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ዳሰሳ

ሀብታሙ ኤጄርሳ (ስሙ የተቀየረ) 
በህጋዊነት ተመዝግቦ በምርጫ የሚተዳደረው 
የኦሮሞ ህዝብ ኮንግረስ /ኦህኮ/ አባል ከሆነ 
ሰነቧብቷል፡፡ በምርጫ 2002 ፓርቲውን 
ወክሎ በሰሜን ሸዋ (ኦሮሚያ) ከሚገኙ 
ወረዳዎች በአንዱ ለመወዳደር ተመዘገበ፡
፡ ምርጫ በተቃረበበት ወቅት፣ በአንዱ 
ምሽት ማንነታቸው የሚያውቃቸው እና 
የማያውቃቸው ግለሰቦች ከቤቱ ጠሩት፡፡   ወደ 
አንድ ገለልተኛ ቦታ ወስደውም ኢ-ሰብአዊ በሆነ 
ሁኔታ ደበደቡት፡፡ እዚያው በተደበደበበት ቦታ 
ያደረው ሀብታሙ ኤጀርሳ ጠዋት የተገኘው 
በመንገዱ በሚያልፉ ሰዎች ነበር፡፡

የኢፌዴሪ ህገ-መንግሥት አንቀፅ 10 
ንዑስ አንቀጽ 1 “ሰብዓዊ መብቶችና ነጻነቶች 
ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጩ የማይጣሱና 
የማይገፈፉ ናቸው፡፡” ሲል ይደነግጋል፡፡ 
ይህን በመከተል መንግሥት የሚያመጣቸውን 
አዋጆች በዴሞክራሲያዊ እሳቤ የታሹ 
እንዲሆኑ ለተወሰነ ጊዜ የጣረ ሲሆን በከፍተኛ 
የመንግሥት ሰዎች በኩልም የተለያዩ ዲስኩሮች 
ይደረጋሉ፡፡

በ2008 ሰኔ ወር ኒው ዮርክ ታይምስ 
ለአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ግምት መስጠቱን 
በሚያሳብቅ መልኩ የኦጋዴን ጉዳይ በመጀመሪያ 
ገፁ ይዞ ወጣ፡፡ ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግሥት 
ምላሽ ሌላ መልክ ነበረው፡፡ የዘገባው አዘጋጅ 
የነበረው ጄፈሪ ጌትልማን በ2007 ዓ.ም 
ያለፈቃድ ወደ ኦጋዴን በመግባቱ ከባለቤቱ ጋር 
ተይዞ ለተወሰኑ ቀናት በማረፊያ ቤት ለመቆየትና 
ለመጎሸም ተገዶ ነበር፡፡ በመሆኑም የኢትዮጵያ 
መንግሥት ይህቺን የማስተባበያ ካርድ በመያዙ 
የተነሳ የጌትልማንን ዘገባ “ከበቀል ስሜት 
የመነጨ ነው” ሲል አጣጥሎት ነበር፡፡ 

ከኒው ዮርክ ታይምስ ውጭ የኢትዮጵያ 
መንግሥት ሰብዓዊ መብት አያያዝ ላይ 
የሚዘግቡ አለም አቀፍ ህትመቶች አሉ፡፡ በ2011 
ብቻ ኒውዮርክ ታይምስን ጨምሮ ዘ ታይምስ፣ 
ዘ ኢንዲፔንደንት፣ ዋሽንግተን ፖስት፣ ዘ 
ጋርዲያን፣ ዎል ስትሪት ጆርናል እና ዘ-ቺካጎ 
ተሪቢዉን የኢትዮጵያን መንግሥት የሰብዓዊ 
መብት አያያዝ የሚተቹ ጽሑፎች ይዘው 
ወጥተዋል፡፡ ዘ ጋርዲያን “The Ogaden, 
a forgotten war draining a forgotten 
people” የሚል ባለሙሉ ገፅ ሪፖርት ይዞ 
ወጣ፡፡ ሆኖም የዘጋርዲያንም ሆነ የሌሎች 
ከላይ የተጠቀሱት ሚዲያዎች ጋዜጠኞች 
ኢትዮጵያ ውስጥ አልታሰሩም፡፡ በመሆኑም 
የኢትዮጵያ መንግሥት ሌላ መከላከያ መቅረብ 
ግድ ብሎት ነበር፡፡ በተለይ ጠ/ሚኒስትሩ 
ሁሉንም ትችቶች ከርዕዮት አለም ጦርነት ጋር 
ለማያያዝ የተገደዱበት አመት ነበር፡፡

      የመንግስት የመከራከሪያ ሀሳቦች
የምዕራብ ሀገራት ሚዲያዎች ሪፖርቶችን 

በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግሥት የተለያዩ 
የመከራከሪያ ሀሳቦችን እያነሳ ለመከላከል 
ይሞክራል፡፡ በዋነኝነት ጋዜጠኞቹ የሰብዓዊ 
መብት አጠባበቅ እና ጥሰቶችን በተመለከተ 
የሚያቀርቧቸውን መረጃዎች  “ግለሰባዊ 
የሆኑና በሁሉም ቦታዎች የማያጋጥሙትን 
ድንገቴ የመብት ጥሰቶች በማንሳት የአጠቃላይ 
ሀገሪቱ ገፅታ ለማድረግ ይሞክራሉ” በማለት 
ይከላከላል፡፡ ሁለተኛው የኢትዮጵያ 
መንግሥት መከላከያ ጋዜጠኞቹ “መረጃዎቹን 
የሚያገኙት የመንግሥት ተቃዋሚ ከሆኑ 
ቡድኖች ነው” የሚል ነው፡፡ ሁለተኛውን 

የኢትዮጵያ መንግሥት የመከላከያ ምክንያት 
ተዓማኒነት የሚያሳጣዉ ከባዱ የመንግሥት 
ማግለል፣ ማባረርና ማንገላታት የሚደርሳቸው 
እነዚሁ ወገኖች መሆናቸው ነው፡፡ በኢትዮጵያ 
ውስጥ ከሚገኙ የመብት ተሟጋቾች የአንደኛው 
ዋና ሥራ አስኪያጅ የሆኑ ሰው ለፍኖተ ነፃነት 
እንደገለፁት “ስንቶች ከአዕምሮዊ ቀውስ 
በተጨማሪ የአካል ጉድለት የደረሰባቸው 
በመሆናቸው ምናልባትም ጋዜጠኞች 
እንዳያገኟቸው ካልተሞከረ በቀር የሆኑት ሁሉ 
ከአካላቸው ይነባባል” ሲሉ የመንግሥትን 
አቋም ይሞግታሉ፡፡ ሀብታሙ ኤጄርሳ “የኔንን 
የአካል መጉደል ቢዘግቡ ከተቃዋሚነቴ ጋር 
በምን ይገናኛል?” ሲል መልሶ ይጠይቃል፡፡

ሦስተኛው የኢትዮጵያ መንግሥት 
መከራከሪያ የነበረው “በኢትዮጵያ የሰብዓዊ 
መብት አጠባበቅን ጨምሮ ስንት የሚዘገብ 
እድገት እያለ ጋዜጠኞቹ አሉታዊ ጎኖች ላይ 
ማመዘናቸው ሌላ ምክንያት አለው” የሚል 
ነው፡፡ የዚህ ምክንያት ፊት አውራሪ አቶ መለስ 
ዜናዊ ናቸው፡፡ አቶ መለስ ለሰብዓዊ መብት 
አጠባበቅ እጅግ ዝቅተኛ ትኩረት በመስጠት 
የሚታወቀውንና የአደናጋሪው አብዮታዊ 
ዴሞክራሲ ተንታኝ ናቸው፡፡ በመሆኑም 
በኢትዮጵያውያን ፖለቲከኞች ላይ የበላይነት 
የሰጣቸው “ይኸው አብዮታዊ ዴሞክራሲ 
በመሆኑ የግድ መከላከል አለባቸው” ይላል 
በቤልጄግ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ተመራማሪው 
ፀጋዬ አርጋው፡፡ ፀጋዬ ይህ አስተሳሰብ 
በሌሎች የኢህአዴግ አንጋፋ አባላት ዘንድ 
መኖሩን በማስታወስ በፃፈው ሰሞነኛ 
መጣጥፉ “የግለሰብ መብት ጥያቄ የተሸነፈ፤ 
ግን ያልሞተ ዕይታ ነው” በማለት አቶ አባይ 
ፀሐዬ የተናገሩትን “አለም ከ4000 ዓመታት 
በፊት የሰማውን እውነት ዛሬ መቀበል ያልቻሉ 
አብዮተኞች” በማለት ይተቻል፡፡ 

ከየካቲት 7 -14/06/04 ዓ.ም በአለው ጊዜ 
ውስጥ  የወጡ የኢትዮጵያ ጋዜጦች ከሁለቱ 
በቀር ትኩስ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን 
ይዘው የወጡ ሲሆን ቀሪዎቹ ሁለቱም ቢሆኑ 
በገደምዳሜ ለማየት ከመሞከራቸው ውጭ 
ሽፋን ሰጥተውታል፡፡ የአንድነት ለዴሞክራሲና 
ለፍትህ ፓርቲ/አንድነት/ ም/ሊቀመንበርና 
የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አንዱዓለም አራጌ 
በሽብር ድርጊት ተጠርጥሮ በታሰረበት ቃሊቲ 
`ማረሚያ` ቤት ፍርደኛ በሆነ ግለሰብ ከፍተኛ 
ድብደባ የደረሰበት ሲሆን ጉዳዩን ከተለያዩ 
አቅጣጫዎች ያዩ ወገኞች የየራሳቸውን 
አስተያየት ሰጥተዋል፡፡ የአንዱዓለም ድብደባ 
ፖለቲካዊ ይሁን አይሁን ፍርድ ሳይሰጠው 
ወንጀለኛ ከተባለ ፍርደኛ ጋር መታሰሩ 
የወንጀለኛ ህጉን አንቀጽ 110/3 የጣሰ እንደሆነ 
ተገልፃóል፡፡ ነገር ግን ፖለቲካዊ ይዘት ሊኖረው 
ይችላል የሚያስብለው ቀድሞ ነገር የኤፌዲሪ 
ሕገ-መንግሥት የሚሠጠው አንቀጽ 21/1 
ሳይከበርለት መቆየቱ ነው፡፡ በሌላ መልኩ 
ደብዳቢዉ  ከሌላኛዉ  የአንዱዓለም  የትግል 
አጋርና የክስ መዝግብ ተጋሪዉ ከናትናኤል 
መኮንን ጋር እንዲቀመጥ መደረጉ ነዉ፡፡ ፀጋዬ 
አርጋዉ “የወንጀለኛ ሕግ አንቀጽ 110(3) ለምን 
አልተከበረም ማለት ከሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 
21/1 መከበር በኋላ ነበር” ይላል፡፡

ከጋዜጠኞች ጋር የተያያዘ ትችቶችን 
ለመከላከል ከሚያደርገው የሀሳብ ግብረ 
መልሶች በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግሥት 
ጋዜጠኞችን ከአገር በማባረር፣ እና ወደ ሀገር 
እንዳይገቡ ፈቃድ በመከልከል ምስጢሩን 

ለመያዝ ሞክሯል፡፡ ለዚህ ሁኔታ የራሳቸውን 
መፍትሄ ይዘው የቀረቡት ሲዊዲናውያኑ 
ጋዜጠኞች “የሉዓላዊ ሀገርን ደንበር 
`በመድፈር` እና በሽብር በመንቀሳቀስ” 
ተከሰው ስርዓቱ በጋዜጠኞች ላይ ያለዉን 
አቋም የባሰ አጋልጠውታል፡፡ የሕገ-መንግሥት 
አንቀፃችን ከመሻሩም በላይ ብዙ የሰብዕና 
ፍላጎቶችን ይገድባል የተባለው የፀረ-ሽብር ህጉ 
ከተጠቀሰባቸው ግለሰቦች አብዛኛዎቹ ሀሳብን 
በነፃነት የመግለፅ መብት ላይ እየጎሉ የመጡ 
ወጣት ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች መሆናቸው 
መንግሥትን  ያሳጣ ሆኗል፡፡

“የክስ ቻርጁ አልደረሰኝም፤ መርማሪ 
ፖሊሱ ግን አመፅ መቀስቀስ፣ የብጥብጥ 
ቀጥተኛ ተሳታፊ መሆን፣ መንግሥት በአመፅ 
ለመጣል ማሴር፣ ህገ መንግሥቱን በሀይል 
ለመናድና የመንግሥትና የግል ንብረቶችን 
ለማዉደምና ለመዝረፍ ቡድን ማደራጀት 
የሚሉ ሀረጎችን ሲደረድር ነገሩ ገባኝ” ያለው 
በአሁኑ ወቅት  የአንድ ተቃዋሚ  የፖለቲካ 
ፓርቲ ሊቀመንበር የሆነው አያልነህ ሙሉ 
(ስሙ የተቀየረ) “ስለ ፖለቲካና ህሊና እስረኞች 
ለመናገር ጥርጣሬ አይኖርም” የሚለው አያልነህ 
ሙሉ “አባላቶቻችን በፖለቲካ አመለካከታቸው 
ብቻ ቀን በቀን ከመታሰራቸውም በላይ ከፍተኛ 
ድብደባና የሰውነት ጉድለት ይደርስባቸዋል” 
ሲል ይደመድማል፡፡ 

በሌላም በኩል ያፈሳል
የኢትዮጵያ መንግሥትን ተከላካይነት 

ከባድና የማይወጣው እያደረገ የመጣው 
ጉዳይ ሪፖርቶቹ የሚቀርቡት በጋዜጠኞች 
ብቻ ያለመሆኑ ነው፡፡ መንግሥት በአለም 
አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች 
የሚሰጠው ነጥብ እጅግ ዝቅተኛ ነው፡፡ 
ከነዚህ ድርጅቶች በ2004 ዓ.ም የተደረጉትን 
`መርጦ ማሰርን` በተመለከተ ሪፖርት ያወጡት 
አምኒስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሁማን ራይትዎችና 
ሲፒጄ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ የመጀመሪያዎቹ ሁለት 
ድርጅቶች ጥቅል የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን 
የሚዘረዝሩ ናቸው፡፡ ብስራት ፍቃዱ የተባሉ 
የማሳቹሴትስ ዩኒቨርስቲ ተመራማሪ አቶ መለስ 
በጥር 30 2004 ዓ.ም በፓርላማ ባቀረቡት 
ሪፖርት “ምንም አይነት የሰብዓዊ መብት 
ጥሰት የለም” ሲሉ የደመደሙት ድርጅቶቹ 
ከሚያወጡት ዝርዝር የሰብአዊ መብት ጥሰት 
ብዛት የተነሳ በሽቀው ነው” ሲሉ ተከራክሯዋል፡
፡ ተመራማሪው “ነገሮች ሲወሳሰቡ መሪዎች  
ከዚህ የተለየ መልስ አይሰጡም” ሲሉ 
በሁኔታው እንዳልተገረሙ “Thesis And 
anti-thesis: Meles Zenawis Scandal” 
በተባለ ሰሞነኛ ፊቸራቸው አብራርተዋል፡፡ 

ከፈጥኖደራሽነቱ የተነሳ “አውቶማቲኩ” 
በመባል የሚጠራው አሚኒስቲ ኢንተርናሽናል 
በየአመቱ ከሚያወጣቸው ሰፋፊ ሪፖርቶች 
በተጨማሪ የሰብዓዊ መብት ጥሰት በገጠመ 
ቁጥር ለዚያ ሀገር መንግሥት ፈጣን ደብዳቤ 
በመፃፍ የሚቀድመው የለም፡፡ በዚህ መልኩ 
በ2011/12 ብቻ ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት 
ጥሰቶችን ለሚመለከት የኢትዮጵያ መንግሥት 
ከ9 የማያንሱ ደብዳቤዎች እንደደረሱት 
ይነገራል፡፡ እንደተለመደው የአቶ መለስ 
መንግሥት መግለጫዎቹን በርዕዮት አለም 
ጠባቂነት ውድቅ ለማድረግ ይሞክራል፡፡ 
ድርጅቱ በበኩሉ በየሀገራቱ የተወሰነ ጉዳይ 
ብቻ የሚከታተል የኔትዎርክ ቡድን ያለው 
ሲሆን ሪፖርት ለማውጣትም “የህግ ሰዎች 

የማስረጃዎች ብዛት” ወይም  መቅረፍረፍ  /
preponderance of evidence/   የሚያይ 
ነዉ፡፡ ምንም እንኳ “ሪፖርቶቹ ስህተትነት 
ሊኖራቸው የሚችልባቸው ዕድሎች ቢኖሩም 
ድርጅቱ ስህተቱንም ለማረም ያንኑ ያክል ፈጣን 
ነው” ይላሉ በድርጅቱ የበጎ ፈቃድ አገልጋይ 
የነበሩት መንገሻ ብሩ፡፡

ሌላው የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ 
ድርጅት ሁማን ራይትዎች ሲሆን ከአሚኒስቲ 
ኢንተርናሽናል በተቃራኒ ትኩረቱ አመታዊ 
ሪፖርቶች ማውጣት ላይ ነው፡፡ በመሆኑም 
መንግሥታት፣ የት/ት ተቋማትና ተመራማሪዎች 
የዚህን ድርጅት የተብራራና ጥልቅ ሪፖርት 
ለመጠቀም አያንገራግሩም፡፡ እንደ ጥናት 
“እንከን አልባ /impeccable/ የሚባል ነው” 
ይላሉ ተመራማሪዎች፡፡ በዚህ ዓመት ጋምቤላን 
በተመለከተ ይህው ድርጅት ከአወጣው ሪፖርት 
አንድ እንኳ ሳይቀበሉ የቀሩት አቶ መለስ “ነፃ 
ያልሆኑና ርዕዮተ አለም አራማጆች ናቸው” 
ሲሉ ይከሷቸዋል፡፡ ሳሙኤል አርጋው “ችግር 
ካለባቸው ከሚያገኙት መረጃ ማነስና የመብት 
ጥሰት ደረሰ በተባለው ቦታ እንዳይደርሱ 
ከመንግሥት ጫና የተነሳ በሚፈጠረው የመረጃ 
ከፍተት እንጅ ነፃ ሳይሆኑ ቀርተው አይደለም” 
ይላሉ፡፡

በሌላ መልኩ ሙያዊ በሆኑ ቡድኖች 
ላይ የሚወጡ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን 
በተመለከተ መንግሥት ከወቀሳ ያመለጠባቸው 
አጋጣሚዎች የሉም፡፡ ጋዜጠኝነትና ሀሳብን 
በነፃነት ከመግለፅ የተነሳ የሚደርሱ የመሰደድ፣ 
ፈቃድ የመከልከል፣ የመገደል የመሳሰሉትን 
የመብት ጥሰቶች ጥልቅ ትንታኔ ይዘው 
የሚወጡት ደግሞ ኮሚቴ ቱ ፕሮቴክት 
ጆርናሊስትስ (CPJ) እና ሪፖርተርስ ዊዝ 
አውት ቦርደርስ ናቸው፡፡ በተለይ የሲፒጄ 
“Dangerous Assignmentes, and Attacks 
on the Press” መጽሔት ላይ የኢትዮጵያ 
ጋዜጠኞች የሚደርሱባቸው ከፍተኛ የሰብዓዊ 
መብት ጥሰቶች  ዘገባ የትራጀዲ አምድ 
አስመስለዉታል፡፡ ጋዜጣ አዟሪው  ሙሉነህ 
ካሳሁን (ስሙ የተቀየረ) “ስለ ጋዜጣ ውልደትና 
ሞት፣ የጋዜጠኞች እስርና ስደት ከማንም በላይ 
አውቃለሁ” ይላል፡፡ ላለፉት 12 ዓመታት ጋዜጣ 
በመሸጥና በማከራየት የሚተዳደረው ሙሉነህ 
“ጋዜጦችም ጋዜጠኞችም፣ ልክ እንደ ወራጅ 
ውሃ ነበሩ፤ ሲመጡ ሲሄዱ አስተውያለሁ፡፡” 
በማለት ትዝብቱን ለፍኖተ ነፃነት ገልፃóል፡፡ 

ፍኖተ ነፃነት በባለፈዉ ሳምንት ዕትሙ 
ተገዳ ለእርከን ስራ የወጣች ነፍሰጡር ሴት 
እንዳስወረዳት ዘግቦ ነበር፡፡ እድገት የሰብዓዊ 
መብት መከበር ውጤት ነው፡፡ ነገር ግን 
ተገድዶ መስፈር፣ ተገድዶ ለልማት መውጣት፣  
አንድ ለአምስት ተገድዶ ያልመረጡትን የምርት 
አይነት ማምረት የኢትዮጵያ አርሶ አደርና 
አርብቶ አደር የተለመደ ህይወት  ሆንዋል፡፡

የሰብዓዊ መብት ጉባኤ በሚያወጣቸው 
የሪፖርት መፃሐፍት ውስጥ “የደረሰበት 
ያልታወቀ፣ መሬቱን የተነጠቀ፣ ከቀዬው 
የተባረረ፣ በግፍ የተገደለ፣ አካሉ የጎደለ የሚሉ 
ኢ-ሰብአዊ ቃላት የተለመዱ ሆነዋል፡፡  እውነት 
ግን፣ ኢትዮጵያ በሰብዓዊ መብት አያያዟ 
የወደቀችበት ዝቅተኛ ውጤት ስንት ነው?

ሀብታሙ ኤጄርሳ ግራ አይኑ፣ ግራ እጁና፣ 
ግራ እግሩ እንደፈለገው አይታዘዙለትም፡፡ ወደ 
አንድ አዘንብሎ ያያል፡፡ ወደ አንድ አዘንብሎ 
ይራመዳል፤ ወደ አንድ አዘንብሎ ይቀመጣል፡፡  

የሰብአዊ መብት ቀውስ ሪፖርቶችና የኢትዮጵያ 
መንግስት ሙግቶች

ባለፉት 21 አመታት የኢትዮጵያ መንግስትን የሰብዓዊ መብት ጥሰት በሚመለከት የሚወጡ ሪፖርቶች ልክ የላቸዉም፡፡ 
መንግስት በበኩሉ ሰብዓዊ መብት አያያዙን ካለፉት መንግስታትት ሪከርድ አንጻር አየገመገመ ለመከላከል ቢሞክርም ጉዳዩ 

ከራሱ ቁጥጥር ዉጭም እየሆነ ነዉ፡፡ አሁን አሁን የሰብዓዊ መብታቸዉ የተጣሱ ሰዎችን እና ቡድኖችን ማግኘት የተለመደ 

በመሆኑ መንግስት መልስ ለመስጠት እንኳ ተቸግሯል የሚለዉ ሰለሞን ስዩም ቀጣዩን ዳሰሳ ይዟል፡፡   
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በለጠ ጎሹ ወ/ሚካኤል

የአቶ መለስ ፈላጭ ጐራጭ አገዛዝ ሽፋኖች በርካታ 
ናቸው፡፡ ሕወሓት፣ኢህአዴግ፣ ሕገመንግሥት፣ፌዴራላዊ 
ሪፐብሊዝ፣የተወካዮች ም/ቤት፣የፌዴሬሽን ም/
ቤት፣የኢትዮጵያ ምርጫ ኮሚሽን፣የይስሙላ 
ምርጫዎች፣ወዘተ፡፡ እነዚህ ሁሉ የአቶ መለስ አምባገነናዊ 
አገዛዝ ጭምብሎች ናቸው፡፡ ሁሉም ጥራት የሌላቸው 
ተቋማት ናቸው፡፡ የሥልጣን ቤት /ማደሪያ/የአቶ መለስ 
ዜናዊ አእምሮና ተክለሰውነት /ተክለስብዕና/ ናቸው፡
፡ እውነተኞቹ የሥልጣን መሠረቶች ደግሞ በአብዛኛው 
ከአንድ ብሔር የተውጣጡ የመከላከያ፣ የደህንነት እና 
የፖሊስ አዛዥ መኮንኖችና ኃላፊዎች እንዲሁም የአሜሪካና 
የሌሎች ምዕራባውያን መንግሥታት ዕርዳታና ድጋፍ 
ናቸው፡፡

የኢትዮጵያን ሕዝብ ያንገፈገፈውና አቶ መለስ 
ያዋቀሩትን አፋኝ ሥርዓት (police state) ለመገርሰስ 
አጭሩ መንገድ እነዚህን የውስጥና የውጭ የሥልጣን 
መሠረቶች ለሕዝብ እያሳወቁ ሕዝባዊ መሠረት መጣል 
ነው፡፡ ርግጥ ነው፡፡ የውስጥ አዛዥ መኮንኖችንና ኃላፊዎችን 
ታማኝነት ለመሸርሸር እጅግ አስቸጋሪ ይሆናል፡፡ ካለው 
ተጨባጭ ሁኔታ መገንዘብ እንደሚቻለው፣የእነዚህ ሰዎች 
የንቃተኅሊና ደረጃ ብዙም የሚያወላዳ አይደለም እየተባለ 
ይነገራል፡፡ የትምህርት ደረጃን በተመለከተ የአብዛኞቹ 
አካዳሚያዊ ዕውቀት /በመደበኛ መስፈርት ሲለካ/ ከፍ ያለ 
እንዳልሆነና በየቀኑም አቶ መለስ የነደፉትን ርዕዮተዓለም 
ከሚያራምዱ መረጃዎች ሌላ እንደማይቀርብላቸው 
ይወራል፡፡ በመሆኑም የአቶ መለስ አምባገነን አገዛዝ 
የሥልጣን መሠረት የሆኑት በአብዛኛው ከአንድ ብሔረሰብ 
የተውጣጡ አዛዥ መኮንኖችና ኃላፊዎች የንቃተኅሊናና 
የዕውቀት ደረጃ እስከዚህም አስተማማኝ ላይሆን ይችላል 
ማለት ነው፡፡ በዚህ ላይ የገንዘብና የሥልጣን ጥቅም 
ሲጨመርበት ምን ዓይነት “የስብዕና ኮክቴል” ሊፈጠር 
እንደሚችል መገመት አዳጋች አይሆንም፡፡ አነዚህ አዛዥ 
መኮንኖችና ኃላፊዎች እጅግ የተቀማጠለ ኑሮ እንደሚኖሩ 
ከመነገርም አልፎ በዓይን የሚታይ ነው፡፡ እንኳን ንቃተ 
ኅሊናቸው ዝቅተኛታየሆኑ ዜጐች ቀርቶ በመደበኛ 
ትምህረት እስከ ዶክትሬት የደረሱና ንቃተ ኅሊናቸው 
እጅግ ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች በጥቅም ኅሊናቸው ታውሮ፣ 

“ኢትዮጵያ በዓለም ከፍተኛ የኢኮኖሚ ዕድገት ካስመዘገቡት 
ሀገሮች ቀዳሚዋ ሆናለች”፣ “ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ እንጂ 
ረሀብ የለም”፣  “በሀገራችን ለተከሰተው የዋጋ መናር ዋነኛው 
መንስዔ የገንዘብ ሕትመትና የሀገር ውስጥ ብድር ከመጠን 
በላይ መሆን ሳይሆን ከውጭ ሀገር የሚዛመት የዋጋ ንረት 
ነው”፣ “አዲሱ የመሬት ሊዝ አዋጅ ዜጐችን የሚጠቅም ነው” 
(መሬታቸውን እየነጠቁ!) እያሉ በአደባባይ ሲዋሹ እየሰማን 
ነው! እነዚህ ሰዎች የሚኖሩባቸው ቪላዎች ዋጋ እስከ አሥር 
ሚሊዮን ብር የሚገመት ነው፡፡ የወር ደመወዛቸውም ቀላል 
ነው የሚባል አይደለም፡፡ “አንተስ ይህንን ብታገኝ ሕሊናህን 
ሸጠህ አትዋሽም?” ብላችሁ ብትጠይቁኝ አልቀየማችሁም፡
፡ እርግጥ ገንዘቡ ያጓጓል፤ግን የእኔ ችግር ኃሊናዬን ብሸጥ 
አእምሮዬ ምድራዊ ሲኦል ይሆንብኛል፤ ታዲያ የት ሆኜ 
ገንዘቡን እበላዋለሁ? የሚል ነው፡፡

የአቶ መለስ አምባገነን አገዛዝ የሥልጣን መሠረት 
የሆኑት አዛዥ መኰንኖችና ኃላፊዎች ከንቃተኃሊናም ሆነ 
ከጥቅም አኳያ ሲታይ፣ለአቶ መለስ ያላቸውን ታማኝነት 
እርግፍ አድርገው ትተው የሕዝባዊውን ትግል ጐራ 
ይቀላቀላሉ ብሎ ለመገመት እጅግ አዳጋች ነው፡፡ አንዲያ 
ቢሆንማ ኖሮ፣አቶ መለስንና ግብረ አበሮቻቸውን በአንድ 
ጀንበር ከሥልጣን ባስወገዷቸው ነበር፡፡ ይህንን ቢያደርጉማ 
ባለፉት ሃያ ዓመታት በኢትዮጵያ ሕልውና፣በኢትዮጵያ 
ሕዝብና በግለሰብ ዜጐች ላይ ከተፈፀሙት አሳዛኝና ዘግናኝ 
ወንጀሎች ሁሉ ነፃ የሚሆኑበትና “እኛ ተዋጊ ወታደሮች 
እንጂ ፖለቲከኞች አይደለንም” በማለት ከደሙ ንፁሕ 
ሆነው የሚታዩበት ሁኔታ በተፈጠረ ነበር፡፡ ግን በበኩሌ 
ይህ ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ ስለማላምን ከእነዚህ ከመፈንቅለ 
መንግሥት ተስፈኞች ጐራ ከወጣሁ ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ 

ግን አሁንም በስሜቴ ውስጥ ጭል ጭል የምትል ትንሽዬ 
ተስፋ አለች፡፡ እነዚህ አዛዥ መኮንኖችና ኃላፊዎች ራሳቸው 
የአቶ መለስን መንግሥት ማስወገድ ባይችሉ እንኳን፣ሰሜን 
አፍሪካና መካከለኛው ምሥራቅ አረብ ሀገሮች እንደሆነው 
ሁሉ፣ሕዝቡ ለሰላማዊ ተቃውሞ ሆ! ብሎ ቢወጣ ተኩስ 
ላይከፍቱበት ይችላሉ የሚል ተስፋ ብልጭ ይልብኛል፡
፡ በሌላ በኩል፣የሰኔ 1997ን ጅምላ ጭፍጨፋ ሳስታውስ 
ተስፋው እንደገና አንደ ጢስ ብን ብሎ ይጠፋብኛል፡፡ 
ልባቸውን እንዴት ማወቅ እችላለሁ? የሚሠጉት ወታደራዊ 
ማዕረጋቸውና ያካበቱት ሀብት ይሻራል፤ይነጠቃል ብለው 
ከሆነ “ዕዳው ገብስ ነው፡፡” ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

የሚያዝያ 30/1997 ዓይነት ደሞክራሲያዊ አብዮት 
ለማካሄድ አደባባይ ሲወጣ፣ተኩስ ካልከፈቱበት ራሳቸው 
የዴሞክራሲያዊው አብዮት አካል ሆነዋልና ባላቸው ላይ 
ይጨመርላቸዋል እንጂ አንዲት ሳንቲም አይነካባቸውም፡
፡ እመኑኝ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ ይስማማል፡፡ 
ለዚህም ነው ዕዳው ገብስ ነው ያልኩት፡፡ አሁን እኮ፣በፊሰው 
የኢትዮጵያ ሕዝብና በዴሞክራሲያዊ አብዮት መካከል 
ያለው ጋሬጣ የሠራዊቱ መትረየስ ብቻ ነው፡፡

ለማንኛውም እናንተ ተኩስ 
ከፈታችሁብንም፣አልከፈታችሁብንም፣ሰፊው ሕዝብ 
በግፍ የተነጠቀውን ዴሞክራሲያዊ አብዮት ለማስመለስ 
እየተዘጋጀ ነው፡፡ በርግጥ በአደባባይ ሠላማዊና ሕገ 
መንግሥታዊ የተቃውሞ ሠልፍ ለማድረግ ሲወጣ ተኩስ 
የምትከፍቱበት ከሆነ አደባባይ ሳይወጣ የትምህርትና የሥራ 
ማቆም አድማ ያደርጋል፡፡

ሕዝቡ የአቶ መለስ መንግሥትን ምንነት በሚገባ 
ስለተረዳው፣እንደ ከዚህ በፊቱ በጐሣና በጥቅም 
አይከፋፈልም፡፡ ለሠላማዊና ሕገ መንግሥታዊ ትግል 
የሕዝቡ ሕብረትና አንድነት 99.6 በመቶ ይሆናል፡፡ ይህ 
መቶኛ የሠላማዊ ተቃውሞ ወዳድ ሕዝብ ቁጥር ሲሆን 
ማንን ከትምህርት ቤት ከሥራና ከደመወዝ ታግዳላችሁ? 
በታላቁ ዳግማዊ የኢትዮጵያ ደሞክራሲያዊ አብዮት ዝግጅት 
ተሳታፊ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል፡፡ ትክክለኛው የውሳኔና 
የፍርድ ቀን እየተቃረበ ነው፡፡ ቢያንስ አቶ መለስ እውነት 
እንዲናገሩና  አወዳደቃቸው  እንዲያምር አብራችሁን 
ታገሉ፡፡

ከላይ ከተጠቀሰው ችግር የበለጠ ያለው ደግሞ 
ከ“ፈረንጆቹ” ዘንድ ነው፡፡ እንደሚታወቀው፣የአሜሪካና 
የሌሎች ምዕራባውያን ሀገሮች መንግሥታት የአቶ መለስን 
መንግሥት በከፍተኛ ደረጃ ይደግፋሉ፡፡ በየዓመቱ ለልማት 
እየተባለ ከ3-4 ቢሊዮን ዶላር የሚሰጠው ሲሆን በምስጢር 
የሚሰጠው ወታደራዊ ዕርዳታ ደግሞ በጣም ብዙ ነው፡
፡ ታዋቂው አሜሪካዊ ዲፕሎማት ሄንሪ ኪሲንጀር በኃይለ 
ሥላሴ ዘመን ማብቂያ አካባቢ በቀየሰው ኢትዮጵያን 
የማዳከም ፖሊሲ መሠረት የአሜሪካ መንግሥት ሻዕቢያና 
ወያኔ የነደፉትን ኤርትራን የማስገንጠል ሀገሪቱን ወደብ 
አልባ የማድረግና የቀረችዋንም ኢትዮጰያ በጐሣ የመከፋፈል 
ስልት ሲደግፍ ቆይቶ፣እ.አ.አ ሴፕቴምበር 11 2001 አልቃይዳ 
በአሜሪካ ላይ ከፍተኛ ጥቃት ካደረሰ በኋላ ግን የኢትዮጵያን 

ሠራዊት የዓለምአቀፉ የፀረ-ሽብርተኛነት ዘመቻ ተካፋይ 
አድርጐ ለመጠቀም በመፈለጉ ሀገሪቱን የመበታተኑን ሤራ 
ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን እንዲዘገይ ሰርቷል፡፡ በመሆኑም 
በምስጢራዊ የአሜሪካ መንግሥት ትዕዛዝና ግፊት 
የኢህአዴግ ሠራዊት በተለያዩ ጊዜያት በሶማሊያ የአልቃይዳ 
ደጋፊ የሆነውን አልሸባብ ለመምታት ተንቀሳቅሷል፡፡ 
በአሁኑ ጊዜም ሠራዊቱ ድንበር አቋርጦ ሶማሊያ መግባቱን 
ዓለምአቀፍ ሚዲያዎች በሰፊው ዘግበዋል፡፡ 

በዚህና በሌሎች በርካታ ምክንያቶች በአቶ መለስ 
መንግሥትና በአሜሪካ መንግሥት መካከል ጠንካራ 
ግንኙነት እንዳለ ግልፅ ነው፡፡ በመሆኑም የአሜሪካ 
መንግሥትና የሌሎች ምዕራባውያን ሀገሮች መንግሥታት 
ለአቶ መለስ መንግሥት የሚሰጡት ዕርዳታና ድጋፍ 
የሥርዓቱ ዋና የሥልጣን መሠረት ናቸው፡፡ ይህንን ችግር 
እንዴት መቋቋም ይችላል?

