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12ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.35
ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

መሳቢያ ውስጥ የተከተተውን ነፃነት 
እየፈለግሁ ነው

ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.35

ዋጋ ብር 6.00

ወደ 11 ዞሯል ወደ 11 ዞሯልወደ 10 ዞሯል

አቶ ናትናኤል እንዳለው ,  ወደዚህ ትግል ያስገባኝ ደግሞ ለዘመናት የቆየው የኢትዮጵያ የጠመንጃ ታሪክ ነው፡፡ ወንድም ወንድሙን 

ገድሎ ሀውልት የሚቀርፅበት ታሪክ ነው፡፡ ይሄ ታሪክ እንዲቀየር ነው ወደ ሰላማዊ ትግል የገባሁት፡፡

412

6

“አታስፈልጉም ተብለን ንብረታችን 
ተነጥቀን ተባረርን”

ታጠቅ ህሉፍ 
ደብረማርቆስ ላይ ራሱን 
አቃጥሎ መሞቱ ተገለፀ

“የደብረ ማርቆስ ሆስፒታል አስተዳደር 
በህግ ሊጠየቅ ይገባል” 

“የሚዛን ተፈሪ ህዝብ በለቅሶ ሸፕን” 
ከዞኑ የተፈናቀሉ አማሮች በደቡብ ክልላዊ 
መንግስት ቤንቺ ማጂ ዞን ጉራፋርዳ ወረዳ ነዋሪ 
የሆኑ የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ አርሶ አደሮች 
ከክልሉ በመጣ መንግስት ትዕዛዝ የወረዳው 
ካቢኔ ንብረታችንን ነጥቆ “አታስፈልጉም ብሎ 
ከመኖሪያችን አፈናቅሎናል፡፡ ከአካባቢው 
አባሮናል” ሲሉ ለዝግጅት ክፍላችን አስታወቁ፡
፡ ቁጥራቸው ከ200 በላይ የሆኑ አባወራዎች 
እንደሚሉት “ከክልሉ ፕሬዝዳንት በተሰጠ 
ትዕዛዝ የወረዳው ካቢኔ አባል አቶ አበበ ሻሜ 
የተባለ ግለሰብ በፖሊስ እያስደበደበና መንግስት 
የሰጠኝን መሬት በፍቃደኝነት አስረክቤ ሄጃለሁ 
ብላችሁ ፈርሙ በማለት በጠመንጃ እያስገደደ 
አስፈርሞ ንብረታችንን ነጥቆ አባሮናል፡፡” 
ብለዋል፡፡ 

ከተፈናቃዮች አንዱ የሆኑት አቶ ሠይድ 
አህመድ ተፈራ እንደሚሉት “በ1998 ዓ.ም 
ከወሎ ቦረና ቤንቺ ማጂ ሄድኩኝ፡፡ የአካባቢው 
ኃላፊዎች ሦስት ሄክታር ጠፍ መሬት መሩኝ፡
፡ ከ1998 -2004 ዓ.ም በመሬቱ ላይ ቤት 
ሠርቼ ሚት አግብቼ ልጅ ወልጄአለሁ፡፡  

800 ሙዝ እግር 50 እግር ጫት፣ 40 እግር 
ፓፓያ፣ አልምቼ ነበር፡፡ ያለማሁትንም የቤት 
እቃዬንም ትቼ በገዛ ፍቃዴ መሬቱን ለመንግስት 
አስረክቤአለሁ ብለህ ፈርም ብለው መሣሪያ 
ደግነው ደብድበው አስፈርመውኝ ወጣሁ፡
፡ ዛሬ ቤተሰቤን የምመግበው አምስት ሳንቲም 
የለኝም” ብሎአል፡፡

አዳነ ኃ/ሥላሴ የተባሉ አርሶ አደር 
በበኩላቸው ሲናገሩ “ወደ ቤንቺ ማጂ ዞን 
የሄዱኩት ከኮረም ነው፡፡ ከዛሬ ሠባት ዓመት 
በፊት ወደዚህ ቦታ ሄጄ መሬት ተሰጥቶኝ እኖር 
ነበር፡፡ ለመንግስት ግብር እከፍላለሁ፡፡ አበበ 
ሻሜ የተባለ የወረዳው ካቢኔ 12 ፓሊስ አምጥቶ 
ስለማታስፈልጉ አገሩን ለቃችሁ እንድትወጡ 
አለን፡፡ መሄጃ የለንም ከዚህ ሄደን የምንገባበት 
የምናርፍበትም ቦታም የለንም፡፡ ምን አጠፋን 
ብለን ለመነው፡፡ በፖሊስ እያስደበደ አስወጣን፡
፡ ልጆቻችን ትምህርት አቋርጠዋል፡፡ አሁን 
የምንበላውም የምናርፍበትም ቦታ አላገኘንም፡
፡ መከራ ውስጥ ወድቀናል” ሲሉ ተናግረዋል፡፡

ወ/ሮ ብርቄ አለማየሁ የተባሉ በበኩላቸው 
“ከሰሜን ሸዋ ሄደን እዚያ መኖር ከጀመርን ከ20 

ዓመት በላይ ነው፡፡ 4 ልጆች አሉኝ፤ ከእኔና 
ከባለቤቴ ጋር ስድስት ቤተሰብ ነን፡፡ በሁለት ጊዜ 
ምርጫ መሬት የሰጣችሁን ኢህአዴግን መምረጥ 
ሲገባችሁ ተቃዋሚን መርጣችኋል፡፡ ከእንግዲህ 
አታስፈልጉም አካባቢውን ለቃችሁ ሂዱ 
አሉን፡፡ ወዴት እንሂድ ብለን ስንጠይቃቸው 
አናውቅም፡፡ ውጡ ብለው ደበደቡን፤ ባለቤት 
በደረሰበት ድብደባ ዛሬ መቆምም አይችልም፡
፡ አዲስ አበባ የደረሰው በስቃይ ነው፡፡ አሁንም 
ተኝቷል፡፡ ልጆቼን የማበላውም የለኝም፡
፡ ቤተክርስቲያን ለማደር ብንሄድ አባረሩን፡
፡ ለጊዜው መኢአድ እዚህ እረፉ ብሎን እዚህ 
አርፈናል፡፡ ልጆቻችን ትምህርት አቋርጠዋል፡፡ 
ግራ ገብቶን ተቀምጠናል፡፡ ለማን አቤት ማለት 
እንዳለብን ጠፍቶናል፡፡  ማንም ሊያደምጠን 
አይፈልግም” ሲሉ በማልቀስ ተናግረዋል፡፡ 

ተፈናቃዮቹ ጊዛዊ መጠለያ ተሰጥቶአቸው 
ያለው የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት 
/መኢአድ/ ዋና ፀሐፊ ታሪኩ በጉዳዩ ላይ 
አስተያየት እንዲሰጡን ጠይቀናቸው በሰጡን 
መልስ “ከ270 ሺ በላይ አማርኛ ቋንቋ 
ተናጋሪዎች ከደቡብ እንዲፈናቀሉ ተደርጓል፡፡ 

“ታጠቅ ህሉፍ የተባለ የመከላከያ 
ኮንስትራክሽን ሰራተኛ በደረሰበት አስተዳደራዊ 
በደል በሰውነቱ ላይ ነዳጅ አርከፍክፎ በደብረ 
ማርቆስ ከተማ ውስጥ ራሱን አቃጥሎ 
መሞቱን” የዓይን እማኞች ለዝግጅት ክፍላችን 
አስታወቁ፡፡ የአካባቢ ነዋሪዎች እንደሚሉት 
“በደብረማርቆስ ከተማ ልዩ ቦታው አብማ 04 
ቀበሌ በአቶ ጫኔ ቤት ውስጥ ተከራይቶ ይኖር 
የነበረው ታጠቅ ህሉፍ ራሱን አቃጥሎ ገሏል” 
ብለዋል፡፡

በአካባቢው የነበሩ የዓይን ምስክሮች 
እንደሚሉት “ታጠቅ ህሉፍ መኖሪያ አካባቢው 
ሄዶ በልብሱ ላይ ነዳጅ አርከፍክፎ እሳት 
ከለኮሰ በኋላ ወደ መነሐሪያ አቅጣጫ እየተጓዘ 
ድምጹን ከፍ አድርጐ ይናገር ነበር” ሲሉ 
ክስተቱን ያብራራሉ፡፡ ሂደቱን የተከታተሉት 
እንደሚሉት “ምን ሆነህ ነው? ለምን ራስህን 
አቃጠልክ?” ብለው እሳቱን ሊያጠፉለት 
ሲሞክሩ “ልታድኑኝ አትሞክሩ፡፡ መሞት 
አለብኝ፡፡ የትግራይ ልጆች የታገሉት እንዲህ 
ዓይነት ሥርዓት እንዲመሠረት አልነበረም፡
፡ በህይወት ኖሬ እንዲህ ያለ ሥርዓት ማየት 
አልፈልግም፡፡ በዚች አገር ዲሞክራሲና 
ነፃነት የለም፡፡ ሠርቶ መኖርም አልተቻለም፡፡ 
በደረሰብኝ ጥቃት ራሴን መግደል ስለአለብኝ 
ነው፡፡ ወደፊት ሁላችሁም ትሞታላችሁ፡፡” 
እያለ ይናገር ነበር ብለዋል፡፡ 

የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት 
“በደረሰብኝ ጥቃት ራሴን መስዋዕት 
አድርጌአለሁ፡፡ እያለ ድምጹን ከፍ አድርጐ 
እየተናገረ  ሲሄድ ልብሱ ተቃጥሎ አልቆ 
ሥጋው እየተቆራረጠ ወደ እግሩ ሲወድቅ 
በአሰቃቂ ሁኔታ ይታይ ነበር፡፡ በዚህ ወቅት 
አንድ ነጭ ቲዮታ መኪና መጥታ ከጫነቺው 
በኋላ በመከላከያ ወታደሮች ታጅቦ ወደ 
ደብረማርቆስ ከተማ ሆስፒታል ገብቷል፡፡ 
ሆስፒታል ከገባ በኋላ ከሚያክመው ሐኪም 
በስተቀር ማንም ሰው እንዳያገኘው ተደርጐ 
ለሁለት ቀን ሆስፒታሉ በመከላከያ ወታደሮች 
ሲጠበቅ ቆይቶ በሦስተኛው ቀን ህይወቱ 
በማለፉ ወላጅ አባቱ ከትግራይ ተጠርተው 
አስከሬኑን ወስደዋል” ሲሉ ያስረዳሉ፡፡

ስማቸው እንደይጠቀስ የፈለጉ የሥራ 
ባልደረቦቹ ነን የሚሉ ግለሰቦች እንደሚሉት 

የተከበሩ አቶ ገብሩ ገ/ማሪያም ዑቱራ

መንግስት የሚሰጠውን ተከታታይ ሙያ 
ምዘና (ተሙም/ ሥልጠና ወስዶ የሞያ 
ሠርትፍኬት ያልያዘ መምህር በየትኛውም 
ት/ቤት እንዳያስተምር የሚከለክል አዋጅ 
እንደሚወጣ የመረጃ ምንጮቻችን ለዝግጅት 
ክፍላችን ገለፁ፡፡ ምንጮች እንደሚሉት 
ይህ የተነገረው ባለፈው ሁለት ሳምንታት 
በተሰጠው ሥልጠና የመዝጊያ ንግግር 
ያደረጉ የትምህርት ሚኒስቴር ተወካይ 
ናቸው፡፡ መምህራን በበኩላቸው “መምህሩን 
አሸማቀውና አንገት አስደፍቶ ለመቆጣጠር 
ታስቦ የታቀደ ነው” ሲሉ አጣጥለውታል፡፡
የመንግስት ተጠሪው እንደሚሉት “መምህሩ 
ተማሪውን ማዕከል ያደረገ የማስተማር ዘዴን 
መከተል አለበት፡፡ በማስተማር ሂደት ያሉትን 
ጉድለቶች አንጥሮ በማውጣት፤ ችግሩን 
መቅረፍ ያስፈልጋል፡፡ ይህንን ለመቅረፍ 
ደግሞ መምህሩ ተከታታይ ሙያ ምዘና /
ተሙም/ መውሰድ ይጠበቅበታል፡፡ ይህንን 
ሥልጠና ተከታታይ ወስዶ ሲያጠናቅቅ 
የሞያ ሠርትፍኬት ይሰጠዋል፡፡ ከእንግዲህ 
የሞያ ሠርትፍኬት የሌለው መምህር በግልም 
ይሁን በመንግስት ት/ቤት አያስተምርም፡፡ 
ለዚህ አፈጻጸምም በቅርቡ አዋጅ ይወጣል፡

ለአዜብ መስፍን በኢትዮጵያ ድህነት 
የመቀነሱ የምሥራች ተበሰረላቸው

መምህራን ያቀረቡት ጥያቄ በአግባቡ 
ሊመለስላቸው ይገባል!

‹‹እኔ የአሰብን ወደብ  
ለኤርትራ አሳልፌ 
አልሰጠሁም›› 

- እኔ የኢትዮጵያን ሰንደቅዓላማ ጨርቅ ነው አላልኩም
- የኢትዮጵያ ታሪክ የመቶ ዓመት ተረት ተረት ነው 
አላልኩም 
- ሳይማር ያስተማረኝ ህዝብ ጥቃት እንዲፈፀምበት 
አልፈልግም፡፡ እኔን በአገር ክህደት ስተከሱኝ አፍራለሁ” 
አንዱዓለም አራጌ

የሙያ ሠርትፍኬት 
የሌለው እንዳያስተምር 
የሚከለክል አዋጅ 
እንደሚወጣ ተገለፀ
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ሰለሞን ስዩም
era4st@yahoo.com

ዳሰሳ

በምስራቅ አፍሪካ ትንተና ውስጥ አንደኛዋ አንጓ 
ኤርትራ ናት፡፡ የአካባቢዉ ጂኦ-ፖለቲካ ተንታኞች 
ሁለት ቡድን እንደ ሆኑ ይነገራል፡፡ አንደኛው 
ቡድን ኢትዮጵያን በዚህ የአፍሪካ ክፍል የተለየ 
የራስ ማንነት ያላት እንደሆነች የሚተነትን ነው፡
፡ ይህ ቡድን ነባራዊ የታሪክ ሀቆችን በመንተራስ 
ትንተናዉን በማቅረቡ የተሻለ ተደማጭነት 
ያለዉ መሆኑ ይነገራል፡፡ ሳሙኤል ሀቲንግተን 
የተባሉ አሜሪካዊ የፖለቲካ ተንታኝ “Clash of 
Civilization፡ A new world order” በተባለ 
ዝነኛ መፅሐፋቸዉ ከስሃራ በታች ያሉ ሀገራትን 
በፈረንሳይኛና እንግሊዘኛ ተናጋሪ ሀገራትነት 
ከመደቡ በኋላ አስኳል የሆኑ ሀገራትን መርጠዋል፡፡ 
በዚሁ መሠረት ከሌሎች ጋር እንዲህ አይነት የቋንቋ፣ 
የባህል፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ትስስር (ስነልቡና) 
የማይጋሩትን (የሌላቸውን) “ልዩዋ ሀገር” ወይም 
“ከሌሎች ህብረተሰብ ጋር የባህል ተመሳስሎሽ 
የሌላቸው” ሲል ይመድባሉ፡፡ ለሀቲንግተን ከሰሀራ 
በታች ካሉት ሀገራት በዚህ መልኩ የታየቻቸው ሀገር 
ኢትዮጵያ ስትሆን “በባህሏ፣ በፊደሏ፣ የኮፕቲክ 
ኦርቶዶክስ በሆነ ዋነኛ ሃይማኖቷ፣ በረዥም 
የመንግሥት ታሪኳ እንዲሁም ከአብዛኛዎቹ 
የከበቧት የሙስሊም ሀገራት በሚለያት የራሱ ልዩ 
ባህሪ ያለዉ ሃይማኖት የተለየች ሀገር ናት” በማለት 
ይገልጧታል፡፡ በተመሳሳይ ትንተና “ኢትዮጵያ 
ከቻይና ስልጣኔ እኩል የመንግሥትነት ታሪክ ያላት 
ሀገር ናት” በማለት የሚተነትኑት ሌላኛዉ አሜሪካዊ 
የፖለቲካ ተንታኝ ሄነሪ ኪሲንጀር ናቸው፡፡ እኚህ ስመ 
ጥር አሜሪካዊ የፖለቲካ ተንታኝ “ኢትዮጵያውያን 
ያለ መንግሥት እንኳ ቢሆኑ ለመበታተን አደጋ 
የመጋለጥ እድላቸዉ ዝቅተኛ ነው” ሲሉ ያሞካሻሉ፡
፡ ለዚህም ምክንያታቸዉን ሲያስቀምጡ “ለሺህ 
ዘመናት በመንግሥት ስር የመተዳደር ታሪክና ልምድ 
ያለው ህዝብ፣ ስርዓት የገዛ (disciplined) በመሆኑ 
የመንግሥት ሳንካ ቢገጥመው ስርዓት አልበኝነትን 
አይፈቅድም” በማለት ነው፡፡ 

የታሪክ ልዩነት የማጉላት ፈተና
በአሜሪካ ኦሃዮ የዳይተን ዩኒቨርሲቲ 

የፍልስፍና መምህር የሆኑት ፕ/ር መሳይ ከበደ 
የህወሓት-ህግሐኤ ግንኙነት ሲተነትኑ ዋነኛ 
ማዕከል የሚያደርጉት ቡድኖቹ ልዩነት ለማጉላት 
ሲሉ የገጠማቸውን ፈተና ነው፡፡ ፕ/ሩ ትግረኛ 
ተናጋሪ የሆኑትን አብዛኛው ደገኛ ኤርትራውያንን 
ተመሳሳይ ቋንቋ ተናጋሪ ከሆነው የትግራይ አካባቢ 
ኢትዮጵያውያን ጋር ልዩነት እንዲፈጥሩ መስራት 
የህወሓት-ህግሓኤ ፈተና እንደ ነበር ይገልፃሉ፡
፡ ከቋንቋም ባሻገር የዘመናት የሥልጣኔ ተጋሪነት፣ 
በተመሳሳይ የዉጭ ጥቃት ስር መሆን እንዲሁም 
የባህል፣ ሃይማኖትና የስነ ልቡና አንድነቱን በልዩነት 
ለማጥፋት ህወሓትም ህግሓኤም (ሻዕቢያ) 
ከባድ ፈተና ሆኖባቸው እንደነበር ያስታውሳሉ፡

፡ የተንታኞቹ ሀሳብ የሚጠናከረዉ ‘ሁለቱ’ ህዝቦች 
የዘመናት የስልጣኔ ማህበራዊ ስነልቡና እየተጋሩ 
በትንሽዬ የትጥቅ ትግል ወቅት ለፖለቲካ ግብ ታሪክ 
ለመቀየር መሞከር የፖለቲከኞች ፈተና መሆኑ 
በየትኛዉም አለም ፈተና መሆኑን በመናገር ነዉ፡፡

   ቀደምት የኢትዮጵያ ተንታኝ የነበሩት 
አሜሪካዊ ዴፕሎማት ጆን ማርካክስ እንደሚሉት 
በወቅቱ የነበሩት አብዛኞቹ የኢትዮጵያ የተማሪዎች 
ንቅናቄ ውጤቶች ለማርክሊስታዊ ርዕዮት ያደሉ 
በመሆናቸው ግንባሩ ከሌሎቹ የሚለየውን ነገር 
ማፈላለግ /መፍጠር ነበረበት፡፡ በኦሮሞ ነፃነት ግንባር 
/ኦነግ/ ውስጥ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ የነበሩት አቶ 
ሌንጮ ለታ “The Horn of Africa as a common 
Horneland” በተሰኘ መፅሓፋቸው እንደተነተኑት 
ግንባሩ መፍትሄ አድርጎ ያየው ታሪክን በመከለስ 
ላይ ማተኮር ነበር፡፡ የቅድመ ጣሊያን ቅኝ ግዛት 
ኤርትራ፣ ሀገር ሆና የኖረች አድርጎ ማቅረብ ዋነኛ 
የህግሃኤ ስራ ነበር፡፡ አቶ ሌንጮ ጉዳዩን “የፖለቲካ 
ግብ ታሪክን ሲለዉጥ” በማለት ይጠሩታል፡
፡ ኤርትራዊው ተስፋፅዮን መድኃኔ በበኩላቸዉ 
“ህግሐኤ ውሸቶችን ወደ እውነትነት ለመቀየር ወደ 
ፈጠራ ታሪክ የተሰማራበት ነው” ይላሉ ፡፡

‹‹ጥቅመኛው ህወሓት››
ሌላዉ ቢቀር ህወሓት ትግረኛ ተናጋሪ 

ኢትዮጵያውያኑን ከጎኑ ለማሰለፍ ብቸኛ መንገድ 
አድራጎት የነበረው ቋንቋ ላይ ብቻ መንጠልጠል 
እንደ ነበር የሚተነትኑ ምሁራን አሉ፡፡ ፕ/ር መሣይ 
ከበደ የብሔርተኝነት ፖለቲካ ንድፈ ሀሳቦች 
የሚተነተኑበትን ፕራይሞርዲያሊዝምና 
ኢንስትሩመንታሊዝም የህወሓትንና የህግሓኤን 
ጉዳይ እንደማያብራሩት ይከራከራሉ፡፡ የፕሮፌሰሩ 
የክርክር ማዕከል የህወሓት አነሳስ ካስመዘገባቸዉ 
ድሎች ጋር የሚጣረስ መሆኑን በማብራራት ነው፡፡ 
ህወሓት “የትግራይ ሪፐብሊክ” አላማውን የተወው 
በኤርትራ የመገንጠል አቋም ምክንያት የኢትዮጵያ 
የበላይነት እንደሚይዝ በማረጋገጡ ነው፡፡ 
በመሆኑም በወቅቱ ከነበራቸው የሀይል ሚዛን 
አንፃር ኤርትራ ከኢትዮጵያ ውጭ መሆን እንዳለበት 
ለህግሓኤ የማሳመኑ  ድርሻ በህወሓት ትከሻ ላይ 
የወደቀ ነበር፡፡ በተለይ እስከ 1970ዎቹ አጋማሽ 
ድረስ በህግሓኤና በህወሓት መካከል የነበረዉ 
የሃይል ሚዛን  በትልቁ ወደ ህግሃኤ ያጋደለ  ስለነበር 
ህወሓቶች የኢትዮጵያ ጠቅላይነት ዕቅድ ካላቸው 
የሚሳካው ኤርትራ የተባለች ሀገር ስትፈጠር ብቻ 
እንደነበር አጥንተዋል፡፡

ደርግን በመቃወም ከተሰለፉ የኢትዮጵያ ግራ 
ሀይሎች መካከል የኤርትራ ጉዳይ “የቅኝ ግዛት 
ጥያቄ ነው” የሚል አቋም ከሚያራምዱት ህወሓት 
ዋነኛው ነበር፡፡  የዚህ ትንተና ተቀባይነት የህወሓት 
ዋነኛ ስራ እስኪመስል ድረስ በመሠማራቱ  ህወሓት 
ትክክለኛ የሻዕቢያ አሻንጉሊት መስሎ አረፈው፡፡ 
በዚህ ሀሳብ የሚስማሙት ግዳይ ዘር ፅዮንና አሰገደ 
ገብረ ስላሴም “ጉዳዩ መርህ አልባ ነበር፡፡” ይላሉ፡
፡ የአረና ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ የህዝብ 
ግንኙነት ኃላፊና ደራሲ አስራት አብርሃም “ከአገር 
በስተጀርባ÷ ህወሓትና ሻዕቢያ የትሮይ ፈረስና 
የባለታሪኩ ተልዕኮ” በተባለ መጽሐፋቸው “የህወሓት 
መሪዎች ለትግራይ ህዝብ ነው የምንታገለው እያሉ 
ብንቀሳቀሱም በቀዳሚነት ለኤርትራ ነፃነት የተሰለፉ 
የሚያስመስላቸው ነገሮች” ይበዛሉ ይላሉ፡፡ ህወሓት 
የአስር ዓመት ጉዞ ለመገምገም ባሳተመው “የህወሓት 
ኮሚኒስት ኃይል፤ የ10 ዓመት ጉዞ ግምገማ” መፅሐፍ 
“የኤርትራ ጥያቄ ለኢትዮጵያዉያን ኮሚኒስቶች 
የውስጥ ጉዳይ አይደለም፡፡ ኤርትራ የኢትዮጵያ 
አካል አይደለችምና” እስከ ማለት ጠርዝ የያዘ 
አቋም አራምደዉ ነበር፡፡ ህወሓት ኤርትራን 
ከኢትዮጵያ በማራቁ ስራ የባሰ ጠርዝ ሲይዝ ደግሞ 

“ኢትዮጵያውያን ኮምኒስቶች በኤርትራ የሚገኙትን 
ታክቲካል ወዳጆች ደካማ ጎን በመጠቀም ረገድ 
የሚኖራቸው ሚና የምዕራብ ሰሃራ ወይም 
የፊሊፒንስ ታጋይ ሃይሎች ያላቸው ደካማ ጎን 
ከመጠቀም ሚናቸው የተለየ አይደለም” ሲል ሰነዱ 
ያብራራል፡፡ ህወሓት ዋነኛ ግራ ዘመም ከነበረው 
ኢህአፓ ጋርም ልዩነት የፈጠረበት ትልቁ አቋም 
ይሀው የኤርትራን ጉዳይ የ“ቅኝ ግዛት” ጥያቄ አድርጎ 
ማቅረቡ ነበር፡፡ ህወሓት ከላይ በተጠቀሰው ሰነድ 
ውስጥ “የኤርትራ ጥያቄ የቅኝ ግዛት ጥያቄ በመሆኑ 
የኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ” ያለመሆኑን ካብራራ 
በኋላ “የኤርትራ የአርነት ግንባሮች ያነሱት ጥያቄ 
ፍትሃዊ መሆኑን ተገንዝበው መደገፍ አለባቸው” 
በማለት ኤርትራን ከነጠንካራው ሻዕቢያ ለመሸኘት 
ይዳክራል፡፡ 

ህወሓት ኤርትራን በኢትዮጵያ ውስጥ ፈፅሞ 
ሊያያት ያለመፈለጉን ከሚያስረዱት ሀሳቦች አንዱ 
“የኤርትራ ህዝብ በቅኝ ግዛት ከሚማቅቁ በከበርቴ 
ወይም በንዑስ ከበርቴ አመራር ስር ሆኖ ነፃ ቢወጣ 
ሺ ጊዜ የሚመረጥ ነው” የሚለው የህወሓት አቋም 
ነው፡፡

ለህልውና መዳከር
  ከላይ እንደተብራራው በ’ሁለቱ’ ትግሪኛ 

ተናጋሪ ህዝቦች መካከል በነበረው ሰፊ የአንድነት 
ተፈጥሮ የተነሳ ልዩነት እንዲፈጥር በህወሓት 
የሚበረታታው ህግሓኤ በጣሊያን ስር የነበራቸውን 
ቅኝ የመገዛት ታሪክ በመታከክ እንደ ሀገር 
የነበራቸውን እድሜ ወደ ኋላ ለመጎተት ሞክሯል፡
፡ የምስራቅ አፍሪካ ተንታኝና የታሪክ ተመራማሪ 
የሆኑት ረዳት ፕ/ር መድኃኔ ታደሰ “የኤርትራና 
የኢትዮጵያ ጦርነት የግጭቱ መነሻና መድረሻ ” 
በተባለ መፅሓፋቸው ጣሊያን ኤርትራን በ1882 
ዓ.ም እስከያዘችበት ጊዜ ድረስ የተለየ የራሳቸው 
ማንነትና ካርታ እንዳልነበራቸው ያትታሉ፡፡ ረዳት 
ፕ/ሩ “ጣሊያኖች በ1882 ዓ.ም መረብ ምላሽን 
ኤርትራ ብለው በመሰየም የጣሊያን ቅኝ ግዛት 
መሆኗን ሲያውጁ አዲስ አይነት የፖለቲካ ካርታ 
መፈጠሩ ነበር” ሲሉ ያብራራሉ፡፡ ከተጠቀሰው ጊዜ 
በፊት በነበረው ጥንታዊ የታሪክ መጋራት ጀምሮ 
የኤርትራ ክልል ገዥዎች የ17ኛዉ መቶ ክ/ዘመን  
የጎንደር የበላይነትን ጨምሮ ከመሃል ሀገር ይሾሙ 
እንደነበር ረዳት ፕ/ር መድኃኔ በሰፊው ይተነትናሉ፡
፡ በመሆኑም እንዲህ አይነቱን ሀሳባዊነት የበዛበት 
የሀገርነት ታሪክ የያዘችው ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን 
ከመሰለች ተመሳሳይ ነገር ግን ጠቅላይ ሀገር /
Hegemonic state/ ጎን ነፃ ሆና መኖር ሁሌም 
ያስደነግጣታል፡፡ ኤርትራዊቷ የአፍሪካ ቀንድ 
ተንታኝ ሩት እዮብ ለየትኛውም የሁለቱ ሀገራት 
ግጭት መንስኤ የሚሆነው “የኤርትራ ለህልውናዋ 
መፍጨርጨር ነው” ይላሉ፡፡ የኤርትራዊቷን 
ምሁር ሀሳብ የሚደግፉት ሌላው የቀጠናው 
ተንታኝ ሆላንዳዊው የኢትዮጵያ ወዳጅ ጆን አቢኒክ 
“ከሀሳባዊ ታሪኳ በተጨማሪ ከተገነጠለችበት ትልቁ 
ሀገር ጎን ህልውና ይዛ ለመቀጠል የምትፍጨረጨር 
ሀገር ናት” ይላሉ፡፡ አቢኒክ “በዚህ አደገኛ ቀጠና 
እንደ መንግሥትና እንደ ሀገር ህልው ሆኖ የመኖር 
ፈተና (viability state)” የኤርትራን ፀብ አጫሪነት 
እንደሚተነትን ይከራከራሉ፡፡

የ“አፍሪካዊቷ ሲንጋፖር” ቅዠት
ኤርትራ ከላይ ከተዘረዘሩት እውነታዎች ውጭ 

የተሳሳተ የራስ ምስል እንዳላት ተንታኞች ይናገራሉ፡
፡ በተለይም በቅኝ ግዛት ዘመናቸው ያገኙት የሮም 
ወሬ ከተቀሩት ኢትዮጵያውያን በተሻለ መልኩ 
ለ’ስልጣኔ’ ቅርብ እንዳደረጋቸዉ ይነገራል፡፡ 
በተለይም ከተማ አከባቢ በመኖር ለቅኝ ገዢዋ 
የጣሊያን ዜጎች ቅርብ የነበሩት ከተሜ ኤርትራዉያን 
በሌሎች ኢትዮጵያዉያን ላይ የበላይነት ማንፀባረቅ 
ጀመሩ፡፡ የዚህ ጥላቻና የበታችነት የደረጃ ምድብ 

ገፈት ቀማሽ የነበሩት ደግሞ በወቅቱ በኤርትራ 
ይኖሩ የነበሩ የትግራይ አከባቢ ተወላጆች ነበሩ፡
፡ በዚህ ላይ ቤንዚን እየጨመረ ያባባሰዉ የደርግ 
ኢሰባአዊና አረመኔያዊ ጭፍጨፋ እንደነበር መላኩ 
ጎሳይ የተባሉ የኤረትራ ጉዳይ ተንታኝ ለፍኖተ ነፃነት 
ገልፀዋል፡፡ በዚህ ስነ ልቡና የተጫኑት የኤርትራ 
መሪዎች ከ’ነፃነት’ ማግሥት ሀገሪቷን በኤሽያ ፈጣንና 
አስገራሚ ዕድገት ካስመዘገበችው ሲንጋፖር ጋር 
ለማስተካከል ጊዜ እንደማይፈጅባቸው ተናግረው 
ነበር፡፡ አንዳንድ ጊዜ “አፍሪካዊቷ እስራኤል” እያሉ 
የሚያሞካሻóትን ሀገር ከራሷ አልፋ ቀጠናውን 
የምታረጋጋ ወደሚል ደረጃ ወሰዷት፡፡ አንድ 
ኤርትራዊ ዴፕሎማት “የኤርትራ ፖሊሲ ከኤርትራ 
ደንበሮች ዘልቆ ወደ ኢትዮጵያ ይመለከታል፤ 
ከኤርትራና ከኢትዮጵያ ዘልቆም ወደ አፍሪካ ቀንድና 
ከአፍሪካ ቀንድም ባሻገር አህጉሪቱንና ዓላማችንን 
ባጠቃላይ ይቃኛል፡፡ የህወሓት ፖሊሲ ግን ደረቅና 
አፍንጫው ያልራቀ ነው . . .” ማለታቸው ተገልጻóል፡
፡  በስንጋፖር ጉዳይ የተለከፈዉ የኤርትራ አመራር 
በሀገሪቷ ጉብኝት ላይ ሆኖ ስለሀገራቸዉ ሁኔታ 
ሲጠየቅ ‹‹ኤርትራን የክልሉ የንግድና የፋይናንስ 
ማዕከል ለማድረግ በመጣር ላይ ነን›› ሲል 
ተናግሯል፡፡ በተመሳሳይ መልኩ ‹‹ኤርትራ ከሱዳንና 
ከኢትዮጵያ ጋር የጋራ ድንበሮች ያላት ሀገርና በቀይ 
ባህር ዳርቻ 1200 ኪሎ ሜትር የባህር ወሰን ያላት  
በመሆኑ በብዙ መልኩ ሲንጋፖርን ያስመስላታል›› 
ሲል ልክፍቱን አሳብቋል፡፡ በዚህ ሲንጋፖር 
የመሆን ቅዠት እ.ኤ.አ በ2007  በትራንስፖረቱ 
መስክ ከጀረመን እኩል፣ በመገናኛና ትክኖሎጂ 
ረገድ ከስዊድን እኩል፣ እነዲሁም በሌሎች ዘርፎች 
ከአዉሮፓ አገሮች እንደምትስተካከል አንድ 
የአገሪቷ ባለስልጣን ተናግረዉ ነበር፡፡ ይህን ቅዠት 
የተገነዘቡት የቀድሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
ፕሬዝዳንት ፕ/ር እንድሪያስ እሸቴ “. . .የኤርትራ 
ምሁራን ኤርትራ ከጐረቤቶቿ ጋር ስትነፃፀር የክልሉ 
የማምረቻ (የፋብሪካ) ማዕከል መሆኗ እንደማይቀር 
ለማሳመን ብዙ ቀለም አባክነዋል፡፡” ሲሉ 
አጣጥለዋል፡፡ ይህ ሁሉ ዛሬ የለም፡፡ ኤረትራ ነፃነቷ 
ከንቱ ነዉ ሚሉ ወገኖች  ብዙ ናቸዉ፡፡  በመሆኑም 
ነጭናጫና ከጎረብቶቻቸዉ ጋር የማይስማሙ ቢሆን  
‘እዉነት’ አላቸዉ፡፡

የጦር ጀብዱ እና ሲቪላዊ ጀግንነት ተቃርኖ
ሁለቱ ሀገራት የቀድሞ የሽምቅ ተዋጊዎች 

የመንግሥት ሥልጣን የያዙባቸው ናቸው፡፡ በተለይ 
የህግሃኤን የተሳሳተ የራስ ምስል አጠናክረዋል 
የሚባሉት ሮበርት ካፒላን ኤርትራን ‹‹አፍሪካዊቷ 
ኤስራኤል›› ሲል ያንቆለጳጵሳታል፡፡ በሌላ በኩል 
አጠቃላይ የአፍሪካ ታሪክ በመፃፍ የሚታወቁት 
ባሴል ዴቪድ ሰን በበኩላቸዉ ወሳኙን የአፍኣቤት 
የህግሃኤ ድል በአለም ላይ ከተካሄዱት ዝነኛ 
ጦርነቶች ዉስጥ አንዱ ከሆነዉ የቬትናሙ 
ዲዬን ቢየን ፉ ጋር ያነፃፅረዋል፡፡ በመሆኑም 
በዚህ የጦር ሜዳ ጀግንነት የተሳሉት የኤርትራ 
መሪዎች ሲቪላዊ ጀግንነት በምኞት ብቻ የሚገኝ 
መሰላቸዉ፡፡ ህግሓኤ አሳፋሪ ሰበቦችን እየደረደረ 
መድበለ ፓርቲም ምርጫን እንደማያስፈልጋቸው 
አረጋግጧል፡፡ በተቃርኖ የተሞላው የኤርትራ 
መንግሥት በተመሳሳይ ሰዓት “ለአፍሪካ ዴሞክራሲ 
የተለየ ራዕይ አለን” ሲል ይደሰኩራል፡፡ በኢትዮጵያ 
ያለውም የይምሰል ምርጫ ከማካሄዱም በላይ 
ተቀባይነቱን ሙሉ በሙሉ በቁሳዊ ዕድገት የሚገኝ 
መሆኑን ማመን ከጀመረ ሰነባብቷል፡፡   

ሲቪላዊ ጀግንነት መፍጠር ያልቻሉ 
መንግሥታት በሰበብ አስባቡ ጦርነት በመቀስቀስ 
በቀድሞ የጦር ሜዳ ውሎ ያፈሩትን ጀግንነታቸውን 
ከህዝቡ አዕምሮ እንዳይጠፋ ማድረግ ይፈልጋሉ፡፡ 
ህወሓት /ኢህአዴግ የተለያዩ “ሰው ሰራሽ” በዓላትን 

የኤርትራ ጉዳይ -የኤርትራ መዘዝ?
ታሪካዊ ዳራ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

ሰሞኑን ወሬው ሁሉ የኑሮ ውድነት ነው፡፡ 
በዚህ ዙሪያ ከገዥው ፓርቲ ጋር ያለንን ልዩነት 
በግልፅ  ማስቀመጥ ተገቢ ይመስለናል፡፡ የኑሮ 

ውድነቱ የተሳሳተ የፖሊሲ ውጤት መሆኑን በመገለፅ፡፡ ዙሪያ 
ጥምጥም መሄድ ሳያስፈልግ፡፡ ሕዝቡ አልዋጥለት ያለው 
የኑሮ ውድነቱን ከንግድ ስርዓቱ ካለመስተካከል ጋር እያያዙ 
ከኃላፊነት ለመሸሸ የሚደረገው የመንግሰት ልብ አውልቅ 
ክርክር ተገቢ ካለመሆኑ በተጨመሪ ለዘላቂ መፍትሔ ምንም 
አቅጣጫ አያሳይም፡፡ ሰሞኑኑ ይህንን በተመለከተ የተለያዩ 
አሰተያየቶች ሰምቻለው፡፡ ቀልቤን የሳቡትን ግን ላካፍላችሁ 
ወደድኩ፡፡ 

በኢቴቪ አንድ አይሱዙ ላይ ተጭነው የተያዙ ስኳር 
እና ዱቄት እያሳየ ህገወጥ ነጋዴዎች ከገበያ እየሰበሰቡ ወደ 
ሌላ ቦታ ሲወስዱ በሕዝብ ትብብር በቁጥጥር ስር ውለዋል 
የሚል እንደምታ ያለው ነው፡፡ ይህንን የታዘበ ተመልካች 
የጠየቀኝ ጥያቄ በመጀመሪያ ይህች ሀገር ያለባት ችግር በአንድ 
አይሱዙ ተጭነው የሚያዙ የፍጆታ ዕቃዎች ናቸው ወይ? 
የሚል ተገቢ ጥያቄ ነበር፡፡ እንደ እኔ እንደ እኔ በአይሱዙ 
ከአዲስ አበባ ተጭነው ወደ ክልል መሄድ የሚያሳየው 
እነዚህ የፍጆታ ዕቃዎች ከአዲስ አበባ ይልቅ የተሻለ ዋጋ 
የሚያወጡበት የሀገሪቱ ክፍል መኖሩን ነው፡፡ ይህንን ሀቅ 
ተጨፈኑ በሚል ፈሊጥ ነጋዴና ሸማች ለማጋጨት ይሞከራል፡
፡ በእኔ እምነት ነጋዴ ስራው የተሻለ ትርፍ ወደሚገኝበት ቦታ 
ሸቀጦችን መውሰድ ነው፡፡ ለፕሮፓጋንዳ ሲባል ከናንተ ኮታ 
ሊወስዱባችሁ ነው ሳይሆን እጥረት ባለበት በኩል ሆነው 
ሊያመጡላችሁ ነበር ቢባል ህዝቡ ምን ሊል እንደሆነ ማሰብ 
ያስፈልጋል፡፡ ይህ አቅጣጫ ለማስቀየስ ከሚደረግ ፕሮፓጋንዳ 
የዘለለ አይደለም፡፡ ህዝብና ነጋዴን በመከፋፈል፡፡

መንግስት ለዋጋ ንረት መረጋጋት አዎንታዊ ሚና 
መጫወት እንዳለበት ነገር ግን አሁን እያደረገ ያለው ግን 
በተቃራኒው እንደሆነ ብዙ ማሳያ ማቅረብ ይቻላል፡፡ 
ባለፈው ዓመት የዋጋ ንረት ለመቆጣጠር ብሎ የጀመረው 
የዋጋ ቁጥጥር ውጤቱ የተገላቢጦሸ መሆኑ ብቻ ሳይሆን 
እሰከ አሁን ልንወጣው አልቻልንም፡፡ በቅርቡ በኦሮሚያ 
ክልል በአርሶ አደር መሬቶች ዙሪያ እየተወሰደ ያለው እርምጃ 
በአትክልት በተለይ በቲማቴም ላይ ያሳደረውን ከፍተኛ 
የዋጋ ጭማሪ ስንመለከት መንግስት ምን እያደረገ እንደሆነ 
ማሰብ ይጨንቃል፡፡ መንግስት ልፈታው እፈልገዋለሁ 
የሚለውን ችግር እንዲወሳሰብ ከስር ከስር የሚሰራ ወይም 
የሚመክር ያለ ይመስላል፡፡ ስጋ፣ ስኳር፣ ዳቦ፣ ቢራ፣ ሙዝ፣ 
ብርቱካን፣ቲማቴም፣ ጤፍ፣ ወዘተ… ከሲሚንቶ በስተቀር 
ማለት ይቻላል፡፡

እነዚህን እና ሌሎች የመንግስት ከልክ ያለፈ ጣልቃ ገብነት 
ያመጣቸውን አሉታዊ ውጤት ስናወራ አንደ ኳስ አፍቃሪ 
ጓደኛዬ ይህን በምሳሌ ሊያስረዳ ሞከረ እኔም ወደድኩት፡

፡ ከዚያም ለዕለቱ ፅሁፍ ርዕስ አደረኩት፡፡ እንደ ፈረንጆቹ 
አቆጣጠር ከ2003 -2008 ለአርሴናል በግብ ጠበቂነት 
ለአንድ መቶ ዘጠና ዘጠኝ ጊዜ የተሰለፈው ጄንሰ ሌማን 
ከአጥቂዎች የምትፈራው ማንን ነው ተብሎ ተጠይቆ ነበር፡፡ 
የሰጠው መልስ አስገራሚ ነበር የራሱ ቡድን አባል የሆነውን 
የአርሴናሉን ተከላካይ ፊሊፕ ሴንድሮሰን ነበር ያለዉ፡፡ 
ምክንያቱም ከጥቃት እንዲከላከል በተከላካይነት የተመደበው 
የቡድኑ አባል ሴንድሮስ ወይ ጎል ያገባበታል ካልሆነም ፋውል 
እየሰራ ፍፁም ቅጣት ምት ያሰጣል፡፡ ከተቃራኒ ቡድን አጥቂ 
ይልቅ ሴንድሮስን ይፈራዋል፡፡ በኛም ሀገር የዋጋ ንረትን 
መቆጣጠር የሚጠበቅበት መንግስት (መንግስትነትን የያዘው 
ፓርቲ ኢህአዴግ) ለዋጋ ንረቱ ዋነኛ ተዋናይ ነው፡፡ ስለዚህ 
ህዝበ የሚፈራው ሊታደገው የሚጠብቀውን መንግስትን ነው 
እንደ አርሴናሉ ሴንድሮስ፡፡

ይህን የሚያረጋግጥ ተጨባጭ ምሳሌ ልጨምርላችሁ 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በዓመቱ መጀመሪያ እንዲሁም 
በቅርቡ ደግሞ የፋይናንስና ኤኮኖሚ ልማት ሚኒስትር እና 
የብሔራዊ ባንክ ገዥው ያረጋገጡልን፤ መንግስት ከዕቅድ 
በላይ ወደ ኤኮኖሚው ገንዘብ አስገብቶዋል የሚለውን 
አቅ ነው፡፡ ይህም ለዋጋ ንረቱ አስተዋፅኦ አድርጎዋል ለዚህ 
የተሰጠው ምክንያቱም የውጭ ምንዛሪ ክምችትን ለማሻሻል 
በሚል ነው፡፡ መንግሰት ይህን የፖሊሲ ሰህተት ግን ማሰበብ 
የሚፈልገው በንግድ ስርዓት አለመስተካከል ነው፡፡ የንግድ 
ስርዓቱ ፍትሐዊነት እንደሚጎለው መሻሻል እንደሚገባው 
ቢታወቅም ዋነኛ ምክንያት እንዳልሆነ ይታወቃል፤ ለዚህም 
ማሳያው ሲሚንቶ አለአግባብ ተሰቅሎ ከነበረበት በአቅርቦት 
መሻሻል ብቻ መፍትሔ እያገኘ መሆኑ ነው፡፡ ይህ የሆነው 
የንግድ ስርዓቱ ከቀድሞ ብዙ ባልተለየበት ሁኔታ እንደውም 
ለሰኳር ለዘይት ተጠያቂ ነው በሚባልበት ወቅት ነው፡፡

መንግሰት በኤኮኖሚ ማናጅመት ብቻ ሳይሆን 
በፖለቲካም በማህበራዊውም ቢሆን እንደ ሴንድሮስ የሚፈራ 
መሆኑን ማሳያ ብዙ ማለት ይቻላል፡፡ ለዛሬው ትኩረቴ 
ኤኮኖሚያዊ በመሆኑ በዚያው ልቀጥል፡፡ በቅርቡ የብሔራዊ 
ባንክ ለግል ባንክ ቦርድ አባላት የሚከፈለው ክፍያ ለመወሰን 

ያወጣውን መመሪያ አሰመልክተው የብሔራዊ ባንክ 
ገዥው እንዲህ ነው ያሉት፤ በጣት የሚቆጠሩ (2 በመቶ) 
ባለአክሲዮኖች ለሚሊየነርነት ሲራኮቱ ለህዝብ ጥቅም ሲባል 
ሰዎች ሚሊየነር እንዳይሆኑ መደረጉን ይህንንም እንደ ስኬት 
ነው የነገሩን፡፡ በኔ ዕይታ የኢኮኖሚ ዕድገትን የሚመሩ 2 በመቶ 
የሚሆኑ ሰዎች የሚያገኙትን ሚሊዮን ብር ለኢንቨስትምነት 
እንደሚያውሉት ያለመገንዘባቸው ነው፡፡ በዚህ የተሳሳተ 
ውሳኔ ምክንያት ለባለአክሲዮኖች የሚሄደው አንድና ሁለት 
ሺ ከፍጆታ ዘሎ ለኢንቨስትመንት እሩቅ መሆኑን መረዳት 
ያስፈልጋል፡፡ የዚህ ውሳኔ እና የሴንድሮስ በራስ ላይ ግብ 
ማግባት የሚገናኙት በፋይናንስ ሴክተሩ በመሪነት የሚሳተፉ 
ሰዎች ወደ ተሻለ ጥቅም የሚያገኙበት ሀገር ሲሄዱ እና በሀገር 
ውስጥ የፋይናንስ ዘርፍ አመራር ድክመት ሲከሰት ነው፡
፡ የሚገርመው የዚህ ዓይነት አመለካከት ይዘው በሪጅናል 
የንግድ ስርዓት የሚገኝ ባንክ ውስጥ አመራር ለመሆን የስራ 
ውድድር ማድረግ ግን እንዴት ታዩታላችሁ? ወይስ ይህች 
ነገር አብዮታዊ ዲሞክራሲን በሪጅኑ ወደሚገኙ ሀገሮች 
ለማዛመት ዕቅድ አለ? 

