ኢትዮጵያዊያን
በመንግስታቸው
ከውጭ ዜጎች እኩል
የሚከበሩት መቼ ነው!
11

አቶ አስገደ ገ/ስላሴ

(የቀድሞ የህወሓት መስራች)
ከመቀሌ

‹‹ከአንበሳነት››
ወደ ‹‹ላባነት››
ምን ለወጠን?!
3

የሱፍ ጌታቸው

(የሙስሊም ጉዳዮች መጽሔት ዋና አዘጋጅ)

ዓለማየሁ ገላጋይ

www.fetehe.com Addis Ababa-Ethiopia

ቅፅ 5 ቁጥር 173 አርብ ጥር 25 2004 ዓ.ም

መለስ ሆይ

የአወሊያ ተማሪዎች
“የመጅሊስ ይውረድ!”
ተቃውሞ አንድምታ

12

ዋጋ 7.00 ብር

፡- ባልተመቸው ሕዝብ ላይ የተመቸው መሪ መሆን እስከ መቼ?

5
‹‹ክልምኖም ይስምዑኒ!!!››
የአዲሱ ሚካኤል ካቴድራል ምእመናን የከተሞች ድህነት–የ‹በላኤ
አስተዳዳሪውን አገዱ
ሰብእ› መንግሥት መዳረሻ? 2

‹‹አቡነ ጳውሎስ እና የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት
ቃላቸውን አልጠበቁም›› /ምእመናን/

www.fetehe.com Addis Ababa-Ethiopia

ላይ ተሰብስበው በመምከር፣ ከዐሥር ሺሕ በላይ
ምእመናንን የአቤቱታ ፊርማ ከአስፈላጊ ማስረጃዎች
ጋራ በማጠናቀር ለአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት እና
ለፓትሪያርኩ ልዩ ጽ/ቤት በግንባር ማቅረባቸውን
የምእመናኑ ተወካዮች ለፍትሕ ጋዜጣ ተናግረዋል፡
፡
እንደ ተወካዮቹ ገለጻ የካህናቱና ምእመናኑ
ዋነኛ ጥያቄ ላለፉት ሁለት ዓመታት የደብሩን
አስተዳደር ክፉኛ በመበደል የቆዩት ሊቀ ሊቃውንት

ወደ ገፅ 15 ዞሯል

۩

በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የደብረ መዊዕ
ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ካህናት እና ምእመናን፣
‹‹የካቴድራሉን
ንብረት
ለግል
ጥቅማቸው
አውለዋል፤ ከተባባሪዎቻቸው ጋራ በመመሳጠር
በብዙ ሺሕ የሚቆጠር የካቴድራሉን ገንዘብ
አጉድለዋል፤ በካቴድራሉ አስተዳደር እና በሀገረ
ስብከቱ የማይታወቁ ተገቢ ያልሆኑ ቅጥሮችንና
ዝውውሮችን ፈጽመዋል፤ የሰበካውን ምእመን
በተደጋጋሚ እንደ ሕዝብ በማይገባ ቃል ዘልፈዋል››
ያሏቸውን አስተዳዳሪውን ሊቀ ሊቃውንት ዕዝራ
ተክለ ጊዮርጊስን ከሓላፊነታቸው አገዱ፡፡
ለስድስት ተከታታይ ጊዜያት በጉዳዩ

ኢህአዴግን የሚለውጡ
8
የ“እፉኝት” ልጆች

ህዝብና መንግስት በኤርትራ
11
ጉዳይ ላይ
አስራት አብርሃም

(የአረና ትግራይ ህዝብ ግንኙነት ሀላፊ)
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2

ፊቸር

የከተሞች ድህነት–የ‹በላኤ
ሰብእ› መንግሥት መዳረሻ?

ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ
እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ጥናታዊ
ጭብጣቸውን በድህነት ላይ የሚያደርጉ ፀሐፊዎች
ዋነኛ ማጠንጠኛቸው የገጠሩ የማህበረሰብ ክፍል
ነበር፡፡ ከጥቂት ዓመታት ወዲህ ጥልቅ ድህነት እና
ችጋር አዲስ አበባን ጨምሮ ሌሎች የሀገሪቱ ሁለተኛ
ከተሞች ነባራዊ ሁነትም እንደሆነ የሚያስረዱ
ጥናታዊ ፅሁፎች ወደ አደባባይ እየወጡ ነው፡፡
የዶ/ር አቢ ማሞ ከድር “Understanding urban
chronic poverty”፣ የነአበበ ሽመልስ “poverty
dynamic in Ethiopia”፣ የነፃነት ተ/ሃይማኖት
“Dynamics poverty in Addis Ababa” እና የዶ/ር
ያሬድ አማረ “Urban food insecurity” ሊጠቀሱ
የሚችሉ አነቃቂ ስራዎች ናቸው፡፡ በከተሞች
ያለውን የድህነት ሁኔታ በተመለከተ ኢህአዴግ
አብዛኛውን ጊዜ የሚያቀርባቸው መከራከሪያዎች
ከፖሊሲ አፈፃፀም ጋር የሚያያዝ ነው፡፡ በተለይም
ከጥቂት ዓመታት ወዲህ የፓርቲው የሙግት
ማዕከል ‹‹ኪራይ ሰብሳቢነት››ን የሚንተራስ ነው፡
፡ ሚስባህ ያሲን የተባሉ ፀሐፊ የሊዝ አዋጁን
በተመለከተ አፍቃሪ ኢህአዴግ በሆነው አይጋፎረም
ድህረ-ገጽ ላይ ባሳተሙት ፅሁፍ አዋጁ ‹‹የኪራይ
ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚን ለመናድ›› ያለመ
እንደሆነ እንደሚከራከሩት ዓይነት ፓርቲው
የዜጎችን የቅሬታ ምንጭም ሆነ የተቃውሞ
መነሻን ከ‹‹ኪራይ ሳብሳቢነት›› መስፋፋት ጋር
ያያይዘዋል፡፡ ስለ‹‹ኪራይ ሰብሳቢነት›› የሚናገሩ
መምህራን ሁነቱ ሊከሰት የሚችለው ማዕከላዊ
መንግስቱ ወደ በ‹‹ኪራይ ሰብሳቢነት›› አልያም
በ‹‹ዘራፊ መንግስትነት›› ሊበይን ሲችል እንደሆነ
ይተነትናሉ፡፡ የከተሞችን የድህነት ሁኔታ እያባበሱ
ያሉ ምክንያቶችን፣ ሀገሪቱን በዓለም አቀፍ ደረጃ
በሁለተኛነት ያስመደባትን የዋጋ ንረት ከዚህ
‹‹የኪራይ ሰብሳቢነት›› አንፃር ለመመልከት መሞከር
የሚሰጠው እይታ ይኖራል፡፡

‹በላኤ ሰብእ› መንግሥት?
ፖለቲካዊ
ስርዓታትን
በተመለከተ
በማህበራዊ ሳይንስ የጥናት መስክ ልማትን
የሚያመጣ የፖሊስ ክንውን ያላቸው መንግስታት
‹‹ልማታዊ›› ሲባሉ ከዚህ በግልባጩ ያሉት ደግሞ
‹‹ዘራፊ/በላኤ ሰብእ›› /predatory/ ተብለው ይጠራሉ፡
፡ እንደነዚህ ዓይነት ስርዓታት ከህገ-መንግስታዊነት
/Constitutionalism/ እና ከህግ-የበላይነት ተግባራት
የራቁ ስለሆኑ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት
ያዳግታቸዋል፡፡ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴው ቀጣይ
የሆነ የኢኮኖሚ እድገት ለማስመዝገብ የሚያስችል
ምርታማነትን ማዕከል የሚያደርግ ከመሆን ይልቅ
ከፖለቲካዊ መሪዎች ጋር በሚደረጉ ኢ-ወጋዊ
ግንኙነቶች የተበረዘ ይሆናል፡፡ የጉዳዩ ቀዳሚ
ተንታኝ ላሪ ዳይመንድ እንደሚሉት በዚህ መሰል
ስርዓት ውስጥ ዜጎች ሀብት የሚሰበስቡት ፖለቲካዊ
ስልጣንን ከመጠቀም ጀምሮ የማዕከላዊ መንግስቱን
ሀገራዊ ገቢዎች እስከመዝረፍ በሚደርስ መልኩ
ይሆናል፡፡በዚህ የሀብት መሰብሰብ ሂደት ላይ አናሳ
ገቢ ያላቸው፣ ለገበያ ሊቀርብ የሚችል የሙያ
ክሂል የሌላቸው የማህበረሰቡ ክፍሎች ለከፍተኛ
ብዝበዛ ይጋለጣሉ፡፡ ኪራይ መሰብሰቡን ከስርዓቱ
ጋር በጥቅም ላደሩ ጥቂት የንግድ ተቋማት
የሚሆንበትን እድል መከፈት ሌላው የዚህን ዓይነት
መንግስታዊ መዋቅር ባህርይ ነው፡፡ ዲፓክ ላል
“Post-reform rent seeking” በሚለው ፅሁፋቸው
‹‹ኪራይ መጠቅለል›› /Monopoly of rent/ ሲሉ
የሚጠሩት ኢኮኖሚያዊ ሂደት የፖለቲካው ገዢ
ቡድን ከርሱ ጋር ለወገኑት የንግድ ተቋማት
የተለያዩ አድሏዊ ህጎችን በማውጣት እና ተቋማዊ
ድጋፎችን በመስጠት ከኢኮኖሚው የሚሰበሰበውን
ኪራይ በበላይነት እንዲይዙት ነባራዊ ሁኔታውን
ያመቻችላቸዋል፡፡ ህወሓት በኤፈርት፣ ብአዴን
በጥረት፣ ኦህዴድ በዲንሽ፤ ደህዴን በበኩሉ በወንዶ
ፓርቲ መሪ የንግድ ድርጅቶቻቸው /Parapartals/
የኢትዮጵያን ማክሮ ኢኮኖሚ በመቆጣጠራቸው
ለዲፓክ ላልትንታኔ ተጨባጭ ማሳያ ነው፡፡
ላሪ ዳይመንድ “Civic communities
and predatory societies” በሚለው ጥናታዊ
ፅሁፋቸው እንደሚሉት ‹‹ዘራፊ›› መንግስታዊ
መዋቅርን የሚያነብሩ ገዢ ፖለቲከኞች የፖለቲካ
ስልጣናቸውን የሀብታቸው ምንጭ አድርገው
ስለሚቆጥሩት የሚቀናቀኗቸውን ድምፆች ከማሰር
እስከ መግደል ይሄዳሉ፡፡ ህግጋትን በግልፅ መጣስ፣
የፍርድ ቤት ልዕልናን መናድ፣ የህግ አስከባሪውን
ክፍል ሀብቶቻቸውን እንዲጠብቅላቸው ማዘዝ
ስረአታቸው የሚገለፅባቸው ባህርያት ናቸው፡
፡ የሀርቫርድ ዩኒቨርስቲው ጀምስ ሮቢንሰን
በበኩላቸው ገዢው ፓርቲ የኢኮኖሚ እድገትን
ማምጣት የፖለቲካ የበላይነቱን አደጋ ውስጥ
ሊከትበት እንደሚችል ካመነ ራሱን ወደ ‹‹ዘራፊ
መንግስትነት›› ሊቀይር እንደሚችል ይከራከራሉ፡

፡ “When a state is predatory?” በሚል ርዕስ
በታተመ ጥናታቸው ፕ/ር ሮቢንሰን ‹‹መንግስታዊ
የዘራፊነት ባህርይ›› ሊከሰትበት የሚችልበትን እድል
ከሶስት ምክንያቶች ጋር ያያይዙታል፡፡ የፖለቲካ
ስልጣንን መቆጣጠር የሚሰጠው ኢኮኖሚያዊ
ጥቅም የበዛ የሆነበት የፖለቲካ ስርዓት፣ አጥጋቢ
የሙያ ክሂል እና እውቀት ያላቸው ዜጎች እጥረት
የሚስተዋልበት ማህበረሰብ እና ከህጋዊ እና ፖለቲካዊ
ቅቡልነት እጦት የተነሳ በቀላሉ ሊነቃቁ የሚችሉ
የተቃውሞ የፖለቲካ ስብስቦችን የሚያስተዳድር
የማዕከላዊ መንግስት መኖር ለ‹‹ዘራፊ መንግስታዊ
መዋቅር›› መደራጀት በሮቢንሰን የተጠቀሱ ሁነቶች
ናቸው፡፡ ካለፉት አመታት ወዲህ ኢህአዴግ
ከሊበራል የዴሞክራሲ የሀሳብ ማዕቀፍ በኩል
የሞከራቸው
የፖለቲካል-ኢኮኖሚ
ማሻሻያዎች
ውጤታቸው
በከፍተኛ
ክስረት
መደምደሙ
የአንድ ፓርቲ የበላይነትን ብቻ የሚቀበል ስርዓት
ለማደራጀት በርትቶ ሰርቷል፡፡ ‹‹በጉልበት ልማትን
ማምጣት ይቻላል›› የሚል ሀሳብ ማቀንቀኑም
የፖለቲካ ብዙህነትን እንዳያስተናግድ ገትቶታል፡
፡ ትራንስፖረሲ ኢንተርናሽናል መሰል ተቋማት
በሚያወጡት ዘገባ ሀገሪቷ ሙስና ከተንሰራፋባቸው
ሀገራት በቀዳሚነት መፈረጇ፣ ይህ የሙስና
መልክም በገዢ ልሂቃን በኩል የተባባሰ መሆኑ
ከዚህ በተጨማሪም ፖለቲካዊ ቅቡልነት የለኝም
ከሚል ፍርሃት የተነሳ የተለያዩ የፖለቲካ ፍላጎቶች
የሚስተናገዱበትን አደባባይ ገዢው ፓርቲ እንደ
ፀረ-ሽብርተኝነት አዋጅ ባሉ ህጎች እና ኢ-ተቋማዊ
አካሄዶች ለማጥበብ መሞከሩ ስርዓቱን በዚህ
የ‹‹ዘራፊ መንግስት›› መስፈርቶች ውስጥ እንዲያርፉ
ያደርገዋል፡፡ የኢህአዴግ መሪ የፖለቲካ ስርዓት በዚህ
የነሮቢንስን ብያኔ ውስጥ እንዲታይ የሚያደርገው
ሌላው ሁነት ከተማ ተኮር የመካከለኛ የኢኮኖሚ
መደብ የሚፈጠርበትን እድል እያጠበበ መሄዱ ነው፡
፡ ዶ/ር ጆን ያንግ በአንድ ጽሁፉ ላይ የጠቀሳቸው
አቶ አባይ ፀሐዬ ‹‹ይህን መሰል የኢኮኖሚ መደብ
የሚፈጠር ከሆነ እኛ ላይ የሚያሳድረው ጫና
እየበዛ ይሄዳል›› ማለታቸው ከዚሁ ትንታኔ ጋር
ይስማማል፡፡ ከሀርቫርዱ መምህር ጋር በሚቀራረብ
መልኩ ዶ/ር ላሪ ዳይመንድ ከላይ በተጠቀሰው
ጥናታዊ ፅሁፋቸው እንዲህ ዓይነት ገዢ የፖለቲካ
ልሂቃን
ስልጣናቸውን
የሚያራዝሙባቸውን
ምክንያቶች ሲጠቀሱ የፖለቲካ ማህበረሰቡን በአንድ
የፖለቲካ ርዕይ ስር ያለመሰብሰብን ጉዳይ ያነሳሉ፡
፡ እንደ ዳይመንድ ሙግት ማህበረሰቡ በቋንቋ፣
በሃይማኖት እና በብሔር እንዲከፋፈል እርሳቸው
‹‹ዘራፊ መንግስት›› ሲሉ የሚጠሩት የፖለቲካ
ስብስብ በርትቶ መስራቱ የፖለቲካ ማህበረሰቡ
ጋርዮሻዊ
የሆኑ
የፖለቲካ
እንቅስቃሴዎችን
ከማድረግ ይገደባል፡፡ ጀምስ ሮቢንስንም ሆነ ላሪ
ዳይመንድ በጋራ የሚያነሱት ሌላው ነጥብ ‹‹ኪራይ
ሰብሳቢነት›› የ‹‹ዘራፊ መንግስት›› ዋነኛው መለዮ
መሆኑን ይመለከታል፡፡ የፖለቲካንም ሆነ ተቋማዊ
ስልጣንን በመጠቀም ሀብትን ማደለብ የዚህ
ዓይነት የፖለቲካ ስርዓት ቀዳሚ ባህርይ ነው
የሚሉት ፀሐፊዎቹ የህግ የበላይነት አለመከበር
እና የአስመሳይ /Facade/ ተቋማት መበራከት
‹‹ኪራይ ሰብሳቢነትን›› ሲያበረታታ ‹‹በውጤቱም››
ይላሉ ላይሪ ዳይመንድ ‹‹የፖለቲካ ስርዓቱ ልማትን
ከማምጣት ይልቅ ድህነትን ያስፋፋል፡፡›› ቢያንስ
ኢህአዴግ በሚያሳትማቸው ድርሳናት ‹‹ኪራይ
ሰብሳቢነትን›› በተመለከተ የሚያቀርበው ትርጓሜም
ከዚህ የነላሪ ዳይመንድ ትንታኔ ጋር መስማማቱ እና
‹‹ኪራይ ሰብሳቢነት››ን የሀገሪቱ ዋነኛ አደጋ አድርጎ
ማቅረቡ የገዢውን ፓርቲ መንግስታዊ መዋቅር
በ‹‹ዘራፊ መንግስትነት›› እንዲበየን የሚያስችል
ይመስላል፡፡

ከድህነት ወደ ድህነት
ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ በከተሞች
ያለው ድህነት እየተባባሰ ስለመምጣቱ ከበቂ በላይ
የሆኑ ጥናቶች ይጠቁማሉ፡፡ የልመና እና የሴተኛ
አዳሪነት መስፋፋት፣ የቤት አልባ ዜጎች መበርከት
በተጨማሪም የስራ-አጥ ወጣቶች መብዛት የአዲስ
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አበባ እና የሌሎች የሀገሪቱ ከተሞች ዋነኛ መለዮ
መሆን ከጀመሩ ቆይቷል፡፡ ከጥቂት ዓመታት በፊት
የወጣ የገንዘብ እና የኢኮኖሚ እድገት ሚኒስትር
መረጃ እንደሚያሳየው የከተማ ነዋሪዎች ድህነት
በየዓመቱ ቢያንስ ከ5-6 ዓመት እያደገ ይሄዳል፡፡
አቶ አበበ ከበደ የተባሉ አጥኚ “Poverty in Addis
Ababa” በሚለው ፅሁፋቸው እንደሚሉት ከአዲስ
አበባ ነዋሪዎች መሀከል ስድሳ በመቶ የሚሆኑት
በጥልቅ ድህነት ውስጥ ይዋዥቃሉ፡፡ መንግስት
የሚያወጣቸው መረጃዎችም በኢትዮጵያ ገጠርን
ማዕከል ያደርግ የነበረው ድህነት በከፊልም ቢሆን
እየቀነሰ ሲመጣ በግልባጩ በከተሞች ያለው
ድህነት እየተባባሰ መምጣቱን ይጠቁማሉ፡፡ ከላይ
የተጠቀሰው ሚኒስትር መስሪያ ቤት ባወጣው ዘገባ
ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ ከአምስት ዓመት በኋላ
የከተሞች ድህነት ሰላሳ ሶስት በመቶ ያህል የነበረ
ሲሆን ከአስራ አራት አመታት በኋላ ድህነቱ ወደ
ሃምሳ በመቶ ተጠግቷል፡፡ ከዚህ በተፃራሪ የገጠሩ
ነዋሪዎች ድህነት በሶስት በመቶ ቀንሷል፡፡ ከተለያየ
የጥናት መስክ የኢትዮጵያ ከተሞችን የድህነት
ሁኔታ ለማጥናት የሞከሩ ፀሐፊዎች ሶስት ተያያዥ
ምክንያችን ይዘረዝራሉ፡፡

ያላስተዋልነው ቁጥር?
እንደ ብዙ የጉዳዩ አጥኚዎች በከተሞች
እየታየ ያለው ህዝብ ቁጥር በአስደንጋጭ ሁኔታ
መጨመር ድህነቱን እያባባሱ ከመጡ ምክንያቶች
አንደኛው ነው፡፡ ከከተማ ነዋሪዎች ተፈጥሯዊ
እድገት ውጪ በመሬት እጦት እና እጦቱ
የሚያስከትለውን የገቢ እጥረት ለመክላት ወደ
ከተማ የሚደረገው የገጠር ነዋሪዎች ፍልሰት
ለከተሞች የህዝብ ቁጥር መብዛት ከፍተኛ አስተዋፅኦ
እያደረገ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የነዋሪዎች ከገጠር
ወደ ከተማ እየተደረገ ያለውን ፍልሰት እያባበሱ
የሚገኙት በየጊዜው እየተመላለሰ የገጠሩን ክፍል
እየነካው ያለው ችጋር እና ድርቅ አልፎም በቋንቋተኮሩ ፌዴራሊዝም የተነሳ እየተባባሰ የመጣው
የብሔሮች ግጭት ተጠቃሽ አባባሽ ምክንያቶች
ናቸው፡፡ የከተሞች የህዝብ ቁጥር በእነዚህ
ተለዋጮች (Variables) የተነሳ አለቅጥ እየጨመረ
መምጣት በነዋሪዎቹ በኩል የሚኖረውን የመኖሪያ፣
የጤና፣ የትምህርት ፍላጎት እና ሌሎች አስፈላጊ
መሰረት ልማቶች ግንባታን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ
እንዲሄድ አድርጎታል፡፡
የኢትዮጵያ
ስታስቲክስ
ባለስልጣን
እንደሚለው በኢትዮጵያ ያለው የከተሜነት እድገት
በየዓመቱ በአምስት በመቶ የሚገመት ሲሆን፤
በከተሞች ያለው የህዝብ ቁጥር ደግሞ በየዓመቱ
በስድስት በመቶ ያሻቅባል፡፡ የባለስልጣኑ ዘገባ
እንደሚያሳየው በ1997ዓ.ም በከተሞች ያለው የህዝብ
ቁጥር ከአጠቃላዩ የህዝብ ሃያ አንድ በመቶ ግድም
የነበረ ሲሆን፣ ከሶስት ዓመታት በኋላ (ማለትም
በ2007ዓ.ም) ወደ ሃያ ሰባት በመቶ ይንራል፡፡ ይህ
ማለት አንዳች ስር ነቀል ለውጦች የማይደረጉ ከሆነ
አሁን በየከተሞቹ ያለው ለኑሮ አስፈላጊ የሆኑ
ግብዓቶች እጥረት እየተባባሰ ይሄዳል፡፡ ስርቆት
እና ህገ-ወጥነትም ድህነትን ተንተርሰው እየተባባሱ
የሚመጡ ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ መዘዞች ይሆናሉ፡፡
ስራ-ዓጥነት
ከዘጠኝ ዓመታት በፊት የታተመው
ድህነትን ስለመቀነስ የሚያትተው ፖሊሲ /
PRSP/
እንደሚመሰክረው
ስራ-ዓጥነት
እና
የገቢ እጥረት የከተሞችን ድህነት እያባባሱ ካሉ
ምክንያቶች መሀከል በቀዳሚነት ይጠቁሳሉ፡፡
የስታስቲክስ ባለስልጣኑ በከተሞች ያለውን የስራ
እጥረት ወደ አስራ ዘጠኝ በመቶ ቢያወርደውም
እንደ ዶ/ር አክሎግ ቢራራ ያሉ ኢኮኖሚስቶች
የአለም ባንክን እና ሌሎች መሰል ተቋማቶችን
በመጥቀስ ከአጠቃላዩ የከተማ ነዋሪ ሁለት ሶስተኛ
የሚሆነው በስራ-ዓጥነት እንደሚባትት ይናገራሉ፡
፡ የስራ-ዓጥነቱ ችግር ከሌላው የማህበረሰብ ክፍል
በተለየ እድሜያቸው ከ15-29 በሆኑ ወጣቶች ላይ
ይስተዋላል፡፡
ልፍስፍስ የከተማ አስተዳደር
ዶ/ር
ምህረት
አየነው
“Urban
poverty and urban governance institutions”
በሚለው ጥናታዊ ፅሁፋቸው ለከተሜ ነዋሪዎች
አስፈላጊ ናቸው የሚባሉ አቅርቦቶችን ማቅረብ
ያልተቻላቸውን የሀገሪቱን የከተማ መስተዳድሮች
ለከተማ ተኮር ድህነት መባባስ ተጠያቂ ያደርጓቸዋል፡
፡ ዴሞክራሲያዊ ራስን የማስተዳደር ዘዬ እጦት
እና የተሳለጠ የአገልግሎት አቅርቦት አለመኖር
የሶስቱም ተከታታይ መንግስታት መሰረታዊ
ድክመት እንደሆነ የሚናገሩት ዶ/ር ምህረት
የድህረ-ደርግ የከተማ አስተዳደርን የአቅም መላሸቅ
ኢህአዴግ ከሞከረው ኢ-ማዕከላዊ ዘዬ ውድቀት ጋር
ያያይዙታል፡፡ ያልተማከለ አስተዳደር ቀዳሚ ግብ
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‹‹ኪራይ ሰብሳቢ›› ሲሉ…..
የ‹‹ኪራይ
ሰብሳቢ
መንግስትነትን››
(rentier state) ኃልዮት ለመጀመሪያ ጊዜ
ለፖለቲካል-ኢኮኖሚ ተዋስኦ ያስተዋወቀው ለሀሳቡ
ማጠንጠኛ ያደረጋትን የቅድመ አብዮቷን ኢራን
እያሰበ የፃፈው ሁሴን ማሃዳቪ የተባለ የነገረ-ሀብት
አጥኚ ነው፡፡ እ.ኤ.አ ከ1951-1956ዓ.ም ባሉት
ዓመታት በመካከለኛው ምስራቅ የተከሰተውን
የነዳጅ ዋጋ መናርን ተከትሎ የተስተዋለው የሀገራቱ
የኢኮኖሚ እድገት ለሀሳቡ መተዋወቅ ምክንያት
ሆኗል፡፡ ማሃዳቪ “The pattern and problems
of Economic development in rentire state”
በሚለው ጥናታዊ ፅሁፉ ለሀሳቡ የሚሰጠው
ብያኔ ሀገራት ዋነኛ የገቢ ምንጫቸው ተፈጥሯዊ
ሀብቶቻቸውን ወደ ውጪ በመላክ ከዚህ የውጭ
ንግድ የሚሰበሰቡት ‹ኪራይ› የሚፈጠርበት ክስተት
መኖር ነው፡፡ ሁሴን ማሃዲቪ ለክርክሩ በማሳያነት
የሚጠቅሳቸው ሀገራት ነዳጅ ላኪ የሆኑት ሲሆን፣
አንድን መንግስት በኪራይ ሰብሳቢነት ለመፈረጅ
የነዳጅ ክፍለ-ኢኮኖሚው ለሀገራቱ ቀዳሚ የገቢ
ምንጭ መሆን ይኖርበታል፡፡ማሃዳቪ ሀሳቡን
ካስተዋወቀ ከሁለት አስርታት በኋላ ሙግቱን
የሚያድሱ ፀሐፊዎች ተነስተዋል፡፡ ከኒህ አዳሾች
መሀከል እንደ ሃዙም ባብላዊ እና ሉሲያ ጊካም
ያሉ ፀሐፊዎች ‹‹ኪራይ ሰብሳቢ መንግስት››ን
በ‹‹ኪራይ ሰብሳቢ ኢኮኖሚ›› ማዕቀፍ ውስጥ
ከትተው ለማብራራት ሞክረዋል፡፡ እንደ እነ ባብላዊ
ክርክር ‹‹ኪራይ ሰብሳቢ መንግስት›› የኪራይ
ሰብሳቢ ኢኮኖሚ አንዱ ክፍል ሲሆን፣ የማዕከላዊ
መንግስቱን ባህሪ በኪራይ ሰብሳቢነት ለመበየን ሶስት
መስፈርቶች መሟላት እንዳለባቸው እነርሱን ጨምሮ
ከሌሎች ስምንት ፀሐፊዎች ጋር በመተባበር “The
rentier state: nation, state and integration
in the Arab world” በሚል ርዕስ ባሳተሙት
መድበል ይናገራሉ፡፡ በመጀመሪያ የአንድን ሀገር
የፖለቲካ-ኢኮኖሚ መዋቅር በ‹‹ኪራይ ሰብሳቢነት››
ለመሰየም ‹‹ኪራይ›› ተብሎ የሚጠራው የሀገሪቱ
ገቢ ዋና ምንጭ ውጪያዊ ኢኮኖሚን የተንተራሰ
መሆን ይኖርብታል ፡፡ ይህ ገቢ ከፍ እና ዝቅ
ሊልበት የሚችልበት ሁኔታ ስለሚፈጠር በዚህኛው
መስፈርት ብቻ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በ‹‹ኪራይ
ሰብሳቢነት›› መሰየም አውዳዊ ፍረጃ ይሆናል ሲሉ
በተጠቀሰው ፅሁፋቸው ይናገራሉ፡፡ ሀገር-በቀል
ኪራይ /domestic rent/ ምንም ያህል የኢኮኖሚው

ዋነኛ መዘወሪያ ቢሆን እንኳን የአንድን ሀገር
ኢኮኖሚ በዚያ ስያሜ ሊያስጠራው እንደማይችል
የሚያናገሩት እነ ባብላዊ፤ ከምርት፣ ከኢንቨስትመንት
እና ከተለያዩ የወለድ ዓይነቶች የሚገኝን ኪራይ
በ‹‹ሀገር በቀል ኪራይነት›› ይመድቡታል፡፡ሌላኛው
በፀሐፊዎቹ የሚጠቀሰው መስፈርት በሚሰበሰበው
ኪራይ የሚኖርን ተጠቃሚነት ይመለከታል፡
፡ የ‹‹ኪራይ ሰብሳቢ ኢኮኖሚ›› ስርዓት ውስጥ
ኪራዩን የሚሰበስቡት የማዕከላዊ መንግስቱን
ላዕላይ መዋቅር የተቆጣጠሩት ጥቂት ልሂቃን
ሲሆኑ፣ ሌላው ሰፊው የማህበረሰብ ክፍል በኪራይ
ሰብሳቢዎቹ ልሂቃን አማካኝነት የሚቀርብለትን
የጥቅም ክፍልፈፋዮች ይጋራል፡፡ የሚሰበሰበው
ኪራይ ቱሪዝምን መሰል የብዙሃንን መጠቀም
ማዕከል ያደረገ መሆን እንደማይገባው የሚናገሩት
እነ ሉሲያም የፖለቲካ ስርዓቱ ይህንን በጥቂት
የፖለቲካ ልሂቃን የሚሰበሰውን ኪራይ ለመሰረተ
ልማቶች ግንባታ ያውላል፡፡ በ‹‹ኪራይ ሰብሳቢነት››
የሚመደብ የፖለቲካ ስርዓት ትምህርት ቤቶችን፣
የጤና ኬላዎችን እና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን
እና ተቋማትን ሲገነባ ምንጩን ውጪያዊ ካደረገ
‹‹ኪራይ›› በመሆኑ ከማህበረሰቡ የሚሰበሰበው
ታክስ እጅግ ያነሰ ይሆናል፡፡ ማህበረሰቡም ገቢው
ምንም ያህል ቢያድግ የሚጠየቀው ታክስ አነስተኛ
በመሆኑ የተነሳ ገዢው ፓርቲ ምንም ያህል
ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ወደሆኑ ተግባራቶች ቢሻገር
ተፅእኖ እንዳይፈጠር በሚያስችል ማህበረሰባዊ
ምቾት ውስጥ ስለሚኖር በውጤቱ የሚፈጠረው
ስርዓት ‹‹ካለ ታክስ ውክልና አይኖርም›› (No
representation without taxation) በሚለው
አሜሪካዊ ብሂል የሚበየን ይሆናል፡፡ በዚህ ኃልዮት
መሰረት የኢትዮጵያን የፖለቲካ ስርዓት በ‹‹ኪራይ
ሰብሳቢ መንግስትነትን›› ለመሰየም አዳጋች ይሆናል፡
፡ ስለዚህም ኪራይ ሰብሳቢነት አንዱ የኢትዮጵያ
ተግዳሮት ነው ብሎ ለመከራከር ኪራይ አሰባሰቡ
የሚከሰትበትን ሌላ አይነት የፖለቲካል ኢኮኖሚ
ኃልዮት መፈተሽ ግድ ይላል፡፡ ይህ ደግሞ ወደ
‹‹ዘራፊ መንግስት›› ትንታኔ ይወስደናል፡፡
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የአፍሪካ ኀብረት ዓለም በቃኝ ገባ
ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም
የዛሬ አርባ ዘጠኝ ዓመት ግድም በአፍሪካ
አዳራሽ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት (የዛሬው
የአፍሪካ ኀብረት) ሲመሠረት ተመልካች ሆኜ
ገብቼ እዚያው አድሬአለሁ፤ የዛሬዎቹ ወጣቶች
ያቺን ኢትዮጵያና እነዚያን ኢትዮጵያውያን
የሚያውቋቸው አይመስለኝም፤ አንዳንዴ ሳስበው
ግምትም ያላቸው አይመስለኝም፤ የነሱ ጥፋት
አይደለም፤ ሥርዓት ባለው መንገድ ሥራዬ ብሎ፣
የአገር ጉዳይ ነው ብሎ ያስተላለፈላቸው የለም፤
ዛሬ የንክሩማ ሐውልት በአፍሪካ ኀብረት ግቢ
ቆመ የሚል ወሬ ስሰማ ደርግ በአፍሪካ አዳራሽ
መግቢያ ላይ የሌኒንን ሐውልት መትከሉን
አስታወሰኝ፤ ዛሬ ደግሞ ወያኔ ከማን አንሼ ብሎ
የንክሩማን ሐውልት በአፍሪካ ኀብረት ግቢ ውስጥ
ተከለ፤ ንክሩማ ትልቅ አፍሪካዊ ነው፤ ነገር ግን
ለአገሩም አልበቃም፤ በምንም ዓይነት መንገድ
አጼ ኃይለ ሥላሴን አይተካም፤ ኢትዮጵያ ሰው
አጥታ ከጋና መበደርዋ ኢትዮጵያ የወረደችበትን
አዘቅት ያሳያል፤ እነማን ይዘዋት እንደወረዱም
ግልጽ ነው፤ አንድ ሰው ብቻ፣ አጼ ኃይለ
ሥላሴ፣ የተዋረዱ እንዳይመስለን፤ የተዋረደችው
ኢትዮጵያ ናት፤ እንደተለመደው ጠምዝዘው ጋናን
ማጣጣል ወይም የጋናን ክብር መቀነስ አድርገው
የሚያቀርቡት ይኖሩ ይሆናሉ፤ የምለው ጋና
ከኢትዮጵያ አትቀድምም፤ ንክሩማም ከአጼ ኃይለ
ሥላሴ አይቀድምም ነው፤ ንክሩማም ቢኖር

በአፍሪካ ኀብረት ጉዳይ ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ጋር
ለውድድር አይቀርብም ነበር፤ ጋና ነጻ በወጣችበት
እለት በዓሉን ለማድመቅ የሄዱት ልዑል ሣህለ
ሥላሴና አቶ አበበ ረታ ነበሩ፤ ከተመለሱ በኋላ
አቶ አበበ በብሔራዊ ቤተ መጽሐፍት ስለጋና
ንግግር አድርገው አዳምጫለሁ፤ ኢትዮጵያኮ
በኢጣልያ ወረራ ጊዜም የአርበኞችዋን ነፍስ
ይማርና ሰንደቅ ዓላማዋ ሲውለበለብባት የነበረች
አገር ናት፤ የአርበኞችዋን ነፍስ ይማር! ሐውልት
ባናሠራላቸውም ሲናቁብን በአርምሞ ልናልፈው
አንችልም፡፡
አርበኞችን
ወደዳር
ማስወጣትና
የሥልጣን ወንበሮችን በባንዳዎች ማስያዝ አጼ
ኃይለ ሥላሴ የጀመሩት ቢሆንም ለልጅ ልጅ
የሚተላለፍ የአገር ውርደት መሆን የለበትም፤
በቅርቡ ሪፖርተር በርእሰ አንቀጹ
የሀሳብ ማጠራቀሚያ (ቲንክ ታንክ) በሚል ርእስ
ጽፎ ነበር፤ ከሹሞቹ ውጭ ሰዎች መኖራቸውን፣
የማሰብ ችሎታ ያላቸው መሆኑን፣ ሀሳባቸውን
የሚያዳምጥ መኖሩን ካላረጋገጥን ሀሳቦች ዋጋ
የላቸውም፤ የንክሩማን ሐውልት በኢትዮጵያ
ለመትከል ወይም የሌኒንን ሐውልት በኢትዮጵያ
ለመትከል ከአንድ ሰው በቀር አይወስንም፡፡
የአፍሪካ አንድነት የተቋቋመው እ.ኤ.አ.
በ1963ዓ.ም. ነው፤ በዚያን ጊዜ ኢትዮጵያ
በመላው ዓለም ከፍ ያለና የተከበረ ስም
ነበራት፤ በአፍሪካ ያለምንም ጥርጥር ቀዳሚዋ
አገር ነበረች፤ ኢትዮጵያን ለዚህ ያበቃት ረጅም
የነፃነት ታሪክዋ፣ የህዝቡ ጨዋነት፣ የመሪዎቹ፣
በተለይም የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ግርማና
ሞገስ አንድ ላይ ሆነው ኢትዮጵያን የተከበረችና
የተፈራች አገር አድርገዋት ነበር፡፡
ለአፍሪካ
ኀብረት
የተሰበሰቡት
በዘመኑ የነበሩ ታላላቅ መሪዎች፣ አገሮቻቸውን

ከቅኝ አገዛዝ ያወጡ ሰዎች ነበሩ፤ መሪዎቹ
በየሰፈራቸው የጎረቤቶች መኀበር እያቋቋሙ
ለትልቁ የአፍሪካ አንድነት እምብዛም ግድ
አልነበራቸውም፤ ምናልባትም የአፍሪካ አንድነት
ድርጅትን በማቋቋም እያንዳንዳቸው በየአገራቸው
ያላቸው
ሥልጣን
የሚ¬¬¬-ቀነስባቸው
መስሎአቸው የነበረ ይመስለኛል፤ አብዛኛዎቹ
እናጥናው፣ እናብላላው በማለት የድርጅቱን
ምሥረታ ለማስተላለፍ በፓም ይጥሩ ነበር፤
አጼ ኃይለ ሥላሴ ግን የድርጅቱ ሰነድ ሳይፈረም
ማናችንም ከአዳራሹ አንወጣም ብለው ገትረው
ያዙአቸው፡፡
የአጼ
ኃይለ
ሥላሴ
ትልቅነትና
የኢትዮጵያ የመንፈስ መሪነት በገሀድ ታየ፤
እንደናስርና እንደቤን ቤላ ያሉ አብዮተኞች
ሳይቀሩ ከጃንሆይ ጋር ሲነጋገሩ ጎንበስ ብለውና
እጆቻቸውን ወደኋላ አጣምረው ነበር፤ መቼም
የዚህ ፊልም አንድ ቦታ ይኖራል ብዬ ተስፋ
አለኝ፤ የዛሬ ወጣቶች ሁሉ ሊያዩት የሚገባ ነው፤
እምቢተኞቹንና አፈንጋጮቹን ሁሉ አንድ በአንድ
እያነጋገሩ፣ እንደኒዬሬሪና አሚን ተጣልተው
የማይነጋገሩትን እያስታረቁ ሰነዱ ሳይፈረም
መውጣት የለም አሉ፤ እንደማስታውሰው ሰነዱ
ከሌሊቱ በስምንትና በዘጠኝ መሀከል ተፈርሞ
አለቀና ሲነጋ በየቤታችን ገባን፡፡
የአፍሪካ አንድነት በጋዳፊ (ነፍሱን
ይማረውና) ውትወታ የአፍሪካ ኀብረት ተባለ፤
ስልቻ ቀልቀሎ፣ ቀልቀሎ ስልቻ ነው፤ ዓላማው
የአፍሪካን ሕዝቦች የኑሮ ደረጃ ከፍ ለማድረግ፣
የአፍሪካ አገሮችን ሉዓላዊነትና ነጻነት ለመጠበቅና
ከማናቸውም ዓይነት ቅኝ አገዛዝና ቄሣራዊ
ተጽእኖ ለመከላከል ነበር፤ ነበር፤ ነበር፤ በአገሮች
መሀከል የሚከሰቱ ችግሮችን ሁሉ በሰላማዊ
መንገድ መፍትሔ እንዲገኝላቸው ማድረግ ነበር፤
ነበር፤ ነበር፡፡

እንደዚያ
ዕለት
በኢትዮጵያዊነቴ
ኮርቼ አላውቅም፤ ስለዚህም የኢትዮጵያውያን
የዩኒቨርስቲ መምህራን ማኀበር ስብሰባ ጠራሁና
ያየሁትን ገልጬ ለአጼ ኃይለ ሥላሴ የምስጋና
ደብዳቤ እንጻፍላቸው የሚል ሀሳብ አቀረብኩ፤
አንዳንድ ተቃውሞ ተነሥቶ ከተከራከርንበት
በኋላ እንዲጻፍላቸው ተወሰነ፤ ዳብዳቤውን ጽፌ
ለጃንሆይ እንዲሰጥልን ለዩኒቨርስቲው ፕሬዚደንት
ለልጅ ካሣ ወልደማርያም አስረከብሁት፤ ከጥቂት
ቀናት በኋላ ጠራኝና አንተው ወስደህ ብትሰጥ
ይሻላል አለኝ፤ የምሄድበትን ቀንና ሰዓት ነገረኝ፤
ወስጄ በእጃቸው ሰጠኋቸው፤ እንዳነበቡት ወይም
እንደተነበበላቸው ፍልቅልቅ ባለ ደስታቸው
ይታይ ነበር፡፡
ዛሬ የአፍሪካ አንድነት (ኀብረት)
በቻይና ቸርነት ፎቅ ተሠርቶለት ዓለም በቃኝ ገባ
አሉ፤ የአፍሪካ መሪዎችም እዚያው ተሰበሰቡ፤
አቶ መለስም ለቻይና አስተዋጽኦ ዋጋ ለመክፈል
ለማኦትሴ ቱንግ ተማሪ ሐውልት አስተከለ፤
ቀጥሎም የአፍሪካ መሪዎች በምን ምክንያት
ወደ አውሮፓ ዓለም-አቀፍ ፍርድ ቤት ይሄዳሉ
በማለት አቶ መለስ ተቆጥቶ በዓለም-በቃኝ ፎቅ
ውስጥ የአፍሪካ ፍርድ ቤት ማቋቋም እንችላለን
የሚል ሀሳብ አቀረበ ተባለ፤ ማን በማን ላይ
እንዲፈርድ ይሆን? የአውሮፓ ዓለም-አቀፍ ፍርድ
ቤት የተፈራው ምኑ ነው? ወይስ የዓለም-አቀፍ
ትርጉም ችግር ሆኖ ነው? መቼም የአፍሪካ ፍርድ
ቤት ዓለም-አቀፍ ደረጃ ላይ ይውጣ ማለት…ምን
ማለት ይሆን? የተባበሩት መንግሥታትስ መቼ
ነው ተለይቶ ‹‹አፍሪካዊ›› የሚሆነው?
ለማናቸውም በእግዚአብሔር መንግሥት
ውስጥ ሆነው የሚመለከቱን የኢትዮጵያ አርበኞች
ይቅር ይበሉን፤ ለኢትዮጵያም ከሌኒን ያወጣት
አምላክ ያውቃል!

‹‹ከአንበሳነት›› ወደ ‹‹ላባነት›› ምን ለወጠን?
ዓለማየሁ ገላጋይ
ኤልሣቤጥ አሰፋ ትባላለች፡፡ የስምንት
ወር ልጅ ነበራት፡፡ ልቧ የእናትነት ፍቅር እንዳጋተ
ቢሆንም እጇ ነጥፏል፡፡ የእናትነት ፍቅር ምን
ሞልቶ ቢገነፍል ልጅ የሚያድገው ‹‹በእጅ-ሙላት››
ብቻ ነው፡፡ አለበለዚያ እየተያዩ በሞት መነጣጠል
ይከተላል፡፡ ስለዚህ የእናትነት ፍቅሯ አግቶ ልቧን
እየነዘነዛት ጨቅላ ልጇን ለምስኪን እናቷ ጥላ
ወደ ቤይሩት ተሰደደች፡፡ እናት ቅጠል እየቸረቸሩ
የሚተዳደሩ እጃቸው የነጠፈ ናቸው፡፡ ከቤይሩት
መልስ የሁለቱ ትውልዶች አማካኝ ከሆነችው ኤልሳ
ብዙ ይጠበቃል፡፡ ለልጇ ተስፋ ለእናቷ እፎይታ
የመሆን አለኝታነት እዚያ አለ፡፡ ሶስት አመታት
አለፉ፡፡ በአንዲት ገዳፋ ቀን ኤልሣቤጥ ካለችበት
ለመመለስ ቆረጠች፡፡ የሸከፈችው እቃዎቿን ብቻ
አይደለም፡፡ ፍቅርና ናፍቆቷን ጭምር እንጂ፡፡
እናቷን ታሳርፋለች፣ ልጇን ፍቅር ታጠግባለች፡፡
ግን አልሆነም፤ እሷንና ሌሎች ተሳፋሪዎችን አዝሎ
ከቤይሩት የተነሳው አውሮፕላን አየር ላይ ፈንድቶ
ለዘላለሙ እዚያው አስቀራቸው፡፡ ፍቅር፣ ናፍቆት፣
ተስፋ… እንደ አመዳይ የአየር ሲሳይ ሆኑ፡፡ በንነው
ጠፉ፡፡ ቀሪ የእናቷና የልጇ ሰቀቀን ብቻ፡፡
በቤሩት አየር ላይ የጋየው አውሮፕላን
ውስጥ ስንት ውጥን፣ ስንት ተስፋ፣ ስንት
ኃላፊነት፣ ስንት ህልም…ነበር? በምን ይመዘናል?
በምንስ ይተካል? ‹‹ሃያ ሁለት ኢትዮጵያውያን››
ብሎ መዘገብ ማለባበስ አይደለምን? ማድፋፋትስ
አይሆንም? ለነገ ያቀዱት፣ ለነገ ቃል የገቡት፣
ለነገ የሚጠብቁት… የልባቸው፣ የሆዳቸው በምን
ይተካል?
እንደ ኤልሣቤጥ ሁሉ እዚህ አዲስ አበባ
ተጐርዶ የቀረ ውጥን ተስፋ የነበራቸው ሁሉም
ነበሩ ለማለት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ሁለቱ ለሰርግ
የተዘጋጁ ጎጆ ወጪዎች ነበሩ፡፡ ካፒቴን ሀብታሙ
በንቲ እና ረዳት አብራሪያቸው አሉላ ታምራት
ባለትዳር ለመሆን ውጥኑና ዝግጅቱ ነበራቸው፡፡
ሁሉም ነገር በደቂቃ ውስጥ ወደከንቱነት ተቀየረ፡
፡ አይቆጭም? አያንገበግብም? በዚህ ተሸጋጋሪ
የወደፊት እቅድና የጋብቻ ውጥን ተጓዳኞች ምን
ተሰማቸው? መሰቀቃቸውን ምን ይገልፀዋል?
ለዘመናት የገነቡት፣ ለአመታት የወጠኑት በአፍታ
ወደ ህልምነት ሲለወጥ ቀጣዩ ህይወታቸው እንዴት
ይካሄዳል?
ከምንገምተው በላይ ጉዳት ደርሷል፡፡
ብዙዎች ተሳቅቀዋል፡፡ አያሌ ሰዎች የማይተኩትን
አጥተዋል፡፡ ድጋፋቸውን የተነጠቁ ዘመዶች የትየለሌ

ናቸው፡፡ የረዳት አብራሪው አሉላ ታምራት እናት
በህመም የተኙበት አልጋ ላይ ሆነው ተስፋቸው
ተንጠፍጥፎ እንዳለቀ ተናግረዋል፡፡ ‹‹ከእንግዲህ
የምመኘው ሞቴ እንዲፋጠን ብቻ ነው›› ብለዋል፡፡
ያማል፡፡ ተስፋ የመኖር ነፍስ ነው፡፡ ኑሮ ያለተስፋ
በበድን ከመንከላወስ አንድ ነው፡፡ ንብረት ይውደም፣
ሀብት ይቃጠል፣ ጥሪት ይብከንከን… እንዴት
ተስፋን ያህል የመኖር ምንጭ ይሙት?
እንዲህ ያለ የሃያ ሁለት ኢትዮጵያዊያን
አሣዛኝ ታሪክ የተከሰተበት የጥር 16-2002ዓ.ም
የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ቁጥር ET-409
የአየር ላይ ፍንዳታ ምርመራው ‹‹ውሃ ቢወቅጡት
እንቦጭ›› መሆኑ ሰሞኑን ተነገረን፡፡ የሊባኖስ ስራና
ትራንስፖርት ሚኒስቴር በመጨረሻ የምርመራ
ሪፖርቱ ‹‹የአብራሪዎች ስህተት ነው›› ሲል በጭቦ
ደመደመ፡፡ የኢትዮጵያ አየር መንገድና የኢትዮጵያ
ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣናት ደግሞ የሊባኖሱን
ሪፖርት በመቃወም ‹‹ሙሉ-በሙሉ ተቀባይነት
የሌለው ነው›› ብለውታል፡፡
እዚህ ላይ የምንረዳው ሁለት ነገሮችን
ነው፡፡ አንዱ ሊባኖስ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን
ላይ ያሳደረችው ንቀት ምን ያህል እንደሆነና በእኛ
በኩል ለንቀቱ አፀፋ የመስጠት የሞራልም ሆነ
የሥነ-ልቦና ብቃቱ አለመኖሩን፡፡ ይሄንን አስቀድመን
እንይ፡ሊባኖስ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን
ላይ ሥር የሰደደ ንቀት ማሳደሯን የምናረጋግጠው
በራሳችን የአየር መንገድና የሲቪል አቪዬሽን
ባለስልጣናት ምላሽ ነው፡፡ የኢትዮጵያ አየር መንገድ
ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ተወልደ ገብረማሪያም
የምርመራውን ሒደት ለሚጠቁመው የአለም
አቀፍ የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ህግ የሊባኖስ
ባለስልጣናት ተገዢ አልሆኑም ብለዋል፡፡ ባለፉት
ሁለት አመታት ውስጥ የሊባኖስ ባለስልጣናት
የምርመራውን ትኩረት በሚያዛባ ሁኔታ መግለጫ
ሲሰጡ፣ ለኢትዮጵያ መንግስት ተወካዮች መረጃ
ሲከለክሉ፣ የሰውና የቁስ መረጃን ሲያድፈነፍኑ
እንዲሁም እየቆራረጡ ሲያስቀሩ፤ ከዚህም አልፎ
አስከሬን ሲከለክሉና በድብቅ ሲቀብሩ… ቆይተዋል፡