ሐቀኛ ተቃዋሚዎች /በተለይም መድረክ/ 
ሥልጣን ቢይዝ ዓለምአቀፉን የፀረ-ሽብርተኝነት 
ዘመቻ በተመለከተ፣ለአሜሪካና ለሌሎች ምዕራባውያን 
መንግሥታት ከአቶ መለስ መንግሥት ያላነሰ እንዲያውም 
የተሻለ ድጋፍ እንደሚሰጡ ቃል ቢገቡ ጠቃሚ ይሆናል 
የሚል ግምት አለኝ፡፡ በዚህ ረገድ አንድነት/መድረክ 
በቅርቡ በፖለቲካ ፕሮግራሙ ውስጥ የፀረ-ሽብርተኝነት 
አቋሙን ግልፅ በሆነ አንቀፅ ቀርፆ ማስገባቱ በጣም 
የሚደገፍና ወቅታዊ እርምጃ ነው ብዬ አምናለሁ፡፡ ስለዚህ 
በተለይ የአሜሪካ መንግሥት የሚቀርብለት ምርጫ ፀረ-
ሽብርተኝነትን አራምዳለሁ የሚለውና ላለፉት ሃያ ዓመታት 
ሥልጣን የሙጥኝ ብሎ የሚገኘው አምባገነኑ የኢህአዴግ 
መንግሥት ወይም ሽብርተኝነትን እየተዋጋ በኢትዮጵያ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመገንባት ቆርጦ የተነሣ ሕዝባዊ 
መንግሥት ነው፡፡ ይህም ሆኖ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለመብቱ 
በሠላማዊና ሕገ መንግሥታዊ መንገድ በሰፊው ካልተንቀሳቀሰ 
በስተቀር፣የአሜሪካ መንግሥት የራሱን ስትራተጂያዊ ጥቅም 
ከማራመድ ውጪ እኛን ተክቶ እንዲንቀሳቀስ መመኘት 
የዋህነት ነው፡፡ የአሜሪካ መንግሥት ሊደግፈን የሚችለው 
ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻችንን ለማስከበር አንደ 
ሰሜን አፍሪካና መካከለኛው ምሥራቅ አረብ ሀገሮች በስፋት 
ተንቀሳቅሰን ሠላማዊና ሕገ-መንግሥታዊ ትግል ስናካሂድ  
ብቻ ነው፡፡

ቸር ይግጠመን፡፡

ነጋሶ ጊዳዳ (ዶ/ር)

የዚህ ጽሑፍ መነሻዬ 
ሰንደቅ ጋዜጣ 7ኛ 
ዓመት ቁጥር 337 ረቡዕ 
የካቲት 14 ቀን 2004 
ዓ.ም ገጽ 1 እና 4 ላይ 
የቃሊቲ ማረሚያ ቤት 

ዳይሬክተር አቶ አብዲ ሙመድ የሰጡት 
ሀሳብ ነዉ፡፡

በአንዱዓለም ላይ ስለ ደረሰው ድብደባ 
በተለያዩ መንገዶች ሕዝባችንና የዓለም 
አቀፍ ማህበረሰብ እንዲያውቁትና የአቶ 
አንዱዓለምም ሆነ የሌሎች የፖለቲካና 
የሕሊና እስረኞች ሰብአዊ መብቶች 
እንዲከበሩ እየጮህን መሆናችን ይታወቃል፡
፡ እኛ የአንድነት አባላት ያገሪቱ ዜጐች 
እንደ መሆናችን  በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 
33/2 በተደነገገው መሠረት “ማንኛውም 
ኢትዮጵያዊ ዜጋ የኢትጵያ ዜግነት በሕግ 
የሚያስገኘውን መብት ጥበቃና ጥቅም 
የማግኘት መብት አለው” በሚለው መሠረት 
የዜግነት መብታችን ሊከበርልን ይገባል፡፡

እነዚህ መብቶች መሰረታዊ መብቶችና 
ነፃነቶችን እንደሚያካትቱ በሕገ-መንግሥቱ 
ምዕራፍ ሦስት ተጠቅሷል፡፡ በዚሁ 
መሠረት የዜግነት መብታችን ሊከበርልን 
ይገባል፡፡ እነዚህ መብቶች መሠረታዊ 
መብቶችና ነፃነቶችን እንደሚያካትቱ 
ከላይ በተጠቀሰዉ የሕገ-መንግሥቱ 
ምዕራፍ ተዘርዝረዋል፡፡ በተለይም በሕገ-
መንግሥቱ አንቀጽ 30 ለዜጐች የተከበረው 

የመሰብሰብ፣ሠላማዊ ሰልፍ የማድረግና 
አቤቱታ የማቅረብ መብት አለን፡፡ መብትም 
ብቻ ሳይሆን የዜግነት ግዴታም አለብን፡፡ 
ይህም ግዴታ በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 9/2 
በግልጽ ተቀምጧል፡-

“ማንኛውም ዜጋ፣የመንግሥት 
አካላት፣የፖለቲካ ድርጅቶች፣ሌሎች 
ማኅበራት እንዲሁም ባለሥልጣኖቻቸው፣ 
ሕገ-መንግሥቱን የማስከብርና ለሕገ-
መንግሥቱ ተገዢ የመሆን ኃላፊነት 
አለባቸው፡፡” ይላል፡፡ እነዚህን ከላይ 
የተጠቀሱትን ሕገ-መንግሥታዊ መብቶችና 
ግዴታዎችን በመከተልም በሕገ-መንግሥቱ 
አንቀጽ 21(1) ላይ በመመሥረት የወጣው 
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ 
ሪፕብሊክ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 110(3) 
ለአቶ አንዱዓለምና ለሌሎች ታሳሪዎች 
አልተከበረም፣ ሕጉ ተጥሷል ብለን ጮህን፤ 
አሁንም እንጮሃለን፡፡

ሆኖም የኛን ጩኸት በማጣጣል “ተራ 
የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የታለመ፣ኃላፊነት 
የጎደለው ተግባር ነው” ተብሎ በአቶ አብዲ 
ሙመድ ይሾፍብናል፡፡ ከዚህም በማለፍ 
“ከዚህ ውጭ አንድ ታራሚ አስተማማኝ 

በሆነ ሁኔታ ጥበቃ እንዴት ማግኘት 
እንደሚችል ማወቅ የእኛ ሥራ ነው፡፡ ሌላ 
ሦስተኛ ወገን ሥራችንን ሊነግረን የሚችል 
አይመስለኝም” ብለዋል፡፡ ምን ማለት ነው?

እኛ በሕገ-መንግሥቱና አገሪቱ ፈርማ 
በተቀበለችው በዓለም አቀፍ ስምምነቶች 
መሠረት አልሠራችሁም ስንል በተግባር 
ሲታይ አሰራራቸው ችግር እንዳለበት 
የሚያሳይ ፍንጭ እየሰጡን በሌላ በኩል 
ግን በተቀመጠው ሕግና ደንብ የምንመራ 
በመሆናችን ነው ተብሎ ይነገረናል፡፡

የአቶ አብዲ ሙመድ “. . . ሌላ 
ሦስተኛ ወገን ሥራችንን ሊነግረን የሚችል 
አይመስለኝም” የሚለው አባባል

1ኛ. በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 8 
መሠረት ዜጐች የአገሪቱ የሥልጣን 
ባለቤት እንደሆኑና ስህተቶች ሲፈጽሙ 
ሲያዩ እንዲስተካከል የመጠየቅ መብት 
እንዳላቸው

2ኛ. ሕገ-መንግሥቱን የማስከበር 
ግዴታም እንዳለባቸው የረሱት ይመስላል፡
፡ በእኔ እምነት በመንግሥትና በመዋቅሮቹ 
ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓትንና የሕግ-
በላይነትን የሚፃረሩ ብዙ ድርጊቶች 

እንደሚፈፀሙ ከሚያሳዩት ችግሮች አንዱ 
ይህ በአቶ አንዱዓለም የተፈፀመው ድብደባና 
ስህተት ለምን ይነግረኛል የሚል አመለካከት 
ነው፡፡ ዜጎች “የሕገ-መንግሥቱ አስፈላጊነት 
ምኑ ላይ ነው?”  የሚለውን አመለካከት 
አጠናክረው እንዲይዙ ያደርጋል፡፡ ያለው 
መንግሥትና መዋቅሮቹ ሕገ-መንግሥቱንና 
ሕጐችን የማያከብሩና የማያስከብሩ ከሆኑ 
ዜጐች ሌላ መፍትሄ ወደ ማፈላለግም 
እንዲሄዱ ያስገድዳቸዋል፡፡ የኢህአዴግ 
መንግሥት ባሉት በሕገ-መንግሥታዊ 
ስርዓትና በሕግ የበላይነት አካባቢ ያሉትን 
ችግሮች ባፋጣኝ ቢያስተካክል ይበጃል፡
፡ ባለሥልጣናት በማን አለብኝነት ስሜት 
የፈለጉትን ሊፈጽሙ መብት የላቸውም፡
፡ ለሚፈጽሙት ጥፋት ወይም በህግ 
የተሰጣቸውን ሥልጣንና ኃላፊነት 
በአግባቡ ካልተወጡ በህግ ሊጠየቁ 
እንደሚችሉ ጠንቅቀው ሊያውቁት ይገባል፡
፡ “የፈለኩትን ብሰራ፣ ያሻኝን ባደርግ፣ 
ማንም አይመለከተውም፤ ማንም ሊነግረን 
አይችልም፡፡” የሚለው አስተሳሰብ ፍጹም 
የተሳሳት አመለካከት ነው፡፡ በአፋጣኝም 
ሊታረም ይገባል፡፡

ሠላማዊ ትግል እና የአቶ መለስ የሥልጣን መሠረቶች

ማረሚያ ቤቱ በአገሪቱ ሕግ የማይሠራ ከሆነ
መነገር ብቻ ሳይሆን በህግ ሊጠየቅ ይችላል



www.andinet.org.et www.andinet.org.et

4
2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.31

ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

ኢህአዴግ ራሱ አስር ጊዜ የሚንደውና የማያከብረው ግን ደግሞ ስሙን በየቦታው የሚጠቅሰው ሕገ-

መንግሥት አንቀፅ 10 ቁጥር 1 “ሰብዓዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጩ፣ የማይጣሱና 

የማይገፈፉ ናቸው፡፡” ሲል ያዉጃል፡፡ በዚህም ሳያበቃ ቁጥር 2 ላይ ደግሞ “የዜጐችና የሕዝቦች ሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች ይከበራሉ፡፡” በማለት ይደነግጋል፡፡ ከአስቸጋሪ እውነት ጋር የምንጋፈጠው ወይም 

ስለሰብዓዊ መብት የሚያስጨንቀን ጉዳይ የሚከሰተው ገዥ የሆነው ፓርቲ እንደ ተራ ነገር ክቡር የሆነውንና 

ተፈጥሮአዊውን ሰብዓዊ መብት በጠራራ ፀሐይ ሲገፋና እንዳሻው የዜጐችን መብት ሲረግጥ ስናየው ነው፡፡

የገዥው ፓርቲ የሰብዓዊ መብት ጥሰት፣ሕግን እየጠቀሱ ሕግ አለማክበር ወሰን የሚያቆመው፣ይሉኝታ 

የሚያግደው አይደለም፡፡ ከከተማ እስከገጠር፣ከመኖሪያ ቤት እስከ እስር ቤት ድረስ የሚዘልቅ ነው፡፡ 

ባለፈው ሳምንት የአንድነት አመራር በሆነው ወጣት ታጋይ አንዱዓለም አራጌ ላይ የተፈፀመውን ድብደባ 

ልብ ይሏል፡፡

በሀገራችን እየተፈፀመ ያለውን የመብት ረገጣ፣የነፃነት ማጣት፣የዋስትና አለመኖር ለማረጋገጥ ጥቂት 

መንቀሳቀስ ወይም ጥቂት ጆሮን ጣል አድርጐ መስማት በቂ ነው፡፡ በቅርቡ እንኳ የሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ 

/ሰመጉ/ ታህሳስ ወር 2004 ዓ.ም ባወጣው የ35ኛ መደበኛ መግለጫ ላይ ፈራ ተባ እያለ ያወጣቸውን 

ሪፖርቶች ስንመለከት ህገ-ወጥ ግድያ፣ከይዞታ መፈናቀል፣ሕገ-መንግሥታዊ ሐሳብን በነፃነት የመግለፅ 

መብትን መከልከል፣በነፃነት የመኖር መብት ጥሰት፣ሕገ-ወጥ እስር፣ማሰቃየት፣ ኢ-ሰብዓዊ አያያዝና 

እስር፣የሥራና የመኖር ዋስትና ማጣት፣የፍትህ ማጣት፣የደረሰበት ያልታወቀ . . .  እያለና በምሳሌ እያስደገፈ 

አቅርቧል፡፡ ታዲያ ይህንን ሁሉ ግፍ የፈፀመው ማነው? ስንል የምናገኘው መንግሥት ነው፡፡ 

ለዚህም ነው ገዥው ፓርቲ የሰብዓዊ መብት ጥሰትን አፋፍሞ ቀጥሏል የምንለው፡፡ እንደዚህ አይነት 

ተደራራቢ የመብት ጥሰቶችን በዜጐች ላይ የፈፀሙ መንግሥታት በታደሉ ሀገሮች ራሳቸው በዳዮቹ “ይቅርታ 

አጥፍቻለሁ!” ብለው ሥልጣናቸውን ሲለቁ፤ በአንዳንዶቹ ባልታደሉ ሀገሮች በህዝባቸው ተጐትተው 

ሲወድቁ ተመልክተናል፡፡ ያልታደሉ የምንለው የሰብዓዊ መብት የሚጥሱ ገዥዎችን ለመጣል ሕዝቡ 

ሲነሳ በመኻከሉ ንፁሃን ዜጐች ስለሚጐዱና ስለሚሞቱ ነው፡፡ የሰብዓዊ መብት መጣስን የተለማመዱ 

ገዥዎች ሕዝባቸው ሥልጣን እንዲለቁ ሲጠይቃቸው አፈሙዛቸውን ወደ ሕዝባቸው ለማዞር ቅንጣት 

የሞራል ጥያቄ የለባቸውም፡፡ ይህም በሊቢያ፣በግብፅ፣በቱኒዚያ፣በየመንና እስከአሁን በሶርያ እየታየ ነው፡

፡ መገለጫውም ይሄው ነው፡፡

በሀገራችን እየተባባሰ እየተባባሰ የመጣዉ የሰብዓዊ መብት ጥሰት የማይመለስበተ ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡ 

የመከራዉ ጽዋ እየሞላ ነዉና አንድ ቀን ገንፍሎ ይወጣና መሪውን በመብላት ይጠናቀቃል፡፡ ይህ አንደይሆን 

ነው የሰብዓዊ መብት ጥሰት ባስቸኳይ ይቁም እያልን የምንጮኸው፡፡ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 

ከወረቀት ላይ ባለፈ በተግባር ዕውን ካልሆነ መጨረሻዉ የከፋ ነዉ የሚሆነዉ፡፡ ለዚህም ነዉ ኢህአዴግ 

ጆሮ እንዲኖረው የምንለፈልፈው፡፡ 

መንግሥት የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን የሚባል አቋቁሟል፡፡ መንግሥት ያቋቋመው ኮሚሽን ምን 

ያህል ገለልተኛ ይሆናል? እንዴትስ ከተፅእኖ ነፃ ሆኖ ይሰራል? እንላለን፡፡ ተፅዕኖ እንዳለበትም በግልፅ 

ይታያል፡፡ እስከ አሁን አንዲት ቃል ትንፍሽ አላለም፡፡ እንዳውም የመንግሥትን ገመና ከታች የሆነ ድርጅት 

ነው፡፡ “ትላልቅ አሳዎችን አይደፍርም” በመባል እንደሚወቀሰዉ የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ያህል እንኳ ጥቂት 

አሳዎችን ይዞ ያላሳየ ድርጅት ነዉ፡፡ በሰብዓዊ መብት ላይ እንደዚህ እየተቀለደ ነው፡፡ በሰብዓዊ መብቶች 

ላይ እየተፈፀመ ያለውን ቀልድም አምርረን እንታገላለን፤እንኮንነዋለንም፡፡ 

የቀድሞው ኢሰመጉ የአሁኑ ሰመጉም ቢሆን እንደሚፈፀመው የሕግ ጥሰትና የሰብዓዊ መብት 

አለመከበር ጥፋት ልክ የሚሰራ አይመስልም፡፡ አይመጥኑም፡፡ በተጨማሪ እየተንደፋደፍም ቢሆን 

መንግሥት ራሱ እንዲኖሩ አይፈልግም፡፡ የመያዶች አዋጅ ጡጫውን ካሳረፈባቸው ድርጅቶች አንዱ ሰመጉ 

ነው፡፡ ከውጭ የሚያገኘው “ከ10 ፕርሰንት መብለጥ የለበትም” የሚለው በአያሌው አዳክሞታል፡፡

ከዚህ በተጨማሪ የመንግሥቱ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ውስጥም ሆነ ሰብዓዊ መብት ጉብዔ ውስጥ 

ያሉት ሰራተኞች ታማኝነት፣ቁርጠኝነት ከአድርባይነት የዘለሉ መሆናቸውና ሀቁን አውጥቶ መስዋዕት 

ለመክፈል ያላቸው ወኔ አጠራጣሪ ነው፡፡ እነዚህና ሌሎችም ተደማምረው ገዥው ፓርቲ እንዳሻው 

እንዲጐትትና እንዲጥል በር የከፈቱ ናቸው ብለን እናምናለን፡፡ መብት ሲጣስ እያዩ ዝም ካሉ እዚያ 

መቀመጣቸው ምን ይሰራል? ለነሱ የሚፈሰው መዋዕለ ነዋይም ኪሳራ ነው ማለት ነው፡፡

ሌላው የሰብዓዊ መብት የሚከበረው የሕግ የበላይነት ሲኖር ነው ብለን እናምናለን፡፡ ኢትዮጵያ የሕግ 

ማክበር እንጅ የሕግ ማውጣት ችግር የለባትም፡፡ ከዚያም አልፎ ዓለማቀፍ የሰብዓዊ መብት ድንጋጌዎችን 

ያፀደቀችና የፈረመች ሀገር ናት፡፡ ከወረቀት ያለፈ ነገር ግን አላየንም፡፡

ስለዚህ እየተባባሰ የመጣው የሰብዓዊ መብት ጥሰት በአስቸኳይ ይቁም!!! ስንል ጥሪ እናስተላልፋለን፡

፡ ሰመጉም ያለፍርሃት ኃላፊነቱን ይወጣ፡፡ መንግሥት የወረቀት ላይ ህግ እንደሰለቸን ይወቅልን፡፡ ለተግባር 

ይቁም፡፡ ሕዝቡም መብቱን ለማስጠበቅ መጠየቅና መከራከርን ይልመድ እንላለን!!

እየተባባሰ የመጣው የሰብዓዊ መብት 
ጥሰት በአስቸኳይ ይቁም!!

የሻማ ምሽቱ 
ለሁሉም ሕሊና 
እስረኛ ቢሆን?

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

ጋዜጣችን ሚዛናዊና ነፃ ጋዜጣ ሆኖ 
ማገልገል ይፈልጋል፡፡ የማንኛዉም ሰዉ 
ሀሳብና አመለካከት የሚስተናገድበትና 
የሚንሸራሸርበት እንዲሆን እንሻለን፡፡  
ሰፊ የሚዲያ ሽፋን ያለዉ ኢህአዴግም 
በዚህ ሚዲያ አቋሙንና ፖሊሲዉን 
ለማቅረብ ቢፈልግ መድረኩ ክፍት ነዉ

ዋና አዘጋጅ፡- 
 ሰለሞን ስዩም
አድራሻ፡- 
 የካ ክ/ከተማ ወረዳ 1 
        የቤ.ቁ 028

አዘጋጆች፡- 
 ብዙአየሁ ወንድሙ
 ብስራት ወ/ሚካኤል

አርታኢ፡- 
 አንዳርጌ መሥፍን

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

ኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
     የሺ ሃብቴ
    ብርቱካን መንገሻ
   

አከፋፋይ፡-
    ነብዩ ሞገስ

አሣታሚው፡- 
አንድነት ለዴሞክሲና ለፍትህ ፓርቲ(አንድነት)

አድራሻ፡- አራዳ ክ/ከተማ ወረዳ 07 የቤ.ቁ አዲስ

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

የዝግጅት ክፍሉ

ስልክ  +251 118-44 08 40
 +251 922 11 17 62
 +251 926 81 46 81
 +251 913 05 69 42
 +251 923 11 93 74

ፖ.ሳ.ቁ፡ 4222

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

ፋክስ ቁጥር፡- +251-111226288

ነፃ አስተየት
ርዕሰ አንቀፅ

ዳግም አማኑኤል (ከጉለሌ)
በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ 2ኛ ዓመት ቅጽ 2 ቁጥር 29 ማክሰኞ 

የካቲት 6 ቀን 2004 ዓ.ም ገጽ 10 ላይ የአንድነት ፓርቲ ለታሳሪዎች 
የሻማ ምሽት አከናወነ የሚል ዜና አንብቤአለሁ፡፡ ጥሩ ጅምርና 
መልካም ተግባር ነው፡፡ በዜናው ጥሩ መረጃ ያገኘሁ ቢሆንም 
ቅሬታም ስለተሰማኝ በጋዜጣችሁ ላይ አስተያየቴን እንድታወጡልኝ 
ይህቺን ጽሑፍ ለመጻፍ ተገድጄአለሁ፡፡

በዜናው ላይ በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ “130 የህሊና 
እስረኞች እንዳሉ” ጋዜጣው ክቡር ዶ/ር ነጋሶን ምንጭ ጠቅሶ 
ዘግቧል፡፡ ክቡር ዶ/ር ነጋሶ ከእኔ የተሻለ መረጃ ስላላቸው እሳቸውን 
መሞገት ይከብደኛል፡፡ ሆኖም ግን መረጃውን ያሰባሰቡበት ሁኔታ 
ጠቦ ካልሆነ በስተቀር እንዴት ይህ ብቻ ሊሆን ይችላል? በመላው 
አገሪቱ ብቻ ሳይሆን ከክልልና ከዞን አልፎ ዛሬ በአንድ ወረዳ ውስጥ 
ብቻ ከ130 በላይ የሕሊና እስረኞች አሉ ብዬ አምናለሁ፡፡ ፖሊስና 
ደህንነት እየተቀናጀ በአመለካከታቸው ወንጀል እየተፈበረከ 
የሚታሰሩና የሚከሰሱ ዜጐች በጥቅም እየተደለሉ፣ በዱላና በጥይት 
እያተገደዱ በሌላ በኩል ደግሞ ፍቃደኞችን ሥልጠና በመስጠት  
በተፈጠሩ የዉሸት ምስክሮች፣ በካድሬ የቁጩ ዳኞች በሚሰጥ 
ፍርድ በየ እስር ቤቱ የሚማቅቁ ኢትዮጵያውያኖች ቁጥር እንዴት 
130 ብቻ ሊሆን ይችላል? 

የምንኖረው በዚህች አገር ውስጥ ነው፡፡ በየዕለቱ የሚሰራውን 
ግፍና ቅጥፈት እያየን ነው፡፡ ለኢህአዴግ ሥልጣን የጐረበጠው 
እና ሥጋት የሆነ ሁሉ በፈጠራ ወንጀል እየተጐተተ እየታሰረ 
አይደለምን? ስለ እውነት እንነጋገር ከተባለ ብታሰርም እውነተኛ 
እስከሆንኩ ድረስ ተከራክሬ ነፃ እወጣለሁ፤ የሚባልበት ፍ/
ቤት አለን? ዛሬ እዚች አገር ውስጥ የህሊና እስረኛው ማረሚያ 
ቤት ወይም ፖሊስ ጣቢያ የታሰረው ብቻ ነው እንዴ? መላው 
የኢትዮጵያ ህዝብ የህሊና እስረኛ አይደለምን? በየደረጃው በሕዝብ 
አስተዳደር ላይ የተቀመጠው ካድሬና ደህንነት ሕዝባዊ አገልግሎት 
የሚሰጥ ኃይል ወይስ ለአፈና፣ለቁጥጥርና ለምዝበራ የተቀመጠ? 
ዜጎችን አንድ ለአምስት በሚል የዕዝና የቁጥጥር መዋቅር ዘርግቶ 
ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት እየገፈፉ አይደለምን? 

ፖሊስ እውነት ህገ-መንግሥትና ሕግን እያስከበረ ነው? 
ሕገመንግሥትን ለማስከበር ነው የአኙዋክን ህዝብ የጨፈጨፈው? 
ዘምባባና ሰንደቃላማ ይዘዉ መብቱን ለመጠየቅ በሰላማዊ 
መንገድ የወጣዉን የሀዋሳ ከተማ ህዝብ በጥይት የጨፈጨፈዉ 
ህገ መንግስቱን ለማስከበር ነዉ?... የአዲስ አበባ ከተማ ሕዝብ 
ኢህአዴግን ባለመምረጡ በጥይትና በዱላ የጨፈጨፈው 
ሕገ-መንግሥት ማስከበር ነውን?  ዛሬስ በየመንገዱ፣በየመ/
ቤቱ፣በየፍ/ቤቱ የዜጐችን አይን እንዳላይ እያለ በዱላና በግልምጫ 
የሚያገላብጠው ህገ-መንግሥታዊ ሥልጣን ነውን? ፍ/ቤት 
ችሎት ድረስ መሣሪያ ወድሮ ህሊናቸውን ለሆዳቸው በሸጡ አና 
ስብእናቸዉን አሳልፈዉ በግለሰበ ስልጣንና ለአንድ የፖለቲካ 
ድርጅትአሳልፈዉ የሰጡ ዳኞች አስፈርዶ እስረኛን ማሰርና 
ማስቀጥቀጥ ህገመንግሥታዊ ሥራ ነውን? 

እውነት የምንተማመንበት የምንመካበት የምናምነው የፍትህ 
ሥርዓት አለ? ይህ ባለመኖሩ የህሊና እስረኞች ቁጥር በ130 ብቻ 
የሚቆጠር ሳይሆን ዛሬ በአገራችን በበርካታ ሚሊዮን የሚቆጠሩ 
የሕሊና እስረኞች እንዳሉ ማወቅ አለብን:: መሣሪያ፣ ጡንቻ፣ 
ፕሮፖጋንዳ፣ …ጐርፍ ነው፡፡ አላፊ ነው፡፡ ዘረኝነት፣ጐጠኝነት 
ቡድናዊነት ጊዜአዊ ነው፡፡ ኢትዮጵያዊነት፣ እውነተኛነት ግን 
ዘለዓለማዊ ናቸው፡፡ ዛሬ ለእውነት ብለው መስዋዕትነትን የከፈሉ 
የሠላም ጀግኖቻችንን በአንድ ላይ ሳናበላልጥ እናስባቸው፡
፡ የትውልዱን ጀግኖቸ በጋራ እንዘክራቸዉ፡፡ ተገቢዉን ክብር 
እንስጣቸዉ፡፡

አንድነት ፓርቲ ዛሬ ከቅንጅትን ቀጥሎ ተስፋ የሚጣልበት 
ድርጅት ነው፡፡ የአመለካከት አድማሱን ማስፋት አለበት፡
፡ የሻማ ምሽቱ ለታሰሩ ጥቂት የአንድነት አባላት መታሰቢያ 
ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያ ለሚገኙ ህሊና እስረኞች ቢሆን? 
በሻማ ምሽቱ ላይ በቁርጠኝነት መሰዋዕትነትን የከፈሉ እነ አቶ 
ዘሪሁን ገ/እግዚአብሔር፣ወ/ሮ ሂሩት ክፍሌ፣ጋዜጠኛ ውብእሸት 
ታዬ፣ጋዜጠኛና መምህርት ርዕዮት ዓለሙ፣ጋዜጠኛ እስክንድር 
ነጋ አቶ ክንፈሚካኤል ደበበ… የፓርቲው አባላት ባይሆኑም 
በሻማ ምሽቱ ላይ ሊዘከሩ ይገባል፡፡ በመጀመሪያዉ ዝግጅት ላይ 
ለቤተሰቦቻቸዉ፣ የወዳጅ ዘመዶቻቸዉና ለትግል አጋሮቻቸዉ ጥሪ 
ቢቀርብላቸዉ መልካም ነዉ፡፡ የቅሬታዬ መነሻም ይኸው ነው፡፡ 
ክሳቸው፣ የፍርድ ሂደቱና ውሳኔው ከእናንተ የተሰወረ ነው ብዬ 
አላስብም፡፡ በመጨረሻም የሻማ ምሽቱ አድማሱን አስፍቶ በአዲስ 
አበባ አንድነት ፓርቲ ጽ/ቤት ብቻ ሳይሆን በመላው አገሪቱና 
በዓለው ዓለም የሚከናወንበት ሥልት ቢቀየስ መልካም ነው፡፡

ጋዜጣችን “ፍኖተ-ነፃነት” ብለናታል፡፡ “ፍኖት” ማለት መንገድ ማለት ሲሆን ከነፃነት ጋር 
ሲጣመር “የነፃነት መንገድ” ማለት ነው!!
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52ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.31
ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

ግጭቶችን ከውይይት ይልቅ በአፈሙዝ 
ለመፍታት የመሞከር የ37 ዓመት ጉዞ

ዓድዋ

ሕወ ሓ ት 
አ መ ሠ ራ ረ ቱ 
የ ት ግ ራ ይ 
ሪ ፐ ብ ሊ ክ ን 

ለማስገኘት እንደነበር የተለያዩ የሕወሓት 
መሥራች አባላት ሲናገሩ ይሰማል፡፡ 
አቶ አስገደ በፍትሕ ጋዜጣ የካቲት 9 
ቀን 2004 ዓ.ም ስለ አመሰራረቱ ግልጽ 
አድርገው አስቀምጠዋል፡፡ በእርግጥ 
ሕወሓት ግጭቶችን ከስምምነትና 
.ውይይት ይልቅ በኃይልና በጠመንጃ 
የመፍታት አባዜዉ በአባላቱ ሣይቀር 
የተዛመተ ስለመሆኑ ፍኖተ-ገድል 
በሚለውና አስራት አማረ የተባሉ 
የሕወሓት ነባር ታጋይ በጻፉት መጽሐፍ 
ገጽ 74 አንቀጽ 1 ላይ አቶ አስገደን “ከ11ዱ 
አንዱ ነኝ” የሚለው ተቀባይነት የለውም 
ብለዋል፡፡ ይህ ማለት ነገሮችን ሁለቱ 
ተወያይተው መፍታት ሲችሉ አባል 
በመሆን ሳይሆን አባል በተሆነበት ቀን 
ላይ አለመግባባት ማለት አቶ ብሥራት 
አማረ የተወለዱበትን ድርጅት ባሕሪ 
የማንፀባረቅ ያህል ይሰማኛል፡፡

ሕወሓት ከተመሰረተ 
ጀምሮ አብዛኛዎቹን ችግሮቹንና 
አለመግባባቶቹን የፈታው በመግባባትና 
በመደራደር ሳይሆን በጠመንጃና በኃይል 
ነው፡፡ ሕወሓት በጠመንጃና በኃይል 
ችግሮችን የፈታባቸውን ድርጅቶች 
በሙሉ በዝርዝር መጥቀስ ባይቻልም 
ከብዙ በጥቂቱ ግንባረ-ገድሊ ሐርነት 
ትግራይ፣ኢህአፓ፣መኢሶን፣የቀድሞ 
የደርግ መንግሥት፣የቀድሞ ወዳጁ 
ሻዕቢያና አሁን ስማቸውን ለመጥቀስ 
የፀረ-ሽብር አዋጁ የሚከለክሉኝን 

ጨምሮ ከቀድሞ የሥራ አስፈፃሚዎቹና 
ታጋዮች የሕወሓት አንጃ ቡድን ጋር 
በሙሉ በስምምነት ሣይሆን  የፈታው 
በኃይል ነው ችግሮቹን የፈታዉ፡፡

 አቶ አስገደ ገ/ሥላሴ በፍትህ 
ጋዜጣ በየካቲት 9 ቀን 2004 ዓ.ም 
በፃፉት ጽሑፍ እንደገለጹት ሕወሓት 
ግንባረ ገድሊ ሐርነት ትግራይ የተባለ 
ድርጅት ላይ የፈፀመውን ግድያ አስከፊ 
ወንጀል ብለው ገልፀውታል፡፡ ከላይ 
ከተጠቀሰው ድርጅት ጋር የመግባባት 
ዓላማ ወይም ለድርድር ቅን ሐሳብ 
ያለው በማስመሰል ታጋዮቹን ካዘናጋ 
በኋላ በተኙበት አብዛኛዎቹን እንደፈጀ 
በቁጭት ያስታውሳሉ፡፡ ይህንን ሁኔታ 
ስንመለከት “ድመት መንኩሳ አመሏን 
አትረሳ” እንደ ሚባለው ሁሉ ምንም 
እንኳ ፓርቲዎች የድርድር መንፈስ 
ይዘው ቢመጡም ሕወሓት በውስጡ 
ባለው ነባራዊና አብሮ አደግ ባህሪው 
አማካኝነት በለመደውና ባደገበት ፀባዩ 
ጨፍጭፎ እንደ ጨረሳቸው አቶ አስገደ 
ገልፀዋል፡፡ 

ሕወሓት አብዛኛዎቹን ግጭቶች 
(conflicts) ባለፉት 37 ዓመታት 
ከውይይት ይልቅ በግጭት፣በጦርነት 
መፍታቱን ለመዘርዘር ተጽፎ የሚያልቅ 
አይመስለኝም፡፡ ነገር ግን ከላይ 
ለመጥቀስ እንደተሞከረው ለምሳሌ ያህል 
ከኢህአፓ ጋር፣ከመኢሶን ጋር፣ አብረው 
በርካታ ነገሮችን አሣልፈው ከመጡት 
ከሻዕቢያ ጭምር የተፈጠረውን 
አለመግባባት ሕወሓት የፈታው 
በጦርነት እንጂ በድርድር አይደለም፡
፡ በዚህ ላይ የማንም አፈጣጠር 

የድርድርና የመግባባት እስካልሆነ ድረስ 
ያለመደውና የእርሱ ባልሆነው ባሕርይ 
ቢሄድ ውጤቱ ውድቀት ነው፡፡ ለዚህም 
የአልጀርሱ ስምምነት ጥሩ ምሣሌ ነው፡
፡ ሕወሓት በለመደው አለመግባባቶችን 
በኃይል የመፍታት ባህሪው ከሻዕቢያ 
ጋር የነበረውን ጦርነት በኃይል አሸንፎ 
ወዳላመደውና ወደአላደገበት ስምምነት 
ሲሄድ ያላደገበትና ያልተፈጠረበት 
ስለሆነ ስምምነቱ ኢትዮጵያን በሚጎዳ 
መልኩ መጠናቀቁ ሁሉም ኢትዮጵያዊ 
የሚያውቀው ሐቅ ነው፡፡ 

ሕወሓት በግጭትና በኃይል 
ነገሮችን የፈታበት የ37 ዓመት ጉዞ እጅግ 
በርካታ ቢሆኑም ሁሉንም ከመዘርዘርና 
ከመጥቀስ እንድቆጠብ ያደረገኝ 
የፀረ-ሽብር ሕጉ መሆኑን አንባቢ 
እንዲያውቅልኝ ስጠይቅ በትህትና ነው፡
፡ በርካታ ጀግኖችና ታጋይ አባላቱ 
የወደቁለት፣ የደሙለት፣ የሞቱለት 
ፓርቲ በበላይ አመራሮቹ የአመለካከት 
ችግር ብቻ አለመግባባቶችን በኃይል 
በመፍታት ግለሰቦች ድርጅቱ ከቆመለትና 
ከተነሳበት ዓላማ በተቃራኒው እንዲገኝ 
አድርገውታል፡፡ 

 ከትግራይ ሕዝብ ጥቅም 
አኳያ ሕወሓት የተነሳለት ዓላማ 
የአፄውም ይሁን የደርግ መንግሥት 
የትግራይን ሕዝብ አልጠቀመም፡
፡ በትግራይ መሰረተልማትና ለሕዝብ 
ጠቀሜታ የሚውል ምንም ዓይነት 
ነገር አልተቋቋመም በሚል ምክንያት 
እንደሆነ ቢታወቅም በደርግ ጊዜ 
የትግራይ ሕዝብ በብዙ ከሚቸገርባቸው 
መሠረተ ልማቶች አንዱ ውሃ እንደሆነ 

ይታወቃል፡፡ ዛሬም ሕወሓት/ኢህአዴግ 
መንግሥት ሆኖ ለ20 ዓመታት ቢገዛም 
የትግራይ ሕዝብ የውሃ ችግር እየባሰ 
እንጂ እየተሻሻለ አልመጣም፡፡ ለምሣሌ 
ያህል የመቀሌ ከተማ የውኃ ችግር 
አሁንም እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ከሁለትና 
ሦስት ዓመት በኋላ የከፋ እንደሚሆን 
ይገመታል፡፡ በተመሣሣይ ሁኔታ 
የውቅሮ ከተማ የውኃ ችግርም እንዲሁ 
ነው፡፡ ለምሣሌ ያህል ሁለቱን ከተሞች 
ለመጥቀስ ሞከርኩ እንጂ በርካታ 
የትግራይ ክልል ከተሞች የውኃ ችግር 
በሕወሓት የ20 ዓመት ጉዞ ያልተፈታ 
ነው፡፡ “ድመት ያው በገሌ ነው” 
እንዳለችው ሁሉ አንዳንድ የሕወሓት 
አመራር አባላት በከፍተኛ የቅንጦት ኑሮ 
ውስጥ ቢኖሩም ለመቀሌ ሕዝብ ምንም 
የፈየደው ነገር የለም፡፡ በመብራትም 
በኩል ቢሆን ሌላው ሕዝብ የመቀሌ 
ህብረተሰብ የተሻለ አገልግሎት ያለው 
ቢመስለውም መቀሌ ከተማ ሣይቀር 
ከፍተኛ የሆነ የመብራት ችግር አለ፡
፡ ስለዚህ የሕወሓት የ20 ዓመት ጉዞ 
ለትግራይ ምንም የተሻለ ነገር ያላስገኘና 
አሁንም ከችግር ያላላቀቀ ፓርቲ ነው፡፡ 

ከትርጉሙ ብንነሳ ከ37 ዓመት 
በፊት ትግራይን ከደርግ አገዛዝ ነፃ 
ለማውጣት በሚል የነፃ አውጪ ስም 
መያዙ ይታወቃል፡፡ ደርግ ከወደቀ 20 
ዓመት ቢያልፈውም ዛሬም ሕወሓት 
የነፃ አውጪነቱን ስም እንደያዘ ቀጥሏል፡
፡ ይህንን በአንክሮ ብንመለከት  ስሙን 
ያለመቀየሩና በነፃ አውጪ ስም መቀጠሉ 
ታግዬለታለሁ ለሚለው ለትግራይ 
ሕዝብ ሣይቀር እንቆቅልሽ መሆኑ 

አይቀሬ ነው፡፡
በርካታ ታጋዮች ለዴሞክራሲ፣ 

ለፍትህና ለነፃነት ቢታገሉም የታገሉለት 
ዓላማ የጥቂቶች የተደላደለ ኑሮ ከመሆን 
የዘለለ አይመስልም፡፡ ከመሰዋት 
የተረፉትና ደረታቸውን ለጦር 
እግራቸውን ለጠጠር አድርገው የታገሉ 
ታጋዮች በርካቶቹ የበይተመልካች 
ከመሆን አላለፉም፡፡ አንድ ምሣሌ 
ለማንሣት ብገደድ “ዶዘር በሰራው 
መንገድ ላይ አይሄድም” ይባላል፡፡ ዶዘር 
አንድ መንገድ ሲሰራ ጫካውን ጥሶ 
ዛፉን ገርስሶ፣ተራራውን ምሶ ካስተካከለ 
በኋላ ሌሎች ማሽኖች ከኋላው በመሆን 
መንገዱ እንዲሠራ ያደርጋሉ፡፡ ሆኖም 
መንገዱ ከተጠናቀቀ በኋላ በመንገዱ 
የሚሄዱት መንገዱ ሲሰራ ለመንገዱ 
መሠራት ምንም አስተዋጽኦ ያላደረጉ 
መኪኖች ሲሆኑ በመከራና በችግር 
መንገዱን የሠራው ዶዘር በሰራው 
መንገድ ላይ ተጭኖ ያልፋል፡፡ በርካቶች 
የታገሉለት ዴሞክራሲ ጥቂቶች 
እየተቀማጠሉበት እንደሆነ ግልፅ ነው፡
፡ ደማቸውን ያፈሰሱትና አጥንታቸውን 
የከሰከሱ በርካታ ታጋዮች ችግር ውስጥ 
ያሉ ኑሮዎቸው ከእጅ ወደ አፍ ያልዘለለ 
ሲሆን እነዚህ ታጋዮች ለኔ ከዶዘሩ 
ምሣሌ የማያልፉና በደከሙበት የሠላም 
ትግል ያልተጠቀሙ ናቸው፡፡ ይህ ሊሆን 
የቻለው ለምንድን ነው? ብለን ብንጠይቅ 
መልሱ ሕወሓት ግጭቶችን ከውይይት 
ይልቅ በኃይል ለመፍታት መሞከሩ 
ባህሪው በመሆኑ አብረውት ለታገሉት 
ታጋዮች ብቻ ሳይሆን መዘዙ ለሀገርም 
ጭምር ሆኗል የሚል ነዉ፡፡ 

