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ዋጋ ብር 6.00

ወደ ገፅ 8 ዞሯል

ወደ 11 ዞሯል ወደ 11 ዞሯልወደ 11 ዞሯል
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6
እነ በቀለ ገርባ 
እንዲከላከሉ 
ብይን ተሰጠ

“በማረሚያ ቤት ፖሊስ መኪና 
ላይ ተደብድቤአለሁ” ተከሳሽ

የአንድነት ም/ቤት 
የሦስት ወር ሪፖርት 

አደመጠ

ዶ/ር ነጋሶ ወደ ጀርመን 
ሊጓዙ ነው

መድረክ ሊያደርግ 
የነበረው ህዝባዊ ስብሰባ 

ተቋረጠ

በሀገሪቱ ሕጋዊነትና ሕጋዊ ሥርዓት 
መናጋቱን መድረክ አስታወቀ

በህግ የማይታወቁና ስውር እስር ቤቶች እንዲዘጉ ተጠየቀ 
-“በእስር ቤት ግድያ ይፈፀማል”

በደቡብ ክልላዊ መንግስት ደቡብ ኦሞ 
ዞን ውስጥ የሚገኙ በህግ የማይታወቁና ስውር 
እስር ቤቶች እንዲዘጉ በዞኑ የሚንቀሳቀሱ 
የመድረክ ድርጅቶች ጠየቁ፡፡ ይህ የተጠየቀው 
በዞኑ ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱት የአንድነት 
ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /አንድነት/፣ 
የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ /
ኢሶዴፓ/ የደቡብ ህብረት የተባሉት የመድረክ 
አባል ድርጅቶች በጋራ በመሆን ለደቡብ ኦሞ 
ዞን ዋና አስተዳዳሪ በፃፉት ደብዳቤ ነው፡
፡  በዞኑ በሚገኙ የየፓርቲዎች ቅርንጫፍ ጽ/
ቤቶች ማህተም ያረፈበት ደብዳቤ አድራሻው 
ለዞኑ አስተዳዳሪ አድርጐ ግልባጩን ለክልሉ 

መንግስት ርዕሰ መስተዳድር፣ ለክልሉ ፍትህ 
ቢሮ፣ ለዞኑ ከፍተኛ ፍ/ቤት፣ ለዞኑ ፖሊስ ጽ/
ቤትና ለፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ዝግጅት ክፍል 
ያደረገው ደብዳቤ ህገወጥ እስር ቤቶችን 
በመዘርዘር እንዲዘጉ ጥያቄ አቅርቦል፡፡ 
በደብዳቤ ቁጥር የመደ-1ክ/ 01/07/2004 
መጋቢት 7 ቀን 2004 ዓ.ም የተፃፈው ደብዳቤ 
እንደሚገልፀው “ባልታወቁ እስር ቤቶች 
ውስጥ የሚፈፀመው ግድያ ትኩረታችንን 
በመሳቡ ነው፡፡” ይላል፡፡

ደብዳቤው በመነሻው ላይ ሲገልጽ “ለጽ/
ቤትዎ ግንቦት 11 ቀን 2002 ዓ.ም በቁጥር 
አ/ደ/ፍ/ሀ/5-ደ/አ/2011/02 በተፃፈ ደብዳቤ 

በህግ የሚታወቁ እስር ቤቶች በዞናችን ውስጥ 
ስንት እንዳሉና የት የት ቦታ እንደሚገኙ 
በጹሑፍ እንዲረጋገጥልን መጠየቃችን 
የህጋዊውን ከህገ ወጡ ለመለየት እንዲቻለን 
በማሰብ ነበር ይሁን እንጂ ጥያቄያችን 
በቸልታ መታለፉ አሳዝኖናል፡፡ እንደነዝህ 
አይነት ጥያቄዎች ስናነሳ በታዩ ስህተቶች 
ላይ እንደባለድርሻ አካል እንዲታረሙ 
እንዲሻሻሉና እንዲለወጡ ለማሳብ ጭምር 
መሆኑን ብዙ ግዜ ባለመገንዘብ እና ተቀራርቦ 
የመስራት ባህል አለመኖሩ ምክንያት ብዙ 
የሥራ ግዜዎ አምልጠውናል፡፡ አሁንም ቢሆን 
በርካታ በሀገርና በአካባቢ ጉዳዮች ወደፊት 

ብስራት ወ/ሚካኤል

በፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት ትናንት 
መጋቢት 24 ቀን 2004 ዓ.ም ልደታ ምድብ 3ኛ 
ወንጀል ችሎት በ“ሽብርተኝነት” ተጠርጥረው 
በፌደራል ዐቃቤ ህግ ክስ የተመሰረተባቸው 
እነ አቶ በቀለ ገርባ በተከሰሱበት ወንጀል 
እንዲከላከሉ ፍ/ቤቱ ብይን ሰጠ፡፡ 

ተጠርጣሪዎችና ጠበቆቻቸውም መከላከያ 
ምስክርና ማስረጃዎቻቸውን ለማቅረብ ከሁለት 
ሳምንት እስከ አንድ ወር ጊዜ ጠይቀዋል፡፡ ፍ/
ቤቱም ተከሳሾች አቶ በቀለ ገርባ፣አቶ ኦልባና 
ሌሊሳ እና ሌሎች ሰባት ተከሳሾች የመከላከያ 
ምስክሮቻቸውን እንዲያሰሙ ለሚያዝያ 25 
ቀን 2004 ዓ.ም ቀነ ቀጠሮ ሰጥቷል፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ ከተከሳሾች መካከል 
ያለ ጠበቃ የሚከራከረው ወጣት ኦልቤካ ለሚ 
ከቃሊቲ ማረሚያ ቤት ወደ ልደታ ከፍተኛ 
ፍ/ቤት ወንጀል ችሎት ሲመጡ በማረሚያ 
ቤት ፖሊስ ድብደባ እንደተፈፀመባቸውና 

ሪፖርቱን ያቀረቡት የፓርቲው 
ፕሬዚደንት ክቡር ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ 
የቋሚ ኮሚቴዎችንና የኤዲቶሪያል ቦርድ 
ኮሚቴዎችን ጠቅላላ የ3 ወር ሪፖርት 
አቅርበዋል፡፡ በፕሬዚደንቱ የቀረቡት ሪፖርት 
ሰፊና እያንዳንዱን ነገር የዳሰሰ ሲሆን የም/
ቤቱ አባላት የነቃ ተሳትፎ የታየበት እንደነበር 
ለማወቅ ተችሏል፡፡ የአንድነት ም/ቤት በዕለቱ 
የሥራ እቅድና ባጀት በፓርቲው ም/ፕሬዚዴን 
የተከበሩ አቶ ግርማ ቀርቦ ተወያይቶበታል፡፡ 

አቶ ዓለሙ ጐቤቦ

  የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ 
አንድነት መድረክ (መድረክ) በሀገሪቱ 
በተፈጠረው የኑሮ ውድነትና በአዲሱ የከተማ 
ቦታ ሊዝ አዋጅ ዙሪያ ቅዳሜ መጋቢት 22 ቀን 
2004ዓ.ም ከሰዓት በኋላ ከህዝብ ጋር ሊያደርግ 
የነበረው ህዝባዊ ውይይት ተቋረጠ፡፡

  መድረክ ሊያደርግ የነበረው ውይይት 
ጐተራ በሚገኘው በሙገር ሲሚንቶ 
ኢንተርፕራይዝ የሠራተኞች ማኅበር አዳራሽ 
ሲሆን የኪራይ ውልና ክፍያ ከፈፀመ በኋላ 

4

አዲሱ የፓርቲዎች የገንዘብ ክፍፍልና 
የፖለቲካ አቡጊዳ

የአንቀፅ 32/1 መጨረሻና 
የደቡብ አገርነት
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ብስራት ወ/ሚካኤል

      ዴሞክራሲ፣ ፖለቲካ፣ ሶሻሊስት፣ ካፒታሊስት፣ 
ኢምፔሪያሊዝም፣ ኮሚኒዝም፣ . . . ወዘተ እየተባለ 
የዓለማችንን ማኅበረሰብ የእለት ተዕለት ኑሮ እየተፈታተኑ 
ይገኛሉ፡፡ እነኚህ ሐሳቦች ሁሉ በየጊዜው የማኅበረሰቡን 
ህይወት ያሻሽላሉ፣ ታላቅነታችንን (የሀገራቱን) ያንፀባርቃሉ 
በሚል የተፀነሱ የተሻለ ህይወትን ለመምራት ነበር፡፡ በሂደት 
ሐሳቦች ከህዝብ ወይም ከማኅበረሰብ ጥቅምና ፍላጐት 
ውጭ ወደግል እየዞሩ መጥተው በተለይ “በማደግ ላይ” ያሉ 
ሀገሮች ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል፡፡ 

       ደርግ በመጨረሻዎቹ የስልጣን ዘመን የኢትዮጵያ 
ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (ኢህዴሪ) ብሎ የሀገሪቱን 
መንግስት መጠሪያ መሰየሙ ይታወሳል፡፡ ኢህአዴግ 
በወርሃ ግንቦት 1983 ዓ.ም የ “ኢህዴሪን” መንግስት 
ገልብጦ በጠብመንጃ ኃይል ስልጣኑን በመቆጣጠር የ 
“ሽግግር መንግስት” መሠተ፡፡ የሽግግር መንግስቱ የኢህዴሪ 
ህገ-መንግስትን በመሻር ኢህአዴግ ለአራት ዓመታት 
ያህል ከከተመ በኋላ የ “ኤፌዴሪ”ን ህገ መንግስት አርቅቆ 
አፅድቆታል፡፡ ይህም ህገ መንግስት ህዳር 29 ቀን 1987 
ዓ.ም ፀድቆ ነሐሴ 15 ቀን 1987 ዓ.ም በሥራ ላይ ውሏል፡
፡ በውስጡም 11 ምዕራፎችና 106 አንቀጾች አሉት፡፡ 
አንቀጾቹም በዋነኝነት ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን 
አካቷል፡፡

      ከዴሞክራሲዊ መብቶች መካከል በኢትዮጵያ 
የመደበለ ፓርቲ (የብዙኃን) ሥርዓት ተገንብቶ ተፎካካሪ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች (ድርጅቶች) በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ 
የሚያስችልና ከመንግስትም ገዥው ፓርቲን ጨምሮ ድጋፍ 
እንደሚያገኙ የሚያስችል ህግ ተቀምጧል፡፡ መንግስት 
ለዚህ የዴሞክራሲ መጐልበት ከለጋሽ ሀገሮች ከፍተኛ 
የገንዘብ ድጋፍ የሚያገኝ ሲሆን ክፍፍሉ የሚደረገው 
ለጊዜው ስልጣን ላይ ባለው ኢህአዴግ ይሁንታ የሚፈፀም 
ነው፡፡ አፈፃፀሙ በእጅ አዙር ሊከናወን ይችላል፡፡ ይህ 
ለይምሰል የሚደረግና ህጋዊ ማዕቀፍን የተከተለ እንዲመስል 
የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታ (ምርጫ ቦርድና ኢህአዴግ) 
በሆነው “ቦርድ” አማካኝነት ክፍፍሉ ይፈፀማል፡፡ ይህም 
አላስደስት ካለ በእጅ አዙር በዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ 
ስም ያገኘውን ገንዘብ ራሱን ቸር ለማስመሰል ህጋዊ ማዕቀፍ 
ባይኖረውም ከራሱ ካዝና ያድላል፡፡

      በዚህም መሠረት መሄድ እንዲያስችለው 
ኢህአዴግ ከሲውዲን ዓለም አቀፍ ተቋም “IDEA” ቃል 
በቃል ወሰድኩት ያለውን የ “ሥነ ምግባር ኮድ” አዘጋጅቶ 
አስፈርሟል፡፡ ነገር-ግን የሲውዲንን መልካም ተሞክሮ 
ያለውን ቃል በቃል ሳይሆን የተወሰደው ለኢህአዴግ 
የሚጠቅመው ብቻ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ዴሞክራሲ 
ከዳበረበት ከሲውዲን የዜጐች የሰብዓዊ እና ዴሞክራሲያዊ 
መብት አያያዝ መዋስ አልተቻለም፡፡ ምክንያቱም ለገዥው 
ፓርቲ አይመቹምና፡፡

      በሀገሪቱ የመደበለ ፓርቲ ሥርዓት አለ ለማስባል 
ሁለት አማራጭ መንገዶች አሉ፡፡ አንደኛው በገዥው ፓርቲ 
በስውር የሚቋቋሙና በእሱ ፈቃድ የሚመሩ፤ ስማቸውን 
(የፓርቲያቸውን) ያስመዘግቡና የፖለቲካ እቅስቃሴ 
የማያደርጉ ሲሆኑ፤ ሌሎቹ ተፎካካሪ ፓርቲ ሆነው ከዚህ 
በፊት ጥሩ እንቅስቃሴ ያደርጉ የነበሩና በኋላ በመሪዎቻቸው 
ስህተት የህዝብን አመኔታና ድጋፍ ያጡ ናቸው፡፡

      ለገዥው ፓርቲ ሁለቱም መንገዶች የሥልጣን 
ማራዘሚያ የሚጠቅሙ፤ በፅኑ የሚታገሉና ንቁ ተሳትፎ 
በማድረግ የህዝብን አመኔታ ያገኙትን መፈታተንና ከጨዋታ 
ውጭ በማድረግ የህዝብን ድምፅና ድጋፍ ለመበታተን 

ይጠቀምበታል፡፡ ይህ በዴሞክራሲ ስም የአምባገነኖች 
የሥልጣን ማራዘሚያ መንገድ ነው፡፡

      እዚህ ላይ በገዥው መደብ የተሰሩት ዓላማቸው 
አንድና አንድ ነው፤ ያው ኢህአዴግን ማገዝ ስለሆነ እነሱም 
ከአብዛኛው ህዝብ የሚሰወሩ አይደሉም፡፡ ትልቁ ጨዋታ 
ያለው በሁለት “ብልጦች” መካከል ያለው ነው፡፡ ተፎካካሪ 
ፓርቲ ሆነው የህዝብን እና የሌሎች ተፎካካሪዎችን አመኔታ 
በማጣታቸው በፀፀት ለጊዜው የስልጣን ኃይሉ ወዳጋደለው 
በመጠጋት የራሳቸውን ስልት በመጠቀም ዳግም 
“በብልጠት” የህዝብን ይሁንታ ለማግኘት የሚደረግ ሩጫ 
አንዱ መንገድ ነው፡፡ በዚህ የሚያካሂዱት ጨዋታ ለጊዜው 
እፎይታን ቢሰጣቸውም የማያዋጣና የተሳሳተ ነው፡፡ ልክ 
“ሌባን ሌባ ቢሰርቀው ምን ይደንቀው” ዓይነት ጨዋታ 
ብዙውን ጊዜ እነኚህ አካላት “ሦስተኛ አማርጭ ነን” እያሉ 
ሌሎች ተፎካካሪዎችንና ገዥውን በማደናገር ራሳቸውን 
ከሞት አፋፍ ለመታደግ ይሞክራሉ፣ አባሎቻቸው 
በገዥውና በአምባገነኑ ከመታሰር፣ ከመሰቃየትና ከመገደል 
ለመታደግ መሀል ሰፋሪ በመሆን ድጋፍን ይሻሉ፡፡ ከዚያም 
ውስጥ ውስጡን የገዥውን ፓርቲ ሰርስሮ በመግባት 
የራሳቸውን ህዋስ ለመዘርጋትና የህዝብን አመኔታ ለማግኘት 
ይጥራሉ፡፡ በሂደት ድጋፍ ያደረገላቸው ገዥው ፓርቲ 
ደግሞ ባልተጠበቀ ሰዓት በሚፈፀምበት “አይነኬ ይጠጌ” 
ስልት በሚደረገው ሂደት ይበሳጭና ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 
ያኮረፈ ቀን  አስከፊ ርምጃ ይወስድበታል፡፡

      አሁን በኢትዮጵያ ያለው የፖለቲካ አቡጊዳ ከላይ 
የተጠቀሰውን በመምሰል ንቁ ተፎካካሪዎችን የመጉዳት 
ስልት በይፋ ተጀምሯል፡፡ በተለይ ለዴሞክራሲ ሥርዓት 
ግንባታ በመንግስት በኩል ከለጋሾች የመጣውን 10 ሚሊዮን 
ብር “ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ” በራሱ መስፈርት አከፋፍሏል፡
፡ ከ10 ሚሊዮን ብር ውስጥ ኢህአዴግ (ህወሓት፣ ብአዴን፣ 
ኦህዴድ እና ደኢህዴን) 7.5 ሚሊዮን ብር ሲደርሰው 
የኢህአዴግ አጋር ድርጅቶች (የሶማሌ፣ አፋር፣ ጋምቤላ፣ 
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና ሐረሪ) ክልሎችን ጨምሮ መድረክና 
መኢአድ እንዲጋሩ ተደርጓል፡፡ ከ2 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር 
ውስጥ ለመድረክ 3,698 ብር ከ41 ሳንቲም ለመኢአድም 
ተመሳሳይ ብር ምርጫ ቦርድ የሰጣቸው ሲሆን ሁለቱም 
ፓርቲዎች ግን ተመላሽ ማድረጋቸው አይዘነጋም፡፡ አዲሱ 
የገንዘብ ክፍፍልም በኢትዮጵያ የፖለቲካ አቡጊዳ ጅማሮ 
ከሆነ ሁሌም ሂደቱ የልጅ ጫወታ ሊሆን ይችላል፡፡

      ኢህአዴግ ከ7.5 ሚሊዮን ብር ውስጥ የራሱን 
መስፈርት አውጥቶ 1 ሚሊዮን ብሩን በምርጫ 2002 ዓ.ም 
“የምርጫ ሥነ ምግባር ኮድን” ለፈረሙትና ለኢህአዴግ 
በተዓማኒነታቸው እስከፍፃሜው ለዘለቁት አከፋፍሏል፡
፡ መኢአድ የ “ምርጫ ኮዱን” የፈረመ ቢሆንም በኋላ 

ጥሎ ወጥቷል፡፡ በሥምምነቱ መሠረት ለኢህአዴግ በራሱ 
መስፈርት ታማኝ የሆኑትም ኢዴፓ 372,343 ብር ከ15 
ሣንቲም፣ መኢብን 185,097 ብር ከ14 ሳንቲም፣ኢፍዴኃግ 
176,870 ብር ከ44 ሳንቲም፣ኢራፓ 134,308 ብር፣ቅንጅት 
70,282 ብር ከ10 ሳንቲም፣ኢሰዴፓ 61,099 ብር ከ17 
ሳንቲም ተከፋፍሏል፡፡

      ገዢው ፓርቲ በራሱ ፈቃድ “ምርጫ ቦርድ” 
ከተሰጠው ገንዘብ ላይ “ታማኞቹ” ተችሯቸዋል፡፡ ለዚህም 
ኢህአዴግ የተከተለው መስፈርት የ “2002 ዓ.ም የምርጫ 
ሥነ ምግባር ኮዱን” ለፈረሙ እና ታማኝነታቸው እስከዛሬ 
ለተረጋገጠ ስውር መስፈርት ተከፋፍሏል፡፡ ያከፋፈለበት 
ስሌትም “በ2002 ዓ.ም ምርጫ ባቀረቡት የዕጩ ብዛት፣ 
የሴት ዕጩዎች ብዛት፣ ጽ/ቤት ባላቸው ብዛትና የምርጫ 
ቦርድ መመዘኛን በማሟላት” የሚል ነበር፡፡ የኢትዮጵያ 
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ለፖለቲካ ፓርቲዎች 
ያደለውን ገንዘብ “ለፌደራሉም ይሁን ለክልል ተወካዮች 
ምክር ቤት ባላቸው ወንበር ብዛት” እንደሆነ በተለያዩ የሀገር 
ውስጥ መገናኛ ብዙኃን መዘገቡ ይታወሳል፡፡

     በተለይ መድረክና መኢአድ ከሌሎች ተፎካካሪዎች 
ይልቅ ጠንካራ ህዝባዊ መሰረትና መዋቅር አላቸው ተብሎ 
ቢታሰብም ከምርጫ ቦርድ የአንድ ግለሰብ ደመወዝ 
ለፓርቲዎቹ ተሰልቶ ተሰጥቷል፡፡ እነሱም ለመመለስ 
ተገደዋል፡፡ በርግጥ ሀገርን ለመምራት ለሚወዳደሩ 
ፓርቲዎች ለእያንዳንዳቸው “መንግስት ድጋፍ አድርጓል” 
ለማለት 3,698 ብር ከ41 ሳንቲም መስጠት አሳዛኝም 
አሳፋሪም ነው፡፡

    እዚህ ላይ “የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ” 
የሚከተለውንም መስፈርት መልሶ ማየት የሚኖርበት 
ይመስለኛል፡፡ “ቸሩ” ኢህአዴግም ቢሆን ለጊዜው 
ሊጠቅመው ይችል ይሆናል፡፡ ነገር ግን ጉዳቱ ያመዝናል፡
፡ ምክንያቱም ሄዶ ሄዶ ልክ የፍቅር አቡጊዳ ይመስል አዲስ 
የፖለቲካ ጓዳ ውስጥ መዘፈቅ ይሆናልና፡፡ 

      በምርጫ 2002 ዓ.ም በተደረገው ሀገራዊ ምርጫ 
ከኢህአዴግ ጋር ጠንካራ ተፎካካሪ የነበረውና በተለያዩ 
የምርጫ ጣቢያዎችም አሸንፎ እንደነበር አይረሳም፡፡ 
የተሰጠው ገንዘብ ግን ለታሪክ ጥሩ ማጣፈጫ ቅመም ነው 
፤ባይጠቅማቸውም፡፡

    ኢህአዴግ ለኤዴፓ፣ መኢብን፣ ኢፍዴኃግ፣ ኢራፓ፣ 
ቅንጅት እና ለኢሰዴፓ ከ “ራሱ ካዝና” ያከፋፈለው ገንዘብ 
ፓርቲዎቹን ለመጥቀም አይደለም፡፡ በዋነኛነት ተጠቃሚው 
ኢህአዴግ ሲሆን ተጐጂዎቹ ተቀባዮቹ ናቸው፡፡ ምክንቱም 
ተቀባቹ እውነት ተፎካካሪ መሆን ከፈለጉና ጥረቱ ያላቸው 
ከሆነ ራሳቸውን ከሚቸራቸው ጋር መዋሃድ አሊያም 
ከጥገኝነት ነፃ መውጣት አለባቸው፡፡ አለበለዚያ የኢህአዴግ 

ጆከር በመሆን የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ድምፅ በመበተን 
ለኢህአዴግ መስራታቸውን በይፋ ይግለፁ፤ ዘመም ብለን 
እናመሰግናቸዋለን፡፡ ከዚህ በኋላ ኢህአዴግ ላይ ሌላ 
ብልጠት ልንሰራ ነው፣ እኛ ተፎካካሪዎችን ነን የሚሉ እንኳ 
ቢሆን በአጋዣቸው ፈቃድ የሚፈለጉበት ቦታ ከደረሱ በኋላ 
በቀይ ካርድ ይሰናበታሉ፡፡ይሄ የገዢዎች ሌላው ስልት 
ነውና፡፡

      መድረክ በሀገሪቱ ባለው ወቅታዊ የህዝብ ችግር 
ከሌላው በተሻለ በፓርቲዎች ስብስብ በጋራ ስለሚሰራ 
ተቀባይነቱ እየጨመረ መምጣቱ ለመንግስት ሌላ ፈተና 
ሆኖበታል፡፡ በተለይ በአዲስ አበባ 2005 ዓ.ም ለሚደረገው 
ምርጫ መድረክ ያሸንፋል የሚልና ህዝቡ በገዥው ፓርቲ 
አመኔታ በማጣቱና ተስፋ በመቁረጥ የሚያሳየው ስሜት 
ጭንቀት የፈጠረበት ይመስለኛል፡፡ ለዚህ ጭንቀት 
የተያዘው መፍትሄ ለጠንካራ ተፎካካሪ ሌላ ተቃዋሚ 
ማዘጋጀትና አባሎቸውን ማሸማቀቅ፣ ማሰር፣ ማንገላታት 
ሌላው እንደመፍትሄ እየተኬደበት ያለው ስልት ነው፡
፡ የህዝቡ በኑሮ ውድነትና ለጥያቄው ምላሽ ባለማግኘቱ 
የሚያሳየው ዝምታ የታመቀ ስሜትን እንዳዘለና ቶሎ 
መፈንዳት አለመቻሉ ባልታሰበ ሰዓት አንድ ክስተት ወይም 
ርምጃ ህዝቡ ሊወስድ ይችላል የሚል ስጋት ይስተዋላል፡፡

   በአጠቃላይ የተደረገው የፓርቲዎች የገንዘብ ክፍፍል 
ህጋዊነት፣ ፍትሀዊነትና ተዓማኒነት በፖለቲከኞች ምን 
እደምታ እንዳለው ማየት እንችላለን፡፡

    ከመድረክ ከፍተኛ አመራሮች መካከልም ዶ/ር 
ነጋሶ ጊዳዳ ምርጫ ቦርድ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ከመንግስት 
የተመደበው ገንዘብ አከፋፈል ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 
ግንባታ እንደማይጠቅም ገልፀዋል፡፡ በተለይ በአሁን 
ወቅት ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ አደጋ ላይ በወደቀበት እና 
የፖለቲካ ምህዳሩ በጠበበት ሁኔታ በምርጫ ቦርድም ይሁን 
በኢህአዴግ የተደረገው የገንዘብ ክፍፍል ሌሎች ጠንካራ 
የኢህአዴግ ተፎካካሪዎችን ጭራሽኑ ለማጥፋት የሚደረግ 
ሂደት ነው ብለዋል፡፡ ምክንያቱም ይሄ ፓርቲዎችን ያዳክማል 
እንጂ አይጠቅምም በማለት ኢህአዴግ የጠንካራ ተቃዋሚ 
ፖለቲካ አመራሮችንና አባላትን በማሰር፣ በማስፈራራትና 
ከአባሎቻቸውና ደጋፊዎቻቸው ጋር እንዳይገናኙ እየተደረገ 
እንደሆነ አውስተዋል፡፡ አያይዘውም ምርጫ ቦርድ በዚህ 
ሁኔታ ከመንግስት የተፈቀደውን ገንዘብ በፓርላማ ወንበር 
ማስላቱና ማከፋፈሉ ተገቢ አይደለም ሲሉ ተችተዋል፡፡

    ዶክተሩ ሲገልፁ ይሄ ንቁ ተሳትፎ የሚያደርጉትን 
የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንቅስቃሴ ይገድባል፣ የዴሞክራሲ 
ሥርዓቱ ግንባታ ሂደቱንም ይጐዳል፤ ይልቅ የገንዘብ 
ክፍፍሉ መደረግ ካለበት ለሁሉም ፓርቲዎች በፍትሀዊነት 
ሲሆን ይህም ባይሳካ እንኳ በ2002 ዓ.ም በነበረው 
ምርጫ ባቀረቡት የእጩዎች ብዛት መሆን ነበረበት ሲሉ 
አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡

     ዶ/ር መረራ በበኩላቸው የተደረገው የገንዘብ 
ክፍፍል ኢህአዴግ በሀገሪቱ ከሚሰራቸው ነውሮች አንዱ 
እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡ በተለይ ለኢህአዴግ ታማኞችና 
አጋዦች ገንዘብ በመስጠት ለሌሎች ተቃዋሚዎች 
መከልከል ዓይን ያወጣ ድርቅና ነው ሲሉ ተችተዋል፡፡

     የተደረገው የገንዘብ ድልድልም ሀቀኛና 
ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅቶችንና ፖለቲከኞችን ሆን ብሎ 
ለማፈን፣ ለመጉዳትና ለማገድ የተደረገ ሴራ ነው ሲሉም 
ገልፀውታል፡፡ በተለይ በሀገሪቷ ህዝብ ስም ከለጋሽ ሀገሮች 
ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ተብሎ የተሰጠው 
ገንዘብ ያው የህዝብ አንጡራ ሀብት ነው፤ ኢህአዴግም 
ይህን የገንዘብ ክፍፍል ያደረገው ለፈረንጆች (ለለጋሾች) 
ተቀዋሚዎችን እየረዳን ነው ለማለት የተደረገ ጨዋታ ነው 
ብለውታል፡፡ ኢህአዴግ ከፈለገ ገንዘቡን ደብቆም መስጠት 
ይችል ነበር፣ደግሞ ሊሰጥም ይችላል፡፡ ነገር ግን ቁምነገሩ 
በህዝብ ስም እየተነገደ በዴሞክራሲ ስም እየተፈፀመ ያለው 
ተግባር ግን አሳዛኝም አሳፋሪም ነው ሲሉ ገልፀዋል፡፡

የመኢአድ ዋና ፀሐፊ የሆኑት አቶ ታሪኩ ተስፋዬ 
በበኩላቸው በምርጫ ቦርድ እና በኢህአዴግ የተደረገው 
የገንዘብ ክፍፍል ከአንዱ ኪስ ወደ ሌላው ዓይነት ነው 
ሲሉ ገልፀውታል፡፡ ይህም የተቃዋሚዎችን የገቢ አቅም 
ለመገንባት ታስቦ ከመንግስት በሚሊዮን የሚቆጠር ብር 
ወጥቶ ጠንካራ ተቃዋሚዎችን የመቋቋም ብቃት አደጋ ላይ 

ዳሰሳ

አዲሱ የፓርቲዎች የገንዘብ ክፍፍልና 
የፖለቲካ አቡጊዳ

ወደ 13 ዞሯል



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

32ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.36
ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 25 ቀን 2004 ዓ.ም.

‹‹እኔ ባንዲራ ጨርቅ ነው አላልኩም››
አቶ አንዱአለም አራጌ 

አቃቢ ህግ “በሽብር፣ በአገር ክህደትና በአንድነት ፓርቲ ውስጥ ለግንቦት 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፡፡

መታሰር፤ መደብደብና 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፣ ሙልነህ ከእዩኤል 
ጋር ጨለማ ክፍል ውስጥ ታስሪያለሁ፡፡ እነሱ የተለየ አላማ ከያዙ ኋላ ግን አግኝቻቸው አላውቅም፡
፡ መንገዳችን የተለያየ ነው፡፡ 

ይሄን የማላደርገው ፈሪ ስለሆንኩ አይደለም፡፡ በኢዮጵያ ቃታ መሳብ በጣም ቀላል ነው፡፡ 
የእኔ አላማ ሰላማዊ ትግል ነው፡፡ እንዴት ነው ሽብርተኛ ነህ 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 አቀረቡብኝ፡፡ ቤቴን ሲፈትሹ ባለቤቴ ለምሳ ረስታ የሄደችውን ስልክ ኤግዚቢት ብለው 
ይዘውት ሄዱ፡፡

እኔ በሀገሬ ላይ ወንጀል መፈፀም አልፈልግም፡፡ ሳይማር ያስተማረኝን ህዝብ አልበድልም፡፡ 
ሰላማዊ ትግል ዋጋ ያስከፍላል እኔ ሰላማዊ ታጋይ ነኝ፡፡ የማምንበትን ነገር ፊት ለፊት እናገራለሁ፡፡ 
እኔ ወንጀለኛ አይደለሁም፡፡ አሸባሪም አይደለሁም፡፡” 

‹‹ለ48 ሰዓት እጄ ወደኋላ ታስሮ 
እንድቆም ተደርጌያለሁ››

አቶ ናትናኤል መኮንን 

“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 ደብድበው እኔን ጐዱኝ እንጂ ምንም ያገኙት 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፡፡ 

‹‹ሁለት እጄ በካቴና ታስሮ 
ለ5 ወራት ጨለማ ክፍል ውስጥ 

ታስሪያለሁ!››
የአቶ ዮሀንስ ተረፈ 

‹‹የተከበረው ፍርድ ቤት እኔ የተያዝኩበት ግንቦት 18 ቀን 2003 ዓ.ም አዲስ አበባ ለስራ 
እንደወጣሁ ነው፡፡ የያዙኝ የደህንነት መታወቂያ የያዙ 8 ሰዎች ናቸው፡፡ ከግንቦት 15 ጥቅምት 
መጨረሻ ድረስ እጄ በካቴና ታስሮ ንፁህ አየር በሌለበት ጨለማ ክፍል ውስጥ ነው የቆየሁት፡፡ 
ሁለት እጀ በካቴና ታስሮ ለ5 ወራት ጨለማ ክፍል ታስሪያለሁ፡፡ ለ48 ሰዓት ፍ/ቤት የመቅረብ 
መብቴ አልተከበረም፡፡

እኔ የሀገሪቱ ዜጋ ነኝ፡፡ በጣም ከፍተኛ የአካል ጉዳት ደርሶብኛል፡፡ ተደብድቤያለሁ፡፡ ቀዝቃዛ 
ክፍል ሲሚንቶ ላይ አስተኝተውኛል፡፡ አንዱ እግሬ አይሰራም፡፡ በዚህ ስቃይ የተነሳም ለዓዕምሮ 
ጭንቀት ተዳርጌያለሁ፡፡ የአዕምሮ ጭንቀት አለብኝ፡፡ ንፁህ ንብረቴ የሆነው ላፕቶፕ ተወስዶብኛል፡
፡ ኢሜይሌ ተበርብሯል፡፡ ግን ምንም አላገኙብኝም፡፡ እኔ የተካሰስኩት ለግንቦት 7 መልምሏል 
የሚል ሲሆን ለዚህ መረጃ ግን ምንም አልተገኘም፡፡ ምስክሮችም ይሄን አላረጋገጡም፡፡

ወደ ሁለተኛው ክስ ስሄድም ከሁለተኛው ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ሦስተኛው የሀገር ክህደት ነው፡
፡ እኔ ሀገሬን አልካድኩም፡፡ ይሄ ክስም እኔን ፈፅሞ አይመለከትም፡፡ እኔ ከኤርትራ መንግስት ጋር 
ምንም ግንኙነት የለኝም፡፡ ይሄ ወደ ማዕከላዊ ከመጣሁ በኋላ ቃሌን እንድሰጥ ግፊት ተደርጓል፡፡ 
ቃሌን የሰጠሁት በመርማሪዎቸ አማካኝነት ስቃዩ ስለበዛብኝ ነው፡፡ ወደ አሰቃቂው ጨለማ ክፍል 
ላለመግባት ነው፡፡ በምስክሮችም ሆነ አቃቤ ህግ ያቀረቡብኝ ገንዘብ ከፈለ የሚል ነው፡፡

በተለይ የኤርትራ ጉዳይ ሲነሳ ያንገበግበኛል፡፡ እኔ ስራ እንዳላገኝ ተፈርዶብኝ ሰሊጥ በማምረት 
ኑሮየን የምገፋ ነኝ፡፡ ኢትዮጵያዊ ያልሆንኩ ይመስል ከሦስት መ/ቤት ተባርሪያለሁ፡፡ ከዚያም ወደ 
ልማት ነው የገባሁት፡፡ እኔ ሀገሬን አልክድም፡፡›› 

‹‹2 ሰዎች በፊት፤ 2 ሰዎች በግራ፤ 2 ሰዎች ከጀርባ ሆነው 
ፅፈው ያመጡት ወረቀት ላይ ‹ከንቱ ሆነህ ከምትቀር 

ትፈርማለህ አትፈርምም?› አሉኝ››
ሻምበል የሽዋስ ይሁን ዓለሙ

‹‹እኔ ከተያዝኩ ጀምሮ ያለውን እግልፃለሁ፡፡ እኔ የቤተሰብ ሃላፊ ነኝ፡፡ ጥቅምት 1 ቀን ሥራ 
እየሰራሁ ይዘውኝ ሄዱ፡፡ ከ15 በላይ ፌደራሎች ቤቴን ፈተሹት፡፡ ምንም ስራ ሳልሰራ ቤቴን በዶማ 
እየቆፈሩ ለ1 ሰዓት ፈተሹ፡፡ ምንም ሲያጡ ሌሊቱንም ወደማላውቀው ቦታ ሲወስዱት አደሩ፡፡ 
በሚቀጥለው ቀን ማታ መርማሪዎች ቀረቡ፡፡ ቁራጭ የ3 ሰው ዝርዝር ያለው ወረቀት አመጡልኝ፡፡ 
የነዚህን  ሦስት ሰዎች አድራሻ እንድትነግረኝ እፈልጋለሁ፡፡ ሰዎችን አላውቃቸውም፡፡ አንዱ በኋላ 
ምስክር ሆኖ ቀረበብኝ፡፡ የግንቦት 7 አባል ነህም አሉኝ፡፡ እኔ ለፍቼ ከማደር ውጭ ግንቦት 7ን  
አላውቀውም፡፡ እኔ የደርግ ወታደር ስለነበርኩ በጦርነት ከእልቂት ውጭ የሚገኝ ነገር እንደሌለ 
አውቃለሁ፡፡ ጦርነት አስከፊ ነው፡፡ አልመርጠውም፡፡ በጥላቻ የማይረባ ነገር ውስጥ የምገባ 
አይደለሁም፡፡ መለመለህ የተባለው አቶ ዮሀንስ አብሮኝ ታስሮአል፡፡

ለ5 ቀን በሰላም ቆየሁ፡፡ ከ5 ቀን በሁዋላ ግን ስቃዩ ተጀመረ፡፡ እኔ ግንቦት 7 ከምትሉት ውስጥ 
እጄ የለበትም፡፡ እኔን ለ6 እንደዚያ ሲደበድቡኝ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም? ካለምንም ስራ ግፍ 
ሊፈፀምብኝ ይገባል፡፡

2 ሰዎች በፊት 2 ሰዎች በግራ 2 ሰዎች ከጀርባ ሆነው ፅፈው ያመጡት ወረቀት ላይ “ከንቱ 
ሆነህ ከምትቀር ትፈርማለህ አትፈርምም?” አሉኝ ለልጆቼ ስል ሳላነበው ፈረምኩ፡፡ በኋላም በግድ 
ያስፈረሙኝን የኔ ክስ አድርገው አመጡት፡፡ መቶ አለቃ አሰፋ የሚባል አራዳ ፍ/ቤት የምትሰጠው 
ቃል ያስርሃል ወይም ይፈታሀል” አለኝ፡፡ ቀጥሎ ግንቦት 7ን አላውቀውም ብትል ተመልሰህ 
ትገባታለህ” አለኝ፡፡ ልጆቼ ትዝ አሉኝ፡፡ ኮማንደር ተክሌ “አንተ ሌባ ሻምበል ነህ!” አለኝ፡፡ “እኔ 
ንፁህ ደሃ እንጅ ሌባ ሻምበል አይደለሁም የተከበረው ፍ/ቤት፡፡ አራዳ የሰጠሁት ቃል ከወረደብኝ 
በረዶ ትንሽ ቀዝቀዝ እንድል ነበር፡፡ እኔ ወንጀለኛ አይደለሁም፡፡ አሸባሪም አይደለሁም፡፡›› 

በፌዴራል ከፍተኛው ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት በክ/መ/ቁ 112546 ፋይል ቁጥር በእነ አንዱዓለም አራጌ የክስ መዝገብ በ “ሽብርተኝነት” ተጠርጥረው 
የተከሰሱት የመከላከያ ምስክሮችን ማሰማት ጀምረዋል፡፡ የመከላከያ ምስክሩ መሰማት መጋቢት 17 ቀን 2004 ዓ.ም ሲሆን መጋቢት 26 ቀን 2004 

ዓ.ም ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ የመከላከያ ምስክርነታቸው ያቀረቡት  አንዱዓለም አራጌ፣ ናትናኤል መኮንን፣ ዮሐንስ ብርሃኑ፣ የሺዋስ ይሁንዓለም 
(ሻምበል)፣ ክንፈሚካኤል ደበበ፣ ምትኩ ዳምጤ፣ እስክንድር ነጋ ናቸው፡፡ ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣም ተከሳሾቹ ፍርድ ቤት ቀርበው ያሰሙትን የተከሳሽነት ቃል 

እንደሚከተለው ይዘንላችሁ ቀርበናል፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 25 ቀን 2004 ዓ.ም.

