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መሬት፣ መሬት፣ 

ሁለት

 ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

ፖለቲካ
በኢትዮጵያ

አስራት አብርሀ
(የአረና ትግራይ የህዝብ 

ግንኙነት ኃላፊ)የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ
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8
በውስጥ ገፆች

አገር እና ዜግነት - እንዴት?
              ዓለማየሁ ገላጋይ

ኬኒያዊያን ወደ ኢትዮጵያ እየሸሹ ነው

ተባባሪ ፕሮፌሰር ዳንኤል ስሚዝ አረፉ

መኢአድ በደቡብ ክልል ጠቅላላ ጉባኤ ያካሂዳል
‹‹እኛም በዚህ አካሄድ ላይ ተስፋችንን ጥለናል›› ጋዜጠኞቹ

በእነ በቀለ ገርባ ላይ የዐቃቤ ሕግ 
ምስክሮች ተደመጡ

የቡራዩ ከተማ ቅድስት ልደታ ማርያም 
ገዳም አስተዳዳሪ ታሰሩ

ከዋክብት ኢንተርናሽናል  ጋዜጣ እንዳያሳትም 
መታገዱን አስታወቀ

ከርዕዮተ-ዓለም መደናበር 
እስከ መንግስታዊ ሽፍትነት

        የፌደራል ዐቃቤ ሕግ የአገሪቱን የግዛትና 
የፖለቲካ ሉዐላዊነት በመጣስና በአሸባሪነት 
ለተፈረጀው ኦብነግ ድጋፍ በማድረግ ወንጀል ክስ 
መስርቶባቸው የፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት ሦስተኛ 

በጋምቤላ ክልል ውጥረት ነግሷል
‹‹ጠ/ሚ መለስም በህግ መጠየቅ አለባቸው›› 

የጋምቤላ አስተዳዳሪ

ስዊዲናውያኑ ጋዜጠኞች የኢትዮጵያ 
መንግስትን ምህረት ሊጠይቁ ነው

“ሚዲያ አቋም ይወስዳል! …. 
ሚዲያ አቋም አይወስድም 

የሚሉ ግለሰቦች ልክ አይደሉም”
አቶ በረከት ስሞዖን

ቃለ ህይወት ያሰማልን ብለናል

ወንጀል ችሎት የ11 ዓመት እስራት የፈረደባቸው 
ሁለቱ ስዊዲናዊያን ጋዜጠኞች የኢትዮጵያ 
መንግስት ምህረት እንዲያደርግላቸው ሊጠይቁ 
መሆኑ  ተሰማ፡፡ ወደ ገፅ 15  ዞሯል
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ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

ከርዕዮተ-ዓለም መደናበር 
እስከ መንግስታዊ ሽፍትነት

ፍርሃታቸው በዋና አስረጅነት ያቀረበው 
መከራከሪያ በትግሉ ወቅት በጨቋኝነት 
የፈረጃቸው የከበርቴው መደብ አባላት እና 
የአንድ የተወሰነ ቋንቋ ተናጋሪ ልሂቃን የበላይነት 
ማብቃቱን፣ ከዚህ በተጨማሪም በእርስ በርስ 
ጦርነቱ የተጎዳችውን ሀገር መልሶ ለመጠገንና 
እርዳታ ለመስጠት የተስማሙት ምዕራባውያኑ 
እና ተቋማቶቻቸው ጉዳዩን እንደ አስገዳጅ ቅድመ 
ሁኔታ አቅርበውታል የሚል ነበር፡፡ 

በ1985ዓ.ም ‹‹አብዮታዊ ዴሞክራሲ 
ግቦች እና ቀጣይ እርምጃዎቹ›› በሚል ርዕስ 
የታተመው ድርሳን በተለየ መልኩ ፓርቲው 
አሁን ከሚለው በተፃራሪ አንድ ሀሳብ አስፍሯል፡
፡ ፅሁፉ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ፅንስ ሀሳብ 
በማህበረሰቡ ውስጥ እና በሀገሪቱ ተቋማት ላይ 
በሚገባ ከሰረፀ ግንባሩ በስልጣን ላይ ባይኖርም 
የርዕዮተ-ዓለሙ እሴቶች ብቸኞቹ የማህበረሰቡ 
ምርጫዎች ይሆናሉ ሲል ይሞግታል፡፡ ‹‹ርዕዮት-
ዓለሙን የሀገሪቱ የረዥም ጊዜ ብቸኛ ምርጫ 
ለማድረግ ፓርቲው በግዴታ በስልጣን ላይ 
መቆየት ላይኖርበት ይችላል›› የምትለው ሀረግ 
አቶ መለስ በ1993ዓ.ም ‹‹መሰረታዊ የዴሞክራሲ 
ጥያቄዎች በኢትዮጵያ›› በሚለው ፅሁፋቸው 
ካነሱት ሀሳብ ጋር ይላተማል፡፡ እንደ እርሳቸው 
አገላለፅ ከሆነ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ህልውና 
ከፓርቲው የስልጣን የበላይነት ጋር ይዛመዳል፡
፡ የዚህ ትንታኔ ማሳረጊያ የሚሆነው ፓርቲው 
ከሌለ ርዕዮተ-ዓለሙ ሊያበቃለት ይችላል የሚል 
ይሆናል፡፡

በፓርቲው ታሪክ ስለአብዮታዊ 
ዴሞክራሲ የሚያትቱ ፅሁፎች በብዛት 
የወጡት ድህረ-97ን በተከተሉት ዓመታት ነው፡
፡ ምናልባትም ይህ መከራ በወቅቱ በነበረው 
አስደንጋጭ የምርጫ ውጤት ለተደናገሩት 
የፓርቲው ካድሬዎች የሀሳብ ድጋፍ ለመስጠት 
የተደረገ ጥረት ሊሆን ይችላል፡፡ ይህም ሆኖ ግን 
በዴሞክራሲ፣ ልማት እና አብዮታዊ ዴሞክራሲ 
መሀከል ያሉትን ተዛምዶዎች ለማብራራት 
የወጡት መዛግብት ከዛ ቀደም ከነበሩት 
የፓርቲው ርዕዮተ-ዓለማዊ አስተምህሮት ግብ 
ጋር ይፃረራሉ፡፡ ከላይ እንደተጠቀሰው የቀደመው 
የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ግብ ወደ ሶሻሊስታዊ 
ስርዓት መሄድ ሲሆን፣ ‹‹ልማት፣ ዴሞክራሲ 
እና አብዮታዊ ዴሞክራሲ›› የሚለው እና በ1999 
እና በ2000ዓ.ም የታተሙት ፅሁፎች አብዮታዊ 
ዴሞክራሲን አስቀድሞ ከታለመለት ግብ 
ይልቅ ወደ ሊበራል ዴሞክራሲ እንደሚያደርስ 
መሸጋገሪያ ሁነት አድርገው ያቀርቡታል፡
፡ ብዙዎቹ የፖለቲካው ተከታታዮችም 
በሶሻሊስታዊ ስርዓት እና በሊበራል ዴሞክራሲ 
መሀከል ያሉትን የማይታረቁ የፖለቲካ-ኢኮኖሚ 
ቅራኔዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት አካሄዱ 
ላይ ጥያቄዎችን ያነሳሉ፡፡ የማንኛውም ርዕዮተ-
ዓለም ዋነኛ መለዮ ወደ አንድ ግብ መድረስ 
መሆኑን በማሰብ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ሲባል 
የትኛው ነው? የሚለውን ጥያቄ አብዝተው 
እንዲነሱ አስገድዷቸዋል፡፡

የገዥው ፓርቲ ሌላኛው የሀሳብ 
መደናገር የሚገኘው እየተገበርኩት ነው 
የሚለውን የልማታዊ መንግስትነት ሀልዮት 
ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ በኩል ለማንፀር 
በሚሞከረው  አካሄድ ነው፡፡ ከመጨረሻው 
የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ ማጠቃለያ በኋላ 
መካከለኛ ገበሬ እየተፈጠረ እንደሆነና ይህም 
የመንግስቱ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ግብ መሆኑ 
እየተነገረ ነው፡፡ የልማታዊ መንግስትነት ሙግት 
ሀልዮት በግልባጩ ከተሜነትን በማስፋፋት፣ 
መካከለኛ ገቢ ያላቸው የኢኮኖሚ መደብ 
ዜጎችን በመፍጠር፣ ኢንዱስትሪያዊ ኢኮኖሚን 
በማበልፀግ እና ሲቪል ቢሮክራሲን በማጠናከር 
ያምናል፡፡ አቶ መለስ ስለ ሀሳቡ በሚያትቱበት 
“African development: Dead Ends And 
New Beginnings” በሚለው የሶስተኛ ዲግሪ 
ጥናታቸው በርትተው ያልተሟገቱለት የመካከለኛ 
አርሶ አደር ጉዳይ ብዙ ጊዜ የሚነሳው የፓርቲው 
ልሳን በሆኑ ህትመቶች በኩል ነው፡፡ ይህም 
የፓርቲውን የሀሳብ ጥግ ከልማታዊ መንግስቱ 
ክርክር ይልቅ ‹‹የላብ አደሩን እና የገበሬውን 
አምባገነናዊ የበላይነት ለማምጣት እሰራለሁ›› 
ለሚለው የአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ዓይነት 
(Version) ያቀርበዋል፡፡ ከዚህ ሀልዮት ጋር 
ተዛምዶ የሚጠቀሰው የኪራይ ሰብሳቢነት ሙግት 
ሌላ ተጨማሪ ዕይታ ይሰጣል፡፡ በአብዮታዊ 
ዴሞክራሲ ሀቲት መሰረት መሰረታዊው የአብዮቱ 
ጠላት ንዑስ ከበርቴው ነው፡፡ ተዛማጅ የኢህአዴግ 
ድርሳናት ለልማታዊ መንግስት አካሄድ እንቅፋት 

አድርገው የሚጠቀሱትን የኪራይ ሳብሳቢነትን 
ሚና በዋናነት የመንግስቱን የኢኮኖሚ ፖሊሲ 
ለመግራት ለሚሰሩት የመካከለኛ የኢኮኖሚ 
መደቦች ይሰጣሉ፡፡ ይህ ስሌትም ኢህአዴግ 
ከእርሱ ተፅዕኖ ነፃ ለሆኑት የንግድ ተቋማት 
ያለውን ግራ-ዘመም ቅኝት ይጠቁማል፡፡ በዚሁ 
የልማታዊ ሀሳብ ስር የሚነገረው አንደኛው የሀሳብ 
ጭብጥ ልማትን ለማምጣት የአውራ ፓርቲነት 
ጉዳይ አስገዳጅ ሁነት ነው የሚለው ነው፡፡ 
ፕ/ር መሀመድ ሳሊህ ‹‹አምባገነናዊ የልማት 
መንገድ›› ብለው የሚጠሩትን መንግስት ብቻውን 
ልማትን ለማምጣት ይችላል የሚባለውን ‹‹ከላይ 
ወደታች›› (Top-down approach) ተብሎ 
የሚጠራውን ሙግት ብቸኛው አካሄድ ነው ሲል 
ኢህአዴግ ይከራከራል፡፡ አቶ መለስ ‹‹አስፈላጊ 
ከሆነ ልማትን ለማምጣት ባህልን እና ተካታች 
እሴቶቹን እንደገና ማዋቀር አግባብ ነው›› ሲሉ 
የሚከራከሩለት የልማታዊ መንግስትነት ጉዳይ 
ሀገራዊ የኢኮኖሚ እድገትን ለማሳካት አንድ 
ብቸኛ ጠቅላይ ፓርቲ ያስፈልጋል የሚለው 
ሀይለ-ሀሳብ፤ አብዮቱን ለማሳካት የማህበረሰቡን 
ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ የሚቆጣጠር ‹‹መሪ 
ፓርቲ›› (Vanguard) ያስፈልጋል ከሚለው 
አብዮታዊ ዴሞክራሲ ጋር ይጋባል፡፡

‹‹ሽብርተኞች ተባበሩ››
ገዢው ፓርቲ መንበረ ስልጣኑን 

ከተቆጣጠረ ጊዜ አንስቶ ባለፉት 21 አመታት 
ካፀደቃቸው ህጎች መካከል እንደ ‹‹ፀረ-
ሽብርተኛ››ው ህግ ከሀገር ውስጥም ከውጪም 
ጠንካራ ውግዘት የቀረበበት ህግ ያለ አይመስልም፡
፡ የስርዓቱ ተንታኞች ሽብርተኝነት የኢትዮጵያ 
የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዋነኛ ተግዳሮት 
እንደሆነ ከመከራከር ባይቦዝኑም፤ ተቺዎቻቸው 
ስለህጉ በሚያቀርቡት ሙግት በሁለት ይከፈላሉ፡
፡ ሽብርተኝነትን ስለመከላከል የሚያትት 
ህግ ኢትዮጵያ አያስፈልጋትም፣ ሀገሪቱ 
ባሏት የወንጀለኛ እና ሌሎች ተያያዥ ህጎች 
የሚገጥማትን ተግዳሮቶች መሻገር ትችላለች 
የሚሉት በመጀመሪያው ውስጥ ይካተታሉ፡፡ 
በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት በጎረቤት ሱማሊያ 
ካደረገው ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት፣ ከፅንፈኛ-
የሙስሊም ቡድኖች ጋር ደም ከመቀባቱ ጋር 
ተያይዞ በአልቃይዳ ድጋፍ እንደሚደረግላቸው 
የሚታመኑ ቡድኖች በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ 
መፋፋት በመጀመራቸው ገዢው ፓርቲ 
ስለ‹‹ፀረ-ሽብርተኝነት›› የሚናገር ህግ ቢያወጣ 
የተገባ ነው የሚሉ አሉ፡፡ እነዚህ ህግ መውጣቱ 
የተገባ ነው የሚሉት የፖለቲካው ታዛቢዎች 
እንኳ አንዳንድ ጥርጣሬዎች አሏቸው፡፡ አሁን 
ያለው የ‹‹ፀረ-ሽብርተኝነት›› ህግ የገዢው ፓርቲ 
ቀዳሚ መግፍኤ የሆነውን ስርዓታዊ አፈና ህጋዊ 
ልባስ ከማልበስ በዘለለ ፋይዳ ይኖረዋል ለማለት 
ይቸገራሉ፡፡ ህጉ ላይ ያለው የተቃውሞ መነሻ፤ 
አዋጁ ከአደጋ ለመጠበቅ የሚፈልገው ማህበረሰቡን 
ነው ወይስ ገዥውን ፓርቲ? የሚለው ጥያቄ 
ነው፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ህግ በማውጣት ቀዳሚ 
የሆኑት ምዕራባውያን የህጎቻቸው አንቀፆች 
ማዕከል ያደረጉት ሀሳብ ግድያን እና አካላዊ 
ጉዳቶችን የሚያካትት ማህበረሰባዊ ጥቃቶችን 
ነው፡፡ መንግስታቱ ስርዓታቸውን ከመጠበቅ 
ይልቅ በዜጎቻቸው ህልውና እና ማህበረሰባዊ 
ደህንነት ጥበቃ ላይ ማተኮራቸው የህጎቻቸው 
መነሻ ነው፡፡ የኢትዮጵያ የፀረ ሽብርተኝነት 
ህግ በዝርዝር አንቀጾቹ ውስጥ የሚያትታቸው 
የጥቃት መልኮች ገዥውን ፓርቲ ማዕከል 
የሚያደርጉ ናቸው፡፡ በዚህ የህጉ አንድምታም 

አዋጁ ለሀገሪቱ የመልካም አስተዳደር ግንባታ 
ያስፈልጋሉ በሚባሉት የሰላማዊ ትግል አተገባበር 
እና የነፃ ሚዲያ እድገት ፊት የቆመ ፈተና 
ተደርጎ እንዲወሰድ አድርጎታል፡፡

የሰላማዊ ትግል አቀንቃኞች 
በሀልዮትም ሆነ በተግባር የስትራቴጂው አንደኛ 
መልክ አድርገው የሚያቀርቡት የሰላማዊ ሰልፉን 
አማራጭ ነው፡፡ የተለያዩ የፖለቲካ አጀንዳዎችን 
በማንሳት ጥያቄዎቻቸውን ይዘው ወደ አደባባይ 
የሚወጡ ሰልፈኞችን ህጉ የሚያየው ባልተለመደ 
መልኩ ነው፡፡ ለምሳሌ የትራፊክን ፍሰት 
ቢያስተጓጉሉ፣ አልያም ለቀናትም ሆነ ለወራት 
የህዝባዊም ሆነ የግል ተቋማትን እንቅስቃሴ 
ቢገቱ፣ በድህረ- 97 ምርጫም እንደተከሰተው 
በሰልፈኞቹ እና በስርዓቱ ህግ አስከባሪዎች 
መሀከል ግጭቶች ቢነሱ የኢትዮጵያ ‹‹የፀረ-
ሽብርተኝነት›› ህግ ከአስራ አምስት አመት ባላነሰ 
የህግ ማዕቀፍ ውስጥ የሚያልፍ ወንጀል አድርጎ 
ይቆጥረዋል፡፡ 

የሀገሪቱ የትምህርት ፖሊሲ 
አልተስማማንም፣ አልያም የአካዳሚክ ነፃነት 
ተነፍገናል ብለው ያመኑ ተማሪዎች እንቅስቃሴ 
በሚያደርጉበት ጊዜ ጥያቄዎቻችንን አልመለሱም 
በሚሏቸው ኃላፊዎች ተበሳጭተው የትምህርት 
ተቋማቱን ቁሳቁሶች በማውደም ላይ ቢሰማሩ 
ህጉ ይህንንም ለማፈን በቂ የቅጣት ማዕቀፎችን 
ዘርግቷል፡፡ ይህ የህጉ መንፈስ በበኩሉ 
የተባበሩት መንግስታት ልዩ የፀረ-ሽብርተኝነት 
(Counter-terrorism) ራፖርተር ‹‹ማንኛውም 
የሽብርተኝነት ፅንሰ ሀሳብ የግለሰቦች ህይወት 
ላይ ጉዳት ለማድረስ የታቀዱ እንቅስቃሴዎችን 
ብቻ ማካተት አለበት›› ከሚለው ትርጓሜ ጋር 
ቀጥተኛ ተቃርኖ ውስጥ ይገባል፡፡

ኢህአዴግ ይህን ህግ በመንተራስ 
የአፈና እጁን ከዘረጋበት ዘርፍ አንዱ የነፃ 
ሚዲያው ክፍል ነው፡፡ ‹‹በሽብርተኝነት›› 
ክስ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ የተደረጉት 
ጋዜጠኞች እና በክሱ ውስጥ ያረፉት ሚዲያዎች 
ጉዳይ ሰፋ ያሉ አንድምታዎች ያሉት ነው፡፡ 
መቀመጫውን በዋሽንግተን አሜሪካ ያደረገው 
የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን (ኢሳት) ጣቢያ 
‹‹በዚሁ ውንጀላ ላይ ማረፉ ጣቢያው በሀገር 
ውስጥ ለሚደረጉ ፖለቲካ ተኮር ውይይቶች 
እና ክርክሮች የሚኖረውን አበርክቶት በእጅጉ 
እንዲቀንስ ተገድዷል፡፡

ከዚህ በተጨማሪ ከኢትዮጵያን 
ሪቪው ድህረ-ገፅ ጋር በተያያዘ የታሰሩት ሁለቱ 
ጋዜጠኞች፣ ሀገራዊ ዜናዎችን በተመለከተ ሀገር 
ውስጥ ባሉ የዜና ወኪሎች ላይ ለተመሰረቱት 
ሌሎቹ የባህር ማዶዎቹ የኢትዮጵያውያን 
ሚዲያዎች የሚኖረው ተፅእኖ ከበድ ያለ ይሆናል፡
፡ለነዚህ ድህረ-ገፆች የሚሰሩ ጋዜጠኞችንም 
በመከሰስ ፍርሃት ውስጥ ሊጥል ይችላል፡
፡ የዚህ ፖለቲካዊ መልዕክት ደግሞ ግልፅ 
ይመስላል፡፡ በሀገር ውስጥ የነበሩት ጋዜጠኞች 
መታሰር እና መሰደድ በተጨማሪ እነዚህን 
የባህር ማዶ ሚዲያዎች ከኢትዮጵያ የፖለቲካ 
አደባባይ ለረዥም ጊዜ እንዲርቁ ይዳርጋቸዋል፡
፡ የዚህ ውጤትም አነታራኪ ከሆኑት የፖለቲካ 
አጀንዳዎች በተጨማሪ በአገራዊ ጉዳዮች ላይ 
ማህበረሰቡ ከአንድ ምንጭ በሚገኙ ሀሳቦች ላይ 
ብቻ እንዲመሰረት ይገደዳል፡፡ ከዚሁ የሚዲያ 
ጉዳይ ጋር አብሮ የሚነሳው የህጉ አተረጓጐም 
ሀገር ውስጥ በቀሩ ጋዜጦች እና ጋዜጠኞች ላይ 
ፖለቲካዊ አጀንዳዎች ላይ የሚኖራቸውን የመዘገብ 
እና የመተንተን የጉዳይ ድንበሮችን ማጥበብን 
የሚመለከተው ነው፡፡ ለዚህ ማሳያ የሚሆነው 
ከጥቂት ቀናት በፊት በአንደኛው የኦነግ ቡድን 
በኩል ተደረገ የተባለው ፕሮግራማዊ ለውጥ ነው፡
፡ ‹‹መገንጠልን ከፕሮግራማችን አውጥተናል›› 
የሚለው ዜና፤ በተራዛሚው ለሀገሪቱ ፖለቲካ 
ወሳኝ ክስተት ቢመስልም፣ የሀሳቡን ሀገራዊ 
ፋይዳ፣ በብሄር ፖለቲካው ላይም ሆነ በህገ-
መንግስቱ መንፈሶች ላይ የሚኖረውን ተፅዕኖ 
መመርመርን አሁን በአደባባዩ ለቀሩት ሚዲያዎች 
የማይደፈር አድርጎታል፡፡ ይህን መሰሉ ፋይዳ 
ያላቸውን ጉዳዮች ከኢትዮጵያ የፖለቲካ አደባባይ 
ማራቅም አንደኛው የህጉ ግብ እየሆነ ይመስላል፡
፡

‹‹አፋኝ›› እየተባለ ስለተጠራው ህግ 
አስተያየቷን የሰጠችው በኢትዮጵያ የአምኒስቲ 
ተወካይ ክላሪ ቤስተን ‹‹የህጉ መውጣትም ሆነ 
ሰፋ ያለው የእስር እርምጃ ስርዓቱ ሊነሳ ይችላል 
ብሎ የሰጋውን ህዝባዊ እንቅስቃሴ ቀድሞ 

እጅግ ቁጥራቸው የበዛ ምሁራን ለጥናት 
አልመች የሚለው የፓርቲው ለመረጃና ተያያዥ 
ጉዳዮች ያለው ዝግ ዘበኛነት ሲያስቸግራቸው፣ 
ፓርቲው ያሳተማቸውን ድርሳናት በመመርመር 
ላይ ብቻ እንዲጠመዱ ይገፋሉ፡፡ ይህ መፃኢ 
ሙከራቸውም የፓርቲውን ውጫዊ ባህሪያት 
እና የወዴትነት ጉዞ እከተለዋለሁ ከሚለው 
ርዕዮተ-ዓለም አንፃር መላምቶቻቸውን ለማንፀር 
ይሞክራሉ፡፡ ይህ ጥረታቸው በሚጣረሱ ፖለቲካዊ 
እሴቶች፣ በሚቀያየሩ ግቦች እና በአንድ ማዕቀፍ 
ስር ሊያርፉ በማይችሉ ትንታኔዎች ከተበከለው 
የፓርቲው ርዕዮተ-ዓለም ጋር እንዲጋፈጡ 
ይዳርጋቸዋል፡፡ ለዚህም ይመስላል አሁን 
አሁን የሚወጡ ጥናቶች በቋንቋ ተኮሩ የዘውግ 
ፌደራሊዝም ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ የተገደዱት፡
፡ የኢህአዴግን የሀሳብ አደረጃጀት ለመረዳት 
ዓይነተኛው ምርጫ በአብዮታዊ ዴሞክራሲ፣ 
በልማታዊ መንግስትነት ሀልዮት እና በአውራ 
ፓርቲነት መርህ ላይ የሰፈሩትን ሀሳቦችና እና 
የተፃፉትን አጣምሮ ለማየት መሞከር የግድ 
ነው፡፡

        
ርዕዮተ-ዓለማችሁ ምንድን ነው?

የኢህአዴግ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ቢያንስ 
እስከ 1983ዓ.ም ድረስ ያለው ርዕዮተ-ዓለማዊ 
አተናተኑ ከቭላድሚር ኤሊች ሌኒን ሙግት 
ጋር ይገጥማል፡፡ ካርል ማርክስ ካፒታሊዝም 
ውስጣዊ ተቃርኖው ጡዘት ላይ ሲደርስ በላብ 
አደሩ በሚመራ ሶሻሊስታዊ አብዮት እንደሚተካ 
ተከራክሯል፡፡ ማርክስ ይመጣል ብሎ የተነበየለት 
አብዮት መዘግየት ብሎም የርሱን መከራከሪያ 
ተደግፈው የተነሱት አብዮቶች መክሸፍ አብዮቱን 
ለማሳካት ሌላ መንገድ እንደሚያስፈልግ ግድ 
አለ፡፡ ይህን የተረዳው ሌኒንም የማርክስን 
ሀሳብ በመግራት ከተሜነት በራቀበት እና 
የገበሬዎች ቁጥር በበዛበት ማህበረሰብ ውስጥ 
ሶሻሊስት አብዮት ለማካሄድ በመጀመሪያ ሌላ 
መሸጋገሪያ አብዮት ማምጣት እንደሚያስፈልግ 
ተነተነ፡፡ በዚህም እ.ኤ.አ በየካቲት 1917ዓ.ም 
የተካሄደውን አብዮት ‹‹አብዮታዊ ዴሞክራሲ›› 
ሲለው፣ በጥቅምት  የተካሄደውን አብዮት ደግሞ 
‹‹ሶሻሊስታዊ አብዮት ›› ሲል ጠርቶታል፡፡ እንደ 
ወቅቱ ግራ-ዘመም ፓርቲዎች ሁሉ ህወሓትም 
በጫካ ትግሉ ወቅት ይህን ሶሻሊስታዊ አብዮት 
ለማምጣት እንደሚታገል ያምን ነበር፡፡ እስከ 
1980ዎቹ መጀመሪያ አብዮታዊ ዴሞክራሲን 
መሸጋገሪያ ድልድይ አድርጎ ቆጥሮታል፡፡ ለዚህም 
እንዲጠቅመው ከህወሓት ማሌሊት፣ ከኢህዴን 
ኢማሌኃን (የኢትዮጵያ ማርክሲስት ሌኒንስት 
ሀይሎች) እና ከኦህዴድ ኦማሌኃን (የኦሮሞ 
ማርክሲስት ሌኒንስት ኃይሎች) በማሰባሰብ 
‹‹የግንባር ቀደሞች መዋሃድ›› ግድ ወደሚለው 
የመሪ ድርጅትነት (Vanguard Party) ሀሳብ 
መጣ፡፡ ይህ በኢትዮጵያ ላብአደሮች አንድነት 
(ኢላድአ) በሚል ስም የተጠራው የግንባር ቀደሞቹ 
ስብስብ ከግንባሩ ይልቅ የፓርቲው ካድሬዎች 
የሚያምኑት፤ አስቀድመውም የሚሠሩለት 
ስብስብ ሆነ፡፡ ነገር ግን ፓርቲው ስልጣን 
ለመያዝ ጥቂት ሲቀሩት ሁለት አስገዳጅ ጉዳዮች 
‹‹ኢላድአ››ን ጠረጴዛ ስር እንዲከተው አስገደዱት፡
፡ የመጀመሪያው ‹‹የታሪክ መደምደሚያ›› ተብሎ 
በእነ ፍራንሲስ ፍኩያማ የተጠራው የቀዝቃዛው 
ጦርነት ማብቃት እና እንደ ማንኞቹም የድህረ-
ግጭት ሀገራት ኢትዮጵያም መልሶ ለመቋቋም 
የአለም አቀፉን እርዳታ ግድ ማለቷ ነበር፡፡

ፓርቲው ለድህረ-ደርጓ ኢትዮጵያ ሁለት 
ቀዳሚ ማሻሻያዎችን አደረገ፡፡ የመጀመሪያው 
የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን መቀበል ሲሆን ሌላኛው 
ኢኮኖሚው በነፃ ገበያ እንደሚመራ እና ብዙዎቹ 
የመንግስት የነበሩት የንግድ ተቋማትም ቀስ 
በቀስ ወደ ግል ይዞታ እንደሚዛወሩ የሚያትተው 
ነበር፡፡ የወቅቱ ድርሳናት እንደሚመሰክሩት 
ለተቋዋሚ ፓርቲዎች ድርጅታዊ እንቅስቃሴ 
መፈቀድ ፓርቲው በካድሬዎቹ ዘንድ አብዮታዊ 
ዴሞክራሲን አደጋ ውስጥ ይጥላል ለሚለው ወደ ገፅ 12  ዞሯል
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አገር እና ዜግነት - እንዴት?

ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

ዓለማየሁ ገላጋይ

መሬት ማለት ብዙ ነገር ነው፤ ገበሬው 
መሬት ሲል ለም አፈር ነው፤ ለከብት አርቢው 
የግጦሽ መሬት ነው፤ መሀንዲሱ መሬት ሲል 
ደልዳላ ሜዳ፣ ድንጋይና አሸዋ ነው፤ ስለመሬት 
ስናስብ በግድ ስለዓየር ጠባዩና ስለውሃም 
እናስባለን፤ ለደላላውና ለኪራይ ሰብሳቢው 
መሬት ሸቀጥ ነው፤ የመሬቱ መሸጥ የሚጎዳው 
በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ተከታታይ 
ትውልዶችን ነው፤ ገንዘባቸውን ይዘው ወደሌላ 
አገር የሚንሸራተቱትን አይደለም፡፡

ኢትዮጵያ ነዳጅ ዘይት ወይም ሌላ 
ማዕድን ስለሌላት ከቡናና ከቆዳ የበለጠ ገቢ 
ያስገኛል ተብሎ የተገመተው መሬት ነው፣ 
መሬትን በመሸጥ ወይም እያከራዩ ኪራይ 
በመሰብሰብ በመበልጸግ ይቻላል ተብሎ 
ታስቦአል፤ ለውጭ አገር ሰዎች በማናቸውም 
መንገድ የመሬት መብትን ማስተላለፍ ውሎ 
አድሮ አብዛኛውን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያደኸይ 
እንደሚሆን አያጠራጥርም፤ ጥቂት ሰዎች በጣም 
እንደሚከብሩም አይጠረጠርም፡፡

የመሬት ድልድል አንደኛ የህዝቡን 
ቁጥርና ዓመታዊ እድገት፣ በሥራ ላይ የዋለው 
መሬት ምርታማነት፣ ለአቅመ አዳምና ለአቅመ 
ሄዋን የደረሱት ሰዎች በምርታማነት፣ የሕዝብ 
ብዛት በመሬቱ ላይ ያለው ጫና፣ ኑሮው በመሬት 
ላይ የተመሰረተው ህዝብ (እርሻ፣ ከብት እርባታ፣ 

ሩሲያው ደራሲ ፊዩዶር ደስተያቭስኪ 
ሁለት ርዕስ ያላት አንድ መጽሐፍ አለችው፡፡ 
መንታ ርዕስ የታደለችው ከሩስኪ ወደ እንግሊዘኛ 
ስትተረጐም ነው፡፡ “Memoirs from the house 
of the dead” የሚለው ርዕስ የመጀመሪያው 
ነው፡፡ ሁለተኛው “Notes from the house 
of the dead” ይሰኛል፡፡ ከዚች መጽሐፍ 
ውስጥ የሁለት ገፀ-ባህሪዎችን አንድ ትዕይንት 
ላስታውሳችሁና ወደ ርዕሰ-ጉዳዬ ልግባ፡፡

የመጽሐፉ ትርክት መሰረቱን የጣለው 
የሳይቤሪያ እስር ቤት ውስጥ ነው፡፡ እዚያ 
ታሳሪና አሳሪ፣ ገራፊና ተገራፊዎች አሉ፡
፡ ደስተያቪስኪ ከህይወቱ የቀዳው ይሄ ልቦለድ 
በሁለት ገፀባህሪዎች ንትርክ ዘመኑንና ሩሲያን 
እንዲህ ያሳየናል፡፡ አንዱ ገፀ-ባህሪ ገራፊ ነው፡
፡ ሌላኛው ተገራፊ የሆነ ጥፋት ስለፈፀመ 
ግርፊያው እንዲከናወን ትእዛዝ ተሰጥቶ ሁለቱ 
ብቻ አንድ ቤት ውስጥ ገብተዋል፡፡ ተገራፊው 
እያስተዛዘነ መለመን ይጀምራል፡፡

‹‹ይኸውልህ፣ አሁን ያለነው ብቻችንን 
ነው፡፡ ትገርፈኝ አትግረፈኝ የሚመለከት የለም፡
፡ ስለዚህ ምህረትህን አውርደው፣ አለንጋህን 
አስጩህና ሳትገርፈኝ እንውጣ››

‹‹አይ ወዳጄ›› አለ ገራፊ ‹‹አይ ወዳጄ፣ 
ጉዳዩ የተመልካች መኖርና አለመኖር መች 
ሆነ፡፡ የአገር፣ የባንዲራ፣ የወገን አደራ ነው፡፡ 
አንተ ጥፋት ስላደረስክ አገር፣ ባንዲራና ህዝብ 
እንድትገርፍ በይነዋል፡፡ ይሄንን ግርፊያ እኔ 
እንዳከናውነው በአደራ አስረክበውኛል፡፡ ስለዚህ 
አንተን መግረፍ ለእኔ የአገር፣ የባንዲራና የህዝብ 
አደራ ነው፡፡››

‹‹እባክህ እራራልኝ፡፡››
‹‹እርህራሄዬ መች ከልቤ ጠፋ? ስለአንተ 

መገረፍ ልቤ በፅኑ ተሰብሯል፡፡ እንደውም 
እውነቱን ስነግርህ ከመግረፍ ይልቅ መገረፍ 

አትክልት፣ ፍራፍሬ፣…) ቁጥሩ እያደገ ወይም 
እየቀነሰ መሄዱ፣ የእርሻው ዘዴ በአለፉት ሁለት 
ሺህ ዓመታት የነበረው ዓይነት ሆኖ መቀጠሉ፣… 
የእነዚህና የእነዚህን የመሰሉ ጥያቄዎች ትክክለኛ 
መልስ ከአገኘን በኋላ በአሁኑ ጊዜ የሚሰራበት 
የመሬት አስተዳደር ለሚቀጥለው ትውልድ ምን 
ውጤት እንደሚኖረው በትክክል ለመገመት 
እንችላለን፤ ለጊዜው ግን በሚሰማው የመሬት 
ችሮታና ጅምላ ችብቸባ ከጥቂት ዓመታት በኋላ 
ከካስትሮ አብዮት በፊት ኪዩባ የነበረችበት የአገሩ 
ሰው መሬት-የለሽ ባይተዋር ሆኖ፣ ባለመሬቶቹ 
ሁሉ የውጭ ሰዎች የነበሩበት ሁኔታ የሚመጣ 
ይመስላል፤ በዚያን ጊዜ ስለነበረው የኪዩባ ሁኔታ 
ሟቹ ፕሬዚደንት ኬኔዲ ‹‹በቅኝ አገዛዝ ስር 
ያሉትን ጨምሮ የኢኮኖሚ ቅኝ አገዛዝ፣ ውርደትና 
ብዝበዛ ከኪዩባ የባሰ የታየበት አገር የለም፤›› 
ብሎ ነበር፤ የተያዘው የመሬት ሸቀጥነት ከቀጠለ 
ኬኔዲ ስለዱሮው ኪዩባ የተናገረው በኢትዮጵያ 
አይደርስም ለማለት አዳጋች ነው፡፡

ዛሬ የኢትዮጵያን መሬት እኩል 
ብንካፈል ለእያንዳንዳችን የሚደርሰን 14 123.63 
ካሬ ሜትር ነው፤ ይህ አባጣ-ጎርባጣውን፣ ገደላ-
ገደሉን፣ በረሃውንና ምድረ-በዳውን ጨምሮ ነው፤ 
ይኸው መሬት ለመኖሪያ፣ ለስራ፣ ለምግብ፣ 
ለግጦሽ፣ ለጨዋታ፣ ለመመላለሻ፣ ለቆሻሻ 
መጣያ፣ ለመቃብር፣ ለማገዶና ለቤት ሥራ ዛፍና 
ለሌላም አስፈላጊ ነገር ሁሉ የሚያገለግል ነው፤ 
ከጠቅላላው የአገሪቱ መሬት ላይ 3 000 000 
ሄክታር ብናነሳለት፣ ለእያንዳንዳችን የሚደርሰን 
በዚያው መጠን ይቀንሳል፤ 13 790.3 ካ.ሜ 
ብቻ ይሆናል፤ ሆኖም ችግሩ በዚህ ትውልድ 
ላይ አይከሰትም ይሆናል፤ አሁን የመሬት 
ችግር መኖሩን የማያውቁ ባለስልጣኖችና 
የደላቸው ሀብታሞች ብቻ አይደሉም፤ በመንገድ 
ላይ የሚተኛው ደሀና ዘመድ ሲሞትበት 
የሚቀብርበት እያጣ የሚንከራተተውም ነው፤ 
ለአንድ መቃብር አስርና አስራ አምስት ሺህ ብር 
ሲከፈል መሬት አልተወደደም ለማለት ይቻላል? 
ዘመናዊ ቀባሪዎች ተፈጥረዋል፤ ስርዓቱ ዘመናዊ 
መሰለ እንጂ ያው መሬት መብላቱን አልተወም፤ 
ቀብርን የሚተካውና መሬት የማያስፈልገው 
የሬሳ ማስተናገጃ ማቃጠል ገና አልተጀመረም፤ 

የምመርጥ ሰው ነኝ፡፡ ታዲያ ምን ያደርጋል? 
የአገር አደራ ሆኖብኝ የግዴን አከናውነዋለሁ፡
፡ እና እባክህ ልብስህን አውልቅና በደረትህ ተኛ፡
፡››

‹‹እሺ፣ ባይሆን ለግምልኝ››
‹‹የእኔ ወዳጅ፣ በአገር፣ በባንዲራ፣ 

በህዝብ ይለገማል? አይለገምም! የእኔ መለገም 
ለሚያደርሰው ጥፋት ሀላፊነት መውሰድ 
አልፈልግም፡፡ ይልቅ…››

ደስተያቭስኪ የዘመኑን ሩሲያና ዜጐቿን 
እንዲህ ያሳየናል፡፡ ሩሲያ እስር ቤት ናት፡፡ እስር 
ቤቱ ደግሞ በአሳሪና ታሳሪ፣ በገራፊና ተገራፊ 
ለሁለት የተከፈለ ነው፡፡ ሩሲያ ሁለት ዜጐች 
አሏት ማለት ነው፡፡ አንዱ አሳሪ ሌላው ታሳሪ፣ 
አንዱ ገራፊ              ሌላው ተገራፊ፡፡ እስር 
ቤት ለአሳሪ፣ እስር ቤት ለታሳሪ ያለውን ልዩነት 
ያህል ሩሲያ ለሁለቱ ዜጐቿ እንዲያ አይነት 
ገፅታ አላት፡፡ የገራፊና የተገራፊ መሬቱ እንጂ 
አገሩ አንድ አይደለም፡፡ የአሳሪና ታሳሪ ስሙ 
እንጂ ዜግነቱ አይመሳሰልም፡፡ አንዱ መግረፍ 
የአገር ወዳድነቱ መገለጫ ሲሆን ለሌላው መገረፍ 
የዜግነቱ ግዴታ ይሆንበታል፡፡

ለመሆኑ አገር ወዳድነት እና የዜግነት 
ግዴታ ምንድናቸው? ግሪካዊው ፈላስፋ 
አርስቶትል ስለጥሩ ዜጋ የሚለው አለው (A 
good citizen must be able both to rule 
and to be ruled as a freeman) ‹‹ጥሩ ዜጋ፣ 
ነፃነት እንዳለው ሰው መጠን መግዛትና መገዛትን 
በጋራ መቻል አለበት›› ይላል፡፡ እንግዲህ እንደ 
አርስቶትል አቋም ከሆነ ጥሩ ዜግነት ነፃነትን 
የሚከተል፣ የመገዛት ብቻ ሳይሆን መግዛትም 
ያለበት ነገር ነው፡፡ አንዲት አገር በባሪያ 
አሳዳሪው ስርዓት መንፈስ ውስጥ ካለች እርሷ 
እስር ቤት፣ ዜጎቿም አሳሪና ታሳሪዎች ናቸው፡፡ 
ለመሆኑ የአሳሪዎቹ አገር ለታሳሪዎቹ ምናቸው 
ናት? የገራፊዎቹ እና የተገራፊዎቹ ዜግነት 
እንዴት ተመሳሳይና አንድ ይሆናል? ለተገራፊ 
ከገራፊው ከአገሩ ልጅ ይልቅ የባዕድ አገሩ ተገራፊ 
አይዛመደውም?

ሩሲያና አሜሪካ አይንና ናጫ 

የባህሉ ጣጣ አስሮታል፤ ማገዶውም እየተወደደ 
ነው፤ ነገር ግን ሬሳ ማቃጠሉ ቢለመድ መሬትን 
ይቆጥባል፤ ለደሀውም፣ ለአካባቢ ንጽሕናም 
የተሻለ ይሆን ነበር፤ ሹሞቹ ግን ገና አላሰቡትም፡
፡

የመሬት አያያዛችን ጭራሽ ማሰብ 
የሚባል ነገር አይታይበትም፤ ለምሳሌ በአጼ 
ኃይለ ስላሴ ዘመን ጀምሮ የጮሁኩበት የአዲስ 
አበባ-ናዝሬት መንገድ አለ፤ ይህ መንገድ 
የሚያልፍበት መሬት ለእርሻ በጣም ጥሩ 
ከሚባሉት ውስጥ ነው፤ ነገር ግን ለመንገድና 
ለኢንዱስትሪ፣ ለከተማ ቤት አስፋልት እየለበሰ 
በመጥፋት ላይ ነው፤ ያልተማሩ የሚባሉ ሰዎች 
በየገጠር ከተማው ለገበያ (ሰኞ ገበያ… ቅዳሜ 
ገበያ) የሚመርጡት መሬት ኮረኮንችና ለእርሻም 
ሆነ ለግጦሽ የማይሆነውን ነው፤ መኖሪያ 
ቤታቸውንም ቢሆን አብዛኛዎቹ የሚሰሩት 
ለእርሻ የማይሆነው መሬት ላይ ነው፡፡ ዛሬ 
በአሜሪካ፣ በካናዳና በአውስትራልያ መንገድ 
ለመሥራት ወይም የባቡር ሀዲድ ለመዘርጋት 
ሲፈልጉ ስለመሬት ያስባሉ፤ ነገር ግን እንደ 
እንግሊዞች አይጨነቁም፤ እንግሊዞች መንገዱን 
ያጠማዝዙታል እንጂ በጥሩ እርሻ መሬት ላይ 
እንዲያልፍ አያደርጉም፤ በስዊትዘርላንድ ደግሞ 
የባሰ ነው፤ አሜሪካ፣ ካናዳና አውስትራልያ 
መሬት በሽበሽ ነው፤ በአሜሪካ እንዲያውም 
ገበሬ መሬቱን እንዳያርስ ገንዘብ ይከፈለዋል፤ 
ለሚመጣው ትውልድ ችግር እንዳያወርሱ ብለው 
የሚያደርጉት ነው፤ እኛ የምንመራው በእኔ 

በነበሩበት በዚያ ዘመን ሩሲያዊው ባለቅኔ ኢቭጌኒ 
አቶቱሼንኮ ለአሜሪካዊው ደራሲ ኦልጋ ካርላይል 
እንዲህ ሲል ፅፏል፡፡

‹‹እኔ እንደማስበው ሁለት ዓይነት 
ዜግነት ብቻ አለ፡፡ የመልካም ሰዎችና የመጥፎ 
ሰዎች…እናንተ አሜሪካዊ ስትሆኑ እኛ ደግሞ 
ሩሲያዊያኖች ነን፡፡ ነገር ግን ከመጥፎዎቹ 
ሩሲያውያን የበለጠ ጥሩዎቹ አሜሪካውያን 
ለእኔ ቅርቦቼ ናቸው፡፡ ለአንተም ከመጥፎዎቹ 
አሜሪካውያን ይልቅ ጥሩዎቹ ሩሲያውያን 
ተመራጭ እንደሚሆኑ እርግጠኛ ነኝ፡፡›› (I 
think there are only two nationalities 
good people and bad people… you are 
Americans we are Russians. But good 
Americans will always be closer to me 
than bad Russians, and to you I am 
sure good Russians preferable to bad 
Americans) 

እስካሁን ከወዲያ ወዲህ እየተንከላወስን 
ያወራነው ይሄንኑ ነው፡፡ ለተገራፊ ኢትዮጵያውያን 
ከገራፊው ኢትዮጵያዊ ይልቅ የሌላ አገር ተጋራፊ 

ከሞትሁ ሰርዶ አይብቀል ነው፡፡
ከዚህ በታች ያለው ሰንጠረዥ ምናልባት 

ያሳስበን ይሆናል፤ ከ2004 እስከ 2044ዓ.ም 
በዓርባ ዓመት ውስጥ ሊደርስብን የሚችለውን 
ችግር በግርድፉም ቢሆን የሚያሳየን ይመስለኛል፤ 
አንድ ቤሰተብ በአማካይ አምስት አባሎች አሉት 
ቢባል ዛሬ አስራ ስምንት ሚልዮን ሲሆን 
በ2044 ሰባ ሁለት ሚልዮን ቤተሰቦች ይኖራሉ፤ 
ፍትሐዊ ማህበረሰብ ብንሆን ዛሬ ለአንድ ቤተሰብ 
ሰባት ሄክታር መሬት ያህል ይደርሰው ነበር፤ 
ይህ ባለመሆኑ ያለውን ችግር እናውቃለን፤ 
በ2044ዓ.ም የህዝቡ ቁጥር ሶስት መቶ ስድሳ 
ሚልዮን ሲደርስ ችግራችን የት ይደርሳል? ብሎ 
ለመጠየቅና አስፈላጊውን ዝግጅት ለማድረግ 
አእምሮና በጎ ፈቃድ ያሻል፡፡

ደርግ ሀብታሙን በወረሰ ጊዜ 
በሀብታሙ መደህየት ደሀው የሚያተርፍ 
መስሎት እንደተደሰተ፣ በዛሬውም አዋጅ ቤት 
የሌላቸው ሰዎች ሊቃወሙት አይገባም በማለት 
አንዱ ጮሌ ሹም በቲቪ ሲናገር ሰማሁት፤ ሹሙ 
የኢትዮጵያ ደሀ የተማረውን ሳይማር ቀርቷል፤ 
በጉን ሲከተል እንደዋለው ቀበሮ ነው፡፡

ስደተኞቹ ጠገራ ብራቸውን ይዘው 
ሲመጡ በቀላሉ መሬት እንዲያገኙ ለመዘጋጀት 
ከሆነ በወር በወሩ የሚለወጥ የመሬት አዋጅ 
ለጠገራ ብሩ ዋስትና ሊሆን ይችላል?

ዜጋው ነው፡፡ ለታሳሪ፣ በአንድ እስር ቤት ካለ 
አሳሪው የበለጠ ባሻገር ያለ የሌላ እስር ቤት 
እስረኛ አገሬው ነው፡፡ እዚህ ላይ አገር ሆነ ዜግነት 
በአለቃ ደስታ ተክለወልድ ፍቺ አይመሩም፡፡ አገር 
‹‹በቁሙ ከተማና መንደር፣ አንባ ያለበት፣ ብዙ 
ህዝብ የሰፈረበት አውራጃ፣ ወረዳ፣ ቀበሌ፣ ገጠር፣ 
ትንሹም ትልቁም ክፍል›› ብለው እንደተነተኑት 
አይደለም፡፡ እንዲያማ ቢሆን በገራፊና ተገራፊ፣ 
በአሳሪና ታሳሪ ባልተከፋፈልንም ነበር፡፡

አለቃ ተሰማ ሀብተሚካኤልም 
አገርን የሚተረጉሙት በጥሬው ነው፡፡ ‹‹ውሃ 
ያልተጥለቀለቀበት፣ ያልተኛበት ደረቅ ምድር፡፡ 
የሰው የእንስሳት፣ የአራዊት የአሞራ፣ የወፍ፣ 
የዛፍ፣ የሳር፣ የቅጠል ዘር እየበቀለ መኖሪያ 
አገር›› ይሉታል፡፡ አገር ይሄ ብቻ አይደለም 
እያልን ነው፡፡ አለቃ ተሰማ ‹‹አገር፣ ልብስ ነው 
ሰው ሁሉ በልብሱ ዕርቃነ አካሉን እንደሚሰውር 
አገርም ልብስ ከለላ መጋረጃ ነው፡፡›› ይሉታል፡፡ 
በእርግጥ ነው? አገር እያለ ዕርቃነ አካል መሰወሪያ 
አይታጣም? ከውርደት ጋር አይኖርም? ከሰቀቀን 
ጋር አይታደርም?...

ሁለት ኢትዮጵያ እና ሁለት 
ኢትዮጵያዊነት አለ እያልኩህ ነው፡፡ አንድ 
አገርና አንድ ዜግነት ብቻ አሉ ካልክ እራስህን 
እንድጠይቅ እጋብዝሃለሁ፡፡ ከመኖሪያህ 
ስትፈናቀል ይከፋሃል? ስታዋጣ ያምሃል? 
ስትቀረጥ ያጥወለውልሃል? ጉልበትህን፣ ወዝህን፣ 
ላብህን ስትጠየቅ አፈግፍግ-አፈግፍግ ይልሃል? 
ለአገራዊ ሀብት ባዕድነት ይሰማሃል? ሲዘረፍ 
ደስ ይልሃል? የገዛ ጊቢህን በሊዝ ግዛ ስትባል 
እንቅልፍ ይነሳሃል? እድገት ማስመዝገባችን 
ሲነገርህ አትመን-አትመን ይልሃል? መናገር 
እንደማይቻል ይሰማሃል? ኢ.ቲ.ቪ ያሰጠላሃል? 
ኢትዮጵያ ሬዲዮ ይቀፍሃል?... አንተ ሁለተኛዋ 
ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያዊነት እንዳሉ ማረጋገጫ 
ነህ፡፡ ምክንያቱም በዶስተየቭስኪ ገራፊ ገፀ-
ባህሪይ መንፈስ አንተ ላይ የታዘዘውን ግርፊያ 
ለማከናወን ሀገር፣ ባንዲራና ህዝብን የሚያመካኝ 
ሌላ ሰው በአንደኛ ኢትዮጵያዊ መንፈስና በቀዳሚ 
ኢትዮጵያዊነት አለና-አይመስልህም?

