ልማትና
የሁለት
አምባዎች ወግ ጥፋት
ወግ አንድ ናፍቆቴን መልስልኝ
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ዋጋ 7.00 ብር

ከጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ‹‹ትግላችን›› ጋር… 5
ማን ይፈራል ሞት
ማን ይፈራል
ለእናት ሀገር ሲባል..

8
በውስጥ ገፆች

የሰነድ ማስረጃዎች እንዲሁም ተከሳሾች
ያቀረቧቸውን መከላከያ ምስክሮች ከመረመረ
በኋላ መሆኑን ገልጿል፡፡
በዚህም መሰረት 1ኛ ተከሳሽ ኤልያስ
ክፍሌ በዐቃቤ ሕግ የቀረበበትን ‹‹የሽብር ድርጊት
ለመፈፀም አሲሯል›› የሚል ክስ በአካል ቀርቦ
ማስተባበል ባለመቻሉ ጥፋተኛ መባሉን መሐል
ዳኛው በንባብ አሰምተዋል፡፡ 2ኛ ተከሳሽ አቶ
ዘሪሁን ገ/እግዚአብሔር ከ1ኛ ተከሳሽ ጋር
ግንኙነት በመፍጠር አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ
አመፅ ቀስቃሽ የሆነ ‹‹በቃ›› የሚል ፅሁፍ

ማፃፉን በመግለፅ ዐቃቤ ሕግ ያቀረበውን ክስ
በበቂ ሁኔታ ማስተባበል ባለመቻሉ ጥፋተኛ
መባሉን ገልፀዋል፡፡
3ኛ ተከሳሽና የአውራምባ ታይምስ
ም/ዋና አዘጋጅ በነበረው ጋዜጠኛ ውብሸት ታዬ
ላይ ደግሞ ዐቃቤ ሕግ ‹‹የኤሌክትሪክ መስመሮች
እና የፋይበር ኦፕቲክስ መቆራረጣቸውን ለ1ኛ
ተከሳሽ ሲነግረው ነበር፡፡ አንደኛ ተከሳሽ ደግሞ
የደረሰውን ውድመት በድረ-ገፁ ሲያስተጋባ
ነበር፡፡ ይህም የሽብር ድርጊት ለመፈፀም
ወደ ገፅ 14 ዞሯል

۩

በሽብር ወንጀል ተጠርጥረውና ክስ
ተመርስቶባቸው ጉዳያቸው በከፍተኛ ፍ/ቤት
ሲታይ የቆየው ኤልያስ ክፍሌ፣ ዘሪሁን ገ/
እግዚአብሔር፣ ውብሸት ታዬ፣ ሒሩት ክፍሌ
እና ርዕዮት ዓለሙ የጥፋተኝነት ውሳኔ
ተላለፈባቸው፡፡
ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌደራሉ
ከፍተኛ ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት ውሳኔውን
ያሳለፈው ትናንት ጥር 10 ቀን 2004ዓ.ም
ሲሆን፣ ከውሳኔው ላይ የደረሰው ዐቃቤ ሕግ
ክሱን እንዲያስረዱለት ያቀረባቸውን የሰውና

‹‹በጋምቤላ እየተካሄደ ባለው መንደር ምስረታ
ነዋሪዎች እየተሰቃዩ ነው!›› ሂውማን ራይትስ ዎች
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አካባቢዎች ካለፍቃዳቸው እየተዛወሩ›› እንደሆነ
ተቋሙ በሪፖርቱ ዘግቧል፡፡ መንግስት የተሻሉ
መሰረት ልማቶች ወዳሉባቸው ቦታዎች ነው
ዜጎችን እያዛወርኩ ያለሁት እንዳለ የሚጠቅሰው
ሪፖርቱ፣ በአውሮፓ የተቋሙ ዳይሬክተር ጃን
ኢጊላንድ ‹‹የመንደር ምስረታው የክልሉን
ዜጐች ህልውና ከማናጋቱ ውጪ አንዳች

በትግራይና በደቡብ ክልሎች
የመምህራን ቅጥርና የደረጃ እድገት
ግልፅነትና ወጥነት የጐደለው
መሆኑን ዕንባ ጠባቂ አስታወቀ

በወርቅ ማጭበርበር
የተከሰሱ የባንክ ኃላፊዎች
ጥፋተኛ ተባሉ

ጠቀሜታ
ስለሌለው
መንግስት
ሂደቱን
ሊገታው ይገባል›› ሲሉ ተናግረዋል፡፡ እንደ
ሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ ሪፖርት የኢትዮጵያ
መንግስት እ.ኤ.አ በ2013ዓ.ም 1.5 ሚሊዮን
የሚሆኑ በጋምቤላ፣ አፋር፣ ሱማሌ እና
ቤኒሻንጉል ክልሎች የሚኖሩ ዜጎችን ለማስፈር
ወደ ገፅ 15 ዞሯል

የተሸናፊ ህዝብ እሮሮ፣
የአሸናፊ መንግስት ከበሮ
አለማየሁ ገላጋይ

۩

በምዕራብ ጋምቤላ መንግስት እያካሄደ
ባለው የመንደር ምስረታ የተነሳ ዜጎች ለከፋ
አደጋ እየተጋለጡ እንደሆነ ሂውማን ራይትስ
ዎች ማክሰኞ እለት ባወጣው ሪፖርት ዘገበ፡
፡ እስከ ሰባ ሺህ የሚደርሱ የክልሉ ዜጐች
‹‹በቂ የውሃ አቅርቦት፣ መጠለያ፣ ምግብ
እና መሰረተ ልማቶች ወዳልተሟሉባቸው

ኢጋድ ያዘጋጀውን ወንጀለኞችን
አሳልፎ የመስጠት ስምምነት
ኢትዮጵያ ልታፀድቅ ነው
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ገፅ 2

ፊቸር

የአየር ንብረት ለውጥ የኢትዮጵያ
ስጋት ወይስ የመለስ ካርድ?

ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ
የ68 ዓመቱ የሰሜን ወሎው አዛውንት
የአየር ንብረት ለውጥ ያመጣባቸውን ጉዳቶች
ምን እንደሆነ ለጠየቃቸው የማህበራዊ መድረኩ
የአካባቢ ጥናት ተመራማሪ ‹‹ላለፉት ጥቂት
ዓመታት ከድርቅ፣ ከአቧራ እና ከደረቅ አለቶች
ውጪ ዝናብ ማየት አልቻልንም፡፡ የቤት
እንሰሶቻችን በአስደንጋጭ ሁኔታ አቅማቸው
እየተመናመነ ነው፡፡ የእርሻ መሬቶቻችን በአቧራ
እና በአለቶች ተውጠዋል፡፡ በዚህ ሁኔታ መኖር
እጅግ አስቸጋሪ እየሆነብን ነው፡፡ በአሁኑ
ወቅት ወጣቶቻችን እንደሚያደርጉት ቀዮቻችንን
እየጣልን መሰደድ ብቸኛው ምርጫችን እየሆነ
ነው፡፡›› ሲሉ እርሳቸው ‹‹መልካም ዘመን››
ያሏቸው ወቅቶች እያለፉ እንደሆነ በሀዘን
ነግረውታል፡፡
የአየር ንብረት ለውጥ በዋናነት ደሀ
ሀገራትን እየጎዳ እንደሆነ አሁን አሁን በጉዳዩ
ላይ ምርምር በሚሰሩ ተቋማት እና አጥኚዎች
መሀከል ስምምነት ያለ ይመስላል፡፡ ኢትዮጵያ
በለውጡ ምን ያህል እየተጎዳች እንደሆነ እጅግ
ጥቂትም ቢሆኑ አበረታች ሊባሉ የሚችሉ
ሙከራዎች እየተደረጉ ነው፡፡ አለባቸው አደም፣
አክሊሉ አምሳሉ እና ዶ/ር ወልደአምላክ
በእውቀት ለህዝባዊ አደባባዩ ባይደርሱም አነቃቂ
ሊባሉ የሚችሉ ጥናቶችን አከናውነዋል፡፡ በእኒህ
ምሁራንም ሆነ አይ.ፒ.ሲሲ. መሰል ተቋማት
ጥናታዊ መላምት መሰረት የአየር ንብረት
ለውጡ የኢትዮጵያ ተጨባጭ ስጋት እየሆነ ነው፡
፡ በተራዛሚውም ጉዳዩን አቶ መለስ እየዋዠቀ
ያስቸገራቸውን አለም አቀፋዊ ስማቸውን ለማደስ
እየተጠቀሙበት ነው የሚል ክስም አልፎ
አልፎም ቢሆን እየተደመጠ ነው፡፡

የአየር ንብረት ለውጥ ሲሉ

የአየር ለውጥ በታላላቅ አለም አቀፍ
የመንግስታት ስብሰባ መድረኮች ላይ መነሳት
ከጀመረ ጥቂት አመታት ብቻ ቢቆጠሩም የአየር
ንብረት ለውጥ መከሰት የጀመረው በአስራ
ዘጠነኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በእንግሊዝ
ከተከሰተው የኢንዱስትሪ አብዮት በኋላ እንደሆነ
በርካታ የጉዳዩ ፀሐፊዎች ይስማማሉ፡፡ በበይነ
መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ ፓናል /
IPCC/ ሪፖርት መሰረት የአየር ንብረት ለውጥ
የተለያዩ ገፅታዎች ቢኖሩትም በዋናነት ግን
በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የመጣውን የአለም
ሙቀትን፣ የባህር ወለል ከፍ ማለትን፣ በሰሜን
ዋልታ ያለው ግግር በረዶ እየቀለጠ መምጣት እና
መሰል የአየር ንብረት መዛባትን እንደሚያካትት
ይጠቁማል፡፡ በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ጥናቶች
እንደሚሉት የኢንዱስትሪ አብዮት መፈንዳትን
ተከትሎ እየጨመረ የመጣው የግሪን ሃውስ
ጋዝ ልቀት ቀዳሚው ተጠቃሽ ምክንያት ነው፡
፡ ግሪን ሀውስ ጋዝ በውስጡ ከ9 እስከ 26%
ካርቦንዳይኦክሳይድ፣ ከ4 እስከ 9 በመቶ ሚቴን፣
ከ3 እስከ 7% ናይትሪክ ኦክሳይድ የተባሉ አደገኛ
ጋዞችን ስለያዘ እነዚህ ጋዞች በራሳቸው የአካባቢው
ሙቀትን ይፈጥራሉ፡፡ ይባስ ብሎም መሬት
በራሷ ተፈጥሯዊ ሂደት ከፀሐይ ተቀብላ ወደ
ውጪ የምትለቀው ሙቀት ከከባቢ አየር ውስጥ
እንዳይወጣ ለማድረግ ሙቀቱን ያባብሱታል፡፡
ለምሳሌ ያህልም ለብዙ ሚሊየን ዓመታት ከ1.5
ሴንቲ ግሬድ ከፍ ብሎ የማያውቀው የሰሜን
ዋልታ አካባቢ ያለው አማካኝ ሙቀት ወደ 9.4
ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ከፍ በማለቱ በአካባቢው
የነበረው ግግር በረዶ በመቅለጡ የአካባቢውን
የባህር ጠለል ከ18 እስከ 59 ሴንቲ ሜትር ከፍ

እንዲል አድርጎታል፡፡ በይነ መንግስታቱ የተለያዩ
የጥናት ሞዴሎችን በመጠቀም እንዳረጋገጠው
ባለፉት ሃምሳ ዓመታት ብቻ በከባቢ አየር ላይ
የካርቦንዳይኦክሳይድ መታመቅ በ35% ሲጨምር፤
አለም አቀፍ የሙቀት መጠን በ0.6 ዲግሪ ሴንቲ
ግሬድ ንሯል፡፡
ሌኒስ እና ማርክስ የተባሉ አጥኚዎች
“Biological
consequences
of
global
climate change” ብለው በሰየሙት ጥናታቸው
እ.ኤ.አ. ከ1970ዓ.ም ጀምሮ ማቲን የተባለው
የአደገኛ ጋዝ ልቀት በ151% ከፍ በማለቱ የተነሳ
እ.ኤ.አ በ2050ዓ.ም የአለም ሙቀት በ3.5 ዲግሪ
ሴልሺየስ ያሻቅባል፡፡ ይህ ደግሞ የባህር ጠለል
ከፍታውን ከ15 እስከ 95 ሴ.ሜ ከፍ ያደርገዋል፡
፡ በዚሁ ጥናት መሰረት አለም በከፍተኛ
ሙቀት እና ድርቅ ትጠቃለች፡፡ በከፍተኛ
ሁኔታ የሙቀት መጨመር እና የዝናብ ወቅቱን
ያለመጠበቅ ችግርም ሌላው በስፋት የሚጠበቅ
ችግር ነው፡፡ እርግጥ ነው ኢትዮጵያን የመሳሰሉ
በማደግ ላይ ያሉ የአፍሪካ አገሮች ከአለም
ግሪን ሀውስ ጋዝ ልቀት ከ3% በታች ድርሻ
ቢኖራቸውም በውጤቱ ግን በዋነኛነት ተጠቂ
ናቸው፡፡ የአሜሪካን የአካባቢ ጥበቃ መስሪያ
ቤት ሪፖርት እንደሚጠቁመው ካለፈው ክፍለ
ዘመን ጋር ሲነፃፀር የአለም ሙቀት በ1 ዲግሪ
ሴንቲ ግሬድ ከፍ ብሏል፡፡ በተለይ ባለፈው 15
ዓመት ፍጥነቱ በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረበት
ወቅት እንደነበር ተጠቁሟል፡፡ ይኸው ሪፖርት
እንደሚለው የአለም ሙቀት በዚሁ ከቀጠለ ከ50
ዓመት በኋላ የዓለም አማካኝ ሙቀት ወደ 4.5
ዲግሪ ሴንትግሬድ ከፍ እንደሚል ያሳያል፡፡

ኢትዮጵያ እየተጎዳች ነው?

የአቶ አለባቸው አደም “Climate
change and rural livelihoods in northern
Ethiopia” የመሰሉ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት
የአየር ንብረት ለውጥ በችጋር እና በጥልቅ
ድህነት እየተጠቁ ያሉትን ዜጎች ሁኔታ በማባባስ
የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ቀውስ
ተጠቂ
ከሚያደርጋቸው
የአፍሪካ
ሀገሮች
ኢትዮጵያ ቀዳሚ ነች፡፡ የአለም ባንክ እ.ኤ.አ.
በ2007ዓ.ም የአየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ
ላይ የደቀናቸው አደጋዎች እውነታን “Ethiopian
climate change risk factor sheet” በሚል
ርዕስ ባወጣው ሪፖርት እ.ኤ.አ. ከ1960ዓ.ም
እስከ 1990ዓ.ም ድረስ የነበረው 23.08 ዲግሪ
ሴንቲ ግሬድ አማካኝ ዓመታዊ ሙቀት በአሁኑ
ወቅት ወደ 26.92 ዲ.ሴ ከፍ እያለ መምጣቱን
ይጠቁማል፡፡ በኮፐንሀገን የአየር ንብረት ሞዴል
መሰረት ኢትዮጵያ ከአፋር በርሃማ ስፍራዎች
አንስቶ እስከ ሰሜን ተራሮች ድረስ አስር የአየር
ንብረት አይነቶች አሉ፡፡ ይህም ሆኖ ግን እስከ
1990ዓ.ም ድረስ የሀገሪቱ አማካኝ የዝናብ መጠን
በቀን 2.04ሚ.ሊ የነበር ሲሆን በአሁኑ ሁኔታ
ወደ 1.97ሚ.ሊ ዝቅ ብሏል፡፡
በዚህ ጥናት ማጠቃለያ ላይም ሆነ
ከላይ በተጠቀሱት ጥናቶች የአየር ንብረት
ለውጡ በተለይም የዝናብ ወቅት መዛባት
በተለያዩ የሀገሪቱ ማህበር-ኢኮኖሚ ክፍሎች
ላይ አሉታዊ ተፅዕኖን እንደሚያሳድር ያሳያሉ፡
፡ እንደሚታወቀው ድርቅ፣ ችጋር እና ተዛማጅ
በሽታዎች በኢትዮጵያ ውስጥ በተከታታይ
የሚስተዋሉ ክስተቶች ናቸው፡፡ እንደ የሀገር
ውስጥ አጥኚዎቹ መላምት የሁነቶቹ በተደጋጋሚ
መከሰት መሰረታዊ ምክንያት በአየር ንብረት
ለውጥ በባህሪው ኢ-ተገማች የመሆኑ ጉዳይ
ነው፡፡ በብዙዎቹ የጉዳዩ ተከታታዮች ግምገማ
መሰረት በሀገራችን በስፋት እየተከሰተ ላለው
ድርቅ በመንስኤነት እየተጠቀሰ ያለው ኤሊኖ እና
በአትላንቲክ እንዲሁም በህንድ ውቅያኖስ አካበቢ
የተፈጠረው የባህሪ ወለል ሙቀት መጨመር
ነው፡፡

ጤናችን ጥያቄ ውስጥ ገብቷል?

የአየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ
ላይ ከደቀናቸው አደጋዎች መካከል አንደኛው
በሽታዎች በወረርሺኝ መልክ መከሰት በተለይም

እንኳን መግዛት ጀምረዋል፡፡ ይህን ለመግዛትም
ሲሉ ያሏቸውን ሌሎች ንብረቶች እየሸጡ በመሆኑ
ለችግር ጊዜ የሚሆናቸውን ቅሪቶች እያመናመኑ
መሆኑ ይስተዋላል፡፡ በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ
እና ተፈጥሯዊ ምክንያቶች እና የአየር ንብረት
ለውጥ በሚያመጣቸው እንደ ጎርፍና ድርቅ
በመሳሰሉ መዘዞች የተነሳ ብዙዎች የአኗኗር
ዘይቤያቸውን እየቀየሩ ነው፡፡ አንዳንዶችም
ከእርሻ ነክ የምርት እንቅስቃሴዎች እንጨት እና
ከሰል ወደ መሸጥ ተሻግረዋል፡፡

ወባን በምሳሌነት ብንወስድ ለዓመታት የቆላ
በሽታ ተደርጎ ነበር የሚታመነው፡፡ በስፋትም
በአፋር እና በሱማሌ ክልል ቆላማ ቦታዎች
ነበር የሚስተዋለው፡፡ ሁኔታው ግን በአስጊ
መንገድ መቀጠሉን የሚያሳየው የወባ በሽታ ወደ
ሀገሪቱ የሰሜን ክልሎች አማራ እና ትግራይ
አካባቢም እየተከሰተ መምጣቱ ነው፡፡ የአየር
ንብረት ለውጡን ተከትሎ ከፊታችን ከተደቀኑ
የጤና አደጋዎች ሌላው የኮሌራ ወረርሺኝ ነው፡
፡ ይህ ወረርሺኝ የሚከሰተው ደግሞ ከድንገተኛ
ጎርፍ በኋላ የሚከሰት መሆኑ ነው፡፡ ከዚህ ሌላ
ካንሰርን ከመሳሰሉ አደገኛ በሽታዎች አንስቶ
ሌሎች ወረርሽኞችም በስፋት ይከሰታሉ፡፡

ለውጡ በሀይል አቅርቦት ላይ

የሀይል አቅርቦታችን እንደ ግብርናው
የዝናብ ጥገኛ በሆነበት በዚህ ወቅት የዝናብ
መዘግየት በሀይል አቅርቦት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖን
ይፈጥራል፡፡ በቂ እና ዘመናዊ ሀይል ማቅረብ
አለመቻል በሀገር ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ ህይወት
እና የአካባቢ ጥበቃ ላይ የማያባራ ችግር አዙሪትን
ይፈጥራል፡፡ ይህ ማለት ዘመናዊ የኤሌክትሪክ
ሃይል አቅርቦት ሲስተጓጎል የገጠሪቱ ኢትዮጵያ
ነዋሪ ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባን በመሳሰሉ
ከተሞች ጭምር ከሰል እንደሃይል አማራጭ
ይወሰዳል፤ ፍላጐቱም ከፍ ይላል፡፡ ይሄ ደግሞ
የደን ጭፍጨፋን ያባብሰዋል፡፡ እነዚህ ነገሮች
የአፈርን ምርታማነት መቀነስ ብቻ ሳይሆን፣
ምድር በዳነትንም ይስፋፋል፡፡

ተፅዕኖው በውሃ ሀብትና ግብርና ላይ

በዚህ የአየር ንብረት ላይ ለውጥ
የተነሳ የሚመጣው ሌላኛው አሉታዊ ተፅዕኖ
በውሃ ሀብታችን ላይ የሚፈጠረው ነው፡፡ የአለም
ባንኩ ጥናት እንደሚለው ለአባይም ሆነ ለአዋሽ
ገባሪ የሆኑ ወንዞች መጠን እና ፍሰታቸው አንድ
ሶስተኛው በለውጡ የባሰ ይቀንሳል፡፡ ኢትዮጵያ
የያዘቻቸው 12 ታላላቅ ወንዞቿ እና አስራ አንድ
ሀይቆቿ የሰሜን ምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ
የሚል መጠሪያ ቢያሰጣትም በአየር ንብረቱ
ለውጥ የተነሳ ይህ መጠሪያዋም አደጋ ውስጥ
ይወድቃል፡፡
ሌላኛው የለውጡ ተፅእኖ ጉዳቱን
የሚያበዛው በሀገሪቱ የጀርባ አጥንት ነው
በምንለው የግብርና ክፍለ-ኢኮኖሚ ላይ ነው፡፡
በተፈጥሮ ምንጮች መላሸቅ፣ በዝናብ አዘናነብ
ለውጥ እና በህዝብ ብዛት የተነሳ ድርቅ
የሀገሪቱ መለያ ሆኗል፡፡ አሁን አሁን ከዚህ
ዘመን በፊት ከድርቅ ነፃ የነበሩት አካባቢዎች
ድርቅን መለማመድ ጀምረዋል፡፡ የአንዳንድ
ግምቶች በአመት ከ130-170 ሜትሪክ ቶን አፈር
ይሸረሽራል፡፡ ይሄ ሲሆን መሬቱ ምርታማነቱን
ይቀንሳል፡፡ ይሄም አራሹን ማህበረሰብ ወደ
ዝቅተኛ ምርት ስብሰባ፣ ከዚያም ወደ ጥብቅ
ድህነት ይመሩታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በድርቅ
እና በቅዝቃዜ መዛባት የተነሳ በአንዳንድ አካባቢ
ያለው የአመራረት ዘይቤ እየተቀየረ መጥቷል፡፡
ለምሳሌ ያህል በቆሎ ያመርቱ የነበሩት ገበሬዎች
አሁን ስንዴና ሌሎች ምርቶችን ማምረት
ጀምረዋል፡፡ ከዚህ በፊት የቆላማ ቦታዎች ምርት
የነበሩት በደጋም አካባቢ የሚመረቱ ምርቶች
ሆነዋል፡፡
ይሄ ሁሉ ጉዳት የሚከሰተው ድህነት
በበዛበት አካባቢ ባሉት ዜጐች ላይ ነው፡፡ ብዙ
በገጠር ያሉ ቤተሰቦች የቀን ተቀን ምግቦቻቸውን

መለስን አትስሙ

አለም አቀፋዊው የአየር ንብረት
ለውጥ ከባህሪው አንፃር በአፍሪካውያን በተለይም
ከሰሀራ በታች ባሉ ሀገራት ላይ የሚያመጣውን
እና እያመጣ ያለውን ጉዳት ቀድመው በመገንዘብ
ፖለቲካዊ መልክ ለመስጠት ከሞከሩት የአህጉሩ
ፖለቲከኞች መሀከል አቶ መለስ ይቀድማሉ፡
፡ በእርሳቸው ዋና አደራጀነት ከተቋቋመው
የኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ፎረም ተቋም
ውጪ የኮፐንሀገኑን በመሰሉ አለም አቀፍ
መድረኮች ላይ ሰውየው አህጉሪቱ ለለውጡ ምንም
ሳታዋጣ በግልባጩ በከፋ ሁኔታ እየተጎዳች
እንደሆነ ከመከራከር አልቦዘኑም፡፡ እ.ኤ.አ.
በ2008ዓ.ም ቢቢሲ ባዘጋጀው የክርክር መድረክም
ላይ የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዘዳንት ቢል
ክሊንተን በተገኙበት ምዕራባውያን በጉዳዩ ላይ
ሞራል አልባ በሆኑ ክንዋኔዎች እንደተጠመዱ፤
በዚህም የተነሳ አፍሪካውያን እየተጎዱ እንደሆነ
ተናግረዋል፡፡ እንደ እርሳቸው ሙግት እ.ኤ.አ.
በ2009ዓ.ም በተካሄደው የኮፐንሀገኑ ስብሰባ
አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጡ እያመጣባት
ያለውን ፈተና ለመግራት የጠየቀችው የገንዘብ
መጠን ባይሰጣትም በእርዳታ መልክ ይሰጣል
የተባለው ድጋፍ አዲስ እና ራሱን የቻለ ሳይሆን
ከዚህ ቀደም ይሰጥ የነበረው ባጀት ተኮር ድጋፍ
በሌላ ቅርፅ የሚመጣበትን መንገድ የማመቻቸት
ሙከራ ነው፡፡ ይህም ሆኖ እርሳቸው ያቀረቡት
የካሳ ጥያቄ በቀጥታ የካርቦን ንግድ ከሚባለው
ፅንሰ ሀሳብ ጋር ይገናኛል፡፡ በዚህ ፅንሰ ሀሳብ
መሰረት የሰው ልጆች ኦክስጂንን ወደ ውስጥ
አስገብተው ካርቦንዳይ ኦክሳይድን ወደ ውጪ
ያወጣሉ፡፡ እፅዋቶች በበኩላቸው የዚህን ግልባጭ
ሂደት ይፈፅማሉ፡፡ ታዲያ በእድገት ወደኋላ
በቀሩ አገሮች ውስጥ የሚገኙ ዕፅዋት ባደጉ
አገሮች ኢንዱስትሪ አማካኝነት የሚለቀቀውን
ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ዳይ ኦክሳይድን
በመምጠጥ የአለምን የአየር ንብረት ሚዛን
ለመጠበቅ የድርሻቸውን ይወጣሉ፡፡
አቶ መለስ ይህንን የአየር ንብረት
ለውጥ ጉዳይ በዚህ መልክ አጠንክረው ይዘው
ወደ አደባባይ ለማውጣት መሞከራቸውን
ሰውየው በሀገር ውስጥ ከሚያደርጉት የፖለቲካ
አፈና እና እየፈተናቸው ካለው የኢኮኖሚ
ቁልቁለት አንፃር አለም አቀፋዊ ምስላቸውን
ለማደስ እየተጠቀሙበት ነው ሲሉ ብዙ
ተንታኞች ይከሷቸዋል፡፡ የአካባቢ ተቆርቋሪ
ጋዜጠኞች ማህበር ባስነበበው አንድ ፅሁፍ
ላይ ያነጋገራቸው ዶ/ር አመሀ ተገኑ የተባሉ
የካናዳ ሮያል ኮሌጅ መምህር ‹‹የአየር ንብረት
ለውጥን የመሰለ አፍሪካውያንን የሚያስተባብር
አጀንዳ
ይዘው
መምጣታቸው
ከድህረ-97
ምርጫ በኋላ የተጎዳውን ምስላቸውን ለመጠገን
መትጋታቸውን ይጠቁማል›› ሲሉ ከተንታኞቹ
ጋር የሚስማማ ሀሳብ ሰንዝረዋል፡፡ጄንሲ ዊንተር
የተባሉ ፀሐፊ “A climate of corruption:
Ethiopian edition” በሚለው ፅሁፋቸው የአቶ
መለስ ስርዓት ተቃዋሚዎችን እና ጋዜጠኞችን
በስፋት ወደ እስር ቤት ከመላኩ ጋር እና
በተለያዩ ሀገራት እና ተቋማት የሚሰጠውን
እርዳታ ‹‹ጥልቅ ፖለቲካዊ አፈናዎችን ለማድረግ
ከመጠቀሙ አንፃር›› የአየር ንብረት ለውጡ
ያመጣውን ጉዳት በተመለከተ የተጠየቀውን
የገንዘብ መጠን ምዕራባውያኑ ከመወሰናቸው
በፊት የሚመጣው እርዳታ እንዴት ለታለመለት
አላማ መዋል እንደሚችል ማዕቀፎችን መዘርጋት
እንዳለባቸውም ተከራክረዋል፡፡

ተወዳጇን አዲስ ታይምስ መፅሄት የፊታችን ረቡዕ
ከበርካታ ጉዳዮች ጋር ይጠብቋት!
www.feteh.com
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ልማትና ጥፋት

ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

ባለፈው ጊዜ ስለመሬት ያልሁትን
በልማት
ልቋጨው፤
የፋሺስት
ኢጣልያ
አገልጋይ የነበሩት ከበደ ሚካኤል በታሪክና
ምሳሌ ውስጥ አንዱን ጣልያን ሲያናግሩት
ኃይለኛ እየሄደ ያስገብራል የትም፤
መሬት የሁሉ ናት ባለቤት የላትም፡፡
ብሎላቸው ነበር፤ በዚህ የፋሺስት
እምነት የመሬት ባለቤትነት በህገ አራዊት
የሚወሰን ነበር፤ ሌላ ምንም ምክንያት
የለውም፤ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን መሬት
የኑሮአችን መሰረት ስልሆነ የመሬት ባለቤትነት
ከአገር ባለቤትነት ጋር የተቆራኘ ነው፤ ስለዚህ
ስለልማት ስንነጋገር መነሻ የጋራ ሀብታችንን
መሬት መሆኑን እያሰብን ነው፡፡
ስለልማት
ስናስብ
አብዛኞቻችን
በሶስት መሰረታዊ ነጥበሆ ላይ የምንስማማ
ይመስለኛል፤
አንደኛ፣
ልማት
ከጥፋት
ይሻላል፤ ሁለተኛው ቁሞ-ቀር ሆኖ ከመደህየት
ሰርቶ መበልጸግ ይሻላል፤ ሦስተኛ፣ የጋራ
ንብረታችንንና የጋራ ዓላማችንን በጋራ ህግና

ስርዓት ማስተናገድ ያስፈልገናል፡፡
ልማት
ማለት
ከአለንበት
የማያስደስተን ሁኔታ ወደሌላ ወደሚያስደስተን
ሁኔታ የሚወስድ ለውጥ ነው፤ ይህም አዲሱ
ሁኔታ ከበፊቱ ሁኔታ የተሻለ ሆኖ መገኘት
አለበት ማለት ነው፤ በኢጣልያ ወረራ ዘመን
በጊዜው የነበሩ ጥሩ ቤቶች ለኢጣልያ ሹማምንት
ይደለደሉ ነበር፤ ለባለቤቶቹ ለኢትዮጵያውያኑ
በሜርካቶ
ኢንዲጂኖ
(የአገሬው
ገበያ)
በተባለው ሰፈር በእንጨትና በጭቃ በቤቶችን
ሰርተው ቤታቸው የተወሰደባቸውን እዚያ
ያስገቡዋቸው ነበር፤ ኢጣልያኖቹ ከነበሩበት
ሁኔታ ወደተሻለ ሁኔታ ስለገቡ ለእንሱ ልማት
ሲሆን፣ ኢትዮጵያውያኑ ከነበሩበት ሁኔታ
ወደከፋ ሁኔታ ስለገቡ ለእነነሱ ጥፋት ነው፤
ልማት አንዱን ወይም ጥቂቶቹን ለማልማት
ወይም ለማበልጸግ የብዙዎቹን ኑሮ ማቆርቆዝ
አይደለም፤ ይህ ጥፋት ይሆናል፡፡
ለውጥ ብቻም ልማት አይሆንም፤
ጥፋትም ለውጥ ነውና፤ ልማት የሚሆነው
ማንንም ሳይጎዳ የኑሮን ደረጃ ከፍ ማድረግ
ብቻም አይደለም፤ ከፍ አድርጎ ለመሻሻል
ሁሌም
የሚንቀሳቀስና
እያደገ
የሚሄድ
መሆኑንም ማረጋገጥ ነው፤ በትእዛዝ ብቻ
የመጣ ቆሞ-ቀር ለውጥ ልማት የማይሆነውና
ከርሞ ጥጃነትም የሚለመደው ከዚህ ነው፤
ልማት የእያንዳንዱን ሰው አካል ብቻ ሳይሆን
አእምሮውንና ነፍሱን መንካትና ማጎልበት
ያስፈልገዋል፤ ሰውን የማይነካ ሰማይ-ጠቀስ
ግንበ ልማት አይሆንም፤ በመቀሌ አንድ
ሽማግሌ የነገሩኝ ይህንን ያስረዳል፤ ‹‹ለዓይናችን
ለመጀመሪያ ጊዜ ፎቅ አየን፤›› አሉኝ፤ እይሳቁ፣
‹‹ታዲያ
በማየት
ምኞት
ያድርብዎትና
እርስዎም ፎቅ ይሠሩ ይሆናል›› ስላቸው፣
‹‹ዋይ! ዋይ! ይኸ ክፉ ምኞት ነው!›› አሉኝና
አስረዱኝ፤ ፎቁን ከጉልበት ጋር አያይዘውት
በዓይናቸው እያዩ ከማድነቅ በቀር ለመመኘትም

አቅም እንደሌላቸው አምነዋል፤ ለእኚህ ሰው
የሚያደንቁት ፎቅ ልማት አይደለም፤ አንድ
የእንግሊዝ ደራሲ ‹‹የመኪና እርገት የሰው ልጅ
ውድቀት›› ያለው ዓይነት ነው፡፡
ልማትም ልክ እንደደሀነት ማኀበራዊ
ነው፤ ይህንን ገና ያልተገነዘቡ ሰዎች ደሀነትን
እናጠፋለን ሲሉ የሚያሳዝን ቢሆንም ያስቃል፤
ከዚህ በፊት በግጥም እንዳልሁት..
ደሀነት
ባለም
ላይ
ጭራሽ
ባይፈጠር፣
ጌትነት ምን በልቶ ይጠበድል ነበር!
ጌትነትን
በማጠብደል
ደሀነትን
የሚያጠፉ እየመሰላቸው ይለፋሉ፤ አንድ ህዝብ
በጋራ ዓላማና በጋራ ሕግ እየተመራ በጋራ
ንብረቱ የሚጠቀም ከሆነ የሀብት መበላለጡን
አልፎ በደሀና በሀብታም መሀከል የሰፋ ልዩነት
ከየት መጣ? ሥልጣንና ጌትነት ሲጋቡ ደሀነት
ይስፋፋል እንጂ አይቀንስም፤ እንዴት ብሎ!
እስቲ አስቡት፤ አንድ ትልቅ ሕንፃ ሲሠራ
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ስንት ሰዎች ደሀ ይሆናሉ? እስቲ አስቡት አንድ
ኪሎ ሜትር መንገድ ሲሠራ ስንት ሰዎች ደሀ
ይሆናሉ?
እንግዲህ ጥያቄው ልማት ሁሉንም
ለማልማት ባይችልም ማንንም ሳያደኸይ
ሊከናወን ይቻላል ወይ ነው፤ ቅን መንፈስ
ካለ ይቻላል፤ ከጥቂት ዓመታት በፊት በአዲስ
አበባ ውስጥ ትንንሽ ጎጆ ውስጥ የሚኖሩ
ደሀዎች የያዙት መሬት ብዙ መቶ ሺህ ብር
እንደሚያወጣ አያውቁም ነበር፤ በሀብት ላይ
ተቀምጠው በደሀነት ይኖሩ ነበር፤ እነዚህ ሰዎች
የባሰ ደሀነት ውስጥ ሳያስገቡ፣ ወይም እነዚህን
ደሀዎች ከሀብታቸው ለመንቀል አዋጅ ሳያወጡ
መፍትሔ ማግኘት ይቻል ነበር፤ በደርግ
ዘመን አቶ አላሙዲን ሸራተን የተሰራበትን
መሬት ያገኘበት መንገድ አንድ ነው፤ ከዚያም
የተሻለ ዘዴ ያለ ይመስለኛል፤ ገንዘብ ያላቸው
ሀብታሞች መሬት ሲፈልጉ ማዘጋጃ ቤቱ
ከደሀዎቹ የመሬት ባለቤቶች ጋር ያገናኛቸዋል፤
የደሀዎቹ መብቶች ሁሉ የሚጠበቁበትን ሁኔታ፣
ሕግንና ሥርዓትን ያመቻቻል፤ ሽያጩን
ያስፈጽመማል፤ የአገልግሎቱንና የደላላነቱን
ዋጋ ከሁለቱም ይቀበላል፤ መንግስት በሕግም
ሆነ ከሕግ ውጭ ሳይቀማ፣ ደሀነትን ሳያስፋፋ፣
ለሙስና በሩን ሳይከፍት ሀብታሙም በሀብቱ
እንዲለማና ያለሥጋት እንዲሠራ፣ ደሀውም
ዋጋውን አግኝቶ ባለው እንዲንቀሳቀስና ኑሮውን
እንዲያሻሽል የሚያደርጉበትን ሁኔታ መፍጠር
የሚቻል ይመስለኛል፡፡
ሀብታሙንና
ደሀውን
በቅራኔ
ሳያጣምዱ፣ ሀብታሙን ለሁልጊዜ ስጋት
ሳይዳርጉ፣ ደሀውን በቂምና በጥላቻ ሌላ
መንግሥቱ ኃይለ ማርያምን እንዲጠብቅ
ሳይገፋፉ ልማትን ያለጥፋት ለሀብታሙም
ለደሀውም ማምጣት ይቻላል፤ በቅሚያና
በሙስና የተገነባ ጥፋት እንጂ ልማት
አይሆንም፡፡

የተሸናፊ ህዝብ እሮሮ፣ የአሸናፊ መንግስት ከበሮ
ልቀቁ››

ዓለማየሁ ገላጋይ
አራት ኪሎ አጥቢያዋ ብዙ ነው፡
፡ ሦስቱ ስላሶች፣ ባለወልድ፣ ጊቢ ገብርኤል፣
በአታማርያም እና ኪዳነምህረት፤ እነዚህ ሁሉ
የአራት ኪሎ አጥቢያዎች ናቸው፡፡ ከፍ ከተባለ
ቅድስት ማርያም፣ ዝቅ ከተባለ ኡሯኤል
ቤተክርስቲያኖችም አሉ፡፡ ደብሮቹ ንግስ ሲሆኑ
ከመሳለም ባሻገር ‹‹ለጐማዳዋ-አራት ኪሎ››
ሌላም ቀሜታ አላቸው፡፡ እንደፈንዲሻ ቆሎ
በየአቅጣጫው የተረጨው የአራት ኪሎ ነዋሪ
በንግስ ሰበብ ይሰባሰባል፣ ይጠያየቃል፣ የሞተና
ያለው ይቆጠራል፡፡ በዚህም ሳምንት ይሄው ሆኖ
ነበር፡፡ ለትሳስ ስላሴ ንግስ፡፡
የተበተኑት አራት ኪሎዎች ብቻ
ሳይሆኑ
እኛም
(የገማጣዋ-አራት
ኪሎ
ነዋሪዎች) መርዶ ይዘን ነበር የጠበቅናቸው፡
፡ እነሱ በየአካባቢያቸው የሞቱትን ተበታኝ
አራት ኪሎዎች አረዱን፡፡ በዚች አንድ ወር
ብቻ ስድስት የአራት ኪሎ ነዋሪዎች ሞተዋል
መቀባበርና ማስተዛዘን ድሮ ቀረ፡፡ መርዶ ብቻ!
ቁጭት ቅልቅል መርዶ! አፍ አውጥቶ ‹‹ወዮ››
ያለም ነበር፡፡ ከአርባ አመት በፊት አበበ ወርቄ
የተባለ የዩኒቨርስቲ ተማሪ የገጠመው ትዝ አለኝ፡
፡ ‹‹ሙት ወቃሽህ መጣሁ›› ይላል ርዕሱ፡፡
‹‹አንተ የደሃ ሬሣ
ምንም ሣትይዝ ኖረህ፣
ምንም ሣትይዝ የሄድህ፣
ሸኚ ያላገኘህ፡፡››
ለደሃ ‹‹ሽኝት›› ብዙ ነገሩ ነው፡፡
እድሜ ልኩን ከአፉ ነጥቆ ዕድሩን የሚቀልበው
ለምን ሆነና? ደሃ የሚሞሸረው በአስከሬን ሽኝቱ
ነው፡፡ ቀልቡ ካረፈበት፣ ምንነቱ ከሚታወቅበት
ተፈናቀለ፣ የደረጀ ዕድሩ ተውሸለሸለ፣ የክፉ ቀን
ሞት ሞት፣ ሽኝቱ በኩሊ ተከናወነ… መዓት
መጣ፡፡
ከተበተኑት አራት ኪሎዎች በኋላ
የእኛ መርዶ ተከተለ፡፡
‹‹መንግስት የገመጣትን አራት ኪሎ
ለማጣጣም የሶስት ቀን እድሜ ብቻ ሰጥቷል፡፡››
‹‹ምን?››
‹‹አ-ዎ፣
በሦስት
ቀን
ውስጥ
ሒሳባችሁን ከፍላችሁ፣ ኮተታችሁን ይዛችሁ፣
ልጆቻችሁን አንጠልጥላችሁ…. አራት ኪሎን

እነሱ ይዘው ከመጡት ይልቅ የእኛ
መርዶ ከበደ፡፡ ከዋይታ የከፋ ዝምታ!
ለመሆኑ ሦስት ቀን ስንት ነው?
መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች የመቆጠር
የመንግስት ህልም አንፃር ከታየ ብዙ ነው፡፡
አገናዛቢነት፣ አስተዋይነት፣ ብስለት… በተነፈገ
ተክለፍላፊ፣ ህልመኛ አእምሮ ከታየ በእርግጥም
ብዙ ነው፡፡ ሦስት ቀን፤ ሦስት ጀንበር -ሁለት
ንጋት፡፡ ‹‹ህዝብን ጥሎ አርማታ አንጠልጥሎ››
ለሆነ ህሊና ቢስ መንግስት ግሬደር አምጥቶ
አለማስፈረሱም እርሱ ሆኖ ነው፡፡ ህዝብ ከግምት
ካልገባ ከዚህ በላይ መፍጠን ይቻላል፡፡ ፍጥነት፣
ፍጥነት፣ ፍጥነት፡፡ የደከመን ጥሎ፣ የወደቀን
ደፍጥጦ፣ ያቃተውን ገፍትሮ መፍጠን!
ያለፈው መንግስትም (ነፍሱን ይማርና)
የአንድ ሰሞን መፈክሩ ‹‹ፍጥነት፣ ፍጥነት፣
ፍጥነት›› የሚል ነበር፡፡ ካድሬዎቹ በሙሉ
ይሄንኑ ነበር እንደገመገም የሚያስተጋቡት፡፡
‹‹ፍጥነት!›› ይልሃል፡፡ እና -አንድ ጓድ ወደ አዲስ
አበባ ለስራ ለመምጣት እየተጣደፈ አስመራ አየር
መንገድ ይገባል አሉ (አሁን አይግባና) ‹‹ጓድ››
ይላል ፓይለቱን ‹‹ወደ አዲስ-አበባ ፍጥነት!››
‹‹አሁን አንችልም ጓድ››
‹‹ለምን? ፍጥነት ተብሎ የለም እንዴ?››
‹‹አውሮፕላኑ ተበላሽቶ እየተጠገነ ነው››
‹‹ጓድ ፍጥነት መተግበር አለበት፡፡ እየበረርን
እንጠግናለን፣ እየጠገንን እንበራለን!›› አለ-አሉ፡፡
የዚህ ዘመን ልማትም ‹‹እየጠገኑ
የመብረር፣ እየበረሩ የመጠገን›› ፍጥነት ተግባረ
ጭፍንነት ሆኗል፡፡ ከሚንጠባጠበው ከእንደኛ
ዓይነቱ ይልቅ ጨርሶ የሚከሰከሰው የልማት
‹‹ጢያራ›› ነው ለመላው አገሪቱ የሚያሰጋው፡፡
ያም ሆነ ይህ እኛ አራት ኪሎዎች
እንደ ክፉ በሽታ የሦስት ቀን ዕድሜ ብቻ
ተሰጥቶናል፡፡ ‹‹አተት›› እንበለው? መቼም
ወርተራ ነውና ለሰፈራ በመንግስት እየተንጋፈፈ
ከቀዬው የተፈናቀለው ገበሬ የገጠማትን ለኛ
እንደምትስማማ አድርገን ከማንጐራጐር ውጪ
ሌላ ምን ተስፋ አለ?
‹‹አንጋጥጬ ባየው ሰማዩ ቀለለኝ፣
አንተንም ለልማት አነሱህ መሰለኝ፤››
የአሁኑ
ባሰ
እንጂ
ድሮም
የኢትዮጵያዊው ጠላት ኢትዮጵያዊው ገዢ ነው፡
፡ እንደ ካንሰር የእርስ በእርስ መጨካከን ነው
ቁስላችንን ያሰፋው፡፡ ሌላው ቀርቶ ፋሺስት

ኢጣሊያ እንኳን አንጡራውን ኢትዮጵያዊ ከአራዳ
ገበያ አስነስቶ የአሁኑ መርካቶ ላይ ሲያሰፍር
በሦስት ቀን ውስጥ ተነሱ አላለም፡፡ ምንም እንኳን
በጠላት የመገዛት ልምድ ባይኖረንም አንዳንድ
የውጭ ኩባንያዎችም የዘር መድሎን በአገራችን
ለመተግበር ሞክረዋል፡፡ ለምሳሌ የፈረንሳይ
ምድር ባቡር ድርጅት በመጀመሪያ እቅዱ
መሰረት ከጅቡቲ ተነስቶ ሐረር ከተማ መግባት
እንደማይቻል ሲያረጋግጥ ድሬደዋ ተመረጠች፡፡
ድሬደዋ የነበሩት አንጡራ ኢትዮጵያውያን ላይ
ፈረንሳዮቹ ታሪክ ያልመዘገበው፣ መንግስት ችላ
ያለው የዘር መድሎ ይፈፅሙ ነበር፡፡ ከዚህ የዘር
መድሎ አንዱ ከመኖሪያ ቦታ ማፈናቀል ነበር፡
፡ ከዚራ ላይ ኑሮውን የመሰረተውን ኢትዮጵያዊ
በግዴታ ከወንዝ ማዶ ሄዶ ደቻቱ ላይ እንዲሰፍር
አስገድደውታል፡፡ ይሄም የፈረንሳይ ድርጊት ፋታ
የሰጠ እንጂ እንዳሁኑ መንግስት ‹‹ሱሪ-ባንገት››
የሆነ አልነበረም፡፡
እንዲህ-እንዲህ ያሉ የባዕዳን ከወገን
ገዢ መሻል ስንመለከት ወደእነዚያ የህዝብ-አመፅ
አቀጣጣይ ትውልዶች አይናችን መማተሩ ግድ
ነው፡፡ መ.ገብረኪዳን የተባለ የዩኒቨርስቲ ተማሪ
‹‹ታገል›› መጽሔት ላይ እንዲህ ብሎ ነበር፡፡
እስቲ ልንገራችሁ ምንድነው ነፃነት፣
ኧረ ስንት ሰው ነው የሚያውቀውስ በእውነት
ይመስላቸው ይሆን ፍችውን ለሚያውቁት
ይመስላቸው ይሆን ላልተመራመሩት
የውጭ አገር ጠላት ካገር ውስጥ ማስወጣት
ነፃነት አለች ወይ በዚች ባገራችን
አፋችንን ከፍተን ልንገልፅ ሐሳባችን
ምላሳችን ታስሮ አፋችን ተዘግቶ
ከአሜን በስተቀር ማን ሊናገር ከቶ
በእንዲህ ያለ የአገር ውስጥ ግፊት
የሚነሳ፣ እንዲህ ያለው አዝማሚያ ለአገር
አደገኛ ነው፡፡ አገር እንደ አገር፣ ዜግነት እንደ
ዜግነት የሚገባቸውን ክብር እንዲያጡ ሊያደርግ
ይችላል፡፡ ኢትዮጵያዊው ፕሮፌሰር አፈወርቅ
ገብረኢየሱስ ከባዕዱ ኢጣሊያ ጋር በባንዳነት
እንዲመጡ ያደረጋቸው ይሄ በወገን ገዢዎች
ላይ ተስፋ የመቁረጥ አዝማሚያ ነው፡፡ ፋሽስት
ኢጣሊያ ቢመጣ አሁን ካሉት ገዢዎች በላይ
በህዝቡ ላይ አይጨክንም የሚል ድምዳሜያቸው
የጠላት ፕሮፓጋንዳ ኃላፊ እስኪሆኑ ድረስ
ገፋፍቷቸዋል፡፡
አንዳንድ
ነገሮች
ሲታዩ
በእርግጥም ይመስላል፡፡ አፈወርቅ ገብረኢየሱስ
እንዳሉት የመሬት ስሪቱ መላ ኢትዮጵያዊውን፣
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ለባርነት የዳረገ ነበር፡፡ የፊውዳል ስርዓቱ
በተበጣጠሰ ባላባታዊ ስልጣን፣ ህዝቡን ተብትቦ
ይዞ አጠቃላይ ተስፋውን ገድሎበት ነበር፡፡ ፋሽስት
መጥቶ የመሬት ስሪቱን ከበጣጠሰና ፊውዳሉን
ካጠፋ በኋላ አንድ ፊት ለነፃነት መዋጋቱ ቀልሎ
ስለታያቸው ነበር ከጠላት ጋር አብረው በባንዳነት
አገራቸውን አሳልፈው የሰጡት፡፡
በአገር ውስጥ ገዢዎች ላይ እምነት
ማጣት እስከዚህም ያደርሳል ለጠላት ወግኖ
አገርን እስከመውጋት፡፡ አፈወርቅ ገብረኢየሱስ
ትክክል ነበሩ የሚያስብላቸው ክስተት በአፄ
ኃይለስላሴ አገዛዝ ማብቂያ ላይ ተከስቶ ነበር፡
፡ የቡርዣ አብዮት እንቅስቃሴ ማቆጥቆጥ
በመጀመሩ ብዙ ገበሬዎች ከጭሰኝነት መሬታቸው
እየተፈናቀሉ መባረራቸው ወረርሽኝ ሆነ፡፡ ቦሎቄ
(ነጭ-ወርቅ)፣ ቡና (አረንጓዴ ወርቅ) ከዜጋ በላይ
ከብሮ ታየ፡፡ አንጡራ ኢትዮጵያዊውን ትራክተር
ተካው (አሁን ግሬደር እንደተካው ማለት ነው)
የዘመኑ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች እንዲህ ሲሉ ቅኔ
ተቀኝተው ነበር፡፡
ዛሬስ አቶ ኃይሌ አረጀ ደቀቀ፣
ምድር ይይዝ ጀመር እየተንፏቀቀ፤
የሃምሳ አመት አዙሪታችን ግጥሙን
ዛሬ የተፃፈ አስመስሎታል፡፡ ዞረን እዚያው፣
ዞረን እዚያው…. የሆነ አገራዊ ጉዞ፡፡ ይሄ
‹‹የተስፋይቱ ምድር›› አምሳያ ጉዞ ገና አርባ
አመት እንደሚቀረው በአቶ በረከት ስምዖን
እየተነገረን ነው፡፡ ይሁንታ ከእኛ ሳይሆን
ከእግዚአብሔር ነው፡፡
በገዛ መንግስታችን እንደተሸናፊ ጠላት
የታየን ህዝቦች እኛ ብቻ ሳንሆን አንቀርም፡
፡ ዕጣ-ፈንታችን ላይ ሲወሰን… ኑሯችን ላይ
የመታመስ ፍርድ ሲሰጥ… አንገታችን ላይ
ሸምቀቆ ሲጠልቅ… የመንግስት አቀራረብ
በአሸናፊነት ስነ-ልቦና ‹በምን ያመጣሉ› ትዕቢት
ነው፡፡ በእርግጥስ ምን እናመጣለን? ጉርዱ
አራት ኪሎ ከተፈናቃዩ አራት ኪሎ ጋር ተቃቅፎ
እንዳነባው ከመሆን ውጭ ምን ፈቅ ሊል? ያሸነፈ
መንግስትና የተሸነፈ ህዝብ መካከል ከዚህ
የተሻለ ቋንቋ ምን ሊኖር? መንግስት እንዲሁ
ወቅታዊ አቋሙ ‹‹ብትቆጪም እመታሻለሁ፣
ብቆጣም እመታሻለሁ›› ነው፡፡ ታዲያስ? መማፀን
የማይዘልቀው፣ ሮሮ የማይቆረቁረው፣ ዋይታ
የማያባባው… እራሱን ብቻ አድማጭ-ፈላጭ
ቆራጭ፣ እራሱ ብቻ ተናጋሪ-አደናጋሪ መንግስት!
እንኳንም የዘላለሙን መንበር አልያዘ!! አሜን!!
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ርእሰ አንቀፅ
‹‹የመሬት ሽሚያው›› ጉዳቶች የሉትም?
የመንግስትን የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ
ፖሊሲዎችን እና አዋጆችን ከአንድ ጥግ ብቻ
ተመልክቶ ምን ያህል ለኢትዮጵያ ጠቃሚ
እንደሆነ
ከማስረዳት
ቦዝኖ
የማያውቀው
የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዚህ ሳምንት መጀመሪያ
ላይም እጅግ ብዙ ትችቶች እየቀረቡበት ስላለው
‹‹የመሬት ሽሚያ›› ጉዳይ አንድ ዘጋቢ ፊልም
አቅርቧል፡፡ በዘጋቢው ፊልም ላይ ስለጉዳዩ ሀገራዊ
ጠቀሜታነት ለማብራራት በተጠቃሽነት ጣቢያው
ያቀረባቸው ሰዎችም ‹‹የመሬት ሽሚያው››
ስለሚያመጣው ሀገራዊ ፋይዳ ነግረውናል፡፡
ይህም ቢሆን ቅሉ ፍትህ በዘገባው ላይ ‹‹በመሬት
ወረራው›› ምክንያት ጉዳት እንደደረሰባቸው ብዙ
ጥናቶች የሚመሰክሩላቸው ዜጎች ድምፅ ወዴት
አለ? ስትል ትጠይቃለች፡፡
ከጥቂት ወራት በፊት አንድ የህንድ
ኩባንያ በሺህ የሚቆጠሩ የሀገሩን ገበሬዎች እራሱ
ከኢትዮጵያ መንግስት በተቀበላቸው መሬቶች
ላይ ለማስፈር ወስኖ እንደ ነበረ ይታወቃል፡፡
በእርግጥ ድርጅቱ አሁን ውሳኔውን እንዳጠፈ
ተናግሯል፡፡ በጊዜው ጉዳዩ የሚመለከታቸው
የመንግስት አካላት ‹‹እንዲህ ዓይነት ስምምነት
አላደረግንም›› ከሚለው ውጪ ይሄ ነው የሚባል
ጥርት ያለ መግለጫ ሲሰጡ አልተስተዋለም፡፡
ከዚሁ ጋር በተያያዘ በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት
ያለውን ትክክለኛ አቋም እሰከ አሁን ግልፅ
አልተደረገም ፡፡
በዚህ ‹‹የመሬት ሽሚያ›› ላይ የሀገር