ገዥው ፓርቲ ሲያስፈልግ፣ ሲያስፈልግ ብቻ እንደ ላንቲካ የሚጠቅሰው ግን ደግሞ አንድ ሺ አንድ ግዜ የሚረግጠውና 

የሚደፈጥጠው፤ሲያሻው ደግሞ የሚቃወሙትን ለማጥቃት የሚያውለው ህገ-መንግሥት ስለ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የመዘዋወር መብት 

አንቀፅ 32 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል፡-

“ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወይም በህጋዊ መንገድ ሀገሪቱ ውስጥ የሚገኝ የውጭ ዜጋ በመረጠው የሀገሪቱ አካባቢ የመዘዋወርና የመኖሪያ 

ቦታ የመመስረት፤እንዲሁም በፈለገው ጊዜ ከሀገር የመውጣት ነፃነት አለው፡፡” ይህንን የማንኛውም ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን ለውጭ ዜጋም 

የተሰጠ የመዘዋወርና፣ሀብት የማፍራት መብት ገዥው ፓርቲ የጣሰው ዛሬ ብቻ አይደለም፡፡ ሥልጣን ላይ ከወጣ ጀምሮ በአወናገረው 

ፌዴራሊዝም እና ክልሎችን ለማዋቀር ቋንቋን መሰረት ማደረጉን መዋቅር ተከትሎ አንተ ብሄርህ እንዲህ ነው፣አንቺ ቋንቋሽ ሌላ ነው፣ ይሄ 

ያንተ ሀገር አይደለም፣ወደ ክልልህ ሂድ፣ወደ ሀገርሽ ግቢ. . . የሚለው ነገር ለባለፉት 20 ዓመታት በኢህአዴግ እድሜ ልክ አብሮን ኖሯል፡፡

በመከባበር፣በመዋደድና በመዋለድ ቋንቋና ኃይማኖት እንዲሁም ዘር ሳይለያየው የኖረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሄርና ቋንቋን መሰረት 

ባደረገ መርዛም የጐሳ ፖለቲካ የተነሳ እርስ በእርሱ በጥርጥርና የጐሪጥ እንዲተያይ ተፈረደበት፡፡ እንዲህ መሆኑም ለገዥው ፓርቲ የሥልጣን 

ርዝማኔ ግብአት ነበርና ጉዳዩ “ሃይ ባይ” አጥቶ እግር አውጥቶ ሲራመድ ለማየት በቃን፡፡ ከዚያም አልፎ ይኸው መርዘኛ የጎሳ ፖለቲካ ጥርሱን 

አግጥጦ ዜጎችን ሲበላ ለመታዘብ በቃን. . . ኢትዮጵያዊ የሚለው የጋራ ክብራችንንና የጋራ ልብሳችንን አውልቀን ጥለን በብሄር ውስጥ በመሸጐጥ 

አንተ የዚህ ክልል ዜጋ አይደለህም ወደሚል አሳፋሪና አስፈሪ ዝቅጠት ወረድን፡፡ ወይም እንድንወርድ ተደረግን፡፡

ኢህአዴግ ለባለፉት 20 ዓመታት ዘርቶ እያጨዳቸው ካሉ አስከፊ ፍሬዎቹ አንዱ ይሄው መርዛም የጎሳ ፖለቲካ ነው፡፡ ኢትዮጵያዊ በሀገሩ 

እንደ መፃተኛ እንዲኖር የሚያደርገው፤ ኢትዮጵያዊነትን የሚፈታተንና የሚሞግተው የዘመናችን ዕዳም ይሄው ነው፡፡ ዓለማችን ወደ አንድ 

መንደርነት እየሄደች ባለችበት በዚህ ጊዜ በሃገራችን አንዱ ኢትዮጵያዊ ወደ ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ሄዶ የመኖር መብቱ ተገፏል፡፡

እኛ ይሄ ሰብዓዊ መብት መገፈፉን እናወግዛለን ሕዝብ ንብረት የማፍራት መብቱ መነጠቁን እንኮንናለን፡፡ ዜጐችን የማፈናቀልና የማባረር 

ተግባርንም አጥብቀን እንቃወማለን፡፡ በአንድነት የመኖር ፍላጐት ካለው ሕዝባችን ጋር በመሆንም አጥብቀን እንታገላለን፡፡ 

ከላይ እግር አውጥቶ ሲሄድ አየነው ያልነው መርዛም ብሄርተኝነት በተለይ በደቡብ ክልል መንግሥት እየተፈፀመ ያለው ተግባር የኢህአዴግ 

የፌደራሊዝም አስፈሪ ገፅታ ነው፡፡ መጨረሻችን እንዴት ሊሆን ነው? የሚል ጠጣር ጥያቄ ማንሳትና በአስቸኳይም መመለስ ይኖርበታል፡፡

የደቡብ ክልል ፕሬዘዳንት የሆኑት አቶ ሽፈራው ሽጉጤ በተለይ የአማራ ተወላጅ የሆኑ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ አርሶ አደሮችን እንደ 

ምናምንቴ ነገር ጠርገው አስወጥተዋል፡፡ አባት፣እናት፣አሮጊት፣ሽማግሌ፣ህፃናት ሳይለይ ያፈሩትን ሀብትና ንብረት በወጉ የሚሸጡበት ዕድል 

ሳይሰጣቸው፣ያለሙትን መሬት ጥለው እንዲወጡ ተደርገዋል፡፡ በአቶ ሽፈራው ሽጉጤ ደብዳቤ መሪነትም ድንበር ሰብሮ እንደገባ የሌላ ሀገር 

ዜጋ ተቆጥረው እጅና እግራቸውን ይዘው አንዲወጡ ሲደረጉ በሚያስደምም ሁኔታ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ራሳቸው ህገ-መንግሥቱን የጣሱ 

ህገ-ወጦች ናቸው!” አሉ፡፡ ሀብት የማፍራትና የመዘዋወር መብት እንደሌላቸውም ያለምንም ሀፍረት ይናገራሉ፡፡ እንደዚህ ዓይነቱን ኢ-ሰብዓዊ 

የሆነ ተግባር አንድነት ፈፅሞ አይታገሰውም፡፡ የፌደራል መንግሥቱም በአፋጣኝ ጉዳዩን መርምሮ ውሳኔ እንዲያስተላልፍ እንጠይቃለን፡፡

በቤንች ማጂ ዞን ጉራ ፈረዳ ወረዳ ብቻ 22 ሺ የሚሆኑ አርሶ አደሮች እንዲወጡ እንደ ተፈረደባቸው ከራሳቸው ከተፈናቃዮቹ ያገኘነው 

መረጃ ያመለክታል፡፡ እነዚህ በፈላጭ ቆራጭ መሪዎች ዱብዕዳ የወረደባቸው ተፈናቃዮች መንግሥት ይደርስላቸው ዘንድ ወደ ጠቅላይ ሚንስትሩ 

ቢሮ ቢመጡም እንደ ዜጋ የተሰጣቸው ምላሽ የለም፡፡ ይልቁንም የአማራ ሕዝብ ወኪል ነኝ በሚለው ብአዴን አማካኝነት የማድበስበስና 

ተፈናቃዮችን ከእይታ ለማጥፋት  ሥራ ተሰራ፡፡ በፖሊስ እየተገፈተሩና እየተመናጨቁ ወደ አንድ ሰዋራ ስፍራ ሲወሰዱ ተመልክተናል፡፡ 

በአዴን ስለነዚህ ሰዎች ደንታ የሚሰጠውም አይመስልም፡፡በተለይ በ20/07/2004 ጣኋት ጠ/ሚኒስትሩን ለመማፀን የተሰበሰቡ በርካታ የደቡብ 

ክልል መንግሥት ያባረራቸው አርሶ አደሮች በአካባቢው ካለች ትንሽ ሜዳ ላይ ፈሰው ተመልክተናል፡፡ ምሳ ሞገስ የተባለች አራስም ደሟን 

እያፈሰሰች በአካባቢው አይተናታል፡፡ ይሄ የጭካኔውን ግዝፈት የሚያሳይ ነው፡፡ ምን እየተከናወነ እንደሆነ የሚያውቁ ግን ደግሞ ነገ “ሀገሬ የት 

ነው?” ብለው የሚጠይቁ ህፃናት አንዳንዶቹ ጠውልገው አንዳንዶቹ ለመጫወት ወዲያና ሲሯሯጡ ማየት በጣም ያማል፡፡ ቤተክርስቲያንም 

አላስጠጋቻቸውም፡፡ ሥላሴ ካቴድራል ለመጠለል ሲገቡ በፖሊስ እየተገፈተሩ እንዲወጡ መዳረጋቸውን ከተበዳዮቹ ሰምተናል፡፡

እስቲ ቀጥለን ደግሞ ህገ-ወጥ ናቸው ከተባሉ አርሶ አደሮች ያገኘነውን መረጃ እናንሳ፡፡ መረጃውንም ለመላው የኢትዮጵያ 

ሕዝብ፣ለመንግሥትና በተጨማሪም የአማራ ወኪል ነኝ ለሚለው ብአዴን እናቅርብ፡- 

	 እነዚህ የተፈናቀሉ ኢትዮጵያዊያን በህጋዊ መንገድ የተመሩበትና ግብር የከፈሉበት ሰነድ አላቸው፡፡

	 መንገድ አሰርተው የአካባቢውን ሹማምንት ጠርተው አስመርቀዋል፣ ት/ቤት ሰርተውም እንዲሁ አስመርቀዋል

	 ከአካባቢው ሕዝብ ጋር ተጋብተው ተዋልደዋል፡፡ ሲሸኙም እየተላቀሱ እንደሆነ ነግረውናል፡፡ ስለዚህ የኢህአዴግ የጐሳ ፖለቲካ 

ባመጣው ጣጣ ምክንያት ቤተሰብ ተለያይቷል ማለት ነው፡፡

	 ፎርም አንሞላም አንፈርምም ያሉት ተገርፈዋል፣ታስረዋል፡፡

	 “ስትመጡ ምንም ስላላመጣችሁ ስትሄዱም ምንም አትይዙም” ተብለው ባዶ እጃቸውን ተባረዋል . . .

የደቡብ ክልል መንግሥት ያባረራቸው አስረግጠው እንደሚናገሩት ከሆነ ያባረራቸው የአካባቢው ሕዝብ አይደለም፤ ሕዝቡ 

አልጠላቸውም እንዲያውም አለቀሰ እንጂ፡፡ ይሄንን የፈፀመው መርዘኛ የጐሳ ፖለቲካ ያበደው ካድሬ ነው፡፡ የክልሉ መንግሥት ነው፡፡ እነአቶ 

ሽፈራው እንደሚሉት በሕገ-ወጥ መንገድ መሬት ወሰዱ እንበል፡፡ ታዲያ እንደዚህ ያደረገ ሰው በሕግ ይጠየቃል፣ ከዚያም ይቀጣል እንጂ 

እንዴት ሕገ-መንግሥቱ ተጥሶ፤ሀብትና ንብረቱ ተቀምቶ፤ኢ-ሰብአዊ ድርጊት ተፈፅሞበት በጅምላ ይባረራል? ብአዴንስ ምን እየሰራ ነው? 

የመንግሥትስ ዝምታ ምንድን ነው? . . . ያልተመለሱ ጥያቄዎች ናቸው፡፡ እንደ እነ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ አያያዝ የማፈናቀሉ እኩይ ድርጊት 

እንደሚቀጥል ነው፡፡ ግን እስከ መቼ? በአስቸኳይ ድርጊቱ እንዲቆም እንጠይቃለን፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብም “ነገ-በእኔ” ብሎ ይሄ ክፉ ድርጊት 

አንዲቆም እንዲታገል ጥሪ እናቀርባለን፡፡

ዜጐችን የማፈናቀልና የማባረር ተግባር 
በአስቸኳይ ይቁም!!

የደቡብ ክልል መንግሥት እየፈፀመ ያለውን የማፈናቀል ተግባር እንቃወማለን!!

ለአቶ ዓለም 
ገብረአብ አጭር 

መልስ
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

ከበለጠ ጐሹ ወ/ሚካኤል

አቶ ዓለም ገብረአብ፣በእርሶ ጽሑፍ (ፍኖተ ነፃነት 
መጋቢት 18) ላይም ስነ-አእምሮአዊ ትንታኔ ለማድረግ 
ተገድጃአለሁ፡፡ አቶ መለስ ዜናዊ በጄነራል ዊንጌት ት/ቤት 
ስለነበራቸው አካዳሚያዊ ሬኮርድ የፃፍኩት በአሉቧልታ 
ደረጃ ያገኘሁትን መረጃ ነው፡፡ ጽሑፌን እንደገና ለማንበብ 
የማይደብረዎት ከሆነ፣ስለ አቶ መለስ አካዳሚያዊ ሬኮርድ 
ያገኘሁትን መረጃ ከፃፍኩ በኋላ፣ “ይህ እንግዲህ በአሉቧልታ 
ደረጃ የሚነገር ነው” ብዬ ደምድሜአለሁ፡፡

የእርሶ ዓይኖችና አእምሮ በጽሑፌ ውስጥ የሚፈልጉት፣ 
“በለጠ ጐሹ እንዴት ቢደፍረን ነው መለስ ዜናዊን የሚያህል 
ታላቅ መሪ ለመሳደብ የቃጣው?” ለማለት የሚያስችል ሐረግ 
ነው፡፡ ሲያምረዎት ይቅር እንጂ ይህንን ውንጀላ ለመለጠፍ 
የሚያስችል ነገር ፈልገው ማግኘት አይችሉም፡፡

ለመሆኑ “እጅግ የላቀ ብሩህ አእምሮ” ምን ማለት 
እንደሆነ ያውቃሉ? እርሶ ከዚህ ምደባ ውስጥ እንደሌሉበት 
በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ! ስለ አይ-ኪው (IQ) 
ያውቃሉ? ወይም ይስማዕከ ወርቁ “ሚዛነ-ማዕምሮ” ብሎ 
እንደተረጐመው ያውቃሉ? ዳሩ፣ይስማዕከ ወርቁንስ የት 
ያውቁታል? በዚህ የአእምሮ ክህሎት ምደባ ውስጥ እነ 
አልበርት አነስታይን እንኳን አይገቡም፡፡ የአነስታይን አይ-
ኪው 165 ነው፡፡ ቢል ጌትስና ስቲቭ ጀብስም አይገቡም፡፡ 
ያውቁ እንደሆነ፣ቢል ጌትስ እና ስቲቭ ጀብስ በልዩ የፈጠራ 
ችሎታቸው ዓለምን የቀየሩ ናቸው! ግን እነሱ እንኳን እጅግ 
የላቀ ብሩህ አእምሮ” አላቸው አልተባሉም! ልንገረዎት፣እኔ 
ለዚህ ልዩ መለኮታዊ ስጦታ ባልታደልም፣ችሎታው ያላቸውን 
ሰዎች ግን ማወቅ እችላለሁ ብዬ እገምታለሁ፡፡ ስቲቭ ጀብስ 
(Steeve jobs) ሲሞቱ እንባ አውጥቼ አልቅሻለሁ!

“እጅግ የላቀ ብሩህ አእምሮ” ምድብ ውስጥ ሊገቡ 
የሚችሉት እነ ሊዎናርዶ ዳቪንቺ እና እነ ጋውስ ናቸው፡
፡ ጋውስ (Gaus) ማለት በሂሣብ እግዚአብሔር መኖሩን 
ለማረጋገጥ የሚያስችል የሂሣብ ችሎታ ያለው እጅግ የሚደነቅ 
የሂሣብ ሊቅ ነው! ገባዎት? ይህን ስለዎት ኢትዮጵያ ውስጥ 
በተለያዩ ደረጃዎች ብሩህ አእምሮ ያላቸው ሰዎች የሉም 
ማለቴ እንዳልሆነ ይረዱልኝ፡፡ እንዲያውም፣ በኢትዮጵያ 
ውስጥ ወደ ሁለት ሚሊዮን የሚሆኑ ልዩ የአእምሮ ክህሎት 
ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ተገምቷል፤ በሁሉም የኢትዮጵያ 
ክፍላተ ሀገራት! የአምላክ ስጦታ እንደ እርሶ ዘር አይለይም! 
አቶ መለስ እና እርሶ የትኛው ምድብ ውስጥ እንዳላችሁ 
አላውቅም! ከፈለጋችሁ የአይ-ኪው ፈተና ወስዳችሁ 
ልታውቁ ትችላላችሁ! 

እንትን ያለበት ዝላይ አይችልም እንዲሉ፣”ለትግራዮችም 
ስድብ ነው” አሉ፡፡ በእውነቱ ለእርሶ መልስ መስጠቱ ራሱ 
ውርደት መስሎ ነው የታየኝ! እሺ ላዳምጠዎት፤ “ለትግራዮች” 
ብቻ ነው ወይስ “ኤርትራውያንንም” ይጨምራል? እኔ 
ያልኩት፣ “ኤርትራውያን ተማሪዎች ፈተናውን አስቀድመው 
የማግኘት ዕድል ስለነበራቸው” ነው፡፡ ስለ “ትግራዮች” 
አላወራሁም፡፡ ኤርትራውያን ኢትዮጵያዊነታቸውን 
ከሰረዙ ሃያ አንድ ዓመት እየሆነ ነው፡፡ ስለ ኤርትራውያን 
እርሶ ምን አገባዎት? ኤርትራዊ ነዎት እንዴ? አቶ መለስ 
በእናታቸው ኤርትራዊ መሆናቸውን አውቃለሁ፡፡ የእርሶን 
ግን አላውቅም፡፡

አቶ ዓለም ገብረአብ፣በ1962 ኦነግ በትግራይና በኤርትራ 
ላይ ዘመተ አሉ?! ወዴት ጠጋ ጠጋ? ኤርትራንና ትግራይን 
ቀላቅሎ ነፃ ትግረኛ ተናጋሪ ሀገር የመፍጠር ሕልመዎ 
አሁንም አልሞተም? ሲያምርዎ ይቅር! ይልቅ የሚሆነውን 
እኔ ልንገረዎት፤በሕወሓት ውስጥ ያሸመቀው የሻዕቢያ ቡድን 
ከሥልጣን ይወገዳል፤ትግሬዎች በሙሉ ለዴሞክራሲያዊ 
አንድነት ይቆማሉ! አሰብ የኢትዮጵያ ትሆናለች! ኢሣያስ 
አፈወርቂ ከሥልጣን ይወገዳል! የኤርትራ ሕዝብ ፍፁም ነፃ 
በሆነ ሬፈረንደም የራሱን ዕድል ራሱ ይወስናል! የአቶ መለስና 
የእርሶ አቋም ያኔ ምን እንደሚሆን ለማወቅ አልችልም! አቶ 
መለስ እርሶ በመረቁላቸው “እጅግ የላቀ ብሩህ አእምሮ” 
ማድረግ የሚገባቸውን ለማድረግ ይችሉ ይሆናል፤ የእርሶን 
ግን አላውቅም! ቻዎ! አቶ ዓለም ገብረአብ፣ለእርሶ መልስ 
ለመስጠት ጊዜ በማባከኔ እየተቆጨሁ! ቻዎ!

ጋዜጣችን “ፍኖተ-ነፃነት” ብለናታል፡፡ “ፍኖት” ማለት መንገድ ማለት ሲሆን ከነፃነት ጋር 
ሲጣመር “የነፃነት መንገድ” ማለት ነው!!
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ብስራት ወ/ሚካኤል
    እውነቱን ለመናገር እንደዚህ 

አልጠበኩም ነበር፡፡ በተለይ ብዙ ተመልካች 
ባለበት አዲስ አበባ ስታዲየም የተደረገው 
የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትና አርቲስቶች 
እግር ኳስ ውድድር በተደረገው የእሁዱ ጨዋታ 
አንድ ነገር ጠብቄ ነበር፤ አልሆነም እንጂ፡፡ 
የጠበኩትን ባለማየቴም ቅር ተሰኝቻለሁ፡፡ 

    የኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግስት 
ባለስልጣናት ከአባይ ተፋሰስ ሀገሮች 
ዲፕሎማት ጋር ሊያደርጉት የነበረው ጨዋታ 
ሳይሳካ ቀርቶ ከሀገር ውስጥ “አርቲስቶች” ጋር 
ያደረጉት ጨዋታ የሚያበረታታ ነው፡፡ ነገር ግን 
ይህ ውድድር በፖለቲካው መድረክም ቢለመድ 
ጥሩ ነበር፡፡

     ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ እና 
የወንበር ጠባቂያቸው አቶ በረከት ለምን 
እንዳልተሳተፉ ግን አልገባኝም? ጠብቄ ነበር፡

፡ በተለይ “በኢትየጵያ ቴሌቪዥን ለህክምና 
ሄደዋል፣ በቅርቡ ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉ፣ 
አሁን በመልካም ጤንነት ላይ ናቸው” የተባሉት 
ክቡር ፕሬዝዳንታችን በዚህ አጋጣሚ 
“አለሁላችሁ” በማለት ህዝቡን ያስደስታሉ ብዬ 
ገምቼ ነበር፡፡ እንደውም የጐል ጠባቂ ወይም 
የተከላካይ ቦታን ይሸፍናሉ የሚል እምነት 
ነበረኝ ግን አላየኋቸውም፡፡ ምክንያቱም በ 
“ኢቴቪ በቅርቡ ይመጣሉ” የተባለው ቀን 
አልፎ ወር ሊሞላው ነውና፡፡

    ወይ አለመታደል! “ያልታደልሽ እንዴት 
አደርሽ” አሉ፡፡ ያደለው ሀገር ህዝብማ እንኳን 
ፕሬዘዳንት አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ታሞ 
ቢቆይ “ጤናቸው እንዴት ነው? እውነቱን 
ንገሩን! ሲመጡ አበባ ይዘን እንቀበላቸዋለን” 
ይባል ነበር፡፡ የእኛው ፕሬዘዳንት ሁኔታ 
ግን ዝም፣ ጭጭ ተብሏል፤ ሥራ የላቸውም 
ነበር እንዴ? ደግሞ ምክትል ፕሬዘዳንት ራሱ 

ያላቸው አልመሰለኝም፤ ቤተመንግስቱ አይበቃ 
ይሆን?

    እዚህ ላይ የነ አቶ መለስ አስተዳደር ትልቅ 
ስህተት ሰርቷልና “ሲመጡ” ይቅርታ ጠይቆ 
አጋዥ አደንዛዥ ምክትል ሊሾምላቸው ይገባል፡
፡ እውነቴን ነው፡፡ ኳስ ባለመጫወታቸውና 
ምክትል ሳይሾምላቸው በመቅረቱ እንደ አንድ 
“ልማታዊ ዜጋ” ቅር ብሎኛል፡፡ ምክንያቱም 
የታላቁን አባይ ወንዝ “የህዳሴ ግድብ” ጅማሮ 
የ1ኛ ዓመት ልደት ክብረ በዓል ላይ አልተገኙማ፡
፡ ለወደፊቱ ግን ክቡር ጠ/ሚኒስትር የቅርብ 
አማካሪዎች ባያስቃውሶትም እኔ “ልማታዊ 
ዜጋዎ” ኩሽ ብያለሁና ይታሰብበት፡፡

   ክቡር አቶ መለስ፣ አቶ በረከትና ዶ/ር 
ቴዎድሮስ ለምን አልተጫወቱም? ሥራ 
በዛባቸው ይሆን? አስተላለፍ ላይ አቶ መለስንና 
አቶ በረከትን ያው በግራ ክንፍ ተጠብበው 
በማጥቃት ጥሩ የማሸነፍ ስትራቴጂ ይጠቀማሉ 

ብዬ አስቤ ነበር፡፡ ዶ/ር ቴዎድሮስ ደግሞ እንደ 
ሥነ ህይወት (ባዮሎጂ) ባለሙያነታቸው 
ባለስልጣናቱ ትንፋሽ እንዳያጥራቸው 
የአተነፋፈስ ሥርዓቱን ከከባቢ አየር እስከ 
አየር ከረጢትና የደም ዝውውር ስርዓት ጥሩ 
ምክር ይሰጡና ያሸንፋሉ የሚል ግምት ነበረኝ፡
፡ ሦስቱም ቀርተዋል፤ አመራሮቻቸውም በ 
“አርቲስቶች” 3 ለ 0 ተሸንፈዋል፡፡ ደስ የሚለው 
ውጤቱን በፀጋ ተቀብለዋል፡፡ እዚህ ላይ 
የአትሌት ኃይሌ ገ/ሥላሴ የዳኝነት ብቃት እና 
የተመልካቹ ሥነ ሥርዓት አስተማሪ በመሆኑ 
አድናቆት የሚቸረው ነው፡፡ በርግጥ በዕለቱ 
የኢትዮጵያ ቡና እና የቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ 
ክለብ ጨዋታ ቢኖርም ስታዲየሙን የሞሉት 
ግን የኢህአዴግ ፎረምና ሊግ ቁጥራቸው 
ከግምት በላይ የሆኑ ደህንነቶች ቀድመው 
እንዲገቡ በመደረጉ ቦታውን ሞልተውት ነበር፡
፡ 

   ነገር ግን በጨዋታ ወቅት ለ “አርቲስቶች” 
ስጋት ነበረኝ፡፡ በተለይ የፊት አጥቂ የሆኑትን 
የፍትህ ሚኒስትሩን አቶ ብርሃን ኃይሉን 
በስህተት ጠልፈው /ተጋጭተው በአቃቤ 
ህግ ፊሽካ ደህንነቶችና ፖሊስ ከ “አሞራው” 
እስከ “ናትናኤል እና አንዱዓለም አራጌ” 
የተደበደቡበት ማዕከላዊ አሊያም ቃሊቲ 
ይገባሉ የሚል ስጋት ነበረኝ፡፡ እሳቸው ግን 
የዕለቱ “ኮከብ ተጫዋች” በመሆን በሰላም 
ጨዋታው በመጠናቀቁ ደስ ብሎኛል፡፡ ደግሞ 
የአቶ ብርሃን አድናቂ ነኝ፡፡ ምናልባት ደደቢት 
ክለብ አስፈርሞ እንዳያሰንፋቸው ንገሩልን፡
፡  እኔ ምለው ታዲያ ከተፎካካሪ ፖለቲከኞች 
ጋርስ በፖለቲካው መድረክ ለምን እንዲህ 
ዓይነት ጨዋታ አትጫወቱም?

በተለይ ቢያንስ ለ “ህዳሴ ዋንጫ” 
ውድድር ድምቀት ሲባል የደህንነቶች፣ 

መ/ር ደረጀ መላኩ
derehemelaku@yahoo.com

“የኢትዮጵያን ህዝብ እንደ ሰም አቅልጬ 
እንደ ብረት ቀጥቅጬ ካልገዛሁ” በማለት ያዙኝ 
ልቀቁኝ የሚለን አምባገነኑ የህወሓት ኢህአዴግ 
አገዛዝ የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ሪኮርዱ 
ጥሩ እንዳልሆነ አሊያም እጅግ እየተበላሸ ስለ 
መሄዱ የሠብአዊ መብት እንዲከበር ዝንተ 
አለም የሚጮሁ /ድምፃቸውን ከፍ አድርገው 
የሚያሰሙ ድርጅቶች በየጊዜው ወቀሣቸውን 
ሲያቀርቡ መስማት እየተለመደ መጥቷል፡፡

በሀገር ቤትም ቢሆን የቀድሞው 
ኢሰመጉ (አሁን ሰመጉ) እና ሌሎች ድርጅቶች 
የአገዛዙን የሠብአዊ መብት አያያዝ የሚኮንኑ 
መግለጫዎችን ሲያወጡ እንጂ ጥሩ ነው 
መልካም ነው የሚል መግለጫዎች እጅግም 
አይደመጡም፡፡ በእኔ በኩል ስህተት የሰሩ 
አይመስለኝም፡፡ የሌላውን መልካም ስእል ከየት 
አምጥተው ያሣዩን፡፡

ግራም ነፈሰ ቀኝ የቅርብ ጊዜውን ኢሰመጉ 
(ሠመጉ) 118ኛ እና 119ኛ ልዩ መግለጫዎችን 
ብንቃኝ በኢትዮጵያ አሳሳቢ የሠብአዊ መብቶች 
ረገጣዎች እንዳሉ እንረዳለን፡፡ በነገራችን 
ላይ ድርጅቱ በአቅም ማጣት ምክንያት ብዙ 
የሠብአዊ መብት ጥሰቶችን ለህዝብ ማቅረብ 
እንዳልቻለ አንባቢን ማስታወስ እሻለሁ፡
፡ ለማንኛውም ከላይ በተጠቀሱት ልዩ 
መግለጫዎች ላይ የሠፈሩትን አለፍ አለፍ 
አድርጌ ላስቃኛችሁ፡፡

በደቡብ ህዝቦች ክልል (በአገዛዙ አጠራር) 
በከፋ ዞን በገዋታ ወረዳና ዙሪያ ከ1950 ዓ.ም 
ጀምሮ በሚኖሩ ቁጥራቸው ከ50 ሺህ በላይ 
የሚገመቱ የኦሮሞ ተወላጆች በራሳቸው 
ቋንቋ ልጆቻቸው የመማር እድል ተጠቃሚ 
እንዲሆኑ እና ህዝቡ በማህበር ተደራጅቶ 
በልማት ለመንቀሳቀስ በመጠየቃቸው የሰብአዊ 
መብታቸው ተገፏል (ሠመጉ 118ኛ መግለጫ) 
በዚህ መሠረት የኢፌዲሪ ሕገ መንግስት አንቀፅ 
39(2) የአፍሪካ ቻርተር አንቀጽ 16 እና አንቀጽ 
31 ተጥሷል፡፡ 

ሠመጉ በቦታው ተገኝቶ እንዳጣራውና 
የአካባቢው ነዋሪዎች እንደገለጹት ከሆነ 
በርካቶች ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለዋል፡፡ 
ከ20 በላይ ሠዎች ታስረዋል (ሠመጉ 118ኛ ልዩ 

መግለጫ) 
እንዲሁም በጨና ወረዳ ደበመረሃ ቀበሌ 

ገበሬ ማህበር የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች 
አባላት ቤትና ንብረታቸው ተቃጥሎባቸዋል፤ 
ከቤት ንብረታቸውም ተፈናቅለዋል፡፡ ሠመጉ 
አጣርቶ ለመድረስ የቻለላቸው 33 ሰዎች 
እንደሆኑ ከልዩ መግለጫው ለመረዳት ተችሏል፡
፡ ከዚህም በተጨማሪ የገዋታ ወረዳ ፖሊስ 
አባላት ነሐሴ 15 ቀን 2003 ዓ.ም በመሊዮ ቀበሌ 
ህዝብን በመሰብሰብ ጥያቄያች አቁሙ በማለት 
የማስፈራሪያ እና የዛቻ ንግግር ለአካባቢው 
የኦሮሞ ህብረተሰብ ማስተላለፉን ከሠመጉ 
118ኛ ልዩ መግለጫ መረዳት ይቻላል፡፡ 

በሌላ በኩል የሠብአዊ መብቶች ጉባኤ 
በ119ኛ ልዩ መግለጫው “የልማት እንቅስቃሴዎች 
የዜጎችን መሠረታዊ መብቶች የሚያሣጡ መሆን 
የለባቸውም” በሚል ርእስ ስር የሚከተሉትን 
የሠብአዊ መብት ጥሰቶችን አስነብቧል፡፡ በጋም 
ጎፋ ዞን በአርባ ምንጭ ዙሪ ወረዳ በላንቴ ቀበሌ 
የደን መውደምና ህገ ወጥ የመሬት ክፍፍል 
በመደረጉ ኗሪዎችን አሳስቧል፡፡ በዚህ ምክንያት 
ለሚመለከተው ክፍል አሣስበዋል፤ ምላሹ 
ግን እስር ነበር፡፡ በዚህ መሠረት በአካባቢው 
የኢፌዲሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 17(1) 19(3) 
እንዲሁም የአለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ 
መብቶች ድንጋጌ አንቀጽ 9 በመጣስ 33 ሰዎችን 
ለአንድ ወር ተኩል ከአሠሩ በኋላ የአንድ ሺህ 
ብር ዋስ ጠርተው ከእስር እንዲወጡ ሆኗል 
(ሠመጉ119ኛ ልዩ መግለጫ) በቸሃ ወረዳ 
በጋሶሬና ካራቻ ቀበሌና አካባቢ ከ100 ሄክታር 
በላይ ለደን እና ለሎጅ የሚሆን ቦታ አለ፡
፡ ከዚህ ውስጥ 20 ሄክታር ለሎጅ አቶ መሲባ 
ከድር ለተባለ ባለ ሀብት ከግንቦት ወር 2000 
ዓ.ም ጀምሮ የወረዳውና የዞኑ አስተዳዳሪዎች 
ባሉበት ተሠጥቷል፡፡ አርሶ አደሮቹ ከዚያን ጊዜ 
ጀምረው የአትክልታችን ካሳ ይከፈለን ተተኪ 
ቦታ ይሠጠን እያሉ ቢያመለክቱም ጆሮ ዳባ 
ልበስ ተብለዋል፡፡ እንዲያውም ለምን ይህን 
ጥያቄ አነሣችሁ ተብለዋል፡፡ እንዲያውም 
ለምን ይህን ጥያቄ አነሳችሁ በማለት የቸሀ 
ወረዳ ተሻóሚዎች አቤቱታ አቅራቢዎቹን 
በማስፈራራት መብታቸውን እንዳፈኑባቸው 
አርሶ አደሮች ይገልፃሉ፡፡ (ሠመጉ) 119ኛ ልዩ 
መግለጫ ይህ ምን ያስደንቃል በ100 ሺህ 
የሚለካ ሄክታር መሬት ለድንበር ዘለል የመሬት 

ወራሪዎች የቸበቸበ አገዛዝ ለ1000 ሄክታር 
መሬት የሚጨነቅ ልብ ያለው አይመስለኝም፡፡

በነጋራችን ላይ ከላይ የተጠቀሱት የሠብአዊ 
መብት ጥሰቶች እጅግ በጣም ትንሽ ምሣሌዎች 
እንጂ የስርዓቱን ጨካኝ ባህሪ ፍንትው 
አድርገው አያሣዩም፡፡ በየቀኑ፣ በየሰአቱ፣ ስንት 
ጉድ የምናይበት ሀገር ናት፡፡ ኢትዮጵያ እኛስ 
ለጉድ ተፈጥረን ይሆን? በቅርቡ ደግሞ ለብዙ 
ሺህ አመታት በስንት ንፁሀን ሰማእት አጥንትና 
ደም የተገነባውን የዋልድባ ገዳም ዙሪያ በልማት 
ስም እንዳልነበረ እያደረጉት ነው፡፡ ፍረኦኖች 
እውን ይህ ኢትዮጵያዊ ምግባር ነውን? 
አይመስለኝም፡፡ እንዴት ቢንቁን ነው ጃል፡
፡ የኢትዮጵያን ሚስጥር ለማወቅ ለብዙ መቶ 
አመታት ሲያጠኑ የነበሩ ታሪካዊ ጠላቶቻችን 
ተሣካላቸው ማለት ነው? በመንፈሣዊ ፅናት 
ላይ የቆመችው ፍትህ ጋዜጣ “የኢየሩሳሌም 
ቅጥር ፈርሷል፣ በሮቿም በእሳት ተቃጥለዋል፡
፡” በሚል እርስ የደረስንበትን አሳሳቢ ደረጃ 
ፍንትው አድርጋ ነግራናለች፡፡ ልብ ካልን ማለቴ 
ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ባህል፣ ለህዝቧ አንድነት እና 
በፍቅር አብሮ መኖር ታሪክ ሠሪነትና ለሌሎች 
እልፍ በጎነቶች ሁሉ መሠረት ነው፡፡ አዎ እነዚህ 
ሁሉ የሰውነት መሠረቶቻችን እኛ ኢትዮጵያዊ 
የምንላቸው እነርሱ ግን ኢትዮጵያዊነትን 
አፈርድሜ ለማስጋጥ እንቅልፍ አጥተው 
በሚሰሩ አምባገነኖች ትቢያ ወደ መሆን ደረጃ 
ደርሷል፡፡ 

ያሣዝናል፤ ማሣዘን ብቻ አይደለም ህሊናን 
ያደማል፡፡ ሆድንም ይበጠብጣል፡፡ በእንቅርት 
ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በየጊዜው የሚፈፀሙ 
የሠብአዊ መብት ጥሰቶችን (በስርአቱ ፖለቲካ 
ፊትታውራሪዎች አሊያም በጋሻ ጃግሬዎቻቸው 
ወይንም በአንዳንድ ጥጋበኞች ተሯሩጠው 
እንዳያጋልጡ ሠመጉ እና መሠል ድርጅቶች 
ከፍተኛ ጫና አለባቸው፡፡ ለምሳሌ የገንዘብ 
ምንጫቸው እንዲደርቅ ህግ ወጥቶባቸዋል፡፡ 
በዚህ ምክንያት ስርዓቱ የሚወቀሰው የሠብአዊ 
መብቶችን በመደፍጠጥ ብቻ ሳይሆን የሲቪል 
ማህበራት እንደ ልብ ተንቀሳቅሰው እንዳይሰሩ 
አሳሪ ህግ አርቅቆ በማፅደቁ ጭምር ይመስለኛል፡
፡ በቅርቡ እንኳን አለም አቀፍ የሠብአዊ መብት 
ተቆርቋሪ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል 
(Amenesty international) እ.ኤ.አ በ2009 

የወጣውን የበጎ አድራጎት ድርጅት አዋጅን 
መልሶ እንዲከልስ ተማፅኖዎን አሠምቷል፡፡ 
ሠሚ ከተገኘ ማለቴ ነው፡፡

ማርች 12,2012 ባወጣው ዶክሜንት 
መሠረት አገዛዙ በሲቪል ማህበራት ሥራ 
ላይ ብዙ ጫናዎችን ከማድረጉ ባሻገር እጁን 
በመዶል ጣልቃ እየገባ ነው በማለት አማሯል፡፡ 
በዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ከገለልተኛ የሠብአዊና 
መብት ተሟጋቾች የሚያገኘው እርዳታ 
እየነጠፈ ነው፡፡

ሚካኤል ካጋሪ (Michelle Kagari) 
በአምነስቲ የአፍሪካ ምክትል ዳይሬክተር ሲሆኑ 
ሥርዓቱን በሰላ ሂስ ሸንቁጠውታል፡፡ ስለ 
አስከፊው የሠብአዊ መብት ጥሰት ማለቴ ነው፡፡ 
ሚካሄል እንዲህ አሉ አገዛዙ የሠብአዊ መብቶች 
እንዲከበሩ ለሚደክሙ ገለልተኛ ድርጅቶች 
ምቹ ሁኔታ መፍጠር ሲገባው በተቃራኒው 
መንገድ በመጓዝ ሽባ እያደረጋቸው ይገኛል፡፡ 
በህጋዊ መንገድ እንኳን መንግስትን ለመተቸት 
አዳጋች እንደሆነም አክለው ገልፀዋል፡፡ 

ከላይ በተጠቀሰው ምክንያት ፕሮግራሞች 
ታጥፈዋል፣ ቅርንጫፍ ቢሮዎች እንዲዘጉ 
ተደርገዋል፡፡ የሠብአዊ መብት ተሟጋቾች 
ቁጥር በእጅጉ ተመናምኗል፡፡ 

ሪፖረቱ አክሎ እንዳብራራው በአዲሱ 
ህግ ምክንያት ሁለት ታዋቂ የመብት አስከባሪ 
ድርጅቶች በኢትዮጵያ ባንኮች ውስጥ ከ1 
ሚሊዮን ዶላር በላይ ተይዞባቸዋል፡፡

እንደ ሠብአዊ መብት አስከባሪ ድርጅቱ 
ሪፖርት ከሆነ በኢትዮጵያ የሠብአዊ መብት 
አያያዝ ከድጡ ወደ ማጡ እየሆነ ይገኛል፡
፡ ድርጅቶቹም ቢሆኑ አቅማቸው የተወሰነ 
በመሆኑ ለህዝቡ ሊደርሱለት አልተቻላቸውም፡
፡

ለምሳሌ ህጉ ከመፅደቁ በፊት /እ.ኤ.አ 
ከ2008) በፊት የኢትዮጵያ ሴቶች ህግ 
ባለሙያዎች ማህበር ለ17,000 ሴቶች የህግ 
ድጋፍ አድርጓል በ10,000ዎች ለሚቆጠሩ 
ዜጎችን ተጠቃሚ አድርጎ ነበር፡፡ የቀድሞው 
ኢሠመጉ (ሠመጉ) ታሪክ የማይዘነጋውን ሥራ 
አሣይቷል፡፡ ዛሬ ግን ሁለቱም እንቅስቃሴያቸው 
በእጅጉ ቀንሷል፡፡

አዲሶቹ የፀረ አሸባሪነት ህግ እና 
የጋዜጠኝነት ህግ ቢሆኑም የመናገር እና 
የመፃፍን መብት በእጅጉ የሚፈታተኑ ናቸው፡

፡ አለም አቀፍ የሠብአዊ መብት ተሟጋች 
ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከ3 ሚሊዮን 
በላይ አባላት ሲኖሩት ከ1500 በላይ ሀገራት 
ውስጥ የሚንቀሳቀስ ሲሆን የኢትዮጵያን 
አገዛዝ የሠብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ በእጅጉ 
ከሚነቅፉ አለም አቀፍ ድርጅቶች አንዱ እና 
ዋነኛው ነው፡፡ 

እኔም እንደ ድርጅቱ ሀሳቤን በተማፅኖ 
ልቋጭ፤ አገዛዙ የመብቶች ሁሉ ቁንጮ የሆነው 
የሠብአዊ መብት እንዲከበር ከፈለገ የሠብአዊ 
መብት አስከባሪ ድርጅቶች በነፃነት እንዲሠሩ 
መፍቀድ አለበት ባይ ነኝ፡፡ የሠብአዊ መብት 
ተቆርቋሪ ድርጅቶች የሥልጣን ተሻሚዎች 
እንዳልሆኑ ከግንዛቤ ቢወሰድ መልካም ነው፡
፡ ነገ እናንተ እድል ፊቷን ስታዞርባችሁ ቶሎ 
የሚደርሱላችሁ የሠብአዊ መብት ተቆርቋሪ 
ድርጅቶች መሰሉኝ፡፡ 

ከስንቱ ጋር አይን እና ናጫ ሆኖ ጌታ 
መሆን ይቻላል? ከግማሽ ክፍለ ዘመን 
በላይ የተደከመበትን ኢመማን ብትንትኑን 
አወጣችሁት! ሲቪል ማህበራትን ሸባ 
አደረጋችሁ፣ ነፃውን የፕሬስ መንደር የጋዜጠኛ 
ምድረ በዳ አደረጋችሁት፤ በጣት የሚቆጠሩ 
መንፈሰ ጠንካራዎች ዛሬም እንዳሉ ልብ 
ይሏል፡፡ አሁን በቅርቡ ደግሞ ወደ ሁለቱ 
ታላላቅ የሀይማኖት ድርጅቶች ውስጥ እጃችሁ 
ገብቷል፡፡ ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ የሙስሊም 
ወንድሞቻችን ጥያቄዎች ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ 
የሙስሊም ወንድሞቻችን ጥያቄዎች ለመፍታት 
ፈራ ተባ ማለታችሁ ሲሆን በዋልድባ ገዳም 
ይዞታ ስር የነበሩ ድንግል መሬቶች ሲወረሩ 
ዝምታን መምረጣችሁ ይመስለኛል፡፡ አሁን 
ምን ቀራችሁ? መስሏችሁ እንጂ አንድ ቀን 
የኢትዮጵያ አምላክ ፍርዱን ይሰጣል፡፡ 
“አይሆንለትም እንጂ ታሪካዊት፣ ጥንትዊት፣ 
ባህርታዊት እና ሀገረ እግዚአብሄርን ገዝግዞ 
ለመጣል የመጨረሻ ሠይፉን የመዘዘው ይህ 
የለየለት ጠላት በሀይማኖት ላይ ጣልቃ መግባት 
የጀመረው ዛሬ ሳይሆን ትላንት በአጋስስ 
ተጭኖ አራት ኪሎ ቤተ መንግስት ከከተመ 
ጊዜ ጀምሮ ነው፡፡ በአንዋር መስጊድ የፈሰሰው 
ደም አይረሳም፤ የአደባባይ እየሱስ ንፁሀን ደም 
ዛሬም ይጮሀል፡፡ ለተወሀዶ ሀይማኖት ቀኖና 
መከበር ፅናታቸውን ያሣዩን የአለቃ አያሌው እና 
የደበሎ አንበሣ ባህታዊ ፈቃደ ሥላሴ መንፈስ 

ወደ 16 ዞሯል

ፖለቲካ

የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ሁኔታ እና የአምንስቲ 
ኢንተርናሽናል ውትወታ

ጥሞናልና ይደገም!