የመሬት ድልድል ለሶስት ትውልዶች

- ካኪ ካሬ ኪሎ ሜትር ማለት ነው፡፡

ሁለት ኢትዮጵያ እና ሁለት 
ኢትዮጵያዊነት አለ እያልኩህ ነው፡፡ አንድ አገርና 
አንድ ዜግነት ብቻ አሉ ካልክ እራስህን እንድጠይቅ 
እጋብዝሃለሁ፡፡ ከመኖሪያህ ስትፈናቀል ይከፋሃል? 
ስታዋጣ ያምሃል? ስትቀረጥ ያጥወለውልሃል? 
ጉልበትህን፣ ወዝህን፣ ላብህን ስትጠየቅ አፈግፍግ-
አፈግፍግ ይልሃል? ለአገራዊ ሀብት ባዕድነት 
ይሰማሃል? ሲዘረፍ ደስ ይልሃል? የገዛ ጊቢህን 
በሊዝ ግዛ ስትባል እንቅልፍ ይነሳሃል?

ዓ.ም የሕዝብ ቁጥር የመሬት* ስፋት 
በካ.ኪ.

የሕዝብ 
ጫና/ካኪ

ቤተሰብ ለቤተሰብ 
በሄክታር

2004 90 000 000 1 271 127 71 18 000 000 7.06

2024 180 000 000 (በመደህየት ያንሣል 
እንጂ አይጨምርም)

142 36 000 000 3.53

2044 360 000 000 283 72 000 000 1.77



ፍትህ ጥር 4 2004 ዓ.ም 

www.feteh.com

ገፅ 4

ርእሰ አንቀፅ ፍትህ ጋዜጣ

በማስተዋል ህትመት
ማስታወቂያ ስራ

ድርጅት በየሳምንቱ
የሚታተም

የአሳታሚው አድራሻ
አራዳ ክ/ከተማ ቀበሌ 11/12

የቤት ቁጥር አዲስ
ፒያሳ ራስ መኮንን
ድልድይ አጠገብ

ሥራ አስኪያጅ   
         ማስተዋል ብርሃኑ

ዋና አዘጋጅ   
         ተመስገን ደሳለኝ
ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ጀሞ
    ሳይት የቤ.ቁ. 012

አዘጋጆች   
         ሙሉነህ አያሌው
  ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

ሪፖርተር   
           ሰውዓለም ታዬ

አምደኞች   
            ዳንኤል አበራ
           ዳንኤል ተፈራ
            ቅጣው እጅጉ
             ደቻሳ ደሜ
          ርዕዮት አለሙ

ግራፊክስ ዲዛይን   
          ሀብታሙ ታደሰ
       ቤቴልሄም አመነሸዋ

የሽያጭ ሰራተኞች   
         ደለለኝ ሙሉጌታ
            ታመነ ደገፋ

አታሚ   
      ብርሃንና ሰላም
     ማተሚያ ድርጅት
     ክ/ከተማ፡- አራዳ
       ቀበሌ፡- 17
      የቤት፡- 984

E-mail:
      fetih_gazeta@yahoo.com

www.fetehe.com

0911 928401
0911 712361
011 8951856 
  110744

አስተያየት

ከአዋሽ ባንክ ባለአክሲዮን አንዱ

የአክሲዮን ማህበራት ጠቅላላ ጉባኤ የባለአክሲዮኖች መወያያ ወይስ ማፈኛ መድረክ 

ውይይት ወይስ ፕሮፓጋንዳ
በየትኛውም ዴሞክራሲያዊ መንግስት 

ስርዓት ውስጥ በጥቅል ከምናገኛቸው የጋራ ከሆኑት 
እሴቶች መካከል ‹‹ህግ›› ከሁሉም ነገር በላይ እና 
የበላይ የመሆኑ ጉዳይ ቀዳሚው ነው፡፡ ሀገር 
በህግ ትፀናለች፡፡ ዜጐች በሰላም ለመግባታቸውና 
ለመውጣታቸው የህግን ጥበቃና ከለላ ዋስትና 
ያደርጋሉ፡፡

   ህግ በራሱ በፅሑፍ መስፈሩ 
ለእንደዚህ አይነት ትንታኔዎች ዋጋ ይሰጣሉ 
ማለት እንዳልሆነ ይታወቃል፡፡ በዋነኝነት ህጉ 
እንዲተገበር የማስፈፀሚያ መሳሪያዎቹ ለወጣው 
ህግ መተማመኛነት መሰረት የሚጥሉ ነገሮች 
ናቸው፡፡

ሀገራችን ከህገ-ልቦና ጀምሮ ወረቀት ላይ 
በሰፈሩ ህጐች መተዳደር ከጀመረች እነሆ በርካታ 
አመታትን አሳልፋለች፡፡ ይህም ሆኖ ግን ሁሉንም 
የህግ-ማዕቀፍ ስርዓቶች አውጥቶና አውርዶ 
ለመተቸት ጊዜውና የጊዜውን ሁኔታዎች አስቀድሞ 
መመልከት አስፈላጊ ነው፡፡

የኢህአዴግ መንግስት ወደ ስልጣን 
ከመጣ በኋላ ያለው ዘመናዊው የአለም አቀፍ የህግ-
ስርዓት ተቀራራቢ የመሆኑ ጉዳይ ትኩረታችን 
እየሆነ ባለው የአካሄድ ጉዳይ ላይ እንድናተኩር 
ያደርገናል፡፡ ላለፉት ሃያ አመታት በግልፅ 
ሀገራችን እየተከተለችው ያለው የፖለቲካ ስርዓት 
ዴሞክራሲያዊ መሆኑን በግልፅ የስርዓቱ የበላይ 
ገዢ የሆነው ፓርቲ በግልፅ አስቀምጧል፡፡

ከዚህ በተቃራኒ ግን በተለይ በህግ-አወጣጥ 
እና አፈፃፀም ዙሪያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ከዴሞክራሲ 
ባህሪያት ጋር ያሉ መጣረሶችን ማስተዋል ከጀመርን 
እነሆ በርካታ አመታትን አሳለፍን፡፡ መንግስት 
በሂደት እገነባዋለሁ በሚለው የዴሞክራሲ ስርዓት 
ውስጥ በህግ አወጣጥና አተገባበር ዙሪያም 
መሻሻሎችን እናያለን ብለን ብንጠብቅም ስርዓቱ 
አያያዙን እያጠበቀ እና እየባሰበት እንጂ እየተለወጠ 
አልመጣም፡፡

በመሰረቱ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን 
ለመገንባት ከሚያስፈልገው የጊዜ ገደብ እና ሂደት 
ይልቅ መሪዎቹ ለስርዓቱ ያላቸው ቁርጠኝነት 
ብቻውን በቂ ነው እንላለን፡፡ በፍትህ እምነት ሀገራችን 
ያጣችው የዴሞክራሲ ግንባታን የሚያፋጥኑላት 

1. የአገራችንን የአክሲዮን ማህበራት 
በንቃቄና በእንክብካቤ መያዝ አለብን

የአክሲዮን ማህበራት የኢንቨስትመንት 
ካፒታልን ለማሰባሰብ የሚያግዙ የኢኮኖሚ 
ተቋማት ናቸው፡፡ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ 
ለኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ የኢንቨስትመንት 
ካፒታል በሚያስፈልጋቸው ታዳጊ አገሮች 
የአክሲዮን ማህበራት የመዋዕለ ንዋይ ማሰባሰቢያ 
ከፍተኛ መሳሪየያዎች ናቸው፡፡ እንደ ኢትዮጵያ 
ባሉ ታዳጊ አገሮች በሚፈለገው ደረጃ በየክፍላተ 
ኢኮኖሚው በርካታ ካፒታል ማፍሰስ የሚችሉ 
ሀብታሞ በብዛት እንደሌሉ ይታወቃል፡፡ በተናጠል 
ሲታይ ሀብታም ያልሆነ፣ ሲተባበር ግን በቀላሉ 
ከፍተኛ ካፒታል ማሰባሰብ የሚችል ህዝብ ግን 
በብዛት መኖሩን እስከአሁን በአገራችን የተቋቋሙት 
የግል ባንኮችና ሌሎች የአክሲዮን ማህበራት ጉልህ 
ምስክሮች ናቸው፡፡ በአጠቃላይ አክሲዮን ማህበራት 
የባለአክሲዮኖችን አመኔታ እየገነቡ እንዲሄዱና 
እንዲስፋፉ፣ መልካም አስተዳደርም የሰፈነባቸው 
እንዲሆኑ በባለድርሻ አካላት ሁሉ ልዩ ትኩረት 
ሊሰጣቸው ይገባል፡፡

የአገራችን የመጀመሪያው የግል ባንክ 
የሆነውን እና ዛሬ አገራችን የምትኮራበትን አዋሽ 
ኢንተርናሽናል ባንክን ከዛሬ 15 ዓመታት በፊት 
ለመመስረት በመቶዎች ከሚቆጠሩ ባለአክሲዮኖች 
ጥቂት ገንዘብ ማሰባሰብ አስፈላጊ እንደነበረ 
ስናስታውስ፣ ዛሬም ቢሆን ከፍተኛ የገንዘብ 
ኃይል የሚያስፈልጋቸውን የኢኮኖሚ ተቋማት 
ለመገንባት በሺዎች የሚቆጠሩ ባለአክሲዮኖችን 
አነስተኛ ገንዘብ ማሰባሰብ አስፈላጊ ሆኖ መቀጠሉን 
ስንገነዘብ የአክሲዮን ማህበራት ጤናማ አመራር 
ለአገራችን እድገት ወሳኝነት እንዳለው መረዳት 
አያዳግትም፡፡ ስለአዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ የ16ኛ 
መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ አመራር እንደ ደካማ ጐን 
የታዘብኳቸውን ሁኔታዎች የማነሳው ደካማ 
ጐኖቹ በቶሎ ተወግደው የባንኩ ጠቅላላ ጉባኤዎች 

ምሁራን ተዋፅኦ ሳይሆን ቅን ልቦና ያላቸው ህዝብ 
አክባሪ፣ ለባንዲራቸው ቀናዒ፣ ታሪካቸውን አክባሪ 
መሪዎችን ነው፡፡

በፍትህ እምነት ህግ ሁሉንም ዜጐች 
በእኩልነት የማስደሰት አቅም አለው ብለን አናምንም፡
፡ እንዲህ አይነት የህግ ስርዓት በብዙ ሀገራት አለ 
ብለንም አንገምትም፡፡ ቢያንስ ቢያንስ ግን አብዛኛው 
የህብረተሰብ ክፍል የዚህ ሂደት ተጠቃሚ መሆን 
አለበት የሚል አቋም አለን፡፡

መንግስት በመሰረቱ የሚያወጣቸው 
ህጐች በተለይም (አሁን ባለው ፓርላማ) አንድም 
ቀን ይህ ነው የሚባል ሙግት ቀርቦበት አያውቅም፡፡ 
የሚመለከታቸው የህግ አውጪ ክፍሎች የፈለጉትን 
ህግ ፅፈው ያመጣሉ በመቀጠልም ለህጋዊነት ሲባል 
ብቻ የህዝብ ተወካይ ናቸው ለሚባሉት የምክር 
ቤት ተወካዮች ድምፅ እንዲሰጥበት ይደረጋል፡፡ 
ከዚያም ህዝቡ ተስማማቶበታል ተብሎ ተግባር ላይ 
ይውላል፡፡

እንደ ኢትዮጵያ ፓርላማ ከአንድ ሰው 
በስተቀር የመጡት ህጐች በሙሉ ድምፅ ፀድቆ 
በቀላሉ ህግ ሆኖ የሚኬድበት ሀገር ብዙ ቦታ 
የሚገኝ አይመስለንም፡፡ ያውም ምርጥ የዴሞክራሲ 
ተሞክሮ አለን እየተባለ ይቅርና፡፡

በተለይም አሁን አሁን የሚወጡ ሀጐች 
የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍልችን እያስቀየሙ ይገኛሉ፡
፡ ለዚህም ነው መንግስት ሲያስፈልገው ያኮረፈው 
ህዝብ ምን አለ? የሚለውን ለማወቅ ሲል ብቻ 
መለወጥ እንደማይፈልግ እያወቀ የህብረተሰቡን 
ክፍል ይወክላሉ ብሎ ያመነባቸውን የራሱን 
ደጋፊዎች በአዳራሽ ውስጥ ስብሰባ ተጨማሪ 
የፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ለማድረግ የሚሯሯጠው፡፡ 
ይህን ሁኔታ ፍትህ አጥብቃ ትቃወማለች፡፡

ከዚህ በተጨማሪም ፓርላማ የህዝብ 
ተወካይ ነው በሚለው መርህ መሰረት ጉዳዩን ዳግም 
ወደ ህዝብ ለመውሰድ ለምን እንዳስፈለገ ፍትህ 
ደግማ ደጋግማ ትጠይቃለች፡፡ በፓርላማ ውስጥ 
ህዝብን ወክለናል የምትሉ ግለሰቦች መቼ ይሆን 
ህዝቡን አናግራችሁ ድምጻቸውን ለሚመለከተው 
ክፍል የምታቀርቡላቸው? ስንልም እንጠይቃለን፡፡

ውይይት የግድ ያስፈልጋል ከተባለም 
አስቀድሞ መታሰብ ያለበት ከውይይቱ ምን 

ለማትረፍ ነው የሚለው ጉዳዩ ነው፡፡ የወጣው ህግ 
ይቀየራል? የሚሻሻል ነገርስ ይኖረዋል? ሊቀየር 
የማይችልስ ከሆነ ምንድን ነው ፋይዳው? እናንተ 
እንዳሻችሁ ለመናገር ብቻ ከሆነ አዲስ ዘመንና 
ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞችን ሰብስባችሁ 
መግለጫ መስጠት በቂያችሁ ነበር፡፡

በፍትህ እምነት የፓርቲን ልዕልና 
ከመጠበቅ ይልቅ አስቀድሞ የሀገር ህልውና መቅደም 
አለበት እንላለን፡፡ ማናቸውም በፓርላማ የሚጸድቁ 
ህግጋት የህዝብ ጥቅምን፣ የሀገር ደህንነትን፣ 
የዜጐች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን ዋስትና 
ለመስጠት እንጂ ለማፈን መሆን የለባቸውም፡
፡ ሀገር ሲባል በከተማ ውስጥ ሊሞግቱን ይችላሉ 
የሚባሉትን የህብረተሰብ ክፍሎች ብቻ የሚያካትት 
መሆን የለበትም፡፡ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በማንኛውም 
ሀገራዊ ጉዳይ ይመለከተዋል፡፡ ያገባዋልም፡፡ ሁሉም 
ዜጋ በህግ ፊት እኩል ተጠቃሚ እና ተሳታፊ ይሆን 
ዘንድ የህዝብ ተወካዮችም የመረጣችሁ ህዝብ 
ትክክለኛ እና ታማኝ አገልጋይ ትሆኑ ዘንድ ፍትህ 
ታሳስባለች፡፡

አሁን ያለው ፖለቲካዊ ስርዓት 
ፓርላሜንታዊ ዴሞክራሲ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ 
ይህ መንግስታዊ ቅርፅ በበኩሉ በነቢብም ሆነ በገቢር 
ግድ የሚለው ቀዳሚ ጉዳይ የፓርላማ ተመራጮችን 
እና መራጮችን በተመለከተ የሚያስፈልገውን 
የማይበጣጠስ የመመካከር ልማድ ነው፡፡ ህግ-
አውጪው ክፍል በተለይም እንዲህ እንደ አሁን 
የሊዝ አዋጅ ያለአጨቃጫቂ ጉዳዮችን የሚያካትት 
ህግ በረቂቅ ደረጃ ለፓርላማው ሲያቀርብ የህዝብ 
ተወካዮቹ ወደ መረጧቸው ሰዎች በመሄድ በጉዳዩ 
ላይ ያላቸውን የቅሬታም ሆነ የድጋፍ ሀሳቦች 
መሰብሰብ ነበረባቸው ብላ ፍትሕ ታምናለች፡፡

የየትኞቹም ተወካዮች የድጋፍ መሰረት 
እኒህን መሰል ግንኙነቶችን ከማጠናከር ይነሳል፡፡ 
ነገር ግን በዚህ አዋጅ ላይ የታዘብነው ህጉ ከፀደቀ 
በኋላ የሚደረጉ ውይይቶች የፓርላሜንታዊ ስርዓት 
እሴቶችን ከመናድ ጋር መያያዙን ነው፡፡ ይህንንም 
አካሄድ የህዝብ ተወካዮች አባላት በጥንቃቄ 
እንዲያዩት ፍትህ ታስገነዝባለች፡፡

አመራር እየዳበረ እና እየተናከረ እንዲሄድ፣ የባንኩ 
ባለአክሲዮኖችና የባንኮች ተቆጣጣሪ ባለስላን የሆነው 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክም ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት 
እንዲሰጡት ለማሳሰብ ነው፡፡ በባንኩ ጠቅላላ ጉባኤ 
የታዩትን ድክመቶች ከማንሳቴ በፊት ስለአዋሽ 
ባንክ ቦርድ እና ስለአንዳንድ ተጓዳኝ ጉዳዮች 
በጥቂቱ አነሳለሁ፡፡

2. በባንካችን መልካም አስተዳደር 
ከማስፈን አንፃር አንድ ትዝ ያለኝ ነጥብ

ህዳር 24 ቀን 2003ዓ.ም በወጣው 
የፍትህ ጋዜጠ የነፃ አስተያየት መድረክ በቀረበው 
ጽሑፍ ፀሐፊው በአዋሽ ባንክ ተከሰተ ስላሉት 
ችግሮች አስተያየታቸውን ሲሰጡ የባንኩን ቦርድ 
የሚመለከቱ የሚከተሉትን ሀሳቦች ሰንዝረው 
ነበር፡፡

‹‹በቅርቡ በተደረገው ምርጫ ከቀደምት 
የቦርድ አባላት ተንገዋለው የቀሩ የሁለት ሰዎች 
የኋላ ታሪክ ሲፈተሽ የአገር ፖሊሲን በመቃወም 
የእውቀት ብርሃን የሆነውን መጽሐፍ ያቃጠሉ፣ 
አንድ ወቅት በነበራቸው ስልጣን መንግስታዊ 
የሆነ ግዙፍ አገልግሎት ሰጭ መስሪያ ቤትን 
ቦርቡረው ለከፍተኛ ኪሳራ ለመዳረግ ከአጋሮቻቸው 
ጋር በማሴር የራሳቸውን የግል ጥቅም መስመር 
ለመዘርጋት ሲያቅዱ ተደርሶባቸው ከስራ 
የተባረሩ፣ ዛሬ ሰውየውን ለማፈናቀል ማሴራቸው 
ለባንኩ እድግት ሳይሆን መልካም ዝናውን በክለው 
በሚል ከሌሎች ባንኮች ድርጐ ለመቀበል የተዘጋጁ 
መሆናቸውን መጠርጠር ቂልነት አይመስለኝም››

 በወቅቱ ይህን ሀሰሳብ ሳነብ ፀሐፊው 
በአዋሽ ባንክ ቦርዱ ውስጥ ይገኛሉ ስላሉአቸው 
ሁለት ሰዎች የጻፉት አስከፊ ድርጊቶች የባንክ 
ዳሬክተሮችን ያለፈ ታሪኮችን አጣርቶ ለባንክ 
አመራር ብቃት ያላቸው መሆኑን እያረጋገጠ 
ለሚያፀድቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ 
ፀሐፊው ይፋ ጥቆማ እንደሰጡ ቆጥሬ፣ ብሔራዊ 
ባንክም የተሰጠውን ይፋ ጥቆማ አጣርቶ ሰዎቹ 
በተጨባጭ በፀሐፊው የተገለፁትን ድርጊቶች 
መፈጸማቸው ከተረጋገጠ ለባንክ ቦርድ አባልነት 
ብቁ አለመሆናቸውን ይወስናል የሚል እምነት 

ስለነበረኝ በወቅቱ ጉዳዩ እምብዛም አላሳሰበኝም 
ነበር፡፡ ነግር ግን ባለፈው ህዳር 9 ቀን 2004 
በተካሄደው የባንኩ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ያየሁዋቸው 
ሁኔታዎች ከላይ የጠቀስኩት ፀሐፊ የሰነዘሩት 
ሀሳብ ትዝ እንዲለኝ አድርገዋል፡፡ ፀሐፊው 
የጠቀሷቸው ከባድ ጥፋት የፈጸሙ ሰዎች በባንኩ 
ቦርድ ውስጥ ካሉ እኮ የቦርዱን አመራር በቀላሉ 
ሊበክሉ ይችላሉ የሚል ስሜት ስለተሰማኝ ነው 
ይህን ጉዳይ ያነሳሁት፡፡ ሰው መቼም በጤናማ 
አዕምሮ መጽሐፍትን ያቃጥላል የሚል ግምት 
የለኝም፤ እንዲሁም በአንድ መስሪያ ቤት ውስጥ 
እየሰራ የሚሰራበትን መስሪያ ቤት የሚያዳክም ስራ 
የሚሰራ ሰውም እንደዚሁ ጤነኛ አይመስለኝም፡፡ 
የዚህ ዓይነት ታሪክ ያላቸው ሰዎች የህዝብ ሀብት 
በሆነ ባንክ ውስጥ የቦርድ ዳሬክተሮች ሆነው በባንኩ 
ውስ መልካም አስተዳደርን ያሰፍናሉ የሚልም 
ግምት የለኝም፡፡ ምናልባት ብሔራዊ ባንክ በወቅቱ 
ፀሐፊው የሰጠውን ጥቆማ ካየ ሳያጣራ ዝም 
ይላል የሚል ግምት የለኝም፡፡ ምናልባት ብሔራዊ 
ባንክ በወቅቱ ፀሐፊው የሰጠውን ጥቆማ ሳያይ 
ወይም ትኩረት ሰጥቶ በቅጡ ሳይመረምር ቀርቶ 
ከሆነ ጉዳዩ የዘገየ ቢሆንም፣ ማድረግ የሚገባውን 
ማጣራት አድርጐ ፀሐፊው የገለጻቸው ሰዎች 
በባንኩ ቦርድ ውስጥ በእርግጥ የሚገኙ ከሆነ ተገቢ 
እርምጃ በመውሰድ ባንኩ መልካም አስተዳደርን 
ማስፈን በሚችሉ የጐደፈ ታሪክ በሌላቸው የቦርድ 
አባላት እንዲመራ እንደሚያደርግ ተስፋ አለኝ፡፡ 
ብሔራዊ ባንክ ይህን ኃላፊነት የመወጣት ግዴታ 
ያለበትም ይመስለኛል፡፡

3. የአዋሽ ባንክ ባለአክሲዮኖች ጥንካሬ 
ትዝታ

የአዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ 
በተለይ በቦርድ ዳሬክተሮች ምርጫ ውጤት ዙሪያ 
ከአንዴም ሁለቴ የባለአክሲዮኖች ቅሬታ በመፈጠሩ 
ባንኩ ‹‹ጭቅጭቅ›› የበዛበት ባንክ ሆኖ በአንዳንድ 
ተመልካቾች ቢታይም፣ ባንኩ በቦርድ ዳሬክተሮች 
ምርጫ ውጤት ዙሪያ ለተፈጠረው ቅሬታ ባንኩ 

ወደ ገፅ 6 ዞሯል



ተመስገን ደሳለኝ

ፍትህ ጥር 4 2004 ዓ.ም 

www.feteh.com

ገፅ 5

አንድ በሉ
በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

…ባለመሆንና በመሆን መካከል
ሰው አይሻገረው፣ አለ ትልቅ ገደል፡፡

የማይሆነው ነገር፣ ምን ጊዜም አይሆንም
የሆነውም ነገር ከቶ አይለወጥም፡፡…

‹‹የኮሌጅ ቀን ግጥሞች›› (ተገኝ 
የተሻወርቅ-1950ዓ.ም)

ፐ-እንዴት ያለ ግጥም ነው! ከተፃፈ 
ከ54 አመት በኋላም ሳይበርድ ሳይነፍስበት 
የእኝንዘመኑን ገላጭ ነው፡፡ ፕሮፓጋንዳውን 
ገላጭ ነው፡፡ የፖለቲካውን ቅጥፈት ገላጭ ነው፡
፡ የስርዓቱን ጉምነት ገላጭ ነው፡፡ በአጠቃላይ 
ኢህአዴግን ገላጭ ነው፡፡ አጋላጭም ነው፡፡

እነሆ! ሰሞኑን ኩማ ደመቅሳ የተባሉ 
የቀድሞ መንግስት ወታደር፤ በአሁኑ መንግስት 
የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ፣ በፓርላማው ፀድቆ፣ 
በነጋሪት ጋዜጣ ከታወጀ ሁለት ወር ያለፈውን 
አዲሱን ‹‹የሊዝ አዋጅ›› በሚመለከት በከተማው 
ከሚገኙ በርካታ ካድሬዎች እና ጥቂት ገለልተኞች 
ጋር ውይይት አድርገዋል፡፡ ውይይቱም  በትህሳስ 
30 ከምሽቱ ዜና እወጃ በኋላ፤ በኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥን ቀርቦ ተመልክተነዋል፡፡ እናም ኩማ 
ደመቅሳን ጨምሮ ክቡራን ሚኒስትሮቻችን 
የአስተዳደር ዘዬአቸው ዛሬም እንደድሮው 
የኮሜዲ ዘውግ የሚባል አይነት ሆኖ አገኘሁት፡፡

ይህን ያልኩበትንም ምክንያት እንዳስረዳ 
ይፈቀድልኝ፡፡ ከዚህ ቀደም ኢህአዴግ እና ደርግ 
በሚሰሯቸው ስራዎች እና በሚወስዷቸው 
የሀይል እርምጃዎች አፈፃፀም ላይ ካልሆነ በቀር፣ 
በውጤቱ መንትዮች እንደሆኑ ምክንያት ደርድረን 
ተማምነናል፡፡ አዎ! ደርግ ገሎህ  በሬሳህ ዙሪያ 
እየተንጎማለለ ‹‹የፍየል ወጠጤን›› ያቀነቅናል፡
፡ በእርግጥ በዚህ፣ በዚህ ኢህአዴግ ጨዋ ነው፡
፡ በሬሳህ ላይ አይንጎማለልም፡፡ ይልቁንም  
ለግድያውም ሆነ ‹‹ለእድሜ ይፍታው›› እስር 
የህግ አንቀፅ ያፈላልግብሀል እንጂ፡፡ ለሟች 
ደግሞ የፍየል ወጠጤው ወይም በአንድ ጀንበር 
የተቀመረው የህግ አንቀጽ ትንሳኤ አይሆነውም፡
፡ ወይም ከሞት አያስነሳውም፡፡ እናም መሬትን 
በአዋጅ መንጠቅም ሆነ፤ አዋጁ ከታወጀ በኋላ 
አወያይቶ መንጠቅ ልዩነት የለውም፡፡ የደርግ 
‹‹የመርገጫ ጫማ›› በታጋዮች ተጫምቶ ቀረበ 
ይሉሃል ይሄ ነው፡፡ ሌላ አይደለም፡፡ 

ለዚህም ነው ኩማ ደመቅሳ እና 
መኩሪያ ሀይሌ የተባሉ የመንግስት ባለስልጣናት 
በነጋሪት ጋዜጣ ሳይቀር ታትሞ በተሰራጨ አዋጅ 
ላይ ያካሄዱት ውይይት በእርግጥም ኮሜዲ ነው 
ልትለው ትችላለህ እያልኩህ ያለሁት፡፡ በእርግጥ 
የእነ ኩማ መንግስት ‹‹በፈርሱ ለማጓራት›› ዜጎችን 
ስራ አስፈትቶ፣ ሲያወያይ ይሄ  የመጀመሪያው 
አይደለም፡፡ በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅትም 
እንዲሁ አድርጓል፡፡ ታንክ እና መድፍ ተገዝቶ፣ 
ጦሩ ወደ ውጊያ ወረዳ ከገባ በኋላ በየቀበሌው 
ህዝቡን እየሰበሰበ ‹‹ኤርትራ መሬታችንን በሀይል 
ስለወረረች ምን እናድርግ?›› ሲል አወያይቷል፡
፡ ይሄ ኮሜዲ ነው፡፡ ኤርትራ ወረራ መፈፀሟ 
አንድ ነገር ነው፤ ኢትዮጵያም ሉአላዊነቷን 
ለማስከበር አፀፋዊ ምላሽ መስጠቷ ተገቢ ነገር 
ነው፡፡ ስለዚህም ጦሯን ወደ አውደ-ግንባር 
ማዝመቷ ልክ ነው፡፡ ኮሜዲ ነው እያልኩህ 
ያለሁት ውጊያው ከተጀመረ በኋላ የተከፈተውን 
የ‹‹እንዋጋ›› ወይስ ‹‹አንዋጋ›› የውይይት 
መድርኩን ነው፡፡

እነሆ በሌላ ቀን ደግሞ፣ ብርቱካን 
ሚደቅሳ ‹‹በይቅርታ መፈታቷን ካደች›› ሲል 
መንግስት በአንደበቱ ተናገረ፡፡ አስከትሎም 
ይህንን ክደት እንድታስተባብል የሶስት ቀን ጊዜ 
ሰጥቻታለሁ፤ አለበለዚያ ይቅርታዋን አነሳለሁ 
ብሎ ዛተ፡፡ ያ ሶስት ቀንም ያለማስተባበያ አለፈ 
ተባለና ብርቱካን ታሰረች፡፡ በእርግጥ የብርቱካን 
መታሰር ፖለቲካዊ ትርጄዲ እንጂ ኮሜዲ 
አይደለም፡፡ ኮሜዲው ይቅርታው ተነስቶ ብርቱካን 
ቃሊቲ ገብታ፣ ነገሩ ሁሉ ካለቀ ከደቀቀ በኋላ፣ 
ኢህአዴግ የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞችን 
ሰብስቦ ‹‹የብርቱካን እስር ተገቢ ነው? ወይስ 
ተገቢ አይደለም?›› የሚል ውይይት ማድረጉ 

ነው፡፡ 
የበጎ አድራጎት ድርጅቶች አዋጅም 

ታውጆ፣ በነጋሪት ታትሞ በስራ ላይ ከዋለ በኋላ 
ነው፣ የሚመለከታቸው አካላት ተሰብስበው 
እንዲወያዩ የተደረገው፡፡ ይሄንን ነው የሚመሩህ 
ሰዎች ሲፈልጉ ይደበሩብሃል፣ ሲፈልጉ 
ይዝቱብሃል፣ ሲፈልጉ ያለህን ይነጥቁሃል፣ 
ሲፈልጉ ያወድሱሃል፣ ሲፈልጉ ይሰድቡሀል፣ 
ሲፈልጉ ይደልሉሃል፣ ሲፈልጉ ይሸጡሃል፣ 
ሲፈልጉም መልሰን ገዛንህ… ይሉሃል ነው 
የምልህ፡፡

ለምሳሌ እንዴት እንደሚደበሩብህ 
ማወቅ ከፈለክ ‹‹መሬት የማነው?›› ብለህ 
ጠይቃቸው፡፡ ሳያቅማሙም እንዲህ ሲሉ 
ይመልሱልሀል፡፡ መሬትማ ‹‹የኢትዮጵያ ብሔር 
ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ነው፡፡›› ይሄ ግን 
ቀልድ እንደሆነ የሚገባህ የኢትዮጵያ ብሔር 
ብሔረሰቦች እና ህዝቦች የሚባሉትን በአይንህ 
ልታያቸው ቀርቶ በህይወት መኖራቸውም 
በሳይንስ አለመረጋገጡም ሲገባህ ነው፡፡ ወይም 
የማይዳሰሱ እና የማይጨበጡ፣ የማይታዩ 
መንፈስ ሲሆኑብህ ነው፤ አሊያም ይህንኑ 
ባለቤትነቱ የብሄር ብሄረሰቦች…የሆነውን መሬት 
በሚመለከት ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች መሀል 
ያውም ጥቂቱን ብቻ ሰብስበው ሲያወያዩ ነው፡፡ 
ሆኖም እዚህች ጋ ጥያቄ ልትጠይቅ ትችላለህ፡፡ 
ሌላው ኢትዮጵያዊ ወይም ብሔር ብሔረሰቦችስ 
ስለምን በመሬት ጉዳይ አይወያዩም? ብለህ፡፡ 
ነገር ግን ኢህአዴግ መሰረቴ ያለው በአርሶ አደሩ 
ውስጥ ነው? የሚለውም ሆነ ሚሊኒየር ገበሬ 
ፈጠርን ማለቱ እመነኝ የፖለቲካ ፍጆታ ብቻ 
ሆኖ ታገኘዋለህ፡፡

የዚህ ፅሁፍ አላማ የአዲሱን የሊዝ 
አዋጅ ክፋት እና ደግነት መተንተን አይደለም፡፡ 
አላማው ኢህአዴግ በየጊዜው ስለምን የፈቀደውን 
እና ያሰበውን ካደረገ በኋላ፣ በሞተ ነገር ላይ 
የውይይት መድረኮች አዘጋጅቶ ጊዜ እና የሀገር 
ሀብት ይፈጃል? የሚለውን በጨረፍታ ማየት 
ነው፡፡ ይሄ ቀልድ እንጂ ፖለቲካም አስተዳደርም 
አይደለም፡፡ ሌላው ቀርቶ ፕሮፓጋንዳ የመሆን 
አቅም እንኳን የለውም፡፡ ምክንያቱም በሚደረጉት 
ውይይቶች የሚቀየር ነገር እንኳን ባይኖር፤ አዋጁ 
ከመታወጁ በፊት ውይይት ቢደርግ፣ ውይይቱ 
ቢያንስ ፕሮፓጋንዳ የመሆን እድል ይኖረው 
ነበር፡፡ ‹‹የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ የሊዝ አዋጅ 
እንዲታወጅለት ዛሬ ባደረገው ውይይት ገለፀ›› 
የሚል ማለቴ ነው፡፡ በተቀረ ነገሩ ሁሉ ገጣሚው 
እንዳለው ነው፡፡

‹‹የማይሆነው ነገር፣ ምንጊዜም አይሆንም
የሆነውም ነገር፣ ከቶ አይለወጥም››

ወደ ሊዝ አዋጁ እንመለስ፡፡ በጣም ጥሩ፡
፡ ውይይቱን በንግግር የከፈቱት ኩማ ደመቅሳ 
በውይይት ስርዓት አይደለም፡፡ የፓርቲያቸው 
መግለጫ በመሰለ ንግግር እንጂ፡፡ ‹‹…በአጠቃላይ 
የሊዝ አዋጁ ተግባራዊ መሆን፤ ለፈጣን አገራዊ 
ልማትና ለላቀ የህዝብ ተጠቃሚነት ያለውን 
ፋይዳ ተገንዝቦ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ 
ስንገባ ብዙሃኑ ህዝቡ እና እውነተኛው ልማታዊ 
ባለሀብት መጠቀሙና ኑሮውን መለወጡ 
አይቀርም፡፡ በአንፃሩ ይህ አይነቱ አካሄድ 
የማይጥማቸውና የማይዋጥላቸው ደግሞ ውስን 
የህብረተሰብ ክፍሎች መኖራቸው አይቀርም፡
፡ በመሆኑም መሬት የመንግስትና የህዝብ 
አንጡራ ሀብት ነው ብለን በተግባር ስንገባ፣ 
አንድ ጊዜ መንግስት ወደ እዝ ኢኮኖሚ እየገባ 
ነው፣ ሲያሻቸው ደግሞ ሌላ ተቀጥላ ማውጣት 
ተግባሩን ለማደናቀፍ እላይ ታች ማለታቸው 
አልቀረም፡፡ በእርግጥም ይሄ አዋጅ ተግባራዊ 
ሲሆን፣ የህዝቦችን የላቀ ተጠቃሚነት፣ ፈጣን 
ሀገራዊ ልማት ሲያመጣ፣ ያለአግባብ በህገ-ወጥ 
መንገድ የሚጠቀሙ ሀይሎች መጎዳታቸውና 
ያልተገባ ጥቅሞቻቸው የሚቀሩባቸው መሆኑ 
አይቀርም፡፡ በመሆኑም ልማታዊ መንግስታችን፣ 
ልማታችንን የህዝብ ተጠቃሚነታችንን በፍፁም 
ለድርድር የሚያቀርብበት ሁኔታ ሊኖር 
አይችልም፡፡ አይገባም፡፡›› እንግዲህ እግዜር 

ያሳይህ! ይሄ በከንቲባው እሳቤ የውይይት 
መክፈቻ ንግግር መሆኑ ነው፡፡ ‹‹…በፍፁም 
ለድርድር የሚቀርብበት ሁኔታ ሊኖር አይችልም፡
፡ አይገባም፡፡…›› በሚል ወታደራዊ  አዋጅ 
የተከፈተ መድረክ እንዴት ሆኖ የውይይት 
መድረክ እንደሚሆን ኩማ ደመቅሳ እና መኩሪያ 
ኃይሌ ብቻ ናቸው የሚያውቁት፡፡

እነሆም የከንቲባውና የነጋዴዎች 

ሚኒስትር ቀልድ ቀጥሏል፡፡ ከዚህ ወታደራዊ 
መግለጫ በኋላ ጥያቄ ያለው መጠየቅ እንደሚችል 
ተነግሮ ጥያቄዎች ቀረቡ፡፡ ከአንድ እና ሁለት 
ጠያቂዎች በቀር፣ የቀረቡት ጥያቄዎች በሙሉ 
ሲጨመቁ እንዲህ የሚል ትርጓሜ አላቸው፡
፡ ‹‹መንግስት እስከዛሬ ድረስ ይህንን አዋጅ 
የት ደብቆት ነው? አዋጁ ዘገየብን፣ አዋጁን 
ወደነዋል፣ ክቡር ከንቲባው ከአንጀቴ ገብተዋል፣ 
መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ተቀብሎታል፣ 
ተስማምቶታል…፡፡›› በእርግጥ በዚህ መሀል 
ድንገት እንደእርጎ ዝንብ ጥልቅ ያሉ ከመንግስት 
ፍላጎት ውጪ የሆኑ አንድ እና ሁለት 
ጥያቄዎች ተነስተው ስለነበር ከንቲባው እና 
የንግድ ሚኒስትሩ የግዳቸውን መልስ ሰጡበት፡
፡ ‹‹ሊዙ ከእርስት ይነቅላል፣ አንድ ሰው ሀገሩን 
ሀገሬ ሊል የሚችለው እርስት ሲኖረው ነው፣ 
እርስት የሌለው ሀገሬ ሊል አይችልም፣ ነባር 
ይዞታ ስለምን ወደ ሊዝ ይገባል? ለባለይዞታ 
የማይረባ ካሳ እየሰጡ አፈናቅሎ፣ ለሌላ ሰው 
በሊዝ የሚሰጠው ለምንድን ነው?›› የሚሉ 
ነበሩ ጥያቄዎቹ፡፡ እናም የመጀመሪያው መላሽ 
መኩሪያ ሀይሌ ተጨንቀው፣ ተጠበው ቀለዱ፡
፡ ወይም መልስ ሰጡበት፡፡ መለሱ ያልኩት ሌላ 
ቃል ስላጣሁ እንጂ እሳቸውማ ያሉት እንዲህ 
ነው ፡-

‹‹…እንዲህ አይነት መድረኮች ሲከፈቱ 
ከህብረተሰቡ የሚነሱ ጉዳዮች ካሉ በግብአትነት 
መውሰድ ባልተቋረጠና እንደባህልም እንደ 
አሰራርም፣ የሚሰራበት ባህል ነው፡፡ …አዋጅ 
ከመውጣቱ በፊት ከህብረተሰቡ ከነጋዴው 
ማህበረሰብ አስተያየት መቀበል የነበረብን ነው 
የሚመስለኝ፣… ይሄንን እንደክፍተት እናየዋለን 
በእኛ በኩል …እንደ ልምድ እንደ ተሞክሮ 
እንወስደዋለን፡፡ በቀጣይ እንደዚህ አይነት 
ህጎች ሲወጡ ነዋሪው እየተሳተፈ፣ የንግዱ 
ህብረተሰብም እየተሳተፉ የሚሄዱበትን መንገድ 
እንፈጥራለን፣ በቀጣይ… ወዘተ›› ከሚለው 
ቀልዳቸው ውጪ (መቼም ስልጣን ከያዘ 21ኛ 
አመቱን የያዘ መንግስት፣ አዋጅ ሲያወጣ ከህዝቡ 
ጋር መመካከር እንዳለበት ዛሬ ነው የገባኝ ብሎ 
በቀጣይ… በቀጣይ… የሚል አይመስለኝም፡፡ 
ወይም ንፋስ የአመጣቸው አንዳንድ ሚንስትሮች 
ለስርአቱ አዲስ ስለሆኑ ቀድሞ ለነበረው 
የፖለቲካ ጨዋታ ግድ ስለሌላቸው ይሆን?) 
መኩሪያ ሀይሌ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የአነጋገር 
ዘይቤ እንደ አይዶል ሾው ተወዳዳሪ እያስመሰሉ 
(በነገራችን ላይ ‹‹አራት ነጥብ›› የምትለውን 
ቃል ካለመጠቀማቸው ውጪ ማስመሰሉ 
ተሳክቶላቸዋል፡፡ በቀጣይ በሚደረጉ ውይይቶች 
ላይ አራት ነጥብ የምትለዋን ቃልም ተጠቅመው 
እንደምናይ ተስፋ አደርጋለሁ) የመለሷቸው 
መልሶች በጭራሽ ከጥያቄው ጋር የማይገናኝ ነው፡
፡ የሊዝ አዋጁ መሬቴን፣ እርስቴን ነጠቀኝ የሚል 
ጥያቄ በተነሳበት መድረክ ላይ ‹‹ኢትዮጵያዊ 
ሉአላዊነቱን ለማስከበር፣ ለሀገሩ ዳር ድንበር 
የከፈለው መስዋዕትነት…›› የመሳሰሉት ምላሾች 
እንዴት ሆነው ከሊዝ ጋር እንደሚገናኙ መቼም 
ከሚንስትሩ ውጭ ያወቀ ቡዳ ነው፡፡

ሌላው ከሚኒስትሩ ኩመካ ውስጥ 
ከልብ ያሳቀችኝ ቀልድ እንዲህ የምትለው ነች፡
-  (በነገራችን ላይ እሳቸው ስለሊዝ አዋጁ 
አስፈላጊነት ሙያዊ ትንታኔ መሰጠታቸው 
መሰለኝ) ‹‹የሊዝ አዋጁ ሁለት ዋና ዋና ፋይዳዎች 
አሉት፡፡ አንደኛው፡- ባለሀብቱ መሬት ሲፈልግ 
በቅልጥፍና እንዲያገኝ ያስችላል፤ ሁለተኛው 
መሬት ለባለሀብቱ በፍጥነት እንዲቀርብ 
ያደርጋል…፡፡›› 

እንግዲህ ለክቡርነታቸው ‹‹በቅልጥፍና›› 
እና ‹‹በፍጥነት›› የሚሉት ቃላቶች ሁለት የተለያዩ 
ከፍተኛ ጥቅሞች መሆናቸው ነው፡፡ በእርግጥ 
ሚኒስትሩ በዚህች ቀልድ ብቻ አላቆሙም፡
፡ እንግዲህ ልብ በል! ውይይቱ ‹‹የሊዝ አዋጁ 
ጠቃሚ ነው ወይስ ጎጂ?›› በሚል ማዕቀፍ 
ውስጥ ነው፡፡ እናም ክቡርነታቸው አዋጁን ጎጂ 
ነው ሲሉ የተቃውሞ (የቅሬታ) ጥያቄ ላቀረቡ 
ጠያቂዎች ስለጠቃሚነቱ ሲያስረዱ ‹‹ከአዋጁ 
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ወድቆ በተነሳው ባንዲራ! አትቀልዱብን!!

‹‹…እንዲህ አይነት 
መድረኮች ሲከፈቱ ከህብረተሰቡ 
የሚነሱ ጉዳዮች ካሉ በግብአትነት 
መውሰድ ባልተቋረጠና እንደባህልም 
እንደ አሰራርም፣ የሚሰራበት ባህል 
ነው፡፡ …አዋጅ ከመውጣቱ በፊት 
ከህብረተሰቡ ከነጋዴው ማህበረሰብ 
አስተያየት መቀበል የነበረብን ነው 
የሚመስለኝ፣… ይሄንን እንደክፍተት 
እናየዋለን በእኛ በኩል …እንደ 
ልምድ እንደ ተሞክሮ እንወስደዋለን፡
፡ በቀጣይ እንደዚህ አይነት ህጎች 
ሲወጡ ነዋሪው እየተሳተፈ፣ የንግዱ 
ህብረተሰብም እየተሳተፉ የሚሄዱበትን 
መንገድ እንፈጥራለን፣ በቀጣይ… 
ወዘተ›› ከሚለው ቀልዳቸው ውጪ 
(መቼም ስልጣን ከያዘ 21ኛ አመቱን 
የያዘ መንግስት፣ አዋጅ ሲያወጣ 
ከህዝቡ ጋር መመካከር እንዳለበት 
ዛሬ ነው የገባኝ ብሎ በቀጣይ… 
በቀጣይ… የሚል አይመስለኝም፡፡ 
ወይም ንፋስ የአመጣቸው አንዳንድ 
ሚንስትሮች ለስርአቱ አዲስ ስለሆኑ 
ቀድሞ ለነበረው የፖለቲካ ጨዋታ 
ግድ ስለሌላቸው ይሆን?) መኩሪያ 
ሀይሌ የጠቅላይ ሚኒስትሩን 
የአነጋገር ዘይቤ እንደ አይዶል ሾው 
ተወዳዳሪ እያስመሰሉ (በነገራችን ላይ 
‹‹አራት ነጥብ›› የምትለውን ቃል 
ካለመጠቀማቸው ውጪ ማስመሰሉ 
ተሳክቶላቸዋል፡፡
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ስለውበት ምን ማለት እንችላለን?

ውድ ዶ/ር አድለር
ስለውበት በምንሰጠው ብያኔ መስማማት 

የሰፈነበት አንድም ቦታ የለም ማለት ይቻላል፡፡ ከዚህ 
ከተነሳን ውበት ያለው እተመልካቹ ዐይን ላይ ነው፣ 
መመዘንም ያለበት በዚያው በተመልካቹ ነው ብለን 
ለመደምደም እንገደዳለን? ወይንስ ውበትን ውበት 
የሚያሰኘውን መስፈርት ልናስቀምጥ እንችላለን? 
ይሄንን እንቆቅልሽ የሚፈታ አንዳች ነገር የሚሉ 
የታላላቅ መፃህፍት ደራሲዎች ቢኖሩ ደስ ይለኝ 
ነበር፡፡                       

                    ሲ.ኤች

ውድ ሲ.ኤች
ለውበት ፍቺ ለመስት የሚሞክሩ ሁሉም 

ሰዎች በአንድ ጉዳይ ይስማማሉ፡፡ እሱም የውበት 
ብያኔ ውስጥ የተመልካቹ ደስታ የማግኘት ጉዳይ 
መኖሩን መጥቀሳቸው ነው፡፡ አንድ ነገር በተለየ 
መንገድ ደስታ የሚያሳድርብን ከሆነ በውብነት 
እነፈርጀዋለን፡፡ ነገር ግን ደስታ እንዲሰማን 

የሚያደርገን ምክንያት ምንድነው? ውብ ነው ብለን 
በጠራነው ነገር ላይ ያለመስህብ ነው? በተመልካቹ 
ላይ ብቻ የሚያልቅ ነው? ወይስ የሁለቱም ጥንቅር 
የሚፈጥረው ስሜት ነው?

ከልምድ እንደምንረዳው ሁሉም ሰው 
ለተመሳሳይ ነገር ተመሳሳይ የውበት ስሜት 
አያድርበትም፡፡ አንዳንዱን እጅግ ያስደሰተው 
የውበት ምንጭ ለሌላው ምንም ላይሆን ይችላል፡
፡ እንዲህ ያለው ጉዳይ ‹‹ውበት እንደተመልካቹ 
ነው›› ወደሚል ድምዳሜ ሊያመራን ይችላል፡
፡ ሆኖም ሌላም መታሰብ ያለበት ነገር አለ፡፡ 
እሱም ምናልባት የውበቱ አድናቂ ስለውበቱ ያለው 
የማድነቂያ መስፈርት በስልጠና ያገኘው ቢሆንና 
ስሜት ያልሰጠው ሰው ደግሞ የአደናነቁ እውቀት 
የሌለው ቢሆንስ?

