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የዴሞክራሲን 
ሰብል-በጅብ 

እርሻ
ዶ/ር ዳኛቸው አሰፋ     

(በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ 
የፍልስፍና መምህር)

   

እናቴ፣መንግስቷ 
እና መሬቷ

በአቤ ቶኪቻው

ከጎሣ ልዩነት 
ወደሃይማኖት ልዩነት?

ያዋጣል?
 
  በፕ/ር መስፍን 
  ወ/ማርያም
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የጠቅላይ ሚኒስትሩን አማካሪዎች በጨረፍታ

የዩኒቲ ኮሌጁ ዶ/ር ፍሰሐ ተሰደዱ
የኢትዮጵያ የሽግግር ም/ቤት ሊያቋቁሙ ነው

የማይክሮ ሊንክ ኮሌጅ ባለቤትና ፕሬዘዳንት የነበሩት ዶ/ር ዳኛቸውም ተሰደዋል

የኢህአዴግ ጠቅላይ ፓርቲነት እና የፓርላማው 
ይፍረስ ጥያቄ

ዩኒቲ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅን መስርተው 
በርካታ ምሁራኖችን ካፈሩ በኋላ፤ 
ዩኒቨርስቲውን በ60 ሚሊዮን ብር ለሼክ 
መሀመድ አላሙዱ የሸጡት ዶ/ር ፍሰሀ 
እሸቱ በመንግስት ላይ ባላቸው ቅሬታ ከሀገር 
መሰደዳቸውን ምንጮቻችን ገለፁ፡፡

ዶ/ር ፍሰሐ እሸቱ በኢትዮጵያ 
ስኬታማ ሊባል የሚችል የመጀመሪያውን 
የግል ኮሌጅ ከፍተው ለበርካታ ተማሪዎች 
የትምህርት እድል የፈጠሩ ከመሆናቸውም 
በላይ ‹‹ባለ እራይ›› የሚል ስያሜ የተሰጣቸው 
ፈር-ቀዳጅ ምሁር እንደነበሩ የሚታወቅ ነው፡፡

በአሁኑ ወቅት በአሜሪካ የሚገኙት 
ዶ/ር ፍሰሐ ከሀገር ለመውጣታቸው የሰጡት 
ምክንያት ‹‹ምንም የፖለቲካ ኢንተረስት ዶ/ር ፍሰሐ እሸቱ 
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ወደ ገፅ 15 ዞሯል

የሌለን ነገር ግን ለሀገራችን ብዙ መስራት 
የምንፈልግ ሰዎች በስርአቱ ተስፋ እንድንቆርጥ 
ተደርገናል፡፡ እንዲሁም ሰው እንዲህ እያለቀ፣ 
እየተጨቆነ እያየሁ እስከመቼ ድረስ ነው ዝም 
የሚባለው ነገር አዕምሮዬን ነካኝ፡፡ እናም 
ከሀገሬ ወጣው፤ ግን ስደትን ፈልጌ አይደለም፤ 
የሀገሬ ጉዳይ ያገባኛል በሚል ነው፡፡ የሀገሬ 
ጉዳይ የሚያገባኝ ደግሞ መንግስት ሲፈቅድ 
አይደለም፡፡ ኢትዮጵያዊ እስከሆንኩ ድረስ 
ስለኢትዮጵያ ያገባኛል፡፡›› ሲሉ ተናግረዋል፡፡

ዶ/ሩ አሜሪካ ከሄዱ በኋላ ስላቋቋሙት 
ጉዳይ ሲናገሩ ‹‹የEthiopia Transitional 
council (የኢትዮጵያ የሽግግር ምክር ቤት) 
ይባላል፡፡ ፕሮፌሽናል በሆኑ ሰዎች ኮሚቴ 

በውስጥ ገፆች

ይድረስ ለደራሲ 
መለስ ዜናዊ-ከደራሲው

« ክዋሜ ንክሩማህ የፓን 
አፍሪካኒዝም ተሳታፊ እንጂ 

ጀማሪም ፈጻሚም አይደለም »

አዲሱ የመሬት ሊዝ አዋጅ 
ግልጽነት እንደሚጎድለው 
ጠ/ሚ መለስ ተናገሩ

የዋልድባ ገዳም 
ህልውና አደጋ ላይ 

ነው ተባለ

ዓለማየሁ ገላጋይ

ፍትህ
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ፊቸር

www.feteh.com

የኢህአዴግ ጠቅላይ ፓርቲነት እና 
የፓርላማው ይፍረስ ጥያቄ

በተለይ የርዕዮት አለም አራማጅ ፓርቲ 
ስልጣን ላይ የመቆናጠጥ እድሉን ካገኘ ሀገሪቷን 
በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ጐዳና የማስቀጠል 
አቅሙ ከፍተኛ እንደሆነ የሚሞግተው ሳቫኒ 
ሳርቶሪ ‹‹party and party systems; A frame 
work for analysis››› በሚለው ፅሁፉ ላይ 
የግለሰቦች ስብዕና ብቻ ጐልቶ የሚወጣባቸው 
የፓርቲ አይነቶች እና የጥቅመኝነት ፖለቲካ 
ቅርፅ የያዙ አደረጃጀቶች ብዙውን ጊዜ ተቋማዊ 
ይዘት ካለመያዛቸው በተጨማሪም በዚህ ስርዓት 
የሚተዳደሩ ዜጐች ለጭቆና እና አምባገነናዊ 
አገዛዝ የተመቻቹ ይሆናሉ ሲል ያብራራል፡፡

ሹጋርት እና ጆን ካሬይ የተባሉ ፀሐፊያን 
ፓርላማው ያለውን ስልጣን፣የመንግስት ተቋማት 
መካከል ያለውን ተቋማዊ ነፃነት እና ቁጥጥር 
ፕሬዚዳንቱ የመንግስት ተሻሚዎችን የመምረጥ 
ስልጣን፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እና ካቢኔውን 
ለመበተን በተሰጠው ልዕልና እና የመሳሰሉትን 
መስፈርቶች በመጠቀም የመንግስት አወቃቀሮችን 
ለአምስት የከፋፈሉት ቢሆንም በዚህ ፅሁፍ 
ማዕቀፍ ውስጥ የሚያርፉትን ሁለቱን ዓይነቶች 
ብቻ ማየት በቂ ይመስላል፡፡

የመጀመሪያው ተጠቃሽ ፕሬዚዳንታዊ 
መንግስት አይነት ነው፡፡ የዚህ መንግስት ዋነኛው 
ባህሪ ፕሬዚዳንቱ በቀጥታም ይሁን ቀጥተኛ 
በሚመስል መልኩ የሚመረጠው በህዝቡ ሲሆን 
በስልጣን ላይ የሚቆይበትም ጊዜ በህግ የተገደበ 
ይሆናል፡፡ ፕሬዚዳንቱ የሚመራው የፓርላማ 
ጊዜም እንዲሁ ለተወሰነ ጊዜ ብቻ የሚቆይ ነው፡
፡ በስልጣን ተዋረድም ላይ ፕሬዚዳንቱ እና 
ፓርላማው ሁለት የተለያዩ አካላት ሆነው ነው 
የሚቀርቡት፡፡ ከዚህ አለፍ ሲልም ፕሬዚዳንቱ 
ህግ የማውጣት እድሉን ያገኛል፡፡

ሁለተኛው ፓርላሜንታዊ መንግስት 
ሲሆን በፓርላሜንታዊ መንግስት ስርዓት ዋነኛው 
የስልጣን ባለቤት ህግ አውጪ ክፍል የሆነው 
ፓርላማው ሲሆን ሀገሪቷን እንዲመራ ሙሉ 
ስልጣን የሚያገኘው ጠቅላይ ሚኒስትር በቀጥታ 
የሚመረጠው በህዝቡ ሳይሆን በህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት አብላጫውን ድምፅ ካገኘው ፓርቲ 
ይሆንና ተጠሪነቱም ለዚሁ ምክር ቤት ይሆናል፡
፡ የሀገሪቷ ርዕስ ብሄርም ህግ የማውጣት፣ 
መንግስት የመመስረትም ሆነ ፓርላማውን 
የማፍረስ አንዳችም ስልጣን አይኖረውም፡፡

የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ 
የአወቃቀራቸው ባህሪያት የተለያየ አይነት 
የመንግስት ስርዓትን ሊመሰርቱ ይችላሉ የሚለው፤ 
የሁለቱ ፅንሰ ሀሳቦች (ፓርቲ እና መንግስት) 
መተሳሰሪያ ይሆናሉ ማለት ነው፡፡ ይህንን 
ሀሳብ ሀንስ ኬማን “Parties in government; 
incumbency and representation in 
parliamentary democracies” በሚለው 
ፅሁፋቸው ላይ ያጠናክሩታል፡፡ መንግስትን 
በበላይነት የሚገዛው ፖለቲካ ፓርቲ በአንድም 
ሆነ በሌላ መንገድ ህብረተሰቡን ወክሏል 
ስለሚባል በዚህ ቁንፅል አረዳድ የውክልናን 
ዴሞክራሲ መስፈርት አሟልቷል ለማለት 
እንችላለን የሚሉት ኬማን ከዚህ በተጨማሪም 
ፓርቲዎች በመንግስት እና በህብረተሰቡ መካከል 
ያለውን ሰፊ ድልድይ ማጥበቢያ አገናኝ መስመር 
ተደርገው ይወስዳሉ ይላሉ፡፡ ይህ ግን የሚሆነው 
ፓርቲው ህጋዊ ውክልናው ተቀባይነት እስካገኘ 
ጊዜ ድረስ ብቻ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ህጋዊ 
ውክልናው በህዝቡ የመመረጣቸውን ሂደት 
የሚያመለክትም ቢሆን  በሂደት የፖለቲካ 
ፓርቲው በህብረተሰቡ ዘንድ ያለው ቅቡልነት 
ሲቀዛቀዝ በተወካዮች ምክር ቤት የሚይዘውን 
አብላጫ መቀመጫ ብቻ በመጠቀም የቅቡልነት 
ጉድለቱን እንዲሸፍንለት ይጠቀምበታል፡፡ ይህ 
ሀሳብ ከኬመን በተጨማሪም የብዙዎቹ ፀሐፊዎች 
መከራከሪያ ነው፡፡ ኢህአዴግ ኢ-ፍትሀዊ በሆነ 
መንገድ አግኝቷል ተብሎ የሚወቀስበትን የ99.6 
በመቶ፤ አሸናፊነቱን ለህዝባዊ ተቀባይነቱ 
ማስረገጫ አድርጎ ለማስረዳት መታተሩን ከዚህ 
ትንታኔ ጋር አዛምዶ መመልከት እንደሚቻል 
አንዳንድ ተንታኞች ይናገረሉ፡፡

ጠቅላይ ፓርቲ
ቴጄ ፓምፕል “Uncommon 

democracies: The one-party dominant 

regime” በሚል ርዕስ እ.ኤ.አ. በ1990 ዓ.ም. 
መጽሐፉን ካሳተመ ወዲህ በአለም አቀፍ 
የፖለቲካ ሳይንስ መምህራን ዘንድ የአውራ 
ፓርቲነትን ፅንሰ ሀሳብ በተለይም እንደ አፍሪካ 
ባሉ ሀገራት ያሉትን የፖለቲካ ስርዓቶች 
ለማጥናት አንደኛው ማጠንጠኛ ጭብጥ መሆን 
ጀምሯል፡፡ ሀገራዊ ፖለቲካዊ ስርዓቶቻቸውን 
በአውራ ፓርቲነት ዘዬ የሚመሩትን ፓርቲዎች 
ሁሉ በአንድ ዓይነት የአውራ ፓርቲነት መንፈስ 
ለመተንተን አስቸጋሪ እንደሆነ የሚያምኑ 
ፀሐፊዎች፤የአውራ ፓርቲነት የመጨረሻ ጥግ 
የሆነውን ‹‹ጠቅላይ ፓርቲ›› /hegemonic 
party/ የሚለውን ሀሳብ ለማስተዋወቅ ተገደዋል፡
፡ ሀሳቡን በሚገባ በማብራራት ቀዳሚ የሆነው 
ጎቫኒ ሳርቶሪ በአውራ ፓርቲ እና በጠቅላይ ፓርቲ 
መሀከል መሰረታዊ ልዩነቶችን ለማስቀመጥ 
ሞክሯል፡፡ ሳርቶሪ እንደሚለው በሁለቱ መሀከል 
ያለው አንደኛው የልዩነት መስመር በአውራ 
ፓርቲ ስርዓት ውስጥ በአንፃራዊነት ፍትሃዊ 
ሊባል የሚቻል የምርጫ ስርዓት ያካሂዳል፡፡ 
አንድን ገዢ ፓርቲ በአውራ ፓርቲነት ለመሰየም 
ፓርቲው በከፊልም ቢሆን ተገዳዳሪ ተቃዋሚ 
ፓርቲዎች በተሳተፉባቸው ምርጫዎች ለሶስት 
ተከታታይ ጊዜያት ማሸነፍ ይኖርበታል፡፡ እንደ 
ዶ/ር ሳርቶሪ ትንታኔ ጠቅላይ ገዢ ፓርቲዎች 
ምርጫ እንዲካሄድ እና ተገዳዳሪ ፓርቲዎች 
እንዲኖሩ ቢፈቅዱም የሚወዳደሩበት የምርጫ 
ስርዓት ለገዢው ፓርቲ እጅግ ባደላ ሁኔታ 
የተመቻቸ ይሆናል፡፡ በእንዲህ አይነት የፖለቲካ 
ስርዓት ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የራቀ 
ርዕይ በፖለቲካ ስርዓቱ ውስጥ ዋጋ ያለው 
እንቅስቃሴ ሳያደርጉ መቆየትን ብቻ ያካተተ 
ይሆናል፡፡ ነባራዊው ሁኔታ ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ 
ገዢውን ጡንቸኛ ፓርቲ ከስልጣን ለማውረድ 
የሚችሉበትን ዕድል ያጠብባቸዋል፡፡ እንዲህ 
አይነት ስርዓት ይላሉ ፕ/ር መሀመድ ሳሊህ 
ተቀዋሚ ፖለቲካ ልሂቃንን በህገ-መንግስቱ እና 
በሀገሪቱ ህጎች ከተፈቀዱት የፖለቲካ እንቅስቃሴ 
ማዕቀፎች እንዲሸሹ ያደርጋቸዋል፡፡ የኢትዮጵያም 
ነባራዊ የፖለቲካ አውድ በእነ ሳርቶሪ የትንተና 
ማዕቀፍ ውስጥ ሊያርፍ ይችላል፡፡ አሁን ያለውን 
የሀገሪቱን ስርዓት ከ‹‹ምርጫዊ አምባገነንነት›› 
(electoral authoritarianism) ሀልዮት በኩል 
ሊያብራሩ የሚሞክሩ ፀሐፊዎችም አጠቃላይ 
የፖለቲካ ምህዳሩ የኢህአዴግን የብቻ አሸናፊነት 
ሊያረጋግጥ በሚችልበት ሁኔታ መዋቅሩን 
ያነሳሉ፡፡ ፕ/ር ሳሊህም እንደሚሞግቱት ገዢው 
ፓርቲ የጠቅላይ ፓርቲነት ጉዞውን ከማጠናከሩ 
ጋር በተያያዘ የኢህአዴግን ስርዓት የሀገሪቱ 
ህገ-መንግስታዊ ስርዓት በሚፈቅደው መልኩ 
ከስልጣን ማውረድ የሚቻልበት ተጨባጭ ሁኔታ 
ባለመኖሩ ‹‹አመፅ ተኮር›› የሆነ እንቅስቃሴ 
የተሻለ ነው ብለው ያመኑ ፓርቲዎች እየበዙ 
መምጣታቸው የፀሐፊዎቹን ትንታኔ ሀገራዊ 
ዋጋ ያሰጠዋል፡፡

የፓርላማ ውድቀት
በአፍሪካ ውስጥ ስላሉት ጠቅላይ 

ፓርቲዎች የሚፅፉ ሌሎች ምሁራን በበኩላቸው 
ስለነዚህ ገዢ ፓርቲዎች ሲፅፉ የሚያነሱት ሌላው 
ጉዳይ ከፓርቲዎቹ የኋላ ታሪክ ጋር የተያያዘ 
ነው፡፡ ብዙዎቹ ፓርቲዎች ‹‹የሁለተኛው የነፃነት 
እንቅስቃሴ›› ተሳታፊዎች ናቸው፡፡ እነዚህ 
የነፃነት ንቅናቄዎች ከፀረ-ቅኝ ግዛት ንቅናቄ 
አራማጆች (ከመጀመሪያው የነፃነት እንቅስቃሴ) 
የተለየ ስያሜ ያሰጣቸው ከቅኝ ግዛት ማብቃት 
በኋላ የተፈጠሩትን እና እነርሱ ‹‹አምባገነን›› 
ሲሉ የጠሯቸውን መንግስታት ለመጣል 
ባደረጓቸው እንቅስቃሴዎች ነው፡፡ እንደሌሎች 
አቻዎቹ ሁሉ ኢህአዴግም ‹‹አምባገነን›› ሲል 
የጠራውን ደርግ ስርዓት ለመጣል ካደረገው 
እንቅስቃሴ አንፃር በዚህ ስያሜ ሊጠራ እንደሚገባ 
የሚናገሩት ፕ/ር መሀመድ ሳሊህ “African 
liberation movements, governments 
and democracy” በሚለው ጥናታቸው 
የ‹‹ሁለተኛው የነፃነት ንቅናቄዎች›› ወደ ጡንቸኛ 
ገዢ ጠቅላይ ፓርቲነት ሲቀየሩ የሚያሳዩአቸውን 
ኢ-ዴሞክራሲያዊ ባህሪያት ይዘረዝራሉ፡፡ ፕ/ሩ 
እንደሚሉት እንዲህ ዓይነት ፓርቲዎች ወደ 
ገዢ ፓርቲነት ሲሻገሩ በዴሞክራሲያዊ ጉድለቶች 
የተሞላ አምባገነናዊ ስርዓትን ያነብራሉ፡፡ የህግ 
የበላይነትን ከማክበር ይልቅ የሲቪል፣ ፖለቲካ 
እና ሰብዓዊ መብቶችን አለቅጥ ይጥሳሉ፡፡ እንደ 
ቀደሙት የፀረ-ቅኝ ግዛት ንቅናቄዎች ሁሉ 
እነሱም የፖለቲካ የሀይል ማዕከላትን በብቸኝነት 
በጠቅላይ ፓርቲያቸው ስር ይሰበስባሉ፡፡ 
‹‹ከዲሳንቶስ እስከ ኢሳያስ፣ ከሙሴቬኔ እስከ 
መለስ ያሉት የጠቅላይ ፓርቲ መሪዎች›› ይላሉ 
ፕ/ር ሳሊህ በተጠቀሰው ፅሁፋቸው ‹‹አቋማቸውን 
በአደባባይ ለመናገር የደፈሩትን ኢ-ዴሞክራሲያዊ 
መንገዶችን በመጠቀም ያፍናሉ፡፡›› ይህንን ጉዳይ 
ከኢትዮጵያ አንፃር ለመመልከት የሞከሩት ዶ/ር 
ካሳሁን ብርሃኑ “Ethiopia; beleaguered 
opposition under a dominant party system’’ 
በሚለው ፅሁፋቸው ኢህአዴግ ደርግን ለመጣል 
የተጠቀመበትን ወታደራዊ አሸናፊነት ስልጣን 
ከተቆጣጠረ ጊዜ ጀምሮ እርሳቸው አስመሳይ /
Facade/ ብለው በጠሩት የመድበለ ስርዓት 
አማካኝነት ‹‹ስልጣን በብቸኝነት ይገባኛል›› 
ወደሚል ሁነት መቀየሩ ፓርላሜንታዊ 
የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታን የማይቻል /
Uphill stride/ እንዳደረገው ይከራከራሉ፡
፡ ከዶ/ር ብርሃኑ ሙግት ጋር በተያያዘ ፕ/ር 
ሄልግ ሮኒንግ እንደሚሉት ጠቅላይ ፓርቲዎች 
በዶ/ር ሳርቶሪ ሶስት ተከታታይ ምርጫዎችን 
የማሸነፍ እርከን /threshold/ መሰረት 
ገዢዎቹ ፓርቲዎች ኢ-ፍትሃዊ በሆነ አውድ 
የምርጫ ውጤቶችን መቆጣጠራቸው በከፍተኛ 
ማን አህሎኝነት እንዲወጠሩ ያደርጋቸዋል፡
፡ በዚህ ዓይነት ስርዓት ውስጥ ያሉት 
መራጮችም በአያገባኝም መንፈስ (apathy) እና 
በአልመርጥም ባይነት /abstentions/ የሚዋጡ 
ይሆናሉ፡፡ “Democracies, Autocracies or 
partocracies?” በሚለው ጥናታዊ ፅሁፋቸው ፕ/ር 
ሮኒንግ እንደሚጠቅሱት ገዢ ፓርቲዎች ባገኙት 
ከፍተኛ የምርጫ ውጤት የተነሳ የሚቆጣጠሩት 
ፓርላማ የነርሱን ፍላጐት ከማስከበር በዘለለ 
ሌላ ዴሞክራሲያዊ ፋይዳ አይኖረውም፡፡ ይህ 
ሁኔታም ገዢው ፓርቲ ለፓርላማ የሚኖረውን 
ተጠያቂነት እጅግ የላላ ያደርገዋል፡፡ ‹‹ይህ 
አካሄድም›› ይላሉ ፕ/ር ሮኒንግ ‹‹ህግ-አውጪው 
ህግ አስፈፃሚውን የሚቆጣጠርበትን እድል 
ስለሚያጠብ የፓርላመንታዊ ዴሞክራሲን 
ውድቀት ያፋጥናል፡፡›› 

የምርጫ ስርዓቱ ለማንጠቀመ?
በዚህ ፅሁፍ ማዕቀፍ ስር በተነሱ 

ጉዳዮች ፍትህ ያነጋገረቻቸው ፖለቲከኞች እና 
ምሁራን ኢህአዴግ የጠቅላይ ፓርቲነት ጉዞውን 
የተሻለ ያመቻቸለት በህገ-መንግስቱ መርቀቅ 
ወቅት አንድ ፓርቲ መንግስት  የሚመሰርተው 
እና ለፓርላማ የሚኖረው ውክልና የሚወሰነው 
ካገኘው ከፍተኛ የመራጭ ድምፅ ብልጫ 
እንዲሆን ያስቻለውን (ፈርስት ፓስት ዘፓስት) 

ከ1987ቱ የመጀመሪያ ፓርላሜንታዊ 
ምርጫ ጀምሮ ከተካሄዱት ተከታታይ ምርጫዎች 
አንፃር ሲታይ የ2002ቱ የምርጫ ውጤት፤ 
የምርጫ ፖለቲካን ተስፋ የመጨረሻው ድምዳሜ 
ላይ የደረሰ አስመስሎታል፡፡የምርጫ ውጤቱን 
ተንተርሶ የተፈጠረው ፓርላማም የ‹‹ኢህአዴግን 
ኮንግረስ›› የሚያስታውስ በሚመስል ሁኔታ 
መከለሉን ብዙ ታዛቢዎች ይተቻሉ፡፡ ፓርቲው 
አሁን እየሄደበት ያለበት መንገድ በጠቅላይ 
ፓርቲነት ሊያሰይመው እንደሚችልም 
መስማማት ላይ የደረሱ ፀሐፊዎች የበዙ ናቸው፡፡ 
የገዢው ፓርቲ በፓርላማው እና በሌሎች መሰል 
የሀገሪቱ የፖለቲካ ተቋማት ላይ በጠቅላይነት እና 
በብቸኝነት መስፈኑ ለፓርላሜንታዊ ዴሞክራሲ 
ሞት የራሱን አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሆነ 
በብዙ የፓርቲው ተቋዋሚዎች ይጠቀሳል፡፡ ይህ 
የፓርላሜንታዊ ዴሞክራሲ ድቀትም በሂደት 
ፓርላማው ይፍረስ የሚል ህገ-መንግስታዊ 
ጥያቄን ሊያስነሳ የሚችል ሁነት እንደሆነ 
ፖለቲከኞች እና ተንታኞች ይናገራሉ፡፡

         
ፓርላሜንታዊ መንግስት
አርል ክሮሳንት እና ዎልፍጋንም ማርክል 

በጋራ ባሳተሙት “Political party formation 
in presidential and parliamentary system” 
በሚለው ፅሁፋቸው ላይ በፓርላሜንታዊና 
ፕሬዚደንታዊ  የመንግስት አይነት  መካከል 
ያለውን ፖለቲካዊ ስርዓት አወቃቀር በአጭሩ 
ለመዳሰስ ሞክረዋል፡፡ እነ ክሮሳንት መንግስት 
ሀገሪቷን ለማስተዳደር የሚከተለው የአወቃቀር 
ስርዓት ዋነኛ የባህሪያቱ መሠረት ከታች የገነባው 
የፖለቲካ ፓርቲ አይነት እንደሆነ ይከራከራሉ፡
፡ በጥቅሉ በአለም ላይ ያሉ ሀገራት በአብዛኛው 
የሚያዋቅሯቸው የፖለቲካ ፓርቲ አይነቶች 
በመለያቸው ከሶስቱ አይወጡም ባይ ናቸው፡፡

የመጀመሪያውን የፓርቲ አይነት ርዕዮት 
አለማዊ ፓርቲ ሲሉ ይጠሩታል፡፡ የፖለቲካ 
ፓርቲው በምርጫም ወቅት ይሁን በማናቸውም 
ወቅቶች ለህዝቡ ይዞ የሚቀርበው ፓርቲው 
የተገነባበትን የርዕዮት አለም ፕሮግራም ነው፡፡ 
ፓርቲው በፕሮግራሙ ያካተታቸው ፖሊሲዎች 
እና ስትራቴጂዎች በቂ እና ተወዳዳሪ ሆነው 
ከተገኙ አሸናፊ በመሆን መንግስት የሚመሰረትበት 
አካሄድ ሲሆን ሁለተኛው አይነት ፓርቲ ደግሞ 
በግለሰቦች ልዕለ-ስብዕና (charismatic) ዙሪያ 
የሚቆም የፓርቲ አይነት ነው፡፡ ማናቸውም 
የፓርቲውን ፖሊሲ እና ስትራቴጂ የሚመለከቱ 
ሰነዶች ተዘጋጅተው የሚወጡት በዚሁ ግለሰብ 
ሲሆን የፓርቲው ዶክመንቶችም የግለሰቡን 
ራዕይና አመለካከት ብቻ የሚያንፀባርቁ ናቸው፡፡ 
በዚህ አይነት የፓርቲ ስርዓት ውስጥ ህብረተሰቡ 
አካሄዱን የመተቸትም ይሁን ፍላጎቶቹን እና 
ሀሳቦቹን የመጨመር አንዳችም አይነት ክፍተት 
አያገኝም፡፡

ሶስተኛው እና የመጨረሻው የፓርቲ 
አወቃቀር አይነት ሎሌያዊ (clientalistic) ፓርቲ 
ስርዓት የሚባለው ሲሆን ፓርቲው በዋነኝነት 
የሚያገለግለው እና የሚደገፈው ከስርዓቱ ጋር 
በጥቅም የተቆራኙ የህብረተሰቡ ክፍሎችን ብቻ 
ነው፡፡ በምርጫ ወቅትም በዋነኝነት ከስርዓቱ ጋር 
በጥቅመኝነት የተሳሰሩ የህብረተሰቡ ክፍሎችን 
በመያዝ ወደ ስልጣን የሚመጣ ፓርቲ ነው፡
፡ ከስልጣን በኋላ የሚሰበስባቸውን ዋነኛ 
የሀገሪቱን ገቢ እና የፈጠራቸውን የስራ እድሎች 
ከአጋሮቻቸው ጋር በዋነኝነት ይቆጣጠሩታል፡፡ 
እንዲህ አይነት የፓርቲ ስርዓት በዜጐች ላይ 
ከፍተኛ የጠርጣሪነት መንፈስ ከማሳደሩም በላይ 
የዴሞክራሲ ባህል ግንባታን ያቀጭጨዋል፡፡

ከላይ የተጠቀሱት የፓርቲ አወቃቀር 
ስርዓቶች አብዛኛውን ጊዜ ለየብቻ ተነጣጥለው 
ተግባራዊ ከመደረጋቸው ይልቅ ሁለቱን አይነት 
ባህሪያት በማዳቀል ብዙውን ጊዜ ተግባራዊ 
ሲደረጉ ይታያሉ ይላሉ በጉዳዩ ላይ ጥናት 
ያደረጉ ምሁራን፡፡ ۩

ወደ ገፅ 14 ዞሯል

የኢህአዴግ ጠቅላይ ፓርቲነት መነሻን እና ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ‹‹ፓርላማው ይፍረስ›› የሚሉ ጥያቄዎች 
ለምን እንደሚነሱ ሙሉነህ አያሌው አና ሀይለመስቀል በሸዋምየለህ እንዲህ ዳስሰውታል፡፡
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ከጎሣ ልዩነት ወደሃይማኖት ልዩነት?
ያዋጣል?

ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

ዓለማየሁ ገላጋይ

ከዓመታት በፊት አንድ ጊዜ የእስልምና 
ሃይማኖት ተከታዮች ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍ 
አድርገው ነበር፤ አብዛኛዎቹ ተሳታፊዎች ይዘውት 
የነበረው መፈክር፡ ‹‹እስልምና በቋንቋ ወይም በጎሣ 
አይከፋፈልም!›› የሚል ነበር፤ ከጥቂት ጊዜ በኋላ 
በአንዋር መስጊድ ውስጥ ብዙ ሰዎች ተገደሉ፣ ያንን 
አልፈን ወደሌላ ምዕራፍ የተሸጋገርን መስሎኝ ነበር፤ 
ነገር ግን አዲስ ክስተት እይተፈጠረ ይመስላል፤ 
ሰሞኑን በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች መሀል 
ወይም በእነሱ ላይ አዲስና አንዳንዶቹ የማይቀበሉት 
ጥቃት የተፈጸመባቸው ይመስላል፤ በጋዜጦች ላይ 
አንዳንድ ስሞታዎችን በተደጋጋሚ አንብቤአለሁ፤ 
በሚወጡትና እኔ ባየኋቸው ጽሑፎች የተጣራና 
ግልጽ የሆነ ነገር ባለማግኘቴ ወደኢንተርኔት ገብቼ 
‹‹አህባሽ›› ስለተባለው የእስልምና ዓይነት ለማወቅ 
ሞክሬ ያገኘሁት፡--
•  ምንጩ አንድ አብዱላ አልሀራዊ የሚባል 
   ኢትዮጵያዊ ሙስሊም መሆኑን፣
•  የተጀመረውም በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን 
   መሆኑን፣
•  በሊባኖስ ውስጥ መስፋፋቱን፣
•  በጣም ሰላማዊና ከሁሉም ጋር የመቀራረብ  
   ዝንባሌ ያለው መሆኑን

ለመረዳት ቻልሁ፤ ሃይማኖት ጥሩ ነው፤ 
መጥፎ ነው ባይባልም አህባሽ የተሰኘው የእስልምና 
ዓይነት የሚቃወሙትን ሰዎች ያስጠላቸው ምን 
እንደሆነ በትክክል አልገባኝም፤ ‹‹የእኛ አይደለም፤ 
አናውቀውም፤›› በማለት ብቻ ከሆነ አንድ ነገር 
ነው፤ ‹‹ከተለመደው እምነታችን ያፈነገጠና 

ለደራሲ መለስ ዜናዊ…
…የዝንባሌ ዝምድና ከሥጋ ዝምድና 

ቢበልጥ እንጂ አያንስም፡፡ ደራሲነትዎን የሰማሁ 
እለት የዝንባሌ ዝምድናዬ ለነጋሲ-ዘርነት እንዳበቃኝ 
ቆጥሬ ‹‹ሺህ አመት ይንገሱ›› ብዬ ነበር፡
፡ አይፈረድብኝም፡፡ ታላቁ ፈላስፋ ፕሌቶ ይሄንኑ 
የዝንባሌ ዝምድና ወደ ነጋሲ ዘርነት ለማሸጋገርም 
አይደለ ፈላስፎች መንገሥ አለባቸው ማለቱ?

“Until philosophers are king, or 
the king and princes of the world have 
the spirit and power of philosophy, and 
political authority and wisdom are united 
in one… cities will never have rest from 
their troubles- no, nor the human race, I 
believe.” እኔም ይሄንኑ የፕሌቶ አቋም ፈላስፋውን 
ወደ ደራሲ ቀይሬ እንዲህ ብዬ ነበር፡-

‹‹ደራሲዎች እስካልነገሱ ድረስ ወይም 
ንጉሱ እንዲሁም ልዑላኑ የደራሲነት መንፈስ፣ 
ኃይል፣ ፖለቲካዊ ስልጣንና ጥበብን አንድጋ 
አዋህደው እስካልጨበጡ ድረስ የከተሞች ሆነ 
የሰው ልጅ ችግሮች አይታገሱም ብዬ አምናለሁ፡፡›› 
አዳም ለሥጋው ብቻ ያደላው ያኔ ዝንባሌ ስላልነበረ 
አይመስልዎትም? እኔን ይመስለኛል፡፡

ፈላስፎችና ደራሲዎች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች 
ዝንባሌ ያሏቸው ሰዎችም የሚያስቡት እንደዚያው 
ነው፡፡ ገጣሚው፣ ሰዓሊው፣ ሙዚቀኛው… 
የዝንባሌ ዝምድናቸው ወደ ነጋሲ-ዘርነት ቢያድግ 
ደሥታቸውና ምኞታቸው ነው፡፡ ባለቅኔው ጆሴፍ 
እስታሊን በሶቭየት ህብረት ሥልጣን ሲጨብጥ 
ያላጨበጨበ ሩሲያዊ ገጣሚ ይኖር ይሆን? ሌላው 
ቀርቶ ኢትዮጵያዊው ገጣሚ ደበበ ሰይፉ እንኳን 
የእስታሊንን መጽሐፍ ወደ አማርኛ መመለሱ 
የዝንባሌ ዝምድናውን ተመክቶ አይመስልዎትም? 
ለእኔ ይመስለኛል፡፡ በተመሳሳይ ሰዓሊው አዶልፍ 
ሒትለር በጀርመን ሲነግስ ጀርምናዊዎቹ ሰዓሊያን 
ተስፋ ሳይጥሉበት ቀርተው ይሆን? የሮማው 
ቄሳር ኔሮም ሙዚቀኛ ነበር አሉ፡፡ “Tragedy and 
philosophy” የተሰኘ መጽሐፍ ስለኔሮ እንዲህ 
ይላል፡፡ “Nero moved to tears by his own 
music while thousands perish in the flames” 
(ሺዎች በእሳት በሚጋዩበት ሰዓት ኔሮ ግን ስለራሱ 
ሙዚቃ ያነባ ነበር) ጥበብ ሰውን ቀፎ የሚያደርግ 
የአቅል በሽታ ይሆን?

ጥበብ እንደ ኔሮ አቅል ከመንሳት 

ስሕተት ያለበት ነው፤›› ማለት ሌላ ነገር ነው፤ 
በተቃዋሚዎቹም ሆነ በደጋፊዎቹ በኩል ያለውን 
መሠረታዊ ጉዳይ ለማወቅ አልተቻለም፤ ግራም 
ነፈሰ ቀኝ አንድ እምነትን በጉልበት በሌላው ላይ 
መጫን ሕጋዊም አይደለም፤ ልክም አይደለም፡፡

በጋዜጦች ላይ የሚነበበው ደግሞ--
• አውልያ በሚባሉ የእስልምና የግል ትምህርት  
 ቤቶች ውስጥ የሚያስተምሩትን መምህራን 
 አስወጥተው በሌሎች መተካታቸውን፤
• የትምህርት ቤቱ ቤተ መጽሐፍት መዘጋቱን፣
• በዚያ አካባቢ ያሉት የመስጊድ አለቃ 
  መሻራቸውን፣
• የአስተማሪዎቹም ሆነ የአለቃው መነሳት 
  በደብዳቤ የተገለጸ መሆኑን ነው፡፡

ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ ባለሥልጣኖቹ 
ስሕተታቸውን ተገንዝበውም ይሁን፣ ተቆጪ 
መጥቶባቸው፣ ለጊዜው ለማፈግፈግ ይሁን 
ለዘለቄታው በሃይማኖት ትምህርት ቤቱ አመራር 
ውስጥ እጃቸውን ላለማስገባት ወስነው እንደሆነ 
የታወቀ ነገር ባይኖርም፣ የወጡት አስተማሪዎቹ 
ተመልሰው የማስተማር ተግባራቸውን እንዲጀምሩና 
የመስጊዱ አለቃም እንዲሁ የቀድሞ ሥራቸውን 
እንዲቀጥሉ ተፈቅዶአል ይባላል፤ ሆኖም 
አስተማሪዎቹ እና አለቃው በደብዳቤ ተሰናብተው 
በቃል እንዲመለሱ መታሰቡ ተቀባይነትን አላገኘም፡
፡

እዚህ ላይ ቆም ብለን ሁለት ጥያቄዎችን 
እናንሣ፡- የትምህርት ቤቱ ባለቤት ማን ነው? 
ለሠራተኞቹ ሁሉ ደመወዝ የሚከፍል ማን ነው? 
የእነዚህ ጥያቄዎች መልሶች የትምህርት ቤቱን 
ሕጋዊ ባለመብት ለማወቅ ያስችሉናል፤ ይህንን 
እንያዝ፡፡

የትምህርት ቤቱ ባለቤት ተማሪዎቹ 
የተወሰነ የእስልምና ዓይነት ብቻ እንዲማሩ 
የሚያስገድድ ውለታ አለበት ወይ? ለምሳሌ 

የምትለዝበው ድርሰትና ደራሲጋ ስትደርስ ነው፡
፡ ስለህብረተሰብ ተገናዛቢ ፍቅር ስሜታዊነት 
የሚገራው በደራሲነት ብቻ ነው፡፡ የእርስዎ ዘመነኛ 
የስነ-ፅሁፍ ሰው ዮሐንስ አድማሱ ‹‹ደራሲው ለፅሁፍ 
የሚያስፈልገውን ጥሬ ነገር ሁሉ የሚያገኘው 
ካለበት፣ ከኖረበት ህብረተሰብ ውስጥ ነው፤ 
አንባቢዎቹም የሚገኙት ከህብረተሰቡ ውስጥ ነው፡
፡ ይህም ማለት ደራሲው በድርሰቱ ውስጥ /ለምሳሌ 
ልብ ወለድ/ ፈጥሮ በሚያስገባቸው ባህርያትና 
በህብረተሰቡ መካከል ሕያው የሆነ ዝምድና፣ 
ከዝምድናውም የሚመነጭ አንድነት አለ ማለት 
ነው፡፡›› ደራሲን ደራሲ የሚያደርገው አካባቢውን 
አገናዝቦ የሚጠቀምበት ህገ-ልቡና ሲኖረው ነው፡
፡ ዮሐንስ አድማሱ ደራሲ ከህብረተሰቡ የተነጠለ 
ሥራም እውቅናም የለውም እያለን ነው፡፡

ስለርስዎ ደራሲነት ሥጋት የገባኝ በዚህ 
ነው፡፡ ህይወትዎ በጠባቂ፣ እውነትዎ በሪፖርት 
ተከብቧል፡፡ ከማህበረሰቡ ተነጥለው ‹‹ከባህር የወጣ 
ዓሳ›› መሆን ይልዎታል ይሄ ነው፡፡ የማልክድዎ 
ነገር ቢኖር ደራሲነትዎን የማውቀው በስሚ 
ስሚ ነው፡፡ ያውም በዛ ፋታ በማይሰጠው አሁን 
ማጥቃት፣ አሁን ማፈግፈግ በሆነበት የትግል 
ዘመንዎ ሁለት ልብወለዶች እንዳሉዎት አንድ 
ሁነኛ ሰው  ነግሮኛል፡፡ የደራሲነት አቅምዎን 
የተረዳሁት በተለይ በአንደኛው ልቦለድዎ ርዕስ 
ነው፣ ከትግርኛ ወደ አማርኛ ሲመለስ ‹‹ማንኳኳት 
ያልተለየው በር›› ይሰኛል አሉ፡፡ እንዴት ያለ ግሩም 
ርዕስ ነው፡፡

ርዕሱን በማንበብ የጭብጡን አቅጣጫ 
መለየት ያዳግታል፡፡ ርዕስ ቅኔያዊ ባህርይ 
ይስማማዋል፡፡ በወልመካነት እዚህም እዚያም አለሁ 
ሲል ጥሩ ነው፡፡ ‹‹ማንኳኳት ያልተለየው›› የምን 
‹‹በር›› ነው? በፖለቲካ፣ በሃይማኖትና በዝቅተኛ 
ኑሮ… በሁሉም ይተረጐማል፡፡ በፖለቲካ፤ 
የቢሮክራቱ በር ይሆን? ያሰኛል፡፡ በሃይማኖቱ 
የፀረ-ኢየሱሳዊው በር ይመስላል፡፡ ‹‹ሳንኳኳ 
ብትከፍቱልኝ…›› ያለውን ኢየሱስ በመቃወም 
ልቡን የማይከፍት ሰው ቢሆንስ? በዝቅተኛው 
ኑሮ በኩል ካየነው ደግሞ የሴተኛ አዳሪዋ በር ነው 
ዘወትር ማንኳኳት የማይለየው፡፡ ‹‹ሰው-አለ!›› 
ስትል አይሰማዎትም?

የተፃፈው ተፃፈ፣ ሊያሳስብዎት 
የሚገባው የወደፊት ደራሲነትዎ ነው፡፡ ‹‹የቀድሞ 
ጠቅላይ ሚኒስትር›› የሚል ‹‹የነፃነት ማዕረግ›› 
ቢያገኙ (ቢቀናዎ) ያኔ ያለጥርጥር ቀጣዩ መጦሪያ 
ስራዎ ድርሰትና ደራሲነት ይሆናል፡፡ ወቅቱ ሲደርስ 

በክርስትና ቢሆን የካቶሊክ ሚስዮን ትምህርት 
ቤት የካቶሊክ ክርስትናን ብቻ የማስተማር ግዴታ 
እንዳለበት፤ ሌሎችም እንደዚሁ፤ ይህንንም እንያዝ፡
፡

ተማሪዎቹ የሚማሩትን የእስልምና 
(ወይም የማናቸውንም ሃይማኖት) ዓይነት 
የሚወስነው ማነው? ወላጆች ናቸው? ተማሪዎች 
ናቸው? አስተማሪዎች ናቸው? የትምህርት ቤቱ 
ባለቤት ነው? ለትምህርት ቤቱ ገንዘብ ያዋጣ ሁሉ 
ነው? መንግሥት ነው? ወይስ ሁሉም ናቸው?

ወደፍሬ ነገሩ ስንገባ መጽሐፍት ቤቱን 
የዘጋው፣ አስተማሪዎቹን ያስወጣው፣ የመስጊዱን 
አለቃ ያስወጣው፣ ማን ነው? የየትኛው መሥሪያ 
ቤት ነው? ምን ሕጋዊ ሥልጣን አለው? 
ለአስተማሪዎቹ የተጸፈላቸው ደብዳቤ ምን ይላል? 
የሕገ መንግስቱ አንቀጽ ፳፯ የሚከተለውን ይላል፡-

‹‹ማንኛውም ሰው የማሰብ፣ የሕሊናና 
የሃይማኖት ነፃነት አለው፡፡ ይህ መብት ማንኛውም 
ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት 
የመያዝ ወይም የመቀበል፣ ሃይማኖቱንና እምነቱን 
ለብቻ ወይም ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም 
በግል የማምለክ፣ የመከተል፣ የመተግበር፣ 
የማስተማር ወይም የመግለጽ መብትን ያካትታል፡
፡›› በሕገ አራዊት የሚመካ ወይም በመሃይምነት 
የተጋረደ ሳይሆን በሕገ መንግሥቱ መሰረት 
የሚሰራ ባለሥልጣንም ሆነ መሳሪያ ቤት ከሆነ 
በጋዜጦች ላይ የሚሰማው ሮሮ ለምን ይከሰታል? 
ከላይ የተጠቀሰው አንቀጽ 27 (1)፣ አንቀጽ 27 
(5) በተከታታይ የሃይማኖትንና የእምነትን ነፃነት 
ያረጋግጣሉ፤ ስለዚህም በአውልያ ትምህርት ቤት 
ላይ የተፈጸመው ጣልቃ-ገብነት በቀጥታ ሕገ 
መንግስቱን የሚቃረን የሕገ አራዊት ሥራ ነው፡፡ 
ይህ ሕገ-ወጥ እርምጃ ሲወሰድ ፖሊስና ዓቃቤ-ሕግ 
የት ገብተዋል?