ውስጥ አጥኚዎችም ሆነ በሌሎች ሚመለከታቸው
ተቋማት የተደረጉ ጥናቶች የሚያሳዩት ነገሩ
እጅግ ብዙ ሀገራዊ ጉዳቶች እንደሚያመጡ
ብቻ ሳይሆን እያመጡ እንደሆነ እያሳዩ ነው፡
፡ መንግስት ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጪ
ባለሀብቶች እያቀረበ ያለው መሬት ከፓርኮች
እና ከእንስሳት መኖሪያዎች ነፃ ናቸው ቢልም፣
እኚህ ጥናቶች በበኩላቸው ሁነቱ የፓርኮች
ጥብቅ ክልሎች እየተጣሱ፣ እንሰሳት ወደ ሌሎች
አጎራባች ሀገራት እየተሰደዱ፤ ከዚህ በተጨማሪም
ሰፋፊ የደን ቃጠሎዎች እየተፈፀሙ እንደሆነ
ይመሰክራሉ፡፡ በኢቲቪ የቀረበው ፕሮግራም እኚህ
ክስተቶች እንዳልተፈጠሩ ለማስረዳት ቢሞክርም፤
በአንድ ወቅት አንድ የመንግስት ተጠሪ ከመሬት
ኢንቨስትመንቱ ጋር በተያያዘ መሬቱን ለግል
ባለይዞታዎች ለማዘዋዋር ሲባል በጋምቤላ ክልል
የደን መቃጠል ተፈፅሞ እንደነበረ አምነዋል፡
፡ መንግስት እነዚህ ሁኔታዎች መፈፀም
አለመፈፀማቸውን በተጨባጭ አጥንቶ የጠራ
አቋሙን እንዲገልፅ ፍትህ ትጠይቃለች፡፡
ብዙ የመንግስት ባለስልጣናት ይህ
መሬትን ለኢንቨስተሮች የማከፋፈልን ሂደት፣
ኢንቨስተሮቹ ራሳቸው እንደሚናገሩት ‹‹በርካሽ
ዋጋ›› ሲያቀርብ አካሄዱ የምግብ ደህንነትን እና
የቴክኖሎጂ ሽግግርን እንደሚያመጣ ተናግሯል፡
፡ ብዙ ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ ግለሰቦች በበኩላቸው
ይህ የሚሆንበት እድል ከኢንቨስትመንቱ ባህሪ
አንፃር እጅግ ጠባብ እንደሆነ ነው፡፡ ስለዚህም

ፍትሕ ይህንን የመንግስት አካሄድ በተለይ
መንገድ የሚተነትንትን ሙሁራን ያሳተፈ
ሌላ ሰፊ ፕሮግራም ይዘጋጅ ዘንድ ጥሪዋን
ታቀርባለች፡፡
በዚሁ ‹‹የመሬት ሽሚያ›› ጉዳይ
ተያይዘው የሚነሱት ኢትዮጵያውያን ዜጎች፣
በተለይም በጋምቤላ እና ቤኒሻንጉል አካባቢ ያሉ
ነዋሪዎች ‹‹መሬቱን ለልማት እንፈልገዋለን››
በሚል ምክንያት ከመሬታቸው እየተፈናቀሉ
ያለበት ሁኔታ ነው፡፡ የስነ-ምህዳር መዛባት፣
በመንግስት
እና
በኢንቨስተሮቹ
መሀከል
የሚደረጉት ስምምነቶች ሚስጥራዊነት፣ የህፃናት
ጉልበት ብዝበዛ፣ ኩባንያዎች በሚጠቀሟቸው
ኬሚካሎች የተነሳ የውሃ ምንጮችን መበከል
በተጨማሪነት ተደጋግመው የሚነሱ አሉታዊ
ተፅፅኖዎች ታሳቢ መደረግ ይገባቸዋል፡፡
እናም
ፍትህ
ኢቲቪ
‹‹የመሬት
ሽምያ
ወይስ
ልማት?››
በሚል
ርዕስ
ለማቅረብ እንደሞከረው አይነት እንካ ሰላምታ
ሳየሆን ሳይሆን፣ በጉዳዩ ላይ ጥናት ያቀረቡ
ምሁራንን፣ ለርዕሰ ጉዳዩ ቅርበት ያላቸውን
የሲቪል ማህበረሰብ ተቋማት፣ እየተጎዱ ነው
የሚባሉትን ዜጐች ድምፅ ያካተተ ዘጋቢ ፊልም
ይሰራ ዘንድ አጥብቃ ትጠይቃለች፡፡ መንግስትም
የነገሩን ተቺዎች ሀሳብ ‹‹የቁራ ጩኸት›› እያለ
ከመግፋት ይልቅ አቋሙን ለአደባባይ አመክንዮ
ክፍት ያደርግ ዘንድ እንጠይቃለን፡፡ መነጋገር እና
መከራከር ለሁሉም ይጠቅማልና፡፡

አስተያየት

የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን /ኢቲቪ/ ሰኞ
በ07/05/04 ከምሽቱ 2፡00 ሰዓት ዜና በኋላ
‹‹የመሬት ሽምያ ወይስ ልማት?›› ብሎ ርዕስ
የሰጠውን ዘጋቢ ፊልም በተለመደው መልኩ
የስርዓቱ አጨብጫቢና አጎብዳጅ ምሑራን
አስተያየት አክሎ ፕሮግራሙን አቀረበልን፡፡
የአቶ
መለስ
መንግስት
ለውጭ
ባለሃብቶች 3 ሚልየን ሄክታር መሬት አዘጋጅቶ
እንደነበርና ከዚህም ውስጥ እስከአሁን 380ሺ
ሄክታር ታራሽ መሬት /Arable land/ እስከ
ሃምሳ /50/ ዓመት በሚደርስ ውለታ በኪራይ
ማስተላለፉን ገልጿል፡፡ ክፍያውን በተመለከተ
ዝቅተኛ የተባለው የዋጋ ተመን 111 ብር በሄክታር
ሲሆን ይህ ማለት አንድ ባለሃብት በዓመት
2.22 ብር /ሁለት ብር ከሃያ ሁለት ሳንቲም/
በሄክታር፤ ዋጋው እስከ 2,000 ብር ይደርሳል
የተባለውም የተከራየው ባለሃብት በዓመት 40
ብር በሄክታር መክፈል ይጠበቅበታል ማለት
ነው፡፡ /የተቀመጠው የዋጋ ተመን ሲከፈል በ50
ዓመት/ ግማሽ ሄክታር መሬት ያለው ገበሬ ግን
በዓመት ስንት ይከፍላል?
በኪራይ እንዲተላለፍ የተዘጋጁትና
የተላለፉ ለእርሻ ተስማሚ ነው ተብሎ የሚታወቀው
3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ከዚህ በፊት ለእርሻ
ጥቅም እንዳልዋሉ ተገልጿል፡፡ ለመሆኑ ኢቲቪ
ወይም ዘጋቢ ፊልሙ ያዘጋጃችሁ ልማታዊ
ጋዜጠኞች እርሻ ምንና ምን እንደሚያጠቃልል
አታውቁም? የእርሻ ትርጉም 85% ገበሬ
ለሆነው ዜጋችን መተርጎም ድፍረት ቢሆንብኝም
ለኢቲቪና ለልማታዊ ጋዜጠኞቹ እርሻ በዋናነት
እርሻ እና የእንሰሳ እርባታ እንደሚያጠቃልሉ
ላስታውሳችሁ እወዳለሁ፡፡ በእንስሳት እርባታ
ዋነኛ /Corner stone/ የሚባለው መኖ ሲሆን
በተለይ ብዙ ህዝብ ባልሰፈረባቸው አካባቢዎች
ገበሬው በተለምዶ የሚጠቀመው ስድ ግጦሽ /
Free grazing/ ነው፡፡ ስለዚህ እነዚህ መሬቶች
ብዝሐ-ሕይወት ከመጠበቅ ባለፈ ለግጦሽነት
ሲውሉ የነበሩ ናቸው፡፡ ሌላው 100,000 ሄክታር
በሚያህል ቦታ፣ ተራርቆ የመኖር /መስፈር/ ልምድ
ባለው ማህበረሰብ ውስጥ መቶ ሺ ሄክታር ያህል
ኩታ-ገጠም መሬት ላይ ማንም እንዳልተፈናቀለ
አስመስሎ ከማቅረብ ይልቅ በአግባቡ ሌላ ምትክ

ቦታ ተሰጥቷቸው ህይወታቸውን እንደወትሮ
እየገፉ ነው ተብሎ እንደተለመደው… ቢዘገብ
ይሻል ነበር፡፡
እነዚህ ሰፋፊና ለም መሬቶች ለውጭ
ባለሃብቶችና ኩባንያዎች መሰጠቱ የቴክኖሎጂ
ሽግግር እንደሚፈጥር ተገልጿል፡፡ እውነት
ለመናገር ገበሬውን ሩዝ፣ ጥጥ… የመሳሰሉት
በአካባቢው እንደሚበቅል፣ ጥቅምና አዋጭነቱን
ለማሳየት እራሱን አፈናቅሎ ለውጭ ባለሃብት
አስርና መቶ ሺ ሄክታር መስጠቱ የግድ ይላል?
አስር /10/ ሄክታር ባልበለጠ ማሳ በተግባር ሰርቶ
ማሳያ በማዘጋጀት የአካባቢው ገበሬ ቴክኖሎጂው
እንዲቀበል ማድረግ ይቻላል፡፡ ሰሜንና ደቡብ
ጎንደር በተለይ ወረታ አካባቢ በስፋት እየለማ
ያለው ሩዝ ሳውዲ ስታሪና ካራቱሪ አሳይተውት
ነውን? ይልቅ የአካባቢው ገበሬ በስፋትና በዘመናዊ
መልክ እነዚህን ገበያ-ተኮር ምርቶች እንዲያለማ
የውጭ ባለሃብቶቹ ደግሞ ከምርት በኋላ ያለው
ሂደት /Processing and packaging/ መስኮች
ላይ ቢሰማሩ በእጅጉ ይመረጣል፡፡ የጎረቤት
አገር ኬንያ አንድ ምሳሌ ላስቀምጥ ኬሪቾ /
Kericho/ የሚባለው አካባቢ የሻይ ቅጠል በስፋት
የሚመረትበት አካባቢ ነው፡፡ በአካባቢውም
ይሄንን ገበሬዎች በስፋት የሚያመርቱትን ምርት
ተረክቦ፣ ፕሮሰስ አድርጎ በኬሪቾ “Kericho”
ብራንድ ለአገር ውስጥም ለውጭ ገበያ በስፋት
የሚያቀርብ ኩባንያ ይገኛል፡፡ ለዚህም የውጭ
ባለሀብቶቹ በተመሳሳይ መልኩ ቢሰማሩ ይበልጥ
አገሪቷም ዜጋውም ይጠቀማል፡፡
የዚምባቡዌ የቀድሞ የመሬት ይዞታ /
Land tenure/ በዘጋቢ ፊልሙ ቀርቧል 4,000
/አራት ሺ/ ነጭ የዚምባብዌ ገበሬዎች 12
ሚሊዮን ሄክታር ይዘው እንደነበር ተገልጿል፡፡
ይህ ማለት በአማካይ አንድ ገበሬ 3 ሺህ ሄክታር
ማለት ነው፡፡ እዚህ እያየን ያለነው ግን አንድ
ባለሃብት ወይም ኩባንያ እስከ 100 ሺ ሄክታር
መሬት መረከቡን ነው እና ልዩነቱ በግለሰብና
በኩባንያ ስም የተወሰደ ይሆን?
ከላይ እስካሁን ያነሳኋቸው ነጥቦች
ከጭፍን ጥላቻ የመነጩ አለመሆናቸውን
አንባብያንን ማስገንዘብ እፈልጋለሁ፡፡ ምክንያቱም
ይህ ዘጋቢ ፊልም ከመቅረቡ በፊት ስለዚህ /
መሬት/ ጉዳይ ከጓደኞቼ ጋር ስንወያይ አንዱ
ጓደኛዬ አጥብቆ ጭፍን ጥላቻ መሆኑን የነገረኝን
ባልቀበለውም ደጋግሞ ስለገለፀልኝ ተመሳሳይ
ምልከታ ያላቸው ሰዎች ቢኖሩም ነገሩ ያለው
አቶ መለስ አገዛዝን የሞተችን እንጂ የኢትዮጵያና

በማስተዋል ህትመት
ማስታወቂያ ስራ
ድርጅት በየሳምንቱ
የሚታተም
የአሳታሚው አድራሻ
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የቤት ቁጥር አዲስ
ፒያሳ ራስ መኮንን
ድልድይ አጠገብ

ሥራ አስኪያጅ

ማስተዋል ብርሃኑ

ዋና አዘጋጅ

ተመስገን ደሳለኝ
ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ጀሞ
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አዘጋጆች

ሙሉነህ አያሌው
ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

ሪፖርተር

‹‹የመሬት ሽምያ ወይስ ልማት?››
ስሞዖን ላቀ
Simonlake84@yahoo.com

ፍትህ ጋዜጣ

የዜጎቿ እድገት የምቃወም በጭፍን ጥላቻ
የተሞላሁ አለመሆኔን ለመግለፅ እወዳለሁ፡፡
ወደ ዋናው መሰረታዊው ነጥብ
ስገባ ለመሆኑ አቶ መለስ የስነ-ህዝብ አማካሪ
አላቸው?
የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት በፍጥነት
እያደገና ቁጥሩም እጥፍ የሚሆንበት /Doubling
effect/ እያጠረ መምጣቱ እንደውም እጥፍ
ለመሆን ከ10 ዓመት እንደማይበልጥ የተለያዩ
ጥናቶች ቢያመላክቱም እነዚህን ሰፋፊና ለም
የእርሻ መሬቶች ለማልማት መሬት የተረከቡት
ኩባንያዎች ዋነኛ ዓላማ ከትርፍ ይልቅ አገራዊ
ተልዕኮ ይዘው የመጡ ይሄውም እዚህ ያመረቱትን
ምርት በመጀመሪያ የአገሮቻቸውን ዜጋ ለመመገብ
ቀጥሎም ለሰደድ /Export/ እንደሆነ በተለያዩ
አለም አቀፍ ምሁራን ትንተና የተሰጠባቸው
ሲሆኑ በፍጥነት እያደገ ላለው የኢትዮጵያ ህዝብ
30 እና 40 ዓመታት በኋላ ቁጥሩ ስንት ሊደርስ
እንደሚችልና እንዴት የምግብ ዋስትናው
ማረጋገጥ እንዳለበት ታስቦበታል?
በቆላማ አካባቢዎች የሚገኙ የእርሻ
መሬቶች በባህሪያቸው ከደጋው መሬት በተለየ
ቁጥጥርና እንክብካቤ ካልተደረገባቸው ቶሎ
ለምነታቸው የሚያጡ ናቸው፡፡ ባለፉት አመታት
ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት በሚገኙ አካባቢዎች
ለአበባ ልማት በተመሳሳይ መልኩ በኪራይ
ለባለሃብቶች የተሰጡት መሬቶች በኬሚካል
ረጭቶና በሌሎችም ተያያዥ ምክንያቶች መንግስት
በቂ ቁጥጥር ባለማድረጉ አካባቢው ለብክለት
መሬቶቹም “Residual effect” እየቀረባቸው
እየታዘብን በመሆኑ አሁንም የተሰጡትና
እየተሰጡ ያሉት መሬቶች ለምነታቸው ለረጅም
ጊዜ እንደማያጡና ለብክለት እንደማይጋለጡ ምን
ዋስትና አለን?
ሼኩም በዘጋቢው ፊልም አፍ መፍቻ
ቋንቋቸውን የባዕድ ቋንቋ በሚመስል ንግግራቸው
‹‹በአገራችን… ወይ መተው አልሰሩ ወይ
አያሰሩ…›› አንድምታ ያለው ንግግር ቁጣ
በተሞላበት አነጋገር የተናገሩት ሳውዲ አረብያዊ
መሆናቸው አቶ መለስ አስረስተዋቸው ይሆን
እንዴ? ተወልደው ያደጉበትና የእናታቸው አገር
ዜግነት ይልቅ የአባቴ ይሻለኛል ብለው ከተዉት
በኋላ አሁን ምን አስር ጊዜ አገሬ ምናምን
እያሉ ዲስኩር ይፈጥራሉ!! ሼኩ እዛው እሺሳውዲ፡፡ የስንቱን ቁጣና ማስፈራሪያ እንችላለን፡፡
ኢትዮጵያ ደግሞ የኩሩ ሕዝብ አገር ናት!!
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!!
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አምደኞች

ሰውዓለም ታዬ
ዳንኤል አበራ
ዳንኤል ተፈራ
ቅጣው እጅጉ
ደቻሳ ደሜ
ርዕዮት አለሙ

ግራፊክስ ዲዛይን

ሀብታሙ ታደሰ
ቤቴልሄም አመነሸዋ

የሽያጭ ሰራተኞች

ደለለኝ ሙሉጌታ
ታመነ ደገፋ

0911 928401
0911 712361
011 8951856
 110744
E-mail:

fetih_gazeta@yahoo.com

www.fetehe.com
አታሚ

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

አንድ በሉ
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በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ

ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

ከጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ‹‹ትግላችን›› ጋር…

ተመስገን ደሳለኝ

ማን ይፈራል ሞት
ማን ይፈራል
ለእናት ሀገር ሲባል..

በእጃችን ብለው ይሆን? ይሄ ጥያቄ ነው፡፡
መልስ የሚሰጥ ካለ ደህና፤ ከሌለም
ወደ መፅሀፉ እንመለስ፡፡ እኚህ ተገድጄ ታሪክ
ጻፍኩ የሚሉን ሰው
ለ17 ዓመት ሀገሪቱን
የጦር አውድማ ከማድረጋቸው ባሻገር፣ ከአንድ
ትውልድ ወጣት ለወሬ ነጋሪ ጥቂቱ ሲቀር
ሙሉው ለማለቁ ምክንያት ናቸው፡፡ እናም
የእልቂቱ መሪ የነበሩት ጓድ መንግስቱ ስለዚህ
እልቂት ሸርፈው እንኳን ሳይነግሩን ነው 505
ገፅ ያለው መጽሐፋቸው ያለቀው፡፡ ወይም እስከ
1970ዓ.ም ድረስ ይተርካል የተባለው መፅሀፍ
ያለቀው፡፡ መቼም ‹‹ቀይ ሽብር›› እና ‹‹ነጭ
ሽብር›› እየተባለ ዛሬም በፖለቲካ ፋይዳው ለጓድ
መለስ ዜናዊ እያገለገለ ያለው ‹‹ሽብር›› በዋናነት
የተካሄደው በ1969 እና በ1970 መጀመሪያ ላይ
ነው፡፡ ከ1970ዓ.ም በኋላ ‹‹ነጭ ሽብር››፣ በ‹‹ቀይ
ሽብር›› በመመታቱ የጎዳና ላይ ግድያውም ሆነ
በጠፍ ጨረቃ ከየእስር ቤቱ እየተጎተቱ አብዮታዊ
እርምጃ መውሰዱ ቆሟል፡፡ እናም መንግስቱ
በ‹‹ትግላችን›› ስለዚህ ሁኔታ በሚገባ አልገለፁም፡
፡ ወይም አንዳች የጥፋተኝነት ፀፀት እንዳለባቸው
አላሳዩም፡፡ በግልባጩ ‹‹የኢትዮጵያን ህዝብ
ነፃ ያወጡት አብዮታዊያን መሪዎችና የአገሪቱ
ወጣቶች በወያኔ እስር ቤቶች በረት የተዘጋባቸው
መሆናቸውን እያስተዋለ ሁሉም ዝም ብሏል፡
፡›› ሲሉ ከአብዮቱ የተረፈው ህዝብ እነ ለገሰ
አስፋው ሲታሰሩ መቅ ለብሶ፣ አመድ ነስንሶ ሀዘን
አልተቀመጠም ብለው ወቅሰውታል፡፡ ወቀሳው ግን
ፈር የሳተ ነው፡፡ ይሄ ትውልድ ለአብዮታዊያን
መሪዎቹ
ባለዕዳ አይደለም፡፡ የሞራልም፣
የውለታም፡፡ ለምን? ከተባለ ከእነሱ አብዮት
ያተረፈው በጥይት ተደብድቦ መሞት እና ከሀገር
መሰደድ ነው፡፡ የቀበሌ እና የወጣት ማህበራት
ስምን ስንሰማ እንድንበረግግ ነው የተደረገው ፡፡
በተቀረ አብዮታቸው ልክ እንደኢህአዴግ አብዮት
ራሳቸውን ነው የጠቀመው፡፡ እናም ስለታሳሪዎች
ከተነሳ ትውልዱ ባለእዳነቱ ለወጣት ታሳሪዎች
ብቻ ነው የሚሆነው፡፡
ጓድ መንግስቱ ‹‹ጲላጦስ ነኝ›› ያሉት
በቀይ ሽብር ከፈሰሰው ደም ብቻ አይደለም፡፡
ከራሳቸው ጓዶችም ደም እንጂ፡፡ እንደዋዛ ‹‹ለምሳ
ሲያስቡን፣ ቁርስ አደረግናቸው›› እያሉ በጥይት
ያስደበደቧቸውን የ‹‹አብዮቱ›› መሪዎችንም ግድያ
ምክንያት ፈልገው ለጥፈውበታል፡፡ ለምሳሌ
‹‹አብዮቱ››ን በመምራት ከራሳቸው ከመንግስቱ
ሳይቀር ቀዳሚ የነበሩት እና ‹‹አብዮት ልጆቿን
ትበላለች›› በሚል ቧልት ስለተበሉት አጥናፉ አባተ
ሞት፤ አስፈላጊነት ብዙ ምክንያት ደርድረዋል፡፡
ነገሩ እንዲህ ነው ጓድ መንግስቱ
የምስራቁን ጦር ወክለው አጥናፉ በሚመሩት 4ኛ
ክፍለ ጦር ጊቢ የተሰባሰቡትን አማፂ ወታደሮች
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በተቀላቀሉ የመጀመሪያዋ እለት በአዳራሹ
በተናገሩት ንግግር አጥናፉ አባተ ተቀየሟቸው፡
፡ ‹‹እኔ በሰጠሁት አስተያየትና ባቀረብኩት ሂስ
ደስተኛ አልነበረም፡፡ ከዓላማ አኳያም ሆነ ከአሰራር
ጉድለት የተናገርኩት ሁሉ የሱን (የአጥናፉን)
አመራር በመንቀፍ ስልጣን ፍለጋ አድርጎ ነው
የተመለከተው፡፡›› (ገጽ 151) ፡፡
በአጠቃላይ አጥናፉ አባተ የኮንጎ
ዘማች በመሆናቸው የኮንጎ ዘማቾችን የአባል
ይከፈለን ጥያቄ ከጀርባ ሆኖ የሚያቀሳስሩ ብቻ
ሳይሆን እስከዛሬ ያልሰማነውን ‹‹የክርስቲያን
ዴሞክራቲክ ፓርቲ›› የሚባል ፓርቲም በድብቅ
መስርተው መንግስቱ ‹‹ለስራ ጉዳይ ወደ ውጭ
ሀገር ሄድኩ›› ባሉበት ሰዓት መፈንቅለ መንግስት
እንደተሞከረባቸው
ገልፀዋል፡፡
እንዲሁም
የኢህአፓ አባል ነበሩ ሲሉ ከወነጀሏቸው በኋላ
በአንድ ሰብሳባ ላይ አጥናፉ አባተ ‹‹በአገራችን
ባህል፣
ሃይማኖትና
ታሪክ
ጋር
ፈፅሞ
የማይገጥምና የማይስማማ የሶሻሊስት ስርዓት
እንከተላለን ብለን አገሪቱን የጦርነት አውድማ
አደረግናት፡፡›› (254) ማለታቸውን ተከትሎ
መላው የደርግ አባል አወገዛቸው፡፡ እንዲያውም
አንድ አባል ተነስቶ ‹‹ይህ ደርግ እኝህን ሰው
ምንድን ነው የሚያደርገው? የኢትዮጵያ ትቅደም
ሰይፍ መመዘዝ ያለበት ዛሬ ነው፡፡ የኮሎኔል
አጥናፉ ከእኛ ጋር ጉዞ እዚህ ላይ ያበቃል ብሎ
መፈክር ሲያሰማ ሁሉም የደርግ አባላት ተነስተው
መፈክሩን አስተጋቡ›› (255) ይሉንና ስለግድያው
ደግሞ በገፅ 258 ላይ ሲነግሩን ‹‹በየዋህነቱና በክፉ
መካሪዎቹ ወደ ኋላ ቃል ኪዳኑን ሳተ፡፡ አብዮት
ልጆቿን ትበላለች እንደሚባለው ጓድ አጥናፉንም
የፈጠረው ደርግ በላው›› በሚል ስላቅ ነው፡፡
መቼም ይሄ ቧልት ነው፡፡ እውነታው
አጥናፉን ደርግ በላው ከሚሉን እኔው እራሴ በላሁት
ቢሉ ትልቅ ንስሃ በሆነላቸው ነበር፡፡ ነበር… ነው
ያልኩት፤ በእርግጥ ‹‹ነበር›› በሚል ርዕስ ጓድ
ገስጥ ተጫኔ (ዘነበ ፈለቀ) በተባሉና የጓድ ለገሰ
አስፋው ልዩ ረዳት በነበሩ ሰው የተፃፈው መጽሐፍ
በአጥናፉ ላይ የተወሰነው የሞት ቅፅ ጣት በደርግ
አባላት እንዳልተወሰነ ያትታል፡፡ በወቅቱም የቋሚ
ኮሚቴ አባላት ካልሆኑ በቀር ብዙሃኑ ደርግ
በየክፍለ ሀገሩ መበተኑን ይገልፃል፡፡ በገፅ 208
ላይም እንዲህ ይላል ‹‹እነ ብርጋዴር ጄነራል
ተፈሪ በንቲ ሲገደሉ አንድም የደርግ አባል እጅ
አውጥቶ አልወሰነም ነበር፡፡ ነገር ግን በተወሰደው
እርምጃ አብዛኞቹ የደርግ አባላት በቀጥታም ሆነ
በተዘዋዋሪ የተስማሚነት አዝማሚያ አሳይተዋል፡
፡ ‹ርምጃው ልክ ነው› በማለት ሲናገሩም
ተደምጠዋል፡፡ የሌ/ኮሎኔል አጥናፉ ጉዳይ ሲነሳ
ግን ለየራሳቸው በመፍራት በግልፅ አውጥተው
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የጊዜው ወታደራዊ ደርግ አስተዳዳሪ፣
የአብዮታዊ ጦር ሰራዊት ጠቅላይ አዛዥ፣
የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ዋና ፀሀፊ፣ የኢህዴሪ
ሊቀመንበር፣ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት… ጓድ
መንግስቱ ኃ/ማርያም ሰሞኑን በስደት ከሚኖሩበት
ዚምባቡዌ
‹‹ትግላችን››
የተሰኘ
መጽሐፍ
አሳትመው በ39 የአሜሪካ ዶላር እየቸበቸቡ ነው፡፡
በእርግጥ ሀገር ከመሸጥ መጽሐፍ መሸጡ የተሻለ
ነበር፡፡ ምን ዋ¬¬ጋ አለው እንጂ፤ ምክንያቱም ጓድ
መንግስቱ መጽሐፋቸውን ቸብችበው ሳይጨርሱ
ወይም ገበያው በደራበት ሰአት ‹‹የዚህን አምባገነን
ሰው መጽሐፍ በነፃ ኮምኩሙ›› ያሉ የቀድሞ
ተቀናቃኞቻቸው፣ ለእኛ ለ‹‹አቅመ መግዛት››
ላልደረስነው በድህረ ገፆች ለቀቁልን፡፡ (መጽሐፉን
ያመጡልኝን ሰዎች ውለታ ማሳነስ ተደርጎ
እንዳይወሰድብኝ) መቼም የመንጌን መጽሐፍ እንደ
ጉልት ቲማቲም፤ ያውም በነፃ እንዲህ በየቦታው
እንድናገኘው ያደረገው ኢህአፓ ከተሰኘው ፓርቲ
ጥቂት የሙት ትራፊዎች ሊሆኑ ይችላሉ የሚል
ብርቱ ጥርጣሬ አደረብን፡፡ በመፅሀፉ ውስጥም
ከግንባር ቀደም ተወጋዦች አንዱ ነው፡፡ ኢህአፓ፡
፡ ለነገሩ ምን ያድርግ ብለህ ነው ‹‹ መንግስቱን
ከስልጣን ማውረድ›› ባይሳካለትም፣ እንዲህ
ከገበያ ያውርዳቸው እንጂ፡፡
የሆነ ሆኖ የመንግስቱ ኃ/ማርያምን
መጽሐፍ አንብቤ ጨረስኩት፡፡ በእርግጥ ይሄ
ቅፅ አንድ ሲሆን፣ በቀጣይ ቅፅ ሁለት እና
ሶስት ይታተማሉና ጠብቁኝ ስላሉን ጨረስኩ
ማለት አይቻልም፡፡ ገና እናነባለን፡፡ እሳቸውም
ገና ይፅፋሉ፡፡ እንደ መፅሀፋቸው ጭብጥ
ደግሞ አብዮቱም ገና አልተቀለበሰም፡፡ የስልጣን
ጥማቸውም ገና አልተቆረጠም፡፡ እናም ጥማቸው
ይረካ ዘንድ እንዲህ አሉ፡‹‹ኢትዮጵያ ዛሬ ጀግና ብቻ ሳይሆን
ሰው አልባ ምድረ በዳ እየሆነች ነው፡፡ ዛሬ ሰው
የምንላቸው ኢትዮጵያዊያን አንድም ተገለዋል፣
አንድም ተሰደዋል፣ አብዛኛውም በወያኔ እስር
ቤቶች ታጉረዋል፡፡ በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ
የሚዋጋና የሚታገል ቀርቶ የሚናገርም የለም፡
፡ ከዚህ እጅግ ከከፋና ከከረፋ ጨቋኝና ጎታች
ጉልታዊ ስርዓት የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃ ያወጡት
አብዮታዊያን መሪዎችና የአገሪቱ ወጣቶች በወያኔ
እስር ቤቶች በረት የተዘጋባቸው መሆናቸውን
እያስተዋለ ሁሉም ዝም ብሏል፡፡›› (73-74)
‹‹ትግላችን›› መጽሐፍ በአንድ በኩል
የመንግስቱ
ኃይለማርያምን
ብዙ
ማንበብ
በመጠቆም ከስልጣን ከተባረሩ በኋላ ጊዜያቸውን
በአግባቡ እንደተጠቀሙበት ያሳያል፡፡ በሌላ በኩል
ደግሞ እንደተለመደው ራሳቸውን የተከላከሉበት
እና የሁልጊዜም ‹‹እኔ ንፁህ ነኝ›› መዝሙራቸውን
የዘመሩበት ነው፡፡ ስለዚህም መጀመሪያ ከመጽሐፉ
የማይዋጡልንን በወፍ በረር ቃኝተን፣ ለጥቀን
ደግሞ የሚዋጡልንን ወይም ፍሬ ያላቸውን
እናያለን፡፡
ከምስጋናውም
ገፅ
እንጀምር፡
፡ ደህና! መንግስቱ ኃ/ማርያም በመጽሐፋቸው
ካመሰገኗቸው ሰዎች መካከል ልክ እንደ አቶ
በረከት ስምኦን ባለቤታቸውም ይገኛሉ፡፡ በእርግጥ
መንጌ እንደ በረከት የትዳር አጋራቸውን ‹‹የእኔ
ውድ፣ አለኝታዬ፣ የአንች…›› ምናምን ሲሉ
በፍቅር አንጀት አልበሉም የ‹‹አብዮቱ ቆራጥ››
መሪ
ናቸውና፡፡ እናም በቀጥታ እንዲህ ነው
ያሉት ‹‹…ለመጽሐፉ ዝግጅት የሚያስፈልጉኝን
ቁሳቁሶች በማቅረብ ብቻ ሳይሆን የእኔንም ጤንነት
በመንከባከብ፣ በመላላክ እንደነሱ ፍላጎት ቢሆን
ኖሮ ከወሰደብኝ ጊዜ ባጠረ ጽፌ እንድጨርስ ከእኔ
ባለመለየትና በመትጋት የረዱኝ ውድ ባለቤቴ ጓድ
ውብአንቺ ቢሻው…››(ገፅ 5)፡፡ መንጌ ጋ አንጀቴ፣
ሆዴ፣ ጉበቴ… አይሰራም፡፡ ወላ ሚስት፣ ወላ
ፍቅረኛ፣ ወላ... ‹‹ጓድ›› ነች፡፡ ጓድ መንግስቱ ኃ/
ማርያም፤ ጓድ ውብአንቺ ቢሻው…
እንዲህ ፈገግ እያልን ወደሌሎች

የመፅሀፉ ገፅ ከማለፋችን በፊት መንግስቱ
መፅሀፋቸውን በዚህ ወቅት ለማሳተም ለምን
ፈለጉ የሚል ጥያቄ ማንሳት ያለብን ይመስለኛል፡
፡ ምክንያቱም ዘመኑን ስንመረምረው እረጅም
እድሜ ለቱኒዚያውያን ሰማዕታት ይሁንና የወጣው
የሚወርድበት ነው፡፡ ማን ያውቃል የወረደውም...
መቼም ከመንጌ ጋር በአንድ ነገር እንስማማለን፡
፡ የወጣው በሚወርድበት፡፡ ‹‹የወረደው...››
በሚለው ግን እዛው በፀበላቸው፡፡ እናም ጥያቄው
ግልፅ ነው፡፡ መንግስቱ መፅሐፋቸው በዚህ ወቅት
ለምን እንዲታተም ፈለጉ? (አረ እንዲያውም
በመጽሐፉ የተነሳ ከእሳቸው ጋር ቅርበት ያለው
ሰው እንደነገረኝ መጽሐፉ እንዲታተም የፈለጉት
በዘንድሮ መስከረም ሁለት ቀን ነበር፡፡ በሳቸው
ደግሞ ሰላሳ ምናምነኛው የአብዮት በአል፡፡ ይሄ
ስላልተሳካላቸውም ከመጠን በላይ ተበሳጭተዋል
አሉ) ይሄ እንግዲህ የመጽሐፉ አንዱ አላማ
‹‹ራስን ለመከላከል ነው›› ከሚለው ባሻገር
ጥርጣሬ የሚያጭር መሆኑ ነው፡፡
በእርግጥ
በመጽሐፉ
‹‹መቅድም››
ላይ እንደተገለፀው መጽሐፉ ሊፃፍ የነበረው
የአስረኛው አብዮት በአል ዋዜማ አካባቢ ነበር፡፡
እንዲያውም ታሪኩ እንዲፃፍ ካሳሰቡት ምሁራን
መካከል ፍቃደኛ የነበሩትን አሰባስቦ ‹‹የታሪክ
አርቃቂ ምሁራን ኮሚቴ›› ሁሉ ተመርጠው
ነበር፡፡ (የኮሚቴው አባላቶች ጓድ ሻለቃ ናደው
ዘካሪያስ፣ ጓድ ፍሰሃ ዘውዴ፣ ዶ/ር መርዕድ ወ/
አረጋይ፣ ዶ/ር ባህሩ ዘውዴ፣ ዶ/ር ብርሃኑ አበበ
እና አቶ ሽፈራው በቀለ እንደነበሩ ጠቅሰዋል)
የመጀመሪያው ረቂቅ በአጭር ጊዜ ውስጥ
ተዘጋጅቶ ሲቀርብላቸውም መንጌ ‹‹የፖለቲካዊ
ስርዓት አመራር አካላት በስልጣን ላይ እያለን
የታሪኩ ፀሐፊዎች ያለአንዳች ስጋት ፍርጥርጥ
አድርገው ለመፃፍ ድፍረቱ ይኖራቸዋል ወይ?››
ምናልባት ፀሐፊዎቹ ለዚህ ብቃት አላቸው ብለን
ራሳችንን ብናሳምንም እንኳን አንባቢው ህዝብ
ፀሐፊዎቹ በተሟላ ህሊና የፃፉት ታሪክ ነው ብሎ
ይቀበለዋል ወይ? በሚሉ ጥያቄዎች ላይ እንደ
ተወያዩበት ገልፀዋል፡፡ ከውይይቱ በኋላም ታሪክ
መፃፉ እንዲቆም ተደረገ ይሉናል፡፡ በዚህ ምትክም
ለአብዮቱ ሲታገሉ ለተሰዉ እና በህይወት ላሉ
አብዮተኞች መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ጥቁር አንበሳ
ሆስፒታል ግቢ ውስጥ ያለው ‹‹ትግላችን›› ሀውልት
ቆመ ካሉን በኋላ ‹‹ታሪክ የመፃፉን ተግባር ለራሱ
ለታሪክና ለህዝቡ እንተወው በሚለው አቋማችን
ጸንተን ለአገራችን አንድነት፣ ለአብዮቱ ደህንነትና
ለህዝቡ የተፋጠነ ማህበራዊ እድገት ስንታገል
በሰሜን አሜሪካ ኢምፔሪያሊዝም፣ በከሃዲዎቹና
አብዮት ቀልባሾቹ ሩሲያውያን በተጎነጎነ ታላቅ
ሴራ የተገፉትና የተመሩት የውስጥ አድህሮት
ኃይላት፣ በመምሰልና በማስመሰል አብረውን
የተሰለፉ ከሀዲዎች ከያሉበት ተጠራርተውና
ተረባርበው የኢትዮጵያ ህዝብ አምጦ የወለደውን
አብዮት ቀለበሱት፡፡ የወጠነውንና የገነባነውን ሁሉ
አፈረሱት፡፡ ለአገሩ ታማኝና አለኝታ፣ ለህዝቡ
መከታና የሰላሙ ዋስትና የሆነውን ህዝባዊና
አብዮታዊ የመከላከያ ሰራዊት በመበተን ከአንድ
አናሳ ብሄረሰብ መካከል በወጡ ጎጠኞችና የባዕድ
ምንደኞች፣ ሀገርን በመገንጠል የእናት ጡት
ነካሽና አባት አስለቃሽ በሆኑ ህዝብ አሸባሪ ቀማኛ
ፋኖዎች ተኩት፡፡ ኤርትራን ገንጥለው በሕብረት
አዲስ አበባ የገቡት ምንደኞች ኢትዮጵያ ቅኝ ሆና፣
በቋንቋና በጎጥ ተሸንሽና ዳግም የባሕር በር አልባ
ሆነች፡፡ የአገራችን ታሪካዊ ጠላቶችን ወክለው
አገራቸውን የወጉ ምንደኞች ራሳቸውን ታጋይና
የነፃነት አርበኛ፣ የፍትህ ዳኛ፣ እነሱ ከሳሽም
ፈራጅም ሲሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ዘር አጥፊና
የጦር ወንጀለኛ ተብሎ መፈረጁን በመስማቴ
ለታሪክና
ለህዝቡ
የተውነውን
የኢትዮጵያ
ህዝብ አብዮታዊ የትግል ታሪክ እኔ እራሴ
ለመፃፍ ተገደድኩ፡፡›› ሲሉ የፃፉበትን ምክንያት
ዘርዝረዋል፡፡ መንጌ ዛሬም ከስልጣን መውረዳቸው
የተዋጠላቸው አይመስለኝም፡፡ በእርግጥ እሳቸውን
የ‹‹ትንሳኤው ተስፋ›› አድርጎ የሚጠብቅ የለም፡
፡ መንጌን የተኳቸውን መለስንም ቢሆን የሚፈራ
እንጂ ተስፋ ያደረጋቸው ያለ አይመስለኝም፡፡
ሆኖም ግን መንጌ ለጀግናው የኢህአዴግ አመራር
አንድ ነገር አስተምረዋል፡፡ ‹‹የፖለቲካ ስልጣን
የያዙ ታሪክ ይሰራሉ እንጂ ታሪክ አይፅፉም››
ሲሉ፡፡
እውነት ግን እንዲህ በሽሚያ ታሪካቸውን
እየፃፉ እና እያፃፉ ያሉ መሪዎቻችን ይህንን
ሲያነቡ ምን ይሉ ይሆን? ...ልክ እንግሊዞች ሲገቡ
ሀገራቸው፤ ምን አሉ? እንደተባለው... ሰው የለ
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የነፍስ ተፈጥሮ ምንድነው?

ውድ ዶ/ር አድለር

‹‹ነፍስ›› የሚለው ቃል ለእኔ ግራ
አጋቢ ሆኖብኛል፡፡ ይሄ ነው የሚባል ፍቺ ያለው
አይመስልም፡፡ ይልቁንም ቃሉን እንደሚጠቀምበት
ሰው ሁሉ የተለያየ ትርጉም የሚሰጥ ይመስላል፡
፡ ለመሆኑ በታላላቆቹ ፈላስፎች ዘንድ ‹‹ነፍስ››
እንዴት ያለ ትክክለኛ ፍቺ ይሰጠዋል?

ኤም.ኤስ.
ውድ ኤም.ኤስ.

‹‹ነፍስ››
የምንለው
ለነገሮች
ሁሉ
ህይወት የሚሰጠውን የህልውና ምንጭን ነው፡፡
በብዙ ቋንቋዎች ‹‹እስትንፋስ›› ወይም ‹‹ህይወት››
የሚል የቃል-ለቃል ፍቺ አለው፡፡ ኦሪት ዘፍጥረት
እንሰሳትን ሁሉ ‹‹ህያው ነፍስ›› (Living soul)
ሲል ይጠራቸዋል፡፡ አርስቶትል ደግሞ ‹‹ነፍስን››
የአትክልቶች፣ የእንሰሶች እንዲሁም የሰው ልጆች
እንደሆነች አድርጐ ይገልፃታል፡፡ ፕሌቶ በ‹‹ህያው

ፈጣሪ›› ወደ ህልውና የመጣው አጠቃላይ ሁለንታ
(Universe) ነፍስ እንዳለው ያስባል፡፡ ለጥንታዊዎቹ
ግሪካውያን ህይወትና እንቅስቃሴ የተቸራቸው
የሰማይ አካላትም ነፍስ ያላቸው ህልው ናቸው፡፡
ለእኛ
የተለመደው
የ‹‹ነፍስ››
ፍቺ
‹‹አእምሮ›› የሚለው ነው፡፡ ብዙውን ጊዜ ከነጠላ ሰው
ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ነፍስን እንደ አእምሮ የሚቆጥሩ
አንዳንድ
ፈላስፎች
ምክንያታዊ
አስተሳሰብ፣
ደመነፍሳዊ እውቀትን፣ ጠንካራ ስሜትን፣ ምናብን፣
ትውስታን፣ ስሜታዊነትን ሁሉንም ስነ-ልቦናዊ
ድርጊያዎችን ከአእምሮ ጋር በተደባይነት የነፍስ
ትርጓሜ አድርገው ያካትታሉ፡፡ ሌሎቹ ነፍስን እንደ
አእምሮ አድርገው የሚቆጥሩ ፈላስፎች ደግሞ
ምክንያታዊ አስተሳሰብን ብቻ የሰው ልጅ አእምሮሯዊ
ባህርይ እንደሆነ ያስተምራሉ፡፡ ለምሳሌ ፈረንሳዊው
ፈላስፋ ሬኔ ዴካርት (Rene Descartes ከ15961650ዓ.ም) ነፍስን (አእምሮን) የሚመለከተው እንደ
ህልው ኑባሬ ሳይሆን እንደማሰቢያ ቁስ አድርጐ
ነው፡፡
ሶስተኛው ትርጓሜ ደግሞ ‹‹ነፍስ››ን እንደ
የአንድ ግለሰብ የማንነት መገለጫ ‹‹ራስ ወካይ››
አድርጐ ያስቀምጣል፡፡ እንዲህ ያለው የ‹‹ነፍስ››
ትርጓሜ እንደ ጆርጅ በርክሌይ እና አማኑኤል ካንት
ባሉ የሐሳባዊነት ፈላስፎች (Idealist Philosophers)
ሲብራራ ተደምጧል፡፡ በተጨማሪም በመጽሐፍ ቅዱስ
ብሉይ ኪዳን ውስጥ፡- የአንድ ሰው ነፍስ አጠቃላይ
የስብዕናው መግለጫ እንደሆነ በሚያመላክት መልኩ
ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት በተደጋጋሚ ተወስቷል፡፡
ከብሉይ ኪዳንና ከጥቂት ፈላስፎች ውጭ

የሁለት አምባዎች... ከገፅ 7 የዞረ
ግቡ የማይባሉ ጉዳዮችን የከተበው በረከት፣ እንዲህ
የሰማይ ስባሪ የሚያህሉ ጥፋቶቹን፣ ይቅርታ መጠየቅ
የሚችልበት ዕድል አግኝቶ እያለም ሳይጠቀምበት
ማለፍን መርጧል ፡፡
ከዚሁ ከምርጫ 97 ወግ ሳንርቅ አንድ
ሌላ ለፕሮፓጋንዳ ተብሎ ለመስዋዕት የቀረበ ሀቅ
ላቅርብ ፡፡ አቶ በረከት ስለ ቅንጅት ነፍጠኝነት ዋቢ
ለማቅረብ እንዲህ ይለናል ፡፡ ‹‹አዲሰ አበባ የብዙ
ብሄር ተወላጆች የሚኖሩባት ከተማ ሆና እያለ፣
አንድም የኦሮሞ ተወላጅ የምክር ቤት አባል
አድርገው አለማስመረጣቸው በተቃዋሚው ጎራ
ውስጥ በመሪነት ለተሰለፉት የብሄሩ ተወላጆች
ጭምር ቁብ አልሰጣቸውም›› ይለናል፡፡ እኔ እንኳ
እዚህ ከ10 ሺህ ማይልስ ርቀት ላይ የማውቀውን
መረጃ፣ በረከት ስላልነበረው ነው የሚያወራው
እንዳልል፣ ከእኔ የተሻለ መረጃ ሊኖረው ይገባል፣
ወይም አለው ፡፡ ቢያንስ ቢያንስ በ‹‹አዲስ ነገር››
ጋዜጠኝነቱ የሚያውቀው ታምራት ነገራ የቅንጅት
የአዲስ አበባ ምክር ቤት ተመራጭ ከመሆኑም
በተጨማሪ ኦሮሞ መሆኑንም ያውቃል ፡፡ ‹‹አንድም
የኦሮሞ ተወላጅ የለም›› ብሎ በድፍረት ስለተናገረ
ግን ለትምህርት ያህል አንድ ካቀረብኩ በቂ ነውና
ሌሎች ኦሮሞዎችን ወደመጥራት አልሸጋገርም ፡፡
ኦሮሞዎች ሁሉ ስማቸው ኩማ ካልሆነ በቀር እንደ
ኦሮሞ አንቆጥራቸውም የሚል አዋጅ እስኪወጣ
ድረስ ማለቴ ነው ፡፡
በዚህ ምዕራፍ ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ
ሲል በረከት መስዋዕት ያደረጋቸውን ሀቆች ዘርዝሮ
ማቅረቡ አድካሚ ስለሚሆን ራስን መወሰን የግድ
ቢሆንም፣ የበረከት ወግ ፈፅሞ ዕውነት የለበትም ብዬ
ለመከራከር ግን አልከጅልም ፡፡ ለምሳሌ በዕጩዎች
አቀራረብ ላይ በኢዴፓና መኢአድ መካከል የነበረው
ፍጥጫና ራስ ወዳድነት ራሴ በየካቲት መጀመሪያ
ላይ አዲስ አበባ ሳለሁ የታዘብኩት ስለነበር የበረከት
ዘገባ ትክክል ነበር እላለሁ ፡፡ ስለተቃዋሚ ድርጅት
መሪዎችም በየምዕራቡ ኤምባሲ ደጅ መጥናትም
ተገቢ ትችት ያቀረበ ይመስለኛል ፡፡ እኔ እንዳውም
ራቅ ብዬ ሄጄ፣ ይሄ ምዕራቡን እንደ ስልጣን
መወጣጫ መሰላል የማየት ችግር፣ ኢህአዴግ ስልጣን
ከመያዙ በፊት ለከፈለው መስዋዕትነት የሚገባውን
ከበሬታ ላለመስጠት ተቃዋሚዎች ‹‹አሜሪካዊው
ኸርማን ኮሆን ‹አዲሰ አበባ መግባት ትችላላችሁ›
ሲል፣ ኢህአዴግ በአንድ ሌሊት ጦር መስርቶ
እመር ብሎ የእምዬ ምንሊክ ቤተመንግስት ውስጥ
እንደገባ›› እያስመሰሉ ማቅረባቸውና፣ ይህንንም
ፕሮፓጋንዳቸውን በጊዜ ርቀት እያመኑበት መሄዳቸው
ለገቡበት ቅርቃር አንዱ ምክንያት ይመስለኛል ፡
፡ ሆኖም ተቃዋሚዎች በኩርኩም ብዛትም ሆነ፣
በአመለካከት መሸጋሸግ የተነሳ የኢህአዴግን ቀድሞ
መሪዎች በድርጅቶቻቸው አመራር ውስጥ እስከማቀፍ
የአስተሳሰብ ለውጥ አድርገዋል ፡፡ በቆሙበት የወዳጅጠላት ክፋትና ጨለማ ተሰትሮ የቀረው ኢህአዴግና
አመራሩ ናቸው ፡፤
ከላይ ያልኩት እንደተጠበቀ ሆኖ በምዕራብ
ኤምባሲዎችና በተቃዋሚ ድርጅቶች መሃል ያለው
ግንኙነት የሚከነክነውን ያህል፣ በረከትም ሆነ
ኢህአዴግ ይህን ችግር ለመቅረፍ ስላደረጉት ሙከራ
ምንም ወግ አያካፍለንም ፡፡ ወይም በሌላ አነጋገር
‹‹ለምን ይሆን ወደ ምዕራቦች አንጋጠው የሚያዩት››
ብለው የጠየቁ አይመስሉም ፡፡ አሁንም ከብዙ ሺህ
ማይልስ ርቀት የምታዘበው፣ ከላይ ከምዕራቡ ጋር
ግንኙነት ያላቸውን ጥቂት የአመራር አባላት ትቶ

ባለሙያዎችና የማህበራዊ ጥናት ሳይንቲስቶች
የነፍስን ወይም የመንፈስን ሐሳብ እንደ እውነት
መሰል ቅዥትና አይረቤ ነገር አድርገው መገንዘብ
ጀመሩ፡፡ ዘመናዊ የስነ-ልቦና ባለሙያዎች ስነ-ልቦናን
‹‹ከልቡና›› ነጥለው ማሳደግ ችለዋል፡፡ ይህም ነፍስን
ሳያካትቱ ማለት ነው፡፡ በስነ-ልቦና ሙያው እውቅናና
ክብር ያገኘው ዊልያም ጀምስ ስነልቦናዊ ሂደቶችን
ለማፍታታት በሚያደርገው ጥረት ውስጥ የነፍስን
ግንዛቤ ጠቀሜታ የሌለው ነገር ሆኖ እንዳገኘው
ተናግሯል፡፡
የነፍስን ግንዛቤ የሚያጣጥሉት ጀምስ እና
ሌሎቹ አሳቢ ነፍስን እንደማሰቢያ ቁስ አድርገው
በሚገነዘቡት የሐሳባዊነት ፈላስፎች ላይ የስላቅ
ምልከታ አእምሯቸው ውስጥ አለ፡፡ ነገር ግን ከላይ
ለመመልከት እንደሞከርነው የሰው ልጅ ስለነፍስ
ካለው የመገንዘቢያ መንገዶች ውስጥ ይሄ አንዱ
ብቻ ነው፡፡ የነፍስን ግንዛቤ የሚተቹት ሰዎች
ነፍስን ለህያዋን ሁሉ እንደ ህይወት ምንጭና
እንደ ህልውና ወሳኝ ጉዳይ አድርጐ ለሚገነዘበው
አስተሳሰብ ትኩረት አልሰጡም፡፡ ለዚህ አስተሳሰብ
ምሰሶ የነበረው አርስቶትል ከፈላስፋነቱ በተጨማሪ
ለስነ-ህይወት እና ለስነ-ልቦና ብዙ የደከመ ሙያተኛ
ነው፡፡ የአለምን እርግጠኝነት በአስተማማኝ ሁኔታ
ለማብራራት ፍላጐት ያሳየ እንጂ በባዶ ረቂቅ ነገር
ለመጫወት የሞከረ አልነበረም፡፡ የነፍስን ግንዛቤ
የሚተቹት አሳቢያን አእምሯቸው ውስጥ ያለው
ሐሳባዊያን ላይ የመሳለቅ አዝማሚያ አርስቶትልን
ያካተተ መሆኑ አንዱ ጉድለታቸው አይመስልህም?

