዲ 
በስብሰባው ላይ ተገኝተው የወቅቱን የፓርቲውን የትግል 
አቅጣጫ በማሳየት መመሪያ ሰጥተዋል፡፡ የስብሰባው 
ተሳታፊዎችም ኢህአዴግ ዛሬም እንደትላንቱ የህዝብን 
ድምጽ ለማፈንና ለማጭበርበር እንዳይችል የየወረዳው 
የፓርቲው አባላት እያንዳንዱን የምርጫ ጣቢያ ህዝብ 
ድምጹን እንዲጠብቅ እንሠራለን፡፡ በማለት ቃል 
ገብተዋል፡፡

በማያያዝም አዲስ አበባን በምርጫ አሸንፈን 
ለመረከብ በቂ ዝግጅት እያደረግን ነው ሲሉ ተሰብሳቢዎች 
ተናግረዋል፡፡ ፓርቲውን በአዲስ መልክ ለማደራጀት 
በታቀደው መሠረት እያንዳንዱ የፓርቲው ከፍተኛ 
አመራርና ብሔራዊ ም/ቤት አባል በየወረዳው ተደራጅቶ 
የሚሰጠውን ሥራ መወጣት አለበት ተብሎአል፡፡ 
በመጨረሻም የፓርቲው አመራሮች በቅርቡ በአዲስ 
አበባና በየክልሉ ፓርቲው ህዝባዊ ስብሰባ ለማከናወን 
ዝግጅቱን እያጠናቀቁ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ በዚሁ ህዝባዊ 
ስብሰባ የፓርቲውን የአምስት ዓመት እስትራቴጂ 
ለማሰጨበጥ እንደሚሞከር እቅዳቸውን ተናግረዋል፡
፡ እያንዳንዱ የፓርቲ አባል የተሻሻለውን የፓርቲውን 
ደንብና ፕሮግራም ጠንቅቆ በመረዳት ህዝብ የፓርቲውን 
ዓላማ ተገንዝቦ በፓርቲው ዙሪያ ተሰባስቦ መታገል 
እንዲቻል ማድረግ እንደሚጠበቅ መመሪያ ተሰጥቷል፡፡

ከብሩክ ከበደ
የእድሜ ልክ እሥራትና ሞት ተፈርዶባቸው 

የነበሩት ከፍተኛ የደርግ ባለ ሥልጣናት ከኢትዮጵያ 
ውጪ እንዳይወጡ ከፍተኛ ዘመቻ መጀመሩ ተገለፀ፡፡ 

ይህንንም የገለጹት የሩዋንዳውን ጅምላ 
ጭፍጨፋ ከሚያጣራው ተቋም ጀምሮ በሌሎችም 
ሀገራት ከተመሠረቱ ተመሳሳይ ድርጅቶች ጋር የሥራና 
የትብብር ግንኙነት ያለውን በኢትዮጵያ ቀይ ሽብር ሰነድ 
ማሰባሰብና የጥናት ማዕከል መሥራች የሆኑት ወ/ት 
ሒሩት አበበ ናቸው፡፡

እንደ ወ/ት ሒሩት አገላለጽ እነዚህ ከፍተኛ የደርግ 
ባለሥልጣናት እውነት አፈላላጊ ኮሚቴ ባልተቋቋመበትና 
እውነቱን አፍረጥርጠው ባልተናገሩበት እንዲሁም 
ተጐጂዎች ካሣ ባላገኙበት መንገድ ተፈተው እያለ ከአገር 
ቤት እንዳይወጡ ለማስወሰን መንቀሣቀሣችን ትልቁ 
አማራጭ ነው ብለዋል፡፡

ይኽ በዚህ እንዳለም ባለፈው ጥር 13 ቀን 2004 
ዓ.ም ከጧቱ 2፡00 ሰዓት እስከ 6፡00 ሰዓት በብሔራዊ 
ቲያትር አራት ማህበራትን ማለትም በደርግ የቀይሽብር 
ስለባዎች ማህበር፣ የቀይሽብር ሰማዕታትና ቤተሰቦች 
ወዳጆች ማህበር፣ ቤዛ ህይወት መረዳጃ ማህበር፣ 
በኢትዮጵያ የቀይ ሽብር ሰነድ ማሰባሰብና ጥናት ማዕከል 
አባላትና የቀይ ሽብር ሰለባዎች ቤተሰቦች በተገኙበት 
በተደረገው ስብሰባ የፊታችን ቅዳሜ ጥር 19 2004 
ዓ.ም የአፍሪካ ሕብረት አዲሱ ህንፃ በሚመረቅበት 
ጊዜ ስለሚቀመጠው የመታሰቢያ ሙዚየም ህንፃ 
የመሠረት ድንጋይ በተመለከተ በወ/ሪት ሂሩት አበበ ገለፃ 
ተደርጐል፡፡ በዕለቱም ስብሰባውን በጸሎት ለማስጀመር 
ለሃይማኖት አባቶች ጥሪ የተደረገ ቢሆንም አንድም 
የየትኛውም የሃይማኖት አባት በስፍራው አልተገኙም፡፡ 

በመጨረሻም ወ/ሪት ሂሩት አበበ ከዚህ በፊትም 
የከፍተኛ 8 ሊቀመንበር የነበረውና በቀይ ሽብር 
ወንጀለኛነት የሚፈለገውን አቶ ቀልቤሳ ነጋዎን በስደት 
ከሚኖርበት አሜሪካ ፍርድ ቤት አቅርባ በመሟገት ወደ 
አዲስ አበባ አስመጥታ ዕድሜ ልክ ያስፈረደችበት መሆኗ 

የሚታወቅ ነው፡፡ ከወ/ሪት ሂሩት አበበ ጋርም የተደረገው 
አጭር ቃለ ምልልስ ከዚህ በታች ይከታተሉት፡፡

ጥያቄ - ዛሬ በብሔራዊ ቲያትር የተዘጋጀው 
ፕሮግራም ዋነኛ አላማ ምንድነው? 

መልስ -አለም በቃኝ እስር ቤትን አፍሪካ ሕብረት 
በማስፋፊያ ፕሮጀክት ስለወሰደው አፈረሰው፡፡ መፍረሱ 
ደግሞ የዓለም በቃኝ ታሪክ ጠፋ ማለት ነው፡፡ ያደግሞ 
ደርግ የፈፀመው አንዱ ዘግናኝ ታሪክ ተረሣ፤ ጠፋ ማለት 
ነው፡፡ የዓለም በቃኝ ታሪክ የደርግ ብቻ አይደለም፤ 
በፋሽስት ጣሊያን ጊዜም በርካታ ኢትዮጵያዎያኖች 
ተገድለውበታል፡፡ በቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ጊዜም እንዲሁ 
በርካታ ሰዎች የታሰሩበት እና የሞቱበት ቦታ ነው፡፡ ይህ 
ቦታ ሌላ አገር ቢሆን የሚጠበቅ ቦታ ነበር፡፡ አብዛኛው 
ይታሰር የነበረውም ባስተሳሰቡ ነበር፡፡ ይገርምሀል 
በደርግ ጊዜ የሚታሰረው ምሁር ከመብዛቱ የተነሣ 
ትምህርት ቤት ሁሉ ተከፍቶ ነበር፡፡ ትምህርትቤቱም 
ምርጥ ተማሪዎችን ያፈራ ነው፡፡ ሲፈርስ በጣም ነው 
ያዘነው፡፡ 

አለም በቃኝ ሙዚየም እንዲሆን ይታገል የነበረው 
አሌክስ ዱዋል የሚባል ፍትህ ለአፍሪካ የሚባል ድርጅት 
እ.ኤ.አ በ2004 አቋቁሞ አቤቱታውን ለአፍሪካ ሕብረት 
በማቅረብ ጥረት ጀመረ፡፡ ጥረቱም ተደማጭ ሳያገኝ 
እ.ኤ.አ በ2007 ዓለም በቃኝ ፈረሰ፡፡ ከፈረሰም በኋላ 
ተስፋ ሳይቆርጥ ሙዚየም መቋቋም አለበት በሚል 
አፍሪካ ዩኒዬንን አሳምኖ እንዲሰራ አደረገ፡፡ 

ጥያቄ -ሙዚየሙ ታንፆል ማለት ነው?
መልስ -የመሰረት ድንጋዩን የሕብረቱ ህንፃ 

በመጪው ቅዳሜ ሲመረቅ ይቀመጣል፡፡ ቀጥሎም 
ሙዚየሙ ይታነፃል፡፡ ሙዚየሙ አለም በቃኝን 
ይመስላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ምክንያቱም በርካታ 
ተጎጂ የአፍሪካ አገራት ስለተጨመሩበት እና የነሱም 
አሳብ ስለሚካተት ለጊዜው ይህን ይመስላል ማለት 
ይከብደኛል፡፡ 

ጥያቄ - የተለያዩ አገራት የተለያየ አሳብ ካነሱ 
አታካሮ አያስከትልም?

መልስ - አያስከትልም፡፡ ምክንያቱም ሁላችንንም 
በጭፍጨፋና በአፈና አንድ የሚያደርገን ነገር ስላለ 
ችግር አይኖርም፡፡ 

ጥያቄ -ለምሳሌ ከቀኝ ገዢዎች ጋር በተደረገው 
ፍልሚያ ግፍ የተፈፀመብን ነን የሚሉና በገዛ ዜጎቻችን 
የተጨፈጨፍን ነን በሚሉ ማሀል ችግር አይከሰትም? 

መልስ -አይኖርም፡፡ ታች ባለና በሚያስማማን 
ጉዳይ ተስማምተናል፡፡ ሁላችንም ያለፍርድ ተጎጂ ነን፤ 
በሚለው ተስማምተን ተቀብለናል፡፡ 

ጥያቄ - ከፍተኛ የደርግ ባለሥልጣናት ከስር 
ተፈተዋል፡፡ አንቺ ሆንሽ የምትመሪው ማህበር በዚህ ላይ 
ምን አቆም አላችሁ? 

መልስ -በጣም ነው የቆስልነው፡፡  አሁንም 
እንቃወመዋለን፡፡ አሳፋሪ ነው፤ ህዝብን የጨረሰ የተፈታ 
አገር መሠረት አይኖራትም፡፡ ሞት ፍርድን ባጠቃላይ 
በአገሪቷ ላይ ማንሳት የምንደግፈው የሰለጠነ አስተሳሰብ 
ነው፡፡ ለነዚህ ሰዎች ግን ይቅርታ ማድረግ አፀያፊ ነው፡
፡ ለዚህም እኮ ነው ይህን ታላቅ ዜና የውጭ ሚዲያዎች 
እንኳን ያልዘገቡት፡፡ ወደራሳችን ልመለስእና ባሁኑ 
ጊዜ የምናደርገው ጥረት ቢኖር እነዚህ ሰዎች እንደ 
አሜሪካ፣ ጀርመን፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሣይ፣ ጣሊያን ወዘተ 
በመሳሰሉ ከአስር በሚበልጡ አገራት ውስጥ እንዳይገቡ 
ጥረት ማድረግ ነው፡፡ ይህም ተቀባይነት አግኝቶልናል፡፡

ጥያቄ - የእርቅ ሒደቱ ከደቡብ አፍሪካ ጋር 
ይመሳሰላል የሚሉ አሉ እና አንቺ ምን ትያለሽ? 

መልሽ - ውሸት ነው . . .! አጠገቡም አይደርስም፡
፡ ምክንያቱም መጀመሪያ በደቡብ አፍሪካ እውነት 
አፈላላጊነው የተቋቋመው፤ ኮሚቴው ፊትም ጎጂም 
ተጎጂም እኩል ቀርበው በእውነት ላይ ተነጋግረዋል፡፡ 
ገዳዮችም ማንን የት እንደገደሉ በምን እንደገደሉ በሚገባ 
አስረግጠው ተናግረዋል፡፡ በእኛ አገር ግን የስንቶች 
አስከሬን የት እንደወደቀ እንኳን ባልታወቀበት ሁኔታ 
እርቅ ተካሂዶል ማለት የማይቻል ነው፡፡ የደርግ ሰዎችም 
ከጠባቡ እስር ቤት ወደ ሰፊው እስር ቤት ይውጡ እንጂ 
የህሊና ነፃነት እንደማይሰማቸው እርግጠኛ ነኝ፡፡ 

የደርግ ባለስልጣናት ከ10 ሀገራት በላይ 
እንዳይገቡ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው

በምዕራብ ጐጃም መራዊ ከተማ ነዋሪ የሆኑት የአንድነት ለዴሞክራሲና 
ለፍትህ ፓርቲ /አንድነት/ አባል የሆኑት አቶ እያዩ መጣ ስንሻው ከጥቅምት 15 ቀን 
2004 ዓ.ም ጀምረው ባልታወቀ ሁኔታ በመስወራቸው በቤተሰቦቻቸውና በትግል 
አጋሮቻቸው ሲያፈላልጉ ቢቆዩም በቅርቡ ከአዲስ አበበባ ፌዴራል ወንጀል 
መርመራ መለቀቃቸው ተገለፀ፡፡ አቶ እያዩ ከቤት አንደወጡ በመቅረታቸውና 
ስለአጠፋፋቸው ፍንጭ የሚሰጥ ሰው ባለመገኘቱ በአካባቢያቸው መነጋገሪያ ሆኖ 
እንደነበር የዜና ምንጮቻችን ይገልጻሉ፡፡ ሆኖም ግን በቅርቡ ከፌዴራል ማዕከላዊ 
ምርመራ መለቀቃቸውን ለማወቅ ተችሏል፡፡

ስለ ጉዳዩ ያነጋገርናቸው አቶ እያዩ መጣ ስንሻው እንደሚሉት “እኔ ህጋዊ ሰው 
ነኝ በምንም ዓይነት ወንጀል ውስጥ አልገባም፡፡ ይህ ሥርዓት ፍትሐዊ ሥርዓት 
አይደለም የሚል እምነት ስለአለኝ በአንድነት ፓርቲ ተደራጅቼ ሕጋዊና ሠላማዊ 
ትግል አደርጋለሁ፡፡ በተደጋጋሚ ብአዴን/የኢህአዴግ/ አባል እንድሆን ተጠይቄ 
እንቢ ብያለሁ፡፡ በርካታ ብር አምጥተው እንካ ቢሉኝ አልቀበልም አልኳቸው፡፡ 
ጥቅምት 15 ቀን 2004 ዓ.ም ዓባይ ዙሪያ ሆቴል ሻይ ለመጠጣት እንደተቀመጥኩ 
አንድ ታርጋ ያለውና አንድ ታርጋ የሌለው መኪና መጥተው ቆሙ፡፡ የፌደራል 
ፖሊስ ልብስና ሲቪል የለበሱ ሰዎች ወደ እኔ መጡ፡፡ አንድ ሲቪል የለበሰ ሰውዬ 
መጥቶ እያያያ- መጣ የምትባለው አንተ አይደለህም? አለኝ፡፡ አይደለሁም እኔ 
እያዩ መጣ እባላለሁ አልኩት፡፡ “ተነስ” ብሎ አስነሳኝ፡፡ 6 ሆነው አንስተው 
ታርጋ የሌለው መኪና ላይ ወረወሩኝ፡፡ ጉዞ እንደጀመርን ከመንገድ ላይ መኮንን 
ፀጋዬ የተባለ የከተማችንን ነዋሪ ይዘው ጫኑት!! ይዘውን በስማ የሚባል ቀበሌ 
ጫካ ውስጥ አስገቡን፡፡ እኔን ከመኪና አስወርደውኝ እዚህ ቁጭበል፤ተነስ፤እዚያ 
ተቀመጥ፤እያሉ ሲጫወቱብኝ ዋሉ፡፡ ድርጊታቸው ጫካ ውስጥ አስገብተው 
ለመግደል እንደሚፈልግ ሰው ነበር፡፡ ወይም በጫካ ውስጥ ለማምለጥ ሞከረ 
ብለው ለመግደል አስበው ይመስለኛል፡፡ በመጨረሻ መኪና ላይ መልሰው 
ጭነው አዲስ አበባ ፌዴራል ወንጀል ምርመራ አስገቡኝ” በማለት አመጣጣቸውን 
ይገለጻሉ፡፡

አቶ እያዩ የፌዴራል ወንጀል ምርመራ ቆይታቸውን ሲገልጹ “ከመሽቱ 2 ሰዓት 
ላይ ቢሮ ቁጥር 32 ለምርመራ ወሰዱኝ፤ “ሊበሏት ያሰቧትን አሞራ ጅግራ ናት 
ይሏታል” እንደሚባለው ከግንቦት ሰባት ጋር እንደምትገን መረጃ አለን፡፡ ከኤርትራ 