በተማሪ ቤቱም ላይ የሚነሡ ጥያቄዎች 

እያማጡ መውለድ ሊያቅት ይችላልና ከወዲሁ 
ከወቅታዊ ሁኔታዎቻችን ጋር የግንባር ለግንባር 
ግንኙነት ይፈፅሙ፡፡ ጠባቂዎችዎንና ሪፖርት 
አቅራቢዎችዎን አምኖ መኖር ለአገዛዝዎ እንጂ 
ለእውነትዎና ለድርሰትዎ የሚፈይደው ነገር የለም፡
፡ በደራሲነት ህይወት ላይ ‹‹የቀድሞ›› የሚል 
ተቀጥላ የለም፡፡ እንኳን በህይወት እያለ በአፀደ 
ሥጋ ተለይቶም ደራሲ ‹‹የቀድሞ›› አይባልም፡፡ 
የማይቀረው የጠቅላይ ሚኒስትርነትዎ ‹‹ቀድሞነት›› 
ሲደርስ የሥነ-ፅሁፍ ውይይት ወዳለበት የመሄድ 
ነፃነት ህልምዎ ይሁን፡፡ ለዚሁ ህልምዎ የሚበጅ-
የሚበጀውን ካሁኑ አከናውኑ፡፡ የሚበጀው ደግሞ 
ዝቅተኛ ማህበረሰቦችን በጠባቂ ተከልሎ፣ በሪፖርት 
ማልሎ መመልከት ማቆም ነው፡፡

ምንም እንኳን የዝንባሌ ዝምድና 
ቢኖረኝም፣ ለነጋሲ ዘርነት ብበቃም ከርስዎ ጋር 
ሲነፃፀር የእኔ ህይወት ፍፁም ነፃነት የተሞላ ነው፡
፡ ወዳሰኘኝ የምበር፣ ያሰኘኝ ላይ የማርፍ የድርሰት 
ወፍ ነኝ፡፡ ትንፋሻቸው ሳይቀዘቅዝ የማደምጣቸው 
ማህበረሰቦች አሉኝ፡፡ የባዶ አፍ ጠረን ያውቃሉ? 
እኔ ግን አሁንም ከእርሱ ጋር ነኝ፡፡ ከግራ፣ 
ከቀኝ፣ ከፊት፣ ከኋላ እህል ያልዞረበት የባዶ አፍ 
ጠረን አጥሮኛል፡፡ የባዶ አፍ ጠረን የሌለው ከላይ 
(ከወደርስዎ) አቅጣጫ ብቻ ነው፡፡

ይሄን የምፅፍልዎ ከተከሸነው ሪፖርት 
የተለየ ነገር ቢያገኙ ብዬ ነው፡፡ ለካ እርስዎ አላስደርስ 
ካሉን በላይ እኛም አናደርስ ብለንዎታልና፡፡ ግዴለም 
ምንም በደልዎ ቢከብድ ወርዶ ማናገር እንጂ ወደ 
ላይ ወጥቶ ይቅርታ ማድረግ አይከብድም፡፡ እንኳን 
የቆምነው በአፀደ-ሥጋ የሌለነውም ለይቅርታ 
ወደኋላ አንልም፡፡ በደሌ ምንድነው? ይሉ ይሆናል፡
፡ አራሚና ከርካሚ ‹‹አትክልተኛ›› የበዛበት 
አረንጓዴና ፅዱ ሪፖርት ያለሙትን እንጂ እየሆነ 
ያለውን እውነታ አይነግርምና አይፈረድብዎትም፡
፡ በደልዎን አሁን ካሉበት ላይኛው ቤተመንግስት 
እምብዛም ሳይርቁ ቁልቁል ይመልከቱ፡፡ ባድማ 
አይታይዎትም? ካልታይዎት ወደ ሸራተን አዲስ 
ሆቴል ሄደው መስኮታቸው ወደ ሰሜን ከዞሩ 
ክፍሎች በአንዱ ብቅ ይበሉ፡፡ ያ ባደማ አይንዎ 
ላይ ይጋረጣል፡፡

የዛሬው ባደማ ከሁለት ዓመት በፊት 
ሞቅ ያለ የደሃ ቤት የሚመስል ሰፈር ነበር፡፡ ሰፈሩ 
በሶስት የተከፈለ ነው፡፡ ፊት በር፣ ሥላሴ ገበያና 
ቄራ፡፡ እርስዎ የሚያውቁት በአራዳ ክፍለ ከተማ 
ስራ ካሉ አንዱ ቀበሌ አድርገው ነው፡፡ የዚህ ቀበሌ 
ሰፋሪዎች ካካባቢያቸው ሳይወጡ መተዳደሪያቸውን 

ይኖራሉ፤ አህባሽ የሚባለውን የእስልምና 
ዓይነት በፈቃዳቸው የሚከተሉ ሰዎች ከሌሎች 
የእስልምና ተከታዮች ጋር በሃይማቱም ሕግ፣ 
በሕገ መንግስቱም እኩል መብቶች እንዳላቸው 
የትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪዎች አምነው ይቀበላሉ 
ወይ? ለራሱ መብቶች ሽንጡን ገትሮ የሚከራከር 
ሰው የሌሎችንም ሰዎች መብቶች ተቃዋሚዎችም 
ቢሆኑም እንኳን እንዳያጓድሉ የበለጠ ጥንቃቄ 
መውሰድ ያስፈልገዋል፤ ይህንን የሚያሰኘኝ የአህባሺ 
አማኞች ጭራሽ ድምጻቸው የማይሰማ መሆኑ 
ነው፤ ባለመኖራቸው ነው ወይስ በኃይል ተዳፍነው 
ነው? መብት ሁልጊዜም የሚመጣው ግዴታን 
አዝሎ ነው፤ በሌሎች ሙስሊሞች እና በአህባሽ 
መሀከል ያለው ልዩነት ትልቅ ከሆነ ለአህባሺዎቹ 
ሌላ ትምህርት ቤት የሚሰራበትን ዘዴ ማፈላለጉ 
ከጠቡ ሳይሻል አይቀርም፤ የበለጠ በማውቀው 
በክርስትና ሃይማኖት ውስጥ በልዩነት ለየብቻቸው 
የቆሙትን የካቶሊክ፣ የፕሮቴስታንትና የኦርቶዶክስ 
ቤተ ክርስቲያኖችን ብንወስድ የአንዱ መምህር 
በሌላው ቤተ ክርስቲያን ገብቶ እንዲያስተምር 
አይፈቀድለትም፤ ወይም የኦርቶዶክሱን መምህር 
በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ እንዲያስተምር 
አይፈቀድለትም፤ ወይም የኦርቶዶክሱ መምህር 
በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እንዲያስተምር ማስገደድ 
ከሕገ አራዊት በቀር ከሁሉም ዓይነት ሕጎች የወጣ 
አሠራር ነው፤ በእስልምናም ውስጥ በካቶሊክና 
በኦርቶዶክስ መሀከል አለ የሚባለውን ያህል ልዩነት 
ከአለ ለየብቻ ማስተማሩ የሚመረጥ ነው፡፡

ዋናው ጥያቄ ግን በእስልምና አማኞች 
መሀል ጠብ ቢፈጠር በተለያየ መልኩ መንግስት 
ገብቶ ጠቡን ለማብረድ መሞከር ሥራው ነው፤ 
ነገር ግን ከዚያ አልፎ አንዱን በመደገፍ ሌላውን 
ለማጥቃት መሞከር ተገቢ ሊሆን አይችልም፤ ሕገ 
መንግሥቱ በሁሉም ሲከበር ስምምነትና ሰላም 
ይሰፍናል፡፡

۩

ወደ ገፅ 6 ዞሯል

እዚያው እየለቀሙ የሚኖሩ ነበሩ፡፡ ሠፈሩ ከስድስት 
ያላነሱ ኢኮኖሚያዊ ክልሎች ነበሩት፡፡ ጨርቅ ተራ፣ 
ቁልፍ ተራ፣ ቅጠል ተራ፣ ሞጋ (ጫማ) ተራ፣ 
ደቦቃ፣ ብረታ ብረት ተራ፡፡ እነዚህ ‹‹ተራዎች›› 
ደሃውን በኑሮ ሸክፈው የያዙ ናቸው፡፡

ለምሳሌ ‹‹ጨርቅ ተራን›› እንውሰድ፡፡ 
እንደመርካቶ ጣቃ የተደረደረበት እንዳይመልስዎ፡
፡ አሮጌ የውስጥ ሱሪና ካልሲ ሳይቀር የሚሸጥበት 
ጐስቋላ መቀባበያ ቦታ ነበር፡፡ አንድ የውስጥ ሱሪ 
0.60 ሳንቲም ከቸገረው ላይ ቢገዛ ከማሰናዳቱ 
እስከ መሸጡ ድረስ ቢያንስ ሶስት ቤተሰቦች 
ይጠቀሙበታል፡፡ የውስጥ ሱሪውን የገዛው ለአጣቢ 
ያስረክባል (በማጠብ የሚተዳደር ቤተሰብ አለ 
ማለት ነው)፤ ከታጠበ በኋላ የተቀደደው እንዲሰፋና 
የተበተነው እንዲዘመዘም ያስፈልጋል (በመስፋት 
የሚተዳደር ቤተሰብ አለ ማለት አይደለም?) 
በመጨረሻ አንጠልጥሎም ይሁን አዙሮ የሚሸጣት 
አትራፊ ይገዛታል፡፡ (ጨርቅ በመሸጥ የሚተዳደር 
ሌላ ቤተሰብ) ይኼም ሆኖ ያቺ የውስጥ ሱሪ በስልሳ 
ሳንቲም የመጀመሪያ ዋጋዋ ላይ ስልሳ ሳንቲም አክላ 
ነው ተጠቃሚ ጋ የምትደርሰው፡፡

‹‹ቁልፍ ተራም›› እንደዚያው ነው፡
፡ የቁልፍ ባለሙያዎቹ ባለሙያ ያደረጋቸው 
አለመታከታቸው ነው፡፡ አንድ ተዘግቶ መክፈቻው 
የጠፋ ቁልፍ ቢያገኙ ወይም ቢገዙ ከሰበሰቡት 
በሺህ የሚቆጠር መክፈቻ ሲሞክሩ ውለው ሲሞክሩ 
ያድራሉ፡፡ አንዳንዴም እየሞረዱ፡፡ መቼም አንዱ 
ይከፍተዋል፡፡ ቁልፉና መክፈቻው የፋብሪካ ዝምድና 
ባይኖራቸው እንኳን በአጋጣሚ አፈጣጣሚነት 
የጋብቻ ዝምድና ፈጥረው ተቆላፊና ከፋች ሆነው 
ይቀጥላሉ፡፡ እዚህም አካባቢ እናትና ልጅ ቁልፎችን 
በግዢ የሚሰበስቡ፣ የሚረከቡ፣ የመክፈት 
ሙከራውን የሚያደርጉና ለሽያጭ የሚያቀርቡ 
አራት ቤተሰቦች አሉ፡፡

‹‹ደቦቃ ተራ›› የተባለው ደግሞ 
ፍራፍሬ የሚሸጥበት ነው፡፡ ኢትፍሩት ያራገፈው 
እንዳይመስልዎ፤ ወቅት ያለፈበት የወቅቱ ፍራፍሬ 
እንጂ፡፡ የወቅቱ ፍራፍሬ ብርቱካን ሊሆን ይችላል፡
፡ ያ ብርቱካን ወቅቱ ሲያልፍበት ይበሰብሳል፡፡ እሱ 
ነው እዚያ የሚሸጠው፡፡ ከአንድ ብርቱካን ላይ ግማሽ 
አንዳንዴም ሩቡ ብቻ የሚበላ ይሆናል፡፡ ከጨከኑና 
ከባሰብዎት ከሚበላው ጋራ የማይበላውንም ይበላሉ፡
፡

እነዚህ ጐረቤትዎችዎ ኑሮን በጐደለ 
የሚሞሉበት ሌላም አካባቢያዊ መተዳደሪያ አላቸው፡

ይድረስ ለደራሲ መለስ ዜናዊ-ከደራሲው
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የቤት ቁጥር አዲስ
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ድልድይ አጠገብ

ሥራ አስኪያጅ   
         ማስተዋል ብርሃኑ

ዋና አዘጋጅ   
         ተመስገን ደሳለኝ
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  ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

ሪፖርተር   
           ሰውዓለም ታዬ

አምደኞች   
 ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም  
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             ዳንኤል ተፈራ
              ቅጣው እጅጉ
               ዮናስ በላይ

ግራፊክስ ዲዛይን   
          ሀብታሙ ታደሰ
       ቤቴልሄም አመነሸዋ

የሽያጭ ሰራተኞች   
         ደለለኝ ሙሉጌታ
            ታመነ ደገፋ

አታሚ   
      ብርሃንና ሰላም
     ማተሚያ ድርጅት
     ክ/ከተማ፡- አራዳ
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በጠቅላይ ሚንስትሩ ሪፖርት የተዘነጉ ነጥቦች
ባሳለፍነው ረቡዕ ጥር 30/2004 

ዓ.ም. ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት መንግስት ባለፉት 
ስድስት ወራት በዋና ዋና ጉዳዮች የነበረውን 
አፈፃፀም በተመለከተ ሪፖርት አቅርበው ነበር፡፡ 
ሪፖርቱም በአጠቃላይ ሲታይ በኢኮኖሚያዊና 
በፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ያነጣጠረ ነበር፡፡

ባለፈው የበጀት አመት የተመዘገበው 
የኢኮኖሚ እድገት በጥቅሉ 11.4% መሆኑን 
ከዚህም መካከል፣ ግብርና 9%፣ ኢንዱስትሪ 
15% እና አገልግሎት በ12.5% ድርሻ 
እንዳላቸው በሪፖርቱ ተገልጿል፡፡ የባለፈውን 
አመት የኢኮኖሚ እመርታ እንደ መነሻ 
በመውሰድ እና እስከ አሁን የተመዘገበውን 
የእድገት መጠን ከግምት በማስገባት 
የዘንድሮውም ከ11% በላይ እንደሚሆን ግምት 
ተቀምጧል፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ ከግብርናው 
የኢኮኖሚ ዘርፍ ጐን ለጐን በኢንዱስትሪው 
መስክ መዋዕለ ነዋያቸውን ኢንቨስት ለማድረግ 
የባለሀብቶች ፍላጐት እየጨመረ መሄዱንም 
ተጠቅሷል፡፡

ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ 
በፍጥነት እመርታ እያሳየ ነው ያሉትን ኢኮኖሚ 
እድገት የቆመበትን መሠረት በሪፖርታቸው 
አላካተቱም፡፡ የአንድ ሀገር እድግት በተለያዩ 
መስፈርቶች ተለክቶ የሚመጣውን ቁጥር 
መናገር ይቻላል፡፡ ከዚህ የቁጥር እድገት 
ትንተና በዘለለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህብረተሰቡ 
ውስጥ ከለውጥ የተመዘገቡ ትርፋቶች ምንና 
ምን ናቸው የሚለውን ጥያቄ በሪፖርታቸው 
ለማካተት አለመፈለጋቸው ፍትህ እድገቱን 

በጥርጣሬ እንድትመለከት ያደርጋታል፡፡ 
እድገትን ተከትሎ ከአጠቃላይ 

ኢኮኖሚ ዘርፍ በአንድ ሀገር ዜጎች ላይ ሊመጣ 
የሚችል የሚታይ ለውጥ አለና የዚህን አሀዝ 
ያህል እመርታ ያሳየች ሀገር እድገቱ በህዝቦቿ 
ላይ ምን ፈጠረ ብሎ መጠየቅ የሚገባም 
ይመስለናል፡፡ እንዲሁም የአሀዝ እድገት 
የሚጨበጥ ለውጥ እስካላመጣ ድረስ ተአማኒነት 
እንደሚያሳጣው ለማሳወቅ እንገደዳለን፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ ሪፖርቱ የኢኮኖሚ ዕድገት ላይ 
ብቻ በማተኮር ስለሰብዓዊ ልማት ምንም 
የጠቆመው ነገር የለም፡፡ ት/ት፣ ጤና እና 
መሰል የስብዓዊ ልማት መጠቆሚያዎች 
አለመካተታቸው የሪፖርቱ ዋነኛ ጉድለት ነው 
ብላ ፍትህ ታምናለች፡፡

በሪፖርቱ ላይ የታክስ አስተዳደር 
ስርዓቱ ቀልጣፋና የልማታዊ ባለሀብቱን 
እንቅስቃሴ የሚያበረታታ እንዲሆን ለማድረግ 
መሰረታዊ በሚባል መልኩ የለውጥ ስራ 
በመስራት ላይ እንደሚገኝ ተነግሯል፡፡ 
መንግስት በጥናት ስም ባለፉት 20 አመታት 
ከአንድ ማሻሻያ ወደሌላ ማሻሻያ፤ ከአንድ 
ለውጥ ወደ ሌላ ለውጥ ሲሸጋገር በመሀሉ 
ባክኖ የቀረ ጊዜ ገንዘብና የሰው ኃይል ብቻውን 
ቢታሰብ እንኳን አሁን የተባለው የእድገት 
አሀዝ ላይ ሊያደርሰን በቻለ ነበር፡፡ ወደ ሪፖርቱ 
ስንመለስ ከዚህ በፊት ማሻሻያ ተደርጎባቸዋል 
የተባሉትን የታክስ አስተዳደር ለውጦች በማን 
አለብኝነት ያለአንዳች የማህበረሰብ ውይይት 
ሳይደረግባቸው ወደ ሌላ ታክስ ስርዓት ዘሎ 
መገባቱ አሁንም ቢሆን ኪሳራ ማምጣቱ 

አይቀርምና በአግባቡ ይታይ በማለት ፍትህ 
ታስገነዝባለች፡፡

የኤርትራ መንግስት አካባቢውን 
ለማተራመስ የተለያዩ ፀረ-ሰላም ሀይሎችን 
በማደራጀት በማስታጠቅና የቅርብ ቀጥተኛ 
አመራር በመስጠት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ 
ለመግታትና ለማክሸፍ መንግስት ሶስት 
ስትራቴጂዎችን ቀይሶ መረባረቡን በሪፖርቱ 
ሌላኛው ክፍል ላይ ተጠቅሷል፡፡ ይህንን 
ስትራቴጂ እውን ለማድረግ ተጠቅመንበታል 
ተብለው ከተዘረዘሩት ውስጥ ሶስትኛው 
ላይ ‹‹… በርካታ የሽብርተኛ ድርጅቶች፣ 
የህቡዕ አባላት፣ በህጋዊ ድርጅቶች ውስጥ 
መሽገው የሽብርተኞችን ተልዕኮ የሚፈፅሙ 
አባላትና መሪዎችን ለማወቅና ለፍርድ አቅርቦ 
ለማስቀጣት ተችሏል›› ይላል፡፡

ፍትህ በሀገራችን ላይ ሊቃጡ 
የሚችሉ እኩይ የሽብር ድርጊቶችን በፅኑ 
እንደምትቃወም በተደጋጋሚ ገልፃለች፡፡ ከዚህ 
ጋር በተያያዘ በህዝብ ላይ ወንጀል ሊያደርሱ 
የሚችሉ አካላትን ለህግና ለፍርድ ማቅረብንም 
ትደግፋለች፡፡ ነገር ግን በሽብር ስም ንፁሃን 
በሆኑ ጋዜጠኞችና የፖለቲካ ፓርቲ አባሎች 
ላይ የሚደርሰውን እንግልት እንዲቆም አሁንም 
ጥሪዋን ታስተላልፋለች፡፡ በእስርና በማሸማቀቁ 
ምክንያት ከፖለቲካው የተገፉ ዜጎች እንዳሉ 
የሚታወቅ ሲሆን እነዚህ ዜጎች ስብዓዊና 
ዲሞክራሲያዊ መብታቸው እንዲጠበቅ 
ማድረግ የመንግስት ግዴታው መሆኑን ፍትህ 
ታስገነዝባለች፡፡

የከተማ ቦታን በሊዝ ስለመያዝ 
በወጣው አዋጅ ቁጥር 721/2004 ላይ እየተደረጉ 
ያሉ ውይይቶችን አስመልክቶ ፍትሕ ጋዜጣ 
ጥር 4 ቀን 2004 ባወጣው እትሙ አቋሙን 
አንፀባርቋል፡፡ ‹‹ውይይት ውስጥ ፕሮፓጋንዳ›› 
በሚል ርዕስ የቀረበው ጽሑፍ የፍትሕን አቋም 
ከማንፀባረቅ አልፎ ምክር ቤቱንም የሚነካ 
በመሆኑ በምክር ቤቱ ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን 
ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት አስተያየቱን ለመስጠት 
ተገዷል፡፡

ለፓርላማው ‹‹የሚመለከታቸው 
የህግ አውጪ ክፍሎች የፈለጉትን ሕግ ጽፈው 
ያመጣሉ በመቀጠልም ለሕጋዊነቱ ሲባል ብቻ 
የሕዝብ ተወካይ ናቸው ለሚባሉት የምክር ቤት 
ተወካዮች ድምጽ እንዲሰጥበት ይደረጋል››

‹‹በፓርላማ ውስጥ ሕዝብን ወክለናል 
የምትሉ ግለሰቦች መቼ ይሆን ሕዝቡን 
አናግራችሁ ድምፃቸውን ለሚመለከተው ክፍል 
የምታቀርቡላቸው?›› የሚለው ጥያቄ እና 
ፓርላማው ያፀደቀው አዋጅ ላይ ውይይቶችን 
ማድረጉ ‹‹ፓርላሜንታዊ ስርዓት እሴቶችን 
ከመናድ ጋር የሚያያዝ ነው›› የሚሉ ነጥቦች 
የአስተያየታችን መነሻዎች ናቸው፡፡

የመጀመሪያው ነጥብ ረቂቅ ሕግ 
ከማመንጨትና ረቂቁ ላይ ተወያይቶ ውሳኔ 
ከማሳለፍ ጋር ይያያዛል፡፡ ሕግ ማመንጨት 
በዋናነት የመንግስት /የስራ አስፈፃሚው/ 
ተግባር ነው፡፡ ይህም ሆኖ የምክር ቤት አባላት፣ 
ኮሚቴዎች፣ የፓርላማ ቡድኖች እና በሕግ 
ስልጣን የተሰጣቸው ሌሎች አካላት ረቂቅ ህግ 
እንደሚያመነጩ የምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት 
የስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 3/98 አንቀጽ 50 
ይደነግጋል፡፡ ሕግ የማመንጨት ስልጣን ያላቸው 
አካላት የፌዴራል መንግስት ስልጣንና ተግባር 
ተብለው በተዘረዘሩ ጉዳዮች ላይ ሕግ አርቅቀው 
ለፓርላማው ማቅረብ ይችላሉ፡፡  የሊዝ አዋጅ 
ረቂቅ በመንግስት በኩል ለፓርላማ የቀረበው 
የመሬት፣ የተፈጥሮ ሀብትና የታሪክ ቅርሶች 
አጠቃቀምን ጥበቃን በተመለከተ የፌዴራል 
መንግስት ሕግ ያወጣል የሚለውን የሕገ-
መንግስቱን ድንጋጌ ለመተግበር ነው፡፡

ፓርላማውም የቀረበለትን ረቂቅ 
መርምሮ ውሳኔ ማሳለፍ ሕገ-መንግስታዊ 
ተግባሩ ነው፡፡ የፓርላማው አባላት ይህንንም 
የሚፈጽሙት ለሕገ-መንግስቱ፣ ለሕዝቡና 

ለህሊናቸው ተገዥ በመሆን ነው፡፡ የፓርላማው 
አባላት ሕግ የማውጣት ተግባራቸውን በነፃነት 
እንዲያከናውኑ የሕገ-መንግስቱ አንቀጽ 54 ንዑስ 
አንቀጽ 5 ‹‹ማንኛውም የምክር ቤቱ አባል በምክር 
ቤቱ ውስጥ በሚሰጠው ድምጽ ወይም አስተያየት 
ምክንያት አይከስምም፣ አስተዳደራዊ እርምጃም 
አይወሰድበትም›› በማለት ጥበቃ ያደርግላቸዋል፡
፡ ሕግ አርቃቂ አካላትም ሆኑ ፓርላማው ሕገ-
መንግስቱን አክብረው እንዲሰሩ የሕገ-መንግስቱ 
አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 2 ያስገድዳቸዋል፡
፡ ሕግ አመንጪ አካላት በስልጣን ክልላቸው 
በሚወድቁ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ማሳለፍ እንደዚሁ 
ሕገ-መንግስታዊ ተግባርና ሃላፊነት የመወጣት 
ጉዳይ ነው፡፡ በፍትሕ ጋዜጣ በኩል ረቂቅ 
ሕግ በማመንጨትም ሆነ በረቂቁ ላይ ውሳኔ 
በማሳለፍ የተነሳው ነጥብ የፓርላማውን ትክክለኛ 
ገፅታ ከማዛባቱ በተጨማሪ ከሕጋዊነት ይልቅ 
ስሜታዊነት ያመዘነበት በመሆኑ አስተያየቱን 
ለመስጠት ተገደናል፡፡

ሁለተኛው ነጥብ የፓርላማውን ክብርና 
ሞገስ የሚነኩ ሃይለ-ቃሎችን የያዘ ቢሆንም 
ትኩረታችን ግን ፓርላማ ህዝብን አነጋግሮ 
ድምፁን ለሚመለከተው ክፍል የሚያቀርበው 
መቼ ነው? የሚለው ጥያቄ ላይ ነው፡፡ በም/
ቤቱ ደንብ ውስጥ በተዘረጉ በርካታ አሰራሮች 
መሰረት የህዝብ ድምጽ በአባላቱ አማካኝነት 
ለሚመለከተው ክፍል ሲቀርብ ነበር፡፡ አሁንም 
እየቀረበ ይገኛል፡፡ የአዲስ አበባ ተመራጮች 
በምርጫ ክልላቸው የቁጥጥርና የክትትል 
ተግባር ፈጽመው ከመስተዳድሩ በየደረጃው ካሉ 
ባለስልጣናት ጋር ያደረጉት ውይይት የቅርብ ጊዜ 
ማሳያ ነው፡፡ በአስፈፃሚ ቁጥጥርና ክትትል ሆነ 
በሕግ አወጣጥ ተግባር ውስጥ የፓርላማ አባላት 
ህዝብን አነጋግረው ድምጻቸውን ለሚመለከተው 
ክፍል ከማቅረብ የቦዘኑበት ጊዜ የለም፡፡ በኛ 
አስተያየት ጥያቄው ያለፉትን ልምዶችና የም/
ቤቱን አሰራሮች የዘነጋ ይመስላል፡፡

ሌላው የሊዝ ረቂቅ አዋጅን በሚመለከት 
የሕዝብ አስተያየት መድረክ ሳይዘጋጅ መጽደቁን 
በሚመለከት የተነሳው ጉዳይ ነው፡፡ የረቂቅ 
አዋጆችን አፀዳደቅ በተመለከተ የተቀመጡ 
የሕግ አግባቦችን ማየት ጠቃሚ ይመስለናል፡
፡ አንድ የሕግ ረቂቅ ሶስት ደረጃዎችን 
እንደሚያልፍ የደንቡ አንቀጽ 51 ያመለክታል፡
፡ ረቂቅ አዋጁ በአጀንዳነት ተይዞ ለምክር ቤቱ 
ሲቀርብ ያመነጨው አካል በረቂቁ ዓላማና ይዘት 
ላይ አጭር ማብራሪያ ያቀርባል፡፡ በዚሁ ላይ 

አጠቃላይ ውይይት ይደረጋል፡፡ በቂ ውይይት 
መደረጉ ሲታመን ረቂቁ ወደ ኮሚቴ ይመራል፡፡ 
ይህ ሂደት የመጀመሪያ ንባብ ይባላል፡፡ በኮሚቴ 
ተዘጋጅቶ በቀረበ ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ 
መነሻነት በረቂቅ ሕጉ ላይ ዝርዝር ውይይት 
ተካሂዶ በቂ መሆኑ ሲታመን በድምፅ ይወሰናል፡
፡ ይሄኛው ሁለተኛ ንባብ ነው፡፡ በሁለተኛው 
ንባብ ደረጃ ያልጠሩ ጉዳዮች ካሉ ምክር ቤቱ 
እንደገና ታይቶና ተጣርቶ እንዲቀርብለት ጉዳዩን 
ለሚመለከተው አካል ዳግም ይመራል፡፡ በዚህ 
አካል የመጨረሻ ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ ላይ 
ም/ቤቱ ተወያይቶ የሚያሳልፈው ውሳኔ ሶስተኛ 
ንባብ ነው፡፡

የአንቀጽ 51 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ 
በደንቡ አንቀጽ 52 ንዑስ አንቀጽ 6 መሰረት ረቂቅ 
ህጉ ወደ ኮሚቴ ሳይመራ ወደ ሁለተኛ ንባብ 
እንዲሸጋገር የሚቀርብ ማንኛውም ሞሽን በምክር 
ቤቱ ተቀባይነት ሲያገኝ ምክር ቤቱ በቀጥታ 
ወደ ሁለተኛ ንባብ ተሸጋግሮ ዝርዝር ውይይት 
ካደረገ በኋላ አስፈላጊውን ውሳኔ ሊያስተላልፍ 
ይችላል፡፡ በደንቡ አንቀጽ 37 መሰረት ሞሽኑን 
የሚያቀርበው አካል መንግስት፣ አባላት ወይም 
የፓርላማ ቡድን ሊሆን ይችላል፡፡ መስከረም 30 
ቀን 2004 ዓ.ም ከሊዝ አዋጁ ጋር የኢትዮጵያ 
ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንን ለማቋቋም የቀረበው 
ረቂቅ አዋጅም የፀደቀው በዚሁ የሕግ አግባብ 
መሰረት መንግስት ሞሽን አቅርቦ ነው፡፡ በርካታ 
አዋጆች በዚህ መልክ ፀድቀዋል፡፡ የሊዝ አዋጁም 
የፀደቀው በመጀመሪያ ንባብ ደረጃ ላይ እያለ 
ሞሽን የማቅረብ ስልጣን ያለው አካል የደንቡን 
አንቀጽ 52 ንዑስ አንቀጽ 6 በመጠቀም ረቂቅ 
ሕጉ ወደኮሚቴ ሳይመራ በቀጥታ ወደሁለተኛ 
ንባብ ተሸጋግሮ ዝርዝር ውይይት ተደርጎበት 
ውሳኔ እንዲተላለፍ ያቀረበው ሞሽን ተቀባይነት 
በማግኘቱ ነው፡፡ በሕጉ አፀዳደቅ በኩል የተፍለሰ 
ሕግና አሰራር ፈፅሞ የለም፡፡ ሁኔታው ይሄው 
ሆኖ ሳለ የህዝቡን ድምፅ ለሚመለከተው ክፍል 
ካለማቅረብ ጋር አያይዞ ዘገባ ማቅረብ ተገቢ 
አይደለም እንላለን፡፡

ረቂቅ አዋጁ በዚህ አኳኋን መጽደቅ 
ለህዝብ ለውይይት እንዳይቀርብ የሚያግደው ነገር 
አይኖርም፡፡ የመንግስት አሰራር ለህዝብ ግልፅ 
በሆነ መንገድ መከናወን እንዳለበት ሕገ-መንግስቱ 
ስለሚደነግግ ውይይቱ የሚካሄደው በአገሪቱ 
የበላይ ሕግ ማዕቀፍ ውስጥ ነው፡፡ በአዋጁም ሆነ 

ከህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የተሰጠ ማስተባበያ
አስተያየቶቹ ተገቢ አይደሉም
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አንድ በሉ
በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

የጠቅላይ ሚኒስትሩን 
አማካሪዎች በጨረፍታ 

ከዚህ ቀደም የፖለቲካ መዘውሩን 
ከያዙት መሪዎቻችን ጀምሮ እስከ ድርጅቶቻቸው 
ድረስ ‹‹እከሌን በጨረፍታ፣ እከሌን በጨረፍታ…›› 
እያልኩ መዳሰሴን ያስተዋለው ወዳጄ አቤ 
ቶኪቻው ከእለታት በአንዱ ቀን እንዲህ አለኝ፡፡

‹‹ዛሬ የፃፍከውን አነበብኩት››
‹‹እናሳ! እንዴት አየኸው?›› ጠየኩት፡

፡ ሳያቅማማም እንዲህ ሲል መለሰልኝ ‹‹በርግጥ 
ጥሩ ነው፡፡ ነገር ግን እነዚህን ሰዎች ጨርፈህ 
ጨርፈህ ጨረስካቸው››፡፡ ዛሬ አቤ ሀገር ቤት 
የለም፡፡ ወዶ ግን አይደለም፣ ተገዶ እንጂ፡፡ ደረጀ 
ደስታ እንዲህ ከእኛ ከነፃ ጋዜጠኞች እንደአንዱ 
ከመሆኑ በፊት ፋና ዲሞክራሲ በሚያሳትመው 
ተከታታይ እፍታ መጽሐፍ ላይ ‹‹ስብሃት ወዶ 
አይደለም›› የምትል አሪፍ ግጥም ጽፎ ነበር፡፡ 
ዛሬ ደረጀ ደስታ ግጥም አይፅፍም፡፡ በዋሽንግተን 
አካባቢ እንደ መስቀል ወፍ ከስንት አንዴ ብቅ 
የምትል የራሱ ጋዜጣ አለችው፤ አልፎ አልፎ 
ወደ ድህረ ገፆችም ብቅ ይላል፡፡ ነገር ግን በግጥም 
አይደለም፡፡ በፖለቲካ ኮመንተሪ እንጂ፡፡ 

በርግጥ ምድቡን የለቀቀው ደረጀ 
ብቻ አይደለም፤ ተስፋዬ ገ/አብም ከለቃቂዎቹ 
አንዱ ነው፡፡ ሌሎችም አሉ፣ ጥቂት የማይባሉ 
ናቸው፡፡ በግልባጩ ደግሞ ከኛ ከተራው ወይም 
ከተገዥዎች ወይም መገዛት ከማይሰለቻቸው 
ምድብ ወደ ¬¬‹‹አውራው›› ምድብ የተቀላቀሉ 
አሉ፡፡ ሬድዋን ሁሴን ምድብ ከቀየሩት አንዱ 
ናቸው፤ ሽመልስ ከማልም ሌላኛው ናቸው፡
፡ እንዲህ እንዲህ እያልን እንደ ቅርጫ ስጋ 
‹‹የእኛ›› እና ‹‹የእነሱ›› ብለን እንዘርዝር ካልን 
ማለቂያ ስለማይኖረው ወደ አጀንዳዬ ባልፍ 
የተሻለ ነው፡፡   

አጀንዳዬም ይህ ነው፡፡ ከኢፌዴሪ 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አማካሪዎች 
አንድ ሶስቱን ጨርፎ ማየት፡፡ አዎ! ሁልጊዜ 
መለስን ብቻ ከምናይ፣ ከጀርባ ሆነው ጣራችንን 
የሚያበዙብንንም ብናያቸው ምን ይለናል? 
ምንም፡፡ ኧረ እንዲያውም ከነተረቱ ‹‹ጓደኛህን 
ንገረኝና ማንነትህን ልንገርህ›› አይደል እንዴ 
የሚባለው፡፡ በርግጥ ይሄ ለግለሰብ ሲሆን ነው፤ 
‹‹ጓደኛህን…››፡፡ ለመሪዎች ግን  ‹‹አማካሪህን 
ንገረኝ›› ነው፡፡ ምክንያቱም ጓደኞቻቸውን ማወቅ 
ማንነታቸውን ማወቅ  አይደለምና !

እሺ! ጤና ይስጥልኝ ‹‹…አማካሪ 
ፋሲል ናሆም፣ አማካሪ ፕ/ር እንድርያስ እሸቴ፣ 
አማካሪ ሬድዋን ሁሴን፡፡››

እንደመንደርደሪያ… 
መጀመሪያ ቃል ነበር! ቃልም… ነገሩም 

እንዲህ ነው፡፡ በመጀመሪያ አፍሪካ በቀኝ ገዥዎች 
ስር ነበረች፡፡ ከኢትዮጵያ በቀር፡፡ ኢትዮጵያም 
ሌሎች አፍሪካውያን ነፃ ይወጡ ዘንድ ከስንቅ 
እስከ ትጥቅ አቀበለች፡፡ እነሆም አብዛኛው 
አፍሪካውያን ነፃ ወጡ፡፡ ሆኖም ከአድማስ ባሻገር 
አተኩረው ቢያዩ እሩቅና ባድማ ሆነባቸው፡
፡ ጭው ያለ በረሃ፣ ሁሉም ነገር ጭልጥ ያለ 
ምድረበዳ ላይ ያሉም ሆኖ ተሰማቸው፡፡ ይህን 
ጊዜም ነው ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ የተባሉ 
ንጉሰ ነገስት ሰበስበው ያደራጇቸው፡፡ የአፍሪካ 
አንድነት ድርጅትም በዚህ ሁኔታ ተመሰረተ፡፡ 
የድርጅቱም መቀመጫ ኢትዮጵያ፣ የመጀመሪያው 
ሊቀመንበርም አፄ ኃይለ ሥላሴ ሆኑ፡፡  …
ይሄ ከሆነ ከ50 አመት፣ ንጉሰ ነገስቱ ከሞቱ 
ከ37 አመት በኋላ ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት 
አስተዋጽኦ ያደረጉት የኢትዮጵያው ፊውዳል 
ሳይሆኑ፣ ኮሚኒስቱ ክዋሚ ንኩሩማ ነው በሚል 
በአፍሪካ ኅብረት ቅጥር ግቢ ሀውልት ቆመለት፡፡ 

የናቡከደነፆር አይነት ሀውልት-የሀሰት አምልኮም 
ይሉሀል ይህ ነው፡፡ 

በእርግጥ ለዚህ ተጠያቂው በጅምላ 
ታሪክን የካዱት የመላው አፍሪካ መሪዎች 
ሲሆኑ፣ በተናጠል ደግሞ የሁልጊዜው ተጠያቂ 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ናቸው፡፡

…እርግጥ ነው መለስ የአፄውን አገዛዝ 
አጥብቀው ይቃወሙ እንደነበር ማንም አይስተው፡
፡ ከእድሜ እና ከትምህርት አቻዎቻቸው ጋር 
በመሆንም ‹‹የአፄ ኃይለ ሥላሴ የፊውዳል 
መንግስት ለአፍሪካ ሶሻሊስት አብዮት ጠንቅ 
ነው›› ሲሉ አምርረው ተቃውመዋል፡፡ ይሄ 
አንድ እውነት ነው፡፡ ነገር ግን ፊውዳሊዝም 
ብቻ ሳይሆን አብዮታዊ ዴሞክራሲም እንኳን 
ለኢትዮጵያ ለአፍሪካም ጠንቅ መሆኑን እኔም 
እናገራለሁ፡፡

አፄው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 
እንዲመሰረት ከማንም አፍሪካዊ መሪ በተሻለ 
መልኩ አስተዋጽኦ ማድረጋቸው ደግሞ ሌላኛው 
እውነት ነው፡፡ ለዚህም ነው የንክሩማን ሀውልት 
መታሰቢያ ሳይሆን- የአምባገነኖች ጣኦት መስሎ 
የታየኝ፡፡ (ምንአልባት ሀውልቱ እንዲሰራ ሀሳብ 
ያቀረቡት ጋዳፊ ይሆኑ እንዴ?) 

የሆነ ሆኖ የሀውልቱ ምረቃ እለት 
ሀውልቱ የተሸፈነበት ጨርቅን መሪዎቹ በጋራ 
ሲገልጡ መለስ ‹‹በየለሁበትም›› አይነት ስነ-
ስርአቱን ከመካፈል ይልቅ በቀጥታ ወደ አዳራሹ 
በመሄዳቸው በቦታው የነበሩ አንዳንድ ሰዎች 
‹‹መለስ የአፄ ኃ/ስላሴ ሀውልት ባለመሰራቱ 
ተናደዋል››ማለት ነው ሲሉ አሰቡ፡፡ ዳሩ ምን 
ያደርጋል ከትላንት በስቲያ በፓርላማው 
ተገኝተው ‹‹ለአፄው አይገባቸውም፤ የሚገባው 
ለንክሩማ ነው›› ብለው ሲከራከሩ አየን፡፡ 
የመከራከሪያ ነጥባቸው ግን ፍፁም ደካማ ሊባል 
የሚችል ነው፡፡ የመለስ መከራከሪያ ‹‹ንክሩማን 
የፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃኝ በመሆኑ ይገባዋል›› 
የሚል ነው፡፡ ትልቁ ማደናገር ያለው እዚህ 
ላይ ነው፡፡ ምክንያቱም የአፍሪካ አንድነት 
ድርጅት ሌላ፣ ፓን አፍሪካኒዝም ሌላ ናቸውና፡
፡ የእነንክሩማን ፓን አፍሪካኒዝም ፍልስፍና 
የሚያወራው ‹‹አፍሪካን አንድ ስለማድረግ 
ነው››፤ የዚህ ሁሉ ሀሳብ አመንጪም የጋናው 
ንክሩማ ሳይሆን፣ የካሪቢያኑ ማርክስ ጋርቬ 
ነው፡፡ የመጀመሪያው የፓን አፍሪካኒዝም 
ጎባኤም የተካሄደው በ1900 እ.እ.አ ለንደን ላይ 
ነው፡፡ እናም ፓን አፍሪካኒዝም በንክሩማን ልብ 
ውስጥ የሰረፀው በ1945እ.እ.አ ማንችስታር ላይ 
በተካሄደው ሁለተኛው የፓን አፍሪካኒዝም ጎባኤ 
ላይ ከጆሞ ኬንያታ ጋር ተጋብዞ ከተገኘ በኋላ 
ነው፡፡ በቃ የፓን አፍሪካኒዝም መዳረሻ ነጥብ 
አፍሪካ ውስጥ ያሉት ጥቁሮች ብቻ ሳይሆኑ 
በየትኛውም የምድራችን ዳርቻ ያሉ ጥቁሮች 
በሙሉ አፍሪካውያን ናቸው የሚል እና አንድ 
አፍሪካን መፍጠር ነው፡፡ ይህ ደግሞ እንኳን 
ያኔ ዛሬም አልተሳካም፡፡ እንዲያውም ንክሩማን 
እና አፄው ከሞቱ በኋላ አፍሪካ አንድ ልትሆን 
ቀርቶ በርካታ ሀገሮች ተገንጥለው ወጥተዋል፤ 
ራሳቸውንም ችለው አዲስ ሀገር ሆነዋል፡፡ (አሁን 
በቅርቡ ኤርትራ እና ደቡብ ሱዳንን ማየት 
ይቻላል) ከዚህ አኳያ ካየነው የነንክሩማን ሃሳብ 
የትም አልደረሰም፡፡ አሁን አለማችን ባለችበት 
ሁኔታ ደግሞ የፓን አፍሪካኒዝም አስተምህሮት 
ወንዝ አያሻግርም፡፡ የአፄው ግን ‹‹የጋራ ደህንነት 
ማስከበር››ን (collective security) መሰረት 
ያደረገ በመሆኑ ዛሬ ያለውን ‹‹የአፍሪካ ህብረት›› 
ይወክላል፡፡ ለዚህም ነው ከንክሩማን ይልቅ 
የሚገባቸው አፄው ናቸው የሚለው ክርክር 
ሚዛን የደፋው፡፡ እናም የአቶ መለስን ንግግር 
ስሰማ የኢትዮጵያ ሳይሆን የጋና ጠ/ሚንስትር 
መስለው ነበር የታዩኝ፡፡ ብቻ ምን ያደርጋል? 
ባይሆን ‹‹መለስ ሆይ! እባክዎት ከኢትዮጵያ 
ታሪክ እና ከኢትዮጵያ ጋራ መላተሞትን ያቁሙ፡
፡ ኢትዮጵያን ማንም አያሸንፍምና!›› ብሎ ማለፉ 
ይሻላል፡፡ የአፍሪካ ህብረትም የኃይለ ሥላሴን 
ውለታ መዘንጋቱ ያሳዝናል፡፡ የአፍሪካ መሪዎችም 
እስከ መቼ ድረስ እንዲህ ምርጫ እና ታሪክ 
እያጭበረበሩ እንደሚቀጥሉ እግዜር ይወቀው፡

፡ …አሁን ወደተነሳንበት ነጥብ እንመለስ፡፡ 
የጠቅላይ ሚኒስትሩን አማካሪዎች በጨረፍታ 
ወደማየቱ፡፡ ፋሲል ናሆም፣ እንድርያስ እሸቴ እና 
ሬድዋን ሁሴን…

ዶ/ር ፋሲል ናሆም 
በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ 

ሚኒስትሩ ልዩ አማካሪ ናቸው፡፡ በህግ 
የፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ አላቸው፤ ፋሲል ናሆም፡
፡ ትምህርታቸውን በአዲስ አበባ የተከታተሉት 
እኚህ ሰው በአባታቸው አይሁድ ሲሆኑ፣ ወላጅ 
እናታቸው ደግሞ ኤርትራዊ እንደሆኑ ይነገራል፡
፡

እናም ፋሲል ናሆም ማን ናቸው? 
የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችል ይሆናል፡፡ ለነገሩ 
ጥያቄው ቢነሳም አይገርምም፡፡ ሰውየው የዋናው 
‹‹ሰውዬ›› አማካሪ ከመሆነቸው አኳያ ማለቴ 
ነው፡፡ በእርግጥ የህግ እውቀታቸው ላይ ብዙም 
ጥርጣሬ ያለው የለም፡፡ ሁለቱን የኢትዮጵያ ህገ 
መንግስቶች የመዳፋቸውን ያህል አብጠርጥረው 
ያውቋቸዋል፡፡ የደርግን እና የኢህአዴግን፡፡

አዎ! የኮለኔል መንግስቱ ኃ/ማርያም 
አስተዳደር የኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ 
ሪፖብሊክ (ኢህዴሪን) ከመሰረተ በኋላ ህገ-
መንግስት አዘጋጅቶ አፅድቋል፡፡ የዚህ ህገ 
መንግስት አርቃቂ ደግሞ የዛሬው የጠቅላይ 
ሚኒስትሩ አማካሪ ፋሲል ናሆም ናቸው፡፡

የኢህአዴግ ህገ መንግስት ሲረቅም 
ፋሲል ናሆም የአርቃቂ ኮሚሽኑ አባል ባይሆኑም 
ኤክስፐርት ሆነው ሰርተዋል፡፡ ከዛም አልፎ 
የጠቅላይ ሚኒስትሩ የህግ አማካሪ ናቸው፡
፡ ዛሬም ድረስ እየሰሩ ነው፡፡ አሁን አንዳንድ 

ተቃርኖዎችን እንይ፡-
የመንግስቱ ኃ/ማርያም አስተዳደር 

አሀዳዊ ሲሆን፤ የመለስ ደግሞ ፌደራላዊ ነው፤ 
የኢህዲሪ ህገ መንግስት ለመንግስቱ በቀጥታ 
ስልጣን ሲሰጥ፤ የኢፌዴሪ ደግሞ ለይስሙላም 
ቢሆን ስልጣን ለክልሎች ይሰጣል፤ መንግስቱ 
ኃ/ማርያም ለሚወስዱት የአፈና እርምጃዎችም 
ሆነ ግድያዎች ምንም አይነት የህግ ከለላ 
አይጠቀሙም (ህግ ቢጠቀስ ባይጠቀስ ደንታ 
አይሰጣቸውም) መለስ ዜናዊ ደግሞ ለእያንዳንዱ 
እርምጃቸው ህግ ይጠቅሳሉ፣ የሚጠቀስ ቢያጡ 
እንኳ እድሜ ለእነ ፋሲል በአንድ ምሽት ህግ 
አስወጥተው ያድራሉ፤ የኢህዴሪ ህገ መንግስት 
ኤርትራን ጨምሮ አንድ ህዝብ አንድ ኢትዮጵያ 
ሲል፣ የኢፌዴሪ ደግሞ ኤርትራ ቀርቶ ሌሎች 
ክልሎችም የመገንጠል (ኢትዮጵያዊ አይደለንም 
የማለት) መብት እንዳላቸው በግልፅ ይደነግጋል፡፡
… እንዲህ እንዲህ እያልን መንግስቱ ኃ/ማርያም 
እና መለስ ዜናዊ በውጤት ካልሆነ በቀር 
በአካሄድ በፍፁም የማይመሳሰሉ ስለመሆናቸው 
ብዙ መጥቀስ ይቻላል፡፡ ነገር ግን ይሄ በቂ ነው፡
፡ ዋናው ጉዳይ ፋሲል ናሆም ሁለት በፍፁም 
ሊገናኙ የማይችሉ ሰዎችን እና የተጠፋፉ 
ስርአቶችን እንዴት ለማማከር እንደቻሉ እና 
ምን አይነት አማካሪ እንደሆኑ ማየት እንደሆነ 
መረሳት የለበትም፡፡

እግዲህ ከዚህ ስንነሳ ዶ/ር ፋሲል 
እስከተከፈላቸው ድረስ እውነት፣ መርህ፣ ህሊና፣ 
ሞራል… የመሳሰሉት ብዙም የሚያሳስባቸው 

۩
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የጥበብ ተፈጥሮና አይነት

ውድ ዶ/ር አድለር
ብዙ ስለጥበብ የተደረጉ ውይይቶች በፅሁፍ 

ቀርበው አንብቤአለሁ፡፡ እነዚህ ውይይቶች ሁልጊዜም 
ለማለት በሚያስደፍር ሁኔታ ጥበብን በሥዕል፣ 
በቅርፃ ቅርፅ እና በሙዚቃ ይቀነብቡታል፡፡ ‹‹ጥበብ›› 
ስያሜው የሚሸፍነው ዓይነት ማስፋት የማይቻል 
ከሆነ የሚደንቅ ነገር ይሆንብኛል፡፡ አሁን በቅርቡ 
‹‹ስለማብሰል ጥበብ›› የሚተርክ መጽሐፍ አይቻለሁ፡
፡ ለመሆኑ ‹‹ጥበብን›› ለማብሰል ሲያውሉ ቃሉን 
በአግባቡ ተጠቅመውበታል ማለት ይችላል? ግሩም 
የሆነ አናጢን ‹‹አርቲስት›› ብለን ብንጠራውስ? 
ትክክል ነን?                     