ከገፅ 8 የዞረ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 25 ቀን 2004 ዓ.ም.

	መቼና የት ተወለዱ?

ስወለድ በነበረው አጠራር ሸዋ ጠቅላይ ግዛት 

በከንባታና ሀዲያ አውራጃ አንጋጫ ወረዳ ሸኖ ቀበሌ 

በ1938 ዓ.ም ተወለድኩኝ፡፡

	እስቲ ስለትምህርትዎ ያጫውቱኝ? 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን ሾኔ፣ ሱዳን 

ኢንቴሬርሚሽን ት/ቤት፣ ቦቢቶና ሆሳዕና ራስ አባተ 

ቧያለው የተባሉ ት/ቤቶች ተማርኩኝ፡፡ ሁለተኛ 

ደረጃ ትምህርቴን አዲስ አበባ ካቶሊክ ካቴድራልና 

ተግባረእድ፣ አዲስ አበባ መምህራን ማሠልጠኛ ት/

ቤት ተምሬ አጠናቀኩ፡፡ ናዝሬት ኃይለማሪያም 

ማሞ ሆስፒታል ለሁለት ዓመት ጤና ረዳት ኮርስ 

ወስጄ ተመርቄአለሁ፡፡ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 

በህግ /L.L.B/ ዲግሪ ተመርቄአለሁ፡፡ በተለያዩ የሥራ 

አጋጣሚዎች አጫጭርና ረጃጅም ሥልጠኛዎችን፣ 

ኮርሶችን እየወሰድኩ ሞያዬን አዳብሬአለሁ፡፡

	የሥራ ልምድዎስ ምን ይመስላል?

በጤና ረዳትነት ኢትዮ- ስዊዲሽ የህፃናት ህክምና 

ሆስፒታል ለ10 ዓመት ሠርቼአለሁ፡፡ በአገር ውስጥ 

ገቢና አስተዳደር የሕግ አማካሪና ነገረፈጅ ሆኜ ከ1977-

81 ዓ.ም ድረስ አገልግያለሁ፡፡ ከ1981-1985ዓ.ም 

የከፍተኛ ፍ/ቤት ዳኛ ሆኜ አገልግያለሁ፡፡ ከ1985-91 

ዓ.ም ድረስ ፍትህ ሚኒስቴር ከፍተኛ ዐቃቢ ህግ ሆኜ 

ሠርቼአለሁ፡፡ ከ1991 ዓ.ም ጀምሮ ጡረታ ወጣሁ፡፡ 

ከዚያ በኋላ ጠበቃ ሆኜ እየሠራሁ ነው፡፡

	በምርጫ 2002 ለህዝብ ተወካዮች ም/

ቤት እጩ ተወዳዳሪ ሆነው መቅረብዎን 

አስታውሳለሁ፡፡ የየትኛው ፓርቲ አባል 

ነዎት? የሥራ ኃላፊነትዎስ?

የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ /ኢሶዴፓ/ 

ሥራ አስፈጻሚና የህግና አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ አባል 

ነኝ፡፡ ፓርቲያችን ከስድስቱ የመድረክ ፓርቲዎች አንዱ 

ነው፡፡

	መድረክ ወደ ግንባር ለመሸጋገር በሥራ 

አስፈፃሚ ደረጃ መወሰኑ ይታወቃል፡፡ 

ግንባር ለመሆን ደግሞ በጠቅላላ ጉባኤ 

መጽደቅ ይጠበቅበታል፡፡ ይህን ለማድረግ 

ደግሞ እያንዳንዱ ፓርቲ በጠቅላላ ጉባኤ 

ማፅደቅ አለበት፡፡ አራት ፓርቲዎች 

ጠቅላላ ጉባኤ ጠርተው ሲያፀድቁ 

የእርስዎ ፓርቲ እስከ አሁን ጠቅላላ ጉባኤ 

ጠርቶ አላፀደቀም ምክንያቱ ምንድነው?

ፓርቲዎችን ስንመለከት በገንዘብም በሰው ኃይል እኩል 

አይደለንም፡፡ በዚህ ምክንያት ሁሉም እኩል በአንድ 

ጊዜ ላያደርጉ ችለዋል፡፡ ስብሰባውን ያላደረግነው የእኛ 

ፓርቲና የደቡብ ህብረት ነው፡፡ ምክንያቱ የገንዘብ 

እጥረት ነው፡፡ ችግሩን ለመድረክ አሳውቀዋል፡፡ 

በመድረክ በኩል መፍትሄ እንዲፈለግላቸው ጠይቀው 

እስከ አሁን መፍትሄ አላገኙም፡፡ በገንዘብ እጥረት 

የግንባር ምስረታው ከመዘግየቱ በስተቀር በአቋም 

ደረጃ የተፈጠረ ክፍተት አይደለም፡፡

	የወቅቱን የአገሪቱን ፖለቲካ ሁኔታ 

በእርስዎ እይታ ምን ይመስላል?

ባለሞያዎች እደሚተነትኑትም ሆነ በተጨባጭ 

እንደምንመለከተው ሥርዓቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ከፋ 

ደረጃ አድጓል፡፡ ግልጽ የሆነ የአምባገነናዊ ሥርዓት 

እየተገነባ ነው፡፡ ዲሞክራሲያዊና ስብአዊ መብት ጥሰት 

በይፋ ይፈፀማል፡፡ የፖለቲካ ምህዳሩን ከጊዜ ወደ ጊዜ 

እያጠበቡት ነው፡፡ ሀቀኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከህዝብ 

እንደይገናኙ እየተደረገ ነው፡፡ አማራጫቸውን ህዝብ 

እንዳይሰማ ይፈልጋሉ፡፡ የስብሰባ አዳራሾች እንዳያገኙ 

ይደረጋል፡፡

ሐሳብን በነፃነት መግለጽ ወንጀል የሆነበት ወቅት 

ነው፡፡ ተቃዋሚዎች የገንዘብ አቅም እንዳይኖራቸው 

ይደረጋል፡፡ የእነሱን ሐሳብ የሚያራምዱትን ደግሞ 

እንዴት አድርገው በገንዘብ እንደሚረዱ ለሁሉም 

ግልጽ ነው፡፡ በትክክል የህዝብን ሐሳብ ተከትለው 

አማራጭ ያላቸውን ደግሞ ለማጥፋት ይሰራሉ፡

፡ በጥቅሉ የወቅቱ ፖለቲካ እጅግ አስከፊ ደረጃ ላይ 

ደርሷል የሚለውን ሐሳብ እኔም እጋራለሁ፡፡

	እርስዎ የከፍተኛ ፍ/ቤት ዳኛና 

በፍትህ ሚኒስቴር ከፍተኛ ዐቃቢ ህግ 

ሆነው ሠርተዋል፡፡ በነገረ ፈጂነትም 

አገልግለዋል፡፡ በዕድሜም በሞያም 

ከፍተኛ ልምድ አካብተዋል፡፡ የወቅቱን 

የፍትህ ሥርዓት ካለፈው ሥርዓት ጋር 

እንዴት ያነፃፅሩታል? የፍትህ ሥርዓቱ ነፃ 

ነው ማለት ይቻላል?

ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ይከብዳል፡፡ ግዙፍ ጥያቄ 

ነው፡፡ ሁለቱም ሥርዓቶች አምባገነኖች ናቸው፡፡ 

ዛሬ ፍ/ቤቶች የሚሠሩት ሥራ ህዝብን የሚያስደስት 

አይደለም፡፡ ፍትህ አገኛለሁ፣ እውነትንና ማስረጃ 

ስለአለኝ አሸንፋለሁ ብለህ የምትተማመንበት የፍትህ 

ሥርዓት አይደለም፡፡ ሳይመሰከርብህ፣ ተከላከል 

ተብለህ ብትከላከልም ጥፋተኛ የምትባልበት ዳኝነት 

እያየን ነው፡፡

	ሌላ በፍ/ቤቶች በኩል የሚታይ የአሠራር 

ችግር ይኖራል?

አዎ በርካታ ችግሮች አሉ፡፡ በዚሁ ሥርዓት ከተወሰኑ 

ዓመታት በፊት ቀጠሮ ሲቀጠር ለአንድ ዓመት ከአራት 

ወር አንድ ዓመት ከሦስት ወር ድረስ ይቀጠር ነበር፡

፡ ይህ አሁን አለ ባይባልም ችግሩ ሙሉ በሙሉ 

አልተቀረፈም፡፡ ዛሬም ለሁለት ወርና ለሦስት ወር 

ይቀጠራል፡፡ ተደጋጋሚ ቀጠሮ ይሰጣል፡፡ ይህ 

እንግዲህ የዘገየ ፍርድ እንዳልተገኘ ፍትህ ይቆጠራል 

የሚለውን የህግ መርህ የሚያሳይ ነው፡፡ የሁለት 

አቶ ዓለሙ ጐቤቦ አንጃጆ ይባላሉ፡፡ የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ /ኢሰዴፓ/ ሥራ 
አስፈጻሚና የህግና አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ አባል ናቸው፡፡  በጥብቅና ሥራ ይተዳደራሉ፡፡ ስለ 
ግላቸው ስለ፣ ፓርቲያቸው ስለወቅቱ ፖለቲካና እንዲሁም በእስር ላይ ስለምትገኘው ልጃቸው 

ጋዜጠኛና መምህርት ርዕዮት ዓለሙ ባልደረባችን ብዙአየሁ ወንድሙ አነጋግሮአቸዋል፡፡

ዛሬ ፍርድ ቤቶች የሚሠሩት ሥራ ሕዝብን የሚያስደስት አይደለም 
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ችሎቶችን ጉዳይ አንድ ዳኛ እንዲያይ ይደረጋል፡፡ በሥራ 

ወቅት ሥልጠና እየተባለ ለሁለትና ለሦስት ሳምንት 

ዳኞች በሥራቸው ላይ አይገኙም፡፡ ከሥልጠኛው 

በኋላ በተገልጋዩ ህብረተሰብ የሚያመጣው ለውጥ 

የለም ዳኞችና የችሎቱ የአስተዳደር ሠራተኞች 

ባለጉዳይን ማንጓጠጥ፣ ማዋረድ፣ ማመናጨቅ አለ፡፡ 

ፍ/ቤት ያለው ችግር በርካታ ነው፡፡ 

	በዳኞች አመራረጥና አሻóሻም ምን 

አስተያየት አልዎት?

ዳኞች በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በህዝብ 

ተወካዮች ም/ቤት ይሾማሉ፡፡ ጠ/ሚኒስትሩ 

ወይም እሳቸው የሚወክሏቸው ሰዎች መልምለው 

የሚያቀርቡላቸው ሰዎች በአመለካከት ከእሳቸው 

የተለዩ ናቸው ብሎ ማመን አይቻልም፡፡ ከአንድ አካባቢ 

የሚመረቁ ናቸው፡፡ “ሁሉም ዜጋ በህግ ፊት እኩል 

ነው” የሚለውን የህግ መርህ ይከተላል ብሎ ማመን 

ይቸግራል፡፡ ሁሉም ምሩቃን በየችሎቱ አሠራራቸው 

አንድ ዓይነት ነው፡፡ ፍ/ቤቶች የሚከተሉት የአሠራር 

መርህ የህግ አስፈጻሚውን ፍላጐትና ወቅታዊ የፖለቲካ 

ፍጆታ የተከተለ ይመስላል፡፡ ይህንን የሚያሳዩ 

ምልክቶች አሉ፡፡ በክርክሩ ወቅት የሚጠቀሙባቸው 

ሥልቶች የተከራከሪዎችን መብት የሚያጠብ ነው፡

፡ መከላከያ ማስረጃቸው ምን ይሁን ምንም ዋጋ 

የማይሰጥበት፤ በዐቃቢ ህግ በኩል ደግሞ የመጣውን 

ሁሉ አምኖ መቀበል ይታያል፡፡ በአጭሩ ፍ/ቤቶች 

የመንግስትን ወገንተኝነት አለባቸው፡፡ በዚህ ምክንያት 

ዛሬ የአገሪቱ ዜጐች በፍትህ ሥርዓቱ ላይ እምነት ያጡ 

ይመስላል፡፡ በየቦታው የምትሰማው ይህንኑ ነው፡፡ ፍ/

ቤቶች እምነት ማግኘት ያለባቸው ምስክርነት መጠበቅ 

ያለባቸው ከህዝብ መሆን ነበረበት፡፡

	በርካታ ዳኞች በየጊዜው ሥራ ሲለቁ 

ይታያል፡፡ የሚሠሩትን ሥራ ህሊናቸው 

መሸከም እያቃተው ይሆን?

ከፍተኛ የሆነ የዳኞች እጥረት እንዳሉ ምልክቶች 

አሉ፡፡ አንድ ዳኛ በርካታ ፋይሎችን እንደ ሚይዝ 

ይታወቃል፡፡ ይህ ደግሞ በፍትህ አሰጣጡ ላይ ከፍተኛ 

ተጽኖ አለው፡፡ በአገሪቱ ውስጥ የህግ ባለሞያ እጥረት 

አለ ብዬ አላስብም፡፡ ምናልባት ለሞያው ሳይሆን 

ለኢህአዴግ ታማኝ የሆነ ሰው እየጠፋ የሚፈጠር 

ችግር ይመስለኛል፡፡ የኢህአዴግን ዓላማና ፕሮግራም 

ለማስፈፀም የግድ የኢህአዴግን ፎርም ሞልቶ ወርሃዊ 

ክፍያ የሚከፍል መሆን አይጠበቅም፡፡

	እስቲ ወደ ቤተሰብዎ እንመለስና ልጅዎ 

ጋዜጠኛና መምህርት ርዕዮት ዓለሙ 

በሽብርተኝነት ተከሳ 14 ዓመት እስራትና 

33ሺ ብር ተፈርዶባታል፡፡ አብረዋት 

የተፈረደባቸው ይቅርታ ጠይቀው ውሳኔ 

እየጠበቁ ናቸው ይባላል፡፡ ርዕዮት ይቅርታ 

ጠይቃለች?

ርዕዮት ይቅርታ አልጠየቀችም፡፡ ይቅርታ እንደ 

ማትጠይቅም ነግራኛለች፡፡ ከእሷ ጋር በአንድ ፋይል 

የተፈረደባቸው አምስት ናቸው፡፡ አንዱ በሌለበት 

ሲሆን ሦስቱ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ናቸው፡፡ 

አብረው ከታሠሩት አንዷ ይቅርታ መጠየቋን በአካል 

ነግራኛለች፡፡ 

	በእርስዎ እምነት እንደ አባትነትዎ ይቅርታ 

መጠየቅ የለባትም?

ይቅርታ የመጠየቅ አለመጠየቅ መብትዋ የእሷ ነው፡

፡ ውሳኔዋን እቀበለዋለሁ፤ አክብረዋለሁ፡፡ እንደ 

አባትነትህ ላልከኝ መጠየቅ የለባትም፤ የሚል እምነት 

አለኝ፡፡

	ለምን?

መቼም በተፈጥሮ ልጁ እስር ቤት እንዲማቅቅ 

የሚፈልግ አባት የለም፡፡ በተለይ ንጹህ ልጄ 

በፈጠራ ክስ ተፈርዶባት ስትማቅቅ ማየት ምን ያህል 

ህሊና እንደሚያቆስል መገመት ይቻላል፡፡ ርዕዮት 

የተከሰሰችበት ክስ “ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ 

ሥርዓቱን በኃይል ለማፍረስ በሽብር ተግባር 

ተንቀሳቅሳለች፤ በአገሪቱ 6 ቀጠናዎች በመለየት 

ስልክና መብራት ለማውደም አቅዳለች፤ ከግንቦት 

7ና ከኤርትራ መንግስት ጋር ግንኙነት ፈጥራ የአገር 

ክህደት ፈጽማለች፤ አባል መልምላለች፤ ኢትዮጵያ 

ሪቪው ለተባለ ድህረ ገጽ ጽሁፍ ልካለች፤ ለድህረ 

ገጹ የአገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ መረጃ ሰጥታለች፤ 

ከሽብርተኛ ቡድን ገንዘብ ተቀብላለች” የሚል ነው፡፡

	በዚህ በተከሰሰችበት ክሶች 

አልተመሰከረባትም?

የቀረበባት ምስክርነት የለም፡፡ ከላይ በዘረዘርኳቸው 

ክሶች አንድም የቀረበባት ማስረጃ የለም፡፡ ለኢትዮጵያ 

ሪቪው ድህረ ገጽ በጋዜጠኝነቷ በሪፖርተርነት 

ተቀጥራ ሁለት ወር ሠርታለች፡፡ የሁለት ወር 

ደሞዝ በህጋዊ መንገድ ተቀብላለች፡፡ ድህረ ገጹ 

በሽብርተኝነት የተፈረጀ ድርጅት አይደለም፡፡ በህግ 

አተረጓጐም ስህተት ተከላከይ ተባለች፡፡ ከበቂ በላይ 

መከላከያዋን አቀረበች፡፡ እንዲውም በምርመራ ወቅት 

የተፈፀመባትን እጅግ አስነዋሪ ተግባር ለፍ/ቤቱ ይፋ 

አደረገች፡፡ ያቀረበችው ሁሉ ዋጋ አጥቶ ጥፋተኛ 

ተባለች፡፡ ተፈረደባት፡፡ ከፍተኛ የሆነ የህግ አተረጓጐም 

ስህተት ተፈጽሟል፡፡ መጋቢት 3 ቀን 2004 ዓ.ም 

ይግባኝ ጠይቀናል፡፡ ከላይ እስከታች ያለውን የፍትህ 

ሥርዓት እየፈተነው ነው፡፡ ምንአልባት ለመፈተን ማን 

መብት ሰጠህ ካልተባለ በስተቀር መዝገቡ ተመርምሮ 

በነፃ ትለቀቃለች ብዬ ተስፋ እናደርጋለን፡፡

	ርዕዮት ለቤተሰብዋ ስንተኛ ልጅ ናት?

ለእኔም ለእናቷም የመጀመሪያ ልጃችን ናት፡፡ ከእሷ 

በፊት ልጅ አልነበረንም፡፡

	በመጨረሻ መግለጽ የሚፈልጉት መልዕክት 

ይኖራል? 

በቅድሚያ በሁለት ነጥቦች ላይ መናገር እፈልጋለሁ፡

፡ የመጀመሪያው ነጥብ ፍርሃት ነው፡፡ ዛሬ የአገሪቱ 

ዜጋ በጠቅላላ በፍርሃት ድባብ ውስጥ ነው፡

፡ በእርግጥ የተዘረጋው የአፈና መዋቅር አስቸጋሪ 

ነው፡፡ በየትኛውም አቅጣጫ ሰዎች ሐሳባቸውን 

በነፃነት መግለጽ እንዳይችል ተደርጓል፡፡ በህግ ሽፋን 

የዜጐች ህገ መንግስታዊ መብት የሆነው ሰብአዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶቻችን ጥያቄ ውስጥ ገብተዋል፡

፡ የተገፈፍነውንና ተፈጥሮአዊ መብታችንን ማስከበር 

አለብን፡፡ መብታችንን ለማስከበር ከፍርሃት ውስጥ 

መውጣት ይጠበቅብናል፡፡ በህጋዊና በሠላማዊ 

መንገድ መታገል አለብን፡፡ ሁለተኛው ነጥብ ወጣቶችን 

የሚመለከት ነው፡፡ ወጣቱ ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው፡፡ 

ወጣቱ ያለውን ኃይል ማሳየት አለበት፡፡ በሚያምንበት 

ፓርቲ እየተሰባሰበ መታገል ይጠበቅበታል፡፡ ይህንን 

አስከፊ ሥርዓት ለማስወገድ ቁርጠኝነት ሊኖረው 

ይገባል፡፡ ወጣቱ በጊዜዊ ጥቅም ለሥራ እያለ መብቱን 

በልማና ወይም የህሊና መብቱን አሳልፎ መስጠት 

የለበትም፡፡ ሀቀኛ ፓርቲዎች በቅርብ መወያየትና 

መመካከር አለባቸው፡፡ በመካከላቸው ያለውን ልዩነት 

አጥብበው መሥራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ወደ ህዝብ 

ዘልቆ መግባት ያስፈልጋል፡፡ ፓርቲዎች መደማመጥ፣ 

መከባበር፣ መቻቻል የግድ ነው፡፡ ለህጋዊና ሠላማዊ 

ትግል የበለጠ ራሳቸውን ማዘጋጀት አለባቸው፡፡ 

ከሠላማዊ ትግል ውጪ ሌላ አማራጭ የለም፡፡

ይድረስ ለገብሩ ገብረ ማርያም

ከቶሎሣ ተስፋዬ

አቶ ገብሩ ገ/ማርያም በነፃነት ጋዜጣ 2ኛ 
ዓመት ቅጽ 2 ቁጥር 34 ላይ በሰጡት ቃለ-
መጠይቅ ዙሪያ ተገቢ መልስ

በመጀመሪያ ደረጃ የአቶ ገብሩ ቃለ ምልልስ “ላም 
ባልዋለችበት ኩበት ለቀማ” አይነት ሆኖብኛል፡፡ 

አቶ ገብሩ ገ/ማርያም እድሜአቸውን እንደነገሩን 
ከሆነ ዛሬ 61 ዓመት አዛውንት ሆነው ሳለ በእውነት 
መናገሪያቸው ሰዓት ለምን ዋሽተው ራሳቸውን ዝቅ 
ለማድረግ እንደፈለጉ ባይገባኝም “በኦብኮ እንቅስቃሴ 
ውስጥ ከጀርባ ሆኜ ስሰራ ቆይቼ በ1997 ዓ.ም በይፋ 

መታገል ስለነበረብኝ እንዲሁም ታምኖበት በይፋ 
ጀመርኩኝ” ብለዋል፡፡ ስለ እውነት ለመናገር ከሆነ 
በርካታ የወቅቱ የኦብኮ ሥራ አስፈጻሚ አባላት አሁን 
በህይወት ያሉ ሊታዘቡን ይችሉ ይሆናል፡፡

አቶ ገብሩ በአዲስ አበባ አስተዳደር የወቅቱ ከንቲባ 
የፕሮቶኮል ሹም ሆነው በማገልገል ላይ ሣሉ ከፍ ያለ 
ደመወዝ ለማግኘት ወደ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት 
ተዛውረው እየሰሩ እያለ ምርጫ 97 እየቀረበ ሲመጣ 
የኦብኮ አባላትም በኦሮሚያ ውስጥ ትግሉን አቀጣጥለው 
በማስፋፋት በሁሉም የኦሮሚያ ዞኖች አብኮ እንደዋነኛ 
አጀንዳ ሆኖ የወጣበት ወቅት ላይ ሲደርስ አቶ ገብሩም 
ይህችን እንቅስቃሴ እየተከታተሉ ቆዩ፡፡ የምርጫ 97 
ወቅት እየቀረበ መጥቶ የዕጩ ተወዳዳሪዎች ምዝገባ 
ሲጀመር አቶ ገብሩም በተወለዱበት ዳንዲ ወረዳ በመሄድ 
የግል ተወዳዳሪ ሆነዉ ለውድድሩ ለመቅረብ የድጋፍ 
ፊርማ ለማሰባሰብ ሞክረው ግማሽ መንገድ እንኳን 
ሳይጓዙ የሚፈርምላቸውን ሰው በማጣታቸው ወደ 
ኦብኮ ቢሮ በመምጣት ይህንኑ ለኔና በወቅቱ የፖለቲካ 
ጉዳይ ኃላፊ ለነበሩት ወ/ሮ አልማዝ ሰይፉ ነገሩን፡፡ 
እኛም በወቅቱ በዳንዲ ወረዳ ላይ ዕጩ ባለማስገባታችን 
ኮታውን እንዲዘጉልን በማሰብ የዕጩ መመዝገቢያ ቅፅ 
ሰጥተን የድጋፍ ፊርማ ወዳጡበት ደንዲ ወረዳ በመሄድ 
ለፓርላማ ዕጩ ሆነው እንዲመዘገቡ ረዳናቸው፡፡ በጣም 
የሚገርመው ግን አቶ ገብሩ ከድርጅቱ ሊ/መንበር ጋር 
ጓደኛሞች ቢሆኑም በአይዶሎጂ እንደማይግባቡ ጠንቅቄ 

አውቃለሁ፡፡ ሊ/መንበሩ የአቶ ገብሩን አቋም በወቅቱ 
ለሥራ አስፈጻሚዎች በሙሉ ይነግሩን ስለነበረ ይህንን 
ጉዳይ በሌላ ጊዜ የምመለስበት ይሆናል፡፡

የሚያሳዝነው ግን እሳቸው ፶ ለአቃ ቶለሳ ተስፋዬ 
በማለት የንቀት አጠራር ቢጠቀሙም በኦሮሞ 
ብሔራዊ ኮንግረስ (ኦብኮ) ውስጥ ከትልልቆቹ የወቅቱ 
አመራሮች ውስጥ በወሬ ነጋሪነት ሳይሆን የኦሮሞን 
ህዝብ በማደራጀትና በተለይም በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች 
ወጣቱን የኦሮሞ ተወላጆች በማደራጀትና በማንቃት 
ከተራ አባልነት እስከ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልነት 
እንደበቃሁ ታሪክ ምስክር በመሆኑ ለታሪክ እተወዋለሁ፡
፡

በወቅቱ የድርጅቱ ሊ/መንበር አቶ ገብሩን ወደ ፓርቲ 
ለማምጣት ያደረጉት ጥረት የከሸፈው አቶ ገብሩ የትም 
ስለማትደርሱ ለምን አታቆምም የሚል የስላቅ መልስ 
በመስጠታቸው ሊ/መንበሩ ጭራሽ ገብሩን ለአይን እንኳን 
ለማየት ደብሯቸው እንደነበረ ሁላችንም በህይወት ያለን 
በመሆኑ ለማስታወስ የሚከብድ አይመስለኝም፡፡

ኦብኮ ለሁለት አልተከፈለም ያሉት አቶ ገብሩ በ3ኛ 
ጠቅላላ ጉባዔ ቆላና ደጋውን ለዓመታት ዞሬ ባፈራኋቸው 
የኦብኮ አባላት ደረታቸውን ነፍተው ዴሞክራሲያዊ 
ምርጫን በማፈን ፕሮፓዛል ሰርተው ሲያመጡ አቶ 
ገብሩ ሹመት አግኝተው ሲፈነጥዙ እኔን ደግሞ ከሥራ 
አስፈፃሚነት ወደ ወጣቶች ጉዳ አደረጃጀት ሲያወርዱኝ 
በዕለቱ በጉባኤው ላይ ምርጫው ፍትሃዊ ያልሆነና 

ፕሮፓዛል የቀረበ በመሆኑ ከኦብኮ መተዳደሪያ ደንብና 
ከአንድ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አመራር የማይጠበቅ ሥራ 
መሠራቱን በህዝብ ፊት አጋልጬ በርካታ የዞን ተወካዮች 
ስብሰባውን ረግጠው እንደወጡና ብጥብጥ የተነሳ 
ለመሆኑ በወቅቱ ወንጭፍ ጋዜጣ ዘግቦት እንደነበረ 
አያስታውሱትም? ወይስ መዘንጋት ይዟቸው ነው? ቶለሳ 
ኢህዴግ በሰጠው ግለሰቦች ጋር ሆኖ የኦብኮ ሊ/መንበር 
ነኝ የሚል ሥራ ሰርተዋል ላሉት ደግሞ “መሸጥ የለመደ 
እናቱን ያስማማል” እንደሚባለው እሳቸው ለመዋሸት 
ችግር ስለሌለባቸው ያንኑ ስላደረጉ ባይገርመኝም ሐቁ 
ግን በወቅቱ የነበሩት 2/3ኛ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት 
ፔትሽን ፈርመው ለምርጫ ቦርዱ በማስገባት የሃሳብ 
ልዩነቱም እየሰፋ በመምጣቱ ቦርዱ ጠቅላላ ጉባኤ 
እንድናካሄድ በመወሰኑና የቦርዱ ውሳኔ መነሻ ደግሞ 
2/3ኛ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ፊርማ መሆናቸወን 
ለምን ይዘነጋሉ፡፡

በጠቅላላ ጉባዔው ላይ ሲጋበዙስ ለምን ሸሹ? 
የጠቅላላ ጉባኤው ውሳኔን በመቃወም በምርጫ ቦርድ 
ጽ/ቤት ለዓመት አልተከራከርንም? የቦርዱን ውሳኔስ 
በመቃወም ፍ/ቤት አልሄዱም? በሀገሪቱ የፍትህ ሥርዓት 
እስከ ሰበር ሰሚ ችሎት ድረስ በመከራከር አልተረቱም? 
መዋሸት ለለመደ ሰው እውነት ቦታ ስለሌለው በግድ 
እውነት እንዲናገሩ በዚህ እድሜአቸው ስለማይመከሩ 
ያለው እድል ትዝብቱን ለአባላቱና ለአንባቢያን መተውን 
እመርጣለሁ፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 25 ቀን 2004 ዓ.ም.

የፖሊሶች፣ የአቃቤያነ ህግ እና ዳኞች ሥራ 
እንዳይበዛባቸው ከክልል ዞን እስከ አዲስ 
አበባ ማዕከላዊና ቃሊቲ ማረሚያ ቤት 
ያሉ የፖለቲካ እስረኞችን በ “ልማታችን 
ህዳሴው ግድብ ግንባታ ስም ለቀናችኋል” 
ብላችሁ አብራችሁ ብትጫወቱ 
ክብረበዓሉን ምሉዕ ያደርገው ነበር፡፡ 
በርግጥ ክብረ በዓሉ ቀጣይነት ይኖረዋል 
የሚል ተስፋ አለኝ፤ “ልማታችንን 
እናፋጥን” በሚል መርህ፡፡ በዚህም 
ምክንያት የሚመለከታቸው የመንግስት 
ባለስልጣናት በባሌም ይሁን በቦሌ ብለው 
የፖለቲካ እስረኞችን በመፍታት የማረሚያ 
ቤቱን በጀትና ክፍል ከማጨናነቅ ወደ 
ሰላማዊው የትግል ጐራ እንዲቀላቀሉ 
በማድረግ፤ የታሰሩ ጋዜጠኞችም ተለቀው 
የ “ህዳሴ ግድብ ግንባታ” ክብረ በዓል 
ደስታ ተቋዳሽ እና ዘጋቢ ታደርጓቸው 
ዘንድ በ “ሰማዕታቱና በልማታችን አለት 
በህዳሴው ግድብ” ስም እማፀናችኋለሁ፡
፡ እውን እንደምታደርጉም ተስፋ አለኝ፡፡ 
ምክንያቱም በ” ሰማዕታቱና በልማታችን” 
ስም ለምኖ ያጣ፣ ተጠግቶ የነጣ የለምና፡፡

   ሌላ ያልገባኝ ነገር የገንዘብና ልማት 
ሚኒስትሩ አቶ ሶፊያን አህመድ ለምን 
አልተጫወቱም? የማዕከላዊ መረጃ ኤጀንሲ 

ባለስልጣን የሆኑት ወ/ሮ ሳሚ ዘካርያንም 
አላየኋቸውም፡፡ ግን እንኳንም ቀሩ፤ 
ቢመጡ ምናልባት ጥቂት የኢትዮጵያ ቡና 
እና የቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ጨወታን 
ለማየት ስታዲየም የገቡ ደጋፊዎች እግረ 
መንግዳቸውን የባለስልጣናትንና የ 
“አርቲስቶችን” ጨዋታ አይተው ሲዝናኑ 
ቢታዘቡ ከዚህ በፊት “በኢትዮጵያ ድህነት 
ቀንሷል” ያሉትን መግለጫ ቶሎ ሽረው 
“በኢትዮጵያ ድህነት ሞቷል” የሚል 
አዋጅ ያስነግሩ ነበር፡፡ በተለይ ምክትል 
ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ 
ሚኒስትሩ አቶ ኃ/ማርያም ባይጫወቱም 
አጫውተዋልና አልከፋኝም፡፡ ውይ! እኔን 
ድህነት ይርሳኝና ያልሰሩበትን ፈትፍተው 
የሚያጐርሱና ተጫዋቿ “እመቤት” ወ/ሮ 
አዜብ መስፍንንም በጨወታው መድረክ 
አሳየኋቸውም፡፡ ለሌላ ጊዜ ግን እንዲገቡ 
ቢደረግ ሞሽን አቅርቤያለሁ፡፡

    እኔ እምለው ያ “ድህነት 
ቀንሷል” የሚለው መግለጫ የኢህአዴግ 
ባለስልጣናትን የሚመለከት መረጃ 
ይዞ ነው? ወይንስ የመላ ኢትዮጵያን? 
ኢትዮጵያውያንን የሚመለከት መረጃ 
ከሆነ እኔን፣ ቤተሰቦቼን፣ ጓደኞቼንና 
በየዕለቱ እየጨመሩ የመጡትን የጐዳና 

ተዳዳሪዎችን የሚመለከት አይመስለኝም፡
፡ የጠቅላላ የኢህአዴግ አባላትንም 
ስለማካተቱ እጠራጠራለሁ፡፡ ምክንያቱም 
አንዳንድ “ምሁራን” የኢህአዴግ አባላት 
ከካምፓቸው እየወጡ ከእኔ በላይ በኑሮ 
ውድነቱና በገጠማቸው ቅጣ ያጣ ድህነት 
ሲማረሩ እየሰማሁ ነውና፡፡ ግን የደህንነቶቹ 
ቁጥር ከቋሚ ተመልካቹ በስንት ሺህ በልጦ 
ይሆን? ያልገቡ መደበኛ የቡና እና የጊዮርጊስ 
ክለብ ደጋፊዎች ብዙ ናቸውና፡፡ አንዳንድ 
ደፋሮችም ያለውን የኑሮ ውድነት፣ 
የድህነቱን መባባስ፣ የሙስና መንሰራፋት፣ 
የመልካም አስተዳደር እጦቱን ሲቃወሙ የ 
“አመለካከት ችግር አለባችሁ፣ ፀረ ልማት 
ናችሁ፡፡” እየተባሉ ሲፈረጁ መልቀቂያ 
አስገብተው ኢህአዴግን የተሰናበቱ በርካታ 
ወጣቶችም ገጥመውኛል፡፡ ስለዚህ የ 
“ድህነት ቀንሷል” አዋጅ እንኳን እኔን 
“በድሉ” ን ቀርቶ የኢህአዴግ ታማኞችንም 
የሚመለከት አይመስለኝም፡፡

   ባለፈው እሁድ መጋቢት 23 
ቀን 2004 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ በአዲስ 
አበባ ስታዲየም የመንግስት ከፍተኛ 
ባለሥልጣናትንና የ “አርቲስቶችንም” 
ጨዋታ አይቶ ባለሥልጣናቱን ለታዘበ 
እውነትም ድህነት ቀንሷል፡፡ አንዳንድ 

“አርቲስቶችንም” ላየ እንዲሁ፡፡ ምናለ 
እነኚህ እኛን ቢወክሉን? ያው እኛ ቁጥር 
ውስጥ አንገባ! ጐበዝ እዚህ ጋ ይሰመርበት፤ 
በምርጫ የመንግስት መሪነት ውድድሩ ላይ 
ይወክሉን አላልኩም፤ በቀነሰ ድህነት ማን 
ምን አለ?