መንግሥት ጋር ትገናኛለህ፡፡ ሰዎች እየመለመልክ ወደ ኤርትራ ትልካለህ አሉኝ፡፡ 
እኔ ግን ሐሰት መረጃ መሆኑን አስረዳኋቸው፡፡ መረጃ ከተገኘብኝም በሕግ ልጠየቅ 
እችላለሁ፡፡ እኔ ሕጋዊና ሠላማዊ ትግል በሚያደርገው አንድነት ፓርቲ ጋር ሆኜ 
የምታገል ነኝ በማለት ነገርኳቸው፡፡ ወደ ኤርትራ አንድም ሰው አላኩም፡፡ የመላክ 
ሐሳብም እንደሌለኝ አስረዳኋቸው፡፡ እኔ እምነቴና አመለካከቴ በህጋዊና ሠላማዊ 
መንገድ መታገል መሆኑን ነገርኳቸው፡፡ የአንድነት ፓርቲ ዓላማው ምንድነው? 
ብለው ጠየቁኝ፡፡ ኢህአዴግ የአምስት ዓመት እስትራቴጂ ብሎ እንዳወጣው 
አንድነትም የተሻለ አማራጭ ነው ያለው የአምስት ዓመት የእስትራቴጂ እቅድ 
እንዳለው አብራራሁላቸው፡፡ ለአንድነት ፓርቲ የመለመልካቸውን ሰዎች ስም 
ዝርዝር ስጠን አሉኝ፡፡ እኔ በግሌ ፈልጌ የመለመልኩት ሰው የለም፡፡ የፓርቲው ጽ/
ቤት ሁሌም ክፍት ነው፡፡ አባል መሆን እፈልጋለሁ የሚሉ ሰዎች በየቀኑ መጥተው 
ፎርም ይሞላሉ፡፡ የተሞላውን ፎርም ወዲያውኑ ለፓርቲው ጽ/ቤት አዲስ አበባ 
ይላካል፡፡ እኔ ለዚህ ብዬ የያዝኩት ስምና ዝርዝር የለም፡፡ ሄዳችሁ የፓርቲውን 
ሊቀመንበር ጠይቁ አልኳቸው፤በዚህ ሁኔታ እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት ድረስ አቆዩኝ፡
፡ ከዚያም እየሰደቡ እየፎከሩና ጥርሳቸውን እየነከሱ፣እየገፈተሩ አውጥተው ለ24 
ቀን ብቻዬን ጨለማ ቤት ውስጥ አስቀመጡኝ፡፡” በማለት ዘርዝረዋል፡፡ በማግሥቱ 
ጥቅምት 16 ቀን 2004 ዓ.ም አራዳ የሚገኘው ፌዴራል ፍ/ቤት አቅርብው የ28 ቀን 
ጊዜ ቀጠሮ ጠየቁብኝ፡፡ ከዚያም እዚያው ጨለማ ቤት ውስጥ ከተቱኝ፡፡

በማያያዝም አቶ እያዩ ሲገልጹ “ከ24 ቀን ብኋላ ከጨለማ ቤት አውጥተው 
ብርሃን ወደአለበት አንድ ጣውላ ቤት ቀየሩኝ፡፡ ሕዳር 14 ቀን ፍ/ቤት አቅርበው 
ምርመራ አልጨረስንም ብለው ድጋሚ የ28 ቀን ቀጠሮ ጠየቁብኝ፡፡ በዚህ ሁኔታ 
ሲያጉላሉኝ ከቆዩ በኋላ ምንም ዓይነት ጥፋት ማግኘት ሲያቅታቸው ሰሞኑን 
ጠርተው አነጋገሩኝ፡፡ አሁን ልንፈታህ ነው፤እዚህ ታስረህ እንደነበር ለአንድ ሰው 
እንዳትናገር፤ከተናገርክ ደግመን አስረን እድሜ ልክ አስፈርደንብህ እናስርሃለን፡፡ 
አሁን ስትወጣ ለእስረኞች ሌላ ፖሊስ ጣቢያ ስለምትታሰር ተነስ ብለው አሉኝ፡
፡ ብለህ ንገራቸው፡፡ እዚህ ክፍል ወደ ታሰሩት ፊትህን አዙሪህ አንዳትመለከት 
ብለው አሉኝ፡፡ መሣፈሪያ አለህ ወይ ቢሉኝ የለኝም እዚህ አዲስ አበባ ዘመድ 
ስለአለኝ ስልክ ብትደውሉልኝ መሣፈሪያ ይሰጠኛል አልኳቸው፡፡ ስልክ ደወሉልኝ፡
፡ ዘመደም መጥቶ ተቀበለኝ፡፡ በዚህ ሁኔታ በአመለካከቴ ብቻ ይህ ሁሉ ድርጊት 

ተፈፀመብኝ፡፡” በማለት ዘርዝረዋል፡፡
“ከእንግዲህ ከፓርቲ ጋር የሚያደርጉትን ትግል ይቀጥላሉ ወይስ ምን 

ያደርጋሉ?” በማለት ለጠየቅናቸው ጥያቄ  ሲመልሱ “አሁን የበለጠ ጥንካሬን 
ፈጥሮብኛል፡፡ የመንፈስ ጥንካሬን አዳብሮለኛል፡፡ ፓርቲዬም የያዘው የትግል 
ስትራቴጂ የበለጠ እንድተማመንበት አድርጐኛል፡፡ ስለዚህ ትግሌን ዛሬም 
እንደትላንትቱ ሕጋዊና ሠላማዊ መንገድ ተከትዬ እቀጥላለሁ፡፡ ሌላ ምንም 
አማራጭ የለኝም፡፡” ሲሉ መልስ ሰጥተውናል፡፡

ከጐጃም መራዊ የተሰወሩት የአንድነት አባል ከማከላዊ ወጡ

በእነ ኤልያስ ክፍሌ የክስ መዝገብ 
ለፍርድ ውሳነ ከነገ በስቲያ ይቀርባሉ
ባለፈው ጥር 10 ቀን 2004 ዓ.ም በእነ ኤልያስ ክፍሌ የክስ መዝገብ የተከሰሱት 

2ኛ ተከሳሽ ዘሪሁን ገ/እግዚሐብሄር 3ኛ ተከሳሽ ጋዜጠኛ ውብሸት ታዬ 4ኛ 

ተከሳሽ ወ/ሮ ሂሩት ክፍሌ 5ኛ ተከሳሽ መምህርና ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙ 

በተከሰሱበት 3 ክሶች ጥፋተኛ ተብለዋል፡፡ ዐቃቢ ህግ በከባድ ቅጣት 

እንዲቀጡለት ሲጠይቅ ተከላካይ ጠበቆች በበኩላቸው ተከሳሾች ያጠፉት 

ጥፋት በህግ የተፈቀደ ሆኖ ከገደብ በማለፍ የተፈፀመ ጥፋት ሲሆን ተከሳሾች 

የቤተሰብ ኃላፊ ስለሆኑ በእስር ቢቀጡ የህብረተሰብ ሸክም መፍጠር ስለሆነ 

በገደብ አሊያም በገንዘብ እንዲቀጡ ተማጽኗል፡፡ የግራና ቀኝ ክርክሩን 

ያደመጠው ፍ/ቤት የፍርድ ውሳኔ ለመስጠት በሚቀጥለው ሐሙስ በሁለት 

ሰዓት ከሰላሳ ላይ ቀጠሮ ይዟል፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም. ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዜና

“ጩኽቴን ለመንግሥት አሰሙልኝ” 
አቶ ደምሰው ንቦ

ሊዙን ደግፈን የፈረምን በማስመሰል ስም 
ዝርዝራችን መተላለፉን መረጃ ደርሶናል፡፡ በማለት 
አንዳንድ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ለዝግጅት 
ክፍላችን ገለፁ፡፡ ነዋሪዎቹ እንደሚሉት “ባለፈው ጥር 
6 ቀን 2004 ዓ.ም በየቀበሌያችን በቅርቡ በወጣው 
ሊዝ አዋጁ ሰብስባ ተጠርተን ነበር፡፡ ወደ ስብሰባው 
ስንገባ በስብሰባው ላይ ለመገኘታችን ስማችንና 
የቤት ቁጥራችን እየመዘገቡ እንድንፈርም ተደርጓል፡
፡ በስብሰባው ላይ ሊዙ መብታችንና ጥቅማችንን 
እንደሚነካ ተናግረናል፡፡ የሊዝ አዋጁንም በግልጽ 
አውግዘን ወጥተናል፡፡” በማለት ያብራራሉ፡፡

በመቀጠልም እንደሚሉት “በምሽት የአዲስ አበባ 

ቴሌቨዥን ከሞላ ጐደል ሚዛናዊ የሆነ ዜናን አቅርቧል፡
፡ ሊዙን ጥቂት የኢህአዴግን ተልዕኮ ይዘው የመጡ 
ሰዎች ሲደግፉት አብዛኛው ሰው ሊዙን በመቃውሞ 
አንድ ቋንቋ የተናገረበት ስብሰባ ነው፡፡ የአዲስ አበባ 
ቴሌቭዥን ይህንን ለመዘገብ ሞክሮአል፡፡ የኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥን ግን እንደተለመደው የነበረውን እውነት 
ትቶ አብዛኛው ህዝብ እንደደገፈው ለማስመሰል 
ሞክሮአል፡፡ ይህ ደግሞ የሊዙን አዋጅ ለማስቀየር 
የበለጠ ትግል እንደሚያስፈልገን ያመለከተ ነው፡፡ 
ይህ የዜግነት መብትና ጥቅም ጉዳይ ነው፡፡ መብታችን 
በየጊዜው ሲገፈፍ ዘላለም እየተቀበልንና እየተሸከምን 
የምንሰቃይበት ምክንያት የለውም፡፡” ሲሉ በምሬት 

ይገልጻሉ፡፡ ነዋሪዎቹ እንደሚሉት “የበለጠ ያሳዘነንና 
ያስገረመን ደግሞ ስብሰባ መገኘታችሁን ፈርሙ 
ብለው ያስፈረሙንን ዝርዝር የሊዝ አዋጁ መጽደቁን 
የደገፉ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ስም ዝርዝር ተብሎ 
ተላልፏል የሚል መረጃ መድረሱ ነው፡፡ ይህ አሳፋሪ 
ነው፡፡ መንግስት የተሳሳተ መረጃ እየተቀበለ ከህዝብ 
መጣላት የለበትም፡፡ ህዝብ በመንግስት ላይ እንዲነሳሳ 
እያደረጉ ያሉት የራሱ የኢህአዴግ አማካሪዎች፣ የመረጃ 
ሰራተኞችና ካድሬዎች ናቸው፡፡ ስለዚህ በግልጽ 
ሊዙን ደግፎ የተፈረመ ፊርማ አለመኖሩን መንግስት 
እንዲያውቅልን ግለጹልን” በማለት ዝግጅት ክፍላችን 
ድረስ በመምጣት ገልፀዋል፡፡

ከ 2 የዞረ

“ስማችን የሊዙ ማጭበርበሪያ ተደርጓል” የአዲስ አበባ 
ነዋሪዎች

“እየደረሰብኝ ያለውን ጩኽት ለመንግሥት 
አሰሙልኝ” በማለት አቶ ደምሰው ንቦ ለዝግጅት 
ክፍላችን አመለከቱ፡፡ አቶ ደምስው እንደሚሉት 
“መኖሪያዬ በኦሮሚያ ክልል ፊንፊኔ ዙሪያ ዱከም 
ከተማ ነው፡፡ እንደማንኛውም ቤት አጥ ኢትዮጵያዊ 
የቤት መስሪያ ቦታ እንዲሰጠኝ አመልክቼ ተፈቀደልኝ፡
፡ አስፈላጊውን ክፍያ ከፍዬ ካርታ ከተሰጠኝ በኋላ 
መሬቱን ከለከሉኝ፡፡ ለአምስት ዓመት ስማፀን ቆየሁ 
እንቢ አሉኝ፡፡ መፍትሔ ባገኝ ብዬ በየደረጃው ላሉ 
ባለሥልጣናት አመለከትኩኝ፡፡ መፍትሔ ሊሰጠኝ 
የሚችል መንግሥታዊ አካል ግን አልተገኘም፡
፡ ለምን ታመለክትብናለህ፣ ለምን ትከሰናለህ 
በማለት ለግድያ ተነሱብኝ፡፡ ይህ በዚህ እንዳለ ህጋዊ 
ባለቤቴን አስፈራርተውና አስገድደው እሱን ካልፈታሽ 
እንገልሻለን ብለው ከቤት አስወጧት፡፡ ያለፍላጐቷ 
ሌላ እንድታገባ አድርገዋታል፡፡” በማለት በምሬት 
ገልጸዋል፡፡ 

በማያያዝም አቶ ደምስው ሲገልጹ “ፖሊስ ጣቢያ 
ሄጄ ሳመለክት አቤቱታዬን ከሰሙ በኋላ ይስቁብኛል፡
፡ አስተዳደር ሄጄ ሳመለክት አንተ በሽተኛ ስለሆንክ 
አቤቱታህን አንሰማም አሉኝ፡፡ ለኦሮሚያ ክልል 

ፕሬዝዳንት አቤቱታ ለማቅረብ ብሄድ እንዳልገባ 
ከለከሉኝ ለጠ/ሚኒስትሩ በፖስታ ቤት አቤቱታዬን 
ብልክም መፍትሄ አላገኘሁም፡፡ ለኢትዮጵያ ሰብአዊ 
መብት ኮሚሽን በአካል ሄጄ ባመለክትም እኛን 
አይመለከትም የራስህን እርምጃ መውሰድ ትችላለህ 
አሉኝ፡፡ አካባቢውን ለቀህ ሂድ ብለው ዕቃዬንና 
ንብረቴን አውድመውብኛል፡፡ በአሁኑ ጊዜ ለበረንዳ 
ተዳርጌአለሁ፤ የቀን ሥራም ስሰራ እዚህ መስራት 
አትችልም ብለው ይከለክሉኛል፡፡ የኮንስትራክሽን 
ሥራ ተደብቄ በቀን ሠራተኛነት ስቀጠርም ተከታትለው 
እንዲህ ያለ ሠራተኛ ካላበረራችሁ በድርጅታችሁ 
ላይ እርምጃ እንወስዳለን እያሉ ስለሚያስፈራሯቸው 
በግልጽ እየነገሩኝ ከሥራ ያባርሩኛል፡፡ በገዛ አገሬ 
ሠርቼ እንዳልበላ በነፃነት እንዳልኖር ተደርጌአለሁ፡
፡ የማመለክትበት ቦታ አጣሁ፡፡ የሚሰማኝ አካል 
ካለ ኽረ እባካችሁ ጩኽቴን አሰሙልኝ” በማለት 
አቤቱታቸውን እንባ እያነቃቸው ገልፀዋል፡፡ በጉዳዩ 
ላይ የዱከም ከተማ መስተዳድርና የዱከም ከተማ 
ፖሊስ አስተያየት እንዲሰጥበት ያደረግነው ሙከራ 
ለጊዜው አልተሳካም፡፡