የአርሴናል መሪዎች እንዴት አድርገው ሌማን እና 
ሴንድሮስን እንዳስማሙ ባላውቅም በኛ ሀገር ለተፈጠረው 
የዋጋ ንረት አንዱና ዋነኛው አቅርቦት ማነስ ነው፡፡ ለዚህ 
ትክክለኛው መፍትሄ አቅርቦትን በዘላቂነት ለመፍታት ምርትን 
በሀገር ውስጥ እንዲመረት ምቹ ፖሊሲ እና ማበረታቻ 
ማድረግ ሲሆን ለአጭር ጊዜ መፍትሔ ተብሎ በመንግስት 
እየተገዙ የሚቀርቡትንም ለግል አስመጭዎች ምቹ ሁኔታ 
በመፍጠር ለግል ባለሀብት መተው ነው፡፡ መንግስት በድጎማ 
አውለዋለው እያለ የሚነግረንን ገንዘብ የሚያክል መዋለ ንዋይ 
የግሉ ሴክተር አይጠይቅም፡፡ ውጤቱ ግን የተሻለ እንደሚሆን 
ጥርጥር የለኝም፡፡

ስራ ፈጣሪ የሆኑ ዜጎችን እናበረታታለን እያለ ስራ 
ፈጣሪዎችን አምርሮ የሚጠላ እንደ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ያለ 
በተቃርኖ የተሞላ ፍልሰፍና አይቼ አላውቅም፡፡ አብዮታዊ 
ዲሞክራሲን የሚገላግለን አብዮት እንዳይሆን ግን መንግስት 
ቢያስብበት መልካም አይመስላችሁም?

ጠብቆ የጦር ሜዳ ውሎ ፊልሞችን 
በሚቆጣጠራቸዉ ሚዲያዎች ሁሉ 
ለመልቀቅ የተገደደው ከዚህ አንፃር መሆኑን 
ተንታኞች ይገልፃሉ፡፡ ነገር ግን እነዚህ 
ተጋድሎዎች ዘመናቸው በራቀ ቁጥር 
ሰዎች ላይ የሚያሳድሩት ተፅዕኖ እየቀነሰ 
በመሄዱ ሌላ አዲስ ጦርነትና ጀግንነት 
ያስፈልጋል፡፡ “Dreams that turned to 
night mares: The Ethio Eritrean war 
of 1998-2000 and it’s aftermath” 
በተሰኘ ጥናታቸው ኤርትራዊው ምሁር 
በረከት ሀብተ ሥላሴ እንዳስቀመጡት 
ኤርትራዊ ማንነት የተገነባው “በማይሸነፍ 
ታጋይ” ተምሳሌት ላይ ነው፡፡ “ዓለሙ ሁሉ 
የኤርትራን ህዝብ በመቃወም ቢቆምም 
በድል አድራጊነት ወጥተናል”፡፡ ሲንጋፖርን 
በመጎበኘት ላይ የነበሩ አንድ ኤርትራዊ 
አመራር ስለ ሀገራቸው በተጠየቁ ጊዜ 
“እኛ ኢትዮጵያውያንን በማሸነፋችን 
እንታወቃለን” ብለዋል፡፡ በመሆኑም 
በሁለቱም ቡድኖች ዘንድ በተለይ 
በኤረትራዉያን አመራሮች ዘንድ የሲቪላዊ 
ጀግንነት አልሰረፀም፡፡ 

 
ሰዉ ሰራሽ ልዩነቱን መጠበቅ
ህወሓት/ ኢህአዴግ በአስገንጣይነት 

የሚያስወቅስ ታሪክ አለው፡፡ በመሆኑም 
የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬም ድረስ የኤርትራ 
ህዝብ ወንድማማችነትን ሲናገር ይሰማል፡
፡ ልዩነት ለማድመቅ የተቸገረችው 
ኤርትራም ተመሳሳይ ፈተና አለባት፡፡ 
በመሆኑም በሁለቱም ሀገራት በብሔረሰብ  
ደረጃ አፋሮች፣ ትግረኛ ተናጋሪዎች፣ 
ቤጃዎች እንዲሁም ሃይማኖታዊና ባህላዊ 
ማንነታቸው ተመሳሳይ የሆኑ ብሄረሰቦች 

ድንበር በመጋራት ይኖራሉ፡፡ ይህንን 
ተመሳስሎሽ ለመበጣጠስና ዳግም 
እንዳያቆጠቁጥ ለማድረግ በተወሰነ የጊዜ 
ልዩነት የተመጣጠነ ጦርነት ማድረግ ግድ 
መሆኑን የፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ፡
፡ በዚህ ትንተና አግባብ ጣሊያናዊዉ 
ኤዲን ሚሎ ከሰሞኑ የተጀመረዉን ግጭት 
ጨምሮ ሁለቱም ‘ሀገራት’ ይህን ግጭት 
ስለመፈለጋቸዉ በመደምደም ይከሷቸዋል፡
፡ ስማቸዉ ምስጢር እንዲሆን አጥብቀዉ 
የጠየቁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ 
ሳይንስ የሚያስተምሩ ምሁር ‹‹ከሁሉም 
ይህ ትንተና ይገዛኛል›› ሲሉ ለፍኖተ ነፃነት 
ገልጸዋል፡፡  

 
የህወሓት “ከሃዲነት” መሸፈኛ
ህወሓት ኤርትራን በማስገንጠል 

መከሰሱን ማካካስ/መሸፈን ይፈልጋል፡
፡ የድህረ ነፃነት ጊዜን የሚታለም 
እንጂ የማይኖር ልዩ አለም አድርጎ 
ለኤርትራውያን ሲሥል የነበረው 
ህግሓኤም ባለመሳካቱ ከመብሸቁም በላይ 
ኢትዮጵያ አድጋ እድታሳጣው አይፈልግም፡
፡ በመሆኑም ሁለቱም በመጠላለፍ ፖለቲካ 
መጠመዳቸው  ይነገራል፡፡ የኢትዮጵያ 
መንግሥት አኩራፊዎች የትጥቅ ትግል 
ከመረጡ ዋነኛ መዳረሻና የትጥቅ 
ምንጫቸው ኤርትራ ናት፡፡ በተመሳሳይ 
መልኩ የኤርትራ መንግሥት ተቃዋሚዎች 
በአዲስ አበባ እንደሚረዱ የሚታወቅ 
ነው፡፡ ሁለቱ ሀገራት ከወሰናቸው ውጪ 
በሶማሊያ የእጅአዙር ጦርነት እየገጠሙ 
እንደሆነ ይታመናል፡፡ ህወሓት በነዚህ 
ሁለቱ ምክንያት ኤርትራን ከሰይጣን 
በላይም ሰይጣን አድርጎ የመሳል ስትራቴጂ 

የምትከተል ሲሆን በመረጋጋት፣ በሰላምና 
በዕድገት እንድታሳጣው አይፈልግም፡
፡ የዚህ ስትራቴጂ ሌላ ጥቅሙ ሀገር 
ውስጥ ያለው ሁኔታ እንደአሁኑ በተለያዩ 
ኢኮኖሚዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች መረጋጋት 
በራቀዉ ጊዜ የትኩረት አቅጣጫ ማስቀየሻ 
ይሆናል፡፡

 
“ሽብርተኝነት” -Compolusary 

Subject?
ተንታኞች ሽብርተኝነት በሚለው 

ቃል ፍቺ ላይ አይስማሙም፡፡ በአለም 
አቀፍ የህግ ድንጋጌዎች ውስጥ ካሉት 
አንጓዎች ግን “አንድን የተለየ ዘር፣ የተለየ 
ቡድን በሃይማኖቱ፣ በፖለቲካ አቋሙ 
ወይም የተለየ አንድነት ያላቸውን ቡድኖች 
ከምድረ ገጽ ለማጥፋት መሞከር መሆኑን 
ይስማማሉ፡፡ መንግስት ተቃዉሞን 
ሁሉ በሽብርተኝነት መፈረጅ እንጀራዉ 
አድርጓል፡፡ ኢህአዴግ ከዉስጥም 
ከዉጪም ራሱን በ‹‹ሽብርተኞች›› 
ለማጠር ለምን እንደፈለገ ፍኖተ ነፃነት 
የጠየቀቻቸዉ የአዲስ አበባዉ ዩኒቨርሲቲ 
መምህር ‹‹ በጋዜጠኞችና በፖለቲከኞች 
ላይ የተከፈተዉን የእስርና የፍርድ እርምጃ 
ተቀባይነት ለማሰጠት ከመሆን አይዘልም፡
፡›› በማለት መልሰዋል፡፡

  
የመለስ እንቆቅልሽ
የኤርትራን ነፃ መሆን በመደገፍ 

አቶ መለስ ሲከራከሩ ማየት ይከብዳል፡
፡ ለምን የኤርትራን ነፃነት እንደሚደግፉ 
ግን በድንፋታ ከመናገር በቀር አሳማኝ 
ስነ-አማክኗዊ ምክንያት አያቀርቡም፡
፡ ከዚህ ይልቅ የዚህ ዓይነቱን ጥያቄ 

የሚያነሱ ቡድኖችን መወረፍ፣ከደርግ 
አስተሳሰብ እና ከፊውዳሉ አሰራር 
ጋር ማያያዝ ይቀናቸዋል፡፡ ከዚህ ሁሉ 
በኋላም ግን የኤርትራ ነፃነት ለኢትዮጵያ 
ጠብ የሚል ነገር አላበረከተም፡፡ 
አንዳንድ ተንታኞች ኢትዮጵያ ኤርትራ 
ዴሞክራሲያዊ መንግሥት መመስረት 
ግድ የሚላት መሆኑን በነፃነቷ ዋዜማ እንደ 
ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥ የሚችሉበትን 
ካርድ ሳይጠቀሙበት መቅረታቸውን 
ይናገራሉ፡፡ በተለይ ኤርትራ ነፃ ለመባል 
የተባበሩት መንግሥታት የኢትዮጵያን 
ይሁንታ እንደመጠበቁ ይህን ያለመጠቀሙ 
ሕወሓትን እንደሚቆጨው ይታመናል፡
፡ በወቅቱ በኤርትራ ላይ ውለታ 
ለማኖር የተከራከሩላቸው አቶ መለስ 
ዜናዊ በሻዕቢያ ግብረ መልስ ብስጭት 
እንዳለባቸው የፖለቲካ ተንታኞች ማዕከል 
ሆኖ ይናገራል፡፡ 

በሌላ መልኩ ከኤርትራ ጋር 
በየትኛውም መልኩ እንደሚደራደሩ 
በፓርላማ በተናገሩ ማግስት ወደ ጥቃት 
ምን እንደወሰዳቸው ያልገባቸው አስተያየት 
ሰጪዎች “ይህ የመለስ እንቆቅልሽ ነው” 
ይሉታል፡፡

ሕወሓትን በመተንተን የሚታወቁት 
ፕ/ር መሳይ ከበደ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 
የፖለቲካ ንድፈ ሃሳቦችን ከአመራሮች 
ስነ-ልቦና አንፃር ወደ መተንተን ዞረዋል፡
፡ “Meles and the Deconstruction of 
Ethiopia” በተባለ ሰሞነኛ ጽሑፊቸው 
ኢትዮጵያውያን አሁንም በአቶ መለስ 
የሚያበሳጭ ወይም ሀገሪቷን ሽባ 
የሚያደርግ ሥራ ግራ እንደሚጋቡ 
ጽፈዋል፡፡ ፕ/ር መሳይ እነዚህን 

የአቶ መለስ ድርጊቶች “በኢትዮጵያ 
ብሔርተኝነት ላይ ዘመቻ መክፈት፣ዘውገ 
ብሔርተኝነትን ማበረታታት፣ድንበር 
ቆርሶ መስጠት፣የተቃዋሚ ፓርቲ 
መሪዎችን በተከታታይ ማዋረድ. . .” 
በማለት ዘርዝረዋል፡፡ ተንታኙ ፕ/ር 
መሳይ ከበደ የመለስ እንቆቅልሽ የሚፈታ 
እንደማይመስል ያረጋግጣሉ፡፡

“ኦሮማይ”
 ጠ/ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ በኤርትራ 

ጉዳይ ላይ ለተነሳላቸው ጥያቄ ሲመልሱ 
ደርግ በከንቱ ተዋጋ እንጂ በአሉ ግርማ 
“ኦሮማይ” በተባለ እውነተኛ ታሪክ ቀመስ 
ልቦለድ ነገሩ ማብቃቱን መናገሩና ሰዎቹ 
ግን ይህን ወይ አንዳልተረዱ አሊየም 
እንዳልገባቸው በአንድ ወቅት አብራርተው 
ነበር፡፡ በዚህ መሠረት ሕወሓት 
ከመጀመሪየው ኢትዮጵያን እንደ ጨቋኝ 
ኤርትራን እንደ ተጨቋኝ በመውሰዱ 
(Dependency Theory) ኤርትራ “ነፃ” 
ከወጣች ሰላም ይወርዳል የሚል አቋም 
እንደነበረው ጆን አቢኒክ ያብራራሉ፡
፡ በሌላ በኩል ኢህአዴግ ኤርትራ ላይ 
ያራምድ የነበረውን ሐሳባዊ (idealist)
የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከ1990-1992 
ዓ.ም በነበረው ጦርነት ዋጋ ማስከፈሉን 
ተረድቶታል፡፡ በ2003 ዓ.ም እጅግ 
ከዘገየ በኋላ ይህን ፖሊሲ ወደ ተግባራዊ 
(realistic) መቀየሩን ተናግሯል፡፡ ሆኖም 
ኤርትራን ያስገነጠለዉ ጨቋኝ ተጨቋኝ 
ንድፈ ሀሳብም፣ተግባራዊ የሚባለው 
የውጭ ጉዳይ ፖሊሲም የሁለቱን ሀገራት 
ግጭት አላስቀረም፡፡ ታዲያ እውን “ግጭት 
አበቃለት-እውን “ኦሮማይ”?

የአርሴናሉ ፊሊፕ ሴንድሮስ እና ኢህአዴግ ……
በተቃርኖ የተሞላው አብዮታዊ ዲሞክራሲን ማን ይገላግለን?

ወደ ገፅ 11 ዞሯል

ግርማ ሠይፉ ማሩ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

ያለ መታደል ጉዳይ ሆኖ እንጂ ከፊተኛው ውድቀት የኋለኛው መማር ይችል ነበር፡፡ ኢህአዴግ 
ከንጉሱም ሆነ ከደርግ ስህተቶች ብዙ የሚማራቸው ቁም ነገሮች ነበሩ፡፡ ዳሩ ግን እሱም ጠመንጃ 
አምላኪ በመሆኑ አገሪቱን ሁለገብ በሆኑ ችግሮች ተብትቦ ልትወጣው ወደማትችለው አዘቅት ውስጥ 
ይዟት ሲገባ እናስተውላለን፡፡ የሚፈጠሩ ችግሮችን እንደ ወቅቱ ሁኔታና እንደ ችግሮቹ ክብደት ተበደልን 
ከሚሉት ወገኖች ጋር ቀረብ ብሎ ብሶታቸውን አዳምጦ መልስ መስጠት ካንድ ዴሞክራት ነኝ ከሚል 
መንግሥት የሚጠበቅ ነበር፡፡ ለዚህ ዓይነቱ ቀና መልስ ግን የዚች አገር ዜጎች አልታደልንም፡፡ በዚህ ሃያ 
ዓመት  ውስጥ ተከስተው ያለፉትን ችግሮችና አሁን በመከሰት ላይ ያሉትን፣አንዳንዶቹም እንደቀጠሉ 
ያሉ በመሆናቸው በዚች አጭር ዘገባ አካቶ ለማቅረብ አይሞከርም፡፡ ለምሳሌ፡-

ዜጎች በብሔራቸው ብቻ ረጅም ጊዜ ከኖሩበት ቀየ ተፈናቅለው እንዲባረሩ በባለሥልጣናት ትእዛዝ 
ተወስኖባቸዋል፡፡ ይህ ዓይነቱ ዘግናኝ ርምጃ የታሪክ ጠባሳ ጥሎ ከማለፉም በላይ ለዛሬውም ቢሆን 
እጅግ አሣፋሪ የሆነ እኩይ ተግባር ነው፡፡ ዜጎች በገዛ ሀገራቸው ስደተኛ ሲሆኑ ማየት ሕሊና ላለው ሰው 
የሕሊና ቁስል ነው፡፡ ይህ ዜጎችን ከመኖሪያቸው የማፈናቀልና የማሰደድ ርምጃ 21 ዓመት ተጉዘን እንኳን 
መቆም ያልቻለ መቸ ሊቆም ነው? ኢህአዴግ በሥልጣን ላይ እስከቆየ ድረስም የሚቆምበት ሁኔታ ያለ 
አይመስልም፡፡

ሰሞኑን በደቡብ ክልል ቤንች ማጅ ዞን “አታስፈልጉም” ተብለው በክልሉ የወረዳ ባለሥልጣናት 
ትዕዛዝና ወከባ ከኖሩበት አካባቢ በኃይል የተባረሩ አማራዎች ቁጥራቸው ከ200 በላይ ይሆናሉ፡፡ አዲስ 
አበባ ድረስ በስንት ውጣ ውረድ ቢደርሱም እንኳን አንድም ባለሥልጣን ጠጋ ብሎ ያነጋገራቸው የለም፡
፡ እነዚሁ ስደተኞች መጠጊያ አጥተው ከመኢአድ ጽ/ቤት ሰፍረው የሚቀምሱት አጥተው “የወገን ያለህ!”  
እያሉ ናቸው፡፡ ከዚህ ሁኔታ ስንነሳ ገዥው ፓርቲ ከተጠናወተው አስተሳሰብ እንዳልተላቀቀና የበቀል 
ስንቅ ሰንቆ የተነሣ መሆኑን እንረዳለን፡፡ ሌላው የሰሞኑ ክስተት የመምህራን የደመወዝ የማስተካከያ 
ስኬል ነው፡፡

እንደሚታወቀው መምህራን ለአንዲት አገር ሁለንተናዊ እድገት የሚኖራቸው ድርሻ እጅግ የላቀ ነው፡
፡ ይሁን እንጂ የተማረ የሰው ኃይል ምንጮች መሆናቸው በኢሕአዴግ መንግሥት ትኩረት ተነፍጓቸዋል፡
፡ በመጀመሪያ ደረጃ አካዳሚክ ነፃነት የላቸውም፡፡ በተማሪዎቻቸው ይገመገማሉ፡፡ ከዚህም ባለፈ 
በእውቀት ከነሱ ባነሱና ለሙያው ቅርበት በሌላቸው በወረዳ ካቢኔ (ካድርሬዎች) ከፍ ዝቅ ተደርገው 
ይገመገማሉ፡፡ በዚህ ሁኔታ እየተዋከቡ የሚጠበቅባቸውን ሙያዊ ክህሎት ለተማሪዎቻቸው ይሰጣሉ 
ተብለው አይጠበቅም፡፡ “ከንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ” እንዲሉ ካለው የኑሮ ውድነት አንፃር የደመወዛቸው 
ተመጣጣኝ አለመሆን ብሶታቸውን አባብሶታል፡፡

ኢህአዴግ ከ50 ዓመት በላይ ዝና የነበረውን አንጋፋ የመምህራን ማህበር አፍርሶ በራሱ አምሳል 
በቀረጸው አዲስ ማህበር አማካኝነት የመምህራኑን መብት አፍኖ ይዞ መቆየቱ የአደባባይ ምስጢር ነው፡
፡ ይሁን እንጂ አዲሶቹ የመምህራን ማህበር አመራሮች የነሱም ጥቅም አብሮ በመጨፍለቁ ቆጭቷቸው 
ወይንም ግፊቱ በርትቶባቸው ጥቅምት 5 ቀን 2004 ዓ.ም ድሬዳዋ ላይ አጠቃላይ ጉባዔ አካሂደው ጠንከር 
ያለ ውሳኔ ማስተላለፋቸው ይታወሳል፡፡ እስከ ጥር 30 ቀን 2004 ዓ.ም ድረስ መልስ እንዲሰጣቸው 
አስጠንቅቀው ነበር፡፡

መምህራሩ እስከ ጥር 30 ቀን ድረስ ተገቢ የሆነ መልስ የሚሰጣቸው መንግሥታዊ አካል ባለመኖሩ 
ውስጥ ውስጡን ሲንተከተክ ቆይቶ ከዚህ ወር መጀመሪያ ጀምሮ የአደባባይ ምስጢር ሆኗል፡፡ ይህነኑ 
የመምህራኑን እንቅስቃሴ መሠረት በማድረግ የትምህርት ሚኒስቴር ምኒስቴር ዴኤታና የሲቪል ሰርቪስ 
ሚንስቴር ዴኤታ በቴሌቪዥን ያስተላለፉት ደመወዝ ማስተካከያ መግለጫ የመምህሩን አንጀት የሚያጥፍ 
እንጂ የሚያጠግብ ሆኖ አልተገኘም፡፡ የባሰ ቁጣን አቀጣጥሏል፡፡ እንዳንዳንዶቹ አባባል “የመምህራኑን 
ክብር ያዋረደና ያንቋሸሸ” ብለውታል፡፡ በተለይም ያላገኘነውንና የማናገኘውን እንደምናገኝና ይህን ያህል 
ገንዘብ እንደ ጨመረልን አስመስሎ በዲፕሎማ ተመራቂ 4 ሺህ ብር ለዲግሪ 5 ሺህ ብር ለማስተርስ እስከ 
7 ሺህ ብር ተብሎ የተላለፈው ለተጨማሪ የቤት ኪራይ የሚዳርገን ነው” በማለት እያማረሩ ናቸው፡
፡ በርግጥም የተደረገላቸው ጭማሪ 61 ብርና 73 ብር ሆኖ እያለ ያልተጨመረላቸውንና ከ10 እና ከ20 
ዓመት በኋላ በርከን ሊደርሱበት የሚችሉትን ጣራ አስቀድሞ ለፕሮፖጋንዳ ፍጆታ ሲባል መግለጫ 
መስጠቱ ለተጨማሪ እዳ የሚዳርጋቸው ነው፡፡

ይህ ርምጃ ያናደዳቸው መምህራንም በየት/ቤቶቻቸው በመሰባሰብ መንግሥት ባስቸኳይ ጥያቄያችንን 
በአግባቡና በትክክለኛው መንገድ ካልመለሰልን የሥራ ማቆም አድማ እናደርጋለን ብለዋል፡፡ አሁን 
ባለን መረጃ መሠረትም በርካታ ት/ቤቶች የማስተማር ተግባራቸውን አቁመዋል፡፡ አዲሱ የመምህራን 
ማህበርም እንደማይወክላቸው ይፋ አድርገዋል፡፡ ወርሃዊ መዋጮም ከዚህ ወር ጀምሮ እንደማይከፍሉ 
አሳውቀዋል፡፡

መንግሥት ቀረብ ብሎ የመምህሩን ችግር በማጤንና በወቅቱ ሁኔታ ጋር አገናዝቦ በቂ የሆነ መልስ 
ሊሰጣቸው ሲገባ የአዲስ አበባ የት/ቢሮ “ከሰኞ ጀምሮ ሥራ ባትገቡ ሥራችሁን በፈቃዳችሁ እንደለቀቃችሁ 
ይቆጠራል” ብሎ የማስጠንቀቂያ ወረቀቶችን መለጠፉ ከቤንዚን ላይ ክብሪት እንደ መጫር ይቆጠራል፡
፡ ሁኔታ እንደ ዜግነታችን ያሳስበናል፡፡ ቢሮው ያልተገነዘብነው ነገር ቢኖር ከመምህሩ ጀርባ ተማሪዎችና 
ወላጆች መኖራቸውን ነው፡፡ ይህ ከሆነ ደግሞ ካለፉት መሪዎች ውድቀት አለመማር ነው፡፡ ችግሩን 
በውይይትና በሠላማዊ መንገድ መፍታት ሲቻል ከተጠናወተ የከፋፍለህ ግዛ አባዜ አለመላቀቅ “ያደቆነ 
ሰይጣን ሳያቀስስ አይለቅም” እንዲሉ ሆኗል፡፡ በመሆኑም አባል መምህራን መብታቸውንና ጥቅማቸውን 
ለእርሱ ህልውና መሰንበት ሲሉ በእለት ጉርሻ የሚለውጡ ይመስል ጥያቄያቸውን ለማፈን መሞከሩም 
እንዳልተሳካለት መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በዚህም ሳይገታ በየት/ቤቶቹ በየክፍላቸው ከ1-10ኛ ደረጃ 
የሚወጡትን ተማሪዎች በምስጢር ሰብስቦ “መምህራን የደመወዝ ጭማሪ ቢደረግላቸውም አልበቃንም 
በሚል ማስተማር የሚያቆሙት የናንተን እድል ለማበላሸት ነው፡፡ አውግዟቸው፡፡ ለወላጆቻችሁም 
አስረዱ” እያለ የሚያደርገው ተራ ቅስቀሳ አሣዛኝና የዘለቄታ መፍትሄ የሚሆን አይደለም፡፡ የዘለቄታ 
መፍትሄ የሚሆነው መንግሥት ጠጋ ብሎ የመምህራኑን ችግር አጢኖ አፋጣኝ ምላሽ ሲሰጥ ብቻ ነው፡
፡ ይህ ሳይሆን ቀርቶ በሚፈጠረው አገራዊ ቀውስ ሁሉ ተጠያቂው መንግሥት እንጂ ቾክ የጨበጡ 
መምህራን አለመሆናቸውን ግንዛቤ ለማስጨበጥ እንገደዳለን፡፡ በተረፈ ግን ራትን በጉርሻ ለመደለል 
መሞከር አደጋ ነው፡፡

መምህራን ያቀረቡት ጥያቄ በአግባቡ 
ሊመለስላቸው ይገባል!

በለጠ ጎሹ አቶ መለስ 
ዜናዊን አላወቋቸዉም

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
   

ህትመት ክትትል፡-
 አያክሉህም ጀንበሩ

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

አለም ገብረ አብ

መጋቢት 4 ቀን 2004 በወጣችው ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ 
“ የአቶ መለስ ንግግር ሥነ አእምሮአዊ ትንታኔ” በሚለው 
ርእስ ሥር አቶ በለጠ ጐሹ ወልደሚካኤል የተባሉ ፀሐፊ 
የራሳቸውን ፖለቲካዊ የተቃውሞ ፕሮፖጋንዳ ያደብርልኛል 
ብለው የበለጠ ወደ ስህተት ወይም የግንዛቤያቸው ችግር 
የሚያጐላባቸውን የአቶ መለስ የአካዳሚክ ብቃትና 
በተማሪዎች ግጭት የነበራቸውን የጐላ ተሳትፎ አግዝፈው 
አቅርበዋል፡፡ አቀራረባቸው ከእውነት የራቀ ለመሆኑ 
የሚከተሉት ነጥቦች ይመዘኑና ፍርዱን ለአንባብያን 
እንተወው፡፡

አቶ መለስ የተማሩበትን ጄኔራል ዊንጌት 2ኛ ደረጃ 
ትመህርት ቤት ሙሉ ለሙሉ በእንግሊዞች ቁጥጥር 
ባለቤትነት የሚመራ የነበረ ሲሆን በዋናነት የመክፈል አቅም 
ላላቸው ተማሪዎች ቢሆንም ዝናውንና ክብሩን ላመጠበቅ 
እጅግ የላቀ ብሩህ አእምሮ ያላቸውን ከ30 ለማይበልጡና 
ከባድ የመግቢያና ማወዳደሪያ ፈተና ላለፉ መርጥ እድለኛ 
ወጣቶች በነፃ ትምህርት/Scholarship/ በየዓመቱ ይቀበል 
ስለነበር አቶ መለስም ይህን ያሳኩ ስለነበር የፀሐፊው/ተቺው/ 
አባባለ ጐደሎነት ያሳያል፡፡

ከኤርትራውያን ማትሪክ ፈተና ጥያቄ አግኝተዋል ይላል፡
፡ ግዙፍ ቅጥፈትና ውሸት ለትግራዮችም ስድብ ሲሆን 
ፀሐፊዉ በዚያን ዘመን የነበረውን የፈተና አሳጣጥ ካላወቁ 
ጠይቆ በመረዳት ከስህተትና ትዝብት ይድኑ ነበር፡፡ የዘመኑ 
ተማሪዎች የነበርን እስከ 1966 ድረስ ማትሪክ ከእንግሊዝኛ 
በስተቀር ‹‹Subjective type examination›› ለእያንዳንዱ 
ትምህርት መልስ መስጫ በሚታደል ልዩ ደብተር በጽሑፍ 
የሚመለስበት ነበር እንጂ ‹‹Objective type›› ፈተና 
ስላልነበረ ትችቱ ዋጋ አይኖረውም፡፡ ዳግሞም ፀሐፊው 
አላወቁም ይሆናል እንጂ  ከአስፈሪ ትምህርት ቤቶች አንዱ 
የሆነውን የቴክኖሎጂ በር የበረገዱት በኢትዮጵያ ምድር 
ኤርትራ በነበረችበት ጨምሮ አቶ መለስ ከተኮተኮቱባት 
ንግሥተ ሳባ የወጡ እንስት ኢንጅነሮች አሁንም በህይወት 
ያሉ አሉ፡፡ 

አቶ መለስ ማትሪክ የላቀ ነጥብ ካመጡት 6/ስድስት 
ተማሪዎች አንዱ በመሆናቸው ትምህርት እስካቋረጡበት 
ድረስ ከምግብና መኝታ በተጨማሪ በየወሩ የ100.00 /አንድ 
መቶ/ ብር ተጠቃሚ እንደነበሩና የ1ኛ ዓመት ውጤታቸው 
ከፍተኛነት በዘመኑ እጅግ ተፈላጊና ዕድሉን ለማግኘት ጠባብ 
የነበረው Medicine መግባታቸው በተማሪነት ዘመናቸው 
ጠንካራነታቸውን ያመላክታል እንጂ ደካማነትን አያሳይም፡
፡ ታዲያ ተቺው ምን ያህል ደካማ ቢሆኑ ነው በጭፍን 
የፖለቲካ ጥላቻ ታውረው አተቻቸቱን እንኳን ያላወቁበት? 

የተማሪዎች ግጭት ይሳተፉ ነበር ብለዋል፡፡ ሊሳተፉ 
ይችላሉ፡፡ የዚህ ለዘመናት የዘለቀው ግጭት ምክንያቶችና 
በየዘመኑ ከበስተጀርባ ሆነው የመሩና እስከ አሁንም ያሉት 
አምነው ካልተናዘዙ ግን ለመግባባት አይቻልም፡፡ የዚህ 
ጽሑፍ አቅራቢ ለግጭቶች ሰበብ ከበስተጀርባ ሆነው 
በአዝማችነት ይመሩ የነበሩትን በአጋጣሚ ያገኛቸውን 
በዋቢነት ማቅረብ ይወዳል፡፡

በ1962 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ እያለሁ 
የተባዛ ከአራት ገጽ ያላነሰ መርዘኛና ዘረኛ መልእክት ያዘለ 
በትግራይና ኤርትራ ላይ ዘመቻ እንዲታወጅ የሚቀሰቅስ 
ፓምፍሌት ተበትኖ ለየትምህርት ቤቱ ተሰራጭቶ 
አንብቤአለሁ፡፡ እንግዲህ ሰሜኖቹ አገራችን ብለው 
በሚኖሩባት ሌሎቹ ደግሞ ቤታችን በሚሉት መሃል 
አገር ነው፡፡ ሰሜኖች ለሽብር፣ለጠብ ጫሪነትና ጥቃት 
ለማካሄድ አንድም ጊዜ ዶልተው አያውቁም፡፡ ጥቃቶችን 
ግን በተደደገጋሚ አስተናግደዋል፡፡ የበስተጀርባ አዝማቾች 
ግን መንግሥትም ግለሰቦችም ነበሩ፡፡ ለምሳሌ በዛን ዓመት 
ደጃዝማች አሉላ በቀለ የተባለ አውሬ ተዋናይ እንደነበረ 
ታውቋል፡፡ ወደ ሥራ ዓለም ከገባሁ በኋላ የተቀጠርኩበት 
መ/ቤት ዝቅተኛ የትምህርት ደረጃ ያላቸው ወዛደሮች 
የሚበዙበት ስለሆነ በንጉሱ ዘመን በበዓላት ቀኖች 
ለእያንዳንዱ ለጥቃት በምስጢር ተመርጠው በትግራዮች 
ላይ ድብደባ የሚያካሂዱ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ብር 40/
አርባ/ ይከፈል እንደነበረ ከአንደበታቸው የተረዳሁት ሃቅ 
ነው፡፡ በአሁን ጊዜም ዋናው አዝማች ኦነግ ነው፡፡ ስለዚህ አቶ 
መለስም በራሳቸውና መሰሎቻቸው ሳየፈልጉት የመጣባቸው 
ወረራ ቢከላከሉ ነውርነቱ ምኑ ላይ 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.35
ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

ኢ/ር ዘለቀ ረዲ
mesayewa2011@gmail.com

ፖለቲካ

“መምህራን ከስራ ሲባረሩ ያን ጊዜ መምህር ስላልነበርኩ ዝም 
አልኩ! ሲጨነቁም አልደረስኩላችውም”

እውነት ነፃ የምታወጣበት አገር ይኑረን

አሁን ላይ ሆኜ ይህ ሰው ለምን እንዳለ 
እና መቼ እንዳለ ሳልዘረዝር ነገር ግን የዚህ 
ተናጋሪ ዋና መልዕክት ላይ ብቻ ማተኮርን 
መርጫለሁ፡፡ ችግር ሲደርስባቸው በእርሱ 
ስላልደረሰ ችግር የደረሰባቸው ግለሰቦች 
ሲጨነቁ አንድ ያልደረሰላቸው ሰው 
በመጨረሻ ነገሩ እርሱ ላይ ሲደርስ ብቻውን 
መሆኑንና ማንም ሊደርስለት እንዳቻለ 
የገለፀበትን ሁኔታ ነው ለማየት የምሞክረው፡
፡ አብዛኛውን ጊዜ በተለያየ የዓለም ክፍል ያ 
ሰዎች ሲፈጽሙት ይታያል፡፡ ሆኖም በአንዱ 
ላይ የሚደርሰውን ችግር እያዩ እንዳላዩ 
ሲሆኑና አንዱ ተበድሎ ሲጮህ እነርሱን 
የማይመለከት ስለሚመስላቸውና የእነርሱ 
ጉዳይ እንዳልሆነ በመቁጠር ወገኖቻቸው 
ሲጨነቅ ሰምተው እንዳልሰሙ ይሆናሉ፡፡ 
በተለይ በሀገራችን በርካታ ሰዎች “ራስ ደህና” 
አለች አሉ የራስ ቀጉር ተባይ፡፡ የሰው ልጅ 
ራሱ ደህና የሚሆነው ጎረቤቱና አካባቢው 
ክልሉ ደህና ሲሆን እንደሆነ መገንዘብ 
አስፈላጊ ነው፡፡

አሁን ባለንበት መንግስት ለመምህሩ 
ደመወዝ ጨምሬአለሁ ባለ ማግስት በርካታ 
መምህራን በተጨመረው ደመወዝ ደስተኛ 
አለመናቸውን ሲገልጹ መምህሩን ወክያለሁ 
ብዬ የተቀመጠው የመምህራን ማህበሩ 
መምህራኑ በተጨመረው ደመወዝ ደስተኛ 
መሆናቸውን እየተናገረ ይገኛል፡፡ እኔ አንድ 
ሰው ለራሱ አልተመቸኝም እያለ ተወካዩ 
የለም ተደስቷል ማለቱ ላይ ጥያቄ አለኝ፡
፡ ድሮ ወኪል የተወካዩን ስራ እንደሚሰራ 
የሚታወቅ ሲሆን ወካይ ደግሞ ተወካዩ 
እርሱን በሚመለከት የሚሰራው ስራ 

እስካልተስማማው ድረስ በህጉም ቢሆን 
ውክልናውን የማንሳት መብት እንዳለው 
ይታወቃል፡፡ ሆኖም ወካዩ አልተስማማኝም 
ያለውን የደመወዝ ጭማሪ ተወካዩ 
ተስማምቶታል ብሎ መናገሩ ለሰሚው 
ግራ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር እኔ ምንም ልናገር 
አልፈልግም፡፡ ግን መምህሩ የደረሰበት ችግር 
ሊደርስበት የቻለበት ምክንያት በእኔ ግምት 
ልዘረዝር እሞክራለሁ፡፡

በሀገራችን በርካታ ጊዜ በተለያዩ ወቅት 
አንዱ አደጋ ሲደርስበት ወይም ችግር 
ሲገጥመው ሌላው እንደማይመለከተው 
መቁጠር የተለመደ ነበር፡፡ በዚህም በርካታ 
ጀግኖች ስለሀገራቸው ሲዋደቁ ጥቂቶች 
ለጣሊያን ጦር ወሬ አቀባይ በመሆን 
ወገኖቻቸውን ለመከራና ለችግር ዳርገው 
እንደነበር ታሪክ ያትታል፡፡ በየወቅቱና 
በየስርዓቱ የሚነሱ አንዳንድ ሰዎች በአንድም 
ሆነ በሌላ ጉዳይ ከገዥም ይሁን ከወቅቱ 
ጉልበተኞች ጋር በመሆን ወገኞቻቸው 
ሲበደሉ አብሮ መበደልም ይሁን ሲበደሉ 
ቁሞ ማየት አለ፡፡

ለምሳሌ በአፄ ኃ/ሥላሴ ጊዜም ቢሆን 
በርካቶች ሲበደሉ ጥቂቶች ከንጉሱ ጎን 
በመሆን የተበዳዮችን የበደል ጊዜ ማራዘም 
እንደሙያ ተያይዘውት የነበረ ጉዳይ ነበር፡
፡ በደርግም ቢሆን ደርግ እየበደለ ልክ 
እንደሰራ እያደረጉ የሚያሞጋግሱ እና በዳይና 
የበደለኞቹ መሪ የነበሩትን መሪ ቆራጡ መሪ 
እያሉ የሚያሞካሹ ከትንሽ እስከ ትልቅ 
ካልተማረው ምሁሩ ድረስ፣ ከገበሬው 
እስከ ነጋዴው ያለው የህብረተሰብ ክፍል 
ጥቂት የማይባሉት ከተበዳይ ጎን ሳይሆን 
ከበዳይ ጎን ቆመው እንደነበር የቅርብ 
ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡ ታዲያ እነርሱን 
የማይመለከት መስሏቸው ግፈኞቹን እየረዱ 
የአምባገነኖችን ጡንቻ ያፈረጠሙ በርካቶች 
ቢሆኑም በመጨረሻ ግን የችግሩ ገፈት ቀማሽ 
መሆናቸው አልቀረም፡፡ ከላይ የጠቀስኩትን 
ዛሬ ብቻዬን ስለሆንኩ ረዳት አጥቻለሁ 
የሚለውን ሊያጠናክር የሚችል አንድ ሀሳብ 
አቅርቤ ወደ ዝርዝር ሁኔታው ለመግባት 
እሞክራለሁ፡፡

በአንድ ወቅት በአንድ ጫካ ውስጥ 
የሚኖሩ ሦስት በሬዎች እንደነበሩ ይነገራል፡

፡ እነዚህ በሬዎች መልካቸው ጥቁር፣ ቀይ 
እና ነጭ ነበሩ ይባላል፡፡ ቀን ሲደክሙ 
የሚውሉትን በሬዎች አንበሶች፣ ነብሮች እና 
ጅቦች ሲያስቸግሩአቸው ያድሩ ነበር፡፡ ነገር 
ግን ሦስት በሬዎች ቂጫቸውን አንድ ላይ 
በመግጠም ቀንዳቸውን ወደ ተለያየ አቅጣጫ 
አዙረው አንዱ አንዱን ከጠላት ይጠብቀው 
ነበር፡፡ በዚህም በሬዎቹ ሊያጠቃቸው 
የሚመጣውን አራዊት ሁሉ በቀንዳቸው 
እየተከላከሉ ለረጂም ጊዜ ኖሩ፡፡ በርካታ 
አራዊት የቤረዎቹ ጽናት ሰልችቶአቸው ሲሄዱ 
ጅብ እነዚህን በሬዎች በመነጣጠል መብላት 
አለብኝ በማለት ያስባል፡፡ እንዳሰበውም 
አልቀረም አያ ጅቦ በሬዎቹ ከሚያድሩበት 
ቦታ በሩቅ ሆኖ “እናንተ በሬዎች እንደምን 
አላችሁ? አሁንም ከአራዊት ጋር ስትታገሉ 
ሳይና ስሰማ በእጅጉ አዝናለሁ፡፡ ምክንያቱም 
የምትሰቃዩት በአንዱ በሬ ምክንያት ነው፡
፡ እናንተ ቀይና ጥቁሮቹ በጨለማ ውስጥ 
ስለማትታዩ ችግር አልነበረውም፡፡ ነጩ 
በሬ ግን ከሩቅ ስለሚታይ እርሱን እያየን 
ስለምንመጣ እናንተ ነጩን በሬ ከመካከላችሁ 
ብታባርሩት ሰላም ታገኛላቸሁ” በማለት 
ሲያታልላቸዉ ‹‹ለካ ጠላታችን አንተዉ 
ነሁ››ይሉና እነርሱም ነጩን በሬ ወግተው 
ያባርሩታል፡፡ በዚህን ጊዜ ጅቦች ነጩን በሬ 
ለብቻው አግኝተው ይበሉታል፡፡ ጅቦች 
ወደዚያ ቦታ ግን መሄዳቸውን አላቆሙም፡፡ 
ይልቁንም እንደገና ሄደው ጥቁሩን በሬ “አንተ 
ጨለማ ስለምትመስል ከሩቅ አትታይም  ቀዩ 
በሬ ግን ስለሚታይ እርሱን ብታባርረው 
አንተ ከአራዊት እይታ ውጭ ስለምትሆን 
በሰላም ትኖራለህ” ሲሉት አርሱም ቀዩን በሬ 
ወግቶ ያባርረውና ብቻውን ቀረ፡፡ ጓደኛውም 
ብቻውን ቀረ፡፡ በዚህም እርሱንና ጓደኛውን 
ለየብቻ ሲያገኙአቸው ያለአጋዥ በሉአቸው፡፡

ዛሬ ይህንን ለማለት ያነሳሳኝ ጉዳይ ለዚህ 
በሀገራችን በተለያየ ጊዜ የተለያየ የህብረተሰብ 
ክፍል ላይ ሲደርስ፣ ሌላው ዝም ብሎ 
መመልከቱ ችግሩ ግን ከአንዱ ወደ አንዱ 
ቀስ በቀስ እየተዛመተ መሄዱን ለማሳየት 
ነው፡፡ በዚህ ጉዳይ ተከስተው የነበሩ ጥቂት 
ጉዳዮችን ለማንሳት እንሞክር፡፡

1.	 የሰራዊቱ መበተን
ኢህአዴግ ሀገሪቱን እንደተቆጣጠረ 

የመጀመሪያ ስራው ያደረገው ከ50 ዓመት 
በላይ ሀገሪቱ ለፍታ እና ደክማ ያፈራችውን 
ልምድ ያለውን ሰራዊት መበተን ነበር፡
፡ ሆኖም ይህ የሀገሪቱ ሀብት የነበረው ጦር 
ሲበተን እና በየመንገዱ ኬፑን አኑሮ ሲለምን 
ማንም ሰው ለምን ተበተነ በሚል ከሠራዊቱ 
ጎን ለመቆም አልሞከረም፡፡ ምክንያቱም 
ወታደር ስላልነበረ ችግር እርሱን ስላልነካው 
ማለት ነው፡፡

