
FñtFñt

www.andinet.org

h#lt¾ ›mT Q{ 2 q$. 51 êUWÝ( 6 BR
yx!T×ùÃ ?ZB yl#›§êE |LÈn# Ælb@T XNÄ!çN XN¬gL!

Fñt nÉnT ¥Ks® Fñt nÉnT ¥Ks® /Ml@/Ml@ 10 qN 2004 ›.M. 10 qN 2004 ›.M.

የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ 
አባላት ከእገታ አመለጡ

- የአርብ ለሊቱ ድብደባ ሙስሊሙን ማህበረሰብ አስቆጥቷል

- ክርስቲያኖች ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች እርዳታ አድርገዋል 

- የእሁዱ የአንድነትና የሶዶቃ ዝግጅት በሰላም ተጠናቋል

የሚከፈለውን መስዋዕትነት እየከፈልን ትግሉን 
ወደፊት እንገፋለን  አንድነት ፓርቲ

54

ወደ ገፅ 11 ይዞራል....

ኢትዮጵያን ለማን ጥለን እንሰደዳለን? 2

ዶ/ር  ኃይሉ አርአያ

ህገ መንግስቱም ጭምር ብዙ ህዝብ 
ያልተስማማባቸው አንቀፆች አሉት

6

11

የ2005 ዓ.ም በጀት ከምክር ቤቱ 
አሰራርና ደንብ ውጭ ፀደቀ11

13

ጠቅላይ 
ሚኒስትር መለስ 
መታመማቸውን 
ዲፕሎማቲክ 
ምንጮች ገለፁ
የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ 

መለስ ዜናዊ በጠና መታመማቸውን የፍኖተ 
ነፃነት ዲፕሎማቲክ ምንጮች ገለፁ፡፡ የአቶ 
መለስ ዜናዊን መታመም በተለይ ከፓርላማ ጋር 
የነበረውን የምክክር ጊዜ አስመልክቶ ውይይቱ 
የተራዘመ መሆኑ መዘገቡ አይዘነጋም፡፡ ይሁን 
እንጂ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት 
ም/ኃላፊ አቶ ሽመልስ ከማል ከሁለት ሳምንት 
በፊት ፓርላማው ገና እስከ ሰኔ 30 ቀን 2004 
ዓ.ም ጊዜ አለው ማለታቸው ይታወሳል፡፡ 

ምንም እንኳ የእሳቸው መታመም 
በኢትዮጵያ መንግስት በይፋ ያልተገለፀ ቢሆንም 
በከባድ ችግር ካልሆነ በቀር እሳቸው መቅረት 
በማይገባቸው በተለያዩ ታላላቅ ሀገር አቀፍና 

ታጋይን በማሰር ትግሉን ማሰር 
አይቻልም!!!

‹‹የሚገርመው ባይፈርድባቸው 
ነበር›› !!!

ጋዜጠኛ ታደሰ 
እንግዳው ከዚህ 
ዓለም በሞት 

ተለየ 
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ነብዩ ኃይሉ

ከጥቂት ሳምንታት በፊት የአለም የስደተኞች 
ቀን በአለም አቀፍ ደረጃ ተከብሮ ነበር፡፡ ይኸው 
በአል በኢትዮጵያም በተለያዩ ዝግጅቶች ታስቦ 
ውሏል፡፡ በአሉ በአዲስ አበባ ኢሜግሬሽን መስሪያ 
ቤት አካባቢ በኤግዚቢሽን ሲከበር፣ “በህጋዊ 
መንገድ” ለመሰደድ ወስነው ከኢሚግሬሽን 
ፓስፖርታቸውን ለማውጣት የሚጠባበቁ ለቁጥር 
የሚታክቱ ሰልፈኞች በበራፉ ላይ እንደ ወትሮው 
ተኮልኩለው ነበር፡፡ ይህ አይነቱ ምፀታዊ 
ግጥማጥሞሽ በኢትዮጵያ የተለመደ ነው፡፡  የአቶ 
መለስ መንግስት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በሀገሩ 
ላይ ሰርቶ የሚኖርበትን ሁኔታ ባለመፍጠሩ 
ስደት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ምርጫ ወደ መሆን 
እየሄደ ነው፡፡ 

ዋና ዋናዎቹ የስደት ምክንያቶች
ሀገርን ጥለው ለመሰደድ የሚያበቁ በርካታ 

ዝርዝር ምክንያቶች ቢኖሩም፣ ምክንያቶቹን 
በሁለት አንኳር ነጥቦች አጠቃሎ ለማየት ይቻላል፡
፡ አንደኛው አንኳር ነጥብ ለመሰደድ የሚያጓጉ 
ምክንቶችን የያዘ (pulling force) ሲሆን ሰዎች 
አዲስ አይነት የአኗኗር ስልትና የተመቻቸ 
አሊያም የተሻለ ኑሮን ፈልገው የሚሰደዱበት 
ነው፡፡ ይህ አይነቱ ስደት በአብዛኛው በወጣቶችና 
ትምህርት ቀመስ በሆኑ ጐማሶች የሚዘወተር 
እንደሆነ በስደት ላይ የተከተቡ ድርሳናት 
ይናገራሉ፡፡ 

ሁለተኛው አንኳር ነጥብ ለመሰደድ 
የሚያስገድዱ ምክንያቶችን የያዘ (pushing 
force) ሲሆን በሰዎች ህይወት ላይ የመኖርና 
ያለመኖር ጥያቄን የሚያስነሳ አደጋ ሲያጋጥም 
ስደትን እንደብቸኛ አማራጭ የሚወስድበት ነው፡
፡ በአስገዳጅ ሁኔታዎች ስደት ብቸኛ አማራጭ 
ሲሆን የተረጋጋ ኑሮ ሲገፋ የነበሩና በየትኛውም 
የኑሮ ደረጃም ሆነ የትምህርት ደረጃ ያሉ ሰዎች 
ሀገራቸውን ጥለው ይወጣሉ፡፡በኢትዮጵያም ከላይ 
የተመለከትናቸው አጓጊ እና አስገዳጅ ነጥቦች አሉ፡
፡ ከአስገዳጅ ምክንያቶች መሀከል የሚጠቀሰው 
የፖለቲካ ስደት ነው፡፡

የፖለቲካ ስደተኞች የሚባሉት ከትውልድ 
ሀገራቸው ወይንም ከኖሩበት ሀገር በዘራቸው 
ምክንያት፣ በሀይማኖታቸው ምክንያት፣ 
በፖለቲካ አመለካከታቸው ምክንያት ወይም 
በመንግስት ህገወጥ ተብሎ የተሰየመ ቡድን 
አባላት በመሆናቸው ምክንያት በመንግስት 
ላለመታሰር የተሰደዱ ናቸው፡፡ ለፖለቲካዊ ስደት 
እንደ አነሳሽ ምክንያት ከሚቀመጡት ሁኔታዎች 
ውስጥ ያልተረጋጋ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ፣ 
በመንግስት ወይም በሌሎች ቡድኖች የሚፈፀም 
ማስፈራሪያና ጥቃት፣ ፖለቲካዊ መሰረት ያላቸው 
የማስፈራሪያ/የሀሰት ክሶች እና የመሳሰሉት 
ናቸው፡፡ 

በአለም አቀፉ የስደተኞች ተቋም (IOM) 
ግኝት መሰረት ያደረጉ በርካታ ጽሁፎች ኢትዮጵያ 
ከመንግስት አልባዋ ሶማሊያና ከኤርትራ ቀጥላ 
በአለም አቀፍ ደረጃ ዜጐቿን ለስደት አሳልፋ 
የምትሰጥ ሀገር መሆኗን አስፍሯል፡፡ በሀገሪቱ 
አንፃራዊ የሆነ መረጋጋት መኖሩን የሚጠቅሰው 
ሪፖርቱ ኢትዮጵያውያን እጅግ አደገኛ የሆኑትን 
የስደት መስመሮች እያቆራረጡ ከኢትዮጵያ 
የተሻለ እድገት ወደ ሌላቸው ሀገራት ጭምር 
እንደሚገቡ አብራርቷል፡፡

የአንትሮፖሎጂና ሶሾሎጂ አጥኚ የሆኑት አቶ 
ብርሃኑ (ስማቸው የተቀየረ) የኢትዮጵያውያን 
ስደት እንቅልፍ ከሚነሳቸው ምሁራን ተርታ 
ይመደባሉ፡፡ አጥኚው ከአምአቀፉ የስደተኞ 
ድርጅት ጋር ባላቸው ቅርብ የስራ ግንኙት 
በርካታ አሳዛኝ ክስተቶችን መታዘባቸውን 
ይናገራሉ፡፡ “እንደ አለመታደል ሆኖ ከችጋር 
በተጨማሪ አስከፊ ስደት ኢትዮጵውያን አስከፊ 
ገፅታ እየሆነ ነው” የሚሉት ምሁሩ የአፄ ኃይለ 
ሥላሴን መወገድ ተከትሎ ለህይወታቸው የሰጉ 

ኢትዮጵያን ለማን ጥለን እንሰደዳለን?
ለስርዓቱ ቅርበት ያላቸው ግለሰቦችና ምሁራን፣ 
በኋላም የቀይና ነጭ ሽብርን የተጋፈጡ ወጣቶች 
ስደትን በአስገዳጅ ሁኔታ መምረጣቸውን 
ያስረዳሉ፡፡ ሆኖም ያ ሁሉ እልቂት በነበረበት 
ወቅት ከነበረው የዜጐች ስደት ይልቅ በአሁኑ 
ጊዜ የሚታየው የስደት መጠን ከፍተኛ እንደሆነ 
አቶ ብርሃኑ አጽንኦት ይሰጣሉ፡፡  

Sonja Fransen ሶንጃ ፍራንስን  (Migra-
tion in Ethiopia:History, Current Trends 
and Future Prospects ) በሚለው ጥናታቸው 
ችጋር፣ የፖለቲካ አለመረጋጋትና የማደግ እድል 
መጥበብ በኢትዮጵያ ዋንኞቹ የስደት ምክንያቶች 
እንደሆኑ ተንትነዋል፡፡ እነዚህ ችግሮች አብዛኞቹን 
ዜጐች ሀገር ጥለው እዲሄዱ የሚያስገድዱ 
ሆነዋል፡፡ በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገሪቱ 
እያደገ የመጣው ስራ አጥነት እንዲሁም ከፍተኛ 
የኑሮ ውድነት ኢትዮጵያውያን በአደገኛ የስደት 
መስመሮች ጭምር በመጓዝ በተደጋጋሚ 
ህይወታቸውን ሲያጡ ይስተዋላል፡፡ 

እነዚህ መንገዶች የበርካታ ኢትዮጵያውያንን 
ህይወት የቀጠፉ ናቸው፡፡ ወደ አረብ ሀገራት 
በመጓዝ ለከፋ የጉልበት ብዝበዛና እንግልት 
የሚዳረጉት ወጣት ሴቶች ጉዳይ በህገወጥ 
የሴቶች ዝውውር (women trafficking) 
የሚፈርጁት ተቋማት አሉ፡፡ በቅርቡ የኢትዮጵያ 
መንግስት ከሳውዲ አረቢያ ጋር ባደረገው 
ስምምነት የተላኩትን ሳይጨምር ከ200 ሺ በላይ 
ኢትዮጵያዊያት በአረብ ሀገራት በአነስተኛ ገንዘብ 
ጉልበታቸውን በመበዝበዝ ላይ እንደሚገኙ 
መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

ስደት እና የስርዓቱ ትርፍና ኪሳራ

በአቶ መለስ የሚመራው የህወሓት/
ኢህአዴግ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ 21 
አመታት ቢደፍንም የተረጋጋና ቅቡልነትን ያገኘ 
ስርአት ለመሆን አልቻለም፡፡ “ስርአቱ የፖለቲካ 
ልዩነቶችን በአደገኛ መነጽር የመመልከት 
ጦረኛ አባዜ ስላለቀቀው ከመንግስቱ ተቃራኒ 
የሆነ ፖለቲካዊ አመለካከትን የመጨፍለቅና  
የማጥፋት አባዜው ለ21 አመታት ተከትሎታል፡
፡” የሚለው አስተያየት ሰጪ በቅርቡ ሀገራቸውን 
ጥለው ከተሰደዱ ኢትዮጵያዊያን ጋዜጠኞች 
መካከል ይገኛል፡፡ ጋዜጠኛው በስደት ላይ ሆኖ 
እንደታዘበው ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ሀገራት 
በሚገኙ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች 
ከፍተኛ ኮሚሽን (UNHCR) መስሪያ ቤት በኩል 
እንዲሁም በቀጥታ የጥገኝነት ጥያቄ በማቅረብ 
ከፍተኛ ቁጥር ይዘዋል፡፡ ስደተኞቹ ይሄነው 
የማይባል እድገት በሌለባቸውና እጅግ አደገኛ 
በሆኑ እንደ ሱማሊያ ባሉ ሀገራትም በብዛት 

ይገኛሉ፡፡ Sonja Fransen ሶንጃ ፍራንስን 
እደሚሉት እስከ 2009 ድረስ ብቻ በኬንያ 
23,500 እንዲሁም በሱዳን 5,600 የሚጠጉ 
ኢትዮጵያውያን ስደተኞች የመንግስታቱ 
የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽንን (UNHCR) 
ለእለት ጉርሳቸው ታምነው የኖሩ ነበር፡፡ ይህ 
አሀዝ በአሁኑ ጊዜ በብዙ እጥፍ እንደሚጨምር 
ይታመናል፡፡ 

ስርዓቱ በፈጠረው የዜጐችን የፖለቲካ ተሳትፎ 
የማስለል ስትራቴጂ ተመትተው ፖለቲካና 
ኮረንቲ በሩቁ ያሉትም በሀገራቸው ሰርተው 
እራሳቸውን የሚለውጡበት መንገድ የጠበበ 
ይመስላል፡፡ ለዚህም ነው ምሁራን፣ ነጋዴዎች፣ 
ወጣቶች እና ከያኒን የተለያዩ ህጋዊና ህገወጥ 
መንገዶችን ተጠቅመው ይሰደዳሉ፡፡ ስማቸው 
እንዲጠቀስ የማይፈልጉ አንድ የቀድሞው 
ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚ/ር ባልደረባ ከዚህ 
የተለየ ሀሳብ ይሰነዝራሉ፡፡ እሳቸው እንደ ሚሉት 
አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ስደተኞ የሚፈልሱት 

ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለማስወገድ በማሰብ ነው፡፡ 

ስልጣን ላይ ያለው መንግስት በፈጠረው 
ምቹ የስራ እና የስልጠና እድሎች በአግባቡ 
መጠቀም ቢቻል የስደተኞችን ቁጥር መቀነስ 
ይቻል እንደነበር የሚገልፁት ባለሙያው 
የግንዛቤ እጥረት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ መስራት 
እንዳለበት ያስገነዝባሉ፡፡ አንድነት ፓርቲ 
እና በተናጠል እንዲሁም መድረክ ባሳለፍነወ 
ሳምንት ባወጣቸው መግለጫዎች እንዳመላከቱት 
ኢትዮጵያውያን ስደትን የመጀመሪያ ምርጫቸው 
አድርገው መምረጣቸው ዋንኛው ተጠያቂ 
መንግስት መሆኑን በመግለጽ አቋም ይዘዋል፡
፡ በተለይም አንድነት ከዜጐች ኢኮኖሚያው 
ስደት ጀርባ አምባገነን ስርዓት መኖሩን ጠቅሶ 
የመንግስት የተለያዩ ፖሊሲዎች ክስረት የዜጐችን 
አስከፊ ስደት እንዳባባሱት አጽንኦት ሰጥቷል፡፡ 

ይሄን የመሳሰሉ የሀገር ውስጥ እና አለም 
አቀፋዊ ተቃውሞዎችና ተፅዕኖዎች የአቶ 
መለስን መንግስት ሳያሳስቡት አልቀሩም፡፡ ይሄን 
የሚያረጋግጠው የኢትዮጵያውያን ስደተኞች 
ጉዳይ ስርአቱ በተለያዩ አለም አቀፋዊ መድረኮች 
ላይ ይዞ የሚወጣቸው የብልጭልጭ ኢኮኖሚ 
ወጎችና የገፅታ ግንባታ ዲስኩሮችን የሚያጠለሽ 
መሆኑ ነው፡፡ በተለይም ወደ አረብ ሀገራት 
ተጉዘው ለከፋ ሰብአዊ መብት ጥሰት የሚጋለጡ 
ሴቶችን፣ እንዲሁም በአደገኛ የስደት መስመሮች 
ተጉዘው ለሞች የሚዳረጉ ወጣቶችን ሕይወት 
ለመታደግ መንግስት ይሄነው የሚባል ጥረት 
አለማድረጉ አመታትን የተሻገረ ትልቁ የትችት 
ነጥብ በመሆን ላይ ይገኛል፡፡ እነዚህንና መሰል 
የስርአቱ ኪሳራዎችን አይቶ እንዳላየ ያለፈው 

የአቶ መለስ መንግስት በስደተኞቹ ሕይወት ላይ 
ለመቆመር የቆረጠ ይመስላል፡፡

የውጪ ምንዛሪ እጥረትንና የስራአጥ ቁጥር 
ማሻቀብና የመሳሰሉ የሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ 
ችግሮችን ባልተገባ መንገድ ለመቀነስ ሲል 
ወጣት ሴቶች ባልረባ ክፍያ ወደ አረብ ሀገራት 
ሲነጉዱ ሁኔታውን ከመከላከልና የስደቱን 
መንስኤ ከማስወገድ አልመረጠም፡፡ ይልቁንም 
የተለያዩ ኤጀንሲዎች ሴቶቹን ወደ ውጪ በመላክ 
የሚያገኙት የድለላ ገቢ የማረከው ይመስላል፡፡ 
ይህንን ትችት የሚያረጋግጠው መንግስት በራሱ 
መዋቅር ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚመጡ 
ወጣት ሴቶችን ወደ ተለያዩ አረብ ሀገራት ለመላክ 
በቅርቡ እየጀመረው ውይይትና ስምምነት ነው፡፡ 

በህገ ወጥ ደላሎች አዝማችነት በሰፊው 
የሚካሄደውንም አደገኛ ስደት መንግስት በተገቢው 
መንገድ ተቆጣጥሯል ለማለት አያስደፍርም፡
፡ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ብቻ ለተከሰቱ አደጋዎች 
መንግስት ትኩረት አለመስጠቱና 

አደጋዎቹ ያስከተሉትን የሕይወት ጥፋት 
መመልከት የስርአቱን ንዝላልነት የሚያመላክት 
ነው፡፡ ሆኖም ይህ ንዝላልነት መሰረት ያደረገው 
ስደተኞቹ መከራውን ካለፉ በኋላ ለስርአቱ 
ሊያስገኙ የሚችሉትን ጥቅም በመቆመር ላይ 
ይመስላል፡፡ 

ስርአቱ ኢትዮጵያውያን በሰፊው ከተያያዙት 
ስደት ቀላል የማይባል ያልተገባ ጥቅም ያገኛል፡
፡ ከእነዚህ ጥቅሞች በቀዳሚነት የሚጠቀሰው፣ 
ስደተኞቹ መዳረሻቸውን ካገኙ በኋላ ለወዳጅ 
ዘመድ ከሚልኩት ገንዘብ ላይ የሚያገኘውን 
የውጪ ምንዛሪ ገቢ (remittance) ነው፡፡ 
ሌላውና ዋንኛው ጥቅም ስደተኞቹ ሀገር ጥለው 
በመሄዳቸው የሚቀንሰው የስራ አጦች እሮሮና 
ከስራ አጥነት ጋር ተያይዘው የሚከሰቱት 
ማህበራዊና ፖለቲካዊ ቀውሶችን መሰረት ያደረገ 
ነው፡፡ 

የአቶ መለስ መንግስት ለ21 አመታት 
የተከተለው ዜጎችን አሰድዶ ኢትዮጵያን 
የመቆጣጠር ስትራቴጂ ፖለቲካዊ፣ማህበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ ግቡን እንዲመታ ካደረጉት 
ሁኔታዎች መካካል የዜጎች ሀገር ጥሎ የመሄድን 
አማራጭ ቀዳሚ የማድረግ የተሳሳተ ስሌት ነው፡
፡ የመንግስትን ክስ በመሸሽ ከሀገር እንደወጣ 
የሚያስረዳውና ከድም ሲል አስተያየቱን የሰጠው 
ወጣቱ ጋዜጠኛ ከእንግዲህ ስደት የኢትዮጵያውያን 
አማራጭ መሆን የለበትም በማለት ይሞግታል፡፡ 
የሀገሪቱን ፖለቲካዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች 
ለመፍታት ስደትን ከመግታት ባለፈ ቀደም 
ሲል የተሰደዱትንም “ወደ ቤት ወደ አገር ቤት” 
ለማለት ጊዜው የደረሰ ይመስላል፡፡    
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ኢትዮጵያ ከአቶ መለስ ዜናዊ በኋላ

ሰለሞን ስዩም

እሁድ ሰኔ 7 ቀን 2004 ዓ.ም አንድነት 
ፓርቲ ከረፋዱ 5፡00 ሰዓት ላይ ብሔራዊ ም/
ቤቱን አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቷል፡፡ ዶ/ር ኃይሉ 
አርአያ በነገሩኝ መሰረት ለጠዋቱ ሶስት ሰዓት 
ተቀጥሮ ወደ 5፡00 ሰዓት የዞረው የም/ቤቱ ስብሰባ 
የነአንዷለምን የእስር ውሳኔ በሚመለከት አቋም 
ለመያዝ መሆኑን ነው፡፡

በለቱ ይህንን ፅሑፍ ማሰናዳት ስጀምር አምስት 
ሰዓት ተኩል ገደማ ነበር፡፡ ከዚህ በፊት ከእጓለ 
ገብረ እየሱስና ፕ/ር መስፍን ወ/ማሪያም አንጻር 
በማንሳት ‹‹በማሳ ላይ ያለውን ስንዴ በነዶ በነዶ 
ከሚያኖር ገበሬ ጋር ይመሳሰላል›› ያልኩት ዶ/ር 
ዳኛቸው አሰፋ ርዕዮት የሚባል የራዲዮ ፕሮግራም 
ላይ ተጋብዘው ነበር፤ ዳኛቸው አሰፋ የ‹‹ያ 
ትውልድ›› ፊት አውራሪ እንደነበር ተነግሮናል፤ 
ታዲያ በአንድ ወቅት በነበራቸው የተቃውሞ 
ተሳትፎ ከነጓደኞቹ ለ5 ወራት መታሰራቸውን 
ተናገረ፤ ዶ/ር ዳኛቸው የእስር ጊዜውን ቃል 
በቃል ባይሆም አንዲህ ሲል ይገልጻል፤ ‹‹እስር 
ቤቱ አባታዊ እስር ቤት ነበር፤ ወደ መቶ ሀያ 
ሆነን ነው የታሰርነው፡፡ እስር ቤቱ እንደ ደሴት 
ሆኖ እኛ ሁል ጊዜ ጠዋት ለዋና እንወጣ ነበር፤ 
የሚጠብቁን ፈጥኖ ደራሾች ናቸው፤ አንዳንዴ 

አብረናቸው ለአደን እንወጣለን›› ሌላው ዛሬ ላይ 
ሆነን ስናስብ እውነት የማይመስለው ግን እውነት 
የሆነውን ከዶ/ሩ ቀጣይ ንግግር ላቅርብላችሁ፤ 
‹‹እንደማንገደል እርግጠኞች ነበርን፤ እንደማንገረፍ 
እርግጠኞች ነበርን፤ ሁለት ምግብ የሚያበስሉልን 
ሰራተኞች ነበሩን፤ የሚገርመው በዚያ እስር ቤት 
ያላነበብነው መፅሐፍ የለም፤ እኔ ከዩኒቨርሲቲ 
ይልቅ እዚያ ነው የተማርኩት፤ ንባብን እዚያ ነው 
ልምድ ያረግሁት፡፡››

እርግጠኛ ባልሆንም የዶ/ር ዳኛቸው ተሞክሮ 
ለአብዛኛው የኔ ትውልድ ጎረምሶች (ከ30 ዓመት 
በታች ላለነው) እውነት የሚመስል አይደለም፡፡ 
ለምን እውነት እንዳልመሰላችሁ ደግሞ በትንሹ 
አንድ፣አንድ ነገሮችን ላንሳ፡፡ እስክንድር ነጋ 
ለመጀመሪያ ጊዜ በመንግስት የፀጥታ ሀይሎች 
ሲያዝ በድብደባ እጁን ተሰብሯል፡፡ ሌላ ጊዜ 
የሆነውን ደግሞ ተመስገን ደሳለኝ በአንደበቱ 
የሚከተለውን ብሎኛል ይለናል፤ ‹‹አንድ ሌሊት 
ሦስት ሰዎች ለብቻዬ የታሰርኩበትን በር ጓጉንቸር 
መፈልቀቅ ጀመሩ፤ እኔም ነቃ ብዬ የሚሆነውን 
መጠባበቅ ጀመርኩ፡፡ ሶስቱ ሰዎች ወዳለሁበት 
ክፍል ገቡ፤ ነገር ግን የሰዎቹ ፊት አይታይም፤ 
በፎጣ ተሸፍኗልና፡፡ አንደኛው ታጣቂ ‹‹በዚህ 
ፎጣ ፊትህ እንዳይታይ አድርገህ ሸፍን›› አለና 
አንድ ፎጣ ወረወረልኝ፡፡ ዓይኔ ማየት እንዳይችል 
አድርጌ በሰጡኝ ፎጣ እየሸፈንኩ ‹በልቤ አይ 
ሊረሽኑኝ አይደለም የመጡት፤ ሊረሽኑኝ ቢሆን 
መልካቸውን እንዳላየው ፊቴን አይሸፈኑም ነበር› 
አልኩ፡፡ ትዕዛዛቸውን እንደፈፀምኩ ሁለቱ ወደ እኔ 
መጥተው ክንድ እና ክንዴን ይዘው  አነሱኝ፤ 
በዚያ ውድቀት ከዛ ብቸኛ ክፍል ወጣሁ፤ ለሦስት 
ጊዜ ያህል ግቢውን እየደጋገሙ አዙረው ሲያበቁ 
አንድ ክፍል ውስጥ ይዘውኝ ገቡ፤ የገባንበት ክፍል 
ውስጥ ፎጣውን ከፊቴ ላይ አነሱና ገለበጡኝ 
‹[በእስክንድር አባባል መገልበጥ ማለት የደርግ 
ግርፍ እየተተገበረ መሆኑ ነው› ይላል ተመስገን፤ 

በደንብ ግልፅ እንዲሆን ደግሞ መስቀል አደባባይ 
የሰማዕታት ሀውልት ውስጥ ግልፅ የሚያደርግ 
ምስል አለ ይላል]፡፡ ውስጥ እግሬን እስኪደክማቸው 
ገርፈው ሲያበቁ በመጣሁበት ተመሳሳይ መንገድ 
መራመድ ስላልቻልኩ ተሸክመው መለሱኝ፤ 
አሁን አንድ ነገር ገባኝ፤ ለካ ዓይኔን በጨርቅ 
አስረው ግቢውን ሦስቴ ያዞሩኝ፣ ስለተገረፉኩበት 
ቦታ መረጃ እንዳይኖረኝ ወይም ከግቢው ውጭ 
እንደተገረፍኩ እንዳስብ ነው›› 

እንግዲህ እንፍረድ፤ ዶ/ር ዳኛቸውን ያሰረው 
ስርዓት አቶ መለስ ዩኒቨርሲቲ እያሉ የተፋለሙት 
ነው፡፡ ዳኛቸው አሰፋ ከአርባ አመታት በፊት 
ታሰርኩ የሚልበት ሁኔታ በዚህ ዘመን በስንት 
ማይል ወደ ኋላ እንደ ሄደ እንገምት እስቲ! 
ዳኛቸው ‹‹እንደማይረሽኑ›› እርግጠኞች እንደነበሩ 
ይነግረናል፣ እስክንድር ደግሞ ‹‹ሊረሽኑኝ ቢሆን 
መልካቸውን እንዳላየው ፊቴን አይሸፍኑም ነበር›› 
ሲል ስለመገደል ግምት ያኖራል፡፡ ዳኛቸው 
‹‹እንደማንገረፍ እርግጠኞች ነበርን›› የሚለውን 
ደግሞ እስክንድር ከአራት አስርታት በኋላ ጠብቆ 
‹‹ውስጥ እግሬን እስኪደክማቸው ገርፈው ሲያበቁ 
በመጣሁበት ተመሳሳይ መንገድ መራመድ 
ስላልቻልኩ ተሸክመው መለሱኝ›› ይላል፡፡ ምንድ 
ነው የምንሰማው? መለስ ዜናዊ የእስር ቤት 
ህይወትን አሰቃቂ ለማድረግ ይሆን የተዋጉት? 
አንዷለም አራጌ ገና በክስ እያለ በታሰረበት እስር ቤት 
ፍርደኛ በሆነ ሰው የግድያ ሙከራ ተደርጎበታል፤ 
ናትናኤል መኮንን በማዕከላዊ ምርመራ ራቁቱን 
ከፍሪጅ ቀዝቃዛ በሆነ ቤት ውስጥ እጁ ወደ ኋላ 
ታስሮ መቆየቱን ፍ/ቤት አስረድቶ ነበር፡፡ ሻምበል 
የሺዋስ የተባለው ተከሳሽም እንዲሁ፡፡

እንግዲህ በኔ እምነትም እውነትም ዳኛቸውንና 
ጓደኞቹ ሆኑ እስክንድር ፤አንዷለምና ጓደኞቻቸው 
የፖለቲካ እስረኞች ናቸው፡፡ ለ5 ወራት ‘ታሰርኩ’ 
የሚለው ዳኛቸው ቃል አጥቶ እንጂ ከአንዷለም 
የእድሜ ይፍታህ ጋር ቢያስተያየው ‹‹ምንም›› 

አይልም ነበር፡፡ “ጥበቃ ስር ቆየሁ” እንኳ አይልም፤ 
አደን እየሄደ፡፡ ዳኛቸው ‹‹ያላነበብነው መፅሐፍ 
የለም፤ ንባብን እዚያ ነው ልምድ ያደረግሁት›› 
የሚለው እውነት እነ መለስ ዜናዊ የተቃወሙት 
ስርዓት ውስጥ የሆነ ነው? አንዷለም አራጌ 
ከዶ/ር ዳኛቸው 40 ዓመታት በኋላ ታሰረ፤ ስለ 
ንባብ ሲያነሳ ከእስር ቤቱ በላከው ደብዳቤ ላይ 
‹‹በዚህ ለኑሮም ሆነ ለማሰብ በማይመች ሁኔታ 
ለዚያውም ከተፈፀመብኝ አሰቃቂ ድብደባ ሳላገግም 
ብዕርና ወረቀት እንዳገናኝ የጎተጎተኝን ጉዳይ ከዚህ 
እንደሚከተለው አቀርባለሁ፤ ባለሁበት ወህኒ ቤት 
ጋዜጦችን ቀርቶ መጻህፍትንም ማስገባት ባለመቻሌ 
እናንተ የምትኖሩበት ‹‹ዓለም›› ከሚያቀርበው 
የመረጃ ማዕድ መቋደስ አልችልም›› ይላል፡፡

‹‹ፅድቁ ቀርቶብኝ በወጉ …›› አይነት እኮ 
ነው! እንኳን ደህንነቱ ተጠብቆ ሊያነብ የግድያ 
ሙከራ ታደርጎበታል እኮ! በመለስ ዜናዊ እስር 
ቤት ከሞት በመለስ ማንበብ እኮ ቅንጦት ነው፤ 
አንዷለም ለመከላከያ ይሆነው ዘንድ ያዘጋጀውን 
የፅሁፍ ሰነድ እንደ ተቀማ ታውቃላችሁ?

በነገራችን ላይ አንዷለም አራጌን ለመጀመሪያ 
ጊዜ ያየሁት በ2002 ዓ.ም ቅድመ ምርጫ ወቅት 
አንድነት ፓርቲ ምኒልክ መሰናዶ ት/ቤት አዳራሽ 
ባዘጋጀው ቅስቀሳ ላይ ነው፡፡ በለቱ ስዬ አብርሃ፤ 
ሀይሉ አርአያ (ዶ/ር)፤ ነጋሶ ጊዳዳ (ዶ/ር)፤ባህታ 
ታደሰ ፣አስራት ጣሴ፤ ግርማ ሰይፉ ነበሩ ወጣቱ 
ፖለቲከኛ ግን በተለየ ሁኔታ በለቱ ያወራው 
የሰላማዊ ትግል አርበኞች ስለሆኑት የዓለማችን 
ምርጥ ሰዎች ነበር፤ ለዚያም ነው ያልረሳሁት፡
፡ እስክንድር በህቡዕ መርቶታል ተብሎ የሰነድ 
ማስረጃ ሆኖ የቀረበበት እና አንድነት ፓርቲ 
ባዘጋጀው ሳምንታዊ የህዝብ ውይይት ላይ 2003 
ዓ.ም መጨረሻ አካባቢ ተሳታፊ ነበርኩ፤ ፖሊስ 
እና አቃቤ ህግ የት እንደነበሩ ባላውቅም ውይይቱ 
ላይ የተሳተፍኩት ፍኖተ-ነጻነት ጋዜጣ ላይ 

በለጠ ጎሹ ወ/ሚካኤል

አቶ መለስ ከሥልጣን ሊወገዱ የሚችሉት 
በአራት መንገዶች ነው፡፡ እነዚህም ወታደራዊ 
መፈንቅለ መንግስት፣ ሰላማዊ ሕዝባዊ አመጽ፣ 
የትጥቅ ትግል እና ሞት ናቸው፡፡ ወታደራዊ 
መፈንቅለ መንግስት የሠራዊቱ ድጋፍ ኖሮት 
በሲቪሎች የሚመራ የመንግስት ለውጥንም 
ያካትታል፡፡

ከአራቱ መንገዶች ከአንድ እስከ አምስት 
ዓመታት ባለው ጊዜ ውስጥ ይበልጥ የመከሰት 
ዕድል ያለው የትኛው ነው? ይህ ከባድ ጥያቄ 
ነው፤ ግን የመከሰት ዕድላቸውን ለመገምገም 
እሞክራለሁ፡፡

አቶ መለስ የኢትዮጵያን ሕዝብ በጐሣ 
ስለከፋፈሉት በአሁኑ ጊዜ ውጤታማ ሰላማዊ 
ሕዝባዊ ለውጥ ለማካሄድ አስቸጋሪ እየሆነ 
መጥቶአልና፤ በሌላ በኩል በአሜሪካና በሌሎች 
ምዕራባያውያን መንግሥታት ተፅዕኖ ምክንያት 
የጐረቤት ሀገሮችን ድጋፍና የጦር መሣሪያዎች 
ለማግኘት አስቸጋሪ በመሆኑ፣ የትጥቅ ትግሉ 
እስካሁን ድረስ ምንም ውጤት አላስገኘም፡፡ 
ለምሳሌ ኦብነግ በለስ ቢቀናው፣ ቢበዛ ኦጋዴንን 
ያስገነጥል እንደሆን እንጂ የኢህአዴግን 
ሠራዊት እስከተቆጣጠሩ ድረስ፣ አቶ መለስን 
ከሥልጣን ለማስወገድ የሚችል አይመስለኛም፡
፡ እርግጥ ሁኔታው ወደዚህ ደረጃ ከደረሰ 
የኢህአዴግ ሠራዊት አዛዦች አቶ መለስን 
ራሳቸው ሊያስወግዷቸው ይችላሉ፡፡

በኔ ግምት ከሕዝባዊ አመጽ እና ከትጥቅ 
ትግል ይልቅ የበለጠ የመከሰት ዕድል ያለው 
ወታደራዊ መፈንቅለ መንግሥት ነው፡፡ ይህን 
በተመለከተ፣ ከአሁን በፊት በአጭሩ የተቀጩና 
ወሬአቸው ሳይሰማ የተዳፈኑ ጥቂት የመፈንቅለ 

መንግሥት ሙከራዎች ህልሞት እንደነበሩ 
ተወርቶአል፡፡ ከእነዚህ ውስጥ ከባዱ በ1993 
በእነ አቶ ስዬ አብርሃ የተሞከረው ነው፡፡ 
የወታደር ዩኒፎርማቸውን የቀየሩት እነ አቶ 
ስዬ የሞከሩት መፈንቅለ መንግሥት ሊከሽፍ 
የቻለው የሠራዊቱንና የደህንነቱን አዛዦችና 
ኃላፊዎች ማስተባበር ስለአቃታቸው ነው፡፡

አራተኛው ከሥልጣን የማስወገጃ ዘዴ 
ተፈጥሮአዊ ሞት ነው፡፡ በወሬ ደረጃ በአሁኑ 
ጊዜ አቶ መለስ በጠና ታመዋል ስለሚባል፣ 
ተፈጥሮአዊው ሕልፈት ሊከሰት ቢችልም የአቶ 
መለስ በሕይወት አለመኖር የግዴታ ሥርዓቱን 
ይለውጠዋል ማለት ላይሆን ይችላል፡፡ 
ለምሳሌ አቶ በረከት ስምዖን ሥልጣን ቢይዙ፣ 
የሥርዓቱ አካሄድ የተለየ ይሆናል ብሎ ማንም 
አይገምትም፡፡ እርግጥ አቶ መለስ ዜናዊ 
ዴሞክራት ሆነው ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት 
ዘርግተው ቢሆን ኖሮ እዚህ ሁሉ ‹ጥንቆላ› 
ውስጥ ባልገባሁ ነበር፡፡ አቶ መለስ በአፋቸው 
እንደሚናገሩት ዲሞክራት ቢሆኑ ኖሮ በነፃና 
ፍትሐዊ ምርጫ እና በሥልጣን የጊዜ ገደብ 
(term limit) ከሥልጣን ይወርዱ ነበር፡፡ ግን 
ያለፉት ሃያ አንድ ዓመታት በማያሻማ መንገድ 
ያረጋገጡልን ግዙፍ ሐቅ ቢኖር አቶ መለስ 
ዲሞክራት አለመሆናቸውንና ዲሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ለመገንባት ቅንጣት ታህል ምኞትና 
ዕቅድ እንደሌላቸው ነው፡፡

ታዲያ ውጤታማ የሆነ የመፈንቅለ 
መንግሥት ክስተት ለምን ይህን ያህል ጊዜ 
ዘገየ? አጭሩ መልስ፣ የኢትዮጵያ ጦር 
ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ የሆኑት አቶ መለስ 
ዜናዊ ኤርትራዊ በመሆናቸው ነው! ይኼም 
ብቻ አይደለም፤ ስልሣ (60) ከሚሆኑት 
ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች (ጀነራሎችን 
ጨምሮ) ሃምሳ ስምንቱ (58) ነባር ህወሓቶች 

ቢሆኑም፣ ከእነዚህ ውስጥ የኤርትራዊነት 
ደም ያላቸው ጥቂት እንዳልሆኑ ይነገራል፡፡ 
በተጨማሪም፣ ከበስተጀርባ ሆነው የደህንነቱን 
ተቋም የሚመሩት ኤርትራዊ ናቸው ይባላል፡፡

የኤርትራዊነትን ጥያቄ ለምን አነሳሁ? 
እነ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ደርግን አሸንፈው፣ 
ኤርትራን ከኢትዮጵያ አስገንጥለው ‹ነፃና 
ሉዓላዊ ሀገር› ካደረጓት በኋላ፣ ኤርትራዊነት 
የኢትዮጵያዊነት አካል መሆኑ ቀርቶአል፡፡ 
እንደሚታወቀው ከአቶ ኢሣያስ በአልተናነሰ 
መልኩ ኤርትራን ለማስገንጠል አቶ መለስና 
ግብረአበሮቻቸው የተጫወቱት ወሳኝ ሚና 
ራሳቸው በፃፉት ታሪክ በማያሻማ ሁኔታ 
ተመዝግቦአል፡፡ አቶ ኢሳያስ እና አቶ መለስ 
ኤርትራን አስገንጥለው ነፃና ሉዓላዊ ሀገር 
ከማስደረጋቸውም በላይ የኢትዮጵያ ቁልፍ 
ንብረት የሆነውን አሰብ ወደብ በኃይል 
በመንጠቅ ኢትዮጵያን ወደብ አልባና ደካማ 
ሀገር ለማድረግ ሌተ ቀን እየሰሩ ናቸው፡
፡ ተሳክቶላቸዋልም፡፡ ይህም ከኢትዮጵያ ጋር 
በጠላትነት ያስፈርጃቸዋል፡፡

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያን ለማዳከምና 
ብሎም ጨርሶ ከዓለም ካርታ ለማስፋቅ ፣ 
አቶ መለስ ብዙ እርምጃዎችን ወስደዋል፡፡ 
የመጀመሪያው እርምጃ ኤርትራን እና ትግራይን 
አቀላቅለው አንድ መለስተኛ የሆነ ትግረኛ 
ተናጋሪ ሀገር ለመፍጠር የቀየሱት ስልት ነበር፡
፡ አሁን ላይ ሆነን ይህን ዕቅድ ስንገመግመው 
ከሞላ ጐደል ከሽፎአል ማለት ይቻላል፡፡ 
ሌላው ትግራይን ገንጥለው ለብቻዋ ነፃ ሀገር 
ለማድረግ ቀይሰውት የነበረው ስልት ነው፡፡ 
የሚያስፈልገውን የሀብት መሠረት ለማስፋት 
ከጐንደር እና ከወሎ እነ ሁመራንና ወልቃይት 
ጠገዴን ወስደው በትግራይ ክፍለ ሀገር ውስጥ 
አጠቃልለዋቸዋል፡፡ ይሁንና በአሁኑ ጊዜ ይህም 

ዕቅድ እንደከሸፈ ልንቆጥረው እንችላለን፡፡ 
የሚገርመው ይህ እቅድ የተገነባው የኢትዮጵያ 
ታሪክ ማዕከል በሆነው የትግራይ ህዝብ ላይ 
መሆኑ ነገሩን የጅል ስራ ያስመስለዋል፡፡ 

የኢትዮጵያን የውስጥ ዳር ድንበሮች 
በጐሣ መከለል እና በሕገ-መንግሥቱ ውስጥ 
“የመገንጠል መብት” ማስገባት ሌላው 
የወሰዷቸው እርምጃዎች ናቸው፡፡ ከሁሉም 
የሚገርመው ብዙ ብሄረሰቦች ያሉበትን 
የደቡብ አካባቢን “ወጋጐዳ” በሚል ሰው ሠራሽ 
ቋንቋ አስተሳሥረው ለማስገንጠል የወሰዱት 
እርምጃም የክፋታቸውና የጨካኝነታቸው 
ዋናው ምንጭ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ሁላችንም 
እንደምናውቀው የደቡብ ሕዝብ “ወጋጐዳን” 
አሽቀንጥሮ ጥሎታል፡፡ 

እነዚህ ሁሉ ድርጊቶቻቸው አቶ መለስን 
እንደ ኤርትራዊ የኢትዮጵያዊነት ማዕከል 
ትግሬዎች ጋር አጋጭቷቸዋል፡፡ ችግሩ 
በኢትዮጵያ አሁንም ሥልጣን ላይ ያሉት 
ኤርትራውያን እና ከፊል ኤርትራውያን 
መሆናቸው ነው፡፡ እነዚህ ኤርትራውያን 
ባለሥልጣኖች ኢትዮጵያን ከማዳከም ሌላ 
አማራጭ የላቸውም፤ ምክንያቱም ኢትዮጵያ 
እንደገና ትንሳኤ አግኝታ ከጠነከረች የኤርትራ 
ሕልውና ጭምር አደጋ ላይ ይወድቃል፡
፡ ለምሳሌ ኢትዮጵያ እንደገና ከጠነከረች 
ታሪካዊና ተፈጥሮአዊ የባህር በሯ የሆነውን 
አሰብን እንደምታስመልስ ጥርጥር የለውም፤ 
ኤርትራ አሰብን ካጣች ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ 
የሚኖራት ተፅዕኖ በእጅጉ ይቀንሳል፡፡ እንደ 
ሀገር የመቀጠል አቅሟም ይመናመናል፡፡ እናም 
ኤርትራውያኑ እነ አቶ መለስ ኢትዮጵያን 
ከማዳከም ሌላ አማራጭ ተልዕኮ ሊኖራቸው 
አይችልም፡፡ “ልማታዊ መንግሥት፣ የባንዲራ 

ወደ ገፅ 15 ይዞራል....