በአፋር ክልል ዞን አራት ኤርታ-አሌ አካባቢ ዶደም 

በሚባል ስፍራ ባለፈው ሰኞ ጥር 7 ቀን 2004 ዓ.ም ለተገደሉት 

5 አውሮፓውያን የአፋር አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት 

ግንባር (ARDUF) ኃላፊነቱን መውሰዱን አስታወቀ፡፡ እንደ 

ድርጅቱ ገለፃ ከሆነ ከኢትዮጵያ መንግስት ጦር ጋር በስፍራው 

አካባቢ ውጊያ አለመግባባት ቱሪስቶቹ መገደላቸውን የጠቆመ 

ሲሆን፤ ነገር ግን የውጭ ቱሪስቶችንም ሆነ ሌሎች የሀገሪቱ 

ንፁሃን ዜጐችን ለመግደልና ለመጉዳት አስቦ እንዳላደረገ 

ገልፃóል፡፡ በዚህም ምክንያት የተገደሉት ቱሪስቶች በሌላ 

በማንም ሳይሆን በአርዱፍ እንደሆነ ቅዳሜ ጥር 12 ቀን 2004 

ዓ.ም በተለያዩ መገናኛ ብዙኃን ይፋ ማድረጉን አስታውቋል፡፡ 

በወቅቱም የጀርመን ዜግነት ያላቸውን ቱሪስቶችን 

ማገቱንና እነሱም በጥሩ ሁኔታና ጤንነት ላይ እንደሚገኙ 

ገልፃóል፡፡ የታገቱትንም በሰላማዊ መንገድ ለመልቀቅ ከአፋር 

ሽማግሌዎች ጋር ድርድር መጀመሩን በመጠቆም፤ ነገር 

ግን በዚህ መሀል የአፋር ክልል ባለስልጣናትና የኢትዮጵያ 

መንግስት ባለሥልጣናት በጉዳዩ ጣልቃ የሚገቡ ከሆነ ሌላ 

ችግር እንደሚፈጠር አስጠንቅቋል፡፡ 

ድርጅቱም የኢትዮጵያ መንግስት በአፋር አካባቢ ሽብር 

እንደሚፈፀም አስመስሎ ማቅረቡ የሀገሪቱን በተለይም 

የአፋርን ህዝብ ለመረበሽ ሆን ተብሎ የተደረገ የፖለቲካ 

ፍጆታ ነው ብሏም፡፡ አርዱፍ ከዚህ በፊት ድርጅቱ 

በተቆጣጠረበት ቀጠና በህገወጥ መንገድ የገቡ የውጭ 

ዜጐችን ከ7 ጊዜ በላይ ማገቱንና ከዚያም በሰላም መልቀቁን 

አስታውሷል፡፡ ይህም ድርጅቱ ከኤርትራ ጋር ወታደራዊ 

ሥልጠና እና ድጋፍ ይደረግለታል የተባለው መሰረተቢስ ወሬ 

ሲሆን እኛ በኢትዮጵያ አንድነት የምናምንና ኢትዮጵያዊያን 

ስለሆንን ከውጭ የሚረግ ድጋፍን አንፈልግም ብሏል፡

፡ ድርጅቱም ላለፉት 29 ዓመታት የአፋር ህዝብ ላይ 

የተደረገውን የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ የማኅበራዊና ትምህርት 

ላይ የሚረገውን መገለል ጫና ለማስቀረትና ህዝቡ ከወገኑ 

ጋር ነፃ እንዲሆን ለማድረግ እንደሚታገል ጠቁሟል፡፡ 

እንደ አርዱፍ ገለፃ ከሆነ አሁንም ቢሆን በቁጥጥሩ ስር 

ባሉ ቦታዎች ያለ ድርጅቱ ፈቃድ ማንም እንዳይገባ፤ ይህንንም 

የጣሰ አካል በመካከል በሚደረገው ውጊያ ለሚደርሰው 

ጉዳት ከዚህ በኋላ ኃላፊነቱን እንደማይወስድ በተለያዩ ድህረ 

ገፆች ባሰራጨው ዘገባ አስታውቋል፡፡

የመልካም አስተዳደር እጦት ነው፡፡
	 መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን ምን 

መደረግ አለበት?
በመሠረቱ በቴክኖሎጂ የመጠቁ ሀገራት ሠልጥነው 

ወይንም ብልሆችና አዋቂዎች ሆነው አልተወለዱም፤ 
ወይንም አልተፈጠሩም፡፡ ብልሆችን፣ አዋቂዎችን፣ 
አስተዋይዎችንና ኃላፊነት የሚሰማቸውን በካርዳቸው 
መርጠው ስለሚሾሙ ነው፡፡ በዚህ ምክንያት 
የተረጋጋ ማህበራዊ ሕይወት ስለሚኖሩ የመሥራት፣ 
የመፍጠር፣ አዲያዲስ ግኝቶችን የመፈልሰፍ እድላቸው 
ሰፊና የተመቻቸ በመሆኑ ነው፡፡ በየሥልጣን ርከኑ 
የሚቀመጡት ባለ ሥልጣናትም እንደ አቅማቸውና 
እንደ ችሎታቸው ስለሆነ  ኃላፊነታቸውን በብቃት 
የሚወጡ ናቸው፡፡ የተንዛዛ የቢሮክራሲ አሠራር 
አይኖርም፡፡

ባለሥልጣናት ወይንም መሪዎች አንዳንድ 
ጥፋቶችን አጥፍተው ከሥልጣናቸው ቢነሱም እንኳን 
ውጥናቸው አይቋረጥም፡፡ ወይንም አይኮላሽም፡፡ 
የፊተኛው መሪ የጀመረውን የኋለኛው ይጨርሰዋል፡፡ 
በኛ ሀገር ግን መሪ በተቀየረ ቁጥር የተሠራው ይፈርሳል፤ 
የተገነባው ይናዳል፡፡ የተዘረጉ ወይንም ተወጥነው 
የነበሩ የመሠረተ ልማት አውታሮች እንዳሉ ወድመው 
ከዜሮ ይጀመራል፡፡ ሌላው ቀርቶ ከሰዎች ስም ጀምሮ 
ሁሉም ነገር አዲስ ስም ይሰጠዋል፡፡ አንድ ምሳሌ 
ልጥቀስ፡- 

ፒያሳ ያለው በአገራችን ታሪክ ውስጥ የመጀመሪ 
የሆነው ሆቴል ባንጡራ ሀብታቸው ያሠሩት “እቴጌ 
ጣይቱ ሆቴል” ደርግ ሥልጣን እንደያዘ “አውራሪስ 
ሆቴል” ብሎ ሰየመው፡፡ ለምን? እንዴት? ብለው 

የጠየቁ ዜጎች አልነበሩም፡፡ እንግዲህ ወገን ለዚች ሀገር 
ባለውለታ እቴጌ ጣይቱ ወይንስ በኢትዮጵያ ውስጥ 
ስለመኖሩ እንኳን በቅጡ የማይታወቀው ካፍንጫው 
አጠገብ አንድ ቀንድ ያለው የዱር አውሬ? ፍርዱን 
ላንባቢያን፡፡

ደርግ ከሥልጣኑ ሊወድቅ እየተንገዳገደ በነበረበት 
ወቅት ይኽነኑ ሆቴል መልሶ “ጣይቱ ሆቴል” አለው፡
፡ ስንት ጣይቱዎች አሉ? የተጠላው “እቴጌ” የሚለው 
ከሆነ የዛሬዋ “ቀዳማዊት እመቤት” የወደ ፊት እጣ 
ፈንታ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመቱ ቀላል ነው፡፡

ይህንኑ ሆቴል ኢህአዴግ በበኩሉ ሥልጣን በያዘ 
ማግሥት ጣና ገበያንና ሌሎቹንም ትላልቅ ሆቴሎች 
ሲሸጥ በቅርስነት ሊጠብቀው ሲገባ በማይመጥን ዋጋ 
ሸጠው፡፡ እንግዲህ ባገራችን መሪዎች በተቀያየሩ ቁጥር 
ሁሉም ነገር ፈርሶ ባዲስ መሪዎቹን መስሎ ይሰየማል፤ 
ይህ አይነቱ ሂደት መጥፎ አባዜ ነው፡፡ መቆም አለበት፡
፡ መጥፎም ቢሆን እንኳን በመጥፎ ማስታወሻነቱ 
መቆየት አለበት፡፡ ባጭሩ ላንዲት ሀገር ሁለንተናዊ 
እድገት መሪዎች የሕዝብን የበላነትና መብት አምነው 
ማክበር ሲችሉ ነው፡፡ ሕዝብን ከናቁና ራሳቸውን የበላይ 
ካደረጉ አምባገነኖች ሆኑ ማለት ነው፡፡ እንዲህ መሆን 
ከቻሉ ደግሞ እድገት ብሎ ነገር የሚታሰብ አይደለም፡
፡ ኢትዮጵያ የጭራዎች ጭራ ሆና የቀረችው ሁልጊዜ 
በአምባ ገነኖች ተረግጣ እየተገዘች ነው፡፡

በምርጫ የተያዘ ሥልጣን ጣፋጭ ነው፡፡ ላገርና 
ለሕዝብ ብቻ ሳይሆን ለተመራጩ ወገንም ዋስትና ነው፡
፡ ነገ ምን ይመጣብኛል ብሎ አይሰጋም፡፡ በጦርነትና 
በመፈንቅለ መንግሥት የተያዘ ሥልጣን ከሆነ ግን 
ሕገ ወጥ በመሆኑ ምንጊዜም ቢሆን ሰላም የለም፡፡ 

ማኅበራዊ ኑሮው ምንጊዜም የደፈረሰ ነው፡፡ ሥልጣንን 
ላለመልቀቅና ከዙፋን ላይ ለመቆየት ሲባል አንዳንድ 
ጊዜም ወንጀሎች የሚፈበረኩበት አጋጣሚ ይኖራል፡
፡ መሪዎች በበረገጉ ቁጥር ሕዝቡን ያስደነብሩታል፡
፡ ሰላሙን ይበጠብጡታል፡፡ ማን ያውቃል እንደ 
ሲጋራ ጭስ የባሩድ ጪስ ሽታም ይፈልጉ ይሆናል፡
፡ ለማንኛውም ቀኝም ነፈሰ ግራ አዋጨው መፍትሄ 
በምርጫ ስልጣን መያዝ ነው፡፡ 

ኢህአዴግ ይህን በየቦታው እየጨሰ ያለውን 
ጪስ በአፈሙዝ አዳፍናለሁ ካለ አደጋው የከፋ ነው 
የሚሆነው፡፡ መፍትሄው ራሱን አረጋግቶ ወደ ሕዝቡ 
በመቅረብ የተፈጠሩትን ችግሮች ባግባቡ ለመፍታት 
መሞከር ነው፡፡ 

ሌላው መፍትሄ የመልካም አስተዳደርን ለማስፈን 
ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ተቀራርቦ መወያያት 
ሲቻል ነው፡፡ ኢህአዴግ ይችን ሳታጣ ያጣች ሀገር 
ችግር ለመፍታት ብቻየን እወጣዋለው ካለም ትልቅ 
ስህተት ነው፡፡ ስለዚህ ኢህአዴግ እስካሁን የመጣበትን 
መንገድ እንደገና መመርመር አለበት፡፡ አቅመ ደካማ 
ባለሥልጣኖቹንም አቅማቸውንና በሕዝብ ዘንድ 
ያላቸውን አመኔታና ተቀባይነት መፈተሸ አለበት፡
፡ ሰግብግብ ባለሥልጣናትን ገና ለኔ ታማኞች ናቸው 
በሚል በየቦታው አስቀምጦ ሕዝብን በሁለንተናዊ 
መልኩ ማሰቃየት መቆም አለበት፡፡ ያልተመከረበትንና 
ያልተዘከረበትን ትልቅ ጉዳ ወደ ሕዝብ ይዞ መቅረብም 
ውርደት ነው ትርፉ፡፡ የሰሞኑ የሊዙ አዋጅ ከበቂ 
በላይ ትምህርት ሊሆን የሚችል ነው፡፡ ልክ እንደ 
97 ዓ.ም ምርጫ ደጋፊ፣ ተቃዋሚ፣ ትንሽ፣ ትልቅ 
ሳይባል ባንድ ላይ ነው አዳራሹን እየጣለ የወጣው፡

፡ ይህ ለኢህአዴግ ትልቅ የማስጠንቀቂ ደውል ነው፡፡ 
ሊጠቀምበት፣ ርምት ሊወስድበት ይገባል፡፡ ካፈርኩ 
አይመልሰኝ ካለ ይችን አገር ይዟት አንዳይሞት ሥጋት 
አለ፡፡ ሌላው ቢቀር በኑሮ ውድነት መድቀቃችን የግድ 
ነው፡፡ በመሆኑም ኢህአዴግ በቅድሚያ መልካም 
አስተዳደር በዚች ሀገር ላይ ማስፈን አለበት፡፡ ዜጎች 
ከጥርነፋ ተላቀው በነፃነት ከተንቀሳቀሱ እንዳቅምና 
እንደችሎታቸው ሠርተው ከገቡ፣ በዚች ምድር ላይ 
ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለሚኖሩባት የጎጆ መቀለሻ 
ቁራጭ መሬት ታስፈልጋቸዋለች፡፡

 ይችን መንፈግ የከፋ ወንጀል ነው፡፡ ይባስ 
ብሎ በልማት ስም የማይመጥን ካሳ እየከፈሉ ቤትን 
ማፍረስ ተገቢ አይደለም፡፡ ሁሉም ነገር ከልኩ ሲያልፍ 
ይጎመዝዛል፡፡ ዛሬ የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢህአዴግ 
አገዛዝ ጎምዝዞታል፡፡ ይህንን የጎመዘዘ ሕይወት 
የሚያጣፍጥበትን ዘዴ ነው መቀየስ ያለበት፡፡ ይህንን 
ለማድረግ ደግሞ ጊዜው አልመሸበትም፡፡ ከሕዝብ ጋር 
እልህ መግባት አግባብ አይደለም፡፡ ይህንን ባህሪውን 
መቀየር አለበት፡፡

 ርግጠኛ ነኝ ኢህአዴግ የህዝብን ትንፋሽ 
የሚያደምጥ ከሆነ ባጭር ጊዜ ውስጥ የመልካም 
አስተዳደር መሠረትን ይጥላል፡፡ ይህን ማድረግ ካልቻለ 
ግን ውጤቱ የከፋ ነው የሚሆነው፡፡ የኢትዮጵያ እጣ 
ፈንታም ከትናት እስከዛሬ አለመለወጡም በጣም 
አሳዛኝ ነው፡፡ ይህ ሂደት ሁላችነንም ሊከነክነንና 
ሊቆጨን ይገባል፡፡ ለማንኛውም በዚች ሀገር ላይ 
መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን የየድርሻችንን 
ለመወጣት መታገል አለብን፡፡

ኢትዮጵያ ከትናት ...

ኤርታ-አሌ አካባቢ 
ለተገደሉ አውሮፓውያን 
አርዱፍ ኃላፊነቱን ወሰደ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም.

ወቅታዊ

እንዲሸጋገር ማበረታት፣
(2)	 በኢንግሊዝ ተቋሞች ላይ መተማመን 

እንዲቀንስ እና በራስ መተማመን እንዲያጎለምስ 
ማበረታት፣

(3)	 ለነፃነት በሚደረገው ትግል መላው 
የህብረተሰብ ክፍል በንቃት እንዲሳተፍ ማድረግ፣

(4)	 ትግል በፖለቲካ ስርዓት እና በፖሊሲ ላይ 
ያነጣጠረ እንጂ በሰዎች (በእንግሊዞች እና በህንዳውያን 
ደጋፊዎቻቸው) ላይ ያነጣጠረ እንዳይሆን መጠንቀቅ፣ 
እና

(5)	 ትግል የሞራል የበላይነት እንዲኖረው ማድረግ 
የሚሉ ነበሩ።

ለምሳሌ በተራ ቁጥር 1 እና 2 የተጠቀሱት ግቦች 
ተፈጻሚ መሆን የህንድ ህዝብ አሜን ብሎ የመገዛት 
የቀድሞ ጸባዩ በግል-ክብር ማስመለስ አዲስ ጸባይ እየተካ 
እንዲሄድ አደረገ። እንዲሁም በተራ ቁጥር 3 በተገለጸው 
ጠቃሚ ግብ የተነሳ የነፃነት ትግል ኃላፊነት የአንድ ነፃ 
አውጭ ቡድን ወይንም የብሔራዊ ኮንግረስ ወይንም 
የአንድ ህብረተሰብ ክፍል ጉዳይ ተደርጎ ሳይቆጠር ጾታ፣ 
እድሜ ወይንም ሙያ ሳይለይ በህብረተሰቡ ውስጥ 
ላሉ የተለያዩ ክፍሎች እንዲዳረስ አደረገ። የዚህ ግብ 
ተፈጻሚ መሆን በአንድ ወገን የትግል አቅም ለመገንባት 
ሲረዳ በሌላ ወገን ደግሞ ዜጎችን የትግሉ እና የድሉ 
ባለቤት እንዲሆኑ አደረገ። በተራ ቁጥር 4 የተገለጸው 
ሌላው እጅግ ጠቃሚ ግብ ትግሉ በፖለቲካ ፖሊሲዎች 
ላይ እንጂ በግለሰቦች ላይ እንዳያተኩር በማድረጉ 
መደማመጥ እና መነጋገር እንዳይጠፋ እንዲሁም 
እርስ በርስ መገዳደል እንዳያብብ አደረገ። በእነዚህ 
ግቦች የተነሳ ትግሉ የሞራል በላይነትን ጨበጠ። ዜጎች 
በእያንዳንዱ ግብ ላይ እድገት ባደረጉ መጠን በራሳቸው 
ላይ የነበራቸው እምነት ደረጃ እየጨመረ ብሎም ስለ 
ትግላቸው ተልዕኮ እና በትግሉ ውስጥ ስላላቸው ሚና 
ግንዛቢያቸው እያደገ ሄደ።  

በተጨማሪ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1921 
ዓመተ ምህረት ጋንዲ የህንድ ብሔራዊ ኮንግረስ ተብሎ 
የሚጠራው የብዙሃን እንቅስቃሴ ድርጅት መሪ ሆኖ 
መመረጡ ድርጅታዊ አቅም ለገሰው። ድርጅቱ ቀደም 
ብሎ የተጀመረ ሲሆን አጀማመሩ የብዙሃን እንቅስቃሴ 
ሆኖ ነበር። የነፃነት ትግሉ እያደገ ሲሄድ ግን ትልቁ 
የፖለቲካ ፓርቲ ሆነ። 