                    ጄ.ቪ.ጂ

ውድ ጄ.ቪ.ጂ
እስከ አስራ ስምንተኛው ክፍለ ዘመን 

መጨረሻ ድረስ ‹‹ጥበብ›› የተሰኘው ቃል ለመጠሪያነት 
ይውል የነበረው የትኛውም የሰው ልጅ ክህሎት 
ለታየበት ነገር በሙሉ ነበር፡፡ ሰዎች የመፍጠር 
ችሎታቸውን ተጠቅመው ያመረቱት የትኛውም ነገር 

‹‹ጥበብ›› ተብሎ ይጠራ ነበር፡፡
ፕሌቶ እና አርስቶትል ጥበብ ስለተሰኘው 

ቃል ይናገሩ የነበረው ከላይ ባየነው የጥቅል መጠሪያነት 
አግባብ ነበር፡፡ የሮማው ባለቅኔ ሉክሪቲየስ ደግሞ፡- 
ሰው የህይወቱን ቁሳዊ ሁኔታ ማሻሻል ይችል ዘንድ 
ፕሮሚቲየስ ይሄንን ክህሎት እንደሰጠው ያጣቅሳል፡
፡ ከምዕተ አመታት በኋላ ሩሶ በተመሳሳይ ስሜት 
የብረታ-ብረት ስራና ግብርና የሰውን ልጅ ከኋላ 
ቀርነት ወደ ስልጣኔ ያሸጋገሩ ሁለት ጥበቦች ናቸው 
ብሏቸዋል፡፡ በተመሳሳይ ታላቁ የ18ኛው ክፍለ 
ዘመን የምጣኔ ሊቅ አዳም ስሚዝ አለማዊ ቁሳቁሶች 
ለማምረት አስተዋፅኦ ያላቸው ጥበቦች የተዘረዘሩበት 
አንድ ረጅም መዝገብ አቅርቧል፡፡

በአስራ ዘጠነኛው ክፍለ ዘመን አልፎ አልፎ 
‹‹ጥበብ›› የተሰኘው ቃል ስመጥር ለሆኑ አንዳንድ 
የሥነ-ጥበብ ስራዎች መጠሪያ ዋለ፡፡ በእርግጥ 
ጥንታዊዎቹ አሰያየሞች እነዚህ እንደቅርፃቅርፅ፣ 
ሙዚቃና ሥነ-ግጥም ያሉትን ጥበብ መዝገባቸው 
ላይ እንዳይሰፍሩ አላደረጉም ነበር፡፡ ይሁንና የሰው 
ልጅ ከአመረታቸው ሌሎች ቁሳቁሶችም ነጥለው 
ለብቻቸው በጥበብነት አልተመለከቷቸውም፡፡ የጥበብ 
ግንዛቤአቸው የሰው ልጅ በክህሎቱና እንዴት 
ማምረት እንዳለበት በማወቁ የፈጠራቸውን ሁሉንም 
ነገሮች ጠቅልሎ የያዘ ነበር፡፡

በዚህ ዘመን ቃሉን በጣም ለተመጠኑ 
ፍቺ ብቻ እንጠቀምበታለን፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ 
ጥበብ ቅድሚያ የሚሰጠውና የማይሰጠው ነገር 
እንዳለ ግንዛቤ የተወሰደበትን ነገር ወደ መረዳቱ 
አዘንብለናል ማለት ይቻላል፡፡ ቅድሚያ የሰው ልጅ 
ላለው ክህሎት፣ ቀጥሎ በክህሎት የተመረቱ የጥበብ 
ስራዎች በሚል ደረጃ የወጣለትን ሁኔታ ነው አሁን 
ችላ እያልን የመጣነው፡፡

በሁለተኛ ደረጃ ጥበብን ከጥበባዊ ወይም 
ከስነ ውበታዊ ስራዎች ውስጥ ብቻ የማፈላለግ 
አዝማሚያ አዳብረናል፡፡ አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ 
የሥነ-ጥበብ ኃላፊዎች ሥነ-ግጥምና ሙዚቃ ከጥበብ 
ጐራ ሲካተቱ እናስተውላለን፡፡ ነገር ግን አንዳንድ 
ጊዜ ደግሞ ‹‹ጥበብ›› የሚለውን ቃል የምንጠቀመው 
እጅግ አጥብበን ሙዚየም ውስጥ ላየናቸው ስዕሎችና 
ቅርፃ ቅርፆች ብቻ ይሆናል፡፡

በሌላ በኩል ደግሞ ቃሉ ሰፊ ትርጓሜ 
እንዲኖረው አድርገን እውቅና ስንሰጥ ይስተዋላል፡
፡ አንዳንድ ጊዜ ስለ‹‹ኢንዱስትሪ ጥበብ›› ስናወራ 
እንደመጣለን፡፡ የተዋጣለትን የእጅ ሙያተኛ 
እንዲሁ ‹እሱ አርቲስት ነው› በማለት እናደንቃለን፡
፡ የማንበብ ጥበብ፣ የማስተማር ጥበብ፣ የመፈወስ 
ጥበብ በምንልበት ጊዜ ክህሎትን ከጥበብ ቆጥረን 
በዚሁ መመደባችንን ያመለክታል፡፡ ያውም ተጨባጭ 
የሆነ ውጤት በማይታይበት ሁኔታ፡፡ ማንበብን፣ 
ማስተማርንና መፈወስን ከጥበብ መመደባችንን ልብ 
ይሏል፡፡ እንዲሁም በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ መካከል 
ያለውን ልዩነት ስናሳይ፤ የሰው ልጅ ክህሎቱን 
ተጠቅሞ ባመረተውና ዓለም ላይ ባለው ነገር መካከል 
ልዩነት መፍጠራችን ነው፡፡

የሰው ልጅ ክህሎት ያረፈባቸውን ስራዎች 
ሁሉ በሰፊው በጥበብነት ይሰይም ወደነበረው ነባር 
አመለካከት ለመመለስ የተገቢያችንን ያህል የሰራን 
ይመስለኛል፡፡ ይሄ የትኛውንም አይነት የሰው ልጅ 
ክህሎት ያማከለ የጥበብ አሰያየም የተለያዩ የጥበብ 
ውጤቶች መካከል ያለውን ልዩነት ለመፈተሽ 
እድል ይሰጣል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ልዩነታቸውን 
ብቻ ሳይሆን አማካኝነት ያለው የጋራ ጉዳያቸው 
ምንድነው ብሎ ለመመርመርም ይቻላል፡፡ በጥራትና 
በረቂቅነት በኩል ያላቸው ልዩነት ምንድነው? 

የሚለውን ለመፈተሽ ይቻላል፡፡ ምግብ በማብሰል እና 
በአናጢነት እንዲሁም በሥነ-ግጥምና በሥነ-ስዕል 
መካከል ያለውን የጥበብ ልዩነት በግልፅ የመመልከት 
እድሉ ይገጥመናል፡፡

ጥበብን በዘርፍ በዘርፉ ለመመደብ 
የሚያስችሉ ብዙ መንገዶች አሉ፡፡ ወሳኝነት 
ያላቸውን ብቻ እዚህ እጠቅሳለሁ፡፡ እንደ ምግብ 
ማብሰልና የአናጢነት ውጤት ያሉት ጥበቦች 
‹‹ጠቃሚ›› ተብለው ይጠራሉ፡፡ ምክንያቱም 
ተቀጥረን የስራ እድል በማግኘትም ሆነ በመሸመት 
የምንጠቀምባቸውን ነገሮች ስለምናመርትባቸው ነው፡
፡ በንፅፅር ደግሞ እንደ ሥነ-ግጥምና ስነ-ሥዕል 
ያሉትን ጥበቦች ደግሞ ‹‹ረቂቅ›› እንላቸዋለን፡፡ 
እነዚህ ‹‹ረቂቅ ነጥቦች›› ከመመራመርና ከማወቅ 
የሚገኘውን እርካታ የሚሰጡን ስራዎች ናቸው፡
፡ ለእነዚህ ጥበቦች ፈረንሳዮች የተሻለ መጠሪያ 
አዘጋጅተውላቸዋል፡፡ “Beaux-arts” ይሏቸዋል፡፡ 
ደስታን ለማጐናፀፍ ብቻ የተፈጠሩ ውበቶች የሚል 
ፍቺ አለው፡፡ እንደ ሰዋሰው፣ ተጠየቅና ስሌት 
ያሉትን ክህሎቶች ‹‹ነፃ ወይም ለዘብተኛ ጥበብ›› 
እያልን የምንጠራቸው ለዚህ ነው፡፡

በመጨረሻ ሶስት የተለዩ ጥበቦች አሉ፡፡ 
የእርሻ ጥበብ፣ የመፈወስ ጥበብ እና የማስተማር 
ጥበብ፡፡ እነዚህን ‹‹በተባባሪ ጥበብነት›› ሥር 
መድበናቸዋል፡፡ ምክንያቱም እነዚህ ዘርፎች 
ላይ የተሰማራው የጥበብ ሰው እየረዳ የሚገኘው 
ተፈጥሯዊውን ምርት በመሆኑ ነው፡፡ ይሄንን 
እንዴት ልንመለከተው እንችላለን፤ ያለጫማ ሰሪው 
ጫማ ሊኖር አይችልም፡፡ ነገር ግን ያለአምራቹ ገበሬ 
ፍራፍሬና እህል ሊበቅሉ ይችላሉ፡፡ ቀድሞ በተፈጥሮ 
ውስጥ የነበሩ ነገሮችን ስልሚያመርት፣ ገበሬ እያደረገ 
ያለው ሌላ ሳይሆን ተፈጥሮን መርዳት ብቻ ነው፡፡

የጠቅላይ ሚኒስትሩን... ከገፅ 5 የዞረ ይድረስ ለደራሲ 
... ከገፅ 5 የዞረ

ኤፌሶን

አይመስለኝም፡፡ መቼም የመንግስቱ ኃ/ማርያምም 
የመለስ ዜናዊም አማካሪ አንድ ሰው ነው ቢባል 
ማን ያምናል? እንግዲህ በደርግ መንግስት ትልቁ 
ችግር የህግ የበላይነት አለመኖር እና የሰብአዊ 
መብቶች ጥሰት ነው፡፡ ኢህአዴግ ደግሞ በይስሙላ 
ህግ (Pseudo Law) እና  በይስሙላ ዲሞክራሲ 
(Pseudo Democracy) የሚስተካከለው የለም፡
፡ የሁለቱም የህግ ሊቅ ደግሞ ፋሲል ናሆም 
ናቸው፡፡ እግዜር ያሳያችሁ! በደርግ መንግስት 
‹‹መገንጠል›› እንደማይቻል የሚያብራራ ህገ-
መንግሥት ያረቀቀ ሰው፣ ደርግ ወድቆ ኢህአዴግ 
ሲተካ ደግሞ ‹‹መገንጠል›› እንዴት ቀላል 
እንደሆነ የሚያብራራ ህገ-መንግሥት ሲያረቅ? 
መቼም ከኤርትራ ገንጣዮች ጋር ያን ያህል 
አመት የፈጀ ጦርነት የተደረገው ህገ-መንግሥቱ 
መገንጠልን ስለማይፈቅድ መሰለኝ፤  ተሳሳትኩ 
እንዴ የተከበሩ አማካሪ?  እዚህ ላይ ሊሰመር 
የሚገባው የሀገር መሪን የማማከር ስራ ከሀገር 
ፍቅር ስሜት (Sense  of National feeling) 
ተነጥሎ መታየት እንደሌለበት ነው፡፡ …ማን 
ያውቃል ምን አልባትምየጠላት ሀገር አማካሪ 
እያስደበደበን ቢሆንስ?

የሆነ ሆኖ መለስ ህግ እንዳልተማሩ 
ይታወቃል፡፡ የግድ መማርም አይጠበቅባቸውም፡፡ 
ምክንያቱም በየትኛውም ሀገር ያለ መሪ እንዲህ 
አይነት ክፍተቱን የሚሞላው በአማካሪዎቹ ነውና፡
፡ ችግር ያለው የፀረ-ሽብርተኝነት፣ የመያዶች፣ 
የፕሬስ፣ የሊዝ አዋጅን የመሳሰሉ አወዛጋቢ እና 
ተቃውሞ የገጠማቸው ህጎች ሲወጡ አማካሪው 
ማን ነው? የሚለው ስር ነቀል ጥያቄ ሲነሳ ነው፡
፡ ይሄኔ ነው ከአማካሪው ጀርባ ያሉ ነገሮች 
የሚፈለፈሉት፡፡ እናም ምንአልባት አማካሪው 
ፓስፖርቱ ሳይሆን ደሙ ከወዴት ነው? ሊባል 
ይችላል፡፡ ከኤርትራ? ወይስ ከእስራኤል?… 
ማን ነበር አንቺ ምን አለብሽ ሁለት አባት አለሽ 
ያለው?...ሶስት ሆነ መሰለኝ?

አማካሪ ፋሲል ናሆም ጥር 15 እና ጥር 
16 ቀን 2004 ዓ.ም. ከታተመው አዲስ ዘመን 
ጋዜጣ ጋር ቃለ መጠይቅ አድርገው ነበር፡፡ በዛ 
ቃለ መጠይቅ ላይም የነካኳቸው ጉዳዮች ቀልብ 
ይስባሉ፡፡ ለምሳሌ ኢህአዴግ እቅዴ የሚሳካው 
40 እና 50 አመት በስልጣን ላይ ስቆይ ነው ሲል 
ይከራከራል፡፡ አማካሪውም ይህን ያበረታታሉ፡፡ 
በቀጥታ አይደለም፤ በተዘዋዋሪ እንጂ፡፡ አዲስ 
ዘመን ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት እያሉ 
የሚጠይቁ ሰዎች እንዳሉ የሚጠቅስ ጥያቄ 
አቀረበላቸው፡፡ እሳቸውም መለሱ ‹‹…ህገ 
መንግስታችን በስራ ላይ ከዋለበት ጊዜ አንፃር 
ሁለት አስርት ዓመታት ያልሞላው ለጋ ህገ 
መንግስት ነው፡፡ ህገ መንግስቱ የሚያልመው 
ራዕይ በጣም ጥልቅና ሰፊ በመሆኑ በእነዚህ 
ጥቂት አመታት ሊገኝ የተቻለው ውጤት 
አበረታች ቢሆንም አሁንም ገና ነው፡፡ …በ20 

እና በ30 ዓመታት ጊዜ ኢትዮጵያ መካከለኛ 
ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለመሰለፍ ትልሟን 
ትቀጥልበታለች፡፡›› ጥሩ ምክር ነው ክቡር 
አማካሪ፡፡

ኧረ ለመሆኑ ሕገ-መንግስቱ ገና 
ለጋ ነው ማለት ምን ማለት ነው? 20 አመት 
የቆየ መንግስት እንዴት ገና ለጋ ነኝ ይላል? 
እንደው በእርስዎ እይታ ሕገ-መንግሥቱ በሰለ 
(አረጀ) የሚባለው ስንት ሺህ አመት ሲሞላው 
ይሆን? አማካሪ ምናአልባት ‹‹ሳንፈልጋቸው ሃያ 
አመታቸው›› የሚል መዝሙር በታላቁ ሩጫ 
ላይ አልሰሙ ይሆን?

እሺ! ተደጋጋሚ ጊዜ ኢህአዴግ 
‹‹ስልጣን ከለቀኩ ሀገሪቱ ትበታተናለች›› የሚል 
ንግርት ሲናገር ይሰማል፤ ወይም ያስነግራል፡፡ 
በርግጥ ንግርቱ የነቢያት አይደለም የፖለቲከኞች 
እንጂ፡፡ የንግርቱ አንጓ ‹‹ስራ አጣው፣ ተራብኩ፣ 
የራሴ የምለው ነገር የለኝም…›› ለሚሉ ህዝባዊ 
ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት አርባ እና ሀምሳ 
አመት ታገስ የሚል ነው፡፡ እናም በዚህ ንግርት 
እያስፈራሩ 40፣ 50፣ 60… እያሉ መቀጠል 
ነው፡፡ ይህ ንግርት ለተወሰነ ጊዜ የሰራ ወይም 
ያደናገረ ይመስለኛል፡፡ አሁን ግን የንግርቱ 
አዋጭነት እያለፈበት ነው፡፡ ፋሲል ግን 
እንዲያልፍበት የሚፈልጉ አይመስለኝም፡፡ እናም 
ንግርቱን ‹‹ህገ መንግስት›› የሚባል የዳቦ ስም 
ሰጥተው እንደገና ለገበያ የማቅረብ ፍላጎታቸውን 
እንዲህ ሲሉ ይገልፁታል፡-

 ‹‹ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት 
የሚባለው ሕገ-መንግስቱ ሲረቀቅ በህዝቦቿ 
የእኩልነትና የሉዓላዊነት ጉዳይ ሲሰነዝሩ 
የነበሩትን አንዳንድ ትችቶችን እንደገና 
ለማንሳት ከሆነ የተጣለውን ጽኑ መሰረት 
ማነቃነቅ ይሆናል፡፡ ይህንን መሞከር የህዝቦቿን 
መሰረታዊ የሰላም፣ የዴሞክራሲና የልማት 
ጥቅም የሚፃረር በመሆኑ ጥያቄው ከመነሻው 
ውድቅ ተደርጎ መታየት ይኖርበታል፡፡›› እንዴት 
ነው ነገሩ? ሕግ-መንግሥቱ ራሱ እርሳቸው 
የጠቀሷቸው ቅሬታዎችን የሚንተራሱ አንቀፆች 
እንዴት ሊቀየሩ እንደሚችሉ ለስሙ ያህል ህጋዊ 
ማዕቀፎችን አመቻችቶ ሳለ፣ ይህ የአማካሪው 
ሃሳብ ከምን እንደመጣ ለማዋቅ ያስቸግራል፡፡ 
ኧረ ጠንቋይ መሆንም የሚፈልግ ይመስለኛል፡፡

እርሳቸው በቀዳሚነት ያረቀቁትን የደርግ 
ሕገ-መንግስት አልቀበልም ብሎ በኢህአዴጎች 
አነጋገር ‹‹የደርጉን ሕገ-መንግሥታዊ ስርዕት›› 
በኃይል ንዶ የመጣን ስርዕት እያማከሩ ባሉበት 
በዚህ ወቅት ‹‹ታሪክ ራሱን ይደግማል›› እንዲሉ  
እርሳቸው ያነቆለጳጰሱትን ‹‹ሕግ-መንግስታዊ 
ስርዕት›› በጠመንጃ እናፈርሳለን የሚሉ 
ፖለቲከኞች በአንዳንድ የሀገሪቱ አቅጣጫዎች 
መንገድ እንደጀመሩ እየሰማን ነው፡፡ ይህን 
መሰሉን ነገር ስናስተውል የሰውየውን ጀርባ 

ከሀገራችን ሰላም እጦት ጋር አያይዘን ብንጠረጥር 
ወንዝ ባንሻገር እንኳ ምንጭ እንሻገራለን፡፡     

አሁን ደግሞ ወደ አማካሪው ምላሽ 
እንመለስ፡፡ በጣም ጥሩ፣ አማካሪ! ቀጥሉ ቀጥሉ 
እየሰማንዎ ነው ‹‹ዛሬ በፈጣን ለውጥ እያለፍን 
ባለንበት ወቅት ሕገ መንግስቱ ሊሻሻል ይገባል 
የሚል አመለካከት ካለም ይህንን ፈጣን ለውጥ 
ያመጣው ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ መሆኑን 
ማጤን ያስፈልጋል፡፡ በመሆኑም ይህንን 
በጥልቀት ማየት ተገቢ ነው፡፡ ….በአገር አቀፍ 
ምርጫ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ስላልቀናቸው ህገ 
መንግስቱ ሊሻሻል ይገባል የሚል አመለካከት 
ሊኖር ይችላል፡፡ ነገር ግን በዴሞክራሲያዊ 
ስርዓት ነው ህዝቡ የሚበጀውን የሚመርጠው፡
፡ ስለሆነም ተቃዋሚ ፓርቲዎች የህዝቡን 
የልብ ትርታ የማዳመጥ ይህንን ለመፈፀምም 
በቁርጠኝነትና አቅምን በማዳበር መንቀሳቀስ 
ይገባቸዋል፡፡ በእኔ አመለካከት ዋና ትኩረታችን 
መሆን የሚገባው በሚሻሻል ላይ ሳይሆን ህገ-
መንግስታችንን በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ 
በየፊናችን መሯሯጥ ላይ ነው፡፡›› …ኦኦኦ እፁብ 
ድንቅ፡- አማካሪ!

ግን ስንቱን ህገ-መንግስት ለማስፈፀም 
ይሯሯጣሉ? ኢህዴሪና ኮለኔል መንግስቱን በስንት 
ትግል፣ በስንት መስዋዕትነት ባናወርዳቸው 
ኖሮ ዛሬ የሚመክሩን ሌላ ነበር፡፡ ‹‹ሁሉም 
ነገር ወደ ጦር ግንባር፣ ወያኔ ወንበዴ ነው፣ 
አስገንጣይ ነው…›› ወዘተርፈ፤ ብቻ በደርግ ጊዜ 
የምንሰማቸውን እንሰማ ነበር፡፡ ሆኖም ደርግን 
ብንገላገል፣ አማካሪ ፋሲል ደግሞ የደርግን 
ሰማያዊ ካኪ ቀይረው ኢህአዴግን እና መለስን 
‹‹በፍፁም ልብህ ውደድ›› ሲሉ ይመክሩናል፡፡ ነገ 
ደግሞ ሌላው ቢመጣ አማካሪ ምን ተዳቸው! 
ኮራ፣ ዘና ብለው ምክራቸውን ማካፈል ነው፡፡ 
….ማኪያቬሊ ሆይ፡- ‹‹በሰው ቁስል…›› ያልከው 
አንተ ትሆን እንዴ?

በርግጥ ለሀገራችን ዘርፈ ብዙ ችግር 
መለስ ተጠያቂ ለመሆናቸው አያጠራጥርም፡
፡ አማካሪውም የድርሻቸውን መውሰዳቸውም 
እንዲሁ አይቀሬ ነው፡፡ 

…አንድ ታሪክ አለ፡፡ በአባቱ እግር 
የተተካ ንጉስ ታሪክ፡፡ ንጉሱ ህዝቡ ለጠየቀው ጥያቄ 
በሀገሩ ያሉ አስተዋይ እና መልካም መካሪዎች 
የመከሩትን መልካም ምክር በመተው ጓደኞቹን 
ያማክራል፡፡ ጓደኞቹም ‹‹ትንሿ ጣቴ ከአባቴ ወገብ 
ትወፍራለች፤ አባቴ በአለንጋ ገርፎአችሁ ነበር፤ 
እኔ ደግሞ በጊንጥ እገርፋችኋለሁ…›› ብለህ 
መልስላቸው ሲሉ ይመክሩታል (የመጽሐፍ 
ቅዱስ ታሪክ መሰለኝ) የሆነ ሆኖ አዲሱ ንጉሥ 
መካሪዎቹ የመከሩትን ለህዝቡ መለሰ፡፡ ህዝቡም 
ሆ ብሎ አመፀ፣ ስልጣኑንም በአንድ ቀን አጣ፡፡

የሳምንት ሰው ይበለን፣ ቀጣዩን ሳምንት 
እመለስበታለሁ

፡ ከሸራተን አዲስ፣ ከሒልተን፣ ከፍልውሃና 
ከሌሎችም ሆቴሎች ትርፍራፊ በመሰብሰብ ‹‹ቡሌ›› 
ያከፋፍላሉ፡፡ እንደሚባለው ከሆነ 41 ቡሌ ቤቶች 
ነበሩ፡፡ ቡሌ ቤት ተመግበው ካስተረፉ ደግሞ ሌሎች 
ተጠቃሚዎች አሉ፡፡ ትራፊዎን ይገዙና ፀሐይ ላይ 
በማስጣት አድርቀው እየሰፈሩ ይሸጣሉ፡፡

እንግዲህ ‹‹አረንጓዴና ፅዱ›› የተሰኘው 
የልማት ምናባዊ ፖሊሲዎ መጥቶ ይሄንን 
ተመጋጋቢ የኑሮ ይትብሃል ከሥሩ መነቃቀረው፡፡ 
ያለምንም ጥናት ሰው በመጠለያ ብቻ ይኖር ይመስል 
የብሎኬት ድርድር ውስጥ ወሸቁት፡፡ አይ ደራሲ 
መለስ! መቃብርም’ኮ በድንጋይ ይሰራል፡፡ የኑሮ 
መፍትሄ ከሌለው ኮንዲሚኒየምም ያው የድንጋይ 
መቃብር ነው፡፡ የኑሮ መፍትሔ ያጡት ወጣት 
የአሮጌው ቄራ ልጆች በሁለት ወርም ወደቤታቸው 
አይሄዱም፡፡ እናት አሮጌ ቄራን አጥንቷን እየጋጡ 
በላስቲክ ከለላ ይኖራሉ፡፡ ድንጋይ እየፈለጡ፣ 
ሚስማር እየለቀሙ፣ ማገዶ እየሰበሰቡ… ይሸጣሉ፡፡ 
እስከመቼ? የጣዕር-መፈራገጥ አይመለስልዎትም? 
እኔን መስሎኛል!

ትዝ ይሉዎት እንደሆን የዛሬ ሁለት 
አመት ገደማ ጐረቤትዎችዎ መፈናቀላቸው 
እንዳልቀረ በተስፋ መቁረጥ ከተረዱ በኋላ አንድ 
የመስቀል በአልን በትልቅ ደመራ አክብረው ነበር፡
፡ መቼም ይዘምሩ የነበረው ቤትዎ ድረስ መጥቶ 
ሳይረብሽዎ አልቀረም፡፡

‹‹ኃይል የእግዚአብሔር ነው
ጉልበት የእግዚአብሔር
በቀል የእግዚአብሔር…›› እያሉ ነበር 

የዘመሩት፡፡ እስካሁን እግዚአብሔር በኃይሉና 
በጉልበቱ ሲታደጋቸው አልታየም፡፡ ምናልባት 
ወደፊት በበቀሉ ይመጣ ይሆን? (ተዳፈርኩ እንዴ? 
የደራሲ ነገር አፈ-ዛርጢዎች ነን፡፡ እንኳን እርሱ 
ሁሉን ቻዩ፣ እርስዎም ይችሉናል ብለን እየተዳፈርን 
አይደል?)

ያም ሆነ ይህ እነዚያ በልብሱም፣ 
በቁልፉም፣ በሞጋውም፣ በቡሌውም፣ በበሰበሰ 
ብርቱካኑም… ነፍሳቸውን ቋጥረው የቆዩት 
ጐረቤትዎችዎ እዚያው የኮንደሚኒየም ግዞታቸው 
ውስጥ በሞት እየረገፉ ይገኛሉ፡፡ በዚህ አንድ 
አመት ብቻ አንድ መቶ ባተሌዎች በግፍ አልቀዋል፡
፡ እስኪ አንድ ጥያቄ ላቅርብልዎ፣ የአረንጓዴና 
ፅዱነት ተልዕኮ የሚሳካው ቆሻሻውን ደሃ እና ቡላማ 
ኑሮውን በማወደም ነው? እንደ ደረቅ ቆሻሻ አርቆ 
በመቅበር? ከምሮ በማቃጠል? እንደ ሙጃ በመደዳ 
በመዘለስ?.... በደልዎ ይሄ ነው፡፡ ‹‹የቀድሞ›› የሚል 
የነፃነት ማዕረግዎሰ ፀድቆ በምናባዊ አስተዳደር 
የበደሉትን የታችኛውን ማህበረሰብ በምናባዊ 
ድርሰትዎ እስኪክሱት ድረስ ደህና ይቆዩ፡፡ ከዚህ 
በላይ ይቅርታ አለ?
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‹‹ነፃነትን ተንከባከቧት እናም እውነት 
እራሷን ትጠብቃለች›› ከፕሮፌሰር ሪቻርድ ሮርቲ 
መጽሐፍ የተቀዳ

የጅብ እርሻ
‹‹የጅብ እርሻ›› ምን ማለት ይሆን? 

በእርግጥ ቃሉን የሰማሁት ድንገት ነው፡
፡ ገጠመኜን ላካፍላችሁ፡፡ እንደ ወትሮዬ ሁሉ 
በአንዱ ቀን ወደ 6 ኪሎ ለመጓዝ ፒያሳ ከሚገኘው 
የጥንት የጠዋቱ ሲኒማ ኢትዮጵያ በር ላይ ወደ 
ቅድስት ማርያም የሚሄድ ታክሲ ላይ ተሳፈርኩ፡
፡ አንድ በእድሜያቸው ጠና ያሉ ሽማግሌ ሰው 
ከጎኔ ባለው ባዶ መቀመጫ ላይ ተቀመጡ፡፡ 
የሽማግሌው አካላዊ ቁመና ረጅም እና ግዙፍ 
ነው፡፡ ወታደራዊ ቁመና እንዳላቸው መመልከት 
ይቻላል፡፡ እንደዋዛም ጨዋታ ጀመርን፣ በመሀሉም 
እንዲህ አሉኝ ‹‹አብዛኛውን ጊዜ ታክሲ ውስጥ 
አምስት እና አስር ሳንቲም ሲያስቀሩብኝ መልስ 
ስጡኝ ብዬ አልጠይቅም፡፡ ከክብሬ በታች መስሎ 
ስለሚሰማኝ ነው፡፡ የዘመኑ ወጣት ግን ለትንሽ 
ሳንቲም ሲል ለድብድብ ሁሉ ሲጋበዝ አየዋለሁ፡፡›› 
ባሉት ነገር መስማማቴን በፈገግታ ገልጬላቸው 
ጨዋታችንን ቀጠልን፣ እግረ መንገዳቸውንም 
የክብር ዘበኛ አባል እንደነበሩ በኩራት ነገሩኝ፡፡ 
አስከተሉናም ‹‹መንግስቱ ነዋይን ያኔ በግርግሩ 
ጊዜ ሳናውቅ አሳሰርን፡፡ ምን ያደርጋል ‹‹የጅብ 
እርሻ›› የሚል ቃል ተናገሩ፡፡ ሆኖም በየመሀሉ 
ቃሉን ደጋገሙት ‹‹የጅብ እርሻ››፣ ‹‹የጅብ 
እርሻ…›› ይህን ቃል ሰምቼው ስለማላውቅ ምን 
ማለት እንደሆነ ለማወቅ ጓጓሁ፡፡ ሽማግሌው እኔ 
ከምወርድበት ሳልደርስ ቀድመው ወረዱ፡፡ ምንም 
እንኳ ወደምሄድበት ቦታ ባልደርስም ከሳቸው 
ጋር ጥቂት የመጨዋወቱ እድል እንዲያመልጠኝ 
ስላልፈለኩ ተከትዬአቸው ወረድኩ፡፡ እናም 
በጭውውታችን መሀል ‹‹ሰሙ ወይ ይህች 
የጅብ እርሻ የምትለው ቃል ምንድን ነች?›› ብዬ 
ጠየኳቸው፡፡ እርሳቸውም ፈገግ አሉና ሰማህ 
ወይ ‹‹ጅብ አያርስም፣ ካረሰ ግን እስኪያድግ 
አይጠብቅም፡፡ ገና በቡቃያው ይበላዋል›› ሲሉ 
የጅብ እርሻ ማለት ምን ማለት እንደሆነ 
አስረዱኝ፡፡

እኔም በአንድ በኩል የኢህአዴግን 
አካሄድ፣ በሌላ በኩል በተቃዋሚ ፓርቲዎች 
መካከል የሚካሄደውን ሁኔታ ሊያስረዳልኝ/
ሊገልፅልኝ የሚችል ሀሳባዊ ተምሳሌት 
(metaphor) በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኝ 
ተሰነባበትን፡፡

በዚህ የሃያ አመት የስልጣን ዘመኑ 
ኢህአዴግ አልፎ አልፎ ብሩህ የሆነ ጅማሮዎች 
ወይንም የዴሞክራሲ ተክሎች ነበሩት፡፡ ሆኖም 
ብዙዎቹ ፕሮግራሞች ገቢራዊ ሳይሆኑ በእንጭጩ 
ተበልተዋል፡፡ ትልቅ ደረጃ ይደርሳሉ የተባሉ እና 
ውጤት ያስመዘገቡ ተቃዋሚ ኃይሎችም ቢሆኑ 
ከውስጥ በተነሳ ሽኩቻ ተበልተዋል፡፡

የዚህ ፅሁፍ አላማ በፖለቲካ ነፃነት፣ 
በህግ እና በፍትህ መካከል ያለውን ግንኙነት 
በትንሹ ከዳሰስን በኋላ የተጀመሩት ራዕዮች 
እንዴት ግባቸውን ሳይመቱ እንደተቀጩ 
ለማሳየት ነው፡፡

ፖለቲካ በይዘቱ በሶስት ማህበራዊ 
መዋዕቅሮች መካከል የሚደረግ የትግል 
ውጤት ነው፡፡ ይኸውም በግለሰብ፣ በቡድን እና 

ዶ/ር ዳኛቸው አሰፋ

በመንግስታት መካከል ስልጣንን ለማግኘት ሲባል 
የሚደረግ ፍልሚያ ነው፡፡ በሌላ በኩል ትግሉ 
በመብት እና በጭቆና፣ በነፃነት እና በኃይል፣ 
በነፃነት እና እኩልነት፣ እንዲሁም በሀሳብ 
እና በጉልበት መካከል ያለ ተቃርኖ ስለሚሆን 
ሽኩቻው ሁልጊዜም ለግል ጥቅም ብቻ ሳይሆን 
የሀገርንም ጥቅም ታሳቢ አድርገው በተነሱ 
ተፋላሚዎች መካከል የሚካሄድ ሂደት መሆኑን 
መረዳት ይኖርብናል፡፡

የማንኛውም ፖለቲካ ስርዓት 
ሙሉ በሙሉ ዴሞክራሲን እውን ለማድረግ 
ስለማይችል የፖለቲካ ኃልዮት (Theory) 
በይዘቱ ላለበት ስርዓት ሂሳዊ እና ተቺ እንዲሆን 
ይገደዳል፡፡ በአንፃሩም አቃፊ እና ደጋፊ የሆነ 
የፖለቲካ ንድፈ ሀሳብ (Theory) ፖለቲካዊ ብቻ 
ይሆንና ኃልዮት መሆኑ ይከስማል፡፡ ይሄ ነጥብ 
በተለይ በኢትዮጵያ ሁኔታ ተገቢ ስፍራ አለው 
ብዬ ስለማምን በዚህ መጣጥፍ ላይ የማሰፍረው 
ሃሳብ ሂስዊና ተቺ መሆኑን ከወዲሁ ማሳወቅ 
እፈልጋለሁ፡፡

ነፃነት
ነፃነትን በሚመለከት አብይ የሆነውን 

ሀሳብ በአንድ እና ሁለት ቃላት ብናስቀምጥ፤ 
ነፃነት ማለት ማናቸውም ገደብ የለሽ ክዋኔ 
(Absence of restraints) ሲኖር ማለት ነው፡፡ 
ሆኖም ግን ይሄ ነፃነት ፍፁማዊ ሳይሆን በተወሰነ 
መልኩ የአንፃራዊነት መልክ አለው፡፡

በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ መብትን 
በሚመለከት ጐልቶ የሚታየው ጫና 
የሚመነጨው ከመንግስት ነው፡፡ ቢሆንም 
መንግስት እንደ ፖለቲካ ኃይል የዜጎችን መብት 
በተወሰነ መልኩ ሊገታው ይችላል እንጂ ጨርሶ 
ሊደመስሰው አይችልም፡፡ የመንግስት ጫናም 
ሆነ ጣልቃ ገብነት ህግን ተንተርሶ ወይንም ህጉ 
የሚጠይቀውን መስፈርት አሟልቶ ሲገኝ ብቻ 
እንጂ እንደዚሁ በዘፈቀደ መብትን ሊፈታተን 
አይችልም፡፡

በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ያሉ 
ማህበረሰቦች ምንጊዜም ቢሆን የሚከተሉትን 
አራት የ‹‹ነፃነቶች›› አውዶች ተጋሪዎች ናቸው፡
፡ እነዚህም

ሀ. የፖለቲካ ነፃነት ለ.ህጋዊ ነፃነት 
ሐ.ግለሰባዊ ነፃነት  መ. ተቋማዊ ነፃነት ናቸው፡
፡

ከላይ ለመጥቀስ እንደተሞከረው 
የፖለቲካዊ እና ህጋዊ ነፃነት ሁኔታን ለመረዳት 
በቅርቡ ወዳለፍነው ሁለት የፖለቲካ ስርዓቶች 
መለስ ብለን ማለትም ከዘውዳዊ አገዛዝ እና 
ከሶሻሊስት ስርዓቱ ጋር ትንሽ ንፅፅር እናድርግ፡
፡

ዘውዳዊ አገዛዝ እና ህግ
እንደ እውቁ የእንግሊዝ የ17ኛው 

ዘመን ፈላስፋ ጆን ሎክ አስተምህሮት የሰው 
ልጅ ‹‹ሲቪል ማህበረሰብ›› ከማቋቋሙ በፊት 
‹‹ተፈጥሮአዊ ማህበረሰብ›› ውስጥ ይኖር ነበር፡
፡ ሆኖም ግን በተፈጥሮ የተገኘው የማህበረሰብ 
አደረጃጀት ሰው አመቺ ሆኖ ስላላገኘው ወደ 
ሲቪል ማህበረሰብ ተሸጋግሯል፡፡ ሎክ ለዚህም 
ሽግግር አብይ የሆነው ምክንያት የሚለው ህግን 
እና ዳኝነትን በሚመለከት ዙሪያ ነው፡፡ እንደ 
እርሱ አቀራረብ ፍትህ እንዲገኝ ከተፈለገ በሰዎች 

መካከል ያለን ጭቅጭቅ ነፃ በሆነ ዳኛ መበየን 
አለበት ብሎ ስለሚያምን ሲቪል ማህበረሰብ 
ሲቋቋም ገለልተኛ የሆነ የዳኝነት እርከን አብሮ 
መቋቋም እንዳለበት አሳስቧል፡፡

ከእርሱ አስተምህሮት ስንነሳ 
የዘውዳዊ አገዛዝ ስርዓት ከተፈጥሮአዊ 
አደረጃጀት የተሻገርነውን የግለሰቦች በራስ 
ጉዳይ ዳኝ ከመሆን ያልተላቀቀ ስለሚሆን 
ሲቪል ማህበረሰብ የተቋቋመበትን ዋነኛ ሀሳብ 
የሚፃረር ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ በመሆኑም ይሄንን 
ቅራኔ ለመቅረፍ በሎክ ሀሳብ ዘውዳዊ አገዛዙ 
ወደ ህገ መንግስታዊ የዘውድ አገዛዝ ወይንም 
ህገ-መንግስታዊ የስልጣን ክፍፍል አደረጃጀት 
መዋቅር መሸጋገር ይገባዋል፡፡ 

ከዚህ አስተምህሮት አንድ ወሳኝ የሆነ 
መርህ እናገኛለን፡፡ ይኸውም ‹‹ማንም ግለሰብ፣ 
ቡድን፣ መንግስት በራሱ ጉዳይ ላይ እራሱ ዳኛ 
መሆን አይችልም››፡፡ ይሄ ብሂል በአውሮፓውያኑ 
ብቻም ሳይሆን በኛም ሀገር ያለ የህግ አመለካከት 
ነው፡፡ ወደ የዘውዳዊ ስርዓት ስንመለስ ከዚህ 
መርህ አኳያ ዋናው ችግር ንጉሠ ነገሥቱ በራሱ 
ጉዳይ ላይ እራሱ ዳኛ መሆኑ ነው፡፡

እንግዲህ ከዚህ ስንነሳ የቀድሞው 
ዘውዳዊው ስርዓት የራስን ጉዳይ በራስ የመወሰን 
የህግ አካሄድ አሁን ካለንበት የፍትህ ስርዓት 
ጋር ስናነፃፅር በዚህ ጥያቄ ዙሪያ የአሁኑ የፍትህ 
ሥርዓት ይህንን ሽግግር ተሻግሮታል ወይ ብለን 
መጠየቁ ተገቢ ይሆናል፡፡ እኔ እንደምረዳው 
የተጠናከረ የፍትህ አካል በሌለበት ሁኔታ 
መንግስት በራሱ ጉዳይ የራሱ ዳኛ መሆኑ 
አይቀሬ ነው፡፡

የሶሻሊስት ስርዓት እና ህግ
ሶሻሊስት ስርዓት ከግለሰብ ህጋዊ መብት 

ይልቅ ወደ ማህበረሰብ ጥቅል መብት ስለማያደላ 
ብዙሃኑን እስከጠቀመ ድረስ እነ መብት፣ ነፃነት 
የመሳሰሉት ወደ ጐን ይገፈተራሉ፡፡ በሶሻሊስት 
ስርዓት ለሰው ልጅ እጅግ አስፈላጊ ናቸው 
ከሚባሉት እሴቶች መካከል ‹‹እኩልነትን›› ብቻ 
በዋነኝነት በማቀንቀን ግለሰቡ ላይ የፖለቲካ እና 
ህጋዊ ጥሰት ያራምዳል፡፡

በህግ አኳያ ስናየው ዋናው የሶሻሊስት 
ድክመት ወይም ግድፈት ከ‹‹ሀ›› አንስቶ ለ‹‹ለ›› 
ያለ ‹‹ሀ›› ፍቃድ መስጠት ትክክል አይደለም 
የሚለውን ህጋዊ መርህ መጣሱ ነው፡፡

አሁን በቅርቡ በመሬት ሊዝ ላይ 
ያለውን ጭቅጭቅ እንደምሳሌ ብንወስድ 
የኢህአዴግ ሹመኞች ሊዙ ለምን እንደሚያስፈልግ 
ከሚያቀርቡት ክርክር መካከል አንደኛው 
መሬቱን ወስደን የጋራ መኖሪያ ቤት ለሰፊው እና 
ለጭቁኑ ህዝብ እንሰራለን የሚለው ነው፡፡ ይህንን 
የሚቃወሙትም ጥቂት ተጠቃሚዎች ብቻ 
(ኪራይ ሰብሳቢዎች) ናቸው ሲሉ ይደመጣሉ፡፡ 

ይሄ አካሄድ ባንድ ቴሌቪዥን ክርክር 
ላይ የኢዴፓው ተወካይ አቶ ሞሼ ሰሙ አዲሱ 
የሊዝ አዋጅ መንግስትን ወደ መሬት ማከፋፈል 
እየወሰደው እንደሆነ ይጠቁማል ሲሉ የገለፁት 
ሀሳብ ያለበትን ሁኔታ በደንብ ይገልፀዋል የሚል 
እምነት አለኝ፡፡

ከላይ ከተጠቀሱት ሁለት ንድፈ ሀሳቦች 
በመነሳት የኢህአዴግ የህግ ስርዓት ከዘውዳዊ 
አገዛዝ እና ከሶሻሊስት ስርዓት የወረሳቸው 
ወይንም ያልተሻገራቸው ሁለት የህግ ግድፈቶች 
አሉ የሚል እምነት አለኝ፡፡ ይኸውም በራሱ ጉዳይ 
ራሱ ዳኛ መሆን እና ከአንዱ አንስቶ ለአንደኛው 
ተበድሏል ወይም ተጨቁኗል በማለት ያለፍቃድ 
ማከፋፈል የሚሉት ናቸው፡፡ ሲጠቃለል ኢህአዴግ 
ካለፈው የዘውዳዊ ስርዓት እና የሶሻሊስት ስርዓት 
ያልተላቀቃቸው ግድፈቶች አሉበት ማለት 
እንችላለን፡፡