፡ በቤይሩት ራፊቅ-ሃሪሪ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን
ማረፊያ በሚገኙ የደህንነት ካሜራዎች የተቀረፁ
ፊልሞች፣ በሻንጣ መፈተሻ መሳሪያዎች የተነሱ
ፊልሞች እንዲሰጡን ብንጠይቅ ተከልክለናል፡፡ ይሄ
ምን ያመጣሉ በሚል የተከናወነ ንቀት እንጂ ሌላ
ምን ሊሆን ይችላል?
ሊባኖስና ሊባኖሳውያኑ ባለስልጣናት
በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ላይ ሥር የሰደደ
ንቀት አላቸው የምንለው በዚህ ማስረጃነት ብቻ
አይደለም፡፡ ባህር ላይ ከተከሰከሰው አውሮፕላን
አካል እንዲወጣ የተደረገው ስምንት በመቶው
ብቻ ነው፡፡ ዘጠና ሁለት በመቶውን ሊባኖሳውያኑ
ባለስልጣናት ለማውጣት አልፈለጉም፡፡ ኢትዮጵያም
በገዛ ወጪዋ የአውሮፕላኑን አካል እንድታወጣ
አልፈቀዱም፡፡ ምላሻቸው የንቀትና የተድፈነፈነ
ነው፡፡ ለአደጋ ምርመራው ያወጣነው ይበቃል፡፡
የተቀረው ከአደጋው ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም
የሚል፡፡ ይሁን ግን እናውጣው ስንል ብታወጡትም
የአደጋ ምርመራው ውስጥ አናካትተውም የሚል
ተስፋ ማስቆረጫ ምላሽ እንደሰጡ ዋና ሥራ
አስፈፃሚው አቶ ተወልደ ተናግረዋል፡፡
እናስ? ከዚህ ምን እንረዳለን?
ሊባኖስና ሊባኖሳውያኑ ባለስልጣናት
የደረጀ ንቀት እኛ ላይ እንዳላቸው ነው፡፡ ‹‹ክብሩን
ጠባቂ ባለቤቱ ነው›› ይባላል፡፡ እኛስ ለዚህ አፀፋ
ምን እርምጃ ወሰድን? ምንም!! ለተሰነዘረብን
ንቀት አፀፋ የመስጠት የሞራልም ሆነ የሥነ
ልቦና ብቃቱ እንደሌለን በዚህ አስመዝግበናል፡፡
የናቁን እንደገመቱት ሆነን ተገኝተናል፡፡ ይሄንንም
የምንረዳው ከራሳችን ባለስልጣናት ምላሽ ነው፡፡
ምን እንደተጠየቁና ምን እንደመለሱ እንይ፡‹‹የአደጋው መንስኤ አሻጥር ነው ተብሎ
ከተጠረጠረ ለምን የኢትዮጵያ አየር መንገድ
ወደ ቤይሩት የሚያደርገውን በረራ አላቋረጠም?
የምርመራ
ሒደቱን
አቋርጣችሁ
ለምን
አልወጣችሁም? የሊባኖስ ባለስልጣናትን መክሰስ
አይቻልም ወይ?››
ጋዜጦቹ ያቀረቡት ጥያቄ ሲጠቃለል
ኢትዮጵያ ለምን ለመናቅ አፀፋ የራሷን እርምጃ
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አልወሰደችም? የሚል ነው፡፡ ምላሽ የሚሰጡት
ሥራ አስኪያጁ አቶ ተወልደ ናቸው፡‹‹የበረራ ቁጥር ET- 409 አደጋ አንድ
አሳዛኝ ክስተት ነው፡፡ ነገር ግን አየር መንገዱ
በረራ እንዲያቋርጥ የሚያደርገው የደህንነት ስጋት
ባለማግኘቱ ወደ ቤይሩት የሚደረገውን በረራ
እንዲቀጥል ተደርጓል፡፡ እስካሁን በሚደረገው ዕለታዊ
በረራ ባለፉት ሁለት ዓመታት (አደጋው ከደረሰ
በኋላ) የገጠመ ችግር የለም፡፡ እንደውም በበረራ
መስመሩ ላይ የመንገደኞች ቁጥር ጨምሯል፡፡››
ናቂዎቻችን እንደ ንቀት ግምታቸው ሆነን
ተገኝተናል፡፡ ሊባኖስና የሊባኖስ ባለስልጣናት በንቀት
ከዚህ በላይ አልገመቱንም፡፡ ድሆች ነን፣ ገቢያችንን
እንጂ ክብራችን እና ዜጐቻችን ህይወት ላይ
አናተኩርም፡፡ እንዳቅማችንም ቢሆን ለንቀት አፀፋ
ለመስጠት የሞራልና የሥነ-ልቦና ብቃት እንደሌለን
አውቀዋል፡፡ እኛም ‹‹ተሰፍረን ቀለንም ተገኘን››
በገዛ ባለስልጣናችን ‹‹ዜጋ ቢፈርጥ ቢላላጥ፣ ገቢ
እንዳያመልጥ›› የመሰለ ምላሽ ተሰጠ፡፡ ክብራችን
የት ነው? ኢትዮጵያዊ ኩራታችንን ወደሆድ ምን
ቀየረው? ከአንበሳነት ወደ ላባነት ምን ለወጠን?
የተናቅነው በሊባኖስና በሊባኖሳውያን
ብቻ አይደለም፡፡ በገዛ ባለስልጣኖቻችንም ጭምር
ነው፡፡ የሾምናቸው ተሹመውብን ከናቂዎቻችን
ጋር የንቀት አጋርነት መስርተዋል፡፡ ባይሆንማ
ምላሻቸውን መለስ ብለው ለመቃኘት ጥቂት ያመነቱ
ነበር፡፡ ለመሆኑ አየር መንገዱ ወደሊባኖስ በረራ
እንዲያቋርጥ የሚያደርግ የደህንነት ስጋት ከሌለ
በረራ ቁጥር ET- 409 አየር ላይ ከውጭ በመሳሪያ
ተመታ የሚል ጥርጣሬ ከየት አመጣን? አብራሪው
ካፒቴን
ሐብታሙን
የበረራ
ተቆጣጣሪዎቹ
አሳስተዋቸው ከኢትሃድ አየር መንገድ አውሮፕላን
ጋር ሊያጋጭዋቸው ሞክረው ለጥቂት ተርፈው
ነበር የምንለው መረጃስ በቤይሩት ስጋት እንደሌለ
የሚጠቁም ነው? የአየር ማረፊያው የደህንነት
ፊልም ተቀናንሶ የመቅርቡ ውንብድና ለወደፊቱ
እዚያ ስጋት መኖሩን አይጠቁምም?
…የዚያ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ህልም፣ ተስፋ፣
ናፍቆት… እንዲሁም ደም ከውጭ ምንዛሬ አንፃር
ታይቶ ውሃ እንዳላነሳ እየተነገረን ነው፡፡ ቡናና ሌጦ
ይመስል ክብራችንንና ደማችንን ከውጭ ንግዳችን
ሸቀጦች እንደ አንዱ አድርገን ምን ጠብ የሚል
ልንደፍን? በናቁን እግሮች ላይ ሁሉ ወድቀንስ
እስከመቼ? ስለምንስ የኢትዮጵያውያን የደማችን
ድምፅ ከምድር አላልፍ አለ? እንደ አቤል የግፍ
ደም ድምፅ እግዚአብሔር ዘንድ ለመድረስ ሳይችል
ቀረ? ሰ-ለ-ለ? ቀ-ለ-ለ?...፡፡
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ርእሰ አንቀፅ

ይህ ነው የውለታቸው ምላሽ?
ኢትዮጵያ ለዘመናት በራሷ መሪዎች
ትተዳደር የነበረች ሀገር ናት፡፡ ነፃነቷን ለማንም ቅኝ
ገዥ ነኝ ባይ የውጭ ወራሪ ኃይል አሳልፋ ሰጥታ
አታውቅም፡፡ መሪዎቿ በሀገር ውስጥ ይከተሉት
በነበረው የስርዓት ብልሹነት ምክንያት ብዙ ወቀሳ
ይደርስባቸው እንደነበር ግልጽ ነው፡፡ ነገር ግን
ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ከጭቆና ቀንበር ይላቀቁ
ዘንድ ያደረጉት አስተዋፅኦ ከውለታም በላይ ነው፡
፡ አፍሪካውያን በዛ ቀውጢ ጊዜ፣ በዛ የመከራ
ዘመን በቅኝ አገዛዝ ድቅድቅ ጨለማ ተውጠው
በቆዩባቸው በነዛ በርካታ አመታት፣ የነፃነት ተስፋ
ከኢትዮጵያ ብቻ ይፈነጥቅላቸው በነበረበት ያ ዘመን
ነፃ መውጣት የሚፈልጉ ጥቁር ህዝቦች የመዳን
ተስፋ አድርገው ይቆጥሯት የነበረው ይህችን ሀገር
ነው፡፡ የእኛን እማማ ኢትዮጵያ፣ በቀዳማዊ አፄ ኃ/
ስላሴ ንጉሰ ነገስት ዘ ኢትዮጵያ ትመራ የነበረችውን
ኢትዮጵያችን፡፡ ኢትዮጵያ፡፡
ተስፋቸው
ከንቱም
አልነበረም፡፡
ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ከበደል፣ ከጥቃት፣
ከወረራ ጋር በደም የተጣላን ህዝቦች ነንና፡፡ እናም
ይህ የአትንኩኝ ባይነት ስሜት ወደ ሌሎች የተቀሩ
የአፍሪካ ሀገራት ይዳረስ ዘንድ የሞራል ሃላፊነቱ
በተስፋይቱ ምድር ላይ እንደወደቀ መረዳት
የሚሳናቸው አልነበሩምና አደረጉት፤ የነጻነት ትግሉ
ከሰሜን ወደ ደቡብ አፍሪካ፣ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ
አፍሪካ ይንቦጎቦግ ዘንድ ያለ፣ የሌለ አቅማቸውን
ተጠቅመው
ተንቀሳቀሱ፡፡
ኢትዮጵያውያኑ፡
፡ ዘመኑን በኃላፊነት የተረከቡት ደግሞ የጊዜው
ታላቅ ዲፕሎማት መሪ አፄ ኃ/ስላሴ ነበሩ፡፡ አፄ ኃ/
ስላሴ በቅኝ ግዛት ይማቅቁ የነበሩ የአፍሪካ ሀገራት
ነፃ ይወጡ ዘንድ በሞራልም፣ በቁሳዊ ድጋፍም
ከሀገራቸው
የሚጠበቀውን
የታሪክ
ኃላፊነት
ተወጥተዋል፡፡ በዚህም ኢትዮጵያን ‹‹የአፍሪካ
የዳቦ ቅርጫት ›› የሚል ስያሜ ሲያሰጣት፤ ኃ/
ስላሴን ደግሞ ‹‹የአፍሪካ አባት›› የሚል ማዕረግ
አሰጥቷቸዋል፡፡
እኚህ የአፍሪካ አባት ሁለት በፅንፍ ላይ
የቆሙ የአፍሪካ ፖለቲካ ቡድኖችን በማስታረቅ ብሎም
አቻችሎ በመምራት ከባድ የታሪክ ሃላፊነታቸውን
ተወጥተዋል፡፡ ይህንን እውነት ማንም ልካደው ቢል
የሚቻል አይደለም፡፡ ለክህደት ‹‹አሻፈረኝ›› ካለም
ታሪክ ራሱ አፍ አውጥቶ ይመሰክርበታል፡፡ እናም
ወደዳችሁም ጠላችሁም ይህ ታሪክ የኩራታችን

አንድ አካል ነው፡፡ ማንም የማይገረስሰው፡፡
ዜጐቻችን ወደ ተቀሩት የአፍሪካ ሀገራት
ብሎም ወደ ተለያዩ የአለም ሀገራት ሲያመሩ
አስቀድሞ የሚጠብቃቸው ስም የአፄ ኃ/ስላሴ ነው፡፡
ታይም መጽሔት ከአንዴም ሁለቴ የአመቱ ምርጥ
ሰው ሲል መርጧቸዋል፡፡ አፍሪካን እንደ አህጉር
አስተባብረው ለመምራት ባደረጉት አስተዋጽኦ
ምክንያት እስከ ዛሬ አለም ካፈራቻቸው ታላላቅ
25 የአለማችን ሰዎች መካከል አንዱ ሆነው
እስከመመረጥ ደርሰዋል፡፡ ፍትህም ትጠይቃለች፡፡
ይህ ታሪክ የማን ነው? የዚህ መጥፎም ይሁን
መልካም ታሪክ ተጋሪው ማን ነው? ተመስጋኙና
ተወቃሹስ?
የአፍሪካ አንድነት በኋላም የአፍሪካ
ህብረት የተባለው ድርጅት በኢትዮጵያ መቀመጫውን
ያደርግ ዘንድ ምክንያት የሆኑት መሪ ማን ናቸው?
የህብረቱ መቀመጫ እስከ አሁን ድረስ እየሰጠን
ላለው ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እና
ማህበራዊ ፋይዳዎች ምክንያቱ ማን ነው?
ከጊዜ በኋላስ የአፍሪካ ህብረት ከኢትዮጵያ
እንዲነሳና ወደ ሌላ ሀገር እንዲዛወር ክርክር ሲቀርብ
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ያስመስገናቸውን
የመከራከሪያ ሀሳብ ሰንዝረው፣ የረቱት የማንን
የታሪክ አሻራ ተንተርሰው ነበር? የነዚህ ሁሉ
መልስ አንድና አንድ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብን እና
የመሪውን የአፄ ኃ/ስላሴን፡፡
የአፍሪካ ህብረት እንዲመሰረት ምክንያት
የሆኑት ግለሰብ ተረስተው በምስረታው የታሪክ
ሂደት ይህንን ያህል ጉልህ ስፍራ ያልነበራቸው
የጋናው ፕሬዚዳንት የነበሩት ዶ/ር ክዋሜ ንክሩማህ
ሃውልት እንዲቆም መወሰኑን በፅኑ እንቃወማለን፡
፡ ይህ ይሆን ዘንድ የፈቀዱትን ወይም ፈቅደው
ሊሆን የሚችሉ የውጭ ኃይሎችን አይደለም
እንቃወማለን የምንለው፡፡ የምንቃወመው ለዚህ
የታሪክ ሸፍጥ ምክንያት ናቸው የምንላቸውን እና
በጉዳዩ ላይ አንዳችም መከራከሪያም ይሁን ተቃውሞ
ያላሰሙትን፤ ስለጉዳዩም ከሕንፃው ምርቃት በፊት
ለህዝባቸው ትንፍሽ ያላሉትን የሀገራችንን መሪዎች
እንጂ፡፡
ይህንን ሁሉ እውነታ የሚረዱ ግለሰቦች
ታዝበውን ብቻ ያልፋሉ የሚል እምነት የለንም፡፡
ጋናውያንንም ጨምሮ ማንም የታሪክ ተመራማሪ
በኃ/ስላሴ አለመመረጥ ግራ መጋባታቸው አይቀሬ

ነው፡፡ የዚህ ትውልድ መሪ እና እኛ ዜጐች
በሀገራችን ላይ ያለንን ቸልተኝነት ምን ያህል ደረጃ
ላይ እንደደረሰ ለመታዘብ ያስችላቸዋል የሚል
እምነት አለን፡፡
ፍትህ አሁንም ደግማ ደጋግማ የምትለው
የሀገራችን ታሪክ በመልካምም ይሁን በክፉ መነሳቱ
ትርፉም፣ ኪሳራውም የጋራ ነው፡፡ የአፄ ኃ/ስላሴ
ታሪክ ወደድንም ጠላንም የሁላችንም ታሪክ ነው፡
፡ የአፄው ስርአት የፊውዳል ስርአት ነበር፡፡ አዎ!
ነበር፡፡ ሀገር እና ህዝብ የበደለ ነው፤ አዎ! በድሏል፡፡
ነገር ግን ይህ ሁኔታ አፄው ለአፍሪካውያን ነፃነትም
ሆነ ህብረት የዋሉትን ውለታ ፍፁም ሊያደበዝዘው
አይችልም፡፡
እናም ለምን ከግለሰብ ጥላቻ መውጣት
እንዳልቻልን አይገባንም፡፡ የኃ/ስላሴ ስም ጐልቶ
መውጣት የዚህን ዘመን መሪዎች ስብዕና
ከማደብዘዝ ጋር ማስተያየትስ ለምን እንዳስፈለገ
ግልፅ አይደለም፡፡
መንግስትን የሚመሩት ባለስልጣናት
ከአፄ ኃ/ሥላሴ ስርዓት ጋር ምንም ያህል ፀብ
ቢኖራቸው የአፄውን ይህን መሰል ታሪክ ለመቀበል
መቸገራቸው
ሀገራዊ
ጉዳዮችን
በተመለከተ
ያላቸውን የአርቆ-አሳቢነት እጥረት ከማሳየት የዘለለ
ፋይዳ ይኖረዋል ብለን አናምንም፡፡
መንግስት ሌላው ቢቀር እንኳን በአፄ
ኃ/ሥላሴ ሃውልት መቆም ላይ ቢሳካለት እስከዛሬ
ሲያስወቅሰው ለነበረው የታሪክ ማዛባት እውነት
እንደ አንድ ማካካሻ አድርጐ ለፕሮፓጋንዳው
መጠቀሚያው ማድረግ በቻለ ነበር፡፡ መቼም ይሄ
ሁሉ ነገር ሲሆን መሪዎቻችን አያውቁም ነበር
ማለት አስቸጋሪ ነው፡፡ እያወቁስ ዝም ማለታቸው
ለምን ይሆን?
የኢትዮጵያ ታሪክ የዘለዓለም ታሪክ ነው፡
፡ ሃውልት በማቆም እና ባለማቆም የሚረሳ አልያም
የሚደበዝዝ አይደለም፡፡ ታሪክ ሁሌም ይናገራል፡
፡ መንግስት አፄው ላይ ያለውና በኃውልቱ በኩል
የገለፀውን የተንሸዋረረ አመለካከት የሚያርም
ትውልድ መምጣቱም አይቀርም! በመጨረሻም
ውለታ ለዋልንላቸው የአፍሪካ መሪዎች ይህች
መልዕክት ትድረስ ዘንድ ይድረስ ለአፍሪካ ህብረት
መሪዎች እንላለን፤ ‹‹በርግጥ ከጭቆና፣ ከባርነት፣
ከአፈና እና ከአገዛዝ ነፃ ትወጡ፣እንዲህ ትደራጁም
ዘንድ ከራሳችው ሀገራት ዜጎች በላይ አስበልጦ
ውለታ ለዋለላችህ ህዝብና መሪ የውለታው ምላሽ
ይህ ነው? ‹‹ወርቅ ላበደረ…››?

አስተያየት

እውነትም ‹‹ትውልድን የመበረዝ ልክፍት››
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ፍትህ ጋዜጣ
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
አምደኞች

ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

አለማየሁ ገላጋይ

ለአቶ ዮናስ በላይ የተሰጠ መልስ

ፍሬው ዘሪሁን

የነገላውዴዎስ
ዘመን
የፖርቹጋልና
የቱርክ
መንግስታት እንዲሁም በቀዝቃዛው ጦርነት ጊዜ
ደግሞ የነአሜሪካና ሶቭየት ህብረት ጊዜን መጥቀስ
ይቻላል፡፡ ታዲያ ሌሎች የአለም አገራት ሁሉ በነዚህ
ሀያላን ተጽእኖ ስር መውደቃቸው አይቀርምና
አነሰም በዛ ከነዚህ ሀይሎች ጋር በክፉም በደጉም
በመነካካታቸው ወዳጅነት ፈጥረውም ለህልውናቸው
ዋስትና ለማግኘት መሞከራቸው አይቀርም፡፡ ይኼ
የአለም ፖለቲካ (Global politics) ውጤት ነው፡
፡ የአገር ክህደት አይደለም፡፡ የነአፄ ገላውዴዎስ
ታሪክም የዚህ ስርዓት አካል ነው፡፡
ጽሑፉ እነ አፄ ቴዎድሮስ ዘመን ላይ
ደርሷል፡፡ እናም ፀሐፊው በመጀመሪያ የቴዎድሮስን
ታላቅነት አምኖ ለመቀበል የተናነቀው መሆኑን
የሚጠቁሙ ቃላትን እንዲህ እናነባለን፡- ‹‹ፕ/ር
ባህሩ ዘውዴ እንዳሉት አፄ ቴዎድሮስ ከዚሁ
ከእኛው እንጅ ከሌላ ፕላኔት የመጡ ስላልነበሩ ‹ያለ
ጊዜያቸው የተወለዱ› ብሎ ማለት በእኔ አመለካከት
አንድም የህዝባችንን ታሪክና አስተዋጽኦ ከሚንቅ
ወይም ሀገር በመሪዎች ብቻ (እኔ አውቅልሀለሁ)
ልትገነባ ትችላለች የሚል አቋም ካላቸው ግለሰቦች
የሚመነጭ ይመስለኛል፡፡›› ጽሑፉ ቴዎድሮስን
ማሳነሱን ይቀጥላል፡- ‹‹…‹ማብራራቱና መተንተኑ
ቢጎለውም የዘመናዊ ስልጣኔ ሐሳብ የገባው
የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ንጉስ ነበር፡፡› ከህዝብ
ጋር ሳይሆን ከነበሩት መሪዎች በማወዳደር የገለጹት
ሐሳብ የሚዋጥ ቢመስልም…›› ይልና ትንሽ እልፍ
ብሎ ደግሞ ‹‹ዶክተር ተወልደ ትኩእ ‹የኢትዮጵያ
አንድነትና
ኢጣልያ›
በተሰኘው
መጽሐፋቸው
‹አፄ ቴዎድሮስ ከ1856ዓ.ም ጀምሮ ንጉስ ነገስት
ዘውድ ከጫነ ጀምሮ በመቅደላ በእንግሊዞች ተከቦ
በ1868ዓ.ም ራሱን እስካጠፋ ድረስ ኢትዮጵያ
ያሳለፈችው ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የስቃይ
ዘመን ነበር፡፡› ብለው ገልፀውታል፡፡›› ይላል፡፡ ወይ
ጉድ ጽሑፉ የሚያወራው መሪዎቻችን ለምንድነው
ለስልጣን ሲሉ የውጭ ሀይሎች ጋር እያበሩ በገዛ
ወንድሞቻቸው ላይ የሚነሱት ስለሚለው ጉዳይ
ነው፡፡ ታዲያ ይኼ ሁሉ ውርጅብኝ በአፄ ቴዎድሮስ
ላይ ለምን? ቴዎድሮስ እንደሆነ ከማንም ባዕድ ጋር
አብረው ማንንም ወገናቸውን ወግተው አያውቁም፡
፡ እንዲያውም ገና ከጅምራቸው እንኳ የመሳፍንቱን
መከፋፈልና የእርስ በርስ ሽኩቻ ተመልክቶ አገር
የወረረውን የግብፅ ጦር ከየትኛውም መስፍን በፊት
ባልጠና እግራቸው የተፋለሙ ጀግና ናቸው፡፡ እና
ለምን ይኼ ሁሉ ማሳነስ? ይኼ ሁሉ ስለአጼ
ቴዎድሮስ የሚነሳው ደግሞ ‹‹አፄ ዮሐንስና
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ለዚህ ጽሑፍ መነሻ የሆነኝ ጥር 18 ቀን
በወጣችው የፍትህ ጋዜጣ ላይ ዮናስ በላይ የተባለ
ጸሐፊ (ወጣት ስለሆነ ነው አንተ ማለቴ) ‹‹ጳጳሳችን››ን
እንቀይር፤ የጊዜው አምባ ግሸን ሀገረ አሜሪካ! በሚል
ርዕስ የጻፈው ጽሑፍ ነው፡፡ እንደተገነዘብኩት ጽሑፉ
ኢትዮጵያን በተለያየ ጊዜ ያስተዳደሩ መሪዎቻችን
ወደ ስልጣን ለመምጣት በውጭ ሀይሎች እገዛ ላይ
መንጠልጠላቸውን ይወቅስና የዘመኑ ሰዎቻችንም
ከዚህ ‹‹ታሪካዊ ስህተት›› እንዲማሩ ጥሪ ያቀርባል፡
፡ ታዲያ ሀሳቡ መልካም ሆኖ ሳለ በጽሑፉ ውስጥ
ያሉ አንዳንድ አገላለፆች ግን ታሪክን የሚያዛቡና
ፍትሃዊነት የጐደላቸው ስለሆኑ መልስ መስጠት
አስፈላጊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ፡፡ ለዚህ ይረዳኝ ዘንድ
በተለይ ከ19ኛው ምዕተ አመት አጋማሽ ጀምሮ
አገራችንን አስተዳድረው ስላለፉ መሪዎቻችን ጥቂት
ልበል፡፡
አፄ ቴዎድሮስ፡- አፄ ቴዎድሮስ ከምንም
ተነስተው ሀገራችንን ከቁርስራሽ የመሳፍንት ግዛቶች
እንደ ሀገር ያቆሟት፣ ለስልጣኔዋ ሲያልሙ ሲደክሙም
ያለፉ ጀግና መሪያችን ነበሩና እናከብራቸዋለን፡፡
አፄ
ዮሐንስ፡ለሰላምና
ለመቻቻል
ቅድሚያ ይሰጡ የነበሩ ‹‹ዲፕሎማቲክ›› እና
የስልጣን ዘመናቸውን ሁሉ የአገራቸውን ዳር ድንበር
ለመጠበቅ ደፋ ቀና ሲሉ የኖሩ ለዚህም አንገታቸውን
የከፈሉ አስተዋይ መሪያችን ነበሩና እናከብራቸዋለን፡
፡ እንዲያውም በወቅቱ ከነበሩ መሳፍንት (ምኒሊክና
ተክለሃይማኖት) ጋር የእርስ በርስ ጦርነትን
ለመከላከል በተከተሉት ያልተለመደ መንገድ የተነሳ
አንዳንድ ምሁራን ፌዴራሊዝምን በኢትዮጵያ
የጀመሩ ሰው ናቸው ይሏቸዋል፡፡ እና! እናማ ለአፄ
ዮሐንስ ክብር አለን፡፡
አፄ ምኒልክ፡- አባቶቻቸው (ቴዎድሮስና
ዮሐንስ) የጀመሩትን የአገር ግንባታ የፈጸሙ
የኩራታችን ምንጭ የሆነውን የአድዋ ጦርነት
የመሩና እንደተመኙት ሀገራቸውን ነጭ ሲገዛት
ሳያዩ ያለፉ ጀግና አባታችን ናቸውና እናከብራቸዋለን፡
፡ እነ ቴዎድሮስ ያለሙትን የስልጣኔ ጉዞ እውን
ማድረግ የጀመሩ ልበ-ብሩህ መሪነበሩ፡፡ የኛ ኦቶ
ቫን ቢስማርክ፤ የኛ ጋሪባልዲ ናቸው፡፡ ይሄ ሁሉ
ሆኖ ግን እነዚህንና ሌሎች መሪዎቻችን እዚህ
ቀረህ የማይባሉ ነበሩ ማለት አይደለም፡፡ በንጉሳዊ
ስርዓት ቀርቶ በዴሞክራሲም ቢሆን የመሪዎች
ስህተት አዲስ አይደለም፡፡ ሀገር ማስተዳደር እኮ
ቤተሰብ እንደማስተዳደር ቀላል አይደለም፡፡ ታዲያ
ለጽሑፌ መነሻ በሆነው ጽሑፍ ውስጥ አንድ ችግር
አየሁ፡- ታሪክን ‹‹እንደወረደ›› ለመቀበል መቸገርና

መሪዎቻችንን መልአክና ሰይጣን አድርጐ የማቅረብ
ችግር፡፡ መልአኩ አጼ ዮሐንስ ሰይጣኖቹ ደግሞ እነ
አፄ ቴዎድሮስ እነ ምኒሊክ፡፡ ፀሐፊው ከዚህ በፊትም
ተመሳሳይ ስሜት ያለው ጽሑፍ ጽፎ የአውራምባ
ታይምሱ ደሳለኝ ስዩም በህዳር 02/2004ዓ.ም
የአውራምባ ታይምስ እትም ላይ ‹‹ትውልድን
የመበረዝ ልክፍት›› በሚል ርዕስ መልስ እንደጻፈለት
አውቃለሁ፡፡
የኮ/ል መንግስቱ ኃ/ማርያምን ‹‹ትግላችን››
መጽሐፍ የሚያጣቅሰው ጽሑፍ የመሪዎቻችንን
‹‹ነጭ አምላኪነት›› ሲተርክ ‹‹አፄ ገላውዴዎስና
ፖርቹጋሎች›› በሚለው ክፍሉ እንዲህ ይላል፡‹‹ምጽዋ ለመጀመሪያ ጊዜ በቱርኮች በተደፈረችበት
ዘመን (15ኛው ምዕተ አመት) በጊዜው ንጉስ የነበሩት
የአፄ ልብነ-ድንግል የአብራክ ክፋይና የመንግስታቸው
ወራሽ አፄ ገላውዴዎስ ‹ክርስትናን ማዳን› በሚል
ሽፋን ለስልጣናቸው ሲሉ ፖርቹጋላዊው ክርስቶፈር
ደጋማ ጦሩን ይዞ ሰተት እንዲል የአባታቸውን
ፈለግ ተከትለው ተማፀኑ፡፡›› ወንድም ዮናስ ሆይ
ታሪክ እንደነገረን በዘመኑ ግራኝ አህመድ ለያዥ
ለገናዥ አስቸግሮ የነ አፄ ልብነድንግልን የክርስቲያን
መንግስት መቆሚያ መቀመጫ አሳጥቶ የነበረበት
ወቅት ነው፡፡ ጡንቻውን ያፈረጠመው ደግሞ የወቅቱ
ሀያል የሙስሊም መንግስት የነበረው የቱርክ
መንግስት እርዳታ ነው፡፡ በወቅቱ በአለም አቀፍ ደረጃ
የቱርክ መንግስትን ይሞግት የነበረው ሌላው የአለም
ሀያል ሀገር ደግሞ ክርስቲያኑ የፖርቹጋል መንግስት
ነው፡፡ ታዲያ ግራኝ አህመድ በቱርኮች እየተመካ
መንግስታቸውን ሲያስጨንቅ አፄ ልብነድንግልም
ሆነ ልጃቸው ገላውዴዎስ ከአምሳያቸው የፖርቹጋል
መንግስት ‹‹የክርስቲያን መንግስታችንን ታደጉ›› ጥሪ
ቢያቀርቡ አስገራሚ ነውን? ስህተትና የአገር ክህደት
ከሆነ ስህተቱ የእነግራኝም ይሆናል፡፡
ፖርቹጋሎች ከገቡ በኋላ ያደረሱትን ጥፋት
በመጽሐፋቸው ገለፁ ያልካቸው ኮ/ል መንግስቱም
እነ ገላውዴዎስ ተሳሳቱ ለማለት ሞራሉ የሚኖራቸው
አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም እነገላውዴዎስ ከወቅቱ
የአለም ሀያላን ተባብረው መንግስታቸውን ማዳናቸው
ስህተት ከሆነ ኮ/ል መንግስቱም በቀዝቃዛው ጦርነት
ሀያል ሶቭየት ህብረት በጠመንጃና የሰው ሀይል
እርዳታ ሶማሊያን ማሸነፋቸው ስህተት ነበር ማለት
ነው፡፡ ከአለም ታሪክ እንደምንረዳው በምድራችን ላይ
በየጊዜው በኢኮኖሚያዊና በወታደራዊ አቅማቸው
ከሌሎች ሀገራት ልቀው የሚወጡ አንድ ወይም
ሁለት ሀያላን ሀገራት (Hegemonic powers)
ይፈጠራሉ፡፡ ብዙውን ጊዜም እነዚህ ሀያላን ሀገራት
እርስ በእርስ ተፎካካሪ ናቸው፡፡ ለምሳሌ በተጠቀሰው

ሰውዓለም ታዬ

ጌታቸው ታምራት
ዳንኤል ተፈራ
ቅጣው እጅጉ
ዮናስ በላይ

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
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በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ

ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

መለስ ሆይ ፡- ባልተመቸው ሕዝብ ላይ
የተመቸው መሪ መሆን እስከ መቼ?
‹‹ክልምኖም ይስምዑኒ!!!››
ተመስገን ደሳለኝ

በእርስዎ እና በጓደኞችዎ አሸናፊነት
የእኛ ትውልድ ምን ተጠቀመ? ሊነግሩን ይችሉ
ይሆን?
በግልጽ
እንደሚታየው
ትውልዱ
‹‹ታገልንልህ›› ከሚሉት ያተረፈው ነገር ቢኖር
ሱሰኝነትን እና የምዕራባውያን ጸያፍ ባህል
ተከታይነትን ነው፡፡ ለዚህም ነው ተጠያቂው
በዋናነት እርስዎ ራስዎ ነዎት እያልኩ ያለሁት፡
፡
‹‹መለስ
ሆይ››
ይመኑኝ
በየዶክመንተሪው ፊልም እየቀረቡ ስለኤርትራ
የግብር ብዛት መተንተኑ መልሶ የሚጎዳው
እርስዎኑ ነው፡፡ እስኪ አሁን ‹‹የሽብር አባት››
ፊልም ላይ ያቀረቡት በኤርትራውያን ላይ ግብር
ስለመብዛቱ ምን ይባላል? ይህ ብቻ ቢያንስ
የእርስዎ ነገር የማይዋጥላቸውን ለብርቱ ጥርጣሬ
አይዳርግም ይላሉ? እውነቴን ነው የምልዎት፣
ይህ ያስጠረጥራል፡፡ ቆይ…ቆይ…ቃል በቃል
በፊልሙ ላይ ያሉትን ላስታውስዎትማ፡‹‹የኤርትራ መንግሥት አርሶ አደሩ
ካመረተው ምርት እኩል ድርሻ አለኝ ብሎ
በዐዋጅ ካወጀ በኋላ አርሶ አደሩ ምርቱን ይዞ ወደ
ከተማ እንዳይገባ ማዕቀብ በመጣል፤ የሥርዓቱ
ሹሞች አውድማው ድረስ ሄደው ከአርሶ አደሩ
እኩል በግብር ስም ይካፈላሉ፡፡ አርሶ አደሩም
የራሱን ጥበብ ተጠቅሞ እህሉን እያስፈጨ
ዱቄቱን ወደ ከተማ ይዞ መግባት ጀመረ፡፡
ይህን ጊዜም የኤርትራ መንግሥት ዱቄት ወደ
ከተማ እንዳይገባ ማዕቀብ ጣለ፡፡ አሁንም አርሶ
አደሩ በጥበቡ ዱቄቱን እያቦካ በሊጥ መልክ
ማስገባት ጀመረ፡፡ አሁንም የኤርትራ መንግሥት
በሊጥ ላይ ማዕቀብ ጣለ፡፡ …በውጭ የሚኖሩ
ኤርትራውያን ላይም ግብር ጥሏል፤ የኤርትራ
መንግሥት…›› በኢቴቪ የሰማሁት እንዲህ ነው፡

www.feteh.com
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۩

…እያልኩ ያለሁት ‹‹አባታችን ሆይ››
አይደለም፤ ‹‹መለስ ሆይ!›› ነው፡፡ መለስ ሆይ…
(በእርግጥ አንዳንድ የድረ ገጽ ተቺዎች (Sic!)
‹‹ሁልጊዜ መለስ፣ መለስ ትላለህ? መለስ ምን
ያድርግህ? ወይስ ከመለስ ወንበር ያየኸው ነገር
አለ ወይ?›› ሲሉ ይወቅሱኛል፡፡ ምንም እንኳ
በባሕርዬ ወቀሳ ተቀባይ እና ጥፋቴን ፈጥኜ
የማምን ብሆንም በዚህ በኩል የሚመጣውን
ወቀሳ ግን አልቀበልም፡፡ አዎ፣ አልቀበልም
የምለው እንደወትሮዬ በትሕትና አይደለም፡
፡ በቁጣ እንጂ! ያውም በታላቅ ቁጣ!! ያውም
ገና ተራሮችን ያንቀጠቅጣል ብዬ በማስበው
ቁጣ፡፡ እናም እደግመዋለሁ፤ እንኳንም ከስንት
አንዴ ‹‹መለስ ሆይ›› ማለት ብቻ ሳይሆን
እንደ ሠርክ ጸሎት አዘውትሬ ‹‹መለስ ሆይ››
ስል እጮኻለሁ፡፡ በእርግጥ ይህ ጩኸት የእኔ
ብቻ አይደለም፤ የሚልዮኖችም እንጂ፡፡ ጩኸቱ
ልዩነት አለው ከተባለ ተበታትነን መጮኻችን
ብቻ ነው፡፡ በተቀረ ተሰባስበን የምንጮኽበት ጊዜ
ሩቅ ላይሆን ይችላል፡፡ …ደግሞስ በኢትዮጵያ
ሰማይ ሥር ላሉ ችግሮች ከቶስ ወደማን መጮኽ
ይገባል? ከመለስ ውጭ? ስለዚህም በእንተ ሀገር
መጮኼን እቀጥላለሁ፡፡)
‹‹መለስ
ሆይ!››
‹‹ክልምኖም
ይስምዑኒ!!!›› (ልለምንዎ፤ እስኪ አንዴ ይስሙኝ
እንደ ማለት ነው ወደ ፌደራል መንግሥቱ ቋንቋ
ስንመልሰው) አዎ! መለስ ይስሙን! ፍትሕ
ተዛባብን፤ ኑሮም ተወደደብን፤ ግብርም በዛብን፤
ድህነትም ተንሰራፋብን፤ ሥራ አጥነትም
ተትረፈረፈብን፡፡ በርግጥ ሥራ አልባ የሆነው
ወገኔ ቁጥሩ ከ40 በመቶ እንደሚልቅ በተለያየ
ጥናት የታወቀ ቢሆንም የሥራ አጡ ቁጥር
ስምንት በመቶ ደረሰ በሚል የአሜሪካ ጎዳናዎችን
በጩኸት እየናጡ እንዳሉት አሜሪካውያን
ኢትዮጵያውያኑ አልገነፈሉም፤ እመኑኝ ይሄ ግን
ዛሬ ነው እንጂ ነገም አይገነፍሉም እንደ ማለት
አድርገው አያስቡት!
እናም ይህ ሁሉ የሆነው የዙፋኑ
ጌታ በሆኑት በእርስዎ ነው፡፡ ሆኖም እርስዎ
የሐላፊነትዎን ያህል አልተረዱትም፡፡ ለዚህም
ነው ‹‹በቃ›› ማለትን ሳይቀር በሰላማዊ ዜጎች
ላይ ቦንብ እንደማፈንዳት ወይም የአጥፍቶ
መጥፋት ድርጊት አድርገው የሚወስዱት፡
፡ በጋዜጣ መተቸትንም እንደ ሽብር ጥቃት
ያዩታል፡፡ አይተው ብቻም አይተዉት አጸፋውን
ይሰጣሉ፡፡ ስለዚህም ይህን የፈላጭ ቆራጭነት
ሥልጣን ከወዴት ያገኙት እንደሆነ ያስረዱን
ዘንድ እንደ ዜጋ ወይም እንደ ግብር ከፋይነቴ
የመጠየቅ መብት አለኝና ድምፄን ከፍ አድርጌ
ወይም እንደቀድሞው ዐምባገነን ጓደኛዎ ታምራት
ላይኔ ግጥም ‹‹ተራራውም ይናድ…›› በሚለው
አስገምጋሚ ድምፅ ‹‹መለስ ሆይ…..›› እያልኩ
እጠይቃለሁ፡፡ ስለገባሪነቴም ማረጋገጫ ካስፈለገ
እነሆኝ፡ወርኀዊ ደሞዜ ሦስት ሺሕ ብር ነው፡፡
ነገር ግን ሦስት ሺሕ እኔ ኪስ የሚገባ አይደለም፡
፡ በእርስዎ የግብር ዐዋጅ አስገዳጅነት ከሦስት
ሺሕ ብር ደመወዝ አንድ ሺሕ ሰማንያ ብር
በወር እገብራለሁ፡፡ ኧረ እነጠቃለሁ ብል ይቀላል
(የፔሮል ታክስ እና ጡረታ ተብሎ)፡፡ በእውነቱ
ይሄ ምን ያህል ብዙ እንደሆነ እርስው የተረዱት
አይመስለኝም፡፡ ዳሩ ነግሠው እንጂ ሥራ
ፈልገው ተቀጥረውና ሠርተው፣ ግብር ገብረው
የሚያውቁ ስላልሆነ ግብር ሲበዛ የሚፈጥረውን
የኑሮ ጫና ሊረዱት የቻሉ አይመስለኝም፡፡ …
የሕይወት ታሪክዎ እንደሚነግርን፡...ሚያዝያ 30/1947ዓ.ም
በታሪካዊቷ የዐድዋ ከተማ ተወለዱ፡፡ ዕድሜዎ
ለትምህርት እንደደረሰም ትምህርት ጀመሩ፡
፡ አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ እያሉም በጥሩ
ውጤት አልፈው ዩኒቨርስቲ ገቡ፤ በሕክምና
ትምህርት ክፍልም ተመደቡ፡፡ ሆኖም በወቅቱ
የነበረው የገዥዎች ጭቆና የከፋ በመሆኑ ከጥቂት
ጓደኞችዎ ጋራ አልቀበልም ብለው ዐመፁ፤
ትምህርትዎንም አቋርጠው በርሐ ገቡ፡፡

ያው እንደሚታወቀው ደግሞ በበርሐ
ግብር መገበርም ሆነ ሥራ መሥራት (በደመወዝ
እና በቅጥር) የለም፡፡ ያለው ወይ እያነጣጠሩ
መተኮስ ነው፤ አልያም አፈ-ጮማ በመሆን ተኳሽ
የማብዛት ሥራ ላይ ተመድቦ ‹‹ግፋ በለው››
ማለት ነው፡፡ …የማታ ማታ (በርግጥ ይች
እንደዋዛ የማታ ማታ የምትለው ቃል አስራ ሰባት
ዓመት የፈጀች ከመሆኗም በላይ የምራቸውን
አዲሲቷን ዴሞክራሲያዊ እና ጠንካራ ኢትዮጵያ
እንፈጥራለን በሚል ብዙ ሺ ከትግራይና ከሌሎች
የኢትዮጵያ ክፍላተ ሀገር ያመፁ ወጣቶች
ከባድ መሥዕዋትነት ከፍለውበታል) የሆነ ሆኖ
ጨቋኙ ደርግ እና ፈላጭ ቆራጩ መንግሥቱ
ኃ/ማርያምም ተሸነፉ፡፡ ብሶተኛው ኢሕአዴግም
ዙፋኑን ተረከበ፡፡
ከዚህ በኋላማ ምኑ ይነገራል? እርስዎ
እና ጥቂት ‹‹አስተኳሾች›› በሰማኒያ ሚልዮን
ሕዝብ እና በሰማኒያ ብሔር ብሔረሰብ ላይ አዛዥ
እና ናዛዥ ሆናችሁ፡፡ እናም የተንደላቀቀ ኑሮዎት
በደመወዝ ላይ የተመሠረተ ከመሆን ተገላገለ፡
፡ ለዚም ነው ግብር ከፋይ ሆነው ስለማያውቁ፤
የግብር ጫናን ሊረዱት አልቻሉም ያልኩት፡
፡ በዚህም የተነሳ የእርስዎ መንግሥት የግብር
ጥያቄ በየዕለቱ ከመጨመሩ እና ከመስፋቱ አንጻር
ከእጅ ወደ አፍ ልትባል ከማትችለው ከእኛ ገቢ
ጋራ ይኸው ባላንጣ ከሆነ ከራርሟል፡፡ ነገሩም
ሀበሻ ሲተርት ‹‹ፈረንጅ! ሲለቀስ የሚዘፈን
ይመስለዋል›› እንደሚለው ነው የሆነው፡፡
ርስዎም ከዕለት ወደ ዕለት በግብር ላይ ግብር
እየጣሉ ባልተመቸው ሕዝብ ላይ የተመቸው
መሪ ሆነዋል፡፡
በአጠቃላይ
አስተዳደርዎ
በቀድሞ
መንግሥታት ጊዜ የነበረውን ችግር ከመፍታት
ይልቅ በብዙ እጥፍ አሳድጓቸዋል፡፡ ኧረ ለመሆኑ
አሁን ስላለው ትውልድ አስበው ያውቃሉ?
መቼም በመስቀል አደባበባይ የተሰቀለው ግዙፍ
ምስልዎን እና ‹‹ለመጪው ትውልድ ልመናን
ሳይሆን ልማትን ነው የምናወርሰው›› የሚለውን
መፈክር እንደማያሳዩኝ ርግጠኛ ነኝ፤ ያ መፈክር
ነውና፡፡ መፈክር ደግሞ በቃ መፈክር ነው፡፡
በተጨባጭ ያለውን እውነታ ስናየው ግን የዚህ
ትውልድ እጣ ፈንታ የጨለማ መሆኑን ነው፡፡
ህፃናት ሱሰኛ እየሆኑ ነው፡፡ ሕፃናት እሕቶቻችን
ሴተኛ አዳሪ ሆነዋል፤ ገሚሶቹም ‹‹የሞት ሀገር››
እየተባለ ወደሚነገርለት ዐረብ አገር እየሄዱ
ለከፋ ሥቃይ ተዳርገዋል፡፡ እግዜር ያሳይዎ!
ሞት አለበት፣ የሞት አገር ነው እየተባሉም
ከኢትዮጵያ ይሻላል በሚል ሲሰደዱ፡፡ በእርግጥ
የርስዎ እና የድርጅትዎ የአመራር አባላት ልጆች
በዐረብ አገሮች ግርድና ተቀጥረው ስለሚሞቱት
ወገኖቻቸው የሚያውቁት ነገር የለም፡፡ ይሄ እነሱን
አያሳስብም፡፡ ለምን ካሉ? መልሱ ግልጽ ነው፡
፡ የአሸናፊዎች ልጆች ናቸውና ነው፡፡ ሞትንም
ቢሆን የደኃ ገበሬ ልጅ ሲታገል ሞቶላቸዋልና
አያሳስባቸውም፡፡ ስለዚህም ከዕድሜ አቻዎቻቸው
ችግር ገና በጊዜ ነፃ ወጥተዋል፡፡ ረጅም ዕድሜ
በስማቸው ለሚነገደው ሰማዕታት ይሁንና
የትምህርት ቤት ክፍያም አያሳቅቃቸውም፡፡
ቤት፣ መሬት የለኝም የሚለው ጭንቀት ለእነሱ
አርቲቡርቲ ነው፡፡
ከዚህ
ውጭ
ያለው
አብዛኛው
ኢትዮጵያዊ ግን ‹‹ምን በልቼ? ምን ጠጥቼ?››
ከሚለው ጭንቀቱ ባሻገር ትምህርቱን ከፍሎ
የሚማርበት
አቅም
እንዳይኖረው
ተደርጎ
ተበጅቷል፡፡ ካልተማረ ደግሞ የወደፊቱ ዕጣ
ፈንታ ግልጽ ነው፡፡ የእርስዎን እና የጓደኞችዎን
ተተኪዎቹ እንዲህ እንደዛሬው በጫንቃው
ተሸክሞ መጓዝ ነው፡፡… እናም እርስዎ ራስዎት
የትምህርት ቤት ዋጋ መወደድን እስከ አሁን
አላወቁትም፡፡ በርግጥ ልክ እንደ ግብሩ ሁሉ
የልጆች ትምህርት ቤትም ስለማያሳስብዎት ነው
ችግራችንን የማይረዱት፡፡
እንደሚሰሙት እና እንደሚያዩት ይህ
ትውልድ የሚኖረው በቤተሰቦቹ ቤት ነው፡፡
የራሱ የሆነ ቤት እና ንብረት የለውም፡፡ ስለዚህም
ቤተሰብ ሊመሠርት አይችልም፡፡ ይህን ደግሞ
አርቀን ካሰብነው ተተኪ ትውልድ እስከማጣት
ሊያደርሰን ይችላል፡፡ …የዚህ ሁሉ ተጠያቂው
እርስዎ ነዎት፡፡

፡ ደግሞም የተሳሳትኩ አይመስለኝም!
እስኪ አስቡት! ኢትዮጵያውያን በመኪና
ከሚጫን ሊጥ በብዙ ያነሰ ንግድ ላይ ተሰማርተው
እንኳ ‹‹ገብሩ›› የሚለው ጥያቄ በዝቶባቸዋል፡፡
መንገድ ላይ የጀበና ቡና የምትቸረችር አንዲት
ሴት 80 ሺሕ ብር ገብሪ ተብላ ራሷን መሳቷን
በአንድ ወቅት ‹‹ወቸው ጉድ!›› የተባባልንበት
የኀዘን ወግ እንደነበረ የሚረሳ አይደለም፡፡ ጠላ
እና ካቲካላ ቸርቻሪዎች ሳይቀሩ ‹‹የካሽ ማሽን
ካልገዛችሁ፤ ውርድ ከራሴ›› የሚል መንግስት
መሪ ስለጎረቤት ሀገር የግብር ሕግ አወጣጥ
ተቃውሞ ሲያሰማ ግራ አጋቢ ነው፡፡ እንዲያው
ስለ አሰብ ወደብስ ምን ይሆን የሚያስቡት?
መቼም ዛሬም ‹‹ግመሎቻቸውን ውኃ ያጠጡበት››
የሚለው አቋምዎት ላይ ነዎት ብዬ አላስብም፡፡
…የወደብ ግብርን ኢትዮጵያውያን ደሃ ገበሬዎችን
አስገድደው እያስከፈሉ ስለኤርትራውያን ገበሬዎች
የዱቄት እና የሊጥ ሽያጭ ይመለከተኛል በሚል
ሲከራከሩ እያየን ‹‹መለስ ሆይ!›› ብለን ብንጮኽ
አያስደንቅም፡፡
ለኤርትራውያን ተቃዋሚዎች እያደረጉ
ያለው ድጋፍ ራሱ የሚያስተች ነው፤ ምክንያቱም
የኢትዮጵያ ዋነኛ ችግር የጎረቤት አገሮች ጣልቃ
ገብነት ሳይሆን የእርስዎ ዐምባገነናዊ አስተዳደር
ነው፡፡ ለዚህ መፍትሔው ደግሞ በብድር እና
ዕርዳታ ከሚሟላ በጀት እየቀነሱ፣ የጎረቤት
አገሮችን ተቃዋሚዎች በየክልሉ እየሰበሰቡ፣
አበል እየከፈሉ፣ ቀለብ እየሰፈሩ እያንደላቀቁ
ማኖሩ ሳይሆን የሀገር ውስጥን ድምፅ ማድመጥ
ነው፡፡ ለምሳሌ የእርስዎ ተቃዋሚዎች ‹‹ምኀዳሩ
ጠበበብን››
የሚሉትን
ተቃውሞ
ከብልጣ
ብልጥነት በጸዳ ሁኔታ አጣርቶ መፍትሔ
መስጠቱ አንድ ነገር ነው፡፡ በምርጫ ቦርድ እና
በብዙኀን መገናኛ ላይ ያሎትንም አዛዥ ናዛዥነት
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ህሊና ምንድነው?

ውድ ዶ/ር አድለር

ትክክልና ስህተት የሆነውን የሚነግረን
ህሊና የተሰኘ ውስጣዊ ሐሳብ አለን? ለመሆኑ ይሄ
ህሊና የሚመሰረተው በምክንያታዊነት አመክንዮ
ላይ ነው ወይስ በደመነፍሳዊነት? ህሊና የምንለው
ወላጆቻችንና ሌሎች የሥነ-ምግባር ባለመብት አካላት
የነገሩንን ይዘን ማንፀባረቃችንን ይሆን? በአጠቃላይ
ህሊና ምንድነው? እንዴትስ ይከናወናል?

አር.ቢ.
ውድ አር.ቢ.

ህሊና የሚለው ቃል የሚጠቁመው ንቃተ
ህሊናን ነው፡፡ የንቃተ ህሊና-አንዱና የተወሰነው
ክፍል ህሊና ይሰኛል፡፡ በተለይ መሰረቱን ሥነምግባር ላይ ጥሎ የትክክለኛና የስህተተኛ ነገሮች
መመርመሪያ ውስጣዊ ስሜት የሆነው እርሱ ህሊና
ነው፡፡ በህሊና ለራሳችን ወሰን እናበጅለታለን፣
እንታዘዝለታለንም፡፡ ለህሊና ባልታዘዝን ጊዜ በፀፀትና
በጭንቀት እንቀጣለን፡፡
ቃል ኪዳን በመጠበቅ ወይም የሥነ-

መለስ ሆይ...