ከነርሱ በታች ያሉትንና ሊያደራጁ የሚችሉትን
አባላቸውን ከስር ኢህአዴግ ስለሚያጭድባቸው፣
ኢምዩኒቲ (ጠለላ) ለማግኘት ማድረግ የተገደዱት ነገር
ሆኖ ይሰማኛል ፡፡ ኢህአዴግ የኢትዮጵያን የፖለቲካ
ምህዳር እንደ ወዳጅና ጠላት መተራረጃ ሰንጋ
ተራ አድርጎ ከማየት ይልቅ፣ በተለይ እገነባዋለሁ
የሚለው ነጭ ካፒታሊዝም ዕምነቱ በብሄራዊ
መንግስትና ሁሉንም ዜጎች በዕኩል በማስተናገድ
በመሆኑ፣ ወዳጅ/ጠላት ከሚል አስተሳሰብ ቢላቀቅ፣
የተቃዋሚ ድርጅቶች መሪዎችንም ከኢህአዴግ
አመፅ ከለላ ፍለጋ ወደ ምዕራባውያን ኤምባሲዎች
ከመንጦልጦል ያድናቸው ነበር ፡፡ ባለፉት ሃያ
አመታትም ለኤምባሲዎች ከሰጠናቸው በኢትዮጵያ
ጉዳይ ላይ ተሰባስበው የመምከርና ውሳኔዎች
የማካሄድ ውርደትም እንላቀቅ ነበር ፡፡ የለጋሾች
ጉባኤ የሚባል ስድብ አጥንታችን ስር ገብቶ
ሊሰማንም በተገባ ነበር ፡፡ ቢሆንልንማ ከምርጫ
ታዛቢነታቸውም ልንሰርዛቸው ብንችል በተገባ ነበር
፡፡ አቶ በረከትም በሁለት ምርጫዎች ወግ ዳር ዳር
ያለው ሃገራዊ አርበኝነት፣ እንደወጉ ተቃዋሚው ላይ
መሳለቂያ መሆኑ ቀርቶ እንደአባቶቻችን የሁላችን
መጎናፀፊያ በሆነ ነበር ፡፡
በምእራፍ 2፣ 3 ና 4 አንድ ግልፅ የሆነ
የአገዛዙ አስተሳሰብ ኢህአዴግን መቃወም በብርሃን
ፍጥነት የዘር ጉዳይ ሆኖ የሚተረጎም መሆኑ ነው ፡፡
ይህን ሽግግር ለመረዳት የኢህአዴግ አመራር መሆን
የግድ ይመስለኛል ፡፡ በአንድ በኩል ኢህአዴግ ህብረብሄራዊ ስብስብ ስለመሆኑ በአፅንኦት ይናገራል ፡
፡ እዚያው በዚያው ግን ቅንጅት ለጥቅምት 21
ቀን በጠራው የቤት ውስጥ ቆይታ አድማ ካወጣው
ባለሰባት ነጥብ ጥሪ በቁጥር አራት የሚገኘው
ስለማህበራዊ ማግለል እርምጃዎች የሚጠቅሰውን
በረከት እንዲህ ሲል ጠቅሶ ‹‹በተለይም አብረውን
ከጎናችን እየኖሩ ለዚህ ጥፋት መሳሪያ የሆኑ
ወገኖቻችንን ለማስጠንቀቅ…ቡና አትጣጡ፣ ለቅሶ
አትዳረሱ፣ አብራችሁ ቀብር አትቋቋሙ›› ብሎ
ቅንጅት ጥሪ አደረገ ይለንና፣ እዚያው በዚያው፣
በአቶ በረከትና ኢህአዴግ ዐይን ይህ ጥሪ ሲተረጎም
‹‹የጋራ አገር ለመገንባት ቆርጦ የተነሳውን ህብረ
ብሄር ህዝብ የሚነጣጥልና ወደመጨረሻው ጫፍ
ሊወስድ የሚችል አደገኛና ከፋፋይ ጥሪ…›› ተብሎ
ይተረጎማል፡፡ ኢህአዴግ ህብረ ብሄራዊ ድርጅት
ከሆነ፣ እንዴት ነው አንድ ጉራጌ አገር ያለ የኢህአዴግ
አባል በአክስት አጎቶቹ መገለል ቢደርስበት፣ እንዴት
በዘር መከፋፈል ሊሆን እንደሚችል የተለየ የሎጂክ
ትምህርት ይጠይቅ ይመስለኛል ፡፡ ለእኔ የታየኝ ግን
ያልተረጋጋ አእምሮ የሚፈበርከው ፅልመት ነው ፡፡
ሆኖም እዚህ ላይ ከበረከት ጋር የምጋራው
ፋይዳ ግን አለ ፡፡ ለኢህአዴግ ጭካኔ መሳሪያ ለሆኑ
ወገኖቻችን እሳት አታቀብሉ የሚለው የቅንጅት ጥሪ
የተሳሳተ ነበር ፡፡ እዚህ ዳያስፖራ ውስጥ እንኳ
እንዳየነው የ‹‹ባላገሩ›› ዘፈን እመቤት የሆነችውን
አቢቲ ‹‹ለምን አዲስ አበባ ላይ ለኢህአዴግ ሬዲዮ
ቃለምልልስ ሰጠሸ›› ብለው ሲያፋጥጧት ‹‹ከቻላችሁ
ወርዳችሁ ግጠሙዋቸው እኔን ተውኝ›› በማለቷ
ምግብ ቤቷን የሚያዘጋ አድማ እንደተደረገባት በዐይኔ
ብሌን ያየሁት በመሆኑ፣ ከበረከት የዘር ክስ ባሻገር
የቅንጅቱ ውሳኔ አደገኛ እንደነበር አያጠያይቅም ፡
፡ ሆኖም፣ ያ ሁሉ የስሜት መደፍረስ በነበረባቸው
የድህረ ምርጫ 97 ወራት ግን አንድም የትግሬ
ቢዝነስ የማግለል እርምጃው ሰለባ ስላልነበር፣
የበረከት ወግ ‹‹ህብረ ብሄር ህዝብ የሚነጣጥልና
ወደመጨረሻው ጫፍ ሊወስድ የሚችል›› የሚለው
ትንተና መረን የለቀቀና የሃላፊነት ስሜት የጎደለው

ሆኖ አግኝቼዋለሁ ፡፡
የበድሩ አደም ‹‹ኢህአዴግን ወደመጣበት
እንመልሰዋለን›› መፈክር ሚያዚያ 30 ምሽት
በቴሌቪዥን ሲተላለፍ ከአቦይ ስብሃት ጋር ሼራተን
ውስጥ አብሮ ይጠጣ የነበረ ትውውቄ እንደነገረኝ
ሽማግሌው ከመቅፅበት ተርጉመው ‹‹እኛ ወደመቀሌ
ስንሄድ እናንተን መንዝ ላይ አራግፈናችሁ ነው
የምናልፈው›› ሲሉ መስማቱ እንዳስደነገጠው
አጫውቶኝ ነበር ፡፡ የሚገርመው ግን በሳምንቱ
ቅንጅት ሸገርን በዝረራ ሲያሸንፍ ይሄው የስብሃት
ዛቻ መንግስታዊ ፖሊሲ ሆኖ በፊት ስንትሰ የኦሮሞ
ተማሪዎች በጉዳዩ ከዩኒቨርሲቲ እንዳልተባረሩበትና
እንዳልታሰሩበት ‹‹አዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል
ዋና ከተማ ናት›› ተብሎ ታወጀ ፡፡ የበረከት ወግ
ግን ይህንንም ጉዳይ በዝምታ ያልፈዋል ፡፡ በወቅቱ
የመንግስት ውሳኔ አሳፋሪ የነበረ ቢሆንም እንኳ
ታሪክን ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ ለተነሳ ደራሲ
የማይታለፍ ጨለማ ነበር ፡፡
በረከት ከምርጫው በሁዋላ ኢህአዴግ
ስህተቶቹን በማረም እንዴት ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣
ከወጣቶችና ሴቶች ጋር እየተወያየና እያቀፋቸውም
እንደሄደ በስፋት ያወጋናል ፡፡ ‹‹በኢህአዴግ ታሪክ
ለመጀመሪያ ጊዜ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት
በርከት ያሉ ተማሪዎች የኢህአዴግ አባላት እንዲሆኑ
አስቻለ›› ይለናል፡፡ ልክ ነው ኢህአዴግ የቅንጅትን
አባላት ጭምር መልምሎ በምርጫ 97 ወቅት
ከነበረው 700 ሺህ አባላት ዛሬ ወደ 5 ሚሊዮን
ተመንደጓል ፡፡ በረከት በጨዋነት የማይነግረን ግን
በምርጫ 97 ማግስት በተለይ በኦሮሚያና በደቡብ
ኢህአዴግ ምን አይነት ቅስቀሳዎችን ያደርግ
እንደነበርና ‹‹ነፍጠኞች ተመልሰው መጡብህ››
የሚለው ማነሳሳቱ፣ እንዴት በወጣቱ መሃል
ሊሰራለት እንደቻለ ግን ምንም ትንፍሽ አይልም ፡
፡
በኢህአዴግ ‹‹ነፍጠኞች መጡብህ›› የበረገገው
የኮሌጅ ተማሪና ምሩቅ ሁሉ ከኢህአዴግ ጋር ወግኖ
ክልሉን ለማስተዳደር የዘመተበትን ጥሩ አጋጣሚ
ፈጥሮለታል ፡፡ በዚህም የተነሳ የክልል አስተዳደሮች
ከምርጫው በሁዋላ እንዲሻሻሉ ሳይረዳ አልቀረም
፡፡ የበረከት ወግ አንድም ስለዚህ ትንፍሽ የሚል
ባይሆንም፣ ከተገኘው ጥቅም አኳያ ሲታይ በዜጎችና
ሃገር አንድነት ላይ የደረሰው ጉዳት ያመዝን እንደሆን
መገመት ከባድ አይመስለኝም ፡፡ በመተካካት ሂደት
ለመገለል ዝግጁ የሆነው በረከት፣ ስለዚህ ጠባሳ
በዝርዝር እንኳ ሊያወራን ባይፈቅድ፣ ይህ ስልጣንን
ለመከላከል ሲባል የተወሰደ እኩይ ተግባር ህሊናውን
የሚከነክነው መሆኑን እንኳ ቢያጋራን በተገባ ነበር
፡፡ ምናልባት ዝምታው ከፓርቲው መስመር ጋር
አለመስማማቱን ጠቋሚ ይሆን ይሆናል፡፡
የበረከት ወግ ስለ ህብረት ድርጅት
መሪዎች ክህደት ብዙ መረጃዎችን ያቀርባል ፡
፡ ስለዝርዝር ጉዳዩ የማውቀው ብዙ ባይኖርም፣
መረራና በየነ በዚያን ወቅት ለወሰዱት ተገቢ ያልሆነ
እርምጃ (ከህብረት መሪነታቸው አኳያ ሲታይ ማለቴ
ነው) መንስኤው የሚመስለው ከእነበረከት ጋር
የሚጋሩት ‹‹የነፍጠኛ ፍርሃት›› ነው ፡፡ የቅንጅት
ጠንካራ የህዝብ ድጋፍ ያስደነገጠው ኢህአዴግን ብቻ
ሳይሆን በተቃዋሚነት የተሰለፉትንም ብሄርተኞችም
ጭምር ስለነበር፣ እነበየነ ለወሰዱት እርምጃ ምክንያት
የሆነ ይመስለኛል ፡፡ ስለሆነም ቅንጅት ከሚጠናከር
የኢህአዴግ አገዛዝ ቢቀጥል የተሻለ መሆኑን
አምነው የወሰዱት እርምጃ ነበር ፡፡ በተመሳሳይ
መንገድም እዚህ ዳያስፖራ አካባቢ ያሉ ህብረ ብሄር
ድርጅቶችን ዛሬም አንዱ የሚፈትናቸው ጉዳይ ኦነግን
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ይለማመጥ የነበረው ቅንጅትና አመራሩ ሳይሆኑ፣
‹‹ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ›› የተሰማራው
መንግስት በምናቡ የፈጠረውን የቀለም አብዮት
ሴራ ለማክሸፍ በወሰደው አላስፈላጊ እርምጃ ነበር ፡
፡ የበረከት ወግ ትልቁ ክስረት በዚህ በቀለም አብዮት
ዙሪያ የሚከሽነው ታሪክ በሃቅ ላይ ያልተመሠረተና፣
ለአብዮቱ ጥሪ አድርገዋል ብሎ በረከት የሚከሳቸው
ጆርጅ ቡሽ በወቅቱ የካርተር ማዕከልን፣ አምባሳደር
ያማሞቶንና፣
ቪኪ
ሃድልስተንን
በመጠቀም
ለኢህአዴግ ስርአት ቀጣይነት የተረባረቡ መሆናቸውን
ነው ፡፡ ይህንንም ያደረጉት ለአብዮታዊ ዴሞክራሲ
ከአውሮፓውያኑ የተለየ ፍቅር ስላላቸው ሳይሆን፣
አካባቢውን ከሽብርተኞች ለመታደግ ከኢህአዴግ
የተሻለ አማራጭ ስላልታያቸው ይመስለኛል ፡፡
በእኔ ግምት አቶ ሃይሉ ሻውል በመስከረም
98 ዋሽንግተን በመጡበት ወቅት ከፔንታጎንና ስቴት
ዲፓርትመንት አማካሪዎች ጋር ባደረጉዋቸው
ስብሰባዎች፣ የቅንጅቱ መሪ ግትርና የኢትዮጵያ
ብሄርተኛ ተደርገው ስለተገመገሙ ለአቶ መለስ
አማራጭ ሆነው ሊታዩ አልቻሉም ፡፡ በቅንጅት
ላይ የመጨረሻውም የክተት አዋጅ የታወጀው ከዚህ
ስብሰባ በኋላ መሆኑ የሚያሳብቀው ነገር ካለ፣
‹‹እኛ አልታይቶም እንላለን የመሰላችሁን በአፋጣኝ
አድርጉ›› የሚል አረንጓዴ መብራት ከዋሽንግተን
አቅጣጫ የበራ መሆኑን ይመስለኛል ፡፡ የቅንጅት
መሪዎች ከታሰሩ በሁዋላ የአሜሪካዋ ሻርዤ ዳፌየር
ቪኪ እንዴት ከአቶ በረከት ጋር እጅና ጓንት ሆና
ትሰራ እንደነበር ደራሲው የሚያውቀውን ሊያካፍለን
አለመፍቀዱ ንፉግነቱን ብቻ ሳይሆን የመፅሀፉ አላማ
ፕሮፓጋንዳዊ መሆኑንም ጭምር ይጠቁማል ፡፡
በመተካካቱ ሂደት ራሱን ለማግለል የበሩ ዳፋ ላይ
ቆሞ፣ በረከት የኢህአዴግ ነባር አመራር ‹‹ከእንግዲህ
የቀረው ያልተነገረ ታሪኩን መንገር ሊሆን ይችላል››
ቢለንም፣ ታሪክ ግን ከፕሮፓጋንዳ ካልፀዳ ፋይዳ
እንደሌለው ከዚህ ካሁኑ ‹‹የሁለት ምርጫዎች ወግ››
ሙከራው ይማርበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡
በምዕራፍ ሁለት፣ ሶስትና አራት፣ ወጉ
እየተሟሟቀ ቢሄድም በረከት አንዲትም ቃል
ሳይተነፍስ የሚያልፍባቸው ጉዳዮች ብዙ ናቸው ፡
፡ አንደኛው የኢህአዴግ የ‹‹ኢንተርሃምዌይ›› ክስ
ሲሆን ፣ ምናልባት የጋራ ጓደኛችንን አዲሱን
ከማስቀየም ዝምታን መርጦ ይሆናል ፡፡ ስለ ምርጫ
97 ሶስት መቶ ገፅ መፅሀፍ ፅፎ ግን ስለ ኢህአዴግ
‹‹ኢንተርሃምዌይ›› ክስ በዝምታ ማለፍ አይቻልም ፡፡
አዲሱ ብዙ በሞትና ህይወት መሃል ባሉ ጉዳዮች ላይ
(በራሱም ሆነ በሌሎች) ለመወሰን የሚያስገድደው
ሁኔታ ውስጥ ያለፈ ሰው ነው ፡፡ ሆኖም በምርጫ
97 ወቅት የ‹‹ኢተርሃምዌይ›› ክስ በምረጡኝ ክርክሩ
ውስጥ በማስገባት ቀጣዩን ቅድመ ምርጫና ድህረ
ምርጫ ሂደት አላሰፈላጊ የዘር ውጥረት እንዲኖር
አሉታዊ አስተዋፅኦ አድርጓል ፡፡ ይህን ኩነት በረከት
በዝምታ ማለፍ መርጧል ፡፡ ሊታለፍ ግን የሚችል
አይመስለኝም ፡፡ ምክንያቱም የቅንጅቱ በድሩ አደም
የሚያዚያ ሰላሳ ሰልፍ ላይ ‹‹ኢህአዴግን ወደመጣበት
እንመልሰዋለን›› ሲል፣ በሰልፉ ትልቅነት ተሳክሮ
የዘላበደው መሆኑ ግልፅ ሆኖ ሳለ፣ ‹‹ነፍጠኞች
መጡብህ›› ለሚል ቅስቀሳ ኢህአዴግ ተጠቅሞበታል
፡፡ ያውም በድሩ ኦሮሞ መሆኑ እየታወቀ ፡፡ ከዚሁ
ጋር በተያያዘ በረከት የፈፀመው ስህተት ደግሞ፣
በማግስቱ ቅንጅቱ የበድሩን መፈክር ለማስተባበል
የብዙሃን መገናኛ እንዲፈቀድለት ሲጠይቅ እምቢተኛ
ሆኖ መገኘቱ ነው ፡፡ ስለምርጫ 97 ብዙ እዚህ

ምዕራባዊ ፈላስፎች በሙሉ ነፍስና አካልን እንደ
ቁስ አካልና ቁስ አካል ያልሆነ አድርገው በመከፋፈል
ልዩነታቸውን ለማሳየት ጥረት አድርገዋል፡፡ እነዚህ
ጥቂት የማይባሉ ፈላስፎች ነፍስና አካል እንዴት
ሊዋሃዱ እንደቻሉ በሚያስረዱበት አግባብ ላይ ብቻ
ስምምነት አልነበራቸውም፡፡
ለምሳሌ ፕሌቶ እና ዴካርት ነፍስን
የሚያዩት ተለይቶ እንደሚታወቅና ከአካል በተለየ
መልኩ እራሱን የቻለ ተፈጥሮ እንዳለው አድርገው
ነው፡፡ ፕሌቶ ‹‹አካል እስር ቤት ነው›› ይላል፡፡
‹‹አካል በሞተ ጊዜ ነፍስ ከእስር ቤቷ ታመልጣለች››
በዚህ አመለካከት የሰው ልጅ
የተለያዩ የሁለት
ነገሮች ውህድ ነው እንደማለት ነው የአካል እና
የነፍስ፡፡
በሌላ በኩል ደግሞ አርስቶትል የሰውን
ልጅ የሚያየው እንደነጠላ ነገር አድርጐ ነው፡፡ አካልና
ነፍስን በአንድ ላይ የያዘ የሁለቱ አንድነት መግለጫ
ነው ይለዋል፡፡ አርስቶትል ይሄን ጥንቅር አቋሙን
የሚያነፃፅረው አካልና ነፍስን ልክ እንደቁስ አካልና
ቅርፅ አዋህዶ በመመልከት ነው፡፡ የአካልና የነፍስን
ውህደት ልክ ሸክላና የሸክላው ቅርፅ በማሰሮው ላይ
በአንድነት እንደሚንፀባረቁት ሁሉ ሳይነጣጠሉ በሰው
ልጅ ላይ እንደሚከሰቱ አርስቶትል ያስተምራል፡፡
ቅርፅ ሸክላውን ይሰራዋል፣ ይህ ደግሞ ያለጥርጥር
ማሰሮውንም ወደ መኖር ያመጣዋል፡፡ እንደዚያ
ሁሉ ነፍስ ህልውን፤ ቁስ አካል ሰው፣ አትክልት
ወይም እንሰሳ አድርጐ ይሰራዋል፡፡
ከአስራ ዘጠነኛው ክፍለ ዘመን አንስቶ
ብዙ አሳቢያን/thinker/፣ በተለይም የስነ ልቡና

ገፅ 7

የሁለት አምባዎች ወግ

ወግ አንድ - ናፍቆቴን መልስልኝ

ያሬድ ጥበቡ

(የቀድሞ ኢህዴን / ብአዴን ሊቀመንበር የነበሩ)

ከተሞች ወግ›› ገፅ አንድ ላይ በተወሰደ ሰፊ ጥቅስ
ይቋጫል ፡፡ በረከት በራሱ አነጋገር ‹‹እረፍት በሚነሳ
ህይወት ውስጥ የሚጉዋዝ›› በመሆኑ ዲክንስን
ከገፅ አንድ ባሻገር ማንበቡን ተጠራጥሬአለሁ ፡
፡ ቢሆንማ፣ በሚቀጥሉት ምእራፎች የምናየውን
ብልጠት፣ ጭካኔና፣ እልህ ባላየን ነበር ፡፡ ላደለውማ
፣ እደግ ተመንደግ ተብሎ ለተመረቀማ የዲክንስ
አይነት ፀሀፊዎችን ማንበብ አንዱ ጥቅም፣ የህይወት
ቀለሟጥቁርና ነጭ ብቻ እንዳልሆነና፣ ዕውነትም
ብቸኛ ባለቤት እንደሌላት መማር በመሆኑ፣ የበረከት
ወግ ደግሞ ከነዚህ ሃብታት በእጅጉ የራቀ ሆኖ
ስላገኘሁት ነው ንባቡ ከገፅ አንድ አልዘለለ ይሆን
ብዬ መጠርጠሬ ፡፡
ምርጫ 97ና የበረከት ወግ
ሁለተኛው ምዕራፍ እንደ ቁምነገር
ሳይሆን እንደ ወግ የተዋጣለት ሆኖ አግኝቼዋለሁ ፡፡
የሚያስቁም የሚያሸማቅቁም ወሬዎችን ያካተተ ነው
፡፡ በመጠኑም ቢሆን ለምእራባውያን አለመንበርከክም
የታየበት፣ ለበረከትም ሃገራዊ አርበኝነት ስሜት
አድናቆት እንድንቸር የሚያስገድድ አቀራረብ ነው
ያለው፡፡ ከተለመደው የኢህአዴግ ‹‹ሃገሪቱ›› ከሚል
የባዕድ የሚመስል አቀራረብ ራሱን አርቆ፣ በረከት
የአባቶቻችንን አርበኝነት ለማወደስም ሆነ ኢትዮጵያን
በስሟ ለመጥራት የደፈረ በመሆኑ፣ ደስ መሰኘቴን
መደበቅ አልሻም ፡፡ ምናልባትም ኢህአዴግ ወደ
ጉልምስና መሸጋገሩን የሚያበስርም ከሆነ መልካም
ዜናም ነው ፡፡ ከአዲሱ ለገሰ በቀር ሁሉም ቱባ ቱባ
ባለስልጣናት ረቂቁን ያነበቡት መሆኑን ራሱ ደራሲው
ስለነገረን፣ ‹‹አርበኝነት አብዝተሃልና ቀንስ፣ ቁረጥ››
አለመባሉም ለተስፋችን ምክንያት ሊሆን ይችላል ፡፡
በበረከት የምርጫ 97 ትረካ ከቅንጅት
ብርሀኑ ነጋ፣ ከህብረት ደግሞ ነገደ ጎበዜ ዋነኛዎቹ
ተዋናይዎች
ሆነው
ቀርበዋል
፡፡
ከብርሀኑ
ጋር ከመድረክ ውጪ ስላወጉት፣ ሁለቱ ብቻ
ስለሚያውቋቸው ነገሮች በብዛት ያትታል ፡፡ በዚያ
ላይ ብዙም ማለት ባልችልም አንድ የማውቀው ነገር
ግን፣ የካቲት መጀመሪያ ላይ ፊንፊኔ በገባሁ ማግስት፣
ብርሃኑ ፣ ‹‹ከፓርቲዎች ድርድር ስብሰባ ስንወጣ
እዚያው ሼራተን እንገናኝ›› ብሎኝ ከምሽቱ ሁለት
ሰአት አካባቢ ሶስታችንም ተገናኝተን ካወራናቸው
ነገሮች ዋነኛው በግል ደረጃ የሚደረጉ ግንኙነቶች
ያላቸውን ጠቀሜታና፣ ከድርጅቶች መግለጫዎች
ባሻገር ውጥረትን ማርገብ ላይ ስላላቸው አስተዋፅኦ
ሃሳብ መለዋወጣችንን አስታውሳለሁ ፡፡ ከዚህም
በተጨማሪ ኢህዴን ውስጥ እያለን እኛ እየተጎዳንም
ቢሆን፣ ለህወሓቶች የውስጥ ምስጢራችንን እንዴት
እናካፍላቸው እንደነበር በረከት ያውቃል ፡፡ ዱሮ
በጦር ሜዳ የተሞሻለቅናቸው ሰዎች ስለነበሩ፣
የጠላትነት ስሜታቸውን ለማብረድና ረጅም ርቀት
አብረን ለመሄድ እንድንችል ብዙ የሚያረጓጓቸው
የሚመስሉንን መረጃዎች እንሰጣቸው ነበር ፡፡
ሱዳን በነበርኩባቸውም አመታት ከኦነግ መሪዎች
ጋር ፅህፈት ቤታቸው ከማደር ጀምሮ እስከ መረጃ
ልውውጥ ድረስ እነርሱ የሚሰማቸው የጠላትነት
ሰሜት የሌለን መሆኑን ለማሳየትና የወዳጅነት ስሜት
ለማዳበር የምናደርገው እንደነበር በረከት ያውቃል ፡፡
ለብርሀኑም ካካፈልኩት ልምዶቼ መሃል ነበሩ ፡፡
ሁሌም ከብርሀኑ ጋር ከምንጋራቸው
ሃሳቦችም አንዱ፣ ኢህአዴግ በወታደራዊ ሃይል
አሸንፎ የገባ ሀይል ቢሆንም ህዝቡ ለምን
አልተቀበለኝም ለሚለው ጥያቄ ድርጅቱ የሚሰጠው
መልስ አደገኛ በመሆኑ በጥንቃቄ መያዝ ያለበት
ድርጅት መሆኑን ነው ፡፡ በተለይ ደግሞ በህዝብ ድምፅ
ለመዳኘት ፈቃደኛ ነኝ ብሎ ዘው ባለበት ምርጫ 97
ወዳልተጠበቀ ጭካኔ እንዳይረማመድ ፍርሀቱ ነበረን
፡፡ ለዚህም ይመስለኛል ብርሀኑ በረከትን ‹‹አንድ ነገር
ቢሆን ዘልዬ አንተ ቤት ነው የምደበቀው›› ሊለው
የሚችለው ፡፡ በረከት ሊያስጥለው እንደማይችል
ጠፍቶት ሳይሆን፣ በተቃዋሚው በኩል የጠላትነት
ስሜት እንደሌለና፣ ስልጣንን ጠብቆ ለማቆየት
ኢህአዴግ በሚያደርገው ጥረት ተገቢ ያልሆነ አመፅ
ውስጥ ቢገባ እንኳን፣ ‹‹ተደናብራችሁ የምታደርጉት
ሊሆን ስለሚችል ዶፉ እስኪያልፍና ነገሮች እስኪጣሩ
እቤትህ ብደበቅ እንኳ ትተባበረኛለህ›› በሚል የጓደኝነት
ስሜት የተናገረው ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው ፡፡
ሁኔታዎች ተለዋውጠው ዛሬ በጠላትነት ተሰልፈው
በሚገኙበት ሁኔታ በረከት ይህን ለፖለቲካ ፍጆታ
ማዋሉ ሊያስገምተው ካልሆነ በቀር፣ እንደገመተው
ብርሀኑን የሚያንኳስሰው አይመስለኝም ፡፡
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ሌላው የበረከት የምርጫ 97 ወግ ትኩረት
ነገደ ጎበዜ በህገ መንግስቱ ላይ ስለፃፈው ትችትና፣
ቅንጅት እንዴት አድርጎ ዋናው አስፈፃሚ ሊሆን
እንደቻለ የሚተነትን ነው ፡፡
በዚህ ወግ ብዙ
ከመራቀቁ በፊት ግን፣ የቅንጅት አመራር አባላት
በወቅቱ እንዴት የነገደን ‹‹ህገ መንግስቱን በህዝባዊ
አመፅ መናድ›› ጥሪ እንደማይቀበሉ ከሰጡዋቸው
ህዝባዊ መግለጫዎችና ንግግሮች እንዲሁም የመድረክ
ላይ ክርክሮች መመርመር ነበረበት ፡፡ ሆኖም
የመፅሃፉ አንዱ ዋነኛ አላማ በ1997/98 ለደረሰው
የህዝብ ዕልቂት ተጠያቂው ቅንጅት እንደነበር ዋቢ
መሆን ስለሆነ፣ ደራሲው የቅንጅቱን መግለጫዎች
የሚገባቸውን ክብደት ሊሰጣቸው አልፈለገም ፡፡
ለታሪክ ተመራማሪዎች ጠቀሜታ ሊኖረው የሚችል
ሰነድ ለማሰናዳት ለፈለገ ሰው ግን እንዲህ አይነት
ሸፍጠኝነት አይፈቀድም ፡፡ ቢበዛ በረከት ማድረግ
የሚችለው፣ ‹‹ቅንጅቶች በአፋቸው ተቃዋሚ መስለው
ቢቀርቡም፣ በተግባር ግን የነገደን ተልዕኮ ለማሰፈፀም
ሀ፣ ለ፣ ሐ፣ መን አድርገዋል›› ብሎ መከራከር ነበር
፡፡ ሆኖም በረከት በእጁ ያሉትን የቅንጅት ዶሴዎች
ከፍቶ ሊያያቸውና ሊያካፍለንም ፈቃደኛ አልሆንም ፡
፡ የካቲትና መጋቢት 1997 አዲሰ አበባ በነበርኩበት
ወቅት፣ ብርሀኑ በምርጫ አዝማችነቱ እጅግ በስራ
ተወጥሮ ስለነበር ፣ ወደ ዲሲ ከማምራቱ በፊት
ንግግር እንዳዘጋጅለት ጠይቆኝ፣ እኔ ካዘጋጀሁትና
መጋቢት 4 ቀን 1997 አም ብርሀኑ በዋሽንግተን
ዲሲ ለ2000 ያህል ዕድምተኞች ያቀረበው ንግግር
የቅንጅቱን የወቅቱን አመለካከት የሚያንፀባርቅና፣
የበረከትን ክስ ፉርሽ የሚያደርግ በመሆኑ በረጅሙ
ለመጥቀስ ተገድጃለሁ ፡፡ እንዲህ ይላል፣
‹‹ኢህአዴግ ባለፉት ሁለት ሳምንታት
በከፍተኛ
ትኩረት
የሚንቀሳቀስበትን
‹‹ሕገ
መንግስታዊውን
ስርአት
የማፍረስ
ስትራተጂ
አላቸው›› ለሚለው ክስ ያለንም መልስ ግልፅ ነው ፡
፡ ቅንጅት አብዮታዊ ድርጅት አይደለም ፡፡ ለስርነቀል
ለውጥ የቆምን፣ በማፍረስና በመናድ የምናምን
ፖለቲከኞች አይደለንም ፡፡ ስማችን እንደሚጠቁመው
የአንድነትና የዲሞክራሲ ሀይል ነን ፡፡ ሕገ መንግስታዊ
ስርአቱን ማፍረስ ሳይሆን ማሻሻል ነው አላማችን
፡፡ ለማሻሻል እንኳን ህግን መሰረት አድርገን፣
ለማሻሻል የሚያስፈልገውን ድምፅ በማሰባሰብ እንጂ
በአዋጅና በኣሻጥር የመለወጥ ፍላጎት የለንም ፡
፡ ኢህአዴግ የህዝብን ይሁንታ እስከተቀበለ ድረስ
የግንቦት ምርጫ አሸናፊዎች የቅንጅቱ ዕጩዎች
ብንሆንም የምንመሠርተው መንግስት የኢህአዴግን
ህጋዊ መብት የሚያከብር፣ ተወዳድረው ባሸነፉበትም
ወረዳዎች የተሰጣቸውን የህዝብ አደራ በተገቢው
የሚወጡበትን
የምክር
ቤት
ወኪሎቻቸውን
የሚያከብር መንግስት ይሆናል ፡፡ ኢትዮጵያዊዉ ዜጋ
በፖለቲካ አስተያየቱም ሆነ በሚያምንበት ርዕዮቱ
የማይታደንበት፣ በነፃነትና ያለፍርሃት የሚኖርበት
ሃገር መገንባት ነው የቅንጅቱ ዕይታ ፡፡ ይህ ደግሞ
የኢህአዴግ አባላትንም መብት ያካተተ ነው›› ይላል ፡
፡ በስፋት በጠቀስኩት ደስ ባለኝ ነበር፣ ሆኖም በረከት
የእጅ ፅሁፌን አጣጣል ስለሚያውቀውና ኦሪጅናሉም
የቅንጅት ቢሮ በተወረረ ወቅት ተወስዶ በበረከት
እጅ ስለሚገኝ፣ ፈልጎ እንዲያነበው አሳስቤ በዚሁ
ይህን ክርክር እልባት ልስጠው ፡፡ ኦሪጂናል ቪዲዮው
አርቲስት ታማኝ በየነ ጋ ስለሚገኝ ‹‹ዩ ቱብ›› ላይ
ቢያስቀምጠው አንባቢው ሁሉ ሊያደምጠው ይችላል
፡፡
በምርጫ 97 ወጉ በረከት፣ ቅንጅት የነገደን
የአመፅ ጥሪ ማስተናገድ ብቻ ሳይሆን፣ ከምዕራባውያን
የቀለም አብየተኞች ጋር ተመሳጥሮ እንዴት አመፅ
ለማካሄድ እየተሰናዳ እንደነበር በስፋት ያትታል ፡
፡ ለዚሁም ዋነኛ መረጃ አድርጎ የሚያቀርበው
የጂን ሻርፕ ‹‹ከአምባገነንነት ወደ ዴሞክራሲ››
የተሰኘ መፅሀፍ በምዕራባውያንና በቅንጅት እንዴት
ተተርጉሞ እንደተሰራጨ በማተት ነው ፡፡ የጂን ሻርፕ
መፅሀፍ ለበረከት የቀለም አብዮት ክስ ማእከላዊ ዋቢ
ጉዳይ ሆኖ ስለቀረበ፣ በዐይን ምስክርነት የማውቀውን
ማቅረብ ተገድጃለሁ ፡፡ ከምርጫ 97 በፊት ስለዚህ
መፅሀፍ ዕውቀት የነበረው ብዙም ኢትዮጵያዊ
የነበረ አይመስለኝም፡፡ ከምርጫው ሁለት ሳምንታት
በሁዋላ የሰኔ አንድ ግድያ በተፈፀመ ማግስት
እዚህ በዋሽንግተን አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ሀዘንና
ተቃውሞ ተቀስቅሶ ነበር ፡፡ ታዲያ ለትግሉ አዲስ
የሆኑ ወጣቶችና ፕሮፌሽናሎች ሁሉ ከስራ መልስ
እየተሰበሰቡ ‹‹የህዝቡ ድምፅ እንዳይሰረቅ ትግሉ
እንዴት ይቀጥል›› የሚል ውይይት ይጧጧፋል ፡
፡ በዚህ መሃል ነው የቅንጅትም የህብረትም አባል
ያልነበረ አንድ ኢትዮጵያዊ ከጂን ሻርፕ መፅሀፍ
ጋር ያስተዋወቀን ፡፡ ቅንጅትና ህብረት አመራር
አካባቢ ስለ ሰላማዊ የትግል መንገዶች በቂ ግንዛቤ
የለም የሚል እምነት ላይ ስለደረስን፣ በመፅሀፏ
ወደ አማርኛ መተረጎምና መሰራጨት ተስማማን
፡፡ ከሃያ የማንበልጥ በአመዛኙ ወጣቶች ያሉበት
ስብስብ፣ ሁለት ሁለት መቶ ዶላር አዋጥተን ፣
ድንቅ ተርጓሚዎች ተገኙና እዚያው አዲስ አበባ
ልከን አሰራነው ፡፡ ገንዘብ ያዋጣው ስብስብም ከዚህ
ሌላ ተግባር ውስጥ አልቀጠለም፣ ተበተነ ፡፡ ሓቁ ይህ
ነው ፡፡ የበረከት ወግ ግን ራሱ በፈበረከው የወዳጅ
ጠላት አሰላለፍ፣ ቅንጅት እንዴት ከኢምፔሪያሊስት
ሓይሎች ጋ ወግኖ የነገደን ‹‹ህገ መንግስቱን በአመፅ
የመናድ›› ጥሪ ተግባራዊ ለማድረግ የጂን ሻርፕን
መፅሀፍ እንደተረጎመና እንዳሰራጨ ይነግረናል ፡፡ ይህ
ፍፁም ሀሰት ነው ፡፡ ኢህአዴግ በሀሰት መረጃ ላይ
ተመርኩዞ በለኮሰው አመፅ ብዙ ወጣቶች፣ ባልቴቶችና
አረጋውያን ለሞት ተዳርገዋል ፡፡ ተጠያቂውም
‹‹የህብረት መንግስት እናቋቁም›› ብሎ ኢህአዴግን
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የዘንድሮ የልደት በአል ከወትሮው ለየት
ያለ ነበር ፡፡ ገፀ በረከትም ነበረው፣ ያውም ሁለት ፡፡
በረከት ስምኦንና ሌተና ኮሎኔል መንግስቱ ያቀረቡልን
ሰጦታ ፡፡ ስጦታዎቹንም ከከፈትሁ በሁዋላ እኔም
ስለሁለቱ አምባዎች ወግ ላወጋችሁ አሰብኩ ፡፡ አንዱ
አምባ የኢህአዴግ መሆኑ ነው ሌላው ደግሞ የደርግ
፡፡ አምባ ላይ የሚሸልል ደግሞ አምባገነን ነው ፡፡
እናንተዬ ይህን ቃል የፈጠረ መንዜ የኖቤል ሽልማት
እንደሚገባው አትስማሙም? የመጀመሪያውን ወግ
‹‹ናፍቆቴን መልስልኝ›› አሰኝቸዋለሁ ፡፡ ያለምክንያት
አይደለም ፡፡ ከአንድ ሁለት አመት በፊት “አውራምባ
ታይምስ” ጋዜጣ ላቀረበልኝ ቃለምልልስ ‹‹የአዲሱና
በረከት ሳቃቸው ይናፍቀኛል›› ብዬ ናፍቆቴን
በአደባባይ ገልጬ እንደነበር የጋዜጣዋ ታዳሚዎች
ያስታውሱ ይመስለኛል ፡፡ ታዲያ ከዚያ ጊዜ ወዲህ
ባለፉት ወራት ‹‹በረከት መፅሀፍ እየፃፈ ነው›› የሚል
ወሬ ስሰማ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩን በጡረታ መወገድ
አይቀሬ መሆኑን የተቀበልኩት ጉዳይ ስለነበር፣
የሚተካቸውም ለዐይን የሚሞላ ሰው በአካባቢያቸው
ስላልተረፈ፣ ምናልባት በረከት በዕድሜውም ወጣት
ስለሆነ፣ ተኪያቸው እርሱ ሊሆን ስለሚችል “ለዚህ
ሽግግር የሚያመቻች የበረከትን ሰብዕና የሚገነባ
መፅሀፍ ሊያወጡ እንደ ቡድን ወስነው መሆን
አለበት” በሚል በናፍቆት የተጠባበቅኩት መፅሀፍ
ነበር ፡፡ ፖለቲካዊ ብልጠቱን የሚያንፀባርቅ መዘርዝር
ሳይሆን፣ በመሟሸት ላይ ያለ ሃገር መሪ አርቆ
አስተዋይነቱን ከህሊናው ማዕድ የሚያካፍልበት
ልዩ አጋጣሚ ነበር ስጠብቅ የከረምኩት ፡፡ ሆኖም
ያ በወጣትነቱ የማውቀውን ደጉን በረከት አድጎ
ተመንድጎ፣ ልምድ አካብቶ፣ በዕድሜ ጨምቶ፣
በዘመን ርቀት ለስልሶ ላገኘው አልቻልኩም ፡፡
ናፍቆቴን የሚመጥን በረከት በ‹‹ሁለት ምርጫዎች
ወግ›› ገጾች መሃል አፈላልጌ ላገኝ ባለመቻሌ ነው
ንዑስ ርዕሱን ‹‹ናፍቆቴን መልስልኝ›› ማሰኘቴ ፡፡
የመፅሀፉ ምረቃ፣ የሪፖርተር ዘገባና
መቅድም
ሪፖርተር ጋዜጣ ስለ መጽሀፉ ምረቃ
ሲዘግብ፣ በረከት ሼክ አላሙዲንን ‹‹መሃመድ
ወሬኛ ነው›› አላቸው የሚለውን ሳነብ፣ “በረከት
ይህን ያህል አማርኛ ሊጠፋው አይችልም ፣ ያው
ሪፖርተር
ከተጠናወተው
ጠባብ
ብሄርተኝነቱ
በመነሳት ዕድሉን ባገኘበት ቅፅበት ሁሉ የኢህዴንን
ልጆች ከማጥቃት ስለማይመለስ እንጂ ነው” አልኩ
ለራሴ ፡፡ ሁሌም መልስ ያላገኘሁለት ጥያቄ ግን ማ
ከሁዋላ አይዞህ ቢለው ነው አማረ አረጋዊ ብአዴኖችን
እንዲህ ሊያጠቃቸው ቀንዱን እንዳቆመ የሚኖረው
የሚለው ነበር ፡፡ ስለመፅሃፉ የምረቃ ስነስርአት ግራ
የተጋባውን የሪፖርተር መጣጥፍ ካነበበኩ በሁዋላ
መፅሃፉን ሳፈላልግ፣ ሰሞኑን በረከት ስምኦን ለስደት
የዳረገው የ‹‹አውራምባ ታይምስ›› ዋና ኤዲተርና
ባለቤት የሆነው ዳዊት ከበደ መፅሀፉን በዲ.ኤች.ኤል
ፖስታ ማስመጣቱን ነገረኝና፣ እንደ ቀድሞ አጫሽ
ጓደኞቼ ‹‹ወጋሁ›› ብዬ እስኪጨርስ በእግር ጣቶቼ
ቆሜ ተጠባበቅሁ ፡፡ ምስጋና ይድረሰውና ዳዊት
በሁለት ቀን ፉት ብሎ ሰጠኝ ፡፡
ተስፋዬን ሰንቄ ወደቤቴ አመራሁ፣
እያነበበኩ አድሬ ከስራ ለመቅረት ውሳኔ አድርጌ ፡
፡ ‹‹መታሰቢያነቱ ለወንድሜ ካሳሁን ገብረ ህይወት
- እነሆ በተለምክልኝ መንገድ እጉዋዛለሁ›› ይላል
ከማውጫው በፊት ያለው ገፅ ፡፡ ‹‹ጉድ ሊፈላ ነው››
አልኩ ለራሴ ፡፡ ያለምክንያት አልነበረም ፡፡ ካሳሁንን
በኢህአፓ ሰራዊት ውስጥ አውቀው ነበር ፡፡ እጅግ
ተወዳጅ ሰው እንደነበር ትዝ ይለኛል ፡፡ ታዲያ
ተሓህት ‹‹ትግሬ ለትግሬዎች ፣ የትልቋ ኢትዮጵያ
(በትግርኛ ዓባይ ኢትዮጵያ ይሉታል) ህልመኞች
ከሃገራችን ውጡ›› ብሎ ድንገት በከፈተብን ጥቃት
ካሳሁን ውጊያ ላይ ተማረከ ፡፡ ከጠባቂዎቹ አምልጦ
በአካባቢው ወደነበረችው የጀብሓ አሃዱ አስጥሉኝ
ብሎ ሲሮጥ የወያኔ ዘቦች በጀርባው ባወረዱበት
የመትረየስ ጥይት ተመትቶ እንደተሰዋ አሳዛኙ
ዜና ደረሰን ፡፡ አዎን ካሳሁን ‹‹ትግራይ የኢትዮጵያ
አይደለችም፣ የአማራና የትግሬ ለማኞች አብረው
መለመን እንኳ አይችሉም›› ብለው የትግራይን
ህዝብ ይቀሰቅሱ በነበሩ ጠባብ ብሄርተኞች እጅ ነበር
የወደቀው ፡፡ ታዲያ በ1992 ህወሃት አመራር ውስጥ
ክፍፍል ሲፈጠር፣ በረከት የመለስ አዳኝ ሆኖ የቆመ
በመምሰል የወንድሙን ገዳዮች በከፊል የተበቀላቸው
ነበር የመሰለኝ ፡፡ ሆኖም እዚህ የመጀመሪያ ገፅ ላይ
ወንድሙን ካሳሁንን ‹‹እነሆ በተለምክልኝ መንገድ
እጉዋዛለሁ›› ሲል፣ በረከት ከጠባብ ብሄርተኞች ጋር
የሚያደርገው ትግል አሁንም የቀጠለ መሆኑን ነው
ሹክ የሚለን ፡፡