ኢህአዴግ እና የአንድ ወጥነት 
ፍልስፍና (Monism)

ሞኒዝም በጥቅሉ ሲታይ በማህበረሰብ 
ውስጥ የሚከሰቱ ጉዳዮች ወደ ጥያቄ እና መልስ 
እርከን በማውረድ ምንጊዜም አንድ መልክ 
የያዘ ጥያቄና አንድ መልክ የያዘ መልስ አለ 
ብሎ ያምናል፡፡ በዚህ ርዕስ ዙሪያ ትልቅ ድርሳን 
የፃፉት የኦክስፎርዱ ፕሮፌሰር የነበሩት ሰር 
አይዛያ በርሊን (Sir Isaiah Berlin) ናቸው፡
፡ እንደሳቸውም አቀራረብ የአንድ ወጥነት 
ፍልስፍና (ሞኒዝም) የሚከተሉትን ባህሪያት 
የያዘ ነው፡፡ የመጀመሪያው ልክ እንደ ተፈጥሮ 
ሳይንስ ችግሮቹን ጥያቄ የሚል ስያሜ በመስጠት 
ፍፁማዊ መልስ አላቸው ብሎ ያምናል፡፡ ሁለተኛው 
ለነዚህም ጥያቄዎች የሚሰጠው መልስ ብቸኛ 
እና ማህበረሰቡ በግልጽ የሚያያቸው ናቸው ብሎ 
ያምናል፡፡ ሶስተኛ በሚቀርቡት መልሶች መካከል 
ምንጊዜም ቅራኔ ሊኖር አይችልም የሚል እምነት 
አለው፡፡

እንደ ፕ/ር በርሊን አገላለፅ የሞኒዝም 

ፍልስፍና መሰረቱ ከዘመኑ አብርሆት ወይንም 
ብርሃነ ህሊና (Enlightenment) ከሚባለው 
የመነጨ ሲሆን በተለይ በከፍተኛ ደረጃ ተቀብለው 
ያስተጋቡት የ20ኛው ክ/ዘመን ሶሻሊስቶቹ ናቸው፡
፡

በመሆኑም የዚህ አንድ ወጥነት 
ፍልስፍና ሁለት አበይት የሆኑ ችግሮች አሉት፡፡ 
አንደኛው ከላይ እንዳልነው ለአንድ ጥያቄ አንድ 
መልስ አለው ብሎ ስለሚቀበል ሌላ አይነት 
አመለካከት፣ አቀራረብ ወይንም የመፍትሄ 
ሀሳብን አያስተናግዱም፡፡ 

ለምሳሌ የቤት እጥረት ካልክ 
ኮንደሚኒየም፣ መሬት ካልክ ሊዝ፣ የብሔር 
እኩልነት ካልክ ፌደራሊዝም፣ ክህሎት ካልክ 
ስልጠና ወዘተ፡፡ በተጨማሪም እነኚህ አንድ ወጥ 
መልሶች እርስ በርሳቸው ወይንም ከሌላ እሴት 
ጋራ ግጭት ሊኖራቸው ይችላል የሚል እምነት 
የላቸውም፡፡ በመሆኑም በነፃነት እና በእኩልነት፣ 
በስልጠና እና በትምህርት፣ በቁጥር እና በጥራት 
ወዘተ መካከል ያለውን ቅራኔ አይመለከቱም፡፡ 
ምንጊዜም ፖለቲካውን እንደ ደረቅ የተፈጥሮ 
ሳይንስ አንድ ጥያቄ ጠይቆ እዛው እርግጥ 
ያለ መልስ የሚገኝበት ሳይሆን በውይይት 
እና በምይይጥ ተያይዞ የሚዘልቅ ሂደት ነው፡
፡ ካቀረበው መፍትሄ ውጭ ሌላ አማራጭ 
ለማስተናገድ ስለማይሞክር ሞኒዝም በተፈጥሮ 
ኢ-ዴሞክራሲያዊ አካሄድን ያዘለ ነው እንላለን፡፡

በሌላ በኩል ሁለተኛው የሞኒዝም 
ችግር ስናየው በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የተለያዩ 
በጐ እሴቶች ቢኖሩም መንግስት ግን ሁሉንም 
በጠቅላላ ቋጠሮ ውስጥ ከቶ በተመሳሳይ መልኩ 
አንድ ወጥ በሆነ ፖለቲካዊ አተያይ እንዲመራ 
እና መፍትሄውም ለሁሉም አንድ ወጥ የሆነ 
መልስ ብቻ እንዳላቸው አድርጐ የማቅረብ አባዜ 
ነው፡፡

የፍትህ አካላት፣ የትምህርት ተቋማት፣ 
የመብት ተከራካሪ ቡድኖች በራሳቸው ያለማንም 
ጣልቃ ገብነት ለማህበረሰቡ የሚሰጡት ፋይዳ 
ያለው አገልግሎት ብቻውን ተቀዳሚ አላማ 
ቢሆንም ለሚፈለገው ልማት በተዘዋዋሪ 
የሚያበረክቱት አስተዋፅኦ በዚህ ረገድ ነፃ ከሆኑ 
ከፍተኛ ነው የሚሆነው፡፡ ነገር ግን እነዚህ ነፃ 
ተቋማት በአንድነት ተጨፍልቀው ስራቸውን 
ሁሉ ወጥ ወደ ሆነው ማህበረሰባዊ ጥያቄ (ልማት 
ተብሎ ለተሰየመው) ለመመለስ ብቻ ከሄድን 
የታለመላቸውን ተልዕኮ ሊወጡ አይችሉም፡፡

የፍትህ እና የትምህርትን ጉዳይ 
እንደምሳሌነት ብንወስድ የፍትህ ተቋም በራሱ 
ፍትሃዊ ግብ እና በጐ እሴት ያለው እንደሆነ 
መሆኑ ይቀርና ተቋሙና ዳኞቹ የልማት 
ተልዕኮ ማቀፍ እንዳለባቸው ሲደረጉ በዋነኝነት 
የተመሰረቱበትን አላማ ይጥሳሉ የሚል 
አመለካከት አለኝ፡፡ ትምህርትም ቢሆን በራሱ 
ትልቅ ጉዳይ መሆኑ ይቀርና ግቡ የሚመዘነው 
በሚያመርተው እና የገበያውን ፍላጐት ለማርካት 
በሚለው መመዘኛ ከሆነ ችግር ያመጣል፡፡

ለማጠቃለል፡፡ አሁን ያለውን የኢትዮጵያ 
የህግ፣ የፖለቲካ እና የነፃነት ድባብ ላጤነ ሰው 
በከፊል የሚከተሉት ሶስት ድምዳሜዎች ላይ 
መድረሱ አይቀሬ ነው፡፡

1. ማንም ሰው በህግ ተጠያቂ 
ሲሆን የተቋቋመው ፍርድ ቤት ጥፋተኛ 
ሆኖ እስካላገኘው ድረስ በዛች የእስራት ዘመን 
ወይም ከውጭ ሆኖ ሲከራከር የመጨረሻ 
የፍርድ ቤቱ ቃል እስከሚደርስ ድረስ ሰውየው 
ንፁህ ነው (Presumption of Innocence) 
የሚል ግምት ለተከሳሹ ይሰጣል፡፡ ይሄ ግምት 
አንዳንድ የመንግስቱ ሹመኞች እንደሚከራከሩት 
መንግስትን አይጨምርም፡፡ የፍርዱ ሂደት 
እስከሚያልቅ የዜጐችን መብት ለመጠበቅ እንጂ 
በመንግስት የቀረበውን ውንጀላ ልክ ነው ለማለት 
አይደለም፡፡

2. የገዢውን ፓርቲ የአሰራር ዘይቤ 
በምናይበት ጊዜ በአብዛኛው ዴሞክራቲክ ገፅታ 
ለማንፀባረቅ የሚከውኗቸው ድርጊቶች ልማዳዊ 
(Rituals) ናቸው፡፡ እንደምሳሌም ብንወስድ 
ከወረዳ እስከ ዞን የሚካሄዱ ስብሰባዎች 
የዴሞክራቲክ መልክ ቢይዙም እውነተኛ የሆነ 
(Authentic) ውይይቶች ሲካሄዱ አይታይም፡፡ 
እንዲሁም በየስብስባዎቹ ድባብ በግልፅ ማየት 
የሚቻለው ሰብሳቢው ገዢ፣ ተሰባሳቢው ተገዢ 
ሆነው ‹‹ሰዎቹን››፣ ‹‹ማህበረሰቡን››፣ ‹‹ባለድርሻ 
አካላቱን›› አወያየን የሚለው ፈሊጥ ለታይታነት 
እና ከማስመሰል ያለፈ ሆኖ አናገኘውም፡፡

3. የገዢው ፓርቲ በመንግስት እና 
በሲቪል ማህበረሰብ መሀል ምንም አይነት ልዩነት 
አለ ብሎ ስለማያምን ከሃይማኖታዊ ተቋም እስከ 
አለማዊ የሆኑ ስብስቦችን የማካተት እና የመዋጥ 
(የጅብ እርሻ) አባዜ በእጅጉ ተፀናውቶታል፡፡ 

የዴሞክራሲን ሰብል-በጅብ እርሻ
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እናቴ፣መንግስቷ እና መሬቷ

ወዳጄ እንዴት ሰነበቱልኝ…
እውነቱን ለመናገር በየሳምንቱ በዚች 

ፍትህ ጋዜጣ ላይ እንዴት ሰነበቱልኝ…? 
እንዴት አለህልኝ…? ብንባባል ደስታዬ ወደር 
አልነበረውም። ነገር ግን ጋዜጣዋ የምትውለው 
“አርብ አርብ ይሸበራል እየሩሳሌም” በተባለበት 
አርብ ቀን በመሆኑ የኔ ነገር ደግሞ በተለይ ከዚህ 
ከስደት በኋላ አንዳንዴ የምፅፋቸው ፅሁፎች “ፆም 
የነካካቸው” እየሆኑብኝ የጦም ሀገር ለሆነችው 
ኢትዮጵያዬ አልሆን እያለኝ ስተወው፤ ስተወው 
ቆይቼ በዛሬው አርብ ግን በተቻለኝ አቅም ጦም 
ያልነካካው ጨዋታ ይዤ ብቅ ብያለሁ።

እኔ የምለው ሙስሊም ወዳጆቼ “ያ ነገር 
እንዴት ሆነ…? እንትን ተደረገ ወይስ እንትኑ 
አሁንም ቀጥሏል?” ምን ላድርግ ብለው ነው 
ወዳጄ… በግልፁ መጅልሱን አሁንም እየነጀሳችሁ 
ነው? ወይስ ሊወርድ ተቃርቧል? አሕባሽስ… 
“ላሽ” አለ ወይስ “ባስ” አለ? ብዬ ልጠይቅ 
ነበር። ነገር ግን እንዲህ ብሎ በግልፅ መጠየቁ 
መንግስቴን እንዳያስከፋብኝ ሰግቼ ትቼዋለሁ። 
(በቅንፍ የቃላት መፍቻ፤ “ላሽ” ማለት በአራዳ 
ቋንቋ እልም ብሎ መጥፋት ማለት ሲሆን “ባስ” 
አለ ማለት ደግሞ ያው ባሰበት ወይ? ለማለት 
ነው…)  

ይሄ “አሕባሽ” የሚባለው የሙስሊም 
እምነት አስተምሮ ከኦርቶዶክሶች “ተሀድሶ” 
እምነት ጋር እኩያ መሆኑን አዋቂ ወዳጆቼ 
አውግተውኛል። እነዚህ ወዳጆቼ እንደሚጠረጥሩት 
ከሆነ (መቼም መጠርጠር ነውር የለውም…?) 
መንግስት ነብሴ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በሙሉ 
“አሕባሽ” ቢሆኑለት ደስታው ወደር የለውም 
አሉ።  

እኔማ ለመንግስቴ ጥብቅና ቆሜ 
አይሆንም ብዬ ተከራከርኩ… እውነቴን 
ነዋ መንግስታችን የራሱ የሆነ የኮራ የደራ 
ሀይማኖት አለው “አብዮታዊ ዴሞክራሲ” 
የሚባል… እና ታድያ እንዴት በሰው እምነት 
ውስጥ ጣልቃ ይገባል ብዬ ልጠረጥር እችላለሁ?  
ህገ መንግስቱም ሀይማኖትና መንግስት ለየቅል 
መሆናቸውን አበክሮ ተናግሯል። 

በርግጥ “እኛ ሀገር ብዙ ግዜ 
የሚከበረውም ሆነ የሚፈራው ህገ መንግስቱ 
ሳይሆን መንግስቱ፣ መንግስቱም ሳይሆን፤ 
የመንግስት ባለስልጣናቱ ናቸው።” እየተባለ 
ይነገራልና “ጨላጣው” መንግስት በሀይማኖት 
ውስጥ ጣልቃ አልገባም ብሎ አፍን ሞልቶ 
ለመናገር ከባድ ነው የሚሉ ብዙዎች ናቸው። 
(ልብ አድርጉ ይህ የሰዎች አስተያየት ነው እኔ 
በዚህ ጉዳይ ዝም ነው የምለው… ለራሴ ነገር 
ይገንብኛል!) 

ባለፈው ሳምንት ውስጥ የመጅልሱ 
ተቃዋሚዎች የመንግስት አንጀት ቢራራ 
ብለው፤“አባይ ይገደባል መጅልስ ይወገዳል!” ሲሉ 
ተቃውሞ ሲያሰሙ ነበር። ከዚህ እንደምንረዳው 
መንግስቴ በእምነቶች ጉዳይ የመነካካት ነገር 
እንዳለው ነው። እንዲህ ከሆነ የመጣው ይምጣ 
ብዬ እናገራለሁ… በሀይማኖት ጉደይ ከአባይ 
ይልቅ የመንግስት ጣልቃ ገብነት ቢገደብ የተሻለ 
ነው…! እላለሁ። (ባይሆን ካጠፋሁ ከአሁኑ 
ይቅርታ ልጠይቅ፣ በኋላ ሰዎቹን ስራ አስፈትቼ 
ለኔ ይቅርታ ሲፅፉ እንዳይውሉ! (ይሄ ንግግር 
ራሱም ጥፋት ከሆነ “በቅድስት” አብዮታዊ 
ዴሞክራሲ ስም ይቅር ይበሉኝ ብዬ አቡኑን 
እለምናለሁ…)) 

በነገራችን ላይ ሙስሊም ወንድሞቻችን 
“አይዟችሁ አላህ ይርዳችሁ! እናንተ ቤት 
ያለው ችግር እኛም ቤት አለ እና አንድ ቀን 
የጋራችን የሆነው ፈጣሪ ነገሮችን ያደላድላል…!” 
ሲሉ ክርስቲያን ወንድሞቻችሁ መልዕክት 
አስተላልፈውላችኋል። 

አሁን ወደ ዋናው መስመር 
እንመለሳለን…

እናቴ መሬቷ እና መንግስቷ 
መቼም ስለ እናቴ ማንነት 

አላስታውሳችሁም። እርሷ ማለት አሽሟጣጭ 
ጎረቤት እና ወንድሜ ሳይቀር “መንግስት 
መስተፋቅር አሰርቶባት ቀበሌ ለቀበሌ 
ያንከራትታታል!” እያሉ የሚያሸሙሯት አፍቃሬ 
ኢህአዴግ ናት። እራሷም ብትሆን ምቀኛን ደስ 
አይበለው በሚል መልኩ ከመንግስቷ ጋር በጥብቁ 
የተቆራኘች ናት። ሌላው ቀርቶ የተናገረችውን 
ለማሳመን እንኳ “ከኢህአዴግ ይነጥለኝ” ብላ 
የምትምል ታማኝ፣ የኢህአዴግ ወዳጅ ናት።  

በእውኑ ከእናቴ በቀር እንዲህ 
ብሎ በድርጅቱ ስም የማለ አባል ከዚህ በፊት 
አልገጠመኝም። የእርሷ ፍቅር ለብቻው ነው። እኛ 
ልጆቿ ድሮ ስናውቃት ከመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ 
“ዮሃንስ ራዕይ” ን ታነብ የነበረችውን እንኳን 
ትታው “አዲስ ራዕይ” የተባለውን የኢህአዴግ 
መፅሔት ማንበብ ከጀመረች ስንት ግዜዋ…?   

እናቴ መንግስት በተለያየ ግዜያት 
የሚያወጣቸው አዋጆች በሙሉ ድግሷ ናቸው። 
ዘወትር አዋጁ በወጣ ቁጥር መላው የቤተሰቡን 
አባል ሰብስባ ታወያየናለች። (መላው ያልኩት እኔ 
ወንድሜ እና እርሷን ነው።) ወንድሜ የቤተሰቡ 
ሃላፊነት ሆኖበት ነው እንጂ፣ ከየ አዋጆቹ በኋላ 
የሚደረግ ውይይት ላይ ባይሳተፍ ደስታው ነው። 
ዘወትር በውይይቱ መጀመሪያ የሚጠይቀው 
ጥያቄ፤ “በፀደቀ ጉዳይ ላይ መወያየት ፋይዳው 
ምንድነው?” የሚል ነው። እናቴም “… መልካም 
በጣም ገንቢ ጥያቄ ነው…” ብላ ትጀምርና 
“የውይይቱ ጠቀሜታ አሌ የሚባል አይደለም… 
ቢያንስ ቢያንስ በአዋጁ ላይ ግንዛቤ እንድንጨብጥ 
ያደርገናል!” ትላለች። ወንድሜም ቱግ ብሎ 
“የእኛ ችግር ገንዘብ እንጂ ግንዛቤ አይደለም…!” 
ብሎ ይጮሀል። እናቴም “አካሄድ… አካሄድ… 
ልብ አድርጉልኝ… ግራ ቀኝ…” ብላ ከግራ እኔን 
ከቀኝ ራሱ ተቃዋሚ ወንድሜን ታያለች። 

አንዳንዴ ሳስበው እናቴ ከእኛ ጋር 
የምታደርገው ውይይት በቀጣይ ለሚኖራት 
የቀበሌ ስብሰባ እንደ ልምምድ የምትቆጥረው 
ይመስለኛል። ያው እኛም የቤተሰቡ አስተዳዳሪ 
እንደመሆኗ መጠን “እምቢኝ አንሰበሰብም!” 
ብንላት የሚፈጠርብንን ጦስ ስለምናውቀው 
ሁሌም “ለልምምዱ” ተባባሪ ነን። እንኳን ሌላው 
ቀርቶ “እናቴ ዛሬ ስላመመኝ በውይይቱ ላይ 
አልገኝም” ብንላት “ከታወቀ ሃኪም ማስረጃ 
ይዘህ ና…!” ትላለች እንጂ አትለቀንም። እኛም 
ይህንን ስለምናውቅ እንሰበሰባለን፤ እርሷም 
ቀበሌ ሄዳ በአዋጁ ላይ ውይይት ስታደርግ፤ 
“ከልጆቼ ጋር በጉዳዩ ላይ ተወያይተንበት ነበር… 
በእውነቱ በዚህ አጋጣሚ ልጆቼ ያለ ምንም 
ተቃውሞ በሙሉ ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ 
ውይይት ስላደረጉ ላመሰግናቸው እወዳለሁ።” 
ብላ አመስግናን ሌሎች ተሳታፊዎችም የእርሷን 
ልምድ እንዲቀስሙ እንደምትመክር ሰምቻለሁ።

ከዚህ በፊት በተለያዩ አዋጆች ላይ 
ተወያይተናል። ያው እንደሚታወቀው ሁሌም 
አዋጆቹ ከፀደቁ በኋላ ነው ውይይቱ። ቢሆንም 
ግን አንዴ ውይይቱ ከተጀመረ በኋላ የጦፈ 
ክርክር ይደረግበታል። አሁን በቅርቡ ፀረ ሽብር 
አዋጁ ላይ ያደረግነው ውይይት ለዚህ እንደ 
ማሳያ ነው። በእናቴ እና በወንድሜ መካከል 
ታላቅ ፍጭት ተከስቶ ነበር። ዋናው ጥያቄ 
የነበረው በውጪ ሀገር ከሚገኘው ወንድሜ ጋር 
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መገናኘት እንችላለን 
ወይስ አንችልም? የሚለው ጉዳይ ነበር። 
አዋጁ “በሽብርተኝነት ከተፈረጀ ግለሰብ ወይም 
ድርጅት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ማድረግን” 
ይከለክላል። ታድያ ወንድሜ ሽብርተኛ ነው 
ወይስ አይደለም? ይሄ ነበር ከባዱ ጥያቄ። 
በአንድ ወቅት ወንድሜ በአንድ የተቃውሞ ሰልፍ 
ላይ የተነሳውን ፎቶግራፍ ልኮልን ያውቃል። 
ታድያስ…? መንግስትን የተቃወመ አንድ 
ግለሰብ ሽብርተኛ ከመባል ያመልጣል ወይስ 
አያመልጥም?

በእውነቱ በወቅቱ እናቴ ይሄንን ጥያቄ 
ለመመለስ አቅም አልነበራትም። በመጨረሻ ግን 
“ብልሃት አትጪ” ሲላት አንድ ዘዴ አሰበች። እናም 
“በሰልፉ ላይ የተነሳውን ፎቶግራፍ አምጣልኝ” 
ብላ አዘዘችኝ። እኔም ታዛዥነት ያደግሁበት 
ነውና አመጣሁ። ፎቶውን እንመርምረው… 
አለች ተመረመረ… 

ባንዲራ ለብሷል። ባንዲራው ኮከብ 
አልባ ነው። ጣቱን በ ”ቪ” ቅርፅ ቀስሯል። እናቴ 
ፎቶውን “ልብ አድርጉልኝ” እያለች አሳየችን… 
“ወንድማችሁ ኮከብ አልባ ባንዲራ የያዘው 
የባንዲራ አዋጁን ደንብ በመተላለፍ ነው…” 
አለችን። የባንዲራ አዋጁ ኮከብ የሌለው ባንዲራ 
ይዞ አደባባይ መውጣት እንደሚከለክልም ነገረችን። 

እኔ “ገባኝ” ለማለት አናቴን ስወዘውዝ፤ ወንድሜ 
ደግሞ “ያሳዝናል” ለማለት አንገቱን ይነቀንቃል። 
እናቴ ቀጠለች “ጣቱንም ቢሆን የቀሰረው… 
ጠቅላይ ሚንስትራችን ከዚህ በኋላ ጣቱን የቀሰረ 
ጣቱ ይቆረጣል ብለው ካወጁ በኋላ ነው…” 
እናም መጀመሪያ፤ ጠየቀችን “ከዚህ የበለጠ ሽብር 
ከየት ይመጣል?” አለችን። ቀጥሎም ወሰነች። 
ወንድሜ ከሽብር ጋር አብሮ የሚኖር ተብሎ 
ተፈረደበት። እናም “ከእርሱ ጋር የተደዋወለ፣ 
ፖስታ የተለዋወጠ፣ ስለ እርሱ በህልሙ ያየ፣ 
ህልሙንም በበጎ ያስተረጎመ፣ ወይም የተረጎመ፣ 
ወይም ሊተረጉም ያሰበ፣ እርሱን የናፈቀ፣ ሰዎች 
ሲናፍቁት በቸልታ የተመለከተ፤ በሽብር ሴራ 
ሊጠየቅ” በአንድ የድጋፍ ድምፅ በአንድ ተዓቅቦ 
እና በአንድ የተቃውሞ ድምፅ ፀደቀ።

እንግዲህ እናቴ ለመንግስት አዋጆች 
ያላት ታማኝነት የገዛ ልጇን አሳልፋ እስክትሰጥ 
ድረስ የዘለቀ ነው። “አንድያ ልጁን አሳልፎ 
እስኪሰጥ ድረስ ወደደን” እንዲል መፅሀፍ 
እርሷም ኢህአዴግን ይህንን ያህል ወደደችው…

አሁን ግን በእናቴ እና በመንግስቴ 
መካከል አንድ ሳንካ የገባ ይመስላል። እናታችን 
እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ በርስቷ ሲመጡባት 
አትወድም። አባቴም ድሮ “በሚስቴ እና በርስቴ 
አልደራደርም!” ይል ነበር። እናቴም አባታችን 
ከሞተ በኋላ “በመሬቴ እና በመንግስቴ 
አልደራደርም!” ትለን ነበር። አሁንስ?

አሁን አንድ አዋጅ ወጥቷል… 
ኢትዮጵያችን በኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን በአዋጆችም 
ብዛት ታላቅ እድገት ያሳየች ሀገር ሆናለች። 
እኔም እሰይ እላለሁ። ወንድሜ ግን በየ አዋጁ 
ስብሰባ ስለሚጠራ አዋጅ ወጣ በተባለ ቁጥር 

ፊቱን ያጨፈግጋል። 
ዛሬ እናታችንም ፊቷ ላይ ግራ መጋባት 

ይነበባል። በአንደኛ ልጇ ላይ እስክትፈርድ ድረስ 
የወደደችው መንግስቷ ዛሬ አስጨናቂ አዋጅ 
አውጥቶባታል። “መሬትሽን መሸጥ መለወጥ 
አትችይም…” የሚል አዋጅ። ስብሰባ ተጠራን… 
ወንድሜ እያጉተመተመ እኔ ግን ምንም ሳልል 
በስብሰባው ላይ ተገኘን። 

ዛሬስ እናታችን እንደ ፖለቲከኛ 
ሳይሆን እንደ እናት ታወራን ጀመር… አዋጁ 
የእውነት እንዳሳሰባት ታስታውቃለች። “ልጆቼ 
ክፉ ቀን በመጣ ግዜ ሸጠን፤ ለእኔም መጦሪያ 
ለእናንተም መሯሯጫ ይሆናችሁ ይሆናል 
ያልኩት መሬት አዲስ አዋጅ ወጥቶበታል… 
ምን ትመክራላችሁ?” ስትል ጠየቀችን። 
ከትላንት በስቲያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባደረጉት 
ንግግር መሬታችን እንደማይነካ ነግረውን የለም 
እንዴ? ስል እናቴን ለማስተዛዘን ሞከርኩ… 
ወንድሜ ግን ቆጣ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ያሉትን ደገመልን… “በርግጥ ነባር ይዞታ 
አይነካም… ብለዋል። በርግጥ ነባር ይዞታ ወደ 
ሊዝ አይዞርም… ብለዋል። ነገር ግን ነባር ይዞታ 
ሲሸጥ ወደ ሊዝ ይዛወራል… ብለዋል። ታድያ 
በደህናው ግዜ ይቅርብኝ ብለን የገዛነውን መሬት 
ሸጠን ካልተጠቀምን የመሬቱ ባለቤቶች እኛ ነን 
ማለት ይቻላል?” ሲል ሁለታችንንም በጥያቄ 
አየን። ለመጀመሪያ ግዜ እናታችን ወንድማችን 
ሲናገር ከልቧ ሰማችው። ቀጠለ ወንድሜ “…
በእውነቱ ከሆነ ይህንን መሬት ሲቸግረን ሸጠን 
መጠቀም ካልቻልን… እኛ የመሬቱ ዋርዲያ ነን 
እንጂ ባለቤት አይደለንም።” አለን። እናቴ ዝም 
አለች። ዝም…! የዝምታ ትርጉሙ ምን ነበር? 
ተቃውሞ? ወይስ ድጋፍ?    

እናቴ በመንግስቷ ላይ አኩርፋ ይሆን? 
እንጃ…!   

በመጨረሻም
ልጆችዎን መግቡ

ሰሞኑን በኢቲቪ አንድ ሲንግል 
ተለቋል። (ለነገሩ ቆይቷል መሰል እኔ ግን ሰሞኑን 
ነው ልብ ያልኩት) በርካታ ታዋቂ አርቲስቶች 
የተሳተፉበት ይህ ሲንግል “ልጅን መግቡ በእድሉ 
ያድጋል አትበሉ!” ይላል። በክሊፑም ቋንጣ ስጋ፣ 
እንቁላል፣ ዶሮ እና የመሳሰሉት የደህናው ግዜ 
ምግቦች የአሁኑ ግዜ ተረቶች እንደዋዛ ያልፋሉ። 
የዘፈኑ ሀሳብ ለልጅዎ እነዚህን በሙሉ አብሉ 
መሆኑ ነው… ጥሩ ነው። እንደዚህ ለህዝብ 
ማሰብ፣ እንደዚህ ለአመጋገባችን መጨነቅ 
መልካም ነው… ነገር ግን ዘፋኞቻችንን አንድ 
ጥያቄ መጠየቅ እፈልጋለሁ…? 

ውድ ሙዚቀኞቻችን እስከ መቼ 
ዝም ብሎ ግጥም ሲሰጣችሁ ቆማችሁ 
እየተውረገረጋችሁ ታዜማላችሁ? ስለምን 
የአመክንዬ ጥያቄ አታነሱም? ይህ ዘፈን 
በእውኑ የተሟላ እንዲሆን የማድረግ ሃላፊነት 
የሙዚቀኞቹ አልነበረምን? ይህው እነ ሰለሞን 
“እንባ ከቅንድቤ ከአይኖቼ ሲታፈስ” ብለው 
ዘፍነው አይደል እንዴ… እስከ ዛሬ ድረስ “እንባ 
ከቅንድብ እንዴት ይታፈሳል?” የሚለው ትችት 
ሰለባ የሆኑት? እናንተም ግጥሙን ማንም 
ይስጣችሁ ማን ትውልድ ይጠይቃችኋል… 
(አይዟችሁ አትደንግጡ… ያን ያህል የከረረ ነገር 
እንኳ የለም) ነገር ግን “መግቡ በእድሉ ያድጋል 
አትበሉ…” ብላችሁ ዝፈኑ ስትባሉ… “ሰዉ 
ምንጩን የጠየቀን እንደሆነ ከየት አምጥታችሁ 
መግቡ ብለን እንመልሳለን?” ማለት ነበረባችሁ። 
የሆነ ሆኖ ዘፋኞቹን እጠይቃለሁ… “መግቡ… 
በእድሉ ያድጋል አትበሉ…” እሺ ግን “ከየት 
አምጥተን?” 

ወዳጄ አሁን እንሰነባበት
እስቲ አማን ያሰንብተን!

አቤ ቶኪቻው
abeto2007@yahoo.com

የአቤ ሽሙጦች

መስከረም 30 ቀን ማለዳ ፀደቀ፡፡ አለቀ፣ ደቀቀ፡
፡ የኛ ገዢዎች እንዲህ ናቸው፡፡ ‹‹ሲፈልጉ አንድ 
አይነት ጃኬት ለሁሉም ያሰፋሉ›› ከፈለግህ 
ትለብሳለህ ካልተመቸህ በሊማሊሞ… ይሉሃል፡
፡ ከዚህ በኋላ የሊዝ አዋጅ ላይ የፈለገውን 
እንዲጫወት ድርሻ የተሰጠው የሚንስትሮች 
ምክር ቤት ነው፡፡ ከዚያም ምርጫው ሲደርስ 
ተመካክሮ ‹‹ከኢህአዴግ ወይ ከቤትህ›› የምትል 
ካርታ ጨዋታ ያመጣ ይሆናል፡፡

የዶ/ር ኃይሉ ዓርዓያ ትንታኔ ደግሞ ለየት 
ያለ ነው፡፡ ኢህአዴግንና አገዛዙን “Putting ones 
hands in too many pies” ይሉታል፡፡ “የቀረበው 
ነገር ላይ ሁሉ እጅን ማስገባት” እንደማለት ነው 
ወይም “አስር ቦታ ድስት መጣድ”፡፡ ገዥው ፓርቲ 

ለተለጠጠ እቅዱ ማስፈፀሚያ ህዝብን እየጨመቀ 
ነው፡፡ የሊዝ አዋጁ ደግሞ ሌላ መጭመቂያ ነው፡
፡ መጭመቂያው ገንዘብና ስልጣን ይተፋል፡፡

እስቲ ነገራችንን እናሳርገው፡፡ መነሻችን 
የዳቦ፣ የዴሞክራሲና የስልጣን ግብግብ 
በኢትዮጵያ የፈጠሩትን ፍጥጫ ለመዳሰስ ነው፡
፡ ዴሞክራሲና ዳቦ የህዝብ ጥያቄዎች ናቸው፡
፡ ገዥው ፓርቲ ደግሞ ስልጣን፣ ስልጣን፣ 
ስልጣን… እያለን ነው፡፡ 40 ዓመት የሚቆይ 
ስልጣን፡፡ ከተቻለም ከዚያ በላይ፡፡ ለስልጣን 
ማፅኛ ደግሞ አዋጅ የሚባል ነገር አለ፡፡ ይሄው 
የረጅም ዓመት የስልጣን ምኞት ከዴሞክራሲና 
ከዳቦ ጥያቄ ጋር ግብግብ ሲገጥም እያየን ነው፡፡ 
ማን ያሸንፍ ይሆን???

የዳቦ፣ የዴሞክራሲና... ከገፅ 9 የዞረ
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ዳንኤል ተፈራ 

የዳቦ፣ የዴሞክራሲና የስልጣን ግብግብ በኢትዮጵያ

۩

ወደ ገፅ 8 ዞሯል

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ፓርላማ 
በቀረቡ ቁጥር ግንባራቸውን ኮስተር አድርገው፤ 
አንዳንዴም ኮራ ብለው በተደጋጋሚ የሚናገሩት 
ጉዳይ ቢኖር የኢትዮጵያ በተከታታይ የኢኮኖሚ 
እድገት ማስመዝገቧን ነው፡፡ በቅርቡ እንኳን 
ፓርላማ ሲከፈት በቀረቡበት ወቅት ብቸኛውን 
ተቃዋሚ የጐንዮሽ እየተመለከቱና አውራ ጣትና 
ሌባ ጣታቸውን ገጥመው ጠረጴዛውን በመደብደብ 
ለማስረገጥ እየጣሩ አስራ አንድ ነጥብ አራት 
በመቶ የምጣኔ ሀብት እድገት እንዳስመዘገቡና 
ይሄም እድለኛ መሆንን እንደሚጠይቅ ነግረውን 
ነበር፡፡

የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም የገዥው ፓርቲ 
ኢህአዴግ ተችዎች ግን ይችን ‹‹ተከታታይ እድገት 
ማስመዝገብ›› የሚሏት ነገር የሚዋጥላቸው 
አይመስልም፡፡ እንደውም ‹‹ኢህአዴግ በቁጥር 
ጨዋታ የተካነ ነው ስለዚህ ተከታታይ እድገቷ 
ከቁጥር ጨዋታ በዘለለ ተጨባጭነት የለውም፡፡›› 
በማለት ስለት የሆነች ሂስ ይሰነዝራሉ፡፡ የእድገት 
ምጣኔ ወይም የቁጥር ጨዋታው የሚገባቸውና 
በዘርፉ የተሰማሩ ገለልተኛ ምሁራኖቻችን ደግሞ 
ትክክል ነው አልያም ይሄ ቅጥፈት ነው ሳይሉን 
አፋቸውን እንደለጐሙ አሉ፡፡ አፍን የለጐመ 
ልሂቅ የጋን ውስጥ መብራት ይሉት አይነት 
ነው፡፡ የልሂቅ ውበቱም ጉድፍ መለየቱ ነው፡፡

የኔ ቢጤው የቁጥር ጉዳይ የማይገባው 
ደግሞ የኢህአዴግን ተከታታይ እድገት 
ማስመዝገብ ግርታ ቀለል ያለች ጥያቄ በማቅረብ 
እንዲረጋገጥለት ይፈልጋል፡፡ ይሄውም ‹‹እድገቱ 
ካለ ዳቦው ወዴት አለ?›› የሚል ነው፡፡ ዳቦ 
የሌለው እድገት ምን ይሰራል? የኢህአዴግን 
የተከታታይ የምጣኔ እድገት ‹‹እውነትም 
የቁጥር ጨዋታ ይሆን እንዴ?›› የሚል ጥያቄ 
እንድናነሳ የሚያደርጉን የጐዳና ላይ ትዕይንቶች 
በርካታ ናቸው፡፡ ሸገር ፈርዶባት እነዚህን የጐዳና 
ትዕይንቶች ያለመታከት ስታስተናግድ ትውላለች፡
፡

የአፍሪካ ሞግዚት ለመሆን ተፍተፍ እያለች 

ከጥቂት ሳምንታት በፊት ፕ/ር መሳይ 
ከበደ አቶ መለስን በሚመለከት አንድ ተነታራኪ 
ፅሁፍ አስነብበዋል፡፡ የፅሁፉ ጭብጥ አሁን 
አሁን ከፖለቲካ አደባባዩ የተረሳ የመሰለውን 
እና የሰውየውን ከተለምዷዊው የኢትዮጵያዊነት 
መለዮ ጋር የሚጋጭ ግዙፍ ፖለቲካዊ ምልከታ 
ለማየት የሚሞክር ነው፡፡ የአቶ መለስን 
ኢትዮጵያዊ ዜግነት ማጠየቅ አግባብ ባይሆንም 
ብዙዎቻችን ለባንዲራችን ከምንሰጠው ሰማያዊ 
ክብር፣ ለግዛት ሉአላዊነታችን ካለን ጥልቅ 
ስሜት፣ የረጅም ዘመናት ተከታታይነት ላለው 
ታሪካችን ከምንሰጠው እውቅና እና ዘውግ ዘለል 
ለሆነው ማንነታችን ካለን መታመን አንፃር የአቶ 
መለስን ኢትዮጵያዊነትን የማይታገስ የፖለቲካ 
ስብዕና እድገት በቁንፅልም ቢሆን ለማየት 
መሞከር ስለስርዓታቸው አወቃቀር የሚሰጠን 
የራሱ የሆነ እይታ ይኖራል፡፡

የፖለቲካ ታሪካቸው እንደሚነግረን 
አቶ መለስ እጅግ ረጅሙን የፖለቲካ መንገድ 
ሄደዋል፡፡ የተወለዱት በአውራጃዊነት ስሜት 
እና በፖለቲካዊ ነውጠኝነት ከሚበየነው የአድዋ 
ገዢ መደብ ነው፡፡ በወንድ አያቶቻቸው በኩል 
ያለውን ለወቅቱ ባዕድ ስርዓት የመገዛት ታሪክ 
ከአክብሮታዊ ትህትና አንፃር ዘለን ብናልፍ 

www.feteh.com

ፖለቲካ እና ስልጣን

የምትገኘው ቻይና በሰራችው የአስፓልት ጐዳና 
ላይ እጅግ ውድ መኪኖች ብቻ አይነዱበትም፡፡ 
በጐዳናው ጠርዝ ላይ ችጋር ያሳደደችው እናቶች 
ልጆቻቸውን ኮልኩለውና ነጭ ነጠላቸውን 
ዘርግተው የልመና ቃላትን ያዥጐደጉዱበታል፡
፡ በዚህ አዝነው ሳይጨርሱ 40 ቀን ያልሞላው 
ጨቅላ ከዛገ ካራ ጋር ተኝቶ ሲለመንበት 
ይመለከታሉ፡፡ በተደጋጋሚ ርሀብ ያሳደዳቸው 
ዜጐቻችን የቀድሞ ህይወታቸውን የሚያመላክት 
ፎቶ ዘርግተው ህዝቡ ከአሁን ቁስቁልናቸው ጋር 
እያነፃፀረ እንዲረጥባቸው ሲማፀኑ… ምኑ ቅጡ… 
አዲስ አበባችን እነዚህን ችግሮች ስታስተናግድ 
ውላ ታድራለች፡፡ መንገዶቿም አይሰለቹም፡፡

እናሳ እነዚህ ችግሮች የእድገቱ ቱርፋቶች 
ናቸውን??? ቢያድለን ኖሮ ጐዳና ላይ እጣ 
ፈንታቸው የተወሰነባቸው፣ የሚለመንባቸውና 
አቧራ የለበሱ ህፃናት የማን ናቸው? ማን 
ያንሳቸው? እነዚህ ህፃናት የኢትዮጵያ ህፃናት 
ናቸው፤ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው፤ የኢትዮጵያ 
ልጆች ከሆኑ ደግሞ መንግስት ህፃናቱን የማነሳት 
ሀላፊነት አለበት፡፡ ልጆቼን ማለት አለበት፡፡ 
ተከታታይ የምጣኔ እድገቱ ግን የኢትዮጵያን 
ህፃናት መታደግ ያልቻለ ነው፡፡

እነዚህ ሰፋፊ ችግሮቻችን በመንግስት 
ብቻ ይፈታሉ ማለት አይደለም፡፡ የመንግስት 
ሀላፊነት ግን ትልቅ መሆኑን መካድ አይቻልም፡
፡ የመንግስት ፖሊሲዎች ከህዝብ የሚፈልቁ፣ 
የህዝብን ችግር የሚፈቱና ህዝብን የሚያሳትፉ 
መሆን ይገባቸዋል፡፡ ኢህአዴግ ግን በተለይም 
ከ97 ምርጫ ወዲህ ብቸኛው ህግ አውጭ 
የሆነ ይመስላል፡፡ አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች 
እንደሚሉት ከሆነ ደግሞ ገዥው ፓርቲ ከ97 
ምርጫ በኋላ ያወጣቸውን የተለያዩ ህጐች 
ይጠቅሱና እነዚህ ህጐች ታስቦባቸው እና 
ታቅዶባቸው ህዝብን ለመቆጣጠር በምርጫ ስሌት 
የተሰሩ ናቸው ሲሉ ይደመጣሉ፡፡ የገዥው ፓርቲ 
ህጎችም ህዝቡን ምንደኛ አደረጉት ከሚለው 
ትችትም በዘለለ ሶስት ጐራዎችን እያየንበት 
ነው፡፡ ዳቦ፣ ስልጣና ዴሞክራሲ የተባሉት 
ጐራዎች ከማቆጥቆጥም በላይ ወደ ግብግብነት 
እያደጉ ይመስላል፡፡ የጦፈ ግን ደግሞ የማይታይ 

ግብግብ፡፡
በአሁኑ ሰዓት ከእለት ወደ እለት እያሻቀበ 

የሚሄደውን የኑሮ ውድነትና ሽቅብ የሚጐነው 
የሸቀጦች ዋጋ የመኖር ህልውናውን እየተገዳደረው 
የሚገኘው ሰፋ ያለው የህዝብ ክፍል የኑሮ 
ውድነት ማርገቢያ እየጠየቀ ይገኛል፡፡ ጥያቄው 
የዳቦ ነው፡፡ ቅድሚያ በልቶ ማደር፡፡ ይሄው 
‹‹የዳቦ ስጡን!›› ጥያቄ እየጐላ የመጣ ነው፡፡ 
‹‹ፈጣኑ›› የኢህአዴግ የኢኮኖሚ እድገት ለዚህ 
ጥያቄ መልስ ያለው አይመስልም፡፡ ይልቁንም 
ቁሳዊ እድገትና ስልጣን ላይ ያነጣጠረ ነው፡፡ 
ቁሳዊ እድገት አያስፈልግም ማለት አይደለም፡፡ 
በቅድሚያ ግን ሰብዓዊ እድገት ላይ መበርታት 
ይገባናል፡፡ ደሀን እየገፈተሩ ለጡብ ደርዳሪዎች 
ወርቅ ማንጠፍ የት እንደሚያደርስ የሚያውቀው 
ወይም የሚገባው ኢህአዴግ ብቻ ነው፡፡ እንደዚህ 
አይነት የዜግነትና የክብር ጥያቄዎች ሲነሱ ‹‹ፀረ-
ልማት፣ እድገት አደናቃፊ፣ ምንትሴ…›› ማቱ 
መልስ ሊሆን አይችልም፡፡ ማንም ኢትዮጵያዊ 
ልማትንና እድገትን ይጠላል ብዬ አላምንም፡፡ 
ምነው ቢሉ የድህነትን አስከፊነት ከእኛ በላይ 
የሚያውቀው የለምና፡፡ ገዢው ፓርቲ ከፊት 
ለፊት ለተጋፈጠው የዳቦ ጥያቄ መልስ መስጠት 
አለበት፡፡ ያውም አፋጣኝ መልስ፡፡

በኢትዮጵያችን ያለው የዳቦ ጥያቄ ብቻ 
አይደለም፡፡ አሁን አሁን የዴሞክራሲና የነፃነት 
ጥያቄ እየፈጠጠ መጥቶ ሌላው የግብግብ ርዕስ 
ሆኗል፡፡ የዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ጠቀሜታ 
ጠንቅቀን እናውቃለን የሚሉ ልሂቃኖቻችን 
ዴሞክራሲ በርካታ ጉዳዮችን የመፍታት አቅም 
እንዳለው ይከራከራሉ፡፡ ነፃነት ያለው ህዝብ፤ 
ሀሳቡን እንዳሻው መግለፅና መተግበር የሚችል 
ህዝብ የመፍጠር አቅሙ፣ የማሰብ ክህሎቱና 
አምራችነቱ ከፍተኛ ነው ይላሉ፡፡

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የተሻለ ስርዓት ነው 
ብሎ መከራከር ይቻላል፡፡ አዎ ነፃነት ተፈጥሮአዊ 
ነው፡፡ በነፃ ማሰብ ዋጋው ስንት ይሆን? ብሎ 
መጠየቅ አይገባም፡፡ ነፃነት በብር አይተመንም፡፡ 
ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥም የተሻለ መብትና 
ነፃነት ስላለ ተመራጭ እንደሆነ የሚናገሩት 
ጥቂት አይደሉም፡፡ ስለዚህም ይላሉ ሲያሳርጉ 

ስለዚህም ዴሞክራሲ የዳቦ ጥያቄን ይመልሳል፡፡ 
ምነው ቢሉ በነፃነት የሚያመርት ዜጋ መፍጠር 
ስለሚቻል፡፡

ዳሩ ቤተመንግስት ሲገባ ተደናግረው እንጅ 
ኢህአዴግም በዱር በገደሉ የተሞሻለቀው ነፃነትን 
ፍለጋ ነበር፡፡ ጭቆናን ጠልቶ ነበር፡፡ በኋላም 
ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን መፍጠር አምሮት 
ነበር፡፡ በኋላ ዴሞክራሲ መገንባቱም፣ ነፃነት 
መስጠቱም… በእጁ ሲገባ ግን ስስታም ሆነ፡፡ 
ያውም የለየለት ስስታም፡፡ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 
ስልጣን ለሚወዱ ሰዎች የሚበጅ አይደለም፡፡ 
ዴሞክራሲ ስልጣን የባለስልጣን ሳይሆን ስልጣን 
የህዝብ እንደሆነች ያውጃልና፡፡ ደግሞ በማንኪያ 
ተለክቶ የሚሰጥ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የትም 
የለም፡፡ ኢህአዴግ ግን ወደ ስልጣኑ ሲመጣ 
እንደ ‹‹ሽሮፕ›› ዴሞክራሲን እየሰፈረ መስጠት 
ጀመረ፡፡