   ነገርን ነገር ያነሳዋል አሉ፡
፡ የመንግስት ባለስልጣናት ቡድንን 
ሲያስለጥኑ የነበሩት የቀድሞ እንግሊዘኛ 
መምህሬ የአሁኑ የኢትዮጵያ እግር ኳስ 

(ከተክሌ በቀለ) 
tekleb2006@gmail.com) 

አቶ አስራት አብርሃም በፍኖተ 
ነፃነት 2ኛ አመት ቅጽ 2 ቁ.32 እትም 
ላይ “ፖለቲካችን VS ነበራዊው ኹነት” 
በሚል ርዕስ ያወጡትን መጣጥፍ 
አነበብኩት፡፡ ዉስጠትን ለመፈተሽ 
ያለመ በመሆኑ በጎ ጅምር ነዉ፡፡ 
ውስጥን መመልከት ተገቢና ስልጡን 
የፖለቲካ ባህል መሆኑ ይታመናል፡፡ 
በመሆኑም ህዝቡን አደራጅቶ ገዥውን 
ፓርቲ ከስልጣን ኮርቻው ለማውረድ 
ውስጥን መርምሮ፣ ጠንከሮ መውጣት 
ግድ ይላል፡፡ በዚህም ከአቶ አስራት 
አብርሃም ጋር እስማማለሁ፡፡ አንድነት 
ፖርቲም ይህንን ጉዳይ አቋም ወስዶ 
እየሰራበት እንዳለ ግንዛቤው ይኖራል 
ብዬ አምናለሁ፡፡ ወደ ዋናዉ ጉዳይ 
ልግባ፡፡ በመጣጥñ ብስማማም 
በተወሰነ ዙሪያ ጥምጥም ታይቶበታልና 
ከዚያ ባለፈ ግን በተቆጠበ ደረጃ ማለት 
የምፈለገውን ለማለት ነው፡፡ 

አቶ አስራት በጹሑፋቸው 
የጠቃቀሷቸው አገሮች /ደቡብ አፍሪካ፣ 
አሜሪካ፣ ቱኒዚያ፣ ሊቢያ፣ ግብጽ/ 
የፖሊቲካ ትግል ተሞክሮ የኢትዮጵያ 
ተፈጥሮአዊና ነባራዊ ኹነትን ይገልጻሉ 
የሚል እምነት የለኝም፡፡ የተለያዩ 
ስልቶችን የሚጠቀሙ ገዥዎች 
በእነዚህ አገሮች ላይ የነበሩ ቢሆንም 
ከወቅቱ የኢትዮጵያ ገዥዎች በቅርጽም 
በይዘትም በጣም ይለያሉ፡፡ ከነዚህ 
አገሮች ሕዝብ የምንማረው ተሞክሮ 
አይኖረም ግን አልልም፡፡ ኢትዮጵያዊ 

የሆነ፤ በአገሪቱ ውሰጥ ያለውን 
ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ የትግል 
ስልትና ትግሉን በብቃት ሊመራ የሚችል 
ሀይል መፍጠር የወቀቱ ኢትዮትያዊ 
ጥያቄ ነው፡፡ በዚህም እስማማለሁ፡፡ 
አንድነት/መድረክ መፍትሄ ይዟል ብዬ 
አስባለሁ፡፡ ልዩነቶችን በማስታረቅ፣ 
በማጥበብና የመተማመን መንፈስን 
በመገንባት የተጠናከረ አገራዊ የፖለቲካ 
ስብስብ ለመሆን በትክክለኛው ሃዲድ 
ላይ የሚገኘው “መድረክ” ነው፡፡ ፍጥነቱ 
ግን በጣም ዳተኛ ነው ብዬ አመናለሁ፡፡

በመጣጥፋቸዉ አቶ አስራት 
አብረሃም የመድረክን ትክክለኛ አካሄድን 
ደግፈው “ወዴት እንደሚያደርሰን 
እንግዲህ ለወደፊት አብረን የምናየው 
ነው የሚሆነው” ይላሉ፡፡ አቶ አስራት 
አብረሃም አባባሉን በፍርሀት ወይስ 
በጥርጣሬ እንድንይዘው አልገባኝም! 
የድርጅታቸውና የመድረኩ ከፍተኛ 
የአመራር አባል እንደመሆናቸው፣ 
መድረክን የት ሊያደርሳቸው 
እንደሚችል መገንዘብ አያዳግታቸውም 
የሚል እምነት አለኝ፡፡ አሁን ጊዜዉ 
ግልፅ ርምጃን የሚወስድ፣ ፈጣን 
ምላሽና ህዝባዊ አመኔታ ያለው ፓርቲና 
አመራርን ይፈለጋል፡፡ ፈልገው ውይይት 
ክርክሩንና ሰጥቶ የመቀበልን ፖለቲካዊ 
ባህሉን እናፍጥነዉ! መልካም ጅምር 
አቶ አስራት አብረሃም!

ህወሓት 17 አመታት ታግሏል፡
፡ ወጣት ኢትዮጵያውያን ትግራይ 
ምድር ውስጥ እንደቅጠል ረግፈዋል፡፡ 
በርካታ ድርጅቶች ተፈጥረው፣ ትግራይ 
ውስጥ መሽገው ተላልቀዋል፡፡ ህወሓት 

የትግራይ ሕዝብን ብቸኛ ወኪልነት 
ምኞቱን ለማሳካት ዋጋ ከፍሎ፣ 
ትግራይን አከባቢና ሕዝቡን እንዲሁም 
መላ ኢትዮጵያ ዋጋ አስከፍሏል፡፡ ለድል 
ከበቃ በኋላም ጥቂት አጃቢዎቹንና 
የአመራሩን ቤተሰብ አሁንም ድረስ 
በመላ አገሪቱ በማሰማራት በትግራይ 
ሕዝብ ስም ይነግዳል፡፡ 

ትግራይ ውስጥ በህወሓት አገዛዝ 
የትግራዊነት ደረጃ እንዳለው /
የሚታመኑ፣የማይታመኑ የሚጠረጠሩ 
ወዘተ…/ ከዚህ በፊት “አባይና መለስ” 
በሚለው መጽሐፍዎ አስነብበውናል፡
፡ እኔም በሀሳቡ እስማማለሁ፡፡
የክፍፍሉ ደረጃ ከዚያም በላይ ነዉና፡
፡ የትግራይዎችን የእለት ተዕለት የኖሮ 
ደረጃን እናውቀዋለን፡፡ ድሮም ዘንድሮም 
ይሰደዳሉ፡፡ አማራጭ የመረጃ ምንጭ 
የላውም፡፡ የህወሓትን ኘሮኘጋንዳ 
ይጋታሉ፡፡ የጦርነት ቀጠናነቱ ፀንቷል፡
፡ የትግራ ሕዝብ በቁም የታሰረ፣ 
የማይናገርና የማይቃወም ሕዝብ 
ሆኗል፡፡ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 
በአገዛዙ ተረግጧል፤ እየተረጋገጠም 
ነው፡፡ ልዩነቱ ገዥዎች በትግሬኛ ቋንቋ 
ያነጋግሩታል፤ እውነታው ይህ ነው፡፡ 
በብሔር የተደራጁ፤ ከተማም በረሃም 
ያሉቱ የመንግሥት ስልጣን ቢይዙ 
ከህወሓት ተምረው ብሔራቸውንና 
መላውን ሕዝብ ነፃ ያወጣሉ? ወይስ 
ከህወሓት ብሰው የአገሪቱ ሕልውና 
ይበልጥ አደጋ ላይ እንዲወድቅ 
ያደርጋሉ? የኢትዮጵያውያን ጥያቄ 
ይመስለኛል፡፡ በብሔር ብሔረሰብ 
መደራጀት ስህተት ነው እያልኩ 
አይደለም፡፡ ኢትዮጵያውያን እንደ 

ዜጋ ምንም ትርፍ እንዳላገኙበት ግን 
አምናለሁ፡፡በብሄር መሰረት ላይ 
የቆሙ ድርጅቶች ለሌላዉ ቀርቶ 
ከመሰረቱት ቡድንና ቤተሰባቸዉ 
በዘለለ እንወክለዋለን ለሚሉት ብሄርም 
እንደማይሆኑ ህወሓት አይነተኛ ምሳሌ 
ሆኖ ይገኛል፡፡

“ትናንት አማራ ገዝቷል፣ ዛሬ ትግሬ 
እየገዛ ነው፣ ነገ ተራው የኛ ነው” /ዳንዲ 
የነጋሶ መንገድ መጽሐፍን ያነቧዋል፡
፡/ ይህ አስተሳሰብ የሚመነጨው 
የሕዝቡን ዲሞክራሲያዊ፣ ሰብአዊና 
ፍትሐዊ ጥያቄን ለመመለስ ከሚሰራ 
ሳይሆን በተራው በሕዝቡ ስም 
ሊያተርፍ ከሚጥር ነጋዴ ቡድን ነው፡
፡ የመንግሥት ሥልጣን ከአንድ 
ጠንካራ ኢትዮጵያዊ ወደ ሌላው 
በሕዝብ ምርጫና ሙሉ ይሁንታ 
እየተዘዋወረ ስልጡን አስተሳሰብ 
እንዳይፈጠር ጠርንፎ የሚይዝ ሀሳብ 
ነው፡፡ የትናንት ገዥዎች ለወጡበት 
ብሔር እዳዎች አይሆኑም፡፡ የአሁኑ 
አምባ ገነን አገዛዝም ለትግራይዎች እዳ 
ሊሆን አይችልም፡፡ ለቤተሰቡ፣ ለጭፍን 
ደጋፊዎቹ፣ ለህወሓት ግን ሊሆን 
ይችላል፡፡ የኢትዮጵያን ልዑላዊነት 
የሚያስጠብቅ፣ ኢትዮጵያውያንን 
በእኩል የሚያገለግል፣ ብቃትና እውቀት 
ያለው ከትግራዩም ሆነ ሌላ ብሔር 
ተወላጅ በሕዝብና በፖርቲው ተመርጦ 
ቢመጣ “ተራው የኛ ነው” ሊባል 
አይገባም፡፡መሪን ግለሰብ ወይ ድርጅት 
መፍጠር እንጂ ተራን መጠበቅ ተገቢ 
ነዉ ብዬ አላምንም፡፡ በዚህ አስተሳሰብ 

ወደ 14 የዞሯል

ወደ 15 የዞሯል

ከገፅ 5 የዞረ

ፖለቲካችን - በእኛ ትውልድ እይታ

ጥሞናልና ይደገም...

የአደባባይ ምስጢሮች

ስቴዲም ግባ 

ከምትሉኝ 

ስታዲዮሙን 

ተሸክመህ ዙር 

ብትሉኝ ይሻለኛል
የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ይህ ትውልድ ስፖርት አፍቃሪ 

ነው፡፡  የእግር ኳስ ስፖርትና ሩጫ ማየት ይወዳል፡፡ ስፖርትን 
እንደ ባህሉ ይቆጥረዋል፡፡ በእርግጥ በአንዳንድ ወጣት አካባቢ 
ድንበር የዘለለ የቡድን ደጋፊነት ስሜት ይታያል፡፡ የተፎካካሪ 
ቡድን ደጋፊን በጠላት ዓይን ማየት፤ በአካል ላይ ጉዳት 
ማድረስ እና እስከ መግደል የተሄደበትን አጋጣሚ አይተናል፡
፡ ይህ ድርጊት ሊወገዝ የሚገባው ተግባር ነው፡፡ ከስፖርት 
ቤተሰብም አይጠበቅም፡፡ የስፖርት ደጋፊ ተግባር ከውድድሩ 
ሰዓት ጋር አብሮ ያቆማል፡፡ ከዘጠና ደቂቃ በኋላ አካልም 
አእምሮም ወደ ለሌላ ተግባር መሸጋገር አለባቸው፡፡ በተለይ 
ለአውሮፓ አገራት እግር ኳስ ድጋፍ መስመር እየሳተ፤ ወጣቱ 
ራሱንና ማንነቱን እያጣ ይመስለኛል፡፡ ሊታሰብበት ይገባል፡፡

ወደ ርዕሴ ልመልሳችሁ፡፡ አዘወትሮ ከስታዲዮም 
የማይጠፋው አንድ የስፖርት አፍቃሪ የተናገረው ነው፡
፡ የሚደግፈውም ስፖርት ቡደን ውጤትም ሆነ የኢትዮጵያ 
ብሔራዊ ቡድን ውጤት ያበሳጨዋል፡፡ ስታዲዮም በገባ ቁጥር 
ተሸክሞ የሚወጣውን ንዴት መቋቋም ያቅተዋል፡፡ ሁሌም 
እንዳረረ እንደደበነ ይኖራል፡፡ ባልተለመደ ሁኔታ አንድ 
ሰሞን ከስታዲዮም ይቀራል፡፡ የአገራችን ተፎካካሪ ቡድኖች 
በሚጫወቱበት ዕለት ራሱን ለመደበቅ በጥዋት መጠጥ 
ይጀምራል፡፡ የሚያውቀው ሰው ያገኘውና ስታዲም አትገባም 
እንዴ? ቢለው ስታዲዮም ግባ ከምትሉኝ ስታዲዮሙን 
ተሸከም ብትሉኝ ይሻላል ብሎ ፈገግ አድርጓቸዋል፡፡ ይህን የሰማ 
ጓደኛው በማግስቱ የኢቴቪን ዜና ሰማ ከምትሉኝ ቴሌቭዥንህን 
ተሸክመህ ዙር ብትሉኝ ይሻላል ብሎ ቁጭ፡፡

ኢህአዴግ 
የሚጠላውንና 
የሚወደውን 
ያውቃሉ?

ኢህአዴግን ጠንቅቀው ያውቁታል? በማወቅ ደረጃ 
ሁሉም ያውቀዋል ብዬ እገምታለሁ፡፡ የኢትዮጵያን ህዝብ 
በፕሮፓጋንዳና በጠመንጃ እየገዛ ያለ ድርጅት መሆኑን ሁሉም 

የሚስማማበት ይመስለኛል፡፡ በዚህ ላይ ክርክር እንደማይነሳ 

ተስፋ አለኝ፡፡ የሚከራከርም ካል ኢህአዴግ ሲታማ እየሰማህ 
እንዴት ዝም አልክ እንዳይባል ወይም ቀድሞ በአዳራሽ ውስጥ 
ነጥብ ለማስመዝገብ እንጂ ቢጤዎቹ በሌሉበት ይህንን ቃል 

የሚናገር አባልም የለውም፡፡ እንዲያውም ይህንን የሚናገረው 

በመጀመሪያ  ደረጃ ራሱ መሆኑን ሁላችንም እናውቀዋለን፡፡
ኢህአዴግ ከሚጠላቸው ነገሮች ውስጥ ጥቂቶቹ አገራዊና 

ህዝባዊ ራዕይ ያለውን ሰው፣ እውቀት ያለው፣ ድፍረት ያለው፣ 

ጽናት ያለው፣ በራሱ የሚተማመን፣ በህብረተሰብ ተቀባይነት 

ያለው፣ የኢትዮጵያዊነት እና አገር ፍቅር ያለው ሰው ማየት 
አይፈልግም፡፡ ቢቻለውም እንዲህ ዓይነት ሰው ሳያጠፋ 
እንቅልፍ አይወስዳቸውም፡፡ 

ኢህአዴግ የሚወዳቸው ደግሞ እንደ ባዶ እንስራ 

የሚሞላ ዝግጁ አእምሮ፣ በሙስና የሚጨማለቅና በፍርሃትና 
በሥጋት አጐብዳጅ ሎሌ የሚሆን፤ በእነሱ የበላይነት ያመነ 
የተጠመቀ፤ ያለ እነሱ መኖር እንደማይችል ራሱን ያሳመነ፣ 

ማንም ጠልቶት እነሱ ብቻ እንዲወዱት የሚፈልግ፤ 

የሚነገረውን ሳይጨምር ሳይቀንስ ደግሞ መናገር የሚችል 
ነው፡፡ “ኢህአዴግ በአሳማ ይመሰላል፡፡ ይሉታል፡፡ አሳማ በልቶ 
በልቶ የማጥጠግብ ብቻውን መብላት የሚፈልግ እንስሳ 

ነው፡፡” ሲሉ ያማርሩታል፡፡ ህዝብ ሲራብ፣ ሲታረዝ፣ በቤት 

እጦት ሲሰቃዩ ክብርና ኩራት የሚሰማው፤ ህዝብ በማደናገር 

ችግሮችን ሁሉ በዕለታዊ ውሸትና ማጭበርበር ዘሎ ማለፍ 
የሚወድ ነው፡፡ ምነው? ለምንድነው ሲባል “ልማታችን 

ያመጣው ችግር ነው፡፡ መፍትሄው አጠናቅሮ መቀጠል ነው፡፡ 

ይህንን የሚሉት ፀረ- ልማቶች ናቸው” ይላል፡፡ ወይ ልማት!!  

ከገፅ 1 የዞረ

እግራቸው ላይ ጉዳት እንደ ደረሰባቸው 
ለፍ/ቤቱ ገልፀዋል፡፡ ፍ/ቤቱም አሁን 
የገለፁበት መንገድ አግባብ አይደለም 
በማለት አቤቱታቸውን ለማረሚያ 
ቤት ማቅረብ እንደሚችሉ ምላሽ 
ሰጥቷል፡፡ በተጨማሪም ተከሳሽ 
ከክልል የመጡ  በመሆናቸው እስከ 
አሁን ከቤተሰባቸው ባለመገናኘታቸው 
መቀየሪያ ልብስ እንደሌላቸውና በወር 
1 ሳሙና እንደሚያገኙ ገልፀዋል፡፡ 
ከቤተሰቦቻቸው ለመገናኘት እንዲችሉ 
የስልክ አገልግሎት እንዲፈቀድላቸው 
እንዲደረግ ለፍ/ቤቱ አቤቱታቸውን 
አቅርበዋል፡፡

እነ በቀለ ገርባ...

እርማት
ከ15 ቀን በፊት በወጣዉ የአቶ አስራት ጣሴ ፅሁፍ ላይ ያሉት ‹‹2004 ዓ.ም ›› የሚሉ ቃላት 2001 ዓ.ም ተብለዉ እንድነበላቸዉ ጠይቀዋል፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 25 ቀን 2004 ዓ.ም.

“እስከ አሁን የኢህአዴግ ፍቃድ ይሁን” ብለን ዝም አልን!
 ካሁን በ`ላስ?

ከመስፍን ሀይሉ
mesfin45@yahoo.com
ደርግ “አብዮታችን” የምትል ነጠላ ዜማ ነበረችው፡፡ ኧረ 

ምን ይሔ ብቻ አብዮቱም በአዳህሪያን እንዳይናድ አብዮት 
ጠባቂዎች ተፈጠሩ፡፡ ከዚያም ደርግ አብዮቱን በአብዮት 
ጠባቂዎች ማስጠበቁን ቀጠለ፡፡ አብዮት ተብዬው ግን 
ህዝባዊ መሠረት ስላልነበረው ብሶት በወለዳቸው ብሶተኞች 
ተደመሰሰ፤ ደርግ ምንም እንኳ በዕርዳታና ግዢ ባገኛቸው 
መሳሪያዎች እስከ አፍንጫው ቢታጠቅም ህዝባዊ መሠረት 
ስላልነበረው ተናደ፡፡ በቃ ታሪኩ ይኸው ነው! ይህ ስለሆነም 
የእንቧይ ካብ መናድ ጀብዱ ያስብላል የሚል እምነት 
ቅንጣት ታህል የለኝም! ድሮ ድሮ ግን “ያን ያህል ግዙፍ የሆነ 
ወታደርና የጦር መሣሪያ ያለው መንግስት እንዴት በጥቂቶች 
ተናደ?” እል ነበር፤ እድሜ ለኢቴቪ፤ ገለታ ይግባውና 
በየአመቱ ለግንቦት 20 ከሚሰሩት ዶክመንተሪ ፊልሞች 
ጭብጡን ጨበጥኩ፤ እናም የግንቦት 20 ዶክመንተሪ ፊልም 
አዘጋጆች ሆይ! የእምቧይ ካብ ማፍረስ ይሄን ያህል ጮቤ 
የሚያስረግጥ ተግባር ባለመሆኑ ለሚመጣው ግንቦት 20 
ትራጀዲ ስለሰለቸን ኮሜዲ ይዘጋጅልን፡፡ እየበላን እንኳን 
ቢያቅተን እየሳቅን ሆዳችንን እንሙላ፡፡

ወደ ቀደመው ጉዳይ ስንመለስ ‹‹ደርግ ለአብዮቱ 
‘አብዮት ጠባቂዎች’ እንዳዘጋጀ ሁሉ ኢህአዴግም ለህዳሴው 
‹የህዳሴ ጠባቂዎች› ያስፈልገዋል›› የሚሉ ወገኖች ስላሉ 
ኢህአዴግ ይህንን እንዴት ያየዋል? ወዳጄ ‹‹በሰላሳ አባወራና 
አንድ ላምስት ተደራጅተን የለም ወይ? ይህ የተደረገው 
ህዳሴን ለማስጠበቅ አይደለም?›› ልትል ትችል ይሆናል፤ 
እኔ’ኳ ማለት የፈለግኩት መደራጀቱን ተደራጅተናል፤ ደርግ 
ለአብዮት ጠባቂዎች ሲያደርግ እንደነበረው መጠበቂያና 
የደንብ ልብስ ኢህአዴግም ይስጠን ለማለት ፈልጌ ነው፤ 
እንዴት እንደምንጠብቅበት ላንተ ልተውና አሁን በአዲስ 
መስመር ወደ አዲስ ወግ እናቅና፡፡

ኢቴቪ መጋቢት 10/2004 ዓ.ም ምሽት ባቀረበልን 
ዜና አቶ ዘመዴነህ  ንጋቱን ጋብዞልን ድህነት ከሀገራችን 
ከ29 ሚሊዮን ወደ 25 ሚሊዮን በመውረድ መቀነሱን 

አስረድተውናል:: ግና ሀቁ ሌላ ወሬው ሌላ ሆኖ አረፈው 
እንጂ፤ እውን ቢሆን ኖሮ ‹‹እሰይ … እሰይ ሀገሬ እደጊ 
ተመንደጊ›› ያስብል ነበር፤ ወደ እውነታው ስንመጣ ግን 
ቀረበ በተባለው ጥናት ውጤት ድህነት ከ25 ሚሊየን ወደ 
29 ሚሊየን ወይም ከዚያ በላይ ከፍ ብሎ ሳለ ኢቴቪ ደግሞ 
‹‹ይህ ክስተት የህዳሴያችንን መልካም ገጽታ ያጐድፋል›› ብሎ 
እውነታውን ገልብጦ ነግሮን ይሆን ብዬ አሰብኩ፤ ታዲያ 
ሌላ ምን ሊሆን ይችላል?! ማለትም ራሳቸውን “አብዮታዊ፣ 
ልማታዊና ገለመሌ” እያሉ ከሚጠሩ ነጋዴዎችና ካድሬዎች 
በቀር ህዝቤ ከድህነት ወለል (Poverty line) በታች 
ስለመሆኑ እኔ አንዱ ምስክር ነኝ፡፡ ይህም የህዳሴያችንን 
መልካም ገጽታ የሚያጐድፍ ከሆነ የምስክርነት ቃሌን 
ከመስጠት እቆጠባለሁi በእርዳታና ብድር በተገኘ ገንዘብ 
የሚሰራ መንገድና ፋብሪካ እድገትን ሊያመጣ ይችል 
ይሆናል እንጂ በራሱ እድገት አይደለም፡፡ 

 	 ወዳጄ ዛሬ አለቃችን ኢህአዴግ የሚበደረውን 
ገንዘብ የነገው ትውልድ የመክፈል ግዴታ እንዳለበት 
አትዘንጋ፤ የሚመጣውም ትውልድ ይህን ለመክፈል ሲታትር 
ከድህነት አረንቋ ለመውጣት እንደሚሳነው ሳስብ ዛሬ 
ጌቶች ከአቅም በላይ የሆነ ብድር ባይወስዱ ስል አስባለሁ፡
፡ ካልሆነ ግን ነገ እነ ቻይና ያለችንን መሬት እና የተፈጥሮ 
ሀብት በጨረታ አሽጠውን ገንዘባቸውን እንድንመልስላቸው 
ከማድረግ ወደ ኋላ ሊሉ አይችሉምና  ይታሰብብበት፡፡ 

ሀገሬ ከምንላት ሀገር ድህነት ሊጠፋ በሚችልባቸው 
መንገዶች  ዙሪያ የተለያዩ ምሁራን የተለያየ ሀሳብ ቢያቀርቡም 
ዋና ዋና ከሚባሉት ውስጥ ጥቂቱን እንመልከት፡፡ 

	 1ኛ/ ድርቅና ረሀብ መገታት ሲችል፡- እነሱ 
ታዲያ መቼ ተገቱ? ‹‹አለን ከናንተ  መቼ እንርቃለን››  እያሉ 
ሕዝቤን አበሳውን እያሳዩት አይደል? ለዚህ ደግሞ በወሬ 
ሳይሆን በተግባር የተፈተሸ የግብርና ፖሊሲና ስትራተጂ 
ያስፈልገናል፡፡ 

	 2ኛ/ ጦርነትና ግጭት ሲወገድ፡- ሀገራችን 
በየትኛው ጊዜና ዘመነ መንግስት ነው ከጦርነትና ግጭት 
ነፃ ሆና የሰነበተችው? ይህ ደግሞ የኛ ብቻ ሳይሆን ሌሎች 

የአፍሪካ መንግስታትም ጭምር ግጭትን በውይይትና 
ዲፕሎማሲያዊ መንገድ ከመፍታት ይልቅ ዘለው ጠመንጃ 
ማንሳት ይቀናቸዋል፡፡ በዚህም አኳኋን ከማይወጡት ማጥ 
ውስጥ በመግባት ያገሪቱን ባጀት ለመሳሪያ ግዢና ለወታደር 
ቀለብ በማዋል ሕዝባቸው በድህነት አረንቋ ውስጥ 
እንዲዳክር በር ይከፍታሉ፡፡ (እናንተ የአፍሪካ አምባገነን 
መሪዎች እግዜር ይይላችሁ!)

	 3ኛ/ ጥገኝነት (Dependency)፡- የተማረ፣ 
ለቦታው የሚመጥን፣ በሙያው እውቀትና ክህሎት ያለው፣ 
ለፈጠራ አእምሮው ዝግጁ የሆነ እያለ በፖለቲካ አመለካከት፣ 
ዘርና ጐሳ ሰበብ ለማይመለከተው ሰው የማይመለከተው 
ቦታ ተሰጥቶት ሲሰራ ሳይሆን ሲያበላሽ የምናይ ስንቶቻችን 
ነን? ቤት የለንም፤ ሀገር ይቁጠረን! እናም ይህ ጥገኝነት 
የፈጠረው የዘቀጠ አስተሳሰብ  ካልተቀረፈ ድህነት 
እንዴት ይቀንሳል? እንዲያውም ግልጹን መናገር ካለብን 
ሥርዓቱ በአፉ ከሚለው በተቃራኒ ‹ልማታዊ አስተሳሰብ› 
ያለቸውን ሳይሆን የጥገኝነት አስተሳሰብ ያላቸው ምዕመናን 
መሰባሰቢያ (መረዳጃ ማህበር) ወደመሆን እየተቃረበ ነው፡
፡ ለዚህም ፍቱን መድኃኒቱ ደግሞ በጥገኛ አመለካከት ላይ 
የጠራ አቋም ያለው ስርአት እንዲኖር መታገል ያሻል፡፡ 

4ኛ/ ዲሞክራሲያዊ አሰራር የሚከተል ስርዓት 
እንዲነግስ መረባረብ፡- ዜጐች ተገቢውን ፍትህና የመልካም 
አስተዳደር አገልግሎት ማግኘት እንዲችሉና ሙስናና 
ብልሹ አሰራር ተወግዶ ግልጽነትና ተጠያቂነት ሲሰፍን 
በውጤቱ ድህነት ይርቀናል፡፡ እነዚህ የድህነት መሰረቶች 
ካልተወገዱ ድህነት ጨምሯል እንጂ ቀንሷል ቢባል ከበሬ 
ወለደ አይተናነስም፡፡ ከወረቀት እና ወሬ ያላለፈ የድህነት 
ቅነሳ ፖሊሲና ስትራተጂም ሕዝብና ሀገርን ከድህነት 
ማጥ ሊያወጣ ስለማይችል በዚህም ረገድ ይታሰብበት! 
አለቆቻችን ለራሳቸው ተደላድለው ከድህነት ወለል በላይ 
ለመኖርና ሕዝቡን ከድህነት ወለል በታች ለማኖር የድህነት 
ወጥመድ  (poverty trap) ውስጥ የከተቱን ይመስለኛል፤ 
ስለዚህ ድህነትን መዋጋት ማለት ዲሞክራሲያዊ አሰራር 
እንዲሰፍንና የህግ የበላይነት እንዲኖር መታገል ማለት 

ነው፡፡ ‹‹እኛ ከሌለን ኢትዮጵያ ትበተናለች›› የሚሉትንም 
አምባገነኖች መዋጋት አንዱ የድህነት ማስወገጃ ስልት ነው፡
፡ እነሱም ቢሆኑ ለስልጡኖቹ ቦታ በመልቀቅ ጥጋቸውን 
መያዝ አለባቸው፡፡ ያኔም ዜጐች በሀገሬ የጐሪጥ የሚታዩበት 
መሆኑ ቀርቶ በፍቅር በአንድነትና በመቻቻል ሆነው ‹‹We 
are  members of United State of Ethiopia›› የሚሉበት 
ጊዜ እንደሚመጣ አልጠራጠርም ወዳጄ ወደ ቀጣዩ የሰሞኑ 
ወቅታዊ ጉዳይ እናቅና 

ትምህርት ሚኒስቴር ከመጋቢት ወር ጀምሮ ከሲቪል 
ሰርቪስ ጋር በመሆን ለመንግስት መምህራን የአንድ እርከን 
ጭማሪ እና ጣሪያ ማስተካከያ ማድረጉን ተከትሎ መምህራን 
‹‹ይህ አግባብ አይደለም!›› በማለት ውስጥ ለውስጥ 
ተቃውሞአቸውን በማሰማት ላይ ይገኛሉ፤ አንድ ወዳጄም 
‹‹የተጨመረልኝ 51 የኢትዮጵያ ብር ነው፡፡ አከራዮቼ ደግሞ 
‹ለመምህራን የደመወዝ ማሻሻያ ተደረገ› ሲባል ሰምተው 
‹ስለተጨመረልህ ጨምረንብሀል› ብለው መቶ ብር 
ጨመሩብኝ፡፡ እናም ት/ሚኒስቴር፣ መ/ራን ማህበርም ሆነ 
ሲቪል ሰርቪስ የደመወዝ እርከንም ሆነ ጭማሪ አስደረጉልኝ 
ነው ወይስ ቀነሱብኝ ነው? የሚባለው›› ሲል ጠየቀ ‹‹ደግሞም 
51 የኢትዮጵያ ብር ጨምረው 51 ዶላር እንደጨመሩ 
ማቅራራት ለምን አስፈለገ?›› እያለ ብሶቱን መግለጽ ቀጠለ 
‹‹አሁንስ ተስፋዬ ማነው መንግስቴ አይደለምን?›› ሲሉ 
የነበሩ የኢህአዴግ አባል መምህራን እንኳን ‹‹እስከ አሁን 
የኢህአዴግ ፍቃድ ይሁን ብለን ዝም አልን፡፡ ከአሁን በኋላ 
ግን በመብትም ሆነ ማናቸውም ጉዳዮች ከመምህሩ የተለየ 
አቋምና አመለካከት እንደሌለን ለመግለጽ እንወዳለን›› ሲሉ 
ተደመጡ፡፡ የተቀሩት መምህራን ጓዶቼም ‹‹አዎ! የትምህርት 
ጥራት… የሚባለው ነገር እንዲሁ በዲስኩር አይመጣም 
ኢህአዴግ የትምህርት ጥራትን ማምጣት የሚፈልግ ከሆነ 
ሞራላችንንና ክብራችንን የሚያጐድፍ የእርከን ጭማሪ 
ማድረግ አልነበረበትም›› ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጡ፤ እኔ 
ግን እኒያ የኢህአዴግ አባል መምህራን ‹‹እሩቅ ካለ ዘመድ 
ቅርብ ያለ ጐረቤት ይሻላል›› በማለት ከሰፊው መምህር 
ጋር በመቀላቀላቸው አጥማቂዎቻቸው ቅር ቢላቸውም  

ወደ 11 የዞሯል

	 ወ/ሮ ለታይ ከየት አካባቢ ነው የመጡት?

በቀድሞ ወረዳ 28 ቀበሌ 04 የቤት ቁጠር 635 

ነው የመጣሁት፡፡ ይህ አድራሻ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 

ቦሌ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 14/15 የሚል ነበር፡፡

	 ለምንድነው እዚህ ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ 

ዝግጅት ክፍል ድረስ የመጡት?

በደል ስለተፈፀመብኝና ችግር ላይ ስለወደቅሁ 

እንዲያሳዉቅልኝ ነው፡፡

	 የተፈፀመብዎት በደልና ችግር ምንድነው?

እኔ ከዚህ በፊት አንገት ማሰገቢያ ቤት ችግር 

ስለነበረብኝ የሚመለከተው የመንግሥት አካል 

የሚከራይ ቤት ካለ እንዲሰጠኝ በምኖርበት በቀድሞ 

ወረዳ 28 ቀበሌ 04 አስተዳደር አመልክቼ ነበር፡፡ 

ጊዜውም ከዛሬ 14 ዓመት በፊት ሲሆን በወቅቱ ማለትም 

በ1990 ዓ.ም አካባቢ የቤት ችግር ያለባቸውና እንደ እኔ 

ያመለከቱ ቤት የተገኘላቸው ይሰጣቸው ነበር፡፡ እኔም 

አመልክቼ ስለነበር በድጋሚ የቀበሌውን ሥራ አስፈፃሚ 

የነበሩትን ስጠይቅ ባለቤት የሌለውና በግለሰብም ይሁን 

በመንግሥት ያልተያዘ ባዶ ቤት ካለ ራስሽ ፈልጊና 

ጠቁሚ ብለውኝ ነበር፡፡

	 እኔም በወቅቱ በኢትዮጵያና በኤርትራ 

መካከል ጦርነት ተከስቶ ስለነበር ኤርትራውያን ነን 

ያሉት ቤታቸውን ጥለው ሄደዋል፡፡ እነሱ ጥለውት 

የሄዱትንም ቤት መንግሥት በኪራይና በጠባቂነት 

ለኢትዮጵያውያን ሰጥቷል፡፡ ወኪል ያላቸውም ቤቶች 

በወኪሎቻቸው እጅ ቀርቷል፡፡

	 በዚያን ጊዜ አሁን ያለሁበት ቤት የአየር 

መንገድ ሰራተኛ የነበሩት የአቶ ደበሳይ ንብረት ሲሆን 

እሳቸው ሰው ሳይወክሉ በድንገት ጥለው ውጭ ሀገር 

ሄደዋል፡፡ ቤተሰቦቻቸውም ከሳቸው ቀድመው ውጭ 

ሀገር ሄደዋል፤ወደ ኤርትራ ግን አልሄዱም፡፡

እኔም ጠቁሚ በተባልኩት መሠረት እንደ 

ማንኛውም ዜጋ ጠቁሜ በጠባቂነት አሁን ያለሁበት ቤት 

በቀበሌ ሥራ አስፈፃሚዎች በህጋዊ መልኩ ተሰጠኝ፡

፡ ይህም ቤት ህጋዊ ውክልናም ሆነ የቀበሌ ንብረት 

ባለመሆኑ ኪራይ አልከፈልኩበትም፡፡ ምክንያቱም 

ያለሁት በጠባቂነት ነውና፡፡

	 ይሄንንም ያደረጉት የቀበሌው ሥራ 

አስፈፃሚ የነበሩት ወ/ሮ ሣሊማ አማን፣ወ/ሮ በቀለች 

ታደሰ እና ወ/ሮ ሥላሥ ገ/እግዚአብሔር ናቸው፡፡

ነገር ግን በቤቱ እየኖርኩ ሳለ በ1997 ዓ.ም 

በተደረገው ምርጫ ኢህአዴግ ሲሸነፍ ከሥራ 

አስፈፃሚዎቹ በተለይ ሥላስ ገ/እግዚአብሔር 

“ዘመዶችሽ ወያኔዎች ስለተሸነፉ ቤቱን ልቀቂ” አሉኝ፡

፡ እኔም ቤቱን ያገኘሁት በኢትዮጵያዊነቴ ጠይቄ 

እንጂ ወያኔ መጣም ሄደም አያገባኝም፡፡ እኔ እየኖርኩ 

ያለሁትም ወደፊትም የምኖረው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር 

እንጂ ከወያኔ ጋር አይደለም፡፡ አልኳቸው፡፡ በኋላ አቶ 

ገ/ማርያም ገ/ፃድቅ የቤቱ ተወካይ እንደሆኑ ከእሳቸው 

ጋርም ጥቅምት 9 ቀን 1992 ዓ.ም ቀበሌ ጽ/ቤት ውል 

እንደፈፀምኩ አድርገው የሀሰት ሰነድ አቀረቡብኝ፡፡ በዛ 

ላይ እንገልሻለን እያሉ እስከአሁን ያስፈራሩኛል፡፡ እኔ 

ግን ከተጠቀሰው ግለሰብ ጋር ያልተዋዋልኩ መሆኔንና 

ስሜ ተፅፎ የተፈረመው የሐሰት እንደሆነ፤ የትም ቦታ 

የምፈርመው ባለመማሬ በጣት አሻራ ሲሆን የቀረበው 

ሰነድ ግን እኔን የማይመለከት እንደሆነ፤ ይህም 

እንዲመረመርልኝ አመልክቻለሁ፡፡ ማኅበራዊ ፍ/

ቤትም የማይመለከተውን የቤት ጉዳይ በማየት ውሳኔ 

አስተላልፏል፡፡ መደበኛ ፍ/ቤቶችም የቀበሌውንና 

የማኅበራዊ ፍ/ቤት ውሳኔ አፅድቀዋል፡፡ የቀረበብኝ 

“ሰሚ ያጣ ጩኸት”

ወደ 15 የዞሯል

ወ/ሮ ለታይ ካህሣይ ይባላሉ፡፡ ነዋሪነታቸው በአዲስ አበባ 
ከተማ ሲሆን በተደጋጋሚ በደል እንደተፈፀመባቸው 
በመግለፅ ከቀበሌ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ድረስ 
እንደሄዱ ተናግረዋል፡፡ እስከ አሁን ግን ለችግራቸው 
መፍትሄ የሚሰጥ አካል ባለመኖሩ በደሌን የሚመለከተው 
አካልና ህዝብ ይወቅልኝ፣ጩኸቴ ሰሚ አጥቷልና ሲሉ 
በጥቆማ የዝግጅት ክፍሉ ቢሮ ድረስ መጥተዋል፡፡ 
ሲመጡም በልቅሶ ብዙ ሰነዶችን ይዘው ስለነበር የዝግጅት 
ክፍሉ አነጋግሯቸዋል፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 25 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዜና

  ሰለሞን ስዩም

ሰሞኑን ደቡብ ክልል ‘ማስተንፈሻ’ እያካሄደ 
መሆኑን የሚያሳዩ ነገሮች ገጥመውናል፡

፡ የሺዋስ አማረ በቤንቺ ማጂ ዞን ጉረ ፈርደ ወረዳ 
መኖር ከጀመረ ብዙ ዓመታት ነጉደዋል፡፡ ምኔም 
የምለው ጉረፈርዳን ነው፡፡ ከሰሜን የመጣችሁ ሁሉ 
ዞኑን ለቃችሁ ውጡ ሲባል ክፉኛ ያዘነው የሺዋስ ሌላ 
ዱብዕዳ ገጠመው፡፡ ባለቤቱ 9 ወር ያለፋት እርጉዝ 
ነበረች፡፡ ክፉ ዕጣ ሆኖ ከሌሊቱ 10 ሰዓት በሠላም 
ብትገላገልም ገና ከመንጋቱ የክልሉ ፖሊስ ደረሶ 
ከነደሟ ከቤቷ ጎትቶ አስወጣት፡፡ ይህ አንዱ ሀቅ 
ቢሆንም ሌሎች ያረገዙ ሚስት ያላቸው ተፈናቃዮች 
በዛኑ ማቆየት ፈፅሞ የማይቻል በመሆኑ በየመንገዱ 
ቤት እየተከራዩ እንደሚያስቀምጧቸው ይናገራሉ፡፡ 
ሌላው የተጣለባቸው ገደብ “በቡድን መሄድ ለመገናኛ 
ብዙሃን ስለሚያጋልጠን አንድ ላይ አትሂዱ” የሚል 
ነው፡፡ ወደ አዲስ አበባም እንዳይገቡ የሚነገራቸው 
ሲሆን ቢቻል በቀጥታ ወደ መጡበት አካባቢ 
እንዲመለሱ ይነገራቸዋል፡፡