ከ1992 ክፍፍልና የነስዬ ቡድን መወገድ
በሁዋላ በአቦይ ስብሃትና በቀዳማይት እመቤቲቱ
መሃል የቀጠለው ትግል ለሽማግሌው መረታትና
ከጨዋታው መገለል፣ በቅርቡ ደግሞ የርሳቸው
አጋሮች ናቸው የሚባሉት ሁሉ እየተነቀሱ ገሚሶቹ
በአምባሳደርነት፣ ገሚሶቹ በጡረታ እየተገለሉ፣ ዛሬ
ኤፈርት የተሰኘውን ‹ግብረ-ሰናይ› ድርጅት ቀዳማይት
እመቤቲቱ ብቻ እንደሚቆጣጠሩት ነው ንግስተ ሳባ
ቤት መብልኢ ስሄድ የትግራይ ልጆች ሲያወሩ
የምሰማው ፡፡ ታዲያ በረከት ‹‹እነሆ በተለምክልኝ
መንገድ እጉዋዛለሁ›› ሲልና፣ ሪፖርተር ደግሞ
ተሩዋሩጦ በመፅሃፉ ምረቃ ስም ባቀረበው ሪፖርት
ሼኩንና በረከትን አዳብሎ ለማቅረብ ያደረገውን
መታከት ሳይ፣ አማረ ‹‹የማንን ተልእኮ አስፈፃሚ
ነው›› እንድል አስገድዶኛል ፡፡
ምናልባት ቀጣዩ
መድረክ ደግሞ በበረከትና በቀዳማይት እመቤቲቱ
መሀል የሚደረግ ሊሆን ይችል ይሆን? በረከትን
ቀረብ ብለው ያዩት ሁሉ የሚመሰክሩለት አንድ ነገር
ቢኖር ‹‹ከምቀበርባት ስድስት ክንድ መሬት በቀር ሌላ
ሃብት አልፈልግም›› ማለቱን ነው ፡፡ የነዚህን ሁሉ
አንድምታ ወደፊት የምናየው ይሆናል ፡፡
አብረው የፈሱት...
ከላይ ባነሳሁዋቸው ሃሳቦች ከራሴ ጋር
እየተሙዋገትኩ ወደመጀመሪያው ምእራፍ ዘው
ስል የበረከት ‹‹ማሙዋሻ ወግ›› ጥሜን ሊያረካው
አልቻለም ፡፡ ሙሉ ሌሊት ሳነብ አድሬ ከስራ
እቀራለሁ ብዬ ያቀድኩ ሰው፣ የግዴን ወደመኝታዬ
አመራሁ ፡፡ የመጀመሪያው ምእራፍ በአሰልቺና
ትርጉም የለሽ ‹ፅንሰ ሃሳቦች› የተሞላ ሆነብኝ ፡
፡ አቶ መለስ በጦርነቱ አመራራቸውና በኤርትራ
ፖሊሲያቸው ሲወጠሩ፣ መውጫ ቀዳዳ ሲፈልጉ
ያገኙትን ‹‹ቦናፓርቲዝም››፣ የዱሮ ጉዋደኛዬ እንደ
ዕውቀት ወስዶ ሲያነበንብ ሳየው አሳፈረኝ ፡፡ የአቶ
መለስን ቦናፓርቲዝም በወቅቱ አዲስ አበባ በሚወጡ
መፅሄቶች እንደ አቅሜ ያፌዝኩበት ስለነበር በረከት
ሳያነበው እንዳልቀረ እገምታለሁ ፡፡ በረከት፣ ይህንኑ
ፌዝ የኢህአዴግ ተሃድሶ መሰረት አድርጎ እንዴት
ከክፍፍሉ ወዲህ ለተገኘው ኢኮኖሚያዊ ‹‹ግስጋሴ››
መሠረት እንደሆነ ሊያቀርብ ሲሞክር ግን ‹‹ምነው
ጓዴ›› ከማለት በቀር የምለው አልነበረኝም ፡፡
በመጀመሪያው ምእራፍ ከቦናፓርቲዝም
በተጨማሪም አርማጌዶን፣ ጥገኛ ዝቅጠት፣ ናዳን
የገታ ሩጫ፣ አቦ ሸማኔ ወዘተ የመሰሉ አሰልቺ ቃላት
እንደ መርግ እየወረዱ ስለሚከመሩ፣ የመፅሃፉን
ተነባቢነት በእጅጉ ጎድቶታል ፡፡ እነዚሁ አድካሚ
ቃላት ግን ስለ ደራሲውና ‹‹እድገትና ዘመናዊነት
ስላመጡት የአመራር ጓዶቹ›› የሚያሳብቁት ቁምነገር
አለ ፡፡ ፈረንጆች ‹‹ማይንድ ሴት›› ስለሚሉት ፋይዳ ፡
፡ መረጋጋት የሌለበት ህይወት ውስጥ እንደሚኖሩና፣
በነርሱ እድሜ አንድ ተአምር ፈጥረው ለራሳቸው
ተኪ ትውልድ አውርሰው ለመሞት ትግል ውስጥ
እንዳሉ ይጠቁማል ፡፡ የልብ ህመሙ እየጠና በሄደ
ቁጥር፣ ራሳቸውን ላልቻሉ 10 ጨቅላ ልጆቹ
ማሳደጊያ የሚሆን ንብረት ለመተው ከላይ ታች
ብቻውን ይባክን የነበረው አባቴ ታወሰኝና በረከት
አሳዘነኝ ፡፡ አባቴ እንደዚያ የደከመበትን ንብረት
ግን፣ አብዛኛውን ደርግ የተረፈውን ደግሞ በረከት
ሰሞኑን ባወጣው የሊዝ አዋጅና በዘመናዊነት ስም
በሚደረመሱት ታሪካዊ ሰፈሮች ተዘመተበት ፡፡ የዛሬ
20 አመት የነበረከት የአቦ ሸማኔ ሩጫም ከፈሩት
ናዳ እንዳያድናቸው መተንበይ ይቻል ይመስለኛል ፡፡
የነበረከት የአቦ ሸማኔ ሩጫ ሁሉን አግልሎ፣ ሁሉን
አዋርዶ፣ ሁሉን አሳዶ በተመረጡ ጥቂት ጀግኖች ብቻ
ሊደረግ የታሰበ ለመሆኑ የመፅሃፉ ቀጣይ ምዕራፎች
ይፋ ያደርጉታል ፡፡ የዋህነት ነው ፡፡ ምክንያቱም
አበው ‹‹አብረው የፈሱት ፈስ አይገማም›› ብለዋልና
ነው ፡፡
የመፅሀፉ ንኡስ ርእስ ‹‹ናዳን የገታ
አገራዊ ሩጫ›› ይላል ፡፡ ገባ ብለው ሲመረምሩት
በናዳ የተመሰሉት ረሃብ፣ በሽታ፣ ጠኔ፣ ኋላ ቀርነት፣
ድህነት እና ከነዚህ ችግሮች ለመላቀቅ የኢትዮጵያ
ህዝብ ከኢህአዴግ የተለየ አማራጭ የመፈለጋቸው
ፋይዳ ናቸው ፡፡ ግራ የሚያጋባው ጉዳይ ግን እነዚህ
የጋራ ብሄራዊ ችግሮች በኢህአዴግ ላይ የሚወርዱ
መርጎች ተደርገው መታየታቸውና፣ በአቦ ሸማኔ
ፍጠነት ካልሮጠ በናዳው የሚደባየውም ኢህአዴግ
ሆኖ መታየቱ ነው ፡፡ አንድም ቦታ በስህተት ናዳው
እንዳይነሳ ምን ማድረግ ይቻለናል ብሎ ደራሲውም
ሆነ የሚመራው ፓርቲ ሲጨነቁ አይታይም ፡፡
ናዳው እንዳይንከባለል በብሄራዊ ምክክር ሊፈጠር
ስለሚችለው መላም ለማሰብ ፍልጎቱም ጊዜውም
የላቸውም ፡፡ ከአይቀሬው ናዳ እንዴት ብቻቸውን
ፈጥነው እንደሚያልፉ ብቻ ነው የሚያውጠነጥኑት
፡፡ ወደሃገራዊ መንግስትነት ላለማደግ የቆረጡ
መሆናቸው ነው ፍንትው ብሎ የሚታየው ፡
፡ በ2002 ምርጫ ማግስት መስቀል አደባባይ ላይ
መለስ ባደረገው ንግግር ውስጥ ‹‹የመረጠንን ህዝብ
ድምፅና ውሳኔ እንደምናከብር ሁሉ ያልመረጠንን
ህዝብ ድምፅም እንደምናከብር ያለአንዳች ማወላወል
ለመግለፅ እወዳለሁ›› ብሎ የተናገረ ቢሆንም፣ ንግግሩ
የተፃፈበት ቀለም ሳይደርቅ በከተማ ሊዝ አዋጅ
አልመረጠንም ብለው የሚገምቱትን የህብረተሰብ
ክፍል ለማራቆትና በረሃብ አለንጋ ለመግረፍ ጨካኝ
አዋጅ ወደማወጅ ተሸጋገሩ ፡፡ አዋጁ የዘርና ፖለቲካዊ
ስሌት እንደሌለበት መናገር ያስቸግራል ፡፡ ለኢህአዴግ
ትልቁ ጥያቄ ግን መቼ ነው ብሄራዊ መንግስት
ለመሆንና ያለአድልኦ ሁሉንም ዜጋ በእኩል ዐይን
ለማየት የሚነሳው? የሚለው ነው ፡፡
ምዕራፍ አንድ ከቻርለስ ዲክንስ ‹‹የሁለት
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በሙሉነህ አያሌው
muleayalew@yahoo.com

ሩሲያውያን
እስከዛሬ
ያሳለፏቸውን
የምርጫ ሂደቶች አስመልክቶ ተንታኞች በቀጥታም
ይሁን በተዘዋዋሪ በስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ
ከምርጫው ሁነት በፊት የገነቧቸውን መሰረታዊ
አደረጃጀቶች ሳይጠቅሱ አያልፉም፡፡ በሀገሪቱ ምርጫ
ፖለቲካ ላይ ጥናት ያደረጉ ምሁራን የሀገሪቷን
የፖለቲካ መሪዎች በምርጫ ላይ ያላቸውን አቋም
ሲያብራሩ እንዲህ ይላሉ

‹‹የምርጫዎቹ ውጤት የሚወስነው
ለመፎካከር በሚቀርቡ አሳማኝ አጀንዳዎች
ሳይሆን በመሰረትከው የኃይል ሚዛን ነው››፡፡

የኃይል ሚዛኑን ከምርጫው በፊት
መቆጣጠር ያቃታቸው የቀድሞው የሩስያ ፕሬዚደንት
ቦሪስ የልሲን ስልጣናቸውን ለፑቲን ካስረከቡ ወዲህ
የፑቲን ቁማር ፓርቲው ትክክለኛውን የአካሄድ
መስመር እንዲከተል አስችሎታል፡፡ ለፑቲን ፖለቲካ
አመራር ጥንካሬ እና ለፓርቲው ቀጣይ የህልውና
መሰረት ተደርጐ የሚወሰደው ግለሰቡ የገነባው
‹‹የሎሌነት ስርዓት›› ነው ይላሉ ለሩሲያ ፖለቲካ
ቅርብ የሆኑ ተንታኞች፡፡

ልማታዊ ሎሌነት

በኢትዮጵያ ታሪክ የጥቅመኝነት ፖለቲካ
በግርድፉ አሁን ያለበትን ጨምሮ የተለያዩ ምዕራፎችን
አልፏል፡፡ የመጀመሪያው ዘመን ተደርጐ የሚወሰደው
ሀገራችን በዘውዳዊ አገዛዝ ትተዳደር የነበረበትን
ወቅት ሲሆን በዚህም ነገስታቶቹ በስልጣን ላይ
በነበሩበት ወቅት በደም የሚዛመዷቸውን ግለሰቦች
(Nobilities) በፖለቲካው ድጋፍ በማሰለፍ፣ ታማኝ
አገልጋይ እንዲሆኑ እና ለስልጣን ማራዘሚያቸውም
በሰዎቹ ዙሪያ የተገነባውን የቤተሰብነት ትስስር
በአግባቡ ይጠቀሙበት የነበረው ወቅት ሲሆን
ሁለተኛው ዘመን አድርገን ልንወስደው የምንችለው
የአብዮቱ መፈንዳት ተከትሎ ባሉት አመታት ያለውን
የጥቅመኝነት ፖለቲካ ትስስር ሂደት ነው፡፡
የሁለተኛው ዘመን ሎሌነት ከቤተሰብነት
ትስስር ይወጣና ስልጣንን ለስርዓቱ ታማኝ ለሆኑ
የማህበረሰብ ልሂቃን በማካፈል እነዚህን ግለሰቦች
ከታቀደላቸው ወይም ከተፈቀደላቸው ኃላፊነት
ውጭ ሌላ ስራ ውስጥ እንዳይገቡ በከፍተኛ ቁጥጥር
ስርዓቱን በታማኝነት እንዲያገለግሉ የማድረግ ሂደት
ነው፡፡
የሎሌነት ፖለቲካ ዋነኛ ግቡ ለስርዓቱ
ታማኝ
የሆኑ፣
ጠንካራ
አቋም
ያላቸውን
የማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ልሂቃንን እና
ተቋማትን በጥቅመኝነት ከትቦ ታዛዥ የማድረግ
ሂደትን የሚያካትት ነው፡፡ በዚህ ረገድ በሀገራችን
ያለው የሎሌነት ፖለቲካ ስርዓት ሁለት መሰረታዊ
ነገሮችን ማዕከል ያደረጉ ይመስለኛል፡፡
ኢህአዴግን
በበላይነት
የሚመራው
ከግንባሩ አንዱ የሆነው ህወሓት ካለው በቁጥር
አነስተኛ የብሔር ተዋፅኦ አንፃር ረጅም ጊዜ
ተቀባይነቱ ሳይደበዝዝ ያለአንዳች ተገዳዳሪ በስልጣን
ላይ እንዲቆይ ለማስቻል ሲባል ከፍተኛ የህዝብ
ቁጥር ካላቸው ብሔሮች የሚወከሉ ልሂቃን፤
ልሂቃኑ የሚመሯቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች እና
የዚሁ ድርጅት አንዳንድ አባላትን በሎሌነት መያዝ
አንዱ አካሄድ ነው፡፡
ችግሩ እነዚህ ግለሰቦች በማናቸውም
ወቅት ወደ ህሊናቸው ሲመለሱ አሊያም የህዝብ
ግፊት መቋቋም ሲያቅታቸው ለስርዓቱ አስጊ
የመሆናቸው ጉዳይ አይቀሬ መሆኑ ነው፡፡ በዚህ
ትንታኔ መሰረት ሊከሰቱ ይችላሉ ከሚባሉ የስርዓት
ለውጥ ሙከራዎች መካከል ‹‹የመፈንቅለ መንግስት
አልያም በአገዛዙ ላይ የሚያሳድሩት የሴረኝነት
ስሜት›› አንዱ ሲሆን ይህንን ስሜት ለማደብዘዝ
ሲባል የሎሌነቱን ስርዓት መዘርጋት እና መቆጣጠር
በመንግስት እንደ አስፈላጊ ነገር ይወሰዳል፡፡
የህወሓት አመራር ወደፊት ለሚመጣው
የስልጣን ይገባኛል ጥያቄ ምላሽ ይሆን ዘንድ
በሀገራችን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ብሔሮች
የሚወክሉ ተቋማትን እና ልሂቃንን በጥቅመኝነት
ይዞ የጥያቄዎቹን በሮች አስቀድሞ መዝጋትን
የመጀመሪያው አማራጭ ያደረገ ሲሆን፤ ሁለተኛው
የስጋት መቀነሻ አማራጭ ደግሞ ዝቅተኛ ቁጥር
ያለውን የካቢኔ እና የሚኒስትሮች ውክልና ለስርዓቱ
ታማኝ በሆኑ ልሂቃን በመተካት አና ሌሎች አዳዲስ
አባላትን በመጨመር ሊከሰቱ ይችላሉ የሚላቸውን
ስጋቶች መቀነስ ነው፡፡

ሚኒስትሮቹ ለምን በዙ?

የፖለቲካ ስጋት መፍትሄ ለመስጠት ሲሉ
የሹመኞችን ቁጥር ያበዛሉ›› ሲል ይሞግታል፡፡ እንደ
አሪኦላ ትንታኔ ከሆነ አብዛኞቹ የአፍሪካ መሪዎች
በመንግስት የከፍተኛ የኃላፊነት ቦታ ላይ የሚቀመጡ
የባለስልጣናት ቁጥር ማነስ በራሱ ለስርዓቱ ከፍተኛ
ስጋት ናቸው ብሎ ያምናል፡፡
ለዚህም ዋነኛው መከራከሪያ የባለስልጣኖቹ
ቁጥር ማነስ በውስጣቸው ሊከሰት የሚችለውን
የሀሳብ ልዩነት በእጅጉ የሚቀንስ ከመሆኑም
በተጨማሪ እርስ በርስ ተናበው አቋም ለመውሰድ
ጊዜ አይፈጅባቸውም ብለው እንዲያምኑ ይገፋቸዋል፡
፡
አሁን ያለውን የኢትዮጵያ ሚኒስትሮች
እና በዚህ ስልጣን ደረጃ ላይ ያሉትን አስተዳዳሪዎች
ቁጥር ለዚህ ትንታኔ አንዱ ማሳያ ነው፡፡ በአሁኑ
ጊዜ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ወደ 48 የሚጠጉ
ሚኒስትር እና ሚኒስትር ደኤታዎች አሉ፡፡
በአዲሱ የሚኒስትር አደረጃጀት መዋቅር
ላይ ሁለት ነገሮችን በዋቢነት ማንሳት እንችላለን፡
፡ ለቁጥራቸው ከፍ ማለት እንደ አንድ ምክንያት
ልንወስደው የምንችለው ከዚህ ቀደም በጥምረት
የነበሩ የሚንስትር መስሪያ ቤቶች ‹‹ያለባቸውን

የስራ ጫና ለመቀነስ እና ስራውን በተቀላጠፈ
ሁኔታ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማስቀጠል››

በሚል ለሁለት እየተከፈሉ በቀድሞዎቹ ምትክ
አዳዲስ ሹመኞችን በቦታው በመተካት የቀሩትን
ደግሞ እንደ ስጋታቸው መጠን እየታዩ የቀድሞውን
ወንበራቸውን እንዲይዙ የተደረገበት አካሄድ ሲሆን፤
ሁለተኛውን አካሄድ ከፖለቲካው አንደምታ አንፃር
ካየነው፤ ከሚኒስትሮቹ በታች በሚኒስትር ደኤታ
ማዕረግ የተሾሙት ባለስልጣናት በዋና ሚኒስትሮቹ
ተቆጣጣሪነት ወደ ታች (Top-down) የሎሌነቱን
ስራ ለተቀረው የበታች ሰራተኛ በኃላፊነት ስሜት
በቁጥጥር
እንዲይዙት
ለማድረግ
የሚወሰድ
የእርምጃው አካል ነው፡፡
የኢትዮጵያን የሚኒስትሮች እና ሚኒስትር
ዴኤታ አወቃቀር ከኢህአዴግ የፖለቲካ ጥንቁቅነት
ባህሪ አንፃር ካየነው ሁለት አንድምታዎች አሉት፡
፡ የመጀመሪያው የቁጥራቸው መብዛት በውስጣቸው
ያለውን የሀሳብ ልዩነት ማስፋት ስለሚሆን፣ በሀሳብ
አንድነት ምክንያት ሊነሱ ከሚችሉ ወጥ የፖለቲካ
ሴራ የግንባሩን ከፍተኛ አመራሮች ለመታደግ
ይጠቅማል፡፡ እዚህ ጋር ሊሰተዋል የሚገባው በቁጥር
የበዙት እና እንደ አዲስ የተቀላቀሉት የአመራር
ልሂቃኖች ካላቸው የፖለቲካ ሎሌነት ባህሪ አንፃር
ሊመረጡ እንደሚገባ ነው፡፡
ሁለተኛው
የቁጥራቸው
መብዛት
አንድምታ ከላይ ለመጥቀስ የሞከርኩትን የ‹‹ብሔር
ተዋፅኦ›› ጥያቄ ምላሽ ያገኛል ከሚል ነው፡፡
የባለስልጣኖችን ቁጥር በማብዛት ሹመኞቹ ቦታው
ከሚጠይቀው ልምድ እና ችሎታ ይልቅ የብሔር
ተዋፅኦን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ሲባል ብቻ ከአገር
ጥቅም እና ደህንነት፤ ስልጣን ልዕልና (regime
security) ለመጠበቅ አይነተኛ ስትራቴጂ አድርገው
ይወስዱታል፡፡
የጥቅመኝነት ፖለቲካ በሁሉም ሀገራት
ተመሳሳይ ፎርሙላ የለውም፡፡ በጥቅሉ ካየነው
የፖለቲካውን ስርዓት ከጥቅም ጋር አያይዞ ለረጅም
አመታት
ለመምራት
የሚቻልባቸው
ሀገራት
የሚከተሉትን ባህሪያት የሚያሟሉ ናቸው፡፡
1. በኢኮኖሚ እድገታቸው በጣም ኋላ ቀር
የሚባሉ ሀገራት ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ መዋዕቅር
ሰጥቶ የመቀበል ደረጃ ላይ ለመድረስ ባለመቻሉ
ያለውን ክፍተት ገዢዎቹ ለግል ጥቅማቸው
በሚጠቀሙባቸው ጊዜያት
2. የፖለቲካ ስልጣኑን ለተተኪው
ትውልድ የማስተላለፍ እድል በሌለበት እና በስልጣን
ላይ ያለው ፓርቲ ሀገሪቷን በብቸኛ አማራጭነት
ለረጅም ጊዜ ለመምራት ቁርጠኛ ሲሆን
3. በስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ በሀገሪቱ
ውስጥ ካሉት ብዙሃኑን ከሚወክለው የብሔር
ቁጥር ሳይሆን ሲቀር ወይም በብዙሃኑ ዘንድ ያለው
ተቀባይነት ሲያንስ
እነዚህ ባህሪያት የሀገሪቱ የፖለቲካኢኮኖሚ መገለጫ በሚሆኑባቸው ሀገራት የሎሌነት
ፖለቲካ በሚገባ ይሰራል፡፡ የሀገራችን አጠቃላይ
ነባራዊ ሁኔታም ከዚህ የዘለለ አይደለም፡፡
እንዲህ አይነት አካሄድ የሚመርጡ
መንግስታት በአብዛኛው የሚታወቁት ለረጅም ጊዜ
ለመግዛት ካላቸው የስልጣን ጉጉት አንፃር ነው፡፡
እናም ተቋማትን በማደራጀት ላይ
የተመሰረተው ኢህአዴግ፣ በጥቅሉ በስልጣን ላይ
ረጅም ጊዜ ለመቆየት ሲል ከዚህ በተጨማሪ
እነዚህን ሁሉ የሚያስተባብር አንድ ‹‹ባለራዕይ››
መሪ (The strong man) ፤አንድ የበላይ ገዢ
ፓርቲ፣ ጥቅመኛና ሎሌ ግለሰቦችን ልሂቃንን እና
ድርጅቶችን፣ እንዲሁም ገጠርን መሰረት ያደረገ
በግማሽ ነፃ-ኢኮኖሚ የሚያራምድ (Pro-capitalist)
አስተዳደር መደላደል ፈጥሯል፡፡

ከኤፈርት ጀርባ

በሩስያ የሶሻሊስት መንግስት ማብቃትን
ተከትሎ አገሪቱ ወደ ምዕራቡ ካምፕ በተቀላቀለች
ቅፅበት የተወሰዱት የማሻሻያ እርምጃዎች ጥንቃቄን
የተሞሉ ናቸው፡፡ በመንግስት ቁጥጥር ስር የነበሩ
ትላልቅ ተቋማት ወደ ግል ይዞታ ይግቡ ሲባል
መጀመሪያ በፖለቲካው ተጠንቶ የተወሰነው ለማን
መስጠት አለበት? የሚለው ነበር፡፡ ከዚህ መዋዕቅራዊ
ጥናት በኋላ ወደፊትም ቢሆን የገዥውን ፓርቲ ላይ
በተለያዩ ጊዜያት ሊደርሱ ይችላሉ ከሚባሉ አደጋዎች

በመመስረት
ፓርቲውን
በፋይናንስ
ሲደግፉ
መመልከት ችለናል፡፡ አንዳንዶቹም በግልጽ በአደባባይ
ኢህአዴግ ከራሱ ውጭ ለሚገኝ ተቃዋሚ ፖለቲካ
ፓርቲዎች እድል መስጠት እንደሌለበት እያስገነዘቡ
ይገኛሉ፡፡ በአቶ በረከት መጽሐፍ ምረቃ ላይ ሼህ
አላሙዲን ያደረጉት ንግግርም ይህንኑ ይጠቁማል፡፡

ኢህአዴግ በየጊዜው ከአንድ
ርዕዮት አለም ወደ ሌላ የሚዘል ፓርቲ
ከመሆኑ አንፃር በራሱ ውስጥ የሚገኙ
አመራሮች እንኳን አንድ ወጥ የሆነ
አመለካከት ማንፀባረቅ እንዳይችሉ
አድርጓቸዋል፡፡ በአንድ ወቅት አቶ
ሬድዋን ሁሴን አብዮታዊ ዴሞክራሲ
‹‹የግለሰብ መብትንም ይጠብቃል›› ሲሉ
ቢያብራሩም በቅርቡ የብሔር ብሔረሰቦች
ቀን በትግራይ ሲከበር አቶ አባይ
ፀሐዬ ደግሞ‹‹የግለሰብ ጥያቄ የተሸነፈ
ግን ያልሞተ እይታ ነው›› ማለታቸው
በውስጣቸው ያለውን የርዕዮተ አለም
መደናበር ያሳያል፡፡

እና ከውድቀት ሊታደጉ ይችላሉ የሚባሉ ተቋማት
ተመርጠው ድርጅቶቹን በኃላፊነት እንዲወስዱ
ተደርጓል፡፡
በሩስያ ውስጥ በነዳጅ ማውጣት፣ በማዕድን
ሀብት እና የተለያዩ የግዙፍ ኢንዱስትሪዎች
ባለቤቶች አብዛኞቹ ድጋፋቸው እና ጥቅማቸውን
ከመንግስት ጋር በእጅጉ የተሳሰረ ሆኖ የምናገኘው
በዚህ ምክንያት ነው፡፡ ምርጫ በመጣ ቁጥር
የፓርቲው አመራሮች ለሚያስፈልጋቸው ማናቸውም
ወጪ እነዚህ ግለሰቦች ከጐናቸው ይቆሙላቸዋል፡
፡ እንደዚህ አይነት የ‹‹ጥቅም ተጋሪነት›› ግንኙነት
እስካለ ድረስ ፓርቲው ለረጅም ጊዜ በስልጣን
እንደሚቆይ እርግጠኛ ነው፡፡
በዚህ ረገድ ከትጥቅ ትግሉ በኋላ
የተመሰረተው የትግራይ ህዝብ መልሶ ማቋቋሚያ
ፈንድ (ኤፈርት) አንዱ ማሳያ ነው፡፡ በአሁኑ ጊዜ
ከ18 በላይ ኢንተርፕራይዞችን በውስጡ ያቀፈው
ይኸው ድርጅት በቦርድ የሚመሩት የመንግስት
ባለስልጣናት ከጀርባቸው ላለው ከፍተኛ የኢኮኖሚ
አንዱ መደላድል ከዚህ ድርጅት የሚገኝ ተዝቆ
የማያልቅ ትርፍ መሆኑ ይነገራል፡፡ የዚህ ድርጅት
ህልውና ከትግራይ ህዝብ ይልቅ ስርዓቱን ከሚመሩት
የብሔሩ ፖለቲካው ልሂቃን ጋር የተቆራኘ እንደሆነ
ብዙዎቹ ይናገራሉ፡፡ ኤፈርት ካለው ተቋማዊ ይዘት
እና ቀጣይነት አንፃር ኢህአዴግ እንደመንግስት
እየቀጠለ ህልውናውን ካላስጠበቀለት፣ ኢህአዴግን
በሚተኩ መንግስታት አስተዳደር ውስጥም የሚኖረው
ተቀባይነት አጠራጣሪ ነው፡፡
ኤፈርትን በተመሳሳይ መንገድ ልናነፃፅር
የምንችለው የግንባሩ ፓርቲ አባላት የሆኑ ድርጅቶች
(ብአዴን፣ ኦህዴድ፣ ደህዴን እና የመሳሰሉት)
በየክልላቸው የራሳቸው ደጋፊ ድርጅቶች ያላቸው
ቢሆንም የኤፈርትን ያህል እጃቸው ረጅም አይደለም፡
፡ በሁሉም አይነት የንግድ ዘርፍ የመሳተፍና
ራሳቸውን የማደራጀት ቀጥተኛ ነፃነት የላቸውም፡
፡ እንዲኖራቸውም አይፈለግም፡፡ ይህም ህወሓትን
ከሚደግፈው ኤፈርት በተሻለ ወከል ነው ለሚሉት
ብሔር የሚኖራቸውን ተዋፅኦ በእጅጉ አሳንሷል፡፡
ኢህአዴግም ቢሆን ከሶሻሊስታዊ ደርግ
ውድቀት ማግስት ጀምሮ ከካቢኔ አባላት ታማኝነት
በተጨማሪ የሀገሪቷን ዋነኛ የንግድ ሚዛን
ተቆጣጥረዋል የሚባሉ ታላላቅ ባለሀብት ከጐኑ
ማድረጉ የዚህ አካሄድ ዋነኛ ማሳያ ነው፡፡ ኢህአዴግ
እስካለ ጊዜ ብቻ ህልውናቸው ቀጣይ እንደሚሆን
የሚያምኑ ግለሰቦቹ እና ተቋማት ከቅርብ ጊዜያት
ወዲህ ተበራክተዋል፡፡ ከምንም አንስቶ ከፍተኛ ደረጃ
ላይ ያደረሳቸውን ፓርቲ እስከ ደም ጠብታ ድረስ
ዋጋ ሊከፍሉለት ዝግጁ መሆናቸውንም ያውቃል፡
፡ እነሱም ህልውናቸው ከፓርቲው ማብቃት ጋር
እንደሚያበቃላቸው
ያውቋታል፡፡
ለዚህ
ደረጃ
መድረሳቸው ከህጋዊነቱ ይልቅ አቋራጭ መንገድ
ተጠቅመው የበለፀጉበት ሀብት አንድ ቀን ዋጋ
እንደሚያስከፍላቸው
ጠንቅቀው
ይረዱታል፡፡
እናም የሚኖራቸው ብቸኛ አማራጭ ኢህአዴግን
እየተንከባከቡ መቀጠል ነው፡፡
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እነዚህ የግል
ተቋማት እና ድርጅቶች በግልፅ የተለያዩ ፎረሞችን
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‹‹አንዳንድ ሰዎች ኢህአዴግን ትወዳለህ
ይሉኛል፡፡
አዎ
እወዳቸዋለሁ፡፡
በምርጫ
97 ወቅት ከተሰደቡት ሰዎች አንዱ እኔ ነኝ
ሳይቸግረኝ የአረብ ሳተላይትን አስገብቼ በየቀኑ
ሰዎቹን እሰማቸው ነበር፡፡ በረከትም በሩን ብርግድ
አድርጐ ሰጣቸው…. እስከ ህይወት ፍፃሜ ድረስ
አብረን ነን፡፡›› እንደዚህ አይነት ጥቅመኞችን

ተንታኞቹ ‹‹ልማታዊ ሎሌ›› ይሏቸዋል፡፡

ኪራይ ሰብሳቢ

ከልማታዊ ሎሌ መርህ ትንታኔ አንፃር
መንግስት የኪራይ ሰብሳቢነትን ሚና በማዕከላዊነት
ይመራዋል፡፡
የዚህ ዘረፋ ተፅዕኖ በአብዛኛው
የሚስተዋለው ሀገሪቷ ባላት እምቅ አቅም ላይ ነው፡
፡ በተለይ መሬት፡፡ ፕ/ር መስፍን ወልደማሪያም

‹‹ኢትዮጵያ ነዳጅ ዘይት ወይም ሌላ ማዕድን
ስለሌላት ከቡናና ከቆዳ የበለጠ ገቢ ያስገኛል
ተብሎ የተገመተው መሬት ነው፣ መሬትን
በመሸጥ ወይም እያከራዩ ኪራይ በመሰብሰብ
መበልጸግ ይቻላል ተብሎ ታስቦአል፡፡›› ሲሉ

በፍትህ ጋዜጣ ላይ በፃፉት ፁህፍ ተችተዋል፡፡
የኢህአዴግ አመራሮች ሌሎች ሎሌዎችን
የሚቆጣጠሩበት አካሄድ አጭርና ግልፅ ነው፡
፡የኪራይ ሰብሳቢነትንም ባህል በረጅም ገመድ
እንደታሰረ ዶሮ ልንመስለው እንችላለን፡፡ የገዥው
ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አባላት በተለያዩ ህገ ወጥ
ገቢ ማስገኛ ተቋማት ውስጥ በጥቅም እንዲተሳሰሩ
ይደረጋል፡፡ ለፓርቲው ህልውና ሲባል ግለሰቦቹ
ራሳቸውን በገንዘብ ኃይል ያጠናክራሉ፡፡ የላይኛው
የመንግስት ኃይሎች በዚህ ህገ-ወጥ ድርጊት ውስጥ
መዘፈቃቸው ከታች ላሉት ባለስልጣናት ራሱን የቻለ
ምሳሌ ስለሚሆን እነርሱም የድርሻቸውን ይወስዳሉ፡
፡ ለህብረተሰብ ጥቅም ሊውሉ ይገባቸው የነበሩ ዋነኛ
መሰረተ ልማቶች በቅርምቱ ሳቢያ አስታዋሽ ያጣሉ፡
፡
በተለይ የብሔር ፓርቲ ተወካይ
የሆኑ የአመራር አባላት ለዚህ ስርዓት ይመቻቹ
ዘንድ አስቀድሞ እጃቸውን በሙስና እና ተያያዥ
በሆኑ በህግ ፊት ሊያስጠይቃቸው ከሚያስችል
ወንጀል ጋር እንዲተሳሰሩ በማድረግ ፓርቲውን
በታማኝነት ከማገልገል ጀምሮ የወከላቸውን ህዝብ
ጨቁነው እና አፍነው እንዲያስተዳድሩ በማድረግ
ይጠቀሙባቸዋል ሲሉ የሚተቹ ተንታኞች በርካታ
ናቸው፡፡ ከዚህ በኋላም ‹‹ሳይጠሯቸው አቤት፣
ሳይልኳቸው ወዴት›› እንደሚባለው አይነት ሆነው
ይሾራሉ፡፡እንዲህ ውለታ የተዋለላቸው ባለስልጣናት
ከእለታት አንድ ቀን የሎሌነቱ ስርዓት አንገሸገሸን
ቢሉ ‹‹የእናት ጡት ነካሽ›› ተብለው የተበላሸ
ፋይላቸውን ለመምዘዝ ብዙም ውስብስብ አይደለም፡
፡ ለምሳሌ የቀድሞው የቤኒሻንጉል ፕሬዚዳንት
የነበሩት አቶ ያረጋል አይሸሹም በሙስና ተከሰው
ቃሊቲ የገቡበትን ሂደት ማስታወስ ይቻላል፡፡

የቻይና ሞዴል?

የቻይና ኮሚዩኒስት ፓርቲ አመራር
የድርጅታዊ መዋዕቅር ጥንካሬ አንዱ ግብአት የሀገሪቱ
ማህበረሰባዊ አንድነት እንደሆነ ብዙዎቹ ይስማማሉ፡
፡ ቻይና እንደ ኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች
መኖሪያ ሀገር አይደለችም፡፡የብሄር ፖለቲካ ሳይንስ
ጣጣው ዘሏቸዋል፡፡የሀገሪቱ ምሁራኖቹ
አንድ
ወጥ በሆነ ርዕዮተ አለም ተቀጥቅጠው የተያዙ
ከመሆናቸውም በተጨማሪ የብሄርተኝነቱን ስሜት
ከልባቸው ይደግፉታል፡፡
ለፓርቲው ህልውና ይሄው የምሁራኖቹ
ሀገራዊ ፍቅር ከፍተኛ መተማመኛ ይሆነዋል፡፡
ስለዚህ አንድ ወጥ በሆነ የብሄር ስብጥር ባለባቸው፤
እንደ ቻይና ባሉ ሀገራት ህብረተሰቡን ለጥቅመኝነት
ፖለቲካ ተጋላጭ የሚያደርጉ ተፅዕኖ ሊፈጥሩ
ይችላሉ የሚባሉት ምሁራን ናቸው፡፡ በቻይና
ኮሚዩኒስት ፓርቲ አደረጃጀት ከተራው ግለሰብ
አንስቶ እስከ ከፍተኛ አቅም ያላቸው ምሁራን ወጥ
በሆነ መንገድ ተንበርካኪ ያደርጓቸዋል፡፡ ይህ ነው
የ‹‹ቻይና ሞዴል›› እየተባለ የሚጠራው፡፡
ኢህአዴግ በየጊዜው ከአንድ ርዕዮት አለም
ወደ ሌላ የሚዘል ፓርቲ ከመሆኑ አንፃር በራሱ
ውስጥ የሚገኙ አመራሮች እንኳን አንድ ወጥ የሆነ
አመለካከት ማንፀባረቅ እንዳይችሉ አድርጓቸዋል፡
፡ በአንድ ወቅት አቶ ሬድዋን ሁሴን አብዮታዊ
ዴሞክራሲ ‹‹የግለሰብ መብትንም ይጠብቃል››
ሲሉ ቢያብራሩም በቅርቡ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን
በትግራይ ሲከበር አቶ አባይ ፀሐዬ ደግሞ‹‹የግለሰብ

ጥያቄ የተሸነፈ ግን ያልሞተ እይታ ነው››

ማለታቸው በውስጣቸው ያለውን የርዕዮተ አለም
መደናበር ያሳያል፡፡
በተጨማሪም ኢትዮጵያ ካላት የብሄር
ተዋጽኦ አንፃር ቀጥተኛ በሆነ መንገድ የ‹‹ቻይና
ሞዴል››ን ማውረድ አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡ስለዚህ
የምሁራንን ተገዢነት ምሳሌ ከቻይና በመውሰድ
አያይዞም የብሔር ውክልናን በመጨመር ሁለቱን
በአንድ አጣምሮ የማስኬድን ሂደት ‹‹የኢህአዴግ
ሞዴል›› ልንለው እንችላለን፡፡ በተለይ ዩኒቨርስቲ
የሚገቡ ተማሪዎችን በገቡበት አመት ሳይዙት
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የ“ሽማግሌ” ያለህ?
ዮናስ በላይ

ምክንያቱም ፖለቲካ ሲባል ከስርመሰረቱ
በፖለቲከኞቻችን ቆሽሿል፣ ፖለቲካ የሐሰት፣
የክህደትና የማጭበርበርያ ዋነኛው መንገድ ሁኗል፡
፡ ዕምነቷን በየጊዜው ለሚቀያየረው ፖለቲከኛም

ያጨበጨብለት ጀምሯል። አቤት ሲገለባበጥ!
ይባልለታል።
ሲጀመርም
ከሱጋ
ስለማተብ
ማውራት “ጅል” ያስብላል። እና ምን ተሻለ?
ውሃው እስከሚጠራ የሃገር ሽማግሌ ያስፈልጋል
- ፈላስፋ ሽማግሌ። ውሃው ጠርቶም ሙሉ
ለሙሉ እስኪገደብ ሽማግሌ ያስፈልጋል። ሃገር
የሚመራ ሳይሆን የሚመሩትንና ለመምራት
የሚሽቀዳደሙትን
የሚገስፅና
የሚያበረታታ።
ህዝቡ በየጊዜው ከሚቀያየሩት መሪዎች ሳይሆን
ከማትለወጠውና በማንም ከማትቀየረው አገሩ
ይሰለፍ ዘንድ የሚያስችል። እንደ ፖለቲከኞቹ
በየአምስት አመቱ ስለሃገር ጉዳይ የሚጨነቅ
ሳይሆን፣ ሁልጊዜና ስለሃገሩ በጥልቀት የሚያስብ
አዛውንት ያስፍልገናል፡፡
ኢትዮጵያዊነት ምን ነበር? እምቢ
ባይነት። ኢትዮጵያዊነት ምን ነበር? እንደ ደቂቀ
እስጢፋኖስ፣ እንደ አፄ ቴዎድሮስ፣ እንደአፄ
ዮሃንስ፣ እንደ በላይ ዘለቀ፣ እንደ ዘርአይ ደረስ፣
እንደ ቄስ ዲሜጥሮስ፣ እንደ አሞራው እንዲሁም
እንደ ርእዮት አለሙና ሌሎች ለያዙት ሃቅ
ግንባርን መስጠት ሃቀኝነት አይደለምን? ይህ
መንፈስ በፖለቲከኞች ተሸርሽሮ ነው እንግዲህ ሃቅ
የያዘ ግትር፣ እምቢኝ ያለ ሞኝ እየተባለ ያለው።
የኢትዮጵያ አባት ሽማግሌዎች ወይ ኢትዮጵያዊነት
እንዲህ ሲሸረሸር እያያችሁ ዝም ትላላችሁን?
ሃገር‘ኮ በወጣት ፖለቲከኞች ብቻ
ስትመራ ሩቅ አትራመድም:: ይኸው መንግስቱ
የት አደረሰን? መለስና ኢሳያስስ የት ላይ ነው
የጣሉን? እነርሱን የሚያደንቋቸው ምዕራባዊያንም
ይህን ሳይረዱት ቀርተው አልነበረም ደጋፋቸውን
የሰጧቸው፣ ቢሆንማ በየአገሮቻቸው እንዲሁ ባደረጉ
ነበር። መሪዎቻችን በዚሁ የልብ ልብ ሲሰማቸው
ምን አደረጉ? አሉ የተባሉትን የሃገር ምሶሶዎች
ለማጥፋት ከ30 ዓመት በላይ ፈጅቶባቸዋል።
የቀሩትም ወይ የቤተ - መንግስት ሽማግሌዎች
ሁነዋል አለያም በተቃውሞ ጎራ ተሰልፈዋል፡፡
የቀሩት ደግሞ አንገታቸውን እንዲደፉ ተደረገው የ
“ሽማግሌ” ያለህ እንድንል ዳርገውናል።
የ“ሽማግሌ” ያለህ? የሚለው ጥያቄያችንን
ወደ ኡኡታ የሚቀይረው ደግሞ የበረከት ስምኦን
“የሁለት ምርጫዎች ወግ” ስለ ሽማግሌዎቻችን
ስብእና ያሰፈረውን ሁኔታ ስንመለከት ነው። አቶ
በረከት በመፅሀፋቸው “በዚህ መካከል ይቅርታ
ጠይቆ የመውጣትን “ውርደት” መሸከም ያልቻሉት
የቅንጅት መሪዎች ሽማግሌዎችን ማንጓጠጣቸው
እየጨመረ በመምጣቱ ሽማግሌዎቹ ወደ ተስፋ
መቁረጥ ያዘነብላሉ። ሽማግሌዎቹ “እንግዲህ፣
እኛ ይቅርታ እንዲሰጣችሁ ባሳያችሁት ፍላጎት

መሰረት ልናግዛችሁ ብንፈልግም፣ የእናንተ
ነገር ግን ለእኛም ክብር የማያሳይ ሆኗልና
ካልፈለጋችሁት በዚህ ሊቀር ይችላል” ወደ ማለት
ያዘነብላሉ። የሽማግሌዎቹ ማምረር የታያቸውና
እስር ቤት መቆየት ያልፈለጉት ኢንጅነር ግዛቸው
በግላቸው “እባካችሁ እነዚህን ጉረኞች ሰምታችሁ
የጀመራችሁትን የይቅርታ ሂደት እንዳታቋርጡብን”
የሚል ደብዳቤ ፅፈው በፕሮፌሰር ኤፍሬም
ይስሓቅ ኪስ ያስገባሉ። ይህ የኢንጅነር ግዛቸው
ተማፅኖ የሽማግሌዎቹን ልብ እንደገና እንዲበረታ
በማድረጉ ሂደቱ እንዳይቋረጥ ትልቅ አስተዋፅኦ
አበረከተ።” የሚል አንቀፅ አስፍረዋል። ከዚህ መረጃ
ተነስተን እስቲ “ከሽማግሌዎቹ መካከል በፕሮፌሰር
ኤፍሬም ይስሓቅ ኪስ ያስገባሉ” የሚለውን ሐረግ
እንመርምረው? አቶ በረከት ይህንን ሚስጥር
ከራሳቸው ከፕሮፌሰር ኤፍሬም ወይም ከሌሎች
ሽማግሌዎች አሊያም ከመሪያቸው ከአቶ መለስ
ካልሰሙ በስተቀር ከኢንጅነር ግዛቸው ሰሙ ለማለት
ያዳግተኛል:: ‘ዊክሊክስ’ አወጣው ካልን እንኳን ዞሮ
ዞሮ ሽማግሌዎቹ ብቻ ናቸው የዚህ ሚስጥር ምንጭ
ሊሆኑ የሚችሉት። እናስ ሁኔታው የ “ሽማግሌ”
ያለህ አያስብልም ትላላችሁ።
በሃገራችን ሽምግልና ትልቅ ስፍራ አለው።
እነ መለስም ይህንን በደንብ ጠንቅቀው ያውቁታል።
በትግላቸውም ሆነ በስልጣን ዘመናቸው - ከስንት
ጣጣ ያወጧቸው ኢትዮጵያዊያን ሽማግሌዎች
ናቸው:: ሽማግሌዎች የሃገር ጉዳይ ትክክለኛ
መንገድ ይዞ እንዲሄድ ካለቻው ልምድ ተነስተው
ምክር ይሰጣሉ:: ከዚህ ወረድ ባለ መልኩም
የተጣሉ ወገኖች ሲኖሩ እርቀ ሰላም እንዲሰፍን
ላይ ታች ይላሉ። በመሆኑም እነርሱን የማያከበርና
የማይሰማ አልነበረም። እድሜ ለመንግስቱና
ለመለስ፣ ይህ የሽምግልና ባህል ከቀረ ብዙ ዓመታት
ተቆጠሩ። ለስንት ጊዜ ሽማግሌዎችና ሽምግልናን
ሲያጣጥል የነበረው የመለስ መንግስትም፣ ነገር
ሲከርበት(ልክ በህወሓት ክፍፍል ጊዜ እንዳደረገው)
እቺን ካርድ ካሮጌው ቤተ መዛግብት አቧራዋን
በማራገፈ አውጥቶ ተጠቀመባት:: እናም አንዱንና
የተዳከመውን የሽምግልና ባህላችንን ጨርሶ
ለእንደዚህ አይነት ድቀት ዳረጉት።
ኢትዮጵያዊ ሽማግሌ ዋሽቶ ሲያስታርቅ
እንጂ በጭንቅና በመከራ ጊዜ የሚወሩ ወሬዎችን
እያንጠለጠለ ከጉልበተኛጋር የሚቀራረብበት ስብእና
የለውም። ኢትዮጵያዊ ሽማግሌ ከሃገሩ እንጂ
ከማንም አይወግንም- ማንም ሆነ ማንም እንደ
ሀገሩ አይሆንም አሉት። በመሆኑም ይህንን መጣስ
ኢትዮጵያዊነት ልምድ አይደለም። ይህ ከግእዝ

ወደ ገፅ 11 ዞሯል

۩

ነገር በነገር ነውና እስቲ ዝነኛውን
የዲዎጋንን ምሳሌ እናስታውስ። አንድ ቀን በቀትር
ሰዓት ፋኖስ አብርቶ በገበያ መካከል ሲመላለስ
አንድ ሰው ወደ እሱ መጥቶ በእኩለ ቀን መብራት
አብርተህ የምትሄደው በምን ምክንያት ነው?
ብሎ ይጠይቀዋል። ዲዎጋንም ሰው
እየፈለኩ
ሲል ይመልስለታል። ይህ የምታየው ሁሉ ሰው
አይደለም ወይ ብሎ መልሶ ሰውየው ቢጠይቀው
ይህን የማየውን ሁሉ እኔ ሰው ነው ለማለት
ያስቸግረኛል።
ይህ የምትመለከተው ሕዝብ
እውነተኛን ነገር ትቶ ሁሉም የየራሱን ጥቅም
የሚሻና ለግል ምኞቱ የሚገዛ ፍጡር ነው።
እነዚህን ከውጭ የሰው አካል የለበሱ ውስጣቸው
ግን እንስሳ የሆኑ እላቸዋለሁ እንጂ እንደሰው
አልቆጥራቸውም።
እውነተኛ ሰው ማለት ግን
አእምሮውን የሚጠቀም እና እውነትን የሚሻ
ፍጡር ነው ብሎ ዲዎጋን መለሰለት። ዲዎጋን
ይህንን ሰው ቢያገኘው ምን ይለው ነበር? ምንስ
ያደርገው ነበር? ብለን ብንጠይቅ ምን አይነት መልስ
እናገኛለን? በበኩሌ አንተ የእውነት አባት(ሽማግሌ)
ልከተለህ ወይ? ይለው ነበር እላለሁ:: የሃገራችን
መሪ አድርግልን ብለን እንጠይቀው ነበር የምትሉ
ካላችሁ አስተሳሰባችሁ ከፕሌቶ ጋር ይመሳሰላል
እላችዃለሁ።
ታላቁ ፈላስፋ ፕሌቶ የሃገር መሪዎች
ፈላስፋዎች መሆን አለባቸው ይላል። የሃገር
መሪዎች ነጋዴዎች ወይም ጦረኞች መሆን
የለባቸውም። ምክንያቱንም ሲያስረዳ፣ አምራች
ይበልጥ ምርታማ የሚሆነው በንግድ ስራ ሲሆን
የጦር ጄነራል ደግሞ ፍሬ የሚያፈራው በውግያ
አውድ ነው። ስለሆነም መሪዎች ከኢኮኖሚያዊ
ጭንቀት ነፃ ሁነው ነገር ግን ስለ ግል ጥቅማቸውና
ኑሯቸው የማያስቡ ፈላስፋዎች መሆን አለባቸው
ይለናል። ፕሌቶ ፍልስፍና ሲል ባህል እና ጥበብን
ከቀንተቀን ተግባራት ጋር በማያያዝ የሚተነትን እንጂ
የተዘጋ እውቀት ማለቱ አይደለም። ይህን አይነት
ፍልስፍና የተረዱ መሪዎች ቀን ከለሊት ጠንካራ

መንግስት፣ ህዝብና አገር እንዲኖራቸው ከመስራት
በዘለለ ይህንን እንዳያደርጉ በሚያዘናጓቸው ጉዳዮች
እጃቸው ንጹህ ነው። ለመሆኑ እንዲህ አይነቱ መሪ
ኑሮን ያውቃልን? ሶስት የቅርብ መሪዎቻችን ግን
ፈላስፋዎች እንዳልነበሩ ሁላችንንም ያስማማናል።
ይልቅስ የትኛው መሪያችን ነጋዴ፣ የትኛውስ
ጦረኛ እንዲሁም የትኛውስ ጦረኝነቱንና ነጋዴነቱን
አጣምሮ የያዘ እንደነበረ እና እንዳለ መለየቱን
መልሼ ለናንተ ልተወው።
እውነት ነው፡፡ እውነተኛ ሰው ማየትና
ተራ ሰው ማየት አራምባና ቆቦ ናቸው። እውነተኛ
መሪና ተራ መሪ ማግኘት ደግሞ ባሌና ቦሌ።
እውነተኛ - ስንል ኢትዮጵያን እንደ ብሌን አይኑ
በስስት፣ እንደ አንድ ሚስቱ በእምነት የሚይዝ መሪ
ማለታችን ነው። ይህን ዓይነት መሪ ከተገኘ የስልጣን
እድሜው ለሁለት አምስት ዓመታት እንዲራዘም፣
እንዲሁም እሱ የጠነሰሳቸው የረጅም ዓመት
ሓሳቦች ካሉ ቀጣይነት ኑሮአቸው መልክ እንዲይዙ
እውነተኛ የሃገር ሽማግሌዎች ያስፈልጋሉ።
ይህም “እኔ ከሌለሁ እቺ አገር የለችም” የሚሉንን
መሪዎች ከውዥንብር እንዲወጡ ያግዛቸዋል።
በሌላ በኩልም አዲስ በመጡ ተተኪ መሪዎች
ህዝቡ እንዳይደናገርና እንዳይደነግጥ የሚጠብቁ
እና የሚታመኑ ሽማግሌዎች መኖር አለባቸው።
አንድ ሃገር ቋሚ ተቋማትን ስትገነባ ዴሞክራሲያዊ
ባህርያትን እየተለማመደች እንደምትሄድ ማንም
አይስተውም። ይሁን እንጂ እነዚህ ተቋማት በአዳዲስ
መሪዎች እንዳይበከሉ ተቋማቱን የሚጠብቁ የሃገር
ሽማግሌዎች ያስፈልጋሉ። እስካሁን እንደገጠሙን
ያሉ ሀሳብ አልባ መሪዎች፣ ሲገጥሙን ከመቼውም
ጊዜ በተሻለ መልኩ ሽማግሌዎች ያስፈልጉናል።
ጎበዝ! በኢትዮጵያዊነት ጣርያ ውስጥ ሌሎች
ብዙ ጣርያዎችን ፈጥረን ጥግ ጥጋችን ይዘን
እየተጓዝን’ኮ ነው። ታድያ ይህንን ወደ ነበረበት
መልሶ
የሚያዋህድ
ሽማግሌ
አያስፈልገንም
ትላላችሁ። ራሱን ከምንም ያፀዳ እና ከማንም
ያልውገነ ሽማግሌ:: በኢትዮጵያዊነት ፍልስፍና
የተጠመቀ ሽማግሌ። የራሳችን ሀሳቦች ትተን
ከሌሎች በተበደርነው የተነሳ ፍልስፍና አይደልምን
አገር እየበታተንን ያለነው? ምናለበት ወደ ልባችን፣
ወደ ውስጣችን - ወደ እኛነታችን ብናይ። ይህንን
ፖለቲከኞች ያደርጉልናል ብሎ መጠበቅ ደግሞ
ላም አለኝ... መሰል አጉል ተስፋ ነው።