2.	 የህንጻ ሥራ ሠራተኞች
ኢህአዴግ ሀገሪቱን እንደተቆጣጠረ 

የሥራ ማጣት ሰለባ የሆኑት የህንፃ ሥራ 
ኮንስትራክሽን ሠራተኞች ነበሩ፡፡ እነዚህ 
ሠራተኞች በሀገሪቱ ይገነቡ የነበሩ ግንቦች 
በቀላል ዋጋ በአጭር ጊዜ የሚፈጽም ሲሆን 
እነዚህ ሠራተኞች ተበትነው ስራ ፈት ሲሆኑ 
ሌላው የህብረተሰብ ክፍል ዝም ብሎ ማየትን 
ነበር የመረጠው፡፡ 

3.	 የንግድ ባንክ ሠራተኞች 
ከፍተኛ የባንክ ልምድ ያላቸውና 

በወቅቱ የመብት ጥያቄ አቅርበው የነበሩት 
የባንክ ሠራተኞች ከሥራ ሲባረሩ ሌላው 
የህብረተሰብ ክፍል በወቅቱ የባንክ ሠራተኛ 
ስላልነበረ ዝም ማለትን ነበር የመረጠው፡
፡ እንዲያዉም በነሱ እግር ለመተካት ነበር 
በየባንኮቹ በር የተሰለፉት፡፡

4.	 42 የዩኒቨርስቲ መምህራን 
በኢህአዴግ መንግሥት ከስራ መባረር 

ሰለባ ከሆኑት መካከል 42 እውቅ የሀገሪቱ 
መምህራን ይገኙበታል፡፡ እነዚህ መምህራን 
በርካታ ምሁራንን ያፈሩ የነበሩ ቢሆንም 
እነርሱም ከሥራ ሲባረሩ ሌላው የህብረተሰብ 
ከፍልና የሥራ ጓዶቻቸው ለምን የሚል ሃሳብ 
ሳይሆን ዝምታን ነበር የመረጡት፡፡

5.	 የቀድሞ መምራን ማህበር
የአሁኑ መምህራን የደመወዝ ጭማሪ 

ችግር የሚነሳው አንጋፋውና ከቀድሞ ጀምሮ 
በተለያየ ጊዜ መምህሩን ወክሎ ይከራከርለት 
የነበረው የመምህሩ ወኪል የነበረው ታላቁ 
የመምህራን ማህበር አዲስ በሚባለው 
የመምህራን ማህበር የተተካበት ጊዜ ነበር፡
፡ መቼም ጉዳዩን በጥሞና ለተመለከተው 
ሰው የቀድሞ መምህራን ማህበር ሲፈርስ 
ዛሬ ሰለባ ከሆኑት መምህራን ወስጥ ድንጋይ 
ያቀበሉ  ይጠፋሉ ማለት ዘበት ነው፡፡ የአሁኑ 

መምህራን ማህበር የቆመለትን የመምህራን 
መብት እያስከበረ ነው ወይስ ሌላው 
መንግስት ነው? ለሚለው ጥያቄ ብዙም ሩቅ 
ሳይኬድ ሰሞኑን በመምህሩ ተቃራኒ በመቆም 
የተጨመረው ደመወዝ መምህሩን ሳያስደስት 
መምህሩ በተጨመረው ደመወዝ ደስተኛ 
እንደሆነ አድርጎ እያቀረበ ስለሆነ ለማን 
እንደቆመ በግልጽ እያሳየ ነው፡፡ ስለዚህ 
በወቅቱ መምህራኑ ስለነእርሱ ብሎ መከራና 
ችግር ይደርስበት የነበረው ማህበራቸው 
እንዲፈርስና ጽህፈት ቤቱ እንዲዘጋ 
ሲደረግ ባለመጮቸውና ከማህበራቸው ጎን 
ባለመቆማቸው ዛሬ ብቻቸውን ችግራቸውን 
እንዲጋፈጡ አድርጎአቸዋል፡፡ ያለተከራካሪም 
አስቀርቶአቸዋል፡፡ የዛሬውም የመምህራን 
ማህበር በአሁኑ ሰዓት መምህሩ ስላልሆነ 
ይመስለኛል የመምህሩን ችግር መጋራት 
ያቃተው፡፡ በዚህ ላይ በአሁኑ ሰዓት መምህሩ 
ያቀረበውን ቅሬታ ለመጋራት የግድ መምህር 
መሆን የሚያስፈልግ አይመስለኝም፡፡ 
ይህ ካለ ለመጠቃቀስ የሞከርኳቸውንና 
ሌሎች ያልጠቀስኳቸውን በነጋዴው ላይ 
ከደረሱት በባለሙያ ያልተጠኑ የዋጋ ተመን 
ማስተካከያን ጨምሮ በቅርብ ጊዜ ከስራ 
ገበታቸው የተፈናቀሉ የቴሌኮሙኒኬሽን 
ሠራተኞች ድረስ ያሉት መፈናቀሎችን 
እንዲሁም እስካአሁን ድረስ መቋጫ 
ያልተበጀለት ከየክልሎቹ በብሔሩ ብቻ 
ተነጥሎ የሚባረረው ዜጋ የደም እንባ የትም 
ከፈሶ አይቀርም፡፡ ይህን ሁሉ ደባ መንግስት 
ሲፈጽም ትክክል አይደለህም ብሎ ለመውቀስ 
የግድ በወቅቱ ችግር የደረሰበትን አካል መሆን 
አይፈልግም፡፡ እነዚህን ችግሮች ልክ አይደሉም 
የተጨመረው ደመወዝም በቂ አይደለም 
ብሎ የመምህራን ማህበሩ ቢከራከርኖሮ 
መምህራኑን ብቻ ሳይሆን መንግስትንም 
ቢሆን ይጠቅመዋል የሚል እምነት አለኝ፡፡ 
ምክንያቱም ይህ የሙያ ማህበር ከመምህሩ 
ጎን በቆመ ቁጥር ችግሮቹ ቶሎ የመፈታት 
ዕድል ሲኖራቸው መንግስትም ቢሆን ነገሮችን 
በማን አለብኝነት ከመፈጸም እንዲቆጠብ 
ያደርጉታል፡፡ ህብረተሰቡ በአንዱ ላይ ችግር 
ሲመጣ ተጋግዞ የማያስተካክል ከሆነ የሦስቱ 
በሬዎች ታሪክን እንደሚያስተናግድ ሊረዳው 
ይገባል፡፡

ኃይሉ አርአያ  
 
እውነት ነፃ ታወጣችኋለች (The truth 

shall set you free) የተለመደ ዓለም አቀፍ 
መፈክር ነው፡፡ የሰው ልጆች በእውነት ላይ 
ያላቸውን ከፍተኛ እምነትና ተስፋን የሚገልጽ 
መፈክር ነው፡፡ በሃገራችን በኢትዮጵያም 
ይኸው መፈክር የተለመደ ነው፡፡ የኢትዮጵያ 
ሕዝብ በእውነት ነፃ አውጭነት ላይ ያለውን 
እምነት ለማጠናከር “እውነት ትከሳለች እንጂ 
አትሞትም” ፤ “እውነት ትቀጥናለች እንጂ 
አትበጠስም” የሚሉ የተስፋ አባባሎችን 
ያክልበታል፡፡ ሆኖም በአሁኑ የኢህአዴግ 
ሥርዓት መንግሥት የሚወስዳቸው ርምጃዎች፤ 
ፍርድ ቤቶች የሚሰጧቸው ውሳኔዎችና 
በዜጎች ላይ የሚደርሱ በደሎች “እውነት ነፃ 
ታወጣችኋለች” የሚለው መፈክር እውነቱ፤ 
አስተማማኝቱ አጠራጣሪ እየሆነ መጥቷል፡፡ 

እውነት መክሳቷ እንጂ አለመሞትዋ፤ መቅጠንዋ 
እንጂ አለመበጠስዋ በሃገራችን አጠራጣሪ 
እየሆነ መጥቷል፡፡ የእውነት ነፃ አውጭነት 
ጥርጣሬ ውስጥ ከገባ ደግሞ ሕብረተሰብ 
ከመሰረቱ ተናጋ ማለት፡፡ 

ዘርዘር ወደ አሉ ጉዳዮች ለመግባት 
በደርግ ጊዜ ይነገሩ ከነበሩና ከምታውቋቸው 
ቀልዶች አንዱን ላስታውሳችሁ፡፡ ጥንቸል 
እልም ባለው የውጋዴን በረሃ ላይ ከበስተኋላዋ 
አቧራ እያስነሳች አቅሟ በፈቀደላት ሩጫ ከሃገር 
ለመውጣት ትነጉዳለች፡፡ ድንገት የሚያውቃት 
ሰው አይቷት “ምነው ፣ምን ሆነሻል? ወዴት 
ነው እንዲህ የምትከንፊው?” ሲል ጠየቃት ፡
፡ላፍታ ቆም ብላ ቁና ቁና እየተነፈሰች “ከአገር 
ለመውጣት ነው›› አለችው፡፡

“ምነው? ምን ተፈጠረ?”
“ዝሆን የተባለ ሁሉ እየታፈሰና እየታሰረ 

ነው”

“ታዲያ አንቺ ዝሆን አይደለሽ፤ ምን 
አስፈራሽ?

“ዝሆን አለመሆኔ እስኪረጋገጥ ድረስ ለምን 
ልሰቃይ? ለዚያውም ከተጣራ ነው” ሩጫዋን 
ቀጠለች፡፡

በዚህ ቀልድ ውስጥ የምናየው አንድ ነገር 
አለ፡፡ ጥንቸል በሥርዓቱ ፍትሐዊነት እምነት 
አጥታለች ማለት ነው፡፡ ጥንቸል እንጂ ዝሆን 
አለመሆንዋ እውነታ ከመታሰር ወይም ከዚያ 
ከከፋ አደጋ አያድነኝም የሚል ፍርሃት አለባት 
ማለት ነው፡፡ በሌላ አነጋገር በሥርዓቱ ውስጥ 
ከአስተዋለችውና ከተገነዘበችው እውነት 
በወቅቱ ነፃ ያወጣኛል የሚል እምነት የላትም 
ማለት ነው፡፡

እውነት አንድን ዜጋ በወቅቱ ነፃ ማውጣት 
የማትችልበት ሥርዓት አደገኛ ሥርዓት ነው፡
፡ በመንግሥትና በሕዝብ መካከል መተማመን 
የሌለበት ሥርዓት ነው፡፡ የሕግ የበላይነት 

የማይከበርበት፤ ሕግ የዜጎች ጋሻ ከለላ በመሆን 
ፈንታ የማጥቂያ መሳሪያ የሆነበት፣ ፍትሕ 
ደብዛው የጠፋበት ሥርዓት ነው፡፡

እውነት አንድን ዜጋ በወቅቱ ነፃ ለማውጣት 
የማትችልባቸው በርካታ ምክንያቶች ሊኖሩ 
ይችላሉ፡፡ ለጊዜው ሁለት ምክንያቶች እንደ 
ምሳሌ ልጥቀስ፡፡ አንደኛው ቅንነቱ፣ በጎ 
ፍላጉቱ፣ ትክክለኛውን ፍርድ ለመስጠት 
ቁርጠኝነቱ ቢኖርም ነገሮች ከመጠን በላይ 
የተወሳሰቡና ትክክለኛ ውሳኔ ላይ ለመድረስ 
አስቸጋሪ ሲሆን ነው፡፡ ይህ ሁኔታ የሚታየው 
በአብዛኛው በሰለጠነው ዓለም ውስጥ ነው፡፡ 

ሁለተኛው፡ ሥርዓቱ የተበላሸ ሲሆን 
ነው፡፡ የመጀመሪያውን ምክንያት ብንመለከት 
ከዳኞች በኩል የቅንነት ጉድለት የለም፡፡ 
ነገሮችን በሕጉ መሠረት ብቻ የማየት ቁርጠኝነት 
አለ፡፡ የሙያ ብቃት እጦት የለም፡፡ ዳኞቹ አቅም 
እስከ ፈቀደ ድረስ ጥራት ባለው ትምህርት 

የታነጹ ናቸው፡፡ ወቅቱ ሊቀርብ በሚችል 
ክህሎት የታጠቁ ናቸው፡፡ የሥነ ምግባር 
ብልሹነት የአድርባይነት ባህሪ የለባቸውም፡
፡ የመንግሥት ጣልቃገብነት የለባቸውም፡፡ 
የዳኝነት ሥራቸውን የሚያከናውኑት በሙሉ 
ነፃነት ነው፡፡ የዚህ ዓይነት የዳኝነት ባህሪ 
የሚታየው በአብዛኛው የዳበረ የደሞክራሲ 
ባህል በአላቸው አገሮች ነው፡፡ እዚህ ላይ 
ትልቁ ፈተና በዳኞች ፊት የሚቀርበው ጉዳይ 
ውስብስብነት ነው፡፡ ከጉዳዩ ውስብስብነት 
የተነሳ፣ወይም ከበቂና አሳማኝ ማስረጃ ማነስ 
የተነሳ፣ ወይም ከሕጉ አለመሟላት የተነሳ ወይም 
ሕጉ ለተለያየ አተረጓጎም በር የሚከፍት ከመሆኑ 
የተነሳ፣ወዘተ እውነት ትጋረድና ትክክለኛ ፍርድ 
ላይ መድረስ ያስቸግራል፡፡ እዚህ ላይ የፍርድ 
ስህተት ቢፈጸምና እውነት ነፃ ማውጣት 
የሚገባትን ዜጋ ነፃ ሳታወጣ ብትቀር የዳኞች ቅን 

ከገፅ 14 የዞረ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

	ዳንኤል ማን ነው? ለሚለው እስኪ ራስህን 
ለአንባቢያን ብታስተዋውቅ፡፡ ወጣት 
ስለሆንክ አንተ ማለቱን እንደ አክብሮት 
ውሰድልኝ፡፡

በደስታ ተስማምቻለሁ፡፡ ወደ ጥያቄ ስመለስ በእውነት 
ማንነቴን በደንብ አውቄው ቢሆን ኖሮ አልደብቅህም 
ነበር፡፡ ባለቅኔው ሰለሞን ደሬሳ ወለሎታት ላይ “ማን 
ነኝ እንዳልል ማንነቴን የት ቆሜ አየሁት” የምትል 
አጭር ገላጭ ግጥም አለችው፡፡ እኔስ ማንነቴን የት 
ቆሜ አየሁት? አንተም ያገኘኽኝ ማንነቴን ስፈልግ 
ነው፣ ነፃነቴን ስፈልግ ነው፡፡ እና የግድ ስለማንነትህ 
የምታውቀውን ንገረኝ ካልከኝ የተወለድኩት 
ደብረማርቆስ ከተማ ነው፡፡ ያደኩት ደግሞ እዚያው 
ደብረ ማርቆስ በገዳመ አስቄጠስና አብማ ማርያም 
መካከል በሚገኘው መንደር ነው፡፡ ለአቅም ትምህርት 
ከደረስኩ በኋላ እስከ 12ኛ ክፍል እዚያው ደብረ 
ማርቆስ ተምሬያለሁ፡፡ ከዚያ በኋላም  በጋዜጠኝነት 
እና  ኮሚኒኬሽን ተመርቄያለሁ፡፡ ወደ ጋዜጠኝነት 
በማድላትም በዚሁ ክቡር ሙያ ግን ደግሞ ፈተና 
በበዛበትና በትንቅንቅ የታጀበ ህይወት እየመራሁ ነው፡
፡ ትግል ያለበት ደስ የሚል ህይወት፤ እንዲያም ሆኖ 
ራሴን በደንብ አላውቅም፡፡ ስለራሴ የማውቀው ይህን 
ብቻ ነው፡፡ ራሴን ሳላውቅ እንዳልሞት እፀልያለሁ፡፡

	ዳኒ ጋዜጠኝነት፣ ደራሲነት እና 
ፖለቲከኛነት ባንተ እይታ እንዴት 
ይገለፃል?

ጋዜጠኝነት፣ ደራሲነትና ፖለቲካ አንድም ሦስትም 
ናቸው፡፡ በቅድሚያ ግን እኔ ደራሲ ለመባል ገና ብዙ 
ይቀረኛል፡፡ “የነጋሶ መንገድን” ስለፃፍኩ አንጋፋ 
የጥበብ ሰዎች የሚጠሩበትን ስም መጋራት ደስ 
ቢልም ይከብዳል፡፡ ይሄን ስም ለመላበስ በርካታ 
ትግል ይጠይቃል፡፡ በተለይ ደግሞ የማህበረሰቡን 
ችግር አጥርቶና መንጥሮ የሚያይ አይን የታደልክ 
መሆን አለብህ፡፡ የሰው ረሀብ የሚርብህ፣ ችግሩ 
ችግር የሚሆንብህና እሱን በተባ ብዕር የምትገልፅ 
መሆን አለብህ፡፡ የምትተነብይም ልትሆን ትችላለህ፡
፡ ደራሲ የህብረተሰብና የዘመን ዓይን ነው፡፡ ህይወትን 
የመግለጥ ተሰጥኦ የታደለ ነው፡፡ ጥበብን አምጦ 
የሚወልድ፡፡ ከታደልክ ነው እንደዚያ የምትሆነው፡፡

ወደ ጋዜጠኝነቱ ሙያ ስንመጣ እንደምወደው 
ሳልደብቅ እነግርሃለሁ፡፡ የጋዜጣ ስራ ደግሞ ምርጫዬ 
ነው፡፡  ፖለቲካ ደስ የሚል ሳይንስ ነው፡፡ ማንም ሰው 
ፖለቲከኛ እንደሆነ መዘንጋት የለበትም፡፡ ለምን? 
ብለህ ከጠየቅህ ፖለቲከኛ ነህ ማለት ነው፡፡ እናቴ 
“እንዴው ይሄን ፖለቲካ አታርፍም!” ትለኛለች፡፡ እሷ 
እኮ አላውቀው ብላ እንጂ ፖለቲከኛ ናት፡፡ “አሁንስ 
እነዚህ ሰዎች የሚንከባከቡን ምርጫ ሲደርስ ብቻ ነው 
እንዴ!” እያለች የምትተች ፖለቲከኛ፤ የኑሮ ውድነቱን 
ከመልካም አስተዳደር ጋር እያያያዘች የምትናገር 
ፖለቲከኛ ናት፡፡ እና ጋዜጠኝነት፣ ደራሲነትና 
ፖለቲካ ለእኔ አንድም ሦስትም ናቸው የምልህ ለዚህ 
ነው፡፡ እኔ  ሦስቱንም ሙያዎች እወዳቸዋለሁ፡፡ 
የሕይወት ቅመሞች ይመስሉኛል፡፡ የጥበብና የዕድገት 

መንገዶችም ናቸው፡፡

	ካሉህ ሙያዎች መካከል በይበልጥ 
ከህዝብ ያስተዋወቀህ የቱ ነው? ለምን 
ይመስልሃል?

 ከህዝብ ጋር ተዋውቄያለሁ ብዬ አላምንም፡፡ ዳንኤል 
የሚባል አንድ ፍጡር ስለመኖሩ ማን ያውቃል? 
ምን ሰራሁና? ለመተዋወቅ ግን ዕቅድ አለኝ፡፡ 
የፖለቲካ ትንታኔ ላይ በደንብ መስራት እፈልጋለሁ፡
፡ ለመማር ዝግጁ በሆንክ ቁጥር ጥሩ ትሰራለህ፡፡ እኔ 
ከታላላቆችም ሆነ ከታናናሾቼ ለመማር ዝግጁ ነኝ፡
፡ በአንድ መጽሐፍም አልወሰንም፡፡ የራሴን የፈጠራ 
ስራዎች ይዥ መቅረብ እፈልጋለሁ፡፡ ዳንዲ የነጋሶ 
መንገድ ቀዳዳ የከፈተልኝ ስራ ይመስለኛል፡፡ ፍትህ 
ጋዜጣም ለእኔ ትልቅ ቦታ አላት፡፡ ወደ ጥያቄህ ስመጣ 
ያሉኝን ሙያዎች ሁሉ እወዳቸዋለሁ፡፡ ሌላ ሙያ 
ለመማር እፈልጋለሁ፡፡ ሙያ አይጠላም፡፡ ጋዜጠኝነት 
አይጠላም፣ ደራሲነት አይጠላም፤ ፖለቲካም እንዲሁ

	ብዙ ጊዜ የተለያዩ ደራሲያን “እኔ ብዕረኛ 
እንጂ ፖለቲከኛ አይደለሁም” ይላሉ፡፡ 
ይሄን አባባል አንተ እንዴት ታየዋለህ?

እ! “እኔ ብዕረኛ እንጂ ፖለቲከኛ አይደለሁም” የሚሉ 
ካሉ ስህተት እየሰሩ እንደሆነ እነግራቸዋለሁ፡፡ ወደዱም 
ጠሉም እያንዳንዷ የህይወት እንቅስቃሲያችንና 
ህይወታችንን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚነካ ነገር 
ቢኖር ፖለቲካ ነው፡፡ ፖለቲካ ከተባለ ጥበብ እራሱን 
አግልሎ ብዕረኛ ነኝ የሚል ፀሐፊ ካለ ብዕሩን ቢሰቅል 
ይሻለዋል፡፡ ለምን ፖለቲካ ብቻ አልፃፈም እያልኩ 
አይደለም፡፡ እንደዚህ በድፍረት የምናገረው ሰው 
በራሱ ፖለቲካዊ ፍጡር ስለሆነ ነው፡፡ ምንም ነገር 
ፖለቲካ በተባለ ምድራዊ ፍልስፍና ውስጥ ያልፋል፡፡ 
አንዳንዴ ፖለቲካ ስንል ምርጫና ፓርቲ የሚመስለን 
አለን፡፡ ስህተት ይመስለኛል፡፡ የፖለቲካን ትርጉም 
አጥብቦ ከማየት የሚመነጭ ነው፡፡ እያንዳንዷ 
እንቅስቃሴያችን ውስጥ እኮ ፖለቲካ አለ፡፡ ሌሎች 
የጥበብ ዘውጐች እንዳሉ ሆኖ እያንዳንዱ ህይወት 
ውስጥ ድርሻ ስላለው ፖለቲካ የማይፅፉትን ብዕረኞች 
ምን ትላቸዋለህ? አመረርኩ አይደል!. . . 

የኪነ-ጥበብን ፋይዳ ያለመረዳት ነው፡፡ ለምሳሌ ስለ 
ፍቅር የሚፅፍ ብዕረኛ እንውሰድ፡፡ የፍቅር ጥያቄና 
የፖለቲካ ጥያቄ የስፋት እንጅ ሌላ ልዩነት የላቸውም፡
፡ በፍቅር ፍቅሬን ተቀበይኝ ብለህ ስትጠይቅ ስትለምን 
የምታደርገው የተቀበይኝ አልቀበልም ክርክር ለእኔ 
ፖለቲካዊ ነው፡፡ በፖለቲካው “ፕሮፓጋንዳ” ማለት 
ነው፡፡ ተልካሻ ምሳሌ እንደሆነ ይገባኛል፡፡ እንደዚህ 
የሚያስቡ ፀሐፊዎች ካሉ ፖለቲካ ውስጥ ያለውን 
ውበት እንዲፈልጉ ምክር ቢጤ ጣል እንዳደርግ 
ይፈቀድልኝ፡፡

	ወደ ፖለቲካው ህይወትስ እንዴት ልትገባ 
ቻልክ? ዋነኛ ምክንያትህ ምንድነው?

ወደ ፖለቲካ የገባሁት ኢህአዴግ የነጠቀኝን ነፃነት 
ለማስመለስ ነው፡፡ ገዢዎች መሳቢያ ውስጥ የከተቱን 

የወቅቱ እንግዳችን ዳንኤል ተፈራ ይባላል፡፡ ጋዜጠኛና ደራሲ ሲሆን በአሁኑ ወቅት 
በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ንቁ ተሳትፎ እያደረገ የሚገኝ ወጣት ነው፡፡  በግልና በፖለቲካ 

ህይወቱ ዙሪያ ከባልደረባችን ብስራት ወ/ሚካኤል ጋር አጭር ቆይታ አድርጓል፤ እንድታነቡ 
በአክብሮት ጋብዘናል፡፡

መሳቢያ ውስጥ የተከተተውን ነፃነት እየፈለግሁ ነው
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

ነፃነት እየፈለግኩ ነው፡፡ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት 
ትልቅ አክብሮት አለኝ፡፡ የግለሰቦች መብት ቢረጋገጥ 
እመኛለሁ፡፡ ኢህአዴግ በትረ ስልጣኑን ከጨበጠ 
በኋላ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የሚባለውን 
ለኮፍ አድርጐ ተወው፡፡ በእያንዳንዱ ህይወት ውስጥ 
ትልቅ ዋጋ ያለው ነፃነትም እየታፈነ መጣ፡፡ ስለዚህ 
ነፃነቴን እፈልግ ዘንድ፣ በነፃነት እፅፍ ዘንድ፣ ሐሳቤን 
በነፃነት እገልፅ ዘንድ ወደ ፖለቲካ ገባሁ፡፡ ከመፃፍ 
ባሻገር ለዚህ እምነቴ መታገል እንዳለብኝ አሰብኩ፡፡ 
ነፃ እስከምወጣ ትግሉን እቀጥላለሁ፡፡ እያንዳንዳችን 
ራሳችንን ነፃ ካወጣን ነፃ ኢትዮጵያ ትፈጠራለች ማለት 
ነው፡፡

	ፖለቲካውን ከወጣትነት ጋር እንዴት 
አገኘኽው? አይከብድም?

ፖለቲካ ከወጣትነት ጋር ነው ያልከኝ? ምን መሰለህ 
ነብሱን ይማረውና ደራሲ ስብሃት ገ/እግዚሐብኤር 
“ትኩሳት” መፅሐፍ ላይ ወጣት ስትሆን ሁሉም 
እንደሚኖርህ ይነግርሃል፡፡ እና ሁሉም ባለህ ሰዓት 
መስራት ነው፡፡ ለዚህ ነው የማይከብደው፡፡ 
በወጣትነትህ የዘራኽውን በመህር ታጭዳለህ፡፡ እኔ 
ፖለቲካው ውስጥ ተማሪ ነኝ፡፡ ከአንጋፋ አባቶች እግር 
ስር ሆኜ እማራለሁ፡፡ አሁን ያለሁት የፖለቲካ ፓርቲ 
ውስጥ ሳይሆን ስለ ሀገር እጣ ፈንታ የምትማርበት 
ትልቅ ተቋም ውስጥ ነው፡፡ ወጣቱ ወደ ፖለቲካ ፊቱን 
እንዲያዞርና ለሀገሩ ጊዜ እንዲሰጥ በዚች አጋጣሚ ጥሪ 
አስተላልፋለሁ፡፡

	ለዚህ ጥንካሬህ አርአያ የሆነህና አሁን 
የሚያግዝህ አለ? ብትጠቅስልኝ

ለእኔ አርአያ የሆነኝ ያሳደገኝ ማህበረሰብ ነው፡፡ አርአያ 
የማየው ችግር ነው፡፡ የህዝቡን ችግር ስታይ ህዝቡ 
እንዴት ከችግር ይወጣል? ብለህ ራስህን ትጠይቃለህ፡
፡ የህዝቡ ችግር የፖለቲካው አለመስተካከል 
እንደሆነ ስታውቅ የራስህን የአስተዋፅዖ ትንሽ ጠጠር 
ለመወርወር ወደ ፖለቲካው ትሄዳለህ፡፡ በእኛ ሀገር 
እንዳለመታደል ሆኖ ከሰው ከምትማረው ይልቅ 
ከችግር የምትማረው ይበልጣል፡፡ የነ አቶ መለስ መዶሻ 
እንድትጠነክር ያደርጋል፡፡ ጠንካራ ልንሆን ይገባል፡፡ 
ወጣቱ ትውልድ የራሱን አሻራ ማኖር አለበት፡፡

	በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ብዙ የፖለቲካ 
ድርጅቶች አሉ፡፡ አንተ እንዴት አንድነት 
ፓርቲን ልትመርጥ ቻልክ?

ከይቅርታ ጋር ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ያልከውን 
ላርምህ፡፡ ብዙ ሳይሆን በጣም ጥቂት የፖለቲካ 
ፓርቲዎች ናቸው ያሉት፡፡ አብዛኞቹ የወረቀት ላይ 
ፓርቲዎች ናቸው፡፡ አንዲት አንቀጽ መግለጫ መፃፍ 
የማይችሉና ምርጫ ሲደርስ ገዥውን ፓርቲ ለማገዝ  
ሱፋቸውን ተኩሰው የሚመጡ ናቸው፡፡ በህዝብ 
ላይ እየቀለዱ ያሉና ታሪክ የሚጠይቃቸው ናቸው፡
፡ እና ለምርጫ የሚቀርቡ አይደሉም፡፡ ሳላጋንን 
ልንገርህ የወረቀት ላይ ፓርቲዎችን ሳስብ አፍራለሁ፡
፡ እንደ ማሽን በተፈለገው ጊዜ የሚንቀሳቀሱ ናቸው፡፡ 
አቅመ ቢስና ተልካሻ ናቸው፡፡ ከነሱ ምን አገባኝ ብሎ 
የተቀመጠ ሰው ይሻላል፡፡

የነፃነቴን ፍለጋ ዘመቻ ስጀምር ከአላማዬ ጋር የሚስማማ 
የፖለቲካ ፕሮግራምና ደንብ ያለው አንድነት እንደሆነ 
ተገንዝቤያለሁ፡፡ ሊበራል ዴሞክራሲ ይመቸኛል፡
፡ የግለሰቦችን መብት ካረጋገጥክ የግሩፕ መብት 
ተረጋገጠ ማለት ነው፡፡ የኢህአዴግ የግሩፕ መብት 
ውስጥ ግን የግለሰቦች መብት ይጨፈለቃል፡፡ ስለዚህ 
አንድነት ፓርቲን የዕውቀት ቤቴ እንዲሆን መረጥኩት፡
፡ የነፃነቴ መታገያ አደረግሁት፡፡

	አንተ እንደ ምክትል ህዝብ ግንኙነት 
ኃላፊነትህ የአንድነት ፓርቲ ከህዝብ ጋር 
ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል?

አንድነት ፓርቲ ከተመሠረተ ገና 4 ዓመቱ ነው፡፡ 
በርካታ ፈተናዎችን ተጋፍጧል፡፡ ኢህአዴግ ጐዳናውን 
እየተከተለ ለማሰናከል የሚያስቀምጠውን ድንጋይ 

እያለፈ እስከ 2002 ምርጫ ደርሷል፡፡ በ2002 ምርጫ 
ኢህአዴግ የህዝብን ድምፅ ጠቅልሎ ከወሰደ በኋላ 
አንድነት ፓርቲ መቆዘም አልፈለገም፡፡ ራሱን ገምግሞ 
የአምስት አመት ዕቅድና ስትራቴጂ በማውጣት 
ወደ ህዝብ ወርዷል፡፡ የተለያዩ ህዝባዊና ወቅታዊ 
ስብሰባዎችን በማድረግም ከህዝብ ጋር እየመከረና 
ራሱን እያሳደገ ነው፡፡

አየህ የፖለቲካ ትግል የህዝብ ትግል ነው፡፡ ህዝቡን 
ከአንተ አላማ ጐን የማሰለፍ ጉዳይ ነው፡፡ ሰላማዊ 
ትግል ፈታኝ ነው፡፡ ትዕግስት ይጠይቃል፡፡ ህዝቡን 
ከጐንህ ካሰለፍህ ግን ሁሉም ቀላል ነው፡፡ አሁን 
የህዝብ ግንኙነቱ እየሰራ ያለው ይሄንን ነው፡፡ 
ህዝቡንና ፓርቲውን ማገናኘት፡፡   

	አንድነት ፓርቲ በተለያዩ የሀገሪቱ 
አካባቢዎች ስብሰባ በማድረግ ከህዝብ 
ጋር ለመወያየት አቅዳችሁ እንደነበር ከዚህ 
በፊት ስትገልፁ ነበር፡፡ ግን የተገበራችሁት 
አልመሰለኝም፡፡ ለምን?

ተገቢ ጥያቄ ነው፡፡ እውነትም ነው፡፡ በርካታ 
ስብሰባዎችን አቅደን በእቅዳችን አልሄድንም፡፡ ዋነኛው 
ምክንያት ግን አዳራሽ የሚያከራየን በማጣታችን 
ነው፡፡ ልማታዊ ባለሀብቶቻችን ጉደኞች ናቸው፡፡ 
አፉን ከፍቶ የሚውል የስብሰባ አዳራሻቸውን ለእኛ 
ለማከራየት ፈቃደኛ አይደሉም፡፡ በርግጠኝነት ወደፊት 
እነዚህን ማጋለጥ አለብን፡፡ ጥቂት ግን ደፋሮች አሉ፡፡ 
አንዳንዴ የሚፈሩ ባለሃብቶች ምክንያታቸው ሲገባኝ 
ያሳዝኑኛል፡፡ ከፍርሃት ወዲህ ሀብት የሚያካብቱት 
ከመንግስት ሌባ ጋር እየተመሳጠሩ ነው፡፡ በሙስና 
ስለተዘፈቁ ኢህአዴግን እሹሩሩ ማለት ይወዳሉ፡፡ 
ስለዚህ ለእኛ የስብሰባ አዳራሽ ይከለክሉናል፡፡ ዋናው 
ምክንያትም ይሄው ነው፡፡

	ህዝብ ካመነበት የግድ በአዳራሽ 
ብቻ ውይይት መደረግ አለበት ብለህ 
ታምናለህ? በተገኘው ሜዳ ላይ ውይይት 
ማድረግ አይቻልም?

 ኦ! “ፅደቁ ቀርቶ በወጉ በኮነነኝ” አሉ፡፡ ገዥው 
ፓርቲ ምን ያደርጋል መሰለህ “የስብሰባ ፈቃድ” 
የሚላት ጨዋታ አለችው፡፡ አንዳድ ፍርሃቱን ሰብረው 
የወጡ ባለሆቴሎች ሲያከራዩን ለአዲስ አበባ ከተማ 
መስተዳደር ፈቃድ ለሚሰጠው ቢሮ መፍቀዳቸውን 
ደብዳቤ ይፃፉ ይባላሉ፡፡ ይሄ ሁሉ ታልፎ ነው ስብሰባ 
የሚካሄደው፡፡ እኛ ፈቃድ ከሰጡን ስቴዲየም እና 
በተገኘው ሜዳም ሆነ የዛፍ ጥላ ስር ከኢትዮጵያ ህዝብ 
ጋር ብንወያይ ደስታውን አንችለውም፡፡ ግን ፈቃድ 
አልሰጡንም ብለን ቁጭ አንልም እንጠይቃለን፡፡ ይህን 
የማድረግም እቅድ አለን፡፡

	የአንድነት ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት 
በፓርቲው ዋና ጽ/ቤት በየሳምንቱ እሁድ 
እሁድ ከአባላት፣ ደጋፊዎችና ከተጋባዥ 

እንግዶች ጋር ውይይት ያደርግ ነበር፣ 
አሁን ግን ተቋርጧል፡፡ ለምን?

አልተቋረጠም፡፡ ውይይቱን ከጽ/ቤት ማውጣት 
ስለፈለግን ነው፡፡ በመሀል ደግሞ የፓርቲው ጠቅላላ 
ጉባኤ ተካሄዶ ስለነበር ነው፡፡ በርግጥ አስፍቶ 
ለመስራት ትንሽ ቀን ወስዶብናል፡፡ በቅርቡ ይጀምራል፡
፡ ተከታታይ ውይይቶችን እናካሂዳለን፡፡

	በ2002 ዓ.ም የአዲስ አበባ ከተማ 
መስተዳደር ምርጫ ደርሷል በዚህ ላይ 
እናንተ ምን እየሰራችሁ ነው?

ፓርቲውን ውሳኔ ተከትለን እንደ ህዝብ ግንኙነት 
የፓርቲውን ፕሮግራምና ደንብ መሠረት በማድረግ 
ፓርቲውን እና ህዝቡን እናገናኛለን፡፡ 

	የፓርቲው የ5 ዓመት ስትራቴጂና ዕቅድ 
መጽሐፍ አሳትማችኋል፤ ነገር ግን 
አንባቢያን ልናገኝ አልቻልንም የሚል 
አስተያየት ያቀርባሉ፡፡ እዚህ ላይ አንተ 
የምትለው ነገር ካለ፡፡

 አዎ! የአምስት አመት ዕቅድና ስትራቴጂ የያዘ 246 
ገፅ ያለው መጽሐፍ አሳትመናል፡፡ ይሄን መጽሐፍ 
እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንዲኖረው የማድረግ ዕቅድ 
አለን፡፡ ስትራቴጂያችንን እንዲያውቅና እንዲመርጠን 
እንፈልጋለን፡፡ ለመጀመርያ ያሳተምነው ትንሽ ኮፒ 
ነው፡፡ እሱም በስብሰባዎችና በጽ/ቤት እየተሸጠ ነው፡
፡ ቀጥለን ግን በአከፋፋዮች አማካኝነት እናሰራጫለን፡፡ 

	በአሁኑ ሰዓት ከህዝብ ጋር ያላችሁ 
ግንኙነት ምን ይመስላል?

 ከህዝብ ጋር ያለን ግንኙነት ጠንካራ የሚባል ነው፡፡ 
የበለጠ መጠናከር አለበት፡፡ ህዝቡ ብቸኛው ስልጣን 
ሰጪና ነሺ መሆን አለበት፡፡ የእኛም አላማ ህዝቡን 
የስልጣኑ ባለቤት ማድረግ ነው፡፡ ስለዚህ ህዝቡ ይህን 
መብቱን እንዲጠቀም ግንኙነታችንን እናጠናክራለን፡
፡ ከህዝብ በታች እንጅ ከሕዝብ በላይ አይደለንም፡፡ 
ይሄ ሊሆን አይችልም፡፡ ህዝብ የሚለው ቃል በራሱ 
ትልቅ ነው፡፡ እና ወንድሜ ከህዝቡ ጋር ያለን ግንኙነት 
በቀላሉ የሚታይ አይደለም፡፡

	በተለያዩ ጉዳዮች ፓርቲው ብዙ ጊዜ 
ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣል፡፡ መግለጫ 
በማውጣት ብቻ ያገኛችሁት መፍትሄ 
ወይም ውጤት አለ?

በጣም በርካታ አስተያየቶች ይመጣሉ፡፡ እንድናድግ 
የሚፈልጉ ሰዎች ይተቹናል፡፡ ብዙዎች የጋዜጣዊ 
መግለጫ ጋጋታ እንዳበዛን ይናገራሉ፡፡ የምናደርገው 
ሰላማዊ ትግል ነው፡፡ ያለን ብዕር ነው፡፡ በብዕር 
ከባለመሳሪያው ኢህአዴግ ጋር ነው እየታገልን ያለነው፡
፡ ገዥው ፓርቲ ስልጣኑን ለማስጠበቅ የአዋጅ 
ጋጋታ እያወጣ በደል ይፈፅማል፡፡ ስለዚህ የሰብዓዊ 
መብት ጥሰቶች ሲፈፀሙ ሰዎች ያላግባብ ሲታሰሩና 

ሲሰደዱ የመጀመሪያው ርምጃ ጋዜጣዊ መግለጫ 
ማውጣት ነው፡፡ በመግለጫው የተፈፀመው ድርጊት 
ትክክል እንዳልሆነ እንገልፃለን፡፡ ይሄ አካሄድ ስህተት 
አይመስለኝም፡፡

ግን ቀጣይ ድርጊቶችም ይከተላሉ፡፡ ሰላማዊ ትግል 
እንዲህ ነው፡፡ ትሞታለህ እንጅ አትገድልም፣ 
ትታሰራለህ እንጅ አታስርም፣ ትደበደባለህ እንጅ 
አትደበድብም፡፡ እነ ማህተመ ጋንዲ፣ እነ ማርቲን ሉተር 
ኪንግና ማንዴላ ያደረጉት ይህንን ነው፡፡ ማንዴላ ለ27 
ዓመት በአንዲት ደሴት ያሰሯቸውን ቅዥታም ፈረንጆች 
ይቅር ነው ያሏቸው፡፡ እነ አቶ መለስና አመራራቸው 
ነፃነታችንን እየገፈፉ ነው፡፡ ሰላማዊ ታጋይ ከሆንክ ግን 
ይቅርታ ነው የምታደርግላቸው፡፡ ከታላላቅ አባቶች 
የተማርነው ይህንን ነው፡፡ ሳትበድል አስረውህ ይቅርታ 
ትላቸዋለህ፡፡

	ወደ ህዝቡ ለምን ወርዳችሁ አልሰራችሁም?

 አልወረድንም ብየ አላምንም፡፡ በርግጥ ጥያቄው 
የወረድንበት ፍጥነት ላይ ከሆነ ትክክል ነው፡፡ ወደ 
ህዝብ መውረድ የማያቋርጥ ሂደት ነው፡፡ 

	የህዝብ ግንኙነት ክፍል ወደፊት ምን 
ሊሰራ አስቧል?