በዚህ ዙር ከ78 ሺህ በላይ ሰዎች መፈናቀላቸው 
ታዉቋል፡፡ የደቡብ ክልል “በፈቃደኝነት ነው 
የሚወጡት” ይላል፡፡ ነገር ግን መኢአድ ቢሮ አግኝቼ 
ያነጋገርኳቸው ተፈናቃዮች እንደሚሉት “ቅፁን 
ሳንፈርም መውጣት አንችልም፤ ደግሞ የምንሞላው 
ካልሞላችሁ ሽብርተኞች ናችሁ፤ ህገ-ወጥ መሳሪያ 
ታጥቃችኋል በሚል እንከሳችኋለን ስለምንባል ነው” 
ይላሉ፡፡ ወረድ ብለን አንደምናየዉ ባሉት ነባር 
ብሄረሰቦች ላይ ከፍተኛ የህልዉና አደጋ አያደረሱ ነዉ 
የሚል ክስም ቀርቦባቸዋል፡፡

ብሔርተኝነት ለመተንተን የተነሱ ምሁራን ቁጥር 
አታካች ነው፡፡ በዚያ ላይ በዋና ዋና ጥያቄው አቅጣጫ 
ካልሆነ በዝርዝር ጉዳዮች የሚግባቡት ደግሞ ከቁጥር 
አይገቡም፡፡ የተደረጉ ትንተናዎች አብዛኛዎቹ ለካድሬ 
ትንተና የማያመቹ እንዲሁም በቀለም ትምህርት 
ያልጎለበቱ ቡድኖች የሚያብራሩት አይመስሉም፡
፡ ጉዳዩን የውዝግቦች ማዕከል የሚያደርገው ደግሞ 
በስነ ሕዝብ ንድፈ ሀሳብና በዜጎች ነፃ አንቅስቃሴ 
ላይ ያለውን ቀጥተኛና ተዘዋዋሪ ተፅዕኖ ካየን በኋላ 
ነው፡፡ ከአካዳሚክና የምርምር ምሁራን በመለስ 
የፖለቲካ ካድሬዎችን አቋም ካየን በግርድፉ ሦስት 
ዋና ዋና አተያዮችን እናገኛለን፡፡ የመጀመሪያዎቹ 
ለአዲስ ማንነት ሲሉ የቀድመ ማንነታቸውን ለመቀየር 
የሚሞክሩ ናቸው፡፡ የታሪክ ተመራማሪዎች ታሪክ 
የሌለው ሕብረተሰብ /ሕዝብ/ ሀገር የለም ይላሉ፡፡ 
ስለዚህ “ለአዲስ ማንነት” የሚታገሉት እነዚህ ልሂቃን 
አንወክለዋለን የሚሉትን ቡድን የቀድሞ ማንነት 
በተለያየ ምክንያት ሳይፈልጉት ይቀራሉ፡፡ ለምሳሌ 
ሻዕቢያ ኤርትራውያን ለዘመናት ከኢትዮጵያውያን 
ጋር የገነቡትን የጋራ ታሪክ እንደ ጠላትና ስጋት 
ይመለከታል፡፡ በአዲስ ለመፍጠር ላሰቧት ኤርትራ 
እንቅፋት የሚሆን ነውና፡፡ በመሆኑም ለመታየት 
የማይችሉ ደቃቅ ልዩነቶችን እንዲሁም አብረው 
ለመኖር ያልፈለጉት ሕዝብ አደረሰብን የሚሉትን 
ጥቃትና በደል በአጉል ትንተና እየተመለከቱ ያቀርባሉ፡
፡ በሌላ መልኩ ልዩ ያረገናል የሚሉትንና የማንነት 
ታሪክ ባልነበረበት ጊዜ ላይ (ውስጥ) ወደ ናኀላ 
በመሳብ የእድሜ ማራዘሚያ ስራ ይሰራሉ፡፡ የነዚህ 
ልሂቃን ሌላው ልዩ ባህርይ ተመሣሣይነት ባላቸው 
ሕዝብ ላይ ጥላቻ እንዲኖራቸው ‘የሚወክሉትን’ 

ቡድን በአሉታ መመረዝ ነው፡፡ የታሪክን ህያውነት እና 
ፍትሃዊነት ሳስብ የነዚህ ልሂቃን ጥረት ጊዜያዊ አጥፊ 
መሆኑን እረዳለሁ፡፡ 

ሁለተኞቹ ቡድኖች ሙሉ በሙሉ አዲስ ታሪክ 
ለመሥራት የሚንቀሳቀሱ ናቸው፡፡ ኬኒያዊው አሊ 
ማዝሩኢ ብሔርተኝነትን በተመለከተ የሚያነሷቸው 
ሀሳቦች እንቆቅልሽ መሆኑን የሚሳብቁ ናቸው፡፡ ፕ/ር 
አሊ ማዝሩኢ ከሚካኤል ቲዲ ጋር በፃፉት “Nation-
alism and new states in Africa” መፅሀፋቸው 
ሁለት ዋና ዋና ጊጤዎችን (themes) አስቀምጠዋል፡፡ 
የመጀመሪያዉን የብሔርተኝነት ትንተና በአዎንታዊነት 
ያስቀመጡ ሲሆን አፍሪካውያን በነበሯቸው 
የጋራ ብሔርተኝነት ከቀኝ ግዛት ነፃ ለመውጣት 
እንደረዳቸው ይተነትናል፡፡ በዘመነ ቅኝ ግዛት 
አፍሪካውያን “ሱልጥኖቹን” አውሮፓውያን ያሸነፉበት 
አንዱ መሣሪያ አንድም አፍሪካዊ ብሔርተኝነት ከዚያ 
በመለስም ሀገራዊ ብሔርተኝነት ነበር፡፡ ነገር ግን 
እነዚሁ ሕዝቦች ነፃነታቸውን ካወጁ በኋላ ወደ ሌላ 
ሁኔታ ነበር የዞሩት፡፡ ከላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት 
ሕዝቦችን በብሔርተኝነት ጉዳይ በማነሳሳት ረገድ 
ልሂቃን ያላቸው ሚና ክፍተኛ ነው፡፡ በመሆኑ ድህረ 
ቅኝ ግዛት ልሂቃን ነፃ በወጡ አገራት ውስጥ የየግል 
ፍላጎታቸው የሚያሳካ ፕሮጀክት መንደፍ አንደ ጀመሩ 
ከአሊ ማዙሩኢ በተጨማሪ የአፍሪካ ታሪክ ተንታኙ  
ፊሊፕ ኩርቲንም ፅፎታል፡፡ በዚህ ፕሮጀት መሠረት 
ከብዙ ጎበዝ ፖለቲካኞች ጋር ሆኖ ለሀገር ምስረታ 
መስረት የሚፈራና የማይደገፍ ጉዳይ ሆኖ ብቅ አለ፡
፡ ምክንያቱ ደግሞ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የምትባል 
ሀገር ገምብቶ ብዙ ጎበዝ ፖለቲከኞች ባሉደበት 
የማስታወቂያ ሚኒስቴር ከመሆን ጋምቤላን አስገንጥሎ 

ለጥቂቶቹ ፕሬዝደንት መሆንን የመምረጠ አባዜ ነበር፡፡
ከስንት ዘመን በኋላ በቅኝ ግዛት አልገዛች፤የብዙ 

ሺህ ዘመናት የመንግሥትነት ታሪክ አላት በምትባለው 
ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ጉድ እየሰማን ነው፡፡ ነገር ግን 
የደቡብ ክልል የሚሄድበትን በምን እንደሚተነተን 
አስቸጋር ነዉ፡፡ ሀገር ለመመስረት ሀሳቡ አላቸዉ 
እንዳይባል ከ56 የሚልቁ ብሄር ብሄረሰቦች 
በመሆናቸዉ የዚህ አይነት የጋራ ፀረ ኢትዮጵያዉነት 
ስሜት አላየንባቸዉም፡፡ በሰሞነኛዉ ከደቡብ ብሔሮች 
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት የፕሬዝደንት 
ጽ/ቤት በርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሽፈራው ሸጉጤ 
ወላሳ ተፈርሞ የወጣ ደብዳቤና አባሪው የሚገርመኝ 
ሆኖ አግኝቻቸዋል፡፡ ከሰሜኑ የሀገሪቱ አካባቢ የመጡ 
ናቸው የተባሉት አማሪኛ ተናጋሪዎች ከደቡብ የሀገሪቱ 
ክፍል በመጥረጊያ እየተጠረጉ የሚወጡበት አጋጣሚ 
ደርሷል  ክልሉ ለነዚህ ወገኖች “የመሬት ማስመለስ 
መተማመኛ ቅፅ” ብሎ በሰራው ፎርም ላይ “እኔ አቶ/
ወ/ሮ  ------------------ የወጣሁበት ሀገር-----------
---------- ዞን--------ወረዳ-------- ቀበሌ---------ጎጥ 
ሲሆን ---------ዓ.ም ከነበርኩበት ሀገር መጥቼ” እያለ 
ይቀጥላል፡፡ ለመሆኑ ከክልል ክልል የተዘዋወሩ ዜጎች 
እንዴት “የመጣሁበት ሀገር” የሚል ፎርም ይሞላሉ? 
ደብዳቤው ሆን ተብሎ በዚህ መልኩ መፃፉን 
የሚያጠናክረው “ከመጣሁበት ሀገር” ብሎ መድገሙ 
ነዉ፡፡ የደብዳቤው ሌላው ጣጣ ከሕገ-መንግሥቱ 
አንቀፅ 32/1 ጋር ቀጥታ መላተሙ ነው፡፡ “የመዘዋወር 
ነፃነት”ን  በሚደነግገው የኢፌዴሪ ህገ-መንግሥት 
መሠረት “ማንኛው ኢትዮጵያዊ ወይም በሕጋዊ መንገድ 
ሀገሪቱ ውስጥ የሚገኝ የውጭ ዜጋ በመረጠው የሀገሪቱ 
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የ’እድገት’ አብሳሪ ብቻ የሆነውን የኢትዮጲያ 
ቴሌቪዥን ሁል ጊዜ አንድም ፕሮግራም ሳላስቀር 
በንቃት እና በትእግስት ከሚከታተሉት ውስጥ ነኝ:: 
በትእግስቴ ሁሉም የቤተሰብ አባላት (እንግሊዘኛ 
ከማትችለው አያቴ በስተቀር) እንደተደነቁብኝ ነው:: 
’’A good news is not a news at all’’ (ጥሩ ዜና፣ዜና 
አይባልም) የሚለው የፈረንጆቹ ሚዲያ ባህል በኢቴቪ 
ቦታ የለውም:: በአንፃሩ ’’A true news is not a news 
at all’’(እውነተኛ ዜና፣ዜና አይባልም)  የጣቢያው 
መሪ ቃል ይመስላል:: ዜናውም፣ ፕሮግራሙም፣ 
ዶክመንተሪውም፣ መዝናኛውም፣ የልጆች ጊዜ 
ፕሮግራሙ ሳይቀር በአጠቃላይ ሁሉም ‹አደገ›፣ 
‹ተወደሰ›፣ ‹ተደነቀ›፣‹ተመረቀ›፣ ‹እየጨመረ ያለበት 
ሁኔታ ነው ያለው› በሚሉ ቃላት የተሞላ ነው:: ምን 
አልባት በልማታዊ ሚዲያ እና በኒዮ/ሊበራሊስት 
ሚዲያ ያለው አንድ ልዩነት ይህ ይሆናል::

በዚህ ወር ውስጥ ልማታዊው ኢቴቪ “በኢትዮጵያ 
ያለው የሀብት ክፍፍል ፍትሀዊ ነው” ብሎ ዘገበ:: 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ባለፈው ሪፖርታቸው 
ያስተዋወቋትን ’’Gini Coffecient’’ የምትል 
የኢኮኖሚክስ ቃል በማብራራት ልማታዊዎቹ 
ተጠምደው ሰነበቱ::እኔም የገባኝን ያህል ገብቶኝ ይሁን 
ብዬ ተቀበልኩ:: ደግሞ ቀጥለው የስራ አጡ ቁጥር ቀነሰ 
ብለው በፐርሰንት አስቀመጡ:: ‹ጎሽ ተመስገን ነው› 
ብዬ ዘገባውን በልማታዊ እይታ ተቀብዬ ሲቪዬን ወደ 
ማሻሻል ገባሁ:: የተረጂዎች ቁጥር መቀነሱንም አብስሮን 
ነበር:: ለመምህሩም አንገቱን ቀና አድርጎ እንዲሄድ 
የሚያስችል የደሞዝ ጭማሪ መደረጉንም በጥርጣሬም 
ቢሆን ተቀበልኩ::(ይህ ዜና ገጠር ያስተምር የነበረውን 

እና ከሊቢያዊው ቡአዚዝ በፊት በችግር ምክነያት 
ራሱን ያጠፈው መምህር ጓደኛዬን አስታወሰኝ:: 
የአካባቢው ገበሬዎች ማታ ማታ ቢራ ሲጠጡ ‹ምን 
በወጣን በአረቄ እንቃጠል?እንኳን እኛ መምህሩ ቢራ 
እየጠጣ› ይሉ እንደነበር አጫውቶኝ ነበር:: አይ  ትንሽ 
ብትታገስ ጭማሪውን ታይ ነበር!) እነዚህን መሰል ብዙ 
ብዙ ልማታዊ ዜናዎችን እና ዶክመንተሪዎች ዝም በዬ፤ 
ብሶቴን ዋጥ አድርጌ ተከታትዬ አውቃለሁ::

አሁን ግን የተቀበረ እና የተዳፈነ ብሶቴን የሚኮረኩር 
ዘገባ ሊተላለፍ ሆነ:: “እድለኛ ትውልድ” ይላል ርዕሱ:: 
በእውነቱ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተል የመንፈስ 
ጥንካሬ ስላልነበረኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ቴቪውን ዘግቼ 
ውስጤ የመጣውን ሀሳብ መጫር ጀመርኩኝ:: በህዝብ 
ጥያቄ ወይም ደግሞ በበረከት አዛዥነት ፕሮግራሙ 
ሲደገም ልማታዊው መንፈስ ወደ እኔ ከመጣ ያኔ አየው 
ይሆናል::

‹እድለኛ ትውልድ› ወይስ ‹እድለኛ መንግስት›
ለመሆኑ የትኛው ትውልድ ነው እድለኛ? ምንስ 

አግኝቶ? ያገኘው/የሚያገኘው ነዋይ በምን ተለክቶ 
ነው እድለኛ ለመባል የበቃው? አባይ እስኪገነባ ድረስ 
እድለኛ አልነበረም ማለት ነው? እነዚህ እና ሌሎች 
መላሽም ሆነ ምላሽ የሌላቸው ጥያቄዎች አሉኝ:: 

የ28 አመት ሰው ነኝ:: ወጣት ነኝ አላልኩም:: 
ምክነያቱም የቱንም ያህል በጎ አሳቢ (optimist) 
ለመሆን ብጥርም ከፊት ለፊቴ ተስፋ አልታይህ አለኝ:: 
እዚህ ወርቃማ ዕድሜ ላይ ስደርስም ከኋላዬ ምንም 
አስደሳች ነገር የለኝምና ሽማግሌም አልባል:: እንግዲህ 
እንደ እኔ ያለውን ግራ የገባውን ትውልድ የነእንትና 
ሎሌ  ኢቴቪ ‹እድለኛ› እያለ ያሞኘዋል:: በጫት ሱስ 
አዕምሮው የሚያደነዝዘውን ትውልድ፣ ስደትን ብቸኛ 
አማራጭ ያደረገውን ትውልድ፣ ሀሳቡን በነፃነት 

ያለፍርሀት መግለፅ የሚያስፈራውን ትውልድ፡፡ 
‹እድለኛ› አሉት! ተምሮ ተመርቆ ስራ አጥቶ የሚባዝን 
‹እድለኛ› ትውልድ! የራሱን ስራ ለመጀመር ተደራጅቶ 
እና መንገድም ህይወትም ኢህአዲግ ነው ካላለ 
በስተቀር ዳገት የሚሆንበት ‹እድለኛ› ትውልድ! ራሱን 
በሳይኮሎጂ መፅሀፎች እና በፊልም ደብቆ የሚፈላሰፍ 
‹እድለኛ› ትውልድ! በፌስ ቡክ እና በኳስ የተለከፈ 
‹እድለኛ› ትውልድ! ሀገሬ ደስ ይበልሽ፤በ‹እድለኛ 
ልጆችሽ›!

ግን ሀገሬ ደስ አይበልሽ፤ በ‹እድለኛው መንግስትሽ› 
አዎ እውነተኛ እድለኛው የኢህአዲግ መንግስት 
ነው:: በጣም እድለኛው ደግሞ መለስ! በእድለቢስ 
ትውልድ መሀከል፣ በራበው ህዝብ መሀከል፣ መልካም 
አስተዳደር እና ፍትህ ባጣው ህዝብ መሀከል ለ20 
አመታት የነገሱት መለስ እንዴት እድለኛ አይባሉም? 
ኢትዮጲያዊ ወኔያችን ተሰልቦ፤ አንድ መሆን አቅቶን 
ለየብቻችን በየጓዳችን ብሶታችንን ስንጮህ፤ ከሁሉም 
በላይ የሰማዩ አምላክ ፍርዱን ሲያዘገየው እውነት 
ሎተሪው ለዛውም አንደኛው እጣ ማነው የወጣለት? 
የመለስ መንግስት ወይስ የኢትዮጵያ ወጣት?

የአባይ ግድብ ለዚህ ትውልድ ምኑ ነው?
እድለኞቹ መቼም በዚች አርዕስት አንቀፅ ቆጥረው፤ 

አዋጅ አገላብጠው (ከሌለም በአንድ ሌሊት ፈጥረው) 
በፀረ ልማታዊነት እንደማይከሱኝ አምናለሁ:: 
ለኢትዮጵያ አላልኩም፤ ለዚህ ትውልድ ነው ያልኩት:: 
ወንዙማ እንኳን ተገድቦ እና 6000 ሜጋ ዋት ኃይል 
አመንጭቶ ይቅርና እየፈሰሰም ክብሯ ነበር::

ግን እውነት የአባይ ግድብ ለዚህ ትውልድ ምን 
ትርጉም ይሰጣል? እድለኞቹ፤ አደራ ‘ምን ጥቅም’ 
ይሰጣል ብላችሁ እንዳታነቡት:: እውነት ግድቡ 
በዚህ ትውልድ ጊዜ ተገነባ እንጂ በዚህ ትውልድ 

አቅም ተገነባ? እስኪ ተመልከቱት፡፡  በአመት ውስጥ 
ተዋጣ ከተባለው ሰባት ቢሊዮን ብር አብዛኛውን 
ድርሻ ያዋጣው አሁንም የአባቶቻችን ትውልድ ነው:: 
የስራ አጥ ቁጥሩ ወደ 48% በተጠጋበት ጊዜ በስራው 
አለም የሚገኘው ‹ያ ትውልድ› ነው:: ያ ትውልድ ለራሱ 
ቦንድ ገዛ፣በልጆቹ ስም, በትምህርት ቤት ገዛ፣ በእድር 
አዋጣ፣ በቀበሌ አዋጣ:: እሱም ቢሆን ያለፍላጎቱ:: 
ወጣቱማ ስራ የለውም::  ስራ ፈጥሮ ልስራ ቢል እንኳ 
ቢሮክራሲው እና ሙስናው መች አላውሶት? ድሮስ 
እድለኛ ትውልድ አይደል?

ደግሞም የተቀረው ወጣት አለ:: ስደትን 
የመረጠው:: ኢቴቪ የሰራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይን 
ጠቅሶ ባስተላለፈው ዜና ባለፉት 6 ወራት በህጋዊ 
መንገድ ወደ አረብ አገራት የሄዱት እህቶቻችን ቁጥር 
ሰማኒያ አምስት ሺህ ነው ብሎናል:: ቦንድ ሳይገዙ 
ማለት እኮ ነው የሄዱት! ለአባይዬ ሳያዋጡ! በህገወጥ 
መንገድ ከችግሩ ብዛት የተነሳ አባይን የሚያቋርጡትም 
ቢሆኑ ነፍሳቻውን እንጂ ሳንቲማቸውን ለአባይ 
አይለግሱም:: ‹የእከሌ ጫት ቤት እንዲሁም የማንትስ 
ሺሻ ቤት ከደንበኞቻቸው (ከወጣቱ) በሰበሰቡት 
ገንዘብ ይህን ያህል ቦንድ› ገዙ ሲባልም አልሰማን:: 

ታዲያ እውነት ግድቡ በዚህ ትውልድ ይገነባል 
ማለት ይቻላል?ወጣቱማ ሀገራዊ ስሜቱን ተነጥቆ 
የእድለኞቹን ዜማ እንዲያቀነቅን ተፈርዶበታል:: እስኪ 
ልብ ብላችሁ በወጣት እድለኞቹ የሚቀነቀነውን 
ዜማ አስተውሉ:: ‹በእኔ ግዜ አባይ በመገንባቱ 
እድለኛ ነኝ›፤‹ይህ ትውልድ የቁጭት ትውልድ ነው›፤ 
‹በራሳችን አቅም ለመገንባት በመነሳታችን ልዩ ታሪክ 
ነው›፤ ‹የእኛስ ትውልድ መቼ ነው ታሪክ የሚሰራው፤ 
በአክሱም እና ላሊበላ እስከመቼ እንኮራለን እያልኩ 
ሁሌ አስብ እና እቆጭ ነበር› አላወቅሽ የአክሱም 
ታሪክ ሌላው እንዳይኮራበት ለአክሱማውያኑ ብቻ 

የአንቀፅ 32/1 መጨረሻና የደቡብ አገርነት

‹እድለኛ ትውልድ› ወይስ ‹እድለኛ መንግስት›

ወደ 15 የዞሯል

ወደ 14 የዞሯል
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 25 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዜና

ደስ ብሎኛል ፡፡  በመጨረሻም የእርከን ጭማሪ 
ተብዬው ያለችንን ይዞብን ስለሚሄድ ፔሮል 
ላይ መተከል የለበትም፡፡ ይህንንም ሕዝቡ 
እንዲያውቅልን እንፈልጋለን፡፡ ኢቴቪም 
‹‹ጨመርን›› ሲሉ ‹‹የመምህራንን ክብርና ሞራል 
ያስጠብቃል›› ብሎ ዜናውን እንደሰራው አሁን 
ደግሞ ‹‹ለመምህራን የተደረገው እርከን ጭማሪ 
ክብራቸውን የሚነካ ሆኖ በመገኘቱና የወቅቱን 
የኑሮ ሁኔታ ያላገናዘበ በመሆኑ እንዲቀር መምህራን 
ወሰኑ ብሎ ሐሳባችንን በመቀበል ዜናውን ሊሰራ 
ይገባል›› ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል፡፡  

 ፍትህ ጋዜጣ በመጋቢት 7/2004 ዓ.ም እትሙ 
የኢህአዴግ ደቀ መዝሙሮች የንስሐ አባት በቅርብ 
የተነሱትን የእጅ ሥራ ፎቶ አሳይቶናል፡፡ እናም 
የእጅ ሥራውን በደንብ አነበብኩ (ለሚያነበው 
ይነበባል) ተሜ ‹‹በፎቶ ያለ ይረሳል በጽሁፍ የሰፈረ 
ይታወሳል›› ብሎ በአንድ በሉ አምድ ስር አንድ 
እንድንል መገለጫዎቹን አስቀምጦ እንደሆን እንጂ 
ፎቶው ከጽሁፉ በላይ ይናገራል፡፡ በዚሁ አጋጣሚ 
ለኢህአዴግ ደቀ መዝሙሮችና የንስሐ አባት 
ልነግራቸው የምወደው ነገር ቢኖር አቀፈም አዘለም 
ያው ተሸከመ ነውና እኔና ማቲዎቼ በአብዮታዊ 
ዲሞክራሲ መታቀፍም ሆነ መታዘል እንደማንፈልግ 
ልነግራቸው እወዳለሁ፡፡ በቃ አብዮታዊ ዲሞክራሲ 
አያማልደንም! አባ እርስዎ አይደለም የኢትዮጵያና 
አፍሪካ የአለም አብዮታዊ ዲሞክራቶች ህብረት 
ፕሬዚዳንት የመሆን ምኞት ያለዎት ይመስለኛል፡
፡ ደግሞም ለዚህ አይደል አፍሪካን ወክለው ውር 
ውር የሚሉት! ያገራችን ሰው ‹‹ደህና ሲታጣ 
ይመለመላል ጐባጣ›› ሲል ሰምተው ይሆናል፤ 
እናም ደህና ጠፍቶ እንጂ እርስዎ ደህና ሆነው 
እንዳይመስልዎ! ሰው ጠፍቶ ስልዎ ደግሞ 
አፍሪካ የተማረ ሰው አጥታ እያልኩዎ አይደለም፡
፡ አምባገነኖቹ መስመሩን ‹‹ቢዚ›› አድርገውት 
እንጂ ‹‹the position is busy now don’t try 
again!›› እያሉ ተፎካካሪያቸውን ስለሚያስሩና 
ሌላም … ሌላም ነገር ስለሚያደርጉ  ሰው እንዴት 
ይኖራል? አባ እርስዎና አጋሮችዎ በየከተማው፣ 
ክፍለ ከተማውና ወረዳው ባሰማራቸው  ካድሬዎች 
አማካይነት 6 ሚሊዮን የንስሐ ልጆች ማፍራት 
እንደቻሉ ሰምተናል፡፡ እኛም በአብዮታዊ 
ዲሞክራሲ እንድንጠመቅ የእርስዎ የንስሐ 
ልጆች ያልወጡት ሽቅብ  ያልወረዱት ቁልቁለት 
እንደሌለ ላስገነዝብዎ እወዳለሁ፡፡ ለዚህም 
በአቅም ግንባታ ስም ስለ አብዮታዊ ዲሞክራሲ፣ 
ኪራይ ሰብሳቢነትና ልማታዊ አስተሳሰብ በእርስዎ 
ካድሬዎች የወሰድናቸው ስልጠናዎች ምስክሮች 
ናቸው፡፡ አባ የእርስዎ ካድሬዎች ‹‹በኢህአዴግ 
ያመነ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ የተጠመቀ ይድናል፣ 
ዘላለማዊ ህይወትም ይኖረዋል›› ከማለት ያልተናነሰ 
አስተምህሮ እያራመዱ ስለሆነ እርስዎ በዚህ ላይ 
ምን አስተያየት አለዎት? የርእዮተ አለም ልዩነትስ 
መኖር የለበትም ብለው ያምናሉ? አዎ ካሉ ይህ 
ከዲሞክራሲ አስተምህሮ አንፃር አይጋጭም ወይ? 
ደግሞስ ሕዝቡ ከእርስዎ ውጪ ሌላ የንስሐ አባት 
እንዲኖረው ለምን አይፈልጉም?! ሁለት አስርተ 
አመት የሰማንያ ሚሊዮን ሕዝብ የንስሐ አባት 
መሆን እየፈለጉ ሳይሆኑ መኖር አይደብርዎትም?! 
‹‹ስድስቱ ሚሊየን ይበቃኛል›› እንደማይሉ 
እገምታለሁ፡፡ ምክንያቱም የእርስዎ ደቀ መዝሙሮች 
ቢችሉ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ማጥመቅ ይፈልጋሉና!

በመጨረሻም በሀገሬ የገዢዎች ሳይሆን 
የሕግ የበላይነት ሰፍኖ፤ የሕዝብ ድምጽ ተከብሮና 
ዜጐች የመልካም አስተዳደር አገልግሎት ተጠቃሚ 
ሆነው ዲሞክራሲያዊ እሴቶችን አሳድገውና ለወግ 
ማዕረግ አድርሰው የተባበረች ኢትዮጵያ ተፈጥራ 
እንደምናይ ተስፋ አለኝ! አበቃሁ፡፡

የምናነሳቸው የምናብላላቸውና የምንመክርባቸው ጉዳዮች 
እንዳሉ ታውቆ ከወዲሁ ዝግጅት እንዲደረግና አጽኖት 
ተሰጥቶት መሠራት እንደሚገባው ለማስገንዘብ ጭምር ነው፡
፡” በማለት ይገልፃል፡፡

የቀረበው አቤቱታ በመቀጠልም “ከፍ ብለን 
እንደገለጽነውና በዚህ ደብዳቤ ዋና ጉዳዮችና በዞናችን 
ውስጥ ባሉት ጥቂት ወረዳዎች በታቀፉ የቀበሌ አስተዳደር 
በህግ ባልታወቁ እስር ቤቶች የሚፈፀመው ግድያ 
ትኩረታችንን በመሳቡ ነው፡፡ የእነዚህ እስር ቤቶች ብዛት 
በየወረዳው በመቶኛ ሲሰሉ በሴሜን አሪ 67% በአቡብ አሪ 
95%  በማሌ 70%  በበና ፀማይ 15% በሚሆን ቀበሌዎች 
በህግ ያልታወቁ እስራት ቦታዎች መኖራቸውን በጥናትና 
ማስረጃ አረጋግጠናል፡፡ በተጨማሪም በአንዳንድ የአርብቶ 
አደር ወረዳዎች ት/ቤቶችና የጤና ኬላዎች ለዚህ ተግባር 
እንደሚያገለግሉ በምሬት የሚገልፁ የየማህበረሰቡ አባላት 
ጥቂት የሚባሉ አይደሉም እስር ቤቶች ውስጥ ያለ ፍ/ቤት 

ትዕዛዝ በቀበሌ ነዋሪዎች እንደሚታሰሩና እንደሚገደሉ 
ይታወቃል፡፡ ከዚያም በከፋ ሁኔታ  ሰብአዊ ድርጊት አያያዝ 
እና ህገ ወጥ ግድያ በአንዳንድ በቅርቡ ብቻ በደቡብ አሪ 
ወረዳ በባዘት ቀበሌ የቀበሌው ሥራ አስኪያጅ አቶ ማሚ 
ሽኮ በዚሁ ቀበሌ ነዋሪ የሆነውን ገበሬ አቶ ባዩ ወልደቡን 
በቀበሌው እስር ቤት በራሱ ትዕዛዝ በማሰር ከሌሊቱ 8፡
00 ሰዓት በሚሆንበት ጊዜ እሱና ሁለት የቀበሌ ታጣቂዎች 
እንዲሁም ሁለት ተባባሪዎች በመሆን ግለሰቡን ከእስር ቤት 
በማውጣት ግድያ ፈጽመውበታል፡፡ በማለት ተጠርጥረው 
ጉዳያቸው በፖሊስ በመጣራት ላይ ይገኛል፡፡ ይህ ድርጊት 
ተደብቆ እንዳይቀር የሟች የቅርብ ዘመዶች የቀበሌው 
ነዋሪዎች እና የህግ አስከባሪዎች በጋራ በመሆን ባደረጉት 
ፍለጋ አስከሬኑን ከተቀበረበት በማውጣት ምርመራ ተደርጐ 
በሰው እጅ በስለት መገደሉ በሀኪም ተፈጋግጧል፡፡ የሟች 
አስከሬን አራት ጊዜ ግብዓተ መሬት ተፈጽሞበት እሬሳው 
ሲንገላታ እንደነበር ተደምጧል፡፡” ይላል፡፡

ደብዳቤው በማጠቃለያ ሐሳቡ ቀደን ሱክ በእንደዚህ 
አይነት እስር ቤቶች ከኢ-ሰብአዊ ድርጊት አያያዝ አልፎ እስከ 
ህይወት ማጥፋት ሊደርስ እንደሚችል ስጋት የነበረን ሲሆን 
ይህ አሁን እየተረጋገጠ መምጣቱ ብዙም አላስገረመንም፡፡

አገራችን ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና 
በአፍሪካ ህብረት ውስጥ ባላት ሥፍራና በያዘችው አቋም 
በርካታ ውሎችን ኮንቬንሽኖችን መፈረሟ እንዲሁም ህገ 
መንግሥት ያላት ሀገር በመሆኗ ይህ እንዲከበርላትና ከዚህም 
ተጠቃሚ ትሆናለች ተብሎ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ይህ እየተጣሰ 
መሄዱ አሳሰቢ ጉዳይ እየሆነ መጥቷል፡፡ ከእንደዚ አይነት 
ስህተት ለመዳንና ፈፅሞ ለመውጣት መልካም አስተዳደርንም 
ለማስፈን በህግ ባልታወቁ እስር ቤቶች እንዲዘጉ እርምጃ 
በመውሰድ ጉዳቱን ማስቀረት ይቻላል፡፡ በመሆኑም በእኛ 
በኩል እነዚህ እስር ቤቶች እንዲዘጌ ጥያቄያችንን እያቀረብን 
ጽ/ቤትዎ ይህ እንዲታረም ህጋዊ እርምጃ አድናቆትና 
ድጋፋችንን እንሰጣለን፡፡” በማለት ያጠቃልላል፡፡

ከገፅ 1 የዞረ

ከገፅ 1 የዞረ

ከገፅ 1 የዞረ

ከገፅ 9 የዞረ

“እስከ አሁን...
ህዝባዊ ውይይቱ በአዳራሹ እንደማይካሄድ በስልክ ተደውሎ 
እንደተገለፀላቸው ዶ/ር ኃይሉ ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡
፡ 

   በተለይ ስብሰባውን አስመልክቶ ለአዲስ አበባ 
ከተማ መስተዳደር ፈቃድ ክፍል ከተፈቀደላቸው በኋላ 
በደቂቃዎች ልዩነት አዳራሹን ከተከራዩበት ከሙገር ሲሚንቶ 
ወ/ሮ አሰለፈች የተባሉ ፀሐፊ ደውለው ገንዘባችሁን ውሰዱ 
ማለታቸውን የመድረክ ጉዳይ አስፈፃሚ አስታውቀዋል፡፡

   አዳራሹን የተከለከሉበትንም ምክንያት ሲጠይቁ 
የሚመለከታቸው የሠራተኞች ማህበር በሥፍራው እንደሌሉ 
የተጠቆመ ሲሆን ነገር ግን የሙገር ሲሚንቶ ኢንተርፕራይዝ 
የሰው ሃብት ልማት አስተዳደር ኃላፊ አቶ ከተማ ደምሴ 
አዳራሹን መገልገል እንደማይቻልና “ከፈለጋችሁ ክሰሱ” 
የሚል መልስ እንደሰጧቸው ምንጮቻችን ጠቁመዋል፡፡ 
በስብሰባው ላይም ለመሳተፍ ህዝቡ መጥቶ እንደተመለሰ፤ 
በዕለቱም የኢዜአ ጋዜጠኛ ከመድረክ አመራሮች ዶ/ር ኃይሉ 
አርአያን በስብሰባው ዙሪያ እየጠየቀ ሳለ መገናኛ ሬዲዮ 
በያዘ ፌደራል ፖሊስ ትዕዛዝ የተጀመረውም ቃለ መጠይቅ 
እንዲቋረጥ መደረጉም ተገልፃóል፡፡ 

    መድረክ በአዳራሹ ለመገልገል 2ሺህ ብር 
ለኪራይ በመክፈል ደረሰኝ መያዙንና ብሩም እስከ አሁን 
እንዳልተመለሰ በመግለፅ መንግስት ሆን ብሎ መድረክ 
ከህዝብ ጋር እንዳይገናኝ እያደረገ እንደሆነ ጥርጣሬ 
እንዳላቸው ዶ/ር ኃይሉ በተለይ ለዝግጅት ክፍላችን 
ገልፀዋል፡፡ በተለይ ጠ/ሚኒስትር አቶ መለስ የዚህ አይነት 
ድርጊት እንደሚፈፀም በፓርላማ ሲጠየቁ እንደቀልድ 
ማለፋቸው አንዱ ሆን ተብሎ የሚደረግ መሆኑ ማሳያ ነው 
ብለዋል፡፡ 

   የሙገር ሲሚንቶ ኢንተርፕራይዝ ሰራተኞች ማህበር 
ሊደረግ ስለነበረው ህዝባዊ ስብሰባ አዳራሹን ለምን 
እንደከለከሉ ለማጣራት ብንሞክራም የሚመለከታቸው 
አካላት ከአዲስ አበባ ውጪ ናቸው ከሚል መልስ በስተቀር 
ያላቸውን ምላሽ ለማካተት አልቻልንም፡፡

    ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ 
ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ (መድረክ) በሀገሪቱ 
በተፈጠረው የኑሮ ውድነትና በአዲሱ የከተማ ቦታ ሊዝ 
አዋጅ ዙሪያ ቅዳሜ መጋቢት 22 ቀን 2004ዓ.ም ከሰዓት 
በኋላ ከህዝብ ጋር ሊያደርግ የነበረው ህዝባዊ ውይይት 
ተቋረጠ፡፡

መድረክ ሊያደርግ የነበረው ውይይት ጐተራ በሚገኘው 

በሙገር ሲሚንቶ ኢንተርፕራይዝ የሠራተኞች ማኅበር 
አዳራሽ ሲሆን የኪራይ ውልና ክፍያ ከፈፀመ በኋላ ህዝባዊ 
ውይይቱ በአዳራሹ እንደማይካሄድ በስልክ ተደውሎ 
እንደተገለፀላቸው ዶ/ር ኃይሉ ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡
፡ 

በተለይ ስብሰባውን አስመልክቶ ለአዲስ አበባ ከተማ 
መስተዳደር ፈቃድ ክፍል ከተፈቀደላቸው በኋላ በደቂቃዎች 
ልዩነት አዳራሹን ከተከራዩበት ከሙገር ሲሚንቶ ወ/ሮ 
አሰለፈች የተባሉ ፀሐፊ ደውለው ገንዘባችሁን ውሰዱ 
ማለታቸውን የመድረክ ጉዳይ አስፈፃሚ አስታውቀዋል፡፡

አዳራሹን የተከለከሉበትንም ምክንያት ሲጠይቁ 
የሚመለከታቸው የሠራተኞች ማህበር በሥፍራው እንደሌሉ 
የተጠቆመ ሲሆን ነገር ግን የሙገር ሲሚንቶ ኢንተርፕራይዝ 
የሰው ሃብት ልማት አስተዳደር ኃላፊ አቶ ከተማ ደምሴ 
አዳራሹን መገልገል እንደማይቻልና “ከፈለጋችሁ ክሰሱ” 
የሚል መልስ እንደሰጧቸው ምንጮቻችን ጠቁመዋል፡፡ 
በስብሰባው ላይም ለመሳተፍ ህዝቡ መጥቶ እንደተመለሰ፤ 
በዕለቱም የኢዜአ ጋዜጠኛ ከመድረክ አመራሮች ዶ/ር ኃይሉ 
አርአያን በስብሰባው ዙሪያ እየጠየቀ ሳለ መገናኛ ሬዲዮ 
በያዘ ፌደራል ፖሊስ ትዕዛዝ የተጀመረውም ቃለ መጠይቅ 
እንዲቋረጥ መደረጉም ተገልፃóል፡፡ 

መድረክ በአዳራሹ ለመገልገል 2ሺህ ብር ለኪራይ 
በመክፈል ደረሰኝ መያዙንና ብሩም እስከ አሁን እንዳልተመለሰ 
በመግለፅ መንግስት ሆን ብሎ መድረክ ከህዝብ ጋር 
እንዳይገናኝ የተደረገ እንደሆነ ጥርጣሬ እንዳላቸው ዶ/ር 
ኃይሉ በተለይ ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡ በተለይ ጠ/ሚ 
የዚህ አይነት ድርጊት እንደሚፈፀም በፓርላማ ሲጠየቁ 
እንቀልድ ማለታቸው አንዱ ሆን ተብሎ መሆኑን ማሳያ ነው 
ብለዋል፡፡ 

የሙገር ሲሚንቶ ኢንተርፕራይዝ ሰራተኞች ማህበር 
ይደረግ ስለነበረው ህዝባዊ ስብሰባ አዳራሹ ለምን 
እንደከለከሉ ለማጣራት ብንሞክራም የሚመለከታቸው 
አካላት ከአዲስ አበባ ውጪ ናቸው ከሚል መልስ በስተቀር 
ያላቸውን ምላሽ ለማካተት አልቻልንም፡፡

በሀገሪቱ ሕጋዊነትና ሕጋዊ ሥርዓት መናጋቱን ብዙ 
አብነቶችን በማቅረብ ማሳየት እንደሚቻል የኢትዮጵያ 
ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ /መድረክ/ 
አስታወቀ፡፡ መድረክ በትላንትናው ዕለት “በሀገሪቱ ውስጥ 
እየደረሰ ያለው የመብት ጥሰት እና የሕጋዊ ስርዓት መናጋት 
በእጅጉ አሳሳቢ ሆኗል!” በሚል ርዕስ ባወጣው መግለጫ 

ነው፡፡
መድረክ ባወጣው ባለ ሦስት ገጽ መግለጫው 

እንደዘረዘረው “የመድረክ አባል ድርጅቶች በሆኑት 
አረና ትግራይና ኦፌዴን አባላት ላይ እጅግ ዘግናኝ 
ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል፡፡ በአርና ትግራይ አባላት ላይ 
በአመለካከታቸው ሕገ-ወጥ እስራትና ድብደባ እየተፈፀመ 
መሆኑን” ይዘረዝራል፡፡ መግለጫው በመቀጠልም 
በኦፌዴን በወለጋ ቄለም በሀዋ ገላንና በሀዋ ወለል ወረዳዎች 
የፓርቲውን አባሎች ሌቦች በማለት በሚሊሻና በፖሊስ 
እየሰባሰቡ ከፍተኛ ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል፡፡” ይላል፡፡

በመጨረሻም መድረክ “ዜጐችን ከመኖሪያቸው 
እንዲፈናቀሉ በንብረትና በሕይወት ላይ ከፍተኛ ጉዳት 
እየደረሰ ነው፤ በሱርማና በዲዚ ብሔረሰቦች መካከል ያለው 
ችግር ባለመፈታቱ ችግሩ ተባብሶ መቀጠሉን፣ በጋምቤላ 
ንጹሃን ዜጐች ላይ አሳዛኝ የጥቃት ርምጃ መወሰዱን፣ በቤንቺ 
ማጂ የተቃውሞ ፖለቲካን ለማጥፋት ሲባል ምስኪን አርሶ 
አደሮችን ከመኖሪያ ቀዬአቸው በማፈናቀል ግፍ እየተፈፀመ 
ነው” ካለ በኋላ በአገሪቱ ዜጐች ላይ የሚፈፀመው ህገ-ወጥ 
ተግባር እንዲቆም ጥሪውን አቅርቧል፡፡

መድረክ ሊያደርግ ...