ከተክሌ በቀለ 
tekleb2006@yahoo.com

በአፍሪካ ለአፍሪካውያን 
የነፃነት ተምሳሌት፡
፡ የኢትዮጵያውያን 
የድልና የኩራት ቦታ 

ዓድዋ! የተራሮች ሁሉ ተራራ፣የምድሪቷ 
የጀግኖች እምብርት፡፡ ሰሜንና 
ድል፤ዓድዋና የጣልያኖች ሽንፈት ሁሌም 
በውስጣችን ይኖራሉ፡፡ የዛሬ 116 ዓመት 
የጥቁር ሕዝብ ወኔ ነገሰ፡፡ ቅኝ አገዛዝ፣ፀረ-
ነፃነት ተሸነፈ፡፡ ድሉም በድፍን አለም 
ተናኘ፡፡ ኢትዮጵያዊነት፣ሰንደቅ አላማዋና 
ሉአላዊነትዋም እንዲሁ፡፡ ዓድዋ የጣልያንን 
ወራሪ ጦር ውኃ የበላበት ቦታ ነው፡
፡ የጥቁር ሕዝቦች አይበገሬነትና የነፃነት 
ብርሃን የፈነጠቀበት ቦታ ነው፡፡  ስለ ድሉ 
ማተት በጣም ይከብዳል፡፡ ድርጊቱ ከትረካ 
በላይ ነበርና፡፡ ጦሩን ማንም ይምራው 
ማን ድሉ የኢትዮጵያውያን፣ ዋና መሪውና 
አዝማቹ ግን ዳግማዊ አፄ ምኒሊክ ሞአ 
አንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ንጉሰ ነገስት 
ዘኢትዮጵያ ነበሩ፡፡ በሁላችንም አዕምሮ 
ተቀርፆ በደማችንም የሚዞር የኛው ድል 
ነውና ልንኮራበት፣ልናከብረው ይገባል፡፡ 
እንኳንም አደረሰን እላለሁ፡፡ 

የዛሬ ጽሑፌ በአሉን ለመዘከር እንጂ 
ብዙ ለማለት አይደለም፡፡ በአድዋ ዙሪያ 
አንዳንድ ነገሮችን ለማንሳት ፈልጌ ነው፡፡ 
የዓድዋችን ውልዶችን የአሁኖቹ ገዢዎችን 
ሁኔታ ለመነካካት ይሆናል፡፡ 

የዛሬ 116 ዓመት ኢትዮጵያውያን 
ቅድመ አያቶቻችን በአንድነት ወራሪውን 
ጣልያንን ድል ነስተው መረብ 
ማዶ አሻገሩት፡፡ የታሪክ ጸሐፍትን 
በሚያከራክር መልኩ ቀይ ባህርን 
ሳያሻግሩት ቢቀሩም ድሉ ሁሉንም 
ፀሐፊዎች ያስማማል፡፡ መረብን ከተሻገረ 
ወዲያ ድንበርም አልተካለሉም ነበር፡፡ 
በኋላ ላይ ራሱ ቢያፈርሰውም ስምምነት 
ተደርሶ እንደነበረ ይታወቃል፡፡ መፈረምና 
ማፍረስ፣መግጠምና መሸነፍ የጣልያን 
ባህሪው ነበር፡፡  ከዛሬ 12 ዓመታት በፊት 
ደግሞ ሻዕቢያ ከኤርትራ “ነፃነት” በኋላ 
ኢትዮጵያን ወረረ፡፡ እንደለመድነው 
ታሪክ ሰራን፡፡ የተፈጥሮን ሕግ ጠቅሶ 
ቢመፃደቅም በኢትዮጵያውያን ተቀጣ፡
፡ አሁንም ድል ተሰራ፡፡ ድል ተነስቶ 
መረብ ተሻገረ፡፡ አስመራን ለቆ ቀይ ባህር 
ሊገባ ጥቂት ሲቀረው የክፉ ቀን ወዳጆቹ 
ታደጉት፡፡ ውድ ዋጋ ተከፍሎ፣ጦርነቱ 
ተቋጨ፡፡ በሁለቱ ወንድማማች 
ሕዝቦች መካከል የተቀመጠው የሐሳብ 

መስመር ዛሬም መሬት ላይ የለም፡
፡ አልተካለሉም፤የዛሬዎቹ የዓድዋና 
ያከባቢዋ ውልዶች ይህንንም ፈፀሙ፡፡

ጣልያንና ሻዕቢያ ይለያያሉ፡
፡ በመልክና በቋንቋ፡፡ በባህሪ ግን 
አንድ ናቸው፡፡ ለኔ ጣልያን የውጪ 
ወራሪና ባዕድ ኃይል ነው፡፡ ሻዕቢያ 
ደግሞ በጣልያን የተጠመቀ፣ጣልያንን 
ያመነ፣በጣልያን የሰለጠነ፣ታሪክን 
የናደ፣አገሩንና ክብሩን የጐዳ ኃይል ነው፡
፡ ሁለቱም በኢትዮጵያውያን ድባቅ 
ቢመቱም ከዓድዋና አካባቢዋ የወጡቱ 
የአሁኖቹ መሪዎች የኃይል ሚዛን እያለ 
ድሉን አዛብተዋል፡፡ የዓለም አቀፉን 
ሕግጋት ለግባቸው እንደ ምክንያትነት 
ተጠቅመዋል፡፡ አሁንም ክልሉን የጦርነት 
ቀጠና እንዲሆን አድርገውታል፡፡ 
ለሥልጣን እድሜአቸው ማራዘሚያነትም 
እየተጠቀሙበት ይገኛሉ፡፡ የዓድዋን የድል 
በአል ስንዘክር ይህንንም ወቅታዊ ሁኔታ 
እንደርበው፡፡

ከዓድዋው ድል በፊት በአፄ ዮሐንስ 
ቤተ መንግሥት አማርኛ የሥራ ቋንቋ ነበር፡
፡ ንጉስ ነገስቱም ለሃገር ክብር መተማ ላይ 
ወደቁ፡፡ መተማ ዮሃንስም፣የአፄ ዮሃንስ 
መዘከሪያ ሆነች፡፡ ጀግናው ራስ አሉላ 
በሰሜን በርካታ ኢትዮጵያዊ ድሎችን 

አስመዝግበዋል፡፡ አገሪቱን ከወራሪዎች 
ተከላክለዋል አሉላ እንግዳ! የነዚህ ጀግኖች 
ታሪክ ከዓድዋው በእድሜ ይልቃል፡፡ 
እውነታው ግን ህያው ነው፡፡ ግን ለምን? 
በአሉን ስናከብርና ስንዘክረው ይህንንም 
ጉዳይ አብረን ልናየው ይገባል፡፡ 

ከዓድዋው ድል በፊት፤ከዚያም 
ወዲህ እስከዛሬ ድረስ የአገሪቱ መንበረ 
ሥልጣን የተያዘው በሕዝብ ባልተመረጡ 
ገዢዎች ነበር፡፡ የአሁኑ ገዥ መደብ ልዩነቱ 
በህዝቦች ስም ፓርቲ መፍጠሩ ነው፡
፡ መሰረቱን በልዩነቶች ላይ ማኖሩም 
ነው፡፡ ከ116 ዓመታት በፊት ከነበሩት 
“ዘመናዊ” አፄዎች ይህ የአሁኑ አገዛዝ 
የሚለየው በቅባት አለማመኑ ነው፡
፡ ሕዝቡም ስለማይቀበለው፤የትውልድ 
ሰንሰለቱም ጋ ስሌለበት፡፡ በሞራልና 
በወኔ ግን ቁልቁል የወረደ አመራር ነው፡
፡ ታላቅየው ደርግ፣ያስርና ይገለብጥ 
ነበር፡፡ በግልፅ ይገርፋል፣ይገድል ነበር፡
፡ ያደረገውንም ይናገራል፡፡ ፍርድ 
ቤት ወስዶ ሲሟዘዝ አይውልም፡፡ 
አያስችለውም፡፡ የሚጠላውን ከወታደራዊ 
ፍርድ ቤት አልፎ በግሉ ያሰናብታል፡
፡ ሞኝ የሞኝ ሞኝ፤ጨካኝና አረመኔም 
ነበር፡፡ ዋጋ ከፍሎ፣አገሪቱንና ህዝቧን ዋጋ 
አስከፍሎ ሞተ፡፡ ተቀበረ፡፡ በሱ መቃብር 

ላይ ብልጣብልጥ፣ ጮሌና ዘመናዊ 
አምባገነን አመራርና መሪ ተፈጠረ፡፡ አዋጅ 
አውጥቶ ያስራል፡፡ ይቀማል፤ይነጥቃል 
በአዋጅ፡፡ ይሸበራል፣ያሸብራል በህግ፡
፡ ሕሊናን ብቻ ሳይሆን የተናጋሪዎችን 
አንደበት፤የመናገሪያም መድረኩን አፍኖ 
ብቻውን ያወራል፡፡ ይናገራል፣ ያደነቁራል፡
፡ አይገርፍም፤ ያስገርፋል፡፡ የ37 ዓመት 
አንጋፋ ድርጅት ሆኖ ከሱ በኋላ የተፈጠሩ 
ወጣቶችንም ያሰቃያል፡፡ ብርቱካን፣አንዱ
ዓለም፣ናትናኤል፣ርዕዮት፣በቀለ፣ኦልባና
፣እስክንድር . . .ወዘተ ከገዥው ድርጅት 
ጋር ሲነፃፀሩ በእድሜ ጨቅላዎች ናቸው፡፡ 
የፓርቲንና የመንግሥትን መዋቅር ተብትቦ 
የዜጐችን ነፃነት አፍኗል፡፡ መሰረቱን 
አድሎና ልዩነት ላይ ተክሏል፡፡ የዚህ 
ስርዓት ወሳኞቹ ገዢዎች ምንጫቸው 
ታሪካዊዋ ዓድዋችን ናት፡፡ ሕዝቡ 
በአጠቃላይ በስርዓቱ የጭቆና መዳፍ 
ሥር ቢሆንም የአገዛዙ ቤተሰብና ስብስብ 
ዋንኛ ተጠቃሚ ነው፡፡ ዘብ፣ጠበቃ ሆኖም 
እየሰራ፣እየገዛን ይገኛል፡፡  የዓድዋን የድል 
ቀን ስናከብርና ስንዘክር ለተሟላ ነፃነት፣ 
ፍትህና ዴሞክራሲም እንታገል፡፡ አሁን 
ያለውን ሁኔታ በጥልቀትና በብስለት 
በመገንዘብም መሆን ይኖርበታል፡፡ ሌላ 
ዓይነት የዓድዋ ድል እንሻለን!!!

ኢ/ር ዘለቀ ረዲ
mesayewa2011@gmail.com

ፖለቲካ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

	አቶ አስገደ የህወሓት መስራች 
እንደሆኑ ይነገራል፡፡ እስኪ ህወሓት 
እንዴትና ለምን እንደተመሠረተ ባጭሩ 
ቢነግሩኝ?

መጀመሪያ ህወሓትን የመሰረተው ቡድን በኢትዮጵያ 

የነበረ የተማሪዎች ማኀበር ማገብት (ማኅበረ ገስግስት ብሔረ 

ትግራይ) እንቅስቃሴ ነው፡፡ ይሄ ማኅበር /ማገብት/ ህወሓት 

የካቲት 11 ቀን 1967 ዓ.ም ከመመስረቱ በፊት የተቋቋመ ነው፡፡ 

ከዚያም ቅድሚያ የግጭት አፈታትን እንደታክቲክ በማስቀመጥ 

ህወሓት ከተመሰረተ 6 ወር በኋላ የትጥቅ ትግሉን ጀመረ፡፡

ለዚህም ምክንያት የሆነው በሀገራችን ፍትህ፣መልካም 

አስተዳዳር፣ነፃነት ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች፣እና የህግ 

የበላይነትን ለማረጋገጥ ነበር፡፡

	በወቅቱ ህወሓትን የመሰረታችሁት 
ስንት ሆናችሁ ነው? ስም 
ዝርዝራቸውስ?

ህወሓትን የመሰረትነው 10 ሰዎች ሆነን ነው፡፡ መስራቾቹም 

ስሁል ገሰሰ፣አረጋዊ በርሄ፣አስፋሀ ሀጐስ፣አግዓዚ ገሰሰ፣ፀሐዬ 

ካህሳይ፣ግደይ ዘርአፅዮን፣ስዩም መስፍን፣ቀለበት ታዬ፣አብተው 

ታከለና እኔ አስገደ ገ/ሥላሴ ሆነን ነው የመሰረትነው፡፡

	በዋነኝነት ምንን ዓላማ አድርጐ ነው 
ሕወሓት የትጥቅ ትግልን የጀመረው? 

መጀመሪያ የአፄ ኃ/ሥላሴ አገዛዝን ከዚያም የደርግን አገዛዝ 

በማስወገድ በሀገራችን ፍትህ፣ነፃነትና እኩልነት እንዲሁም 

ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ማስከበርና በሕዝብ 

የተመረጠ ሕዝባዊ መንግሥት መመስረት የሚል ነበር፡፡ 

በፖለቲካ አስተሳሰብ (አይዲዮሎጂ) ደግሞ የወቅቱ  

ፋሽን የነበረው አፍቃሬ ኮሚኒስት ማርክሲዝምና ሌኒንዝም 

ማኦ ዚዲንጋዊ መመሪያችን ነው የሚል መርህ ላይ የተመሰረተ 

ነበር፡፡

ሌላው የሕወሓት ዋና ዓላማ የኤርትራን መገንጠል 

በመደገፍ ከጅምሩ የኤርትራን የመገንጠል ጥያቄ የማያምን 

ግለሰብ (ቡድን) ወይም ፓርቲ እንደፀረ ሕዝብና ፀረ ዴሞክራሲ 

እንደሆነ ነው ያምን የነበረው፡፡ ቆየት ብሎ የኤርትራ አቋም 

እንዳለ ሆኖ የቀድሞውን መብትና እኩልነት በሀገሪቱ ማረጋገጥ 

የሚለውን አቋም በመሰረዝ የትግል ዓላማው ነፃ ሪፐብሊክ 

ትግራይ ለመመስረት ትግራይን ከኢትዮጵያ መገንጠል 

ዓላማው አደርጐ ነበር፡፡ ይህንንም አስመልክቶ ያዘጋጀውን 

ማኒፌስቶ (ፕሮግራም) በአማርኛ፣በትግርኛ እና በእንግሊዘኛ 

ተፅፎ ለመላው ሕዝብ በዓለም ላይ ተሰራጨ፡፡

ይህም አቋም በህወሓት 

ታጋዮች፣በምሁራን፣በትግራይ ገበሬዎችና በመላው ሕዝብ 

ተቃውሞ አጋጠመው፡፡ ይህም ከ1968-1977 ዓ.ም ከቆየ በኋላ 

በማለሊት ጉባዔ ቀጥሎ የነበረ ቢሆንም በሕወሓት አመራር 

ውስጥ ጠባብነት እንዳለና ከየትኛው የታሪክ አመጣጥ ነው 

ትግራይ ከኢትዮጵያ የምትገነጠለው? የሚል ጥያቄ ከታጋዮች 

ተነስቶ ሰፊ ክርክር ከተደረገ በኋላ አመራሮቹ እንደማያዋጣቸው 

ሲያውቁ “ጠባቦች አይደለንም በዝንባሌ ደረጃ ነው እንጂ” 

በማለት ቢሸፋፍኑም የትግራይን መገንጠል አመራሮቹ ፈልገው 

ቢያመቻቹም ሕዝቡና ታጋዮች ስላልተቀበሉት በመጨረሻ 

ውድቅ ተደርጓል፡፡ የትግራይን መገንጠል የተቃወሙ ታጋዮች 

ከጉባዔው በኋላ በአመራሮቹ እይታ ታማኞች አልነበሩም፡፡

በተለይ ከ1969-1971 ዓ.ም በኤርትራ የመገንጠል 

ጥያቄ፣በትግራይ መገንጠልና በኢትዮጵያ ስላለው የሀገር 

ሉዓላዊነት ዙሪያ አጥብቀው ጥያቄ ያነሱ የነበሩ ታጋዮች ከፍተኛ 

በደል ተፈፅሞባቸዋል፣ ተዋርደዋል፡፡ 

	ህወሓት ከሻዕቢያና ከሌሎች ኃይሎች 
ጋር የነበረው ግንኙነት ምን ይመስል 
ነበር?

ከሻዕቢያ ጋር የነበረው ግንኙነት ህወሓት የበታችነት ሻዕቢያ 

የበላይነት ይንፀባረቅበት ነበር፡፡ ይህም የሚደረገው በህወሓት 

ታጋዮች ሳይሆን በአመራሮቹ ነው፡፡ በህወሓት አመራሮችም 

ከኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም ከትግራይ ይልቅ ለኤርትራ 

መገንጠልና ጥቅም የቆሙ ከመሆናቸው የተነሳ ብዙ የህወሓት 

ታጋዮች በተለያየ ጊዜ ለኤርትራ ጥቅም በተለይም ለሻዕቢያ 

እንዲዋጉ ተደርጓል፡፡ እርግጥ አንዳንድ ጊዜ ሞቅ ሌላ ጊዜ 

ደግሞ ቀዝቀዝ ያለ ግንኙነት ይታይ ነበር፡፡ 

በጥርና የካቲት 1977 ዓ.ም በነበረው ድርቅ ከ100 

ሺህ በላይ የትግራይ ሕዝብ ሕይወቱን ለማዳን ወደሱዳን 

ሲሄድ ለመድረስ 10 ኪ.ሜትር ሲቀር ሻዕቢያ ከከሰላ ወደተከዜ 

በ100 ኪ.ሜትር ርቀት እንዲመለሱ በማድረግ ነፍሰጡር 

እናቶቶች፣ህፃናትና አዛውንቶችን ጨምሮ ሕዝቡ እንደቅጠል 

ረግፏል፡፡ ያኔ ግን የህወሓት አመራሮች ጉዳዩን ችላ በማለት 

“በኤርትራ መገንጠል ላይ ያለን አቋም አይለወጥም፤አሁንም 

ቢሆን ኤርትራ ራሷን የቻለች ሀገር ናት፡፡ ከቅኝ ገዥዋ ኢትዮጵያ 

ነፃ ለመውጣት የምታደርገውን ትግል በመደገፍ ከጐኗ ነን፡፡” 

በማለት ሐምሌ 5 ቀን 1977 ዓ.ም በማለሊት ጉባዔ ላይ አቋም 

ወሰዱ፡፡ ኋላ በመሀል ግንኙነቱ ተበላሽቶ ቆይቶ በ1980 ዓ.ም 

በህወሓት መሪዎች ልመና በሱዳን መንግሥት አስታራቂነት 

ታረቁ፡፡ ያኔም ቢሆን ግንኙነቱ ለሻዕቢያ በሚጠቅም መልኩ 

ነው የተደረገው፡፡

እዚህ ላይ ህወሓት ለሻዕቢያና ለኤርትራ ጥቅም 

እንዲቆም አመራሮቹ ይጥሩ የነበረ ሲሆን የቀድሞው ኢህዴን 

የአሁኑ ብአዴን አመራሮችም የኤርትራን መገንጠል ደግፈዋል፡

፡ የህወሓት አመራሮች ድጋፍ ግን ከኤርትራውያን ታጋዮች 

የበለጠ እንደነበር፤በተለያየ የውጭ ሀገርና ሀገር ውስጥ 

እየተንቀሳቀሱ ድጋፍ አድርገዋል፡፡ በ1979 ዓ.ም ከህወሓት 

የወጣው ዶ/ር አረጋዊ በርሄ እና አቶ ስብሐት ነጋም በዋነኝነት 

ለኤርትራ መገንጠል ይሰሩ እንደነበር የህወሓት ታጋዮችና 

የትግራይ ሕዝብ ያውቃል፡፡ በአጠቃላይ ህወሓት ከሻዕቢያ ጋር 

በአሁን ጊዜ ዘግናኝ የውጊያ 
ደመና አንዣቧል

አቶ አስገደ ገ/ሥላሴ የህወሓት መስራችና አመራር የነበሩ ሲሆን በህወሓት ዙሪያ በሰፊው የሚያጠነጥኑ “ጋሀዲ” መጽሐፍትን 
ለንባብ አብቅተዋል፡፡ ቀደም ሲል በአፄ ኃ/ሥላሴ ዘመን በወታደራዊ ሳይንስ በልዩ ኮማንዶ እና ጤና ረዳትነት ሰልጥነው 

አገልግለዋል፡፡ ከህወሓት ምስረታ ጀምሮ (ከየካቲት 11 ቀን 1967 ዓ.ም እስከ 1985 ዓ.ም ራሳቸውን በፈቃዳቸው ከሕወሓት 
እስካገለሉ ድረስ) በተለያዩ ዘርፎች አገልግለዋል፡፡ 

አቶ አስገደ በህወሓትና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከባልደረባችን ብሥራት ወ/ሚካኤል ጋር አጭር ቆይታ አድርገዋልና እንድታነቡ 
በአክብሮት ጋብዘናል፡፡



www.andinet.org.et www.andinet.org.et

72ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.31
ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

የነበረው ግንኙነት ለኤርትራ ጥቅም የቆመ ነበር፡፡

	ሻዕቢያ የደህንነት ኃላፊው 
ሙሴን (መሐሪ ተክሉን) ልኮ 
ህወሓትን መሰረተ ይባላል፡፡ 
እውነት ነው?

ስለ ህወሓት አመሰራረት በማኅበር ገስገስት ብሔረ 

ትግራይ /ማገብት/ እንደተመሰረተ፤ሙሴ በአጋጣሚ 

ከህወሓት መስራቾች ከዶ/ር አረጋዊ በርሄና 

ከአምባሳደር ስዩም መስፍን (የቀድሞው የኢትዮጵያ 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር) ጋር አስመራ እንደተገናኘ 

አውቃለሁ፡፡ ሙሴ የሻዕቢያ ደህንነት እንደሆ 

ህወሓትን ለመመስረት የተላከ መሆኑን አላውቅም፡

፡ ነገር ግን ህወሓትን ለማጥናት ከሻዕቢያ የተላከው 

የማነ ኪዳነ /ጃማይካ/ እንደነበር አውቃለሁ፡፡

	ኢትዮጵያ ከህወሓት ያገኘችው 
ጥቅም ምንድነው? ያጣችውስ? 

ከህወሓት የተገኘው ጥቅም ደርግን በመጣል 

የዴሞክራሲ ጭላጭል ታይቷል፡፡ በመጠኑም 

ቢሆን የመሰረተ ልማቶች ተስፋፍተዋል፡፡ 

ምንም እንኳ ሥራ ፈጣሪ ባይሆንም የተማረ 

ኃይል ተፈጥሯል፡፡ የፕሬስ ዕድገት ጅማሮ 

ታይቶ ነበር ባይዘልቅም፡፡

በህወሓት/ኢህአዴግ ኢትዮጵያ 

ያጣችው ብዙ ነገር ነው፡፡ ለምሳሌ ኢትዮጵያ 

ታሪካዊውን የራሷን የባህር በር /ወደብ/

በማጣት አስተማማኝ ፀጥታዋ እንዳይጠበቅ 

በማድረግና የባህር በር ጥገኛ እንድትሆን 

አድርጓታል፡፡ የአገራችን ዳርድንበርና 

ሉዓላዊነት በሻዕቢያ እንዲደፈርና ሕዝባችን 

እንዲዋረድ ተደርጓል፡፡ ኢትዮጵያ 

ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶች 

ያልተረጋገጡባት ሆናለች፡፡ ፍትሃዊ ምርጫ 

የለም፣የአገር አንድነት ላልቷል፣ከደርግ 

ጊዜ በባሰ የአገራችን ፀጥታዋ ተናግቷል፡፡ 

የሕዝብ እኩልነት አልተረጋገጠም፡፡ የመድበለ 

ፓርቲ ሥርዓት እየጠበበ ነው፡፡ የብልሹ 

አሰራር፣የመልካም አስተዳደር እጦትና ሙስና 

እጅግ ተስፋፍቷል፡፡ ካለፉት የንጉሱና የደርግ 

ሥርዓት በባሰ ዜጐች ከአገራችን እንዲሰደዱ 

ተደርጓል፡፡ ታይቶ የማይታወቅ የኑሮ 

ውድነትና ሥራ አጥነት ተስፋፍቷል፡፡ ይህ 

ሁሉ በህወሓት/ኢህአዴግ የተከሰተ፣በእሱ 

ምክንያት የተፈጠሩና አገሪቱ ያጣቻቸው 

ናቸው፡፡

	በትጥቅ ትግል ወቅት ህወሓት 
በረሃብ በተጠቃው የትግራይ 
ሕዝብ ስም እርዳታ ተቀብሎ 
ለጦር መሳሪያ ግዥና ለትግሉ 
አውሎታል የሚባለው እውነት 

ነው? በአጭሩ ቢገልፁልኝ፡፡

ምግብ፣መድኃኒትና ሌሎች ቁሳቁሶች 

በድርቁ ለተጠቁ ችግር መፍቻ ተብሎ 

የመጣውን ዕርዳታ የህወሓት ሰራዊት 

በልቶታል ለሚለው አዎን ሰራዊቱ በልቶታል፡

፡ ምክንያቱም በወቅቱ በትግራይ የሚበላም 

ሆነ የሚቀመስ አልነበረም፡፡ ስለዚህ ሰራዊቱ 

ካልዳነ ሕዝቡን ማዳን ስለማይቻል በሚል 

አስተሳሰብ የመጣውን እህል፣መድኃኒትና 

ልብስ አብሮ ይጠቀም ነበር፡፡ ነገር ግን 

እስከ 1981 ዓ.ም ለውጊያ የሚያገለግል የጦር 

መሳሪያ ከሱዳንና ከሊቢያ በእርዳታ እናገኝ 

ነበር፡፡ 1982 ዓ.ም ብዙ የትጥቅ መሳሪያ 

የተገዛው ደርግን ጭራሹኑ ለማስወገድ ተብሎ 

እንደተገዛ አውቃለሁ፡፡ ገንዘቡ ግን ከየት 

እንደተገኘ አላውቅም፡፡ አንዳንድ ወገኖች 

በወቅቱ በድርቁ ለተጐዳው ለትግራይ ሕዝብ 

200 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ለጦር መሳሪያ 

መገዣ ውሏል የሚሉ አሉ፡፡ በተለይ በድርቁ 

ወቅት በ1977 ዓ.ም ዶ/ር አረጋዊ በርሄ 

የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴንና ሥራ አስፈፃሚ 

(ፖሊት ቢሮ) ስለነበሩ ሲናገሩ ሰምቼ ነበር፡፡ 

እኔ ግን ይህንን አላውቅም፡፡

	ከሚነገርለትና ከተነሳለት 
የትግል ዓላማ አንፃር 
የትግራይ ሕዝብ ከህወሓት 
ምን ያህል ተጠቃሚ ነው?

ከላይ መጀመሪያ አካባቢ ለመጥቀስ 

እንደሞከርኩት ህወሓት ከተነሳለት 

ዓላማ አንፃር የትግራይ ሕዝብ ተጠቃሚ 

አይደለም፡፡አንዳንድ ወገኖች የህወሓት 

መሪዎች በኢትዮጵያ ከፍተኛ ሥልጣን 

በመያዛቸው፣ሁሉም የኢትዮጵያ ሀብት 

እየተዘረፈ ወደትግራይ ስለሄደ ትግራይ 

በልማት ብዛት ሰጥማለች ይላሉ፡፡ ይህ 

አባባል ትክክል አይደለም፡፡ በአንፃሩ 

የትግራይ ህዝብ ከታገለለት ዓላማ አንፃር 

የህወሓት አመራሮች እንጂ ሕዝቡ ተጠቃሚ 

አይደለም፡፡ ለዚህም ማረጋገጫ በጥቂቱ 

ሥራ አጥነት ከደርግ ጊዜ በባሰ አለ፡፡ 

ፍትህ፣ነፃነት፣ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብት 

አጠባበቅ ከሌላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የባሰ 

የከፋ ነው፡፡ የፀጥታው ሁኔታ አደጋ ላይ 

የወደቀበት፣ ከ110 ሺህ በላይ በትግሉ ወቅት 

የነበሩ አካል ጉዳተኞች ህክምና እና ጡረታ 

አጥተው ወደልምና የተሰማሩበት፣የትግራይ 

ባለሃብቶች ሰግተው የሚኖሩበትና እስከአሁን 

ንፁህ ውሃ ያላገኘ ሕዝብ በመሆኑ በህወሓት 

ተጐጂ እንጂ ተጠቃሚ አይደለም፡፡ ይህንንም 

አቅሙ ያለው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 

ትግራይን መጥቶ በመጎብኘት የራሱን ትዝብት 

መውሰድ ይችላል፡፡ ነገር ግን ጥቂት የሕወሓት 

ባለሥልጣናትና ቡድኖች ስለደላቸው 

የትግራይ ሕዝብ እንደተጠቀመ አድርገው 

ባለሥልጣናት ስለሚያቀርቡ የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ሊታለል አይገባም፡፡

	ከ1990-1991 ዓ.ም 
የተካሄደው የኢትዮጵያና 
የኤርትራ ጦርነት መንስኤው 

ምን ነበር?

ያኔስ ለምን አልተቋጨም?

የዚህ ጦርነት መንስዔ ኤርትራ 

ስትገነጠል በዓለም አቀፍ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ 

ሕዝብ ግልፅ ባልሆነበት ሪፈረንደም /ሕዝበ ውሳኔ/  

በመፈፀሙና ሁለቱ የበረሃ መንግሥታት /ህወሓትና 

ሻዕቢያ/ ሕዝቡን አግልለው ሁሉንም ነገር ራሳቸው 

ስለፈፀሙት የተፈጠረ ችግር ነው፡፡

በወቅቱ ለምን አልተቋጨም ለሚለው 

ያኔ ያሉና አሁንም ያሉ መሪዎች በፈፀሙት 

ኃላፊነት የጐደለው የሉዓላዊነት ጉድለት 

ምክንያት አልተቋጨም፡፡ እዚህ ላይ ሻዕቢያ 

ወረራ ፈፃሞ የእኛ መከላከያ ሰራዊት ጠራርጐ 

ካባረረ በኋላ ድርድር መደረግ አልነበረበትም፡፡ 

ዋናው ቅድሚያ ለሉዓላዊነት መሰጠት ነበረበት፡

፡ ስለሆነም በህወሓት/ኢህአዴግ የሚመራው 

መንግሥት በሻዕቢያ ላይ ቁርጠኛ እርምጃ መውሰድ 

አልደፈረም፡፡ በዚህም ምክንያት ሳይቋጭ ቀርቷል፡

፡

	አሁን ያለው የኢትዮጵያና 
የኤርትራ ግንኙነት ወደምን 
የሚያመራ ይመስልዎታል? 

የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት  በሻዕቢያና 

ህወሓት ትግል ወቅት ብሎም በሪፈረንደም ኋላም 

በአልጀርሱ ውል የተበላሸ ነው፡፡ አሁን ያለው 

ከ1,300 ኪሎ ሜትር በላይ ግንባር በቀበሮ ጉድጓድ 

ተፋጦ መኖር ውጤት የሌለው በመሆኑ፤ይህ 

መፋጠጥ መቋጫ ቢገኝለት፤ የሀገራችን ሉዓላዊነት 

የሚከበር ከሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ አምኖ ጉዳዩ የእኔ 

ነው ብሎ ችግሩን ለመፍታት እጁን ካስገባ በተለይ 

ምሁራኖች፤ሁለቱ መንግሥታት (ኢህአዴግና 

ሻዕቢያ) ከሥልጣን ከተወገዱ እና የሁለቱ ሀገር 

ሕዝቦች ከተግባቡ ብቻ ግጭቱ ይፈታል፡፡

አሁን ያለው ሁኔታ ሁለቱ የበረኸኛ 

መንግሥታት አንዱ የአንዱን ተቃዋሚ ታጣቂ 

ኃይል በማደራጀት ሁለቱ ሕዝብ በውጊያ ተጠምዶ 

እንደገና ወደከፋ ደም መፋሰስ የሚወስዱ ናቸው፡

፡ ይህ ደግሞ ሁለቱን ወንድማማች ሕዝብ በባሰ 

መልኩ የሚያራርቅና ወደ ድህነት አዘቅት የሚያስገባ 

ነው፡፡ በመሆኑም በአሁኑ ጊዜ ዘግናኝ የውጊያ 

ደመና አንዥቧል፡፡ 

በህወሓት/ኢህአዴግ ኢትዮጵያ ያጣችው ብዙ ነገር ነው፡፡ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ታሪካዊውን የራሷን 

የባህር በር /ወደብ/በማጣት አስተማማኝ ፀጥታዋ እንዳይጠበቅ በማድረግና የባህር በር ጥገኛ እንድትሆን 

አድርጓታል፡፡ የአገራችን ዳርድንበርና ሉዓላዊነት በሻዕቢያ እንዲደፈርና ሕዝባችን እንዲዋረድ ተደርጓል፡

፡ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶች ያልተረጋገጡባት ሆናለች፡፡ ፍትሃዊ ምርጫ የለም፣የአገር 

አንድነት ላልቷል፣ከደርግ ጊዜ በባሰ የአገራችን ፀጥታዋ ተናግቷል፡፡ የሕዝብ እኩልነት አልተረጋገጠም፡

፡ የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት እየጠበበ ነው፡፡ የብልሹ አሰራር፣የመልካም አስተዳደር እጦትና ሙስና እጅግ 

ተስፋፍቷል፡፡ ካለፉት የንጉሱና የደርግ ሥርዓት በባሰ ዜጐች ከአገራችን እንዲሰደዱ ተደርጓል፡፡ ታይቶ 

የማይታወቅ የኑሮ ውድነትና ሥራ አጥነት ተስፋፍቷል፡፡ ይህ ሁሉ በህወሓት/ኢህአዴግ የተከሰተ፣በእሱ 

ምክንያት የተፈጠሩና አገሪቱ ያጣቻቸው ናቸው፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

የአደባባይ ምስጢሮች

ምን አለ ራስህን 

ጥለህ 80 

ሚሊዮን ሕዝብ 

ብታስደስት!!
ሰሞኑን በፌስ ቡክ አንድ ቀልድ አይቼ ቀልዱ እንዲህ 

አሳቀኝ፡፡ 

“አቶ መለስ ክብርት ባለቤታቸውንና ልጆቻቸውን 

በአውሮፕላን ጭነው ለሽርሽር ጉዞ ይጀምራሉ፡፡ ክቡርነታቸው 

ከመነሳታቸው በፊት ለፓይለቱ የሰጡት ትዕዛዝ ወዳሰቡት 

ሽርሽር ቦታ ከመጓዛቸው በፊት አውሮፕላኑ ከመሬት ወደ ላይ 

ከፍ ብሎ ሦስት ጊዜ አዲስ አበባን እየዞረ እንዲያሳያቸው ነበር፡

፡ ፓይለቱም እንደታዘዘው አዲስ አበባን እያዞረ ያሳያቸዋል፡

፡ እሳቸውና ቤተሰባቸው በአጉሊ መነጽር አዲስ አበባንና 

በኑሮ ውድነት የተጐሳቆለውን ህዝብ ይመለከታሉ፡፡ ጫማው 

የተጣመመ፣ ልብሱ የነተበ፣ በረሃብ ሰውነቱ የተጣመመ ጣሳ 

የሚመስለውን ያያሉ፡፡ አልፎ አልፎ ጥቁር መነጽር እያደረጉ 

በየመንገዱና በየአጥር ጥግ እጅቸውን ኪሳቸው አድርገው 

በጥንቃቄ የሚተላለፈውን በጥላቻ፣ በንቀትና በጥርጣሬ 

የሚመለከቱ ባለሞያዎችን ይመለከታሉ፡፡ አቶ መለስ ወደ 

ተጐሳቆሉት እየተመለከቱ “ይህን ጥዬ አንዱን ላስደስተው” 

ብለው መቶ ብር ያወጣሉ:: 

ይህንን የተመለከቱት ክብረት ባለቤታቸው “ምናለ ሁለት 

50 ጥለህ ሁለት ሰው ብታስደስት?” ይሏቸዋል፡፡ አንዷ 

ልጃቸው “ምናለ መቶ ብሩን አሥር አስር ብር ዘርዝረህ አሥር 

ሰው ብታስደስት” ትላቸዋለች፡፡ ሌላውም ሌላውም የየራሱን 

እያሉ ይከራከራሉ፡፡ ሁሉንም ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲሰማ 

የነበረው ፓይለት ንዴት ተሰምቶት “ምናለ ራስህን ጥለህ 80 

ሚሊዮን ህዝብ ብታስደስት” አላቸው የሚል ነው፡፡

አዲስ አበባን 
መድረክ 

እንደሚረከብ ታወቀ 

እንዴ?
ምርጫ 97 ቅንጅት አዲስ አበባ ላይ ማሸነፉ ሲረጋገጥ 

የምርጫው ውጤት በይፋ ሳይገለጥ ፌዴራል መንግስት 

ለመመስረት የሚያስችል ወንበር አግኝቼአለሁ በማለት 

ኢህአዴግ መግለጫ አወጣ፡፡ ወዲያውኑ በሥራ ላይ የነበረው 

ፓርላማ አዋጆችን በጥድፊያ ያወጣ ጀመር፡፡ ከአዋጆቹ ውስጥ 

ጥቂቶቹ የሚቀጥለው ፓርላማ የሚገዛበትን የአሠራርና የሥና 

ምግባር ደንብ ነበር፡፡ ደንቡ የህዝብ ተወካዩ ሐሳቡን በነፃነት 

እንዳይገልጽ በሰዓትና በደንብ ያሰረ ነበር፡፡ የኢህአዴግ 

ተመራጮች ደግሞ ያለ ገደብ ሥነ ምግባር በጐደለው ቃላትና 

የም/ቤቱን ክብር በማይመጥን መልኩ ህዝብን የሚሰድቡበት 

የሚያብጠለጥሉበትና አልፎ ተርፎም ጠረጴዛ እየደበደቡ 

የሚደነፉበት እንደነበረ ለማንም ግልጽ ነው፡፡ ሌላው አዋጅ 

የአንበሳ አውቶቢስ ገቢን ጨምሮ የአዲስ አበባ ከተማ ልዩ ልዩ 

ግብርና ቀረጥ በጠቅላላ ወደ ፌዴራሉ መንግስት እንዲዛወሩ 

የሚደነግግ ነበር፡፡ ናዝሬት ሄዶ የነበረው የኦሮሚያ ዋና ከተማ 

ለግጭት ማስነሳት በሚመስል መልኩ በጥድፊያ ወደ አዲስ 

አበባ እንዲመለስ ተደረገ፡፡ ቅንጅት አዲስ አበባን አለመረከቡ 

ሲታወቅ ከአዲስ አበባ ሊነጠቅ የነበረው ገቢዎች ተመለሱለት፡

፡ የኦሮሚያ ከተማ ግን ወደዱም ጠሉም አዲስ አበባ ሆኖ ቀረ፡፡

አሁን ከአምስት ወር በኋላ የአዲስ አበባ ከተማ 

መስተዳድር ምርጫ ይደረጋል፤ በተባለበት ዋዜማ ላይ ሰሞኑን 

አዲስ ደንብ ወጥቷል፡፡ የኢዲስ አበባ ግብር ወደ ፌዴራል 

እንዲሆን ተወስኗል ተብሏል፡፡ ምን ታስቦ ይሆን? በሚከናወነው 

ምርጫ የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ መድረክን 

እንደሚመርጥ ተረጋግጦ ይሆን? ግብሩን  ፌዴራል መንግስት 

ለመቆጣጠር የፈለገው? ለማንኛውም ለማየት ያብቃን፡፡

“ፍርሃታችን ሞልቶ ፈሷል”

ኮተቤ ኪዳነምህረት ፀበል ልትባርክ ሄዳ ቀረች

“ላፈቀሩት” ፊልም ሊመረቅ ነው

ያመለጠው እስረኛ ዛሬ ይመረቃል

የብርሃን ክንፎች የተሰኘ የግጥም አልበም 
ሊመረቅ ነው

ሕዝቅኤል ከአላጌ
Hizkeskebl@Yahoo.com

“ፈሪ ከውሃ ውስጥ ያልበዋል! ፈሪ 
የሚያባርረው ሳይኖር ይሸሻል! 
ፈሪን የገዛ ጥለው ያሯሩጠዋል” 
ይባላል፡፡ ብቻ ስለ ፈሪ ብዙ ማለት 
ይቻላል፡፡ ፍርሃት የሰውን ልጅ 
ብቻ ሳይሆን ደመነፍሳዊ የሆኑትን 
እንስሳት እንኳን የሚፈታተን 

ተፈጥሮአዊ ክስተት ነው፡፡ ፍርሃትን ለመልመድ 
እራሱን ፍርሃትን መጋፈጥ ነው ይባላል፡፡ እሚቻል 
ከሆነ በአለማችን ላይ የብዙ ነገሮች ፍርሃት አለ፡
፡ ሰው አዉሬን፣ ጨለማን ወዘተ . . . የመሳሰሉትን 
ነገሮች ይፈራል፡፡ ነፃነቱን፣ መብቱን እና ፍላጎቱን 
ለማስከበር የሚፈራው ፍርሃት ግን ከሁሉም የከፋ 
ነው፡፡ ለነፃነት መፍራት “ነፃነት በራሱ ነፃ አይደለም” 
(Freedom is not free!) የሚለዉን ፈረንጆች አባባል 
ያለመስማት ነዉ፡፡ “ህገ መንግሥታዊ” መዋቅር ባላት 
አገር ውስጥ ለመሰብሰብ መፍራት፤ ለመደራጀት 
መፍራት፤ ሐሳብን በነፃ ለመግለፅ መፍራት መብትን 
ለማስከበር መፍራት ፍርሃት ብቻ እየሆነ መጥቷል፤ 
እጣ ፈንታችን ወደ ፊት ምን ሊሆን እንደሚችል 
መተንበዩ ከባድ ነው፡፡ አንድ የፖለቲካ ባለሙያ 
አንድ ወቅት ያሉትን በምሳሌነት ላሳይና ምን ያህል 

“የፍርሃታችን” ገደብ ክልሉን እንዳለፈ ላሳያችሁ፡፡ 
ሰውየው የተቃዋሚ ፓርቲ የአመራር አባል ናቸው፡
፡ ለራሳቸው የስራ ጉዳይ ወደ አንዱ የመንግሥት 
መሥሪያ ቤት ጎራ ይላሉ፡፡ እዛም አለ የተባለ 
ባለሀብት (ቱጃር) ነጋዴ ያገኙና ሲጨዋወቱ ያላግባብ 
በመንግስት (በሥርአቱ) ስለተጣለበት የግብር እዳ 
ያማክራቸዋል፤ እሳቸውም ጉዳዩ ባለቻቸው አጭር 
ጊዜ የማያልቅ ስለሆነ ቀጠሮ ይዘው በሌላ ጊዜ 
ተገናኝተው ባግባቡ የተወሰነበት መሆን አለመሆኑን 
ለማየት ቀጠሮ ይሰጡትና ወዲያው ከቦርሳቸው 
አድራሻቸው ያለበትን ካርድ ይሰጡታል፤ እሱም 
ይሰጣቸዋል፡፡ ከዚያም ተሰናብቷቸው ከሄደ በኋላ 
እንደገና ተመልሶ “ይቅርታ ምን አልባት መንግስት 
እርስዎን ሲያስርዎት (ሲይዝዎት) የኔ አድራሻ ኪስዎ 
ውስጥ ቢገኝስ” አላቸው፡፡ አያችሁት! ፍርሃታችን 
ምን ያህል ገደቡን እንደጣሰ . . .