ወደ ታላላቆቹ መፃህፍት ጐራ ስንል 
ሁለት ታላላቅ የውበት ፅንሰ ሀሳቦች አሉ፡፡ 
በመካከለኛው ዘመን የነበሩ ሁለት ስነ-መለኮታውያን 
ፈላስፎች ያቀረቧቸው የውበት ፅንሰ ሐሳቦች ናቸው፡
፡ አንዱ ቶማስ አኩዊኖስ ሲሆን ሌላኛው በጀርመን 
ዘመናዊ ፍልስፍና ውስጥ ኢማኑኤል ካንት ነው፡
፡ አኩዊኖስ እና ካንት ሁለቱም ውበት ነባራዊና 
ህሊናዊ ሁኔታ እንደሚያጣቅስ ያስተምሩናል፡፡ 
ነባራዊነቱ (Objective) ውበት በራሱ መስፈርት 
እንዳለው አቋም የሚይዝ ሲሆን ህሊናዊነቱ 
(Subjective) ደግሞ በውበት ምዘና ላይ ተመልካቹ 
የራሱ የአተያይ ሚና እንዳለው ያስረዳል፡፡ እንግዲህ 
አኩዊኖስና ካንት ውበት በአንዱ ላይ ብቻ የሚረጋ 
ሳይሆን ሁለቱንም ፅንፍ የሚያጣቅስ እንደሆነ 
ያምናሉ፡፡ አንዳንድ ውብ ነገሮች የሚያሳድሩብን 

ስነ-ውበታዊ ሐሴት ተፈጥሯዊ ችሎታችንን ተገን 
አድርገው ከኛ ጋር መጣመራቸውን ያሳያል በሚል 
ነበራዊነቱንና ህሊናዊነቱን አንድጋ ይገልፁታል፡፡

አኩዊኖስ ውበትን ከተመልካቹ አንፃር 
እንዲህ ይመረምረዋል፡፡ ውበትን የተላበሱ 
ነገሮች በመታየት ብቻ በሚሰጡት ደስታ የውበት 
ፍቺ ያገኛሉ፡፡ ማንበብ በአይን ከሚገቡ ውበቶች 
አይቆጠርም፡፡ የተፃፉ ቃላትን ማንበብ አእምሯችን 
ውስጥ የነበረውን ውበት ወካይ ምስል የሚቀሰቅስ 
ሌላ ዘርፍ ነው፡፡ አንድ ግለሰብ አውጥቶ አውርዶ 
ወይም ከልምዱ በመነሳት ውበት ነው ብሎ 
የደመደመውን አእምሮው ውስጥ ያኖራል፡፡ ይሄን 
የታወቀ የአእምሮ ውስጥ ተቀማጭ ውበት ተመስሎ 
የሚመጣ ኑባሬ ከኛ የውበትነት ማዕረግ ይቸረዋል፡
፡ ስነ-ውበታዊ እውቀታችንም የእውቀት መስፈሪያ 
ድንጋጌ ሆኖ አእምሯችን ውስጥ ይቀመጣል፡፡

ይሄ አኩዊኖስን ወደ ውበት ኑባሬያዊ 
አመለካከት ይመራዋል፡፡ ነገሮችን በውበት 
መስፈርት አይተን ደስታ ወይም እርካታ እንድናገኝ 
የሚያደርገን አእምሯችን ውስጥ ያለው የስነ ውበት 
እውቀት የትኛው ነው? አኩዊኖስ ለዚህ ጥያቄ 
ምላሽ የሚሰጠው ውብ ነገሮች ሶስት መመዘኛ 
እንዳላቸው በመጠቆም ነው፡፡ እነሱም ህብር 
(Integrity)፣ አውታረ መጠን (Proportion) እና 
ግልፅነት (Clarity) ናቸው፡፡

የአኩዊኖስን ሀሳብ ለመረዳትና 
አእምሯችን ውስጥ ያለውን ዕውቀት ለመገንዘብ 
ቀላሉ መንገድ ትምህርት ቤት ሳለን ግሩም ድርሰት 
ለመፃፍ የሚያገለግሉ ህጎችን እንዴት እንደተማርን 
ማስታወስ ነው፡፡ አንድ ጥሩ ፅሁፍ አሀድነት፤ 

ቅደም ተከተልነትና ተያያዥነት ሊኖረው እንደሚገባ 
ተነግሮን ነበር፡፡ ጥሩ ፅሁፍ የግድ የተደራጀ መሆን 
እንደሚገባው ነው፡፡ እያንዳንዱ ክፍል በተጣጣመ 
መልኩ የሚደጋገፍ እንዲሁም ግልፅ በሆነ መልኩ 
አሀድነቱ መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ እዚህ ላይ 
የምንረዳው ነገር ቢኖር የአንድ ግሩም ፅሁፍ 
መስፈርት ከስዕል ሆነ ከሙዚቃ ቅንብር መስፈርት 
ጋር አንድ መሆኑን ነው፡፡ በአግባቡ የተደራጀ 
ማንኛውም የጥበብ ስራ ውብ ነው ማለት ይቻላል፡
፡ እንዲሁም እነዚህን ልዩ የሚያደርጉ ሁኔታዎች 
ያሟላ ስራ የመታወቅ አቅምና ለተመልካቹ ደስታ 
የመስጠት ችሎታ ይኖረዋል፡፡

የአማኑኤል ካንት የውበት ፅንሰ ሀሳብ 
በመጠኑ ልዩነት ያላቸውን ሁኔታዎች አጣምሮ 
ይገልጻል፡፡ እንደ አኩዊኖስ ሁሉ እርሱም ውበትን 
ለተመልካቹ ያልተፈለገ ደስታ እንደሚሰጥ አድርጐ 
ይገልፀዋል፡፡ እንዲህ ያለው ያልተፈለገ ደስታ 
የሚመጣው አምሰልስለን በማወቅ ለመርካት 
የታሰበው የውበት ኑባሬ በቀላልና በግልጽ መንገድ 
ሲገኝ ነው፡፡ ነገር ግን አኩዊኖስ ለውበት ነባሪያዊነት 
የሚሰጠው የራሱ ማብራሪያ አለው፡፡ ካንት አለማቀፍ 
የሰው ልጅ አእምሯዊ ባህሪያትን የሚቆጥረው እንደ 
አንድ ዋነኛ ግብአት አድርጐ ነው፡፡ ተመልካቹ ደስታ 
ለማግኘት ሲል ካተኮረበት የውበት ኑባሬ በመነሳት 
ሥነ-ውበት ብያኔው ሊያሳድግ ይችላል በሚለው 
ያምናል፡፡ እንደ አኩዊኖስ ሁሉ ለካንት ውበትን 
የማጣጣም ጉዳይ እየዳበረ የሚሄድ ነገር ነው፡፡ 
እናም ይሄንን ማጣጣም የጨበጠ ሰው ለትክክለኛው 
ውበት ተገቢ አድናቆት ያለው ይሆናል፡፡

ኤፌሶን

ግልጽ፣ ዘላቂነት ያለው እና ትምህርታዊ የሆነ 
መፍትሔ የሰጠ አኩሪ ባለአክሲዮኖች ያለው ባንክ 
መሆኑ በግልጽ ይታወቃል፡፡

ለአብነት ያህል፣ ከጥቂት ዓመታት 
በፊት በተካሄደው የባንኩ ቦርድ ዳሬክተሮች ምርጫ 
ውጤት ቅሬታ የተሰማቸው የባንኩ ባለአክሲዮኖች 
በሕግ የተሰጣቸውን ስልጣን በመጠቀም የባንኩ 
የውጭ ኦዲተሮች የባንኩን ባለአክሲዮኖች ጠቅላላ 
ጉባኤ በመጥራት እና ድጋሚ ምርጫ እንዲካሄድና 
በተጓዳኝ ጉዳዮችም ላይ ተወያይቶ ውሳኔ 
እንዲያስተላልፍ ጠይቀው ነበር፡፡ ነገር ግን በወቅቱ 
ተመርጠናል ይሉ ከነበሩ ዳሬክተሮች መካከል 8ቱ 
ኦዲተሮቹን በፍ/ቤት ከሰው ኦዲተሮቹ የጠሩትን 
ጠቅላላ ጉባኤ ሲያሳግዱ፣ ተመራጭ ከነበሩት 
ሰዎች መካከል አንዱ ‹‹እኔ በክከሱ ውስጥ 
የለሁበትም›› የሚል መልእክት በግል ጋዜጦች 
ማስተላለፋቸው ትዝ ይለኛል፡፡ ከሳሾቹ በክሳቸው 
ቀጥለው ባንኩ አለቦርድ ለአንድ አመት ሙሉ 
ከቆየ በኋላ ታይቶ የማይታወቅ የባለአክሲዮኖች 
ድምጽ ብዛት በተገኘበት ሁኔታ ዳግመኛ ምርጫ 
ተካሂዶ፤ የባንኩ ባለአክሲዮኖች ቅሬታ በህጋዊ 
መንገድ ተፈታ፡፡ የባለአክሲዮኖችን መብት ለማፈን 
በማንም ባለአክሲዮን የሚደረግ እንቅስቃሴ በህግ 
ፊት ተቀባይነት እንደማይኖረው በፍ/ቤቱ የተሰጠው 
ውሳኔ ግልጽ መልዕክት ያስተላለፈ ይመስለኛል፡፡

በፍ/ቤት ውሳኔ እንዲካሄድ የተደረገው 
የባንኩ ባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ የቦርድ 
ዳሬክተሮችን ዳግመኛ ምርጫ በማካሄድ 
ባለአክሲዮኖች በምርጫ ውጤት ዙሪያ የነበራቸውን 
ቅሬታ ከማስወገዱም በላይ ወደፊትም በቦርድ 
ዳሬክተሮች ምርጫ ውጤት ላይ የባለአክሲዮኖች 
ቅሬታ እንዳይፈጠር ምርጫው ከባለአክሲዮኖች 
የተውጣጡ አባላት በሚገኙበት በተለምዶ 
‹‹አስመራጭ ኮሚቴ›› በሚባለው ኮሚቴ መካሄዱ 
ቀርቶ ገለልተኛነቱ ይበልጥ አስተማማኝ ይሆናል 
ተብሎ በታመነው የባንኩ ውጭ ኦዲተሮች 
በቋሚነት እንዲካሄድ ወሰነ፡፡ ከዚሁ ጋር 
በተያያዘ የዳይሬክተሮች ምርጫ በሚካሄድባቸው 
ዓመታት ሁሉ ራሳቸው ለመመረጥ ወይም 
የቡድን አባሎቻቸውን ለማስመረጥ የውክልና 
ኮሮጆ ይዘው የባለአክሲዮኖችን በር በማንኳኳት 
በርካታ ውክልና በማግበስበስ ባለአክሲዮኖችን 
የሚሰለቹ ባለአክሲዮኖች ስለነበሩ ይህን አሰልቺና 
አሳፋሪ ልምድ ለማስቆም አንድ ተወካይ ለአንድ 
ባለአክሲዮን ብቻ ተወካይ መሆን አለበት የሚል 
ውሳኔ መተላለፉንም አስታውሳለሁ፡፡

የባለአክሲዮኖች አንዱ እና ዋነኛ 
ኃላፊነት ባንካቸው በካፒታል እየተጠናከረ 
መሄዱን ማረጋገጥ ነው፡፡ በዚህ ረገድ የአዋሽ 
ባንክ ባለአክሲዮኖች አርቆ ተመልካችነት በቅርቡ 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የባንኮች አነስተኛ 
የተከፈለ ካፒታል ብር 500ሚሊዮን እንዲሆን 
ሲወሰን፣ የአዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ የተከፈለ 
ካፒታል ወደ ብር አንድ ቢሊዮን ተጠግቶ ስለነበር 
ከግል ባንኮች መካከል ባንኩ ቀዳሚ ሆኖ መገኘቱ 

ጉልህ ምስክር ነው፡፡ ከበርካታ ትዝታዎች መካከል 
ጥቂቶቹን ያነሳሁት የአዋሽ ባንክ ባለአክሲዮኖች 
ባንኩ የሚገጥሙትን ችግሮች በጉያቸው ታቅፈው 
የሚቀመጡ ሳይሆን የባሰ ጉዳት እንዳይደርስ 
ፍርጥርጡን አውጥተው በችግሮቹ ላይ በንቃት 
በመወያየት ዘላቂ መፍትሔ መስጠት የለመዱ 
ባለአክሲዮኖች መሆናቸውን ለማስታወስ ነው፡፡

ታዲያ እነዚህ ንቁ እና አኩሪ ባለአክሲዮኖች 
ናቸው በእኔ አስተያየት ህዳር 9 ቀን 2004ዓ.ም 
በአዲስ አበባ ሂልተን ሆቴል በተካሄደው 16ኛ 
መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ወቅት ስለባንካቸው በስፋት 
መወያየት እየፈለጉ በጉባኤው ሰብሳቢ እንዳይናገሩ 
የታፈኑት እና የተዛተባቸው፡፡ በሰብሳቢው ግራና 
ቀኝ የተቀመጡትም የቦርድ አባላት ለሰብሳቢው 
ማስታወሻ በማቀበል፣ በሹክሹክታ ወዘተ… 
ሰብሳቢው ጥፋቱን እንዲያርም እና ወዲያውኑ 
ይቅርታ እንዲጠይቅ ባለማድረጋቸው በእኔ 
ግምት የሰብሳቢያቸው ተባባሪ ሆነው ታይተዋል፡
፡ በጉባኤው ወቅት የታዩኝን ግድፈቶችና ጥፋቶች 
በአጭሩ ቀጥሎ እጠቃቅሳለሁ፡፡

4. የጠቅላላው ጉባኤ አመራር 
ድክመቶች

4.1 የጉባኤው አጀንዳ አቀራረብ 
ስህተቶች ነበሩት፡፡ ስህተቶቹን ለማረም ደግሞ 
የጉባኤው አመራር ለባለአክሲዮኖቹ እድል መስጠት 
አልፈለገም፤

4.1.1 ‹‹የጠቅላላ ጉባኤውን አጀንዳ 
ስለማጽደቅ›› የሚል አጀንዳ መኖር ሲገባው 
አልነበረም፡፡ በመሰረቱ ጠቅላላ ጉባኤው በቦርዱ 
የቀረበለትን አጀንዳ እንዳስፈላጊነቱ አስተካክሎ 
እና አዳብሮ ካፀደቀ በኋላ ወደ ውይይት ይገባል 
እንጅ ቦርዱ ባቀረበለት ረቂቅ አጀንዳ ላይ ብቻ 
(ያውም የቀረበለትን ረቂቅ አጀንዳ እንኳ የጠቅላላ 
ጉባኤው አጀንዳ መሆኑን ሳያስረግጥ) መወያየት 
አልነበረበትም፡፡ ጠቅላላ ጉባኤው እኮ የባንኩ 
ባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ እንጅ የቦርዱ ጉባኤ 
አይደለም፡፡ አንድ ጉባኤ ደግሞ የሚነጋገረው 
ራሱ በሚያፀድቀው አጀንዳ ላይ መሆኑ ግልጽ 
ነው፡፡ የባንኩ ቦርድ ይህን አለመገንዘቡ ራሱ 
አሳፋሪ ነው፡፡ የዚህ አይነቱ አሳፋሪ ክስተት ሆን 
ተብሎ የተፈፀመ እንጅ ካለማወቅ የተፈጸመ 
አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም የቦርዱ ሰብሳቢና 
አባላት በትላልቅ ድርጅቶች በተለይም በባንኮች 
ቦርድ አባልነት የጎላ የስራ ልምድ ላይኖራቸው 
ቢችልም፣ ቢያንስ የአዋሽ ባንክ ዓመታዊ ጠቅላላ 
ጉባኤዎች ላይ ሲታዩ የነበሩትን የጉባዔ አመራር 
ስርዓቶች የማየት እድል ስልነበራቸው ነው፡፡ 
በጉባኤ ሂደት በገሀድ እንደታየው የባንኩ ጉባኤው 
እንዲነጋገርበት የፈለገው በባንኩ ቦርድ በቀረቡት 
አጀንዳዎች ብቻ ነው፡፡

በቦርዱ ግፊት ጠቅላላ ጉባኤው 
ባላጸደቀው አጀንዳ መሰረት ሪፖርት ቀርቦ ውይይት 
ከተጀመረ በኋላ አንዳንድ ባለአክሲዮኖች አንገብጋቢ 
በመሰላቸው ጉዳዮች ላይ ለምሳሌ የተወሰኑ 

ባለአክሲዮኖች በህግ ጥሰት ባንኩን ስለመክሰሳቸው 
/በቦርድ አባልነት መመረጥ የማይገባቸው 
ባለአክሲዮኖች ተመርጠዋል፤ የተጓደለው የባንኩ 
ቦርድ አባላት ብዛት መሟላት አለበት ወዘተ 
በማለት/ በግል ጋዜጦች ላይ በቀረቡ ጉዳዮች ላይ 
ጉባኤው እንዲነጋገር ሀሳብ ያቀረቡ ቢሆንም፣ 
ቦርዱ ጉባኤው በጉዳዩ ላይ ፈጽሞ እንዲነጋገር 
እንዳልፈለገ በገሀድ ታይቷል፡፡ የጠቅላላ ጉባኤውን 
አጀንዳ የማጽደቅ አርዕስተ ጉዳይ በአጀንዳ ውስጥ 
ቢኖር ኖሮ ጉባኤው የሚፈልጋቸውን አጀንዳዎች 
ለመጨመር የቀረበውንም ረቂቅ አጀንዳ አሻሽሎ 
በተሟላ የጉባኤ አጀንዳ ላይ ውይይት በተደረገ ነበር፡
፡ ቦርዱ ይህ እንዲሆን ባለመፈለጉ ነው ሆን ብሎ 
አጀንዳ የማጽደቁን አርዕስተ ጉዳይ በአጀንዳ ውስጥ 
ያለማስገባት አሳፋሪ ተግባር የፈጸመው፡፡ ተግባሩ 
የተፈጸመው ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት በጠቅላላ 
ጉባኤዎቹ ላይ ንቁ ተሳትፎ እያደረገ ጠቃሚና 
ትምህርታዊ ውሳኔዎችን በማሳለፍ በታወቀው 
የአዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ ባለአክሲዮኖች ላይ 
መሆኑ ደግሞ፣ ቦርዱ ጠቅላላ ጉባኤውን የናቀ 
ቦርድ መሆኑን ሁኔታው በግልጽ አሳይቷል፡
፡ ቦርዱ የህግ ጥሰት በማይቆረቁራቸው ጥቂት 
ባለአክሲዮኖች ላይ መሆኑ ደግሞ፣ ቦርዱ ጠቅላላ 
ጉባኤውን የናቀ ቦርድ መሆኑን ሁኔታው በግልጽ 
አሳይቷል፡፡ ቦርዱ የህግ ጥሰት በማይቆረቁራቸው 
ጥቂት ባለአክሲዮኖች ተጽእኖ ስር ወድቆ ጠቅላላ 
ጉባኤው የቦርዱ የበላይ አካል መሆኑን ፍጹም 
በመዘንጋት በእለቱ በአለቆቹ ላይ ሲደነፋ ነበር፡፡

4.1.2. የባንኩ ቦርድ ዳሬክተሮች ቁጥር 
12 ነው፡፡ ቦርዱ በሕግ እና በባንኩ መተዳደሪያ ደንብ 
መሰረት የተጓደለን የቦርድ ቁጥር በቶሎ አሟልቶ 
ለጠቅላላ ጉባኤው አቅርቦ ማጽደቅ ነበረበት፡
፡ ቦርዱ ይህን ሳይፈጽም ዓመት ሙሉ መቆየቱ 
የሚያስገርም እና መኰንን የሚገባው ድርጊት ሆኖ 
ሳለ፣ ይባስ ብሎ ጠቅላላ ጉባኤው በተካሄደበት እለት 
እንኳን አርእስተ ጉዳዩ በአጀንዳ ተቀርጾ ክፍት 
ቦታዎቹ እንዲሟሉ ለማድረግ ፈጽሞ አልፈለገም፡፡ 
በዚህ አድራጐቱ ቦርዱ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ ነቀት 
አሳይቷል፣ የባንኩን ቦርድ ዳሬክተሮች ብዛት 
ከወሰነው የባንኩ ባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ 
በላይ አድርጐ ራሱን በማስቀመጥ በሌላው ስልጣን 
በማንአለብኝነት የባንኩን ቦርድ ዳሬክተሮች ብዛት 
ከ12 ወደ 9 በመቀነስ በግልጽ የባንኩን መተዳደሪያ 
ደንብ ጥሶአል፡፡ ባንካችንን ለክስ የዳረገው አንዱ 
ምክንያት ይህ የቦርዱ ማንአለብኝነት አሰራር ነው፡፡ 
ቦርዱን የሾመው ጠቅላላ ጉባኤው መሆኑ፣ በቦርዱ 
የተዘነጋ ስለሚመስል ይህ አዝማሚያ በፍጥነት 
ሊታረም ይገባል፡፡ ምን ጊዜም የባለአክሲዮኖች 
ጠቅላላ ጉባኤ ህጋዊ ስልጣን በዳሬክተሮች ቦርድ 
መቀማት የለበትም፤ የዚህ ዓይነቱ የቦርዱ የህግ 
ጥሰት የአክሲዮን ማህበራትን ስለሚያዳክም 
በቀላሉ መታየት ያለበት አይመስለኝም፡፡ የባንኮች 
ተቆጣጣሪ የሆነው ብሔራዊ ባንክም ሆን ብለው 
የህግ ጥሰት የሚፈጽሙ የቦርድ አባላት በባንኮች 
ቦርዶች ውስጥ ማገልገል መቀጠል አለባቸው ወይስ 
የለባቸውም? የሚለውን ጥያቄ በአግባቡ በመመለስ 
ተገቢ እርምጃ መውሰድ ያለበት ይመስለኛል፡፡

4.1.3. ቦርዱ ለጠቅላላ ጉባኤው 

የአክሲዮን ማህበራት ... ከገፅ 4 የዞረ
አቅርቦት የነበረው አንዱ አጀንዳ፤ ‹‹እስካሁን 
የተከናወኑትን አዳዲስ አክሲዮኖች ግዥ፣ 
ዝውውርና የባለአክሲዮኖችን ቁጥር ማሳወቅ›› 
የሚል ነው፡፡ የዚህ አጀንዳ አቀራረጽ የሚከተሉት 
ግድፈቶች አሉት፤

ሀ/ ‹‹እስካሁን›› የተባለው ቃል በአጀንዳው 
ውስጥ መኖር አልነበረበትም፤ ‹‹እስካሁን›› 
የሚለው ቃል ከመቼ ጀምሮ? የሚለውን ጥያቄ 
የማይመልስ እና ‹‹አሁን›› የሚለው የትኛው ቀን 
እንደሆነ በውል የማይገልጽ ነው፡፡ የዚህ አይነቱ 
ግድፈት በአዋሽ ባንክ ቦርድ ፈጽሞ መፈጸም 
የማይገባው ግድፈት ነው፡፡ አጀንዳው ግልጽ የሆኑ 
ቀኖችን ማመልከት ነበረበት፡፡ ለጉባኤው የሚቀርቡ 
ሪፖርቶች ሁሉ በዋናነት ከጠቅላላ ጉባኤው እለት 
በፊት የተገባደደውን የባንኩን በጀት ዓመት 
የተመረኮዙ ናቸው፡፡ በመሆኑም የባንኩ የበጀት 
ዓመቱ ሂሳብ እና በአመቱ ውስጥ የተከናወኑ 
ሌሎች ጉዳዮች ሁሉ ከበጀት አመቱ መጀመሪያ 
ጀምሮ እስከ በጀት ዓመቱ መጨረሻ የተከናወኑትን 
ተግባራት ያካትታሉ፡፡ የአክሲዮን ዝውውሮችን 
እና የባለአክሲዮኖችን ቁጥር በሚመለከት፣ 
ባለፈው ዓመት ጠቅላላ ጉባኤ ከሚካሄድበት 
ወቅት እ.ኤ.አ ከ1/07/09 ጀምሮ እስከ 30/06/10 
የነበረው ለውጥ ፀድቆ ስልነበር በዘንድሮው ጠቅላላ 
ጉባኤ ደግሞ በጉባኤው ቀርቦ መጽደቅ የነበረበት 
እ.ኤ.አ ከ1/07/10 ጀምሮ እስከ 30/06/11 ድረስ 
የታየው ለውጥ ነው፡፡ የአክሲዮኖችን ዝውውር 
እና የባለአክሲዮኖችን ቁጥር የማጽደቅ ጉዳይ 
መያያዝ ያለበት ቦርዱ ክስ የተመሰረተበትን ጉዳይ 
ለማድበስበስ ሲባል ብቻ ተለዋዋጭ ከሆነ ዓመታዊ 
ጠቅላላ ጉባኤ ከሚካሄድበት ቀን ጋር ሳይሆን ቋሚ 
ከሆነው የባንኩ በጀት ዓመት ጋር ነው፡፡ ዘላቂነት 
ያለው ግልጽና ትክክለኛ አሰራር ይህ ይመስለኛል፡
፡

ለ/ በአጀንዳው ውስጥ የተጻፈው 
‹‹ማሳወቅ›› የሚለው ቃል ‹‹ማፅደቅ›› ተብሎ 
መታረም ነበረበት፡፡ ምክንያቱም በባንኩ በበጀት 
ዓመት ውስጥ የተካሄዱት የአክሲዮን ዝውውር 
እና የባለአክሲዮኖች ቁጥር ለውጥ የባለአክሲዮኖችን 
ጠቅላላ ጉባኤ በማሳወቅ ብቻ የሚቆም ሂደት 
ሳይሆን፣ የህግ ሂደቱ የሚቋጨው ለውጡ 
ለጉባኤው ቀርቦ ከፀደቀ በኋላ ይህ የተከናወነበት 
የጠቅላላ ጉባኤው ቃለ ጉባኤ ለሰነዶች ማረጋገጫና 
ምዝገባ ጽ/ቤት ቀርቦ ከተመዘገበ በኋላ ስለሆነ 
ነው፡፡

ስለዚህ የአጀንዳው ይዘት በቦርዱ 
እንደቀረበው ሳይሆን በሚከተለው ግልጽ እና 
የማያሻማ ሁኔታ መቀረጽ ነበረበት፤ ‹‹እ.ኤ.አ 
ከ1/07/10 እስከ 30/06/11 የተፈፀሙትን 
የአክሲዮኖች ግዥ፣ ዝውውር እና በበጀት ዓመቱ 
መጨረሻ ላይ የነበረውን የባለአክሲዮኖች ቁጥር 
ማፅደቅ››

ቀጣዩን ሳምንት እመለስበታለሁ
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“ከሞትኩኝ፣ ቀባሪ ስለሌለኝ አገሬ እንዳትወስዱኝ - እዚሁ ልረፍ!”

ወይ ሃገሬ! ኑሮአችን የሽብር፣ ወሪያችን 
የሽብር፣ ስራችን የአጥፍቶ መጥፋት፣ የመጠላለፍ… 
ሌላው ቀርቶ ቡና ስንጠጣ እንኳን በነፃነት መጠጣት 
ይሳነን!?  እድሜ ለ ‘ያ ትውልድ’ ትውውቃችን 
የጠበቀ አይደለም እንጂ፤ እሱስ ልክ ነው ከሽብር 
ጋር ቀደም ብለን እንተዋወቃለን። በነጭ ሽብር፣ 
ቀይሽብር፣ በገንጣይ አስገንጣይ ሽብር ምን ቀረን? 
ይልቁንስ አሸባሪ ያልተባሉ አሸባሪ ቡድኖች 
እንዳይኖሩንና ይህ የወጣው የፀረ ሽብር አዋጅ 
ንፁሃን ዜጎችን እንዴት በወላፈኑ እንደሚያቃጥል 
ለማወቅ ነጽሮት (contemplation) ይሻል። 

በበኩሌ ሽብር የሚባል ቃል ያወቅኩት 6000 
ሰዎችን ለህልፈት የዳረገው በ9/11(September 11, 
2001) በቢላደን መሪነት በአልቃይዳ በፔንታጎን እና 
በንግድ ማዕከሎቹ ላይ በተፈፀመው ጥቃት ነበር:: 
የዛኔ መሆኑ ነው  አለም አቀፍ ማዕቀፍ ያለው 
የሽብር መረብ እንዳለ ፍንጭ ያገኘሁት:: አሜሪካ 
በሽብር ላይ ጦርነት እንደምትከፍት ካሳወቀች በኋላ 
ደግሞ ጡዘቱ ጣራ ነክቶ ዓለም አቀፍ መነጋገሪያ 
አጀንዳ ሆነ።  ዶክተር መሓመድ ማልካዊ 
“Islamic View on Terrorism” በሚለው ጥናታዊ 
ፅሁፋቸው ይህን ብያኔ ተከትሎ የተፈጠረውን 
ተቃርኖ ሲያብራሩ፡- “ሙስሊሞች ራሳቸውን 
ከሽብር ንክኪዎች ነፃ ከማድረግ ይልቅ እስልምናን 
ወደ መከላከል አመሩ።” ይሉና በአሜሪካኖች ዘንዳ 
ወደምን እንደተገባ ያስታውሳሉ:¬-“በዚህም የአሜሪካ 
ከፍተኛ ፖለቲከኞች ከፕሬዝዳንቱ ጀምሮ እስከ 
የመምሪያ ባለስልጣናት ፡- “ ሙስሊሞች የሽብር 
ጦርነቱ ዒላማ አይደሉም’ ወደ ማለቱ ገቡ።” 
መሓመድ ይቀጥላሉ:- “በሙስሊምና በሌሎች 
አማኞች የሚሰሩ ጥናቶች በጀሃድ እና በሽብር 
መካከል ያለውን ተመሳሳይነትና ልዩነት ወደ መነጠሩ 
ገቡ:: የዓለማችን ፖለቲከኞች በበኩላቸው በሽብርና 
በነፃነት ታጋዮች  የተገኙ ስኬቶችንና ውድቀቶችን 
መለየት እንደሚገባ ጥሪ አቀረቡ::” በማለት በስመ 
ሽብር ለሚደረጉ የነ ቶሎ ቶሎ ቤት አይነት ዓለም 
አቀፋዊ ጥቃቶች፣ እንዲሁም የሚወጡ አዋጆች 
በተጨባጭ ሁኔታዎች ተመርኩዘው ዒላማውን 
ነጥረው ካልወጡ በውዥንብር የመስተጋብሩ መዘዝ 
የከፋ እንደሚሆን  ጠቁመው ነበር::

      በኢትዮጵያ በ2001ዓ.ም  ፀረ 
ሽብርተኝነት አስመልክቶ በወጣው አዋጅ ክፍል 
ሁለት ላይ “ለሽብርተኝነት ድጋፍ መስጠት” 
በሚል ንኡስ ርእስ፣ ቁጥር 5(1) እንዲህ ይላል፡-“ 
ማንኛውም ሰው የሽብርተኝነት ድርጊት አፈፃፀምን 
ወይም የሽብርተኛ ድርጅትን የሚረዳ መሆኑን 
እያወቀ ወይም ማወቅ ሲገባው…”ይልና (ለ እና ሐ) 
ላይ አወዛጋቢና ሰፊ ትርጉም ያለውን ከባድ ቅጣት 
ሊያስከትል የሚችል “ወንጀል” ያስቀምጣል:¬- “(ለ)
የሙያ፣ የልምድ፣ የሞራል ምክር ወይም ድጋፍ 
የሰጠ እንደሆነ፤ (ሐ) ማናቸውንም ዓይነት ንብረት 
በማናቸውም ሁኔታ ያቀረበ፣ ያሰባሰበ ወይም 
እንዲቀርብ ያደረገ እንደሆነ፤ ከ10 እስከ 15 አመት 
በሚደርስ ፅኑ እስራት ይቀጣል።” 

ሞራላዊ ድጋፍ ወይም ምክር ማለት 
ምን ማለት ነው? ማንኛውም እቃ ያቀረበ ወይም 
እንዲቀርብ ያደረገ ማለትስ? የሰላማዊ ትግል ታጋይ 
ለሆነ ሰው “አይዞህ ሊነጋ ሲል ይጨልማል!” ካልክ፣ 
በሃዘኑ በደስታው ከተካፈልክ፣ ምግብ ካበላህ፣ ቡና 
ካፈላህ ብሎም ማወራረጃ ውሃ ከሰጠህ እንዲሁም 
“አፍላይ” ላለህ ሲጋራ ከሰጠህ፣ ክብሪት ካዋስክና፣ 
ሰውየው ደግሞ በህጉ ክፍተት የተነሳ ድንገት 
‹‹አሸባሪ›› ተብሎ ከተያዘ  በገዛ እጅህ ቢያንስ 
በቀላሉ ለ10 ዓመት ከርቸሌህ ገብተህ “ትዘፍናለህ” 
ማለት ነው:: በመሆኑም ይህ አዋጅ በሕገ መንግስቱ 
የተቀመጡ መሰረታዊ ሰብኣዊና ዴሞክራሲያዊ 
መብቶች መሰረት የሚያሳጣ፤ ሽብርን እና ሰላማዊ  
ትግልን፣ የማይለይ እንዲሁም ንፁሃንን ሊጎዳ 
የሚችል ነው። 

 ከፔንታጎኑ የሽብር ጥቃት በተጨማሪ 
“አንድ ለእናቱ...” በነበረው ቲቪያችን(አሁን ወደ 
አንድም ሶስትም አድገዋል ብዬ ነው) “ኦነግ አደረሰው” 
የተባለውን ጥፋት በተደጋጋሚ ተመልክተናል:: 
ሲሆን ግን ኦነግ፣ ህወሓቶች  “ስለ ሸወዱት” ተናዶ 
እነሱን ለማጥቃት ሲፈፅመው የነበረው፣ የ“አጥፍቶ 
መጥፋት”፣ ወይም “አስፈንድቶ ከአካባቢው 
መጥፋት” መሰሪነት፣ ምንም እንኳን ዒላማውን 
ባይነጥርም  የትግል ስልት (እንደ ሽምቅ ተዋጊ) 
እንደነበር እንጂ “ሽብር” ሳይመስለን ቆየ። ይሁን 
እንጂ በኦነግና በኦሮሞ ህዝብ መካከል ያለውን ሰፊ 
ልዩነት ካለ መገንዘብ የተነሳ በክልሉ ምን ያህል 
የመልስ ምት እንደደረሰ መገመት አያዳግትም። 
እናም የተከበረው ፓርላማችን ይህን ቡድን አሽባሪ 
ብሎ ሲሰይመው፣ “እሰየው አበጀህ” በማለት የሽብር 
ባህላችን ምን እንደሚመስል ለማየት ታሪካችንን 

የኃሊት ተመልሰን እንድንገርበው ግድ ይለናል። 
ወይ “ታሪክን የኃሊት”!

ሽብርና ኢትዮጵያ
የማርክሲዝም ሌኒኒዝም መዝገበ ቃላት 

ሽብርን እንዲህ ይተነትነዋል። “በመደብ ትግል 
ውስጥ ሽብር በተፃራሪ መደቦች መካከል የሚደረገው 
ሰላማዊ የትግል ስልት ሊሰራ ከማይችልበት ደረጃ 
ሲደርስ አንዱ ሌላውን ለማንበርከክና የበላይነቱን 
ለማረጋገጥ የሚያካሂደው የትጥቅ ትግል ነው::”  
አዎ! ህዝባዊ ሰላማዊ ትግል ሲታፈን ወደ ትጥቅ 
ትግል ይገባል። ሰላማዊ ትግል ማለት ምርጫን 
ያካተተ ህዝባዊ ሰላማዊ እንቢታ ነው:: የስራ ማቆም 
አድማ፣ ከቤት ያለመውጣት አድማና የጎዳና ሰላማዊ 
ሰልፍ የመሳሰሉት የሰላማዊ ትግል ስልቶች ናቸው:: 
ሰላማዊ ትግል ያለ ብረት ሃይል የሚደረግ አንድ 
የ“እምቢታ” መንገድ መሆኑ ይታወቃል። ይህ ስልት 
በአገዛዞች ምክንያት መንቀሳቀስ ሲሳነው ግን የብረት 
ነገር ይነሳል። ለጥቆም አያሌ ዜጎች በሽብር ስራ 
ላይ እንዲሰማሩ ይዳርጋል። ለምን ቢባል? ነፃነትን 
ስለሚፈልጉ:: ለምን ቢባል የሰላማዊ ትግል በሮች 
ስለተከረቸሙባቸው የሆናል መልሱ::

ሽብርን እንደ አንድ የለውጥ መንገድ 
መከተል ፋሽን የነበረበት ጊዜ ነው - ድህረ አብዮት። 
በዚህ ጊዜ የትጥቅ ትግልን እንደ አማራጭ የወሰዱ 
ድርጅቶች ከትጥቅ ትግሉ ባሻገርም የከተማ ሽብርንም 
እንደ ስልት ይዘውት ስለመጡ በነሱ ኀጥያት የዘመኑ 
ወጣቶች እየተገረፍን እንገኛለን። እንግዲያውስ 
“ባለ ውለታዎቻችን” ለመዘከር ሽብርን ከሃገራችን 
በሰፊው ካስተዋወቁት ድርጅቶችና ሁኔታዎች ጋር 
ቆይታ እናድርግ:: 

ነጭ ሽብር
ሽብርን በሰፊው ለማስተዋወቅ የቀደመው 

የለም። ኢህአፓ፡፡ ለነገሩማ የኢህአፓ መሪዎች 
የአውሮፓውን አይድዮሎጂ እያመጡ ማደናገርም 
የቀደማቸው ያለ አይመስለኝም:: ነጭ ሽብር የስልጣን 
ጥም የወለደው፣ በንፁሃን ዜጎች ላይ የተቃጣ ጥቃት 
ነበር። በዚህም ብዙ ወጣት ኢትዮጵያዊያን ለህልፈት 
ተዳርገዋል። ዳሩ እነዚህ ወጣት ኢትዮጵያዊያን 
ሲዘከሩ አይታይም እንጂ። የመንግስት ስራ 
ማሰፈፀም፣ አብዮተኛ መሆን፣ ከአብዮተኞች ጋር 
ሻይ መጠጣት፣ በአደባባይ መታየትና የእነሱን 
አስተሳሰብ ማራመድ በራስህ ላይ የሞት ጥሪ 
እንደማወጅ የነበረበት ጊዜ ነበር::

ቀይ ሽብር
የነጭ ሽብር የመልስ ምት። ቀይ ሽብር 

በሃገራችን ያደረሰው ጉዳት የከፋ ለመሆኑ ሁላችንም 
አንድ አይነት ግንዛቤ እንዲኖረን የነጭ ሽብር 
ሰማእታትን እያስታወስን የቀይ ሽብር ሰማእታት 
ሃውልትን ብንጎበኝ በቂ ይመስለኛል:: በነዚህ ሁለት 
የሽብር ተግባራት ሃገራችን አጭር ለማይባል ጊዜ 
በጭንቅ ተውጣ ነበር:: ከነጭ ሽብር አራማጆች ጋር 
አውቀህም ሆነ ሳታውቅ ሻይ መጠጣት፣ በአደባባይ 
መታየትና የእነሱን አስተሳሰብ የሚመስል አስተሳሰብ 
ማራመድ እንዲሁም የነጭ ሽብር አስፈፃሚዎች 
ሰራተኛ መሆን፣ የእነሱን አስተሳሰብ ማራመድ 
በማይተካ ህይወት ማወራረድን ያስከትል ነበር። 

የህወሓት ሽብር
“ዘይንድይቦ ጎቦ፣ ዘይንሰግሮ ሩባ 

ፍፁም ወይከ የለን መስመር’ዩ ሓይልና ሕዝቢ’ዩ 
ሓይልና”(የማንወጣው ተራራ፣ የማንሻገረው ወንዝ 
ፍፁም የለም፤ መስመር ነው ሃይላችን ሕዝብ ነው 
ሃይላችን። እንደማለት ነው።) ይህን  የ‘አድቬንቸር’ 
ግጥም በሚመስጥ ዜማ እንደ ብሄራዊ መዝሙር 
እየተቀባበልን ስንዘምር ያደግን ትውልድ ነን - 
የኔ ትውልድ:: (ትግራይ ክልል የተማርን ያሁኑ 
ወጣቶችን ለማለት ነው።) ይህ መዝሙር ምንድን 
ነው የሚለው? መልእክቱ ለማን ነው? “ይዞታውስ” 
የማን ነው? ለነፃነት የተደረገ ትግል ወይስ ለስልጣን? 
ሳንል ባንዲራ (የትግራይ ባንዲራ የህወሓት ባንዲራ 
መሆኑን ልብ ይሏል) ለመስቀል እየተሽቀዳደምን 
የመጀመርያ ደረጃ ትምህርታችንን ያጠናቀቅነው። 

ይህ ብቻ አይደለም በሄድንበት ታሪክ 
ይነግረናል:: በጀግንነት የማይታሙት ታጋዮች 
“ታሪካቸው” ሲነገረን፣ “ይህ እንዴት ተፈፀመ፣ ይህ 
እንዴት ሊሆን ቻለ?” ብለን ሳንጠይቅ ሳናላምጥ 
የዋጥናቸው ግን ደግሞ እስካሁን ለማመን 
የሚያቅቱን ታሪኮች  በአእምሮአችን ተቀርፀው 
ቀርተዋል። (ለምሳሌ ራስዋን ለዘንዶ አሳልፋ የሰጠች 
ታጋይ በሚል ርእስ የተነገረን) ስለሆነም የእኛ 
አለመጠየቅና የእውነተኛ ባለታሪኮችም “ይህ እውነት 
ነው፤ ይህ ደግሞ ሃሰት ነው” ማለት ካለመፈለግ 
የተነሳ፣  በክፍተቱ ተጠቅመው ልብወለድና ታሪክ 
እንዲሁም የነፃነት ትግልና ሽብር እየደባለቁ ብሎም 
በሌሎች ሃገራት ላይ የተሰራ ታሪክ ኮርጀው 
የህወሓት ታሪክ በማስመሰል እየፃፉ የሚገኙት 
ፀሓፍቶች ከመፅሓፋቸው ለጊዜው “ሃቅ” ነው ብለን 
ስንቀነጭብ የህወሓት “ታሪክ”፣ ለ“ታሪክን የኃሊት” 
የሽብር ባህል ፍተሻችን ምሳሌ ይሆነን እንደሆን 
ለመሞከር ነው። በመሆኑም ከመፃህፍቶቹ አንዱ፣ 
(በጉና ስፖንሰር ሽፕነት የታተመው) የሙሉጌታ 
ደባልቀው፣ “ጋላህቲ ሠጊ” የተሰኘው መፅሓፍ (ከገፅ 
100-101) እንዝለቀው::

“ነሐሴ 10 ቀን 1967ዓ.ም አብዛኛዎቹ 
ታጋዮች ዊዳኽ በተባለው አካባቢ ተሰብስበው ትግሉን 
በተመለከተ ግምገማ እያካሄዱ ነው። ትግሉ ከሕዝብ 

ጋር በሚገባ መቆራኘት እንዳለበት… ድርጅቱ ደግሞ 
የገንዘብ እና የመድኃኒት ችግር እያጋጠመው ስለኾነ 
ይህን ለመፍታት እና የተሓህትን ህልውና በይበልጥ 
ለማስተዋወቅ አንድ ወሳኝ ወታደራዊ ኦፕሬሽን 
ማካሄድ እንደሚያስፈልግ መግባባት ላይ ደረሱ።” 
ይልና ወደ ኦፕሬሽኑ ይወስደናል።

የአክሱም ዘመቻ ወይስ የአክሱም ሽብር?
“… በኦፕሬሽን አክሱም የሚሳተፉ 

ታጋዮች ብዛት 16 ነበር:: የኦፕሬሽኑ ዒላማ 
የአክሱም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ነበር። 
…ሙሴ(በወቅቱ የሻዕብያ መልእክተኛና የህወሓት 
ወታደራዊ መሪ እንደነበረ ብዙዎች እንደፃፉበት 
ልብ ይሏል) ለታጋዮቹ ስለ ኦፕሬሽኑ ዓላማ፣ 
የኦፕሬሽኑ ኅቡእ አባላት እና 16ቱ የተሓህት 
ታጋዮቹ በኦፕሬሽኑ ወቅት ስለሚኖራቸው የሥራ 
ድርሻ በዝርዝር ገለጸ አደረገላቸው። በዚህም መሰረት 
አባይ ፀሃየ እና ነጻነት ወደ ቴሌኮሚዩኒኬሽን ጽ/
ቤት አካባቢ በመጠጋት የስልክ መሥመሮችን 
እንዲቆራርጡ ተልእኮ ተሰጣቸው፣ የያዙትም ትጥቅ 
አንድ ገጀራ እና ሽጉጥ ነበር። አባይ ፀሃየ የአክሱም 
ልጅ ስለነበረ ሕዝቡ እንዳያውቀው ከሹራብ የተሠራ 
ማስክ እንዲያጠልቅ ተደረገ::”…

“አስገደ እና ግደይ ዘርዐ ጽዮን በፖሊስ 
ጣብያው አካባቢ ተመደቡ:: ግደይ የአእምሮ 
ሕመም[በሽተኛ] ሰው ገጸ ባሕርይ ተላብሷል። 
አስገደ ደግሞ ባለጉዳይ መስሏል:: ኡዚ የመሳሰሉ 
መሳሪያዎችን ታጥቀዋል:: ብርሃነ መስቀል እና ንርአ 
ደግሞ እንደምንም ብለው መኪና አግኝተው ገንዘቡን 
ይዘው በአስቸኳይ እንዲወጡ ተልእኮ ተሰጣቸው። 
ሰበሮም እና አልዓሚን ባንክ ቤቱ ውስጥ ገብተው 
ቁልፍ ከሥራ አስኪያጁ በመቀበል ገንዘቡን ከካዝና 
የማውጣት ተልእኮ ተሰጣቸው:: አረጋዊ በርሄ እና 
አውዓሎም ከሁለት ታጋዮች ጋራ ኾነው በባንክ ቤቱ 
አካባቢ የሚፈጠረውን ሁሉ እንዲከታተሉ ተደረገ:: 
ቀለበትም ልክ እንደ ኦፕሬሽን ሙሴ ከተማ ውስጥ 
የማደናገር እና የማተራመስ ተልእኮ ተሰጠው:: 
ሙሴ ደግሞ እነዚህን ሁሉ ተልእኮዎች በግንባር 
ቀደምትነት እየተንቀሳቀሰ እንዲያስተባብር ዕቅድ 
ወጣ፤ በኦፕሬሽኑ ዕቅድ ዙርያም ስምምነት እና 
መግባባት ላይ ተደረሰ።… ነሐሴ 19 ቀን 1967ዓ.ም 
ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ ኦፕሬሽን አክሱም ተካሄደ። 
በኦፕሬሽኑ 350 ሺሕ ጥሬ ገንዘብ፣ 71 የተለያዩ 
መሣርያዎች እና 700 ጥይቶች ተገኙ።” ይላል - 
ድርሳነ ጋላህቲ ሰጊ። 

አይበለውና ይህ አብይ ኦፕሬሽን በዚህ 
ጊዜ ቢፈፀም ኑሮ የ“አኬልዳማ” ደራሲዎች እንዴት 
አድርገው በሰሩት ነበር? ያስብላል።  “ይህ ‘ኮ፣ 
እንዲህ ’ኮ፣ በሆነ ’ኮ” እየተባለ ይተረክልን ነበር 
- ‘ኮ። በየቃላቱና አረፍተነገሩ መጨረሻ ተራኪው 
እንዳደረገው “ኮ” እየጨመሩ መጓዝ ነው። 
“የሻዕብያ ተላላኪው ሙሴ ’ኮ ያሰለፋቸው የ‘ወያኔ’ 
ወንቤዴዎች’ኮ  የህዝቡን ሰላም ለማደፍረስ’ኮ፣ 
የሃገሪቱን መሰረታዊ ተቋማትን ለማናጋት ሽብር 
በመፍጠር….’ኮ”። ቢሆንም ግን ይህ እንኳን 
ተፈፀመ። ይህ ባይፈፀም ኑሮ  እነ እስክንድር 
ነጋን፣ አዲስ ነገሮችን፣ እነ ዳዊት ከበደና እነ አቤ 
አሁን ስለሃውልታቸው ማስቀረፅ ነበር የምታስቡት፣ 
እኛም(ከቁብ ካስገቡን ማለት ነው) ወይ ታስረን 
ተገልብጠናል አሊያም በፍርሃት እንዲህ አንፅፍም 
ነበርና እሱስ እንኳን ሄደ:: የሚያሳዝነው ነገር 
“ለነፃነት ታገልኩ!” በሚሉ ወገኖች እንዲህ ወደኃላ 
የተመለስንበት ሁኔታ፣ ይህ አሁን መልሶ የታፈነው 
የነፃነት ምህዳር ክፍት እንዲሆን ታግለው የወደቁት 
የመንፈስ ወንድሞቻችን ሳናያቸው፣ ሳናውቃቸው 
“ደሜን መልሱ፣ አጥንቴን መልሱ! ለዚህ ነበር 
የተሰዋሁት!?” እያሉ እንቅልፍ ስላሳጡን  እንጂ 
-  እሱስ እንኳን ተፈፀመ::  

ለ17 ዓመታት የትጥቅ ትግልን እና 
ሽብርን እያደባለቀ መራሄ መንግስትነቱ የያዘው 
ህወሓትና፣ እንዲሁም አሁን በ “ዘመነ - ቦኣዚዝ” 
እንደነ ኦነግ፣ ኦብነግና ግንቦት - 7(“የግንቦቱ ስላሴ”) 
ያሉ ድርጅቶች፣ ደህና ወኔ ያላቸው ይመስል 
ከህወሓት ጋር “በሚገባው ቋንቋ እንታገላለን!” 
በማለት ልክ እንደእሱ ከሻዕብያ ጋር ተሞዳምደው 
አገራችን ዳግም በደም ሊያጨቀይዋት የተነሱ 
ናቸውና - ውጉዝ መባል አለባቸው::  ኢትዮጵያን  
ወደ ኃላ እንጂ ወደፊት ሊወስዱ የማይችሉ “ገንጣይ 
አስገንጣይ” ናቸውና፤ ንስሃ ካልገቡ በስተቀር 
እውነትም የ“አኬልዳማ” መሃንዲሶች በመሆናቸው 
ነፃነት የጠማውን ህዝብ አይወክሉም:: ኢትዮጵያ 
ከአሁን በኃላ ማልቀስ ካለባት በአምክንዮ የተደገፈ 
ሰላማዊ ትግል የሚጠይቀው መስዋእትነት ስትከፍል 
እንጂ፣ እንዳለፈው ልጆችዋን ለዓረር በገፍ እየሰጠች 
መሆን የለበትም።

 

የትግራዩ “አሸባሪ!”
ሰውን ከመግደልና ከማቁሰል እንዲሁም 

የመንግስትና የህዝብ ተቋማት ላይ ጥቃት ከማድረስ 
በተጨማሪ የሽብር ሌላኛው ባህርያት(substance) 
በሰዎች ላይ ፍርሃት ማስፈን ሲሆን፣ ሰዎች 
ከማህበረሰባዊ ግንኙነት በመነጠል በባይተዋርነት 
ተሰቃይተው፣ የስነ-ልቦና ስብራት ደርሶባቸው እጅ 
እንዲሰጡ ማድረግ ዋነኛው ግቡ ነው። በዘመነ 
ደርግ፣ በነበሩ “ወንበዴዎች” ምክንያት፣ “ከእነርሱ 
ጋር ወረቀት የተቀባበለ፣ አብሮ የበላና የጠጣ 
እንዲሁም በአቋም እነሱን የሚመስል ከተገኘ 
በተገኘበት…” ይባል ነበር:: በዚህም ከደሙ ንጹህ 
የነበሩ እልፍ  ዜጎች መገደላቸው፣ መታሰራቸውና 
መሰደዳቸው የትናንት ጥቁር ታሪካችን ነው። 
በዛን ጊዜስ የተደረገውን ሳይሆን ያልተደረገውን፣ 
የታወጀውን ሳይሆን ያልታወጀዉን ለመውሰድ 
ይቀላልና የ“አኬልዳማው”ን ዘመን እንደ መስቀል 
ችቦ ዘለን መሻገር ብቻ ነው የሚያዋጣው - ነገሩ 
ለማነፃፀር አይመችምና ጀርባችንን እንስጠው።

የሚገርመው ነገር ቢኖር ይህ ነው:: 
ህወሓት ትግራይን እንደያዘ ገና መንበረ ስልጣኑ 
ሳያደላድል ነበር የ“ፀረ-ሽብር ህግ” በካድሬዎች 
ደረጃ ታውጆ ትግራይ ውስጥ ተግባራዊ የሆነው:: 
ህወሓት ትግራይ ውስጥ አንድም ተቀናቃኝ መኖር 
እንደማያስፈልግ የተረዳው ወደ ደደቢት እንደወጣ 
መሆኑን መሪዎቹ በተለያየ አጋጣሚ ነግረውናል። 
በዚህም በትግሉ ወቅት ግገሓት፣ ኢዲዩና ኢህአፓ 
ከትግራይ ለማጥፋት የፈጀበት ጊዜ ቀላል አልነበረም- 
ምናልባትም ደርግ ለማጥፋት ከወሰደበት ጊዜ 
ይበልጥ እንደሆነ እንጂ አይተናነስም:: እናም 
“ድሕሪ- ዓወት”(ድህረ-ድል)ም የነዚህ ፓርቲዎች 
ቅሪት እንዳይኖር ለማጥፋት ትግራይን መልሶ 
ለመገንባት ከተሰጠው አትኩሮት በማይተናነስ 
መልኩ እንዳልተያዘ የወቅቱ ክስተቶች ያስረዳሉ።

የአቶ ገብሩና የአለቃ ፀጋይ መንግስት 
አዋጅ አስነገረ:¬- “ኢዲዩ ከነበረ ሰው እሳት የለመነ፣ 
ቤቱ የገባ እንዲሁም ቡና የጠጣ፣ እሳት የሰጠ፤ ታሞ 
የተጠየቀ፣ የጠየቀ፣ ያከመ የታከመ፣ ሞቶ የገነዘና 
የቀበረ፣ የተገነዘና የተቀበረ ውርድ ከራስ”:: አዋጁ 
በአንዴ ነበር ከጫፍ እስከጫፍ በመላው ትግራይ 
የተዳረስው እናም ከመቀሌ በ45 ኪ.ሜ ርቀት ላይ 
የምትገኝ ውቕሮ  ከተማ ጥቃቱ ለማስተናገድ 
ከመጀመርያዎቹ መካከል ለመሆን ተገዳለች:: 

አቶ ብርሃን በርሀ ይባላሉ የ96 ዓመት 
ባለፀጋ ሲሆኑ እቺን ከተማ(የአመቱ የከተሞች 
ተሸላሚ - ውቕሮ) 7 ሰዎች ሁነው ከመሰረቱት 
አንዱ ናቸው። “አምስት መንግስታትን (ኃ/
ስላሴ፣ ጣልያን፣ ደርግ እና እነዚህን) አይቻለሁ” 
የሚሉት አቶ ብርሃን ደርግ:¬-“ለወያኔዎች ጠመንጃ 
ትልካለህ”(እንደላኩ ያምናሉ) ብሎ 5 ዓመት 
ያሰራቸው ሲሆን፤ ‹‹ወያኔዎ››ች እንደገቡ ከ‹‹ወያኔ›› 
ሰዎች አንዱ ልጃቸውን እንዲያገባት ጠይቆ ፍቃደኛ 
ሳትሆን ስትቀር አባትዋን(አቶ ብርሃንን) “ኢህአፓ 
ነበርክ” በሚል ሽፋን ለአንድ ዓመት ያስሯቸዋል። 
በዚህ አላለፈላቸውም ፡፡አቶ ብርሃን በአዲሱ አዋጅ 
መሰረትም ተጨማሪ ገፈት ቀማሽ ይሆናሉ:: 

አቶ ብርሃን ስለ ወቅቱ ሲናገሩ፡- “ 
…‘ብርሃን ኢዲዩ ነው። ስለዚህ ወደቤቱ የገባ፣ ከሱ 
ጋር ቡና የጠጣ እሳት የለመነና የሰጠ፣ ታሞ የጠየቀና 
ያከመ፣ ሞቶ የገነዘና የቀበረ ውጉዝ’ ብለው ከሰዎቼ 
ለያዩኝ። ከሞትኩኝ በኋላ የሚጎዳው እኔ ሳልሆን ባለ 
አፍንጫ ነበር በህይወት እያለሁ ባሰ እንጂ:: ይህንን 
የሰማች ባለቤቴ ደንግጣ የአልጋ ቁራኛ ትሆናለች 
በመሆኑም ብዙ አልቆየችም ልጆችዋ አዲስ አበባ 
ሊያሳክሙዋት እንደወሰድዋት እዛው ታርፋለች:: 
ከመሞትዋ በፊት ‘ከሞትኩኝ ቀባሪ ስለሌለኝ አገሬ 
እንዳትወስዱኝ፣ እዚሁ ልረፍ!’ ብላቸው ስለነበር 
ቀብረው መርዶ ብቻ ይዘውብኝ መጡ። እኔም 
አልሞትኩም እንጂ ብቻዬን ነው በዚህ እንደመቃብር 
የሚበርድ ቤት እየኖርኩኝ ያለሁት ግን ‘ብርድ 
ከማብረዱ አልፎ ምን ማድረግ ይቻለዋል?’ ይላሉ 
ፈረንጆች…” በማለት ነበር የደረሰባቸውን ሽብርና 
የሽብር መዘዝ የነገሩኝ።

ይህ አብነት ለብዙዎች በዚህ “አዋጅ” ስም 
ለተጠቁት ከደሙ ንፁህ የሆኑ ግን ደግሞ ለስርዓቱ 
አደጋ ይሆናሉ ተብለው የተገመቱ ወገኖችን 
የሚወክል በመሆኑ የተመረጠ እንጂ ከዚህ የከፋ 
ግፍም እንደተፈፀመ በወቅቱ ሰለባ የነበሩ ወገኖች 
ይመሰክራሉ። ይህ ሽብር በኢዲዩ አባላት ብቻ የደረሰ 
አልነበረም፤ በኢህአፓ አባላትም ጭምር እንጂ። 
በጣም የሚገርመው ነገር እነዛ ከላይ ስማቸውን 
የገለፅኩዋቸው የክልሉ መሪዎች በአንድ የገጠር 
አካባቢ አንድ ኢዲዩ ተገኘ ሲባል ስራቸውን ትተው 
ራሳቸው ሂደው የሚቀጡበት ጊዜ ትንሽ እንዳልነበረ 
ራሳቸው ሳይቀር የማይክዱት ነው። ይሄ የሚያሳየው 
በጦርነት የደቀቀችውን ሚስኪንዋን ትግራይ 
ለመገንባት ከሚሰጠው ጊዜ በላይ አንድ ተቀናቃኝ 
እንዳይኖር የሚሰጠው ግምት የትናየት የበለጠ 
መሆኑን ነው:: እስካሁንም ቅድሚያ የሚሰጠው 
ጉዳይ ቢኖር ይህ ነው:: አዲሱ የአባይ ወልዱ 
መንግስትም “ትግራይን አለማለሁ!” ብሎ ሳይሆን፣ 
“በትግራይ አንድ ተቃዋሚ እንዳይኖር እተጋለሁ!” 
ብለው ነው በትረ ስልጣኑን የተረከቡት።

የተዘነጉት አሸባሪዎች
አንድ ወዳጄ ሸገር ላይ ቡና ስንጠጣ 

ያለኝ ነገር ትዝ አለኝ። አሁን አሁን ’ኮ ከሶማሊያ፣ 

ወደ ገፅ 13 ዞሯል

ዮናስ በላይ
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ዳንኤል ተፈራ

ኢህአዴግ ሲቪል ወይስ ወታደራዊ?