ፓርቲው የ2.6 ሚሊዮን ብር በጀት ያፀደቀ ሲሆን በከፍተኛ 
ሁኔታ ገቢ ለማሰባሰብ እንደሚሰራ ም/ቤቱ ተወያይቷል፡
፡ በተጨማሪም የስትራቴጂያዊ ጉዳዮች አረዳድ፣የአባላት 
ጥራት ጉዳይ፣ግልፅ የሆነ የፖለቲካ አረዳድ እና የፖለቲካ 
ምህዳሩን ጉዳይ ም/ፕሬዚደንቱ ያነሱት ሲሆን ም/ቤቱ 
በሰፊው ተወያይቶባቸዋል፡፡ ም/ቤቱ ከፓርቲው የሕዝብ 
ግንኙነት የነበሩት አቶ አንዱዓለም አራጌን በተመለከተ 
የተወያየ ሲሆን የክርክሩ ዋና አላማም ለታሪክ የሚሆን ነገር 
ማስቀረት እንደሚሆን ተገልጿል፡፡

የፓርቲው ፕሬዚዳንት ከፓርቲው የተለያዩ ኮሚቴዎችና 
አካላት ጋር ያላቸው የሥራ ሂደትና ክትትልና ቁጥጥር 
በተመለከተ በሪፖርቱ ያካተቱ ሲሆን እጅግ ጥሩ የሚባል 

መሆኑንም ተመልክቷል፡፡ ከመገናኛ 
ብዙሃን ጋር ያለውን የሥራ ግንኙነትም በሀገር ውስጥና 
በውጭ ሀገራት በመክፈል ያብራሩ ሲሆን ጥሩ ግንኙነት 
እንዳላቸው ገልፀዋል፡፡ የውጭ የዲፕሎማሲ ማህበረሰቦችን 
በተመለከተም የቅርቦቹን ጨምሮ ባስፈለገ ጊዜ ሁሉ መረጃ 
እንደሚለዋወጡ ገልፀዋል፡፡

ፕሬዝደንቱ ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ መድረክን በተመለከተም 
በንቃት እየተከታተሉ መሆኑን የገለፁ ሲሆን ቀሪዎቹ 
ሁለት ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባዔያቸውን ባለመጥራታቸው 
ግንባርነቱ የዘገየ ቢሆንም በቅርቡ ይሳካል የሚል እምነት 
እንደያዙ ተናግረዋል፡፡ የፓርቲው ሕዝብ ግንኙነትን 
በተመለከተ በቀረበው ሪፖርት በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍል 

ትልቅ እምርታ መታየቱን ተመልክቷል፡፡ የፓርቲውንና 
የሕዝብ ግንኙነትን በተመለከተ በቀረበው ሪፖርት ሕዝባዊ 
ስብሰባዎችን ለማድረግ ከመንግሥት እየገጠመ ያለው 
ተግዳሮት ከባድ መሆኑን የተወያየው ም/ቤቱ ምንም ቢሆን 
ጠንክሮ እንደሚገፋበት ለመስማማት ችሏል፡፡ ም/ቤቱ 
በወቅታዊ የመምህራን የደመወዝ ጭማሪ ጉዳይ፣በተፈናቀሉ 
ዜጎች እና ከኖርዌይ በሚፈናቀሉ ኢትዮጵያውያን ጉዳይም 
ውይይት አድርጓል፡፡

የፓርቲው ፕሬዚደንት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ወደ ጀርመን 
ሃገር የሚሄዱ መሆናቸው ለብሔራዊ ም/ቤቱ የገለፁ 
ሲሆን ቀድሞ የተማሩበት ዩኒቨርሲቲ በእንግዳ መምህርነት 
ጋብዟቸው መሆኑን ገልፀዋል፡፡

ሩጫዬን ጨርሻለሁ 
ፊልም ሆኖ መጣ
በሳሚ ፊልም ፕሮዳክሽን በድሮፕስ ፊልም 

ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር በደራሲና ዳይሬክተር 
ሙሉዓለም ጌታቸው የተሠራው “ሩጫዬን 
ጨርሻለሁ” የተሰኘውን 1፡38 ደቂቃ የሚፈጀው 
ፊልም መጋቢት 30 ቀን 2004 ዓ.ም በ8፡00 
በተመሳሳይ ሰዓት በ12 የግል ፊልም ማሳያ አዳራሽ 
ታዋቂ ግለሰቦች በሚገኙበት እንደሚመረቅ ከሳሚ 
ፊልም ፕሮዳክሽን የደረሰን ደብዳቤ ያመለክታል፡፡

በዚህ አስቂኝ የፍቅር ፊልም ጀምበር አሰፋ፣ 
ሳሮን ተፈራ (ሚሶ ነጋያ) የመሣሰሉ ታዋቂ 
አርቲስቶች የሚካፈሉበት ሲሆን ፊልሙን ጨርሶ 
ለማጠናቀቅ 4 ወር ጊዜ እንደፈጀ ተገልፆል፡፡

በህግ የማይታወቁና ስውር ...

የአንድነት ም/ቤት ...
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 25 ቀን 2004 ዓ.ም.

ወቅታዊ

ጎይቶም ሸዊት

እንደ ሰፊው ሕዝብ በኑሮ 
ውድነት የደቀቁት የኢትጵያ 
መምህራን መንግሥት የደመወዝ 
ጭማሪ እንዲያደርግላቸው 

ጠይቀው፣የተሰጣቸው ምላሽ እጅግ አሳዛኝ 
ከመሆኑም በላይ፣መንግሥት ያልሰጣቸውን ሰጠሁ 
በማለቱ፣በመላው የመምህራን ማህበረሰብ ከፍተኛ 
ቅሬታና ቁጣ አስከትሏል፡፡ ይህንኑ ቅሬታቸውንና 
ብሶታቸውን በሰላማዊ የሥራ ማቆም አድማ ለመግለፅ 
እየሞከሩ ቢሆንም፣የኢህአዴግ መንግሥት በቆየው የ 
“ከፋፍለህ ግዛ” ሰይጣናዊ ስልቱ የመምህራኑን የዓላማ 
አንድነትና ሕብረት ለመበታተንና ብሎም አድማውን 
ለማክሸፍ እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ 

መንግሥት መምህራኑን የኢህአዴግ 
አባላት እና የኢህአዴግ አባላት ያልሆኑ ብሎ 
ለመከፋፈል ቢሞክርም፣ ቀደም ብሎ ኢህአዴግ 
ከጠቅላላው መምህራን ከዘጠና በመቶ በላይ 
የሆኑትን አባላት ስላደረጋቸው፣አባልነትን 
እንደ መከፋፈያ ዘዴ ሊጠቀምበት አልቻለም፡
፡ እንዲያውም፣እንደሚወራው ከሆነ፣መምህራኑ 
የኢህአዴግ ካድሬዎችን፣ “አባልነት ሌላ ጥቅም ሌላ” 
በማለት እንዳሳፈሯቸው ተሰምቷል፡፡ ይህ የመከፋፈያ 
ዘዴ ሲከሽፍበት፣ኢህአዴግ “እስከዚህ ቀን ድረስ 
በሥራ ገበታቸው ላይ የማይገኙ መምህራን ሥራቸውን 
በፈቃዳቸው እንደለቀቁ  ተቆጥረው ከሥራ ይባረራሉ” 
እያለ ማስፈራራት ጀመረ፡፡ ርግጥ፣የኢህአዴግን 
አረመኔነት ለሚያውቀው ሁሉ፣ይህ ማስፈራሪያ 
ሊያስደነግጥ ይችላል፤ግን አብዛኛዎቹ መምህራን 
ይህንንም ዛቻ ለመቋቋም እየሞከሩ ነው፡፡ ኢህአዴግ 

“ጥያቄአችሁን ስራችሁ ላይ ሆናችሁ ማቅረብ 
ትችላላችሁ” እያለም ለማዘናጋት ሞክሯል፡፡ ሌላው 
የማስፈራሪያ ስልት፣ሌሎች ማስተማር የሚችሉ አያሌ 
ሥራ አጦች ስላሉ፣መምህራኑ ሥራ ካቆሙ፣በቦታቸው 
እነዚህን እተካባቸዋለሁ ብሎ መፎከሩ ነው፡፡

መምህራኑ ኢህአዴግ በየጊዜው በሚነዛቸው 
ዛቻዎችና ማስፈራሪያዎች መበገር የለባቸውም፡
፡ ከሁሉም በላይ፣የመብት ጥያቄያቸውን በድል 
ሊያጠናቅቁ የሚችሉት እንደ አንድ ሰው ሆነው ሲቆሙ 
ብቻ መሆኑን መገንዘብ ይገባቸዋል፡፡ ሦስት መቶ 
ሃምሣ ሺ መምህራን በአንድ ድምፅ ከተናገሩ፣በአንድ 
አቋም ከፀኑ፣ኢህአዴግ ምንም ማድረግ አይችልም! 
ለጥያቄያቸው በአግባቡ ምላሽ ከመስጠት በስተቀር! 
መምህራኑ ከተከፋፈሉ ግን፣ኢህአዴግ እንደለመደው 
ነጥሎ ነው የሚመታቸው! 

መምህራን የመብት ጥያቄአቸውን ለማስከበር 
ፀንተው ከቆሙ፣ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጐናቸው 
መቆም ይጀምራል፡፡ የሕዝቡን ድጋፍ ለማግኘት 
የእነሱ ፅናት ወሳኝ ነው፡፡ ይህ ሲሆን፣ኢህአዴግ 
ከሥራ በሚያሰናብታቸው መምህራን ቦታ ሌሎችን 
እቀጥርበታለሁ የሚለው ማስፈራሪያ ፉርሽ 
ይሆናል፡፡ መምህራኑ በሥራ ማቆማቸው ፀንተው 
ከቆሙ፣የዩኒቨርስቲ ተማሪዎችን ጨምሮ መላው 
የተማሪዎች ሕብረተሰብ ለመምህራኑ ድጋፍ ይሰጣል፡
፡ ተማሪዎች ለወላጆቻቸውና ለቤተዘመዶቻቸው 
መምህራኑ የሥራ ማቆም አድማ ያደረጉበትን 
ምክንያት ስለሚገልፁላቸው፣ችግራቸውን ተረድተው 
ድጋፋቸውን ይሰጣሉ፡፡ በተለይ የዩኒቨርሲቲ 
ተማሪዎች ለመምህራኑ ያላቸውን ድጋፍ ለመግለፅ 
የትምህርት ማቆም አድማ ካደረጉ፣ያለጥርጥር 
የተቃውሞው ጐራ እየሰፋ ሄዶ፣ የኢህአዴግን 
መንግሥት ማርበድበድ ይጀምራል! ከዚህ በኋላ 
የመንግሥት እና የግል ሠራተኞች ድጋፍ ሊቀጥል 
ይችላል፡፡ ይህ ከሆነ፣በእርግጥም ኢህአዴግ እንደ 
በፊቱ ሕዝቡን ረግጦ የሚገዛበት ጊዜ እያከተመ 
ለምምጣቱ ምልክት ይሰጣል! 

የመምህራኑ የመብት ጥያቄ በአጥጋቢ ሁኔታ 
እስኪመለስ ድረስ መቀጠል ስላለበት፣ ረዘም ያለ 
ጊዜ ሊወስድ ይችላል፡፡ ሕዝቡ ደግሞ የራሱን ብሶት 
ለማስተጋባት ሲቀላቀላቸው የመብት ጥያቄው አድማስ 
እየሰፋ እንደሚሄድ ቀደም ያለው የሕዝብ እንቅስቃሴ 
ታሪክ ያመለክታል፡፡ ለማንኛውም፣መምህራኑ 
የመብት ጥያቄያቸውን ረዘም ላለ ጊዜ ማካሄድ 
ሊያስፈልጋቸው ስለሚችል፣ በመሀል መሠረታዊ 
ፍላጐቶቻቸውን የሚያሟሉባቸውን ዘዴዎች መቀየስ 
ይኖርባቸዋል፡፡ ከእንግዲህ፣መምህራን የጀመሩትን 
የመብት ማስከበር ተግባር ከግብ ሳያደርሱ መቆም 
የለባቸውም፡፡ በተራ ሽንገላም መደለል የለባቸውም፡
፡ ሌላው መጠንቀቅ ያለባቸው ከመሀከላቸው 
አንዳንዶቹን መንፈሰ ጠንካራ መምህራንን እየነጠለ 
ከሥር ሲያባርር ዝም ማለት የለባቸውም፡፡ ነግ 
በኔ ነው፡፡ ከዚህ በኩል መዘናገትና በር መክፈት 
የለባቸውም፡፡  

የኢህአዴግ መንግሥት መቼም ቢሆን የኑሮ 
ውድነትን በአጥጋቢ ሁኔታ ለማረጋጋት አይችልም፤ 
ምክንያቱም የዋጋ ንረት የሥርዓቱ ውስጣዊ ባህሪ ነው፡
፡ ኢህአዴግ በሕዝብ የተመረጠ ስላልሆነ፣ሕዝባዊ 
ተቀባይነት ለማግኘት የሚሞክረው፣ለካድሬና ለሰላይ 
መንጋው የተለያዩየገንዘብና ቁሳዊ መደለያዎችን 
በመስጠትና ትላልቅ የልማት ፕሮጀክቶችን 
በመሥራት ነው፡፡ እነዚህ ደግሞ እጅግ ከፍተኛ 
ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል፡፡ በአብዛኛው ምንም 
የማይሰሩ አባላትን፣ካድሬዎችን፣ሰላዮችን ለማስደሰት 
እጅግ ከፍተኛ ገንዘብ ይጠይቃል፡፡ በዚህ ላይ 
ለሠራዊቱ፣ለፖሊስና ለደህንነት የሚያስፈልገው 
ወጪ እንዲሁ ብዙ ነው፡፡ ኢህአዴግ በአጠቃላይ 
መከላከያን፣ደህንነትንና ፖሊስን ጨምሮ የመንግሥት 
ዘርፉን ከአምራችነት ወደ ጥገኝነት ለውጦታል፡
፡ በዚህም ምክንያት በዚህ ዘርፍ የተሰማሩትን 
ሁሉ ሆን ብሎ ከመርታማነት ለይቷቸዋል፡፡ በሌላ 
በኩል፣የግል ሴክተሩን በታክስና በግብር እና ሌሎች 
ዘዴዎች አዳክሞታል፡፡ስለዚህ፣ኢህአዴግ ለተንዛዛና 

ምርታማ ላልሆነ ቢሮክራሲ፣ለመከላከያ፣ለደህንነት 
እና ለፖሊስ፣ለመንግሥት የልማት ሥራዎችና 
በሙስና ለሚዘረፈው ሀብት ከፍተኛ የገንዘብ ወጪ 
ስለሚያስፈልገው፣ከሀገር ውስጥ በታክስና በግብር 
የሚሰበስበውና ከውጭ ሀገር በዕርዳታና በብድር 
የሚያገኘው ገንዘብ አይበቃውም፡፡ ስለዚህ፣በብሔራዊ 
ባንክ በኩል ገንዘብ እያሳተመና ከሀገር ውስጥ የንግድ 
ባንኮች ገንዘብ በገፍ እየተበደረ የበጀት ጉድለቱን 
ያሟላል፡፡ ይህ ምርታማ ያልሆነ የመንግሥት 
ወጪ፣የገንዘብ ሕትመት፣መንግሥትከንግድ ባንኮች 
የሚበደረው ብድርና እንዲሁም ሙስና ናቸው ለዋጋ 
ንረቱ ዋና መንስዔዎች የሆኑት፡፡

በመሆኑም፣የዋጋ ንረት ኢህአዴግ የዘረጋው 
ሥርዓት ውስጣዊ ባህሪ ነው፡፡ የዋጋ ንረትን 
በዘላቂነት ለማረጋጋት ሥርዓቱ እስከ ቅጠል ድረስ 
እየተባባሰ የሚሄድ እጂ የሚቀንስበትና እድገት 
የሚመዘገብበት ሁኔታ የለም፡፡ 20 ዓመት አየነው፡
፡ ስለዚህ ሥርዓቱ በሠላማዊ መንገድ መወገድ 
አ5ለበት፡፡ በዚህ ደግሞ መምህራን የላቀ ድርሻ 
አላቸው፡፡ በመሆኑም የመምህራኑ የመብት ጥያቄ 
የመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄ ነው፡፡ ለዚህም ነው 
መላ የኢትዮጵያ ሕሐብ ከመምህራኑ ጐን መቆም 
የለበት፡፡ መምህራኑም የጀመሩትን የሥራ ማቆም 
አድማ በፅናት መቀጠል ይጠበቅባቸዋል፡፡ የእነሱ 
ጥንካሬ ነው ሕዝቡን ለሠላማዊ ትግል የሚያነሳሳው፡፡ 
የመምህራኑ የዓላማ አንድነት ተሸርሽሮ የሥራ ማቆም 
አድማው ከተጨናገፈ፣እንደገና የዚህ ዓይነት ሠላማዊ 
ትግል ጀምሮ ከዳር ለማድረስ ይበልጥ አስቸጋሪ 
ነው የማሆነው፡፡ ሕዝቡ እና ሐቀኛ ተቃዋሚዎች 
ኢህአዴግ ከሥራ ላባረራቸው መምህራን ዕርዳታ 
የሚሰጡበትን መንገድ ከአሁኑ መቀየስ ይገባቸዋል፡
፡ ኢህአዴግ በአባረራቸው መምህራን ቦታ ሥራ 
ለመቀጠር የሚሞክሩ ሰዎች እንደለየላቸው ባንዶችና 
ከሀዲዎች መታየት አለባቸው፡፡ መምህራኑ ያነሱት 
የመብት ጥያቄ ወደ ሕዝባዊ ሠላማዊ ትግል ተለውጦ 
የኢትዮጵያን ትንሳዔ እንዲያበስር ታላቅ ምኞቴ ነው!

መምህራኑ ለመብታቸው በፅናት ከታገሉ የሕዝቡ ድጋፍ አይለያቸውም

በለጠ ጎሹ

ሀቀኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
ኢህአዴግን እንደ ፖለቲካ 
ፓርቲና እንደ መንግሥት 

ከማጋለጡ ተግባር ጐን ለጐን  ሰፊዉን 
ህዝብ ማንቃት፣ ማደራጀት እና ለሰላማዊ 
ትግል ማንቀሳቀስ (educate, organize 
and mobilize) በሚለው የሰላማዊና ሕገ 
መንግሥታዊ ትግል መሪ መፈክር መሠረት 
ወደ ሰላማዊ ተግባራዊ እንቅስቃሴ 
መሸጋገር እንዳለባቸው በርካታ ምሁራን 
ምክር ይሰጣሉ፡፡

ኢህአዴግን የማጋለጡ ተግባር 
ሰፊውን ሕዝብ ለማንቃት ዓይነተኛ 
መሣሪያ መሆኑ በሚገባ ይታወቃል፡፡ ግን 
ሃያ ዓመታት ሙሉ በማጋለጡ ተግባር 
ላይ ብቻ ማተኮሩ ተጨባጭ የፖለቲካና 
የኢኮኖሚ ለውጦችን ለማስገኘት 
እንዳላስቻለ የኢህአዴግ አምባገነን አገዛዝ 
እስካሁንም ድረስ በሥልጣን ኮርቻ ላይ 
ተፈናጦ ከመቆየቱ የበለጠ ማስረጃ ያለ 
አይመስለኝም፡፡

የኢህአዴግን ገመና በማጋለጥ 
ረገድ ብዙ ሥራ ተሠርቷል፡፡ ኢሰመጉ 
ያወጣቸው በርካታ ወቅታዊ ሪፖርቶች፣ 
ነፃ ሆነው ለመንቀሳቀስ የታገሉ 
የግል ጋዜጦች እና የሐቀኛ ተቃዋሚ 
ፓርቲዎች ወቅታዊ መግለጫዎች ለዚህ 
ወሳኝ የሰላማዊ ትግል ተግባር ከፍተኛ 
አስተዋፅዖ አድርገዋል፡፡ ግን እነዚህ 
ኢህአዴግን የሚያጋልጡ መረጃዎችና 
ዜናዎች ከሰፊው ሕዝብ ዘንድ ደርሰዋልን? 
ነጻ ጋዜጠኞችን የሚያነበው ሕዝብ 
ቁጥር በመቶኛ ስንት ነው? የተቃዋሚ 
ፓርቲዎችን መግለጫዎችንና የሰመጉ 
ሪፖርቶችንስ? በእኔ ግምት ከመቶ ከአንድ 
(1%) በታች ነው! ርግጥ፣ የወሬ ወሬ፣ 
ማለትም በቅብብሎሽ፣ መረጃዎቹ ብዙ 
ሕዝብ ዘንድ እንደሚደርሱ ይታመናል፡
፡ ያም ሆኖ፣ በዚህም ረገድ ቢሆን ገና 
ብዙ ሥራ መሠራት ያለበት ይመስለኛል፡
፡ ለምሳሌ አዲስ አበባን ብንወስድ፣ 
በሰፋፊ አዳራሾችና በአደባባዮች ሕዝባዊ 
ስብሰባዎች ቢካሄዱ፣ የተደራሹን ሕዝብ 
ቁጥር በተጨባጭ ያሳድገዋል፡፡ በምርጫ 
ወቅት እንደሚደረገው፣ አጫጭር 
መልዕክቶችን እና መፈክሮችን የያዘ በራሪ 

ወረቀቶችን በስፋት መበተንም (በነፃ) 
ማደልም እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው፡፡

ርግጥ ለዚህ ሁሉ ገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ 
ይህንንም በተመለከተ፣ ሐቀኛ ተቃዋሚዎች 
የተለያዩ ገንዘብ ማሰባሰቢያ ዘዴዎችን 
ቢጠቀሙ ከሀገር ውስጥ እንኳን ብዙ 
ገንዘብ ማግኘት ይችላሉ፡፡ ሕዝቡ እየነቃ 
ሲሄድና ከ”ፍርሀት ቆፈን” ሲላቀቅ፣ ትንሽም 
ቢሆን ያለውን እንደሚወረውር ርግጠኛ 
ነኝ፡፡ ዶ/ር ነጋሶ ደጋግመው እንደሚሉት፣ 
እያንዳንዳችን ሃምሣ ሣንቲም ብናዋጣ፣ 
በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ማሰባሰብ 
እንችላለን፡፡ ውጭ አገር የሚኖሩ 
ኢትዮጵያውያን (ዲያስፖራ) ደግሞ፣ እኛ 
ትክክለኛውንና ሐቀኛውን የፖለቲካ ትግል 
መስመር ይዘን እስከተንቀሳቀስን ድረስ፣ 
በገንዘብም ሆነ ሙያዊ ዕውቀት በማካፈል 
ረገድ እንደሚተባበሩን ደጋግመው 
የገለፁት ጉዳይ ነው፡፡ (ለምሳሌም አቶ 
አክሎግ ልመንህ ከአሜሪካ በስካይፕ 
በሰጡት ትምህርትና መግለጫ ይህንኑ 
አረጋግጠውልናል)፡፡

እንደሚታወቀው፣ የማንቃት፣ 
የማደራጀትና የማንቀሳቀስ ተግባሮች 
ተነጣጥለው ለየብቻቸው የሚከናወኑ 

ሳይሆን፣ ጐን ለጐን (simultaneously)
የሚካሄዱ ናቸው፡፡ እንደሚባለው እያነቁ 
ማደራጀት፣ እያደራጁ ለሰላማዊ ትግል 
ማንቀሳቀስ ነው ሂደቱ፡፡ ይህ በቀላሉ 
ልንቀበል የምንችለው ሃሳብ ነው፡፡ ግን 
በተግባር (ለምሳሌ) የአዲስ አበባን 
ሕዝብ እንዴት እናደራጀው? በዚህ ረገድ 
መደበኛው አሠራር በሕዋስ (Cell) ሕዝቡን 
አደራጅቶ ለሐቀኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
አባላትን መመልመል ነው፡፡ ይህን በሕቡዕ 
ሳይሆን በይፋ ማድረግ የማንኛውም 
ሕጋዊ ዕውቅና የተሰጠው ተቃዋሚ ፓርቲ 
እና የሕዝቡ ሕገ መንግሥታዊ መብት 
ነው! ግን ኢህአዴግ እሱ ከሚያቀነቅነው 
ርዕዮትዓለም ውጪ ሕዝቡ እንዲሰማ 
አይፈልግም፤ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ይፋ 
በሆነ መንገድ ሕዝቡን እንዲያደራጁና 
አባላት እንዲመለምሉ አይፈቅድም፡፡ 
ለምሳሌ፣ በቅርቡ አንድነት ፓርቲ በአንድ 
ሆቴል የስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ሕዝባዊ 
ስብሰባ ለማድረግ የአዳራሽ ኪራይ ከከፈለ 
በኋላ በኢህአዴግ ምስጢራዊ ጫና 
በአዳራሹ እንዳይጠቀም ተከልክሏል! 
አስቀድሞ ከፍሎት የነበረውም የአዳራሽ 
ኪራይ እንዲመለስ ተደርጓል (የኪራይ 

ውሉን በመጣስ!)፡፡ እንግዲህ፣ በሀገራችን 
በኢትዮጵያ በተጨባጭ በመሬት ላይ 
ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ይህን ይመስላል!

ከዚህ አፈና እንዴት እንውጣ? 
እንደሚታወቀው፣ ኢህአዴግ በራሱ 
ፈቃድ የሰጠን ጠባብ የዴሞክራሲ መስኮት 
በየቀኑ እየጠበበች ሄዳለች፡፡ ይሁንና 
አሁንም ቢሆን መቶ በመቶ አልተዘጋችም፡
፡ በመቶኛ ማስቀመጥ ባንችልለም 
ጭልጭል የምትል የዴሞክራሲ ሻማ 
አለች፡፡ ለዚህም ነው ይህችን መጣጥፍ 
ለማቅረብ የቻልኩት፡፡ “ፍኖተ-ነፃነት፣ 
ፍትሕ” እና ሌሎች ጥቂት ጋዜጦች ነፃ 
በሆነ መልኩ ለመንቀሳቀስ እየሞከሩ ነው፡
፡ ርግጥ ወደ ፊት እንደ “አዲስ ነገር እና 
አውራምባ ታይምስ” ጋዜጦች በኢህአዴግ 
ተፅዕኖ ሊዘጉ ይችሉ ይሆናል፡፡ ያም 
ሆኖ በዚህ ሁኔታ ሕዝቡን ይፋዊ በሆነ 
መንገድ ማደራጀት አይቻልም፡፡ ለምሳሌ፣ 
አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ግቢ ውስጥ ገብቶ 
ተማሪዎችን ነፃ ማኅበራት እንዲያቋቁሙና 
ለአካዳሚያዊ ነፃነታቸው (academic 
freedom) እንዲታገሉ መቀስቀስ ይቻላል! 
ስለዚህ ያለው አማራጭ ሰላማዊና ሕገ 
መንግሥታዊ ሥርዓትን በተከተለ መልኩ 

ሠላማዊ ሠልፍ ወይስ የትምህርት እና የሥራ 
ማቆም አድማ?
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ዜና

ከብሩክ ከበደ
በልደታ ክ/ከተማ ጌጃ ሰፈር ተብሎ 

በሚጠራው የመኖሪያ መንደር በሚገኙ አራት 
መንገዶች መሃል በቁፋሮ ምክንያት ቆሻሻ የመፀዳጃ 
ውኃ በማቆሩ ለኗሪውና ለመንገደኛ ከፍተኛ ስጋት 
ሆኗል፡፡ 

ይኸው የልደታ ክ/ከተማ መልሶ ግንባታ 
ቆፋሮ አካል የሆነው ቦታ ጥልቅና የመፀዳጃ ቤቶች 
ፍሳሽ የሞሉበት ጉድጓድ መሄጃ በማጣቱ በተለይ 
በምሽት በተደጋጋሚ የሚጠፋውን መብራት 
ተከትሎ በርካታ ሰዎች እየገቡበት በአካላቸውና 
ንብረታቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ነው፡
፡ አስፈሪውና መሃል አስፋልትን በስፋት ይዞ 
የተንጣለለው የመፀዳጃ ፍሳሽ ጉዳይ አፋጣኝ 
ምላሽ ካላገኘ የሰው ሕይወት እንደሚጠፋ ጥርጥር 
እንደሌለው የአብዛኛው ነዋሪ ስጋት ሆኗል፡፡

 ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ ጉድጓድ 
በቅርብ እርቀት ለሕንፃ ግንባታ የወጣ አፈር 
ከወጣበት ጉድጓድ አፋፍ ባለመራቁ የተነሳ 
ጉድጓድ ውስጥ ሆነው ቁፋሮ የሚያካሂዱ 
ሁለት ግለሰቦች ላይ ተደርምሶ ከወር በፊት 
ሕይወታቸውን ማጣታቸው የሚታወስ ነው፡፡ 
በተጨማሪም እዚሁ አዲስ አበባ ጉለሌ ክ/ከተማ 
የዋናው ኤሌክትሪክ መስመር ስልክ መስመር ላይ 
በማረፉና ከፍተኛው የኤሌክትሪክ ኃይል በአንድ 
ግለሰብ ቤት በሚገኝ ስልክ ውስጥ በመግባቱ 
በአሰማው ድምፅ የተደወለ መስሏቸው ባነሱት 
አዛውንት ላይ እሳት አስነስቶ አካላቸው በከፍተኛ 
ደረጃ የተቃጠለና ሁለት እግራቸው እስከ 
መቆረጥ ቢደርስም ከአራት ቀን ከፍተኛ ስቃይ 
በኋላ ሕይወታቸው አልፏል፡፡ በዚህ በሚሰራው 
ሥራ የኃላፊነትና የጥንቃቄ ጉድለት ሕብረተሰቡ 
እየተጐዳ መሆኑንም የከተማው ነዋሪ ያለውን 
ስጋት እየገለፀ ነው፡፡

በመፀዳጃ ፍሳሽ 
የተሞላው 
ጉድጓድ 

የነዋሪው ስጋት 
ሆኗል

በመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ከአንድ ላምስት ጥርነፋ 
እንዲላቀቁና አካዳሚክ ነፃነታቸውን እንዲያስከብሩ 
ማድረግና ማደራጀት ይሆናል፡፡

እንዲሁም የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎችን 
(ተማሪዎችን፣ አስተማሪዎችን፣ ሠራተኞችን፣ የቤት 
እመቤቶችን፣ ሥራ አጦችን፣ ወጣት ሴቶችንና 
ወንዶችን፣ ወዘተ) ሰላማዊና ሕገ መንግሥታዊ 
ሥርዓትን በተከተለ መንገድ በያሉበት፣ በየሚሰሩበት 
መብታቸውን በመጀመሪያ እንዲያስከብሩ ማንቃት 
ማደራጀትና ለሰላማዊ ትግል ማንቀሳቀስ ይቻላል፡
፡ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች የኑሮ ሁኔታዎችን (ምግብ፣ 
መኝታ ክፍሎች፣ ወዘተ)፣ የትምህርት ጥራትና፣ 
የትምህርት ግብዓቶችን ወዘተ. የሚመለከቱ 
ጥያቄዎችን በማንሳት ወደ ነፃ የተማሪዎች ማኅበራት 
(እነ USUAAን ያስታውሷል) እና የአካዳሚክ 
ነፃነት ጥያቄዎችን አንስተው እንዲወያዩ ማድረግ፤ 
በአጠቃላይ ለሥርዓት ለውጥ ሊታገሉ የሚችሉት 
በመጀመሪያ አካዳሚያዊ ነፃነታቸውን ሲጎናፀፉ ነው፡፡ 
ሀገራዊ ጥያቄን ሊያነሱ የሚችሉት ኅብረተሰቡ በበኩሉ 
ከተማሪዎቹ ጎን በመሠለፍ በመጀመሪያ ችግሮቻቸውን 
ለመፍታት ሲረዳቸው ነዉ፡፡

ቀዳሚው ተግባር ግን በዚህ ሰላማዊና ሕገ 
መንግሥታዊ ትግል ሂደት ውስጥ የኢህአዴግ ቅጥረኛ 
ወኪሎች ራሳቸው ሰላም እያደፈረሱና ፀብ እየጫሩ 
ሰላማዊ ትግሉን አቅጣጫ ሊያስቱትና ብጥብጥ እና 
ደም መፋሰስ ውስጥ ሊዘፍቁት እንደሚችሉ ጠንቅቆ 
መረዳት ነዉ፡፡ ይህንን ለመከላከል፣ በየቀበሌው፣ 
በየትምህርት ተቋሙ፣ በየመሥሪያ ቤቱ በአጠቃላይም 
በተለያዩ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱትን አክራሪ 
ኢህአዴጐችና ደጋፊዎች ለይተን ማወቅ አለብን፡፡ 

እነዚህን ከሰላማዊ ትግሉ ዉጭ ማድረግ ይኖርብናል! 
እነዚህ ሰዎች በቁጥር እጅግ አናሳ ስለሆኑ፣ በሰላማዊ 
ትግሉ  ላይ ሊያደርሱ የሚችሉት ተፅዕኖ በጣም 
ዝቅተኛ ነው፡፡ የእነሱ እንቅስቃሴ ከባድ የሚሆነው 
ገለልኛ  መንግሥት የኃይል ተቋማት (መከላከያ፣ ፖሊስ 
እና ደህንነት) ያለ አግባብ ገዥዉን ሀይል ለመታደግ 
ሲመጣ ነዉ! አንዳንዴ፣ ራሳቸውም (ነጭ ለባሾች) 
ደብቀው የታጠቁትን ሽጉጣቸውን መዥርጠው ተኩስ 
ሊከፍቱ ይችላሉ!

በበኩሌ፣ በመኖሪያ አካባቢዬ እነዚህን ሰዎች 
ለመለየት የቻልኩ ይመስለኛል፡፡ አንዳንድ የኢህአዴግ 
አባላት የኢህዴግ መንግሥት የሚሠራውን ባያምኑበት 
እንኳን የ “በላይ ትዕዛዝ” በሚሉት ፈሊጥ ብቻ በሕዝብ 
ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ስለሚችሉ፣ አክራሪ የኢህአዴግ 
አባላትን በሙሉ በጥርጣሬ ዓይን ማየቱ ተገቢ ነው 
እላለሁ፡፡ በሌላ በኩል የሥርዓቱ ተጠቃሚዎች 
በመሆናቸው ብቻ ድምፃቸውን አጥፍተው ደባ 
የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ፡፡ በመንግሥት ቤት 
እየኖሩ የራሳቸውን ቤቶች የሚያከራዩ አለአግባብ 
“ኮንደሚኒዬም” ቤቶች እየወሰዱ ያለችሎታቸው 
በመንግሥት መ/ቤቶች የሥራ ዕድል የተሰጣቸው፣ 
ሙሰኞች፣ በሕገ ወጥ ንግድ የተሠማሩ፣ ወዘተ. እንደ 
ኢህአዴግ ቅጥረኞች ሊቆጠሩ ይገባል፡፡ ኢህአዴግ፣ 
አባላቱና ደጋፊዎቹ ለሕዝብ ሲሆን “የሕግ የበላይነት” 
እያሉ ይደሰኩራሉ፤ ለራሳቸው ሲሆን ግን ተግባራዊ 
የሚያደርጉት “የሕግ የበታችነትን” ነው!

ለምሳሌ፣ ኢህአዴግ ሕገመንግሥቱ የሚደነግገውን 
አንቀፅ በመጣስ በብዙ ሺ ብር ሊከራዩ የሚችሉ 
የመንግሥት ቤቶችን ኪራይ ሳይከፍል የራሱ ጽ/ቤቶች 
አድርጓቸዋል (ምሳሌ የአራዳ ክ/ከተማ የኢህአዴግ 

ጽ/ቤት)፡፡ በተመሳሳይ በቅርቡ በወረዳ 6 አ.አ 
ሶስት የመንግሥት መኖሪያ ቤቶች በወረዳው ጽ/
ቤት ይታሸጋሉ፡፡ የታሸጉበት ምክንያት ተከራይተው 
የሚኖሩት ሰዎች የራሳቸውን ቤቶች በከፍተኛ ኪራይ 
እንደሚያከራዩ ስለተደረሰባቸውና ሌሎች ሕገወጥ 
ድርጊቶች ፈፅመዋል ስለተባሉ ነው፡፡ ሁለቱ ግለሰቦች 
ቤቶቹ በሕጋዊ አካል በመታሸጋቸው ሕግ አክብረው 
ከአካባቢው ሲርቁ፣ አንደኛው ግለሰብ በቁጣና 
ድንፋታ “ማንአባቱ ነው ቤቱን ያሸገው!” በማለት 
የታሸገውን ቤት ሰብሮ ገብቷል! እስካሁንም አንድም 
ሕጋዊ እርምጃ አልተወሰደበትም! እደሚወራው ከሆነ፣ 
ከወደላይ የደለበ ሥልጣንና ሀብት ያላት “የጡት 
እናት” አለችው! ኢህአዴግ በቀበሌ ደረጃ የሚሠራውን 
በሀገር ደረጃ እንደሚፈፅም የታወቀ ነው!