 በርካታ ስራዎችን ሊሰራ አስቧል፡፡ ፓርቲውን ከህዝቡ 
ጋር ማገናኘት ዋና ስራው ነው፡፡ ወቅታዊ ሁኔታዎች 
ላይ ትኩረት አድርገን የምንሰራው ስራ ይኖራል፡፡ 
ከዚያ ውጭ በእቅዳችን መስራት ህዝባዊ ስብሰባዎችንና 
ውይይቶችን በአዲስ አበባም ክልሎችም እናደርጋለን፡፡ 

	ወደ ግል ህይወትህ ልምጣና ባለፈው 
“ዳንዲ የነጋሶ መንገድ” የሚል በዶ/ር 
ነጋሶ የፖለቲካ ህይወት ላይ የሚያጠነጥን 
መጽሐፍ ጽፈህ ከፍተኛ ተነባቢነትን 
እንዳገኘ ይነገራል፡፡ ስለሱ ትንሽ ብትለኝ፡፡

 አመሰግናለሁ በቅድሚያ ካነሳኽው አይቀር ስለ ዳንዲ 
የነጋሶ መንገድ ትንሽ ልበል፡፡ መጽሐፉን በመጻፌ 
ዕድለኛ ነኝ፡፡ ለምን መሰለህ ዶ/ር ነጋሶ የምር ትልቅ 
ሰው ናቸው፡፡ ህሊናቸውን በጥቅም ያልሸጡ ምርጥ 
ኢትዮጵያዊ ደግሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት፤ ታዲያ 
እንደመጀመሪያ ስራ ይህን መጻፌ እድለኝነት ነው፡፡

ትልቅ ታሪክ ነበርና ተጠንቅቄ ነው የሰራሁት፡፡ 
የተነባቢነቱ ምስጢርም መጽሐፉ ውበት እንዲላበስና 
ፍስስ የሚል ትረካ እንዲኖረው ያደረግሁት ትግል 
ነው፡፡ እግዚሐብሔር ይመስገን ለምወደው የመፃፍ 
ስራ ጥርጊያውን አስተካክሎልኛል፡፡ እንደ መጀመሪያ 
ልጄ ቅዱስ ዳንኤል የምወደው ስራ ነው፡፡ በዚህ 
አጋጣሚ እደግ ተመንደግ ብላችሁ ለመረቃችሁኝ ዝቅ 
ብዬ ምስጋናየን አቀርባለሁ፡፡ (ከወንበሩ ተነስቷል) 
ባለቤቴ ዮርዲም መዘንጋት የለባትም፡፡

	ከዚህ በኋላ ከፖለቲካው እንቅስቃሴ 
ብትገልፅልኝ በተጨማሪ በምን ዓይነት 
አዲስ ስራ እንጠብቅ? በተለይ በድርሰት 
በኩል የተዘጋጀ ወይም ያቀድከው ካለ 
ብትገልፅልኝ፡፡

 ያው አዲስ ስራዎችን ይዥ መቅረብ እፈልጋለሁ፡፡ ወጥ 
የሆኑ የራሴን ስራዎች እየሰራሁ ነው፡፡ አየህ የድርሰት 
ስራ የነጠላ ዜማ አይነት አይደለም፡፡ የጥበብ አንዱ 
አካል ነው፡፡ ጥንቃቄ ይጠይቃል፡፡ ለዚች ሀገር ብዙ 
ሰርተው ጥቂት ያልተባለላቸው አባቶች ልምዳቸው 
መፃፍ አለበት፡፡ ሌሎችም ወጣቶች ይሄን ቢያደርጉ 
ደስ ይለኛል፡፡ እኔም በቀጣይ እሞክራለሁ፡፡ በፖለቲካ 
ዙርያ የሚያጠነጥኑና እውነተኛ ታሪክን መሠረት 
ያደረጉ መጽሐፍቶችን እፅፋለሁ ብዬ አስባለሁ፡፡ መቼ? 
እንዳትለኝ እኔ የማውቀው በየቀኑ መስራቴን ነው፡፡ 
መጀመሬን እንጂ መቼ እንደሚያልቅ አላውቅም፡፡

	በመጨረሻ ሳላነሳው የቀረ የምትናገረው 
ነገር ካለ ዕድሉን ልስህ፡፡

እግዚአብሔር ይስጥልኝ፡፡ ለአሁኑ ምንም የቀረ የለም፡
፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

ግርማ ካሳ
(muziky68@yahoo.com )

የአገራችንን ታሪክ መለስ ብለን 
ወደ ኋላ ብንመለከት በጣም የሚያኮሩ 
ታሪኮችና ባህሎች እንዳሉን ሁሉ 
አንገቶቻችንን ያስደፉ፣ለድህነትና ለኋላ 
ቀርነት የዳረጉንም አሉ፡፡

ከነዚህ ጎጂ ታሪኮቻችን 
መካከል በዋናነት የሚጠቀሰው 
የመገዳደል፣የጦርነት፣የእልህ፣ የጭካኔና 
የመከፋፈል ባህላችንና ፖለቲካችን 
ነው፡፡ በታሪካችን በውጭ ወራሪዎች 
ከተገደሉት ኢትዮጵያውያን ቁጥር በላይ 
በኢትዮጵያውያን እጆች በተተኮሱ 
ጥይቶች የወደቁ ኢትኆየጵያውያን 
ቁጥር፣በአምስት አስር እጥፍ ይበልጣል፡
፡የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ 
ፓርቲ ይህንን የጥላቻ፣የእልህ፣የቂም 
በቀል፣የመገዳደል ባህልንና ፖለቲካን 
ለመቀየር ቆርጦ የተነሳ፣ከመከፋፈል 
አንድነት፣ከጥላቻ ፍቅር፣ከኢ-ፍትሐዊነት 
ፍትህ፣ከእልህና ከቂም በቀል ይቅርታ 
ይሻላል ብሎ የተነሳ ድርጅት ነው፡፡

ዜጎችን መሳደብ፣ ማዋረድ፣ 
መኮነን፣ የውሸት መረጃዎችም 
በማቅረብ ማሰር፣ማጣጣል፣ መግደልና 
ሕዝብን መከፋፈል፣ሌሎች ድርጅቶች 
ለጥቅማቸውና ለሥልጣናቸው 
ሲሉ የሚያደርጉት ሊሆን ይችላል፡
፡ በሕዝብ ድጋፍ ሙሉ ለሙሉ 
ጥገኛ የሆነው፣ለሕዝብ ቆሜያለሁ 
የሚለው፣የአንድነት ፓርቲ ግን፣ይህን 
መንገድ ሊከተል አይችልም፡፡ ከሌሎች 
ጥላቻን ከሚያራምዱ ድርጅቶች የተለየ 

እንደሆነ በግልፅ ይናገራል፡፡
ለዚህም ነው የአንድነት ፓርቲ፣ 

በሚያራምደው የመቀራረብ ፖለቲካ፣ 
ከመድረክ ሌሎች ድርጅቶች ጋር 
የሚሰራው፡፡ ለዚህም ነው ከብርሃን 
ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ፓርቲ 
ጋር፣ልዩነቶቹን አጥብቦ፣የተዋሃደው፡
፡ ለዚህም ነው ከዚህ በፊት የተሰሩ 
በርካታ ስህተቶች ቢኖሩም፣ከመኢአድ 
አመራር አባላት ጋር ለረጅም ጊዘ ሲወያይ 
የነበረው፡፡ ለዚህም ነው የአንድነት 
ፓርቲ ሊቀመንበር፣የከተበሩ ዶ/ር 
ነጋሶ ጊዳዳ፣ከአንድነት ፓርቲ አመራር 
አባላተ ጋር ልዩነት በነበራቸውና “መርህ 
ይከበር” በሚል ስም ሲንቀሳቀሱ በነበሩ 
ኢትዮጵያውያን በተቋቋመው፣”ሰማያዊ” 
በሚባለው ፓርቲ ምስረታ ወቅት 
ተገኝተው ንግግር ያደረጉት፡፡ ለዚህም 
ነው፣ከገዢው ፓርቲ ጋር ሁሉ 
ሳይቀር፣በኢትዮጵያ ብሄራዊ እርቅ 
አንዲመጣ ለመወያየት የአንድነት ፓርቲ 
ፈቃደኛ የሆነው፡፡

ትላንትና ተጣልተን ሊሆን ይችላል፡
፡ ትላንትና በመካከላችን አለመግባባቶች 
ተፈጥረው አላስፈላጊ ስህተቶች ሰርተን 
ሊሆን ይችላል፡፡ በትግል ውስጥ 
መውደቅ፣መነሳት፣መቁሰል፣መጎዳት 
አለ፡፡ እግዚአብሄር አይሳሳትም፡
፡ የሞተ ሰው ሞቷልና አይሳሳትም፡
፡ ምንም የማይሰራ ሰው ምንም 
ስለማይሰራ ስህተት ሊፈጽም አይችልም፡
፡ ነገር ግን ማንም የሚንቀሳቀስ፣ያልሞተ 
ሰው፣ስህተቶች ይሰራል፡፡ ሁላችንም 
ስህተቶች እንሰራለን፡፡ ሳናውቅም 
መጎዳዳታችንም አይቀርም፡፡

ነገር ግን ስህተቶቻችንን 
አውቀን፣ይቅር ተባብለን፣ 
ተቻችለን፣ልዩነቶቻችን አጣበን፣ እንደገና 
ተያይዘን መቆሙ ግን፣ለሁላችንም 
የሚበጅና የሚያዋጣ ነው፡፡ ጠቢብነት 
ነው፡፡ በትላንቱ ስህተቶቻችን ያዘኑ 
ወገኖቻችንም የበለጠ እንዲያከብሩንና 
በኛ ላይ ያላቸው አመኔታ አንዲጨምር 
ከማድረጉም ባሻገር፣የበለጠ 
እንዲደግፉንና እንዲከተሉን የሚያስችል 
ነው፡፡የአንድነት ፓርቲ አመራር 
አባላት ይሄንን የፍቅር፣ የመቻቻልና 
የመግባባት ፖለቲካን ማንጸባረቅ 
ቀርቶ፤የገዢው ፓርቲ ደጋፊዎችን ሳይቀር 
ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ የማክበር 
ኃላፊነት አለባቸው፡፡ ለምን አንድነት 
ኢትዮጵያዊነት ነውና፡፡

ከዚህ በፊት በአንድነት ፓርቲ ውስጥ 
የተፈጠሩ አንዳንድ ስህተቶች በፓርቲው 
እንዲሁም ለዴሞክራሲና ለሠላም 
በሚደረገው ትግል ላይ ያስከተሉትን 
ጉዳቶች ሁላችንም የምናውቀው ነው፡፡ 
እግርጥ ነው ያኔ ቆስለን ነበር፡፡

ነገር ግን አሁን አገግመን በጥሩ ደረጃ 
ላይ እንገኛለን፡፡ በየክልሎች ትላልቅ 
ሕዝባዊ ድርጅታዊ ሥራዎች እየተሰሩ 
ነው፡፡ የፓርቲው ልሳን የሆነው ሳምንታዊ 
የፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ እየታተመ ለሕዝብ 
እየደረሰ ነው፡፡ ፓርቲው የአምስት ዓመት 
እቅድ በማውጣት ሴቶችንና ወጣቶችን 
በብዛት በማሳተፍ አስተማማኝ የፖለቲካ 
አማራጭ ለመሆን እየጣረ ነው፡፡ ወደኋላ 
ሳይሆን ወደፊት እየገሰገስን ነው፡፡ እንደ 
አቶ አንዱዓለም አራጌና ናትናኤል 
መኮንን ያሉ በርካታ አባላቱም ትልቅ ዋጋ 

በመክፈል ላይ ይገኛሉ፡፡
ታዲያ ሁኔታዎች እጅግ ተስፋ ሰጪ 

በሆኑበት ሁኔታ ላይ እያለን 
አንዳንድ እንቅፋቶች አልፎ አልፎ 

መፈጠራቸው አይቀርም፡፡
በቅርቡ ለአርቲስት ደበበ እሸቱ 

በአንድነት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ በተከበሩ 
አቶ አስራት ጣሴ የተጻፈ ግልጽ ደብዳቤ 
በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ላይ አነበብኩኝ፡
፡ ይህ ደብዳቤ በይዘትም ሆነ በመንፈስ 
የአንድነት ፓርቲ እቤትና ራእይን 
የማያንፀባርቅ፣እንኳን ከድርጅቱ ዋና 
ፀሐፊ፣ከአንድ የአንድነት ደጋፊና አባል 
የማይጠበቅ አሳዛኝ ደብዳቤ አድርጌ ነው 
የወሰዱኩት፡፡

“የዚህ ግልጽ ደብዳቤ ዋና ዓላማ 
እርስዎ (አቶ ደበበን ማለታቸው ነው) 
ታአማኒነት የሚጎድሎት መሆኑን 
ለማሳየት፣እውነት የመናገር ችግር 
እንዳለበዎት ለማስረዳት ነው” ይላሉ፡
፡ አቶ አስራት ጣሴ በጻፉት ደብዳቤ፡፡ 
አሁን ይህ አይነቱ በአንድ ኢትዮጵያዊ 
ግለሰብ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ምንድነው 
የሚፈይደው? አቶ ደበበ እሸቱ 
የምናከብራቸው ወንድማችን ናቸው፡
፡ እንደማንም ሰው ስህተት ይፈጽማሉ፡
፡ አቶ አስራት ጣሴም እራሳቸው ከዚህ 
በፊት ድርጅቱን ቀውስ ውስጥ የከተቱበት 
በርካታ ስህተቶችን ፈጽመዋል፡፡ ታዲያ 
በአይናችን ላይ ያለውን ትልቅ ምሰሶ 
ሳናወጣ ሌላው ላይ መጠቆም ምን 
ይባላል?

አቶ አስራት የአንድ ትልቅ ድርጅት 
አመራር አባል እንደመሆናቸው 

የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ 
ፓርቲ (አንድነት) የአዲስ አበባ ጊዜያዊ 
ምክር ቤት እሁድ መጋቢት 16 ቀን 2004 
ዓ.ም ምክር ቤቱም ከሰዓት በኋላ በፓርቲው 
ዋና ጽ/ቤት ባደረገው ስብሰባ በዋነኝነት በ3 
አጀንዳዎች ላይ አባላቱ  ተወያይተዋል፡
፡ አጀንዳዎቹም ያለፈውን የምክር ቤቱን 
የሥራ ሪፖርት ማድመጥና ማፅደቅ፣ እቅድና 
የአደረጃጀት ግንኙነቶች ናቸው፡፡በሪፖርቱ 
ላይም በርካታ የተሰሩ ሥራዎችና የገጠሙ 
ችግሮች ተጠቅሰዋል፡፡ በተለይ በታቀደው 
መልኩ ለመሄድ እንዲቻል ምክር ቤቱ 
አዲስ አበባ ራሱን የቻለ ማኅተም ባለመኖሩ 
ሥራዎችን ለመስራትና በርካታ አባላትን 
ተንቀሳቅሶ ለማፍራት አልተቻለም 
ተብሏል፡፡ በተለይ ሥራዎችን በተቀላጠፈ 
መልኩ ለመስራት የፓርቲው ቢሮክራሲ 
አንዱ ችግር እንደሆነና የሚመለከታቸው 
የበላይ አመራር አካላትም ለተጠየቁት 
የእገዛ ጥያቄ በአፋጣኝ መልስ አለመስጠት 
አንዱና ዋነኛ ችግር እንደሆነ ተጠቁሟል፡
፡ ያቀረቧቸውም ጥያቄዎች በቃልና 
በፅሑፍ ሲሆን እስከአሁን በጐም ሆነ 
ጥሩ መልስ እንዳልተሰጣቸው በመግለጽ 
ይህም ስራቸውን እየጐተተ እንቅፋት 
እንደፈጠረባቸው ተገልፃóል፡፡

ከአባላት ተነስቶ የነበረው ጥያቄ 
የፓርቲው አዲስ አበባን ከኢህአዴግ 

መረከብ እንዲያስችል የአዲስ አበባ 
ምክር ቤት አባላት ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ 
ለማድረግ ታስቦ የነበረው ውድድር 
ለምን እንደቀረ ተጠይቋል፡፡ የአዲስ አበባ 
ሥራ አስፈፃሚም እንዲቀር የተደረገው 
በፓርቲው በዋና ሥራ አስፈፃሚዎች 
እንደሆነና ለዚህም የፓርቲው መተዳደሪ 
ህገ ደንብ አይፈቅድም በሚል እንደሆነ 
ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ ነገር ግን የፓርቲው 
መተዳደሪያ ደንብ ላይ የነበረውን 
እንቅስቃሴ አስመልክቶ ስለ አዲስ አበባ 
በግልፅ የሚገድብም ሆነ የሚፈቅድ 
የተቀመጠ ነገር እንደሌለና የሄዱበትም 
መንገድ ተገቢ እንደሆነ ተነስቷል፡፡ 
በውይይቱ ላይ የተገኙትም የፓርቲው 
ሥራ አስፈፃሚ አባልና የህግና ሰብዓዊ 
መብት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ደምሴ መንግስቱ 
በበኩላቸው ታቅዶ የነበረው ምርጫ 
እንዲቀር የተደረገው በፓርቲው ሥራ 
አስፈፃሚ እንደሆነ አምነው ምክንያቱን  
ሲጠቅሱ የፓርቲው ህገ ደንብ 
ስለማይፈቅድ እንደሆነ ገልፀዋል፡፡

ሁለተኛ አጀንዳ የነበረውም 
የተዘጋጀውን እቅድ አስመልክቶ ሲሆን 
እቅዱም ለሚመጣው አዲሱ ምክር ቤት 
ምቹ ሁኔታን ለመፍጠርና በአፋጣኝ አዲስ 
አበባ ላይ ትልቅ ሥራ ተሰርቶ የአዲስ አበባን 
ህዝብ ከሰቆቃ ለማዳን ታስቦ እንደተዘጋጀ 

ተጠቁሟል፡፡ በእቅዱም መሠረት ቀሪ 
የ2004 ዓ.ም ወራትንና መጪው 2005 
ዓ.ም ታሳቢ ያደረገ እንደሆነ፣ መጪውንም 
የአዲሰ አበባ ከተማ መስተዳደር የ2005 
ዓ.ም ምርጫ በመወዳደር ከኢህአዴግ 
በማስጣል ህዝቡን (ነዋሪውን) የስልጣኑ 
ባለቤት ለማድረግ ሰፊ ሥራዎችን ለመስራት 
የሚያስችል እቅድ እንደሆነ የተጠቆመ 
ሲሆን እቅዱም በፓርቲው የድርጅት 
ጉዳይና በሥራ አስፈፃሚው ተገምግሞ 
ተጨማሪ ሐሳብ ካለ ታክሎበት፣ ከምክር 
ቤቱ አባላት ጋርም ሰፊ ውይይት ተካሂዶ 
ከፀደቀ በኋላ ወደ ትግበራ እንደሚሸጋገር 
ተገልፃóል፡፡  በመጨረሻም የአደረጃጀትና 
ግንኙነትን በተመለከተ ውይይት የተካሄደ 
ሲሆን በተለይ የአዲስ አበባ ወረዳዎች 
ግንኙነታቸው ከአዲስ አበባ ምክር ቤት ጋር 
እንደሆነ በሥራ አስፈፃሚዎቹ ተገልፃóል፡
፡ በተለይ የፓርቲው ዋናው ጽ/ቤት 
በአደረጃጀት ጉዳይ ላይ ችግር እንደፈጠረና 
ትብብር አለማድረጉ፣ ለአባላት ጥሪ 
ለማድረግ የቢሮ ስልክ አገልግሎት 
መከልከላቸውና አዲስ አበባ ራሱን 
ችሏል የሚል መልስ እንደሚሰጣቸው 
ተጠቁሟል፡፡ ነገር ግን የአዲስ አበባ አባላት 
ብር ዋናው ጽ/ቤት ይዞ ሳይለቅ ራሱን 
ችሏል እየተባልን በባዶ እንድንሰራ መወሰኑ 
አሳዝኖናል፤ ይሄም አባላትን እንዳናደራጅ፣ 

በቢሮ እንኳ እንዳንሰበሰብ እየተደረግን 
ሥራችን ተጓቷል ሲሉ ከተለያዩ ወረዳ 
የመጡ የምክር ቤቱ አባላት ቅሬታቸውን 
አሰምተዋል፡፡ከምክር ቤቱ አባላትም 
የተለያዩ ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን ሥራ 
አስፈፃሚዎች ዶ/ር ንጋት አስፋው አቶ በቀለ 
ወ/ሚካኤል፣ እና አቶ አያክሉህም ጀንበሩ 
ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ አመራሮችም አንዳንዱ 
ወረዳዎች የሚጠበቅባቸውን እንዳልሰሩም 
ገልፀዋል፡፡ ም/ቤቱም የቀረበውን ሪፖርት 
በሙሉ ድምፅ በማፅደቅ የጊዜያዊ ምክር 
ቤት የሥራ ዘመኑ መጠናቀቁን አመራሮች 
አስታውቀዋል፡፡ይህ በእንዲህ እንዳለ 
የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 
(አንድነት) ብሔራዊ ምክር ቤት 2ኛ 
መደበኛ ስብሰባውን እሁድ መጋቢት 23 
ቀን 2004 ዓ.ም እንደሚያካሂድ የብሔራዊ 
ም/ቤቱ ፀሐፊ አቶ ትዕግስቱ አወሉ 
ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡ ም/ቤቱ 
የ3 ወር የስራ ሪፖርት ያዳምጣል፣ ልዩ ልዩ 
መመሪያዎችን ያወጣል፣ የሰላማዊ ትግሉን 
አስፈፃሚ ግብረ ሀይል ዕቅድ ትግበራ ላይ 
ተወያይቶ በመገምገም ያጸድቃል ተብሎ 
ይጠበቃል፡፡በተለይ የብሔራዊ ስራ 
አስፈፃሚዎችን የ3 ወር የስራ ሪፖርትና 
የሀገሪቱን ወቅታዊ ተጨባጭ ሁኔታ 
ገምግሞ ውሳኔዎችን በማሳለፍ የፓርቲውን 
አቋም እንደሚገልፅ ተጠቁሟል፡፡

ወደ 14 የዞሯል

ለአቶ አስራት ጣሴ!
ወደኋላ መመለስ አንፈልግም!

ተዋርዶ ከመሞት እየታገሉ የክብር ሞት መሞት!

የአደባባይ ምስጢሮች

በካሽ ሪጅስተር 

ስንት ጊዜ ነው ብር 

የሚሰበሰበው
የፊውዳሉን ሥርዓት አምርረው ከሚጠሉት እና 

ይታገሉት ከነበሩት ኢትዮጵያኖች አንዱ ብ/ጅ/ ታደሰ ብሩ 
እንደነበሩ ታሪክ ይመሰከራል፡፡ በአንድ ወቅት ጀነራል ታደሰ 
የዩኒቨርስቲ ተማሪዎችን ጄኔራል ዊንጌት ት/ቤት ሰብስበው 
ንግግር አድርገው ነበር፡፡ ንግግሩ ቃል በቃል ባይሆንም መንፈሱ 
እንዲህ የሚል ነበር፡፡ “ሩቅ ሳትሄዱ በአዲስ አበባ ዙሪያ 
ያለውን ገበሬ ተመልከቱ፡፡ አንድ በሬ ቢኖረው ለሚያበላው 
ሳር ይከፍላል፡፡ ለመንግስት ግብር ይከፍላል፡፡ የከብቱን እበት 
ኩበት አድርቆ ለመሸጥ ከተማ ቢገባ ቀረጥ ይከፍላል፡፡ ከየዱሩ 
እንጨት ለቅሞ ቢሸጥ ቀረጥ ይከፍላል፡፡ ለባለ መሬቱ አርሶ 
የሚያገኘውን ሲሶ (1/3) ምርት ለመሸጥ ቢወጣ ቀረጥ 
ይከፍላል፡፡ ቸግሮት በሬውን ቢሸጥ ቀረጥ ይከፍላል፡፡ ይህ 
ሁሉ ሆኖ የመማር ዕድል የለም፡፡ ልጆቹም የትምህርት ዕድል 
አያገኙም” ብለው ነበር፡፡

በአገራችን ቫት አሰባሰብ ሥርዓት ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ 
የካሽ ሪጂስተር ሲነሳ ተመሳሳይ ነው፡፡ አንድ ዜጋ አምስት ሺ 
ብር ይዞ ንግድ ልነግድ ብሎ ቢነሳ፤ ፍቃድ ለማውጣት ይከፍላል፡
፡ ዓመታዊ ግብር ይከፍላል፡፡ ለአካባቢ ልማት ተብሎ ይከፍላል፡
፡ ለአካባቢ ጥበቃ ተብሎ ይከፍላል፡፡ የ20 ሺ ካሽ ሪጅስተር 
ተገዶ በመግዛት ይከፍላል፡፡ ካሽ ሪጅስተሩን ድርጅቱ ድረስ 
መተው ለሚተክሉ ይከፍላል፡፡ ይህንን ሁሉ ከፍሎ ተገቢውን 
አገልግሎት አያገኝም፡፡ ኢህአዴግ ከየቦታው ተሰብስቦ 
በሚሾማቸው ምግባረ ብልሹዎች ይመናጨቃል፤ ፍትህ 
ይጓደልበታል፡፡ ይህ ሁሉ አልበቃ ብሎ ብር መሰብሰቢያ ሲጠፋ 
ሰሞኑን የመጣው ደግሞ ካሽ ሬጅስተራችሁን እየከፈላችሁ 
አስመርምሩ የሚል ትዕዛዝ መጣ፡፡ መርማሪዎቹም ራሳቸው 
ናቸው፡፡ ካሽ ሪጅተስተሩ አልሠራ አለ? በካሽ ሪጂስተር ስንት 
ጊዜ ነው ብር የምትሰባስቡት? ለመሆኑ ይህንን ካሽ ሪጅስተር 
የሚያስመጣው፤ የሚያስተክለው የሚያከፋፍሉት ድርጅቶች 
አንድም ሦስትም የማ ናቸው?

ካዝና በየቤታችን 
አቋቋምን እንዴ?

አምባገነኖች ወደ ሥልጣን ሲመጡ ዲሞክራት 
ይመስላሉ፡፡ የዴሞክራቶችን ቋንቋም ይናገራሉ፡፡ ህዝባዊ 
መዝሙሮችንም ይዘምራሉ፡፡ ሥልጣን ላይ ሲቆዩ ራሳቸውን 
በተለየ መልኩ ይሰቅሉና ልዩ መለኮታዊ ኃይል እንዳላቸው 

ይቆጥራሉ፡፡ ሁሉንም ይንቃሉ፤ የሚሠሩት ወንጀል ሁሉ ህግ 
ነው፡፡ ፍላጐታቸውን ያላከበረ ሁሉ ህገወጥ ይመስላቸዋል፡
፡ ተፈጥራዊ የሆነውን ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት 

ከእነሱ በገፀ በረከት የሚያገኝ ወይም የሚከለክል አድርጐ 

እንዲቀበለው ይፈልጋሉ፡፡
የኢህአዴግ መንግስት ወደለየለት አምባገነናዊ ሥርዓት 

ተሸጋግሯል፡፡ የአምባገነናዊ ባህርይ ልዩ መለያ ከህዝብ ጋር 

ሆድና ጀርባ መሆን ነው፡፡ ለዚህም መገለጫው ህዝብን 

አያምንም፤ እያንዳንዱ ዜጋ የሚያደርገውን ነገር መቆጣጠር 
ይፈልጋል፡፡ እምነቱ በህዝብ ሳይሆን በደህንነቱ፣ በወታደሩና 
በፖሊስ ኃይሉ ነው፡፡ የመሣሪያ የበላይነትና የቁጥጥርና 

የአፈና ሥራ ጐልቶ ይወጣል፡፡ በዚሁ ምክንያት ኢህአዴግ 

በየጊዜው የሚያወጣቸው ህጐች ይህንኑ የሚገልጹ ናቸው፡፡ 
በቅርቡ ከወጡት ህጐች አንዱ ማንኛውም ዜጋ ከ200 ሺ 
ብር በላይ ከባንክ ሲያንቀሳቅስ ባንኮች ለብሔራዊ ደህንነት 

ሪፖርት ማድረግ እንዳለባቸው የሚያስገድድ ህግ ነው ደህንነት 

ሰውዬውን የገባበትን የወጣበትን ይከታተላል ማለት ነው፡
፡ በዚህ ምክንያት ዜጐች ገንዘባቸውን ወደ ባንክ ይዘው 
ከመሄድ በየቤታቸው የራሳቸውን ካዝና እያቋቋሙ እንደሆነ 

የአደባባይ ሚስጥር ሆኗል፡፡

አብድ ሰሞን በአንድ የከተማ መሐንዲስ ላይ የተወራው 
አሉባልታ ትዝ ይለኛል፡፡ “ቤቷ ጣሪያ ላይ 60 ሚሊዮን ብር 
በሮቶ ቀብራ በደህንነት ተያዘች” ተብሎ ተወራ፡፡ መጨረሻ 

ያስወሩት “ሊበላት የፈለጓትን . . .” እንደተባለው ሆኖ 

ተገኘ፡፡ አያቶቻችን ማርትሬዛ ብርን ጓዳቸው ውስጥ በእንስራ 
መሬት ውስጥ ይቀብሩ ነበር ይባላል፡፡ እንዳይዝግም በአመድ 
እየታሹ ይቀብሩ ነበር፡፡ ይህ በ14ኛውና በ15ኛው ክፍለ ዘመን 

መሆኑ ነው፡፡ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በአገራችን በተፈጠረው 

መንግሥት ወደ 15ኛ ክፍለ ዘመን እንድንመለስ እየተገደድን 
ነው፡፡ በየቤታችን የግል ካዝና እንድናቋቁም ከባንኮች ብር 
የሚያበድሩት በተቀማጭ መጠናቸው መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

ዜጐች በሥርዓቱ ላይ እምነት አጥተው ገንዘባቸውን በባንክ 

ማስቀመጥ ካልቻሉ ደግሞ በአገሪቱ የገንዘብ ዝውውር ላይ 
የሚፈጥረውን መገመት ቀላል ነው፡፡ ወደድንም ጠላንም 

የእንስራ፣ የበርሜል፣ የሮቶ ወይም ዘመናዊ ካዝናም ይሁን 

ሳንወድ በግድ ካዝና በየቤታችን እየቋቋምን ለማስቀመጥ 

ከምን ገደድበት ደረጃ ላይ ደርሰናል፡፡ 
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

ፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ኮሚሽን ይቋቋምልን
ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ወደ ግል /ፕራይቬይታየዜሽን/ ቢዞርልን

ብስራት ወ/ሚካኤል

መቼም በሀገራችን በሰላማዊ ሽግግር አዲስ የመንግሥት 
ሥርዓት ማየት ባንታደልም የተለያዩ ቃላትንና ስያሜዎችን 
እንደ አዲስ መስማት ጀምረናል፡፡ ከሚሰሙት ቃላት መካከል 
ሙሰና፣ኪራይ ሰብሳቢነት፣አሸባሪ፣ልማታዊ፣ ቢፒአር፣. . . 
ወዘተ ተጠቃሾች ናቸው፡፡

ለጊዜው “ኪራይ ሰብሳቢነት” የሚለውንና “ሙስና”ን 
ብንመለከት ጥሩ ማደናገሪያ ግን አንድ ዓይነት ትርጉም 
እንዳላቸው ቃላቱን እንደ አዲስ ያመጡት የመንግሥት 
አመራሮች ነግረውናል፡፡ የሁለቱም ትርጉም በዋነኝነት 
“ሥልጣንን አላግባብ መጠቀም” የሚል ነው፡፡

ሥልጣንን አለአግባብ መጠቀም ማለት ደግሞ 
የሚገባውን ሳይሆን የማይገባውን የሰራውን ሳይሆን 
ያልሰራውን፣የተሰጠውን ሳይሆን ያልተሰጠውን ሥልጣኑን 
ተገን በማድረግ መጠቀምን ያመለክታል፡፡ ይህንንም 
ለመከላከል በሚል “ፀረ-ሙስና ኮሚሽን” ተቋቋመ፡
፡ በእርግጥ የዚህ መቋቋም ዋናው ዓላማ እውነት ሙስናን 
ለመታገል ቢሆን ኖሮ ኮሚሽኑ ካልተቋቋመበት ይልቅ 
ከተቋቋመ በኋላ የተፈፀመው ሙስና ልቆ የሚገኝ መሆኑ 
ነዉ፡፡ ከሚፈፀመውና ተፈፀመ ከተባለው ሙስና አንፃር 
ኮሚሸኑ “የሙስና ከለላና ማበረታቻ” የሚል ተቋማዊ 
ስያሜ የየዘ ይመስላል፡፡ እዚህ ላይ የተቋሙ እና የኮሚሽነሩ 
እንዲሁም የአቃቤ ህግዎች ገለልተኝነት ጥያቄ ውስጥ የገባ 
ቢሆንም ተቋቋመ ከተባለለት ዓላማ አንፃር አመርቂ ውጤት 
አላመጣም፡፡ ለዚህም ይመስላል አዲስ አስተሳሰብና ቃል 
የተፈጠረ ይመስል በስም ለውጥ “ኪራይ ሰብሳቢ” የሚል 
ቃል የመጣው፡፡

ኪራይ ሰብሳቢነትን እንታገላለን የሚሉ ሰርክ ሸቀጡ 
አልሸጥ ብሎ እንደወደቀበት ነጋዴ ማስታወቂያ ሲናገሩ 
ይሰማል፡፡ ሙስናውም ሆነ ኪራይ ሰብሳቢነት የሚፈፀመው 
ግን ቃሉን በሚነግረን አካል መሆኑ የሚገርም ነው፡፡ ይህን 
ተግባር ይከላከላል ተብሎ የሚታሰበው ተቋም ኮሚሽነሮችም 
ይሁኑ አመራሮች የሚመጡት እና የሚሾሙት የመንግሥት 

ሌቦች ካሉበት ማኅበር በመሆኑ ሕዝቡ በተቋሙ ላይ 
እምነት እንዳይኖረው ቢያደርግ የሚያስደንቅ አይደለም፡
፡ ምክንያቱም ባልደረቦቹን እውነት አጋፍጦ ይሰጣልን? 
እዚህ ላይ ተቋሙ መልስ መስጠት ይችላል፡፡ ነገር ግን አዎ 
የሚል መልስ ከሆኑ እስኪ ተቋሙ ከተመሰረተ ጀምሮ ማንን 
ሞከራችሁ? በሏቸው፤ መልሳቸው ሊሆን የሚችለው “መረጃ 
አልደረሰንም” የሚል ይሆናል፡፡ ሥራችሁ ምንድነው? 
ብትሏቸው ደግሞ “ሙስናን መከላከል” ይሏችኋል፡፡ 
የተቋሙ ሰራተኞች በከፍተኛ ደመወዝ የተቀጠሩ ሲሆን እዛ 
ለመግባትም የተለመደው “የድጋፍ ደብዳቤ” ይጠይቅበት 
ይሆናል፡፡ ኮሚሽነሩም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሾማሉ፡፡ 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሾሟቸው ሰዎች ደግሞ ሀገሪቷንና 
ሕዝቡን ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ኢህአዴግን 
በታማኝነት “ወለም ዘለም ሳይሉ” ማገልገል ነው፡፡ በዚህ 
መልኩ የተዋቀረ ሰራተኛ እና ተቋም የሕዝብንና የሀገርን 
ሀብት ያስጠበቃል ተብሎ አይታሰብም፡፡ ይሁን እንኳ ቢባል 
ጥርስ የሌለው አንበሳ ይሆናል፡፡ ምክንያቱም ነፃና ገለልተኛ 
ተቋም ስለመሆኑ ምንም ማረጋገጫ ማቅረብ አይቻልምና፡፡

እዚህ ላይ እውነት “የፌደራል ፀረ-ሙስና ኮሚሽን” 
የሀገርና የሕዝብ ሀብት ከብክነት ለመከላከል የተቋቋመ 
ቢሆን ኖሮ ኢህአዴግ ሥልጣን ከያዘ በኋላ ከደሀ ሕዝብ አፍ 
ተነጥቆ በህገወጥ መንገድ ካገር ወጣ የተባለው 11.7 ቢሊዮን 
ዶላር  ወደ ሀገር ውስጥ ማስመለስ በቻለ ነበር፡፡ ነገር ግን 
በሐሳብ ደረጃ እንኳ ሲነሳ የተቋሙ አመራሮች ያማቸውና 
“መረጃው የለንም” ይላሉ፡፡ ቢሆንማ መረጃውን ፈልፍሎ 
በማውጣት ተጠርጣሪዎቹን በተለይ “ከፍተኛ አመራሮችን” 
ለሕግ ማቅረብ ነበረበት፤ እስከአሁን ግን አልደፈረም፡፡

ብዙውን ጊዜ ሙስና ሲባል የገንዘብ ጉቦ መቀበል 
ብቻ የሚመስላቸው አሉ፡፡ ሙስና ማንኛውም ሥልጣንን 
ተገን በማድረግ የሚፈፀም ሕገወጥ ድርጊት ነው፡፡ ለምሳሌ 
ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ተጠርጣሪዎችን በፍርድ ቤት 
ያልተወሰነባቸውን ሥልጣናቸውን ተመክተው ወንጀለኛ 
ናቸው ብለው ቢሉ የፍርድ ቤትን ሥልጣን በመድፈራቸው 
በሙስና ወንጀል ሊያስጠይቃቸው በቻለ ነበር፡፡ በእርግጥ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ሕልምና ህግ እንደተረጓሚው ስለሚፈታ 
ባለመተግበሩ ላይደንቅ ይችል ይሆናል፡፡

 የሚገርመው በኢትዮጵያ ታሪክ ያልታና ያልተሰማ 
በኢህአዴግ የሥልጣን ዘመን ተዘርፎ ከሀገር ወጥቷል 
ለተባለውና በጥናት ለተረጋገጠው የሙስና ተግባር 
የሚመለከተው የመንግሥት አካል እስካሁን ምንም 
ዓይነት ምላሽ አለመስጠቱ “ገና ምኑን አይታችሁ 17 ዓመት 
የታገልንለት ጉዳይ ነው” የሚል ሂሳብ ለማወራረድ የታሰበ 
ይመስላል፡፡ በነገራችን ላይ ከላይ የተጠቀሰው ገንዘብ በጥናት 
የተረጋገጠው እንጂ ሀገር ውስጥ በግለሰብና በድርጅቶች ስም 
የተፈፀመው ሙስና ልቆ ሊገኝ እንደሚችል ይገመታል፡፡

     ከፌደራል እስከ ክልል፣ ዞን መስተዳደር ድረስ 
መዋቅር ያለው “ፀረ ሙስና” ኮሚሽን ጥቆማና መረጃ 
ሲመጣልኝ ነው የማጣራው የሚለው ነገር ይሰማል፡፡ እዚህ 
ላይ ያልገባኝ ነገር የፍትህ ሚኒስቴር አቃቢያነ ሕግ ጽ/
ቤት ዜጐችን “አሸባሪ” ናቸው እያለ ክስ የሚመሰርተውን 
ያህል እስኪ ባለሥልጣናትን /ከከፍተኛ እስከ ጭፍሮች/ 
የንብረቶቻቸውን ምንጭ ማጣራትና መመርመር እንዴት 
ተሳነው? በርግጥ ተቋማቱ ሲዋቀሩ የነ አቶ መለስንና ሌሎች 
የበላይ አመራሮችን ፍላጐትና ጥቅምን መሠረት አድርጐ 
እንደሚሆን ጥርጥር የለውም፡፡ 

     ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ እንኳ በግልፅ 
የመንግሥት ሌቦች እንዳሉ ቢያምኑም የሚመለከታቸው 
አካላት ርምጃ መውሰድ አልቻሉም፡፡ ለምን ቢባል አመራሮቹ 
ሲሾሙ በአመለካከት በአቶ መለስ ፍላጐትና አስተሳሰብ 
አምነው፣ተጠምቀው፣ተጠፍጥፈውና ተዳምጠው ስለሚሰሩ 
ነፃነትም ሆን በራስ መተማመን ስሜት ስለማይኖራቸው 
ጥያቄ እንኳ  ለማንሳት አይደፍሩም፡፡ አይ ይሄ ውሸት ነው 
የሚል አመራር ካለ በይፋ የሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ እውቀትም 
ቢሆን ሙያውን ይተግብረው፤ የተሾመበትን መስሪያ 
ቤት ህጋዊ ማዕቀፍ ብቻ ተከትሎ ነፃ ሆኖ ሰርቶ ያሳየን፤ 
ያኔ እናምነዋለን፡፡ ይሄንንምን የሚወጡትን ቅጥ ያጣውን 
የሙስና ተግባር አደብ እንዲያስገዙት በማድረግ ሕዝቡ 
በኢህአዴግ ላይ ያለውን ጥላቻና ምሬት ለማስታገስ በቻሉ 

ነበር፡፡ በርግጥ የኢህአዴግ ሥርዓት በራሱ ከአመጣጡ 
ጀምሮ ሙስናን እንደማኅተም ያነገበ ስለሆነ በኢትዮጵያ 
ሙስናን ለመከላከል ከተፈለገ መጀመሪያ የኢህአዴግን 
ሥርዓት መቀየር ያስፈልጋል፡፡ አለበለዚያ አይቻልም፡፡

     የሙስና ስርዓቱ ሥልቱን እየቀያየረ ይቀጥል ይሆናል 
እንጂ አሁን ባሉት የመንግሥት አመራሮች መከላከል 
የማይታሰብ ነው፡፡ ምክንያቱም ባህላቸው አድርገውታልና፡
፡ እኔ እምፈራው ወደፊት ሁሉንም ዜጋ የሙስና አፈፃፀም 
ሥልት እንዳያስተምሩት ነው፡፡ ወደ ኃይማኖት ተቋማትም 
ሰርጐ የገባ ጉዳይ በመሆኑ የበለጠ ጉዳዩን አሳሳቢ ያደርገዋል፡
፡

     የኢፌዴሪ “ልማታዊ መንግሥት” ሙስና ቢያሰለቸውና 
መቀነስ ቢያቅተው በቀጥታ ወደ ስም ለውጥ ተኪዷል፡፡ 
የስም ለውጡም ልክ “ለጋሱ” ለገሰ ዜናዊ ያለምንም ፍ/ቤት 
ውሳኔና ትዕዛዝ፣ አዲስ ዘመን ላይም ይሁን ነጋሪት ጋዜጣ ላይ 
ሳያሳውጁ “መለስ” ዜናዊ እንዳሉት ሁሉ ሙስናም በኪራይ 
ሰብሳቢነት ተቀይሯል፡፡

     ድሮ ድሮ (በድሮ በሬ ያረሰ የለም እንጂ) መልከ 
ጥፉ በስም ይደግፉ ይባል ነበር፡፡ አሁን አሁን ደግሞ 
አልተገበር ያለውን ድርጊት በአደናጋሪ የስም ለውጥ መተካት 
አማራጭ ሆኖ ቀርቧል፡፡ ለዚህም ይመስላል ሙስና በኪራይ 
ሰብሳቢነት ተቀይሮ ባለቤት የሌለው ነጠላ ዜማ  ይመስል 
ሲቀነቀን የሚደመጠው፡፡ ስለዚህ የስም ለውጥ ከተደረገ 
ላይቀር ፀረ ሙስና ውጤት ባለማምጣቱና የሕዝብንና 
የሀገርን ሃብት ከብክነት ማትረፍ ስላልቻለ አትራፊ እንዲሆን 
ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ወደ ግል /ፕራይቬይታየዜሽን/ ቢዞርልን 
ጥሩ ነበር፡፡

በምትኩ “ፀረ ኪራይ ሰብሳቢነት ኮሚሽን” የሚል 
ቢቋቋም፣አቶ መለስ ያሏቸው የመንግሥትና የግል ሌቦችን 
መቆጣጠር ስለሚቻል እንደ ቢፒአር (BPR) ውጤት አልባ 
መሆኑ እስኪረጋገጥ ቢሞከር የሚል ሀሳብ አለኝ፡፡ ኧረ ሌላም 
ሃሳብ አለኝ፡፡ ምናለ ሙከራ መሆኑ ካልቀረ “ፀረ ኪራይ 
ሰብሳቢነት ዩኒቨርስቲ” ም ቢቋቋምልን?