እስቲ ተመልከቱ ቀና ብሎ ሳያንሾካሹክ 
መንግስትን የሚተች ሰው ፈልጉ ብትባሉ በታላቋ 
ኢትዮጵያ ስንት ታገኛላችሁ? መብቱን ሲነጠቅ 
‹‹ልጆቼን ላሳድግ ብዬ ነው!!›› ብሎ ከንፈሩን 
የሚመጥ ከኢትዮጰያ ውጭ የት ይገኛል? 
መሬትህን ከተነጠቅህ ልጅህን የት ልታሳድግ 
ነው?... ከብሔራዊ ፍርሃት መገላገል ይገባናል፡፡

እነዚህን ሁሉ የሚፈጥራቸው ግን 
ስልጣን የሚሉት በሽታ ነው፡፡ ከፈለጋችሁ 
ስልጣን የሚሉት ሰይጣን ልትሉት ትችላላችሁ፡፡ 
የሩቁን ትተን ትናንት የወጣውን የከተማ መሬት 
ሊዝ አዋጅን ብንመለከት እንኳ ‹‹ስልጣን›› 
የሚሉት ሰይጣን ከበስተኋላ እንደ ጀብራ ተገትሮ 
እናገኛለን፡፡ ይሄ ባይሆን ኖሮማ በቅድሚያ እኛን 
ባወያዩን ነበር፡፡

ከተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ እንደሰማነው 
የሊዝ አዋጁ እንዲጸድቅ የተፈለገው በጥድፊያ 
ነው፡፡ በሩጫ፡፡ ሰኞ መስከረም 29 ቀን ፓርላማው 
ሲከፈት በአስር ሰዓት ‹‹የከተማ ቦታን በሊዝ 
ማስተላለፍን የሚመለከት›› የሚል አዋጅ 
የማክሰኞ አጀንዳ እንደሚሆን ተነገረ፡፡ በማግስቱ 

የምናርፈው በአባታቸው ቅንጭብ የፖለቲካ 
ታሪክ ላይ ይሆናል፡፡

ፕ/ር ዶናልድ ሌቪን “Meles Zenawi 
and the politics of ethnicity” በሚለው 
ፅሁፋቸው ስለ አቶ ዜናዊ ብዙም ያልተሰማ 
የሚመስል ታሪክ ፅፈዋል፡፡ ከድህረ-ፋሺስት 
ወረራ በኋላ ከተከተሉት ዓመታት በአንደኛው 
የአውራጃውን የጊዜው አስተዳደር ‹‹አስተዳደራዊ 
በደል አድርሰውብናል›› በሚል መነሻ 
የተነሳሳውን ጠንከር ያለ እንቅስቃሴ መርተዋል፡
፡ የእንቅስቃሴው አራማጆች የተቃውሞ 
ሀሳባቸውን ያሰፈሩበትን ደብዳቤ ከቁራጭ ስጋ 
ጋር አያይዘው ወደ ሰማይ በመወርወር አሞራ 
ለፈጣሪ ተቃውሟቸውን ያሰማ ዘንድ ለማድረግ 
እንደሞከሩ ፕ/ር ሌቪን በፅሁፋቸው ጠቅሰዋል፡
፡ ከዚህ እንቅስቃሴ በተጨማሪ እ.ኤ.አ. በ1957 
የወጣውን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ በተመለከተ 
አቶ ዜናዊ የመሩት አመፅ-አልባ ሙከራም 
ሊጠቀስ ይችላል፡፡ እኒህን እንቅስቃሴዎች አቶ 
መለስ ሳይሰሙት አደጉ ማለት አስቸጋሪ ይሆናል፡
፡ በአቶ ዜናዊ እንደተመራ የተነገረለት ይህ ከፊል 
አመፅ በብላቴናው መለስ ላይ የአመፀኝነትን አሻራ 
የተወበት እድል ሰፋ ያለ ሳይሆን አይቀርም፡፡

ከአውራጃው የጊዜው ተማሪዎች 
የተሻለ የትምህርት ብቃት በማሳየታቸው የወቅቱ 
የልሂቃን ማፍሪያ ወደነበረው ዊንጌት ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት መግባታቸው የአደባባይ 
ታሪክ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን በትምህርት 
ቤቱ የነበራቸውን ክራሞት ማየት ለአሁኑ 
መለስ ሌላ ጫፍ ሊሰጥ ይችላል፡፡ የእርሳቸው 
ዘመነኞች የነበሩት እንደሚመሰክሩት ትምህርት 
ቤቱን በተቀላቀሉ በሁለተኛ ዓመታቸው በትግሪኛ 
እና በኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ ተማሪዎች መሀከል 
በተቀሰቀሰው ፀብ አቶ መለስ የፊታውራሪነቱን 
ሚና ተጫውተዋል፡፡ ይህ ለአምስት ሰዓታት 
የዘለቀው የተማሪዎቹ ክርፍስ አግባብ እንዳልሆነ 
ለማስረዳት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የመጡ 
የጊዜው ስር-ነቀል ተማሪዎች ፀበኞቹን ሰበሰበው 
ስለግራ-ዘመምነት አስተምህሮት ጥቂት ነገሮችን 
አነሱላቸው፡፡ ብሄር ተኮር በሆነው ግጭት ውስጥ 
የተሳተፉት አቶ መለስ ስለስታሊኒስታዊው 

የብሔር ጥያቄ የመጀመሪያው ተጋላጭነታቸውን 
ከዚህ አውድ ጀምረን ልናየው እንችላለን፡፡ 
‹‹እኛ›› እና ‹‹እነርሱ›› በሚል ብሔርን ማዕከል 
ባደረገ ግጭት ቀዳሚ ተሳታፊነት ያለው ሰው 
አንዱን ብሔር ጨቋኝ፣ ሌላውን ተጨቋኝ፤ 
መፍትሔውም መገንጠልን ጨምሮ በብሔሮቹ 
መካከል ደማቅ መስመር ማስመር ነው የሚለውን 
ስታሊኒስታዊ ትርጓሜ ለመቀበል የተሻለ ስነ-
ልቦና ያዳብራል፡፡

በያኔው አፄ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርስቲ 
በተማሪነት በቆዩባቸው ሃያ የማይሞሉ ወራትም 
እንዲሁ በትግረኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ክበብ ውስጥ 
ብቻ ለማሳለፍ ሞክረዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
የህወሓት ታሪክ ቀዳሚ ዘጋቢ ዶ/ር ጆን ያንግ አቶ 
መለስ ለታሪክ ትምህርት ማሟያ በፃፉት ፅሁፍ 
የአድዋ ታሪክ ውጊያው ከተደረገበት ቦታ እና 
ከተዋጊዎቹ ስብስብ አንፃር ባለቤትነቱ የትግራይ 
ብቻ ሲሆን፤ ድሉም በብቸኝነት ለትግራይ ብቻ 
መሰጠት እንዳለበት ለመሟገት መድፈራቸውን 
ፅፏል፡፡ እነዚህ በሰውየው የወጣትነት ዘመን 
ላይ የተከወኑ ድርጊቶች እርሳቸው በአደባባይ 
ለሚያሳዩት የኢትዮጵያዊነትን መለዮዎች 
የማናናቅ አካሄድ የሰውየውን ቀደምት ባህሪያት 
እና ዕውቀቶች /Preconceptions/ ተንተርሶ 
ለሚካሄድ ክርክር ሳይረዳ አይቀርም፡፡

ፕ/ር መሳይ “Meles’s shame and the 
Deed-End of hatred” በሚለው ፅሁፋቸው የአቶ 
መለስን ኢትዮጵያዊነትን የማይታገስ ስነ-ልቦና 
የኋላ ታሪካቸውን የክህደት መሰረት ለማፅዳት 
ከመሞከር ጋር አያይዘውታል፡፡ ለባዕድ ስርዓት 
ከተገዙ ደጃዝማቾች ቤተሰብ መምጣታቸው፣ 
ይህንንም እየሰሙ ማደጋቸው፤ ቀደምቶቻቸው 
ወይ ክህደት እንደፈፀሙ ማመን አልያም ክህደት 
ፈፅመውባታል የተባለችው ሀገርን ህልው መሆን 
መካድ መሀከል እንዲቀረቀሩ እንዳደረጋቸው 
ፕ/ር መሳይ ይጠቅሳሉ፡፡ እንደ ፕ/ሩ አቶ መለስ 
የመረጡት አካሄድ አያቶቻቸው ክደዋታል 
የተባለችውን ሀገር መለዬ እና ምልክቶች 
እንደሌሉ ለማመን መሞከርን (ፕ/ሩ ‹‹የተካደውን 
መካድ›› (denial of detrayal) ሲሉ የሚጠሩት) 
ነው፡፡ ይህንን ክርክር ስንገፋው ለኢትዮጵያዊነት 

ማንነት እውቅና የማይሰጥ፣ ዜጎች ሳይፈቅዱ 
እና ሳይመርጡ በተወለዱበት ዘውጋዊ ማንነት 
ብቻ የሚሳተፉበትን ቋንቋ-ተኮር የፌዴራሊዝም 
ስርዓትን ማንበር ከዚህ አቶ መለስን በተመለከተ 
በፕ/ር መሳይ ከተጠቀሰው የክርክር መነሻ ጋር 
ልናያይዘው እንችላለን፡፡ 

አንድ ዜጋ ሰው ከመሆኑ በፊት 
ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ ወይም ሌላ ብቻ ነው 
ብሎ መሞገት፣ ብሄር-ዘለል የሆነ ማንነት 
በሀገሪቱ ማህበረ-ባህላዊ አወቃቀር ውስጥ የለም 
ሲሉ መከራከር፣ በታሪካችን ውስጥ የነበሩትን 
ማህበረ ሰባዊ መስተጋብሮችን እና የባህሎችን 
መለንቀጥ በማን አህሎኝነት ለመካድ መትጋትን 
ሥር-የሰደደ የታሪክ ዕዳን ለማራገፍ ከመሞከር 
አንፃር መመልከት ሳይጠቅም አይቀርም፡፡

ነገር ግን ከዚህ በተፃራሪ ለእኒህ 
ጉዳዮች እውቅና መስጠትም ሆነ የሀገሪቱን 
የታሪክ ሀቆች መቀበል የቀደምት ወላጆች የታሪክ 
ሸክም ትውልዳዊ በሆነ መንገድ የሚኖረውን 
ኢ-ተፈጥሯዊ ፍሰት የተነሳ መጠየቅን ሊያስከትል 
እንደማይገባ ማመንን ይጠይቃል፡፡ አቶ መለስ 
ከላይ አሏቸው ብለን ከጠቀስነው እምነቶች 
አንፃር ይህን ማድረግ እንደተቸገሩ ማስተዋል 
ይቻላል፡፡

የትግራይ ብሔርተኝነትንም /Sic!/ 
በተመለከተ በዋናነት በእርሳቸው የሚቀነቀንበትን 
ሥረ ምክንያት ከዚህ ሀሳብ ጋር ልናስተሳስረው 
እንችላለን፡፡ አለ ስለሚባለው የትግራይ 
ብሔርተኝነት ጉዳይ የተፃፉ ድርሳናትን ላገላበጠ 
በአቶ መለስ የሚገፋው የብሄርተኝነት ክርክር 
የሌሎች ቋንቋ ተናጋሪዎችን በማብጠልጠል 
እና ከትግራይ ዘውግ ጋር ያላቸውን ቁርኝት 
ለመበጠስ በሚሞክሩ ሙግቶች መዋጡን 
ማስተዋል ይችላል፡፡ በዘመናዊት ኢትዮጵያ 
ውስጥ የነበሩትን ስርዓቶች የአማርኛ ቋንቋ 
ተናጋሪ ገዢ መደቦች ብቻ አድርጎ ለመተርጎም 
መሞከር፣ የትግራይ ህዝብ በቀደመው ዘመናት 
ተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ በሆኑ ምክንያቶች 
በመከራ ለዋተተባቸው ጊዜያት የአንድ ቋንቋ 
ተናጋሪን በጥቅሉ በምክንያትነት ማቅረብ ከዚሁ 

ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

۩

ወደ ገፅ 10 ዞሯል
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በዚህ ዓምድ የአገራችንን ህጎች ፣ ዓለም አቀፍ ህግጋት ፣ በሀገራት መካከል የተደረጉ ስምምነቶችን 
እንዲሁም ለንፅፅር እና ለማገናዘቢያ ይረዳን ዘንድ ሌሎች ሀገሮችን ህጎች መሰረት በማድረግ 

ከማንኛውም አይነት የፖለቲካ ተፅዕኖ ነፃ በሆነ መልኩ ትንታኔ ይሰጣል፡፡

የፍትህ ዓምድበጌታቸው ታምራት (LLB)

ሙስና የእድገት በር? ወይስ ፀር?
ታህሳስ 27/2004 ዓ.ም በወጣው 

ፍትህ ጋዜጣ የቀድሞ የአዲስ ነገር ጋዜጠኛ 
መስፍን ነጋሽ በቀድሞ የሲውዲን ምክትል 
ጠቅላይ ሚኒስቴር ተፈፀመ የተባለ የሙስና 
‹ቅሌት› ነግሮን ነበር፡፡ ነገሩ እንዲህ ነው በጊዜው 
የሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር የነበሩና 
በቀጣይም ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆኑ በስፋት 
ይነገርላቸው የነበሩ አንድ ታዋቂ ፖለቲከኛ 
መንግስት በሚሰጣቸው የክሬዲት ካርድ ነዳጅ 
ለመሙላት አንድ ማደያ ሄደው ይቆማሉ፡፡ 
ነዳጁን ከሞሉ በኋላ እዚያው የሚሸጥ ቸኮሌት 
ያዩና ውል ቢላቸው በዚያው በመንግስት ክሬዲት 
ካርድ ቸኮሌቱን ይገዛሉ፡፡ 50 ብር የማይሞላውን 
የቸኮሌት ሂሳብ ከግላቸው ሳይሆን ከዚያው 
ከመንግስት ክሬዲት ካርድ የመግዛታቸው ወሬ 
በአንድ ጋዜጠኛ ጆሮ ትገባለች፡፡ ከዚያም ጉዳዩ 
ሲጣራ ባለስልጣኗ ቸኮሌቱን የገዙት መንግስት 
ከሰጣቸው ክሬዲት ካርድ ላይ መሆኑን ያምናሉ፡፡ 
ለአድራጐታቸው ይቅርታ ይጠይቃሉ፡፡ ጉዳዩንም 
በችኮላ ላይ ስለነበሩ የፈፀሙት እንደሆነ 
አስተዛዝነው   ቢናገሩም የሚሰማቸው ይጠፋና 
በትንሽ ካልታመንሽ ለትልቅ አትሆኝም ተብለው 
ስልጣናቸውን እንዲለቁ ተደረገ፡፡ ይህቺን ጉዳይ 
ያነሳኋት በዴሞክራሲ ሂደት የበለፀጉ ሀገራት 
ሙስናን በመከላከል ረገድ የደረሱበትን ደረጃ 
ለማሳየት እና በሀገራችን ያለውን የሙስና ሁኔታ 
በምናባችን እየቃኘን ለማገናዘብ ይረዳናል በሚል 
ነው፡፡ የ50 ብር ግድፈት ትልቅ የፖለቲካ ስልጣንን 
የሚያስነጥቅበት ሂደት በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ 
ጋር እያነፃፀርን ስናየው ምናልባት እኛ ሙስና 
የሚለው ቃል አልገባን ይሆን? የሚል ጥርጣሬ 
በአእምሮአችን ይመላለስ ይሆናል፡፡ ግን ከምር 
ቃሉ ሳይገባን ቀርቶ ይሆን? ወይስ ሌላ ምክንያት 
አለን? የፀረ-ሙስና እንቅስቃሴ በሰለጠነው 
ዓለም የት እንደደረሰ የሲውዲኗ ፖለቲከኛ 
ጉዳይ መጠነኛ ግንዛቤ ሳይሰጠን እንደማይቀር 
እገምታለው፡፡ በሀገራችን ሙስናን በህግ ማዕቀፍ 
ለመከላከል ከጥቂት ዓመታት በፊት የፀረ-ሙስና 
ህጉስ ምን ይላል? የሚሉትን ጥያቄዎች ሕጐችን 
መሰረት አድርገን ለማየት እንሞክራለን፡፡

በአዋጅ ቁጥር 433/97 የተደነገገው 
እና የተሻሻለው የፌዴራል የስነ ምግባርና የፀረ 
ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ በመግቢያው 

ላይ አዋጁ ያስፈለገበትን ዓላማ ሲገልፅ እንዲህ 
ይላል የኢትዮጵያ መንግስት እና ህዝቦች ሙስና 
እና ብልሹ አሰራር የአንድን ሀገር ማህበራዊ፣ 
ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ እድገት የሚገታ 
ተግባር መሆኑን የተገነዘቡ በመሆናቸው፤ 
የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታውን ለማፋጠን 
ቀጣይነት ያለው እንደሆነ ሙስናን እና ብልሹ 
አሰራርን በቁጥጥር ስር ማዋል አስፈላጊ 
በመሆኑ እንዲሁም ሙስናን እና ብልሹ አሰራርን 
ለመሸከም የማይፈልግ እና ይህንኑ በብቃት 
ለመዋጋት ዝግጁ የሆነ ህብረተሰብ መፈክር 
አስፈላጊ በመሆኑ…. እያለ ይቀጥላል፡፡ በእርግጥ 
ሙስና እኩይ ተግባር በመሆኑ በአንድ ሀገር 
ላይ ግማሹን ሳይገባው እንዲበለፅግ ሌላውን 
እንዲቆረቁዝ ማድረጉ በሀገር ንብረት ከሚበለፅጉ 
ራስ ወዳዶች በስተቀር ቀሪው ህዝብ የሚረዳው 
ሃቅ ነው፡፡ ሆኖም በመግቢያው ላይ የኢትዮጵያ 
መንግስት እና ህዝቦች ይህን ተግባር የተረዱ 
መሆናቸውን ይገልፃል፡፡ በእኔ እይታ አብዛኛው 
ህዝብ የሙስናን አሉታዊ ገፅታ የተገነዘበው 
ቢሆንም በመንግስት በኩል በእኩልነት ሊታይ 
የሚችል ግንዛቤ አለ ብሎ ደፍሮ ለመናገር 
በመሬት ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ይገድበኛል፡፡ 
የፀረ-ሙስና ኮሚሽንን ለማቋቋም የወጣው አዋጅ 
ቁጥር 433/97 ሆነ የፀረ- ሙስና የሥነስረዓት 
እና ማስረጃ 434/97 ሙስና የሚለው ቃል ምን 
ማለት እንደሆነ በግልፅ አያስቀምጡም  ሆኖም 
አዋጅ ቁጥር 434/97 ግን የሙስና ወንጀል 
ማለት በወንጀለኛ መቅጫ ህጋችን የተካተቱትን 
ሙስና ወንጀሎች እንደሆነ ይገልፃል፡፡ የወንጀለኛ 
መቅጫ ህጅግ አንቀፅ 402 ስልጣንን ተገን 
በማድረግ የተሰሩ ወንጀሎች በሚለው ርዕስ 
ስር በንዑስ አንቀጽ 5 ውስጥ እንዲህ ይላል፡
፡ ያልተገባ ጥቅም ማለት ትክክለኛ ባልሆነ 
መንገድ የተገኘ ትክክል ያልሆነ ጥቅም ነው፡
፡ ከዚህ ሌላ አንቀጽ 408 ንዑስ አንቀጽ አንድ 
ደግሞ የሙስና ተግባራት ማለት በማንኛውም 
የመንግስት ሰራተኛ (ባለስልጣናትን ይጨምራል) 
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለራሱም ሆነ ለሌላ 
ሰው ያልተገባ ጥቅም ለማስገኘት በማሰብ ቃል 
የተገባለት፣ የተመኘ ወይንም የተቀበለ ከሆነ 
በሙስና ተግባር ውስጥ እንደተሳተፈ ይቆጠራል 
ይላል፡፡ እነዚህን ሁለት ንዑስ አንቀጾች አጣምረን 

ስናያቸው ባልተገባ መንገድ የማይገባውን ጥቅም 
ሊያገኝ የተመኘ፣ ቃል የተገባለት ወይም የተቀበለ 
ማናቸውም የመንግስት ተቀጣሪ በሙስና ወንጀል 
ውስጥ የተዘፈቀ እንደሆነ ሕጉ ይነግረናል፡፡

ሕጉን መሰረት አድርገን በሀገራችን 
ያለውን እውነታ ስንመለከት ያልተገባ ጥቅም 
ለማግኘት የተመኘውን እና ቃል የተገባለትን 
ትተን ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት የተቀበለውን 
ብንቆጥር ሙስና የእድገት ፀር ወይስ በር? 
ብለን ራሳችንን እንድንጠራጠር ያደርገናል፡፡ 
የወር ገቢያቸው ከሺዎች የማያልፍ ባለስልጣናት 
የሚነዷቸው መኪኖች እና የሚኖሩባቸው ፎቆች 
እንኳ ወርሃዊ ገቢው በሺዎች የሆነ ግለሰብ 
ቀርቶ በቀናት ውስጥ በሺዎች የሚቆጠር ትርፍ 
የሚያካብት ባለሀብት ለመስራት ያከብደዋል፡
፡ የመንግስት መስሪያ ቤት ገብተው ካልሰሩ 
መበልፀግ የማይቻል እስኪመስል ድረስ 
በየደረጃው የሚገኙ ተቀጣሪ የሆኑ የህዝብ 
አገልጋይ ተብዬዎች ኢትዮጵያ አልበቃ ብላቸው 
እንደፈለጉ የሚሆኑት ከታክስ እና ከጡረታ 
ቅንስናሽ ትርፍ በሚያገኟት ወርሃዊ ገቢ ነው 
ብሎ የሚያስብ ያለ አይመስለኝም፡፡ ከዚህ ሌላ 
የመንግስትን ንብረት እንደ ግል ሀብታቸው 
እንደፈለጉ የሚያደርጉ የመንግስት አገልጋዮችን 
መቋጠር ሙስናን ለማጥፋት በህግ ለተቋቋመ 
ድርጅት አይደለም ለአንድ ተራ ዜጋ እጅግ ቀላል 
የሆነበት ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡ እንግዲህ በአዋጅ 
የተቋቋመው የፌዴራል የስነ-ምግባር እና የፀረ 
ሙስና ኮሚሽን ስራውን ዘንግቷል ወይስ እነዚህ 
ጉዳዮች ኮሚሽኑን አይመለከቱትም?

አንቀጽ ሶስት ንዑስ አንቀጽ 2 /የአዋጅ 
ቁጥር 433/97/ የፌዴራል ስነ-ምግባር እና ፀረ-
ሙስና ኮሚሽን ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ነው ይላል፡፡ ይህም ማለት ኮሚሽኑ በጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ስር ነው እንደማለት ነው፡፡ የኮሚሽኑ 
ስልጣን በአንድ ግለሰብ ስር መሆኑ መስሪያ ቤቱ 
ያለምንም ተፅዕኖ በየደረጃው የሚገኙ የሙስና 
ወንጀሎችን ለማጣራት ያለ ተፅዕኖ እንዲሰራ 
ያደርገዋል ወይ የሚለው ጥያቄ ነው? መልሱ 
አያደርገውም ነው፡፡ ኮሚሽኑ የተቋቋመበት 
ዋና ዓላማ በሀገሪቱ የሚገኙ የሙስና እኩይ 
ተግባራትን ለመቀነስ ከተቻለም ለማጥፋት 
እስከ ሆነ ድረስ በአግባቡ በተዘረጋ መዋቅር 

ያለምንም ጣልቃ ገብነት ወይም አመራር 
ራሱን ችሎ መስራት ይጠበቅበታል፡፡ በሙስና 
ጉዳይ በየትኛውም ሀገር የሚገኝ የመንግስት 
ባለስልጣን ከሙስና ለዘለዓለሙ የነፃ ነው ብሎ 
ከክትትል ነፃ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ የለም፡፡ 
ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚያዘው (ተጠሪነቱ 
ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሆነ) የሙስና መስሪያ 
ቤት ያለተፅዕኖ ጠቅላይሚኒስትሩን ከሙስና 
የነፃ አይደለም ብሎ በቂ ክትትል ያደርጋል 
ማለት ከአመክንዬም ሆነ መሬት ላይ ካለው 
ሃቅ አንፃር ሚዛን አይደፋም፡፡ ነገር ግን የፀረ-
ሙስና መስሪያ ቤት ተጠሪነቱ ለተወካዮች 
ምክር ቤት ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ ቢኖር 
ከአንድ ግለሰብ ተጠሪነት ይልቅ ከተለያዩ አካባቢ 
በተመረጡ ከ500 በላይ በሚሆኑ ግለሰቦች ላይ 
ስለሚሆን በአንድ እና ሁለት ሰው ተቀፍድዶ 
የሚያዘውን የይሉኝታ እና የፓርቲ ታማኝነት 
ኢ*-ፍትሃዊ የውስጥ መርህን ስለሚያመክነው 
ከሊቅ እስከ ደቂቅ፣ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ 
ተራ ዜጋው ድረስ ያለውን የሙስና ስርጭት 
ያለተፅዕኖ በማፅዳት አዋጁ በመግቢያው ላይ 
ያስቀመጠውን ዓላማዎች በትክክል ማሳካት 
ይቻል ነበር፡፡ በእርግጥ በእኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ 
በተወካዮች ምክር ቤት የሚገኘው የአንድ ፓርቲ 
ፍፁም የበላይነት መሆኑ እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
በፓርቲ ተመራጭ አባላቶች ዘንድ የተሰጣቸው 
ፍፁም የገዢነት መንፈስ የኮሚሽኑ ተጠሪነት 
ከግለሰብ /ከጠቅላይ ሚኒስትሩ/ ወደ ተወካዮች 
ምክር ቤት ቢሄድም ውጤቱ ተመሳሳይ ነው 
የሚል መከራከሪያ ሊኖር ይችላል፡፡ ግን ጉዳዩ 
በህግ ደረጃ እንኳ በመርህ መቀመጡ በህግ 
የተቀመጠላቸውን ስልጣን በአግባቡ መጠቀም 
የሚችሉ የፓርላማ ተመራጮች በሚኖሩበት 
ጊዜ በአግባቡ ተግባራዊ መሆን ይችላል፡፡ ማን 
ያውቃል!

የሙስናን የመከላከል ጉዳይ ቋጥረን 
አስቀምጠነው በፓርቲ የውስጥ ተቃርኖ ጊዜ 
ባላንጣችንን ለማጥቃት ለገበያ የምናቀርበው 
ጉዳይ ሳይሆን፤ የተጠቂዎችን እንባ የምናብስበት፣ 
የንፁሃንን ላብ የምናስመልስበትና ሌት ተቀን 
የምንከታተለው የማህበራዊ ፍትህ ጉዳይ ነው፡
፡ የቸኮሌቷን ፍቅር ጦስ ያየ በህዝብ ገንዘብ 
አይቀልድም! ቸር እንሰንብት፡፡

ስለመለስ... ከገፅ 9 የዞረ
ክዋሜ ንክሩማህ ... ከገፅ 12 የዞረከኢትዮጵያዊነት መለዮዎች ጋር አቶ መለስ 

ባለባቸው ጥላቻ የሚገፉ መሞገቻዎች ናቸው፡፡ ለሃያ 
ዓመታት የዘለቀው አፋኝ ስርዓታቸው እርሳቸው 
ባናናቁት ኢትዮጵያዊነት እና የመንፈሱ መተርጎሚያ 
ሀሳቦች ስር ለመንቀሳቀስ በሞከሩ ፖለቲከኞች፣ 
ምሁራን እና አሰላሳዮች ላይ የወሰዳቸው ጨካኝ 
እርምጃዎች፣ የሚጠቁመው እርሳቸው የለም ብለው 
የካዱት እውነት መገለጥን መቀበል መቸገራቸውን 
ነው፡፡ ከላይ የጠቀስነው የአመፀኝነት የስነ-ልቦና 
አሻራ እና ቅራኔዎችን ሁሉ በጉልበት በመፍታት 
ከሚያምነው ግራ-ዘመምነት ጋር ያላቸውን አፍቅሮት 
አሁን እርሳቸው ከደረሱበት ቡህተ ስልጣን ጋራ 
ስናስተሳስረው የሚመሯትን ሀገር ስረ-መሰረት 
በማናጋት ላይ መጠመዳቸው የሀገሪቱን መጪ 
ጊዜያት የሚያጨልም ይመስለኛል፡፡

ጡንቸኛው ሰው
የአቶ መለስ የረዥም ጊዜ ወዳጅ እና 

ተወዳጅ መጽሔት ዘኢኮኖሚስት እ.ኤ.አ. በነሐሴ 
13 2009 ዓ.ም. አቶ መለስን ‹‹ባለሁለት ፊቱ መሪ›› 
ሲል ወቅሷቸው ነበር፡፡ መጽሔቱ በሀገር ውስጥ 
ባላቸው ቅጥ ያጣ አምባገነንነት እና በባህር ማዶ 
መድረኮች ለማሳየት በሚሞክሩት ዴሞክራሲያዊ 
መሪነት ምስል መሀከል ያለውን ልዩነት ለማሳየት 
የተጠቀመበት ሐረግ ነበር፡፡ መጽሔቱ ከመታተሙ 
በፊት ካሉት ጥቂት ዓመታት ጀምሮ የአቶ መለስ 
‹‹ባለሁለት ፊትነት›› ደስ ወደማይል አንድ ወጥ 
‹‹ፊትነት›› ተቀይሯል፡፡ ሰውየውን ለመግለፅ 
ምሁራን እና ጋዜጠኞች ‹‹ጡንቸኛው ሰው›› /
strong man/ የሚለውን ቃል መጠቀም ከጀመሩ 
ሰንብተዋል፡፡ ይህንንም በመረዳት ይመስላል በአንድ 
የቀድሞ የአሜሪካ ኮንግረስማን አነጋገር አቶ መለስ 
‹‹ከቻይና ጋር ዳንስ›› የጀመሩት፡፡

በሽግግሩ መንግስት ወቅት ሀገሪቱ 
ፓርላሜንታዊ ዴሞክራሲን ተቀብላ በጠቅላይ 
ሚንስትሩ ላይ የስልጣን የጊዜ ገደብ ለማድረግ 
ቅርፁን ከፕሬዝዳንታዊ ስርዓት ብትዋስ መልካም 
ነው ያሉ ድምፆች እንደነበሩ ሰምተናል፡፡ የጊዜው 
የኢህአዴግ የውይይቱ ተሳታፊዎች ገዢ የመሆን 
እድል የሚገጥመው ፓርቲ በውስጣዊ ስርዓቱ 

የመሪውን የአምባገነንነት አካሄድ ማረም ይችላል 
በሚል መንፈስ የቀረበውን ቅሬታ ውድቅ ቢያደርጉም 
ባለፉት ሃያ ዓመታት የታዘብነው ግን ሀሳቡን 
ያነሰ ሰዎችን ስጋት እውነትነት ነው፡፡ ለብዙዎቹ 
የኢትዮጵያ ፖለቲካ ታዛቢዎች እስከ 1993 ዓ.ም. 
የነበረው ስርዓት ጋርዮሻዊ አምባገነናዊ ስርዓት የነበረ 
ሲሆን፤ ባለፉት አስራ አንድ ዓመታት የተከሰተው 
ደግሞ በአንድ ግለሰብ ስር የስልጣን ማዕከሎች ሁሉ 
የተሰበሰቡት ሁኔታ ነው፡፡ ይሄ ሁኔታ አምባገነናዊ 
ስርዓቱ ሊሄድበት በሚችልበት ውሳጣዊ ዑደት 
የደረሰበትን የመጨረሻ ጫፍ ያመለክተናል፡፡

ራሱን ችሎ ከሌሎች አቻ ርዕዮተ-ዓለሞች 
ጋር መገዳደር የማይችለው አብዮታዊ ዴሞክራሲም 
ለአቶ መለስ የብቻ ገዢነት አስተዋፅኦ ሳያደርግ 
አልቀረም፡፡ መሰረታዊውን ርዕዮተ-ዓለማዊ 
ብያኔ በሚክድ መልኩ ሲያሻቸው ወደ ‹‹ነጭ 
ካፒታሊዝም››፣ አሁን አሁን ደግሞ ወደ ‹‹ልማታዊ 
መንግስት›› የሚያደርስ መንገድ አድርገው 
ለመተርጎም መሞከራቸውን ላየ ሰውየው ፖለቲካዊ 
ብቻ ሳይሆን ‹‹ምሁራዊ›› ማንአህሎኝነትም ውስጥ 
እንደተቀረቀሩ ማስተዋል ይችላል፡፡ አንድ ርዕዮተ-
ዓለም ስንት ቦታ ነው የሚያደርሰው? 

በብዙ የሃሜት ኮሪደሮች ብዙ ጊዜ ውስጥ 
ለውስጥ፣ አንዳንድ ጊዜም በግልፅ እንደምንሰማው 
ብዙዎቹን የፓርቲውን የፖሊሲ ዶክመንቶች ጨምሮ 
በየሶስት ወሩ በሚወጣው የፓርቲው የርዕዮተ-ዓለም 
መጽሔት ‹‹አዲስ ራዕይ›› ላይ የሚወጡ ፅሁፎችን 
የሚያዘጋጁት አቶ መለስ ናቸው፡፡ በመስከረም-
ጥቅምት 2004 ዓ.ም. በወጣው የመጽሔቱ እትም 
አቶ መለስ የካፒታሊዝምን ውድቀት ያስረዳልኛል 
ብለው ያሰቡትን ድርሳን ‹‹መርጦ በማዛባት›› /
Selective distortion/ መንገድ ግምገማ ለመስራት 
እስከ መሞከር ድረስ ሄደዋል፡፡ በተለያዩ መድረኮች 
ብዙዎቹ የገዢው ስርዓት ልሂቃን ‹‹ልማታዊ 
መንግስት›› ከሚለው ቃል ውጪ  ሀሳቡን 
ለማብራራት ሲሞክሩ የሚያደርጉትን መደነቃቀፍ 
እና አቶ መለስ ከሳምንታት በኋላ ለገበያ ይቀርባል 
በተባለው “Good growth and governance 
in Africa” በሚል ርዕስ በእነ ጆሴፍ ስትግሊትዝ 
በተዘጋጀው መድበል ውስጥ ሊካተትላቸው የቻለውን 
ፅሁፋቸውን ጨምሮ ሌሎችን ስራዎቻቸውን 
ስንመለከት የዙሪያቸው ኦናነት በአደባባይ ይገለጣል፡
፡

መሪና የፓንአፍሪካኒዝም ታጋይ ቢሆንም 
ትግሉ ከሌሎቹ ጎልቶ በተለየ እሱን ለብቻ የፓን 
አፍካኒዝም አባት የሚያሰኘው ነገር ምንድነው?

ታሪክ ቁጥር 4፣
አጼ ኃ/ሥላሴ የአጼውን የሀገር 

ውስጥ የፊውዳላዊ ስሪት ታሪክ እንተወውና 
ስለአፍሪካውያን ትግል ያደረጉትን እንመልከት፣
- በ 1960 እ,ኤ,አ ለኮንጎ ሰላም ማስከበር 
  ሰራዊታቸውን ላኩ።
-  በ 1964 እ,ኤአ በሞሮኮና በአልጄሪያ 
መካከል 
  የነበረውን የድንበር ይገባኛል ጭቅጭቅ 
  በሽምግልና እንዲፈታ ሰሩ።
- ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የተባበሩት  
  መንግስታት ቻርተር አባል የመጀመሪያ 
አፍሪካ
  በኢትዮጵያ አባል እንድትሆን አስቻሉ።
- በ 1962 ለደቡብ አፍሪካ ነጻነት ለሚታገሉት 
 ኔልሰን ማንዴላ አጼው በኢትዮጵያ 
ትምህርትና 
 ስልጠና እንዲያገኙ አደረጉ።የገንዘብና የሃሳብ 
 ድጋፍ ሲያደርጉ ቆዩ።
- በ 1963 የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 
በኢትዮጵያ 
 እንዲመሰረት አደረጉ። ጉባዔው አዲስ አበባ 
 እንዲደረግ ከማስተባበር ጀምሮ ቻርተሩ 
ሳይፈረም 
 አንዳይለያይ አደረጉ።

ኢትዮጵያ በተለይም አፍሪካ የሚታይና 
ድምጹ የሚሰማ መሪ ባልነበራት ወቅት በዓለም 
ላይ አፍሪካን ለማሳየት እንዲሁም ኢትዮጵያ 
ነጻ ሀገር እንደነበረችና ለነጻነት ለሚታገሉ 
አፍሪካውያን ሁሉ እንደዓርማ የሚጠቅሷት 
እንድትሆን ያደረጉ መሪ ስለመሆናቸው መላው 
የጥቁር ህዝብ በይበልጥም በኔግሮ ባርነት 

የተንገፈገፉ አሜሪካውያን እና ካሪቢያን ሀገሮች 
የሚመሰክሩት ሀቅ ነው።

የኢትዮጵያን ባንዲራ ከነጻነት 
ምልክት ባለፈ የባንዲራዎቻቸው ቀለም 
አድርገው ከመጠቀምም በላይ የኢትዮጵያን 
ነጻነት መመኪያቸውና መኩሪያቸው ዓርማ 
አድርገው ይታገሉ የነበሩ ጥቁሮች ዛሬ በስደትና 
በረሃብ የ 21 ኛው ጭራ በመሆናችን አዝነው 
የፖለቲካ ወጋችንም የማያምር ሆኖ መቅረቱ 
አያሳፍራቸውም ተብሎ አይገመትም።

በጥቅሉ አጼ ኃ/ሥላሴ ለጥቁሮች 
መብትና ለአፍሪካ ነጻነት ከማንም በተሻለ 
ሰርተዋል። እኛ ዛሬ ለፓን አፍሪካኒዝም 
ከንክሩማህ የተሻለ አልሰሩም የምንለው የአፍሪካ 
ኅብረት መዲናነት የተገኘው በግንቦት 20 ትግል 
ሳይሆን በአጼ ኃ/ሥላሴ ትግል መሆኑን ልብ 
ልንል ይገባል። እንደዚሁ ሁሉ ግንቦት 20 
ያመጣው ለሕዝብ ጠቃሚ ነገር ካለ ያንንም 
ታሪክ ሊመሰክረው ይገባል እንጂ ግንቦት 20 
ኤርትራን ስላስገነጠለ ስራው ሁሉ በክፋት 
የሚመዘገብ መሆን የለበትም።

ምናልባት አጼው የኤርትራን 
ፌዴሬሽን መቅደዳቸው ወይም ቀዳማይ 
ወያኔን መጨፍለቃቸው መልካሙን ስራቸውን 
አጨልሞት እንዳይሆን ስለሰጋን ጥፋትን ብቻ 
መዝግበን የሥርዓታትን በጎ ጎን እንዳንክድ 
ለማስገንዘብ ነው።

በጥቅሉ ለፓን አፍሪካኒዝም ትግል 
ንክሩማህ ቀዳሚ አልነበሩም። የፓን አፍሪካኒዝም 
ትግል መቋጫው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 
መመስረት ግንባር ቀደም መሪ አልነበሩም።

ታዲያ የአቶ መለስ ሰበካ በምን ሎጂክ 
ላይ ተመስርቶ ነው?

ከጥላቻ የዘለለ ዓይን ይኑረን!



ፍትህ የካቲት 2 2004 ዓ.ም 
11

www.feteh.com

በሰለጠነ እና ባልሰለጠነ ሀገር ሊመነጭ 
ይችላል፡፡በልዩ ልዩ ቋንቋም ሊሰራ ይችላል፡፡ 
ትንሽ ወይም ትልቅ የሚባል ሰው የናቀ ወይም 
የተናቀ ወገን ሊሰራው ይችላል፡፡ ገና አለም አቀፍ 
መግባያ ስለመሆኑ ዓለም ይመሰክራል፡፡ 

የግለሰብ ፍላጎትና ምኞት የተራ ሰው 
ጭንቀት የታላቅ መንግስት ራዕይ ሌላም ሁሉ…. 
ከሊቅ እስከ ደቂቅ ያለ ከትንሽ እስከ ትልቅ ቁም 
ነገርን ያስተላልፍበታል፡፡ ታሪክ ይዘገብበታል፡
፡ ስለመውደቅ እና ውድቀት ከውድቀትም 
ስለመነሣት  የበፊት ግብሮች   ወዲህ ላለው 
ትውልድ ይነገሩበታል፡፡ ግጥም በዜማ ተከሽኖ 
በሙዚቃ ተራቅቆ ሲልለትም በጭፈራ ታጅቦ 
ይቀርባል፡፡ እናም ሙዚቃ የዓለም መግባቢያ 
ትባላለች፡፡ 

ወደራሳችን ሀገር እንምጣ ወደ አማርኛ 
ዘፈኖች፡፡ከዘፈኖችም ባህላዊ የሆኑት ከባህላዊም 
የማህበረሰብ የሆኑትን፡፡ እርግጥ ይህ  ጽ ሁ ፍ 
የሚጻፈው  በሙያው በባለሙያነት በመመስረት 
አይደለም፡፡ ስለሆነም ሐሳብ ቢሆን እንጂ ፍጽምና 
ሊሆን እንደማይቻል ቀድሜ እተነብያለሁ፡፡

እንግዳ ስለመቀበል ስለጀግንነት 
ስለቁንጅና ወዘተ. ባህላዊ ዘፋኞች ያቀነቅናሉ፡
፡ ከአርባ አመት በፊት የተሰራ ባህላዊ ዘፈንና 
አሁንም እየተሰሩ ያሉ ባህላዊ ዘፈኖችን ማየት 
ይቻላል፡፡

        ገዳይ እወዳለሁ ገዳይን አልጠላ
         ሲደክመኝ አርፋለሁ ከጎፈሬው ጥላ
በያዘው ሾተል ቢሸነቀቁጠው
አሬራው ወጣ የቀላወጠው

         ይወለድና እንከፍ እንከፉ 
          ጋን ይሸከማል ከነድፍድፉ

እነዚህ ጀግናን አሞጋሽ ፈሪን አንኳሳሽ 
ግጥሞች በብዙ የባህል ዘፈኖች ውስጥ የታጨቁ 
ናቸው፡፡በብዙ ድምጻዊያንም የተዘፈኑ ናቸው፡
፡ ከመደጋገማቸው የተነሳ ከማን መንጭተው 
በማን ለማን እንደተሠጡ እንኳ በውል መናገር 
አንችልም፡፡

 የፍቅር ግጥሞችንም እንዲሁ 
እንመልከት፡፡ በብዙ የባህል ዘፈኖች ውስጥ 
የታጨቁ በብዙ ድምጻዊያን የተዘፈኑ የተለያየ 
ምት ባላቸው ዘፋኞች ውስጥ እንኳ ተሰትረው 
የሚገኙ ተመሳሳይ ግጥሞች ሞልተዋል፡፡

ከጎንሽ ይቅበሩኝ በስንደዶ ምሰው 

እንዳይቆረቁረኝ አንችን አንተርሰው
     አባይ ጉደል ብለው አለኝ በትሳስ

     የማን ሆድ ይችላል እስከዚያው ድረስ
ዐይንማ ጥርስማ የእግዚአብሔር ስራ ነው

ግርም ያደረገኝ አረማመዷ ነው
እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ብዙ ስንኞች 

የተጠቀሙባቸው ከትውልድ ትውልድ የመጡ 
የባህል ዘፈን ምሰሶ እንዲሆኑ በዘፋኞቻችን 
የሚጨቆኑ ስንኞች ናቸው፡፡

የሆነው ሆኖ እነዚህን ግጥሞች አንዱ 
ተጠቅሞባቸው ስለምን ሌላው ይጠቀማል 
የሚል ሙግት ለማንሳት ዓላማው የለኝም፡፡ 
የዚህ ጽሁፍ አላማም እንደዚያ አይነት ሙግት 
ማጧጧፍ አይደለም፡፡ 

 እንዲህም በማለት ወደ እለታዊ 
መስመራችን ስንመለስ የዘፋኞች ጎንደር እና 
እውነተኛው ጎንደር የዘፋኞች ጎጃምና እውነተኛው 
ጎጃም  የዘፋኞች ሌላ እና እውነተኛው ሌላ ……. 
ምን ይመስላሉ የሚለውን እንይ፡፡

ይህን ስል ግን ዘፋኞች በተለይ የባህል 
ዘፋኞች ጥፋት አለባቸው ለማለት አይደለም፡
፡ ድክመትም ነበረባቸው ለማለት አይደለም፡፡ 
እንዲያው የተለየች ነገር ታየችኝ ብሎ ለመደስኮር 
እንጅ፡፡

ከሀገራችን ባሕላዊ ዘፈኖች መካከል 
ጎንደርኛን በጎንደር ዘፈኖች ጎጃምኛን በጎጃም 
ዘፈኖች ወሎ ምትን በወሎ ዘፈኖች እንዴት 
እንለያለን እንዴትስ እናውቀለን እንኳንስ 
እና እኔን የመሰልን ሌጣ የጥበብ አድናቂዎች 
ባለሙያዎች ራሳቸው እንዴት እንደሚመልሱት 
መገመት ይክብዳል፡፡ ለምን ቢባል ዜማዎቹ 
ቦታን በመጥቀስ ያንድን አካባቢ ማኅበራዊ 
እውነት የሚገልጡት በአከባቢው ከተፈጸመ 
አንድ ማኅበራዊ ግኝት  ላይ በመመስረት ብቻ 
በመሆኑ የተነሣ ውበቱን ሙያውን ሲጠበቡት 
ማየት አዳጋች እንደሚሆን መገመት እንችለላን፡
፡

 በጎንደርኛ ዘፈን ማንን እንደምናሞግስ 
ተለክቶ የተሠራልን ይመስለናል፡፡ በጎጃምኛ ዘፈን 
ስለምን ማውራት እንዳለብን ተሰርቶ የተቀመጠ 
ህግ ያለ ይስመለናል፡፡ ወሎን የሚገልጥ ዘፈን 
ማግኜት እንዴት ይናፍቃል፡፡ ሸዋን፣ ኦሮሚያን፣ 
ድሬዳዋን እና ሌሎችም ቦታ ጠቃሽ ዘፈኖቻችን 
የተመለከትን እንደሆነ ሲወርድ እና ሲወራረድ 
ከመጣው ግጥም ውጭ ወቅቱን እውነቱን  
ህይወቱን የሚገልጥ ዜመኛ እናገኝበት ይሆን?