የጋንዲን ፍልስፍና በዝርዝር ማቅረብ የዚህ ጥናት 
ግብ ስላልሆነ ዝርዝር ውስጥ አንገባም። ጋንዲ በአሳብ 
ደረጃ የወጠነውን የብዙሃን ሰላማዊ ትግል (Non-
violent struggle) ዘዴ ለመተግበር ያስቻለውን 
ንድፈ አሳብ ሳትያግራሃ (Satyagraha) ብሎ ነበር 
የሰየመው። ሳትያግራሃ (Satyagraha) ቃል በቃል 
ሲተሮገም ከሞላ ጎደል “የእውነት ኃይል (Truth 
Force)” እንደማለት ነው። ይሁንና ለተነሳንበት ጥናት 
የሚከተሉትን የሳትያግራሃን (Satyagraha) አምስት 
ዋና ዋና ገጽታዎችን መመልከት በቂ ነው። (1ኛ) ሲሆን 
ሳትያግራሃ (Satyagraha) ሁለት ነገሮችን አጠንክሮ 
ያስተምራል፣ እነሱም፥ (ሀ) ፍትሃዊ ላልሆኑ የመንግስት 
ህጎች በቁርጠኝነት ታዛዥ አለመሆን (Civil disobe-
dience) እና (ለ) በህይወት ላይ ምንም አይነት ጉዳት 
አለማድረስ የሚሉት ናቸው። “ፍትሃዊ ላልሆኑ ህጎች 
ታዛዥ አለመሆን” የሚለው የመጀመሪያው ክፍል ነፃነት 
እና ዲሞክራሲ በዜጎች እምቢተኛነት እንጂ በሽሽት፣ 
በፍራቻ፣ በዝምታ፣ በልመና፣ እጅ አጣምሮ በመቀመጥ፣ 
በአምባገነኖች በጎ ፈቃደኛነት ወይንም በሌላ ነፃ አውጪ 
ኃይል ወይንም ቡድን እንደማይገኝ እና “በህይወት ላይ 
ምንም አይነት ጉዳት አለማድረስ” የሚለው የሳትያግራሃ 
(Satyagraha) ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ለነፃነት እና 
ለዲሞክራሲ የሚደረግ የብዙሃን እንቅስቃሴ ኃይል 
ከመጠቀም እና በፖለቲካ ባላንጣ ላይ የአካል ጉዳት 
ከማድረስ ወይንም ከመግደል ፍጹም የታገደ መሆን 
እንዳለበት በግልጽ ያስተምራል። (2ኛ) በሳትያግራሃ 

(Satyagraha) የሚሳተፉ ዜጎች ከገዢዎቹ እንግሊዞች 
እና ከእንግሊዞች ደጋፊዎች ጋር ክፉ ቃል መቀያየር 
ሳይቀር እንደማያስፈልጋቸው ጋንዲ በየአደባባዩ 
በጽናት አስተምሯል። (3ኛ) ሳትያግራሃ (Satyagraha) 
የእንግሊዝ መንግስት ባለስልጣኖች ካለህንዶች ትብብር 
ሊኖሩ እንደማይችሉ እንዲያውቁት እና ተሰምቷቸው 
ሰላማዊ ትግሉን እንዲቀላቀሉ ለማድረግ የመለወጥ 
ወይንም የማሳመን (Conversion) [ፍኖተ ነፃነት ቁጥር 
15] መንገድንም ያካተተ ነበር። ጋንዲ ከአድማጭ 
አዕምሮ ፈጥነው የማይጠፉ በቁም ነገር መልዕክት 
የተጠቀጠቁ ቀስቃሽ አጫጭር ንግግሮችን እና ጥቅሶችን 
በብዛት ይጠቅም ነበር። (4ኛ) ለሳትያግራሃ (Satya-
graha) ህዝባዊ እንቅስቃሴ ተሳታፊዎችን በመመልመል 
ረገድ ደግሞ ሰላማዊ ትግልን (Non-violent strug-
gle) እንደ እምነት (Creed) የተቀበሉ ዜጎች ተመራጭ 
ቢሆኑም ጋንዲ ተግባራዊ ሰው በመሆኑ ሰላማዊ ትግልን 
እምነታቸው (Creed) ያላደረጉ ዜጎችን በሰላማዊ 
ትግሉ እንዳይሳተፉ አላገደም ነበር። ስለዚህም ቀደም 
ሲል በትጥቅ ትግል ያምኑ የነበሩ ዜጎች “በህይወት 
ላይ ጉዳት አለማድረስ እና ታዛዥነትን በቁርጠኛነት 
መንፈግ” የሚሉትን ሁለቱን የሳትያግራሃ (Satyagra-
ha) ግዴታዎች ከተቀበሉ በሰላማዊ ትግሉ ለመሳተፍ 
እንዲችሉ አድርጓል። እነዚህ ሰዎች በልባቸው ምን 
እንደሚያስቡ የራሳቸው የግላቸው ጉዳይ ሲሆን 
ሳትያግራሃ (Satyagraha) ለመቀበላቸው ማረጋገጫው 
የሚገቡት ቃል ኪዳን ብቻ ነው። ስህተት ሲሰሩ 
የሚዳኙትም በገቡት ቃል ኪዳን መሰረት ነበር። በዚህ 
ምክንያት ሳትያግራሃ (Satyagraha) በአንድ ወገን 
የብሔራዊ ኮንግረስ ፖሊሲ ሲሆን በሌላ ወገን ደግሞ 
በሰላማዊው ህዝባዊ ትግል ውስጥ የሚሳተፉ የብዙ 
ዜጎች እምነት (Creed) ነበር። (5ኛ) የሳትያግራሃ 
(Satyagraha) ንድፈ አሳብ በደቡብ አፍሪካው የነፃነት 
መሪ በኒልሰን ማንዴላ እና በአሚሪካዊው የእኩልነት 
ታጋይ በማርቲን ሉተር ኪንግ አስተሳሰብ ላይ ተጽእኖ 
ነበረው። እንዲሁም ከጋንዲ ወዲህ ለሚደረጉ ሰላማዊ 
ትግሎች የስትራተጂን እና የታክቲክን አስፈላጊነት 
አስተምሯል። 

በዚህ አይነት ከቅኝ ተገዥነት ወደ ነፃነት 
የሚያደርሰውን ዓብይ ስትራተጂ ካሰላ እና አብይ 
ስትራተጂ ሲሰላ አብሮ  መመረጥ ያለበትን የትግል 
ዘዴ [ሳትያግራሃ (Satyagraha)] ከመረጠ በኋላ ጋንዲ 
እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1930 ዓመተ ምህረት ድረስ 
ዓብይ ስትራተጂውን ከፍጻሜ ለማድረስ የሚያስችሉት 
ተጨባጭ የዘመቻ ስትራተጂዎች ነደፈ። ከ1930 እስከ 
1931 ዓመተ ምህረት ድረስ ደግሞ (1ኛ) ተቃውሞና 
ማግባባት (Protest and Persuasion)፣ (2ኛ) 
ትብብር መንፈግ (non-cooperation) እና (3ኛ) 
ጣልቃ መግባት (intervention) የተባሉትን የሰላም 
ትግል መሳሪያዎች በመጠቀም የተካሄዱትን ስትራተጂ 
ዘመቻዎች በጀግንነት መራ። እነዚህ የሰላም ትግል 
መሳሪያዎች ለጥናት እንዲያመች በሶስት አብይ ክፍሎች 
ቢመደቡም በውስጣቸው የያዙዋቸው የሰላም ትግል 
መሳሪያዎች አይነት ጠቅላላ ቁጥራቸው 200 ያህል 
እንደሚደርስ፣ በአይነታቸው የተለያዩ እና በጸባያቸው 
ውስብስብ መሆናቸው ሁሉ በፍኖተ ነፃነት ላይ ቁጥር 
13 መቅረቡ ይታወሳል።  

በ1930 ዓመተ ምህረት የተጀመረው ዘመቻ 
በቅድሚያ ያተኮረው ታዛዥነት በመንፈግ ላይ ሲሆን 
እሱም እንግሊዞች የህንድ ጨው የሚመረትበትን ባህር 
ዳረቻ በኃይል በመቆጣጠራቸው ብቻ በምግብ ጨው 
ላይ የጨመሩትን ከፍተኛ ግብር የሚደነግገውን “የምግብ 
ጨው ህግ” (Salt Act) እምቢ አናከብርም የሚል ነበር። 
ለዚህ ፍትህ አልባ ህግ ታዛዥነትን ለመንፈግ ጋንዲ እና 
ተከታዮቹ የምግብ ጨው ለመስራት ወደ ባህር ዳርቻ 
400 ኪሎ ሜትር (250 ማይል) ያህል እርቀት ለሃያ 
ስድስት ቀን በእግር ተጓዙ። ይህ የተቃውሞ ዘመቻ 
በምድረ-ህንድ የነፃነት እና የዲሞክራሲ ህዝባዊ ሰላማዊ 

እምቢተኛነት ትግል የምር መጀመሩን ወለል አድርጎ 
አመላከተ። 

ከ1930 እስከ 1931 ዓመተ ምህረት ጋንዲ በግንባር 
ቀደምትነት የመራቸውን ዘመቻዎች ጂን ሻርፕ የሰላማዊ 
ትግል ፖለቲካ በሚለው መጽሐፉ ክፍል 1 ገጽ 86 ላይ 
የዘረዘራቸው ሲሆን ዋናዎቹ እንደሚከተለው ሊቀርቡ 
ይችላሉ፥

(1ኛ) የተፈጸሙት የተቃውሞ እና የማግባባት 
(Protest and Persuasion) ዘመቻዎች የተቃውሞ 
ሰላማዊ ሰልፎች ማድረግ፣ ትላልቅ የአደባባይ ህዝባዊ 
ስብሰባዎች መጥራት፣ ባደባባይ ስብሰባዎች ለነፃነት 
ትግል የሚያነሳሱ ንግግሮች ማድረግ እና የመሳሰሉትን 
ያካተተ ነበር። በፍኖተ ነፃነት ቁጥር 13 እንደተገለጸው 
የተቃውሞ እና የማግባባት ዘመቻዎች ግባቸው 
በአብዛኛው ከተምሰሌነት (symbolic) ያለፈ ባይሆንም 
በአንድ ወገን በመንግስት ፖሊሲዎች እና ተግባሮች 
ላይ የዲሞክራሲ ኃይሎች ጽኑ ተቃውሞ እንዳላቸው 
ምልክት ለማስተላለፍ እና በሌላ ወገን ደግሞ ህዝቡ 
እንዲነቃ ለማድረግ ጠቀሜታ አላቸው። የሰላም ትግልን 
ለማራመድ እነዚኽን የትግል መሳሪያዎች በትግሉ 
የተለያዩ ደረጃዎች መጠቀም ቢቻልም ነፃነትን እና 
ዲሞክራሲ ግቡ ባደረገ ሰላማዊ ትግል ግን እነዚኽ የሰላም 
ትግል መሳሪያዎች በአብዛኛው በትግሉ መጀመሪያ 
ደረጃዎች ላይ የሚደረጉ ናቸው። እነዚህ የሰላም ትግል 
መሳሪያዎች ብቻቸውን የመንግስትን የፖለቲካ ኃይል 
ምንጭ ለመቆጣጠር እና ለማዳከም አያስችሉም። 
በፖለቲካ ኃይል ምንጮች ላይ የሚያደርሱት ጥቃት 
ቀጥተኛ ሳይሆን ተዘዋዋሪ ነበር። 

(2ኛ) የተፈጸሙት ትብብር የመንፈግ (non-
cooperation) ዘመቻዎች ደግሞ (ሀ) ማህበራዊ 
ትብብር መንፈግን፣ (ለ) ኢኮኖሚያዊ ትብብር 
መንፈግን እና (ሐ) ፖለቲካዊ ትብብር መንፈግን 
ያከተቱ ነበሩ። ለምሳሌ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት 
በመቅረት ለመንግስት ለግሰውት የነበረውን ማህበራዊ 
ትብብራቸውን ነፍገዋል። ህንዳውያን የራሳቸውን 
ብሔራዊ ባንዲራ በየቦታው እንዲውለበለብ በማድረግ፣ 
ባለስልጣኖች ባደባባይ ለህዝብ ንግግር እያደረጉ 
የእንግሊዝ መንግስት የሰጣቸውን ሹመት እያወለቁ 
በመጣል፣ አንዳንድ ባለስልጣኖች ደግሞ የመንግስት 
ፖሊሲዎችን በመቃወም በራሳቸው ፈቃድ ስራቸውን 
በመልቀቅ፣ የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች ደግሞ 
በስራ ማቆም አድማዎች መንግስት ማስተዳደር 
እንዲሳነው በማድረግ ህንዳውያን ለመንግስት ለግሰውት 
የነበረውን የፖለቲካ ታማኝነት እና ትብብር ነፍገዋል። 
እንግሊዞች ከአገራቸው አምጥተው የሚሸጡዋቸውን 
ልብሶች እና ሌሎች ሸቀጦች ባለመግዛት፣ በሚሊዮኖች 
የሚቆጠሩ ህንዳውያን ግብር አንከፍልም በማለት እና 
በተለያዩ የስራ መስኮች የሚሰሩ ሰራተኞች የስራ ማቆም 
አድማዎች በመጥራት ህንዶች የኢኮኖሚ ትብብር 
ነፍገዋል። 

ትብብር የሚነፍጉ የሰላማዊ ትግል መሳሪያዎች 
የመንግስትን የፖለቲካ ኃይል ምንጮች በቆጣጠር እና 
በማድረቅ መንግስትን ለመቆጣጠርም ሆነ ከስልጣን 
ለማውረድ መድሃኒት መሆናቸው በፍኖተ ነፃነት ቁጥር 
13 ተገልጿል።የዜጎች ትብብር የመንፈግ ሰላማዊ ትግል 
ማስተላለፍ የሚፈልገው መልዕክት “እኛ፣ የህንድ ዚጎች 
ከዚህ በኋላ የእንግሊዝ ቅኝ ገዢ መንግስት ህንዳውያንን 
እንዲጨቁን አንተባበርም!” የሚል ነው።

(3ኛ) የተፈጸሙት ጣልቃ ገብነቶች (interven-
tion) ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ጣልቃ ገብነቶች ሲሆኑ 
ህንዳውያን መንግስት ከህንድ ባህር ዳረቻ ሰብስቦ 
በግምጃ ቤቶች ያካበተውን ጨው በሰላማዊ መንገድ 
መዝረፍን ያካተቱ ነበሩ። ጣልቃ ገብነት የተለያዩ 
ሳይኮሎጂያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ አካላዊ መልኮች 
እና አፈጻጸሞች እንዳሉት እና በፖለቲካ ኃይል ምንጮች 
ላይ ጥቃቱ ቀጥተኛ እንደሆነ በፍኖተ ነፃነት ቁጥር 13 
በሰፊው ተገልጿል።  

ሰላማዊ ትግል ... ከገፅ 5 የዞረ
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በበለጠ ጐሹ ወ/ሚካኤል

ኢኮኖሚ

የኢህአዴግ ሠራዊት በምሥራቅ አፍሪካ፣ 
በአፍሪካ ቀንድ፣ ብሎም በአፍሪካ አህጉር 
በአጠቃላይ እየተቀፈቀፉ ያሉትን የሽብረተኝነት 
እንቅስቃሴዎች በእንጭጩ ሊቀጭ ይችላል በሚል 
እሳቤ ሲሆን፣ የቻይና፣ የሕንድና የሌሎች ሀገሮች 
መንግሥታት ደግሞ ዕርዳታ ለመስጠት እጃቸውን 
የሚዘረጉት በኢትዮጵያ ያሉትን ለም መሬት፣ ነዳጅ 
እና ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶችን ለመጠቀም ካላቸው 
የመካክለኛና የረጅም ጊዜ ዕቅድ ነው! ስለዚህ 
በኢህአዴግ መንግሥትና በእነዚህ ዕርዳታ ሰጪዎች 
መካክል በይፋ ያልተፃፈ ውል ያለ ይመስላል፡፡ 
የኢህአዴግ መንግሥት ዓለም አቀፍ ሽብርተኝነትን 
ለመዋጋት፣ በሚያገኘው የውጭ ዕርዳታ፣ የፈለገውን 
ያህል እየዘረፈና እያዘረፈ፣ በቀሪው መሠረተ ልማቶች 
ለመገንባት የተስማማ ሲሆን፣ ዕርዳታ ሰጪዎቹ 
ደግሞ ከውስጥና ከውጭ የሚሰነዘሩ የፖለቲካ 
ተቃውሞዎችን በማፈን ረገድ በምስጢራዊ ዘዴዎች 
ለመተባበርና (በ1997 በኢትዮጵያ የተጠባባቂ 
አምባሳደር ኽድልሰተንን ያስታውሰናል!) ኢህአዴግን 
እስከጠቀማቸው ድረስ ሥልጣን ላይ ለማቆየት 
የተስማሙ ይመስላል፡፡ (አቶ በረከት ከእንግዲህ 40 
ዓመታት እንቆያለን፤ ማለታቸው ይህን ምስጢራዊ 
ስምምነት መሠረት አድርገው ይሆን?)::