ዛሬ አባይን ልንገድብ ከኪሣችን እየታጠበ ነው፡
፡ “ቦንዱም” አልቀረ ተጠቅልሎ ወደ ባንክ እየገባ 
ነው! አንድ አዛውንት ምን አሉ መሠላችሁ “ድሮ 
አባይ አፈራችንን ጠርጎ ነበር የሚወስደው ዛሬ ግን 
ኪሳችንንም ጠራረገው” ብለዋል፡፡ በነገራችን ላይ 
በአባይ መገደብ ቅሬታ የለኝም፡፡ ቅድሚያ መገደብ 
የነበረበት ግን ፍርሃታችን ነው! መበርገጋችን፡
፡ እንደ እውነቱ ከሆነ መዋጮስ የሚያስፈልገን 
ስለ አንድነታችን፣ ስለ ነፃነታችን እንድናስብ፣ ስለ 

መብታችን እንዳናነሳ፣ ነፃ ሆነን ሃሳባችንን እንዳንገልፅ 
ያሰረንን የፍርሃት ተፅእኖ እንድንገፍ ቅድሚያ 
ብንሰጠው እንዴት በተሻለ፡፡ በእኔ እምነት ፍርሃትን 
ታግሎ እንደማሸነፍ ያለ ተጋድሎ ሊኖር አይችልም 
ባይ ነኝ፡፡ 

ዛሬ በፍርሃት የተነሳ መተማመን ጠፍቷል፤ 
ባል ሚስቱን ይፈራል፤ ልጅ አባቱን ይፈራል፤ ውሻ 
ባለቤቱን ይፈራል፤ ተማሪ መምህሩን ይፈራል፤ 
ተከራይ አከራዩን ይፈራል፤ ህዝብ ገዢዎችን 
ይፈራል፡፡ 

ለመከባበር ከሆነ ጥሩ ነበር፤ የኛ ፍርሃት ግን 
ልኩን አልፏል፡፡ አንገት ሰበራው ወደ መሬት ሊጥለን 
ነው፡፡ ስለዚህ ገደብ ያስፈልገናል፣ “የህዳሴው” 
ባይሆንም የፍርሃታችን መጠን ልክ ሊኖረው ይገባል፡
፡ በሆነ ባልሆነው የልብ ምታችን እስከሚቆም ድረስ 
መደንገጥና መበርገግ አይኖርብንም፡፡

ፍርሃታችን ለሙስና፣ ለመልካም አስተዳደር 
እጦት፣ ለዘረኝነት፣ ለፍርድ መጓደል፣ ለአንድነታችን 
መታጣት ቢሆን እንዴት ያለን ታላቅ ሰዎች ቢሆን 
ነበር፡፡ አገራችንም እንዴት ባደገች ነበር፡፡ ስለዚህ 
ፍርሃታችንን አናጉድለውና ለፍርሃታችን ገደብ 
አንስጠው! መብቶቻችንን ማለትም የመደራጀት፤ 
የመሰብሰብ፤ ሀሳባችንን በነፃ የመግለጽ፤ የፖለቲካ 
ፓርቲ አባል የመሆን፤ የመምረጥ የመመረጥ፤ ወዘተ 
. . . ያለምንም ፍርሃት እንጠቀምበት!

በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ሥርዓት መሠረት 
በየዓመቱ የካቲት 16 ቀን የኪዳነ ምህረት የንግስ በዓል 
ይከበራል፡፡ በዚሁ መሠረት ባለፈው የካቲት 16 ቀን 
2004 ዓ.ም ከመንበረ መቅደሷ የወጣው ኮተቤ 
ኪዳነምህረት ጽላት የፀበል ሥፍራውን ለመባረክ 
ሥፍራው ደርሶ አለመመለሱን የዜና ምንጮቻችን 
ገለጹ፡፡ የዜና ምንጮቻችን እንደሚሉት “ጽላቱን ወደ 
መቅደሱ መመለስ ባለመቻሉ እስከ ዛሬ ድረስ በፀበሉ 

ቦታ ይገኛል” ተብሎአል፡፡
ምንጮች እንደሚሉት “ጽላቱ ፀበሉ ሥፍራ እንደ 

ደደረሰ ጽላቱን የተሸከሙት ካህን ተሸመድምደው 
ወደቁ፤ ሌሎች ሦስት ቄሶች ተቃጠልን ብለው ወደቁ፤ 
ጽላቱ በክብር መሬት እንዲያርፍ ተደረገ፡፡ ከዚያ 
በኋላ ጽላቱን ማንሳት አልተቻለም፡፡ ጽላቱ ሥፍራዬ 
ይህ ነው፤ ማለቱ ነው ተብሎ በድንኳን እንዲቀመጥ 
ተደርጓል” ብለዋል፡፡ በማያያዝም ሂደቱን ሲገልጹ 

“ፖሊስ ቄሶቹን ጽላቱን ወደ ሥፍራው እንዲመልሱ 
ለማስገደድ ቢሞክሩም ቄሶች እኛ አልቻልንም፡
፡ እናንተ ከቻለችሁ አንሱና ወስዳችሁ አድርሱ 
በማለታቸው ጽላቱ እዚያወው በድንኳን ተቀምጧል፡
፡ ምዕመናኑ ጽላቱን ከቦ በፀሎትና በመዝመር 
ለአራተኛ ቀን ይገኛል” ሲሉ ገልፀዋል፡፡

በግዮን ፊልም ፕሮዳክሽን የተዘጋጀውና 
በደራሲና ዴይሬክተር ጥላሁን ኃይሉ የተሰራው 
“ላፈቀሩት”ፊልም የካቲት 23 ቀን 2004 ዓ.ም በግልና 
በመንግስት ሲኒማ ቤቶች በአዲስ አበባ እና በክልል 
ከተሞች በ8፡00 በ10፡00 በ12፡00 ሰዓት ይመረቃል፡
፡ በአምባሳደር ሲኒማ፣ በሲኒማ ኢትዮጵያ፣ በሲኒማ 

አምፒር፣ በሴባስቶቦል ሲኒማ፣ በእምቢልታ፣ 
በዮፍታሄ በአጎና ሠራዊት ሲኒማ፣ በሂብረዘት 
ሕይወት ሲኒማ በናዝሬት ኦልያድ ሲኒማ ይመረቃል፡
፡ ፊልሙን ሰርቶ ለማጠናቀቅ  አንድ ዓመት ያህል 
ጊዜ እንደወሰደና  በፊልሙም ላይ ኤርሚያስ ሣ/
ማርያም መሳይ ተፈራ ካሳ፣ ሰናይት ሰይፉ መሀመድ 

ሁሴን ቴዎድሮስ አለማየሁ ሌሎችም ወጣትና አንጋፉ 
ተዋንያኖች ተውነውበታል፡፡ ፊልሙም 1፡46 ደቂቃ 
ርዝማኔ እንዳለው ተጠቁሟል ታሪኩ በአንድ አባት 
በአይን ፍቅር ምክንያቶች ልጃቸው ትምህርቱን 
አቋርጦ ከገባበት ችግር ለማውጣት የሚከፍሉት 
መስዎትነት ያሳያል፡፡  

በቾምቤ ፒክቸር ፕሮዳክሽን የቀበው በደራሲና 
አዘጋጅ ሥዩም ተፈራ የተሰራው “ያመለጠው 
እስረኛ” አዲስ በታዋቂና ወጣት አርቲስቶች 
ለዕይታ የበቃውን ወጥ እና ልብ አንጠልጣይ 

የተሰኘው ቴአትር በአዲስ አበባ ባህልና ቴአትር 
አዳራሽ ማዘጋጃ ቤት ዛሬ ማክሰኞ የካቲት 20 
ቀን 2004 ዓ.ም በ11፡30 ሰዓት ላይ ይመረቃል፡
፡ በስነ-ስርዓት ሚኒስትሮች አምባሳደሮች፣ ታዋቂ 
ግለሰቦች፣ አርቲስቶች፣ ጋዜጠኞች እና ጥሪ 

የተደረገላቸው የኪነ-ጥበብ ቤተሰቦች በተገኙበት 
በድምቀት ይመረቃል፡፡ በዚሁ ቴአትር ላይ ተዋንያን 
አበባው መላኩ፣ መስፍን አይፎክሩ፣ ማክዳ ሃይሌ፣ 
ሙሉነሽ ተሰማ፣ ፍፁም ተሾመ፣ ግዛቸው መኩሪያ 
ተሣትፈውበታል፡፡

በደራሲ ኤፍሬም ስዩም 
የተፃፉ ግጥሞች በሙዚቃ 
መሳሪያ በመታጀብ 
የብርሃን ክንፎች ወይም 
“ሙዚቃል” የተሰኘ 
የግጥም አልበም ሐሙስ 
የካቲት 29 ቀን 2004 

ዓ.ም በኤች ቱ ኦ (H2O) ክለብ ይመረቃል፡፡
የግጥም አልበሙንም አበጋዝ ክብረወርቅ 

ሽዎታ እንዳቀናበረው ተገልፃóል፡፡ በስራው 
ላይም  ሄኖክ ተመስገን፣ ተፈሪ አሰፋ፣ ቴዎድሮስ 
አክሊሉ፣ ጆርጋ መስፍን፣ ዶ/ር ሄራን ሰረቀብርሃን፣ 
ዮሐንስ አፈወርቅና ጀርመናዊው ኦላፍ ቮልሰን 
እንደተሳተፉበት ተጠቁሟል፡፡ የስነ-ፅሁፍ 
አፍቃሪዎችም ሐሙስ የካቲት 29 ቀን 2004 ዓ.ም 

በክለብ ኤች ቱኦ ከቀኑ 11 ሰዓት ጀምሮ በዕለቱ 
እንዲገኙ አዘጋጆቹ ጋብዘዋል፡፡

አልበሙን አስመልክቶ ዛሬ የካቲት 20 ቀን 
2004 ዓ.ም 22 ማዞሪያ በሚገኘው ዮሊ ህንፃ 4ኛ 
ፎቅ የጉባኤ አዳራሽ ከቀኑ 8፡00 ሰዓት ላይ ጋዜጣዊ 
መግለጫ እንደሚሰጥ ተጠቁሟል፡፡
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ዜግነት የሕልውና መሠረት ነው፡፡ አገር የዜጎቿ ኩራት 
የሚፈጥሯት ጓዳ ናት፡፡ ዜግነትን በምንም መተካት 

አይቻልም፡፡ አገር ከእናትም ከሚስትም በላይ ናት፡፡ ዜጎች 
የአገር ፍቅር ስሜታቸው እንዲጎለብት ሥልጣን የጨበጡ 
መንግስታትና መሪዎቻቸው ብዙ መስራት ይጠበቅባቸዋል፡
፡ በጥቂቶች አምባገነናዊ አገዛዝ ዜጎችን ማጎሳቆል ጥላቻን 
ያረገዘ ትውልድ ለማፍራት በር ይከፍታል፡፡ የሽንገላ ቃላትን 
በመደርደርና “የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ፀንቶ . . .” 
እያሰኙ ማዘመር ውሃ የማያነሳ ከንቱ የቃላት ሽንገላ ነው፤ ከንቱ 
ውዳሴ. . .

ዛሬ በመላው ዓለም የተበተኑ ኢትዮጵያውያን ዜጎች 
በተለይም በአረቡ አለም እንዳሉ እንኳ አለመቆጠራቸውና 
መንከራተታቸው የመሪዎቻችን የአመራር (የአገዛዝ) ውጤት 
ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ በእርግጥ የገዛ አገራቸው ያልተመቸቻቸው 
ዜጎች በባዕዳን አገር ተመቻችተው ይኖራሉ ብሎ ማሰብ ጅልነት 
ነው፡፡ በጠብመንጃ አፈሙዝ ሥልጣን የጨበጡ መንግስታት 
ነፍጥ ያነሱበትን ዓላማ ዘንግተው ዜጎች በምሬት አገራቸውን 
ጥለው እንዲሰደዱ የሚያደርጉ ከሆነ ለምን ታገሉ? ለሚገዙት 
ህዝብ ክብር የማይሰጡ መሪዎች ወደ ስልጣን መምጣት 
የለባቸውም፡፡ ከደርግ ወታደራዊ አገዛዝ ጀምሮ ላለፉት 37 
ዓመታት አገር ጥለው የተሰደዱ ዜጎችን ብዛት ቤቱ ይቁጠረው፡
፡ የስደታቸው መንስኤ በአብዛኛው ፖለቲካዊ ይዘት አለው፡
፡ የሥርዓቶቹ ፖለቲካዊ አቅጣጫዎች የመኖር ህልውናቸውን 
በብርቱ መፈታተኑ ዜጎች በህጋዊም ሆነ በህገወጥ መንገድ 
አገራቸውን ጥለው ለመሰደድ ያስገድዳል፡፡ የስደቱን ጎርፍ 
ለመገደብ መልካም አስተዳደርን ማስፈን፣ ፍትሀዊ የሆነ የሀብት 
ክፍፍልና ለዜጎች አዳዲስ የስራ እድሎችን መፍጠር፣ ዜጎችን 
በአንድ አይን መመልከት፣ የጠበበን የፖለቲካ ምህዳር ማስፋት 
ወዘተ ግንባር ቀደም መፍትሄዎች ናቸው፡፡

ባለፈው የፈረንጆች ዓመት (2011) 103 ሺህ ከሚሆኑ 
የምስራቅ አፍሪካ ስደተኞች ውስጥ ¾ ኛው ወይም ወደ 
77250 የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ናቸው፡፡ እነዚህ 
ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን ለሞት አሳልፈው እየሰጡ የበረሀ 
አሸዋ ሲሳይ እየሆኑ ማየት ለዜግነታችን ማፈሪያ ነው፡፡ 
ሰሞኑን ኢቴቪ የተረከልን ዘግናኝ ክስተት የስንቶቻችንን ቅስም 
ሰብሮ ይሆን? ሰውን የሚያህል ፍጡር አየር በማያስገባ የዕቃ 
መጫኛ ኮንቴነር ውስጥ አምቆ በህገ ወጥ መንገድ ከአገር 
ለማውጣት መሞከርና የዜጎችን ህይወት መቅጠፍ (ያውም 
በኢትዮጵያውያን ዜጎች) እጅግ አዋራጅ ተግባር ነው፡፡ 
ኢህአዴግ በተለይም አቶ መለስ የፖለቲካቸው ዳር ድንበር 
በብዕር ሲወጋ በአሸባሪነት ሰበብ ሰላማዊ ዜጎችን ከሚፈረጁ 
እነዚህን ጅምላ ጨፍጫፊዎች በአደባባይ ሰቅለው ሊያሳዩን 
ይገባ ነበር፡፡ ይህን  ድርጊት የፈፀሙትን ግለሰቦችም ያፈራው 
ዛሬ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ነኝ ባይ ፓርቲ ነው፡፡ ልጅ 
አባቱን ይመስላልና፡፡ ጭካኔን የተማሩት ከመሪዎቻችን ነው፡፡ 
አስራ አንድ ዜጎች ሕይወት በከንቱ መቀጠፍ ያላንገበገባቸው 
የኢህአዴግ ሹመኞች በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ እያሉ ለጆሮ 
የሚገለማ ዲስኩራቸውን ማሰማታቸው ሌላው አሳዛኝ ክስተት 
ነበር፡፡ የሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶች ሚኒስትር ወ/ሮ ዘነቡ ታደሰ 
ሟቾቹ ለህገወጥ ደላሎች በከፈሉት ብር 4500 ኢትዮጵያ 
ውስጥ የተፈጠረውን ምቹ ሁኔታ ተጠቅመው መስራት 
እንደሚችሉ መናገራቸው ምን የሚሉት ነው? በእሳቸው ቤት 
ነገር ማሳመራቸው ነው፡፡ ሰዎች ፍረዱ እስቲ? በአሁኑ ወቅት 
በ4500 ብር ምን ይሰራበታል? ምን ተነግዶ ይተረፍበታል? 
ይህች ገንዘብ ከዕለት ጉርስ ታልፋለችን? ወ/ሮ ዘነቡ ግን 
በዜግነታችን ላይ ያፌዙብን ይመስለኛል፡፡

ዛሬ ዛሬ ኢህአዴጎች /በተለይም አቶ መለስ ስለ ዜጎች 
አይጨነቁም፡፡ በረሀን በተለማመደ እግራቸው በጥቂት 
የሕወሓት አቀንቃኞችና በኢትዮጵያ ህዝብ የኤርትራ ዜጎች 
ቅድሚያ ሲሰጥ እያየን ነው፡፡ በሻዕቢያ አገዛዝ የተንገፈገፉ 
ወጣቶች በስደት ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ የትምህርት 

ማስረጃ ሳይኖራቸውና የመግቢያ ፈተና ሳይወስዱ አያሌ 
ኢትዮጵያውያን ያላገኙትን የዩኒቨርስቲ የትምህርት ዕድል 
መስጠት ምን የሚሉት ድርጊት ነው? ቅድሚያ መስጠት 
የሚገባው ለማን ነበር? ይሄ ተግባራቸው ወጣቶች አገር 
ጥለው እንዲጠፉ አያስገድድም ወይ? ከዚህ በላይ ዜግነትን 
መግፈፍ አለን? ውድ አንባቢያን በእርግጥ እነዚህ መሪዎቻችን 
ኢትዮጵያውያን ናቸውን? ወይስ ኤርትራውያን? አንድ ቀን 
ታሪክ ምላሽ ይሰጠናልና ፍርዱን ከታሪክ እንጠብቃለን፡፡ 
በርግጥ ላቶ መለስ የናት ልጆች ሊሆኑ ይችሉ ይሆናል፡፡

አንዳንድ ታዋቂ አለም አቀፍ የፖለቲካ ተንታኞች በአቶ 
መለስ ዙሪያ ያደረጉትን ጥናት የፍትህ ጋዜጣ አዘጋጁ ተመስገን 
ደሳለኝና ሌሎችም በተደጋጋሚ አስነብበውናል፡፡ በምሁራኑ 
አገላለፅ አቶ መለስ ሁለት አይነት ገፅታ ያላቸው/ ሁለት ዓይነት 
ስብዕናን የተላበሱ መሪ እንደሆኑ ፅፈዋል፡፡ ለአገራቸው ህዝብ 
ሌላ ሰው ለፈረንጆቹ ደግሞ ሌላ “የቤት ቀጋ የውጭ አልጋ” 
እንዲሉ ከሚመሩት ሕዝብ ይልቅ ለፈረንጅ የሚያጎበድዱ 
ማፈሪያ መሪ፡፡ በትልልቅ አለም አቀፍ ስብሰባዎች ላይ 
ኢትዮጵያን ዘንግተው የአፍሪካ አህጉር ጠበቃ ለመሆን 
ቀበቶአቸውን ያጠበቁት አቶ መለስ ፍፁም ቅዱስና ዴሞክራት 
መሪ ሆነው መታየታቸው ከምንም በላይ ያስደስታቸዋል፡፡ 
ውዳሴ እንዲቸራቸው የሚሹት ከሚመሩት ኢትዮጵያዊ ሳይሆን 
ትራፊ ከሚወረውሩላቸው ፈረንጆች ነው፡፡ ጋዜጣዊ መግለጫ 
ለመስጠት ጉብ ቂጥ የሚሉትም ለፈረንጆች መሆኑን ባንድ 
ወቅት የአውራምባ ታይምሱ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ አስነብቦናል፡
፡ አገራችን አንዳች ጥቅም በማታገኝባቸው የሀብታም መሪዎች 
ስብሰባ ላይ እየተገኙ መታየትን ከምንም በላይ ይፈልጉታል፡፡ 
ምዕራባውያን መሪዎች ግን የሚታዘቧቸው ይመስለኛል፡፡ የአቶ 
መለስ ስልጣን ላይ ሙጥኝ ማለት ሳያስገርማቸው አይቀርም፡፡ 
ራሳቸውን “ምትክ የማይገኝላቸው መሪ” አድርገው ራሳቸውን 
ማየታቸው በብርቱ ያሳፍራል፡፡ የቅርቡን እንኳን ብናስታውስ 
እሳቸው ለ21 ዓመታት ስልጣን ላይ እያሉ በታላቋ ብሪታንያ 
ቶኒ ብሌየር፣ ጎርደን ብራውንና ዴቪድ ካሜሮን እየተቀያየሩ 

አገር መምራታቸውን እያዩ እንዴት ራሳቸውን አይፈትሹም፡፡
ሕሊናቸውን የሸጡ የኢቴቪ ጋዜጠኞችም አማራጭ 

ባጣንለት ቴሌቪዥን ጧት ማታ የሚያደነቁሩን በፈረንጅ 
መደነቃችንን ነው፡፡ አገር ለመጎብኘት የመጣን ተራ የውጭ 
ዜጋ ለጠጣው ቡና ሳይቀር አስተያየት እየጠየቁ ተወደስን 
ብሎ ዜና መሥራት በዜጎች ህይወት ላይ ምን ይጨምራል? 
ኢትዮጵያ በዚህ መስክ ያከናወነችው ተግባር በሌላው አለም 
በተሞክሮነት እንደሚወሰድ ሲደሰኩርልን የምንሰማው ፍፁም 
አሰልቺ እየሆነ መጥቷል፡፡ አንዳንድ ጊዜም አሳፋሪ ነው፡፡

በተለይም በሕትመት ዳሰሳ ፕሮግራም ላይ የሚቀርቡት 
ሁልጊዜ የመንግስታችንን ቅድስናና እንደ ኡዚያን ቦልት ፍጥነት 
የሚሮጠውን ኢኮኖሚያችንን ብቻ ነው፡፡ በድክመት የሚነሱ 
ዘገባዎችን መዳሰስ ለምን ተሳናቸው? ለምንስ እነ ፍትህና 
ፍኖተ ነፃነት የመሰሉ ጋዜጣዎች በሚፅፏቸው ርዕስ ጉዳዮች 
ላይ ዳሰሳ አያደርጉም?

የ1997 ዓ.ም ምርጫ ብዙ አስተዛዝቦናል፡፡ የምርጫው 
ባለቤት የሆኑ ኢትዮጵያውያን ዜጎች መሀከል መተማመን 
ጠፍቶ ከየአቅጣጫው የፈረንጅ ታዛቢዎች ተሰየሙልን፤ አና 
ጎሚዝ ከአውሮፓ ህብረት፣ ጀሚ ካርተር ከአሜሪካ ይሄ አሳዛኝ 
የታሪክ ጠባሳ ነው፡፡  ይህም ሆኖ ታዛቢነቱ ባልከፋ ነበር፡፡ ዳሩ 
ግን ተጋባዥ እንግዳ እውነት በመመስከራቸው የደረሰባቸውን 
ባለጌ ስድብ ሁላችንም የምናውቀው ነው፡፡ የኢትዮጵያን 
ክብርም ያረደ ነበር፡፡ አና ጎሚዝ ምርጫው ትክክል ነው 
ብለው መስክረው ቢሆን ኖሮ ውደሳው እስከ ዛሬ ድረስ 
አይቆምም ነበር፡፡ አና ጎሜዝ ምርጫው የተጭበረበረና ሂደቱ 
ዴሞክራሲያዊ እንዳልሆነ  ከኢትዮጵያ ህዝብ ይልቅ የውጭ 
ታላላቅ መንግስታት የሚሰጡት እውቅና ቅድሚያ መስጠት 
እጅግ አሳፋሪ ድርጊት ነው፡፡ ኢህአዴግ መስሚያ ጆሮ ካለው 
ከፈረንጅ ለሚቸረው ውዳሴ ሳይሆን ለኢትዮጵያዊ ዜግነት 
ቅድሚያ ቢሰጥ ይበጀዋል፡፡

መንግስታት ያልፋሉ ኢትዮጵያ ግን ለዘለአለም ትኖራለች፡
፡

“የደጃዝማቹን ልብ ይስጠን”       .
አንድን ሰው ስንጐዳ አገርን እንደምንጎዳ፣ አንዱን 

ሰው ስንጠቅም አገር እንደምንጠቅም ካሰብን እውነት 
እኛ ውስጥ፣ የአገር ፍቅር አለ ማለት እንችላለን፡
፡ ይህንን ሊያስብ የሚችል መልካምነት ውስጣችን 
ከሌለ የእኛን ሀሳብ፣የእኛን የግል ጉዳይ፣የእኛን 
የውስጥ ብሶት ከአገር ጉዳይ ጋር ከማያያዝ መቆጠብ 
ይበል የሚያሰኝ መልካምነት ነው፡፡

በዘር፣በቀለም፣በፆታ፣በጭፍን ብሄርተኝነት 
የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ካልለየናቸው፣ 
ልንበድለውና ልንጎዳው ካሰብነው ሰው በላይ 
ሀገሪቱን ይጎዳታል፡፡ ከምንም በላይ ማንኛውንም 
ዜጋ አርበኛ ሊያሰኘው የሚችለው ነገር የራሱን የግል 
ጉዳይ፣የግል ቂም በቀል ከአገር ለይቶ ማየት ሲችል 
ነው፡፡ ደርግ ልጁን ያሰረበት፤የገደለበት፣. . . ቤተሰብ 
“ካሁን በኋላ የእኔን ብሶት ማብረድ፣የደረሰብኝን 
መከራ ማስታገስ የምችለው እኔም ምቹ ጊዜ ጠብቄ 
ሌላውን ሳስር ስገድል ነው፡፡” ብሎ ካሰበ ደርግን 
ሳይሆን ይህቺን አገር ነው የሚጎዳት፡፡ ኢህአዴግም 
አሰረኝ፣ገደለኝ፣ዘረፈኝ ብሎ እልሁን “ቀን ጠብቄ 
ልወጣ” ያለ ሰው ያው መከራኛዋን አገሩን ነው 
የሚያደማው፤የሚያቆስለው፡፡ ደቡብ ክልል በደል 
የደረሰበት የቂሙን መወጫ፣ የብሶቱን ማብረጃ 
ክልሉን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ መጉዳት ሆኖ 
ከተሰማው ክልሉን ሳይሆን አገሪቱን መጉዳቱ ነው፡
፡ በእያንዳንዱ ማህበራዊ ኑሯችን ውስጥ የሚጎዱን 
ጥቂቶች ሲሆኑ በእኛ ውስጥ የሚቀመጠው የበቀል 
መንፈስ ግን ብዙዎችን የሚጎዳ ነው፡፡ 

ለሥራ ጉዳይ ወደ አንድ መስሪያ ቤት ስናመራ 
በደል ወይም ሕገ-ወጥ አሰራር የሚፈፅሙብን 
በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በነዚያ 
ሰዎች ደካማነት ላይ ጥርስ መንከስ ያሳዘኑንን ሰዎች 
ከምንጎዳው በላይ አገራችንን የምንጎዳት ይሆናል፡፡

አንተ እኔን ብትጎዳኝም እኔ ግን አገሬን እንድትጎዳ 
እድሉን አልሰጥህም ማለት እናት ሀገር እናት ምድር 
የሚል የልብ ፍቅር ውጤት ነው፡፡ በኢትዮጵያ ታሪክ 

ውስጥ መሪዎች፣ፓርቲዎች፣ማህበሮች፣ቡድኖች 
. . . ወዘተ ጎድተዋቸው በዚያ ጉዳት ውስጥ እያሉ 
አገራቸው ችግር ላይ በምትወድቅበት ሰዓት 
“ይህ የአገሬ ጉዳይ ነው፣ የጎዳኝ እገሌ እንጅ 
ኢትዮጵያ አይደለችም” ብለው ደማቸውን ያፈሰሱ 
አጥንታቸውን የከሰከሱ ብዙ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን 
ልጆች አሉ፡፡ ነበሩ፡፡

እንደዚያም ሁሉ 
በመሪ፣በፓርቲ፣በግለሰብ፣በቡድን . . . ወዘተ 
ለደረሰባቸው መከራና ችግር ምቹ ጊዜ በመጠቀም 
የጎዳቸውን አካል የተበቀሉ መስሎአቸው 
ከአገር፣ከወገን፣ከሕዝብ ጠላት ጋር አብረው እሳት 
የሚሞቁ፣በማያስቀው እየሳቁ በማያስጨበጭበው 
እያጨበጨቡ አገር የሚጎዱም አሉ፡፡ በግለሰበ መሪ 
የደረሰባቸዉን መከራና ግፍ ከአገር ጉዳይ ለይተው 
“ከአገሬ ላይ እጅህን አንሳ” ካሉ የታላቋ ኢትዮጵያ 
የቁርጥ ቀን ልጆች መካከል ጀግናው አገር ወዳዱ 
ደጃዝማች ባልቻ አንዱ ናቸው፡፡ ይህ ያለንበት ወርሃ 
የካቲት ለታሪኩ ቅርብ ነውና የእሳቸውን ሥራ እንደ 
ምሳሌነት ብናነሳ ጉዳያችንን ያጠናክርልናል፡፡

ጣሊያን መሳሪያዎቿን በካቶሊኩ ፓፕ አስባርካ 
ወታደሮቿን እስካፍንጫዋ ስታስታጥቅ ደጃዝማች 
ባልቻ በገዛ አገራቸው እስር ቤት ነበሩ፡፡ ደጃዝማች 
ባልቻ የዳግማዊ አፄ ምኒልክ ጦር ወደ ደቡብ 
ኢትዮጵያ ባቀናበት ወቅት ከተማረኩ የኦሮሞ 
ብላቴኖች መካከል አንዱ ነበሩ፡፡ ኋላ ላይ ባሳዩት 
ጨዋነት፣ታማኝነትና ጀግንነታቸው የኖሩ ሰው 
ናቸው፡፡ አለምን ጉድ ባሰኘውና መላ አፍሪካውያን 
በኩራትና በጀግንነት የሚያወሩትን የአድዋ 
ጦርነት ደጃዝማች ባለቻ ታላቅ ሥራ እንደሰሩበት 
ይነገርላቸዋል፡፡ ከጊዜያት በኋላ ንጉሰ ነገስት 
ዳግማዊ አፄ ምኒልክ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ 
በኋላ በንግሥት ነገሥታት ዘውዲቱ የሥልጣን 
ዘመን ደጃዝማች ባልቻ የሲዳሞ ገዢ በነበሩበት 
ጊዜ የንግሥት ዘድዲቱ ሥልጣን እንዲጠናከር 

ከሚፈልጉና ከሚደግፉ መኳንንቶት መካከል አንዱ 
ነበሩ፡፡ በዚህም አላማቸው ምክንያት የአልጋ ወራሹን 
ትዕዛዝ አልቀበልም በማለታቸው ነበር የታሰሩት፡፡

የጣሊያን ጦር ሁሉ ነገሩን ፈፅሞ ወደ ኢትዮጵያ 
ለወረራ በመጣበትም ሰዓት ደጀዝማቹ አልተፈቱም፡
፡ ኋላ ላይ ከኢትዮጵያ አርበኞች ጋር ጦርነት ገጠሞ 
ወደ መሀል አገር በተቃረበበት ጊዜ ንጉሱ አፄ ኃ/
ሥላሴ ከአገራቸው ሲሰደዱ፣ደጀዝማች ባልቻም 
ከእስር ቤት ተፈቱ፡፡ ለረዥም ጊዜ ታስሮ የነበረ 
እስረኛ ሲፈታ የሚሰማው የደስታና የነፃነት ስሜት 
እሳቸውን አልተሰማቸውም፡፡ እንደ እሳቸው ከእስር 
የተፈቱት እነ ራስ ኃይሉ ተክለ ሃይማኖት፣ እነ 
ደጃዝማች አባውቃው ከጣሊያኖች ጋር እሳት ሲሞቁ 
በማይሳቀው ሲስቁ ከጠላት ጋር ሲበሉና ሲጠጡ 
ደጀዝማች ባልቻ ግን “ጠላቴ ኃ/ሥላሴ እንኳንም 
ተሰደደ” ሳይሆን ያሉት “አይኔ እያየ የምኒልክ አገር 
ትውደቅ?”፤“የአድዋ ታሪክ ይሰረዝ?” ነበር ያሉት፡
፡ በዚህም ሳይበቃቸው የአቅማቸውን ያህል ሰው 
በማሰባሰብ ወደ ሁለት መቶ ያህል ወታደር ይዘው 
በወጨጫ ተራራ ላይ ከጣሊያን ጋር በመዋጋት 
ከእሳቸው ወገን 15 ሰው ሲሞት ከጣሊያን ጦር 
በኩል አንድ መቶ  ያህል ሬሳ ተቆጥሯል፡፡ በሰዓቱ 
በልጅነት እድሜ አይተዋቸው የነበሩት ቅኔ አዋቂውና 
ጸሐፊው ብርሃኑ ድንቄ “ቄሳርና አብዮት” በተሰኘው 
መጽሐፋቸው ስለ ደጃዝማቹ ሲገልፁ “በጠቅላላው 
ሰውነታቸው የጥንቱን የኢትዮጵያ ጀግኖች መንፈስ 
እንደተጎናፀፈ የሚያሳይ ግርማ ሞገስ ነበራቸው” 
ብለዋል፡፡ ስለ እድሜያቸውም ሲገለፁ “እድሜያቸው 
ገፋ ያለ መሆኑን በግንባራቸውና በጉንጮቻቸው 
ጠለቅ ብለው የተዘረጉት መስመሮች ያመላክታሉ” 
ብለዋል፡፡

ደጃዝማች ባልቻ በነበራቸው ስምና ጀግንነት 
በመታገዝ ከጣሊያን ጦር ጋር ቢያብሩ ለጣሊያኖች 
ታላቅ ደስታ ለደጃዝማቹም ጥሩ ምቾት፣ ንጉሡ አፄ 
ኃ/ሥላሴንም ለመጉደትና ለመበቀል ምቹ አጋጣሚ 

ነበር፡፡ ነገር ግን የግልን የቂምና የበቀል ጉዳይ ከአገር 
ጉዳይ ጋር ማገናኘት ነውር ነው፡፡ በሰዓቱ ደጃዝማች 
ባልቻ አባ ነፈሶ ከጣሊያን ጦር ጋር ቢያብሩ ንጉሱን 
ከሚጎዷቸው ጉዳት በላይ ኢትዮጵያን ይጐዷት 
ነበር፡፡ ዛሬም በልበ ሙሉነትና በኩራት የምናወራው 
የደጃዝማቹ አንፀባራቂ ሥራ ባልነበረ ነበር፡፡ ንጉሱ 
ያደረሱባቸው በደሎች ለኢትዮጵያ ካላቸው ፍቅር 
ጋር ቢነፃፀር ኢምንት ነበር፡፡ ደግሞም እውነተኛ 
የአገር ፍቅር እንደዚህ ነው፡፡ 

ንጉሱ ዛሬ በሕይወት የሉም፡፡ ንጉሱን፣ሟቹን 
ሰው ከመጉዳት በላይ፣ከማሳዘን በላይ፣ የማታልፈውን 
ኢትዮጵያን መጉዳት ከባድ ነው፡፡ በኢትዮጵያ 
ውስጥ በማናቸውም ክልሎች የሚደርስብንን ፈተና 
ችግር ከሚያደርሱብን ግለሰቦች በላይ ለአገር ላለውና 
ለሚኖረው ነገር አርቆ ማሰብ ብልህነት ነው፡፡ አማራ 
ክልል በደል የደረሰበት ባገኘው አጋጣሚ ክልሉንም 
ሆነ የክልሉን ነዋሪ ለመጉዳት ቢያስብ የደጃዝማች 
ባልቻ መልካምና አርአያነት ያለው የአገር ፍቅር 
ውስጡ ያልተቀረፀበት ሰው ነው፡፡