ወደ ገፅ 13 ይዞራል....

አንድነት በተለመደው ሁኔታ መግለጫ ሰጠ፤ በቃ?
እኔ ግን ካልገባሁ እወጣለሁ



4 Fñt nÉnT ¥Ks® /Ml@ 10 qN 2004 ›.M. h#lt¾ ›mT Q{ 2 q$. 51

www.andinet.org

4 Fñt nÉnT ¥Ks® /Ml@ 10 qN 2004 ›.M. h#lt¾ ›mT Q{ 2 q$. 51

Uz@ÈCNN “Fñt nÉnT“ BlÂ¬L “FñT“ ¥lT mNgD ¥lT s!çN knÉnT UR 

s!ÈmR ynÉnT mNgD ¥lT nW::
www.andinet.orgwww.andinet.org

‹‹ታጋይ ይሞታል እንጂ ትግል አይሞትም›› የሚል ፅኑ 
መፈክር በማሰማት በበርካታ ኢትዮጵያውያን መስዋዕትነት ወደ 
ስልጣን የወጣው የኢህአዴግ መንግስት መፈክሩን በመዘንጋት 
“ታሪክ ራሱን ይደግማል” እንደሚባለው ያለፉትን ገዥዎች 
ታሪክ እየደገመ ይገኛል፡፡

ደርግ ራሳቸውን ‹‹ገንጣይ፣ አስገንጣይ፣ ወንበዴ፣ ሽፍታ…›› 
የመሳሰሉ ስሞችን እየሸለመ ለማጥላላት እንደሞከረው ሁሉ 
ኢህአዴግም ከጣለው አምባገነን መንግስት ምንም ሳይማር ‹‹ህገ-
መንግስቱን በኃይል ለመናድ›› እና አሁን ደግሞ ‹‹ሽብርተኛ›› 
በማለት ዘላለማዊ ሆኖ  በመቆየት በመሻት የሰላማዊ ትግሉን ፈር 
ለማስለቀቅ የፖለቲካ ፓርቲ አመራር የሆኑትንና ጋዜጠኞችን 
በማሰርና የፈለገውን ፍርድ በመስጠት እፎይታ ለማግኘት 
ሲሞክር እያስተዋልን ነው፡፡

የኢህአዴግን አገዛዝ ከደርግ የሚለየው ደርግ በአደባባይ 
ገድሎ ሲፎክር ኢህአዴግ ደግሞ ህግ አውጥቶና ህግ ጠቅሶ ሞት 
ይበይናል፡፡ በአደባባይ መግደልና በሚስጥር መግደል ሁለቱም 
የወንጀል ልዩነት የላቸውም፡፡ የዜጎችን ነፃነት ቀምቶ፣ ሃሳባቸውን 
በነፃነት እንዳይገልፁ እያሸማቀቁ ፤ ተቃዋሚዎችንም የተለያየ 
ስም እየለጠፉና እያሰሩ መኖር ጊዜውን ጠብቆ በወንጀለኝነት 
እንደሚያስጠይቅ ካለፉት ታሪኮቻችን አይተናል፡፡ አሁን የምንለው 
ኢህአዴግ ካለፉት የታሪክ ኪሳራዎች በመማር ታጋይን በማሰር 
ትግሉን ማቆም እንደማይቻል ተገንዝቦ የፖለቲካ እስረኞችን 
በአስቸኳይ በመፍታት ሰላም ማውረድ አለበት፡፡

ኢትዮጵያ የፀረ-ሽብርተኝነት ህግ እንደሚስፈልጋት እሙን 
ነው፡፡ ይሄ ደግም የአገሪቱን ሉአላዊነት የሚዳፈሩና ህዝቦቿን 
ለአደጋ የሚያጋልጡ የውጭ ጠላቶችን ለመከላከልና ለመቅጣት 
ያገለግላል፡፡ በሃገራችን እሆነ ያለው ግን ሌላ ገፅታ ያለው ነው፡፡ 
የፀረ- ሽብር ህጉና የደህንነት መስሪያ ቤቱ በመተባበር በሰላማዊ 
መንገድ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞችን ያጠቁበታል፡፡ 
የገዥውን ፓርቲ የስልጣን ጥቅም ይነካሉ ተብለው የሚታሰቡ 

ኢትዮጵያውያን ገለል እንዲሉ ይደረግበታል፡፡ በሃገራችን 
ይሄው ህግ እየተጠቀሰባቸው እንደ ቀልድ ‹‹በሽብርተኝነት 
ተጠርጥረው›› እየተባለ ወደ እስር ቤት የሚወረወሩት በርካታ 
ናቸው፡፡ ስለዚህ መንግስት ህጉን ለተቀናቀኞቹ እንደ ማጥቂያ 
መሳርያ እየተጠቀመበት ነው ብለን እናምናለን፡፡

ዓርብ ሐምሌ 6 ቀን 2004ዓ.ም በወጣቱ ፖለቲከኛ አንዱዓለም 
አራጌ የክስ መዝገብ በሽብርተኝነት ስም የተከሰሱ ኢትዮጵያውያንና 
በታዋቂው ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ላይ የተበየነው ከስምንት 
ዓመት እስከ እድሜ ልክ የሚደርስ ፅኑ እስራት የሚያመላክተን 
ገዥው ፓርቲ እየተከተለው ያለው አቅጣጫ አደገኛና ሃገሪቱን 
ወደ መጥፎ ሁኔታ የሚከት ተግባር እንደሆነ ነው፡፡ ስለዚህ 
‹‹የፀረ-ሽብር ህጉ›› እና ‹‹ሽብርተኛ›› የሚለውን ጨዋታ በማቆም 
እንዲሁም ከተቃዋሚዎች ጋር በመወያየት አፋጣኝ እርምጃዎች 
መውሰድ ይገባዋል፡፡ በተጨማሪም ገዥዎች ህግ ጠቅሰው 
ሲፈርዱ ህዝቡ ምን እንደሚላቸው ጆሮ ሰጥተው በመስማት 
እውነቱን ለማየት መሞከር ይጠበቅባቸዋል፡፡ መንግስት ህዝብን 
ማዳመጥ ውዴታው ሳይሆን ግዴታው ነው፡፡

እንደ እኛ እምነት ታጋይን በማሰር ትግሉን ማቆም ፈፅሞ 
አይቻልም፡፡ ትውልድ እስከቀጠለ ድረስ ትግሉ ይቀጥላል፡፡ብዙ 
ሺ አንዷለዓሞች ብዙ ሺ እስክንድሮችም ይፈጠራሉ፡፡ ለዚህ 
ነው ማሰርና ማሳደድ ፈፅሞ መፍትሄ አይደለም የምንለው፡፡ 
ይልቁንም ስልጡን የሆነውንና ሌላውም ዓለም የሚጠቀምበትን 
የመነጋገር መንገድ መከተል ይገባል፡፡ ዛሬም ነገም ወደፊትም 
ችግር የሚፈታው ህዝብን በማዳመጥና በመነጋገር ብቻ ነው፡፡

ኢህአዴግም አሮጌውን የማሳደድና ስም የመለጠፍ መንገድ 
እርግፍ አድርጎ በመተው፤ ትእቢትና ከንቱነትን ወደ ትህትና 
በመለወጥ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የሚያስማማውን መንገድ 
ቢከተል ከውርደት ይድናል ብለን እንገምታለን፡፡

ታጋይን በማሰር ትግሉን ማሰር አይቻልም!!!    
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ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ሐምሌ 2003 ዓ.ም ተመሰረተ፡

፡ፍኖተ ነፃነት በአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ 

ፓርቲ (አንድነት) ስር የሚታተም በፖለቲካዊ፣ 

በማህበራዊ፣ወቅታዊ ጉዳዮችና በመዝናኛ ላይ 

የሚያተኩር  ጋዜጣ ነዉ፡፡

ጋዜጣችን ሚዛናዊና ነፃ ጋዜጣ ሆኖ 
ማገልገል መርሁ ነዉ፡፡ ማንኛዉም 
ሀሳብና አመለካከት የሚስተናገድበትና 
የሚንሸራሸርበት እንዲሆን እንሻለን፡
፡ ሰፊ የሚዲያ ሽፋን አለዉ የሚባለዉ 
ኢህአዴግም በዚህ ሚዲያ አቋሙንና 
ፖሊሲዉን ለማግለፅ  ቢፈልግ መድረኩ 
ክፍት ነዉ፡፡

ዋና አዘጋጅ፡-

       ነብዩ ኃይሉ

አድራሻ፡-

        ልደታ ክ/ከተማ ወረዳ 10

       የቤት ቁ. 320

 ኢሜይል፡- nebiyuhailu@gmail.com

አዘጋጆች፡-
 ብዙአየሁ ወንድሙ

 ብስራት ወ/ሚካኤል

 ሰለሞን ስዩም 

አርታኢ፡-

 አንዳርጌ መስፍን

 

አምደኞች፡-ዶ/ር ኃይሉ አርአያ

 ኢ/ር ዘለቀ ረዲ

 ቀለሙ ሁነኛዉ

 በለጠ ጎሹ

 አንዷለም አራጌ

 ደረጀ  መላኩ

ኮምፒዩተር ጽሁፍ፡-

 ብርቱካን መንገሻ

ህትመት ክትትል፡- 

 ወንድወሰን ክንፈ

አከፋፋይ፡-

 ነብዩ ሞገስ

አሳታሚዉ፡-አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 

(አንድነት)

አድራሻ፡-አራዳ ክ/ ከተማ ወረዳ 07 የቤት ቁ. አዲስ

አታሚ፡- ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት

አራዳ ክ/ ከተማ ቀበሌ 07 የቤት ቁ.984

የዝግጅት ክፍሉ ስልክ፡- 01 11249659

  09 22 11 17 62

  09 23 11 93 74

  09 13 05 69 42

ፖ.ሳ. ቁ. 4222

ኢሜይል  fnotenetsanet@yahoo.com

 ujdparty@gmail.com

 andinet@ andinet.org

 ፋክስ ቁጥር ፡-+251-111226288  

ታጋይን በማሰር ትግሉን ማሰር አይቻልም!!!
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እውን በከተማችን መንግስት አለ?

ነብዩ ኃይሉ

ዘወትር እንደሚያደርገው በማለዳ ወደ ስራ 
ለማምራት ተጣድፏል፤ ሚኒባሱን ለማስነሳት 
ሲሞክር ግን ለሊቱን መኪናው ውስጥ የተከናወነ 
አናዳጅ ድርጊት እንደነበረ ተገነዘበ፡፡ የመኪናው 
ዳሽ ቦርድ በጥንቃቄ ተፈትቶ ተሰርቋል፡፡ 
ወዲያውም ሌቦቹ መኪናዋ ውስጥ ለመዝለቅ 
የጎን መስታወቷን መስበራቸውንም ተረዳ፡፡ 
በአጋጠሚው ቢረበሽም የተሰረቀውን እቃ ገንዘቡን 
ከፍሎ ለማስመለስ የወሰደበት የአንድ ተኩል ቀን 
ዕድሜ ብቻ ነው፡፡ ይህ የአንድ ወዳጄ ገጠመኝና 
መሰል የመኪና እና የመኪና አካል ስርቆቶች 
በአዲስ አበባ የተለመዱ እየሆኑ መምጣታቸው 
መረዳቴ፣ ስለ መኪና እና ስለ መኪና አካል 
ስርቆት እንዲሁም ስርቆትን ስራዬ ብለው ስለ 
ያዙ አካላትና ስለመናገሻቸው ቅኝት እንዳደርግ 
አነሳሳኝ፡፡ በአዲስ አበባ የሚካሄደው የመኪና 
አካላት ስርቆትና ሽያጭ መናገሻውን ሱማሌ ተራ 
አድርጎ፣ በአብነት አካባቢም ተንሰራፍቶ ይታያል፡

መንግስት የሌለባት ሱማሌ ተራ

ስለ ዝርፊያው ለመቃኘት በቅድሚያ 
ያመራሁት በላይ ተክሉ ኬክ ቤት አካባቢ 
ወደ ሚገኘውና በተለምዶ ሱማሌ ተራ ተብሎ 

ወደ ሚጠራው ስፍራ ነው፡፡ አካባቢው 
በስርቆት በተሰበሰቡ የተለያዩ የመኪና አካላት 
ተሞልቷል፡፡ እዚህም እዛም የተቆለሉ 
የመኪና አካላት በየቦታው ይታያሉ፡፡ ገና ወደ 
አካባቢው እንደደረስን በየጥጋጥጉ ተቀምጠው 
ደንበኞቻቸውን ከሚጠብቁት ወጣቶች መካከል 
ሶስት ያህሉ እየተሯሯጡ ተጠጉን፤ በአካባቢው 
መኪና አቁሞ ማነጋገር የመሰረቅ አደጋ 
እንደሚኖረው ስለተገነዘብን ቀድሞ የደረሰውን 
ወጣት የምንፈልገው ዕቃ ነግረን መኪና ውስጥ 
አስገብተን አመቺ ስፍራ ፈልገን ቆምን፡፡ ጓደኛዬ 
ቀደም ሲል ተሰርቆበት የነበረውን የቢንዚን 
መክደኛ ከገዛው በኋላ፣ በሚያኝከው ጫት 
ጉንጩን ዳጎስ ካደረገው ሬድዋን ጋር ስለ ሱማሌ 
ተራ ማውጋት ጀመርን፡፡ 

ሬድዋን ተወልዶ ያደገው ተክለሀይማኖት 
አካባቢ ነው፡፡ ሬድዋን ከልጅነቱ ጀምሮ 
እንደሚያውቀው ሱማሌ-ተራ የሚሸጡት የመኪና 
አካላት በስርቆት የሚሰበሰቡ ናቸው፡፡ ሆኖም 
በተለያየ ምክንያት ታርደው ለገበያ የሚቀርቡ 
ህጋዊ መኪኖችም አልፎ አልፎ ይቀርባሉ፡፡ “የትም 
ሆነው የመኪና እቃ የሚሰረቅባቸው አብዛኞቹ 
ባለመኪኖች ሱማሌ-ተራ ይመጣሉ፡፡” የሚለው 
ሬድዋን ደንበኞቹን ከስርቆቱ በላይ አንጀታቸውን 
ድብን የሚያደርጋቸው የተሰረቀባቸውን የመኪና 
አካል ገንዘባቸውን አውጥተው መግዛታቸው 
እንደሆነ አስተውሏል፡፡

ስራ ተከፋፍሎ ስርቆት
   ሱማሌ ተራ የሚሰሩ “ስራዎች” የስራ 

ክፍፍል የሚስተዋልባቸው ናቸው፡፡ በተራው 
የመኪና እቃ የሚሰርቁ፣ ተቀብለው የሚሸጡ 
እና የሚያሻሽጡ ግለሰቦች አሉ፡፡ አብዛኛዎቹ 
የመኪና አካል ስርቆቶች መሠረት የሚያደርጉት 
በገበያው ላይ በብዛት የሚጠየቁትን እቃዎች ነው፡
፡ ለምሳሌ አንድ ሰሞን የቢንዚን መክደኛ በመደዳ 

ሊሰረቅ ይችላል፣ ቀጥሎ ደግሞ ስፖኪዮ፣ በሌላ 
ወቅት ደግሞ የመኪና ቴፕ ወይም ዳሽ ቦርድ 
በዘመቻ ሊሰረቁ ይችላሉ፡፡ ሬድዋን የዚህን አካሄድ 
ያብራራል፤ እሱ እንደሚያውቀው በደንበኞች 
የተጠየቁ (እሱ የታዘዙ ይላቸዋል) የመኪና 
እቃዎች ሲኖሩ ተቀባዮቹ ሌቦቹን የተጠየቀውን 
የመኪና እቃ እንዲያመጡ ያዟቸዋል፡፡ በመሆኑም 
በአንድ ጊዜ የተለያዩ ሌቦች ከተለያየ አካባቢ 
የተመሳሳይ መኪና አካል ሰርቀው ያመጣሉ 
ማለት ነው፡፡

ይህ እውነታ የመኪና ባለንብረቶችን 
እንቅልፍ የሚነሳ መሆኑን ቄራ አካባቢ በመኪና 
ጥገና የተሰማራው ዮናስ ንጉሴ ይናገራል፡
፡ ዮናስ ሱማሌ ተራ አካባቢ የሚያውቃቸው 
የመኪና እቃ ተረካቢዎች በመኖራቸው የተለያዩ 
ደንበኞቹን ንብረት በክፍያ በማስመለስ ውለታ 
ይውላል፤ እግረ መንገዱንም የተወሰነ ኮሚሽን 
ያስቀራል፡፡ ባለጋራዡ እንደ ሚለው ሱማሌ 
ተራ ተሰርቀው የሚሸጡት የመኪና ዕቃዎች 
ከመንግስት ድርጅቶች እና ከኤምባሲ መኪኖች 
ላይ ጭምር ነው፡፡ ሆኖም የመንግስት ድርጅቶችና 
ኤምባሲዎች ባብዛኛው የተሰረቀ እቃቸውን 
ከሱማሌ ተራ ተደራድረው ለማስመለስ ድርጅታዊ 
አሰራራቸው ስለማያስችላቸው ጋራዦችን 
አጫርተው በባለጋራዦቹ በኩል የራሳቸውን እቃ 
ያስመልሳሉ፡፡

 

የራስን ንብረት መልሶ መግዛት
   ዮናስ የተሰረቀ እቃን የማስመለስ 

ተግባር ቀላል እንዳልሆነ ያስረዳል “መጀመሪያ 
ስለተሰረቀው እቃ መረጃ ማሰባሰብ ይጠይቃል፡፡ 
ለተረካቢዎቹ የት፣ መቼና በስንት ሰዓት ዕቃው 
እንደተሰረቀ አስረዳቸዋለሁ፡፡ ከዚያም ተቀባዮቹ 
የተሰረቀባቸውን ሰዎች እንደማውቃቸውና 
እንደማምናቸው አበክረው ከጠየቁኝ በኋላ 
አስቀድሜ ገንዘቡን በሚልኩት ሞተረኛ በኩል 

እንድልክላቸው አድርገው የተሰረቀውን እቃ 
ኮንትራት ታክሲ ያደርሱልኛል” የሚለው ዮናስ 
በዚህ መሀል እቃው የተሰረቀበት ግለሰብ ለፖሊስ 
እንደጠቆመ የሚያሳይ ምልክት ካገኙ ግለሰቡ 
እቃውን እስከ ወዲያኛው እንዳያገኝ እንደሚደርጉ 
ይናገራል፡፡ ሱማሌ ተራ ያገኘሁት ሬድዋን 
የተባለው ወጣት ሱማሌ ተራ ከሌባ የመኪና እቃ 
የሚረከቡ ግለሰቦች አንዳንዴ ከፖሊሶችም መረጃ 
የሚያገኙበት ሁኔታዎች እንዳሉ አስረድቶኛል፡፡

   በአብነት ጆስሀንሰን አካባቢ በቅርቡ የሰፈሩት 
የሱማሌ ተራ ሰዎች መንግስት እንዳደራጃቸውና 
የሌባ እቃ እንደማይቀበሉ ይናገራሉ፡፡ ሰዎቹ 
እንደሚሉት አደጋ የደረሰባቸውን የኢንሹራንስ 
መኪናዎች በጨረታ አሸንፈው የበለቷቸውን 
የመኪና እቃዎች ብቻ ነው የሚሸጡት፡፡ 
ዲክላራሲዮን የሌላቸውን መኪናዎች ገዝተው 
እንደማይበልቱም ያስረዳሉ፡፡ ሆኖም የተሰረቁም 
ሆነ በተጭበረበረ ማስረጃ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ 
ወይም መንግስት ክትትል የሚያደርግባቸው 
መኪኖችንም እንደሚበልቱ በስፍራው ያገኘኋቸው 
ደላሎች አስረድተውኛል፡፡

ከጥቂት አመታት በፊት መኪና ተነድቶ 
ይሰረቅ እንደነበር የሚናገሩት በጆስሀንሰን አካባቢ 
የመኪና እቃ ሲሸጡ ያገኘኋቸው አንድ ግለሰብ 
መንግስት ካደራጃቸው በኋላ የተሰረቀ መኪና 
መበለት አንደቆመ ይናገራሉ፡፡ በዚህ ሀሳብ ዮናስ 
አይስማማም፡፡ እሱ እንደሚለው የተሰረቀ መኪናን 
ገዝተው ማረድ ቢያቆሙም የታረደውን የተሰረቀ 
የመኪና አካል ግን ህጋዊነቱን ሳያረጋግጡ 
አይናቸው ሳያሹ ይገዛሉ፡፡ 

እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ደሃ ሀገራት አሮጌ 
መኪናዎችን በመበተን ለመለዋወጫነት 
እንዲውሉ ማድረግ አስፈላጊነቱ አሌ የሚባል 
ባይሆንም የጐንዮሽ ጉዳቱም ከግምት መግባት 
አለበት፡፡ በተለይም የአንዳንዶቹ አሮጌ መኪኖች 

ብስራት ወ/ሚካኤል
afrosonb@gmail.com

ሰላምን ከመፍጠር እና የአለመግባባት 
ችግሮችን በቀላሉ ለማስወገድ ከይቅርታ ሌላ 
የተሻለ አማራጭ የለም፡፡ ነገር ግን “ይቅርታ” 
የሚመሰረተው በሁለት ባልተግባቡ አካላት 
መካከል ቢሆንም ለሁለቱም እኩል ጠቀሜታ 
አለው፡፡

በሰዎች ዘንድ ይቅርታ ባይለመድ ኖሮ 
ምናልባት ብዙዎች በበቀል በተጠፋፉ ነበር፤ 
ይሁን እንጂ የበቀል በትርን ከማጥፋት አኳያ 
ትልቅ ሚና እንዳለው ማንም አስተዋይ ሊገነዘበው 
የሚችለው እውነታ ነው፡፡

በአግባቡና በትክክለኛው ቦታ መጠቀም ከተቻለ 
በይቅርታ ማንኛውም አካል ተጠቃሚ ሲሆን በእኛ 
ሀገር ግን ዜጐች ይህንን ቢያዳብሩም በመንግስት 
በኩል የይቅርታ ዋጋ የታወቀ አይመስልም፡፡ 

ለዚህም በ1999 ዓ.ም. መጨረሻ ላይ የቅንጅት 
አመራሮችና ጋዜጠኞች ላይ ከይቅርታ በኋላ 
እንደታሰበው ባይሳካም ምን ዓይነት የፖለቲካ 
ፕሮፖጋንዳ ለመፈፀም እንደተሞከረ አይተናል፡፡ 
ይህ አካሄድ በኋላም በወ/ት ብርቱካን ሚደቅሳ 
ላይም እንደገና ተደግሞ ለመታዘብ ችለናል፡፡ 

ምንም እንኳ የፖለቲካ ትርፍ ይኖረዋል 

ይቅርታ! እንደዋዛ
ተብሎ ባይጠበቅም በእስር ላይ ያሉ ፖለቲከኞችና 
ጋዜጠኞች ላይ ተመሳሳይ ተግባር ሊፈፀም 
ይችላል፡፡ በቅርቡ ደግሞ የአዲስ አበባ ምርጫ 
2005 ዓ.ም. ምክንያት በማድረግ ከፌደራል 
ፖሊስና ከኢህአዴግ የመንግስት ባለስልጣናት 
በውስጥ አዋቂ ምንጮች ይፋ እየተደረገ ያለው 
ገዠው ፓርቲ ላይ ተፅዕኖ ፈጣሪ ናቸው የተባሉ 
እጩ እስረኛ የሆኑ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞችንም 
ተመሳሳይ ድርጊት እንደሚጠብቃቸው ይገመታል፡

ይቅርታ የሚያስፈልገው ለማን 
ነው?

ለበዳይም ይሁን ለተበዳይ አስፈላጊ ሲሆን፤ 
በይበልጥ ግን ሳያውቅ በደል ለፈፀመ ዋጋው 
ይልቃል፡፡ ምክንያቱም ከህሊና ዕዳ ነፃ ለመሆን 
ይረዳልና፡፡ 

ይቅርታ ጠያቂ በደል የፈፀመም አሊያም 
የተፈፀመበት ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን 
በማንኛውም መልኩ ይቅርታ ጠያቂ የእሱን 
ታላቅነት እንጂ ታናሽነትን አያመለክትም፡፡ 
ይቅርታ ሰጪም ቢሆን እንዲሁ፡፡

ለዚህም ይመስላል በመጽሐፍ ቅዱስ 
የክርስቲያኖች “አባታችን ሆይ . . .” በሚለው ፀሎት 
ውስጥ “…የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን 
ይቅር በለን” በሚል በግልጽ የተቀመጠው፡፡ 
ይህ ማለት በዳይ ብቻ ሳይሆን ተበዳይም ራሱ 
የበደለውን ይቅርታ እንደሚጠይቅ ነው፡፡ በዚህም 
በዳዩ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሞራል የበላይነትነትን 
ያሳያል እንጂ የበታችነትን አያሳይም፡፡

በአንፃሩ በኢትዮጵያ ያልተለመደና ያልታየ 
የይቅርታ ታሪክ ተፈጥሯል፡፡ ይህም በስልጣን ላይ 
ያለው አካል የራሱን ሽንፈት ለመደበቅ ይረዳው 
ዘንድ የይቅርታ ሰነድ በማዘጋጀት ለፖለቲካ 
ፍጆታ ሲያውለው ይታያል፡፡ በዚህ ሁኔታ ወንጀል 
ያልሰሩትን ንፁሃን ወንጀለኛ አድርጐ በመፈረጅ 
የይቅርታ ደብዳቤ እንዲያስገቡ ይደረጋል፡፡ ከዚያም 

ንፁሃን ባልሰሩት ወንጀል ከህሊናቸው እንዲጣሉ 
በማድረግ የይቅርታውን ሰነድ እንዲፈርሙ 
የተለያየ ጫና በማድረግ ይፈርማሉ፡፡ የተፈረመው 
ሰነድ ደግሞ የ “ጥፋተኝነት ኑዛዜ” ተደርጐ 
በተለያየ መልኩ ለገዥው መደብ የፖለቲካ ፍጆታ 
በስፋት ይውላል፡፡ በዚህም ትርፍ ለማግኘትእጅግ 
ውድ የሆነ የቴሌቪዥን የአየር ሰዓት እና የሬዲዮ 
ሞገድ እስከ ማባከን ይደረሳል፤ ተደርሷልም፡፡

የይቅርታ ጥቅምና ግብ
በመሠረቱ ይቅርታ ጠያቂም ሆነ አድራጊ 

ለሁለቱም ታላቅነታቸውን የሚያመለክት አኩሪ 
ተግባር ነው፡፡ ይህ ግን በአግባቡ በዳይና ተበዳይ 
ሲግባቡና ሲተማመኑ የሚፈፀም እንጂ ማንም 
ከመሬት ተነስቶ የሚተገብረው ርካሽ ተግባር 
አይደለም፡፡ ከጥቅሙና ከግቡ አንፃር በኢትዮጵያ 
እየታየ ያለው ግን ከዚህ የተለየ ነው፡፡

በተለይ ገዥው ፓርቲ ዜጐችን ሆን ብሎ 
ወንጀለኛ በማስመሰልና እርምጃ በመውሰድ 
“አጥፍተናልና ይቅርታ” የሚል ሰነድ በማዘጋጀት 
ፖለቲከኞችንና ጋዜጠኞችን ይቅርታ እንዲሉ 
ማድረጉ የአደባባይ ምስጢር ሆኗል፡፡ ይሄ ተግባር 
ቀጣይነት እንዳለው ጥርጥር የለውም፡፡

እጅግ የሚገርመው ግን በቅርቡ መምህራን 
በተለይ የመንግስት ት/ቤት የሚያስተምሩ የመብት 
ጥያቄ በማንሳታቸው ሌሎችን ለማሸማቀቅና 
ለማስፈራራት ሲባል የተወሰኑት እንዲባረሩ 
ተደረገ፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በድፍረት 
የመምህራኑን መባረር ምክንያት በፓርላማ ሲገልፁ 
“የተባረሩት የብቃት ማነስ ያለባቸው፤ በወላጆችና 
ተማሪዎች ቅሬታ የቀረበባቸው ናቸው፡፡” ሲሉ 
መልሰዋል፡፡ በጣም አሳፋሪና እንኳን ከጠቅላይ 
ሚኒስትር ከአንድ እድር ሹም የማይጠበቅ መልስ 
ሰጡ፡፡ በርግጥ መምህርነት ማንም ከመሬትም 
ሆነ ከዱር ተነስቶ የሚሰራው ስራ እንዳልሆነ 
ቢገባቸው አሊያም ጥሩ መካሪ እና ጥሩ ሰሚ ጆሮ 
ቢኖራቸው እንዲህ ይላሉ ብዬ አልጠብቅም፡፡

ዛሬ ደግሞ “... ብቃት የሌላቸው ...” የተባሉት 
መምህራን “ይቅርታ ጠይቁና ግቡ” መባሉን 
ሰማን፡፡ ለመሆኑ በዚህ ዙሪያ ነገ በኢቴቪ ምን 
ዓይነት የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ለመስራት ታስቦ 
ይሆን? ትርፉስ ምንድነው? ወይንስ የመምህራኑን 
ሥነ ልቦና ለመጉዳት ይሆን? ጤና ይስጠንና 
አብረን እምናየው ይሆናል፡፡ ምናልባት በየት/
ቤቱ የኢህአዴግን ህዋሳት ያደራጁ ቢሆኑ ኖሮ 
“ልማታዊ መምህራን” ተብለው ሲሸለሙ በኢቴቪ 
ባየን ነበር፡፡ የመብት ጥያቄ በማንሳታቸው 
ወንጀለኛ ተብለው የፖለቲካ ፍጆታው አላዋጣ 
ሲል “ይቅርታ ጠይቁና ግቡ” ማለት የመምህራኑን 
ንፅህና እና ትክክለኛ አካሄድ ከመግለፅ ውጭ 
ያለው ጠቀሜታ ግልፅ አይደለም፡፡

የይቅርታ ግቡ እና ጥቅሙ ሁለት 
ባልተግባቡ አካላት መካከል የተፈጠረውን ችግር 
በጋራ መተማመን ላይ ተመስርቶ እርቀ ሰላም 
ለማውረድ፣ የሻከረው ግንኙነት ወደ ተሻለና ወደ 
ቀድሞ መልካም ሁኔታ መመለስ፣ አሸናፊነትና 
ተሸናፊነት በሌለበት መልኩ ውጤታማ ስራ 
ለመስራት ነው፡፡ ዛሬ ግን ይቅርታ እንደዋዛ 
ለፖለቲካ ፍጆታ እየዋለ ሲሆን ይህም ወደ ህዝቡ 
የሚሰርጽ ከሆነ መጥፎ ተሞክሮን እንዳያንፀባርቅ 
መጠንቀቅ ያስፈልጋል፡፡ ምክንያቱም ሰውን 
በሞራል ገድሎ፣ ሥነ ልቦናውን ጐድቶ ክብሩንና 
መብቱን ደፍሮ “ይቅርታ ጠይቀኝ” ማለት 
የይቅርታን ዋጋ ካለማወቅ የሚመነጭ ይሆናል፡፡ 

ምናልባት ይሄ ይቅርታ እንደዋዛ በማየት 
ከባድ ወንጀል የሰሩ ሰዎችም ልክ እንደ ንፁሃን 
የ “ይቅርታ ሰነድ” እየሞሉ የወንጀል ተሞክሮን 
በሀገሪቱ እንዳይስፋፉ ሊታሰብበት ይገባል፡
፡ ይቅርታ እንዲጠይቁ የተደረጉና እየተደረጉ 
ያሉ ንፁኃንም  ቢሆኑ ራሳቸውን እንደወንጀለኛ 
ከመቁጠር እውነታውን ለማጋለጥ የተለያዩ 
ጥበቦችን ቢጠቀሙ ተመሳሳይ ድርጊት በሀገሪቱ 
እንዳይፈፀም ይረዳል፡፡

ወደ ገፅ 15 ይዞራል....
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ህገ መንግስቱም ጭምር ብዙ ህዝብ 
ያልተስማማባቸው አንቀፆች አሉት

ዶ/ር ኃይሉ አርአያ ይባላሉ ‹‹75 ዓመታቸው ነው›› በኢትዮጵያ ከሚገኙ ጥቂትና አንጋፋ 
ምሁራን አንዱ ናቸው፡፡ እኚሁ የቋንቋ  ምሁር በፖለቲካው ውስጥም በመግባት
ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሀገራቸውን በማገልገል ላይ ይገኛሉ፡፡ በአሁኑ ሰዓትም
የአንድነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው፡፡ በፖለቲካዊና ወቅታዊ
ጉዳዮች ዙሪያ ከባልደረባችን ሰለሞን ስዩም ጋር ቆይታ አድርገዋል፡፡

መሆኑን ነው የማምነው፤ ይህንን 
ለማረም ታዲያ የአንድ ወገን ፍላጎት 
ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ሁለቱንም 
ወገን የያዘ መፍትሄ ነው መበጀት 
ያለበት፡፡ የኢትዮጵያን አንድነት 
የሚፈልገውና “ከፋፍለህ ግዛው”ን 
የሚነቅፈው አንድነት ከኢህአዴግ 
ይበልጣል፡፡ 

ከፖሊሲ አኳያም ህገ መንግስቱም 
ጭምር ብዙ ህዝብ ያልተስማማባቸው 
አንቀፆች አሉት፡፡ ለምሳሌ አንቀጽ 39 
ሌላው መሬትን ከህዝብ የሚነጥቀው 
አንቀጽ ይህ መስተካከል አለበት ይላል፤ 
በዚህ ኢህአዴግን ይበልጠዋል፡፡ 

የቅንጅት ሰዎች ታስረው ነበር፤ 
ከዚያ ወ/ሪት ብርቱካን ሚደቅሳ 
ታሰረች፤ አሁን ደግሞ እነ 
አንዱዓለም ፍርደኛ ሆነዋል፤ 
አንድነት በብርቱካን መታሰር 
መግለጫ ሰጠ፤ በነ አንዱዓለም 
ጉዳይም ሦስቴ ሰጥቷል፡
፡ ለመሆኑ አሁን መግለጫ 
ከመስጠት የዘለለ ሚና አለው 
አንድነት?