ከገፅ 5 የዞረ

በሕግ ክበብ ውስጥ ማድረጉ ሌላ መፍትሔ ነው፡
፡ ለ20 ዓመት ከኖሩበት ሥልጣን መልቀቅም
እንዲሁ ጠቃሚ መፍትሔ ነው፡፡
ከዚህም ባሻገር በየዕለቱ በድህነት
ወደ ጎዳና የሚወጣው ሕዝብ ቁጥር እየጨመረ
ነው፡፡ የእርስዎ መንግሥት የሚነግረን ግን
የተገላቢጦሹን ነው፡፡ ‹‹በደቡብ ረኀብ ተከሥቷል››
የሚል ዜና በውጭ ሚዲያ ሲዘገብ እርስዎ እና
መንግሥትዎ ደግሞ ለተራበው ዜጋ ከመድረስ
ይልቅ እንዳሻዎት በሚቆጣጠሩት የኢትዮጵያ
ቴሌቪዥን ዶክመንተሪ ፊልም አሠርተው
‹‹ደቡብ ጥጋብ ነው›› የሚል ምላሽ ይሰጣሉ፡
፡ …ጌታዬ! ይስሙኝ ዶክመንተሪ ፊልም ዳቦ
አይደለም፡፡ ኢትዮጵያውያን እየጠየቁ ያሉት ዳቦ
ነው፡፡ ዳቦ፣ ዳቦ፣ ዳቦ…
ለዚህም ነው መለስ ሆይ! ‹‹ክልምኖም
ይስምዑኒ!!››
አዎ!
ይስሙን፤
ፍትሕም
እየተዛባብን ነው እያልን ያለነው፡፡ ለምሳሌ
በቅርቡ ጋዜጠኞቹ ላይ የተፈረደውን ፍርድ
አይተውታል፤ አይደለም እንዴ? እናሳ! እስኪ
የስዊዲናውያን ጋዜጠኞች እና ኢትዮጵያውያን
ጋዜጠኞች ላይ የተፈረደውን ፍርድ አሰላስሉት፤
ደግመው ደጋግመውም አሰላስሉት፡፡ የፍትህ
ባልደረባ ርዕዮት አለሙ እና ውብሸት ታዬ
የሽብር ድርጊት ሊፈጽሙ እና መረጃ ሲሰጡ
(ሊሰጡ ሲሉ) ነው በሚል ነው ከየቤታቸው
የተያዙት፡፡
ስዊድናውያኑ ደግሞ በቀጥታ ኦብነግ
ከተባለው አሸባሪ ድርጅት ጋራ መሣሪያ
አንግበው ከኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ጋራ
ሲፋለሙ በመከላከያ ኀይል ብርታት ያውም
‹‹በጥይት ቆስለው ተማረኩ›› ነው የተባለው፤
እንደመንግሥትዎ መግለጫ፡፡ እንግዲህ በዐውደ
ግንባር ውጊያ የተማረከ እና በመንግሥት ት/
ቤት በሰላም ተማሪዎችን እያስተማረች ሳለ
የተያዘችው ጋዜጠኛ ርእዮት አለሙ ፍርድ
ሲነጻጸር የሰማይና የምድር ያህል ነው-ልዩነቱ፡፡
ባለክላሾቹ 11 ዓመት ሲፈረድባቸው፣ ባለጠመኔዋ
ርእዮት ደግሞ 14 ዓመት እና 33ሺሕ ብር፡፡ ይህ
እንዴት ሆኖ ነው ፍትሐዊ የሆነው? ምናልባት
የተለየ የሕግ ማብራሪያ ካለ ይንገሩን ወይም
ጠመኔ ከክላሽ ከበለጠ ያስረዱን?
በተቀረ መለስ ሆይ፡- ‹‹ይስምዑኒ››
ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ እርስዎ ነዎት፤ የመሠረቱት
መንግሥት ነው፤ የሚከተሉት ጭራ እና ቀንድ
የሌለው
አብዮታዊ
ዴሞክራሲ
የሚባለው
ፍልስፍናዎ
ነው፡፡
እናም
ሥልጣንዎን
ለድርጅትዎ ሳይሆን፣ ለሕዝብ አስረክበው
ዴሞክራሲያዊ እና ተአማኒነት ያለው ምርጫ
እንዲካሄድ ያድርጉ፡፡ ያን ጊዜ ነው ኢትዮጵያ
ትንሣኤዋ እውን የሚሆነው፤ አልያ እንጮኻለን፡
፡ …ማን ነበረች በጩኸት የፈረሰችው ከተማ?
ኢያሪኮ ነቻ! እሺ አንድ፤ ሌላስ? ………

ምግባር ሆነ የሥነ-ሥርዓት ግዴታችንን በመወጣት
እረገድ ምንጊዜም ከበስተኋላ የህሊና መኖር የግድ
ነው፡፡ ዘመን በጠባ መጠን ፈላስፎች የተለያየ
አቋም የሚይዙት በሁለት ጥያቄዎች ላይ ነው፡፡
የመጀመሪያው ስለምን ለህሊና እንታዘዛለን? የሚለው
ነው፡፡ ሁለተኛው ለህሊና ስለልታዘዝን ስለምን
የህሊና ወቀሳ ይደርስብናል? አንዳንድ ፈላስፎች
እንደሚያምኑት ከሆነ ለህሊና የምክንያታዊነትና
የጉልበቱ ምንጭ ከእግዚአብሔር ወይም ከመንግስት
የሚተላለፍ ውጫዊ መተዳደሪያ ደንብ ነው፡፡ አድርጉ
ወይም አታድርጉ የምንባለው ለህሊናችን መሰረት
ይሆነዋል፡፡ የተቀሩት ፈላስፎች የሚያምኑት ደግሞ
ህሊና ከግለሰባዊ ማንነት የሚመነጭ የምክንያትና
የምግባረ መልካምነት ጉዳይ ነው፡፡
የአስራ ሰባተኛው ክፍለ ዘመን እንግሊዛዊ
ፈላስፋ ቶማስ ሆብስ ለሥነ-ምግባር የመገዛታችን
ሁናቴ
የሚመሰረተው
ለዘላለማዊው
ኃይልና
ለመንግስታዊ ሥልጣን በምንሰጠው ምላሽ ላይ ነው፡
፡ አንዳንድ ኃይማኖታዊ ፈላስፎችም የሚያስቡት
የህሊና ምንጩ ለውጫዊው ኃይልና ለእግዚአብሔራዊ
ሥልጣን የምንሰጠው ፈጣን ምላሽ ነው፡፡ የተቀሩት
አለማዊና ሃይማኖታዊ ፈላስፎች ደግሞ በህሊና
አሰራር ውስጣዊ ፍርድ የመጨረሻው ቁርጥ ያለ
ውጤት የሚገኝበትን መሰረታዊ ነገር አጉልተው
ይመለከታሉ፡፡
እንዲህ ያሉ ህሊናን ከሰው ልጅ ሥነምግባርና ምክንያታዊነት ጋር አያይዞ የመተንተን
ፍልስፍናዊ አዝማሚያ ጅማሬው እስከነ ፕሌቶና
ስቶይክ (Stoic) ዘመን ድረስ የሚጓዝ ነው፡፡
ይሁንና የአስራ ስምንተኛው ክፍለ ዘመን ጀርመናዊ
ፈላስፋ ኢማኑኤል ካንት መጥቶ ህሊናን ከሥነምግባርና ከምክንያታዊነት አንፃር ተመልክቶ በደንብ

እውነትም...

ከገፅ 4 የዞረ

እንግሊዞች›› የሚል ርዕስ በተሰኘው የጽሑፍ ክፍል
ነው፡፡ ነገሩ ወዲህ ነው፡፡ ቀጥሎ ለሚመጣው
ከጽሑፉ ሀሳብ ጋር ለሚሄደው አጼ ዮሐንስ ለምን
እንግሊዞችን መርተው አፄ ቴዎድሮስን አስወጓቸው
ለሚለው ጥያቄ መልስ እንዲሆን ነው፡፡ ኧረ ግፍ
ነው!፡፡ የአፄ ዮሐንስን የታሪክ ክፍተት ለመሙላት
አፄ ቴዎድሮስን የሚያሳንሱ አባባሎችን ፍለጋ
መድከም ፍትሃዊ አይደለም፡፡ የቴዎድሮስ ስህተትም
አጼ ዮሐንስን ልክ አያደርግም፡፡
አሁን እከኩ በአፄ ቴዎድሮስ ላይ
ተላኳልና አፄ ዮሐንስ እንግሊዞችን መርተው አፄ
ቴዎድሮስን ማስወጋታቸው ትክክል ነው፤ ትክክል
ካልሆነም ደግሞ መኳንንቶቻቸው አሳስተዋቸው
ነው የሚል አንድምታ ያላቸውን የጽሑፉን ክፍሎች
እንዲህ እናነባለን ደብተራ ፍሰሃ ጊዮርጊ አብየዝጊ
‹ታሪክ ኢትዮጵያ› በተሰኘው የትግርኛ መጽሐፋቸው
እንደገለፁት ‹አፄ ዮሐንስ ሰንአፈን ይዘን ማሳለፊያ
እናሳጣው!› ብለው ነበር፤ መኳንንቶቻቸው ግን ‹ለዚህ
እብድ ንጉስ የሚያጠፋልን አግኝተን ነው!› በማለት
ሃሳባቸውን እንዲቀይሩ አደረጓቸው ያሉት ልክ ከሆነ
አፄ ዮሐንስ የመጀመሪያው አቋማቸው ልክ ነበር፡፡
›› ቀጠለ፡- ‹‹አፄ ዮሐንስ እንግሊዞች ሰተት ብለው
እንዲገቡ የፈቀዱበት ዋነኛው ምክንያት በዜጐቻቸው
ላይ ይደርስ በነበረው ግፍ ነው፡፡ ስልጣን ሁለተኛው
ነው ሊሆን የሚችለው፡፡›› እንግዲህ ይኼን ላብራራ
ብሎ መነሳት ከንቱ ድካም ነው፡፡
አፄ ምኒልክና አፄ ኃ/ስላሴም የድፍጠጣው
አካል ናቸው፡፡ ስለምኒልክም ‹‹ይህንን ሳይቀበሉ
በመቅረት
ለስልጣን
ተቻኩለው
ለእንግሊዝ
ያልተሳካላቸውን ከጣልያን ለማግኘት ብዙ ጥረው
ግረው ያሰቡትን አገኙ፡፡ ከመረብ ወንዝ ወዲያ የነበረው
ክፍለ ሀገር ኤርትራ ተብሎ እንዲታወቅ መሰረት
ድንጋይ የጣለውን የውጫሌ ውል በመፈራረም ባልያኖ
ግዛት ስር የሆነ አዲስ አምባ እንዲፈጠር አደረጉ››
ይልና ከጥቂት እረፍት በኋላ እንደገና አፅም ቀስቃሽ
አሳዛኝ ቃል ይከተላል፡- ‹‹ይህንን የምኒሊክ ክህደት
ለወገናቸውና ለስልጣን ‹ወራሻቸው› ኃ/ስላሴ ጦስ
ትቶ ነበር ያለው፡፡›› ‹‹ምኒልክ ሳይቀበሉ በመቅረት››
የሚለው አንድ ጸሐፊ አፄ ዮሐንስ መከራቸው
ብለው ያሉትን ምክር መሆኑ ነው፡፡ እንዴት ነው
ነገሩ? አፄ ምኒልክ የውጫሌን ውል መፈራረማቸው
እንዴት ክህደት ሊባል ይችላል? መቼም ምኒልክ
ጣልያኖች በ17ኛው አንቀጽ ያሴሩትን እያወቁ
ውሉን አልተፈራረሙ፡፡ ኤርትራን ማጣታችን
ማናችንንም ያስቆጨናል፡፡ ያስቆጨናል ማለት ግን
አፄ ምኒልክ ከሀዲ ናቸው ማለት አይደለም፡፡ ፍርድ
ከመስጠት በፊት በጠባብነት ከተበረዙ ሰነዶች እልፍ
ብሎ በወቅቱ የነበረውን ሁኔታና ንጉሱ የገቡበትን
አጣብቂኝ ከእውነተኛ የታሪክ ማስረጃዎች መርምሮ
ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ በጽሑፉ ላይ ስለውሉ ያላቸውን
ቁጭት ገልፀዋል የተባሉት ኮ/ል መንግስቱም ውሉን
‹‹ጠንቀኛ ውል›› አሉት እንጅ ‹‹ክህደት›› አላሉትም፡
፡ ክህደት ከተባለማ የምኒልክን ‹‹ክህደት›› ከመቶ
አመት በኋላ እንኳን የደገመው ኢህአዴግ ቢወቀስ
አያምርምን? ሁለቴ የከዳን፣ ኤርትራን ያለማመንታት
የሰኘው አሰብን ያለጥያቄ የቆረሰው ኢህአዴግ፡፡
ጉደኛው ጽሑፍ ይቀጥላል፡- ‹‹መለስም
አሜሪካኖች አምባውን መልሰው እንዲረከቡ ያደረጉት

እስኪተነትነው ድረስ ያን ያህል የጐላ ሥፍራ
አልነበረውም፡፡
እንደ ካንት እምነት ከሆነ አጠቃላይ የሥነምግባር ህይወታችንን የሚገዛው የሥነ-ምግባር ህግ
ነው፡፡ ህሊናን የትኛውም ውጫዊ ህግ ሆነ ማዕቀብ
አያዘውም፡፡ አንድ ሰው የሚችል ሆኖ እስካገኘው
ጊዜ ድረስ ቃል-ኪዳኑን የሚጠብቀው ለሌላ ሳይሆን
ለሥነ-ምግባር ያለው ንቃተ ህሊና ያንን እንዲያደርግ
ስላዘዘው ነው፡፡ በዚህም ሁለንተናዊው የሥነ-ምግባር
ህግ ፍፃሜውን ያገኛል፡፡ የሥነ-ምግባር ሰው እንዲህ
እንዲያደርግ የሚገፋፋው ውጫዊ ኃይልን በመፍራቱ
አይደለም፡፡ ወይም ለማህበራዊ ልምድ ተገዢ ሆኖ
የመገኘት ምኞቱ አይሆንም፡፡ እንዲሁም መለኮታዊ
ቅጣት በፈጠረበት ጭንቀት ሊሆን አይችልም፡፡ የሥነምግባር ሰው በቀላሉ የሥነ-ምግባር ሰው መሆኑ ብቻ
ኃላፊነቱን እንዲወጣ ምክንያት ይሆነዋል፡፡
በካንት አመለካከት የግል ህይወታችንን
ህሊናችን ይመራዋል፡፡ እራሳችን የምንሰራውን
በራሳችን እንድንከውን ትእዛዝ ከህሊና እናገኛለን፡፡
ህሊናችን እራሳችንን እንዳንዋሽ ወይም እንዳንጐዳ
ይከለክለናል፡፡ የዚያኑ ያህል ሌሎችን መዋሸት
ሆነ መጉዳት በህሊና ዘንድ የተከለከለ ነው፡፡ እኛ
‹‹ውስጣዊ›› እንዲሁም ‹‹ውጫዊ›› ትእዛዛት አሉብን
የሚለው የካንት አመለካከት ከሆብስ ፍልስፍናዊ
አቋም አልፎ በመሄድ የትኛውም ትእዛዝ (ውጫዊ
ሆነ ውስጣዊ) ሊከናወን እንደሚችል ያስረዳል፡፡
ይሁንና የካንት አመለካከት ስርቆትን፣ ዝሙትን፣
ግብዝነትንና
ሌሎችንም
የውስጥ
ስንፍናዎች
ከሚያወግዘው ሃይማኖታዊ አመለካከት ጋር የቀረበ
ዝምድና ፈጥሮ እናገኘዋለን፡፡
ሃይማኖታዊ
አመለካከቶች
ህሊናን
የሚፈርጁት
በሁለቱም
እንደውስጣዊ
ሐሳብ

እንዲሁም ለእግዚአብሔር ትእዛዝ እንደመገገዛት
ባለ ውጫዊ ሁኔታ ነው፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ
ዳዊት እግዚአብሔሩን የሚያስቆጣ ስህተት በፈፀመ
ጊዜ ‹‹ልቡ›› የመገፋተር ያህል ይደቃው ነበር ይላል፡፡
መጽሐፍ ቅዱሳዊው ግንዛቤ ህሊናን በእግዚአብሔር
ለተመረጡ ህዝቦች የታወጀ ህግ አድርጐ ይወስደዋል፡
፡ ነቢያቶችም ሥነ-ምግባራዊ ትእዛዛት የሰው ልጆችን
ሁሉ እንደሚያስተሳስር ዋና ጉዳይ አድርገው
እውቅና ይሰጡታል፡፡ በዚህም እግዚአብሔር በአለም
ሁሉ እንደሚታወቅ፣ በሰው ልጆች የሥነ-ምግባር
ንቃተ-ህሊና እና ባህርይ እንደሚገለገል የሚገልፅ
ሐሳብ ማንሰራራት ጀመረ፡፡ እንግዲህ ይሄ ሁሉ
በአለም ላይ የሚሆነው ህገ-እግዚአብሔር በቀጥታ
ባይታወጅም ጭምር መሆኑን ልብ ይሏል፡፡ ቅዱስ
ጳውሎስ ‹‹አህዛቦች ሁሉ በልባቸው ላይ የታተመ
ህግ አላቸው፡፡ ለዚህም ህሊናቸው በምስክርንት
ትቆማለች›› ይላል፡፡
እንደ ቶማስ አኩዊኖስ ያሉ ክርስቲያናዊ
ፈላስፎች ህሊና የእግዚአብሔርና የህግጋቶቹ መልስ
ሰጪ ሆኖ በእያንዳንዱ ሰው ላይ ተተክሏል ይላሉ፡
፡ ህሊናን የሰዎች ልብ ላይ እንደተቀረፀ የተፈጥሮ
ህግ፣ በተጨማሪም የእግዚአብሔር ሥራ አድርገው
ወስደውታል፡፡ የሰው ልጆች የሥነ-ምግባር ንቃተህሊናቸው ተጠሪነቱ ቀጥታ ለእግዚአብሔር ነው
ይላሉ፡፡ በዚህ አመለካከት አንፃር የእኛ ውስጣዊ
ሐሳብ እና የእግዚአብሔር ትእዛዛት እርስ በእርሳቸው
የተሳሰሩ ከመሆናቸውም በላይ አንዱ በሌላኛው ላይ
ተተግባሪነት ይኖራቸዋል፡፡ ካንትን ጨምሮ አንዳንድ
አለማዊ ፈላስፎች ከሥነ-ምግባራዊ ንቃተ ህሊናችን
የሚመነጨው ግለሰባዊ ኃላፊነት ከእግዚአብሔር
አንፃር የሚታይ ፍፁማዊ ግዴታ ነው የሚል አቋም
አላቸው፡፡

በዋናነት በዜጐች ላይ ይደርስ በነበረው እልቂት
ነው፡፡ አሁንም ልክ እንደ ምኒልክና ኃ/ስላሴ ይህን
የክህደት መንገድ እየተከተሉ ያሉትን ተቃዋሚዎች
በተመሳሳይ ችግር ነው፡፡ የስልጣን ጥም እንዳለ
ሆኖ፡፡›› እንዴት እንዴት ነው ነገሩ? እነ ዮሐንስና
መለስ ሲሆኑ ነገሩ ለህዝብ በመቆርቆር ይሆናል፡
፡ ሚኒልክና ኃ/ስላሴ ሲሆኑ ደግሞ ጉዳዩ የአገር
ክህደት ይደረጋል፡፡ እንደዚህ ያለ የተንሸዋረረ እይታ
ተስፋችንን ያቀጭጫል፡፡ በተለይ ነገሩ ለለውጥ
ተነስተናል ከምንል ወጣቶች ሲሆን ደግም ጉዳዩ
የአገር ክህደት ይደረጋል፡፡ እንደዚህ ያለ የተንሸዋረረ
እይታ ተስፋችንን ያቀጭጫል፡፡ በተለይ ነገሩ
ለለውጥ ተነስተናል ከምንል ወጣቶች ሲሆን ደግሞ
የዚህችን ምስኪን ሀገር ሰቆቃ ለሌላ መቶ፣ ለሌላ ሺ
ዘመን ማርዘም ይሆናል፡፡ አፄ ዮሐንስ የኛ ናቸው፡፡
የኢትዮጵያውያን አፄ ቴዎድሮስም፣ አፄ ምኒልክም፣
አፄ ኃ/ስላሴም እንደዚሁ፡፡ መንግስቱም መለስም
የኛው ናቸው፡፡ የማንፍቀው እውነት ነው፡፡ የኛ
መሆናቸውን መቀበል ያለብንን ያህል በስማቸው
የተጠራን መልካምና ክፉ ደግሞ ያለማመቻመች
እንደወረደ ልንውጠው የግድ ነው፡፡ ከታሪክ እንማር
ካልን፡፡ በተረፈ እስካሁን እንዳልጠቀመን ሁሉ የታሪክ
ሽሚያ ውስጥ መግባት አይበጀንም፡፡ አፄ ዮሐንስ

ትልቅ መሪያችን ነበሩ፡፡ እሳቸውን ትልቅ ለማድርግ
ግን የነ ቴዎድሮስና ምኒልክ ዝቅ ማለት የግድ
አይደለም፡፡ ሁሉንም መሪዎቻችንን ከነጉድለታቸው
ክብር በሚገባቸው መጠን ክብር መስጠት ይገባናል፡
፡ ወንድም ዮናስ ሆይ ለወቀሳ ከሆነ መጽሐፋቸውን
ደጋግመህ ያጣቀስክላቸው ኮ/ል መንግስቱ ኃ/ማርያም
ላይ በትርህ መላላቱ (በኔ እምነት በቅርቡ ታሪካችን
ያለእውቀት አገር ያጠፋ መሪ እንደሳቸው የለም)
ምናልባት መጽሐፋቸው በጽሑፍህ መነሻ የሆነህን
ሀሳብ ስላቀበለህ ይሆን?
በመጨረሻም ታሪክ ጽፈዋል ያልካቸው
ዶክተር ተወልደ ትኩእ ስለምኒልክ ሲጽፉ እንዲህ
ብለዋል ብለኸናል፡- ‹‹ኢትዮጵያውያን ነን፤ ኢትዮጵያ
ሀገራችን እንወዳለን የሚሉ እውነተኛ ኢትዮጵያውያን
ካሉ አጼ ምኒልክን አይደለም መውደድ የሚገባቸው
ጀግና ሆኖ የኖረና በጀግንነት አንድ ጊዜ ቃሉን
ሳያጥፍ ለሀገሩ የተሰዋውን አጼ ዮሐንስን ነው
መውደድና ማክበር የሚገባቸው››፡፡ እኔ ደግሞ
አልሁ፡- ኢትዮጵያውያን ነን፤ ኢትዮጵያ ሀገራችንን
እንወዳለን የሚሉ እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ካሉ
ከህወሓት አይነት ጐጠኝነት እልፍ ያለ ሚዛናዊ
እይታ ሊኖራቸው ይገባል፡፡ ስለሀገራችን መጻኢ
እድል ሲጽፍ፡፡

ዕንቁ

የቤተሰብዎ መፅሔት

“ሥራዬ እንደ 97ቱ
ምርጫ እንከን የለሽ ነው
ብዬ አልመፃደቅም”
ደራሲና ገጣሚ ይስማዕከ ወርቁ

“በአዲሱ አልበሜ
አዲስ ነገር ይዤ
መጥቻለሁ”

ድምፃዊት ትርሃስ ታረቀኝ (ኮበለይ)

አባይ ይገደባል
መጅሊስ ይጠረጋል

“ጄኔራል አማን ዕፅ (ድራግ)
ሳይወስዱ አይቀሩም ብዬ
እስከመጠርጠር ደርሻለሁ”
ኮሎኔል መንግስቱ ኃ/ማርያም

“የሊዝ ሥርዓት በኢንሹራንስ
ላይ የሚኖረውን ተፅዕኖ
ለመተንበይ ያስቸግራል”
ወ/ሮ መሠረት በዛብህ
(የሕብረት ኢንሹራንስ ሥራ አስኪያጅ)

www.feteh.com

ነገ
በገበያ ላይ
ውላለች
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የአፍሪካ አባት አጼ ኃ/ስላሴ
እንጂ ክዋሜ ንክሩማ አይደሉም

ከያዕቆብ ኃይለ ማርያም (ዶ/ር)
አፍሪቃውያን
በአረቦች
እየተፈነገሉ
ለነጮች ተሽጠው ባህር ሲሻገሩ ንብረታቸውም ወደ
አውሮፓና አሜሪካ ሲጋዝ ብዙ ምዕተ ዓመታት
እንዳስቆጠሩና ከሃያ ሚልዮን ያላነሱ አፍሪቃውያን
በዓለም ዙሪያ እንደተበተኑ ታሪክ ዘግቦአል፡፡ እነዚህኑ
አፍሪቃውያን ባህር ማዶ ለማሸጋገር፣ በመርከብ
ውስጥ ከታጨቁበት ቀን አንስቶ የተለያዩ ግብታዊ
አመጽ ቢያካሄዱም ወደ ካሬ ቢያን የተጋዙት ባሮች
እንዲሁም ዘግይተው ነፃ የወጡት ተሳብስበው
በ18ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ መላው ጥቁር አቀፍ
የነፃነት እንቅስቃሴ (PANAFRICANISM) ጀመሩ፡
፡
ይህንን የነጻነት ፍላጎት ለጥቁር ሕዝብ
ያስረዱ የመጀመሪያው ረድፍ መሪዎችን ትተን
ትግሉን በውል የተያያዙት ብንጠቅስ ጆርጅ
ፓድሞር ፍሬዴሪክ ዳግላስን፣ ማርክስ ጋርቬይ፣
ጆሞ ኬንያታና ኪዋሜ ኑኩሩማ ከፊት መስመር
የሚሰለፉ ናቸው፡፡ በጊዜው በቀኝ ገዥዎች
ተከብባ ነፃነትዋን ላለማስደፈር ደፋ ቀና ትል
የነበረችዋ ኢትዮጵያ በዚህ እንቅስቃሴ ተጨባጭ
የሆነ አስተዋጽኦ ባይኖራትም፤ ለእነዚህ የነጻነት
ታጋዮችና ለመላው የጥቁር ሕዝቦች መሪ ኮከብ
በመሆን ለነፃነት የነበራቸው ተስፋ እንዲለመልም
አድርጋለች፡፡ በተለይም ዓለምን ያስደነቀው ትልቁ
የአድዋ ድል ነጭ በጦር ሜዳ በጥቁር ዘር ሊሸነፍ
አይችልም ተብሎ ይታመንበት የነበረው የሃሰት
ፕሮፓጋንዳ ከመቅጽበት ተሸንፎ የጥቁሮች የነፃነት
ትግል ኃይልና እምነትን አዳበረ፡፡ ይህም ሲባል
አንዳንድ በውጭ አገራት ይኖሩ የነበሩ እነሃኪም
ወርቅነህን የመሳሰሉ
ኢትዮጵያውያን ለፓን
አፍሪካኒዝም ያደረጉት አስተዋጽኦ አልነበረም
ማለት አይደለም፡፡ እነዚህ የቀደምት የነፃነት
ታጋዮች ፓንአፍሪካኒስቶች ኢትዮጵያ በአድዋና
በተለይም በማይጨው በጣልያን በተወረረች ጊዜ
ወዶ ዘማቾችን በመመልመል በዓለም የዲፕሎማትክ
መድረኮች የግፍ ወራሪዎቹን በማጋለጥ¬¬¬
ለጣልያን የሞራል ድቀት ብሎም ለኢትዮጵያ ነፃነት
የማይናቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል፡፡
ኢትዮጵያ በአፍሪካ ነፃነት ሁለገብ
እንቅስቃሴ በማያሻማ ሁኔታ እጅዋን የከተተችው
እ.ኤ.አ ከ1950ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ነው ማለት
ይቻላል፡፡ ከእነዚህ ዓመታት ጀምሮ ኢትዮጵያ
ለነጻነት ታጋዮች መጠለያ በመሆን አንዳንዴም
የጦር ሥልጠና በመስጠት (ለምሳሌ ማዴባ
ማንዴላን ይመለከታል) በገንዘብና በጦር መሳርያ
በመርዳት በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ክስ በመመስረት
(ዘረኛው የደቡብ አፍሪቃ መንግስት ናሚብያን
እንዲለቅ ክስ መሥርታ የረታችበትን ይመለከታል)
የአገራቱ ነፃነት እውን እንዲሆን በብዙ ጥራለች፡፡
ከ1950ዎቹ ዓ.ም ወዲህ ከቅኝ ግዛትነት ነፃ የወጡ
አፍሪቃውያን አገራትን ይብዛም ይነስም፣ በቁስም
ይሁን በዲፕሎማሲው በኩል ድጋፍ በማድረግ
ትግላቸውን ኢትዮጵያ ያልረዳችበት ጊዜ የለም
ማለት ይቻላል፡፡
የአፍሪቃ አንድነት አመሠራረትና የአፄ
ኃይለ ሥላሴ ሚና
አፍሪቃውያን በመተባበር ኃይላቸውን
ለማጠናከር፤ በየአገሮቻቸው መልካም አስተዳደር
ከመመሥረት፤ የሕግ ልዕልና ለማስረገጥ፤ አህጉሪቱን
በልማት ለማበልጸግ፣ ነፃነታቸውን ለማስጠበቅ
በአፍሪቃ ሕዝቦች መሃከል ትብብር መደጋገፍና
መቀራረብ ለመፍጠር እ.ኤ.አ በ1963 ዓ.ም በአዲስ
አበባ የአፍሪቃ አንድነት ድርጅትን መሠረቱ፡፡
ይህን ትልቅ ጉዳይ ከግቡ ለማድረስ ብዙ ድካምና
የዲፕሎማሲ ጥበብ እንደጠየቀ ሳይታለም የተፈታ
ነው፡፡ ሁሉም የአፍሪቃ መሪዎች በአፍሪቃውያን
መሃከል አንድ ዓይነት ሕብረት ወይንም ትብብር
መኖር እንደሚገባው በመሠረተ ሐሳቡ ቢስማሙም
በሕብረቱ ጥንካሬና ልልነት እና ሕብረቱን ዕውን
ለማድረግ የሚወሰደው የጊዜ ቀመርን በተመለከተ
የካዛብላንካና የሞንሮቪያ ቡድን በሚል በሁለት
ጎራ ተሰልፈው ነበር፡፡ በክዋሜ ኑኩርማ ይመራ
የነበረው የካዛብላንካው ቡድን በአጭሩ የአፍሪቃ
አገራት አሁኑኑ ተዋህደው በአንድ መንግስት
ስር በሚተዳደር የተባበሩት የአፍሪቃ መንግስታት
(United states of Africa) መቋቋም አለበት የሚል

ሲሆን ኢትዮጵያ ትገኝበት የነበረው የሞንሮቪያው
ቡድን ደግሞ የአፍሪቃ አገራት ኢኮኖሚያቸውን
በማስተሳሰር ቀስ በቀስ በሂደት ወደ ሙሉ ውህደት
ቢያዝግሙ ይሻላል በሚል በሁለት ተጻራሪ ሃሳቦች
ተከፋፍለው ነበር፡፡
በአዲስ አበባም በጊዜው ቅርጹ ገና
ያልታወቀውን ውህደት ለመመሥረት በተሰበሰቡበት
ወቅት እነዚህ ሁለት ተጻራሪ ሃሳቦች አላራምድ
ብሏቸው ስብስቡን ሊበትን የሚችል ቅርቃር ውስጥ
ገብተው ወደፊት መግፋት ተስኖአቸው እንደነበር
ይታወሳል፡፡ ቀደም ሲል ይህ ክፍፍል ለውህደቱ
መሳካት ትልቅ ሳንካ መሆኑን የተረዱት አጼ
ኃይለ ሥላሴ አቶ ከተማ ይፍሩንና ዶክተር ምናሴ
ኃይሌን በተለያዩ የአፍሪቃ አገራት በማሠማራት
ሁኔታውን ለማለሳለስ ብዙ ጥረት ቢያደርጉም
ልዩነቱ በስብሰባው ላይ መንፀባረቁ አልቀረም፡
፡ በኋላም ስብሰባው ወደ መበታተኑ ተቃረበ፤
መላው የአፍሪቃ ሕዝቦች ቻርተሩ ይፈረም ይሆን
አይሆን በሚል ጭንቀት ተዋጡ፡፡ ዓለም በሙሉ
‹‹ስብሰባው አለ ውጤት ይበተናል›› በሚል አይኑን
አዲስ አበባ በሚገኘው የአፍሪቃ አዳራሽ ላይ ተከለ፡
፡ ማለቂያ የሌለው ስብሰባ ተካሄዶ በመጨረሻው
ቀን አፄ ኃይለ ሥላሴ ቻርተሩ ሳይፈረም ከዚህ
አንወጣም በሚል በተሰብሳቢዎቹ ላይ የማገት ያህል
እርምጃ ወስደው በመጨረሻም ከሌሊቱ በዘጠኝ
ሰዓት መሪዎቹ ቻርተሩን እንደፈረሙ በቦታው
የነበሩት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም በተለያየ
ጊዜ የተናገሩት ነው፡፡ ተሰብሳቢዎቹም ሆኑ የዓለም
አቀፍ ሕብረተሰብና ሚዲያው የቻርተሩ መፈረምና
የስብሰባው በድል መጠናቀቅ ሙሉ በሙሉ የአጼ
ኃይለ ሥላሴና የረዳቶቻቸው የረቀቀ የዲፕሎማሲ
ትግል ውጤት እንደነበረ በጊዜው በተደጋጋሚ
የገለጡት ሀቅ እንደነበረ ታሪክ ምስክር ነው፡፡
ይኸ ድካማቸውም የአፍሪቃ አባት የሚያሰኝ ክብር
አጎናጸፏቸዋል፡፡
አጼ ኃይለ ሥላሴ የአፍሪቃ አባት
አጼ ኃይለ ሥላሴ የአፍሪቃ አባት
የተባሉት በእኛ በኢትዮጵያውያን ሳይሆን ምንም
በማይዛመዱአቸው ወገንተኛ ባልሆኑ በአፍሪቃውያን
ነው፡፡ [በሥራ ምክንያት የጥቁር አፍሪቃን ያዳረስኩ
ሲሆን በሄድኩበት ሁሉ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ስም
ያልተሰየመበት ሀገር የለም፡፡ ከጥቁር አፍሪቃውያን
አገሮች መካከል የአፄው መታሰቢያ ያሌለበት ሀገር
ብትኖር ኢትዮጵያ ብቻ ነች፡፡ አጼ ኃይለ ሥላሴ
የአፍሪቃ አባት ተብለው በተሰየሙበት ጉባኤ
ላይ ተገኝተው የነበሩት በጊዜው በውጭ ጉዳይ
ሚኒስቴር የአፍሪቃ ክፍል ኃላፊ አቶ ምስማኩ
አስራት በዓይናቸው በብረቱ ያዩትንና የሰሙትን
እንደሚከተለው ገልጸውታል፡፡]
‹‹ይኼ ሁሉ የሆነው እ.ኤ.አ በ1972ዓ.ም
ከጁን 12 እስከ 15 ባሉት ሦስት ቀናት በአፍሪቃ
አንድነት ድርጅት በራባት ሞሮኮ ባደረገው
የመሪዎች ጉባዔ ነው፡፡ በዚሁ ጉባዔ በውጭ ጉዳይ
ሚኒስትሮች ስብሰባ ኢትዮጵያውያንን የሚመለከት
ጉዳይ ስላለ በሚል የኢትዮጵያ መልክተኞች
ከስብሰባው እንድንወጣ ተነገረን፡፡ ከሰዓት በኋላም
ወደ ስብሰባው ስንመለስ መልእክተኞቹ በሙሉ
ቆመው እያጨበጨቡ ‹እንኳን ደስ አላችሁ፡፡
ሰማንያኛው የልደት በዓላቸውን የሚያከብሩት አጼ
ኃይለ ስላሴ ‹‹የአፍሪቃ አባት›› ተብለው በስብሰባው
ተመርጠዋል፡፡ መላው አፍሪቃም ደግፎታል፡
፡ በተጨማሪም በስማቸው ሜዳልያ እንዲቀረጽ
የእያንዳንዱ አፍሪቃ አገር ዋና ዋና ጐዳናዎች
በስማቸው
እንዲሰየም፣
በስማቸው
ቴምብር
እንዲታተም፣ የልደት በዓላቸውም በመላው አፍሪካ
እንዲከበር ተወስኖአል› ሲሉን በደስታ ፈነደቅን
አሉ፡፡››

ከሕዝብ የዘረፉት ገንዘብ አላቸው፡፡ ያም ሆነ ይህ
ሕንፃው ያምራል፡፡ ለከተማችንም ትልቅ እሴት
ነው፡፡
በቅጥር ግቢው ቀልብ ከሚስቡ ነገሮች
መካከል የቀድሞው የጋና ፕሬዚደንት የክዋሜ
ንኩሩማ ሐውልት በዋነኛነት የሚጠቀስ ነው፡
፡ ከሐውልቱ ግርጌ ‹‹ኢትዮጵያ ታበጽእ እደዊሃ
ሃበ እግዚአብሔር›› ‹‹ኢትዮጵያ እጆችዋን ወደ
እግዚአብሔር ትዘረጋለች›› የሚለው የመጽሐፍ
ቅዱስ ብሂል ተቀርጾበታል፡፡ የዚህ ጥቅስ መኖር
መልካም ቢሆንም ነገሩን ይበልጥ ግራ የሚያጋባ
የሚያደርገው ጥቅሱ በእንግሊዘኛ ብቻ መቀመጡ
ነው፡፡ ይህ ብሂል ክዋሜ ንክሩማ ዋሺንግተን ዲሲ
በሚገኘው በሃዋርድ ዩኒቨርስቲ ለዶክትሬት ዲግሪ
ማሟያ የጻፉት ድርሰት እርዕስ ነው፡፡
ክዋሜ
ንክሩማ
አገራቸውን
ከኮሎኒያሊስቶች ክራንቻ ፈልቅቀው አውጥተው
ለነፃነት ያበቁ የመጀመሪያው አፍሪቃዊ መሪ
ናቸው፡፡ ይህ የሚካድ አይደለም፤ ሆኖም ለአፍሪቃ
አንድነትና ሕብረት ስኬታማ ስራዎች እና
በአፍሪቃውያን መሃከል ሰላም እንዲሰፍን በማድረግ
አንድ የሚበልጧቸው መሪ አሉ፤ ግርማዊ ቀዳማዊ
አጼ ኃይለ ሥላሴ ንጉሰ ነገሥት ዘኢትዮጵያ፡፡
እዚህ ላይ ልናነሳ የምንፈልገው ጥያቄ
ለቀድሞው የጋና ፕሬዚደንት ለኩዋሜ ንክሩማ
በአዲሱ የአፍሪቃ ሕብረት ቅጥር ግቢ ሃውልት
ሲታነጽላቸው፤ የአፍሪቃ አባት የተባሉት አጼ
ኃይለ ሥላሴ እንዴት ወደ ጎን ተገፉ? የሚለውን
ነው፡፡ አፍሪቃውያን ለአጼ ኃይለ ሥላሴ የነበራቸው
ከፍተኛ ከበሬታ ከስሌት ሲገባ አፍሪቃውያኑ
አላስታወሷቸውም ማለት ይቸግራል፡፡ ሊሆን
የሚችልው ኢህአዴግ በዚህ ሐሳብ አልገፋበትም
ወይንም ከናካቴው ሌሎች ሀገራት ሲያነሱት
ተቃውሞውን ሳያሰማ ቀርቶ ሊሆን ይችላል፡፡
ከዚህ ቀደም አጼ ኃይለ ሥላሴ የዓለም መሪዎች
በተገኙበት በክብር እንዲቀበሩ ለቀረበው ጥያቄ
ኢህአዴግ ፈቃደኛ እንዳልነበረ የትላንት ትዝታ
ነው፡፡ በዚህም ጉዳይ አፄ ኃይለ ሥላሴ እንዴት
እንደተዘለሉ ጊዜ ያወጣዋል፡፡
በተቀረ በሕንፃው ቅጥር ጊቢ ለየትኛው
አፍሪቃዊ መሪ ሃውልት መቆም እንደሚገባው
ቻይናዎቹ የሚወስኑት ጉዳይ እንዳልሆነ ደግሞ
በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡
አጼ ኃይለ ሥላሴ በአዲሱ ሕንፃ ውስጥ

የአፍሪቃ ሕብረት ሕንፃና የቀድሞው
የጋናው ፕሬዝደንት ሐውልት
የአፍሪቃ ሕብረት መቀመጫ አዲስ
አበባ መሆኑ አባቶቻችን እናቶቻችንና አያቶቻችን
ከኮሎኒያሊዝምና ከኢምፔሪያሊዝም ጋር ያደረጉት
እልህ አስጨራሽ ትግልና የአጼ ኃይለ ሥላሴና
የረዳቶቻቸው የረቀቀ የዲፕሎማሲ የድል ፍሬ
ስለሆነ እንኮራበታለን፡፡
በዚሁ ዋና ከተማችን ባለፈው ሳምንት
እጅግ ውብ የሆነ ሕንፃ በቻይናዎች ወጪ
ተገንብቷል፡፡ ቻይናዎች ይህንን ያማረ ሕንፃ በሁለት
መቶ ሚልዮን ዶላር ገንብተው፣ ለአፍሪቃ ሕብረት
ያስረከቡት ለነፍሳቸው ብለው እንዳልሆነ ግልጽ
ነው፡፡ ቻይናዎች በነፍስ አያምኑም፡፡ ይህ ሕንፃ
በአፍሪቃውያን በራሳቸው ወይንም በአንድ አፍሪቃዊ
ባለሀብት ወጪ ቢገነባ እንዴት ባማረ፤ ነገሩም
እንዲህ ‹‹የሰው ወርቅ አያደምቅም›› ባልሆነም ነበር፡
፡ ነገር ግን አፍሪቃውያን ይህን ያላደረጉት ለዚህ
ሕንፃ መገንቢያ ገንዘብ ቸግሮአቸው ሳይሆን ፍላጎቱ
ባለመኖሩ ነው፡፡ እነዚሁ መሪዎቹ አንዳንዶቹ የዚህ
ዓይነት ሶስትና አራት ሕንፃ ሊያስገነባ የሚያስችል
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ከኩዋሜ ንክሩማ በፊት ወይንም ሁለቱም መሪዎች
እንዲዘከሩ ይገባ ነበር ስንል የአጼ ኃይለ ሥላሴ
የግል ዝናን ለማዳበር ከመሻት ሳይሆን የኢትዮጵያን
ታሪክ በሕንፃው ውስጥ ከመትከል፤ ኢትዮጵያ
በአፍሪቃውያን የተቸራትን ክብርና ሞገስ የታሪካችን
አካል ከማድረግና ለመጪው ትውልድ ከሚሰጠው
ክብርና ኩራት በመነሳት መሆኑን በአጽንኦት
ላስገነዝብ እወዳለሁ፡፡ ብዙዎቻችን የዛሬዎቹ
ገዢዎችንም ጨምሮ በተለይም በ1960ዎቹና
70ዎቹ አካባቢ እንገኝ የነበርን ወጣቶች፣ የአጼ ኃይለ
ሥላሴን ፊውዳል ሥርዓት በጽኑ ተቃውመናል፡፡ ያ
ሁሉ አልፎ የታሪክ ማህደር ገብቶአል፡፡ የነበረው
ሥርዓትም ተመልሶ ይመጣል የሚል ስጋትም
የለንም፡፡ ዛሬ ሌላ ቀን ነው፡፡ ስለዚህ አጼ ኃይለ
ሥላሴ በጊዜው በዘረጉት ዛሬ በሞተ ሥርዓት
ምክንያት በጎ ሥራቸውን ከኢትዮጵያ ታሪክ
ለመደምሰስ መሞከር ወይ አላዋቂነት ነው አሊያም
ጭፍን ጥላቻ ነው፡፡
አጼ ኃይለ ሥላሴ ለአፍሪቃ ያደረጉአቸው
በጎ ሥራዎች ባለመዘከራቸው የተጎዱት አጼ ኃይለ
ሥላሴ ሳይሆኑ ኢትዮጵያ ነች፡፡ አጼ ቴዎድሮስ
በፈጸሙአቸው አንዳንድ የጭካኔ ተግባራት ወይንም
አጼ ዮሐንስ በጎጃም ሕዝብ ላይ ባደረሱት ጥፋት
ልንወቅሳቸው ብንችልም በጎ ስራዎቻቸውንም
እያስታወስን እንኮራባቸዋለን፡፡ ይህ የተያዘው ታሪክን
የማዋረድ አባዜ ቢያዝ እነርሱም ጋ አለመድረሱ
እሰየው የሚያሰኝ ነው፡፡
ኢትዮጵያ
ከብሔረሰቦች
ጥርቅምነት
ውጭ ሌላ ትርጉም የላትም የሚሉ ግራ ዘመም
ፖለቲከኞችና ዓይናቸው በጎጠኝነት የተጋረደው
የጎሳ ብሄርተኞች ኢትዮጵያዊ የሆነ ማንኛውንም
ነገር ማጥላላትና ማናናቅ እንደተጠናወታቸው አሉ፡
፡ ከእነዚህ የጎሳ ብሔርተኞች ይልቅ ለኢትዮጵያ
ታሪክና ገድሎች አንዳንድ ፈረንጆች የበለጠ
አድናቆትና ከበሬታ አላቸው፡፡ እነዚህ አቋሞቻቸውና
ተግባሮቻቸው አገርን በማስገንጠልና ኢትዮጵያን
ወደብ አልባ በማድረግ ብዙ ኪሳራ አድርሰውብናል፡
፡ ይህም በአፍሪቃ ሕብረት ሕንፃ ቅጥር ግቢ
ውስጥ ለአጼ ኃይለ ሥላሴ ብሎም ለኢትዮጵያ
አንዲት መታሰቢያ እንዲኖር አለመሟገት ወይንም
ዕድሉን ለሌላ አሳልፎ መስጠት ሲከፋም መቃወም
የራሳችንን የማናናቅና የማጥላላት አባዜ አካል ነው፡፡
ከእንግዲህ ኢትዮጵያን ማዋረድና ታሪኳን ማንኳሰስ
ይብቃ ማለት መቻል አለብን፡፡
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ኢህአዴግን የሚለውጡ የ“እፉኝት” ልጆች
ሲሆን ያለው አስተማማኝ ኃይል ደግሞ የሚነሱ
ውጫዊ ወረራዎችንም ይሁን ውስጣዊ አመፆችን
በህጋዊ መንገድ ለመግታት ይመቸዋል የሚለውን
ይጠቀልላል፡፡
መንግስት በህጋዊ መንገድ ተመርጬ
ነው ስልጣን ላይ የወጣሁት ማለቱ ብቻውን ሀገርን
ለማስተዳደር በቂ መነሻ አይሰጠውም ፡፡ ዋናው
ነገር መንግስት የሚወስዳቸው ማናቸውንም አይነት
እርምጃዎች፣ የሚያወጣቸውን ፖሊሲዎች እና፣
የፍርድ ቤት ውሳኔዎች ህብረተሰቡ በሚገባ ሊረዳና
ያለጥርጣሬ ሊቀበለው ይገባል፡፡
ይህ መሆን ካልቻለ ግን በሀይል እና
በህጋዊነት፤ በማስገደድ እና በተቀባይነት መካከል
ያሉት መግባባቶች በሙሉ በአሉታዊ ጐናቸው ብቻ
እንዲተረጐሙ ከማድረግ በተጨማሪ በፖለቲካው
ስርዓት ውስጥ የመበስበስን ምልክት አደጋ ናቸው፡፡

የፖለቲካ መላሸቅ

Samuel Huntington ፖለቲካዊ መላሸቅ
የሚለውን ፅንሰ ሀሳብ በአጭሩ ሲገልፅ
‹‹የማህበረሰቡን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ
ፍላጐቶች ማደግ ተከትሎ የመንግስት አስፈፃሚ
አካላት የህብረተሰቡን ፍላጐት ለማሟላት ካላቸው
የአቅም ማነስ የሚከተል ውጤት ነው›› ይለዋል፡
፡ ከዚህ በተጨማሪም መንግስት ያለበትን ችግር
ለመሸፈን ሲል ለማናቸውም አይነት እርምጃዎች
‹‹ካለው ህጋዊ ሥልጣን ይልቅ የኃይል እርምጃዎችን
ይከተላል›› ይላል፡፡
የኢህአዴግን
የፖለቲካ
አካሄድ
አስመልክቶ በርካታ ሰዎች በምርጫ ፖለቲካ
ስርዓቱን ለማውረድ ያለው የአማራጭ አካሄድ
በጣም እንደጠበበ ይናገራሉ፡፡ ለዚህ በምክንያትነት
ከሚያነሷቸው ጉዳዮች መካከል የፓርቲው አመራር
በልማታዊ መንግስት መርህ ገዢው ፓርቲን ለረጅም
ጊዜ ያለምንም ተቀናቃኝ ፖለቲካ ፓርቲ መምራት
አለበት የሚለው ትንታኔ እና እምነት ለለውጥ
ያለውን ዝግ አካሄድ ከማሳየቱም በተጨማሪ ሌሎች
አማራጮችንም ለመድፈን ይተጋል የሚለው አንዱ
ሲሆን ሌላው ፓርቲውን በአመራርነት እያገለገሉ
የሚገኙት ግለሰቦች ከዚህ በኋላ ስልጣን የመልቀቅ
ውሳኔያቸውን ከህልውናቸው ጋር እንዲያቆራኙ
የሚያስገድዷቸው የተለያዩ ጥፋቶች እንደፈፀሙ
በሌሎች ተገዳዳሪ የፖለቲካ ልሂቃን መታመኑ ነው፡
፡
ኢህአዴግን የሚተኩ ፖለቲካ ልሂቃን
አመራሮቹን ለፍርድ ከማቅረብ የሚያንገራግሩበት
ዕድል ያለመኖሩ በህይወት እስካሉ እና
ለዚህ
አመራር ታማኝ የሆነ ስርዓት መመስረቱን እርግጠኛ
እስካልሆኑ ድረስ እንዲሁ በቀላሉ አሳልፈው
የሚሰጡበት ዕድል የጠበበ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡
ስለዚህ መፍትሄው ምን መሆን አለበት
በሚለው ላይ አንዳንዶቹ ‹‹በኃይል የመጣን
በሀይል ማስወገድ›› የሚለውን መርህ እንከተላለን
ሲሉ ሌሎቹ ደግሞ ‹‹እየታሰርን፣ እየተገደልንም
ያለችውን የጭላንጭል ተስፋ በሰላማዊ ትግል
ማካሄድ ይቻላል›› ብለው ያምናሉ፡፡
እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት የአማራጭ
አካሄዶች የመሆን እድላቸው ምንም ቢሆንስ?
የሚለውንም ጥያቄ መመርመር አስፈላጊ ነው፡
፡ ይሄኛውን ሶስተኛ የአማራጭ ለውጥ አካሄድ
ምልከታ በብዛት የሚታይ አይደለም፡፡ ይህ አማራጭ
በአገዛዙ ያለመታየቱን የፖለቲካ እና የታሪክ ሂደት
ጉዳይ አድርገን ልናየው እንችላለን፡፡ የሶስተኛው
የለውጥ መስመር በዋነኝነት የሚስተዋለው የፖለቲካ
መምከን ምልክቶችን ተከትሎ ነው፡፡ ከፖለቲካው
መምከን ተከትሎ የሚፈጠሩ ሶስተኛው የለውጥ
አማራጮችን ወደኋላ የምመለስበት ሆኖ ለግንዛቤ
እንዲረዳን ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ለመረዳት
በፖለቲካ መምከን ዙሪያ ትንሽ እንቆይ፡፡