ምንጊዜም የግለሰብ በደል የግለሰብ ነው፡
፡ የቡድን ክፋት የቡድን ነው፡፡ የማህበር አድማ 
የማህበር ነው፡፡ የፓርቲ በደል የፓርቲ ነው. . .፡
፡  እነዚህ ሁሉ ቀን ሲተካ ዘመን ሲመጣ የሚያልፉ 
የሚሻሩ፣የሚለወጡ ናቸው፡፡ የእኝህን የጥቂቶች 
ጉዳይ ከብዙው፣ከትልቁ ከሰፊው የአገር ጉዳይ ጋር 
ማያያዝ የማታልፈው ኢትዮጵያን መጉዳት ነው፡፡

በአፄ ቴዎድሮስ የሥልጣን ዘመን ከንጉሱ ጋር 
ልቡ የሻከረ ”ንጉሱ በደሉኝ” ያለ ሁሉ እየዘለለ 
ሽፍታ በሚል የማዕረግ ስም ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስን 
እጐዳለሁ እያለ በከፈተው ጦርነት የሞተው ደሃው 
ኢትዮጵያዊ ነበር፡፡ የተረፈን ነገር ቢኖር የጦርነትና 
የመጨራረስ ታሪክ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ንጉሱን 
ከጐዳቸው ጉዳት በላይ ኢትዮጵያን የጐዳት 
ጉዳት ይበልጣል፡፡ በቀበሌ ስንበደል ኢትዮጵያ 
ላይ ጥርስ ነክሰን ወረዳ ላይ ስንገፋ ኢትዮጵያ ላይ 

ውብሸት ተሾመ
sfgtb7@yahoo.com 

በፈረንጅ ስለመደነቃችን ሳይሆን ለዜግነታችን ቅድሚያ ይሰጥ
ወደ 10 የዞሯል
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዜና

ብስራት ወ/ሚካኤል

በፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር 
እና በኢትዮጵያ ብሮድካስት 
ባለሥልጣን ትብብር ለመገናኛ 
ብዙሃን ለህዝብ ግንኙነት 
ባለሙያዎች ከየካቲት 15-17 ቀን 

2004 ዓ.ም አገር አቀፍ ስልጠና ተሰጠ፡፡ 
በደብረዘይት ከተማ በሚገኘው በኢትዮጵያ 

ብሔራዊ የእንስሳት ጥበቃ ተቋም አዳራሽ ውስጥ 
የተሰጠው ስልጠና የተወሰኑ ጋዜጠኞች እና የህዝብ 
ግንኙነት ባለሙያዎች ተሳትፈዋል፡፡ ስልጠናውም ለ3 
ተከታታይ ቀናት በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና በብሮድካስት 
ባለሥልጣን አመራሮች ተሰጥቷል፡፡ 

በመጀመሪያው ቀን መርሃ ግብር “ህብረ ብሔራዊ 
ፌደራል ስርዓት በኢትዮጵያ፣ ልዩ ድጋፍ የሚሹ ክልሎች 
የልማት ስትራቴጂ፣ የግጭት መከላከልና አፈታት ፅንሰ 
ሐሳብ አግባቦችና ነባራዊ ሁኔታ በኢትዮጵያ” በሚሉ 
ርዕሶች ላይ ያተኮረ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ በሁለተኛው ቀን 
“ኃይማኖት ህገ መንግሥትና ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ፣ 
የፌደራል ሥርዓቱን ለማጠናከር ግጭቶችን ለመከላከል 
የሃይማኖት መከባበርን ለማስፈን የሚዲያ ሚና እና 
የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ህጋዊ ማዕቀፍ” በሚል 
ስልጠናው ተከናውኗል፡፡

በመጨረሻውም ቀን “ለፌደራል ስርዓቱ 
መጠናከርና ለብሔር ብሔረሰቦች ሁለንተናዊ አቅም 

መጐልበት የማኅበረሰብ ሬዲዮ ፋይዳ” በሚል ርዕስ 
ስልጠናው የተሰጠ ሲሆን፡፡ በሁሉም ርዕሶች ፅሑፍ 
አቅራቢዎቹ ከተሳታፊዎች ጋር ውይይት አድርገዋል፡
፡ በተለይ “ሃይማኖት ህገ መንግስትና ዴሞክራሲ 
በኢትዮጵያ” በሚለው ርዕስ ሰፊና አከራካሪ ውይይቶች 
ተካሂደውበታል፡፡ በውይይቱ ላይም የፌዴራል ጉዳዮች 
ሚኒስቴር በሃይማኖት ስም የሚፈጠሩ ግጭቶች ላይ 
የመንግስት አመራሮችም እጅ እንዳለበትና ቅጣት 
የተወሰነባቸውም እንደሚገኙ በመጠቆም ስማቸውን 
ግን ከመግለፅ ተቆጥቧል፡፡ ከተሳታፊዎችም መንግስት 
በኃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ እየገባ መሆኑ ተገልፃóል፡፡
በተለይ በህግ ጥበቃ ስር ያሉና ጉዳያቸዉ ገና በፍርድ 
ቤት እየታየ ያሉ ሰዎች በምሳሌነትም በኢቴቪ አኬልዳማ 
በሚል ዘጋቢ ፊልም መቅረቡ ከሙያና ከህግ አግባብ 
ዉጭ መሆኑንና ብሮድካስት ባለስልጣንም ጉዳዩን ችላ 
በማለት የሚጠበቅበትን አለመወጣቱም በዉይይቱ 
ወቅት ተነስቷል፡፡  

እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አመራሮች ገለፃ ከሆነ 
“በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በእስልምና ሃይማኖት ስም 
ሽፋን ለ30 ዓመታት በላይ ዕቅድ ነድፎ ይንቀሳቀስ 
የነበረ አክራሪ ቡድን አለ” ሲሉ ተናግረዋል፡፡ በተለይም 
ከውጭ ድጋፍ በማግኘት ነበር የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን 
በኃይል በመጫን፣ በማስፈራራት፣ መስኪድ በማቃጠልና 
ክርስትያኖች ላይም ጫና በመፍጠርና ቤ/ክርስቲያን 
በማቃጠል በኃይል እንዲሰልሙ በማድረግ በኢትዮጵያ 
የሼሪያ መንግስት ለማቋቋምና መንግስትን ለመገልበጥ 

የሚንቀሳቀስ የተደራጀ ኃይል እንዳለ ሚኒስቴር መ/
ቤቱ ገልፃóል፡፡ እነዚህም ኃይሎች ለመንግስት ታማኝ 
በመምሰልና ለሀገር ተቆርቋሪነትን በማንፀባረቅ 
ተልዕኳቸውን ለማሳካት ከወረዳ እስከ ሀገሪቱ ከፍተኛ 
አመራርነት የደረሱ እንዳሉም ተጠቁሟል፡፡ መንግስትም 
ህገ መንግስቱን ለማስከበርና የዜጐችን ደህንነት 
ለመጠበቅ ሲል ከህግ አግባብ ውጭ የሚንቀሳቀሱት 
ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስድም አመራሮቹ 
ጠቁመዋል፡፡ 

የመገናኛ ብዙሃንና የህዝብ ግንኙነት ባለሙያዎችም 
በጋራ ተባብረው መስራት እንዳለባቸው፣ የህዝብ 
ግንኙነት ባለሙያዎችም መረጃ ለጋዜጠኞች በመስጠት 
በኩል መተባበር እንዳለባቸውና አስገዳጅ ህግም 
ተግባራዊ ሊደረግ መሆኑም ተጠቁሟል፡፡ ጋዜጠኞችም 
የሚሰሯቸው ዘገባዎች ላይ ሚዛናዊነት እንዲኖረው 
ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በመግለጽ የመንግስት መገናኛ 
ብዙሃን በተለይ ኢቴቪ የአቅም ብቃት ማነሰ ችግር 
እንደሚታይበት ተጠቁሟል፡፡ የመንግስት መገናኛ 
ብዙሃን ባለሙያዎችም የህዝብ ግንኙነት ሥራ ሳይሆን 
የሚደያ ሙያ ሥራ መስራት እንዳለባቸው ተገልፃóል፡፡

በስልጠናው ላይም የብሮድካስት ባለስልጣን ዋና 
ዳይሬክተር አቶ ደስታ ተስፋውና የፌደራል ጉዳዮች 
ሚኒስቴር ሚኒስትር ክቡር ዶ/ር ሽፈራው ተ/ማርያምን 
ጨምሮ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል፡፡ ስልጠናውም 
በየ3 ወሩ በተመሳሳይ መልኩ እንደሚቀጥል ሚኒስትሩ 
አስታውቀዋል፡፡

በአማራ ክልላዊ መንግስት ደንቢያ 
ወረዳ ቆላድባ ከተማ መምህራን 
ለሦስት ቀን የሥራ ማቆም 
አድማ ሲያደርጉ የአካባቢው 
የመንግስት ሠራተኞች የሊዝ 
አዋጁን እንደተቃወሙት 

የዜና ምንጮቻችን ለዝግጅት ክፍላችን ገለጹ፡፡ የዜና 
ምንጮቻችን እንደሚሉት “በዚሁ ምክንያት በአሁኑ ጊዜ 
ዘጠኝ ት/ቤቶች ተዘግተዋል” ብለዋል፡፡

ምንጮቻችን እንደሚሉት የወረዳው መምህራን 

ባነሱት የደመወዝ ጭማሪ ጥያቄ ባለመመለሱ “ከየካቲት 
12-14 ቀን 2004 ዓ.ም ለተከታታይ ሦስት ቀናት የሥራ 
ማቆም አድማ አድርገዋል” ተብሎአል፡፡ በማያያዝም 
ምንጮች እንደሚሉት “ከሥራ ማቆሙ አድማ በኋላ 6 
የብአዴን አባል ያልሆኑ መምህራን ከሥራ ታግዳችኋል 
የተባሉ ሲሆን የተቀሩትን መምህራን ይቅርታ 
ጠይቃችሁ ሥራችሁን ጀምሩ ተብለዋል፡፡ ሆኖም ግን 
መምህራን እኛ ሳንሆን መንግስት ይቅርታ ሊጠይቀን 
ይገባል፡፡ መብታችንን መጠየቅ ጥፋተኛ አያደርገንም፡
፡ ጥያቄአችን አሁንም በአስቸኳይ ይመለስ፡፡” የሚል 
አቋም በመያዛቸው የመማር ማስተማሩ ሥራ ተቋርጧል” 
ብለዋል፡፡

በአሁኑ ጊዜ ትምህርቱ የተቋረጠባቸውን ቦታዎች 
ሲገልጹም “ቆላድባ መሠናዶ፣ ቆላድባ 2ኛ ደ/ት/ቤት 
ቆላድባ 1ኛ ደ/ት/ቤት፣ ሣልጅ 1ኛ ደ/ት/ቤት፣ ጠልፍት 
1ኛ ደ/ት/ቤት፣ ጯሂት 2ኛ ደ/ት/ቤት፣ ጐርጐራ 2ኛ 
ደ/ት/ቤት ሮቢት 2ኛ ደ/ት/ቤት፣ ጉራንባ 1ኛ ደ/ት/ቤት 
የመማርና የማስተማር ሥራ ተቋርጦ ት/ቤቶቹ እንደተዘጉ 
ናቸው” ሲሉ ገልፀዋል፡፡

በተያያዘ ዜና በዚሁ ወረዳ ከተማ የካቲት 15 ቀን 
2004 ዓ.ም ከወረዳው የመንግስት መ/ቤት ውስጥ ሁለት 
የመንግስት ሠራተኞች ተወክለው በአንድ የህዝብ ተወካይ 
ም/ቤት አባልና በሁለት የክልል ተመራጮች በቅርቡ 
በወጣው የሊዝ አዋጅ ላይ በተደረገው ስብሰባ ሠራተኞች 

አዋጁን እንደማይቀበሉት አረጋግጠዋል ተብሎአል፡
፡ የመረጃ ምንጮቻችን እንደሚሉት “በሠራተኞቹ 
አቋም የተበሳጩት ሰብሳቢዎቹ ይህ አባባልና አቋም 
የተቃዋሚዎች አቋም ነው በማለት ሠራተኛውን 
ለመገሰጽና ለማስፈራራት ቢሞክሩም ሠራተኞቹ 
በጠቅላላ አንድ አቋም በመያዝ የማንም አቋም ሁን 
አይሁን አዋጁ ዜግነታችንን የሚፈታተን ህልውናችንን 
ጥያቄ ውስጥ የሚከተው በመሆኑ የፈለጋችሁትን በሉ 
የፈለጋችሁትን አምጡ አዋጁን አንቀበልም” የሚል አቋም 
ይዘው ስብሰባው ተበትኗል ፡፡ በዚህ የተነሳ በአሁኑ ጊዜ 
በወረዳው ውስጥ ውጥረቱ ነግሷል” ሲሉ ምንጮቻችን 
ጠቁመዋል፡፡  

በሰሜን አሜሪካ በሚገኘውና በአዲስ አበባ በሚገኘው 
ቅዱስ ሲኖዶስ ሊቃነ ጳጳሳት መካከል ከየካቲት 4-9 ቀን 
2004 ዓ.ም.በሰሜን አሜሪካ አሪዞና ግዛት ፊኒክስ ከተማ 
ሲደረግ የነበረዉ  ድርድር ያለውጤት መጠናቀቁ ተገለፀ፡፡

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤ/ክርስቲያን ቅዱስ 
ሲኖዶስ በብፅዕ አቡነ መርቆሪዎስና በብፁዕ አቡነ ጳውሎስ  
መካከል የቤ/ክርስቲያኗን ሰላምና አንድነት ለመጠበቅ 
ታስቦ ከ20 ዓመታት በኋላ ፊት ለፊት የተደረገው ድርድር 
ሳይቋጭ መጠናቀቁን በሰሜን አሜሪካ የሚገኘው ቅዱስ 
ሲኖዶስ ልዑካን አርብ የካቲት 16 ቀን 2004 ዓ.ም 
በሰጡት የጋራ መግለጫ አስታውቀዋል፡፡ መግለጫውንም 
የሰጡት ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ፣ መላከገነት ገዛኽኝ 
ገብረ ክርስቶስና ሊቀካህናት ምሳሌ እንግዳ ናቸው፡፡ 

መግለጫውንም የሰጡበት ምክንያት ሲገልፁ በሰሜን 
አሜሪካ አሪዞና ፊኒክስ ከተማ ሲደረግ የነበረው ድርድር 
ያለውጤት ተቋጭቶ እያለና የቤ/ክርስቲያንን አንድነት 
ከሚያናጋ ተግባር ለመቆጠብ ተስማምተን ሳለ ድርድሩ 
መጠናቀቁን አስመስለው በብፁዕ አቡነ ገሪማ የሚመራው 

ልዑካን ቡድን የካቲት 9 ቀን 2004 ዓ.ም ጋዜጣዊ 
መግለጫ መሰጠቱን ተከትሎ እንደሆነ ተጠቁሟል፡፡

በተለይም ከአዋሳ ሀገረስብከት በህዝቡ ይነሱልን 
ጥያቄ ከፍተኛ ተቃዉሞና ውዝግብ በኋላ ተነስተው 
በአሜሪካ የተሾሙት አቡነ ፋኑኤል በዲሲ ቅ/ሚካኤል 
ቤ/ክርስቲያን አውደ ምህረት ላይ ድርድሩ በሰላም 
መጠናቀቁንና ከዚህ በፊት የተፈጠረውም ችግር በብፁዕ 
አቡነ መርቆሪዎስ አማካኝነት እንደሆነ አድርገው የገለፁት 
ከእውነት የራቀ መሆኑን አዳራዳሪ ካህናቱ ገልፀዋል፡፡

ድርድሩም ያልተጠናቀቀበትንም ምክንያት ሲጠቅሱ 
የአዲስ አበባው ልዑካንና የአሜሪካው ልዑካን በያዟቸው 
አጀንዳ ባለመስማማታቸው እንደሆነ ተገልጻóል፡፡ የአዲስ 
አበባው ልዑክም በድርድሩ ወቅት ከአዲስ አበባ መመሪያ 
በመጠበቃቸውና በራሳቸው መወሰን ባለመቻላቸው 
ድርድሩ እንዳልተቋጨ በመግለፅ አሁንም ቢሆን 
ለቤተክርስቲያን አንድነትና ሰላም ዝግጁ መሆናቸውን 
በመግለጫቸው ዕለት መጥቀሳቸውን ያገኘነው መረጃ 
ያመለክታል፡፡ 

በኢትዮጵያ የሼሪያ መንግስት ለማቋቋም 
የሚንቀሳቀስ ኃይል እንዳለ ተገለፀ

የቅዱስ ሲኖዶስ ድርድር ያለውጤት 
ተጠናቀቀ

ሰመጉ ጠቅላላ 
ጉባኤ ጠራ

የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ /ኢሰመጉ/ 
የአሁኑ ሰብአዊ መብት ጉባኤ /ሰመጉ/ በሚቀጥለው 
እሁድ ጠቅላላ ጉባኤውን እንደሚያከናውን ለዝግጅት 
ክፍላችን አስታወቀ፡፡ ሰመጉ ለዝግጅት ክፍላችን 
በላከው ደብዳቤ እንዳስታወቀው መጋቢት 2 ቀን 2004 
ዓ.ም በጽ/ቤቱ ከጠዋቱ 2፡30 ጀምሮ ጠቅላላ ጉባኤውን 
እንደ ሚያከናውን ተገልጻል፡፡  የሰመጉ አባላትም 
በጠቅላላ ጉባኤው ላይ እንዲገኙ ጥሪውን አቅርቧል፡፡

ሰመጉ በአፍሪካ የሰብአዊና የህዝቦች መብቶች 
ኮሚሽን የታዛቢነት ቦታ ያለው የዓለም አቀፍ ፀረ 
ስቃይ ድርጅት አባልና የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች 
ፌዴሬሽን ኮርስፖንዲግ አባል የሆነ የመጀመሪያው 
አገር በቀል ሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት ነው፡፡

የኢሶዴፓ ተጠሪዎች 
እየታሠሩ መሆኑ ተገለፀ

የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ/ኢሶዴፓ/ 
ተጠሪዎች በየቦታው እየታሠሩ መሆናቸውን ከመድረክ 
ጽ/ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡ የመድረክ 
አመራሮች እንደሚሉት “የፓርቲው የዳውሮ ተጠሪ 
የሆኑት አቶ ታዬ ወ/ማሪያም በፈጠራ ክስ ተከሰው ሁለት 
ዓመት ተፈረዶባቸው ማረሚያ ቤት ሲገቡ በጋሞጐፋ 
ዞን ከምባ ወረዳ ተጠሪ የሆኑት አቶ ህዝቄልም እንዲሁ 
በሐሰት ክስ ተከሰው ሦስት ወር እስራት ተፈርዶባቸው 
ታስረዋል፤ በተለያየ ቦታዎችም በፓርቲው አባላት ላይ 
እስራትና ወከባ እየተፈፀመባቸው እንደሆነ ከመድረክ 
ጽ/ቤት ያገኘነው መረጃ ጠቁሟል፡፡

በመምህራን የሥራ ማቆም አድማ ዘጠኝ ት/ቤቶች እንደተዘጉ ናቸው
የመንግስት ሠራተኞች የሊዝ አዋጁን አወገዙ 

አዝነን፣ክልል ላይ ስንገፋ ኢትዮጵያን ጠልተን . 
. . ይሄ ከባድ ነው፡፡ ባይሆን በገጠሙን የግልም 
ይሁን የመንግሥት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ያሉ 
ጥቂት ሕሊና ቢሶች፣ጥቅም አሳዳጆች፣አጥንት 
ቆጣሪዎች ፍትሐዊ ባልሆነ መንገድ ለሚያደርሱብን 
መከራና ችግር እነዚያን ግለሰቦች የአገር ተስፋ 
አጨላሚዎች፣አገርን ጎጂዎች አድርገን ልናስባቸው 
ይገባል እንጂ እነሱ በደካማነት የጎዷትን አገር እኛም 
በእልህ ተነስተን እንጉዳት ካልን ተጎጂዎቹ እኛው 
ነን፡፡ ታሪክ ሲዘገብ የእነ ደጃዝማች ባለቻንም 
ወሳኝ የአገር ፍቅር ከግለሰብ ጉዳት በላይ የአገር 
ሕልውና እና ክብር እንዳሳሰባቸው እየተነገረን 
ነገር ግን ግለሰቦች ተነሳስተን ሀገርን እንጉዳት ካልን 
ተጎጂዎቹ እኛው ነን፡፡ 

በግልም ይሁን በቡድን ለአገራችን 
ለሚበጀው፣ለሚሻለው፣ለታሪክ ቢቀር ቀጣዩን 

ትውልድ ለሚጠቅመው ጉዳይ መነሳት እኛኑ ነው 
መልሶ የሚጠቅመን፡፡ ከታሪክ ተወቃሽነትም ዳንን 
ማለት ነው፡፡ ለአገር ሲተባበሩላት፣ ሲደርሱላት፣ 
ሲያበረቷትና ሲሞቱላት እንጅ ሆድን ለመሙላት 
ብጣሽ ህሊና አለኝ ለሚል ሁሉ ከባድ ስህተት 
ነው፡፡ ከግለሰብ አገር ይበልጣል፣ ከቡድን 
አገር ይሰፋል፡፡ ታዲያ ከትንሹ፣ከጠባቡ፣ሲነጋ 
ከሚጠፋው ሲቆይ ከሚያረጀው ይልቅ ሰፊው 
የማያልቀው፣የሚሻለውና የሚበልጠው ከህሊናና 
ከታሪክ ወቀሳ የሚያድነን የአገር ጉዳይ አይበልጥም 
ትላላችሁ . . .? ለሚሻለውና ለሚበልጠው 
ለሚልቀው ጉዳት የሌላው ሲልም የሃገር ነውና 
አብዝተን እናስብበት፡፡

አሜን የደጃዝማች ባልቻን ልብ ይስጠን!!
መልካም ሳምንት፡፡

“የደጃዝማቹን ልብ....
ከገፅ 9 የዞረ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዜና

የአንድነት ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑትና 
በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የሚገኙት አቶ 
አንዱዓለም አራጌ በእስር ቤት ውስጥ 
ወንጀል ሰርቶ በተፈረደበት ግለሰብ 

ተደብድበው ከፍተኛ የጤና ችግር እንደገጠማቸው 
መዘገቡ ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን 
ከተፈፀመባቸው ድብደባ በኋላ ከፍተኛ የሆነ የህመም 
ስሜት እንደሚስተዋልባቸውና ማረሚያ ቤቱ ፍቃደኛ 
ከሆነ በግል መታከም እንደሚፈልጉ መግለጻቸውን 
ባለቤታቸው ዶ/ር ሰላም አስታውቀዋል፡፡ እንደ ዶ/ር 
ሰላምና ወንድማቸው አቶ አብርሃም ገለፃ ከሆነ አቶ 
አንዱዓለም በተፈጠረባቸው ህመም ምክንያት ሚዛናቸውን 
ጠብቀው መቆምም ሆነ መንቀሳቀስ እንዳልቻሉና በጥበቃ 
ሠራተኞች ተደግፈው መቅረባቸውን በመግለጽ በቂ 
የጭንቅላትና የደም ምርመራ እንደሚያስፈልጋቸው 
ያላቸውን ስጋት ገልፀዋል፡፡ ነገር ግን በቂ ምርመራ 
ሳይደረግላቸው ያለባቸው ሕመም የደም ማነስ ነው 
በሚል መድሃኒት እንደተሰጣቸውና ህመማቸው ግን 
ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለይም ድብደባው ከተፈፀመባቸው 
በኋላ የጤናቸው ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን 
ለመጠየቅ በሄዱበት ወቅት ባለቤታቸውንና ወንድማቸው 
ማረጋገጣቸውን ገልፀውልናል፡፡  

ይህንንም አስመልክቶ አንድነት ፓርቲ የአንዱዓለም 
አራጌ አሁን ያለበት የጤና ሁኔታ እንዳሳሰበው ለኢትዮጵያ 
ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን በአካል በመሄድ ዶ/ር ነጋሶ 
ጊዳዳ፣ዶ/ር ኃይሉ አርዓያና አቶ አስራት ጣሴ ስጋታቸውን 
በዝርዝር ገልፀዋል፡፡ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን 
ኮሚሽነር አምባሳደር ጥሩነህና አቶ ብርሃኑ ጉዳዩን 
ለበላይ አካል አቅርበው ምላሹን እንደሚሰጧቸው 
ቃል መግባታቸውንና የኮሚሽኑን መልስ እየጠበቁ 
መሆናቸውን ዶ/ር ኃይሉ በተለይም ለዝግጅት ክፍላችን 
ገልፀዋል፡፡  

ይህ በእንዲህ እንዳለ የአንድነት ም/ቤት አስቸኳይ 
ልዩ ስብሰባ የካቲት 18 ቀን 2004 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ በጽ/
ቤቱ አዳራሽ አካሄደ፡፡ የአስቸኳይ ስብሰባው ዋና አጀንዳ 
ስለታሰሩ የፓርቲው አመራር ወቅታዊ ሁኔታ የሚል 
ነበር፡፡ የም/ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ዘካርያስ የማነ ብርሃን 

ምልዓተ ጉባዔው መሟላቱን ካረጋገጡ በኋላ የፓርቲውን 
ሊቀመንበር ሪፖርታቸውን እንዲያቀርቡ ወደ መድረክ 
ጋብዘዋቸዋል፡፡ 

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ በሪፖርታቸው ላይ አካተው 
ያቀረቡት በተለይ አቶ አንዱዓለም አራጌ መቼና እንዴት 
በማን እንደተደበደቡ በዝርዝር አቅርበዋል፡፡ አያይዘውም 
የሥራ አስፈፃሚው እስካሁን የወሰዳቸውን ርምጃዎች 
ገልፀዋል፡፡

በእንቅስቃሴያቸውም ጋዜጣዊ መግለጫ መሰጠቱንና 
ለድጋፍ ሰጭ አካላት፣ለሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች 
ኢሜይል መላኩንና የሻማ ማብራት ሥነ-ሥርዓት 
መካሄዱን አስረድተው ሥነ-ሥርዓቱ ወደ ፊትም መካሄድ 
እንዳለበት ገልፀዋል፡፡ በውጭ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ 
በኩልም ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ለውጭ ሀገራትና ለሀገር 
ውስጥ 500 ኢሜይል መላኩ ተገልጿል፡፡

ከዶ/ር ነጋሶ አጭር ሪፖርት በኋላ የፖለቲካ ጉዳይ 
ኃላፊው አቶ ሙላት ጣሰው በበኩላቸው የጉዳዩን 
አሳሳቢነት በተመለከተ በጽሑፍ አቅርበዋል፡፡ ካነሷቸው 
ነጥቦች መሀከል፡- “ኢሕአዴግ በ2002 ምርጫ 99.6 
በማምጣት አምባገነንነቱን አረጋግጧል፡፡ ከእንግዲህም 
ከሥልጣን ላይ የሚቆየው ኃይልን በመጠቀም መሆኑን 
አሳይቷል፡፡ በመሆኑም የሚወስዳቸው ረምጃዎች ሁሉ 
እየከፉ መጥተዋል. . .” ብለዋል፡፡

ከዚህ በኋላ መድረኩ ለውይይት ክፍት ሆኖ አብዛኞቹ 
የም/ቤት አባላት ስሜትን የሚነኩ ንግግሮችን ሲናገሩ 
ተደምጠዋል፡፡ አንዱ ተናጋሪ “ታስረንም እንደበደባለን፡፡ 
ሕጉና ሕገ መንግሥቱ ጠባቂ እንደሌላቸው የአንዱዓለም 
አራጌ ታስሮ መደብደብ ከበቂ በላይ ማረጋገጫ ነው ሲሉ፡
፡” ሌላው ተናጋሪ “የእሥር ቤቱ ድብደባ የአቶ መለስን 
ሥርዓት ያጋለጠና ርቃኑን ያስቀረ ነው፡፡” ብለዋል፡፡ 
ሌላው ተናጋሪ በበኩላቸው የሕገ መንግሥቱን አንቀጽ 21 
ጠቅሰው “በጥበቃ ሥር ያሉ ዜጎች ሰብአዊ ክብራቸው 
የተጠበቀ ነው ይላል፡፡ በኛ አገር ግን የሚሰራው 
የተገላቢጦሹ ነው፡፡” በማለት በምሬት ተናግረዋል፡፡

ሌላው አዛውንት ሲናገሩ ደግሞ “የአንዱዓለም 
አራጌን መደብደብ አንዳንዶቻችሁ የምታዩት ምናልባትም 
በአግራሞት ይሆናል፡፡ እኔ ግን ይህንን የከፋ ርምጃ 

አቅልዬና ተገርሜ አላየውም፡፡ ሕግና ሕገ መንግሥት 
አለ፡፡ ሕግ አስከባሪ ግን የለም፡፡ ከዚህ ደረጃ መድረሳችን 
በጣም ያሳዝናል፡፡” ብለዋል፡፡ አያይዘውም “የኢህአዴግ 
መንግሥት ወጣቶችን በቡቃያቸው ያጭዳል፡፡ ደግሞ 
የወጣቶች ቡቃያ ማየት አይፈልግም፡፡ ተስፋ ያስቆርጣል 
ውርውር የሚሉትንም አንድ በአምስት ይጠረንፋቸዋል” 
ሲሉ በምሬት ተናግረዋል፡፡ እኒሁ አዛውንት ንግግራቸውን 
በመቀጠል “ኢህአዴግአንድ ጊዜ ብቻ አይደለም 
የሚገለው፡፡ ገሎም አስከሬንን ጥላሸት ይቀባል” ካሉ በኋላ 
ራሱን አቃጥሎ የሞተውን መምህር የኔሰው ገብሬን እንደ 
ምሳሌ ሲጠቅሱ “መምህር የኔሰው ገብሬ ፍትሕ አጥቶ 
ራሱን አቃጥሎ ሕይወቱን ቢያሳልፍ አእምሮው ንክ ነበር 
ብለው የገዥው ካድሬዎች ተሳልቀዋል” ብለዋል፡፡

በመጨረሻም የእስረኞችን ጉዳይ የሚከታተል 
አምሰት አባላት ያሉት አንድ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ 
በመጨረሻ መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል፡፡

በተያያዘ ዜና በእነ አንዱዓለም አራጌ የክስ መዝገብ 8 
ተከሳሾች በሚቀጥለው ሰኞ የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም 
ከጠዋቱ በ2፡30 ሰዓት ፌዴራል ከፍተኛው ፍ/ቤት 3ኛ 
ወንጀል ችሎት ይቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ፍ/ቤቱ 
ቀደም ብሎ በያዘው ቀነ ቀጠሮ መሠረት የካቲት 26 እና 
27 ቀን 2004 ዓ.ም የተከሳሾችን የመከላከያ ምስክሮች 
እንደሚያደምጥ ተገልፃóል፡፡ 

አቶ አንዱዓለም አራጌ፣ አቶ ናትናኤል መኮንና ጋዜጠኛ 
እስክንድር ነጋን ጨምሮ 8ቱ ተከሳሾች ሰኞ ዕለት መከላከያ 
ምስክሮችን አቅርበው ማስመስከር ይጀምራሉ ተብሎ 
ይጠበቃል፡፡ አቶ አንዱዓለም አራጌ ሰሞኑን በደረሰባቸው 
ድብደባ የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት እንደደረሰባቸው 
ይታወቃል፡፡ በዚህ የተነሳ በአቶ አንዱዓለም ላይ 
የደረሰውን ድብደባ የተለያዩ አካላት እያወገዙት ነው፡፡ 
የቃሊቲ ማረሚያ ቤት ፍርደኛንና ያልተፈረደበትን እስረኛ 
ህገ ጥሶ ለምን አብሮ እንዳሰራቸው በተለይም ደግሞ 
ደብዳቢው ለምን ከሌላ ክፍል በቅርቡ እንደ መጣና 
ድብደባውን ከፈፀመ በኋላ ምንም እርምጃ ሳይወሰድበት 
ሌላ ክፍል አቶ ናትናኤል ጐን እንዲተኛ መደረጉ አነጋጋሪ 
ሆኗል፡፡ (ይህን በተመለከተ የአንድነት ፓርቲ ያወጣውን 
መግለጫ በገጽ 15 ይመልከቱ፡፡)

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ /
ኢብአፓ/ ፕሬዝዳንት አቶ ዘሪሁን ገ/
እግዚአብሔርና ጋዜጠኛ ውብእሸት ታዬ 
የፌዴራል ከፍተኛው ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል 

ችሎት በተፈረደባቸው ፍርድ ይግባኝ እንደማይጠይቁ 
ቤተሰቦቻቸው ለዝግጅት ክፍላችን ገለጹ፡፡ ዝግጅት 
ክፍላችን ለሁለቱ ፍርደኞች ቤተሰብ ላቀረበው ጥያቄ 
በሰጡት መልስ ይግባኘን ላለመጠየቅ መወሰናቸውን 
አረጋግጠዋል፡፡

የአቶ ዘሪሁን ገ/እግዚአብሔር ልጅ ወ/ሪት ሊዲያ 
ዘሪሁን አባትሽ ይግባኙን ይጠይቃሉ? በማለት ዝግጅት 
ክፍላችን ላቀረበው ጥያቄ በሰጠችን መልስ “ፍርዱ 
እንደተሰጠ ሰሞን ስጠይቀው እያሰብኩበት ነው ብሎኝ 
ነበር፡፡ ባለፈው ቅዳሜ ሄጄ ስጠይቀው ግን አልጠይቅም፡፡ 
ብሎኛል፡፡” ብላለች፡፡ ይግባኝ የማይጠይቁበት ምክንያት 
ምንድነው? ለሚለው ጥያቄ ወ/ሪት ሊዲያ ስትመልስ 
“አባቴ በጉዳዩ ላይ በዝርዝር ያስረዳኝ ነገር የለም፡፡ ሆኖም 
ግን በፍትህ ሥርዓቱ ላይ እምነት በማጣቱ የወሰደው 
አቋም እንደሆነ እገነዘባለሁ፡፡ አባቴ በማዕከላዊ ወንጀል 

ምርመራ እጅግ አሰቃቂ ግፍ ተፈጽሞበታል፤ለሁለት ፍ/
ቤቶች አመልክቷል፤ወንጀለኞቹን ለምን ይህን አደረጋችሁ 
ብሎ የሚጠይቅ ዳኛ አልተገኘም፡፡ የተከሰሰበትን ክስና 
ከክሱ ነፃ እንዲሆን አድርግ ተብሎ የተጠየቀውን በፍ/
ቤትም በሚዲያም ይፋ አድርጐታል፤ይህንን ማድረግ 
ካልቻልክ ፍ/ቤቱን የምናዘው እኛ ነን፤የሚጠብቅህ 
20 ዓመት እስር ነው ብለውታል፡፡ የፈለጋችሁትን 
አስወስኑ እንጂ የሐሰት ምስክር ሆኜ በማላውቀው ጉዳይ 
አልመሰክርም፤በማለቱ እንዳሉት የተናገሩትን ማድረግ 
ችለዋል፡፡ በእስር ላይ የደረሰበትን በደልና ለመከላከል 
ያስመዘገባችው ነጥቦች ዋጋም አልተሰጣቸውም፡፡ 
ስለዚህ በዚህ ምክንያት የሚቀጥለው ፍ/ቤት የተሻለ ነገር 
ይገኛል ብሎ ጊዜን፣ገንዘብን ለማባከን መሞከር አስፈላጊ 
አይደለም በማለት የወሰነው ውሳኔ ይመስለኛል፡፡” 
በማለት መልስ ሰጥታናለች፡፡

የጋዜጠኛ ውብእሸት ታዬ ባለቤት ወ/ሮ ብርሃኔ 
ተስፋዬ በበኩላቸው “ ባለቤቴ ይግባኙን ላለመጠየቅ 
ወስኗል፡፡” ብለዋል፡፡ ለምንድነው ይግባኙን የተወው? 
በማለት ለጠየቅነው ጥያቄ በሰጡን መልስ “ይግባኝ 
ማለት ያልፈለገበትን ምክንያት የሚያውቀው እሱ ነው፡
፡ እሱን ብታነጋግሩት የተሻለ ይመስለኛል፡፡ በእኔ ግምት 

ግን ቀደም ሲል ጉዳዩን በተመለከተው ፍ/ቤት ያየውን 
የክርክር ሂደትና የፍርድ ውሳኔ ተመልክቶ ሁሉም ፍ/
ቤቶች ተመሳሳይ ስለሆኑ የተለየ ነገር ላገኝ አልችልም 
በማለት በፍ/ቤቶች እምነት በማጣቱ ይመስለኛል፡
፡ በክርክሩ ወቅት የዐቃቢ ህግ ምስክሮችና የቀረበውን 
ማስረጃ አይተናቸዋል፡፡ እሱ ያቀረበውን መከላከያም 
ይታወቃል፡፡ በመጨረሻ ፍ/ቤቱ የሰጠው ውሳኔ ደግም 
በታሪክ ተመዝግቦ የሚቀመጥ ነው፡፡ ከዚህ በላይ የምለው 
የለኝም፡፡ ለማንኛውም ፍርድ ቤት አለ፤ዳኛ አለ ተብሎ 
ከመንከራተት ለእግዚአብሔር ሰጥቶ መቀመጡ ሳይሻል 
አይቀርም፡፡” ሲሉ መልስ ሰጥተውናል፡፡

የጋዜጠኛና መምህርት ርዕዮት ዓለሙ አባት ጠበቃ 
ዓለሙ ገቤቦን ርዮት ይግባኝ ጠየቀች ወይ? ብለን 
ላቀረብንላቸው ጥያቄ በሰጡን ምላሽ “ይግባኝ መጠየቅ 
ስለምንፈልግ የውሳኔ ግልባጭ እንዲሰጠን ለፍ/ቤቱ 
ማመልከቻ አስገብተናል፡፡ በፍ/ቤቱ ችግር እስከ አሁን 
አልተሰጠንም፡፡ በእኛ በኩል ከፍተኛ ፍ/ቤት የሰጠው 
ፍርድ ፍጹም ትክክል አይደለም ብለን ስለምናምን ይገባኝ 
ለመጠየቅ እንፈልጋለን፡፡” በማለት መልስ ሰጥተዋል፡፡ 
የወ/ሮ ሂሩት ክፍሌን ውሳኔ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ 
ለጊዜው አልተሳካም፡፡