   እስኪ የጎንደርኛ ዜማዎችን ልብ 
እንበላቸው ሁልጊዜም የሚያተኩሩት አንድም 
በፋሲል አንድም በቴዎድሮስ ላይ ነው፡፡ የጎጃሞቹን 
ደግሞ ልብ አንበላቸው የሚያተኩት አንድም 
በሽፈራው አንድም በበላይ ላይ ይመሠረታሉ፡
፡ ከዚህ ሲርቁ በአባይና ጣና አለዚያም በጤፍ 

ላይ ያተኩሩ ሆናል እንጅ ከዚህ የሚርቅ እውነት 
ላያቀነቅኑ ይችላሉ፡፡

ወሎንም ብንመለከት አንድም ቁንጅና 
አንድም ሼህ ሁሴን ርእሰ ጉዳይ ይሆኑ ይሆናል 
እንጅ ከዚህ የሚዘለውን የወሎ በረከት ልብ 
ሰጥቶ ያዜመለት ዜመኛ አነስተኛ ነው፡፡ 

ወሎ ቦታው ፣ ወሎ አየሩ፣ ወሎ ህዝቡ 
፣ወሎ ባህሉ ፣ወሎ እምነቱ፣ ወሎ አዝርእቱ 
፣ወሎ አፈሩ፣ ወሎ ወንዙ ፣ወሎ ምግቡ፣ ወሎ 
መጠጡ ወሎ……… ብዙ ነገር አለ፡፡የቃላት ናዳ 
የማይገልጹት ብዙ ሀቅ አለ ብዙ ጥበብ አለ፡፡
ብዙ ውበት አለ፡፡ብዙ ግጥም ብዙ ዜማ ብዙ 
እስክስታ ብዙ እንጉርጉሮ ብዙ ጭፈራ ብዙ ነገር 
የሚያሰራ ያልተነካ ሀብት አለባት፡፡

ጎንደርም እንደዚሁ ነው፡፡ ከጀግኖች 
የገነነውን ጀግና አጼ ቴዎድሮስን ማፍራቱን 
ባንክድም ብናሞግስም ከቅን ነገስታት የገነነውን 
አጼ ፋሲልን ማብቀሉን ባናብልም ልክ 
እንደቴዎድሮስ ልክ እንደፋሲል እውነት መሆን 
ጎንደር ያልተዜመለት ብዙ እውነት አለው፡፡
ጎንደር ያልተነገረለት፣ ጎንደር ያልተተረከለት፣ 
ጎንደር ይፋ ያልሆነለት ብዙ ሀቅ አለው፡፡

ኃይል የተጎናጸፈ ውበት የተጠመቀ 
ጥበብን የተላበሰ ብዙ ነገር በጎንደር በአፈሯ 
በአየሯ በህዝቧ ውስጥ አለ፡፡ዘፋኞች አላወቁትም 
አለዚያም አልደፈሩትም አለዚያም ደግሞ ስንፍና 
ተጠናውቷቸዋል፡፡ ሊገልጹት ሊያቀነቅኑለት 
ሊዘፍኑት የሚገባ ብዙ ሀብት እያለ ትናንት 
የተገጠመ የጀግንነት ግጥም ለዛሬው ዘፈናቸው 
ይጠቀማሉ፡፡ 

 የጎጀም ነጭ ጤፍ ማርና ቅቤ 
አለዚያም ጣና እና አባይ ብቻ አይደሉም ሀብቶቹ፡
፡ ተፈጥሯዊ ገጸ በረከቶቹ በላይና ሽፈራው 
ብቻም አይደሉም ጀግኖቹ ፡፡በላይና ሽፈራውን 
ያሳየን ሶማ በረሃ ሌሎችንም እጅግ እልፍ 
የሆኑትን አፍርቷል፡፡ ያፈራማል፡፡ ዘፋኞች ግን 
ጎጃምን በዚህ ብቻ ሲለኳት ይስተዋላል፡፡ በሁለት 
ስመጥር ጀግኖች በቅቤና በማር፡፡

 ጎጃም የራሱ ነገር የሆኑ ብዙ ሀብቶች 
፣ብዙ ትውፊቶች፣ ብዙ እውነቶች፣ ብዙ 
ጸጋዎችን ፣የተጎናጸፈ ምድር ነው፡፡ ንፋሱ፣ 
ጸሐዩ ፣ዝናቡ ፣ረግረጉ፣ ሜዳው፣ በረሃው፣ 
ገደሉ የሰው ስም፣  የሰው ውበት፣  የሰው ዘይቤ 
ብዙ እና ብዙ ሌላው ነገሩ በሙሉ ሀብቱ ነው፡
፡ ዘፋኞች ግን ይህንን እውነት መቼ ስንት ጊዜ 
እንዴት አድርገው ገለጹት? 

ትናንት የተገጠሙ የአባይ ግጥሞችን 
፣ትናንት የተገጠሙ የጀግንነት ግጥሞችን 
፣ትናንት የተገጠሙ የሙገሳ ግጥሞችን በዛሬ 
ዘፈኖች ዘንድም አገልግሎት ላይ ማዋል 
ይስተዋላል፡፡ አዲስ ዐይን፣ አዲስ ጆሮ ፣አዲስ 
ልሳን ያለው ዘፋኝ ስንፈልግ እያጣን ነው፡፡ 

ሸዋም እንሂድ ፣ትግራይም እንውጣ፣ ደቡብ፣ 
ምእራብ፣ ምስራቅ የትም ብንሄድ ትናንት 
ከተገጡሙ የማህበረሰብ ግጥሞች ፈቀቅ ብለው 
የባህል ዘፈን የሚሰራላቸው ቦታዎች ምን ያህል 
ይሆናሉ? 

 ይህ ለምን ሆነ ለሚለው መላምት 
ነገር ለመደስኮር ፍላጎቱም ድፍረቱም የለኝም 
፡፡ እንዲያጠኑት ለመምከር እንጅ ካጠናሁት 
ለማቋደስ እንዳልመጣሁ ቀድሞ ወላፍቸለሁና፡፡

ደግሞ ስጋትም አለብኝ  ያዋከቡት ነገር 
እንደሚባለው ሁሉ ወከባ ፈጥሮ ድንጉጥ የዘፈን 
ሰዎችን ወደ አጉል ድፍረት አለዚያም ወደ አጉል 
ስህተት መምራት የዚህ ጽሁፍ ሀሳብ አይደለም፡
፡

 ድንጉጥ የዘፈን ሰዎች በትንሽ ነገር 
ይረበሻሉ፡፡በትንሽ ነገር ይክለፈለፋሉ፡፡ከልባቸው 
ሳይሆኖን ከአንገታቸው የሚፈልቅ ጥበብ የመሰለ 
ነገር አለ፡፡ እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ  ቆጣ ወይም 
ቆፍጠን ብለው ተናግረው ከተጨበጨበላቸው 
ይችኑ ርእሰ ጉዳይ ለዘፈን ይወስዱና ደረቅ ሰበካ 
ይዘፍሉ፡፡ የልማት ሪፖርት የመሰለ ክሊፕም 
ያሳዩናል፡፡ ልማታዊ ጠቢብ በመሆናቸው  ዕለት 
ዕለት  በቴሌቪዥን ብጥብጣቸውን/የበጠበጡትን/ 
እንጎነጫለን፡ ይህ ድፈረት ነው፡፡ 

 መጠበብ ሌላ ነው፡፡ ጥበብ ሌላ ነው፡
፡ ሪፖርትም ሌላ ነው፡፡ እውነት ሌላ ነው፡፡ 
ፕሮፓጋንዳም ሌላ ነው፡፡ የጥበብ ዐይን ሌላ ነው 
፡፡ የፖለቲካ ዐይንም ሌላ ነው፡፡ የደህንነት ዐይን 
ሌላ ነው ፡፡የህዝብ አይንም ሌላ ነው፡፡ 

የፖለቲካ ሰበካ በስነጥበብ ውስጥ ሲገባ 
ሁሉ ነገር እንጨት እንጨት ይላል፡፡ ለዚህ ደግሞ 
ከማንም ከሁሉም በላይ ጥበብ የኔ ናት የሚለው 
ባለሙያ ቀድሞ ዘብ ሊቆም ይገባል፡፡ መንግስት 
ልጫናችሁ  የኔን ፕሮፓጋንዳ አስተላልፉ ሲል 
ቢያንስ ራስን የሚያሳምን ምክንያት አግኝቶ 
መስራት ብልህነት ነው፡፡ እንደካፊያ ብን ብሎ 
የሚጠፋ ጭብጨባን ለማግኜት ሲባል በዘፈን 
ሪፖርት ማቅረበ አያስመሰግንም፡፡

 እንግዲህ በስተመጨረሻ ስለዚህ ነገር 
ምን እንላለን ? ዘፋኞቻችን ይበርቱ፡፡ ፕሮፓጋንዳን 
ሳይሆን ጥበብን ይዝፈኑ፡፡ የትናንት ዘፋኞች 
ያዩአትን ኢትዮጵያ ሳይሆን የእነሱን አዲስ 
እይታ ያሳዩን፡፡  ኢትዮጵያ በጥቂት ምርጦች 
ብቻ የተቀነበበች እንዳልሆነች ይወቁ፡፡ 

 የሚታይ የሚዳሰስ ብቻ ሳይሆን 
የማይታይ የማይዳሰስ ጥበብ እንዳለን ያሳዩን፡
፡ ግጥሞቻችውም ብኩን ከሚሆኑ ይልቅ 
እንደትናንቱ ክቡድ ኅብር ይሁኑ፡፡

አሜን!!

ይድረስ በዩኒቨርስቲ ... ከገፅ 12 የዞረ አስተያየቶቹ
... ከገፅ 4 የዞረ

ኪነጥበብ
ሀገሩ የሁሉም ነው  ዜማዎችስ?

እንድርያስ ስዩም

ደግሞ ዩኒቨርስቲያችሁ የግንባታ እቅድና ዲዛይን 
የለውም እንዴ? ለምን ጠየቅከኝ እንዳትለኝ፡፡ 
የጥራቱን ነገር የግንባታ ባለሙያዎች አስተያየት 
እንዲሰጡበት እየጠየክ በዬንቨርሲቲያችሁ  
ውስጥ ከፍተኛ የህንጻ ግንባታና የማስፋፋት 
ስራ እየተካሄደ እንደሆነ አይተሃል፡፡ ይህ ስራ 
በጎ ነው፣ ይቀጥል ማለትም ትወዳለህ፡፡ ነገር 
ግን በተገኘው ክፍት ቦታ ላይ ሁሉ ህንጻዎች 
ሲቆሙ ማየትህ አሳስቦሃል፡፡ በድምፅ ብክለት 
ማስተማር አልቻልክም፡፡ ለዚህም ነው መሰለኝ 
እቅድና ዲዛይን የለዉም እንዴ ብለህ መጠየቅህ፡፡ 
ስታስተምር የግንባታ ማሽኖችንና ሰራተኞችን… 
ወዘተ ድምፅና ጫጫታ ለመብለጥ ትጣጣራለህ፡
፡ በደረቀ ጉሮሮህ እረኞች ከወዲያ ማዶ ሆነው 
በሚጣሩበት ድምፅ ያህል ክፍል ውስጥ ትጮሃለህ፡
፡ ያም ሆኖ ተማሪዎችህ ‹አይሰማንም› ይሉሃል፡፡  
በዛ ላይ ኮሪደሮቹ አካባቢ የሚታየው ትርምስና 
መጯጯህ አካባቢው ከማስተማሪያነት ይልቅ 
የቅቤ ገበያ መስሎ ይታይሃል፡፡ ፀጥታ አስካባሪ 
የላችሁም እንዴ? ወይስ ተማሪዎቹ አካባቢው 
ከምር የማስተማሪያ ቦታ መሆኑን ዘነጉት? 
ከቀትር በኋላ ደግሞ በትላልቅ ሞንታርቦዎች/
ስፒከሮች/ በሚለቀቁ አስጨፋሪ ሙዚቃዎች 
ታጅበህ ታስተምራለህ አሉኝ፡፡ በበዓላት ቀን 
ሙዚቃና ጭፈራ፣ በስራ ቀንም ጭፈራ! አሁንስ 
ዩኒቨርሲቲው የተማሪዎችን የጭፈራ ክህሎት 
ለማሳደግ አላማዬ ብሎ ቆርጦ የተነሳ መስሎሃል፡
፡  

መምህሩ ወዳጄ፡ ‹‹በእኔና በአለቆቼ 
መካከል ያለው የስራ ግንኙነት አሳሳቢነቱ አሁንም 

እንደቀጠለ ነው›› ብለህ ተንፈስ ስትል ሰማሁህ 
መሰለኝ፡፡ ‹‹መረጃ በጊዜው አይደርሰኝም›› 
ስትል፡፡ ግለሰቦች ሊያድጉባቸው የሚችሉና 
ጥቅም ነክ የሆኑ መረጃዎችና ማስታወቂያዎች 
ጸሀይ ግባት ላይ እንደሚደርሱህ አውርተሃል፡
፡ የስኮላርሽፕ፣ ምርምርና ጥናት ንድፈ-ሓሳብ 
(research proposals) ውድድር ቀነ-ገደብ …
በዋዜማው ይነገርሃል፡፡ ቀነ-ገደቡ ካለፈ በኋላ 
የሚለጠፉ የስኮላርሽፕና የጥናት ንድፈ-ሓሳብ 
ጥሪዎች ብዙ ግዜ አይተህ አዝንሃል፡፡ ፈጣሪ 
ልቦና እንዲሰጣቸው ከመጸለይ ውጭ ግን 
ያደረግከው ነገር የለም፡፡ ቆይ! ግን እዚህ ጋ 
ጥያቄ አለኝ፡፡ ጥናት አካሂዳለሁ ብለህ አመሻሹ 
ላይ የምትሯሯጠው ብር ለማግኘት ነው ወይስ 
ብሩን የምትጠይቀው ጥናቱን ለማስኬድ ነው? 
መልስልኛ?!  ለመሆኑ እስካሁን ያሸነፍክባቸው 
የጥናት ርእሶች ምን ደረጃ ላይ ናቸው? 

ከዩኒቨርስቲው ውጭ የሚመጡ 
የወርክሾፕና የስልጠና ጥሪዎች ጠቀሜታቸው 
ይታይና ‹‹እርባና(በአለቆች እይታ)›› ከሌላቸው 
‹‹ይለጠፍ›› ወይም ‹‹ይድረሳቸው›› ተብሎ 
ይለጠፍልሃል፡፡ ‹‹ይጠቅማል (ብር፣‹‹እውቅና››፣ 
ሌላም ነገር ሊያመጣ ይችላል)›› ብለው ካሰቡ 
ደግሞ ይደቡቅሃል አሉ፡፡ በቦታው ለመገኘት 
ካልተመቻቸው አንድም ባለሞያ ሳይልኩ 
ይቀራሉ፡፡ ግፋ ቢል የቅርብ ወዳጃቸውን ይልካሉ 
አሉ፡፡ አንዳንዴም ጭራሽ ሙያቸው ባልሆነ 
ዘርፍ ስልጠና ለመስጠት እያሉ ከማሕበረሰቡ 
ይቀላቀላሉ አሉኝ፡፡ እናም ማሕበረሰቡ 
‹‹የዩኒቨርሲቲ ምሁራን ማለት በቃ እንደዚህ 

ናቸው እንዴ፣ ከነዚህ በላይ ባለሙያዎች የሉም 
ማለት ነው?›› ብሎ ተስፋ እንዲቆርጥና የተሳሳተ 
ግምት እንዲይዝ እያደረጉ እንደሆነ ተሰምቶሃል፡
፡ ወይ አስተዋጽኦ አያደርጉ ወይ በመሰረታዊነት 
አይጠቅማቸው አለሙያቸው በየወርክሾፑና 
በየስልጠና ቦታዎች ተጎልተው ውለው/ሰንብተው  
ይመለሳሉ ማለት ነው አይደል? አይ ድህነት! 
እንዴት ተጫውቶብናል ባክህ፡፡ 

አስገራሚ እኮ ነው፡፡ እንዲህ እንደአንተ 
ሲያማርር ቆይቶ፣ አለቃህ ሆኖ ሲገኝ ባህሪውን 
ስለሚለውጠው ባልደረባህም ይደንቀሃል፡
፡ ከማስተካከል ይልቅ ሄዶ ስርዓቱ ጋር ልክክ 
ይላል አልከኝ፡፡ ተደልሎ ይሁን ፈርቶ ብቻ 
የተሻለ አሽከር ለመሆን ሲታትር ያሳዝነሃል፡
፡ እስኪ ከሰማህ የምትቀጥለው የምትወዳትን 
የአለማየሁ ገዘሀኝ የስንኝ ቋጠሮ የስራ መመሪያው 
እንድትሆነው ንገረው፡፡

ምሕሽካር ፅቡቕ እዩ እንጀራ የብስል
በቲ ካልእ ጎኑ ሕሊና የቑስል 
ስለዚ ዓርከኒ ኣብ ሓዲኡ  ንርገፅ
እንጀራኹም ይብሰል ሕሊናይ ክመርፅ፡፡

ወደ አማርኛ ስንመልሰው ፡  አሽከር 
መሆን ጥሩ ነው እንጀራን ያበስላል

በሌላው ጎኑ ግን ሕሊናን ያቆስላል
ስለዚህ ወዳጄ አንዱ ላይ እንርገጥ 
እንጀራዎ ይብሰል ህሊናየን ልምረጥ፡፡
                                                                    

እንደማለት፡፡ ደፍሮ እንዲህ ይላቸው ይሆን?

ወዳጄ ልቤ! ቸር ሰንብትልኝ፤

በማስፈፀሚያ ሕጎቹ ላይ የሚደረጉ ውይይቶች 
የም/ቤቱን ስልጣንና ተግባር እንዲሁም ደንቡን 
የሚነኩ አይደሉም፡፡ የም/ቤቱ አባላት ከወከላቸው 
ህዝብ ጋር ስላከናወኑት ተግባር ሲወያዩም 
ቢሆንም ጉዳዩ ከተነሳ ውይይቱ አይቀሬ ነበር፡፡ 
በመሆኑም የውይይቱ መካሄድ ከሕግና አሰራር 
ውጭ እስካልሆነ ድረስ ድርጊቱን ከፓርላማ 
ስርዓት እሴት መናድ ጋር ማያያዙ ትክክል 
አይደለም እንላለን፡፡

በሶስተኛው ነጥብ ላይ አጭር 
አስተያየት ለመሰንዘር እንፈልጋለን፡፡ ምክር ቤቱ 
በመደበኛ ስብሰባው የሊዝ አዋጁን በዝርዝር 
ተወያይቶ ያፀደቀ ስለሆነ ከፓርላማ እሴቶች 
መካከል ግልፀኝነትና ተደራሽነት ተሟልተዋል፡፡ 
መረጃው በሚዲያ በኩል ለሕዝብ ደርሶ የተለያዩ 
የህብረተሰብ ክፍሎች ስሜታቸውን ማንፀባረቅና 
ውይይት ማድረግ መጀመራቸው የእሴቱ 
ተጠቃሚ መሆናቸውን እንጂ የእሴቶቹን መናድ 
አያመለክትም፡፡

አሁን የሚደረጉ ውይይቶች 
የፓርላማውን የሕግ ማውጣት የውክልና እሴት 
በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ አይጋፋም፡፡ ስለዚህ 
ውይይቶቹ ከፓርላማ ስልጣንና ተግባር ጋር 
በማይጋጭበት ሁኔታ እየተከናወነ ይገኛል፡፡

በመሆኑም በፍትሕ ጋዜጣ በኩል 
በምክር ቤቱ ላይ የተሰነዘሩ አስተያየቶች 
ፍትሐዊነት የጐደላቸው ስለሆኑ አስተያየቶቹ 
ተገቢ አይደሉም እንላለን፡፡
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wldgrgs23@gmail.com

አቶ መለስ ለፓርላማቸው ባሰሙትና 
ለሕዝቡ ደግሞ ባስተማሩት ንግግር ውስጥ 
ስለፓን አፍሪካኒዝም በሰጡት ላይ ብቻ ተንተርሼ 
ጥቂት ለማለት እፈልጋለሁ።

አቶ መለስ ስለአጼ ኃይለሥላሴ 
የፓን አፍሪካኒዝም ተሳትፎ መናገራቸው 
የሚታወቀውን ነገር በመሆኑ እንደአዲስ 
ተቆጥሮ ምስጋና የሚያስቸራቸው አይደለም። 
እሳቸውም ቢሆን የተናገሩት ምስጋና ሽተው 
አለመሆኑን ከመረዳታችንም በላይ አጼው ለፓን 
አፍሪካኒዝም አባትነት ከንክሩማህ የተሻሉ 
አይደሉም ለማለትና ለፓን አፍሪካኒዝም ትግል 
የንጉሠ ነገሥቱ ተሳትፎ ከልባቸው ገብቶ ያንን 
የፈነቀለ ስሜት ለመግለጽ ፈልገው እንዳይደለ 
እንገነዘብላቸዋለን።

ይልቁንም የአጼው ሐውልት 
መታሰቢያ አለመቆም የኛም እምነት ስለነበረ 
ምክንያቱን እንድታውቁልን የተከበረው ምክር 
ቤትና የኢትዮጵያ ሕዝብም ይስማልን የሚለውን 
ማብራሪያ አስደምጠውናል።

በአጭሩ የአጼ ኃ/ ሥላሴ ለአፍሪካ 
አንድነት ድርጅት ያደረጉት ትግል በሚዛናችን 
ተሰፍሮ የቀለለ በመሆኑ ለንክሩማህ ዋጋ 
ሰጥተናል ብለውናል። በአጋጣሚ ንጉሡን 
ያቀለላቸው የሀገር ውስጥ ፓለቲካ ይልቁንም 
«ቀዳማይ ወያኔን» የጨፈለቁበት የኃይል 
እርምጃ ወይም «ከእናት ሀገሯ ቀላቀልኳት» 
ያሉት የኤርትራ ሕዝብ ጉዳይ በአይናችን 
ላይ ውል እያለ አላራምድ ብሎን እንዳይሆን 
እንጂ በፓን አፍሪካኒዝም ትግል ውስጥም ሆነ 
በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ውስጥ አጼ 
ኃ/ ሥላሴ ከንክሩማህ ቢበልጡ እንጂ የሚያንሱ 
አይደሉም።

እርግጥ ነው ንጉሡ ፊውዳላዊ 

እንደምን ሰነበትክ መምህሩ ወዳጄ፡
፡ ጭንቀትህ አሳስቦኝ የመጀመሪያውን  ደብዳቤ 
ከፃፍኩልህ ጊዜ ጀምሮ እነሆ ሶስት ሳምንታት 
ተቆጠሩ፡፡ ጊዜው እንዴት ይነጉዳል መሰለህ፡፡ 
መልስ ትፅፍልኛለህ ብዬ ብጠብቅ ዝም አልከኝ፡
፡ ‹‹ዝም አይነቅዝም›› ብለህ ይሆን? ግን ኮ 
ካለመናገር ደጃዝማችነት ይቀራል፡፡ ለነገሩ 
ወሬ  መች ይደበቃል ብለህ ነው፡፡  ደብዳቤውን 
አንብበህ በመጠኑም ቢሆን ተንፈስ እንዳልክ 
የስራ ባልደረቦችህ ነግረዉኛል፡፡ ‹‹የኔ ነገር መች 
በዚህ ያበቃልና  …  የተሟላ ድምጽ አይደለም›› 
ስትልም ሃሜት አሰምተሃል አሉ፡፡ ስለዚህ እስኪ 
ከወጣልህ የምታውቀውን ተጨማሪ ልንገርህ፡፡  

ቾክ ጭሮ አዳሪው መምህሩ ወዳጄ፡ 
የስራ-ምህዳሩ አልተመቸህም አይደል? ውጭ 
አገር ስኮላርሽፕ ካገኘህ ላለመመለስ ለራስህ 
ቃል እንደገባህ ታወራለህ አሉ፡፡ ‹‹ራስን በራስ 
ማስተዳደር››  የምንለው ጽንሰ-ሃሳብ በተቋምህ 
ውስጥ አላግባብ ተለጥጦ በመተርጎሙ ቅር 
እንደተሰኘህ በይፋ ባታወራዉም በየሻይ ቤቱ 
ታንሾካሹካለህ አሉኝ፡፡  ‹‹የፌደራል ተቋም 
መሆኑ ተረስቷል›› ብትልም የሚሰማህ 
አጥተሃል፡፡ በዩኒቨርስቲህ ውስጥ ከትንሹ 
እስከ ከፍተኛው ድረስ ባለው የአካዳሚክ ቦታ 
በሓላፊነት የሚቀመጡት የሚሾሙት ሰዎች 
የአካባቢው ተወላጆች ወይም በአካባቢው የሚኖሩ 
የብሄሩ ተወላጆች እየሆኑ መምጣታቸውን 
ማስታወሻ ደብተርህ ላይ አስፍርኸዋል፡፡ 
በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ‹‹ራስን በራስ ማስተዳደር›› 
ማለት ለስራውና ለሙያው የቀረበ ማን ነው? 
የተሻለ አቅም፣ ልምድና ግንዛቤ  ያለው ማን 
ነው? የሚል መሆን ሲገባው ፤ ሰዎች ለሰዎች 

ሥርዓትን ለረጅም ዘመን በሕዝብ ላይ ጭነው 
«በንጉሥ አይከሰስም፣ ሰማይ አይታረስም» 
መርህ ገዝተዋል። ይህንን ጭቆና በአብዮታዊ 
ዲሞክራሲ መነጽር አይተን ከሆነም የትኛውንም 
መልካም ሥራ እንድናቃልለው የአብዮታዊ 
መርህ ሚዛን ሊደፋብን ይችላል። ከዚህ ባለፈ 
ንክሩማህ ከአጼው በበለጠ መታሰብ የቻለበት 
ምክንያት በጭብጥ ላይ የተመሰረተ አይደለም።

እዚህ ላይ ሳይጠቀስ መታለፍ የሌለበት 
ነገር አቶ መለስ የንክሩማህ ሐውልት በመተከሉ 
ሕዝቡ ደስ ያላለው ለማስመሰል የመሞከራቸው 
ጉዳይ ነው። «የንክሩማህ መታሰቢያ በመተከሉ 
ደስ ሊለንና ልንኮራ ይገባል›› ከማለታቸውም 
‹‹በላይ ኢትዮጵያ ወደ ፈጣሪ እጇን ዘርግታለች» 
የሚልም ጥቅስ ስለተቀመጠ እንጽናና የሚል 
መልእክት ነግረውናል። ማንም የንክሩማህን 
መታሰቢያ የተቃወመ ያለ አይመስለኝም። 
ታዲያ ለምንድነው ደስ ያላለው ያለ ይመስል 
«በንክሩማህ ሀውልት ደስ ሊለን ይገባል» 
የሚሉት? ዋናው ነጥብ ስለአጼው መታሰቢያ 
የሚመጡ ጥያቄዎችን በንክሩማህ ሀውልት 
መተከል ደስ አለመሰኘት አድርጎ በማቅረብ 
ዋናውን ነጥብ ማኖ አስነክቶ ለማለፍ ነው። 
እውነታው ግን ንክሩማህ ያደረገው ትግል ከአጼ 
ኃ/ ሥላሴ የበለጠ ሆኖ በመታየቱና ሌላው ቀርቶ 
«የአፍሪካ አንድነት ድርጅት» ዋና መስራች 
የሆኑት ንጉሥ ተጋድሎ ኮስሶና በደከሙለት 
ድርጅት በራፍ ላይ ለመታሰቢያ ሐውልት አንሰው 
መገኘታቸው እንጂ ንክሩማህ ተገቢው አይደለም 
በማለት እንዳልሆነ አቶ መለስም ይሁኑ እኛ 
ሁላችን እናውቀዋለን። «እባብ ለእባብ ይተያያል 
ካብ ለካብ እንዲሉ» የእኛን ስነመግት «Logic» 
ከአቶ መለስ ገለጻ የበለጠ ጠንካራና የእውነት 
ሚዛን እንዲደፋ የሚያደርገው ነገር እሳቸው 
ሥልጣን ስላላቸው በፓርላማቸውና በሕዝብ ፊት 
በቴሌቪዥን መስኰት ያለ ማንም ጠያቂ አንድ 
የንክሩማህ ሐውልት አፍሪካ ህብረት በራፍ ላይ 
ስለተተከለ ከአንድ ሀውልት በቀር የሌላ ሰው 

ከሌለ፣ የሌለው ሁሉ ከቆመው ሃውልት ያንሳል 
የሚል አሳማኝ ያልሆነ ሥነ ሃሳባዊ ሞገትን 
በታሪክ እውነታ ማፍረስ የግድ ይሆንብናል።

ታሪክ ቁጥር 1፣
ንክሩማህ የፓን አፍሪካኒዝም ተሳታፊ 

እንጂ ጀማሪም ፈጻሚም አይደለም! የፓን 
አፍሪካኒዝም አባት ተብሎ በታሪክ የተቀመጠው 
በትውልድ ላይቤሪያዊ በዜግነት አሜሪካዊ 
የሆነውና በ 1832 እ,ኤ,አ የተወለደው ኤድዋርድ 
ዊልመት ብላይደን የተባለው ጥቁር አፍሪካዊ 
ነው። 

በ1872 ዓ/ም «Africa for Africans» 
እና በ 1883 ዓ/ም«The Origin and Purpose of 
African Colonization» ላይ ባቀረባቸው ጥናታዊ 
ጽሁፎች እንዲሁም ብዙ የጭቆናን አስከፊነት፣ 
የአፍሪካን ነጻነት የሚያሳዩ መጽሐፎችንም 
የጻፈ ታጋይና ዲፕሎማት የነበረ ሰው ነው። በ 
1850 ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር ሆኖ የመሰረተው 
«American Colonization Society» ድርጅት 
ለፓን አፍሪካኒዝም መመስረት የመጀመሪያውን 
መሰረት የጣለ እንደነበር ታሪክ አፍ አውጥቶ 
ይመሰክራል።

“West Africa before Europe” 
በተሰኘው መጽሐፉ ከቅኝ ገዢዎችና ከአውሮፓ 
በፊት ምእራብ አፍሪካ ምን እንደምትመስል 
አብራርቷል።

“Christiianity, Islam & Negro 
Race” የተሰኘውም መጽሐፉ በሽያጭ ደረጃ 
በአውሮፓም ይሁን በአሜሪካ ገበያ ውስጥ 
ትልቅ ቦታ ያገኘ እንደነበርና ነጮቹ ከጥቁር ሰው 
ጭንቅላት እንደዚህ ዓይነት የእውቀት መጽሐፍ 
አይወጣም በማለታቸው በሁለተኛው ህትመት 
ፎቶግራፉን በሽፋኑ ላይ ለማሳተም መገደዱም 
ይታወቃል።

ብላይደን ለአፍሪካ ነጻነት፣ ጥቁሮች 
ከባርነት ፍንገላ እንዲወጡ የታገለ፣ ድርጅት 
ያቋቋመ፣ መጽሐፍ የጻፈ፣ ጥናታዊ ጽሁፎችን 
በተለያዩ ቦታዎች ያቀረበ፣ ለላይቤሪያ ነጻነት 
የታገለ፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት፣ በአገር 

« ክዋሜ ንክሩማህ የፓን አፍሪካኒዝም ተሳታፊ 
እንጂ ጀማሪም ፈጻሚም አይደለም »

ይድረስ በዩኒቨርስቲ ለምታስተምረው ወዳጄ!

ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትርነት፣ በአምባሳደርነት 
የሰራ ጥቁር አፍሪካዊ የፓን አፍሪካኒዝም አባት 
የነበረ ሰው ነበረ። ፓን አፍሪካኒዝም ከተነሳ 
ብላይደንን የሚበልጥ ማንም የለም።

ታሪክ ቁጥር 2፣
ዊሊያም ኤድዋርድ ደ ቦይስ(1868-

1963)፣ ማርከስ ጋርቬይ (1887-1940)፣ ፖል 
ሮበንሰን (1898-1976) ፣ጆሞ ኬንያታ (1890-
1978)፣ ማልኮልምX (1925-1965)፤ መላኩ 
በያን (1900-1940) ጋማል አብደል ናስር(1918-
1970) ፤ ሴኮ ቱሬ(1922-1984) እና ሌሎችም 
የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ታጋዮችና 
ብዙዎቹም የአፍሪካ ነጻነት እውን እንዲሆን 
አስችለው በመሪነት ደረጃ የተቀመጡ ነበሩ።

እነዚህን ቀድሞ ስሙ የሚነሳ ፓን 
አፍሪካኒስት ማነው?

ታሪክ ቁጥር 3፣
ክዋሜ ንክሩማህ? ክዋሜ ንክሩማህ 

በውጭው ዓለም ዩኒቨርሲቲዎች በቂ እውቀት 
ገብይቷል። ስለአፍሪካም ባርነትና ጭቆና ጥሩ 
ግንዛቤ የነበረው ሰው ነው። ፖለቲካዊ ሕይወቱ 
የሚጀምረው ከፔንሲልቫኒያ ዩኒቨርሲቲ በ 
1942 ዓም በፍልስፍና ትምህርት ተመርቆ 
ከወጣና በፖለቲካል ሳይንስ ሌክቸርነት ሳለ 
«የአሜሪካውያንና የካናዳውያን ጥቁር ተማሪዎች 
ማኅበር» ፕሬዚዳንት ሆኖ ከተመረጠ በኋላ 
ነው።

ከዚያም በተለያዩ ሀገሮች ከተዟዟረ 
በኋላ በ 1947 ዓ/ም ወደ አፍሪካ በመመለስ 
በሴራሊዮን፣ አይቮሪኮስት፣ ላይቤሪያ ውስጥ 
«ዩናይትድ ጎልድ ኮስት ኮንቬንሽን» በሚል 
ድርጅት ስም አመጽና ትግል ማስተባበር 
ጀመረ። ውጤታማ ትግል በማድረግና የተለያዩ 
ድርጅቶችን በማስተባበር ከእንግሊዞች ቅኝ አገዛዝ 
በማላቀቅ የጋናን ነጻ ሀገርነት በ 1957 ዓ/ም 
አወጀ። ክዋሜ ንክሩማህ ጥሩ አፍሪካዊ የነጻነት 

(ለራስ የተጻፈ ደብዳቤ- ቁ.2)
ካላቸው የወንዝና ብሄር ቀረቤታ፣ ከሚከተሉት 
(አባል ከሆኑበት) የፖለቲካ ድርጅት ጋር 
ባላቸው ትስስር ፣ ለሀላፊነትና ሙያዊ ጉዳይን 
ለማስፈፀም ሲታጩ ማየትህ ‹‹አንተ አያገባህም›› 
እየተባልክ እንደሆነ አድርገህ ቆጥረኸዋል፡
፡ በይፋም ‹‹እሱ የዚህ አካባቢ ሰው ስላልሆነ 
ሀላፊነት ወስዶ እንደራሱ መስራት አይችልም›› 
ተብለህ እንደምትታማም ደርሰህበታል፡፡ አንተ 
ግን ራስህንና የስራ ባልደረቦችህን በዩኒቨርሲቲው 
እንድትሰባሰቡ ያደረጋችሁ የሙያና መምህር ሆኖ 
የማገልገል ዓላማ መቀራረብ እንጂ የአሰፋፈር፣ 
የጎሳና የፖለቲካ አስተሳሰብ መቀራረብ እንዳልሆነ 
ታምንበታለህ፡፡ ታድያ ይህ ዓይነት አመለካከት 
እየተስፋፋ መሄዱን ስታይ ምን በሽታ ነው 
ብለህ ጠራኸው? መፍትሄውስ ምን ሊሆን 
ይችላል ብለህ ገመትክ? የሚገርመው ደግሞ 
በብዙዎቹ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች የሚታይ 
ድርጊት መሆኑን ስለተገነዘብክ አንተም ‹‹ቦታ 
ባገኝ›› እያልክ የተወለድክበት አካባቢ ወደሚገኝ 
ዩኒቨርስቲ ትኮበልላለህ አሉ፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ 
እንደሌለህ እስከሚሰማህ ድረስ ስለተገፋህ 
‹‹ሀገሬ›› ብለህ እትብትህ ወደ ተቀበረበት ሰፈር 
ብትሄድ ክብር የምታገኝ፣ ደህንነት የሚሰማህ 
ይመስልሃል አሉኝ፡፡ አንተ በገዛ ሀገርህ እንዲህ 
ስትባል በምዕራቡ ዓለም በርካታ ኢትዮጵያውያን 
በብቃታቸውና ክህሎታቸው ታምነው 
ፕሬዚደንቶች፣  ዲኖችና ዳይሬክተሮች ሆነው 
እንደሚሰሩ ትዝ ሲልህ ምን ይሰማሃል?  ሰሞኑን 
የቀድሞው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ሥራ 
አስፈጻሚ አቶ ግርማ ዋቄ የሩዋንዳ መንግሥት 
የትራንስፖርት ሚኒስቴር በአቪዬሽን ጉዳዮች 
አማካሪና የሩዋንዳ አየር መንገድ (ሩዋንዳ ኤር) 
የቦርድ ሊቀመንበር አድርጐ የሾማቸው መሆኑን 
ስትሰማ ‹‹ወይ የኛ አለመተማመን!›› አላልክም? 

ወዳጄ ልቤ በምትሰራበት ዩኒቨርሲቲ 
አዳዲስ መምህራንና የላብ ቴክኒሻኖችን መቀጠር፣ 
‹‹ሁለተኛ ዲግሪ ከፍለን ለመማር አቅም የለንም›› 

ለሚሉ አመልካቾች ስኮላርሺፕ መስጠት … 
ወዘተ ፣ በመርህ ሳይሆን በግለሰቦች ይሁንታ 
ብቻ የተፈፀሙባቸው አጋጣሚዎች ብዙ እንደሆኑ 
ታስታውሳለህ፡፡ ለዚህም ይመስለኛል በአንድ 
ወቅት በተካሄደ ስብሰባ ላይ ‹‹የትምህርት ጥራትን 
ከማስጠበቅ አኳያ የሚቀጠሩ መምህራን የተሻለ 
አካዳሚያዊ ብቃት ያላቸው መሆን እንዳለባቸው 
እየታወቀ፣ ነገር ግን በአንዳንድ ትምህርት ክፍሎች 
ብቃታቸውን የምንጠራጠራቸው ሰዎች ሲቀጠሩ 
እያየን ነው፣ ይህ ደግሞ የትምህርት ጥራትንና 
የዩኒቨርሲቲያችንን መልካም ስም ማስጠበቅ 
አያስችለንም››  በማለት ቅሬታህን የገለፅከው፡፡ 
ለነገሩ ትምህርት ሚኒስቴርም ቢሆን በየዓመቱ 
ከየትምህርት ክፍሉ ከ1ኛ እስከ 10ኛ እና 15ኛ 
ደረጃ ያላቸው የተመራቂ ተማሪዎች ስም ዝርዝር 
ላኩልን ብሎ በሚጠይቀው መሰረት ፈትነህና ደረጃ 
አውጥተህ ስትልክ፣ በምን መስፈርት እንደሆነ 
እግዚአብሄር ይወቀው፣ ከፊት የሚገኙ ጎበዞችን 
ትቶ ጥቂት የማይባሉ ኋለኞችን በአስተማሪነት 
ወደ የኒቨርሲቲዎች እንደሚመድብ አይተኻል፡፡ 
ምን መስፈርት ይጠቀሙ ይሆን ብለህ አሰብክ? 
ሀ/ የፖለቲካ ፓርቲ አባልነት ለ/  እጅ መንሻ  
ሐ/ ዝምድና  መ/ የወንዝ ልጅ   ሠ/ ሁሉም 
መልስ ናቸው፡፡ ትክክለኛውን መልስ በመምረጥ 
በኢሜይል አድራሻዬ ብትልክልኝ አንድ ፓኮ 
ጠመኔ እሸልመሃለሁ፡፡  

መምህሩ ወዳጄ ከእነዚህና 
ከምታውቃቸውን ሌሎች ብዙ ችግሮች 
በተጨማሪ ሌሎች ማእቀቦች እየተጣሉብህ 
‹‹ምን አገባኝ›› የሚሉት ወረርሽኝ እንዲጋባብህ 
እየተደረገ መሆኑን ሰማሁ፡፡ ለትምህርት ጥራት 
መምጣትና የዩኒቨርስቲህን ሕግም ለማክበር 
ስትል ቢያንስ ሰማንያ በመቶ የክፍል ውስጥ 
ትምህርት ያልተከታተሉ ተማሪዎችን በሕጉ 
መሠረት ‹‹ለማጠቃለያ ፈተና አትቀመጡም›› 
ትላለህ አሉ፡፡ እንዲህ የምታደርገው እንደው 
መቅጣት አምሮህ ሳይሆን ለሌሎች ተማሪዎችህ 
ማስተማሪያ እንዲሆን አስበህ ነው፡፡ ነገር 
ግን ‹‹አረ ተዉ! ስርዓት ያዙ!›› በማለትህ፤ 
በማግስቱ ከጉዳዩ ግንኙነት የሌላቸው አካላት 

ቢሮህን ያጣብቡታል አሉኝ፡፡ ምን ለማለት 
እንደፈለጉ እስከማይገባህ ድረስ፣  ‹‹የብአዴን 
አባል ነኝ፣የህወሓት አባል ነኝ፣ ከተማሪዎች 
መማክርት የመጣን ነን፣ ከሴቶች ጉዳይ ቢሮ 
ነን….›› እያሉ ራሳቸውን በድፍረት እያስተዋወቁ 
ለምን እንደቀሩ ማስረጃ ስለሌላቸውና የትም 
ከርመው ስለሚመጡ ሰነፍ ተማሪዎች ጠበቃ 
ሆነው ብቅ ይሉብሃል፡፡ ፈትነህም ሆነ በሌላ 
መንገድ እንድታስተናግዳቸው ከሆነላቸው 
ይጫኑኻል ካልሆነላቸው ሊያግባቡህ ይሞክራሉ 
አሉ፡፡ ግፊቱን ተቋቁመህ መዝለቅ የምትችለው 
ግን ለሳምንት ብቻ እንደሆነ ታውቀዋለህ፡፡ 
ከዛማ የቅርብ አለቆችህ ‹‹ከላይ ከዩኒቨርሲቲው 
ፈትኗቸው ስለተባለ እንድትፈትናቸው ይሁን›› 
ይሉሃል፡፡፡ አንተም ‹‹ኤጭ!›› እያልክ፣ እጅህን 
እያወራጨህና ‹‹ምንስ አገባኝ›› የሚል የተስፋ 
ቢሶች አመለካከት ጨምረህበት ‹‹ተማሪዎቹን›› 
ለማስተናገድ ትገደዳለህ፡፡ 

ድሮውንም በቂ ዝግጅት ያልነበራቸው፣ 
ባግባቡና በስርዓቱ ትምህርታቸውን ያልተከታተሉ 
ተማሪዎች ዝቅተኛ ውጤት ሲያዝመዘግቡ 
ደግሞ የስርዓተ-ትምህረቱ ጉዳይ ሳይነሳ፣ ሌሎች 
የመማርና ማስተማሪያ ግብአቶች ስለመኖራቸው 
ግምት ውስጥ ሳይገባ ‹‹የተማሪዎቹ ውድቀት 
የመምህሩ ድክመት ነፀብራቅ ነው›› እየተባልክ 
ትታማና ያልበቁ ተማሪዎችን እንደሚሆን 
እንደሚሆን አድርገህ  እንድታሳልፋቸው የተጠበቀ 
ይሆናል፡፡ ይህንን ተመልክተህ በዩኒቨርሲቲህ በር 
ላይ የተለጠፈው ‹‹በእውቀት፣ በክህሎትና የተሻለ 
አመለካከት …..›› ተብሎ እንደዓላማ የተዘረዘረው 
ለማለት ያህል እንደተጻፈ ገምተሃል፡፡ በዓመቱ 
መጨረሻ ላይ አለቆችህ ፤ሁሉንም ተመራቂ 
ተማሪዎች በአንድ ላይ ሰብስበው ‹‹በዛሬው 
እለት እዚህ የተገኛችሁ ተመራቂ ተማሪዎች 
የሚጠበቅባችሁን ሁሉ በአግባቡ የተወጣችሁና 
…..›› እያሉ ጮክ ብለው ሲናገሩ የጓዳው ነገር 
ትዝ ይልህና ብሽቅ ትላለህ፡፡ 

የበይ ተመልካቹ መምህሩ ወዳጄ! 

