እንደንጉሡ
አታጎንብሱ
ፕሮፌሰር መስፍን
ወ/ማርያም

የስብሐትን
ስንብት በፀፀት
በዓለማየሁ ገላጋይ
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7

የመሬት
አመለካከታችን፤
የተዘበራረቀ
ወይስ ወጥ?
ያዕቆብ ልኬ

(የኢኮኖሚ ልማት እና
የሥራ አመራር አማካሪ
የመኢአድ ም/ሊቀመንበር)

8

ፍትህ

www.fetehe.com Addis Ababa-Ethiopia

ዋጋ 7.00 ብር

የጠቅላይ ሚኒስትሩን አማካሪዎች በጨረፍታ ፪

5

2

አቦይ ስብሓት ነጋ በህወሓት እና በመንግስት ላይ ያላቸውን ቅሬታ አሰሙ 15

በውስጥ ገፆች
የእስረኞችን መብት ማነው
የሚያስከብረው?
የአዲስ አበባ የ125 ዓመት ጉዞ ልማት ወይስ ጥፋት?

ዲሞክራሲ ሲቋረጥ አምባገነንነት ይወለዳል
ወጣት ጥፋተኞች በወንጀለኛ መቅጫ ሕጉ
ውስጥ እንዴት ይታያሉ?
www.fetehe.com Addis Ababa-Ethiopia

ታማኝ በየነ ኤርትራ ኮለኔል በዛብህ
ጴጥሮስን እንድትለቅ ጠየቀ 15
የኢትዮጵያ መንግስት በኦሞ ሸለቆ አካባቢ
ሰብዓዊ መብት እየጣሰ ነው ተባለ 15
‹‹የህገ መንግስቱ አንቀፆች ተጥሰው ነው
በአንዱአለም ላይ ድብደባ የተፈፀመው››
15

አንድ ሺህ ጥንዶች በአዲስ አበባ ይሞሸራሉ 14
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ፊቸር

ኢህአዴግ ገዥ ፓርቲ ወይስ ነጋዴ?
(አስቀድሞ ዲንሾ ይባል የነበረው ነው) እና ደቡብን
የሚወክለው ደህዴን ወንዶ ግሩፕ የሚባሉ የንግድ
ተቋማትን በመመስረት ፓርቲዎቹ በበላይነት እንዲ
ቆጣጠሩዋቸው አድርጓል፡፡
ከነዚህም መካከል ኤፈርት በዋነኝነት
በብዙ
መልኩ
በንግድ
እንቅስቃሴው
ላይ
የአንበሳውን ድርሻ ይይዛል፡፡ ኤፈርት በጦርነቱ
ከተገኘው የመልሶ ማቋቋም ገንዘብ አንስቶ ህወሓት
የመንግስትነት ስልጣን ከያዘም በኋላ የአመራር
አባላቱ ጥበቃና ድጋፍ አልተለየውም፡፡

በሙሉነህ አያሌው እና በኃይለመስቀል በሸዋምየለህ
በዘመናዊ
አፍሪካ
ፖለቲካ
አደረጃጀት፤በተለይ ከድህረ ቅኝ ግዛት (Postcolonialism) በመቀጠል የተመሰረቱ የአፍሪካ
መንግስታት ‹‹በአንድ አስተዳደራዊ ነጥብ ላይ
የጋራ የሆነ መለያ ባህሪ አላቸው›› ሲሉ አብዛኛው
በአፍሪካ ፖለቲካ ታሪክ ላይ ጥናት ያደረጉ ምሁራን
ይናገራሉ፡፡
የእነዚህ አፍሪካ መንግስታት ፖለቲካ
ስርአት ዋነኛ መለያ ባህሪያቸው የስልጣን
እርከኑን ከተቆናጠጡ በኋላ ሊያገለግሉት ቃል
የገቡለትን ማህበረሰብ ወደ ጐን ገሸሽ በማድረግ
በህዝብ የስልጣን ሉዐላዊነት ላይ ራሳቸውን እና
በዙሪያቸው የከበቡዋቸውን ጥቅም ተጋሪዎች
ሲያገለግሉ የመገኘታቸው ጉዳይ ነው፡፡ በዚህ
አይነት የብዙዎቹ ተሞክሮ በፖለቲካ አስተዳደር
ውስጥ ያለውን የገዢና ተገዢ የግንኙነት ባህሪያትን
የሚወክል ሲሆን ነገር ግን በኢትዮጵያ ህጋዊ
የውክልና ስልጣን መርህ ያለው ነባራዊ ሁኔታ
የአገልጋይ እና ተገልጋይነት ስሜትን በእጅጉ ያራቀ
ነው፡፡
መንግስት እንደ ነጋዴ
የኢትዮጲያም ታሪክ በሌሎቹ የአፍሪካ
አገራት ከታየው አይነት የአስተዳደር ስርዓት
የተሻለ ወይም ከሌሎቹ የተለየ የራሱ የሆኑ መለያ
ባህሪያት ያሉት አይደለም፡፡ ኢትዮጵያ በታሪኳ
በጥቅሉ ሶስት አይነት የመንግስት አስተዳደር
ያለፈች ቢሆንም ነገስታቶቹ/አስተዳዳሪዎቹ በህዝቡ
ዘንድ በነበራቸው ህጋዊ ውክልና ዙሪያ አንዳቸውም
በሚመሩት ህዝብ ዘንድ ያለ አንዳች ተጠርጣሪነት
ወይም ተጠያቂነት ያለፉበት ጊዜ አልነበረም፡
፡ የአስተዳዳሪዎቹ የአገዛዝ ህጋዊ ውክልና እና
ተቀባይነት በየጊዜው እንደየአገዛዙ ባህሪ እና
ርዕዮተ አለም ይለያያል፡፡ የቅርብ ጊዜ የሀገሪቱ
የታሪክ አካል የሆኑት የዘውዱና ወታደራዊ
መንግስት አገዛዝ ስርዓቶች ህጋዊ ውክልናቸውን
ከታሪክ እና ከኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ስሜት
ጋር ያገኙት ሲሆን አንዳቸውም ትክክለኛውን
በህዝብ የመምረጥ እና ለህዝብ ተጠያቂ ናቸው
የሚለውን የፖለቲካ ህጋዊነት የሚያሟሉ ያልነበሩ
በመሆናቸው ብዙዎቹን ፀሀፊዎች ያስማማል፡፡
መንግስት በህዝብ ዘንድ ከሚኖረው
የፖለቲካ ውክልና አንፃር በሀገሪቷ ሀብት ላይ
ከሌሎች ተቋማት በተሻለና በዋናነት የማዘዝ ሙሉ
ስልጣን አለው፡፡ ይህንኑም ስልጣን ተጠቅሞ
የሚያስፈልገውን መሰረታዊ ፍላጎት እና የሀብት
ክፍፍል በደረጃው በሚገባ ኃላፊነት ይፈፅማል
የሚለው አንዱ ነው፡፡ይህንን
የመንግስት
ስልጣን ተጠቅሞ ፓርቲው በህጋዊነት ሽፋን
የራሱን ፖለቲካ መደላደል ይፈጥራል የሚለው
ደግሞ ሌላው የሚተችበት መንገድ ነው፡፡ የጉዳዩ
ተንታኞች
በዚህ መሰረት መንግስት በፖለቲካ
ኢኮኖሚ ላይ ያለውን ሚና በሁለት ይከፍሉታል፡፡

ልማታዊ vs የኪራይ ሰብሳቢ ፖለቲካ ኢኮኖሚ
መንግስት በፖለቲካ ኢኮኖሚ ላይ
ያለውን ተጋሪነት አብዛኞቹ ተንታኞች በጥቅሉ
የእነዚህን መሰረታዊ መለኪያዎች እና ውጤቶች
ይመለከታሉ፡፡ የመጀመሪያውን ‹‹ልማታዊ ፖለቲካ
ኢኮኖሚ›› ሲሉት ከዚህ በተፃራሪ የሚቆመውን
ደግሞ ‹‹የኪራይ ሰብሳቢ ፖለቲካ ኢኮኖሚ››
ይሉታል፡፡
በልማታዊ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ፅንሰ ሀሳብ
መሰረት የመንግስትን ስልጣን የያዘው ፓርቲ ሙሉ
ለሙሉ ያለውን ኃይል አስተባብሮ የሀገሪቷን ልማት
ለማፍጠንና የዜጐችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት/
ተዋፅኦ ለማጎልበት የሚታትር መለያ ባህሪ ያለው
ስርዓት ነው፡፡ ብዙውን ጊዜ በዚህ ልማታዊ ፖለቲካ
መርህ መሰረት ‹‹ፓርቲው›› ከመንግስት ለብቻው
እንደ አንድ ተቋም ተነጥሎ‹‹በመንግስት ተወካይነት
ህጋዊ ሽፋን ›› ለግል ጥቅሙ አንዳችም ነገር
ሲያደርግ አይስተዋልም፡፡ በመንግስት እና በፓርቲ
መካከል ወጥ የሆነ የአላማ እና ፖለቲካዊ አገዛዝ
አንድነት እናስተውላለን፡፡ የዚህ ጥቅል ውጤት
የሚሆነው የዜጐች በልማቱ የሚታይ ተጠቃሚነት
መረጋገጥ ነው፡፡ እንዲህ አይነቱ ፓርቲ ከነጋዴነት
ይልቅ የአስተዳዳሪነት ባህሪው ጎልቶ ይወጣል፡፡
ሁለተኛው ኪራይ ሰብሳቢ ፖለቲካኢኮኖሚ የሚባለው ፅንሰ-ሀሳብ ከላይ ከተጠቀስነው
በተቃራኒው የሚታይ ነው፡፡ ሀገሪቷን በበላይነት
የሚመራው ‹‹ፖለቲካ ፓርቲ›› በመንግስት ህጋዊ
ሽፋን ስም የራሱን ጥቅመኝነት የሚያስፋፋ ሲሆን
ፓርቲው አትራፊ የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ
የራሱን የንግድ ተቋም ይዞ በመግባት ከዜጐች
አጠቃላይ ተጠቃሚነት ይልቅ የፓርቲው አትራፊ
ሊሆን የሚችልባቸውን መንገዶች ሲቀምር ይታያል፡
፡አንዳንድ ተንታኞች በ‹‹ልማታዊ መንግስትነት››
የሚሰይሙ መንግስታት የሚቆጣጠሯቸው የንግድ
ተቋማትን በዚህ መልክ ለራሳቸው ሊጠቀሙባቸው
ሲሞክሩ መታየታቸው ከመንግስቱ መለያ ባህርያት
አንዱ ነው ይላሉ፡፡ ዴቪድ ቡዝ እና ፍሬዴሪክ

ማቲው እንደሚሉት በደቡብ ምስራቅ ኤዥያ
ሀገራት ክስተቱ ተለምዷዊ መሆኑን ይተነትናሉ፡
፡ ፀሐፊዎቹ “Developmental patrimonalism?”
በሚለው ጥናታዊ ፅሁፋቸው እንደሚሉት ገዥ
ፓርቲዎች የንግድ ተቋማትን በመቆጣጠራቸው
ርዕዮተ-ዓለማቸውን
በጠንካራ
መሰረት
ላይ
ለማስቀመጥ የሚያስፈልጋቸውን ኢኮኖሚያዊ ገቢ
እንዲሸፍኑ ያስችላቸዋል፡፡ ከዚህ በዘለለም ከቻይና
እስከ ቬትናም፣ ከማሌዥያ እስከ ሩዋንዳ በስልጣን
ላይ ያሉ ፓርቲዎች ለምርጫ ዘመቻ የሚያወጡትን
ወጪም ከነዚህ ተቋማት እንደሚያገኙ የሚጠቅሱት
እነ ዴቪድ ቡዝ እንዲህ ዓይነት መንግስታትን
‹‹ልማታዊ ጥቅመኝነትን የሚያሰፍኑ›› ሲሉ
ይነቅፏቸዋል፡፡
የደርግ መንግስት ከመርህ አንፃር
‹‹የመንግስት
ፖለቲካ-ኢኮኖሚ
አስተዳደር››
ማዕቀፍ ውስጥ ሊመደብ ይችላል፡፡ ደርግ ወደ
ስልጣን ከመጣ በኋላ የወሰዳቸው አንዳንድ
እርምጃዎች በዋናነት የመንግስትን ማዕከላዊ
አስተዳደር የሚያጠነክሩ ነበሩ፡፡ ከነዚህም መካከል
አስቀድሞ በግል ይዞታ ስር የነበሩ የግል ተቋማትን
ጠቅልሎ በመንግስት ይዞታ ስር ያስገባበት ሂደት
ለዚህ ማሳያ ነው፡፡ በሂደቱ የደርግ መንግስት
በተጨማሪነት ወደ ቢዝነስ ተቋምነት የተሸጋገረ
ቢሆንም ከዚህ በዘለለ ፓርቲው/ኢሰፓ/ በተናጠል
የራሱን የውስጥ ድርጅታዊ መዋዕቅር የሚያጠነክር
አንዳችም ንግድ ስራ ተኮር እንቅስቃሴ ሲያከናውን
አልነበረም፡፡ ስለዚህም ፓርቲው በኋለኛው ዘመን
በለውጥ ፈላጊ ቡድኖች የገጠመውን ወታደራዊ
ተግዳሮት የሚቋቀምበት ኢኮኖሚያዊ አቅም
ማዳበር አልተቻለውም፡፡
እንደ ደርግ አይነት አገዛዝ ስርዓት
በዋነኝነት አላማው በኢኮኖሚ ተቋማቱ እራሱን
መጥቀም ስላልሆነ አነሰም በዛም ለህብረተሰቡ
የሚሰጠው ፋይዳ አለው፡፡ ፓርቲው ለደሀው
ህብረተሰብ በተቻለ አቅም ማህበራዊ ግልጋሎቶችን
በማሟላት የሚያተኩር ፖሊሲ ቀርፆ ከመንቀሳቀሱ
አንፃር በፖለቲካ ለሚገጥመው ወሳኝ ተቀናቃኝነት
በፋይናንስ አቅም እንደ ፓርቲ እራሱን ችሎ
ማቆየት ተስኖት ታየቷል፡፡ ከ17ቱ አመት ውጣ
ውረድ እና ትንቅንቅ የበዛበት ጉዞ በኋላ በደረሰበት
ውድቀት በንግድ ኢምፓየር የገነባቸው የጥቅመኝነት
ስርዓት፣ ያካበተው ሀብት፣ ያደረጀው የህዝብ ከለላ
እና መተማመኛ ካለመኖሩ የተነሳ ፍፃሜው ቀላል
ሊሆን ችሏል፡፡ የፖለቲካ ተንታኞቹም እንደዚህ
አይነት ፓርቲዎች ለህዝቡ የሚያካፍሉት አንዳች
ነገር ቢኖራቸውም እንደ ጠንካራ ፓርቲ ስርዓት
በፖለቲካ ጨዋታ ውስጥ/በተለይ ተፎካካሪ እና
ተቀናቃኝ ፓርቲ ባለበት/ የሚቆዩበት ጊዜ አጭር
እንደሚሆን ይተነትናሉ፡፡
ሁለተኛው
ስርዓት
ከዚህ
አይነት
መንግስት ውድቀት ተሞክሮ እርምት በመውሰድ
ወደ መንበረ ስልጣን የሚመጣ መንግስት ነው፡
፡ ፓርቲው እንደ አንድ ተቋም ብቻ ሳይሆን እንደ
መንግስትም በአስተዳደር እና ኢኮኖሚያዊ ተቋማት
ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ እና ቀጥተኛ ቁጥጥር
የሚያደርግበት አካሄድ አለው፡፡
ፕ/ር ብርሃኑ አበጋዝ “Political parties
in business” በሚለው ጥናታዊ ስራቸው ፓርቲው
በዋነኝነት በሀገሪቷ ውስጥ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ
የሚመሰርታቸው እና የሚቆጣጠራቸው የንግድ
ተቋማት የሚከተሉትን ባህሪያት ይይዛሉ ይላል፡፡
አንደኛው ፓርቲው በልማት ስም
የሚያንቀሳቅሳቸው የንግድ ተቋማት ከሌሎቹ
በግለሰብ ባለቤትነት ደረጃ ከሚንቀሳቀሱ የንግድ
ተቋማት በተለየ ፖለቲካዊ ድጋፍና ልዩ ከለላ
ይደረግላቸዋል፡፡ በዚህም መሰረት የሚቆጣጠራቸው
ፓርቲ በስልጣን ላይ እስካለ ድረስ የመዘጋትም ሆነ
የመክሰር አንዳችም ስጋት የለባቸውም፡፡
ሁለተኛው
መለያ
ባህሪያቸው
ትርፍን
ማዕከል
አድርገው
የመቋቋማቸው
ሁነት ነው፡፡ በፖለቲካ ኢኮኖሚ ውስጥ ፓርቲ
እንደመንግስት በሚቆጣጠራቸው እና በሃላፊነት
በሚያስተዳድራቸው ህብረተሰባዊ የንግድ ተቋማት
እና ፓርቲው እንደ አንድ ነፃና ገለልተኛ አካል
ነጋዴ ሆኖ በሚቆጣጠራቸው የንግድ ማዕከላትመካከል ያለው ሰፊ ልዩነት ‹‹ትርፍን ማዕከል
ያደረጉ›› መሆንና አለመሆናቸው ናቸው፡፡
ደርግ
ወደ
መንግስት
ይዞታነት
የጠቀለላቸው የንግድ ተቋማት ዋነኛ ፋይዳቸው
ከሚያገኙት ተዝቆ ከማያልቅ ትርፍ ይልቅ፣ በተለይ
በአነስተኛ ገቢ ላይ የተመሰረተ የህብረተሰብ ክፍል
ከተቋማቱ በሚገኙ ግልጋሎቶች፤ አቅምን ባገናዘበ
መልኩ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ስርዓት ማመቻቸት
ላይ ያተኮሩ መሆናቸው ነው፡፡ ‹‹ኮርፕሬሽን፣
የህብረት ተቋም ሱቆች እና በየቀበሌው የሚቋቋሙ
እንዲህ አይነት አገልግሎት መስጫ ተቋሞች
ዋነኛው ግልጋሎታቸውም ይሄው ነበር፡፡ፓርቲው
ከዚህ አንፃር የግል ጥቅመኝነት እና የነጋዴነት
መለያ ባህሪዎች ነበሩት ማለት አዳጋች ነው፡፡
ከዚህ በተቃራኒ የኢህአዴግ መንግስት

እና በግንባሩ ያሉ ፓርቲዎች ከመንግስት በመነጠል
በግል ይዞታነት የሚያንቀሳቅሷቸው የፓርቲዎቹ
የንግድ ተቋማት አላማቸው ከደርግ ተሞክሮ ጋር
ፍፁም የተለያዩ ናቸው፡፡ ፓርቲው እንደ አንድ
የግል የንግድ ተቋም በነፃ ኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ
(party-state capitalism) የአትራፊነት ሚናን
በመጫወት ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ
ከፍትኛ ሊባል የሚችል ነው፡፡ እንደ ኢህአዴግ ያለ
ገዥ ፓርቲ በንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ በአትራፊነት
የሚመራው ተቋም መኖር ፓርቲውን በኃላፊነት
ከሚመሩ ግለሰቦች ጥቅም ውጭ ድርጅቶቹ
አንዳችም ህብረተሰባዊ ፋይዳ የላቸውም፡፡
ሶስተኛው የነዚህ ተቋማት መለያ ባህሪ
በውስጥ ያቀፋቸው ሰራተኞች እና አመራር ቡድኑ
ከድርጅቱ ጋር በጥቅመኝነት (Patrimonial)
የተሳሰሩ መሆናቸው ነው፡፡ ለዚህ ዋነኛው ምክንያት
የሚሆነው ተቋማቱ ውስጥ ባሉ ግለሰቦች አልያም
ከውጭ በሚደርስበት አንዳችም ተፅዕኖ ስር
እንዳይወድቅ መተማመኛ መፍጠርን ነው፡፡
በኢህአዴግ ውስጥ አስኳል (የአበሳውን
ድርሻ የሚይዘው) ህወሓት ከኢህዴን እና ኦህዴድ
ጋር ግንባር ፈጥሮ ስልጣን ከመያዙ በፊት
የቆየ ትርፋማ የፓርቲ ንግድ ተቋምነት ልምድ
እንደነበረው የህወሕትን ታሪክ የፃፉ ሰዎች
ይናገራሉ፡፡ እንደማንኛውም በትጥቅ ትግል ወደ
መንበረ ስልጣን እንደሚመጡ ፓርቲዎች ጠንካራ
መሰረታዊ ኢኮኖሚያዊ መደላደል ፓርቲው
አልነበረውም፡፡ ስለዚህ ከማናቸውም አይነት ተፅዕኖ
ራሳቸውን ነፃ ለማድረግ ይችሉ ዘንድ ፓርቲውን
የሚደግፍ ጠንካራ የኢኮኖሚ መደላደል መፍጠር
እንደሚገባቸው ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ገና በትጥቅ
ትግሉ ዘመን ይህንን የሚደግፍ የልማት ድርጅት
አቋቁመዋል፡፡ ሱዳን እና ሳአውዲ አረቢያ ደግሞ
ለህወሓት ዋነኛ የመነገጃ ሀገራት ነበሩ፡፡
ፕ/ር ብርሀኑ ህወሓት በትጥቅ ትግሉ
ወቅት የትግራይ ህዝብ ገጥሞት የነበረውን አስከፊ
ረሀብ ለማቋቋም ይቻል ዘንድ ከልማት ደጋፊ አካላት
የተቀበለውን ወደ መቶ ሚሊዮን ዶላር አካባቢ
የሚቆጠር ገንዘብ ወደ ትግራይ መልሶ ማቋቋም
ማህበር ማስገባቱን ለዚህ በዋቢነት ይጠቀሳሉ፡
፡ ከዚህም የእርዳታ ገንዘብ ውስጥ ህወሓት
አብዛኛውን ድርሻ በችግር ለተጠቁት የህብረተሰብ
ክፍሎች ከማዳረስ ይልቅ ድርጅቱን ለማጠናከር
የተጠቀመበት አካሄድ ለብዙዎቹ አግባብ ያልሆነ
ድርጊት ነው ብለው ፓርቲውን የወቀሱ ቢሆንም
ድርጅቱ ወደፊት በቀጣይነት ተጠናክሮ ሀገርን
የመምራት እድል ይቆናጠጥ ዘንድ በፓርቲው
ውስጥ ያሉ ግለሰቦች እንደ አመራር የወሰዱት
እርምጃ ትክክል ነው የሚሉም አሉ፡፡
በሂደት ህወሓት ወደ ስልጣን እየተቃረበ
በመጣ ቁጥር የፓርቲ ንግድ እንቅስቃሴን ወደ
ሌሎቹ አጋር የግንባሩ ፓርቲዎች (ከፖለቲካው
ውህደት በተጨማሪም) ተሳትፎ ይኖራቸው ዘንድ
አድርጓል፡፡
አስቀድሞ የንግድ ተቋምነት ባህሪን
ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ ይዞ የተነሳው ህወሓት
ከደርግ ውድቀት በኋላ ዛሬም ድረስ አወዛጋቢ
በሆነ ሁኔታ ኤፈርት የሚባል የንግድ ድርጅት
ያቋቋመ ሲሆን፣ አማራን የሚወክለው ብአዴንጥረት፣ ኦሮሚያን የሚወክለው ኦህዴድ-ቱምሳ
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ስውር ግብ?
“Ethiopian
Non-governmental
Business” በሚል ርዕስ ጊዜው ሳይጠቀስ የታተመበ
አንድ ፁህፍ ኤፈርትን በተመለከተ የመጀመሪያ
ሊባል የሚችለው ጥናታዊ ስራ እንደሚለው
የኤፈርት መቋቋም ከጀርባው ሶስት አላማዎችን
አስተሳስሮ ይዟል፡፡ በተለያዩ ውጪያዊም ሆኑ
ውስጣዊ ምክንያቶች በኢህአዴግ የሚመራው
መንግስት በቀጥታ እና በግልፅ ሊሳተፍባቸው
በማይቻለው የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ክፍሎች ውስጥ
የኤፈርት
የኢኮኖሚ
ተሳትፎ
እንደተለዋጭ
አካሄድ ተደርጎ እንዲወሰድ በህወሓት በኩል
መወሰኑ የመጀመሪያው አላማ ነው፡፡ ፀሐፊው
በማይታወቀው በዚህ ጥናታዊ ስራ በሁለተኝነት
የተጠቀሰው ህወሓት የግል የንግድ ተቋማት ላይ
ካለው የተጠራጣሪነት መንፈስ አንፃር በኢኮኖሚው
ውስጥ የሚኖራቸውን ሚና በኤፈርት በኩል
ለመጫን መፈለጉ ነው የሚል ነው፡፡ የአለም ባንክ
እ.ኤ.አ. በ2009 ዓ.ም. “Toward the competitive
frontier: strategies for improving Ethiopia’s
investment climate” በሚል ርዕስ ባስነበበው
ጥናት ይህንኑ ሀሳብ ይደግፋል፡፡ እንደ ባንኩ
ጥናት እነዚህ በኤፈርት ስር የተደራጁ የንግድ
ድርጅቶች የግሉ ክፍለ-ኢኮኖሚ ለሚያጋጥመው
ተግዳሮት አይጋለጡም፡፡ ማዕከላዊውንም ሆነ
የክልል መንግስታትን እንደ አንድ የገበያ ምንጭ
ሊጠቀሙበት የቻሉበት ሁኔታ መመቻቸቱ እና
በተለያየ ጊዜ የሚወጡ የመንግስት ፖሊሲዎች
ኢ-ተገማችነት እንደ የግሉ ክፍለ-ኢኮኖሚ እነርሱን
የማይነካበት ሁኔታ ተመቻችቷል የሚለው የባንኩ
ድምዳሜ በሁለተኝነት ለተጠቀሰው የድርጅቱ አላማ
ደጋፊ መላምት ይመስላል፡፡
የኤፈርትን
መመስረት
በተመለከተ
በሶስተኝነት የሚነሳው የድርጅቱ ግብ ከአብዮታዊ
ዴሞክራሲ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ የህወሓት ገዢ
ልሂቃን እንደሚሉት አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብቸኛው
ጠቅላይ ርዕዮተ-ዓለም መሆን ይኖርበታል፡፡
ይህንንም ለማሳካት የሀገሪቱን መንግስታዊ ተቋማት
ከመጠቀም ውጪ የህወሓት/ኢህአዴግን አባላት እና
ሲቪል ሰራተኞችን ማጥመቅ ያስፈልጋል፡፡ ለዚህ
ክንውን የሚያስፈልገውን ኢኮኖሚያዊ ወጪዎች
በተመለከተ በኤፈርት በኩል የቤት ስራው አልቋል
የሚለው የድርጅቱ ሶስተኛ ስውር ግብ ተደርጎ
ከላይ በተጠቀሰው ጥናታዊ ፅሁፉ ይጠቀሳል፡፡
ከዚህ የድርጅቱ ‹‹ስውር ግብ›› በተፃራሪ
ድርጅቱ ስለራሱ የመመስረት ስረ-ምክንያት
ሲያትት መሰረታዊ ግቡን ከህወሓት የፖለቲካ
ሙግት ጋር ያስተሳስራል፡፡ ኤፈርትን በተመለከተ
በምንጭነት የተሻለ የሚመስለው የዶ/ር ሳራ
ቫግሆን እና የመስፍን ገብረ ሚካኤል ጥናታዊ
ፁህፍ እንደሚያትተው ትግራይ ውስጥ በህወሓት
ቁጥጥር ስር ያሉ ሀብቶችን በምልዕት መጠቀም፣
በጦርነት ለተጎዱ የክልሉ ነዋሪዎች ድጋፍ
ማድረግ፣ የትግራይን የሰው ኃይል ማጎልበት
እና ኢንዱስትራላይዜሽንን በትግራይ ማስፋፋት
የሚሉት የድርጅቱ የተፃፉ ግቦች ናቸው፡፡ እነ ዶ/ር
ሳራ “Rethinking business and politics in
Ethiopia: The role of EFFORT” በሚል ርዕስ
ከጥቂት ወራት በፊት ባሳተሙት ጥናት ድርጅቱ
ትግራይ ክልል ካለው ዓመታዊ ገቢ ውስጥ ስድሳ
በመቶ የሚሆነው ኤፈርት ከሚከፍለው ታክስ
የሚመጣ ነው፡፡ ሁለቱ ፀሐፊዎች በክልሉ ያለውን
የኢኮኖሚ ድቀት እና የሥራ አጥነት መስፋፋት
በመጥቀስ ሁኔታው ክልሉ በድርጅቱ በኩል
ያገኘውን ገቢ በአግባቡ ካለመጠቀሙ በዘለለ የሙስና
መስፋፋትንም ይጠቁማል ሲሉ ይከራከራሉ፡፡
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያልተመለሰ ብድሮችን /
NPL/ በተመለከተ በአለም አቀፉ የገንዘብ ተቋማ
/IMF/ ከተቀመጠው ገደብ በመዝለሉ ኤፈርት
ከባንኩ ተበድሮት የነበረው የብድር መጠን በቀጥታ
ወደ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ እንዲዛወር በህወሓት
በኩል መወሰኑን የሚጠቅሱት እነዶ/ር ሳራ ቫግሆን
ለድርጅቱ የካፒታል መጠን መጠናከር እኒህ መሰል
ፖለቲካዊ ድጋፎችም አስተዋፅኦ እንዳደረጉለት
ይጠቀሳል፡፡ እስከ ባለፈው ዓመት ድረስ አጠቃላይ
የካፒታል እና የእሴት አቅሙ ወደ ስምንት
ቢሊዮን ብር የተጠጋው ኤፈርት፤ ‹‹ኤፈርት ከየት
ወዴት?›› በሚል ርዕስ በትግረኛ ባዘጋጀው ፅሁፍ
እንደገለፀው፣ ኢትዮጵያን መካከለኛ ገቢ ካላቸው
ሀገራት ጎን ማሰለፍ እና ዓመታዊ ትርፉንም
ወደ ገፅ 3 ዞሯል
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ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም
መንግሥት
ለሚባለው
ድርጅት
የመጨረሻው ተጠያቂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው፤
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ‹‹መንግሥት ሌቦች››
በአደባባይ ሲናገር ከሌቦች ጋር እየሠራ በመሆኑ
እንድናዝንለት ነው? ወይስ ምን እንድናደርግ
ነው?
ሰዎቹን
እንዳንቆጣለት
ስማቸውን
አልነገረንም፤ ከዚያም በላይ የሚያስፈራው ማፈኛ
የሽብርተኛነት ክስ አለ፤ ሰሞኑን በኢንተርኔት
የሚሰራጨው ወሬ ታላላቅ ባለሥልጣኖች
የሚያሠሩዋቸው ስለተባሉት ታላላቅ ሕንፃዎች
ነበር፤ ስደት ለወሬ ይመቻል እንደሚባለው አጉል
ማጉረምረም መስሎን ነበር፤ አሁን ጠቅላይ
ሚኒስትሩ አምርሮ ስለ‹‹መንግሥት ሌቦች››
የሰጠው ምስክርነት ወሬውን ያጠናክረዋል፡፡
ለመሆኑ
‹‹የመንግሥት
ሌቦችን››
ጉዳይ ሊነግረን የሚገባው ማን ነበር? ፖሊሶቹ
‹‹የመንግሥት ሌቦች›› ከተባሉት ውስጥ ይኑሩበት
አይኑሩበት የታወቀ ነገር ስለሌለ እንተዋቸው፤
ይህ ጉዳይ ምናልባት የጋዜጦች ዋና ሥራቸው
ሊሆን ይችል ነበር፤ ግን በአሁኑ ጊዜ የመንግሥት
ሌቦች እየበረከቱ ነው ብለው ቢጽፉ ጠቅላይ
ሚኒስትሩን የሌቦች አለቃ አደረጋችሁ ተብለው
በሽብርተኛነት ይከሰሱና በማዕከላዊ በኩል
ወደቃሊቲ ይጓዙ ነበር፤ አሁንስ ‹‹የመንግሥት
ሌቦች›› ከተባሉት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩን
የሚከስና ራሱን ከሌብነት ነፃ ለማውጣት
የሚከጅል ሰው ሳይኖር ይቀራል እንዴ? በደርግ
ዘመን አንድ ጎረምሳ ሻምበል ሎሌ በዩኒቨርስቲ
መጣና ፕሬዚደንቱ ዶ/ር ዱሪ መምህራን ሁሉ
በራስ መኮንን አዳራሽ እንድንሰበሰብ አስደረገ፤
ካድሬው ተነሥቶ ትንሽ እየተውረገረገ ንግግር
አደረገና አንዳንድ ጥያቄዎች ተነሡ፤ በጥያቄዎቹ
ያልተደሰተው ካድሬ በራሱ ንግግር ሞቅ እያለው
ሲሄድ ‹‹ዱሮውንም ይሄ ዩኒቨርስቲ የአድኃርያን
መናኸሪያ መሆኑን እናውቃለን›› አለ፤ እኔ