ምናልባት የእኔ “ጥናት” ሰምሮ “ፀረ ኪራይ ሰብሳቢነት 
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የአንድነት ፓርቲ የድርጅት ጉዳይ 
ወጣቶች ኮሚቴ እሁድ መጋቢት 16 
ቀን 2004 ዓ.ም ጠዋት በዋናው ጽ/ቤት 
አዳራሽ ባዘጋጀው መድረክ ውይይት 
ተካሄደ፡፡

በውይይቱ ላይም የአንድነት ፓርቲ 
ሥራ አስፈፃሚ አባልና የፓርቲው 
የኢኮኖሚ ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት አቶ 
ወንድወሰን ፀጋዬ “ወጣቱና ወቅታዊ 
የሀገሪቱ ፖለቲካ” በሚል ርዕስ ፅሑፍ 
አቅርበዋል፡፡ በውይይቱ ላይም ከወጣት 
እስከ አዛውንት በርካታ ታዳሚዎች 
ተገኝተዋል፡፡

አቶ ወንድወሰን በፅሑፋቸው ላይ 
ወቅታዊው የሀገሪቱ ፖለቲካ በወጣቱ 
ላይ እየፈጠረ ያለው ችግርና በአጠቃላይ 
በህዝቡ ላይም ያሳደረውን ተፅዕኖ 
አቅርበዋል፡፡ በተለይ በዓለም ላይ 
ለተፈጠሩ ለውጦች ሁሉ ወጣቱ ትልቁን 
ሚና እንደተጫወተ አውስተዋል፡፡ 
በኢትዮጵያም ከ1960ዎቹ አብዮት ጀምሮ 
በተደረጉት የለውጥ እንቅስቃሴዎች ሁሉ 
ወጣቱ ትልቅ ሚና ቢጫወትም ተጠቃሚ 
እንዳልሆነ ከተሳታፊዎች ተገልፃóል፡፡ 

በውይይቱ ላይም ወጣቱ በኢትዮጵያ 

ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ ቢፈልግም 
እያደረገ ያለው አስተዋፅዖ አናሳ እንደሆነ 
ተጠቁሟል፡፡ ለዚህም እንደ ምክንያትነት 
የተገለፀው ወጣቱ በለውጥ እንቅስቃሴ 
ላይ ትልቅ ሚና ቢጫወቱም ተጠቃሚ 
ባለመሆናቸው እንደሆነ በመግለፅ አሁን 
ግን በለውጡ እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ 
ሁሉ በተጠቃሚነቱ ላይም ብርቱ ትግል 
ማድረግ እንዳለባቸው ተገልፃóል፡፡ 
ለዚህም ቁርጠኛ መሆን እንዳለባቸው፣ 
ከስሜታዊነት በፀዳ መልኩ በዕውቀት ላይ 
የተመሠረተ የለውጥ እንቅስቃሴ መደረግ 
እንዳለበት ተነስቷል፡፡

በአሁን ወቅት በሀገሪቱ በተለይ 
በኢህአዴግ የፖለቲካ ሥርዓት 
በተፈጠረው ችግር የወጣቱን የኢኮኖሚ 
ችግር እንዳባባሰው፤ የማህበራዊና 
ፖለቲካዊ ችግሮችም መፍትሄ 
ባለማግኘታቸው ወጣቱን እንደጐዳው 
ተጠቁሟል፡፡ በተለይ መንግስት 
ኢኮኖሚው አድጓል ያለ የሚደረገው 
የቁጥር ጨዋታ በሀገሪቱ የኢኮኖሚ 
ባለሙያ የሌለ እንዳስመሰለው አማራጭ 
የመረጃ ምንጭ ያለመኖርና ኢህአዴግ 
በራሱ ዕቅድና ፍላጐት ብቻ ቁጥር 
እየጠራ ለማደናገር ቢሞክርም ችግሮች 

መባባሳቸውን ግን መደበቅ እንደማይቻል 
ተሳታፊዎች አስታውሰዋል፡፡ 

በተለይ ከቤቱ አንድነት ፓርቲ 
በወጣቶች ጉዳይ ላይ ምን የተሻለ 
አማራጭ ፖሊሲና ስትራቴጂ አለው? 
የሚል ከቤቱ ተጠይቋል፡፡ አቶ 
ወንደወሰንም አዎ አለ በማለት አንድነት 
በቅድሚያ የሀገሪቱ ወጣቶች ተጠቃሚ 
እንዲሆኑ ትክክለኛ የዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት እንዲመጣ ማድረግና 
ወጣቶች ለመብታቸው ተጠቃሚነት 
የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ማበረታታትና 
መደገፍ እንደሆነ ገልፀዋል፡፡ የወጣቶች 
ኮሚቴ ኃላፊ ወጣት ኤፍሬም በበኩሉ 
የወጣቶች አማራጭ ፖሊሲን በተመለከተ 
የፓርቲው የአምስት ዓመት ዕቅድና 
ስትራቴጂ ላይ በግልፅ እንደተቀመጠ 
በመጠቆም ፓርቲው የወጣቶችን 
ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንቅስቃሴ 
እያደረገ እንደሆነ አውስተዋል፡፡ 

ከተሳታፊዎችም ከዚህ በፊት 
በየሳምንቱ እሁድ ሲደረግ የነበረው 
ውይይት መቋረጡ ተገቢ እንዳልሆነና 
ይልቅ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት 
ጠቁመዋል፡፡ አቶ ወንድወሰንና ወጣት 
ኤፍሬም የሀገሪቱ የፖለቲካ ሚዛን ወደ 

ወጣቱ እንዲያጋድል ይህም እውን 
እንዲሆን በዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ 
በሆነ መልኩ መሠራት አለበት ሲሉ 
አሳስበዋል፡፡ ከተሳታፊዎችም በርካታ 
ጥያቄዎች ተነስተው ከመድረኩ ምላሽ 
ተሰጥቶባቸዋል፡፡ 

በመጨረሻም የፓርቲው የድርጅት 
ጉዳይ ኃላፊ ኢ/ር ዘለቀ መሪዎች 
ከህዝብ ብዙ እንደሚጠብቁ ሁሉ 
ከመሪዎችም የበለጠ ብዙ እንደሚጠበቅ 
ከተሳታፊዎች በተነሱ ጥያቄዎች ላይ 
ተንተርሰው ሐሳባቸውን አካፍለዋል፡
፡ የተጠበቀው ውጤታማ እንዲሆን 
በጋራ ጠንክሮ መስራትና በፅናት 
መታገል እንደሚያስፈልግም በመግለጽ፡፡ 
የፓርቲው ብሔራዊ ምክር ቤት አፈጉባኤ 
መ/ር ዘካርያስ የማነብርሃን በበኩላቸው 
ወጣቱ ትውልድ የፖለቲካ መጠቀሚያ 
ከመሆን ተላቆ የመብቱ ተጠቃሚ 
ለመሆን መታገል እንዳለበትና ለዚህም 
ወደ ህዝቡ ገብቶ መስራት እንዳለበት 
ገልፀዋል፡፡ ምክር ቤቱም ወጣቶች 
ለመብታቸው ተጠቃሚነት ለሚያደርጉት 
ህጋዊና ሰላማዊ እንቅስቃሴ ከጐናቸው 
እንደሆነ በመግለፅ የውይይቱ መርሃግበር 
ተጠናቋል፡፡

ወጣቱ የመብቱ ተጠቃሚ ለመሆን መታገል 
እንዳለበት ተጠቆመ ለመላው አዲስ አበባና 

አካባቢዋ ነዋሪዎች 
በሙሉ

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ 
ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ 
(መድረክ) በአዲሱ የከተማ ቦታ 
ሊዝ አዋጅ ላይ ቅዳሜ መጋቢት 
22 ቀን 2004ዓ.ም ከቀኑ 7 ሰዓት 
ጀምሮ ጐተራ አካባቢ በሚገኘው 
የሙገር ሲሚንቶ ኢንተርፕራይዝ 
መሰብሰቢያ አዳራሽ ከህዝብ ጋር 
ውይይት ያደርጋል፡፡ የከተማውና 

የአካባቢው ነዋሪዎችም በዚህ 
ውይይት ላይ እንድትሳተፉ 

ጥሪውን አስተላልፏል፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዜና

አንዳንድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሠራተኞች 
ማናጅሜንቱ ከህብረት ስምምነታችን ውጪ እያስገደደን 
የትርፍ ጊዜ ሥራ ያሰራናል፡፡ ኢ-ፍትሐዊ የሆነ ውሳኔ 
ይወስናል፡፡ የሠራተኛ ቅጥር ከህግ አግባብ ውጪ ይፈፀማል፡
፡ የሠራተኛ የተሽከርካሪ ኢንሹራንስ የለንም ሲሉ አማረሩ፡፡ 
በተለያየ ጊዜ በቡድንና በተናጠል ዝግጅት ክፍላችን ድረስ 
በመምጣት ችግራችንን ለሚመለከተው አካል አሰሙልን 
በማለት አቤቱታቸውን አቅርበዋል፡፡

ሠራተኞቹ እንደሚሉት “ማናጅመንቱና ሠራተኛው 
የሕብረት ስምምነት አለው፡፡ በህብረት ስምምነቱ መሠረት 
ድርጅቱ ኪሳራ ከደረሰበት ከኪሳራ ነፃ እስኪወጣ ድረስ ነፃ 
የትርፍ ሰዓት ሥራ መሥራት እንዳለብን ይደነግጋል፡፡ የአየር 
መንገዱ ማናጅሜንት ሰሞኑን ለፓርላማ ባቀረበው ሪፖርት 
20 ሚሊዮን ብር ለማትረፍ አቅደን 18 ሚሊዮን አትርፈናል 
ብለው ሪፖርት አቅርበዋል፡፡ ስለዚህ ድርጅታችን አትራፊ 
ነው ማለት ነው፡፡ ይህ በእንዲህ እያለ ይላሉ ሠራተኞቹ 
በፈቃደኝነት ትርፍ ሰዓት የሚሰራ በማስታወቂያ ጠየቁ 
ጥፋተኛ አልተገኘም፡፡ በግዴታ እንድንገባ ተገደድን፡፡ አሁን 
በግዴታ እየሠራን ነው፡፡ ለምን ብለን ብንጠይቅ ወደፊት 

ከከሰርን ብለን ነው ይሉናል፡፡ ይህ አግባብ አይደለም፡፡ 
ሠራተኛ ማህበሩ ሰብስቦ እንዲያነጋግረን ጠይቀን ፕሮግራም 
ይዘን ነበር፡፡ የስብሰባው ሰዓት ሲደርስ አስቸኳይ ጉዳይ 
ገጠመኝ በማለት በስብሰባው ላይ ሳይገኙ ቀርተዋል፡፡ 
የማህበሩ ተወካዮች የሠራተኛው ተጠሪነታቸውን ትተው 
የማናጅሜንቱ ጉዳይ አስፈፃሚ ሆነዋል፡፡ እጅግ እናዝናለን፡
፡” በማለት ቅሬታቸውን ይገለጻሉ፡፡

በመቀጠልም ሠራተኞቹ ሲናገሩ “በመ/ቤቱ ውስጥ 
ኢ-ፍትሐዊ የሆነ ውሳኔ ይሰጣል፡፡ ያቆምከው መኪና 
ተንቀሳቅሶ ግድግዳ ገጭቷል ተብሎ አንድ ሠራተኛ የሦስት ወር 
ደሞዝ ተቀጥቷል፣ ሦስት ወር ሙሉ ያለ ደመወዝ እንዲሰራ 
ተፈርዶበት እየሠራ ነው፣ ታታሪ ሠራተኛ ተብሎ የተሸለመ 
ግለሰብ የአመራሩን ችግር በመውቀሱ ብቻ አጥፊ ብለው 
ቀጥተዋል፣ በእንግሊዘኛ ይደረግ የነበረው የቅጥር ፈተና 
የሚፈልጉት ሰው ባለማለፉ በአማርኛ አደረጉት፣በአማርኛም 
ማለፍ ባለመቻሉ እንዲሁ ሊቀጥሩት ችለዋል፡፡ የሚቀጠሩት 
የኃላፊዎች ዘመዶችና ቤተሰቦች ናቸው፡፡ የመንገደኛው ዕቃ 
በየጊዜው ይጠፋል፣ የጠፋውን ዕቃ ግምት አየር መንገዱ 
ይከፍላል፡፡ አየርመንገዱ የሚከፍለው ዘመዶቻቸው 

የሚሰርቁትን ነው፡፡ እኛም በእነሱ ምክንያት እየተጐዳን 
ነው፡፡ ሠራተኛ በድንገተኛ አደጋ እስር ቤት ይገባል፡፡በአየር 
መንገዱ ማናጅሜንት እድገት አጥተናል በማለት” ለዝግጅት 
ክፍላችን በምሬት ገልፀዋል፡፡ 

የአየር መንገዱን ሕዝብ ግንኙነት ለማነጋገር ቀጠሮ 
እንዲያዝልን በተደጋጋሚ ብንደውልም ስብሰባ ላይ 
ናቸው፣ቢሮ አልገቡም፣አሁን ከቢሮ ወጡ እየተባለ ልናገኛቸው 
አልቻልንም፡፡ በአካል ሄደን ለማነጋገር ብንሞክርም ጥበቃው 
ከውጭ ይግቡ የሚል መልዕክት ካልመጣ አትገቡም ተብለን 
በመከልከላችን ዜናውን ሚዛናዊ ለማድረግ አልቻልንም፡፡

የሠራተኛ ማህበር ተወካይ ናቸው የተባሉት አቶ 
ወንድወሰንን በተሰጠን ስልክ ደውለን ልናገኛቸው 
አልቻልንም፡፡ የአየር መንገዱ ማኔጅሜንትም ሆነ የሠራተኛ 
ማህበሩ በጉዳዩ ላይ አስተያየት መስጠት ከፈለገ ለወደፊቱ 
ለማቅረብ እንሞክራለን፡፡

የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአገራችን ካሉት ስመ ጥር መ/
ቤቶች አንዱ የነበረና ለረጅም ዓመታት አገሪቱን በመልካም 
ዝና ሲያስጠራ የነበረ የዜጐች መመኪያ ሆኖ የቆየ ተቋም 
መሆኑ ይታወሳል፡፡

ከገፅ 1 የዞረ

በፌዴራል ከፍተኛው ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት 
በኮ/መ/ቁ 112546 ፋይል ቁጥር በእነ አንዱዓለም አራጌ 
የክስ መዝገብ በ “ሽብርተኝነት” ተጠርጥረው የተከሰሱት 24 
ሰዎች የመከላከያ ምስክሮች ማሰማት ጀምረዋል፡፡ የመከላከያ 
ምስክሩ መሰማት የጀመረው ትላንትና ሲሆን ሙሉ ቀን 
ሲሰማ ውሎ በዛሬው ዕለትም ይቀጥላል፡፡ የመከላከያ 
ምስክርነታቸው ያቀረቡት በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የሚገኙት 
አንዱዓለም አራጌ ናትናኤል መኮንን፣ ዮሐንስ ብርሃኑ፣ 
የሺዋስ ይሁንዓለም (ሻምበል)፣ ክንፈሚካኤል ደበበ፣ ምትኩ 
ዳምጤ፣ እስክንድር ነጋ ናቸው፡፡

በዕለቱ ችሎቱ የተጀመረው ባልተለመደ ሁኔታ ዘግይቶ 
ሲሆን ችሎቱ የሚከናወንበትን ሥፍራ መለየት ባለመቻሉ 
ጉዳዩን ለመከታተል የመጣው ታደሚ ከአንዱ ክፍል ወደ 
አንዱ ክፍል በመመላለስና በመሯሯጥ ቆይቷል፡፡ በአብዛኛው 
ጊዜና የዐቃቤ ህግ ምስክሮች የተደመጠበት ችሎት ክፍል 
በተለምዶ የሙስና ችሎት የሚባለው ክፍል ውስጥ ሲሆን 
ክፍሉ ሰፊ አዳራሽ በመሆኑ በርካታ ሰዎችን የሚይዝ ነው፡
፡ በትላንትናው ዕለት የመከላከያ ምስክሮችም በዚሁ ክፍል 
ይደረጋል በሚል እሳቤ ታዳሚው በዚሁ ክፍል ደጃፍ ላይ 
ተሰልፎ ነበር፡፡ ተከሳሾችም እዚሁ ክፍል እንዲገቡ ተደርጓል፡
፡

ሆኖም ግን 25 ሰው በሚይዘው ክፍል ውስጥ እንዲደረግ 
በመወሰን ከመቶ ሰው በላይ የሚገመተው ታዳሚ ቦታ ሊያገኝ 
ባለመቻሉ አብዛኛው ሰው ችሎቱን ሊከታተል አልቻለም፡
፡ የተወሰኑ ጋዜጠኞች ችሎቱን መከታተል ባለመቻላቸው 
የተመለሱ ሲሆን ጥቂቶቹ ደግሞ ውጪ ሆነው ሲከታተሉ 
ውለዋል፡፡

ችሎቱ የተጀመረው ባለፈው የችሎት ውሎ አቶ 
አንዱዓለም አራጌ ተፈፀመብኝ ባሉት የመግደል ሙከራ 
ማረሚያ ቤቱ መልስ እንዲሰጥበት በታዘዘው መሠረት 
የማረሚያ ቤቱ ተወካይ የሰጡትን መልስ ነው፡፡ ተወካዩ 
አቶ አምባዬ ብሩ ለፍ/ቤቱ በሰጡት መልስ “አቶ አንዱዓለም 
ደርሶብኛል ያሉት በደል ታራሚዎች እርስ በእርስ ባላቸው 
አለመግባት የተፈጠረ ነው፡፡ አቶ አንዱዓለም ጉዳት 
አደረሰብኝ ካሉት እስረኛ ጋር ይገናኙ ነበር፡፡ የምግብ አድማ 
እናድርግ ብለው ሊያግባቡት ሲሞክሩ የተፈጠረ ችግር እንጂ 
የማረሚያ ቤቱ ችግር አይደለም፡፡ አቶ አንዱዓለምና ጉዳት 
አደረሰብኝ የሚሉት ግለሰብ በግቢ ይገናኛሉ እንጂ በቤት 
አይገናኙም፡፡ ከተቋሙ ጋር ግንኙነት አለው ብለው ያቀረቡት 
ስህተት ነው፡፡ አደጋው ደረሰ ከተባለ በኋላ እስረኛውን 
ለተወሰነ ጊዜ ከቤተሰብ ጋር እንዳይገናኝ ቀተነዋል” በማለት 
ተናግረዋል፡፡

የማረሚያ ቤቱን ተወካይ መልስ አቶ አንዱዓለም 

እጃቸውን አፋቸው ላይ አስቀምጠው ጭንቅላቸውን 
እያነቃነቁ በአግርሞት ተከታትለውታል፡፡ በመቀጠልም የአቶ 
አንዱዓለም ተከላካይ ጠበቃ ደርበው ተመስጌን የማረሚያ 
ቤቱን ተወካይ ሦስት ጥያቄዎችን ጠይቀዋል፡፡ 

1.	 አቶ አንዱዓለም ለምን ከፍተኛ ጥበቃ 
የሚደረግበት ቦታ ገቡ? 

2.	 የተነጠኩት ጽሑፍ አልተመለስልኝም 
3.	 መ/ቤቱ አላሳከመኝም ብለው ጠይቀው ነበር 

በዚህ ላይ መልስ ስለአልተሰጠ ይሰጠን ሲሉ ጠይቀዋል፡፡ 
የማረሚያ ቤቱ የተሻለ ተብሎ የሚቀመጥና ደህና 

የሚባል ነው፡፡ ስለተወሰደበት ጽሁፍ የምናውቀው ነገር 
የለም፡፡ አቶ አንዱዓለም አቤቱታ አለኝ በማለት ተነስተው 
ተናግረዋል፡፡ አቶ አንዱዓለም እንዳሉት ““አሁንም ፍ/
ቤቱ አቤቱታችንን ይስማን!! ስማችን ጠፍቷል፤ ሌላ ነገር 
አልጠየኩም፡፡ ብዙ ሰው ውጭ ቆሟል፡፡ ቤተሰቦቻችን 
ውጭ ቆመዋል፡፡ ንፅናችንን የሚያውቁ ሰዎች ውጭ 
ቆመዋል፡፡ በሰፊ ችሎት መታየት አለበት፡፡ በዚህ ሁኔታ 
ለመከራከር ዝግጁ አይደለንም፡፡ ጋዜጠኞች ቤተሰቦቻችንና 
ከዚህ በፊት አቃቤ ህግ በሰፊ ችሎት ምስክር ሲያሰማብን 
የተመለከቱ አሁን ውጭ ቆመዋል፡፡” በማለት አቶ አንዱአለም 
አቤቱታቸውን ያቀረቡ ሲሆን ፍ/ቤቱም ለአቶ አንዱአለም 
አቤቱታ በሰጠው ውሳኔ መሠረት፡-

“አንደኛ ተከሳሽ ያቀረቡት ጥያቄ ፍ/ቤቱ በምን አግባብ 
መታየት አለበት የሚለውን አይቶታል፡፡  ይሄ ችሎት ከናንተ 
ቁጥር በላይ ያለ ሰው ሲያስተናግድ ነበር የሀገሪቱ አቅም ይሄ 
ችሎት በሚችለው ልክ ነው፡፡ እዚህ ያሉት የሰሙትን ለሌላ 
ያስተላልፋሉ፡፡” ብሏል፡፡

አቶ አንዱዓለምም “የአቃቢ ህግ ያገኘውን ዕድል እኛም 
እናግኝ ማለት ምኑ ነው ወንጀልነቱ?” በማለት ተከራክረዋል::  
በቀጥታም ወደ መከላከያ ምስክር ወደ መስማቱ ተሄድዋል፡፡

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ዶ/ር ኃይሉ አርአያ አቶ አበባየው ደሜ፣ 
የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ፣ አቶ ሙላቱ ጣሰው አቶ ሲሳይ 
ብርሃኑ፣ አቶ ዳምጠው አለማየሁ፣ አቶ አብርሃም አራጌ፣ አቶ 
አያክሉህም ጀምበሩ፣ አቶ ልጅ አለም፣ ጋዜጠኛ ብዙአየሁ 
ወንድሙ፣ አቶ ዘመኑ ሞላ፣ አቶ ዳዊት ታደሰ፣ አቶ ሙሉነህ 
አያሌው፣ ወ/ሮ ያየሽ በጠቅላላ 17 ምስክሮች ቀርበዋል፡፡ 
መሀላ ፈፅመዋል፡፡ 

አቶ አንዱአለም አራጌም በሰጡት የተከሳሽ ቃላቸው ላይ 
የሚከተለውን አሉ፡- “አቃቢ ህግ በሽብር፣ በአገር ክህደትና 
በአንድነት ፓርቲ ውስጥ ለግንቦታ ሰባት በማደራጀት 
በማለት ከሶኛል፡፡ ይሄ ውሸት እንደሆነ ላረጋግጥ እወዳለሁ፡
፡ እኔ ለረጅም አመት በሰላማዊ ትግል ውስጥ ቆይቻለሁ፡፡ 
ለምንድነው ነው አገሬ በርሃብና በጦርነት የምትታወቀው? 

በማለት በሰላማዊ መንገድ በመታገል ለ12 ዓመት ቆይቻለሁ፡፡
መታሰርና መደብደብ መገደል ሊኖር እንደሚችል አምኜ 

ነው ወደ ሰላማዊ ትግል የገባሁት፡፡ ዋናው ለምን ተከሰስኩ 
የሚለው ነው፡፡ በ1997 ዓ.ም በበሬ ወለደ ክስ ተከስሼ ታስሬ 
ነበር፡፡ 

የኔ መታሰር፣ የእኔ አሸባሪ መባል፣ ኢህአዴግ በይፋ 
“ተቋዋሚዎች እግር እስከሚያወጡ እንጠብቃለን፤ እግር 
ሲያወጡ ግን እንቆርጣለን!” ባሉት መሠረት የተፈፀመ እንጂ 
አንድም የኔን ሽብርተኝነት አያሳይም፡፡ በእርግጥ እነ ዶ/ር 
ብርሃኑ ነጋ ጋር ሰርቼ አውቃለሁ፣ ከእዩኤል ሙልነህ ጋር 
ጨለማ ክፍል ውስጥ ታስሪያለሁ፡፡ እነሱ የተለየ አላማ ከያዙ 
ኋላ ግን አግኝቻቸሁ አላውቅም፡፡ መንገዳችን የተለያየ ነው፡፡ 

ይሄን የማላደርገው ፈሪ ስለሆንኩ አይደለም በኢዮጵያ 
ቃታ መሳብ በጣም ቀላል ነው፡፡ የእኔ አላማ ሰላማዊ ትግል 
ነው፡፡ እንዴት ነው ሽብርተኛ ነን ማለት? ከልጆቼ ጋርና 
ከባለቤቴ ጋር በሰላም እየተንቀሳቀስኩ እንዴት አሸባሪ ልሆን 
እችላለሁ፡፡ እንዴትስ ሦስት አመት ሙሉ እግር እግሬን 
እየተከተሉኝ፤ ስልኬን እንደጠለፉ እያወኩ፤ ኢሜሌን በቻይና 
ቴክኖሎጂ እንደፈለጋቸው እንደሚከፍቱ እያወኩ  ሽብርተኛ 
ልሆን እችላለሁ? የረቀቀ ቴክኖሎጂ ባለበት ዘመን  እኛን 
ከሻይ ቤት ወስደው ሽብርተኛ ይሉናል፡፡ 

ሀገር መክዳት ማለት ምን ማለት ነው? ከሻይ ቤት 
አፍሳችሁ አምጥታችሁ ነው የሀገር መክዳት የምትሉኝ? 
እኔ ባንዲራ ጨርቅ ነው አላልኩም፤ እኔ ወደብ አሳልፌ 
አልሰጠሁም፤ እኔ የኢትዮጵያ ታሪክ ተረት ተረት ነው 
አላልኩም፡፡ እንዴት ነው እኔ በሀገር ክህደት የምከሰሰው? 
ሌላው ወደ ቀረቡልኝ ምስክሮች ልምጣ አቶ አሳምነው 
ብርሃኑ ለእኔ ምስክር ሆኖ ቀረበ፡፡ ቢሮ እየመጣ ትግሉን 
አልገፋነውም ብሎ ሲጠይቀኝ እንደ አለብኝ ኃላፊነት አግባብ 
ያለው መልስ መስጠት ግዴታየ ነው፡፡ 

አቶ ሰናይ ካሳየ ቤቴ ሲፈተሸ እንዳየ ዋሽቶ ተናግሯል፡፡ 
አራተኛ ምስክር በውሸት ያላዩትን መስክረዋል፡፡

ሰላማዊ ትግል ዋጋ እንደሚያስከፍል አውቃለሁ፡
፡ በጋዜጣ ላይና በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ቃለ መጠየቅ 
ሰጥቻለሁ፡፡ ፓርቲዬን አስመልክቶ የሰጠኋቸው ጋዜጣዊ 
መግለጫዎች  ወንጀል ሆነው ቀርበውብኛል፡፡ 

ኦዲዮና ቪዲዮ ማስረጃ የቀረበብኝ በተመለከተ 
ኢህአዴግ በአዲስ ዘመንና በአዲስ ራዕይ “የሰሜን አፍሪካ 
አይነት ነገር ሊከሰት አይችልም፤ ልማት አለ፡፡” ሲል እኔ 
ደግሞ እንደ ፓርቲ አመራርነቴ “አይ የሰሜን አፍሪካ አይነት 
በኢትዮጵያ ሊከሰት ይችላል፡፡” በማለት የራሴን ማሳመኛ 
አቀርብኩ፡፡ 

እጅግ አዝናለሁ፣ እጅግ አፍራለሁ፡፡ ይሄ ቪዲዮ 

ሚስጥር አልነበረም፡፡ ለእኔ ማስረጃ ሆኖ ሲቀርብ ግን በጣም 
በሚያሳፍር መልክ ተቆራርጦ ቀረበ፡፡ ቁጭ ብለው ኤዲት 
አድርገው ማስረጃ ብለው አቀረበብኝ፡፡ ቤቴን ሲፈትሹ 
ባለቤቴ ለምሳ ረስታ የሄደችውን ስልክ ኤግዚቢት ብለው 
ይዘውት ሄዱ፡፡

እኔ በሀገሬ ላይ ወንጀል መፈፀም አልፈልግም፡፡ ሳይማር 
ያስተማርኝን ህዝብ አልበድልም፡፡ ሰላማዊ ትግል ዋጋ 
ያስከፍላል እኔ ሰላማዊ ታጋይ ነኝ፡፡ የማየንበትን ነገር ፊት 
ለፊት እናገራለሁ፡፡ እኔ ወንጀለኛ አይደለሁም፡፡ አሸባሪም 
አይደለሁም፡፡” በማለት የተከሳሽ ቃላቸውን ለፍርድ ቤቱ 
አሰምተዋል፡፡    

ብለዋል፡፡
ጠበቃውም መከላከያ ምስክሮች የሚመሰክሩትን 

ጭብጥ ለፍ/ቤቱ አሲዘዋል፡፡ ጠበቃው ባስያዙት ጭብጥ 
መሠረት “አቶ አንዱዓለም ለሠላማዊ ትግል ያላቸውን 
አቋም፣ አቶ አንዱዓለምና አቶ ፋሲል የኔዓለም ከዚህ 
ቀደም የሚተዋወቁ በመሆናቸው ሁለቱን ለማገናኘት አቶ 
ተስፋሁን አናጋው እንደማያስፈልግ፣ አቶ አሳምነው ብርሃኑ 
የተባሉ የዐቃቤ ህግ ምስክር አቶ አንዱዓለም ስለ አንድነት 
ፓርቲ መጠናከር እንጂ ስለ ግንቦት ሰባት አልተወያየንም 
ባሉት መሠረት አቶ አንዱዓለም በሽብርተኝነት ሊወነጀሉ 
ስለማይችሉ ይህንኑ ሐሳብ መከላከያ ምስክሮች 
ያረጋግጡልኛል” በማለት ካስመዘገቡ በኋላ የመጀመሪያው 
የመከላከያ ምስክር ቀርበዋል፡፡ የመጀመሪያው የመከላከያ 
ምስክር ሆነው የቀረቡት የቀድሞው የኢፌዲሪ ፕሬዝዳንትና 
የወቅቱ የአንድነት ፓርቲ ሊቀመንበር ክቡር ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ 
ናቸው፡፡ 

ዶ/ር ነጋሶ ለፍ/ቤቱ በሰጡት ቃል “አቶ አንዱዓለም 
አራጌ እስከታሰሩበት ጊዜ ድረስ በደንብ አውቃቸዋለሁ፡
፡ የአንድነት ፓርቲ ም/ሊቀመንበር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ 
እንዲሁም የመድረክ ሥራ አስፈጻሚ ሆነው ሠርተዋል፡፡ እኔ 
እስከማውቀው ድረስ አንዱዓለም የሠላማዊ ትግል ታጋይ 
ነው የአፍ ታጋይ አይደለምና ይንቀሳቀሳል፡፡ የሚንቀሳቀሰው 
ለድርጅቱ አባላትን ለማፍራት ነው፡፡ በህዝብ ግንኙነቱ 
ወቅታዊ በሆነው የህዝብ ጉዳይ ጽሑፎችን ያዘጋጃል፡፡ 
ከውስጥና ከውጪ የሚመጡ ሀሳቦች እንዲቀርቡ ያደርጋል፡
፡ አንድነት ኢህአዴግን የሚታገል ፓርቲ ነው፡፡ ስለአንድነት 
ፓርቲ የፖለቲካ ፕሮግራም እና ደንብ ይጽፋል፡፡ ውይይት 
ያደርጋል፡፡ ይሳተፋል፡፡ አንዱዓለም ድርጅቱን የሚመለከት 
ሥራ ብቻ ነበር የሚሠራውን ሥራ ሁሉ ለአመራሩ ሪፖርት 
ያደርጋል የሚያደርገውን የህዝብ ግንኙነት እንቅስቃሴ ሁሉ 
እናውቃለን” ብለዋል “ለግንቦት ሰባት ይመለምል ነበር?” 
ተብለው ተጠይቀው ዶ/ር ነጋሶ ሲመልሱ “ሊሆን አይችልም፡

የአየር መንግድ ሠራተኞች 
ማኔጅመንቱን አማረሩ

‹‹እኔ የአሰብን ወደብ  ለኤርትራ አሳልፌ አልሰጠሁም›› 
- እኔ የኢትዮጵያን ሰንደቅዓላማ ጨርቅ ነው አላልኩም

- የኢትዮጵያ ታሪክ የመቶ ዓመት ተረት ተረት ነው አላልኩም 
- ሳይማር ያስተማረኝ ህዝብ ጥቃት እንዲፈፀምበት አልፈልግም፡፡ እኔን በአገር ክህደት ስተከሱኝ አፍራለሁ” 

አንዱዓለም አራጌ

፡” ብለዋል፡፡ 
አንዳንድ መምህራን በሚሰጡት አስተያየት ደግሞ 
“ኢህአዴግ ዘወትር ዜጐችን የሚያስርበትና 
የሚቆጣጠርበትን ሥልት ይቀይሳል፡፡ ማንኛውም ሰው 
በሞያው በዜግንቱ በእውቀቱና በችሎታው ተማምኖ 
እንዳይኖር ይፈልጋል፡፡ በራስ የመተማመን መንፈስን 
ለማጥፋት አበክሮ ይሰራል፡፡ ይህ የሞያ ሠርትፍኬት 
የሚለው እቅድ የዚሁ አካል ነው፡፡ ሌላው ደግሞ ገንዘብ 
ለመሰብሰብ ነው፡፡ ምናልባትም የፈቃዱን ሠርትፍኬት 
ለማውጣት ነገ 50 ብር ወይም 100 ብር ክፍሉ ሊል 
ይችላል፡፡ በአገሪቱ ውስጥ 356 ሺ መምህር አሉ፡፡ ይህ 
ሲበዛ የሚሰበሰበውን ገንዘብ መገመት ይቻላል” በማለት 
ጥርጣሪያቸውን ይገልጻሉ፡፡ መምህራኑ ስጋታቸውን 
በማያያዝ ሲገልጹ “አንድ መምህር መምህር የሚሆነው 
ከአንድ እውቅና ካለው ተቋም ተመርቆ ነው፡፡ ተቋሙ 
የሚመርቀው የሚያስፈልገውን ትምህርት በበቂ ውጤት 
ሲያጠናቅቅ ነው፡፡ ሥራ ላይ ሲመደብ ተከታታይ 
ሥልጠና ኮርሶች ወርክሾፕ መውሰድ ተገቢ ነው፡፡ ቀጣይ 
ያለው ትምህርት መማርም የተለመደ ነው፡፡ ሆኖም ግን 
መምህሩን የኢህአዴግ ሎሌ ለማድረግ የሚሰራውን ሥራ 
ግን አንቀበለውም” በማለት ሐሳባቸውን ይሰነዝራሉ፡፡

የሙያ ሠርትፍኬት የሌለው 
እንዳያስተምር ...
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዜና

ኮሚሽን” የሚቋቋም ከሆነ “ፀረ ሙስና ኮሚሽን” 
ርክብክብ ሲያደርግ በይፋና በቃለ መሀላ ቢሆን የተሻለ 
ነው፡፡ ምክንያቱም “ፀረ ሙስና ኮሚሽን” ሰራተኞች 
በተለይም ኮሚሽነሮች ራሳቸው ሙስና ፈፅመው 
ከሆኑ ያ የሙስና ቫይረስ ወደ “ፀረ ኪራይ ሰብሳቢነት 
ኮሚሽን”ም እንዳይጋባ ጥንቃቄ ለማድረግ ይመቻልና፡፡

     አዲሱ ኮሚሽንም የኪራይ ሰብሳቢነት ቫይረስ 
ቢያንስ ከኢህአዴግ ካምፕ ወደ ሰፊው ሕዝብና 
የኃይማኖት ተቋማት ጋር እንዳይዛመት ጭምብል ማደል 
እንኳ ባይችል ጭጭ እንዳይል “በሰማዕታት” ስም 
አደራ እላለሁ፡፡ ታዲያ አደራ በሰማይ አደራ በምድር 
ከመንግሥት መስሪያ ቤት ሰራተኞች (አመራሮች) 
በተጨማሪ ባለቤታቸው ያልታወቁ የንግድ ተቋማት 
ጉዳይም ቢመረመር ለምሳሌ የኤፈርት፣ጥረት፣ዲንሾና 
ወንዶ የተባሉ እና በውስጣቸው ያሉ እህት 
ኩባንያዎቻቸውም ምንጮቻቸውና ባለቤታቸው 
ከነገቢያቸው ቢጣራ ኮሚሽኑን ያሸልማል፡፡ በህገወጥ 
መንገድ ወጣ የተባለው 11.7 ቢሊዮን የአሜሪካን 
ዶላርም እንዲመለስ በማድረግ እንዲወጣ ያደረጉትም 
በህግ እንዲጠየቁ የማድረጉ ሂደትም ይታሰብበት፡
፡ ምናልባት ኢህአዴግ በ21 ዓመት የሥልጣን ዘመን 
ዕድሜ ውስጥ ከተሰሩ ሥራዎች የተሳካለት ተቋም 
ተብሎ የሚሽለመው “ፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ኮሚሽን” 
ይሆናል ብዬ አስባለሁ፡፡ ልክ እንደፀረሙስና ኮሚሽን” 
ይሆናል ብዬ አስባለሁ፡፡ ልክ አንደፀረሙስና ኮሚሽን 
ሁሉ የከሰሩና ውጤታማ ያልሆኑ ሚኒስቴር መስሪያ 
ቤቶች ከነሰራተኞቻቸው ወደ ግል (ፕራይቬታይዜሽን) 
እንዲቀየሩ ለመጠቆም እወዳለሁ፡፡ 

ድርጊቱ እንዲገታ ፓርቲያችን ተደጋጋሚ ጥሪ አድርገናል፡
፡ የክልሉን መንግስት አነጋግረናል፡፡ መፍትሄ አልተገኘም፤ 
አማራን እየፈለጉ ሠርቶ እንዳይበላ እያፈናቀሉት ነው፡
፡ የአማራ ህዝብ ጠላት ህዝብ አይደለም፡፡ ለኢትዮጵያ 
አንድነት ሉዓላዊነት መስዋዕትነት እየከፈለ የአገሪቱ 
መሠረት ከነበሩት ብሔር ብሔረሰቦች አንዱ ነው፡፡ 20 
ዓመት ሙሉ በአማራ ህዝብ ላይ ዘመቻ ተፈጽሞበታል፡

፡ የጥቃት ዘመቻው መቆሚያ አላገኘም፤ እንደምታያቸው 
ቤተክርስቲያንም ሊያስጠጋቸው ፍቃደኛ ባለመሆኑ 
ለጊዜው በግቢያችን ውስጥ እንዲያርፉ አድርገናል፡፡ 
የሚበሉት የሚጠጡት የላቸውም፡፡ ፓርቲው የአንድ ቀን 
ወጪያቸውን ለመሸፈን አቅም የለውም፡፡ መላው የአገሪቱ 
ዜጐችና የዓለም ህብረተሰብ እነዚህን ዜጐቻችንን ለማቋቋም 
ጥረት እንዲያደርግ ጥሪዬን አቀርባለሁ” ብለዋል፡፡

ከኖርዌይ የሚመለሱትን ኢትዮጵያውያንን 
አስመልክቶ አንድነት ፓርቲ በቅርበት ይከታተል 
እንደነበር የፓርቲው የውጭ ጉዳይ ኃላፊ የተከበሩ አቶ 
ተመስገን ገለፁ፡፡

በተለይ አቶ ተመስገን የኖርዌይ መንግሥት 
ኢትዮጵያውያንን ስደተኞች ያለ ፍላጐታቸው ወደ 
ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረጉ ከሰለጠነ መንግሥት 
የማይጠበቅ፤ኢትዮጵያና ኖርዌይ የፈረሟቸው 
የተለያዩ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን የሚጥስ በመሆኑ 
ፓርቲው እንደሚቃወመው ገለፀውልናል፡፡ ለዚህም 
እንደ ምክንያትነት ያነሱት ወደ ሀገር ቤት እንዲመለሱ 
ከተደረጉት ውስጥ የፖለቲከኛ ስደተኞች እንዳሉበት 
እየታወቀ ወደ ሚቃወሙት መንግሥት መመለስ ለአደጋ 
አጋልጦ መስጠት እንደሆነና ለዚህም ምንም ዋስትና 

ስለሌለ ስጋት እንዳደረባቸው ጠቁመዋል፡፡ ይህንንም 
በመቃወም አዲስ አበባ ላለው ኖርዌይ ኤምባሲ 
አምባሳደር በአካል በመሄድና በማነጋገር፣ለኖርዌይ 
ጠቅላይ ሚኒስትር፣እና አፈ-ጉባዔ እንዲሁም ለተለያዩ 
ዓለም አቀፍ ተቋማት ደብዳቤ መላካቸውንና ፓርቲው 
የሚመለሱት ኢትዮጵያውያን ደህንነት ዋስትና 
እንደሚያሳስበው መግለፁን አስታውሰዋል፡፡

በተያያዘ ዜና ቤሩት ህይወቷ ያለፈው የዓለም 
ደቻሳ ጉዳይንም ፓርቲው እየተከታተለው እንደሚገኝ 
ጠቁመዋል፡፡ በሊባኖስ ቤሩት በሚገኘው የኢትዮጵያ 
ቆንስላ ጽ/ቤት ፊት ለፊት እህታችን ዓለም ደቻሳን 
አሰሪዋ እየጐተታት መሄዱና ለሞት መዳረጓ መንግሥት 
ለዜጐቹ ያለውን ክብርና ጥበቃ የሚገልፅ ነው ሲሉ 
ተችተዋል፡፡ ይህም የእህታችንን ሕይወት ከመቅጠፉም 
በተጨማሪ የኢትዮጵያውያንን ክብር ያዋረደ በመሆኑ 
ቆንስላ ጽ/ቤቱና የኢህአዴግ መንግሥት ሊጠየቁ ይገባል 
ብለዋል፡፡ መንግሥትም ዓለም ራሷን አጠፋች የሚለውን 

የዓለም ደቻሳ ሞት እንዳሳዘነው አንድነት ገለፀ
ከኖርዌይ በሚመለሱ ኢትዮጵያውያን ደህንነት ዙሪያ ስጋት አለኝ(አንድነት)

ከገፅ 1 የዞረ

ከገፅ 1 የዞረ

ከገፅ 9 የዞረ

ፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ...

፡ እኛ ዝም ብለን አባል አናደርግም፡፡ 
መጀመሪያ እጩ ሆኖ ተገምግሞ ነው ወደ 
ሙሉ አባልነት የሚሄደው፡፡ በፓርቲያችን 
ውስጥ ስለ ግንቦት ሰባት መመልመል የሚል 
ነገር የለም፡፡ በህዝብ ግንኙነት ውይይቶችን 
እናደርጋለን፡፡ አንዱዓለም ውይይቶችን 
ይመራል፡፡ ይህን የምናደርገው በህጋዊ 
መንገድ ነው፡፡ አንዱዓለም ከጥዋት ጀምሮ 
እስከ ማታ የሚውለው ቢሮው ነው” በማለት 
ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፡፡

በመቀጠል የቀረቡት የአንድነት ፓርቲ 
ሥራ አስፈጻሚና የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው 
ዶ/ር ኃይሉ አርአያ ናቸው፡፡ ዶ/ር ኃይሉ 
ለፍ/ቤቱ በሰጡት ምስክርነት “አንዱዓለምን 
ኢዴፓ ውስጥ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ 
አውቀዋለሁ፡፡ በሚደረጉ ስብሰባዎች ሁሉ 
እሳተፋለሁ፡፡ አንዱዓለም ሠላማዊ ትግል 
ጐልቶ መውጣት አለበት ብሎ መናገሩን 
አስታውሳለሁ፡፡ የፓርቲው መርህ የታወቀ 
ነው፡፡ ይኽውም ሠላማዊ ትግል ነው፡፡ 
አንዱዓለም ሠላማዊ ሰው ነው፡፡ የሠላማዊ 
ትግልን መርህ የሚከተል ነው የሚታገለው 
ለዴሞክራሲና ለፍትህ ሆኖ በሠላማዊ 
ሂደት ነው፡፡ ከዚህ ውጪ ፓርቲያችን 
መመሪያ አለው፡፡ አበላችን የምናደርገው 
የሌላ ፓርቲ አባል እንዳልሆነ አረጋግጠንና 
በህጋዊና ሠላማዊ ትግል ለመታገል አምኖ 
የሚቀበለውን ነው” ሲሉ መስክረዋል፡፡ 
ሦስተኛው ምስክር የህዝብ ተወካዮች ም/
ቤት አባልና የአንድነት ፓርቲ ም/ሊቀመንበር 
የሆኑት የተከበሩ አቶ ግርማ ሴይፉ ናቸው፡፡

የተከበሩ አቶ ግርማ ለፍ/ቤቱ በሰጡት 
የምስክርነት ቃል “የአንድነት ፓርቲ ህዝብ 
ግንኙነት ያዘጋጀቸው በርካታ ስብሰባዎች 
ላይ ተሳትፌአለሁ፡፡ ፕ/ር መሳይ ከበደ 
ባካሄዱት ስብሰባ ላይ አቶ አንዱዓለም 
አልነበሩም፡፡ ይህንን ስብሰባ መምራት 
የነበረባቸው አቶ አንዱዓለም ነበሩ፡
፡ ባለመኖራቸው ስብሰባውን የመራሁት 
እኔ ነኝ፡፡ የሚሠራውን ሥራ እኛ ሁሉንም 
እናውቀዋለን፡፡ ሁላችንም ሐሳባችንን 
እንገልፃለን፡፡ በፓርቲ ውስጥ የሽብር 
እንቅስቃሴ ይደረጋል ለሚባለው ለማጣራት 

ሞክረን ምንም አላገኘንም” በማለት 
ቃላቸውን ሰጥተዋል፡፡ የሚያደርጉትን የስልክ 
እንቅስቃሴ ያውቃሉ?” ተብሎ ለቀረበላቸው 
ጥያቄ አቶ ግርማ ሲመልሱ “በአጋጣሚ 
ጓደኛሞች ስለሆን እሱ የሚያውቃቸውን 
እኔም አውቃቸዋለሁ፡፡ ለፓርቲያችን 
ሠላማዊ እንቅስቃሴ እናደርጋለን” ሲሉ 
መልሰዋል፡፡ 

ከሰዓት በኋላም በነ አቶ አንዱዓለም 
አራጌ በክስ መዝገብ 4ኛ፣ 5ኛ እና 6ኛ 
የመከላከያ ምስክሮች ተደምጠዋል፡
፡ አራተኛ ምስክር ሆነው የቀረቡት አቶ 
ዳምጠው አለማየሁ የአንድነት ፓርቲ አባል 
እንዲሆኑ ገልጣ አንዱአለምን በደምብ 
እንደሚያውቁትና ፈፅሞ በሽብር መከሰሱ 
እንዳስገረማቸው ተናግረዋል አያይዘውም 
“እኔን ሽማግሌውን እንኳ ስለ ሰላማዊ ትግል 
ነገሮቸኝ አይሰለችም” ብለዋል፡፡

የአንድነት ፓርቲ የወጣቶች ጉዳይ 
ኃላፊ የነበሩት አቶ አበባየሁ ደሜ 5ኛው 
የአቶ አንዱአለም የመከላከያ ምስክር 
ሆነው የቀረቡ ሲሆን ከአቶ አንዱአለም ጋር 
በተለይ ከፓርቲ ስራዎችና እንዴት አንድነት 
እያጠናከረ ከሚለው በተጨማሪ ጥብቅ የሆነ 
የማህበራዊ ግንኙነት የነበረን ሲሆን አንድ 
ቀን እንኳ ከሠላማዊ ትግል ውጭ የሆነ ሃሳብ 
ነግሮኝ አያውቅም፡፡ “ብለዋል” ቀጥለውም 
በጣም የቅርብ ጓደኛው ስለነበርኩ ቢያንስ 
አዝማሚያ አይበት ነበር አንዱአለም ግን 
በሠላማዊ ትግል የቀረበ ነው፡፡ ስለዚህ 
በሽብር ተግባር ፈፅሞ ሊሰማራ አይችልም” 
ብለዋል፡፡

ስድስተኛ ምስክር ሆነው የቀረቡት 
የአቶ አንዱአለም ወንድም አብርሃም አራጌ 
ዋለ በበኩላቸው ወንድማቸውን በቅርብ 
እንደሚያውቁትና አብረው እንደሚኖሩም 
ገልፀው ከኮለኔል አለበል አማረ ጋር የአገር 
ልጅና አብሮ አደግ ናቸው እንጅ ከዚያ ውጭ 
ግንኙነት ፈፅሞ የላቸውም፡፡

ደሳለኝ አራጌ የተባለው ተናሽ 
ወንድማችን ጠፍቶ ስለነበርና እናቴ 
ከአለበል እናት ጋር ቡና ስለምትጠጣ 
ከአለበል እናት ልጇ ደሳለኝ አራጌ ኤርትራ 

ሳይሆን እንደማይቀር በመስማቷ ልጄን 
ፈልጉልኝ ስላችን ኤልያስ የሚባል ልጅ 
ለአንዱአለም ኢ/ሜይል አድርጐ ኤርትራ 
እንደሚገኝ ይገልፅለታል፡፡ ከዚህ ውጭ 
ወንድሜ ከሽብርተኞች ጋር ምንም ግንኙነት 
የለውም ለማለት መሰክሯል፡፡ በማስከተልም 
አንዱአለም የሠላማዊ ታጋይ ነው፡፡ የመሳሪያ 
ትግል ከሚያደርጉት ጋር ምንም ግንኙነት 
እንደማይኖረው አሳምሬ አውቃለሁ፡፡ 
በማለት የመከላከያ ምስክርነቱን ፈፅሟል፡
፡ የአቶ አንዱአለም አራጌ 6 የመከላከያ 
ምስክሮች ከተሰሙ በኋላ ፍ/ቤቱ ወደ ቀጣዩ 
ሄዷል፡፡

በቀጣይም አቶ ናትናኤል መኮንን 
የተከሳሽነት ቃል እዲሰማ ፍ/ቤቱ በአዘዘው 
መሠረት አቶ ናትናኤል የተከሳሽነት ቃሉን 
አሰምቷል፡፡

አቶ ናትናኤል እንዳለው “ከ11 ዓመት 
በፊት ወደ ትግል የገባሁት ሰላማዊ ትግልን 
መርህ አድርጌ ነው፡፡ ወደዚህ ትግል ያስገባኝ 
ደግሞ ለዘመናት የቆየው የኢትዮጵያ 
የጠመንጃ ታሪክ ነው፡፡ ወንድም ወንድሙን 
ገድሎ ሀውልት የሚቀርፅበት ታሪክ ነው፡፡ 
ይሄ ታሪክ እንዲቀየር ነው ወደ ሰላማዊ ትግል 
የገባሁት፡፡

በ1997 ዓ.ም የተፈፀመብኝን ግፍና 
መከራ በመቋቋም በሰላማዊ ትግል በማመን 
እንደገና አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ 
ፓርቲን ከመሰረቱት ውስጥ ነን፡፡ ለአንድነት 
ፓርቲም በርካታ ስራዎችን ሰርቻለሁ በተለይ 
በድርጅት ጉዳይ ወጣቶችን በማደራጀት ስራ 
ሰርቻለሁ፡፡ 

የማምንበትን ነገር በግልፅ ከመናገር ወደ 
ኋላ አልልም፡፡ ለፓርቲዬ እየሰራሁ ሽብርተኛ 
ተብየ ቤቴ ሲበረበርና ስያዝ ለሽብር ተግባር 
የሚውል አንድ ነገር እንኳ አልተገኘም 
የተጠረጠርኩበት ጉዳይ ከእምነቴ ጋር ፈፅሞ 
የማይሄድ ነው፡፡ የባለፈው የ20 ዓመቱ 
የኢትዮጵያ ታሪክ የእስር ታሪክ እንደሆነ 
ባውቅም በጣም ነው የደነገጥኩት፡፡