ይህ የስርዓቱ ትልቅ በሽታ 
ምልክት ነው፤ እንግዲህ ይህ ስርዓት 
ወይ ከበሽታው መፈወስ አለበት 
ወይ ከነበሽታው መወገድ አለበት፡፡ 
አንድነትም መግለጫ ከመስጠት ባለፈ 
ስርዓቱ በሰላማዊ ምርጫ፣ በሉዓላዊ 
የህዝባዊ ሀይል መታገል አለበት፡፡

ኢህአዴግ ከስር ከስር የማሰር 
አካሄድ እየተጠቀመ ነው፤ 
ንቁ ወጣት አባላትን በተለያዩ 
የወንጀል ስሞች ያስራቸዋል፤ 
በቅርቡ እንኳ የሚታሰሩ አባላት 
አሉ ይባላል፤ እንግዲህ ደህና 
የፓርቲው አባላትን እያነሳ 
ዘብጥያ የሚያወርድ ከሆነ ትግሉ 
አይቀዘቅዝም?

አያቀዘቅዘውም፤ አንዱ ሰው 
ቢታሰር ሌላ ሰው ይተካዋል፤ 
አንዱዓለም ቢታሰር በሺዎች የሚቆጠሩ 
አንዱአለሞች፣ በሺዎች የሚቆጠሩ 
እስክንድሮች፣ በሺዎች የሚቆጠሩ 
ናትናኤሎች እና ሌሎችም ይመጣሉ፡
፡ ይህ አምባገነኖች የሚጠቀሙበት 
ስልት በተደጋጋሚ የታየ ነው፤ ማሰርና 
መግደል ከውድቀት አላዳናቸውም፤ 
በታሪክ እንዳየነው ትግሉ ይበልጥ ነው 
የሚጠናከረው፡፡ 

ግን እኮ ዶ/ር ምንም እንኳ 
አንድነት በአንፃራዊነት የተሻለ 
ስም ቢኖረውም በቂ ቁጥር 
ያላቸው ንቁ ተሳትፎ የሚያደርጉ 

ወጣት ምሁራን አሊያም 
ወጣቶች አይታዩም፤ ፓርቲው 
በቂ የርዕዮተ አለም ስልጠና 
አይሰጥም፤ ስለዚህ በርዕዮተ 
አለም ሰውን መማረክ ካልቻለ 
እንደ ኢህአዴግ ስራ ሰጥቶ 
በሆድ አይገዛም፤ ላድርግ እንኳ 
ቢል መንግስት አይደለምና 
አይችልም፤ እንዴት ነው ታዲያ? 
ሰው ተገፍቶ ጭቆና በዝቶበት 
ከቤቱ እስኪወጣ ድረስ መጠበቅ 
አለበት?

ጥረቶችም እየተደረጉ ነው፤ 
በነገራችን ላይ በታሪክም ጫናዎች 
እየጠነከሩ ሲመጡ ጀግና ይወለዳል፣ 
የጎበዝ አለቆች ይወለዳሉ፤ ዛሬ 
በአዕምሯችን ውስጥ ያልያዝናቸው 
ወጣቶች ይከሰታሉ፤ ነገሩ እየከፋ 
ሲሄድ እንደዛሬ አይነቱ ውሳኔ ሲሰጥ 
የነ አንዱዓለም አራጌ የክስ መዝገብ 
ውሳኔ ያገኘበት አርብ 6 ቀን 2004 
ዓ.ም የተደረገ ቃለምልልስ ነው፡
፡ ህዝቡ ስርዓቱ በሰላማዊና ህጋዊ 
መንገድ መወገድ እንዳለበት ቆርጦ 
ይነሳል፡፡ በኛ በኩል እንዳልከው በቂ 
ቅስቀሳ አልተደረገም፤ ነገር ግን ጊዜ 
ይወልዳቸዋል፡፡ የዛሬው ውሳኔም 
የበለጠ ቀስቃሽ ነው፡፡

ቋሚ ኮሚቴዎችና ንዑስ 
ኮሚቴዎች አሉ፤ ፖሊሲ እንኳ 
የሌላቸው ቋሚ ኮሚቴዎች አሉ 
ይባላል፤ ስልጠናም በመደበኛ 
ጊዜ አይሰጡም፤ በርሶ በኩል 
ምን ያክል እየተንቀሳቀሱ ናቸው 
ይላሉ?

ቀደም ሲል በጥያቄህ እንዳነሳህው 
የፈለግነውን ያክል አልተንቀሳቀሱም፤ 
ችግር አለ፤ የአንድ ፓርቲ የጥንካሬ 
መሠረት እውቀት ያለው አባል ነው፤ 
አንዱ ፈተና ይሄ ነው፤ ትቹቱም ያለው 
የሰው ኃይል ስብስብ የሚፈለገውን 
ያክል ጠንካራ አይደለም የሚል ነው፡፡ 
ልክ እንደ ገንዘቡ ችግር፡፡

ለምን የማብቃት ስራ አልተሰራም 
ማለቴ እኮ ነው?

እየተሰራ እኮ ነው፤ መነሻው 
የድርጅቱ የሰው ኃይል ስብስብ አነስተኛ 
መሆን ነው፤ ይሄ ለምን አነስተኛ ሆነ 
ያልከኝ እንደሆነ ከአጠቃላይ ስርዓቱ 
ጋር የሚያያዝ ነው፤ ከት/ት ስርዓቱ 
ጋር ይያያዛል፤ ያን ሁሉ ለመቀየር 
የገንዘብ ኃይል ይጠይቃል፤ አቅም 
በፈቀደ መጠን ግን ስልጠናዎች 
እየተካሄዱ ነው፤ ሦስት ስልጠናዎች 
ተካሂደዋል፤ በቂዎች ግን አይደሉም፡፡

ላነሳ የፈለግሁት ሕወሓትን 
ብንወስድ ባብዛኛው እርስ በርስ 
በመማማር እና በማንበብ ነበር 
ብዙ ካድሬዎችን ያፈሩት፤ ከዚያ 
አንፀር ግን የተሻለ ዕድል ያለው 
አንድነት ሌላው ቢቀር ለምን ንቁ 
አባላቱን በእውቀት ማስታጠቅ 
አልቻለም? አካዳሚክ በሚመስል 
ሁኔታ ሁሉ እዚሁ ቢሮ 
ማስተማር የሚያስችል አቅም 
ነበረው እኮ?

እንዴት ነው ይህን ልትልበት 
የቻልከው ከሰው ኃይል አኳያ ይሄ ይሄ 

እያለላችሁ ይሄ ይሄንን አላደረጋችሁም 
የምትለው አለ?

አሁን ለምሳሌ እርሶ ph.D 
አሎት፤ ሌሎችም ዶክተሮችና 
ከፍ ያለ የትምህርት ዝግጅት 
ያላቸው ብዙ አሉ፤ እነዚህ 
ሰዎች ቢያንስ የአንድነት አላማ 
ጠንቅቆ የሚያውቅ የሚተነትን 
ሰው ማፍራት ያቅታቸዋል? 
ከዚያ እኮ ሰዎችን ለመማረክ 
የኢህአዴግን ፖሊሲ ለመተቸት 
የሚበቁ እና አባላት የሚያፈሩ 
ሰዎች ማፍራት ማለት ነው፤ 
ይህን ማድረግ ለምን አቃታችሁ? 
ነው፡፡

ትክክል ነው ይሄ፤ የሚፈለገውን 
ያክል አልተሰራም፤ በየሳምንቱ 
የሚደረጉ ስብሰባዎች ግን ለዚህ 
አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ናቸው፤ 

ከዚህም በላይ የምር ስልጠናዎችን 
መስጠት አይቻልም ነበር?

ልክ ነህ! ጥያቄህ ተገቢ ጥያቄ 
ነው፤ ይቻል ነበር፡፡ የበለጠ መማማር 
ነበረብን፤ ልክ ነው፡፡ በዚህ በኩል 
አልተሳካም፡፡ ጥቃቅን ነገሮች ላይ 
በማተኮርና በመዋጥ ሰፋ ያሉ 
ነገሮችን ለመከወን አልቻልንም፡
፡ ይሄ ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ 
ነው፤ ከቋሚ ኮሚቴ እቅድ ውጭ 
አባላትን የማብቃቱ ስራ አልተሰራም፡
፡ አንድ ዲፓርትመንት ያስፈልግ 
ይሆናል፡፡ መልቲ ዲሲፕሊነር የሆነ 
ዲፓርትመንት ፈጥሮ ስራው ይሄ ብቻ 
የሆነ ክፍል መፍጠር የሚል ሀሳብ 
ነው ይህን ጥያቄ ስታነሳ የመጣብኝ፡
፡ በዚህ አምኛለሁ፡፡

በ2004 ዓ.ም ኢህአዴግ ብዙ 
ካርዶችን ለተቃዋሚዎች ሰጥቷል 
ብዬ እገምታለሁ፡፡ የመምህራን፣ 
የሙስሊሞች፣ የእስር ዘመቻ፣ 
የኑሮ ውድነት፣ የመፈናቀልና 
የመሳሰሉት፡፡ አንድነት እነዚህን 
አጋጣሚዎች ተጠቅሟል?

አደባባይ ከመውጣት በመለስ አዲስ 
አበባ ላይ ሰርቷል፡፡ አደባባይ ይዞ 
መውጣት አልነበረበትም ወይ ከሆነ 
ይችል ነበር፡፡ በቂ ግን አይደለም፡፡ 

የኔ ጥያቄ እንኳ የአለም አቀፍ 
ተቋማትጋ ሊያደርስ ይችላል፤ 
ከዚህ በላይ የጉዳዩ ባለቤት 
በሆነው እያንዳንዱ ኢትዮጵያ 
ቤት ማድረስ አይችልም ነበር? 
የሚል ነው፤ 

ቅድም እንዳልኩህ በተለያዩ 
ምክንያቶች አልሆነም አልተሳካም፡፡

ለፓርቲ ገንዘብ ማዋጣት 
ከብዷል፤ ሰዎች ይፈራሉ፡፡ ይህ 
ሁሉ ችግር እንኳ ቢኖር ገንዘብ 
የማግኘቱን መንገድ አሟጣችሁ 
ተጠቅማችኋል?

አልተኬደበትም፤ እንዲያውም 
ደካማ ከሆንባቸው አንዱ ይሄ ዘርፍ 
ነው፤ 

ይሄን ለመቅረፍ? ምን ታስቧል? 
አሁን በቅርብ የራት ግብዣ 
እንዳለ አውቃለሁ፤ ከሱ ሌላ? 

ፈጣሪ የመሆን ችግር አለ፤ በዚህ 

ለምን እንቃወማለን? 

ማንን?

የምንቃወመውን አካል፤ ለምሳሌ 
ኢህአዴግን?

በብዙ ምክንያት ነው፤ ከፖሊሲ 
አኳያ ያየን እንደሆነ የቀረፃቸው 
ፖሊሲዎች ትክክለኛ አይደሉም፤ 
በሀገሪቷ ያሉባትን ችግሮች የሚፈቱ 
አይደሉም፤ ከአፈፃፀም አኳያም 
እንዲሁ፡፡ ስለዚህ ወይ እነኝህን 
ፖሊሲዎች አሻሽሎ አሊያም ለተሻለው 
ቦታ ልቀቅ በማለት ነው፡፡

በሌላ በኩል የምንቃወመው 
ህግ እየተጣሰ በመሆኑ ነው፤ 
ራሱ ያወጣውን ህግ እየጣሰ ነው፤ 
በመሆኑም ለምን ይህ ይሆናል እያልን 
እንቃወማለን፡፡ ስለዚህ የዜጎችን 
ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 
የሚያከብር ስርዓት ቦታውን መያዝ 
አለበት፡፡ ሌላው ለዚህች አገር መጠናከር 
ያለ መስራቱ ነው፤ “በከፋፍለህ ግዛው” 
ስም የአገር አንድነት እያዳከመ ነው፤

ኢህአዴግ “ችግሬ አፈፃፀም እንጂ 
ፖሊሲ አይደለም” ይላል፡፡ እርሶ 
ደግሞ ሁለቱም ነው ይላሉ፤ 
እንዴት ይታረቃል?

በመሠረቱ እንዲህ የሚል ነገር 
ሊኖር አይችልም፤ ካልተፈፀመ 
አልተፈፀመም ነው፡፡ ነገሩ የቃላት 
ጨዋታ ነው፤ አንድ ፖሊሲ ይዘትና 
አፈፃፀም የተባሉ አካላት አሉት፤ 
ሁለቱም ትክክል መሆን ነበረባቸው፡፡

አንድነት በኢህአዴ ላይ ያለው 
ብልጫ ምንድነው?

ሀገራዊ አንድነት በማጠናከር፤ 
ኢትዮጵያ የባህር በር እንዲኖራት 
በህጋዊ መንገድ በመስራት ይበልጠዋል፡
፡ ኢህአዴግ ይህንን አይፈልግም፤ 
የኤርትራ መገንጠል የኢህአዴግ 
አንዱ ስህተት ነው፤ እኛ መገንጠል 
አልነበረባትም እንላለን፡፡

አንድነት ይህን ማረም 
ይፈልጋል?

የትኛውን?

የኤርትራን መገንጠል አሊያም 
የአሰብን መወሰድ እንደ 
ታሪካዊ ስህተት ወስዶ ለማረም 
ይንቀሳቀሳል? ማለቴ ነው፡፡

በትክክለኛው፣ ለሁሉም ወገን 
ጠቃሚ በሆነ መንገድ ይፈልጋል፡፡ 
የኢትዮጵያ የባህር በር መብት ማግኘት 
ለሌላ ወገን እንቅፋት መሆን የለበትም፡
፡ የኤርትራ መገንጠል ታሪካዊ ስህተት 

በኩል ግልጽ የሆነ ችግር አለ፤ ከተራ 
አካሄድ ወጥተን የመፍጠር ነገር 
ካላሳየን በተለመደው መንገድ ላይ 
እንመላለሳለን ማለት ነው፡፡

የዶ/ር ነጋሶ ያለ መኖር በስራ ላይ 
የፈጠረው ክፍተት አለ? በምን 
ሁኔታ ላይስ ይገኛሉ?

አዎን! ዶ/ር ነጋሶ ከጠዋት እስከ 
ማታ ከስራ አይለዩም፡፡ ክፍተት 
መፍጠሩ እውነት ነው፤ በምን ሁኔታ 
ላይ እንዳሉ ግን መረጃው የለኝም፡፡ 

ሦስተኛ ትውልድ ላይ ያሉ 
ይመስለኛል፤ በመስመር 
የሚሰመር ልዩነት በትውልድ 
መካከል አለ ብዬ ባልገምትም 
በፖለቲካው ረገድ ምን ልዩነት 
ታዘቡ?

እያደገ የመጣ ንቃተ አያለሁ፤ 
በንጉሱ ጊዜ የነበረው የፖለቲካ ንቃት 
ዝቅተኛ ነበር፤ በደርግ ጊዜ ስርዓቱ 
ራሱ ለራሱ ጥቅም ሲል የሚያደርገው 
ቅስቀሳ በተለይ በመሠረታዊ ድርጅት 
ሰፊ የፖለቲካ ንቃት ነበር የፈጠረው፡
፡ አሁን ግን ያ የነበረው ፍጥነት 
ቀዝቅዟል፤ እያደገ አልሄደም፡፡ ንቃቱ 
ግን አለ፤ ታፍኗል እንጂ ንቃተ አለ፡፡ 

በደርግና በኢህአዴግ መካከል 
ምን ልዩነትና አንድነት ያያሉ?

በደርግ ጊዜ ነገሮች ሁሉ ግልጽ 
ናቸው፤ “አቅጣጫችን ይሄ ነው፤ 
ይህንን አቅጣጫችንን የሚንድ ኃይል 
ይህን ቅጣት ይቀበላል፣” ብሎ ያንኑ 
በአደባባይ ይከውናል፤ ቅንነትም 
ነበር ብዬ እላለሁ፤ አገራዊ ክብርና 
ብሔራዊ ስሜት የኢህአዴግን ፖለቲካ 
ያየን እንደሆነ ሁለት ድብቅ ነገሮችን 
እናያለን፡፡ ባንድ በኩል የዴሞክራሲ 
መስመር ያሳይሃል፤ በሌላ በኩል ደግሞ 
ዴሞክራሲ አለኝ ብለህ ስትንቀሳቀስ 
ይቀጣኃል፤ ታዲያ በቀጥታ ቀጣሁም 
አይልም፡፡ አልፎ አልፎ ዛሬ ፍርድ 
ቤት እንዳየነው ድራማ ይሰራል፡፡ ህግን 
ያለ አግባብ መጠቀም፡፡ በኢህአዴግ 
አሰራር ህግ ነፃ አያወጣህም፡፡ ስርዓቱ 
ህግን በፈለገው መንገድ የመተርጎም 
አቅም አለው፡፡

ሁለቱን ስርዓቶች አወዳድረን 
ሁለቱን መሪዎች ብናወዳድርስ? 
መንግስቱና መለስን፡፡ 

አንዱ ሀቀኛ ነው አንዱ አስመሳይ፤ 
ሀቀኛ ማለት ጥፋት የሌለበት ነው 
ማለቴ ግን አይደለም፡፡ ሁለቱም 
ወታደሮች ናቸው ማለት ይቻላል፤ 
ባጭሩ ያኛው ግልጽ ይህኛው ደግሞ 
ስውር ነው፡፡

ሀገር ላይ ያላቸው አቋምስ? 

ያ ቀጥተኛ ሀገር ወዳድ ነው፤ 
ባንዲት ኢትዮጵያ የሚያምን ነው፤ 
የተሰሩ ስህተቶችም በዚሁ ዓይነት 
ትክክለኛ ነገር ያደረገ እየመሰለው 
ነው፡፡ የዚህኛውን መግለጽ ቢከብድም 
ሴራ ያለበት ነው የሚመስለኝ፡፡ ሀገር 
ሲያስገነጥል በሴራ ነው፤ ትንተና 
ሲያደርግ በጎሳ ሲከፋፈል በሴራ ነው፡፡ 
የዚያኛው ቅን ስህተት የዚህኛው ሆን 
ተብሎ የሚሰራ፡፡

ወደ ገፅ 14 ይዞራል....
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የነበሩት የኢህአዴግ ታላላቅ ውሸቶች እንደገና 
ቀንድ እያወጡ ተቀሰቀሱብኝ! አይ.ኤም.ኤፍ 
የኢትዮጵያ ዓመታዊ የነፍስ ወከፍ ገቢ ከ350 
ዶላር አይበልጥም ብሎ ሲከራከር ኢህአዴ “እረ 
ወይድ! ከ540 ዶላር በላይ ነው” ብሎ ችክ ያለበት 
ወቅት ትዝ አለኝ፡፡ እንዲሁም አይ.ኤም.ኤፍ 
በ2005 የዋጋ ንረት ከ25 በመቶ አያንስም ሲል 
“ጠ/ሚኒስትራችን” ወደ አንድ አሓዝ አወርደዋለሁ 
ብለው የሞገቱትንም አስታወስኩ፡፡

አቶ መኩሪያ ኃይሌ የአለቃቸውን አርአያ 
ተከትለው ይሆን፣ በ2004 ስለተፈጠረው 
የሥራ ዕድል ከላይ የተጠቀሰውን የማይታመን 
አሓዝ በይፋ የለቀቁት? በመጀመሪያ በየዓመቱ 
ስለሚፈጠረው የሥራ ዕድል ስታትስቲካዊ 
መረጃ የመስጠት ኃላፊነት አንድም የገንዘብና 
የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር፣ አሊያም የማዕከላዊ 
ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ነው ብዬ አምናለሁ፡
፡ እርግጥ የማክሮ ኢኮኖሚው የበላይ ኃላፊና 
ተጠሪ ጠ/ሚኒስትሩ እንደመሆናቸው፣ መረጃውን 
እሳቸውም ይፋ ሊያደርጉት ይችላሉ፡፡ ሌላው 
አግባብ ያለው መ/ቤት የማህበራዊና የሠራተኞች 
ጉዳይ ሚኒስቴር ይመስለኛል፡፡ ከዚህ ውጪ፣ 
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሩ ፎቶ 
ግራፋቸውን በቀጣፊው አዲስ ዘመን ጋዜጣ አናት 
ላይ በትልቁ አሥፍረውና ወደ “የተስፋይቱ ሀገር” 
እጃቸውን እንደ ውድ ጠ/ሚኒስትራቸው በረጅሙ 
ዘርግተው “ኢህአዴግ በ2004 ከአንድ ነጥብ አንድ 
ሚሊዮን (1.1 ሚሊዮን) በላይ የሥራ ዕድሎችን 
ከፍቶአል” የሚሉበት አንዳችም ምክንያት ፈልጌ 
ማግኘት አልቻልኩም፡፡ 

አንድ ሚሊዮን አንድ መቶ አርባ ስምንት ሺዎቹ 
የሥራ ዕድሎች በሲቪል ሰርቪስ (በመንግሥት) 
እና በግል ባለሀብቶች የተፈጠሩትን የሥራ 
ዕድሎች አያካትቱም  ብለዋል፤ አቶ መኩሪያ፡፡ 
እነዚህ ሲካተቱ ቁጥሩ የት ሊደርስ ነው? መቼም 
አዲስ ዘመኖች የሂሳብ ነገር አይሆንላቸውም፤ 
እኔ ይህ ሲገርመኝ “ከዚህ በተጨማሪ በአራት 

ክልሎች በአዲስ አበባ 669 ሺ የሥራ ዕድሎች 
መፈጠራቸውን አመልክተው (አቶ መኩሪያ) 
ቀሪዎቹ ክልሎች የፈጠሯቸው የሥራ ዕድሎችን 
የሚመለከት የተሟላ መረጃ እንዳልተጠናቀረም 
ተናግረዋል” ብለው የፃፉትን ሳነብ ይበልጥ 
ተደናገርኩ፡፡ አዲስ ዘመን “ከዚህ በተጨማሪ” 
ያለው ከተጠቀሰው አንድ ሚሊዮን አንድ መቶ 
አርባ ስምንት ሺ በተጨማሪ ማለት ነውን? አዲስ 
ዘመን ይህን ማለቱ እንዳልሆነ እገምታለሁ፤ 
ግን 669 ሺ በአንድ ሚሊዮን አንድ መቶ አርባ 
ስምንት ሺህ ላይ የሚደመር ከሆነ ጠቅላላው ከ 
1.8 ሚሊዮን በላይ ነው የሚሆነው! እባካችሁ 
አዲስ ዘመኖች ሂሳባችሁን ለመከለስ ሞክሩ፡፡ 

አቶ መኩሪያ ኃይሌ በነካ እጅዎ ጠቅላላውን 
እና ትክክለኛውን አሓዝ ይስጡን፡፡ በሲቭል 
ሰርቪስና በግል ባለሀብቱ የተፈጠረውን የሥራ 
ዕድል አያካትትም ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህ 
ሳይካተቱ ትክክለኛውን ስዕል ማግኘት አንችልም፡፡ 
ለመሆኑ በአዲስ አበባ የተፈጠረው የሥራ ዕድል 
ምን ያህል ነው? በተጨማሪ ጊዜያዊና ቋሚ 
የሥራ ዕድሉን ለይተው ቢያቀርቡልን ለኢኮኖሚ 
ትንታኔ ያግዘናል፡፡ የተፈጠሩት የሥራ ዕድሎች 
የሚያስገኙት አማካይ ወርሀዊ ደመወዝ ወይም ገቢ 
ስንት ነው? ከሰጡን አሓዝ መገመት እንደሚቻለው 
በአዲስ አበባ ተፈጠረ የተባለው የሥራ ዕድል 
ከፍተኛ ነው ብሎ ማሰብ የሚቻል ይመስለኛል፡፡ 
ታዲያ በሥራ ቀናት በመቶ ሺ የሚቆጠር ለሥራ 
የደረሰ ሕዝብ በአዲስ አበባ ጐዳናዎች ያለ ሥራ 
ሲንቀሳቀስ የሚታየው ለምን ይሆን? በአዲስ 
አበባ የሥራ አጥነት ምጣኔ (unemployment 
rate) ከ60-70 በመቶ ነው የሚባለውን ግምት 
እንዴት ይገመግሙታል? አቶ መኩሪያ የሥራ 
ዕድል አሓዞችን ይፋ ከማድረገዎ በፊት ሕዝቡ 
በዕድሜ ምደባ (age group) ያለውን አጠቃላይ 
ገጽታ ታሳቢ ማድረግ ይገባዎታል፡፡ ለምሳሌ 
የአዲስ አበባን ሕዝብ ብንወስድ ከ10 -13 ዕድሜ 
ክልል ያለው ሕዝብ ከጠቅላላው ከ40 በመቶ 

አያንስም፡፡ ከ65 ዓመት ዕድሜ በላይ ያለው ሕዝብ 
ደግሞ አምስት በመቶ (5 በመቶ) ገደማ ነው፡፡ 
ይህ ማለት ከጠቅላላው አርባ አምስት በመቶው 
ያህል ሥራ ፈላጊዎች እንደማይሆኑ ይጠቁማል፡
፡ ከዚህ በተጨማሪ ከ13 ዓመት ዕድሜ በላይ 
ያሉ ተማሪዎች በሥራ ፈላጊዎች መደብ ውስጥ 
አይካተቱም፡፡ እነዚህን ነገሮች ታሳቢ የማያደርግ 
የሥራ ዕድል ፈጠራ አሓዝ ውሸት መሆኑን 
በቀላሉ ማሳየት ስለሚቻል በአደባባይ ያጋልጣል፡፡

በነገራችን ላይ አቶ መኩሪያ ኃይሌ 
ከኃላፊነታቸው ውጪ በመሄድ ይፋ ያደረጉት 
የሥራ ዕድል ፈጠራ አሓዝ በንጽጽር የኢትዮጵያን 
የሥራ ዕድል የመዘርዘር ችሎታ ከአሜሪካም ሆነ 
ከቻይና በላቀ ደረጃ ላይ ያስቀምጠዋልና፣ ጉዳዩ 
ከፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ባሻገር በጥሞና ሊመረምር 
ይገባል እላለሁ፡፡ የአሜሪካ ኢኮኖሚ በየወሩ 
ሊያመነጭ የሚችለው የሥራ እድል ቢበዛ ከሦስት 
መቶ ሺህ (300 ሺህ) አይበልጥም፤ ይህም 
በዓመት 3.6 ሚሊዮን የሥራ ዕድል ማለት ነው፡፡ 
የአሜሪካ ሕዝብ ብዛት ሦስት መቶ ሚሊዮን (300 
ሚሊዮን) ያህል በመሆኑ ለአንድ መቶ ሚሊዮን 
ሕዝብ የሚፈጠረው የሥራ ዕድል በዓመት 1.2 
ሚሊዮን ያህል ነው፡፡ አቶ መኩሪያ በሰጡን 
አሓዝ መሠረት ኢትዮጵያ ለዘጠና ሚሊዮን ከ1.2 
ሚሊዮን ያህል ነው፡፡ አቶ መኩሪያ በሰጡን አሓዝ 
መሠረት ኢትዮጵያ ለዘጠና ሚሊዮን ያላነሰ የሥራ 
ዕድል ፈጥራለች፡፡ ሂሳቡን ለቻይናም ብንሰራው 
ከዚህ ብዙ የተለየ ውጤት አናገኝምና፣ የኢህአዴግ 
አሓዛዊዎቹም ሆኑ የቃላት ውሸቶቹ ረጃጅም 
ቀንዶች እያወጡ ነው፡፡ ለመሆኑ አቶ መኩሪያ 
አቅላቸውን አሳጥቶ ከአደነጋገራቸው የሊዝ አዋጅ 
አረንቋ ሳይወጡ አሁን ደግሞ በተቀነባበረ የሥራ 
ዕድል ፈጠራ ስታትስቲካዊ ድራማ ማጥ ውስጥ 
እንዴት ሊዘፈቁ ቻሉ? ኧረ እባካችሁን የኢህአዴግ 
ባለሥልጣናት ውሎ አድሮ የማያስገምታችሁን 
ተናገሩ፡፡

የኢህአዴግ ስታቲስቲካዊ ቅጥፈት

ኢትዮጵያ ስደተኞችን በመቀበል በዓመቱ ከፍተኛውን ቦታ ያዘች!! ኢቲቪ
ዜጎችን በማሳደድ ምን ደረጃ እንዳላት አብሮ ቢገለፅልን? ግርማ ሠይፉ

አንተነህ ሙላቱ

የኢህአዴግ የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ዘዴ በናዚ 
ጀርመን ከነበረው ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው 
በርካታ ሰዎች ይስማማሉ፡፡ መርሆዎቹ “ውሸት 
ሲደጋገም እውነት ይሆናል” እና “ከዋሹ አይቀር 
ሽምጥጥ አድርጐ መዋሸት ነው” የሚሉ ናቸው፡፡

ኢህአዴግ በቃላት እንደሚዋሸው ሁሉ 
በስታቲስቲም ይዋሻል፡፡ ከሦስት በመቶ (3 በመቶ) 
ባልበለጠ መጠን (ማለትም በሕዝብ ዕድገት 
መጠን) እንዳደገ የሚገመተውን የኢትዮጵያ 
ኢኮኖሚ፣ “ከአሥራ አንድ በመቶ በላይ አድጐአል” 
ይለናል፡፡ አሥራ አንድ ቁጥሩን የሚደጋግመው 
አእምሮአችንን ለማጠብ ነው፡፡ ቃላትንና ቁጥሮችን 
ቀላቅሎ ሲዋሽ ደግሞ፣ “ፍፁም ነፃና ፍትሐዊ 
በሆነ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ 99.6 በመቶ ድምጽ 
አገኘሁ” ይለናል፡፡

የፈረንጅ አጋሮቹ ለምርጫ ውጤቱ ሌላ 
አማራጭ ቁጥር ባይሰጡትም፣ ለኢኮኖሚ ዕድገቱ 
ግን፣ “ሲዋሽም እኮ በልክ ነው፤ ለኢኮኖሚ ዕድገቱ 
አምስት በመቶ (5 በመቶ) ይበቃሃል›› ቢሉት (እነ 
አይ.ኤም.ኤፍ)፣ “አሥራ አንድ ነጥብ ምናምኑ 
የሚቀየረው በመቃብሬ ላይ ብቻ ነው” ብሎ 
ድርቅ አለባቸው፡፡ እናም፣ የፀረ ሽብር አጋራችንን 
ኢህአዴግን አናስቀይምም በማለት፣ ቁጥሩን ከፍ 
አድርገው የሰባት በመቶ የዕድገት ግምት ይዘው 
ቀርበው ነበር ግን “የጠ/ሚኒስትራችን” ጤንነት 
መታወኩ እንደተሰማ የቁጥሩን ድርድር በይደር 
ይተውታል ይባላል፡፡

እኔም ነገሩ ገርሞኝ ጉዳዩን በጭንቅላቴ 
ሳውጠነጥነው ቆይቼ እንደመርሳት ብዬው ነበር፡
፡ ሆኖም፣ ሐምሌ 5/2004 በወጣው አዲስ ዘመን 
ጋዜጣ ላይ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን 
ሚኒስትሩ አቶ መኩሪያ ኃይሌ በ2004 “አንድ 
ሚሊዮን አንድ መቶ አርባ ስምንት ሺህ የሥራ 
ዕድሎች ተፈጥረዋል” ብለው የተናገሩትን ሳነብ 
በጭንቅላቴ ውስጥ እየደበዘዙ በመሄድ ላይ 

ግርማ ሠይፉ ማሩ

እንደ ወትሮው ሁሉ ለዚህ ፅሁፍ ርዕስ 
ያዋጣው ኢቲቪ ሲሆን በምክር ቤት ስለ ህገ 
ወጥ የዜጎች ዝውውር የቀረበ መጠይቅ ለርዕሰ 
ጉዳዩ ሃሳብ ማደበሪያ ሆኖኛል፡፡ በዚሁ አጋጣሚ 
ሀገራቸው ገፍታቸው በውጭ እንጀራ ፍለጋ 
ሲንከራተቱ ሕይወታቸውን በተለያየ ጊዜ ላጡ 
ዜጎችና ከአሁን አሁን ያልፍልናል ብለው ሲጠብቁ 
ለነበሩ ወላጆች የተሰማኝን ልባዊ ሀዘን መግለፅ 
እፈልጋለሁ፡፡ 

በቅርቡ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመጓዝ ሲሉ 
ህይወታቸውን ያጡ ዜጎች በሀገራችን ለእንጀራ 
ሲባል የሚደረግ ስደት እንዲያበቃ፤ይህንን 
ሊያመጣ የሚችል የፖለቲካ ስርዓት ግንባታ 
ትግላችን መጠናከር እንዳለበት የጥሪ ደውል 
አድርጌ ነው የምወስደው፡፡ መንግስት ግን ጉዳዩን 
በተለየ መልክና በተለየ ሁኔታ ማስተናገድ 
የመረጠ ይመስላል፡፡ ኢቲቪም በሟቾች ቀርብር 
ላይ እንኳን ተራ ፕሮፓጋንዳውን አደብ ማስገዛት 
አልቻለም፡፡ ይህንን ዘገባ ለሰራችውን ጋዜጠኛ 
አዘንኩላት፡፡

ኢቲቪ በሌላ ዘገባው ደግሞ ከተለያየ ሀገር 
የሚመጡ ስደተኞችን በመቀበል ኢትዮጵያ 

ከፍተኛ ሚና እየተጫወተች እንደሆነ ሲገልፅልን 
ከዜናው ምን ምን ትምህርት መውሰድ እነዳለብን 
ግልፅ ነው እንደ ኢቲቪ ዕይታ፡፡ ልማታዊው 
ኢቲቪ ዓላማው የስደተኞችን ስብዓዊ መብት 
ተከብሮ አንዳንዶቹ እንዲሁም መደበኛ ትምህርት 
እሰከ ዮኒቨርሲቲ ትምህርት የሚደርስ ድጋፍ 
እየተደረገ መሆኑ ጭምር እንድናውቅ ይህም 
ለሀገራችን ገፅ ግንባታ ጠቃሚ እንደሆነ ታሳቢ 
በማድረግና ኢትዮጵያ አለም አቀፍ የስደተኞችን 
ድንጋጌ የምታከብር ሀገር መሆኖዋን ጭምር 
እንድናውቅ ያለመ ዜና ነው፡፡ ሀገራችን ከዜጎቿ 
ተርፎ ለሌሎች የምትተርፍ አገር ብትሆን ደስ 
ይለኝ ነበር፡፡ በአንድ ወቅት ከአሜሪካ በመጡ 
አሰልጣኞች (Appreciative Inquiry) የሚባል 
ስልጠና ስወስድ አብሮኝ የነበረ ጓደኛዬ ያለው ይህ 
ምኞት የኔ ብቻ እንዳልሆነ ያሰረዳልኛል፡፡ ጓደኛዬ 
ለሀገርህ ያለህ ርዕይ ምንድነው ሲባል ኢትዮጵያ 
የዲቪ ሎተሪ ማስታወቂያ አውጥታ የሌሎች 
ሀገር ዜጎች ለማመልከት በኢትዮጵያ ኤምባሲዎች 
ደጃፍ ተራ ሲይዙ ማየት የሚል ነበር ለአሜሪካዊ 
አሰልጣኛችን የነገራት፡፡ ይህ ምኞት ነው፡፡ ለአሁኑ 
ይህ ቀርቶብን ዜጎች ከሀገራቸው በአንድ ወይም 
በሌላ መንገድ እየተገፉ ባይወጡ የሚል ነው፡፡

ሰደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የሚገቡት 
ዋነኛ ምክንያት በሱማሊያ የእርስ በእርስ 
ጦርነቱን ሸሽተው፤ በሱዳን ከአሁን አሁን ጦርነት 
ይነሳል ከሚል ስጋት መሆኑን፤ ከኤርትራ 
የነፃነት አባት ይሆነናል ያሉት መንግስታቸው 
እንደኛው ሀገር ዜጎች በመንግስታቸው ተገፍተው 
ነው፡፡ ከተወሰኑት ኤርትራዊያኖች በስተቀር 
ሌሎቹ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት የኢኮኖሚ 
እድገታችንን ትሩፋት እንድናቃምሳቸው አስበው 
ሳይሆን በጊዚያዊነት መጠለያ ፍለጋ፣ በዋነኝነት 
ግን ወደ ሌላ ሶስተኛ ሀገር ጥገኝነት ለማግኘት 
እንደመሸጋገሪያ የሚመጡ ናቸው፡፡ ኢትዮጵያ 

ይህንን በማድረጓ የሚደርስባት ጉዳትም ጥቅምም 
አለ፡፡ ከፀጥታ እስከ አካባቢ ጥበቃ የሚመለከቱ 
ጉዳዮች ከስደተኞቹ ጋር ተያይዞ መታሰብ አለበት፡
፡ የዚህ ጽሁፍ አላማ ይህንን መመልከት ስላልሆነ 
እንለፈው፡፡ 

የዚህ ፅሁፍ ዓላማ ለኢቲቪ አንድ ጥያቄ 
ማቅረብ ነው፡፡ ቀጥሎም የምክር ቤቱ የመረጃ 
ማሰባሰቢያ መጠይቅ በተገቢው መንገድ 
እንዲከለስም ያሳስባል ነው፡፡ ለኢቲቪ የማቀርበው 
ጥያቄ ስደተኞችን በመቀበል ሳይሆን ዜጎችን 
ከሀገር በማባረር  ያስመዘገበችውን ገድል በኢቲቪ 
ዶክመንተሪ እንዲሰራልን ነው፡፡ የራስን ዜጋ 
በተለያየ መልክ ለስደት እየዳረጉ የሌላ ሀገር ዜጋ 
ማስተናገድ ክብር ያሰጣል የሚል ዕምነት የለኝም፡
፡ በዚህ ምክንያት የሚገነባ የሀገር ገፅ ግንባታ 
የሚባል ትርፍ የሚኖር አይመስለኝም፡፡ በቤይሩት 
በአሰሪዋ ስቃይና ሞት የደረሰባት ኢትዮጵያዊ 
ጉዳይ፤ በጫካ ሞተው የተጣሉት ኢትዮጵያዊያን 
ጉዳይ፤ ለአለም ህዝብ ቅርብ ናቸው፡፡ በሀገራችን 
ከተስተናገዱት የጎረቤት ሀገሮች ዜጎች ይልቅ 
ትኩረት ሊሰጠው ይገባ የነበረው የኢትዮጵያዊያኑ 
ጉዳይ ነበር፡፡

ኢትዮጵያዊያን ከትልቅ እስከ ትንሽ፤ 
ከመሐይም እስከ ፕሮፌሰር፤ ከነጋዴ እስከ 
መንግስት ሹመኛ፤ ከገጠር ነዋሪ እስከ ከተሜው 
ለምንድነው ወደ ውጭ ወጥተው መመለስ 
ዳገት የሚሆንባቸው? ሴት እህቶቻችን ወደው 
በፈቃዳቸው ፎቶ ተነስተው ፓስፖርት አውጥተው 
በባእድ ሀገር ለዘመናዊ ባርነት እራሳቸውን 
የሚያዘጋጁት ለምንድነው?