ተነሥቼ በዩኒቨርስቲ ውስጥ ያለው ሰው ቁጥርና
በሕዝብ ድርጅት ውስጥ ያለው የሰው ቁጥር
መጠን አድኃርያን የሚባሉትን ብናሰላ የአንተ
ድርጅት የበለጠ የአድኃርያን መናኸሪያ ሳይሆን
አይቀርም፤ ሁለተኛ በእውቀት የምትመራ
ሰው
ብትሆን
ዩኒቨርስቲውን
በአጠቃላይ
የአድኃርያን መናኸሪያ ከማለት ስም እየጠራህ
አድኃርያን የምትላቸውን ማጋለጥ ተግባርህ
ነበር አልሁት፤ ተቀለበሰና ማድበስበስ ጀመረ፤
ዛሬስ ቢሆን ከመንግሥት ባለሥልጣኖች ውስጥ
‹‹የመንግሥት ሌቦች ካልካቸው ውስጥ ስሜን
አስወጣልኝ፤ አለዚያ እኔ የለሁበትም ብዬ ራሴን
አወጣለሁ፤የሚል ሰው አይኖርም እንዴ? የምክር
ቤቱ አባሎቹም ቢሆኑ የቀረበላቸውን ተሽዋሚ
ሁሉ ሳይመረምሩ እየተቀበሉ በማጽደቃቸው
ስሞታው እነሱን ይመለከት ይሆናል፤ አለዚያማ
ጠቅላይ ሚኒስትሩ…
የኢትዮጵያን ሕዝብ ከወሮበሎችና
ከሌቦች ይጠብቃቸዋል ተብሎ ተስፋ የጣለበት
መንግሥት እንዲሁ በጅምላ፣ ሾላ በድፍኑ
የሌቦች ዋሻ መስሎ እንዲታይ ማድረግ እጅግ
ተስፋን የሚያስቆርጥ ነው፤ ተስፋ አስቆራጭ
የሚሆንበትም ምክንያት ግልጽ ነው፤ የመንግሥት
የበላይ የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር በብስጭት
ስለ‹‹መንግስት ሌቦች›› ሲናገር ሌቦቹ ያየሉበትና
የተቸገረ ይመስላል፤ ተስፋ የሚያስቆርጠው
ለዚህ ነው፤ ‹‹ከሽብርተኞች ሙሰኞች›› ይብሳሉ
እስከማለት የደረሰበት ያለምክንያት ነው ብሎ
ለማመን ያስቸግራል፤ ለሕዝቡ ግን ትልቁ ችግር
የሚሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ‹‹የመንግስት
ሌቦች›› ያላቸውን ያነሣበት ምክንያት ሳይሆን
የነዚያ ‹‹ሌቦች›› የተባሉት ሰዎች ሥልጣን ነው፤
ሥልጣኑን የሰጣቸው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ
ነው፤ ተጠያቂነትና ኃላፊነት የጠፋበት ሁኔታ
ውስጥ መግባታችንን የሚያመለክት በመሆኑ
የሚያሳዝን ነው፡፡
በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ውስጥ
ሁለተኛው አስገራሚ ነገር ‹‹የሎጂክ›› ጉዳይ ነው፤
እኔ ሎጂክን ሕገ ኀልዮት እለዋለሁ፤ በትክክል
የማሰብ ሕግ ማለት ይሆናል፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ
አቶ መለስ ለምክር ቤት ሲናገር ያንድ ፖለቲካ
ድርጅት ስም ጠርቶ አመራሩ በሽብርተኛነት

ኢህአዴግ ገዥ... ከገፅ 2 የዞረ
ከሶስት ቢሊዮን ብር በላይ ማሳደግ ለሚቀጥሉት
ሃያ ዓመታት በድርጅቱ የተያዙ እቅዶች ናቸው፡፡

የጋራ ንግድ
በሀገራችን በዘመናዊው የከተማ ንግድ
ተቋማት ውስጥ የሚሳተፉ ባለድርሻ አካላት በጥቅሉ
በአምስት ሊከፈሉ እንደሚችሉ በዘርፉ ላይ ጥናት
ያደረጉ ምሁራን ይጠቅሳሉ፡፡እነዚህ የንግድ ተቋማት
ለሀገሪቷ ኢኮኖሚ እመርታም ይሁን ለዜጎች
የተሻለ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት የሚያበረክቱት
ተዋፅኦ ቀላል የሚባል ባይሆንም መንግስት ባለው
ቀጥተኛ ተፅዕኖ እና ድርጅቶቹ ከገዢው ፓርቲ
ጋር ያስተሳሰራቸው የጥቅመኝነት ተጋሪነት ሳቢያ
የሚጠበቅባቸውን አስተዋፅኦ ሳያበረክቱ ቀርተዋል
የሚለው የብዙዎቹ መከራከሪያ ነው፡፡
በከተማ
ከሚንቀሳቀሱ
የንግድ
ተቋማት መካከል በዋነኝነት የኢኮኖሚው ዋልታ
ናቸው ከሚባሉት መካከል መንግስት በኃላፊነት
የሚቆጣጠራቸው
ተቋማት
(ቴሌ፣
ባንክ፣
ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች)፣መንግስቱን በኃላፊነት
የመሰረቱት ፓርቲዎች የሚቆጣጠሯቸው የልማት
ድርጅቶች (በመልሶ ማቋቋም ስም በየክልሉ በሚገኙ
ፓርቲዎች የተቋቋሙ የልማት ድርጅቶች)፣በተለያዩ
ባለሃብቶች የተቋቋሙ የቢዝነስ ግሩፕ (በተለይ
የሼክ አላሙዲን ንብረት የሆነው የሚድሮክ
ካምፓኒ)፣በውጭ ቀጥታ ንግድ ላይ የተሰማሩ
ንግድ ተቋማት እና በቤቶች ልማት፣ በሆቴል እና
አነስተኛ ንግድ ተቋማትን የሚመሩ ድርጅቶች
በዚህ ረገድ ተጠቃሽ ናቸው፡፡
ሀገሪቱን እየመራ የሚገኘው ፖለቲካ
ፓርቲ በእነዚህ ንግድ ተቋማት ላይ በቀጥታም
ይሁን በተዘዋዋሪ በንግድ እንቅስቃሴያቸው ላይ
ያለው ተፅዕኖ ከፍተኛ ነው፡፡ ኢህአዴግ ‹‹እንደ
ፓርቲ
ሳይሆን
እንደመንግስት
መጫወት
የሚገባውን ሚና እየተወጣ አይደለም›› የሚለው
የብዙዎቹ ሀሳብ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር በኢህአዴግ
የልማታዊ መንግስት ትርጉም እና ምንነት ላይ
ጥርጣሬ እንዲጫር የሚያደርገውም የእነዚህ
ተቋማት በነፃነት በገበያው ያለአንዳች ተፅዕኖ
መንቀሳቀስ ያለመቻላቸው ነው፡፡
ፓርቲው ከላይ የተጠቀሱትን የሁሉን
ጠቅላይነት ባህሪ ካለው ለምን እነዚህ የግል እና
የማህበር ድርጅቶች በገበያው ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ
ፈቀደላቸው? ስርዓቱ በሁሉ ዘንድ የሚያሳየውን

ጣልቃ ገብነት ከግምት ውስጥ በማስገባት
ከቀድሞው ሶሻሊስት መንግስት ፖለቲካ-ኢኮኖሚ
ስርዓትስ በምን ይለያል? ሲሉ የስጋት ጥያቄዎችን
የሚያነሱ ተንታኞች እንዳሉ ሆነው፤ ዜጎች
ከእንደዚህ አይነት ስርዓት ምን ጥቅም ያገኛሉ?
የሚሉትን ተያያዥነት እና ተደጋጋፊነት ያላቸው
ጥያቄዎች መነሳታቸው አይቀርም፡፡
ፓርቲ ከመንግስትነት ስልጣን (ሁሉም
የንግድ ተቋማት ነፃ በሆነ የውድድር መንፈስ እና
ሁሉን አሳታፊ በሆነ ኢኮኖሚ መርህ) በተለየ መልኩ
የነጋዴነት ባህሪን እንዲያዳብር ከሚያደርጉት ዋነኛ
ምክንያቶች መካከል የሚከተሉትን ደጋፊ ኃሳቦች
ማንሳትም ይቻላል፡፡
የኢህአዴግ መንግስት እነዚህን የግል
እና የማህበር ድርጅቶች በመንግስት ጠቅላይነት
አልያዛቸውም/አይዛቸውም፤
አልያም
ለነዚህ
የንግድ ድርጅቶች አጠቃላይ በነፃነት (ያለምንም
ጣልቃ ገብነት) እንዲንቀሳቀሱ አልፈቀደላቸውም/
አይፈቅድላቸውም በሚለው ሀሳብ መካከል የሚቆም
የፓርቲ ፖለቲካ-ኢኮኖሚ ስርዓት በስተመጨረሻ
የሚያርፈው፣ ፓርቲው በነዚህ ንግድ ተቋማት
ላይ ባለመጠቅለል እና ባለመልቀቅ መካከል ያለውን
የጥገኝነት (Parasitic) መንገድ ይተገብራል
የሚለው ፖለቲካዊ ትንታኔ ላይ ያርፋል፡፡ የዚህ
የጥገኝነት ፖለቲካ-ኢኮኖሚ አስተዳደር መርህ
ኢህአዴግ
‹‹ልማታዊ
መንግስት››
ከሚለው
ተለምዷዊ ትንታኔ መርህ ጋር ይጣረሳል፡፡ ስለዚህ
የኢህአዴግ ልማታዊ መንግስት አስተዳደር፣
ፓርቲው ነጋዴ በሆነበት፣ ፖለቲካ-ኢኮኖሚ ውስጥ
የምናገኘው ትርጉም ከመደባዊ ትንታኔ በእጅጉ
ያራርቀዋል፡፡ የዚህ መንግስት ልማታዊ ትርጉም
በተለይ
የሚያጠነጥነው
መንግስት
በጥቂት
ግለሰቦች ፍፁማዊ አገዛዝ (Oligarchy) የሚተዳደር
ሆኖ አስተዳደሩ ለህጋዊነቱ ተቀባይነት የሚኖረው
መተማመኛ በረጅም ጊዜ እቅድ የሚያመጣቸው
ፖሊሲዎችና
ስትራቴጂዎችን
በመንተራስ
ህብረተሰቡን በተጀመሩ ልማቶች እያጓጓ መቀመጥ
ሲሆን ይህንን ለማድርግ ተጨማሪ የግል እና
የማህበር የንግድ ተቋማትን ለተቻለ በ‹‹ሽርክና››
ካልተቻለም በተፅኖ በዙሪያው ይሰበስባል፡፡
ፓርቲው በኃላፊነት ከሚይዛቸው የንግድ
ተቋማት በተጨማሪም ከሌሎች አጋር ድርጅቶች
ጋር ህብረት ፈጥሮ እራሱን በነዚህ ተቋማት ውስጥ
በጥገኝነት ከሚደብቅባቸው ምክንያቶች መካከል

ውስጥ እንዳሉበት ‹‹መቶ በመቶ እናውቃለን››
እያለ ደጋግሞ ገለጠና ሰዎቹ ያልተያዙትና
ያልታሰሩበት ምክንያት ‹‹አስተማማኝ ማስረጃ
ስለሌለ ብቻ ነው›› ብሎ ተናገረ፤ አቶ መለስ
ይህንን የተናገረው በግል ለአንድ ጓደኛው ቢሆን
የሚታለፍ ነበር፤ ግን የተናገረው በአደባባይ
ብዙ የአገር ውስጥና የውጭ ምስክሮች ባሉበት፣
ሕግ አስከባሪዎች የሚባሉት ሁሉ (ፖሊሶች፣
ደኅንነት የሚባሉት፣ በየቡና ቤቱና መጠጥ
ቤቱ የሚርመሰመሱት ሰላዮች፣ ዓቀብያነ ሕግ
የሚባሉት፣ ዳኞች ተብለው የሚሰየሙት)
እነዚህ ሁሉ አቶ መለስ ‹‹የመንግሥት ሌቦች››
ያላቸውን ጨምሮ ሰምተዋል፤ እንግዲህ አቶ
መለስ ለወንጀለኛነታቸው መቶ በመቶ እርግጠኛ
የሆነባቸውን
ሰዎች
ለመያዝና
ለማሰር፣
ምስክሮችን በማሠልጠን ማስረጃ ለማዘጋጀትና
አስፈላጊውን ፍርድ ለመስጠት የሚሸለሙበትን
ሥራ ከአሁኑ አልጀመሩም ለማለት ይቻላል?
አቶ መለስ ማስረጃ ቸግሮታልና አዘጋጅቼ
ላቅርብለት ብለው የሚያስቡ ሰዎች የሉም
ለማለት እንችላለን? በቅርቡ ርዕዮት ዓለሙና
ሌሎችም አሥራ አራት ዓመት እስራትና ሠላሳ
ሺህ ብር ቅጣት ሲፈረድባቸው አይቻለሁ፤ ምን
አድርገው? በእኔ ግምት አደረጉ የተባለው ሁሉ
ከወሬ አያልፍም፡፡
አቶ መለስ ሎጂክ የሚለውን ቃል
ይወደዋል፤ ግን አይተዋወቁም፤ ቢያውቀው
ይበልጥ ይወደው ነበር፤ ከመጀመሪያ ደረጃ ሎጂክ
ውስጥ አንዱና ዋናው የቅራኔ ሕግ የሚባለው
ነው፤ ይህ ሕግ የሚለው አንድ ነገር በአንድ ጊዜ
መሆንም አለመሆንም አይችልም ነው፤ ይህንን
የቅራኔ ሕግ መጣስ ወፍራም የአስተሳሰብ
ግድፈት ነው፤ የመድረክ መሪዎች በአንድ
ጊዜ ሽብርተኞች ሊሆኑና በማስረጃ አለመኖር
ምክንያት ሽብርተኞች ላይሆኑ አይችሉም፤
አቶ መለስ ደጋግሞ መቶ በመቶ እርግጠኛ ነኝ
የሚለው ይህንን ነው፤ የመድረክ መሪዎች መቶ
በመቶ የተረጋገጠ ሽብርተኞች ናቸው፤ ግን
ማስረጃ ስለሌለ ሽብርተኞች አይደሉም!
አቶ መለስ በእምነትና በእውቀት
መሀከል ያለውን ድልድይ ብዙ ተመልካቾች
ባሉበት ሳተው፤ ምናልባት በመንፈስ ቅዱስ

የሚገለጥ እውነት ይዞ ይሆናል፤ ‹‹እግዚአብሔር
ወልድ ከእግዚአብሔር አብ ቅድመ-ዓለም ያለእናት
ተወለደ፤ እግዚአብሔር ወልድ ድኅረ-ዓለም
ከቅድስት ድንግል ማርያም ያለአባት ተወለደ፤››
ይህ ከእምነት የሚመጣ እውቀት ነው፤ ማስረጃ
አይጠየቅበትም፤ ወደ እውቀት ዓለም ስንገባ
ማስረጃ የለኝም እንጂ መቶ በመቶ አውኘቃለሁ
ብሎ በአደባባይ መናገር ከእምነት ውጭ ምንም
አላውቅም ማለት ነው፤ በተጨባጩ ዓለም
እውቀት (ሳይንስ) ያለምንም ማስረጃ መቶ በመቶ
እርግጠኛነት በጭራሽ፣ በፍፁም፣ በየትኛውም
ዓለም፣ በማንኛውም ጊዜ አይታለምም፤ የሂሳብ
ነገር ወዲህ ቢሉት አራት፣ ወዲያ ቢሉት አራት
ነው፤ የብልጠት አቋራጭ መንገድ የለውም፤
የእድገቱ መመዘኛ እንደሽብርተኞች መመዘኛ
ከሆነ ዘፋኙ ሁሉም ዜሮ ያለው ደረሰ ማለት
ነው፡፡
መቶ በመቶ እርግጠኛ ባልሆንም
አቶ መለስ ሀኪም የመሆን ምኞት ነበረው
ሲባል የሰማሁ ይመስለኛል፤ እውነት ከሆነ
እግዚአብሔር በጥበቡ ሕመምተኞችን ለማዳን
መንፈስ ቅዱስን ልኮ አቶ መለስን ከዩኒቨርስቲ
ወደጫካ አስወስዶታል ማለት ነው፤ አለዚያ
መቶ በመቶ እርግጠኛ ሆኖ ያዘዘው መድኃኒት
የመጡለትን ሕመምተኞች ሁሉ ለዘለዓለም
እንዳያማቸው እያደረገ ያሰናብታቸው ነበር!
የማሰናበቱ ሥልጣን በጠቅላይ ሚኒስትርነትም
አለ፤ ፕሮፌሰር ዓሥራትና ዶ/ር ታየ የአርበኞች
ግንባር መሪዎች መሆናቸው መቶ በመቶ
‹‹እውነት መሆኑ ታውቆ›› ታሰሩና ማስረጃው
ስለጠፋ
ከመንገድ
እየተያዙ
በማዕከላዊ
ለምስክርነት ሠልጥነው ፍርድ ቤት በቀረቡ
ጊዜ ተናግረዋል፤ በጊዜው የኢትዮጵያ ሰብዓዊ
መብቶች ጉባኤ እነዚህ በማዕከላዊ የሠለጠኑ
ምስክሮች በፍርድ ቤት የሰጡትን ቃል በይፋ
በአማርኛም፣ በእንግሊዝኛም አውጥቶታል፡፡
አቶ መለስ በምክር ቤት ለሚቀርቡለት
ጥያቄዎች መልስ ሲሰጥ በጠያቂዎቹ ላይ
ከማተኮርና እነሱን ለማሸማቀቅ ከመጣር ይልቅ
ጉዳዩን በቀጥታ ቢያስረዳ ከብዙ የሚመዘገቡ ግን
አላስፈላጊ ስሕተቶች ይድን ነበር፤ እግዚአብሔር
እሱንም እኛንም ይርዳን፡፡

አንዱ የሀገሪቱን ሀብት በብቸኝነት የማስተዳደር
ኃላፊነቱን መወጣት ሳይችል ሲቀር በስሩ ለስርዓቱ
ታማኝ እና አገልጋይ የሆኑ የንግድ ተቋማትን
አስጠግቶ በመያዝ ኃላፊነትን ማጋራት የሚለው
ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ፓርቲው በነፃነት
የለቀቃቸው የንግድ ተቋማት በኋላ የሚገነቡት
የራስ መተማመን ኃይል ለማይነቃነቀው ስልጣን
አስቸጋሪ እንዳይሆኑ በቅርበት ለመቆጣጠር
ያመቸው ዘንድ በአይነ ቁራኛ ለመከታተል ሲል ነው
የሚለው አመዛኝ መከራከሪያ ነው፡፡ እነዚህ ከላይ
የተጠቀሱት ምክንያቶች ፓርቲው ራስን ጠብቆ
ለረጅም አመታት በስልጣን ለመቆየት ከሚያደርገው
ግብግብ በተጨማሪ በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን
ኢ-ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል፤ ሀገሪቷ ለረጅም
ጊዜ የሚጠቅማትን ኢኮኖሚ መሰረት ለመገንባት
አንዳችም አስተዋፅኦ አይኖረውም፡፡ ስለዚህም
ነው ከረጅም ጊዜ የሀገር ህልውና አንፃር ፓርቲ
የሚሳተፍበት የንግድ እንቅስቃሴ ለሀገር አንዳችም
ፋይዳ የለውም የሚሉ ተቺዎች የበዙት፡፡
ኢህአዴግ ‹‹ልማት››እያለ የሚጠራውን
ፅንሰ ሀሳብ በግንባሩ ውስጥ ያሉትን፤ ትርፍን
ማዕከል ያደረጉትን የፓርቲውን የቢዝነስ ተቋማት
በሽፋንነት ለማሳደግ ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል
የሚሉት ተቺዎች ይሄ አይነት አካሄድ ፓርቲው
የመንግስትነትን ሚና በጠቅላይነት እንዲቆጣጠረው
ያደርገዋል ይላሉ፡፡
በፓርቲ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ
ቁጥጥር ስር የወደቀው የሀገራችን ኢኮኖሚ
መጨረሻም ፓርቲውን ነጋዴ አድርጐ በስሩ
ያሉትን ግለሰቦች ከማበልፀግ እና ህብረተሰቡን የበይ
ተመልካች ከማድረጉ በተጨማሪም በቀጣይነት
በሀገሪቱ መሰረታዊ የፖለቲካ-ኢኮኖሚ ላይ ፓርቲው
በቀጣይነት የሚኖረው ህጋዊ ውክልና እና ልዕልና
ከአራት የተለያዩ ማዕቀፎች አንፃር ችግር ውስጥ
እንዲወድቅ ያደርገዋል፡፡ የስልጣን አለመረጋጋት፣
የተቋሙ (ፓርቲው) ቀጣይ ድርጅታዊ ጥንካሬ እና