የኢትዮጵያ ፍ/

ቤቶችና ፖሊስ በህዝብ 

የማይታመኑ ዋናኞቹ 

ተቋማት ተባሉ
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና 

የታንዛኒያ ኪሊማንጃሮ ኢንተርናሽናል 
ኮርፖሬሽን ሊሚትድ የተባለ ድርጅት ከህዝብ 
በሰበሰቡት አስተያየት ፍ/ቤትና ፖሊስ በህዝብ 
የማይታመኑ ተቋማት መሆናቸው ይፋ ሆነ፡
፡ የኩባንያው የመጨረሻ ጥናት ይፋ የሆነው 
“ሁለተኛው አገር አቀፍ የሙስና ቅኝት” 
በተባለው ሰነድ ነው፡፡ በጉዳዩ ላይ አስተያየት 
የሰጡ አንዳንድ ግለሰቦች እንደሚሉት “በፈጠራ 
ክስ፣ በሰለጠነ እና በተገደደ ምስክር፣  በካድሬ 
ዳኝነት ፍትሐዊ ዳኝነት ማግኘት አይቻልም 
የሚባልበት ወቅት ላይ ደርሰናል” በማለት 
ዜጐች ያማርራሉ፡፡ ህዝብ በፍትህ ሥርዓቱ 
ላይ እምነት እያጣ ከሄደ በርካታ ጊዜ ያስቆጠረ 
ቢሆንም መንግስትና የመንግስት ሚዲያዎች 
“ነፃው ፍ/ቤት” እያሉ ሲያሞካሹት ቢስማም 
ህዝብ በሰጠው ድምጽ በፍ/ቤት ላይ እምነት 
የለኝም ብሏአል፡፡ አስተያየት ሰጪዎች 
እንደሚሉት “ችሎት ውስጥ ሳይቀር እስረኞችን 
በሰንሰለት አስሮ የሚያቀርበውና በችሎት ውስጥ 
መሣሪያ ወድሮ ችሎት የሚያስችለው ፖሊስ 
“ህገ መንግስቱን እያስከበርኩ ነው” እያለ ራሱን 
ቢያሞካሽም ተከሳሾችን በፈጠራ ክስ እየከሰሰ 
ምስክሮችን በማስገደድ በማዘጋጀት በቶርች 
ንጹሐን ዜጐችን በማሰቃየት ይታወቃል” ሲሉ 
በምሬት ይናገራሉ፡፡ በአሁን ጊዜ በኢትዮጵያ ፍ/
ቤትና ፖሊስ የሚፈሩ፣ የሚጠሉና የማይታመኑ 
ተቋማት እንደሆኑ ተገልፃóል፡፡

በሌላ በኩል ሰሞኑን ፍ/ቤቶች መደበኛ 
ሥራቸውን አቋረጠው የቆዩበት ስብሰባ አነጋጋሪ 
እየሆነ መሆኑን የዜና ምንጮቻችን ለዝግጅት 
ክፍላችን ገለጹ፡፡ እንደ ዜና ምንጮቻችን ገለጻ 
“ሰሞኑን ዳኞች ከተወያዩበት አጀንዳ አንዱ 
በቅርቡ የወጣው የከተማ ሊዝ አዋጅ መሆኑን 
በአዋጁ ላይ ቅሬታና አቤቱታ ወደ ፍ/ቤት 
ቢመጣ ምን መወሰን እንዳለባቸው የተሰጣቸው 
መመሪያ ዳኞችን በእጅጉ አበሳጭቷል” ይላሉ፡
፡ ምንጮቻችን እንደሚሉት “በዚሁ ምክንያት 
በርካታ ዳኞች ሥራ ሊለቁ ይችላሉ ተብሎ 
ይጠበቃል” ሲሉ አስተያየታቸውን ይሰጣሉ፡፡

የወረዳ 20 እና 
18 አንድነት ፓርቲ 

በአዲስ መልክ ተደራጀ
በአዲስ አበባ ከተማ የአንድነት ፓርቲ 

በአዲስ መልክ መደራጀታቸውንና የወረዳውን 
ሥራ አስፈጻሚና የኦዲትና ኢንስፔክሽን 
የመረጠ መሆኑን የፓርቲው ድርጅት ጉዳይ ጽ/
ቤት ለዝግጅት ክፍላችን አስታወቅ፡፡ ጽ/ቤቱ 
እንደገለፀው ባለፈው ቅዳሜና እሁድ በተደረጉ 
ስብሰባዎች ሁለት ወረዳዎች በአዲስ መልክ 
መደራጀታቸው ተገልጿል፡፡

ባለፈው ቅዳሜ የወረዳውን ጠቅላላ ስብሰባ 
የጠራው የወረዳ 20  አስተባባሪ ኮሚቴ ስድስት 
አባላት ያለው ሥራ አስፈጻሚና ሦስት አባላት 
ያሉት ኦዲትና ኢንስፔክሽን አባላትን ሲመርጥ 
በሌላ በኩል እሁድ ዕለት የተሰበሰበው የወረዳ 
18 ጠቅላላ ስብሰባ በበኩበሉ ስድስት አባላት 
ያሉት የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚ በመምረጥ 
መደራጀቱን አስታውቋል፡፡ አባላቱ በቅርቡ 
ለሚከናወነው የአዲስ አበባ ክልል ምርጫ 
እና ፓርቲው ለሚቀጥለው የተሻለ ትግል 
የድርሻውን ለመወጣት እንደሚሰራ ቃል 
መግባቱም ተገልጿል፡፡

የአንዱዓለም አራጌ የጤና ሁኔታ አሳሳቢ 
እንደሆነ ተገለፀ

አንዱዓለም አራጌ በሚቀጥለው ሰኞ ፍ/ቤት ይቀርባሉ

አቶ ዘሪሁንና ጋዜጠኛ ውብእሸት ይግባኝ 
እንደማይጠይቁ ተገለፀ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

ወቅታዊ

 ሰላማዊ ትግል እና ድርድር 
ክፍል አንድ - መሰረታዊ አሳቦች 

 

የዚህ ጥናት ግብ የተሳካ ድርድር 
ለማድረግ የሚያስፍለጉ የድርድር 
መዘጋጃ ነጥቦችን መመርመር ሲሆን 
ሶስት ክፍሎች ይኖሩታል። ክፍል 
አንድ በድርድር መሰረታዊ አሳቦች ላይ 
ያተኩራል። የቀሩት ሁለት ተከታታይ 

ክፍሎች ደግሞ በድርድር ዝግጅት ያተኩራሉ። 
ድርድር በሁለት ወይንም በበርካታ ሰዎች ወይንም 

ፓርቲዎች ወይንም ቡድኖች መካከል ይደረጋል። 
ለምሳሌ ያህል በትዳር ጓደኛሞች፣ በነጋዴ እና በሸማች፣ 
በመንግስት ቅርንጫፎች፣ በሰብዓዊ ደርጅቶች፣ በአሰሪ 

እና ሰራተኛ፣ በተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ በመንግስት እና 
በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል አሳብ ለአስብ በመለዋወጥ 
መግባባት ለመፍጠር ድርድር ይደረጋል። ስለዚህ 
ሰዎች በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ እና በተለያዩ 
መስኮች ድርድር ሊደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። በዚህ 
በተከታታይ በሚቀርበው ጥናት ክፍል ሁለት እና ክፍል 
ሶስት የምንመረምራቸው የድርድር መዘጋጃ አስር ነጥቦች 
በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ እና በሌሎች መስኮች 
ለሚደረጉ ድርድሮችም እንደሚጠቅሙ ከወዲሁ ግልጽ 
ሊሆን ይገባል። የተሳካ ድርድር ለማድረግ ጊዜ ወስዶ ቁጭ 
ብሎ መነጋገር እና ልብ ለልብ መግባባት ያስፈልጋል። 
እርግጥ እንደ ጉዳዩ ክብደት እና ቅለት የድርድሩ ሂደት 
እድሜ ሊረዝምም ሊያጥርም ይችላል። እንዲሁም ድርድር 
ሰጥቶ በመቀበል (Compromise) መርህ እንዲመራ 
ይጠበቅበታል። ስለዚህ ሁሉም የድርድሩ ተሳታፊዎች 
ከድርድሩ በፊት በሚገባ ዝግጅት አድርገው ከተሳተፉ 
እያንዳንዱ ተደራዳሪ በድርድሩ ላይ የጠየቀውን ላያገኝ እና 
ከድርድሩ የሚገኘው ስምምነት አንዱን ተደራዳሪ ከሌላው 
የበለጠ ተጠቃሚ ላያደርግ ይችላል። የተሳካ ድርድር 
ተደረገ ሊባል የሚቻለው ሁሉም ተሳታፊዎች ከጠየቁት 
ትንሽ አግኝተው እና ትንሽ አጥተው ድርድሩ የተጠናቀቀ 
ከሆነ ነው። የተሳካ ድርድር ከተደረገ እያንዳንዱ ተደራዳሪ 
አሸናፊም ተሸናፊም ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አይነት 
የተጠናቀቀ ድርድር ሁሉም ተሳታፊዎች አሸናፊዎች 
በመሆን (Win-Win) ተጠናቀቀ ይባላል። እንግዲህ 
ለምሳሌ ተቃዋሚ ወገን “ድርድር” እና “እርቅ” ስለጠየቀ 
ብቻ ድርድር እና እርቅ ማድረግ ይቻላል ማለት አይደለም። 
ለመብረር ሁለት ክንፍ እንደሚያስፈልግ ሁሉ እርቅም ሆነ 
ድርድር እንዲፈጸም ከተፈለገ ቢያንስ ሁለት ወገኖች ቁጭ 
ብለው ለመነጋገር ፈቃደኛ መሆን አለባቸው። በተለይ 
በስልጣን ላይ ያሉ አምባገነኖች የዲሞክራሲ ኃይሎች 
በሚያደርጉት ሰላማዊ ትግል ካልተገደዱ አሊያም ድርድር 
በማድረግ ተቃዋሚውን የበለጠ ለማዳከም የሚችሉ 
ካልመሰላቸው በስተቀር ወደ ድርድር አይመጡም። እዚህ 
ላይ ምንም ብዥታ ሊኖረን አይገባም። ሆኖም ግን የተለያዩ 

ወገኖች የተለያዩ ምክንያቶች በማቅረብ ስለድርድር 
ማድረግ አስፈላጊነት ማንሳታቸው አይቀርም። ከእነዚህ 
ወገኖች ውስጥ እስቲ ጥቂቱ የሚሉትን እንመርምር። 

(1) የተወሰኑ ሰዎች ለነፃነታቸው ሰላማዊ ትግል 
በማድረግ ላይ ሳሉ አንባገነኖች አረመኔያዊ ጥቃት 
ሲፈጽሙባቸው ተደናግጠው ተገዢነትን የተሻለ አማራጭ 
አድርገው በመውሰድ ድርድር ይደረግ ይላሉ። እነዚህ 
ወገኖች ከነፃነት ይልቅ ተገዥነትን የተሻለ አማራጭ ያደረጉ 
ወገኖች በመሆናቸው በአፋቸው ድርድር እናድርግ ይበሉ 
እንጂ በተጨባጭ ግን በጦር ሜዳ ሽንፈት ደርሶበት 
መማረከን እንደመረጠ የጦር ሰራዊት ምርኮኛ መሆንን 

መምረጣቸው ግልጽ ነው። እነዚህን ወገኖች ስለነፃነት 
አስፈላጊነት ያላቸው ግንዛቤ ከፍ እንዲል በጽሞና 
ከማስረዳት፣ ቆርጠው ከሄዱም ገለልተኛ ሆነው እንዲኖሩ 
እና ከአምባገነኖች ጋር አብረው በዲሞክራሲ ኃይሎች ላይ 
ጥቃት እንዳይፈጽሙ አግባብቶ በሰላም ከመሸኘት ባሻገር 
ምንም ማድረግ አይቻልም። 

(2) አንዳንድ ወገኖች ደግሞ ተገዢነትን የተሻለ 
ተመራጭ አድርገው ባይወስዱም ዲሞክራሲን ለማምጣት 
ከአምባገነኖች ጋር የሚደረገው ትግል ተስፋ አልሰጥ 
ሲላቸው “ድርድር” እና “እርቅ” ማድረግ ያስፈልጋል ይላሉ። 
እነዚህ ወገኖች አምባገነኖች በትግል ካልተገደዱ በስተቀር 
ለእርቅም ሆነ ለድርድር ጆሮ እንደሌላቸው የተገነዘቡ 
አይመስሉም። እነዚህ ወገኖች አምባገነኖች ስልጣንን 
የሚፈልጉት ግባቸውን (የፖለቲካ የበላይነት፣ የስልጣን 
ባለቤትነት፣ ሃብት ማጋበስ፣ ወይንም ከሚከተሉት ርዕዩተ 
ዓለም አኳያ የሚገዙትን ህብረተሰብ መቅረጽ፣ ወ.ዘ.ተ) 
ተፈጻሚ ለማድረግ እንደሆነ ያስተዋሉ አይመስሉም። 
በድርድር አምባገነኖች የመንግስት ስልጣን ቁጥጥራቸውን 
ከለቀቁ እነዚህን ግቦቻቸውን ማሟላት አይችሉም። ስለዚህ 
አምባገነኖች በድርድር የዲሞክራሲ ኃይሎችን የነፃነት እና 
ህዝብን የመንግስት ስልጣን ባለቤት የማድረግ ግብ ለማገዝ 
ትብብር አያደርጉም። ለዚህም ነው ባለፉት 20 አመታት 

በተቃዋሚዎች የእርቅ ጥያቄ በተነሳ ቁጥር የህውሃት/
ኢህአዴግ መሪ አቶ መለስ ከማን ጋር ተጣላን እና ነው እርቅ 
የምናደርገው በማለት በእርቅ ጠያቂዎች ላይ ሲያላግጡ 
የከረሙት። በውስጥ እና በውጭ ያለው የኢትዮጵያ 
የዲሞክራሲ ኃይል አፉን፣ ኪሱን እና እግሩን አንድ አድርጎ 
ሰላማዊ ትግሉን ቢያጠናክር ግን አቶ መለስን አስገድዶ ወደ 
ድርድር እንዲመጡ ማድረግ ይችላል። 

(3) አንዳንዶች ደግሞ ከመንግስት ጋር የሚደረግ 
ትግል መራራ መሆኑን በመግለጽ “ያን አይነት መንገድ 
መምረጥ ለምን ያስፈልጋል?” ይሉን እና ይልቁንም ሁሉም 
ወገን (ገዢ እና ተገዢ ፓርቲዎች) አዕምሮ ገዝተው 
ቁጭ ብለው በመነጋገር ቀስ በቀስ ወደፊት ዲሞክራሲ 
የሚሰፍንበትን መንገድ በመደራደር በኢትዮጵያ ሰላማዊ 
የመንግስት ስልጣን ሽግግር ማድረግ ይቻላል ይሉናል። 
እስከዚያው ድርስ በአገር ልማት ላይ ማትኮር ይሻላል 
ማለታቸው ነው። እነዚህ ወገኖች በሙሉ ወይንም 
በከፊል በኢትዮጵያ የህውሃት/ኢህአዴግ ተባባሪዎች 
ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ወገኖች የሚሉት ዲሞክራሲ 
እና ሰላማዊ የመንግስት ሽግግር መቼ እንደሚመጣ ትንሽ 
ግምት እንዲኖረን አቶ ስብሃት በቪኦኤ አማርኛ ፕሮግራም 
ላይ የተናገሩትን ማስታወስ ይጠቅማል። ቀኑን በትክክል 
ባላስታውስም ጊዜው አዛውንቱ የህውሃት የቀድሞ መሪ 
አቶ ስብሃት ከኤፈርት (EFORT) ድርጅት አመራራቸውን 
የለቀቁበት ግድም ይመስለኛል። በቪኦኤ አማርኛ 
ፕሮግራም ከአዲሱ አበበ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ 
ስለመንግስት ስልጣን ሽግግር እና ልማት ትንሽ አብዮታዊ 
ዲሞክራሲያዊ መቀላመድ ካስደመጡን በኋላ ወደፊት 
የኢህአዴግ መንግስት ይከስማል (Withers Away) አሉ። 
ከአቶ ስብሃት “መንግስት ይከስማል” (State Withers 
Away) የሚለውን ቃል ስስማ ወዲያው የታወሰኝ ድሮ 
ያነበብኩት የሌኒን “መንግስት እና አብዮት” (The State 
and Revolution) የሚለው መጽሐፍ እና አቶ ሌኒን 
የሚመሰርተው መንግስት ከረጅም ጊዜ በኋላ “በሶቪየት 
ህብረት ሁሉም ዜጋ እንደ አቅሙ ሳይሆን እንደፍላጎቱ 

 አብርሃም በቀለ ገለታ
(በቤልጂየም ገንት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ) 
አገራችን ለረጅም ዘመናት ከምትታወቅባቸው ስልጣኔ 

የአክሱም፣ የላሊበላ፣ የጎንደር እንዲሁም ሌሎች የቱሪስት 
መስህብ እሴቶቿ ጥቅቶቹ ናቸዉ፡፡ ካለፉት 30ና 40 
አመታት ወዲህ ግን በነዚህ የቱሪስት መስህቦች ከመታወቅ 
ይልቅ ልዩ መታወቂያዎቿ ረሃብ፣ድርቅ፣ ድህነት ሆኖ ዛሬም 
በህዝቦቿ ጫንቃ ላይ ተንሰራፍቶ ይገኛል፡፡  የተባበሩት 
መንግስታት የሚሊኒየሙን የልማት ግብ ለማሳካት የታቀደ 
ቢሆንም የግቡ መፈፀሚያ ጊዜ በቀረበበት በአሁኑ ወቅት 
ህዝቧ የምግብ ዋስትናውን ማረጋገጥ ይቅርና እለታዊ 
ጉርሱን ለማግኘት በእጅጉ የተቸገረበት ጊዜ ሆኗል፡፡ 

የምግብ ዋስትና መረጋገጥ የአንድ አገር ልማት 
አመልካች ተደርጎ መወሰድ ከጀመረ ሁለት አስርት 
አመታትን አስቆጥሯል፡፡ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1996 
ዓ.ም ጣሊያን ሮማ ላይ በተደረገው የዓለም የምግብ 
ጉባኤ ላይ የምግብ ዋስትና የሚረጋገጠው ማንኛውም 
ግለሰብ ጤናማ፣ ቀልጣፋና ንቁ ህይወት ለመምራት 
የሚያስችለውን ምግብ እንደምርጫው በበቂ ሁኔታ 
ከተሟላ የምግብ ይዘትና ጤና ላይ ጉዳት የማያስከትል 
ሆኖ ባስፈለገው ጊዜ የመሸመት አቅም መገንባት ሲችልና 
በቂ አቅርቦት ሲኖር ብቻ እንደሆነ ተገልጧል፡፡ በዚህ 
ገለፃ መሰረት የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ሶስት ወሳኝ 
ነጥቦች መሟላት እንዳለባቸው ተመልክቷል፡፡ እነዚህ 
ሶስት ነጥቦች በቂ የምግብ አቅርቦት የመሸመት አቅም እና 
የምግብ አዘገጃጀትና አጠቃቀም ናቸው፡፡

በኢትዮጵያ ያለው ገፅታ
ምግብን የመሸመት አቅም ከድህነትና ከኢኮኖሚ 

እድገት ጋር የተያያዘ ሲሆን በድህነት ለሚኖር ምግብ 
በሚፈልገው መጠን ለማግኘት እጅግ አዳጋች ይሆንበታል፡
፡ ምግብ ለመሸመት የሚያስችል በቂ ገቢ የሌለው ደግሞ 
የምግብ ዋስትናውን ለማረጋገጥ ይከብደዋል፡፡

የአሜሪካው የመረጃ ድርጅት (CIA) በሚያዘጋጀው 

ዎርልድ ቡክ ኦፍ ፋክት ላይ በ 2012 እ.ኤ.አ ባሳተመው 
ፅሁፍ የ2005 መረጃን በመጥቀስ 38 ከመቶ በላይ 
የሚሆነው ኢትዮጵያዊ ከድህነት ወለል በታች ያለ 
መሆኑንና በገቢው ፍትሃዊነት ደግሞ የታችኛውና 10 በመቶ 
የሚጠጋው ዜጋ የሚደርሰው አራት ከመቶ ብቻ እንደሆነ 
አስቀምጧል፡፡ የኢትዮጵያ ማእከላዊ እስታትስቲክስ 
ባለስልጣን  የ2007 መረጃ መሰረት ደግሞ ከድህነት 
ወለል በታች የሆነው ዜጋ 44 ከመቶ እንደሆነ አሳይቷል፡
፡ ይህ የሚያሳየን ዜጎች እንኳን የምግብ ዋስትናቸውን 
ማረጋገጥ የእለት ጉርሳቸውን ለማሟላት ምን ያክል አዳጋች 
እንደሆነባቸው ነው፡፡

የምግብ ዋስትና ማጣት ለተመጣጠነ ምግብ እጥረትና 
ለረሃብ ዋነኛ ምክንያት ሲሆን እንደ አለም ጤና ድርጅት 
ግምት በመልማት ላይ ባሉት ሃገራት ውስጥ ከሚከሰተው 
የህፃናት ሞት 60 ከመቶ የሚጠጋው ሥር በሰደደ 
ረሃብና የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ምክንያት መሆኑን 
አስታውቋል፡፡

በተደጋጋሚ የሚከሰት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት 
የሚያስከትለው ጉዳት የእድገት መጫጫት፣ የማገናዘብ 
ብቃት ማጣት፣ የመማር ብቃት ማነስ፣ ህመም የመቋቋም 
አቅም ማጣት፣ እድሜ ማጠር፣ የእናቶች ሞት እና 
ከክብደት በታች ሆኖ መወለድ ናቸው፡፡

    የአንድ ህዝብ በተመጣጠነ ምግብ ጤናውን 
መጠበቅ (Nutritional Health) ዋነኛ አመላካች 
እድሜያቸው ከአምስት አመት በታች የሆኑ ህፃናት 
በእድሜያቸው ሊኖራቸው የሚገባው ክብደት ሲሆን 
የኢትዮጵያ ስነህዝብና ጤና ቅኝት (Ethiopian Demo-
graphic and Health ) እ.ኤ.አ በ 2011 ዓ.ም ባወጣው 
ጥናታዊ ፅሁፍ ላይ 29 ከመቶ በላይ ህፃናት በእድሜያቸው 
ሊኖራቸው ከሚገባው ክብደት በታች መሆናቸውን ያሳየ 
ሲሆን የአሜሪካው የመረጃ ድርጅት የ2012 መረጃ እነዚሁ 
ህፃናት ቁጥራቸው 34 ከመቶ በላይ መሆኑን አመልክቷል፡
፡ በዚሁ የስነ ህዝብና ጤና ቅኝት መረጃ መሰረት 10 ከመቶ 

በላይ ህፃናት ለአስቸኳይ የምግብ እጥረት (acute mal-
nutrition) እና 44 ከመቶ የሚሆኑት ህጻናት ደግሞ 
ሥር ለሰደደ የምግብ እጥረት (chronic malnutri-
tion) መጋለጣቸውን አመልክቷል፡፡ የዚሁ አመት መረጃ 
ያስቀመጠው ቁጥር ቅኝቱ እ.ኤ.አ በ 2000 ዓ.ም ካወጣው 
መረጃ ጋር ብዙም ልዩነት እንደሌለው አሳይቷል፡፡ በዚሁ 
በ 2000 ዓ.ም ቅኝት መሰረት 11 በመቶ ህጻናት ለአጣዳፊ 
የምግብ እጥረትና 50 በመቶ ደግሞ ስር ለሰደደ የምግብ 
እጥረት መጋለጣቸውን አስታውቋል፡፡ እነዚህ በ 11 
አመታት ልዩነት የተጠናከሩ መረጃዎች የሚያመለክቱት 
የኢህአዴግ መንግስት የሚከተለው ፖሊሲ ለውጥ 
ለማምጣት የተሳነውና ደካማ መሆኑን ነው፡፡

የምግብ ዋስትና አለመረጋገጥ መንስኤዎች
የእርሻ ልማት ምርትን ሊያሳድግ ይችላል፡፡ ነገር 

ግን የእርሻ ልማትም ሆነ በምግብ ራስን መቻል (food 
self sufficiency) የግለሰቦች የምግብ ዋስትና መረጋገጥ 
ማለት እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ የምግብ ዋስትና 
የሚረጋገጠው እያንዳንዱ ግለሰብ በማንኛውም ጊዜ በበቂ 
ሁኔታ ምግብን ማግኘት የሚችልበት አቅም ሲኖረውና 
በበቂ ሁኔታ ምግብ ሲያገኝ ብቻ ነው፡፡

አንድ ቤተሰብ በተደጋጋሚ በቂ እህል ማምረት 
ሲሳነው ወይም የመሸመት አቅሙ ሲዳከም ስር ለሰደደ 
የምግብ ዋስትና ማጣት ይጋለጣል፡፡ ስር ለሰደደ የምግብ 
ዋስትና ማጣት ዋናዎቹ መዋቅራዊ ምክንያቶች ደግሞ ስር 
የሰደደ ድህነት፣ የሳሳ የተፈጥሮ ሃብት፣ ደካማ ተቋማትና 
ወጥነት የሌላቸውና ደካማ የሆኑ የመንግስት ፖሊሲዎች 
ናቸው፡፡

አንደኛዉ ስር የሰደደ ድህነት ሆኖ፣ 44 ከመቶ በላይ 
የሚሆነው ህዝብ ከድህነት ወለል በታች በሚኖርባት 
አገራችን ዜጎች ለመኖር አስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ ነገሮችን 
በትንሹ እንኳን ለማሟላት የገቢ መጠናቸው እጅግ አናሳ 
ስለሆነ ፈፅሞ የማይታሰብ ይሆንባቸዋል፡፡ አለም አቀፍ 
የምግብና የእርሻ ተቋም (FAO) ባወጣው የእለታዊ 

የምግብ ፍላጎት መለኪያ መስፈርት መሰረት  በኢትዮጵያ 
የአንድ ግለሰብ የኢነርጂ(የምግብ ጉልበት) ፍላጎት 1820 
ኪሎ ካሎሪ ሲሆን አብዛኛው ዜጋ ከሚመገበው ምግብ 
የሚያገኘው የኢነርጂ መጠን ከገቢው ማነስ የተነሳ 
ከሚፈልገው በታች እንደሆነ ያስገነዝባል፡፡ በኢነርጂ 
ፍላጎትና ዜጎች በሚወስዱት እለታዊ የኢነርጂ መጠን 
መካከል ያለው ልዩነት ከሰሃራ በታች ካሉት ሃገራት በታች 
እንደሆነ እ.ኤ.አ በ2009 የአለም አቀፉ ስነ ምድራዊ ጤና 
ጆርናል (International Journal of Health Geograph-
ics) አመልክቷል፡፡ በዚሁ መሰረት በሁሉም ክልሎች 
ልዩነቱ ቢታይም ልዩነቱ ከፍ ያለው ርሃብ በደረሰባቸው 
የአገሪቱ ክፍሎች በሱማሌ ክልል ሺኒሌ ዞን፣ በአብዛኛው 
የደቡብ ህዝቦች ክልልና በአማራ ክልል አካባቢዎች 
እንደሆነና ልዩነቱም አንድ ሰው በቀን ከሚያስፈልገው 
ኢነርጂ መጠን ከ 200 እስከ 257 ኪሎ ካሎሪ ያነሰ መሆኑን 
አሳይቷል፡፡ እነዚህ መረጃዎች የሚያመልክቱት ግብርናው 
ዘላቂ የሆነና የዜጎችን የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ የማይችል 
መሆኑን ነው፡፡ ግብርና መር ፖሊሲው ደካማ በመሆኑ 
በርሻ ላይ የተመሰረተ ኢንዱስትሪ ማስፋፋት ቀርቶ ዜጎችን 
መመገብ እንደማያስችል ያስገነዝባል፡፡

ሁለተኛዉ ግልፅነት የጎደለውና የተምታታ የመሬት 
ፖሊሲ ነዉ፡፡ የመሬት ፖሊሲው ግልፅነትና ወጥነት 
የጎደለው በመሆኑ በአንድ ጎን የገበሬው የመሬት ባለቤትነት 
ያልተረጋገጠለትና መሬትም በመንግስት ሙሉ በሙሉ 
የተያዘ በመሆኑ የአፈሩን ለምነት ጠብቆ ለማቆየትና 
ምርታማነቱን ለማሳደግ የባለቤትነት ዋስትና ስለሌለው 
አፈሩን ለማልማት ጥሪቱን አያወጣም፡፡ ይህን ለማድረግም 
ቢፈልግ በቂ ጥሪትም የለውም፡፡ በተጨማሪ ባብዛኛው 
የሚያርሰው መሬት ከግማሽ ሄክታር ያልበለጠ በመሆኑ 
የሚያመርተው ምርት ለቤተሰቡ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ 
ቀርቶ በአግባቡ የእለት ምግቡን ለመሸፈን ያዳግተዋል፡
፡ በሌላ በኩል ደግሞ መሬት የመንግስት እንደሆነ 
እንማይሸጥና እንደማይለወጥ ተደንግጎ እያለ ለውጪ 

በኢትዮጵያችን የምግብ ዋስትና ተረጋግጦ
የምናየው መቼ ይሆን?

ግርማ ሞገስ 
(girmamoges1@gmail.com) 
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ወቅታዊ

ተጠቃሚ የሚሆንበት ህብረተሰብ ሲመጣ” 
እንደሚከስም የጻፈው ምኞታዊ ትንታኔ ነበር። ሌኒን 
ይመራው የነበረው ቦልሼቪክ ፓርቲ የመሰረተው 
የሶቭየት ህብረት አምባገነን መንግስት ለ70 አመታት 
ያህል በስልጣን ላይ ቢቆይም መክሰም የሚባል ነገር 
ሳይታይበት እንዲያውም አምባገነናዊው የፖለቲካ 
ስርዓት እና የዕዝ ኢኮኖሚ ህዝቡን ደሃ አድርግወት 
ሶቪየት ህብረት እንደፈረሰች እናውቃለን። አቶ 
ስብሃት እና 

አቶ መለስ ደግሞ በቅርቡ የኢትዮጵያን ህዝብ 
የመካከለኛ ገቢ ባለቤት እናደርገዋለን ሲሉን እየሰማን 
ነው። ይኽ ማለት እነ አቶ ሌኒን በዘመናቸው “በሶቪየት 
ህብረት ሁሉም ዜጋ እንደ አቅሙ ሳይሆን እንደፍላጎቱ 
ተጠቃሚ የሚሆንበት ህብረተሰብ ሲመጣ” ያሉት 
ተሻሽሎ መቅረቡ ይሆን ብለን እንጠይቃለን? 
የህውሃት/ኢህአዴግ መንግስት የኢትዮጵያን መሬት 
ለ99 አመታት ያህል በማከራየቱ ደግሞ ቢያንስ ከ99 
አመቶች በፊት እንደማይከስም መገንዘብ ችለናል። 
ስለዚህ የእነዚህ ወገኖች ምክር ነፃነትን ገፎ ህውሃት/
ኢህአዴግን ለረጅም ጊዜ ስልጣን ላይ ለማቆየት ታስቦ 
የተጠመቀ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ መርዝ በመሆኑ 
ልንጠጣው አይገባም። 

(4) የተወሰኑ ዜጎች ደግሞ በኢትዮጵያ ተጀምሮ 
የነበረው ሽግግር ወደ ዲሞክራሲ ዛሬ ህይወት 
ማጣቱን ያመለክቱ እና ችግሩ ገዢዎች [አምባገነኖች] 
ዘንድ ብቻ ሆኖ ሳይሆን ተቃዋሚዎችም ዘንድ እንዳለ 
ይገልጻሉ። እነዚህ ወገኖች በኢትዮጵያ እንደ ግብጹ 
አይነት ሰላማዊ ትግል ቢጀመር ከቁጥጥር ውጭ 
የሆነ ህዝባዊ አመጽ ሊቀሰቅስ እና አገርን ወደከፋ 
ትርምስ ሊከት ይችላል የሚል ስጋት ያሰማሉ። ከዚህ 
ስጋታቸው በመነሳት ወደ ዲሞክራሲ የሚደረገው 
ሽግግር ዳግማዊ-ህይወት (ዳግማዊ-ልደት) እንዲያገኝ 
ለማድረግ አምባገነኖች እና ተቃዋሚዎች ሁሉም 
አሸናፊ እና ሁሉም ተሻናፊ (win-win) የሚሆኑበት 
ድርድር ቢያደርጉ የተሻለ አማራጭ ነው ይላሉ። 
የ’እነዚህ ወገኖች አሳብ ሲጨመቅ ከሞላ ጎደል 
በገዢው ፓርቲ እና በተቃዋሚዎች መካከል የህብረት 
መንግስት መመስረት ጠቃሚ ነው የሚል ነው። 
እነዚህም ወገኖች አምባገነኖች ካልተገደዱ ወደ ድርድር 

አይመጡም የሚለውን መሰረታዊ (ቁልፍ) አሳብ ቸል 
ይሉታል። እነዚህ ወገኖች የዲሞክራሲ ኃይሎች ነፃ 
የመውጣት እና ህዝብን የመንግስት ስልጣን ባለቤት 
የማድረግ ግብ እንዳላቸው እና አምባገነኖችም 
የዲሞክራሲያዊ ኃይሎችን ከትግል ሜዳ እንዲወጡ 
በማድረግ ስልጣን ላይ የመቆየት እና ሃብት የማጋበስ 
ተቃራኒ ግቦች እንዳላቸው ቢያስተውሉትም ችግሩ 
በድርድር መፍትሄ ሊያገኝ ይችላል የሚል እምነት 
ያላቸው ይመስላል። ዛሬ ባለንበት ዘመን ሰላማዊ 
ትግልን በጥንቃቄ ፕላን በማድረግ እንደጥንቶቹ 
አብዮቶች ከቁጥጥር ወጥቶ አገሪቱን ወደማያስፈልግ 
ትርምስ እንዳትገባ ማድረግ ይቻላል የሚለውን 
የሰላም ትግል ስትራተጂስቶች እምነት እነዚህ 
ወገኖች የሚጋሩ አይመስሉም። በአምባገነኖች እና 
በዲሞክራሲ ኃይሎች መካከል የሚደረግ ድርድር 
ሁለቱን ወገኖች በእኩልነት አስቀምጦ ከስምምነት 
እንዲደርሱ የሚያደረግ የበጎ አድራጊነት ተግባር 
ሊሆን አይችልም። እንደሚታወቀው የዲሞክራሲ 
ኃይሎች የአቅም ጉዳይ ሆኖባቸው ካልተገደዱ 
በስተቀር ለአምባገነኖች በፈቃዳቸው መሰረታዊ 
የነፃነት ግባቸውን ሊለቁላቸው እንደማይሹት ሁሉ 
አምባገነኖችም ተዳክመው ካልተገደዱ በስተቀር 
ስልጣን ላይ የመቆየት ግባቸውን ለዲሞክራሲ 
ኃይሎች በፈቃደኛነት አይለቁላቸውም። በአንዳንድ 
መሰረታዊ ባልሆኑ ግቦች ላይ ድርድር የሚደረግ 
ከሆነም ህዝብ የመንግስት ስልጣን ባለቤት እንዲሆን 
ማድረግን ግባቸው ባደረጉ ዲሞክራሲ ኃይሎች 
እና በስልጣን ላይ ለመቆየት በሚመኙ አምባገነኖች 
መካከል የሚደረግ ድርድር እንዴት እንደሚሰራ እና 
ከዚያ አይነት ድርድር የሚገኝን የመጨረሻ ስምምነት 
ይዘት የሚወስነው ምን እንደሆነ ግልጽ የሆነ ግንዛቤ 
ሊኖረን ይገባል። ከሚደረገው ድርድር የሚገኘውን 
ስምምነት ይዘት የሚወስነው ሁለቱ ተደራዳሪ ወገኖች 
በድርድሩ ላይ የሚያቀርቡት አሳብ እና ግብ አንጻራዊ 
ፍትሃዊነት ሳይሆን በሁለቱ ተደራዳሪዎች መካከል 
ያለው የፖለቲካ ኃይል (ስልጣን) ሚዛን ግንኙነት 
ሽግሽግ ደረጃ መሆኑ መታወቅ አለበት። 

በስልጣን ላይ ያለው አምባገነን የፖለቲካ ኃይል 
(ስልጣን) ደረጃ ከተቃዋሚ ፓርቲ የፖለቲካ ኃይል 
(ስልጣን) ጋር ሲነጻጸር 100% ለ 0% ከሆነ ተቃዋሚ 

ፓርቲ ምንም አይነት የሰላም ትግል አቅም አልገነባም 
ማለት አድርገን ልንወስድ እንችላለን። የዲሞክራሲ 
ኃይሎች ባደረጉት ሰላማዊ ትግል በሁለቱ የፖለቲካ 
ባላንጣዎች መካከል ያለውን የፖለቲካ ኃይል ሚዛን 
(ስልጣን) ሽግሽግ 50% ለ50% አድርሰውት ከሆነ 
ደግሞ የዲሞክራሲ ኃይሎች ሰላም ትግል አቅም ግንባታ 
ጥሩ ደረጃ ደርሷል ማለት ነው። በውጤቱም በስልጣን 
ላይ ባለው አምባገነን ቡድን እና በዲሞክራሲ ኃይሎች 
(በተቃዋሚ ፓርቲ) መካከል ያለው የፖለቲካ ኃይል 
(ስልጣን) ሚዛን ግንኙነት ሽግሽግ እኩል ለእኩል 
ደረጃ ደርሷል ማለት እንችላለን። ስለዚህ ሰላማዊ 
የፖለቲካ ትግል እስከተደረገ ድረስ በአምባገነኖች 
እና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል ያለው የፖለቲካ 
ኃይል (ስልጣን) ሚዛን ግንኙነት በቋሚነት ሽግሽግ 
ያደርጋል። ስለዚህ እንደ ሰላማዊው ትግል ጥንካሬ 
እና ደካማነት በሁለቱ ባላንጣ የፖለቲካ ኃይሎች 
መካከል ያለው የፖለቲካ ኃይል (ስልጣን) ሚዛን 
ግንኙነት አንዴ ወደ አንዱ ወገን ሌላ ጊዜ ወደሌላው 
ወገን ይዋልላል ማለት ነው። ሰላማዊ ትግል አቅም 
እየተጠናከረ ሲሄድ የፖለቲካ ኃይል ሚዛን (ስልጣን) 
ወደ ዲሞክራሲ ኃይሎች እያደላ ይሄዳል። 

ከድርድር የሚገኝ ስምምነትን ይዘት የሚወስነው 
እና ስምምነቱ በተግባር እንዲከበር የሚያደርገው 
እያንዳንዱ ተደራዳሪ በተጨባጭ ያለው አቅም ነው። 
ለምሳሌ ነፃ ምርጫ ለማድረግ በህውሃት/ኢህአዴግ 
እና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል ድርድር ቢደረግ 
ህውሃት/ኢህአዴግ አንደኛ በድርድሩ ላይ ከስምምነት 
መድረስ ባይቻል (ማለትም እኔ ኢህአዴግ ድርድሩን 
እንዲከሽፍ ባደርግ) ተቃዋሚ ፓርቲዎች ግባቸውን 
(የህዝብ ድምጽ ማስከበር) ተፈጻሚ ለማድረግ 
በግላቸው ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ሁለተኛ ደግሞ 
ስምምነት ቢደረስም ምርጫ ከተካሄደ በኋላ ውጤቱ 
የማልፈልገው ከሆነ እኔ (ኢህአዴግ) ስምምነቱን 
አፍርሼ ያለ ኃይሌን በመጠቀም ግቤን (ስልጣን 
ላይ መቆየት) ለማስጠበቅ የህዝብ ድምጽ ብሰርቅ 
ተቃዋሚዎች ግባቸውን (የህዝብ ድምጽ ማስከበር) 
ተፈጻሚ ለማድረግ ምን የማድረግ አቅም አላቸው? 
የሚሉትን ጥያቄዎች እና ተዛማጅ ጉዳዮች ከግምት 
ማስገባቱ እንደማይቀር መጠራጠር የለብንም። 
ስለዚህ የዲሞክራሲ ኃይሎች ከድርድሩ በፊት 