በተለይ ማዕከላዊ ውስጥ አስከፊ የሆኑ 
ምርመራዎች ተደርገውብኛል፡፡ ለ48 ሰዓት 
እጅ ወደኋላ ታስሮ እንድቆም ተደርጌያለሁ፡

፡ እንደዚያ ደብድበውን እኔን ጐዱኝ 
እንጂ ምንም የሚያገኙት ነገር አልነበረም፡
፡ በጓደኞቼ ላይ በውሸት እንድመሰክር 
ገፋፍተውኛል፡፡

ከሠላማዊ ትግል ውጭ አማራጭ 
እንዳልነበረ በየስብሰባው ተናግሪያለሁ፡
፡ ከሠላማዊ ትግል ውጭ ምርጫ የለኝም፡፡ 
ምስክር ሆነው ከቀረቡብኝ ጋር አሳምነውን 
ጨምሮ አንድም ቀን ስለ ግንቦት 7 አውርተን 
አናውቅም፡፡ አሳምነው በሰላማዊ ትግል 
ተስፋ ሲቆርጥ አበረታተው ነበር፡፡ ድብቅ 
ዓላማውን የምረዳበት መንገድ ስላልነበረኝም 
ዶክሜንቶች እሰጠው ነበር፡፡ ምስክር 
የሆነብኝን ተስፋውንን አላውቀውም፡፡ 
ለመጀመሪያ ያየውት ማዕከላዊ ነው፡፡ 

ከአንዱአለም ጋር የነበረኝ ግንኙነትም 
ድርጅታችን በተመለከተ ብቻ ነው፡፡ አንድነት 
ድርጅት እንደሚጠናከር አውርተናል፡
፡ እምነቴም እንቅስቃሴየም ሰላማዊና 
ሰላማዊ ብቻ ነው፡፡ ይሄን እየሰራሁ ነው 
የታሰርኩት፡፡ “ይሄንንም መከላከያ ምስክሮቼ 
ያስረዱልኛል” ብሏል፡፡

የአቶ ናትናኤል ጠበቃም የደምበኛቸውን 
ንፅህና ያስረዱልኛል ያሏቸውን ምስክሮች 
አቅርበዋል፡፡ 1ኛ የመከላከያ ምስክርም ዶ/ር 
ነጋሶ ጊዳዳ ሆነው ቀርበዋል፡፡ ዶ/ር ነጋሶም 
ናትናኤልን አንድነት ፓርቲ ከገቡ ጀምሮ 
እንደሚያውቁት ገልፀው በ2002 ምርጫ 
ሲወዳደሩ ብዙ እየረዶቸውና  ትውውቃቸው 
እደጠነከረ አብራርተዋል፡፡

ዶ/ር ነጋሶ ናትናኤል ሽብርተኛ ሲሆን 
እንደማይችል ገልፀው የሚያደርገውን 
እንቅስቃሴ ሁሉ እደሚያውቁ ተናግረዋል፡
፡ የፓርቲውን ደንብና ስትራቴጂ እንዲሁም 
የሀገሪቱን ህገ መንግሥት መሠረት አድርጐ 
ይንቀሳቀሳል ብለዋል፡፡ ከስራ አስፈፃሚውም 
ትዕዛዝ ይቀበላል ብለው መስክረዋል፡፡ ዶ/ር 
ነጋሶ ከአቃቢ ህግ ለቀረበላቸው መስቀልኛ 
ጥያቄም ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

ችሎቱ 11፡30 ሲሆን የ2ኛ፣ 3ኛ እና 
4ኛ ምስክሮችንና የ7ኛ ተከሳሽ እስክንድር 
ነጋን ዛሬ (ማክሰኞ) ጠዋት 3፡30 ማየት 
እንደሚጀምር ቀጠሮ ይዞ ተጠናቋል፡፡

“የደብረ ማርቆስ ሆስፒታል ከሞያው ዲስፕሊን ውጪ 
አድርጓል፡፡ ይህውም አንደኛ ታጠቅ ህሉፍ ተቃጥሎ 
ሆስፒታል ሲገባ የህክምና ካርድ ሳይወጣለት 
እንዲታከም አድርገዋል፡፡ ጓደኞቹና ማንኛውም ሰው 
እንዳያየው ከልክለዋል፡፡ ህክምናው ከአቅማቸው 
በላይ ከሆነ እንኳን ሪፈር ማለት ነበረባቸው፡
፡ የህክምና ውጤት ሲየጠቁ ለመስጠት ፍቃደኛ 
አልሆኑም፡፡ በመሆኑም የገቡትን የክምና ቃል ኪዳን 
ያልጠበቁ፣ የሞያውን ሥነ ምግባር ያላከበሩ ስለሆነ 
በህግ መጠየቅ አለባቸው” ይላሉ፡፡

ድርጊቱ የተፈፀመው መቼ ነው? በማለት 
ለጠየቅናቸው ጥያቄ ሲመልሱ “ድርጊቱ የተፈጠመው 
ታህሳስ 4 ቀን 2004 ዓ.ም ከቀኑ በ11 ሰዓት ሲሆን 
ወዲያውኑ ሆስፒታል ገብቶ ታህሣሥ 6 ቀን 2004 
ዓ.ም ህይወቱ ሊያልፍ ችሎአል፡፡ ከዚያም አባቱ 
ተጠርተው አስከሬኑን ትግራይ ወስደው ቀብረውታል” 
በማለት ይመልሳሉ፡፡ እስከዛሬ ለምን ተደበቀ? ብለን 
ለጠየቅናቸው ጥያቄ ሲመልሱ “መረጃውን ማንም 
እንዳያገኘው በአካባቢው ከባድ ማስጠንቀቂያ 
በመስጠቱ ሰው ሁሉ ዝም ማለትን መረጠ፡
፡ በአካባቢው ዜጐች ሁሉ በሥጋት የሚኖሩበት 
አካባቢ ነው፡፡ ሳል እንኳን ብትስል ትርጉም ሠጥተው 
ለከፍተኛ ችግር የሚያጋልጡ ኃላፊዎች ያለበት 
አካባቢ ነው፡፡” ሲሉ መልሰዋል፡፡ የደብረማርቆስ 
ሆስፒታል ኃላፊዎችን ስለ ጉዳዩ መረጃ እንዲሰጡን 
ብንጠይቅም “እኔን አይመለከትም፡፡ የደረሰኝ መረጃ 
የለም፡፡ እኔ ስለማላውቅ ሌላውን አነጋግሩ” እያሉ 
ከጉዳዩ በመሸሻቸው ዜናውን ከዚህ በተሸለ ለመዘገብ 
አልቻልንም፡፡

“ታጠቅ ህሉፍ የመከላከያ ኮንስትራክሽን 
ድርጅት መካኒክ ሹፌር ሲሆን ጠይም ወፈር ያለ 
የትግረኛ ቋንቋ ተናጋሪ የነበረ መሆኑ ታውቋል፡
፡ ታጠቅ ህሉፍ ከ27-32 ዓመት ዕድሜ የሚገመት 
የወጣት ጐልማሳ እንደሆነ፤ በተፈጥሮው ትክክለኛ 
ያልሆነ ነገር ሲመለከት ሁል ጊዜም የማይደግፍ 
የዘረኝነትና የቡድተኝነት ስሜት የማይንፀባረቅበት 
እንደነበረ” በቅርብ የሚያውቁት ይናገራሉ፡፡ 

“ከዚህ አስተሳሰቡ በአብዛኛው ከኃላፊዎቹ ጋር 
ይጋጭ እንደነበርና፡፡ የአለቆቹን ውሳኔ ይቃወም 
ስለነበረ፡፡ በተለያየ ጊዜ አስተዳደራዊ ጥቃት 
ይደረግበት ነበር” ሲሉ በቅሬታ ይገልጹታል፡፡

ታጠቅ ህሉፍ...

ተቀብሎ ከመቀመጥ የአሟሟቷ ሁኔታ ተጣርቶ ተጠያቂ 
የሚሆኑትም ለህግ እንዲቀርቡና የሊባኖስ መንግሥትም 
መልስ እንዲሰጥ በዓለም አቀፍ ሕግ ማስገደድ እንዳለበት 
አቶ ተመስገን ጠቁመዋል፡፡ በመጨረሻም የኢትዮጵያ 
መንግሥት በሚከተለው የተሳሳተ ፖሊሲ የዜጐችን 
ጥቅም የማያስጠብቅ በመሆኑ የመጣ ችግር እንደሆነም 
አስታውሰዋል፡፡

አንድነት ፓርቲ በዓለም ደቻሳ አሰቃቂ ሞት 
ጥልቅ ሀዘን እንደተሰማው በመግለፅ ሌሎችም ብዙ 
ኢትዮጵያውያን በተደጋጋሚ ጊዜ በሚኖሩበት ሀገር በደል 
እንደሚፈፀምባቸውና ይህንንም ለማስቀረት ፓርቲው 
እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ የተከበሩ አቶ ተመስገን ዘውዴ 
በተለይ ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡

አያይዘውም በሳዑዲ ዓረቢያ በእስር ቤት ስቃይ 
ላይ ስላሉ ኢትዮጵያውያንም አንድነት እየተከታተለና 
ከሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር እየተነጋገረ 
እንደነበር በማስታወስ ውጤቱን ወደፊት እንደሚገልፁ 
አስታውቀዋል፡፡

በተለይ የኢትዮጵያ መንግሥት በውጭ የሚኖሩ 
ዜጐቻችንን መብትና ደህንነት ከማስጠበቅ ይልቅ 
የኢህአዴገ እና የባለሥልጣናትን ጥቅም ለማስጠበቅ 
እየተንቀሳቀሰ ነው በማለት ኮንነዋል፡፡ መንግሥትም 
የሀገሪቷንና የዜጐችዋን መብትና ጥቅም ለማስከበር 
መስራትና የሚከተለውንም የተሳሳተ የውጭ ፖሊሲ 
ማስተካከል አለበት ሲሉ አሳስበዋል፡፡

“አታስፈልጉም ተብለን...
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

ወቅታዊ

ወደ ገፅ 15 ዞሯል

በለጠ ጎሹ

በርዕሱ ላይ ወ/ሮ ወይም ቀዳማዊት እመቤት 
የሚለውን የአክብሮት ተቀፅላ ያልተጠቀምኩት በሦስት 
ምክንያቶች ነው፡፡ አንደኛው ምክንያት “መለስ ዜናዊ” 
እያልን መፃፍ ስለምንችል ባለቤታቸውንም “አዜብ መስፍን” 
እያልኩ ብፅፍ ምንም ነውር የለውም በሚል እሳቤ ነው፡፡ 
ሁለተኛው ምክንያት “ቀዳማዊት እመቤት” የሚለው ተቀፅላ 
ለፕሬዚዳንቱ ባለቤት ነው ወይስ ለጠ/ሚንስትሩ ሚስት 
ተገቢ የሚሆነው? የሚለው የፕሮቶኮል ጥያቄ እስካሁን 
ባለመመለሱ ነው፡፡ ሦስተኛው ምክንያት ርእሱን ለማሣጠር 
ካለኝ ፍላጐት የመጣ ነው፡፡ እንግዲህ እዚህ ላይ ሊኖረን 
የሚችለውን ጥርጣሬና ሥጋት በመጠኑም ቢሆን ካስወገድን 
ዘንድ ወደ ዋናው ፍሬ ነገር እናምራ፡፡ በነገራችን ላይ 
ከእንግዲህ “ወ/ሮ አዜብ” እያልኩ የማልፅፍበት ምክንያት 
አይኖርም፡፡ 

ለወ/ሮ አዜብ መስፍን በሀገራችን ድህነት የመቀነሱን 
የምሥራች ያበሠሩላቸው የዓለም ባንክና የኢትዮጵያ 
“ኢኮኖሚስቶች” ናቸው፡፡ “ኢኮኖሚስቶቹ” በኢትዮጵያ 
ድህነት መቀነሱን “ያረጋገጡት” በጥናት ነው፡፡ ወደ 90 
ሚሊዮን ከሚገመተው የኢትዮጵያ ሕዝብ 27,083 ሰዎችን 
አነጋግረው ወይም የመጠይቅ ቅፅ አስሞልተው በአገኙት 
መረጃ ላይ ተመሥርተው ነው ድህነት በኢትዮጵያ መቀነሱን 
ያረጋገጡት፡፡ ሃያ ሰባት ሺ ከዘጠና ሚሊዮን ስንት መቶኛ /
ፕርሰንት/ ነው?  በ0.03 ፕርሰንት! እግዚአብሔር ያሳያችሁ! 
ከጠቅላላው ሕዝብ ዜሮ ነጥብ ዜሮ ሦስት መቶኛውን ሕዝብ 
ብቻ አነጋግረው የመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ድህነት ቀንሷል 
ብለው ደመደሙ፡፡ ለመሆኑ ለወ/ሮ አዜብ መስፍን ይህ 
መቶኛ አኅዝ ተገልጾላቸዋልን? 

መረጃው የተሰበሰበባቸው ግለሰቦች ኢህአዴጐች 
አለመሆናቸውን እንዴት ማረጋገጥ ይቻላል? ወ/ሮ 
አዜብን ጨምሮ በሺ የሚቆጠሩ ኢህአዴጐች ከድህነት 
መውጣት ብቻ አይደለም፣ ሚሊየነር ሆነዋል እኮ! 
“ኢኮኖሚስቶቹ” የኢህአዴግ አባላት ቁጥር ሰባት ሚሊዮን 
መድረሱ ተነግሮአቸዋልን? ከእነዚህ ውስጥ ለአብዮታዊ 
ዴሞክራሲያዊና ለልማታዊ መንግሥት መርሆዎች 
መስረፅ መጐልበትና መጠናከር በአደረጉት አስተዋፅዖ 
መሠረት፣በከሸፈው ቢ.ፒ.አር. (BPR) መመዘኛዎች እየተለካ 
ምንም ሳይሠሩ ሀብት እንደሚታደላቸው ያውቃሉን? 

“ኢኮኖሚስቶቹ”? 
ኢህአዴጐች ሀብታምና ሚሊየነር ሊሆኑ የቻሉት 

በሥራቸው በሚፈጥሩት እሴት እንዳይመስላችሁ፡፡ 
በቀረጥና በግብር መልክ ከሕዝብ ከሚሰበስቡት ገንዘብ 
እስከ አሥራ አምስት በመቶውን በቀጥታና በተዘዋዋሪ 
መንገዶች ይዘርፋሉ! ከውጭ ሀገር ከሚገኘውም ዕርዳታና 
ብድር የተወሰነውን መቶኛ ይሠርቃሉ! ለብዙ ሰዎች ግልፅ 
ያልሆነው ሀብት የመዝረፊያ ዘዴ ደግሞ የሀገር ውስጥ የባንክ 
ብድር በሚፈጥረው የዋጋ ንረት አማካይነት የሚሰርቁበት 
ሥልት ነው፡፡  አንድ ጓደኛዬ ይህን ስነግረው “አልገባኝም” 
አለኝ፡፡ ራሱን ምሳሌ አድርጌ ስነግረው ግን “እንዴ! ይህም 
አለ ለካ!” ነበር ያለኝ፡፡ “ለምሳሌ” አልኩት ለጓደኛዬ፣ “እኔ 
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዘዳንት ነኝ ልበል፤ አንተ ደግሞ 
ምስኪን ጓደኛዬ ነህ፡፡ ምንም ማስያዣ ሳልጠይቅህ ሰማኒያ 
ሚሊዮን ብር ብድር ፈቀድኩልህ፤ በዚያ ገንዘብ ሕንፃ ትሰራና 
አከራይተህ ከፊሉን ገንዘብ የባንክ ብድሩን ትከታለህ፤” 
ከፊሉን ደግሞ እኪስህ ትከታለህ፤ አልኩት፡፡ “ታዲያ የዋጋ 
ንረቱ እምኑ ላይ ነው?” ብሎ በጥያቄ አፋጠጠኝ፡፡ “ሰማኒያ 
ሚሊዮኑን ብር ይዘህ የኮንስትራክሽን ዕቃዎች ገበያ ስትወጣ 
የዕቃዋቹ ፍላጐት  ስለሚጨምር ዋጋቸው ይንራል፡፡ 
ያኔ ያንተን ያህል ገንዘብ የሌላቸው ሰዎች በዋጋው ንረት 
ምክንያት ከገበያው ይወጣሉ፡፡ አንተ ግን ያለአግባብ የባንክ 
ብድር ስለሰጠሁህ ዋጋውን ተቋቁመህ ዕቃዎቹን ትገዛለህ፡
፡ በሌላ አገላለፅ ባገኘኸው የባንክ ብድር ዋጋው እንዲንር 
አድርገህ ሌሎች ሰዎች ሊገዟቸው ይችሉ የነበሩትን ዕቃዎች 
ወሰድክባቸው፡፡ ይህ ነው በባንክ ብድርና በዋጋ ንረት 
አማካይነት ሀብት መዝረፍ ማለት፡፡” ብዬ ስነግረው ጓደኛዬ 
እንደተረዳኝ ለመግለፅ ራሱን ነቀነቀ፡፡

ሌሎችም በርካታ ሀብት የመዝረፊያ ዘዴዎች አሉ፡
፡ መሬት፣አንድን የንግድ ዘርፍ በሞኖፖል ወይም በከፊል 
ሞኖፖል መያዝ፣ኮንትሮባንድ ንግድ፣ ከፍተኛ ደመወዝ 
መክፈል፣ለምክር አገልግሎት ከፍተኛ ክፍያ መክፈል፣ወዘተ. 
እነዚህ ሁሉ ገንዘብና ሀብት የመዝረፊያ ስልቶች ናቸው፡
፡ ኢህአዴጐች በእነዚህ ሁሉ የሀብት መዝረፊያ ዘዴዎች 
ይጠቀማሉ፡፡ ግን ሕዝቡን ለማታለል የፀረ-ሙስናና 
የሥነምግባር ካሚሽን አቋቁመዋል፡፡ ይህ እንግዲህ 
የሙስና ሽፋን መሆኑ ነው፡፡ ኢህአዴግ ያዋቀረው ሥርዓት 
ከታች እስከ ላይ በሙስና ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ በራፊ 
ጨርቅ ገመናን መሸፈን ይቻላልን? በተመሳሳይ የይስሙላ 

ዴሞክራሲ /ለምሳሌም የይስሙላ ምርጫ/ የአምባገነንነት 
ሽፋን ነው፡፡ ኢህአዴግ ራሱ የሕወሓት ሽፋን ነው፡፡ አሁን 
ደግሞ ሕወሓት የመለሰ ዜናዊ ጭምብል ሆኖኗል፡፡

ታዲያ እውን ለብዙሃኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድህነት 
ቀንሷልን? እስኪ ለምሳሌ ያህል አዲስ አበባን እንመልከት፡
፡ ለማን ነው ድህነት የቀነሰው? ለጡረተኞች? ለመንግሥት 
ሠራተኞች? ለሥራ አጦች? ለለማኞች? ለመምህራን? 
እነሱማ በምናገኘው ደመወዝ እንኳን ልብስና ጫማ 
ልንቀይር፣ ለዳቦም አልበቃንም እያሉ እየጮሁ ናቸው! 
ሦስት መቶ ሃምሳ ሺ መምህራን? “ጥቃቅኖች” ናቸው 
ከድህነት የተላቀቁት? በቀደም በአንድ በአዲስ አበባ ወረዳ 
ወደ መቶ የሚጠጉ “ኮብልስቶን” ሠራተኞች የሚከፈለን 
የቀን ክፍያ ለዳቦም አልበቃንም፣ ራበን ብለው አቤት 
ለማለት የኢህአዴግ ጽ/ቤት ሂደው እንደነበር ሰምቼአለሁ፡
፡ ታዲያ፣ ለማን ነው ድህነት የቀነሰው? ለቤት እመቤቶች? 
እነሱ እኮ በባሎቻቸውና በልጆቻቸው ላይ ጥገኞች ናቸው፡
፡ የኢትዮጵያና የዓለም ባንክ “ኢኮኖሚስቶች” በኢትዮጵያ 
ደህንነት ቀነሰ ሲሉ፣ በጭንቅላታቸው ውስጥ ያሉት እነማን 
ናቸው? እነ ወ/ሮ አዜብ መስፍን ከሆኑ ትክክል ናቸው! 
መቀነስ ብቻ ሳይሆን የተንደላቀቀ ኑሮ እየኖሩ ናቸው፡፡ እንደ 
እውነቱ ከሆነ በእኔ ግምት ወ/ሮ አዜብ መስፍን ድህነትን 
ጨርሶ እረስተውታል! በአንድ ወቅት በተደረገላቸው 
ቃለመጠይቅ፣ “እኔ እና ባሌ ድሆች ነን” ብለው ሽምጥጥ 
አድርገው ክደው ሳይሆን ገልብጠው ነግረውናል፡፡ ግን ምን 
ይሆናል! አጋላጭ ሰርጐገቦች ምስጢሩን ሁሉ ዘክዝከውታል! 
ጋዜጠኛው ተስፋዬ ገብረአብ ወ/ሮ አዜብ መስፍን በአንድ 
ዓመት ብቻ የ “ፋሽን” ልብሶችንና ዕቃዎችን ለራሳቸውና 
ለቤተሰብ አባሎቻቸው በመግዛት ብቻ ወደ ሠላሣ ሚሊዮን 
ብር /30 ሚሊዮን ብር/ ማውጣታቸውን ዘግቦአል፡፡ 
ለመሆኑ በአለፉት ሃያ ዓመታት ወ/ሮ አዜብ ስለአካበቱት 
ሀብት ሕዝቡ የሚያወራውን ያውቃሉን? በኢትዮጵያ ምድር 
ከአላሙዲን ቀጥሎ ትልቋ ሀብታም አዜብ መስፍን ናቸው 
ይባላል? ባልሳሳት በሀብት እሳቸውን ለመገዳደር የሞከሩት 
ሳሙዔል ታፈሰ ከወደላይ ተግሣፅ ደርሶባቸዋል ነው 
የሚባለው! የሰንሻይኑ ሳሙኤል ታፈሰ “አንድ ነጥብ አምስት 
ቢሊዮን ብር አለኝ” ብለው መናገራቸውን አስታውሳለሁ፡
፡ አንዳንዶቹ ሚሊዮነሮች የዘረፉትን ሀብት ድምፃቸውን 
አጥፍተው እንደመብላት ይለፈልፋሉ፡፡ አቶ ኢየሱሰወርቅ 
እንኳን ያላቸው ሀብት ከእነ ወ/ሮ አዜብና ከእነ አቶ ሳሙኤል 

ታፈሰ ጋር የሚወዳደር አይደለም፤ እሳቸው እንዳሉት 
ያላቸው ገንዘብ ወደ አርባ አምስት ሚሊዮን ብር ብቻ ነው፡
፡ ዱባይ ፎቅ ያላቸው አይመስለኝም፡፡ ዱባይን ለወ/ሮ አዜብ 
እና . . . እንተዋት! 

እናም በኢትዮጵያ ድህነት ስለመቀነሱ ለወ/ሮ 
አዜብ መስፍን ገለፃ ያደረጉት የኢትዮጵያና የዓለም ባንክ 
“ኢኮኖሚስቶች” መጀመሪያ ማድረግ የነበረባቸው፣ ድህነትን 
ለረሱት ለወ/ሮ አዜብ ድህነት ማለት ምን እንደሆነ ማስረዳት 
ነበር፡፡ ይህን በማድረግ ፈንታ፣ “የጥናቱ አማካሪና ተንታኝ” 
ዶ/ር ጣሰው ወልደሃና “ኢትዮጵያ ድህነትን በግማሽ 
ለመቀነስና የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦች ለማሳካት 
በትክክለኛ አቅጣጫ ላይ እንደምትገኝ የጥናት ውጤቱ 
ያመለክታል” ብለው ለወ/ሮ አዜብ ማብራሪያ ይሰጣሉ፡
፡ ሴትየዋ “ዶክተሩ” ስለምን እንደሚያወሩ የገባቸው 
አይመስለኝም፡፡ እኔ ብሆን መጀመሪያ የማሳያቸው የድህነትን 
ገፅታ የሚያሳይ ቪዲዮ ነበር፡፡ ከዚያም፣ ገለጣዬን ሳጠቃልል 
“እዩት እሜቴ ድህነት የሰውን አካልና አእምሮ ያገነጭራል፤ 
ያቀጭጫል፡፡ በድሃ አፍ የሚገባው ክትፎ አይደለም! 
ዝንብ ነው! ድሆች ከሚለብሱት ልብስ ይልቅ በልብሱ ላይ 
ያለው ጭቅቅት ይወፍራል፤ከንፅሕና ጉድለት ሰውነታቸው 
ይሸታል፤እማቴ፣ ይቅርታ ይህን ቃል ስለተጠቀምኩ! ግን 
ስብሐት ገ/እግዚአብሔር ቢሆን ኖሮ ከዚህ የሚሰቀጥጥ ቃል 
ነበር የሚጠቀመው፤እሱ ቢሆን ኖሮ፣ “ድሃ ሴቶች ከወሲብ 
በፊትና በኋላ ሻወር መውሰድ አይችሉም” ነበር የሚልዎት፡፡

ሞት ይርሳኝ፡፡ ስለ አዲሶቹ የኢትዮጵያ ሀብታሞች 
ሳወራ አቦይ ስብሐትን ረሳኋቸው፡፡ አቦይ ስብሐት ነጋን 
ሰሞኑን ሙስናን ለመዋጋት “ቆርጠው ተነስተዋል” አሉ፡
፡ ምን ይሆናል ብተኛቸዉ እያሳጣቸው ነው ይባላል፡፡ 
የሰላሣና አርባ ሺ ብር ረብጣ ይዞ ብሩን እንቁልጭልጮ እያለ 
“ቺችኒያ” በየምሽቱ ይዝናናል አሉ፡፡ ግን እውነት ነው? ሞቅ 
ሲለው ደግሞ ለእነዚያ ለሚያማምሩ “ስተኛ አዳሪዎች” ብሩን 
“ሻሞ” እያለ ያሻማል አሉ፡፡ ይሄስ እውነት ነው? ከዚያም 
ሽንጣም መኪናው ውስጥ ይገባና እልም ይላል፡፡ በነጋታው 
ምሽት ሌላ ረብጣ ይዞ ይመጣል! ሥራ የለውም አሉ፤ታዲያ 
ይህን ሁሉ ገንዘብ ከየት አመጣው? የገንዘቡ ምንጭ አባቱ 
ናቸው ይባላል፡፡ እናም አቦይ ስብሐትስ ይህን ሁሉ ገንዘብ 
እንዴት አገኙ? ከወ/ሮ አዜብ ጋር እሳት እና ጭድ የሆኑት 
በገንዘብ ተጣልተው ነው ወይስ ሴትየዋ ሙስናን አልዋጋም 
ስላሏቸው? 

ለአዜብ መስፍን በኢትዮጵያ ድህነት የመቀነሱ የምሥራች ተበሰረላቸው

ጎይቶም ሸዊት 

መጋቢት 6 ቀን 2004 
ዓ.ም የኢህአዴግ 
መከላከያ ሠራዊት 
የ ኤ ር ት ራ ን 

ድንበር ጥሶ በመግባት በሦስት ወታደራዊ 
ማሠልጠኛ ካምፓች ላይ ወታደራዊ ጥቃት 
ሠነዘረ የሚለውን ዜና ስሰማ፣የተዳፈነው 
የኤርትራ ችግር እንደገና ፈነዳ ወይስ ድርጊቱ 
የተለመደው የኢህአዴግ ትኩረት ማስቀየሺያ 
ወታደራዊ ድራማ ነው? ብዬ ራሴን ጠየቅሁ፡
፡ ለዚህ ጥያቄ በቀላሉ መልስ በማጣቴ፣በዚህ 
በማይረግብ የሁለትዮሽ ፖለቲካዊና 
ወታደራዊ ፍጥጫ ላይ ትንሽ ብርሃን 
ለመፈንጠቅ የኋላ ታሪኩን በመጠኑም ቢሆን 
ለመዳሰስ ተገደድሁ፡፡

ኤርትራ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር ብቻ 
አልነበረችም፡፡ የኢትዮጵያ መፍለቂያም ነች፡
፡ ኤርትራ የአክሱም መንግሥት መሠረት 
ነበረች፤ አክሱም ደግሞ የኢትዮጵያ 
ጥንታዊ መዲና ነበረች፡፡ ስለሆነም፣ኤርትራ 
የኢትዮጵያ አካል መሆኗ ጠንካራ 
ተፈጥሯዊና ታሪካዊ መሠረት አለው፡፡ 
ይሁንና በተለያዩ ጊዜያት ኮሎኒያሊስቶች 
ኤርትራን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ 
ቅኝ ግዛት አድርገዋት እንደነበር የሚካድ 

አይደለም፡፡ ቱርኮች፣ግብፆች፣ጣሊያኖችና 
እንግሊዞች ተፈራርቀው በቅኝ ግዛትነት 
ገዝተዋታል፡፡  በሁለተኛው የዓለም ጦርነት 
ማብቂያ ላይ እንግሊዞች ኤርትራን የያዙት 
በነፃ አውጪነት ስም ቢሆንም፣ ከጣሊያኖች 
ያስለቀቁትን መሬት ለራሳቸው ለማድረግ 
አስበው እንደነበር የሚጠቁሙ በርካታ 
የታሪክ ማስረጃዎች አሉ፡፡

ኤርትራ ከእናት ሀገሯ ከኢትዮጵያ 
ልትቀላቀል የቻለችው በግርማዊ ቀዳማዊ 
ኃ/ሥላሴ የረቀቀና ብርቱ ዲፕሎማሲያዊ 
ጥበብ ነበር፡፡ በዘመነ ኃ/ሥላሴ ጠ/
ሚኒስትር የነበሩት አክሊሉ ሀብተወልድ 
በዓለምአቀፍ ደረጃ በተደነቀው 
ዲፕሎማሲያዊ ክህሎታቸው ኤርትራን 
“አንድ ጥይት ሳይተኩሱ” ከእንግሊዞች 
ኮሎኒያሊስት መንጋጋ አወጧት፡፡ “ደህና 
ጀግና ሲሞት ይስቃል ጅሉ ሰው የታገተ ጥጃ 
የማያስመልሰው” እንዲሉ ወንድማቸው 
በደርግ ተረሸኑ፡፡ 

የተባበሩት መንግሥታት ኤርትራ 
ከኢትዮጵያ እንድትቀላቀል የወሰነው 
በፌዴሬሽን ነበር፡፡ ይህም ማለት ከውጭ 
ፖሊሲ፣ከገንዘብ፣ፋይናንስና ከመከላከያ 
በስተቀር ኤርትራ የውስጥ አስተዳደር ነፃነት 
ነበራት ማለት ነው፡፡ ይሁንና “በአንድ ሀገር 
ሁለት መንግሥት እንዴት ይኖራል?” በሚል 
ሃሣብ በኤርትራውያን ታዋቂ አዛውንት 

ግንባር ቀደም አቀንቃኝነት ፌዴሬሽኑ ፈርሶ 
ኤርትራ ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ ጋር 
ተዋሀደች፡፡ እዚህ ላይ ዕውቁ ኤርትራዊው 
አዛውንት ቢትወደድ አስፍሀ ወ/ሚካኤልና 
በአጠቃላይም በጊዜው የነበረው የኤርትራ 
ፓርላማ የተጫወቱትን ወሳኝ ሚና ማስታወስ 
ያስፈልጋል፡፡

ፌዴሬሽኑ ሊፈርስ የቻለው ከኢትዮጵያ 
ታሪክና የፖለቲካ ባህል ጋር የሚጣጣም 
አይደለም በማለት ነበር፡፡ በፌዴሬሽኑ 
መፍረስ ሰበብ ነፍጥ አንስተው በረሀ 
የገቡት እነ ኢሣያስ አፈወርቂ ደግሞ 
ድርጊቱን የተቃወሙት ከጣሊያን ቅኝ 
ገዢዎች አግኝተነው የነበረውን አንፃራዊ 
የኢኮኖሚ ዕድገትና ዴሞክራሲ የአዲስ 
አበባው ፊውዳላዊ መንግሥት ነጥቆናል 
በማለት ነበር፡፡ ይህ አስተሳሰብ እየቆየ ሲሄድ 
“ኤርትራ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ሆናለች” 
ወደሚለው ውንጀላ ተቀየረ፡፡ ርግጥ ይህን 
ሃሣብ በመቃወም የተንቀሳቀሱ ኤርትራውያን 
ነበሩ፡፡ የእነዚኞቹ አስተሳሰብ፣ ዴሞክራሲና 
የኢኮኖሚ ልማት በመላ ኢትዮጵያ 
እንዲሰፍን እንታገላለን እንጂ ሀገር መገንጠሉ 
ዘላቂ መፍትሔ አይሆንም በሚል ዙሪያ 
የሚያጠነጥን ነበር፤ግን እነ ኢሣያስ አፈወርቂ 
የአክራሪውን ቡድን አቋም ከመደገፍም 
አልፈው ለኤርትራ አዲስ የፈጠራ ታሪክ 
አፃፉ፡፡ እዚህ ላይ እነ ዶ/ር በረከትአብ ኃ/

ሥላሴ የተጫወቱትን ሚና ማንሳቱ ብቻ በቂ 
ነው፡፡ ዴሞክራሲና የኢኮኖሚ ልማት በመላ 
ኢትዮጵያ እንዲሰፍን ይታገሉ የነበሩት እነ 
ዮሐንስ ስብሐቱ በእነ ኢሣያስ አፈወርቂ 
ተገደሉ፡፡

ይህ በዚህ እንዳለ በእነ ኢሣያስ አፈወርቂ 
/ሻዕቢያ/ አደራጅነት ወያኔ /ሕወሓት/ እግር 
አውጥቶ ነፍጥ አንግቶ ጥይት መተኮስ ጀመረ፡
፡ ሕወሓትን “ጠፍጥፎ የፈጠረው” ሻዕቢያ 
ነው፡፡ ግን የሕወሓት ዓላማ ምን ነበር? አንዴ 
“ኤርትራንና ትግራይን ቀላቅዬ ነፃና ሉዓላዊ 
የሆነ ትግሪኛ ተናጋሪ ሀገር እመሠርታለሁ” 
ሲል ሌላ ጊዜ ደግሞ “ትግራይን ለብቻዋ ነፃ 
አውጥቼ የትግራይ ሪፐብሊክን አቋቁማለሁ” 
ይል ነበር፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ የጠራ ዓላማ 
ሳይያዝ በመንግሥቱ ኃ/ማርያም ደካማ 
ወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ አመራር 
ምክንያት ሻዕቢያ እና ወያኔ በኢትዮጵያ 
ሠራዊት ላይ አስደናቂና አስገራሚ ድል 
ተቀዳጁ፡፡ 

በኢሣያስ አፈወርቂ መሪነት ሻዕቢያ 
የታገለለትን “ኤርትራን ከኢትዮጵያ 
ቅኝ አገዛዝ ነፃ ማውጣት” የሚለውን 
ዓላማ አሳክቷል፡፡ ለሻዕቢያ ድል ከፍተኛ 
መስዋዕትነት የከፈለው ወያኔ ግን ያለ ዘላቂ 
ዓላማ ቀረ! ሕወሓት በአገኘው ወታደራዊ 
ድል ምን ያድርግበት? ለምን ትግራይን 
ከኢትዮጵያ ገንጥሎ ከኤርትራ ጋር 

አልቀላቀላትም? ወይም ለምን ትግራይን 
ለብቻዋ ገንጥሎ እንደ ኤርትራ ነፃና ሉዓላዊት 
ሀገር አላደረጋትም? አቶ መለስ ዜናዊ ለዚህ 
መልስ ይሠጡን ይሆን? 

ለኢሣያስ አፈወርቂ የኤርትራ ነፃ 
መውጣት ብቻ በቂ አይደለም፡፡ ኢትዮጵያም 
መጥፋት አለባት፡፡ በመነሻው ላይ የኢሣያስ 
አፈወርቂ መፈክር “ጠንካራ ኤርትራ፣ደካማ 
ኢትዮጵያ” ነበር፤አሁን ግን ኢትዮጵያ ጨርሳ 
መጥፋት አለባት እያሉ ነው፡፡ ኢትዮጵያ 
የአሰብ ወደብን አጥታ ለኢሣያስ አፈወርቂ 
ምን ጊዜም ሠላም እንደማትሰጣቸው 
በሚገባ ያውቃሉ፡፡ አሰብን ለኢትዮጵያ 
መመለስ ደግሞ ኤርትራን ማዳከም ነው 
የሚሆንባቸው፡፡

በሌላ በኩል አቶ መለስ ዜናዊ የአሰብ 
ወደብን ያለአግባብ ለአቶ ኢሣያስ አፈወርቂ 
ሲሰጡ አቋማቸው ከኢሣያስ ጋር አንድ 
መሆኑን አረጋግጠዋል፡፡ ከዚህም በላይ 
የኢሣያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያን የማዳከምና 
በመጨረሻም የማጥፋት ዓላማ ለማሳካት 
ኢትዮጵያን ለመበታተን በሚያመች 
ሁኔታ በጐሣ ሸንሽነው ለእያንዳንዱ 
ጐሣ ሕገመንግሥታዊ የመገንጠል መብት 
ሰጥተዋል፡፡ ኢሣያስ አፈወርቂ አቶ መለስ 
ከዚህ በላይ ምን እንዲያደርጉላቸው 
ነው የሚፈልጉት? ኢሣያስ ለመለስ 
ምን አደረጉላቸው? እንዲያውም እንደ 

ያልተፈታው የኤርትራ ችግር እንደገና አገረሸ ወይስ ማስቀየሻ 
ወታደራዊ ድራማ?
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ወቅታዊ

ወደ ገፅ 15 ዞሯል

መ/ር ቀለሙ ሁነኛው
Kelemhun@yahoo.com

አቶ ኃ/ማርያም የገፅታዎ ወዘና ሲታይ በእውነቱ 
ወንበሩ የተመችዎት ይመስላል፡፡ እነ አቶ መለስ ደደቢት 
በረሀ መሽገው ሲዋጉም ሆነ ደርግን ድል አርገው 
ቤተመንግስት ሲገቡ ርስዎ በትግል ማህፀን ውስጥ 
አልተፀነሱም ነበር፡፡ ከወቅቱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ርቀው 
ባህር ማዶ በትምህርት ላይ እንደነበሩ ወዳጄ ተመስገን 
በፍትህ ጋዜጣ ላይ አስነብቦናል፡፡ መቼም እደለኛ ነዎት 
ይህም ከዕድል ከተቆጠረ፤ ህወሓት /ኢህአዴግ ሕዝብን 
በብሔረሰብ ከፋፍሎ የመግዛት ፖሊሲውን በመላው 
አገሪቱ ሲተገብር በወላይታ ብሔር ተወላጅነታችሁ ርስዎና 
አምባሳደር ተሾመ ቶጋ የአቶ መለስ ቀኝ እጅ በመሆን ብቅ 
አላችሁ፡፡ የሁለታችሁ ፍፁም ታዛዥነት ለስልጣን ማማ 
አበቃችሁ፡፡

ክቡር አቶ ኃ/ማርያም የርስዎ መሰላል ግን የሚገርም 
ነው፡፡ ከስልጣን ወደ ስልጣን ለመሸጋገር ከመፍጠንዎ 
የሀላፊነትዎ መደራረብ ከበረሀ ጀምሮ ለ17 ዓመታት በፅናት 
የታገሉት አቶ አዲሱ ለገሠና አቶ ስዩም መስፍን በተናጠል 
የያዙትን የሥልጣን ቦታ ርስዎ በግልዎ ሲጠቀልሉት ምን 
አይነት ደስታ ተስማዎት ይሆን? የተደራረበልዎት ሥልጣን 
የኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበር፣ የኤፌዲሪ ም/ጠ/ሚ/ር፣ 
የውጭ ጉዳይ ሚ/ር፣ የሕዳሴ ግድብ አስተባባሪ ብሔራዊ 
ኮሚቴ የበላይ ጠባቂ የ. . .ድርጅት የቦርድ ሰብሳቢ . . . 
አቤት የስልጣንዎ ብዛት! መቼም ስልጣንም “የቁጩ” 
ባይሆን ኖሮ ምድር የሚበቃዎት አይመስለኝም፡፡ አቶ 
መለስም መተካካት በሚል ለፈጠሯት የሥልጣን ዕድሜ 
ማራዘሚያቸው ከ2002 ዓ.ም ምርጫ በኋላ ርስዎ ብርሃንዋ 
በደበዘዘ ባትሪ ተፈልገው ተገኙ፡፡ “ከአብሮ አደግ አትሰደድ” 

በሚል ውስጠ ሚስጥር የሕይወት መስዋዕትነት እየከፈለ 
የመጣውን ጀግናውን የህወሓት ሠራዊት በዘዴ የሸኙት 
አቶ መለስ በሁለት አስርት አመታት አገዛዛቸው የትግል 
አጋሮቻቸውን በሰበብ በአስባቡ ከጨዋታ ውጭ እያደረጉ 
በሥልጣን መንበራቸው ዙሪያ ከኮለኮሏቸው ጋሻ ጃግሬዎች 
እንደ ጆከር እየተሰኩ የፖለቲካውን ቁማር የሚያስቆምሩ 
በመሆንዎ፡፡

ክቡር ም/ጠቅላይ ሚ/ርና የውጭ ጉዳይ ሚ/ር 
የሲዳማ ብሔር ተወላጆች የሆኑት አቶ አባተ ኪሾና አቶ 
ሽፈራው ሽጉጤ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች 
ክልል ፕሬዝዳንት ሆነው ክልሉን ሲመሩ ርስዎ ለበለጠዉ 
ቦታ በአቶ መለስ ተቀቡ፡፡ የደቡብ የሹመቱ ተራ ከሲዳማ 
ብሔረሰብ ወደ ወላይታ አመራ፡፡ በወቅቱ ሁኔታው በክልሉ 
የበላይነት ስሜትን ለሚያንፀባርቁና በአንዳንድ አራዳዎች 
አባባል “የደቡብ ትግሬዎች” የሚል ስም ለተሰጣቸው 
የሲዳማ ብሔረሰብ ሹማምንት የእርስዎ ፕሬዝዳንት 
መሆን አልተዋጠላቸውም ነበር፡፡ ውስጥ ውስጡን እያየለ 
የመጣው ሽኩቻ ውሎ አድሮ ችግር መፍጠሩ አልቀረም፡፡ 
የደቡብ ክልል በጉያዋ ካቀፈቻቸው ከ56 በላይ ብሔረሰቦች 
መካከል የሲዳማና የወላይታ ብሔረሰብ ተወላጆች 
ቁጥራቸው የላቀ እንደሆነ ይታመናል፡፡ የወላይታ ህዝብ ግን 
ስፋት ባለው የመሬት ይዞታ ላይ አለመስፈሩ ይታወቃል፡፡

የክልሉን የፕሬዝዳንትነት ሥልጣን ያጡት የሲዳማ 
ተወላጅ ሹማምንት በምርጫ 97 ዓ.ም ዋዜማ ላይ በብርቱ 
አጉረመረሙ፡፡ መልክአ ምድራዊ አቀማመጣቸውንና 
የህዝባቸውን የቁጥር ብዛት አንተርሰው ራሳቸውን ችለው 
ክልል ለመሆን ለፌደራል መንግስት ጥያቄ አቀረቡ፡
፡ በወቅቱ የሲዳማ ዞን ዋና ከተማ ከሀዋሳ ተነስቶ ወደ 
ይርጋለም ከተማ መዛወሩና ሀዋሳ የደቡብ ህዝቦች ክልላዊ 
መንግስት ርዕስ ከተማ መሆኗ የሲዳማን ህዝብ በብርቱ 

እንዳስከፋው ይታወቃል፡፡ ውድ አንባብያን በ1997 ዓ.ም 
ምርጫ ቅንጅት አዲስ አበባ ላይ በማሸነፉ የኦሮሚያ ክልላዊ 
መንግሥት ዋና ከተማ ከአዳማ አዲስ አበባ እንደመጣና 
ሕዝቡ በየአካባቢው የድጋፍ ሰልፍ እንዲወጣ መደረጉ 
ይታወቃል፡፡ ሁላችንም እንደምናውቀው ከምርጫው 
በፊት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መቀመጫው ወደ 
አዳማ ሲዛወር በተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች የሚገኙ የብሔረሰቡ 
ተወላጆች ድርጊቱን በመቃወማቸው ብዙ አፍላ ወጣቶች 
የጥይት ራት ሆነዋል፤ ብዙዎቹ ታስረዋል፤ የቀሩትም 
ከአገር ተሰደዋል፡፡ ይህን ግፍ የፈፀመው ኢህአዴግ አይኑን 
በጨው አጥቦ “አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ በመሆኗ 
ህዝቡ ለኢህአዴግ ያለውን ድጋፍ በደስታ ገለፀ” ሲል ነጋሪት 
አስጎሰመ፡፡ የታሪክ ማፈሪያ!