የሚናገረው እንጅ የሚያዳምጠው መሪ ያጣ ህዝብ
ዳንኤል ተፈራ

እንቅልፍ የሚነሳ መንፈስ ነው፡፡
የወታደራዊው
ደርግ
አስተዳደር
በአስራ ሰባት ዓመት አስተዳደሩ ካለመስማቱ ምን
አተረፈ? ያኔ ‹‹ከምር የሆነ ለውጥ ያስፈልጋል››
እያሉ ላንቃቸው እስከሚሰነጠቅ የጮኹ ምሁራንን
ድምፃቸውን በጥሞና በመስማት ፋንታ ግማሾቹን
የነፍስ ግብር እንዲገብሩ በማድረጉና ቀሪዎቹን
ከማሳደዱ ምን ተጠቀመ? ፀረ-አብዮተኛ፣ አብዮት
ቀልባሽ፣ አናርኪስት፣ የፍየል ወጠጤ፣ አደሃሪ፣
ወንበዴ፣ የናት ጡት ነካሽ፣ ገንጣይ፣ አስገንጣይ፣
ፀረ-ህዝብ (በነገራችን ላይ አምባገነኖች ሁሉ ፀረሕዝብ የምትለውን ቃል አብዝተው ይወዷታል፡፡
ምናልባትም ከህዝብ ጐን የቆምን ነን፣ ተቀናቃኞቻችን
የህዝብ ፀሮች ናቸው ለማለትና ባልሰሩት ስራ ሞገስ
ለማግኘት ሲሉ የሚጠቀሙበት ቃል ነው፡፡)… እያለ
ከማዳመጥ ይርቅ ነበር፡፡
ታዲያ አለማዳመጡ በወለደው ጦስ
እሱም አኮፍዳውን ሸክፎ ዚምባቡዌ ፈረጠጠ፤ ግብረአበሮቹም በሰፈሩት ቁና መሰፈር ጀመሩ፡፡ እኛም
የመጥፎ መሪዎችን ዕዳ ከፋዮች ሆንን፡፡

አዲስ ንጉስ እንጅ…

ማነሽ ባለሳምንት ነው ነገሩ፡፡ የታሪክ
ቅብብሎሹ ቀጥሏል፡፡ እንዳለመታደል ወይም እንደ
ክፉ ዕጣፈንታ የሚያዳምጠውን መሪ በጉጉት
የሚጠብቀው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳመጣጡም
ባይሆን ደርጉን ሸኝቷል፡፡ ደርጉ ሹልክ ብሎ
እንደገባው ሹልክ ብሎ አልወጣም፡፡ አንድ ጥይት
እስከሚቀርም ባይቆይ ብዙ ሺ ወጣቶች እስከሚያልቁ
ግን ቆይቷል፡፡
አሁን ደግሞ ተራው የአዲሱ ንጉስ ነው፡፡
አዲሱ ባለተራ ንጉስ በበረሃ የጐፈረ ፀጉሩን ተቆርጦ
የንግስና ቅባቱን እስተሚቀባ ድረስ ጆሮ ከእሱ ጋር
ነበረ፡፡ የህዝብ ብሶት አርግዞ የህዝብ ብሶት ወለደኝ
በማለት ‹‹ነፃ አውጭ›› የሚል ግዙፍ ስም ተሸክሞ
የመናገር ተራው የህዝብ እንዲሆን ያደርጋል፤
በተራው መንግስት አዳማጭ ይሆናል የሚል ተስፋ
ሰንቀን መንገዛገዝ ጀመርን፡፡
‹‹ነፃ አውጭዎቹ›› መንግስት ሲሆኑ ግን
ነገርየው የከበሮው ነገር ነው የመጣው፡፡ ‹‹ከበሮ በሰው
እጅ ሲያዩት…›› እንደሚባለው፡፡ በመጀመሪያዎቹ
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የንግስና አመታት ማለትም ‹‹ጊዜያዊ የሽግግር
መንግስት›› እንደሰየሙ የኢትዮጵያን ህዝብ ብቻ
ሳይሆን ለእነ ኦነግ ሁሉ ጆሮ በመስጠት እንዲህ
ነው እንጅ ነፃ-አውጭ እንድንል አደረጉን፡፡ ‹‹አይቶ
አያውቅ ቤት ዳቦ ፍሪዳው ነው›› እንደሙባለው
ትንሿ ነገር ገዝፋ ታየችን፡፡ የገዥው ፓርቲም ጅማሪ
ፍሪዳ ሆነብን፡፡ ሲነጥቁን አልቆዩም እንጅ፡፡
ራሱ ኢህአዴግም ‹‹ሊናድብኝ ነው፣
ሊሸረሸርብኝ ነው…›› የሚለው ህገ-መንግስታችን
አንቀፅ ስምንት ቁጥር አንድ ‹‹የኢትዮጵያ ብሔሮች፣
ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤቶች
ናቸው፡፡›› በማለት ያስቀምጣል፡፡ ይህንን አንቀፅ
ትንሽ ስናፍታታው ሉዓላዊ ባለስልጣን ህዝብ ነው
እንደማለት ነው፡፡ ከዚያም በላይ ከመንግስት ድምፅ
ይልቅ የህዝብ ድምፅ ይልቃልም ማለት ነው፡፡ ህዝብ
ከላይ መንግስት ከታችም እንደማለት ነው፡፡
እነሆ ለ20 ዓመታት ከተንገዛገዝን በኋላ
ግን ይሄ ሁሉ እንዳልሆነ እንረዳለን፡፡ መንግስት ከላይ
ህዝብ ከታች እንደሆነ እናውቃለን፣ ገዥው ፓርቲም
ልክ እንደ ቀደምቶቹ እንደሆነ እንገነዘባለን፡፡ እስቲ
አብዮት አደባባይ ወጥታችሁ ድምፃችሁ ይሰማና
አይሰማ እንደሆነ ሞክሯት! አሁንም የሚናገራችሁ
እንጅ የሚያዳምጣችሁ መሪ ገና እንዳላገኛችሁ
ትረዳላችሁ፡፡
ኢህአዴግ እንደመንግስት ትልቁ ድክመቱ
አለመሰማቱ ነው፡፡ ኢህአዴግ እንደ ቀደምቶቹ ሁሉ
የሚሰማው የራሱን ድምፅ ብቻ ነው፡፡ የሚታየው
የራሱ ግዝፈትና ቁንጅና ብቻ ነው፡፡ ኢህአዴግ
አስቀያሚ ነህ ስትሉት ለመቆንጀት የሚጥር ሳይሆን
አስቀያሚ ያለውን አካል ስም እየለጠፈ ለማጥፋት
የሚሯሯጥ ድርጅት ነው፡፡
ለባለፉት
ሃያ
ዓመታት
መናገር
የማይሰለቸው
መንግስት
ሲናገር
ሰምተናል፡፡
‹‹ጆሮ ከመስማት አይሞላም እንዲሉ››፡፡ ሲያዳምጥ
ግን… የኢህአዴግን አለመስማት ከባለፉት ገዥዎች
አለመስማት ለየት የሚያደርገው ነገር እንዳለ
መዘንጋት የለብንም፡፡ በንጉሱ ጊዜ ንጉሱ የሚሉትን
ሰምታችሁ ዋጥ ስልቅጥ ነው፡፡ ከዚያም ለጥብላችሁ
እጅ ነስታችሁ ሹልክ ማለት ነው፡፡ በዘመነ ደርግ
ደግሞ አልሰማም ካላችሁ ወይም ልናገር ካላችሁ
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۩

ይህ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው፡
፡ እኛ ኢትዮጵያውያን እስካሁን ድረስ የሚናገረን
እንጅ የሚያዳምጠን መሪ ለማግኘት ያልታደልን
ፍጡሮች ሆነናል፡፡ ልክ እንደሌሎች የአፍሪካ
ወንድሞቻችን ስልጣን የባለስልጣኖች እንጅ የኛ
ሆኖ አያውቅም፡፡ ‹‹የህዝብ ይሁንታ›› የሚለው ቃል
መቀለጃ ከሆነባቸው ሀገሮች መካከል አንዷ የኛዋ
ኢትዮጵያ እንደሆነች መናገር ደፋር አያሰኝም፡፡
ደግሞ እንፃፈው ከተባለ ምሳሌውስ ቢሆን ሞልቶ
ተርፎን የለ እንዴውም የህዝብ ይሁንታ ሳይሆን
የገዥዎቻችን ይሁንታ እንደሚፈፀም፤ በገዥዎቻችን
ይሁንታ ውለን እንደምናድር (ከፈጣሪ በመለጠቅ)፤
ገዥዎቻችን ሲፈልጉ የሚያጠግቡን ከደበራቸው
ደግሞ በራብ የሚቆሉን፤ አይነውሃችን ካላማራቸው
ከርቸሌ የሚጠረቅሙብን፤ ትንሽ ከራሩ ደግሞ እንደ
ዶሮ በረጅም ገመድ የሚያስሩን፤ ያሻቸውን ሕግ
ካወጡ በኋላ በራችንን እየቆፈቆፉ ‹‹ኑ እንወያይ!››
እያሉ የሚያላግጡብን፤ ድምፃችን ከፍ ብሎ ለስልጣን
መንበሩ የሚያሰጋ ከሆነ ደግሞ የሚያስበረግግ
ህግ አውጥተው የሚዳቆ ህይወት እንድንገፋ
የሚፈርዱብን፤ ልማት አደናቃፊ ምንትሴ… ምኑ
ቅጡ! እያሉ የሚያደክሙን አይደሉምን?
የመሪዎቻችን ተናጋሪነት መስፋትና፣
አዳማጭነትን ማጣት እንዲሁ በአንዲት ጀምበር
የተፈጠረ አይደለም፡፡ ልክ እንደሌሎች የዘመናት
ንብርብር የፈጠራቸው ችግሮቻችን፤ ሲንከባለሉ
እንደመጡ የታሪክ ጉድፎቻችን፤ አብሮን እንደኖረው
አይነኬነታችን፤ ችጋር ለመሸከም እንደማይዝለው
ጫንቃችን የራሱ ታሪካዊ ዳራና መነሻ አለው፡፡
የኢትዮጵያ ረጅም ታሪክ ለመንደርደር
የሚያስችል ሰፊ ስፍራ ስላለው ሩቅ አንሄድም፡
፡ ምን ሩቅ አስኬደን? የሩቁንማ በምን አቅሜስ
ፅፌ እዘልቀዋለሁ? እናም ትናንት ከሚወዱት
ቤተ-መንግስት፤
እስከ
መቃብር
አዘልቀዋለሁ
ካሉት ዙፋን፤ ‹‹ከሚወዱትና የሚወዳቸው›› ህዝብ
በአንዲት እንጥል በምታክል ቮልስና በጥቂት
ወታደሮች እንዲወጡ የተደረጉት ቀዳማዊ ኃ/ስላሴ
የሚናገሩ እንጅ የሚያዳምጡ መሪ አልነበሩም፡፡
ቢያደምጡ ኖሮማ ልጁን ከአንድ በሬ ጋር እየገመደ

በማረስ አብዛኛውን ለባላባቱ እየገበረ ለራሱ ሲሶ
የሚወስደውን ምስኪን ገበሬ (ጭሰኛ) ድምፅ ይሰሙ
ነበር፡፡ ይህ የህዝብ ድምፅ እንዳይሰማቸው አቀበት
ላይ የተቆለለው ቤተ-መንግስት ከልክሏቸው ቢሆን
ኖሮ እንኳ አፍንጫቸው ስር የገበሬው መበዝበዝ
ዘልቆ የተሰማቸው የወቅቱ ደመ-ሞቃት ተማሪዎች
‹‹መሬት ላራሹ!›› እያሉ ሲጮሁ ይሰሙ ነበር፡፡ መሪ
የህዝቡን ድምፅ፣ ጩኸትና ሮሮ ካልሰማ ምን ዋጋ
አለው? እንደውም መሪ ለመሆን የሚያስፈልገው
ትልቁ ጥበብ መስማት፣ መሰማትና መስማት ነው፡፡
ጆሮ የሌለው መሪስ እንዴት ሊመራ ይችላል?
ንጉሱና
ጋሻ
ጃግሪዎቻቸው
ሌላው
ጥቃቅን ነገር ቀርቶ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጥቁር
ጥላሸት የቀባና የመታወቂያችንን ያህል በኪሳችን
ይዘነው የምንኖረውን የረሃብ ታሪክ በሳቸው
አገዛዝ ድፍን ወሎና የሰሜኑ ህዝብ ይቀምሰውና
ይልሰው ሲያጣ አልሰሙም ነበር፡፡ የህዝቡን
የመቃተት ድምፅ የማይሰማ መሪ፤ ህዝቡ ሲርበው
የማይራብ ንጉስ ምን ይሰራል? የኛ መሪዎች ግን
ይናገራሉ እንጅ አያዳምጡም፡፡ ታዲያ አለማዳመጥ
ንጉሱንና ክብራቸውን አፈር ላይ የወደቀ ስጋ
አደረጋቸው፤ሲያልቅ አያምር እንዲሉ፡፡
እዚያ ቤተ-መንግስት ውስጥ ጆሮን የሚነሳ
አንዳች ጅኒ ያለ እስከሚመስል ድረስ የህዝብን ጥያቄ
ተገን አድርጐ በአቋራጭ ወደ አራት ኪሎው ቤተመንግስት የዘለቀው የወታደሮች ስብስብ ደርግም
ጆሮውን ለማጣት ምንም ጊዜ አልፈጀበትም፡፡ ደግሞ
ጆሮ ለማጣት? ደሞ ላለመስማት ምን ችግር አለ?
አህገሩ እኮ አፍሪካ ነው፡፡ ከአፍሪካም ደግሞ ምስራቅ
አፍሪካ ነው፡፡ ቀንዱ ነው፡፡
ጓድ መንግስቱ ኃ/ማርያሃም በጊዜያዊ
አስተዳደራዊ ደርግነት የያዙት በትረ ስልጣን
ስኳር ስኳር እያላቸው ጊዜያዊነቱን ወደ ዘላለማዊ
ስልጣንነት ለመቀየር ባተሉ፡፡ ስኳሩ ሲበዛ እሬት
እሬት ማለቱ ላይቀርላቸው የህዝብን ድምፅ፣ የህዝብን
ጩኸት የሚሰሙበትን ዥሮአቸውን ቆርጠው
ጥለው እንደገደል ማሚቶ የራሳቸውና የራሳቸው
ድምፅ ደጋግሞ እየተሰማቸው፣ የራሳቸውን ድምፅ
በመስማት አብደው ደነቆሩ፡፡ ምስኪን መንግስቱ
የህዝብን ድምፅ ባለመስማት መኖር አይቻልም፡፡
የህዝብ ድምፅ ደግሞ በክላሽንኮቭ ወይም በስናይፐር
አይገደልም፡፡ የህዝብ ድምፅ በተለይ ለአምባገነኖች
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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፡፡

የስራ ነፃነት በአዲሱ የመድን ስራ ረቂቅ አዋጅ እንዴት ይታያል?
ባለፈው ሳምንት ብሔራዊ ባንክ ያረቀቀው
አዲሱን የመድን ስራ አዋጅ አንዳንድ አንቀፆችን
በማንሳት ዳሰሳ አርገን ነበር፡፡ ዛሬም የዚሁ ረቂቅ
አዋጅ አንዳንድ አንቀፆችን እየመረጥን ለማየት
እንሞክራለን፡፡
አዋጁ
ያስፈለገበትን
የተለያዩ
ምክንያቶች ብሔራዊ ባንክ በመግቢያው ያትታል፡
፡ ሳምንት ከተጠቀሱት በተጨማሪ በስራ ላይ
ያለው አዋጅ ቁጥር 86/1996 በዚህ አዋጅ መተካት
ያስፈለገበት አንዳንድ ነጥቦችን ሲዘረዝር የውጭ
ኦዲተሮች ሹመኛ እና ስለሚዘጋጅበት ሪፖርት አሁን
በስራ ላይ ያለው አዋጅ በአንቀፅ 18 ላይ ደንግጓል፡
፡ ነገር ግን የኦዲተሮች ሹመት በብሔራዊ ባንክ
መፅደቅ እንዳለበት የሚያስገገድድ ነገር ባለመኖሩ
ኦዲተሩ ስራውን በሚፈለገው ደረጃ ለማከናወን
ብቃት እንደሌለው በቂ መረጃ ቢኖር እንኳ ባንኩ
ምንም አይነት እርምጃ የመውሰድ ስልጣን የለውም፡
፡ ይህንን ችግር ለማስወገድ በረቂቅ አዋጅ አንቀፅ
28(1) የኦዲተር ሹመት በባንኩ መፅደቅ እንዳለበት
ተደንግጓል ይላል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም አሁን
በስራ ላይ ካለው አዋጅ በአንቀጽ 18 የተደነገጉት
እንደተጠበቁ ሆነው በተሻሻለው አዋጅ ላይ መድን
ሰጪዎች ሀሳባቸውን በዓለም አቀፍ የፋይናንስ
ሪፖርት አዘገጃጀት ስታንዳርድ እንዲያዘጋጅ ለማድርግ
ብሔራዊ ባንክ የሚያዝበትን የህግ አግባብ በረቂቅ
አዋጅ ተቀምጦለታል፡፡ ይህን ረቂቅ አዋጅ ያዘጋጀው
ብሔራዊ ባንክ ራሱ ነው ሆኖም ከላይ ከተጠቀሱት
ሁለቱ አንቀፆች በተጨማሪ በተለያዩ ቦታዎች ባንኩ
ለራሱ የተለያዩ ጉዳዮች በአዋጅ ውስጥ እንዲካተቱ
በረቂቅ አዋጁ አካቷል፡፡ በነባሩ አዋጅ 86/96 ውስጥ
የነበሩ አንዳንድ አንቀፆችን ለባንኩ እንዲመቹ
ተደርገው ከመቅረፃቸው ሌላ አዳዲስ አንቀፆችም
በውስጡ ተካተዋል፡፡ ረቂቅ አዋጅ በውስጡ ከያዛቸው
ስልሳ ከሚሆኑ አንቀፆች ውስጥ ከሃምሳ በላይ
በሚሆኑት ውስጥ ብሔራዊ ባንኩ ያለውን ስልጣን
እና እንዴት የመድንን ስራ እንደሚከታተል አካቷል፡
፡ በእርግጥ ከባለድርሻ አካላት ጋር በጉዳዩ ዙሪያ
ውይይት የተደረገ ሲሆን በነባሩ አዋጅ የነበሩ እና
በአሁኑ ረቂቅ አዋጅ እንዲወጡ የተደረጉ ለመድን
ሰጪ ድርጅቶች የስራ ነፃነት የሚሰጡ አንቀፆች

የሁለት አምባዎች... ከገፅ 6 የዞረ
በተቃዋሚው ህብረት ውስጥ የማሰለፍ ጥያቄ ነው ፡፡
ችግሩ ግን የኦነግ መሪዎችም ሆኑ ሌሎች ብሄርተኞች
ለነርሱ ሙሉ ለሙሉ የሚመቻቸው ህብረት ካላገኙ፣
የኦሮሚያ በኦህዴድ መተዳደር የሚያንገበግባቸው
ጉዳይ አለመሆኑን ነው ፡፡ የኦነግ መሪዎች ሌሎቹ
ህብረ ብሄር ፓርቲዎች አካባቢ የሚያዩት ጥድፊያ
ምክንያቱ ጨርሶ አይገባቸውም ፡፡ በነሱ ዕምነት
እስካሁን በተገኙት ድሎች ላይ መገንባት እንጂ፣
ወደኋላ የሚመልስ ስምምነት ከሚደረግ ኢህአዴግ
ዝንተ አለሙን ቢገዛ ይመርጣሉ ፡፡ በድህረ ምርጫ
97ም የበየነና መረራም አስተያየት ተመሳሳይ የነበረ
ይመስለኛል ፡፡
የኢህአዴግ ሟርት
በረከት ወደ 2002 ምርጫ ከመሸጋገሩ በፊት
የ1997ን ምርጫ ከኬንያ ጋር በማወዳደር ‹‹ኢህአዴግና
ዴሞክራሲያዊ
ፌዴራላዊ
የአስተዳደር
ስርአቱ
እስካሉ ድረስ ፣ የኬንያው አይነት የብሄር ብሄረሰብ
መጨፋጨፍ ፣ እልቂትና መፈናቀል በኢትዮጵያ
የሚመጣበት ዕድል በአያሌው ተዘግቷል›› ይለናል ፡
፡ አሜን ብለን ሃተታችንን በጨረስን በወደድን ነበር ፡
፡ ሆኖም ከዚሁ ‹‹ኢህአዴግ እስካለ የብሄር ብሄረሰብ
መጨፋጨፍ አይኖርም›› የሚል የስልጣን መከላከያ
ሟርት ምን ያህል የኢህአዴግን መሪዎች ደም ስር
ሰርስሮ የገባ እንደሆን እንይ ፡፡ ‹‹ከጎረቤትህ አንድ የዚህ
ብሄር ሰው ግደል የሚል አደገኛ መልዕክት አልበቃ
ብሎ አደገኛው ጥሪ እንደገና በሌላ ቡና አትጣጡ፣ ለቅሶ
አትዳርሱ፣ አብራችሁ ቀብር አትቋቋሙ… በሚል
ተጨማሪ ጥሪ ተጠናከረ ›› ብሎ ያወጋናል በረከት
ቅንጅትን ሲከስ ፡፡ እንግዲህ የቴክስት መልዕክቶችን
መነሻ ለመለየት የሚያስችል ቴክኖሎጂ ‹‹አክራሪዎቹ
ኒዎ ሊበራሎችና የቀለም አብዮተኞች›› የሰጡት
ለኢህአዴግ መንግስት ነው ፡፡ መልዕክቱ የቅንጅት
ቢሆን ኖሮ በረከት ላኪውን እጅ ከፍንጅ አቅርቦ
እንዴት ከቅንጅት መመሪያ እንደተሰጠው ያጋልጠው
ነበር ፡፡ ሆኖም የ‹‹ኢንተርሃምዌ›› ክስ ጀማሪው ራሱ
ኢህአዴግ በመሆኑ፣ ‹‹ከጎረቤትህ አንድ የዚህ ብሄር
ሰው ግደል›› የሚል መልዕክት የላከው በሚያዚያ 30
ቀን ሰልፍ ትልቅነትና በአዲሰ አበባ ምርጫ ውጤት
የተደናገጠው ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ሊሆን ይችላል
ብሎ መገመት ተገቢ ነው ፡፡ ከሚያዚያ 30 ሰልፍ
በሁዋላም ሐሙስ ማታ በተደረጉት የሻማ ማብራት
ምሽቶች ኢህአዴግ ‹‹ነፍጠኞች መጡብህ›› ወደሚል
ማስፈራራት መረማመዱ የሚያሳየው፣ በቴክስት
መልዕክት አማካይነት የዘር ግጭት የመቀስቀስ ፍላጎት
ስለነበረው ሊሆን እንደሚችል ነው ፡፡ ባይሆንማ ለምን
የዘረኛውን ቴክስት ስልክ ባለቤት ሳያቀርብልን ቀረ?
በረከት ይህን ጉዳይ ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ሊጠቀምበት
ከመፈለግ ባሻገር ከላይ ለተነሱት ጥቆማዎች መልስ
ሳይሰጠን ማለፍን መርጧል ፡፡
ኢህአዴግ ‹‹እኛ ስልጣን ላይ ከሌለን ሃገሪቱ

በባለድርሻ አካላት ተቀባይነት አግኝተው እንዲወጡ
ወይም እንዲሻሻሉ የተደረገው ባንኩ ካመነበት
አንፃር ድርጅቶችን ከተቻለ በማሳመን ካልሆነ ምን
ታመጣላችሁ በሚል አካሄድ እንጂ በመድን ሰጪዎች
ሙሉ ፍላጐት የሆነ አይመስልም፡፡
በረቂቅ አዋጅ አንቀፅ 5 ንዑስ አንቀፅ
7 ላይ ብሔራዊ ባንኩ በማናቸውም ጊዜ ለመድን
ሰጭ በተሰጠ ፍቃድ ላይ ግዴታዎችን በመጨመር
ወይም ገደብ በመጣል ፍቃድን ማሻሻል ይችላል፡
፡ አንቀፅ 5 ፈቃድ መስጠት በሚለው ርዕስ ስር
ለመድን ሰጪ ድርጅቶች ፍቃድ መስጠት የብሔራዊ
ባንክ እንደሆነ ይገልፅና ከፍቃድ መስጠት እና
ክልከላ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ነጥቦች በማንሳት
የባንኩን ስልጣን ፍቃድ ከመስጠት ጋር በደንብ
አድርጐ ይተነትናል፡፡ ይሁንና በዚሁ አንቀፅ 5 ንዑስ
አንቀፅ 7 ውስጥ የተከተተው ለባንኩ በማናቸውም
ጊዜ ግዴታዎችን መጨመር የሚያትተው ንዑስ
አንቀፅ ብሔራዊ ባንኩ በምን መልኩ ፍቃድን
ለማሻሻል ግዴታዎችን እንደሚጨምር አይገልፅም፡
፡ ይህም ማለት በማናቸውም ጊዜ በፈለገው መልኩ
ለመድን ሰጪ ድርጅቶች በተሰጠው ፍቃድ ላይ ካሉ
ግዴታዎች ተጨማሪ ሌሎች ነገሮችን የመጨመር
መብት ሰጥቶታል፡፡ በመግቢያዬ ላይ ለመጥቀስ
እንደሞከርኩት ምንም እንኳ ጉዳዩ ይመለከታቸዋል
ከተባሉ ባለድርሻ ድርጅቶች ጋር ውይይት የተደረገ
ቢሆንም በዚህ ንዑስ አንቀፅ የተቀመጠው ጉዳይ
ድርጅቶች
በነፃነት
የመስራት
መብታቸውን
ስለሚገታው ባለድርሻ አካላት ሙሉ ለሙሉ
ተቀብለውታል የሚለው ፕሮፓጋንዳ በወሬነቱ
ከመሰማት ውጭ ልብ ውስጥ ገብቶ የሚያሳምን
አይደለም፡፡
አንቀፅ 14 በንዑስ አንቀፅ አንድ እና ሁለት
ድምፅ የመስጠት ገደብ እንዴት መሆን እንዳለበት
ይገልፃል፡፡ በረቂቅ አዋጁ መሰረት ብሔራዊ ባንክ
በማናቸውም የባለአክሲዮኖች ስብሰባ ማንኛውም ሰው
የባለአክሲዮን እንደራሴ ሆኖ መስጠት የሚችለውን
ድምፅ እንዲሁም ማናቸውም ተደማጭነት ያለው
ባለአክሲዮን በመመሪያ የተወሰነው የስነ-ምግባር
መስፈርቶች ማሟላት ካልቻለ ድምፅ የመስጠት
መብቱን ሊገድበው ይችላል፡፡ በንዑስ አንቀፅ አንድ
ውስጥ የተቀመጠው የባለአክሲዮኖችን እንደራሴ

ድምፅ የመስጠት ክልከላ በምን መስፈርት እንደሆነ
በግልፅ አልተቀመጠም፡፡ ይህ ማለት ብሔራዊ ባንኩ
በእንደራሴነት የተሾሙ ህጋዊ ሰዎችን በተለያዩ
ምክንያቶች አማካኝነት ሊገድብ የሚችልበት ሁኔታ
አለ ማለት ነው፡፡ ይህ ሊሆን የሚችለው በህጉ
በተቀመጡ ግዴታዎች አለመፈፀም እና ባንኩ
አምኖበት ድምፅ የመስጠትን መብት ሊያሳግድ
ይችላል ብሎ ባመነው መልኩ ሊሆን እንደሚችል
እንደሆነ የንዑስ አንቀፁ መንፈስ ያስረዳል፡፡ ሆኖም
በአንቀጽ 14(2) ውስጥ የተገለፀው እገዳ ከነመስፈርቱ
ወይም መሟላት ያለበትን ጉዳይ አካቶ የመጣ
በመሆኑ ከንዑስ አንቀጽ አንድ ጋር ሲነፃፀር የተሻለ
ሆኖ እናገኘዋለን፡፡
የረቂቅ አዋጅ ክፍል አራት በይበልጥ
ስለመድን
ሰጪ
ዳይሬክተሮችና
ሰራተኞች
እንዴት መሆን እንዳበት ይገልፃል፡፡ አንቀጽ 15
ስለዳይሬክተሮች እና የስራ አስፈፃሚዎች ሹመት
ይዘረዝራል፡፡ በአዋጅ መሰረት ማንኛውም ዳይሬክተር፣
ዋና ስራ አስፈፃሚ ወይም ከፍተኛ ስራ አስፈፃሚ
በብሔራዊ ባንክ እምነት ታማኝ ሀቀኛ፣ ጠንቃቃና
መልካም ዝና ያለው መሆን አለበት፡፡ እንግዲህ
በመድን ሰጪው ድርጅት በከፍተኛ አመራር ቦታ
የሚቀመጡ ግለሰቦች ዳይሬክተሮቹን ጨምሮ ማለት
ነው የሚቀቡት በብሔራዊ ባንኩ ነው፡፡ ይህ አካሄድ
በቦታው የሚቀመጡ ግለሰቦችን የትምህርት ደረጃና
የስራ ልምድ ከግምት ውስጥ ማስገባቱ የስራውን
ጥራት ከመጠበቅ አንፃር ስለሚመዘን ክፋት የለውም፡፡
ነገር ግን ግልፅ በሆነ መስፈርት ሊቀመጡ የማይችሉ
ታማኝነት፣ ሀቀኛነት፣ ጠንቃቃነት እና መልካም
ዝና የመሳሰሉት መስፈርቶች መሆናቸው አስከፊ
ባይሆንም እነዚህ መስፈርቶች ባሏቸው ክፍተቶች
መንግስት የሚፈልጋቸውን ግለሰቦች በድርጅቶቹ
ውስጥ ለማስረግ ስለሚመቸው ግልፅ መስፈርት
ቢቀመጥለት ለመድን ስራ ስኬታማነት የበኩሉን
አስተዋፅኦ ያደርጋል ካልሆነ ግን ቢያስጠረጥር
አይደንቅም፡፡ መሪው ድርጅት ኢህአዴግ ከአሁን
ቀደም ከነበሩት ልምዶቹ በመነሳት አባላቱን በእነዚህ
አይነት ድርጅቶች አያሰርግም ማለት ሞኝነት ነው፡፡
በህግ የሚቀመጡ ተግባራት ለአንድ መብት ለሌላው
ግዴታን የሚሰጡ በመሆናቸው ግልፅ በሆነ መልኩ
መቀመጣቸው ለባለግዴታው አሻሚ ባልሆነ መልኩ

ከህጉ የሚጠበቁ ጉዳዮችን በትክክል ለመተግበር
ሲረዳው ለባለመብቱ ደግሞ ስልጣኑ ምን ድረስ
ሆኖ ገደብ ተቀምጦለት፣ ከዚሁ ማዕቀፍ ሳይወጣ
እንዳያንቀሳቅስ
ስለሚረዳው
ህጉ
የታሰበለትን
በመግቢያው ላይ የተቀመጠውን ዓላማ ለማሳካት
ከባድ አይሆንበትም፡፡
ብሔራዊ ባንኩ ዳይሬክተሮችን ጨምሮ
ከፍተኛ የመድን ሰጪ ድርጅቶችን ከፍተኛ የአመራር
አባላትን ከመሾም ውጭ ለነሱ የሚደረገውን ክፍያ
በመሉ የሚወስነው ራሱ ብሔራዊ ባንኩ እንደሆነ
በዚሁ አንቀጽ ውስጥ ተቀምጧል፡፡ ይህም ማለት
ባንኩ ከወሰነው በላይ መክፈል በአዋጅ የተደነገጉትን
ግዴታዎች አላማሟላት ስለሚሆን በረቂቅ አዋጁ
የመጨረሻ
አንቀፆች
የተቀመጡትን
ቅጣቶች
ለመቀበል ይዳርጋል፡፡ የመድን ሰጪ ድርጅቶች
በገበያቸው መጠን ለክፍት የስራ ቦታዎቻቸው
የሚያስፈልጓቸውን
ባለሙያዎች
ራሳቸው
በሚያወጧቸው መስፈርቶች እና ድርጅታቸውን
ትርፋማ ለማድርግ በሚመች መልኩ ሊቀጥሩ
የሚችሉበት ሁኔታ መኖር ይገባዋል፡፣ ለእነኚህ
የበላይ አካላት የሚወሰነውም የደሞዝ፣ የአበል፣
የትራንስፖርት፣ የወንበር እና መሰል ክፍተቶች እነሱ
ግለሰቦቹን ለመያዝ እና ለማበረታታት ይጠቅመናል
በሚሉት የገንዘብ መጠን መወሰን ያለበት ሲሆን ይህ
ክፍያ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚጠቅመውም
ሆነ የሚጎዳው የድርጅቱን የፋይናንስ አቅም ስለሆነ
በክፍያ ጉዳይ ሌላ አማካሪ አያሻቸውም ነበር፡፡
እንግዲህ ይህ አዋጅ በብሔራዊ ባንክ
ተዘጋጅቶ፣ ለብሔራዊ ባንክ መጠነ ሰፊ የሆኑ
መብቶችን የሚሰጥ ሲሆን ከረቂቅ አዋጁ መንፈስ
እንደምንረዳው ነባሩ አዋጅ ቁጥር 80/96 ለመድን
ሰጪ ድርጅቶች በቂ የስራ እና በሰፊው የመንቀሳቀስ
ስልጣን በመስጠት የተሻለ ነበር ማለት ይቻላል፡፡
ይሁን እንጂ በአሁኑ አዋጅ የስራ-ነፃነትን የሚገድቡ
በርከት ያሉ ድንጋጌዎች መካተታቸው በዘርፉ
የሚኖረውን እድገት ሊገድበው የሚችልበት ሁኔታ
ይኖራል የሚል ግምት አለ፡፡ ከዚህ በኋላ ይህ ረቂቅ
አዋጅ ህግ ለመሆን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን
የማፅደቂያ ድምፅ ይፈልጋል፡፡ ይህ አይሆንም ማለት
ግን ያው ዘበት ነው፡፡ ቸር እንሰንብት፡፡

ትበታተናለች›› ብሎ ጠዋት ማታ የሚያላዝን ፓርቲ
ስለሆነ፣ 17 አመታት ገደል ቧጥጦ፣ በአሜባ ተቅማጥ
አምጦ፣ ጥሬ ቆርጥሞ፣ ያለመጫሚያ በባዶ እግሩ
የደጀን ተራራን ዘልቆ፣ ከ60 ሺህ በላይ ታጋዮቹን
መስዋዕት አድርጎ ያገኘውን መንግስታዊ ስልጣን
‹‹ሃገር ለሚበታትኑ›› ‹‹ነፍጠኞች›› አስረክቦ እንዲገለል
አይጠበቅበትም ፡፡ ጥያቄው ግን በማ ስሌት ነው
ስልጣን ከኢህአዴግ ከወጣች ኢትዮጵያ ትበታተናለች
የሚል ሟርት የተሰላው የሚለው ነው፡፡ የአንድ ቡድን
ስልጣን ጊዜያዊ፣ ሃገርና ህዝብ ግን ቋሚ ናቸው ፡፡
በተለይ ደራሲው ለልጆቹ በላከው መቅድም ‹‹ከሌሎች
ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችሁና እህቶቻችሁ ጋር
ተመችቷችሁና እንደ ሰው ተከብራችሁ የምትኖሩባት
ሃገር እንድትኖራችሁ›› ብሎ እየተመኘ፣ የኔ ቡድን
በስልጣን ላይ ከሌለ ሃገሪቷ ትበታተናለች እያለ
ሲያሟርት ስንሰማው ምን አይነት የታመመ አንጎል
ነው ይህን ፅልመት የሚጋርደው፣ ይህን መጸልም
የሚያበቅለው ብለን እንድንጠይቅ ያስገድደናል ፡፡
በዚሁ የኢህአዴግ ሟርትም የተነሳ ዘወትር የሚምል
የሚገዘትበት ዴሞክራሲ ባዶ ፊሽካ መሆኑም ገሃድ
ይወጣል ፡፡ በምርጫ ስም ስልጣኑን ለሃገር በታኞች
አሳልፎ ሊሰጥ የሚችልበት ሁኔታ ስለማይኖር
ለህዝቡም ድምፅ ራሱን ተገዢ ማድረግ አይቻለውም
፡፡ የተሳሳተንም ህዝብ ማረቅ በኢህአዴግ የተጀመረ
አዲስ ግኝት አይደለም ፡፡ የኢህአዴግ አምሳያ ሲሪያ
ውስጥ ባለፉት ስድስት ወራት የሚያደርገውም ያንኑ
ነው ፡፡ የተሳሳተን ህዝብ መቅጣት ፡፡
ቅንጅትን በአመፅ ካንበረከከ በኋላ በረከት
በሰላም ይተኛል ብዬ ስጠብቅ እብሪቱ እየናረ መጣ ፡፡
በመፅሀፉ መጀመሪያ ላይ ‹‹ታማኝ ተቃዋሚ›› ባለመኖሩ
ሃገራችን መጎዳቷን ያስተዛዘነን ደራሲ፣ በቅንጅት ላይ
በወሰደው አመፅ የራዱትን ሰላማዊ ተቃዋሚዎች
መሳለቂያ አደረጋቸው ፡፡ ‹‹ከቅንጅት ኢዴፓ፣ ከሌላው
የተቃዋሚ ድርጅት ደግሞ ህብረትና ኦፌዴን መስከረም
ላይ የተሰመረው ቀይ መስመር የምር እንደሆነ
ተገንዝበው አቤት ወዴት ሲሉ ሰንብተዋል›› በማለት
ያንቋሽሻቸዋል ፡፡ ከልደቱ የተሻለ ታማኝ ተቃዋሚ
አንዲት ሃገር እንዴት ልታበቅል እንደምትችል ግር
የሚል ነው ፡፡ በረከት በማከታተልም ‹‹ሁለቱም
ወገኖች ፀጋዬ ገብረመድህን እሳት ወይ አበባ በሚለው
የግጥም መድበሉ በተሰለምላሚነት የገለፃትን ቢራቢሮ
ያስንቃሉና ›› በማለት ይለቀልቃቸዋል ፡፡ የልደቱን
‹‹መድሎት›› መጽሀፍ አንብቦ የ2002 ክርክሩን
ላደመጠ፣ ‹‹በሁለት ምርጫዎች ወግ›› ውስጥ ልደቱ
የተሳለበትን ካራ ላየ፣ በረከትና ኢህአዴግ ታማኝ
ተቃዋሚ ሳይሆን የሚፈልጉት፣ ምንም አይነት የተለየ
ሃሳብ ያለው ዜጋ የማይኖርበት ሃገር መሆኑን ነው ፡
፡ ይህ የበሽታ ነው ፡፡
የጤንነት ጉዳይ ከተነሳ አይቀር፣ ከድህረ
ምርጫ 97 በሁዋላ ‹‹በረከት አእምሮውን አሞት
ለህክምና ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄደ›› የሚል ወሬ ስሰማ፣
ባንድ በኩል በደረሰበት ህመም ባዝንም በሌላ ወገን
ግን ያመመው አእምሮውን በመሆኑ ደስተኛ ነበርኩ

፡፡ ‹‹የኔ ወንድም ህሊና ስላለው ነው የታመመው በድህረ ምርጫው ብካይ ልቦናው ስለተሰበረ›› እያልኩ
ነበር ቅርበታችንን ለሚያውቁ ሁሉ የማወራው ፡፡
የነሽብሬ ሞት ሰቅጥጦታል፣ የ196ቱ እልቂት እንቅልፍ
ነስቶታል ብዬ በማመን ፡፡ ሆኖም በሁለት ምርጫዎች
ወግ ውስጥ ያንን በረከት ፈልጌ አላገኘሁትም ፡፡
ምናልባት ለጊዜው ለጤናው ፋታ ለማግኘት ተበዳዩ
ላይ ማላከክ የሚጠቅም ሆኖ አግኝቶት ይሆናል ፡
፡ ዕውነተኛው መድህን ግን ከይቅርታ መጠየቅና
ከይቅርታ ማድረግ ይመነጫል ፡፡ ከጡረታ ጋር ፋታ
ሲገኝ በረከት እዚያ ላይ ይደርስ ይሆናል እንዳልል
፣ ጡረታ ለጨዋነትና ሃቅ ራሱን እንደማያበድር
የኮሎኔል መንግስቱ ወግ ተስፋ ስላስቆረጠኝ እምብዛም
ብሩሃዊ ልሆን አልተቻለኝም ፡፡
በረከት ለጊዜው እንኳንስ ለማያውቃቸው
ተቃዋሚዎች፣ ራሱ ኮትኩቶ ላሳደጋቸው የገበሬ
ልጆች እንኳ ጭካኔን ማሳየት መርጧል ፡፡ በእስር
ላይ ሰለሚገኙት ስለእነ ጄኔራል ኣሳምነው ሲያወጋን
‹‹ጄኔራሎቹ የድሮ ታጋዮች ነበሩ ፡፡ ከነርሱ ጋር
ከታሰሩት መካከልም በርከት ያሉ የድሮ ታጋዮች
ይገኙበታል ፡፡ ከነዚህም የቀድሞ ታጋዮች ውስጥ
አንዳንዶቹ በፀረ-ደርግ ትግል ወቅት በጥሩ ተዋጊነትና
አዋጊነታቸው የሚታወቁ ነበሩ ፡፡ በኢትዮ-ኤርትራ
ጦርነት ጊዜም እንደዚሁ ጥሩ የአዋጊነት ሚና
የተጫወቱ ናቸው…ይህም ሆኖ እንደ ጄኔራል ተፈራ
ማሞ ዐይነቶቹ ከምርጫ 97 በሁዋላ የትምክህት
አስተሳሰብ በማቀንቀን የተለየ አቅጣጫን መከተል
መርጠው ነበር ›› ይለናል ፡፡ በረከትን በአካል ባገኘው፣
ለምን ጓዴ እንዲህ ዐይነት ጭካኔ ውስጥ ትዘፈቃለህ?
እንዴት ለወንድምህ ለካሳሁን የገባኸውን ቃል አጥፈህ
፣ ካሳሁን ኢትዮጵያንና ህዝቧን በመውደዱ ‹‹ከትግራይ
ውጣ አንተ ትምክህተኛ›› ተብሎ መረሸኑን እያወቅክ
እንዴት ከተራ ታጋይነት ተነስተው ለጄኔራልነት
ማዕረግ በበቁ ጀግኖች ላይ የትምክህተኝነት ውንጀላ
ታካሂዳለህ? ወግህን ከመጀመርህ በፊት ለወንድም
ካሳሁን የገባኸውን ቃል እንኳ ለ254 ገፆች መጠበቅ
እንዴት ያቅትሃል? ልቤን ሰብረኸዋል ፡፡ በእጅጉ
አዝኜብሃለሁ ፡፡ ጭካኔህ ወሰን አጣ ፡፡ ናፍቆቴን
መልስልኝ እለው ነበር፡፡ ለናፍቆቴ የሚመጥን የጥንቱን
የጠዋቱን፣ ዐይኖቹ የሚስቁትን በረከትን ፈልጌ ላገኘው
አልቻልኩም ፡፡ በ16 አመታት የትጥቅ ትግልና በ20
አመታት ስልጣንን የመከላከል ትግል እንዳልነበር ሆኖ
ተደምስሷል ፡፡ እጅጉኑ አዝናለሁ ፡፡
ማሳረጊያ
ለእኔ እንደሚገባኝ የአንድ ፓርቲ ብስለት
(ማቹሪቲ) ሊለካ ከሚችልባቸው መንገዶች አንዱ
ከውስጡ የወጡ መሪዎችና አባላት በተቃዋሚው ጎራ
ውስጥም ተቀባይነትና ተፈላጊነት ሲኖራቸው ነው ፡
፡ የኢህአዴግ አመራር አባላት በሄዱበት ሁሉ ከታች
መፈተንና መጣራት ሳይኖርባቸው ከላይ አመራሩ
ውስጥ በቀጥታ የሚገቡበት ሁኔታ መፈጠር ኢህአዴግ
እንደ ድርጅት ያሳደጋቸው እሴቶች ተፈላጊነት ያላቸው
ለመሆኑ የሚመሰክሩ ይመስሉኛል ፡፡ ዛሬ ስዬ፣ ነጋሶ፣

አውአሎም፣ ገብሩ፣ አዳነች፣ በዳያስፖራ ደግሞ በሪሁ
ወዘተ የተቃዋሚ ፓርቲዎች መሪዎች ናቸው ፡
፡ መቼም የትግራይ ብሄርተኝነት ጠንሳሾቹ እነዚህ
በመሆናቸው በእርግጥ ኢህአዴግን የሚያባንነው
የትግሬዎች ደህንነት ከሆነ፣ ከርሱ ይበልጥ ስሱ
መሆናቸውን በትግላቸው ያረጋገጡ ሰዎች ተቃዋሚ
ሃይሉን ስለሚመሩ፣ ከምንጊዜም በበለጠ ኢህአዴግ
ገላውን መስደድ ነበረበት ፡፡ የበረከት ወግ ግን ያንን
መረጋጋት አያሳየንም ፡፡ በነስዬ ስለሚመራው መድረክ
እንዲህ ይለናል ‹‹መድረክ ከተደራጀ በሁዋላ የድርጅቱ
መሪዎች ትልቁ ስራ የቅንጅትን መፅሀፍ ማንበብና
በጂን ሻርፕ ንድፈ ሃሳብ ማስታጠቅ ሆነ›› ይለናል
፡፡ የጂን ሻርፕ ‹‹ከአምባገነንነት ወደ ዴሞክራሲ››
ለምንና እንዴት የቅንጅት እንዳልነበረ አቅርቤአለሁ
፡፡ በረከት የጂን ሻርፕን መፅሀፍ ከመድረክ ጋር
የሚያስተሳሰረው አለምክንያት አይደለም ፡፡ መድረክ
ለህዝብ አመፅ እንደማይሰራ ምርጫ 2002 በብቃት
መስክሮለታል ፡፡ ሆኖም ለበረከት ያ በቂ አልሆንም ፡፡
የስዬ ለትምህርት ወደ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ መምጣትና
የጂን ሻርፕም ሃርቫርድ መገኘት እንደከነከነው ግልፅ
ነው ፡፡ ‹‹አክራሪ ኒዮ ሊበራሊስቶች›› ስዬን በሰላማዊ
አመጽ ንድፈ ሃሳብ አስታጥቀው ሊልኩብን ነው ብሎ
እንቅልፍ አጥቷል ፡፡ ስለሆነም ከአሁኑ መድረክን
ማጥላለት የግድ ሆኖበታል ፡፡
ከ97 ምርጫ ጥቂት ወራት በሁዋላ የኦነጉ
ዮሃንስ ለታ ኖርዌይ ላይ ለቀድሞ የኦነገ፣ ህወሃትና፣
ኢህዴን መሪዎች የሃሳብ መለዋወጫ መድረክ
አዘጋጀልንና ተገናኝተን ነበር ፡፡ ታዲያ ስብሰባው
ላይ ላገኘሁዋቸው ለገብሩ አስራትና የማነ ጃማይካ፣
ውጪ በተናጠል ፣ መለስ በልብ ድካም ቢሞት ማን
የሚተካው ይመስላችኋል ብዬ ጠየቅኳቸው ፡፡ ጃማይካ
በረከት ሲል፣ ገብሩ አዲሱ ብለው መለሱልኝ ፡፡ ይሄ
እንግዲህ ከስድት አመታት በፊት ነበር ፡፡ ዛሬ አዲሱ
በጡረታ ተገልሏል ፣ በረከትም የመውጫው በር ዳፋ
ላይ ተገትሯል ፡፡ አሜሪካኖቹም ተመሳሳይ ጥያቄ
አቅርበው ለዐይን የሚሞላ ሰው ሊያገኙ ስላልቻሉ
(የሃይለማርያም ደሳለኝ ተኪነት ስላጠራጠራቸው)
አማራጭ እያዘጋጁ ሊሆን ይችላል ፡፡ ሰራዊቱ
ያውቀዋል፣ ጄኔራሎቹ ይቀበሉታል፣ ስለሆነም
እስቲ ቀረብ አድርገን እናጥናው እርሱም የተሻለ
ይወቀን ብለው ሊሆን ይችላል ስዬን ወደ ሃርቫርድ
ያስመጡት፡፡ በረከት እንደገመተው ግን በጂን ሻርፕ
ጠበል ለማጥመቅ አይመስለኝም ፡፡
በረከትና
ፓርቲው
አንድ
ከምርጫ
97ሊማሩ የሚገባቸው ነገር፣ በአመጽ ሃይል አሸናፊ
ሆነው መውጣታቸውንና፣ ይህም አመፅ የፈጠረላቸው
የፖለቲካ ሽግሽግ በመኖሩም ጭምር፣ በተቃዋሚው
መድረክና በኢህአዴግ መካከል ሰላማዊ የፖለቲካ
ፉክክር ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ መፈጠሩን ነው
፡፡ ይህን ልዩ አጋጣሚ መጠቀም ሳይችሉ ቀርተው
‹‹መድረክ የቅንጅትን የአመፅ መጽሀፍ ማንበብ
ጀመረ›› ወደሚል ጥርጣሬና ክስ ከተረማመዱ ግን
የሚፈሩትን የቀለም አብዮት ያቃርቡታል ፡፡
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ኪነጥበብ
ኧረ ቀስ ኧረ ቀስ እየተስተዋለ
ወተቱን ብገፋው ሽፍታ ሆኖ ቀረ
(የአዝማሪ ግጥም)

የሚያብረቀርቅ እሳት ከሰማይ ካልዘነበ፡
በግንቦት ግም ይል የነበር ደመና ካልጠፋ፡ ቆሞ
የሚያስቀድስ ካላጠጠ፡ መቅደሱን የሚያጥን ካህን
ካልተበተ ‹መዓት› ብለን በጋራ የምንጮህበት አብረን
የምናዝንበት ‹ሆ› ብለን ድምጻችንን የምናሰማበት
ቀን ብርቅ ነው፡፡ ባሕላችን ሃይማኖታችን እያልን
ቅድሚያ እንደመስጠታችን በዚሁ ዙሪያ የመጣ ብቻ
ይሆናል ጠላታችን፡፡
የሚዘርፈን ጠላታችን አይመስለንም ፡
፡ ውስጥ ለውስጥ የሚቦረቡረን ምቀኛ አይመስለንም
፡፡ ተደራጅቶ የሚበዘብዘን ቀማኛ አይመስለንም፡፡
እያስለቀሰ የሚገዛን ክፉ አይመስለንም፡፡ እያስራበን
አለማኋችሁ የሚለን እያሾፈብን አይመስለንም፡፡
ዘር እየመረጠ ቋንቋ እየጠየቀ አጥንት እየመረመረ
ድሎትንና ጥጋብን የሚያከፋፍል መንግሥት ክፉ
የሠራ አይመስለንም፡፡ የአንዱን ባሕል ለይቶ እየጨቆነ
የሌላውን ባህል ለይቶ እያገነነ የማይረባውን የሚረባ
ብሎ እንድናጨበጭብለት ግዴታ የሚጥልብን
መንግስት ለእኛ ክፉ መስሎ አይታየንም፡፡
ቄሶቻችንን ካልተቆጣ የቤተክርስቲያናችንን
አጥር ካልነካ ሼኮቻችንን ካላስቀየመ የመስጊዳችንን
ድንበር ካልነካ መስቀል አደባባይን ለዳንኪራ ካልከለከለ
የግብረሰዶማዊያንን ስብሰባ በአዲስ አበባ ካልጠራብን
እንደ ደርግ ደጃፋችን ላይ ልጃችንን በጥይት ግንባሩን
ካለለብን ቅዱስ መንግስት እያስተዳደረን እንዳለ
እንናገራለን፡፡ ‹‹አዎ! አዎ! ብሎ መኖር ነው›› ብለን
ራሳችንን እንሸነግላለን፡፡ ካሜራ በፊታችን ስለተደቀነ
መትረየስ ላያችን ላይ የተጠመደ ይመስል እውነትን
ሽሽት ሽንገላን ፍለጋ እንጣደፋለን፡፡
አትንኩብን የምንለውን የሃይማኖታችንን
መርህ እንጥሳለን፡፡ ዋሽተን አስመስለን ለመኖር
እንቻኮላለን፡፡ ይህን በማድረጋችንም እንኮራለን ፡፡
እየኮራን ራሳችንን እንገድላለን፡፡ ራሰችንን እየገደልን
አምባገነኖችን እናደልባለን፡፡ አምባገነኖችን እያደለብን
ፍትህን ፍቅርን ክብርን ባህልን እምነትን እንተዋለን
፡፡ እንዘነጋለን፡፡
አህያ ቀንድ አብቅሎ ካላየን ፈረስ ሻኛ
አኩርቶ ካልተመለከተን ዝንብ ጭራ አውጥታ
ካላስተዋልን
መዐት የወረደብን አይመስለንም፡፡
እሳትን ታቅፈን መኖራችን አይታወቀንም፡፡
አለን የምንለው ባሕላችን መገለጫችን