የመምከን ምልክቶች

የመንግስት ሀይል እንዲሁ በወታደራዊ
ኃይል ላይ ብቻ የተንጠላጠለ መተማመኛ ያለው
አስተዳደር አይደለም፡፡ ዋነኛው የህልውና መሰረቱ
በመንግስት እና ህብረተሰቡ መካከል ያለው
በመተማመን ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ያለበት
ጥብቅ ደረጃ ውጤት ነው፡፡ ወታደሩ ከህብረተሰቡ
መካከል የወጣ አንድ አካል እንጂ ለብቻው
ተነጥሎ መንግስትን በሚመሩ ግለሰቦች የተዋቀረ
ጠባቂ ተደርጐ መወሰድ የለበትም፡፡ ቤተሰቦቹ ላይ
የሚደርሱ ጥቃቶችን በቸልታ ይመለከታል ማለትም
አይደለም፡፡ የቱኒዚያ፣ የግብፅ፣ የሊቢያ፣ አሁን
ደግሞ የሶሪያ እና የየመን ወታደሮች ከአመፁ በፊት
እና በኋላ ያደረጉትን የኃይል አሰላለፍ ማየት ብቻ
በቂ ነው፡፡ ወታደር ከህዝቡ አብራክ የወጣ መሆኑን
ለመረዳት ከዚህ በላይ
የቀረበ ማስረጃ ማቅረብ
አስፈላጊ አይመስልም፡፡
መንግስት
በፖለቲካው
መተማመን
ላይ እራሱን ከህብረተሰቡ አርቆ ተቋማት ላይ
ብቻ ማተኮሩ ሁለት ውጤቶች ይኖሩታል ይላሉ
የዘርፉ
ምሁራን፡፡
መንግስት
የህብረተሰቡን
ፍላጐት ሟሟላት ሲያቅተው በትንሹ እንኳን
ያሉትን ጥፋቶች ማመቻመች ሲሳነው በከፍተኛ
ደረጃ እራሱን ከህብረተሰቡ ነጥሎ የተለየ ተቋም
ወደመሆን መሸጋገሩ የመጀመሪያው ውጤት ሲሆን
ሁለተኛው የመንግስት እርምጃ የሚሆነው በእንደዚህ
አይነት ወቅት ለማናቸውም ፖሊሲ ማስፈፀሚያዎች
አምባገነናዊ አካሄድን መከተሉ ነው፡፡
ጆን ሆብሰን የተባለ የፖለቲካ ተመራማሪ

በአምባገነን አመራር እና በመንግስት ማስፈፀም
አቅም መካከል ያለውን ግንኙነት በሚከተለው
መልኩ ያቀርበዋል
‹‹የመንግስት ጥንካሬ የሚመሰረተው
ከህብረተሰቡ ጋር ባለው ጠንካራ የመተማመኛ
ፖለቲካ የመገንባት ውጤት ነው፡፡ ከዚህ ባለፈ
መንግስት የማስፈፀም አቅሙ ከተቀባይነቱ ጋር
በእጅጉ በሚላሽቅበት ጊዜ የማስፈፀም አቅሙን
በአምባገነንነት ወደመተካት ያመራል፡፡ ይህንን
የመንግስት አካሄድ በአጭሩ ከህብረተሰቡ ጋር
የሚያደርገው ጦርነት ነው›› ይለዋል ጆን ሆብሰን
፡፡

የተቃርኖ ህግ /Dialectics

እነዚህን ሁሉ የመምከን ምልክቶች
የሚከተለው ፓርቲው እርስ በርስ እየተባላ ዑደቱን
ጨርሶ ወደ ሌላኛው የፖለቲካ ምዕራፍ የሚሸጋገርበት
ሂደት ነው፡፡ አሁን ያለው ጠንካራ ወታደራዊ
አመራር፣ ዝግ ፖለቲካ አማራጭ፣ በመንግስት
እና ህብረተሰብ መካከል የተሰነቀሩ ሰፊ ክፍተቶች፣
መተማመኛ ማጣት እና የመሳሰሉት የመካከለኛውን
ዑደት የሚያስገነዝቡ አካሄዶች ናቸው፡፡
ኢህአዴግ ከደርግ መንግስት ሲረከበው
የነበረው አይነት መተማመኛ /ህጋዊ ውክልና
አሁን በፍፁም እንደሌለው ፓርቲው እራሱ በግልፅ
የሚያምነው ጉዳይ ነው፡፡ የምርጫ ውጤቶቹ፣
በፓርላማ ያለው አብላጫ መቀመጫ መንግስት
መመስረቱ፣ ሀገር መምራቱ ለህጋዊነቱ መተማመኛ
ናቸው ብሎ የሚከራከር ያለ አይመስለኝም፡
፡ ይህንን አካሄድ ማናቸውም አምባገነን አገዛዞች
አግኝተውታል፡፡
ስለዚህም በህብረተሰቡ እና በአመራሩ
መካከል ያለው መተማመኛ መውረድ የፖለቲካ
መምከን እንደሆነ ከላይ ጠቅሻለሁ፡፡ ጥያቄው
ሲመክን ምን ይከተላል የሚለው ነው? መበታተን
፣መፍረስ፣ የእርስ በርስ ጦርነት… ወይንስ ሌላ
አማራጭ?
ከታሪክ እንደምንረዳው አብዛኛው የእንዲህ
አይነት አካሄዶች በስተመጨረሻ የሚወልዱት አዲስ
የፖለቲካ ስርዓት ነው ፡፡ ፓርቲው ራሱን አፍርሶ
መልሶ በሌላ መልኩ ጊዜውንና ወቅቱን የጠበቀ
ሁሉን አቀፍ ስርዓት ይመሰረታል፡፡እንዲህ የመሆን
እድሉን የሚያገኘው በፓርቲው ውስጣዊ አደረጃጀት
ላይ የሚያገኘው በፓርቲው ውስጣዊ አደረጃጀት ላይ
የሚነሱ ቅራኔዎች ናቸው፡፡ ቅራኔዎቹ ፓርቲውንም
በጋራ ባቆሙት የተለያዩ የአመራር አባላት እና
ደጋፊዎቻቸው መካከል ይነሳል፡፡ እንደዚህ አይነት
ታሪካዊ ቅራኔዎችን ሄግል ታሪካዊ ምይይጥ
(Historical Dialectics) ፅንሰ ሀሳብ ውስጥ በንድፈ
ሀሳብ ደረጃ ተሰድሮ እናገኘዋለን ፡፡ የሄግልን የተቃርኖ
አካሄድን ካርል ማርክስም ቢሆን በኋለኛው ዘመን
በታሪካዊ ቁስ አካልነት ሀተታ የመደብ ትግልን
ያብራራበት ነው፡፡
የሄግል
መሰረታዊ
ዲያሌክቲክስ
/
የተቃርኖ ህግጋት ሶስት ነገሮችን በውስጡ ይዟል፡፡
የመጀመሪያው ቴሲስ (Thesis) የሚለው ለግጭት
ምክንያት የሚሆነውን አካል ሲወክል ሁለተኛው
ኢንቲቴሲስ /antithesis/ ደግሞ የሚጋጨውን
ይወክላል፡፡ በእነዚህ ሁለቱ የሀሳብ መስመሮች
ግጭት ምክንያት የሚፈጠረው የመጨረሻው
ውጤት ደግሞ ሴንቴሲስ /Synthesis/ ይለዋል፡፡
የመጨረሻው ውጤት ማለትም ሴንቴሲስ በሁለቱ
የተቃርኖ አካሄዶች (ቴሲስ እና አንቲቴሲስ)
የሚፈጠር ሲሆን ቀድሞ ከነበረው አካሄድና ስርዓት
የተሻለ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡

ኢህአዴግን በተቃርኖ….

የሄግልን በፖለቲካ ፍልስፍና የተቃርኖ
ህግ መሰረት በማድረግ ኢህአዴግን ሊለውጠው
የሚችለውን የግጭት መንስኤዎችን ከብዙ በጥቂቱ
ለማየት እንሞክር፡፡ አሁን ካለንበት ጭልም
ካለው የመካከለኛው ፖለቲካ መበስበስ ምዕራፍ
(thesis and antithesis) ወደ አዲስ (Synthesis)
ሊሸጋገርባቸው የሚችላቸውን ዑደቶች መገንዘብ
ከቻልን ኢህአዴግ በውጫዊ ኃይላት ከሚደርስበት
የተፅዕኖ ለውጥ ይልቅ በውስጡ ተቃርኖ በሚነሱ
ግጭቶች ምክንያት የስርዓቱን ለውጥ ያፈጥነዋል
የሚል እምነት አለኝ፡፡

የመተካካት ነገር?

የፖለቲካ መምከን ሂደት አንዱ ማሳያ
የመንግስት ቀድሞ አመራር አካላት በአዲስ አመራር
የመተካት ሂደት በህብረተሰቡ ውስጥ ላጡት የፖለቲካ
ህጋዊነት እና ተቀባይነት መቀዛቀዝ አንዱ ምልክት
ነው፡፡ ይህንን በህብረተሰቡ ዘንድ በነባር አመራሩ
ላይ እያሳየ ያለውን የደበዘዘ አመለካከት ለማስቀረት
ሲባል መንግስት ‹‹መተካካትን›› እንደመፍትሄ
ያቀርባል፡፡
እዚህ
ጋር
የነገሩን
እውነትነት
እና የፖለቲካ መፍትሄ ማስተንፈሻ መሆኑን
ማረጋገጥ ካስፈለገ ህብረተሰቡ በለውጡ ሂደት ላይ
የሚያሰማውን ቅሬታ መመልከት ነው፡፡ ለምሳሌ
የቀድሞ የአመራር አካላት በህዝቡ ዘንድ ተደማጭ
እና ተወዳጅ ቢሆኑ እና በነበራቸው ተቀባይነትና
ተወዳጅነት ላይ ሌላ አመራር ይተካቸው ቢባል
ህብረተሰቡ በመተካታቸው ሂደት ፋይዳ ላይ ጥያቄ
ባስነሳ ነበር፡፡ ይህ ግን ሳይሆን ቀርቷል፡፡ ይባስ ብሎ
የግንባሩ ትልቁ ሰው የጠቅላይ ሚኒስትሩን የስልጣን
መልቀቅ ጥያቄ በጉጉት እየጠበቀ ያለው ካለው
ክፍተት እና መሰላቸት አንፃር መሆኑን መረዳት
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ይኖርብናል፡፡
ስለዚህ ሀገሪቷን በመምራት ላይ ያለው
መንግስት በፖለቲካው ስርዓት በስብሶ የመጨረሻው
ለውጥ እስኪመጣ ድረስ ቁጭ ብሎ ከማየት ይልቅ
በህዝብ ዘንድ ያልተሰላቹ አዳዲስ ፊቶችን ወደ
መድረኩ ማምጣት እና ለህዝቡ ማስተዋወቅን
የመፍትሄ አቅጣጫው ያደርገዋል፡፡ አብዛኞቹ
የፖለቲካ ሰዎች ይህን መተካካት በጥርጣሬ
ያዩታል፡፡ በተለይ አዳዲሶቹ ካድሬዎች ከነባሩ
በበለጠ የኢህአዴግ ተቆርቋሪ መስለው ሲታዩ ምንም
ለውጥ እንደሌለው ይልቁንም ኢህአዴግ የበለጠ
አምባገነን እየሆነ እንደመጣ የተረዱ ይመስለኛል፡
፡ እኔም ስጋቱን እጋራለሁ፡፡ ፖለቲካው ግን ሌላም
የተቃርኖ አካሄድ አለው፡፡ የእነዚህ አዳዲስ አመራር
አካሎች ወደ መንበረ ስልጣኑ መምጣት ከነባሩ
የኢህአዴግ አመራር ጋር በሂደት አብረው ተጉዘው
የተወሰነ ነጥብ ላይ ሲደርሱ በተቃርኖ ሊቆሙ
የሚችሉባቸውን አንዳንድ ነጥቦች ልጠቁም፡፡
1. አብዛኞቹ አዳዲሶቹ አመራሮች አሁን
ላገኙት ስልጣን የደም ዋጋ የከፈሉ አይደሉም፡፡
በመንግስት ይሁኝታ ተመርጠው ለታላቅ ኃላፊነት
መታጨታቸው ምንአልባት ወደፊት አሉታዊ
የግፊት ጫና ሲበረታባቸው እንደ ቀድሞ አመራሮች
‹‹በደም ያመጣነውን በካርድ አሳልፈን አንሰጥም››
የሚል የደረቅ አቋም አይዙም፡፡ ይህ ደግሞ ስልጣንን
በሹመት ባገኙት በአዲሶቹ አመራርና ስልጣን
መልቀቅን የሞት ያህል በሚሆንባቸው በነባሮቹ
መካከል ተቃርኖ ይፈጥራል፡፡
2. በሁለተኛ ደረጃ ልናየው የሚገባን
የትውልድ ተቃርኖ ክፍተት ጉዳይ ነው፡፡ በነባሩና
በአዲሱ አመራር መካከል አሁን ባይሆን እንኳን
ወደፊት ሰፊ የትውልድ ተቃርኖ ልዩነት እንደሚኖር
አይጠረጠርም፡፡
የትውልድ
ክፍተት
ማለት
በአመራሮች መካከል ያለው የእድሜ ልዩነት ብቻ
ሳይሆን የአስተሳሰብ እና የአመለካከት ጭምር
ማለት ነው፡፡
ነባሮቹ ያደጉበት የፖለቲካ ባህል እና
አዲሱ ትውልድ እያደገበት ያለው አለም አቀፍ
ፖለቲካዊ ተሞክሮዎች፣ ከዚህም በሚቀስመው
ትምህርት ምክንያት የሚያዳብረው የፖለቲካ ባህል
ከነባሩ አመራር ጋር በእጅጉ የተራራቁ እንዲሆኑ
ያደርጋቸዋል፡፡ በነባሮቹ አምባገነናዊ ፖለቲካ ባህል
እና በአዳዲሶቹ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ባህል
መካከል ያለው ተቃርኖ ለውስጣዊ የመተካካት እና
ለውጥ ለግጭቱ ሌላው ምክንያት ይሆናል፡፡
3. የትምህርት ደረጃ ልዩነት ሌላው
የተቃርኖ ምክንያት ነው፡፡ ትምህርት የሰውን
አውሬአዊ ባህሪ ከማነፅ በተጨማሪም ነገሮችን
በውይይት እና በድርድር ለመፍታት ቅድሚያ
የመስጠትን ባህል የሚያዳብር ነው፡፡ ስለዚህ
ለማናቸውም የፖለቲካ መፍትሄዎች ከጉልበት
ይልቅ ለህሊና ቅድሚያ እንዲሰጥ ያደርጋል፡፡
ከነባሮቹ ታጋዮች መካከል አብዛኛውን
ቁጥር የሚይዙ አባላት በትምህርት የገፉ አይደሉም፡
፡ የወጣትነት ጊዜያቸውንም ያሳለፉት ከመጽሐፍት
ይልቅ ከነፍጥ ጋር ሲሆን ከዚህ በተቃርኖ ግን
አሁን እየተተኩ ያሉት አዳዲሶቹ አመራሮች
መሳሪያም በአግባቡ መያዝ የሚችሉ አይደሉም፡፡
በዚህ ምክንያት አዳዲሶቹ አመራሮች ማናቸውንም
የፖለቲካ ችግሮች ለመፍታት ከአፈሙዝ ከሚወጣ
ጥይት ይልቅ በጠረጴዛ ዙሪያ ማድረጋቸው ከነባሮቹ
አመራሮች ጋር በተቃርኖ እንዲቆዩ ያደርጋቸዋል፡፡
ለዚህም ነው በመተካካት ውስጥ የሚፈጠሩ
ተቃርኖዎች ማለትም በነባሮቹ የኢትዮጵያ ነባራዊ
የፖለቲካ ሁኔታን በተመለከተ ያላቸው እይታ
(thesis) እና አዳዲሶቹ (antithesis) የሚኖራቸው
ፖለቲካዊ አረዳድ መካከል የሚፈጠረው ተቃርኖ
(Dialectics) መጨረሻ ላይ ቀድሞ ከነበረው
የተሻለ (Synthesis) ፖለቲካ አስተዳደር ይፈጥራል
የምለው፡፡

የጭቆና ሰለባ

ኢህአዴግ ወደ ከፍተኛ የስልጣን ኃላፊነት
ደረጃ ካመጣቸው ግለሰቦች አባዛኛዎቹ የቀድሞ
የህይወት ታሪካቸው እንደሚነግረን በአገዛዙ ላይ
በተቃራኒ የቆሙ ግለሰቦች እንደነበሩ ነው፡፡ እነዚህ
ግለሰቦች በአንድ ወቅት በአመራሩ ላይ ከፍተኛ
ጥላቻ የነበራቸው ከመሆኑም በተጨማሪ የስርዓቱ
የቅጣት ሰለባም ነበሩ፡፡ ለምሳሌ ያህል ሁለቱን
የቀድሞ ተቃዋሚዎች እና የአሁኖቹን ከከፍተኛ
የመንግስት ባለስልጣናት ተርታ የሚመደቡትን አቶ
ሽመልስ ከማል እና አቶ ሬድዋን ሁሴንን በምሳሌነት
ማንሳት እንችላለን ፡፡
አቶ ሽመልስ ከማል ሪፖርተር ጋዜጣ
ላይ ተቀጥረው ከመስራታቸውም ባሻገር በጊዜው
መንግስትን ይተች የነበረውን ‹‹ኒሻን›› የተባለ
የራሳቸውን ጋዜጣ እስከ ማቋቋም ሁሉ የደረሱ
ሲሆን፤አቶ ሬድዋን ሁሴንም እንዲሁ ተቃዋሚ
ፓርቲ
መስርተው
የፓርቲው
ሊቀመንበር
ከመሆናቸውም ባሻገር በ1992ዓ.ም ፓርቲያቸውን
ወክለው ለምርጫ በመቅረብ የኢህአዴግን ተወዳዳሪ
በማሸነፍ ፓርላማ እስከ መግባት የደረሱ እንደነበረ
ይታወሳል፡፡
እነዚህ ግለሰቦች አሁኑ ገዥው ፓርቲ
ካመቻቸላቸው የጥቅመኝነት ስልጣን የሚያመጣቸውን
ጥቅሞች ተከትሎ ፍላጎታቸውን ማርካት ሲጀምሩ
መሰረታዊ ከሆነው ለሰው ልጆች የመቆርቆር
ሀሳባቸው ጋር እረፍት የሚነሳ የህሊና ጫና

ወደ ገፅ 10 ዞሯል

۩

የዚህ ፅሁፍ አላማ በዋነኝነት አሁን
ያለውን የሀገራችንን ፖለቲካ ስርዓት እና እየሄደበት
ያለበትን አቅጣጫ በተለምዶው የፖለቲካ መምከን
(Political decay) እየተባለ በሚጠራው የፖለቲካ
ሳይንስ አስተምህሮ መለኪያ ተደርገው የሚወሰዱ
እውነታዎች ጋር በጥምረት መመሳሰሉን ከአንዳንድ
ማሳያዎች ጋር ለማየት እንዲመቸን ማድረግ ነው፡፡
በቅድሚያ
ሁነቶቹን
ከማየታችን
በፊት ሊሰመርባቸው ይገባሉ የምላቸውን ሦስት
መንደርደሪያ ነጥቦች ላንሳ፡፡
1. የሀገራችን ፖለቲካ አሁን ያለበትን
የቀውስ ሂደት ወደፊት ሊገጥም ይችላል ተብሎ
ከሚሰጋው አጠቃላይ የሀገር ውድቀት ጋር አስተሳስረን
ማየት አይኖርብንም፡፡ በሀገር የመመስረት ሂደት
እና ወደ ውድቀት ጐዳና በምታዘቅጥበት መካከል
ያሉት ሂደቶች እንደማንኛውም በዘመናዊ ሀገር
ምስረታ መስተጋብር ወቅት የሚያጋጥሙ እውነቶች
መሆናቸው መዘንጋት የለበትም፡፡
2. የፖለቲካ አለመረጋጋት በጥቅሉ ከሀገር
ህልውና መውደቅ ጋር ብቻ ሳይሆን መታየት ያለበት
አንድ የፖለቲካ-ታሪክ ሂደት ወደ አዲስ ምዕራፍ
ሊሸጋገርበት የሚችልበት የዑደት ጅማሮ ተደርጐም
መወሰድ ይኖርበታል፡፡ መክኖ በመውደቅ ላይ ካለው
የፖለቲካ ስርዓት ቀጥሎ ሊመጣ ለሚችለው ለአዲስ
የአመራር ስርዓት መንገድ መጥረጊያ መሆኑም
መዘንጋት የለብንም፡፡
3. ሦስተኛውና የመጨረሻው ነጥብ
ሀገሪቷ በቀጥታ በተበላሸው የፖለቲካ አዘቅጥ ውስጥ
ገብታ ወዳልተፈለገ ውድቀት ብሎም በህዝቦች
መካከል ሊፈጠሩ ወደሚችሉ አለመግባባቶች እና
መጨራረሶች እንዳይሄድ ለማስቆም ፖለቲካውን
ሊታደጉ የሚችሉ ዋና ዋና ባለድርሻ አካላት
ያላቸውን ሚና እንድንመለከት ማስቻል ነው፡
፡ በተለይ በዚህ ረገድ የፖለቲካው ማህበረሰብ እና
የሀገሪቱ የፖለቲካ ባህል ለፖለቲካው መነሳሳት
(Political Regeneration) የሚኖራቸው ሚና
ከፍተኛ የመሆኑን ጉዳይ ልናሰምርበት ይገባል፡
፡ ይህ ካልሆነ ግን ያልጠበቅናቸውንም ውጤቶች
ልናስተናግድ እንደምንችል ማወቅ ተገቢ ነው፡፡
በሀገር ውድቀት እና ፖለቲካ ምክነት ላይ
ጥናት ያደረጉ ምሁራን በዋነኝነት በሀገር ግንባታ እና
ውድቀት መሀከል ላይ ወሳኝ ነጥቦች ናቸው ብለው
ከሚወስዷቸው ምክንያቶች መካከል በቀዳሚነት
የሚጠቀሰው ሀገርን ለመገንባት በሚያስፈልገው
መሰረታዊ ግብዓት እና ሀገሪቷን በሚመራው
የፖለቲካ ፓርቲ አገዛዝ ስርዓት መካከል ያለውን
የምይይጥ ባህሪ ውጤት ነው፡፡
ይህ ማለት በደፈናው አንድን ሀገር
ወደተሻለ የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ስርዓት መስመር
ውስጥ ለማስገባት ከሚያስፈልጉ ግብዓቶች መካከል
መልካም አስተዳደር፣ የዴሞክራሲ መርሆች፣
የሰብዓዊ
መብቶች
መከበር፣
የመደራጀት፣
የመሰብሰብ፣ ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብቶች እና
የመሳሰሉት መረጋገጥ አልፎም ይህንን ተግባራዊ
በማድረግና ባለማድረግ መካከል ሀገሪቷን የሚመራው
የፖለቲካ ፓርቲ የሚገዛበት ስርዓት የራሱን ህልውና
ለማስጠበቅ ቅድሚያ በመስጠት በሚጨፈልቃቸው
ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መካከል ያለው
የተቃርኖ ምይይጥ (Dialectics) ሀገሪቱን ከተሻለ
የፖለቲካ እድገት ይልቅ ወደ ውድቀት አዘቅጥ
ብሎም ወደ ፖለቲካ መብከን ይወስዱታል ማለት
ነው፡፡
በነዚህ በሁለት የተቃርኖ አካሄድ የምትመራ
ሀገር ፓርቲው ሀገሪቷን በሁለት አማራጮች ውስጥ
ብቻ ያስቀምጣታል ይላሉ፡፡ ባለው አምባገነናዊ
አካሄድ በደፈናው ያለምንም ለውጥ ከቀጠለ ህዝቦቹን
ለባሰ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካው ቀውሶች
ያጋልጣል የሚለው አንዱ ሲሆን ሌላው ስረዓት
ሀገሪቷን በዚህ አይነት መንገድ መምራቱ የኋላ
ኋላ ሀገሪቷን የገነቡት የተለያዩ ብሔሮች በራሳቸው
ልሂቃን መሪነት በመበጣጠስ መሪዎቹ የራሳቸው
ብሔር ወደሚወክላቸው ክልል በመሄድ እራሳቸውን
አጥረው የተለየ ሀገር ይመሰርታሉ የሚሉት ናቸው፡
፡ ዩጐዝላቪያ የዚህ አይነት አካሄድ አንዱ ማሳያ
ተደርጋ ትወሰዳለች፡፡
በብሔር ድርጅት ራስን ወደ ማካለል
መሄድ
ለወደቀ
የፖለቲካ
ስርዓት፣
ተስፋ
እንደሌለው ለሚያምን የፖለቲካ ማህበረሰብ እና
ህልውናቸው አደጋ ላይ እንደወደቀ ለሚያስቡ
ልሂቃን የመጨረሻው መደበቂያ ዋሻቸው ይሆናል፡
፡ ታላቁ የእንግሊዝ የመካከለኛው ዘመን የፖለቲካ
ምሁር ቶማስ ሆብስ “Leviathan” በሚለው ፅሁፉ
ላይ የመንግስት ህልውና ሁለት መሰረቶች አሉት
ይላል፡፡ እነዚህም በህብረተሰቡ ውስጥ ያለው ህጋዊ
ተቀባይነት እና የገነባው አስተማማኝ የሀይል ሚዛን
እንደሆኑ ያስቀምጣል፡፡
በህዝቡ ዘንድ የተቀባይነቱ ዋናው ፋይዳ
በማናቸውም ጊዜያት የሚወስዳቸው እርምጃዎች
ለሚያወጣቸው ህጐች፣ ፖሊሲዎች በሙሉ ስልጣን
እና ኃላፊነት እንዲመራ ያስችለዋል ከሚል መነሻ
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ፖለቲካ እና ስልጣን
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ከመረብ ወዲህና ወዲያ ያሉት መሪዎች፣ ማዕቀፋቸውና ህዝባዊ ተቀባይነታቸው

ዮናስ በላይ

ካምፕ ነበር የተማሩት። በመሆኑም አቶ መለስ ከነ
ግደይና በሪሁ(በ70ዎቹ)፣ ከነ ተወልደና ስየ(በ90ዎቹ)
ላደረጉት የስልጣን ሽኩቻ አሸንፈው እንዲወጡ ትልቅ
ሚና የተጫወቱላቸው እነዚህ “ዕንበባዎች” ነበሩ። ነገር
ግን የትምህርታቸው ማዕቀፍ(ይዘት) ዥንጉርጉርና
ጠባብ ነበርና ከዚህ ባሻገር ካድሬዎቻቸው ለሃገር
የሚተርፉ ወጣቶች ለመሆን አልታደሉም። እናም
አቶ መለስ፣ ይህ እስካሁን ያልተለያቸው የቅርቡን
የመመልከት ችግር ነው አሁን ላሉበት የህዝብ
ተቀባይነት እጦት የዳረጋቸው።
ህወሓት ከተጠነሰሰ ጀምሮ አራት ስሞች
የነበሩት ሲሆን በፕሮግራም ደረጃ ደግሞ ወንበር
እስከያዘበት ድረስ ሶስት ጊዜ ፕሮግራሙን ለውጧል።
ሁለቱንም በከፊል እንይ:ስብሓት
ነጋ፣
በትግርኛ
የተሰናዳው
የመጀመርያው ማኒፌስቷቸው(በ1967 ሕዳር 21
በአክሱም፣ በማርያም ፅዮን በዓል ላይ የተበተነው) ስለ
ያዘው አላማ በየትግራይ ቅኝ ተገዢነት ጥያቄ ላይ
ለሚነሳው የገንጣይነት አላማ አንስቼ ስጠይቃቸው “እኛ
አላልንም፣ ማን እንደፃፈውም አላውቅም።” በማለት
ክደው መልሰውልኝ ነበር። በዚሁ ጥያቄ የቀድሞው
በኤርትራ የኢትዮጵያ አምባሳደር እና በአሁኑ ወቅት
የ“ዓረና ትግራይ” ስራ አስፈፃሚ አምባሳደር አውዓሎም
ወልዱ(የትግራዩ ፕሬዝዳንት አባይ ወልዱ ታላቅ
ወንድም) ግን እንዲህ በማለት ሀቁን ነግረውኛል:¬(የአማርኛ ትርጉሙ፡- ጥሕሎ ላይ ለስብሓት የጠየከውን፣
ስዩም ሱዳን ሂዶ ስላሳተመው ማኒፌስቶ ነው። አሁን
እዛችጋ የነበረችው ስሕተት ስብሓት አድበስብሷት
አለፈ እንጂ ምን ይል ነበር መሰለህ? ‘በአሁኑ ሰዓት
ያ ኢትዮጵያዊ ምሁር ከትምክህት የተነሳ የአንድነትን
እድል እያጠበበው በመሆኑ ይህ መጥበብ ትግራይን
የራሷን መንግስት ወደ መመሥረት እንድትሄድ
ያስገድዳታል’ ነበር የሚለው። ስለዚህ ስብሓት ማን
እንደፃፈው አላውቅም ብሎ ያስቀመጣት ስህተት ነች።
ለስድስት ወር እንዲህ አይነት ስሕተት ሰርተን ነበር።
ያ ስህተት ደግሞ ከስድስት ወር ብኃላ ታረመ።)
(ጥሕሎ.ቁ.11) ይህንን የሚያሳየው ከዩኒቨርስቲ ወደ
በርሃ ሲገቡ ትግራይን ለመገንጠል እንደነበረ ነው።
ስለሆነም ይህ የመጀመርያው ማዕቀፋቸው በዛ አከባቢ
በነበሩ ዜጎች ምን እንደሚፈጥር ከኢሳያስ ተግባር
መማር የምንችል ይመስለኛል:¬- “መጀመርያ አንደኛዋ
ጠላታችሁ የሆነችው ጨቋኝዋ ኢትዮጵያ…” ዳሩ
በህዝቡ ብርታት ቢኮላሽባቸውም።
በአባይ ፀሃየና በመለስ ዜናዊ ረዳትነት
የተረቀቀውና የመጨረሻው የአማርኛ ድራፍት በአቦይ
ስብሓት እጅ እንደተፃፈ የሚነገርለት፣ በ1968ዓ.ም
ወርሃ የካቲት የተሰራጨው ፕሮግራምስ ምን ይላል?
1)
ስለ የትግራይ ህዝብ፡- “የትግራይ
ሕዝብ ማለት በትግራይ ውስጥ የሚኖሩትንና በተለያየ
ምክንያት ከትግራይ መሬት ውጭ የሚኖሩትን ሕዝቦች
በሙሉ ያጠቃለለ ነው። [ትግርኛ ተናጋሪዎች፣
አፋር(ጠልጣል)፣ አገው፣ ሳሆ፣ ኩናማ፣ ወዘተ]
የትግራይ መሬት በደቡብ አለውሃ፣ በሰሜን መረብ
ሲያካልሉት በምዕራብ በኩል ደግሞ ወልቃይትንና

ነፃነት፣ ዴሞክራሲ እና አዲሱ የአፍሪቃ ሕንፃ
ዳንኤል ተፈራ
ነፃነት፣ ዴሞክራሲ እና አዲሱ የአፍሪቃ ሕንፃ
ዳንኤል ተፈራ
‹‹ቅኝ ገዥዎች የአፍሪቃን ሁኔታ ለጥፋት
እንዲመች አድርገው ቀየሱት፡፡ አፍሪቃውያንም
በተቻላቸው መጠን ይህንን ለማስፈፀም የሚሯሯጡ
ይመስላሉ፡፡ ለአፍሪቃውያን ከቅምጥ ሀብት ይልቅ
በተቀራኒው ችግርና ሰቆቃ ደጃፋቸው ላይ ነው፡፡
አፍሪቃ አስደናቂ ምድር ናት፡፡ ምንም ነገር እንደነበረ
አይቆይም፡፡ ምንም ጉዳይ እንደታሰበው አይዘልቅም፡፡
የፖለቲካ አቅጣጫዎች ይለዋወጣሉ፡፡››
የሎስ አንጀለስ ታይምስ ጋዜጠኛ የነበረ ዘ
አፍሪካንስ በሚል መጽሐፍ ከ40 ዓመት በፊት
እንደተናገረው እና ነብዩ እያሱ ከተረጎመው የወሰድኩት
ነው፡፡ሀምሳ ዓመት በኋላም አለመቀየራችን አስደናቂ
ነው፡፡ በብዝሀ ህይወትና ፈጣሪ ሳይሰስት በሰጣት
የተፈጥሮ ፀጋ እምቅ ሀብት የታደለችው አፍሪካ እንደ
ሀብቷ ብዛት ለልጆቿ ጨብጣ ማረሱን አታውቅበትም፡
፡ ምናልባትስ ደግ የሆነው ተፈጥሮ አስንፎን ይሆን?
የነገሩ ክፋት ከስንፍናው ጋር የነጮች የወረራ ሴራ
መቀላቀሉ ነው፡፡
የጨለማው ዘመኗን አገባዳ እንደገና በመታደስ
ወደ ኢንዱስትሪ አብዮት የገባችው አውሮፓ የተገለጠ
ዓይኗ በቅድሚያ ያረፈው ባለድንግል ባለ ሀብቷ እምየ
አፍሪካ ላይ ነው፡፡ አንድም ለኢንዱስትሪ የሚሆናቸውን
ጥሬ ዕቃ ለመመዝበር፤ ከዚያም ለጥቆ አፍሪቃውያንን
እንደበሬ ጠምደው በማረስ ጉልበታቸውን ለመጠቀም
ጀርመን ላይ ዶለቱ፡፡ ዶልተውም ሲያበቁ እጣ እንኳ
ሳይጣጣሉ እንደታረደ የበሬ ስጋ የድርሻ የድርሻቸውን
ተቀራመቱ፡፡ በተፈጥሮ ሀብታቸው ጥላ ስር እና
በራሳቸው ባህልና ወግ የሚኖሩ ጥቁር ህዝቦችና
የተፈጥሮ ሀብቱ በነጮች እጅ ስር ወደቀ፡፡
አፍሪካም ድንግልናዋን አስረክባ በቅኝ ገዥዎች
ጭካኔ የተሞላበትን ቀንበር መሸከሟ የግድ ሆነ፡፡
አልማዙ፣ ወርቁና የዝሆን ጥርሱን ሌላው የተፈጥሮ
ሀብት ሁሉ በገፍ እየተጫነ ወደ አውሮፓ ገባ፡፡ አፍሪካ
ውስጥ ያለው የተፈጥሮ ሀብት አቅላቸውን እንዲስቱ
ያደረጋቸው ነጮችም ግፍና ዝርፊያው እንደማይበቃ
አመኑበት፡፡ አፍሪካን ጋጥ አድርጐ ለዘላለም ለመብላት
እርስ በርስ ማባላት እንደሚገባ አመኑበትና አደረጉት፡
፡ የኛዎቹ የታሪክ ሰዎች ‹‹ወቅቱን ጠብቆ የሚፈነዳ
ፈንጅ›› ሲሉ ይገልፁታል ይህንኑ ርስበርስ የማባላት
ስልትን፡፡
ለዘላለም አንፀባራቂ በሆነው የአድዌ ድልም
የአፍሪካውያን የነፃነት ትግል ችቦ ተለኮሰ፡፡አድዋ
ላይ የተቃጠለው የነፃነት ችቦም ዘራፊና ተስፋፊ

ነጮችን እየለበለበ ወደ መጡበት እግሬ አውጪኝ
እንዲሉ አደረጋቸው፡፡ የነፃነት ትግሉ የጠዘጠዛቸው
አውሮፓዊያንም
እንዲሁ
በብላሽ
መውጣት
አልፈለጉም፡፡ በተቻለ መጠን አገራቸው ተቀምጠው
እጃቸውን በማስረዘም የአፍሪካን ሀብት የሚዘግኑበትን
ብልሀት ለማስቀመጥ ሞከሩ፡፡ ብልሀቱም አፍሪካውያን
እንዳይስማው ማድረግ ነው፡፡ ካልተስማሙ አያድጉም፤
ካላደጉ ጥሬ ሀብታቸው አይጠቀሙም አይነት ነው
ዘዴው፡፡ በተጨማሪም አፍሪካን ሲለቁ የተቻላቸውን
ያህል ለመዝገን ሞከሩ፡፡ መጫን ያልቻሉትንም
አቃጠሉ፡፡ ለዚህ ትልቅ ምሳሌ የምትሆነን አንጐላ ናት፡
፡ በአንጐላ ለአምስት መቶ ዓመት የቆዩት ፖርቹጋሎች
ከአንጐላ ሲወጡ መጫን ያልቻሏቸውን መኪኖችና
መርከቦ አቃጥለዋቸዋል፡፡ የሆነው ሆኖ ግን በድፍን
አፍሪካ ነፃነት ታወጀጀ፡፡ ነፃ ሕዝብ፣ ነፃ ሀገር-አፍሪካ፤
አፍሪካ አንድነት ድርጅት…
ከነፃነት ወደ….
እውነት አፍሪካ ነፃ ወጣች? የሚለው ጥያቄ
ለማነጋገር ያስፈለገው ጥቂት ዓመት ብቻ ነበር፡፡ ነጮች
ቀብረውት ከሄዱት የከፋፋይነት ፈንጅ የበለጠ አፍሪካ
በገዛ ልጆቿ ታነባ ጀመር፡፡ ከነፃነት ወደ አምባገነንነት
አገዛዝ መሄድ እንዴት መራራ ነው? አፍሪካም
መራራውን ሀቅ ትጨልጠው ጀመር፡፡ ከቀኝ-ገዥዎች
በትረስልጣኑን የተረከቡት ወታደሮች ይሄን መከረኛ
አህጉር በደም ያጥቡት ገቡ፡፡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ
ዜጎቿ በዘራቸው የተነሳ ህይወታቸውን አጡ፣ ኤዲ
አሚን ዳዳ እጃቸው እስከሚዝል ኡጋንዳዊያንን
ጨፈጨፉ፡፡ በወቅቱ ጋዜጠኛ የነበረው ዴቪድ ላምቤ
‹‹ኤዲ አሚን ዳዳ ለአመታዊ ስብሰባ አፍሪካ አንድነት
አዳራሽ ሲገቡ በከፍተኛ አድናቆት እያጨበጨቡ
የሚቀበሏቸው መሪዎች ያሉበትን አህጉር ምን ብሎ
መግለፅ ይቻላል?›› ሲል በትዝብት ይጠይቃል፡፡
እንዲያም ሆኖ በአፍሪካ መልካም የሰሩና
መልካም ነገር እየሰሩ ያሉ መሪዎችን ለማግኘት
እንቸገራለን እንጅ አምባገነን፣ ዜጐቻቸውን በግፍ
የሚያሰቃዩ፣ ጨካኞች፣ ገዳዮች፣ ስልጣን ወዳዶች፣
ዘራፊዎች… እያልን ለመዘርዘር የሚያግደን አይሆንም፡
፡ የሰው ዘር መገኛና የስልጣኔ ምንጭ እንደሆነች
የሚነገርላትን አፍሪካንም እድለ ቢስ እንላታለን፡፡
ታዲያ ሌላ ምን ይሉታል?
ከቅኝ ግዛት በኋላ እናስተዳድራለን ብለው
ስልጣን የያዙት አፍሪካውያን መሪዎች በፍጥነት
የፈላጭ ቆራጭነት ስርዓት ገነቡ፡፡ ሞቡቱ ሴሴሴኮ፣
መንግስቱ ኃይለማርያም፣ አርፍ ሞይ፣ ጆን ቤዴል
ቦካሳ፣ ሳሞራ ሚሼል፣ ኤዲ አሚን ዳዳ፣ ሙሀመድ
ጋዳፊ፣ ኦማር ቦንጐ፣ ዚያድ ባሬ፣ አህመድ ሴኩቱሪ፣
ጀኔራል ኤሊሴንጐ ኦባሳንጆ… አፍሪካን አስለቅሰው

ካለፉ መሪዎች የሚመደቡ ናቸው፡፡
‹‹ወደሽ ነው ምንትስ ንጉስ ትመርቂ›› እንዲሉ
የሶሻሊዝም መውደቅና የካፓታሊዝም ማንሰራራት
ወይም የግራ ክንፍ መመታትና የቀኝ ክንፍ በአሸናፊነት
መውጣት በፈጠረው ጫና ወይም ከእርጥባን ድጐማና
ልመና ባልወጣው ኢኮኖሚ ምክንያት በምዕራባዊያን
በኩል
‹‹ዴሞክራሲ፣
ምርጫ…››
የሚባሉና
በአፍሪካዊያን መሪዎች የተጠሉ ፍልስፍናዎች ሰተት
ብለው ገቡ፡፡
ሀገራችንን
ጨምሮ
በድፍን
አፍሪካ
ለዴሞክራሲው መስዋዕት ይሆኑ ዘንድ በርካታ ዜጐች
ተሰዉ፡፡ እነዚህ የአፍሪካ ፍዳ እንዳላለቀ የሚያመላክቱ
ጉዳዮች ናቸው፡፡ አሁንም የዳበረ ኢኮኖሚና ዴሞክራሲ
ዋናውና ያልተመለሰው የአፍሪካውያን ጥያቄ ነው፡
፡ ይህ ጥያቄ በመሪዎቹና በህዝቡ መካከል ግብ ግብ
በፈጠረበት ሁኔታ ጥርስ አልባ አንበሳ እየተባለ
የሚታማው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደ አፍሪካ
ህብረት አደገ፡፡ ከአስር ዓመት በፊት ማለት ነው፡፡
ዴሞክራሲና አዲሱ ሕንፃ
ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የኢኮኖሚ፣
የመልካም አስተዳደር እና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት
ግንባታ ዋናዎቹና አንገብጋቢዎቹ የአፍሪካ ጥያቄዎች
ናቸው፡፡ የእነዚህ አንገብጋቢ ጥያቄዎች ህንፃ በቅድሚያ
በእያንዳንዱ የአፍሪካ መሪ ልብ ውስጥ መገንባት
ይኖርበታል፡፡
አፍሪካ
አሁንም
በርካታ
ጥያቄዎች
ያልተመለሱባት፤
በችጋር፣
በርሃብ፣
በሰቆቃ፣
በጦርነት፣ በአምባገነንነት፣ እረፍት ያጣች ሀገር
ናት፡፡ የአፍሪካ ሕብረትንም መቋቋም ያስፈለገበት
ምክንያት እነዚህን የአፍሪካዊያን ጥያቄዎች ለመመለስ
ይመስለኛል፡፡ ህብረት እንደሚያስፈልገን የሚያጠራጥር
አይደለም፡፡
እናም በዚያ ነፃነት በጠፋበት ዘመን ኢትዮጵያ
ከሌሎች ጥቂት ሀገራት ጋር በመሆን የአፍሪካ አንድነት
ድርጅት አቋቁማለች፡፡ አዲስ አበባም የአፍሪካ መዲና
ሆናለች፡፡ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ወኪል መሆኗ፣ የአፍሪካ
አንዲትም ሆነ በኋላም የአፍሪካ ህብረት መቀመጫው
አዲስ አበባ መሆኑ የሚያስደንቅ አይደለም፡፡ አድዋ
ላይ የነፃነት ችቦ ለኩሳ ነፃነትን ለአፍሪካውያን ያወጀች
ሀገር ናትና፡፡
የዛሬ አስር ዓመት ገደማም የአፍሪካ አንድነት
ወደ አፍሪካ ህብረት ሲለወጥ መቀመጫው ከአዲስ
አበባ እንዲነሳ ለቀረበው ጥያቄ ጠ/ሚ መለስ ዜናዊ፡
- ‹‹የአፍሪካ መቀመጫን ለመውሰድ እናንተ እነማን
ናችሁ? ከእኛ የተሻለስ ምን ታሪካዊ ዳራ አላችሁ?››
አይነት ሙግት አንስተው፤ የሚጠሉትን መንግስቱን
ሁሉ ምሳሌ አድርገው የአዲስ አበባን የአፍሪካ
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ፀለምትን ያጠቃልላል።” ይልና “የትግራይን ድሕረ
- ታሪክ” ከተነተነ ብኃላ ርእሰ ጉዳዩን ሲደመድም፡
- “ባጠቃላይ ባሁኑ ጊዜ ትግራይ ነፃነቷ የተገፈፈች፣
መሬቷ ተቆራርሶ የተወሰደባትና የተወሳሰበ ችግር
የደቆሰው ሕዝብ የሚኖርባት ጭቁን ብሔር ናት።”
ይላል። የዚህ ጭቆና ማሰወገጃ መንገድ ሲያስቀምጥ
ደግሞ እንዲህ ብሏል፡- “ይህ የፖለቲካ ማሕበር
በመላው ኢትዮጵያ የሚደረገውን የፖለቲካ ትግል
በመምራት(ብሔራዊ የትጥቅ ትግል በማካሄድ ላይ
ካሉት ብሔሮች በስተቀር) በአሁን ጊዜ የትጥቅ ትግል
በማድረግ ላይ ካሉት ጭቁን ብሔሮች ትግል ጋር
በመተባበር ድልን አግኝቶ መደባዊ ብዝበዛና ብሔራዊ
ጭቆና ለማጥፋት የዴሞክራሲና የሕብረተሰብአዊነት
መሠረት ሲጥል ብቻ መሆኑን በመረዳት…የትግሉ
ይዞታ መደባዊ ትግል ሆኖ ባሕሪው ግን ብሔራዊ
ዴሞክራሲያዊ አብዮት ያዘለ ነው።” ብሎ ያስቀምጣል።
ብሔራዊ የትጥቅ ትግል በማካሄድ ላይ ካሉት ብሔሮች
በስተቀር ሲል በሻዕብያና በአሁን “ሽብርተኛ” ኦነግ
የሚመሩትን ብሔሮች ለማለት ይሆን?
2)
ስለ ኤርትራ ጉዳይ፡- ይህ
ማኒፌስቶ “የኤርትራ ጥያቄ መንስኤው ምንድነው?”
ብሎ ይጠይቅና ቅኝ ግዛት ምን ማለት እንደሆነ
በሁለት ከፍሎ ለማስረዳት ከሞከረ ብኃላ፣ “ኤርትራ
ውስጥ የሚደረገው ትግል ያላንዳች ጥርጥር ሃቀኛና
ታሪካዊ መሠረት ያለው ፀረ-ቅኝ አገዛዝ ትግል
ነው።” ይላል። ተ.ሓ.ህ.ት ስለ ነበረው ዓለም አቀፋዊ
ንጽረተ - ዓለሙ ስናይ ደግሞ ልክ እንደ ሻዕብያ፣
“ፅዮናዊያንና ኢምፐርያሊስቶችን በተለይም የአሜሪካ
ኢምፐርያሊስቶችን
በመቃወም
ላይ
ከሚገኙት
ፍልስጤማዊያንና የዓረብ ህዝቦች ጋር ግንኙነቱን
ያጠናክራል።” ይልና “ፋሽሽታዊ ደርግ ይውደም!”
በማለት በአራት ነጥብ ይደመድማል። (አቶ መለስ
አዲስ አበባ ለመግባት “ከድርጅታቸው ፍቃድ ውጭ”
በ1970ዎቹ በኢትዮጵያ የሲ.አይ.ኤ ተጠሪ ከነበሩት
ፖል ሄንዝ ጋር ሲነጋገሩ “ማርክሲስት ሌኒኒስት
አይደለንም” በማለት የታገሉለትን መስመር መካዳቸውን
ልብ ይላል።)
እነዚህ በሁለት ደረጃ ተከፍለው የቀረቡት
አበይት ነጥቦች እነዛ መለስ ዜናዊ የሚያስተምሯቸው
ኢትዮጵያዊያን ወጣቶች የሚማሩት ትምህርት በምን
ላይ ያጠነጠነ እንደነበረና ራሳቸው አቶ መለስም በምን
እንደተጠመቁ ለማሳየት ያግዛል በማለት ነው። አቶ
መለስ ትግራይም እንደ ኤርትራ ቅኝ ተገዢ ነች ብለው
በውስጣቸው ይዘው ከቅኝ ገዢዎቻቸው ጋር በማበር
አዲስ አበባ ሲገቡ ምን ይበሉ? የቤት ስራቸውን
ሳይጨርሱ የተረከቡዋትን ሀገርስ እንዴት ያድርጓት?
ኢትዮጵያዊውንስ እንዴት በአንድነት ወደ ልማት
ያሰማሩት? እንዴትስ ከገንጣዮች ጋር ተባብረው
ያስገነጠላት ሀገር “አባትዋ እኔ ነኝ” ብለው ደፍረው
ይናገሩ? የታገሉለትን ክፍለ ሀገርስ እንዴት አደረጉት?
የገነጠሏትን አስመራስ? የሚያዋጣቸውን ያውቁታልና
ተመልሰው ወደ መጡበት ነበር የገቡት። በዚህም በረሃ
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۩

የሁለቱ አነሳስ በአሻዋ ላይ ቤት የመገንባት
አይነት ነበር። ሁለቱም ይህንን መሰረቱ ያልጠነከረ ስራ
ሲሰሩ፣ ከውስጥም ሆነ ከውጭ ስራችንን ሊያኮላሹት
ይችላሉ ብለው የጠረጠሯቸውን የሀገር “ሽማግሌዎች”ን
በቅድሚያ በማጥፋት የተካኑ በመሆናቸው ከስልጣን
አባታቸው(ከመንግስቱ)ጋር
በማጣመር
ስናያቸው
በሀገሬ ታሪክ አቻ አይገኝላቸውም። ሁለቱም፣
በቁመትና በመልክ እንደሚለያዩ ሁሉ የቤቱን እድሜ
የሚያራዝም ተተኪ ትውልድ በማፍራትም ልዩነታቸው
እንዲሁ ነው። አርቆ የማየትና የቅርቡን የመመልከት
ልዩነት ማለቴ ነው። ለዚህ መሰረታዊ ምሳሌ ሊሆነን
የሚችለውም እነሆ፡“ቀያሕቲ ዕንበባ”
የሻዕብያዊያን ልጆች ናቸው - “ቀያሕቲ
ዕንበባ”(ቀያይ አበባዎች)። እነዚህ ኢትዮጵያዊያን
ልጆች ያደጉት በአንድ ካምፕ ነበር። የካምፑ መጠርያ
“ቤት ትምህርቲ ሳውራ” (የትግል ትምህርት ቤት)
ይባላል። በዚህም በትግል ትምህርት ቤት የሚማሩ
ቀያይ አበባዎች የሚል ስያሜ ተስጥቷችዋል።
እንድምታውም፣ እነዚህ ትግሉን ያፈራቸው አበባዎች
ፍሬ እንደሚያፈሩ ተስፋ የተጣለባቸው መሆናቸውን
ያመለክታል። ፍሬው ምንድር ነው?
ሳውራ
ትምህርት
ቤት
በዋናነት
የሚያስተምረው ታሪክ ነበር ። ይህ ታሪክ የቱርክ፣
የግብፅ፣ የሱዳን፣ የእንግሊዝና የጣልያን ወረራና ቅኝ
ገዥነት እንዲሁም ጣልያን በሰጣት ስም መሰረት
ኤርትራ ተብላ የምትታወቀውን ከመረብ ወዲያ
ያለችውን ክፍለ ሀገር እንደ አንድ ሌላ ሀገር በማየት
የነዚህ ኢትዮጵያዊያንን ህዝቦች ተጋድሎ ብቻ ነጥሎ
ያስተምራል። በዚሁ የተሟሟቁት የንጹህ ወረቀት
ተምሳሌት የሆኑት ተማሪዎች ቀጥለው የሚማሩትም
ስለ “ቅኝ ገዢዋ” ኢትዮጵያ ይሆናል። የአዱሊስ
ባለቤት የሆነችውን ሀብታሟን ኤርትራን ያዳከሟት
እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ልክ እንደ ግብፁና ጣልያኑ…
ወራሪ እናንተ “የኤርትራ ልጆች” መጀመርያ አንደኛዋ
ጠላታችሁ የሆነችውን ጨቋኝዋ ኢትዮጵያ፣ ቀጥሎ
በአሜሪካ
የሚመራው
ኢምፔሪያሊዝም
ብሎም
ጽዮናዊት የሆነችው እስራኤልን መደምሰስ አለባችሁ
ተብለው በእናታቸው ላይ ጣታቸውን እንዲቀስሩ
ለማድረግ ብዙ ተሰራ። ለምን?
የፍሬውና የአላማውን ምንነት ከማየታችን
በፊት የሻዕብያ(የኤርትራ ነፃ አውጪ) መሪው ኢሳያስ
አፈወርቂ አንድ የሰሩትን የቤት ስራ እንይ። ይህ