ይህንን አስመልክቶ አንድ ጥናት ቢጤ 
ለማድረግ በፓርላማ የቀረበ መጠይቅ ተመልክቼ 
ግራ ገባኝ፡፡ ጥናቱ ይህንን ችግር ለማስቀረት ዋነኛው 
መፍተሔ ብሎ ለማስቀመጥ እየተንደረደረ ያለው 

ትክክለኛውን መፍትሔ ወደ ሚያስገኝ አቅጣጫ 
የሚያመራ አልመስለኝም፡፡ በእርግጠኝነት ወደ 
የሚፈለገው አቅጣጫ አያመራም፡፡ አቅጣጫው 
ዜጎችን ከሀገር ለምን ይስደዳሉ? የሚለውን 
መሰረታዊ ጥያቄ ዘሎ እንዴት ይሰደዳሉ? ከዚህ 
አንፃር የህገ ወጥ ደላሎች ሚና ምንድነው? 
እንዴት ቁጥጥር በየደረጃው ይደረግ? የሚሉ 
ናቸው፡፡ ይህንን ሁሌም ኢቲቪ የሚነግረን ስለሆነ 
ጥናት አያስፈልገውም፡፡

ጥናት የሚያስፈልገው ሀገራችን ኢኮኖሚ 
11.4 በመቶ እያደገ ነው እየተባልን የኢኮኖሚ 
ዕደገት ደግሞ የሚመጣው በዜጎች ተሳትፎ 
ከሆነ ይህ የኢኮኖሚ እድገት ለምን የስራ ዕድል 
ሊፈጥር አልቻለም? ስራ መፍጠር የሚችሉና 
ከፍተኛ ሀብት ያፈሩ ኢትዮጵያዊያን ልጆቻቸውን 
እና ሀብታቸውን ለምን ወደ ውጭ ሀገር ያሸሻሉ? 
በሀገራችን ኢንቨስትመንት እየተስፋፋ ከሆነ 
ለምን ዜጎች በሀገራቸው ስራ አያገኙም? ብዙ 
ኢትዮጵያዊያን /ባለስልጣናትን ጨምሮ/ ለሚወለዱ 
ልጆች ዜግነት ለማስገኘት ሚስቶቻቸው አሜሪካ 
ሄደው እንዲወልዱ የሚያደርጉት ለምንድነው? 
ለጥገኝነት ፍለጋ እንዲረዳቸው በተቃዋሚ ፓርቲ 
ቢሮ የፓርቲ አባልነት መታወቂያ ለማግኘት 
ወጣቱ ለምን ይተጋል? በአጠቃላይ በአብዛኛው 
ወጣት በሀገሩ ከመኖር ስደትን ምርጫዬ እንዲል 
ያደረገው የመንግስት የፖለቲካ ስርዓት፤ የኢኮኖሚ 
ፖሊሲ፤ የመሬት ፖሊሲ፣ ወዘተ ምን ምን ሚና 
እንዳላቸው ማጥናት አይገባም ትላላችሁ፡፡ ጥናቱ 
ማተኮር ያለበት በዚሁ አካባቢ እና መጠናትም 
ያለበት በባለሞያ መሆን አለበት፡፡ ይህን ጊዜ 
ለችግሩ መድሐኒት ለማግኘት አንድ እርምጃ 
ጀመርን ማለት እንችላለን፡፡ ይህን የጥናት ሃሳብ 
የማቀርበው መንግስት እያደረገ ያለውን ካላወቀ 
በጥናት አስደግፎ ለመምከር ነው፡፡ 
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የጋዜጠኞች እቁብ ተበተነ

ጋዜጠኞች በክፉ ቀን የምትሆን 
በእቁብ መልክ ገንዘብ ለማስቀመጥ 
ተስማሙ፡በቅድሚያ እጣው ይውጣ 
ተባለና ወደ 12 የሚጠጉ  እጣዎች 
ተጣሉ፡፡ 12ቱም ጋዜጠኞች እቁቡ 
የሚደርሳቸውን ጊዜ አወቁ ፡፡ በውሳኔው 
መሰረት የተመረጠው ዳኛ የደሞዝ 
ጊዜውን ጠብቆ ገንዘቡን መሰብሰብ 
ጀመረ፡፡ ብዙዎች ሲከፍሉ 4ቱ “ቆይ 
እናመጣለን፤ ቆይ እንሰጣለን” በማለት 
ሁለት ሦስት ቀን አሳለፉ፡፡ ዳኛው 
ተበሳጭቶ “በገባችሁት ስምምነት መሰረት 
ለምንድነው ገንዘቡን የማትከፍሉት” 
ሲል ጠየቀ፡፡ አራቱ ጋዜጠኞች “በጉዳዩ 
ላይ እንደገና መወያየት ስለሚያስፈልግ 
ስብሰባ ይጠራልን” በማለት  ጠየቁ፡
፡ ሰብሳቢው ጋዜጠኞችን ሰብስቦ 
ሐሳባቸውን እንዲያቀርቡ ፈቀደ፡፡

ጋዜጠኞቹም “ መጀመሪያ ‘እቁብ 
እንጀምር’ ስትሉ ቅር እያለን ነበር፡
፡ በውብሸትና በርዕዮት ላይ የደረሰውን 
ታውቃላችሁ፣ በእስክንድር ላይ 
የደረሰውንም አይተናል፡፡ ይህንን ሁሉ 
እያወቅን ተስማምተን ነበር፡፡ ከተስማማን 
እና እጣ ከተጣለ በኋላ ከማዕከላዊ 
ወንጀል ምርመራ አምልጦ የወጣ “ሰበር 
ዜና” በሚል በቅርቡ ጋዜጠኞችንና 
ወጣት ፖለቲከኞችን ለማሰር ወንጀል 
እየተፈበረከ መሆኑን ከተለያዩ ሚዲያዎች 
ለማወቅ ችለናል፡፡ ጋዜጠኛ ከታሰረ በኋላ 
ደግሞ ወንጀል ሰራም አልሰራም ነፃ 
የሚወጣበት ምንም ዓይነት መንገድ 
እንደሌለ ካለፈው መረዳት ይቻላል፡
፡ ይታሰራሉ ተብለው ዝርዝራቸው 
ከወጡት ጋዜጠኞች ውስጥ ዕቁቡን 
በቅድሚያ ለመውሰድ እጣ ከወጣላቸው 
ውስጥ እኛ አለንበት፡፡” በማለት ሲገልጹ 
ሰብሳቢው “እንደዚህ ከሆነማ  እቁብ 
ለመግባት ዋስትና ስለሌለን እቁቡን 
አፍርሰናል” በማለት ሲናገር ጋዜጠኞች  
በዚህ በመስማማታችው የተሰበሰበውን 
ገንዘብ ተከፋፍለው  ተበተኑ፡፡

አቶ መለስ አወረሱ 
ወይስ ተወረሱ?

ከአገራችን ሚኒስትሮች ሁሉ 
ያለአጃቢና በነፃነት የሚንቀሳቀሱት 
የጤና ጥበቃ ሚኒስተሩ ዶ/ር ቴዎድሮስ 
አድሃኖም እንደነበሩ ይታወቃል፡፡ የጠ/
ሚኒስትሩ ጤና አነጋጋሪ በሆነበት 
በዚህ ወቅት አሁን የሚመራን ማነው? 
የሚተካቸውስ ማነው? በሚል  ዜጐች 
በየደቂቃው የሚነጋገሩበት አጀንዳ ከሆነ 
ሰነባብቷል፡፡ ትናንትና ፓርላማ የጠ/
ሚኒስትሩ መኪና ስትመጣ፤ ብዙዎቻችን 
ያለወትሮ ጠፍተው የነበሩት አቶ መለስ 
የመጡ መስሎን በጉጉት ጠብቀን ነበር፡
፡ ይሁን እንጂ ከመኪናዋ የወረዱት አቶ 
መለስ ሳይሆኑ ወ/ሮ አዜብ መስፍን 
ሆነው ተገኝተዋል፡፡ ከህብረቱ ስብሰባ 
ጋር ምንም ተያያዥነት የሌላቸው ዶ/ር 
ቴውድሮስ አድሃኖም ደግሞ በአፍሪካ 
ህብረት ግቢ ውስጥ ባልተለመደ ሁኔታ 
በከፍተኛ አጀብ ሲንቀሳቀሱ መታየቱ 
እንግዳ ነገር ሆኗል፡፡ እንዴት ነው ነገሩ! 
መኪናቸውን ወ/ሮ አዜብ፤ እጀባውን 
ዶ/ር ቴዎድሮስ ወረሱት እንዴ?!

ብዙአየሁ ወንድሙ

ላለፉት አስር ወራት የዓለምን 
የሚዲያ ሽፋን ያገኘው የፍርድ 
ሂደት ‹‹ከጅምሩ በተገመተው 
ሁኔታ›› ተጠናቋል፡፡ የፍርድ 
ሂደቱን የመንግስት አካላትና 
የመንግስት ሚዲያዎች የህግ 
አተረጓጎም ሥርዓትን ተከትሎ 
እንደተደመደው ቢናገሩም 
ተቃዋሚዎችና ገለልተኛ የህግ 
ባለሞያዎች ግን የፍርድ ሂደቱን 
‹‹ነፃና ገለልተኛ ባልሆነ የዳኝነት 
ሥርዓት የተሰጠ ፍርደ ገምድል 
ነው፡፡›› በማለት አጣጥለውታል፡፡ 
የፍርድ ሂደቱን ሥርዓቱ ያለበትን 
ትክክለኛ ገጽታ ያሳየ መሆኑንን 
አስምረውበት የወደፊቱ የአገሪቱ 
የፍርድ ሂደት አደገኛ ደረጃ ላይ 
መድረሱን አስረግጠው ይናገራሉ፡፡

የእስር አያያዝ
ተጠርጣሪዎች ሲያዙ ጀምሮ 

አያያዛቸው አነጋጋሪ ነበር፡
፡ ከጅምሩ አደገኛ ወንጀለኞች 
ለማስመሰል ጥረት የተደረገ 
ይመስላል፡፡ መምህር ናትናኤል 
መኮንን ከሚያስተምርበት ት/ቤት 
ሥራውን ጨርሶ እንደማንኛውም 
ሰው የከተማ አውቶቢስ ተሳፍሮ 
ወደ ቤቱ በመጓዝ ላይ እንዳለ 
የተፈጸመው አያያዝ ጥያቄ 
እንድንጭር ያደርገናል፡፡ ከገቢው 
አንጻር ናትናኤል አዛውትሮ 
በሚንቀሳቀሰው በአውቶቢስ መሆኑ 
ይታወቃል፡፡ በአውቶቢስ ቢያንስ 
በግምት አንድ ኪ.ሜ እንደተጓዘ 
የፖሊስ መኪና መንገዱን 
ዘግቶ  አውቶቢሱን አስቆመው፡
፡ በአውቶቢስ ውስጥ በግምት 
ከመቶ ሰው በላይ እንደነበረ 
አብረውት የነበሩት የሥራ ጓደኞቹ 
ይናገራሉ፡፡ አውቶቢሱ ውስጥ 
የነበረው ሰው ሁሉ ተደናግጦ ምን 
ተፈጠረ ብሎ በመስኮት ወደ ውጭ 
ስመለከት መምህር ናትናኤልም 
እንደማንኛውም ሰው ተነስቶ 
እዚህ አካባቢ ምን ተከሰተ እያለ 
ከጓደኞቹ ጋር አካባቢውን ይቃኝ 
ነበር፡፡ ‹‹በአካባቢው ፌዴራል 
ፖሊስ ከመፍሰሱ ውጪ ምንም 
ነገር አልነበረም ነበር›› በማለት 
ጓደኞቹ ይተርካሉ፡፡ በዚህ ላይ 
እንዳለን የአውቶቢስ በር ተከፈተ፡
፡ ፓሊሶች ተከታትለው አውቶቢስ 
ውስጥ ገቡ፡፡ ‹‹ይኸውና ይኸውና›› 

ተባብለው መምህር ናትናኤልን 
ይዘው ወረዱ፡፡ ጓደኞቹ ምንድነው 
ብለው ቢከተሉ ፖሊሶች 
መሳሪያ ደቅነው ወደ አውቶቢስ 
መለሷቸው፡፡ አውቶቢስ ውስጥ 
የነበረው በፍርሃት ተደናግጦ 
ጉዞውን ቀጠለ፡፡

በዚሁ እለት ጋዜጠኛና 
የፖለቲካ ተንታኙን እስክንድር 
ነጋን ለመያዝ የተመረጠበት ሰዓት 
እንዲሁ አነጋጋሪ ነበር፡፡ መኖሪያ 
ቤቱን አከራይቶ እሱ የሚኖረው 
ሌላ ቦታ ነው፡፡ የቤት ኪራዩን 
የሚቀበለው ዘወትር ወር በገባ 
ሦስት መሆኑን ባለቤቱ ዓለም 
አቀፍ ተሸላሚዋ ጋዜጠኛ ሰርካለም 
ፋሲል ትናገራለች፡፡ የቤት ኪራዩን 
ተቀብሎ ልጁን ናፍቆት እስክንርን 
ከት/ቤት ተቀብሎ ይወጣል፡፡ 
ናፍቆት የአምስት ዓመት ህፃን 
ሲሆን እናትና አባቱ በምርጫ 
97 ምክንያት ቃሊቲ ታስረው 
በነበሩበት ወቅት የተወለደው 
ቃሊቲ ወህኒ ቤት ነው፡፡ አባቱ 
ከት/ቤት ተቀብሎት ወደ ቤቱ 
ይዞት ሲሄድ መኪናውን ከበው 
አስቆሙት፡፡ በሥፍራው የነበሩት 
የአይን ምስክሮች እንደሚናገሩት 
ወዲያውኑ ከመኪና አወረዱት፤ 
ልጁ ናፍቆትም ከመኪና ወርዶ 
የአባቱን እጅ ይዞ ቆመ፤ በሥፍራ 
በርካታ የፌዴራል ፓሊሶችና 
የደህንነት ሠራተኞች ነበሩ፡፡ 
ቪዲዮ ካሜራ የሚያነሳ ተዘጋጅቶ 
ይጠብቃል፡፡ ሌላ ሰው ደግሞ 
ድርጊቱን እንዳይቀርጹ አካባቢው 
በጥበቃ ተከቧል፡፡ ልጁን ከእጁ 
ነጥቀው ከወረወሩ በኋላ ሁለት 
እጁ በሰንሰለት ታሰረ፤ ናፍቆት 
መሬት  ላይ ወድቆ ያለቅሳል፤ 
ይፈራገጣል፡፡ ማንም ደፍሮ 
የልጁን ወግ የሚያሳየው ደፋር 
አልተገኘም፡፡ በአካባቢው የነበረው 
ሰው ግራ ተጋብቶ ቆሞ ድርጊቱን 
ይከታተላል፡፡ በመጨረሻም ናፍቆት  
ከወደቀበት  ተነስቶ አባቱን 
ከፌዴራል ፖሊስ ለማስለቀቅ 
ይሞክራል፡፡ በአሁኑ ጊዜ ህዝብ 
በተለያየ ጣዖት የሚመስላቸውን 
የፌዴራል ፖሊስ ልዩ ኃይል 
ናፍቆት አልፈራቸውም፡፡ አባቱን 
እንዲለቁ እየያዘ ይጎትታቸዋል፡
፡  አልተሳካለትም፤ በእርግጫ 
ይማታል፤ ማንም ከቁም ነገር 
አልቆጠረውም፤ እሱ ግን እየዞረ 
አባቱን የከበቡትን ፖሊሶች 
እየዘለለ ይራግጣል፡፡ በአካባቢው 
የነበረው ሰው ግማሹ በማልቀስ 
ግማሹ በማዘን ያየዋል፡፡ አንዳንዱ 
ወጣት ጎበዝ በርታ እያሉ 
ይስቁበታል፡፡ የናፍቆት ጥረት 
አልተሳካም ፤ እስክንድር ተይዞ 
ሄደ፤ እናቱ መጥታ ወሰደችው፤  
ሰርካለም በዚያን ሰሞን ትናገር 
እንደነበረው ሌሊት በእንቅልፉ 
ይባንን እንደነበረና ቀን ቀንም  
ድምጹን ከፍ አድርጎ ሲናገር 

‹‹ቀስ በሉ፤ ፖሊስ መጥቶ በብረት 
ያስራችኋል›› እያለ ይናገር 
እንደነበር ትናገር ነበር፡፡

ወጣቱ የመንግስት ተቺ 
አንዱዓለም አራጌም እንዲሁ 
ነው፡፡ አንዱዓለም ሁለት ህፃናት 
ልጆች አሉት፡፡ የመጀመሪያውን 
ልጁን መዋለ ህፃናት ያስገባበት 
ዕለት ነበር፡፡ ልጁን ት/ቤት 
አስብቶ ፓርቲው ጽ/ቤት ከሄደ 
በኋላ ስለ ልጁ ለትግል አጋሮቹ 
አጫውቷቸዋል፡፡ የትግል አጋሮቹ 
ያትግል አጋሮቹ እንደተናገሩት 
‹‹ልጄን ዛሬ ት/ቤት አስገብቼ 
መጣሁ፡፡ ማታ የቀን ውሎውን 
እስኪነግረኝ ቸኩዬአለሁ፡፡ ምን 
ምን ሲያደርግ እንደዋለ የቀኑን 
ውሎውን እንዴት እንደተረዳው 
ለመስማት ጓጉቼአለሁ›› ብሎ 
ተናግሮ እንደነበረ ተናግረዋል፡
፡ አንዱዓለም ልጁን ለማምጣት 
እንደሄደ በፌዴራል ፖሊስ  ተይዞ 
እጁን በሰንሰለት ታስሮ ወደ እስር 
ቤት ተወስዷል፡፡

ሻምበል የሺዋስ ይሁን ዓለምና 
አቶ ዮሐንስ ተረፈ እስራቸው 
በቤተሰብ እንደማይታወቅ  
ይናገራሉ፤ በጋዜጣም ተዘግቧል፡
፡ አቶ ክንፈሚካኤል ደበበም 
ለሁለት ወር ቤተሰብ የት እንዳሉ 
አያውቅም ነበር፡፡ አቶ ምትኩ 
ዳምጤም እንዲሁም ቤተሰቡ 
በተመሳሳይ ሁኔታ ይናገራሉ፡፡
በሱዳን ስደተኞች ካንፕ እንደነበሩ 
የሚነገርላቸው የቀድሞ የፓርላማ 
አባል አቶ አንዱዓለም አያሌው 
ካርቱም የሚገኘው የስደተኞች 
ዋናው መ/ቤት ደርሰው ሲመለሱ 
እንደተያዙ ቤተሰቦቻቸው 
ይናገራሉ፡፡ በዚሁ ሁኔታ እየተያዙ 
ታሠሩ፡፡

ጠ/ሚኒስትሩና እስረኞቹ
እስረኞቹ ሠላማዊ ሰዎች 

በመሆናቸው እንዲለቀቁ 
ተቃዋሚዎችና ዓለምአቀፍ 
ማህበረሰብ ተደጋጋሚ ጩኸት 
አሰማ፡፡ የማህበራዊ አኗኗራቸውን 
ቤተሰባቸውን በምሳሌነት 
በማንሳት የሰብአዊና የሞያ መብት 
ተከራካሪዎች አበክረው አወገዙ፤ 
እስረኞቹ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ 
እንዲፈቱ ጥሪ አቀረቡ፡፡ በዚህ 
መሐል ጠ/ሚኒስትሩ ፓርላማ 
ላይ ቀርነው አስረዱ፡፡ የታሠሩት 
በቂ ማስረጃ ተገኝቶባቸው 
መሆኑን በእርግጠኝነት ተናገሩ፡
፡ ከፍተኛ የሰነድ ማስረጃ 
እንደተገኘባቸው ወንደለኞች 
መሆናቸውን አረጋገጡ፡፡ ‹‹15 
ቀን ጠብቀን እናሳይኋቸዋለን›› 
በማለትም ተናገሩ፡፡ የህግ 
ባለሞያዎች አባባላቸውን አወገዙ፤ 
ተቃዋሚዎችም ዓለም አቀፍ 
ማህበረሰብም የጠ/ሚኒስትሩን 
አነጋገር በእጁጉ ኮነኑት፤ በፍ/ቤት 

ያልተረጋገጠ ሰነድን እንደትክክለኛ 
ማስረጃ መቁጠር ተጠርጣሪዎች 
በፍ/ቤት ሳይፈረድባቸው ወንጀደኛ 
ናቸው ብሎ መደምደም የፍርድ 
ሂደቱ ላይ ተጽኖ እንደሚፈጥር 
አስረዱ፡፡ ጠ/ሚኒስትሩም 
በየደረጃው ያሉ የመንግስት 
ባለሥልጣናትም ጠ/ሚኒስትሩን 
ተከትለው የተያዙት ትክክለኛ 
ወንደለኛ መሆናቸውን በገተኘው 
መድረክ ሁሉ አስረግጠው መናገር 
ጀመሩ፡፡ በመቀጠልም በኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥን ዲክመንተሪ ፊልም 
ተዘጋጀ፤ ‹‹አኬልዳም›› የሚል 
ፊልም ታየ፤ በህዝብ ጥያቄ ተብሎ 
ተደግሞ ታየ፤ ተጠርጣሪዎች 
ትክክለኛ ወንደለኛ መሆናቸውን 
አበሰረ፡፡ አንድነት ፓርቲ ስሜ 
አለአግባብ ‹‹በአኬልዳማ›› 
ዶክመንተሪ ፊልም ተነስቷል፤ 
እንዳስተባብል ተመሳሳይ 
የአየር ሰዓት ይሰጠኝ በማለት 
ፕሮድካስት ኤጅንሲና ኢቴቪን 
ጠየቀ፤ አልተፈቀደለትም፡፡ ልክ 
እንደጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ፍረጃ 
ሁሉ ዶክመንተሪ ፊልሙም 
ተወገዘ፡፡ ፍርድ ቤት በያዘው ጉዳዩ 
ላይ ተጠርጣሪዎችን ወንጀለኞች 
አድርጎ መሥራት ፍትህን ያዛባል 
የሚል ተቃውሞ ቀረበ፡፡ ከዚህ 
በኋላ ሁሉም የፍርድ ሂደቱን 
በጥርጣሬ መከታተል ጀመረ፡፡

የምርመራ ወቅት
አንዳንድ ሰዎች የሥርዓቱን 

የፍርድ ሂደት ጥያቄ ውስጥ 
በመክተት የሚከራከሩት  ምርመራ 
ወቅት ጀምሮ የነበረውን የጊዜ 
ቀጠሮ  ችሎት ያለውን በማንሳት 
ነው፡፡ የጊዜ ቀጠሮው በግልጹ 
ዳኝነት የተከናወነ ነው ማለት 
አይቻልም፡፡ በሚቀጥለው ሳምንት 
የጊዜ ቀጠሮ የዳኝነት ሂደቱንና 
የክርክሩን ወቅት የነበሩትን 
የችሎት ድባቦች እንመለከታለን፡፡

‹‹የሚገርመው ባይፈርድባቸው ነበር›› !!!

“ቁንጮ” አዲስ 
ፊልም ሊመረቅ 

ነው
በቅዱስ ፊልም ፕሮዳክሽን ተሰርቶ 

በፕሮዲውሰር እና ዳይሬክተር ዮሐንስ 
ተፈራ እንዲሁም በደራሲ ቴዎድሮስ 
አበራ  የተዘጋጀው  “ቁንጮ” የተሰኘ 
አዲስ ኮሜዲ ፊልም ሐምሌ 15 ቀን 
2004 ዓ..ም በሁሉም የግል ሲኒማ 
ቤቶች እንዲሁም በአዲስ አበባ እና 
በክልል ከተሞች ይመረቃል፡፡ በልዩ 
ፕሮግራም በኢትዮጵያ ብሔራዊ 
ቴአትር ሐምሌ 16 ቀን 2004 ዓ.ም. 
በ11፡00 ሰዓት ጥሪ የተደረገላቸው 
ሚኒስትሮች፣ አምባሳደሮች፣ ታዋቂ 
ግለሰቦች፣ አርቲስቶች፣ ጋዜጠኞች፣ 
የኪነ-ጥበብ ቤተሰቦች በተገኙበት 
በድምቀት ይመረቃል፡፡ በዚሁ ፊልም 
ላይ ዝናህ ብዙ፣ ፀጋዬ ኤልያስ፣ 
ወሰንየለህ ጀንበር፣ ብሩክታዊት 
ምትኩ፣ ሰላም ገብሬ፣ ሮቤል ሰለሞን 
፣ድርሻዬ ኢትዮጵያ፣ሊሊ ወርቁ እና 
ሌሎች ወጣትና አንጋፋ ተዋንያን 
ተሳትፈውበታል፡፡ ፊልሙን ሰርቶ 
ለማጠናቀቅም 2 ዓመት ያህል ጊዜ 
የወሰደ ሲሆን 1፡36 ደቂቃ ባለው 
ርዝማኔ ታሪክ በፍቅር፣ በጓደኝነት 
እና በትዳር ታማኝነት በቤተሰብ 
ሕይወት ዙሪያ ያሉ ጉዳዮችን 
የሚዳስስ መልዕክት የያዘ አዝናኝ 
ፊልም ነው፡፡ ፊልሙ ከተመረቀ በኋላ 
በሁሉም ሲኒማ ቤቶች ለተመልካች 
እንደሚቀርብ ተጠቁሟል፡፡

ጋዜጣ የተመሰረተበት 1ኛ ዓመት 

በልዩ  ልዩ ዝግጅት ሊከበር ነው
-   በዕለቱም ጋዜጣው እስካሁን ባለው ቆይታ በባለሙያዎች ይገመገማል

-  የጋዜጣው አንባቢያን አስተያየት ይንሸራሸራል

-  ለጋዜጣው እዚህ መድረስ አስተዋፅዖ ላበረከቱ ተቋማትና ግለሰቦች ልዩ    

   የ “እናመሰግናለን” መርሃ ግብር ይኖራል

-  ለጋዜጣው ዕድገት የሚረዱ ስጦታዎች በዕለቱ ይበረከታል
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ዳዊት ሰለሞን 

“የሚዲያ ካፕ” የሚል ስያሜ የተሰጠው 
የብዙሃን መገናኛ ባለሙያዎች የእግር ኳስ 
ውድድር ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ ወሎ 
ሰፈር በሚገኘው ሮክቦተም በይፋ ተጀምሯል፡
፡ የውድድሩን የመክፈቻ ጨዋታ ያከናወኑት 
ደግሞ ፍኖተ ነፃነትና ኢትዮፒካሊንክ ነበሩ 
መጨዋታው ኢትዮፒካኒንኮች 7 ለ 2 
ፍኖተ ነፃነትን አሸንፈዋል፡፡ ምሽት ላይ 
መደበኛ የቅዳሜ ፕሮግራማቸውን ለማድረግ 
እነ ብርሃኔ ንጉሴ ተሰብስበዋል፡፡ በምሽቱ 
ፕሮግራም ከተነሱት ጉዳዮች አንዱ በእነርሱና 
በፍኖተ ነፃነት መካከል የተደረገው ጨዋታ 
ነበር፡፡ 

ለእነ ብርሃኔ በተጋጣሚያቿቸው ላይ 
የጨዋታ ብልጫ በመያዝ ፍኖተ ነፃነትን 
የጎል ጎተራ ማድረጋቸው ለፕሮግራማቸው 
ተጨማሪ ማድመቂያ ሆኖላቸዋል፡፡ ነገር ግን 

በዕለቱ ጨዋታ ተሳትፎ ያላደረገው ብርሃኔ 
ንጉሴ “ይህ ሽንፈት የፓርቲውም ጭምር ነው” 
በማለት መናገሩ በግሌ አስደንግጦኛል፡፡ የፍኖተ 
ነፃነት ጋዜጣ አዘጋጆች በውድድሩ የተሳተፉት 
ጋዜጣዋን እንጂ የጋዜጣዋን ባለቤት አንድነት 
ለፍትህና ለዲሞክራሲ ፓርቲን በመወከል 
አልነበረም፡፡ ብርሃኔ ግን ከጨዋታው ውጤት 
ብዙ ርቀት ተጉዞ የገዥው ፓርቲ ኩርኩም 
የበዛበት ፓርቲ ላይ ለመሳለቅ ሞክሯል፡፡ 
እንደ ብርሃኔ የጋዜጣዋ አዘጋጆች ከኢህአዴግ 
ጋር መጫወታቸውን አልተገነዘቡም እንጂ 
የፓርቲው አባላት የሆኑ ክህሎቱ ያላቸው 
ወጣቶችን በመያዝ ይሳተፍ ነበር፡፡ ነገር ግን 
ውድድሩ ከመነሻው “የሚዲያ ካፕ” የሚል ስያሜ 
በመለጠፉ በውድድሩ የጋዜጣው አዘጋጆች 
ብቻ እንዲሳተፉ ተደርገዋል፡፡ የስፖርቱ ዓላማ 
ነፃ ሕሊናን ይዞ ተመልካችን ማዝናናትና 
ወንድማማችነትን መመሥረት ነው፡፡ ከዚህ 
ባለፈ ግን የተሰነዘረው ሐሳብ ፕሮግራሙን 
ትዝብት ላይ የሚጥል ይመስለኛል፡፡

በመሠረቱ አንድነት ለፍትህና ለዴሞክራሲ 
ፓርቲ ከገዢው ፓርቲ ጋር የሚፎካከረው 
ፓርቲው የአገሪቱ ቁንጮ ነኝ ከሚለው ገዥ 
ግምባር ጋር በዋናነት በምርጫ ለመወዳደር 
ነው፡፡ እነ ብርሃኔ በፍኖተ ነፃነት የሜዳ 
ላይ ውጤት ምሽት እንደተሳለቁት ሳይሆን 
ኢህአዴግ በምርጫ 97 የጨዋታውን ውጤት 
ለመቀልበስ እስከ አፍንጫው የታጠቀ ጦሩን 

በኢትዮጵያውያን ወጣቶች ላይ በማዝመት 
አሸናፊነቱን አውጇል፡፡ በመሣሪያ ኃይል 
ሥልጣን መያዝና መቆየት ደግሞ የአንድነት 
ተልዕኮ አይደለም፡፡

አንድ ሚዲያ በተለያየ የፖለቲካ ካምፕ 
የተሰባሰቡ በጎሳና በሃይማኖት የማይገናኙ 
ሰዎች ብሄራዊ ቋንቋዎቸው ባደረጉት 
የመግባቢያ መንገድ የሚተላለፍ እስከሆነ ድረስ 
በሁሉም የመደመጥ እድሉ ሰፊ ነው፡፡ ስለዚህ 
አዘጋጆቹ በሚያስተላልፏቸው መልእክቶች 
ጠንቃቆችና በሳል ሊሆኑ ይገባቸዋል፡፡ 
ሚዲያው ለአንድ ወገን የተፈበረከ ከሆነው 
በይፋ በሎሌነት ስለሚያገለግለው ወገን 
ማንነት በመግለጽ በሌሎች ካምፕ የሚገኙ 
ሰዎችን ላለማታለል ራሱን ግልጽ ማድረግ 
ይገባዋል፡፡ ነገር ግን እንዳለመታደል ሆኖ 
እነ ብርሃኔ ኢትዮፒካሊንክን በመዝናኛነት 
ስም ለሁላችን ልብ የምትሆን ለማድረግ 
ጥረዋል፡፡ እንዳለመታደል ሆኖ ግን በአንዳንድ 
አጋጣሚዎች በጥበብ ላይ እንደሚዘምቱ 
አሳይተውናል፡፡ የእነርሱን በጥበብ ላይ 
ማመንዘር ያሳዩኛል የምላቸውን ሁለት ነጥቦች 
ላንሳ፡፡

                      አስቂኝ የምርጥ 
ኢትዮጵያዊ ምርጫቸው ሚሊኒየሙ

አንባቢን ከዛሬ አራት አመታት በፊት 
ኢትዮፒካሊንክ ይዞ ወደቀረበችው አስገራሚና 
አስቂኝ ምናልባትም አስተዛዛቢ ምርጫ በምናብ 

ልመልስ፡፡ ኢትዮጵያ በዘመን አቆጣጠሯ 
መሠረት ሚሊኒየሟን ለማክበር ደፋ ቀና እያለች 
ነው፡፡ መንግስት ሁሉም ነገር ለሚሊኒየሙ 
በሚለው አጀንዳው መሠረት ወሬው ሁሉ 
ኢትዮጵያ በኢህአዴግ ባይሆን በሰላም፣ 
በልማትና በዴሞክራሲ ጎዳና ለሚሊኒየሙ 
እንደማትበቃ እየተነገረ ነው፡፡ እነ ብርሃኔው 
በበኩላቸው የሚሊኒየሙ “ምርጡ መሪ” 
በማለት የወቅቱን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 
ዜናዊን መርጠዋል፡፡ በምርጫው የኢህአዴጉ 
ሊቀመንበር አሸናፊ የሆኑት በኢትዮጵያውያን 
ዘንድ ትልቅ ስፍራ ከሚሰጣቸው አፄ ምኒልክና 
አፄ ቴዎድሮስ በልጠው ነው፡፡

አስቂኙ ነገር መለስ በአገር ውስጥና 
በውጪ የመገናኛ ብዙሃን በተለያዩ የሲቪክ 
ማህበራት በአውሮፓ ህብረትና በአሜሪካ 
መንግስት ጭምር አምባገነን ስለመሆናቸው 
እየተነገረላቸው በኢትዮፒካሊንክ “ምርጡ መሪ” 
በመሰኘት መመረጣቸው ነው፡፡ ሁለት መንትያ 
ልጆቿን በመለስ ወታደሮች የጥይት ሲሳይ 
የሆኑባት እናት የኢትዮፒካሊንክ አድማጭ 
ብትሆን ምን ይሰማት ይሆን? እንዴት በብረት 
የመጣንና የስልጣን እድሜውን ለማራዘም 
ብረትን የሚጠቀም አስተዳደርን የሚመራ ሰው 
የኢትዮጵያ የሚሊኒየሙ “ምርጥ መሪ” ሊሰኝ 
ይችላል? ይህንን መመለስ የሚችሉት እነ 
ብርሃኔ ብቻ ናቸው፡፡ ሰው ደግሞ የወደደውን 

የኢትዮፒካ-ሊንክ የአፍ ወለምታ ወይስ...?

ወደ ገፅ 12 ይዞራል....

ኢትዮጵያ ከአቶ መለስ...
ከ ገፅ 3 የዞረ....