‹‹አምባገነኖች ባሉበት አገር የጀግኖች መገኛ እስር ቤት ነው!!››
አንዷለም አራጌ

‹‹የጀግና ቤቱ እስር ቤት ነው!!›› በረከት ስምኦን

ፕ/ር መሳይ ከበደ “Evolution of 
Dictatorship contrasting Burma with Ethiopia” 
በሚለው ፅሁፋቸው ላይ የሁለቱን ሀገራት አምባገነን 
አገዛዝ ስርዓት ልዩነት እና አንድነት በጥቅሉ 
ለመዳሰስ ሞክረዋል፡፡ ኢትዮጵያን እና በርማና፡፡ 
በዚህ ፅሁፋቸው ከምስራቅ እስያ ሀገራት መካከል 
በርማን (ማይናማር) እያስተዳደራት ያለው ወታደራዊ 
መንግስት በሀገሪቷ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለረጅም 
አመታት ጨፍልቆ ይገዛበት ከነበረበት የአገዛዝ 
ቀንበር በሂደት ተላቆ ዴሞክራሲያዊ ሀገርን 
ለመገንባት እያደረገ ያለውን ጥረት ፕሮፌሰሩ 
አብራርተዋል፡፡፡፡ ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ የኢህአዴግ 
መንግስት ስልጣን በያዘባቸው የመጀመሪያ አመታት 
‹‹ዴሞክራሲያዊት እና ሁሉን አቀፍ ኢትዮጵያን 
እየመሰረትኩ ነው›› ቢልም ከበርማ ተሞክሮ አንፃር 
ካየነው አካሄዱ የፈረስ ሽንት አይነት የሚሉትን 
ይመስላል፡፡ በእኔ እምነትም የኢህአዴግ አገዛዝ  
ከዴሞክራሲያዊ ግንባታ መሰረት ይልቅ የአምባገነን 
አገዛዝ ስርዓት መገለጫዎችን በማጠናከሩ ላይ 
የተጠመደ ይመስለኛል፡፡ ለዚህም አስረጅ ይሆን 
ዘንድ አንዳንድ የዚህ አይነት አገዛዝ ተሞክሮዎችን 
ከሀገራችን ፖለቲካዊ ዑደት አንፃር መመልከት 
እንችላለን፡፡

መሀረቤን ያያችሁ… አላየንም!
በልጅነታችን ተወዳጅ ከነበሩ ጨዋታዎች 

መካከል ‹‹መሀረቤን ያያችሁ...አላየንም....
ማሀረቤን....›› የሚባለው  ጨዋታ ተወዳጅ ብቻ 
ሳይሆን አይረሴም እንደነበር አስታውሳለሁ፡፡ 
በጨዋታው ህግ መሰረትም ክብ ሰርተን፤ መሀረቡን 
ይዞ የመሮጥ እድል ያገኘው አጫዋች መሀረቧን 
ይዞ ‹‹መሀረቤን ያያችሁ›› እያለ ዙሪያችንን እየዞረ  
ከተቀመጡት ልጆች መካከል በአንዱ ጀርባ ስር 
መሀረቧን ያስቀምጣል፡፡ ተራው የደረሰው ልጅም 
መሀረቧን ከተቀመጠችበት አንስቶ በተራው ይሮጣል፡
፡ ‹‹መሀረቤን ያያችሁ...አላንም›› ...የፖለቲካ 
ጨዋታውም እንደዚሁ ነው፡፡ መሀረቡን ለመያዝ ተራ 
የደረሰው ፓርቲ አጫውቶ ሲበቃው ለተተኪ ጠንካራ 
ተጫዋች ተራውን ይለቃል፡፡ በአገራችን የጨዋታው 

ግዜው እንዴት ይሮጣል ባካችሁ? ሌላው 
ብዙ ያልተነገረለት ምርጫ 2002 ካለፈ ሁለት 
ዓመት ሊሆነው ጥቂት ወራት ይቀሩታል፡፡ ብዙ 
እንዳይነገርለት ምክንያት የሆነው ደግሞ በየትኛውም 
ሀገር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አለን በሚሉ ሀገሮች 
ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ራሱን ኢህአዴግን 
እስከሚያስደነግጠው ድረስ 99.6% አሸንፊያለሁ 
ብሎ ጠቅልሎ በመውሰዱ ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን 
ቃላት ሊገልፀው የማይችል ትንግርት የሆነ ድርጊት 
ሲገጥማቸው አፋቸውን በእጃቸው አፍነው ይዘው 
‹‹ጉድ ነው! ትንግርት ነው!›› በማለት ዝም ይላሉ፡
፡ ይታዘባሉ፡፡ ባለ 99.6 ፐርሰንቱ ምርጫም የዚህ 
አይነቱ ትዝብት ሰለባ ነው፡፡ ዝምታውም ተቃውሞ፡
፡

ታስታውሱ ከሆነ ራሳቸው ጠ/ሚኒስትር 
መለስ ምርጫው በተካሄደ ማግስት ‹‹እንደዚህ 
አይነት ውጤት ግን አልጠበቅንም›› ብለዋል፡፡ 
ቢሆንም 75% ያህሉን እንደሚያሸንፉ ግምታቸው 
እንደነበር ተናግረዋል፡፡ ለጥቀው ደግሞ ኢህአዴግ 
አውራ ፓርቲ እንደሆነ አወጁ፡፡ አሁንም ሌላ 
ትንግርት ሆነ፡፡ በቀላል ሒሳብ ስናሰላው ኢህአዴግ 
ያለምንም ይሉኝታና ማፈናፈን ጠቅልሎ እንዲወስድ 
ያደረገው የዚያ ክፉ 97 ምርጫ ፍርሃት (ፎቢያ) 
ነው፡፡ የፈሪ ዱላ አስራ ሁለት ነው እንደሚባለው፡፡ 
ፍርሃቱ መፈናፈኛ የሚያሳጣና ጥብቅ ማስጠንቀቂያ 
የተላለፈበት እንደነበር ታዝበናል፡፡

የዛሬም ፅሁፌም በማስታወሻዬ የከተብኩት 
የምርጫ 2002 ቅንጭብ ትዝታ ላይ ያተኮረ ይሆናል፡፡ 
የአቶ በረከት ጉደኛ መጽሐፍ ደግሞ ኋላ እንድመለስና 
በማስታወሻዬ ላይ የከተብኳቸውን የ2002 ምርጫ 
ትዝብቶች እንድፈትሽ ጋብዞኛል፡፡ ይህን እንዳደርግም 
የጋዜጠኝነት ሙያዬ ግድ ይል ነበር፡፡

የ2002 ምርጫ ከመካሄዱ በፊት በተለይም 
ተቃዋሚዎች (መድረክ) በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች 
ቅስቀሳ ሲያካሂዱ አብሮ የመሄድ እድል ከገጠማቸው 
ጋዜጠኞች መካከል ነበርኩ፡፡ በዚህም ምክንያት 
በደቡብ ክልል ወላይታ ሶዶን አልፎ፣ አርባ ምንጭን 
አቋርጦ፣ የኮንሶን ዳገት ወጥቶ ቁልቁል ወደ ወይጦ 
በረሃ በመውረድ ከተለያዩ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች 
(ፀማይ፣ በናና ሀመሮች) ጋር በመጨዋወት ቀይ 
አፈር ላይ አረፈ ብለን ጅንካ የደረስንበትን ጉዞ 

ተሞክሮ እስከ አሁን ኢህአዴግ የመሀረቡ ጌታ ነው፡፡ 
በእርግጥ የፖለቲካውን መሀረብ የያዘው እንደልጆች 
ጨዋታ በፍቃደኝነት ላይ በተመሰረተ ስምምነት 
አይደለም፤ በጉልበታምነት አንጂ፡፡ በንጥቂ እንጂ፡
፡ በእፍርት...    

የሆነ ሆኖ ኢህአዴግ ከደርግ የ17 
አመታት ሩጫ በኋላ በአፈሙዝ የተቀበላትን 
መሀረብ ላለፉት ሃያ አመታት በማንም ጀርባ 
ስር ለማስቀመጥ አልፈልግም፡፡ ይባስ ብሎም ገና 
ለሚመጡት አርባ አመታት ይዞ እየተሽከረከረ 
እንደሚቀጥል አስታውቋል፡፡ እድሜ ለልማታዊ 
መንግስት (Developmental state) ህልዮት፡፡ በዚህ 
ስርዓት ውስጥ ቅብብሎሽ የሚባል ነገር አንዳችም 
ቦታ አታገኙበትም፡፡ ኢህአዴግ ብቻውን 

‹‹መሀረቤን ያያችሁ
አላየንም

ልጆች እባካችሁ
አላየንም››

እያስባለ ዙሩን በማክረር ላይ ይገኛል፡
፡ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችም የኢህአዴግን 
የጨዋታ መሀረብ ማግኘት ተስኗቸዋል፡፡ በግልፅ 
የልማታዊ መንግስት አስተሳሰብ መርህ ምን እንደሆነ 
ተናግሯል፡፡ ‹‹የአንዲት ሀገር ልማት ቀጣይነት 
የሚረጋገጠው በስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ያለምንም 
ተቀናቃኝና ስልጣን ሽግግር በያዘው ስልጣን መቀጠል 
ሲችል ነው›› የሚል ‹‹ዶግማ››ም እንደባንዲራ 
ማውለብለብ ከጀመረ አመታት ተቆጥረዋል፡
፡ መልእክቱ ግልፅ ነው፡፡ ከስልጣን አንወርድም፡
፡ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች የጨዋታውን 
ህግ  ግን በቅጡ አልተረዱትም፡፡ ከአሁን አሁን 
የመሀረቧ መውደቂያ ጊዜ የቀረበ እየመሰላቸው፤ 
አልያም ከእለታት አንድ ቀን መውደቁ አይቀርም 
በማለት መጠባበቃቸው የተዘዋዋሪ ወታደራዊ 
አገዛዝን የጨዋታ ህግ ከጥልቁ ያለመረዳት ሚስጥር 
አድርገው የሚወስዱ ተንታኞች ጥቂት አይደሉም፡፡ 
በአይን ላይ አስማት ይሏችኋልም ይሄ ነው፡፡

Game of deception
የወታደራዊ መንግስት አገዛዝ ስርዓት 

በዚህ ዘመን በአለም ላይ ያለው ቀጥተኛ ተቀባይነት 
ኢምንት ነው፡፡ ፈፅሞ ስርዓቱ ለጊዜው የፖለቲካዊ 
ስርዓት የሚመች አይደለም፡፡ አለም ወደ አንድ 
መንደርነት እየተለወጠች መጥታለች በሚባልበት 
በእንደዚህ አይነት ወቅት ጊዜው በሉላዊነት 
(Globalization) ፖለቲካ ስርዓት መታቀፍ 
ይጠበቅበታል፡፡ ስለዚህ ወደ አዲስ የመንግስት 
ስልጣን የሚመጡ ገዥዎች ወደዱም ጠሉም ሁለት 
ምርጫ ብቻ ይኖራቸዋል፡፡የመጀመሪያው ወቅታዊው 
የአለማችን ሁኔታ እንደሚያስገድደው ዲሞክራሲያዊ 
ስራአት እና መልካም አስተዳደርን ማስፈን ሲሆን፤ 
ሁለተኛው ደግሞ በማስመሰል የፖለቲካ ጨዋታ 
(Game of deception) ማዕቀፍ ውስጥ መግባት 

ነው፡፡ ስለዚህም ሁለተኛውን አማራጭ የሚከቱሉ 
መንግስታት  ወታደራዊ መንግስት መመስረት 
ቢፈልጉ እንኳን ቀጥተኛ ወታደራዊ ስርዓት 
አይመሰርቱም፡፡ ሁለት ባርኔጣ ያጠልቃሉ እንጂ፡፡ 
የሲቪል ባርኔጣ እና የወታደር መለዮ፡፡

የፖለቲካው ተንታኞች እነዚህን ገዥዎች 
በተዘዋዋሪ በሁለት አይነት መንገድ ወደ ቀደመው 
ወታደራዊ አገዛዛቸው እንደሚመለሱ ያስረዳሉ፡፡ በዚህ 
ረገድ በመጀመሪያው ረድፍ የሚቀመጡት በትጥቅ 
ትግል ወደ ስልጣን የመጡ መሪዎች እራሳቸውን 
ወደ ሲቪል አገዛዝ በመቀየር (በትግል ከመጡት 
ውጭ ሌሎች ሲቪል ምሁራንን አይጨምሩም) 
በውስጠ ተዋቂነት የለበሱትን ወታደራዊ ዩኒፎርም 
አውልቀው አስተዳደሩን በቀደመው መልክ የሚቀይሩ 
ሲሆን፤ ሌላኛው ተዘዋዋሪ ወታደራዊ አገዛዝን 
በሲቪል አስተዳደር ስር የሚያሰፍሩት መሪዎች 
ደግሞ ከወታደራዊ ክፍል ሀላፊዎች ጋር (ሁሉንም 
ወታደር አይመለከትም) በትግሉ ዘመን የነበረውን 
የአዛዥ እና ታዛዥ ግንኙነት መሰረት በማድረግ 
በተዘዋዋሪ ለወታደሩ የአመራር ትእዛዝ በመስጠት 
በቀጥተኛ ተሳታፊነት ስርዓቱን የሚቆጣጠሩ ናቸው፡
፡

በኢህአዴግ ውስጥም በአመራር ቦታ 
ላይ የተሰለፉት የግንባሩ አባላት በአብዛኛው የደርግ 
መንግስትን ለመጣል በትጥቅ ትግል የተሳተፉ ናቸው፡
፡ ረጅም የትግል ጊዜያቸውንም ያሳለፉት ከነፍጥ ጋር 
ውለውና አድረው ነው፡፡ እናም የሁሉም የትግል 
ውጤት መፈፀሚያ መስፈሪያቸው የነበረው ጥይት 
ነው፡፡ ተነጋግረው ተወያይተው፣ ተግባብተው፣ 
ሰጥተው እና ተቀብለው በተቃውሞ ከተሰለፈው 
ቡድን ያተረፉት አንዳችም ልምድ የላቸውም፡
፡ (እንደ ማስታወሻም፡- በትግሉ ዘመን ህወሓት 
ከትነግ፣ ህወሓት ከኢህአፓ፣ ህወሓት ከኢዲዩ 
ጋር የነበረውን ልዩነት በጠመንጃ ነው የፈታው) 
በ1983 መጨረሻም በቀጥታ ወታደራዊውን አገዛዝ 
ከመንበረ ስልጣኑ ሲያወርዱ ተመሳሳይ የሆነ አገዛዝ 
ስርዓትን በቀጥታ ለማስፈን ወቅቱ የሚፈቅድበት 
ሁኔታ አልነበረም፡፡ ስለዚህ የነበራቸው አማራጭ 
ሌላ ተጨማሪ የሲቪል ማህበረሰብ ወደ ስልጣን 
መንበር ሳያሳትፉ አስቀድመው ለብሰውት የነበረውን 
ወታደራዊ ዩኒፎርም ብቻ ቀይረው፣ በውስጣቸው ግን 
በትግሉ ዘመን የነበረውን ወታደራዊ አገዛዝ መርህ 
ከመተግበር ያገዳቸው አንዳችም ነገር አልነበረም፡፡

ይህ ማለት ግን ሁሉም የትጥቅ ትግሉ 
አባላት የደንብ ልብሳቸውን አውልቀው የሲቪል 
ልብስ ለብሰዋል ማለት አይደለም፡፡ አሁንም 
ድረስ በወታደራዊ ከፍተኛ የስልጣን እርከን ላይ 
ያሉ ከፍተኛ አዛዦች የትጥቅ ትግሉ ፍሬዎች 
ናቸው ሲሆኑ፤ የሲቪል ስልጣኑን የያዙት ደግሞ 
የቀድሞ አለቆቻቸው ናቸው፡፡ ‹‹የአምባገነኖች አንዱ 
መገለጫቸው በህዝቡ ዘንድ ያላቸው ተቀባይነት 
ሳይሆን በወታደሩ እና በፖሊስ ተቋማት ላይ የገነቡት 

መተማመኛ ነው›› ይላሉ ፕ/ር መሳይ ከበደ፡፡ እነዚህ 
ሁለት ተቋማት ለስርዓቱ ታማኝ እስከሆኑ ድረስ 
ኢህአዴግ ለሚቀጥሉት ተጨማሪ አርባ አመታት 
ብቻ ሳይሆን  ከዚያም በላይ እድሚገዛ እርግጠኛ 
ነው፡፡ 

ከላይ ለመግለፅ በሞከርኩት የአምባገነኖች 
ወታደራዊ ፖለቲካ አገዛዝ ባህሪያት ትንታኔ አንፃር 
ኢህአዴግ በሁለቱም አይነት ሞዴሎች ሀገሪቷን 
እየገዛ ነው፡፡ ግማሹን የአመራር አባላት ወታደራዊ 
ዩኒፎርም በማስወለቅ፤ ግማሹን የትጥቅ ትግል 
አባላት ደግሞ ዩኒፎርማቸውን ካላወለቁት ወታደሮች 
ጋር ጥቅመኝነት (Patron-client) ግንኙነት 
በመመስረት በስርዓቱ ላይ የሚነሱ ተቃውሞዎችንም 
ሆነ ቅሬታዎችን በአፈሙዝ እየፈታ ውሎ የድራል 
፡፡

ወታደሩን በሲቪል
ኢህአዴግ ስልጣን ላይ በቆየባቸው አመታት 

በወታደራዊ አደረጃጀት ዙሪያ ልናስተውላቸው 
የሚገቡ አንዳንድ ነጥቦች እንዳሉ ግልጽ ነው፡፡ ከላይ 
ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በወታደራዊ አመራር 
(በጄኔራልነት) ማዕረግ ተዋረድ ላይ ያሉት አባላት 
የትጥቅ ትግሉ ፍሬዎች ናቸው፡፡ እነዚህ ወታደራዊ 
ልሂቃን (Military Elite) ወደ ሲቪል አስተዳደር 
ዩኒፎርማቸውን ላወለቁ የትግሉ አባላት መተማመኛ 
ከመሆናቸውም በተጨማሪ አስቀድሞ የነበራቸውን 
የአዛዥና ታዛዥ መንፈስ የሚረሱ አይደሉም፡፡

ሲቪሉን በበላይነት የሚመሩት ከፍተኛ 
ባለስልጣናት በአንድ ወቅት አሁን በወታደራዊ 
ኃላፊነት ላይ ላሉት ባለስልጣናት አዛዦቻቸው 
እንደነበሩ መዘንጋት የለብንም፡፡ የስልት ጉዳይ ሆኖ 
እንጂ አሁንም ቢሆን የተዋረድ ችግር ያለባቸው 
አይመስለኝም፡፡

  በወታደራዊ አገዛዝ ሀገር የሚመሩ 
መንግስታት ብዙ ጊዜ  በሚኒስተር ማዕረግ ከሲቪል 
መርጠው  የመከላከያ ሚንስትር አድርገው ይሾማሉ፡
፡ ምንም እንኳ የስልጣኑ ዋና ባለቤቶች ከታች ያሉት 
የአመራር አባላቶች ቢሆኑም፡፡ ይሄን አካሄድም 
ሁለት ክፍተቶችን ለመሙላት ይጠቀሙበታል፡
፡ የመጀመሪያው በተለምዶ ወታደር እና ሲቪል 
የሚለውን የተራራቀ ምልከታ በሀሳብ ደረጃ 
የሚያቀራርብ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ህብረተሰቡ 
የሲቪል አስተዳደር ወታደሩን በከፍተኛ የኃላፊነት 
ደረጃ መምራቱ የተጀመረውን የዴሞክራሲ ግንባታ 
እና የማህበረሰቡን ፍላጐት በመወከል ጥቅማችንን 
ያስጠብቅልናል የሚል የማደናገሪያ መተማመኛ 
ይሰጣቸዋል ከሚል ነው፡፡ ሁለቱም አካሄዶች 
ለወታደራዊ አገዛዝ ጭምብል ከመሆን የዘለለ 
በእውነታው ላይ አንዳችም ፋይዳ የላቸውም፡፡

  በዚህ ረገድ የኢትዮጵያን ወታደራዊ 

አስታውሳለሁ፡፡
የደቡብ ገጠመኞችን ከማቅረቤ በፊት 

ከአቶ በረከት ‹‹የሁለት ምርጫዎች ወግ›› መጽሐፉ 
ጥቂት መጥቀስ ይገባኛል፡፡ ይሄው የኢህአዴግን 
ገድለ ምርጫ አጉልቶ ብቻ ሳይሆን ሰማየ ሰማያት 
አድርሶና አጋድሎ የሚተርክልን፣ ኢህአዴግን ቅዱስና 
ታጋሽ ከዚያም ሲልቅ ከውቅያኖስ የጠለቀ ትዕግስት 
ያለው እያለ የሚነግረን የሰውየው መጽሐፍ እውነት 
የሚነግረን ለሃያ ዓመት የገዛውንና ገና በርካታ 
አመት ለመግዛት የሚቋምጠውን፤ ይህን ለማሳካት 
ደግሞ ያገኘውን ሁሉ ከመጠራረግና ከማሳደድ 
የማይመለሰውን፤ እንዲሁም ስም ለጥፎ ወደ ከርቸሌ 
የሚልከውን አንቀጥቅጦና አርዶ እየገዛ ያለውን 
‹‹ኢህአዴግን ነው ወይስ በምናብ ያለና ጫካ ሳሉ 
እንፈጥረዋለን ብለው ያሰቡትንና እንፍጠረው ሲሉ 
አልፈጠር ብሎ የሚያልፈሰፍሳቸውን ኢህአዴግ ነው›› 
አቶ በረከት የሚሉት ዓይነት ጥያቄ ከሚያጭረው 
መጽሐፍ እጠቅሳለሁ፡፡ (በነገራችን ላይ መጽሐፉን 
ሳነብ የተሰማኝ ሁለት ኢህአዴግ እንዳለ ነው፡፡ 
አንደኛው አቶ በረከት የሳሉትና ምናባዊ የሆነ ሲሆን 
ሁለተኛው በእለት ተእለት ህይወታችን የምናገኘው 
ኢህአዴግ ነው፡፡)

ገጽ 196 ‹‹እርግጥ ነው ኢህአዴጐች 
ምርጫ 97 በተጠናቀቀ ማግስት ቀጣዩ ምርጫ 
ዴሞክራሲያዊና ፍፁም ሰላማዊ መሆን አለበት ብለው 
ለዚህም በአጭር ታጥቀው ለመስራት ተዘጋጅተው 
ነበር፡፡ እርግጥ ነው የዛሬ አምስት ዓመት በምድረ 
ኢትዮጵያ ሌላ የቀለም አብዮት እንዲካሄድ ፈፅሞ 
መፍቀድ የለብንም ብለው ተመካክረው ነበር፡
፡ እርግጥ ነው ወጣቶችን አስፈጅተው በፈፀሙት 
ወንጀል ከርቸሌ እንዲከርሙ ሲፈረድባቸው እንደገና 
ህገ-መንግስቱን አክብረን ለመታገል በገባነው ቃል 
መሰረት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ይቅርታ 
እንዲያደርጉልን እንማፀናለን እያሉ ለሌላ ብርሃኑ 
ነጋ ወይም ለሌላ ኢንጅነር የጥፋት ድግስ የሚታደም 
ወጣት እንዳይኖር የቻለውን ሁሉ ማድረግ እንዳለበት 
የኢህአዴግ አመራር መሃላ ቀረሽ ስምምነት አድርጐ 
ነበር፡፡›› በማለት ‹‹ማራቶን›› ያሉትን የኢህአዴግ 
ሩጫ ይነግሩናል፡፡ የኢህአዴግ የብቻ ሩጫ ልንለው 
እንችላለን፡፡

የአቶ በረከት መጽሐፍ በግልፅ እንደሚነግረን 

ኢህአዴግ የ97 ምርጫ ከለቀቀበት ፍርሃት በመነሳት 
ብቻውን ሮጦ ብቻውን ለማሸነፍ ተነሳ፡፡ ኢህአዴግ 
በትክክል ተወዳድሮ ለማሸነፍ አልወሰነም ነበር፡
፡ እናም ማራቶኑ የተቃዋሚዎችን ስም ማጥፋት 
ማዕከል ያደረገና ወደ ህዝብ እንዳይወርዱ የሚከለክል 
ነበር፡፡ እስከ ጅንካ በነበረው የደቡብ ጉዞም ያየሁት 
ይሄንን ነበር፡፡ ኢህአዴግ አንድም የተለያዩ ሰበቦችን 
በመፍጠር ተቃዋሚዎች ወደ ህዝቡ እንዳይወርዱ፣ 
አሊያም ህዝቡ ወደነሱ እንዳይመጣ ያደርግ እንደነበር 
ተመልክቼያለሁ፡፡

ቀይ አፈርና ኮንሶ ላይ የመድረክ 
አመራሮችን መምጣት የሰማው ህዝብ በየመንገዱ 
ሲፈስ የገዥው ፓርቲ ካድሬዎች በግልፅ እያስፈራሩ 
ሲበትኗቸው ተመልክቼያለሁ፡፡ ማስታወሻዬም ይህንን 
ድርጊት ከትባዋለች፡፡ ከዚያም አልፎ ይሳደቡና የጥላቻ 
ፊት ያሳዩ የነበሩ ካድሬዎች ኮንሶ ላይ መንገድ 
እስከመዝጋትም ደርሰው እንደነበር ሊመሰክር ሙያዬ 
ግድ ይለኛል፡፡ በብዙ ችግር ይገኙ የነበሩ የስብሰባ 
ቦታዎችም ብዙ ጊዜ መብራት ይጠፋባቸው ነበር፡
፡ በወቅቱ የፖለቲካ ፕሮግራማቸውን ለማስተዋወቅ 
የሄዱ የመድረክ አመራሮችም በቦታው ለነበርን 
ጥቂት ጋዜጠኞች ያውም ምንም መፍጠር ለማንችል 
ጋዜጠኞች ‹‹ተመልከቱልን!›› ከማለት ውጭ ምንም 
ምርጫ አልነበረባቸውም፡፡ እነዚህን ሳስታውስ አቶ 
በረከት በምርጫ 2002 ውጤት ያገኙት እርካታ 
ግር አሰኝቶኛል፡፡ ኢህአዴግ የተዘጋጀው ብቻውን 
ማራቶን ለመሮጥ ነበርና፡፡ ብቻውን ሮጦም ብቻውን 
አሸነፈ፡፡ እነ አቶ በረከት ለቀጣዩ ትውልድ ሊጨነቁ 
እንደሚገባ ይሰማኛል፡፡ ለእኔው ትውልድስ ምን 
ሊያወርሱት ነው? ጠንካራ ተወዳዳሪዎችን መፍጠር 
ያለበት እኮ ራሱ ኢህአዴግ ነው፡፡ በምርጫ 2002 
ምን እንደተደረገም ራሳቸው አቶ በረከት አይስቱትም፡
፡ ኢህአዴጐች በማራቶናቸው ተቃዋሚዎች የምርጫ 
ታዛቢዎችን እንዳያገኙም ሰርተው ነበር፡፡ በወቅቱ 
ያነጋገርኳቸው አንዳንድ ግለሰቦች የተቃዋሚዎች 
ታዛቢ እንደማይሆኑ ነግረውኝ ነበር፡፡ ምክንያታቸው 
ደግሞ ኢህአዴግ የፈጠረባቸው ፍርሃት ብቻ 
ሳይሆን ‹‹ከታዘብን በኋላስ?›› በማለት ደረቅ ጥያቄ 
ይጠይቃሉ፡፡

በጠቅላላ በተዘዋወርኩባቸው ክልሎች ሁሉ 

ተመሳሳይ ድርጊቶችን ተመልክቻለሁ፡፡ የኢህአዴግም 
‹‹ማራቶን›› ብቻህን ሩጥ፣ ብቻህንም አሸንፍ የሚል 
መፈክር የነበረው ይመስለኛል፡፡ እናም አቶ በረከት 
‹‹አለባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመልሱ›› ነውና 
የሚሆን የሚሆነው ላይ ብናወጋስ?

ጐንደር
እንዳልኳችሁ በጋዜጠኝነት ሙያዬ 

ባገኘሁት እድል ወደ ሰሜንም የመሄድ አጋጣሚም 
ነበረኝ፡፡ ጐንደር፡፡ ጐንደር መቼስ ሁሉንም ስቃ ነው 
የምትቀበለው፡፡ እኛንም ስቃ ተቀበለችን፡፡ ጐንደር 
ማታ ማታ የአበሻ ብቻ ሳይሆን የፈረንጅ ከተማ 
የምትመስል፤ በማሲንቆና በዘመናዊ ባንድ ስታጓራ 
የምታድር ታሪካዊ ከተማ ናት፡፡

ሚያዝያ 29 ቀን 2002ዓ.ም ግን የጐንደር 
አዝማሪ ቤቶች ብቻ ሳይሆኑ የጐንደር ጐዳናዎችም 
በዘፈን ደምቀው ኖሯል፡፡ ለመኪናችን ማለፊያ 
እስከምናጣ ድረስ የጐንደር መንገድ በትግረኛ 
ሙዚቃ እያበደች ነው፡፡ የተለየው ሁናቴ አንዳች ነገር 
እንዳለ ለመገመት የሚያዳግት አልነበረም፡፡ ትንሽ 
ቆይተንም አቶ በረከት ስምኦንና ሌሎች ባለስልጣናት 
ጐንደር እንደገቡ ሰማን፡፡ ጐንደር መድረኮችንም፣ 
ኢህአዴጐችንም፣ ፈረንጆችንም ተቀበለች፡፡

አቶ በረከት ‹‹የሁለቱ ምርጫዎች ወግ›› 
በሚለው መጽሐፋቸው ገፅ 292 ላይ ‹‹የጀግና ቤቱ 
የት ነው?›› በሚል ርዕስ ሚያዝያ 30 ቀን በጐንደር 
የተካሄደውን ሰልፍ ጠቅሰው ፅፈዋል፡፡ እኔም ሚያዝያ 
ሰላሳን አስፍሬያለሁ፡፡ እናም የዚህ ፅሁፍ አላማም 
እውነቱን ቀንጭቤ ማቅረብ ነው፡፡

አቶ በረከት ከላይ በጠቀስኩት ርዕስ ስር 
ወደ ጐንደር የሄዱት የጐንደር ከተማ በወቅቱ ሰርቶ 
ያጠናቀቃቸውን የልማት ፕሮጀክቶች ሚያዝያ 30 
ለማስመረቅና እሳቸው ደግሞ ለመመረቅ እንደሄዱ 
ይነግሩናል፡፡ መድረኮች ደግሞ አቋማቸውን በሰልፍ 
ሊፈትሹ ይሉናል፡፡

ሚያዝያ 30 በእርግጥም አቶ በረከት 
በጥቋቁር መኪኖችና እንደ አሸን በተበተኑ ጠባቂዎች 
ተከበው ክንዳቸው እስከሚዝል መርቀዋል፡፡ ግን 
የተገኙት ለመመረቅ ብቻ አልነበረም፡፡ የተሰሩ 

የምርጫ 2002 ቅንጭብ የጉዞ ትዝታዎች

ወደ ገፅ 10  ዞሯል

ወደ ገፅ 10  ዞሯል



“ሚዲያ አቋም ይወስዳል! …. ሚዲያ አቋም አይወስድም 
የሚሉ ግለሰቦች ልክ አይደሉም” አቶ በረከት ስሞዖን

ቃለ ህይወት ያሰማልን ብለናል

በአስራት አብርሃ

ግርማ ሠይፉ ማሩ
girmaseifu32@yahoo.com

የዚህ ፅሁፍ ዓላማ “ፖለቲካችን ውጤት 
የራቀው ለምንድነው? ውጤታማ እንዲሆንስ ምን 
መደረግ አለበት?” ለሚለው ጥያቄ የራሴን ሀሳብ 
ለማስቀመጥ ነው። ስለአገራችን ፖለቲካ ስንናገር 
በመጀመሪያ ስለባለድርሻዎቹ ማንሳት ተገቢ ነው። 
ፖለቲካው የሰፊው ህዝብ ተሳትፎ ያልነበረውና 
አሁንም የሌለው በመሆኑ ብዙውን ጊዜ ጥቂት 
የፖለቲካ ልሂቃን ብቻ የሚሳተፉበትና የሚወስኑበት 
የህይወት መስክ ሆኗል። እነዚህ የፖለቲካ ልሂቃን 
ደግሞ እንወክለዋለን የሚሉት የተወሰነ የህብረተሰብ 
ክፍል ያላቸው ሲሆን በዋናነት ዘውጋዊ እና ህብረ 
ብሄራዊ አሰላለፍ ያላቸው ናቸው። ነገር ግን 
የተሻለ ለውጥ ከማምጣት እና ገዢውን ፓርቲ 
ከመገዳደር አንፃር ውጤታማ መሆን አልቻሉም። 
እንዲያውም አንዳንዶቹ ፖለቲካዊ ትግሉ ወደ አንድ 
እንዳይሰባሰብና እንዳይጠናከር ጋሬጣ የሚሆኑበት 
ጊዜም አለ። ለዚህ በምክንያትነት የሚጠቀሱት ብዙ 
ቢሆኑም የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያህል፤

1. ከድሮም የአገራችን ፖለቲካ 
ለንጉሳዊያንና ለመሳፍንቱ የተተወ ጉዳይ ስለነበረ 
የልምድ እጥረት ወይም የፖለቲካ ተሳትፎ ውስንነት 
እንዲፈጠር አድርጓል።

2. በስልሳዎቹ የነበሩት ተማሪዎች 
አብዛኞቹ ወደ ፖለቲካው የተቀላቀሉበትና በኋላም 
እርስ በእርስ የተፋጁበት ሁኔታም በራሱ ለቀሪው 
ወይም ለተከታዩ ትውልድ በፖለቲካ የመሳተፉ 
ጉዳይ ከኤሌትሪክ ጋር አያይዞ እንዲያየው ስላደረገው 
ነው።

3. በስልሳዎቹና በኋላ የተፈጠሩት 
የፖለቲካ ድርጅቶችም በውስጣቸው ነፃ አስተሳሰብ 
የሚያራምዱትን ሁሉ በግድያና በዛቻ እንዲሰደዱ 
ወይም አንገታቸውን ደፍተው እንዲኖሩ ስለተደረጉ 
ፖለቲካው በነፃነት እንዳይጎለብትና የጥቂቶቹ ብቻ 
ሆኖ እንዲዘልቅ የራሱ አስተዋፅኦ ማድረጉ በዋነናት 
የሚጠቀስ ነው። 

ለምሳሌ፦
በህወሀት ውስጥ አንዴ አውራጃዊነት 

ሌላ ጊዜ የምሁር ትምክህተኝነት ሌላ ጊዜ ደግሞ 
ከሳሽነት  በሚሉና ማለቂያ ባልነበራቸው የስም 

ሚዲያ አቋም የለውም የሚሉ ልክ 
አይደሉም ትልልቅ የሚባሉት እነ ቢቢሲ እንኳን 
አቋም ይይዛሉ፣ እንደዚህ ዓይነቱን አቋም 
የሚያራምዱ ግለሰቦች ይገርሙኛል በማለት 
አሰተያየታቸውን የሰነዘሩት የመንግሰት ኮሚኒኬሽን 
ሚኒስቴር የሆኑት አቶ በረከት ሰምዖን በምክር ቤት 
ቀርበው በቦርድ ሰብሳቢነት የሚመሩትን የኢትዮጵያ 
ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅትን ሪፖርት አቅርበው 
በዚሁመ መነሻ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች በሰጡት 
ማብራሪያ ላይ ነው፡፡ በእውነት ይህ የግላቸው 
ብቻ ካልሆነ እና የመንግሰት አቋም ከሆነ ትልቅ 
እመርታ ነው፡፡ እውነት ይህ ከዛሬ ሁለት ዓመት 
በፊት አዲሰ  ነገር የተባለን አንድ ሁነኛ ጋዜጣ 
ለማሰወጣት በኢቲቪ ተሰርቶ የነበረ  ዘመቻ ላይ 
ያልነበረ ጉዳይ ነው፡፡ በዛ ፕሮግራም ላይ ባለሞያ 
ነን ብለው ሃሣብ ሲሰጡ የነበሩ በሙሉ ጉዳቸው 
የፈላ ይመሰለኛል፡፡ ይሄኔ ነው ፕሮግራሙ ይደገም 
ማለት ያለብን ይመሰለኛል፡፡ ነገሩን ግን አጥበው 
እንዳይተረጎም ማሳሰብ ተገቢ ነው፡፡ ማለትም 
አቋም የሚወሰደው የመንግሰት እጅ ያለበት ሚዲያ 
መንግሰትን በመደገፍ ብቻ ነው በሚል፡፡ 

በግል ጋዜጦች አንዳንዶቹ ከጫወታ 
ከወጡ ከሦሰት ዓመት በኋላ በተለይ ግን በአዲስ 
ነገር ላይ ባተኮረው የኢቲቪ ዘመቻ መነሻናት ሰለ 
ሚዲያ አቋም መያዝ በተመለከተ አንድ ፅሁፍ ጽፌ 
ለአዲሰ ነገር ልኬ ፅሁፉ ከመውጣቱ በፊተ ዘመቻው 
ግቡን መታና ሀገር ለቀው ተሰደዱ፣ ይህ ፅሁፍ 
ካላቸው ቢያትሙት ደስ ይለኛል፡፡ ለማናኛውም 
ሚዲያ አቋም መያዙ የግድ ይላል በተለይ 
ይህንን ጉዳይ በግል ስናየው ያለው ግልፅ ነው፡፡ 
ባለንብረቶቹ በሚደግፉት አይዲዎሎጂ ዙሪያ አቋም 

ማጥፋት ዘመቻዎች የፓረቲው አባላት እንዲገደሉ 
ወይም እንዲሰደዱ ተደርጓል።

በኢህአፓም ተመሳሳይ ሁኔታ ነው 
የነበረው። ከዚህም ሌላ በደርግ፣ በመኢሶን እና 
በሌሎች ኃይሎች መካከል የነበረው የእርስ በእርስ 
መጠፋፋት ምክንያት ብዙዎቹ በዘመኑ ወደ ፖለቲካ 
የተቀላቀሉ ኢትዮጵያውያን እንዲያልቁ ሆኗል። 
በጣም ጥቂት የሚባሉት ብቻ የአቋም ወይም 
የእምነት ሽግሽግ አድርገው በህይወት የመኖር 
እድል አግኝተዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ በአገር ቤት 
ፖለቲካውን ማስኬድ አስቸጋሪ ሆኖባቸው በባህር 
ማዶ ሆነው በርቀት ፖለቲካውን የመምራት 
ወይም ድጋፍ የመስጠትን ሚና ይጫወታሉ። 
እነዚህም ቢሆኑ የራሳቸው የሆነ ውስንነት ያላቸው 
በመሆኑ በትግሉ ላይ ውጤት ለማምጣት አስቸጋሪ 
ሆኖባቸዋል። 

ሌላው ቀርቶ በሻዕቢያ ውስጥም ከእነ 
ኢሳይያስ አፈወርቂ ለየት ያለ አቋም የነበራቸው 
ኤርትራውያን ምሁራን  “የሌሊት ወፍ” የሚል ቅፅል 
ስም ተሰጥቷቸው በአሰቃቂ ሁኔታ እየተለቀሙ 
እንዲጠፉ ተደርጓል። ሻዕቢያ ከዚያ በኋላ ነው 
በአቶ ኢሳይያስ ብቸኛ መዳፍ ስር የወደቀው የሚሉ 
ሰዎችም አሉ።

 በአገራችን ያሉት ፖለቲከኞች አብዛኞቹ 
በቀደምቶቹ የፖለቲካ ድርጅቶች ተሳትፎ የነበራቸው 
ቢሆኑም ከዚያ በፊት ከነበሩበት አሰላለፍ ተሞክሮ 
ወስደው የተሻለ መንገድ ይዘው እየተንቀሳቀሱ 
የሚገኙት በጣም ጥቂቶች ናቸው። ቀሪዎቹ 
ከአንዱ ወደ ሌላው ቢገላበጡም ምንም ጠብ የሚል 
ለውጥ ለማምጣት የተሳናቸው ሆኗል። በእርግጥ 
ችግሩ የአመራሩ ብቻ ላይሆን ይችላል፤ አጠቃላይ 
ማህበረሰባዊ የሆነ የአስተሳሰብና አመለካከት ጉዳይም 
ጭምር ያለው መስሎ ነው የሚታየኝ።

የፖለቲካችን መሰረታዊ ችግር 
በመጠፋፋት ላይ የተመሰረተ፣ ልምድና ተሞክሮ 
የሌለው፣ ያለን ልምድም ይሁን ተሞክሮ ደግሞ 
ከሌላ ዓለም(አንዴ ከምዕራብ ሌላ ጊዜ ከምስራቅ) 
የተኮረጀና ከእኛው አገር ነባራዊ ሁኔታ ጋር 
ያልተሰናሰለ ነው።

ሌላው ችግር ደግሞ በፖለቲካ አመራሩ 
ዘንድ የሚታይ ነው። ይህም አብሮ የመስራት 
እና የመተማመን ችግር ነው። ሰጥቶ የመቀበል፣ 
ከራስ በላይ፣ ከፓርቲ ጥቅም በላይ፣ አገርና ህዝብ 
የማስቀደም ተነሳሽነት ያጥረዋል። እንዲህ ተበታትኖ 
እና የየራስ ፓርቲ ይዞ መታገል ነው የተመረጠው። 
ይህ ሁኔታ ደግሞ ለገዢው ፓርቲ የተመቸ፣ 
በሌላ አንፃር አማራጭና ነፃነት ለሚፈልገው ህዝብ 
በጣም ተስፋ አስቆራጭና አናዳጅ የሆነ መላ ቅጡ 

የጠፋለት ነገር ነው።
 አቶ በረከት ስምኦን በመፅሐፋቸው 

ላይ ደጋግመው ያነሱትና እንዲታወቅላቸው 
የፈለጉት ቁም ነገርም የተቀዋሚዎች የእርስ በርስ 
ሽኩቻ ነው። ምንም እንኳ የአቶ በረከት “የሁለቱ 
ምርጫዎች ወግ” ከሌላው ይልቅ የራሳቸው 
የፀሐፊውን ከንቱነት በይበልጥ የታየበት መፅሐፍ 
ቢሆንም አንዳንድ ስለተቃዋሚ አመራሮች ያነሷቸው 
ነጥቦች እውነትነት የላቸውም ለማለት አይቻልም። 
እኛ በተቃዋሚነት የተሰለፍነውም ግብዝነት 
እስካላጠቃን ድረስ ድክመት አልነበረንም ማለት 
አንችልም። ዋናው ነገር “ለምን ድክመት ኖረን?” 
ሳይሆን መባል ያለበት ከድክመታችን የምንወጣበት 
ብልሀትና ጥበብ ነው ይኖረን ዘንድ ነው ግድ 
የሚለው። ያለመተባበራችንና ለውጥ ያለማጣታችን 
ጉዳይ አገራዊ ውርደት ወደ መሆን ተሸጋግሯል። 
ይሄንን ነው በመጀመሪያ መለወጥ ያለብን። ራሳችን 
ለምንፈጥረው ፓርቲም “የድመት ፍቅር” ሊኖረን 
አይገባም። በአንድ ተሰባስቦና ተዋህዶ በአጭር ጊዜ 
ለውጥ የሚመጣ ከሆነ ጊዜ ሳንሰጥና ምክንያት 
ሳናበዛ መሰባሰብና መዋሀድ ነው ያለብን። ፓርቲ 
መስርቶ መኖር በራሱ የመጨረሻ ግብ ሊሆን 
አይገባም። ፓርቲ የሚፈጠረው ተመሳሳይ ፖለቲካዊ 
አመለካከት ያላቸውን ዜጎች በአንድ ለማሰባሰብና 
በፕሮግራሙ ላይ የሚቀመጠውን ዓላማ ከግብ 
ለማድረስ ነው። እርግጥ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ 
በአገር ቤትም ሆነ በውጭ ያሉት ተቀዋሚዎች ጥሩ 
ሊባሉ የሚችሉ ጅምሮች እያሳዩ ነው፦

 ለምሳሌ የአንድነት እና የብርሃን 
ውህደት፣ የኦህኮ እና የኦፌዴን ወደ ውህደት 
ለመሸጋገር መስማማት፣ የመድረክ ወደ ግንባር 
ማደግ፣ የመገንጠልን አይረቤነት ተገንዝበው 
ከፕሮግራማቸው በማስወገድ በኢትዮጵያዊነት ጥላ 
ስር ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ለመታገል እየወሰኑ 
ያሉት ኃይሎች፣ እነዚህ ሁሉ መሻሻሎች ስንመለከት 
በእውነቱ ተስፋ የሚሰጥና የሚያበረታታ ነው።

በፖለቲካችን ሌላው የሚስተዋለው ችግር 
በኢትዮጵያዊነት ላይ ያለው የተሳሳተና ሁለት ጫፍ 
የያዘ ምልከታ ነው። አንደኛው “አንድ ባህል፣ አንድ 
ቋንቋ፣ አንድ ህዝብ” በሚል መልኩ ይገለፅ የነበረው 
ነው። ይህ ምልከታ አንዳንዴ ከግለሰብ መብት ጋር 
ተጨረማምቶ የሚቀርብበት አጋጣሚም አለ። ነገር 
ግን የአገራችን ነባራዊ ሁኔታ የግለሰብ መብት 
በማስከበር ብቻ የሚያበቃ አይደለም። በእርግጥ 
እንዲህ ዓይነቱ አመለካከት የነበራቸው ኃይሎች 
አንድም አማራጭ የለውጥ ኃይል የመሆናቸው 
ጉዳይ እየቀረ ነው ወይም አሁን ያለውን ነባራዊ 
ሁኔታ ተገንዝበው ሁሉን ሊያቅፍ ወደ ሚችል 

አቋም እየመጡ ነው የሚገኙት። ይህ በራሱ በጎ 
ጅምር ነው። የግለሰብ መብትም የቡድን መብትም 
ሳይነጣጠል ነው መከበር ያለበት። 

 ሌላው በዋናነት በኢህአዴግና በአጋሮቹ 
በኩል የሚንፀባረቀው አገሪቷን ወደ ጊዜያዊ 
ማህበርነት ደረጃ የሚያወርደው “ብሄር ብሄረሰባዊ” 
ምልከታ ነው። ይህ ምልከታ አገሪቷን በብሄር 
ብሄረሰቦች መልካም ፈቃድ ብቻ ህልውናዋ 
የተመሰረተ እንዲሆን የሚያደርግ ነው። 

ይህ ዓይነቱ ፖለቲካዊ ምልከታ “የቡድን 
መብት ብቻ ይከበር” የሚል፣ በአገሪቷ ውስጥ 
ተንቀሳቅሶ መስራት ለሚፈልግ ግለሰብ ቦታ 
የማይሰጥ፣ የግለሰብን መብት ከግምት የማያስገባ፣ 
የህዝቦች አብሮ የመኖርና የማደግ ዕድል የሚዘጋ፣ 
ወደ መበታተን የሚወስድ አደገኛ መንገድ ነው።

በእኔ እይታ ሁለቱም የተሳሳቱ እና ጫፍ 
የያዙ የአገራዊነት ምልከታ ከመሆናቸውም በላይ 
በአገራችን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ከግንዛቤ ውስጥ 
ያላስገቡ ናቸው።

ከዚህ ይልቅ በአንድነት ላይ የተመሰረተ 
ብዙህነት(Diversity in Unity) ያለው ፌደራሊዝም 
ለእንደኛ ያለ አገር ተስማሚ የአስተዳደር ስርዓት 
ነው። ብዙህነት በአንድነት ሲባል ብሄሮች 
በኢትዮጵያዊት ጥላ ስር ለህልውናቸው እውቅና 
ተሰጥቷቸው፣ ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር፣ 
በቋንቋቸው የመማር፣ የመዳኘትና የመጠቀም፣ 
ባህላቸውና ታሪካቸውን የመጠበቅና የማሳደግ 
መብት የሚያስከብር፤ እንደዚሁም ራሱን በብሄረሰብ 
ማቀፍ ውስጥ ማስቀመጥ ለማይፈልግ ኢትዮጵያዊ 
በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ ራሱን የሚገፅበትና ይህን 
መብቱን እንዲከበርለት የሚያደርግ ነው።

 ለምሳሌ ከአንድ በላይ ከሆኑ ብሄረሰቦች 
የሚወለዱትን ኢትዮጵያውያን በግድ ብሄራቸውን 
እንዲመርጡ ማድረግ ተገቢ አይደለም። እዚህ ላይ 
ከአሁን በፊት የሰማሁትን ከዚህ ጋር የተያያዘ 
አጋጣሚ ልጥቀሰው። ሰውዬው መታወቂያ 
ለማውጣት ወደ ቀበሌ ይሄዳል። ብሄር ተብሎ ሲጠየቅ 
“ብሄር የለኝም” ይላል። መታወቂያ የሚያድለው 
ሰው ቀና ብሎ ተመለከተውና “አማራ ነህ ማለት 
ነው” ብሎ ብሄር በሚለው ቦታ ላይ “አማራ” የሚል 
ሞልቶ ሰጠው ይባላል። እንደዚያም ሆኖ የአማራን 
ቁጥር አለማብዛቱ ነው የሚገርመው! 