ክንውን
በጀብሃ(የኤርትራ ነፃ አውጪ) መሪነት
በአምስት ተከፍሎ የነበረውን የኤርትራ ታጋይ በአንድ
ኤርትራዊነት ማዕቀፍ እንዲታቀፍ ማድረግ ነበር። ይህ
ወደነዚህ ልጆች ሲመነዘር፣ ለልጆቹ ተቆርቃሪነትም
በሞኖፖል ለኢሳያስ አፈወርቅ ብቻ የተሰጠውን
ተደምሮ፣ እነዚህ ልጆች እናታችሁ ማነች? ሲባሉ
“ኤርትራ”፣ አባታችሁስ? “ኢሳያስ አፈወርቂ” እንዲሉ
አደረጋቸው። ይህ ሁለት ነገር ያሳየናል።
አንደኛው፣ ሀገር ማለት በምንምና በማንም
ልትቀየር የማትችል እናት አድርገው እንዲያዩት
መደረጉ፣
በልጆቹ
አእምሮ
ማንኛውም
ነገር
ከኤርትራዊነትና ከኤርትራ ጥቅም አንፃር እንዲያዩት
የሚያስችል ትልቅ ፍሬ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ
“አባት” ተብለው ለተገለፁት ሰው አባትነታቸው ጸንቶ
ለረጅም ዘመን እንዲቆይ የታማኝ በኩር ልጅ ሚና
እንዲኖራቸው የሚያደርግ አላማ ያነገበ መሆኑን ነው።
ይህ ረጅም ጉዞ ምናልባት እንኳን ሃዲዱን እንደሳተ
ባቡር መንገዱን(አላማው) ቢቀያየር ፍሬው ላይ ግን
በቀላሉ ሊሰበር በማይችል መልኩ ስምምነቱ ታንጿል።
ምንም እንኳን አሸዋ ላይ የተገነባ ቤት ቢሆንም፣ የመረብ
ወዲያ “አባት” የቤት ስራውን በሳሕል ተራራዎች
አጠናቆ አስመራ በመግባቱና ቤቱን ሲሰራም በነዚህ
ልጆች ልዩ - አጋዥነት ልዩነቱ ስለጠበበና ሰፊ ህዝባዊ
ተቀባይነትን ስላገኘ የውጭ ጠላት እንጂ የውስጥ ጠላት
እምብዛም አያሰጋውም። ለዚህም ነው ኤርትራዊያን
ያን ሁሉ ችግር ችለው “ኤርትራ ወይ ሞት!” ሲሉ
የሚደመጡት።
መለስስ ልጆች ነበሯቸውን?
መለስ ዜናዊ፣
ልጅነታቸውን ገና እንደ
ከረሜላ አጣጥመው ሳይጨርሱ ነበር ወደ በረሃ
የገቡት። ብሩህ አእምሮ የታደሉ አንድ ፍሬ ልጅ
በመሆናቸው
አብዛኛውን
ጊዜያቸውን
(በተለይ
የመጀመርያዎቹን ዓመታት) መፅሓፍቶች በማንበብ
እንዳሳለፉ ይነገርላቸዋል። በዋናነት ስብሓት ነጋ፣
አረጋዊ በርሀ፣ ግደይ ዘርአፅዮን፣ አባይ ፀሃየና
ስዮም መስፍን ነበሩ ትግሉ ሲጀመር ጎልተው ይታዩ
ከነበሩት የሚጠቀሱት። ስለሆነም መለስ ዜናዊ በእነዚህ
እየተመሩና እየተማሩ እንደ “ቀያሕቲ ዕንባባ” ያደጉ
አንድ ቀይ አበባ እንጂ እንደ ኢሳያስ የረጅም ዓመት
ተሞክሮና ማዕቀፍ(ንጽረተ-ሀገር) የቀረጹ ታጋይ
አልነበሩም። በዚህም እነ ግደይና ስብሓት(ተራ በተራ)፣
መለስን ለሚፈልጉት አላማ ተጠቀሙባቸው እንጂ
እሳቸው ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ ልጆች እዛው በረሃ
እያሉ ለማፍራት የጊዜው እጥረት አልፈቀደላቸውም።
ዳሩ ግን ምንም እንኳን እዛው በረሃ የተወለዱ እንደ
ሻዕብያ የነጭ ወረቀትን ተምሳሌት የሆኑ ልጆች
ማስተማር
ባይሳካላቸውም፣
ኢሳያስ
አፈወርቂ
ከኤርትራ ከተሞች እያፈሰ በማምጣት ከቀያሕቲ ዕንበባ
ጋር ቀላቅሎ ሲያስተምራቸው እንደነበሩት ህፃናትና
ወጣቶች መለስም አንድም በደርግ ግፍ ሁለትም
በህወሓት አታላይነት ተታሎ በገፍ በረሃ የገባውን
ወጣት እንደተማሩት ለማስተማር ችለዋል። እነዚህ
ወጣት ካድሬዎች፣ በዋናነት በአቶ መለስ፣ “ቤት
ትምህርቲ ወያነ”(ካድሬ ት/ቤት) በመባል በሚታወቀው

መዲናነት አስቀጥለዋል፡፡
ከአስር ዓመት በኋላም ባለፈው ቅዳሜ ባለ20
ፎቅና 99.9 ሜትር ቁመት ያለው፣ ህንፃው ብቻ በ52ሺ
ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈና ከሁለት መቶ ሚሊዮን ብር
በላይ የፈጀ ህንፃ ከነውስጥ ቁሳቁሱ በቻይና መንግስት
ሙሉ ውጭ ተሰርቶ ለአፍሪካ ህብረት ተበርክቷል፡፡
ይሄው የቻይናውያን የስነ-ህንፃ አሻራ ያረፈበት ህንፃ
ባለፈው ቅዳሜ በርካታ የአፍሪካ መሪዎች በተገኙበት
ተመርቆ ነበር፡፡
ህንፃው የቻይና እጅ እንዴት እንደረዘመ
አመላካች ነው፡፡ መሰረታዊ የሰብዓዊ መብቶችንና
ዴሞክራሲን የማታውቀው ቻይና ለሸቀጦች ማራገፊያና
ጥሬ ሀብት ፍለጋ ወደ አፍሪካ ከገባች ሰነባብታለች፡፡
ምን መግባት ብቻ የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም
የሚል እቅድ አዘጋጅታ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች፡፡
ይሄው የቻይና አሻራ ያረፈበት ስነ-ህንፃ ለዚሁ ትብብር
ማፅኛ በእጅ መንሻነት የቀረበ ይመስለኛል፡፡
ዘጠኝ መቶ ሚሊዮን ህዝብና አምሳ አራት
ሀገሮች ያላት አፍሪካ መቸስ 20 ፎቅ ሊሰራ የሚችል
ገንዘብ ታጣለች ማለት አይቻልም፡፡ የህብረቱ ሰራተኞች
የሚታሙት በአግባቡ ባለመስራት እንጅ ገንዘብ በማጣት
አይደለም፡፡ እንደምሳሌም የአፍሪካ ህብረት እ.ኤ.አ
በ2011 ዓ.ም ከአባል አገሮችና ከአጋር ድርጅቶች 256
ሚሊዮን ዶላር እንደሰበሰበ ሰምተናል፡፡ በአንፃሩ ደግሞ
ህብረቱ የዛሬ 10 ዓመት አከናውኛቸዋለሁ ያላቸውን
ዴሞክራሲ ማስፈን፣ ሰብዓዊ መብት ማስከበር፣
መልካም አስተዳደር ዕውን ማድረግ… የመሳሰሉትን
የወረቀት ላይ ነብር እንዳደረጋቸው አሉ፡፡ እንደውም
የአፍሪካ ህብረት ከጋዳፊ ጐን ቆሞ እንደነበር የቅርብ ጊዜ
ትዝታችን ነው፡፡ ጋዳፊን ግን ህብረቱ አላስጣላቸውም
የራሳቸው አምባገነንነት ቱቦ ስር እንዲገኙና የበረሃው
አሸዋ እንዲበላቸው አድርጓቸዋል፡፡
ወደ ዋናው ሀሳብ ስንመለስ ቻይና በራሷ
ወጪ ህንፃውን ማሰራቷን እሰይ ይሁን ብንል እንኳ
ይሄን ያህል እጀ ረጅም መሆኗ ለአፍሪካ የሚበጅ
አይመስልም፡፡
አፍሪካ የኢኮኖሚና የመልካም አስተዳደር
እንዲሁም የዴሞክራሲ ጥያቄ አላት፡፡ ቻይና ደግሞ
የኢኮኖሚ ጥያቄ የምትፈታ በማስመሰል በአቋራጭ
ከአፍሪካ መሪዎች ጋር ተገናኝታለች፡፡ ስለዚህ
ቻይና፣ የአፍሪካ ህዝቦች ጥያቄና የአፍሪካ መሪዎች
ተፋጠዋል ማለት ነው፡፡ ከቻይናው ፎቅ ውጭ አፍሪካ
የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ፎቅ ትፈልጋለች፤ የመልካም
አስተዳደር ፎቅ ትፈልጋለች፣ ሰላም ትፈልጋለች….
አዲሱ የአፍሪካ ህብረት ፎቅም እነዚህን ጥያቄዎች
መመለስ ይኖርብታል፡፡ ይህ ካልሆነ ግን፣ ህብረቱ
የህዝብን ጥያቄ ካልመለሰ ግን የቻይናው የአፍሪካ
ህብረት ፎቅና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንደተፋጠጡ
ይኖራሉ ማለት ነው፡፡ ከፎቁ ጀርባ የኢኮኖሚ፣ የመልካም
አስተዳደርና የዴሞክራሲ ጥያቄዎች ቆመዋልና፡፡
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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፡፡

ወንጀለኞችን ብቻ በመቅጣት ወንጀልን ማስቆም ይቻል ይሆን?
ወንጀል፣ ወንጀል፣ ወንጀል… ሕግ
ምን ይላል? ወንጀል ምንድን ነው? ለምንስ
ከፍትሐብሔር ሕግ የተለየ መርህ ይከተላል? ምንስ
ያመሳስላቸዋል? ቅጣቶቹስ ምንን መሰረት አድርገው
ተቀመጡ?... ወዘተ፡፡ የወንጀልን ሕግ በተመለከተ
በዚህ የሕግ ዳሰሳ አምዳችን በርከት ያሉ ነጥቦችን
አንስተን ዝርዝር ሁኔታዎችን አይተናል፡፡ ይህ
የሆነው በዋናነት ከወንጀል ባህሪያት ውስብስብነት
አንፃር የወንጀል ህግጋቶች እጅግ በጣም ጉራማይሌ
የሆነ የአካሄድ ልዩነት ስላላቸው የትኛው ያስቀጣል?
የትኛውስ ተጠርጣሪን ከደሙ ነፃ ያደርገዋል በማለት
ባህሪያቸው የተለያዩትን በተናጠል እያነሳን እንድናይ
አድርገናል፡፡ ከዚህ ሌላ በወንጀል ህግ መሰረት ህጉን
አለማወቅ ከጥፋተኝነት እንደማያድን የተቀመጠ
ስለሆነ ህብረተሰቡ ስለወንጀል ያለውን ግንዛቤ
ከፍ ማድረግ ሳያውቁ በስህተት ህግን የሚተላለፉ
ግለሰቦች ግንዛቤ እንዲኖራቸው ይረዳል በሚል
ሲሆን፡፡ በተለይ በሀገራችን ጥፋተኛ የሆነውንም
ያልሆነውንም ከመቅጣት በዘለለ ህጋችንን በበቂ ሁኔታ
ለህብረተሰቡ ለማስገንዘብ በበቂ ሁኔታ የተሰራ ስራ
አለመኖሩ እንዲሁም መንግስታት በህግ ከተሰጣቸው
ስልጣን ውጭ ተቃዋሚዎችን ለማጥቃት የወንጀል
ህጐችን እንዲመቻቸው አድርገው በመተርጐም
ሰስለሚጠቀሙበት የህጉን እውነታ ለህዝቡ ማሳወቅ
ይጠቅማል ከሚል ምክንያቶች መነሻ ሲሆን፡፡ በዛሬው
ፅሁፋችንም ከወንጀል ህግጋቶች አንዱ የሆነውን
ቅጣትን መሰረት በማድረግ በተለይ ደግሞ የሞት
ቅጣት ምን ባህሪዎች አሉት? የሞት ቅጣት በሁሉም
የህብረተሰብ ክፍል ላይ ተግባራዊ ይሆናል ወይስ?
ሌላ መርህ ይኖረዋል የሚለውን ከተያያዥ ጉዳዮች
ጋር ለማየት እንሞክራለን፡፡
ቅጣት የወንጀል ህግ ምሰሶ ነው፡፡ ያለቅጣት
ወንጀለኞችን የህብረተሰቡን መብት እንዳይጋፉ
ማድረግ አይቻልም፡፡ ይሁን እንጂ በወንጀል ህጐች
ውስጥ ለእያንዳንዱ ወንጀል የሚቀመጡ ቅጣቶች ዋና
ዓላማቸው ወንጀለኛውን ያስተምራሉ በተመሳሳይ
ተግባር ውስጥ ላሉ ግለሰቦችም የሚስጠንቀቂያ ደወል
ነው፣ ወንጀለኞችም ከህብረተሰቡ እንዲርቁ ያደርጋል
በሚሉ እና በመሰል ግቦች መነሻነት የወንጀል ህግ
መሰረቱን በቅጣት ላይ አድርጓል፡፡ እንደ ጥፋቶች
ቅለት እና ክብደት የወንጀል ህግ መሰረቱን በቅጣት
ላይ አድርጓል፡፡ እንደ ጥፋቶቹ ቅለት እና ክብደት

ኢህአዴግን...

ከገፅ 8 የዞረ

ውስጥ የመግባታቸው ሁኔታን አይቀሬ ያደርገዋል፡
፡ በጊዜ ሂደትም ከኢህአዴግ ሿሚዎቻቸው ጋር
ያላቸውን የታዛዥነት ስሜት መናዳቸው አይቀርም፡፡
በሿሚዎቹ እና በተሿሚዎቹ መካከል ያላቸው ቀጭን
የጥቅመኝነት ትስስር መበጠስ ለተቃርኖ ምክንያት
ይሆናል፡፡ ለለውጥም የቀረቡ ያደርጋቸዋል፡፡

የካድሬዎቹ ተቃርኖ

የኢህአዴግ መንግስት ወደ መንበረ
ስልጣኑ ከመጣ ወዲህ ያሉትን ሃያ ዓመታት ታሪክ
በጥቅሉ በሁለት ከፍለው ከ97 በፊት እና በኋላ
በማለት የሚያዩ ተንታኞች አሉ፡፡ ኢህአዴግ ከድህረ
97 በኋላ ተግቶ ከሰራባቸው ስራዎች መካከል
የአባላት ቁጥርን በፖለቲካ ጥቅመኝነት ጠምዝዞ
ማሳሰር ነበር፡፡ በተለይ በከተማ ውስጥ ከደረሰበት
ከባድ ሽንፈት በኋላ ወጣቶች በፖለቲካው
ያደረጉትን አስተዋፅኦ ወደራሱ ለማምጣት በእጅጉ
ጥሯል፡፡ ከዚህም በኋላ አስቀድሞ ከነበረው ውሱን
አባላቱን በብዙ እጥፍ ለማሳደግ ሞክሯል፡፡
በዚህ መሀከል ልናስተውል የሚገቡን
አንዳንድ ነጥቦች መኖራቸውን መዘንጋት የለብንም፡
፡ በወጣቶች መካከል ስለሚፈጠረው ተቃርኖ
ከምርጫ 97 በፊት የነበሩ የፓርቲው ደጋፊዎች
በብሔር ፖለቲካ ጫፍ የያዙ እንደነበሩ ይታወቃል፡
፡ ከድህረ 97 ምርጫ በኋላ ፓርቲውን የተቀላቀሉ
አብዛኞቹ ወጣቶች በቀድሞ ማህደራቸው ህብረብሔራዊ ድርጅት ሆኖ ሲንቀሳቀስ የነበረው የቅንጅት
ደጋፊዎች ናቸው፡፡
ኢህአዴግ አባላቶቹን ለማስፋፋት ሲል
በገፍ ወደ አባልነት ባስገባቸው ወጣቶች መካከል
ሁለት የማይጣጣሙ ፈፅሞ ወደ አንድ የፖለቲካ
ሀሳብ ሊያመራቸው የማያስችል የርዕዮት አለም
ቅራኔ እንደቀጠለ ይቀራል፡፡ በብሔር ፖለቲካ እና
ህብረ ብሔር ፖለቲካ አራማጅ ወጣቶች መካከል
እነዚህ የውስጥ ቅራኔዎች በአንዱ የፖለቲካ ሂደት
አጋጣሚ ያለው ልዩነት መፈንዳቱ አይቀርም፡፡ ከ97
በኋላ ወደ ገዢው ፓርቲ ከገቡት ውስጥ በቀደመው
ፖለቲካ እምነቶቻቸው በኦሮሞ ጥያቄ ጉዳይ
ጠርዘኝነት የሚስተዋልባቸው ወጣቶችም እንዳሉበት
ይነገራል፡፡ በሌላ መልኩም ቅንጅትን ወደ ከፍተኛ
ደረጃ ያሸጋገሩት ወጣቶች በባህር በር ጥያቄ፣ በመሬት
ይገባኛል ይዞታ፣ በኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ዙሪያ

በየትም ሀገር የሚገኙ ህጐች ቀላል እና ከባድ
ቅጣቶችን በህጋቸው ውስጥ አካተው ይገኛሉ፡፡ ቀላል
ቅጣቶች መጠነኛ የገንዘብ ቅጣት ጨምሮ በጥቂት
ወራት በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ያሉት ሲሆኑ፡፡
ከባድ ቅጣት የሚባሉት ደግሞ በአመታት ከመወሰን
ጀምሮ፣ የእድሜ ልክ እስራት እንዲሁም በአንዳንድ
ሀገራት የሞት ቅጣትን ያጠቃልላል፡፡ የሞት ቅጣት
በአንዳንድ ሀገራት በተለይም በአውሮፓ ህብረት አባል
ሀገራት ህብረተሰብን ከመጥቀም ይበልጥ ኢ-ሰብአዊነቱ
ይጐላል በሚል የአውሮፓ ህብረት ሀገራቱን ከህጋቸው
ውስጥ እንዲያወጡት ከስምምነት ላይ የደረሱ ሲሆን፡
፡ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት የሰብዓዊ መብት
አያያዛቸውንም የሚያስመዝኑበት አበይት ጉዳዮች
አንዱ ነው፡፡ በአሜሪካንም ቢሆን ስቴቶች ቅጣቱን
ከህጐቻቸው ውስጥ እያራቁት ይገኛል፡፡ የተቀሩትም
ጉዳዩን በጥልቀት እየመረመሩት ይገኛሉ፡፡ አንዳንድ
አለም አቀፍ ስምምነቶችም በግልፅ የሞት ቅጣት
መኖር እንዳለበት ባይገልፁም ከንብረት ጋር በተያያዘ
ለሚደርስ ጥፋት የሞት ቅጣት መኖር እንደሌለበት
ይደነግጋሉ፡፡ የሰው ልጅ ህይወት በምንም መመዘኛ
ከቁስ ጋር እኩል የሚሆንበት መለኪያ የለም በሚል
የዓለም አቀፍ የሲቪል እና የኢኮኖሚክ መብት
ቃልኪዳን ለንብረት ጥፋት የሞት ቅጣት መኖር
እንደሌለበት
ደንግጓል፡፡
በሀገራችን
ኢትዮጵያ
በወንጀለኛ መቅጫ ህጋችን ውስጥ የሞት ቅጣት
የሚያስቀጡ የተለያዩ ወንጀሎች አሉ፡፡ ትርጓሜው
ለመንግስት በተመቸ መልኩ ይሁን በእርግጥ ጥፋተኛ
የተባለው ግለሰብ ወይም ቡድን ፍላጐቱ ህጉ በሞት
ቅጣት ያስቀጣል ያለውን ተግባር ፈፅሞ/ማ ሊሆን
ይችላል፡፡ እንደ ቅጣት ግን የወንጀለኛ መቅጫ ህጋችን
አንቀፅ 238 ህገ-መንግስታዊውን ስርዓት ለማበላሸት
በተደረገ ከፍተኛ ጥፋት ላይ የሞት ቅጣት ሊያስቀጣ
እንደሚችል ደንግጓል፡፡ በትጥቅ ትግል ነፍጥ
በማንሳት መንግስት ለመጣል መሞከርም የሞት
ቅጣት ያስቀጣል፡፡ እንዲሁም በሀገሪቷ ደህንነት
ላይ አደጋ ሊያስጥል የሚችል ማናቸውም ከፍተኛ
ጥፋት እስከ ሞት ድረስ ሊያስቀጣ ይችላል፡፡
በኢትዮጵያ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ መሰረት
ሞትን ሊያስከትሉ የሚችሉ ጥፋቶች ወንጀሎቹን
በመዘርዘር ለየትኛው በምን ዓይነት መልኩ ቅጣቱ
እንደሚከተል ለእያንዳንዱ የወንጀል ዓይነት ቅጣት
በሚደነግገው ንዑስ-ክፍል ውስጥ ተዘርዝሯል፡፡
የሞት ቅጣትን ለሚያስከትሉም እንደዚሁ፡፡ ይሁንና
ከአንቀጽ 117 እስከ 120 ያሉት አንቀፆች ስለሞት
ቅጣት በተለየ መልኩ እንዴት መወሰን እንዳለበት

ጠቅላላ መርሆች አስቀምጠዋል፡፡ አንቀጽ 117
ስለሞት ቅጣት ጠቅላላ መርህ በሚሰጠው ርዕስ
ስር እንዲህ ደንግጓል፡፡ የሞት ቅጣት ሊያስቀጣ
የሚችለው ወንጀሉ እጅግ በጣም ዘግናኝ፣ በተለየ
መልኩ በአደገኛ ሁኔታ የተፈፀመ እንዲሁም በህግ
ሞትን እንደሚያስቀጣ በግልፅ የተቀመጠ እንደሆነና
ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘው ግለሰብ 18 ዓመት የሞላው
መሆን እንዳለበት ይገልፃል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የሞት
ቅጣት በሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር /ፕሬዘዳንት/ ካልፀደቀ
ተግባራዊ እንደማይሆን የዚሁ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ
2 ደንግጓል፡፡ የሞት ቅጣት ሊወሰንባቸው የሚችሉ
ወንጀሎች እጅግ ዘግናኝ በሆነ መልኩ ተፈፅመው
የህብረተሰቡን ማህበራዊ እሴት ሊያጠፉ የሚችሉ
ዘግናኝ ሆነው ሲገኙ ነው፡፡ ወንጀለኞቹ ይህን መሰል
ቅጣት ፈፅመው ሲገኙ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን መርምሮ
ከሚሰጠው የጥፋተኝነት የሞት ቅጣት ተጨማሪ
የሀገሪቷ ርዕሰ ብሔር /ፕሬዘዳንት/ እንዲያፀድቁት
ይጠበቃል፡፡ በዚህ ሂደት ውስጥ ከፍርድ ቤቱ ውሳኔ
በተጨማሪ ፕሬዘዳንቱ በትክክል ወንጀሉ የሞት
ቅጣት ይገባዋል ወይስ አይገባውም የሚለውን ጉዳይ
በህጉ ከተቀመጠው መርህ አንፃር የመገምገም መብት
ተሰጥቶታል፡፡ ፕሬዘዳንቱ ይህ ወንጀለኛ የሞት ቅጣት
አይገባውም ብሎ ካልፈረመ የሞት ቅጣቱ ተግባራዊ
አይሆንም፡፡ በኢፌዴሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 28
ንዑስ አንቀፅ 2 መሰረት ርዕሰ ብሔሩ የሞት ቅጣት
የተፈረደበት ሰው ጥፋቱን የፈፀመው በአንቀጽ 28(1)
ውስጥ ያሉትን ካጠቃለለ ጉዳዩን መርምሮ ወደ
እድሜ ልክ ፅኑ እስራት ሊቀይርለት እንደሚችል
ተደንግጓል፡፡ እነዚህ ወንጀሎች በሰው ልጅ ላይ
የተፈፀሙ ወንጀሎች ተብለው የሚታወቁ ነናቸው
(Crime against humanity) ከዚህ አንቀፅ መንፈስ
መረዳት እንደሚቻለው ምንም እንኳ ጥፋተኛው
የፈፀመው ወንጀል ከመንግስት ጋር ግንኙነት ያለው
ማለትም መንግስትን በሀይል ለመጣል ወይም
ለሌላ ተመሳሳይ ወንጀል ተሰማርቶ የሞት ቅጣት
ቢወሰንበት ርዕሰ ብሔሩ ይህንን ቅጣት ወደ እድሜ
ልክ ፅኑ እስራት የመቀየር ስልጣን አልተሰጠውም፡፡
አንቀጽ 117 ንዑስ አንቀጽ 3 የሞት
ቅጣት ህብረተሰቡ ሊያየው በሚችል እና ኢ-ሰብዓዊ
በሆነ መልኩ አይፈፅምም ይላል፡፡ አንቀጹ ይለጥቅና
ቅጣቱ የሚፈፀመው ሰብዓዊ በሆነ መልኩ በእስር
ቤቱ በተከለለ ቦታ ውስጥ ነው፡፡ የአገዳደሉን ሁኔታ
በፌደራል ወይም በክልሎቹ ጉዳዩን እንዲያስፈፅም
ፍቃድ የተሰጠው አካል ያስፈቅዳል ይላል፡፡ የሞት
ቅጣቱ የሚፈፀመው ያለምንም ጭካኔ ወይም

ከፍተኛ ፅናት ያላቸው ነበሩ፡፡ በሁለቱ የሃሳብ
ቡድን አራማጆች መካከል የሚፈጠረው ቅራኔ አዲስ
የፖለቲካ ስርዓትን ለመመስረት ወደሚያስችልበት
ጡዘት ማምራቱ አይቀሬ ነው፡፡ ይሄ ደግሞ ፓርቲው
ብሔር ብሔረሰቦችን አቻችሎ ለማስኬድ ያስችለኛል
የሚለውን ፕሮግራም የሚጣረስ ስለሚሆን አሁን
ያለውን ድርጅት አፈራርሶ ይጥለዋል፡፡

አመራሮች መሆናቸው ከነባሩ የጥቅመኝነት አገዛዝ
ጋር በተቃርኖ ያቆማቸዋል፡፡¬¬
ኢህአዴግ ህብረተሰቡን የሚደልልበት
የራሱ የሆኑ ፖለቲካዊ አካሄዶች አሉት፡፡ ለምሳሌ
ለብሔሩ የሚጠቅሙ የሚመስላቸውን አንዳንድ
ነገሮች በማድረግ ጥያቄያቸው እንደተመለሰላቸው
አድርጐ ያቀርባቸዋል፡፡ አንድ ሁለት ፖለቲካዊ
አካሄዶችን እንመልከት፡፡ የመጀመሪያው አንድን
ብሔር ይወክላሉ ብሎ የሚያስባቸውን ልሂቃን
ወደስልጣን ማምጣት ነው፡፡ ለምሳሌ ዶ/ር ነጋሶ
የሀገሪቷ ፕሬዚዳንት ሆነው በጊዜው መመረጣቸው
የኦሮሞ ብሄረሰብ አባላት ትክክለኛውን ውክልና
እንዳገኙ እንዲሰማቸው ያደርግላቸዋል የሚል የሀሳዊ
ንቃተ ህሊና አካሄድ ሲሆን በዚህም መብታቸውን
እንዳስጠበቁ ይገለፅላቸዋል፡፡
የኃ/ማርያም ደሳለኝ ወደ ከፍተኛው
የስልጣን እርከን ብቅ ማለት እስከ አሁን ብአዴን
እና ኦህዴድ እየተፈራረቁ ለያዙት የከፍተኛ
መንግስት ስልጣን እርከን በተራው ወደ ደህዴን
መሄዱ እንዲመስል ማድረግ ነው፡፡ ሁለተኛው
አካሄድ ብሔሮች በቋንቋቸው መጠቀማቸውን
ለፖለቲካ ፍጆታ ማዋል ነው፡፡ በአፍ መፍቻ ቋንቋ
የመጠቀም እድላቸውን ከተነፈጉት መብት ጋር
በማያያዝ ማስመሰል ሲሆን የህብረተሰቡን ጥያቄ
ምላሽ እንደገና ማቅረብ ነው፡፡
እንዲህ አይነት አካሄዶች ወደ ተቃርኖ
የሚሄዱባቸው
መንገዶች
አሉት፡፡
አንዳንድ
የፖለቲካው ታዛቢዎች ለዚህ ማሳያነት የሚጠቅሱት
አቶ አባዱላን ይመለከታል፡፡ አቶ አባ ዱላ ገመዳ
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሆነው ባገለገሉባቸው
አመታት ከታችኛው የህብረተሰብ ክፍል ጋር
የመሰረቱት ጥብቅ ወዳጅነት ለብቻቸው ተክለ ስብዕና
መገንባት ለሚፈልጉ አመራሮች የሚዋጥ አልነበረም፡
፡ ነገሩ ስር ሰዶ ህዝባዊ ድጋፍ ከማግኘቱም በፊት
ከቦታቸው ተነስተው ወደ ፓርላማ ወጥተዋል፡፡
አባዱላ አንድ ግለሰብ በመሆናቸው
ይህንን ሊቃወሙ አይችሉም፡፡ ምን አልባት ኦህዴድ
ውስጥ ያሉ አባላት እንደ ፓርቲ በጋራ ቢያብሩ ኖሮ
ተቃርኖው የተለየ ሂደት ባስተናገደ ነበር፡፡ ወደፊትም
ቢሆን ኢህአዴግ ለፖለቲካው ጥቅም ሲል ወደ ላይ
የሚያሳድጋቸው አመራሮች፤ የሚወክሉት ፓርቲ
እና ሰፊው ህዝብ በጋራ ድጋፋቸውን ያደረጉ ቀን
ተቃርኖው በዚህ መንገድ መገለጡ አይቀርም፡፡

False consciousness /ሀሳዊ ንቃተ-ህሊና/

ሌላኛው የተቃርኖ ምክንያት የሚሆነው
ኢህአዴግ የሚከተለው የብሔር ፖለቲካው ውጤት
ነው፡፡ በብሔር ፖለቲካ ዋነኛው አላማ የብሔሩን
ልሂቃን በጥቅመኝነት አስሮ በራሳቸው አላማ ብሔር
ላይ ለሚወስዱ ማናቸውም እርምጃዎች ኃላፊነቱን
እንዲወስዱ ማድረግ ነው፡፡ የብሔሩ ልሂቃንም
ለስልጣን እና ለገንዘብ ሲሉ ብቻ ጭቆናውን እያዩ
እንዳላዩ፣ እየሰሙ እንዳልሰሙ በመሆን ህዝባቸውን
ከፊት ሆነው ያሰቃዩታል፡፡ ካርል ማርክስ የመደብ
ክፍፍልን በሚመለከተው ህልዮቱ ላይ መበደላቸውን
የማያውቁ የማህበረሰብ ቡድኖችን አካሄድ “False
consciousness” ይለዋል፡፡ ይህም ከበላይ አመራር
ጋር ያላቸውን የግንኙነት መስመር የጌታና ሎሌ፣
የመበዝበዝ፣ የመገፋት አመራር ትክክል እንዳልሆነ
ስለማያውቁ እየተታለሉ ይቆያሉ፡፡ለዝምታቸው ብዙ
ምክንያት ማቅረብ እንችላለን፡፡ይህ አይነት አካሄድ
ማብቂያው የህብረተሰቡ የንቃት ደረጃ ከፍተኛ ቦታ
ላይ ሲደርስ ነው፡፡
የብሔር ተወካይ ግለሰቦችም እንዲሁ
ናቸው፡፡ በኋላ ላይ ወደ እውነተኛው ንቃታቸው
ሲመለሱ ከነባሩ አመራር ጋር ወደ ተቃርኖ
መግባታቸው አይቀርም፡፡ ለዚህ በምሳሌነት መጥቀስ
የሚቻለው በቅርቡ በጋምቤላ አስተዳደር ግምገማ
ላይ የክልሉ ፕሬዘዳንት በአኙዋኮች ላይ ደረሰ
ለተባለው ጭፍጨፋ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ
ዜናዊም መጠየቅ አለባቸው አሉ መባሉን ተከትሎ
የተሰጡ አስተያየቶችን መመልከት እንችላለን፡፡ የዚህ
ተቃርኖ ውጤት ከዚህ በኋላ ክልሉን የሚወክለው
ግለሰብ የዚህ አካሄድ መስሪያ እንደማይሆን ካለው
ተሞክሮ መገንዘብ እንችላለን፡፡
ወደፊት የተለያዩ ብሔሮችን ወክለው ወደ
ስልጣኑ የሚመጡ ግለሰቦች ማህበረሰባቸው መበደሉን
እያወቁ እንዳላወቁ፣ እየሰሙ እንዳልሰሙ፣ እያዩ
እንዳላዩ የሚቀጥሉበት ጊዜ ሲያበቃ ከተለመደው
አሰራር የተለዩ እንደሚሆኑ እና እውነተኛውን
የብሔር
መብት
ወደ
መድረክ
የሚያመጡ
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ሌላ የአካል ጉዳት ሳይደረግበት ነው፡፡ እንግዲህ
የሞት ቅጣት የተበየነበት ወንጀለኛ ከቅጣቱ ውጭ
ለእሱ/ሷ ኢ-ሰብዓዊ የሆነ ተግባር ያለ አይመስለኝም፡
፡ ለዚህም ነው በሰለጠኑት ሀገራት የሞት ቅጣት
በሌላ ተመጣጣኝ ቅጣት ሊተካ ይችላል በሚል ይህን
አይነቱን ቅጣት ከህጋቸው ውስጥ ፈንቅለው ያወጡት፡
፡ ሀገራቱ የሞት ቅጣት አያስፈልግም ካሉባቸው
ምክንያቶች ዋነኛው የቅጣቱ ኢ-ሰብዓዊነት ቢሆንም
በእነሱ ዕይታ ህብረተሰብን በደንብ በማስተማር፣
ዜጐች ዘግናኝ የሆኑ ወንጀሎችን እንዳይፈፅሙ እና
በመንግስት ላይ እንዳያሴሩ ዴሞክራሲያዊ መንገዶችን
በህዝባቸው ውስጥ እንዲሰርፅ ሌት ተቀን ይሰራሉ፣
ያስተምራሉም የህብረተሰቡም ግንዛቤ ከፍተኛ እየሆነ
መጥቷል፡፡ ሌሎች ኢ-ሰብአዊ የሆኑ ተግባራት
ተግባራት በተቀጪው ላይ መፈፀማቸው አግባብ
ባይሆንም ከሞት ቅጣቱ ግን አይበልጡም፡፡
ሌላው ጉዳይ የሞት ቅጣት የተፈረደበት
ግለሰብ የሞት ቅጣቱ እስኪፈጸም ድረስ ልክ እንደ
ሌላ ታሳሪ በእስር ቤቱ ውስጥ ያቆያል፡፡ የተለየ
ማናቸውም ዓይነት ነገር እንዳይደረግበት አንቀጽ 118
ደንግጓል፡፡ በአንድ ወቅት በእንግሊዝ ሀገር የሞት
ቅጣት የተወሰነበት ግለሰብ ቅጣቱ እስኪፈፀም ባለው
ጊዜ ውስጥ አዕምሮው ቶርች እየተደረገ ነው፡፡ ይህም
ማለት የእኔ መኖር ሞትን ጥበቃ እንጂ ሌላ ዓላማ
ስለሌለው ከፍተኛ በሆነ ማጣት ስሜት ስለተሰቃየሁ
እስር ቤቱ ስነ-ልቦናዬን ቶርች አድርጐታል በሚል
ክስ አቅርቦ ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርጐበታል፡፡
እንዲህ ዓይነት ሁኔታዎች እስረኞች እንደሚጐዱ
ብዙ የስነ-ልቦና ተመራማሪዎች ይገልፃሉ ይህንንም
ኢ-ሰብዓዊ አያያዝ ነው በሚሉት ይከሳሉ፡፡ ከዚህም
አንፃር የሞት ቅጣት መቅረት እንዳለበት ይሞግታሉ፡
፡
አንቀጽ 119 የሞት ቅጣት በጠና
በታመመ ሰው ወይም በእርጉዝ ሴት ወይም ለህፃን
ልጅ ክትትል በምታደርግ እናት ላይ ተፈፃሚ
እንደማይሆን ደንግጓል፡፡ እንደ አስፈላጊነቱም ወደ
እድሜ ልክ እስራት የሚቀየርበት መንገድም ሊኖር
እንደሚችል ገልጿል፡፡ በእርጉዝ ሴት ላይ የሞት ቅጣት
እንዳይፈፀም የሚያደርጉት ምክንያቶች በመጀመሪያ
ደረጃ ተግባሩ ኢ-ሰብዓዊ መሆኑ ሲሆን በሁለተኛ
ደረጃ በጉዳዩ ምንም ተሳታፊ ሳይሆን ይህቺን ምድር
እየናፈቃት ያለው ህፃን ያለጥፋቱ/ቷ ቅጣት መስጠቱ
ከኢ-ሰብዓዊነቱ ሌላ ምክንያታዊ አለመሆኑ ነው፡፡
የሞት ቅጣት በእርግጥ ህብረተሰብን ያስተምረዋል?
ቸር እንሰንብት፡፡

ከመረብ ወዲህና...

ከገፅ 9 የዞረ

እያሉ የጀመሩትን የዓሽአ ቀያሕቲ ዕንበባ፣ የእንደርታ
ቀያሕቲ ዕንበባና የዓጋመ ቀያሕቲ ዕንበባ አፍርተው
ከጨረሱ በኃላ፣ የጎጃም ቀያሕቲ ዕንበባ፣ የጎንደር
ቀያሕቲ ዕንበባ፣ የሽዋ ቀያሕቲ ዕንበባ፣ የባሌ ቀያሕቲ
ዕንበባ፣ የወለጋ ቀያሕቲ ዕንበባ… ለመፍጠር ገስግሰው
ተሳካላቸውና ብቻውን ቤቱን ዘግቶ የሚጨፍር፣ ቤቱን
የተነካ ሲመስለው ደግሞ “አካኪ ዘራፍ! የእንትና ልጅ!”
የሚል ትውልድ አበራከቱ።
በአጭሩ፣ የኢሳያስ ስንኩሉ ረጅም ጉዞ
በኤርትራና ኤርትራዊነት ማዕቀፍ የታጠረ ሲሆን
የአቶ መለስ ተመሳሳይ መንገድ ግን ማተቡ ኢትዮጵያና
ኢትዮጵያዊነት አልነበረም። እግረ መንገዳችን፣ አቶ
ኢሳያስ የታገሉለትን ርእዮተ ዓለም አንድና አንድ
ሲሆን የአቶ መለስ ደግሞ “ማሞ ሌላ መታወቅያው
ሌላ” ዓይነት መሆኑን ስናይ ይህ የሚያስከትለው
የስነ ልቦና ክፍተትና የአስተሳሰብ መዋዠቅ እንዳለ
ሁኖ ለንጽረተ - ሀገር ግንባታም አሉታዊ አስተዋፅኦ
እንደሚያበረክት ሊሰመርበት ይገባል። በመሆኑም
አሁን በሁለቱ ሀገራት እያጋጠሙ ያሉት ፈተናዎችና
ለወደፊት ሊያጋጥሙ የሚችሉት ተግዳሮቶች ምንጩ
ከወዴት እንደሆነ ሊጠቁመን ይችላል።
ለምሳሌ፣ የልማት ጥያቄ በኤርትራዊያን
የሚመለሰው በኤርትራዊነት ስሜት ሲሆን፣ ጦርነት
ካጋጠማትም እንዲሁ በኤርትራዊነት ወኔ ብቻ
ነው በአንድነት የሚዘመተው። የኤርትራ ተቃዋሚ
ሀይሎችም ቢሆኑ በዚሁ ማዕቀፍ(ፍሬ) የሚደራደሩ
አይደሉም፤ በአላማ ግን ኢሳያሳን ለመንቀል ሊተጉ
ይችላሉ። እኛጋስ? የቅርብ ደራሽ በሆኑ ኢትዮጵያዊያን
ልጆቿ ሀገራችንን ስናለማ “መሬት የብሄር ብሄረሰቦች
ነው” ና ሁሉም በየብሄሩ ነው - እናት ሀገሬ የሚሉት
ነገር ድሮ ቀረ። ሀገራችንን ከውጭ ወራሪ ስንከላከልም
እንዲሁ መሬት የብሄር ብሄረሰቦች ነውና የብሄራችን
መሬት እስካልተነካ በአንድ ልብ ሳይሆን በሁለት
ልብ ነው የምንዘተው። በተለይ ከኤርትራ ጋር
ዳግም ወደ ጦር መማዘዙ ከገባንማ ኤርትራን “ከቅኝ
ተገዢነት” ለማላቀቅ የታገሉት መሪዎቻችን እንዴት
እንደሚያደርጉን እንጃ!
ማን ነበር፣ “ማዕቀፍ ከሌለው ሰፊ
መንግስት ይልቅ በማዕቀፍ የምትኖር ትንሽ ከተማ
ሞያ ትሰራለች” ያለው? “ተስፋ ማድረግ ሰው መሆን
አይደል፣ ተስፋ አልቆረጥኩም።”- ኦሮማይ።
ኢትዮጵያዊነትና
ታላቋ
ኢትዮጵያ
ለዘለአለም!
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ኢትዮጵያዊያን በመንግስታቸው ከውጭ ዜጎች እኩል የሚከበሩት መቼ ነው?
አቶ አስገደ
ገ/ስላሴ

ያህል ከስምምነቱ በኋላ ከሁሞራ እስከ ቡሬ ከ1350
ኪ.ሜትር በላይ በተዘረጋ የመከላከያ ምሽግ ግጭት
ተቋርጦ አያውቅም፡፡ ይህንን ሁኔታ በአካባቢው
ያለው ህዝብ፣ የመከላከያ ሰራዊትና፥ ሚሊሻዎች
የሚያረጋግጡት ሃቅ ነው። በሌላ በኩል ሻዕብያ
በሕሞራ ኣርማጭሆ ፤ሕሞራ ወልቃይት አካባቢ
ሰርጎ በመግባት እና ፈንጅ በመቅበር፣ ውጊያ በማድረግ
ብዙ ጉዳት አድርሷል። በሕሞራ ከተማ፤ በዓዲ
ጎሹ፣ በላዕላይ ኣድያቦ እና በሌሎች ግንባሮች ሰርጎ
በመግባት በህዝብና የጭነት ማመላለሻ ትራንስፖርት
ተሽከርካሪዎች ላይ ፈንጅ በማጥመድ ብዙ ዘግናኝ
አደጋዎችንም አድርሷል$ በእገላ፤ታሕታይና ላዕላይ
አድያቦ፤በመደባይ ፤ኢሮብ፤ወልቃይት ብዙ ወጣቶች
ከቤታቸው ከተኙበት፤ ስራ ከተሰማሩበት እየ ታፈሱ
ወደ ኤርትራ እያሰገቡ የሻዕቢያ ባርያ ሆነው እንዲኖሩ
ተገደዋለ። በ2002 ዓ.ም በዓዲ ዳዕሮ ከተማ በአንድ
ምግብ ቤት ውስጥ ፈንጅ በማጥመድ በጠራራ
ፀሓይ በተስተናጋጆቹ ላይ አሰቃቂ እልቂት ደርሷል$
በ2003ዓ.ም በዛላንበሳ፤ ብዘት፤ኣድያቦ፤ወልቃይት
አካባቢዎች የሻዕቢያ እግረኛ ወታደር የማጥቃት
እርምጃ ለመውሰድ ሞክሯል። በሌሎች በጭላ፣ ዓዲነብሪ ኢድ፤ዓዲ ጎሹ የማጥቃት ሙከራ አድርሷል።
አሁንም እየወረረን ነው። ይህ እርምጃ ምን ሊባል
ነው? ለምን እንደ ፈረንጆች አደጋ መገናኛ ብዙሃን
በአገራችን መሪዎች አልተነገረለትም። ለምን ተደበቀ?
በትንሹ በዚህ ደረጃ እንኳን እንይ ካልን የኢትዮጵያ
መንግስት ተጠሪነቱ ለማን ነው? ለጥቂት ፈረንጆች
ተቆርቁረው ሁሉም የሚመለከታቸው ከፍተኛ
የመንግስት አመራሮች መግለጫ ሲሰጡ 13 ዓመታት
ሙሉ ላለቁ ኢትዮጵያውያን ግን ተቆርቁረው ሲናገሩ
አልተደመጠም። መንግስት በዋናነት ተጠሪነቱ
ለዜጎቹ ወይስ ለጉብኝት ለሚመጡ ፈረንጆች?
ሻዕቢያ በኢትዮጵያውያን ላይ እያደረሰ ያለው
አደጋ ብዙ ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ወጣት
በመልካም አስተዳደር፤ ነፃነት፤ ልማት እጦት
እንዲሁም ሰብኣዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች
መታፈን ምክንያት ወደ ሱዳን በሚሰደዱ ዜጎች ላይ
ሻዕቢያና አጋሮቹ ከሱዳን መንግስት ባለስልጣኖች

ጋር በመሰማማት (በመመሳጠር በምስራቅና ሰሜን
ሱዳን ከተሞች ከሚገኙ የስድተኞች መጠልያ
ካምፓች ዜጎቻችን ከተሰማሩበት ስራ በሌሊት
መጥተው ወደ በማፈስና ወደ ኤርትራ በመውሰድ
የሻዕቢያ ኣገልጋይ እንዲሆኑ እየተደረጉ ይገኛሉ።
በየመን በጅቡቲ የተሰደዱትም ላይ በተመሳሳይ
መንገድ ወንጀል ይፈፀምቸዋል። በዋናነት የሻዕቢያ
መንግስት ሁሉም አቅሙን አማጦ በመጠቀም
አልሻባብን በማጠናከር አደጋ እየፈጠረ ነው። ታድያ
ያገራችን መሪዎች ከአሁን በኋላ በሻዕቢያ ላይ
የነበረው ትእግስታችን ተሟጧል የሚሉትን በምን
እንመናቸው? እኔ በበኩሌ አላምናቸውም። በሻዕቢያ
ላይ ጨክናችሁ እርምጃ የምትውሰዱ አይመስለኝም።
በተደጋጋሚ ለዚህም በምክንያትነት የማስቀምጠው
ጠ/ም/መለስ ሻዕቢያን በማስወገድ አሁን ያለውን
ሁኔታ እንቀይረዋለን እያሉ መግለጫ ቢሠጡም
ነገሩን አፋዊ ብቻ ሆኖ ቀርቷልና የሚል ነው፡፡
2.
ሌላኛው ስምምነት ሻዕቢያ በወረራቸው
ወረዳዎች
የነበሩ
የቀድሞው
የአካባቢው
አስተዳዳሪዎች ወደ ቦታቸው ይመለሱ የሚል ነበር
ነገር ግን አብዛኞዎቹ አስተዳዳሪዎች እስከ አሁን
አልተመለሱም፡፡ መንግስትም ነገሩን ረስቶታል።
3.
በአልጀርሱ ስምምነት ሻዕብያ ከነበረው
ግዛት ወደ ውስጥ 25 ኪሎሜትር አፈግፍጎ ካምፕ
እንዲመሰርት የሰላም ቀጠና ተከልሎ ተሰጥቶት
ነበር፡፡ ይህንንም ተግባራዊ አላደረገም$ 25 ኪሎ
ሜትር አፈግፍጎ ሊሄድ ይቅርና በተደጋጋሚ ጊዜ
ወደ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴውን በማስፋት የሀገራችንን
የመከላከያ ምሽግ ሾልኮ በመስረግ ከ100 እስከ 200
ኪሜ ዘልቆ በመግባት ብዙ የማጥቃት እርምጃ
ወስዷል። ከ30 እስከ 60 ኪ.ሜትር ወደ ኢትዮጵያ
እየገበ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ብዙ ናቸው።
ከዚህ በበለጠ ግን ቀይ ባህርን ዞሮ በሶማልያና
ሱዳን በኩል አድርጎ በጎንደር አካባቢን ብዙ አደጋ
ኣድርሷል። አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ አደርጋለሁ
ብሎ አስቦ እንደነበር መንግስት ራሱ የሚያምነውና

ወደ ገፅ 12 ዞሯል

۩

ካሳለፍነው ሳምንት ጀምሮ የሻዕቢያ መንግስት
ወደ ኢትዮጵያ ባስገባቸው ሽፍቶች ምክንያት በአፋር
ክልል ኤርታሌ የተባለውን አካባቢ ለመጎብኘት
በሄዱ ጎብኝዎች ላይ ዘግናኝ የሆነ ግድያን ጨምሮ
ሁለት ጀርመናውያን እና ሁለት ኢትዮጵያውያን
እንደተጠለፉ ያገራችንና የውጭ መገናኛ ብዙሃን
ሁኔታውን ለመዘገብ ተጠምደው ሰንብተዋል።
የኢትዮጵያ ባለስልጣኖችም ይህን አደጋ
እንደመነሻ አድርገው የአለም አቀፍ ድጋፍ ለማግኘት
ሲሉ ሁኔታውን ለማብራራት በቴሌቪዥን መስኮት፣
በሬድዮ፣ በኤፍኤም ጣብያዎች እና በመሳሰሉት
የመገናኛ አውታሮች ለ24 ሰአት አልተለዩንም።
በተለይ የአፋር ክልል መሪዎችን ጨምሮ የተለያዩ
የመንግስት ባለስልጣናት አደጋው የተፈጠረበት
ቦታ ድረስ በመሄድ ብዙ ብለዋል$ የአፋር ህዝብም
ለተፈፀመው ዘግናኝ ድርጊት የሻዕቢያን መንግስት
በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ሲያድርግ ሰንብቷል$
ጥያቄው ለምን ጉዳዩ የኣፋር ህዝብ ብቻ ሆነ? 80
ሚልዮን ለሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ በወቅቱ
ሻዕቢያ ላደረሰው አደጋ በተለይ በኢትዮጵያ
ኢንቨስትመንትና ቱሪዝም” በመአድን ልማት፤
በክልሉ ኢንቨስት ለማድረግ የተሰማሩ ባለሃብቶች
ሰግተው የጀመሩትን የልማት ኢንዱስትሪ ጥለው
እንዲወጡ በማድረግ፣ የአገራችን ሉአላዊነት
በመድፈር የፈፀሙት ተግባርና ድፍረት መነገሩና
መኮነኑ መልካም ነው፡፡ነገር ግን አሁንም ጥያቄ
አለኝ፡፡ ሻእቢያ በኢትዮጵያ ህዝብና ሉዐላዊነት ላይ