ቀን፣ ሕዳሴ ግድብ፣ እያሉ ሊያደናግሩን 
ቢሞክሩም፣ ከእባብ እንቁላል እርግብ 
እንደማይፈለፈል እናውቃለን፡፡

የፖለቲካ ኳሷ ያላቸው በህወሓት ከፍተኛ 
ወታደራዊ መኮንኖች እና በደህንነት ኃላፊዎች 
ሜዳ ላይ ነው፡፡ ቡድኖቹ እነዚህ ከኢትዮጵያ 
ሌላ ሀገር እንደሌላቸው ዘግይተውም ቢሆን 
እየገባቸው መጥቷል፡፡ ኢትዮጵያን ከጥፋት 
ለማዳን ከፍተኛ ታሪካዊ ኃላፊነት ወድቆባቸዋል፡
፡ ብዙዎቹ እንደሚሉት የእነዚህ የህወሓት 
ወታደራዊና የደህንነት ባለሥልጣኖች ችግር 
ሕሊናቸው በጥቅም መታወሩ ብቻ አይደለም፤ 
ከላይ ከተጠቀሱት ሃምሳ ስምንት ነባር 
ሕወሃቶች ጥቂት የማይባሉት ኤርትራውያን 
ወይም ከፊል ኤርትራውያን መሆናቸውም 
ጭምር ነው፡፡ በአጭሩ ፍጥጫው በህወሓት 
ውስጥ ባሉ ሻዕቢያዎች እና ወያኔዎች ነው፡፡

እንግዲህ ሞት ካልቀደማቸው አቶ መለስን 
እና ግብረ አበሮቻቸውን ከሥልጣን ማስወገድ 
የሚችሉት በህወሓት ወታደራዊና ሲቭል 
ባለሥልጣኖች ናቸው፡፡ ይህ ከሆነ በህወሓት 
የሚመራው ሠራዊት እውነተኛው የሥልጣን 
መሠረት ይሆናል፡፡ በሻዕቢያዎቹ የተባረሩት እነ 
አቶ ስዬ አብርሃ እና ጀነራል ፃድቃን ይመለሳሉ 
ብዬ እገምታለሁ፡፡ እንዲያውም አቶ ስዬ 
የሠራዊቱ መሪ (ኤታማዥር ሹም) እንደሚሆኑ 
መገመቱ ስህተት አይሆንም፡፡ ከዚያ በኋላ 
ሕገ-መንግሥቱን የማሻሻል ሥልጣን ያለው 
የሽግግር መንግሥት ተቋቁሞ ነፃና ፍትሐዊ 
ምርጫ ተካሂዶ ሕዝቡ የመረጣቸው ሰዎች 
ቋሚ መንግሥት እንደሚያቋቋሙ መገመት 
አያዳግትም፡፡

ከሻዕቢያ ሠርጐገቦች በስተቀር የሠራዊቱ 
አዛዥችና አባላት ከሞላ ጐደል አሁን 
ባሉበት ይቀጥላሉ፡፡ ኢትዮጵያን ከጥፋት 
በማደናቸው በአላቸው ማዕረግ እና ጥቅም 
ላይ ይጨመርላቸዋል እንጂ አንዳችም ጉዳት 
አይደርስባቸውም፡፡ ሲቭሉ ማህበረሰብ ፍፁም 
ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት የመመሥረት መብቱ 
እንደተጠበቀ ሆኖ የሠራዊቱ ተቋም የዕዝ 
ሰንሰለት ኃላፊነት አቅም ግንባታ እና ጥቅማ 

ጥቅም የኢትዮጵያን ዳርድንበር እና ሉዓላዊነት 
በማስጠበቅ ላይ በተመሠረተ ዓላማ ራሱን 
ችሎ የሚንቀሳቀስ ይሆናል፡፡ በአጭሩ  እንደ 
አፄ ኃይለ ሥላሴ ሠራዊት በሳንድኽርስት 
እና በዌስት ፖይንት (sandhurst and west 
point) የሠለጠኑ ወታደራዊ መኮንኖች ያሉት 
ጠንካራና ሙያተኛ (professional) ሠራዊት 
ይሆናሉ፡፡

ሌላው መነሳት ያለበት ጉዳይ፣ የውጭ 
ተፅዕኖ ነው፤ በተለይም የአሜሪካ መንግሥት 
ተፅዕኖ ለኢትዮጵያ በጐሣ መሸንሸን 
ቡራኬ ሠጥቶ ለአቶ ኢሳያስና ለአቶ መለስ 
ሥልጣናቸውን ያፀደቀላቸው የአሜሪካ 
መንግሥት (ሲ.አይ.ኤ) መሆኑ ይታወቃል፡
፡ ይሁንና ከአልቃይዳ ጥቃት 9/11 በኋላ፣ 
አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ በምሥራቅ አፍሪካ 
ብሎም በመካከለኛው ምሥራቅ አካባቢዎች 
እየተቀፈቀፉ ያሉትን አልቃይዳ ቀመስ 
እንቅስቃሴዎች በመግታት ረገድ የኢትዮጵያን 
ሠራዊት አስፈላጊነት እየተረዳች በመምጣቷ፣ 
ኢትዮጵያን የመበታተኑን ዕቅድ እየተወችው 
የመጣች ይመስላል፡፡ ከዚያም በላይ የኢትዮጵያ 
መበታተን ሊያስከትል የሚችላቸውን የጐሣ 
ጦርነቶች፣ የሕዝብ መፈናቀልና ስደት፣ 
የአሜሪካ መንግሥት እየተገነዘበ በመምጣቱ 
ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ አንድነት የቆመ 
መንግሥት በአዲስ አበባ ቢቋቋም የሚቃወም 
አይመስለኝም፡፡ ለማንኛውም ከአቶ መለስ 
በታታኝ አምባገነን አገዛዝ በኋላ ኢትዮጵያ 
የሚኖራት የፖለቲካ ስዕል ከላይ በአጭሩ 
እንደተመለከተው ነው ብዬ እገምታለሁ፡፡ ለዚህ 
ነው ባገኘሁት አጋጣሚ አንድነት ፓርቲ ባለው 
አንፃራዊ ጥንካሬ ሊከሰት የሚችለውን ክፍተት 
ለመሙላት የሚያስችል ስራ በመስራት 
ለታሪካዊ ኃላፊነት ይበቃ ዘንድ ራሱን በጅጉ 
ማደራጀት አለበት የምለው፤ ኢህአዴግም 
ቢሆን ይህንን የማይቀር ሁኔታ ተገንዝቦ 
ፓርቲውን ባለመኮርኮም በዚህ እንኳ ቢሆን 
መልካም ይሰራ እላለሁ! ለማንኛውም መመለስ 
የማልችለው ጥያቄ መከሰት አለመከሰቱ 
ሳይሆን መቼ ነው? የሚለውን ብቻ ነው፡፡ 

በያዝነው ዓመት በሥራ ዕድል ፈጠራ 
ዕቅዶች ካሰብነው በላይ ተሳክቷል ሲል 
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር 
አስታወቀ፡፡ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ይህንን 
ያስታወቀው  ለጋዜጠኞቹ በሰጠው መግለጫ 
ሲሆን በዓመቱ ውስጥ 1,148,000 ዜጎችን 
የስራ ዕድል ተፈጥሮላቸዋል በማለት 
ገልጧል፡፡

 የከተማ ልማትና ኮንስራክሽን ሚኒስትር 
አቶ መኩሪያ ኃይሌ ለጋዜጠኞች በሰጡት 
መግልጫ ‹‹በመንገድ ሥራ 170,000 
፣በጥርብ ድንጋይ 117,000 ፣፣በኃይል 
አቅርቦት 11,000 ፣ ውሃና መስኖ 3,300 
፣በባቡር 870፣ በስኳር 728 ሥራ የጀመረ 
ሲሆን በቅርቡ 487,000 ሥራ ለመጀመር 
ቅድመ ሁኔታ  መጠናቀቁን አስታውቀዋል፡፡ 
በተጨማሪም ሚኒስትሩ ከክልሎች መረጃው 
ተሟልቶ የደረሰን በማለት ‹‹ኦሮሚያ  
231,000፣ አማራ 128,000 ፣ደቡብ 
127,000 ፣ አዲስ አበባ 99,900፣ ትግራይ 
83,00 ፤በጠቅላላ 669,000 ዜጎች የሥራ  

ዕድል ማግኘታቸውን አስታውቀዋል፡
፡ሚኒስትሩ በሚያዚያ የመ/ቤቱ የስራ 
አፈጻጸም  በመሻሻል ላይ መሆኑን በመጥቀስ 
በሂደቱ ያጋጠሙ ነጥቦች በማለት መልካም 
አጋጣሚዎችን አሟጠን አለመጠቀምና 
የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማትን ለማስፋፋት 
ጥምር ጥረት የሚጠይቅ በመሆኑ ባለሀብት፣ 
አበዳሪ ተቋማት፣የማሰልጠኛ ተቋማት፣ 
ቤተሰብ፣ ተዋናዮች፣ የመንግስት መዋቅርና 
ኮሚኒኬተሮች የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ 
አቅርበዋ፡፡

በሥፍራው የተገኙ ጋዜጠኞች በርካታ 
ጥያቄዎችን ያቀረቡ ሲሆን ሚኒስትሩ 
መልስ  የሰጡ ቢሆንም በሀገሪቱ ውስጥ 
ያለው የስራ አጥ ቁጥር ስንት ነው? ሥራ 
በማስያዝ ተሳክቶልናል ስትሉ ከስንቱ 
ብዛት አስልታችሁ ነው? በአገሪቱ ውስጥ 
በየዓመቱ የሚፈጠረው የሥራ ፈላጊ ብዛት 
በጥናት ይታወቃል? የሚለውን የፍኖተ 
ነፃነት ጋዜጣ ጥያቄ ሚኒስተሩ ከመመለስ 
ተቆጥበዋል፡፡

ዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ 
ተሳከልኝ ሲል ከተማ ልማት 

ሚኒስቴር አስታወቀ

 በሽብርተኝነት ተከሳ 14 ዓመት እስራትና 
33 ሺህ ብር ቅጣት የተፈረደባት ጋዜጠኛ 
ርዕዮት ዓለሙ ውሳኔው ላይ ቅር በመሰቷ 
ለጠ/ፍርድ ቤት ያቀረበችው ይግባኝ ዛሬ ውሳኔ 
ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

ይግባኙን ተቀብሎ የግራ ቀኙን ክርክር 
ያደመጠው የፌደራሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ውሳኔ 

ለመስጠት ለሐምሌ 10 ቀን 2004ዓ.ም ቀጥሮ 
ነበር፤ በዚሁ መሰረት ይግባኙ ዛሬ ውሳኔ 
ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ በዚህም መሰረት 
ርዕዮት ዛሬ 6 ኪሎ በሚገኘው ጠቅላይ ፍ/
ቤት 3፡00 ሰዓት ተገኝታ የፍርድ ውሳኔዋን 
እንደምትሰማ ይጠበቃል፡፡ 

ርዕዮት ዓለሙ ዛሬ ለውሳኔ 
ትቀርባለች



10 Fñt nÉnT ¥Ks® /Ml@ 10 qN 2004 ›.M. h#lt¾ ›mT Q{ 2 q$. 51

www.andinet.org

10 Fñt nÉnT ¥Ks® /Ml@ 10 qN 2004 ›.M. h#lt¾ ›mT Q{ 2 q$. 51

ፍትህና ርትዕ ሲደፈጠጥ

አቶ ጥላሁን ባልቻ

ህወሓት /ኢህአዴግ አገሪቱን 
ማስተዳደር ከጀመረ 21 ዓመት ሆነው፡
፡ 21 ዓመት እንዴት ረጅም እንደሆነ 
ለመገንዘብ የሚከተለው ንጽጽሮሽ ይረዳ 
ይሆናል፡፡ አቶ መለስ ስልጣን ሲይዙ 
በአሜሪካ ወደ ሥልጣን የመጡት ቢል 
ክሊንተን ነበሩ፡፡ ክሊንተን 8 ተከታታይ 
ዓመታት አስተዳድረው በቡሽ ተተኩ፡
፡ ቡሽም 8 ተከታታይ ዓመታት 
አስተዳድረው በኦባማ ተተኩ፡፡ ኦባማ 
4 ዓመታትን አገልግለው ለሌላ ምርጫ 
አገሪቷን በማዘጋጀት ላይ ናቸው፡፡ ይሄ 
ሁሉ ሲደረግ በኢትዮጵያ ላለፉት 21 
ተከታታይ ዓመታት ሥልጣን ላይ 
የነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ ናቸው፡፡ 

በአቶ መለስ የሥልጣን ቆይታ 
ኢትዮጵያ ብሔርና ብሄረሰብን ጎሳንና 
ጎሳን በማስተናነቅ ከመታመስ አልፋ 
ብዙ ጥቅሞቿን እንድታጣ ተደረጋለች፡
፡ ወይንም አቶ መለስ አሣጥተዋታል፡
፡ የባህር በር አጣች፣ የብር ምንዛሪዋ 
አሽቆልቁሎ በአፍጢሙ ተደፋ፡
፡ በዚህም የተነሳ የአገሪቱ ኢኮኖሚ 
ታላቅ ቁስለት ደረሰበት፡፡ ይህ ሁሉ 
ሲሆን ገዢው ፓርቲ ህወሓት መራሹ 

ኢህአዴግ አገራዊ አጀንዳው ጥርት ብሎ 
ባለመታወቁ ሕዝባዊ አመኔታው ዝቅተኛ 
ነው፡፡ የኢትዮ-ኤርትራ ጦርነትም ብዙ 
ነፍስና ሀብት በማውደሙ ኢኮኖሚው 
ወድሟል፡፡ ውጤቱም አሣፋሪና አንገት 
አስደፊ ነው፡፡ ወይንም የባድሜ ጉዳይ 
ለሌላ ውድመት የሚዳርግ ነው፡፡ 

ሌላው ፖለቲካዊ ችግር የአቶ 
መለስ መንግስትና የአቶ መለስ ገዢ 
ፓርቲ ድንበር የለሽ መሆንና አንድም 
ሦስትም መሆን ባገር ግንባታ ገጽታ 
እያሳደረ ያለው ጫና ከድጡ ወደ ማጡ 
እየሆነ ነው፡፡ በዚህ ሁሉ ላይ ቁልጭ 
ያለ ብሔርተኝነትና ያፈጠጠ ጎሰኝነት 
ሥልጣን ሲላበስ ማየት ሕዝቡን 
ተጠራጣሪና ገለልተኛ እንዲሆን 
አድርጎታል፡፡ ከሕዝብ ተነጥሎ የቆመ 
መንግስት ደግሞ ምንም ያህል ኃይል 
ቢኖረው መቅኖ የለውም፡፡ የታየውም 
እየታየ ያለውም ይሄው ነው፡፡ ያኮረፈ 
ሕዝብና እምነት የማይጣልበት ግዴለሽ 
መንግሥት የማታ ማታ ተጐጂው 
ሕዝቡ ሆኖ ውጤቱ አገር ባፍጢሟ 
መደፋት ነው፡፡ 

ገዢው ፓርቲ በተለይ ከ1997 
ምርጫ ወዲህ ሥልጣኑን ለማስቀጠል 
ሙሉ ትኩረቱን በአባላት ምልመላ ላይ 
በማሳረፉ ለኢኮኖሚ ጥያቄዎች ጊዜ 
አጣ፤ የሥራ ጥያቄ፣ የዳቦ ጥያቄ፣ 
የሰብአዊ መብት ጥያቄ፣ የፍትሕ ጥያቄ 
እየጐላና እየሰፋ ሲመጣ ገዢው ፓርቲ 
የሰጠው ምላሽ ልዩ ልዩ ሸባቢ ሕጐችን 
አከታትሎ ማውጣት ነው፡፡ “ጠብ ሲል 
ስደፍን” ዓይነት የጊዜው ፋሽን ሆነ፡፡

ይህን ያስተዋሉት የተቃዋሚ 
ፓርቲ አባላትና ስመጥር የሚዲያ 
ባለሙያዎች ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን 
ለመወጣት መንግሥትን በአደባባይ 

መሞገት ጀመሩ፡፡ ይህ ዘመኑ 
የሚጠይቀው የፖለቲካ አካሄድ ነው፡
፡ እነዚህ ሰዎች በመንግሥት እውቅና 
ተሰጥቷቸው ቢሮ ከፍተው በሰላማዊ 
መንገድ በጠራራ ፀሐይ ትክክለኛ ነው 
ብለው የሚያምኑበትን ሀሳብና መንገድ 
የሚሰብኩ የሰላማዊ ለውጥ ሃዋርያት 
ናቸው፡፡ በሐሳባቸው የማይስማማ 
ወገን ካለ በተመሳሳይ መንገድ የበኩሉን 
ማቅረብ መብቱ ነው፡፡ ገዢው ፓርቲ 
ሀሳብን በሀሳብ መሞገት ሲያቅተው 
መንግሥታዊ የሥልጣን ኮፍያውን 
አጥልቆ የለውጥ ሃዋርያቱን ወደ 
መወንጀልና መክሰስ ገባ፡፡ እነ አንዱዓለም 
አራጌና እስክንድር ነጋ በአደባባይ 
በብዕራቸው መንግስትን የሞገቱባቸውን 
ጽሁፎች ከነፃ ጋዜጦች አንብበናል፡
፡ በሀሳባቸውም የሚስማሙ ብዙዎች 
ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ በእነዚህ ሰዎች ላይ 
ሰሞኑን መንግሥት ያሳለፈው የዕድሜ 
ልክና የ18 ዓመት እስራት ፍርድ የአቶ 
መለስን መንግሥት ክፉኛ የጐዳና 
ለትዝብት የዳረገው የአገሪቷንም በዓለም 
ላይ ያላትን ክብርና ተአማኒነት የገደለ 
ውሳኔ ነው፡፡

የዳቦ፣ የሰብአዊ መብትና የሥረ 
ጥያቄዎች ምላሽ እስካላገኙ ድረስ መሰል 
ሙግቶችና ሰላማዊ ተቃውሞዎች 
መቀጠላቸው የማያጠያይቅ ነው፤ 
በምንም ተዓምር ገዥው ፓርቲ ገባውም 
አልገባው በእድሜ ልክ እስራት ዜጎች 
ነፃነታቸውን ተገፈው አርፈው በፍርሃት 
ተሸብበው ይቀመጣሉ ብሎ ማሰብ 
የዋህነት ነው፡፡ እንዲያውም እያበቡና 
እየጎለበቱ ይሄዳሉ፡፡ እንዲያው ለመሆኑ 
መንግሥት ስንቱን አስፈራርቶና አስሮ 
ይችላል? ሥራ መፍጠር የመንግሥት 
ኃላፊነት ነው፡፡ ከሥራ ድርሻዎቹ 

ዋነኛው ይሄ ነው፡፡ 

በዚያን ሰሞን የካቢኔ አባል የሆኑት 
ሚኒስትር ጁነዲን ሳዶ በክብር እንግድነት 
በሚመረቁ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በዓል 
ላይ ተገኝተው “ምሩቃኑ ኮብልስቶን 
በመጥረብ ሥራ እንዲፈጥሩ” በማለት 
በማበረታቻ ንግግራቸው ማስገንዘባቸው 
ተነግሯል፡፡ ወዲያው በማከታተል 
“ኮብልስቶን ሠለጠንሽ፣ ባለ ድግሪ 
ይጥረበኝ አልሽ” የምትል ቀልድ 
ተሰማች፡፡ አቶ ጁነዲን ሳያስቡት 
የተናገሩት ቃል ብዙ ጥያቄዎችን 
እንድናነሳባቸው ይጋብዛል፡፡ የኔ ጥያቄ 
አቶ ጁነዲን አገራዊ ራዕይ ኖሮአቸው 
ለአገር ልማት ካልሰሩ ሥራ ለመፍጠር 
ካላገዙ ካቢኔ ውስጥ ምን ያደርጋሉ 
የሚል ነው፡፡ አቶ ጁነዲን የተማሩ ሰው 
ናቸው፤ በዚያ ላይ ሚኒስትር ናቸው፡፡ 
የተሻለ ሥራ ለመሥራት እንጂ ኮብል 
ስቶን ለመጥረብ ከሆነማ ለምን ልዩ 
ሙያ ለመማር ከፍተኛ ተቋማት ገቡ? 
ድንጋይ መጥረቡንማ ሳይማሩ ማን 
ይነፍጋቸዋል? በመሆኑም የሚንስትሩ 
ንግግር ስልቱን የሳተ ነው፡፡ በርግጥ 
ሥራ አይናቅም፡፡ ይሁን እንጂ መማር 
ማለት “ኮብልስቶን እየጠረብክ መተዳደር 
ነው”  የሚል ባለሥልጣን ቢገጥማቸው 
ምን ይሉ ይሆን? 

ገዢው ፓርቲ እንደነ ጁነዲን 
ያሉትን ሰዎች ይዞ አገር ሊያለማና 
ሊያሳድግ አይችልም ብሎ መሞገት 
ምኑ ነው ሽብርተኛ አስብሎ ዕድሜ 
ልክ የሚያስፈርደው? በዚህ አጋጣሚ 
ለህወሓት /ኢህአዴግ አባላት 
የማስተላልፈው ልባዊና ወገናዊ 
መልእክት አለኝ፡፡ ለሆድና ለጥቅም 
የተጠጉትን ሳይሆን በእውነት አምነው 
ድርጅታቸውን የሚደግፉትን አባላት 

የማሳስበው ለምን እንደሚታገሉ? 
ለማን እንደቆሙ አበክረው ራሳቸውንም   
የድርጅት አመራሮቻቸውንም 
እንዲጠይቁ ነው፡፡ በሐሳብም ሆነ 
በአመለካከት የተለየ ወገንን እንደ 
አባት እናት ገዳይ ደመኛ መመልከት 
ከንቃተ ህሊና ዝቅተኝነት የሚመነጭ 
ከመሆኑም በላይ የአገራዊ ራዕይን 
ፋና የሚያስትና የሚያደበዝዝ ነው፡
፡ አገራዊው ራዕይ እናት ኢትዮጵያ 
በዴሞክራሲ ፋፍታ በኢኮኖሚ በልጽጋ 
ከተረጂነት ተላቃ ልጆቿ ያለልዩነት 
እኩል ተጠቃሚ የሚሆኑበት አገር 
እንድትሆን ማድረግ ነው፡፡ ይህን ራዕይ 
ለማሳካት በቅድሚያ ሰፊውን ሕዝብ 
ለሥልጣን  ባለቤትነት ማብቃት ነው፡
፡ ቀጥሎ ጠመንጃን በምርጫ ሳጥን 
መተካት ነው፡፡ በመጨረሻም እውቀትና 
ራዕይ ያላቸውን የአገር መሪዎች 
በግልጽና በአደባባይ መርጦ ለሥልጣን 
ማብቃት ነው፡፡ ይህ ከተሳካ ብሔራዊ 
መግባባት ይመጣል፤ ሰላም ይወርዳል፤ 
ኢኮኖሚያዊ እድገቱም ሩቅ አይሆንም፡
፡ ኢኮኖሚያችን ካደገ ደግሞ እርስ በርስ 
ከመናከስ እንላቀቃለን፡፡ 

ሰሞኑን የሚወራው ነገር ለጆሮ 
ደስ አይልም፡፡ አቶ መለስ የባህሪ ችግር 
ቢኖርባቸውም ወገናችን ናቸው፡፡ ማንም 
ሰው ከጣቶቹ መሀል አንዷ ብትበሰብስ 
አክሞ ለማዳን ይጣጣራል እንጂ ቆርጦ 
አይጥልም፡፡ የአቶ መለስን በጠና 
መታመም በሽኩሽኩታ እንሰማለን፡
፡ ታመው ከሆነ ለዘመዶቻቸው ሲል 
እግዚአብሔር በምህረቱ እንዲጐበኛቸው 
እንመኛለን፡፡ በተረፈ ግን ፍትሕና ርትዕ 
ደፍጣጮችን እግዚአብሔር አእምሮ 
እንዲሰጣቸው በያለንበት እንማፀናለን፡፡ 
የሰላም ትግላችንንም ሳንዘነጋ፡፡

የዳኝነት ሥርዓቱ  በኢህአዴግ  
የሚሽከረከር  አሻንጉሊት ሆኗል 

ሲል መኢአድ አስታወቀ

ሙስናን በማጋለጤ ለከፍተኛ 
አደጋ መጋለጣቸውን 
የድሬዳዋው ነዋሪ ገለፁ

የደህንነት አካላትን 
ሳያስፈቅዱ አዲስ 
አበባ ውስጥ 

መሰብሰብ ተከለከለ
በአዲስ አበባ የሚደረጉ 

ማንኛውም አይነት ስብሰባዎችን 
የሚፈቅደው አስተዳደሩ ሳይሆን 
የደህንነት ቢሮ ነው በሚል 
ለጥያቄው ምላሽ መነፈጉን አንድነት 
ፓርቲ አስታወቀ፡፡

በአንድነት ፓርቲ የወረዳ 
12/13(ፈረንሳይና አካባቢው) 
የምርጫ ክልል ህዝባዊ ስብሰባ 
ለማካሄድ ጥያቄ ቢያቀርብም 
የአዲስ አበባ መስተዳደር ለጥያቄው 
ምላሽ ለመስጠት እንደማይችልና 
የደህንነት ኃላፊዎችን አስፈቅደው 
ምላሽ እንደሚሰጡ ምላሽ ሰጥተዋል፡
፡ በሀገሪቱ ህገመንግስት ስብሰባም 
ሆነ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ 
ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ 
ብቻ እንደሚያስፈልግ ቢደነገግም 
የአዲስ አበባ መስተዳድርን 
ሳያስፈቅዱ ህዝባዊ ስብሰባ 
ማድረግ እንደማይቻል ፓርቲዎች 
በተደጋጋሚ ይናገራሉ፡፡ ባለፈው 
ሳምንት አንድነት ፓርቲ በተመሳሳይ 
ቦታ ሊያደርግ የነበረው ስብሰባ 
በመንግስት መከልከሉና በዲአፍሪክ 
ሆቴል ሊያደርገው የነበረውም 
ህዝባዊ ውይይት በተመሳሳይ 
መልኩ መታገዱ ይታወሳል፡፡

የፍትህ ሥርዓቱ በህገመንግት 
በተደነገገው መሰረት የሚቀርቡለትን 
ክስና አቤቱታዎች በማጣራት 
ፍትሐዊ ፍርድ ለመስጠት ከሞመከር 
ይልቅ ዐቃቤ ህግ ያሻውን እንዲናገር 
ተከሳሾች ደግሞ እንዳይናገሩ 
በመከልከል የዳኝነት ሥርዓቱ ቅጥ 
ባጣ መልኩ በኢህአዴግ አመራር 
የሚሽከረከር አሻንጉሊት ሆኗል 
በማለት መአኢድ አስታወቀ፡፡  
መአኢድ ይህንን ያስታወቀው ሰሞኑን 
በጽ/ቤቱ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ 
ነው፡፡ ባለፈው ሐሙስ የፓርቲው 
አመራሮች በጽ/ቤታቸው በሰጡት 
ጋዜጣዊ መግለጫ በርካታ ጉዳዮችን 
በማንሳት ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡

የፓርቲው መግለጫ እንደሚያስረዳው 
‹‹በቅርቡ በጋዜጠኛ እስክንድር 
ነጋ የአንድነር ፓርቲ አመራሮች 
አንዱዓለም አራጌና ናትናኤል መኮንን 
ላይ የተሰጠው ፍርድ የዚሁ የፍትህ 
ሥርዓት ውጤት ነው›› ብሎታል፡
፡ ፓርቲው እንደሚለው ‹‹ንጹሑን  
የፓርቲያችን አባሎች የሆኑት አቶ 
ታደለ መለሰ፣ ምዕራብ ጎጃም አዊ 
ዞን አቶ መለሰ ሰጤ ፣ከባህርዳር  
ቴዎድሮስ አያሌውን ከሰሜን ወሎ  
በፌደራል  ፖሊስ  አፍነው ከመጡ 
በኋላ በፈጠራ ክስ በሐሰት ምስክሮች 
ምንም ዓይነት ሐሳብ እንዳይሰጡ 
ታፍነው ተፈርዶባቸዋል፡፡›› ሲል 

ገልፁአል፡፡ 

የፀረ ሽብር አዋጁ በህገመንግስት 
የተቀመጡትን ዋና የሰብአዊና 
የዴሞክራሲያዊ መብቶችን 
የጨፈለቀ ነው ያለው መአኢድ 
‹‹አባላቼ በአመለካከታቸው ብቻ 
ሽብርተኛ እየተባሉ ድብደባና 
ሥቃይ እየተፈፀመባቸው በግዳጅ 
ቃላቸውን እንዲሰጡ ተደርገዋል፡
፡የምስራቅ ጎጃም ደጀን ወረዳ ም/
ቤት ሥራ አስፈጻሚ አባል የሆነው 
ወጣት ወንዱ እምቢአለ በገዢው 
ፓርቲ ተጠቃሚዎች በጥይት ተመቶ 
ተገሏል ብሎአል፡፡

የአገሪቱ አስተዳደር ህግን በጣሰ መልኩ 
ያለፍ/ቤት ትዕዛዝ ሰዎች ይያዛሉ፣ 
በ48 ሰዓት ፍ/ቤት አይቀርቡም፣ፍ/
ቤት ቢቀርቡም ፍትሐዊ ዳኝነት 
አይገኝም በማለት መኢኢድ 
በመግለጫው ጠቁሟል፡፡ በመጨረሻም 
ኢህአዴግ ያቋቋማቸውን አሻንጉሊት 
ተቃዋሚዎችን በማደራጀት አማራጭ 
ያላቸውን ተቃዋሚዎች ለማጥፋት 
የሚፈጽመውን ህገወጥ ድርጊት 
አቁሞ ያሰራቸውን የፖለቲካና የህሊና 
እስረኞች እንዲለቅ ጥሪውን በማቅረብ 
ፓርቲው የጀመረውን ህጋዊና ሰላማዊ 
የፖለቲካ ትግል በተጠናከረ መልኩ 
በመቀጠል የአገራችንን ትንሳኤ 
ለማረጋገጥ ይታገላል ብሎአል፡፡

  በድሬዳዋ ሠራተኛና ማህበራዊ 
ጉዳይ ጽ/ቤት ሠራተኛነ የሆኑት 
አቶ ስንታየሁ ከበደ በመ/ቤቴ ውስጥ 
የሚፈፀመውን ሙስና ለድሬደዋ ሥነ 
ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን በማጋለጤ 
ከሥራዬም የተባረርኩ ሲሆን ፖሊስና 
ደህንነት የተለያየ ምክንያት እየፈጠሩ 
እያሰሩ መጫወቻ አድርገውኛል ሲሉ 
በተለይ ለፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ገለፁ፡
፡ አቶ ስንታየሁ ከበደ እንደሚሉት 
ከሆነ‹‹ፀረ-ሙስና ኮሚሽን በተለያየ ጊዜ 
የሚሰጠው ትምህርትና የሚያወጣው 
ማስታወቂያ እውነት መስሎኝ በመ/
ቤቱ የሚፈፀመውን ሙስና በማስረጃ 
በማጋለጤ ጥቆማውን የተቀበለው አካል 
ለጥቃት ዳርጎኛል በማለት ያስረዳሉ፡፡

 አቶ ስንታየሁ እንደሚሉት በህጉ 
መሰረት ህጋዊ  ከለላ ሊደረግልኝ ሲገባ 
በተገላቢጦሽ ‹‹ማን ጠቁም አለህ፣ 
አርፈህ አትቀመጥም ብለው ከሥራ 
አገዱኝ፡፡ የከተማው ከንቲባም የሲቪል 
ሰርቪስ ቢሮ ጉዳዩን አጣርቶ ወደ ሥራዬ 
እንድመለስ በቃልና በጹሑፍ ትዕዛዝ 
ቢሰጥም ቢሮው ፈቃደኛ ባለመሆኑ 
ወደ ሥራዬ ልመለስ አልቻልኩም፡
፡ ይህ አልበቃ ብሎ ፖሊስና ደህንነት 
ግንባር ፈጥረው መንግስትን የሚቃወም 
ወረቀት በትነሐል ከሙስሊሞች  ጋር 
አብረህ መለስ ዜናዊ እንደ ጋዳፊ 
መገደል አለበት ብለሐል እያሉ በየቀኑ 
እየጎተቱ ያስሩኛል ፤እኛ የምንሰጥህን 

ወረቀት ይዘህ መኢአድ በትን ብሎኝ 
ነው ብለህ ካልመሰከርክ በቅርብ ቀን 
ትገደላለህ እያሉ መኖር የማልችልበት 
ደረጃ ላይ በመድረሴ ድሬደዋን ለቅቄ 
ወጥቼአለሁ፡፡›› በማለት ምሬታቸውን 
ገልፀዋል፡፡

በመጨረሻም አቶ ስንታየሁ እንደሚሉት 
‹‹አዲስ አበባ ዘመድም ማረፊያም 
የለኝም፡፡ በአሁኑ ጊዜ ለከፍተኛ ችግር 
ተጋልጬ ለጎዳና ተዳርጌአለሁ፡፡›› 
ሲሉ ተናግረዋል፡፡ ለዚህ ሁሉ ጉዳይ 
መንስኤ ናቸው የተባሉት የከተማው 
ሥነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ሠራተኛ 
አቶ ሰለሞን አያሌው በጉዳዩ ላይ 
አስተያየት እንዲሰጡን በቢሮ ስልካቸው 
በተደጋጋሚ ብንደውልም ስልኩም 
ስለማይመልስ ሐሳባቸውን ማካተት 
አልቻልንም፡፡የድሬ ዳዋ ከተማ  ፖሊስ 
ስለ ጉዳዩ ጠይቀን ስማቸውን ለመጥቀስ 
ያልፈለጉ አንድ የፖሊስ ባልደረባ 
በሰጡን መልስ ‹‹ያላችሁን መረጃ 
ይዛችሁ በአካል ብትመጡ የተሟላ 
መረጃ ታገኛላችሁ፡፡ እኔ ባለኝ መረጃ 
አቶ ስንታየሁ የተከሰሰው ከሙስሊሞች 
እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ነው፡፡ 
ከሙስና ጋር የተያያዘ ነው ስለሚባለው 
አናውቅም፡፡›› ካሉ በኋላ ለበለጠ መረጃ 
የወንጀል ምርምራ ኃላፊውን አነጋግሩ 
ብለውናል፡፡ የወንጀል ምርመራ ኃላፊ 
የተባሉትን ለማግኘት ያደረግነው ጥረት 
ለጊዜው አልተሳካም፡፡
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ኢህአዴግ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያራመደ 
ያለው እርምጃ ህጋዊና ሠላማዊ ታጋዮችን 
በሽብርተኝነት ስም እያሰረ የዜጐችን ሰብአዊና 
ዴሞክራሲያዊ መብቶችን በማን አለብኝነት 
በመርገጥ ሕገ መንግስታዊ ሥርዓቱን እየናደ 
ነው ሲል አንድነት ፓርቲ አስታወቀ፡፡ አንድነት 
ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /አንድነት/ ይህንን 
ያስታወቀው “ሰላማዊ ትግል በአፈናና እንግልት 
ሊቀለበስ አይችልም!” በማለት በትላንትናው ዕለት 
በዋና ጽ/ቤት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው፡፡

አንድነት ፓርቲ በሰጠው መግለጫ “ሐምሌ 
6 ቀን 2004 ዓ.ም በእነ አንዱዓለም አራጌ ላይ 
ፍ/ቤቱ የሰጠው ቅጣት መጠን የሚያስተላልፈው 
መልዕክት ካለ  የሥርዓቱን ጨካኝነት እና 
ለስልጣኑ ስጋት ነው የሚለውን ማንኛውንም 
ዓይነት እንቅስቃሴ ከማፈን ፣ የፍትህ ሥርዓቱን 
በማን አለብኝነት በማጥቂያ መሣሪያነት ወደኋላ 
እንደማይል ነው ብሎአል፡፡

 በተጨማሪም መንግስት ከሃይማኖት 

የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአህጉሪቱ ቅኝ 
ግዛት የነበሩ ሀገሮችን ነፃ ማውጣት የሚለውን 
ዋነኛ የተነሳለትን ዓላማ አሳክቷል በሚል 
እ.ኤ.አ. በ2002 ዓ.ም ወደ አፍሪካ ህብረት 
መቀየሩ ይታወሳል፡፡

ህብረቱ ልክ እንደ አፍሪካ አንድነት 
ድርጅት ሁሉ ዋና መቀመጫውን አዲስ አበባ 
ያደረገ ሲሆን ከምስረታው በኋላም በዋና ጽ/
ቤቱ አዳራሽና በተለያዩ የአህጉሪቱ ከተሞች 
የተለያዩ ስብሰባዎችን አድርጓል፡፡ በስብሰባዎቹም 
አህጉሪቱን የሚመለከቱ የተለያዩ ውሳኔዎችን 
ማሳለፉንና በርካታ ስራዎችንም እንደሰራ 
ይነገራል፡፡ ይሁን እንጂ እ.ኤ.አ. ካለፈው 2011 
ዓ.ም. እስካለንበት 2012 ዓ.ም. ድረስ አህጉሪቱ 
ፈታኝ የፖለቲካ አለመረጋጋትና ቱኒዚያ፣ 
ግብጽና፣ ሊቢያ ደግሞ በህዝባዊ ማዕበል 
አብዮት በህብረቱ ያልተጠበቀ የመንግስት ለውጥ 
ተደርጓል፡፡ በምዕራብ አፍሪካ ያለው የመፈንቅለ 
መንግስትና የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና የፖለቲካ 
ኢኮኖሚ አለመረጋጋትም እንዲሁ፡፡

የህብረቱ መሪዎችም ከአህጉሪቱ ሀገሮች መሪ 
መካከል በየተራ ለአንድ ዓመት በሚቆይ የጊዜ 
ገደብ በመሪነት ተመርጠው እንደሚያገለግሉ 
ይታወቃል፡፡ ከዚህ በተለየ መልኩ ደግሞ 
የሕብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ምርጫ የሚካሄድ 
ሲሆን ይህም አራት ዓመት ለሚቆይ ጊዜ 
ተመራጩ እንደሚሰራ አይዘነጋም፡፡ ነገር ግን 
ባለፈው 2011 መገባደጃ ላይ በነበረው 18ኛው 
የአዲስ አበባው የህብረቱ ጉባኤ ላይ የኮሚሽኑ 
ሊቀመንበርነት ምርጫ ከፍተኛ ስጋትና ውጥረት 
ፈጥሮ ያለወትሮው በጊዜው ሳይጠናቀቅ በመቅረቱ 
በያዝነው 2012 ዓ.ም. ማላዊ ለሚካሄደው 

ጣልቃ ገብነት እጁን እንዲሰበስብና የሙስሊሙ 
ማኅበረሰብ ጥያቄ በሃይማኖታቸው ሥርዓት 
እንዲፈታ አንድነት ጥሪውን አቅርቧል፡፡ 
አምባገነኖች በነገሱበት አገር ሠላማዊ ታጋዮችን 
ሽብርተኛ እያሉ መፈረጅ የተለመደ ነው 
ያሉት የአንድነት አመራሮች ፤በደቡብ አፍሪካ 
ኔልሰን ማንዴላ፣ በበርማ ሳንሱቺ በአምባገነን 
መሪዎቻቸው ሽብርተኛ ተብለው ይጠሩ እንደነበሩ 
ሁሉ ዛሬም በአገራችን ያሉ ህጋዊና ሠላማዊ 
ታጋዮች ሽብርተኛ እየተባሉ እየተፈረደባቸው 
ነው ብለዋል፡፡ 

አመራሮቹ አያይዘውም “ኢትዮጵያ 
የኢህአዴግ ብቻ ሳትሆን የሁላችንም ናት፡፡ 
ኢህአዴግ ግን ሁሉን ነገር በሞኖፖል በመያዝ 
ዜጐችን በማግለል ላይ ይገኛል፡፡ ዜጐች ስለ 
አገራችንና ስለመሪያችን የማወቅ መብትም 
ግዴታም አለብን፡፡ የጠ/ሚኒስትሩን ህመም 
እንኳን የሰማነው ከሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ነው፡
፡ ይህ የሚያሳየው ኢህአዴግ ለአገሪቱ ዜጐች 

ምርጫ መራዘሙ ይታወቃል፡፡

የህብረቱ 19ኛ መደበኛ ጉባኤ እንድታዘጋጅ 
ዕድሉ የተሰጣት ማላዊ በዓለም አቀፍ የወንጀል 
ፍርድ ቤት (ICC) ክስ የተመሰረተባቸው የሱዳኑ 
ፕሬዘዳንት ኦማር አልበሽርን ሀገሬ ከመጡ 
አሳልፌ እሰጣለሁ አሊያም ጉባዔው ሀገሬ 
አይካሄድም በማለቷ ጉባኤው በአዲስ አበባ 
እንዲካሄድ በመወሰኑ ባለፈው ሳምንት በመርሃ 
ግብሩ መሰረት ተካሂዷል፡፡ በስብሰባው ከአፍሪካ 
መሪዎች ውጭ የኩዌት ፕሬዘዳንትን ጨምሮ 
የተለያዩ እንግዶች ተጋብዘዋል፡፡

በተለይ በዚህ በ19ኛው የህብረቱ ጉባኤ 
አፍሪካን ለሁለት ሊከፍላት ይችላል የተባለውና 
ባለፈው በይደር የታለፈው የህብረቱ ኮሚሽን 
ሊቀመንበርነት ምርጫ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል፡
፡ የወቅቱ ተፎካካሪ የነበሩትም የህብረቱ ኮሚሽን 
ሊቀመንበር የጋቦኑ ዶ/ር ጂያን ፒንግ እና 
የደቡብ አፍሪካዋ የቀድሞ የጃኮብ ዙማ ባለቤት 
ዶ/ር ንኮካዛና ድላሚኒ ዙማ ናቸው፡፡

በሁለቱ መካከል በተደረገ ፉክክርም ዶ/ር 
ድላሚኒ ዙማ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪ 
የአፍሪካ ሀገሮችን ድምጽ ለማግኘት የማግባባት 
ቅስቀሳ ስራ መስራታቸው እና የዶ/ር ጂያን 
ፒንግ የፈረንሳይኛ ቋንቋ ተናጋሪ የአህጉሪቱን 
ሀገሮች ማግባባታቸው ነው ህብረቱን ለሁለት 
እንዳይከፍል በሚል ስጋት ፈጥሮ ነበር፡፡ በተለይ 
ዶ/ር ጂያን ፒንግ በስራ ዘመናቸው ለአፍሪካውያን 
አምባገነኖች ካልሆነ ለአህጉሪቱ ህዝብ የሰጡት 
ጥቅም የለም በሚል መብጠልጠላቸውና ዶ/ር 
ድላሚኒ ዙማ ደግሞ ካላቸው አለም አቀፍ 
ተሞክሮና ተቀባይነት የተነሳ ለአህጉሪቱ 
አምባገነን መሪዎች ትልቅ ፈተና ይሆናሉ ተብሎ 

የሚከፈለውን መስዋዕትነት እየከፈልን ትግሉን ወደፊት 
እንገፋለን ሲል አንድነት ፓርቲ አስታወቀ

በውጥረት የተጀመረው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን 
ሊቀመንበርነት ምርጫ ተጠናቀቀ

ያለውን ማንነት በግልጽ ያሳየ ነው ብለዋል፡፡ 

የፓርቲው አመራሮች እንደተናገሩት 
“መንግስት ለኢንዱስትሪው እድገት ትኩረት 
ባለመስጠቱ የዩኒቨርስቲ ምሩቃንን ወደ 
ኮብልስቶን ሥራ ለማሰማራት አቅዷል፡፡ ይህ 
የሚያሳየው መንግስት የሚመራበትን የተሳሳተ 
ፖሊሲ ነው፡፡” ካሉ በኋላ በመጨረሻ “ኢህአዴግ 
የሚጓዝበት መንገድ ወደለየለት አምባገነናዊ 
ሥርዓት ስለሆነ ሥርዓቱን በአደባባይ በማውገዝ 
ትግሉን ወደፊት ለማራመድ ጉዳዩ ይመለከተናል 
የምትሉ ተቃዋሚዎች በጠቅላላ አብረን 
እንድንሰራ ጥሪያችን እናቀርባለን ብለዋል፡፡