ወደ ዋናው ጉዳዬ ስመለስ በወቅቱ የነበረው የሲዳማ 
ብሔረሰብ ተወላጆች ኩርፊያ አቶ መለስን ሁለት ጊዜ 
ወደ ሀዋሳ አመላለሳቸው፤ ጥያቄው ለሕወሓት ዘዋሪው 
ኢህአዴግ ለአፍታ እንኳን የማይዋጥ ጉዳይ በመሆኑ 
“ሳይቃጠል በቅጠል” እንዲሉ በአጭሩ መቀጨት ነበረበት፡፡ 
በመጀመሪያው ዙር ድርድር ራሳቸውን ችለው ክልል መሆን 
እንደማይችሉ አስረግጠው የነገሯቸው አቶ መለስ “ለህፃን 
ልጅ ብርጭቆ አይሰጥም” ሲሉ ቅስማቸውን በመስበር 
አሸማቀቋቸው፡፡ ይሁን እንጂ የተቀጣጠለው እሳት ሙሉ 
ለሙሉ አልጠፋም ነበር፡፡ ችግሩ እንደገና አገርሽቶ ሕዝቡ 
ተቃውሞ በመውጣቱ አያሌ የሲዳማ ብሔረሰብ አባላት 
ከአኝዋክ ህዝብ ባልተናነሰ ሁኔታ መጨፍጨፋቸው 
የሚዘነጋ አይደለም፡፡ አቶ መለስም ከሁኔታዎች አሳሳቢነት 
የተነሣ ዳግም ሀዋሳ ከተማ ተገኙ፤ እንደ ቀድሞው 
ተለሳልሰው ሳይሆን እሳት ጎርሰው እሳት ለብሰው አመፁን 
በቀዳሚነት የመሩትን የሲዳማ ብሔረሰብ ሹማምንትና ጋሻ 
ጃግሬዎቻቸውን ከስልጣናቸው አራግፈውና የሲዳማ ዞንን 

ዋና ከተማ ወደ ሀዋሳ እንዲመለስ መመሪያ ሰጥተው ካረጋጉ 
በኋላ “ምጣዱ መስማቷ ላይቀር እንጨት ትጨርሳለች፡፡” 
ሲሉ ተሳለቁባቸው፡፡ እንቅስቃሴውን ለአንዴና ለመጨረሻ 
ጊዜ ለማዳፈንም አቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝን አንስተው 
ለሁለተኛ ጊዜ አቶ ሽፈራው ሽጉጤን ሾሙ፡፡ መንበር 
ስልጣኑ ከወላይታ ወደ ሲዳማ ሲመለስ ነገሮች ፀጥ ረጭ 
አሉ፡፡

የተከበሩ አቶ ኃ/ማርያም ከዚያ በኋላ ነው ወርቅ 
በእሳት እንደሚፈተን ርስዎም በአቶ መለስ የተፈተኑት፤ 
በወቅቱ የተሰጥዎትን ተራ የስልጣን ሥፍራ ሳይንቁ 
በታማኝነት ታዘዙ ጉንብስ ቀና ጎንበስ ቀና እያሉ አገለገሉ፡
፡ ይህን አድርግ! እሺ ይህን ፍለጥ! እሺ ያን ቁረጥ! እሺ 
“እሺ ይበልጣል ከሺህ” የሚለው ምሳሌያዊ ንግግር 
ለርስዎ በጀ፡፡ በ2002 ዓ.ም ምርጫ ከመጨረሻው የሩጫ 
ረድፍ ተንደርድረው የብር ሜዳሌያዎን አጠለቁና የአገሪቱ 
ሁለተኛው ንጉስ ሆኑ፡፡ በዚህ ውጤት ተሟሙቀው ግን 
እንደ አትሌቶቻችን የወርቁን ሜዳሊያ ለማጥለቅ አያስቡ፡፡ 
ወርቁ አንድ እና አንድ የአቶ መለስ ብቻ ነው! እንደ ኡዚያን 
ቦልት ቢወረወሩ እንኳን እሳቸውን መቅደም አይችሉም፡፡

እግዚአብሄር በንጉስ ሳኦል አለመታዘዝ በማዘኑ 
ለእስራኤላውያን ሌላ ንጉስ ለመሾም ፈልጐ አንድ ሰው ላይ 
ልቡ አንዳረፈ ቅዱስ ቃሉ ይነግረናል፡፡ “ልቤ የወደደውን 
የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘሁ” ሲል ነብዩ ኮስማናው ዳዊት 
ላይ የዘይቱን ማሰሮ ከፍቶ እንዲያፈስ አዘዘው፡፡ አቶ 
መለስም ልባቸው ያረፈባቸውን ቅን ታዛዣቸውን አቶ ኃ/
ማርያምን ከሾሟቸው ሁለት ዓመት ሊደፍኑ ነው፡፡

የተከበሩ አቶ ኃ/ማርም በ2002 ዓ.ም ምርጫ 
ተወዳድረው ወደ ፓርላማ ሲገቡ የወከሉት የወላይታን 
ሕዝብ ስለመሆኑ ርግጠኛ ነዎት? እውነት ለመናገር ለክልሉ 
ህዝብ ምን ሰሩ? ምንስ ችግሮችን ፈቱ? መቼም ይህችን 

ይድረስ ለአቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝ የኤፌዴሪ ምክትል
 ጠ/ሚ/ር ና የውጭ ጉዳይ ሚ/ር

አስተዋፅዖአቸው ቢሆን ኖሮ አቶ ኢሣያስ ኤርትራን 
እስከአሁን የገዙት በቅቷቸው የኤርትራ መሪነቱን ለአቶ 
መለስ ዜናዊ ማስረከብ ይገባቸው ነበር፡፡

ለአቶ መለስ ዜናዊ የጐን ውጋት የሆነባቸው 
ኢትዮጵያዊነቱን መቼም ሊክድ አይችልም ተብሎ 
የሚገመተው የትግራይ ሕዝብ ነው፡፡ የትግራይ 
ሕዝብን ጩኸት የሰሙት እነ አቶ ስዬ አብርሃ 
ከአቶ መለስ ተጣልተው ሥልጣናቸውን መስዋዕት 
አድርገዋል፤የትግራይ ሕዝብ ከገባበት ታሪካዊ አጣብቂኝ 
ሊያወጡት ይችሉ የነበሩ ቢሆንም በመለስ ተቀድመው 
ከሥልጣን መወገዳቸው እጅግ የሚያስቆጭ ነው፤ 
ግን ሽንፈቱ የራሳቸውንም ድክመት የሚያመለክት 
ይመስለኛል፡፡

በባድመ ጦርነት ኢትዮጵያን ወክሎ የተዋጋው 
የወያኔ/ኢህአዴግ ሠራዊት የአቶ ኢሣያስን ጦር ድባቅ 
መትቶ ወደ አስመራና አሰብ ሲገሰግስ አቶ መለስ 
ጦርነቱን አስቁመው እንዲያውም በኤርትራ ጦር 
ከኋላ አስወግተውታል፡፡ ወደ ሰባ ሺ (70,000) 
የኢትዮጵያ ወታደሮች ያለቁበትን የባድመ ጦርነት በሕግ 
የበላይነት ስም ለኤርትራ በማስፈረድ የተከፈለውን 
ከፍተኛ መስዋዕትነት ከንቱ አስቀርተውታል፡፡ አቶ 
መለስ ለእናት ሀገራቸው ለኤርትራ ከዚህ የበለጠ ምን 
እንዲሠሩ ይጠበቃል? የሚገርመው ነገር ለአቶ ኢሣያስ 
በሕግ ያስፈረዱላቸውን ባድመን እስካሁን ለምን 
ሳያስረክቧቸው ቀሩ? 

አቶ ኢሣያስ በበኩላቸው የተፈረደላቸውን ባድመን 
እስካሁን ስላገኙ በአቶ መለስ መንግሥት ላይ የተለያዩ 
ትንኮሳዎችን እያካሄዱ ነው፡፡ ለአቶ መለስ ተቃዋሚዎች 
ወታደራዊ ሥልጠና እየሠጡና እያስታጠቁ ወደ 
ኢትዮጵያ ምድር አሰርገው በማስገባት አደጋ አድርሰዋል 
ተብለው እየተከሰሱ ነው፡፡ በጥር ወር 2004 በአፋር 
አካባቢ የውጭ ሀገር ቱሪስቶችን የገደሉት የአቶ ኢሣያስ 
“ተላላኪዎች” እና “ፀረ-ሠላም ኃይሎች” መሆናቸውን 
የአቶ መለስ መንግሥት ደጋግሞ ገልፆአል፡፡ የኤርትራ 
መንግሥት ለሱማሊያው አክራሪ ቡድን ለአልሸባብም 
ወታደራዊ ድጋፍ እንደሚያደርግ ተገልፆል፡፡ ግን ለምን 
ይህን ሁሉ የጥፋት ድርጊት ይፈፀማል?  ቀላሉ መፍትሔ 
አቶ መለስ ለአቶ ኢሣያስ በሕግ ያስፈረዱላቸውን 
ባድመን ማስረከብ ነው፡፡  የኋላ ኋላ ይህ መሆኑ ሳይቀር 
የኢትዮጵያን ሕዝብ መፎገሩ መቆም አለበት፡፡ ከላይ 
እንደተመለከተው አቶ መለስ ይባስ ብለው መጋቢት 6 

ቀን 2004 ጦራቸውን ኤርትራ ግዛት ውስጥ አስገብተው 
የፀረ ሠላም ኃይሎች ማሠልጠኛ ካምፖች ናቸው ባሏቸው 
ኢላማዎች ላይ ከፍተኛ ወታደራዊ ጥቃት አካሂደዋል፡፡ /
አዲስ ዘመን፣መጋቢት 7 ቀን 2004 ዓ.ም/

ላይ ላዩን ሲያዩት ነገሩ ሁሉ እንቆቅልሽ ነው 
የሚመስለው፡፡ ጉዳዩን ጠለቅ ብሎ ለተመለከተው ሰው 
ግን እንቆቅልሹ በቀላሉ ሊፈታ የሚችል ሆኖ እናገኘዋለን፡
፡ አቶ መለስ በኤርትራዊነት እና በኢትዮጵያዊነት 
አጣብቂኝ ቀለበት ውስጥ የገቡ ይመስላል፡፡ እስካሁን 
ከወሰዷቸው ተጨባጭ ርምጃዎች አኳያ የአቶ መለስን 
ማንነት ስንገመግም ያለጥርጥር ለኤርትራዊነታቸው 
ይበልጥ እንደሚያደሉ ግልፅ ነው፤ ግን ኤርትራ ሄደው 
ፕሬዘዳንት መሆን አይችሉም፤ምክንያቱም እዚያ አቶ 
ኢሣያስ አሉና! ሁለት ኮርማዎች ደግሞ ባንድ በረት ውስጥ 
አይኖሩም፡፡ የአቶ ኢሣያስ ምክትል ሆነው ለመሥራት 
ደግሞ የማንአህሎኝነት ስነልቦናቸው አይፈቅድላቸውም፡
፡ ልክ እንደ አቶ ኢሣያስ አቶ መለስም ቁጥር አንድ ብቻ 
ነው መሆን የሚፈልጉት፡፡ ቁጥር ሁለት ከመሆን ሞትን 
ይመርጣሉ፤ሁለቱም ግለሰቦች! ትእቢት የተጠናወታቸው 
ናቸው፡፡ ይህ ደግሞ የሁሉም አምባገነኖች መለያ ባሕሪይ 
ነው፡፡ ስለዚህ የአቶ መለስ አማራጮች በጣም ከባድ 
ናቸው፡፡ ወደሚወዷት ኤርትራ ሄደው ቁጥር ሁለት  
መሆን፣ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው ቁጥር አንድ 
መሆን! 

ኤርትራን ይወዳሉ፤ግን ራሳቸውን ይበልጥ ይወዳሉ፡
፡ ኢትዮጵያን እስከዚህም አይወዷትም፤ግን ቁጥር አንድ 
ለመሆን የቻሉባት ሀገር እንደመሆኗ ጨርሶም ሊጠሏት 
አይችሉም፡፡ በነገራችን ላይ መንግሥቱ ኃ/ማርያምም 
ተመሳሳይ ስነልቦና ነበራቸው፡፡ ኢትዮጵያን ይወዳሉ፡
፡ ግን ራሳቸውን ይበልጥ ይወዳሉ፡፡ በዚህም ምክንያት 
ከእሳቸው በተሻለ ኢትዮጵያን መምራትና ማስተዳደር 
የሚችሉትን ሁሉ ጨርሰው በመጨረሻም ሀገሪቱን 
ለውድቀት ዳርገው ራሳቸውን ለማዳን ሀገር ጥለው 
ፈርጥጠዋል፡፡ 

በኤርትራ እና በኢትዮጵያ ፍጥጫ ውስጥ 
አቶ መለስ ኢትዮጵያ ቁጥር አንድ የሆኑባት ሀገር 
እንደመሆኗ ኢትዮጵያን ከኤርትራ አስበልጠው 
የሚወዱ መስለው መታየት አለባቸው፡፡ እስካሁን በዚህ 
የማስመሰል ስልታቸው የትግራይ ሕዝብን ከትግሬዎች 
የተውጣጣውን ዋናውን ተዋጊ ኃይላቸውን /አግአዚን/ 
ትግሬ የሆኑ ወታደራዊ መኮንኖችን፣ የደህንነትና የፖሊስ 

ኃላፊዎችን ወዘተ. ለማታለል የቻሉ ይመስለኛል፡፡ 
ትግሬዎች እንዴት ሊታለሉ ቻሉ? ያዘናጋቸው ዋና ነገር 
የጐሣ ስሜት ነው፡፡ አቶ መለስ “የአማራን አከርካሪ 
ሰብረን እኛ ትግሬዎች ሥልጣን እንይዛለን” ባሉት 
መሠረት የገቡላቸውን ቃል ተግባራዊ አድርገዋል፡፡ እዚህ 
ላይ ጄነራል ሳሞራ ዩኑስ ደጋግመው የሚናገሩትን ነገር 
መጥቀሱ ብቻ ይበቃል፡፡ ጄነራሉ በቅርቡ /መስከረም 
2003 በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አዳራሽ ውስጥ የአንበሳ 
ባንክ የባለአክስዮኖች ስብሰባ ላይ የተናገሩትን ብቻ 
ማስታወሱ ለዚህ ማስረጃ ይሆናል፡፡ በዚያ ስብሰባ ላይ 
“የአማራን አከርካሪ ሰብረናል” ብለው ሲናገሩ፣አብዛኛዎቹ 
ታዳሚዎች በሀፍረት ተሸማቀዋል፡፡ 

ለአለፉት ሃያ አንድ ዓመታት በኢትዮጵያ፣ትግሬዎች 
ከወታደራዊ የበላይነት የተነሣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 
የበላይነት መጨበጣቸውን የሚክዱ ካሉ በጥቅም 
ኅሊናቸውን የታወሩት ዜጐች ብቻ ናቸው፡፡ በ1997 
ምርጫ ኢህአዴግ በተሸነፈ ጊዜ አቶ መለስ ለትግሬው 
ሕዝብ ምን ነበር ያሉት? “አማራና ጉራጌ ሥልጣን ነጥቆ 
ሊጨፈጭፍህ ኢንተርሃሞይ መሥርቷል ነበር” ያሉት፡፡ 
ይህንን መቼም ሊክዱት አይችሉም፡፡

ስለዚህ በአጠቃላይ የአቶ መለስ የሀገር ውስጥ 
የሥልጣን መሠረት የትግሬ ብሔርተኝነት ነው ማለት 
ይቻላል፤ ግን ይህን የተቃወሙና አሁንም የሚቃወሙ 
ትግሬዎች መኖራቸውን መርሳት የለብንም፡፡ እነ አቶ ስየ 
እኮ የአቶ መለስ አካሄድ ስላላማራቸው ነው የተቃውሞ 
ድምፅ ያሰሙት፡፡ አረና ፓርቲም ሥርዓቱን የሚቃወመው 
ይህ በዘር ላይ የተመሠረተ የፖለቲካ ሂደት መጨረሻው 
እንደማያምር በሚገባ ስለተገነዘበው ነው፡፡ በሌላ በኩል 
አቶ መለስ በትግሬዎችም ዘንድ የተነሳባቸውን ተቃውሞ 
ለማምከን ዘዴ የቀየሱ ይመስላሉ፡፡ የኤርትራዊነት 
ደም ያላቸውን ሰዎች የቅርብ ጠባቂዎቻቸውና 
አማካሪዎቻቸው እንዳደረጉ ይወራል፡፡ እንደሚወራው 
ከሆነ እነ ጀነራል ሳሞራ ዩነስ፣እነ አቶ በረከት ስምዖን፣ 
እነ ዶ/ር ፋሲል ናሆም፣እነ አቶ ብርሃነ ገ/ክርስቶስ፣እነ 
አቶ የማነ ኪዳኔ፣እነ አቶ ቴዎድሮስ፣ወዘተ. የኤርትራ 
ተወላጅነት አላቸው፡፡ አቶ መለስ ይህ ዘዴአቸው እስከ 
መቼ ያገለግላቸው ይሆን? መቼም ማንም ጤነኛ ሰው 
ከሃያ ዓመታት በላይ ሥልጣን ላይ መቆየት የሚፈልግ 
አይመስለኝም፤ግን እነ አቶ በረከት እንደሚሉት ከሆነ ገና 
ለተጨማሪ አርባ ዓመታት እንደሚገዙን ዕቅድ ያላቸው 
ይመስላል፡፡

ከዚህ ትንተና አኳያ የኢህአዴግ መከላከያ 
ሠራዊት መጋቢ 6 ቀን 2004 ዓ.ም በኤርትራ የጦር 
ሰፈሮች ላይ የወሰደውን የማጥቃት ዘመቻ እንዴት 
እንገመግመዋለን? ያልተፈታው የኤርትራ ችግር እንደገና 
አገረሸ ማለት እንችላለን? ወይስ አቶ መለስና አቶ 
ኢሣያስ በምስጢራዊ ስምምነት የሚያካሂዱት ጊዜያዊ 
የትኩረት አቅጣጫ ማስቀየሻ ወታደራዊ ድራማ ነው? 
አቶ ኢሣያስ “ጠንካራ ኤርትራ፣ደካማ ኢትዮጵያ” 
ብሎም “ኢትዮጵያ መጥፋት አለባት” የሚለውን ዓላማ 
አሁንም የሚያራምዱ ከሆነ፣በኢትዮጵያ ከአቶ መለስ 
የተሻለ ተባባሪ መሪ ሊያገኙ አይችሉም፡፡ አቶ መለስም 
“ኢትዮጵያን እወዳለሁ” በማለት የማስመሰል ትርዒት 
ለማካሄድ በኤርትራ ከአቶ ኢሣያስ የተሻለ አምባገነን 
ሊያገኙ አይችሉም፡፡ አንድም በኤርትራ ላይ “ተመጣጣኝ 
የመልስ ጥቃት” በማድረግ በተለይ ትግሬዎችን ለማታለል 
የሚችሉ ይመስለኛል፡፡ የታጠቁት ደግሞ ትግሬዎች 
ናቸው፡፡ ኢሣያስ ይተነኩሳሉ፤ከዚህ የተሻለ የትኩረት 
አቅጣጫ ማስቀየሻ ወታደራዊ ድራማ ማድረግ እንዴት 
ይቻላል?

ስለዚህ በአቶ መለስ ላይ ያለኝን ተስፋ አሟጥጨ 
ጨርሻአለሁ፡፡ አቶ መለስ በኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ 
አንድነት ሊያመጡ የሚችሉ መሪ አይደሉም፡፡ የኔ ተስፋ 
በትግሬ ወታደሮች ላይ ነው፡፡ የደርግ መንግሥትን 
የጣላችሁት የራሳችሁን ሌላ ደርግ ለማድረግ አይደለም፤ 
ወይም እናንተ እንደምትሉት “የአማራ የበላይነትን” 
በ”ትግሬ የበላይነት” ለመተካት አይደለም፡፡ መታገል 
ያለባችሁ የሁሉም ብሔረሰቦች አባላት በኢትዮጵያዊ 
ዜግነታቸው ብቻ እኩል መብት እንዲኖራቸው ለማድረግ 
መሆን ይገባዋል፡፡ ሁሉም ዜጐች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 
መብቶቻቸው ተከብረውላቸው ለሥልጣን፣ለሀብት እና 
ለዝና እኩል መብት ይኖራቸዋል፡፡ ሥልጣን በሕዝብ 
ምርጫ ሀብት በጥረት ዝና ደግሞ በሥራ እና በምግባር 
መሆን ይገባዋል፡፡ ጠመንጃ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር 
ለማስጠበቅና የውጭ ጠላትን ለመመከት ብቻ መሆን 
አለበት፡፡ 

ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ሳያሰልስ ሠላማዊ 
ትግሉን በማካሄድ በወያኔ/ኢህአዴግ መንግሥት 
ላይ ውጤታማ ሠላማዊና ሕዝባዊ ጫና  ማድረግ 
ይጠበቅበታል፡፡ በተለይ የአዲስ አበባ ሕዝብ በሠላማዊ 
ትግሉ እጅግ በጣም ወሳኝ ሚና እንዳለው መገንዘብ 
ይገባዋል፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

ከገፅ 8 የዞረ

ከገፅ 5 የዞረ

በብሩክ ከበደ

ከሥልጣን ከወረዱ ምድርና ሰማይ ይገለባበጣል፣ 
አገር አይረጋም የሚባልላቸውና በኢ-ሠላማዊ የሥልጣን 
ሽግግር ከሥልጣናቸው የተባረሩት ንጉስ ኃ/ሥላሴ 
ከዙፋናቸው በኃይል በመውረዳቸው አትግደሉት 
አንድ ቀን ለኢትዮጵያ ይበጅ ይሆናል የተባለላቸውን 
እንዳልካቸው መኮንን፣እውቁ ዲፕሎማት አክሊሉ 
ሃ/ወልድን ጨምሮ አገሪቷን በስሟና በነፃነቷ አንቱ 
ያሰኙአትን በርካቶች ደማቸው በየሜዳው ደመ 
ከልብ ሆኖ ቀርቷል፡፡ እንደተባለው ሰማይና ምድር 
ባይገለባበጡም ዜጎች መግቢያ መውጫ እስከሚያጡ 
ተጨንቀው አስጨንቀዋል፤ በድብደባ አካለ ጎዶሎ 
ሆነዋል፤በጥይት ረግፈዋል፡፡ ያኔ የተተከለውን መጥፎና 
ዘግናኝ ሥራ የሚነቅለው በማጣቱም አገር በምህረት 
የለሾችና ቂመኞች አሁንም ድረስ መከራዋን እያየች 
ትገኛለች፡፡

	 ቀደም ሲል የግድ ማለፍ በነበረበት የፊውዶ 
ቡርዡዋ ተተብትቦ የነበረው ንጉሳዊ ሥርዓት ለመጣል 
ሰፊው ሕዝብ ከገጠር እስከ ከተማ የተለያየ እንቅስቃሴ 
አድርጎ በ1966 ዓ.ም የተወሰኑ ብልጭታዎችን ቢያይም 
ትግሉና የዴሞክራሲ ጥማቱ በመሣሪያ ኃይል ተነጥቆበት 
እስከ አሁን ያልተመለሱ አያሌ ጥያቄዎቹ ለእስር፣ለሞትና 
ለስደት ዳርገውት መከራ ያያል፡፡

	 በንግሥና 40 ዓመት በአልጋ ወራሽነት 10 
ዓመት ለሚጠጋ ጊዜ ኢትዮጵያን የመሩት ንጉስ በቅርብ 
ታማኝ ወዳጃቸው (ለሰርጉ 10 ሺህ ብር የሰጡት) 
በተመራ መፈንቅለ ንግሥና የተንገጫገጨው ወንበር 
በ1966 ዓ.ም መጨረሻ ሆነ፡፡ በዚህ የመጀመሪያው 
መንግሥቱ አስቦበት ሁለተኛው መንግሥቱ ሳያስብበት 
የገቡበት የለውጥ እንቅስቃሴ ካሰበበት ይልቅ ያላሰበበት 
ተሳክቶለት አገሪቷን ለ17 ዓመታት በጠመንጃ መርቷታል፡
፡

	 ከእኔ በላይ ኢትዮጵያን ማንም አይነካትም 
ሲሉ የቆረጡ የሚመስሉ ሽማግሌን ያዋረደ መስሎት 
በቮልስ መኪና ዘብጥያ ወርውሮ ሥልጣን የጨበጠው 
ደርግ ቤተ መንግሥት እንደገባ ሕዝቡንና በተለይም 
የተማርውንና ተማሪውን ክፍል በሥሩ በማሰባሰብ 
ታማኝና ሃቀኛ መስሎ ከሦስት ዓመት በላይ ሣይርቅ 
ነበር የጭቃ ጅራፉን ያነሳው፡፡ ከመጀመሪያው ጀምሮ 
ለውጡን በመምራትም ሆነ በማስተባበር ቆይቶም 
የደርግን ኢ-ዴሞክራሲያዊነት በማጋለጥና መስዋዕትነትን 
በመክፈሉ በኩል መምህራን ቁልፍ ቦታውን ይይዛሉ፡፡ 

የመምህራንንና ሕብረተሰቡን እጅግ ቀላል 
በመደማመጥና መከባበር ላይ የተመሰረተውን (ምንም 
እንኳን እነዚህ እሴቶች አሁን ቢጠፉም) ግንኙነት 
የሚረዳውና የሚያውቀው ሕወሓት/ኢህአዴግ አዲስ 
አበባ እንደገባ ቅድሚያ ተግባሩ ሃገሪቷ ያፈራቻቸውን 
ምርጥ መምህራንና በለውጡ ውስጥ ወሳኝ ሚና 
ይኖራቸዋል የሚባሉትን አንጋፋ ጋዜጠኞችን ከጨዋታ 
ውጭ ማድረግን ነበር፡፡ ለቀይ ካርድ መምዘዣነትም 
“ኢሰፓ፣ነፍጠኛ፣ትምክህተኛ     . . .” የመሳሰሉት 
አደገኛ ርግጫዎች በቂ ነበሩ፡፡ በዚህ ርግጫ መምህራን 
ያለ ጡረታ ተባረዋል፤ወደ ማይመለከታቸው የሥራ 
ዘርፍ እንዲዛወሩ ተደርገዋል፤ቀድሞ በተሰራ ትያተር 
መምህራን በተማሪዎች ተገምግመው ጥለው እንዲጠፉ 
ተበይኖባቸዋል፡፡ ሌላም. . .ሌላም፡፡

የአንጋፋውና ጠንካራው  ኢ.መ.ማ መሪ የነበሩት 
ዶ/ር ታዬ ወ/ሰማያትን በመምህራኑ ላይ የወረደውን 
ዱብእዳ ለዓለም አቀፍ አቻ ማሕበራትና ሰብአዊ 
ተቋማት በማሳወቃቸው ለሥራ ከሃገር በወጡበት 
አጋጣሚ “አርበኞች ግንባር የሚባል ጦር የመዘዘ ድርጅት 
አቋቁመዋል” የሚል ክስ በመንግሥት ሚዲያዎች 
ቢቀርብባቸውም እሳቸው ግን ሠላማዊ የሙያ ማሕበር 
መሪ መሆናቸውን ለማስረገጥና በዚያው እንዲቀሩ 
የታቀደባቸው ሴራ መሆኑ ለማጋለጥ ወደ አገራቸው 

ሲመለሱ በሌሊት ቦሌ ተይዘው ወደ ከርቸሌ ቢወርዱም 
የተፈረደባቸው የእሥራት ዘመን ሳይገባደድ ተፈተው 
ከሃገር ቤት እንዲወጡ ተደርገዋል፡፡

ሌላው የዴሞክራሲ ተሟጋችና የኢ.መ.ማው ሥራ 
አስፈፃሚ በአንድ የእሱ ባልሆነች ማለዳ ከሽሮ ሜዳ 
ቁልቁል ወደ 6 ኪሎ ሳምሶናዊቱን ይዞ በተረጋጋና ደግሞ 
በሃገሬ! በሚል መንፈስና ኩራት ታጅቦ ወደ አሰበበት 
ለመድረስ ይጓዛል፡፡ እሱን መሰሎች በዚህ ማለዳ ለቁርስ 
የጣዱት ሻይ ገና ሳይፈላና ዳቦዋቸውን የማቀቡት 
ማርማራታቸውን ከማቀዝቀዣ ሳያወጡ እንግሊዝ 
ለፀጥታና ለሌባ ማባረሪያ በሰጠችው ዲፌንደር መኪና 
የእግረኛው መንገድ ተዘግቶበት በጥይት ግንባሩን ተመቶ 
ሕይወቱ ያለፈው የሁለት ህፃናቶች አባት አሰፋ ማሩን 
ጨምሮ ሌሎችም ለመምህራኑ ክብር ሕይወታቸውን 
የሰው መምህራንን ታሪክ ምን ጊዜም የሚዘነጋቸው 
አይሆንም፡፡

የትውልድና አገር መብት ብቻ ሣይሆን ግዴታም 
የሚገባቸው መምህራን እንደ ሌላው ምን አገባኝ ሣይሉና 
ምንአገባኝም ቆይቶ አሣፋሪና አሳዛኝ ውርደትና ሞትን 
አምጪ መሆኑን በሚገባ ስለሚረዱና የገቡበትንም 
ጠንቅቀው ስለሚያውቁ እንደ ስም አይጠሬው . . . “እኔ 
እኮ ሚስትና ልጆች ያሉኝ ነኝ እንዴት ዑጋንዳ ሂድ 
ትለኛለህ አልኩት” እያሉ በሕዝብ ላይ እንደሚቀላምዱት 
ተዋናይ ግለሰቦች ሳይሆኑ በድህነት እየማቀቀ መኖሩ 
አንሶ መብቱ መገፈፍ የለበትም ብለው በመጮሀቸው 
የተሰጣቸው ምላሽ ነው፡፡

በአሁኑ ጊዜ በየትኛውም ሁለተኛ ደረጃ ሆነ መሰናዶ 
እንዲሁም ኮሌጆችና ዩኒቨርስቲዎች ከርዕሰ መምህራን 
ጀምሮ መምህር ተብለው በየዘርፉ የተሰማሩትን 
ለሚመለከት የመማር ማስተማሩ የእውቀትና ስነ-
ምግባር  ሰንሠላታዊ ሽግግር ሙሉ ለሙሉ እንዲበጠስ 
ተፈልጐ የሚሰራ ነው የሚመስለው፡፡ ይህም ሆኖ 
ነው እንግዲህ ከተሰበረው ድልድይ ወዲህ ማዶ 

ያሉት መምህራን የራሳቸውን ታሪክ ይዘው የተነሱት፡
፡ የድጐማ፣የጐልማሳ፣የኢህአዴግ አባል የሆነና ያልሆነ 
በብሔሩ የተደራጀና ያልተደራጀ በሚል ኢህአዴግ ነባሩን 
መምህር አባሮ በጨረሰበት ወቅትና ከአሁን በኋላ ፍፁም 
ታዛዥ መምህራንን ፈልፍያለሁ ብሎ በሚያምንበት ወቅት 
መምህራኑ 1966 ዓ.ም ለማስታወስ ያሰቡ ይመስላሉ፡፡ 

አዲስ ትምህርትንና አስተማሪ  ብቻ ሣይሆን አዲስ 
ቋንቋ ካልፈጠርኩ ሞቼ እገኛለሁ ብሎ የነበረው ኢህአዴግ 
ድፍረቱ በጦር ሜዳ ብቻ የሚለካ አለመሆኑን ለማሳየት 
ብዙ ሞክሯል፡፡ ምሁራዊም፣ክህነታዊም፣ዑላማዊ . . . 
ወዘተ ሁሉ እንደ አዲስ የመፍጠርም ችሎታ ይኖረኛልም 
ብሎ በአያሌው ተመክቶ ነበር፡፡ እዚህ ላይ አንዱ ዋቢ 
ጠቅሼ ልለፍ፡፡ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልላዊ 
መንግሥት ብሎ ካዋቀራቸው ክልሎች መሃል 5 የተለያዩ 
ቋንቋ ተናጋሪ ብሔረሰብ አባላት ከሚናገሯቸው ቋንቋዎች 
የመጀመሪያውን ቃል በመውሰድ ወጋዱጉ (በትክክል 
ጠርቸው እንደሆነ እንጃ፡፡ ብቻ የቡርኪናፋሶ የቀድሞዋ 
አፐርቮልታ ዋና ከተማ መጠሪያ ግን አለመሆኑን 
አሳውቃለሁ፡፡) የሚባል ቋንቋ በአንድ ጀንበር 
በመፍጠርና አርባ ሚሊዮን ብር ያወጣ የትምህርት 
መረጃ መሣሪያ በማሳተም ጥረቱ አልሳካ ቢል ለእሳት 
ዳርጐታል፡፡ ይህም መለኮታዊ ኃይል ለመጐናፀፍ የነበረ 
ምኞትን ከመግለፅ ውጭ ምን ማስረጃ ይኖረው ይሆን? 

የዛሬዎቹ መምህራን ምንም እንኳን ጥያቄያቸው 
ደሞዝ ላይ ቢሆንም በየጊዜው ከኢህአዴግ የሚወጣ 
የትምህርት ፖሊሲዎች ትግበራ፣ክለሳና ስረዛን ጨምሮ 
በግልና መንግሥት ትምህርት ተቋሞች ትምህርትን 
በተመለከተ የሚሰራው ሥራ ትውልድና አገርን 
ገዳይ ነው ሲሉ አስቀድመው አቤት አለማለታቸው 
ከተጠያቂነት የሚያድናቸው አይሆንም፡፡ ምክንያቱም 
ቀደምት መምህራን ሴክተር ሪቪው (ሚኒስትሪን ከ4 
ክፍል መውሰድ) መመሪያ በመቃወም ተነስተው ንጉሱን 
ለመጣል በቅተዋል፡፡ ይህም አገራዊ ጥረታቸው ከአሁኖቹ 

አይንአፋሩ ሴክተር ሪቪው በፈጣጣው ደሞዝ ጭማሪ ተተካ
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ስህተት ወይም ድክመት ነው፡፡ ዳኞች በቅንነት ተጨንቀው 
ተጠበው ቢጥሩም የወቅቱ አቅማቸው ስለአልፈቀደላቸውና 
የጉዳዩን ምስጢር ሊደረሱበት ስለአልቻሉ ነው፡፡ በዚህ 
ሁኔታ የተሳሳተ ፍርድ ተሰጥቶ ዜጎች ለረጅም ጊዜ 
እንዲታሰሩ፣እንዲንገላቱ፣ከዚያ አልፎ በስህተት ሊገደሉ 
ይችላሉ፡፡ከጊዜ በኋላ ግን ምስጢሩ ተገልጦ፣እውነቱ ታውቆ 
የታሰሩት እንደተፈቱ፣የተገደሉትም በሕይወት ባይኖሩም 
ለታሪክ ከወንጀል ንጹህነታቸው እንደተረጋገጠ ከታሪክ 
እናውቃለን፡፡ ይህ ችግር ከሰዎች የተፈጥሮ ባህርይም ሆነ 
ከሚፈጥሩት ሥርዓት ፍጹም አለመሆን የሚመጣ በመሆኑ 
ሳንወድ በግድ የምንቀበለው ነገር ግን አቅም እስከፈቀደ 
ድረስ ለማስወገድ የምንጥርበት ጉዳይ ነው፡፡ የሰው ልጅ 
የህይወት ክህሎቱ እያደገ ሲሄድ ችግሮቹን የመፍታት 
ችሎታው እያደገ ይሄዳል፡፡ እውነትም ነፃ የማውጣት አቅሟ 
አየጎለበተና ይበልጥ አስተማማኝ እየሆነ ይሄዳል፡፡ ስህተቶች 
በተቻለ መጠን እየቀነሱ ይመጣሉ፡፡

 እውነት በወቅቱ  ነፃ ማውጣት የማትችልበት 
ሁለተኛዉ ምክንያት ብልሹ ሥርዓት ሲኖር ነው፡፡ በዚህ 
ብልሹ ሥርዓት ዳኝነት በነፃነት የሚሰራ አካል አይደለም፡

፡ በተለይ የአስፈጻሚው አካል ከባድ ተጽዕኖ አለበት፡
፡ ዳኞችም ይህንን ተጽዕኖ የመቋቋም ባህሪ የላቸውም፡
፡ ሙያውን የማስከበር ቁርጠኝነት የላቸውም፡፡ ለዚህም 
አንዱ ምክንያት የሙያ ብቃትና እውነትን ፈልፍሎ 
የማውጣት ችሎታ ማነስ ነው፡፡ ቀደም ሲል እንዳየነው 
የሙያ ብቃት ውሱንነት መጀመሪያ በተጠቀሰው ምክንያት 
ውስጥም አለ፡፡ በመጀመሪያው ምክንያት ያለው የሙያ 
ብቃት ችግር የሀገሩ የትምህርት ሥርዓት በአለው ሙሉ 
አቅም ለዳኝነት ተማሪዎቹ ክህሎት ቢያስታጥቅም ዳኞች 
የሚገጥማቸው ችግር በተለየ ሁኔታ ውስብስብ ከመሆኑ 
የሚነጭ ነው፡፡ በሁለተኛው ምክንያት የሚታየው 
የአቅም ችግር ግን የሚመነጨው ለዳኝነት ተማሪዎች 
ከሚሰጠው ሥርዓተ ትምህርት አለመጠናከር፣ብቃት 
ያላቸው መምህራን ካለመኖር፣ከማስተማሪያ መሣሪያዎች 
አለመሟላት ከትምህርት ዘመኑ ማጠር፣ከተማሪዎች 
ትምህርቱን ለመከታተል የሚያስችል ጠንካራ መሠረት 
ማጣት የሚመነጭ ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ የተማሩ ጃኞች 
የሚገጥማቸውን ችግር በብቃት ለመፍታት፣ከአስፈጻሚው 
አካል የሚመጣባቸውን ተጽዕኖ ለመቋቋምና እውነት 

ዜጎችን ነፃ ለማውጣት በምትችልበት ሁኔታ ለመፍረድ 
ያስቸግራቸዋል፡፡ ሌላው የሁለተኛው ምክንያት አካል 
የለየለት የፖለቲካ ወገንተኝነት ነው፡፡ ወገንተኝነቱ በመርህና 
በእምነት ላይ የተመሠረተ አሊያም ደግሞ በጊዜያዊ 
ጥቅማጥቅም ላይ የተመሠረተ ሊሆን ይችላል፡፡ በግዴታም 
ሆነ በውዴታ በፖለቲካ ወገንተኝነት ላይ የተመሠረተ 
የፍርድ ሥርዓት ለፖለቲካ ሥርዓቱ ታማኝ መሆንና 
ጥቅሙን ማስጠበቅ እንጂ እውነት ዜጎችን ነፃ ማውጣት 
የምትችልበትን ሁኔታ መፍጠር አይደለም፡፡ አሁን በሃገራችን 
ውስጥ ያለው ሥርዓት እውነት ዜጎችን በወቅቱ ነፃ ማውጣት 
የምትችልበት ሥርዓት አይደለም፡፡ አለመሆኑንም የምናየው 
በየእስር ቤቱ በታጎሩ የፖለቲካና የህሊና እስረኞችና 
ለህልውናቸው ዋስትና በማጣት በየጊዜው በቦሌም ይሁን 
በባሌ አሊያም በሞያሌ ጥለው በሚወጡ ዜጎች ነው፡፡ 
በአንድ በኩል እውነትን በእጃቸው ይዘው እንደ ወንጀለኛ 
በመቆጠራቸውና ለህልውናቸው ዋስትና በማጣታቸው 
በሌላ በኩል ደግሞ የኢኮኖሚ ዋስትና በማጣታቸው ወደ 
ስደት የሚጎርፉ ዜጎች በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው፡
፡ የሚያሳምመው ደግሞ እነዚህ ለስደት የሚዳረጉ ዜጎች 

የተማሩና ወጣት አምራች ኃይሎች መሆናቸው ነው፡፡ 
እውነት ዜጎችን በወቅቱ ነፃ በማታወጣበት፤ዜጎች 

ለደህንነታቸው ዋስትና በሌለበት ሥርዓት ቁሳዊ ልማት  
ቢደረደር፤ አንድ ቀርቶ አሥር ሚሊኒየም ግድብ ቢገነባ ምን 
ዘላቂ ፋይዳ አለው? አሥር በመቶ ቀርቶ አሥራ አምስት 
በመቶ አደግን ቢባል ምን ዋጋ አለው?

እውነት ውሎ አድሮ ነፃ እንደምታወጣ እናውቃለን፡
፡ እንደተባለው እውነት እንደምትከሳ እንጂ 
እንደማትሞት፤እንደምትቀጥን እንጂ እንደማትበጠስ 
እናውቃለን፡፡ እኛ ግን እውነት ነፃ እንድታወጣን 
የምንፈልገው ዛሬ ነው፡፡ የሕግ ምሑራን የዘገየ ፍትሕ 
የተነፈገ ፍትሕ ነው (Justice delayed is Justice de-
nied) ይላሉ፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ የምትዘገይ ተስፋ ልብን 
ታቆስላለች ይባላል፡፡ ፍትሕ እየተነፈግን መኖር የለብንም፡፡ 
ልባችንም በተስፋ መቁሰል የለበትም፡፡ እውነት ነገ ሳይሆን 
ዛሬ ዜጎችዋን ነፃ ማውጣት የምትችልበት ሥርዓት ይኑረን፡፡ 
እንዲኖረን ደግሞ በሠላማዊና ሕጋዊ መንገድ በቁርጠኝኘት 
መታገል አለብን፡፡ ለእውነት፣ለነፃነት መከፈል ያለበት 
መስዋእትነት ካለም ለመክፈል ዝግጁ መሆን አለብን፡፡

ልባቸውን አስፍተው እንደ አቶ ደበበ እሸቱ ካሉ፤ችግር 
ካለባቸው ወንድሞቻቸው ጋር ተከባብረው፣ያላቸውን 
ልዩነቶች በመነጋገርና በቅንነት በመወቃቀስ ማጥበብ 
ይኖርባቸዋል እንጂ በአደባባይ ተራ እንካ ሰላምታና ወሬ 
ውስጥ መዘፈቅ አልነበረባቸውም፡፡ ይህ የአቶ አስራት 
ደብዳቤ በርግጥ የአንድነት ፓርቲን ክብር ያዋረደ ነው፡
፡የአንድነት ፓርቲ ዜጎችን የሚኮንን፣የሚያዋርድ፣አንድ 
ዜጋ ሲወድቅ መልሶ የሚረግጥ ፓርቲ ሳይሆን፤የሰለጠነ 
ፖለቲካን አራምዳለሁ የሚል፣ስህተት ሲሰራ በሰለጠነ 
መልኩ እርማት እንዲደረግ የሚሰራ፣እርሱም ከተሳሳተ 
ከዜጎች እርማትን የሚቀበል፣ የወደቁትን የሚያነሳ ፓርቲ 
ነው፡፡

በአቶ አስራት ደብዳቤ ያየነው ዓይነት የእልህና የቂም 

በቀል መንፈስ፣በፓርቲ ውስጥ መንጸባረቅ የለበትም፡፡ 
ይሄን አይነቱን መንፈስ አንፈልግም፡፡ ወደ ኋላ መመለስ 
አንፈልግም፡፡ ይቅር ተባብለን ተቻችለን፣ተተራርመን 
እንደ ወንድማማቾችና እህትማማቾች ተያይዘን ወደፊት 
መሄድ ነው የምንፈልገው፡፡

ፓርቲው በውስጣዊ ዴሞክራሲ የሚያምን፣በድርጅቱ 
ውስጥ ግልጽነትና ተጠያቂነት መኖር አለበት ብሎ 
የሚሰራ ነው፡፡ በመሆኑም የአመራር አባላቱ በጽሁፍና 
በንግግር ለሚያቀርቡት ማናቸውም አስተያየቶች ኃላፊነት 
መውሰድ ይኖርባቸዋል፡፡

በሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች፣ከላይ የሚመጣን 
መመሪያ፣አባላት መቀበል አለባቸው፡፡ አሰራራቸው 
ከላይ ወደ ታች ነው፡፡ ግለሰቦች ከፓርቲው በላይ ሆነው 

የሚታዩበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡ የአንድነት ፓርቲ ግን 
“የተለየሁኝ ነኝ” ይላል፡፡ ከታች ወደ ላይ የሆነ ድርጅት 
ነው፡፡ በአባላቱና ደጋፊዎቹ ከአመራር አባላቱ ያልተናነሰ 
ተሰሚነት እንዳላቸው የድርጅቱ ፕሮግራምና ሕገ ደንብ 
በግልጽ ያስቀምጣል፡፡

በመሆኑም አባላትና ደጋፊዎች መሪዎችን ተጠያቂ 
በማድረግ ዙሪያ፣ድምጻቸውን እንዲያሰሙ ጥሪ 
አቀርባለሁ፡፡ ግለሰቦች፣ፓርቲውንና ትግሉን ወደ ኋላ 
እንዲጎትቱት ሊፈቀድላቸው አይገባም፡፡

የአንድነት ፓርቲ ሕዝብ ካልደገፈው፣ሕዝብ 
ካልጠበቀው ፣ህዝብ በነቂስ ካልተቀላቀለው ዋጋ ያለው 
ድርጅት አይሆንም፤ ለውጥ ሊያመጣም አይችልም፡፡

ሌሎች ድርጅቶች የያዙት ብረት እንዲሁም 

ከምእራባውያን የሚያገኙት ድጋፍ ናላቸውና ጉልበታቸው 
ነው፡፡ የአንድነት ፓርቲ ግን ጉልበቱ ሕዝብ ነው፡፡ ጉልበቱ 
እያንዳንዳችን ነን፡፡ ፓርቲውን የመጠበቅና የማጠናከር 
ኃላፊነት የአመራር አባላቱ ብቻ ሳይሆን የእያንዳንዱ ዜጋ 
ነው፡፡ አንፍራ፡፡ ከኋላ አንቁም፡፡ ትግሉን እንቀላቀል፡፡ 
ወደ ኋላ የሚጎትቱን ግለሰቦችን ተጠያቂ እናድርግ እንጂ 
በነርሱ ተስፋ ቆርጠን ትግሉን አንሽሽ፡፡

 እኛ ትግሉን ከሸሸን፣እኛ ትግሉን ለመቀላቀል 
ካመነታን ታዲያ ለውጥ እንዴት ሊመጣ ይችላል? ሳይዘራ 
አይታጨድም፡፡ ሳይታጨድ አይወቃም፡፡ ሳይወቃ 
አይፈጭም፡፡ ሳይፈጭ አይቦካም፡፡ ሳይቦካ አይጋገርም፡
፡ ምንም ሳንሰራ፣የድርሻችንን ሳንወጣ ዳቦ አንጠብቅ፡፡

ለአቶ አስራት ጣሴ...