የካድሬው ዲሲፕሊን፣ የርዕዮት አለም መቀዣበር
እና የማዕከላዊ አስተዳደር ህጋዊነት መተማመኛ
ማጣት ተጠቃሽ ፈተናዎች እንደሚሆኑ ይገመታል፡
፡
እነዚህ ሀሳቦች ተፍታተው ሲተነተኑ
ፓርቲው በበላይነት የተቆጣጠራት(እንደ ነጋዴም
እንደ መንግስትም) ኢትዮጵያ በዚህ መልኩ
የምትቀጥል ከሆነ
መንግስት በፖለቲካው እና
ኢኮኖሚው መስክ ወደፊት መረጋጋት ሲሳነው
ለሚገጥመው የፋይናንስ ቀውስ የተለያዩ ወጪዎችን
ለመሸፈን ሲል የግድ በውጭ ሀገር ለጋሽ ሀገራት
ላይ ጥገኛ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ የፓርቲው በውጭ
ሀገራት መተማመኛ ላይ ጥገኛ የሚሆን ከሆነ
አንድ ወጥ የሆነ ፖለቲካ አስተዳደር ስለማያዳብር
ለተለያዩ ውጫዊ ተፅዕኖዎች ተጋላጭ ይሆናል፡፡
ተጋላጭነቱ በተደጋጋፊ ይዞት የሚመጣው ቀውስ፤
ወጥ የሆነ ፖለቲካዊ ርዕዮተ-አለም እንዳይኖረው
ከማድረጉም በተጨማሪ በውስጡ ተሰግስገው
ባሉት የካድሬ አባላት ውስጥ ስርዓት አልበኝነት
እንዲነግስ እና የዘራፊነት (ሲሾም ያልበላ ሲሻር
ይቆጨዋል) ባህሪ እንዲጐለብት መንገድ ይጠርጋል፡
፡ በዚህ መካከል ሀገርን ማገልገል፣ ወገንን
መርዳት የሚባሉ ብሄራዊ ስሜቶች መቀዛቀዝን
ተከትሎ ሀገሪቷ የማትወጣው የማንነት ማጥ
ውስጥ መግባቷ አይቀሬ ይሆናል፤የሚለው የብዙ
የፖለቲካው ታዛቢዎች ስጋት ነው፡፡
***የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያልተመለሰዱ
ብድሮን /NPL/ በተመለከተ በአለም አቀፉ የገንዘብ
ተቋማት /IMF/ ከተቀመጠው ገደብ በመዝለሉ
ኤፈርት ከባንኩ ተበድሮት የነበረው የብድር መጠን
በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ እንዲዛወር
በህወሓት በኩል መወሰኑን የሚጠቅሱት እነዶ/ር
ሳራ ቫግሆን ለድርጅቱ የካፒታል መጠን መጠናከር
እኒህ መሰል ፖለቲካዊ ድጋፎችም አስተዋፅኦ
አድርገውለታል፡፡

ማረሚያ

የካቲት 9 2002 ዓ.ም በወጣው ፍትህ ጋዜጣ ላይ አስገደ ገ/ስላሴ
“የህወሓት ታሪክ እና የተኮላሸው አላማው” በሚል ርእስ ስር በፃፉት
መጣጥፍ ውስጥ የግንባረ ገድሊ ሀርነት ትግራይ አመራሮች ለወሬ ነጋሪ
ሳይቀሩ ሁሉም አለቁ የሚለው ሰባቱ ተገለው ሌሎቹ ተማረኩ በሚለው
እንዲተካ፤ እንዲሁም አቶ አስገደ የጤና መኮንን ነበሩ የሚለው የጤና
እረዳት ተብሎ ይነበብ፡፡

www.feteh.com
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ርእሰ አንቀፅ

የእስረኞችን መብት ማነው የሚያስከብረው?
በህዝብ
የጋራ
መግባባት
ላይ
ተመስርተው ከሚቋቋሙ ተቋማት መካከል
አንዱና ዋነኛው መንግስት ነው፡፡ የዚህ መንግስት
ዋነኛው ተልዕኮም ከህዝብ የተቀበለውን አደራ
በተገቢው መንገድ የወከለውን ህብረተሰብ
ማገልገል ይሆናል፡፡ ህዝቡ አሳልፎ የሰጠው
መብቱ የመረጠው ኃይል አለአግባብ ሲጠቀምበት
ካየም አታስፈልገኝም ብሎ የማውረድ ሙሉ
መብት አለው፡፡ ሁሉም ከራሱ ላይ አሳልፎ
ስለሰጠው መብት የመጠየቅ ሙሉ ነፃነት አለው፡
፡ ይህን መብትም በተመለከተ ማንም ሰጪም፤
ነሺም አይደለም፡፡ በተፈጥሮ ሰው በመሆን ብቻ
የሚገኝ መብት ነውና፡፡
ፖለቲካ ፓርቲዎችም የሚመሰረቱት
አላግባብ የተነጠቁትን መብት መንግስት ወደ
ህጋዊ መስመር እንዲገባ አልያም የወሰደውን
ስልጣን አስረክቦ በቦታው ይህንን ጉዳይ በአግባቡ
መፈፀም የሚችሉ ሌሎች የተደራጁ ኃይሎችን
ለመተካት ነው፡፡ ወይም የተሻለ አማራጭ
ፖሊሲ እና ፕሮግራም አለን በሚል ዕምነት
ነው፡፡ ይህም መብት ነው፡፡ በማናቸውም ሁኔታ
መንግስት የዜጐችን ሰብዓዊ መብት የማስከበር
ኃላፊነት አለበት ከህዝብ የተሰጠውን ህጋዊ
ውክልና ተቀብሎ የሚያስፈፅመው አብዛኛው
ሰው ተስማምቶ በተቀበለው የህግ ማዕቀፍ ውስጥ
ነው፡፡ ታላቁ የሮማ ገዢ ሲሰሮ ማህበረሰቡን
በእውቀት፣ በገንዘብ፣ በአካላዊ ቁመና፣ በመልክ
እና በተለያዩ መስፈርቶች አንድ ማድረግ ባንችል
በህግ ፊት ግን እኩል ማድረግ አለብን ያለውም
ከዚህ በመነሳት ነው፡፡
በተለይ ነገሩን የከፋ የሚያደርገው በህግ
ከለላ ውስጥ ያሉ ታራሚዎች፣ ከህብረተሰቡ
ተገልለው በሚኖሩበት ማረሚያ ቤት፣ የህግከለላ በተገቢው ሁኔታ ማግኘት ካልቻሉ ለነዚህ
ዜጐች የሚደርስላቸው አካል ማን ሊሆን ነው?
ፍትህ ይህንን ጥያቄ እንድታነሳ
ያስገደዳት በማራሚያ ቤት እና በተለያዩ የሀገሪቱ
እስር ቤት ውስጥ ያሉ ዘርፈ ብዙ ችግሮች
ቢኖሩም በተለይ ደግሞ የአንድነት ለዴሞክራሲ
እና ለፍትህ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች አንዱ
የነበሩትና በአሁኑ ጊዜ በሽብርተኝነት ተጠርጥረው
ቃሊቲ ማረሚያ ቤት የሚገኙት አቶ አንዷለም
አራጌ ላይ በእስር ቤት ውስጥ የደረሰባቸው
ድብደባን ተከትሎ የተነሱ የህግ ጥሰቶች እና
ይህንን አስመልክቶ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች
ዋና ዳይሬክተር አብዲ ሙመድ ለአንድ ጋዜጣ
የሰጡት ምላሽ ነው፡፡

በኢፌዴሪ
ሕገ-መንግስት
አንቀጽ
20(3) እንዲሁም በ21(1) ስር በጥበቃ ስር ያሉና
በፍርድ የታሰሩ ሰዎች ሰብዓዊ ክብራቸውን
በሚጠብቅ ሁኔታ መያዝ እንዳለባቸው ያትታል፡
፡ ከዚህ በተጨማሪም በ1997 ዓ.ም. የወጣው
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፖብሊክ
የወንጀል ሕግ አንቀጽ 110(3) ላይ በፍርድ ሂደት
ላይ ውሳኔ ያላገኙ እስረኞች ከሌሎች ውሳኔ ካገኙ
እስረኞች ጋር አይቀላቀሉም ሲል ይደነግጋል፡፡
እናም እነዚህ ህጎች እና ድንጋጌዎች
ተጥሰው በአቶ አንዷለም አራጌ ላይ የተፈፀመው
ድብደባ
በትክክል
ለዜጐች
የተደነገገውን
የሕግ አግባብ የሚፃረር በመሆኑ ፍትህ በፅኑ
ትቃወማለች፡፡
በተለይ በሕጉ ተፈፃሚነት ላይ ጥርጣሬ
እንድትጭር ያደረጋት የማረሚያ ቤቱ ኃላፊ
ድብደባውን አስመልክቶ ለአንድ ጋዜጣ በሰጡት
ቃለ መጠይቅ ላይ የመለሱት መልስ ነው፡፡
ፍርድ የተሰጠው ሰው ፍርድ ካገኘው
ሰው ጋር አብሮ ሊታሰር ይችላል? ተብሎ
ለቀረበላቸው ጥያቄ አቶ አብዲ ሙመድ ሲመልሱ
‹‹ከአቶ አንዷለም ጋር የተጋጨው እስረኛ ይባስ
አስፋው የሚባል ነው፡፡ ይህ ሰው በሰራው
ወንጀል የተፈረደበት ነው፡፡ እኛ አቅም በፈቀደ
መጠን ታራሚዎች ትክክለኛ ጥበቃ እንዲያገኙ
እናደርጋለን፡፡ የእነዚህን ሁለት ሰዎች አብሮ
መታሰርም ምንም የተለየ ሁኔታ የለውም›› ነበር
ያሉት፡፡
ሕጉ በፍርድ ሂደት ላይ ውሳኔ ያላገኙ
እስረኞች ከሌሎች ውሳኔ ካገኙ እስረኞች ጋር
አይቀላቀሉም ሲል ይህንን ህግ ለማስፈፀም
በኃላፊነት የተቀሙጡት ግለሰብ ደግሞ የሰዎቹ
አብሮ መታሰር ምንም የተለየ ሁኔታ የለውም
ይላሉ፡፡
የፍትህ ጥያቄም መነሻው ይህ ነው፡
፡ አቶ አንዷለም ገና ፍርዳቸውን የሚጠባበቁ
ግለሰብ ሲሆኑ አቶ ይባስ አስፋው ደግሞ በነፍስ
ማጥፋት ወንጀል የሞት ቅጣት ተፈርዶባቸው
በኋላ ወደ እድሜ ልክ እስራት የተቀየረላቸው
ታራሚ ናቸው፡፡
ታዲያ አቶ አብዲ ሙመድ ከምን
በመነሳት ነው የሁለቱ ግለሰቦች በአንድነት
መታሰር ምንም የተለየ ሁኔታ የለውም ያሉት?
ሕጉ ሁለቱ እስረኞች አንድ ላይ መሆናቸው
ችግር አለውና የተፈረደበት ካልተፈረደበት
ተለይቶ ይታሰር ሲል የማረሚያ ቤቱ ኃላፊ
ደግሞ ከሕጉ በላይ ሆነው ሕጉ ቢጣስም ምንም

ችግር የለውም ይላሉ፡፡ ታዲያ የቱን እንቀበል
ህጉን ወይስ ህጉ አያስፈልግም የሚለውን
የዳይሪክተሩን ንግግር?
ፍትህ ይህ ምክንያት እንዳለ ሆኖ
እንደዚህ አይነት ወንጀሎች በዚህ ማረሚያ ቤት
ከዚህ ቀደም ስለመፈፀም ያለመፈፀማቸው፤
እንዲሀም
ወደፊትም
ስላለመደገማቸው
ምን ማረጋገጫ ማግኘት እንችላለን? ስትል
ትጠይቃለች፡፡ ምክንያቱም በአሁኑ ወቅት ይህ
የመብት ጥሰት መፈፀሙ ጐልቶ እንዲወጣ
ያደረገው የአቶ አንዷለም አራጌ የአደባባይ
ፖለቲከኝነት
ጭምር
መሆኑ
መዘንጋት
የለበትምና ነው፡፡
ስለዚህ
ሌላ
ምንም
ተጨማሪ
ማብራሪያዎች ሳያስፈልግ ፍትህ በማረሚያ ቤት
የተፈፀመው የሕግ-ጥሰት ተጣርቶ የሚመለከተው
አካል ተገቢውን ቅጣት ያገኝ ዘንድ አጥብቃ
ትሻለች፡፡ የተጠያቂነት መለኪያውም አንዱ
እንደዚህ አፈንግጠው የወጡ የመብት ጥሰቶች
ላይ የሚወሰዱ የእርምት እርምጃዎች መሆናቸው
መዘንጋት የለበትም፡፡ ይሄ ነገር ለህዝብ ጆሮ
ከደረሰ በኋላ እንዳልሆነ ነገር አድበስብሶ ለማለፍ
መሞከር በህዝብ ዘንድ ማረሚያ ቤቱ ያለውን
መታመን ያሳጣዋል ስትል ፍትህ በጉዳዩ ላይ
ተገቢው ክትትል ይደረግ ዘንድ አጥብቃ ትሻለች፡
፡
የማረሚያ ቤቶች ኃላፊ ንግግር በዚህ
ብቻ የሚያበቃም አልነበረም፡፡ ይሄ ድርጊት
ለምን ተፈፀመ ብሎ የመጠየቅ መብታቸውን
ላነሱ ግለሰቦችም የሰጡት ምላሽ አስገራሚ ነው፡፡
እሳቸው የሚሉት ‹‹የህግ ታራሚዎችን እንዴት
መያዝ እንዳለብን ሌላ ሶስተኛ ወገን ስራችንን
ሊነግረን የሚችል አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም
በተቀመጠው ህግና ደንብ የምንመራ በመሆናችን
ነው›› ታዲያ ማረሚያ ቤቱ የሚያስፈፅመው
ሕግ የተፃፈውን ወይንስ ግለሰቦቹ ያመኑበትን?
በፍትህ እምነት እየቀረበ ያለው
ጥያቄ እኮ ማሚያ ቤቱ ስራውን በህግና በደንቡ
መሰረት እየሰራ አይደለም የሚል ነው፡፡
ለዳይሪክተሩ ለብቻቸው የወጣ ህግ አለ ካልተባለ
በቀር፤ የተፈረደበት እስረኛ ካልተፈረደበት
እስረኛ ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ መታሰር
የለበትም የሚለው የፀደቀው ህግ ተጥሶአል፡፡
እናም መንግስት ሁለቱም ላይ ጥብቅ ክትትል
ማድረግ ይኖርበታል፡፡ ወንጀል ፈፃሚውም ላይ፣
ህግ ተጥሶ እያለ‹‹ማንመ ሊነግረኝ አይገባም››
የሚሉትም ላይ፡፡

4

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
ሳይት የቤ.ቁ. 012

አዘጋጆች

ሙሉነህ አያሌው
ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

ሪፖርተር
አምደኞች

ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

አለማየሁ ገላጋይ

ጌታቸው ታምራት
ዳንኤል ተፈራ
ቅጣው እጅጉ
ዮናስ በላይ

አስተያየት

መሴ ማንዳላይ
ከአዳማ
የአፍሪካ ህብረት ህንፃ በተመረቀበት
ወቅት የነበረውን ድግስና ሽርጉድ ውሎ ሳያድር
ብዙ ምሁራንና የሀገራችን የህትመት ውጤቶች
ይዘው የወጡት ርዕስ አወዛጋቢነት አደብዝዞታል፡
፡ ይኽም ርዕስ የአፄ ኃ/ሥላሴ በአፍሪካው ህብረት
ሀውልት መነፈግ ነበር፡፡ በእርግጥ የሀውልት ነገር
በኢትዮጵያ የፖለቲካ ልዩነቶች አንዱና ምናልባትም
ዋና ማሳያ ከሆኑት ውስጥ የሚመደብ ነው ቢባል
ማጋነን አይሆንም፡፡
ከ1983ዓ.ም. ጀምሮ የነበረውን ጊዜ
እንኳን ብንመለከት ስንት ሀውልቶች ቆሙ? (ቀይ
ሽብር፣ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ጨለንቆ…
ሰማእታት፣ አፄ ቴዎድሮስ)፤ ለማንስ ሊቆም
ነው? (አፄ ዮሐንስ)፤ የማንስ ይፍረስ ተባለ? (አፄ
ምኒልክ) እያልን ብንጠይቅ የሀውልት ጉዳይ ብዙ
ከማያስማሙን ነገሮች ተርታ ተሰልፎ እናገኘዋለን፡
፡
ለዚህች ሀገር ስንት ሀውልት ይበቃል?
ለእነማንስ ይቁም? እነማንስ ይገባቸዋል? የትስ
ይሰራላቸው? የሚሉ ጥያቄዎች የውዝግብ መነሻ
ሆነው እናገኛቸዋለን፡፡
በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሁሉም
‹ለእኔ› ለሆነ ሰው ሀውልት ይሰራ ሀውልቱም
በሀገር ደረጃ ይሁን የሚለው አስተሳሰብ የልዩነታችን
ምንጭ ይመስለኛል፡፡ እንደመፍትሄ ለሁሉም
ሀውልት ሲቆም ‹በሚወዳቸውና በሚወዱት›
ህዝብ አካባቢ ቢሆን ጥሩ መፍትሄ ሊሆን ይችላል፡
፡ የአፄ ቴዎድሮስ ሀውልት የዚህ ሙከራ አካል
ይመስለኛል፡፡ ሳስበውም ተሳክቷል፡፡ ሸገር ላይ ቆሞ
ቢሆን ኖሮ ንትርኩን ሊያጐላው ይችላልና፡፡
በአጠቃላይ የጋራ /ሀገራዊ/ ሀውልቶችን
ስናቆም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ጉዳይ መሆን
አለበት፡፡ ያለበለዚያ የድንጋይ ክምር ሆነው ከሰው
ልብ ውስጥ ፈርሰው ከቆሙበት ቦታም ተንደው
የተሰሩበት አርማታ ያህል ዋጋ ሊያጡ ይችላሉና፡፡
በዚህ ፅሁፍ ላይ ላጠነጥንበት ወዳሰብኩት
የአፄ ኃ/ሥላሴ ሀውልት ጉዳይ ልግባና ሀውልቱ
ይገባቸዋል ወይስ አይገባቸውም የሚለውን ጉዳይ
እንመልከት፡፡

ያልቆመው ሀውልት

ያልቆመው ሀውልት አንድ
ለአፄ ኃ/ሥላሴ የሀውልት ይሰራ ጥያቄ
መቀንቀን የጀመረው ከአፍሪካ ህብረት ህንፃ ምርቃት
በፊት ሲሆን ለቀድሞ ንጉስ የክብር ቀብርና ሀገራዊ
ሀውልት ይቁምላቸው የሚል ጥያቄ በደጋፊዎቻቸው
ቀርቦ ነበር፡፡ ለዚህ ከመንግስት የተሰጠው መልስ ግን
ንጉሱ የጋራችን አይደሉም፤ ማለትም የሚወዷቸው
እንዳሉ ሁሉ አምርረው የሚጠሏቸው አሉ፡፡ ስለዚህ
ነገሩ አያስኬድም የሚል ነበር ማለት ይቻላል፡፡
በእርግጥ
ለደጋፊዎቻቸው
የንጉሱ
ስርዓት ባይመለስ እንኳ ብሄራዊ ቀብርና ሀውልት
አይበዛባቸውም የሚል ነበር (በአንድ ወቅት
የማውቃቸው አዛውንት ለዚህች ሀገር መድህኗ
የንጉሱ ስርዓት መመለስ ነው ያሉኝን ያስታውሰኛል)
አልሰመረም እንጂ፡፡
ያልቆመው ሀውልት ሁለት
ይኽኛው ሀውልት በእርግጥ እጅግ ፈታኝ
ነበር ማለት ይቻላል፡፡ ይኽም ሀውልቱ የሚሰራው
በሀገር ደረጃ ሳይሆን አፄው ‹ታግለውለታል›
በተባለው የአፍሪካ ህብረት ስም እዚሁ ሀገር ውስጥ
ነው፡፡
የዚህ
ጥያቄ
አነሳስ
ከንኩርማህ
በአስተዋጽኦም በቀደምትነትም ለአፍሪካ ህብረትና
ለአፍሪካ ነፃነት የሚቀድሙት አፄ ኃ/ሥላሴ እያሉ
ለንኩርማህ ቆመ የሚል ነው፡፡ እጅግ ብዙዎች
የአፄው ሀውልት እንዲቆም ከሞላ ጐደል ተመሳሳይ
አመክንዮ በማቅረብ ሞግተዋል፡፡ ጠ/ሚኒስትር
መለስም
የራሳቸውን
ምክንያት
በመስጠት
ላለመሰራቱ ማስረዳት ሞክረዋል፡፡
ነገሩን በንጹህ ህሊና እና በግልፅነት
እንወያይበት ከተባለ አፄው ለሀውልቱ እንደማይበቁ
መደምደም ይቻላል፡፡ ምክንያቶቹም፡1. የረሀብ መዘዝ፡- አፄ ኃ/ሥላሴ
የሚወዱትና የሚወዳቸው የአፍሪካ ህዝብ አንድ
አካል የሆነው፤ ታሪካዊ ሚናውም የጐላ የሆነው
የሀገራቸው ህዝብ በረሀብ እንደ ቅጠል ሲረግፍ
በእርጅና ለተጐዳው አንጀታቸው የሚሆን ኬክ
ሲያስመጡ እና ሲያሰሩ እንደነበር፤ ረብጣ ገንዘብም
በስዊዝ ባንክ ያስቀምጡ ነበር በመባል ይከሰሳሉ፡፡
በእርግጥ ለአፄው የአፍሪካ አባት ተብለው ሀውልት

ቢቆምላቸው በዚያ ጥፋታቸው ምክንያት ከአሁኑ
ያልተናነሰ ውዝግብ ሊያስነሳ ይችላል፡፡ በእርግጥ
አንዳንድ ወገኖች አፄውን በአሁኑ ዘመን አስተሳሰብ
መመዘን የለብንም ቢሉም ረሀብን በተመለከተ ግን
ውሃ የሚቋጥር ክርክር አይሆንም፡፡ ረሀብ ጥንትም
አሁንም ልብ ላላቸውና ህዝባቸውን ለሚወዱ ሁሉ
አሳዛኝና ልብን የሚሰብር ጉዳይ ነው፡፡ አፄው ለረሀብ
ያሳዩት ቸልተኝነት በእርግጥ ምን ያህል ህዝቡን
ይወዱት እንደነበር ያጠያይቃል፡፡ እነሆ ከዚያ ጊዜ
ጀምሮም የአፍሪካ መሪዎች የተራበ ህዝብ ቁጥር
ይደብቃሉ፣ ረብጣ ገንዘብ በስዊዝ ባንክ ያስቀምጣሉ
የባንኩንም ቁልፍ ከጣት ቀለበታቸው አይለዩትም፡፡
በእርግጥ አፄውን እንደ አባት ለአሁን ጊዜ መሪዎች
እንደ ጥሩ ምሳሌ ልናነሳቸው አንችልም ቢያንስ
በዚህ ድርጊታቸው፡፡
2. የሥልጣን መዘዝ፡- አፄው ሥልጣንን
የሙጥኝ በማለትም በአፍሪካ በጥሩ ምሳሌነት
የሚነሱ አይደሉም፡፡ ይህ ባህሪያቸው ሌላው ቀርቶ
አልጋ ወራሻቸው ተስፋ ቆርጠው ሊገለብጧቸው
ከሞከሩባቸው ሰዎች ጋር አብረውባቸዋል፡፡ ይኽም
ባህሪ ለአፍሪካ መሪዎች ከነፃነት ማግስት ጀምሮ
የተለመደ ሆኖአል፡፡ የስልጣን ማብቂያው ሞት
ነው ብለው ያምናሉ የአፍሪካ መሪዎች፡፡ በዚህም
ትዕግስት ያጡ ልጆቻቸው ሳይቀሩ ከስልጣን
ሊያስወግዷቸው ይሞክራሉ፡፡ የዚህ ፈር-ቀዳጅ
ደግሞ አፄው ናቸው፡፡
3. ለሀገር ሉአላዊነት የተጋደሉ አርበኞች
በአፄው ታስረዋል ተገድለዋል፡፡ ይኽም ምሳሌ ዛሬም
ድረስ ለሀገር የሰሩና የሚሰሩ በአፍሪካ መሪዎች
ይሳደዳሉ፤ ባስ ሲልም ይገደላሉ በሚል ያገለግላል፡
፡
እንግዲህ እነዚህን እና ሌሎች የንጉሱን
ነጭና ጥቁር ታሪክ በመመርመር አፄው የአፍሪካ
በኩርና ኩራት ለሆነውና ቢያንስ የአፍሪካ አንድ
አካል በሆነው ህዝብ ላይ የሰሩት ስህተት ሀውልት
ያሳጣቸዋል ማለት ይቻላል፡፡
ነገር ግን በአብዛኛው የአፄው ደጋፊዎች
በምክንያትነት የሚቀርበው በሀገር ደረጃ የሚሰራው

www.feteh.com

ሰውዓለም ታዬ

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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አንድ በሉ

ፍትህ የካቲት 16 2004 ዓ.ም

በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ

ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

የጠቅላይ ሚኒስትሩን አማካሪዎች በጨረፍታ ፪

ተመስገን ደሳለኝ

ይህ ርዕሰ ጉዳይ የተነሳው የዛሬ 15
ቀን ነበር፡፡ እናም ሳይደመደም በይደር ተላለፈ፡
፡ ይደሩ በተቀጠረበት እለት የታተመው ደግሞ
የህወሓትን 37ኛ የልደት በአል በማስመልከት
የተዘጋጀ ልዩ እትም በመሆኑ ርዕሰ ጉዳዩ
ተዘለለ፡፡ ሆኖም ተዘሎ አልቀረም ይኸው የዚህ
እትም አጀንዳችን ሆነ፡፡ የጠቅላይ ሚኒስትሩን
አማካሪዎች በጨረፍታ…
ወደ አጀንዳችን ከመግባታችን በፊት
አንድ አስደንጋጭ ወሬ የሳምንቱ ሰደድ እሳት
በመሆኑ እሱን እናስቀድም፡፡
አንዱአለም አራጌ ተደበደበ
አዎ! አንዱአለም አራጌ ተደበደበ፡
፡ እናም የት ቦታ ተደበደበ? በማን ተደበደበ?
ለምን ተደበደበ? የሚሉትን ጥያቄዎች ማንሳት
የሚኖርብን ይመስለኛል፡፡ ደግሞም ማንሳት
ብቻ አይደለም መመለስም አለባቸው፡፡ ለዚህም
እንደመንደርደሪያ የሚሆነን ፓርቲው ከትላንት
በስቲያ ያወጣው መግለጫ ላይ ያለው መልስ
ነው፡፡ መልሱም እንዲህ የሚል ነው፡‹‹አንዱአለም የተደበደበው በግዙፉ
የቃሊቲ ወህኒ ቤት በታሰረበት ክፍል ውስጥ
ሲሆን፤ ደብዳቢውም ኢባስ አስፋው የሚባል
በነፍስ ግድያ ወንጀል ተከሶ የሞት ፍርድ
ከተፈረደበት በኋላ በቅጣት ማሻሻያ ወደ እድሜ
ልክ እስራት የተለወጠለት ወንጀለኛ ነው፡፡››
አሳዛኙና ግራ አጋቢው ነገር ነፍሰ-ገዳዩ ኢባስ
አንዱአለምን በምን ምክንያት እንደደበደበው
አለመታወቁ ነው፡፡ የፓርቲው መግለጫም