ብዙህነት በአንድነት በሂደት አንድ 
የተጠናከረና የደረጀ ፖለቲካዊ ማህበረሰብ 
እንዲኖረን ከማድረጉም ባሻገር የተለያዩ ፍላጎችን 
የማስተናገድ ዕድል የሚሰጥ በመሆኑ “ተጨቆንኩ” 
ከሚል ስሜት የሚነሳ ብጥብጥና ሁከት ለማስቀረት 
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ፖለቲካ እና ስልጣን

ይዘው በርዕስ አንቀፅ ይሁን በትንተና ሃሳባቸውን 
ሊያራምዱ ይችላሉ፡፡ የመንግሰት ሚዲያ ግን ይህ 
እድል የለውም መንግሰት የሆነውም ተቃዋሚ 
የሆነውንም ፓርቲ እኩል የማገልገል ሃላፊነት 
አለበት፡፡ ምክንያቱም ይህ የመንግሰት ሚዲያ 
በተመራጭ ፓርቲም በተቃዋሚ ፓርቲ አባላትና 
ደጋፊዎች ግብር የሚተዳደር መሆኑ ነው፡፡ የግልም 
ሆኑ የመንግሰት ሚዲያዎች የጋራ የሚያደርጋቸው 
ነገር ደግሞ በሀገር ጉዳይ ላይ ለሀገር ጥቅም በጋራ 
መቆም ነው፡፡ በኛ ሀገር ይህ የሀገር እና የህዝብ ጉዳይ 
የሚባለው ግን የተምታታ ይመስላል፡፡ መንግሰት 
በተሳሳተ ፖሊሲ ወረራ ቢፈፅምም ለሀገር ጥቅም 
ሲባል ዝም በሉ ወይም መሳሳቱን እያወቃችሁም 
ቢሆን አበጀህ በሉኝ፤ ማነኛውንም ተራ ነገር እያነሱ 
ለህዝብና ለሀገር ጥቅም ነው ሲል ያለምንም ጥያቄ 
መቀበልን፣ ወዘተ የሚጠይቅ እየሆነ መጥቶዋል፡
፡ ይዞታው በሊዝ ስም የሚወረስበትም ለህዝብና 
ለሀገር ጥቅም ነው ዝም በል እየተባለ ነው፡፡ ደርግ 
እኮ ለሀገርና ሕዝብ ጥቅም እያለ ነበር ጥፋት 
የሚፈፅማው፡፡

መንግሰትና ህዝብ በኛ ሀገር ምን እና 
ምን ናቸው? ልብ ልንለው የሚገባ ጥያቄ ነው፡
፡ በዲሞክራት ሀገሮች ህዝብና መንግሰት ያለው 
ልዩነት ግልፅ ነው፡፡ ይህ የህዝብ ሀብት ነው ሲባል 
አሰተዳዳሪው መንግሰት መሆኑ ሰለሚታውቅ ይህ 
ሀብት የመንግሰትና የህዝብ ነው የሚባል ነገር 
የለም፡፡ መንግሰት የህዝብን ሀብት የሚያሰተዳድር 
ሠራተኛ እንጂ ባለሀብት አይደለም፡፡ አይሆንምም፡፡ 
ይህ ነገር በኛ ሀገር የተገለበጠ ይመስላል፡፡ መሬት 
ብሔር ብሔረሰቦችና የህዝቦች ነው ይባላል፡፡ እነዚህ 
ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባለቤትነታቸውን 
እንዴት እንደሚያረጋግጡ የሚያሳይ መንገድ የለም፡
፡ ዝም ብሎ በስማቸው ይነገዳል እንጂ፡፡

የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዝን ሥራ 
አሰኪያጅ ለኢህአዴግ ያላቸውን ፍቅር በሚያሳብቅ 
ድምጸት የሰጡት መግለጫ በጋራ ግብር የሚመራ 

የሚዲያ ተቋም ኃላፊ ሳይሆን የፋና ብሮድካሰት 
ኮርፖሬሸን ኃላፊ ነው የሚመስሉት፡፡ ፋና ኢህአዴግን 
በመደገፍ አቋም ቢይዝ ምንም አያሰገርምም፡፡ እኚህ 
ሃላፊ ከሰነዘሩዋቸው አንዳንዱን እንመልከት፡፡

ሀ. ተቃዋሚ ተቃዋሚ የሚሸቱ 
የግል ሚዲያዎች ሲሉ ለተቃዋሚ ያላቸውን ጥላቻ 
በሚያሳይ ሰሜት ነው፡፡ የሚመሩት ድርጅት ማን 
ማን ይሸታል ቢባሉና ጥያቄው ድንገት ቢሆን 
ኢህአዴግን እንደሚሉ መጠራጠር አይገባም፡
፡ መንግሰት መንግሰት ካሉም በኢህአዴግና 
በመንግሰት መሀከል ያለው ድንበር ጠፍቶዋቸው 
መሆን አለበት፡፡ መንግሰት ማለት ግን ኢህአዴግ 
እንዲሁም በተቃውሞ ጎራ ያሉት ዜጎችንም 
የሚጨምር መሆኑን ማውቅ ግን ግድ ይላል፡
፡ ይህ ድንበር እራሱ ኢህአዴግ አወቆ ያጠፋው 
ነው፡፡ እንዲህ ካልሆነ ሚሊዮን ጥቅም ጠባቂ አባል 
እንዴት ይሰተናገዳል፡፡

ለ. የህግ አማካሪ አማክረናል….. 
ተከሰን ነበር ፍርድ ቤት ወስኖልናል፡፡ በእውነት 
እነደዚህ አርገው የሚመክሩ ባለሞያዎች ለአለም 
አቀፍ ደረጃ ሳያሰፈልጉ አይቀርምና ፕሮግራም 
ተዘጋጅቶ በኢቲቪ ምክር ቢለግሱን ጥሩ ነው 
የሚል አሰተያየት አለኝ፡፡ ተከሰን ነበር የተባለው 
ግን ከእውነት የራቀ ነው፡፡ ተከሳሾች ለፍርድ 
ቤት አቤቱታ አቅርበዋል፡፡ ይህ ነው ትክክል፡፡ 
መከሰሳችሁ ግን አይቀርም፡፡

ሐ. እኛ እንደፈለግን እንናገር 
እናንተ ዝም በሉ ነው የሚሉት(ተቃዋሚዎችና 
የግል ሚዲያዎችን ማለታቸው ነው)፡፡ ይህ ነው 
የሃላፊውን ጎራ ፍንተው አርጎ የሚያሳየው፡፡ የዚህ 
ድርጅት በጀት የሚመደበውና ደሞዝ የሚበሉት ግን 
በኢህአዴግ ደጋፊዎች መዋጮ እንዳልሆነ የገባቸው 
አይመሰለኝም፡፡ ከላይ እንደገለፅኩት የፋና ቢሆኑ 
ግድ አይሰጠኝም ነበር፡፡ ግን አይደሉም እና ቅር 
ተሰኘው፡፡

የአኬልዳማ ድራማ ጥሩና አሰተማሪ ነው 
ያሉ የምክር ቤት አባላትንም ማለት የምፈልገው ነገር 

አንደ ቀን የነሱም ምስል በእንደዚህ ዓይነት ፊልሞች 
ተቀናብሮ ይቀርብና ከአሸባሪ ጋር ተባባሪ ናችሁ 
ሲባሉ ማየትና የዚያን ጊዜ የሚሰጡትን አሰተያየት 
መስማት ነው፡፡ ለነገሩ ይህ አሰተያየት ለታሪክ 
ተመዝግቦ የሚቀመጥ በመሆኑ መተዛዘቢያ ብቻ 
ሳይሆን መፈራረጃም ጭምር መሆኑን ሰንቶቻችን 
ልብ እንደምንል አላውቅም፡፡ በርግጠኝነት በምክር 
ቤት የምሰጠው በእኔ እምነት በታሪክ መፋረጃዬም 
ነው ብዬ አምናለሁ፡፡

ብዙ ህዝብ በጎ ምላሽ ስጥቶዋል 
(ይደገም ተብሎም ተደግሞዋል በኢቲቪ)፡፡ ነገር 
ለማሳጠርእሰኪ አንዳንድ ቀን ሃሳብ መቀበያዋን 
ሰልክ ለመቀበል ከተቃዋሚ የሚመድበው ሰው 
በጋራየስልክ መልዕክተ የሚቀበሉበት ስርዓት 
ቢኖርስ? ሰንት ሰው ደወለ፣ ሰንት ሰው ቅር 
ተሰኘ፣ ሰንት ስው ደገፈው የሚለው ሰታሰቲክስ 
ለማጠናከር፡፡

አንድ ግልፅ መሆን ያለበት ነገር 
የቀረበው ድራማ የአሸባሪነትን ጉዳት ለማሳየት 
ከሆነ አንድ ጉዳይ ነው፤ ይህን ህዝቡ እንዲረዳው 
ከተፈለገ ግን አንዱዓለም አራጌ በኦነግ እና ኦብነግ 
ተግባር ጋር ምን አገናኘው ፤ ግንቦት ሰባት አሰቦት 
ከነበረው መፈንቅለ መንግሰትና ግድያስ ጋር በየት 
በኩል ይገናኛል (እነዚህ እንዳውም የሚገናኙት 
ከኢህአዴግ/ከመንግስት ጋር ነው) በመከላከያ ውስጥ 
ተደራጅተው ድጋፍ ፍለጋ ነው የሄዱት ሲባል 
ነው የሰማነው ያነበብነው (የአቶበረከት መፅሃፍ 
ይመልከቱ)፡፡ የፍትህ ተመሰገን እንዳሰቀመጠው 
እነዚህ ድርጊቶች ሲፈፀሙ አንዱዓለም አራጌ 
ትምህርት ቤት ነበር፡፡

ለነገሩ አቶ በረከት ምክር ቤት ቀርበው 
ምክንያቱን ከመንገራቸው በፊት አንድነት ባውጣው 
መግለጫ ላይ በትክክል እንዳሰቀመጠው የዚህ 
መግለጫ ዓላማ ጠቅላይ ሚኒሰትሩ ክምር መረጃ 
አለን ያሉትን ለማሳየት ነው፡፡ ጠቅላይ ሚኒሰትሩ 
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በዚህ ዓምድ የአገራችንን ህጎች ፣ ዓለም አቀፍ ህግጋት ፣ በሀገራት መካከል የተደረጉ ስምምነቶችን 
እንዲሁም ለንፅፅር እና ለማገናዘቢያ ይረዳን ዘንድ ሌሎች ሀገሮችን ህጎች መሰረት በማድረግ 

ከማንኛውም አይነት የፖለቲካ ተፅዕኖ ነፃ በሆነ መልኩ ትንታኔ ይሰጣል፡፡

የፍትህ ዓምድበጌታቸው ታምራት (LLB)

አዲሱ ረቂቅ የመድን ሥራ አዋጅ ምን ይላል?
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በመንግስት 

እየተረቀቁ እና እየተደነገጉ በስራ ላይ የሚውሉ  
አዋጆች የዜጎችን ኢኮኖሚያዊ አቅም የሚፈታተኑ 
እንደሆኑ እየተስተዋለ ነው፡፡የጡረተኛ ፈንድ 
ማቋቋሚያ አዋጅ እና በቅርቡ የፀደቀውን 
አወዛጋቢውን የከተማ ቦታ በሊዝ ስለመያዝ የወጣውን 
አዋጅ ለአብነት ያህል መጥቀስ  ለተነሣንበት ጉዳይ 
በቂ አስረጂዎች ናቸው፡፡ ለገቢ ተንገብጋቢ ነውና 
አሁን ደግሞ ከመድን ሰጪ ድርጅቶችን ‹‹የመድን 
ሽፋን ፍትሃዊ ለማድረግ እና ለመቆጣጠር›› በሚል 
ብሔራዊ ባንክ የመድን ስራ ረቂቅ አዋጅ አውጥቷል፡
፡ ረቂቁ አዋጅ በመግቢያው ላይ የመድን ዘርፍ 
ባልታሰበ አደጋ ለሚደርሱ ጉዳቶች ሽፋን በመስጠት 
ለገንዘብ ቁጠባ አንድ አማራጭ በመሆንና በሀገር 
ውስጥም ሆነ ከውጭ ሀገር ገንዘብ በማሰባሰብ 
ለኢኮኖሚ ልማት ጉልህ ሚና የሚጫወት በመሆኑ 
እንዲሁም የመድን ዘርፍ አስተማማኝ እና የተረጋጋ 
መሆኑን ለማረጋገጥ የተሟላ የህግ ማዕቀፍ መኖር 
አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ በኢፌዲሪ ህገ-መንግስት 
አንቀፅ 55(1) መሰረት ይህ ረቂቅ አዋጅ እንደቀረበ 
ያትታል፡፡ ይሁንና ረቂቅ አዋጅ ወደ ህጉ መሰረታዊያን 
ሳይዘልቅ በስራ ላይ ያለው አዋጅ ቁጥር 86/1986 
ለምን መሻሻል እንዳለበት ሲገልፅ ‹‹ይህ በስራ ላይ 
ያለው አዋጅ በአስራ ሰባት አመት ስለሞላው አዋጁን 
መርምሮ እንደገና ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱ 
እና ይህንንም ለማሳካት የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
ባንክ አሰራሩን ዘመናዊ ለማድረግ የውጭ አማካሪ 
በመቅጠር ሰፊ ጥናት አድርጓል›› ይለናል፡፡ እንግዲህ 
እኔም በእርግጥ ይህ ረቂቅ አዋጅ እነዚህን ግቦች 
ለማሳካት ታልሞ የተረቀቀ ነው የሚለውን ጉዳይ 
ከራሱ ከረቂቅ አዋጁ አንቀጾች እንዲሁም መሰረታዊ 
ከሆኑ የህግ መርሆች አንፃር እና ከሀገራችን ነባራዊ 
ሁኔታ አንፃር ለማየት እሞክራለሁ፡፡

ረቂቅ አዋጁ በውስጡ ለያዛቸው አሻሚ 
እና ትርጉም ለሚያሻቸው ቃላት እና ሀረጋት 
ትርጓሜ በሚሰጥበት በአንቀጽ 2 ስር ከአርባ በላይ 
ለሚሆኑ ቃላት እና ሀረጋት ትርጓሜ ይሰጣል፡፡ 
ይህ የሚያሳየው በአዋጁ ውስጥ ያሉት ቃላቶች እና 
ሀረጋት ለመረዳት ወይም ደግሞ ህጉን ለሚተረጉመው 
አካል ምን ያህል አሻሚ እንደሆኑ ነው፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪም መድን የመስጠት ስራ በራሱ በውስጡ 
የተለያዩ ቴክኒካል ቃላትን የያዘ በመሆኑ ይህን 
ያህል የትርጉም ንዑስ አንቀፆች አስፈልገውታል፡
፡ ሌላው ጉዳይ ምንም እንኳን በትርጓሜው አንቀፅ 
ስር የተለያዩ ፍቺ የተሰጣቸው ቃላት እና ሀረጋት 
ቢኖሩም ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ካላቸው የመድን 

ሰጪዎች እና ከህግ ባለሙያዎች በስተቀር ትርጉም 
የተሰጣቸውን ቃላት እና ሀረጐች የሚያዳግትበት 
ሁኔታም አለ፡፡ በረቂቅ አዋጁ እንደተቀመጠው 
በኢትዮጵያ ውስጥ ለመድን ሰጪ ድርጅቶች ፍቃድ 
የመስጠት ስልጣን የተሰጠው ለብሔራዊ ባንክ 
ነው፡፡ ይህንን ረቂቅ አዋጅ ያዘጋጀውም ብሔራዊ 
ባንክ መሆኑን እንዳይዘነጉት በመግቢያዬ ላይ 
ጠቅሸዋለሁ፡፡ ‹‹ለራስ ሲቆርሱ አያሳንሱ›› የሚለው 
ተረት ብሔራዊ ባንክ ውስጥ ይሰራ ይሆን? እስቲ 
አብረን እንየው፡፡  

     እንደ ማንኛውም መሰል የመድን 
ህግጋት ይህ በብሔራዊ ባንክ የተዘጋጀው ረቂቅ 
አዋጅ በውስጡ የመድን ሰጪን ተግባራት በህግ 
ማዕቀፍ ለመከታተል የሚጠቅሙ አንቀፆች አካቷል፡
፡ ይህም በመስፈርቶቹ መሰረት ለመድን ሰጪው 
ድርጅት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እና ያለምንም 
ገደብ ካልሆነም በቅድመ ሁኔታ አልያም በገደብ 
እንደ መስፈርቱ ምልኡነት እና ብቃታቸው ፍቃድ 
የመስጠት ስልጣን ለራሱ ሰጥቷል፡፡ በአንቀጽ 5 
ንዑስ አንቀጽ (3) ስር ብሔራዊ ባንክ በዚህ አዋጅ 
መሰረት መቅረብ ያለባቸውን መረጃዎች ተሟልተው 
ከቀረቡለት ቀን ጀምሮ ባሉት 90 ቀናት ውስጥ 
የመድን ስራ ፍቃድ ለማግኘት በቀረበው ማመልከቻ 
ላይ ውሳኔ ይሰጣል፡፡ መድን የመስጠትን ስራ 
ለመስራት ፍቃድ የጠየቀው ድርጅት ብሔራዊ ባንክ 
በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 4 ላይ ያስቀመጠውን ቅድመ 
ሁኔታዎች በሙሉ አሟልቶ ካልተገኘ ባንኩ ለራሱ 
በሰጠው ስልጣን መሰረት ፍቃድ በቅድመ ሁኔታ 
መከልከል፣ በገደብ ማሰራት እና እስከነጭራሹ 
መከልከል የሚሉትን መብቶችን ተጠቅሞ ፍቃድ 
ጠያቂውን አካል ህጉን እስካላከበረ ጊዜ ድረስ 
ፍቃድን የመያዝ መብት እንዳለው ሊገልፅ እና 
ሊከላከል ይችላል ይህም በህጉ ግልፅ በሆነ መልኩ 
ተቀምጧል፡፡ ነገር ግን ፍቃድ ጠያቂው አካል 
ሁሉንም የህጉን መስፈርቶች አሟልቶ ቢገኝ እና 
ብሔራዊ ባንክ በ90 ቀናት ውስጥ ፍቃድ ባያሰጠው 
ምን መሆን እንዳለበት በህጉ አልተቀመጠም፡፡ ይህም 
ማለት በተሰጠው ዘጠና ቀናት ውስጥ ፍቃድን ሙሉ 
ለሙሉ ያሟላ ድርጅት ከባንኩ ፍቃድ ባይሰጠውም 
90 ቀናት ካለፉት በኋላ ፍቃድ እንዳለው ተቆጥሮ 
በመድን ስራ መሰማራት ይችላል ወይስ? ባንኩ ለራሱ 
ከአዋጅ ውጭ ቀናት ለመጨመር መብት አለው? 
ይህ በአዋጅ በግልጽ ያልተቀመጠ ጉዳይ ሲሆን 
የመድን ሰጪውን ግዴታዎች ዘርዝሮ ያስቀመጠ 
አዋጅ ከባንኩ የሚጠበቁትን ዘርዝሮ ማስቀመጥ 
ይጠበቅበታል ካልሆነ ለራስ ሲቆርሱ…..፡፡ 

     ሌላው ጉዳይ ረቂቅ አዋጁ በዚሁ 
አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀፅ 7 ስር ብሔራዊ ባንኩ 
በማናቸውም ጊዜ ለመድን ሰጭ የተሰጠ ፍቃድ ላይ 
ግዴታዎችን በመጨመር ወይም ገደብ በመጣል 
ፍቃድን ማሻሻል ይችላል፡፡ በመሰረቱ ግዴታቸውን 
በአግባቡ ለማይወጡ የመድን ሰጪ ድርጅቶች የስራ 
ገደብ ማድረግ፣ ቅጣቶችን መጣል /ይህ በአዋጅ 
ተቀምጧል/ እና መሰል ተግባራትን ማድረጉ ህጋዊም 
ተገቢም ነው፡፡ ሆኖም ባንኩ ፍቃድ በተሰጠው ህጋዊ 
ድርጅት ላይ በህግ በግልፅ ያልተቀመጠን ግዴታዎችን 
መጨመር ተገቢም ህጋዊም አይደለም፡፡ ይህ ማለት 
ብሔራዊ ባንኩ የግል ተንቀሳቃሽ ድርጅቶች የስራ 
ሂደት ውስጥ ሊገባበት የሚችለውን ሁኔታዎችን 
እንደማመቻቸት ስለሆነ በነፃ የመስራት ሂደትን /
Autonomous activity/ እንዳይኖር ያደርጋል፡፡ 
የዚህ ዓይነቱ በህግ ድጋፍ የሚደረግ ሰርጐ ገብነት 
የድርጅቶች እንቅስቃሴን ይጐዳል፡፡

ረቂቅ አዋጅ በአንቀጽ 10 ክልከላ በሚለው 
ርዕስ ስር ማናቸውም የውጭ ሀገር ዜጐች ወይም 
በሙሉም ሆነ በከፊል በውጭ ሀገር ዜጐች ባለቤትነት 
የተያዘ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ከመድን ስራ 
ወይም ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ያለው ስራ መስራት 
እንደማይችሉ ያስቀምጣል፡፡ የመድን ሰጪነት ስራ 
ብቻ ሳይሆን የባንክም ስራ ለውጭ ሀገር ዜጎች 
የተከለከለ ሲሆን መንግስት ይህን የሚያደርግበት 
ዋናው ምክንያት የውጭ ሀገር ዜጐች በቀጥታም 
ሆነ በተዘዋዋሪ በሀገሪቷ የገንዘብ ዝውውር ወይም 
/Monetary policy/ ውስጥ እጃቸውን በማስገባት 
የውጭ መንግስታት የኢኮኖሚውን ቅኝት በራሳቸው 
መንገድ እንዳያደርጉት ለመከላከል እንደሆነ 
መንግስት በተለያዩ ጊዜያት ገልጿል፡፡

አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀፅ 1 አክሲዮኖችን 
የመያዝ ገደብ በሚለው ርዕስ ስር ለአንድ ግለሰብ 
በአንድ የመድን ሰጪ ድርጅት ውስጥ ከአምስት 
በመቶ /5%/ በላይ አክሲዮኖችን መያዝ እንደማይችል 
ይገልፃል፡፡ ይህ ከቤተሰቡ ጋር አብሮ ማለትም 
ከባለቤቱ/ቷ እና ከልጆቹ/ቿ ጋር በጋራ የሚገዛው 
የአክሲዮን መጠን 5% መብለጥ እንደማይችል 
ይገልፃል፡፡ በእርግጥ የአክሲዮን መጠን በህግ 
መገደብ በዛ ያለ አክሲዮን በአንድ ግለሰብ ተይዞ 
በመድን ሰጪ ድርጅት ውስጥ በሚኖረው ውሳኔ 
የመስጠት ሂደት ወደ አንድ አቅጣጫ የማዘንበል 
ወይም ማዕከላዊነት እንዳይኖረው ያደርጋል፡፡ ይሁን 
እንጂ ለአንድ ግለሰብ ከነቤተሰቦቹ የተሰጠውን 
የአክሲዮን መጠን አምስት በመቶ ብቻ መሆኑ 
ዜጐች ገንዘባቸውን ወጪ በማድረግ ፍሬ ለማፍራት 

ያላቸው ህገ-መንግስታዊ መብት በተወሰነ መልኩ 
ይገድባል፡፡ ሀገራዊ ባለሀብቶችም በተፈለገው 
መንገድ ወደዚህ ኢንቨስት የማድረግ አቅማቸውን 
ይገድበዋል፡፡ ግለሰቦች በመድን ሰጪ ድርጅቶች 
ውስጥ ያላቸው ተሳትፎ ከ5 በመቶ በላይ መሆን 
እንደሌለበት የሚደነግገው ይህ አዋጅ ለኢትዮጵያ 
መንግስት ምንም አይነት በመቶኛ የተቀመጠ 
የአክሲዮን ክልከላ አያደርግም፡፡ ይህ የሚያሳየው 
የፌዴራል መንግስት የግለሰቦችን መብት በመገደብ 
ራሱ በመድን ሰጪ ድርጅቶች ውስጥ በመሳተፍ 
በዘርፉ ከፍተኛ ቁጥጥር በማድረግ የኢኮኖሚውን 
ሁኔታ ከነፃ-የገበያ አካሄድ ለመንግስት ወደ ተመቸ 
ኢኮኖሚያዊ መርህ እያስኬደው እንደሚገኝ ያሳያል፡
፡ ይህ ደግሞ የፌዴራል መንግስት ሙሉ ለሙሉ 
በመድን ሰጪ ድርጅቶች ውስጥ የመሰማት ህጋዊ 
መብቱ በህግ እንዲረጋገጥለት ያደርጋል ማለት ነው፡
፡

የፌዴራል መንግስት ልክ እንደ 
ቴሌኮምንኬሽን ዘርፍ በመድን ሰጪነት ውስጥ 
ለመሳተፍ እና ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር መንገድ 
እያመቻቸ አይደለም ብሎ መከራከር ሚዛን 
አያደፋም፡፡ ይህ ካልሆነ ሙሉ ስልጣን ለፌዴራል 
መንግስት እንደተሰጠው ሁሉ የክልል መንግስታት 
በዘርፉ ውስጥ እንደገቡ የመቶ በመቶ መብት 
ለምን አልተሰጣቸውም የሚለውን ጥያቄ መመለስ 
የፌዴራል መንግስት ለምን የ100% መብትን 
እንደተሰጠው በደንብ አድርጐ ያብራራል፡፡ የክልል 
መንግስታት እንደ ፌዴራል መንግስት ‹‹ተአማኒ›› 
ስላልሆኑ ነው? ወይስ?

የረቂቅ አዋጅ አንቀጽ 9 ብሔራዊ ባንክ 
ፍቃድ የተሰጣቸውን መድን ሰጪዎች ዝርዝር 
አትሞ ያወጣል፡፡ በዚሁ ዝርዝር ላይ የተጨመሩትን 
ወይም የተቀነሱትን መድን ሰጪዎች ሰፊ ስርጭት 
ባላቸው ጋዜጦች ላይ ወዲያውኑ አሳትሞ ያወጣል 
ይላል፡፡ እንግዲህ ሰፊ ስርጭት ያላቸው ጋዜጦች 
ማለት በህትመት ብዛታቸው ከሌሎች ጋዜጦች 
የላቁ እና ብዙ አንባቢ ያላቸውን ጋዜጦች ማለት 
ነው፡፡ እውነት ብሔራዊ ባንክ ፍትህን በመሰሉ 
የህትመት ስርጭታቸው በዛ ባሉ ጋዜጦች ላይ ይህን 
ጉዳይ እንዲወጣለት ያደርጋል? በረቂቅ አዋጅ ላይ 
የተቀመጡ አንቀፆች ፓርላማው ካፀደቃቸው በኋላ 
ህግ መሆናቸው አይቀርም ህግ ከሆነ ደግሞ የህግ 
የበላይነት ባላቸው ሀገሮች መከበራቸው የግድ ነው፡፡ 
ይህ በእኛ ሀገር ይሆናል? ፈገግ የሚያስብል ጥያቄ 
ነው፡፡ ቸር እንሰንብት፡፡

ኢህአዴግ ሲቪል... ከገፅ 8 የዞረ አምባገነኖች ባሉበት... ከገፅ 8 የዞረ
ሚዲያ አቋም ይወስዳል... 

ከገፅ 8 የዞረፖለቲካ አደረጃጀት ያለፈባቸውን ሁነቶች መመልከት 
እንችላለን፡፡ ባለፉት ሃያ አመታት ከታች ተነስቶ 
ለከፍተኛ ወታደራዊ ማዕረግ በተዋረድ እድገት 
የታጨ ከፍተኛ መኮንን እስካሁን አላየንም፡፡ ይሄ 
ደግሞ በወታደራዊ አባላት መከከል  ያለውን 
የትውልድ  ክፍተት እንደተጠበቀ ያደርገዋል፡፡ 
አሁንም ድረስ ወታደሩ ከአዲሱ ትውልድ ይልቅ 
በዚያኛው ትውልድ እየተመራ መሆኑ አንዱ ማሳያ 
ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም ወታደሩን በሚኒስትርነት 
እየመሩ የሚገኙት ግለሰብ አቶ ሲራጅ ፈርጌሳ 
በወታደራዊ መኮንን ማዕረግ የመጡ አይደሉም፡፡ 
ይሄም ከላይ ለጠቀስኩት ባለሁለት ባርኔጣ ስልት 
አንዱ ማሳያ ሊሆን ይችላል፡፡

ብሔራዊ አንድነት
ወታደራዊ መንግስት ሀገርን ለረጅም 

ጊዜ ለመግዛት ከሚጠቀምባቸው መንገዶች አንዱ 
ልዩነትን መጠበቅና መጠቀም ነው፡፡ የብሔር 
ፖለቲካ ለዚህ ተመራጭ ነው፡፡ ሀገሪቷ የተለያየ 
አቋም ባላቸው የብሔር ቡድኖች በተከፋፈለች ቁጥር 
የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ የሚኖራቸው ድምፅ 
የተበጣጠሰ ነው የሚሆነው፡፡ ስለዚህ በተናጠል 
መንግስትን ለመለወጥ የሚኖራቸው እድል ከምንም 
ያልተሻለ ነው፡፡ የእኛ ሀገር ተቃዋሚ ፖለቲካ 
ፓርቲ አመሰራረት በተለይ ለዚህ የሚመች ነው፡፡ 
አብዛኛዎቹ አደረጃጀቶች ከብሔርተኝነት ይልቅ ወደ 
ዘውግ ተኮር ፖለቲካ ያደላሉ፡፡ ለውህደት አስቸጋሪ 
የሚያደርገውም ይሄው አካሄድ ነው፡፡

የውጤቱ ተጠቃሚ የሆነው ኢህአዴግም 
ለዚህ አይነት አደረጃጀት እውቅና ይሰጣል፡፡ እውቅና 
ይሰጣል ማለት ከልቡ ይደግፋል ማለት አይደለም፡
፡ እከተለዋለሁ የሚለው የፌደራል ስርዓት በራሱ 
ትክክለኛውን የፌደራሊዝም ሞዴል የተከተለ 
አይደለም፡፡ዘውግ ተኮር ትክክለኛውን የፌደራሊዝም 
ስርዓት አካሄድ እንከተል ቢባል የሀገሪቱ ከፍተኛ 
ስልጣን የኦህዴድ በሆነም ነበር፡፡ካለው ሰፊ 
የህዝብ ቁጥር አንፃር፡፡ ይሄ ቢሆኖ ኖሮ ደግሞ 
በህወሓት ባልተፃፈ ህግ ውስጥ ያለው ‹‹ለከፈልኩት 
መስዋዕትነት የሚገባኝ ዋጋ ነው››  መፈክረር ገና 
ድሮ  መና ሆና ነበር፡፡

እናማ ያለው አማራጭ እንዲህ አይነት 
ጥያቄዎች ከመሰረቱ እንዳይነሱ አብዛኛውን ህዝብ 
እንወክለዋለን የሚሉትን ልሂቃን በፍቅር አልያም 

በጉልበት በቁጥጥር ስር አድርጐ የአላማው ተፈፃሚ 
ማድረግ ነው፡፡ ለጉልበትና ማስፈራራት ደግሞ 
የዚህ ማንፀባረቂያ የሚሆኑት ወታደራዊ ተቋማት 
ላይ ያለው የበላይነት ዋስትና ይሰጠዋል፡፡…ለዚህም 
ማረጋገጫ ካስፈለገ ከአቶ በረከት መፅሀፍ በገፅ 119 
ላይ እንዲህ የሚለውን አንቀፅ መጥቀስ እንችላለን፡፡
‹‹አንዳንዴ በቀላሉ ይገባቸው (በ97 ምርጫ ማግስት 
ለቅንጅት አመራሮች የተናገሩትን ነው) እንደሆነ 
ብለን ሰራዊቱን በአንድ ወቅት የኢህአዴግ መንትያ 
ፍጥረት እንደነበረና ክፉ ነገር ከመጣ አሰላለፉ 
ከማን ወገን እንደሚሆን የሚገነዘብ መሆኑን 
ብንነግራቸውም ከልባቸው አልጠፋ ብሏል፡፡››

 
የህግ የበላይነት

የህጐች ሁሉ የበላይ ህግ ‹‹ህገ-መንግስት››፡
፡ ታላቁ የሮማ መሪ ሲሴሮ አይሶኖሚያ በሚሉት 
መርህ ዜጎችን በሀብት እኩል ማድረግ ባንችል በህግ 
ፊት እኩል ማድረግ ይገባናል ይላል፡፡

ኃ/ስላሴ ከአንድም ሁለት ጊዜ ህገ-መንግስት 
አርቅቀዋል፡፡ ደርግም ህገ-መንግስት ነበረው፡፡ 
አመራሩ የህግ ክፍተት ሳይሆን የማስፈፀም ችግር 
ነው የነበረበት፡፡ ከህጉ በላይ የሚሆኑ ግለሰቦች ነበሩ፡
፡ ፍርድ ቤቶች ከነዚህ አመራር አባላቶች ተፅዕኖ 
የተላቀቁ አልነበሩም፡፡ ከህግ እና ፍትህ አስቀድሞ 
በአመራሮቹ ብያኔ ይሰጥባቸው የነበሩ ጉዳዮች ብዙ 
ነበሩ፡፡ ለወሰኑት ውሳኔ አልያም ተቃዋሚዎቻቸውን 
ለማዳከም ለተጠቀሙበት ሂደት ማሳመኛ ሲፈልጉ 
ህግን ይጠቅሳሉ፡፡ ደርግን እንዲብጠለጠል ያደረገው 
ከህጉ ይልቅ የመንግስቱ ኃ/ማርያም ውሳኔ ሰጪነት 
ጐልቶ መታየቱ ነው፡፡ 

በህግ እና በመሪ መካከል ያለው ልዩነት 
አሁንም ቢሆን እንደተጠበቀ ይገኛል፡፡ ከየትኛውም 
ጊዜ በበለጠ ብዙ ህጐች አሁንም ወጥተዋል፡፡ ህገ-
መንግስቱም ቢሆን ከአንዳንድ ለትርጉም ከተጋለጡ 
አንቀፆች ውጭ ምንም የሚወጣለት አይደለም፡
፡ ችግሩ ህጉ ተግባር ላይ ሲወርድ፣ አስፈፃሚው 
በፍርድ ቤቶች ላይ ያለው ተፅዕኖ ቀጥተኛ መሆኑ 
ነው፡፡ ከህጉ ይልቅ የበላይ የሆነ ግለሰብ እንዳለ በግልፅ 
መመልከት እንችላለን፡፡ ፍርድ ቤቶቹ ይለቋቸው 
ይሆን? ከማለት ይልቅ ‹‹ሰውየው›› ምህረት 
ያደርጉላቸው ይሆን? ማለትን እናስቀድማለን፡፡ 
መንግስቱም እኮ ይሄው ነበር፡፡ እንዲህም ያደርግ 
ነበር፡፡

ስራዎችም ለምርጫው 15 ቀን ሲቀረው መመረቃቸው 
ዝም ብሎ የተደረገ አይደለም፡፡ ተጠንቶና ተሰልቶ 
ለምርጫው ቅስቀሳም እንዲረዳ ታስቦ ነው፡፡ አቶ 
በረከትና ሌሎች ሹማምንትም ከማለዳው ጀምረው 
በተዘጋጁላቸው ቦታዎች እየተገኙ የኢህአዴግን 
ልማታዊነት እየጠቃቀሱ ተናግረዋል፡፡

በዶ/ር ኃይሉ ዓርዓያና በአቶ አንዷለም 
አራጌ የተመራው የመድረክ አመራር ደግሞ ወረቀት 
እየበተነና በየጐዳናው እየተዟዟረ ቅስቀሳውን 
ተያይዘውታል፡፡ በቅርብ ርቀትም ሁለቱ ተቀናቃኞች 
ሲፋጠጡ ተመልክቻለሁ፡፡ የመድረክ ዋና ስብሰባም 
ቴዎድሮስ አደባባይ በሚባለው ስፍራ ተካሄደ፡፡ 
በርካታ ጐንደሬዎችም መድረኮችን በጥያቄ እያፋጠጡ 
ውይይቱ ተካሄደ፡፡ ውይይቱ እንደተናቀቀም የመድርክ 
ደጋፊ የሆኑ ወጣቶች ተሰባስበው መፈክር እያሰሙ 
መሄድ እንደሚፈልጉ ለአቶ አንዷለምና ለዶ/ር ኃይሉ 
ጥያቄ አቀረቡ፡፡ አንዷለም አራጌም ተስማማና መፈክር 
እያሰሙ ጉዞው ተጀመረ፡፡

ከጥቂት ጉዞ በኋላ መድረኮችና በጥቁር 
መስታወት የተለበጡና ውስጣቸው ማን እንዳለ 
መለየት የማይቻልባቸው የአቶ በረከት መኪኖች ጋር 
ተገጣጠሙ፡፡ ይሄኔ አቶ አንዷለም መፈክር እያሰማ 
ነበር፡፡ እነሆ ከማስታወሻዬ፡- 

‹‹ወ/ት ብርቱካን ሚደቅሳ ትፈታ!!››
‹‹አምባገነኖች ባሉበት ሀገር የጀግኖች መገኛ 

እስር ቤት ነው!!››
‹‹መድረክ ያሸንፋል!!›› የመሰሉትን 

መፈክሮች እያሰማ ነበር፡፡
አቶ በረከት ግን በመጽሐፋቸው ሰልፈኞችን 

የሚመራው አንዷለም አራጌ ድምጹን ከፍ አድርጐ 
‹‹የጀግና ቤቱ እስር ቤት ነው!!›› የሚል መፈክር 
ሲያወጣ ሰማነው ይላሉ፡፡ ‹‹አምባገነኖች ባሉበት 
ሀገር›› የሚለውን ቆርጠው ማለት ነው፡፡ አልሰሙትም 
እንዳልል ‹‹ይበልጥ ተጠግተን ሰማን›› ይላሉ፡፡ 
ከዚያም ይሳለቃሉ፡፡ ይህንንም ከመጽሐፋቸው ሳነብ 
መጽሐፋቸውን አጥፌ ማስታወሻዬን መፈለግ ጀመርኩ፡
፡ ይህንንም ፃፍኩ፡፡

እንዲህ አስጨናቂው ነገር እውነቷን 
የማፍረጥረጥ ጉዳይ ነው፡፡ በተለይ መጽሐፍ ሲፃፍ 
ከበድ ያለ ጥንቃቄ ያስፈልጋል፡፡ መጽሐፍ ማለት 
ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ትልቅ ሰነድ 
ነውና፡፡ በተለይ ደግሞ በከፍተኛ ባለስልጣንነት ተቀምጦ 
የዚች ሀገር እጣ ፈንታን ሲዘወር ለነበረ ሰው ቢያንስ 
እውነት ላይ ያተኮረ ስራ ማቅረብ የታሪክ ግዴታው 
ነው፡፡ አለበለዚያ ሰው በግብሩ መጠራቱ አይቀርም እና 
ቀጣዩ ትውልድ ይጠይቃል፡፡ እውነቱንም ይፈልጋል፡፡ 
እውነትም መውጣቷ አይቀርም፡፡

ክምር መረጃ አለን ሲሉ ግን በተከሳሾቹ ላይ እንጂ 
መረጃ ያላቸው ባጠቃላይ በአሸባሪነት ድርጊት ላይ 
ማለታቸው አልነበረም (የ9/11 ፍንዳታ፣ የኦነግና 
የኦብነግ ጥቃቶች፣ ወዘተ)፡፡ በተከሳሾች ላይ መረጃ 
ካለ አሁንም ለፍርድ ቤት ማቅረብና ማሰመዘን ነው 
እንጂ በኢቲቪ ማቅረብ ከማደናገር የዘለለ ፋይዳ 
አይኖረውም፣ ጫና አይፈጥርብኝም ያለውንም 
ፍርድ ቤት በሂደት የምንፈትነው ይሆናል፡፡ እዚህ 
ሀገር ሰንቱ ነው እየተፈተነ የሚወድቀው፣ ያንተ 
ያለህ የሚያስብል ነው፡፡ ለመፍረድ መቸኮል ግን 
ተገቢ አይደለም እና ይሄኔ ነው ምክር መሰማት 
ዝም ማለት፡፡

በሌላ በኩል ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
እራሳቸውን ሊፈትሹ ይገባል የሚል አሰተያየት 
አለ ተገቢ ነው ብለን እንወሰደዋለን ይሁን እንጂ 
ይህ የደህንነት መስሪያ ቤት የሚባለው የመንግሰት 
ተቋም የጋራችን ከሆነ እና ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
በሰርጎ ገቦች ችግር ላይ ናቸው የሚል እምነት ካለው 
ያለውን መረጃ ሊያቀብለን የሚገባ ይመሰለኛል፡፡ 
ለምሳሌ አንድ ሰው የአንድነት ፓርቲ አባል ሆኖ 
አይደለምየአሸባሪ ድርጅት  የሌላ ተቃዋሚ ወይም 
የኢህአዴግም አባል መሆን ህጋዊ አይደለም፡፡ 
አንድነት ይህንን የሚያረጋግጥበት መንገድ የለውም፡
፡ ሰለዚህ በተለያየ መንገድ ይህ መረጃ ሊኖረው 
የሚችለው የደህንነትና መረጃ አገልግሎት መሰሪያ 
ቤት ይህን አገልግሎት ቢሰጠን አንጠላም፡፡ ከሰርጎ 
ገቦች ለመጠበቅ ይረዳናል፡፡

ርዕስ ያደረኩትን ነገር ለማጠናከር ሚዲያ 
አቋም መያዝ ይችላል፡፡ በአለማችን አሉ የሚባሉ 
ሚዲያዎች የሚደግፉት አይዲዎሎጂ አላቸው፡
፡ በይፋም መሪዎችን ለማሰመረጥ ይንቀሳቀሳሉ 
ድጋፍም ያሰባሰበሉ ይህ ወንጀል ተደርጎ ፍርድ 
ቤትና እስር ቤት ቤታቸው አይሆንም፡፡ ይልቁንም 
ለዲሞክራሲ ግንባታው ከሚያደርጉት አሰተዋፅዎ 
አንፃር ክብርና ሞገስ ይሰጣቸዋል እንጂ፡፡ እዚህች 
ሀገር ላይ ሚዲያ በአድርባዮች ሳይሆን በባለሞያዎች 
እንዲጠናከር ማድረግ ለዲሞክራሲ ግንባታ ወሳኝ 
ነው እና ትኩረት ተሰጥቶት አይዞህ መባል 
ይኖርበታል፡፡ ቸር ይግጠመን፡፡
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ሀገራችን በየዘመኑ እና በየመንግሥታቱ 
የሚለዋወጥ የመሰልጠን ደረጃ ውስጥ ትዋልላለች፡
፡ አንደኛው መንግሥት ትኩረት ሰጠሁት ያለውን 
ሌላኛው መንግስት ትኩረት ይነሳውና የተጀመረው 
መንገድ ይቋረጣል፡፡ ይህ በየዘርፉ ኹሉ ያለ 
ጣጣ ነው፡፡ እኔ ለዕለቱ ስለሌሎቹ ኹሉ ለማለት 
የምፈልገው የለኝም፡፡ ስለርእሴ ግን እጽፋለሁ፡፡

 ሀገርን መለወጥ  የሚቻለው በፖለቲካ 
ድርቅና ብቻ አይደለም፡፡ በኢንዱስትሪ መበራከት 
ብቻም አይደለም፡፡ በቴክኖሎጂ ወረርሽኝም ሀገርን 
ለመለወጥ ማሰብ ሞኝነት ነው፡፡ ከምንም በላይ 
ከሁሉም በፊት የሰው አእምሮ፣ የሕዝብ ኅሊና፣ 
የሕዝብ ባሕል፣ የሕዝብ የት መጤነትን እና በጎ 
እሴቶችን ማጎልበት ሲቻል ነው ሀገር መሠልጠን 
የምትችለው፡፡ 

  አእምሮው ባልነቃ እና ማመዛዘን 
ባልደፈረ ማኅበረሰብ ውስጥ ዘመኑ ያፈራቸው 
የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በሙሉ ማሰራጨት ቢቻል 
እንኳ ከትርፉ ኪሳራው ይልቃል፡፡ ለበጎ ነገር 
የተሠሩት የቴክኖሎጂ ውጤቶች በሙሉ ለእኩይ 
ተግባር ሊውሉ ይችላሉ፡፡ ይህ እውነት ነው፡
፡ ማኅበረሰባዊ ንቃት ባልተፈጠረበት ሀገር ውስጥ 
የግድግዳ ስልክ በየስፍራው ማቆም በነጋታው 
ስብርባሪ የስልክ ቀፎ መታቀፍ ነው፡፡ በመልካም 
ኅሊና ውስጥ ዘመናዊነትን እኩል ማሰራጨት 
ሳይቻል በውድ ዋጋ ሳንቲም እያስቀረጹ አገልግሎት 
ላይ ማዋል ሳንቲሞቹ ተጠፍጥፈው ቀለበት 
እንዳይሠሩ ሊከላከል አይችልም ፡፡ ሌላም ሌላም፡፡ 

 የመጡበትን ማንነት የራሳቸውን ባህል 
የማህረሰባቸውን በጎ እሴቶች በሙሉ ጠብቀው 
የኖሩት ምሥራቃዊያን  እንደምን ያለ የሥራ ባሕል 
እንደፈጠሩ እንዴት  ያለ ታታሪ ትውልድ እንዳለቸው 
ከፖለቲካ ልዩነት በፊት ሀገርና ህዝብን ማስቀደምን 
ምን ያክል እንደሚተገብሩ ቻይና፣ ጃፓን እና ኮርያ 
ምሳሌ ሊሆኑን ይችላሉ፡፡

 የማህበረሰብ የአእምሮ ልማት ቅድሚያ 
ከተሰጠው ደግሞ መንገዱ ሁሉ የስኬት ይሆናል፡
፡ ልዩነትን ለማሳወቅ መሳደብ መደባደብ እንዲሁም 
አሳሪና ታሳሪ መሆን ንቃተ ህሊናው በዳበረ 
ማህበረሰብ ውስጥ ቦታ የለውም፡፡

 ወደ ዕለታዊ ጉዳዬ ለመዝለቅ ያመቸኝ 
ዘንድ የዓለም እሸቱን የሐሳብ አገላለጽ ልጠቀም፡፡

 ‹‹ ንባብ ራሳችንን የምናዝናናበት ብቻ 
ሳይሆን እውቀታችንን ጭምር የምናሳድግበትና  
የምናዳብርበት ትልቁ መሣሪያችን ነው፡፡ በተፈጥሮ 
ሳይንስ፣ በማህረሰባዊ ሳይንስ፣ በፍልስፍና፣  በታሪክ 

እና በሌሎች ዘርች ያለን እውቀት ሊሰፋና ሊያድግ 
የሚችለው በንባብ ነው፡፡ ከፍ ሲል በተዘረዘሩት 
መስኮች ውስጥ የተካተተውን እውቀት መገብየት  
ይቻል ዘንድ ደግሞ የዳበረ የንባብ ልምድ ማዳበር 
አስፈላጊ ነው፡፡

 የኢትዮጲያ ህዝብ የንባብ ባህሉ ደካማ 
ነው እየተባለ ሲወቀስ ኖሯል፡፡ እንደ ህዝቡ ብዛት እና 
እንደ አንባቢው መጠን ሲመዛዘን እንጅ ኢትዮጲያዊ 
ሆነው ካላነበቡ የማይመሽ የማይ ነጋላቸው በጣም 
ብዙ ሰዎች መኖራቸውን መካድ አይቻልም ፡፡፤ 
ማንበብ ይጠቅማል ፡፡ የሚል መፈክር ከአጸደ ህጻናት 
ጀምሮ እስከ ዩንቨርሲቲ ድረስ ሲነገረን ኖረናል፡
፡ ስንሰበክ አድገናል፡፡ ሰበካው ግን ከደማችን ጋር 
ተዋህዶ አንብበን የማንበብን ጥቅም በህይወታችን 
ያንጸባረቅን ስንቶቻችን ነን?