ፓርቲውን ወክለው መግለጫውን የሰጡት 
የብሔራዊ ም/ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ዘካሪያስ 
የማነብርሃን፣ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ዶ/ር 
ኃይሉ አርአያ፣ የፖለቲካ ጉዳይ ኃላፊው አቶ 
ሙላት ጣሰውና የድርጅት ጉዳይ ኃላፊው ኢ/ር 
ዘለቀ ረዲ ናቸው፡፡ የፓርቲውን ሙሉ መግለጫ 
በገጽ 15 ይመልከቱ፡፡ 

- የኩላሊት ህመምተኞች ስቃይ ጉዳይ 
ለባለሃብቶች ተላለፈ 

የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
የአሰራር ደንብ መሠረት በተለይ በበጀት 
ዙሪያ ከሁለት ቀን ያላነሰ ዝርዝር ውይይት 
ይደረግበታል የሚለውን ደንብ በመጣስ ምክር 
ቤቱ በአንድ ዙር ለተነሱ ጥያቄዎች የኢኮኖሚና 
ፋይናንስ ሚኒስትሩ አቶ ሶፊያን አህመድ ምላሽ 
በመስጠት በአንድ ሰዓት ተኩል ውይይት ብቻ 
እንዲፀድቅ የውሳኔ ሐሳብ ተነቦ በአንድ ድምጸ 
ተዓቅቦ የ2005 ዓ.ም በጀትን አጽድቋል፡፡

ባልተለመደ መልኩ ሰኞ ሐምሌ 9 ቀን 2004 
ዓ.ም. የሀገሪቱ በጀት በፀደቀበት ወቅት ብቸኛው 

የተቃዋሚ ፓርቲ ተወካይ የተከበሩ አቶ ግርማ 
ሰይፉ ለጤናው ዘርፍ ትኩረት እንዲሰጠው፣ 
መከላከያ ከውስጥ የሚያገኛቸው ገቢዎች በበጀት 
እንዲካተቱ፣ ለኢንፎርሜሽንና ደህንነት መ/
ቤት የተመደበው በጀት የተጋነነ መሆኑ፣ . . 
.ወዘተ የሚሉ ጥያቄዎችና ሐሳቦች ተገቢ መልስ 
ሳይሰጥባቸው መታለፉ ተጠቁሟል፡፡ 

በተለይ የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ በአሁኑ 
ጊዜ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ የሚያስወጣውን 
የውጭ ህክምና ለመቀነስ በቅርቡ በኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥን ለኩላሊት ህመምተኞች የሚያገለግል 
የኩላሊት ማጠቢያ ማሽን ግዥን በተመለከተ 
ለመንግስት ያቀረቡትን ጥያቄ ጉዳዩ በግል 

የ2005 ዓ.ም በጀት ከምክር ቤቱ አሰራርና ደንብ ውጭ ፀደቀ
ባለሃብት ምላሽ የሚያገኝ ነው በሚል መታለፉ 
ታውቋል፡፡

በጀቱን በህገመንግስቱ በተቀመጠው ጊዜ 
መሠረት ከሰኔ 30 ቀን 2004 ዓ.ም በፊት 
ማፅደቅ ያልተቻለው በበጀት ዝግጅት ምክንያት 
እንዳልሆነ፣ ሲነገርም በበጀት ረቂቁ ላይ ምንም 
ማሻሻያ ያልተደረገበት መሆኑ እና ጉዳዩ 
የዘገየው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ መለስ ዜናዊ 
የመንግስታቸውን አቋም ለማብራራት መገኘት 
ባለመቻላቸው መሆኑ ተጠቁሟል፡፡ በዚህም 
ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ የጤና 
ችግር እንደገጠማቸው ሲናፈስ የነበረውን ወሬ 
ያረጋገጠ መሆኑ ተገልፁአል፡፡

በመጠበቁ ምርጫውን እጅግ አጓጊ እና ፈታኝ 
አድርጐት ነበር፡፡ 

በተለይ ዶ/ር ድላሚኒ በምርጫው ውድድር  
ህብረቱ በምንም ተዓምር ለሁለት እንደማይከፈል 
ያላቸውን እምነት በመግለጽ አፍሪካውያን 
ለአፍሪካውያን፣ በአፍሪካውያን ስኬታማ 
እንሆናለን፤ አምባገነንነትም ለመጨረሻ ጊዜ 
ከአፍሪካ ምድር መወገድ አለበት፤ የአህጉሪቱ 
ህዝብ ከፖለቲካና ኢኮኖሚ አለመረጋጋት ተጽዕኖ 
መላቀቅ አለበት በሚል መፈክራቸው ቅስቀሳ 
ማድረጋቸው ተጠቁሟል፡፡ ይህንንም ከምርጫ 
ውድድሩ በፊት አዲስ አበባ በሚገኘው በህብረቱ 
ዋና ጽ/ቤት እሁድ ዕለት ለጋዜጠኞች በሰጡት 
ጋዜጣዊ መግለጫ አረጋግጠዋል፡፡

በህብረቱ መሪዎች ከሰዓት በኋላ በነበረው 
ዝግ ስብሰባም የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበርነት 
ምርጫ ተካሂዶ ዶ/ር ንኮሳዛና ድላሚኒ ዙማ 
አሸንፈዋል፣ ህብረቱም ከነበረበት ስጋት ተላቆ 
ጉባኤውን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቁ ተገልፃDል፡፡ 

ዶ/ር ድላሚኒ ዙማ በስነ እንስሳ እና እጽዋት 
እንዲሁም በህክምና ሳይንስ ተመርቀው በተለያዩ 
የሀገራቸው የአህጉሪቱ እንዲሁም በተባበሩት 
መንግስታት ጭምር በዓለም አቀፍ ተቋማት 
መስራታቸው የግል ማኀደራቸው ይናገራል፡፡ 
የህብረቱ ጉባዔ በውስጡ ላሉት ሌሎች ኮሚሽኖች 
ኮሚሽነሮችን በመምረጥና የተለዩ ውሳኔዎችን 
በማሳለፍ ትናንት ተጠናቋል፡፡

ትናንት በተጠናቀቀው የህብረቱ ጉባዔ 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በገጠማቸው 
ህመም ምክንያት ም/ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ 
ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝ 
ተክተዋቸው እንደነበር ለማየት ችለናል፡፡ 

የሴኔጋሉ 
ፕሬዚዳንት 

በአፍሪካ ህብረት 
ስብሰባ ተሞገሱ
በቅርቡ በምርጫ ስልጣን የያዙት የሴኔጋሉ 

ፕሬዚዳንት ማኪ ሳሌ በአፍሪካ ህብረት 
የመሪዎች ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር 
ከተሳታፊዎች ሙገሳ ተቸራቸው፡፡ 

ፕሬዚዳንት ማኪ ሳሌ ባለፈው እሁድ 
በተደረገው የመሪዎች ስብሰባ ላይ ከተሳታፊዎች 
ሙገሳ የተቸራቸው፣ የስልጣን ዘመናቸውን 
ዝቅ ለማድረግ ህገ መንግስት እንደሚያሻሽሉ 
በመናገራቸው ነው፡፡ 

በእለቱ ከተደረጉት ረጃጅምና አሰልቺ 
የመሪዎች ንግግር መካከል የማኪ ሳሌ 
ንግግር የታዳሚውን ቀልብ ሊስብ የበቃው 
በአፍሪካ መሪዎች ያልተለመደና ዴሞክራሲያዊ 
ብስለትን ያካተተ መሆኑ ነው ያሉት የተለያዩ 
ሀገራት ልኡክ አገራት “የስልጣን ጊዜያቸውን 
ለማስረዘም በተደጋጋሚ የህገመንግስት ማሻሻያ 
በማድረግ በሚታወቁት የአፍሪካ መሪዎች ፊት 
ይህን የመሰለ ሀሳብ ማንሳት ብስለትን ያሳያል” 
ብለዋል፡፡ ፕሬዝዳንቱ ሰባት አመት የሚለውን 
የስልጣን ጊዜያቸውን ወደ አምስት አመት ዝቅ 
ለማድረግ መወሰናቸውን ሲናገሩ ታዳሚው 
በከፍተኛ ጭብጨባ ድጋፉን ገልፆላቸዋል፡
፡ ፕሬዝዳንት ማኪ ሳሌ በፍትሐዊ ምርጫ 
አዛውንቱ አብዱላሂ ዋዴን ተክተው መንበረ 
ስልጣኑን መያዛቸው ይታወቃል፡፡

ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ሳይገኙ ቀርተዋል፡፡

በተለይ የአፍሪካ ህብረት 19ኛው 
የመሪዎች መደበኛ ጉባኤ ቅዳሜ ሐምሌ 7 
ቀን 2004 ዓ.ም በሚደረገው ስብሰባ የኔፓድ 
ሊቀመንበር እንደመሆናቸው መጠን መገኘት 
ነበረባቸው፡፡ በወቅቱ በጉባኤው እሳቸው 
ያልተገኙ ሲሆን የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት 
ማኪ ሳሌ አቶ መለስ በገጠማቸው ህመም 
ምክንያት አለመገኘታቸውንና ፈጣሪ ምህረቱን 
እንዲሰጣቸው በመመኘት የኔፓዱ መርሃ ግብር 
የተጀመረ ሲሆን ከእሳቸው አለመገኘት በቀር 
ምክክሩ በተያዘለት ጊዜ ተከናውኖ ተጠናቋል፡፡ 

በአሁን ወቅት አቶ መለስ በጠና ታመው 
ህክምናቸውን ከሀገር ውጭ እየተከታተሉ 
መሆናቸውን ምንጮቻችን የጠቆሙ ሲሆን 
የህመማቸውን ምክንያትና ህክምናቸውን 
የሚከታተሉበትን ተቋም ምንነት ግን ለጊዜው 
ማወቅ አልተቻለም፡፡ 

የእሳቸውን ጤና እና ያሉበትን ሁኔታ 
በተመለከተ አቶ ሽመልስ ከማልን የጠየቅናቸው 
ቢሆንም እሳቸው “እናንተን እንደ ጋዜጠኛ 
አላስተናግድም፣ ሥነ ምግባር የጐደላችሁ 
ናችሁ፣ እናንተ ደም ለማፋሰስ ነው የምትሰሩት 
፣. . .ወዘተ” በማለት ዘጋቢው ጆሮ ላይ ስልክ 
በመዝጋታቸው መረጃውን ሚዛናዊ ለማድረግ 
አልቻልንም፡፡ ይሁን እንጂ ከጉዳዩ ክብደት 
አንፃር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ 
የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጋ ስሁኔታው 
ለማጣራት ብንሞክርም አምባሳደሩ ስብሰባ ላይ 
መሆናቸውን ገልፀውልናል፡፡ 

በአቶ መለስ ዜናዊ አለመገኘት ዘግይቶ 
የነበረው የፓርላማ  የዓመቱ የፓርላማው 
መዝጊያ ምክክር መደበኛ የስራ ጊዜ እስከ 
ሰኔ 30 ቀን 2004 ዓ.ም ይጠናቀቃል ተብሎ 
ቢጠበቅም በወቅቱ ባለመጠናቀቁ በልዩ ስብሰባ 
እስከያዝነው ሳምንት ሐምሌ 9 ቀን 2004 ዓ.ም 
መካሄዱ ታውቋል፡፡ 

ጠቅላይ ሚኒስትር 
መለስ ... ከ ገፅ 1 የዞረ....
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ወደ ገፅ 14 ይዞራል....

በዛሬይቱ ኢትዮጵያ ሠብአዊና ዲሞክራሲያዊ 
መብቶች ምን ስእል አላቸው?

መ/ር ደረጀ መላኩ

አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ስለ መብቶቹ 
መኖርም ሆነ ስለይዞታቸው ያለው ግንዛቤ 
ውሱንነት እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በነዚህ መብቶች 
ዙሪያ የሚነሳ ማንኛውም ጥያቄ በመሠረቱ 
የተግባራዊነት ወይም የተፈፃሚነት ችግር እንጂ 
የመብቶች በሕግ ውስጥ ቦታ ማጣት ወይም 
አለመገኘት አይደለም፤ ስለ መብቶቹ የመከበርና 
ያለመከበር ችግር ስናነሳ በአገሪቱ ውስጥ ያለውን 
የወቅቱን ማህበራዊ፣ ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ 
ታሪካዊና ፖለቲካዊ ገጽታ የመመልከቱ ተገቢነት 
አያከራክርም፤ መብቶቹ እንዲከበሩ የሚፈለጉበት 
የሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ወይም የፖለቲካው 
ከባቢ አየር በሚከተሉት ችግሮች የተዋጠና 
የተጋረጠ መሆኑ ተደጋግሞ ለህዝብ እይታና 
ግንዛቤ የቀረበ መሆኑን መካድ አይቻልም፡
፡ ከሀገሪቱና ከሕዝቡ አቢይ ችግሮች ውስጥ 
የሚከተሉትን ለግንዛቤ ያህል መጥቀስ ይቻላል፡- 

1. ካልሰከነ የፖለቲካ አመራርና አስተዳደር 
ወይም ከስርዓት አልባ የተፈጥሮ ሀብት 
አጠቃቀም የመነጨና እስከ አሁንም 
ተደጋግሞ በመከሰት ላይ ያለው ድርቅ 
የአስከተለው ረሀብና እርዛት፣

2. ዙሪያ ጥምጥም የሆነ ድህነት፣

3. በስም እንጂ በተግባር ያልተፈተነ እና 
“በነፃም” ገበያ ስም ቢሰጠው ሕዝብን 
አቅም በፈቀደው መጠን የማያሣትፍ 
የኢኮኖሚ ሥርዓት ጎልቶ የታየበት ወቅት 
መሆኑ፣

4. ተወልዶ ማደግም ሆነ ታሞ መዳን ብርቅ 
እየሆነ በመጣበት መልኩ ያለው ከባድ 
የጤና ችግር 

5. ለአእምሮአዊና ባህላዊ እድገት፣ እንዲሁም 
ሁለንተናዊ የሆኑ የሰው ልጅ ፍላጎቶችን 
ለማሟላት በሚያስችል መሠረት ላይ 
የታነፀ ስርዓተ ትምህርት በመቀየስ 
ድንቁርናን አቅም በፈቀደ መጠን መቅረፍ 
አለመቻሉ 

6. ተግባራዊ የሚሆን የወሊድ ቁጥጥር 
ፖሊሲ የአልዳሰሰው የሕዝብ ብዛት፣ 

7. ከላይ ከተጠቀሱት ችግሮች ጋር የተወሳሰበ 
ሥራ አጥነት እንዲሁም በእውቀትና 
በረጂም ጊዜ የሥራ ልምድ በሥራ ላይ 
የነበረው የተወሰነ የሠራተኛው ክፍል 
በሰበብ አስባቡ ከሥራው ላይ መፈናቀሉ

8. የህሊናም ሆነ የመንፈስ ሠላምና ደህንነት 
አለመረጋገጥ የአስከተለው የወጣቱ 
ትውልድ ስደት

9. የውጭ እዳ ጫናና 

10. ውሱን የሆነው የሀገሪቱ ሕዝብ ሀብትና 
ንብረት በሚያሣስብ መጠን ለሙስና 
ወይም ንቅዘት እና ለውድመት በሥልጣን 
ለባለጉ ወገኖች መዳረጉ ከዋና ዋና ችግሮች 
ውስጥ የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 

የመብቶች መከበርና የአለመከበር ጥያቄ 
በመሠረቱ የሚያተኩረው በመንግስትና በሕግ 
አስፈፃሚ አካላቱ የሥራ አፈፃፀም ላይ ነው፡፡ 
ከዚህም በመነሳት ከሃያ አመታት በላይ መፈክር 
(ስሎጋን) በተጠናወታት አገራችን በስርአቱ 
በየጊዜው የተወሰዱት የፖለቲካ፣ የአስተዳደርና 

ሌሎችም የተለያዩ ርምጃዎች ሁሉ በየፈርጁ 
የኢትዮጵያን ህዝብ ጥያቄዎችና ችግሮች ያባባሱ 
እንጂ መልስ የሰጡ አይደሉም፡፡ 

ይህ መንግስት የሀገሪቱ ሰሜናዊና ታሪካዊ 
አካል የመገንጠሉን ሁኔታ ከተቀበለ በኋላ 
ሀገሪቱን ያለ ባህር በር አስቀርቶታል፡፡ እርግጥ 
ነው “ከ2000 ኪ.ሜ በላይ የባቡር መስመር 
ልዘረጋ ነው” በማለት በፕሮፓጋንዳ ማሺነሪዎቹ 
አማካኝነት እያስነገረ ይገኛል፡፡ እንደሚነገረው 
ከሆነ አብዛኛው የባቡር መስመር መነሻና 
መድረሻው መቀሌና ጂቡቲ ወይም መቀሌና 
ፓርት ሱዳን ናቸው ይባላል፡፡ መቀሌ ለምጽዋ 
ወይንስ ለጂቡቲ ትቀርባለች? የባቡር መስመሩን 
ዝርጋታ አዋጪነት በተመለከተ የመስኩ 
ባለሙያዎች የሚሉትን ለመስማት እንጓጓለን፤ 
አንዳንድ የኢትዮጵያ ክፍሎች የባቡር መስመሩ 
እንደሚያቋርጣቸው ሳንዘነጋ ማለት ነው፡፡

በእኔ በኩል አዲስ ጎጆ ወጪ ከሆነችው 
ኤርትራ ጋር ተስማምቶ ወደ አሰብ ወደብ 
የሚያስገባ ኮሪደር መክፈት ያዋጣል ባይ ነኝ፡
፡ ይህ እውን ሲሆን ብቻ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ 
መብት ሊጠበቅ የሚችለው በብድርም ሆነ ቅድመ 
ግዴታ ተገብቶ በሚገኝ በቢሊዮን የሚቆጠር 
ዶላር ፈሶባቸው ወደ ሞምባሳ አሊያም ፓርት 
ሱዳን ወይም ወደ ጂቡቲ ወደቦች የሚዘረጉ 
የባቡር መስመሮች በይበልጥ ጠቃሚነታቸው 
ለኢትዮጵያ ሳይሆን ለጎረቤቶቻችን ይመስለኛል፡፡ 

አገዛዙ ከምእራባውያን መንግስታት 
በሚያገኘው ሁሉገብ ድጋፍ ተጽናንቶ (ዛሬ 
ደግሞ ከቻይና እና እየበለፀጉ ካሉ ሀገራት 
ያገኛል) በመንግስታዊ በጀት የሚተዳደረውን 
የመገናኛ ብዙኃን (በተለይም ሬዲዮና ቴሌቪዥን) 
በሞኖፖል ወይም በብቸኝነት በመገልገል ከላይ 
እንደተገለፀው “ዲሞክራሲ ሰፍኗል፣ ሰብአዊ 
መብቶች ተከብረዋል፣ የሕዝቡም ነፃነት 
ተረጋግጧል” ማለት ብቻ ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ 
የሚዋጥለት አልሆነም፡፡ እንዲያውም “ሙት 

ወቃሽ አያድርገን” የሚባለው ነባሩ የአባቶች 
ብሒል በዚህ በኩል ያለው ጠቃሚነት ተዘንግቶ 
ያለፈውን መንግስትም ሆነ ሥርዓት አርካሽና 
የአለውንም አወዳሽ ብቻ ሆኖ እንዲታይ 
የሚያደርግ ተገቢ ያልሆነ አዝማሚያ በቀጥታም 
ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ሕዝብ እያዳበረ ያለው 
አጉል ባህል የወቅቱን ሁኔታ በትክክለኛው 
መንገድ እየገመገመ ተገቢውን ግንዛቤ ከመጨበጥ 
የሚያዘናጋው መሆኑን መረዳት አለበት፡፡

በማናቸውም አገር ቢሆን ሰብአዊና 
ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለሕዝብ ያለምንም 
አድልዎ በመንግስት ተግባራዊ መሆናቸው 
የሚረጋገጡባቸው መሣሪያዎች የመንግስትን 
የእለት ተእለት ድርጊቶች በጥብቅ የሚከታተሉና 
የሚያጋልጡ ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ 
ወይም ነፃ የሆኑ የመገናኛ ብዙኃን እና የህግን 
ልእልና በተጨባጭ ለሕዝብ በሚያረጋግጥ 
መልኩ ተዋቅሮ እና ተጠናክሮ መንግስታዊ 
የህግ አስፈፃሚ አካላትን በስሩ ያደረገ የፍትህ 
አስተዳደር መኖር ናቸው፡፡ የሲቪል ማህበራትም 
ነፃ እንቅስቃሴ በዚህ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
አላቸው፡፡ እንዲሁም ኢህአዴግ በተቃዋሚነት 
የፈረጃቸው ቡድኖች “ጠላቶች” ሳይሆኑ የተለያዩ 
አመለካከቶችን በማንፀባረቃቸው የራሱን 
አድራጎት የሚመለከትባቸው “መስታዋቶች” 
በመሆናቸው ሊጠቀምባቸው በተገባ ነበር፡
፡ ግን አልሆነም፡፡ በአንፃሩ ፍፁም ሠላማዊ 
የፖለቲካ ትግል ለማካሄድ ቆርጠው የተነሱትን 
እነ አንዱዓለም አራጌንና ሌሎች የእኔ ተቃራኒ 
የሚላቸውን ሰዎች ወደ እስር ቤት ወርውሯል፡
፡ ስለሆነም የሰብአዊ መብት አያያዙ እየተበላሸ 
ይገኛል፡፡ 

በሌላ በኩል የፍትህ አካላት ለስርዓቱ ታማኝ 
በመሆናቸው፣ በሚጠቀምበት የመገናኛ ብዙሃን 
አማካይነት በየእለቱ የሚንፀባረቀው የድምፅ 
ውግዘት የፖለቲካ አውሬ ሥር በመስደዱ ሕዝቡ 

ብሩክ ከበደ 

የከፍተኛ ትምህርቱን በችግር እየተጠበሰ 
ተከታትሎአል፡፡ ትምህርቱን እንደጨረሰ እግሩ 
እስኪነቃ ቢጓዝ በተማረው ትምህርት ሥራ 
ማግኘት አልቻለም፡፡ ተምሮ ራሱንና ቤተሰቡን 
ከድህነት ለማላቀቅ የነበረው ምኞት እግሩ ሥር 
ወድቆ ሊከሰከስ ቢሆንም ተስፋ አልቆረጠም፤ ነገ 
የተሻለ ቀን ይሆናል በሚል በጐማ በሚገፋ ጋሪ 
ላይ አትክልትና ፍራፍሬ በቱኒዝያ ዋና መንገዶች 
ላይ እያዟዟረ መሸጥ ጀመረ፡፡

ማንነቱን ለጊዜውም ቢሆን ሸጉጦ ሳንቲሞችን 
መለቃቀም የጀመረው ወጣት ያሰበው ንግድ 
እንዳሰበው መሄድ አልቻለም፡፡ በከተማዋ 
ፖሊሶች እንዳይሸጥ ታገደ፡፡ በብድር ያመጣውና 
ያልከፈለው አትክልትና ፍራፍሬም በግድ የለሾቹ 
ፀጥታ ኃይሎች መሬት ላይ ተበተነ፡፡ ሁሉ 
ነገርም ጨለመበት፡፡ ሀገር፣ ዜግነት፣ ወገን 
ለሚለው ቃል ፍቺ አጣለት፡፡ መኖር አስጠልቶት 
እንዴት እንደሚሞት ማታ እያብሰለሰለ፤ በሌላ 
በኩል በሀይማኖቱ ራስን ማጥፋት ለዘላለም 
እሳት እንደሚዳርግ እንዲሁም ቢሞት ምስኪን 
ወላጆቹ የሚደርስባቸውን ሀዘንና ፀፀት ከፍተኛ 
እንደሆነ እያወቀ ነፍሱ በተጨነቀችበት ጊዜ 
የሀገሩ መሪ፣ ሚስት፣ ዘመዶቿና ታማኝ 
ሰዎቻቸው ጨለማን ተገን አድርገው ከጣሊያን 
በሜዲትራኒያን ባህር በኩል በግል ጀልባዎቻቸው 
ውስጥ ሆነው በህገወጥ መንገድ ሰለሚያስገቡትና 
ስለሚያስወጡት የንግድ ዕቃና ሸቀጥ ጨምሮ 
በየባንኩ ያላቸውን ሒሳብ በማስላት ተጠምዷል፡፡ 
ነገ ከነገ ወዲያ ምንም እንደማይመጣ ለራሳቸው 
እርግጠኞች ነበሩና፡፡ በመሐሉ ግን አንድ ምስኪን 
ዜጋቸው እውነት ላይ ለመቆሙና የእውነትንም 

የእውነት ኃያልነት
ኃያልነት ሊያሳይ መሆኑን የሚያውቁትም ሆነ 
የታያቸው ምንም ፍንጭ አልነበረም፡፡ 

በቱኒዚያ ላይ ነግሶ ህዝቡን ያስለቀሰው 
ውሸት በእውነት ተመልካችነት የሚገባበት 
ጠፍቶት ተደብቋል፡፡ ያ! እውነት በቡአዚዝ 
ተመስሎ በቀጥታ ወደ ከንቲባው ህንፃ አመራ፡
፡ ራሱ ላይም ቤንዚን አርከፍክፎ አቃጠለ፡፡ 
በነበልባሉ ውሸት ነዶ ወደ አመድነት ተቀየረ፡
፡ የቱኒዚያ መሪም ሚስቱንና ግብር አበሮቹን 
ሰብስቦ ማምሻም ዕድሜ ነው በሚል ወደ ሳዑዲ 
በረረ፡፡ እነዛ ለክፉ ቀን እንኳን የማይሆኑት ግብረ 
በላዎች ነፍሳቸውን ለማትረፍ መደበቂያቸውን 
መፈለግ ተያያዙት፡፡ ቱኒዚያም ኡፎይ አለች፡፡ 
በአመቱም ቱኒዚያ ሀውልት አሰርታለት ፀሎቷን 
አደረሰች፡፡ የእውነት መልዕክተኛው ቡአዚዝ 
በምድር ላይ ታላቁ ኃይል እውነት ብቻ መሆኑን 
ራሱን አንድዶ አስመሰከረ፡፡ ከደሃ ቤተሰቡ ውጪ 
የሚያውቀው የሌለው ቡአዚዝ በዓለም ላይ ሰሙ 
ነገሰ፡፡

እሱን ለሀገሩ አፈር አብቅታ ድንበር 
የተሻገረችው እውነት በየሀገሩ እየዞረች 
ህዝባቸውን ከ30ና 40 ዓመት በላይ ቀጥቅጠውና 
ቆልፈው በውሸት የገዙ ጨካኝ መሪዎችን 
ከስልጣን አባረረች፡፡ በጦር ኃይላቸውና በደህንነት 
ተቋማቸው የሚያስፈሩ መሪዎች የእውነት 
ቀን ስትመጣ የሞተ ውሻ ያህል እንኳን 
ክብር እንደሌላቸው አሳየች፡፡ ራሷን መከላከል 
ሆነ ማዳንም የማትችለው ውሸት (ሐሰት) 
ለሚንቋቸው ተራ ሰዎች አሳልፋ ሰጠቻቸው፡፡ 
አላውቃችሁም አለቻቸው፡፡ 

የኛስ እውነት እየመጣች ይሆን?

መልአክ ያልወደደውን ደግሞ ሰይጣን በማድረግ 
መሳል ይችላል፡፡ ምርጫው ግን በሚዲያ ደረጃ 
ሲከናወን ማስተዛዘቡ አይቀርም፡፡

በስደተኛ ሟቾች ላይ የተሰነዘረ 

ወቀሳ
መቼም “የሞተ ሰው አንገቱ ረዥም 

ነው” የሚል ኢትዮጵያዊ ብሂል አለን፡፡ 
ኢትዮፒካሊንኮች ዘንድ ግን ይህ ብሂል ዋጋ 
የለውም፡፡ ከታንዛንያ ተነስተው ወደ ደቡብ 
አፍሪካ ለመግባት በኮንቴነር ከተጫኑ ወጣት 
ኢትዮጵያውያን መካከል 45 ያህሉ ንጹህ 
አየር አጥተው ለህልፈተ ህይወት ተዳርገዋል፡
፡ አደጋው ዘግናኝ በመሆኑ መንግስት ቢያንስ 
ለአንድ ቀን ባንዲራ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ 
ማድረግ ይገባው የነበረ ቢሆንም በፕሮፓጋንዳ 
መሣሪያው ኢቴቪ አማካኝነት “በህገ ወጥ 
መንገድ ሲጓዙ” በምትል መግቢያ የወጣቶቹ 
መሞት እንዲነገር ተደረገ፡፡ ዜናውን ተከትሎም 
የሚዲያ ዳሰሳ አዘጋጆቹ ሟቾቹን ወቀሱ፡፡ 
የወቀሳዎቹ ማሳረጊያ ደግሞ ኢትዮፒካሊንኮች 
ነበሩ፡፡ 

አደጋውን ያነሱት እነ ብርሃኔ ወጣቶቹን 
“በአቋራጭ ለመበልጸግ የፈለጉ” በማለት ነበር 
የወረፏቸው፡፡ እውነት ግን ወጣቶቹ በቦሌ 
ሳይሆን በባሌ እየተሰደዱ የሚገኙት ለምንድን 
ነው? ኢትዮፒካሊንክ እንደምትደስኩሩት 
ኢትዮጵያ ስራ ፈላጊ ወጣቶቿን በእኩል 
አይን የመትመለከት አገር ናት? ስራ 
ተወዳድረው የሚቀጠሩት እነማን ናቸው? 

ሌላው ሁሉ ይቅር በአነስተኛና ጥቃቅን 
እንዲደራጁ የተደረጉ ወጣቶች ሌላ የቤት 
ስራ አይሰጣቸውም? ወጣቶች ዛሬ በነፃነት 
በተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች በመታቀፍ 
እምነቶቻቸውን ማራመድ ይችላሉ? የወጣቶቹ 
ጥያቄስ ሆድን መሙላት ብቻ ነው የሚል 
መደምደሚያ ላይ ለመድረስ እነ ብርሃኔን 
ያበቃቸው ምንድን ነው? እናንተ የሚሊኒየሙ 
“ምርጥ መሪ” በማለት ለሰየማችኋቸው ክቡር 
ጠቅላይ ሚኒስትር በአሜሪካን ካምፕ ዴቪድ 
በተደገረ የፕሬስ ኮንፈረንስ አበበ የተሰኘ 
ጋዜጠኛ “ኢትዮጵያውያን ከምግብ በፊት 
ነፃነትን” እንደሚፈልጉ የተናገራቸውን እዚህ 
ጋር መድገም የሚያስፈልግ ይመስለኛል፡፡ 

ወደ ደቡብ አፍሪካ ሲጓዙ በኮንቴነሩ አደጋ 
ከሞቱም በኋላም ቢሆን ወጣቶች የስደቱን 
መንገድ ተያይዘውታል፡፡ ሁለት ዲግሪ የያዘ 
ወጣት የፓርቲ መታወቂያ እስከ ሌለው 
ድረስ የሚጠብቀው ኮብል ስቶንን ማንጠፍ 
ከሆነ መጪውን መናፈቁ አይቀሬ ይሆናል፡፡ 
መሬት ላይ ያለውን እውነታ እንዳላየ በመሆን 
ወጣቶቹን “በአቋራጭ ለመክበር በመፈለግ” 
በማለት መወረፍ ከኢቴቬ ጋር የአንድ ሳንቲም 
ሁለት ገጽታ መሆን ነው፡፡

እነ ብርሃኔ በአየር ላይ የሚያሾፏት 
ንግግር ከብዙ ነገሮች በመነሳት በአፍ ወላምታ 
የተፈጠረች ናት ለማለት ያስቸግራል፡፡ በእነርሱ 
ንግግር የምንረዳው እውነታ ግን “ጌታዋን 
የተማመነች በግ ላቷን ደጅ ታሳድራለች” 
የምትለውን ተረት ነው፡፡

የኢትዮፒካ-ሊንክ ... ከ ገፅ 9 የዞረ....
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ጋዜጠኛ ታደሰ እንግዳው ከዚህ 
ዓለም በሞት ተለየ 

   የጀርመን ድምፅ ሬድዮ(ዶቼዌሌ) ጋዜጠኛ ታደሰ 
እንግዳው በድንገተኛ የመኪና አደጋ ከትላንት 
በስቲያ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ፡፡ ጋዜጠኛ ታደሰ 
ሐምሌ 7 ቀን 2004 ዓ.ም በሐዋሳ ዩኒቨርስቲ 
የሚመረቀውን ወንድሙን ለማስመረቅ የጎንደር 
ዩኒቨርስቲ ም/ፕሬዝዳንት ከሆነው ወንድሙ 
ጋር አብረው ሄደው አስመርቀው እሁድ ዕለት 
ሲመለሱ ዝዋይ አካባቢ ልዩ ስሙ አዳሚቱሉ 
በሚባል ሥፍራ በደረሰበት የመኪና አደጋ ከዚህ 
ዓለም በሞት ተለይቷል፡፡

ጋዜጠኛ ታደሰ እንግዳው ወንድሙን ካስመረቀ 
በኋላ 19ኛው የአፍሪካ ህብረት የሚደረገውን 
ጉባዔ ለመዘገብ በመጓዝ ላይ እንዳለ መኪናው 
ተገልብጦ ወንድሙ ዳኛቸው እንግዳው 
ወዲያውኑ ህይወታቸው ሲያልፍ ጋዜጠኛ ታደሰ 
እና የጎንደር ዩኒቨርስቲ ሠራተኛ የሆነው ሾፌር 
ብርሃኑ ለጊዜው በህይወት በመኖራቸው በሌላ 
መኪና ወደ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል 
ለማድረስ ጥረት ቢደረግም መንገድ ላይ ጋዜጠኛ 
ታደሰ ህይወቱ ማለፉን ከቤተሰቦቹ የደረሰን 
መረጃ አመልክቷል፡፡ 

ጋዜጠኛ ታደሰ እንግዳው የሶስት ልጆች አባት 
የነበረ ሲሆን በተለያዩ የሀገር ውስጥ የግል 
ጋዜጦችና መጽሔቶች ላይ የሰራና በመጨረሻም 
በጀርመን ድምፅ ሬዲዮ ላይ ይሰራ እንደነበር 
ታውቋል፡፡ 

ታደሰ እንግዳው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 
በፖለቲካል ሳይንስ ተመርቆ በመምህርነት 
አገልግሎ እንደነበርም ተጠቁሟል፡፡

ጋዜጠኛ ታደሰ በመጨረሻ የህይወት ዘመኑ 
ከሰራቸው ዘገባዎች መካከል በቅርቡ ለኢትዮጵያ 
ህዝብ ድብቅ የሆነውን የጠ/ሚኒስትር መለስ 
ዜናዊን ህመም መዘገቡ ይታወቃል፡፡ 

አንድነት ፓርቲ በወቅታዊ ጉዳዮች ጋዜጣዊ 
መግለጫ ሊሰጥ በተዘጋጀበት ወቅት የጋዜጠኛ 
ታደሰ እንግዳው ሞትን የሰማው በድንገት ሲሆን 
በዚህም ከፍተኛ ድንጋጤና ሐዘን የተሰማው 
መሆኑን ገልጾ በጽ/ቤቱ የአንድ ደቂቃ የህሊና 
ፀሎት አድርጎለታል፡፡ ለታዋቂው ጋዜጠኛ 
ያለውን አክብሮት ፓርቲው አስታውሶ ለቤተሰቡና 
ለዘመድ ወዳጆቹ እንዲሁም ለሞያው ባልደረቦች 
መጽናናትን ተመኝቷል፡፡

የፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ዝግጅት ክፍልም ታዋቂው 
የጀመርን ድምፅ ሬድዮ/ዶቼዌሌ የአማርኛ 
ክፍል ዘጋቢ የሆነው ጋዜጠኛ ታደሰ እንግዳው 
በደረሰበት ድንገተኛ አደጋ ከዚህ ዓለም በሞት 
መለየቱ የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽን 
ለነፍሱ መልካን እረፍትን፤ ለቤተሰቦቹ፣ለሬዲዮ 
ጣቢያው፣ ለወዳጅ ዘመዶቹ፣ ለሙያ ባልደረቦቹና 
ለመላው አድናቂዎቹ ልባዊ መጽናናትን 
እንመኛለን፡፡

የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ 
አባላት ከእገታ አመለጡ

እሁድ ሐምሌ 8 ቀን 2004 ዓ.ም በአወሊያ 
መስጂድ ሊካሄድ የነበረውን የአንድነትና የሶዶካ 
ዝግጅት ለመከልከል በተንቀሳቀሱ የፌደራል 
ፖሊስ አባላትና ሙስሊም ምዕመናን መካከል 
በተነሳው ግጭት በርካታ ምዕመናን ከባድና ቀላል 
ጉዳት ደረሰባቸው፡፡ ግጭቱን ተከትሎ ዝግጅቱ 
ወደ ታላቁ አንዋር መስጂድ ተዘዋውሯል፡፡ 

አርብ ሐምሌ 6 ከለሊቱ 5 ሰአት ጀምሮ 
በተካሔደው በዚሁ ግጭት የተጎዱ ምእመናንን 
በአቅራቢያው ያሉ ክርስቲያኞች በመርዳት 
አስተዋፅኦ ማበርከታቸው በሙስሊም የሀይማኖት 
መሪዎች ተወድሷል፡፡ 

በተያያዘ ዜና እሁድ ሐምሌ 8 ቀን 2004 
ዓ.ም በታላቁ አንዋር መስጂድ የተዘጋጀውን 
የአንድነትና የሶደቃ ፕሮግራም ለመሳተፍ ወደ 
መስጂዱ በመጓዝ ላይ በነበሩት የህዝበ ሙስሊሙ 
መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት ማለትም 
በሰብሳቢው ኡስታዝ አቡበክር አህመድ፣ በዳዒ 
ካሚል ሸምሱ፣ በኡዝታዝ አህመዲን ጀበልና 
በአህመድ ሙስጠፋ ላይ ያልታወቁ የደህንነት 
ሰዎች ያደረጉት የመጥለፍ ሙከራ ሳይሳካ 
እንደቀረ የኮሚቴው አባላት አስታውቀዋል፡፡

ከኮሚቴው አባላት ለፍኖተ ነፃነት የደረሰው 
መረጃ እንዳመለከተው፣ እሁድ በግምት ከጠዋቱ 
3፡30 ሰዓት አካባቢ ከሀብተጊዮርጊስ ድልድይ 
በኩል በአሜሪካን ግቢ አድርገው ወደ ታላቁ 
አንዋር መስጂድ በማምራት ላይ የነበሩት የኮሚቴ 

አባሎቹ፣ ከኋላቸው አንድ መኪና በተደጋጋሚ 
ክላክስ በማስጮህ ስለረበሻቸው መኪናቸውን ዳር 
በማስያዝ ለማሳለፍ ሲሞክሩ መኪናው የነሱን 
መኪና መንገድ ዘግቶ መቆሙን አስረድተዋል፡፡ 

መረጃው ጨምሮ እንደዘረዘረው ከመኪናው 
ውስጥ የወረዱት ግለሰቦች የኮሚቴ አባላቱን 
አጸያፊ ስድብ በመስደብ “እያንዳንድህ 
እንዳትንቀሳቀስ! ስልክም እንዳትደውል! 
እደውላለሁ ትልና ግንባርህን ነው የምንልህ! 
ቀጥ ብለህ ይህን መኪና ተከተል!” የሚል ቀጭን 
ትዕዛዝ ሲያስተላልፉ ኡዝታዝ አህመዲን ጀበል 
“እናንተ ማናችሁ? መታወቂያችሁን አሳዩን” 
በማለት ጥያቄ በማቅረባቸው አንደኛው ግለሰብ 
አህመዲን ጀበልን በቦክስ መትቷቸዋል፡፡

የኮሚቴ አባላቱ ሊወስዷቸው 
ወደሚፈልጉበት ቦታ እንዲወስዷቸው ፈቃደኛ 
መሆናቸውን በመግለጽ መኪናዋን ተከትለው 
ጉዞ መጀመራቸውን የሚገልፀው መረጃው፣  
የኮሚቴ አባላቱ ለደህንነታቸው በመስጋታቸው 
መኪናቸው በፍጥነት በመዞር ወደ አንዋር 
መስጊድ በመገስገስ ከደህንነቶቹ ማምለጣቸውን 
ከኮሚቴው አባላት ለመረዳት ተችሏል፡፡ 

ይህ በእንዲህ እንዳለ እሁድ ሐምሌ 8 ቀን 
2004 ዓ.ም በታላቁ አንዋር መስጂድ የተዘጋጀው 
የአንድነትና የሶደቃ ፕሮግራም በደማቅ ሁኔታ 
እጅግ በርካታ ምዕመናን በተገኙበት በሰላም 
ተጠናቋል፡፡  

የወጣውን ማስታወቂያ አንብቤ ነበር፡፡ 

በለቱ ይፋዊ ውይይት አንዳች የአመፅ ጥሪ 
ቀርቶ የመድረክ ሙቀት የሚያመጣውን የአፍ-
ወለምታ እንኳ በእስክንድር ላይ አላየሁም፤ 
ይልቅ በተቃራኒው በለቱ አንዳንድ ሰላማዊ 
ሰልፍ የጠሩ ወገኖች እንዳሉ የሰማው እስክንድር 
‹‹ግድ የለም ይቅርባችሁ›› ፣ ማለቱ ለመንግስት 
የእስር ምክንያት መሆኑን እገምታለሁ፤ በወቅቱ 
የተወሰኑ ሰዎች የሚገኙበትን ሰላማዊ ተቃውሞ 
በመበተን የሰውን ሁሉ ሞራል መስበር የፈለገው 
የመለስ መንግስት የእስክንድር ምክር የሚመቸው 
አልነበረም፡፡ ለሚፈልግ ሰው የለቱን ቪዲዮ 
ልሰጠው እችላለሁ፡፡

መስፍን ነጋሽ እና አብይ ተክለ ማሪያም 
ተወዳጅ ጋዜጣቸውን ዘግተው ከሀገር ሲሰደዱ 
በሽብርተኝነት ሊከሰሱ መሆኑንን ተጨባጭ መረጃ 
ይዘው መሆኑን ነግረውን ነበር፡፡ ታዲያ መች ቀረ፣ 
የስምንት ዓመታት ቅጣት ተጥሎባቸዋል፡፡ የኔ 
እምነት የሁለቱ ሰዎች ጥፋት ግንባር በመፍጠር 
2001 ዓ.ም ከስፖርት ጋዜጣ የዘለለ የንባብ ልምድ 
የሌለንን እኔን መሳይ ግዑዞች እንዲሁም ምርጫ 
97 ፖለቲካ ላይ እምነት ያሳጣቸውን ሰዎች 
ፖለቲካ የእውቀት ትንታኔ መሆኑን ማሳየታቸው 
ነው፤ አዲስ ነገር ብትኖር ሀገሪቱ አሏት ከሚባሉ 
የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የዘለለ ትርጉም 
አትሰራም ነበር እንዴ?  