ስለዚህ ጉዳይ ያለው ነገር የለም፡፡ በደፈናው
በእስረኛ አያያዝ ላይ የወጡትን አለም አቀፍ
የህግ ድንጋጌዎች ጠቀሶ፤ ይሄ አንቀፅ ተጣሰ፣
ይሄ አንቀፅ ተበጠሰ፣ገለመሌ ከማለቱ ውጭ፡፡
መቼም ይኽ አይነቱ አመላለስ ‹‹ሾላ በድፍን››
አይነት መሆኑን ማንም አያጣውም፡፡ ‹‹ሾላ
በድፍን›› ደግሞ
የፖለቲካ ፓርቲ መግለጫ
ሲሆን በፓርቲው ላይ የሚጣልን እምነት
ይሸረሽራል፡፡ ወይም ገፅታን ያጠለሻል፡፡
እናም የፓርቲው መግለጫ አይነ ግቡ
አይደለም፡፡ አንዱአለም እንደደብዳቢው በጭካኔ
የሰው ነፍስ አጥፍቶ የታሰረ አይደለም፡፡ ኪስ
አውላቂ እና ቤት ሰርሳሪም አይደለም፡፡ ወይም
እንደ አንዳንድ ባለስልጣናት በሙስና ተይዞ
የታሰረ አይደለም፡፡ ይኽ ሰው የአንድ ትልቅ
ፓርቲ አመራር አባል ነው፡፡ ከ1992 ዓ.ም.
ጀምሮም በኢትዮጵያ ፖለቲካ አውድ ላይ ስብከት
የጀመረ ካህን ነው፡፡ በምርጫ 97ም ቅንጅትን
ወክሎ በፓርላማ ምርጫ ያሸነፈ ተመራጭ ነው፡
፡ በምርጫው ጦስም ለ21 ወራት ታስሮ የተፈታ
ፖለቲከኛ ነው፡፡
ለዚህም ነው የአንዱአለም መደብደብ
እስር ቤት ውስጥ በተራ ምክንያት በእስረኞች
መካከል በሚነሳ ፀብ ነው ለማለት የሚቸግረው፡
፡ የፓርቲው መግለጫም እንዲህ ዙሪያ ጥምጥም
መሄዱ አስገራሚ ነው፡፡ የኢትዮጵያ የፖለቲካ
ባህል ይታወቃል፡፡ የኢህአዴግ ጨዋታም
እንዲሁ ግልፅ ነው፡፡ እናም በ1997 ዓ.ም.
የወጣውን የኢፌዴሪ የወንጀል ህግ እየጠቀሱ
‹‹ውሳኔ ያላገኙ እስረኞች ውሳኔ ካገኙ ሌሎች
እስረኞች ጋር አይቀላቀሉም›› የሚለው አንቀፅ
በአንዱአለም ላይ ተጥሶአል የሚል መከራከሪያ
ለአንድ የፖለቲካ ፓርቲ መግለጫ የመሆን
አቅም የለውም ወይም ውሃ አይቋጥርም፡
፡ ምንአልባትም ይኽ መከራከሪያ ‹‹ፖለቲካና
ኮረንቲ በሩቁ›› ከሚል ግለሰብ የመጣ ቢሆን ኖሮ
ውሃ በቋጠረ፡፡ ነገር ግን አንድ የፖለቲካ ፓርቲ፣
ያውም መሪው፣ መንግስት በሚቆጣጠረው
እስር ቤት በታሰረበት መደብደቡን ተቃውሞ
የሚያወጣው መግለጫ ይህንን በመሰለ ምክንያት
ካውሸለሸለው ፖለቲካውን ደባሪ ያደርገዋል፡፡
አዎ! ከአንድነት ጠንካራ መከራከሪያ ይጠበቃል፡

፡ የፖለቲካውን ባህሪ ተንተርሶም ከድብደባው
ጀርባ ያለውን ፖለቲካ ማጋለጥ ይኖርበታል፡፡
በአናቱም የፖለቲካ ካርታ እንዲህ በመሳሰሉት
ጉዳዮች ሊመዘዝ እንደሚችል ሊነቃ ይገባል፡፡
በተቀረ ‹‹ኢባስ›› የሚባል ፖለቲካ የለም፤ ሊኖር
የሚችለው ፖለቲካ ከኢባስ ጀርባ ባሉ ሰዎች ላይ
ነው፡፡
የሆነ ሆኖ አንዱአለም አራጌ ራሱን
መከላከል በማይችልበትና በህግ ጥበቃ ሥር
በነበረበት ሁኔታ ህግ ተጥሶ አብሮት ሊታሰር
የማይገባው፤ አብሮት እንዲታሰር ከተደረገ በኋላ
ከፍተኛ ድብደባ የተፈፀመበት በመሆኑ ሊጠየቅ
የሚገባው አካል ሊጠየቅበት ይገባል፡፡ ሀገር
አቀፍም ሆኑ አለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት
ተከራካሪዎች ጉዳዩን በቸልታ ያዩታል የሚል
ግምት የለኝም፡፡ እንዲህ አይነቱን ውንብድና
አቃሎ ማየቱም ሌላ አደጋ ማስከተሉ አይቀሬ
ነው፡፡ በተረፈ ክስተቱ ‹‹ደርግ እየተመለሰ
ነውን?›› ያሰኛል፡፡ ኧረ እንዲያውም የደርግ
የተሻለ ነው፡፡ ደርግ መደብደብ የፈለገውን
እስረኛ ለመደብደብ ዙሪያ ጥምጥም አይሄድም፡
፡ መታወቂያ ያለው ደሞዝተኛ ደብዳቢ (ገራፊ)
ቀጥሮ ያሻውን ያደርጋል እንጂ፡፡ እናም እንዲህ
አይነት ውንብድና፣ እንዲህ አይነት የማፊያ ስራ
ለማንም እንደማይበጅ፣ እንዲሁም ከድብደባው
ጀርባ ያላችሁ፣ ይኽ አይነቱ ጨዋታ ተራ ቁማር
እንጂ ፖለቲካ ሊሆን እንደማይችል ልትረዱ
ይገባል፡፡ ለነገሩ ማን ያውቃል ይኼ ክስተት ምን
አይነት ቁጣ እንደሚቀሰቅስ?
አሁን ወደ አጀንዳችን እንመለስ፡፡
የጠቅላይ ሚኒስትሩን አማካሪዎችን ወደ ማየቱ፡
፡ ከ15 ቀን በፊት አማካሪ ዶ/ር ፋሲል ናሆምን
ለናሙና ያህል ጨርፈን አይተናል፡፡ ተሸናፊውን
ደርግ ባማከሩበት ማዕረግ፤ አሸናፊውን ኢህአዴግን
ማማከራቸው፣ የምክራቸው አሳማኝነት የት ድረስ
እንደሆነ ሊያሳይ እንደሚችልም ተነጋግረናል፡፡
እናም አማካሪ ሬድዋን ሁሴን እና አማካሪ ፕ/ር
እንድርያስ እሸቴን ጨርፎ ወደ ማየቱ እንለፍ፡
፡ በቅድሚያም የወራቤው ፍሬ ክቡር አማካሪ
ሬድዋን…
ሙሉ ስማቸው ሬድዋን ሁሴን
ይባላል፡፡ በ1987ዓ.ም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ

በባይሎጂ ከተመረቁ በኋላ በጂንካ ሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት ለጥቂት ጊዜ አስተምረዋል፡፡
ከጂንካም ለቀው በአዲስ አበባ አወሊያ ትምህርት
ቤት ማስተማር እንደጀመሩ የህይወት ታሪካቸው
ይነግረናል፡፡ አወሊያ ት/ቤት በነበሩበት ጊዜም
ነው ፖለቲካን ከታች ሀ፣ ሁ፣ ሂ… ብለው
መቁጠር የጀመሩት፡፡
የሬድዋን የፖለቲካ ሀ፣ ሁ፣ ሂም
የተመሰረተው በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ሳይሆን
በስልጤ ህዝብ ማንነት ላይ ነበር፡፡ እናም ስልጤ
በዞን ደረጃ ባለመዋቀሩ ከአካባቢው ተወላጆች ጋር
ሲገናኙ ይቆጩና ይብሰከሰኩ ጀመር፡፡ በእርግጥ
ጥያቄያቸው ተገቢ ሊሆን ይችላል፡፡ ሆኖም
ይህችን ካርታ ብቻ መዞ ፖለቲካ ውስጥ መግባቱ
ለትዝብት መዳረጉ አይቀሬ ነው፡፡
የሆነ ሆኖ ከጥቂት ጊዜያት በኋላም
ይኽን ቁጭታቸውን ወደ ተደራጀ የፖለቲካ ትግል
በማሸጋገር የስልጤ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ
(ስሕዴፓ) የተሰኘ የተቃዋሚ ድርጅት መሰረቱ፡
፡ በፓርቲያቸው አስተባባሪነትም የተቃውሞ
ሰልፍ እስከ ማድርግ ደረሱ፡፡ ምንአልባትም
የዛሬው ድርጅታቸው ኢህአዴግ አርቆ አሳቢነት
የፈጠረው ይሁን ወይም ሌላ፣ ድንገት የሬድዋንን
ፓርቲ የሚቃወም አዲስ ፓርቲ ብቅ አለ፣
በአሁኑ ወቅት የመከላከያ ሚኒስትር በሆኑት
ሲራጅ ፈርጌሳ አማካኝነት ይመራ የነበረው ይህ
ፓርቲ የስልጤ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ድርጅት
(ስሕዴድ) ይሰኛል፡፡ …እሾን በእሾህ፣ ፓርቲን
በፓርቲ፡፡
እናም የሬድዋን ትግል ከኢህአዴግ
ጋር ብቻ መሆኑ ቀርቶ ከሌላኛው የስልጤ
ህዝብ ድርጅት ጋርም ሆነ፡፡ በሁለቱ ድርጅቶች
መካከልም የከረረ የውክልና ፉክክር ተፈጠረ፡
፡ በሽግግር መንግስቱ ዘመን ‹‹የኦሮሞን ህዝብ
በትክክል የምወክለው እኔ ነኝ›› በሚል በኦነግ እና
በኦህዴድ መካከል የነበረው ፉክክር አይነት ወራቤ
ላይም ተደገመ፡፡ ቃላቶችን እያሰካኩ ያለማቋረጥ
የመናገር ተሰጥኦ ያላቸው ሬድዋንም በአገኙት
አጋጣሚ በሲራጅ ፈርጌሳ የሚመራውን ስሕዴድ
‹‹የኢህአዴግ ተላላኪ፣ ተለጣፊ፣ አሻንጉሊት…››
ወደ ገፅ 12 ዞሯል

 በደራሲ አሰፋ በቀለ ገ/የሱስ ተፅፈዋል!
 ልዩ ታሪክ በልዩ አተራረክ ይዘው ቀርበዋል!
 በኢትዮጵያዊ ህይወትና አኗኗር ትኩሳት ተሞልተዋል
 ሰው ሰው ይሸታሉ!
 አይረሴ ገፀ ባህሪያቱ የማይረሳ መልዕክት ለርሶ ያስተላልፋሉ!
 በሚያነቧቸው ጊዜ የተፃፉበትን ወረቀት ረስተው ለባለ ታሪኮቹ
ብቻ ይጨነቃሉ!
 ከጀመሯቸው ሳይጨርሱ አይለቋቸውም!
 ልክ እንደጨረሷቸው በረጅሙ ይተነፍስና ታሪኩን እንደገና
በአዕምሮዎት ለማመላለስ ይገደዳሉ፤ በታሪኮቹ ውስጥ
እርስዎም ይገኙባቸዋልና!
 ከእነዚህ እውንታዎች በመነሳት እርስዎም ለመጽሐፍቱ ጊዜ
አይሽሬነትና

ዘመን ተሻጋሪነት ቋሚ ምስክር ይሆናሉ!!

‹‹ያልታበሱ ዕንባዎች›› ለ4ኛ ጊዜ፤ ‹‹ምዕራባዊት›› ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለ2ኛ ጊዜ ታትመው ሰሞኑን በመላ ሀገሪቱ
እየተሰራጩ ነው፡፡ ይፈልጓቸው! አንዴ ከአነበቧቸው እድሜ ልክዎን ሲናፍቋቸው ይኖራሉ!!
www.feteh.com
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ኤፌሶን

ስለመለኮታዊና ሰዋዊ ፈጠራዎች

ውድ ዶ/ር አድለር

አንዳንድ የዘመናችን ፀሐፍት ‹‹ፈጠራ››
የሚለውን ቃል ከሞላ ጐደል የሰው ልጅ ችሎታውን
ተጠቅሞ ለሚተገብራቸው ነገሮች ሁሉ ያውሉታል፡
፡ ከዚህም በተጨማሪ ‹‹ፈጠራ›› እኛ ለምናከናውነው
ጥበባዊ ሥራ ምትሃታዊና ሚስጢራዊ ኃይል
የሚሰጠን አድርገው ሲወስዱት ያጋጥመኛል፡፡
ለመሆኑ ‹‹ፈጠራ›› ቃሉ ቁርጥ ያለ፣ የተገናዘበና
ልንረዳው የምንችለው ትርጉም ይኖረው ይሆን?
ደግሞስ በጥበብ ሰዎች ተግባርነት ብቻ ልንቀነብበው
ይገባል? ወይስ ከዚያ በላይ ሊሰፋ የሚችል ውከላ
ይኖረዋል? ለመለኰታዊውና ሰዋዊው ተግባራት
ተመሳሳይ ‹‹ፈጠራ›› የሚል ወካይ ቃል መጠቀም
እንችላለን?

ደብሊው.ፒ.
ውድ ደብሊው.ፒ.

የሰው ልጅ ፈጠራ በአቅሙ ችሎታውን

ተጠቅሞ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣቸው ነገሮችን
ብቻ የሚመለከት ነው፡፡ እነዚህም በሰው ልጅ
ጥበባዊ ተግባራት ውስጥ በግልጽ ያሳያቸው የቤት፣
የሸክላ፣ የመርከብ፣ የሥዕል፣ የቅርፃ ቅርፅ ወይም
የሥነ-ግጥም ሥራዎችን ያጠቃልላል፡፡ አስፍተን
ከተመለከትነው ‹‹ፈጠራ›› ከከተሞች ፕላን አንስቶ
እስከ ፍልስፍናዊ እሳቤዎች ድረስ ያሉትን አዳዲስ
ሥራዎች ሁሉ የሚያጠቃልል ነው፡፡
ጥንት ‹‹ፈጠራ›› ኃይማኖታዊ ጉዳይ
ብቻ ነበር፡፡ በዚህ ዘመን ግን ‹‹ፈጠራ›› የሚለው
ቃል ኃይማኖታዊ እንደነበር በሚያስረሳ መልኩ
ተራ እና የተለመደ ነገር ወካይ እየሆነ መጥቷል፡
፡ እንደሚታወቀው በጥንቱ ዘመን ነገሮችን በአዲስ
መልክ የመፍጠር ኃይል እንዳለው የሚታሰበው
እግዚአብሔር ብቻ ነበር፡፡ ፈጣሪ እርሱ ነው፡፡ ቃሉ
ወደ ሰው ልጅ ተግባራት ተሸጋግሮ በመጠሪያነት
ማገልገል የጀመረው በንፅፅር ዘይቤነት ነበር፡፡
ማለትም የሰውን ልጅ ረቂቅ ተግባራት ከመለኰታዊው
ፈጠራ ጋር አነፃፅሮ ለማግዘፍ፡፡ ልክ ጥሩ የእንዝርት
ሙያተኛዋን ‹‹የማሪያም ፈትል ይመስላል››
እንደምንልላት መሆኑ ነው፡፡ ይሄ የንፅፅር ዘይቤ
ደግሞ ሥረ-መሠረቱ ከይሁዲዎች ጋር ትስስር
ካለው ክርስትና ጋር የተያያዘ ብቻ አይደለም፡፡
በፕሌቶ ፍልስፍና ውስጥም ይንፀባረቃል፡፡ ፕሌቶ
እግዚአብሔርን እንደመለኰታዊ ባለእጅ አድርጐ
ያቀርበዋል፡፡
እንደ ፕሌቶ እምነት ከሆነ ሁለት
ዓይነት ፈጠራዎች አሉ፡፡ መለኰታዊ እና ሰዋዊ
የመጀመሪያውና መሠረታዊው ፈጠራ በመለኰታዊ
ኃይል
ከአለመኖር
ወደ
መኖር
የመጣው
ተፈጥሯዊው ዓለም ነው፡፡ ሁለተኛው ፈጠራ

የመሬት አመለካከታችን... ከገፅ 8 የዞረ
ምነዉ! ለነፃነትዎ ቀናኢ አይደሉምን?
ህግንስ አያከብሩምን?፣ አያስከብሩምን? የኢትዮጵያ
ሕገ መንግሥት ምዕራፍ ሁለትና ምዕራፍ ሦስት
ሰብአዊ መብት፣ ዴሞክራሲና የሕግ የበላይነትን
አጎናጽፎናል፡፡ ታዲያ ይህንን በግልጽ የተጻፈን፣
ምንም ለክርክር የማይቀርብን፣ መብት ለማስከበር
ሥልጣን፣ ገንዘብና መሣሪያ እንዴት ያስፈራዎታል?
እንዴት ሌሎቻችንስ ያስፈራናል? ሕግ አለ እንባል
የለ? ሕግ አለመኖሩን፣ ፍትሕ እንደማይገኝ
ስናረጋግጥ ደግሞ፣ መፍትሔዉ አንድ እና አንድ
ብቻ ነዉ፡፡ ሕዝብ! ሕዝብ! ሕዝብ!
ለባለሥልጣኖቻችን መሣሪያ የሰጠናቸዉ
ከወራሪ ኃይል ሀገራችንን፣ ዳር ድንበራችንን፣
እንዲከላከሉ እንጂ እኛን መልሰዉ እንዲወጉን
አይደለም፡፡ ከወጉንም በኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት
አንቀጽ 12(2) መሠረት ልናስቀጣቸዉ መብታችን
ነዉ፡፡ ሕግም የማይገዛቸዉ ሆኖ ከተገኘ፣ በሕገ
መንግሥቱ
አንቀጽ 12(3) መሠረት ወይም
በአንቀጽ 30(1) መሠረት በሰላማዊ መንገድ
ባለሥልጣኖቻችን፣ ሳይወዱ በግድ፣ መለወጥ
መብታችን ነዉ፡፡
አቶ ህዝቅያስ፤
“ሕገ መንግሥቱ ላይ መሬት የሕዝብ እና
የመንግሥት ነዉ የሚለዉን አንቀጽ ግለሰቦች
ተገን በማድረግ በሕዝብ ስም ለግል ጥቅማቸዉ
አዉለዉታል”
አሉ! ግለሰቦቹ መሬትን ለግላቸዉ
የቸበቸቡት ሕገ መንግሥቱን ተገን አድርገዉ
ሳይሆን የመንግሥትን ሥልጣን ተገን በማድረግ
ነዉ፡፡ አልሰሙም እንዴ! በዚያን ሰሞን ጠቅላይ
ሚኒስትሩ ተሸዋሚዎቻቸዉን “የመንግሥት ሌባ
እና የግል ሌባ” ብለዉ ክርስትና ሲያነሱአቸዉ?
አቶ ህዝቅያስ፤
“አንድ አካባቢ ላይ የራሳቸዉን ሰዉ አሰማርተዉ
የጨረቃ ቤት ይሰራሉ፡፡ አልያም በሕገወጥ
መንገድ የወረሩትን መሬት ይሸጣሉ፡፡ የተወሰኑ
ሰዎች ተሰባስበዉ የቤት ሥራ ማህበር
አቁዋቁመዉ መሬት ተቀብለዉ ይሸጣሉ፡፡ ይህንን
እዉነት መንግሥት አያዉቀዉም ይሆናል”
አሉ! ለመሆኑ አቶ ህዝቅያስ ልጠይቆት፤
እያወቁ ግን ለማስመሰል ያደረጉት ይሆን
መንግሥት አያዉቀዉም የሚሉን? ወይንስ ይህንን
ያሉት ባለማወቅ? ባለማወቅ ወይም ባለማስተዋል
ከሆነ ላስታዉሶት፡፡
ለመሆኑ ከቀበሌ መስተዳደር ዉጭ
መሬት አለ ወይ? እንደሚያስታዉሱት ሀገራችን
ኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የቀበሌ መስተዳድር
ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ተዋቅሮአል፡፡
የሁለቱ ሥርዓቶች ዋነኛ ልዩነት፣
የደርግ መንግሥት የከተማ ቀበሌ መስተዳድር
ተጠሪዎች
በነፃ
የሚያገለግሉ፣
በእየቀበሌዉ
የተመረጡ፣ ነዋሪዎች ሲሆኑ፣ የኢህአዴግ ቀበሌ
መስተዳድር ሠራተኞች ግን፣ በመንግሥት መዋቅር
ዉስጥ ታቅፈዉ፣ መንግሥት የመረጣቸዉ ተቀጣሪ
ሠራተኞች ከመሆናቸዉም በተጨማሪ፣ ከሌሎች
ቀበሌዎች የመጡ፣ ለሚሠሩበት ቀበሌዎች ባዕዳን
ናቸዉ፡፡

ይህ የኢህአዴግ ፖሊሲ የቀበሌ ጽ/
ቤቶች ሕዝባዊ መሆናቸዉ ቀርቶ ለመንግሥት
ተጠሪ ስላደረጋቸዉ በዋናነት የኢህአዴግ አገልጋይ
እንዲሆኑ አስገድዶአቸዋል፡፡ ይህም በፊዉዳሉ
ሥርዓት ለእየክልሉ ማዕከላዊ መንግሥት ሀገረ
ገዥዎች ወይም እንደራሴዎች ይሾም እንደነበረዉ
መሆኑ ነዉ! በመሆኑም ቀበሌዎች የተቋቋሙበትን
መሠረተ ሀሳብ፣ ሕዝባዊነት፣ የሚጻረር ነዉ፡
፡ ዳሩስ ኢህአዴግ ሕዝባዊ ባለመሆኑ ከእሱ ምን
ይጠበቃል?
በመንግሥት ባለሥልጣኖች አማካኝነት
በሕገ ወጥ መንገድ መሬት እየተሸጠ መሆኑን
ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ራሳቸዉ፣ ነግረዉን የለ?
አቶ ህዝቅያስ የመንግሥት
ባለሥልጣኖችን ጨምሮ ግለሰቦች ቦታ እየሸጡ
ይጠቀማሉ ካሉ በኃላ፤
“ከመሬት ሺያጭ ግን ቀጥታ መጠቀም ያለበት
መንግሥት ነዉ፡፡ የመንግሥት ሀብቱ ሕዝብ እና
መሬት ብቻ ነዉ”
ብለዉናል፡፡ እንዴት ተሳስተዋል አቶ
ህዝቅያስ!
ከላይ እንደገለጽኩት መሬት በተፈጥሮ
ለሰዎች መተዳደሪያ እንዲሆን የተለገሰ ነዉ፡፡
መንግሥት ግን የሰዉ ተፈጥሮ በመሆኑ ሕዝብ
እንዲያስተዳድርለት የመደበዉ መሬት ብቻ ነዉ
በእሱ ቁጥጥር ሥር ያለዉ፡፡ ከዚያ ዉጭ፣ እጅግ
አብዛኛዉ፣ የግለሰቦች ወይም የቡድን የጋራ መሬት
ነዉ፡፡ ስለዚህም ከመሬት በአብዛኛዉ ተጠቃሚ
ባለመሬቱ፣ ግለሰብ ወይም ቡድን ነዉ፡፡
እኛ
ሰዎች
የመንግሥት
ሀብት
አይደለንም! አንድ ሰዉ የሌላ ሰዉ ሀብት መሆኑ
በታሪክ የሚታወቀዉ በባሪያ አሳዳሪዉ ሥርዓት
ብቻ ነዉ፡፡ የጌታዉ አገልጋዮች እንደ የግል ሀብት
ይቆጠሩ ነበር፡፡
በተቃራኒዉ እኛ ሰዎች ተፈጥሮ በለገሰን
መሠረት የመሬት ባለቤት ስንሆን፣ መንግሥት
የእኛ ተወካይ ወይም ወኪል በመሆኑ የመሬት
ባለቤት መሆን አይችልም፡፡ ቢበዛ በወኪልነት ነዉ
መሬትን ማስተዳደር የሚችለዉ፡፡
አቶ ህዝቅያስ እንደሚያዉቁት ወኪል
ምንጊዜም በሕጋዊ መንገድ የመሬት ባለቤት ሆኖ
አያዉቅም፡፡ አምባገነን መንግሥታት ብቻ ናቸዉ
መሬት የመንግሥት ነዉ የሚሉት፡፡ በሀገራችን
የወጡት ሕጎች ሁሉ ከሞላ ጎደል ይህንን
የሚያረጋግጡ ናቸዉ፡፡ ለዚህም ይሆናል አቶ
ህዝቅያስ መሬት የመንግሥት ሀብት መሆን አለበት
ያሉት፡፡ ሰዉ ከሚያዉቀዉ ዉጭ አይናገርም፣
ቢናገርም አላዋቂነቱን ወይም አስመሳይነቱን ነዉ
የሚያንጸባርቀዉ፡፡
አቶ ህዝቅያስ፤
“በሕጋዊ መንገድ የተቁዋቁዋሙ ለስም የገዘፉ
ድርጅቶች ሳይቀሩ መሬትን እንደ ተራ ነገር
ሲሸጡ መንግሥት ተኝቶ ነበር እላለሁ”
አይበሉን እንጂ! ጠቅላይ ሚኒስትሩ
“የመንግሥት ሌባ እና የግል ሌባ” ተመሳጥረዉ
መሬትን ቸበቸቡ ማለታቸዉን፣ ከእርሶ ጽሑፍ
በኋላ ያሉት ቢሆንም፣ መንግሥት መሬት

ደግሞ ከዚህ ከተፈጥሯዊው ፈጠራ ውስጥ ተመዞ
የሚወጣው ነው፡፡ የሰው ልጅ ተፈጥሮ የቸረችውን
ቁሳቁስ ተጠቅሞ የሚያበጃጀው የጥበብ ሥራ
ቀደምት ሊሆን እንደማይችል ፕሌቶ ያምናል፡፡
በጥንታዊዎቹ ግሪኮች አፈታሪክ ውስጥ
ግማሽ አምላክነት ያለው ቲታን ፕሮሚቲየስ
የፈጠራን ኃይል ከአማልክቶቹ ሰርቆ ለሰው ልጆች
እንደሰጠ ተተርኳል፡፡ እንግሊዛዊው ፈላስፋ ሎርድ
ሻፍተስበሪ ደግሞ ይሄንን አፈታሪክ መሰረት አድርጐ
ትክክለኛ ባለቅኔ ዳግማዊው የፕሮሚቲየስ ፍትሐዊ
መንፈስ ነው ይለዋል፡፡
በግሪክ ነበር ባህል ውስጥ ጥበባዊ ፈጠራ
ከሥልጠና፣ በግልፅ ከሚታወቅ አላማ እና በአግባቡ
ከተጨበጠ ክህሎት ጋር ይያያዛል፡፡ የአመክንዮና
የይሁነኝ ሂደትም ነው ይሉታል፡፡ በዘመናዊው
ዓለም ደግሞ ብዙ ትኩረት በመስጠት ብቻ ንቃት
የሌለው ድብቁ የአእምሯችን ክፍል ውስጥ ያለውን
ያልታሰበበት ድንገተኛ ጥበባዊ ፈጠራን አውጥቶ
መጠቀም ይቻላል የሚል አዝማሚያ እየተስፋፋ
መጥቷል፡፡
ፕሌቶ በአጠቃላይ ጥበብ የአስተውሎትና
የማገናዘብ ክህሎት ውጤት ነው የሚለውን
አመለካከት ይቀበላል፡፡ ነገር ግን እንደ ሥነ-ግጥም
ባሉት የጥበብ ሥራዎች ላይ ይሄንን አቋሙን
ቀይሮ የመላኰት ተራዳኢነት ይንፀባረቅባቸዋል
የሚል አስተሳሰብ ያራምዳል፡፡ ገጣሚ እንደ ትንቢት
ተናጋሪው፣ እንደ ነብዩ ሁሉ የመንፈስ አፈ-ቀላጤነት
አለበት ይላል፡፡ ፕሌቶ ከዚያም በላይ ተጉዞ የሰው
ልጅ ፈጠራ በመለኮቱ የፍቅር ኃይል ሥር ከተወደቀ
ውብ ነገሮችን ለመፍጠር ቀላል እንደሆነ ይናገራል፡
፡ የሰው ልጅ ፈጠራን ለፍቅር ከሚኖረው ምኞትም