 መጽሐፍ አንብቤዋለሁ ብለን ተራ 
ወሬ ለማውራት ሳይሆን ከማንበብ ነገር ይገኛል 
ብለን የምናነብ ስንት እንሆናለን?  የዩንቨርሲቲ 
ተማሪ ሆኖ ጫት መቃም እንጅ አንብቦ መወያየት 
የዚህኛው ትውልድ መገለጫ አልሆን ብሏል፡፡ 
የኮሌጅ ተማሪ ሆኖ ስለማንቼና አርሴ መተንተን 
ካፌዎችን ማጨናነቅ እንጅ ጋዜጦች ምን ይዘው 
ወጡ  መጽሄቶች ምን አስነበቡ ምን አዲስ መጽሀፍ 
አለ ብሎ ማንበብ አልተለመደም፡፡ የሃይስኩል 
ተማሪ ሆኖ የፍቅር ደብዳቤ መጻጻፍ ሲጋራን 
መለማመድ ፑል ቤቶችን ማጨናነቅ እንጅ ማንበብ 
መወያየት መከራከር የሀገርን እውነታ የማወቅ ነገር 
በዚህ ትውልድ ላይ አይንጸባረቅም፡፡ ልብ እንበል 
በጠቀስኳቸው ቦታዎች ያሉ ጥቂት መልካም 
ግለሰቦችን መጥራት ይቻል ይሆናል፡፡ እኒህ ግለሰቦች 
ግን ከብዙኃኑ አንጻር  ሲታዩ ኢምንት ናቸውና 
‹‹ትውልዱ›› ማለትን ደፈርኩ፡፡

ማንበብ ደመኛው የሆነ ትውልድ 
የትም አይደርስም፡፡ የመብትና የግዴታው ልክ 
ከየት እስከየት እንደሆነ አያውቅም፡፡  ለምን 
እንደመጣ እንዴት እንደሚሄድ አያውቅም፡፡ ማን 
እንደሚያስተዳድረው እንዴት እንደሚያስተዳድረው 
አይረዳም፡ ያላነበበ ትውልድ ለጨካኞች፣ ለአምባ 
ገነኖችና ለመሃይሞች ራሱን አሳልፎ ይሰጣል፡፡ 
እድሜ ዘመኑንም ሲጨቆን ይኖራል፡፡ አዎ ያላነበበ 
ምን ብሎ መጠየቅ ለምን ብሎ ማስጨነቅ እንዴት 
ብሎ መመራመር አያውቅም፡፡ ሆዱን የሚሞላበት 
እስካገኘ ድረስ ረግጦም ይሁን ተረግጦ ቢኖር 
የሚቆረቁረው ኅሊና የለውም፡፡

 ትውልዳችን እና ኑሮው
ታዲያ ትውልዱ አያነብም እየተባለ 

እስከመቸ ይኖራል ከጥበብ ከእውቀት ከፍልስፍና 
ከአይዲዎሎጂ ውይቶች ሁሉ ራሱን አቅቦ ስንት 
ዘመን ይኖራል? እስከመቸ ፍርድ አጓዳዮችን 
እና አምባገነኖችን ተሸክሞ ይኖራል? የዚህ ሁሉ 
ጥያቄ መልስ ያለው በዚሁ ትውልድ ውስጥ ነው፡
፡ ምናልባት ትውልዱ አብዝቶ ሲያንኳኳ  የጥበብ 
በሮችን በሙሉ ዘግቶ ቁልፎችን በሙሉ በእጁ 
የያዘው  መንግስታችን ልቡ ይራራ አለዚያም 
ይደነግጥ ይሆናል፡፡

 ትውልዱ መንግስትን መጠየቅ አለበት፡
፡ መዝናኛ ክበብ ብሎ መንግስት በሚያደራጃቸው 
ቦታዎች ማግኝት ስላለበት ጠቃሚ ነገር መጠየቅ 
አለበት፡፡ መንግስት የቀበሌ መዝናኛ ክበቦችን 
ያደራጃል፡፡ ክፋቱ ደግሞ በከተማው ውስጥ ተፈልገው 
የማይገኙ የአልኮል መጠጦች መገኛ ይሄው የቀበሌ 
መዝናኛ መሆኑ ነው፡፡ ታዲያ ትውልዱ እንዲዝናና 
አለዚያስ ምን ውስጥ እንዲወሸቅ ነው የተፈረደበት? 
ትውልዱ ስለቀረበለት ሳይሆን ስለሚጠቅመው 
ነገር አውቆ መወሰን አለበት፡፡ በመላ ሀገሪቱ 
ከቤተመጽሐፍት ብዛትና መንግስት ካደራጃቸው 
አረቂ ቤቶች ብዛት የትኛው ይበልጣል? ኢትዮጵያ 
ውስጥ ከሚመረቱ የአልኮል መጠጥ አይነቶች እና 
ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚታተሙ የጋዜጣ አይነቶች 
የትኛው ይበዛል? ትንባሆ ፋብሪካው ከሚሸጠው 
ሲጋራ ብዛትና ደራሲዎች ከሚሸጡት መጽሀፍ 
የትኛው ይበዛል? ከጫት ንግድ ሥርዓቱ እና 
ከኢንተርኔት አገልግሎት የትኛው የተቀላጠፈ ነው? 
ይህ ትውልድ ይህን ሁሉ እያገናዘበ መጥፊያ እና 
መልሚያውን ማወቅ ያለበት ይመስለኛል፡፡

ጉልበተኛው መንግስታችን  
መንስታችን ስነ-ጥበብን በማበረታታት 

ድርሰትን በማስፋፋት ፕሬሶችን በማበራከት ተደናቂ 
አይደለም፡፡ ይልቁንም ሁሌም ተወቃሽ ነው፡፡ 
ጠቀሱት ዘርፎች ውስጥ ልዩ ትኩረት ሰጥቻለሁ 
ብርቱ ስራ ሰርቻለሁ እያለ ለራሱ የሚያጨበጭበው 
ኃያሉ መንግስታችን ነው፡ ዛሬም ግን ደራሲዎች 
ያማርራሉ ዛሬም ፕሬሶች ያለቅሳሉ፡፡

ከእለት እለት እያሻቀበ ለመጣው 
የህትመት ዋጋ መንግስት አይመለከተኝም የሚል 
ምላሽ በአደባባይ ሰጥቷል፡፡ ትውልድ እቀርጻለሁ 
ሀገር አስተዳድራለሁ የሚል መንግስት በአንድ ሀገር 
ከአቅምበላይ የሆነ የህትመት ዋጋ ንረት ሲመጣ 
የማይመለከተው በምን ሒሳብ ነው? ይህን የምለው 
መንግስታችን የሀገር መንግስት እንደሆነ በማመን 
ነው ፡፡ የሀገር መንግስት ደግሞ ተደራጅቶ ሊዘርፍ 
ከመጣ ቀማኛ መለየት አለበት፡፡ ሀገር ሲያዝን 

ህዝብ ሲያለቅስ ትውልድ ሲያማርር ምን ሆንክ 
ብሎ መጠየቅ  ያለውን ችግር አውቆ መፍትሄ 
መስጠት  ያለበት  ይመስለኛል፡፡  የህትመት ዋጋ 
አይመለከተኝም ያለ መንግስት የዘይት ዋጋ እንዴት 
ተመለከተው? የስኳር እና የስንዴ ዋጋስ? ዜጎች 
ለሆዳቸው  ብቻ አይደለም ለአእምሯቸውም ምግብ 
ያስፈልጋቸዋል፡፡ የህትመትም ዋጋ መንግስታችን 
ሊመለከተው ግድ ነው፡፡  (እነሱ ኬንያ ሄደው 
ማሳተም ስለቻሉ ብቻ ችግር የለም ማለት ኃጢአት 
ነው)

መንግስት ብዙ ጊዜ ይተቻል፡፡ ይታማል፡
፡ ህዝቡን ከመረጃ፣ ከእውቀት፣ ከአይዲዎሎጂ፣ 
ከጥበብ  እና ከፍልስፍና አርቆ አደንቁሮ የመግዛት 
ሐሳብ እንዳለው  ይነገራል፡፡ መብቱን የማያውቅ 
እና የማይጠይቅ ዜጋ እንዲገዛ ይፈልጋል ይባላል፡
፡ ስለዚህም ጋዜጠኞችና ደራሲዎች  ኑሮ መከራ 
ሆኖባቸው ሲላቀሱ ቀና ብሎ አያያቸውም፡፡ ንቃተ 
ህሊናው እንዳይዳብር  በሚፈለግ ህዝብ መኻል 
ጋዜጤኞችንና ደራሲዎችን የሚንከባከብ  መንግስት 
ምኑ ሞኝ ነው?  እየተባለ ይላገጥበታል ተንኮለኛ 
መንግስት ስለመሆኑ ብዙ  በጣም ብዙ ተጽፏል፡፡

 ታዲያ ይህ ሐሜትና ጽህፈት  ሁሉ 
እውን እንደሆነ የምናውቀው ህዝቡ መረጃ እና 
እውቀት የሚያገኝባቸውን  መንገዶች ሁሉ መንግስት 
ሲያጠባቸው ማየታችን ነው፤፤ ትውልዱ መረጃዎችን 
እንዳያገኝ ፕሬሶች በየጊዜው ከአገልግሎት መስጫ 
ክልል ውጭ ይሆናሉ፡፡ የህትመት ዋጋ ከእለት 
እለት ይንራል፡፡ ይህንን አስመልክቶ ኡኡታ 
ሲሰማ መንግስት ‹‹አሸባሪ›› የምትባል ቀይ ካርድ 
እንደሚመዝ ይዝታል፡፡

ስለዚህ ነው መንግስታችን ከጥበብ 
ጋር ጸብ አለበት የሚባለው፡፡ ከአንደኛ ደረጃ እስከ 
ዩንቨርሲቲ ድረስ በዓመት ስንት መጽሐፍት 
እየተገዙ ቤተ መጽሐፍት ይደራጃሉ? ኮሌጆችና 
ዩንቨርስቲዎች ሆነው እንኳ አማራጭ መጽሐፍት 
እና ፕሬሶች እንደ ልብ አይገኙም፡፡ መረጃ እና 
እውቀት የማግኘት መብት አለኝ ብሎ ለሚያፋጥጥ 
የመንግስት ፖሊሲዎችን የያዘ  መጽሐፍ አለዚያም 
አዲስ ዘመን ጋዜጣ ናቸው የሚቀርቡለት፡፡

 ትውልድን ስለመቅረጽ ትውልድን 
ስለማስተማር ለምን ብሎ የሚጠይቅ እንዴት 
ብሎ የሚመራመር ትውልድ ስለማፍራት ሲወራ 
ትልቁ ሸክም የሚያርፈው መንግስት ላይ ነው፡
፡ ባለስልጣኖቹ ከሚንፈላሰሱባቸው መኪናዎች 
ቅድሚያ መጽሐፍትን በብዛት ለትውልዱ ማቅረብ 
ይገባል፡፡ አዎ ከምንም ነገር በፊት የሰውን ልጅ 
አእምሮ ማልማት ይቀድማል፡፡ይህ ቢሆን ከፍ ሲል 
እንዳልነው ሀገራችን የመጯጯህ የማሰርና የመታሰር 
ሀገር ሳትሆን የመወያያ  የሐሳብ መሟገቻ ሀገር 
ትሆናለች ዜጎች ስለሀገራቸው ሲወያዩ ደግሞ የሀገር 
ልማት ይፈጥናል፡፡

አምላክ የሠጠውን እንዳይሠራበት
ኹሉ ሰው ያምረዋል የድሃ ጉልበት
           ታምሩ ፈይሳ(1953)

ፖለቲካ... ከገፅ 9 የዞረ ወድቆ በተነሳው... ከገፅ 5 የዞረ
ይረዳል። መፍትሄው ከሁለቱም ጫፎችና አሁን 
ካለንበት ፖለቲካዊ ውዠንብር ወጥተን ወደ ተረጋጋ 
ፖለቲካዊ ማህበረሰብ የሚወስደን ፖለቲካዊ ትግል 
ነው ማድረግ ያለብን። 

እንደ አገር የጋራ መግባባት ይኖረን ዘንድ 
በታሪካችን፣ በፖለቲካችንና በአገራችን ጉዳይ ላይ  
መስማማት እስከቻልንበት ድረስ በቀናነት መሄድ 
ያስፈልጋል። “እንዲህ ካልሆነች ወይም እንዲህ 
ዓይነት ቅጥያ ካልተጨመረባት አገሬ አይደለችም” 
የሚለው ግትር አቋም የትም የሚያደርስ አይደለም። 
እርግጥ ነው ይህቺ አገር የሁላችን አልነበረችም፤ 
አሁንም አይደለችም። ከተጠቃሚነት፣ ከእኩልነትና 
ከነፃነት አንፃር አገራችን የሁላችን ሆና አታውቅም። 
በሂደት ታግለን እስክንለውጠው ድረስ አገሪቱ 
የገዥዎቹና የአጋፋሪዎቻቸው ብቻ ናት። እንዲዚያም 
ሆኖ አገራችን በመሆኗ እንወዳታለን።

 አዎ! አገራችን መውደድ ያለብን እንዳለች 
ከነ ችግሯ እና ከነፀጋዋ ነው። እናትህ የፈለገ 
ዓይነት ብትሆን በሌላ የተሻለች እናት ልትለውጣት 
አትችልም፤ አገርም እንደዚያ ናት። ይህ በሳይንስ 
ወይም በሎጂክ ቢተነተንም የማይታበል ተፈጥሯዊ 
ሕግ ነው።

ለእኔ ኢትዮጵያ የብዙ ህዝቦች አገር 
መሆኗ ፀጋ ነው። እነዚህ ህዝቦች በዴሞክራሲ 
እና የህግ የበላይነት በሰፈነበት ፍትሀዊ ስርዓት 
አስተሳስሮ በፍቅር እንዲኖሩ፣ በአንድነት እንዲያድጉ 
ማድረግ ይቻላል። ደሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አገሩን 
ሊወድ እንደሚችል ማሰብም ተገቢ ነው። 

 በመጀመሪያ ወደተነሳሁበት ነጥብ 
ልመለስና ፖለቲካችን ውጤት እንዲኖረው ከተፈለገ 
የአመራሩን ሁኔታ መፈተሽ መቻል አለበት። 
መሪነት ለውጥ ሳይኖረው በተወሰኑ ሰዎች ዛቢያ 
ብቻ የሚሽከረከር መሆን የለበትም። አንድ ፖለቲካዊ 
አመራር ምንም የሚታይና የሚጨበጥ ለውጥ 
ካላመጣ “እንዴት ነው ይሄ ነገር?” ተብሎ በአባላቱ 
ዘንድ የሚጠየቅና የሚገመገም ካስፈለገም ሊቀየር 
የሚችል መሆን አለበት። የመሪና የተከታይነት 
ሚና የማይቀየርና ተፈጥሯዊ የሚሆነው ለንቦች 
ብቻ ነው። በተለይ ከኢህአዴግ በዚሁ እንኳ ተሽለን 
ብንገኝ አይከፋም። በእርግጥ በዚህም በኩል ፋና 
ወጊ የሆኑ ፓርቲዎች እንዳሉ አልዘነጋሁትም-ይህ 
ባህል በሁሉም ይኖር ዘንድ ካለኝ ፍላጎት እንጂ!

ሁሉም ነገር በወጣት ይመራ ማለትም 
ተገቢ አይሆንም። ልምድና ተሞክሮ በፖለቲካ 
ውስጥ ወሳኝነት አለው። ስለዚህ ማሰበጣጠር 
ነው ጥሩ የሚሆነው። ልምድ ያለውም ልምዱን 
ወደ ቀጣዩ አመራር ለማስተላለፍ ያስችለዋል። 

ልምድ ያልነበረው ደግሞ በቂ የሆኑ የፖለቲካ 
አመራር ልምድ እንዲኖረው የሚያስችል ዕድል 
ስለሚፈጥርለት የመወራረስ ሁኔታ ይፈጥራል።

በዚሁ ስለአገራችን ፖለቲካ በምንነጋገርበት 
ወቅት በውጭ የሚኖሩ ወገኖቻችን ሚና ሳይጠቀስ 
የሚታለፍ አይደለም። እነዚህ ወገኖች በተሻለ 
የዴሞክራሲ አገር የሚኖሩ፣ በአንፃራዊ መልኩ 
ጥሩ የሚባል የኢኮኖሚ አቅም ያላቸው በመሆኑ 
በፖለቲካው ያላቸው ተፅዕኖ ቀላል አይደለም። 
ገዢው ፓርቲም ይህን በመገንዘብ ይመስላል 
በፖለቲካ ያላቸውን ተሳትፎ ለመገደብ ከአንዴም 
ሁለቴ ህግ እስከማውጣት ድረስ የተጓዘው(አንድ 
በሕገ መንግስቱ፣  ሁለት ለፓርቲዎች ባወጣው 
አዋጅ)።

እዚህ ላይ በጣም የሚገርመው ነገር 
ለራሱ ከፈረንጅም ከዓረብም ገንዘብ እየለመነ 
ለድል የበቃው የኢህአዴግ አመራር ከእርሱ የተሻለ 
የኢትዮጵያዊነት እምነት ያላቸውን ኢትዮጵያውያን 
ዜግነት ስለቀየሩ ብቻ በኢትዮጵያ ፖለቲካ 
ውስጥ ተሳትፎ እንዳይኖራቸው የሚያደርግ ሕግ 
አውጥቷል። በጣም ያደጉ የሚባሉ አገሮች እንኳ 
ሳይቀር ጥምር ዜግነት በሚፈቅድበት ሁኔታ 
ኢህአዴግ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆኑት 
ያገለለበት ሁኔታ ለአገር ደህንነት አስቦ እንዳልሆነ 
ግልፅ ነው። በስልጣን የመቀጠል ህልሙ ወደ 
ቀዠት የመለወጥ አቅም ስላላቸው ነው። እንጂማ 
ኢትዮጵያዊ ሁሌም ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ ቅዱሳን 
መፃሕፍት ሳይቀሩ የመሰከሩለት ሀቅ ነው። ነቢይ 
ኤርሚያስ (13፥23) “ኢትዮጵያዊ መልኩን፣ ነብር 
ዥርግረጉርነቱን ይለወጥ ዘንደ ይችላልን?” ያለው 
ያለምክንያት አይደለም። በጣም ጥንታዊ የሆነ 
ማንነትና ባህል ያለን ህዝቦች መሆናችንን ለመገለፅ 
ነው። 

በውጪ የሚኖሩ ወገኖቻችን በኢትዮጵያ 
ፖለቲካ ያላቸው ሚናና ተፅዕኖ ቀላል እንዳልሆነ 
ከላይ ገልጫለሁ። ስለዚህ ያላቸውን ልዩነቶች 
በማጥበብ የተባበረ ኃይል ወደ መሆን ደረጃ 
መሸጋገር፣ የሚያደርጉት ድጋፍ ደግሞ በመርህ 
ላይ የተመሰረተ፣ የሚታይና የሚዳሰስ ለውጥ 
የሚያመጣ እንዲሆን ማድረግ፤ ተስፋ ሳይቆርጡና 
ሳይሰለቹ ጠንክረው መስራትና መንቀሳቀስ 
አለባቸው። በዋናነት ደግሞ ትግሉ እንዴት ነው 
መካሄድ ያለበት በሚለው ጉዳይ ላይ የጋራ መግባባት 
ላይ መድረስ ያስፈልጋል።

በመጨረሻ የምለው ነገር ቢኖር አሁን 
በአገራችን ያለው አስቸጋሪ የፖለቲካ ሁኔታ በትግል 
ሊለወጥ የሚችል ነው። የምንለውጠው ደግሞ እኛ 
ዜጎቹ ብቻ ነን። በዚህም አምናለን።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!

ቀጥሎ›› አሉ ‹‹ደንብ ይወጣል፣ ከደንቡ በኋላ 
የአፈፃፀም መመሪያ ይወጣል፡፡ ከአፈፃፀም 
መመሪያ በኋላ የማንዋል መመሪያ ይወጣል፣ 
ከማንዋል መመሪያ በኋላ…›› ኧረ! በባንዲራው 
ይሁንባችሁ! ቢያንስ አትቀልዱብን፡፡

 እሺ! ደህና!! አምባገነንነታችሁን 
እንቻለው፣ የኮሮጆ ግልበጣውንም እንሸከመው፣ 
አፈናውንም እንቀበለው፣ ሙስናውንም አይተን 
እንዳላየ እንለፈው፣ አድሎአዊ አሰራሩንም ይሁን 
እንበል፣ የፈጠራ ውንጀላውን እና የፈጠራ 
ክሱንም እንታገሰው… ቢያንስ ግን አትቀልዱብን፡
፡ የኩማ ደመቅሳ እና የመኩሪያ ሀይሌ አይነት 
ተዋናዮቻችሁንም በራሳችሁ መድረክ እንዲቀልዱ 
አድርጓቸው፡፡ እኛን ግን ተዉን! ኑሮ የቀለደብን 
ይበቃናል፡፡ የፍትህ ስርአቱ ያላገጠብን ይበቃናል፡
፡ ምርጫው ያፌዘብን ይበቃናል፡፡ 11 በመቶው 
ኢኮኖሚ ያሾፈብን ይበቃናል፡፡ የዋጋ ንረት ጢባ 
ጢቦ የተጫወተብን ይበቃናል፡፡

የሆነ ሆኖ አንድ አዋጅ ከታወጀ በኋላ 
‹‹አዋጁ አስፈላጊ ነው ወይስ አያስፈልግም?›› 
በሚል የሚዘጋጁት የውይይት መድረኮች 
ህዝብ በመንግስት ላይ ያለው ቁጣ እና ጥላቻ 
እንዲጨምር ከማድረግ ውጪ አንዳችም ፋይዳ 
የለውም፡፡ ምክንያቱም ሲጀመር በህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ቀርቦ ፀደቀ የተባለ አዋጅ እንደገና 
ተመልሶ ወደ ህዝብ መውረዱ አስፈላጊነቱ 
ለማንም ግልፅ አይደለም፡፡ አሊያም በተወካዮች 
ምክር ቤት የሚሰማው የአንድ ፓርቲ ድምፅ 
ነው፣ የህዝቡ ቅሬታ አይቀርብም፣ የሀሳብ 
ፍጭት የለም ብላችሁ ልክ አንደኛ እንደተራው 
ዜጋ የምታምኑ ከሆነ፣ ሁለት አማራጮች 
አሏችሁ፡፡ የመጀመሪያውና ጠቃሚው አማራጭ 
ፓርላማውን በትኖ፣ አዲስ ፓርላማ በምርጫ 
ማቋቋም ነው፡፡ ይሄን ከመረጣችሁ ወዲህም 
ታሪክ ታሰራላችሁ፡፡ ሁለተኛው ምርጫ ግን 
ምንም አይነት አዋጅና ህግ በፓርላማ ቀርቦ 
ከመፅደቁ በፊት እንደ አቴናውያን የየከተማውን 
ህዝብ በየአደባባዩ ሰብስቦ ማወያየት ነው፡፡ ይሄ  
ለቀልዱም ይመቻችል፡፡ 

ከዚህ በተረፈ የምታወጧቸው አዋጆች 
እና እቅዶች በሙሉ ጥቂት ጥቅመኞች ተቃወሙት 
እንጂ ህዝቡ ተቀብሎታል የምትሉትን፤ 
እንዲሁም የአዲስ አበባ ህዝብ ከኢህአዴግ ፍቅር 
ይዞታል፣…. ገለመሌ የሚለውን ፕሮፓጋንዳ 

እንደ እርስት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ማድረጉ 
የሚበጅ አይመስለኝም፡፡ 

ለምሳሌ ጣሊያን ኢትዮጵያን 
በወረረችበት በዛ የጥላት ዘመን የነበረው 
የፕሮፓጋንዳ ስራ ከዛሬው ጋር የአንድ እናት ልጅ 
ነው፡፡ በጋዜጣ የሚወጣውም ከርዕስ አመራረጡ 
ጀምሮ የብእር አጣጣሉም አልተቀየረም፡፡ የምር 
እንነጋገር ከተባለ ደግሞ ቅዳሜ ጳጉሜ 3 ቀን 
1932ዓ.ም የታተመው ‹‹የቄሳር መንግስት 
መልክተኛ›› የሚባለው የአማርኛ ጋዜጣ በፊት 
ገፁ ላይ እንዲህ የሚል ዜና ይዞ መውጣቱን 
ለዚህ ፅሁፍ ማስረጃ ይሆን ዘንድ እንየው፡፡ 
መልካም! ዜናው እንዲህ ይላል፡-- ‹‹ጄነራል ናዚ 
በሱማሌ አገር ስላደረጉት ታላቅ ድል የአዲስ 
አበባ ህዝብ ታማኝነቱንና ደስታውን ገለጠላቸው፡
፡››

ዝርዝር ዘገባው ቀጥሎአል፡፡ የአዲስ 
አበባ ህዝብ ኢትዮጵያ በጣሊያን አስተዳደር 
ከመቼውም ጊዜ ይልቅ ጠንካራ መሆን እንደቻለች 
አንዱ ምስክር ህዝቡ /ብሔር ብሔረሰቦች/ 
ተቀራርበው ተከባብረው እየኖሩ እንደሆነ 
ያትትና፣ ራስ ሀይሉ ‹‹ዛሬ በዚህች ሰዓት 
በክቡርነትዎ ፊት ቀርቤ በኢትዮጵያ ስም ሆኜ 
በልዑል እምልዑላን በኢትዮጵያ ቄሳር እንደራሴ 
ትእዛዝ ስለሰሩት የድል አድራጊነት ስራ ምስጋና 
ለመናገር በመቻሌ ለእግዚአብሔር ምስጋናዬን 
አቀርባለሁ›› ማለታቸውን ይገልፃል፡፡

እነሆ የኢህአዴግም ዜና ቀጥሏል፡
፡ …መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ 
በምርጫው ተሳተፈ፡፡ ድምፁንም ሙሉ 
በሙሉ ለኢህአዴግ ሰጠ፣ የአዲስ አበባ ህዝብ 
የሊዝ አዋጁን እንደወደደው ገለፀ፡፡ የነጋዴዎች 
ማህበራትም አዋጁን እፁብ ድንቅ አሉት፡
፡ በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ አርሶ አደሮች 
ኢህአዴግን እንደግል አዳኛቸው ተቀበሉት፡
፡ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች እና ህዝቦች 
‹‹በኢህአዴግ ጊዜ የለም ትካዜ›› እያሉ ጨፈሩ፡
፡ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጰያውያን እና ትውልደ 
ኢትዮጵያውያን የሊዝ አዋጁ ‹‹እልል በቅምጤ›› 
ነው አሉ፡፡ አሉ…አሉ…

እደግመዋለሁ፡፡ ወድቆ በተነሳው 
ባንዲራ! አትቀልዱብን!!!
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አውደ-ታሪክ

ኢህአዴግ-- ከርዕዮተ... ከገፅ 2 የዞረ

‹‹ግራዋም ጠጣሁ እንቆቆም በላሁ፤እንደ መጠቃት የሚመር አጣሁ፡፡››
 ይህ የአርበኞች ድምፅ ነው!

ጥቃት ይመርራል፡፡ ይመርራል! በጣም 
ይመርራል! ሀገር ሲጠቃ ይመርራል፡፡ ነፃነት 
ሲገፈፍ ይመርራል፡፡ ሉዓላዊነት ሲደፈር ይመርራል! 
ኢትዮጵያዊ ማንነት ትርጉም የለሽ ሲሆን ይመርራል! 
ተገዥነት ይመርራል! ባርነት ይመርራል! ጥቃት 
የማይመረው ባንዳ ብቻ ነው፡፡ ባንዳ ግን ሰው 
ነው እንዴ? ፋሽስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን በግድ 
በወረረችበት ወቅት ጀግናው የኢትዮጵያ አርበኛ 
ባንዳን አስመልክቶ ስንኝ ቋጥሯል፡፡ ይህም ከገድል 
ታሪካችን የስነ ቃል ማህደር በተቃራኒ ተቀርጿል፡፡ 
ለማወራረጃ መዝዘነዋል፡፡ ባንዳ ሰው አይደለም! ይህ 
የአርበኞች ድምፅ ነው!

ባንዳና አህያ ሁለቱ አንድ ናቸው፤
ጋማና ጅራት ነው የሚለያያቸው፡፡

በእርግጥም አህያና ባንዳ የአንድ ሳንቲም 
ሁለት መልኮች ናቸው፡፡ አህያ ሆዷ ተዘርግፎ 
ተኝታም ሰርዶ ትቀነጥባለች፡፡ ባንዳም ሆዱን 
ማዕከል አድርጎ ይንቀሳቀሳል፡፡ እንደ ዔሳው 
ብኩርናውን ይሸጣል፡፡ ሀገር፣ ህዝብ፣ ነፃነት፣ 
ሉዓላዊነትና ባንዴራ በባንዳ መዝገብ ቃላት ውስጥ 
ጨርሶ ቦታ አያገኙም፡፡ በፍፁም!

መግቢያችንን ለመግቢያ መንደርደሪያ 
ያደረግነው በምክንያታዊ ምክንያት መሆኑ 
ይመዝገብልን፡፡ አንድ ጀግና አርበኛ ይዘናል፡፡ 
በኢጣሊያ ወረራ ዘመን ታሪክ ሰርቷል፡፡ በውጊያ 
ወረዳዎች ተሰልፎ ጀብዱ ፈፅሟል፡፡ ዛሬ በእርግጥ 
በህይወት አይገኝም፡፡ ስራው ግን ለዘለዓለም 
ይታወሳል፡፡ የጀግኖች ጉልላት የአርበኞች አውራ 
ሆኗል፡፡ ደጃዝማች በቀለ ወያ፡፡ አንድ አፍታ ከዚህ 
ጀግና ጋር እንጨዋወት፡፡ ለመስማማት እንስማማ፡፡ 
ላለመስማማት የሚስማማ አይስማማ!

ጀግናው በቀለ ወደ ግፈኛው የፋሽስት 
ኢጣልያ ወራሪ ኃይል የኢትዮጵያን መሬት 
ከረገጠበት ከ1928ዓ.ም አንስቶ በግዳጅ መስክ ከጦር 
ሜዳ ውሎ የተለየበት ወቅት አልነበረም፡፡ ወጋችን 
ግን ከተፈሪ ኬላ መስመር ይነሳል፡፡ ህዳር 3 ቀን 
1929ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት መሆኑ ይከተብልን፡፡ 
በጠላት ምሽግ ላይ ወገን ተኩስ ከፍቷል፡፡ ጠላት 
ደግሞ አፀፋውን ለመመለስ አልዘገየም፡፡ ወዲያው 
መትረየሶች ተንጣጡ፡፡ መድፎችም አፋቸውን 
ከፈቱ፡፡ የጣሊያን ሰራዊት አንገት በጎራዴ እየተቀላ 
ተንከባለለ፡፡ የባንዳ ሬሳ ተከመረ፡፡ ከወገን በኩል 
እንዲሁ ጀግና ይሰዋል፡፡ ይገድላል! ይሰዋል! ምድር 
ቀውጢ ሆነች፡፡ በዚህ የጥይት ዶፍ ውስጥ ቀስቃሽ 
የጀግና ስነ ቃል ቅብብሎሽ ይደመጣል፡፡ አንዱ 

ከታዴዎስ ታንቱ

አርበኛ ዓይኑን እያጎረጠረጠ 

‹‹መትረየስ ቢንጣጣ መድፍ ቢደነፋ፤
ለጀግና ይመስለዋል አህያ ያናፋ፡፡››

ሲል ሌላኛው አርበኛ ደግሞ ሌላ ነባር 
የስነ ቃል ግጥም ያመጠዋል፡፡ 

‹‹ጠላት ከሚቀዳው ያገሬን ውሃ፤
የኔ ደምይቀዳ በሀገሬ በረሀ፡፡›› ይላል፡፡

ጦርነቱ ተፋፍሞ ቀጥሏል፡፡ ጠላት 
ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል፡፡ በጣም ተደናግጧል፡ ልክ 
ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ የአደጋ ጊዜ ጥሩምባ አስነፍቶ 
መፈርጠጥ ጀመረ፡፡ ወገን በተገኘው ድል በጣም 
ተደሰተ፡፡ ምርኮኞቹን እየነዳ ወደ ምሽጉ ተመለሰ፡
፡ ሆኖም ጠላት እንደ እብድ ውሻ ከመቅበዝበዝ 
አልተቆጠበም፡፡ እንዲያውም ብዙ ሳይቆይ በነጋታው 
በወገን ላይ ተኩስ ከፈተ፡፡ ምሱን አግኝቶ ተመለሰ፡
፡ አሁንም እንደገና ህዳር 5 ቀን በወገን ላይ አደጋ 
በመጣል ጦርነት ቀሰቀሰ፡፡ አይሮፕላኖችንም 
አስነስቶ ቦምብ አርከፈከፈ፡፡ ድል የወገን መሆኑ 
ግን አልቀረም፡፡

ጀግናው በቀለ ወያ በስለላ ጥበብም 
ችሎታው የመጠቀ እንደ ነበር በታሪክ ተመልክቷል፡
፡ ስለዚህ በበቀለ ወያ መሪነት 300 ሰዎች የጠላትን 
የኃይል አሰላለፍ ለመሰለል ተንቀሳቀሱ፡፡ ቁልፍ 
ቦታዎችን ቀድመው በመያዝ በአነስተኛ መስዋዕትነት 
አንፀባራቀቂ ድል ለመጎናፀፍ ተዘይዷል፡፡ ህዳር 
7 ቀን ጠላትን ከበው ለማደር እቅድ ነድፈዋል፡፡ 
ጀግናው በቀለ ወያ በተለይ ለመትረየሱ አመቺ ስፍራ 
አግኝቷል፡፡ ከሌሊቱ 11፡30 ሲሆን ወገን በጠላት 
ላይ መድፍ ይተኩስ ገባ፡፡ ጦርነቱ ከጠዋቱ እስከ 2 
ሰዓት ቀጥሏል፡፡ ወገን በለስ ቀናው፡፡ 108 ነጮችና 
ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ባንዳዎች ተደመሰሱ፡
፡ በእለቱ አንድ የኢጣልያ ጄነራል አንገቱ በመድፍ 
ጥይት ተቀንጥሶ መውደቁ ተዘግቧል፡፡ በወገን ላይ 
አነስተኛ ጉዳት ደርሷል፡፡ ድሉ ግን በማያጠራጥር 
መልኩ የወገን ሆኗል፡፡

ሆኖም ጀግኖቹ እነበቀለ ወያ እንደ 
ቀትር እባብ እየተወረወሩ ጠላትን ከትቢያ ጋር 
በሚያዋህዱበት ወቅት አዳዲስ የባንዳ መንጋ 
ይቀፈቀፍ ነበር፡፡ በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ እናታችን 
በባንዳ ልጆቿ አንገቷን የምታቀረቅረውን ያህል 
በጀግኖቿ ደረቷን ነፍታ ጦርነቱን እንድትቀጥል የግድ 
ሆነ፡፡ በተለይ በዚህ በደቡብ ኢትዮጵያ በተካሄደውና 
ጀግኖች እንደ ቅጠል በረገፉበት ጦርነት ወቅት 
በደጃዝማች መኮንን ወሰኑ የተመራው የወላይታ 
ታጣቂ በወገን ላይ የፈፀመው ክህደት በታሪክ ላይ 
በአሳፋሪ መልኩ ለዘለዓለም ሲታወስ ይኖራል፡
፡ በወቅቱ የወላይታ ታጣቂ ወደ ጦር መስመር 
የወረደው በጣም ዘግይቶ በወገን ላይ ከፍትኛ ጉዳት 
ከደረሰ በኋላ ሲሆን በመሪው በደጃዝማች መኰንን 
ወሰኑ አማካይነት እጁን ለጠላት በመስጠት 
ባንዳነትን አምኖ ለመቀበል በደቡብ ኢትዮጵያ 
የመጀመሪያው እንደሆነ በታሪክ ተመልክቷል፡፡ 
ትንሽ መቼም ትልቅ ሊሆን አይችልምና፡፡ ‹‹የአህያ 
ስጋ….›› እንዲሉ፡፡

እነበቀለ ወያ ግን ስለባንዳ ለማሰብ ጊዜ 
አልነበራቸውም፡፡ ጀግና ስለሰው ከማሰብ በስተቀር 
ስለባንዳ አይጨነቅም፡፡ አገልጋይ ምንጊዜም 
የአገልጋይነት ስነ ልቦና እንደ ታጠቀ እንደሚኖር 
ይታወቃልና ቀድሞውኑ ባንዳ የነፃነትን ዋጋ መች 
ያውቅና! 

ጦርነቱ ቀጥሏል፡፡ የፋሽስት ኢጣሊያ 

44 አይሮፕላኖች እየተመላለሱ በወገን ላይ ቦምብ 
አዘነቡ፡፡ ነገር ግን በወገን እጅ የነበረውን የተፈሪ 
ኬላን ምሽግ ለማስለቀቅ አልቻሉም፡፡ ህዳር 9 
ቀን ደግሞ እነበቀለ ወያ ተሸሎክልከው በመግባት 
በጠላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል፡፡ ህዳር 
12 ቀን እንዲሁ ከጠላት ጋር ጦርነት ተካሂዷል፡
፡ ነገር ግን ለጠላት እጅግ ብዙ እግረኛና የጦር 
መሳሪያ ሲመጣለት ለወገን የደረሰለት አልነበረም፡
፡ የሰው ኃይል ተመናመነ፡፡ በየመስመሩ አመራር 
ይሰጡ የነበሩ የጦር መሪዎችም ጭምር ወደቁ፡
፡ በዚህ ምክንያት ለ16 ቀናት ሲዋጋ የሰነበተው 
የወገን ሰራዊት ጓዙን ጠቅልሎ ወደ አርቤጐና 
እንዲያፈገፍግ የግድ ሆነ፡፡

የወገን ጦር በጉዞው ላይ ከጠላት ጋር 
ግጭት እያደረገ ቆይቶ ህዳር 28 ቃን አርቤጐና 
ገባ፡፡ ነገር ግን የኢትዮጵያን አርበኛ በጦር ሜዳ 
በቀላሉ ማሸነፍ እንደማይቻል የተገነዘበው ማርሻል 
ግራዚያኒ በኢትዮጵያ የፋሽስት ኢጣሊያ እንደራሴ 
ለዋናው የጦር አበጋዝ ለራስ ደስታ ዳምጠው 
ደብዳቤ ጻፈ፡፡ ቀንጭበናል፡፡

….ይድረስ ለክቡር ራስ ደስታና ደጀዝማች 
ገብረማርያም፤ ከሰላምታ ጋር፡፡ ስለነፃነታችሁ 
እስካሁን ስለተከራከራችሁ የኢጣሊያ መንግስት በጣም 
ያመሰግናችኋል፡፡ በደሴ፣ በሐረርጌና በድሬደዋ ባንዲራችን 
ትውለበለባለች፡፡ አዲስ አበባም በባንዲራችን ስር ነች፡
፡ እናንተ በአንድ ሲዳሞ ክፍል ከኢጣሊያ መንግስት 
ተከላክላችሁ ምንም ጥቅም አታገኙም፡፡ ሰላማዊ ባንዲራ 
ብትቀበሉ ይሻላችኋል፡፡ እስከዚያም ከያዛችሁት የጦር 
መሳሪያ ሁለቱን እጅ አስቀርታችሁ አንዱን እጅ ለመንግስት 
እንድታገቡ ሙሴ ቀስተኛን ልኬያለሁና የቀረውን በቃል 
ይንገራችሁ፡፡

ክቡር ራስ ደስታ ዳምጠው ከሌሎች 
የጦር አበጋዞች ጋር ግፈኛው ማርሻል ግራዚያኒ 
በላከው ደብዳቤ ይዘት ላይ በስፋትና በጥልቀት 
ተወያይተዋል፡፡ በመጨረሻም አቋም ወስደዋል፡፡ 
ይህንንም ለግራኛው የፋሽስት ኢጣሊያ እንደራሴ 
ሳያቅማሙ ገልፀዋል፡፡ እንዲህ በማለት፡፡

…ይድረስ ለማርሻል ግራዚያኒ የላክልን 
ደብዳቤ ደረሰን፡፡ አዲስ አበባ መግባትህን ሰምተናል፡
፡ እኛም ስለነፃነታችን እስከ ህይወታችን ፍፃሜ ድረስ 
መከራከር የሚገባን ነው፡፡ የጦር መሳሪያውም የነፃነት 
መከላከያችን ስለሆነ የሰንደቅ ዓላማችን ምልክት ነውና 
አናስረክብህም፡፡ አንተም ኢትዮጵያን ይዣለሁ ካልክ 
ሰላማዊው ህዝብና ደሃው በከንቱ እንደያልቅ አሮጊት፣ 
ህፃናት ቄስና ባላገር አደጋ እንዳይደርስባቸው እንዲጠብቁ 
ለሹማምንት ትእዛዝ ማስተላለፍ ነው፡፡

ሙሴ ቀስተኛ ይህን የአርበኞችን አቋም 
የሚወክል ደብዳቤ ለጌታው ለማድረስ ተነሳ፡፡ 
በመካከሉ ግን ጀግናው በቀለ ወያና አንዳንድ አርበኞች 
ተነጋግረው ሙሴ ቀስተኛን ለመግደል ከስምምነት 
ላይ ደረሱ፡፡ ነገር ግን ደጃዝማች ገብረማርያም 
ጋሪ ከለከሏቸው፡፡ ምክንያቱም ደብዳቤውን የግድ 
ለማርሻል ግራዚያኒ ማድረስ ነበረበትና ነው፡፡ 
በመጨረሻ በ1930ዓ.ም ስመጥር አርበኛ ደጃዝማች 
ገረሱ ዱኪ ይህን ተላላኪ ጣሊያን እጁን አስጠፍረው 
በጥይት ቆሉት፡፡ ግለሰቡ ለብዙ ጊዜ አርበኞችን 
በመሰለልና የጦር አበጋዞችን እጃቸውን እንዲሰጡ 
በመስበክ ለጣሊያን ከፍተኛ ስራ የሰራ ፋሽስት እንደ 
ነበር በታሪክ ድርሳናት ተመልክቷል፡፡ ብራቮ ገረሱ 
ዱኪ! 

አርቤጐና እንደተደረሰ ጀግናው በቀለ 
ወያ ከሸዋ ለተላከው የአርበኛ ሰራዊት በአዛዥነት 
ተመደበ፡፡ አርበኛው ፋታ አልነበረውም፡፡ ጦርነቱ 
ተፋፍሟል፡፡ ጀግና ይገድላል፡፡ እንዲሁም ይሰዋል፡
፡ ይህ የደቡብ ኢትዮጵያ የጦርንት ትርዒት ነው፡
፡ ጦርነቱ የከፋ እንደነበር በታሪክ ተመልክቷል፡
፡ እነበቀለ ወያ ወደ ዳኤላ እስካፈገፈጉበት እለት 
ድረስ በዚህ ውጊያ መስመር ለ53 ቀናት ሳያቋርጡ 
ተዋግተዋል፡፡ ብዙ ጀግኖች ወድቀዋል፡፡ በዚህ 
ምክንያት በወገን በኩል የሰው ኃይል በጣም 
ቀንሷል፡፡ አርበኛው ከአካባቢው ነዋሪም ድጋፍ 
አጥቷል፡፡ ሕዝቡ በወራሪው ጠላት ተሰብኳል፡
፡ ከሰማይ ቦምብ ይዘንባል፡፡ በምድር ከሊቢያ፣ 
ከባህር ምድር፤ ከትግራይ እንዲሁም ከሱማሊያ 
በተመለመለውና ‹‹አስካሪስ›› የሚል ስም በተሰጠው 
ባንዳ የተጠናከረው ግፈኛው ወራሪ አርበኛውን 
ክፉኛ አጠቃው፡፡ አርበኛው ቀለብ ለመሸመት ወደ 
ገበያ ሲወጣ ደግሞ ከሄደው የአካባቢ ነዋሪ አድፍጦ 
ይገድለዋል፡፡ በዚህ ምክንያት አሳሳቢ ሁኔታ ተፈጠረ፡
፡ በዚህን ጊዜ ጀግናው በቀለና ሌሎች የሰራዊት 
አዛዦች ተመካክረው ወደ ዳኤላ ለማፈግፈግ ወሰኑ፡
፡ አርበኛው ወደ ዳኤላ ሲንቀሳቀስ 175 ሰው ብቻ 
ቀርቶት ነበር፡፡ ሌሎቹ በውጊያ ወረዳ ወድቀዋል፡፡ 
አንዳንዶችን ለመቅበር ተችሏል፡፡ የተቀረው የአውሬ 
ሲሳይ ሆኗል፡፡ ድሮም ተብሎ የለ?

የአርበኛ እናት ታጠቂ በገመድ፤
ልጅሽን አሞራ እንጂ አይቀብረውም ዘመድ፡፡

የፋሽስት ኢጣልያ ወራሪ ኃይል 
የኢትዮጵያን አርበኛ እንቅስቃሴ ከመከታተል 
ለአፍታም አልቦዘነም፡፡ የተጠናከረ መረጃ በሰዓታት 
ልዩነት ይደርሰዋል፡፡ ለዚህ እርካሽ ዓላማ የሀገር 
ተወላጆች በገፍ ተሰማርተዋል፡፡ በሊሬ የተገዙ 
ተላላኪዎች የአርበኞችን የእለት ተእለት ተግባራዊ 
እንቅስቃሴ እይተከታተሉ ይመግቡታል፡፡ አሁንም 
በዚህ ተግባር ቆመዋል፡፡ ባንዳ በውጊያ ወረዳዎች 
የውሻ ሞት ይሞታል፡፡ ከእረኛ አንስቶ ለጠላት 
መረጃ ያቀርባል፡፡ ወገን ግን አጋር አጥቷል፡፡

ጀግናው በቀለ ወያ አርበኞችን አስተባብሮ 
ሌት ተቀን ሲዋጋ ቆይቷል፡፡ ዳኤላ እነደ ደረሰም 
ለአፍታም ፋታ አላገኘም፡፡ ወዲያው ከጠላት 
ጋር ውጊያ ገጠመ፡፡ ጀግኖች ወደቁ፡፡ ለሀገር 
መሞትን እንደ ሞት የማይቆጥረው በቀለ ወያ 
በአምስቱ የጠላት ወረራ ዘመን በጠቅላላው ከ82 
በላይ በጦር ሜዳዎች ግዳጁን ተወጥቷል፡፡ በጦር 
ሜዳዎች ግዳጁን ተወጥቷል፡፡ በጦር ሜዳ ውሎ 
ታሪክ ሰርቷል፡፡ ለአፍታም እናቱን ኢትዮጵያን 
አልከዳትም፡፡ ህሊናውን በሊሬ አልሸጠም፡፡ ከትልቅ 
የተወለደው በቀለ ወያ ትልቅ ስብዕና እንደ ተላበሰ 
ዘልቋል፡፡ ከድል በኋላ ከቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ እጅ 
ሜዳሊያዎችንና ኒሻን ተሸልሟል፡፡ በአስተዳደር 
ዘርፍም በልዩ ልዩ ስፍራዎች በኃላፊነት ሰርቷል፡
፡ በአርበኝነት የወደቁ ጀግኖች ልጆች ተገቢውን 
ትምህርት እንዲቀስሙ አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡ በግል 
ገንዘቡም ብዙዎችን የሀገር ባለውለታዎች ልጆች 
አስተምሯል፡፡ በመጨረሻም ስሙን ከመቃብር በላይ 
ትቶ አልፏል፡፡ የአምስት ሺህ ዓመታት የአንድነትና 
የሉዓላዊነት ታሪክ ባለቤት የሆነችው ሀገራችን 
ኢትዮጵያ የባንዳዎች የአድር ባዮችና በውሃ ውስጥ 
የሚያልባቸው ፈሪዎች ደሴት ሆና እንዳትቀር የዚህ 
ጀግና ታሪክ ምሳሌያዊ ተልኮው እስከ ሰማየ ሰማያት 
ያሻቅባል፡፡ ክብርና ሞገስ ለቀደምት የኢትዮጵያ 
ጀግኖች! ተግባባን?