እንድርያስ ስዩም

ባሕሌን ….
ነው የምንለው ሁሉ የወል ሀብታችንን ምን ያህል
እናስብለታለን? ከጥቂት ዓመታታ በፊት አንድ
አሜሪካዊ ተዋናይ በህንድ ተገኝቶ ነበር፡፡ የቦሊውድ
ተዋናይ የሆነችውን ሴት እጅግ እንደሚያደንቃት
ሊገልጥ በአደባባይ አገላብጦ ሳማት፡፡ ምን ጠበቀው?
እሷስ? የህንድ ባህል ተቆርቋሪዎች እሪ አሉ፡
፡ ተደፍረናል ይቅርታ ልንጠየቅ ይገባል አሉ፡
፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆንስ ይሕ የሆነው? እንጃ
ውጤቱ ከዝምታ ቢያልፍ ጉምጉምታ እና ሃሜት
ብቻ …..
ባህሌ የት ደረሰ እንዴትስ እየተስፋፋ ነው
እንደምንስ ሊያድግ ይችላል ብሎ ከማሰብ ይልቅ
ማይክል ጃክሰን ዘፈኑ ላይ እስክስታ ተጠቅሟል
ይከሰሰ ቢዮንሴ ዳንሷ ላይ ከኢትዮጵያን ወስዳለች
ትወገር የሚል አሉባልታ ማናፈስ ይቀናናል፡፡
ህገመንግስታችን ባህላችን እንድናዳብር ይፈቅዳል
ለሚል አፈኛ ፓርቲ አጨብጫቢ ሆነን በተግባር
የማናውቃቸው
በቃል
የሚከሸኑ
መብቶችን
እንደተጎናጸፍን ለማስተጋባት የሚቀድመን የለም፡፡
ዛሬ ዛሬ የላይኛው ውሸት ቁልቁል ላለንም
ተዋርሶን የቀበሌ ወጣቶች ሰብሳቢ ማይክራፎን
ይመስል እንዳለ ቃል በቃል ጎላ አድርጎ ማስተጋባትና
መድገምን እንደ ስልጣኔ የምንቆጥርበት ዘመን ላይ
ነን፡፡ መብታችን የቱ ነው? ግዴታችንስ ምንድን ነው?
እውነቱስ ምን ይመስላል? ልናየው ቀርቶ ልንሰማው
እና ልናስበው የማንፈልገው ነገር ይሆንብናል፡፡ ግን
እዚህ ድረስ ለመንፈዛችን ሰበቡ ምንድን ነው?
ገና ብዙ ትብታብ ይዘጋጃል…..
ሀገራችን ብዙ የተለዩ ነገሮች አሉባት ፡
፡ በእውቀቱ ሥዩም በለበጣ እንደከተበው ሀገራችን
በብዙ ነገር የመጀመሪያ ናት፡፡ በረሀብም በ11 በሞቶ
እድገትም ጭምር፡፡ ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር
ከሰፈነባት እነሆ ግንቦት ሃይ ቢመጣ ሃያ አንደኛ
ዓመቱ ነውና እለቱ በዳንኪራ ይከበራል፡፡ ባህልና
ነጻነቱ ከነልምምዱ የተጨፈለቀበትን ሃያ አንደኛ
ዓመት ባለማክበርም የመጀመሪያዋ ዴሞክራሲያዊት
ሀገር ናት፡፡ይህን ተቃውሞ ለማሰማት የሚደፍር
ቢኖር የጥይት ሲሳይ ባይሆን እንኳ የጸረ ሽብር ህግ
ሲሳይ መሆኑ እሙን ነውና፡፡
በዴሞክራሲያዊት ሀገራችን የወረቀት
ዋጋ መወደድ የፊልም ማሳያ ቦታ መጥፋት የቴአትር
መመድረኪያ መድረክ መታጣት ለመንግስት ጭንቀት
አይደለም፡፡ እንኳስና የግንባታ ገንዘብ የሚጠይቁ
ይቅርና ገንዘብ በማይጠይቁ አዳራሾች ላይ ኪነጥበባዊ ስራዎችን መስራት ይቸግራል፡፡ ታይቶ
ተገምግሞ ተለክቶ በኢህአዴግ እኩሌታ ተሰፍቶ
ካልሆነ የሚቀርብ ኪነጥበባዊ ሥራ የለም፡፡ ለምን
ቢባል የሀገራችን ዴሞክራሲ ታዳጊ ነው!
አዎ ታዳጊ በሆነ ዴሞክራሲ ውስጥ

የ“ሽማግሌ”... ከገፅ 9 የዞረ
አባቶች ስነ ምግባር ጋር በቀጥታ የሚጋጭ አካሄድ
ነው። የፖለቲከኞች የመጨረሻ ግብ ስልጣን ነው።
በመሆኑም ኢንጅነር ግዛቸው ከቃሊቲ ለመውጣት
አሉ የተባለውን ቢሉ ብዙም አያሳፍርም፣ በረከትም
ከምኒሊክ ቤተ - መንግት ላለመውጣት ይህን
እንደ“ውርደት” ቢፅፉት - እንደዛው። የሃገር
ሽማግሌዎች ግብስ ምንድር ነው? የተከበሩ ያገር
ሽማግሌ የተባሉት ሰው እንደመንደር ወሬ አቀባይ
ይህንን በማቀባበል ጊዜ ሲያጠፉ ማየት የሽማግሌ
ያለህ? አያሰኝም። የትልቅ ሰው ያለ፣ የሃገር አምድ፣
አረ ኢትዮጵያዊ አባት ያለህ ብሎ አያስጮኽም?
ለሆዳቸው ባደሩ ምሁራን እየደረሰብን ያለው ጥፋት
ሳይበቃ በእንዲህ ዓይነት ሽማግሌዎች ደግሞ
የቀረን መልካም የሽምግልና ባህል መዳከሙን
እየተመለከትን ነው። የ “ሽማግሌ” ያለህ?
እስቲ
ሃቅኝነትንና
እምቢተኝነትን
ከሚያስተምሩን የሃገር ምሰሶ ከነበሩት ውስጥ
አንዱ የሆኑት ቄስ ዲሜጥሮስ በአንድ ወቅት
ያሉትን እንይ:¬- “እኛ ኢትዮጵያ ወይንም ሞት
ብለናችኋል፤ ይህ የእኛ ምርጫ ነው:: ለሁለተኛ
ምርጫችን መመለስ ያለብን እኛ እንጂ እናንተ
አይደላችሁም፣
ኢትዮጵያዊነትን
ትከለክሉን
ይሆናል፣ ነገር ግን እኛ ከእሱ አጣምረን
የተሰለፍንበትን ሞትን አትከለክሉንም”:: ሞት
የማይፈራው ኩሩው ኢትዮጵያዊ እንዲህ አይደል
ታድያ? ሞትማ ከሰዎች ዘንድ ተጣብቃ የተፈጠረች
የማትቀር አንድዋ ገፅታችን ነች። በክብር የሞተ
ሰው፣ ኢትዮጵያዊነቱ ሳይነጠቅ የሞተ ሰው
ግን ሁሌም አይሞትም - ስሙ ከመቃብር በላይ
ይቀራልና።
ይህ ከኣባቶቻችን እያጣነው ያለው
አይበገሬነት በወጣቶች አብቦ ስናየውስ? ወጣቷ
ርእዮት ለዚህ የሃቀኝነትና የእምቢተኝነት ፀጋችን
ወቅታዊ ምሳሌ ነች። ኩሩ እንስት - ድሮውስ እናት
ኢትዮጵያ፣ የሳባ፣ የጣይቱና የታጋይ አረጋሽ አዳነ
አገር አይደለችምን? የፍትሕ ጋዜጣ አዘጋጆች
የ“ከፋፍለህ ማስጨነቅ” በትር ሲዘንብባቸውና
በእኛነት መንፈስ ድል በነሱባቸው ቀናት ርእዮት
እንደእስክንድር ነጋ የወቅቱ የአዲስ አበባ ምክትል
ኮሚሽነር ሓሰን ሽፋ ፊት ቀርበች። ሓሰን ሽፋ
ህወሓት ለሁለት በተከፈለበት ጊዜ የነተወልደ
ቡዱን አባል የነበሩ ታጋይ ናቸው። ነገር ግን
ፖለቲካ መተጣጠፍ ነው ብላችሁ የለ? እንደአሞራ
ያለ አይበገሬ ጀግና ያፈሩ ታጋይ እሳቸውም እጥፍ
አሉና የመለስ ማተብ ነው ማተቤ ብለው ቁጭ አሉ።
ከዛ ጊዜ ጀምረው የተቀመ- ርእዮት ከእስር ቤት

ወደ ቢሮአቸው ስትቀር ከወንበራቸው ተነስተው
ተቀብለው አስተናገዷት። እናም እንደ እስክንድር
ማስፈራርያ ሳይሆን መና በእጅዋ ቁጭ አደረገላት።
መናው ይህ ነው፡-“በታሰሩትና ባልታሰሩት ተከሳሾች
ላይ ‘ዋሽተሽ’ ከመሰከርሽ ከእስር ፈተን የውጭ
የትምህርት እድል እንሰጥሻለን!” የሚል። እሷስ
ምን ብትል ጥሩ ነው? ይህ አይደለም የኔ መና፣
የኔ መና ለሃቅ(ለኢትዮጵያዊነት)ና ለኢትዮጵያ
መሞት ነው። ጦረኛውስ ምን ብለው መለሱላት?
ታድያ ለምን ጫካ አትገቢም?
ይህ
ነው
እንግዲህ
በሃቅኝነትና
በእምቢተኝነት ተግተን ለሃገራችን እንዳንቆም
የተደቀነብን አንገብጋቢ ፈተና። ሓሰን ሽፋ፣ ከጥቂት
ወራት በፊት ለልባሙ እስክንድር ልትኮረኩረው
ትችላላች ብለው ባሰቡት የትምክህተኛ ብሄርተኝነት
ቃላት ተጠቅመው ኢትዮጵያዊነቱን ሊነጥቁት
ሲነሱ፣ በናንተ “የብተና ፖለቲካ” ሃገር ከምበትን
ቃሊቲን እመርጣለሁ እንዳለው ሁሉ፣ ርእዮትንም
ማንኛውንም ወጣት ሊያሳስተው ይችላል ብሎ
ባሰበው “መና” ልቧን ሊያሸፍተው ሞከረ። እሷ
ግን የምትዝቱትን ከ25-40 ዓመት እስራት
እታጠነዋለሁ
እንጂ
ክብሬ(ኢትዮጵያዊነቴ)ን
አሳልፌ አልሰጥም- እምቢኝ አለች አሉ - የበላይ
ልጅ። እናስ? እናማ ለዲዎጋንስ የምስራች አለኝ
በሉታ። ከውጭ የሰው አካል የለበሱ ውስጣቸው
ግን እንስሳ የሆኑትን፣ እውነተኛ ነገር ትተው
የራሳቸውን ጥቅምና ለግል ምኞታቸው የሚገዙ
ፍጡራን ለይተን፣ አእምሯቸው ትክክል የሆኑና
እውነትን የሚሹ ፍጡራን አግኝተናልና ፋኖስህን
አቀብለን በሉት። ይህች እንደ ክርስቶስ በፍቅር
ጓደኛዋ የተመሰከረባት፣ እንደ ነብዩ መሐምድ ፅኑ
የፍቅር አጋር ያልታደለች ይህች የሃቅ “ሽማግሌ”
ከዚህ ጊዜ ጀምራ ተፈታ ነጻ ወጥታለችና፣
ታቦታትን ፍለጋ ጫካውጋ መሄድ ሳያስፈልገን
እዚሁ የልደቷን ሻማ አብርተን በፀናፅልና በሽብሻቦ
አጅበን እየሸኘናት ነው ብላችሁ ንገሩት። ውጭ
ሳትሄድ የበሰለ እውቀት ያነገበች ለእውነት የቆመች
እምቢ ባይዋ እናት የሃገር ሽማግሌ ነች ብላችሁ
ልቡ ሃሴት እንድታገኝ አድርጉ። ይህንን የሰማ ሃገር
ወዳድ ወጣት ኢትዮጵያዊና ታች ያለው የሃገር
ምሰሶ ሽማግሌስ ይሄኔ “እምቢኝ! - ተስፋ አለን”
ይላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ “ተስፋ ማድረግ
ሰው መሆን አይደል። ተስፋ አልቆረጥኩም።”ኦሮማይ።
ኢትዮጵያዊነትና ታላቋ ኢትዮጵያ ለዘለአለም!
ይኑሩ!

ባሕላችን !

የሰውን መብት መግፈፍ አያስጠይቅም፡፡ የብዙሃንን
ፍላጎት አለማክበር ወንጀል አይደለም፡፡ አንድን
ቴአትር አስገምግሞ ለተመልካች ለማቅረብ ሁለት
አመት መፍጀቱ ግሩም አያሰኝም፡፡ ምክንያቱ
ደግሞ ዴሞክራሲያችን ታዳጊ ስለሆነ ነው፡፡ አንድ
የግል ጋዜጣ ግን አንዲት ፊደል ተሳስቶ ቢያትም
በሽብርተኝነት
ሊከሰስ
ይችላል፡፡
ይከሰሳልም፡
፡ ምክንያቱም የነጻው ፕሬስ አገልግሎት ታዳጊ
ስላልሆነ፡፡ አድጎ ያለቀ ስለሆነ…. አንድ የመንግስት
አሽቃባጭ
አንድን
ዜጋ
እንዳሻው
ቢጨቁን
ዴሞክራሲው ታዳጊ ስለሆነ ምህረት ይደረግለታል ፡፡
አንድ ጋዜጣ ስህተት ቢገኝበት ግን ጋዜጠኞቹ እስር
ቤት ውስጥ ይታሰራሉ፡፡
የጸረ ሽብር ህግ መውጣት ለብዙኃን
መገናኛዎች እና ሠራተኞቻቸው የማንቂያ መንገድ
መሆኑ ሲባል ሰንብቷል፡፡ መንግስት አይኔን ግንባር
ያድርገው እኔ ሽብርተኛን
ለመወንጀል እንጅ
ሚዲያዎችን ለማፈን ይህንን አዋጅ አላወጅኩም
ይበል እንጅ በነጻው ፕሬስ ላይ ምን ያህል አደጋ
እንደተጋረጠ እያየነው ያለ እውነት ነው፡፡
የዚህ አዋጂ ሥራ ላይ መዋል
ለጋዜጠኞች ብቻ አይደለም ለሁሉም የኪነጥበብ
ሰዎች አደጋ ነው፡፡ እያንዳንዱ ጽሁፍ እተመነዘረ
በርካታ ትርጉም እየተሠጠው ከተነበበ ለኪነጥበብ
ሰው አደጋ የማይሆነው እንዴት ነው? የሳንሱር
ማነቆ መቅረቱን በህገመንግስት ያወጀ መንግስት
(ምንም እንኳ እንዳልቀረ ልባችን ቢያውቀውም) የጸረ
ሽብር ህግ ሲወጣ እነማንን የፍርሃት ማእቀፍ ውስጥ
ለማስገባት እንደሆነ መገመት አያስቸግርም፡፡
ደራሲ በነጻ አእምሮው የቻለውን ያክል
ጠልቆና መጥቆ አዘጋጅ ልቦናው የቻለውን ያክል አስቦ
የኪነጥበብን ጣዕም ካላሳየ ኪነጥበብ እንዴት ነው
የምታድገው? ባህልስ እንዴት ይሆን የሚጎለብተው
በእውኑ ኪነጥበብ
በሒሳብ ቀመር የምትሠራ
ናትን? አይመስለኝም፡፡ አንድ ደራሲ ተቀምጦ ሲጽፍ
ጸረ ሽብር ህጉ ይህን ይላልና እንዲህ ብል እንዲህ
እባል ይሆን? እንዲያስ ብል እንዲያ አድርገው
ይረዱብኝ ይሆን? እያለ ሒሳብ እያሰላ መስራት
ነበረበትን? በእርግጥ የመንግስታችንን አሠራር ልብ
ላለ ሰው ኪነ-ጥበቡ ገና ከዚህም በላይ ብዙ ትብታቦች
ይዘጋጁለታል፡፡
ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ…….
ከፍ
ሲል
በእውቀቱን
አስታውሼ
እንዳነሳሁት ሽሙጥ ሀገራችን ኢትዮጵያ በብዙ
ነገር የመጀመሪያ ናት፡፡ ለምሳሌ ከሰባሰባት በላይ
ብሄረሰቦች ያሉባት ሀገር ሆና ቋሚ ኤግዚቢሽን
የሌለባት የመጀመሪያዋ ሀገር ናት፡፡ ከሰባ ሰባት በላይ
ቢሄረሰቦች ያሉባት ሀገር ሆና ባህላዊ ድርጊያዎች
ትውፊታዊ ቴአትሮችን የሚያቀርብ ቴአትር የሌላት

ልማታዊ... ከገፅ 8 የዞረ
የአባልነት ፎርም በማስሞላት የጥቅመኝነቱን ለጋ
አካሄድ ከወዲሁ እንዲማሩት ያደርጓቸዋል፡፡ በኋላ
ኪሳቸው በጥንቃቄ የተቀመጠው የድርጅቱ መታወቂያ
ካርድ ‹‹ቱሩፋት›› የሚደርሳቸው ትምህርታቸውን
ጨርሰው የስራ እድል (በፓርቲ አባልነታቸው ብቻ)
ተሰናድቶ ሲጠብቃቸው ነው፡፡

የልሂቃን ሎሌነት

እንደ አብዛኞቹ የአፍሪካ ገዥ ፓርቲ
አደረጃጀት ሞዴል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ማዕቀፍም
ከአጠቃላይ ህዝብ ተሳትፎ ይልቅ የጥቂት ልሂቃን
ተዋፅኦ ከፍተኛውን ስፍራ ይይዛል፡፡ የጨዋታው
አድራጊ ፈጣሪም እነዚሁ አብዛኛውን ህብረተሰብ
እንወክለዋለን የሚሉት ጥቂት ግለሰቦች ናቸው፡
፡ ስለዚህ ማናቸውም ዘውግ ተኮር የሆኑ የፓርቲ
አገዛዝ ስርአት የሚከተሉ አገራት(የኢህአዴግ
አመራሮችንም ጨምሮ) የልሂቃን ሎሌነትን በሁለት
አይነት መንገድ ይጠቀሙበታል፡፡
አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ልሂቃን የመብት
ታጋዮች መሰረታዊ ፍላጐታቸው የራሳቸውን
ግለሰባዊ ጥቅም ማስጠበቅ ነው፡፡ ብቻቸውን
ረጅም ጉዞ ማድረግ ሲሳናቸው የሚወክሉት ህዝብ
ይኖራቸው ዘንድ ወደ ተወለዱበት ስፍራ አልያም ወደ
ሚመስላቸው ብሔር መሸሸግ ይመርጣሉ፡፡ ህዝቡን
ከኋላ አስከትለው የፈለጉትን ማግኘት ሲጀምሩ
ከታች ለዚህ ደረጃ ያበቃቸውን ህዝብ ‹‹አይንህን
ለአፈር›› ማለታቸው አይቀርም፡፡ ለዚህም ነው
የህብረተሰቡን ችግር ከማድመጥ ይልቅ በህብረተሰቡ
ውስጥ ተሰሚ ናቸው የሚባሉትን ልሂቃን ምቾት
በማሟላት የሚመርጠው ኢህአዴግ፡፡
የተለያዩ ብሔሮችን እንወክላለን የሚሉ
ልሂቃንን በጥቅም አስሮ ተንበርካኪ
ማድረግ
በተዘዋዋሪ የቀረውን ህብረተሰብ ድምፅ ለማፈን
በአቋራጭነት ይጠቀሙበታለ፡፡ከዚህ በተጨማሪም
በጥቅም ተሳስረው ወደ አንድ ማዕቀፍ ውስጥ የገቡት
የብሔር ልሂቃኖች እርስ በርስ የሚኖራቸው ፉክክር
እንዲቀንስ ያደርገዋል፡፡ ይህም የብሔር መብት፣
እታገልለታለሁ የሚሉትን የስርዓት-ብልሹነት እና
የመሳሰሉትን ወደጐን የማስተው ከፍተኛ አቅም
ይኖረዋል፡፡ ታዋቂው የፖለቲካ ተነታኝ ሳሙኤል
ሃንቲንግተን ‹‹ጠንካራ ፖለቲካ ፓርቲ እና የተረጋጋ
ፖለቲካ ስርዓት ለመገንባት እነዚህን ከመያዝ የተሻለ
አማራጭ የለም›› ያለውን በፍፁም ልባቸው አምነው
ስርአቱን ይቀጥላሉ፡፡
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የመጀመሪያዋ ሀገር ናት፡፡
ከሰማኒያ ሚሊዮን የበለጠ ሕዝብ ያለባት
ሀገር ሆና ከሦስት ያልበለጠ ቴአትር ቤቶች ያሉባት
የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያ ናት፡፡ ዴሞክራሲያዊ
ሥርዓት የተዘረጋባትና
በህገመንስግቷ ቅድመ
ምርመራ የተከለከለባት ሀገር ሆና ቴአትርና ፊልምን
ያለቅድመ ምርመራ የማትፈቅድ የመጀመሪያዋ ሀገር
ኢትዮጵያ ናት፡፡
ባህል የህዝብ ሀብት መሆኑ በሀገራችን
ተረስቷል፡፡
ስለመንገድ
ግንባታ
የሚጨነቅ
መንግስታችን ባህልን ስለማስፋፈት ሲጨነቅ አናይም፡
፡ የዘመቻ እና የግብር ይውጣ ሥራ የሚሠሩት
የባህል መሥሪያ ቤቶች ባለፉት ሃያ አንድ ዓመታት
ምን ሠራችሁ ቢሏቸው ቆጥረው የሚያስቆጥሩን
ውጤቶች ስንት ይሆናሉ? እስቲ ምን እየተሠራ ነው
ሲባሉ ትናንትናም ጥናት ላይ ናቸው ዛሬም ጥናት
ላይ ናቸው፡፡ ትናንት ፖሊሲ ዝግጅት ላይ ዛሬ ደግሞ
ፖሊሲ ክለሳ ላይ ናቸው፡፡ ትናንት የባህል መስሪያ
ቤት በማቋቋም ላይ ዛሬ ደግሞ ቢፒአር እና ቢኤስሲ
በመሞከር ላይ ናቸው፡፡
ተዝቆ የማያልቅ የባህል ሀብት አላት
በምንላት ሀገራችን ውስጥ ስምና ቁጥሩን እየቀያየሩልን
የምናየው የኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ምን አሳየን? ምን
ያህሉን ባህላችንን አስመለከተን? ከሳምንቱ ሰዓታታ
ስንቱ ለአውሮፓ እግር ኳስ ስንቱስ ለኢትዮጵያ
የባህል ክዋኔ ተሰጠ? የእንግሊዝን እግር ኳስ ላይ
ታች ብሎ የሚያሥተላልፈው ቴሌቭዥን የአንድ
መጽሐፍ ምርቃት ወይም ግምገማ ላይ ለመዘገብ
ያቅማማል፡፡ ጋዜጠኞቹም የተለየ ጥቅም (ከሚበላ
እስከሚከፈል ገንዘብ) ጠይቀው ነው የሚንቀሳቀሱት፡
፡
የኪነጥበባት ፕሮግራሞች ተብለው
በሚቀርቡ ዝግጅቶች ላይ ስንቱ ኢትዮጵያዊኛ ሙዚቃ
ስንቱ ኢትዮጵያዊኛ ፊልም ስንቱ ኢትዮጵያዊኛ
አለባበስ ይቀርብበታል? ባህዳር ላይ ስለተካሄደ
የስነጽሁፍ ጉባኤ መዘገብ ያቃተው ቴሌቭዥን
ሆሊውድ ውስጥ የምርጥ መሳሳም ጀግና ተዋናዮችን
የከንፈር
ለከንፈር
ጦርነት
ያስኮመኩመናል፡፡
መንግስታችን የሚያስተዳድረው ቴሌቭዥን የሰማኒያ
ሚሊዮን ህዝብን ባህል እንዲህ እያስፋፈልን ይገኛል፡
፡
በየሰፈሩ የተሰገሰጉ የፊልም አከራዮች
ለዚች ሀገር ባህል ልማት የራሳቸውን አስተዋጽኦ
እያደረጉ አይደል? የድብድብና የወሲብ ፊልሞችን
ዘና ብለው የሚያከራዩት ቪዲዮ ቤቶች ፊልም
በማከራየት ህጋዊ ፈቃድ የሚያገኙት ከመንግስት
እኮ ነው፡፡
ቸር እንሰንብት

የሚናገረው እንጅ...
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ጆሮአችሁን ቆርጦ ያበላችኋል፡፡ እነሆ በዘመነ
ኢህአዴግ ደግሞ ማን ያዳምጣችኋል፡፡ ተናገሩ
ተብላችሁ እየተናገራችሁ እንኳ የሚሰማችሁ የለም፡፡
ልዩ ባህሪውም ይሄው ነው፡፡ ተናገሩ ተብሎ
ሲናገሩ አለመስማት እንዴት ያበሽቃል፡፡ በንዴት
‹‹ብሽቅ!›› ብላችሁ ጮሃችሁ ብትሳደቡ ‹‹ሆን ብሎ
ሁከት ለመፍጠርና ብጥብጥ ለማስነሳት ሲያሴሩ››
ተብላችሁ ወደ ከርቸሌ ትላካላችሁ፡፡ የመናገር መብትን
ለማገድ ወይም ስንናገር መጥቶ አፋችንን አያፍነንም
ይልቁንም ‹‹ፀረ-ሽብርተኝነት›› የተባለ ህግ ቁጭ
ያደርግላችኋል፡፡ ስለዚህ ፀሀዩ-መንግስት የሚለውን
ብቻ ማዳመጥ እንጅ መናገር አዲዮስ ነው ወዳጄ፡
፡ የሚናገር እንጅ የሚያዳምጥ መንግስት፤ እኔ ብቻ
አውቅልሃለሁ የሚል መንግስት፤ የህዝብን ድምፅ የረሳ
መንግስት አዲዮስ ነው፡፡
መንግስት መናገር ብቻ እንጅ ከቶ አላዳምጥ
አለ እንድል ያደረገኝም የችግሩ መድፋት ነው፡፡ ይሄው
የመንግስት የመናገር ብቻ አባዜ ዛሬም አብሮን አለ፡
፡ ለዚህ ፅሁፌም እንደማሳረጊያ የምጠቀምበት አንድ
ሳምንት ያልሞላውን ድርጊት በመጥቀስ ይሆናል፡፡
ባለፈው እሁድ ገዥው ፓርቲ እነሆ
ካፀደቀው 2 ወር ያለፈውን የመሬት የሊዝ አዋጅ
እንደገና አንስቶ ‹‹ኑ እንወያይ!›› ሲል ድፍን የአዲስ
አበባን ህዝብ በየቀበሌው ሰብስቦ ነበር፡፡ መቼስ እንደዚህ
አይነቱ የአንገት በላይ ውይይት የሚዋጥ አይደለም፡፡
‹‹ያፀደቁት ህግ ላይ ኑ እንወያይ ማለት የምንዬ ነው?
ምንስ ለውጥ ለማምጣት ነው? በመጀመሪያ ነበር እንጅ
ህጉን ሳያወጡ ኑ እንወያይ ማለት? ህዝብን ካከበሩ
እንዲያ ነበር?›› የሚሉ ትችቶች የወረዱበት ስብሰባም
ተካሄደ፡፡
እውነቱን ለመናገር ይሄ የመሬት ሊዝ አዋጅ
መናገር እንጅ መስማት የማይወደውን የኢህአዴግን
ባህሪ ቁልጭ አድርጐ የሚያሳይ ነበር፡፡ የኢህአዴግ
መንግስት ተናገር ይልሃል ግን አይሰማህም የምለው
ለዚህ ነው፡፡ መሬትን ያህል ነገር፣ ለርስት ትልቅ ትርጉም
በሚሰጥባት ምድር፣ ይዞታና ህይወት በተቆላለፈባት
ሀገር የሊዝ ህጉ ከመውጣቱ በፊት ህዝቡ መወያየት
አልነበረበትምን? ምክንያቱም በኢትዮጵያውያን ዘንዳ
መሬት ትልቅ ጉዳይ ነውና፡፡
ኢህአዴግ ሆየ ግን አፅድቆ ሲያበቃ ‹‹ኑ
እንነጋገር!›› የሞት ጨዋታ ይዞ ከተፍ አለ፡፡ ስብሰባው ላይ
ብትናገሩ፣ ብትጮሁ፣ ብትንፈራገጡ… የምትለውጡት
አንዳች ነገር አልነበረም፡፡ የምትለውጡት አንዳች
ጉዳይ እንደሌለም እነሱም ያውቁታል፡፡ ምክንያቱም
ለመናገር እንጅ ለማድመጥ የታደሉ አይደሉምና
ነው፡፡ ግና የሚናገሩን እንጅ የሚያደምጡን መሪዎች
ያልታደልን ህዝቦች ነንና፡፡ አሁንም እንኖራለን፡፡ አንድ
ቀን የሚያደምጠን መሪ ይመጣ ይሆናል እያልን፡፡
አንድ ቀን… ያቺ አንድ ቀን መቼ ትሆን??

ነፃ አስተያየት

ፍትህ ጥር 11 2004 ዓ.ም
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አንዱዓለም አራጌ ይፈታ!!!

ግርማ ሠይፉ ማሩ
girmaseifu32@yahoo.com
አንዱዓለም መፈታት እንዳለበት የታየህ
ዛሬ ነው እንዴ እንደማትሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ፡
፡ መፈታት አይደለም መታሰር እንደሌለበት
ነው እኔ የማምነው፡፡ መደበቅ የሌለብኝ እውነት
ግን ከአንዱዓለም ጋር ከምናደርገው የሰላማዊ
ትግል ውይይት (አንዳንዴም ጭቅጭቅ ሊመስል
እስኪችል) በተቃራኒ አንድ የሆነ ሰይጣን አሳስቶት
(ይህ ሰይጣን ኢህአዴግ ሊሆን ይችላል)፤ ማለትም
የሰላማዊ መንገዱን ሁሉ እያጠበበ ያለ ከመሆኑ
ጋር ተያይዞ አንዱዓለም ተገዶ ሌላ አማራጭ
ፍለጋ ሄዶ ይሆን በሚል የመረጃ ፍለጋ ጉጉቴ
አልጨመረም ልላችሁ አልችልም፡፡ ይህ የመረጃ
ጉጉቴ በቀረበበት ክስና ማስረጃዎች ጋር ሳገናዝበው
ዜሮ ከገባ ሰንብቷል፡፡ ቢሆንም ሌላ ልታዘባቸው
የተዘጋጁ ተቋማት አሁንም በእንጥልጥል ይገኛሉ፡፡
ለጊዜው የእንዚህን ተቋማት ዝርዝር እናቆየውና…
ታዲያስ ምን አዲስ ነገር ተገኘ ብለህ ነው እንደ
አዲስ አንዱዓለም ይፈታ የሚል ርዕስ ይዘህ
የመጣኸው ማለት ተገቢ ነው፡፡ ለዚህ ፅሁፍ መነሻ

በመጽሐፋቸው እንዳትሉ አንዱዓለም ‹‹የጀግና ቤቱ
እስር ቤት ነው›› ብሎዋል ብለው የሐሰት መረጃ
በማቅረባቸው… የኢህአዴግ መረጃ ተንታኞችም
ይህ ልጅ እስር አልፈራም ብሎዋል ስለዚህ እንዴት
እንሰረው ብለው ሲሰሩ ቆይተዋል ማለት ነው፡፡
ስለዚህ ይህ መረጃ ስህተት ነው ይህንን መሰረት
አድርገው የሰሩት ትንተናም እንደዚሁ ነግሮናል፡፡
‹‹ብርቱካን ትፈታ
አምባገነኖች ባሉበት ሀገር
የጀግና ቤቱ እስር ቤት ነው!!››
ማለት ብርቱካን ጀግና ነች ፍቱ ማለት
እንጂ እኔ ጀግና ነኝ እሰሩኝ ወይም ሌሎችን
አይዞዋችሁ ጀግኖች ለመባል እስር ቤት እንሂድ
ማለት አይደልም፡፡ የበርማዋ አንሳን ሱኪም በዚያን
ወቅት በሌላ አምባገነን መንግስት እስር ቤት
እንደነበረችም ማስታወስ ይገባል፡፡ ስለዚህ ይህ
መፈክር ስለብርቱካን መፈታት እና ስለአምባገነኖች
ባህሪ እንጂ በአቶ በረከት መጽሐፍ እንደቀረበው
አይነት ትርጓሜ የለውም፡፡ ግን ለምን የዚህን
ያህል የመጽሐፍ ይዘት በሚጎዳ የሚለውን መልክ
ቀረበ? ባለ መጽሐፉ ብቻ ናቸው የሚያውቁት ግን
እዚህ መጽሐፍ መግቢያ ላይ ለታሪክ እንዲሆን
በጥንቃቄ ለመፃፍ እንደተሞከረ ተገልፆዋል፡፡ ፍርዱ
ግን የተተወው ለአንባቢ ነው፡፡ እንግዲህ እኛም
እንደ አንባቢ መፍረድ ሊኖርብን ነው፡፡ ፍርዴም
‹‹አንዱዓለም አራጌ ይፈታ!! ይህ የተሳሳተ መረጃ
የያዘው የአቶ በረከት መጽሐፍ ክፍል ተገንጥሎ

ይጣል፡፡ ይህ የመጽሐፍ ክፍል ኢህአዴጎችንም
ጭምር ያሳሳተ መረጃ ስለሆነ በድርጅትም ግምገማ
ሊደረግበት ይገባል የሚበነው፡፡ ይህ የውስጥ ጉዳይ
ቢሆንም፡፡
ኢህአዴግ በኢትዮጵያ የሰላማዊ ትግል
ሲባል የፈሪ ትግል ነው ብሎ ካልተረጎመው
በስተቀር ከደፋር ሰላማዊ ታጋዮች አንዱ አንዱዓለም
አራጌ መሆኑን ተገንዝቦ ስለተፈጠረው ስህተት
ሁሉ ይቅርታ ጠይቆ ሊፈታው ይገባል፡፡ ከዚህ
በፊት እንደምለው ሁሉ የአንዱዓለምን የሰላማዊ
ትግል እምነት መሸርሸር ኢህአዴግ እየሰራ ያለው
በሌላ አማራጭ ለሚንቀሳቀሱት ነው የሚለውን
ግምታችንን ያጠናክራል፡፡ የ2002 ጉደኛ ምርጫ
በግልፅ ያተረፈው ትርፍ ካለ የሰላማዊ ትግልን
እንደ ደካማ አማራጭ እንዲሆን ማድረግ ነው፡፡ ይህ
ደግሞ የሰላማዊ ትግል ደቀመዝሙሮችን ስራ ያበዛ
ሲሆን በተቃራኒው ላሉት ስራ ያቀለለ መሆኑን
መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡
አንዱዓለም ስራ ከበዛባቸው የሰላማዊ
ትግል
ደቀመዝሙሮች
አንዱ
መሆኑን
እመሰክራለሁ፡፡ ስለአንዱዓለም የግል ባህሪ እና
በአሸባሪነት ስለሚሳተፉ ሰዎች ስነ ልቦና ባለሞያዎች
አንድ ብትሉ ደስ ይለኛል፡፡ ኢህአዴግ የተሳሳተ
መረጃ ደርሶታልና ለሰላማዊ ትግል ማበብ ሲል
አንዱዓለምን ይፍታ፡፡ …. አንዱዓለም ይፈታ ሺ
ጊዜ እላለሁ፡፡

ይድረስ በዩኒቨርስቲ ለምታስተምረው ወዳጄ!

በወልደጊዮርጊስ ገብረህይወት
ከመቀሌ
wldgrgs23@gmail.com
እንደምን አለህ ወዳጄ ልቤ፡፡
እንደከበደህ፣ ክብርህ እንደወረደ፣ ነፃነትህ

የሆነኝን እውነት የቀዳሁት ጋዜጠኛ ዳንኤል ተፈራ
በፍትህ ጋዜጣ ካሰፈረው ፅሁፍ ነው፡፡
የአቶ በረከትን መጽሐፍ አንብቤ መልስ
መስጠት ያለባቸው ብዙ ሰዎች እንዳሉ ባለፈው
ፅሑፌ ጠቆም ማድረጌ አይዘነጋም አሁንም
ማስታወስ ይገባኛል፡፡ መልስ ካልሰጡ አቶ በረከት
በሰጧቸው ስሞች ልንጠራቸው ግድ ይለናል ብዬ
ስለማምን ነው፡፡ ልክ ካልሆንኩ እታረማለሁ፡፡
ለማንኛውም ወደ ቀድሞ ነገሬ ልመልሳችሁ፡፡
አቶ በረከት መጽሐፍ ውስጥ የጀግና
ቤቱ እስር ቤት ነው፤ የሚለውን ሳነብ በግሌ ችግሩ
አልታየኝም ነበር ብዙዎቻችን በምርጫ 2002
ዘመቻ እንቅስቃሴ ውስጥ የነበርን ሰዎች በኢቲቪ
ካሜራ መረጃ እየተሰበሰበ ሰበብ ተፈልጎ ለማሰር
ዝግጅት እንዳለ አውቀን እና አምነን የገባንበት
ነበር፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ነግረውናል፡፡ በምርጫ
ጊዜ ኢቲቪ ከቻለ የመክሰሻ ካልቻለ ከመራጮች
ጋር ማጋጫ ቃል ፍለጋ ሲተጋ እንደነበር የቅርብ
ጊዜ ትዝታ ብቻ ሳይሆን ታሪክ ሆኖ ተመዝግቦ
አልፎዋል፡፡ እነዚህ የኢቲቪ የፊልም ክምችቶች
እንደ አኬልዳማ ያለ ፀያፍ ድራማ ለማዘጋጀትም
ጥቅም ላይ እንደሚውሉ ተስፋ እናደርጋለን፡፡
የዳንኤል ተፈራን ፅሁፍ ካነበብኩ በኋላ
ግን አቶ በረከት በ2002 ምርጫ ለማይወዳደሩበት
ምርጫ ለቅስቀሳ ጎንደር ሄደው የተሳሳተ መረጃ
ይዘው በመምጣት ኢህአዴግን አሳስተውታል የሚል
ግምት መውሰድ ይቻላል፡፡ ኢህአዴግ አቶ በረከት

(ለራሴ የተጻፈ ደብዳቤ)

ክፍል ከምትመላለሰው ይልቅ ‹‹ክፍያዬ ደረሰ ወይ?
ለማለት ወደ ሒሳብ ሰራተኞች እንደምትመላለስ
ነግረውኛል፡፡ በዩኒቨርሲቲው የሚሰጥህ የቤት ኪራይ

በዓላት እንዲሁም ለሌሎች ጉዳዮች ዩኒቨርሲቲው
ስፖንሰር ሲሆን፤ ተዉ እናንተ ሰዎች፣ ቅድሚያ
የቤታችንን ጣጣ እናሟላ በማለት ትንፍሽ ብለህ

ክፍያ ጣሪያው 350 ነው አይደል? የቤት ኪራይ ይህን
ያህል ረክሷል ማለት ነው? እኔ እንደማውቀው በዚህ

አታውቅም፡፡ ብቻ ሀገሬ እወዳታለሁ እንዳትለኝ፡፡ ሳቄ
ይመጣል!፡፡

እንደ እሳት በሚፋጅ ኑሮ ይህ ብር አንድ ጥሩ ምግብ
ቤት ሁለት ጥሩ ጓደኞችህን ጥሩ እራት ለመጋበዝ
እንኳ እንደማይበቃ ነው፡፡ ለማናኛውም አመስግናቸው

‹‹የቀረውን ይቅር እንጂ …›› ብለህ ጠመኔ
ይዘህ ከተማሪዎችህ እንዳትገናኝ ደግሞ የማስተማሪያ
ጊዜህ ይሰረቃል አሉ፡፡ ምን አለ ቢያንስ በሴሚስተር

- ተቆርቋሪ አይጥፋ በላቸው - የድሃ ሀገር በጀት
ከዚህ በላይ መሸከም አይችልምና i ::

ውስጥ ማስተማር ባለብህ ክፍለ ጊዜ እንኳን
እንድታስተምር ቢፈቅዱልህ? ብቻ ዩኒቨርስቲያችሁ

ሸክሙ የከበደህ መምህሩ ወዳጄ፣ በዚህ
እንኳን ቢያበቃልህ ምን ነበረው፡፡ ጣጣው ተከትሎህ
ክፍል ውስጥ ይገባል አሉ፡፡ የስራ እርካታ አጣህ፤

ህዝባዊ በዓላትን ለማክበር ሁሌ ሸብረብ እንዳለ ነው
አሉ፡፡ ለምሳሌ የብሔር ብሔረሰቦች በዓል፡፡ በዓሉን
ብቻ ማክበሩ ባልከፋ፡፡ ነገር ግን ከበዓሉ በፊት

ተማሪዎችህ ‹‹በሉ እንጂ ፣ ምነው አዛጋችሁ››
ስትላቸው ‹‹ ቲቸር እኛኮ በፍላጎታችን አይደለም

ተዘውትረው የሚከናወኑ መርሃ-ግብሮች እንዳሉ
ተነገረኝ፡፡ መጀመሪያ በዓሉን በማስመልከት የቁንጅና

እዚህ ዲፓርትመንት የገባነው›› ይሉሃል፡፡ በአንድ
ክፍል ውስጥ ከ75-80 ተማሪዎች ታጭቀው
‹‹እንደሚማሩ››
ታውቀዋለህ፡፡
የቤት
ስራውን

ውድድር ይካሄዳል፣ ለዚህም ሲባል ‹‹ዛሬ ከሰዓት
ትምህርት ዝግ ነው›› ተብሎ ይለጠፋል፡፡ በነጋታው
‹‹በዓሉን በማስመልከት ስፖርታዊ ወድድሮች

ሰራችሁት? አነበባችሁት? ስትላቸው ደጋግመው
‹‹የምናነበው መጻሕፍ የለንም›› ይሉኻል፡፡ አንተም

ስለሚካሄዱ ትምህርት የለም›› ተብሎ ይለጠፋል፡
፡ በሦስተኛው ቀን ‹‹በበዓሉ ላይ ያተኮረ የፓነል

‹‹እውነታቸውን ነው፣ቤተ-መጻሕፍት ውስጥ በበርካታ
ኮርሶች እና ከአምስት መቶ በላይ ለሚሆኑ ተመሪዎች
ከ3 የማይበልጡ ማጣቀሻ መፅሃፍት ብቻ ነው ያሉት››
ብለሀኛል፡፡ ለዚያውም መማሪያ ሳይሆን ማጣቀሻ፡፡

ውይይት ስለሚኖር›› ተብሎ ትምህርት በደብዳቤ
ይዘጋል፡፡ 4ተኛው ቀን ዋናው በዓሉ ይከበራል፡፡
በባዓሉ ማግስት ደግሞ የመዝጊያና ሽኝት ስነ-ስርዓት
ይኖራል አታስተምሩ ይባላል፡፡ ሁሉም የ‹‹ትምህርት

ይገርማል!፡፡ የሌሎችም ቢሆን እዚህ ግባ የማይባሉና

ዝጉ›› ደብዳቤዎች ደግሞ ከአካዳሚክና ምርምር ም/

ፎቶ ኮፒ የተደረጉ ስለሆኑ ያንተና የተማሪዎችህ
ጊዜ በሸልፍ ፍለጋ እንደሚባክን ይታወቃል፡፡ የቤተሙከራና ማለማመጃ ቦታዎችን ተወው! በር ላይ
ከተለጠፈው ‹‹Lab›› ከሚለው ወረቀት ውጭ ምንም

ፕሬዚደንት ፅ/ቤት
ስለሚወጡ ፅ/ቤቱ ‹‹የበዓላት
አከባበር ፅ/ቤት›› ሊመስልህ ይችላል፡፡
‹‹ብዙውን ጊዜህን አጠፋበታለሁ- እንዲሁም
ዓለምን አሻግሬ የማይበት መስኮቴ ነው›› የምትለውን

የለውም ቢባል ይሻላል፡፡ ታድያ በምንድነው ፅንሰ-

ኢንተርኔት

ሃሳቡን የምታፍታቱ ት? ስፖርት ሜዳ ላይ ይሆን?
ለምንድነው ላባራቶሪዎቻችሁ ያልተሟሉት
ብየ የጠየኩህ እለት- ‹‹ገንዘብ የለም ነው የሚባለው››
ብለሀኛል፡፡ ግን እኮ በወሬወሬ እንደሰማሁት በግማሽ

የመብራቱን መጥፋት እንዳይበቃህ፣ ኢንተርኔቱን
የቤታቸው የውሃ ቆጣሪ የሆነ ያህል እንዳሻቸው
ይዘጉብኻል፡፡ በዚህ ዘመን ምን ክብር አለህና!፡፡ ‹‹በ
‹‹Local network›› መሰረት ኢንተርኔት ለመጠቀም

ቢሊዮን ብር የሚጠጋ በጀት ለየዩኒቨርስቲው ይበጀታል፡

‹‹password›› ተጠየኩ፣ ይሰልሉኝ ይሆን እንዴ?››

፡ ይህ ደግሞ ሀገሪቷ ከየትም ሳይሆን ከተራቡ ዜጎችዋ
አፍ ነጥቃ ነገ ይሳካልኛል በሚል የምትሰጣችሁ
ነው፡፡ ምን ላይ እንደሚውል ጠይቀህ ታውቃለህ?
ለመጠየቅህስ መብቱ አለህ? የማይጠይቅ፣ መምህር

ብለህ
እንደምትፈራም ሰምቻለሁ፡፡ መጠርጠርህ
ተገቢ ነው፡፡ ግን እስከመቼስ ፈርተህ ትኖራለህ? መቼ
ይሆን ለህሊናህ ተገዢ የምትሆነው? ደፋር ትሆን
ዘንድ ቀጣይዋ የአለማዮህ ገዘሀኝ ባለሁለት መስመር
ግጥም

ላይ ሙሉ የማዘዝ ስልጣን እንደሌለህ ስሰማ በእውነት
ክው ብዬ ቀረሁ፡፡ ደሞወዝ የጋራ ንብረት ኾነ እንዴ

የመሆን የሞራል ልእልና ይኖረዋልን?
በአንተና በተማሪዎችህ ስም የሚገዙት
እቃዎች አውነተኛ ናቸውን ? የሚፈጸመውን
መጭበርበር አይተህ ለፀረ-ሙስና ኮሚሽን ሹክ
ያልክበት ግዜ አለ? ወይስ ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ራሱ
ሌላ አጣሪ ኮሚሽን የሚያስፈልገው ሆኖ አገኘኸው?