እውነት ነፃ የምታወጣበት...
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152ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.35
ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

ከገፅ 8 የዞረ

ብርሃኑ ወልዴ
በቅድሚያ በዋልድባ ገዳም በቅርቡ ስለተፈጠረው 

ችግር ከማውራታችን በፊት ስለ ገዳሙ አመሠራረትና 
ታሪካዊ አመጣጥ ማወቁ አስፈላጊ በመሆኑ ትንሽ ሐሳብ 
መፈንጠቅ አስፈላጊ ሆኗል፡፡ 

ዋልድባ ገዳም በሰ/ጎንደር/ ሀገረስብከት በሰሜን 
ሰንሰለታማ ተራሮች ግርጌ የሚገኝ ሲሆን፤ቦታው 
በአራቱም ማዕዘን በወንዞች ይዋሰናል፡፡ በሰሜን 
አንሲም ወንዝ፣በምስራቅ ተከዜ ወንዝ፣በምዕራብ 
ዘወረግ ወንዞችና በደቡብ ዜዋ ወንዝ ያዋስኑታል፡
፡ ዋልድባ ገዳም የተገደመው በ485 ዓ.ም ሲሆን በዚህ 
ጊዜ ስርዓተ ምንኩስና በኢትዮጵያ ያልተጀመረ በመሆኑ 
ምን አልባትም በብህትውና የሚኖሩ አባቶች ይኖሩበት 
እንደነበር ይተረካል፡፡ በዚሁ በ485 ዓ.ም አካባቢ ከሰሜን 
ሸዋ ቡልጋ የተነሱ ምዕመናን ወደ ዋልድባ በመጋቢት 
27 ቀን ገብተዋል ይባላል፡፡ ለሁለተኛ ጊዜ በ574 ዓ.ም 
ሌሎች አበው ከቡልጋ መጥተው ቦታውን አጠናክረዋል፡፡

በታሪክ እንደሚነገረው አቡነ ተክለ ኃይማኖት 
ገዳሙን ተሣልመው ለ3x7 ሱባዔ እንዳደረጉ ይነገራል፡
፡ በዘመነ ዮዲት ጊዜ ገዳሙ ጠፍቶ እንደነበር ቢነገርም 
በሌላ ጊዜ ከቡልጋ በመጡ አበው ገዳሙ እንዲያንሰራራ 

ሲደረግ ከ1278-1286 ዓ.ም እንደገና ገዳሙ ጠፋ፡፡ 
ምክንያቱ ግን አልታወቀም፡፡

እጅግ የሚያስደንቀው የገዳሙ አመሰራረት ጌታችን 
ኢየሱስ ክርስቶስ ከናቱ ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል 
ማርያም ጋር ምዕመናን በገሃድ አስከትለው እንደሄዱና 
በአካባቢው ሲደርሱም ምዕመናንን ጌታችን ተለይቶ ዛሬ 
ሰቋር /ቀዳዳ/ እየተባለ የሚጠራውን የተደፈነ ተራራ 
በመቅደድ አልፎ ወደ ገዳሙ እንዳረፈ በዚህን ጊዜም 
‹‹ለምን ተለይተኸን ትህዳለህ፣ አብረን ከአንተ ጋር 
እንሁን›› በማለታቸው አብረንተንቶ የሚል አንዱ የገዳሙ 
ስም ስያሜ እንዳገኘ ይነገራል፡፡ በነገራችን ላይ ገዳሙ 
ዋልድባ ሶስት ስያሜ ያገኙ ቤተክርስትያናት አሉባት፡፡ 
እነዚህም፡- አብረንታንት፣ዳልሻና በቋሮ ይባላሉ፡፡

በመጨረሻም ገዳሙ አቡነ ሣሙኤል በተባሉ አባት 
በ1319 ዓ.ም በንጉሥ /አፄ/ አምደ ፅዮን ዘመነ መንግሥት 
እንደገና በመባረክ እስከ አሁን ድረስ ብዙ ገድሎችንና 
ተዓምራትን እያሣየ የሚገኝ ገዳም ነው፡፡ በአፄ ኃ/ሥላሴ 
ዘመንም አብረንታንት እንዲታደስ ተደርጓል፡፡

እንግዲህ ስለ ገዳሙ አመጣጥና አመሠራረት 
ይሄን ያህል ከብዙው በጥቂቱ ካልኩ በዘመነ ኢህአዴግ 
የተፈጠረውን እኩይ ተግባር እንደሚከተለው 

አቀርባለሁ፡፡
ኢህአዴግ እንደሚለው ገዳሙ እንዲፈርስ 

የተፈለገበት ምክንያት 1. መኪና መንገድ ለመቀየስ 2. 
ለስኳር ፋብሪካ 3. ገዳሙንና አካባቢውን ለፓርክ 
ለመጠቀም ነው፡፡ የገዳሙ አባቶች ተደጋጋሚ ጥያቄ 
ቢያቀርቡም አዳማጭ እንዳጡ ይናገራሉ፡፡ ሠላማዊ 
ሰለፍ መደረጉንም ገልፀውልናል፡፡ ዞንና ክልል አልፈው 
በፌዴራል ደረጃ ከገዳሙ በተወከሉ አቤቱታ አቅራቢ 
አዲስ አበባ ሄደው ቤተ ክህነቱን ቢማፀኑም መልስ 
አላገኙም፡፡ ከዛም መጨረሻ የሆነውን የጠ/ሚኒስትሩን 
ቢሮ ማንኳኳት ባይችሉም በተሰጣቸው ስልክ በመደወል 
አቶ መለስ ባይገኙም ወኪላቸው በማንሣት የደረሰባቸውን 
ችግር ቢገልፁም የተሰጣቸው መልስ እጅግ አሣፋሪ 
እንደነበር ገልፀውልናል፡፡ ይኸውም “ለዚህ ጥያቄ ወረዳና 
ዞን አልበቃችሁ ብሎ ነው እዚህ ድረስ የምትመጡት? 
እናንተ ማፈሪያ! በሉ ተመለሱ” የሚል ነበር፡፡

ሌላው ልማቱን ተከትሎ የዋልድባ ገዳም 
እንደመነሻ ይሁን እንጂ በዙሪያው የሚገኙ ሌሎች 
18 ቤተ ክርስቲያኖች እንደሚፈርሱ መታዘዛቸውን 
ተጨባጭ የመረጃ ምንጮች ይጠቁማሉ፡፡ እንዲሁም 
ክልል አንድንና ክልል ሦስትን የሚለየው ትልቁ መንገድ 

ይኸው የዋልድባን ገዳም መሃል ለመሃል በመሰንጠቅ 
‘አብረንታንትን’ ወደ ክልል አንድ በመስደድ ሌሎች 
ሁለቱን ‘ዳልሻ’ እና ‘ቋር’ የገዳሙን ቤተ ክርስቲያኖች 
በክልል ሦስት አንደሚያደርግም መረጃዎቹ ጨምረው 
ጠቅሰዋል፡፡ 

የገዳማቱ አገልጋዮች እንደሚሉት ገዳሙ ችግር 
ከመግጠሙ በፊት ሁኔታው እንደሚከሰት የታያቸው 2 
አባቶች በጉዳዩ በመበሣጨት የርሃብ አድማ በማድረግ 
መሞታቸው ሲነገር አሁንም የርሃብ አድማው እንደቀጠለና 
ሰዎች/አገልጋዮች/ እየሞቱ እንደሆነ የቤተክርስቲያኑ 
አገልጋዮች እየገለፁ ይገኛሉ፡፡

ይህ በእንዲህ እያለ የአካባቢውም ሆነ የገዳሙን 
አገልጋዮች ጩኸት በማስፈራሪያ እየታፈኑ መሆናቸውንና 
የተጀመረው የልማት ተብዬ እንቅስቃሴም ያለማቋረጥ 
ሥራው እየተካሄደ መሆኑን ሕዝበ ክርስቲያኑ ሊያውቀው 
ይገባል ያሉን የገዳሙ አንድ አባት የጉዳዩን አሣሣቢነትና 
ድርጊቱ የክርስትና ኃይማኖት ምን ያህል በመንግሥት 
ንቀት እንደተሰጠው አመላካች ነው በማለት አክለው 
በቁጭት ተናግረዋል፡፡

የዋልድባ ገዳም አባቶች የድረሱልን ጥሪ አስተላለፉ

ወደ ዋናው ርእሳችን እንመለስ፡፡ ዶ/ር ጣሰው 
ወልደሃና ለ“ቀዳማዊቷ” በኢትዮጵያ ድህነት መቀነሱን 
ላበሰሩበት ጥናት አማካሪና ተንታኝ ሆነው ያገለገሉት 
በነፃ እንዳይመስላችሁ፡፡ ወፍራም ክፍያ እንደተከፈላቸው 
እገምታለሁ፡፡ እስኪ እናንተም ገምቱ፡፡ እኔ የህወሀት/
ኢህአዴግ መንግሥት የከፈላቸው ገንዘብ ቢያንስ የተጣራ 
አሥር ሺ ዶላር ይሆናል ብዬ እገምታለሁ፡፡ ይህ ወደ አንድ 
መቶ ሰማኒያ ሺ ብር ገደማ ነው፡፡ ከዋጋ ንረቱ አኳያ ሲታይ 
ብዙ የሚባል ክፍየ አይደለም፡፡ ስለዚህ ክፍያው እስከ ሁለት 
መቶ ሃምሣ ሺ ብር ሊሄድ ይችላል፡፡ ጣሊያን ኢትዮጵያን 
ወርራ በያዘችበት ጊዜ የጣሊያን መንግሥት ለቱባ ባንዳዎች 
ሰላሳና አርባ ሺ ሊሬ እየከፈለ የቆጥ የባጡን ያስቀባጥራቸው 
ነበር፡፡ “ዱቼ ሞሶሎኒ ኢትዮጵያን የሥልጣኔ ብርሃን 
ያጎናፅፋታል” እያሉ ይወሸክቱ ነበር፡፡ በዛሬይቱ ኢትዮጵያም 
የዘመኑ ባንዳዎችም ተመሳሳይ ተግባር እየፈፀሙ ነው፡፡ ስለ 
ኢትዮጵያ ባንዶች ታሪክ ማወቅ ከፈለጋችሁ ትንታጉ የታሪክ 
ተመራማሪና ጋዜጠኛ ታዲዮስ ታንቱ ዘንድ ብቅ በሉ፡፡

ዶ/ር ጣሰው በኢትዮጵያ ድህነት ቀነሰ ብቻ 
አይደለም ያሉት፤በሼክ አላሙዲንና በጐዳና ተዳዳሪዎች 
መካከል ያለው የሀብት ልዩነት አነስተኛ ከመሆኑም በላይ 
ባለፉት አምስት ዓመታት ልዩነቱ የመስፋት አዝማሚያ 
አላስመዘገበም እያሉ ነው፡፡ የኢትዮጵያና የዓለም ባንክ 

“ኢኮኖሚስቶች” “ጂኒ ኮኦፊሸንት” (Gini coefficient) 
እያሉ ስለ ሀብት ልዩነት ጉዳይ ሲያወሩ “ቀዳማዊቷ” “ማነው 
ጂኒ የያዘው? የምን ጂኒ?” ብለው በሆዳቸው ሳያስቡ 
አልቀረም፡፡ ጂኒያም ሁሉ እየሄደ የሚያጐነብስበትን” 
የቃልቻ ቦታ ያውቁታል መሰለኝ፡፡ “የሚያጐነብስበትን” 
አልኩ? ስብሐት ገ/እግዚአብሔር ቢሆን ኖሮ ምን እንደሚል 
ታውቃላችሁ? ሰዎቹ፣ እነ ተምራት ገለታ ጋ የሚያደርጉትን? 

ዶ/ር ጣሰው “ጆኒ ማለት” ብለው ገለጣቸውን ሲቀጥሉ 
ሴትየዋ ጆሮአቸውን ኮርኩረው ዓይኖቻቸውን ገልጠው 
እንደገና ማዳመጥ ጀመሩ፡፡ “ጆኒ ኮኤፊሽንት በሕዝብ 
መካከል ያለውን የገቢ ልዩነት ለመለካት የሚያገለግል 
አሓዝ ነው፡፡ በአለፉት አምስት ዓመታት በኢትዮጵያ ጆኒ 
ኮኤፊሽንት ቅነሳም ሆነ ጭማሪ ሳያሳዩ፣አነስተኛ በሆነው 
0.29 ደረጃ ላይ ይገኛል” ብለው ገለጣውን ሲቀጥሉ 
“ቀዳማዊቷ” በሆዳቸው፣”ታዲያ ካልጠፋ ስም ጂኒን ምን 
አመጣው?” ሳይሉ እንዳልቀሩ ተገምቷል፡፡ ዶ/ር ጣሰው 
ገለጣውን በመቀጠል “ለምሳሌ የአገሪቱ ሃያ በመቶ ገቢ ለሃያ 
በመቶ ሕዝብ የሚደርስ ከሆነ ጆኒ ኮኢፊሽንቱ ዜሮ ስለሚሆን 
በሕዝብ መካከል ምንም የገቢ ልዩነት አይኖርም፤ግን 
ከሀገሪቱ ጠቅላላ ገቢ ዘጠና በመቶውን የሚወስዱት አሥር 
በመቶው ሕዝብ ብቻ ከሆኑ ጆኒ ኮኢፊሽንቱ በጣም ከፍተኛ 
ይሆናል /0.8/፡፡ የሃብት ልዩነቱም በጣም ሰፊ ስለሚሆን 

ሕዝባዊ ተቃውሞ ሊያስነሳ ይችላል” ብለው “ዶክተሩ” 
ገለጣቸውን ያጠቃልላሉ፡፡ 

በሌላ በኩል የዓለም ባንክ እና የዓለም የገንዘብ 
ድርጅት /IMF/ “ኢኮኖሚስቶች” መመሪያ የሚሰጣቸው 
ከታላቁ “ነጩ ቤተመንግሥት” (white house) ነው፡፡ 
በመዋሸት “ፈረንጆቹ” የኛዎቹን “ኢኮኖሚስቶች” አሥር 
እጅ ያስከነዷቸዋል፡፡ አንደኛ፣ ፈረንጆቹ እኛን ገና አዝጋሚ 
ለውጣችንን (evolution) ያልጨረስን ዝንጀሮዎች 
አድርገው ስለሚቆጥሩን መዋሸታቸውንም የምናውቅ 
አይመስላቸውም፡፡ ሁለተኛ ፈረንጆቹ እግዚአብሔርን 
ከካዱ በርካታ ዓመታት ስላስቆጠሩ “በሐሰት አትመስክር” 
የሚለውን የእግዚአብሔር ቃል ከምንም አይቆጠሩትም፡፡ 
እናም ቀላል ይዋሻሉ! ሽራተን ሆቴል ቁጭ ብለው የአዲስ 
አበባ የንፁህ ውኃ አቅርቦት ሽፋን ዘጠና አምስት በመቶ 
ደርሷል ብለው ፍርጥም ነው፡፡ እኔ ይህችን መጣጥፍ 
ስጫጭር የቤቴ የውስጥ ባንቧ አንዲት ጠብታ ውኃ 
አይወጣትም ነበር፡፡ በየቀኑ ውኃ የማገኘው ለተወሰኑ ጥቂት 
ሰዓታት ብቻ ነው፡፡ ታዲያ እነዚህን የተረገሙ ፈረንጆች 
የማምነው ምን ብዬ ነው? 

ለማጠቃለል እነ ዶ/ር ጣሰውና ፈረንጆቹ በሀገራችን 
ድህነት ቀንሷል የሚሉት ወፍራም ውሸት ነው፡፡ ድህነት 
በጣም እየጨመረ ነው የመጣው፡፡ ጡረተኞች ከድህነት 

ወለል በታች ከወረዱ ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ ህወሀት/
ኢህአዴግ ለመንግሥት ሠራተኞች የሚከፍለው ደመወዝ 
ለምግብና ለቤት ኪራይ እንኳን አይበቃም፡፡ ሦስት መቶ 
ሃምሣ ሺ መምህራን የደመወዝ ጭማሪ ጠይቀው ለአንድ 
ቀን ምሣ እንኳን የማይበቃ ሣንቲም ተወርውሮላቸዋል፡
፡ “ልብስና ጫማ የምንቀይርበት ገንዘብ በማጣታችን 
ተማሪዎቻችን ፊት ቆሞ ለማስተማር እያፈርን ነው” ብለው 
ለጠየቁ መምህራን ስልሳና ሰባ ብር መወርወር እጅግ በጣም 
የሚያሳዝን ነው፡፡ ደግሞ ማህበር ነው ትብዬው እንዴት 
ጥያቄያቸው ተመልሷል ይላል? የአዲስ አበባ ምርጫ 
እየደረሰ በመሆኑ ህወሀት/ኢህአዴግ ወደ ሁለት መቶ 
ሺ የሚደርሱ የአዲስ አበባ ወጣት ሥራ አጦችን ሰብስቦ 
የለብ ለብ ሙያዊ ሥልጠና ለመስጠት የመጀመሪያው ዙር 
ሠልጣኞች በሆኑት ሃያ ሁለት ሺ ሥራአጦች ሥራውን 
ጀምሯል፡፡ ለመሆኑ ህወሀት/ኢህአዴግ እስከአሁን የት ነበር?

የሀብት ልዩነትን በተመለከተ ኢትዮጵያ በዓለም 
የመጀመሪያውን ደረጃ እንደያዘች እገምታለሁ፡፡ እነ እንቶኔ 
በሸራተን ሆቴል ለአንዲት መለኪያ መጠጥ ሦስት ሺ ብር 
(እደግመዋለሁ፤ሦስት ሺ ብር) እየከፈሉ ሲጠጡ በየመንገዱ 
የወደቁ ነዳያን ፍርፋሪ አጥተው በርሀብ እየሞቱ ነው፡፡

ፅሁፍ ያነቧታል ብዬ አምናለሁ፡፡ ርስዎም እንደ አቶ 
መለስ “አዲስ ዘመንንም አዲስ ነገርንም አላነብም” የሚሉኝ 
ከሆነም ከአማካሪዎችዎ የወሬ ወሬ መስማትዎ አይቀርም፡
፡ በአሁኑ ወቅት በተለይም ርስዎ ሲመት በአልዎን ካከበሩ 
በኋላ ከወላይታ ህዝብ አብራክ የተከፈሉ እምቦቅቅላ 
ህፃናት በወላጅ ፍቅር ማደግንና የትምህርት እድልን 
ተነፍገው የዕለት ጉርስ ለማግኘት በመዲናችን አዲስ አበባ 
ጎዳናዎች ላይ የሎተሪ ቲኬት ለመሸጥ ሲንከራተቱ ማየቱ 
እጅግ ይሰቀጥጣል፡፡ እድሜያቸው ከ10 እስከ 15 ዓመት 
የሆናቸው ታዳጊ ህፃናት የፊታቸው ቆዳ በሀሩር ፀሐይ 
እየወየበና በአስፋልቱ ሙቀት እግራቸው እየተሰነጣጠቀ 
በየቀኑ ረጅም ኪሎ ሜትር እየተጓዙና ሲመሽ አስርና አስራ 
አምስት ሆነው በተከራይዋት አንዲት ክፍል ውስጥ ወለል 
ላይ ካርቶን ወረቀት እያነጠፉ ገና በለጋነታቸው የሕይወትን 
መራር ፅዋ ሲጎነጩ ማየት ምንኛ ያሰቅቃል፡፡ የህፃናቱን 
እጅግ አስከፊ ኑሮ በቅርበት ላስተዋለው ደረት ያስደቃል፤ 
በእንባ ያራጥባል፤ ከናፍሮቻቸው ኩበት መስለው፣ አፈር 
ትቢያ የመሰለ ልብስ አጥልቀው ፀጉራቸው ቀምሎና 
ቀጭሞ የገላቸው ጠረን አፍንጫን ሲሰነፍጥ ሳስተውል 
ቆይቼ ቤቴ ስገባ እንደ አቅሜ የማሳድጋቸውን ልጆቼን 
እመለከትና እምባ እምባ ይለኛል፡፡ በርግጥም እምባ እምባ!

	 “እምባ እምባ ይለኛል
	 እምባ ከየት አባቱ!

ደርቋል ከረጢቱ”  
ይለናል የባለቅኔው የፀጋዬ ገ/መድህን የስንኝ ቋጠሮ 

የኢትዮጵያ ህዝብ ከማንባት ያረፈበት ጊዜ ስለሌለ 
በርግጥም የእምባው ከረጢት ደርቋል፡፡ የሰው ልጅ ሺህ 
ጊዜ ሀዘን ቢገባው እምባውን ከአይኑ ጨምቆ ለማፍሰስ 
ምግብ ያስፈልገዋል፡፡ በዚህ በተወደደ ኑሮ ወደ ውስጠ 
ውስጣችን የሚፈስ እንጂ በጉንጫችን ላይ ኩልል የሚልን 
እምባ ለመጥረግ አልታደልንም፡፡

የተከበሩ አቶ ኃ/ማርያም የርስዎስ ልጆች ኑሮአቸው 
እንዴት ነው? የሰይጣን ጆሮ አይሰማውና እንደ ቅቤ 
ቅል የሚያብረቀርቁ ይመስለኛል፡፡ ለመሆኑ የት ነው 
የሚያስተምሯቸው? አሜሪካ? እንግሊዝ? ቻይና ወይስ 
ሳንፎርድ? ራዲካል አካዳሚ? -----በምን ዓይነት 
መኪና ነው ከቤት ወደ ት/ቤት የሚመላለሱት? 
በማርቸዲስ? በፕራዶቶየታ? በኒሳን ፓትሮል? ምንድነው 
የሚመግቧቸው? የአገርዎን ባህላዊ ምግብ ጎደሬ? ቦይና? 
አተካና? ወይስ ማር? ቅቤ? ጮማ፣ ወተት? አይስክሬም?

የተከበሩ ምክትል ጠቅላዩ ገዢያአችን ዛሬ የሚገኙበት 
ቦታ ወደታች እንዳያማትሩ የነገ ተስፋቸው ጨልሞ ሎተሪ 
የሚያዞሩ ህፃናትን እንዳያዩ ፕሮቶኮል የሚለው ግርዶሽ 
እንደሚከልልዎት አውቃለሁ፡፡ በርግጥም ህፃናቱ ሎተሪ 
የሚሸጡበት ሥፍራ ከሥልጣንዎ ጋር አይመጣጠንም፡
፡ ርስዎ ምሽትም ሆነ በረፍት ቀንዎ በሚዝናኑባቸው 

ባለ አምስት ኮከብ አለም አቀፍ ሆቴሎች ውስጥ ሎተሪ 
አዟሪዎች ምን ሊያደርጉ ይገባሉ? ለምንስ ይታሰብና? 
ርስዎስ ምን ተቸግረው ሎተሪ ይቆርጣሉ? የእኔ ቢጤው 
መናጢ ድሃ ይጓጓ እንጂ፣ እርስዎን ምን በወጣዎት! ግን 
አንድ ነገር ያስተውሉ! ትናንትና ርስዎም የወጡት የዛሬዎቹ 
ሎተሪ አዟሪ ህፃናቶች ከወጡበት ከቦዲቲ ከሶዶ፣ ከሁምቦ፣ 
ከአረካ መሆኑን ሊዘነጉት አይገባም፡፡ የእነዚህን ሕፃናት 
ፍልሰት ለመግታትና የትምህርት እድል የሚያገኙበትን 
መንገድ ለማመቻቸት ወንበርዎ አቅም ይኖረዋል ብዬ 
እገምታለሁኝ፡፡ አለዚያ የርስዎ ሹመት “የአህያ ባል 
ከጅብ አያስጥልም” እንዲሉ ይሆናል፡፡ ታላቁን የሕዳሴ 
ግድብ ሥራ በበላይነት የሚመሩ ሰው የእነዚህን አሳዛኝ 
ሕፃናት ፍልሰት ለመገደብ ከተሳንዎት እርስዎ በፓርላማ 
የተወከሉት የወላይታን ሕዝብ ብሶት ለመባስ ሳይሆን 
በአንድ ወቅት አቶ መለስ “የአክሱም ሀውልት ለወላይታ 
ህዝብ ምኑ ነው?” ያሉትን ለማካካስ እንደተሾሙ 
ይቆጠርብዎታል፡፡

ለተወደዳችሁ የወላይታ ብሔረሰብ ተወላጆች! አኩሪ 
ታሪክ ያላችሁ ህዝብ ናችሁ፡፡ ቅቤና ማር የምታፈልቅ 
ለም መሬት ላይ የሰፈራችሁ የኢትዮጵያ ውድ ልጆች! 
ከሁሉም በላይ እንግዳ ተቀባይነታችሁና በፍቅር አብሮ 
የመኖር ባህላችሁ እጅጉን የሚያስቀና ነው፡፡ ሙዚቃችሁና 
ዳንኪራችሁ በአገራችን ቁጥር አንድ ተወዳጅ ነው፡

፡ ታዋቂዎቹ አርቲስቶች ፀሐዬ ዮሐንስ፣ ንዋይ ደበበ፣ 
ጥበቡ ወርቅዬን የመሳሰሉት በጨርቃችሁ ፍቅር ከንፈው 
አክንፈውናል፡፡ ተወዳጁ ንጉስ ጦናም የኢትዮጵያ ታሪክ 
አንድ አካል ነው፡፡

ዛሬ የአብራካችሁ ክፋዮች በተለይም የወላጆቻቸውን 
ፍቅር ያላጣጣሙ ህፃናት በአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች 
ላይ ሎተሪ እያዞሩ ሲጎሳቆሉ ስናያቸው አይኖቻችን እንባ 
ያጤዛሉ፡፡ አንጀታችን በሀዘን ይላወሳል፡፡ ስለዚህ ኩሩ 
ታሪክ ያለው የወላይታ ህዝብ የታሪክ ማፈሪያ እንዳይሆን 
ይህን ፍልሰት ለማቆም ርብርብ እንዲያደርግ እማፀናለሁ፡፡

ይድረስ ለብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር
ይህ ግዙፍ መሣሪያ ቤት ገንዘቡን እንጂ ለህፃናቱ 

ያለመቆርቆሩ እጅግ ያሳፍራል፡፡ ለእህል ያላነሱ ለሥራ 
ያልደረሱ ህፃናት በሎተሪ አዟሪነት ማሰማራት ምንኛ 
ይዘገንናል፡፡ ገንዘብ ይዘው በየጉራንጉሩ ሲንቀሳቀሱ ለአደጋ 
ሊጋለጡና ለተለያዩ ጥቃቶች ሰለባ ሊሆኑ እንደሚችሉ 
መገመት አስፈላጊ ይመስለኛል፡፡ እነኚህን ህፃናት 
ለጉስቁልና ህይወት መዳረግ ዓለም አቀፉን የሕፃናት መብት 
ድንጋጌዎችንም ጭምር መፃረር ይመስለኛል፡፡ ሕፃናቱን 
የትምህርት እድል እየነፈጉና ለሎተሪ አከፋፋይ ነጋዴዎች 
ጥቅም ከወላጆቻቸው ጉያ እያስነጠቀ ማስመጣት ወንጀሉ 
የከፋ ነውና ብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደርም ሊያስብበት 
ይገባል እላለሁ፡፡

ለአዜብ መስፍን በኢትዮጵያ ... ከገፅ 12 የዞረ

ይድረስ ለአቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝ ...
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

የመምህራን ሥራ ማቆም አድማ እንደቀጠለ ነው
ተማሪዎች የመምህራን ጥያቄ ይመለስ እያሉ ነው

እስረኞች የታሰሩበትን ዕለት 
በማረሚያ ቤት እንዳከበሩ 

ተገለፀ

አንጋፋው ጋዜጠኛ ታደሰ 
ሙሉነህ ሆስፒታል 

ተኝቷል

ጋር ሲነፃፀር የትየለሌ ነው፡፡
የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ አንድ ነገር 

ያስታውሳል፡፡ ሥፍራው ቤንሻንጉል 
ጉሙዝ ክልል አሶሳ፡፡ ዘመኑ በ1990ዎቹ 
አጋማሽ፡፡ ሕዝቡ በአንድ አዳራሽ 
ተሰባስቧል”፡ 

እንዲሰባሰብ ምክንያት የሆነው 
ተማሪዎች ዩኒቨርስቲ መግቢያ ኮታ 
የሚደለደልበትን  አሰራር ለማስረዳት 
ነው፡፡ ስብሰባውም የሚመራው በትልቅ 
የኢህአዴግ ባለሥልጣን ነው፡፡ ሥለ 
ኮታ አሰራሩ ውይይት ቀጥሏል፡፡ ሁለት 
በማይሞላ ነጥብ ዩኒቨርስቲ መግባት 
የሚችሉት የክልሉ ብሔረሰብ ተወላጅ 
የሆኑት ብቻ ናቸው ይላሉ ሰውየው፡፡ 
ተሰብሳቢው ይጠይቃል ፡፡ 

እዚህ ተወልዶ ያደገው አማራስ? 
እሱማ በፊት ስለተማረ አሁን 
አይመለከተውም ሲሉ የአሁኑ ትውልድ 
የድንቁርናን እዳ ደግሞ ደጋግሞ 
እንዲከፍል የበየኑት አቶ ተፈራ ዋልዋ 
ናቸው፡፡ እኚህ ኢህአዴግ የኦርቶዶክስ 

ክርስትና እምነት የነፍጠኛ ነው፤ፀበሉም 
ውኃ ነው፤ በሚለው የደቡቡ ደፋር 
ንግግራቸውም ይታወቃሉ፡፡ ደግሞኮ 
የሚገርመው “የአማራ ወኪልነኝ 
(ብአዴን) ፓርቲ”

ግለሰቡ ተማረ የሚባለው ጥቂቱ 
አማራ መሆኑን ያጡት አይመስለኝም፡፡ 
ወደ መንዝ ብቅ ብለው “. . . ወዳጄ ምን 
ነው ደበሎ ለብሰሃል? ቢሉት ይህንንም በጓ 
ፀድቃብኝ ነው. . ..” ብሎ የሚመልሰውን 
አማራ ቢያገኙት ከየትኛው ብሔር ላይ 
ልብስ አውልቀው ሊያለብሱትና ያኛውን 
እስከ ዛሬ የለበስከው ይበቃሃል ብለው 
ራቁቱን ሊልኩት ይሆን? 

ከሁሉም የሚያሳዝነው ደግሞ 
ሥልጣን ካለ እውቀቱም ገንዘቡም 
በአጠቃላይ ሁሉ ነገር ስላለ ዛሬ በበላይ 
ጠባቂነት የሚመሩት የኢትዮጵያ ስፔስ 
ኢንስቲትዩትን የላቀ ደረጃ ከሚያደርሱ 
ኢትዮጵያውያኖች መሃል አንዱ ከፍተኛ 
የትምህርት እድልን በዘር ኮታ ከተነፈጉት 
መሃል አንዱ ሊሆን አይችልም ብሎ 

ማሰብስ እንዴት ይቻላል? በአንድ 
ወቅትም እኮ በቀይ ሽብር ተጠርጥሮ 
የተያዘው የኦሎምፒኩ ጀግና ሻምበል 
ማሞ ወልዴ እንዲፈታ ዓለም አቀፉ 
ኦሎምፒክ ኮሚቴ እንቅስቃሴ 
በጀመረበት ወቅት ይኸው አትሌት ገሏል 
ከተባለው መሃል የኦሎምፒክ አሸናፊ 
ሊፈጠር ይችል ነበር የሚል ምላሽ 
እንደተሰጠ የሚታወቅ ነው፡፡

ሰሞኑን በደሞዝ እሰጥአግባ 
ጥያቄውን “ሀ” ብሎ ከጀመረው ወር 
ተረኛ ትውልድ መሃል የዛሬ 4 ወር 
አካባቢ የአንድ አንጋፋ ት/ቤት ርዕሰ 
መምህር ለሕሊናውና ለአገሩ ሲል ዛሬ 
ታይቶ ነገ በአሳፋሪ መልኩ ከሚጠፉ 
ግለሰቦችና ቡድኖች ጋር ያደረገው ትግል 
ሲያስመሰግነው የሚኖር ብቻ ሳይሆን 
ታሪክም የሚያስታውሰው ነው፡፡

የት/ቤቱ ስም ተስፋ ኮኮብ ሲባል 
የተቋቋመውም በጠላት ወረራ ማግሥት 
ለድሆች መማሪያነት እንዲያገለግል ታስቦ 
ነው፡፡ ሰፊ ይዞታ ያለውና ይዞታውም 

በሦስቱም መንግስታት የተረጋገጠለት 
ነው፡፡ አሁን ግን የልደታ ክፍለ ከተማ 
አስተዳደር በመልሶ ግንባታ ሰበብ የት/
ቤቱ አዲሱ ባለ አምስት ፎቅ የሚገኝበትን 
የግንብ አጥር በማፍረሱ የክፍሎቹ 
መስታወቶች በላሜራ እንዲሸፈንና 
ተማሪው በመብራት እንዲማር 
ከመፍረድ አንስቶ መፀዳጃ አልባ 
ያደረገው ፍፁም አስደንጋጭና ዓይን 
ያወጣ ቢሮክራሲ ለነፃው ፕሬስ ሳይቀር 
ለአዲስ አበባ አስተዳደር ሁሉ በየደረጃው 
በማሳወቅ ፊት ለፊት በመጋፈጡ በጣም 
አርክቶኛል፡፡ የሚያሳዝነው ግን ይኸ 
ወጣት ርዕሰ መምህር የሚያደርገው 
እንቅስቃሴ ያስከፋቸው በለመዱት ሴራ 
በዝውውር ከቦታው አስነስተውታል፡፡ 
እንግዲህ ይህ ነው መልካም አስተዳደር 
እየተባለ ቀን ከሌሊት የሚነገረው፡፡  
ለማንኛውም ግን ያኔ ለብዙሃኑ ጥያቄ 
(ሴክተር ሪቪው) የተነሳው የያኔው 
ትውልድ መምህራን ጥያቄ ዛሬ (ግላዊ) 
የደሞዝ ጥያቄ ጦስ የት ይደርስ ይሆን…?

በቅርቡ በተጨመረው የመምህራን 
የደመወዝ ጭማሪ የተቀሰቀሰው 
የመምህራን ቁጣ እንደቀጠለ መሆኑን ከየት/
ቤቶቹ የሚደርሱን መረጃዎች ጠቁመዋል፡
፡ አንዳንድ ት/ቤቶች አሁንም የመማር 
ማስተማር ሂደቱ ተስተጓጉሏል፡፡ የአዲስ 
አበባ ትምህርት ቢሮና የየክፍለ ከተማው 
መስተዳድር ጉዳዩን ለመፍታት እየሞከሩ 
ቢሆን በአብዛኛው በማስፈራራትና 
መምህሩን በመነጠል ለመምታት እየሞከሩ 
ስለሆነ አልተሳካላቸውም ሲሉ የዜና 
ምንጮቻችን ገልፀዋል፡፡

መጋቢት 12 ቀን 2004 ዓ.ም የአዲስ 
አበባ ትምህርት ቢሮ እና የመምህራን 
ማህበር ተወካዮች ርዕሳነ መምህራንና 
መሠረታዊ ማህበራት ተወካዮችን 
በዳግማዊ ምኒልክ ት/ቤት ሰብስበው 
አነጋግረው እንደነበር ተጠቁመአል፡
፡ የውስጥ አዋቂ ምንጮች እንደሚሉት 
ተወካዮቹ በየት/ቤቱ ያለውን የመምህራን 
እንቅስቃሴ ገትተው ጭማሪውን ተቀብሎ 
መምህሩ ስራውን በተገቢው ሁኔታ 
እንዲያከናውን መመሪያ ሰጥተዋል፡፡ 

በመጋቢት 14 ቀን 2004 ዓ.ም 
ኢህአዴግ በአዲስ አበባ የሚገኙ የኢህአዴግ 

አባል መምህራንን ብቻ ነጥሎ በምስራቅ  
ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ሰብስቦ 
እንደነበር የዜና ምንጮቻችን ገልፀዋል፡
፡ ምንጮቻችን እንደሚሉት አንዳንድ 
የተቃዋሚዎች ተልዕኮ ያላቸው መምህራን 
በየት/ቤቱ ጭማሪው አነሰን እያሉ የሥራ 
ማቆም አድማ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ 
ስለሆነ እንድትከታተሉ፡፡ መምህር በሕግ 
የሥራ ማቆም አድማ ማድረግ አይችልም፡
፡ “በተለይ እናንተ  የኢህአዴግ አባላት 
በመሆናችሁ እንቅስቃሴውን አውግዛችሁ 
ልትታገሏቸው ይገባል›› በማለት 
መመሪያ ተሰጥቷል ብለዋል፡፡  ሆኖም 
ግን በስብሰባው ላይ የነበሩ የኢህአዴግ 
አባል መምህራን ‹‹የኢህአዴግ አባልነት 
ሌላ የመብት ጥያቄ ሌላ መመሪያውን 
አንቀበለም፡፡ ጥያቄው የሁላችንም 
መምህራን ስለሆነ  በጋራ እንቆማለን፡
፡ እኛም ፒቲሽን ፈርመናል፡፡ ጥያቄአችን 
እስኪመለስ ድረስ በጽናት እንታገላለን፡
፡ ስንት ዓመት የእናንተ መሣሪያ እየሆንን 
የሕዝብ ጥያቄ እንዲታፈን እናደርጋለን፡፡ 
አሁንስ በቃን›› በማለት አብዛኛው መምህር 
ስብሰባውን ረግጠዉ ወጥተዋል፡፡ የቀሩት 
መምህራንም ጥያቄው በጥንቃቄ ታይቶ 
የመምህሩ ጥያቄ ተገቢው መልስ እንዲሰጥ 
ይህ ሊሆን ካልቻለ ለሚፈጠረው ችግር 
ኃላፊነቱ የእናንተ ነው በማለት ወጥተዋል 

አንደወጡ ተጠቁሟል፡፡
ባለፈው ሳምንት የተዘጉ ት/ቤቶች 

እስከ አሁን ሥራ ያልጀመሩ ሲሆን በተለይ 
የኮከበ ጽብሃ ት/ቤት እስከ ሰኞ ሥራ 
ካልጀመራችሁ ሥራችሁን በፈቃዳችሁ 
በፈቀዳችሁ እንደለቀቃችሁ ተቆጥሮ 
አስፈላጊውን እርምጃ እንወስዳለን 
ተብሎ ከክፍለ ከተማው ትምህርት ቢሮ 
ማስጠንቀቂያ ቢለጠፍም መምህራኑ 
ሥራቸውን አልጀመረም፡፡ ጥያቄያችን 
እስኪመለስ ት/ቤት እየሄድን ሳናስተምር 
እንመለሳለን በማለት የጋራ አቋም 
ወስደዋል፡፡ በተጨማሪ በትላንትናው ዕለት 
ቦሌ ዶ/ር ሀዲስ አለማየሁ ሁለተኛ ደረጃ ት/
ቤት ከየካ ካራ አሎ የመጀመሪያ ደረጃ ት/
ቤትና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ጥያቄያችን 
እስኪመለስ አናስተምርም በማለት ሥራ 
ማቆማቸውን መምህራኑ ለዝግጅት 
ክፍላችን አስታውቀዋል፡፡

እስከ አሁን ድረስ በአዲስ አበባ 31 ት/
ቤቶች ሥራ ማቆማቸውን ከምንጮቻችን 
የደረሰን መረጃ ያመለክታል፡፡ በተያያዘ 
ዜና የአርባ ምንጭ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች 
በትላንትናው ዕለት የመምህሩ ጥያቄ 
በአስቸኳይ ይመለስ በማለት ሠላማዊ ሠልፍ 
ወጥቷል፡፡ በፌዴራል ፖሊስ ተከበው 
እንዲመለሱ ተደርጓል ሲሉ ከሥፍራው 
ለዝግጅት ክፍላችን ምንጮች ገልፀዋል፡፡ 

የዜና ምንጮቻችን እንደሚሉት መንግሥት 
የምህሩን ጥያቄ አክብሮ መመለስ አለበት 
እንጂ በጠመንጃ አፈሙዝና መምህሩን 
እየነጠሉ ለመምታት መንቀሳቀስ ይቁም 
የሚል አቋም እያራመዱ ነው ተብሏል፡፡

በሌላ በኩል ደግሞ የአዲስ አበባ 
ትምህርት ቢሮና የየካ ክፍለ ከተማው 
ትምህርት ቢሮ በየ ት/ቤቱ እየተዘዋወሩ 
መምህሩን ለማነጋገር ሲሞክሩ እናንተ 
ጥያቄያችንን የመመለስ አቅም የላችሁም 
ኢመማም አይወክለንም፤ የትምህርት 
ሚኒስቴር ራሱ መጥቶ ያነጋግረንና በጋራ 
ይቅርታ ሊጠይቁን ይገባል፡፡ ኢቴቪና 
አዲስ ዘመን የሚሠሩብንን ፕሮፖጋንዳ 
ማስተባበያ ያቅርቡ፡፡ የደሞዝ ጭማሪው 
ይስተካከል፡፡ ይህ ሊሆን ካልቻለ ርምጃችን 
ይቀጥላል በማለት በጋራ አቋም በመያዛቸው 
ማነው የሚያስተባብራችሁ?ተወካዮች 
ምረጡና ስጡን ከእነሱ ጋር እንነጋገር 
በማለት ሲጠይቁ ተወካይ የለንም፡፡ 
የሚያስተባብረን ጥያቄያችንና ፍላጐታችን 
እንጂ ማንም አይደለም፡፡ በጋራ አነጋግሩን 
ማንንም አሳልፈን አንሰጣችሁም የሚል 
አቋም ተወስዷል ሲሉ ገልፀዉልናል፡፡ 
የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ተጠሪ አቶ 
ዴላሞ ኦቶሬ ፈረንጂ ጉዳዩን ለመፍታት 
በየት/ቤቱ ቢዞሩም መምህሩ ሊቀበላቸው 
አለመቻሉን ምንጮች ገልፀዋል፡፡

በብሩክ ከበደ
 በአስገምጋሚ ድምፁ የሚታወቀውና 
ለረጅም ዓመታት የሬዲዮ ጋዜጠኛና 
የማስታወቂያ አንባቢ ታደሰ ሙሉነህ 
በኩላሊት ህመም ምክንያት ለገሃር 
በሚገኘው ሳንቴ የግል ህክምና 
መስጫ መዕከል ተኝቶ ህክምናውን 
እየተከታተለ ይገኛል፡፡
ሆስፒታል ለመተኛት ምክንያት 
የሆነውም በኩላሊት ህመም 
በየሦስት ቀኑ የሚሰጠውን ዲያሌሲስ 
የተሰኘውን ሕክምና ለመውሰድ 

መሆኑን የቅርብ አስታማሚው 
ነግረዉናል፡፡ ታደሰ ሙሉነህ ከዚህ 
ቀደም ከዲስክ መንሸራተት ጋር 
በተያያዘ ደቡብ አፍሪካና ታይላንድ 
ባንኮክ ሕክምናውን ሲከታተል የቆየ 
ሲሆን በቅርቡም ለሕክምና ባንኮክ 
ቆይቶ ተመልሷል፡፡
ታደሰ ሙሉነህ በኢትዮጵያ 
የጋዜጠኝነት ታሪክ ለረዥም ዓመታት 
ላበረከተው ጉልህ ድርሻ የስነ-
ጥበባትና መገናኛ ብዙሃን ድርጅት 
ተሸላሚ መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ 

ባለፈው ዓመት መጋቢት 5 ቀን 2004 ዓ.ም 
ከመላው ኦሮሚያ የታሰሩ ቁጥራቸው 123 
በላይ የሆኑ ተጠርጣሪዎች የታሰሩበትን 
1ኛ ዓመት በቃሊቲ ማረሚያ ቤት በተለያየ 
ዝግጅት ማክበራቸውን አንዳንድ የእስረኛ 
ቤተሰቦች ለዝግጅት ክፍላችን ገለፁ፡
፡ እንደ ዜና ምንጮቻችን ገለጻ “ታሳሪዎች 
የታሰሩበትን ቀን አስበው የዋሉት በየታሰሩበት 
ክፍል የሻይ ዝግጅት በማድረግ የመልካም 
ምኞት መልዕክት በመላላክ ነው” ተብሎአል፡፡
ምንጮቻችን እንደሚሉት “በመላው ኦሮሚያ 
በአንድ ቀን በዘመቻ በርካታ ዜጐች ከታሰሩ 
በኋላ 123 ኢደስ አበባ ሰብስበው አምጥተው 

በተለያየ የክስ መዝገብ ክስ ተመስርቶባቸዋል፡
፡ ይኽውም 69 ሰው በአንድ መዝገብ 
24,22 እና በ8 እየተከፋፈለ አራት የክስ 
መዝገብ ቢከፈትባቸውም አንድ ዓመት 
ሙሉ ፍርድ ሳያገኙ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት 
በእስር ላይ ይገኛሉ ሌሎች በርካታ ደግሞ 
በተለያዩ ኦሮሚያ እስር ቤቶች በመማቀቅ 
ላይ ናቸው” ብለዋል፡፡ ተከሳሾቹ “ከኦነግ ጋር 
ግንኙነት አላቸው ለሽብር ተግባር ሲንቀሳቀሱ 
ተገኝተዋል” ተብለው ተጠርጥረው የታሰሩ 
ሲሆን ከታሳሪዎቹ ውስጥ ባለፈው የምርጫ 
ዘመን ተመርጠው ፓርላማ ገብተው በክብር 
ከተሰናበቱት መካከል የተከበሩ አቶ አስፋው 
አንጋሱ እና የተከበሩ አቶ ጉቱ ሙለታ 
እንደሚገኙበት ታውቋል፡፡ 

አይንአፋሩ ሴክተር ሪቪው በፈጣጣው ... ከገፅ 14 የዞረ