የገነቡት የሰላማዊ ትግል ልምድ እና አቅም ቀደም ሲል 
በአምባገነኖች ዘንድ ያስገኘላቸው ክብር ከድርድር 
የሚገኘው ስምምነት ይዘት ለነፃነት (ለዲሞክራሲ 
ኃይሎች) ያደላ እንዲሆን እና ስምምነቱም በተግባር 
እንዲከበር በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ጠቀሜታ 
አለው ማለት ነው። ይህን ሃቅ ለመረዳት በጋንዲ 
እና በእንግሊዝ መካከል የተደረገውን ድርድር 
በፍኖተ ነፃነት ቁጥር 27 [“ሰላማዊ ትግል እና የጋንዲ 
አስተዋጽኦ ክፍል ሁለት”] መመልከት ይጠቅማል። 

ስለዚህ በድርድር ወቅት በግጭቱ ዙሪያ እከሌ 
አጥፍቷል ወይንም አላጠፋም ወይንም ማነው 
ትክክለኛ ወይንም ስህተተኛ የሚሉ ግብረገባዊ 
ጥያቄዎች እና ወቀሳዎች ቢነሱም ለእነሱ የሚሰጡ 
መልሶች ውይይቱን ከማድመቅ አልፈው የድርድሩን 
ስምምነት ይዘት እና ስምምነቱ እንዲከበር የማድረግ 
ወሳኝ ሚና የላቸውም። የድርድሩ ስምምነት ይዘት እና 
መከበር የሚመነጨው ከአምባገነኖች እና ከዲሞክራሲ 
ኃይሎች የፖለቲካ ኃይል (ስልጣን) ሚዛን ግንኙነት 
ሽግሽግ ደረጃ ነው። ስለዚህ ዲሞክራቶች በድርድሩ 
የጠየቁትን ለማግኘት ዋስትናቸው ቀደም ሲል 
ያደረጉት ሰላማዊ ትግል በኃይል ሚዛን (ስልጣን) 
ግንኙነት ሽግሽግ ላይ ባስገኘላቸው የፖለቲካ ኃይል 
(ስልጣን) ደረጃ መሆኑ በግልጽ መታወቅ አለበት። 
አምባገነኖችን በመንግስት ስልጣን የሚያቆያቸውም 
ሆነ ዲሞክራሲ ኃይሎችን ከመንግስት ስልጣን 
የሚያርቃቸው የአቅማቸው ደረጃ ነው። አምባገነኖች 
በመዳከም ላይ ከሆኑ 

እንደቀድሞው ስልጣናቸውን መቆጣጠር እና 
ተቃዋሚዎችን ማዳከም አይቻላቸውም። በዚህን 
ጊዜ ከድርድር የሚገኝ ስምምነት ይዘት ላቅ ያለ እና 
ወደ ዲሞክራሲ ኃይሎች የነፃነት ግብ ያደላል። 
ለምሳሌ በውጭ አገሮች ሽምግልና በየመን አምባገነኑ 
ፕሬዘዳንት ሳላህ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ስልጣን 
የመልቀቅ ስምምነትን የተቀበለው እና ከብዙ 
ማቅማማት በኋላ በመጨረሻ ስምምነቱን ያከበረው 
የውስጥ እና የውጭ ተቃዋሚ ፖለቲካዊ ጫና በሳላህ 
እና በተቃዋሚው ፓርቲዎች መካከል የነበረው 
የፖለቲካ ኃይል (ስልጣን) ሚዛን ግንኙነት ሽግሽግ 
ወደ ተቃዋሚዎች እንዲያደላ በማድረጉ ነበር። 

 ይቀጥላል

ሃገራት ባለሃብቶች እጅግ በወረደ ዋጋ ለረጅም ጊዜ 
ኮንትራት ሲቸበቸብ መመልከት ፖሊሲው ምን 
ያህል የተምታታ መሆኑን ያስገነዝባል፡፡ በተጨማሪ 
ባለሃብቶቹ የሚያመርቷቸው ምርቶች የራሳቸውን 
ዜጎች የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ለአገራቸው ገበያ 
በመሆኑ ለድሃው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያመጣው 
ለውጥ የለም፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ የእንግሊዙ ዘ 
ጋርዲያን ጋዜጣ የአካባቢ አምድ አርታኢ የሆነው 
ጆን ቫይዳል ያዘጋጀውን ጥናታዊ ቪዲዮ መመልከት 
የበለጠ ግንዛቤ ይሰጣል፡፡ (ድህረገፁ http://www.
guardian.co.uk/global_development/vid-
eo/2011/mar/21/ethiopia-land-rush )  

ሶስተኛዉ የሳሳ የተፈጥሮ ሃብት ነዉ፡- 
በአገራችን በተለይ በአብዛኛው ተራራማ በሆነው 
ክፍልና በአርብቶ አደር አካባቢዎች ያለው ለምነቱ 
የተሟጠጠና የተራቆተ መሬት ሲሆን በዚህ ላይ 
በደን ጭፍጨፋ ምክንያት በረሃማነት እየተስፋፋ 
በመሄዱ ለተደጋጋሚ የድርቅ አደጋ የተጋለጠ ነው፡
፡ እ.ኤ.አ በ2008 በወጣው የትምህርት ሚኒስቴር 
ብሄራዊ ሪፖርት መሰረት 85 ከመቶ የሚሆነው 
የአገሪቱ ዜጋ የሚኖረው በተራራማው የአገሪቱ 
ክፍል መሆኑን አስታውቋል፡፡ 

4ኛ ደካማ ተቋማት ናቸዉ፡-
የአገሪቱ የገበያ ስርአት ደካማነት ሌላው 

ለምግብ ዋስትና አለመረጋገጥ ምክንያት ነው፡፡ 
ለገበያ ስርአቱ ደካማነት ዋነኛ ምክንያቶች፡- 

አዝጋሚ የከተማ እድገት አንዱ ነዉ፡፡ የአለም 
አቀፉ የምግብ ፖሊሲ ጥናት ተቋም (Interna-
tional Food Policy Research Institute ) እ.ኤ.አ 
በ2009 ባወጣው ጥንታዊ ፅሁፍ ላይ በአገራችን 
የከተማ እድገት ከሰሃራ በታች ካሉ አገራት ጋር 
ሲወዳደር እጅግ አዝጋሚ መሆኑን አስፍሯል፡
፡ በዚሁ ተቋም መረጃ መሰረት 50,000 የሚሆን 
ህዝብ ላለበት ከተማ ቅርበት ያለው አርሶ አደር 
ቁጥር ከ 5 እስከ 13 ከመቶ ብቻ ነው፡፡ አገዛዙ 

ለከተሞች እድገት ምንም ትኩረት አለምስጠቱ 
መሆኑን ያስገነዝበናል፡፡ 

ሌላዉ የመሰረተ ልማት ተቋማት 
አለመስፋፋት ነዉ፡፡ በመንገድ መስፋፋት መጠነኛ 
ለውጥ የታየ ቢሆንም እጅግ አዝጋሚ ነው፡
፡ እስካሁን በአገሪቱ ያለው መንገድ በ2012 CIA 
መረጃ መሰረት 36,469 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው፡፡ 
የሚሰራውም መንገድ ባብዛኛው የጥራት ደረጃው 
አጠያያቂ በመሆኑ የአገልግሎት ዘመኑ ሳያበቃ 
መፈራረሱ የተለመደ ሆኗል፡፡ በኢንፎርሜሽን 
በኩል የቴሌፎንና የሚዲያ ተቋማት አይነተኛ ሚና 
እንደሚጫወቱ የታወቀ ቢሆንም እስከአሁን የታየ 
ለውጥ እንደሌለ እንገነዘባለን፡፡ የአገሪቱ ብቸኛ 
የቴሌፎን አገልግሎት ሰጪ ተቋም የመንግስት የገቢ 
ምንጭ በመሆኑ አገዛዙ በፍፁም ለግል ባለሃብቶች 
ሊሰጥ አይፈልግም፡፡

ተቋሙም በቢሮክራሲና በሙሰኝነት 
የተጨማለቀ በመሆኑ የረባ ለውጥ ማሳየት 
ተስኖታል፡፡ ለዚህ ማስረጃ በአገራችን የቴሌፎን 
ተጠቃሚው ቁጥር ከ 8 ከመቶ እንደማይበልጥ 
የ2012 CIA መረጃ አመልክቷል፡፡ ይህ ቁጥር 
ሁሉንም የቴሌፎን አገልግሎቶች ያጠቃልላል፡
፡ ለህዝብ መረጃ በመስጠት ትልቁን ሚና 
የሚጫወተው ቴሌቪዢን ማሰራጫ አንድ ብቻ 
ሲሆን ይሄም አብዛኛውን የሥርጭት ጊዜውን 
የሚያሳልፈው የአገዛዙን መልካምነት ሲደሰኩር 
በመሆኑ ለተመልካቹ ምንም የሚፈይደው 
ነገር የለም፡፡ በተጨማሪ ያለውን ገበያ የአገዛዙ 
ካምፓኒዎች በሞኖፓል ስለተቆጣጠሩት ተፎካካሪ 
የገበያ ስርአት ለመዘርጋት የማይታሰብ ሆኗል፡፡

ለ. የፋይናንስ ተቋማት፡- አብዛኛው የአገራችን 
አርሶ አደርና ድሃው የህብረተሰብ ክፍል ህጋዊ የሆኑ 
የፋይናንስ አገልግሎቶች ተጠቃሚ አይደለም፡
፡ ለዚህም ምክንያቱ የፋይናንስ አገልግሎቱ 
ባለመስፋፋቱ ባሉትም ተቋማት ለመገልገል አርሶ 

አደሩ የሚያስይዘው በቂ ጥሪት ስለሌለው አስቸጋሪ 
ሆኖበታል፡፡

በተጨማሪም የብድርና የቁጠባ አገልግሎት 
ለማግኘት በአብዛኛው የአገሪቱ ክፍሎች የአገዛዙ 
አባልና ደጋፊ መሆን እንደዋነኛ መስፈርት እንደሚታ 
የአደባባይ ሚስጢር ከሆነ ውሎ አድሯል፡፡ 

5ኛዉ የቴክኖሎጂ አለመስፋፋት ነዉ፡፡ 
ከ70 እስከ 80 በመቶ የሚሆነው ዜጋ በግብርና 
በሚተዳደርባት አገራችን ገበሬው ራሱንም ሆነ 
የከተማ ነዋሪውን የሚመግበው ከእጅ ወደ አፍ 
በሆነው እርሻው ነው፡፡ አርሶ አደሩ በቂ የማምረቻ 
ጥሪቶች የሌለው ከመሆኑም በላይ አፈሩ ለምነቱን 
በማጣቱ የርሻ ምርታማነቱን ማሳደግ ተስኖታል፡
፡ ለርሻ ምርታማነት የሚያስፈልጉ ግብአቶች እንደ 
ምርጥ ዘር፣ማዳበሪያ፣ ፀረ ሰብል ተባይ ማጥፊያ 
ኬሚካሎች፣ አነስተኛ መስኖዎች፣ የተሻሻለ 
የአስተራረስ ዘዴና የኤክስቴንሽን ምክር አገልግሎት 
አለመስፋፋትና ያሉትንም አገልግሎቶች ተጠቃሚ 
የሆኑት የገዢው አባላትና ደጋፊዎች  መሆን የምግብ 
ዋስትና ለማረጋገጥ  ከፍተኛ ጋሬጣ ሆኗል፡፡ በዚህ 
ጉዳይ ላይ የበለጠ ግንዛቤ ለመውሰድ የእንግሊዙ 
የዜና አገልግሎት እ.ኤ.አ  በ2011 ነሐሴ ወር ለእይታ 
ያበቃው ‘Investigation of the use of aid for 
Political Repression by Ethiopian’ ጥንታዊ 
ፊልም መመልከት ያሻል (ድህረ ገፁ http://
wn.com/investigationontheuseofaidforpo-
leticalrepressionbyethiopiangovernment-
92111flv)

6ኛ ምግብ ዋስትና መረጋገጥን ከሚያመለክቱት 
አንዱ የሆነው የምግብ አዘገጃጀትና አጠቃቀም 
የሚያመለክተው በቂ ሳኒቴሽን ንፁህ ውሃንና ጤናን 
ነው፡፡ 

በቂ ሳኒቴሽንን በተመለከተ በአገሪቱ የሳኒቴሽን 
ሽፋን ( ለምሳሌ ንፁህ ሽንት ቤት፣ ማብሰያ ቤት 
የመሳሰሉት) 12 ከመቶ  ብቻ መሆኑን የ2012 የሲ.አይ 

ኤ መረጃ ይፋ አድርጓል፡፡ መረጃው የሚያሳየው 88 
ከመቶ የሚሆነው ኢትዮጵያዊ ከንፅህና ጉድለት ጋር 
በተያያዘ ለተላላፊ በሽታ የተጋለጠ መሆኑን ነው፡፡ 

ንፁህ ውሃን በተመለከተ  ባጠቃላይ በአገሪቱ 
ያለው የንፁህ ውሃ ሽፋን 38 ከመቶ እንደሆነ የሲ 
አይ ኤ መረጃ ያመለክታል፡፡ በዚሁ መሰረት 62 
ከመቶው ዜጋ ለውሃ ወለድ በሽታዎች ተጋልጧል፡፡ 

የጤና ሽፋንን በተመለከተ፡- የአገሪቱ የጤና 
በጀት አገሪቱ ከምታስገባው አመታዊ ገቢ ላይ 
3.6 ከመቶ ብቻ እንደሆነ ይሄው መረጃ ያሳያል፡፡ 
በመረጃዎቹ መሰረት ከሶስት አራተኛ በላይ የሆነው 
ህዝብ በንፅህናና በንፁህ ውሃ እጦት ለተለያዩ ተላላፊ 
በሽታዎች መጋለጡን ያስገነዝቡናል፡፡ በስርአቱ 
በኩል እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ከፖለቲካ ፍጆታ 
የዘለለ ስራ እንደሌለ መረዳት ይቻላል፡፡ 

7ኛዉ የዲሞክራሲያዊ መብት አለመረጋገጥ 
ነዉ፡፡ ልማት ያለ ዲሞክራሲያዊ መብት መረጋገጥ 
የማይታሰብ ነው፡፡ ታዋቂው የኢኮኖሚ ጠበብት 
አማርትያ ሴን በአንድ ወቅት ልማት ነፃነት መሆኑን 
ፅፏል፡፡ ሌላው ጠበብት አርተር ሊዊስ በኢኮኖሚና 
በነፃነት መካከል ያለውን ግንኙነት ሲገልፅ የኢኮኖሚ 
እድገት ሃብትና ደስታ ማካበት ሳይሆን የሰዎች ሰፊ 
አማራጭ እድል ማግኘት መሆኑን አስገንዝቧል፡፡ 

በአገራችን የአስተሳሰብ፣ የመናገር፣ የፖለቲካ 
ነፃነት፣ የህግ የበላይነትና እኩል የመታየት 
ተፈጥሮአዊ መብት ባለመኖሩ ህዝቡ በነፃነት፣ 
ያለበትን ብሶት ለመግለፅ፣ በህግ ለመዳኘት 
ባለመቻሉና ፍትሃዊ የሆነ የእድል ክፍፍል ማግኘት 
ባለመቻሉ በጭቆናና በግፍ አገዛዝ ስር ወድቆ 
ይገኛል፡፡ በዚህም ሙሰኝነትና አምባገነንነት 
ተስፋፍቷል፡፡ ጥቂቶች በአገሪቱ ሃብት እንዳሻቸው 
ሲሆኑ ብዙሃኑ የምግብ ዋስትናውን ማረጋገጥ ቀርቶ 
የእለት ጉርሱን ለመሙላት ተስኖት መንከላወስ ግድ 
ሆኖበታል፡፡ በቀጣይ ለምግብ ዋስትና መረጋገጥ 
ጠቋሚ የመፍትሔ ሃሳቦች ይዜ እቀርባለሁ፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዳንኤል ሺበሺ

አዲሱ ግጭት

በጋሞጎፋ ዞን በተቀሰቀሰው ግጭት 
የሰው ሕይወት መጥፋቱን፤ በሰው 
አካል ላይ ትልቅ ጉዳት መድረሱን፤ 
ቤተክርስቲያን መቃጠሉን ወ፣ዘ፣ተ 

አስመለክቶ፤ የፍኖተ-ነጻነት ጋዜጣ ማክሰኞ ጥር 29 
ቀን 2004 በ2ኛ-ዓመት፤ ቅጽ.2 ቁጥር-28 ዕትሙ 
በፊት ገጹ ይዞ የወጣውን ዘገባ በጥሞና  አንብቤያለሁ፡፡ 
በድጋሚ ከቦታው የማጣራበት ዕድልንም አግኝቻለሁ፡
፡ ከሞላ ጎደል እናንተም እውነታውን ለተቀረው 
ሕዝብ፤ ለአንባቢያንና  ለሚመለከታቸው ሁሉ 
ለማድረስ ያደረጋችሁት ጥረት  የሚያስመሰገን ነው፡፡ 
የዘገባችሁን ይዘት ለማጠናከር ብቻም ሳይሆን ችግሮቹ 
በይዘታቸው ከላይኛው ማለትም ከመጀመሪያው 
እስከአሁን ድረስ ካነሳናቸው ነጥቦች ጋር ተያያዥነት 
ያለው በመሆኑ በድጋሚ ቀንጭቤ የዚህ ጹሑፍም 
አካል እንዲሆን በማድረግ ቀጥሎ ባለው መልኩ 
ለማቅረብ እሞክራለሁ፡፡ 

        ነገሩ እንዲህ ነው፡፡ ግጭቱ የተከሰተው በጋሞ 
ጎፋ ዞናዊ ክልል ውስጥ ደጋማ አከባቢዎች ከሚባሉትና 
በዞኑ ውስጥ ካሉት ከ15ቱ ገጠር ወረዳዎች ውስጥ አንዷ 
በሆነችው ‹ዲታ ወረዳ በ‹‹ዛራ ከተማ›› ከጥር 10ቀን 
2004 ዓ.ም ጀምሮ የአከባቢው ሁኔታ ጥሩ መንፈስ 
ያልነበረው መሆኑን ያነጋገርኳቸው የአከባቢው 
ነዋሪዎች ይመሰክራሉ፡፡ በዚህ ኃይማኖታዊ ግጭት 
የኦርቶዶክስ ተ/ቤ/ን አካል የሆነው የሩፋኤል ቤ/ን 
መቃጠሉ እውነት ነው፡፡ ለግጭቱ መንሥኤው 
ፖለቲካዊ  እንደምታ እንዳለውና ከዞኑ እስከ ወረዳው 
ባለው መዋቅር ላይ ያሉ አንዳንድ  ባለሥልጣናት 
እጅ እንዳለበት ሕዝቡ ጥርጣሬውን እየገለጸ ነው፡፡ 
እኔም በግሌ አከባቢውንም (Geographical bound) 

ሆነ የሕዝቡን ሥነ-ልቦና፤ አብሮነት፤ ሃይማኖታዊ 
ትስስሩን፤ ፖለቲካዊ አስተሳሰቡን፤ የማህበራዊ 
ግንኙነቱን፤ ባሕሉንና ቋንቋውን በትክክል ስለማውቅ 
የተከሰተው ነገር ግን እኔ ከማውቀው በተገላቢጦሽ 
በመሆኑ ከማዘኔም ባሻገር እንዴት ለዘመናት በክፉም 
በደጉም፤ በሀዘኑም በደስታው፤ አብሮ፤ ተባብሮና 
ተከባብሮ የኖረው ሕዝብ ዛሬ አንዱ የሌላውን ክብር፤ 
እሴት የሚያንቋሽሽበት፤ አንዱ የሌላውን ቤተ-እምነት 
ለማውደም የሚነሳሳበት ምን ተዓምር ተፈጠረ? 

        በሌላ በኩል፤ ሕዝቡ ለብዙ ጊዜ  የልማትና 
የመልካም አስተዳደር (ፍትሐዊ  የገቢ ግብር ተመን፤ 
የማዳበሪያ ሥርጭትና ዋጋ፤ በአንጻራዊነት ከሙሥና 
የፀዳ የሥራ ቅጥርና ዕድገት ወ.ዘ.ተ) ጥያቄዎችን 
እያነሣ የቆየ ሲሆን፤ ምላሽ በማጣቱ ሲማረር መኖሩ 
በስፋት ይነገራል፡፡ በአሁኑ ሰዓት ይህ የሕዝብ ጥያቄ 
አስተዳደሩን እያነቀ የመጣበት ሁኔታ አለ፡፡ ይህንን 
ሁኔታ ለማርገብ ሆን ብሎ የግጭት ስትራቴጂ 

እንደሚነደፍ ግምታቸውን የሚያስቀምጡ ነዋሪዎችና 
ጥቂት የፖለቲካ ሰዎች አሉ፡፡ ኢሕአዴግም ሆነ 
ደኢሕዴን ሁሌም ባይሆንም ግን አንዳንድ ጊዜ 
ነገሮች እንዳሰቧቸው ሳይሆኑ ሲቀር፤ ይህችን ሥልት 
እንደሚጠቀም ማስተዋል የሚችል ኢትዮጵያዊ 
የሚያውቀው ሐቅ ነው፡፡ ለምሣሌ ያህል በቅርቡ  
በየመኑ ፕ/ት ዓሊ አብደላ ሳላሂ፤ በቱኒዚያዉ ፕ/ት 
ቤን ዓሊ፤  የሊቢያዉ ፕ/ት ኮ/ል ሙዓመር ጋዳፊ፤  
የሶሪያው ፕ/ት በሽር አልአሳድ፤ የግብጹ ፕ/ት ሆስኒ 
ሙባረክ፤ የኮትዲቯር ፕ/ት ሎረን ባግቦ፤ ፕ/ት ቻርለስ 
ቴይለር፤ ጥቅት ዘገየት ካሉት ደግሞ ሟቹ እንደ ኢራቁ 
መሪ ፕ/ት ሳዳም ሁሴን፤ በኢት/ዊያን ለ44-ዓመታት 
የነገሡት ንጉሤ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ቀዳማዊ ግርማዊ 
ኃ/ሥላሤ፤ እና ሌሎችም በሕዝብ እምቢተኛነት 
ከሥልጣን እንደተባረሩ በተለይም አፍርካ መሪዎች 
አይነት ሁኔታ ሊፈጠር ነው ከሚል ሥጋት በመነሣት 
ሮጦው ከሶማሌ፤ በሻዕቢያ በኩል እሣት! እሣት! 
በማለት ማወጅ፤ በስም ብቻ ወደሚያቋት አባይ ግድብ 
ውስጥ ጥልቅ ማለት፤ ምንም ዳመና በሌለበት መብረቅ 
ሊወርድብን ነው በማለት ሽብር፤ ሁከት በመፍጠር 
ማደናገር፤ በአጠቃላይ የተመልካቹን ወይም 
የአድማጩን ወይንም የተከታዩን ትኩርት አቅጣጫን 
ለማሳት የኢሕአዴግ መሪዎች ከሚጠቀሙበት 
ሥልቶች ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ ስለዚህ ኢሕአዴግ 
የመንግሥትነትን በትር ስለጨበጠ ሕዝብንና ሕዝብን 
(ቡድንና ቡድንን) አያጋጭም ብሎ መደምደም 
የዋህነት ነው የሚሆነው፡፡

        አንዳንድ የእኔ ቢጤዎች (የፖለቲካ 
ግንዛቢያቸው በእኔ ልክ ያላቸው ማለቴ ነው) ደግሞ 
እንዳሉኝ ከሆነ ለግጭቶቹ  ምክንያት የክልሉ (የዞኑ) 
መንግሥት የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዎችን 
ከኃላፍነት ቦታቸው በማንሳት የኦርቶዶክስ እምነት 
ተከታዮችን የሚተካበት ስትራቴጂ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ 
ነው የሚል ወሬ በመናፈሱና እንደተባለውም 

በአንዳንድ አከባቢዎች ይህ እርምጃ መወሰድ 
መጀመሩ ነው ይላሉ፡፡  በዚህ ላይ ቁርጥ ያለ አስተያየት 
ለመስጠት የከበደኝ ነገር ቢኖር፤ በአጠቃላይ በዞኑ 
ውስጥ (እንደ ዞን) ባሉት በ15ቱ-ገጠር ወረዳዎችና 
በ2-ከተማ አስተዳደር ውስጥ ባለው መንግሥታዊ 
መዋቅር ውስጥ ምን ያህሎቹ የፕሮቴስታንት 
እምነት ተከታይ የሆኑ ተሻóሚዎች ናቸው ? ምን 
ያህሉ ደግሞ የኦርቶዶክስ? ቀጥሎም በእነዚህ 
ወረዳዎችስ? የሚለውን መረጃ (DATA) ማወቅ 
ጠቃሚ ይመስለኛል፡፡ ለእኔ ግን የኦርቶዶክስ እምነት 
ተከታይን ኢ-ፍትሐዊ በሆነ መንገድ አንስቶ በምትኩ 
የፕሮስታንትም ይሁን የሙሲሊም እምነት ተከታይን 
መሾምም ሆነ የፕሮስታንት እምነት ተከታይን 
ኢ-ፍትሐዊ በሆነ መንገድ አንስቶ የኦርቶዶክስ 
እምነት ተከታይንም ይሁን እምነት አልባውን ግለሰብ 
መሾም ያው አንድ ናቸው፡፡ በደልን መፈፀም ነው፡
፡ ለግጭት መዳረግ ነው፡፡ አድሎአዊ አሠራር ነው፡

፡ እንደ እኔ ምርጫ ከሆነ ተሿሚ በፍትሐዊ ምርጫ፤ 
በችሎታና በብቃት (በፍትሐዊ መሥፈርት) ቢሾም፤ 
ቢቀጠር፤ ከመልካምነትና ግጭትን ከማብረድም 
ባሻገር ለሿሚውም የህሊና እርካታን ይሰጣል 
የሚል ጽኑ እምነት አለኝ፡፡ በክብር ተሹመን በክብር 
የሚወርድበትን ሥርዓት  እንዲመጣልን የሁል ጊዜ 
ምኞቴ ነው፡፡  

         በዞኑ ውስጥ የቀድሞ እሣት ባልጠፋበት 
ሁኔታ ውስጥ እያለ፤ በተመሳሳይ ሁኔታ ጥር 21, 
2004 ዓ.ም በጋሞ ጎፋ ዞን በ‹‹ጨንቻ ወረዳ››  
የኦርቶዶክስ ተ/ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች 
የአስተርዮ ቅድስት ማርያም ንግስ በዓልን በወረዳዋ 
ዋና ከተማ በሆነችው በ‹‹ጨንቻ ከተማ›› እያከበሩና 
ምዕመናኑ ታቦቱን አጅበው፤ ካህናቱ ደግሞ ታቦቱን 
ይዘው እየተጓዙ ባሉበት ወቅት አንድ የጨንቻ 
ማረሚያ ቤት ፖሊስ አባል ከሥርዓቱ ውጭ  ከታቦቱ 
ፊት ለማለፍ በሚሞክርበት ወቅት ይህ የፖለቲካ 
ሥርዓት የሚከውንበት ሳይሆን የእምነት ሥርዓት 
የሚፈጸሚበት ቦታ ነው በማለት ወደ ኋላ እንዲመለስ 
በምዕመኑ ቢጠየቅም ለመመለስ ፈቃደኛ ባለመሆኑ 
በምዕመናን  እንዲመለስ ይደረጋል፡፡ በዚህም 
የተበሳጨው የፖሊስ አባሉ ከቤቱ ክላሽንኮቭ የጦር 
መሣሪያ በማምጣት በምዕመናኑ ላይ በማርከፈከፉ 
ምክንያት፤ አንድ የ‹‹ዶኮ›› ቀበሌ ነዋሪ የሆነው ግለሰብ 
ሕይወት ወዲያኑ ያለፈ ሲሆን፤ አንደኛው እግሩን፤ 
ሌላኛው ደግሞ አንጀቱን በጥይት በመምታት ከባድ 
የአካል ጉዳት እንዲደርስ ያደረገ ሲሆን፤ የተቀሩትን 
ደግሞ በጥይት ሩሚታ አባርሯቸዋል፡፡ በጥይት 
ተመተው የቆሰሉ ግለሰቦች በአርባምንጭ ሪፈራል 
ሆስፒታል የህክምና ዕርዳታ እያገኙ ስለመሆናቸው 
ተረጋግጧል፡፡  ይህ ድርጊትም በሕዝቡ ውስጥ 
ለየት ያለ ፍርሃትንና ወደፊት ምን ሊፈጠር ይችላል? 
የሚል ከፍተኛ ሥጋት የፈጠረ ሲሆን፤ የተጎጂዎች 
ወገን የሆኑ የስጋና የእምነት ቤተሰቦች  “ተኝተንማ 
አንሞትም” በማለት እንደሚዝቱ ይነገራል፡፡  ለጨንቻ 
ሕዝብም ሆነ ለፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ይህ 
የእምነት ሥርዓት እንግዳ አይደለም፡፡ ሁሉም አንዱ 
የሌላውን አክብሮ ለዘመናት ኖረዋል፡፡ ነገር ግን ይህ 
የሆነበት አግባብ በርግጥ በማንም ላይ ቢፈጸም፤ 
ማንም ቢያስፈጽም፤ ምንም አይነት አጀንዳ ቢኖረው 
የሚያኮራ ነገር አይደለም፡፡ 

       ከዚህ ጋር በተያያዘ የዞኑ አስተዳደርም ይሁን 
የክልሉ መንግሥት፤  ምን አይነት እርምጃ ወስዷል 
ተብሎ የተጠየቁ ግለሰቦች  የሚገርም ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ 
ምላሻቸውም “የመንግሥት አስተዳደር አካላት ከቡድን 
ግጭት ምን እንደሚያተርፉ ለእኛ ብዙም ባይገባን፤ 
ግን እንደዚህ አይነት  ቡድናዊ (ሃይማኖታዊ፤ ጎሣዊ 
ወ.ዘ.ተ) ግጭቶችንና አለመግባባቶችን ይፈልጋሉ” 
ካሉ በኋላ ችግሩን ለመፍታት ከዞኑ አስተዳደር በኩል 
እስከ ጥር 27 ቀን 2004 ዓ.ም ድረስ አጥጋቢ ሥራ 
እንዳልተሠራ ኅብረተሰቡ ይመሰክራል፤ አያይዘውም 
ካለን ልምድ አንጻር ብንመልስልህ ያሉኝ ግለሰቦች 
እንዳሉኝ ከሆነ፡- ከዚህ በፊት በኮንሶ፤ በጊዶሌና ሰገን 
አከባቢ (ጉማይዴ)፤ በካንባና በቦንኬ አከባቢዎች 
በተቀሰቀሰው ግጭት የብዙዎች ሕይወት ማዳን ሲቻል 
ግን  ህልፈት ህይወት መዳረጋቸውን አስታውሰው፤ 
የሆነው ሁሉ ሆኖ ካለፈ በኋላ መንግሥት ሠራዊት 
እንደላከና ትንሽ ቆይቶ ደግሞ የአስታራቂነትን ለምድ 
ለብሶ የመጣበትን ሁኔታ ለአብነት እየጠቀሱ በተለይም 
ከ2003 ዓ.ም አጋማሽ ጀምሮ በ‹‹ቦንኬ ወረዳ›› ውስጥ  
በዴጋ  ቦንኬ አካባቢ በርካታ ቀበሌያት፤ የልማትና 
የፍትሕ ጥያቄው መቋጫ ባደረገው አሳዛኝ ግጭት 
ከ10-ያለነሰ የሰው ህይወት የቀጠፈ መሆኑን የቅርብ 
ትውስታችን ነው  ብለዋል፡፡

      በመንግሥት ጭቆና፤ በፍትሕ እጦት፤ በሥራ 
አጥነት፤ በኑሮ ውድነት፤ በማዳበሪያና በግብር ዕዳ፤ 
በፀጥታ መድፍረስ ወ.ዘ.ተ በተማረረው ሕዝብ ላይ 
ይህ በ‹‹ዛራ እና ጨንቻ›› ከተማዎች የተፈጠረው 
ችግር ማለትም ለአንድ ቤተክርቲያን በእሣት መጋየት፤ 
የአንድ ሰው መሞት እና ለሁለት ግለሰቦች ከፍተኛ 
የአካል መጎዳት ምክንያት ከመሆኑ ጋር ተደማምረው 
የአከባቢውን ሁኔታ፤ በእሳት ላይ ቤንዚን እያደረገው 
መሆኑን መንግሥት አርፍዶም ቢሆን የተረዳ 
ይመስላል፡፡ ከዚህም የተነሣ በአሁኑ ሰዓት ማለትም 

ኢሕአዴግ-ደኢሕዴን እንደ ልማዱ ችግሩ ከታወቀ 
ከሦስት ሣምንት በኋላ ከፍተኛ አመራሮቹን ወደ 
አከባቢው ልኳል፡፡ ወደ አከባቢው የተሰማሩት በጋሞ 
ብሔር ውስጥ ኦቾሎ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ 
ተወልደው በአሁኑ ሰዓት የክልሉን መንግሥት በም/
ፕሬዚዳንትነት እየመሩ ያሉትን አቶ ታገሰ ጫፎ፤ 
በተለይም በክልሉ ውስጥ የደቡብ ምዕራብንና 
የደቡብ ደቡብ (ጂንካ፤ ጋሞ፤ ጎፋን ወላይታ፤ ዳዉሮ፤ 
ጌዲኦ፤ እና ሰገን) አከባቢዎችን በተለይ እርሳቸው 
እንዲከታትሏቸው በውስጥ ሥራ ሽግሽግ የተሰጣቸው፤ 
እንዲሁም የጎፋ አካባቢ ተወላጅ የሆኑትና ከቅርብ ጊዜ 
ወዲህ ለጋሞና ለጎፋ መናቆር ምክንያት የእርሳቸው ሚና 
የጎላ ነው ተብሎ የሚጠረጠሩት የክልል መንግሥት 
የፖለቲካ ጉዳዮች ከፍተኛ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ቢልጅጌ፤ 
እንዲሁም አቶ ወንድሙ ገዛኸኝ ናቸው፡፡ በተለይም 
አቶ ወንድሙ ገዛኸኝ በዞኑ ውስጥ የሚታወቁ 
ግለሰብ ቢሆኑም  የሚታወቁት ግን በመልካም ሁኔታ 
አይደለም፡፡ ከዚህ የተነሣ በተለያየ ወቅት እንደዚህ 
አይነት ግጭቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ እርሳቸው 
የመሩት (ያሉበት) ልዑክ እንዲሔዱ አይፈለግም፤ 
ምክንያቱም ወደ ሕዝብ በሄዱ ቁጥር ከሕዝቡ 
ውግዘት፤ ስድብና የድንጋይ ናዳ ስለሚጠብቃቸው 
ነው፡፡ ለነገሩ በፌዴራልም ሆነ በቀበሌ ደረጃ ያው 
ሕዝብና መንግሥትን ነው…የሚል መርሕ ቢኖርም፤ 
ግን ወደ ፌዴራል መዋቅር ማምጣት በዕለት ተዕለት 
እንቅስቃሴ ከሕዝቡ ጋር ከመጋጨት በማለት በቅርብ 
ርቀት ዞር እንዲሉ ታስቦ ወደ ፌዴራል መዋቅር 
እንዲመጡ የተደረገበት ሁኔታ የአደባባይ ምስጢር 
ነው፡፡ አቶ ተስፋዬ ቢሆኑም በካድሬዎች ዘንድ 
ካልሆነ በስተቀር በሕዝቡ ዘንድ ብዙም የምታወቁና 
ችግሮቹንም ለማስወገድ በአዎንታዊ መልኩ ትልቅ 
ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው ማለት አይቻልም፡፡ እነዚህ 
ባለሥልጣናት ዓርብ የካቲት 2ቀን ከሰዓት በኋላ 
ጀምሮ በዞኑ ዋና ከተማ (አርባምንጭ) በመገኘት ከዞኑ 
አመራሮች ጋር በመሆን እንዲመክሩበት መወሰኑን 
ይነገራል፡ ያም ሆነ ይህ እነዚህ ባለሥልጣናት ሲሄዱ 
ጊዜያዊ  ማስታገሻ መድኃኒት ይዘው ነው ወይስ ፍቱን 
መዲኃኒት? ውጤቱን ጊዜ ይነግረናል፡፡ 

       በአጠቃላይ የጋሞ ጎፋ ዞን የፀጥታ ሁኔታ 
ተበላሽቷል፡፡ ‹‹የከተማውም ሆነ የገጠሩ ነዋሪዎች 
ፀጥታና ሠላም ዞን›› ዞኑ ማስጠበቅ እንዳልቻለ በትንሹ 
ላለፉት ለ10 ወራት እንኳ የተፈጠሩ ችግሮችን ማየታችን 
ከሞላ ጎደል መጠነኛ ፍንጭ ይሰጣል የሚል እምነት 
አለኝ፡፡ አዎን! ከዚህ ቀደም ሲል በፕሬስ ውጤቶች 
እንደተዘገበው ሁሉ፤ በጠራራ  ፀሐይ ነው ሴቶች 
ከአርባምንጭና ከአከባቢዋ እየታፈኑ በከተማዋ ዙሪያ 
ባሉት በተለምዶ ‹‹አይሮፕላን ማረፍያና አርባምንጭ 
ጫካዎች›› እየተወሰዱ እንደሚደፈሩ  በየጊዜው 
እየሰማን ነው፡፡ የከተማዋ ነዋሪዎች በየቀኑ ሥጋት ላይ 
እንዳሉ ነው የምንሰማው፤ እኛ የሚንሰማውን ያህል 
ባይሆንም እንኳ የእኛን የሩብ፤ ሩብ ያክሉን የ‹‹ዞኑ 
አስተዳደር›› ብሎም ኢሕአዴግ-ደኢሕዴን፤ ሕዝቡን 
እንዲሰማ ሳይሆን ቢያዳምጣቸው፡፡  ማዳመጥ 
መጀመሩ የሚረጋግጠው ደግሞ የዞኑ ሕዝብ እንደ 
ዞንም እንደ ሕዝብም በፈለገውና በሚወደው መሪ 
እንዲመራ ማድረግ፤ በየጊዜው ለሚነሱ ጥያቄዎች 
ወቅታዊ ምላሽ መስጠት፤ አድሎዎና ግፍ፤ ሙሥና፤ 
የጡንቻ አገዛዝን መተው፤ በአጠቃላይ የኢ-ፍትሐዊ 
አሰራሮችን ደረጃ በደረጃ መቅረፍ፤ ከሁሉም በላይ 
የውሸት ፕሮፓጋንዳን በመተው ለሕዝብ እውነቱን 
መናገር በመጀመር ነው፡፡  ይህ የማይተገበር ከሆነ 
ሕዝብ ለጊዜው ስለታፈነ ዝም ያለ ቢመስልም  ግን 
ሰበብ፤ ምክንያት እየፈጠረ ቢያንስ ቢያንስ በሹክሹክታ 
መጮኹንና ምሬቱን በዝምታው መግለጹ የማይቀር 
ሲሆን፤ በዚህ አይነት የቆየው ሕዝብ በአንድ አጋጣሚ 
ባለበት መንደር ውስጥ መቆሳሰሉን፤ የእርስ በርሱን 
ግጭቱንና መናቆሩን ይተወውና  ወደ ሩቅ ተጉዞ 
የላይኛውን መቆጣት መጀመሩ የማይቀር ይሆናል፡
፡ ከነ ተረቱ “የተራበ ሕዝብ መሪውን ይበላል” 
ይባል የለ! ለመንግሥትም ትልቁ ሥራ ነው ብዬ 
የማስበው እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን እየተከታተለ 
በኃይል ሳይሆን በጥበብ፤ በውሸት ሳይሆን በሐቅ፤ 
በማስታገሻ ሳይሆን በፈዋሽ መድኃኒት ቀድሞ ማከም፤ 
ይጠበቅበታል፡፡