ብዬ ለመጠየቅ ተገደድኩ፡፡ ከደሞወዝ ውጭ ለሚኖሩ
ክፍያዎችማ ለማኝ (አንዳንዴም ባሪያ) እንደምትሆን
መገመት አይሳነኝም፡፡ ምክንያቱም ለማስተማር ወደ

እኔስ አዘንኩብህ፡፡ ሌላውን እንተወውና የማይሰሩ
ሲዲና እስክርቢቶዎች ሲሰጡህ እንኳን ድምፅህ ከፍ
አድርገህ ተናግረህ ታውቃለህ? ለፖለቲካዊና ህዝባዊ

አብዝቶ የሚጨነቅ የዩኒቨርሲቲ አስተዳደር የለም
አሉ፡፡ ለዚህም ይመስለኛል በየጊዜው በስምህ በሚጠራ
ኑሮ
እንደ

ፖለቲካዊ ስብሰባ እየተገኘህ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ
‹‹በስሜ እውነተኛ የሙያ ማህበር ይኑረኝ፤›› ስትል

ጠመኔ አመድ እንደተነነ ሰማሁ፡፡የትኛውን መፅሀፍ
ላንብብ? በምን ርእሰ-ጉዳይ ልመራመር? ተማሪዎቼ

ላንቃህ እስኪበጠስ ጮክ ብለህ የተናገርከው፡፡ ክፍል
ውስጥ ትጮኻለህ- የሚሰማ ተማሪ አጥተኻል፤
ከክፍል ውጭ ትጮኻለህ የሚሰማ ገዢ አጥተኻል-

ምን ያስፈልጋችዋል? ትውልድ ምን ይፈልጋል?
ብሎ በማሰብ ፈንታ፤ ከ‹‹ቁምሳ›› እንዴት ልውጣ
እያልክ መጨነቅ ከጀመርክ ውሎ አድሯል አሉ፡
፡ የኑሮ ሽክም ከብዶህ ጎበጥክ አይደል? በዛ ላይ
ደሞወዝ ጨመርንልህ እያሉ ይመፃደቁብሃል!፡፡
በየዓመቱ ዩኒቨርሲቲው ውስጥ በሚካሄደው የስፖርት
እንቅስቃሴ ንቁ ተሳታፊ እንደነበርክ አስታውሳለሁ፡፡
አሁን አሁን ግን ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በከፍተኛ
ሁኔታ የምግብ ፍላጎትህን እየቀሰቀሱብህ ራስህን
እንዳገለልክ ሰማሁ፡፡ ስታስተምር ቆይተህ በውሃ
ጥም የደርቀ ጉሮሮህን ለማራስ በስንት ዘመን አንድ
ጊዜ የታሸገ ውሃ ገዝተህ ብትጠጣ “ስብሰባ/ዎርክሾፕ/
ነበር እንዴ?››ተብሎ እንደሚቀለድብህ ደረስኩበት፡፡
እንዴት ተቸግርሃል ወዳጄ!
ለመሆኑ ማረፊያ ጎጆ አለህ? ከሦስት ዓመት
በፊት ጠቅላይ ሚኒስትርህ የአገሪቱ የዩኒቨርሲቲ
መምህራንን
ሰብስበው፡-‹‹መጠለያ
የሌላቸውና
በረሃብ አለንጋ የሚገረፉ መምህራን የትምህርት
ጥራትን ያስጠብቃሉ ተብሎ አይታሰብም፣ ይህን
ደግሞ ተገንዝበነዋል፡፡ ስለዚህ እናንተ የዩኒቨርሲቲ
መምህራን የኔ የምትሉት ቤት ሊኖራችሁ ይገባል፡
፡ እኛ (መንግስት ማለታቸው ነው) ማዘጋጃ ቤቶችን
መሬት እንዲያቀርቡ፣ የፋይናንስ ተቋማት ብድር
እንዲያመቻቹላችሁ እናደርጋለን፣ እናንተ ደግሞ
በሞያችሁ ማገዝ፣ ከደሞዛችሁ ደግሞ ትንሽ ትንሽ
መቆጠብ አለባችሁ›› ሲሉ ቃል ገብተው ነበር፡፡
ምን ላይ ደረሰ ባክህ? መቸም ተሳክቶ
ቢሆን ኖሮ እስካሁን ድግስ ትጠራን ነበር፡፡ ትልቁ
ምኞትህ መጠለያ አግኝተህ፣ ለሙያህ ተገዢ
ኾነህ መኖር እንደኾነ ደጋግመህ ነግረኸኛል፡፡ ግራ
የሚያጋባ ነገር እኮ ነው! ጠቅላይ ሚኒስትሩ በይፋ
ሳይነግሩህ ቃላቸውን አጠፉ ማለት ነው?የጠቅላይ
ሚኒስትርም ቃል ይታጠፋል እንዴ? የት ልትኖር
ነው ታድያ? ተርበህ እጥፍ ብለህ የምትተኛባት፣ የረባ
እራት ሲገኝ ደግሞ ጠግበህ የምታገሳበት፣ ጋደም
ብለህ የምታነብበት መጠለያ ቢሰጡህ ምን ነበረበት!፡
፡ መሬቱ እንደሆነ ‹‹የሁላችን ነው›› ተብሏል፡፡
ሁላችንም በሚለው ውስጥ መምህር የለም እንዴ?
መምህር ብሔር ብሔረሰብ ውስጥ አይካተትም ልበል?
ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ ተስፋ አትቁረጥ፤ እንደ
ዘመኑ ዘይቤ በማህበር ታቅፈህም ቢሆን ጠይቅ፡፡
ደግሞ እንደሚያገሉህ ሰማሁ፡፡ ላንተ

ምን ይሻልኻል?
በቦርድ፣ በሴኔት፣ በኮሌጅ ካውንስል
እርከኖች ዲን እና ፕሬዝዳንት የሚኾኑት እንዳንተው
ቾክ ጭሮ አዳሪ መምህራን የነበሩ ቢኾንም በባህሪያቸው
ከአስተማሪነት ይልቅ ካድሪያዊነት ይገንባቸዋል አሉ፡፡
በመኾኑም የጭቁን አስተማሪን ህመም የሚሰማ ጆሮ
አጥተዋል- ከሰሙም በቢራ ያወራርዱታል ይባላል፡፡
መምህር አለቃ የለውም ቢባልም አለቆች
ተወልደውብኻል፡፡ ክፍል ውስጥ የምትናገረው
ይተረጎምብኻል፤ ስለ መብት ስታስተምር ትቆጠባለህ፡
፡ የቅርብ አለቆችህ እና የገዛ ተማሪዎችህ ሰምቶአደሮች እንደሆኑ ተገንዝበሃል፡፡
እኔ የምልህ! ቢፒአር የሚባል ስራን
የሚያቀላጥፍ፣ ተሳትፎን የሚያፋፋ፣ ግልፅነትን
የሚያሰፍን ዋና የስራ ሂደት ባለቤት መጥቷል ስትልም
አልነበር? ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ ‹‹ቢፒአር›› እጥፍ
ብሎ ስልጣን ወዳድ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ተገኘው?
ካሁን በፊት እንደማውቀውኮ የትምህርት ክፍል
ሀላፊዎችን ይቅርና የኮሌጅ ዲኖችንም ተሰብስበህ
ትመርጥ እንደነበር አስታውሳለሁ፡፡ አሁን አሁን
ዲን ይቅርና በትምህርት ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ
የቡድን አስተባባሪዎች እንኳ የሚመረጡት በቀጭን
የሹመት ደብዳቤ ሆኗል አሉኝ፡፡ በዛ ላይ የተሷሚዎች
የብቃት መመዘኛ አሳስቦሃል፡፡ የመምረጫ መመዘኛው
‹‹አለመቻል›› የኾነ ይመስል በእውቀት የመነመኑ
ከጎንህ ተለቅመው ሲሾሙ ደንግጠኻል፡፡ ጫካው
ተመንጥሮ አልቋል እንጂ አሁንስ ‹‹ማግለል ይቁም!››
ብለህ ጫካ ውስጥ ገብተህ ለነፃነትህ ብትታገል
ትመርጣለህ፡፡ ገዢዎችህ ለነጻነት አስራ ምናምን
አመት ታግለው አንተን ግን ለአስራ አንድ ደቂቃ
እንኳ ስለ ነጻነት እንዳታወራ ለምን ያግዱኻል?
ቆይ ደግሞ “ተሳትፎ” የምንለውን ነገር ከነአካቴው
መቃብር ያወረዱት ፤በውይይት “ሊባክን” የሚችል ጊዜ
ለማሳጠር ይሆን ወይስ የስራ-ምህዳርን ለማጥበብ?!
ወዳጄ ልቤ፤ በዚህ ምድር ላይ በስራ ገበታህ
እስካለህ ድረስ ብቸኛ ንብረቴ ናት በምትላት ደሞወዝህ

www.feteh.com

ገዚዎችህ

አንቀው

ይዘውብሃል፡፡

ጋብዠሃለሁ፡፡
‹‹ሓቂ ምዝራበይ እንተኾይኑ መርገም፣
ኣነስ አብኡ ኣለኹ ዋላ ይምፃእ ፀገም፡፡››
ወደ አማርኛ ስንመልሰው፡
ሀቅ መናገሬ ከሆነ ማ መርገም
ምንም ፍንክች አልል የመጣ ቢመጣም ፡፡
------- እንደማለት፡፡
ወዳጄ ልቤ! ቸር ሰንብትልኝ፤
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አለም አቀፍ
በልዑል ሰንደቁ
አፍሪካ ያለፈውን አመት ያጠናቀቀችው
ህገ መንግስትን እያጣቀሱ ከሃያ እስከ 40 ዓመታት
የገዟትን አምባገነን መሪዎቿን በህዝባዊ አመጽ
በመገርሰስ ነበር፡፡
ይህን ጽዋ ከተጎነጩ መሪዎች ውስጥ
ቱኒዚያን ለ23 ዓመታት የመሩት ፕሬዘዳንት ዚን
ኤል አቢዲን ቤን አሊ ሀገራቸውን ለቀው ወደ ሳውዲ
አረቢያ ሲፈረጥጡ የግብጹ ፕሬዝዳንት ሁስኒ ሙባረክ
በቁጥጥር ስር ውለው የመጨረሻውን የፍርድ ቤት
ውሳኔ እየተጠባበቁ ይገኛሉ፡፡ ሊቢያን ለ42 ዓመታት
የገዙት ኮሎኔል መሀመድ ጋዳፊ በተደበቁበት የውሃ
መውረጃ ቱቦ ተይዘው ተቀጥቅጠውና ተደብድበው
መገደላቸው ይታወሳል፡፡
በሶስቱ አገራት የተቀጣለው አብዮት
በፈረንጆች አዲስ አመት በ2012 ፈጣን እልባት
በሚያስፈልጋቸው አጀንዳዎች ታጅቦ በአፍሪካ
የተለያዩ ሀገራት ተመሳሳይ አመጽ እና ተቃውሞ
እንደሚያስነሳ በአሜሪካ የአፍሪካ ህብረት አምባሳደር
የሆኑት ትውልደ ታንዛኒያዊቷ አሚና አሊ በአሜሪካ
ብሩክሊንግ ኢንስቲቲዩት ያቀረቡት የጥናት መረጃና
የምዕራባዊያን ዲፕሎማቶች ትንበያ እያመለከቱ
ነው፡፡
በአሜሪካ የአፍሪካ ህብረት አምባሳደር
አሚና አሊ “Africa union wants peace, security
and bigger global role in 2012” በሚል
ርዕስ ለአፍሪካውያን የ2012 ስጋትና የተቃውሞ
ምክንያት ይሆናሉ ብለው ያቀረቡትን የጥናት
መረጃ ያስቀደሙት ለህዝባዊ ተቃውሞ መንስኤ
ነበሩ ያሏቸውን ተጨባጭ ማስረጃ በማቅረብ ነው፡
፡ በምዕራባዊያን ድጋፍ ስልጣን ከያዙ በኋላ፣ ህዝብ
እየደገፋቸው ፓርቲዎችን በአሸባሪነት መፈረጃቸው
ነው ብለዋል፡፡
በአፍሪካ የአረብ ሀገራት ወጣቶች ለህዝባዊ
አመጽ ያነሳሳቸው ስልጣን የያዙ መንግስታት
የህዝቡን ፍላጎት በቅጡ በማወቅ ራሳቸውን ከጥላቻና
ከበቀል አጽድተው ከጥራዝ ነጠቅ ፍልስፍና ነፃ ሆነው
ህዝባቸውን ማስተዳደር ሲገባቸው፣ ሰምና ወርቅ ሆኖ
በሚኖር ህዝብ መካከል ሽብልቅ እየሰነቀሩና የልዩነት
እንክርዳድ እየዘሩ ጡንቻቸውን በማፈርጠማቸው
ነው፡፡
የህዝብ የተቃውሞ ጥያቄ የነበረው
በሀሳብና በዓላማ መለያየታችን ይብቃ፣ ልዩነታችንና
የፖለቲካ ፍላጐታችንን ቅራኔ ለማባባስ እየተጠቀሙ
ጐጇአቸውን አሞቁበት እንጂ ለእኛ የተረፈን ስደትና
ሞት፣ ስራ አጥነትና መገለል ነው፡፡ ህገ መንግስቱ
በሰው ፍላጎት የፀደቀ ሰነድ እንጂ መለኮታዊ ቃል

የአረቡ አብዮት በ2012 በአፍሪካ ሊነሳ ይችላል ተባለ
የቱኒዚያው አብዮት አንደኛ ዓመት ተከበረ

ባለመሆኑ ስልጣን ላይ ያሉ መሪዎች ለአገዛዝ
እንዲመቻቸው እየለጠጡና እያጠናከሩ የሚፈጽሙብን
ግፍና አበሳ ይብቃ የሚል ነው፡፡
ይህንን አቋም በማራመድ ለታንክና
ለስናይፐር ደረታቸውን ሰጥተው ወደ አደባባይ
የወጡ የአረቡ አብዮት ተቃዋሚዎች አምባገነኖችን
ከገረሰሱ በኋላ አዲስ ህገ መንግስት ለማርቀቅና
ለማጽደቅ የፓርላማ ወንበር በአብላጫ ድምጽ
እየተረከቡ የሚገኙት ፅንፈኛ የእስልምና መስመር
ይከተላሉ ተብለው የታገዱና በሽብርተኝነት የተፈረጁ
ፓርቲዎች መሆናቸውን በገሃድ እየተመለከትን ነው፡
፡
በቱኒዚያ በተካሄደው ህዝባዊ አመጽ
ለአረብ አብዮት መቀጣጠል ምክንያት የነበረው
ወጣት በራሱ ላይ ነዳጅ አርከፍክፎ የገደለበትን አመጽ
የተቀሰቀሰበት አንደኛ አመት ከመከበሩ ከሳምንታት
ቀደም ብሎ በታህሳስ 16-2004 በዴሞክራሲያዊ
መንገድ ተመርጦ ስልጣኑን በይፋ የተረከበው ኢናሀዳ
የተባለው እስላማዊ ፓርቲ መሪ በሆኑት በሐማዲ
ጂባሊ የሚመራ መንግስት ነው፡፡
ሐማዲ ጂባሊ 30 ሚኒስትሮችንና ሌሎች
11 ባለስልጣኖችን ያካተተ ካቢኔ አብላጫ ወንበር
ለያዘው ለኢናሃዳ ፓርቲ ለሚመራው ፓርላማ
በማቅረብ እንዲጸድቅላቸው አድርገዋል፡፡
ፓርቲው
ለዘብተኛ
አቋም
በመያዝ
ያልመሩትን ተቃዋሚዎችና ታዋቂ ሰዎች በካቢኔው
እንደሚያካተት በገባው ቃል መሰረት የአገር ውስጥና
የውጭ ጉዳይ እንዲሁም፣ የፍትህ ሚኒስትር መስሪያ
ቤቶችን በመያዝ የተቀሩትን ለተለያየ ተቃዋሚ
አመራሮች
በመሸንሸን
ማከፋፈሉ
አድናቆትን
አላብሶታል፡፡
የቱኒዚያ አዲሱ ፕሬዘዳንት ሞንሴፍ
ማርዙክ በተገኙበት የጠ/ሚኒስትር ሀማዲ ጄባሌ ካቢኔ
በፈፀመው ቃለ መሀላ ላይ የአዲሱ ዴሞክራሲያዊ
መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ሐማዲ ጂባለ
መንግስታቸው ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ተግባራት
መካከል ስራ ፈጠራና በቀድሞው ስርዓት በደል
የተፈፀመባቸውን ዜጐች መካስ እንደሆነ ገልፀዋል፡፡
ወደግብፅም ስንሻገር እየተመለከትነው
ያለው ነባራዊ ክስተት ሙባረክ አሸባሪ እያሉ
ሲያሳድዱት የነበረው የሙስሊም ብራዘር ሁድ
ፓርቲ በታችኛውና በላይኛው ምክር ቤት ምርጫ
ከፍተኛውን ወንበር በማሸነፍ ካቢኔ ለመሰየም
እየተዘጋጀ መሆኑን ነው፡፡
እነዚህን ዋቢ ማስረጃዎች በመጥቀስ
ለአፍሪካ ቀጣይ ፈተናዎች ለህብረቱ ደግሞ የቤት
ስራዎች ይሆናሉ ብለው ወደ አስቀመጧቸው
አጀንዳዎች የተሻገሩት የህዝቡን ስሜት አጢኖ፣
የልብ ትርታውን የሚያዳምጥ የፖለቲካ ድርጅት ወደ
መድረክ ከመጣ ህዝቡ ልቡን ከፍቶ እንደሚሰጠው
ከዚህ የበለጠ ማስረጃ አይገኝም በማለት ነው፡፡

ከጓድ መንግስቱ...
አይናገሩት እንጂ ውስጥ ውስጡን ያጉረመረሙ
ነበሩ፡፡ ሐዘናቸውም አመዝኖ ይታይ ነበር፡፡››
ጓድ መንግስቱ ደግሞ በጓድ አጥናፉ ላይ መላው
ደርግ ሞት ፈረደባቸው፤ መፈክር ፈከረባቸው፤
ከዛም በቅፅል ስሙ ‹‹አብዮት›› የሚባል ሰይፍ
መዘዘባቸው ይሉናል፡፡
እነሆ አሁንም የመንጌ ‹‹ጲላጦስነት››
ቀጥሏል፡፡ በደርጉ የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር እና
የራሱ የደርጉ ሊቀመንበር ተብለው የተመረጡት
ጄነራል አማንአንዶም የሻዕቢያ አባል እንደሆኑ፣
ከሲጋራ እና መጠጥ በተጨማሪም ሀሺሽ ተጠቃሚ
መሆናቸውን ይገልፁና ከፍተኛ የስልጣን ጉጉት
ያለባቸው አድሀሪ ነበሩ ይሏቸዋል፡፡ እናም
መንግስቱ እኚህን አንጋፋ ጄነራል በመኖሪያ
ቤታቸው
እንዳሉ
በታንክ
አስደፍጥጠው
ገድለዋቸው ሲያበቁ፤ በ‹‹ትግላችን›› መጽሐፍ
ላይ ግን ‹‹ጄነራል አማን አንዶም ካረፋ በኋላ…››
እያሉ ፅፈውልሃል፡፡ ልክ በወባ በሽታ ህይወቱ
እንዳለፈ ሰው አስመስለው ማለቴ ነው፡፡
መንግስቱ ኃ/ማርያም ማለት እኚህ
ናቸው፡፡ ከ20 አመት የስደት ኑሮ በኋላ በፃፉት
መጽሐፍ እንኳ ቅንጣት ታህል የመፀፀትም ሆነ
ሀላፊነትን የመውሰድ አዝማሚያ
የማያሳዩ፡
፡ በአጠቃላይም በሀገሪቱ የተደረጉ በጎ ነገሮች
በሙሉ የእሳቸው ጭንቅላት ያመነጨው ሲሆን፤
ሁሉም መጥፎ ነገሮች ደግሞ የጠቅላላው ደርግ
ውሳኔ እንደሆነ አድርገው ነው የፃፉልን፡፡ መቼም
ሌላው ሌላው ቢቀር ለያ ትውልድ እልቂት
ከጓድ መንግስቱ በፊት ማንም ተጠያቂ ሊሆን
አይችልም፡፡ መንግስቱ ሀይለማሪያም ግን ማንም
ሊጠይቀኝ አይችልም እያሉ ነው፡፡ ይልቁንም እነዛ
ሺ ምንተ ሺ፣ በሀገር ፍቅር የነደዱ ወጣቶችን
የፈጀው እኔ ሳልሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው፡ማን ይፈራል ሞት
ማን ይፈራል
ለእናት ሀገር ሲባል...
እያሉ ያሾፉብናል፡፡ እውነት ለመናገር
አምባገነኖች እንደ ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ
ነው የሚቀዱት፡፡ መንግስቱ ኃይለማሪያም የተባሉ
አምባገነን በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ወጣቶችን

ከገፅ 5 የዞረ

ፈጅተው ሲያበቁ ‹‹...ለእናት ሀገር ሲባል››
ይሉናል፡፡ መለስ ዜናዊ የተባሉ አምባገነንም
እንዲሁ ናቸው፡፡ እነእስክንድር ነጋን ህዝቡ
ተረባርቦ አሳሰራቸው ሲሉ የሚቀልዱ ማለቴ
ነው፡፡
አሁን ደግሞ ወደ መጽሐፉ ጠንካራ
ጎን እንለፍ፡፡ በእርግጥም የአምባገነኑ መሪ
‹‹ትግላችን›› እንድናነበው የሚያስገድዱን ብዙ
ቁም ነገሮች አሉት፡፡ የኢትዮጵያን ታሪክ ከአክሱም
ዘመን ጀምሮ የሚተርክ ነው፡፡ ያውም በአብዮቱ
ቋንቋ ‹‹የግራኝ መሀመድ ጦር አከርካሪውን
ተመቶ፣
የደጃዝማቹ
እብሪት
ተንፍሶ…
የፋሽስቱን ጦር አራውጠው በማባረር… ከበውና
ሰንጥቀው፣ የተቅበጠበጠውን የንጉስ ጦር…››
በመሳሰሉት ቃላቶች፡፡ በእርግጥም እነዚህ እነዚህ
ዘና ያደርጋሉ፡፡ ወይም መጽሐፉን እያነበብነው
በአይነ ህሊናችን መንጌ ‹‹አብዮታዊት እናት ሀገር
ወይም ሞት›› ሲሉ እየፎከሩ ይመጡብናል፡፡
የሀገራችን አምላክ በእውን አያድርገው እንጂ፡፡
በእርግጥ ጓድ መንግስቱ በገፅ 315 ላይ
‹‹በአንባቢያን ዘንድ ይታወስ እንደሆነ በአብዮት
አደባባይ የአገሪቱን ወህኒ ቤቶች ወደ ሆስፒታልና
ወደ ትምህርት ቤት እንለውጣቸዋለን ያልነው
በዚህ ጊዜ ነበር›› ቢሉም በተግባር ያየነው ግን
የመኳንቱን ቤቶች ሳይቀር፣ ወደ እስር ቤት
ሲቀይሩ ነው፡፡ ለነገሩ ጓድ መለስም ቢሆኑ ሀገሪቱን
ወደ ሆቴል እና ጭፈራ ቤት እየቀየሯት ነው
መሰለኝ፡፡ ከአላሙዲን ጀምሮ የመጣው ባለሀብት
ሁሉ የሚከፍተው ወይ ሆቴል ቤት ነው፡፡ ወይ
ጭፈራ ቤት ነው፡፡ አሊያም መሸታ ቤት ነው፡
፡ በዚህ አያያዝም ምንአልባትም ከጥቂት አመት
በኋላ ከኢህአዴግ ቢሮ በስተቀር ሰፊው ሀገሪቱ
ሆቴል ከመሆን የሚያግደው ላይኖር ይችላል፡
፡ ከኢህአዴግ ካድሬም በቀር ሰፊው ህዝብም
አስተናጋጅ ሊሆን ይችላል፡፡ አይበለው እንጂ፤
ካለው መቼስ...
የሆነ ሆኖ ‹‹ትግላችን›› መጽሐፍ
በርካታ ቁምነገሮች እና አዳዲስ መረጃዎችንም
ይዟል፡፡ በተለይ ከሀገር አንድነት ጋር የተያያዙ፣
ከታሪክ ትንተናው በተጨማሪ ማለት ነው፡

እንደ አምባሳደር አሚና አሊ ጥናታዊ
ዘገባ አፍሪካ በ2012 ከሚጠብቃት አብይ አጀንዳዎች
ከመልካም
አስተዳደር፣
ከብሔራዊ
ደህንነትና
ከኢኮኖሚ ለውጥ ጋር የተዛመዱ ናቸው፡፡
ህብረቱ እነዚህን ውዝግቦች ለማርገብ
መወሰድ ከሚገባው ቀዳሚ ርምጃዎች የሊቢያው መሪ
ህዝብን በአውሮፕላን የታገዘ ጥቃት መፈፀማቸውን
በገሀድ እየታወቀ የፀጥታው ምክር ቤት ከበረራ ነፃ
ዕግድ ቀጠና ተግባራዊ እንዲሆን ያስተላለፈውን
ውሳኔ ተከትሎ በኔቶ የተመራውን ጥቃት አልበሽር
ለአለም አቀፍ ፍርድ ቤት ተላልፈው እንዲሰጡና
በዙምባቡዌ መሪ ላይ የተጣለውን አይነት የበረራ ዕገዳ
እንዲጣልባቸው የተላለፈውን ውሳኔ በመቃወምና
በድምፅ ብልጫ በማጣጣል በወሰደው ውሳኔ ከአለም
አቀፍ ህብረተሰብ በኩል ያለው አመኔታ እንዲሸረሸር
አድርጓል፡፡
ስለዚህ የመጀመሪያው እርምጃ ከአለም
አቀፍ ህብረተሰብ ጋር ያለውን የትብብር መድረክ
ማጠናከርና
ህብረቱ
በተባበሩት
መንግስታት
የፀጥታው ምክር ቤት ድምፅን በድምፅ የመሻር
ስልጣን እንዲያገኝ ግፊት ማድረግ ይኖርበታል፡፡
ከዚሁ
በተያያዘ
የአፍሪካ
ህብረት
በ2007
የዴሞክራሲና
መልካም
አስተዳደርን
በተመለከተ ያፀደቁትን ቻርተር ያልፈረሙ እንደ
ካሜሮን፣ ኤርትራና ሱማሊያ ያሉ 16 ሀገራት
ሰነዱን እንዲፈርሙ ጠበቅ ያለ ርምጃ መውሰድ
ይጠበቅበታል፡፡
በኢኮኖሚው ዘርፍ የአፍሪካ ሀገራት
ጥሬ እቃዎችን እንደ ቻይና ህንድ ቱርክና ብራዚል
ላሉ ሀገራት ከመሸጥ ተቆጥበው ያለቁ ምርቶችን
የሚሸጡበትን የትብብር መድረክ መፍጠርና የምግብ
ደህንነት ዋስትና ማረጋገጥ ካልቻሉ የአረብ አብዮት
ተፅዕኖ ያሳረፈባቸው ሀገራት ውስጥ አለመረጋጋት
የመፍጠሩ ጉዳይ የሚስተባበል አይደለም፡፡
በተለይ ይህንኑ አደጋ ሊገጥማቸው
ይችላል ተብለው የሚገመቱት ሞሪታኒያ ቻድ ካሜሩን
መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ሱዳን፣ ኮንጐ፣
ኡጋንዳ፣ ኬኒያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲና
ሱማሊያን በቀዳሚነት በጠቀሰው በአምባሳደር አሚኒ
አሊ ጥናት በደቡብ ሱዳን በካርቱም መካከል በየጊዜው
የሚፈጠረው ግጭት በ2012 ቀጣይ አወዛጋቢ አጀንዳ
እንደሚሆን ጠቁመዋል፡፡
የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በመጪው
ግንቦት በዲያስፖራ ጉዳይ በሚያካሄዱት ኮንፍረንስ
ላይ በውጭ ሀገር የሚኖሩ አፍሪካዊያን በሀገራቸው
የኢኮኖሚ ግንባታ ላይ የሚሳተፉበትን እድል
የሚያመቻቹ ውሳኔዎች ላይ መድረስ በአመቱ አብይ
አጀንዳ ውስጥ የሚካተት ነው፡፡
በነዳጅ
ዋጋ
መጨመር
በሀጉሪቷ
የምግብና የሸቀጣ ሸቀጥ ምርቶች ላይ ያስከተለውን
የዋጋ ግሽበት፣ ለመከላከል መንግስታት በየፈርጁ

የኢኮኖሚና የፖሊሲ መዋቅራዊ ለውጥ ካላደረጉ
የአረብ አብዮት ወላፈን እንደሚያስተናግዱ ከወዲሁ
ሊያውቁ ይገባል፡፡
ጋና፣ ጊኒ፣ ቻድና፣ ናይጄሪያ ለህዝባቸው
የሚሰጡትን የነዳጅ ድጐማ በ2012 እንደሚያቋርጡ
ቀደም ብለው ያስተላለፉት መልእክት ጦስ በቀላሉ
ሊበርድ የማይችል ተቃውሞ ሊያስነሳ እንደሚችል፣
አሁንም በናይጄሪያ የተከሰተው የስራ ማቆም
አድማና ተቃውሞ የማስጠንቀቂያ ደውል ነው፡፡
ለዚህ መፍትሄው ውሳኔው ከመተግበር ቀደም ብሎ
የህዝቡን የምግብ ዋስትና ማረጋገጠና ጥቅሙና
ጉዳቱን በተመለከተ ህዝቡ እንዲመክርበት ማድረግ
ነው፡፡
በአፍሪካ
በነዳጅ
ፍለጋና
ማውጣት
የተሰማሩ ከ40 የሚበልጡ ካምፓኒዎች በየቀኑ
ለገበያ የሚያቀርቡት ነዳጅ ከአፍሪካ እለታዊ ፍጆታ
3 ሚሊዮን በርሜል የሚበልጥ ቢሆንም በአፍሪካ
ሀገራት መካከል የጠነከረ የኢኮኖሚ ትብብር
ባለመዘርጋቱ ለተጨማሪ ወጪ እየተዳረጉ ነው፡፡
የአህጉሩን አጠቃላይ ደህንነት በተመለከተ
ምስራቅ አፍሪካን እያመሰ የሚገኘው አልሸባብ፣
በመካከለኛ አፍሪካ በአመፅ ድርጊት የተሰማራው
‹‹ሎርድ ሬዚስታንት አርሚ››፣ በሰሜን ምዕራብ
አፍሪካ የሽብር ጥቃት እየሰነዘረ የሚገኘው የአልቃይዳ
ክንፍ ቦኮሀራም በየክፍለ ሀገሩ ወታደራዊ ትብብር
በመፍጠር የመከላከሉ ኃላፊነት የ2012 ቀጣይ
አጀንዳ ሆኖ የሚቀጥል ነው፡፡
መንግስታት
በተናጥል
በየሀገራቸው
የደረሰውን የዋጋ ግሽበት የሚያረግብ የኢኮኖሚ
መርሀ ግብር ተግባራዊ ካላደረጉና ለመድብለ ፓርቲ
ስርዓት መጠናከር ሆደ ሰፊ ሆነው ካልተንቀሳቀሱ
የሚጠብቃቸው ፈተና ከሚገምቱት የበለጠ ይሆናል፡
፡
በምስራቅ አፍሪካ ባለፈው 40 ዓመት
ባልታየ ሁኔታ የደረሰው ድርቅ ለ13 ሚሊየን
የቀጠናውን ህዝብ ለምግብ እርዳታ የመዳረጉ
አጀንዳ በቀጣዩ አመት በተለይ ኢትዮጵያና ኬንያ
ላይ ተመሳሳይ ተፅእኖ እንደሚያሳድር የአለም
ምግብ ፕሮጋራም ያቀረበውን መረጃ በመጥቀስ
የሚመለከታቸው መንግስታት ትኩረት እንዲሰጡና
ከወዲሁ ዝግጅት እንዲያጠናክሩ ምክር አዘል
መልእክት ቀርቧል፡፡
ከዚሁ ጋር በተያያዘ በተለይ በሱማሊያ
በድርቅና በአልሸባብ አሸባሪ ቡድን ጥቃት ወደ
ኬንያ፣ ኢትዮጵያና የመን የሚሰደዱ የሱማሊያ
ዜጎች ከአፍሪካ በተጨማሪ የተቀረው አለም ድጋፍ
የሚሹ የ2012 የቤት ስራዎች ሆነው ይቀጥላሉ፡፡
አሁን ባለው ተጨባጭ መረጃ በኬንያ
ከ420 ሺህ፣ በኢትዮጵያ ከ120 ሺህ በላይ ስደተኞች
በተለያዩ የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች እንደሚገኙ
ከአምባሳደሯ የጥናት ዘገባ ለመመልከት ተችሏል፡፡

፡ ...ጅቡቲ እንዴት የኢትዮጵያ እንደ ነበረችም
በስፋት እና በአሳማኝ ሁኔታ ፅፈውልናል፡
፡ በነገራችን ላይ መንጌ ‹‹ኤርትራ የኢትዮጵያ
ነች አይደለችም›› የሚል ጥያቄ እንዲነሳባቸው
አይፈልጉም፡፡ የአሰብ ወደብ ጥያቄንም ማንሳት
አይፈልጉም፡፡ ምክንያቱም በእሳቸው እሳቤ
ኤርትራ እና አሰብ ብቻ ሳይሆኑ ጅቡቲም ሙሉ
በሙሉ የኢትዮጵያ ህጋዊ አካል ነችና፡፡ ይኼ
ይኼ ነገራቸው እኮ ነው የሚመቸው፡፡
መንግስቱ ኃ/ማሪያም የዚያድባሬን
ወረራ የጦር ስልት ራሳቸው ነድፈው እንዴት
መመከት እንደቻሉ እያንዳንዱን ነገር ዘርዝረዋል፡
፡ በጦርነቱ ዋዜማም ከሱማሊያ ጋር በየመንኤደን የመጨረሻ ድርድር ተደርጎ ስለአለመሳካቱ
በገለፁበት ምዕራፍ እውነተኛውን ባህሪያቸውን
እናገኘዋለን፡፡ ቁጡነታቸውን፡፡ እናም በመፃሀፉ
እንደተገለፀው የዚህ የመጨረሻ ድርድር አደራዳሪ
ፊደል ካስትሮ እና የወቅቱ የየመን መሪ አብዱል
ፈታህ ድርድሩ ሊጀመር ጥቂት ደቂቃ ሲቀረው
መንግስቱ ኃ/ማርያምን እንዲህ ብለው መከሩ
‹‹ሶማሊያዎቹ የእናንተን ትዕግስት የሚፈታተን
የብልግናና የዘለፋ ቃላቶችን ከመሰንዘርም
ስለማይመለሱ በእናንተ በኩል እስከ መጨረሻው
ትዕግስታችሁን እንጠይቃለን›› (35) መንጌም
ምክሩን ካደመጡ በኋላ ‹‹በዚህ በኩል ምንም
ስጋት አይግባችሁ፤ ለትዕግስቴ ወሰን የለውም››
ሲሉ ቃለ ገቡላቸው፡፡ የሆነው ግን ተቃራኒው
ነው፡፡ ያውም ገና ወደ ስብሰባው አዳራሽ ሳይገቡ
የጓድ መንግስቱ ትዕግስት ጠፋች፡፡ ‹‹የሶማሊያው
መሪ ማንንም ሳያነጋግር ወይም ሳይጨብጥ
አዳራሹ ማዕከል ሜዳ ላይ ሁለት እጁን ሱሪ ኪሱ
ከቶ ዘለግ ባለ ድምፅ ‹ሁለት ስቱፒድ የሆንን
ህዝቦች አስቸገርናችሁ አይደለም?› በማለት
ተናግሮ ወደ መቀመጫው ሲያመራ፤ ከአነጋገሩ
በላይ ጠቅላላ ሁኔታው፣ ኩራቱና ትዕቢቱ ደሜን
ስላፈላው፣ ለትዕግስቴ ዳርቻ አይኖረውም ብዬ
ለራሴ ቃል የገባሁት ሰውዬ ‹የራስህን ስቱፒድነት
ተናገር፣ እኛ ግን አንተን ወይም እናንተን
አይደለንም› ስለው አስተናጋጆቹ ተደናገጡ፡፡
›› ይሉናል ጥቃት የማይወዱት እና ‹‹ሁሉም
ነገር ወደ ጦር ግንባር››ን ዝነኛ መፈክር እያሉ
የሚያንቆለጳጵሱት ‹‹ቆራጡ›› መሪ፡፡
በዚህ የመጨረሻ ውይይት ላይ ጓድ

ዚያድባሬ እና ጓድ መንግስቱ በጦርነት ስልት
አዋቂነት ላይም ከመዘላለፍም አልፈው ‹‹አንተ
አታውቅም፣ እኔ ነኝ የማውቀው›› የሚል ክርክር
አድርገው እንደነበር ተፅፏል፡፡ በወቅቱ ሶማሊያ
በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ ይፋ ያልሆነ ውጊያ
ማካሄዱን መንግስቱ በመጥቀሳቸው፣ ዚያድባሬ
መልስ ሰጡ ‹‹ውጊያው ተጀምሯል ያልከው
ስለውጊያ ምንም እውቀት ስለሌለህ ነው፡፡ ውጊያ
አልጀመርንም፡፡ ውጊያ ስንጀምር ውጊያ ምን
እንደሆነ ታይና ከዚያ ትማራለህ›› አለኝ፡፡ እኔም
አስተናጋጁን ይቅርታ ጠይቄ ከጀመራችሁት ሌላ
ያቆያችሁት ውጊያ ካለ በማናቸውም ጊዜና ስፍራ
ጦርነቱን ልትከፍቱ ትችላላችሁ፡፡ በዚህ ጦርነት
ማን ትምህርት እንደሚያገኝ እዚህ ያሉት
ኩባዊያንና የመናዊያን ጓዶቻችን ብቻ ሳይሆኑ
የአለም ህዝብ በጠቅላላ በቅርብ ጊዜ ውስጥ
የሚረዳው ይሆናል ስል፤ ዚያድባሬም ‹በል ጥሩ
ነው
ከእንግዲህ ወዲያ በጦር እንገናኝ› ብሎ
ከስርዓት ውጪ በብልግና መድረኩን በመርገጥ
ስለወጣ የመጨረሻው የሰላም ጥረት በዚሁ
ተዘጋ›› ይሉሃል፡፡ በእርግጥ መንግስቱ ያሉትን
አድርገዋል፡፡ ምክንያቱም ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ
አለም የጦርነቱን አዝማሚያ አይቶ የተጨነቀው
‹‹ኢትዮጵያ ልትሸነፍ ትችል ይሆናል›› ብሎ
ሳይሆን ‹‹የኢትዮጵያ ጦር ዳር ድንበሩን በማስከበር
ብቻ አይመለስም፡፡ ይልቁንም የሶማሊያን ወሰን
ጥሶ የበቀል ወረራ ሊያደርግ ይችላል›› የሚል
በመሆኑ ነው፡፡
...እኚያ የሀገሬ ድንበር ባድሜና ሽራሮ
ሳይሆን ህንድ ውቂያኖስ ነው የሚሉት፤ እኚያ
የአንድ ትውልድ ኢትዮጵያዊንን ደም በጎዳና
ላይ ያፈሰሱት፣ እኚያ ኢትዮጵያ ትቅደም ሲሉ
ልብ የሚያሞቁት፣ እኚያ ለስልጣን ካላ¬¬ቸው
ጥልቅ ፍቅር ጓደኞቻቸውን ሳይቀር አርደው
የጣሉት፣ እኚያ… ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም
የፃፉት መፅሀፍ ሊነበብ የሚገባው ነው፡፡ ነገር
ግን ግርድፉን ከፍሬው መለየት ይጠይቃል፡፡
የሰማዩ መፅሀፉ እንደሚለው ‹‹ሁሉ ተፈቅዷል፤
ነገር ግን ሁሉ አይጠቅምም፡፡›› የዚምባብዌ-ገን
ሂልም መፅሃፈ ስለሀገራችን ድንቅ ታሪክ እና
ሀገርን ስለማፍቀር ብቻ ሳይሆን ስለክህድት እና
ውሸትም ብዙ ያስተምራል፡፡ እናም የተፈቀደውን
ሳይሆን፤ የሚጠቅመውን መውሰድ፡፡
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‹‹ነፍሷ ለነፍሳቸው ከጥልቅ ነፍስ ተጨነቀች››

ከታዴዎስ ታንቱ
አንድ!

ሁለት!

አንድ!

ሁለት!

አንድ!

ሁለት! ስድስቱም ህፃናት ይገደላሉ፡፡ ቡቃያዎቹ
በእርግጥ ስለ ናዚ ዓላማና ተልእኮ ምንም አያውቁም፡
፡ ሆኖም ማወቅ
የወረደ ምክንያት

ወይም አለማወቅ ከምክንያት
ተደርጎ ተወስዷል፡፡ ለህፃናቱ

ዕልቂት ተጠየቅ አይሰራም፡፡ በፍፃሜው ፍጻሜ ላይ
የፍፃሜው ስነ አመክንዮ ቦታ የለውም፡፡ የፖለቲካ
ውሳኔ መሆኑ አይዘንጋ፡፡ ለጥቂት ጊዜያት በህይወት
ይገኛሉ፡፡ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ከመኖር ወደ
አለመኖር ይሸጋገራሉ፡፡ ስድስቱም ህፃናት!
ወይዘሮ

ማግዳ

ጎበልስ

ተጨነቀች፡

፡ አንዴ ደፈር! ደግሞ ፈራ! ቆፍጠን! ታወጣለች፡
፡ ታወርዳለች፡፡ ሆዷ ይባባል፡፡ ታለቅሳለች፡፡ ጥቂት
ትቆይና ወኔዋን
ትሰበስባለች፡፡ ልጆቿን ዓይን
ዓይናቸውን ታይና ደግሞ ዕንባዋ ይንቆረቆራል፡፡
ስድስት የሚያማምሩ አበባዎች ተቀጥፈው ይጣላሉ፡
፡ ይህ የማግዳና የዶክተር ጆሴፍ ጎበልስ ውሳኔ ነው፡
፡ ማን ይሽረዋል? ህፃናቱ ግን ምንም አያውቁም፡
፡ አሁንም በእናታቸው በማግዳ ጎበልስ አንገት ላይ
እየተጠመጠሙ ይጫወታሉ፡፡ ማግዳ ጎበልስ የግድያ
አቋሟን አልለወጠችውም፡፡ የአፈፃፀም ስልቱ ግን
አስጨንቋታል፡፡ በመጥረቢያ? በቢላዋ? በገመድ?
በመርዝ ወይስ በሌላ ዘዴ? የትኛው የአገዳደል ስልት
የህፃናቱን ስቃይ ወደ ክፍልፋይ እርከን ያወርደዋል?
ባነሰ ስቃይ ፈጣን ሞት የወይዘሮ ማግዳ ጎበልስ
ፍላጎት ነው፡፡ እናት ርህሩህ ናት፡፡ ስታሳድግ ብቻ
ሳይሆን ስትገድልም ለልጆቿ በዝቅተኛ ስቃይ ፈጣን
ሞት ምርጫዋ ይሆናል፡፡
አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት!
ይህ በበርሊን ከተማ የሚያስተጋባው የሶቭየት ራሽያ
የቀይ ጦር መድፍ ድምፅ ነው፡፡ ጦርነቱ ተፋፍሟል፡
፡ የናዚ ጦር በከተማዋ ውስጥ ይዋደቃል፡፡ ይሞታል፡
፡ ይገድላል፡፡ ትናንት ኦስትሪያን፤ ቸኮዝሎቫኪያን፣
ፓላንድን፣ ቤልጂየምን፣ ዴንማርክን፣ ኖርዌይን፣
ሆላንድን
ፈረንሳይንና
ሌሎችንም
አካባቢዎች
አንዳንዶችን በማስፈራራት ብቻ የተቀሩትን ደግሞ
በመጠነኛ መስዋዕትነት የተቆጣጠረው የናዚ ጀርመን
ኃይል ጦር በሶቭየት ራሽያ ውስጥ ቅስሙ ከተሰበረ
ወዲህ ለመንሰራራት አልቻለም፡፡ ዓለም ተባብሮ
ተነስቶበታል፡፡ በበርሊን ከአየር ላይ የእንግሊዞች
ቦምብ ይዘንባል፡፡ የአሜሪካ እግረኛ በራሱ የውጊያ
መስመር የማጥቂያ መስመሩን አጠናክሮ ይዞታል፡
፡ ፈረንሳይም ከባለቃል ኪዳን ሀገሮች አንዷ ናት፡
፡ በጠቅላላው ወደ አንድ ሚሊዮን የሚጠጋ የጦር
ኃይል በጀርመን ላይ መልሶ ማጥቃት ከጀመረ ውሎ
አድሯል፡፡ ታሪካዊቷ የበርሊን ከተማ ሌት ተቀን

እነ ርዕዮት...
ሲያሴር እንደነበር ያስረዳል›› በሚል ክስ
ማቅረቡን ያስታወሱት መሐል ዳኛ፣ ውብሸት
በመከላከያነት ያቀረበው ጋዜጠኛነቱን የሚያስረዳ
መከላከያ ክሱን ለመከላከል በቂ ባለመሆኑ
ጥፋተኛ መባሉን ተናግረዋል፡፡
4ኛ ተከሳሽ ሒሩት ክፍሌ ከ1ኛ
ተከሳሽ ጋር ግንኙነት በመመስረትና ተከሳሹ
በሚልክላት ገንዘብ የሽብር ድርጊት ለመፈፀም
ሰዎችን ታደራጅ እንደነበር ዐቃቤ ሕግ
ማስረዳቱንና ተከሳሿ ከውጪ የተላከላትን
ገንዘብ ለግል ጉዳይዋ እንደምታውል መናገሯን
የሚያስታውስ መከላከያ ማቅረቧን ያስታወሰው
ፍ/ቤት ‹‹ሆኖም ያቀረበችው መከላከያ በበቂ
ሁኔታ ክሱን ማስተባበል ባለመቻሉ ጥፋተኛ
ተብላለች›› ብሏል፡፡
የፍትሕ ጋዜጣ አምደኛ የሆነችው
5ኛ ተከሳሽ ርዕዮት ዓለሙም የጥፋተኛነት
ውሳኔ ተላልፎባታል፡፡ ከ1ኛ ተከሳሽ ጋር
የስራ ግንኙነት በመፍጠር ለዐመፅ ቀስቃሽ
ስራዎቹ በመተባበር ፎቶ ግራፎች ስትልክለት
መቆየቷን ዐቃቤ ሕግ ማስረዳቱን፣ ተከሳሿም
በመከላከያነት በሙያዋ ጋዜጠኛ በመሆኗ

ትደበደባለች፡፡ በከተማዋ ጭንቀት ነግሷል፡፡ ሞት

በር ወሰደቻቸው፡፡ በደንብ የተደራጀ ዝርግ ሰፊ

ጦርነት በውትድርና አገልግሎት ግዳጅ እንዳይሰማራ

ረክሷል፡፡ በርሊን ሰዶምና ገሞራ ሆናለች፡፡ ነደደች፡፡

ሳህን

በመያዣ

ተከልክሏል፡፡ ምክንያቱም የእግሩ ጫማ በቋሚነት

በጀርመናዊነትነቷ እጅግ የምትኮራው
መልከ መልካሟ ወይዘሮ ማግዳ ጎበልስ በህይወት

ተደረጎ ቀረበ፡፡ በኋላ አንድ ሰው ቸኮሌቱ እንቅልፍ
በሚያስወስድ ክኒን እንደ ተለወሰ ተናግሯል፡፡ እንደ

አንካሳ ነበርና ነው፡፡ እ.ኤ.አ ከ1917 እስከ 1921ዓ.ም
ጥንተ ጀርመንኛን አጥንቷል፡፡ ታሪክን፤ ስነ ፅሑፍንና

ለውሳኔ የሚያስቸግር እንዲህ ዓይነት ከባድ ፈተና

ጠጡ

ደግሞ

ፍልስፍናን ተምሯል፡፡ እ.ኤ.አ 1926ዓ.ም የፓርቲው

አጋጥሟት አያውቅም፡፡ ለአባት ሀገርና ለባሏ
በታማኝነት የዘለቀችው ይህች ጀርመናዊት ከለምለም

ስትደባብሳቸው አይቼአለሁ፡፡ አጎታቸው አዶልፍ
መሞቱን የሰሙ አልመሰለኝም፡፡ እንደ ሌላው ጊዜ

የወረዳ መሪ ተደርጓል፡፡ እ.ኤ.አ ከ1927 እስከ
1935ዓ.ም ደግሞ ወረራ የተባለ የግሉ የሆነ ጋዜጣ

ማህፀኗ ሰባት ውብ ልጆች አፍርታለች፡፡ ከቀድሞ

ሁሉ ይስቁና ይዘምሩ ነበርና፡፡ ከጥቂት ጊዜ በኋላ

ዋና አዘጋጅ ሆኖ ሰርቷል፡፡ በዚህ የናዚ ፍልስፍናን

ባሏ የተወለደው ውብ ልጇ በሁኔታዎች አጋጣሚ
አብሯት አይገኝም፡፡ ስድስቱን ጨቅላዎች ጨክኖ

አልፈውኝ ወደ ፎቁ ላይ ወጡ፡፡ ሃይዲ በአካባቢው
ተዘዋወረች፡፡ እጄን አውለበለብሁላት፡፡ አፀፋውን

በስፋትና
በጥልቀት
ችሎታውም የተደነቀ

መግደል የእናት አንጀት እየወሰነው የሚሽረው
ዕዳ ሆኖባታል፡፡ ነፍሷ ለነፍሳቸው ከጥልቅ ነፍስ

ባንድ እጇ መለሰችልኝ፡፡ ወዲያውም በድንገት
የእናቷን እጅ ለቅቃ በአካባቢው በሙሉ ትንቀሳቀስ

ከሂትለር በአቻ እርከን ታይቷል፡፡
ሂትለር እ.ኤ.አ በ1933ዓ.ም የጀርመን

ተጨነቀች፡፡ ህፃናቱ እንደ አባታቸው እንደ ጆሴፍ

ገባች፡፡ ከዚያም በግልፅ የደስታ ሳቋን ለቀቀችው፡፡

ቻንስለር እንደሆነ ወዲያው ዶክተር ጆሴፍ ጎበልስን

ጎበልስ እጁን በመጠምዘዝ ‹‹አጎታችን ቸኮሌት
ሰጠን!›› በማለት ዘወትር ፍላጎታቸውን የሚገልፁለት

በመቀጠልም ሌባ ጣቷን ከሌላው ጣት ጋር አወጣችና
ሁልጊዜም የምትዘምረውን ጥቂት ዜማ ‹‹ሚስች፤

ሚኒስትር አድርጎ ሾመው፡፡ የናዚ የፕሮፓጋንዳ
ጠቢብ ሆነ፡፡ ለአዶልፍ ሂትለር የትግል አጋሩ

አዶልፍ ሂትለር መሞቱን እዚያው ምድር ቤት
ውስጥ በቅርብ ርቀት ሲኖሩ እንኳን አልሰሙም፡

ሚስች አንተ ዓሳ ነህ›› በማለት ዘመረች፡፡ እናቷ
ግን ክንዷን በቀስታ እሷ ላይ አድርጋ ደረጃዎችን

ብቻ ሳይሆን የግል ወዳጁም እንደ ነበር ታውቋል፡
፡ ለሂትለር ከማንም በላይ ተሰሚነት ያገኘ አማካሪ

፡ ህፃናቱ ቸኮሌትና አሻንጉሊት ያባርራሉ፡፡ የእነሱ

አወጣቻት፡፡ እሷ ግን መዘመሯን አላቋረጠችም ነበር፡

እንደነበርም ተመልክቷል፡፡

ዓለም በእነሱ አእምሮ ልክ ብቻ ተዘርግታለች፡፡
Aftermath Martin Bormann and

፡
መጽሐፉ አሁንም ያብራራል፡፣ ምንጩ

ዶክተር ጆሴፍ ጎበልስ አዶልፍ ሂትለርን
ከመጠን በላይ ያደንቀውና ያከብረው እንደነበርም

the Fourth Reich የተባለ አንድ የታሪክ መጽሐፍ

አልተለወጠም፡፡ አሁንም ተጠቃሹ የስልክ ሰራተኛ

ታውቋል፡፡ ባንድ ወቅት ለሂትለር ከጻፈለት ደብዳቤ

የአዶልፍ ሂትለርን አስክሬን የማቃጠል ሂደትን
በማስመልከት በመጠኑ ያስነብበናል፡፡ በአንዳንድ

በዋቢነት የነቃሽነት
እንዲህ በማለት፡፡

ያስቀምጣል፡፡

ለማስረጃነት ይዘናል፡፡ ከዊሊያም ሺፈር አገላለፅ
ቀንጭበናል፡፡ ወደ ቋንቋ ሁለት መልሰነዋል፡፡

የታሪክ መጽሐፍት ውስጥ ግን ዝርዝር አፈጻጸሙ
በዝርዝር ይገኛል፡፡ ያም ሆነ ይህ የአዶልፍ ሂትለር

ማግዳ ጎበልስ ቀጥሎ ዶክተር እስተመፈርገን
ወደ ልጆቹ ክፍል ወሰደችው፡፡ አንድ ሰዓት ያህል

ለተንከራታቹ ዓይናችን ሽቅብ እንደሚወጣ
ኮከብ ታየህ፡፡ ጥርጣሬና ተስፋ መቁረጥ በተንሰራፋበት

መኪና ነጂ የነበረ አንድ ግለሰብ አስክሬኑን ለማቃጠል

ቆይታ ተመልሳ መጣች፡፡ ታለቅስ ነበር፡፡ በረጅሙ

ዓለም ላይ አእምሮአችንን ለማፅዳት ተአምራታትን

200 ሊትር ጋዝ ለመቅዳት ሞክሮ ሳይሳካለት
ቀርቷል፡፡ ሆኖም 180 ሊትር ጋዝ ለመቅዳት

የስብሰባ አዳራሽ ጠረጴዛ ላይ ተቀመጠች፡፡ ብቻዋን
ነበረች፡፡ ዶክተር ጎበልስ መጣና ተመልሶ ሄደ፡፡ ነገር

ሰራህ፡፡ እምነት ሰጠህን፡፡ ከሰፊው ህዝብ በላይ
ጉልላት ሆንህ በእምነት ተመልተን ለመጪው ጊዜ

ችሏል፡፡ ግለሰቡ የሂትለርንና የሚስቱን አስክሬኖች
እንዲያቃጥል ተመድቧል፡፡ በእርግጥ አስክሬኖቹን

ግን ሲነጋገሩ አላየኋቸውም፡፡ ልጆቹ ያለጥርጥር
በመርዝ መርፌ ተወግተው ተገድለዋል፡፡ በቅድሚያ

እርግጠኞች ሆነናል፡፡ ወሰን በሌለው ፍቅርህ በአዲሱ
ስርዓት የሚያምኑትን ሁሉ ነፃ ለማውጣት ስልጣን

ተሸክመው ወደ ማቃጠያ ስፍራ የወሰዷቸው ሌሎች

ግን እንዳያማቸው የሚያደርግ መርፌ ተሰጥቷቸዋል፡

ተጎናፅፈሃል፡፡ ለመጀመሪያ ገፀ መሰወርን ከዓይናችን

ሰዎች እንደ ነበሩ ታውቋል፡፡ ለማቃጠል በአስክሬኖቹ
ላይ ብዙ እንጨት ተደርጎባቸዋል፡፡ ጋዝም በብዛት
ተርከፍክፎባቸዋል፡፡ አቃጣዩ ግለሰብ ሔድ መለስ
እያለ የእሳቱን ኃይል ይከታተል ነበር፡፡ በምድር ቤት
ውስጥ የነበሩ ሰዎች ሽታው አላስቀምጥ ብሏቸው
ተቸግረዋል፡፡ አቃጣዩ ግለሰብ አሁንም ሄድ በማለት
እሳቱን አይቶ ተመለሰ፡፡ የሂትለር የቅልጥም
አጥንት እየነደደ እንደ ነበር አስተውሏል፡፡ ይህንኑ
ለማርቲን በርማን ነገረው፡፡ በርማንም ‹‹ሂድና ጋዝ
ጨምርበት!›› አለው፡፡ ግለሰቡ እንደ ትእዛዙ አደረገ፡
፡ እሳቱ በበለጠ ተንቦገቦገ፡፡ ሂትለርና ሚስቱ ወደ
አመድነት ተቀየሩ፡፡
የጎበልስ ልጆች ግን ይህን ሁሉ ሁነት
አላወቁም፡፡ እንደ ልማዳቸው ‹‹አጎታቸው›› ዘንድ
ለመሔድ ያስባሉ፡፡ ወይም እሱ ለእራት ወደ እነሱ
ቤት እንደሚመጣ ተስፋ ያደርጋሉ፡፡
አረረም መረረ ስድስቱ የጎበልስ ልጆች
ይገደላሉ፡፡ እንዲሁም ወይዘሮ ማግዳ ጎበልስና
ዶክተር ጆሴፍ ጎበልስ ህይወታቸውን በገዛ እጃቸው
ለማጥፋት አቋም ወስደዋል፡፡ Joseph Goebbles፡
life and Death በሚል ርዕስ እ.ኤ.አ በ2009ዓ.ም
ለንባብ የበቃ አንድ መጽሐፍ ሮቸስ ሚስች የተባለ
አንድ የምድር ቤቱን የስልክ ሰራተኛ በዋቢነት
በመጥቀስ እንዲህ በማለት ይነግረናል፡፡
ሰዓቱ ከ11 አልፏል፡፡ ወይዘሮ ጎበልስ
ከአጠገቤ አለፈች፡፡ ልጆቿ ተከትለዋታል፡፡ ሁሉም
ነጭ የመኝታ ልብስ አድርገዋል፡፡ ወደሚቀጥለው

፡ ሔልጋ ግን ትንሽ የታገለች ይመስላል፡፡
ዊሊያም ሌሺፈር The Rise and Fall
of the Third Reich, በሚለው መፅሀፍ ደግሞ
የልጆቹን እድሜ ዘርዝሯል፡፡ እንደ ዊሊያም ሌሸፈር
አገላለፅ ሔላ እድሜዋ 12 ዓመት ሲሆን ሔልዳ
ደግሞ 11 ዓመቷ እንደነበር ታውቋል፡፡ ሔልሙት
9፤ ሖልዴ 7፣ ሔልዳ 5 ዓመት እድሜ የነበራቸው
ሲሆኑ ሐይዲ ደግሞ የ3 ዓመት ጨቅላ እንደነበር
ተመልክቷል፡፡ በመቀጠል ደግሞ ዶክተር ጆሴፍ
ጎበልስና ወይዘሮ ማግዳ ጎበልስ ወደ አትክልት ስፍራ
አምርተዋል፡፡ ሁለቱም መርዝ ቀመሱ፡፡ ዶክተር
ጎበልስ ግን በተጨማሪ ሽጉጥ ጠጥቷል፡፡ የሁለቱም
አስክሬን ተቃጥሏል፡፡ ነገር ግን በደንብ ስላልተቃጠለ
ወደ አመድነት አልተለወጠም፡፡ በተለይ ደግሞ
የዶክተር ጆሴፍ ጎበልስ መልክ ተለይቶ ይታወቅ
ነበር፡፡ ወይዘሮ ማግዳ ጎበልስ አስክሬን ግን ማንነቷን
ለይቶ ለማወቅ በሚያስችል ሁኔታ ላይ አልነበረም፡
፡ ያ ሁሉ ቁንጅና ብላሽ ሆነ፡፡ የህፃናቱ አስክሬን
ግን አልተቃጠለም፡፡ በማግስቱ እ.ኤ.አ ሜይ 2 ቀን
1945ዓ.ም የራሽያ ቀይ ጦር ሲደርስ የስድስቱ ህፃናት
አስክሬን የሌሊት ልብሳቸውን እንደለበሱ ተገኝቷል፡፡
ዶክተር ጆሴፍ ጎበልስ እ.ኤ.አ በኦክቶበር
29 ቀን 1897 ዓ.ም በራይንላንድ ግዛት በሬይድት
ውስጥ ተወለደ፡፡ ወላጆቹ በጥብቅ ሮማን ካቶሊክ
አስተምህሮ
ይመሩ
እንደነበር
ተመልክቷል፡
፡ በልጅነቱ በሬይድት ውስጥ ከሰዋሰው ትምህርት
ቤት ገብቶ ተምሯል፡፡ ነገር ግን በአንደኛው የዓለም

የሚቀድድ ሰው አይተናል፡፡
በጣም ስራ ወዳድ መሆኑ የተመሰከረለት
ዶክተር ጆሴፍ ጎበልስ ለምግብም ሆነ ለመጠጥ
ትኩረት እንደማይሰጥ ታውቋል፡፡ በቀጭን አካሉ
ረጅም ኮቶችን መልበስ ይወድ ነበር፡፡ ከወይዘሮ ማግዳ
ጎበልስ ጋር በሰላም ኖረዋል፡፡ የናዚ ባለስልጣናት
ሂትለርን አንድ ባንድ ሲከዱ ዶክተር ጎበልስ ግን
አልከዳም፡፡
አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት! አንድ!
ሁለት! የራሽያ ቀይ ጠር አሁንም ወደ ፊት እየገፋ
ነው፡፡ ወይዘሮ ማግዳ ጎበልስና ዶክተር ጆሴፍ
ጎበልስ አስክሬኖቻቸውን ልብሱን ገፍፈው እርቃኑን
በአደባባይ እንዳይሰቅሉ ሰግተዋል፡፡ በተለይም
ብልህነትና ቆራጥነት አሟልቶ የሰጣት ወይዘሮ
ማግዳ ጎበልስ በህይወት ቆይታ በዚህ ውበቷ
በርሊንን በቅድሚያ የተቆጣጠረው የራሽያ ቀይ ጦር
በገላዋ ላይ ሲጫወትባት ማየት ፈፅሞ አልፈለገችም፡
፡ አስከሬኗስ ቢሆን እንዴት በጠላት እጅ ይወድቃል?
በፍፁም አይደረግም፡፡ አልተደረገምም፡፡
ወይዘሮ ማግዳ ጎበልስ እንደ ሌሎች
ናዚዎች ሁሉ አይሁዶችንና ኮምዩኒስቶችን በጣም
ትጠላ እንደነበር ታውቋል፡፡ አንዳንዴ በአደባባይ
ለሴቶች ንግግር ታደርግ ነበር፡፡ በናዚ ውስጥ
የተሰጣት ቦታ ያነሳት መሆኑን ባንድ ወቅት ስትናገር
ተሰምታለች፡፡ ራሷን በመግደሏ ትደነቃለች፡፡ ልጆቿን
ግን መግደል አልነበረባትም፡፡ እዚህ ላይ ወራጅ አለ!
እናንተስ ምን ትላላችሁ?