የከፈተው ወረራ በነዚህ የውጭ ጎብኝዎች ላይ ብቻ
ነውን? የመንግስት ባለ ስልጣኖች የነዚህን ፈረንጆች
እልቂት እንደ አዲስና እንግዳ ነገር አድርገው ሲናገሩ
የመጀመሪያ ጥፋት አስመሰለባቸው፡፡ ከዚህ ቀደም
ሻዕብያ ከጅቡቲ ጠረፍ እስከ ሕሞራ ያለውን ግንባር
በኢትዮጵያ ህዝቦችና ሃብቶቻቸው ላይ እያደረሰ
የቆየውና ያለው ወረራ ለማያውቁ ሰዎች ይህ ትንትና
ሊመሰል ይችላል፡፡ ሃቁን ለሚያውቅ በቅጡ ለሚረዳ
የአካባቢው ህዝብ ግን በዜጎቻችን ላይ (ፈረንጆቹ ላይ
ከተፈፀው ጥቃት በባሰ) ብዙ ዘግናኝ አደጋዎችና
ወረራዎችን አድርሷል። በዚህ ረገድ መንግስት
የሚቆጥራቸው የሃገራችን መገናኛ ብዙሃን ፤የግል
ጋዜጦች ሻዕብያ እንዲህ ያለ ወረራ ለ13 አመታት
ሳያቋርጥ በሃገራችን ሉአላዊነት ላይ ያዳረሰው
ጥቃትና ድፍረት ትንፍሽ ብለው ተናግረውለት
አያውቁም። ጠ/ሚኒስተር መለስ ዜናዊ በፓርላማ
ቀርበው የሻዕብያን መንግስት እስከ አሁን ችለነዋል፡
፡ ለቀጣይ ግን በጠረፍ ብቻ እየተከላከልን አንኖርም
ወደ ኤርትራ ግዛት ገብተን በመምታት ሁኔታውን
እንለውጣለን›› ብለው ሲናገሩ 99.6% የሚሆነውን
የፓርላማ ወንበር የተቆጣጠሩት የኢህኣዴግ ደጋፊ
የሆኑ አባላት ንግግሩን በጭብጨባ በማጀብ አዳራሹን
አሙቆውት እንደነበር እናስታውሳለን።
በቅርቡም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ
የሆኑት ኣምባሳደር ብርሃነ ገ/ክርስቶስ ‹‹የሻዕቢያ
መንግስት ለሁለተኛ ጊዜ ከወረረን ለ3ኛ ጊዜ
እንዳይወር እናደርገዋለን›› ብለዋል$ ሰሞኑን ደግሞ
የውጭ ጉዳይንና ምክትል ጠቅላይ ሚንስትር አቶ
ሃይለማርያም ደሳለኝ የፈረንጆቹን እልቂት ምክንያት
በማድረግ ዲስኩራቸውን ሲያሰሙ፤ ‹‹ከአሁን በኋላ
ለሻዕቢያ መንግስት የነበረን ትዕግስት ተሟጧል
አስፈላጊ እርምጃ እንወሰዳለን›› ሲሉን ሰነበቱ።
የሻዕቢያ መንግስት እየበጠበጠ ያለው ከአልጀርሱ
ስምምነት በኋላ ነው፡፡ እስኪ ስለአልጀርሱ ስምምነት
ንትሽ እንይ፡1.
ከአልጀርሱ ስምምነት ማዕቀፍ ውስጥ
አንዱ ጠብና ግጭት ማስወገድ /ማጥፋት/የሚል
ነበረ፡፡ ይህ ስምምነት ግን አልተተገበረም፤ ለማስረጃ

ህዝብና መንግስት በኤርትራ ጉዳይ ላይ

አስራት አብርሃም

ያሰፈረበት በመሆኑ፤
ሁለተኛ በአካባቢው ላይ ሰላም ለማስፈን
ተብሎ ሰፍሮ የነበረውን የተባበሩት መንግሰታት
ጦር ስራ በማደናቀፍና በማስተጓጎል ከአከባቢው ለቆ
እንዲወጣ ምክንያት በመሆኑ፤
ሶስተኛ የአልጀርሱ ስምምነት አላማ
በሁለቱም አገሮች መሀል ሰላም ለማውረድና
የጠላትነትን መንፈስ ለማስወገድ ተብሎ የተደረገ
ቢሆንም የኤርትራ መንግስት ከስምምነቱ በኋላም
ኢትዮጵያን በማወክና ሰላምዋን በማደፍረስ ተግባሩ
የቀጠለበት በመሆኑ፤
ከዚያም አልፎ የኢትዮጵያን ሰላምና
መረጋጋት የሚያውኩ ኃይሎችና አሸባሪዎችን
ጥላ ከላላ በመሰጠት፣ በማስታጠቅና በማስልጠን
በአገሪቱ ውስጥ የተረጋጋ ሁኔታ እንዳይኖር እያደረገ
በመሆኑ፣ እና ሌሎችም ምክንያቶች በማስቀመጥ
የአልጀርሱን ስምምነት በአስተማማኝ ሁኔታ መሰረዝ
ይቻላል። የአልጀርሱን ስምምነት ከተሰረዘ ደግሞ
የሄጉ የፍርድ ቤት ውሳኔም አብሮ የሚሻር ነው
የሚሆነው። ምክንያቱም የሄጉ የግልግል ፍርድ
ቤት የቆመው በአልጀርሱ ስምምነት መሰረት ስለሆነ
ስምምነቱ ከፈረሰ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ራሱን ችሎ
ሊቆም ስለማይችል ነው።
የአልጀርሱ
ስምምነት
እንዲሰረዝ
የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት ለኢትዮጵያ ተገቢ
ያልሆኑና በአዋጅ የሻረቻቸውን የቅኝ ግዛት ውሎች
ተመስርቶ የኢትዮ ኤርትራን ድንበር መካለል
አለበት የሚል በመሆኑና ይህ ደግሞ ኢትዮጵያንን
ከተፈጥሯዊው የባህር በሯ ውጭ የሚያደርጋት፣
ቀድሞ በጠላቶቿ ወደ ተዘጋጀላት ወጥመድ
የሚከታት በመሆኑ ነው።
2
የባህር በራችንን የማስመለስ
ጥያቄን አግባብነት መቀበል
ኢህአዴግ ስልጣኑን ለማደላደል ሲልና
በሌላም ያታወቀ ምክንያት በፈፀመው ታሪካዊ ስህተት
ምክንያት የባህር በር እንዳጣን የብዙ ኢትዮጵያዊያን
እምነት ነው። በመሆኑም ከዚያ ወቅት ጀምሮ
ኢትዮጵዊ ሁሉ ያለአግባብ የተነጠቀውን የባህር
በር የሚመለስበትን ቀን በተስፋ በመጠበቅ ላይ
ነው የሚገኘው። ባገኘው አገጣሚ ሁሉም አጀንዳው
ከማንሳት ወደኋላ ያለበት ጊዜ የለም። ይህን ሀቅ
ከመገንዘብ ይመስላል በኢትዮጵያ ያሉት የፖለቲካ
ድርጅቶች ጉዳዩን በዋና አጀንዳነት በመያዝ ከኢህአዴግ
ጋር ላላቸው መሰረታዊ ልዩነት እንደ አንድ ማሳያ
አድርገው ሲጠቀሙት የምናየው።
በአገሪቱ ያሉት ታዋቂ የሕግና የታሪክ
ምሁራን እንደሚሉት ከሆነ በህጋዊ፣ ሰላማዊና
ዲፕሎማሲያዊ መንገድ ተጠቅሞ የኢትዮጵያ
ተፈጥሯዊ የሆነውን የባህር በሯን ማስመለስ
እንደሚቻል ነው። ለዚህ እውን መሆን በአሁኑ
ሰዓት ብቸኛ እንቅፋት ሆኖ የሚገኘው በኢህአዴግ
የሚመራው መንግስት ብቻ ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ
ከኤርትራ ጋር ጦርነት ለማድረግ ከመነሳቱ በፊት
ይህን ሀቅ መቀበልና ለተግባራዊነቱ ቆርጦ መነሳት
ሊኖርበት ነው ማለት ነው። ይህ ደግሞ ከአለም አቀፉ
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ማህበረሰብ በኩል የሚኖረው ጫና እንዴት መቀነስና
ማቀዝቀዝ እንደሚቻልም ቀድሞ መዘጋጀትና
መስራት የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው የሚሆነው።
3 የአመራር ለውጥ ማድረግ
ኢህአዴግ ከኤርትራ ጋር ጦርነት
ለማድረግ ቁርጠኛ ሃሳብ ካለው በመጀመሪያ ጠቅላይ
ሚንስትሩን መቀየር መቻል አለበት። እውነት ለአገሩ
የሚቆረቆርና በራሱ ሳንባ የሚተነፍስ የኢህአዴግ
አመራር (የፓርላማ አባል) ካለ በቅድሚያ ማድረግ
ያለበት ይህንኑ ነው። ለአዳዲሶቹ የኢህአዴግ አባላት
ይህ ሀሳብ እንግዳ ነገር እንዳይመስላቸው ከአሁን
በፊትም ኤርትራ በወረረችን ጊዜ ይህ ጥያቄ ራሱ
በኢህአዴግ ውስጥ ተነስቶ እንደነበር ላስታውሳቸው
እፈልጋለሁ።
ነገሩ እንደዚህ ነው። የኤርትራ ወረራ
እንደተሰማ “ምን ብናደርግ ይሻላል?” ብለው
በመጀመሪያ የህወሀት የሥራ አስፈፃሚ አባላት
ስብሰባ ይቀመጣሉ። በዚህ ጊዜ ወረራውን በኃይል
መመከት አለብን የሚለው የአብዛኛው ተስብሰቢ
አቋም የነበረ ቢሆንም አቶ መለስ “ወረራውን በኃይል
መመከት የለብንም። የኤርትራ መንግስት አሁን
ከያዘው በላይ እንዳይሄድ እየተከላከልን የልማት
ስራችንን እንቀጥል” ዓይነት ሀሳብ ያቀርባሉ።
ነገርዬው ጄኔራል አማን አንዶም በደርጉ ጠቅላላ
ስብሰባ ላይ አቅርበውት ነበር እየተባለ ከሚነገረው
ከአንድ ወገን ብቻ ጦርነትን የማቆም ሀሳብ ጋር
የሚመሳሰል ነው።
በዚህ የአቶ መለስ አቋም የተበሳጩት
አንድ የአመራር አባል ማንም ከዚያ በፊት አስቦት
የማያውቀው ጥያቄ አነሱ። “እንግዲያውስ በኃይል
የተደፈረውን ሉአላዊነታችንን በኃይል የማስመለስን
ጉዳይ የማታምንበት ከሆነ ይህን አቋም ይዘህ ጦሩን
በበላይነት ልትመራ ስለማትችል ከስልጣንህ ውረድ”
ይላሉ። አቶ መለስ የበጋ መብረቅ የመታቸው ያህል
ነው የሆኑት ይላሉ በወቅቱ በዚያ የነበሩት ሰዎች
ሲናገሩ።
እንዲያም
ሆኖ
እንደምንም
ብለው
ስሜታቸውን ተቆጣጥረው መጀመሪያ ከነበራቸው
አቋም ለስለስ ያለ አቀራረብ ይዘው በእርጋታ
መናገር ጀመሩ። “ውረድ ከእንግዲህ አንፈልግህም”
ያላቸውን ጓድ ከልጅነት ጀምሮ እንደሚያውቁትና
እንደሚያደንቁትም ጭምር በመግለፅ ሁለቱ ብቻ
የሚያውቋቸው ሚስጥሮች እንደነበሯቸው በወግ
መልክ በማቅረብ (ምንም እንኳ የሁለታችን ሚስጥሮች
ነበሩ ብለው ያቀረቧቸው ነገሮች ከስብሰባውና ከተነሳው
አጀንዳ ጋር ምንም ተያያዥነት ባይኖራቸውም
ሰውዬው “ምነው ይህን ጥያቄ ባላነሳሁት!” የሚል
ስሜት እንዲያድርበትና በጥያቄው እንዳይገፉባት
የሚያደርግ የውስጠ ልመና ዓይነት ነበር) በስብሰባው
ውስጥ ተፈጥሮ የነበረውን ክውታ (ቀጥሎ ምን
ይሆናል የሚል ድንጋጤ) ወደ ሳቅ ለወጡት።
የተሰብሳቢው ቀልብ በደንብ ወደ እርሳቸው እንዳጋደለ
ካረጋገጡ በኋላ “እኔ ከወረድኩ ማን ጠቅላይ ሚንስትር

ወደ ገፅ 13 ዞሯል

۩

“ከእንግዲህ
እጃችንን
አጣጥፈን
አንቀመጥም፤ በኤርትራ ላይ አስፈላጊውን እርምጃ
እንወስዳለን።”
የኢትዮጵያ መንግስት
“እቲ ናይ መጀመሪያ እንኳ ኣድገይ አጥፊኡለይ!”
የትግርኛ ተረት
ያው እንደተለመደው ይሄኛው ርዕሰ
ጉዳያችንም በወግ ብንጀምረው አይከፋም። ከላይ
ያለው የትግርኛ ተረት የተተረተበትን አውድ ለዛሬው
ወጋችን እንደማጣፈጫ እንጠቀምበታለን። ታሪኩ
እንዲህ ነው፤
ከኮረዳ ጋር ሲላፋ አህያ የጠፋበት እረኛ
ከሩቅ ሆኖ ኮረዳዋን ይጣራና “አህያ አላየሽም ወይ”
ይላታል።
ያለውን በትክክል ያልሰማችው ልጅት
“እንደቅድሙ ነይ እንጫወት” ነው ያልከው?
ብትለው፤ በአነጋገሯ ተናዶ “ፊተኛውንም አህያዬን
አስጠፍቶብኛል” አላት ይባላል።
የኢህአዴግ መንግስትም ፊተኛውን ጦርነት
በአግባቡ መምራት ተስኖት በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ
የአገሪቱን ዜጎች አስጨርሶ ሲያበቃ በመስዋዕትነት
የተገኘውን ድል በስምምነትና በፍርድ ቤት ስም
መልሶ ካስረከበ በኋላ ኑ! ደግመን እንዋጋ እያለን
ነው። ኢህአዴግ ለህዝቡ ያለው ንቀት ምን ያህል
እንደሆነ ለመረዳት ከዚህ በላይ ማስረጃ ማግኘት
አይቻልም። ህዝባችን በሉአላዊነቱ እንደማይደራደር
ስለሚያውቁ “ሉአላዊነታችን ተደፈረ” በማለት
የራሱን የስልጣን ዕድሜ ማራዘሚያ፣ የህዝቡን የኑሮ
ውድነት ምሬት ማደንዘዣ፣ የሊዙን አዋጅ ማስረሻና
በህዝቡ ውስጥ ያለውን የለውጥ ፍላጎት አቅጣጫ
ማስቀየሻ ይሆነው ዘንድ ይዋጋም አይዋጋም የጦርነት
ዜማ፣ የእዋጋለሁ ቀረርቶ እያሰማ ነው የሚገኘው።
ይህም “ኢትዮጵያ ራሷን ለመከላከል በኤርትራ ላይ
አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ትገደዳለች” የሚል
የማታሊያ ሽፋን ተስጥቶት በፕሮፖጋንዳ መልክ
ወደ ህዝቡ እየተረጨ ነው። ለመሆኑ አቶ መለስ
ስልጣናቸውን ለመከላከል ነው እንድንዘምት እየፈለጉ

ያሉት ወይስ ኢትዮጵያ ናት?! ለመሆኑ ኢትዮጵያ
ምን የቀረ ነገር ኖራት ነው ራሷን ለመከላከል ወደ
ጦርነት የምትገባው?! “ተራ ህዝብ ማለት እንደዚህ
በጥቂቱ የሚያሞኙት የዋህ መንጋ ነው። ለፖለቲካው
ሽንገላ ተዘጋጅቶ የሚጠብቅ!” አለ ስብሀት ገብረ
እግዚአብሄር። ኢህአዴግ ለህዝቡ ያለው አመለካከት
ከዚሁ ፍልስፍና ብዙም የሚርቅ አይደለም።
እኛ(እኛ ስል ተራው ህዝብ ማለቴ ነው)
ደግሞ እንላለን! ከአሁን በኋላ ወንድማችን ከሆነው
የኤርትራ ህዝብ ጋር ጦርነት ማድረግ አያስፈልገንም።
ያለብን ያለመግባባትና የይገባኛል ጥያቄም ቢሆን
ለወደፊት ሁለቱም ህዝቦች የሚወክሉ በህዝቡ
ይሁንታ ብቻ የተመረጡ፣ ዴሞክራሲያዊ መንግስታት
በሁለቱም አገሮች ሲቆሙ ያን ጊዜ በሰላማዊ መንገድ
በድርድር የሚፈታ ነው የሚሆነው። በሁሉም ወገን
ቀናነት ካለ ምንም ዓይነት የማይፈታ ችግር ሊኖር
አይችልም።
በመሰረቱ ለእኔ ከኢትዮጵያ ሉአላዊነት
አንፃር ኢህአዴግና ሻዕቢያ ምንም የተለየ አቋም
ያላቸው አይደሉም። ለኢትዮጵያ ህዝብ ቁልፍ
የሆነው የወደብ ባለቤትነት ጉዳይ ላይ ኢህአዴግ
ያለው አቋም የታወቀ ነው። ሻዕቢያም ሆነ ኢህአዴግ
ሁለቱም “አሰብ የኤርትራ እንጂ የኢትዮጵያ መሆን
የለበትም” በሚለው አቋማቸው በጣም የሚመሳሰሉ
ናቸው። ስለዚህ ሁለቱም አምባገነን መንግስታት
ለራሳቸው ድብቅ አጀንዳ ሲሉ ወንድማማች የሆነውን
ህዝብ ዓላማ በሌለው ጦርነት በመማገድ ዘላቂ የሆነ
ጠላትነት እንዲፈጠር የሚያደርገው የሁለቱም
ሻዕቢያዎች ጦርነት ማድመቂያ መሆን የለብንም።
ነገር ግን የኢህአዴግ መንግስት ጦርነት
ካልገጠምኩ ሞቼ እገኛለሁ የሚል ከሆነ “በደህና
ከተመለሱ
እንበላለን፣
ከሞቱም
እንሰማለን”
እንዳለችው የነጋዴ ሚስት ዓይነት አቋም ሊኖረን
አይችልም። ምክንያቱም አንድም አቶ መለስም
ሆነ አቶ በረከት እዚህ በምኒልክ ቤተመንግስት
ቁጭ ብለው (የራሳቸውን ልጆች ውጭ ልከው
እያስተማሩ) የድሀውን ልጅ ይማግዳሉ እንጂ
ራሳቸው አይዘምቱም። አቶ ሀይለማሪያም ደሳለኝ
በበኩላቸው መቼውም ቢሆን ሊዘምቱ ይችላሉ
ተብለው የሚታሰቡ አይደሉም!
ስለዚህ
ኢህአዴግ
ህዝቡ
ከጎኑ
እንዲሰለፍለት ከፈለገ በመጀመሪያ በአገር ሉአላዊነት
ላይ ያለውን አቋም ማስተካከል፣ ከአሁን በፊት
የፈፀማቸውን ስህተቶችን ማረምና በዚህ ምክንያት
በአገር ላይ ለደረሰው ጥፋት ደግሞ ህዝቡን ይቅርታ
መጠየቅ መቻል አለበት። ከዚያ ቀጥሎ ከህዝቡ
ፍላጎት ጋር የሚሄዱ፣ የጋራ መግባባት እንዲፈጠር
የሚያደርጉ አዎንታዊ እርምጃዎችን መውሰድ
መቻል ይኖርበታል። ይህም፤
1
የአልጀርሱን
ስምምነት
መሰረዝ
የአልጀርሱን
ስምምነት
ለመሰረዝ
የሚያስችሉ ከበቂ በላይ የሆኑ ምክንያቶች አሉን።
አንደኛ የኤርትራ መንግስት ለሰላም
ቀጠናነት የተከለለውን አከባቢ አፍርሶ ወታደሮቹን
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ነፃ አስተያየት
የአወሊያ ተማሪዎች “የመጅሊስ ይውረድ!” ተቃውሞ አንድምታ
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አወሊያ ት/ቤት የሙስሊሞች ሀብት ነው!

በየሱፍ
ጌታቸው

ድርጅቱ ከሃይማኖት መሪዎች ጀርባ ያለው
ጥላው ከበደኝ

በአንድ ወቅት አራት ኪሎ ከሚገኘው
የኢህአዴግ ጽ/ቤት ተገኝቼ ለግንባሩ የሕዝብ ግንኙነት
ኃላፊ ለሆኑት ለአቶ ሴኩቱሬ ጌታቸው ይህንን ጥያቄ
አቀረብኩላቸው፡፡ «የሃይማኖት መሪዎች ለገዢው
ፓርቲ ጎንበስ ቀና ሳይሉ፣ የኢህአዴግ አባል ሳይሆኑ
የሃይማኖት መሪ መሆን አይችሉምን?» ፡፡በወቅቱም
አቶ ሴኮ ቃል በቃል እንዲህ ሲሉ መለሱልኝ፡፡
«ኢህአዴግ ከሃይማኖት ጣልቃ ገብነት ነፃ ነው፡፡
ፓትሪያሪኩንም በኢህአዴግ አባልነት አላውቃቸውም፡
፡ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ መሪም አባላችን
አይደሉም»፡፡
እኔም እላለሁ እነዚህ የሃይማኖት መሪዎች
የፈጣሪያቸውን መርህ አንግበው
የፈጣሪን ቃል
በማስተማር አማኙን በጥሩ ስራው ጀነት እንደሚወርስ
ከማጓጓት፤ በኢ-ፍትሀዊነቱ እኩይ ተግባራት ጀሀነብ
እንደሚገባ ከማስታወስ ከራቁ፤ ግንቦት ሃያ፣ ሃያ
ዓመት አልፏቸዋል፡፡ ማርክስ «ሃይማኖት የሕዝብ
አደንዛዠ እፅ ነው» ሲል መንፈሳዊ እራቁትነትን
ጭኖብን አልፏል፡፡ ይኸው ርዕዮት አለም «ኪነት
የመደቧ አቀንቃኝ ነች›› እንደሚለው ሁሉ በሀገሬ
ዲሞክራሲያዊ መርህ፣ የሃይማኖት መሪዎችና
ተቋማት የገዢው ፓርቲ ሰለባ ናቸው፡፡ ልሳን ሆነዋል
እላለሁ፡፡ ብዙዎቹ የእምነት መርህን ከመግለፅ
የሃይማኖት ካባ ውስጥ የፖለቲካ ሹመት ትከሻቸውን
ተደግፈው በግድምድሞሽ ቃሊቲ እንደሚሞጅሩን
ይነግሩናል፡፡ ሥርዓቱን መገሰፅ መንግስተ ሰማያትን
መዳፈር አድርገው ይመስሉታል፡፡ ቋንቋውንም
ተውሰው
«ሽብርተኛ... አክራሪ...ቀስቃሽ» የሚል
ታፔላ ለጥፈው «ይታገድልን፤ ይታሰርልን» የሚል
ደብዳቤ ይፅፋሉ፡፡
በቤተ-እምነት እና በሃይማኖት ተቋማችን
ውስጥ ከፈጣሪያችን ጋር የሚኖረን ቀጥተኛ የሆነ
ግንኙነት ነፃነት እንዳይኖረው ያደርጋል፡፡ እነሱ ግር
ባላቸው ጊዜ፤ ባጉረመረምን ወቅት፤ በየትኛው ሰዓት
ቱባ የፖለቲካ ሰው እንደሚያገኙ ያስታውሱናል፡፡
አሁን በሹመት ላይ ያሉት የኢትዮጵያ እስልምና
ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት (የመጂሊስ) ፕሬዝዳንት
አቶ አህመዲን ዓብዱላሂ በአንድ ስብሰባ ላይ
«በሚገጥመኝ ማንኛውም ችግር ቀጥታ ቤተ-መንግስት
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስን ለማነጋገር ውጣ ውረድ
አይገጥመኝም›› ብለው ሲናገሩ ለስራ በሄድኩበት
አጋጣሚ ሰምቻለሁ፡፡ የመጂሊሱ ፕሬዝዳንት አቶ
አህመዲን ለአቶ መለስ ታማኝ የሆኑትን ያህል
ለፈጣሪያቸው አላህ ፤ለሕዝበ ሙስሊሙ ታማኝ
አገልጋይ ለመሆን ቁርጥ አቋም ቢያሳዩ፤ ኢ-ፍትሀዊ
ድርጊትን በመቃወም ለሚመሩት ህዝብ ጥቅም
ለማስጠበቅ ጽናት ቢያሳዩ ኖሮስ፤ የቤተ-መንግስቱ
በር እንዲህ ወለል ብሎ ይከፈትላቸው ይሆን? ስል
እጠይቃለሁ፡፡ «ኢህአዴግ ለሃይማኖቶች ነጻነት እና
እኩልነት ታግሏል፡፡ ሃይማኖቶች ህገ-መንግስታዊ
ነፃነት ተጎናፅፈዋል» የሚለውን በወቅቱ የኢህአዴጉ
ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ሴኩቱሬ ጌታቸው
ቢነግሩኝም፤ አሁን አሁን ሃይማኖትን በተመለከተ
ሽኽ..ሙፍቲህ..ፓስተር...ጳጳስ መሆን የሚያሰኛቸው
ቱባ ፖለቲከኞች የሚደሰኩሩኝም ይህንኑ ነው፡
፡ ብዙ ጀማሪ ምልምል ካድሬዎችም ይህንን
ዜማ አያዛንፉትም፡፡
በአብዮቱ ፍንዳታ ወቅት
የተዘመረለት የሃይማኖት እኩልነት ተቋዳሽ የሆነው
ድርጅት በሃይማኖቶች ተቋም ደጃፍ እና ከሃይማኖት
መሪዎች ጀርባ ስለምን ጥላው ከበደ?

ኢትዮጵያዊያን... ከገፅ 11 የዞረ
የሚነግረን ነገር ነው። የአሁኑ የፈረንጆቹ እልቂትም
ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚታይ ነው ፡፡
4. ምርኮኞችን መመለስ የሚለው ሌላው የአልጀርስ
ስምምነት ነበር፡፡ ሻዕቢያ በስምምነቱ መሰረት
ኣልሄደም የኢትዮጵያ ምርኮኞችም የት እንዳሉ
እስከ አሁን ኣይታወቅም። የውሃ ሽታ ሆነው የቆዩት
የውድ ልጆቻችንንም ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት
ከምንም የቆጠረው አይመስለኝም።
መንግስት ለዚህ ሁሉ የሻዕቢያ የማጥቃት መልስ
ምን እርምጃ ወስዷል? ለመሆኑ አሁን ‹‹በሻዕቢያ ላይ
የነበረን ትዕግስት ተሟጣል›› የምትሉትን ዲስኩር
የኢትዮጵያ ህዝብ በየትኛው መለኪያ ይመናችሁ?
ህዝቡ በየጊዜው የምትሰጡትን መግለጫዎችና
ኣዋጆችን እንደ ማደንዘ¸ አድርጎ ነው የሚያየው።
የህወሓት ኢህኣደግ መሪዎች ያልገባችሁ ነገር ቢኖር
የኢትዮጵያ ህዝብ በ9 ክልሎች የሚደረጉ የልማት”
የፀጥታ” የፖለቲካና የማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን
በቅርብት የሚያውቅ መሆኑን ኣለማወቃችሁ
ነው። ይህ ትልቅ ድንቁርና ነው። ህዝቡ እያንዳንዷ
የምትሆነውንና የምታደርጓት ያውቃል።
የኢህአደግ መንግስት ተጠሪነቱ ለውጭ
ዜጎች ወይንስ ለዜጎቹ? ያልኩበት ምክንያት

በአወሊያ ቅጥር ግቢ በየሳምንቱ በጁምዓ
ሶላት (የአርብ ፀሎት) ላይ ቁጥሩ እየጨመረ
የሚገኘው ሕዝበ ሙስሊም በተቃውሞ መናጥ
ከጀመረ ሰነባብቷል፡፡ ሙስሊሞች ከዚያ የጁምዓ
ሶላት በኋላ ይጠይቃሉ፡፡ «የኢትዮጵያ እስልምና
ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት (መጂሊስ) ያልወከላቸው
መሪዎች ይውረዱልን!» «የሃይማኖት ተቋሙን
ለሕዝበ ሙስሊም መልሱለት!» «መጂሊስ ይውረድ!»
«አሕባሽ ይወገድ!» የሚለው የቁጣ ድምፅ ከሳምንት
ሳምንት እየጎላ ነው፡፡ የአወሊያ ሙስሊም ሚሲዮን
ት/ቤት አዲሱ የበጎ አድራጎት ማሕበራት ማደራጃ
ኤጀንሲ አዋጅ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት በሳውዲ
ዓረቢያ ድጎማ ይተዳደር ነበር፡፡ ይህ የአወሊያ
ድርጅት በስሩ በርካታ ግልጋሎት ይሰጣል፡፡ የአወሊያ
ሙስሊም ሚሲዮን ት/ቤት በዚሁ ድርጅት ስር ነው፡
፡ የራሱ የሆነ ት/ቤት፤ ሆስፒታል፤ ወላጅ ያጡ
ልጆች ማሳደጊያ፣ መስጊድ፤ መድረሳ (የሃይማኖት
ትምህርት መማሪያ) እና የመሳሰሉት... በዚሁ
ድርጅት ጥላ ስር ናቸው፡፡ ይህ ድርጅት በፊውዳሉ
ሥርዓትም ሆነ በደርግ ሥርዓት በሳዊዲት ዓረቢያ
(በሙስሊም ወርልድ ሊግ) ይረዳ እንደነበረ መረጃዎች
ይጠቁማሉ፡፡
አሁን አገር በቀል በሆነው በኢትዮጵያ
እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት (መጂሊስ ስር)
ከሆነ በኋላ የሕዝበ ሙስሊሙ ውክልና የላቸውም
የሚባሉት
የሃይማኖቱ
ተቋም
«መሪዎች»
የወሰዱት እርምጃ፤ ክልከላ እና እገዳ ተማሪዎችን
ብቻ ሳይሆን የተማሪዎቹን ቤተሰብ ሙስሊሙን
አስቆጥቷል፡፡ «መጂሊስ ይውረድ!» የሚለው ጥያቄ
የህዝበ ሙስሊሙ ጥያቄ ከመሆኑ በፊት የትግሉ
ፋኖዎች እና ደውሉን የደወሉት አንቂዎች የአወሊያ
ተማሪዎች
ናቸው፡፡
የአወሊያ
ሚሲዮናውያን
ተማሪዎች ኮሌጁን ጨምሮ ከዕለተ ጁምዓ በፊት
ከግቢው ሳይወጡ ለሊት እና ቀን እዚያው እያደሩ
ጥያቄያችን ይመለስ በሚል የተቃውሞ ድምፃቸውን
ሲያሰሙ ሶስቱን ጅምዓ ሳይጨምር ሁለት ሳምንት
ያላነሰ ቆይተዋል፡፡ ተማሪዎቹ የጠየቁት «ከ24
ያላነሱ የተባረሩት የዓረብኛ መምህራን ይመለሱልን!»
«የአሕባሽ አስተምህሮት አይጫንብን!» «የታሸገው
ቤተ-መፅሐፍት ይከፈት!» የሚል ሲሆን ተቃውሞው
ጣሪያ የደረሰው ለ20 ዓመት በነፃ በቅጥር ግቢው
ውስጥ ለሚገኘው መስጊድ ኢማም (የሃይማኖት
አሰጋጅ መሪ) የነበሩት ሃጂ ዑመር ወሌ የሃይማኖቱ
ተቋም (መጂሊስ) ያለምንም ምክንያት ስላሰናበታቸው
ኢማማችን
ይመለሱልን የሚል ዋናው ጥያቄ
ሲሆን፤ ከዚህ በተጨማሪም አወሊያን ለማምከን
የተደረገው እንቅስቃሴ ተማሪውን ይበልጥ አስቆጣ፡፡
ወላጆችንም አስከፋ፡፡ ወትሮም በውስጡ ሲብሰለሰል
የነበረው የህዝበ ሙስሊም ብሶት በአደባባይ ገነፈለ፡
፡ አወሊያን እንደ ‹‹ታህሪር አደባባይ» በመጠቀም
ሰላማዊ ተቋውሞው ቀጠለ፡፡ ይህን ተከትሎም
የህግ አስከባሪዎች ወዲያውኑ ግቢውን ወረሩት፡
፡ ተማሪዎች «አላህ አክበር!» (አላህ ትልቅ ነው፡፡
) በማለት «መጂሊስ ይውረድ!» የሚለውን መፈክር
ማሰማት አላቆሙም፡፡ ተማሪዎቹ ተቋውሟቸውን
እንዲያቆሙ ፤ ስብስባቸው ተበትኖ ወደ ቤታቸው
እንዲገቡ እና ትምህርቸውን እንዲጀምሩ በመንግስት
ህግ አስፈፃሚ አካላት በኩል ተደጋጋሚ ማሳሰቢያ
ተሰጠ፡፡ ተማሪዎቹ ግን ተቃውሟቸው በረታ፡፡ እኛ
ለምን እንፈራለን? ብንሞትም ሸሂድ (ሰማእታት)
እንሆናለን እያሉ ቀጠሉ፡፡ በምላሹም ወደ አወልያ
ግቢ ምግብ እንዳይገባ ሲደርግ ይበልጥ ቁጣው
በዛ፤ የሚመለከተው የመንግስት አካል «ይህን
ያደረግነው ለጥንቃቄ ነው፡፡ ግርግሩን ተጠቅመው
ለልጆቹ የተመረዘ ምግብ ገብቶ ቢሞቱ ተጠያቂ
ነን» የሚል ስለኹኔታው ይፋ የሆነ መልስ በጅምዓ
ዕለት ከመድረኩ ተነገረ፡፡ በእለቱ ከሁለት መቶ ሺ
ያላነሰ ለቀለብ የሚሆን የገንዘብ መዋጮ ተሰበሰበ፡
፡ የሃይማኖት ተቋሙን መጅሊስ የተቃወሙት
ተማሪዎቹ አንዳች ጠጠር እንኳን ሳይወረውሩ
ሰላማዊ ትግሉን ቀጠሉ፡፡ የመንግስት አካል ጣልቃ
ገብቶ ኹኔታውን ለማርገብ በወሰደው የማስተካከያ

በፈረንጆቹ ግድያ እጅጉን ሳላዝን ቀርቼ አይደለም፡፡
ስለኣደጋውም ሁሉም ህዝብ እንዲያውቀው መደረጉ
በትክክል የሚገባ ጉዳይ ነው። በሻዕቢያ መንግስት
ላይ ጨክኖ እርምጃ የሚወስድ የለም እንጂ ጠንካራ
ምት ያስፈልገው ነበር። ባለፉት 12(13) ኣመታት
ብዙ ኢትዮጵያውያን በሻዕቢያ መንግስት እንደ
ቅጠል ረግፈዋል፡፡ በፈንጅ ተቃጥለው ተቆራርጠዋል
ንብረታቸው ተዘርፍዋል፡፡ መንግስት ለዚህ ድርጊት
የሻዕቢያ ሰለባ ለሆኑት ዜጎች ተቆርቁሮ ምንም
አለማድረጉ
ሊያስጠይቀው
ይገባል፡፡
ሊሸፈኑ
(ሊሸሸጉ) አይችሉም የሚሏቸው አንዳድ መረጃዎች
ብቻ በመገናኛ ብዙሃን ከሚናገራቸው ውጭ ሻዕቢያ
በኢትዮጵያውያን ላይ ያደረሰው አብዛኛዎቹ ዘግናኝ
ኣደጋዎች ተንፈስ ብሎ ተናግሮ አያውቅም።
እንደ ዜጋ አደጋ የደረሰባቸው ግለሰቦች የኢትዮጵያ
ህዝብ አይነገረውም፡፡ ህዝቡ በሀገር ጉዳይ የሚያገባው
መሆኑ ለምን እውቅና አይሰጠውም?
አሜሪካውያን” አውሮፓውያንና እሰራኤላውያን
አንድ ዜጋ ቢጠፋባቸው ወይ ቢጠለፍ፤ ወይ
ቢገደል ለዜጋቸው ትልቅ ግምትና ፍቅር ሰጥተው
አለምን ይንጧታል፡፡ በአንድ ወይም በሁለት ዜጎች
መጥፋት ምክንያት በቢልዮን የሚገመት ገንዘብ
ወጭ በማድረግ አፀፋውን
በመመለስ ዜጎቻቸውን
ያድናሉ፡፡ የህ.ወ.ሓ.ት ኢህኣዴግ መንግስትና ሰርኣቱ
ግን ያሁሉ ህዝብ በሻዕቢያ እየተገደለ፣ ተጠልፎ

እርምጃ ‹‹መምህራኑ የተባረሩት በስህተት ነው፡
፡ ይቅርታ አድርጉልን›› ተባለ፡፡ በደብዳቤ የተባረሩ
መምህራን ያለ ደብዳቤ መመለሳቸው ቢነገርም፣
ተቃውሞውን አላበረደውም፡፡ በደብዳቤ የተሰናበቱት
አዛውንት የመስጊዱ ኢማም ሃጂ ዑመር ወሌ ያለ
ደብዳቤ መመለሳቸው ዋስትና አይደለም አሉ፡፡
ትምህርት ቤቱ በቦርድ እንዲተዳደር እና ከቦርዱም
አንዱ የመንግስት አካል እንዲሆን መደረጉ ጣልቃ
ገብነት ነው የሚል ጩኽት በረከት፡፡ አወሊያ
የሕዝበ ሙስሊሙ ሀብት ነው፡፡ ሕዝበ ሙስሊሙ
ያስተዳድረዋል፡፡ መንግስት በጉዳዩ ያስገባውን
እጁን ያውጣ የሚል አቤቱታ ተሰማ፡፡ የአወሊያ
ተማሪዎች የለውጥ ጥያቄ ከተማሪዎቹ ወደ ህዝበ
ሙስሊሙ ከተጋባ በኋላ
በየሳምንቱ «ጁምዓን
በአወሊያ እንስገድ» በሚል እየተጠራራ የሚተመው
ህዝበ ሙስሊም አወሊያን እንደ «ታህሪር አደባባይ»
በመጠቀም ጥያቄውን በሰላማዊ መንገድ ማሰማት
ቀጠለ፡፡ ጥያቄው ለ20 ዓመት የሃይማኖት ተቋማችን
መጂሊስ ጠፍቶብናል!፡፡ አሁን ለሕዝበ ሙስሊሙ
ይመለስለ!፡፡ ያልወከልናቸው የሃይማኖት መሪዎች
ይነሱ! እኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የማናውቀው
የአሕባሽ አስተምሮት ወደ መጣበት ሊባኖስ
ይመለስልን! የአወሊያ ሙስሊም ሚሲዮናዊያን
ትምህርት ቤት ባለቤቱ ሙስሊም ብቻ እና ብቻ ነው!፡
፡ የሚለው የተደጋገመ በብሶት የታጀበ ተቃውሞ
መንግስት ይስማን በሚል በሰላማዊ መንገድ ቀጠለ፡
፡
ይህ ጥያቄያችን ህገ-መንግስታዊ መብት
ነው ሲሉ ጠይቀዋል፡፡ አሁን የእኛን ውክልና
የሰጠናቸው ወንድሞች፤ አዛውንቶች፤ የሃይማኖት
አባቶች፤ ዳኢዎች የሚመለከተውን እንዲያናግሩልን
እንሻለን፡፡ ለእነሱ ተገቢው ክብር ተሰጥቷቸው
ጥያቄያችንን
ያቅርቡ፡፡
መልሰው
ተወካዮቹ
ለሚጠብቀው ሕዝብ ምን ይዘው ይመጡ ይሆን
የሚለው የሁሉም ጥያቄ ነው?

ለለውጥ ጥያቄ ለምን ጆሮ አጣን?

አቅም ባይኖረንም የማይነጥፍ ተስፋ
አለን!፡፡ ታግለን ባናሸንፍም የትግሉን ምህዳር
በሰላማዊ መንገድ በመታገል ለለውጥ ክፍት
እንዲሆን እንታገላለን! የሚሉ ቆራጥ ፖለቲከኞች
የመኖራቸውን ያህል የሙያ ባልደረቦቼ ደግሞ
«ለማይሰሙ ድምፆች ድምፅ እንሆናለን» ይላሉ፡፡
አርባ አራተኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት
ባራክ ኦባም ወደ በትረ ስልጣናቸው ሲመጡ የምርጫ
መቀስቀሻቸው ሐረግ ውስጥ «ለውጥ» (change)
የሚል ነበር፡፡ ለውጥን ሲናፍቁ የነበሩት በርካታ
የሰሜን አፍሪካ ህዝቦች በለውጥ ደምቀዋል፡፡ የለውጥ
ውጤቱ እሬት ይሆን በለስ ጊዜ የሚጠይቅ ቢሆንም
የተጫኑባቸውን አምባገነን መሪዎች ከላያቸው
አራግፈዋል፡፡ ለአንድ ምሽትም ቢሆን አንገታቸውን
ቀና አድርገው በነፃነት አልሃምዱሊላህ! (ፈጣሪ
የተመሰገነ ይሁን) ብለዋል፡፡ ብዙዎቹ እዚህም እዚያ
የለውጥ ጥያቄን ቢጠይቁም ጥያቄያቸውን በሰላማዊ
እና ህገ-መንግስቱን ምርኩዝ አድርገው ቢያቀርቡም
በመልሱ ከቅን ልቦና ይልቅ «ጀርባቸው ይጠና»
በሚል ለሚከፋፍል እና ለሚያሸማቅቅ ስነ-ልቦናዊ
ጫና ይዳርጋሉ፡፡ የኮንትራቱም ውል ሳያልቅ በአመፅ
ለማፍረስ የተደረገ ሙከራ በማስመሰል «ሽብር
ቀስቃሽ» የሚል ታፔላ ተለጥፎ ለሌሎች የለውጥ
መቀጣጫነት በቃሊቲ ረዥም ዘመን እንዲኖሩ
ይደረጋሉ፡፡ ገዢው ፓርቲ የሃይማኖት ተቋማችን
አብዮታዊ
ዲሞክራሲን
የሚሰብኩ
ካድሬዎች
የሚርመሰመሱበት ማድረጉን እንቃወማለ! የሚለው
የምዕመናኑ ጩኽት ሊሰማ አልቻለም፡፡
ሙስሊሞች በዚህ ሃይማኖት ተቋም ባዳ
መሆናቸው ቢያንስ ለ15 ዓመት ህዝበ ሙስሊሙ
የተቋሙን
መሪዎች
ያልመረጣቸው
ሆነው
መፈራረቃቸው ይብቃ! የሚል የለውጥ ጥያቄ
እንዲጠይቁ አድርጓል፡፡ ይህን የመብት ጥያቄን
በመጠምዘዝ «አክራሪ፤ ሽብርተኛ» የሚል ማስፈራሪያ
ይቁም! የሚለውን የህዝብ ጥያቄ አገር አስተዳዳሪው
ሚዛናዊ የሆነ ጆሮ እና ልቦና እንዲሰጠው ያስፈልጋል፡
፡ ሁሌ ሁሉንም ነገር መጨፍለቅ አዋጪ አይደለም፤

ተወስዶ ቤት ንብረቱ ወድሞ እነርሱ ግን ትርጉም
አይሰጡትም፡፡ በኢህኣዴግ መንደር ህይወት ዋጋዋ
ርካሽ ነውና።
በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት እንኳን በአሁኑ ጊዜ
ሰው(ዜጋ) ክቡር መሆኑ እውቅና እየሰጡ ይገኛሉ፡፡
የቱኒዚያ ለውጥ የመጣው አንድ ግለሰብ በከፈለው
መስዋእትነት ምክንያት የበሰበሰው ስርአት በኣምስት
ቀን ውስጥ ተፍረክርኮ ሊወድቅ ችሏል። ይህ
የሚያሳየው የቱኒዝያ ህዝብ ለዜጋቸው ምን ያህል
ክብር እንደሰጡ ኣንድ ማሳያ ነው። የኢትዮጵያ
ህዝብም ከቱኒዝያ ህዝብ ተምሮ በዜጎቻችን ላይ
ለሚደርሰው አፈናና ግድያ” ጠለፉ” ንብረት መውደምና
መዘረፍ ሉአላዊ ሃገራችን መዳፈር የህወሓት
አህኣዴግ ችላ ብለው ( በእንዝህላለነት) ቢያዩትም
የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳዩ ስለሆነ ከጎረቤቶቹ ተሞክሮ
በመቅሰም ለሁሉ ችግሩ መፍትሄ የሚያፈላልግበት
ጊዜ እሩቅ አይደለም፡፡
በተለያዩ ጊዜያት በድንበር አካባቢ ያሉ ዜጎቻችን
ንብረት የሆኑ ከብቶች ፍየሎች እና በጎች በሻዕቢያ
ወታደሮች በጉልበት እየተጠለፉ ዜጎቻችን ከድህነት
ወለል በታች እንዲሞቱ ተደርገዋል፣ እየተደረጉም
ይገኛሉ፡፡ ታድያ የህ.ወ.ሓ.ት ኢህኣደግ መንግስትና
እነዚህ ትእግስታችን ተማጧል የሚሉን ሰዎች
ከላይ ለተዘረዘረው ዜጎችን ስለአዋረደው የሻዕብያ
ተግባር መቼ ተንፍሰው ያውቃሉ? ዜጎቹን የሚወድ
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አንገት ማስደፋት ዘላቂ ሰላም አይፈጥርም፡፡ መገፋት
ጠርዘኝነት ይፈለፍላል የሚሉ በርካታ ናቸው፡፡
አሁን አወሊያን እንደ «ታህሪር አደባባይ»
በዕለተ ጅምዓ «አላህ አክበር! አላህ አክበር!» እያለ
በተቋውሞ የገነፈለው ሕዝበ ሙስሊም በጥያቄው
መልስ ማጣት ምክንያት ተቃውሞው መልኩን
ሊለውጥ እንደሚችል ግምት ተሰጥቶ ልብ ሊባል
ይገባል የሚሉትን የአዛውንቶች ምክር እጋራለሁ፡፡
ወጣቶቹ በአወሊያ ቅጥር ግቢ ተሰትረው
የአወልያን መስጊድ እና ሜዳዎቹን «የታህሪር
አዳባባይ» ማድረጋቸው በሰላማዊ መንገድ የግብፅ
ወጣቶች እንዳሉት «አሽ ሸዕብ ዩሪድ ኢስቃጠል
መጅሊስ!» (መጂሊስ ይውረድ) የሚለው ድምፅ ጎዳና
ቢወጣ በከተማው እንብርት ላይ በሚገኘው ታላቁ
አንዋር መስጊድ እና ፒያሳ በኒ ሰፈር ኑር መስጊድ
ጋር ጥያቄው ቢዛመት ከሃይማኖታዊ ተቋም ጥያቄ
በላይ
ሆኖ ሰላም ሊደፈርስ መቻሉን ከግምት
በማስገባት ችግሩ ትንሽም ይሁን ትልቅ መንግስት
በቃሉ መሰረት ሕዝቡን ዝቅ ብሎ ሊያደምጠው
ይገባል፡፡
«በስጦታ የተሰጠ መብት በኩርፊያ ጊዜ
ይነጠቃል» የሚለው የአንድ አንድ ወንድሞች
ተቃውሞ መጂሊሱን (የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ
ከፍተኛ ምክር ቤት) ለሕዝበ ሙስሊሙ ለማስመለስ
ሀላፊነት አለብን የሚል ሹራ (ውይይት) ተደረጓል፡
፡ በዚህ ተቃውሞ የእምነት ፅናት (ኢማን)፤ ችግርን
የመቋቋም ትዕግስት (ሰብር)፤ የመብት ጥያቄን
አግባብ ባለው ህጋዊ በሆነ መንገድና ጥያቄዎቹን
አመክኗዊ በሆነ ዘዴ ማቅረብ (ሒክማ) የለውጥ
ሂደቱ ጆሮ እንዲያገኝ በንቃት መንቀሳቀስ (ሐማስ)
ዋነኛው የሰላማዊ ትግል መርህ መሆኑ የጋራ
ስምምነት ላይ ተደርሷል፡፡ የሃይማኖት ተቋማችን
ከ20 ዓመት ያላነሳ ታዛ አልሆነንም፡፡ መጂሊሱን
ለሕዝበ ሙስሊሙ አስረክቡት ማለት ከአገሬ
ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ መብት አንጻር መብት ነው
ወይስ ኮንትራቱን ያፈረሰ አመፅ ቀስቃሽ የሚለው
የህግ አጥርና የህገ-መንግስቱ ምህዳር ለመብት
ተሟጋቾች ካቴና የሚያጠልቁበት ብቻ ነው? ብዬ
ለማመን ጉንጭ አልፋ ሙግት ውስጥ አልገባም፡፡
ይህ በመንግስት ያለው የሃይማኖታዊ
ጣልቃ ገብነት ተጽዕኖ ጥያቄ የዲሞክራሲ ቁንጮ
በሆነችው አሜሪካ የሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን
እና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በኋይት ሀውስ ቤተመንግስት ፊት ለፊት የተቃውሞ ትዕይንተ ሰልፍ
ማድረጋቸው የመንግስት ኮምኒኬሽን መረጃውን
ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ ፡፡ በአሜሪካ ቤተመንግስት ፊት ለፊት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች
ያነገቡት መፈክር ጥቅል ሀሳቡ ለለውጥ ጥያቄአችን
ጆሮ ስጡን ነው፡፡ ከመፈክሮቹ ጥቂቶቹን ባስታውስ
«የአሜሪካን የገንዘብ እርዳታ ለሃይማኖት ጥፋት
ማራመጃ መጠቀም ይቁም! መንግስት የሚያራምደውን
የሃይማኖት ውጥረት እናወግዛለን! የመንግስት
አካላት ኢስላማዊ መመሪያ መስጠት ያቁሙ! ሕዝብ
ያልመረጣቸው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ መሪዎች
ከስልጣን ይውረዱ! የሁሉ ዜጎች ሃይማኖታዊ መብት
በእኩልነት ይከበር! የሚሉ ይጠቀሳሉ፡፡
ሙስሊሞች
አወሊያን እንደ «ታህሪር
አደባባይ» በመጠቀማቸው ስጋት የገባው ፌደራል
ፖሊስ የከበበውን ግቢ...የውሃ መርጫ መኪናው
ተገትሮ ውሎ ተመልሷል፡፡ የሕግ አስከባሪዎች
በፍፁም ሰላማዊ በሆነው የተቃውሞ እንቅስቃሴ
ግር ብሏቸዋል፡፡ በብዙ ሺህ የሚቆጠረው ሕዝበ
ሙስሊም ተቃውሞው ያለምንም የፀጥታ ችግር
ወኪሎቹን መርጦ ተበትኗል፡፡ አሁን ሙስሊሞች
ሰላማዊ እና ህገ-መንግስታዊ መብት ጥያቄን መዘዋል፡
፡ የማይወክሉን የሃይማኖት መሪዎች ይውረዱ
የሚለው ጥያቄ ፖለቲካዊ ውሳኔን ጠይቋል፡፡
በወቅቱ በመድረኩ ላይ አንድ ወጣት ዳኢ
ያሲን ኑሩ (የሃይማኖት መምህር ነው) ያለውን
ላስታውስ «እንጮኸለን! ለምንድነው የምንጮኸው?
ቤታችን ተነጥቋል፡፡ መሰብሰቢያችንን አጥተናል፡፡
መጅሊስ ለሕዝበ ሙስሊሙ ይመለስ! አላህ ትግላችንን
የሚረዳ ቻይ ነው፡፡ ጩኽታችንን ስሙን!››፡፡