ኢህአዴግ እነዚህ ዕርዳታ ሰጪዎች 
በሚሰጡት ዕርዳታ (የዘረፈውን ዘርፎ!) አንዳንድ 
መሠረተልማቶችን በመሥራቱ ብቻ “ልማታዊ 
መንግሥት ነኝና እስከ ዘላዓለሙ በኃይል ልግዛችሁ” 
እያለን ነው! ብዙ ገንዘብ ወጪ እያደረገ፣ የተሠሩትን 
የልማት ሥራዎች በቴሌቪዥን በየቀኑ እየደጋገመ 
እያሳየን ነው! የዳቦ፣ የውሃ፣ የወተት፣ የመኖሪያ 
ቤት ወዘተ እጥረት ባለበት ሀገር ያለአንዳች ሀፍረት 
ኢኮኖሚውን በዓመት በአሥራ አንድ በመቶ 
ስላሳደግሁት፣ ኢትዮጵያ በዓለም በጣም ፈጣን 
ዕድገት ካስመዘገቡት አራት ሀገሮች አንዷ ብቻ 
ሳትሆን ቀዳሚዋ ሆናለች እያለን ነው! ከዚያም 
አልፎ፣ ከአምስት ዓመታት በኋላ “ኢትዮጵያ” 
(ወደብ አልባዊ የኢህአዴግ ኢትዮጵያ) መካክለኛ 
ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ትገባለች እያለን ነው! 
በአሁኑ ጊዜ አንድ ሀገር መካከለኛ ገቢ አለው 
የሚባለው በጊዜው ዋጋ በነፍስ ወከፍ ከ6000-
10,000 የአሜሪካ ዶላር ሲኖረው ነው፡፡ የኢትዮጵያ 
የነፍስ ወከፍ ገቢ ከ365 ዶላር አይበልጥም፡፡ ይህም 
በቀን አንድ ዶላር ገደማ ነው፡፡ በምን ተዓምር ነው 

በአምስት ዓመት ውስጥ 365 ዶላርን ወደ 6000-
10,000 ዶላር ከፍ ማድረግ የሚቻለው?!

እንደሚታወቀው ኢህአዴግ ለፕሮፓጋንዳ 
ከሚጠቀምባቸው ግንባታዎች መካከል ትላልቅ 
ሕንፃዎች ይገኙባቸዋል፡፡ እነዚህ እንዴት እንደተሰሩ 
የማያውቅ ሰው ከወቅታዊ መረጃ የራቀ ብቻ 
ይመስለኛል፡፡ ትናንት ምንም ሀብት ያልነበራቸው 
ኢህአዴጐችና ደጋፊዎቻቸው በአንድ ጀንበር 
የትላልቅ ሕንፃዎች ባለቤቶች ሊሆኑ የሚችሉበት 
አንዳችም የኢኮኖሚክስ ወይም የቢዝነስ ተአምራዊ 
ቀመር የለም! በኢትዮጵያ ሁኔታ አንድ የ70-80 
ሚሊዮን ብር ሕንፃ ባለቤት ለመሆን በመጀመሪያ 
መነሻ ካፒታል (start- up capital) ያስፈልጋል፡፡ 
ይህ በአሁኑ የዋጋ ሁኔታ ከ1-2 ሚሊዮን ብር በታች 
ሊሆን አይችልም፡፡ ይህን ማግኘት ራሱ በጣም ከባድ 
ነው፡፡ በዓመት የተጣራ መቶ ሺ ብር (100 ሺ ብር) 
ትርፍ ቢገኝ እንኳን፣ በዓመት ሊቆጥብ የሚችለው 
ከ1.2 ሚሊዮን ብር ሊበልጥ አይችልም፡፡ ይህንን 79-
80 ሚሊዮን ብር ለማድረስ ዕድሜ ልክ ሊፈጅ ነው! 
ማለትም ከ60-70 ዓመታት! ሰላሣ በመቶው ከባንክ 
ብድር ቢገኝ እንኳን ከ50-60 ዓመታት ይፈጃል! 
ታዲያ ኢህአዴግ “ብልጡ” ምን አደረገ? ለአባላቱና 
ለደጋፊዎቹ ያለምንም መያዣ (Collateral) ከ70-
80 ሚሊዮን ብር ከመንግሥት ባንኮች (በተለይም 
ከፈረደበት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ) ብድር 
እንዲሰጣቸው “ቀጭን ትዕዛዝ” አስተላለፈላቸው; 
በቃ! ይኼው ነው! ገንዘቡ ከተገኘ በኋላ ሕንፃዎችን 
መገንባት ቀላል ነው!

ከላይ እንደተመለከተው፣ ግብር፣ ኢንዱስትሪ 
እና አገልግሎት ዘርፎች ቢበዛ በሕዝብ ዕድገት 
መጠን ብቻ (3 በመቶ ገደማ) በአደጉበት ሁኔታ፣ 
ከጠቅላላው የሀገር ውስጥ ምርት በጣም በዛ ቢባል 
ከአምስት በመቶ ድርሻ ብቻ ያለውን ዘመናዊ 
ኮንስትራክሽን ለማሳደግ በመሞከር ፖለቲካዊ 
ሕጋዊነት (legitmacy) ለማግኘት የሚጥረው 
ኢህአዴግ አሁን አሁን ማጠፊያው እያጠረበት የመጣ 
ይመስላል፡፡ አንድ መንግሥት ፖለቲካዊ ሕጋዊነትን 
ለመላበስ ቢያንስ በሶስት ዘዴዎች መጠቀም ይችላል፡
፡ አንደኛው ወታደራዊ ፖለቲካዊ ሕጋዊነት (military 
legitimacy) ሲሆን፣ ይህ በወታደራዊ አሸናፊነት 
መርህ ላይ የተመሠረተ ሲሆን፣ የሚያገለግለው 
ለአጭር ጊዜ (ቢበዛ ከ2-3 ዓመት) ብቻ ነው፡፡ ወያኔ/
ኢህአዴግ የደርግን ሠራዊት በወታደራዊ ፍልሚያ 

ለማሸነፉ ለተወሰነ ጊዜ በኢትዮጵያ ሥልጣን 
ለመያዝ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ሕጋዊነት ነበረው፡፡ 
ያ ጊዜ ካለፈ አሁን አሥራ ስምንት ዓመታት ያህል 
ሆኖአል! አንድ በወታደራዊ ኃይል ሥልጣን የያዘ 
መንግሥት ወታደራዊ ፖለቲካዊ ሕጋዊነትን በቀጥታ 
ወደ ፖለቲካዊ ሕጋዊነት ማሸጋገር ይችላል፡፡ ይህም 
የሚሆነው ጊዜ ሳያባክን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 
መብቶችን በማክበር እና ዴሞክራሲያዊ ተቋማትን 
(እንደ ነፃ የምርጫ ቦርድ) በመመሥረት ነፃና ፍትሐዊ 
ምርጫ በማካሄድ ነው፡፡ ይህንን ማድረግ ያልፈቀደና 
በወታደራዊ ኋይል ሥልጣን የያዘ መንግሥት ያው 
ሌላው አማራጭ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሕጋዊነት 
(economic legitimacy) ለማግኘት መሞከር ነው፡
፡ ለምሳሌ የቻይና መንግስት ፖለቲካዊ ሕጋዊነት 
ባይኖረውም በዓይን የሚታይ፣ በእጅ የሚዳሰስ እና 
ሕዝባዊ መሠረት ያለው ግዙፍ ፖለቲካዊ ሕጋዊነትን 
ጉልህ በሆነ መንገድ ሊላበስ ችሎአል፡፡ 

አሁን የኢህአዴግ መንግሥት ለማድረግ 
እየሞከረ ያለው ለወታደራዊ አገዛዙ ኢኮኖሚያዊ 
ፖለቲካዊ ሕጋዊነት ሽፋን ለመስጠት ነው! ግን 
ፈፅሞ አልተሳካለትም! በዓመት እስከ አራት ቢሊዮን 
ዶላር የውጭ ዕርዳታ የሚያገኝ መንግሥት ጥቂት 
የኃይል ማመንጫዎችን እና መንገዶችን በመሥራት 
ብቻ እንደ ቻይና ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሕጋዊነትን 
ሊላበስ አይችልም! በሊዝ ሽፋን ሶሻሊስታዊው 
የደርግ መንግሥት ያከፋፈለንን ቦታና መሬት 
ኢህአዴግ እየነጠቀን ነው! በገፍ በሚሰጥ የባንክ 
ብድርና ቀጥተኛ የገንዘብ ሕትመት (printing of 
money) እና ይህም በሚያስከትለው ከፍተኛ የዋጋ 
ንረት መሣሪያነት የከተማ ቦታ፣ የገጠር መሬት 
እና ሕንፃዎች ከብዙኃኑ ወደ ጥቂቶቹ የኢህአዴግ 
አባላትና ደጋፊዎች እየተሸጋገሩ ሲሆን፣ ለባዕዳንም 
ሰፋፊ ለም መሬቶች በርካሽ እየተቸበቸቡ ነው! 
የኢህአዴግ መንግሥት ተግባራዊ ያደረጋቸው 
የተሳሳቱ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችና ስትራተጂዎች 
እጅግ አስከፊ የሆኑ የማክሮኢኮኖሚ ቀውሶችን እና 
ችግሮችን አስከትለዋል፡፡ እጅግ አስከፊ በሆነው 
ገፅታው የተከሰተውን ሀገር አቀፍና መዋቅራዊ ሙስና 
(systemic corruption) የተገነዘቡት ኢ/ር ኃይሉ 
ሻውል “የኢህአዴግ መንግሥት ማፊያ” ነው ብለዋል! 
በሌላ በኩል፣ ኢህአዴግ ራሱ በሚያወጣቸው 
ስታትስቲካዊ አሀዞች መሠረት፣ የዋጋ ንረት በዓት 
ከ40 በመቶ አያንስም፡፡ በአዲስ አበባ የሥራ አጥነት 

ምጣኔ (unemployment rate) እስከ 60 በመቶ 
ይገመታል! በአለፉት ሃያ ዓመታት የብር የውጭ 
ምንዛሪ ተመን ከ92 በመቶ በላይ አሽቆልቁሏል! 
የኢህአዴግ አፈቀላጤዎች (ኢቲቪ፣ አዲስ ዘመን፣ 
ወዘተ) እንደሚሉት ሳይሆን፣ በሀገራችን ድህነት 
እየቀነሰ ሳይሆን፣ እየተባባሰ ነው የመጣው፡፡ 
የመንግሥት የበጀት ጉድለት ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ 
ምርት አኳያ ሲመዘን፣ የኢህአዴግ ባለሥልጣኖች 
(ጠ/ሚኒስትሩን ጨምሮ) እንደሚሉት አነስተኛ 
ሳይሆን ከፍተኛ ነው (የመንግሥት ልማት ድርጅቶች 
የብድር ክፍያዎች ሲጨመሩ)፡፡ ጠ/ሚኒስትሩን 
ጨምሮ የኢህአዴግ ባለስልጣኖች የውጭ ምንዛሪ 
ክምችት መብዛት ለዋጋ ንረት መንስዔ ሆኖአል 
እያሉ ቢኩራሩም፣ በቅርቡ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 
በአብዛኛው የደረሰበትን የውጭ ምንዛሪ እጥረት 
ለማቃለል ሲል ከውጭ ሀገር ብድር (በውጭ 
ምንዛሪ) መውሰዱ ተገልፆአል፡፡

በአጠቃላይ የኢህአዴግ መንግሥት ለወታደራዊ 
አምባገነን አገዛዙ ኢኮኖሚያዊ የፖለቲካ ሕጋዊነት 
ለማስገኘት ያደረገውና እያደረገ ያለው ጥረት 
ፈፅሞ ስላልተሳካ፣ በሰላማዊ መንገድ ሥልጣኑን 
ለሕዝባዊ የሽግግር መንግሥት የሚያስተላልፍበትን 
ዘዴ ለመቀየስ ቢሞክር የሚሻለው ይመስለኛል! 
ወደባችንን አለአግባብ አስወስዶ፣ በዓመት ሁለት 
ቢሊዮን ዶላር (36 ቢሊዮን ብር ያህል) የወደብ 
አገልግሎት ክፍያ ለባዕዳን የሚያስከፍለን የኢህአዴግ 
መንግሥት በምን ተዓምር ነው ኢኮኖሚያዊ 
ፖለቲካዊ ሕጋዊነት (Economic legitimacy) 
ሊላበስ የሚችለው?! በአለፉት ዘጠኝ ዓመታት 
ብቻ 11.7 ቢሊዮን ዶላር (20 ቢሊዮን ብር ያህል) 
የዘረፈንና ያዘረፈን መንግሥት እንዴት ተብሎ 
ነው ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሕጋዊነት ሊያገኝ 
የሚችለው?! ኢህአዴግ በቃህ! በሰላማዊ መንገድ 
ሥልጣንህን አስረክበህ ባይሆን በተቃዋሚነት 
ዕድልህን ሞክር! “አብዮታዊ ዴሞክራሲን” የሕዝቡን 
አንደበት ለመዝጋትና፣ “በልማታዊ መንግሥትነት” 
ስም ፖለቲካዊ ሕጋዊነት ለማግኘት የምታደርገው 
ጥረት እንኳን በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ይቅርና 
ድሮም አልሠራ! በአሁኑ ጊዜ በቻይና እንኳን 
የተቃውሞ ሰላማዊ ሠልፍና የሥራ መቆም አድማ 
ማድረግ ይቻላል! እዚህ ግን ታፍነናል! ኢህአዴግ 
መራሹ የሰው ምክር ስማ፣ መቀጠል አትችልም ሀገር 
እየደማ!

የምዕራባውያንን መንግሥታትና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት 

ለኢሕአዴግ ርዳታ የሚሰጡት ለምንድን ነው?