ለማፈን ነው›› ስትል፤ ሂውማን ራይትስ ዎች 
እና አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በበኩላቸው በጋራ 
ባወጡት መግለጫ የአሜሪካ መንግስት፣ የተባበሩት 
መንግስታት እና የአውሮፓ ህብረት ገዢው 
ፓርቲ ህጉን ለአፈና መጠቀሙን እንዲያቆም 
ዲፕሎማሲያዊ ጫና እንዲያሳርፉበት ጠይቀዋል፡
፡ ፍትህ ጋዜጣ ያነጋገራቸው በኢትዮጵያ ከፍተኛ 
የአውሮፓ ህብረት ዲፕሎማት በበኩላቸው 
‹‹ከገዢው ፓርቲ የተሰጠን ፈቃድ የፍርድ 
ሂደቱን ከመታዘብ ውጪ እስረኞችንም ሆነ 
ቤተሰቦቻቸውን መጠየቅ አልያም ስለጉዳዩ ለሀገር 
ውስጥ ሚዲያዎች መናገር አያስችለንም›› ሲሉ 
የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ተቋማቱ ጥሪ በእነርሱ 
በኩል ብዙም እንደማይተገበር ተናግረዋል፡፡

መንግስታዊ ሽፍትነት?
ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ 

የኢህአዴግ የቀድሞ ምዕራባውያን ወዳጆች 
ያደርጉት የነበረው ባጀት-ተኮር ድጋፎች 
እየተቀዛቀዙ መምጣታቸው እና የቀጠሏቸውን 
የድጋፍ ዓይነቶችም በቀጥታ ወደ ገዢው 
ፓርቲ ከማድረስ ይልቅ ሌሎች ቀጥተኛ 
ያልሆኑ መንገዶችን መምረጣቸው፤ ከዚህ 
በተጨማሪም የሚታሰበውን ያህል የኢኮኖሚ 
እድገት አለመሳካቱ፤ ኢህአዴግ መሩን መንግስት 

አማራጭ የገንዘብ ምንጮችን እንዲያስስ 
አስገድዶታል፡፡ ‹‹ገንዘብ እያተሙ ነው›› ከሚለው 
የአደባባይ ሀሜት ውጪ፤ ገዢው ፓርቲ ሀገር 
በቀል የሆኑ የገቢ ምንጮቹን ለማስፋፋት 
ብዙ መንገድ ሄዷል፡፡ ‹‹መሬት የሚሸጠው 
በኢህአዴግ መቃብር ላይ ነው›› ሲል የነበረው 
ስርዓት የጋምቤላ አንድ አራተኛ የሚሆነውን፣ 
ከኦሮሚያ እና ከአማራ ክልሎችም በስፋታቸው 
በተቀራራቢነት ሊጠቀሱ የሚችሉ መሬቶችን 
አንዳንድ ፀሐፊዎች ‹‹የመሬት ቅርምት›› ሲሉ 
በሚጠሩት መንገድ ለህንድ እና ለመካከለኛው 
ምስራቅ ሀገራት ባለሃብቶች መሸጡ የገቢ 
ምንጭ ድርቀት እንደገጠመው አንዱ ማሳያ 
ይመስላል፡፡ ባሳለፍነው ዓመት መጨረሻ ግድም 
በንግዱ ማህበረሰብ አካባቢ ታክስን በተመለከተ 
በነጋዴው እና በመንግስት መሀከል የተፈጠረው 
ውዥንብር ፓርቲው ወዴት እየሄደ ነው? የሚሉ 
ጥያቄዎችን አስነስቷል፡፡ በዚህ የታክስ መመሪያ 
መሰረት ባለሀብቶቹ የሚከፍሉት የታክስ 
መጠን በ1996ዓ.ም የተመሰረተ ስለሆነ ይህ 
መሻሻል አለበት በሚል ሙግት ብዙሃኑ የንግዱ 
ማህበረሰብ ይከፍል ከነበረው እስከ መቶ እጥፍ 
ድረስ እንዲከፍል ተገዷል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 
በሚዲያ እና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት ላይ 
የወጡት ህጎች ከዚህ ቀደም ከነበሩት ልማዶች 
በተለየ መልኩ ያስተዋወቋቸው የቅጣት 
ማዕቀፎች ከፍተኛ ገንዘብ መጠንን የሚያካትቱ 

ናቸው፡፡ ከነዚህ ከተጠቀሱት ገንዘብ መሰብሰቢያ 
አካሄዶች ሁሉ የገዢውን ፓርቲ የሀገር 
መሪነት ጉዳይ በማንሳት ታዛቢዎችን በጥብቅ 
እንዲያሰላስሉ የሚገፋው አዲሱ የሊዝ አዋጅ 
ስርዓት ነው፡፡ ከዚህ በፊት መሬት የመንግስት 
ሆኖ ቢቆይም ዜጎች ይዞታቸውን ሲሸጡ ስርዓቱ 
ጣልቃ የሚገባበት እድል አልነበረም፡፡ በዚህ 
አዲሱ አዋጅ መሰረት የመሬት ሽያጭ ሲፈፀም 
ሻጩ መሬቱ ላይ የጨመራቸውን እሴቶች 
ተመን ብቻ ሲያገኝ፣ ከይዞታው ስፋት እና 
ይዞታው ከሚገኝበት ከባቢያዊ መገኛ አንፃር 
ቦታው የተገመተለትን የሽያጭ መጠን መንግስት 
ሙሉ ለሙሉ ይወስዳል፡፡ በዚህ አካሄድ መሰረት 
ስርዓቱ በመሬት ገበያ ውስጥ ያልነበረውን 
የበላይነት ሚና ያሰፍናል፡፡

አምባገነን መንግስታት ስርዓታቸውን 
ለማንበር የሚመረጡትን ይህን መሰሉን ከዜጎች 
የገቢ መጠን ጋር ለንፅፅሮሽ በማይቀርብ መንገድ 
የሚሰበስቡትን የዜጎች ሀብት ታክስ ሲሉ 
ቢጠሩትም ፕ/ር ማንከር ኦልሶን በበኩላቸው 
‹‹መንግስታዊ ውንብድናን ምክንያታዊነት 
ማልበስ ነው›› ሲሉ ይተቻሉ፡፡ እንደ ፕ/ሩ 
ሙግት እንዲህ አይነት ስርዓታት ከጥንታዊዎቹ 
የሽፍቶች ቡድን ጋር የባህሪ መቀራረብ አላቸው፡
፡ በጥንታዊው ማህበረሰብ ዘንድ የነበሩት 
ሽፍቶች ተዘዋዋሪ (Roving Bandits) ሊባሉ 
የሚችሉ ነበሩ፡፡ ፕ/ር አልሶን “Dictatorship, 

Democracy and Development” በሚለው 
ጥናታዊ ስራቸው እንደሚሉት ለተዘዋዋሪ 
ሽፍቶቹም ሆነ ለተዘረፈው ማህበረሰብ የተሻለ 
ይሆን የነበረው ዘራፊዎቹ በአንድ ቦታ ተወስነው 
የሚኖሩ ቢሆኑ ነበር፡፡ ይህ ቢሆን ለራሳቸው 
ጥቅም ሲሉ ማህበረሰቡን ከሌሎች ቡድኖች 
ጥቃት እንዳይደርስበት ስለሚጠብቁት ሁኔታውን 
የተሻለ ተመራጭ ያደርገዋል፡፡ በየጊዜው 
በዓይነትም ሆነ በመጠን እጅግ እየጨመረ 
የሚመጣ የታክስ ስርዓትን የሚዘረጋ የፖለቲካ 
ስርዓትን ‹‹ቋሚ ሽፍታ (Stationary Bandit) 
ሲሉ የሚጠሩት ፕ/ር አልሶን፤ ይህን መሰል 
ስርዓት ‹‹ሌብነትን ምክንያታዊ›› ከሚያደርገው 
የታክስ ገቢው መሰረተ ልማቶችን ቢያስፋፋ 
አስገራሚ አያደርገውም ይላሉ፡፡  መንገድ እና 
ሌሎች ኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን ሊያቀላጥፉ 
የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ቢያመቻች፣ እነዚህ 
የልማት አውታሮች ማህበረሰቡ የተሻለ ገቢ 
እንዲያገኝ ስለሚያስችሉት በዚህም ምክንያት 
‹‹በመንግስታዊ ሽፍትነት›› ለተሰማራው 
ማዕከላዊ መንግስት በታክስ ስም የሚሰበስበውን 
የገንዘብ መጠን በእጅጉ ይጨምርለታል፡
፡ የኢህአዴግን ቅጣቶችን ሁሉ ወደ ገንዘብ 
የመቀየር እና ከዜጐች ገቢ ጋር አልመጣጠን ያለ 
የታክስ ስርዓትን ካለመታተር ለሚተቹት የጉዳዩ 
ታዛቢዎች የፕ/ር ኦልሶን ሙግት ሀልዮታዊ 
ድልዳል የሚሰጥ ይመስላል፡፡
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አለም አቀፍ መላውን አለም ወደ ውድቀት ሊያስገባ የሚችለው (የአውሮፓ ህብረት) 
የዩሮ ዞን ቀውስ በዩሮ ዞን  ስብሰባ የቀለጠ ፍቅርም ተስተናግዶአል፡፡

በልዑል ሰንደቁ

     በተገባደደው የፈረንጆች አመታት 
በአውሮፓ አገራት የደረሠው የኢኮኖሚ ቀውስና  
የስራ አጥ ቁጥር ማሻቀብ በአጠቃላይ የዩሮ ቀጠናውን 
ኢኮኖሚ ማናጋቱ ይታወቃል፡፡

    በአህጉሪቱ የደረሠው የኢኮኖሚ 
ቀውስ  ግሪክንና ጣሊያንን የጥንታዊ ግሪክ ስልጣኔ 
እና የሮማ ኢምፓየርን ውድቀት በማስደገም 
ከጨዋታ ወጪ ሲያደርጋቸው ፣ሌሎቹን አገራት 
ደግሞ መጠነኛ እና ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስባቸው 
ችሏል፡፡ በታህሳስ  ወር የእንግሊዝ የግሽበት  መጠን  
3.7 በመቶ የደረሠ  ሲሆን  የስራ እጥ ቁጥሩም 
ወደ 2.8 ሚሊዮን  መድረሱ ተገልፆአል፡፡ ባነክ ኦፍ 
ኢንግላንድ ግሽበቱን በመቋቋም የወለድ መጠኑን 
ለመጨመር ተገዶአል፡፡ ይሁን እንጂ  እንግሊዝ 
ከፍተኛ የኢኮኖሚ ተግዳሮት መጋፈጧ እንደማይቀር 
ኢኮኖሚስቶች እየገለፁ ነው፡፡

         የሕብረቱ አገራት በታህሳስ አጋማሽ 
ላይ የፊሲካል (Fiscal) እና የገንዘብ (Monetary) 
ፖሊሲያቸውን የበለጠ መሠረት ለማስያዝ ባደረጉት 
ውይይት ስምምነት ላይ ሲደርሱ እንግሊዝ ግን 
በቀረበው ሃሳብ ላይ ራሷን አግልላለች፡፡

      የአውሮፓ ሕብረት  የጋራ  መገበያያ  
ገንዘብ (euro) ለመጠቀም እ.ኤ.አ በ1999ዓ.ም  
ሲስማሙ አባል አገራቱ በቁጥር 13 ብቻ  ነበሩ፡፡ 
ቀስ በቀስም ሌሎች የሕብረቱ አባል ሀገር ሆነዋል፡
፡ በአሁኑ ወቅት የአውሮፓ ሕብረት  አባል አገራት 
27 ሆነዋል፡፡ እንግሊዝ  ከመጀመሪያዎቹ የህብረት 
አባላት  ውስጥ  የነበረች ቢሆንም  የፓውንድ ዋጋ 
እንደሚያሳጣ በመመልከት  የሕብረቱን የመገበያያ  
ገንዘብ  ሙሉ በሙሉ ከመጠቀም ተቆጠባ ነበር፡፡

   የዩሮ ቀጠና (Euro zone) አባል አገራት 
23 የደረሱ  ቢሆንም ከኢኮኖሚያቸው አንፃር ለአራት  
ተከፍለዋል ፡፡  የመጀመሪያው ቡድን ጠንካራ  ኢኮኖሚ 
በገነቡት በጀርመንና በፈረንሳይ  መካከል ያለው 
ግንኙነት ነው፡፡ ሁለተኛው ቡድን ሰሜን አውሮፓ 
አገራት ሲሆኑ እነርሱም ኦስትሪያ፣ ቤልጂየም  
ፊንላንድ፣ሉክሰምበርግና ኔዘርላንድ ናቸው፡፡ሶስተኛው 
ቡድን በኢሮ ቀጠናው ኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ የገበት 
አስር አገሮች ማለትም ግሪክ፣ አየርላንድ፣ ኢጣሊያ፣ 
ስፔን ፣ፖርቹጋል ፣ቆጵሮስ ፣ኢስቶኒያ፣ማልታ፣ 
ስሎቫኒያ፣ ስሎቫኪያ  ናቸው፡፡አራተኛው ቡድን 
በኢሮ ገንዘብ የማይጠቀሙ ነገር የቀጠናው ቀውስ 
የሚነካቸው እንግሊዝ፣ስዊድን፣ፖላንድ፣ዴንማርክ ፣ 
ቼክ፣ሮማኒያ፣ቡልጋሪያ፣ላቲቪያና ሉቱዌኒያ  ናቸው 
፡፡

በኢሮ ቀጣናው ቀውስ ውስጥ የገቡት አስሩ 
አገሮች ‹‹በአህጉሪቱ ጠርዝ ላይ ያሉ›› (peripheral 
countries) በመባል የሚጠሩ ሲሆን ከእነዚህ 
ውስጥም አምስቱ ማለትም ጣሊያን፣ፖርቹጋል 
፣ግሪክ፣አየርላንድ እና ስፔን በከፍተኛ ደረጃ ለቀውስ 
ተጋልጠዋል፡፡

    የሕብረት አባል አገራት ዩሮን መጠቀም 
በጀመሩ ዘጠኝ አመታት ውስጥ አብዛኞቹ ከጀርመን  
የተሻለ ኢኮኖሚ እድገት  አስመዝግበዋል፡፡ላለፉት 
አምስት አመታት ደግሞ አብዛኞቹ ቁልቁል ሲሄዱ 
የጀርመን ኢኮኖሚ እንደሮኬት ተወነጨፈ፡፡ እነዚህ  
አገሮች እድገት  ሊያሳዩ የቻሉት በጊዜው ከአውሮፓ 
ማእከላዊ ባንክ በአነስተኛ ወለድ መበደራቸው ሲሆን 
በሌላ በኩል አለም አቀፍ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ 
ቀውስ ውስጥ ባለመግባቱ ነበር፡፡

    ዛሬ ቀውስ ውስጥ የገቡት አብዛኞቹ 
የአውሮፓ አገራት ከፍተኛ ኢኮኖሚ ያስመዘገቡት 
እ.ኤ.አ. በ2006 ዓ.ም ነበር፡፡ በዚያኔ የተሻለ 
የምጣኔ ሀብት እድገት የነበራቸው ሲሆን የስራ አጥ 
ቁጥራቸውም ከ70/0 በታች ነበር፡፡ ነገር ግን ባለፉት 
አምስት አመታት ውስት በከፍተኛ ኢኮኖሚ ቀውስ 
ውስጥ ተዘፍቀዋል፡፡ በዩሮ ቀጠና መገኘታቸው ደግሞ 
ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን የቀጠናውንም ኢኮኖሚ 
በማእበል እንዲንጡት ዳርጓል፡፡ በተለይም በአሜሪካን 
እ.ኤአ የ2008ዓም የደረሰው የፋይናስ ቀውስ የበለጠ 

ለአደጋ አጋለጣቸው፡፡
       የ2011ዓ.ምህረቱ ቀውስ ወደ 

ከፍተኛ ደረጃ ሲደርስ የስራ አጥ ቁጥሩም ማሻቀብ 
ጀመረ ፡፡ እኤአ በ2006ዓም 7.2.በመቶ የነበረው 
የስራ አጥ ቁጥር በ2011 ወደ 150/0  በመቶ  
ደረሠ፡፡ ይህም በእጥፍ ማደጉን  የሚሳይ ነው፡
፡ በሌላ  በኩል በጀርመን በ2006የነበረው  የስራ 
አጥ ቁጥር 32በመቶ ሲሆን፣ወደ 14በመቶ ሊወርድ 
ችሏል፡፡ ከአስሩ በቀውስ ማእበሉ ከተናጡት አገሮች 
በተጨማሪ ሌሎች ስጋት የገባቸው የቀጠናው 
አገራት ኢንቨስተሮች ተቀማጭም ያደረጉትን ገንዘብ  
ከየባንኮቹ በማውጣት ወደ ጀርመን ባንክ አዛውረዋል፡
፡

ይሁን እንጂ የቀጠናው ቀውስ በኢኮኖሚ 
ጠንካራ የሚባሉትን ጀርመንና ፈረንሣይንም መንካቱ 
አልቀረም፡፡ የጀርመኑ ቡንደስ ባንክ ባወጣው መግለጫ 
በ2012ዓ.ም 1.80/0  እድገት ለማምጣት እቅድ 
የተያዘ ቢሆንም በኢሮ ቀጠና አገራት ላይ በደረሠው 
ቀውስ ከ0.6 በላይ እድገት ማስመዝገብ እንደማይቻል  
ገልፆአል ፡፡በተመሣሣይ በ2012ዓ.ም የGPD እድገት  
ሊመዝገብ ይችላል  ብሎ ያስቀመጠው 3.10/0 ወደ 
30/0 ዝቅ ሊል እንደሚልችል ባንኩ ጠቅሷል፡፡ 
የወጪ ንግድን (export) በተመለከተም መውረድ 
እየታየበት እንደሆነ ባንኩ አያይዞ ጠቅሷል፡፡ በሌላም  
በኩል  በፈረንሳይ በተመሣሣይ በወጪ ንግድ እና 
የሀገራዊ ምጣኔ ሀብት ዕድገት (GPD) መቀነስ 
እንደሚኖር ተገልፆል ፡፡ በተጨማሪም ሶስት ታላላቅ  
ባንኮች ከፍተኛ ማሽቆልቆል  እንደሚታይባቸው 
ተጠቅሷል፡፡

    በአውሮፓ መገበያያ ገንዘብ በዩሮ 
ላይ የደረሠው ቀውስ ዋና መንስኤ የህብረቱ አባለት 
ከአመታዊ ፍጆታቸው ከ50-1000/0 የሚበልጥ 
ብድር ውስጥ መዘፈቃቸው እንደሆነ የኢኮኖሚስቶች 
መረጃ ይጠቁማል፡፡

      ከ27ቱ አውሮፓ አባል ሀገራት 
በየዓመቱ ከሚመድቡት ፍጆታ ከፍተኛ የበጀት 
ጉድለታቸውን ለመሙላት ከአውሮፓ ማእከላዊ 
ባንክ እየተበደሩ የገንዘብ ቀውሱን በመፍጠር የኢሮን 
የመግዛት አቅምን አደጋ ውስጥ የጣሉ ሀገራት 
ፖርቹጋል፣ ኢጣሊያ፣ ግሪክና ስፔን በቀዳሚነት 
ይጠቀሳሉ፡፡

   የነዚህ ሀገራት የመጀመሪያ ግብ የነበረው 
ከባለሀብቶች ቦንድ እየገዙና ከአውሮፓ ማእከላዊ 
ባንክ እየተበደሩ በእጅ አዙር ሪል እስቴትና በተለያየ 
የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለተሰማሩ ዜጎችቻቸው 
ማበደር በረጅም ጊዜ ከፍተኛ ወለድ ማብዛት ነበር፡፡

     ይህ ደግሞ ከኢኮኖሚያቸው ጋር 
ያልተመጣጠነ ገንዘብ ፈሰስ በማድረግ ብር እየረጩ 
ጠንካራ የኢኮኖሚና የገንዘብ ፖሊሲ የገነቡትን እንደ 
ጀርመንና ፈረንሳይ ያሉ ሀገራት ኢኮኖሚያቸውን 
ባልመጠነ መንገድ ገበያቸውን እንዲቀራመቱና የኢሮ 
የመግዛት አቅም  አደጋ ላይ እንዲወድቅ አደረገ፡፡
ይህንን ችግር ለመቅረፍ የጀርመኗ ቻንስለር አንጌላ 
ሜርኬልና የፈርንሳዩ ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ሳርኮዚ 
አንድ መላ ዘየዱ፡፡     ይኸውም ከዛሬ ሃያ አመት 
በፊት የሶቪየት ህብረት መከፋፈል የከፈተው ቀዳዳ 
በመግባት አውሮፓን በመገበያያ ገንዘብና በኢኮኖሚ 
ወደ አንድ ውህደት ይወስዳል የተባለው የአውሮፓ 
ህብረት ወደ አዲስ ምእራፍ ያሻገሩት ንድፈ ሀሳብ 
ያቀረቡትን የቀድሞው የፈረንሳይ ፕሬዘዳንት ፍራንሷ 
ሚትራንድ እና የጀርመኑ ቻንስለር ሄልሙት ኮል 
ራዕይ ከግብ  ለማድረስ  ብቸኛው መፍትሄ አውሮፓ 
ህብረት ማእከላዊ ባንክ አሠራርን መገደብ  ነው፡፡

    የጫጉላ ሽርሽር ላይ እንዳሉ 
ፍቅረኛሞች ያለማቋረጥ አለም ጉድ እስኪል ድረስ 
ሳርኮዚና ሜሪክል እየተገናኙ ሃያ ሰባቱን የህብረቱ 
አባላት በማሳመን ለመጨረሻ ለፊርማ ያቀረቡት 
የገንዘብ ፖሊሲ የህግ ረቂቅ የቀጠናው መንግስታት 
ከአውሮፓ ማእከላዊ ባንክ ከተበደሩት ብድር ውስጥ 
1.1. ትሪሊዮን ኢሮ ወይም አንድ ትሪሊዮን አንድ 
መቶ ቢሊዮን  ዮሮ በረጅምና በአጭር ጊዜ ዕቅድ እስከ 
2012 መጨረሻ ለባንኩ ተመላሽ እንዲያደርጉ የሚል 
ነበር፡፡ ይህንን  ለማድረግ  ያስቀመጡት ቅድመ 
መስፈርት  በበጀት  ጉድለትና በገንዘብ  ቀውስ 
እየተናጡ የሚገኙት ሀገራት  በአውሮፓ ማእከላዊ  

ባንክ  የሚገኝው 487 ቢሊዮን  ዩሮ ከበጀት  ጉድለት  
የፀዳ  ኢኮኖሚ ከገነቡት ከፈረንሳይና ከጀርመን  
በሚመደብ  519 ዩሮ በአጭር ጊዜ የሚከፍሉበት  
ሠነድ ፈርመው  በከፍተኛ  ወለድ  የሚበደሩበትን  
አሠራር ያስቀመጠነው፡፡

     በዩሮ ቀውስ የተናጡት ሀገራት 
ይህን ብድር ሊወስዱ የሚችሉት አቅማቸውን 
ከማይመጥን በጀት ከመመደብ ተቆጥበው የበጀት 
ጉድለታቸውን ከአጠቃላይ በጀታቸው ከ0.5በመቶ 
በታች በማውረድ፣ የመንግስት ወጪ በ10በመቶ 
በመቀነስ በሀገራዊ ምርታቸው ላይ የሚያስከፍሉትን 
ቀረጥ በመጨመር ከአመታዊ የውጭ ገቢያቸው 
ከ10 በመቶ ያላነሰ ገንዘብ ከ5.7በሚደርስ ወለድ 
ጋር ለአበደሩ አገራት ለባንኩ ለመመለስ ሲስማሙ 
ነው፡፡ ይህንን የስምምነት ሰነድ ተፈፃሚ የሚሆነው 
ደግሞ በሀገራቸው ፓርላማ አፅድቀው የውጪ ገቢ 
መንገዳቸው በአውሮፓ ማእከላዊ ባንክ እንዲቆጣጠረው 
ፈቃደኛ  ሆነው በጀርመንና  በፈረንሣይ የቀረበውን 
ሰነድ ሲፈርሙ ብቻ ነው፡፡ ይህ ሰነድ የመጨረሻ 
ምእራፍ ላይ ደርሶ ለፊርማ ሲጠበቅ ስምምነቱን 
የሚያደፈርስና የሳርኮዚንና የሜርኬልን ዕቅድ ላይ 
ውሃ የሚከልስ የተቃውሞ ውሳኔ የእንግሊዝ ጠቅላይ 
ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሩን ተላለፈ፡፡

     ዴቪድ ካሜሩን በቆረጣ ገብተው 
እቅዱን ያጣጣሉት የዛሬ ሀያ አመት አሥራ ሰባቱ  
የአውሮፓ ህብረት መስራች አገራት በብራስልስ 
ተሰባስበው ዩሮ የተባለ የጋራ መገበያያ  ገንዘብ  
ለመጠቀም  ሊስማሙ እንግሊዝ በኢሮ ለመገበያየት 
ፈቃደኛ ባትሆንም ከህብረቱ  ጋር የራሷን 
የመገበያያ ገንዘብ (ፓውንድ) እየተጠቀመች ለመጓዝ 
የተፈራረመችውን ሥምምነት ይፃረራል በማለት 
ነው፡፡

    ይኸው እንግሊዝ ተጥሷል ያለችው 
የማስትረችት ትሪቲ (Maastricht Treaty) 
የተባለው ሰነድ የሚደነግገው የእንግሊዝ፣የአውሮፓ 
አባል ሀገራትና አውሮፓ ህብረት ማእከላዊ ባንክ 
የተፈራረሙበት ሰነድ አባል ሀገራቱ ከ3በመቶ 
ያልበለጠ የበጀት ጉድለት እየያዙ አመታዊ በጀት 
መመደብ እንደሚችሉና ከአመታዊ ገቢያቸው ከ60 
በመቶ ያልበለጠ ብድር መበደር ይችላሉ የሚል ነው፡
፡

    በአዲሱ ሰነድ የተለወጠው ደግሞ 
ቀድሞ ብሎ እንደተጠቀሠው የአውሮፓ ህብረት 
አባል የሆኑ 27 ሀገራት በየዓመቱ የሚመድቡት 
በጀት ከ0.5 የበለጠ የበጀት ጉድለት ማስቀመጥ 
የለባቸውም የሚል ነው፡፡ ከዚሁ በተጨማሪ የገንዘብ 
ዝውውሩ በአውሮፓ ማእከላዊ ባንክ እንዲመለስና 
ቀደም ብለው የተጠቀሠውን መስፈርቶች ተከትሎ 
ተግባራዊ እንዲሆን የሚይጠቅቅ ነው፡፡

    ይህ አሠራር ኢሮን የመግዛት አቅም 
በማጎልበት አባል ሀገራቱ ገንዘብ ከመጠን በላይ  
እየተበደሩ  እንዳይረጩ ገደብ የሚያበጅ ቢሆንም 
በተቃራኒው አውሮፓ ማእከላዊ ባንክ ገቢ የሚጋራ 
በመሆኑ አይመቸኝም ያለችው እንግሊዝ ጠቅላይ 
ሚኒስቴር ዴቪድ ካሜሩን  ቪቶ ፓወራቸውን 
ተጠቅመው ሀገሬ አትፈርምም ያሉት፣‹‹የሀገሬን 
ሉአላዊነት የሚፈታተን ›› ሠነድ በማለት ነው፡፡ 

  ይህ ዱብ እዳ ቀደም ሲል ወደ ስምምቱ 
የተቀረቡትን አውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት  
እጃቸውን እንዲሰበስቡና  በጉዳዩ ላይ ጊዜ ወስደን 
ብንመክርበት ፓርላማችን  ቢወያይበት የተሻለ ነው 
የሚል የጥርጣሬ አቋም እንዲያራምዱ እንቅፋት 
መፍጠሩ አልቀረም፡፡

  የካሜሩንን ውሳኔ ከደገፉት ውስጥ 
ቀደም ብለው በሠላማዊ ሰልፍ ፕሬዚዳንታቸውን  
ያሰናበቱት በግሪክ በተመሠሣይ መንገድ  ከ20ዓመት 
በላይ የገዙትን  የጣሊያን  ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪዩ 
ቤርሎስኮኒ ሥልጣን በቃኝ ያስባሉትን  የጣሊያን 
ህዝብ አስፈንድቋል፡፡
      ሀንጋሪ፣ ቼክ ሪፐብሊክና ስዊድን ፓርላማችን 
ጊዜ  ወደስዶ ይምከርበት ሲሉ ዴንማርክ፣  ላቲቪያ፣ 
ሉቲኒያ፣ፖላንድ፣ሩማኒያ እና ቡልጋሪያ የህዝብ 
ተቃውሞ ሊያስነሣ  ስለሚችል  ህዝባችን ይምከርበት 
በማለት ወደ ኋላ አፈግፍገዋል፡፡ 

የቀለጠው ፍቅር በኢሮ ዞን 

በአውሮፓ በደረሠው ኢኮኖሚ ቀውስ መላ 
አህጉሪቱ አዳርሶ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዳይደርስ  
የየአገራቱ መሪዎቹ  ላለፉት  ስድስት ወራት 
ደፋ ቀና ሲሉና በየጊዜው ስብሰባ ሲያደርጉ ውሳኔ 
ሲያስተላልፉ ወይም ባለመግባባት ሲለያዩ ማየት 
የተለመደ ሆኗል፡፡ ይሁንና  በአውሮፓ ሕብረት  
አገራት ስብሰባ ላይ ማንም ሊያስተውል የሚችለው 
ነገር ግን አልጠፋም የፈረንሣይ ኒኮላስ ሳርከዚዝና  
የጀርመኗ አንጌላ ሜርኬል  በፈገግታና  በሞቅታ 
የተሞላ  መጨባበጥና መሳሳም እንዲሁም  በፊት 
ገፅታ (Body gesture) ስሜትን  መግለፅና 
ለሌሎችም ግንኙነቶች ጎልተው ታይተዋል፡፡ ቢቢሲ 
በድረህረ ገፁ Sarkozoye and Merkel what Does 
their body  language  tell us? በሚል  ርእስ 
ባሰፈረው ጽሁፍ  ላይ  የቀጠናውን የኢኮኖሚ ቀውስ 
ከገለፀ በኋላ የሁለቱን መሪዎች ወጣ ያለ ግንኙነት  
በስፋት ዳሷል፡፡

     ቢቢሲ በድረ ገፁ ከሠጠው ማብራሪያ 
በተጨማሪም በሰውነት እንቅስቃሴ የሚካሄድ ግንኙነት  
(Body language) ኤክስፐርቶችን አስተያየት 
አካቶአል፡፡ ጁዲ ጀምስ የተባሉ የሰውነት ቋንቋ ተኮር 
እንቅስቃሴ (Body language) ኤክስፐርት ሲናገሩ፣ 
ሁለቱም መሪዎች ሲገናኙ የሚሳዩት ፈገግታ  
ፍንድቅድቅ የማለት ባህሪይ ጠንካራ ወዳጅነት 
እንዳላቸው የሚጠቁም ነው ብለዋል፡፡

Kiss v hand shake በማለት በገለፁት 
ሃሳብ ላይ በሁለቱም ውስጥ ኃይለኛና ጾታዊ 
መሳሳብ  መኖሩን የሚጠቁም ነው ብለዋል፡፡ ሮበርት 
ፊሊፕስ የተባሉ ሌላው ባለሙያ  ደግሞ ሜርኬል 
ከመኪና ሲወርዱ ሳርኮዚ እንደ አገር መሪ ሆነው 
ሳይሆን የሚቀበሏቸው ልክ የሮማንቲክ ፊልም 
አይነት ነው ብለዋል፡፡ ሜርኬል ሲጨብጣቸው 
እጃቸውን ብቻ  ሲሰነዝሩ  ሳርኮዚ ግን ሜርኬልን 
ወደ ራሳቸው ሳብ አድርገው ጉንጫቸው ላይ ወይም 
ወደ ከንፈራቸው ጠጋ  ብለው ይስሟቸዋል በማለት 
ገልፃዋል፡፡ በተጨማሪም ስብሰባው  ካለቀ በኋላ 
እንኳን አዳረሹ ውስጥ ቆመው እያወሩ ይቀጥላሉ 
ብለዋል ፡፡ The  Guardian የተባለው ታዋቂ ጋዜጣ  
ደግሞ ስለቀጠናው ካሰፈረው ጽሁፍ ጋር አያይዞ 
ሜሪኬል ፓሪስ መሄድ እንደሚወዱ ሁሉ ሳርኮዚም 
ፍራንክፈርት መሄዱን ይወዱታል ብሏል፡፡ ነገር ግን  
የሁለቱም  ወዳጅነት የቀጠናውን  የኢኮኖሚ ችግር 
ለመፍታት ብቻ እንጂ ስለሌላ  አይደለም  ብለው 
ለሚከራከሩ መልስ  የሚሆን  ጽሁፍ አቅርቧል፡፡

     ይኸውም  ሳርኮዚ ሚስታቸውን 
ፈተው ያገቧት ጣሊያናዊቷ ሞዴል ካርላ ወልዳ ቤት 
ውስጥ እያለች ከሚስታቸው ጋር መሆን ሲገባቸው  
የፈረደበት የዩሮ ችግር ብለው ሜርኬል  ጋር 
ለመነጋገር  ወደ ፍራንክፈርት አምርተዋል በማለት  
ጋዜጣው ፅፏል፡፡

   ብዙዎችን ጉድ  ያሰኘው የሁለቱ 
መሪዎች ግንኙነት ቀስ በቀስ  ወደ ጦፈ ፍቅር  
እየሄደ እንደሆነ  የሚገልፁት የአውሮፓ ጋዜጠኞች 
የሁለቱንም ስም አጣምረው ሜርኮዚ የሚል ቅፅል 
ስም አውጥተውላቸዋል፡፡ ታይምስ መፅሄት  በ2012 
የአዲስ አመት እትሙ ላይ The  MERKOZY 
Index በሚል ባቀረበው ፅሁፍ ላይ የጀርመኗ 
አንጌላ  መርኬልና  የፈረንሣዩ ኒኮላስ ሳርኮዚ 
የኢሮን ኢኮኖሚ ቀውስ ለመቅረፍ ይገናኛሉ እንደገና  
ይገናኛሉ፣ ከዚያም ይገናኛሉ፣  አሁንም ይገናኛሉ 
ብሏል፡፡ አባል  አገራቱ ተስማሙም  አልተስማሙም  
ሳርኮዚና ሜርኬል  መሳሳማቸውን አያቆሙም 
በማለት አክሏል፡፡

      ወደ ማጠቃለያ ስንመጣ  የአውሮፓ 
ኢኮኖሚ ከፍተኛ አደጋ ተጋርጦበታል፡፡  አንዳንድ 
የኢኮኖሚ ባለሙያዎች የተሻለ ፖሊሲ ተግባራዊ 
ከሆነ ወደ ነበረበት ሊመለስ  እንደሚችል   ሲገልፁ 
ሌሎቹ  ደግሞ  አሁን  እየታየ  ካለው ቀውስ 
አንጻር የሁኔታውን  አስፈሪነት በመግለፅ  አውሮፓ 
እ.አ.ኤ.በ1930 ዓ.ም  እንደ ደረሠው ወደ ታላቁ 
ኢኮኖሚ  ውድቀት  (Great depression) 
እያመራች እንደሆነ ገልፀዋል፡፡ አውሮፓ ኢኮኖሚ 
አደጋ  ውስጥ  ከወደቀ ደግሞ  መላውን ዓለም  ይዞ 
ሊጠፋ  እንደሚችል  ስጋታቸውን  ገልፀዋል፡፡  

ከአማራ…፣ የሚመጣው አዲስ ሰው ማን ነህ? ከየት 
ነህ? የምን ፓርቲ አባል ነህ? ወንድም ወይም እህት 
በአሸባሪነት ከተሰየሙት ፓርቲዎች መካከል አባል 
የሆነ አለህ ወይ? የምታውቀው አባልስ አለ ወይ 
ይዘከው የመጣከው እቃስ…ሳንል ዘመድ መቀበል 
ትተናል።” አንተ “ከባለ ጊዜዎቹ አካባቢ” የመጣህ 
ስለሆነ ነው ቡና እየተጋበዝኩልህ ያለሁት ለማለት 
ነው። ከዚህ ጉድ የወጣሁትም አንድ የተረሳ 
አሸባሪ ስላለ ነው። እሱም ዴምህት(ዴሞክራሲያዊ 
ምንቅስቃስ ሓርነት ትግራይ) የተሰኘው ግዙፍ 
ሰራዊት እንዳለው የሚነገርለት የሻዕብያ ተላላኪ 
- “ነፃ አውጪ”። ስለሆነም ለፓርላማ የሚሆን 
ዶክመንተሪ ፊልም አቅርብ ከተባልኩም ምንም 
እንኳን የነዛ በገፍ እየገፈፈ የሚወስዳቸውን የጠረፍ 
ወጣቶችን ምስል ባላገኝም፣ በሁለት ጊዜያት በሰላም 
ባስ ወደ ሁመራ ሲሄዱ በነበሩ አያሌ ንፁሃን ዜጎች 
በቦንብ እጅና እግራቸው ተቆራርጦ የሚያሳየውን 
ፊልም ከኢ.ቲ.ቪ ጓዳ ተውሼ እነሆ ማለት እችላለሁ። 

ከሞትኩኝ፣ ቀባሪ... 
ከገፅ 7 የዞረ

እባኮትን ወ/ሮ አስቴር ማሞ ይሄ ፊልም ለሁላችን 
ይድረሰን?  እንዴት ነው ሽብር የብሄር ተዋፅኦ 
አያስፈልገውም እንዴ?

“ምርጫ 97”
አዲስ አበባ ገባን። የቅንጅት መሪዎች 

በ1997 ዓ.ም እንዲህ ብለው የሽብር አዋጅ አስነግረው 
ነበር አሉ - “ሚስተር ኖ”። “ከእንዲህ አይነት ሰዎች 
ጋር ሃዘንና ደስታን አለመካፈል፣ ቡናም አብሮ 
አለመጠጣት፣ በተለይ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ እሳት 
አለማቀበልን፣ እቁብና እድር ውስጥ አለማሳተፍን 
ያካትታል።” በዚህ አልበቃ ሲላቸው በኤስ ኤም 
ኤስ፣ “ከጎረቤትህ አንድ የዚህ ብሄር ሰው ግደል!” 
ወይ ሃገሬ!? የዚሁ መነሻ ብዙ ነውና የቱን አንስተን 
የቱን እንጥላለን ብለሽ ነው? ባይሆን ምርጫ 97ም 
እንደ አንድ የምርጫ ወቅት ‹‹አሸባሪ የምርጫ ጊዜ›› 
ብለን በሶስተኛነት የሰጠነውን ቁጥር መንጠቅ ነው 
እንጂ! ምናለበት በኛ አገር ቢጀመርስ?

ስለሆነም እነዚህ ከአሁን በፊት 
በሃገራችንና ወገናችን የደረሱት ግፎችን ስንመረምር 
ምንጩ ብረት ሲነሳ ነውና የብረት ትግል በሀገራችን 

ዳግም እንዳይነሳ ማድረግ የመንግስት፣ የዴሞክራሲ 
ሃይላትና የህዝቡ ሚና ስለሚጠይቁ በአግባቡ 
መልስ ሊሰጥበት የሚገባው አንገብጋቢ ጥያቄ 
ነው:: በመጨረሻም ጉዞ ወደ ሰሜናዊትዋ ኮኮብ - 
መቐለ። 

አፄ ዮሃንስ  በጊዜያቸው የነበረውን ተጨባጭ 
ሁኔታ ሳንመረምር በግብታዊነት(spontaneity) 
ተገፋፍተን በአንድ ነገር ልናማቸው እንችላለን። 
“ፀረ -እስልምና” ነበሩ በማለት። አፄ ዮሃንስ ግን 
“ፀረ- እስልምና” አልነበሩም። ምክንያቱም “ፀረ- 
እስልምና” ቢሆኑ ኑሮ፣ “አልቦ ነፍጠኛ ወአልቦ 
ጉልተኛ” የሚለውን አዋጅ በማወጅ የወቅቱ መዲና 
በነበረችውን መቐለ ሰርቶ ለመኖር ለሚፈልግ 
ኢትዮጵያዊ ነፃ ለማድረግ በደረሱበት እሳቦት መሰረት 
አዳዲስ ባለሞያ ሙስሊሞች  የሰፈረቡት፣ በመቐለው 
ቤተ መንግስታቸው ፊት ለፊት የሚገኘው፣ “ዓዲ-
እስላም”(የእስላም-ሰፈር) ተብሎ የሚታወቀው ሰፈር 
ባልኖረ። ሙስሊሞችን ማጥፋት ቢፈልጉ ምን 
ሩቅ መሄድ አስፈለጋቸው? የምን ወሎ፣ ባርካ 
ድረስ መሄድ ነው?  “አይ በዛ ሰፈር ያሰቀመጡት 
አንድ ባህታዊ   ቢኖር ነው!” ከተባለም ከመቐለ 
በ50 ሜትር ርቀት የሚገኘው ትልቁና ታሪካዊው 

የነጃሺ መስጊድ ይቀርባል፣ በዚህም የማርያም(የሴቲ 
ሜሪ ለማለት ነው!) ስእል አስቀምጠው ይሆናል፣ 
ከተባለ ክርስትናን እንድትቀበል አድርገው ያገቡዋት 
የአፋርዋ ኮበሌ ዘመዶች ያሉበት ክፍለ ሀገር 
አለ። በእስልምና እምነት ሽፋን ሃገር የሚያጠፉ 
ከመጣ ግን ማጥፋት አይደለም እንደሚሞቱለትም 
አሳይተዋል። ንጉሰ ነገስቱ ሃይማኖትና በሃይማኖት 
ሽፋን ሃገር ማተራመስን ለይተው ያወቁ ሃገር 
ወዳድ መሪ ነበሩ። ያሁኖቹ መሪዎቻችንስ “በሰላማዊ 
ትግል ሽፋን ሃገርን የሚያጠፉ እናጠፋለን” ሲሉ 
በሰላማዊ ትግል እና በሰላማዊ ትግል ሽፋን ሃገርን 
በማጥፋት መካከል ያለውን ድንበር አስምረውበት 
ነው? በሰላማዊ ትግልና በሽብር መካከል ያለው ቀይ 
መስመርስ? ለዚህ ዓላማ(ሃገር የመጠበቁ ዓላማ) 
የሚታገሉትስ እስከ ሞት መስዋእትነት ነው ወይስ 
በአፄ ምኒሊክ ቤተ-መንግስት እስካሰፈሩዋቸው ድረስ? 
እኔም እላለሁ ለዴሞክራሲ ሃይሎች የማህተመ 
ጋንዲ ልቦናና ፅናት ለገዥዎቻችን ደግሞ እንደ 
ዮሃንስና የህንድ ቀኝ ገዢ እንግሊዛዊያን “ያወጡትን 
ሕግ ከሚሻር ከወንበር መሻር!” የሚለውን ልበ - 
ሰፊነት ይስጥ።
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መላ ያልተበጀለት የኑሮ ውድነት 

በጋምቤላ ክልል ውጥረት ነግሷል
‹‹ጠ/ሚ መለስም በህግ መጠየቅ አለባቸው›› የጋምቤላ አስተዳዳሪ

ጥላሁን አክሊሉ
በአገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ 

በመጣው የኑሮ ውድነት ምክንያት አብዛኛው 
የህብረተሰባችን ክፍል በየቦታው ሲያጉረመርም 
እና ሲያማርር መስማት የተለመደ ነገር ሆኗል፡
፡ ድሮ በጥቂት ብሮች ብዙ ነገሮችን መግዛት 
የሚቻልበት ሁኔታ ተለውጦ በብዙ ብሮች ጥቂት 
ነገሮችን ብቻ  መግዛት የሚቻልበት ጊዜ ላይ 
ነን፡፡ ብራችን ዋጋ እንዳጣ በየእለቱ ከሰዎች 
የሚደመጥ ነገር ነው፡፡ የብዙ መሰረታዊ ነገሮች 
ዋጋ በመሰቀሉ አጠቃላይ የህብረተሰባችንን 
ኢኮኖሚ አናግቷል፡፡

የአገራችን ችግር ዘርፍ ብዙ ነው፡
፡ በየመንገዱና አደባባይ የምናየው የለማኝ 
ብዛት፤ የጎዳና ተዳዳሪዎች፣ ሴተኛ አዳሪዎች፣ 
ማጅራት መቺዎች፣ የአእምሮ በሽተኞች፣ 
በመዋቅር ማስተካከያ ምክንያት ከተለያዩ የስራ 
መስኮች የተባረሩ፣ ወደ ጎረቤት አገራት ተሰደው 
ተመልሰው የመጡ ዜጎች ሁሉ ሲታይ አገራችን 
ወደ ለየለት ማህበራዊ ምስቅልቅል ውስጥ 
ገብታለች ለማለት ያስችላል፡፡

ስራ ያላቸውንም ቀረብ ብለን ስንመለከት 
የምናገኘው መረጃ የሚያሳዝን ነው፡፡ እጅግ 
በርካታ ቤተሰቦችን ይዞ በአንዲት የዘመመችና 
ዙሪያዋን በተሸነቆረች ጎጆ ፍዳውን የሚቆጥር 
በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ሮሮ የሚሰማበት 
ነው፡፡ አብዛኞቹ በወር በሚያገኙት ክፍያ የምግብ 
ፍጆታ ወጪያቸውን መሸፈን የማይችሉ ናቸው፡
፡ በዚህ ረገድው ቀድሞውንም ድሃ የነበሩት ወደ 
ባሰ ድህነት ተዘፍቀዋል፡፡

የአለም የገንዘብ ድርጅት (IMF) እና 
የአለም ባንክ ሰነዶች እንደሚጠቁሙት በአሁኑ 
ወቅት በአገራችን በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች 
ከሚኖረው ህዝብ ከግማሽ በላይ የሚሆነው 
በድህነት የሚኖረው ሲሆን ከ2 ሚሊዮን በላይ 
የሚሆነው ደግሞ እጅግ በጣም ድሃ (Chronically 
poor) የሚባል ነው፡፡ በገጠር ደግሞ ከ20 
ሚሊዮን የሚበልጠው ህዝብ በድህነት አረንቋ 
ውስጥ የሚኖር መሆኑን ሪፖርቱ ጠቁሟል፡፡

ይህም ከአገሪቱ ህዝብ ከ50 በመቶ 
በላይ የእለት ኑሮውን የሚገፋው በአስከፊ ችግር 
ውስጥ ተዘፍቆ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡

ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 
በሁለት አሀዝ ማደጉን በተደጋጋሚ መግለጹ 
ይታወቃል፡፡ ይህንን ተከትሎም መንግስታዊ 
መገናኛ ብዙሃን የህብረተሰባችን ገቢ በእጥፍ 
ማደጉን በተለያየ ጊዜያት ሲለፍፍ አድምጠናል፡፡ 
አሁንም በስፋት የህዝቡን ኑሮ መሻሻል እየገለፁ 
መሆኑ ከማንም የተሰወረ አይደለም፡፡ ይሁንና 
ከአንድ ወር በፊት በፍትህ ጋዜጣ ባወጣነው 
ጽሑፍ ላይ በየአመቱ የአገራትን የብልጽግና 
ደረጃ ይፋ የሚያደርገውና ተቀማጭነቱ በአሜሪካ 
የሆነው Legatum Institute የተባለው ተቋም 
ከ110 አገሮች ውስጥ ኢትዮጵያን በ108 ደረጃ 
ላይ አስቀምጧታል፡፡ ሌጋተም የኢትዮጵያ ገቢ 
እድገት ማሳየቱን ሳይሸሽግ ገልጿል፡፡ ነገር 
ግን የአንድ አገር ገቢ መጨመር ብቻውን 
ትክክለኛውን የኢኮኖሚ እድገት መጥቷል 
ሊያስብል እንደማይችልም ተቋሙ ጠቅሷል፡፡ 

የፍትሕ የዲፕሎማቲክ ምንጮች 
እንደገለፁት ከሆነ ምንም እንኳን ጉዳዩ በይፋ 
ባይገለፅም፣ የተላለፈባቸውን ፍርድ በመቃወም 
ይግባኝ ለመጠየቅ አስበው የነበሩት ጋዜጠኛ ማርቲን 
ሽብዬ እና ጆሐን ከርል ፐርሰን በኢትዮጵያ ባህል 
ከፍተኛ ቦታ ባላቸው የይቅርታና ምህረት ሂደት 
ጉዳያቸውን ለማስቀጠል አስበዋል፡፡ የማርቲን ሽብዬ 
እናት ለሲኤንኤን በላኩት መግለጫ ‹‹የይቅርታ እና 
ምህረት ባህል በኢትዮጵያ በመኖሩ እኛም በዚህ 
አካሄድ ላይ ተስፋችንን ጥለናል›› ሲሉ ታሳሪዎቹ 
ጋዜጠኞች እንደነገሯት ቴሌቪዥን ጣቢያው 
ከትናንት ወዲያ አስታውቋል፡፡

ታህሳስ 11 ቀን 2004ዓ.ም በሲዊዲናውያኑ 
ጋዜጠኞች ላይ የጥፋተኛነት ፍርድ ማስተላለፉን 
ተከትሎ የስዊዲን ጠ/ሚኒስትር ፍሬድሪክ 
ሬይን ፌልድት ‹‹በጋዜጠኞቹ ላይ የተላለፈው 
ፍርድ የስዊዲን መንግስትን በእጅጉ ያሳስበዋል፤ 
ጋዜጠኞቹም ወደ ኢትዮጵያ የገቡት የጋዜጠኝነት 
ተልዕኳቸውን ለመወጣት እንጂ ለሽብር አይደለም›› 
ማለታቸው የሚታወስ ነው፡፡
   በተያያዘ ዜና በነ አንዱአለም አራጌ የክስ መዝገብ 
በሽብርተኝነት ወንጀል ከተከሰሱት የፖለቲካ ፓርቲ 
የአመራር አባላትና ጋዜጠኛ እና የፖለቲካ ተንታኝ 
እስክንድር ነጋ ላይ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ሦስተኛው 
ወንጀል ችሎት ዐቃቤ-ህግ ባቀረበባቸው ክስ ላይ 
ይከላከሉ ወይም ጥፋተኛ አይደሉም ሲል ዛሬ 
ብይን ሊሰጥ ቀጠሮ ይዟል፡፡

የኢህአዴግ አጋር ድርጅት በሆነው 
የጋምቤላ ህዝብ አንድነት ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ 
ፓርቲ እና የክልሉ መስተዳደር ሰሞኑን እያደረጉ 
በሚገኙት ግምገማ  በኃላፊነት ቦታ ላይ የሚገኙ 
የክልሉ ባለስልጣናት ከኃላፊነታቸው እየተነሱ 
መሆኑን የፍትህ ምንጮች አስታውቀዋል፡፡

የክልሉ መስተዳደር ታህሳስ 24 ቀን 
2004 ዓ.ም ጀምሮ ለአንድ ሳምንት በቀጠለው 
ግምገማ ላይ የፓርቲው የማዕከላዊ ምክር ቤት 
አባላት ብቻ ተለይተው ከኢህአዴግ ጽ/ቤት 
በመጡ ከፍተኛ ባለስልጣናት  በሙስና፣ በብቃት 
ማነስ፣ ልማትን በማጓተትና በጎሳዎች መካከል 
የእርስ በእርስ ግጭት እንዲከሰት በማድረግ 
በሚል የተገመገሙ ሲሆን የክልሉ ምክትል 
መስተዳደር አቶ ጉአነር የር ከኃላፊነታቸው 
እንዲነሱ ተደርገዋል፡፡

ክልሉን በማስተዳደር ላይ የሚገኘው 
የጋምቤላ ህዝቦች አንድነት ዴሞክራሲያዊ 
ንቅናቄ የፖሊት ቢሮ አባላትም የተገመገሙ 
ሲሆን ሁለት ከፍተኛ ኃላፊዎችም ከስልጣናቸው 
ላይ እንዲነሱ መደረጉን ምንጮቻችን ጨምረው 

ለዚህም እንደመልካም አስተዳደር፣ የትምህርት 
ጥራት፣ የስራ እድል፣ ፀጥታና ደህንነት፣ የግል 
ነፃነት፣ ጤና እና ማህበራዊ ካፒታል የመሳሰሉ 
ነገሮችን በበቂ ሁኔታ ያሟላ ሲሆን ከአገሪቷ ገቢ 
ማደግ ጋር ይደመርና ትክክለኛው የኢኮኖሚ 
እድገት /real economy growth/ ተመዝግቧል 
ሊባል እንደሚችል አስቀምጧል፡፡ ሊጋተም 
ከሌሎች የአገራችን ብልጽግና ከሚያሳውቁ 
ተቋማት በጣም ጥብቅ የሆነ ተቋም ሲሆን፣ 
ከላይ ከተጠቀሱት መስፈርቶች በተጨማሪ ዜጎች 
ደስተኛ እና እርካታ ያላቸው መሆኑ እንዲሁም 
በአገራቸው የወደፊት ሁኔታ ላይ ተስፋና 
አዎንታዊ አመለካከት እንዳላቸው ካጠና በኋላ 
ነው ደረጃ የሚሰጠው፡፡

በአፍሪካ ለቱኒዚያ፣ ለደቡብ አፍሪካና 
ለጋና ጥሩ ደረጃ የሰጠ ሲሆን፣ የአለምን ኢኮኖሚ 
በሁለተኛ ደረጃ የምትመራውን ቻይናን 53ኛ 
ደረጃ ላይ አስቀምጧታል፡፡

ሊጋተም ስለኢትዮጵያ ያወጣው 
ሪፖርት ዛሬ በተጨባጭ የምንመለከተው ነገር 
ነው፡፡ በአገራችን የድህነት መጠን፣ ስፋትና 
ጥልቀት መንግስት ለመርሃ ግብር ስኬት 
በሚወስዳቸው ርምጃዎች ጭምር አየከፋ እንጂ 
እየቀነሰ የሚሄድ አለመሆኑን የሚያረጋግጥ 
ነው፡፡

ኢህአዴግ ባለፉት 20 አመታት ሲከተል 
የነበረው የትምህርት ፖሊሲ፣ ግብርና መር 
መሆኑና ለኢንዱስትሪው እንቅፋት ከመፍጠሩ 
በተጨማሪ በማህበራዊ ሳይንስ ላይ ያተኮሩ 
መሆኑ ብዙዎች በሰለጠኑበት ሙያ ስራ አጥተው 
የቤተሰብ ጥገኛ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል፡፡

በሰለጠነው ዓለም ያለው ተሞክሮ 
የሚያመለክተው ደግሞ ስራ ለመፍጠርም ይሁን 
ስራ ለመቀጠር የመጀመሪያው መስፈርት ሞያን 
ያማከለ ትምህርት እንደሆነ ነው፡፡ የተማረ 
ሰው ስራ ሊያገኝ የሚችለው የእድሉ ተጠቃሚ 
የሚያደርጉ ኢንዱስትሪዎች ሲገነቡና የሚማረው 
ትምህርት ስራ ፈጥሮ አትራፊ የሚሆንበትን 
እድል ሲመቻችለት ነው፡፡