መንግስት እንደዚህ ነው እንዴ? የኛ መሪዎች
የአለባበስ ፕሮቶኮላቸውን በማስተካከል በቴሊቪዥን
መስኮት ብቅ ብለው የኤሌክትሮኒክስ ድራማ
ከማሳየቱ ውጭ አንዳቸም ይህ ነው የሚባል ተግባር
ሲፈፅሙ አልታዩም።
መንግስት ከእንግዲህ ወዲህ ሻዕቢያ
የሚያድርስብንን የትንኮሳ እርምጃ በትእግስት
አናልፈውም፣ ትእግስታችን ተሟጧል ማለቱ
ከአንገት በላይ አነጋገር መሆኑን ያሳያል። አቶ
ሃይለማርያም ደሳለኝ ከልባቸው ከሆነ የተናገሩት፤
ባለ ጉዳዩ የሆነው 80 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ
በመሆኑ ነገሩን አውቆት በሌሎች ጠላቶች ላይ
በጋራ እንደሚያሳየው የተባበረ ድምፅ በነቂስ
ወጥቶ ተቃውሞውና ቁጣውን ማስማት ነበረበት$
ህ.ወ.ሓ.ት ኢህኣደግ ግን ተቃውሞው ከአፋር
እንዳይወጣ ያደረገበት ምክንያት፤ በሃገር ደረጃ ህዝቡ
የቁጣ ተቃውሞ ካስነሳ ምናልባት የተቃውሞ ጎርፍ
ህ.ወ.ሓ.ት ኢህአዴግንም አብሮ እንዳይጠራርገው
ፈርቶ ይሆናል።
የሆነ ሆኖ የህወሓት ኢህኣዴግ መንግስት ስለ
ሻዕቢያ ከሚነግረን ነገር አልፎ ጨከን ያለ እርምጃ
እስካልወሰደ ድረስ የሚያምነው ሰው የለም፡፡ ሌላ
ቀርቶ አባሎቹና ካድሬዎቹም አብዛኞቹ ለእንጀራ
ብለው ነው እንጅ በፓርቲው አመራር እና አካሄድ
ላይ እምነት የላቸውም፡፡ አያምኑትም።
ቸር ያሰንብተን
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አለም አቀፍ
በልዑል ሰንደቁ
ስለአፍሪካ
ህብረት
ሲወሳ
የአፍሪካ
አንድነትን የመሰረቱት የአፍሪካ አባቶች ቀዳማዊ
ኃ/ስላሴና የጋናው መሪ ክዋሜ ንኩሩማህ ለህብረቱ
መሰረት በመጣል ያበረከቱት ድርሻ በቀዳሚነት
ይጠቀሳል፡፡
ከነዚህ ባልተናነሰ የስዊዝን ቦይ ከእንግሊዝ
ቅኝ አገዛዝ ነፃ ያወጣው የግብፁ ጋማል አብደልናስር
የቀድሞዋ ታንጋኒካ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙአሊም
ጁልየስ ኔሬሬ፣ የማኦ ማኦ ንቅናቄ መሪ የኬንያ
ፕሬዝዳንት ጆሞ ኬንያታ፣ ከኮትዲቩዋር ሑፍዌት
ቡዋኜ፣ ከማሊ ሞደየቮ ኬይታ፣ ከካሜሩን አህማዶ
አሒፍ፣ ከአልጄሪያ አህመድ ቤንቤላ፣ ከሴኔጋል
ባለቅኔው ሴዳር ሴንጐር የአፍሪካ ብልህ አባቶች
እስከመባል የደረሱ ነበሩ፡፡
ምንም እንኳ አብዛኛዎቹ ስልጣን ከያዙ
በኋላ የመገበያያ ገንዘቦች ላይ ፎቶአቸውን እያሳረፉ፣
ባንኮችን፣
ትምህርት
ቤቶችን፣
ጐዳናዎችን፣
ሆስፒታሎችን የአውሮፕላን ማረፊያዎችን በስማቸው
እየሰየሙ የተወለዱበትን ጐሳ በማደራጀት ስልጣን
ሙጭጭ ብሎ የመያዝ እብሪተኝነት እየተላበሱ
ቢመጡም ለመሪዎቹ ከፍተኛ ፍቅርና አክብሮት
የሚሰጣቸው ከቅኝ ገዢዎች ጋር ግብግብ ገጥመውና
ህዝባቸውን ለነፃነት ተጋድሎ አሰልፈው አርነት
በማምጣታቸው ነው ከዚህም ባለፈ ሰራም አልሰራም
ለአፍሪካ ለውጥ መርህ የሆነ ፍልስፍና ቀምረዋል፡
፡ በተለያየ ጐዳና ወደ አንድነትና የተሟላ ነፃነት
የሚወስድ ራዕይ ነበራቸው፡፡ አፍሪካዊያን በብዙ
መከራና መስዋዕትነት ያስወገዱትን የቅኝ አገዛዝ
እንዲሁም የኢምፔሪያሊዝምን የእጅ ዙር ቅኝ አገዛዝ
የመጻኢ ፈተና እንዴት መከላከል እንደሚቻል በብዙ
መልኩ ለማሳየት ሞክረዋል፡፡
ከዚህ ውስጥ ጁሊየስ ኔሬሬ ስለአፍሪካ
ሶሻሊዝምና ስለኡጁማ መንደሮች ምስረታ፤ ክዋሜ
ንክሩማህ ስለሶሻሊዝም ራስን ስለመቻል (SelfReliance) ሴዳር ሴንጐር ስለጥቁር ውበት፣
የተቀሩትም ስለትውልዱ ሚና፣ ስለአፍሪካዊያን
ባህል፣ በሳይንስ፣ በትምህርት በኢኮኖሚ ከተቀሩት
ዓለማት ጋር መስተካከል የሚቻልበትን መንገድ
አመንጭተዋል፡፡
እነዚያ ለአፍሪካ ህዝብ ረዥም የእድገት ጉዞ
ያዘጋጁት ንድፈ ሀሳብና የመንፈስ ነፃነት እንዲሁም
የተቀዳጁት ድል ከምንም ይበልጥ የአፍሪካን እድል
ለጠላት አሳልፎ መስጠትን እንደ ዳግመኛ ውርደት
በመቁጠር ነው፡፡
አፍሪካ ከቅኝ ግዛት ነፃ ከወጣች በኋላ
አለማችን በሁለት ጐራ ተከፍሎ አብዛኛዎቹ ከ1950
ወዲህ ነፃ የወጡ ሀገሮች በሶቪየት ህብረት ጉያ
ተሸጉጠው የሶሻሊዝምን ርዕዮተ ዓለም ማራመድ
ጀመሩ፡፡ የምዕራባዊያን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፖሊሲ
የሚደግፍ ከቅኝ ግዛት ነፃ የሆኑ እንደ ኃ/ስላሴ
ያሉ መንግስታትና የነፃ ገበያ ኢኮኖሚና መድበለ
ፓርቲን የሚደግፍ መንግስታት ላይ ሶቭየት ህብረት

ለንጉስ ተፈሪ ሀውልት ለምን ይሆን ያልተሰራው?
አማፅያንን እያስታጠቀች ስርዓቱን በመገርሰስ
የሶሻሊስት ስርዓትን ተግባራዊ የሚያደርግ የመሳሪያ
ድጋፍ ማድረግ ተያያዘች፡፡
በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን የጨበጡና
ሀገራቸውን ከምዕራባዊያን ቅኝ አገዛዝ ነፃ ያወጡ
ሀገራት መንግስታት በሶሻሊዝም ከተጠመቁ በኋላ
ተማሪዎችን ሶሻሊዝምን ከሚያራምዱት የእስያና
የምስራቅ አውሮፓ ሀገራት እያሰለጠኑ ርዕዮተ
ዓለሙን ማስፋፋት ጀመሩ፡፡
በሌላ በኩል ምዕራባዊያን በሌላ ጐራ
አማፅያንን እያሰለጠኑና ከቅኝ አገዛዝ ሲባረሩ
ቀብረውት በሄዱት የጐሳና የከፋፍለህ ግዛ ፖለቲካ
ታማኝ ብለው ለሾሟቸው መንግስታት በመፈንቅለ
መንግስት ከስልጣን ከተገረሰሱ በኋላ የመንግስታቱን
ጐሳ በማስታጠቅ ለመቶ ሺዎች እልቂት የሆነ
አለመረጋጋትን በመፍጠር ህዝቡን በችግርና በሰቆቃ
መጥበስ ቀጠሉ፡፡
በ1980ዎቹ ቀዝቃዛው ጦርነት እያከተመ
ሲመጣና ሶቭየት ህብረት አስራ አንድ ቦታ ተከፋፍላ
ሩሲያ ሶሻሊዝምን እንደ ታቀፈች ተነጥላ ስትወጣ
ደም በጠርሙስ ከተው ‹‹ኢምፔሪያሊዝም ይውደም››
በማለት በአደባባይ ወለል ሜዳ ላይ የረጩት ኮሎኔል
መንግስቱ ኃ/ማርያም ሳይቀሩ በባህረ ሰላጤው
ጦርነት በአሜሪካ ሰረገላ ለመሳፈር ያደረጉት ጥረትና
ድጋፍ በራቸው ለሲ አይ ኤ ክፍት አድርገው
በመስጠት ያደረጉት ሙከራ የሚዘነጋ አይደለም፡
፡ ለዚህ ደግሞ ከማንም የማይሰወረው ሃቅ የወር
ቀለብ የሚሰፍርላቸው ከሌለ የአጭርና የረዥም
ጊዜ ፍላጐታቸውን በፖለቲካ ታማኝነት ለማሟላት
ካለመቻላቸው በተጨማሪ ውሎ አድሮ በራበው ህዝብ
መበላታቸው እንደማይቀር ጠንቅቀው ስለሚያውቁ
ነው፡፡
የዛሬዎቹ ገዢዎቻችንስ ትግል ላይ እያሉ
እናራምደዋለን ሲሉ የነበሩትን የአልባንያ ሶሻሊዝምና
ማሌሊት የተባለውን መጠሪያቸውን እርግፍ አድርገው
በመተው የምናራምደው ነጭ ካፒታሊዝምን ነው
የማለታቸው ሚስጥር ከዚሁ ጥሬ ሃቅ የመነጨ
ነው፡፡
ዛሬ ሱማሊያ እየታመሰች የምትገኘው
ኤርትራ ከእናት ሀገሯ ተገንጥላ ሀገር ለመሆን
የበቃችሁ እንደሚወራውና እንደሚዘመረው ከህዝብ
ስር የሰደደ ፍላጐት የመነጨ ሳይሆን በሱማሊያ
እንግሊዝ በኤርትራ ጣሊያን ቀብረውት በሄዱት
የጐሳ ፖለቲካ ነው፡፡
ሶቪየቶች ለዓመታት ሶማሊያን ሶሻሊዝም
አጥምቀውና ያለ የሌለ መሳሪያ አስታጥቀው
የኢምፔሪያሊስቶች ሲሳይ እንዳትሆን በሰጡት
ድጋፍ ልባቸው ያበጠው ጀነራል ዚያድባሬ ‹‹ታላቋን
ሶማሊያን›› እንመሰርታለን በማለታቸው በኦጋዴንና
በምስራቅ ኢትዮጵያ ለብዙ ሺህ ዜጐች እልቂት
ለዳረገን ጦርነት መዳረጋችን ይታወቃል፡፡
በወቅቱ የሶሻሊስት መስመር የሚከተሉትን
ኢትዮጵያንና ሱማሊያን ለማጣት ያልፈለገችው
ሶቭየት ህብረትና የኩባው መሪ ፊደል ካስትሮ ሻለቃ
መንግስቱንና ጀነራል መሀመድ ዚያድባሬን ወደ ኤደን
በመውሰድ ከደቡብ የመን መሪ ከነበሩት ከእስማኤል
አብደል ፈታህ ጋር ሶስቱን ሀገራት በኮንፌዴሬሽን

ህዝብና መንግስት...
እንደሚሆን አስበችሁበታል?!” ዓይነት ቅላፄ ያለው
ንግግር አደረጉ። የእርሳቸው የቁርጥ ቀን ደጋፊዎች
የሚባሉት ደግሞ አጋጣሚውን በመጠቀም ተጨማሪ
ማጠናከሪያ በመስጠት “ብፃይ መለስ ችግር ቢኖርበትም
የእኛው ነው። የቁርጥ ቀን ጓዳችን ነው። እኛው
እዚሁ እናርመዋለን እንጂ እንዴት ለሌላ አሳልፈን
እንሰጠዋለን። በማለት ነገርዬው በዚያው እንዲዘጋ
አደረጉት። መለስ በሌላ የመተካቱን ሃሳብ ያነሱትም
በደንብ የተዘጋጁበት ጉዳይ ሰላልነበረ፣ ስለሚተካው
ሰውም እርግጠኞች ስላልነበሩ “ከማያውቁት መልዓክ
የሚያውቁት ሰይጣን ይሻላል” ብለው ዝም አሉ።
(መለስን ከስልጣን የማውረዱ ሀሳብ ግን ከዚያች ቀን
ጀምሮ በኋላ አንጃ ተብሎ “ስብሰባን ረግጦ በመሄድ”
ወንጀል ስም በተባረረው ቡድን የሚመደቡ አንዳንድ
አመራሮች አእምሮ ውስጥ እንደተፀነሰች የሚገምቱ
አሉ)
ያም ሆነ ይህ አቶ መለስ አንድ ቀን ሊተኩ
እንደሚችሉ፣ የሚተኩ ከሆነ ደግሞ ቀጥሎ የሚኖረው
አመራር ምን እንደሚመስል በዓይነ ልቦናቸው
እየታያቸው ለጊዜው ጉዳዩን በዚሁ ዘግተው ወደ
ቀጣዩ የኢህአዴግ የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ስብሰባ
ያመራሉ። እዚያም ወረራውን በኃይል የመቀልበሱ
ጉዳይ አቶ መለስ ተቃውመውታል ሲባል በአዳራሹ
ውስጥ ትልቅ አቧራ አስነሳ። ከብአዴን አመራር
ውስጥ አንዱ ተነስቶ “እንግዲያውስ በዚሁ ሁኔታ
ላይ ሆነን ጦርነት ገጥመን ማሸነፍ ስለማንችል ሌላ
መሪ መቀየር አለብን” ይላል። ይሄው የተፈራው ነገር
ደረሰ የሚል ስሜት በህወሀት ሰዎች ዘንድ በመፈጠሩ
ቅድም ይውረድ ብለው ሲከራከሩ የነበሩት ሳይቀሩ
ሀሳቡን ክፉኛ ተቃወሙት። አሁን ጠቅላይ ሚንስተር
ብንቀይር ለጠላት ውስጣዊ ያለመረጋጋት ሁኔታ
እንዳለን የሚያመላክት ነው የሚሆነው። ለህዝቡም፣
ለጦሩም ተመሳሳይ መልዕክት ነው የሚያስተላልፈው
ከዚህ ይልቅ ጦሩ በጠቅላይ ሚንስትሩ ሳይሆን
በኮሚቴ (በኋላ ኮማንድ ፖስት የተባለው ማለት ነው)
እንዲመራ ማድረግ እንችላለን ብለው ተረባርበው
አቶ መለስን ከመውረድ አተረፏቸው። ብአዴኖችም
በዚሁ አጋጣሚ ወደ ዋናው ስልጣን ለመምጣት
ያደረጉት የመጀመሪያው ሙከራቻው ለጊዜው

ከገፅ 11 የዞረ

ሳይሳካላቸው ቀረ(ሁለተኛው የህወሀትን ክፍፍል
ተንተርሰው ከመለስ ጎን በመቆም ያካሄዱት ነው።
እሱም አልሆነላቸውም። አቶ መለስም አስቸጋሪውን
ጊዜ ከብአዴኖች ጋር ሆነው ካሳለፉት በኋላ አቶ
በረከትን አስቀርተው ሌሎቹን ከስልጣን ትግግሉ
ውጪ አደረጓቸው። እንዲህ ያለውን ነገር “መኮረኒን
በግል መከራን በጋራ” ይሉታል -ዶ/ር መረራ ጉዲና!
ለነገሩ ብአዴኖች አቶ ታምራት ላይኔ እንዲታሰሩ
ሲወስኑ ነው ነገሩ የተበላሸባቸው)
ይህን
ታሪክ
በሰፊው
ያመጣሁት
በኢህአዴግ ውስጥ “ጠቅላይ ሚንስትሩ ይነሱ”
የሚለው ሀሳብ አዲስ አይደለም ለማለት ነው።
በህወሀት ውስጥም ቢሆን ይህን ጉዳይ ማንሳት
ወሳኝ ነው የሚሆነው። በቅድሚያ ማሰብ ያለባቸው
በጦርነት ቀጠና ውስጥ ገብቶ በጭንቀት ለሚኖረው
የትግራይ ህዝብ ነው አቶ መለስ በኤርትራ ላይ
ያላቸው አቋም ትክክል እንዳልሆነ የሚሰማቸው
የህወሀት አባላት እንዳሉ የሚታወቅ ነገር ነው።
ችግሩ ግን ከእነ ጄኔራል ተፈሪ በንቲ መገደል በኋላ
የነበሩት የደርግ አመራሮች እና ከህወሀት ክፍፍል
በኋላ ያሉት የህወሀት አመራሮች አንድ የመሆናቸው
ጉዳይ ነው። ሁለቱም የሊቃነመናብርቱ ፍጡራን
ናቸው። ስለዚህ በፈጣሪያቸው ላይ ይነሳሉ ተብሎ
አይጠበቅም።
5 ብሄራዊ መግባባት መፍጠር
ኢህአዴግ በአገር ውስጥ ያሉትም ይሁን
በውጭ ያሉት እውነተኛ ተቃዋሚ ኃይሎች ጋር
ለአገር ጥቅም ቅድሚያ በመስጠት ምንም ዓይነት
ቅድመ ሁኔታ ሳያስቀምጥ መደራደር መቻል
አለበት። በሂደትም ብሄራዊ መግባባት እንዲፈጠር፣
ከእነዚህ ኃይሎች ጋር ሆኖ ለመስራት መወሰንና
ለተግባራዊነቱ ደሞ መንቀሳቀስ ይኖርበታል።
እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ሳያፈፅሙ
ወደጦርነት አመራለሁ ማለት የሚያስከትለውን
ጦስ በቅጡ አለመገመት ነው የሚሆነው። ህዝቡ
እንደበፊቱ ድጋፉን ይሰጠኛል፤ ሰራዊቱም ጠንክሮ
ሊዋጋ ይቸላል ብሎ ማሰብ የዋህነት ይመስለኛል።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!

ለማስተሳሰር ሞክረው ነበር፡፡ ይህ ሙከራ ከጥቂት
ወራት በኋላ ጄነራል ዚያድባሬ ኮንፌዴሬሽን ፌዝ
ነው፤ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሶሻሊዝም የእብድ
ነው በማለት አጣጣሉት፡፡
ቆየት ብሎ በተጠናቀቀው አመት በቱቦ
ውስጥ ግብዓተ መሬታቸው የተጠናቀቀው ኮሎኔል
ጋዳፊ
የዳህላክ
ደሴቶችን
የምትቆጣጠረውን
ኢትዮጵያንና
ደቡብ
የመንን
በተመሳሳይ
በኮንፌዴሬሽን
ለማስተሳሰር
ሙከራ
አደረጉ
በአረንጓዴው መጽሐፍ ሶስተኛው አለም አቀፍ ንድፈ
ሀሳብ (Third universal Theory) የሊቢያን ወዳጆች
በአንድ የሶሻሊዝም ርዕዮት ለማዋሀድ የተደረገው
ሙከራም ሳይሳካ ቀረ፡፡
ዛሬ ለሁለት ለተከፈለችው ሱዳን እሳት
መቀስቀስ ትልቁን ድርሻ ያበረከቱት በሚስጥር
የደቡብ ሱዳንን ነፃ አውጪ ጦር እያስታጠቁና ጆን
ጋራንግን እየረዱ የትጥቅ ትግሉን ያፋፋሙት ኮሎኔል
መንግስቱ መሆናቸውን ለመናገር ይክበዳቸው እንጂ
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊም ይሁኑ ሳልቫኪር
ሊለውጡት የማይችሉት ታሪካዊ ሃቅ ነው፡፡
እንዲያውም ኮሎኔል መንግስቱ መጨረሻ
ላይ በሱዳን ዜማ ቢተቃቀፉም ጃፋር አልኑሜሪን
‹‹የትሮይ ፈረስ››፤ ህዝቡ የተፋው እብድ እያሉ
መወረፋቸው የአደባባይ ምስጥር ነው፡፡
በአፍሪካ
ጠንካራ
የንግድ
ትስስር
ለመፍጠር ሲታሰብና አዲሱ የህብረቱ ህንፃ ሲመረቅ
ሊዘነጉ የማይገቡ ሀቆችም አብረው መነሳት ሲገባቸው
እንደ ዋዛ ሲታለፍ መመልከት በትውልድና በታሪክ
የሚያስወቅስ ነው፡፡
ከዚህ የመጀመሪያው ለአፍሪካ ህብረት
መመስረት መሰረት የጣሉት በመዲናችን የቀዳሚውን
የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ቢሮ ያስገነቡት የቀዳማዊ
ኃ/ስላሴ ሀውልት ከቀድሞ ከጋናው ፕሬዘዳንት ክዋሚ
ንክሩማህ የመታሰቢያ ሀውልት ጐን እንዲቆም
ባለማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት በቀጥታም ይሁን
በተዘዋዋሪ የፈፀመው ደባ ነው፡፡
መንግስቱ ኃ/ማርያም ለአፍሪካ ነፃነት
የዋሉትን ውልታ በማወደስ ሟቹ የሊቢያው
መሪ ኮሎኔል ጋዳፊ የአፍሪካ መሪዎችን በገንዘብ
በመደለል የህብረቱን መቀመጫ ወደ ሊቢያ
እንዲዛወር የጠነሰሱትን ሴራ በማክሸፍ ትልቁን ስራ
የሰራው የኢህአዴግ መንግስት ከአፍሪካ ህብረት
ታሪክ የማይነጠለውን የንጉሱን ታሪካዊ ድርሻ
ሲረገጥ በዝምታ ማለፍ ወይም አሳልፎ እንዲሰጥና
እንዲነጠል ማድርጉ የሚያስተዛዝብ ብቻ ሳይሆን
የሚያጠያይቅም ነው፡፡
ሁለተኛው በአፍሪካ ያልተፈቱ ማህበራዊ
ችግሮችና የመልካም አስተዳደር እጦት ሳይፈቱ
መንግስታቱ በየጓዳቸው ያለውን የህዝብ ጥያቄ
ሳይመልሱ በንግድ ተሳስረን ጡንቻችንን እናፈርጥም
የማለታቸው ጉዳይና በአለም አቀፍ ደረጃ ሲመዘን
በመሀል የሚታየው የጐላ ክፍተት ነው፡፡
የመልካም
አስተዳደርን
በተመለከተ
የአፍሪካ ህብረት እ.አ.አ በ2007 ዓም በአዲስ
አበባ ባደረገው መደበኛ ስብሰባ መሪዎቹ ያፀደቁት
ህግ የአፍሪካ ሀገራት ዴሞክራሲያዊ ምርጫና
መልካም አስተዳደርን በተመለከተ በአንድ አይነት

የ“ከአገር በስተጀርባ”
ደራሲ አስራት
አብርሃም ሌላኛው
ሥራ የሆነው
“መለስ እና ግብፅ”

በድጋሚ ታተመ!

ዋና ዋና አከፋፋዮች
1. ጃፋር መፃሕፍት
መደበር ከብሄራዊ
ቲያትር ጀርባ
2. አይናለም
መፃሕፍት መደበር
ከብሄራዊ ቲያትር
ጀርባ እንዲሁም
በአዲስ አበባና በክልል
ከተሞች ባሉት
መፃሕፍት ቤቶች
በሁሉምያገኙታል።
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መርህ እንዲጓዙ ተመሳሳይ ፖሊሲ እንዲያፀድቁ፤
ሰነዳቸውና በራቸው ክፍት አድርገው ተጠያቂነት
ያለበት እስከመገለል እስከ መታቀብና የህብረቱን
ጣልቃ መግባት እስከ መፍቀድ የሚደነግገውን ሰነድ
እንዲፈርሙ የሚጠይቅ ነው፡፡
ፍላጐትን ቅድሚያ ባደረገውና አስገዳጅ
ርምጃዎችን እስከመውሰድ ሊደርስ እንደሚችል
የሚደነግገው ይህ የህግ ሰነድ ከቀረበ አምስት አመት
ቢያስቆጥርም ሰነዱን የፈረሙ የህብረቱ አባል
ሀገራት 15 ብቻ ናቸው፡፡ ከዚህ መረዳት የሚቻለው
መንግስታቱ እየነገዱ ስልጣናቸውን ከማራዘም
ውጪ ለህዝቡ እድገትና ፍላጐት ተገቢውን ምላሽ
ለመስጠት ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ነው፡፡
ከዚሁ በመቀጠል ለንግድ ሲያስቡ በበሽታ
በድርቅ ህይወቱ ለሚቀጠፈው የአፍሪካ ህዝብ
ከንግዱና ከትርፍ የዜግነት ድርሻውን የሚያገኝበትን
እቅድ አለመንደፋቸው ነው፡፡
በህብረቱ ስብሰባ ላይ ከቀረቡ ሰነዶች
የአለም አቀፍ የቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ ማህበር
“Disasters in Africa” በሚል ርዕስ ያቀረበው
ጥናታዊ መረጃ እንደሚያመለክተው ከሰሀራ በታች
ከሚኖረው ህዝብ ከግማሽ የሚበልጠው የእለት
ኑሮውን የሚገፋው በቀን ከአንድ የአሜሪካ ዶላር ያነሰ
ገቢና ገንዘብ እያገኘ ነው፡፡ በዚሁ ቀጠና በተዛማች
በሽታና በኤች አይቪ/ኤድስ የተጠቃው ህዝብ ከ22.5
ሚሊየን የሚበልጥ ከመሆኑ በተጨማሪ በአለም
አቀፍ ደረጃ በወባ በሽታ የሚጠቃ 60 በመቶ ድርሻ
ከያዘችው ከአፍሪካ 90 በመቶውን ሸክም የተሸከሙት
የሰብ ሰሀራ ሀገራት ናቸው፡፡ በምስራቅ አፍሪካ
በተደጋጋሚ እየተከሰተ የሚገኘው ድርቅ በርካታ
ሚሊዮኖችን እየገደለ ከብቶቻቸውን እየፈጀና ለረሀብ
እየዳረገ ነው፡፡
የንግድ ትስስሩን በተመለከተ በህብረቱ
የስብሰባ ማዕከል ለተሳታፊዎች በካውንስሉ የቀረበው
መረጃ በአፍሪካ ሀገራት መካከል የሚደረገው የንግድ
ግንኙነት ከ10-12 በመቶ የማይበልጥ ነው፡፡ አላማው
ይህንን ትስስር ለማጠናከር ቢሆንም ተጨባጩ
ሁኔታ ከዚህ የንግድ ልውውጥ ከ90 በመቶ
የሚበልጠውን ድርሻ የያዙት የሰሜን የምዕራብና
የደቡብ አፍሪካ ሀገራት ናቸው፡፡ ከሰሀራ በታች ያሉ
ሀገራት በዚህ የንግድ ልውውጥ ያላቸው ተሳትፎ
ከ5 በመቶ የማይበልጥ ከመሆኑ በተጨማሪ ጥሬ
ቁሶችንና ማዕድናትን ለውጭ ገበያ ከማቅረብ ውጪ
የህዝባቸውን ፍላጐት ለማሟላት ባልቻሉበት ደረጃ
ላይ የሚገኙ ናቸው፡፡
ከዚህ በመነሳት ስለአፍሪካ የንግድ ትስስር
ሲታሰብ በመጀመሪያ የሀገር ፍላጐትን ማሟላትና
ያለቁ ምርቶችን ማቅረብን መዘንጋት ከፈረሱ ጋሪው
ቀድሟል የሚለውን ብሂል የሚያታውስ ይሆናል፡፡
ከሁሉም በላይ ትዝብት ውስጥ የሚከተው
አድኃሪም ይሁኑ ኔልሰን ማንዴላ አሰልጥነው
አፓርታይድን በመዋጋት ለደቡብ አፍሪካ ነፃነት የጐላ
ድርሻ አበርክተዋል የሚል የጠቅላይ ሚኒስትሩን
ውደሳ ያገኙትና ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት መሰረት
ከጣሉ አባቶች በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የሚቀመጡት
የቀዳማዊ ኃይለስላሴ ሀውልት በህብረቱ ግቢ
አለመቀረፁ ነው፡፡

አውደ ታሪክ

ፍትህ ጥር 25 2004 ዓ.ም

ጥያቄ ሊነሳ ይችላል፡፡ መነሳቱ ደግሞ
ተገቢም አስፈላጊም ነው፡፡ ቦምቦቹ ከየት መጡ? ማን
አመጣቸው? አሁንም የሴራውን ዋና መሐንዲስ
አንዘንጋ! ሰውዬው እኮ ስምኦን አደፍርስ ነው፡፡ በጥር
ወር ከደጃዝማች ለጥይበሉ ገብሬ ጋር ግንኙነት
ነበረው፡፡ በተዋረድ እንምጣ! በሻወረድ የተባለ ሰው
ቦምቦቹን ያገኘው ሐጂ በዳሶ ከተባለ ሰው መሆኑ
ተመልክቷል፡፡ ቀስ በቀስ ከስምኦን እጅ ገቡ፡፡ ከእሱ
ዘንድ ብዙ አልቆዩም፡፡ ከሁለቱ ተለማማጆች ዘንድ
ደርሰዋል፡፡
አዝማች! አዝማች! አዝማች! ቡም! ቡም!
ቡም! ይህ ከዝቋላ ተራራ ግርጌ የሚሰማው የቦምብ
ውርወራ ልምምድ ድምጽ ነው!
ሁለት ሳምንታት አልፈዋል፡፡ በዝቋላ
ተራራ ስር ሲካሄድ የሰነበተው የቦምብ ውርወራ
ልምምድ አብቅቷል፡፡ ሁለቱ ወጣቶች አሁን ወደ
አዲስ አበባ ተመልሰዋል፡፡ እንዳይነቃባቸው ነቅተው
ቆመዋል፡፡ ሞገስ ከዝቋላ መልስ ፈፅሞ ጫማ ትቷል፡
፡ መልኩም ተለውጧል፡፡ ግን የኢጣሊያ ሹማምንት
ወጣቶቹን አሁንም ያምኗቸዋል፡፡ ከ‹አስካሪስ›ም
ጋር የነበራቸው መልካም ግንኙነት እንዳለ አለ፡
፡ ገነተ ልዑል ቤተ መንግስት ቅጥር ግቢ ዘወትር
ይገባሉ፡፡ ሞገስ ግን አሁንም ይለማመዳል፡፡ በድብቅ
ወደ ቀጨኔ እየሄደ ይለማመዳል፡፡ የአካል ብቃት
እንቅስቃሴም አላቋረጠም፡፡ ታደሰ የተባለ ሰው ግን
ይከታተለው ገባ፡፡ ከራሱ በሰረፀ ስሜት ለስሜቱ
አንድ ነገር ተሰማው፡፡ በዚህ ሂደት አንድ ቀን ሞገስ
የቦምብ ውርወራ ሲለማመድ በዛፎች መካከል ተደብቆ
ተመለከተው፡፡ በስሜቱ ለስሜቱ የተሰማውን ነገር
አረጋገጠ፡፡ ሳይታይ ግን ወደኋላ አፈገፈገ፡፡ ሁለቱ
ወጣቶች በተጨማሪም ወደ ደብረ ሊባኖስ ሄደው
የቦምብ ውርወራ ልምምድ አድርገዋል፡፡ አዝማች!
አዝማች! አዝማች! ይህ የቦምብ ውርወራ ልምምድ
ድምፅ ነው!
ይህ በእንዲህ እንዳለ የፋሽስት ኢጣሊያ
የስለላ ክፍል ጥርጣሬ ያስተናግድ ገባ፡፡ መጠነኛ
መረጃም ደርሶታል፡፡ ሆኖም የሳምንቱ የተግባር
መርሐ-ግብሮች ሊሰረዙ አይችሉም፡፡ በምክንያቱ
ምክንያት የካቲት 12 ቀን 1929ዓ.ም ህዝባዊ ስብሰባ
ይካሄዳል፡፡ ሌሎች ተግባራትም በመርሐ-ግብሩ
መሰረት ተፈጻሚ እንደሚሆኑ ታውቋል፡፡ እነሞገስ
ደስ አላቸው፡፡ ግራዚያኒንና አገልጋዮቹን ለመፍጀት
ቆርጠዋል፡፡ የግራዚያኒ ጽሕፈት ቤት ለአምስት
መቶ ታዋቂ ሰዎች በስብሰባው ላይ እንዲገኙ ደብዳቤ
ጽፎላቸዋል፡፡ አብዛኞቹ እናት ሀገራቸውን ኢትዮጵያን
ከድተው ለፋሽስት ኢጣሊያ ያደሩ የ‹‹ተከበሩ››
ባንዳዎች ነበሩ፡፡ በጣም ጥቂት ተጋባዦች ደግሞ
የውጭ ዜጐች እንደ ነበሩ ታውቋል፡፡ ግሪካዊው አቡነ
ቀርሌዎስም ደብዳቤ ከተጻፈላቸው ሰዎች አንዱ እንደ
ነበሩ ተመልክቷል፡፡
አንድ! ሁለት! ሶስት! አንድ! ሁለት! ሶስት!
የካቲት 12 ባተ! ቀውጢ ቀን ደረሰች! ከጧቱ 12
ሰዓት በኋላ አንስቶ የገነተ ልዑል ቤተ መንግስት
ቅጥር ግቢ ለሕዝብ ክፍት ሆኗል፡፡ ምክንያቱ ደግሞ

በግልፅ ተነግሯል፡፡ ለኢጣሊያ ንጉሳዊ ቤተሰብ አንድ
ልዑል ተወለደ፡፡ በልባችን ከልብ ልብ እንበል፡፡
የደስታ መግለጫ ስብሰባ ተደርጎ ተወስዷል፡፡ ከሮማ
መልእክት መጥቷል፡፡ ለአዲስ አበባ ህዝብ በነፍስ
ወከፍ ቢያንስ ሁለት የማሪያ ትሬዛ ብር እንዲሰጠው
ታዝዟል፡፡
በቤተ መንግስቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ዓይነ
ስውራን፤ አንካሶች፤ ሽማግሌዎች፤ አሮጊቶችና አቅመ
ደካሞች ከጧት አንስቶ ገብተዋል፡፡ ካህናትም በቁጥር
ጥቂት አልነበሩም፡፡ የገባው ህዝብ ወደ ሶስት ሺህ
ተገምቷል፡፡ የፋሽስት ኢጣሊያ ወታደሮች፤ አስካሪስና
ሲቪል ጣሊያኖች ከግቢው ውስጥ ይርመሰመሳሉ፡፡
በእለቱ የፋሽስት ኢጣሊያን በሎሌነት
ለማገልገል የታማኝነት ቃለ መሓላ ከፈፀሙ
የኢትዮጵያ መኳንንት መካከል ጧት ቀድሞ ከቤተ
መንግስት ግቢ የደረሰው ደጃዝማች ኃይለ ስላሴ
ጉግሳ ነበር፡፡ ሮሳርዮ ጊልዝጊ ኃይለ ስላሴን ወደ ቤተ
መንግስት ውስጥ ወስዶ ከግራዚያኒ ጋር አገናኘው፡፡
አሁን ከጧቱ 5 ሰዓት ሆኗል፡፡ ጄኔራል
ግራዚያኒ በምስራቅ አፍሪቃ የኢጣሊያ ቅኝ ግዛት
እንደራሴ ከቤተ መንግስት ወጥቶ ወደ ስብሰባው
ስፍራ እየመጣ ነው፡፡ ጄኔራሉ ብሩህ የወታደራዊ
ደንብ ልብስ ለብሷል፡፡ ቀጥ ብሎ ወደ ፊት ይራመዳል፡
፡ ተከታዮቹ በቅርብ ርቀት በንቁ እርምጃ ይታያሉ፡፡
ሕዝቡ ዓይኑን ወርውሮባቸዋል፡፡ ከርቀት ሊያዩአቸው
የሚንጠራሩም ጥቂት አልነበሩም፡፡ ከተከታዮቹ
መካከል የፋሽስት ፓርቲ ዋና ፀሐፊ፤ ምክትል ገዥ፤
የፖሊስ አዛዥና ሌሎችም የኢጣሊያ ባለስልጣናት
ይገኙባቸዋል፡፡ ከእነሱ ቀጥሎ ከሐዲ የኢትዮጵያ
መኳንንት ተከትለውታል፡፡ ከመካከላቸው ራስ
ኃይሉ ተክለ ሃይማኖት ይታያል፡፡ አሁን ግራዚያኒ
ከተዘጋጀለት ስፍራ ሊደርስ ጥቂት እርምጃዎች
ይቀራሉ፡፡ እየደረሰ ነው! ተቀርቧል! በጣም ተቃርቧል
ጭብጨባው ቀልጧል! ቸብ! ቸብ! ቸብ! ቸብ! ቸብ!
ቸብ! አሁን ግራዚያኒ ከተዘጋጀለት ስፍራ ደርሷል፡፡
ፊቱን ወደ ሕዝብ አዙሮ ለአፍታ ቆም አለ፡፡ ረጅም
ጭብጨባ!!!
ነገር ግን እስከዚያ ሰዓት ድረስ ሁሉ አቡነ
ቄርሌዎስ አልመጡም፡፡ ምክንያቱም እንደማይመጡ
ቀደም ሲል ተናግረው ነበርና ነው፡፡ ምክንያታቸውን
ደግሞ ለምክንያት ያህል በምክንያት አስደግፈዋል፡፡
ስለአመማቸው መቀመጥ እንደማይችሉ ተናግረዋል፡፡
ግራዚያኒ ግን አልተቀበላቸውም፡፡ የራሱን ሐኪም ልኮ
አስመረመራቸው፡፡ ሀኪሙ ደግሞ በሙያዊ ታማኝነት
ፍፁም ጤነኛ እንደነበሩ ለግራዚያኒ ተናግረዋል፡፡
ታዲያ ዛሬ ለምን አልመጡም፡፡ ግራዚያኒ ተናደደ፡
፡ ወዲያውም ከጥብቅ ትእዛዝ ጋር የራሱን መኪና
ላከላቸው፡፡ ማምረሩን ሲያውቁ አላቅማሙም፡
፡ ከች አሉ፡፡ ከግራዚያኒ በስተቀኝ የተዘጋጀላቸውን
ቦታ አገኙ፡፡ ግራዚያኒ ስለጤንነታቸው በመጠኑ
አነጋገራቸው፡፡ እየተሻላቸው መሆኑን አረጋገጡለት፡፡
ውስጣቸው ግን ይጠረጥራል! ደስተኛ አለመሆናቸው
ከፊታቸው ይነበባል፡፡ ጥርጣሬ! ጥርጣሬ! ጥርጣሬ!
ግራዚያኒ አሁን ወደ ድምፅ ማጉያው

ተጠግቷል፡፡ ወዲያው ንግግር ጀመረ፡፡ የኢጣሊያ
መንግስት የኢትዮጵያን ኑሮ ለማሻሻል በጣም
እንደሚጨነቅ በንግግሩ አንስቷል፡፡ ንግግሩ በወኔ
የተሞላ ነበር፡፡ እጆቹን ወደ ሁሉም አቅጣጫ
ይወረውራል፡፡ በአንገቱ ላይ ጅማቶቹ ተገትረዋል፡፡
የተናገረውን ሁሉ ህዝቡ እንዲቀበለው አሳስቧል፡፡
ልብ በሉ! ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ
የገነተ ልዑል ቤተ መንግስት ቅጥር ግቢ ቀውጢ
ይሆናል፡፡ ሞገስና አብርሃ ከሰገነቱ በስተጀርባ
ቆመዋል፡፡ ነጠላ ጫማ ተጫምተዋል፡፡ ግራዚያኒን
በዓይናቸው ይከታተሉታል፡፡ የልብ ምታቸው
ጨምሯል፡፡ አካላቸው ተወጣጥሯለል፡፡ መኰንን ዳኜ
የተባለ ቀድሞ የትምህርት ቤት ጓደኛቸው ደግሞ
እነሱን በዓይኑ ይከታተላቸዋል፡፡ ከቤተ መንግስት
ጓደኞቻቸው ጋር መሆን ሲገባቸው መነጠላቸው
ለምን እንዳስፈለገ ራሱን ጠይቆ መልስ አጥቷል፡፡
የትናንት ባንዳዎች የዛሬ አርበኞች ታአምር ሊሰሩ
ቆርጠዋል፡፡ ከክርስቶስ ጋር ከተሰቀሉት ወንበዴዎች
አንዱ በመጨረሻው ሰዓት ንስሃ ገብቶ ድኗል፡
፡ ሞገስና አብርሃ ግን ሁለቱም ንስሃ ገብተዋል፡፡
በጥቂት ደቂቃዎች ስማቸው በታሪክ ይመዘገባል፡፡
ግራዚያኒን፤ ሌሎችን የፋሽስት ሹማምንትንና ሎሌ
ኢትዮጵያውያን መኳንንትን ከትቢያ ጋር ለማዋሐድ
ቆርጠዋል፡፡
አሁን ለህዝቡ በነፍስ ወከፍ ሁለት ብር
እየተሰጠ ይገኛል፡፡ ኢጣሊያውያን ወታደሮችና
አስካሪስ በዚህ ስራ ተጠምደዋል፡፡ በጠረጴዛ ላይ ብሮች
ተቆልለዋል፡፡ ደረሰ ሰዓቱ! የመጀመሪያው ቦምብ
ሊወረወር ነው፡፡ አንድ! ሁለት! ሶስት! የመጀመሪያው
ቦምብ ተወረወረ! የወረወረው አብርሃ ደቦጭ ነው፡
፡ አሁን ደግሞ ሁለተኛው ቦምብ ሊወረወር ነው!
ተወረወረ! በሁለት ሰኮንዶች ልዩነት ሁለተኛው ቦምብ
ተወረወረ፡፡ የወረወረው ደግሞ ሞገስ አስገዶም ነው፡
፡ ግራዚያኒ ተነስቶ ወደ ቤተ መንግስት ያመራ ገባ፡
፡ ይህችን ይወድዳል ጀግና! ቦምቡ ጀርባውን በሳሳው፡
፡ በአካሉ ላይ በቦምቡ በ365 ቦታዎች ቆስሏል፡
፡ ወደ ፊት ወደቀ አእምሮውን ስቷል፡፡ ቦምቦቹ
አሁንም ይወረወራሉ፡፡ በጠቅላላው ዘጠኝ ቦምቦች
ተወርውረዋል፡፡ ኢጣሊያኖችና አስካሪስ ተኩስ ከፈቱ፡
፡ እዚው ግቢ ውስጥ 300 ሬሳ ወዲያው ተቆጠረ፡፡
ሁሉም
በየአቅጣጫው
ይሮጣል፡፡
አብርሃም ይጠብቁ የነበሩ ዘበኞችን በቦምብ ደምስሶ
በልደት አዳራሽ አጠገብ አድርጎ አመለጠ፡፡ ሞገስ
በሁለተኛው በር በኩል ወደ የካቲት 12 ሆስፒታል
አቅጣጫ ወጣ፡፡ ስምኦን አደፍርስ በመኪና ይዟቸው
ወደ ሰላሌ በረረ፡፡ በኋላ ወደ ሱዳን ለመግባት ሲሄዱ
ጭልጋ ላይ ዘራፊዎች ገደሏቸው፡፡ ስምኦን አደፍርስ
ግን በፋሽስቶች እጅ ወደቀ፡፡ ብዙ ካሰቃዩት በኋላ
ገደሉት፡፡ ፋሽስቶች የአዲስ አበባንና የአካባቢውን
ህዝብ በጅምላ ጨፈጨፉት፡፡ በሶስት ቀናት 30ሺህ
ህዝብ ፈጁት፡፡ ታሪክ ይናገራል፡፡ ባንዳ ይደብቃል!
አርበኛ ያስታውሳል፡፡ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነትና
ሀገራዊ ትምክህት በዚህች ሀገር ያብባሉ! የኢትዮጵያ
እውነተኛ ትንሳኤ ቀኑን ይጠብቃል! በጀግኖች
ደምና ስጋ የዳበረው የኢትዮጵያ መሬት ለባዕዳን
የሚሸነሸንበት ምዕራፍ ይዘጋል! ክብርና ሞገስ
ለየካቲት 12 ሰማዕታት! ድል ለኢትዮጵያ ሰፊ
ህዝብ!