የገረመኝ ነገር ቢኖር ኢህአዴግ ሀገር ውስጥ 
ካሉት ስምንቱ ‘ፍርደኞች’ ውጭ ያሉትን ‹‹ካሉበት 
ሀገራት መንግስታት ጋር ተነጋግሬ በማምጣት 
የቅጣት ውሳኔውን ተፈፃሚ አድርግባቸዋለሁ›› 
ማለቱ ነው፡፡ እነዚህ ከሳሾች በራሳቸው ክስ ጊዜ 
ጨረቃ ላይ ሊደበቁ ይሆን? እላለሁ፤ መቼም 
የመጠየቃቸው ዘመን ቀርቧል ብዬ ነው፤ አንዳንዴ 
ግን ጥሩ መንገድ አሳይተውናል እላለሁ፤ በነሱም 
ተፈጻሚ እንዲሆን ማለቴ ነው፤ መቼም ዓለም 
እየጠበበች እንጂ እየሰፋች አትሄድምና በተራቸው 
ወዴት ይደርሳሉ?

ኢህአዴግ የቅንጅት ሰዎችንም አስሯል፤ 
የአንድነት ሊቀ መንበርና የመጀመሪያዋ የሴት 
የፖለቲካ መሪ ‹‹ውሃ ቀጠነ›› ሲል አሰረ፡
፡ በወቅቱ አንድነት መግለጫ ሰጠ፤ ከፍ ሲል 
ደግሞ ከሚያዚያ 30 ቀን 1997 ዓ.ም ሚሊየኖች 
በተቃራኒ 250 ሰዎችን ብቻ ይዞ ሰላማዊ ሰልፍ 
ወጣ፤ ከዚያ ደግሞ አንዷለምን ጨምሮ ብዙ 
የፖርቲው ንቁ አባላትና እስክንድር ነጋን የመሳሰሉ 
የሀገሪቷ ብርቅዬ ጋዜጠኞች ታሰሩ፡፡ አንድነት 

ዛሬም መግለጫ ነበር የሰጠው፡፡ 

በመለጠቅ በእስር ቤት በደረሰባቸው ኢ-ሰብአዊ 
አያያዝ የተነሳ መግለጫ ሰጠ፤ ቀጥሎ ሁላቸውም 
ጥፋተኛ ሲባሉ አንድነት በተመሳሳይ ሁኔታ 
መግለጫ ሰጠ፡፡ የአንዷለምን እድሜ ይፍታህ 
ጨምሮ ሁሉም ተከሳሾች የቅጣት ውሳኔ 
የተሰጠበትን የአርብ ሐምሌ 6 ቀን 2004 ዓ.ም 
ውሳኔን በተመለከተም፤ ምናልባትም ለመግለጫ 
መቅረፅ መሰረት ይሆን ዘንድ የብ/ም/ቤቱን 
አባላትን ጠርቷል፡፡ እኔ ግን በዚህ ተመሳሳይ 
ሰዓት ያለኝ ሀሳብ በም/ቤቱ ሀሳብ እንዳይበረዝ ራቅ 
ብዬ በቤቴ ሆኜ እየጫርኩ ነበር፡፡

የዛሬ ሦስት ዓመት አካባቢ የአንድነት 
ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ የጥናትና ምርምር 
ቡድን ያዘጋጀውን ዝግጅት በመከታተል ከፍተኛ 
ትችት ያቀረበበት አቢይ ተክለማሪያም ነበር፡
፡ የአቢይ ትችት ነባራዊነት (Objectivity) 
የተመቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው ደረሰ 
ጌታቸው በሳምንቱ ሀሳቡን በመደገፍ ፅፎ ነበር፡
፡ እኔ ግን ቤተኛ ሆኜ ይህንን ወቀሳ ብሰነዝር፣ 
ምንም እንኳ ይዘቱ ድክመት ቢኖርበትም ፓርቲው 
ህወሓት አሊያም ኢህአዴግ ያለመሆኑን ጠንቅቄ 
በማወቄ ነው፡፡ 

እንግዲህ አስቡ፤ አንዷለም አራጌ፤ ናትናኤል 
መኮንን፣ ሻምበል የሺዋስ  እና ሌሎችም በአንድነት 
ስም መከራ የሚገፉ ሆነዋል፡፡ እስክንድር ነጋ፣ 
አቢይ ተክለ ማርያም፣ መስፍን ነጋሽ… አንድነት 
እታገልለታለው ለሚለው ነጻ ፕሬስ ኑሯቸውን 
ለመሰዋት ያላቅማሙ ናቸው፡፡

 ታዲያ እንዴት ቢሆን ነው ቢሮ ገብቶ 
መውጣት፣ በፈለጉ ጊዜ ካፌ ሄዶ ማኪያቶና 
ቡና መጠጣት፣ ከቢሮ መልስ ወይ ድራፍት 
መጎንጨት አሊያም ከልጆች ጋር ሰላማዊ ምሽት 
ማሳለፉን የትግል ጥግ አድርገን የምናየው? 
በጥቃቅን የቢሮ አስተዳደር መጠመድና የጥረት 
ሁሉ መጨረሻ አድርጎ ማየት እንደነ አንዷለምን/
እስክንድርን ታጋይ ያስብላል? እንቅልፍ አልባ 
ሌሊቶችን እያሳለፉ የነገሩን መጨረሻ ማማጥ 
ሲገባ አርፍዶ ቢሮ መግባት ለዘመኑ የሚመጥን 
ነው? እውነት ይህ የቢሮ ወንበር ውሃ ተደፋ 
አልተደፋ እየተባለ ‹‹Control freaky›› የሚኮንበት 
ጊዜ ነው? መለስ ዜናዊ ኢህአዴግን ሲመሩ 
ቢሮም መኝታ ክፍልም ሆኖ ያገለገላቸውን ዋሻ 
ሀገረ ማሪያም ሄጄ ባይኔ በብረቱ አይቻለሁ፡፡ 
እንግዲህ ከሚፎካከሩት ቡድንም መልካም ነገር 
መማር ይቻላል፡፡ በኔ ግምት ‹‹ከሞከርነው ይልቅ 

ያልሞከር ነው የሚቆጨኝ›› የሚለው የባለቅኔው 
ሀሳብ እንጂ ሁሉም ነገር ደህና የሆነ ይመስል 
‹‹በወሬ  የተጠመዱ›› ሰራተኞች የሚኖርበት ግቢ 
ሊሆን አይገባም!

  አንድነት ባለፉት የስራ ዘመናቱ ንቁ አባላቱን 
በፖለቲካዊ አንጓዎች በማብቃት እሳት  የላሱ 
ካድሬዎች ማፍራት ሲችል ዛሬም ድረስ ለፖለቲካ 
ስራ የማይመቹ ሰዎችን በቤቱ መያዙ ባልተገባ፡
፡ አንድነት ዶክተሮች፣ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው 
አባላትና አመራር እንደመያዙ የዩኒቨርሲቲ 
ት/ት እንኳ ሳይጨርሱ ህወሓትን ለዚህ ካበቁት 
ሰዎች ጋር ሲወዳደር የስትራቴጂ ጉዳይ እንጂ 
የአጋጣሚዎች ሁኔታ አይሆንም፤ ከብዙ ነገሮች 
አንጻር ሲታይ በመጥፎ አጋጣሚ የነበረው 
ህወሓት ነበር፡፡ እስከማውቀው የህወሓት ካድሬን 
በማሰልጠን ለራሳቸውም ‘የሰለጠኑት’ በአዲስ አበባ 
ቋንቋ ‹‹Under graduate›› የሚባሉት እነ መለስ 
ዜናዊ ነበሩ፡፡

ከነ እስክንድር ፍርድ በኋላ በአምባገነኖች 
‹ህግ› መገዛት የትግል መፍትሄ ነው አልልም፡
፡ በአምባገነኖች ከተሰጡት ጥቂት መልካም 
ህጎች መካከል ለመተግበር ያለመንቀሳቀስ ግን 
የባሰ ድክመት ነው፡፡ የአምባገነኑ ኢህአዴግ 
መንግስት ‹‹ሰላማዊ ተቃውሞን›› በሰጠን ህገ-
መንግስት ውስጥ አካቷል፡፡ ይህንን ለመተግበር 
አደባባይ በመውጣት መሞትም አንዱ መንገድ 
ነው፤ በመሞት ነጻነት ይገኛል እኮ ! እኛ በትግሉ 
ፍፃሜ በህይወት ከሌለን የሀገር ነጻ መውጣት 
አይዋጥልንም ማለት ነው? በነገራች ላይ በህይወት 
ከተረፉት ህወሓት/ኢህአዴጎች የተሰውት የተሻለ 
ክብር ያተረፉት ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? 
የሞቱለትን ዓላማ የመቀልበስ ዕድል ከሞት ጀርባ 
ስለማይኖራቸው ነው፡፡

እነዚያ ታገሉ፣ሞቱ፤ በህይወት የተረፉት 
ግን ታገሉ፤ ነገር ግን በህይወት የመትረፍ እድል 
በተወላቸው አጋጣሚ ከዓላማቸው ተዛነፉ-ተደለሉ- 
ክብር አጡ፡፡ ለዚህ ነው ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተን 
ብንሞት በርግጠኝነት ክብር ያጎናፅፋል የምለው፡፡

የአንድነት ፓርቲ ም/ሊቀ መንበር የተከበሩ 
አቶ ግርማ ሰይፉ ‹‹የነፃ ግለሰቦች ስብስብ ነን እንጂ 
የነጻ  አውጪዎች ስብስብ አይደለንም›› የሚሉት 
ሀሳብ ያስማማኛል፤ ነገር ግን የነጻ ግለሰቦች 
ስብስብ ያለውን የበላይነት አንድነት ሊኖረው 
ይገባል፤ ይህ የነጻ ግለሰቦች ስብስብ በነጻነት 
ትግሉ መራዘም እንዳይሰለች ፓርቲው እንደምን 
ይሰራል? ነፃ ግለሰብ የተለየ መንገድ ያስባል፤ ነፃ 

ግለሰብ ተከላካይ አይሆንም ፤ አስቀድሞ ያስባል 
አንድነትም ይህን የማስመስከሪያ ጊዜ አሁን ነው፡፡

በነገራችን ላይ የአቶ መለስ የህመም ወሬ 
እንዴት ይዟችኋል? ከዚህ ቀደም ‹‹… የመለስ 
ዜናዊ ጉዳይ የራሳቸው ጉዳይ›› በማለቴ አንድ 
አፍቃሬ ኢህአዴግ ባለ አራት ገፅ ዲስኩር ‹‹የግድ 
ጉዳይህ ይሆናል›› በማለት ልኮልኝ ነበር፡፡ ሌላኛው 
ወዳጄ ‹‹አንድ ነገር ቢሆኑ የሰነድ ማስረጃ ሆኖ 
እንደሚቀርብብህ አትጠራጠር›› ብሎኛል፡፡ እኔ 
ዛሬም የራሳቸው ጉዳይ ነው እላለሁ፤ የፈለጉትን 
ቢሆኑ እኔ እንደሆን ሱቅ አልዘርፍም፤ ከአቶ መለስ 
መንግስት ትንተና በተቃራኒ ኢትዮጵያዊነትና 
መንግስታዊነት ከሺህ ለሚልቅ ዓመታት የተዋሃዱ 
ናቸው፡፡ባልንጀራዬ ሱቅ ካልዘረፈ፣ እኔም ሱቅ 
ካልዘረፍኩ ማን ከኔ አንሶ ማንስ በሌላው ወንድሙ 
ላይ ይነሳል? አዎ ኢትዮጵያዊነት በቀውጢ 
ወቅትም ተሳስቦ መኖርንም የያዘ መንፈሳዊ ኃብት 
ነው፡፡

በኔ ግምት የአቶ መለስ የህመም ምንጭ 
ያለፉት 21 ዓመታት ይመስለኛል፤ የሚገባውንም 
የማይገባውንም እኔ ልሰራ ያሉበት የአምባገነንነት 
መጨናነቅ ያመጣው ችግር፤ ሁላችንን ተክተው 
ማሰብ ስለሚፈልጉ የ“Venguard” ሰዎች በሽታ 
ያጠቃቸው ይመስለኛል፡፡ የሩቁ ሰው ዴቭድ 
ዳውዶን እንኳ ‹‹የሙባረክ አባዜ›› ያጠቃቸው 
መሆኑን ይናገራል፡፡ ስለዚህ ‹‹Master of all is 
master of none››  የሚለው እውነት እየሆነ 
ነው፡፡ ነገር ግን እንደሰው ላለባቸው የህመም 
ስቃይ እጅግ  አዝናለሁ፡፡ ለማንኛውም አቶ መለስ 
ጠመንጃን ከብዕር ሳይለዩ የተከላከሉትን መንበር 
በህመም በቀላሉ ሊነጠቁ (መነጠቃቸውን) መሆኑን 
አምነው ይሆን?

 ለሁሉም አንድነት የስርዓቱን መሰረት 
ከሚገነድስ መንገድ ርቆ ቅርንጫፎቹን በመከርከም 
መጠመድ የለብንም፤ ለማንኛውም እንደሚወራው 
ወደ እስር ቤት ካልገባሁ እወጣለሁ፤ ወደ ውጭ 
ሀገር አይደለም፡፡ የነአንዷለም የቅጣት ውሳኔ 
ፍፁም ስህተት ነው ስል ስርዓቱ እየተከተለ 
ያለው መንገድ ስህተት ነው …ስል ብቸዬን እንኳ 
ቢሆን የተቃወም ሰልፍ እወጣለሁ፡፡ ከታሰርኩም 
አልደነቅም ‹‹ እናንተ ከገዛችሁ እስር ቤት መቆየት 
ይሻለኛል›› ሲል ፍርዱን የተቀበለው ማን ነበር?

 አንድነት ግን የሰላማዊ ትግል ጥጎችን 
መቧጠጥ አለበት፡፡ ስርዓቱ እንደሆነ አያቴ ‹‹ 
መንግስት ሲያብድ  ከእብድ ውሻ ጋር ይመሳሰላል›› 
ያሉኝን መሰሏል፡፡        

አንድነት በተለመደው ሁኔታ ... ከ ገፅ 3 የዞረ....
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በዛሬይቱ ኢትዮጵያ ሠብአዊና ...

ህገ መንግስቱም ጭምር ... ከ ገፅ 6 የዞረ....

በሕግና ሥርዓት ላይ ሊኖረው የሚገባውን 
ሚዛናዊ እምነት ውሎ አድሮ ሳያጨልመው 
አይቀርም የሚሉ ምሁራን በርክተዋል፡፡ 
በሦስተኛው ዓለም በተለይም በአፍሪቃ ውስጥ 
መንግስታዊ ሥልጣን  የሚቆናጠጡ ቡድኖች 
በሕዝብ ጥቅምና በዲሞክራሲያዊነት ጭምብል 
ወይም ሽፋን የስልጣን ጊዜያቸውን ለማራዘም 
የሚጠቀሙበት ዘዴ ብዛት ያለው ቢሆንም 
የሁሉም የስልጣን ዘይቤ በአልተገራ ፈረስ 
ላይ የሽምጥ ግልቢያ እንደሚፈፀም የመጨረሻ 
አቅጣጫቸው ወደ ገደል መሆኑ ተደጋግሞ 
የተከሰተ ነው፡፡ ኢህአዴግም በአሁኑ ጊዜ 
እልህና በቀል በአልተለየው ሁኔታ የሕዝብን ዋና 
የመንግስት ሀብትነትና የመቻቻልን ጠቃሚነት 
ሳያጤን በጥገኛ የፖለቲካ ቡድኖችና በሰርጎ 
ገቦች ወይም በካድሬዎች አማካይነት በቆረጣ 
ስልትና በአፈፃፀም ጉልበተኛነቱ የሚፈፀመው 
ችግር በመጨረሻ ራሱንም ሆነ ተከታዮቹን 
ለሌላ ዙር (ለባለ ወር ተራ) የቂም በቀል ርምጃ 
የሚያሰናዳቸው መሆኑን መገንዘብ ስለማያዳግት 
የሕዝብን ጩሀትና ሰቆቃ በአንክሮ ማዳመጥና 
ተገቢውን የእርምት ርምጃ ከወዲሁ መውሰድ 

ይበጀዋል በማለት ተማጽኖዬን አሰማለሁ፡፡ 
ለዚህም የኢትዮጵያ አምላክ እንዲረዳን ኤሎሄ! 
. . . እያልኩ ለእግዛብሄር መንግስት ፀሎቴን 
አደርሳለሁ፡፡

ሌላው በኢትዮጵያ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ 
መብቶች የሚገኙበትን ሁኔታ አስከፊ 
የሚያደርገው ሀይ ባይ ያጣው የመሬት ቅርምት 
ይመስለኛል፡፡ ብዙሃኑ ህዝብ የሚላስ የሚቀመስ 
ባጣባት ምድር የህንድ፣ ቻይና፣ እና ለኢትዮጵያ 
በጐ አመለካከት የሌላቸው ሀገራት ካምፓኒዎች 
በአለም እርካሽ በሆነ ዋጋ በሚሊዮን የሚለካ ለም 
ሄክታር መሬት መቀራመታቸው መዘዙ ብዙ ነው፡
፡ የአሁኑ ትውልድ ብቻ ሳይሆን መጪውንም 
ትውልድ ሳይቀር ዋጋ የሚያስከፍል ስለመሆኑ 
መዘንጋት የለበትም ባይ ነኝ፡፡ ከፍልስጤም 
ህዝብ ሀገር አልባነት እንማር፤ ሌላው 
እየተዘፈነላቸው ያሉትም የስኳር ፋብሪካዎች 
ግንባታ ከጥቅማቸው ጉዳታቸው እንደሚያመዝን 
ሀገራቸውን የሚወዱ ባለሙያዎች ይናገራሉ፡፡

ለማንኛውም ሀላፊነት ወይም ግዴታን 
የመወጣት ብቃት ተገቢው መለኪያ “ብሔራዊ 
ተዋጽኦ” የተባለው የወቅቱ ክስተት ሳይሆን 

ከ ገፅ 12 የዞረ....

ዜግነትን መሠረት ያደረገና ስብእናን ከችሎታ 
ጋር ያጣመረ መስፈርት እስከአልሆነ ድረስ 
ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ጋር ተናክሶ 
በሚታየው የወቅቱ ትርምስ ምክንያት ውርደቱን 
ሆነ ችግሩ “በቃኝ” እምቢ ከሚያሰኘው የገደል 
አፋፍ ላይ ከመድረሱ በፊት ለኢትዮጵያ ሕዝብ 
ነባር መለያዎቹ የሆኑትን፣ ለሀገሩ ሉዓላዊነት 
ቀናኢነቱን፤ በሀገሩ ላይ የሚቃጣውን የውጭም 
ሆነ የውስጥ ሴራን የመቋቋም ልምዱን ገንዘብ 
አድርጎ እና የህዝቡን የፖለቲካ ሥልጣን 
ምንጭነት አምኖ በመላ ሀገሪቱ ዘላለማዊ 
ሰላምንና የኑሮ ዋስትናን ማረጋገጥ ሕዝቡን 
በመሬቱና በሌሎቹ ሀብቶቹ የባለቤትነት መብት 
ያለው መሆኑን ተረድቶ ለሥራ እድልና 
ለማህበራዊ ኑሮው መሻሻል ሁኔታዎችን 
ማሻሻል፣ በህግ ፊት ሁሉም እኩል መሆኑን 
ተገንዝቦ የህግን የበላይነትና ፍትህና ርትዕ 
መንበራቸውን ማረጋገጥ የትምህርትና የጤና 
አገልግሎቶች ለሁሉም ሚዛናዊነት በአልተለየው 
መልኩ የሚዳረስበትን መንገድ ተግባራዊ ማድረግ 
የሀገሪቱንና የህዝቡን አንድነት እንዲሁም 
ሁለንተናዊ እድገት በማያዳክም መልኩ የሁሉም 

ሃይማኖት፣ ቋንቋ እና ባህል እንዲከበር 
የሚያስችል አጀንዳ መንግስት ከአልቀየሰ 
የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የመከበር 
ጥያቄም ሆነ ብዛት ያላቸው ዓለም አቀፍ ሠብአዊ 
መብቶችን የሚመለከቱ ስምምነቶች መንግስት 
አጽድቆ መቀበሉ ብቻውን ከውጪው ዓለም 
ዘንድ ለተለያዩ ጥቅሞች ማሳደጃ የሚያገለግል 
አጉል “የህዝብ ግንኙነት ልምምድ” ከመሆን 
ሌላ ፋይዳ የሌለው መሆኑን መረዳት ይገባል፡
፡ ለሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር 
ለቃልና ተግባር የቅርብ ግንኙነት ወሳኝ የህዝብ 
የተባበረ ጥረትና ግፊት እንጂ መንግስትማ ራሱ 
በድርጊቱ ላይ ተጠያቂ በመሆኑ ከዚያ በኩል 
የሚጠበቅ ውጤት ሊኖር አይችልም፡፡ ያም ሆነ 
ይህ የዛሬይቱ ኢትዮጵያ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ 
መብቶች ያላቸው ስዕል ከላይ የጠቃቀስኳቸውን 
ይመስላሉ፡፡ እኒህን የጠቋቆሩ ሥዕሎች ለመፋቅ 
አንድ መሆን አለብን፡፡

“አንድ ከሆን እንቆማለን፣
ከተለያየን እንወድቃለን፡፡” 

አንድነት ፓርቲዎችን በማሰባሰብ ረገድ ምን 
ስራዎችን እያከናወነ ነው? 

የመድረክ አባል ከመሆን ይጀምራል፤ 
ከብርሃን ፓርቲ ጋርም ተዋህዷል፡፡ ፓርቲዎችን 
የማሰባሰቡን ስራ በአጀንዳ ቀረፃ ኮሚቴ አዋቅሮ 
እየሰራ ነው፡፡ አመርቂ ግን አይደለም፡፡

ሰሞኑን አንድነት እንዲሻሻሉ ያቀረባቸው 15 
አንቀጾች እንዲሻሻሉ ለመድረክ በማቅረቡ 
መድረክ ቅርቃር ውስጥ ገብቷል የሚሉ 
ዜናዎች እየወጡ ነው፡፡

አዎ እኔም አንብቤአለሁ፤ ነገር ግን እንደ 
ስራ አስፈፃሚም ይሄን ጉዳይ አላውቅም፤ 
እንዲያውም በተነሱት ጥያቄዎች ላይ መግባባት 
ተደርሶ የቀረው አንድ እንደነበር እና ያንኑም ስራ 
አስፈፃሚ እንደተሰማማበት ነው የማውቀው፡፡ 

አንዳንድ ተቺ፣ ፀሐፊ አሊያም ተንታኞች 
የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ምርጫ ውስጥ 
ከመሳተፍ የዘለለ ትርጉም ያለው ስራ 
አይሰሩም ይላሉ፤ ለኢህአዴግ እውቅና 
የመስጠት ሂደት ለማቆም በቀጣዩ ከዚህ 

ተምረው ምርጫውን ሳይሳተፉ ይቀሩ 
ይሆን? አንድነትን ጨምሮ?

ነገሩ ባንድ በኩል እውነት ነው፤ 76 ፓርቲዎች 
አሉ ይባላል፤ ስማቸውን የምንሰማው ግን ምርጫ 
ሰሞን ነው፤ ብዙ ችግሮች ቢኖሩም ለምርጫው 
ዝግጅት እየተደረገ ነው፤ ይህ በምርጫው 
እንሳተፋለን ማለት አይደለም፡፡ የቀጣዩ የፖለቲካ 
ምህዳር ይወሰናል፤ አጃቢ ለመሆን አንወዳደርም፤ 
በአጠቃላይ ወቀሳው አግባብ ነው፡፡ 

የመጨረሻ ጥያቄ የተለያዩ ሰዎች ግለ 
ታሪካቸውን ወይ ይፅፋሉ ወይ ያጽፋሉ፤ 
እርሶ ምን አስበዋል? በዕድሜ ደረጃ በጡረታ 
ዕድሜ ያሉ ኖትና? መቼም ብዙ ነገር 
እንዳሳለፉ መገመት ይቻላል፣ በዚያ ላይ 
ታሪክ የሌለው ሰው የለም፣ ምን እንጠብቅ? 

እያሰብኩበት ነው፤ ብዙ ሰዎች ጠይቀውኛል፤ 
ጊዜ ይጠይቃል፤ ስለዚህ ያንን ጊዜ የማገኝበትን 
እድል ነው የምጠብቀው፡፡ ሀሳቡ ግን አለ፡፡ 

 ዘካርያስ የማነብርሃን

ሰሞኑን በሰሜን አሜሪካ በየአመቱ 
የሚደረገው የኢትዮጵያውያን የእግር 
ኳስ ውድድር ለሃያ ዘጠነኛ (29) ጊዜ 
በዳላስ እየተካሄደ መሆኑን ሰማን፡፡ 
በአንፃሩ በሼክ አላሙዲን የሚታገዘው 
አፈንጋጭ ቡድን በዋሽንግተን 
ለመጀመሪያ ጊዜ ውድድር እያካሄደ 
መሆኑን እንደዚሁ አዳመጥን፡፡

ሁለቱም ቦታ የሚካሄደው ውድድር 
በኢትዮጵያውያን መካከል ነው፡፡ የአንድ 
ሳምንቱ የኢትዮጵያውያን የመገናኛ 
መድረክ ይዘት ሲገመገም ተመሳሳይነት 
ይታይበታል፡፡ በሁለቱም ቦታዎች 
“የኢትዮጵያ ቀን” እየተባለ ልዩ ዝግጅት 
የሚታይበት የክብረ በዓል ቀን እንዳለ 
ከፕሮግራሞቻቸው ማወቅ ተችሏል፡
፡ ልዩነቱ የዋሽንግተን ዲሲው በሼክ 
አላሙዲን የሚደገፍ በመሆኑ በሚሊዮን 
የሚቆጠር ዶላር ፈሶበት በአሜሪካ 
የአዋርድ ተሸላሚ የሆኑ ሙዚቀኞች 
በከፍተኛ ዶላር ተከፍሏቸው የሚገኙበት 
እንዲሁም ወጣት ኢትዮጵያውያን 
የአይሮፕላን ትኬት ተገዝቶላቸው፣ 
የአልጋ እና የምግብ ተከፍሎላቸው የቀን 
ውሎ አበል $200 ዶላር ተሰጥቷቸው 
በውድ ዋጋ የማስታወቂያ ሥራ ተሰርቶ 
የተሰባሰቡ ጥቂት ኢትዮጵያውያን 
እንደነበሩ ከመገናኛ ብዙሃን መረዳት 
ችለናል፡፡ 

በአንፃሩ የዳላሱ ዝግጅት በአንጋፋው 
የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያውያን የእግር 
ኳስ ውድድር አዘጋጅነት የተዘጋጀ 
ፕሮግራም ሲሆን ይህው አንጋፋ 
ማህበር ከተቋቋመ 29 አመቱን የያዘ 
የእውነተኛ ኢትዮጵያውያን መሰባሰቢያ 

ማህበር ሆኖ ቀጥሏል፡፡ ይህ እውነታ 
በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖችን 
በእልህ ከያሉበት ቦታ ቀስቅሶ ዳላስ 
ላይ እንዲከትሙ አድርጓቸዋል፡
፡ የዳላሱ ዝግጅት ከኢትዮጵያውያን 
በተሰበሰበ ገንዘብ በመሆኑ ከዋሽንግተኑ 
የተለየ አድርጐታል፡፡ ለነገሩ በዚህ 
ክፉ ከፋፋይ የጎሣ ሥርዓት እንኳንስ 
ስፖርትና ክርስቲያኖች አንድ ላይ 
ሆነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ፀሎት 
ማድረስ አይችሉም፡፡ ሙስሊሞችም 
በአንድ መስጊድ ውስጥ ሆነው አብረው 
መስገድና አላህን ማመስገን አይችሉም፡
፡ ይህ አሜሪካ የተከሰተው የስፖርት 
መከፋፈልም አዲስ ነገር አይደለም፡
፡ ለ21 ዓመታት አብሮን የዘለቀ በሽታ 
ነው፡፡

ይህ የኢትዮጵያውያን በሰሜን 
አሜሪካ የሚታየው የአሰላለፍ ልዩነት 
የሀገር ቤቱ የፖለቲካው ገጽታ 
ትክክለኛው ኮፒ ነው፡፡ ስፖርት ልዩነትን 
አጥቦ አለምን የሚያቀራርብ ወዳጅነትን 
የሚያጠነክር ሆኖ ሳለ ኢትዮጵያውያን 
በስፖርት እንኳን አንድ ሆነው በአንድ 
ቦታ ተሰባስበው በህብረት የውድድሩን 
ዓላማ ያለማሳካታቸው በእጅጉ ያሳዝናል፡
፡ የሀገራችንንም ገጽታ ያጐድፋል፡፡ 

የእዚህ ክፍፍል መነሻ ደግሞ 
የቀድሞው የአንድነት ለዲሞክራሲና 
ለፍትህ ፓርቲ ሊቀመንበር የነበረችው 
ክብርት ወ/ት ብርቱካን ሚደቅሳ 
በእንግድነት ትገኝ አትገኝ በሚል ክርክር 
መሆኑን ስንሰማ ደግሞ ያበሳጫል፡፡ 
በዚህ ልዩነት የተነሳ ላለፉት 6 ወራቶች 
ሲጨቃጨቁ ቆይተው በእነ አቶ እያያ 
የሚመራው አፈንጋጩ ቡድን ዳጐስ 
ያለውን በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር 

ዳረጐት ከባለሃብቱ ተቀብሎ የተሰጠውን 
ኢትዮጵያውያንን የመከፋፈል ሴራ 
አሳክቶ እነሆ የመጀመሪያውን ቃብድ 
የበላበትን እኩይ ተግባር ለአዛዦቹ 
ለማሳየት በቅቷል፡፡ እንኳን ደስ 
አላችሁ!! እኝህ አውራ ንብ እጃቸው 
ምን ያህል እረጅም እንደሆነ ከሀገር ቤት 
እስከውጪ ዘርግተው አሳይተውናል፡፡ 
በገዛ ወርቃችንና ማዕድናችን አሜሪካን 
ድረስ ዘልቀው ይናኙበታል፡፡ ትውልድና 
አላህ ይፍረዱት፡፡ እኒህ በገዛ ወርቃችን 
የሚናኙ ሰው አውራ ንብነታቸውን 
ደጋግመው አሳውቀውናል፡፡ በቀጣዩም 
ዓመት የዲስ አበባ ምርጫ ንግስቲቷን 
ንብ አስከትለው ዋሽንግተን ላይ ዶላር 
እንዳዘነቡ አዲስ አበባ ላይም ብር 
ያዘንባሉ ብለን እንጠብቃለን፡፡ ይህ 
ደግሞ ግዴታቸው ነው “ኢህአዴጐችን 
እወዳቸዋለሁ” ሲሉ ቃል ገብተዋልና፡
፡ ያለ ኢህአዴግም የለገደንቢን ወርቅ 
መዛቅ አይችሉምና፡፡

አየህ ዲያስፖራዎች “ለተቀማጭ 
ሰማይ ቅርቡ ነው” የተባለው እንዲህ 
ነው፡፡ ‹‹የሀገር ቤቱ ፖለቲካ ቀዝቃዛ 
ሆነ፡፡ ጠንካራ የተቃዋሚ የፖለቲካ 
ፓርቲ መሪዎች የሉም፣ የፓርቲ 
መሪዎች ዓላማቸውን በገንዘብ ይሸጣሉ›› 
የምትሉት በእናንተም ደረሰ፡፡ እንኳን 
ቀመሳችሁት፡፡

አሁን በሀገር ቤት ያለው ነፃ የፖለቲካ 
ስራ፣ ነፃ ምርጫ፣ ነፃ የፍትህ ተቋማት 
ያለመኖራቸው ችግር በወርቃችንና 
በብራችን የሚገዛውን  ትውልድ ተግባር 
ተገነዘባችሁልን አይደል? ይኽውላችሁ 
በናንተም ደረሰ፡፡

ነፃ አስተሳሰብ፣ ዲሞክራሲያዊ ባህል 
በዳበረባት እናንተ በምትኖሩባት አሜሪካ 

እንኳን ቀመሳችሁት
ሀገር የሚኖሩ እንደ እኛ የዕለት ጉርስ 
ትንቅንቅ የሌለባቸው አዲሶቹ “በሰሜን 
አሜሪካ የመላው ኢትዮጵያ እግር ኳስ 
ቡድን” መስራቾችን አውራዎቹ እንዴት 
በረጅሙ እጆቻቸው እንደማረኳቸው 
ተመለከታችሁ አይደለም? ይህ እንግዲህ 
ባካፋ የሚዝቁትን ወርቅ በማንኪያ 
ጨልፈው በሚረጩት ዶላር ነው፡፡

ይህ ረጅም እጅ ሀገር ቤት 
ሲሆን ደግሞ ሁሉ በእጄ ሁሉ በደጄ 
እንደተባለው ስለሆነ እንዴት ሀገራችንን 
ተጭኗት ህዝባችንን ደግሞ በጭሰኝነት 
እያስገበረ እንደያዛት ቁልጭ አድርጐ 
ያሳያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡

የእኛ ትግል ከተቆላለፈው 
የአውራዎቹ ግንባር ጋር ነው፡፡ ትግሉ 
አሜሪካን ያሉ ኢትዮጵያውያኖችን 
እንኳን ሳይቀር በዶላሩ ከፈላችሁ፡፡ 
ወይንም በጣት የሚቆጠሩትን በዶላር 
አሊያም በወቄት ወርቅ ገዛቸው፡፡ 
አብዛኛውን የኢትዮጵያን አንጡራ ሀብት 
ከሚቆጣጠር አውራ ንብ እና አውሬ 
ፓርቲ ጋር ነው ትንቅንቁ፡፡

ዛሬ ወንድሞቻችን እነ አቶ 
አንዱዓለም አራጌ፣ ናትናኤል መኮንን፣ 
ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ሌሎችም 
የፖለቲካ እስረኞች በየወህኒ ቤቱ የግፍ 
ጽዋ የሚጐነጩት ዳረጐት አንቀበልም 
በማለታቸው ነው፡፡ ነገም ዳረጐት 
አንቀበልም የሚሉ ሁሉ እውነተኛና 
ቁርጠኛ የፓርቲ መሪዎች መኖሪያቸው 
አውሮፓና አሜሪካ ሳይሆን የቃልቲው 
ወህኒ ቤት ነው፡፡ ክብር ለነዚህ የሰላምና 
የነፃነት ጀግኖቻችን ይሁን፡፡

ትግሉ ውስብስብ እና አሰቸጋሪ 
ቢሆንም ልክ እንደ ዳላሱ የኢትዮጵያውያን 

የስፖርት ውድድር በውጪ እና በሀገር 
ቤት የምንኖር ቁርጠኛ ኢትዮጵያውያን 
በዕልህ ተነስተን እጅ ለእጅ ከተያያዝን 
ድሉ የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ 
እንደሚሆን አያጠራጥርም፡፡

በአንድነታችን ላይ ከአዲስ አበባ 
እስከ ዋሽንግተን የተሰነዘረብንን የጥፋት 
እጅ እንዲሰበሰብ ለማድረግ በውጪ 
የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በገንዘባቸው 
በዕውቀታቸው የሀገር ቤቱን የፖለቲካ 
ትግል ያለማሰለስ ልትደግፉ ይገባል፡፡ 
የሀገር ቤቱ ታጋይ ገንዘቡን፣ ጉልበቱን፣ 
ጊዜውን ብቻ ሳይሆን ለትግሉ 
የሚሰጠው ምትክ የሌላትን ህይወቱን 
ከመገበር ጀምሮ መዋከቡ፣ መንገላታቱ 
በዕስር መሰቃየቱ የየቀኑ አሳዛኝ 
ትዕይንቱ መሆኑን ልትገነዘቡ ይገባል፡፡ 
እነ አንዱዓለም አራጌን ስለምታውቋቸው 
ጠቀስንላችሁ እንጂ በየክልሎቹ፣ 
በየዞኖቹ በየወረዳዎቹና በየቀበሌዎቹ 
ለመብቱ ሲታገል እየታነቀ ስውር እስር 
ቤት የሚታጎረውና አድራሻው ጠፍቶ 
ቀልጦ የቀረው የትየሌሌ ነው፡፡ ይህንን 
የአፈና ሥርዓት ለመጣል አንድነት 
ቆርጦ ተነስቷል፡፡ ዋጋም እየከፈለ 
ነው፡፡ ዲያስፖራው ይህንኑ ተገንዝቦ 
ከጎኑ እንዲቆም በድጋሚ ለማስገንዘብ 
እወዳለሁ፡፡

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ 
ፓርቲ (አንድነት) ዕውቀትን መሠረት 
በማድረግ የጀመረው የሰለጠነ የፖለቲካ 
ትግል ከዳር ሲደርስ ያንጊዜ የአውራዎቹ 
ክንድ ይዝላል፡፡ በቸር ያገናኘን፡፡ 

/አቶ ዘካርያስ የማነብርሃን 
የአንድነት ፓርቲ ብሔራዊ ምክር ቤት 
ሰብሳቢ ናቸው/
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ከ ገፅ 5 የዞረ....