ፈጠራ፣ የሰው ልጅ ራሱን በትምህርት 
አበልጽጎ በሁለንተናው መልኩ ደረጃ በደረጃ 
እያደገ የሚመጣ ክስተት መሆኑን በዘነጋው 
የመንግስት ፖሊሲ ግብርና መር በማለት 
የተከተለው ፖሊሲ፣ ወደ ኢንዱስትሪ መር 
ልሸጋገር ነው ያለውን 70 በመቶ ቴክኖሎጂ 30 
በመቶ ማህበራዊ ሳይንስ ፖሊሲን የጀመረው 
ለ20 ዓመታት ትክክል እንደሆነ ባመነበት 
በግብርና መር ፖሊሲ ከቆየ በኋላ ነው፡፡

በበለፀጉ አገራት ዜጎች የፈጠራ ባለቤት 
የሚሆኑት በአካባቢው ከሚያገኙት ሁኔታዎች 
ጋር ያልተቋረጠ የስራ ግንኙነት በማድረግና 
የተፈጥሮ እውነታዎችን በመገንዘብ የማወቅና 
የመመርመር ችሎታውን እያዳበረ ሲሄድ ነው፡፡

ከዚህ ውጪ ለምርምር እና ለፈጠራ 
የሚያነሳሱ የቴክኖሎጂና የሳይንስ እውቀቶችን 
የሚያላብስ የትምህርት ፖሊሲ ሳይከተሉ ወጣቱን 
የስራ ፈጣሪ ሁን ማለት በወጣቱ አእምሮ ላይ 
መቀለድ ነው፡፡

መንግስት በየቀበሌ በአነስተኛ ጥቃቅን 
ያዋቀራቸው ተቋማት የእድገት መገለጫዎች 

እንደሆኑ ቢለፍፍም እውነታው ግን በዘርፉ 
የተደራጁት አብዛኞቹ ግለሰቦች በአገሪቱ 
የተፈጠረው የኑሮ ውድነት እና ችግር እነርሱንም 
ተጠቂ ከመሆን እንዲያመልጡ አላደረጋቸውም፡፡ 
በሌላ በኩል እድገት አምጥቷል የተባለው አርሶ 
አደርም ቢሆን የችግሩ ገፈት ቀማሽ ስለመሆኑ 
ወደ ገበሬው መንደር መሄድ ሳያስፈልገን 
ከገበሬው የተወለዱትና ዛሬ በመዲናችን በሎተሪ 
አዟሪነት፣ በሊስትሮነት፣ በቆሎ አዟሪነት፣ 
የተሰማሩትን ወጣቶች ማየት በቂ ነው፡፡

ከአጠቃላይ የአገራችን ህዝብ ውስጥ 
ከግማሽ በላይ የሚሆነው ህዝብ ከድህነት 
ወለል በታች (Under poverty line) እየኖረ 
ባለበትና መዋቅራዊ ችግሮች በጠነከሩበት፣ በቂ 
መሰረተ ልማት በሌለበት ኢህአዴግ ትውልድን 
መሞከሪያ ባደረገው የትምህርትና የኢኮኖሚ 
ፖሊሲ አስተማማኝ መፍትሔ እስካልተገኘ ድረስ 
የኑሮ ውድነቱና ስራ አጥነቱ፣ ረሃቡና ስደቱ 
እየተበራከተ መሄዱ አይቀሬ ነው፡፡ ዛሬ በከተማው 
ውስጥ ከሚገኘው ስራአጥ በተጨማሪ ወደ ውጪ 
ለመሰደድ በኢሚግሬሽንና በማህበራዊ ጉዳዮች 
ቢሮ የሚኮለኮለው የህዝብ አጀብ የአገራችንን 
እውነታ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው፡፡

ከስራ አጥነቱ በተጨማሪ አሁን 
እያወራረድነው የምንገኘው የዋጋ ግሽበት 
መንግስት በእድገት ስም ከባንክ እየተበደረ 
በረጨው ገንዘብና ከሚከተለው ፖሊሲ ጋር 
ህብረተሰባችንን እጅግ ለከፋ ችግር ዳርጎታል፡፡

የዋጋ ግሽበት የኢኮኖሚ እድገት 
ምልክት ነው በማለት ተደጋጋሚ ትንተና 
ሲያቀርቡ የሚደመጡት የኢህአዴግ ባለስልጣናት 
ዛሬ ህብረተሰቡ ለገባበት አጣብቂኝ መፍትሔ 
ከመፈለግ ይልቅ አስመዝግበናል የሚሉትን 
የኢኮኖሚ እድገት በየጊዜ እንደ ገድል እየነገሩን 
ይገኛሉ፡፡

መንግስት ይህንን ችግር እየተመለከተ 
ጉዞውን የቀጠለው፣  የአለም አቀፍ የገንዘብ 
ድርጅትና የአለም ባንክ ችግሩን ለመቅረፍ 
ያስችላሉ ብለው ያቀረቧቸውን የመፍትሔ 
ሀሳቦች በማጣጣል ነው፡፡

የገንዘብ ተቋማቱ በአፍሪካ ቀደም 
ሲል የዕዝ ኢኮኖሚ የሚከተሉና በአብዛኛው 
የመንግስት ይዞታ ስር የሚገኙ ድርጅቶችን 
ያስተዳድሩ ለነበሩ 33 የአፍሪካ አገራት በበላይ 
ጠባቂነት የዘረጉት የኢኮኖሚ ለውጥ ተሃድሶ 
ፕሮግራም የሚከተሉትን አጀንዳዎቹ በቀዳሚነት 
እንዲተገብሩ የሚጠይቁ ናቸው፡፡ 

የግል ዘርፍን (Privatization) 
ኢኮኖሚያዊ ሚናና ተሳትፎ ማሳደግና መንግስት 
በኢኮኖሚው ላይ ያለውን ሚና በመቀነስ የግል 
ባለቤትነትን ለማበረታታት ለግል ባለሃብቶች 
ምቹ ሁኔታ መፍጠር ይኖርበታል፡፡

ይህን የመጀመሪያ መስፈርት በአንድ 
በኩል እቀበላለሁ የሚለው ኢህአዴግ በሌላ በኩል 
እንደ መሶቦ፣ መስፍን ኢንጅነሪንግ፣ አልሜዳ 
ጨርቃ ጨርቅ…ወዘተ ያሉ ድርጅቶችን አቋቁሞ 
በነፃ ገበያ ውስጥ በመግባት በስፋት ንግዱን 
ተያይዞታል፡፡ መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ 
የሚያደርገው ጣልቃ ገብነት ራሱን የበለጠ 
እንዲገዝፍ ያደረገ ሲሆኑ ዜጎቹን ደግሞ ደሀ 

አድርጓል፡፡ ኢህአዴግ ራሱ ብቻ የፖለቲካውም 
የኢኮኖሚውም ሻምፒዮን የሆነበትን ፖሊሲ 
በማራመድ አብዛኛውን የኢትዮጵያን ህዝብ 
ከጨዋታ ውጪ አድርጎታል፡፡

ወደ ግል ተዛወሩ የተባሉ ድርጅቶች 
በዜጐችና በአክሲዮኖች መያዝ ሲገባቸው በዚሁ 
አክሲዮን መንግስት ከፍተኛ ድርሻ መያዝ 
የሚችልበት አጋሚው እያለ በጥቂት ባለሀብቶች 
ተላልፈው እንዲሰጡ በማድረግ ምርታቸውን 
በፈለጉት ዋጋ እየቸረቸሩ ህዝቡን ለረሃብና ለዋጋ 
ንረት እየዳረጉት ነው፡፡

ከገንዘብ ተቋማት መመሪያዎች 
የተቀሩት መንግስት ወጪዎችን መቀነስ፣ 
በተፈጥሮ ሀብቶች አጠቃቀም ላይ የቢሮክራሲ፣ 
የንግድ ዋጋ ቁጥጥር… ወዘተ የመሳሰሉትን 
ማንሳት፣ የገቢ ንግድን ማለዘብና በጠቅላላው 
በኢኮኖሚው ውስጥ አስተዳደራዊ ጣልቃ ገብነትን 
መቀነስ ይኖብታል፡፡

ከዚህ በፊት በምግብ ምርቶች ዋጋ 
ላይ ጣልቃ በመግባት የለኮሰው እሳት ምን 
ያህል ገበያውን እንዳናጋው የሚዘነጋ አይደለም፡
፡ በዚያን ጊዜ ያደረገው ጣልቃ ገብነት አሁንም 
የዋጋ ንረቱን እንዳላረገበው ይታወቃል፡፡

በአሁኑ ወቅት በገበያ ላይ የሚታዩት 
አንዳንድ የሸቀጥ አይነቶች አብዛኛው ህዝብ 
ምናልባት ለአይን አምሮት ከማየት ውጪ በገንዘብ 
ገዝቶ ሊጠቀማቸው የሚችሉ አይደሉም፡፡

የአገራችን ችግር በኑሮ ውድነት 
ብቻም የሚወሰን አይደለም፡፡ የአንድ አገር ህዝብ 
ሁለንተናዊ ማንነትና መገለጫ የመንግስት 
መዋቅራዊ አስተዳደር ነፀብራቅ ውጤት መሆኑ 
ግልጽ ነው፡፡ ደርግ የቅይጥ ኢኮኖሚን እስካወጀበት 
1981ዓ.ም ድረስ ሲከተለው በነበረው ሶሻሊስታዊ 
ስርዓት ከቤተ መንግስት አንስቶ እስከ ወረዳና 
ቀበሌ እንዲሁም ከመንግስት ሰራተኛው እስከ 
ቡና ቤት ሰቶች እንዲሁም ከነጋዴው እስከ ቀበሌ 
ገበሬ ማህበር ድረስ ሶሻሊዝምን አስርጿል፡፡ 
በየማህበራት በማደራጀትም በአደባባይና በስብሰባ 
አዳራሾች ውስጥ ህዝቡ የግራ እጁ ከብብቱ 
እስኪነቀል ድረስ እናሸንፋለን! የሚል መፈክር 
እንዲያስተጋባ አድርጓል፡፡ በዘመነ ኢህአዴግም 
ያለው ሁኔታ ተመሳሳይ ነው፡፡ ኢህአዴግ 
የዘረጋው አስተዳደር የህብረተሰቡ ማንነት 
ይወስናል፡፡ ይህም በአገራቱ ከፍተኛውን ቁጥር 
በያዘው በወጣቱ ላይ የበለጠ የሚንፀባረቅ ነው፡፡ 

በየሰፈሩና በየመንደሩ እንደ አሸን 
በፈሉት ጫት ቤቶችና ጭፈራ ቤቶች ስራ 
በመፍታት ጊዜውን የሚያጠፋው ወጣት 
የመንግስት አመራር ያመጣው ውጤት መሆኑን 
ልናስተባብል አንችልም፡፡ በተለይም በአሁኑ ወቅት 
በሱስ የተያዙ በርካታ ወጣቶች ኢትዮጵያ በዓለም 
መድረክ ላይ ያላት ገጽታ ሳይሆን የማንችስተር 
ወይም የአርሰናል ነጥብ መጣል የሚያሳስባቸው 
መሆኑ የምን ውጤት ነው ትላላችሁ?

በአጠቃላይ በአገራችን እየተመለከትነው 
ያለው የኑሮ ውድነት፣ የስራ አጥ ቁጥር ስር 
ከሰደደው ማህበራዊ ችግሮች ጋር ሲደማመሩ 
ወደፊት እየተባበስ ሊሄድ እንደሚችል ፀለምተኛ 
ግምታችን እናስቀምጣለን፡፡

ገልፀዋል፡፡
ቀደም ሲል በነበረው የክልሉ መስተዳደር 

አሰራር የድርጅቱ ሊቀመንበር በቀጥታ የክልሉ 
ርዕሰ መስተዳደር ሆኖ የሚሾምበት አሰራር 
በዚሁ ውይይት  አሰራሩ እንዲለውጥ የተደረገ 
ሲሆን፣ የድርጅቱ ሊቀመንበር  ምክትል ርዕሰ 
መስተዳደር ሆኖ እንዲሾም በፀደቀው መሰረት 
የድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር  አቶ ገላዋክ ቱት 
ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ሆነው ተመርጠዋል፡
፡

ክልሉ እያደረገ ያለውን ግምገማ በክልሉ 
ከፍተኛ የአመራር አባላት፣ የዞን አመራር፣ 
የወረዳ መስተዳደር አባላት ላይ ሁሉ የቀጠለ 
ሲሆን፣ ዛሬ ሊጠናቀቅ እንደሚችል እና ወደ 
ሂስና ግለሂስ ሊያመሩ እንደሚችሉ ምንጮቻችን 
ለፍትህ ገልፀዋል፡፡

ክልሉ ባካሄደው የማዕከላዊ ኮሚቴ 
አባላት ግምገማ ላይ በ1996ዓ.ም በአኝዋክ 
ህዝብ ላይ በተደረገው ጭፍጨፋ የተነሳ ሂስ 
የቀረበባቸው የክልሉ መስተዳደር አቶ ኦማት 
ኦባንግ አሎም ‹‹በዚህ የምንጠየቅ ከሆነ እኔ ብቻ  

ልጠየቅ አይገባም፤ የፌደራል መስተዳድርም 
ዋና ተጠሪ የሆኑት ጠቅላይ ሚንስትር መለስ 
ዜናዊም አብረው በህግ መጠየቅ አለባቸው›› 
በማለት መልስ መስጠታቸውን ተከትሎ 
ከድርጅቱ እንዲወገዱና በመስተዳደሩ የሀላፊነት 
ቦታቸውን እንደያዙ ከመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ጋር  
እንዲቀጥሉ የተወሰነ ቢሆንም በከሰአቱ ግምገማ 
ላይ ግን ውሳኔው ታጥፎ ከድርጅቱ መባረራቸው 
እንዲቀር፣ ነገር ግን ከሀላፊነታቸው ዝቅ ብለው 
የድርጅቱ ምክትል ሰብሳቢ ሆነው እንዲቀጠሉ 
መወሰኑን   ምንጮቻችን አብራርተዋል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ አቶ ኦማት ከድርጅቱ 
ሊቀመንበርነት ወደ ምክትል መስተዳደርነት 
ተዘዋውረው ለቀጣይ ስድስት ወራት ስህተታቸውን 
እንደሚያስተካክሉ ለማየት በክትትል ስር ሆነው 
እንዲቀጥሉ ተወስኗል ብለውናል፡፡

እንዲሁም በክልሉ እየተደረገ ያለውን 
ግምገማ ተከትሎ በተከሰተው ውጥረት የአሜሪካ 
አምባሳደርን ጨምሮ በኢምባሲው የሚገኙ 
ዲፕሎማቶች በጋምቤላ እንደሚገኙ የፍትህ 
ምንጮች ገልፀዋል፡፡
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ኬኒያዊያን ወደ ኢትዮጵያ እየሸሹ ነው
ከ5000 በላይ ኬኒያዊያን የታጣቂ 

ሚሊሺያዎችን ጥቃት በመፍራት ወደ ኢትዮጵያ 
መግባታቸው ተገለፀ፡፡ በኬንያ በቅርቡ ከ30 በላይ 
ኬኒያዊያን በታጣቂዎች መገደላቸውን ተከትሎ 
ተመሳሳይ ጥቃት ሊደርስብን ይችላል በሚል ስጋት 
በኬኒያና በኢትዮጵያ ድንበር በሚገኘው በሞያሌ 
በኩል መግባታቸውን ኦል አፍሪካን የዜና አውታር 
በድረ-ገጹ አስታውቋል፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት 
በበኩሉ አዛውንቶችን፣ ሴቶችንና ህፃናትን ጨምሮ 
ከባለፈው ሳምንት ወዲህ በርካታ ኬኒያዊያን ድንበር 
ተሻግረው ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን የገለፀ 
ሲሆን፣ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን 
እንዲሁም የተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት 
ለስደተኞቹ ምግብና መጠለያ እያቀረቡላቸው 
እንደሆነም ተገልጿል፡፡

የኬኒያ የደህንነት ባለስልጣን የሆኑት 

የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት 
በደቡብ ክልል ጐፋ ሳውላ ከተማ ውስጥ ጠቅላላ 
ጉባዔውን እንደሚያካሂድ ለዝግጅት ክፍላችን 
አስታወቀ፡፡

ከፓርቲው በተገኘ መረጃ መሰረት ጠቅላላ 
ጉባዔውን ማካሄድ ያስፈለገው በክልሉ በሚገኙ 
የድርጅቱ አባላት ላይ ኢህአዴግ የሚያደርሰው 
ጭቆና እየበረታ በመምጣቱና ጭቆናውን በህጋዊ 
መንገድ እንዴት መግታት እንደሚቻል ውሳኔ 
ለማሳለፍ ነው፡፡

‹‹የመኢአድ አባል የሆነ ሁሉ ተለቅሞ 
ይታሰራል›› የሚል ማስፈራሪያ ከኢህአዴግ 
አመራሮች እየተደመጠ መሆኑን የተናገሩት 
የፓርቲው አባላት፣ ይህ ማስፈራሪያ ከሰላማዊ 
ትግላቸው እንደማያደናቅፋቸው ተናግረዋል፡፡

ከዚህ በተጨማሪ ፓርቲው ለዝግጅት 
ክፍላችን በላከው መግለጫ ከ2002 ምርጫ በኋላ 
ኢህአዴግ ያደረሳቸውን በደሎች ዘርዝሯል፡
፡ ከተዘረዘሩት በደሎች ውስጥ፤ በደቡብ ኦሮሚያ 
ዞን በዳሰነች ምርጫ ክልል ለተወካዮች ም/ቤት 

በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው 
በተከሰሱት የመድረክ አመራሮች ላይ ዐቃቤ 
ሕግ ክሱን ያስረዱልኛል ያላቸውን ምስክሮች 
አሰማ፡፡ በተገባደደው ሳምንት መጀመሪያ ላይ 
የተደመጡት የዐቃቤ ሕግ ምስክሮች፣ ተከሳሾቹ 
በአሸባሪነት የተፈረጀውን የኦነግን ዓላማ ለማሳካት 
ሲንቀሳቀሱ ነበር ብለዋል፡፡25 የክስ ማስረጃ 
ምስክሮች እንዳሉት ለፍ/ቤቱ የተናገረው ዐቃቤ 
ሕግ፣ በመጀመሪያ ያስደመጠው 2ኛ ተከሳሽና 
የኦህኮ አመራር አባል በሆኑት አቶ ኦልባና ሌሊሳ 
ላይ ሲሆን፣ ምስክሩ ከመደመጡ በፊት አቶ 
ኦልባና ጥፋተኛ አለመሆናቸውን ተናግረዋል፡፡ 
‹‹እኔ ሙሉ ጊዜዬን በፓርቲ ስራ የማሳልፍ ነኝ፡
፡ ለመከሰሴ ምክንያት የታሰሩ ሰዎችን ቁጥር 
ለማወቅ ለመጡት የአምነስቲ ኢንተርናሽናል 
ሰራተኞች መንግስት የደበቃቸውን መረጃ 
ስለሰጠኋቸው ነው›› ብለዋል፡፡

1ኛ ተከሳሽ የሆኑት አቶ በቀለ 
ገርባም ወንጀለኛ አለመሆናቸውን ገልፀው ‹‹እኔ 
በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም የኦሮሞ ህዝብ 
መብቱ የተረገጠ በመሆኑ በህጋዊ መንገድ 
በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ተደራጅቼ የምንቀሳቀስ 
ፖለቲከኛ ነኝ፡፡ በተጠቀሰው ወንጀልም ጥፋተኛ 
አይደለሁም›› ብለዋል፡፡ በአቶ ኦልባና ሌሊሳ 
ላይ የመሰከሩት 1ኛ ምስክር የአቶ ኦልባና ቤት 
ሲፈተሽ የነበሩ ታዛቢ መሆናቸውን ተናግረዋል፡
፡ የፊልምና የቴአትር ባለሙያ መሆናቸውን 
የገለፁት ምስክሩ፣ በአዲስ አበባ ከተማ አራዳ 
ክ/ከተማ የሚገኘው የአቶ ኦልባና ቤት ሲፈተሽ 
ከቤታቸው ውስጥ በኦሮምኛ ቋንቋ የተፃፉ 
ሰነዶች፣ አቶ ኦልባና ባህላዊ አለባበስ ለብሰውና 
የኦነግ አርማ ያለበትን ቆብ አድርገው የሚያሳይ 
ፎቶግራፍ በፖሊስ ኤግዚቢትነት ሲያዝ አይቻለሁ 
ብለዋል፡፡

ከዚህ በተጨማሪም ምስክሩ፣ 
አቶ ኦልባና በፎቶ ግራፍ ላይ አጥልቀውት 
በሚስተዋለው ኮፍያ ላይ ያለው የኦነግ አርማ 
ዓይነት የሰፈረበት ፅሁፍ ከብፌ ጀርባ ፖሊሶች 
ሲያነሱና አቶ ኦልባናም የእሳቸው አለመሆኑን 
በመግለፅ በፊርማቸው እንዳላረጋገጡ ተናግሯል፡
፡ የተከሳሹ ጠበቃ በመስቀለኛ ጥያቄ ‹‹የኦነግ 
አርማን ታውቀዋለህ?›› የሚል ጥያቄ አቅርቦ 
የነበረ ሲሆን፣ ምስክሩም እንደማያውቀው እና 
ፖሊሶች እንደነገሩት ተናግሯል፡፡ የሰነዶቹን 
ይዘት ስለማወቁም ከጠበቃው ለቀረበለት ጥያቄ 
‹‹ኦሮምኛ ማንበብ ስለማልችል ዝም ብዬ ነው 
የፈረምኩት›› ብሏል፡፡

በአ.አ.ዩ መምህር የፒ.ኤች.ዲ ተማሪ 
እንዲሁም የኦፌዴን አመራር በሆኑት አንደኛ 

በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፍልስፍና 
ዲፓርትመንትን ላለፉት ስምንት ዓመታት 
ሲያገለግሉ የቆዩት ተባባሪ ፕሮፌሰር ዳንኤል 
ስሚዝ ለወራቶች ያህል በነርቭ ችግር ሲሰቃዩ 
ቆይተው በትላንትናው እለት ማረፋቸውን 
የፍትህ ምንጮች ገለፁ፡፡

የስራ ባልደረቦቻቸው እንደገለፁልን 
ከሆነ ሚስተር ስሚዝ የተለያዩ “Public Lecture” 
በማስተባበር እንዲሁም አመታዊውን የፍልስፍና 
ቀንን ለማክበር በሚደረገው ዝግጅቶች ላይም 
ከፍተኛ ሚና ይጫወቱ እንደነበር ተናግረዋል፡
፡ የአሜሪካን ኤምባሲ በሚያዘጋጀው ስብሰባዎች 
ላይም ፀረ-ምዕራባዊ የሆነ አቋማቸውን 

መኢአድ በደቡብ ክልል ጠቅላላ ጉባኤ ያካሂዳል

በእነ በቀለ ገርባ ላይ የዐቃቤ ሕግ 
ምስክሮች ተደመጡ

ተባባሪ ፕሮፌሰር ዳንኤል ስሚዝ አረፉ

የቡራዩ ከተማ ቅድስት ልደታ ማርያም ገዳም 
አስተዳዳሪ ታሰሩ

ከዋክብት ኢንተርናሽናል  ጋዜጣ እንዳያሳትም 
መታገዱን አስታወቀ

የስዕል አውደ ርዕይ እና ውይይት ይካሄዳል

ክፍት የስራ ቦታ

ተከሳሽ አቶ በቀለ ገርባ ላይ የመሰከሩት ደግሞ 
የዐቃቤ ሕግ 3ኛ ምስክር በገላን ት/ቤት መምህር 
መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡

ምስክሩ አ.አ.ዩ የክረምት ትምህርት 
ሲከታተሉ ለሚያዘጋጁት መመረቂያ ፅሁፍ 
አማካሪ የነበሩት አቶ በቀለ ገርባ፣ የኢህአዴግ 
መንግስት ኦሮሞ ብሔርን የደቡብ ሕህዝቦችንና 
የሶማሌ ብሔርን ስለሚጠላ በአመፅ መውረድ 
እንዳለበት ለእኔና ለጓደኞቼ ገልፀዋል ብሏል፡፡

የአቶ በቀለ ጠበቃም መስቀለኛ ጥያቄ 
ለምስክሩ አቅርቧል፡፡ ከአቶ በቀለ ጋር በየጊዜው 
እየተገናኘ ውይይት ያደረጉ እንደነበር ከጠበቃ 
ጥያቄ የቀረበለት ምስክር፣ ‹‹አይ አንወያይም 
ነበር ብሏል›› ጠበቃው በማስከተልም ‹‹ታዲያ 
ሳያስተምሩህና በደንብ ሳያውቁህ እንዴት በጉዳዩ 
ላይ ልታወሩ ቻላችሁ?›› የሚል ጥያቄ አስከትሎ 
ሲጠይቀው ‹‹እኔም ገርሞኛል›› የሚል መልስ 
ሰጥቷል፡፡

በዚህ ወቅት አቶ በቀለ ምስክሩን 
መስቀለኛ ጥያቄ እንዲጠይቁ ፍ/ቤቱ 
እንዲፈቀድላቸው ጠይቀው ነበር፡፡ ሆኖም ፍ/
ቤቱ ተከሳሹ በጠበቃው በኩል ጥያቄውን ማቅረብ 
እንደሚችል በመግለፅ የአቶ በቀለን ጥያቄ ውድቅ 
አድርጎታል፡፡

አቶ በቀለም ከጠበቃቸው ጋር 
ከተመካከሩ በኋላ በጠበቃቸው በኩል ‹‹አንተ 
የኢህአዴግ አባል ብትሆንም የኦፌዴን አባል 
መሆን እንደምትፈልግና አቶ በቀለ ፓርቲው 
ውስጥ እንዲያስገባህ ጠይቀህ ‹አይሆንም› 
አላሉህም?›› የሚል ጥያቄ አቅርበዋል፡፡

ምስክሩም ጥያቄውን አለማቅረቡን 
ተናግሯል፡፡ ጠበቃውም ‹‹ምስክርነት እየሰጠህ 
ያለኸው መሐላ ፈፅመህ ነው›› ሲሉ ዐቃቤ 
ሕግ በመሐል ገብቶ ጠበቃው ምስክሩን 
እያስጨነቁበት እንደሆነ ተናግሯል፡፡ ፍ/ቤቱም፣ 
ጠበቃው ‹‹ምለሀል›› የሚለውን ቃል ሳይደገም 
እንዲቀጥል አዟል፡፡

የዐቃቤ ሕግ ምስክር የመስማቱ ሂደት 
ማክሰኞም ቀጥሎ የዋለ ሲሆን፣ ያልቀረቡ 
ምስክሮች እንዲቀርቡ ለጥር 8 ቀን 2004ዓ.ም 
ቀጠሮ ይዟል፡፡

ከዚሁ ጋር በተያያዘ በእነ ኤልያስ 
ክፍሌ የክስ መዝገብ የተከሰሱት የፍትሕ አምደኛ 
ርዕዮት ዓለሙ፣ የአውራምባ ታይምስ ም/
ዋና አዘጋጅ ውብሸት ታዬ፣ የኢብአፓ ፓርቲ 
ሊቀመንበር አቶ ዘሪሁን ገ/እግዚአብሔር እና 
ወ/ሮ ሂሩት ክፍሌ ለጥር 10 ቀን 2004ዓ.ም 
ለፍርድ ተቀጥረዋል፡፡

ጆጅ ሴይቶይ ሲናገሩ በአካባቢው ላይ በቂ የፀጥታ 
ኃይሎች መሰማራታቸውን የገለፁ ሲሆን፣ 
በተጨማሪም ከሚሊሻ ታጣቂዎቹ ጋር ለመደራደር 
እንደሚፈልጉም ተናግረዋል፡፡ ሚሊሺያዎቹ ጥቃት 
ባደረሱበት አካባቢ ቤተሰብና ዘመድ ያላቸው 
በመሆኑ ሁኔታው ወደ ከፋ ግጭት ሊያመራ 
እንደሚችልም  ባለስልጣኑ ስጋታቸውን ገልጸዋል፡
፡ ታጣቂዎቹ ከአልሸባብ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው 
ባይገለጽም በጥቅምት ወር አልሸባብ በኬኒያ 
ሲቭሎችና ቱሪስቶች ላይ የከፈተውን ጥቃት 
ተከትሎ ኬኒያ ጦሯን ወደ ሱማሊያ ማዝመቷ 
ይታወሳል፡፡ ኬኒያ ጦሯን በማዝመት በአልሸባብ 
ታጣቂዎች ላይ ጥቃት ከከፈተች በኋላም የአልሸባብ 
ዋነኛውን የጦር ካምፕ ጨምሮ በርካታ የአልሸባብን 
ይዞታዎች መደምሰሷን የገለጸች ቢሆንም አልሸባብ 
በበኩሉ የኬኒያን መግለጫ አጣጥሎታል፡፡

ተወዳድረው የነበሩት ወ/ሮ አማረች ገላኔ በ23 
ጥይት ተደብድበው እንደተገደሉ፣ የ10 እና 12 
ዓመት ህፃናት ልጆቻቸው በጥይት እንደቆሰሉ፣ 
ባለቤታቸውም አቶ ጌልሄሎ ኩይታ በ2004ዓ.ም 
ስለት በያዙ ሰዎች ማስፈራሪያ እንደተፈፀመባቸው 
የሚያመለክቱ ይገኙበታል፡፡

ከዚህ በተጨማሪ የመኢአድ አባላት 
ከሚገለገሉበት መሬት ላይ እና ከስራ ገበታቸው 
እየተፈናቀሉ መሆናቸውን ፓርቲው ገልጿል፡
፡ በመግለጫው ላይ በምሳሌነት የተጠቀሱ አቶ 
ጴጥሮስ ወያኰ የተባሉ የመኢአድ በአይዳልዩ 
ወረዳ ሰብሳቢ የተለያዩ ተክሎችን ሊያለሙበት 
የነበረ ቦታቸው ያለአግባብ ተወርሶ የግብርና ጽ/
ቤት እንደተገነባበት ተገልጿል፡፡ ጉዳዩንም ወደ ፍ/
ቤት ወስደው በማመልከት 21 ሺህ ብርና ተለዋጭ 
ቦታ እንዲሰጣቸው ቢወሰንላቸውም፣ የቀበሌው 
አመራሮች ‹‹ከመኢአድ ካልወጣህ መሬቱን 
አታገኝም›› ብለው እንደከለክሏቸው በመግለጫው 
ላይ ሰፍሯል፡፡

በኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ ዙሪያ ቡራዩ 
ከተማ የሚገኘው ፊሊዶሮ ቅድስት ልደታ ለማርያም 
ገዳም አስተዳዳሪ የሆኑት ቆሞስ አባ ሳሙኤል 
ግዛቸው ህገ-ወጥ የመሬት ወረራ ፈፅመዋል 
በሚል ክስ ቀርቦባቸው የሶስት ዓመት እስራት 
ተፈረደባቸው፡፡

የዐቃቤ ሕግ የክስ ቻርጅ ተከሳሹ ካህን 
በቡራዩ ከተማ አስተዳደር መልካመ ገፈረሠርሳ 
ቀበሌ ጠበል ጐጥ ተብሎ በሚታወቅ ቦታ የሚገኝ 
ልደታ ማርያም  ቤተክርስቲያን ኃላፊ ሆነው እየሰሩ 
እያለ በ2003ዓ.ም ጥምቀት በዓል ወቅት ግምቱ 
2ሺህ ካሬ ሜትር በሚሆን የመንግስት መሬት ላይ 
ታቦት አሳርፈው ‹‹እኛ ይህንን መሬት ለማግኘት 
የማንንም ፈቃድ አንፈልግም፤ የቀደምት ኃዋርያት 
በደማቸው እና በአጥንታቸው ቤተክርስቲያን 

ከዓላማዎቹ መካከል በነፃ ጋዜጣ 
ህትመት ስራ ላይ መሰማራት አንዱ መሆኑን 
የገለፀው ከዋክብት ኢንተርናሽናል አማካሪ 
ድርጅት ጋዜጣ የማሳተም ፈቃድ መከልከሉን 
በተለይ ለፍትሕ አስታወቀ፡፡

በሀገሪቱ የነፃ ጋዜጣ ህትመት ስራ ዙሪያ 
ረጅም ጊዜ የወሰደ ምልከታና ጥናት በማካሄድ 
በቅርቡ ‹‹ርግብ›› በሚል ስያሜ ሳምንታዊ 
ጋዜጣ ለማሳተም አስፈላጊ ዝግጅቶችን አጠናቆ 
እና የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችንና ባለሙያዎችን 
አሟልቶ በማጠናቀቅ ከኢትዮጵያ ብሮድካስት 
ባለስልጣን የምዝገባ ምስክር ወረቀት ለማግኘት 

አበሻ አርት ስቱዲዮ ከምዕራፍ ፕሮሞሽ 
ጋር በመተባበር የሰዓሊ ወርቅነህ በዙን የስዕል 
ስራዎች ‹‹THIS IS WORKNEH BEZU›› 
በሚል ርዕስ ከዛሬ ጀምሮ ለሁለት ሳምንት 
የሚቆይ አውደ ርዕይ አዘጋጅቷል፡፡ በቀጣይም 
ጥር 9 ቀን 2004ዓ.ም ‹‹የኢትዮጵያ ሰዓሊያን 
እና ጋዜጠኞች የፊት ለፊት ውይይት››በሚል 
ርዕሰ ከ30 በላይ ጋዜጠኞች እና በርካታ አንጋፋና 
ወጣት ሰዓሊያን የሚሳተፉበት ውይይት በአበሻ 
አርት ስቱዲዮ መዘጋጀቱን የመድረኩ አዘጋጆች 

እንደገነቡ እኛም በአጥንታችን እና በደማችን በዚህ 
መሬት ላይ እንገነባለን›› ብለው የመንግስት መሬትን 
ህገ-ወጥ በሆነ መንገድ አስይዘው ተገኝተዋል ይላል፡
፡ ሆኖም የአካባቢው ነዋሪዎች የሆኑ ምዕመራን 
ክሱን ውድቅ አድርገዋል፡፡ ካህኑ ለእስር የበቁበት 
ክስ ባለፈው ዓመት የተመሰረተና ውድቅ ተደርጐ 
የነበረ መሆኑን ያስታወሱት ምዕመናን፣ ደብሩ 
ምንም ዓይነት የመንግስት መሬትን በህገ-ወጥ 
መንገድ አለመያዙን አስገንዝበዋል፡፡

‹‹ክሱ በተመሰረተበት ወቅትም ሆነ 
አሁን የመንግስት መሬት በደብሩ አልተያዘም፤ 
ምንም ግንባታም አልተካሄደም›› ያሉት ምዕመናን፣ 
በሕገወጥ መንገድ ተይዟል የተባለው ይዞታ 
ለቤተክርስቲያኒቱ እንዲሰጥ ጥያቄ ቀርቦ የፊንፊኔ 
ዙሪያ ዞን ካቢኔ እየተወያየበት መሆኑን ገልፀዋል፡፡

ያቀረቡት ጥያቄ ከሁለት ወራት በላይ ምላሽ 
አለማግኘቱን ገልጿል፡፡

በአማካሪ ድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ 
የሺዋስ አሰፋ ተፅፎ የተላከው መግለጫ ‹‹የግል 
ሚዲያውን ማፈን ህገ-መንግስቱን መፃረር ነው›› 
ይላል፡፡ የፕሬስ ነፃነትን ለማስከበር የወጣውን 
አዋጅ 590/2000 ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ 
በመተላለፍ ‹‹የድርጅቱን ባለቤቶች ማንነት 
ማጣራት አለብን እስከዚያ ድረስም የምዝገባ 
ምስክር ወረቀት ላልተወሰነ ጊዜ አንሰጥም›› 
መባሉን መግለጫው ያመለክታል፡፡

በተለይ ለፍትህ ገልፀዋል፡፡
ሰዓሊያን ለስነ ጥበብ እያበረከቱ 

ያለውን አስተዋፅኦ እና ሙያው ውስጥ ያለው 
ተግዳሮት ብሎም ስነ ጥበብ በሀገራችን ህዝብ 
ዘንድ ስላለው ግንዛቤ እና ጋዜጠኛው ስነ ጥበብን 
ወደ ህዝብ በማድረስ ረገድ በሚሰራው ስራ ላይ 
ወይይቱ ያተኩራል ፡፡ውይይቱም ለሀገራችን ስነ 
ጥበብ እድገት እና ያሉበትን ችግሮች ለመቅረፍ 
ትልቅ እገዛ እንደሚያደርግ አዘጋጆቹ ጨምረው 
ገልፀዋል፡፡

ማስተዋል አሳታሚ ኃላ/የተ/የግ/ማ ለፍትህ ጋዜጣ 
የማስታወቂያ ሰራተኛ አወዳድሮ ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡ 

በሴልስማን ሺፕ /Salesmanship/ በዲፕሎማ የተመረቃችሁ 
እና ቢያንስ ሁለት ዓመት የስራ ልምድ ያላችሁ የትምህርት 
እና የስራ ልምዶቻችሁን የሚገልፅ ማስረጃዎችን በማቅረብ 

መወዳደር ትችላላችሁ፡፡

አድራሻ፡- ራስ መኮንን ድልድይ ወደ አፍንጮ በር 
በሚወስደው መንገድ ባለው አዲስ ህንፃ ላይ አራተኛ ፎቅ ቢሮ 

ቁጥር 403
ስልክ ቁጥር፡- 0911 71 23 61

  0911 92 84 01

በማንፀባረቅ ይታወቃሉ፡፡
የቀድሞ ተማሪያቸው የነበረና ስሙን 

መናገር ያልፈለገው ለፍትህ እንደተናገረው 
‹‹በ1997ዓ.ም ሰኔ 1 ላይ በተነሳው የተማሪዎች 
አመፅ ላይ በፖሊስ በተከበብንበት ወቅት ውሃና 
ዳቦ ያቀርቡልን ነበር፡፡ ሰሞኑንም ቤታቸው 
እየሄድን ስንከባከባቸው ቆይተናል፡፡ ባለውለታችን 
ናቸው፡፡›› በማለት በሀዘኔታ ተናግሯል፡፡

ስለቀብሩ ስነ-ስርዓት እስካሁን የታወቀ 
ነገር ባይኖርም ፖሊሶች ኢምባሲውን ለማነጋገር 
እንደሞከሩም ምንጮቻችን ገልፀዋል፡፡ ተባባሪ 
ፕሮፌሰር ዳንኤል ስሚዝ ትዳርም ሆነ ልጆች 
እንደሌላቸው ተነግሯል፡፡
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‹‹ከሰው ልጆችም መተማመን ጐድሎአል››

‹‹አቤቱ አድነኝ፤ ደግ ሰው 
አልቆአልና፤ ከሰው ልጆችም መተማመን 
ጐድሎአልና፡፡ እርስ በርሳቸው ካንተ ነገርን 
ይናገራሉ፤ በሽንገላ ከንፈር ሁለት ልብ 
ሆነው ይናገራሉ፡፡ የሽንገላን ከንፈሮች 
ሁሉ እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል፡፡ ታላቅ 
ነገርን የምትናገረውንም ምላስ ምላሳችንን 
እናበረታለን፤ ከንፈራችን የእኛ ነው፤ 
ጌታችን ማን ነው? የሚሉትን፡፡ ስለድሆች 
መከራ ስለችግረኞች ጩኸት እግዚአብሔር፡
- አሁን እነሳለሁ ይላል፤ መድሂኒትን 
አደርጋለሁ፤ በላዩም እገልጣለሁ፡፡ በምድር 
ላይ እንደ ተፈተነ ሰባት ጊዜ እንደ ተጠራ 
ብር፣ የእግዚአብሔር ቃላት የነፁ ቃላት 
ናቸው፡፡ አቤቱ አንተ ጠብቀን፤ ከዚህችም 
ትውልድ ለዘላለም ታደገን፡፡ በሰው ልጆች 
ዘንድ ምናምንቴ ከፍ ከፍ ባለ ጊዜ፤ ክፍዎች 
በዙሪያው ሁሉ ይመላለሳሉ፡፡›› (መዝሙረ 
ዳዊት ም.11 ቁ.1-8)

እነሆ እግዚአብሔር ‹‹ልበ-አምላክ›› 
ያለው ዳዊት በመዝሙሩ እንደገለፀው ዛሬ 
የረጅም ዘመን ታሪክ ባላት እና በዜጎቿ 
ተወዳጅ በሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለው 
ሁኔታ ነው፡፡ እርስ በእርስ ያለመተማመን፤ 
እርስ በእርስ መሸነጋገል፤ እርስ በእርስ 
በከንቱ መወነጃጀጀል በመሀላችን ነግሶአል፡፡

ይሄ ሁኔታ የከፋ የሚሆነው ደግሞ 
በተለይም ‹‹ለተጨቆኑ›› ቤዛ እንሆናለን፤ 
የተሻለ ስርዓት እናማለን፣ የተሻለ ብልፅግና 
እንፈጥራለን፤ ዴሞክራሲን በተግባር 
እናረጋግጣለን በሚሉ የፖለቲካ ድርጅቶች 
መካከል መንፀባረቁ ነው፡፡ የኢትዮጵያ 
ፖለቲካ መከዳዳት እና መጠላለፍ 
መገለጫው ከሆነ ዘመናት አልፎታል፡፡ 

ዛሬ ተቀናጁ ተብሎ እንሰማለን፡፡ ነገር ግን 
ለመቀናጀት የተፈራረሙበት ቀለም ሳይደርቅ 
መበታተናቸው ይነገራል፡፡ እናም ህብረት 
መፍጠር፣ መዋሃድ፣ ግንባር መመስረት 
የመሳሰሉት በፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ 
ሲሆን የደንቡሽ ቤት ይሆናል፡፡ ነፍስ ሲመጣ 
ወዝውዞ የሚነቅለው፡፡

ዛሬ ተመሰረተ ወይም ተቋቋመ 
ተብሎ የተነገረለት ፓርቲ፣ በማግስቱ 
አመራሮቹ እርስ በእርስ ተጣልተው ፈረሰ 
መባል ለኢትዮጵያ ፖለቲካ አዲስ እና 
አስገራሚ መሆኑ ቀርቷል፡፡ ምክንያቱም 
የየእለት ድርጊት በመሆኑ ተለምዶአልና፡፡

የተንኮል ወጥመድ ዘርግቶ የትግል 
አጋርን አጥምዶ መጣል ለኢትዮጵያውያን 
ፖለቲከኞች የሚያሰፍር እና ፀያፍ ድርጊት 
መሆኑ ቀርቶ የፖለቲካ አዋቂነት መግለጫ 
ሆኗአል፡፡ ለዚህም ነው በፖለቲከኞቻችን 
በሚፃፍ የ‹‹ስድብ›› መጽሐፎች ውስጥ 
‹‹እከሌ የሚባለው ፖለቲከኛ፣ በእንዲህ 
አይነት ድርጊት፣ እኔ ከእከሌ አይበልጡኝም 
ነበር›› ሲል ተቆጨ፣ ተናደደ፣ ተበሳጨ 
ወዘተ የሚሉ አስተያየቶችን ደጋግመን 
የምናነበው፡፡ በዚህም የተነሳ ብዙዎች 
ልባቸው በሀዘን ተሰብሮአል፤ ብዙዎችም 
በፓርቲዎቹ ላይ ተስፋ ከቆረጡ ውሎ 
አድሮአል፡፡ ይህንንም ተከትሎ የድሆች 
መከራ፣ የችግረኞች ጩኸት፣ የጉልበተኞች 
በደል እብሪት፣ ህገወጥነት… ከጊዜ ወደ ጊዜ 
እየበረታ የሄደው፡፡ ነገር ግን የእግዚአብሔር 
ቃል ‹‹ስለ ድሆች መከራ፣ ስለችግረኞች 
ጩኸት አሁን እነሳለሁ›› የሚለን፡፡

የሆነ ሆኖ የፓርቲዎቹ (የገዢው 
ፓርቲም ሆነ የተቃዋሚዎች) ችግር በዋናነት 

ከታሪክ ያለመማርም ነው፡፡ ኢህአዴግ፣ 
ቅንጅት፣ መድረክ ወዘተ ከኢሰፓ፣ 
ከኢህአፓ፣ ከመኢሶን ወዘተ መጨረሻ 
መማር አልቻሉም ወይም አውቆ የተኛ 
ሆነዋል፡፡ እናም አይከፍሉ ዋጋ እየከፈሉ 
ከመሆናቸውም ባሻገር ከመሻሻል ይልቅ 
ባሉበት እየዳከሩ ነው፡፡ ቢሰሩ የማይመሰገኑ፣ 
ቢናገሩ የማይታመኑ፣ ቢዘሩ የማያፈሩ፣ 
ቢያጭዱ የማያከማቹ ከሆኑ ቆይተዋል፡፡

በእርግጥ የፓርቲዎቹ ችግር 
በራሳቸው አመራሮች መካከል በሚፈጠር 
ደባ እና ሴራ ብቻ ሳይሆን፣ አንዱ ፓርቲ 
ሌላውን ፓርቲ በተቀናቃኝ መንፈስ ሳይሆን 
በጠላትነት መንፈስ መመልከቱም ጭምር 
ነው፡፡

እስቲ ከ1960ዎቹ ጀምሮ እስከ 
ዛሬ ድረስ ምን ያህል የፖለቲካ ፓርቲዎች 
ተፈጥረው እንደነበረ የታሪክ መዛግብትን 
አገላብጡ፡፡ ያንጊዜም ነው ችግሩ የከፋ 
እንደሆነ የምትገነዘቡት፡፡ ያንጊዜም ነው 
ትላንት መኢሶን ነኝ ያለው፤ ኢሠፓ ሆኖ 
የምታገኙት፡፡ ትላንት ኢህአዴግ ነኝ ይል 
የነበረው ዛሬ አረና ወይም መድረክ ሆኖ 
የምታገኙት መአህድ ነኝ ይል የነበረውም 
ኢዴፓ ሆኖ ይገኛል፡፡ ትላንት የአንድነት 
መስራች ነኝ ያላችሁም ዛሬ የሰማያዊ ቆርቋሪ 
ነኝ ሲል ትንሽ ድንቅፍ አያደርጋቸውም፡፡ 
በአጠቃላይ የፖለቲካ አመለካከትንም ሆነ፤ 
ድርጅትን መቀየር ለአብዛኛው ኢትዮጵያም 
ፖለቲከኛ ሸሚዝ ከመቀየር የቀለለ ነው፡፡ 
ስለዚህም ነው ከየፓርቲዎቹ የሚያጠግብ 
ነገር የማይወጣው፡፡ ዛሬ ይክባሉ፤ በማግስቱ 
ያፈርሳሉ፡፡ አበው ውሃ ቢወቅጡት እንቦጭ 
እንደሚሉት ማለት ነው፡፡

እናም የሀገራችን ችግር ይፈታ 

ዘንድ በሀገራችን መልካም አስተዳደር 
ይሰፍን ዘንድ የብልጥነት እና የሴረኝነት 
አስተሳሰብ ከእያንዳንዱ ፖለቲከኛ አእምሮ  
ተፍቆ ተወግዶ፣ ቅንነት፣ ቻይነት፣ 
አዳማጭነት፣ ታጋሽነት፣ መልካም ይተካ 
ዘንድ የግድ ይላል እግዚአብሔር አምላክም 
ሊረዳን የማይችለው ያን ጊዜ ነው፡፡ አሊያ 
ሁላችንም ከየፖለቲካ ፓርቲዎቹ እንርቅ 
ዘንድ የዳዊትን መዝሙር ደግመን ደጋግመን 
መዘመራችን አይቀሬ ነው፡፡ ‹‹ከዚህችም 
ትውልድ ለዘላለም ታደገን፡፡ በሰው ልጆች 
ዘንድ ምናምንቴ ከፍ ከፍ ባለ ጊዜ ክፉዎች 
በዙሪያው ሁሉ ይመለሳሉ፡፡›› የሚለውን 
መዝሙር ማለቴ ነው፡፡

በአጠቃላይ በሀገራችን ህዝቦች 
መካከል የተፈጠረውን በጎሳ የመቧደን 
አባዜም ሆነ፤ የእርስ በእርስ ያለመተማመን 
ተወግዶ በጋራ ለጋራ ሀገራችን ብልፅግና 
እና ጥንካሬ እጅ ለእጅ መያዙ ለነገ የሚተው 
ሳይሆን፣ የዛሬ የቤት ስራችን ነው፡፡ 
በየአመቱ የሚሊዮኖች ህይወት ይጠፋ ዘንድ 
እና ሚሊዮኖችን ለሰቆቃ ለመዳረጋቸው 
ምክንያት የሚሆነው ድርቅ እና ችጋር 
የሚወገደው ከክፋት እና ከግለኝነት 
(ከጥቅመኝነት) የፀደ የፖለቲካ አስተሳሰብ 
ይዘን፤ በቅንነት ከሰራን ብቻ ነው፡፡

እነሆም በአንድ ወቅት ታላቅ 
የነበረችው ኢትዮጵያ ሀገራችን፣ እጆቿን 
ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የተባለችው 
ኢትዮጵያችን ወደ ቀድሞ ታላቅነቷ 
ትመለስ ዘንድ ለሁሉም ፖለቲከኞቻችን 
(ስልጣን ላይም ተቃዋሚ ውስጥ ላሉትም) 
እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይስጣቸው፡
፡ የኢትዮጵያን ትንሳኤ ቅርብ ያድርገው፡፡ 
አሜን ያድርገው፡፡

መዝሙረ ዳዊት ም.11 ቁ.1

የሰመጉ ጥሪ

የሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ (ሰመጉ) በቀድሞ 
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ /ኢሰማጉ/ 
የቆመው ለህግ ልዕልና፣ለዴሞክራሲና ለሰባዓዊ 
መብቶች መከበር ነው፡፡የሰመጉ አባል ይሁኑ፡፡ 
ለማስፈፀም ይቻል ዘንድ በገንዘብ ይደገፉ፡፡

ጥር 21 ቀን በግሸን ማርያም 
ተገኝታችሁ የእመቤታችንን በዓል 
ማክበር ለምትፈልጉ ምዕመናን 

ፍኖተ ጽድቅ መንፈሳዊ ጉዞ ማህበር 
መሰናዶውን አጠናቆ ምዝገባ ጀምሯል፡፡

መመዝገቢያ ቦታ - ደብረ አሜን ተክለሃይማኖት   
     ቤተክርስቲያን ዋና በር አጠገብ በሚገኘው   
     መዝሙር ቤት

የጉዞ ክፍያ ማረፊያን ጨምሮ 600 ብር
መነሻ ጥር 18 
መመለሻ ጥር 23

ለበለጠ መረጃ È0924 78 22 19
 È0920 22 88 44 ደውለው ይጠይቁ፡፡

ታላቅ መንፈሳዊ ጉዞ ወደ 
ግሸን ደብረ ከርቤ ማርያም

ስልክ  011551-44 089/011 551 77 04
አድራሻ፡- ሣሀለ ስላሴ ህንፃ 8ኛ ፎቅ ከአዲስ አበባ እስታዲየም ፊት ለፊት