ጋር አያይዞ ይመለከተዋል፡፡
በዘመናዊው ዓለም ውስጥ ደግሞ ሲግመን
ፍሩድ ከተለየ አቅጣጫ ተነስቶ ድምዳሜውን ግን
ከፕሌቶ ጋር አንድ ያደርገዋል፡፡ ፍሩድ ጥበባዊ
ፈጠራዎችን የሚመለከታቸው ንቃት ከሌለው ጥልቁ
የአእምሮ ክፍል እንደሚመነጩና በጥልቅ አስገዳጅ
ስሜት አማካኝነት እውን እንደሚሆኑ አድርጐ ነው፡
፡ እንደ ፍሩድ አመለካከት ከሆነ ጥበብ ብቸኛው
የድብቅ ምኞት ማሳኪያና ከእውነታ መሸሸጊያ ዘርፍ
ነው፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ገንቢና ረቂቅ የጥበብ
ፈጠራ አላባውያን ያላቸውን ጠቃሚ ነጥቦች
አጉልቶ ለማሳየት ሞክሯል፡፡ እንደ ፕሌቶ ሁሉ
ፈጠራን መለኰታዊ ረቂቅነት እንዳለው ከማሰቡም
በላይ ህይወትን አጥብቀን እንድንይዝ የሚያደርግ
ኃይል አለው ብሎም ያስባል፡፡
በዘርፉ
ሐሰሳና
ዳሰሳ
የሚያካሂዱ
ዘመኖቻችን እንዳረጋገጡት ከሆነ ፈጠራ ልንቆጣጠረው
የምንችለው ዓይነት ተፈጥሮ የለውም፡፡ ትምህርት
ቤቶቻችን ነብዮችንና ቅዱሳኖችን የፈለፈሉትን
ያህል የፈጠራ ሰዎችን ማምረት አልተቻላቸውም፡፡
ይሄ የሚያሳየው ደግሞ የፈጠራ ሰውነትን እንዳሻን
ልንፈጥረው አለመቻላችንን ነው፡፡
ፈጠራን በተመለከተ ያለን አስተሳሰብ
ላይ አንድ የተለየ ለውጥ ተከስቷል ማለት ይቻላል፡
፡ እስከቅርብ ጊዜ ድረስ የፈጠራ ሰዎች በቁጥራቸው
ጥቂት የሆኑት ታላላቅ የጥበብ ሰዎች ብቻ ናቸው
ተብሎ ተደምድሞ ነበር፡፡ አሁን ግን የፈጠራ ኃይል
በሁሉም የሰው ልጅ ዘንድ እንዳለ መግባባት ላይ
ተደርሷል፡፡ ፈጠራ ምንም እንኳን የጥበብ ልቀቱ
የተለያየ መጠን ቢሆንም የሰው ልጅ ሁሉ እንደ
አቅሙ ፍሰሃ የሚያደርግበት ተሰዕጦ እንዳለው
እሙን ነው፡፡

በመንግሥት ባለሥልጣናት እንደሚሸጥ ያዉቃል
ማለት አይደለምን?
አቶ ህዝቅያስ ከሚከተለዉ ጽሑፎ
ዉስጥ አንድ ትልቅ ሀሳብና አንድ ትንሽ ሀሳብ
አግኝቼበታለሁ፡፡
“መንግሥት የሚሰማኝ ከሆነ አንድ ነገር ማለት
እፈልጋለሁ፡፡ በሕገወጥ መንገድ የተያዙ ቦታዎችን
ሕጋዊ ማድረጉ የመንግሥት ትልቁ ሰህተቱ ነዉ፡
፡ ሕገወጦችን ሕጋዊ ማድረጉ መልካም ቢሆንም
ሕገወጦችን መቀበል ሌሎች ሕገወጦችን መጋበዝ
ነዉ”
ትልቅ ሀሳብዎ “መንግሥት የሚሰማኝ
ከሆነ” ያሉት ነዉ፡፡ አዎን! ይህ
መንግሥት፣
የራሱ የተለየ አጀንዳ ያለዉ ይመስል፣ የህዝብን
እሮሮ ሰምቶ አያዉቅም፡፡ ብዙ ምሳሌ መጥቀስ
ቢቻልም፣ ለጊዜዉ ከላይ የተመለከተዉ የአዲስ አበባ
የሊዝ አዋጅ ብዙ ተቃዉሞ ገጥሞት የነበረ ቢሆንም
ሳይለወጥ እንዲሁ ተግባራዊ መሆኑን ላስታዉሶት
እፈልጋለሁ፡፡ በወቅቱ አንድ ከፍተኛ ባለሥልጣን
“ብትወዱም ባትወዱም ሊዙ ተግባራዊ ይሆናል”
ማለታቸዉ ትዝ ይለኛል፡፡
የዚህኛዉ ሊዝ አዋጅ ተቃዉሞ የሕልዉና
ጭምር በመሆኑ አዋጁ ይለወጥ ወይም የኢህአዴግ
መንግሥት ይለወጥ ወደፊት የምናየዉ ይሆናል፡፡
ሩቅ እንደማይሆንም እምነቴ ነዉ፡፡
ትንሽ ሀሳብ ያልኩብዎት “በሕገወጥ
መንገድ የተያዙ ቦታዎችን ሕጋዊ ማድረጉ
የመንግሥት ትልቁ ሰህተት ነዉ“ ያሉትን ነዉ፡
፡ ያስቀመጡት ምክንያት ግማሽ እዉነት አለዉ፤
ሕገ ወጦችን ሕጋዊ ማድረግ የመንግሥት ኃላፊነት
ነዉና! ያሉትን በማለትዎ ግን አይፈረድቦትም፤
ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ መንግሥትን የሚነቅፉ
ብዙ ሰዎች ናቸዉ! ይህ የብዙ ሰዎች ግንዛቤ አንድ
ያላወቁት መረጃ መኖሩን የሚጠቁም ይመስለኛል፡፡
አንድ ህንፃ ወይም ቤት ሲሰራ፣ እንደ
ቤቱ አይነት፣ እሰከ 70 በመቶ የዉጭ ምንዛሪ
ሀገርን ያስወጣል፡፡ የዉጭ ምንዛሪ በጣም ዉድ
ነዉ፡፡ በቀላሉ አይገኝም፡፡ ብዙ የሀገር ሀብት ፈሶበት
ነዉ የምናመጣዉ፡፡ በነገራችን ላይ የዉጭ ምኒዛሪ
በዓለም አቀፍ ደረጃ አንዱ መበዝበዣ መሣሪያ ነዉ፡
፡ ይህንን ሌላ ጊዜ እንወያይበት ይሆናል፡፡ አሁን
ወደ ተነሳንበት ሕገወጥ ግንባታ እንመለስ፡፡
አንድ
ህንፃ
መንግሥት
ሲያፈርስ
የግለሰቡን ሀብት ማጥፋት ብቻ ሳይሆን እስከ
70 በመቶ የሚደርሰዉን የሀገር ሀብት ጭምር
ማዉደሙ ነዉ፡፡ በዚህ ሂደት ግለሰቡ ቢቀጣ
በጥፋቱ በመሆኑ፣ እሰየዉ ይሰኛል! ሕዝብ ግን
ለምን ይቀጣ? በምን ኃጢያቱ? ለልማቱ ይዉል
የነበረዉ የዉጭ ምንዛሪ ለምን እንዲሁ ይባክን?
ደግሞስ፣ ቤቱ ሲሰራ እያየና የተመሳጠረ
“የመንግሥት ሌባ” እያለ ለምን ግለሰብ ብቻ
ይቀጣ? ትምህርት ሰጪስ ይሆናልን? በእኔ
እምነት “የመንግሥት ሌባ” ባይኖር ኖሮ “የግል
ሌባ“ አይኖርም ወይም እጅግ በጣም ጥቂት ብቻ
በሆነ ነበር፡፡ ምክንያቱም ሌባ ተባባሪ ባያገኝ ኖሮ
ቢሰርቅ እንኩዋ ይያዛል፣ ይቀጣል፣ እንደ ቅጣቱ
ሁኔታና እንደ ብሶቱ ስፋት ወደፊት ከሌብነት
ይታቀብ ይሆናል፡፡
ስለዚህ፣ በእኔ እምነት ህገወጥ የቤት
ግንባታ ትምህርት ሆኖ የሚወገደዉ መጀመሪያ

መንግሥት ሠራተኞቹን በሥርዓት ሲያስተዳድርና
ተገቢዉን ቁጥጥር አድርጎ በጥሩ ሥነምግባር
ኮትኩቶ ሥራቸዉን እንዲሰሩ ተገቢዉን አመራር
ሲሰጥ ነዉ፡፡
ከዚህ አልፎ የሰዉ ስግብግብ አይጠፋምና
ህገወጥ ግንባታ ተፈጽሞ ሲገኝ የማያዳግም በትር
በመንግሥት ተባባሪዉና በግል ሌባዉ ላይ ማሳረፍ
ነዉ፡፡ በሁለቱ አጥፊዎች ላይ እርምጃ የማይወሰድ
ዉሳኔ፣ ግለሰቡን ብቻ ሳይሆን ሀገርንም ይጎዳል፤
በከንቱ ከወደመዉ የዉጭ ምንዛሪ በተጨማሪ
‘ታጥቦ ጭቃ’ ይሆናልና!
ስለዚህ መንግሥት ሰፊ ጥንቃቄ ከማድረግ
ጎን ለጎን መንግሥት የሕዝቡ ኃይል፣ ሕዝቡም
የመንግሥት ‘ዓይንና ጆሮ’ መሆናቸዉን አዉቆ፣
በቅንነትና በታማኝነት፣ ሕዝብን ሊያገለግልና
እንዳስፈላጊነቱም ሊያስተምረዉ ይገባል፡፡ ሕዝብ
በመካከሉ የሚፈጸመዉን ስለሚያዉቅ፣ መንግሥት
ለሕዝብ ታማኝ መሆኑን ካረጋገጠ፣ ከፍተኛዉ
የህገወጥ ግንባታ ተከላካይ እሱ ራሱ ይሆናል፡፡
አቶ ህዝቅያስ ጽሁፎ ብዙ የሚያነጋግሩ
ጽንሰ ሀሳቦች አሉበት ፡፡
“እንደ ሰለጠነ አስተሳሰብ አዋጁን ከተመለከትነዉ
በሰለጠነ አካሄድ ከተሄደ፣ ከጉዳቱ ጥቅሙ
ያመዝናል፡፡ አዋጁ ተግባራዊ ከሆነ የሚመጣዉ
ትዉልድ እኩል ተወዳዳሪ ይሆናል”
ይላሉ፡፡ መሰልጠን ምን ማለት ነዉ?
የመሬትን ባለቤትነት የሕዝብ ወኪል ለሆነ
መንግሥት ባለቤትነቱን አሳልፎ መስጠት መሰልጠን
ነዉ ወይ?
ዊኪፒዲያ (Wikipedia) እና ሌሎች
መረጃዎች እንደሚያሳዩት ሥልጣኔ ማለት በባህል፣
በእዉቀትና በቴክኖሎጂ እንዲሁም በኑሮ ደረጃ
የዳበረ ማህበረስብ የሚያሳየዉ ሥነምግባር ማለት
ነዉ፡፡ ኢትዮጵያ በእነዚህ ሁሉ መስኮች ገና ብዙ
የሚቀራት ቢሆንም በሀገራችን ትልቅ ባሕል አለን፡
፡
ይሄዉም በ ‘ጨዋ’ ደንብ መነጋገር እና
መወሰን በአባቶቻችን ዘንድ የዳበረ ባሕል መሆኑ
ነዉ፡፡ በ‘ጨዋ’ ደንብ መነጋገርና መወሰን ሲባል
በመከባበር፣ በመተሳሰብ፣ በመደማመጥና በመቻቻል
ተነጋግሮ፣ ጉዳዩን እና ዉጤቱን፣ ምንም ይሁን
ምን፣ በመልካም ሥነምግባር ማጠናቀቅ ማለት
ነዉ፡፡
አያቶቻችንና አባቶቻችን ከወራሪ ፋሽስት
ኢጣሊያ በጀግንነት ተዋግተዉ ወራሪን አሳፍረዉ
በመጣበት የመለሱት ለሕዝብ ክብርና ለመሬት
ሲሉ አይደለምን? አፄ ዮሐንስ ያሉትን፣ ከላይ
የጠቀስኩትን ያስታዉሱ!
ታዲያ “ኢትዮጵያዊ በሚስቱና በመሬት
ቀልድ አያዉቅም” የሚለዉን የአባቶቻችንን ብሂል
እኛስ “ኢትዮጵያዊ በሀገሩ፣ በሚስቱና በመሬቱ
ቀልድ አያዉቅም” ብንል ቢያንስ የኢትዮጵያ ሕዝብና
የአፄ ዮሐንስ መንፈስ ደስ አይላቸዉም ይላሉን አቶ
ህዝቅያስ?
አቶ ህዝቅያስ፤
“አዋጁ ተግባራዊ ከሆነ የሚመጣዉ ትዉልድ
እኩል ተወዳዳሪ ይሆናል”
ያሉትን
እስቲ
አብረን
እናስበዉ፡

www.feteh.com
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የስብሐትን ስንብት በፀፀት
ዓለማየሁ ገላጋይ

ፊ

ቱ
ደህና
ነው፡፡
ጉዳቱ
ሁልጊዜም ከአንገት በታች
ነው፡፡ ህመሙ ምን ቢፀናና
ቢያጠቃም
ፊቱን
አያሸንፈውም፡፡
ጉልኮስ
የተሰካበት እጁን ብቅ አድርጐ የተቀረ ገላውን
አልጋው ውስጥ ቀብሯል፡፡ ትውስታው ውስጥ
እኔ የተቀመጥኩበት ቦታ ሳይጠፋው አልቀረም፡
፡ አፈላልጐ ለማግኘት ጥቂት ጊዜ ወሰደበት፡
፡ የጭንቅላቱ መዝገብ ቤት ለወትሮውም
በግዴለሽነት የተዘበራረቀ፣ ያልተደራጀና ፈር
ያልያዘ በመሆኑ ፊቱ የቆመውን ሰው ቶሎ
አያገኘውም፡፡ እስኪያስታውሰኝ ድረስ ግርጌው
ቆሜ ፊቴን ማስመታቴን አራዘምኩ፡፡
ትዝ ይለኛል አንድ ጊዜ ዘነበ ወላ
እያስተዋወቀን ‹‹ጋሽ ስብሐት ይሄን፡- ልጅ’ኮ
ካንዴም ሦስቴ አስተዋውቄሃለሁ›› አለው፡፡
‹‹ጥሩ ነዋ፣ እድሜ ከሰጠን ገና አስር
መተዋወቆች ይቀሩናል›› አለው፡፡ ከዚያ በኋላ
ትውስታው የምስጢር ቁጥር ሰጥቶ ቦታ
እስኪያገኝልኝ ብዙ ጊዜ ተዋውቀናል፡፡ ግማሹን
ያስታወሰኝ በመምሰል አለማስታወሱን በአቀራረብ
ሲሸፋፍን አሳቻ ቦታ ላይ ይዤዋለሁ፡፡ በእንዲህ
ሁኔታ ዘጠኝ መተዋወቆች አልተቆጠሩም
ብላችሁ ነው?
ያም ሆነ ይህ የዚያች ቀን ትውስታው
ብዙ አላደከመውም፡፡ አስታወሰኝ፡፡ ፊቱ ላይ
ያየሁት
መገረም፣
ያልተጠበቅሁበት
ቦታ
እንደተገኘሁ
ጠቆመኝ፡፡
ግዴለሽ
አድርጐ
አስቦኝ ይሆን? የሚያስብል ዓይነት፡፡ በአይኖቹ
‹‹ቺርስ!›› ሲለኝ ታወቀኝ፡፡ ፊቴን ፈገግ አሰኝቼ
አይኖቹን በአይኖቼ ገጨሁት ‹‹ቺርስ!›› ያቺ ቀን
የመጨረሻዋ ‹‹ሠላምታ›› መሆኗ ነው፡፡
‹‹ቺርስ››ታው እንዳለቀ በስተግራው
ፈቀቅ ብዬ ተቀመጥኩ፡፡ ጤነኛም ሆኖ በእጁ
‹‹ቺርስ›› ነው የሚለኝ፡፡ ሰላምታው ይቺው
ናት፤ አይጨብጥም፡፡ እንጁን ለቦክስ እንደፈለገ
አይነት ጨብጦ በአይበሉባው የሌላውን ሰው እጅ
ገጨት ያደርጋል፡፡ የንኪኪ ሰላምታው እዚህ ላይ
ያበቃል፡፡ መጀመሪያ ሰሞን ወጣት ጓደኞቹን
እየተመሰለ ይመስለኝ ነበር፡፡ ግን አይደለም፡፡
ለስብሐት የሰው እጅ አለመጨበጥ የሞት ሽሽቱ
አንድ አካል ነው፡፡ ይሄንን ያወቅሁት በቅርቡ
ነው፡፡
‹‹ሰው’ኮ በእጁ ነው የሚሄደው፡፡
በእግሩ አይደለም፡፡ (በእጁ) ምን እንደረገጠ፣ የት
እንደደረሰ ምኑ ይታወቃል?›› አይነት ንግግር
ጣል ማድርጉ ትዝ ይለኛል፡፡ አለመጨበጥ
ለስብሐት ሳይንሳዊ በቅሎ ነው፡፡ በጀርም መስኮት
ሞት ሳብ ሊያደርገው ይችላል፡፡ እንደገፀባህሪው
እንደ አጋፋሪ እንዳሻው ያለመጨበጥ በቅሎውን
‹‹መጭ›› ብሎ ከሞት ይሸሻል፡፡ ‹‹በወስከንቢያው››
የሞትን ሾተል እየመከተ፡፡
ይሄንን
ስረዳ
አሳዘነኝ
እንጂ
አላናደደኝም፡፡ በቃ! ህይወቱ እንደመኪና የሞት
መመልከቻ የፍርሃት ‹‹ስፖኪዮ›› የተገጠመለት
የሽሽት ተሽከርካሪ ነው፡፡ ሞት ደግሞ እኔን፣
ያንን፣ አንተን… የዛር ፈረሱ አድርጐ፣ ተፈናጥጦ
ሊመጣ ይችላል፡፡ አለቻ ፍራቻ!!
አልፎ
አልፎ
አይኖቹን
በኃይል
ይጨፍናል፡፡ ስቃዩ በአይኖቹ እንደድንቢጥ
‹‹ቱር›› ብላ ሌላው ላይ እንዳታርፍ እንደሚጠነቀቅ
ገብቶኛል፡፡ ስብሐት እንዲህ ነዋ፡፡ እንኳን እንዳሁኑ
ቁርጡ መጥቶ ለወትሮውም ኃላፊ ህመሙ’ኳ
ጠንካራ ነው፡፡ ህመሙ ምን ቢጠነክር ስጋውን
እንጂ መንፈሱን አይገረስሰውም፡፡ አመመኝ
አይልም፣ ኃኪም ቤት ውሰዱኝ አይልም፡፡
በፀጥታ የሰው ሰላም ሳያደፈርስ መታመም፡፡ ዛሬ
በህይወት ስለሌለ በግብዝነት ፃድቅ እያደረኩት
አይደለም፡፡ እውነት ነው፡፡ ካንዴም ሁለት
ጊዜ በሽታ ድንገት ሲጥለው አይቻለሁ፡፡ ላብ
ያሰምጠዋል፡፡ ይዝለፈለፋል፡፡ ከሰው የሚፈልገው
እርዳታ ውሃ ማፍሰስና አልጋ ላይ ማስተኛት
ብቻ ነው፡፡ ህመሙ (የሚጥል በሽታ) ሲያልፍለት
ከእንቅልፈ እንደነቃ ሆኖ ወትሯዊውን የህይወት
ሐዲድ ያለመንገጫገጭ ይይዛል፡፡
የስብሐት ወትሯዊ ህመም ይሄ ብቻ
አይደለም፡፡ ሰላሳ ሁለት አመት ያስተናገደው ሌላ
ከባድ በሽታ አለበት፡፡ ዕጣ-ፈንታው ከሩሲያው

ደራሲ ፊዮዶሮ ዶስቶየቭስኪ ጋር ተመሳሳይ
ብቻ ሳይሆን አንድ የሚሆንብኝ እዚህ ላይ ነው፡፡
ዶስቶየቭስኪ የሚጥል በሽታ ነበረበት- ስብሐትም፡
፡ ዶስቶየቭስኪ የኪንታሮት (Hemorrhoid)
በሽታ
ነበረበት-እሱም፡፡
ሲነሳበት
እንዴት
ይሆን እንደነበር አስታውሳለሁ፡፡ አመመኝ ካፉ
ሳይወጣ፣ ሀኪም ቤት ሳይል ያንን ሁሉ ዳገታም
የስቃይ አመት እንደክርስቶስ ያለረዳት ተወጣው፡
፡ እንዲያ ታሞ የሚፅፍበት ጊዜ ነበር፡፡ ‹‹ለምን
አትተወውም?›› ሲባል፡‹‹ፔንኪለሬ
ሥራ
ነው፡፡
ቁጭ
ብዬ ሳስበው ይብስብኛል›› ይላል፡፡ ስብሐት
የሚያስነብበን የስቃይ መስቀሉን እንደነበር ማን
ያውቃል?
አትጠራጠሩ፣ ስብሐት የሚለውን
አልኖረም፤ ውሸት ነው! የእሱ እግዚአብሔር
እሱ እንደሚለው ‹‹ሽርኩ›› አይደለም! ባላንጣው
ነው፡፡ የትኛው ሽርክ እግዚአብሔር ነው
ሆሞሮይድን ያህል የስቃይ ቋጥኝ አሸክሞ በላዩ
ላይ የዘላለም ሳል የሚጨምር? እኛ በእርሱ ላይ
ይሄን ያህል ጨክነን ይሆን? ህማማቶቹ በዙ!
ስጋዊ ስቃዩ መጠን አልባ ይሁን እንጂ መንፈሱ
አልተገረሰሰም፡፡ ከበሽታ ናዳዎቹ ድንገት ብቅ
ብሎ ከባቢዎቹን ከስጋት ለመገላገል ቀልድ ጣል
ያደርጋል፡፡
‹‹ይቺ›› ይላል ሳሉን ‹‹ይቺ ከኛ ጋር
አብራን የምትሞት ታማኝ አገልጋያችን ናት፡፡››
እንዳለው ሆኗል፡፡
በዓሉ
ግርማ
ጥሩ
አድርጐ
ተመልክቶታል ወይም ቀድቶታል፡፡ ‹‹የቀይ ኮከብ
ጥሪ›› ላይ እምአእላፍ በተሰኘ ስብሐትን ወካይ
ገፀባህሪይ እንዲህ ይላል፡‹‹እያንዳንዳችን ሀዘናችንን በጉያችን፣
ደስታችንን በጋራ፣ በዚች አሳዛኝ-ዓለም ላይ
ሀዘን መጨመር ምን ያደርጋል፤ ሁሉም በልቡ
በቂ ሀዘን የተሸከመ ስለሆነ፤ አንዱ ከሌላው
የሚፈልገው ደስታን ብቻ ነው፡፡ መሆንም
አለበት፡፡ ይህቺን አጭር ህይወት ይህችን ማርና
እሬት የሆነች ህይወት›› (ገፅ 141)
ስብሐት እንዲህ ነው…
…ስብሐት ከህመም ስቃዩ ጋር ሲፋጠጥ
ቶሎ የገላጋይ መግቢያ በሮችን የሚዘጋጋው
እራሱ ነው፡፡ ሲጨርስ ከተቀረው ዓለም ጋር
የሚያገናኘውን መተላለፊያ ከፈገግታ ጋር
ይከፍታል፡፡ የሚገርመው ግን እርሱ ለሌሎች
እንዲያ አይደለም፡፡ እሰው ስቃይ ውስጥ ምስግ
ሲል የደመ-ከልብ ገላጋይ ባህርይ አለው፡፡ በተለይ
የረሃብ ስቃይ በሌሎች ላይ እውን ሲሆን ካየ
የሚሆነውን ያሳጣዋል፡፡ እርሱ ባይኖረው እንኳን
በአማላጅነት የሚያስቸግራቸው ሰዎች ብዙ ናቸው፡
፡ ዶ/ር ሙሴ ኃይሉ፣ ቤከር፣ ስንዱ አበበ፣ ሙሉ
ሰለሞን፣ አሰፋ ጐሣዬ… ከስብሓት ተደጋጋሚ
የእርዳታ ‹‹ሪፈር›› የሚላክባቸው ሰዎች ናቸው፡
፡ ‹‹ሪፈራል ተራድኦ›› እንበላቸው?

አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያለውን ሁሉ
ሰጥቶ ይጨርስና የሌሎችን የችግር መስቀል
እርሱ ይሸከማል፡፡ ካንዴም ሁለት ሶስት ጊዜ
በእንዲህ ያለ ሁኔታ ውስጥ አጋጥሞኛል፡፡ ያኔ
ቤቱ ላፍቶ ነበር፡፡ መሳፈሪያ እንኳን ሳያስቀር
ለተራቡ አራግፎ ሰጥቶ አመሻሽ ላይ ብቻውን
አግኝቼዋለሁ፡፡ እኔም ስላልነበረኝ በመጨረሻ
ያቀረበው
መፍትሔ
ባስታወስኩት
ቁጥር
የሚያስገርመኝ ነው፡፡
‹‹እኔን የሚያውቀኝ ብዙ ነው፡፡ አንዱ
ይከፍልልናል››
እውነቱን ነበር፡፡ ሶስት ታክሲ ላይ
ስንሳፈር ሶስት ጊዜ የማናውቃቸው ሰዎች
ከፈሉልን፡፡ እናንተዬ፤ የተጋቦሽ ልመና አለ
እንዴ? አለ እንጂ! ሌሎች መለመን የሚገባቸውን
ነው ለክብሩ ሳይጨነቅ እጁን የዘረጋው፡፡ በወቅቱ
ትዝ ይለኛል ረዳቱ ‹‹ሒሳብ›› ሲል ስብሐት
ድምፁን ከፍ አድርጐ ‹‹የለንም›› ይላል፡፡
‹‹ያላችሁ ስጡት›› ለጊዜው ፀጥ ይልና ቆየት
ብሎ ለመክፈል በሚራኮት ታክሲው ይታመሳል፡፡
መቼም ሐበሾች ነንና ከክፍያ በኋላ ርዕስ መሆን
አይቀርም፡፡ ‹‹አ-ይ የእሳቸው ነገር!››
ይሄ ሰው ነው እዚያ የሞት ድባብ
ባረበበት ክፍሉ ውስጥ በአንዲት ልጁ ተንከባካቢነት
ብቻውን በፀጥታ ለመሞት የተዘጋጀው፡፡ ያውም
እድሜ ልኩን ሲፈራውና ሲሸሸው ከኖረው ሞት
ጋር ያለገላጋይ መፋጠጥ፡፡ ኩኩሻ ልጁ ‹‹ትራሱን
ዝቅ ላድርግልህ?›› አለችው፡፡
‹‹አዎ›› አላት ትንፋሽ በወረረው
ድምፅ፡፡
ኩኩሻ
የአልጋውን
ትራስ
ዝቅ
የሚያደርገውን ቁልፍ ተጭና የበቂውን ያህል
አወረደችው፡፡ አሁንም የተኛ መስሎ አይኑን
ጨፈነ፡፡ ያቺ የሚያውቃት ስቃይ መጣች ማለት
ነው፡፡ ማነው የሚታደገው? በህማሙ እና በእርሱ፣
በስቃዩና በእርሱ፣ በሞትና በእርሱ መካከል
የሚገባ ማነው?... ከብርድልብሱ በታች ያለ አካሉ
ለአመል ያህል እንኳን ከፍ አላለም፡፡ ብርድልብሱ
ሌጣው ፍራሽ ላይ የተነጠፈ ይመስላል፡፡ ለነገሩ
በደህናም ጊዜ ከዚህ የተሻለ አካል አልነበረውም፡
፡ ለሳል በሽታው ዘላለማዊነት የአካሉ መቋቋም
አለመቻል አስተዋጽኦ ሳይኖረውም አይቀር፡፡
ለነገሩ ድንገት ትን-ብን በሚል ጀምራ ወደ ቄንጠኛ
ሳል፣ ከዚያም እንባ በእንባ ወደ ሚያደርግ ልብ
አውላቂ ሳልነት ለምትሸጋገረው በሽታ እሱም
ተጨንቆ አያውቅም፡፡ ሳሉን በመፍራት ይሄን
አላደርግም የሚለው ዕቀባ በራሱ ላይ አልጣለም፡
፡ የመጨረሻ ጥንቃቄው ዘወትር አንድ ነው፡፡
እርሱም ከልብሱ ስር ጋዜጣ መልበስ፡፡
አንድ ጊዜ ከቤት ሲወጣ በሸሚዝ ላይ
ሹራብ ደርቦ ነበር፡፡ ማታ ሲመለስ ሹራቡን
በብርድ ለሚንዘፈዘፍ ሰው ሰጥቶ፣ በሸሚዙ ስር
ጋዜጣ ለብሶ መጣ፡፡ ልጁ ዜና ስትቆጣው፡‹‹ጋዜጣው’ኮ ከሹራቡ ይበልጣል፡፡
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ሹራቡን ለሰጠሁት ይሄን ሳልነግረው መጣሁ
እንጂ›› አላት፡፡
ስብሐት እንዲህ ነው…
…ብዙ ጊዜ፣ በጣም ብዙ ጊዜ ሲወጣ
የለበሰውን እንደለበሰ አይመለስም፡፡ እስከዛሬ
ከስብሐት ያላየሁት ሱሪውን አውልቆ ሲሰጥ ብቻ
ነው፡፡ ከባሰ ለዚህስ ግድ ይሰጠው ብላችሁ?
ለመሄድ
ተነሳሁ፡፡
እንቅልፍ
እንዳልወሰደው
ባውቅም
እንዳልቀሰቅሰው
ተጠነቀቅሁ፡፡ ከኩኩሻ ጋር ስንሰነባበት አይኖቹን
ገልጦ ‹‹ቺርስ!›› አለኝ፡፡ ፊቴን አፍግጌ ቺርሱን
ተቀበልኩ፡፡ የሞት ሽሽቱ አንድ አካል፡፡ ሳይንሳዊ
የሽሽት በቅሎ መጭ! እኔን ይዘሽ እንድታመልጭ!
ይላታል…
…ግን አልሆነም፡፡ የካቲት 11 ከሌሊቱ
10 ሰዓት ተኩል… በዓሉ ግርማ በስብሐት ወካይ
ገፀባህሪው እንዲህ ይላል፡‹‹የደራሲ ህይወት-የሞትና የህይወት
ባህር ላይ መንሳፈፍ-የባህሩ ሞገድ ተነስቶ
በወደቀ ቁጥር አብራ የምትንገላታ ነፍስ-ባህሩን
ተከትላ ጥቁር አረንጓዴ ሜዳዎችን፣ ለጥያሉ
ሜዳዎችን፣ አሸዋማ በረሃዎችን እያቁዋረጠችና
በልዩ ልዩ ምንጮች እየተመገበች ባህሩ እየሰፋእየሰፋ ሂዶ ውቅያኖስ እየሆነ-እህ-(እናንተዬ)
በመጨረሻ-በመጨረሻ-አለም ክብ ናት!››
የስብሐት ስንብት…
…ለመሆኑ ስብሐት ማነው? ከአካል
ህማማቶቹ በላይ የኑሮ ደዌው የገዘፈና
እዚህ የማይነገር ገመና ነው፡፡ ቢነገራችሁም
የማትችሉት፡፡ ይሄንን ሁሉ በመፃፍ ‹‹ፔንኪለሩ››
ይቋቋመው ይመስላችኋል? እንግዲህ ስብሐትን
በዚያም ሆነ በዚህ የምንወቅሰው (ያውም ሳያገባን)
የአካልና የማህበራዊ ኑሮ ውርጅብኙን ለማስታገስ
በሚወስደው መድኃኒት ነው፡፡ የጐልጐታ ጉዞ
የሆነበት ህይወቱን በዚያም ሆነ በዚህ ጥቂት
ፋታ ወስዶ ደግሞ ይቀጥላል፡፡ የሮማው ወታደር
የኢየሱስን መስቀል እንዲያግዘው ስምኦንን ሲያዝ
የነበረው መረዳት እኛ ዘንድ የለም፡፡ ‹‹ሂድ! ሂድ!
ሂድ!›› ብቻ፡፡
ለእኔ ስብሐት አልሞተም፤ ‹‹ከዘመነ
ፍዳ›› ወደ ‹‹ዘመነ ምህረት›› ነው የተሸጋገረው፡
፡ ግን እኛ ማነን? ከስብሐት አንፃር ስንታይ
የት ነው ያለነው? እኛ እንደጨቅላ ወዳፋችን
ያሉልንን ከማጣጣም ባሻገር ከተንጋለልንበት
ተነስተን የመመርመር ልፋት ውስጥ መግባት
አንሻም፡፡
የምናጣጥመው
እንኳን
ከየት
እንደመጣ ለመጠየቅ ዝግ ነን፡፡ ስብሐት መሪር
በልቶ ጣፋጭ እንዳጋተ ማን ልብ ይላል?
የተነገረውን ትቶ ያልተነገረውን ማን ያደምጣል?
እንደ ደንከል ታንኳ ላይ ጋላቢዎች ላለመሆን
የትኛውን የባህርይ ጥልቀት ፈተሽን? ከየትኛው
በስተጀርባ ማትረን ፍርዳችንን ለመቀብቀብ
ሰበቅን? ከቀመስነው ማር ጥፍጥናን ብቻ የገዛን
ተራ ሸማቾች አይደለንምን?....፡፡

ነፃ አስተያየት

ፍትህ የካቲት 16 2004 ዓ.ም

ያሉት፡፡

በያዕቆብ ልኬ

(የኢኮኖሚ ልማት እና የሥራ አመራር አማካሪ)
“የተዘበራረቀ የመሬት አመለካከታችን”
በሚል አቶ ህዝቅያስ ፀጋዬ የተባሉ ግለሰብ በታህሣሥ
2004 ዘመን መጽሔት ቁጥር 45 እትም ላይ ስለ
ሊዙ ትክክለኛነትና መሬት የመንግሥት እንጂ የግል
ሀብት መሆን እንደሌለበት ሞግተዋል፡፡
የአንድ ሰው ጽሑፍ ማንነቱን ገላጭ ነው
የሚለውን ሳይንስ ወደ ጎን ልተወውና በጽሑፋቸው
ላይ በቀጥታ በተሰነዘሩት አንዳንድ ሀሳቦች ላይ
ብቻ በማተኮር፣ አቶ ህዝቂያስ፣ በማወቅም ሆነ
ባለማወቅ፣
ያቀረቡትን
ሀሳብ
ድምዳሜዎች
ለመመርመር እሞክራለሁ፡፡
አስተያየቴ በሁለት ክፍሎች የተዘጋጀ
ነዉ፡፡ በክፍል አንድ የአቶ ህዝቅያስን ድምዳሜ
ይመለከትና በሁለተኛው ክፍል ዝርዝር ሀሳቦቻቸውን
ይገመግማል፡፡
ክፍል አንድ፤ አቶ ህዝቅያስ ፀጋዬ በሊዝ አዋጁ
ላይ የደረሱበት ድምዳሜ
1.
አቶ
ህዝቅያስ
‹‹የመሬት
አመለካከታችን የተዘበራረቀ ነው›› ብለዋል፡፡
እውነት የተዘበራረቀ የመሬት አመለካከት ሕዝባችን
አለው ወይ? ካለውስ ለምን? በምንና እንዴት
እናስተካክለው? የሚሉት ጥያቄዎች፤አግባብ የሆኑ
መልሶች ይሻሉ፡፡
እኔ እንደማውቀው የቀድሞው የቀዳማዊ
ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ፣ የዛሬው አዲስ አበባ
ዩኒቨርሲቲ፣ ቀደምት ተማሪዎች “መሬት ላራሹ”ን
መፈክር አንግበው ከ1950ዎቹ አጋማሽ ጀምረዉ
የታገሉት ገበሬዉ እና የከተማ ነዋሪው መሬት-አልባ
እና ጭሰኛ ህዝብ፣ በጥቂት አፄዎች፣ መሳፍንት፣
ባላባቶችና ባለመሬቶች ይደርስባቸዉ የነበረዉን
ጭቆናና ብዝበዛ አስወግደዉ፣ ገበሬው የሚያርሰውንና
የእንስሳት ዕርባታ የሚያካሂድበትን የግጦሽ መሬት፣
የከተማዉ ነዋሪ ደግሞ መጠለያውን የሚሰራበትን
ቦታ፣ እንዲያገኝ ለማድረግ ነበር፡፡
ይህ የገበሬዉ እና የከተሜው ነዋሪ
ፍላጎት እዉን የሆነዉ፣ ማንኛዉም የህብረተሰባችን
ክፍል እንደሚያዉቀዉ፣ ወታደራዊ ደርግ ባወጀው
“የገጠርን መሬት የሕዝብ ሀብት ለማድረግ በወጣው
አዋጅ ቁጥር 31/1967 ዓ.ም” መሠረት ነዉ፡፡
ከአዋጁ መጠሪያ በተጨማሪ የአዋጁን
ምዕራፍ 2 አንቀጽ 3(1) ቢመለከቱ “ይህ አዋጅ
ከጸናበት ቀን ጀምሮ የገጠር መሬት በሙሉ
የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆኖአል” ይላል፡፡ (የሕዝብ ሀብት
እና የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚሉትን ሀረጎች በሚገባ
እንዲያስተውሉት ያደመቅሁት እኔ ነኝ፡፡)
ሕዝብ የመሬት ባለቤትነት ግንዛቤው
አንድ ወጥ የሆነበት ከቆየው የመሬት ላራሹ
ትግላቸው በተጨማሪ ሌላም ምክንያት አለው፡፡
መሬት ለመኖሪያና ለመተዳደሪያ እንዲሆን በተፈጥሮ
ለሰው ልጅ የተለገሰ መሆኑን ገና ከአፈጣጠራችን
ማግስት ጀምሮ ብቸኛ የመሬት፣ የደን፣ የወንዞች፣
የአዕዋፋትና የዱር አራዊት ንጉሥ መሆናችንን
በተገነዘቡበት ወቅት ነው፡፡
መንግሥት ግን ከጋርዮሽ ሥርዓት ማህፀን
ውስጥ ተፀንሶ፣ ከግል ሀብት ጋር የከበርቴውን
ጥቅም ለማስከበር በከበርቴዎች የተቋቋመ፣ በባሪያ
ሥርዓት ወቅት፣ የተደራጀ ኃይል ነዉ፡፡ ከባሪያ
ሥርዓት በኋላ በተከሰተውም የፊውዳል ሥርዓት፣
መንግሥት
የጥቂት
ነገሥታት፣መሳፍንትና
ባለመሬቶች ጥቅም አስከባሪ አካል ነበር፡፡
የኢትዮጵያ አብዮት ዓላማ፣ ከላይ
እንደጠቆምኩት የፊውዳል ሥርዓት አራማጅ
የነበረውን የአፄ ኃይለሥላሴን ሥርዓት አስወግዶ፣
ሕዝባዊ መንግሥት በማቋቋም፣ መሬትን የሕዝብ
ሀብት ለማድረግ ነበር፡፡ በመሆኑም ምንም እንኳን
ወታደራዊ ደርግ ውሎ አድሮ አምባገነን ሆኖ
እንደጎለበተ ባያከራክርም፣ በምዕራብ አውሮፓ
ከፊውዳል ሥርዓት በኋላ እንደተከሰተዉ የነፃ ገበያ
ኢኮኖሚ ሥርዓት፣ የሕዝብ ተወካይ ሆኖ፣ ለመብቱ
በመቆም፣ ጪሰኝነትን ከኢትዮጵያ አስወግዶ፣
የኢትዮጵያን ሕዝብና ግለሰቦች ባለመሬትነት
አረጋግጦአል፡፡
የኢህአዴግ መንግሥት ግን በአንድ
በኩል መሬትን የሕዝብ በማስመሰል፣ በሌላ በኩል
ሕዝብን ጨቁኖ ለመግዛት እንዲያመቸው፣ መሬት
የመንግሥትና የሕዝብ ነው በማለት ‘በአንድ አፍ
ሁለት ምላስ’ እንዲሉ፣ “የከተማ ቦታን በሊዝ
ስለመያዝ ‹ብሎ› አዋጅ ቁጥር 721/2004 ዓ.ም.”
አወጀ፡፡
እኔ እንደሚመስለኝ ኢህአዴግ መሬት
የመንግሥትና የሕዝብ ነው ያለውን ነው አቶ
ህዝቅያስ “የተዘበራረቀ የመሬት አመለካከታችን”
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የመሬት አመለካከታችን፤
የተዘበራረቀ ወይስ ወጥ?

እኔ እንደተገነዘብኩት (በተለያዩ ጊዜያት
በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች፣ ኤርትራን ጨምሮ፣
ተዘዋዉሬ
በግብርና
ሚኒስቴርና
በሌሎችም
መሥሪያ ቤቶች እሠራ በነበረበት ወቅት ገበሬውን
አነጋግሬአለሁ) ከ1967 ዓ.ም. ወዲህ፣ መሬት
የሕዝብ መሆኑ ውዥንብር ውስጥ ገብቶ አያውቅም፡
፡
አቶ ህዝቅያስ የመሬት ባለቤትነት
እውነት ውዥንብር ውስጥ ገብቶአል የሚሉ ከሆነ
መንግሥት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40(3) ላይ፤
“የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት
ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ
ነው”
በማለት የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲኖር
በማድረጉ ነው፡፡ የከተማ ቦታ ሊዝ አዋጅም ይህንኑ
ለማስፈጸም የወጣ ነው፡፡
ሕገ መንግሥቱ ለገበሬው መሬት በነፃ
ይሰጠዋል፣ ከመሬቱም አይፈናቀልም ይላል፡፡
የከተማ ነዋሪው ለምን እንደ ገበሬው ሁሉ መሬት
በነፃ አይሰጠውም? ከመሬቱስ እንዳይፈናቀል
ለምን እንደ ገበሬው ዋስትና አላገኘም? መንግሥት
ገበሬውን ልጁ በማድረጉ እሰየው የሚባል ቢሆንም
የከተማውን ነዋሪስ ለምን የእንጀራ ልጅ አደረገው
የሚለው አጠያያቂ ነው፡፡?
ዳሩስ ኢህአዴግ ለገበሬውስ ምን በጀው?
በእያካባቢው አንዴ የዚያ ፓርቲ ደጋፊ ነህ፣ ሌላ
ጊዜ ለኢንቨስተር እርሻ፣ በማለት እያፈናቀለው
አይደለምን? እነዚህን ጥያቄዎች ሕዝብ በሕብረት
የሚመልሱት ቢሆንም ለጊዜው አቶ ህዝቅያስን
ልጠይቅ፡፡
ከላይ እንዳልኩት መሬት በተፈጥሮ
ለሰው ልጅ የተሰጠ ከሆነ፣ ይህንን መቼም
መካድ አይቻልም፣ መንግሥትም ሰው በዉክልና
እንዲያስተዳድረው
የፈጠረው
አካል
ከሆነ፣
ይህንንም መካድ አይቻልም፣ ሕዝብና ግለሰቦች
በተፈጥሮ ያገኙትን መሬት፣ እንዴት ብለው ነው
ወኪል ለሆነው መንግሥት የመሬት ባለቤትነትን
መብት አሳልፈው ሊሰጡት የሚቻላቸዉ?
እኔ እንደማስበው ይህ ፈጽሞ የሚሆን
አይደለም፡፡ ምክንያቱም እንደሚያውቁት ወኪል
ምንጊዜም ባለቤቱ በሚሰጠው ሕጋዊ መመሪያ ብቻ
የሚሠራ አካል ነው፡፡ ይህ ከሆነ ለምን ብለው ነው
ወኪላችን ሆኖ፣ በሰጠነው ሕገ-ደንብ መሠረት፣
እንዲያስተዳድረን (ሊገዛን አላልኩም ያስተውሉ)
ለወከልነው መንግሥት ቆመው፣ ሽንጦን ገትረው፤
መሬት የመንግሥት እንጂ የግል ሀብት
መሆን የለበትም
- የመንግሥት ሀብቱ ሕዝቡ እና መሬት ብቻ
ናቸው
- የመንግሥት ሀብት እንጂ የግለሰብ ሀብት
ለዜጎች ምንም አይፈይድም
- መንግሥት መሠረተ ልማት ይገነባልናል
- መንግሥት መኖሪያ ቤት የሌላቸውን ዜጎች
ይደጉማል
- መንግሥት ለሚመጣው ትውልድ የተሻለ ነገር
ያቀርባል
በማለት መንግሥትን ያንቆለጳጰሱት?
በአንድ በኩል የእርሱ ያልሆነውን መብት
ሲሰጡት፣ በሌላ በኩል ግዴታው የሆኑትን እንደ
ችሮታ እንድንቆጥርለት ለምን ያሳስቡናል? ይህ
ፍጹማዊ ሀሳቦችዎ የመንግሥትን አምባገነንነት
የሚያጠናክሩ አይመስሎትም? “በደንባራ በቅሎ ላይ
ቃጭል ተጨምሮ” አይሆንም ይላሉን?
ስለዚህ፣ ሕዝብና ግለሰቦች ስለ መሬት
ሆነ ስለ መንግሥት ማንነት ያላቸዉ ሀሳብ ግልጽና
የማያወላዳ
ነዉ፡፡ መሬት የሕዝብና የግል፣
መንግሥትም የሕዝብ ተወካይ፣ መሆናቸዉን
ኢህአዴግም አምኖ፣ ተቀብሎ፣ የሊዝ አዋጁን በዚህ
አንፃር እንዲያስተካክል በጋራ እንታገል ብዬ ጥሪዬን
ለአቶ ህዝቅያስ አቀርብሎታለሁ፡፡
ኢህአዴግ የሚሰማዎትም ከሆነ ይንገሩት፤
ይህንኑ ተግባራዊ ከማድረግ ሌላ አማራጭ የለዉም፡
፡ ለእሱም ሆነ ለሕዝብና ለግለሰቦች የሚበጀዉ
ይሄንኑ የሕዝብና የግለሰቦችን መብት ተቀብሎ
ተግባራዊ ማድረግ ብቻ ነዉ!
ሕዝብና ግለሰብ ስል ለምን ታጋንናለህ?
ሊሉኝ ይችላሉ፡፡ አልፈርድብዎትም ያጋነንኩ
ቢመስሎት! እኔ ግን ሕዝብና ግለሰቦች ያልኩበት
ካለ ምክንያት አይደለም፡፡ ሕዝብ የግለሰቦች ስብስብ
ከመሆኑም በላይ ግለሰቦች ከሕዝብ በፊት የተፈጠሩ
በመሆናቸዉ ነዉ፡፡ ያስታዉሱ የነ አዳምንና
ሄዋንን?
እነሱም
የመጀመሪያዉ
ንብረታቸዉ
መሬት በመሆኑና የግለሰብ መብት ከሁሉም
የሰዎች ልጆች መብቶች፣ለምሳሌ ከብሄረሰብ እና
ከሃይማኖት መብቶች፣ ቀዳሚ በመሆኑ ልዩ ክብር
ሊሰጠዉ እንደሚገባ ስለማምን ነዉ፡፡
2. አቶ ህዝቅያስ፣ ሌላዉ በጽሑፎት
ላይ ያነሱት አብይ ጉዳይ መንግሥት ለሕዝብ
ስለሚሰጠዉ አገልግሎትና ስለሚሰበስበዉ የገቢ
ምንጭ ነዉ፡፡
በማንኛዉም
ሀገር፣
በሰለጠኑትም