ፓርቲ ጋር የተለያዩ ስምምነት ቢፈራረሙም ያመጡት ፋይዳ 
ስርአቱን ይበልጥ አምባገነን ከማድረግ ውጪ ፓርቲዎቹ 
በህዝብ ተጠልተዋል፤ እነርሱም ቢሆኑ ተዳክመዋል፡፡ 
“በሰው ልጅ ጉዳዮች ውስጥ የተከሰቱ ታላላቅ ለውጦች ሁሉ 
የተገኙት በአቋም ማሸጋሸግና መቻቻል ነው” ሲሉ ዝነኛው 
የፖለቲካ ሰው ሲድኒ ስሚዝ “ዘካቶሊክ ኩዌስሸን” በተሰኘው 
ፅሁፋቸው የዘገቡትን ልብ ልንለው ይገባል፡፡ በተቃራኒው 
በአገራችን የተከሰቱት ውድቀቶች ሁሉ የመነጩት ልዩነቶችን 
አቻችሎና ችግሮችን በውይይት ፈትቶ ለመራመድ ባለመቻሉ 
ይመስለኛል፡፡

በእነ ማርቲን ሉተር ኪንግ የቆረቡትን የፖለቲካ ፊት 
አውራሪዎችን እና ትንታግ ጋዜጠኞችን አሸባሪ እያሉ 
በመክሰስ እና በመፍረድ የኢትዮጵያን የፖለቲካ አቅጣጫ 
በትክክለኛው ሀዲድ ላይ ማስኬድ የሚቻል አይመስለኝም፡
፡ ግማሽ ነፃነት የሚባል ነገር የለም፡፡ ነፃነት ሙሉ በኩልሄ 
ነው፡፡ ጌቶቻችን ግማሹን ነፃነታችንን ብቻ እንድንጠቀም 
ብቻ ነው የፈቀዱልን፡፡ እኔ አማራ ነኝ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ወይም 
ኢትዮጵያዊ ነኝ እንድንል በአደባባይ ፈቅደዋል፤ ትከሻችን 
እስኪወልቅ እንድንጨፍር ሁኔታዎችን አማቻችተዋል፡፡ 
ምሁራን እንዲህ አይነቱን የነፃነት አይነት ኔጋቲቭ ፍሪደም 
ብለው ይጠሩታል፡፡

በሌላ በኩል የንግግርና የመፃፍ እንዲሁም የመተቸትና 
ሌሎችን የሚያጠቃልለው የነፃነት አይነት ነው፡፡ ይሄ ፖዘቲቭ 
ፍሪደም ይባላል፡፡ እንዲህ አይነት ነፃነት በህገ መንግስቱ 
አንቀፅ ሳይቀር ቢሰፍርም ይሄን መብታቸውን በተግባር ላይ 
ያዋሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን መከራ ደርሶባቸዋል፡፡ ያሳዝናል፡
፡

የሚያዋጣው ለሁላችንም የምትሆን ኢትዮጵያ 
ለመፍጠር ፍፁም ሠላማዊ በሆነና በሰለጠነ መንገድ 
እጅ ለእጅ መያያዝ ይመስለኛል፡፡ ግን ኢትዮጵያ እጅግ 
ጥንታዊ ታሪክ ባለቤት መሆኗ ሳይዘነጋ መገንጠል ካንሰር 
ስለመሆኑ አፍንጫችን ሥር ካለችው ሱዳን መማር የምንችል 
ይመስለኛል፡፡ ኤርትራም ስለ አገኘችው ትርፍ ሳንዘነጋ ነው፡፡ 
ግራም ነፈሰ ቀኝ አሁንም ሆነ ወደፊት እሳት እንዳይለበልበን 
ከፈለግን ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶቻችን በህብረት 

እናስከብር፡፡ ትንሽ ስንመኝ ትንሽ ሆነን እንቀራለን፡፡ ታላቅ 
ስንመኝ ታላቅ መሆን ባንችል እንኳን የተረጋጋና ሠላም 
የሠፈነበት ህይወት መምራት እንችላለን፡፡

“የሕብረተሰቡ የረጋ ሕይወት ዘላቂነት የሚኖረው 
አንተም ተው አንተም ተው በሚል የአቋም ማሸጋሸግ ብቻ 
ነው” ዝነኛው አሜሪካዊ ምሁር ሣሙኤል ጆንሰን ለፖለቲካኛ 
ወዳጃቸው ባስዌል በፃፉት ደብዳቤ ውስጥ የጠቀሱትን 
ይህን ፍሬ ቃል እኔም ዛሬ በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ አማካይነት 
ሌያኔዎቹ የነፃነት ተጋዳላዮች ዛሬ እጅግ የናጠጡ ሀብታም 
ለሆኑት ገዢዎቻችን (በነገራችን ላይ በየበረሀውና በየሸንተረሩ 
የወደቁ (የተሰው) አባላቶቻቸው ቤተሰቦች አሊያም ነባር 
ታጋዮቻቸው የሀብት ቅርምቱ ተከፋይ ይሁኑ አይሁኑ 
የማውቀው ጉዳይ የለም፡፡ ላስተላልፍ የምሻው መልእክት 
ግን ለዘመናት ሲንገላታ በኖረው ህዝብ ስም ለሠላምና 
ለዴሞክራሲ ከልባቸው እድል እንዲሰጡ፣ ለእውነተኛ 
ነፃ ፕሬስ እውን መሆን ሁኔታዎችን እንዲያመቻቹ፣ 
ሠላማዊና ለሀገራቸው ቀናኢ የሆኑትን የፖለቲካ አመራርና 
አባላትን እንዲሁም ተቺ ጋዜጠኞችን በውሃ ቀጠነ ማሰር 
ማዋከብ ከሀገር ማሳደድ ጋብ እንዲል በኢትዮጵያ አምላክ 
እማፀናለሁ፡፡

አባቶቻችን በብዙ መስእዋትነት ያቆዩልንን ሀገር 
እኛ ደግሞ በተራችን በውይይትና በመቻቻል ለውጤት 
እናብቃት፡፡

እንደ መደምደሚያ
ባለፉት ሃያ ዓመታት ብቻ እናት ኢትዮጵያ ሰብአዊና 

የዴሞክራሲያዊ መብቶች የተከበሩባት ሀገር ለመሆን 
የሚያስችሉ ሁለት ታሪካዊ እድሎችን ለማግኘት በለስ 
ቢቀናትም እድሉን ተነጥቃለች፡፡ ለእዚህ ዋነኞቹ ተጠያቂዎች 
በአፍቅሮተ ነዋይ የሰከሩትና እንደ ትሮይ ፈረስ የሚጋልቡን 
ገዢዎቻችን ናቸው፡፡ 

ገና የሽግግሩን መንግስት ሲመሰረት ጀምሮ ከብሔራዊው 
የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፉክክር ያስወገዷቸው ቡድኖች 
ነበሩ፡፡ ሀገሪቱ በሌላት ጥሪት በየጊዜው የምርጫ ውድድር 
ብትዘጋጅም፡፡ አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቁ እንዳልነበሩ 
ታዛቢዎች በየጊዜው የተናገሩት ይመስለኛል፡፡ በመጽሀፍ 

መልክም ታትሟል፡፡ ይሄ እንግዲህ ከግንቦት 1997 ዓ.ም 
በፊት የነበሩትን የምርጫ ውድድሮች ለማሳየት ነው፡፡

በአለም አቀፉ ህብረተሰብ ውትወታና (በተለይ 
ምእራባውያኑ) አገዛዙ በበኩሉ ተቃዋሚዎቹን የትም 
አይደርሱም በማለት ይመስላል በግንቦት 1997 ሆደ ሰፊ 
በመሆን በኢትዮጵያ (በአፍሪካ) ምድር ታይቶና ተሰምቶ 
የማይታወቅ ምርጫ እንዲካሄድ ምክንያት ሆነ፡፡ ዳሩ ምን 
ያደርጋል ውጤቱ ከታወቀ በኋላ የአገዛዙ እውነተኛ ባህሪ 
ተገለጠ፡፡ 

22,2011 ዓ.ም በጀርመን ድምፅ እሬዲዮ እውቋ ጋዜጠኛ 
ሂሩት መለስ እንደዘገበችው ከሆነ በአለም ላይ ካሉት 
ሀገራት ሁሉ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ በህገ ወጥ መንገድ 
ከሚወጣባቸው አስር (10) ግንባር ቀደም ሀገራት መካከል 
አንዷ ኢትዮጵያ ሆናለች፡፡ ይህ እጅግ አስደንጋጭ ዜና 
ይመስለኛል፡፡ ዛዲያ የተቃዋሚ ሀይሎች ምን እየሰራችሁ 
ነው? ይህን የመስለውን ውድመት ኃላፊነት የጎደላቸውን 
ለሕዝብ በማጋለጥ ፈንታ ሦስትና አራት ሆናችሁ ፓርቲ 
በማቋቋም እርስበርሳችሁ ትፋለማላችሁ፡፡ ያሳዝናል፤ 
ሌላው ቢቀር እንደ ማንኛውም ሰው ማዘንና  በባለሙያዎች 
በማስጠናት ለሚመለከተው የአለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም 
IMF እና world bank ጉዳዩን አቅርቦ ማስረጃዎችን መያዝ 
ተገቢ ነው ባይ ነኝ፡፡ 

“ባዶ ቤት ቁንጫ ይፈላበታል ነው” የሚሉት አበው፡፡ 
የተቃዋሚው ሀይል አንዴ በፖለቲካ አመለካከት ሌላ ጊዜ 
ደግሞ በብሔር ሲያሻው ፊደል የቆጠረ ያልቆጠረ በሚል 
አጉል ሥነ አመክንዮ ስለተከፋፈሉ አገዛዙ እንደ ፈለገው 
የሚፈነጭባትን ሀገር ምን ብለን እንግለፃት?

እንደ አሸን የፈሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ለኢትዮጵያ 
ያስገኙት ነገር ቢኖር ሀዘንና ሰቆቃ ነው፡፡ አንድ ሆነው 
ታግለው በማታገል ፈንታ ገዥው ፓርቲ ባጠመደላቸው 
ወጥመድ በመታነቅ አንዳንዶቹም የእሱ ቀለብተኞች ሆነዋል፡
፡

ኢትዮጵያን እንወዳለን በኢትዮጵያ የህግ ልእልና ሰብአዊ 
መብቶች እንዲከበሩ እንሰራለን የምትሉ ሁሉ በሁለት 
ወይም በሦስት ሀገር አቀፍ ፓርቲዎች ጥላ ስር መሰባሰብ 

ካለባችሁ ነገ ሳይሆን ዛሬ መሆን ይገባዋል፡፡ እንደ ኢትዮጵያ 
ባሉ ድህነት ቤቱን በሰራባቸው ሀገራት በርካታ የልማት 
አውታሮችን ሊሰሩ የሚችሉ የልማት ድርጅቶች በነዳጅ 
ሀብት የበለፀገችውን ምእራብ አፍሪካዊቷን ሀገር ናይጄሪያን 
አጣብቂኝ ውስጥ የከተታትን የሃይማኖት ፅንፈኝነት 
እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ገሀድ ሆኖ ባይወጣም በአንዳንድ 
የተወሰኑ አካባቢዎች እንደሚብላላ አይተናል፤ ሰምተናል፡
፡ አጋሮና የስልጤ ዞን አካባቢዎች አሳዛኝ ድርጊቶች 
ተፈፅመዋል፡፡ እርግጥ ነው ቡክሀራም ወይም አልሻባብ 
እስከ አሁን በኢትዮጵያ የባህሪ ወንድሞቻቸውን አላገኙም፡
፡ ሆኖም ግን ወደ እዚያ ጫፍ ሊወስዱ የሚችሉ ጥርጊያ 
መንገዶች ላለመሰራታቸው ምንም ማረጋገጫ የለም፡፡

ውድ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ወይም አባላት 
ብሔራዊ ኬክ ብቻ ለመካፈል ሳይሆን ጥያቄው ብሔራዊ 
አደጋ በዚች ሀገር አይኑን አፍጦ ጥርሱን አግጦ መጥቷል፤ 
የሥራ አጥነት ቁጥር መጨመር፣ የኑሮ ውድነት አገሪቷን 
ገዝግዞ ሊጥላት የደረሰው ሙስና (ለእኔ ዝርፊያ ብለው 
ይቀለኛል . . . )ወዘተ አስቸኳይ መፍትሄ ይፈልጋሉ፡፡ 
ለዚህ ትብብርና አንድነት ፍቱን መድሃኒት ነው፡፡ በተለይ 
በተቃዋሚ ፓርቲዎች መንደር፡፡

የአገዛዙን የከፋ ፍለህ ግዛ ወጥመድና ሴራ በጣጥሳችሁ 
ወደ ብሔራዊ አንድነትና ትብብር ከመጣችሁና እውነትን 
ከያዛችሁ የነፃነት ቀን ሩቅ እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ፡
፡ ይሄም ብቻ አይደለም አገዛዙ ለሰለጠነ የፖለቲካ ስርዓት 
ዝግጁ ይሆናል፤ ዜጎች ያለ አግባብ አይታሰሩም፤ ሀገር ጥለው 
አይሄዱም፡፡

በመጨረሻም በኢትዮጵያ ብሔራዊ እርቅ ከወረደ በኋላ 
አጥፊዎች ለፍርድ ይቀርባሉ፤ የተበደሉ ይካሳሉ፡፡ ሳታጣ 
የበይ ተመልካች የሆነች ሀገራችንም ትበለፅጋለች፡፡ በመሆኑም 
ኢትዮጵያ ከድቅድቅ ጨለማ እንድትወጣ ከተፈለገ የህብረት 
ፍልስፍና ገቢራዊ መሆን ይገባዋል፡፡ ይህን ካላደረግን 
አሁን ባለው አገዛዝ ጡጫ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካን መሬት 
በመቀራመት ላይ በሚገኙት ጉግ ማንጉጎች እንዋረዳለን፤ 
የአለምም መዘባበቻ ሆነን እንቀራለን፤ ለማንኛውም ልቦና 
ይስጠን አበቃሁ፡፡ 

በፖለቲካ ሴራ... ከገፅ 3 የዞረ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም.

ነፃ አስተያየት

ከመ/ር ቀለሙ ሁነኛው

“ሸማ በየፈርጁ ይለበሳል፡፡” 
ይላሉ አበው፡፡ 
ሸማ በአዲስነቱ መዋቢያ፣መታያ፣አደባባይ 

መውጫ ነው፡፡ ሲያረጅና ሲቀደድ ግን 
ለመልበስ ስለሚያሳፍር አቅም እንደፈቀደው 
በአዲስ ይተካል፡፡ የመግዛት አቅም ከጠፋም 
ቀዳዳው በእራፊ ጨርቅ እየተደረተ ለመለበስ 
ግድ ይላል፡፡ ግን እስከ መቼ ነው የሚደረተው? 
ለምንስ ያህል ጊዜ ነው በእራፊ ጨርቅ 
እየተጣፈ ሲጠገን የሚኖረው? የመጀመሪያው 
ሸማ በእርጅና ብዛት ከተበጣጠሰ አዲሱ እራፊ 
ጨርቅ ምኑ ላይ ይደረታል? የተደረተው 
እየከበደው ሲመጣ የመቀደድ አጋጣሚውም 
ይጨምራል፡፡ የተደረተውም ያረጃል፡፡ 

ውድ አንባቢያን ድሪቶ የበዛበትን ሸማ 
ለመታዘብ ሩቅ መሄድ አያሻም፡፡ ጐዳና 
ተዳዳሪዎችን ወይም በየቤተክርስቲያኑ ቅጥር 
ግቢ ዙሪያና በየመቃብር ቤቱ የተከለሉ 
ነዳያንን  /የኔ ቢጤዎችን/ መጐብኘት በቂ ነው፡
፡ እስቲ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ፡፡ የእነሱን 
ሸማ ለመልበስ እንደፍራለንን? ለአፍታ እንኳን 
ገላችንን ቢነካው አሸቀንጥረን አንጥለውምን? 
ልብሳችን አይደለም ተቀድዶ የተጣፈው፣ጥቂት 
እድፍ ሲነካው እንዴት ነው የምንሳቀቀው? 
ሰው አይቶት የሚታዘበን ስለሚመስለን 
መሸማቀቃችን አይቀርም፡፡ እኒህ ወገኖቻችንን 
ድሪቶ ያስለበሳቸው ድህነት ነው፤ እጦት 
ነው፡፡ እኛ ግን ያማረና የነጣ ለብስ የለበስን 
ቢመስለንም ፍርሃታችን ግን ድሪቶ አለብሶናል፡
፡ የኢህአዴግን ድሪቶ የበዛበትን አካሄድ ለብሰን 
ለመጓዝ መድፈራችን አሳፋሪ ነው፡፡ ነዳያንን 
ድህነት /እጦት/ እኛን ግን ፍርሃት ድሪቶ 
አልብሶናል፡፡ ከእኛ ግን እነሱ ይሻላሉ፡፡

ኢህአዴግ የፖለቲካ አቅጣጫው ጠፍቶበት 
ግራ በተጋባ አካሄድ በየቀኑ በዜግነታችን ላይ 
የሚደርትብንን ቡትቶ /ብጥስጣሽ ጨርቅ/ 
እስከ መቼ ለብሰን እንቆዝማለን? ኢህአዴግ 
እድሜውን ለማራዘም የመሠለውን ቁራጭ 
ጨርቅ እያመጣ ሲጥፍብን እኛ ክርና መርፌ 
እያቀበልነው እስከየት ድረስ እንዘልቃለን? 