እንግዲህ የምንታገለው ይህንን አስከፊ ሥርዓት 
ነው፡፡ የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና ዳርድንበር ያስጠበቀውን 
የደርግ መንግሥት የጦር መሣሪያዎች የወረሰውንና 
ከውጭ መንግሥታት ከፍተኛ ወታደራዊ ድጋፍ 
የሚደረግለትን ኢህአዴግ በትጥቅ ትግል ልንቋቋመው 
ስለማንችልና እንዲሁም በትጥቅ ትግል የተገኘ ድል 
ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ዋስትና ስለማይሰጥ፣ 
የእኛ ምርጫ ሰላማዊና ሕገ መንግሥታዊ የትግል ስልት 
ብቻ ነው! በጣም የሚያሳዝነው ኢህአዴግ ይፋ በሆነ 
ሰላማዊና ሕዝባዊ ትግል እንደሚሸነፍ ስለሚያውቅ፣ 
ይህን የትግል አማራጭም ከልክሎናል! እናም፣ 
ያለን ብቸኛ አማራጭ በሰላማዊና ሕገ መንግሥታዊ 
የሕቡዕ እንቅስቃሴ ስልት መጠቀም ነው፡፡ የዚህ 
ስልት የመጨረሻ ዓላማ ቢያንስ በ95 በመቶ ሕብረት 
ላይ የተመሠረተ የትምህርትና የሥራ ማቆም አድማ 
በማድረግ በኢህአዴግ መንግሥት ላይ ከፍተኛ 

ሰላማዊና ሕገመንግሥታዊ ጫና አድርጐ፣ የሥርዓት 
ለውጥ ማስገኘት ወይም እንደ ሚያዝ 30 (1997) 
ዓይነት ማዕከላዊና ግዙፍ ሰላማዊ ሠልፍና ሕዝባዊ 
ስብሰባ በማድረግ ተመሳሳይ ውጤት ማስገኘት ነው!

ስለዚህ ከፊታችን የተደቀኑትን ችግሮች ለመፍታት 
መራር ትግል ገና ይጠብቀናል፡፡ በመሆኑም ሰላማዊና 
ሕገ መንግሥታዊ እንቅስቃሴ ቢያንስ 95 በመቶ 
ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ማድረግ፡፡ ያም ሆነ ይህ፣ ለትግሉ 
ስኬታማነት ዓይነተኛ ዋስትና የሚሆነው እንደ 
ብረት የጠነከረ አንድነታችንና ሕብረታችን መሆኑን 
ለአንዲት ደቂቃ እንኳን መዘንጋት የለብንም! በእኔ 
እምነት ትክክለኛው ስልት ነው ብዬ የምገምተውን 
የትምህርትና የሥራ ማቆም አድማ ስልትን 
ከመረጥን፣ አድማው መደረግ ያለበት የተማሪዎችን፣ 
የአስተማሪዎችንና የሠራተኞችን ሰላማዊ እንቅስቃሴ 
ሁሉ በአቀናጀ መልክ መሆን ይኖርበታል፡፡ በገንዘብ፣ 
በስንቅና በሎጂስቲክስ በቂና አስተማማኝ ቅድመ 
ዝግጅት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑም ግልፅ ነው፡
፡ ኢህአዴግ የሚወስዳቸውን የመልስ እርምጃዎች 
ለመቋቋም የሚያስችሉ ዘዴዎችን መቀየስም አስፈላጊ 
ነው፡፡ በአጠቃላይ የሰላማዊ ትግል ስልቱ ዝርዝር 
የአፈፃፀም መርሀ ግብር በመድረክ እና በሌሎች ሐቀኛ 
ተቃዋሚ ፓርቲዎች በጋራ ቢዘጋጅ ጥሩ ይመስለኛል፡
፡ በሰላማዊ መንገድ እጅ ለእጅ ተያይዘንና ተደራጅተን 
ይህን እንደ ብረት የጠነከረ ሕብረት ፈጥረን  
የኢህአዴግን አምባገነን ሥርዓት ለአንዴና ለመጨረሻ 
ጊዜ በካርዳችን መገላገል አለብን፡፡ አለበለዚያ እድሜ 
ልካችን ስናለቅስ የምንኖር መሆናችንን ሁላችንም 
መገንዘብ አለብን፡፡ ለዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ዋጋ 
እንክፈል፡፡

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች 
ከፍተኛ አመራር  ጋር የተዘጋጀ የጋራ ምክክር ማድረጉን የዜና 
ምንጮቻችን ገለፁ፡፡ እንደ ዜና ምንጮቻችን ገለፃ ምርጫ 
ቦርድ ለአንድ ቀን በሂልተን ሆቴል ባከናወነው ምክክር 
ከ76 ፓርቲዎች 64 ፓርቲዎች የተገኙ ሲሆን 13 ፓርቲዎች 
በአድራሻቸው ባለመገኘታቸውና ቀርበው ደብባቤውን 
ባለመውሰዳቸው አልተገኙም ተብሎአል፡፡

ቦርዱ ባዘጋጀው የምክክር ፕሮግራም መሠረት 
በተሻሻለው የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ 573/2000 
ድንጋጌዎች የህግ ማዕቀፎች የፖለቲካ ፓርቲዎች አሟልተው 
መንቀሳቀስ በሚገባቸው ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ምክክር መደረጉን 
ገልፀዋል፡፡

ስለ አጠቃላዩ ውይይት ሐሳብ እንዲሰጡን 
ያነጋገርናቸው የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /
አንድነት/ ዋና ፀሐፊ አቶ አስራት ጣሴ እንዳሉት “ምክክሩ 
በተሻሻለው የምርጫ ህግ ፓርቲዎች አንዳንድ ነጥቦችን 
አሟልተው አለመገኘታቸው እንደሆነ ቦርዱ አስረድቷል” 
ብለዋል፡፡ አቶ አስራት ነጥቦቹንም ሲዘረዝሩ “ወቅቱን ጠብቆ 
ጠቅላላ ጉባኤ አለማድረግ፣ አመራር ሲጓደልና ሲተካ ለቦርዱ 
አለማሳወቅ፣ ንብረታቸውንና ገንዘባቸውን እውቅና በለው 

ኦዲተር አስመርምሮ በፓርቲው መሪ ፊርማ አለማሳወቅ፣ 
እውቅና ያለው ኦዲተር አለመሾም፣ አመራሩ ከ50+1 በታች 
ሲሆን አለማሳወቅ፣ ፓርቲዎች ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ሲከፍቱ 
የጽ/ቤቱን አድራሻ፣ የአመራሮቹን ስምና አድራሻ አለማሳወቅ 
እንደነበረ አስረድተዋል፡፡

በአንድነት ፓርቲ በኩል ያላሟላ ገነር ይኖራል ብለን 
ለጠየቅናቸው ጥያቄ አቶ አስራት ሲመልሱ “አላሟላችሁም 
ያሉን በውጪ ኦዲተር አስመርምረን አለ ማሳወቅን ነው፡
፡ ሆኖም ግን አስመርምረን ለጽ/ቤቱ አስገብተናል፡፡ 
ለቦርዱ ስለአልደረሰው ነው በእኛ በኩል አሟልተናል ብለን 
እናምናለን” ብለዋል፡፡ በስብሰባው ላይ የአንድነት አመራሮች 
ያቀረቡት ሐሳብ ነበር በማለት ለቀረብንላቸው ጥያቄ 
አቶ አስራት ሲመልሱ “በስብሰባው ላይ የተገኘነው ዶ/ር 
ነጋሶና እኔ ነበርን፡፡ ሁለታችንም ሐሳብ ለመስጠት ጠይቀን 
ተፈቅዶልን ተናግረናል፡፡ ሐሳባችን ጠቅለል ባለመልኩ ቦርዱ 
ማሟላት ያለብንን መጠየቁ ችግር እንደሌለብን መገንዘባችንን 
ገልፀናል፡፡ 

ዋናው አበክረን ለመግለጽ የሞከርነው ቦርዱ ችግራችንን 
ለመፍታት እንደማይችል ብንረዳም በስብሰባው ላይ 
ግን መግለጽ እንዳለብን አምነን ገልፀናል፡፡ በአሁኑ ጊዜ 

በገንዘባችን አዳራሽ ተከራይተን ከህዝብ ጋር ለመገናኘት 
ሞክረን ተከልክለናል ግሎባል ሆቴል፣ ተግባረዕድ፣ ሚኒሊክ 
ት/ቤት፣ ሰሜን ሆቴል፣ መብራት ኃይል አዳራሽ ጠይቀን 
ከልክለውናል፡፡ ባለፈው ቅዳሜም በመድረክ ስም ሙገር 
ሲሚንቶ ብር ከፍለን ከአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ፍቃድ 
አግኝተን ከፍተኛ ወጪ አድርገን ህዝብ ጠርተን አንድ 
ቀን ሲቀረን ብራችሁን ውሰዱ ስብሰባ አታደርጉም ብለው 
እንደከለከሉን አስረድተናል” ሲሉ አብራርተዋል፡፡ አቶ 
አስራት በመቀጠልም “ፓርቲዎች ከህዝብ ጋር የማንገናኝ 
ጌጣጌጥ ወይም ስዕል መሆናችን ገልፀናል፡፡ በመጨረሻም 
ምርጫ ቦርድን አንድ ጥያቄ ጠይቀን ነበር፡፡ ይኽውም 
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በየትኛው ህግ፣ ደንብና መመሪያ 
ነው የኢህአዴግን ገንዘብ ለፓርቲዎች የምታከፋፍሉት? ብለን 
የተሰጠን መልስ ተገቢ ያልሆነ ነው” ሲሉ ተናግረዋል፡፡

ምርጫ ቦርድ ራሱን “ገለልተኛ ነኝ” እያለ ቢገልጽም 
በተግባር ግን ሚዲያዎችን በመከፋፈል የሚፈልጋቸውን 
እንዲዘግቡ ነፃ ሚዲያዎች ደግሞ መረጃ እንዳያገኙ 
በተደጋጋሚ በር በመዝጋት ይታወቃል፡፡ ያለፈውን ስብሰባም 
በቦርዱ ያልተመረጡ ሚዲያዎች እንዳዘግቡ ተከልክለው 
ተመልሰዋል፡፡

“ገለልተኛው ምርጫ ቦርድ” ፓርቲዎችን አወያየ
-ነፃ ሚዲያዎች እንዳይዘግቡ ተከለከሉ

ለመጣልና መነገጃ ለማድረግ የታሰበ ነው ሲሉ ተናግረዋል፡፡ 
ለመኢአድ 3,698 ብር ሰጥተው ከ30-50 ሺህ ብር 

አውጥታችሁ በውጭ ኦዲተር አስመርምሩ ማለት “የ3 ብር 
ዶሮ የ10 ብር ገመድ ይዛ ጠፋች” ዓይነት ነው ብለዋል፡
፡ በዚህም ምክንያት መኢአድ ከምርጫ ቦርድ የተላከውን 
ገንዘብ መመለሱንም አስታውቀዋል፡፡

የገንዘብ ክፍፍሉ በዴሞክራሲ ስርዓቱ ላይ ያለውን 
እደምታ ሲገልፁ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ከወረቀት 
የዘለለ ዴሞክራሲ አለ ብለው እንደማያምኑ፤ የግል ፕሬስ 
እና ጋዜጠኞች በሌሉበት፣ በታሰሩበትና በተሰደዱበት 
ሀገር ዴሞክራሲ የማይታሰብ ነው ሲሉ ገልፀዋል፡፡ 
በተለይ በአሁኑ ሰዓት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባላት፣ 
አመራሮችንና ጋዜጠኞችን በሽብር ስም ከማፈን ከማሰር 
ተቆጥበው የበደሉት ህዝብ ፊት ቀርበው ንስሃ ይገባሉ ብለን 
ስናስብ ጭራሽ በዴሞክራሲ ሥርዓቱ ላይ እየቀለዱ ነው፤ 
አባሎቻችንም ይታሰራሉ፣ ይገደላሉ ሲሉ አክለዋል፡፡ የገንዘብ 
ክፍፍሉን በተመለከተም ተገቢ እንዳልሆነ ተናግረዋል፡፡

በብሔራዊ ምርጫ ቦርድና በኢህአዴግ ለፖለቲካ 
ፓርቲዎች በተደረገው የገንዘብ ክፍፍል ዙሪያ ሐሳባቸውን 

እንዲሰጡን ወደ ብሄራዊ 
ምርጫ ቦርድ ተደጋጋሚ ጥረት ብናደርግም ስልካቸውን 
ባለማንሳታቸው ልናካትት አልቻልንም፡፡ በተጨማሪም 
የኢዴፓ ሊቀመንበር ወደ ሆኑት አቶ ሙሼ ሰሙ ያላቸውን 
ሃሳብ እንዲሰጡን ብንሞክርም ተንቀሳቃሽ ስልካቸው ከድምፅ 
መልክት ውጭ ጥሪ ባለመቀበሉ አልተሳካም፡፡    ሌላው 
የኢህአዴግ ከፍተኛ አመራርና በሚኒስትር ማዕረግ የመንግስት 
ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ በረከት ስምዖን 
በፓርቲያቸውም ሆነ በመንግስት በኩል ያላቸውን ሐሳብ 
እንዲሰጡን ፈልገን ለጊዜው ከአዲስ አበባ ውጭ ናቸው 
በሚል ልናገኛቸው አልቻልንም፤ ምክትላቸው አቶ ሽመልስ 
ከማል በበኩላቸው ተንቀሳቃሽ ስካቸውን ባለማንሳታቸው 
ያላቸው ሐሳብ ልናካትት አልቻልንም፡፡ሌሎች የፖለቲካ 
ፓርቲ አመራሮች ሀሳብንም ለማካተት ያደረግነው ጥረት 
ለጊዜው አልተሳካም፡፡

በአጠቃላይ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከመንግስት 
ለፖለቲካ ፓርቲዎች የተመደበውን 10 ሚሊዮን ብር 
ለአንዳንዱ ፓርቲ ከአቅም በላይ በአካፋ፤ ለሌሎች 
ደግሞ በማንኪያ (ማጋነን ባይሆን ለአንዱ በገፍ ለሌለው 

በመቆንጠር) የተደረገው የገንዘብ ድጋፍ ለሀገሪቱ የዴሞክራሲ 
ስርዓት ግንባታ ታስቦ አይመስልም፡፡ ምክንያቱም “ላለው 
ይጨመርለታል” ዓይነት መርህ በመከተል ሌሎቹን “አላችሁ 
እንዴ?” በሚል ቆንጥሮ ለይምሰል መስጠትን በእጅ አዙር 
ተቃዋሚዎችን እንዲቃወሙ በሚመስል በቀኝ እጅ ተቀብሎ 
በግራ መስጠት የወደፊቱን የሀገሪቱን ፖለቲካ እንቅስቃሴ 
ጭለማ ውስጥ መክተት ይሆናል፡፡ በዚህም ምክንያት በሀገሪቱ 
ለህዝቡ አማራጭ ፖሊሲ ያላቸውና ጠንካራ ተፎካካሪ 
ፖለቲካ ፓርቲዎች አለመኖር የገዥውን ፓርቲ አመራሮች 
ለረጅም ጊዜ እንዲተኙ ማድረግ ነው፡፡       የህዝቡ ጥያቄና 
ብሶት የ “ተስፋ” መልስና አማራጭ ሲጠፋም የታፈነው 
ስሜት ህዝቡን ቀስቅሶ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ይመራዋል፡፡ 
በመጨረሻም ዛሬ በዴሞክራሲ “በዲሞ ኪሳራ” የተጫወቱት 
ላይ ያልታሰበ እርምጃ ህዝቡ እንዲወስድ ስለሚያስገድደው 
ለሀገሪቱና ለህዝቧ የሚታሰብ ከሆነ ሊታስብበት ይገባል፡፡ 
ተቃዋሚዎችም በአቋራጭም ሆነ በቀጥታ እንዲሽመደመዱ 
ከተደረገ ፍፃሜው የ21ኛው ክፍለ ዘመን አስከፊ ጥፋት 
ሊያስከትል ስለሚችል ከወዲሁ ተቀረቀርቦ የጋራ መፍትሄ 
መሻት ያስፈልጋል፡፡   

ከገፅ 2 የዞረአዲሱ የፓርቲዎች የገንዘብ ... 
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 25 ቀን 2004 ዓ.ም.

ከገፅ 8 የዞረ

ከገፅ 10 የዞረ

ክብሮም ብርሃነ
(ከመቐሌ)

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፦ ሐገራችን ኢትዮጵያ 
በእርስዎና በድርጅትዎ ጠቅላይ ገዥነት ስር ከወደቀችበት 
እንደ ሓገር ኣንድነቷ፣ ተጠብቆ ሉዓላዊነቷ አሁን ላለችበት 
ሁለንተናዊ የዕድገት ደረጃ ልትደርስ እንደቻለች፣ የሌላ 
ሰው ምስክር ሳያሻን ከራስዎ  አንደበት  ደጋግመን  
የምንሰማው ጉዳይ ነው። 

የሀገራችን ኢትዮጵያ ህልውና በኢህአዴግ ህልውና 
ላይ የተመሰረተ ለመሆኑ እንደ ማብራርያ (እንደ  
ማጣቀሻ) የሚያነሱት የታሪክ ኣጋጣሚ በእርሶና  
በአጋሮችዎ አመራር ሰጭነት የተካሄደውን የእርስ በርስ 
ጦርነት ነው። ይህ የታሪክ ኣጋጣሚ ደግሞ የኢትዮጵያ 
ታሪክ መጨረሻ ቢሆን እንጂ የኢትዮጵያ ወሳኝ የታሪክ 
ምዕራፍ ተደርጎ መወሰዱ የጠቅላይ ሚኒስትር እና 
የሚመሩት ድርጅትን ኢትዮጵያዊነት  ጥያቄ  ምልክት 
ውስጥ የሚያስገባ ነው። 

ድርጅትዎ ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ ሃገሪቱን ወደብ 
ኣልባ በማድረግ፣ ለዘመናት ተቻችሎና  ተከባብሮ ይኖር 
የነበረውን የሀገሪቱን ህዝብ በብሄርና በቋንቋ በመከፋፈል 
በሀገሪቱ ላይ የተፈጠሩት በርካታ የብሄርና የጎሳ 
ግጭቶችን ስናስታውስ እርስዎና ድርጅትዎ ኢህአዴግ 
ለሀገሪቱ አንድነት ጠንቅ መሆናቹሁን እንረዳለን።  

ያለፉት 21 ዓመታት ለኢትዮጵያ ህዝብ የጭንቆና 
የምጥ ጊዚያት እንደነበሩ ለርስዎ መንገሩ ለቀባሪው 
ማርዳት ይሆንብናል። የኢትዮጵያን አንድነት 
የሚፈታተኑ የብሔር፣እና የጎሳ፣ ግጭቶችን፣ ስናስታውስ  
የሀገራችን የአንድነት ምሰሶ በጠንካራ አለት ላይ የተጣለ 
መሆኑን እንረዳለን፡፡ በርካሽ ፖለቲከኞች  ፕሮፖጋንዳ 
ሊናጋ እንደማይችል እንገነዘባለን። ይብላኝ ሓላፊ 

ለሆነው ድርጅትዎ እና ይብላኝ ለርስዎ እንጂ የኢትዮጵያ 
አንድነትማ የልጆችዋ ደም፣ ኣጥንት እና ህይወት 
የተከፈለበት የብዙ ሺ ዘመን ክቡር ቤተ መቀደስ ነው። 

መቼም ፈጣሪ የሚሳነው ነገር የለምና ከሰማይ 
ሰማያት አምጥቶ እናንተን አቆመላት (አቆመልን!!) ለዚህ  
ኣይደለም እንዴ ፎቶዎት በትላልቅ ፖስተሮች ተሰርቶ 
በግርጌው ላይ 1000 ዓመት ያኑርህ   (Long live) የሚል 
ተፅፎበት በየመኪናው፣በየመሸታ ቤቱ፣ በየትምህርት 
ቤቱና በየሕክምና ጣቢያ ግድግዳ ላይ እየተለጠፈ ያለው። 

ኣዎ ጠቅላያችን  በውዴታም ሆነ በግዴታ 
ጠቅላያችን መሆንዋ የሚካድ  ኣይደለም። እንዴት  
ብለንስ እንክደዋለን? በማጭበርበር እንበለው በኔትዎርክ 
(Net Work) “ተመርጠናል” ያሉንን ተቀብለናል፡፡ 

ክቡር ጠ/ሚኒስትር መቸም ኑሮ ውድነቱ 
ጭንቅላታችንን አዝሮ ቢጥለን አጠቃላይ  የሀገሪቱን  
ኢኮኖሚ  ዕድገት 11% ውጤት መሆኑን ካድሬዎች “1000  
ዓመት ይኑሩና” እርስዎ በፓርላማ የተናገሩትን  አንድ 
ቃል  እንኳን  ሳይቀይሩ በተደጋጋሚ ስለሚያስረዱን 
እናመሰግናለን፡፡ 

	 	 እየተራቡ ማደጉ እንዴት  
እንደሆነ  ራሳችን በራሳችን  ሳንወድ በግዴታ  ሙከራ  
(Experiment) በመስራት  ተረድተናል።  እዚጋ  
ካድሬዎቹ  ፅንስ ሃሳቡን  በመንገር እንጂ  ረሃቡ  ውስጥ  
የሉበትም።

ቀደም  ብየ  እንደገለፅኩት  ኑሮ  ውድነቱ  እንዳለ  
ሆኖ  መልካም  አስተዳደሩ  ገደል  ቢገባ፣ ሙስና  ጣራ  
ቢወጣ  ለእናንተ ምንም  ኣይደለም። ይልቅ አሁን እኔ  
የሚያስጨንቀኝ ኣንድ  ትልቅ  በጣም  ትልቅ  ጉዳይ  
ኣለ።  እንዲያውም  የብቻየ  ኣይደለም።  በኢህአዴግ  
ዙርያ  ባሉ  ፓርቲዎች  በአባልነት ተመዝግበው  የሚገኙ 
የተለያዩ  የህብረተሰብ  ክፍሎችን የሚያሰጨንቅ  ጉዳይ 
ይመስለኛል።  እዚጋ  መታወቅ  ያለበት ግን  ሳይወድ በግድ 
ከስራ  እንዳይባረርና  የትምህርት  እድል  እንዳይከለከል  

ፈርቶ  አባልነት የሞላውን ሳይጨምር ነው። 
እንዲህ ነው  ነገሩ፣ ከጊዜ  ወደ ጊዜ  እየባሰ  ያለው  

የኑሮ ውድነቱ  አጠቃላይ  የኣገሪቱ  የእድገት  ፍንጭ  
መሆኑ ሳይገነዘቡ  ቀርቶ ወይ ደግሞ በወቅቱ  “የሊዝ” 
ኣዋጅ  ተበሳጭቶ እንዲሁም መልካም  አስተዳደሩን 
ከቃል  ወደ  ተግባር  ወርዶና ተመንዝሮ እንዲያዩ 
ከመፈለግ ተፈልጐ ይሆናል፡፡ መቼም  በተለያዩ  
ምክንያቶች  ሳይተሰብ  የኢትዮጵያ  ህዝብ  ከሰሜን 
እስከ  ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ  ምዕራብ  በአንድ  ድምፅ  
አደባባይ በመውጣት የእርስዎና  የእርስዎ  ሽርፍራፊ  
ስልጣን  የያዙ ሰዎች ስልጣናችሁ  ጥያቄ  ውስጥ የሚገባ  
ከሆነ  ምን  ማድረግ  ይቻላል? መቼም የከተማ  ይሁን 
የፌዴራል  ፖሊስ  እንዲሁም መከላከያ  ሰራዊቱ 
ከኢትዮጵያ  ህዝብ  አብራክ  የተገኘ  እንጂ  ከባእድ 
የመጣ  አይደለም። አንገብጋቢና  ወቅታዊ  ጥያቄ  ይዞ  
በሰላማዊ  መንገድ ለውጥ  ለሚጠይቅ ወንድሙ፣ እህቱ፣  
ኣባቱና  እናቱን  አነጣጥሮ  የሚገድልና የሚያቆስል ጤነኛ  
ሰው በዚህ  ክፍለ  ዘመን ኣይኖርም።  እንዲህ ዓይነቱ  
ሰው እንደሌለኮ በቱኒዚያና፣ ግብፅ እያየን  አይተናል። 
ለማንስ  ብሎ  ወገኑ  ይገድላል? ያቆሰላል? 

እነዚህ  ነገሮች  ናቸው የሚያሳስቡኝ  ክቡር  ጠ/ሚ 
ሚኒስትር ኣዎ! ኣዎ  እኔ  የሚያስጨንቀኝ  ሌላ ይቅርና  
ከራሳችሁ ከኢህአዴግ  አባላት መካከል እርስዎን ተክቶ  
ኢትዮጵያን  መምራት  (ማስተዳደር)  የሚችል  ሰው  
ያለማፍራታችሁ  ነው። ኣይበለውና  መታመም  እና 
መሞትም አለ። ከዚያስ  ምን  ትሆናለች? 

አይ ኢትዮጵያ! 
ክቡር ጠ/ሚኒስትር ለጋ ዕድሜዎትን ለ 17 ዓመታት 

ሙሉ  በርሃብና ስቃይ በትግራይ  ተራራዎችና  ሜዳዎች 
ያሳለፉት፣ ከ 60,000  በላይ ወጣቶች በየበረሃው  
የተቀበሩበት፣ ከዛ በላይ ኣካላቸው  የጎደለበት  ለምን 
ዓላማ  እንደነበር አሁን በተንደላቀቀ ህይወት እየኖሩ  

ስለሆነ ረስተውት እንዳይሆን ለአንድ ደቂቃ  ቆም 
ብለው እንዲያስታውሱ  በነዛ ጀግኖች  ሰማእታት  ስም  
ልጠይቆት። 

ያኔ አዎ ያኔ በፖለቲካ  ልዩነታቸው  ብቻ  የተለያዩ  
ታርጋዎች  እየተሰጣቸው ስፍር ቁጥር  የሌላቸው  
ኢትዮጵያውያን በተለያዩ  እስርቤቶች ሰው በመሆናቸው  
ብቻ ያገኙትን የተሰጣቸው ሰብኣዊ መብታቸውን 
ተነጥቀናል፡፡ በህይወት  የመኖር እድላቸው በግለ 
ሰቦች እጅ ወድቆ ለህዝብ መብት የቆምኩነኝ የሚል  
መንግስት  ባለበት ሀገር በነ አንዱዓለም  አራጌና ሌሎች 
ኢትዮጵያውያን  ላይ እየደረሰ ያለው ጭካኔና የህግ ጥሰት 
በጣም  አሳፋሪና  አስነዋሪ  ድርጊት  ኣያውቁትም ባልልም 
ትንሽ ነገር  ያስታውሱ  እንደሆነ  ብዬ ነው። 

ክቡር  ጠ/ሚኒስትር እርስዎና  የእርስዎ  አጋፋሪዎች  
ቁጭ  ብላችሁ  ያላችሁበትን “ዙፋን”  የኢትዮጵያ  ህዝብ  
ዙፋን መሆኑን  ኣይዘንጉ። የኢትዮጵያ  ህዝብ በመልካም  
ኣስተዳዳር እጦት፣ በሙስና፣ በኑሮ ውድነት፣ በፖለቲካዊ  
ምህዳር ጥበትና  በስራ  አጥነት  አዙሪት ውስጥ ገብቶ ቀን 
እየጠበቀ  እንደሆነ  ኣይዘንጉ።  አንድ  ቀን  ዙፋኑን  ነጥቆ 
እጁ ላይ  እንደሚያስገባ  ኣይጠራጠሩ።  ለዚህ ማስረጃ 
ደግሞ የሊቢያው  አምባገነን መሪ የነበሩት ሙዓመር 
ጋዳፊ  ሳይሆኑ  የግብፁ  ሁሴን ሙባርክ  ዕጣ ፈንታ  
ይበቃኛል። 

ያስታውሱ  እንደሆነ ሙዓመር ጋዳፊኮ ሕዝቡ 
በቃኸኝ ብሎ በምሬት አደባባይ ሲወጣ “ኣይጦች ናቸው 
የትም ኣይደርሱም” ሲሉ ሰምተን ነበር። ለመሆኑ እርስዎም 
ክቡር ጠቅላያችንስ ተቃዋሚዎች “ያበዱ  ውሾች”  ናቸው  
እኮ  ብለዋል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ኣስተዋይና  
ጊዜ  ጠባቂ ነው። በዚህ ጉዳይ ሊብያውያን  ግዳጃቸውን 
ፈፅመዋል። ለኛ  ደግሞ  የቤት  ስራ  ሰጥተውናል።  የቤት 
ስራውም  በራሱ  ጊዜ  በህጋዊና በሠላማዊ መንገድ 
ይሰራል፡፡ ያኔ ሕዝብ ያሸንፋል አይጠራጠሩ!!

ይድረስ ለጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ

የተጠፈረ የተቃውሞ ጐራ እንዴት ሊያብርና መፍትሄ 
ሊያመጣ ይችላል? ይህም የፖለቲካችን እዉነታ ነዉ፡
፡

ህወሓትን ከትግራይ ሕዝብ፣ ሌላዉንም 
ከሌላ ነጥሎ ማየት ያቃተው የተቃውሞ ስብስብ 
ወይ የተቃውሞ አመራር በኢትዮጵያችን የለም? 
ኢትዮጵያዊነትን እየሰበከ ልቡ ግን ከቀየው ያልወጣ፣ 
አርቆ የማያስብና ለሕብረት የማይመች የተቃውሞ 
አገራዊ ፖርቲ ወይም አመራር የለምን? የሕብረተሰቡ 
ጥርጣሬና ስጋት ይህ ባህል ይመስለኛል፡፡ የተፈጠሩት 
ሕብረቶች፣ ቅንጅቶች ወዘተ ሁሉ ያልፀደቁት በዚህ 
ያልጠራ አመለካከት ነው የሚለውን ሀሳብ እጋራለሁ፡
፡ በጽኑ መሠረት ላይ የተገነባና የተሻለ ራዕይ ያለው 
ቢሆንም “የመድረክ ጉዞ” በኤሊ ፍጥነት ላይ መሆኑ 
በዚህ ተጽኖ ስር ስለሚገኝ ነው ብዬ አምናለሁ፡፡ አቶ 
አስራት አብርሃምና እኛም የመፍትሄው አካል መሆን 
ይገባናል የሚል እምነት አለኝ፡፡ 

በርካታ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎችን 
መፍታትና መስማማት ላይ የደረሰው መድረክ 
ከግንባርነት አልፎ ውሕደት ላይ የማይደርስበት 
ሁኔታ ለእኔ አይታየኝም፡፡ መድረኩን በግንባርነት 
ፈጥሮ ኘሮግራምና ደንባቸው ተመሳሳይ የሆኑ አባል 
ፖርቲዎች የማይዋሀዱበት እድልም አይታየኝም፡
፡ የመድረክ እድገት እንደተጠበቀ ሆኖ ሌሎች 
ፖርቲዎችም በሙሉ ልብ መዋሀድ ይችላሉ፡፡ እንደ 
ቀድሞዎቹ ብርሃንና አንድነት “ሳንፈልጋቸው 2ዐ 
አመት ሞላቸው” የሚለዉ ህዝባዊ እሮሮ ለአንዳንድ 
የተቃዋሚ ፖርቲ መሪዎችም መስራት አለበት፡
፡ ለሚታሰሩበት፣ለሚሞቱለት፣ ለሚሰደቡበት 
የፖለቲካ ትግል ተተኪ ሳያፈሩ የሚከተላቸውም 
እየከዳቸው ለስም ብቻ ስልጣኑ ላይ ተለጥፎ መኖሩ 
ከአሁን በኋላ ማብቃት አለበት፡፡ ይህን ያላደረገ 
ፖርቲና አዲስ ትውልድ በዚች አገር ላይ ለሚመጣው 
ጥፋት ከህወሓት /ኢህአዴግ/ የአገዛዝ ቡድን ጋር 
እኩል ተጠያቂ ከመሆን አይድም፡፡ የፖለቲካችን 

ነባራዊ ኹነት በኛ ትውልድ እይታ ይህን ከመሰለ 
ለመፍትሄው አብረን መስራት የዚህ ሰዓት ጥያቄ 
ነው፡፡ የፖርቲዎች ህልውና ከሕዝብና ከአገር በታች 
ነውና ልንፈጥን ይገባናል፡፡ አንድነቶች በዚህ በኩል 
ዝግጁዎች ናቸው፡፡ 

በብሄር ብሔረሰብ ስም ተመስርተው የተቋቋሙ 
የፖሊካ ድርጅቶች “የህወሓት/ ኢህአዴግን መንገድ 
ተከትለው እየተጓዙ አይደለም” የሚል ማሳመኛ 
ማቅረብ ይቻላልን? ብሔር ተኮር ከሆኑ የፖለቲካ 
ፖርቲዎች ጋር አብሮ መስራት አይቻልም፡፡ እያልኩ 
እንዳልሆነ በድጋሚ ግንዛቤ ይወሰድልኝ ዘንድ 
እጠይቃለሁ፡፡ ለአስቸጋሪነቱ ግን አንድ ጥያቄ ላቅርብ፡
፡ በአገሪቱ “የምርጫ ቦርድ” ተቋም በኩል ቁጥራቸው 
ከሚነገረን ብሔር ተኮር የፖለቲካ ፖርቲዎች ውስጥ 
የትኛው የፖለቲካ ፖርቲ ነው “በብሔር ብሔረሰቤ 
ወይ ክልሌ ውስጥ ሌሎች ኢትዮጵያውያን አገራዊ 
ፖርቲዎች ሕዝቡ ከመረጣቸው ብሔር ብሔረሰቡን 
ወይም ክልሉን ማስተዳደር ይችላሉ” የሚል ይዘት 
ያለው የፖለቲካ ኘሮግራም የነደፈ? አገራዊ ፖርቲስ 
ሆኖ በተወሰነው የአገሪቱ ክልል ከብሔር ተኮር 
ድርጅቶች ጋር ለመስራት ዝግጁነት ያለውስ? 
እስከማውቀው ድረስ አንድነት ፖርቲ በግልጽ ቋንቋ 
ኘሮግራሙ ላይ አስቀምጦ በተግባርም እየሰራበት 
ይገኛል፡፡ ይህ መንገድ ፖርቲውን በውስጥና 
በውጭ ያስከፈለው ዋጋ ከፍተኛ ቢሆንም ለውጤት 
እንደሚበቃ ግን እምነቱ አለ፡፡ 

ሃቀኛ ፖርቲዎች ለሃቀኛ ኢትዮጵያዊነት እስከሰሩ 
ድረስ ቢያንስ የአንዱን ስም አንዱ በከንቱ ሳያጠፋና 
ሳይጠላለñ የጋራ ምክር ቤት መስርተው ከገዥው 
ግንባር ጋር ለመደራደር፣ ችግሮቻቸውን በጋራ 
ለመቅረፍና ተቻችሎ ለመስራት የሚያስችላቸውን 
አቅም መገንባት እንዴት ያቅታቸዋል? የሀሳብ ጥራት 
እጦትና የአቋም ግትርነት ብቻ ሳይሆን የዲሞክራሲ 
አንዱ መሠረት የሆነውን የቡድን መብት በግለሰቦች 

ላይ ጭኖ ገዥ የመሆን ሕልም ስላለ ብቻ ነው፡፡ 
ይህ ደግሞ ተሞክሮ እያተራመሰንና እየወደቀ ያለዉ 
የህወሓት መንገድ ነዉ፣፡፡አንድ ጠንካራ ውሕድ 
ፖርቲ ቀርቶ የጋራ ምክር ቤት ለማቋቋም ያልተቻለበት 
ደረጃ ላይ ይገኛል- ፖለቲካታችን፡፡ 

ለዛሬው ነገሬን ላጠቃልል፡፡ የፖለቲካው ነባራዊ 
ኹነት ይህን ቢመስልም ለአዳዲስ የዲሞክራሲ 
የፍትህና የአንድነት ታጋዮች እንዲሁም ለተተኪ  
ወጣቶች ሁለት የምርጫ ጥሪዎች አሉኝ፡፡ አንደኛው 
ወጣቱ ይህን ግንብ በረጋግዶ ፖርቲዎችን መፈተሽ፡
፡ የአንድነት ፖርቲን አይነት ኘሮግራም መዳሰስና 
ተደራጅቶ በመታገል ለሀገሪቷ ሁለንተናዊ ችግር 
የዜግነት ድርሻን መወጣት፡፡ ይህ የግል ጥሪ ከፖለቲካ 
ፖርቲዎች ውጭ ላሉና በገዥው ፖርቲ  ያሉትን ጭምር 
ይመለከታል፡፡ አገራቸውንና ህዝባቸውን የሚወዱ 
ለእለት ጉርስ ሲሉ ተገደው አባል የሆኑ በርካታ 
ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ይታመናል፡፡  ሁለተኛው 
በተቃዋሚ ፖርቲዎች ለተደራጁ ወጣቶች ነው፡፡ 
በፖርቲዎቻቸው ላይ አወንታዊ ጫና ማሳደር ይችላሉ፡
፡ አንድነት ፖርቲ ውስጥ የፖርቲዎች አቀራራቢና 
የውሕደት አመቻች ኮሚቴ አለ፡፡ የፖርቲዎችን 
ኘሮግራምና ደንብ ይፈትሻል፡፡ የተቃዋሚ ፖርቲ 
አመራሮችን ያወያያል፡፡ ይህ የፖርቲውን ዝግጁነት 
ያሳያል፡፡ የቀድሞው ብርሃን ፖርቲ ውሰጥ የነበሩቱ 
ቅን ኢትዮጵያውያን እገዛ ታክሎበት ውጤት 
አስመዝግቧል፡፡ በዚህም ድርጊቱ ይኮራበታል፡
፡ ይህን ተሞክሮ የመድረክ አባል ድርጅቶችም ሆኑ 
የሌሎች ፖርቲዎች ወጣቶች ሊመለከቱት ይገባል፡፡
ፖርቲዎች እስከ ሙሉ ክብራቸው ውህደት ቢፈጽሙ 
ፍሬው ለሁሉም ይጠቅማል፡፡ የጥርጣሬ፣ የኩረፊያ፣ 
የግትርነት የፖለቲካ ባሕል ያንገሸገሸን ተተኪና 
ወጣት ሀይሎች ሁሉ በፍጥነት ልንተገብረው የሚገባን 
ሀገራዊ ጥሪ ነው ብዬ አስባለሁ፡፡ እነ አቶ አስራት 
አብርሃምም የዚህ አካል ናቸውና ተኝተው ያድራሉ 
ብዬ አላምንም፡፡ 

ፖለቲካችን ...

እንደተሰጠ! በጣም የሚያሳዝነው ይህ ዜማ ወደ 
ህፃናቶቹም መጋባቱ ነው:: ‹ዋናው ነገር አባይ ተገንብቶ 
ውሀ ስለያዘ ሳይሆን ኢትዮጵያን ከድህነት አላቆ 
መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት በአጭር ጊዜ ለማሰለፍ…
..›ድሮስ ካድሬ ቄስ አጥምቋቸው፤ ምንአላባትም ካድሬ 
መምህር አስተምሯቸው የልጅነት ለዛቸው ‹ወያኔያዊ› 
ዜማ ቢኖረው ምን ይገርማል?

እውነት የእድለኞቹ ዘፈን እንደሚለው ይህ ትውልድ 
የራሱን ታሪክ ሰራ? አባት እናቱ ከደሞዛቸው ተነጥቀው፤ 
ጥቂት ባለሀብቶች በተለያዩ ድርጅቶቻቸው ስም 
በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ለመቸር በተፎካከሩበት 
ሁኔታ ይህ ግድብ በዚህ ትውልድ ጊዜ እንጂ በዚህ 
ትውልድ ተሰራ ለማለት አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው:: 
አለበለዚያ ልክ እንደ ወጪ መጋራት እዳችን ቦንዱ 
ይገዛልን እና የታሪኩ አካል የምንሆንበትን ሁኔታ 
መንግስት ያመቻችልን:: የዛኔ ወጉ ደርሶን ‹ታሪክ የሰራ 
ትውልድ› እንባላለን:: የዛኔ ምንም እንኳ በዱቤ ቢሆን 
የገዛነው ‹እድለኛ› የሚለው ቃል ይገባን ይሆናል::  
ቢያንስ እንደ ኪራይ ሰብሳቢ ባለሀብቶቹ በሙስና 
ከተገኘው ሀብት አይደለም የምንሰጠው:: ወይም 
እንደ ልማታዊዎቹ ከተረፈው ሀብታችን አይደለም 
የምንለግሰው:: አባይ ተገድቦ ኃይል ሲያመነጭ፤ 
ሀገራችን በፋብሪካ ስትሞላ፤ የስራ እድል ሲከፈትልን፤ 
ከሙስና የፀዳች ሀገር ስትኖረን፤ መልካም አስተዳደር እና 
ፍትሀዊ የሀብት ክፍፍል ሲኖር፤ ከሁሉም በላይ አሳታፊ 
እና ዲሞክራሲያዊ መንግስት ሲፈጠር ከምናገኘው 
ገቢ የዛሬ ምናምን አመት እዳችንን እንከፍለዋለን::ይህ 
እስኪሆን ድረስ ግን የተሰደዳችሁት ኢትዮጵያውያን 
ወንድም እህቶቼ፣ በሱስ ውስጥ ያላችሁት ወዳጆቼ 
እንዲሁም የራስህን ህይወት ያጠፋኸው ጓደኛዬ ቴዲ 
በእርግጥም እድለኞች ናችሁ! ምክነያቱም የአቶ መለስን 
‹እድለኛ ትውልድ› የሚለውን ስድብ እና ፌዝ ከመስማት 
አምልጣችኋና::

‹እድለኛ...
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152ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.36
ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 25 ቀን 2004 ዓ.ም.