۩
۩

ወደ ገፅ 10 ዞሯል

ወደ ገፅ 10 ዞሯል
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አለም አቀፍ

በልዑል ሰንደቁ

ባለፈው ጥር 25/2012 ዓ.ም. ግብፃዊያን 
የሙባረክን ከስልጣን ለማውረድ ህዝባዊ አመጽ 
የጀመሩበትን አንደኛ አመት አክብረዋል፡፡ ሙባረክ 
ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ግብፃወያን ደስታና ከፍተኛ 
ፈንጠዚያን ያሳዩ ቢሆንም፣ በተለያየ ጊዜያት 
ሙባረክን ተክቶ በስልጣን ላይ ያለው ወታደራዊ 
ካውንስል በመቃወም አደባባይ መውጣታቸውና 
ከፖሊሶች ጋር ግጭት ውስጥ በመግባት የበርካታ 
ግብፃውያን ህይወት ማለፉ አይዘነጋም፡፡ 

በግብጽ ሙባረክ በስልጣን ላይ እያሉ 
የነበረው ሰላም ዛሬ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ 
ያለመረጋጋት በስፋት ይስተዋላል፡፡ በተለይም 
በተደጋጋሚ ታህሪር አደባባይ በመውጣት የለመዱት 
ግብፃዊያን፣ በህዳር 18/2011 ዓም. ያስነሱት ህዝባዊ 
አመጽ ከፖሊሶች ጋር አጋጭቷቸው 33 ግብጻዊያን 
ተቃዋሚዎች እንዲገደሉ ምክንያት ሲሆን፣ 1700 
ያህሉ ደግሞ ቆስለዋል፡፡ በርካታ ተቃዋሚዎች 
ከፖሊሶች ከሚረጭባቸው አስለቃሽ ጭስ ራሳቸውን 
ለመከላከል የሚያስችል ጭንብል በማጥለቅ ድንጋይ 
ሲወረውሩም በተለያዩ አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኑ 
በስፋት መዘገቡ አይዘነጋም፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሞኑ ደግሞ 
ከግብጽ የስፖርት ሜዳ፣ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ 
ያስደነገጠ ዜና ተደምጧል፡፡ በግብጽ በሚገኙት 
ትላልቅ ክለቦች መካከል በሚካሄድ ስፖርታዊ 
ውድድር ላይ ደጋፊዎች የተለያየ የስለት 
መሳሪያዎችን ስፖርት ሜዳ ድረስ ይዘው በመግባት 
እርስ በእርስ ባደረጉት ግጭት ከ70 በላይ ሰዎች  
አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ መገደላቸው እና በርካቶችም 
በከባድ ሁኔታ አደጋ እንደደረሰባቸው ተገልጿል፡፡ 
ከግብፅ የረጅም አመት የስፖርት ታሪክ ያልተደመጠ 
በመሆኑ መላውን ግብጻዊያንን ያስደነገጠ ከመሆኑ 
በላይ የፊፋ ባለስልጣናትንም እጅግ አሳዝኗል፡፡ 
የፊፋው ፕሬዘዳንት ሴፐ ብላተር ዜናውን እንደሰሙ 
‹‹የእግር ኳስ ጥቁር ቀን›› ብለውታል፡፡ ሁኔታው 
ስፖርታዊ ረብሻ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካዊ አንድምታ 
እንዳለው በርካታ መገናኛ ብዙሃኑ ከሙባረክ ስልጣን 
መልቀቅ ጋር አገናኝተው ዘግበውታል፡፡ በግብጽ 
በተካሄደ የፓርላማ ምርጫ የፓርላማ ወንበር 
እንዳሸነፈ የሚገልጸው የሙስሊም ወንድማማቾች 
ፓርቲ በበኩሉ፣ ረብሻውን ያስነሱት የሙባረክ 
ደጋፊዎች ናቸው በማለት የገለፀ ሲሆን አሁን 
በስልጣን ላይ የሚገኘው ወታደራዊ ካውንስልም 
ተጠያቂ ከመሆን አያመልጥም ብሏል፡፡

ግብጻዊያን በተደጋጋሚ በተከሰተ ቀውስና 
ቅጥ አምባሩ በጠፋ አለመረጋጋት ውስጥ እያሉ፣ 
ከሁለት ሳምንት በፊት ያከበሩት አንደኛው አመት 
አብዮት ደስታን ሳይሆን ቀጥሎ ደግሞ ምን ይመጣ 
ይሆን? ብለው በስጋት እንዲዋጡ አድርጓቸዋል፡፡ 
በእርግጥ አንዳንዶች በአገሪቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ነፃና 
ፍትሐዊ የሆነ የፓርላማ ምርጫ መካሄዱ ወደፊት 
ግብጽ ዴሞክራሲ፣ መልካም አስተዳደር የሚኖርባት 
የተረጋጋች አገር እንደምትሆን ያላቸውን ተስፋ 
ሲገልጹ፣ አብዛኞቹ ግብጻዊያን ግን ስለአገራቸው 
መፃኢ እድል በስጋት የተዋጠ አድርጎባቸዋል፡፡ 
በግብጽ አሁንም የሙባረክ ደጋፊዎች ከመኖራቸው 
በተጨማሪ አክራሪነት አመለካከት ባላቸውና 
ዘመናዊ (Modern) አስተሳሰብን በሚከተሉት 
መካከል ልዩነት በመኖሩ ሁኔታው በቀላሉ ሊታይ 
እንደማይችል የአልጀዚራ ቴሌቪዥን ዶክመንተሪ 
ፕሮግራም አቅራቢ ይገልፃል፡፡ የተለያዩ የፖለቲካ 
ተንታኞች በበኩላቸው በግብጽ ባለፈው የፈረንጆች 
አመት ብቻ ከሙባረክ መውረድ በኋላ ከ10 ጊዜ 
በላይ ግጭቶች በመከሰታቸው የወደፊቱ የግብጽን 
እጣ በፀለምተኝነት ይመለከቱታል፡፡ በሌላ በኩል 
የአገሪቱ ኢኮኖሚ እያሽቆለቆለ መምጣት ግብጽ 
በቀጣይ ከባድ ተግዳሮት እንደሚጠብቃት አስተያየት 
ሰጪዎች ይገልፃሉ፡፡

ሙባረክ ግብጽን ለረጅም አመታት 
ሲያስተዳድሩ፣ በአገሪቱ ኢ-ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር 
ከመስፈኑ በተጨማሪ የነፃነትና የፍትሕ ጥያቄ ያነሱ 
የነበሩ አያሌ ዜጐች ለእስር፣ ለእንግልትና ለስጋት 
ተዳርገዋል፡፡ አንዳንዶቹም በፀጥታ ኃይሎች የግድያ 
እርምጃ ተወስዶባቸዋል፡፡ የፀጥታ ኃይሎች በአገሪቱ 
ተቃውሞን በማፈን የሙባረክን አምባገነን አስተዳደር 
ለረጅም ጊዜ ያለተቀናቃኝ እንዲዘልቅ አድርገዋል፡፡ 
ለመንግስት ጥቅም ብቻ የቆሙት ፍርድ ቤቶች ነፃ 
ባለመሆናቸው አያሌ ዜጐችን ፍትሃዊ ባልሆነ ሁኔታ 
ወደ ዘብጥያ ወርውረዋቸል፡፡ በመንግስት ቁጥጥር 
ስር ካሉት መገናኛ ብዙሃን በስተቀር ገለልተኛ 
የሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ባለመኖራቸውም ግብጽ 
ፍፁማዊ አምባገነንነት (Absolute dictatorship) 
ትመራ ነበር ለማለት ያስችላል፡፡

ይሁንና ከአንድ አመት በፊት በቱኒዚያ 
የተነሳውን ህዝባዊ አመጽ ተከትሎ በካይሮ 
ታህሪር አደባባይ ላይ የተቀሰቀሰው ህዝባዊ አመጽ 
የሙባረክን የ30 ዓመታት አገዛዝ ፍፃሜውን 
እንዲያገኝ ቢያደርግም፣ ሙባረክን ተከትሎ ስልጣን 
ላይ የተቀመጠው ወታደራዊ ካውንስል የሙባረክ 
ግልባጭ እንደሆነ ግብፃዊያን አደባባይ በመውጣት 
ተቃውሞ ባሰሙበት ወቅት ደጋግመው ገልፀውታል፡
፡

በህዳር ወር በተካሄደው ህዝባዊ አመጽ፣ 

ግብፃዊያን የሙባረክ አስተዳደር አካል ነው ባሉት 
በወታደራዊ ካውንስሉ ላይ ተቃውሞ ባስነሱበት 
ወቅት አብዛኞቹ ተቃዋሚዎች ‹‹ፊልድ ማርሻል 
መሀመድ ሁሴን ታንታዊ ስልጣን በአፋጣኝ 
ያስረክቡ›› በሚል ጩኸት ያስተጋቡ ነበር፡
፡ ሙስጠፋ አሊ ሁሴን የተባለ ወጣት ተቃዋሚ 
ሲናገር፣ ‹‹ዘጠኝ ወር አለፈ፣ ነገር ግን ምንም አዲስ 
ነገር የለም፤ መሀመድ ታንታዊም እስከ 2013ዓ.ም 
በስልጣን እንደሚቆዩ ተገልጿል፡፡ ምናልባትም 
ራሳቸውን የወደፊቱ የግብጽ ፕሬዘዳንት አድርገው 
ሾመው ሊሆን ይችላል፡፡›› በማለት አስተያየቱን 
ሰጥቷል፡፡

ተቃዋሚዎች በህዳር 18/2011 ዓ.ም. 
ያስነሱት ህዝባዊ አመጽ መልኩን እየቀየረና 
እየተባባሰ ሲመጣ፣ ህዳር 22/2011 ዓ.ም. ወታደራዊ 
ካውንስሉ ካቢኔውን እንደሚበተን ለተቃዋሚዎች 
አስታወቀ፡፡ በተጨማሪም እስከ 2013ዓ.ም ሳይሆን 
በ2012ዓ.ም አጋማሽ ላይ ወታደራዊ ካውንስሉ 
ስልጣን በመልቀቅ በህዝብ ለተመረጡ አስተዳደር 
እንደሚለቅ ቃል ገባ፡፡ ይሁን እንጂ አብዛኞቹ 
ተቃዋሚዎች ወታደራዊ ካውንስሉ የገባውን ቃል 
ይጠብቃል ለሚለው ጥርጣሬ አላቸው፡፡

አንዳንድ አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን 
ግብጽ እ.ኤ.አ በ1979 ከእስራኤል ጋር የሰላም 
ስምምነት ከተፈራረመች በኋላ ከአሜሪካ በየዓመቱ 
1.3 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ የምታገኝ ሲሆን፣ ይህንን 
ገንዘብ ሙባረክ ጠንካራ ወታደራዊ ኃይል ኖሯቸው 
ተቃዋሚዎችን ለማፈን ተጠቅመውበታል በማለት 
ይገልጻሉ፡፡ አሜሪካ የምትሰጠው እርዳታ አሁንም 
ባለመቋረጡ አሁን በስልጣን ላይ የሚገኘው ወታደራዊ 
ኃይልም የሚነሳበት ተቃውሞና አድማ በመበተን 
የሰብዓዊ መብትን እየጣሰ መሆኑን ገልጸዋል፡
፡ አሜሪካ ለሙባረክ አስተዳደር በምትሰጠው ያን 
ያህል ገንዘብ የነፃነት፣ የፍትህና የመብት ጥያቄ 
የሚያነሱ አያሌ ዜጐችን ለመጨፍለቅ እንዳስቻለው 
የሰብዓዊ መብት ተቋማት ገልጸዋል፡፡

በግብጽ ከሙባረክ አስተዳደር መገርሰስ 
በኋላ በተፈጠረው አጋጣሚ ከፖለቲካው ተገልለው 
የነበሩትን ጨምሮ በርካታ አዳዲስ ፓርቲዎች ወደ 
ፖለቲካው መድረክ ብቅ በማለት ከባለፈው ሰኔ ወር 
ጀምሮ ለፓርላማ ምርጫ ውድድር ማካሄዳቸው 
ይታወቃል፡፡ ከእነዚህም በቀዳሚነት የሚጠቀሰው 
በሙባረክ አስተዳደር ዘመን በአክራሪነት ተፈርጀው 
ግማሾቹ ለእስር ሲዳረጉ ሌሎቹ ደግሞ ከመንግስት 
የሚደርስባቸው ዛቻና ማስፈራራት በመፍራት 
አገራቸውን ጥለው የተሰደዱ የሙስሊም 
ወንድማማቾች (Muslim Brother hood freedom 
and justice party) አባላት ናቸው፡፡

ሙስሊም ወንድማማቾች በአገሪቱ 

ባለፈው በተጠናቀቀው የፓርላማ ምርጫ ከግማሽ 
በላይ መቀመጫ ለማሸነፍ የቻለ ሲሆን፣ ሌሎች 
የሙስሊም ፓርቲዎች ከፍተኛ ድምጽ አግኝተዋል፡፡ 
ከእነዚህም ውስጥ የሳላፊስ የእስልምና ፓርቲ ሲሆን 
ሌላኛው ደግሞ ኑር ፓርቲ የተባለውና አብዛኛውን 
የገጠር ነዋሪ ድምፅ ያገኘው ፓርቲ ነው፡፡ በርካታ 
ሃይማኖታዊ ያልሆኑ ዴሞክራት ፓርቲዎች 
እንዲሁም 10 ሚሊዮን የሚጠጉትን የግብጽ 
ኦርቶዶክስ አማኞች የሚወክሉ ፓርቲዎች ቢኖሩም 
የእስልምና ፓርቲዎች የበላይነቱን ተቀዳጅተዋል፡፡

የሙስሊም ወንድማማቾች ፓርቲ 
በአገሪቱ ባለፈው ህዳር ወር በተነሳ ህዝባዊ ተቃውሞ 
የተገደሉትን ሰዎች እንዲሁም ከሳምንት በፊት 
በስፖርት ሜዳ ላይ የተላለቁትን ጨምሮ በግብጽ 
ለሚፈሰው ደም የሙባረክ አስተዳደር ናፋቂዎች 
የሚያካሄዱት ብቀላ ነው በማለት መግለጫ ያወጣ 
ሲሆን በዚህም ተግባር ወታደራዊው ካውንስሉ 
ተጠያቂ ከመሆን አያመልጥም በማለት ገልጿል፡
፡ የወታደራዊ አስተዳደር በስልጣን የመቆየት 
አዝማሚያ ያላማረው የሙስሊም ወንድማማቾች 
ፓርቲ ወታደራዊ ካውንስሉ በገባው ቃል መሰረት 
በ2012 አጋማሽ ላይ ስልጣኑን ካልለቀቀ አስከፊ 
ችግር ሊገጥመው እንደሚችል ገልጿል፡፡

ይሁን እንጂ በግብጽ ውስጥ የፓርላማ 
ወንበሩን በበላይነት በተቀዳጁ የእስልምና ፓርቲዎች 
መካከል ራሱ ልዩነት እንዳለ መግለጹ ሌላ የግብፅ 
ችግር እንደሆነ ተጠቅሷል፡፡ በአሁኑ ወቅት 
የፓርላማ መቀመጫውን ያሸነፉት ዋና ዋናዎቹ 
የእስልምና ፓርቲዎች በሙባረክ አስተዳደርም ሆነ 
አሁን በስልጣን ላይ ባለው ወታደራዊ አስተዳደሩ 
ላይ አንድ አይነት አቋም እነዳላቸው ቢገለጽም 
በመካከላቸው ባለው ልዩነት ተቃርኖዎች ሊፈጠሩ 
እንደሚችሉ ተገልጿል፡፡ ለምሳሌ የወንድማማቾች 
ፓርቲ ራሱን  ዴሞክራት በማድረግ Freedom 
and justice (ነፃነትና ፍትህ) የሚል ጭማሪ 
በማድረግ በግብጽ ውስጥ ሁሉንም ዜጋ በእኩል 
የማየት ዝንባሌ እንዳለው ያስታወቀ ሲሆን ኑር 
ፓርቲ ግን ከሁሉም አክራሪ መሆኑ ይገለፃል፡
፡ ግብጽ ከእስራኤል ጋር የምታደርገው አዲሱን 
የሰላም ስምምነትም ሙሉ በሙሉ እንደሚቃወም 
ገልጿል፡፡ በሌላ በኩል ሳለፊስት የተባለው ፓርቲም 
ሌላው አክራሪ ሙስሊም እንደሆነ ይገልጻል፡
፡ በመሆኑም በስልጣን ላይ ያለው ወታደራዊ 
ፓርቲ ከወረደ በኋላ እንኳን በሙስሊም ፓርቲዎች 
መካከል ልዩነት መፈጠሩ እንደማይቀር ከወዲሁ 
እየተገለፀ ይገኛል፡፡ ይሁንና ግብጽ አሁንም በመንታ 
መንገድ ላይ መቆሟን በርካታ የፖለቲካ ተንታኞች 
ያስረዳሉ፡፡

የኢህአዴግ ጠቅላይ... ከገፅ 2 የዞረ

የምርጫ የህግ ስርዓቱ መሆኑን ይመሰክራሉ፡
፡ በዚህ የምርጫ ስርዓት ዓይነት ላይ የሚናገሩ 
ፀሐፊዎች ህጉ አምባገነናዊ የፖለቲካ ስርዓት 
ባህል ባለባቸው ሀገራት ስልጣንን በብቸኝነት 
ለመጠቅለል ለሚሹ ልሂቃን የተሻለ እድል 
ሊሰጥ እንደሚችል ይጠቅሳሉ፡፡እንደ አብዛኛው 
የፖለቲካ ሳይንስ ትንታኔ ከሆነ የዚህ አይነት 
የህግ ስርዓትን በሚከተሉ ሀገራት በአብዛኛው 
የሚስተዋለው አምባገነናዊ የፖለቲካ ስርዓት 
ባህል ባለባቸው ሀገራት ፓርቲው እና ፓርቲውን 
በዋናነት የሚቆጣጠሩ ልሂቃን ያለምንም 
ተቀናቃኝ  በስልጣን ረጅም እድሜ የመቆየት 
ዋስትና ይሰጣቸዋል ፡፡ ከዚህ በተቃራኒ ህጉን 
በበጎነት የሚያነሱት በበኩላቸው ከሃምሳ በመቶ 
በላይ የሆነ የምርጫ ውጤት የሚያገኝ ፓርቲ 
ስልጣንን በብቸኝነት እንዲይዝ የሚፈቅደው ይሄ 
የምርጫ ህግ ፤ፓርቲው በስልጣን ላይ ለረዥም 
ጊዜ የሚቆይ ከሆነ ሀገራዊ ፖሊሲዎቹን 
ለመተግበር የተሻለ እድል ይፈጥርለታል፡፡ 
የምርጫ ህጉ ለዴሞክራሲያዊ ተቋማት እንግዳ 
በሆኑ ኢትዮጵያን መሰል ሀገራት ሲከሰት  
ሁኔታዎችን ለአንድ ሰው እና ለአንድ ብቸኛ 
ጠቅላይ ፓርቲነትን መፈጠር እና መጎልበት 
የተመቻቸ ያደርጋቸዋል፡፡

የኢትዮጵያ ህገ-መንግስት በረቀቀበት 
ወቅት በጊዜው የዚህ አርቃቂ ኮሚሽን በነበሩት 
ግለሰቦች መካከል ወደ ፓርላማ የሚመጡ 
ፓርቲዎችን አስመልክቶ ሁለት የተለያዩ አይነት 
የአካሄድ መንገዶች ተነስተው እንደነበር ዶ/ር 
ነጋሶ ያስታውሳሉ፡፡ እንደ ዶ/ር ነጋሶ አገላለፅ 
ከሆነ ኢህአዴግን ወክለው በረቂቁ ላይ ለመምከር 
የመጡት እርሳቸው እና አቶ ዳዊት ዮሐንስ 
አብዛኛውን ድምፅ ያገኘ ፓርቲ የፓርላማ 
መቀመጫውን መውሰድ አለበት የሚለውን 
አቋም ደግፈው ሲከራከሩ ፤አቶ ክፍሌ ወዳጆን 
ጨምሮ በጊዜው የነበሩ የኮሚሽኑ አባላት ግን 
የአሳታፊነት መርህ ይሻላል ብለው ተከራክረው 
እንደነበር ገልፀዋል፡፡

ከፈርስት ፓስት ዘ ፓስት የምርጫ ህግ 
በተፃራሪ ህገ-መንግስቱን በተመለከተ የአርቃቂ 

ኮሚቴው ሰብሳቢዎቹ የነበሩት አቶ ክፍሌ ወዳጆን 
ጨምሮ በሌሎችም ሰዎች በኩል የተነሳው 
የአሳታፊነት /Proportional representation/ 
የምርጫ ህግ ነበር፡፡ በፅንሰ ሀሳብ ደረጃ ይህ 
የምርጫ ህግ ምሁራኑ እንደ ኢትዮጵያ  ላሉ  
‹‹የሽግግር /transitional/ ማህበረሰቦች›› 
ሲሉ ለሚጠሯቸው ሀገራት የተሻለ እንደሆነ 
ይጠቀሳል፡፡ የህጉ የተተግባሪነት መስፈረቶች 
የተለያዩ ቢሆኑም(ለምሳሌ በጀርመን የምርጫ ህግ 
የመራጩን 5% ያገኘ ፓርቲ ተወካዩን በፓርላማ 
የማስቀመጥ ህጋዊ መብት አለው) በምርጫ 
ተወዳድረው የተወሰነ የህዝብ ድጋፍ ያላቸው 
ማናቸውም ፓርቲዎች  የወከላቸውን ህዝብ 
ፍላጐት ለመጠበቅ ሲባል ፓርላማ የሚገቡበት 
ሁኔታ ይፈጠራል፡፡ ከፖለቲካ እና ማህበረ- 
ባህላዊ ስርዓቶች አንፃር ወደ ጎን የተገፉ ህዳጣን 
ለማዕከላዊው መንግስት የሚኖራቸውን ቀረቤታም 
በተሻለ ሁኔታ ያመቻቻል፡፡በብሄር፣ በሃይማኖት፣ 
በአካባቢዊነት እና መሰል ማህበረሰባዊ የውድቀት 
መስመሮች በበዙበት ማህበረሰብ እና ከአምባገነናዊ 
ስርዓት ወደ ዴሞክራሲያዊ የመንግስት ስርዓት 
ለመሸጋገር በሚተጉ ሀገራት የምርጫ ህጉ 
እንደቀዳሚው የምርጫ ህግ ከሃምሳ በመቶ በላይ 
የምርጫ ውጤት የሚያገኙ ፓርቲዎች በብቸኛ 
አሸናፊነት የሚወጡበትን እድል ከመስጠት ይልቅ 
በተጠቀሱት ሀገራዊ የውድቀት መስመሮች ስር 
ፖለቲካዊ ድጋፎቻቸውን ለማሰባሰብ የሚሰሩ 
ተገዳዳሪ ፖለቲከኞች በበዙበት እንደ ኢትዮጵያ 
ባሉ ሀገራት አካታች የፖለቲካ ስርአት ለመፍጠር 
የተሻለ ጠቀሜታ እንደሚሰጥ ብዙ ተንታኞች 
ይጠቅሳሉ፡፡  

 ዶ/ር ነጋሶ እንደሚሉት የሀገሪቱ 
የምርጫ ህግ በፀደቀበት ወቅት በህገ-መንግስቱ 
የተጠቀሰው የህዝብ የልዕላዊነት ጉዳይ ከሌላው 
ይልቅ በአሳታፊ /Proportional/ የምርጫ ህግ 
የተሻለ ውክልና እና ተተግባሪነት ይኖረዋል 
የሚል ሙግት ተነስቶ የነበረ ቢሆንም እራሳቸው 
የነበሩበት የኢህአዴግ ተወካይ ቡድን የተሻለ 
ተፅዕኖ የሚፈጥርበት ሁኔታ የነበረ በመሆኑ ህጉ 
እንደፀደቀ ይናገራሉ፡፡ ከርሳቸው በተለየ በጊዜው 

የሽግግሩ መንግስት አማካሪ የነበረው ሳሙኤል 
ሃንቲንግተን አቶ መለስ በብቸኛ ጠቅላይ 
ፓርቲነት ሀገሪቱን መምራት እንዳለባቸው 
መምከሩን የሚያስታውሱት ዶ/ር መራራ ጉዲና 
ኢህአዴግ አሁን ያለውን የምርጫ ህግ ማፅደቁ 
የብቻ ገዢነትን በማለም ታስቦ የተደረገ እንደሆነ 
ይናገራሉ፡፡

ሴራ ወይንስ ቸልተኝነት?
ኢህአዴግ የፓርላማውን መቀመጫ 

በበላይነት ተቆጣጥሮ እንዲቀጥል የሚያስችል 
የህግ ድጋፍ እንዳለው የሚጠቅሱት ተንታኞች 
ጉዳዩን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከፓርላማ 
የህግ ስርዓት አወቃቀር ጋር ያያይዙታል፡፡ 
ኢህአዴግ በሽግግር መንግስቱ በፕሬዘዳንታዊ 
አመራር መርህ ይገዛበት ከነበረው ስርአት በቀጥታ 
ወደ ፓርላሜንታዊ መንግስት ስርዓት ሲሻገር 
በወቅት የነበሩትን ሂደቶች አንዳንዶቹ የህወሓት 
ልሂቃን ለረጅም ጊዜ በመግዛት ያስችላቸው ዘንድ 
ሆን ተብሎ በሴራ የተሸረበ ነበር ቢሉም በጊዜው 
በረቂቁ ላይ የነበሩት ዶክተር ነጋሶ ግን ከሴራ 
ይልቅ የችኩልነት እና ይሄ ይመጣል ተብሎ 
ያለማሰብ ሁኔታ ይጐላል ባይ ናቸው፡፡

ፕሬዚዳንት መለስ ወደ ጠቅላይ 
ሚኒስትር ሲመለሱ በዋናነት ሁለት ነገሮች 
ተለውጠው እንደነበር ማስታወስ ይቻላል፡
፡ የመጀመሪያው የሀገሪቱን የስልጣን ልዕልና 
ከፕሬዘዳንቱ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማሻገር 
ሲሆን ሁለተኛው ነገር የስልጣን ጊዜ ገደቡን 
እዛው ፕሬዘዳንቱ መንበር ላይ ጥሎ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩን ከገደብ ነፃ የማውጣት ሂደት ነበር፡፡

ዶ/ር ነጋሶ በጊዜው ለምን የጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ስልጣን ገደብ ይደረግ ዘንድ ጫና 
ያልተደረገበት ምክንያት በኢትዮጵያ የነበረውን 
የአገዛዝ የፖለቲካ ተሞክሮ ሁኔታ ከግምት ውስጥ 
በማስገባት እንደነበር ይገልፃሉ፡፡ አፄውም ይሁን 
መንግስቱ ኃ/ማርያም ረጅም ጊዜ በስልጣን የቆዩት 
የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር ሆነው ስለነበር የስልጣን 
ገደቡ በዚህ መሰረት ርዕስ ብሔሩን ይመልከት 
በሚል የችኮላ አሰራር ተጠምደው እንደነበር 
የገለፁ ቢሆንም ዶ/ር መራራ ግን ነገሩ ከችኮላ 
ይልቅ በአብዛኛው ሂደት የህወሓት የፖለቲካ 
ሴራ እንደነበረበት ገና ከጅምሩ ያስታውቅ ነበር 

ይላሉ፡፡
          

የፓርላማው ይፍረስ ጥያቄ?
ፓርላማው በአብላጫ ድምፅ ያገኘ 

ፓርቲ ይቆጣጠር የሚለው የህግ ስርዓት መርህ 
ከሆነ ቆይቷል፡፡ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህም 
ፓርላማውን በዋነኝነት በአንድ ፓርቲ የበላይነት 
መመራት ከጀመረ ወዲህ የሚወጡ ህጐች ያለ 
አንዳች ተሟጋች ሀሳብ እና ተቃውሞ እየፀደቁ 
ይገኛሉ የሚሉት ዶ/ር መራራ በህጐቹ መጽደቅ 
ላይ ህዝቡ እያነሳ ያለው ተቃውሞ የውክልናውን 
አጠራጣሪነት በደንብ ያሳያል ባይ ናቸው፡፡ እንዲህ 
ሲሆን ህብረተሰቡ ፓርላማው ይፍረስ የማለት 
ጥያቄ የማንሳት መብት ቢኖራቸውም አካሄዱ 
ግን ለዚህ እንደማይመች ዶ/ር ነጋሶም ሳይጠቅሱ 
አላለፉም፡፡ ለዚህ በዋናነት የሚጠቀሰው በህገ-
መንግስቱ በፓርላማው መፍረስ ዙሪያ(በአንቀጽ 
60 ) ስልጣኑን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙሉ በሙሉ 
መስጠቱ እና ፓርላማው ለጥምር መንግስት 
የተመቻቸ ስርዓት አለመዋቀሩ ሌላው ተጠቃሽ 
ምክንያት እንደሆነ ፍትሕ ያነጋገራቻቸው 
የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን ይገልፃሉ፡፡ 

የፓርላሜንታዊ ስርዓትን 
ዴሞክራሲያዊነት ከሚገድሉ ክስተቶች አንዱ 
አንድ ብቸኛ /ጠቅላይ/ ፓርቲ በፓርላማው 
ውስጥ ሲነግስ እንደ ሆነ በሁለቱ ዝምድና ላይ 
የፃፉት እንደእነ ሳርቶሪ ዓይነት ፀሐፊዎች 
ይናገራሉ፡፡ በኢትዮጵያም ያለው ሁኔታ ከዚሁ 
ሀሳብ ጋር ይዛመዳል፡፡ ኢህአዴግ በብቸኝነት 
ፓርላማውን መቆጣጠሩ ፓርላሜንታዊ 
የዴሞክራሲ ስርዓት የግድ የሚለውን የፖለቲካ 
ብዙሃንነት እንዳይከሰት እንቅፋት ሆኗል፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ በፓርላሜንታዊ ስርዓት መሰረት ህግ-
አስፈፃሚው ህልውናውን ከህግ-አውጪው ነጥሎ 
ማቆም ባይቻለውም፤ ከዚህ በተፃራሪ ኢትዮጵያን 
በተመለከተ በብዙ የፖለቲካው ታዛቢዎች 
የሚነሳው የስራ አስፈፃሚው ጡንቻ እየዳበረ 
መሄድ እና የህግ-አውጪው ክፍል በርሱ ሙሉ 
ተፅዕኖ ስር ማረፍ አስደንጋጭ አካሄድ እየሆነ 
መምጣቱ ነው፡፡ ፓርላማው እንዲፈርስ መጠየቅን 
ይህ ሁነትም አስገዳጅ እንደሚያደርገው አንዳንድ 
ተንታኞች ይናገራሉ፡፡
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ከታዴዎስ ታንቱ

አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት! አንድ! 
ሁለት! ይህ የተኩስ ድምፅ የሚያስተጋባው 
ከሩቅ ምስራቅ ከምድረ ኮሪያ ከኮረፍታ ቁጥር 
602 ላይ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ጀግና በሰው ኃይልና 
በጦር መሳሪያ የበላይነት ያለውን የቻይናን 
እግረኛ ሰራዊት ከትቢያ ጋር እያዋሐደ ይታያል፡
፡ የቻይናውያን ሬሣ በየቦታው ተጋድሟል፡፡ 
ጦርነቱ ተፋፍሟል፡፡ ከወገን በኩልም አንዳንድ 
ጀግኖች መቁሰላቸው አልቀረም፡፡ በተለይም 
የኰረፍታው የውጊያ አዛዥ ሻምበል ተፈራ 
ወልደተንሣይ ክፉኛ ቆስሏል፡፡ ባሁኑ ሰዓት 
የለበሰው ወታደራዊ የደንብ ልብስ በደም ርሶ 
ይታያል፡፡ እንዲያውም እሱ ለአፍታ በቆመበት 
ቦታ የደም ዝናብ ኩሬ ሰርቷል፡፡ ወታደሮች 
ከውጊያ ወረዳ እንዲያፈገፍግ ጠይቀውታል፡፡ 
አዎንታዊ መልስ ግን አልለገሳቸውም፡፡ በቋንቋ 
ሁለት! ‹‹ሻምበል ተፈራ ጦርነቱን ሲመራ ክፉኛ 
ቆስሏል፡፡ ደም በብዛት እየፈሰሰው በሕመም 
ይሰቃያል፡፡ ጀግናው ሻምበል ግን ውጊያውን 
ለመተው ፈቃደኛ አልሆነም›› ትርጉሙ ይህ 
ነው፡፡

አንድ መልእክት በሁለት ቋንቋዎች 
ይበረታታል፡፡ ከአሐዝ ቆጠራ ተንደርድረናል፡፡ 
አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት! ጥሬ 
ምንጫችንን እንደ ወረደ ቀርፀነዋል “Captain 
Tefera Led the attack and was critically 
wounded. Bleeding profusely and in 
great pain, the heroic captain refused to 
abandon the fight” 

ጦርነቱ ለሶስት ሰዓታት ተፋፍሞ 
ተካሂዷል፡፡ ተፈራ የሰራዊቱን ወኔ እያነሳሳ 
ውጊያውን ሲመራ ቆይቷል፡፡ አሁን ጠላት 
ፈርጥጧል፡፡ ኮረፍታው ተለቀቀ፡፡ ወገን 
ተቆጣጠረው፡፡ ይህ የአንድ ውጊያ ወረዳ 
የኢትዮጵያ ጀግኖች የድል ታሪክ መሆኑን 
መዝግብ!

ብዙዎቻችን ጀግኖች አባቶቻችን በዘመኑ 
በነበረው በርዕዮተ-ዓለማዊ የኃይል አሰላለፍ መነሻ 
በግዳጅ ተልዕኮ በኮሪያ ምድር ያስመዘገቡትን 
አንፀባራቂ ድል ላናውቅ እንችላለን፡፡ እርግጥ 
ነው! በመናኛ ጥቅማ ጥቅም ህሊናውን በመሸጥ 
ከዘላቂ ክብር ይልቅ እለታዊ ተድላን ያስቀደመ 
ዜጋ የሀገር ባለውለታዎችን ታሪክ ቀርቶ 
የወላጅ አባቱን ግለ ታሪክም ለማወቅ አይሻም፡
፡ በተጓዳኝም ስርዓተ አገዛዙ በምስለ ህሊናው 
ቀርፆአቸው በእመርታዊ ንጥረት የናጠጡ 
ከበርቴዎች መሬት በማግበስበስና በባንክ ቤቶች 
በብርነዶ ኩይሳ በመገንባት ተግባር ተጠምደዋል፡
፡ ለእነሱ ታሪክ ምን ይሰራል? ጀግንነት ምን 
ይፈይዳል? ቁሳዊ ሀብት ብቻ!!

ሆነም ቀረ የኮሪያ ጀግኖች በእርግጥ 
የኛ አባቶች ነበሩ ወይ? በማለት መጠየቁ 
ተገቢም አስፈላጊም ይሆናል፡፡ መልሱ አዎንታ 
ከሆነ ከባሕርይ ውርስ በተቃራኒ ስነ ሕይወታዊ 
ተፈጥሮ ታዲያ ምን ቀረፀን? ወገኖቼ! በክፍልፋይ 
እርከን እንኳን ልጅ አባቱን አይመስልም እንዴ? 

ያም ሆነ ይህ በዘመኑ ሶስት ዙር 
የኮሪያ ዘመቻ ተካሂዷል፡፡ የመጀመሪያው 
የኮሪያ ዘማች ቃኘው ባታሊዮን አዛዥ ሌ/
ኮሎኔል ተሾመ እርገቱ እንደ ነበር ታውቋል፡
፡ ይህ ጀግና የተወለደው በ1914 ዓ.ም በአዲስ 
አበባ ውስጥ ሲሆን በልጅነቱ በተፈሪ መኮንን ት/
ቤት ተምሯል፡፡ ተሾመ እርገቱ በ1951 ዓ.ም 
በኮሪያ ውስጥ በተካሄደው ጦርነት ጠላት ምሽግ 
የሰራበትን ተራራ ነፃ ለማውጣት በሰጠው 
ብልህነት በሞላበት አመራር ችሎታውን ለዓለም 
አሳይቷል፡፡ በዚህ ችሎታው የአሜሪካና የኮሪያ 
ሜዳሊያዎች ተሸልሟ፡፡ ወደ ሀገር ቤት ሲመለስ 
ደግሞ የቀዳማዊ ምኒልክ የጀብዱ ሜዳሊያ 
አጥልቋል፡፡ ጀግናው ተሾመ እርገቱ ለሜጀር 
ጄኔራልነት ማዕረግ የደረሰ ሲሆን እ.ኤ.አ በ1962 
ዓ.ም በባሕር ምድር አጋሚዶዎች በአስመራ 
ውስጥ እንደተገደለ ይታወቃል፡፡ 

የሁለተኛው ኮሪያ ዘማች ቃኘው 

በታሊዮን አዛዥ ደግሞ ሌ/ኮሎኔል አስፋው 
አንዳርጌ እንደ ነበር ለማወቅ ተችሏል፡፡ አብሮት 
በስራ አስፈፃሚነት ሻለቃ ከበደ ገብሬ ተመድቧል፡
፡ ሁለቱም በኮሪያ ምድር ትግሉ የጠየቀውን 
መስዋዕትነት ሁሉ ከፍለዋል፡፡ በዚህ ሂደት 
በወታደራዊ ብቃታቸው በውጭ ኃይሎች ጭምር 
ተደንቀዋል፡፡

ነገር ግን ከበደ ገብሬ ለሌ/ጄኔራልነት 
ማዕረግ የደረሰ ሲሆን የእነመንግስቱ ንዋይን 
የመንግስት ግልበጣ ሙከራ ለማክሸፍ ከጄኔራል 
መርዕድ መንገሻ ጋር ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል፡
፡ በመጨረሻም ደርግ በፖለቲካ ውሳኔ በሞት 
ከቀጣቸው ስልሳ ሰዎች አንዱ በመሆን ወደ 
ታሪክ ወርዷል፡፡

የሶስተኛው የኮሪያ ዘማች ባታሊዮን 
አዛዥ ሌ/ኮሎኔል ወልደ ዮሐንስ ሽታ እንደነበር 
ታሪክ ያመለክታል፡፡ ወልደ ዮሐንስ ሽታ 
በአመራር ችሎታው በውጭ ጄኔራሎች አክብሮት 
አግኝቷል፡፡ እንዲሁም ስለኮሪያ ዘመቻ የከተቡ 
የውጭ ታሪክ ፀሐፍት ስሙን በአድናቆት 
በታሪክ አስቀርተውታል፡፡ ወልደ ዮሐንስ ሽታ 
ለብ/ጄኔራልነት ማዕረግ የደረሰ ሲሆን በደርግ 
የአስተዳደር ዘመን በወታደራዊ ተግባሩ ለእናት 
ሀገሩ ተገቢውን አገልግሎት እንደሰጠ ይታወሳል፡
፡

አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት! አንድ! 
ሁለት! አሁን ከአዛዦች ወደ ተዋጊዎች 
ተመልሰናል፡፡ መልካም ጦርነት! ጨዋታው 
ከትንታጎች ጋር ነው፡፡ በቅድሚያ ም/የመቶ 
አለቃ ተስፋዬ ወልደ ጻድቅ የተባለውን ጀግና 
መዝዘነዋል፡፡ ፍርሃት አልፈጠረበትም፡፡ 
በልቡ የአንበሳን ልብ ታጥቋል፡፡ ደፋር ነው፡
፡ ሴፕቴምበር 11 ቀን 1951 ዓ.ም. ተአምር 
ሰርቷል፡፡ ታሪክ ይናገራል፡፡ ነቃሽ ይመሰክራል፡፡ 
በእለቱ ውጊያው ተፋፋመ፡፡ ጠላት በሰው ኃይል 
የበላይነቱን ይዟል፡፡ ሰዎቹ የያኔ ኢትዮጵያውያን 
ባይሆኑ ኖሮ አልቆልን ነበር፡፡ በእርግጥ ለመሸሽ 
የሞከረ ሰው አልተስተዋለም፡፡ ምርኮኛ ከመሆን 
ግን ለመሞት ቆርጠዋል፡፡ በዚህ መካከል ጀግናው 
ተስፋዬ ከሌሎች ተዋጊዎች ተነጥሎ ወደ 
ቀኝ ክንፍ አፈነገጠ፡፡ ጠላት ተስፋዬ የሚሸሽ 
ሳይመስለው አልቀረም፡፡ የኢትዮጵያዊቷ ልጅ 
ግን ፈጽሞ ሽሽት አላሰበም፡፡ ይልቁንም ቦምቦችን 
ይዞ ወደ ጠላት አቅጣጫ ይሳብ ገባ፡፡ ይሳባል! 
ይሳባል! ይሳባል! አሁን ጠላት ካቀጣጠለው 
እሳት አጠገብ ደርሷል፡፡ ተኩሱ ተፋፍሟል፡፡ 
ተስፋዬ አሁን ከጠላት ከቅርብ ርቀት ይገኛል፡
፡ ዳቦ በቅቤ ሊገምጥ ነው፡፡ አውደ አባባሉ 
ለብልህ ይገባዋል፡፡ ቦምቦቹን በጥቂት ደቂቃዎች 
ውስጥ ይወረውራል፡፡ ጀግናው የኢትዮጵያዊቷ 
ልጅ በሰው ሀገር ተአምር ይሰራል፡፡ የአእምሮና 
የአካል ዝግጅት አድርጓል፡፡ ቦምቡን ይወረውራል! 
መላው አካሉ ተወጣጥሯል፡፡ የቦምቡን ምላስ 
አላቅቆታል! የመጀመሪያውን ቦምብ በወረደ 
ክፍልፋይ የሰከንድ ጊዜ ሰደደው! ቦምቡ በጠላት 
ላይ ተበተነ፡፡ ተስፋዬ ለጠላት አልታየም፡
፡ በነበልባልና በጪስ ተከልሏል፡፡ አንበሳው 
የኢትዮጵያ ልጅ በአንድ ቦምብ አላበቃም፡፡ 
አከታትሎታል፡፡ ጠላት ወዲያው ልሳኑ ተዘጋ፡፡ 
ፀጥ ረጭ አለ! የእለቱ ጦርነት በድል ተጠናቀቀ፡፡ 
የጠላት የመከላከያ ወረዳ በወገን እጅ ገባ፡፡ ምሽጉ 
ተለቀቀ፡፡ ሐሰት አናወራም፡፡ ካድሬ አይደለንም! 
ነቃሽ ይዘናል! በዘመኑ በጋዜጠኝነት ተግባራዊ 
እንቅስቃሴ በኮሪያ ጦርነት በመስክ የብዕር 
አርበኛ ነበረ፡፡ የኢትዮጵያውያንን ጀግንነት 
በዓይኑ በብረቱ አይቶታል፡፡ ማን ይናገር! የነበረ! 
ማን ያርዳ! የቀበረ! ጋዜጠኛው ቀርቧል፡፡ እንዲህ 
ይላል “Through Lt. Tesfaye’s heroism, the 
defense of the opposition was broken 
and stronghold secured” 

አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት! አንድ! 
ሁለት! አዝማች! አዝማች! አዝማች! ማሽላ ዘርቼ 
ጥንቅሽ አልዘራሁም፤ ኢትዮጵያን የሚያስንቅ 
ሀገር አላየሁም፡፡

የኢትዮጵያ ጀግኖች በኮሪያ የተከተሉት 
ወታደራዊ የውጊያ መርህ ‹‹አንዱ ለሁሉም 
ሁሉም ለአንዱ›› የሚል እንደ ነበር ታውቋል፡፡ 
በነገራችን ላይ ግን ጀግንነት ምንድነው? ጀግንነት 
ፍርሃትን ጨቁኖ መግዛት ነው፡፡ ሰው በድን 
አይደለም፡፡ ፍርሃት ከስነ ሕይወታዊ ተፈጥሮው 
ሊለይ አይችልም፡፡ ፍርሃትን ማሸነፍ ግን ይቻላል፡
፡ ለዚህ ደግሞ ቁርጠኝነት የግድ ይላል፡፡ ፍርሃት 
ፈሪውን ከገዛው ግን ከጀግና በተቃራኒ ረድፍ 
ሰልፍ ይይዛል፡፡ ቢፈልግም ማህበር ያቋቁማል፡፡ 
የፈሪዎች ማህበር ማለትህ ነው እንዴ? እንዴታ! 
ታዲያ የቀድሞ ጦር ኃይሎች አባላት ማህበር 
እንዲልልህ ፈለግህ እንዴ?