በጋሞ ጎፋ ዞን መፍትሄ ያላገኙ ችግሮች

የዞኑ አስተዳደርም ይሁን የክልሉ መንግሥት፤  ምን አይነት 
እርምጃ ወስዷል ተብሎ የተጠየቁ ግለሰቦች  የሚገርም 
ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ ምላሻቸውም “የመንግሥት አስተዳደር 
አካላት ከቡድን ግጭት ምን እንደሚያተርፉ ለእኛ ብዙም 
ባይገባን፤ ግን እንደዚህ አይነት  ቡድናዊ (ሃይማኖታዊ፤ 
ጎሣዊ ወ.ዘ.ተ) ግጭቶችንና አለመግባባቶችን ይፈልጋሉ” 
ካሉ በኋላ ችግሩን ለመፍታት ከዞኑ አስተዳደር በኩል እስከ 
ጥር 27 ቀን 2004 ዓ.ም ድረስ አጥጋቢ ሥራ እንዳልተሠራ 
ኅብረተሰቡ ይመሰክራል፤ አያይዘውም ካለን ልምድ አንጻር 
ብንመልስልህ ያሉኝ ግለሰቦች 
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (አንድነት)
UNITY FOR DEMOCRACY AND JUSTICE PARTY (UDJ)

በአሁኑ ጊዜ አቶ አንዱዓለም አራጌ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት በእስር ላይ ይገኛል፡፡ ከአስተማማኝ 
ምንጮች በተገኘ መረጃ መሠረት የካቲት 7 ቀን 2ዐዐ4 ዓም ከቀኑ 8፡ዐዐ ሰዓት ገደማ ለህይወቱ የሚያሰጋ 
ከባድ ድብደባ ተፈጽሞበታል፡፡ ድብደባውን የፈፀመው አቶ አንዱዓለም በታሰረበት ክፍል ውስጥ የሚገኝ 
ኢባስ አስፋው የሚባል ፍርደኛ ነው፡፡ ይህ ሰው አቶ አንዱዓለም በክፍሉ ውስጥ የግል ጉዳዩን በማከናወን 
ላይ በነበረበት ጊዜ በአልታወቀ ምክንያት መጀመሪያ  በእርግጫ መትቶ ከጣለው በኋላ በወደቀበት ላይም 
አሁንም ጫማ በአደረገ እግሩ በስሚንቶ ወለሉ ላይ ደጋግሞ በመርገጥ ነፍሱን እስከመሳት የሚያደርስ 
ድብደባ እንደፈፀመበት ተገልፆልናል፡፡ ህይወቱ የተረፈውም በክፍሉ ውስጥ በነበሩ ታራሚዎች ገላጋይነት 
መሆኑም ታውቋል፡፡

ድብደባውን የፈፀመው ግለሰብ ቀደም ሲል በነፍስ ግድያ ወንጀል ተከስሶ የሞት ፍርድ 
ተፈርዶበት የነበረ ሲሆን በኋላ ግን ይኸው ፍርድ ተሻሽሎ ቅጣቱ ወደ እድሜ ልክ እስራት የተለወጠለት 
እንደሆነና በማረሚያ ቤቱ ሌሎች ክፍሎች ውስጥ ለረጅም ዓመታት ታስሮ  እንደነበር፤ እነ አቶ አንዱዓለም 
ወደ አሉበት ክፍል የመጣውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደሆነ ታውቋል፡፡ ለምን ከነበረበት ቦታ ተዛውሮ 
እንደመጣ ግን አልታወቀም፡፡ 

አቶ አንዱዓለም በተፈፀመበት ድብደባ ምክንያት ከፍተኛ የአካልና የሥነ-ልቡና ጉዳት 
ደርሶበታል፡፡ ለህይወቱ በመሰጋት እስካሁን ድረስ ወደ ሆስፒታል ለመሔድ አልፈለገም፡፡ ምርመራና 
የሕክምና ርዳታ እንዲያገኝ ለማድረግ ግን በቤተሰብ በኩል ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ተገልጿል፡፡

በአቶ አንዱዓለም አራጌ ላይ የደረሰው አካላዊና ሥነ-ልቡናዊ ጉዳት ግልጽ የሚያደርጋቸው ሁኔታች 
አሉ፡፡ የአቶ አንዱዓለም ደህንነት አደጋ ላይ ወድቋል፡፡ በሕግ ጥበቃ ሥር ያሉ ዜጎች በህይወታቸው ላይ 
ጉዳት እንዳይደርስባቸው የሚከላከሉ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ሕጎች ቢኖሩም እየተከበሩ አይደለም፡፡

ለምሳሌ፡-

	በኢፌድሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 2ዐ(3) ላይ እንደተገለፀው እስረኞች እስኪፈረድባቸው ድረስ 
በተከሰሱበት ወንጀል እንደጥፋተኛ የማይቆጠሩ፤ ከወንጀል ንፁህ እንደሆኑ እንደሚቆጠር 
ተደንግጓል፡፡ ሆኖም ‹‹በአኬልዳማ›› ድራማ በግልጽ እንደታየው መንግሥት ሙሉ በሙሉ 
በሚቆጣጠረው ሬዲዮና ቴሌቪዥን በወንጀለኝነት ዘመቻ አካሂዶባቸዋል፡፡ 

	በዚሁ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 21(1) ላይ በግልጽ እንደተደነገገው በጥበቃ ሥር ያሉና በፍርድ 
የታሠሩ ሰዎች ሰብአዊ ክብራቸውን በሚጠብቁ ሁኔታዎች መያዝ እንዳለባቸው ተደንግጓል፡
፡ ሆኖም በአቶ አንዱዓለም ላይ የደረሰው ድብደባ ያሳየው በማረሚያ ቤት ውስጥ  ሰብአዊ 
መብትን የሚፃረርና ለህይወት አደገኛ የሆነ ሁኔታ መኖሩን ነው፡፡

	በ1997 ዓ.ም የወጣው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የወንጀል ህግ አንቀጽ 

110(3) ላይ ውሳኔ ያላገኙ እስረኞች ውሳኔ ከአገኙ ሌሎች እስረኞች ጋር አይቀላቀሉም በማለት 
በግልጽ ደንግጓዋል፡፡ እንዲሁም በኢፌድሪ ፍትሕ ሚኒስቴር ተሰባስቦና ተተርጉሞ በ1998 
ዓም በታተመውና ኢትዮጵያ በአፀደቀቻቸው  የዓለም አቀፍ ሰነዶች በአንቀጽ 85(1) ላይ 
እንደተገለፀው  ፍርድ በመጠባበቅ  ላይ  የሚገኙ እስረኞች እና የፍርድ ውሳኔ  የተሠጣቸው 
እስረኞች በአንድ ክፍል አይታሠሩም በማለት በግልጽ ተጽፎ ይገኛል፡፡ ሆኖም ከባድ ወንጀል 
ፈጽሞ ከባድ ፍርድ የተሰጠው ሰው ገና ፍርዳቸውን ከአላገኙ ሰዎች ጋር እንዲታሰር ተደርጎ 
በደል ተፈጽሟል፡፡  

	ከላይ በተገለፀው ዓለም አቀፍ ሰነድ ውስጥ በተራ ቁጥር 84(2) ላይ በግልጽ እንደተደገገው፤ 
የፍርድ ውሳኔ ያልተሠጠባቸው እስረኞች ከወንጀል ድርጊት ነፃ እንደሆኑ እንደሚገመቱ  
ከመደንገጉም በተጨማሪ የሚደረግላቸውም አያያዝ በዚሁ ላይ የተመሠረተ መሆን 
እንደሚገባው ይገልፃል፡፡  ይህ ድንጋጌ አልተከበረም፡፡ 

በዚሁ ዓለም አቀፍ ሰነዶች አንቀጽ 67(ሀ) ላይ የእስረኞችን አመዳደብ ሲገልጽ ታሪኮቻቸው 
በወንጀል ድርጊቶች የተሞሉና መጥፎ ጠባይ ያላቸው እስረኞች ሌሎች እስረኞችን በመጥፎ 
ጠባያቸው  እንዳይበክሉ ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት ተደንግጓል፡፡  ይህም ድንጋጌ ተጥሷል፡
፡ በአቶ አንዱዓለም ላይ ድብደባ የፈፀመው ግለሰብ ከባድ ወንጀል የፈፀመ ከመሆኑም በላይ 
በማረሚያ ቤት ህይወቱ ፀበኛና ችግር ፈጣሪ መሆኑ ይነገራል፡፡

በአሁኑ ጊዜ በተገኘው መረጃ መሠረት በአቶ አንዱዓለም ላይ ድብደባ የፈፀመው እስረኛ ከእነ 
አቶ አንዱዓለም ጋር  ከነበረበት ክፍል ተወስዶ 3ዐዐ ያህል ታራሚዎች ወደሚገኙበት ሌላ ቤት መዛወሩ 
ታወቋል፡፡  እዚህ ላይ የተከሰተው አዲስና አሳሳቢ ጉዳይ  ይህ ፍርደኛ በዚሁ ቤት ውስጥ ከሚገኘው 
የአንድነት አመራር አባል ከአቶ ናትናኤል መኮንን ጎን እንዲተኛ መደረጉ ነው፡፡ በአቶ አንዱዓለም ላይ 
የፈፀመውን ድርጊት በአቶ ናትናኤል ላይም ይፈጽም ይሆናል የሚል ስጋት አለን፡፡  

 በአቶ አንዱዓለም ላይ የተፈፀመው በደል እንዲጣራና በደል ፈፃሚው ግለሰብ ላይ ተገቢው ርምጃ 
እንዲወሰድ፤ ከሁሉም በላይ ግን የማረሚያ ቤቱ አስተዳደርና መንግሥት  ሕገ መንግሥቱንና አግባብ 
ያላቸው ሕጎችን፤ እንዲሁም ሀገሪቱ ያፀደቀቻቸው ዓለም አቀፍ ሕጎችን በማክበር  በህግ ጥበቃ ስር ላይ 
የሚገኙ  ዜጎቻችን  ህጉ በሚያዘው መሠረት ደህንነታቸው እንዲጠበቅ አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ 
ፓርቲ (አንድነት) አጥብቆ ይጠይቃል፡፡

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (አንድነት)

የካቲት 13 ቀን 2ዐዐ4 ዓም

አዲስ አበባ

በአገራችን  ኢትዮጵያ ኢህአዴግ  በሥልጣን ላይ በቆየባቸው ባለፉት ሃያ አመታት ውስጥ የተፈፀሙ 
ኢ-ሠብአዊ፣ ኢ-ዴሞክራሲያዊና ኢ-ፍትሓዊ ድርጊቶችን ስንቃወምና ስናጋልጥ ቆይተናል፡፡ ገዢው 
ፓርቲ ግን አንድም ጊዜ ስህተቱን ሲቀበልና  ሲያርም አልተስተዋለም፡፡ ይልቁንም የተለያዩ አሳሪና አስፈሪ 
አዋጆችን፣ መመሪያዎችን፣ ድንጋጌዎችን እያወጣና ለሕገ-መንግሥቱ እንኳ ሳይገዛ  ባደባባይ በተደጋጋሚ 
በማን አህሎኝነት  ከሕግ በላይ እየሆነ  ነው፡፡ ህዝብ በኑሮ ውድነት፣ በመልካም አስተዳደር እጦት፣ በሕግ 
የበላይነት አለመኖር፣ በሙስና መንሠራፋት፣ በዴሞክራሲያዊ መብቶች አለመከበር ወዘተ በሚደርስበት 
በደል  በየእለቱ ይጮሃል፡፡ ስርዓቱ ግን ‹‹ግመሎችም  ይጓዛሉ፤ ውሾቹም ይጮሃሉ›› እንደተባለው ጆሮ 
ዳባ ልበስ በማለት በድርጊቱ እየገፋበት ይገኛል፡፡ ነገሮች ሁሉ ካቅም በላይ እየሆኑ መጥተዋል፡፡ አንድነት 
ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (አንድነት) በአገራችን ሠላማዊ የሥልጣን ሽግግር እንዲመጣ አበክሮ 
በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ ፓርቲያችን ለሠላማዊ ትግሉ ባለው ቁርጠኝነት በአዋጅ እስካልተከለከለ ድረስ 
እስከመጨረሻው ይገፋበታል፡፡ ለዚህም በቁርጠኝነት ይታገላል፡፡ 

አንድነት  ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (አንድነት) የኢትዮጵያ ህዝብ የዴሞክራሲያዊና  የፍትሐዊ 
ሥርዓት ባለቤት እንዲሆን  ህጋዊና  ሠላማዊ ትግል በማካሄድ ላይ ይገኛል፡፡ ይሁን እንጂ የአንድነት 
ፓርቲ አባላቱና አመራሩ በእውቀት ላይ የተመሠረተ የትግል ስልት መከተላቸው  የኢህአዴግ አገዛዝን 
በእጅጉ የሚፈታተን በመሆኑና የህዝቡን ዴሞክራሲያዊ የትግል ስሜት እያነቃቃ በመሄዱ የመንግሥት 
ባለሥልጣናት በአገኙት መድረክ ሁሉ የአንድነት ፓርቲን በሀሰት ‹‹በሽብርተኝነት››  ከመፈረጀቸውም በላይ 
በየጊዜው አመራሩንና አባላቱን ወደ እስር ቤት ማስገባት የመንግሥት ደህንነቶች የእለት ተእለት ተግባር 
ከሆነ ቆይቷል፡፡ የአንድነት ፓርቲ አመራርና አባላት ወደ እስር ቤት ቢወረወሩም የእነርሱ መስዋዕትነት 
የሌሎቹን አባላት የትግል  ወኔ ይበልጥ ተጠናከረ እንጂ  ኢህአዴግ እንደሚመኘው የተዳከመ አልሆነም፡
፡ እንዲያውም ትግሉን አጠናክሮ ለመምራትና ወደ ህዝቡ ለማዝለቅ እንዲቻል የፓርቲው ከፍተኛ አካል 
የፖለቲካ አመራር ሰጥቶበታል፡፡

የካቲት 18 ቀን 2ዐዐ4 ዓም የፓርቲው ከፍተኛ አካል ብሔራዊ ምክር ቤቱ አስቸኳይ የስብሰባ አድርጓል፡
፡ በዚህ አስቸኳይ ስብሰባ የወቅቱን የሀገራችንን የፖለቲካ ምህዳር ከመገምገሙም በላይ  በተለይ የህሊና 
እስረኞች በሆኑት የፓርቲያችን ከፍተኛ አመራር አባላት ላይ እየደረሰ ያለው ኢ-ሠብአዊ የሆነ የእስረኞች 
አያያዝን   በጥልቀት መርምሯል፡፡ እንዲሁም በቅርቡ የካቲት 7 ቀን 2ዐዐ4 ዓም በአቶ አንዱዓለም 
አራጌ የፓርቲያችን ከፍተኛ የአመራር አባል ላይ  የከፋ  የድብደባ ወንጀል  መፈፀሙን የፓርቲው ሥራ 
አስፈፃሚ ኮሚቴ መረጃው ከደረሰው እለት ጀምሮ ያከናወናቸውን አገራዊና ዓለማቀፋዊ ተግባራት ሪፖርት 
በማዳመጥ የፖለቲካ ትግሉ ከፓርቲው የስትራቴጂ እቅድ ጎን ተጠናክሮ መሄድ እንዳለበት በዚህ አስቸኳይ 
ስብሰባ ተወስኗል፡፡ ይህንን ልዩ ሠላማዊ የፖለቲካ ትግል እንዲመራ ተጠሪነቱ ለብሔራዊ ምክር ቤት 
የሆነ በፓርቲው ሊቀመንበር በዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ የሚመራ አምስት አባላት ያሉት ግብረ-ኃይል ተቋቁሞ 
እጅግ ከፍተኛ ኃላፊነትና ተልኮ ተስጥቶታል፡፡ ግብረ-ኃይሉ ከተሠጠው ዝርዝር ተልእኮ ባሻገር ከዚህ 
የሚከተሉት ውሳኔዎች ተላልፈዋል፡-

1.	 በፓርቲያችን ከፍተኛ የአመራር አባል በአቶ አንዱዓለም አራጌ ላይ የተፈፀመው የድብዳባ 
ወንጀል ግልጽ የሆነ የፖለቲካ ጥቃት ነው ብለን እናምናለን፡፡ ይህ ወንጀልና ኢ-ሠብአዊ የእስረኞች 
አያያዝ ገለልተኛ በሆነ አካል እንዲጣራና ለሕዝብ ይፋ እንዲደረግ እንዲሁም  አቶ አንዱዓለም አራጌም  
በሚመርጡት የግል ሃኪም እንዲታዩ እና መንግሥት ለተግባራዊነቱ ኃላፊነቱን እንዲወጣ፡፡ 

2.	 የአንድነት/መድረክና ሌሎች የህሊና እስረኞች ሰብአዊ አያያዝ አሳሳቢ በመሆኑ በሚመለከታቸው 
ሀገራዊና ዓለማቀፋዊ ሰብአዊ ተቋማት ትኩረት እንዲሰጠውና የችግሩ ሠለባዎች ሰብአዊ ድጋፍ 
እንዲደረግላቸው፡፡

3.	 ወቅቱ በእጅጉ የፖለቲካ ምህዳሩ እየጠበበ የመጣበት በመሆኑ ለህግ የበላይነት መረጋገጥ በጋራ 
ለመታገልና ትግሉን ወደ ህዝብ ለማዝለቅ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የአብሮነት እንቅስቃሴ ወሳኝ  በመሆኑ 
ለሠላማዊ ትግሉ በጋራ እንዲቆሙ፤

4.	  የፓርቲያችን ቀጣይ የትግል እንቅስቃሴ ከጋዜጣዊ መግለጫ በዘለለ ወደ ህዝቡ ለመዝለቅ 
ሁሉንም አይነት  የሠላማዊ ትግል ሥልቶችን  እንዲጠቀም ብሔራዊ ምክር ቤቱ ወስኖ መመሪያ ሰጥቷል፡፡

በመጨረሻም በመላው ዓለም የምትገኙ የፓርቲያችን አባላት፣ ደጋፊዎችና መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከላይ 
እንደገለጽነው በኢትዮጵያ አሁን ያለው ሁኔታ ዜጎችን ከባለ አገርነት ስሜት ያወጣ የለየለት አምባገነንነት 
የተንሰራፋበት  የአንድ ፓርቲ አዛዝ ውስጥ እንገኛለን፡፡  አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ   ከዚህ 
በኋላ በጋዜጣዊ መግለጫ ብቻ ተቃውሞውን ማሰማቱ በቂ ሆኖ አላገኘውም፡፡ ስለሆነም የፓርቲያችን 
ብሔራዊ ም/ቤት ተጨማሪ የሠላማዊ ትግል ስልቶች ተቀይሰው ተግባራዊ እንዲደረጉ ወስኗል፡፡ 

ስለዚህ አንድነት ተግባራዊ መደረግ አለባቸው በሚላቸው ሠላማዊ የትግል ስልቶች አማካኝነት ሕዝቡ  
በንቃት ለመሳተፍ ዝግጁ  ሆኖ እንዲጠባበቅ ጥሪአችንን እናቀርባለን፡፡ 

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (አንድነት)

ብሔራዊ ምክር ቤት

የካቲት 19 ቀን 2004 ዓም

አዲስ አበባ

የአቶ አንዱዓለም አራጌ ደህንነት አደጋ ላይ ነው!
ከአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ  (አንድነት) የተሰጠ መግለጫ

በሕዝባዊ ንቅናቄ ሠላማዊ ትግል ያሸንፋል!
ከአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ  (አንድነት) የተሰጠ መግለጫ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

በሱርማና በዲዚ ጐሳ ግጭት 
31 ሰዎች ሞቱ

ቦረና ዞን ቡሌሆራ ወረዳ

የምስራቅ ጐጃም የአንድነት ፓርቲ 
ም/ሰብሳቢ ከግድያ አመለጡ

በደብረ ማርቆስ የቀን ሠራተኞች እየታፈሱ ነው

የመርጦ ለማሪያም ከተማ ግምገማ ግድያን አስከተለ

በደቡብ ክልላዊ መንግስት ማጂ ወረዳ ውስጥ 
በሱርማና በዲዚ ጐሳ ግጭት 31 ሰዎች መሞታቸውን  
የዜና ምንጮቻችን ገለጹ፡፡ እንደ ዜና ምንጮቻችን 
ገለጻ “የሱርማ ጐሳ ያለው በኬኒያና በደቡብ ሱዳን 
የሚያዋስነው ድንበር ላይ ሲሆን በዚያ አካባቢ ሌላ ቡሜ 
የሚባል ጐሳ አለ፡፡ ይህ ጐሳ በሱርማ ጐሣ ላይ ጦርነት 
በማንሳቱ ሱርማ ከአካባቢው ለቆ ዲዚ ጐሳ በሚኖርበት 
አካባቢው ሠፍረው በመኖር ላይ እያሉ አልፎ አልፎ 
በሱርማና በዲዚ ጐሳዎች ግጭት እየተነሳ ሰው እየሞተ 
እንደነበር ተጠቁሟል፡፡ የአካባቢው ኃላፊዎች የግጭቱን 

መንስዔ ፈልገው ከመፍታት ይልቅ በቸልታ ማለፍና 
የግጭቱ ቆስቋሽ እንደሆኑ ተገልፃóል”፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ የካቲት 4 ቀን 2004 ዓ.ም 
የማጂ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ዳንኤል ባህሩ እና ዘጠኝ 
ሰዎች ተገድለዋል፡፡ ለዚሁ አፀፋ ደግሞ የካቲት 14 ቀን 
2004 ዓ.ም 10 ሰዎች ሲገደሉ የካቲት 15 ቀን 2004 
ዓ.ም ቆስለው ሆስፒታል ከነበሩት አንድ ሰው ሞቷል፡፡ 
በግጭቱ እስከአሁን ድረስ 31 ሰዎች ሲሞቱ በርካታ ሰዎች 
መቁሰላቸውን፣ ዝርፊያ መፈፀሙንና ንብረት መወደሙን 
ምንጮቻችን ገልፀዋል፡፡

የምስራቅ ጐጃም አንድነት ፓርቲ ም/ሰብሳቢ 
የሆኑት አቶ ልዑል ሰገድ እንባአቁም ከታቀደባቸው 
ግድያ መትረፋቸውን ለዝግጅት ክፍላችን ገለጹ፡፡ 
አቶ ልዑልሰገድ እንደሚሉት የካቲት 14 ቀን 2004 
ዓ.ም ከምሽቱ 2፡45 ደቂቃ ላይ ወደ መኖሪያ ቤት 
ስገባ ሁለት ታጣቂዎች ግቢ ውስጥ አድፍጠው 
ሲጠባበቁ በጀርባቸው መጥቼ እንዳይንቀሳቀሱ 
ካደረኩ በኋላ እርዳታ ጠይቄ የአካባቢው ነዋሪ 
ወጥቶ ህይወቴ ሊተርፍ ችሎአል ብለዋል፡፡

አቶ ልዑልሰገድ አያይዘው ሲገልጹ የአካባቢው 
ህብረተሰብ ወጥቶ ሰው ግቢው ውስጥ መሣሪያ 
ይዘው አድፍጠው የተቀመጡበትን ምክንያት 
ሲጠይቃቸው “ሽንት ቤት ልንቀመጥ ፈልገን ነው 
የተቀመጥነው የሚል መልስ ሰጥተዋል፡፡ ፖሊስ 
ተጠርቶ እንዲጠይቃቸውም ተደርጓል፡፡ ፖሊስም 
እዚህ ቀጠና ላይ ለጥበቃ አልተመደባችሁም ምን 
ልታደርጉ መሣሪያ ይዛችሁ መጣችሁ?” ቢላቸውም 
ምክንያታቸውን ሊያስረዱ አልቻሉም፡፡ እኔ ከአቅሜ 
በላይ ስለሆነ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሂዱ ብሎን ጣቢያ 
ብንሄድም በእኛ በኩል ለጥበቃ አልተመደቡም 
ሚኒሺያ ዘርፍ ሄዳችሁ ጠይቁ አሉን፡፡ ሚኒሺያ 
ዘርፍ ስንሄድ በጉዳዩ ላይ መልስ የሚሰጥ ሰው 
አላገኘንም ሲሉ አብራርተዋል፡፡

በመቀጠልም አቶ ልዑልሰገድ ሲናገሩ “በማግስቱ 
ፖሊስ ጣቢያ  ክስ ለመመሥረት ማመልከቻ ይዤ 
ብሄድም ማመልከቻዬን አንቀበልም በማለታቸው 
ክስ መክፈት አልቻልኩም፡፡ ይመለከታቸዋል 

የተባሉትን ኃላፊዎች ባነጋግርም ፍትህ ማግኘት 
አልቻልኩም ሲሉ ቅሬታቸውን ገልፀዋል፡፡ 
በመጨረሻም አቶ ልዑልሰገድ ሲናገሩ “የአንድነት 
ፓርቲ አባል በመሆኔ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 
ከፍተኛ ተጽዕኖ እየተፈፀመብኝ ነው፡፡ ሲሉ 
ቅሬታቸውን ገልፀዋል፡፡ 

በተያያዘ ዜና በልዩ ልዩ ምክንያት ከመኖሪያ 
ቀዬቸው ተፈናቅለው በደብረ ማርቆስ ከተማና 
ዙሪያው የቀን ሥራ እየሠሩ የሚተዳደሩ በግዳጅ 
እየታፈሱ በመኪና እየተጫኑ ወደየወረዳቸው 
እየተመለሱ ለባሰ ችግር እየተጋለጡ መሆናቸውን 
የመረጃ ምንጮቻችን ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡  
የመረጃ ምንጮቻችን እንደሚሉት ከየገጠሩ በተለያየ 
ምክንያት በኑሮአቸው የተፈናቀሉና ኑሮዬን በዚህ 
ሁኔታ እቀጥላለሁ በማለት በቀን ሥራ በአጨዳ፣ 
በግንባታ ሥራ፣ በቀን ተባራሪ ሥራ የሚሰሩ 
ቁጥራቸው እስከ 600 የሚደርሱ ሰዎች በግዳጅ 
እየታፈሱ በመኪና እየተጫኑ ወደ የወረዳቸው 
እንዲመለሱ ተደርጓል ተብሏል፡፡  ወረዳቸው 
ሲደርሱ እስረኛ አድርገው ያስቀምጧቸዋል ሲሉም 
ገልፀዋል፡፡

የአገሪቱ ህገ መንግስት ዜጐች በነፃነት 
የመዘዋወርና በፈለጉት ሥፍራ የፈለጉትን ሥራ 
ሰርተው የመኖር መብት እንዳላቸው ቢደነግግም፡
፡ በአፈጻጸም ግን የዜጐች ህገ መንግስታዊ መብት 
በየአካባቢው ካድሬና ደህንነት ቸርነት የሚወሰን 
እየሆነ ነው፡፡

በአማራ ክልላዊ መንግስት ምስራቅ ጐጃም ዞን እነበሴ 
ወረዳ መርጦ ለማርያም ከተማ በአካቢው ኃላፊዎች 
ላይ በተደረገ ግምገማ ሁለት ባለሀብቶች መገደላቸውን 
የዜና ምንጮቻችን ገለጹ፡፡ እንደ ዜና ምንጮቻችን ገለጻ 
ከበላይ አካል በመጡ ግለሰቦች የወረዳው ልዩ ልዩ ዘርፍ 
ኃላፊዎች፣ በወረዳው ታዋቂ ባለሀብትና ታዋቂ ነዋሪዎች 
በጋራ በመሆን ለ3 ቀን ግምገማ አድርገው እንደ ነበር 
ተጠቁሟል፡፡ በዚሁ ግምገማም በርካታ የአካባቢው 
ባለሥልጣናት በሙስና ተጋልጠዋል፡፡ የተወሰኑት ደግሞ 
ያለችሎታቸው ኃላፊነት ተሰጥቶአቸው አስተዳደራዊ በደል 
መፈጸማቸውን ባለሀብቱና ነዋሪው በምሬት ገልፀዋል ሲሉ 
ምንጮቻችን ጠቁመዋል፡፡
የመረጃ ምንጮቻችን አያይዘውም ሲገልጹ “ግምገማው 
በርካታ የወረዳው ባለሥልጣናት በማንአለብኝነትና 
በጀብደኝነት የፈፀሙትን ኢ-ሰብአዊና ኢ-ዴሞክራሲያዊ 
ተግባር ያጋለጠ ነው፡፡ አብዛኛዎቹ ኃላፊዎችም በሙስና 
የተዘፈቁ እንደሆነ ተነግሮቸዋል፡፡ ችሎታ የሌላቸው 

ግለሰቦች በአምቻ ጋብቻና በሠፈር ልጅነት ኃላፊነት ላይ 
ተቀምጠው ፍትህ ሲያዘቡና ህዝብ ፍትሐዊ አገልግሎት 
እንዳያገኝ አድርገዋል” ተብለው መገምገማቸውን 
ያስረዳሉ፡፡ 
በመጨረሻም መረጃ ምንጮቻችን እንደሚሉት 
ከግምገማው ማግስት ገምጋሚዎቹ ወደ መጡበት 
ሲመለሱ ማንነታቸው የማይታወቁ ግለሰቦች መንገድ ላይ 
አድፍጠው በመጠበቅ ግምገማውን የመሩትን ግለሰቦች 
መኪና አስቁመው የያዙትን  ሰነዶች መንጠቃቸውንና 
መኪናቸውን ሰባብረው ለቀዋቸዋል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ 
በግምገማው ላይ ተገኝተው ሙሰኞቹን ያጋልጡና ጠንካራ 
ሐሳብ ይሰጡ ከነበሩት ባለሀብቶች ውስጥ ሁለቱ በማግስቱ 
ባልታወቁ ሰዎች እንደተገደሉ ተገልፃóል፡፡
የመርጦ ለማርያም ፖሊስና ወረዳው አስተዳደር በጉዳዩ 
ላይ አስተያየት እንዲሰጡበት ያደረግነው ሙከራ ለጊዜው 
አልተሳካም፡፡ 

ሀዲያ
በደቡብ ክልላዊ መንግስት ሀዲያ ዞን ቤቶች 
ባልታወቀ ሁኔታ እየታቃጠሉ ህብረተሰቡ 
ሥጋት ውስጥ መውደቁን የዜና ምንጮቻችን 
ገለፁ፡፡  ምንጮቻችን እንደሚሉት ሀዲያ 
ዞን አራት ወረዳዎች ቀን በቀን መኖሪያ 
ቤቶች ይቃጠላሉ፤ የአካባቢው ኃላፊዎች 
የእግዚሐብሄር ቁጣ ነው፤ አውጫጭኝ 
ውጡ ፀልዩ እያሉ ህዝቡን እንደሚያዋክቡ 
ገልፀው ምክንያቱን በትክክል ማወቅ 
ባለመቻላቸው ለሥጋት መዳረጋቸውን 
ነዋሪዎቹ ገልፀዋል፡፡ 

ጨፌ ዶንሳ
በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ምስራቅ ሸዋ 
ዞን ጨፌ ዶንሳ ወረዳ በግዴታ ለዓባይ 
ግድብ ደሞዛቸው ተቆርጦ የነበሩ 18 
መምህራን ፍ/ቤት ከሰው ገንዘባቸውን 
ማስመለሳቸውን የዜና ምንጮቻችን ገለጹ፡
፡ ምንጮቻችን እንደገለጹት “መምህራኑ 
ካለው የኑሮውድነት ደሞዛቸውን 
ለማስቆረጥ ፍቃደኛ አለመሆናቸውን 
ቢገልጹም የአካባቢው ኃላፊዎች በግዴታ 
እንደማንኛውም መምህራን እንዲቆረጥ 
አዘው ተቆርጦ ነበር” ይላሉ፡፡ በመጨረሻም 
መምህራኑ አስተዳደራዊ አቤቱታ 
አቅርባው ሰሚ በማጣታቸው ፍ/ቤት 
በመክሰስ ገንዘባቸውን ማስመለሳቸውን 
አስታውቀዋል፡፡

ጋምቤላ
በጋምቤላ አዲስ ግጭት መቀስቀሱን 
የዜና ምንጮቻችን ለዝግጅት ክፍላችን 
ገልፀዋል፡፡ የዜና ምንጮቻችን እንደሚሉት 
በተፈጠረው ግጭት በርካታ ቤቶች 
የተቃጠሉ ሲሆን የተወሰኑ ት/ቤቶችም 
መዘጋታቸው ተገልጿል፡፡ ምንጮች 
እንደሚሉት “የጋምቤላ ክልል ለተወሰነ 
ጊዜ መረጋጋት የነበረበት ክልል ቢሆንም 
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ውጥረቱ ከጊዜ ወደ 
ጊዜ እየተባባሰ ነው” በማለት ሥጋታቸውን 
ገልጸዋል፡፡

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት 
ቦረና ዞን ቡሌሆራ ወረዳ 
የሚገኙ አርሶ አደሮች 
“በልማት ስም በመጣው 
እርከን ቁፈራ ወንጀል 

እየተፈፀመብን ነው” ሲሉ አማረሩ፡
፡ በወረዳው ሦስት ቀበሌዎች ላይ 
ከፍተኛ ኢፍትሐዊ የሆነ ውሳኔ ተወስኖ 
በደል ተፈጽሞብናል ይላሉ፡፡ ነዋሪዎቹ 
እንደሚሉት አርሶ አደሩ የግል ሥራውን 
ትቶ በሳምንት ሦስት ቀን እርከን ቁፈራ 
እየተባለ እንዲወጣ ይገደዳል፡፡ የሚቆፈረው 
እርከን ቦይ የተራቆተ መሬት ወይም ተዳፋት 
ሳይሆን የሣር መሬትና የምርት ማሳ ነው፡
፡ የግለሰብ እርሻ በእርከን ስም እየተነጠቀ 
ከአገልግሎት ውጪ እየተደረገ ነው፡፡ ህዝቡን 
እያስገደዳችሁ አንድ ለአምስት ጠርንፋችሁ 
አሰቆፍሩ ስለተባሉ ብቻ የወረዳና የቀበሌ 
መስተዳድሮች የሚሰሩትንም አያውቁም” 

በማለት በምሬት ገልፀዋል፡፡
በተለይም በተለያየ ምክንያት አንድ ቀን 
የቀረ ቅጣታቸው ፍርደ ገምድል ቅጣት ነው 
ይላሉ፡፡ “በዚሁ ምክንያት በዚሁ ወረዳ 
በጫሪ ሳጣሊስ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ 
አንድ ቀን በመቅረታቸው አለማየሁ ጌሎ፣ 
ጌሎ ጂሎ፣ ቦሩ ጂሎ፣ ቡዬ ቦሩ፣ ሀብታሙ 
ቦሩ፣ ሚኪያስ ቦሩ፣ ብርሃኑ ጌሎ፣ በርሶ ጌሎ፣ 
ንጌሴ ጌሎ፣ ጐበና ጌሉ የተባሉ አስር ሰዎች 
ሦስት ሦስት ቀን ታስረው እያንዳንዳቸው 
670 ብር ከተቀጡ በኋላ ሁለት ሄክታር 
የይዞታ መሬታቸውን ተነጥቀዋል ብለዋል፡፡
በገርባ ቀበሌ አቶ ካቴሎ ዱቤ አንድ ቀን ችግር 
ገጥሞት ቢቀር 4 ቀን ታስሮ 500 ብር ቅጣት 
ተወስኖበት 200 ብር ከፍሎ የ300 ብር ዋስ 
ጠርቶ እንዲወጣ ተገልፃóል፡፡ በመሪቱርኩማ 
ቀበሌ ነዋሪ የሆነው አቶ ኤዴማ ሉካሌ 
“የእርከን ቁፋሮው ጥናት አልተደረገበትም፤ 
እየተቆፈረ እየተበላሸ ያለው የሣር መሬት እና 

የእህል ማሳችን ነው፤ እየሠራን ያለነው ልማት 
ሳይሆን ጥፋት  ነው፡፡ እርከን የሚያስፈልገው 
ሥፍራ ይለይ፡፡ ከዚህ በፊት ውሃ ማቆር 
ብለን ወባ ባልነበረበት ቦታ ሁሉ ወባ 
አራብተን ልጆቻችንን አስፈጀን፤ እባካችሁ 
መመሪያ ወረደ ብለን የተሳሳተ ሥራ አንስራ፡
፡ አፈጻጸሙን እንመካከር” ብሎ ሐሳብ 
በመስጠቱ ጀርባው ይጠና ብለው ወስደው 
አሰሩት፡፡ እነሱን የሚደግፍና የሚያደንቅ 
እንጂ ነፃ አስተያየት የሚሰጥ ሁሉ ወንጀለኛ 
የሚሆንበት ጊዜ ላይ ደርሰናል በማለት 
አስታውሰዋል፡፡
 በዚሁ ወረዳ ጊዶሌ ሃራ ቀበሌ ገ/ማ/ ውስጥም 
ገመዳ ቁጡ የተባለ አርሶ አደር ጥያቄ ለምን 
ጠየክ ብለው አንድ ቀን ቀበሌ አስረው ወደ 
ፖሊስ ጣቢያ ወስደው 3 ቀን እንዳሰሩት 
ከሦስት ቀን በኋላ የት እንዳደረሱት ማወቅ 
እንዳልተቻለ ተጠቁሟል፡፡ ፖሊሶች ሲጠየቁ 
ከእስር ቤት ጠፍቶ አመለጠ እያሉ ለቤተሰብ 

መልስ ሰጥተዋል፡፡ ነዋሪዎቹም በወረዳችን  
ካድሬና ደህንነት በህዝብ እየተጫወቱ ነው፤ 
ችግሩን ለማንም አቤት ተብሎ መፍትሄ 
ማግኘት አልቻልንም፤ እርከን እየተባለ 
ህዝቡን የሚያምሱት ልማት ተፈልጐ 
ሳይሆን እያንዳንዱን አርሶ አደር አምስት 
ለአንድ በሚሉት የእዝና የቁጥጥር መዋቅር 
ለመቆጣጠር ነው” ሲሉ ብሶታቸውን 
ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡
በተያያዘ ዜና በኢሉአባቦራ፣በምዕራብ 
ወለጋ ደንቢዶሎና በነጆ ወረዳ በእርከን 
ቁፋሮ ምክንያት ሰዎች ለእስር እየተዳረጉ 
ናቸው ሲሉ የዜና ምንጮቻችን ገልፀዋል፡፡ 
ምንጮቻችን እንደሚሉት በልማትና በእርከን 
ቁፋሮው በቂ ተሳትፎ አላደረጋችሁም 
በሚልና የተለያየ ምክንያት እየፈለጉ ሰዎችን 
አስረዋል ተብሏል፡፡ ከእስሩ በኋላ ከፊሎቹን 
እየለቀቁ የተወሰኑ ግለሰቦችን ለእስር እየዳረጉ 
ናቸው በማለት ምንጮቻችን ገልጸዋል፡፡