ጠቅላላ እድገቱ በአማካይ ከ10 በመቶ በላይ እየሄደ
ያለው የባጀት ጉድለት ስርዓቱን ከውስጥ እና
ከውጪ ብድር ፍለጋ እንዲንከራተት ዳርጎታል፡
፡ እስከ 1997ዓ.ም ድረስ ይህን የባጀት ጉድለቱን
ለመሙላት ከሀገር ውስጥ ይልቅ የውጪ ብድር
እና ርዳታ ዋነኛው ምንጭ ነበር፡፡ ነገር ግን የድህረ97ቱን የፖለቲካ አለመረጋጋት ተከትሎ እርዳታ
ሰጪ ሀገራት እና ተቋማት ለገዢው ፓርቲ ይሰጡት
የነበረውን እርዳታ እና የባጀት ድጋፍ መቀነሳቸው
አልፎም
ሌሎች
መንገዶችን
መጠቀማቸው
ኢህአዴግን ጉድለቱን ለመሙላት ሲል ወደ ሀገር
ውስጥ እንዲመለከት አስገድዶታል፡፡ ለምሳሌም
ያህል እ.ኤ.አ በ2002/03 የነበረው የሀገር ውስጥ
የባጀት ጉድለት መሙያ ምንጭ 34.4 በመቶ ሲሆን
ከድህረ ምርጫው በተከተሉት ጥቂት ዓመታት ወደ
65 በመቶ ተጠግቷል፡፡ እስከ 1997ዓ.ም ድረስ የዋጋ
ንረቱ እና የባጀቱ ጉድለቱ ይሄ ነው በሚባል ሁኔታ
የተጣመሩ አልነበሩም፡፡ ከተጠቀሰው ዓመት ወደዚህ
ስርዓቱ የሚከተለው እያንዳንዱን የሀገር ውስጥ
የገንዘብ ምንጭን የመጠቀም ሂደት የዋጋ ንረቱን
ሊያባብስበት የቻለበት ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡ የነገሩ
አጥኚዎች እንደሚሉት መንግስት የባጀት ጉድለቱን
ለመሸፈን የትኞቹንም የሀገር ውስጥ አማራጮችን
በስፋት መጠቀም ከጀመረ በውጤቱ በገበያ ውስጥ
የሚንቀሳቀሰውን የገንዘብ መጠን (Money supply)
እንዲንር ያደርገዋል፡፡ በዚህ የሁለቱ ተለዋጮች
ተጣምሮት ላይ የሚፅፉ ኢኮኖሚስቶች ለሀገራዊ
የኢኮኖሚ መረጋጋት በጠቅላላው የኢኮኖሚ እድገት
እና በገንዘብ አቅርቦት መጠን መሀከል ተቀራራቢ
እድገት መኖር እንዳለበት ይመክራሉ፡፡ በግልባጩ
ከ1997ዓ.ም ወዲህ የወጡ የብሔራዊ ባንክ እና
የገንዘብ ሚኒስቴር መረጃዎችም የሚያሳዩት
በኢኮኖሚው ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የገንዘብ
መጠን ዓመታዊ እድገት ከአጠቃላዩ ሀገራዊ
የኢኮኖሚ እድገት አንፃር በአማካይ እጥፍ በሆነ
መልኩ መጨመሩን ነው፡፡ ይህ የገንዘብ አቅርቦት
መጠን ያለቅጥ በየጊዜው መናር በውጤቱ የዋጋ
ንረትን ያባብሳል፡፡ ፕ/ር አለማየሁ ገዳ እና ክብሮም
ታፈረ ጥልቅ የኢኮኖሚ ሞዴሎችን በመጠቀም
እንደሚደመድሙት የገንዘብ አቅርቦት በአንድ በመቶ
ቢያድግ የምግብ ዋጋ በ1.49 በመቶ ሲጨመር፣
ከምግብ ውጪ ያለው የዋጋ ንረት ደግሞ በ0.94

በመቶ ያድጋል፡፡
በገንዘብ አቅርቦት የተነሳ የሚከሰቱት
እኒህ መሰል የዋጋ ንረቶች በመጪ ጊዜያት
እየተባባሱ እንዲሄዱ ሊያደርጋቸው የሚችለው
አንዱ ጉዳዩ ስርዓቱ እየሄደበት ያለው ገንዘብን
የማተም አካሄድ ነው፡፡ ከአራት ወራት በፊት
መንግስት ያወጣውን ጨረታ ተከትሎ በታህሳስ
አጋማሽ ወር ላይ በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር የብር
መጠን ወደ ሀገር ውስጥ ገብቷል፡፡ የፍትህ ጋዜጣ
ምንጮች እንደሚሉት አንዳንድ የብሔራዊ ባንክ
ኃላፊዎች በጉዳዩ ላይ ተቋውሟቸውን ቢያሰሙም
‹‹የታተመውን ገንዘብን ጉዳቱን እየመዘንን በእርከን
በእርከን ወደ ገበያው እንልቀቀው›› በሚል ስምምነት
መሰረት በመጀመሪያው ዙር በጥር ወር መጀመሪያ
ላይ ወደ ገበያው ተለቋል፡፡ እንደምንጮቹ ሌላኛው
የታተመውን ገንዘብ የመበተን ዙር በጥቂት ጊዜ
ውስጥ ይካሄዳል፡፡ ይህን ገንዘብን እያተሙ ወደ
ገበያው መልቀቅ ከላይ ከተጠቀሰው ጥናታዊ
ድምዳሜ ጋር ስናዛምደው የሚቀጥሉት ዓመታት
በዋጋ ንረቱ እየተሰቃዩ ላሉት ዜጎች መልካም ዜና
ይዘው የሚመጡ አይመስልም፡፡
የምግብ ዋጋን እያናሩ ከሚገኙ ተለዋጮች
መሀከል ሌላኛው በገበያ ውስጥ ያለው የምግብ
አቅርቦት ማነስ ነው፡፡ እነ አለማየሁ ገዳ “The
Galloping inflation in Ethiopia: A cautionary
tale for aspiring “developmental state” in
Africa” በሚለው ጥናታዊ ፅሁፋቸው እንደሚሉት
የፖለቲካ አለመረጋጋት፣ ዋስትና አልባ የመሬት
ስሪት እና የአየር ፀባይ ለውጥ የሀገሪቱን የምግብ
አቅርቦት የሚፈታተኑ ጉዳዮች ናቸው፡፡ በነዚህም
ተዛማጅ ምክንያቶች የምግብ አቅርቦቱ የገበያውን
ፍላጎት ያህል ማደግ ያለመቻሉ የዋጋ ንረቱን
እንዲባባስ እንዳደረገው ፅፈዋል፡፡ እንደ አጥኚዎቹ
ምግብ ነክ ያልሆነው የዋጋ ንረትን እያባበሱ ካሉት
ምክንያቶች ቀዳሚው የወለድ መጠን እየጨመረ
መምጣት ነው፡፡ የወለድ መጠን እያደገ መሄድ
በሁለት ምክንያቶች የዋጋ ንረትን ያባብሳል፡፡ የወለድ
መጠኑ ሲያድግ ዜጎች የገንዘብ ፍላጎታቸው እየቀነሰ
ስለሚመጣ በገበያ ውስጥ የሚኖረውን የገንዘብ
አቅርቦት ይጨምረዋል፤ የአቅርቦቱ መጨመርም
የዋጋ ንረቱን ያባብሳል የሚለው የመጀመሪያው
ምክንያት ነው፡፡ ሌላኛው ምክንያት የወለድ መጠን

ሲጨምር የሀገር ውስጥ አምራቾች ለማምረት
የሚያወጡት ወጪ ስለሚጨምር፣ ይህን የወጪ
ጭማሪ ለማካካስ በምርቶቻቸው ላይ የሚኖራቸውን
ዋጋ ከፍ እንዲያደርጉት ይገደዳሉ፡፡ የዚህ ውጤትም
የዋጋ ንረቱን ማናር ይሆናል፡፡
አክሰስ ካፒታል የስታቲስክስ ባለስልጣን
ይፋዊ የዋጋ ንረት መረጃን ተንተርሶ “Ethiopia:
Macro
economic
Handbook:2011/2012”
በሚል ርዕስ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ባሳተመው
ጥናታዊ ዘገባ አጠቃላይ የዋጋ ንረቱ ኢትዮጵያን
ከአፍሪካ ቀዳሚ ሲያደርጋት፣ በዓለም ዓቀፍ ደረጃም
ከቤላሩስ ቀጥሎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ እንድትቆም
ዳርጓታል፡፡ ይህ ወደ 40 በመቶ እየተጠጋ ያለ የዋጋ
ንረት መጠን ከገዢው ፓርቲ የትራንስፎርሜሽን እና
የእድገት እቅድ ጋር እንደሚላተም የሚያስነብበው
የተቋሙ ዘገባ፤ ከ2003ዓ.ም እስከ 2007ዓ.ም
ድረስ የሚዘልቀው የትራንስፎርሜሽኑ የ‹‹ዕድገት››
ዓመታት የዋጋ ንረቱን በነጠላ ዲጅት (በ10 በመቶ
ባነሰ) ለማድረግ የታለመ ቢሆንም የ2003ዓ.ም
የንረቱ መጠን 38.1 በመቶ መሆኑ፣ እጅግ
መልካም ተግባሮች ቢከወኑ እንኳን በቀሩት ሶስት
የትራንስፎርሜሽን ዓመታት የሚኖረው አማካይ
የዋጋ ንረት ከ15 በመቶ ያነሰ ሊሆን እንደማይችል
ዘገባው ይተነትናል፡፡
በምግብ ዋጋ ንረት መናር ጉዳይ አቶ
መለስ በፓርላማ ያቀረቧቸው ሙግቶችን ጨምሮ
በገዢው ፓርቲ በኩል በምክንያትነት የሚቀርበው
የንረቱ ዋና ምንጭ ውጪያዊ ነው የሚል ነው፡፡
በዓለም አቀፍ የዋጋ አለመረጋጋት የተነሳ የተከሰተ
ከውጭ የገባ /Imported/ ነው የሚለው የፓርቲው
ሙግት ብዙም እንዳያስኬድ የሚያደርገው ሁለት
ተጨባጭ እውነቶችን መሻገር አለመቻሉ ነው፡
፡ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው ምርት ከጠቅላላው
ሀገራዊ የኢኮኖሚ እድገት ወደ 26 በመቶ መሆኑ፤
ቢያንስ የቀረው ወደ 74 በመቶ የሚጠጋው የምግብ
ምርት ሀገር በቀል መሆኑ የገዢውን ፓርቲ
ክርክር የሚያፈርስ የመጀመሪያው ተግዳሮት ነው፡
፡ ሌላኛው የክርክሩ ዝንፈት እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ
ብዙም ለአለም አቀፍ ገበያ ክፍት የሆነ የኢኮኖሚ
ስርዓት ባላቸው ሀገራት ያለው የዋጋ ንረት
ከኢትዮጵያ እጅግ ዝቅ ያለ የመሆኑን እውነት
መሻገር አለመቻሉ ነው፡፡

‹‹ቡም! ቡም! ቡም!››

ከታዴዎስ ታንቱ
የቦምብ ውርወራ ልምምድ አጧጡፈዋል፡
፡ ስምኦን አደፍርስ በሽፋኑ የማስተባበር ስራውን
አጠናክሮ ይዞታል፡፡ በግልፅ ግን የሴቼንቶ ነጂ ነው፡
፡ የጣሊያን ወታደሮችን ሲያገኝ “Bono! Avanti
Benito Mussolini” ይላል፡፡ በባንዳዎች ፊት ደግሞ
ስነ ልቦናቸውን ያከብራል፡፡ ሴት ወይዘሮችንም
በሴቼንቶው ውስጥ ያስገባና ይከንፋል፡፡ ለማንም
ፊቱን አያጠቁርም ‹‹ሙያ በልብ ነው›› ብሏል፡
፡ ብልሁ የኢትዮጵያዊቷ ልጅ ሰው ሳይሆን ጊዜ
ጀግና መሆኑን ያውቃልና፡፡ አዝማች! አዝማች!
አዝማች! ቡም! ቡም! ቡም! ይህ ከዝቋላ ተራራ ግርጌ
የሚሰማው የቦምብ ውርወራ ልምምድ ድምፅ ነው!
ባሻህ የምሩ የተባለ የጦር መሳሪያዎችን
አጠቃቀም በውል የሚያውቅ ሰው ያለማምዳቸዋል፡
፡ በተለይ ስለቦምብ አወራወር ሌት ተቀን
ያስተምራቸዋል፡፡ በቦምብ ራስን ሳይጎዱ ሌሎችን
ከትቢያ ጋር ማዋሐድ ባንድ ቀን ጀምበር ልምምድ
የሚያበቃ
አይደለምና፡፡
ቀናትን
ይጠይቃል፡
፡ ተለማማጆቹ አሁን ከዝቋላ ተራራ ስር በዓላማ
ተግባር ቆመዋል፡፡ ከባድ ስራ ይዘዋል፡፡ ባሻህ
የምሩን ፈልጎ፤ በማሳመን አምጥቶ በአሰልጣኝነት
የመደበላቸው ስምኦን አደፍርስ መሆኑ ታውቋል፡
፡ ከበደ ያርዱ የተባለ ግለሰብ መሆኑን የሚገልፁ
የታሪክ ድርሳናትም አልታጡም፡፡ ያም ሆነ ይህ አንድ
አሰልጣኝ ግን ለቦምብ ወርዋሪዎች ተመድቦላቸዋል፡
፡ 1929ዓ.ም፡፡
አዝማች! አዝማች! አዝማች! ቡም! ቡም!
ቡም! ይህ ከዝቋላ ተራራ ግርጌ የሚሰማው የቦምብ
ውርወራ ልምምድ ድምጽ ነው!
የሴራው ዋና መሐንዲስ የሆነው ጀግናው
ስምኦን አደፍርስ ግን የውርወራ ልምምዱ ተካፋይ
አልነበረም፡፡ ሆኖም በወሳኙ የመከራ ሰዓት ሕይወቱን
ለማዳን ዝግጅት ያደርግ እንደነበር ታውቋል፡፡ ከዝቋላ
ተራራ ስር ፈፅሞ አልተለየም፡፡ መጫሚያ አውልቆ
በባዶ እግሩ መሔድ ከጀመረ ውሎ አድሯል፡
፡ እንዲያውም ሁለት ሳምንት ቆይቶ ወደ አዲስ
አበባ ሲመለስ አንድ ጓደኛው ያለመጫሚያ ለምን
እንደሚሔድና መልኩ እስኪቀየር ያን ያህል ጊዜ የት
ጠፍቶ እንደነበር ጠየቀው፡፡ ጀግናው ስምኦን አደፍርስ
መልስ አልነፈገውም፡፡ ጎብኚዎችን በሴቼንቶ ይዞ ወደ
ገጠር እንደ ሄደ ነገረው፡፡

የከተሞች...

ከገፅ 2 የዞረ

ህዝባዊ ተሳታፊነትን ማበረታታት እና አካባቢያዊ
የሆኑ የዜጎች ፍላጎቶች የሚደመጡበት ስርዓትን
ማበጀት ነው፡፡ የፌዴራሉም ሆነ የክልሎች ህገመንግስታቶች ራሳቸውን የቻሉ ማዘጋጃ ቤቶች እና
የከተማ አስተዳደር ተቋማት ስለሚኖራቸው ግላዊ
ልዕልናም ሆነ ከፌደራል ስርዓቱ ጋር ያላቸውን
የሁለት ጫፍ ተጠቃቃሚነት የሚፈጠርበትን
መንገድ አያመላክትም፡፡ ይህም ራሳቸውን የቻሉ
ለሚያስተዳድሯቸው የከተማ ነዋሪዎች ፍላጎት
የሚገዙ የአካባቢ ተቋማት ምክነትን አስከትሏል፡
፡ ዶ/ር ምህረት እንደሚሉት ገዢው ፓርቲ
ግብርና መሪ የኢንዱስትሪ ስትራቴጂ (አድሊ)
ብቸኛው የልማት እስትራቴጂው እንዲሆን መወሰኑ
ከተሞችን በተመለከተ ያለው ምልከታ ከተሜዎችን
የዘነጋ እንዲሆን እንዳስገደደው ይጠቅሳሉ፡፡
የፓርቲው
የልማት
ፖሊሲዎችም
እንደሚያሳዩት ለአጠቃላዩ ሀገራዊ የኢኮኖሚ
እድገትም ሆነ ለፖለቲካዊ ስርዓቱ ግንባታ የከተሞች
ሚና ከገጠሩ የሀገሪቱ ክፍል ተከትሎ በሁለተኝነት
የሚመጣ ነው፡፡ ይህ የፓርቲው አተያይ ከተሞች
ለገጠሩ እርሻ ተኮር ኢኮኖሚ ገበያን በመፍጠር
የተሻለ የትስስሮሽ እድገት ሊፈጠሩ የሚችሉበትን
እድል ያጠባል፡፡ ዶ/ሩ እንደሚሟገቱት ገዢው
ፓርቲ ይህ ከተሞችን በተመለከተ ያለው የተንሸዋረረ
ዕይታ በቂ ስልጠና እና አነቃቂ ክፍያ የሌላቸው
ሰራተኞች የበዙበት፣ አይረቤ የአመራር መንገድን
የሚከተል፣ አስፈላጊ የሆኑ አካባቢያዊ ተቋማትን
መገንባት ያልተቻለው የከተማ አስተዳደር እንዲኖር
ምክንያት ሆኗል፡፡ ይህም በውጤቱ በድህነት
እና በስራ-ዓጥነት ለሚናጡት የከተማ ነዋሪዎች
ሁኔታውን የሚስተካክል የከተሞች ልማት አመራር
እንዳይኖራቸው አድርጓል፡፡

ያልተገታው የዋጋ ንረት
ባለፉት አስራ ሶስት ዓመታት የመንግስት
የባጀት ጉድለት ከአጠቃላይ ሀገራዊ የኢኮኖሚ
እድገት /GDP/ ጋር ያለው የመቶኛ ጥምረት
እጅግ በአሳሳቢ ሁኔታ እየጨመረ ስለመሆኑ የራሱ
የመንግስት ቁጥራዊ ዘገባዎች ያሳያሉ፡፡ ከሀገራዊ
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ዜናዎች

ፍትህ ጥር 25 2004 ዓ.ም

ሕገወጥ የጦር መሳሪያዎችን የሚመለከተው
ፕሮቶኮል ለፓርላማ ቀረበ

የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በስድስት ወር
ውስጥ 65 የስራ አመራሮችን ማባረሩን አስታወቀ
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን
ባለፉት ስድስት ወራት ባካሄዳቸው ግምገማዎች
እና ከሶስተኛ ወገን በተገኘ መረጃ መሰረት 65
አመራሮችና ፈፃሚዎች በሥነ-ምግባር ችግር
በመጠርጠራቸው እንዲሰናበቱ መደረጉን አስታወቀ፡
፡ የሰራተኞቹ መሰናበት የተገለፀው የባለስልጣኑ
ዋና ዳይሬክተር አቶ መላኩ ፋንታ የመስሪያ
ቤታቸውን የ2004 በጀት ዓመት የስድስት ወራት
እቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ለፓርላማ ባቀረቡበት
ወቅት ሲሆን፣ ከተባረሩት ውስጥ መረጃና
ማስረጃ የተገኘባቸው 12 የስራ ኃላፊዎች ደግሞ
ክስ ተመስርቶባቸው ጉዳያቸው በህግ እየታየ
መሆኑን፣ በሌሎች ጥቆማ በቀረበባቸው እና በስነምግባር ጉድለት በተጠረጠሩ ሰራተኞች ላይ ደግሞ
መረጃ የማሰባሰብና የማጣራት ስራ እየተከናወነ
መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በበጀት ዓመቱ በመጀመሪያው ግማሽ
ዓመት ከአገር ውስጥ ታክስና ታክስ ካልሆኑ
ገቢዎች፣ ከውጭ ንግድ ቀረጥና ታክስ፣ ታክስ
ካልሆኑ ገቢዎች እንዲሁም ከሎተሪ ሽያጭ የተጣራ
ትርፍ በድምሩ 38 ቢሊዮን 233 ሚሊዮን 69ሺህ
ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 35 ቢሊዮን 148 ሚሊዮን
86ሺህ ብር መሰብሰቡን የባለስልጣኑ ሪፖርት
ያመለክታል፡፡ ‹‹ባለስልጣኑ ከሚያከናውናቸው
ተግባራት አንዱ የኰንትሮባንድ ንግድን በመከላከል
ህጋዊ ነጋዴዎችን ማበረታታት፣ ኢንቨስትመንትን
መደገፍ እና የህብረተሰቡን ደህንነት መጠበቅ
ነው›› ያሉት ዋና ዳይሬክተር መላኩ ፋንታ፣
ኰንትሮባንድን ከመከላከል አኳያ ተገኝተዋል
ያሏቸውን ውጤቶች ዘርዝረዋል፡፡
በተለያዩ የአገሪቱ ድንበር አካባቢ ባሉ
የኮንትሮባንድ ማሳለጫ መንገዶችን በማጥናት
በተወሰደው እርምጃ ግምታቸው 121 ሚሊዮን

430 ሺህ 524 ብር የሚያወጡ የተለያዩ እቃዎች
በኮንትሮባንድ ወደ አገር ሲገቡ መያዛቸውን
የገለፁት ዋና ዳይሬክተሩ፣ ግምታቸው 16 ሚሊዮን
940 ሺህ 430 ብር የሚያወጡ የተለያዩ እቃዎች/
ምርቶች እና የተለያዩ ሃገራት የጥሬ ገንዘብ ኖቶች
ወደ ውጭ ሊወጡ ሲሉ መያዙን ተናግረዋል፡፡
የሽያጭ
መመዝገቢያ
መሳሪያን
በተመለከተም በሪፖርቱ ላይ ተካቷል፡፡ በግማሽ
ዓመቱ ውስጥ የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎችን
የመጠቀም ግዴታ ባለባቸው ግብር ከፋዮች
ላይ ክትትል ተደርጐ 12 ሺህ 297 ነጋዴዎች
መሳሪያዎቹን ገዝተው ጥቅም ላይ ማዋላቸው
የተገለፀ ሲሆን፣ በአጠቃላይ 37ሺህ 158
መሳሪያዎች ስራ ላይ መሆናቸው ተነግሯል፡፡
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን
ዋና ዳይሬክተር ሪፖርታቸውን አቅርበው ሲጨርሱ
የፓርላማው አባላት ጥያቄዎችና አስተያየቶችን
አቅርበውላቸዋል፡፡ በፓርላማው ብቸኛ ተቃዋሚ
የሆኑት አቶ ግርማ ሰይፉ የባለስልጣኑ ሰራተኞች
የስነ-ምግባር ችግር እንዳለባቸው በመግለፅ ወቀሳ
ሰንዝረዋል፡፡ ‹‹የገቢ ሰብሳቢው መ/ቤት ሰራተኞች
ባህሪይ በጣም አስቸጋሪ ነው፤ አጠቃላይ አገራዊ
ራዕይ አይታይባቸውም›› ያሉት አቶ ግርማ ግብር
ለመክፈል በሚሄዱ ነጋዴዎች ላይ የሚደርሰውን
መጉላላት ከመግለፃቸው ባሻገር በየስራ ዘርፉ ‹‹ስራ
አስኪያጅ›› ተብለው የሚቀመጡ ሰራተኞችም
ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እየተወጡ አለመሆናቸውን
አስገዝንበዋል፡፡
በሌላ ዜና ፓርላማው የንግድ ምዝገባና
ፈቃድ አዋጅ የምዝገባ ጊዜ ለአንድ ዓመት
እንዲራዘም የቀረበለትን ረቂቅ የማሻሻያ አዋጅ
በማፅደቅ የንግድ ዳግም ምዝገባን ለአንድ ዓመት
አራዝሟል፡፡

ሽብርተኝነትን በገንዘብ መደገፍን ለመቆጣጠር የወጣውን
ዓለም አቀፍ ስምምነት ኢትዮጵያ ልታፀድቅ ነው
ሽብርተኝነትን
በገንዘብ
መደገፍን
መከላከል እና አጥፊዎችን ለመቅጣት እንደሚያስችል
የተገለፀውንና በ174 አገራት ተግባራዊ የተደረገውን
ስምምነት ኢትዮጵያ ልታፀድቅ ነው፡፡
ስምምነቱን ለማፅደቅ በቀረበው ረቂቅ አዋጅ
ላይ ፓርላማው ተወያይቶ ወደ ሚመለከተው ቋሚ
ኮሚቴ የመራው ሲሆን፣ የስምምነቱ ድንጋጌዎች
በረቂቁ ላይ ተዘርዝረዋል፡፡ እ.ኤ.አ ዲሴምበር 9
ቀን 1999ዓ.ም የወጣው ስምምነት ሽብርተኝነትን
ለመከላከል
እና
ለመቅጣት
እንደሚያስችል
እንዲሁም በስምምነቱ ላይ የተዘረዘሩት የወንጀል
ድርጊቶች አገሪቱ ባወጣቻቸው የፀረ-ሽብርተኝነት
አዋጅ እና በወንጀል ድርጊት የተገኘን ገንዘብ ሕጋዊ
አስመስሎ ማቅረብን ለመቆጣጠር የወጣው አዋጅ
ላይ ከተካተቱት የወንጀል ድርጊቶች ጋር ተመሳሳይ
መሆናቸው ተገልጿል፡፡
በስምምነቱ
አንቀጽ
2
መሠረት
ማንኛውም ሰው በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ
ሆነ ብሎና በሕገ-ወጥ መንገድ አንድን መንግስት፣
ዓለም አቀፍ ድርጅትን ወይም ሕዝብን በማስገደድ
አንድ የተወሰነ ድርጊት መፈፀሙን እንዲፈቅድ
ወይም እንዳያደርግ ለማስገደድ ሲል ሰላማዊ ሰዎች
ላይ ሞትን ወይም ከባድ የአካል ጉዳት ለማድረስ
የሚያስችሉ ተግባራት እንዲውሉ በማሰብ ወይም
እንደሚውሉ እያወቀ ገንዘብ ካቀረበ ወይም ከሰበሰበ
ወንጀል እንደፈፀመ ይቆጠራል፡፡

ስምምነቱን የሚያፀድቁ አባል አገራት
የተጣሉባቸው ግዴታዎች ከአንቀጽ 4 እስከ 20
ተዘርዝረዋል፡፡ አባል አገራቱ በስምምነቱ አንቀጽ 2
ላይ የተመለከተውን ድርጊት በወንጀልነት መፈረጅና
የድርጊቱን ከባድነት ከግምት ያስገባ አግባብነት
ያለው
ቅጣት
ማስቀመጥ
እንደሚኖርባቸው
ስምምነቱ ያስገድዳል፡፡
የስምምነቱ አንቀጽ 18 በስምምነቱ ላይ
የተገለፀ የወንጀል ድርጊቶች እንዲፈፀም የሚደግፍና
የሚያነሳሱ ግለሰቦችና ቡድኖች በግዛታቸው ውስጥ
እንዳይንቀሳቀሱ የመካከል ግዴታ በአባል አገራት
ላይ ይጥላል፡፡
ስምምነቱ የሚደነግጋቸውን የወንጀል
ድርጊቶች የሚፈፅሙ ሰዎችን በህግ ተጠያቂ
ማድረግ እንዲቻል ለአባል አገራት ሁለት አማራጭ
ግዴታዎች
እንደተቀመጡ
ረቂቁ
ያስረዳል፡፡
ከስምምነቱ አንቀጽ 9 እና 10 ድንጋጌዎች ለመረዳት
እንደሚቻለው በስምምነቱ ከተመለከቱት ድርጊቶች
አንዱን መፈፀሙ ወይም ሊፈፅም ስለመሆኑ
በመረጃ የተረጋገጠበት ሰው የሚገኝበት ማንኛውም
አባል አገር አሳልፎ የመስጠት ግዴታ አለበት፡፡
ነገር ግን ዘርን፣ ሐይማኖትን፣ ዜግነትን
ወይም ፖለቲካዊ አመለካከትን መሰረት አድርገው
የሚቀርቡ አሳልፎ የመስጠት ጥያቄዎችን አባል
አገራት የመቀበል ግዴታ እንደማይኖርባቸው
በስምምነቱ አንቀጽ 15 ላይ ሰፍሯል፡፡

‹‹ህይወት እዚህ ቦታ›› የግጥምና የሙዚቃ ዝግጅት ቅዳሜ ይካሄዳል
‹‹ህይወት እዚህ ቦታ›› በሚል ርዕስ
የግጥምና የሙዚቃ ዝግጅት በያሬድ ት/ቤት አዳራሽ
ቅዳሜ ጥር 26/2004 ከምሽቱ 12 ሰዓት እንደሚካሄድ
አዘጋጆቹ በተለይ ለፍትሕ ገለፁ፡፡ኤፍሬም ስዩም፣

ሰለሞን ሳህሌ፣ ዮሐንስ ኃ/ማርያም አሜሪካ ከሚገኙ
ገጣሚያን እና ከያሬድ ት/ቤት ተማሪዎች ጋር
በመተባበር እንደተዘጋጀ ጨምረው ገልጸዋል፡፡

‹‹ሀኒሙን›› ፊልም እሁድና ሰኞ ይመረቃል
በኢሳግ ፊልም ፕሮዳክሽን የተዘጋጀውና
በደራሲና ዳይሬክተር ኢሳያስ ግዛው የተሰራው
‹‹ሀኒሙን›› ፊልም እሁድ እና ሰኞ ጥር 27/28 ቀን
2004ዓ.ም በ10 እና በ12 ሰዓት በአዲስ አበባ በተለያዩ
ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል፡፡
ሽመልስ አበራ፣ ፍጹም ፀጋዬ፣ ተስፋ
ብርሃኑ፣ ችሮታው ከልካይ እና በርካታ አንጋፋና ወጣት

ተዋንያን የተሳተፉበት ልብ አንጠልጣይ የፍቅር ፊልም
1፡50 ደቂቃ ርዝማኔ ሲኖረው ከ800ሺህ ብር በላይ
ወጪ መደረጉን አዘጋጆቹ በተለይ ለፍትህ ገልፀዋል፡
፡ በተጨማሪም ‹‹ሀኒ ሙን›› ፊልም በልዩ ፕሮግራም
አርቲስቶችና ተጋባዥ እንግዳዎች በተገኙበት ሰኞ
በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር እንደሚመረቅ ጨምረው
ገልፀዋል፡፡

የአዲሱ ሚካኤል...

ዕዝራ ተክለ ጊዮርጊስ ከሓላፊነታቸው ተነሥተው
ለካቴድራሉ አገልግሎት እና ልማት የሚመጥን
አስተዳዳሪ በአስቸኳይ እንዲሾምላቸው፣ ጥቅምት
26 ቀን 2004 ዓ.ም የሀገረ ስብከቱ ተወካዮች
በተገኙበት በቃለ ዐዋዲው ድንጋጌ መሠረት
የተመረጠው ሰበካ ጉባኤ ጸድቆ የተስተጓጎለው
የካቴድራሉ የልማት እንቅስቃሴ የሚቀጥልበት

ከገፅ 1 የዞረ

ሁኔታ እንዲመቻች ነው፡፡
ታኀሣሥ 5 ቀን 2004 ዓ.ም በመቶዎች
የሚቆጠሩ
የአጥቢያው
ምእመናን
በስድስት
የሕዝብ ማመላለሻ መኪኖች ወደ ጠቅላይ ቤተ
ክህነት በማምራት በተወካዮቻቸው አማካይነት
አቤቱታቸውን ለፓትርያሪኩ ተጠሪ ባቀረቡበት
ወቅት በሦስት ቀናት ውስጥ አጣሪ ኮሚቴ ተልኮ

የጦር
መሳሪያዎችን፣
መለዋወጫዎቻቸውን እንዲሁም የፈንጂዎችን ሕገወጥ ምርትና ዝውውር ለመከላከል እንደሚያስችል
የተገለፀው ዓለም አቀፍ ፕሮቶኮል እንዲፀድቅ
ለፓርላማው ቀረበ፡፡
የፕሮቶኮሉ ዋና ዓላማ የጦር መሳሪያዎችን፣
መለዋወጫዎቻቸውን ሕገ-ወጥ ምርትና ዝውውር
ለመከላከል፣ ለመዋጋትና ለማስወገድ በአባል አገራት
መካከል ሊኖር የሚገባውን ትብብር ለማበረታታት፣
ለማመቻቸትና ለማጠናከር መሆኑ ተገልጿል፡፡
በፕሮቶኮሉ አንቀፅ 2 ድንጋጌ መሰረት
በሕገ-ወጥ መንገድ በተዘዋወሩ የጦር መሳሪያ
ማምረቻ አካላት ወይም መሳሪያዎችን ለማምረት
የሚያስችል ፈቃድ በሚመለከተው አገር የሕግ
አግባብ ሳይሰጥ የጦር መሳሪያዎችን ማምረትና
መገጣጠም ወይም ለተገጣጠሙት መሳሪያዎች
ተገቢውን መለያ አለመስጠት ሕገ ወጥ ተግባር ነው፡
፡ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን እና ማምረትን
መከላከል እንዲቻል አባል አገራት ታስቦ የሚፈፀም
የጦር መሳሪያዎች ዝውውርን በሕገ-ወጥ መንገድ
ማምረትን እንዲሁም የጦር መሳሪያዎችን መለያን
መለወጥን ወይም ከመሳሪያዎች ላይ ማስወገድን
በሕጋቸው ወንጀል ለማድረግ እርምጃ እንዲወስዱ
ፕሮቶኮሉ ይጠይቃል፡፡

ፕሮቶኮሉ ላይ እንደሰፈረው ከሆነ አባል
አገራት ሕገ-ወጥ የጦር መሳሪያዎችን እንዲወርሱ
እና እንዲያስወግዱ የሚያስችላቸው የሕግ ማዕቀፍ
ሊኖራቸው የሚገባ ሲሆን አባል አገራቱ መሳሪያዎች
ባልተፈቀደለት ሰው እጅ እንዳይገቡ የሚያደርጉ
ሌሎች እርምጃዎችንም መውሰድ ይጠበቅባቸዋል፡፡
የጦር መሳሪያዎችን ወደ አገር ማስገባት
እና ከአገር ማስወጣትን፣ ማስተላለፍን እና ፍቃድ
አሰጣጥን በሚመለከት በአንቀጽ 10 ላይ ተደንግጓል፡
፡ በድንጋጌው መሰረት አባል አገራት የጦር መሳሪያን
ከአገር ለማስወጣት ወይም የእነዚህኑ መሳሪያዎችን
ጭነት ከመፍቀዳቸው አስቀድሞ መሳሪያዎቹ
የሚገባበት አገር መሳሪያው ወደ አገር እንዲገባ
መፍቀዱን እና ወደብ አልባ የሆኑ አገራትን
የሚመለከቱ ባለብዙ ወገን ወይም የሁለትዮሽ
ስምምነቶች እንደተጠበቁ ሆነው የማስተላለፊያ
አገራት የመሳሪያዎቹን ጭነት እንደማይቃወሙት
በፅሁፍ ማስታወቃቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል፡፡
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ
ጉባዔ ባስተላለፈው ውሳኔ እ.ኤ.አ በ2001ዓ.ም ፀድቆ
በ2003ዓ.ም ስራ ላይ የዋለው ፕሮቶኮል 89 አባል
አገራት ያሉት ሲሆን በፓርላማው ሲፀድቅ የአገሪቱ
ሕጐች አካል ሆኖ የሚያገለግል ይሆናል፡፡

ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች በሳዑዲ በደል
እየደረሰባቸው ነው

በሳዑዲ
አረቢያ
የሚገኙ
ክርስቲያን
ኢትዮጵያውያን በደል እየተፈፀመባቸው መሆኑን
ሂውማን ራይትስ ዎች አስታወቀ፡፡ ሂውማን
ራይስት ዎች ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ መሠረት
የገና በዓልን በጋራ ለማክበር ተሰባስበው የነበሩ
35 ኢትዮጵያውያን ታፍሰው የታሰሩ ሲሆን፣ ወደ
አገራቸው የሚጠረዙበትን ቀን እየተጠባበቁ ነው፡፡
በሳዑዲ ፖሊሶች ከታሰሩት 35 ኢትዮጵያውያን
ክርስቲያኖች ውስጥ 29 ሴቶች መሆናቸውን
ያስታወቀው የሂውማን ራይትስዎች መግለጫ፣
በኢትዮጵያውያኑ ላይ ተገቢ ያልሆነ የአካል ብርበራ
እንደተፈፀመባቸው ያመለክታል፡፡
የታሰሩትን
ኢትዮጵያውያን
ጠቅሶ
መግለጫውን ያወጣው ሂውማን ራይትስ ዎች
ፖሊሶቹ ኢትዮጵያውያኑ ላይ ድብደባና ወሲባዊ
ትንኮሳ እንዲሁም እምነታቸውን የሚያን ቋ ሽ ሽ
ስድብ በመሰንዘር በደል አድርሰውባቸዋል፡፡
በመግለጫው
ላይ
እንደሰፈረው
ከሆነ
ኢትዮጵያውያኑ ክርስቲያኖች የሚገኙበት እስር ቤት

የህክምና አቅርቦት እንደሌለውና ከታሳሪዎቹ አንዷ
ያለህክምነና በስኳር ሕመም እየተሰቃየች መሆኗን
ከእስር ቤት ሆነው ለተቋሙ በስልክ ገልፀዋል፡፡
የሰብዐዊ መብት ተሟጋች ተቋሙ ያወጣው
መግለጫ በማከልም ከኢትዮጵያውያኑ መካከል
የተወሰኑት ወደ ፍርድ ቤት ተወስደው እንዲያነቡት
ባልተፈቀደላቸው ሰነድ ላይ የጣት አሻራቸውን
እንዲያሳርፉ መገደዳቸውን ገልጿል፡፡
ከመካከላቸው በአንደኛው መኖሪያ ቤት ውስጥ
ተሰባስበው የገና በዓልን በማክበር ላይ ሳሉ ታፍሰው
የታሰሩት ኢትዮጵያውያን ‹‹ከጋብቻ ውጪ በሕገ-ወጥ
መንገድ መሰባሰብ›› የሚል ክስ እንደቀረበባቸውም
መግለጫው ያስረዳል፡፡ በሳዑዲ ንጉስ አብዱላህ
የገንዘብ ድጋፍ የሃይማኖቶች የጋራ ምክክር ማዕከል
በኦስትሪያ ቪየና መቋቋሙን ያስታውሰው ሂውማን
ራይትስ ዎች ‹‹የሳዑዲ መንግስት በሀይማኖቶች
መካከል መግባባት ለማምጣት ጥረት ከመጀመሩ
በፊት እንዲህ ዓይነት ኋላ ቀር አመለካከቱን መቀየር
ያስፈልገዋል›› ብሏል፡፡

አዲሱን የሊዝ አዋጅ መዐሕድ ተቃወመ
የመላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት የከተማ
ቦታን በሊዝ ስለመያዝ የወጣውን አዋጅ በተመለከተ
የተቃውሞ መግለጫ አወጣ፡፡ አዋጁ የኢትዮጵያን
ሕዝብ
ሊጐዳ
እንደሚችል
የሚያስገነዝበው
መግለጫ፣ ‹‹አዋጁ በስልት ውስጥ ለውስጥ ተቀምጦ
መላው ሕዝባችንን በእለት እለት ሰቀቀን ውስጥ
በመክተት በረሃብና በችግር በማፈናቀል እናት ሀገሩን
እስከወዲያኛው በመጥላት ማንነቱን እንዳያስከብርና

በሉዓላዊ ሀገሩ እንደተማረረ እንዲኖር የታለመ
ነው›› ይላል፡፡
ከአዲሱ የሊዝ አዋጅ ተጠቃሚ የሚሆኑት
ኢህአዴግና አጋሮቹ መሆናቸውን የሚገልፀው
መግለጫ የውጭ ባለሀብቶችን ከኢትዮጵያውያን
በማስቀደም ኢትዮጵያዊ አሻራን በማጥፋት ተራ
ግዢና ሽያጭ የሚከናወንበት የመሬት ንግድ
መንሰራፋቱን ያመለክታል፡፡

የታገደው የአንድነት ፓርቲ ውይይት እሁድ ይካሄዳል

አንድነት ለፍትሕና ለዴሞክራሲ ፓርቲ
/አንድነት/ እሁድ ጥር 20 ቀን 2004ዓ.ም አዲስ
በወጣው የመሬት ሊዝ አዋጅ ላይ ከምሁራን፣ ከህግ
ባለሙያዎች፣ ከአባላትና ደጋፊዎች ጋር በእየሩሳሌም
ሆቴል ሊያደርገው የነበረው የውይይት ስብሰባ በእለቱ
ሲካሄድ ለነበረው የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ስብሰባ
የደህንነት ስጋት ይፈጥራል በሚል ክልከላ ሳይካሄድ
ቀርቷል፡፡
ፓርቲው ስብሰባውን በሆቴሉ ለማድረግ
ከአዲስ አበባ መስተዳደር ፍቃድ ጠይቆ ያገኘ
መሆኑን በተለይ ለፍትሕ የገለፁት የፓርቲው
ፕሬዚደንት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ‹‹ህገ መንግስቱ
በአንቀጽ 30 በንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ባስቀመጠው
መሠረት ነው ስብሰባውን ልናደርግ የተነሳነው፡፡ ነገር
ግን ከሆቴሉ ስልክ ተደውሎ ስብሰባውን ማድረግ
እንደማይቻል ተገለፀልን፡፡ ይህ አዲስ ነገር አይደለም
በተለይ ከምርጫ 2002 በፊትና በኋላ በርካታ
ጊዜያቶች ስብሰባዎችን በሆቴሎችና በአዳራሾች
ለማድረግ አስፈላጊውን ዝግጅት ከአጠናቀቅን በኋላ
ከጀርባ በሚድረግ ጫና ስንከለከል ቆይተናል›› ሲሉ

ተናግረዋል፡፡
የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ
ከሚደረግበት ቦታ ፓርቲው ስብሰባውን የሚያደርግበት
ሆቴል እሩቅ መሆኑን ጠቅሰው ‹‹የፍርሃት ድባብ
በአዲስ አበባና በአካባቢዋ እንዲፈጠር በመደረጉ
የሆቴል
ባለቤቶች
የማከራየት
መብታቸውን
እንዳይጠቀሙበት አድርጓቸዋል፡፡›› በማለት የገለፁት
ፕሬዘዳንቱ በአዲሱ የመሬት ሊዝ አዋጅ ላይ
የሚደረገው ውይይት እሁድ ጥር27 ቀን 2004 ዓ.ም
እንዲደረግ በመወሰኑ በድጋሚ በእየሩሳሌም ሆቴል
እንደሚከናወን አስታውቀዋል፡፡
ዶ/ር ነጋሶ ፓርቲያቸው ከምርጫ
2002 በኋላ የሚደረጉበት ጫናዎች እየተበራከቱ
መምጣታቸውን ከመግለፃቸው በተጨማሪ ከምርጫ
ቦርድ ርካሽ የመንግስት ቤት እንዲያገኝ ደብዳቤ
ቢፅፍለትም እስከ ዛሬ መንግስት አለመተባበሩን
እና
ህገ-መንግስቱ
የሚፈቅደውን
የመንግስት
መገናኛ ብዙሃንን የመጠቀም መብቱን እንደተገፈፈ
አስታውሰዋል፡፡

ለችግሩ እልባት እንደሚሰጠው ቃል ተገብቶላቸው
እንደነበር ምእመናኑ አስታውሰዋል፡፡ ይኸው ቃል
ሳይጠበቅ ቀርቶ ወደ ሀገረ ስብከቱ ምልልስ ቢደረግም
የተለያዩ ሰበቦችን በመደርደር አስቸኳይ መፍትሔ
ባለመስጠቱ፣ ማኅበረ ካህናቱና ምእመናኑ ጥር 20
ቀን 2004 ዓ.ም በካቴድራሉ ባደረጉት ውይይት፣
ከኅዳር ወር ጀምሮ ከሓላፊነታቸው የራቁት
አስተዳዳሪው ሊቀ ሊቃውንት ዕዝራ ጥቂት የውስጥ
ተባባሪዎቻቸውን በመጠቀም የቀጠሉትን የገንዘብ
ብክነት ለማስቆም ምንም ዐይነት የካቴድራሉ
ሒሳብ በስማቸው እንዳይንቀሳቀስ ተወስኗል፤
ይህንንም የሚያስፈጽሙ አምስት ልኡካን ያሉት

ኮሚቴ ተቋቁሟል፡፡
ለካቴድራሉ
ሰፊ
አገልግሎት
ከፍተኛ የልማት አቅም የሚመጥን አስተዳዳሪ
በሚመለከተው አካል ተሾሞ፣ ውሳኔው በአዲስ
መልክ የተመረጠው ሰበካ ጉባኤ ሥራ እስኪጀምር
ድረስ እንደሚቆይ የተገለጸ ሲሆን ዕለታዊ ሕዝባዊ
አገልግሎቶች እንዳይስተጓጐሉ ጥንቃቄ እንደሚደረግ
ተመልክቷል፡፡ ይህም ሆኖ የሚመለከተው አካል
ለችግሩ አፋጣኝ ርምጃ በመውሰድ መፍትሔ
ካልሰጠ ዝርዝር ማስረጃዎችን መሠረት በማድረግ
በሕግ የመጠየቅና በሚዲያ የማሳወቅ ተግባር ሊኖር
እንደሚችል ተጠቁሟል፡፡

ፋክት መፅሄትን ማከሰኞ ይጠብቋት

www.feteh.com
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ነገር የለም፡፡ ምክንያቱም እነዚህ
የሃይማኖት አባቶች በጋራ ቢከለከሉ
እንኳ በተናጠል ተቃውሞአቸውን
ሲያሰሙም ሆነ ለምዕመናኖቻቸው
ከዚህ ቀደም ይገናኙበት በነበረው
መንገድ
ስለጉዳዩ
መልእክት
ሲያስተላልፉ የሰማነው ነገር ባመኖሩ
ነው፡፡ እነዚህ መሪዎች እየወቀስኩ
ያለሁት፡፡
የሆነ ሆኖ የሃይማኖት
መሪዎችም
ሆናችሁ
የፖለቲካ
መሪዎች ኢትዮጵያ የግብረሰዶማውያን
ሀገር ልትሆን የማትችል ፈጣሪውን
ህዝብ
ያለባት
ሀገር
፡ በእርግጥም የጋና አፈጉባኤ ትክክል ናቸው የኢትዮጵያም የሚፈራ
ሆነ የሌሎች አፍሪካ ሀገራት ችግር የሰብዓዊ መብት ጥሰት፣
ኢ-ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር፣ የኑሮ ውድነት፣ ረሀብ፣ በሽታ እና
የመሳሰሉት ናቸው እንጂ ግብረሰዶማዊነት አይደለም፡፡
ከዚህ ቀደም በዚህ ርዕስ ላይ ስፅፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ
ላይ የጠቀስኩት የእግዚአብሔር ህግጋት እንደነበረ ይታወሳል፡
፡ እናም ባለፈው የጠቀስኩትን መልሳችሁ እንድታስታውሱት
በትህትና እየጠየኩ ለዛሬው ፅሁፍ ግብአት ይሆን ዘንድ ባለፈው
ያልተጠቀምኩበትን ጥቅስ ልጥቀስ፡‹‹እነሆም አንድ ሽማግሌ ከእርሻው ስራ ወደ ማታ
መጣ፤ ይህም ሰው ከተራራማው ከኤፍሬም አገር ነበረ፤ በጊብዓም
በእንግድነት ተቀምጦ ነበረ፤ የዚያ አገር ሰዎች ግን ብንያማውያን
ነበሩ አይኑንም አንስቶ መንገደኛውን በከተማው አደባባይ አየ፤
ሽማግሌውም፡- ወዴት ትሄዳለህ? ከወዴትስ መጣህ? አለው፡፡
እርሱም እኛ ከቤተልሔም ይሁዳ ወደ ተራራማው ወደ ኤፍሬም
አገር ማዶ እናልፋለን፤ እኔ ከዚያ ነኝ፤ ወደ ቤተልሔምም ይሁዳ
ሄጄ ነበር፤ አሁንም ወደ እግዚአብሔር ቤት እሄዳለሁ፤ በቤቱም
የሚያሳድረኝ አጣሁ፤ ለአህዮቻችን ገለባና ገፈራ አለን፤ ለእኔና
ለገረድህ ከባሪያዎችህም ጋር ላለው አሽከርህ እንጀራና የወይን
ጠጅ አለን፤ አንዳችም አላጣንም አለው፡፡ ሽማግሌውም፡- ሰላም
ከአንተ ጋር ይሁን የምትሻውንም ሁሉ እኔ እሰጠሀለሁ በአደባባይ
ግን አትደር አለው፡፡ ወደ ቤቱም አስገባው፤ ለአህዮቹም ገፈራ
ጣለላቸው፤ እግራቸውንም ታጠቡ፤ በሉም ጠጡም፡፡
ሰውነታቸውንም ደስ ባሰኙ ጊዜ ወስላቶች የሆኑ
የከተማው ሰዎች ቤቱን ከበቡ፤ በሩንም ይደበድቡ ነበር፤ ባለቤቱንም
ሽማግሌውን፡- ወደ ቤትህ የገባውን ሰው እንድንደርስበት አውጣልን
አሉት፡፡ ባለቤቱም ሽማግሌው ወደ እነርሱ ወጥቶ፡- ወንድሞቼ
ሆይ ይህን ክፉ ነገር እባካችሁ አታድርጉ፤ ይህ ሰው ወደ ቤቴ
ገብቶአልና እንደዚህ ያለሀጢአት አትስሩ፡፡ ድንግል ልጄና የእርሱም
አባት እነሆ አሉ፡፡ አሁንም አወጣቸዋለሁ፤ አዋርዱአቸው እንደ
ወደዳችሁም አድርጉባቸው ነገር ግን በዚህ ሰው ላይ እንደዚህ
ያለ ሀጢአት አታድርጉ አላቸው፡፡›› (መጽሐፈ መሳፍንት ም.17
ቁ.16-24)
እውነት ነው እኛም ‹‹በዚህ ሰው ላይ እንደዚህ ያለ
ሀጢአት አታድርጉ›› ስንል ግብረሰዶማውያኖችን አጥብቀን
ልንገስፃቸው ልንቃወማቸው ይገባል፡፡ ግብረሰዶማዊነትን እንደ
መልካም ነገር የወሰዱት ሰዶምና ገሞራ በእሳት መጥፋታቸውንም
ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡
ሌላው
ከወደላይ
እንደጠቆምኩት
ለዚህ
ፅሁፍ
መፃፍ ሁለተኛው ምክንያት የሃይማኖት አባቶች በጉዳዩ ላይ
እያሳዩ ያለው ቸልተኝነት አሳሳቢ ስለሆነ ነው፡፡ ምክንያቱም
የኦርቶዶክስ፣ የእስልምና፣ የፕሮቴስታንት እና የካቶሊክ እምነት
መንፈሳዊ መሪዎች ከሁለት ወር በፊት ኢትዮጵያ እንኳን የግብረ
ሰዶማውያንን መብት ልታከብር መታሰቡ ቀርቶ ስብሰባቸውን
በሀገራችን እንዲያካሄዱ መፈቀዱን አጥብቀን እንቃወማለን በሚል
መንፈስ ተነስተው ሊሰጡት የነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ በመንግስት
ጣልቃ ገብነት ከተጨናገፈ በኋላ በአጭር ቀን ውስጥ መግለጫውን
እንደሚሰጡ ቃል ከገቡ በኋላ ድምጻቸው አልተሰማም፡፡ በወቅቱ
የነበራቸው ቁርጠኝነትም ዛሬም አብሮአቸው ስለመኖሩ የሚታወቅ

አሁንም ስለረከሰው የግብረ
ሰዶም ተግባር
እንደሚታወቀው ከሁለት ወር በፊት
በኢትዮጵያ ከተካሄደው የአይካሳ አለም አቀፍ ጉባኤ
ጋር በተያያዘ፤ ከጉባኤው አንድ ቀን ቀደም ብሎ
‹‹ግብረ ሰዶማዊነት››ን እንደ መልካም ተግባር
አድርጎ የሚወስድ በራሳቸው በግበረሰዶማውያን
ተሳታፊነት የሚካሄድ ጉባኤ የዝግጅቱ አካል መሆኑ
ከታወቀ ጀምሮ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ
መንገዶች እንዲህ አይነት ጉባኤ በሀገራችን መካሄድ
እንደሌለበት የተቃውሞ ድምፃቸውን አሰምተው
ነበር፡፡ እኔም በዚሁ ጋዜጣ በዚሁ አምድ መጽሐፍ
ቅዱስን መሰረት አድርጌ የድርሻዬን ለመወጣት
ሞክሬ እንደነበረ ይታወሳል፡፡
ዛሬም
በድጋሚ
እነሆ
አጀንዳውን
አነሳሁት፡፡ ለዚህ ደግሞ በቂ የሆኑ ሁለት አንኳር
ምክንያቶች አሉኝ፡፡ የመጀመሪያው ባለፈው ሳምንት
በተጠናቀቀው 18ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች
ጉባኤ ላይ በእንግድነት ተገኝተው የነበሩት
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ ባን
ኪሙን አፍሪካውያን የግብረ ሰዶማውያን መብቶችን
አያከብሩም የሚል ይዘት ያለው አስገዳጅ ንግግር
ማድረጋቸው ሲሆን፤ ሁለተኛው የአይካሳውን ጉባኤ
አስመልክቶ በሀገራችን የሚገኙ የአራት ሃይማኖት
መንፈሳዊያን አባቶች በወቅቱ ጉባኤውን የሚያወግዝ
ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ጋዜጠኞችን ሁሉ
ሳይቀር ከሰበሰቡ በኋላ፤ ጋዜጣዊ መግለጫው
በሚሰጥበት አዳራሽ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶ/ር
ቴዎድሮስ አድሀኖም ድንገት ከፀጥታ ሰራተኞች
ጋር ተገኝተው ጋዜጣዊ መግለጫው እንዲቋረጥ
ባደረጉበት ጊዜ የሃይማኖት አባቶች በአጭር ጊዜ
ውስጥ ሌላ ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚያዘጋጁ ቃል
የገቡ ቢሆንም በኋላ የውሃ ሽታ መሆናቸው ነው፡፡
እናም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት
ዋና ፀሐፊ ባንኪሙን የአፍሪካ ሀገራት የግብረ
ሰዶማውያን መብት ማክበር አባቸው ሲሉ
በተዘዋዋሪ መንገድ የምዕራባውያን ሀገራትን
መልእክት አስተላልፈዋል፡፡ እንግዲህ እነዴቪድ
ካሜሮን እያሉ እንዳሉት ‹‹እንግሊዝ ብድር እና
እርዳታ የምትሰጠው የግብረሰዶማውያንን መብት
ለሚያከብሩ ሀገራት ብቻ ነው›› የሚሉትን
ማስፈራሪያ ነው ዋና ፀሐፊው በአፍሪካ ሀገራት
መሪዎች ፊት ለፊት የተናገሩት፡፡
ሆኖም የጋና ፓርላማ አፈ ጉባኤ የሆኑት
ፕሮፌሰር ማይክ አክዋዬ የባን ኪሙንን ንግግር
በግልፅ ተቃውመዋል፡፡ ፕሮፌሰሩ አክለውም በአሁኑ
ወቅት የአፍሪካውያን ችግር የግብረ ሰዶማውያንን
መብት ያለማክበር ሳይሆን በምግብ እጥረት
ምክንያት ህፃናትን የሚያጠቃው የ‹‹ኳሽዋኮር››
በሽታ እንደሆነ በመግለፅ ዋና ፀሀፊው በዚህ
ላይ ቢያተኩሩ የተሻለ እንደሆነ መክረዋቸዋል፡

እንደመሆኗ መጠን ለጉዳዩ ከፍተኛ ትኩረት
ልትሰጡት ይገባል፡፡ ትውልዱን ከእንዲህ አይነት
ኢ-ሞራላዊም ሆነ የእርኩሰት ስራ ልናድነው
የምንችለው የግብረሰዶማውያን አጀንዳ አጀንዳችን
እንዳልሆነ እንዲያውም በወንጀለኛ መቅጫ ህጋችን
በግልፅ ወንጀል ስለመሆኑ መደንገጉን አስታውሰን
ስንታገለው ብቻ ነው፡፡
እነሆም እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን
ከግብረ ሰዶማውያን የእርኩሰት ስራ እና ከሰዶምና
ገሞራ ጥፋት ይጠብቅልን፡፡ የሃይማኖትም ሆነ
የፖለቲካ መሪዎቻችንን ይህንን መጥፎ እና እኩይ
ድርጊት ተቃውመው በሀገራችን እንዳይከሰት
ጠንካራ አቋም ይኖራቸው ዘንድ እግዚአብሔር
ይርዳቸው፡፡ አሜን ይርዳን፡፡

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍተህ ፓርቲ
አዲስ በወጣው የሊዝ አዋጅ ላይ የውይይት መድረክ አዘጋጅቷል!
በውይይት መድረኩ ላይ የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ እና አቶ ዘለቀ ረዲ ጹሁፍ ያቀርባሉ፡፡ እርሶም በዚህ የውይይት መድረክ ላይ እንዲገኙ በአክብሮት ተጋብዘዋል፡፡

የስብሰባው ቦታ፡ እየሩሳሌም ሆቴል
የስብሰባው ቀን፡- እሑድ ጥር 27 ቀን 2004 ዓ.ም.
ከ3፡00 ሰዓት ጀምሮ

ለለውጥ በፅናት እንታገል!

የሕዝብ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ
ለተጨማሪ መረጃ፣ አስተያየት እና ለቀጣይ የውይይት መድረኮች መረጃ ለማግኘት ከፈለጉ፡አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ
አዲስ አበባ, ኢትዮጵያ
ድረ-ገፅ: www.andinet.org
E-mail: andinet@andinet.org or udjparty@gmail.com
Tel. 0111226288

የኢትዮጵያ ሕዝብን የሥልጣን ባለቤት ለማድረግ በሚደረገው ትግል
የግልዎን ድርሻ መወጣት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ለዚህ አላማ በፅናት
የሚታገለውን አንድነት ፓርቲን በሞራል፣ በሀሳብ፣ በገንዘብ ይርዱ፡፡
አንድነትን በገንዘብ ለመርዳት ለምትፈልጉ፤
አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ
የሂሳብ ቁጥር፡- 510
ንብ ባንክ፣ ዑራኤል ቅርንጫፍ ገቢ ያድርጉ፡፡

www.feteh.com