አካባቢ የመዘዋወርና የመኖሪያ ቦታ የመመስረት 
ነፃነት አለው” የሚል ሆኖ ይነበባል፡፡ የአቶ ሽፈራው 
ሽጉጤ ቢሮ ደብዳቤ ግን “በአገራችን በአሁኑ ጊዜ 
ሰፈራን በሚመለከት ያለው አሰራር ከክልል ክልል 
የሚፈፀም ሳይሆን በክልሎች በውስጣቸው ብቻ 
እንዲፈፀም የጋራ አገራዊ ስምምነት ተደርጓል” ሲል 
ያትታል፡፡ በመሠረቱ ወደ መጣችሁበት “ሀገር” 
እያለ የምን “ሀገራዊ ስምምነት” እንደሚያወራ 
ግልፅ አይደለም፡፡ በሌላ መልኩ የኢፌዲሪን ሕገ-
መንግሥት አንቀፅ 32/1ን በሰፈራ ስም ለመናድ 
የተሰራ ዘዴ ነው፡፡ ለነገሩ ኢህአዴግ ማንኛውን 
የሕገ-መንግሥት አንቀፅ በተመቸው አኳኋን 
እንደሚጠቀምበት የሚታወቅ ነው፡፡ ሌላው የዚህ 
ህገ-መንግሥት ተቃራኒ “አሁን የክልሉ መንግሥት 
ባወጣው ደንብና መመሪያ እንዲሁም የደቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል በተሻሻለው 
ህገ-መንግሥት አንቀፅ 40/3 በሚደነግገው መሠረት 
መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የክልሉ ሕዝቦች የጋራ 

ንብረት በመሆኑ” የሚለው ነው፡፡ በክልሎች መካከል 
በተደረገው ስምምነት ዜጎች ከክልል ክልል መዘዋወር 
የማይችሉ መሆኑ አቋም ከተያዘ የኢፌዴሪ ህገ-
መንግሥት የሚጣረስ ማንኛውም ህግ ተፈፃሚነት 
የለውም የማለው አንቀፅ 9 ፉርሽ ነው፡፡ ያ ማለት 
የሕገ-መንግሥት የሕግ ሁሉ የበላይነትን የሚደረምስ 
በመሆኑ በአጠቃላይ “ህገ-መንግሥቱ የሀገሪቱ የበላይ 
ህግ አይደለም” ያስብለዋል፡፡ ሌላው የደብዳቤው 
ውሸት ከ1999 ዓ.ም በፊት መጥተው የሚኖሩ ሰዎች 
ይህ መፈናቀል አንደማይመለከታቸው የሚናገረው 
ነዉ፡፡ ለኢህአዴግ ዕድሜ አንድ ፈሪ (ለ 20 
ዓመታት) በዚያ አካባቢ ቆይቻለሁ ያሉኝ አንዳንድ 
ተፈናቃዮችን መናገር መቻሌን ለመግለፅ እወዳለሁ፡
፡ የደብዳቤው አርቲ ቡርቲነት ሌላው ገፅታ “ሰፋፊ 
መሬት በመያዝና መሬት በመሸጥ በመደለል የተሰማሩ 
ሰዎች መኖራቸው” በመረጋገጡ ነው የሚፈናቀሉት 
የሚለው ነው፡፡ ለመሆኑ መሬት የሚሸጥ የሚደልል 
በህግ ተጠይቆ በነፃ ፍርድ ሂደት ውሳኔ ይሰጠዋል 

እንጂ ወደ መጣህበት “ሀገር” ተመለስ ይባላል? እስቲ 
የሽፈራው ሽጉጤ መንግሥት ለተፈናቃዮቹ መነሳት 
ዋነኛ ምክንያት ነው ብሎ በቁጥር አንድ ምክንያትነት 
ያቀረበውን በደብዳቤያቸው ገፅ አንድ እንመልከት፡፡

ይህ የማፈናቀያ ቁጥር አንድ ምክንያት 
“በአገራችን ህገ-መንግሥት አንድ ዜጋ በየትኛውም 
የአገሪቱ አካባቢ ተዘዋውሮ የመኖር ንብረት 
የማፍራት መብቱ የተጠበቀ ነው” ይላል፡፡ ይህ ማለት. 
. .” በማለት ትንተና የሚጀምረው ደብዳቤው “ይህ 
ማለት . . .  ሌሎች ህጐችን በማክበርና በመፈፀም 
እንጂ በሄዱባቸው አካባቢዎች ሕግ በመጣስ መንገድ 
ይዞታን ያገኛል፤ንብረት ያፈራል ማለት አይደለም፡፡ 
ይላል፡፡ ይህ እኮ “ህገ መንግሥቱ ቢፈቅድም የክልሉ 
ሕግ ስለማይፈቅድ አትችልም” ማለት ነው፡፡ ማለት 
“በአገራችን ህገ-መንግሥት አንድ ዜጋ በየትኛውም 
የአገራቱ አካባቢ ተዘዋውሮ የመኖር፣ንብረት 
የማፍራት መብቱ የተጠበቀ ነው” ካለ በኋላ ይህ 
የሚሆነው “ሌሎች ህጎች” ባላቸው እንጂ በራሱ 

በህገ-መንግሥት የማይወሰን ያለመሆኑን ለማሳየት 
የሚሞክር መንፈስ ባለው ነው፡፡ 

ለመሆኑ መሬት የኢትዮጰያ ብሔሮች 
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ንብረት ነው ማለት 
ምን ለማለት ነው?  ለምሳሌ የከፋ አካባቢ የከፊቾ 
ብሔረሰብ ብቻ ከሆነ (በክልሉ ሕግ እንደዚያ 
ይላልና) አንድ አማራ ከፊቾ ሄዶ ንብረት የማፍሪያ 
መሬት አያገኝም ማለት ነው፡፡ መሬቱ የከፊቾዎች 
የጋራ ንብረት ነዋ፡፡ ከዚያ በላይ “በለው” ስለተባለው 
ከአማራ አካባቢ ወደ ደቡብ ስለሚሄድ አንድ ግለሰብ 
የፌዴራሉም የክልሉም ሕገ-መንግሥት የሚሉት 
ምንም የለም፡፡ ቄሱም ዝም. . . ነው ነገሩ፡፡ እኔ ግን 
የሚመስለኝ አንድ ትግሪኛ ተናጋሪ የሆነ ሰው ኦሮሚያ 
አካባቢ ሄዶ የመኖር፣ንብረት የማፍራት ነፃነት አለው 
አሊያም እኔ መቀሌ ሄጄ የመኖር፣ንብረት የማፍራት 
መብት እንዳለኝ ይሰማኝ ነበር፡፡ በመሆኑም 
የሽፈራዉ ሽጉጤ ደብዳቤ ከተራ የካድሬ ስህተት 
ወይም የፖለቲካ ፅንሰ ሀሳብ የመነጨ ይመስላል፡፡

የአንቀፅ 32/1 ...

ሰሚ ያጣ ጩኸት... ከገፅ 9 የዞረ

ከገፅ 10 የዞረ

ሰነድና ማኅተም ራሱ በወቅቱ ያልነበረና ህገወጥ መሆኑ 

እንዲመረመርልኝ፤ፋይሌን ያጠፋውም የቀበሌው 

መስተዳድር ፋይሌን እንዲያቀርብልኝ ብጠይቅም 

ሰሚ አጥቻለሁ፡፡ ነገር ግን የቀበሌው ነዋሪ ስለመሆኔ 

መታወቂያ አለኝ፣አሁን ግን አናድስልሽም አሉኝ፡፡

	 ችግሮን ለሚመለከተው የመንግሥት አካል 

አቅርበዋል?

አዎን

	 የት ነው ያቀረቡት?

ከቦሌ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 14/15 መስተዳደር 

ጀምሮ፣ፌዴራል ፖሊስ፣ፍ/ቤቶች እና ጠቅላይ 

ሚኒስቴር ጽ/ቤት ድረስ አቤቱታዬን ባቀርብም 

መፍትሄ አላገኘሁም፡፡

	 ምን ምላሽ ተሰጠዎት?

የቀበሌውና ማኅበራዊ ፍ/ቤት ውሳኔ ሰበር 

ጠቅላይ ፍ/ቤቱም አጽድቆታል፡፡ የሄድኩባቸውና 

የሚመለከታቸው የመንግሥት መስሪያ ቤት 

ሠራተኞችም እውነትንና ብሶትን ይዤ አቤቱታዬን 

ባቀርብም እብድ ነች ይሉኝና ኋላ ላይ ደግሞ እየዛቱ 

ያስፈራሩኛል፡፡ ለፖሊስ የአሻራዬ ማስረጃ ኮፒ 

እንዲሰጠኝና ፈርማለች ከተባልኩት ጋር ተመሳክሮ 

ውሳኔ እንዲሰጠኝ ብጠይቅም የቤቴ ጐረቤት አቶ ገ/

ማርያም ገ/ፃድቅ ህጋዊ ወኪል ናቸው የሚል መልስ 

ሰጥተውኛል፡፡ 

	 አሁን የሚመለከተው የመንግሥት አካል 

ምን እንዲያደርግልዎ ይፈልጋሉ?

እብድ ናት ተብዬ ሰሚ ያጣ ጩኸቴን 

ሰምቶ፣የሚመለከተው የመንግሥት አካል ህጋዊ 

ሰነዶቼን አረጋግጦና መርምሮ ፍትሃዊ ውሳኔ 

እንዲሰጠኝ እጠይቃለሁ፡፡ የዜግነት መብቴ 

በመደፈሩ መጠየቄ እንደ አጭበርባሪ መታየቴና 

ከእኔ ከኢትዮጵያዊቷ ይልቅ ለኤርትራውያን ጥቅም 

በማድላት የተሰጠውን ውሳኔ እቃወማለሁ፡፡ 

የሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ለምርጫ ጊዜ 

ብቻ በር እያንኳኩ ከሚጠሩን በራሳቸው አመራሮች 

የሚፈፀመውንም የመብት ጥሰትና ግፍ ሊያውቁት 

ይገባል፡፡

እየጠየኩ ያለሁት በኢትዮጵያዊነቴ እንጂ ከሌላ 

ጋር ምንም የሚያያይዘኝ ነገር የለም፡፡ ስለዚህ በእኔ 

ላይ የተወሰነው ውሳኔ ተመርምሮ እንዲጣራልኝ 

እፈልጋለሁ፡፡

	 በመጨረሻ መናገር የሚፈልጉት ነገር ካለ 

እድሉን ልስጥዎት

እኔ ምስኪን ኢትዮጵያዊት ስሆን የምኖርበትን 

ቤት ቀበሌ በጠባቂነት ሰጥቶኝ ሳለ ተከራይተሽ ነው 

የሚል የሐሰት ሰነዶች ቀርበውብኛል፡፡ ነገር ግን 

መንግሥት ሁሉንም ሰነዶች አጣርቶና አረጋግጦ 

ከቤቱ መውጣት የሚገባኝ እንኳ ከሆነ ተለዋጭ 

ቤት ሊያዘጋጅልኝና ሊሰጠኝ ሲገባ ሜዳ ላይ ውደቂ 

መባሉ አሳዛኝ ነው፡፡ አሁንም ቢሆን ባለሁበት ቤት 

በሌለሁበት በር ተገንጥሎ፣ሽንት ቤት፣መብራትና 

ውኃም ተከልክዬ እንዳላገኝ ተደርጌያለሁ፡፡ 

የሚመለከታቸው ጋር ብጮህም ሰሚ አላገኘሁምና 

ሕዝብ እንዲያውቅልኝ እፈልጋለሁ፡፡ ይሄንንም 

መንግሥት እንዲረዳልኝ እየጠየቅሁ፤ብዙ ዛቻና 

ማስፈራሪያ እየተፈፀመብኝ ስለሆነ አደጋ ቢደርስብኝ 

የቀበሌው ሥራ አስፈፃሚዎች፣የማኀበራዊ ፍርድ 

ቤቱ፣ወኪል ነኝ ባዩ ከተጠያቂነት እንዳያመልጡ 

ለመግለፅ እወዳለሁ፡፡ እኔ እውነትን ስለያዝኩ 

እስከ ምሞት መብቴን እንደማላስደፍር ከወዲሁ 

እገልፃለሁ፡፡ ነገር ግን የዜጐችን መብት መንግሥት 

የሚያስከብር ከሆነ ጩኸቴን እንዲሰማኝና መፍትሄ 

እንዲሰጠኝ፣ህዝብም እንዲያውቅልኝ እፈልጋለሁ፡

፡ እውነት ወጥታ ብሞትም አይቆጨኝም፤እውነት 

እስክትወጣ ግን እጮሃለሁ፡፡

ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትና የኮተቤ መምህራን ኮሌጅ ዲን 
አቶ ሳህሉ ገ/ወልድ የኢህአዴግ ተሻóሚ የመንግስት 
ባለስልጣን ናቸው እንዴ? ይህች ናት ጨዋታ፡፡ ለካ 
ከዚህ በፊት ጋዜጠኞችን እያስፈራሩ (በተለይ በባህርዳሩ 
ጉባኤ) “ልማትን አትዘግቡም” ሲሉ የነበሩት የአብዮታዊ 
ዴሞክራሲ ክትብ ናቸው ማለት ነው? እንዲህም ከሆነ 
እኔ እቃወማለሁ፡፡ ምንያቱም ለእግር ኳስ ፌዴሬሽን 
ፕሬዘዳንትነት ውድድር በነበረ ወቅት ትልቅ አተካራ 
ተፈጥሮ እንደነበር አስታውሳለሁ፡፡ እንደውም የስፖርቱ 
ምሁራን ሳይቀሩ ከውድድሩ ራሳቸውን ማግለላቸው 
አይዘነጋም፡፡ ለካ ለዚህ ነው እግር ኳሳችን “ባለቤት 
የሌለው ስፖርት” መስሎ ምስቅልቅሉ የወጣውና 
የብሔራዊ ቡድናችን የኋሊት የሚጓዘው? ጉድ ፈላ! 
ስፖርቱም በካድሬና በአብዮታዊ ዴሞክራሲ የሚመራ 
ከሆነ ምን ቀረን? ከእንግዲህ ስፖርቱ ነፃ ህዝባዊ ተቋም 
ሆኖ ማገልገል ካልቻለ መቼም ካለፈው የተሻለ ሳይሆን 
ያለፈውን ታሪክ የሚደግም ስፖርታዊ ውጤት ማየት 
እንደማንችል ዕድሜ ለ “ህዳሴው ግድብ” አረጋገጥኩ፡
፡ አሁንስ በዛ ጐበዝ ትንሽ ቆይቶ የስፖርተኞቹም 
እግርና እጅ “አብዮታዊ ዴሞክራሲ” ማህተም ከሌለ 
አትጫወቱም እንዳይባሉ ፈራሁ፡፡

    በዚህ አጋጣሚ የባለስልጣናቱ ቡድን መጫወቱን 

ሳላደንቅ አላልፍም፡፡ በተለይ የአቶ አለማየሁ ተገኑ፣ 
ምህረት ደበበና የአቶ ተፈራ ደርበውን  አጨዋወት፡፡ 
የ“አርቲስቶቹ” ብቃት ደግሞ የሚገርም ነው፡፡ ምናልባት 
“ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድናችንን” ቢወክሉ ጥሩ ነው 
የሚል እምነት አለኝ፡፡ ምክንያቱም ቢያንስ በብሔራዊ 
ቡድናችን ውጤት በየዓመቱ (አሁንማ ግማሽ ምዕተ 
ዓመት ሊሞላው ነው) ከምንናደድ በ “አርቲስቶቹ” ሜዳ 
ላይ በሚያደርጉት ጨዋታ ብንዝናና ይሻለናል፡፡ ምነው 
እቴ! ሁሌ ከመናደድ አንዴ ስቆ ማበድ!! 

    የ “አርቲስቶቹ” አሰልጣኝ አርቲስት ሰራዊት 
ፍቅሬማ የዛሬን አያርገውና ያኔ የባህር በር (ወደብ) 
በነበረን ሰዓት ግርማ ሞገሳቸው የሚያምረው የባህር 
ኃይል መኮንን (አድሚራል) መስሏል፡፡ የፈጠረው 
ቅንጅትም ጥሩ ነው፡፡ ምናልባት እሱም የአብዮታዊ 
ዴሞክራሲ መጥምቅ ካልሆነ ብሔራዊ የእግር ኳስ 
ቡድናችንን ቢያሰለጥን ይዋጠለታል ብዬ አስባለሁ፡፡

    ጐበዝ ይሄ የ “ህዳሴው ግድብ ዋንጫ” ጨዋታ 
በቋሚነት ቢቀጥልና የመረረው ህዝብ እንዲዝናና 
ኢቴቪ የውሸት ቋቱን አደብ ይገዛ ነበር፡፡ በጨወታው 
ሌላ ያስደነቀኝ “ሜሲ መላጣው” ሰይፉ ፋንታሁን ጐል 
አግብቶ ሲንከባለል እንክብል የዋጠ ቢመስልም ለካስ 

ይጫወታል፡፡ እስካሁን ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድኑ 
እሱን አለማየቱ ፌዴሬሽኑ ላይ ባለው የ “ሞራ ግርዶሽ” 
ይሆናል እንጂ “መላጣው ሜሲ” ጥሩ ተንቀሳቅሷል፡፡ 
አርቲስት ሰለሞን ቦጋለም ጥሩ ተጫውቷል፡፡ በአጠቃላይ 
የ “አድሚራል” አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ ቡድን ጥሩ ነበር 
ማለት ይቻላል፡፡ የአርቲስት ሸዋፈራሁ ደሳለኝ በቀይ 
መውጣት መብራት እንዳያስጠፋ በሚል ይመስላል፡፡

    ነገር ግን መንግስት በፖለቲካ ፓርቲዎችና 
ፖለቲከኞች መካከል ያለው የሐሳብ ልዩነት እንዳለ 
ሆኖ አንድ በሚያደርጋቸው በሀገራዊ አጀንዳ ላይ 
አንዱን ከሌላው ሳይለይ ብሔራዊ መግባባት ቢፈጥር 
ጥሩ ነበር፡፡ በተለይ ልክ እንደ እሁዱ የኢህአዴግ፣ 
የመድረክ፣ የመኢአድ፣ የኤዴፓና የሌሎቹም ፓርቲዎች 
የቡድን ድልድል ወጥቶ የእግር ኳስ ጨዋታ ውድድር 
ቢካሄድ ውጤታማ ፖለቲካን መፍጠር ይቻል ነበር፡፡ 
ምንም እንኳ በሐሳብና በርዮተዓለም ልዩነት ቢኖርም 
ከልብም ይሁን ለይምሰል አንድ የሚያደርጋቸው ሀገራዊ 
አጀንዳ ይኖራልና የእሁዱ በቋሚነት ቢቀጥል በቀልና 
ጥላቻ ያጠላበትን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ያስተካክለዋል 
ብዬ አስባለሁ፤ መንግስትም ሆነ ተፎካካሪ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች እዚህ ላይ ቢያስቡበት መልካም ነው፡፡ 

አንዱን የፖለቲካ ፓርቲ ለመጣል በገንዘብ ሌላውን 
ለመደጐም ከሚደረገውም የፖለቲካ ኪሳራ እንቅስቃሴ 
ቆሞ ትርፋማው የፍቅር መድረክ ስፖርታዊ ውድድሩ 
ቢኖር የተሻለ ነው፡፡

    በተለይ የፊታችን 2005 ዓ.ም ትልቅ ስጋት 
ከወዲሁ ያንዣበበት የአዲስ አበባ ምርጫ ስኬታማ 
እንዲሆን ተቃዋሚዎች ከህዝቡና ከደጋፊዎቻቸው 
ጋር በአማራጭ ፖሊሲዎቻቸው ዙሪያ እንዲወያዩ 
በቅንነት ቢመቻችና ቢፈቀድ፤ ከዚህ ጐን ለጐን ደግሞ 
የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ስፖርታዊ ውድድር ቢካሄድ 
ገዥዎችንም ሆነ ተቃዋሚዎችን ስልጡን ያደርጋቸዋል፡
፡ እግረ መንገዳቸውንም ፍቅርን፣ ሰላምንና አንድነትን 
በመስበክ ሀገሪቷን አሁን ካለችበት እውነተኛው ውድቀት 
ከይመስል “እድገት እና ድህነት ቀንሷል” ድንቃይ 
(ትራጄዲ) ትወና መታደግ ይቻላል፡፡ ስለዚህ እባካችሁ 
የሚመለከታችሁ አካላት አስቡበት፤ ውድድሩ ጣመን 
ድገሙን!! በዚህ አጋጣሚ የ “የጋዜጠኛ ሀ ሁ ያልገባቸው 
ጋጠወጦች” እና “ልማታዊ ጋዜጠኞችም” በዚሁ መልክ 
ስፖርታዊ ውድድር ለተመሳሳይ ዓላማ ቢያደርጉ 
“ልማትን ለማፋጠንና ህዳሴያችንን እውን ለማድረግ” 
ይረዳናልና ይታሰብበት፡፡ በአጠቃላይ ጨወታው 
ጥሞናልና ይደገም፡

ከገፅ 8 የዞረጥሞናልና ይደገም...
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 25 ቀን 2004 ዓ.ም.

መምህራን ጥያቄያቸው 
እስኪመለስ 

ድረስ ትግላቸው 
እንደሚቀጥል 

አስታወቁ

“- ህገ-መንግሥቱ የንጹሐን ዜጐች 
ማስፈራሪያ አይደለም” መምህራን

በደቡብ መፈናቀል ቀጥሏል

በቃልቲና በቂሊንጦ ማረሚያ ቤቶች 4ዐ1 
የፖለቲካ እስረኞች ይገኛሉ” እስረኞች 

የላኩት ሰነድ
“በአገሪቱ ውስጥ የህግ እስረኛ እንጂ የፖለቲካ እስረኛ የለም” 

የፍትህ ሚኒስቴር ሠራተኛ

የመምህራን ደሞዝ ጭማሪ 
ተብሎ በመንግሥት ሚዲያዎች ሰፊ 
ሽፋን ተሰጥቶት ሲነገር የነበረው፤ 
በቅርቡ ደግሞ የደሞዝ ጨማሪ 
ሳይሆን የእስኬል ማስተካከያ ነው 
የተደረገው የተባለለት ጭማሪ 
ዛሬም መንግሥትንና መምህራንና 
እያነታረከ ይገኛል፡፡ መምህራን 
እንደሚሉት “ኑሮአችን ሊደጉመን 
የማይችል፤ከቁጥር የማይገባ 
ገንዘብ ጨመርን ብለው ሰፊ 
ፕሮፖጋንዳ ሠሩብን፡፡ ቤተሰባችን 
ከፍተኛ ውዠንብር ውስጥ ገባ፡፡ 
አብዛኛው መምህራን የግለሰብ ቤት 
ተከራይተን የምንኖር ነን፡፡ ደሞዝ 
ተጨምሮላችኋል እያሉ የቤት ኪራይ 
በእጥፍ ጨመሩብን፤ማህበራዊ 
ኑሮአችንን አናጉብን፤መምህራን 
ማህበር አበረታች ደሞዝ ጭማሪ 
እያለ አላገጠብን፤በሞያችን 
አ ፍ ረ ና ል ፤ በ መ ን ግ ሥ ት ም  
አዝነናል፤አቤቱታችንን ሊሰማን 
ይገባል፤ ጥያቄአችን አንድና 
አንድ ነው፤የደሞዝ ጭማሪውን 
በተገቢ መንገድ ማድረግ፤ይህን 
ማድረግ ካልቻሉ ጨመርኩ 
የሚለውን ገንዘብ ደሞዛችን ላይ 
እንዳይተከልብን የተፈፀመብን 
ፕሮፖጋንዳ መንግሥትም 
የመንግሥት ሚዲያዎችም ይቅርታ 
ይጠይቁን፡፡” በማለት ይናገራሉ፡፡

በየት/ቤቱ ያነጋገርናቸው 
መምህራን እንደሚሉት 
“ጥያቄያችን እሰኪመለስ ድረስ 
በህጋዊና በሠላማዊ መንገድ 
ትግላችን ይቀጥላል፡፡” ብለዋል፡
፡ የትግላችሁ ሥልት ምንድነው? 
በማለት የጠየቅናቸው ስማቸው 
እንዳይጠቀስ የሚፈልጉት መምህራን 
እንደሚሉት “በት/ቤታችን 
ተሰብስበን የጋራ አቋም ወስደናል፡
፡ ጥያቄያችንን አቅርበናል፤መልስ 
አንዲሰጠን ጠይቀናል፤ጥያቄያችንን 
ማወቅ ለሚገባው ሁሉ አሳውቀናል፡
፡ ጥያቄያችንን እስኪመለስ ትግላችን 
በተለያየ መንገድ ይቀጥላል፡፡ ገዋን 
ሳንለብስ ማስተማር፣ለተወሰነ ጊዜ 
ማስተማርን ማቆም፤ ይህም ሆኖ 
ለጥያቄያችን ትኩረት ካልተሰጠው 
እስከመጨረሻው ድረስ ሥራ 
እናቆማለን፡፡ የብሔራዊ ፈተና 
አለመፈተንንም ያጠቃልላል፡፡” 

ይላሉ፡፡
“ተቃዋሚዎች የመምህራንን 

ጥያቄ ያራግባሉ፡፡ የመምህራን 
ጥያቄ የመምህራን እንጂ ሌላውን 
አይመለከትም፤ከጀርባ ሆነው 
መምህራንን ወደ ሁከትና ረብሻ 
የሚገፋፉ ፀረ-ሠላም ኃይሎች 
አሉ፡፡” በማለት አዲስ አበባ 
ትምህርት ቢሮ ደብዳቤ በትኗል፡፡ 
በተጨማሪም “ሥራ ማቆም አድማ 
ህገመንግሥትን መጣስ ነው፡፡” 
ተብሏል፡፡ ምን አስተያየት አላችሁ? 
በማለት ያነጋገርናቸው መምህራን 
ሲመልሱ “ህገመንግሥት የዜጐችን 
መብትና ግዴታ በመደንገግ 
የምንተዳደርበት የህጐች ሁሉ 
የበላይ ነው፡፡ ሕገ-መንግሥቱ 
መምህራን መብታቸውን አይጠየቁ 
አይልም፡፡

ጥያቄአቸው መልስ ካጠ እጅና 
እግራቸውን አጣጥፈው ተቀመጡም 
አይልም፡፡ በሕጋዊና ሠላማዊ 
መንገድ እስከ ሥራ ማቆም አድማ 
ድረስ ይፈቅዳል፡፡ ይህንን ጠንቅቀን 
እናውቃለን፡፡ መምህሩ መብቱንም 
ግዴታውንም ጠንቅቆ ያውቃል፡
፡ መምህሩን በህገመንግሥቱ 
ለማስፈራራት መሞከር ተገቢ 
አይደለም፡፡ መምህሩ ህገመንግሥቱ 
ይቀየር መንግሥት ይበተን አላለም፡
፡ የሥልጣን ጥያቄም አላነሳም፡
፡ ጥያቄው የመብት ጥያቄ ነው፡፡ 
ይህ በህገመንግሥቱ ተቀምጧል፡፡” 
በማለት መልስ ይሰጣሉ፡፡

መምህራኑም በመቀጠልም “ 
መምህራኑን ፀረ ሠላም ኃይሎች 
እየቀሰቀሱት ነው የሚባለው ፍረጃ 
ነው፡፡ ጥያቄያችን የፈጠረው 
ፍላጐታችን ነው የመንግሥት 
የቅርብ ሰዎች ጠንቅቀው 
ያውቁታል፡፡ ጥያቄያችንን 
ላለመመለስና አእምሮአችንን 
ወደ አልሆነ አቅጣጫ ለመቀየር 
የታሰበ ይመስለናል፡፡” ካሉ በኋላ 
በማያያዝም “የመምህሩ ጥያቄ 
የመምህሩ ብቻ ነው መባሉየተሳሳተ 
ግንዛቤ ነው፡፡ የመምህሩ ጥያቄ 
የተማሪዎች፣የወላጆች ብሎም 
የመላው ሕብረተሰብ ጥያቄ ነው፡፡ 
ጥያቄውም ከተመለሰ የሕብረተሰቡ 
ጥያቄው የመላው ሕብረተሰብ 
እንደሆነ መታወቅ አለበት፡፡” 
በማለት ያሰምሩበታል፡፡

ባለፉት ሦስት ሳምንታት ከደቡብ ክልል 
ቤንች ማጂ ዞን ጉከ ፈርዳ ወረዳ የሚፈናቀሉ 
ዜጎች ቁጥር ከ80 ሺህ በላይ ማሻቀቡ ተገለፀ፡
፡ ከወረዳው የሚፈናቀሉ ዜጎች በክልሉ 
ፕሬዘዳንት ፊርማ መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን 
“የመሬት ማስመለስ መተማመኛ ቅፅ” ቅፅ ተብሎ 
የተዘጋጀውን ቅፅ በፈቃደኝነት እንደተሞላ 
ተደርጎ መቅረቡ ተፈናቃዮቹ ገልፀዋል፡፡ 

ተፈናቃዮቹ የግል ንብረታቸውን 
እንኳ በአግባቡ ሳይሸጡ ተገደው የሚወጡ 
መሆናቸውን፣በመጡበት መንገድም በቡድን 
አትንቀሳቀሱ በሚል መከራ እየገጠማቸው 
የነበረ መሆኑንና አዲስ አበባ ከደረሱ በኋላም 
ማረፊያ ማጣታቸውን ተናግረዋል፡፡ አዲስ አበባ 
ከደረሱ በኋላም በየቤተ ክርስቲያኑ ለማረፍ 
የሞከሩ ሲሆን በመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች 
እንዳይገቡ የተከለከሉ መሆናቸውን ለማወቅ 
ተችሏል፡፡ በሌላ መልኩ በ19/07/2004 ዓ.ም 
አዲስ አበባ በመግባት በነጋታው ሀሙስ ወደ ጠ/
ሚኒስትር ፅ/ቤት ያመሩት እነዚህ ዜጎች አራዳ 
ክ/ከተማ ወረዳ 06 ወደ ተባለ የቀበሌ አዳራሽ 
እንደሚገቡ ያገኘነው መረጃ ያሳያል፡፡

በተያያ ዜና የሰብአዊ መብቶች ጉባዔ 
“የዜጎች የመኖር መብት ይከበር! ህልውናቸውም 
ይጠበቅ” በሚል ባወጣው አስቸኳይ ጥሪ “ዜጎቹ 
የአካባቢው ተወላጅ አይደላችሁም በማለት 
በግዳጅ እንዲለቁ ተደርገዋል” ሲል ገልጿል፡
፡ በመግለጫው “በደቡብ ክልል ቤንች ማጅ 
ዞን ጉራ ፋርዳ ወረዳ በተለያዩ ጊዜያት ከሰሜኑ 
የኢትዮጵያ ክፍል በተለይም ከአማራ ክልል 
በመነሳት የሄዱና ኑሯቸውን በግብርና ሥራ ላይ 
የመሰረቱ በሺወች የሚቆጠሩ ዜጎች ይገኛሉ፡
፡ እነዚህ ዜጎች በሰፈሩበት የጉራ ፋርዳ ወረዳና 
አካባቢው የሰፈሩባቸውን ቦታዎች በማልማት 
ከአስራ ዘጠኝ ዘጠናዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ 
ኑሯቸውን መስርተው ልጆችም አፍርተው 

ከአካባቢው ሕብረተሰብ ጋር ተስማምተው 
በመኖር ላይ ነበሩ፡፡” ይህ በዚህ እንዳለ ከቤንች 
ማጅ ዞን ለደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር 
እነዚህ የአማራ ክልል ተወላጆች በአካባቢው 
ላይ እና በነባር የአካባቢው ተወላጆች ላይ 
ተፅዕኖ በማስከተላቸው መፍትሄ እንዲሰጣቸው 
ጥያቄ በመቅረቡ የደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል ርዕሰ 
መስተዳድሩ “እንደየአመጣጣቸው የተወሰኑት 
ባሉበት እንዲቆዩ ሌሎቹም ወደ መጡበት 
እንዲመለሱ ሲል በሰኔ 11 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፈ 
ደብዳቤ ትዕዛዝ ሰጥተዋል፡፡”

በአሁኑ ሰአትም ከቤንች ማጂ ዞን 
የተባረሩ በርካታ ቤተሰቦች፣ሴቶች፣ህፃናትና 
በዕድሜያቸው የገፉ ሰዎች በአዲስ አበባ 
እና በሌሎች ቦታዎች መጠለያና በቂ ምግብ 
በማጣት እየተንገላቱ ይገኛሉ፡፡

•	 መጠለያ በማጣት በአዲስ 
አበባና በሌሎች ከተሞች ያሉ ዜጎች ጊዜያዊ 
መጠለያ፣ምግብና ሌሎች ሰብአዊ ርዳታ 
እንዲመቻችላቸው፤

•	 እነዚህ ዜጎች ከአካባቢው እንዲነሱ 
የተደረገበት አግባብ ጉዳዩ የበርካታ ዜጎችን 
ሕይወት የሚነካ በመሆኑ በአገር አቀፍ ደረጃ 
ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እንደገና እንዲጠና፤

•	 ከቦታቸው የተነሱት ሰዎች 
አስቀድሞ ባልተዘጋጀ እቅድና እነሱንም ባላሳተፈ 
ሁኔታ ያለፈቃዳቸው የሚደረግ ወደ ሌላ ቦታ 
የማዘዋወር ሂደት እንዲቆም እና በፈቃደኝነት 
ላይ የተመሰረተ፣ዘላቂ የሆነ፣ህልውናቸውን 
አደጋ ላይ በማይጥልና ሰብአዊ ክብራቸውን 
በጠበቀ መልኩ እንዲከናወን፣

•	 ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው 
የፌደራልመንግሥትና የደቡብ ብ/ብ/ህ/ክልላዊ 
መንግሥት የተፈፀመውን ስህተትና የሰብአዊ 
መብት ጥሰት አንዲታረም ያደረጉ ዘንድ ሰመጉ 
ይጠይቃል፡፡

ባለፉት 3 ተከታታይ ዓመታት ከየመኖሪያ 
ቀያቸውና ከሥራ ቦታቸው እየተያዙ ከታሠሩት 
እስረኞች መካከል በቃሊቱና በቂሊንጦ 
ማረሚያ ቤቶች ብቻ 401 የፖለቲካ እስረኞች 
እንዲያገኙ ምንጮቻችን ገለጹ፡፡ የመረጃ 
ምንጮቻችን ከየማረሚያ ቤቱ የላኩልን ሰነድ 
እንደሚዘረዝረው “በ36 የክስ ፋይል 401 ሰዎች 
የኢህአዴግ ካድሬዎች፣ደህንነት፣ፖሊስና 
ዐቃቢ ህግ ባቀነባበረው የፈጠራ ወንጀል 
ተከሰው በየማረሚያ ቤቱ በመማቀቅ ላይ 
መሆናቸውን” ይዘረዝራል፡፡
ሰነዱ እንደሚዘረዝረው “የአንድነት 
ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /
አንድነት/፣የመላው ኢትዮጵያ አንድነት 
ድርጅት /መኢአድ/፣የኦሮሞ ሕዝብ ኮንግረስ 
/ኦህኮ/፣የኦሮሞ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ 
ንቅናቄ/ኦፌዴን/፣የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
አንድነት ፓርቲ /ኢብአፓ/፣ የመላው 
ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ /መኢዴፓ/ 
አባላትና ጋዜጠኞች እንዲሁም ሐሳባቸውን 
በነፃነት የሚገልጹ ዜጐች በተቀነባበረ የፈጠራ 
ወንጀል የግንቦት ሰባት፣በኦነግ፣በኦጋዴን 
ነፃ አውጪ ስም ታስረው በመሰቃት ላይ 
ናቸው፡፡” ይላል፡፡ ከእስረኞች የተላከልን ሰነድ 
ሲዘረዝር “እነዚህ በአመለካከታቸው ምክንያት 
ከሠላማዊ ኑሮአቸው እየታፈኑ ሰዎች ጥቂቶቹ 
ፖሊስና ደህንነት በሚያዘጋጃቸው የሐሰት 
ምስክሮች ተመስክሮባችኋል እየተባሉ 

የተፈረደባቸው ሲሆን ግማሾቹ ደግሞ ፍርድ 
ሳይሰጣቸው በእስር ላይ ይገኛሉ፡፡” በማለት 
ይገልፀዋል፡፡  “እስረኞቹ በተለያየ ወንጀል 
ውስጥ የተሳተፉ ናቸው እየተባለ ከፍርድ 
ሂደቱ በፊት መንግሥት በተቆጣጠረው 
የሕዝብ በሆነው ሚዲያፀረ-ህገመንግሥት 
ተግባር እየፈፀመ ነፃ ሚዲያዎችን ደግሞ 
እኔ በተጠርጣሪነት ከያስኳቸው ጊዜ ጀምሮ 
ወንጀለኞች ናቸው ብላችሁ ፈርጁ እያለ 
ይገኛል፡፡ ኢህአዴግ ቀንና ለሌት ሕገ-
መንግሥቱን ሲያሻው በአዋጅ ሲያስፈልገው 
በቀጥታ በተግባር እየጣሰ ህገ-መንግሥታዊ 
መብታቸውን ተጠቅመው በህጋዊና 
በሠላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱትን ዜጐች 
ህገ-መንግሥት ናዳችሁ፤ወንጀል ፈፀማችሁ፤ 
እያለ ይገኛል፡፡ እነዚህ ዜጐች የአገር ክህደት 
ፈጽመው፤ሕዝብን በድለው፤የልማት 
አውታርን ለማውደም ተንቀሳቅሰው፤ከአገሪቱ 
ጠላቶች ጋር ተገናኝተው ሳይሆን 
በአመለካከታቸው የተፈጠረባቸው የፈጠራ 
ወንጀል ስለሆነ የህሊና እስረኞች ናቸው” 
በማለት ገልፀዋል፡፡
በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ የፍትህ 
ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ማስተባበሪያ 
ኃላፊ የሆኑት አቶ ደሳለኝ ተሬሳ ደግሞ 
“በአገሪቱ ህግ መሠረት በኢትዮጵያ ውስጥ 
የህግ እስረኛ እንጂ የፖለቲካ እስረኛ የለም” 
ብለዋል፡፡

የኢትዮጵያ የሰብአዊ ... ከገፅ 5 የዞረ

በእግዝአብሄር መንግስት ኤሎሄ 
እያለ ይጮሀል፤ በአገዛዙ እስር 
ቤት በእግረ ሙቅ ውስጥ ያሉት 
የባህታዊ አምሀ እየሱስ እና የንፁህ 

ኢትዮጵያውያን ፀሎት ኢትዮጵያን 
ከውርደት ከሞት ይጠብቃታል፡
፡ እውነተኛ የሃይማኖት አባቶች 
(ከመስጊድም ከቤተክርስቲያን) 

ለሀገር አንድነት ለሰውነት ክብር 
አልቅሱ! ፀልዩ፡፡ አለማዊ ነን የምንል 
ደግሞ በአስቸኳይ ለሠብአዊ 
መበቶቻችን መከበርና ለሀገር 

አንድነት እንነሳ፡፡ ጠላቶቻችን 
አንተኛም ብለው እየነገሩን ነው፡፡ 
ስለሆነም ከኢትዮጵያ በፊት እኔን! 
ነገ ሣይሆን ዛሬ መሆን ይገባዋል፡፡