በተለይም በፓርላማ እየፀደቁ የሚወጡ 
አሳፋሪና አሣሪ አዋጆች ድሪቶ ለባሹን ኢህአዴግ 
ዕድሜውን ለማራዘም የሚጠቅሙ እንጂ 
አንዳችም አገራዊ ፋይዳ የሰነቁ አይደሉም፡
፡ የሚታቀዱት የልማት ሥራዎች የሕዝቡን 
ስሜት አቅጣጫ ማስቀየሪያ ድሪቶዎች እንጂ 
በእያንዳንዱ ዜጋ የቀን ሕይወት ላይ ያመጡት 
ለውጥ የለም፡፡ ኑሮው እንደሆነ ከድጡ 
ወደ ማጡ ሆኗል፡፡ “ሀገራችን በአጭር ጊዜ 
ውስጥ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ 
ትሰለፋለች” እያለ የተስፋ ዳቦ ማስገመጥ 
ኢህአዴግ እድሜውን ለማራዘም የሚጠቀምበት 
ዋነኛው ስልት ነው፡፡ በሀብት ፈታወራሪነት 

ኢህአዴግ እንደፈለገ በሚያዘው የቴሌቪዥን 
ጣቢያው እስከ ዛሬ ድረስ የተወራላቸው 
ልማቶች “ሚሊየነር አርሶአደሮች፣ሚሊየነር 
አርብቶ አደሮች፣ወጣት ኢንቨስተሮች፣ ወዘተ” 
እውነተኛ ዘገባዎች ቢሆኑ ኖሮ አይደለም 
መካከለኛ ገቢ ካላቸው ካደጉት የአውሮፓ 
አገሮች ተርታ እንሰለፍ ነበር፡፡ ኢህአዴግ 
ጠቅልሎ ቢያዛቸው ሚዲያዎች አንዲት ብልጭ 
ያ ለች የልማት እንቅስቃሴን ሺህ ጊዜ እየደጋገመ 
ማሳየቱ በሂደት አጣብቂኝ ውስጥ እየከተተው 
መጥቷል፡፡ ሕዝቡ በየደረጃው ከልማቱ ተገኘ 
ከተባለው ውጤት ተጠቃሚ ለመሆን እየጠየቀ 
ነው፡፡ የሚባለው ለማት በኑሮው ላይ ለውጥ 
ማምጣት ይቅርና በቀን አንድ ጊዜ ለመመገብ 
መገደዱን እየተመለከትን ነው፡፡

የ1997 ዓ.ም ምርጫ ኢህአዴግን ርቃኑን 
ለአደባባይ እንዳበቃው ለኢትዮጵያውያን 
የተሰወረ አይደለም፡፡ አቶ በረከት እንኳን  
ከሰባት ዓመታት በኋላ ባሳተሙት መጽሐፍ ስለ 
ምርጫው ማውጋታቸው ጠባሳው እስከ ዛሬም 
እንዳልሻረ አመላካች ነው፡፡ በዚህ ምርጫ 
ኢህአዴግ በሕዝብ ሚዛን ተለክቶ እንደ ገለባ 
የቀለለበት መሆኑን በመረዳቱ አያሌ ቀዳዳዎቹን 
ለመድፈን የደረታቸውን በጥቂቱ መመልከት 
ይቻላል፡፡

ድሪቶ አንድ
አልሻባብ

ኢህአዴግ በፓርላማ ውሣኔ በሚል ሰንካላ 
መክንያት ሶማሌን እንደ ወረረ እናስታውሳለን፡
፡ በወቅቱ የአልሻባብ መሪ የነበሩ ዳሂር 
ሃዊስ በኤርትራ ቀስቃሽነት በኢትዮጵያ 
ላይ የጅሀድ ጦርነት አውጃDል በሚል 
ማደናገሪያ የተካሄደው ጦርነት የሕዝቡን 
ስሜት ማስለወጫ እንጂ አልሻባብ ከሶማሌ 
አልፎ የኢትዮጵያ ችግር ለመሆን የሚችልም 
አልነበረም፡፡ ጉደዩም አንገብጋቢ አልነበረም፡
፡ በወቅቱ የኢትዮጰያ ሠራዊት ድንበር አቋርጦ 
ሶማሊያ ሲገዛ የጀርመን ድምፅ ሬዲዮ ቃለ 
መጠይቅ ያደርገላቸው አንድ የምሥራቅ 
አፍሪካ የፖለቲካ ተንታኝ “ወንዝ ለወንዝ 
መቀለስ የተኛን ሰይጣን መቀስቀስ፡፡” በሚል 
አላስፈላጊነቱን ገልፀው ነበር፡፡ በሠላም አገር 
ሽብር መፍጠር የሚችለው ኢህአዴግ እንኳን 
ስለ አልሸባብ የሚነግረን አደንቋሪ ዜና ሰላማዊ 
ዜጎችን “አሸባሪ” እያለ ቃሊቲ ሲያወርዳቸው 
እያስተዋልን ነው፡፡

እውነት እንነጋገር ካለን ወያኔ/ኢህአዴግም 
በተለይም አቶ መለስ የአልሻባብን ከሶማሊያ 
ምድር መጥፋት ፍፁም አይፈልጉም፡፡ የፖለቲካ 
ቁማር መጫወቻ አንዱ ጆከራቸው አልሻባብ 
በመሆኑ፤የምዕራባውያንን ቀለብ ለመሳብና 
ድጋፋቸውን ለማግኘት የአልሻባብ ህልውና 
ያስፈልጋቸዋል፡፡ አሁንም ሠራዊታችን ደግመኛ 
የሶማሊያን ድንበር ጥሶ እንዲገባ የተደረገውም 
ኢህአዴግ የእድሜ ማራዘሚያ ድሪቶውን 
ለመጣፍ እንዲያመቸው እንጂ አገሪቱ ከኪሣራ 

በስተቀር ከጦርነቱ የምታገኘው ቅንጣት ያህል 
ትርፍ የለም፡፡ በሌላ በኩልም ለትውልድ 
የማይሽር ቁስልን ተክሎ ማለፍ ነው፡፡

ድሪቶ ሁለት
የብሔር ብሄረሰቦች ክብረ በአል ቀን 

ይኼኛው ድሪቶ የኢህአዴግን እጅግ ሠፊ 
ቀዳዳ ለመጣፍ የተሞከረበት ነው፡፡ ሕወሓት 
የኢትዮጵያን ሕዝብ በፌዴራሊዝም ሽፋን 
በዘር ከፋፍሎ ለመግዛት ደደቢት በረሀ ሳለ 
ያወጣነውን እቅድ ያሳካ መስሎት ነበር፡፡ 
በተለይም ከ1997 ዓ.ም የምርጫ ቅስቀሣ ጋር 
በተያያዘ የቅንጅትን ጥንካሬ ለማልፈስፈስና 
በሕዝቡ ዘንድ እንዲጠላ ለማድረግ 
ያልፈነቀለው ድንጋይ አልነበረም፡፡ በተለይም 
በኦሮሚያ ክልል የምኒሊክን ጨካኝነት 
በመቀስቀስና የአማራን ብሄረሰብ በነፍጠኝነት 
በመፈረጅ ሕዝቡን ለማነሳሳት ሞክሯል፡
፡ በዚህም ሣቢያ በኦሮሚያ ክልል በጉጂ ዞን 
አዶላና ሻኪሶ ወረዳዎች፣በደቡብ ሕዝቦች 
ክልል በጌዴኦ ዞን ዲላ ከተማና ቡሌ ወረዳ 
ውስጥ ብዙ ንፁሃን ዜጎች ሕይዋታቸውንና 
ንብረታቸውን አጥተዋል፡፡

የኢትዮጵያ ሕዝብ በዘር ተከፋፍሎ 
እንደማይናቆር ያጤነው ወያኔ/ኡህአዴግ 
የብሄረሰቦች ቀን የሚል ድሪቶ ፈጠረና ሕዳር 
29 የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በማለት አዋጅ 
አስነገረ፡፡ በብሄረሰቦች ስም አደባባይ ሰየመ፡፡ 
መዝሙርም ተዘመረ፡፡

“ብሄር ብሄረሰቦች - - - ብሄረሰቦች ኑ- - 
- ኑ- - - የኢትዮጵያ ልጆች የኢትዮጵያ ልጆች 
ተብሎ ተዜመ፤ በእንቦቀቅላ ሕፃናት አንደበት/
ኢህአዴግ ማስመሰልን ሲያውቅበት! 

ሕወሓት ኢህአዴግ የማታለያ ዘዴው ተራ 
ነው፡፡ ድርጊቱ ሁሉ የማይገባን ይመስለዋል፡፡  
እውነት እንናገር ካልን አፄ ኃ/ሥላሴ በወታደራዊ 
ደረግ ከሥልጣን ሲወርዱ የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ከስድስት ቀናት በላይ ያለመሪ ራሱን በራሱ 
አስተዳድሯል፡፡ ወያኔ/ኢህአዴግም አዲስ 
አበባን ተቆጣጥሮ ወደ ክልሎች እስከ ሚዘልቅ 
ድረስ አንዲትም የግጭት ኮሽታ አልተሰማም፡
፡ በጦርነቱ ሽንፈት የተበተነው ደርግ ሠራዊት 
ጠብመንጃ ውንና ፈንጅውን እንዳነገበ ወደ 
መሀል ሀገር ሲሸሽ እየለመነ ሲበላ እንጂ 
እያስፈራራ ሲቀማ አላየንም፡፡

እነዚህ ወቅቶች ደግሞ የኢትዮጵያ ብሄር 
ብሄረሰቦች ተከባብረው መኖርን ከጠንት 
ጀምሮ ያዳበሩት ባህል እንደሆነ የሚመሰክሩ 
ሀቆች ናቸው፡፡ ይህንን ጠንካራ ኢትዮጵያዊ 
አንድነት እኮ ነው ሕወሓት/ኢህአደግ እየናደው 
የሚገኘው፡፡

ድሪቶ ሦስት 
ቢፒአር /BPR/

የኢህአዴግ ዕድሜ ማራዘሚያ ድሪቶዎች

የሰመጉ ጥሪ

የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ (ሰመጉ) በቀድሞው የኢትዮጵያ ሰብአዊ 

መብቶች ጉበኤ /ኢሰመጉ/ የቆመው ለህግ ልዕልና፣ ለዲሞክራሲና 

ለሰብአዊ መብቶች መከበር ነው፡፡ የሰመጉ አባል ይሁኑ፡፡ ዓላማውን 

ለማስፈጽም ይችል ዘንድ በገንዘብ ይደግፉ፡፡

ስልክ 011 551-44089/011 551-77-04

አድራሻ ሣህለ ሥላሴ ሕንፃ 8ኛ ፎቅ ከአዲስ አበባ ስታዲየም ፊት ለፊት

በበለጠ ጐሹ ወ/ሚካኤል

ብስራት ወ/ሚካኤል

የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት) በአፋር 
ዋና ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ኡመድ አፋሶ አሊ በሚኖሩበት 
አዋሽ ፈንታሌ ወረዳ አዋሽ ሰባት ኪሎ ከተማ በሚገኘው 
ፖሊስ ጣቢያ ቅዳሜ ጥር 12 ቀን 2004 ዓ.ም በ5 ሺህ ብር 
ዋስ መፈታታቸውን ከድርጅቱ ጽ/ቤት እና ከሥፍራው 
ምንጮቻችን ገልፀዋል፡፡
አቶ ኡመድም ለምንድነው ያሰራችሁኝ የሚል ለወረዳው 
ፖሊስ አዛዥ ለሻለቃ ኑር አብደላ ጥያቄ አቅርበው እንደነበር 
የተጠቆመ ሲሆን፤ ሻለቃውም የአፋር ክልል ርዕስ መስተዳደር 
የሆኑትን አቶ እስማኤል አሊሴሮ ከነቤተሰቦቻቸው ወደ ካናዳ 
ጠፍተው ሊወጡ ሲሉ ተይዘዋል ብለህ ሰዎችን ሰብስበህ 
አውርተሃል የሚል መልስ እንደተሰጣቸው፤ አቶ ኡመድም 

በሐሰት ከምትወነጅሉኝ ለምን ማስረጃ አላቀረባችሁብኝም 
የሚል ጥያቄ ማንሳታቸውንና በቂ መልስ እንዳላገኙ 
ተናግረዋል፡፡ 
ከዚህ በፊትም በአፋር አባላትን ለማፍራት እንቅስቃሴ 
ሲያደርጉ ከፍተኛ ዛቻና ማስፈራራት እንደተፈፀመባቸው 
በተለይም “አፋር ባትሆን እናጠፋሃለን” እያሉ የአካባቢው 
አመራሮች ያስጠነቅቋቸው እንደነበር አስታውሰዋል፡
፡ አቶ ኡመድም ይሄ እኔንና ሌሎች አባላትን ለማስፈራራት 
እንዲሁም በአፋር አካባቢ ያሉ ችግሮችን ለህዝብ እዳናሳውቅ 
ለማፈን የሚደረግ ጥረት ስለሆነ እኔ አልፈራም የያዝኩት 
ህጋዊና ሰላማዊ የህዝብና የሀገር ዓላማ ማራመድ ስለሆነ 
ወንጀል እስካልሰራሁ ድረስ አልፈራም፤ ሲሉ ተናግረዋል፡
፡ ይህንንም ለማጣራት የአዋሽ ሰባት ኪሎ ፖሊስ መምሪያ 
ያደረግነው ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም፡፡ 

በአፋር የአንድነት ፓርቲ አመራር 
ታስረው በዋስ ተፈቱ
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ከገፅ 4 የዞረ

ወቅታዊ

“ፍትህ (Justice)፣ ነፃነት (liberty) የዜጎች የፖለቲካ እኩልነት (equality 
before the law) እና ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ስርዓት ናቸው፡፡ በዚህ ትግል 
ውስጥ ከሚሰባሰቡት ኃይሎች የሚጠበቀው በሕዝብ ውሣኔ ለመገዛት ከልብ 
የመነጨ ቁርጠኝነት ነው፡፡ ይህ ደግሞ ጊዜያዊ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት 
ሲባል ብቻ የሚያነበንቡት ነው፡፡ ጊዜ አመቸን ስንል የምንጥለው ሀሳብ ሣይሆን 
ማህበረሰባችንና የግል ህይወታችንን ጭምር በሚመለከት ያሉንን መሠረታዊ 
አስተሳሰቦች ሁሉ የምናደራጅባቸው የአብሮ መኖራችን ዋልታዎች (pillors) 
ናቸው፡፡ እነኚህ ከሌሉን አገር የለንም፤ ግለሠባዊም ሆነ ሀገራዊ ማንነት የለንም፤ 
ያለ ነፃነት ሰው አይደለንም፣ ያለ ፍትህና ፖለቲካዊ እኩልነት ዜጐች አይደለንም፡፡

አሁን ተግባባን መሠለኝ፤ ለምን ትግሉ አስፈላጊ ቢባል ብዥታን የማይፈጥር 
በቂ መልስ አገኘን፤ እንግዲህ ፍርሃት ይወገድ፤ አለማመንም (አለመተማመንም) 
ይራቅ፤ እየታገልን ስለምንገነባት አዲሲቷ ኢትዮጵያ እናውራ፤ እናስብ፤ እንዘምር 
. . .

የምንገነባት አገር (አዲሲቷ ኢትዮጵያ) ከላይ ያሉት (ከተጠቀሱት) እሴቶች 

በተጨማሪ ከቂም፣ ከበቀል ነፃና የፀዳች እንድትሆን ተግተን እንሥራ፡፡
ስለዚህ ከህዝቡ (ከተቃዋሚ መሪዎች) የሚጠበቀው የአባሎቻችሁን 

የእታሠራለሁ፣ እገረፋለሁ፣ ፍርሃት በትምህርትና በራስ ቆራጥነት፤ የገዢዎቻችንን 
ፍርሃት ደግሞ በፍፁም እምነት እና ኢትዮጵያዊነት (አዲስቷ) ስም በመሐላ 
አረጋግጡላቸው፡፡ ደግሞ 

ወደረኞቻችን ከቁጥር ቢበዙም፣
እንደ ቃየን ልጆች ሾተል አንመዝም፡፡
እንጀራን መግበን እንሰዳቸዋለን፣
በቀልና ፍርድን ለአምላካችን ትተን፡፡
ይህን ቃል እናንተም እመኑበት ሁሌም በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ስም ዘምሩ 

(ደጋግማችሁ) አሁን ድል ወደ ሕዝቡ እየመጣ ነው፤ ትግሉ ግን የጥቂቶች 
ሣይሆን የሁሉም ኢትዮጵያውያን ነው፡፡ በእያንዳንዱ ቀን ልብ ወደ ማይቀረው 
ድል እየተጠጋን ነው፡፡

ከመቼውም ጊዜ በላይ ብዙ የቤት ሥራዎች ይጠብቁናል፡፡ ይህችን 

አገር ለመረከብ ድል ጫፍ ላይ ነን፡፡ ብለን ካልን ራሳችን እናዘጋጅ፣ ለአገር 
ግንባታ የሚያስፈልጉ እሴቶችን እንደራጅ፣ ለመሠረት ቁፋሮም የሚያስፈልጉ 
መሣሪያዎችን እናዘጋጅ፣ እንድትሆን የምንፈልጋትን ኤዲሲቷን ኢትዮጵያ ማስተር 
ዓለን፤ በግልፅ 1ኛ ለሕዝቧ 2ኛ ለመላው የዓለም ሕዝብ ይፋ እናድርግ፡፡ ያኔ እጅግ 
በጣም ብዙ ደጋፊ ጥቂት ተቃዋሚዎች ይገጥሙናል፤ የሚቃወሙንን ሐሳባቸውን 
ሣንገፋ በክብር ተቀብለን ከቻልን ማሣመን ካልሆነ በልዩነታቸው ለአገሪቱ ግንባታ 
የሚችሉትን አስተዋፅኦ እንዲደርጉ በሩን ክፍት ማድረግ፡፡