የ4ኛ ተከሳሾች ጠበቃ አቶ ደርበው ተመስገን፤
ወንጀሉ
የተፈፀመው
ተከሳሾቹ
በሕግ
የተፈቀዱ ተግባራትን ሲፈፅሙ በተለይም
2ኛ ተከሳሽ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ መሪ
የነበሩ መሆናቸውን፣ 3ኛ ተከሳሽ ደግሞ
ጋዜጠኛ ስለሆኑ ማህበራዊ ለውጥ በመፈለግ
እንጂ የራሳቸውን ጥቅም በማሰብ በአፍቅሮተ
ንዋይና በወራዳነት የተፈፀመ ባለመሆኑ፣
ወንጀሉ ያልተተገበረ፣ ተከሳሾቹ የቤተሰብ
አስተዳዳሪዎች በመሆናቸው በእስር ቢቀጡ
ማህበራዊ ሸክም ስለሚፈጥር ወንጀሉ በዝቅተኛ
ደረጃ እንዲመደብ ጠይቀዋል፡፡
ጠበቃው አያይዘውም 4ኛ ተከሳሽ
የሆነችው ሂሩት ክፍሌን በተመለከተ የቀረበው
የቅጣት ማክበጃ በወንጀል መቅጫ ሕግ አንቀፅ
67 መሰረት እንዲታይላቸው እና ጉዳዩ በሚገባ
እንዲመዘን ጠይቀዋል፡፡ ተከሳሾቹ በእስር
ቢቀጡ በቤተሰባቸው ላይ ሊደርስ የሚችለውን
መጉላላት
በመመዘንም
ቅጣቱ
በገንዘብ
እንዲቀየር ጥያቄ አቅርበዋል፡፡
የርዕዮት ዓለሙ ጠበቃ አቶ ሞላ
ዘገየም የቅጣት ማቅለያ አስተያየት አቅርበዋል፡፡
መምህርትና ጋዜጠኛ የሆነችው ተከሳሽ ተፈፀመ
የተባለውን ድርጊት አስቀድማ በማሰብ አሊያም

በከባድ ቸልተኝነት የፈፀመችው አለመሆኑን፣
ከዚህ በፊት ተከስሳ የማታውቅ መልካም
ስነምግባር ያላት መሆኗን እንዲሁም ወጣትነቷን
ከግንዛቤ በማስገባት እና በእስር ከምታሳልፈው
ይልቅ ለማህበረሰቡ የምታበረክተው ተመዝኖ
በይቅርታ እንድትታለፍ ጠይቀዋል፡፡ የቅጣት
ደረጃውን በሚመለከት ደግሞ ‹‹ደረጃ ያልወጣለት
በመሆኑ በዝቅተኛ ደረጃ እንዲመደብላት
የተከበረውን ፍ/ቤት እለምናለሁ›› ብለዋል፡፡
ፍ/ቤቱም
የቅጣት
አስተያየቶቹን
ካዳመጠ በኋላ የቅጣት ውሳኔ ለመስጠት ለጥር
17 ቀን 2004ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል፡፡
የፍትሕ አምደኛ የሆነችው ጋዜጠኛና
መምህርት ርዕዮት ዓለሙ በቅርቡ ፍ/
ቤት በቀረበችበት ወቅት ‹‹የፌደራል ፖሊስ
ምክትል ኮሚሽነር ሀሰን ሺፋን ጨምሮ
ሌሎች ኃላፊነት ያላቸው መርማሪ ፖሊሶች
በእስር ላይ ባሉ ተከሳሾችና በኤልያስ ክፍሌ
ላይ በሀሰት መስክረሽ ነፃ ውጪ ብለውኛል፤
ይህን ባለመቀበሌም ‹እንዲህ ዓይነት አቋም
ካለሽ ለምን ጫካ አትገቢም?› ብለውኛል፡፡
በእንቢተኝነቴም ለ13 ቀናት በጨለማ ክፍል
ውስጥ አስረውኛል›› የሚል አቤቱታ ማሰማቷ
ይታወሳል፡፡

ከገፅ 1 የዞረ
ለኢትዮጵያ ሪቪው ድረ-ገፅ በደሞዝ ተቀጥራ
እንደምትሰራ የሚገልፅ ምስክሮችን ያቀረበች
ቢሆንም በእሷም ላይ እንደሌሎቹ ተከሳሾች
ሁሉ ‹‹ያቀረበችው መከላከያ በበቂ ሁኔታ ክሱን
አያስተባብልም›› በሚል የጥፋተኛነት ውሳኔ
ተላልፎባታል፡፡
የመሐል ዳኛው እንዳሻው አዳነ
ውሳኔውን ካሰሙ በኋላ ዐቃቤ ሕግ የቅጣት
አስተያየት ሰጥቷል፡፡ ‹‹ተከሳሾቹ ራሱን
‹ግንቦት ሰባት› ብሎ ከሚጠራው አሸባሪ ቡድን
ጋር ስምምነት በማድረግ ሲንቀሳቀሱ ነበር፡፡
በ2004ዓ.ም በአገሪቱ ሽብርና ሁከት ለመፍጠር
ጋዜጠኛነትንና
ፖለቲከኛነትን
በሽፋን
ተጠቅመው የአድማ ስምምነት በማድረግ አደገኛ
ወንጀል ሊፈፅሙ ነበር፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 4ኛ
ተከሳሽ ቀደም ሲል የአርበኞች ግንባር አባል
የነበረችና የ3 ዓመት ፅኑ እስራት ተፈርዶባት
የነበረ ቢሆንም ከጥፋቷ ያልተማረች ነች››
ያለው ዐቃቤ ሕግ ፍ/ቤቱን ቅጣቱ በከባድ ደረጃ
እንዲያዝለት ጠይቋል፡፡
የተከሳሽ ጠበቆች ደግሞ በበኩላቸው
የቅጣት ማቅለያ አቅርበዋል፡፡ የ2ኛ፣ የ3ኛ እና

www.feteh.com

ስድስት

ኩባያዎችና

አንዳንዶቹን

ቸኮሌት

ስታቅፋቸው

ቃሉን

ሌሎቹን

በቃሉ

አሰራጭቷል፡፡
በንግግር
ሰው ነበር፡፡ እንዲያውም
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ዜናዎች
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በትግራይና በደቡብ ክልሎች የመምህራን ቅጥርና
የደረጃ እድገት ግልፅነትና ወጥነት የጐደለው
መሆኑን ዕንባ ጠባቂ ተቋም አስታወቀ

መኢአድ በደቡብ ክልል በሳውላ
ጠቅላላ ጉባኤውን አካሄደ

የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት /
መኢአድ/ በደቡብ ክልል በጎፋ ልዩ ዞን በሳውላ ከተማ
ጠቅላላ ጉባኤውን ጥር 5 ቀን 2004 ዓ.ም አካሂዷል፡
፡ የፓርቲው መረጃ እንደ ሚያሳየው በደቡብ ክልል
በ23 ዞኖች ባሉ 143 ወረዳዎች የተደራጀ ሲሆን
በጎፋ ዞን 12 ወረዳዎች ውስጥ 40ሺ አባላት አሉት፡
፡ በደቡብ ኢትዮጵያ ቀጠና የመኢአድ ሰብሳቢና
የማከላዊ ኮሚቴ አባል በሆኑት በአቶ እንድርያስ ኤሮ
መኖሪያ ቤት የተደረገው ጠቅላላ ጉባኤ በዞኑ ገዢው
ፓርቲ በፓርቲው አባላት ላይ አደረሰ ያለውን በደል
አንስቶ ተወያይቷል፡፡
በዞኑ የሚገኙት የ12 ወረዳ ሰብሳቢዎች
በተገኙበት
ጉባኤ
ላይ
ከየዞን
ተወክለው
የመጡት
ሰብሳቢዎች
የየዞናቸውን
ሪፖርት
ለጉባኤው አቅርበዋል፡፡ በቀረቡት ሪፖርቶች ላይ
እንደተስተዋለው የመኢአድ አባላት በመሆናችን
ብቻ ደረሰ ያሉትን የመብት ጥሰት፣ እስራት፣
ግድያ፣ ድብደባ፣ ማስፈራራት እና የመልካም
አስተዳደር ችግሮችን ለጉባየተኛው አሰምተዋል፡
፡ በጉባኤው ላይ በስፋት ሲነሱ የነበሩት ችግሮች
የመኢአድ አባል ከሆናችሁ መሬታችሁን ልቀቁ ፣
በተለያየ ጊዜ የሚመጡት እርዳታዎች ለመኢአድ
አባላት
ለሆንነው
አይደርስም፣
በአካባቢያችን
ትምህርታቸውን ጨርሰው ስራ በመፈለግ ላይ ካሉት
መካከል ስራ ለመወዳደር ከኢህአዴግ ቢሮ የድጋፍ
ደብዳቤ አፅፋችሁኑ እየተባልን ነው፤ ለወባ መከላከያ
የአጎበር እርዳታ እንዳይደርሰን እየተደረገ ነው፤
ልጆቻችን ተምረው ስራ መስራት አልቻሉም ሲሉ
ለጉባየተኛው አቅርበዋል፡፡
በጉባኤው ላይ ቀርቦ ደረሰብኝ ያለውን
በደል የገለፀው አቶ ባንቴ በላቸው እንደገለፀው
በሚኖርበት በሻፊቴ ቁጥር 2 ባንዳ አካባቢ
ለመኖሪያ ቤት የሰራሁትን 86 ቆርቆሮ የፈጀ ቤቴን
ለመኢአድ ጽ/ቤት በማከራየቴ
ሙሉ ለሙሉ
አቃጥለውብኛል ሲል የተናገረው አቶ ባንቴ በምርጫ
2002 ላይ ለመኢአድ ድጋፍ እየሰጠሁ ባለሁበት
ሰዓት የወረዳው ታጣቂች ‹‹ምርጫውን ካሸነፋችሁ
ተገላገልክ ከተሸነፋችሁ ትወረሳለህ›› ያሉኝ ሲሆን
አደጋው ከደረሰ በኋላ መቋቋሚያ እርዳታ እንዲሰጠኝ
ብጠይቅም ቀድመን ነግረንሃል ብለው መልሰውኛል
ሲል ተናግሮ ‹‹በቃጠሎ ላይ የ13 አመት እድሜ
ያለውን ደስታ ባንቴን ልጄ ተቃጥሎ ሞቷል››
ብሏል፡፡ የደረሰብኝን ችግር አይተው የአካባቢ
ነዋሪዎችና ጓደኞቼ አዋጥተው ያመጡትን ገንዘብ
የቀበሌው አመራሮች ወስደውብኛል ያለው አቶ ባንቴ
በቃጠሎው ጊዜ በወላፈኑ የተጎዱ ጎረቤቶቼ ግን ሙሉ

በሙሉ ቤታቸውን መሥሪያ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል
ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል፡፡
‹‹በ2002 ምርጫ የመኢአድ አባላትና
በናታን ቀበሌ የምርጫው ታዛቢ በነበሩት ሁለት
የፓርቲው
አባላት
ምርጫው
ተጭበርብሯል
አንፈርምም በማለታቸው የቀበሌው ህዝብ ሰላማዊ
ሰልፍ እንዲወጣባቸው የቀበሌ የምርጫ ቦርድ ኃላፊ
አስደርጓል›› የሚሉት አቶ መልካሙ ተክሌ ‹‹ሁለቱ
አባሎቻችን በአሁኑ ሰአት በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ
አለማወቃቸውን›› ይናገራሉ፣ ‹‹በአካባቢ የመኢአድ
አባል የሆነ ሁሉ መተንፈሻ ቀዳዳ እስከማጣት
ደርሰናል›› ሲሉ የወረዳውን ሪፖርት አቅርበዋል፡፡
‹‹የአሁኑ የኢህአዴግ እቅድ አባሎቻችንን
ከትግሉ ለማራቅ እየሰራ እንደሆነ ያሳያል›› የሚሉት
አቶ እንድርያስ ‹‹ህገ-መንግስቱ የማይፈቅደውን
በሃይማኖት ድርጅቶች ውስጥ ኢህአዴግ እየገባ ነው፡
፡ የኢህአዴግ አባላት ወደ በዙበት ቤተክርስቲያኖች
ውስጥ ካልገባችሁ በአለም ባንክ አማካኝነት
የቀረበውን እርዳታ አታገኙም ብለው እያስፈራራቸው
እንደሆነም›› ይገልፃሉ፡፡
በተለያዩ ጊዜ ‹‹በደል ደረሰብን ብለው
አቤቱታ ለማሰማት በየወረዳው ወዳሉት ፍርድ
ቤቶች የሚሄዱት አባሎቻችን ላይ ‹በቅድሚያ እዛ
የማይረባ ፓርቲ ውስጥ ለምን ትገባለህ› የፓርቲው
ፕሬዘዳንት ኢንጅነር ሃይሉ ያስፈታህ እየተባሉ››
ነው ሲሉ ሰብሳቢው ተናግረዋል፡፡
‹‹አንዳድ
አባላቶቻችን
ማዳበሪያ
ውሰዱም ክፈሉም ተብለው ይታሰራሉ›› የሚሉት
አቶ እንድርያስ ከአካባቢ ለምነት የተነሳ ማዳበሪያ
መውሰድ አያስፈልገንም የሚሉትን እያሰሩ በግድ እዳ
ውስጥ እየከተቷቸው እንደሆነ እና የመኢአድ አባል
በመሆናቸው ብቻ እድሮችን በመሳሰሉ የማህበራዊ
እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንዳይሳተፉ እይተደረግን
ነው ይላሉ፡፡
‹‹የደህዲን አመራር ኮሚቴ አየር ላይ ነው
የሚሰረው ለቀበሌና ለወረዳ አመራሮች ስልጣን አስረክቦ
ጋዜጣ በትኖ ነው የሚሰራው የእዝ ሰንሰለቱ ከላይ
ወደ ታች የሚሰራውን ስራ ሽባ አድርጎታል የላይኛው
አመራር ለታችኛው አመራር መስጠት አልቻለም
ጨፍልቆ እየሰራ ነው፣ ዴሞክራሲያዊ
ስርአትን
አስረው ጥለው ወደ አምባገነንነት›› እየተከተሉ ይላሉ
አቶ እንድርያስ፡፡ ጉባኤ በመጠናቀቂያው ላይ ክልሉን
የሚያስተዳድረው መንግስት በህገ መንግስቱ መሰረት
ክልሉሉን እንዲያስተዳድ አሳስቦ ባለስድስት ነጥብ
የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል፡፡

በወርቅ ማጭበርበር የተከሰሱ የባንክ ኃላፊዎች ጥፋተኛ ተባሉ
ከ301ሺ ግራም የሚበልጥ ብረታ-ብረት
ወርቅ ነው በሚል ለብሄራዊ ባንክ እንዲቀርብ
በማድረግ ከ63 ሚልዮን ብር በላይ የመዘበሩ
የብሄራዊ ባንክ ከፍተኛ ኃላፊዎች እና ሌሎች
ተከሳሾች በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ተባሉ፡፡
ዕረቡ ጥር 9 ቀን 2004 ዓ.ም በከፍተኛው
ፍርድ ቤት 15ኛ ወንጀል ችሎት በ21 ተከሳሾች
ላይ ባቀረበው 140 ገፅ የፍርድ ሪፖርት ጥፋተኛ
ናቸው የተባሉት ስድስት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
ከፍተኛ ኃላፊዎች፣ አራት የጂኦሎጂካል ሰርቬይ
እና የላብራቶሪ ኃላፊዎች ሲሆኑ ቀሪዎቹ ደግሞ
በተለያዩ የንግድ ስራ ላይ የተሰማሩና ህጋዊ ወርቅ
አቅራቢ ነን በማለት ቁርጥራጭ ብረታ-ብረት
ሲያቀርቡ የነበሩ ናቸው ብሏል፡፡
ተከሳሾች በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
ውስጥ የውጭ ምንዛሬ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር
አቶ ሰይፈ ደስታ፣ የከረንሲ መምሪያ ኃላፊ አቶ ዋሱ
አደም፣ የኢሹ ዋና ክፍል ኃላፊ አቶ ተክለሃና ዘለቀ፣
የባንኩ የውስጥ ቁጥጥር የገንዘብ ቆጠራና መረጣ
ምክትል ዋና ክፍል ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ደፋ፣ የኢሹ
ተጠባባቂ ክፍል አቶ ፍቃዱ ሉሉ፣ አቶ ጭምዴሳ
ሄርጶ እና ቀሪዎቹ በጂኦሎጂካል ሰርቬይ መ/ቤት
ውስጥ የጂኦሎጂካል ላብራቶሪ ኃላፊና ጂኦሎጂስት
በመሆን ተመድበው ሲሰሩ የነበሩ ናቸው፡፡
ጥፋተኛ የተባሉት የባንኩ ከፍተኛ
ኃላፊዎች መሐመድ ዐወል ከተባለ ወርቅ አቅራቢ
የደለል ወርቅ ተረክበናል በማለት ንግድ ፈቃድ
ይኑረው አይኑረው ሳያጣሩ፣ የቀረበው ወርቅ ሃሰተኛ

ለመሆኑ ያቀረበውን ንግድ ፈቃድ ተመልክተው
በቀላሉ መለየት እየቻሉ፣ 10 ሳጥን ወርቅ
ሰጥተውት የ13 ሳጥን ሲያመጣ ቢያንስ ሶስቱን
ከየት አመጣው አለማለታቸው እና አቅራቢው
ወርቁን ከየት እንዳመጣውና የት እንዳስመዘነው
ሳያረጋግጡ ከመስከረም 20 ቀን 2002ዓ.ም ጀምሮ
በ6 ዙር በሳጥን ታሽገው የቀረቡ ከ301ሺ ግራም
የሚበልጥ ብረታ-ብረት ወርቅ ነው ብለው ተቀብለው
በምትኩ ለአቅራቢው አቶ መሐመድ ዐወል ከ63
ሚልዮን ብር በላይ እንዲከፈለው አድርገዋል፡፡
የወርቅ ሳጥኑ ያለአጃቢ አቅራቢው ቤት
እያደረ በመጣ ቁጥር ሲረከቡ እንኳ ሳጥኑን ከፍተው
አለመመልከታቸው እና ግለሰቡን ወደ ደቡብ አፍሪካ
እንዲሸሽ መተባበራቸው ያላቸውን የጥቅም ተጋሪነት
ያሳያል በማለት ፍርድ ቤቱ አብራርቷል፡፡
የፌደራል ስነ ምግባርና ፀረ ሙስና
ኮሚሽን ዐቃቤ ሕግ በመሰረተው ስድስት ክሶች
ሁሉም ጥፋተኛ የሆኑ ሲሆን የብሔራዊ ባንክ
የውጭ ምንዛሬ ዳይሬክተሮች ዳይሬክተር አቶ ሰይፈ
ደስታ መንግስት የጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ
ባለመወጣት ክስ ነፃ ወጥተዋል፡፡
አራት የጂኦሎጂካል ሰርቬይ ከፍተኛ
ኃላፊዎች ወርቁን ንፁህ ይሁን አይሁን መርምረውና
አሽገው በአጃቢ ወደ ብሄራዊ ባንክ መላክ ሲገባቸው
ለአቅራቢዎቹ በመስጠታቸው ለተፈፀመው ወርቅ
የማጭበርበር ወንጀል ኃላፊነታቸውን በአግባቡ
ባለመወጣት ክስ ጥፈፋተኛ ተብለዋል፡፡

የታዋቂው ደራሲ ይስማዕከ ወርቁ ስድስተኛ ስራ ለንባብ በቃ

በታዋቂው ደራሲ ይስማዕከ ወርቁ
የተፃፈው
‹‹ተከርቸም››
የተሰኘ
ልብ-ወለድ
መጽሐፍ በዚህ ሳምንት ለንባብ በቅቷል፡፡
የደራሲው ስድስተኛ ስራ የሆነው ይህ መጽሐፍ
184 ገፆች ያሉት ሲሆን፣ የመሸጫ ዋጋው 32
ብር ነው፡፡

ደራሲው ከዚህ ቀደም የወንድ ምጥ፣
ዴርቶ ጋዳ፣ የቀንድ አውጣ ኑሮ፣ ራማ ቶሓራ እና
ተልሚድ የተሰኙ መፅሀፍትን መድረሱ የሚታወስ
ሲሆን አሁንም ለስድስተኛ ጊዜ ‹‹ተከርቸም››
በሚል ስራው ከአንባቢያን ጋር ተገናኝቷል፡፡

የፎቶ ኤግዚቢሽን ዛሬ በብሄራዊ ቴአትር ይከፈታል

በዮሃንስ የህትመትና ማስታወቂያ ስራ
ድርጅት አዘጋጅነት ‹‹እስከ መቼ›› በሚል ርዕስ
የትራፊክ አደጋዎችን የሚያሳይ የፎቶ ጋዜጣኛ ሲሳይ
ጉዛይ ስራዎች የሚቀርቡበት ኤግዚቢሽን ከዛሬ ጥር
11-13 ቀን 2004ዓ.ም ድረስ በኢትዮጵያ ብሄራዊ
ቲያትር አርት ጋለሪ እንደሚከፈት አዘጋጆቹ ለፍትህ

ገልፀዋል፡፡

ለ3 ቀን የሚቆየው የፎቶ ኤግዚቢሽን
ህብረተሰቡ የትራፊክ አደጋን በመከላከል ረገድ
የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረው እንደሚያደርግ አዘጋጆቹ
ጨምረው ገልፀዋል፡፡

የኢፌዴሪ ህዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም
የ2004 በጀት ዓመት የስድስት ወራት ሪፖርቱን
ለፓርላማ ባቀረበበት ወቅት በትግራይና ደቡብ
ክልሎች፤
በመምህራን
ቅጥር፣
ዝውውርና
ደረጃ እድገት ላይ ባደረገው ቁጥጥር በክልሎቹ
የመምህራን ቅጥር ግልፅነት የጐደለውና የደረጃ
እድገትም ወጥነት የሌለው ቤተሰቦችን በተለያዩ
ቦታዎች ያራራቀ ዝውውር እንደሚስተዋልበት
አስታውቋል፡፡
የአካባቢ ጥበቃ፣ የመሬት አስተዳደርና
አጠቃቀምን በተመለከተም ተቋሙ ባደረገው ቁጥጥር
የመሬት አጠቃቀም ህግ አለመኖሩን፣ ከመሬት
አስተዳደርና አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ግጭቶች
መኖራቸው እና የካሳ ክፍያ የባለቤትነት ምዝገባ
በየጊዜው ወቅታዊ ያለማድረግ ችግሮች መኖራቸው
በሪፖርቱ ላይ ተጠቅሷል፡፡ በተጠቀሱት ችግሮች ላይ
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት መደረጉንና
ከስምምነት የተደረሰባቸው የመፍትሄ ሀሳቦች
ስለመተግበራቸው በቀጣይ ክትትል እንደሚደረግበት
የሚገልፀው ሪፖርት ሌሎች ጉዳዮችንም ዳስሷል፡፡
ወደ ተቋሙ የመጡ አቤቱታዎችን
መቀበል እና ምርመራ ማካሄድን በተመለከተ
በሚገልፀው የሪፖርቱ ክፍል በተቋሙ ስልጣን
የሚታዩ መሆናቸው የተለዩ 318 መዝገቦችን በዚህ
ዓመት ተቋሙ እንደተቀበለ እንዲሁም ከ2003
በጀት ዓመት ወደ ዚህኛው በጀት ዓመት የተሸጋገሩ

203 መዝገቦች በድምሩ 521 መዝገቦች ምርመራ
እንዲካሄድባቸው መለየቱ ሰፍሯል፡፡
አቤቱታዎቹ ዓይነታቸው ሲለይ የቤት
ይመለስልኝ፣ ይዞታ ይከበርን፣ የካሳ ጥያቄ፣ የስራ
ክርክር፣ የጡረታ መብት አልተከበረልኝም፣ የደረጃ
እድገትና የትምህርት ማስረጃ ተከለከልኩ ወዘተ
ናቸው፡፡
በሪፖርቱ መሰረት 15 መዝገቦች አፋጣኝ
መፍትሔ አግኝተዋል፣ 205 መዝገቦች አስተዳደራዊ
በደል ሳይፈፀም ተገልጋዮች በአስፈፃሚ መ/ቤት
የተሰጠውን ውሳኔ ባለመቀበል በመሆኑ እንዲዘጉ
ተደርጓል፡፡ 33 መዝገቦች ተመርምረው አስተዳደራዊ
በደል መፈፀሙን በማረጋገጥ አስፈፃሚ አካላቱም
ስህተታቸውን እንዲያርሙ የመፍትሄ ሀሳብ
ቀርቧል፡፡
ከዚህ በተጨማሪም ስማቸው ያልተጠቀሱ
መስሪያ ቤቶች በተቋሙ መከሰሳቸው በሪፖርቱ ላይ
ሰፍሯል፡፡ እንደ ሪፖርቱ ከሆነ በዕንባ ጠባቂ ተቋሙ
ምርመራ ተካሂዶ አስተዳደራዊ በደል መፈፀሙ
ተረጋግጦ የመፍትሄ ሀሳብ ለአስፈፃሚ መስሪያ
ቤቶች ተልኮላቸው የማይፈፀሙበትን አሳማኝ
ምክንያት ባለመስጠታቸው እንዲከሰሱ ከተደረጉ
መስሪያ ቤቶች ውስጥ ሰባቱ ወዲያውኑ የመፍትሔ
ሀሳቡን ተቀብለው በመተግበራቸው ክሱ ሲነሳላቸው
በስድስት መስሪያ ቤቶች ላይ የክስ ሂደቱ ቀጥሏል፡
፡

ኢጋድ ያዘጋጀውን ወንጀለኞችን አሳልፎ
የመስጠት ስምምነት ኢትዮጵያ ልታፀድቅ ነው
የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት
የልማት ትብብር /ኢጋድ/ አባል ሐገራት ያዘጋጁትንና
አባላቷ በሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች መሰረት ተፈላጊ
ወንጀለኞችን አሳልፎ መስጠት የሚያስችለውን
ስምምነት ኢትዮጵያ ልታፀድቅ ነው፡፡
በረቂቁ ላይ እንደሰፈረው ከሆነ በአገራት
መካከል የአሳልፎ መስጠት ስምምነት ባለመኖሩ
ምክንያት ከባድ ወንጀል ፈጽመው ወደ ሌላ አገር
የሄዱ ወይም እዚያው አገር ሆነው በሌላ አገር እንደ
ሽብር ያሉ ከባድ ወንጀሎች እንዲፈፀሙ ድጋፍ
የሚያደርጉ ሰዎች ባሉበት አገር ምቹ ሁኔታ ውስጥ
ሆነው ህገ-ወጥ ተግባራቸውን እንዲቀጥሉ በር ከፋች
በመሆኑ ስምምነቱ ይሄንን ሁኔታ በመቀነስ ረገድ
የጐላ ፋይዳ አለው፡፡
በጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት እና በፍትሕ
ሚኒስቴር አማካኝነት ለም/ቤቱ የቀረበው ይህ ረቂቅ
አዋጅ ‹‹በስምምነቱ አጋዥነት ወንጀለኛን ለማደን
እንዲሁም ለፍርድ ለማቅረብ አባል አገራቱ በተቀናጀ
እና በህግ አግባብ እንዲንቀሳቀሱ በማድረግ ቀጠናው
የተረጋጋ እና ሰላማዊ እንዲሆን በማድረግ ወንጀለኞች
በተለይም ሽብርተኞች ቀጠናውን መደበቂያ እና
መፈንጫ ሊያደርጉት እንደማይችሉ እንዲገነዘቡ
ያደርጋል›› ይላል፡፡
በሌላ በኩል ደግሞ ስምምነቱ አሳልፎ
መስጠትን ውድቅ የሚያደርጉ ምክንያቶችንም

አካቶ ይዟል፡፡ በረቂቁ ላይ ተላልፎ እንዲሰጥ ጥያቄ
የቀረበበት ግለሰብ በሞት የሚቀጣ ከሆነ አሳልፎ
ላለመስጠት ምክንያት ሊሆን እንደሚችል፤ አሳልፎ
መስጠት የሚቻለው የሞት ቅጣቱ እንደማይወሰን፣
ቢወሰንም ተፈፃሚ እንደማይሆን ወይም የሞት
ቅጣቱን በሌላ ቅጣት እንደሚቀየር ጠያቂው አገር
ለተጠያቂው ሀገር ማረጋገጫ ሲሰጥ እንደሆነ
የሚገልፅ አንቀፅ ተካቷል፡፡
ከዚሁ ጋር በተያያዘ ረቂቁን አስመልክቶ
መንግስት ‹‹ይህ ድንጋጌ አስገዳጅነት ባለው መልኩ
ባይቀረፅም እንኳን በኢፌዴሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ
15 ማንኛውም በህግ በተደነገገ ከባድ የወንጀል
ቅጣት ካልሆነ በስተቀር ህይወቱን አያጣም በማለት
ከተደነገገው ድንጋጌ እና በወንጀል ህጋችን ከተደነገጉት
በሞት ሊያስቀጡ የሚችሉ ወንጀሎች አንፃር ሲታይ
የሚጣጣም አይመስልም›› በሚል ስጋቱን ገልጿል፡
፡ ስጋቱንም ‹‹አገራችን ሞት የተፈረደበት ወንጀለኛ
ወይም ሊፈረድበት የሚችል ተጠርጣሪን ተላልፎ
እንዲሰጣት ከአባል ሀገራቱ መካከል አንዱን ብትጠይቅ
የሞት ፍርዱ እንደማይወሰን ወይም ቢወሰንም
ተፈፃሚ እንደማይሆን ወይም የሞት ፍርዱን ወደ
ሌላ ዓይነት ቅጣት እንደሚቀየር የሚገልፅ ማረጋገጫ
ካልሰጠች ጥያቄዋ ውድቅ ሊሆን ይችላል›› በሚል
ምሳሌ አስደግፎ አቅርቧል፡፡

በጋምቤላ እየተካሄደ
አቅዷል፡፡ ተቋሙ “‘Waiting here for death’:
forced displacement and Villagization’
in Ethiopia’s Gambella Region” ብሎ
በሰየመው ጥናታዊ ዘገባው በክልሉ እየተካሄደ
ያለው መንደር ምስረታ፣ ለም መሬቶችን
ለባለሀብቶች ለማስለቀቅ ያለመም እንደሆነ
ሲናገር፤ ‹‹መንግስት እኛን ወደዚህ ሲያዛውረን
ህይወታችንን አደጋ ውስጥ ለመጣል መወሰኑን
ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ መናገር እንፈልጋለን፡
፡ መሬታችን ለውጪ ባለሀብቶች እየተሰጠ እኛ
ግን አሁን የተዛወር ነው ምግብ ወደሌለበት
ቦታ ነው››ሲሉ አንድ የአኝዋክ አዛውንት
መናገራቸውን ሪፖርቱ ያስረዳል፡፡

... ከገፅ 1 የዞረ

የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ ላወጣው
ለዚህ ዘገባ ‹‹የሂዩማን ራይትስ ርዕዮተ-ዓለማዊ
ዘመቻ ከልማት ጉዟችን አያደናቅፈንም›› በሚል
ርዕስ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ባወጣው
መግለጫ ‹‹የኢትዮጵያን ገፅታ በማበላሸት
የሚታወቀው›› ሂዩማን ራይትስ ዎች ‹‹ዛሬም
የሀሰት ሪፖርት ማውጣቱን አላቆመም››
ሲል ወቅሷል፡፡ ድርጅቱ የሚያወጣቸው
ሪፖርቶች ‹‹መሰረተ ቢስና የሀሰት ውንጀላዎች
መሆናቸውን››
ያመለከተው
መግለጫው፣
‹‹ሆኖም አገሪቱ ከተያያዘችው የልማት ጉዞ
በፍፁም የሚያደናቅፋት አይሆንም›› ሲል
የተቋሙን ሪፖርት አስተባብሏል፡፡

ታላቅ መንፈሳዊ ጉዞ ወደ ግሸን ደብረ ከርቤ ማርያም
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

www.feteh.com

ለበለጠ መረጃ È0924 78 22 19
È0920 22 88 44 ደውለው ይጠይቁ፡፡
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ኢትዮጵያዊው የሙሴ አማች ወዴት አለ?
ኦሪት ዘፀአት ም.18 ቁ.15
‹‹እንዲህም ሆነ በነጋው ሙሴ
በህዝቡ ሊፈርድ ተቀመጠ፡፡ ህዝቡም በሙሴ
ፊት ከጥዋት እስከ ማታ ድረስ ቆመው ነበር፡
፡ የሙሴም አማት በህዝቡ ያደረገውን ሁሉ
ባየ ጊዜ፡- ይህ በህዝቡ የምታደርገው ምንድር
ነው? ህዝቡ ሁሉ ከጥዋት ጀምሮ እስከ ማታ
ድረስ በዙሪያህ ቆመው ሳሉ አንተ ብቻህን
ስለምን ተቀምጠሃል? አለው፡፡ ሙሴም
አማቱን፡- ህዝቡ እግዚአብሔርን ለመጠየቅ
ወደ እኔ ይመጣሉ፤ ነገርም ቢኖራቸው ወደ
እኔ ይመጣሉ፤ በዚህና በዚያ ሰውም መካከል
እፈርዳለሁ፣ የእግዚአብሔርም ስርዓትና ህግ
አስታውቃቸዋለሁ አለው፡፡ የሙሴም አማት
አለው፡- አንተ የምታደርገው ይህ ነገር መልካም
አይደለም፡፡ ይህ ነገር ይከብድሃልና አንተ፣
ከአንተም ጋር ያለው ህዝብ ትዳከማላችሁ፤
አንተ ብቻህን ልታደርገው አትችልም፡፡ አሁንም
እመክርሃለሁና ቃሌን ስማ እግዚአብሔርም
ከአንተ ጋር ይሆናል፤ አንተ በእግዚአብሔር
ፊት ለህዝቡ ሁን፤ ነገራቸውንም ወደ
እግዚአብሔር አድርስ፤ ስርዓቱንም ህጉንም
አስተምራቸው፤
የሚሄዱበትን
መንገድ
የሚያደርጉትን ስራ ሁሉ አሳያቸው፡፡ አንተም
ከህዝቡ ሁሉ አዋቂዎችን እግዚአብሔርን
የሚፈሩትን
የታመኑ፣
የግፍንም
ረብ
የሚጣሉትን ሰዎች ምረጥ፣ ከእነርሱም የሺህ
አለቆችን፣ የመቶ አለቆችን፣ የሃምሳ አለቆችን፣
የአስር አለቆችን ሹምላቸው፤ በህዝቡ ላይ
ሁል ጊዜ ይፍረዱ፤ አውራውን ነገር ሁሉ ወደ
አንተ ያምጡት፤ ትንሹንም ነገር ሁሉ እነርሱ
ይፍረዱ፤ እነርሱም ከአንተ ጋር ሸክሙን
ይሸከማሉ፣ ለአንተም ይቀልልሃል፡፡ ይህንም
ብታደርግ እግዚአብሔር እንዲሁ ቢያዝህ
መቆም ይቻልሃል፤ ደግሞም ይህ ህዝብ ሁሉ
በሰላም ወደ ስፍራው ይደርሳል፡፡ ሙሴም
የአማቱን ቃል ሰማ፤ ያለውንም ሁሉ አደረገ፡፡
ሙሴም ከእስራኤል ሁሉ አዋቂዎችን መረጠ፤
በህዝቡም ላይ የሺህ አለቆች፣ የመቶም
አለቆች፣ የሃምሳም አለቆች፣ የአስርም አለቆች
አድርጎ ሾማቸው፡፡ በህዝቡም ላይ ሁልጊዜ

ፈረዱ፤ የከበዳቸውንም ነገር ወደ ሙሴ
አመጡ፡፡ ታናሹን ነገር ሁሉ ግን እነርሱ
ፈረዱ፡፡ ሙሴም አማቱን ሰደደው፤ እርሱም
ወደ አገሩ ተመለሰ፡፡›› (ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ
18 ቁጥር 13-27)
መቼም ይህንን ቃል ማብራራቱ
አስፈላጊ አልነበረም፡፡ ምክንያቱም ቃሉ ሙሉ
በሙሉ ዛሬ ያለውን የሀገራችንን ችግር
የሚገልፅ ነውና፡፡
የሆነ ሆኖ ግን የኢትዮጵያዊቷ
የሙሴ ሚስትና አባት የሆነው ዮቶር አማቹን
ሙሴ የመከረው በግልፅ ነው፡፡ ያለህን ስልጣን
ተጋራ (አካፍል) ሲል፡፡ ምክንያቱ ደግሞ
ሸክምህ ይቀልልሃል የሚል አሳማኝ ምክንያት
ነው፡፡
ሙሴም ምክሩን ሰምቶ ወደ ተግባር
ቀየረው፡፡ አማቹን ዮቶርም ወደ ሀገሩ ኢትዮጵያ
በደስታ እና በፍቅር በታላቅም ምስጋናም
መለሰው፡፡ ከዚህ በኋላም የሙሴ አስተዳደር
የተቃና ሆነ፡፡ ይሄ ነው፤ ዛሬ ለሀገራችን
በሚገባ የሚያስፈልገው የዮቶር ምክር ነው፡፡
የዮቶር አይነት መካሪም ከወዴት
ሊነሳ እንደሚችል ማሰብ ይኖርብናል፡፡
ምክንያቱም ዛሬ በእድሜም ሆነ በእውቀት
መካሪ ዘካሪ፣ መንገድ አመላካች ሊሆኑ
የሚገባቸው ኢትዮጵያውያን በአውዱ ላይ
የሉምና ነው፡፡
በእርግጥ ችግሩ የመካሪ መጥፋት
ብቻ አይደለም፡፡ ምክር ሰሚም መጥፋቱ ነው፡
፡ የፖለቲካ ስልጣን ይዘው ሀገር የሚመሩት
በፍፁም
ምክር
የሚሰሙ
አይደሉም፡፡
የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ መካሪ እንኳን
ቢኖር ማለቴ ነው፡፡ እናም በጉልበታዊ
አስተዳደራቸው ሁሉንም የሀገሪቱን ስልጣን
ለብቻቸው ጠቅልለው ይዘውታል፡፡ በዚህም
ሰርክ ፍትህ ይጓደላል፡፡ ሰርክ ህዝብ ያለቅሳል፣
የታቀዱ እቅዶችም እንኳን ሊተገበሩ ቀርቶ
ሲጀምሩም አይታዩ፣ በአጠቃላይ ኢህአዴግ
የያዘው ስልጣን ካለው አቅም በላይ በመሆኑ
የሀገራችን ሁኔታ ከቀን ወደ ቀን የከፋ እየሆነ

ትክክለኛ የቅዱስ ያሬድ ድርሰትና
ዜማ ሁሉም ክርስቲያን በቅርስነት
ሊያስቀምጠው የሚገባ

ሄዷል፡፡ ለዚህ ደግሞ ዋናው ችግር ኢህአዴግ
የሀገሪቱን ስልጣን በአቅሙ መጥኖ ወስዶ
ቀሪውን ሌሎች የፖለቲካ ሀይሎች ከማካፈል
ይልቅ ከአቅም በላይ ማግበስበሱ ነው፡፡
ከጉሊት ችርቻሮ ንግድ ጀምሮ እስከ
ወርቅ እና ከተማ የሚያካክሉ መሬት መሸጥ
ድረስ ለብቻው ይዞታል፡፡ ከወሳኝ ስልጣን
ባሻገርም የየቀበሌውን እና የየመንደሩን
አስተዳዳር ሳይቀር ለብቻው ይዞታል፡፡ ይሄም
ነው የዛሬው የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር፡
፡ ችግሩን የከፋ ያደረገው ደግሞ ኢህአዴግ
ምክር ሰሚ አለመሆኑ ብቻ ሳይሆን፤ ደፋር
መካሪም መጥፋቱ ነው፡፡ የዮቶር አይነት መካሪ
አለመኖሩ ነው፡፡ ለዚህም ነው በሀገራችን
ከቀን ወደቀን መደማመጥ እየጠፋ የመጣው፡፡
በዚህም የተነሳ ከችግር ከመላቀቅ ይልቅም ወደ
ከፋ ችግር እየገባን ነው፡፡ ይሄም ሆኖ ገዥው
ፓርቲ በጥሞና ሊያስተውል አልቻለም፡፡
የዮቶር ምክር በጣም ጠቃሚ እና
አስፈላጊ እንደሆነ በመጽሐፉ ላይ አይተናል፡፡
በወቅቱ ሙሴ ከህነቱንም አስተዳዳሪነቱንም፣
ፈራጅነቱንም…. ሁሉንም ለብቻው ጠቅልሎ
ይዞ ነበር፡፡ ስለዚህም ከአቅሙ በላይ ሆኖበት
አንዳች ጠቃሚ ስራ ሊሰራ አልቻለም፡፡ ይህንን
ሁኔታ የታዘበው አማቹ ዮቶርም ለዚህ ነው
ስልጣንህን አካፍል፣ በአውራ ጉዳይ ካልሆነ
በቀር፣ በሁሉም ነገር ጣልቃ አትግባ ሲል
የመከረው፡፡
ሙሴም የዮቶርን ምክር ሰምቶ
በመተግበሩ ዛሬም ድረስ በመንፈሳዊ ብቻ
ሳይሆን
በአለማዊም
አርአያ
የሆነው፡፡
እንደሚታወቀው በማኔጅመንት ትምህርት
Division of labor /የስራ ክፍፍል/ በሙሴ
እንደተጀመረ በየትኛውም አለም በሚገኙ
ዩኒቨርስቲዎች አስተምህሮቱ አለ፡፡ የዘመናችን
ምሁራኖችም እየተጠቀሙበት ነው፡፡ እኛም
ይሄ አሰራር ጠቃሚ መሆኑ ከማንም የተሰወረ
አይደለም፡፡
የሚገርመው
ችግሩ
ያለው

በቅርብ ቀን
አዲስ ስብከት ዓለም
የኦርቶዶክስ ሊሆን ነው
በመምህር ዘበነ ለማ

በገዢው ፓርቲ ብቻ አይደለም፡፡ በተቀናቃኝ
ፓርቲዎችም ውስጥ አሉ፡፡ ብዙ ሀላፊነቶችን
ጠቅልሎ መያዝ፡፡ እነሱም ቢሆን ስልጣን ላይ
ያለው መንግስት ሀገር መምራት አልቻለም
ሲሉ እየወቀሱ እንኳን ሳለ የራሳቸውን ፓርቲ
የሚመሩት በሁለት እና በሶስት ሰዎች ብቻ
በተከማቸ ስልጣን ነው፡፡ ስለዚህም ነው
ሀገራዊ ለውጥ፣ ሀገራዊ መታደስ ይኖር ዘንድ
ኢህአዴግም ተቃዋሚዎችም የዮቶርን ምክር
መስማት አለባቸው የምለው፡፡
ከዚህ ውጪ ኃ/ስላሴ በእጃቸው
ጠቅልለው ስልጣን ይዘው ሀገሪቱን በድህነት
አረንቋ መዝፈቃቸውን እንደምክንያት አድርጎ
ስልጣን የያዘው ደርግም መላ ሀገሪቱን በኮሎኔል
መንግስቱ ኃ/ማርያም መዳፍ እንዲገባ አድርጎት
ለውጥ እንደናፈቀን ቀርቷል፡፡ ይህንን ሁኔታም
ለ17 አመት አምርሮ የታገለው ኢህአዴግ
የማታ ማታ ስልጣን ሁሉ ከፍ ሲል በጠቅላይ
ሚኒስትር መለስ፣ ዝቅ ሲል በድርጅቱ ስር
እንዲሆን ከማድረግ ውጪ የተለየ ነገር የለም፡
፡ እናም በአፄ ኃ/ስላሴ ጊዜ የነበረው የህዝብ
ብሶት እና የሀገሪቱ ችግር በኮሎኔል መንግስቱ
ኃ/ማርያምም ሆነ በአቶ መለስ ዜናዊ ጊዜም
መፍትሄ አላገኘም፡፡ ትላንት ኢትዮጵያውያኖች
በረሀብ ያልቁ ነበር፡፡ ዛሬም ያልቃሉ ትላንት
ዴሞክራሲያዊ
መብት
አልነበራቸውም፡፡
ዛሬም የላቸውም፡፡ ትላንት አስከፊ ድህነት
ውስጥ ነበሩ፡፡ ዛሬም እዛው ናቸው፡፡ ትላንትም
ይጨቆኑ ነበር፤ ዛሬም ጭቆናው አለ፡፡ በዚህ
ሁኔታ ነገም ይቀጥላል ማለት ነው፡፡ ለዚህም
ነው በተለይም ኢህአዴግን የሚመሩ ሰዎች
የዮቶር ምክር ከምንም በላይ አስፈላጊያቸው
ነው የምለው፡፡ ይሄ ሲሆንም ነው ሀገራችንን
ወደ ምንፈልግበት ጐዳና የምናደርሰው፡፡
እነሆም እግዚአብሔር አምላክ አቶ
መለስ ዜናዊን የአመራር አባላት ‹‹ምክር
ሰሚ›› ልቦና ይስጣቸው የዮቶር አይነት
ብልህም አስተዋይ መካሪም ያስነሳላቸው፡፡
አሜን ያስነሳልን፡፡

ለአንፀባራቂዋ
ኮከብ

መልካም ልደት

የቤተ ክርስቲያን ቅርስ የሆኑ የቆዩ ያሬዳዊ ዜማ በመስራታችን በመደሰት ከሀገር ውስጥና
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