ወጋችን ይቀጥላል፡፡ አንድ የበታች 

ሹም ይዘናል፡፡ የሃምሳ አለቃ ሞላ ይባላል፡
፡ በውጊያ ወረዳ የኋላ ክፍል የጥበቃ አባል 
ተደርጎ ተመድቧል፡፡ ሞላ በግዳጅ ላይ ሳለ ወገን 
ቁስለኞችን ይዞ ወደ ሰፈር ይመለስ ነበር፡፡ በአዲስ 
ጉልበት ተጠናክሮ የመጣው የጠላት ቡድን ግን 
ወገንን አላሳልፍ ብሏል፡፡ ወገን ሊከበብ ሆነ፡
፡ እንዴት ሊሆን ይችላል? ኢትዮጵያውያን 
ተማርከው እንደ ከብት ሊነዱ? የማይታሰብ 
ነገር አይታሰብም! ሞላ ሳንጃውን ወድሮ እንደ 
ቀትር እባብ ተወረወረ፡፡ እየዘለለ በጠላት ጉሮሮ 
ሳንጃውን እየሰካ ይነቅል ገባ፡፡ ጠላት ለመተኮስ 
እንኳን አልተመቸውም፡፡ ተረማመሰ፡፡ ሞላ 
ብቻውን የሳንጃ ጀብዱ ፈፀመ፡፡ መንገዱ ተከፈተ፡
፡ ወገን ወደ ሰፈር ተመለሰ፡፡

አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት! አንድ! 
ሁለት! አዝማች! አዝማች! አዝማች! ማሽላ ዘርቼ 
ጥንቅሽ አልዘራሁም፤ ኢትዮጵያን የሚያስንቅ 
ሀገር አላየሁም፡፡

የሃምሳ አለቃ ጥጉ አንለይ ደግሞ 
ሌላው በታሪክ የተደነቀ ጀግና ነው፡፡ ግዳጁን 
በብቃት ተወጥቷል፡፡ ተልዕኮውን በቁርጠኝነት 
አሳክቷል፡፡ ወገንን አኩርቷል፡፡ ቆስሎ እንኳን 
ከድል በፊት እርዳታ እንደማይፈልግ ተናግሯል፡
፡ አብተው አባተ ደግሞ ተራ ወታደር እንደነበር 
ታውቋል፡፡ ይህ ጀግና ሴፕቴምበር 21 ቀን 
1951 ዓ.ም. ጠላት ካያያዘው እሳት ስር አንድ 
መቶ ሜትር በደረቱ ተስቦ በጠላት ላይ አደጋ 
ጥሏል፡፡ ምክትል የመቶ አለቃ ታሪኩ ብርሃኑ 
የተባለ ጀግና በበኩሉ ለሶስት ሰዓት ተኩል 
በተካሄደ ጦርነት አድናቆትን አትርፏል፡፡ የመቶ 
አለቃ ኢዮብ አንድን የውጊያ መስመር ከጠላት 
ጥቃት ይከላከል ነበር፡፡ በድንገት ቆስሎ ወደቀ፡፡ 
በቦታው ለማ ሞራ የተባለ ጀግና ተተካ፡፡ በጠላት 
ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል፡፡ ለማ ሞራ ግን 
ተሰውቷል፡፡

በኮሪያ ጦርነት በጨበጣ ውጊያ 
ከተደነቁት አንዱ ሻምበል መሸሻ አሰፋ የተባለ 
ጀግና እንደ ነበር ታሪክ ይናገራል፡፡ እንዲሁም 
ሻምበል መርዕድ ግዛው ታሪክ ሰርቷል፡፡ የመቶ 
አለቃ ጥላዬ ወንድማገኘሁ የተባለ መኮንን 
ደግሞ በቅኝት ላይ ሳለ በጠላት ጥይት ተመትቶ 
ተሰውቷል፡፡ የሃምሳ አለቃ አየለ የተባለ ቆራጥ 
እንዲሁ ታላቅ ጀብዱ ፈፅሞ ከውጊያ ወረዳ ላይ 
ወድቋል፡፡

አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት! አንድ! 
ሁለት! አዝማች! አዝማች! አዝማች! ማሽላ ዘርቼ 
ጥንቅሽ አልዘራሁም፤ ኢትዮጵያን የሚያስንቅ 
ሀገር አላየሁም፡፡

በነገራችን ላይ በኮሪያ ጦርነት ሴቶች 
መሳተፋቸውን ታውቃላችሁ? ሁለት መስመራዊ 
ሴት መኮንኖች ተሳትፈዋል፡፡ የመቶ አለቃ 
አስቴር አያና አንዷ ነበረች፡፡ የውጭ ፀሐፍት 
አያና አስቴር ይሏታል፡፡ ሌላኛዋ ደግሞ ብርቅነሽ 

ቀሔደ ትባላለች፡፡ እሷም የመቶ እልቅና 
ማዕረግ ጭናለች፡፡ ሁለቱም ሐኪሞች እንደነበሩ 
ታውቋል፡፡ ምናልባት በኢትዮጵያ የጦር ኃይሎች 
ታሪክ የመጀመሪያዎቹ ሴት መኮንኖች ሳይሆኑ 
አይቀሩም፡፡

መኮንኖቹ የቆሰሉ የኢትዮጵያ ጀግኖች 
በተገኙበት ሆስፒታሎች ሁሉ በመገኘት 
እንክብካቤ አድርገዋል፡፡ የእንግሊዝኛ ቋንቋ 
ችግር ለነበረባቸው አስተርጓሚ ሆነዋል፡፡ 
ለቁስለኞች በኢትዮጵያ ባህል መሰረት ተስማሚ 
ምግብ እንዲቀርብላቸው አድርገዋል፡፡ የተሰዉ 
የኢትዮጵያ ጀግኖች አስክሬን በጊዜአዊነት 
ባረፈበት ቦታ በክብር እንዲቆይ አድርገዋል፡፡ 
በሂደቱ ግዳጁ ከጠየቀው በላይ የግል ተነሳሽነት 
ወስደዋል፡፡

ታዲያ መኮንኖቹ ሴት ሐኪሞች 
መጨረሻቸው ምን ሆነ? በሕይወት ቆይተው 
ለሀገራቸው በቅተዋል? ወይስ በኮሪያ ውስጥ 
በግዳጅ ላይ ወድቀዋል? መረጃ ፈልገን አጣን፡፡ ወደ 
ሀገር ቤት ከተመለሱስ  በትምህርት፤ በማዕረግና 
በስልጣን አድገዋል? ወይስ የትም ወድቀዋል? 
ቀጥታ ተወላጆችስ አላችሁ? የአስቴርና 
የብርቅነሽን ዝርዝር ታሪክ እንድታወጉን ጥሪያችን 
በክብር ይድረሳችሁ! እንዴት የጀግና እናቶቻችሁ 
ታሪክ ከበድን አካሎቻቸው ጋር ተቀብሮ ይቅር? 
ጀግኖቹ ሴት መኮንኖች ሞተው ከሆነ!

ኢትዮጵያ ሀገራችን የዓለም የኃይል 
ሚዛን ወደ አንድ አቅጣጫ እንዳያጋድል በኮሪያ 
ጦርነት ትልቅ አስተዋፅኦ አድርጋለች፡፡ በጦርነቱ 
አንድም የኢትዮጵያ ወታደር አልተማረከም፡
፡ የአንድም የኢትዮጵያ ወታደር ሬሳ በባቡር 
መንገድ እየተጎተተ በፊልም ተቀርፆ በመገናኛ 
ብዙሃን አልቀረበም፡፡ ዘማቾቹ ሲሄዱም በምስጢር 
አልተላኩም፡፡ በጃንሜዳ ተሰልፈው ከፍተኛ 
የመንግስት ባለስልጣናትና ህዝቡ በተገኙበት 
ከንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በግልፅ 
መመሪያ ተቀብለዋል፡፡ ንጉሠ ነገሥቱ ደግሞ 
የተላላኪነት ስብዕና የተላበሱ አልነበሩም፡፡ በዚህ 
ምክንያት ‹‹አሁን ጦርህን አስገባ! አሁን ደግሞ 
አስወጣው እንደገና አስገባው!›› በማለት በስልክ 
ቀጭን ትእዛዝ የሰጣቸው ማንም አልነበረም፡፡ 
ታሪክ በነቃሽነት ቆሟል፡፡ ሐሰት አናወራም፡፡ 
ካድሬ አይደለንም!

5000 (አምሥት ሺህ) ምርጥ የክብር 
ዘበኛ አባላት ወደ ኮሪያ ዘምተዋል፡፡ 253 
ጦርነቶችን በጀግንነት አካሂደዋል፡፡ 536 ጀግኖች 
ቆስለዋል፡፡ 120 ጀግኖች በግዳጅ ላይ ወድቀዋል፡
፡ ይህ የታሪክ ድምፅ ነው!

አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት! አንድ! 
ሁለት! አዝማች! አዝማች! አዝማች! ማሽላ ዘርቼ 
ጥንቅሽ አልዘራሁም፤ ኢትዮጵያን የሚያስንቅ 
ሀገር አላየሁም፡፡

ማሽላ ዘርቼ ጥንቅሽ አልዘራሁም፤
ኢትዮጵያን የሚያስንቅ ሀገር አላየሁም፤

አውደ ታሪክ

ከስነ ቃል ማህደር የተገኘ

አስቸኳይ የስራ 
ማስታወቂያ

ፍትህ ጋዜጣ ሪፖርተር ይፈልጋል
በጋዜጠኝነት በዲግሪ የተመረቀ/ች

ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ጀምሮ በአምስት 
የስራ ቀን ውስጥ ማመልከት ትችላላችሁ

አድራሻ፡- ፒያሳ ከራስ መኮንን ድልድይ ገባ ብሎ
0911- 712361
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ዜናዎች

የዋልድባ ገዳም ህልውና አደጋ ላይ 
ነው ተባለ

- በገዳሙ ዙሪያና ክልል የሸንኮራ ልማት፣ የፓርክ 
መከለል እና የጥርጊያ መንገድ ሥራ ይካሄዳል

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ 
ክርስቲያን የዋልድባ አብረንታንት ገዳም ማኅበር 
ዘቤተ ሚናስ፣ በዋልድባ የዳልሽሐ ኪዳነምሕረት 
አንድነት ገዳም እና በዋልድባ ሰቋር ኪዳነ ምሕረት 
የአንድነት ገዳም ማኅበር ምልአተ ጉባኤ በሦስቱ 
ገዳማት ዙሪያ እና ክልል ውስጥ የፓርክ ይዞታ 
ለመከለል፣ የዛሬማ ወንዝ ላይ የውኃ ግድብ 
በመሥራት የሸንኮራ ልማት ለማካሄድና የስኳር 
ፋብሪካ ለማቋቋም እንዲሁም የገዳማቱን ቅጽር 
ዘልቆ የሚያልፍ ጥርጊያ መንገድ ለመሥራት 
የሚካሄደው እንቅስቃሴ መነኮሳቱንና መናንያኑን፣ 
መምህራኑንና ተማሪዎቹን ለረኀብ እና ስደት 
በመዳረግ የገዳሙን ህልውና  እና ክብር ለጥፋት 
የሚያጋልጥ በመሆኑ እንዲቆምላቸውና የገዳማቸው 
ሕግና ሥርዐት እንዲከበርላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር 
መለስ ዜናዊን ጠየቁ፡፡

በሰሜን ምዕራብ ትግራይ ሀገረ ስብከት 
እና በሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት ዓዲአርቃይ 
ወረዳ የሚገኙት የሦስቱ ገዳማት ማኅበር ምልአተ 
ጉባኤ በጽሑፍ ለአቶ መለስ በላኩት ተቃውሞ እና 
ጥያቄ፡- በአሁኑ ወቅት ለ2000 ዓመታት ክብሩ እና 
ሞገሱ ተጠብቆ የቆየው፣ በነገሥታቱ እና ሊቃነ 
ጳጳሳቱ ተከብሮ የኖረው፣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው 
ስውራን ቅዱሳን መናኽርያ፣ የመነኮሳት እና 
መናንያን መጠጊያ፣ የምእመናን መመኪያ የሆነው 
ገዳም ማኅበረሰብ አባላት ዓላማውና ዕቅዱ ምን 
እንደሆነ ባልመከሩበትና በማይቀበሉት ‹‹የልማት 
እንቅስቃሴ›› የተነሣ በከባድ ኀዘንና ጭንቀት ላይ 
እንደሚገኙ ገልጸዋል፡፡

‹‹እኛ የልማት ተቃዋሚዎች አይደለንም›› 
ያለው የማኅበረ መነኮሳቱ ምልአተ ጉባኤ ቀደም 
ሲል ማይ ሰርኪ በተባለው የገዳሙ ቦታ በወርቅ 
ጫሪዎች እና በዙሪያው ገባው በከተሙ የዕጣን 
መቀርተኞች ሲታወኩ እና ሲረበሹ መኖራቸውን 
ጠቅሰው፣ በአሁኑ ወቅት የታሰበው ዕቅድ ደግሞ 
ቦታውን የጸሎት፣ የተጋድሎ እና የቅድስና መካን 
መሆኑን አስቀርቶ የዓለማውያን መናኽርያ፣ 
የሕዝብ መስፈርያ እና የመኪና መሽከርከሪያ 
የሚያደርግ በመሆኑ የመኪናው ጥርጊያ መንገድ 
በገዳሙ ክልል እንዲያልፍ፣ ይዞታው በፓርክነት 
እንዲከለል፣ በክብር ያረፈው የቅዱሳኑ ዐፅም 
ታርሶና ፈልሶ የሙዝ ቋርፍ የሚዘጋጅበት የእርሻ 
እና የአትክልት ቦታ እንዲደፈር እና በውኃ ሙላት 
እንዲጠፋ ፈቃደኞች እንዳልሆኑ በአጽንዖት 
አመልክተዋል፡፡

በሦስቱ የዋልድባ ገዳማት ማኅተሞች 
እና አበምኔቶች ፊርማ ለፍትሕ ጋዜጣ ዝግጅት 
ክፍል የደረሰው የማኅበሩ ምልአተ ጉባኤ 
ጥያቄ እንደሚያስረዳው፣ የዋልድባ ዳልሽሐ 
ኪዳነምሕረት ገዳም በሚገኝበት በዓዲ አርቃይ 
ወረዳ በኩል የገዳሙን ይዞታ በፓርክነት ለመከለል 
ቀለም ተቀልሞበታል፡፡ በወልቃይት ወረዳ ልዩ 
ስሙ መዘጋ በተባለ የገዳሙ የእርሻ ቦታ ላይ 
መንግሥት የዛሬማን ወንዝ በመጥለፍ በ40,000 
ሄ/ር መሬት ላይ የሸንኮራ ልማት በማካሄድ 
የስኳር ፋብሪካ ለማቋቋም በሰፊው እየተንቀሳቀሰ 
ይገኛል፡፡ በግሬደር እና ሌሎች ከባድ መሣሪያዎች 
በሚደረገው የመንገድ ሥራ ሳቢያ የቅዱሳኑ አበው 
ዐፅም እየታረሰ እና እየፈለሰ የሚገኘውም በዚሁ 
አካባቢ ነው፡፡

ደብዳቤው አያይዞ እንደሚያስረዳው፣ 
ለሸንኮራ ልማቱ እና ስኳር ፋብሪካው በሚወሰደው 
የገዳሙ ይዞታ ሳቢያ ከሚጠፉት ወሳኝ ቦታዎች 
መካከል ልዩ ስሙ አባ ነፃ የተባለውና የብዙ 

በኢትዮጵያ እየተተገበረ ያለው የፀረ 
ሽብርተኝነት አዋጅ በመንተራስ በህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ሽብርተኛ ድርጅቶች የተባሉት አሁን 
ካሉት ፀረ-ሰላም ድርጅቶች ውስጥ ጥቂቶቹ ብቻ 
እንደሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ገለጹ፡፡

ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዕሮብ እለት 
ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስድስት ወር 
የመንግስትን የስራ አፈፃፀምን በማስመልከት ሪፖርት 
ባቀረቡበት ወቅት ‹‹የፀደቀው የፀረ ሽብርተኝነት 
አዋጅ በአለም ምርጥ ተብለው ከሚታወቁ ሀገራት 
ቃል በቃል የተቀዳ እንዲሁም ከተቀዳው ህግ የስራ 
አስፈፃሚው የሚወስነው በማሻሻል በፓርላማ 
የሚወሰን በማድርግ አዋጁ እንከን የማይወጣለት 
አዋጅ እንዲሆን መደረጉን››  ተናግረዋል፡፡

‹‹20 አመት ሙሉ ልምድ አለን ያሉት 
ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እንኳን የነሱን /ምርጥ 

 አዲሱ የመሬት ሊዝ አዋጅ ግልጽነት 
እንደሚጎድለው ጠ/ሚ መለስ ተናገሩ

‹‹ዴርቶጋዳ›› ወደ እንግሊዝኛ ተተርጉሞ ለንባብ በቃ

የታደለ ገመቹ አዲስ ካሴት ‹‹ገዳን ኬኛ›› ለገበያ ቀረበ

መኢአድ በእስር ላይ የሚገኙ 112 
አመራሮችና አባላቶች እንዲፈቱ ጠየቀ

ኢትዮ ቴሌ ኮም በአንድ ወር ውስጥ 
ለ40 ጊዜ የመስመር መቋረጦች 

አጋጠሙት

“አፍቃሪ ልቦች እንጂ የሚያጠፉ እጆች አይበጁንም”
በሚል ርዕስ የፍቅረኛሞች ቀን ተዘጋጀ

ቅዱሳን ዐፅም በክብር የፈለሰበትና የረገፈበት 
የጻድቁ አቡነ ተስፋ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያንና 
መቃብር፣ በመዘጋ የሚገኙት ሞፈር ቤቶችና 
የመነኮሳት የዓመት ቀለብ የሆነው ቋርፍ 
የሚዘጋጅበት የአትክልት ቦታ፣ አበው መነኮሳት 
ከቋርፍ ቤት ወደ እህል ቤት ወጥተው ምግብ 
የሚቀምሱበት ጥንታውያን የሴቶች መነኮሳት 
መኖሪያ ገዳሞች፣ ማይ ሕርገጽ ቅዱስ ጊዮርጊስ 
ቤተ ክርስቲያን ከመነኮሳት፣ መናንያንና የተማሪ 
ቤቶችና መኖሪያ ቤቶቻቸው ጋራ፣ ዕጣኖ ቅድስት 
ማርያም ቤተ ክርስቲያን ከመነኮሳትና መናንያን 
እንዲሁም ከቤተ ክህነት ት/ቤቶች፣ መምህራንና 
ተማሪዎቻቸው መኖሪያ ቤቶች ጋራ፣ ደላስ 
ቆቃህ አቡነ አረጋዊ ቤተ ክርስቲያን ከመነኮሳትና 
መናንያን፣ መምህራንና ተማሪዎች ት/ቤቶች እና 
መኖሪያ ቤቶች ጋራ፣ በዋልድባ አብረንታንት ገዳም 
የባህታውያንና መነኮሳት ምግብ የሆነው የሙዝ 
ቋርፍ የሚዘጋጅበት እጅግ ሰፊ የአትክልት ቦታ 
ይገኙበታል፡፡

እነዚህ የገዳሙ ሥፍራዎች ቀደምት 
አበው ልዩ ሥራ እንዳይሠራባቸው የውግዘት 
ቃል ያስተላለፉባቸው በመሆኑ ለሚሠራው ሥራ 
ፈቃደኞች አለመሆናቸውን ያስታወቁት ማኅበረ 
መነኮሳቱ እነርሱም የቅዱሳኑን ፈለግ ተከትለው 
የሚሄዱ በመሆኑ መንግሥት የገዳማቸውን ሕግና 
ሥርዓት የሚያስከብር ርምጃ እንዲወስድላቸው 
ጠይቀዋል፡፡

በሌላ ዜና በትላትናው ዕለት በ10 
የሕዝብ ማመላለሻ አውቶብሶች እና የቤት 
መኪናዎች በመሆን ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት 
ያመሩት በብዙ መቶ የሚቆጠሩ የአዲሱ ሚካኤል 
ካቴድራል ምእመናን የካቴድራሉ አስተዳዳሪ ሊቀ 
ሊቃውንት ዕዝራ ተክለ ጊዮርጊስ በአስቸኳይ 
ተነሥተው አዲስ አስተዳዳሪ እንዲመደብላቸው 
ለሁለተኛ ጊዜ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል፡
፡ በሀገረ ስብከቱ እና በፓትርያሪኩ ትእዛዝ 
በተለያዩ ጊዜያት ወደ ካቴድራሉ የተላከው አጣሪ 
ኮሚቴ የደረሰበት ውጤት እንዳልተገለጸላቸው 
የተናገሩት የምእመናኑ ተወካዮች በአሁኑ ወቅት 
የካቴድራሉን አገልግሎት የሚመራ አስተዳደር 
ባለመኖሩ የደብሩን ካህናት እና የካቴድራሉን 
ት/ቤት መምህራንና ሠራተኞች ደመወዝ 
እንኳን ለመክፈል እንዳልተቻለ አስታውቀዋል፡
፡ የጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ሥራ አስኪያጅ አቡነ 
ፊልጶስ ስለምእመናኑ ጥያቄ የሚያውቁት ነገር 
ባለመኖሩ ጊዜ ይሰጠኝ ማለታቸው የተዘገበ ሲሆን 
ፓትርያርክ አቡነ ጳውሎስ በበኩላቸው በአጣሪ 
ኮሚቴው ሪፖርት መሠረት አስተዳዳሪው ምንም 
በደል እንዳልተገኘባቸው ነገር ግን ደግሞ ችግሩን 
በአጭር ጊዜ እልባት እንደሚሰጡት መናገራቸው 
በምእመናኑ ዘንድ ተቀባይነት አላገኘም፤ 
ምእመናኑን በበቂ ሳያወያዩና ሐሳባቸውን 
ሳያደምጡ መሄዳቸውም ቅሬታ ፈጥሯል፡፡ መልካም 
አስተዳደር ስለማስፈን በቤተ መንግስቱም በቤተ 
ክህነቱም ዘንድ ብዙ በሚለፈፍበት ወቅት የተሻለ 
አስተዳዳሪ ለማግኘት ለአራት ወራት መጠበቃችን 
አግባብ አይደለም ያሉት ምእመናኑ፣ ያለአንዳች 
ሥራ ደመወዝና የነዳጅ አባል በሚል የካቴድራሉን 
ሀብት እስከ አሁን በመጠቀም ላይ ያሉትን ሊቀ 
ሊቃውንት ዕዝራንና ተባባሪዎቻቸውን በሕግ 
ለመጠየቅ የሚያስችል በቂ ማስረጃ እንዳላቸው 
አስታውቀው ችግሩ ከዚህ የበለጠ ሳይከፋ አፋጣኝ 
ምላሽ እንዲሰጣቸው በድጋሚ አሳስበዋል፡፡

በታዋቂው ደራሲ ይስማከ ወርቁ ተፅፎ 
በአንባቢያን ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነት አግኝቶ የነበረው 
‹‹ዴርቶጋዳ›› መጽሐፍ በዘላለም ንጉሴ ወደ እንግሊዘኛ 

ከዚህ ቀደም በሰራቸው ‹‹ባለሚ›› እና 
‹‹ደማሌሴ›› በተሰኙት ተወዳጅ ስራዎች ይበልጥ 
የሚታወቀው ድምፃዊ ታደለ ገመቹ ‹‹ገዳን ኬኛ›› 
የተሰኘ አዲስ አልበሙን ከሰሞኑ ለገበያ አቅርቧል፡፡

ታዋቂው ሙዚቃ አቀናባሪ አበጋዝ 

ኢህአዴግ የሰላማዊ ትግሉን ምህዳር 
ለማጥበብ በተለያየ ጊዜ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትን 
ማሰር፣ ከስራ እና ከመኖሪያ ቀዬ ማፈናቀል ዜጎች 
ያለፍቃዳቸው የኢህአዴግ አባል እንዲሆኑ በማድረግ 
ላይ መሆኑን የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት 
(መኢአድ) አስታወቀ፡፡

መኢአድ በደቡብ ክልል በእስር ላይ የሚገኙ 
አንድ መቶ አስራ ሁለት (112) የወረዳና የቀበሌ 
አመራሮችና አባላቱ እንዲፈቱ በጠየቀው መግለጫው 
ላይ ‹‹በደቡብ፣ በአማራ እና በኦሮሚያ ክልሎች 
በሚገኙ አባላትና ደጋፊዎች ላይ እየተፈጸመ ያለው 

የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት ጥሰት መጨመሩ 
ገዢው ፓርቲ (ኢህአዴግ) ሰላማዊ ትግሉን 
ለማቀጨጭ የተጓዘበት ርቀት አመላካች ነው›› 
ብሏል፡፡

ፓርቲው በደቡብ ክልል ባሉ 6 ወረዳዎች 
ውስጥ የሚገኙ112 አባላቱ ለእስር ሲዳረጉ በቤንቺ 
ማጂ ዞን በትራፉንግ ወረዳ ዜጎች ያለሙትን መሬት 
እየተነጠቁ እና ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች 
ክልላችሁ ስላልሆነ በአስቸኳይ ልቀቁ እየተባሉ 
እንደሚገኙ በመግለጫው ላይ ገልጿል፡፡

የሚባለውን አዋጅ ወስደን/ የራሳችንንም አዋጅ 
አውጥተን ተወርፈናል›› ብለዋል፡፡ አያይዘውም 
የታሰሩትን ጋዜጠኞች አስመልክተው ሲናገሩ 
‹‹የታሰሩት ጋዜጠኞች ነፃ ፍርድ ቤት ቀርበው 
በሽብር ተግባር ውስጥ ተሳትፈዋል የሚል ማስረጃ 
ቀርቦባቸዋል፡፡ ስለዚህ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማጥበብ 
መንግስት የፀረ ሽብር አዋጁን ለጥጦ አልተጠቀመም›› 
ሲሉ ተናግረዋል፡፡ 

     ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 
‹‹አዲስ የፀደቀው የመሬት ሊዝ አዋጅ እንደዚህ 
ህብረተሰቡን ያወዛግባል ተብሎ ስላልተገመተ ከዚህ 
በፊት ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት አልተደረገም ፡
፡ የሊዝ አዋጁም ግልጽነት ይጎድለዋል ቢሆንም 
የአዋጁ መመሪያና አፈፃፀም ሲወጣለት ገልጽ 
ይሆናል›› ብለዋል፡፡

ኢትዮ ቴሌ ኮም በሀገሪቱ በዘረጋው 
10ሺ ኪ.ሜትር የኔትወርክ ማስተላለፊያ ኦፕቲክስ 
ፋይበር መስመር ላይ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ 
ከ40 የበለጡ የመቆረጥ አደጋዎች አጋጠሙት፡፡ 
ባሳለፍነው የፈረንጅ አመት ብቻ ወደ 471 በሚደርስ   
የመስመሮች መቋረጥ፣ የጥራት እና የኔትወርክ 
መቆራረጥ ችግሮች ኩባንያውንሰ እንዳጋጠሙት 
አስታወቀ፡፡

የኢትዮ ቴሌ ኮም የመለያ ምልክቱን 
መቀየሩን አስመልክቶ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ 
ኩባንያው 99 በመቶ የሚሆን የመስመር መቆረጥ 
አደጋዎች የደረሱበት ሲሆን እነዚህም ጥፋቶች 
ሆን ተብለው በሰዎች የሚፈፀሙ መሆናቸውን 
የኩባንያው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ 
አህመድ አብርሃም ተናግረዋል፡፡

የኢትዮ ቴሌ ኮም በአዲስ መልክ ተደራጅቶ 
ስራ ከጀመረበት እ.ኤ.አ ህዳር 2010 ጀምሮ 
የተለያዩ የማስፋፊያ ስራዎች በመስራት፤የሞባይልና 
የመደበኛ ስልክ ተጠቃሚዎችን ቁጥር 14‚830‚000 
ሺ በማድረስ  አመት 5.6 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘት 
ቢችልም ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚደርሱ የመስመር 
መቋረጦች ሳቢያ ለከፍትኛ ወጪ  መዳረጉን ሀላፊው 
ጨምረው ተናግረዋል፡፡

በተለያዩ ቦታዎች የሚከሰቱትን የመስመር 
መቆረጥ አደጋዎች ለመቋቋም ኩባንያው ከኢትዮጵያ 
ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ጋር በተደረገ  የዝርጋታ 

የኔታ ኢንተርቴይመንት “አፍቃሪ ልቦች 
እንጂ የሚያጠፉ እጆች አይበጁንም”

በሚል ርዕስ የፍቅረኛሞች ቀንን ምክንያት 
በማድረግ የምስጋና እና የኪነጥበብ ፕሮግራም 

ስምምነት በመሬት ውስጥ በሚደረግ የኦፕቲካል 
ፋይበር መስመር ዝርጋታ ከአዲስ አበባ -ጋላፊ እና 
ከአዲስ አበባ- ባህር ዳር ድረስ  ስራው መጠናቀቁ 
የተገለፀ ሲሆን በተጨማሪም በተለያዩ ክልሎች 
የሚፈፀሙትን የመስመር ቆረጣዎች በይበልጥ 
ለመቆጣጠር ከክልል መስተዳድሮች ጋር ኩባንያው 
ባለው የስራ ስምምነት  መሰረት ክልሎቹ መስመሩን 
ለክተው በመረከብ ቁጥጥር ማድረግ መጀመራቸውን 
አቶ አህመድ አብርሃም ገልፀዋል፡፡

ከዚህ ቀደም በአመት 34 ጊዜ ብቻ 
ያጋጥም የነበረው ይሀው ችግር  ከጊዜ ወደ ጊዜ 
በመጨመሩ በስልክ አገልግሎት ላይ ብቻ ሳይሆን 
በተለያዩ መሰረታዊ መገልገያዎችም ጭምር ፤ 
በተለያዩ የመንግስት እና የግል ተቋማት ውስጥ 
የስራ ክፍተት እንዲፈጠር ማድረጉን የተናገሩት 
የውጭ ግንኙነት ኃላፊው በተለይ በአዲስ አበባ 
የሚደርሱትን የመስመር መቋረጦች ለመቀነስ 
በመሬት እና በህንፃዎች ላይ የሚተከሉ ኦፕቴዎች 
ኩባንያው ቢያዘጋጅም የመትከያ ቦታ በማጣት ስራው 
እንዳልተጀመረ ገልፀው ከአዲስ አበባ መስተዳደር 
ጋር ከአንድ አመት በፊት የተጀመረው የመትከያ 
ቦታ የማግኘት ጥረት በቶሎ መቋጨት እንዳለበት 
አያይዘውም ተናግረዋል፡፡

የኢትዮ ቴሌ ኮም ይፋ ያደረገው አዲሱ 
ሎጐ ከጥር 30 ቀን 2004 ዓ.ም. ጀምሮ ‹‹መጋራት›› 
በሚል መሪ ቃል ስራ ላይ እንደሚውል  በተሰጠው 
ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተገልጿል፡፡

ማዘጋጀቱን አዘጋጆቹ በተለይ ለፍትህ ገልፀዋል፡፡ 
ፕሮግራሙ ቅዳሜ የካቲት 3ቀን 2004ዓ.ም በዲኤች 
ገዳ ታወር ከቀኑ 7ሰአት ጀምሮ እንደሚከበር 
ተገልጿል:: 

ተተርጉሞ ለንባብ መብቃቱን አዘጋጁ ለፍትህ ገልጿል፡
፡ በዚህ ሳምንት ለንባብ የበቃው አዲሱ መጽሐፍ 358 
ገጾች ያሉት ሲሆን በ75 ብር ለገበያ ቀርቧል፡፡

ክብረወርቅ ሺዎታ ዘጠኝ የሚሆኑትን ሙዚቃዎች 
እንዳቀናበረና የአልበሙን ሙሉ ሚክሲንግና ማስተሪንግ 
እንደሰራ የታወቀ ሲሆን ካመዙ ካሣ፣ መሐመድ ኑር 
ሁሴን፣ ሞገስ ተካ እና ሌሎች ባለሙያዎችም በገዳን 
ኬኛ አልበም መሣተፋቸው ተነግሯል፡፡ 

አቋቁመናል፡፡ እቅዱ የሶስት ወር ሲሆን፣ 
በሶስት የተከፈለም ነው፡፡ የመጀመሪያው ዘመቻ 
‹ዘመቻ አንድነት› ይባላል፡፡ ይሄም አሁን 
ያለው ስርዓት ሀገሪቱን የትም ስለማያደርሳት 
በመሆኑ በሌላ ስርዓት እንዲተካ የሚያደርግ 
ነው፡፡ የእኛ አላማ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር 
እስከማድረግ ብቻ ነው፡፡ ስልጣኑን ካሸገጋገርን 
በኋላ የእኛ ተልዕኮ ያበቃል›› ብለዋል፡፡

ዶ/ር ፍሰሀ ሀገር ቤት በነበሩበት 
ጊዜ የፓን አፍሪካ ሴቶች ማህበርን ለማቋቋም 
አስበው የ35 የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮችን 
ይሁንታ ካገኙ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ 

ባለቤት ወ/ሮ አዜብ መስፍን ጣልቃ ገብነት 
እንደከሸፈባቸው ምንጮቻችን ገልፀዋል፡
፡ እንዲሁም ዶ/ሩ እንዳብራሩት ‹‹የፓርቲ 
አባል አለመሆን እንደጠላት የሚታይበት ሀገር 
ሆናለች ኢትዮጵያ፡፡ ይሄ ተገቢ አይደለም፡
፡ ምክንያቱም ወዳጅ ያልሆነ ሁሉ ጠላት 
አይደለም፡፡›› ሲሉ ተናግረዋል፡፡

ከዚሁ ጋር በተያያዘ የማይክሮ ሊንክ 
ኮሌጅ ባለቤት እና ፕሬዘዳንት የነበሩት ዶ/ር 
ዳኛናቸው ይልማም በተመሳሳይ ምክንያት 
ከሀገር መሰደዳቸውን ምንጮቻችን ጨምረው 
ገልፀዋል፡፡

የዩኒቲ ኮሌጁ ዶ/ር ፍሰሐ ... ከገፅ 1 የዞረ
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ለማነው የምንገዛው?
1. ነፍስ ሁሉ በበላይ ላሉት ባለ ስልጣኖች 

ይገዛ፡፡ ከእግዚአብሔር ካልተገኘ በቀር ስልጣን 
የለምና፤ ያሉትም ባለስልጣኖች በእግዚአብሔር 
የተሾሙ ናቸው፡፡

2. ስለዚህ ባለ ስልጣንን የሚቃወም 
እግዚአብሔርን ሥርዓት ይቃወማል፤ 
የሚቃወሙትም በራሳቸው ላይ ፍርድን ይቀበላሉ፡
፡

3. ገዢዎች ለክፉ አድራጊዎች እንጂ 
መልካም ለሚያደርጉ የሚያስፈሩ አይደሉምና፡፡ 
ባለስልጣንን እንዳትፈራ ትወዳለህን? መልካሙን 
አድርግ ከእርሱም ምስጋና ይሆንልሃል፤

4. ለመልካም ነገር ለአንተ የእግዚአብሔር 
አገልጋይ ነውና፡፡ በከንቱ ግን ሰይፍ አይታጠቅምና 
ክፉ ብታደርግ ፍራ፤ ቁጣውን ለማሳየት ክፉ 
አድራጊን የሚበቀል የእገዚአብሔር አገገልጋይ 
ነውና፡፡

5. ስለዚህ ስለቁጣው ብቻ አይደለም 
ነገር ግን ስለህሊና ደግሞ መገዛት ግድ ነው፡፡

እነዚህ ትእዛዛት ምንን እንደሚያመለክቱ 
እና ምን ለማለት እንደፈለጉ ዘርዘር አድርገን ለዛሬ 
ብናየው ጠቃሚ ይመስለኛል፡፡

አዎ! ጳውሎስ እንደ ፃፈው ወደ ሮሜ 
ሰዎች ምዕራፍ አስራ ሶስትን ብናይ ጥሩ ነው፡
፡ ሐዋርያው ጳውሎስ ለእነማን ነው ወደ ሮም 
የጻፈው? የሚለውን ጥያቄ ስንጠይቅ በሮሜ 1፡7 
ላይ ተቀምጧል፡፡ እንዲህም ይላል ‹‹በእግዚአብሔር 
የተወደዳችሁ እና ቅዱሳን ልትሆኑ ለተጠራችሁት 
በሮማ ላላችሁት ሁሉ…››፡፡ ከዚህ መረዳት 
እንደምንችለው ጳውሎስ መልእክቱን የፃፈው 
ለአጠቃላዩ የሮማ ሕዝብ ሳይሆን ‹‹ቅዱስ ለመሆን 
ለተጠሩት›› ብቻ ነው፡፡ ጳውሎስ ስለምድራዊ 
መንግስት እያወራ ቢሆን ኖሮ መልእክቱ 
ለአጠቃላዩ የሮም ህዝብ በሙሉ በሆነ ነበር፡፡

እርሱ ለምድራዊ ነገስታት እና 
መንግስታት ተገዙ ቢል ኖሮ ቄሳር ምንኛ 
በወደደው፡፡ ነገር ግን ቄሳር ሊያስገድለው 
አልፈለገምን? ለቄሳር ተገዙ ብሎ በሰበከ ሞት 
ይፈረድበት ነበር? እውንቱ ግን ሌላ ነው፡፡ 
እንደውም ከአስራሁለቱ የክርስቶ ደቀመዛሙርት 
ጳውሎስን ጨምሮ አስራአንዱ የሞቱት በምድራዊ 
መንግስታት ተገድለው ነው፡፡ ጳውሎስ ይናገር 

የነበረው የቄሳርንም ሆነ የምድርን ነገስታት 
ስለምትቃወመዋ  ‹‹እግዚአብሔር መንግስት›› 
ነው፡፡ ቄሳርም ጳውሎስን ለማስገደል የፈለገው 
የእግዚአብሔር መንግስት ለስልጣኑ ስለምታሰጋ 
ነው፡፡

ሮሜ 13 የሚናገረው ‹‹ለምድራዊ 
መንግስታት ተገዙ!›› ብሎ ካልሆነ ታዲያ 
ስለምንድን ነው የሚያወራው? መጽሐፍ ቅዱስ 
መሪዎች የሚላቸውስ እነማንን ነው? የሚሉትን 
ጥያቄዎች ማየቱ አስፈላጊ ነው፡፡

ዕብራውያን 13፡7 ‹‹የእግዚአብሔርን 
ቃል በመጀመሪያ የነገሩዋችሁን መሪዎቻችሁን 
አትርሱ›› ይላል፡፡ ይህን ሲልም መንፈሳዊ አባቶችን 
እንደ መሪ አድርጎ በመውሰድ ነው፡፡ ስለዚህም 
ነው ጳውሎስ መልእክቱን በእግዚአብሔር ላመኑት 
ብቻ የጻፈው፡፡ ምክንያቱም ስለምድራዊዎቹ ቢሆን 
ኖሮ በአጠቃላይ በሮም ላለው ሕዝብም ይጽፍ 
ነበርና ነው፡፡ እንዲያውም በዚሁ ምዕራፍ ሮሜ 
13 ቁጥር 4 ‹‹መሪ መልካም የእግዚአብሔር 
አገልጋይ ነውና….›› ሲል በግልፅ አስቀምጦታል፡፡ 
መችም እነ ጋዳፊ እና ሒትለር ወይም መንግስቱ 
ኃ/ማርያም አሊያም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 
ዜናዊ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነበሩ የሚል 
ይኖራል ብዬ አልጠብቅም፡፡

በታሪክ እስከምናውቀው ድረስ ምድራዊ 
መንግስታት ሮሜ 13ትን የክርስትያኖች ፀጥ 
ማሰኛ እና የእምብርክክ መግዣ መሳሪያ አድርገው 
ተጠቅመውበታል፡፡ አንድ ቡድን ወይም ግለሰብ 
በምርጫም ሆነ በአብዮት አሊያም በትጥቅ ትግል 
ስልጣን ስለጨበጠ እግዚአብሔር ሾሞታል 
ማለት አይደለም፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ በትንቢተ 
ሆሴዕ ምዕራፍ 8፡4 ላይ ‹‹ለራሳቸው ነገስታትን 
አነገሱ፥ ከእኔም ዘንድ አይደለም አለቆችንም 
አደረጉ…›› በማለት ይናገራል፡፡ በሌላ በኩል 
ሮሜ 13፡1 ደግሞ ‹‹….ከእግዚአብሔር ካልተገኘ 
በቀር ስልጣን የለምና፤ ያሉትም ባለ ስልጣኖች 
በእግዚአብሔር የተሾሙ ናቸው›› ይላል፡፡ በእነዚህ 
ሁለት ጥቅሶች እርስ በእርስ መጣረዝ እንኳን 
ይህ ምዕራፍ ስለምድራዊ መሪዎች እንደማያወራ 
መገንዘብ እንችላለን፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ትክክለኛ 
የአምላክ ቃል ነው በሚለው ከተስማማን ሆሴዕ 
ላይ ‹‹ከእኔ ውጪ ነገስታትን አነገሱ›› ብሎ 

ሮሜ ላይ ደግሞ ‹‹ከእኔ ካልተገኘ በቀር ስልጣን 
የለም›› እንደማይልም እንስማማለን ማለት ነው፡፡ 
እነዚህ ሁለት ሓረጎች ደግሞ ሊታረቁ የሚችሉት 
ከሁለት አንዱ የተለየ ትርጉም ሲኖራቸው ነው፡፡ 
ማሳረጊያውም ሆሴእ ስለምድራዊ መሪዎች ሮሜ 
ደግሞ ስለመንፈሳዊ መሪዎች መግለጹ ነው፡፡

ሌላው ነገር ጳውሎስ ስለምድራዊ 
መሪዎች እያወራ ቢሆን ኖሮ በዚሁ ሮም ም.13 
ቁ.2 ‹‹ባለ ስልጣንን የሚቃወም የእገዚአብሔርን 
ስርዓት ይቃወማል፤ የሚቃወሙትም በራሳቸው 
ላይ ፍርድን ያመጣሉ›› ብሎ እያስተማረ በ2ኛ 
ቆሮንጦስ 11፡32-33 ላይ ደግሞ ‹‹ደማስቆ… የሆነ 
የህዝብ ገዥ ሊይዘኝ እየወደደ የደማስቆ ሰዎችን 
ከተማ ያስጠብቅ ነበር፥ በቅጥሩም በቅርጫት 
አወረዱኝና ከእጁ አመለጥሁ›› ሲል ባለስልጣንን 
ባልተቃወመው ነበር፡፡

እናም ጳውሎስ ለምድራዊ መሪዎች 
ተገገዙ ቢል ኖሮ ከራሱ ህይወት ጋር በተጋጨ 
ነበር፡፡ ቀድሞ ነገር እርሱ የቄሳር ወዳጅ ነበረ 
ወይስ ጠላት? የሚለውን ብናቅ መልሱ ግልፅ እና 
አጭር ነው፡፡ ጳውሎስ የቄሳር ጠላት ነበር፡፡ በአንድ 
ጊዜ ለሁለት ጌቶች መገዛት እንደማይቻል ሁሉ 
ጳውሎስም በአንድ ጊዜ ለቄሳርም ለእግዚአብሔርም 
መገዛት አይችልምና፡፡

ማቴዎስ ም.22 ቁ.3 ጀምሮ የአለውን 
ደግሞ እንመልከተው አንድ የሙሴ ህግ መምህር 
ክርስቶስን እንዲህ ሲል ጠየቀው ‹‹መምህር ሆይ 
ከሕግ ማናቸይቱ ትእዛዝ ታላቅ ናት? ኢየሱስም 
እንዲህ አለው፡- ጌታ አምላክህን በፍፁም ልብህ 
በፍፁም ነፍስህም በፍጹም አሳብህም ውደድ፡
፡ ታላቂቱና ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይህች ናት›› 
ሲል መለሰለት፡፡ ነገር ግን የሁሉም ምድራዊ 
መንግስታት አቋም ይህን የሚጻረር ነው፡፡ 
ምድራዊ መንግስታት የሕጎች ሁሉ የበላይ ወይም 
‘Supreme law of the land’ ብለው የሚጠሩት 
እራሳቸው የጻፉትን ህገ መንግስት ነው፡፡ ለምሳሌ 
የአሜሪካን ሕገ መንግስት አንቀጽ ሁለት እና 
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
ሕገ መንግስት አንቀፅ ዘጠኝ ንዑስ አንቀጽ አንድ 
ላይ የሕገ መንግስት የበላይነት በማያሻማ መልኩ 
ተቀምጧል፡፡ ኤፌ 1፡20-22 ግን ‹‹ክርስቶስንም… 

ከአለቅነትና ከስልጣንም ከኃይልም ከጌትነትም 
ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን 
ሊመጣ ባለው ዓለም…›› ስልጣንን ሰጠው ይላል፡
፡ እናም ማንን መቃወም እና ማንን አለመቃወም 
እንዳለብን ለይተን ማወቅ ይጠበቅብናል፡፡ የመጽሐፉ 
ቃል በጊዜያዊነት ለተቀመጥንባት ለአለም እና 
ለመንግስት አይደለም ተገዙ የሚለው፡፡

እስካሁን ባለው ጽሁፍ ትክክለኛ ነው 
ብዬ የማምንበትን አመለካከት አስቀምጫለሁ፡፡ 
ምናልባት አሁንም ሃሳቡን የማይቀበሉ ካሉ ሮሜ 
13 እነሱ እንደሚሉት ስለምድራዊ መንግስታት 
የሚናገር ቢሆን ትርጉሙ ምን ሊመስል 
እንደሚችል በቅርቡ በሊቢያ ካየነው ነባራዊ ሁኔታ 
አንጻር አስቀምጨዋለሁ፡፡

1.ነፍስ ሁሉ ለጋዳፊ ይገዛ፡፡ 
ከእግዚአብሔር ካልተገኘ በቀር ስልጣን የለምና፤ 
ጋዳፊም በእግዚአብሔር የተሾሙ ናቸው፡፡

2. ስለዚህ ጋዳፊን የሚቃወም 
የእግዚአብሔርን ስርዓት ይቃወማል፤ 
የሚቃወሟቸውም በራሳቸው ላይ ፍርድን 
ይቀበላሉ፡፡

3. ጋዳፊ ለክፉ አድራጊዎች እንጂ 
መልካም ለሚያደርጉ የሚያስፈሩ አይደሉምና፡፡ 
እርሳቸውን እንዳትፈራ ትወዳለህን? መልካሙን 
አድርግ ከእርሳቸውም ምስጋና ይሆንልሃል፤

4. ለመልካም ነገር ለአንተ 
የእግዚአብሔር አገልጋይ ናቸውና፡፡ በከንቱ 
ግን ሰይፍ አይታጠቁምና ክፉ ብታደርግ ፍራ፤ 
ቁጣቸውን ለማሳየት ክፉ አድራጊውን የሚበቀሉ 
የእግዚአብሔር አገልጋይ ናቸውና፡፡

5. ስለዚህ ስለቁጣቸው ብቻ አይደለም 
ነገር ግን ስለህሊና ደግሞ መገዛት ግድ ነው፡፡

እናሳ! እግዚአብሔር ይህን ሊል ይችላል 
የሚል ግብዝ አለን በበኩሌ አለ ብዬ አላስብም፡፡ 
ሊቢያውያን ሆ ብለው እንደ ጋዳፊን ያለ ጨካኝ እና 
አጭበርባሪ መሪን በማውረዳቸው እግዚአብሔር 
ደስተኛ ነው፡፡ ቢያንስ ህዝቡ የተወሰነ ጊዜ ሰላም 
እንደሚያገኝ ያውቃልና፡፡

እነሆም የመጽሐፉ ቃል እና የምድራዊ 
መንግስትን ለይተን እናውቅ ዘንድ እግዚአብሔር 
ይርዳን፡፡ አሜን ይርዳን፡፡

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ 
አንድነት መድረክ 

እሁድ ከ7፡30 ጀምሮ

የመወያያ ርዕስ፡- በአዲሱ የመሬት ሊዝ አዋጅ ላይ

የመሰብሰቢያ ቦታ፡- ቂ/ክ/ከተማ ወረዳ 5 የቀድሞ  
                ወረዳ 20 ቀበሌ 42 በተለምዶው 
                አልማዝዬ ሜዳ በሚገኘው 
                የመሰብሰቢያ አዳራሽ

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በውይይቱ ላይ 
መሳተፍ ይችላል፡፡