ሆነ ወደ ኋላ በቀረነዉ ሀገሮች፣ መንግሥት
ለሕብረተሰብ አገልግሎት የሚዉሉ መሰረተ ልማቶች
የሚያስገነባዉንና ለሕዝቡ የሚሰጠዉን የአገልግሎት
ወጪ የሚሸፍነዉ፣ በዋናነት፣ ከግለሰቦች በግብር
እና በቀረጥ በሚያገኘዉ ገቢ ነዉ፡፡
ግለሰቦች ደግሞ ድርጅት አቁዋቁመዉ፣
ሠራተኛ ቀጥረዉ፣ የምርት ግብአት ገዝተዉና
ቀረጥ ከፍለዉ፣ ምርትና አገልግሎት ለሕዝብ
ሽጠዉ ከሚያገኙት ትርፍ ለመንግሥት ግብር
ከመክፈላቸዉም በላይ እጅግ ብዙ ለሆነዉ ሥራ
አጥ ወጣቶቻችንና ጎልማሶቻችን ሥራ ሰጥተዉ
ልጆቻችንን “አደገኛ ቦዘኔ” ከመሆን ያድኑልናል፡፡
በሰለጠኑት ሀገሮች ከ90 በመቶ በላይ
ሥራ ፈጣሪ የግል ድርጅቶች ናቸዉ፡፡ ከአጻጻፍዎ
እንደምረዳዉ ይህንንም አይስቱም፡፡ በመሆኑም እርሶ
ያሉትን ለማለት ያስገደዶት ምናልባት የአብዮታዊ
ዴሞክራሲ አራማጅ በመሆንዎ ሊሆን ይችላል ብዬ
አስባለሁ፡፡
አብዮታዊ
ዴሞክራሲ
ደግሞ
እንደሚያዉቁት ጊዜዉ ያለፈበት፣ በሶሻሊስትና
በካፒታሊስት ሥርዓቶች መሀል ሆኖ የሚዋልል
“የባሕር ላይ ኩበት” ከመሆኑም በላይ፣ የኢትዮጵያን
ሕገ-መንግሥት የሚጻረር ነዉ፡፡
ሕገ መንግሥቱ በመግቢያዉ ላይ
የሚከተለዉን በግልጽ አስቀምጦአል፡፡ ‹‹የሕገ
መንግሥቱን ዓላማ ከግብ ለማድረስ፣ የግለሰብና
የብሔር/ብሔረሰብ
መሠረታዊ
መብቶች
መከበራቸዉ፣ የፆታ እኩልነት መረጋገጡ፣ ባሕሎችና
ሃይማኖቶች ካለአንዳች ልዩነት እንዲራመዱ
የማድረጉ አስፈላጊነት ጽኑ እምነታችን ነው ››
ይላል፡፡ የቀለሙት ቃላት ትኩረት እንዲሰጡአቸዉ
ብዬ እኔ ያደርግሁት ነዉ፡፡
ከዚህ የምንረዳዉ ሕገ መንግሥቱ የግለሰብ
መሠረታዊ መብቶች የተረጋገጡ መሆናቸዉን
ቢሆንም፣ የሊዝ አዋጁ ግን ይህንን በመቃረን፣
መሬት የግል መሆንን እንዲሁም ሕዝብና ግለሰቦች
ንብረት የማፍራት መብት በመቃወም፣ የመሬት
ባለቤቶችን የመንግሥት ጭሰኛ ያደርጋቸዋል፡፡
ሕዝብ ባለመሬት ካልሆነ ባለሀገር መሆኑ ጥያቄ
ዉስጥ ገባ ማለት ነዉ፡፡
በጥቂቱ የሕዝቡ የእርስ በርስ ንግድና
ግንኙነት መስፋፋት፣ የአፄዎቹ፣ የመሳፍንቱ እና
የባላባቶቹ የእርስ በርስ ጋብቻ፣ የክርስትና እና
የእስልምና ሀይማኖቶች መስፋፋት፣ የባህሎች
መወራረስ፣ እንዲሁም የዶግዓሊ፣ የመተማና
የአድዋ የመከላከል ጦርነቶች፣ የአፄ ቴዎድሮስና
የአፄ ምኒልክ የኢትዮጵያን ሕዝብ በአንድ ማዕከላዊ
መንግሥት መልሶ ለማሰባሰብ ያደረጉት ተጋድሎ፣
የምናስታዉሳቸዉ ናቸዉ፡፡
እዚህ ላይ አፄ ዮሐንስ ያሉትን ማስታወስ
አግባብ ይመስለኛል፡፡
“እኔ እንኩዋን ለሉዐላዊ ግዛቱዋ፣ ለአፈሩዋም
ቀናኢ ነኝ፡፡ እነዚህ ሰዎች አፈሬን ይዘዉብኝ
እንዳይሄዱ ጫማቸዉን አራግፋችሁ ባሕሩን
አሻግሩዋቸዉ”
ስለዚህ
አቶ
ህዝቅያስ፣
ይሄንን
የኢህአዴግን አደገኛ ፖሊሲ ከመደገፍ መቆጠብ
ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እንዳይደግፉት ማበረታት
ከእንደርሶ ካለ የተማረ ሰዉ የሚጠበቅ መሆኑን
በትሕትና አሳስቦታለሁ፡፡
አቶ ህዝቅያስ ትችቴን ለማጠቃለል
ያህል፣ በመሬት ጉዳይ ሕዝብን ዉዥንብር ዉስጥ
ለማስገባት የሞከረዉ መንግሥት እንጂ ሕዝብ
ለረጅም ጊዜ ሲታገልለት የነበረዉን፣ በተፈጥሮ
የተለገሰዉን፣ የመሬት ባለቤትነቱን መብት መልሶ
የተጎናጸፈዉ በኢትዮጵያ አብዮት ማግሥት በመሆኑ
መሬት የእሱ ለመሆኑ ምንም ዉዥንብር ወይም
ጥርጣሬ የለዉም፡፡
እርሶ ትክክለኛ ነዉ የሚሉት የሊዝ አዋጅ
ቁጥር 721/2004 የሕዝብን የመሬት ባለቤትነት
ነጥቆ ሕዝቡን የመንግሥት ጭሰኛ ያደረገ እና
የሕዝብንና የግለሰቦችን ባለሀገርነት የሚፈታተን
አደገኛ ሕግ በመሆኑ እርሶም ለራስዎ፣ ለልጆችዎና
ለልጅ ልጆችዎ፣ በጠቅላላዉ ለመጪዉ ትዉልድ፣
ሲሉ በምር ሊታገሉት ይገባል፡፡
ወኪልዎ መቼም ጊዜና ቦታ እርሶን፣
ባለቤቱን፣ ነጥቆ በምንም ጉዳይ የንብረቶ ባለቤት
እንዲሆን አይፈቅዱለትም፡፡ በጉልበት ሊነጥቆት
ቢሞክር እንኩዋ ከሆነልዎ በሕግ ይከላከላሉ፣
ካለበለዚያም ከዉርደት ለመዳን ሲሉ ጉልበት
ይጠቀማሉ፡፡ እኛም ሕገ መንግሥቱ በሚፈቅድልን
ሰላማዊ መንገድ መሠረት መሬት የሕዝብና
የግለሰብ መሆኑን ማረጋገጥ የመላዉ ሕዝባችን እና
የግለሰቦች ኃላፊነት ነዉ እላለሁ፡፡
አቶ ህዝቅያስ፣ ከዚህ ሌላ ሊያጤኑት
የሚገባዉ ጉዳይ የመንግሥት ገቢ ዋና ምንጭ
የግለሰብ ግብር እና ቀረጥ መሆናቸዉን ነዉ፡፡
ግለሰቦች በሚያንቀሳቅሱት ድርጅት አማካኝነት ሥራ
ፈጥረዉ፣ ልጆቻችንን ቀጥረዉ፣ ግብአት ገዝተዉና
ቀረጥ ከፍለዉ፣ አምርተዉ ከሚሸጡት ምርትና
አገልግሎት ከሚያገኙት ትርፍ ለመንግሥት ግብር
ይከፍላሉ፡፡ ከዚህ አንፃር መንግሥት ምን ጊዜም
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የግል ድርጅቶችን ወሳኝ ሚና ሊተካ አይችልም፡፡
የኢትዮጵያ መንግሥትም እንዲሁ!
በመጨረሻ ኢህአዴግ የሕዝብ ተወካይ
ሆኖ በሕግ እንዲያስተዳድረን በሕዝብ የተቋቋመ
ኃይል በመሆኑ እኛን ተክቶ የመሬት ባለቤት መሆን
እንደማይችል ሊገነዘብ ይገባል፡፡
ክፍል ሁለት፤ አቶ ህዝቅያስ በሊዝ አዋጁ ላይ
ያላቸዉ ዝርዝር ሃሳቦች
አቶ ህዝቅያስ በጽሑፎ የሚከተለዉን
ብለዋል፡፡
“መሬት ‹ለአራሹ› ... ግቡን እንዳልመታ
ልነግራችሁ እወዳለሁ፡፡ አሁንም ቢሆን መሬት
የግል ንብረት እንዲሆን ወገባቸዉን ይዘዉ
ይከራከራሉ፡፡ ግን ኢትዮጵያ በፊዉዳሊዝም
ዉስጥ በነበረችበት ወቅት ምን ያህል ኑሮ ገሀነም
እንደነበረ ቢያዉቁት ኖሮ የፊዉዳሊዝም ሥርዓት
መገለጫ የሆነዉን መሬት የግል ንብረት ይሁን
ብለዉ አይከራከሩም ነበር፡፡”
አቶ ህዝቅያስ መሬት ላራሹማ ግቡን
መትቶአል፡፡ በዚያዉ በአስከፊዉ የደርግ ዘመን
የገጠር መሬት የሕዝብ ያደረገዉን ከላይ የጠቀስኩትን
አዋጅ ቁጥር 31/1967 ዓ.ም. ተከትሎ፣ ለዘማቹ
የዕድገት በሕብረት ወጣት እና መምህራን ምስጋና
ይግባቸዉና፣ ጭሰኛዉ ባለመሬት ሆኖአል፡፡ አንድ
ጭሰኛ የያዘዉን መሬት እስከ 10 ሄክታር የራሱ
ይዞታ አድርጎ ሲጠቀምበት፣ ሲሽጥ፣ ሲለዉጥና
ሲያወርስ ቆይቶአል እስከ ሕወሓት-ኢህአዴግ ዘመነ
ግዛት ድረስ፡፡ በከተማም እስከ 500 ካሬ ሜትር ቦታ
አግኝተዉ ቤት የሠሩ ብዙ ናቸዉ፡፡
1.
አዎን
እዉነትዎን
ነዉ፡
፡ የፊዉዳል ሥርዓት ጭቆና እና ብዝበዛ
የተንሰራፉበት፣ የጌታና የሎሌ፣ የሰዉ ልጅ
ሰብአዊ መብት የተረገጠበት እና የምርታማነት ደሀ
ሥርዓት ነዉ፡፡ ሆኖም መሬት የግል ንብረት መሆን
የፊዉዳሊዝም መገለጫ አይደለም!
የፊዉዳሊዝም መገለጫዎች መሳፍንትና
ጭሰኛ፣ ባላባትና ጭሰኛ፣ ባለመሬትና ጭሰኛ፣
እንዲሁም ከላይ ያልኳቸዉ ጭቆና፣ ብዝበዛ፣
የስብዕና መደፈር፣ ተንኮልና በሥልጣኔ ወደ ኋላ
መቅረት ናቸዉ፡፡ እንደሚያስታዉሱት እነዚህ
ምክንያቶች ናቸዉ የ1966/67 ሕዝባዊ ንቅናቄ
አስነስቶ የፊዉዳል ሥርዓት የገረሰሰዉ፡፡
የግል ንብረት በጋርዮሽ ሥርዓት ዉስጥ
ግለሰቦች ሀብት ማካበት በጀመሩበት ወቅት ተፀንሶ
በባሪያ ሥርዓት ሕልዉና አግኝቶ ዛሬ ድረስ አብሮን
አለ፣ ወደፊትም ይኖራል፡፡ መሬት ግን የግል ንብረት
የሆነዉ፣ ገና በጠዋቱ፣ የሰዉ ልጅ የሚኖርበትን ጎጆ
የቀለሰበትንና አደን የሚያድንበትን የራሱ አድርጎ
ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ ነዉ፡፡
አሁን የሊዝ አዋጁ ያላነጋገረዉ ሰዉ፣
ያላነጋገረበት ጊዜና ቦታ፣ ያለ አይመስለኝም፡፡
እንደውም ባሰበት እንጂ፣ መጀመሪያ በ1986 ዓ.ም.
በክልል 14 ምክር ቤት የተደነገገዉ የአዲስ አበባ
ከተማ መሬት የሊዝ አዋጅ ሲወጣ ከፍተኛ ተቃዉሞ
ገጥሞት ነበር፡፡ አሁን ግን የወጣዉ የሊዝ አዋጅ
ሀገር-አቀፍ ከመሆኑም በላይ ሕዝብ የመንግሥት
ጪሰኛ መሆኑ እና ሀገር አልባ መሆኑ ስላስቆጣዉ
የጊዜ ጉዳይ እንጂ መለወጡ አይቀርም፡፡ ይጠብቁ!
አቶ ህዝቅያስ፤
“ሀገሬ ከድህነት እንዳትወጣ የሚያደርጉት
የፊዉዳል አስተሳሰብ ያላቸዉ ሰዎች ናቸዉ”
ያሉትን እኔም እጋራለሁ፡፡ ኢህአዴግ
በማወቅና ባለማወቅ ሀገራችንን በተንኮል፣ በኃይል፣
በቅኝ ገዥነት መንፈስና በጨቅላ እዉቀት ሀገሪቱን
በመምራት ከፊዉዳሉ ሥርዓት በባሰ ድህነትና
የእህል እና የዘይት ተመጽዋች አድርጎአታል፡፡
የአፄ ኃይለ ሥላሴ ሥርዓት ተቃዉሞ
ያስነሳበት የ 1965/66 ዓ.ም. ድርቅ ያደረሰዉን
እስከ 1.5 ሚሊዮን ሕዝብ ረሀብ እና እስከ 200,000
ሕዝብ እልቂት መደበቁ ነበር፡፡ በደርግ ጊዜ እስከ
ስምንት ሚሊዮን ሕዝብ እንደተራበና እስከ አንድ
ሚሊዮን እንደሞተ ተገምቶአል፡፡ በኢህአዴግ ዘመነ
መንግሥት ግን፣ እንኩዋን በሀገራችን ቀርቶ በዓለም
ደረጃ ተመዝግቦ የማይታወቅ፣ እሰከ 14 ሚሊዮን
ሕዝብ ተርቦ በያመቱ በስንዴ እና በዘይት ልመና
እንቀልባለን፤ የሞተዉ ለጊዜዉ ባይነገረንም! በጣም
አሳፋሪ ነዉ!
አቶ ህዝቅያስ እንዴት ጠቅላይ
ሚኒስትሩ እንኩዋ የመንግሥት ሌባ ያሉዋቸዉን
ባለሥልጣኖች፣
“ሥልጣን፣ ገንዘብና መሣሪያ ያላቸዉ ስለሆኑ
ዝምታን መርጠን መኖር ደጉ ብለናል”
ይላሉ? ከእርሶ! ከተማረዉ ሰዉ! ጨርሶ
የማይጠበቅ ነዉ! እስቲ የሚከተለዉን ጽሑፎን
እንደገና ያጢኑት፡፡
“ሀገራችን መሬትን እንደግል ንብረታቸዉ
እየቆጠሩ በሚቸበችቡ ሰዎች መወረሩን መካካድ
አንችልም፡፡ አንድን ቦታ ሁለት ባለሥልጣኖች
ሲቸበችቡት ተመልክተናል፡፡ እንዳንናገር ሰዎቹ
ሥልጣን፣ ገንዘብና መሣሪያ ያላቸዉ ስለሆኑ
ዝምታን መርጠን መኖር ደጉ ብለናል፡፡”

ወደ ገፅ 6 ዞሯል
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125 ዓመት ጉዞ ልማት ወይስ ጥፋት?

የአዲስ አበባ የ
ዳንኤል ተፈራ
ከታሪክ ማህደር እንዲህ እንጨልፍ፡፡ ከዛሬ
125 ዓመት በፊት አፄ ሚኒልክ መናገሻቸው
የሆነችውን አንኮበር ጥለው ወደ አዲስ ዓለም
አቀኑ፡፡ ከአዲስ ዓለም ደግሞ ወደ እንጦጦ፡፡ መቼስ
እንጦጦ የሰማይ ጫፍ የወጡ ያህል ቁልቁል ሀገሩን
ሁሉ ለመመልከት ምቹ ነው፡፡ እናም ለንጉሱ ምቹ
ቦታ እንደሚሆን አያጠራጥርም፡፡
ንጉሱ ደርባባና ደመ ግቡ እንዲሁም ቁጡ
ሚሽት አሏቸው፡፡ እቴጌ ጣይቱ ብጡል፡፡ እቴጌ
ጣይቱ ከተራራው ጫፍ ይልቅ ቁልቁል የሚታየው
ጥቅጥቅ ጫካና አልፎ አልፎ ደግሞ ወለል ያለው
ሜዳ ቀልባቸውን ሳይዘርፈው አልቀረም፡፡ ከሜዳዎች
ሁሉ ደግሞ አንደኛው ጐበዛዝቱ በጉግስና በገና
ጨዋታ ጉልበቱን የሚፈትሹበት፣ የሚወድቁና
የሚነሱበት መቦረቂያቸው ነው፡፡ ታዲያ እቴጌም
እንዳማራቸው አልቀረም፡፡ ከእለታት ባንዱ ቀን
ፍልውሃ ፊል ፊል ወደሚልበት ውሃ መስክ ወረዱ፡
፡ እዚያም ብዙ ለዓይን የሚስብ የተፈጥሮ ውበት
ነበረው አሉ፡፡ እቴጌይቱን ግን ከዚህ በላይ ከዚህ
በፊት አይተዋት የማያውቋት አንዲት ልዩ አበባ
ማረከቻቸው፡፡ ‹‹አዲስ አበባ!›› አሉ፡፡ አዲስ አበባችን
እንዲህ ተቆረቆረች፡፡ ህዳር 14 ቀን 1879 ዓ.ም.፡፡
እንዲያ፣ እንዲያ እያለ አዲስ አበባ የንጉሰ
ነገስቱ መናገሻና የኢትዮጵያ ዋና ከተማነቱን ስፍራ
ያዘች፡፡ የእቴጌዋ አዲስ አበባ የከተሞች ሁሉ እናት
መሆንዋን ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ዋና ከተማነቱንም
ቦታ ተቆጣጠረች፡፡ እንዲህ፣ እንዲያ እያለች 125ኛ
ዓመቷን ደፈነች፡፡
አዲስ አበባ እንደ ስሟ ያበበች ከተማ ናት
ለማለት ግን ደፋር መሆንን ይጠይቃል፡፡ 125
ዓመት በጣም ብዙ ዓመት ነው፡፡ በዚህ ብዙ
ዓመት ይቺ የፖለቲካ ከተማ ብዙ የተውተፈተፉ
ጉዳዮችንና ዘርፈ ብዙ ችግሮችን አስተናግዳለች፡
፡ በርግጥም ‹‹ሮም ባንድ ለሊት አልተገነባችም፡፡
›› እያልን ለሀዘናችን ማቅለያ የቄሳሮችን ከተማ
እንጠቅስ ይሆናል፡፡ ከተማችን ግን የተቆረቆረችው
ዘመነ-ኢንዱስትሪ እየተስፋፋ በመጣበትና ከዚያም
የቴክኒዎሎጂ ዘመን ዱላውን በተቀበለበት ጊዜ
ነውና 125 ዓመትን ትንሽ አድርጐ መቁጠር ብዙ
ርቀት አያስኬድም፡፡
ይቺው እንጦጦ ትራሷ፣ ወጨጫን ድጋፏ
በማድረግ በተራሮች ሰንሰለት መሀል የምትገኝ

ከተማ አራት ዋና ዋና ነገስታትን አስተናግዳለች፡
፡ ቆርቋሪዋ ሚኒሊክ የመጀመሪያው ሲሆኑ፣
ዱላውን የተቀበሉት ቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ይለጥቃሉ፡
፡ ባለነፍጡ መንግስቱ በመሰለስ ሲመጡ የልማታዊ
መንግስት አቀንቃኝ የሆኑት አቶ መለስ አራተኛውን
ደረጃ ይይዛሉ፡፡ ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው፡፡ አዲስ
አበባ ከየት ተነስታ የት ደረሰች ስንልም ከላይ
የጠቀስኳቸውን ‹‹ነገስታት›› የአስተዳደር ዘይቤ
ማየቱ የግድ ነው፡፡
የአፄ ሚኒሊክና የቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ አገዛዝ
በባላባታዊ አስተዳደር ይመራ ስለነበረ ባላባቱ መሬት
በገመድ እየለኩ የመውሰድ እድል ነበራቸው፡፡ አዲስ
አበባም መሬቷ በባላባቶች ተወስዶ እየታጠረ ቅርፅ
አልባና ከፕላን ውጭ የሆነ ጉዞዋን ጀመረች፡፡
ህዝቦቿም አለቃና ምንዝር፤ የጠራ ደም ያለውና
ጉሽ ደም ያለው፣ አጥንተ ሙሉና አጥንተ ጐዶሎ…
እየተባለ ከተፈጥሮ ውጭ መደብ ወጣለት፡፡ ሸገር
ይህንን አይታለች፡፡
አዲስ አበባና ጐጆዎቿ እየቆዘሙም ቢሆን ያን
ዘመን አሳልፈዋል፡፡ ቢሆንም ግን የኢትዮጵያዊነትን
ልዕልና የተሞሉ ነበሩ፡፡ ሞራል የላቀ ስፍራ ነበራት፡
፡ ባላባታዊው ስርዓትና ጉልተኛው በኢትዮጵያዊነት
ላይ ቅንጣት ያልተሸረፈለት አቋም ነበራቸው፡፡
ጣሊያን መስበር ያቃተው ያንን ኢትዮጵያዊነት ነበር፡
፡ ያ የኢትዮጵያዊነት ሞራል ከቶ አይሰበርም ነበርና
ራሱ ጣሊያን ተሰባብሮ ወጣ፡፡ አዲስ አበባ በፋሽስቱ
ጣሊያን፤ በግራዚያኒ አማካኝነት የፈሰሰውን የ30ሺ
ዜጐቿን ደም አይታ ያልተሸበረች የኢትዮጵያ
ልብ ናት፡ የሌሎች ከተሞች እስትንፋስ ይኖር
ዘንድ የአዲስ አበባ ልብ ጤናማ መሆን አለበት፡፡
የአዲስ አበባ ልብነት ግን ጠላተ ብዙ እንድትሆን
ያደረገ ነው፡፡ አሁን ያሉትን ጨምሮ ከተማዋን
ለመቆጣጠር በሚደረግ ጥረት ነፃነት አልባ ከተማ
ሆናለች፡፡ አንዳንድ ጊዜማ አፏን በነጠላ የተሸበበች
እናት እስክትመስል ድረስ ፀጥ ትላለች፡፡ እና እስከ
ደርጉ ድረስ የሸገር ታሪክ በግርድፉ ይሄው ነው፡፡
የደርጉስ? የደርጉ ትንሽ ለየት ይላል፡
፡ የእብድ ገላጋይና ተኳሽ የበዛበት ለቅሶና ዋይታ
በርከት ያለበት ጊዜ ነበር፡፡ የአዲስ አበባ ጐዳናዎች
ላይ መቆፈርና ማረስ የሚችሉ ወጣቶች ዘንጠፍ
እያሉ የሚወድቁበት፤ በጭሰኝነት ዘመን ነበር፡፡
ርህራሄና የሞራል የበላይነት የጠፋበት ይልቁንም
‹‹ደመነፍሳዊነት›› ጐልቶ በመውጣት ‹‹ማሰላሰል››
ያልነበረበት ነው፡፡ ታዲያ የአዲስ አበባ ጉዞ የልማት
ነው ወይስ የጥፋት? ሰውን የሚያክል ትልቅ ህንፃ
የማፍረስ ስራ ተሰርቷል፡፡ ሰውን የሚያክል ትልቅ
ህንፃ ካፈረስክ ልማትህ የቱ ላይ ነው? እንግዲህ
ከአዲስ አበባችን የ125 እድሜ ጉዞ ላይ ስናወራርድ
የምናገኘው ሒሳብ ይሄው ነው፡፡

ቁሳዊው የኢህአዴግ ልማት
በቅድሚያ የተወሰኑ ጥያቄዎችን መሰንዘር
እወዳለሁ፡፡ በተለያየ ጊዜ ከገዥው ፓርቲ ዘንዳ
‹‹እድገት›› እና ‹‹ልማት›› እየተጣረሱ ሲቀርቡ
አያለሁ፡፡ እድገት ኖሮ ልማት ላይኖር ይችላል፡፡
በልማት ውስጥ ያለ እድገት ግን በጣም የሚያምር
አይነት እድገት ነው፡፡ ሁለቱ ፈፅሞ የተለያየ
ትርጉም ያላቸውና እርስ በርስ የሚጣረሱበት ጊዜም
ይሆናል፡፡ እንዳሁኑ እንደኛ ማለት ነው፡፡ አዲስ
አበባችን ውስጥም ባሳለፈችው የ125 ዓመት ውስጥ
‹‹እድገት›› ሊኖር ይችላል ‹‹ልማት›› ግን የለም
ብሎ መከራከር ይቻላል፡፡ ኢህአዴግ ‹‹ልማት›› ሲል
የትኛውን ልማት ነው?፡፡
እንዴት? የሚል ለዘብተኛ ጥያቄ እንደሚነሳ
እገምታለሁ፡፡ ለምሳሌ አንድ ሰው ብንወስድ
በተለያዩ ዓመታት እድገት ልናይበት እንችላለን፡፡
ውፍረት፣ የቁመት መጨመር፣ የፊት መውዛት…
እነዚህን እድገት ልንላቸው እንችላለን፡፡ ሰውየውን
‹‹ለምቷል›› ለማለት ግን ከቁሳዊና ከቁመናዊ
እድገት በተጨማሪ ሰዋዊ ባህሪያትን የሚያላብሱ
ማህበራዊ እሴቶች ሊኖሩት ይገባል፡፡ ሞራሉ ከእሱ
ጋር ካለችም ‹‹ለምቷል›› ልንል እንችላለን፡፡
የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎችም ከላይ ካነሳሁት
ምሳሌ ጋር የሚቀራረብ የእድገት ትርጓሜ ያቀርባሉ፡
፡ መንገድ ሲሰራ፣ ፎቆች ሲሰሩ፣ ጂዲፒ ሲያድግ
እድገት አለ ልንል እንችላለን፡፡ ልማት ግን ሰፊ
ትርጓሜ ያለው ነው፡፡ ቁሳዊ ልማትን ብቻ ሳይሆን
መንፈሳዊ፣ ሰብዓዊ፣ ዴሞክራሲያዊ ልማትን
መፍጠርን ሁሉ ያካትታል፡፡ የሞራል የበላይነት
ያለውና ነፃነቱን የተጐናፀፈ፤ መብቱንና ግዴታውን
ጠንቅቆ የሚያውቅ የለማ ዜጋ መፍጠርን ያካትታል፡
- ልማት፡፡ ሸገርም ያጣችው እንዲህ አይነቱን ልማት
ነው፡፡ ኢህአዴግም የቸገረው እንደዚህ ያለውን
ውበት ያለው ልማት መፍጠር ነው፡፡
ከጓድ መንግስቱ ‹‹ጥርስ ውስጥ የገባ አገዛዝ››
ወደ አቶ መለስ ‹‹አሳየው ግን አትስጠው›› አገዛዝ
የወደቀችው አዲስ አበባ እንደ ፖለቲካ መዲናነቷ
ካገኘችው ይልቅ የተነፈገችው የበዛ ነው፡፡ በተለይ
ከ1983 እስከ 1997 ዓ.ም. ተዘንግታ ከርማ ነበር፡
፡ ይችው የኢትዮጵያ ልብ የሆነች ከተማ በ1997
ግን ገዥዎቿ ላይ አመፀች፡፡ ገዥዎችን በመሸከም
ትከሻዋ እንደዛለ ተናገረች፡፡ ገዥዎቿም ከ1997
በኋላ እድገት የሚመስል ነገር ማዥጐድጐድ ጀመሩ፡
፡ ቁሳዊው የኢህአዴግ ልማት መሰረቱን ቻይና
ያደረገ ሲሆን ሰብዓዊ፣ ዴሞክራሲያዊና ሞራላዊ
እድገትን ወደጐን የገፈተረና ሙሉነት የሚጐድለው
ነው፡፡
እንደዚህ ዘርዝረንና መንዝረን ስናየው ነው
የ‹‹ልማት›› ውሉ የሚጠፋን፡፡ በዚህ ሰሞን ደግሞ

አዲስ አበባ 125ኛ ዓመቷን በትካዜ ካለፈች ሁለት
ወር ካለፈ በኋላ 29ኛ ከንቲባ የሆኑት ኩማ ደመቅሳ
የአዲስ አበባን 125ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ማክበር
እንደሚጀመር ይፋ አድርገዋል፡፡ ያውም ‹‹ለአዲስ
ለውጥ ለአዲስ መንፈስ›› በሚል፡፡ ያውም ለዘጠኝ
ወራት፡፡ መቼስ እነዚህ ሰዎች ድንገቴ ፕሮግራም
ከተፍ ማድረግ አይሰለቻቸውም፡፡ ታስቦበት ቢሆን
ኖሮ ህዳር 14 ቀን ሳያልፍ ይሆን ነበር፡፡
‹‹ለአዲስ ለውጥ ለአዲስ መንፈስ›› ሲሉን
እነሱ መጀመሪያ ተለውጠዋል ወይ? እውነተኛ
ለውጥ እኮ የሚጀምረው ከራስ ነው፡፡ እውነተኛ
ለውጥ ካለ ልማት አለ ማለት ነው?፡፡ ለውጡም
ህብረተሰባዊና ግለሰባዊ ነፃነትን የሚያጐናፅፍ መሆን
ይገባዋል፡፡ የሰብዓዊ ክብርንና የነፃነትን ቅቡልነት፣
የሞራል ልዕልናን፣ልማት ለሌሎች አፍሪካውያን
ያስተማረችው አዲስ አበባ አሁን ያጣችው እሱን
ነው፡፡ እና የአቶ ኩማ የአዲስ ለውጥና ለአዲስ
መንፈስ መፈክር የተለመደውን የፓርቲያቸውን
የቁሳዊ እድገት ልፈፋ ለማለት ነው ወይስ ከምር
የሆነ የመታደስ ስሜት የወለደው ነው? ነው ወይስ
ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ ልማትን ለማብሰር ነው?
የነአቶ ኩማን የአዲስ አበባን 125ኛ
ምስረታ የማክበር ፍላጐትና መዝሙር ግን ሌላ
አንድምታ ያለው ይመስለኛል፡፡ የአከባበሩን ጀርባ
ገልጠን ስናየው የተለመደውን የፖለቲካ ጨዋታ
እናገኛለን፡፡ ምርጫ ሲደርስ ሲደርስ ከተፍ
የሚለውን የኢህአዴግን አዲስ መንፈስ እናገኛለን፡፡
በሚቀጥለው ዓመት በሚካሄድ ምርጫ አዲስ አበባ
የሚያስተዳድራትን ትመርጣለች፡፡ (ምርጫ ካለ
ማለት ነው) የነአቶ ኩማ ሁለት ወር ካለፈ በኋላ
የተወለደው የበዓል አከባበርና ዝማሬ መነሻውም
መድረሻውም ይሄው ነው፡፡ እንደዚህ ስለሆነም ነው
ያልተፍታታ ‹‹አዲስ ለውጥ አዲስ መንፈስ›› የሚል
ጥሬ ቃል ያስቀመጡት፡፡
እንግዲህ የዛሬ 125 ዓመት በጣይቱ ብጡል
የተመሰረተችው አዲስ አበባ እስካሁን ያልተፈቱና
ያልተመለሱ በርካታ ጥያቄዎችን ያቀፈች ነፍሰጡር
ከተማ ናት፡፡ እንደ ስፍቷ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና
ፖለቲካዊ ችግሯ ሰፊ ነው፡፡ ለ125 ዓመት ያልተመለሰ
የልማት ጥያቄ ያነገበች ከተማ ናት ሸገር፡፡ ያለፈውን
125 ዓመት ስንፈትሸውም ከልማቱ ይልቅ ጥፋቱ
ጐልቶ እናገኘዋለን፡፡ አሁን ያለው ገዥ ፓርቲም
ሙሉ የሆነ ልማት ላይ አልተሳካለትም፡፡ ኢህአዴግ
አስመዘገብኩ የሚላቸውን እድገት ልንላቸው እንችል
ይሆናል ማለት ግን ፈፅሞ አይደለም፡፡ ኢህአዴግ
ያለማው ዴሞክራሲ ወዴት አለ? የሰብዓዊ መብት
ክብርና ነፃነት ወዴት አለ? ኢህአዴግ ያለማው ሰው
ወዴት አለ? አዲስ አበባ ደግሞ ያለነፃነት ውበቷ
ባዶ ነው፡፡ ምንም፡፡

ዲሞክራሲ ሲቋረጥ አምባገነንነት ይወለዳል
አበባየሁ ለገሠ
ከ1998 ዓ.ም መጋቢት ወር ትንሽ ቀደም
ይላል - የሥርዓቱ የተወሠኑ ሰዎች ይህን ፀሐፊ
ማዕከል ያደረገ ትንኮሳዎችችን የጀመሩት፡፡
እስካሁን ከዚህ ህገ ወጥ እና ዘረኝነትን መሠረት
ያደረገ
ድርጊታቸው
አልታቀቡም፡፡
በዚህ
የወንጀል ሕይወታቸው ስድስተኛ አመታቸውን
ሊያከብሩ ተቃርበዋል፡፡
በየትኛውም ሥፍራ የጥፋት አስተሳሰብ
እና ድርጊታቸውን የመጥኝ ያሉት ሊፈፀም
የሚገባው ሕግ ኖሮ አይደለም፡፡ ወይንም ስጋት
ለመሆን የሚያስችል አቅሙም ኖሮ ሳይሆን
ይልቁንስ ካላቸው ተጨባጭ ሕይወት የተነሳ
ለሌሎች ኢትዩጲያውያን ስጋት እንደሆኑ ሁሉ
ለኔም የተለዩ አለመሆናቸው እንጂ!
በ1999ዓ.ም አጋማሽ አከባቢ የተወሠኑ
የፈጠራ ሥራዎችን በማዘጋጀት ባጠቃላይ አስራ
ሁለት ያህል አጫጭር ልብ ወለዶችን ለህትመት
አቅም ለማብቃት በጥረት ላይ ነበርኩ፡፡ ለስብስቡ
የተሠጠውም ርዕስ ‹የራቁን ማማዎች› የሚል
ነበር፡፡ በኋላ ግን ሳይታተም በሥርዓቱ የሚስጥር
ሰራተኞች እጅ መግባቱን በተለያዩ አጋጣሚዎች
መረዳት ቻልኩ፡፡
ከሁሉም በላይ የሚያስገርመው ይህ ሥራ
እንዴት ለሥርዓቱ አስጊ ሊሆን እንደቻለ ነው፡፡
አልፎ አልፎ የራሱ የሚስጥር ሰዎች ከአጫጭር
ልብ ወለዶቹ መካከል የተወሠኑትን በተለያዩ
ጊዜያት በየመንገዱ በቃላት ንጠላ ‹ ሲተርኩ›
የነበረ ሲሆን እነኚህ ሀሣብና ቃላት በምን ስሌት
ስጋት ሊሆኑ እንደቻሉም አይታወቅም፡፡