መለዋወጫ በቀላሉ የማይገኝ 
መሆኑና ፋብሪካዎቹም ማምረት 
ስላቆሙ መኪኖቹ በመለዋወጫ 
እጦት ከሚቆሙ አንዱ መኪና 
ታርዶ ለሌላው መለዋወጫ መሆኑ 
ሊያስማማ ይችላል፡፡ ሆኖም ሱማሌ 
ተራ መለዋወጫ ተብለው የሚሸጡት 
ባብዛኞቹ የተሰረቁ መሆናቸው ጉዳዩን 
አሳሳቢ ያደርገዋል፡፡

ከሱማሌ ተራ ያሰባሰቡኳቸው 
መረጃዎች እንደሚያስረዱት በአዲስ 
አበባ የተለያዩ አካባቢዎች የሚደረጉት 
የመኪና ዘረፋዎች የሚከወኑት በሌባ 
ዕቃ ተቀባዮቹ ትዕዛዝ ነው፡፡ ይህን ሀሳብ 
የሚደግፈው ሬድዋን አንድ ደንበኛ 
የፈለገው እቃ ከሌለ “ይታዘዝልህ” 
እንደሚባል ያስረዳል፡፡ ከዚያም 
የተባለውን የመኪና እቃ እንዲያመጡ 
ለሌቦቹ ይነገራቸዋል(ይታዘዝልህ 
ማለት በሌላ አማርኛ ተሰርቆ ይምጣልህ 
ማለት እንደሆነ ልብ ይሏል)፡፡ ጠያቂው 
የተሰርቆ የመጣለትን ዕቃ ይዞ ሲሄድ 

ሌላው ደግሞ ተመሳሳይ ዕቃ ፈልጎ 
ጥያቄ ያቀርባል ማለት ነው፡፡ ይህ 
የሰይጣን ቀለበት ሁሌም በሱማሌ ተራ 
ላሉት ሌቦች፣የሌላ ዕቃ ተቀባዮችና 
አሻሻጮች የሞቀ ገበያ እንዲኖር 
የሚያደርግ ነው፡፡ 

ሬድዋን በሱማሌ ተራ አንዳንዴ 
አስቂኝ ገጠመኞች እንደሚኖሩም 
ያወሳል፡፡ “አንድ ቀን ስፖኪዮ 
የተሰረቀበት ሰውዬ ኤክስኪውቲቭ 
መኪና ይዞ መጣና ስለ ስፖኪዮው 
ከበው እያዋሩት እዛው የጣሪ 
ስትሬቺያ(የመኪና ጣራ ላይ የሚለጠፍ 
ጎማ) ሰረቁት፡፡ ትንሽ ቆይቶ ከነሱ መሀል 
አንደኛው መለስ ብሎ ስትሬቺያም 
ከፈለክ አለን ይለዋል ሰውየውም 
ወርዶ ሲያይ እዛው እንደተሰረቀበት 
ገባው፤ተናደደ፡፡ አማራጭ ስለ ሌለው 
ተጨማሪ 400 ብር ከፍሎ ስፖኪዮና 
የጣሪያ ስትሬቺያውን ይዞ ሄደ፡፡
” በማለት ገጠኙን በሳቅ እያዋዛ 
ይተርካል፡፡ 

ዮናስም ተመሳሳይ ገጠመኝ 
አለው፤ “አንድ ደህንነት የጋራዥ 
ደንበኛዬ ነበር፤ የሚያሽከረክራት 
ወያኔ ዲ.ኤክስ ዳሽቦርድ ተሰርቆበት 
በንዴት ይጦፋል፡፡ ከዛም እቃው 
አለበት ብሎ የተጠቆመበት ቦታ ሄዶ 
መሳሪያ በማውጣት ጭምር እቃውን 
ለማስመለስ ይሞክራል፣ ሆኖም 
ተረካቢዎቹ አላየንም አልሰማንም 
በማለታቸው ተስፋ ቆርጦ ይመለሳል፡
፡ ከዛም ስለ ሁኔታው አዝኖ ሲነግረኝ፣ 
በእኔ በኩል 4500 ብር ከፍሎ የራሱን 
እቃ ገዝቶ እንዲያስገጥም ረዳሁት” 
በማለት ትውስታው ያካፍላል፡፡

በአዲስ አበባ የመኪናና የመኪና 
አካል ስርቆት የማይፈፀምበት አካባቢም 
ሆነ የመኪና አይነት የለም፡፡ የግለሰብ፣ 
የፖሊስ፣ የደህንነት፣ የመንግስትና 
የኤምባሲ መኪኖች ያለልዩነት 
ይሰረቃሉ፡፡ ሌቦቹ የመኪና አካል 
የሚሰርቁት በተራቀቁ መፍቻዎች 
ተጠቅመው መሆኑ የሚያስረዱት 

ሐምሌ 6 ቀን 2004 ዓ/ም 
በሁላችንም ዘንድ ይጠበቅ የነበረው 
በእነ አንዱዓለም አራጌ ፋይል ክስ 
የተመሰረተባቸው ወንድሞቻችን 
ላይ ከ13 ዓመት እስከ እድሜ 
ልክ የሚደርስ የቅጣት ውሳኔ 
ተላልፎባቸዋል፡፡ አንድነት 
ለዲሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ 
ቀደም ሲል በሰጠው መግለጫ 
ግልፅ እንዳደረገው አብዩ ጉዳይ 
በፍርድ ቤት የሚሰጠው የቅጣት 
ውሳኔ ክብደትና ቅለት ሳይሆን 
ጥፋተኛ መባልና ያለመባላቸው ላይ 
እንደነበር ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡ 
ፍርድ ቤቱ የሰጠው የቅጣት መጠን 
የሚያስተላልፈው መልዕክት ካለ 
የስርዓቱን ጨካኝነት እና ለስልጣኑ 
ስጋት ነው የሚለውን ማንኛውንም 
ዓይነት እንቅስቃሴ ከማፈን፤ 
የፍትሕ ሥርዓቱን በማንአለብኝነት 
በማጥቂያ መሣሪያነት ከመጠቀም 
ወደ ኋላ የማይል መሆኑን ነው፡
፡ ኢህአዴግ ንጹሃን ዜጎችን 
ሕገመንግሥታዊ ሥርዓቱን በኃይል 
ለመናድ ተነስተዋል እያለ ይከስሳል፡
፡ የዜጎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 
መብቶችን በማንአለብኝነት 
በመርገጥ ሕገመንግሥታዊ 
ሥርዓቱን እየናደ ያለው ግን እሱ 
ራሱ ነው፡፡

የኢህአዴግ መንግሰት 
በሽብርተኝነት ስም ዜጎቸን 
ከማንኛውም ዓይነት ንቁ 
የፖለቲካ ተሳትፎ ለመገደብ 
ያለውን ቀርጠኝነት እንዲሁም 
በዓረብ ሀገራት የታየው ህዝባዊ 
እንቅስቃሴ በማነኛውም ሁኔታ 
እንዳይነሳ የያዘው አቅጣጫ አካል 
መሆኑን ፍርድ ቤቱ ከሰጠው 
ትንተና ተረድተናል፡፡ በአብዛኛዎቹ 
ተከሳሾች ላይ ለፍርድ ቤት 
የቀረቡት ማስረጃዎች ከፍተኛ 
ችሎታና ልምድ አላቸው በሚባሉ 
የህግ ባለሞያዎች ሲመዘኑ እስከ 
እድሜ ልክ የሚያስቀጡ ሊሆኑ 
ቀርቶ ለምክርና ለተግሳፅ እንኳን 
በቂ እንዳልሆኑ እናምናለን፡፡ አሉ 

የተባሉት  ማስረጃዎችም ቀደም ሲል 
በገዢው ሥርዓት እንደተለፈፈው 
የማስረጃ ክምር ሳይሆኑ ቅንጣት 
ታክል እንኳን የማሰረጃነት አቅም 
የሌላቸውና  የተሳሳቱና ናቸው፡
፡ የቀረቡት ማስረጃዎች በግልዕ 
ያረጋገጡት ሐቅ ግን መንግሥት 
ህዝቡ ከብሶት በመነሳት ወደ 
ህዝባዊ ንቅናቄ ቢገባ ስልጣኔ አደጋ 
ላይ ሊወድቅ ይችላል በሚል ከልክ 
ያለፈ ስጋት ላይ መሆኑንና የፈራው 
እንዳይደርስም ምንም ዓይነት ህገ 
ወጥ ተግባር ከመፈፀም ወደኋላ 
የማይል መሆኑን፤ ይህንንም 
ተፈፃሚ ለማድረግ ዜጎችን ከስጋት 
ሊታደጉ የሚገባቸው ተቋማት 
ተባባሪ መሆናቸውን ጭምር ነው፡፡

አስር ወር የፈጀው 
ፖሊስ፣ዓቃቢ ህግ፣ፍርድ ቤት 
እንዲሁም በመንግሰት በሞኖፖል 
የተያዘው ሚዲያ በመተጋገዝ 
በጋራ ሲያከናውኑት የነበረው 
የተቀነባበረ የኢፍትሐዊነት 
ድራማ የመጀመሪያው ምዕራፍ 
በፍርደገምድል የጥፋተኝነት 
ውሳኔና ጭካኔ በተመላበት የቅጣት 
ፍርድ ተጠናቋል፡፡ ይህ ማለት ግን 
የድራማው ደራሲ፤ አዘጋጅና መሪ 
የሆነው መንግሰት ዕቅዱ በአሰበው 
መንገድ  ተሳክቶለታል ማለት 
አይደለም፡፡ ይልቁንም ለስርዓቱ 
ኢ-ዲሞክራሲያዊነት ማረጋገጫ 
በመስጠትና እውነተኛ ባህሪውን 
በማጋለጥ ውጤቱ ከዕቅዱ ውጭ 
ሆኖበታል፡፡ አንድነት ይህንን 
ሲል ያለምንም ማስረጃ አይደለም፡
፡ ከነአንዱዓለም እስር በኋላ 
በርካታ ወጣቶች ከምንጊዜም በላይ 
ፓርቲያችንን በመቀላቀል ላይ 
ሲሆኑ፤ ቀደም ሲል የነበሩትም 
አባላት በከፍተኛ ተነሳሸነት ትግሉን 
ተያይዘውታል፡፡ ወጣቱም ሆነ 
ሕዝቡ በአጠቃላይ ሰላማዊ ትግል 
ፍሬ እያፈራ መሆኑን ከምንጊዜውም 
በላይ የተረዳንበት ወቅት ላይ 
ደርሰናል ብለን እናምናለን፡፡

የኢህአዴግ መንግሥት የሰላማዊ 

ትግል መሰረት የሆኑትን በነፃነት 
የመደራጅትና ሃሳብን ያለምንም 
ገደብ የመግለፅ መብቶችን በማፈንና 
ገደብ በመጣል የሚያደርገው ጫና 
ቁርጠኛ የሰላማዊ ታጋዮችን 
ለበለጠ ትግል ሲያነሳሳ በአንፃሩ 
ደግሞ በአጥር ላይ የነበሩትን ዜጎች 
ወደ ሌሎች አማራጭ የትግል 
ስልቶች እየገፋቸው መሆኑን 
ማጤን ይገባዋል፡፡ ኢህአዴግ ይህን 
በማድረግ የሚያተርፈው ነገር 
ቢኖር ለልማት ሊውል ይችል 
የነበረውን ጉልበት፤ ጊዜና ሀብት 
ለአላሰፈላጊ ግብ ግብ አንዲያወል 
መገደዱና፤ ሀገራችን የምትሻውን 
ዲሞክራሲ በማራቅ የትንሳኤውን 
ጊዜ ማራዘም ብቻ ነው፡፡ 
የኢትዮጵያ ትንሣኤ ይዘገያል እንጂ 
ሀገራችን ዲሞክራሲ የሰፈነባትና 
ሰብዓዊ መብቶች የሚከበሩባት 
ሀገር እንደምትሆን ምንም ጥርጥር 
የለንም፡፡

ይህንን ተሰፋችንን 
የሚያለመልመው ደግሞ በእስር 
ላይ የሚገኙ ወንድሞቻችን እና 
እህቶቻችን በፍርድ ሂደቱ እሰከ 
መጨረሻ የውሳኔ ዕለት ያሳዩት 
የመንፈስ ጥንካሬ ከእስር ቤት ውጭ 
ለምንገኝ አባላት ለቀጣይ ትግላችን 
ከፍተኛ ግብዓት እንደሚሆን፤ 
ማንኛውም ዓይነት እስርና 
እንግልትም የሰላማዊ ትግሉን 
አቅጣጫ እንደማያስቀይረው 
ለወዳጅም ለጠላትም ይፋ ያደረጉ 
መሆናቸው ነው፡፡ የአንድነት 
አባላትም በእነዚህ ጀግኖች የመንፈስ 
ጥንካሬ ይበልጥ ተበራትተው 
በመሥራት ፓርቲያችውን 
እንዲያጠናክሩ እያሳሰበ፤አንድነትም 
ጠንካራ አባላቱን ይዞ ከሌሎች 
ኣጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበርና 
በሕገ መንግሥቱ የተቀመጡ 
አማራጭ መብቶችን ሁሉ 
አሟጥጦ በመጠቀም የሕዝቡን 
ዘርፈ ብዙ ሠላማዊ ትግል ወደ ፊት 
ለማራመድ አጋዥ ኃይል በመሆን 
የበኩሉን እስተዋጽኦ ለማድረግ 

ዝግጁ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ 
ለሐቀኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና 
በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ 
ለማረጋገጥ ይወዳል፡፡ 

ሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ 
ጊዜ በብዙ ችግሮች ተወጥራ 
ትገኛለች፡፡ ከእነዚህ ችግሮች አንዱ 
የወጣቱ ሥራ አጥነት ነው፡፡ 
ወጣቶች ሥራ በማጣቸው ሥራ 
ፍለጋ ከአገር ውጭ አየተሰደዱና 
በየበረሃው እየወደቁ የአውሬ ሲሳይ 
ይሆናሉ፡፡ ባሕር ውስጥ ሰጥመው 
ያልቃሉ፡፡ በኮንተይነር ውስጥ 
ታፍገው ሲጓዙ አየር በማጣታቸው 
ህይወታቸው ያልፋል፡፡ በየደረሱበት 
የስደት አገርም መብታቸውን 
የሚያስከብርላቸውና ደህንነታቸውን 
የሚያስጠብቅላቸው መንግሥታዊ 
ወገን በማጣታቸው ለዘርፈ ብዙ 
መከራ ተጋልጠው እስከመሞት 
ይደርሳሉ፡፡ በየትምህርት ተቋማት 
ለዓመታት የሠለጠኑ ወጣቶች 
የመጨረሻ  ዕድላቸው በኮብልሰቶን 
ሥራ መሰማራት ሆኗል፡፡

ዛሬ በሀገራችን ሕገመንግሥቱን 
ተማምኖ ሠላማዊ የፖለቲካ 
እንቅስቃሴ ማድረግ የማይቻል 
ሆኗል፡፡ የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት 
ሕልም ሆኖ ቀርትዋል፡፡ ሙስና 
የሥርዓቱ ዓይነተኛ ባህሪ ሆኗል፡
፡ በመንግሥት ጣልቃ ገብነት 
ምክንያት የሃይማኖት ተቋማት ሕገ 
መንግሥቱ በሚሰጣቸው መብቶችና 
ዕምነታችው በሚፈቅድላችው 
መሠረት መንቀሳቀስ አልቻሉም፡፡ 
በአጭሩ ይህ ሥርዓት ሕዝቡ የእኔ 
ነው የማይለውና በላዩ ላይ በጉልበት 
የተጫነ ሥርዓት ሆኗል፡፡ ስለዚህ 
የኢትዮጵያ ሕዝብ በተደራጀም 
ሆነ በአልተደራጀ መልኩ የእሱ 
ያልሆነውንና በኃይል የተጫነውን 
ሥርዓት በሠላማዊና ሕጋዊ ትግል 
ወደሚገባው የታሪክ ሥፍራ 
ለመላክ ጠንክሮ መታገል አለበት፡፡ 
ሐቀኛና በሠላማዊና ሕጋዊ መንገድ 
የምንታገል  ተቃዋሚ ኃይሎችም 
ይህን የሕዝብ ዓላማ ለማሳካት 

ተባብረን እንድንሠራ አንድነት 
ጥሪውን ያቀርባል፡፡ 

በውጭው ዓለም የሚገኙ 
ኢትዮጵያዊያን ደጋፊዎቻችን 
ገዢው ሥርዓት የደገሰላቸውን 
መራራ የግፍ ፅዋ የሚጎነጩ 
ታጋዮች የሚያሳዩትን ጠንካራ 
የትግል መንፈስ ስንቅ በማድረገግ 
ሰላማዊ ትግላችንን ከምን ጊዜም 
በላይ አጠናክረን እንድንቀጥል 
ለትግሉ የሚያሰፈልገውን ዘርፈ 
ብዙ ድጋፋቸውን በከፍተኛ ደረጃ  
ያሳድጋሉ ብለን እናምናለን፡፡ በተለይ 
የታሳሪ ወንድሞቻችን ቤተሰቦችና 
ልጆቻቸው በግፈኛ ውሳኔ ምክንያት 
ችግር ላይ እንዳይወድቁ ተገቢውን 
ድጋፍ እንዲያደርጉልን በዚሁ 
አጋጣሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን፡፡ 

ዓለምአቀፍ ህብረተሰብም፤ 
በተለይ ኃያላን መንግሥታትና 
ለጋሽ ተቋማት ለሥርዓቱ 
የሚሰጡት ድጋፍ በሕግ ሽፋን 
ለሕዝብ መጨቆኛና ማጥቂያ 
እየዋለ መሆኑን ተገንዝበው 
ሁኔታው እንዲለወጥ ከሕዝቡ ጎን 
በመቆም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ 
እንዲያደርጉና ራሳቸውንም 
ከህሊና ወቀሳ እንዲያድኑ አበክረን 
እንጠይቃለን፡፡ 

የታጋዮች እስር ለሰላማዊ 
ትግል አራማጆች የሰላማዊ ትግል 
ፍሬ ማፍራት ምልክት ሲሆን 
ለጨቋኞች ደግሞ የፍርሃታቸውን 
ጥግ የሚያሳይ ብቻ ነው 
የሚሆነው፡፡ በእስርና እንግልት 
ሠላማዊ ትግል እንደማይቀለበስ 
አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትሕ 
ፓርቲ ለመላው የኢትዮጵያ 
ሕዝብ፤ በተለይም ለገዢው ፓርቲ 
ማረጋገጥ ይወዳል፡፡

                                      

አንድነት ለለዲሞክረሲና ለፍትሕ 

ፓርቲ (አንድነት)

ሐምሌ 8 ቀን 2004 ዓ.ም.

አዲስ አበባ

ሠላማዊ ትግል በአፈናና በእንግልት ሊቀለበስ አይችልም
ከአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (አንድነት) የተሰጠ መግለጫ
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ሬድዋን ጓደኞቹ፣ ሱማሌ-ተራ 
ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ እንደሆነ 
ያምናሉ፡፡

ሱማሌ ተራ አካባቢ ካገኘኋቸው 
ፖሊሶች እንደተረዳሁት በተለያየ 
ወቅት በስፍራው ስለሚፈፀሙ 
ዘረፋዎች ጥቆማ ቢደርሳቸውም፣ 
ብዙዎቹ ጥቆማዎች በማስረጃ የተደገፉ 
አይሆኑም፡፡ ፖሊሶቹ አስረግጠው 
እንደሚናገሩት ግን በሱማሌ ተራ 
የመኪና ዕቃ በመሸጥ ላይ የተሰማሩት 
አብዛኞቹ በተደጋጋሚ የታሰሩ ወጣቶች 
ናቸው፡፡ መንግስት አለ ወይስ የለም 
በሚባልበት ሱማሌ ተራ በማስረጃ 
እጥረት ሌቦች እንደ ህጋዊ ንግድ በሰው 
ላብ እንደሚከብሩ ፖሊሶቹ በምሬት 
ይናገራሉ፡፡ ከፖሊሶቹ እንደተለየሁ 
አንድ ሀሳብ መጣብኝ “ህዝብ 
በተሰበሰበበት ስፍራ ሁሉ እንደ አሸዋ 
ተበትነው ለኢህአዴግ ጆሮ የሚጠቡ 
አካላት ምንአለ ወንጀልን ለመከላከል 
ስራ ጆሯቸውን ቢያውሉት” ቅኝቴን 

እያገባደድኩ ነው፡፡ 

ስርቆትና መሰል ወንጀሎች 
እንዳይፈጠሩ ማድረግ ባይቻልም፤ 
በመሀል ከተማ በስርቆሽ የተሰበሰቡ 
የመኪና አካሎች በይፋ መቸብቸባቸው 
ግን የስርአት አልበኝነት መገለጫ/
ምልክት መሆኑ አያከራክርም፡፡ የአዲስ 
አበባ ከተማ አስተዳደር በአግባቡ ህግ 
ማስከበር እንዳልቻለም የሚያጋልጥ 
ተግባር ይመስለኛል፡፡    

በሱማሌ-ተራ አካባቢ የሚታየው 
ስርአት አልበኝነትና የአደባባይ ወንጀል 
እውን በከተማዋ ህግ አለ? ፖሊስ 
አለ? መንግስትስ አለ? ያስብላል፡
፡ አይን ያወጣው የዝርፊያ ድራማ 
በናይጄሪያ፣በኮሎምቢያ፣በሜክሲኮና 
በተለያዩ የላቲን አሜሪካ ሀገሮች 
በሰፊው ወደ ሚታየው ሰዎችን 
አግቶ በክፍያ የማስለቀቅ ድርጊት 
ላለማደጉ ምንም አይነት ማስተማመኛ 
ለመስጠትም አያስችልም፡፡
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አንድነት ለዴሞክራሲና 

ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት)

የገቢ ማሰባሰቢያ የራት 
ፕሮግራም

አንድነት ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝብ 
የስልጣኑ ባለቤት እንዲሆን ለማድረግ 
በቁርጠኝነት እየታገለ ይገኛል፡፡ 
ለትግሉ ስኬት የርሶ ድጋፍ ወሳኝ 
ነዉ፡፡

የአንድነት ፓርቲ የፋይናንስ ቋሚ 
ኮሚቴ የራት ዝግጅት ፕሮግራም 
አዘጋጅቷል፡፡ መግቢያ ባለ 1,000፣ 
500ና 300 ብር መግቢያ ካርዶች 
ተዘጋጅተዋል፡፡

በራት ፕሮግራሙ ላይ ታዋቂ 
ግለሰቦች ንግግር ያደርጋሉ፡፡ የራት 
ግብዣዉ ሐምሌ 28 ቀን 2004 ዓ.ም 
ይደረጋል፡፡ የሆቴሉ ስም ሐምሌ 24 
በሚወጣዉ ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ላይ 
ይገለፃል፡፡ 

በውጪ አገር የምትኖሩ 
ኢትዮጵያውያን ሀገር ውስጥ 
በሚገኙ ወዳጅ ዘመዶቻችሁ በኩል 
ካርዱን መግዛት ትችላላችሁ፡፡

ለተጨማሪ መረጃና ካርድ ለመግዛት 
በሚከተለዉ አድራሻ ይጠቀሙ፡-

በቢሮ ስልክ ቁጥር፡- 01 18 40 08 11

ሞባይል  0911 61 84 34

ኢ-ሜይል:-

  andinetfinance@yahoo.com

andinet@andinet.org

የአንድነት ለዴሞክራሲና 

ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት)

ንብ ባንክ ዑራኤል ቅርንጫፍ

የሂሳብ ቁጥር  510

ለዴሞክራሲ ስርዓትና ለህግ 
የበላይነት ሁላችንም ካርዱን 
በመግዛት ድርሻችንን እንወጣ!

ወንድሙ ደግፍ
Wondim7878@yahoo.com

30ኛው የለንደን ኦሎምፒክ ሊጀመር 10 
ቀናት ብቻ ቀርተውታል፡፡ ኢትዮጵያም የለንደን 
ኦሎምፒክን የሚወክሉ 34 ተወዳዳሪዎች ስም ይፋ 
ማድረጓ የሚታወስ ነው፡፡ እነዚህ ተወዳዳሪዎች 
ልምድ ያካበቱ እንዲሁም ወጣትና ውድድሩን 
ተቋዳሽ የሚሆኑ አትሌቶች የሚሳተፉበት ሲሆን 
በዚህም መሠረት በማራቶን በወንዶች፡- አየለ 
አብሽሮ፣ ዲኖ ሰፈር፣ ጌቱ ፈለቀ (ተጠባበቂ ታደሰ 
ቶላ) በሴቶች፡- አሰለፈች መርጊያ፣ ቲኪ ገላና፣ 
ማሬ ዲባባ (ተጠባባቂ ብዙነሽ በቀለ)፤በ10 ሺህ 
ሜትር፡- በወንዶች ቀነኒሳ በቀለ፣ ገ/እግዚአብሄር 
ገ/ማርያም፣ ታሪኩ በቀለ (ተጠባባቂ ሌሊሳ ዲሳሳ) 
በሴቶች ጥሩነሽ ዲባባ፣ ወርቅነሽ ኪዳኔ፣ በላይነሽ 
ኦልጅራ (ተጠባባቂ አበሩ ከበደ)ይወዳደራሉ፡፡

 በ5ሺ ሜትር ሴቶች መሠረት ደፋር፣ ገነት 
ያለው፣ ገለቴ ቡርቃ (ተጠባባቂ ጥሩነሽ ዲባባ) 
በወንዶች ደጀን ገ/መስቀል፣ የኔው አላምረው፣ 
ሐጐስ ገ/ህይወት (ተጠባባቂ የለም) ፤ በ3ሺ ሜትር 
በወንዶች ሮባ ጋሪ፣ ናሆም መስፍን፣ ብርሃኑ 
ጌታሁን፤ በሴቶች ህይወት አያሌው፣ ሶፍያ 
አሰፋ፣ እቴነሽ ዲሮ (ተጠባባቂ ዘምዘም አህመድ) 

ሲወዳደሩ በ1500 ሜትር በወንዶች መኮንን ገ/
መድህን፣ ተሾመ ደሬሳ፣ ዳዊት ወልዴ (ተጠባባቂ 
አማን ዎቴ)ይሳተፋሉ፡፡

 በ800 ሜትር በወንዶች መሐመድ አማን 
፣በሴቶች ፋንቱ ሚጌሶ፤ በ400 ሜትር በወንዶች 
በረከት ደስታ የሚሳተፉ ሲሆን በውሃ ዋና ብቸኛዋ 
ያኔት ስዩም ናት፡፡ በአጠቃላይ እነዚህ አትሌቶች 
የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ቡድንን የሚወክሉ ሲሆን 
በረዥም ርቀትና በመካከለኛ ርቀት በኬንያ ከፍተኛ 
ፉክክር የሚጠብቃቸው ሲሆን በተለይ ለመጀመሪያ 
ጊዜ በሁለቱም ፆታ በ800 ሜትር ኢትዮጵያ ወርቅ 
ሜዳሊያ የማግኘት ከፍተኛ ግምት እንዲሰጣት 
መሐመድ አማንና ፋንቱ ሜጊሶ በተለያዩ 
ውድድሮች ባሳዩት ውጤታማ አቋም ተገምቷል፡፡

በተያያዘ ዜና ከትናንት በስቲያ በተጠናቀቀው 
የዓለም ታዳጊ ወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና 
በባርሴሎና ሲከናወን ቆይቷል፡፡ በዚህ ውድድር 
ኢትዮጵያ በ3 ወርቅ 3 ብር እና 1 ነሀስ በዓለም 
ሦስተኛ በአፍሪካ ሁለተኛ ሆና ማጠናቀቅ ችላለች፡፡ 
ነገር ግን አሁንም በአትሌቲክሱ የኬንያ የበላይነትን 
ማቆም አልተቻለም፡፡ ኬንያ በዓለም 2ኛ በአፍሪካ 
1ኛ ሆና ስታጠናቅቅ 4 ወርቅ፣ 4 ብርና 5 ነሀስ 
ማስመዝገብ ችላለች፡፡ በዚሁ ውድድር 1ኛ ሆና 

ያጠናቀቀችው አሜሪካ ስትሆን በ9 ወርቅ፣ በ4 
ብርና 7 ነሀስ መሆኑ ታውቋል፡፡ በዚህ ሁኔታ 
በለንደን ኦሎምፒክ ምን ዓይነት አዲስ ውጤት 
እንጠብቅ? መልካም ውጤት ለኢትዮጵያ 
ኦሎምፒያኖች፡፡

የሚዲያ ሊግ ውድድር  
ቀጥሏል

ለ3ኛ ጊዜ እየተከናወነ የሚገኘው የ2004 
ዓ.ም የሚዲያ ፉትሳል እግር ኳስ ውድድር ፍኖተ 
ነፃነት ጋዜጣ ለመጀመሪያ ጊዜ መወዳደር ችሏል፡
፡ በሚዲያ ካፕ 20 ቡድኖች የሚሳተፉ ሲሆን 
በአምስት ምድብ ተከፍሎ ውድድሩ ሲደረግ በምድብ 
ሁለት ማለትም በሞት ምድብ የተደለደሉት 
ፍኖተ ነፃነት፣ ኢትዮፒካሊንክ ፣ኢትዮ-ቻናል 
ጋዜጣና ሸገር ኤፍ.ኤም 102.1 ናቸው፡፡ በዚሁ 
ምድብ ጨዋታ ፍኖተ ነፃነት በኢትዮፒካሊንክ 7 
ለ 2 ተረቷል፡፡ በሌላ ምድብ ደግሞ አንዱአቦል 
አዲስ ጉዳይ መፅሔትን 12 ለ 5 ማሸነፍ ችሏል፡
፡ በቀጣይ የምድብ ጨዋታዎች የሚደረጉ ሲሆን 
ፍኖተ ነፃነት ከኢትዮ ቻናል ፤ኢትዮፒካሊንክ 
ከሸገር ጋር ይጋጠማሉ፡፡

የለንደን ኦሎምፒክ 10 ቀናት ቀረው ፤ ውጤትስ?

በአማራ ክልላዊ መንግስት ሰሜን ሸዋ ዞን ቀይት 
ወረዳ ጭራሮ ደብር ልዩ ቦታው ገራዶ በሚባል 
ሥፍራ በአቶ ባዩ ኃ/ማሪያም ላይ በተፈፀመው 
ግድያ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ሥር አለመዋላቸው 
ቅሬታ ፈጠረ፡፡ አንዳንድ  የአካባቢው ነዋሪዎች 
በተለይ ለፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ እንደገለፁት “በአቶ 
ባዩ ኃ/ማሪያም ላይ የተፈፀመው ግድያ የአካባቢው 
ኃላፊዎች ያቀነባበሩት ሆኖ ሳለ በተጠርጣሪነት 
እንኳን አለመያዛቸው በአካቢያችን ፍትህ እንደሌለ 
የሚያሳይ ነው፡፡” ሲሉ ቅሬታቸውን ገልፀዋል፡፡

የአቶ ባዩ ኃ/ማሪያም ባለቤት ወ/ሮ ዘውድነሽ ተፈራ 
ለዝግጅት ክፍላችን እንደገለጹት “ባለቤቴን የአካባቢው 
ኃላፊዎች ቀደም ሲል በተደጋጋሚ የተለያየ ምክንያት 
እየፈለጉ ያስሩታል፡፡ በታሰረበት ጉዳይ ጥፋተኛ 
አለመሆኑንና ወንጀል አለመስራቱን ቢያሣውቅም 
ሰሚ አጥቶ የአካባቢው ኃላፊዎች በጠላትነት ፈርጀው 
የሚፈጽሙበት ግፍ መሆኑን ለፍ/ቤት ቢያስረዳም 
ፍትህ አገኛለሁ ብሎ ቢማፀንም ፍትህ አላገኘም፡
፡ ከሳሾች ምስክር እየሆኑ ያስፈርዱበታል፡፡ እስሩን 
ሲጨርስ አሁንም ይከሱታል፡፡ በዚህ ሁኔታ ቆይቶ 
የእርሻ መሬቱን ነጥቀው ለሌላ ሰጡበት፤ እሱን 
አስረው የዘራውን ሰብል ሌላ ሰው ሰብስቦ እንዲያስገባ 
አደረጉ፡፡” በማለት ያስረዳሉ፡፡

 በመቀጠልም ወ/ሮ ዘውድነሽ “መሬትህን 
እንመልስልሐለን በጥዋት በ12 ሰዓት እንድትመጣ 

ብለው ጠሩት፡፡ የቀበሌው ሊቀመንበር የሆነው አቶ 
ዳምጠው ኃይሉ በተደጋጋሚ እየደወለ ‹በጠዋት ና› 
ይለው ነበር፡፡ ‹ቆይ ይንጋ እንጂ› እያለ እስከ ሁለት 
ሰዓት ድረስ አርፍዶ ተነሳ፡፡ እግር በእግር ‹የት 
ደረስክ?› እያሉ እየተከታተሉት እንዲገደል ተደርጓል፡
፡ ይህን ያደርጉ የነበሩ ግለሰቦች አለመያዛቸው እጅግ 
አሳዝኖኛል” ይላሉ፡፡

ያነጋገርናቸው የአካባቢው ኃላፊዎች በቁጭት 
እንደሚናገሩት “በቀበሌም ሆነ በወረዳና በዞን 
ደረጃ ያሉ ካድሬዎችና ደህንነቶች ራሳቸውን 
ከህግ በላይ አድርገው ያያሉ፡፡ የፈለጉትን ህገወጥ 
ወንጀል ሲፈጽሙ የሚጠይቃቸው ኃይል የለም፡፡ 
የአይኑ ቀለም ያላማራቸውን እየጐተቱ ይሳደባሉ፤ 
ያስፈራራሉ፤ ይዝታሉ፤ ያስራሉ፤ ሲፈልጉም 
ያሻቸውን ሁሉ ያደርጋሉ፡፡

 የሐሰት ወንጀል ፈልገው ይከሳሉ፡፡ 
ያልተመቻቸውን ሁሉ በጠላትነት ፈርጀው ጥቃት 
ይፈጽማሉ፤ በአካባቢያችን ስለመብት መናገር፣ 
የማይታምንበትን ነገር መቃወም፣ የአካባቢ 
ባለሥልጣናትን ሙስና ማጋለጥና ሙስናን መታገል 
በሽብርተኝነት ያስፈርጃል፡፡ ‹አርፈህ ተሰብስበህ 
ካልተቀመጥክ ሽብርተኛ ነው ብለን ወህኒ እንከትሐለን› 
በማለት ያስፈራራሉ፡፡” በማለት በአካባቢው 
እየደረሰ ነው ያሉትን የመልካም አስተዳደር እጦት 
ይገልፁታል፡፡ 

ደብረብርሃን አካባቢ በተፈፀመው ግድያ
ተጠርጣሪዎች አለመያዛቸው ቅሬታ አስነሳ

ወቅታዊ የውይይት ጥሪ
ኑ ስለ ሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ እንወያይ!!

ቅዳሜ ሐምሌ 14 ቀን 2004 ዓ.ም ‹‹በዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ 
የፕሬስ ሚና›› በሚል ርዕስ ውይይት ይካሄዳል፡፡

አቅራቢ፡-አንጋፋው መምህርና ጋዜጠኛ አቶ ማዕረጉ በዛብህ፤ ስለሆነም 
እርስዎም በሀገርዎ ወቅታዊ ጉዳይ ተሳታፊ እንዲሆኑ በአክብሮት ተጋብዘዋል፡፡

ሰዓት፡- 3፡30 ጀምሮ

ቦታ፡- በአንድነት ጽ/ቤት አዳራሽ

የሀገር ጉዳይ የሁላችን ጉዳይ ነው!!              የአንድነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት

አንድነት ፓርቲ በሚዛን 
ተፈሪ ህዝባዊ ስብሰባ 

አካሄደ
አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 
(አንድነት) በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አቅጣጫ 
በምትገኘው ቤንች ማጂ ዞን ሚዛን ተፈሪ ከተማ 
እሁድ ሐምሌ 8 ቀን 2004 ዓ.ም. ህዝባዊ ስብሰባ 
አካሄደ፡፡

ፓርቲው ከአካባቢው ነዋሪ ጋር በከተማው 
ማዘጋጃ ቤት የስብሰባ አዳራሽ በወቅታዊ የሀገሪቱ 
ጉዳይ ላይ በሰፊው ተወያይቷል፡፡ በውይይቱ 
ላይም ከተሳታፊዎች በርካታ ጥያቄዎች የተነሱ 
ሲሆን ከመድረኩም ምላሽ እንደተሰጣቸው 
ተጠቁሟል፡፡

በዕለቱም በዋነኝነት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ 
ትኩረት ያደረገ ውይይት እንደነበርም ለማወቅ 
ተችሏል፡፡ በስብሰባው ላይም በርካታ የአካባቢው 
ሰዎች የተገኙ ሲሆን ከፓርቲው አመራሮችም 
የአንድነት ፓርቲ ብሔራዊ ምክር ቤት ፀሐፊ 
አቶ ትዕግስቱ አወሉ፣ የፓርቲው ምዕራብ 
ማስተባባሪያ ቀጠና ሰብሳቢ አቶ አስናቀ ሸንገማ 
እና የፓርቲው የምዕራብና ምስራቅ ቀጠና አደራጅ 
አቶ መንግስቱ ጣፋ መገኘታቸው ታውቋል፡፡