መጪውን ጊዜ ይበልጥ ብሩህ ለማድረግ አሁን ያሉት ገዚዎቻችንም ጭምር 
ከጠላትነትና ከበቀል አመለካከት ርቀው የራእዩ ተሣታፊ እንዲሆኑና ወደ ጠቅላላ 
አገራዊ እርቅ የሚያሸጋግር የህዳሴውን ድልድይ መገንባት ያስፈልጋል፡፡ “ወደ 
ከተማም በደረስህ ጊዜ አስቀድመህ በዕርቅ ቃል ጥራቸው፤ የዕርቅህን ቃል ቢሰሙ 
ደጃቸውንም ቢከፍቱልህ በከተማይቱ ያለው ህዝብ በሙሉ ያንተ ይሁኑ . . ”
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ይኼኛው ድሪቶ የተማረውን ዜጋ በተለይም በመንግሥት 
የሚ/ር መስሪያ በቶች መዋቅር ውስጥ የሚገኘውን 
ሥራተኛ ሥነ ልቦናውን ለማኮላሸት የተለጠፈ የኢህአዴግ 
ማደናገሪያ ድሪቶ ነው፡፡ በ”ቢፒአር” ሰበብ ቀድሞ 
የተገነቡ የቢሮ ግድግዳዎች ተንደው በመስታወት አጥር 
የተከፋፈሉበት፣የመንግሥት ሠራተኛው የሥራ መደብና 
ወንበራቸው የተቀያየረበት፣በየደረጃው በ“ቢፒአር” የአገሪቱ 
ገንዘብ የተጨፈጨፈበት፣ኢህአዴግ ግን በቴሌቪዥን መስኮት 
በሚያራግበው ዜና ዕድሜውን ለማራዘም የጣረበት ሆኖ 
አልፏል፡፡ የተገኘው ውጤት ግን ዜሮ ድምር ነው፡፡

“ቋሚ ሥራ እንጂ ቋሚ ሠራተኛ የለንም” በሚል 
የተማረውን ሕዝብ በፈርሃት በማሸማቀቅና ምሁራንን ከሥራ 
በማሰናበት ግፍ የተሠራበት ወቅት ሆኖ እንደዋዛ አልፏል፡፡

 

ድሪቶ አራት
የባንደራ ቀን
የኢትዮጰያን ታሪክ በአንድ መቶ አመት የገደበውና 

ባንዲራ ጨርቅ ነው ያሏትን ቀዳዳ ለመጣፍ /ለመደረት/ 
የተፈበረከች ስያሜ ናት፡፡ ለባንዲራም ቀን ወጣላት፣ቀን 
ተወስኖ እንዲከበርላት ተደነገገ፡፡ በወቅቱ በትዕቢት የተሞሉት 
የሕወሓት/ኢህአደግ መሪዎች ባንዲራን ከተራ ዱቄት 
መቋጠሪያ ጨርቅ ጋር አመሳሰሉት፡፡ ዛሬ ደግሞ የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ለባንዲራው ያለውን የላቀ ፍቅር ሲገነዘቡ ለባንዲራዋ 
የክብረ በአል ቀን ወሰኑላት፡፡ ኢህአዴግ የትግራይን ሕዝብ 
መወከል ያልቻሉት እኮ ባንዲራ ጨርቅ ነው ካሉበት ቀን 
ጀምሮ ነው፡፡ የትግራይ ሕዝብ በሚመገብበት መሶብና 
በሚዋብባቸው አልባሳት ላይ ጭምር ባንዲራችንን በማኖር 
ከህልውናው ጋር ያለውን ቁርኝነት በገሀድ የሚያሳይ ንፁህ 
ኢትዮጵያዊ ሕዝብ እንዲሆን አልተገነዘቡትም ነበር፡፡

ድሪቶ አምስት
የዓለም አየር ብክለት
አቶ መለስ “የአፍሪካ ጠበቃ” የተሰኙበት ድሪቶ፡፡ “የራሷ 

እያረረ የሰው ታማስላለች” ይላሉ አበው፡፡
ይሄኛው ድሪቶ ደግሞ በምዕራባውያን እይታ ውስጥ 

ለመግባት ነው፡፡ መቼም በዘመነ ኢህአዴግ መሪዎቻችን እነ አቶ 
መለስ ብቻ አይደሉም፤አሜሪካና እንግሊዝም ጭምር ናቸው፡
፡ የአሜሪካ መሪዎች ከአለማችን አገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊ 
ግንኙነት ሲመሰርቱ “አሜሪካ ወዳጅም ጠላትም የላትም” 
በሚል መርህ ሥር መሆኑ ይታወቃል፤ምዕራባውያን፣የአፍሪካ 
መሪዎች ካልተመቿቸውና ከእነሱ ጋር የሚያራግቡ ካልሆኑ 
ከሥልጣናቸው በውርደት ለማንሳት ፍፁም አይከብዳቸውም፡
፡

ከዚህ አንፃር በአነሱም እይታ ውስጥ መግባት ያስፈልጋለና 
አቶ መለስም አፍሪካ በዓለማችን የአየር ብክለት መጠቃቷ 
እንቅልፍ የነሳቸው መሪ ሆነው ብቅ አሉ፡፡ ኢህአዴግ እንደሆነ 
ያለ አቶ መለስ እውር ነው፡፡ የአምባገነኖች ስብስብ የሆነው 
የአፍሪካ ሕብረትም አምባገነኑን መለስ ዜናዊ የአፍሪካ 
ተወካይ አደረጉና ለእድሜ ማራዘሚያው ድሪቶ መጥቀሚያ 
ክርና መርፌ አቀበሉ፤ ነገሩ “ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመራርጡ” 
ሆኖባቸው፡፡

ድሪቶ ስድስት
የሥልጣን መተካካት 

ይህች የኢህአዴግ የእርድና ሀረግ /አባባል/ናት፡፡ “የጠገቡ 
ጅቦች በተራቡ ጅቦች” የተተኩበት የማስመሰል መተካከት፡
፡ ሚኒስትሮችን አንስቶ አምባሳደር በማድረግና አዳዲስ 
የድል አጥቢያ አርበኞችን መተካት በምርጫ 2002 ዓ.ም 
የታየ የዕድሜ ማራዘሚያ ድሪቶ ነው፡፡ የቀደሙት ታጋዮች 
በመተካካት ሰበብ መነሳታቸውና የአቶ መለስ ዙፋን ታማኝና 
ታዛዥ በሆኑ ጋሻ ሻግሬዎች መከበቡ ጥሩ ድሪቶ ነው፡፡ 
የእነ አቶ ተፈራ ዋልዋ ከሥልጣናቸው መነሳት ለአቶ መለስ 
ሥልጣን መልካም አጋጣሚን ፈጥሯል፡፡ “ከአብሮ አደግህ ጋር 
አትሰደድ” ነውና፡፡ የሚገዳደራቸው አይኖረም፡፡ የሰይጣንን 
አለቃ ብኤልዘቡልን ከዙፋኑ ሳይነቀንቁ ጭፍራዎቹን ብቻ 
ሥፍራ ማስለቀቅ ውጤቱ ከልክፍት ህመም አለመፈወስ 
ይሆናል፡፡

ድሪቶ ሰባት
የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ
እቅዱ ተነድፎ ወደ ተግባር ከተገባ ሁለተኛውን ዓመት 

አያገባደደ ነው፡፡ የእቅዱ ያለ ቅጥ መለጠጥና የአገሪቱ 
የኢኮኖሚ አቅም ከሚሸከመው በላይ መወጠኑ በተለያየ 
መንገድ ቢነገረውም ኢህአዴግ ከእኔ ሌላ አዋቂ ለአሳር 
በሚል አሻፈረኝ አለ፡፡ እቅዱን ሙሉ ለሙሉ የመተግበር 
አቅም እንዳለውም በሚዲያዎቹ አዋጅ አስነገረ፡፡ አርቲስት 
ካድሬዎቹም በትራንስፎርሜሽን እቅዱ ላይ መታጀቡን 
በመረባረብ አንዴ በአውሮፕላን አንዴ በመርከብ፣ሲሻቸውም 
ክንፍ አውጥተን እንደመብረር፣ድህነትን ደህና ሰንብት 
እንደምንለው፣ሻማንም ለልደት ብቻ እንደምናበራት - - - 
ቢደሰኩሩም እኛ እንዲሁ ኑሮአችን አፈር ትቢያ ሆኗል፡፡

ይህ ትራንስፎርሜሽን የተሰኘው ድሪቶ የአንድ ሰሞን 
ወከባ ሆኖ ሕዝቡ ብሶቱን እንዳይገልፅና አምስቱን ዓመት 
ቀበሮ የበሬ ቆለጥ ይወድቃል ብላ እንደምትከተል ሊያደርገን 
ሞክሯል፡፡ አቶ መለስም እንደ አቶ አርከበ እቁባይ አሥር 
ጥደው አንዱን ሲያማስሉ ዘጠኙ እያረረባቸው ተቸግረዋል፡፡

ድሪቶ ስምንት
የሕዳሴው ግድብ
ይሄ ድሪቶ የተደረተው የሰሜን አፍሪካ ምድርና የአረቡ 

ዓለም በለውጥ ማዕበል በተናወጡበት እጅግ አስጨናቂ 
በሆኑ ወቅቶች ውስጥ ነው፡፡ ከብርቱ ሥጋትና ፍርሃት 
የመነጨ እጅግ አስቸኳይ ድሪቶ፣በአምስት ዓመቱ የእድገትና 
ትንራስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ ከጅምሩ ያልተካተተ አርቲስት 
ካድሬዎችም ከሀገር ፍቅር ስሜት በመነጨ መነሳሳት ይሁን 
ወይም የኢህአዴግን እድሜ ለማራዘም እገዛ ለማድረግ ብቻ 
በየተራ ነጠላ ዜማ ለቀቁ፤አባይ- - -   አባይ- - - አባይ ተባለ፡
፡ የአዲስ አበባ ሕዝብ በኢህአዴግ ካድሬዎች አስገገዳጅነት 
ወደ መስቀል አደባባይ እንዲተም ተደረገ፡፡ አቶ መለስም 
“አባይን የደፈረ ጀግና መሪ” ተብለው ውዳሴን ተቸሩበት፡፡ 
ሰዎች የኢህአዴግ ነገረ ሥራ ሁሉው እጅግ አስገራሚ ነው፡፡ 
ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር ከግንቦት 20/1983 ዓ.ም ጀምሮ 
በእጁ ጠፍጥፎ እንደስራት አድርጎ ራሱን የሚቆጥረው፡፡ 
እስካሁን እየደሰኮረልን ነው፡፡ አይኑን በጨው ታጥቦ - - - 

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እርስዎ አንባቢ 
እንደሆኑ በተቀናቃኞቾም ዘንድ ይነገርልዎት የለም እንዴ? 
እባክዎትን ያነበቧቸውና የሚያነቧቸው የታሪክ ድርሣናት 
የሠነቁትን ዝክረ-ታሪክ አያጣሙ እንጂ፤እስከ መቼ ነው 
እርስዎ ሁሉን ነገር የሚያጣምሙብን? እውን አባይን 
ለመገደብ የተነሱ የመጀመሪያው መሪ እርስዎ ኖት እንዴ? 

ለተራ የፖለቲካ ትሩፋትና የሥልጣን ዘመንዎን እንደ እነ ጋዳፊ 
ለ40 ዓመታት ለማራዘም ካልሆነ በስተቀር አፍዎን ሞልተው 
እኔ ነኝ ብለው የሚናገሩ አይመስለኝም፡፡ ክቡርነትዎ ምነው 
ይህን ያህል የቀለም ቀንድ ሆኑብንሳ፡፡ ከእርስዎ በተሻለ 
ሁኔታ በዕውቀት የተካኑና በአገር ፍቅር ስሜት የሚብከነከኑ 
ጠበብቶች እኮ በአገሪቱ አሉ፡፡ እኔ እርስዎን ብሆን ኖሮ 
አንዳንድ አሽቃባጮች “አባይን የደፈረ መሪ” እያሉ የለጠፉትን 
ፎቶግራፍዎን ሰብስቤ አቃጥለው ነበር፡፡ ብዙ ክፍለ ዘመናትን 
የኋልዮሽ ተጉዘን የኢትዮጵያ ነገስታት ከአባይ ወንዝ መገደብ 
ጋር በተያያዘ ያደረጉትን ሙከራ ከታሪክ ድርሳናት መገንዘብ 
ይቻላል፡፡ እስቲ የቅርቡን የዘመነ ደርግን ሙከራ እንኳን 
ለአብነት እናውጋ ኮሎኔል መንግሥቱ በ1978 ዓ.ም በአሁኑ 
አዊ ዞን መተከል /ፓዌ/ ሠፈራ ጣቢያን በጣሊያየኑ የሳሊኒ 
ኮንስትራክሽን አማካኝነት የአባይን ገባሪ ወንዞች /እናት በለስና 
ግልገል በለስን/በመገደብ ለማልማት የተጀመረው እንቅስቃሴ 
የእርስዎ ሠራዊት አገሪቱን ሲቆጣጠር አይደለም አንዴ 
የተቋረጠው? አቶ መለስ እባክዎትን ለአፍታ ተረጋግተው 
ያስቡ፤ የቀደሙት መንግሥታት ሕዝቡን ጨቁነውም ሆነ 
ጨፍጭፈው የመሯትን አገር አንድነቷ ግን እንደተጠበቀ 
እኮ ነው የተረከቧት፡፡ ኢትዮጵያ ከእርስዎ ማህፀን 
ተምጣ እንደተወለደች የሀያ ዓመት ልጃገረድ አድርገው 
አይንገሩን እንጂ፡፡ እባክዎትን ልብ ይበሉ፤ነገም ሌላቀን እኮ 
ነው፤ለጋዳፊም ለሙባረክም ሌላ ቀን ሆኗልና፡፡

ውድ አንባቢያን የአባይ ወንዝ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ታሪክ 
ጋር የተቆራኘው በመሪዎቻችን ችሮታ ሳይሆን በፈጣሪ አምላክ 
ፀጋ ነው፡፡ ቅዱስ ቃሉም ስለ ግዮን ወንዝ አስረግጦ ይነግረናል፡
፡ ኢህአዴግ ግን በአምስት ዓመቱ እቅድ ውስጥ አስቀድሞ 
ያላካተተውን ፕሮግራም የሕዝቡን ስሜት ለመሳብና 
ብሶቱን እንዲያዳምጥ ለማደናገር ሲል የወጠነው ድሪቶ 
እንደሆነ የማይገባው ኢትዮጵየዊ የለም፡፡ የሰሜን አፍሪካ 
አገሮች በተለይም የግብፅና የሊቢያ ምድር ነውጥ በፍርሃት 
ያንቀጠቀጣቸው የኢህአዴግ ወጥ ገፀ ባህርይ አቶ መለስ ዜናዊ 
ያቀናበሯት ለሞት ፈውስ የተቀመመች የምትመስል የወቅቱ 
ጊዜያዊ መድሃኒት ናት፡፡

ውድ ኢትዮጵያውያን የአባይ ወንዝ ተገድቦ አገር 
ብትለማ ከሰይጣን በስተቀር የሚጠላ ኢትዮጵያዊ የለም፡
፡ እንኳንስ የኢህአዴግ መንግሥት ሰይጣን ራሱ ቢገድብልን 
ግድቡን አሜን ብለን እንቀበለውና ፈጣሪ አምላካችን 
እንዳይቀስፈን በጦም በፀሎት ንሰሐ እንገባለን፤ እሱ መሀሪ 
ነውና፡፡ ኢህአዴግ ግን ይህንን ከፈጣሪ ዘንድ የተቸረንን 
ታሪካዊ ወንዝ ዕድሜውን ለማራዘም ሲል የፖለቲካ ድሪቶ 
ባያደርገው ይሻለው ነበር፡፡ “አይነጋ መስሏት በቋት ሥር - - -“ 
አንዲሉ በስተኋላ የውርደት ማቅ እንዳይከናነብ፡፡ (በጅምር 
እንዳይቀር መስጋትም ብልህነት ነው)

እንደ መቋጫ
ሕወሓት መራሹ ኢህአዴግ በሥልጣን መንበሩ ላይ 

ለመቆየት ሲል በተለይም ከምርጫ 1997 ዓ.ም በኋላ የሚይዝ 
የሚጨብጠውን አጥቷል፡፡ የጥፋት ሽንቁሮቹን ለመድፈን 
ሲል አራምባና ቆቦ ቢረግጥም ዛሬ በአገሪቱ የሚታየው 
ተጨባጭ ሁኔታ አውሎ የሚያሳድረው አይደለም፡፡ 
እድሜውን ለማራዘም በታተረ ቁጥር እድሜውን የሚያሳጥሩ 
ተግባራትንም እየከወነ መሆኑን በቀጣይ አስነብባችኋለሁ፡፡

ፍርሃት ሆይ . . . 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ቆራጥ...
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም.