የተለየ ትኩረት እንዲደረግ ጫና በማሳደር
ያልታሰበ ዕውቀት ሊገኝ የሚችለው በተፅዕኖ
ፈጣሪው የሚሆንበት ሁኔታ ሊከሰት ይችላል፡፡
በጫና አሳዳሪው ምክንያት የተለያዩ
ነገሮችን የማወቅ ዕድል አብሮ ይመጣል፡
፡ ሕዝባዊ በቂ መሠረት የሌለው የሥልጣን
ተፅዕኖ ‹ሊበሏት ያሰቧትን…› በሚል ምክንያት
ሊተረጎም ይችላል፡፡ ወይንም ሌላ የጥፋት
አጀንዳን ለማስፈፀም ሰበብ መቆፈር አስፈልጎም
ሊሆን ይችላል፡፡ ተፅዕኖው በቅርቡ በታተመው
‹ቅርጫት ያጡ ፍሬዎች› መፅሐፌም ላይ እየታየ
ነው፡፡ ከዚህ መፅሐፍ ሕትመት ጋር በተያያዘም
ያሉ ጉዳዩችን ወደፊት እጠቅሳለሁ፡፡
የልብ ወለዶቹ ስብሰብ በነፃ መንፈስ
የተፃፉ ናቸው፡፡ እንደ ሌሎች ቀለል ብለው
ሊገለጹ እንደሚችሉት ዓይነት ታሪኮች ናቸው
የተዘጋጁት፡፡ የተገጣጠሙ ነገሮች ካሉ ደግሞ
ሃላፊነቱ የኔ አይሆንም፡፡ በእርግጥ ወደ
ጋዜጦች የሚላኩ ፅሑፎችን በተለያዩ መንገዶች
የሚያፍን ሥርዓት ባለበት አገር ፓለቲካዊ
ሃሣብ የተጠቀሰበት አጭርልብ ወለድ መታተም
የለበትም ቢል አያስገርምም፡፡
በውስጥ የሌለን ነገር ማሰሰብ እና ሌሎችን
ማደናገር ለምን አስፈለገ? በእርግጥ ዕድሜ
ለህወሃት ጊዜው ከሴራ እና ከማሳቀል የፀዳ
ባለመሆኑ የዚህ አስተሳሰብ አቀንቃኝ የሆኑትን
ይህንኑ
በንፁህ
ልቦናቸው
ተመልክተው
ያርሙታል ማለት የማይቻለው ከአነሳሳቸው
የተዘጋጁበት ሚስጥራዊ፣ ለጊዜው የተሸፈነ
ወንጀል ቢኖር ነው፡፡
የሚታሰበውን ብቻ
ሳይሆን እዲታሰብ
የተፈለገውን
ማንኛውንም
ነገር
የመጫን
እና የማነሳሳት አቅም አለው የተባለ መሳሪያ

ጥቅም ላይ እየዋለ መሆኑን በተደጋጋሚ
በተለያዩ
መንገዶች
ሲንሾካሾክ
ቆይቷል፡፡
በተለይ ከግለሰቦች እና የሕዝብ ጤንነት አንፃር
የተለያዩ ተፅዕኖዎችን እየፈጠሩ ካሉት የሞባይል
ኢንትርኔት ውስጥ ሚስጥሩ እየታወቀ፣ እነማን
በዚህ ሴራ እንደሚጠቀሙበት ጭምር መለየት
እየተቻለ የወንጀሉ ተባባሪዎችና አስተባባሪዎች
አመቺ በሆነ ‹ተዋረድ› ውስጥ እንዲገኙ መደረጉ
ትልቅ አጀንዳ መሆን ነበረበት፡፡ በተለይም አንድ
ቦታ ላይ የሆነ አካል በተለይ ሳይንሳዊ ‹ማሽን›
በበርካታ የሕዝቡ ክፍል በተለያዩ የሰውነት
ክፍሎች ላይ ለመፍጠር የፈለገው ተፅዕኖ
ግድቡን እንደሰበረ በሀይል የተሞላ ውሃ ሊሆን
እንደሚችል ያሰላው አይመስልም፡፡
ሥርዓቱ
አንድን
አጀንዳ
ሌላው
እንደቀበለው ከሚጠቀምባቸው የጥፋት ማሳመኛ
መንገዶች መካከል የደቦ እንቅንስቃሴ አንዱ ነው፡
፡ ከቤት ጀምሮ እስከ ደረሱበት ስፍራ ተዘጋጅቶ
የተሠጣቸውን የስድብ ሜኖ ይዘው ይከተሎታል፡
፡ ሲመች በእግር፣ ሳይመች በትራንስፓት፣
የበለጠ ሳይመች ደግሞ ታርጋቸው በማይረጋ
ትናንሽ መኪኖች ይታጀባሉ፡፡ ይሄ ቅፍለት ወጥ
ድምፅ ነው የሚያሰማው፡፡ የራሱን የፓለቲካ
አስተሳሰብ ማሳመን ይቻላል ብሎ ያመነው
በተቋረጠ ዲሞክራሲ፣ ባልተቋረጠ የአምባገነንነት
መገለጫው ነው፡፡ የያዙት የፓለቲካ አስተሳሰብ
ሕይወት ያለው ቢሆን ኖሮ ይህ ሁሉ የጥፋት
ምልኪ ባላስፈለገ! ያልተረዱትን ሕገ-መንግሰት
በማይመጥነው አብዩታዊ ዲሞክራሲ ማክበርም
ሆነ ማስከበር አይቻልም፡፡ በዘመናቸው የተዘጋጀና
አሁን በእጃቸው የሚገኝ በመሆኑ ብቻ የተከበረ
መስሏቸው ይሆናል፡፡ ይኹንና በማወቅም ሆነ
በለማወቅ የራሳቸውን ሠነድ ቀስ በቀስ ከሚበሉ
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አደገኛ ሥርዓቶች መካከል አንዱ ነው - ስርዓቱ፡
፡ ይህ ሥርዓት ሕገ-መንግስቱን ከነ ክፈተቱና
ለአገሪቱ አንድነት እንቅፋት እስከሆኑ ድንጋጌዎቹ
ጭምር ይዞ ማክበር እና ማስከበር የተሳናቸው
ሰዎች ደግሞ ስልታዊ የመፍረስ አካሄድን
ሊከተሉ ይችላሉ፡፡
በብሔሮች ልዩነት ላይ የተመሠረተ
ስርዓት መሠረቱ ልዩነት ነው፡፡ ልዩነቱን እየሳበ
እና እያሳጠረ መፍትሔ ነው ብሎ ሲያምን
ልዩነቱን ለቅራኔ እና ግጭት እያባባሰ በሂደቱ
መቆየትን ይመርጣል፡፡ የአምባገነን ስብስብ
ሆኖ ሲገኝ የተሻለ አየር መተንፈስ የሚችለው
የልዩነት ቅመሞችን በማባዛት ነው፡፡ የብሔሮችን
መሰባሰብ እና የኢትዩጲያን አንድነት በፍፁም
ልቡ የሚቀበልን ግለሰብ ደግሞ ወደዚህ ጥፋት
ማምጣት አይቻልም፡፡ ይህን አቋም ለማንፀባረቅም
የግዴታ የፓርቲ አባል መሆን አያስፈልገውም፡፡
ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 10ኛ
ፍትሐብሔር ችሎት በረዳት ዳኝነት በተለይም
2002ዓ.ም ላይ በምሰራበት
ወቅት በቢሮው
መስኮት በኩል እና አንዳንዴ የጽ/ቤት በር ተከፍቶ
ባለጉዳይ በሚስተናገድበት ወቅት የተወሰኑ
የሚጥር ሠራተኞች ከውጭ በመምጣት ከስድብ
አኩፋዳቸው ጥቂት ይበትኑ ነበር፡፡ ፍርድ ቤት
በነበርኩበት ወቅት የሥራው ብዛት አድካሚ
ነበር፡፡ ክፍያውም አስቂኝ እና የሥርዓቱን
ማንነት በብዙ መልኩ ለመግለጽ የሚያመች
መሆኑ ይታወሳል፡፡
ኢህአዴግ በተለይም ሕወሃት መፍጠር
የፈለገውን የተጽዕኖ ሠንሰለት ካሉበት መስሪያ
ቤት አስከ ተከራዩበት ወይም የራስዎ ቤት ድረስ
ሊዘረጋው ይችላል፡፡ ከሥራ ደክመው ማታ
ወደ ገፅ 11 ዞሯል

ፍትህ የካቲት 16 2004 ዓ.ም
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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፡፡

ወጣት ጥፋተኞች በወንጀለኛ መቅጫ ሕጉ ውስጥ እንዴት ይታያሉ?
አጥፊዎች በሙሉ ወንጀለኛ ተብለው
በሕግ ተቀጭ የሚሆኑበት ስርዓት በየትኛውም
ሀገር የወንጀል ሕግጋት ወይም በበላይ የዳኞች
የውሳኔ ስርዓት ውስጥ ተጠቃሎ አይገኝም፡
፡ ሁሉም አጥፊዎች እንዳይቀጡ የሚያደርገው
አብይ ምክንያት ከወንጀል ህግጋት መሰረታዊ
ዓላማዎች ጋር ስለሚጣረስ ነው፡፡ አጥፊዎችን
ከተቀጭነት ነፃ የሚያደርጓቸው ምክንያቶች
ውስጥ እድሜ፣ የአዕምሮ የጤና ሁኔታ፣
የተወሰደው እርምጃ በሰው ወይም በንብረት
ላይ ጉዳት ቢያደርስም ድርጊቱ ህጋዊ መሆኑ፣
ድርጊቱ የተፈፀመው ከበላይ አካል የተሰጠ
ትእዛዝ መሆኑ (በዚህ ጉዳይ የበላይ አለቃው
ተጠያቂ የሚሆንበት ሁኔታ አለ) እና ሌሎችንም
እንደ ምክንያት ማንሳት ይቻላል፡፡ ከወንጀል
ሕግጋት ዓላማዎች አንድ ወንጀለኛን ማስተማር
ቢሆንም በአእምሮ ጤና የታወከን አጥፊ በማሰር
ወንጀለኛነቱ ገብቶት እንዲማር ያደርገዋል ማለት
ከሳይንሳዊ አመክንዮ አንፃር የትም የሚያደርስ
ጉዳይ አይደለም፡፡ ከዚህ ሌላ ከተቃጣባቸው ቅጣት
ራስን ለመከላከል በሚል ጥቃቱን ሊፈፅምባቸው
የመጣ ግለሰብ ላይ ጉዳት ማድረስ ራስን
እንደመከላከል ስለሚወሰድ ጥፋቱን ያደረሰው ሰው
ጥፋቱን ማድረጉን ቢያምንም ወንጀለኛ ተብሎ
አይቀጣም፡፡ እድሜያቸው ያልበሰለ ግለሰቦች
የሚያደርሱትም ጥፋት በበሰለ አእምሮ ታስቦ፣
በደንብ ጊዜ ተወስዶበት እና ሌላን ግለሰብ አሲሮ
ለማጥቃት ታስቦ የተደረገ ለመሆን የአጥፊዎቹ
የእድሜ ሁኔታ ያጠራጥራል፡፡ በዛሬው ፅሁፌ
ወጣት አጥፊዎች /በእድሜያቸው ምክንያት እንደ
መደበኛ ወንጀለኛ የማይቆጠሩትን/ በሀገራችን
የወንጀል ሕግ እንዴት እንደሚዳኙ እናያለን፡፡
የወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀፅ 52
እድሜያቸው ዘጠኝ ዓመት ያልደረሱ ልጆች
ወንጀለኛ ተብለው አይቀጡም፡፡ የዚህ ህግ /
የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ማለት ነው/ አንቀፆችም
በእነኚህ ልጆች ላይ ተግባራዊ አይሆኑም ይላል፡
፡ እነኚህ እድሜያቸው ዘጠኝ ዓመት ያልደረሱ
ልጆች ወንጀል ፈፅመው ሲገኙ ቤተሰብ፣
ትምህርት ቤት ወይም አሳዳጊ አስፈላጊውን
እርምጃ መውሰድ አለበት፡፡ ከአንቀፅ መንፈስ

መረዳት እንደሚቻለው በወንጀለኛ መቅጫ
ሕጋችን የተቀመጡት ቅጣቶች ምንም እንኳ
በወንጀለኛ ላይ እንደ ጥፋቱ ክብደት እና
አስከፊነት ከቀናት እስራት እስከ እድሜ ልክ
ከዚያም አልፎ የሞት ቅጣትን የሚያስከትሉ፤
የገንዘብ መቀጫ፣ የሀብት መወረስ የሚያስከትሉ
ቢሆንም ተመሳሳይ ወንጀል እድሜያቸው
ዘጠኝ ዓመት ባልደረሱ ልጆች /infants/
ቢፈፅም ወንጀሉን የፈፀሙት ልጆች ላይ የሕጉ
ቅጣቶች ተግባራዊ አይሆንም፡፡ ይህ የሚሆነው
በዋናነት እድሜያቸው ዘጠኝ ዓመት ያልደረሱ
እንቦቀቅላዎች በማህበራዊ ህይወት ያላቸው
መስተጋብር ወይም ግንኙነት ከጨዋታ በዘለለ
መልኩ ከመጠን በላይ የራስን ጥቅም መሰረት
ያደረገ እና ወደ በቀል ወይም ወንጀለኝነት ሊቀየር
የሚችል የአስተሳሰብ ብስለት ስለሌላቸው ነው፡፡
ሌላው በህግ በተቀመጠ ክልከላ እድሜያቸው 18
ዓመት እስካልሞላ ድረስ ከልጅነት መብቶቻቸው
ውጭ በህብረተሰብ ውስጥ ያላቸው የኢኮኖሚያዊ
እና ፖለቲካዊ ተሳትፎአቸው ኢምንት ስለሆነም
ነው፡፡ እነኚህ ከላይ የተገለፁት ሁለት ነባራዊ
ሁነቶች አብዛኛውን ጊዜ ልጆች ወንጀል
እንዳይፈፅሙ ያደርጋሉ ተብለው ታሳቢ የተደረጉ
ምክንያቶች ናቸው፡፡ ስለዚህ በህግ ተፈቀደም
ተከለከለም ህፃናቱ ወንጀል የማይፈፅሙበት
ሁኔታ የበዛ ስለሆነ እና ወደፊትም ከልጅነት
ፍላጐታቸው ውጭ የወጣ የሴረኝነት መንፈስ
የላቸውም ተብሎ ስለሚታሰብ ነው፡፡ ወንጀሉም
ከተፈፀመ በኋላም ልጆቹ ተጠቃሚ የማይሆኑ፣
በተቀነባበረ፣ ኢኮኖሚያዊ ወይንም ፖለቲካዊ
ፍላጐትን መሰረት ባደረገ፣ ህገወጥ በሆነ መንገድ
ለመበልፀግ በማሰብ እና በሌሎች መሰል እሳቤዎች
ውስጥ እንዳይዘፈቁ የአዕምሮአቸው በሳልነት
ስለሚወስናቸው ነው፡፡ በዚህም ከወንጀለኝነት ነፃ
ይወጣሉ፡፡
ስለወጣት ጥፋተኞች በሚደነግገው
በዚሁ ንዑስ ክፍል ሁለት ውስጥ በአንቀፅ 53
የተደነገገው እድሜያቸው በዘጠኝ እና በአስራ
አምስት መካከል ስለሆኑ ወጣቶች የሚያትተው
ነው፡፡ አንቀጽ 53 ንዑስ አንቀጽ 1 እንዲህ
ይላል፡፡ እድሜያቸው በዘጠኝ ዓመት እና በአስራ
አምስት መካከል በሆኑ ልጆች ወንጀል ሲፈፅም
ከአንቀጽ 157 እስከ 168 ውስጥ ያሉት ቅጣቶች
እና እርምጃዎች ብቻ ተግባራዊ ይሆናሉ ይላል፡

፡ አንቀፁ ይቀጥላል፡፡ ወጣት አጥፊዎቹ በዚህ
ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ውስጥ የተቀመጡ መደበኛ
ቅጣቶች ለእነሱ ተግባራዊ አይሆኑባቸውም፡፡
ከሌሎች ወንጀለኞች ጋርም በተመሳሳይ እስር
ቤት አይታሰሩም፡፡ እድሜያቸው ከዘጠኝ ዓመት
እስከ አስራ አምስት ዓመት ክልል ውስጥ ያሉ
አጥፊዎች እድሜያቸው ከዘጠኝ ዓመት እንዳነሱ
ልጆች ሙሉ በሙሉ ከጥፋተኝነት ነፃ የሚሆኑበት
ሁኔታ በወንጀለኛ መቅጫ ሕጉ አልተቀመጠም፡፡
እድሜው ከ9 የበለጠ ከ15 ዓመት ያነሰ አጥፊ ልክ
እድሜው ከ18 ዓመት በላይ እንደሆነም ወንጀለኛ
ተቆጥሮ በወንጀለኛ መቅጫ ህጉ የተቀመጡት
ጠንከር ያሉ ቅጣቶች አይጣሉበትም በተመሳሳይ
ማቆያ ቤቶችም እንዲቀመጡ አይደረግም፡፡ ነገር
ግን በአንቀጽ 157-168 የተቀመጡ እና አጥፊን
በበቂ ሁኔታ ያስተምራሉ የተባሉ ለየት ያሉ
ቅጣቶች /Special penalties/ ተቀምጠዋል፡፡
በምዕራፍ አራት ውስጥ በተቀመጠው ቅጣቶች
መርህ መሰረት ፍርድ ቤቶች ለወጣት አጥፊዎች
የሚያስቀምጡት ቅጣት በአንቀፅ 65 ላይ
የተቀመጠውን መሰረታዊ መስፈርቶች መሰረት
ያደረገ መሆን ይገባዋል ይላል፡፡ እነዚህ መስፈርቶች
የአጥፊው እድሜ፣ ፀባይ፣ የአእምሮው እና
የሞራሉ እድገትን እና የቅጣቱ ማስተማሪያነት
ከግምት ውስጥ መግባት እንዳለበት ይደነግጋሉ፡
፡ በሕጉ እንደተቀመጠው የአጥፊዎች የእድሜ
ሁኔታ በልዩነት /range/ የተቀመጠ መሆኑ፤
(ይህም ማለት 9-15 መሆኑ) በእያንዳንዱ እድሜ
ላይ ያለው የአዕምሮ እድገት፣ የትምህርት ደረጃ፣
እንዲሁም የማህበራዊ ኑሮ ተሳትፎ መለያየት
ከአጥፊዎቹ ላይ አንድ ዓይነት ቅጣት ለመበየን
ገደብ እንዲሆን አድርጐታል፡፡ ከዚህ ሌላ ምንም
እንኳ በSpecial አንቀፆቹ የተቀመጡት ቅጣቶች
ከ9-15 የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ወጣት
አጥፊዎች የተቀመጠ ቢሆንም በተመሳሳይ
መልኩ ተግባራዊ እንዳይሆን ሕጉ ይደነግጋል፡፡
ከዚህ ሌላ በአንቀጽ 162 እንደተቀመጠው ፍርድ
ቤቶች አጥፊውን ፀባዩን ወደሚያሻሽልበት የፀባይ
ማስተካከያ ተቋማት እንዲገባ የሚያዝበት ሁኔታ
በህግ ተደንግጓል፡፡ የሕጉ ግምት አጥፊው ይህን
ተግባር የፈፀመው በበቂ ሁኔታ ግንዛቤ ኖሮት
እንዳልሆነ እና የአካባቢ ተፅዕኖ ምናልባትም
በዙሪያው ያሉት ግለሰቦች ይህን አይነቱን ተግባር
እንዲፈፅም ያሳደሩበት ተፅዕኖ ለእንዲህ ዓይነቱ

አላስፈላጊ ተግባር ሰለባ እንዲሆን አድርጐታል
የሚል ግንዛቤ ስለሚወስድ ይህ ወጣቱን/ቷን
በበቂ ሁኔታ የመልካም ስነ-ምግባር እሴቶችን
በእነኚህ የፀባይ ማስተካከያ ተቋማት ቢወስድ
በበቂ ሁኔታ ተቀርፆ ጥሩ ዜጋ የሚሆንበት
አማራጭ እንዳለ በማመን ነው፡፡
ሌላው ከዚሁ ከወጣት አጥፊዎች
ጋር በተያያዘ የተቀመጠው በአንቀፅ 56 ስር
የተቀመጠው እና እድሜያቸው በ15 እና በ18
መካከል ላሉ ወጣት አጥፊዎች የሚሰራው
ድንጋጌ ነው፡፡ በአንቀጽ 56 መሰረት ወንጀሉ
በተፈፀመበት ጊዜ አጥፊው እድሜው ከ15 ዓመት
የበለጠ ነገር ግን ከ18 ዓመት ያነሰ ከሆነ አጥፊው
በመደበኛው የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ቅጣቶች
መሰረት እንደሚዳኝ ይደነግጋል፡፡ ሆኖም በዚሁ
አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 2 ውስጥ እንደተቀመጠው
ፍርድ ቤቶች በአጥፊ ላይ ቅጣት ሲያስቀምጡ
የተለያዩ ነገሮችን ከግምት ውስጥ ማስገባት
እንዳለባቸው ይጠቅሳል፡፡ በተለይ የእድሜ እና
ሌሎች ተመሳሳይ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ
በማስገባት በአንቀጽ 179 ውስጥ የተቀመጠውን
የቅጣት መቀነሻ ቅንጭብጫቢ መመዘኛዎች
ወይም ከአንቀፅ 166-168 የተቀመጡትን
ቅጣቶች መስጠት አጥፊውን በመቅጣት የወንጀል
ህጉን ዓላማዎች ማሳካት እንደሚቻል ይገልፃል፡
፡ እድሜያቸው ከ15-18 ውስጥ ያሉ ወጣት
አጥፊዎችን በመደበኛው የወንጀለኛ መቅጫ
ህግ ቅጣቶች መቅጣት ያስፈለገበት ዋናው
ምክንያት አጥፊዎቹ እድሜያቸው እየበሰለ
መሄድ እና በተለይ 18 ዓመትን ሲጠጉ የሙሉሰው መብቶችን ስለሚያገኙ ለግዴታዎቻቸውም
ቅርብ እየሆኑ ስለሚመጡ ነው፡፡ ይሁን እንጂ
የመደበኛው የወንጀለኛ መቅጫ ድንጋጌዎች
ሙሉ በሙሉ ሳይሆን እድሜን እና ሌሎች
ሁኔታዎችን ታሳቢ በማድረግ በአጥፊዎቹ ላይ
ተግባራዊ ያደርጋሉ፡፡ የወንጀሉ ክብደት እና
ቅለት በአጥፊው ላይ የሚሰጠውን የቅጣት ሁኔታ
እንዲከብድ ወይም እንዲቀልለት የሚያደርግበት
ሁኔታም በህግ ተቀምጧል፡፡ ይህ ቢሆንም
ግን ወጣት አጥፊዎች ማለትም እድሜያቸው
በ15 እና በ18 መካከል የሆኑ አጥፍተው
ቢገኙም 18 ዓመት እንደሞላው ወንጀለኛ በህጉ
የተቀመጡት ቅጣቶቸ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ
አይሆኑባቸውም፡፡ ቸር እንሰንብት፡፡

መቼ ተጀመረ? እንዴት ነው መጣው?
በግሌ ብዙ የማውቀው መረጃ የለኝም ፡፡ አንዳንድ
ወዳጆቼ ግን ልመናን ከጸሎት ጋር ሲያያይዙት
እሰማለሁ፡፡ መጸለይ እንዲደረግልን የምንፈልገውን
ነገር መጠየቅ ነው፡፡ የምንፈልገውን መጠየቅ
ደግሞ መለመን ነው፡፡ ብለው የልመናን ታሪካዊ
አመጣጥ ሊያብራሩ ይሞክራሉ፡፡
በዚህኛው ታሪካዊ አመጣት የምለውም
ለማለት የምፈልገውም የለኝም፡፡ እንሟገትበት
የሚል ካለ ግን መቸም ዝግጁ ነኝ፡፡
መነሻዬ ከሆነ አይቀር በሚል የሙግት
ርእስ መዘገብኩ እንጅ ነገሬ እንኳ ከትንሽ አስከ
ትልቅ ከግል እስከ መንግስት የተጣባንን የልመና
ነገር ለመነካካት ያክል ነው፡፡
ሀበሻ ኩሩ ነው፡፡ ሀበሻ ለጋስ ነው፡፡
ሀበሻ ከሆዱ ክብሩ ይበልጥበታል፡፡ ሀበሻ ለነውር
ሳይሆን ለብጽዕና ለኃጢአት ሳይሆን ለጽድቅ ፍቅር
እንዳለው ይታመናል፡፡ ተበዳድሮ ተዋውሶ መኖር
የታመመ ተጠያይቆ የታሰረ ተጎበኛኝቶ የሞተ
ተላቅሶ የተጋባ እልል ተባብሎ አብሮ ይኖራል፡፡
ይህ የሀበሻ ግብር ነው፡፡ ይህ የሀበሻ ክብር ነው፡፡
ይህ የሀበሻ ኑሮ ነው፡፡
አዲስ አበባ…
በተለይ ከሰሜን የሚመጡ ለማኞች
ወረዋታል፡፡ሙሉ አካል ይዞ መለመን ማሳፈሩን
ትቷል፡፡ የተጨማደደ ልብስ ለብሶ መውጣት
ለመመጽወት በር ሆኗል፡፡ በአደባባይ አስፓልት ዳር
አለዚያም ሰፈር ለሰፈር እዞሩ መለመን እየለመኑ
ሰው ማስቸገር እያስቸገሩ ጥሪት መሰብሰብ ጥሪት
እሰበሰቡ አለመርካት አልረካ እያሉ ያገር የህዝብ
ሸክም መሆን ለለማኞች ክብር ሆኗል፡፡
ሰዎች ወደ እምነት ተቋሞቻቸው ሄደው
መጸለይ አልቻሉም፡፡ በግራ በኩል የመጣን ደልዳላ
ለማኝ ሳንቲም ለግሶ የሸኘ በግራ በኩል ቅንድቧን

የተቀነደበች ለማኝ ትገጥመዋለች፡፡ ለርሃብ
መለመን የሰው ልጅ ግብር መሆኑ ቢገባንም
ለቅንጦት መለመን እያሰለቸ መሆኑን ለመናገር
አንቦዝንም፡፡
መለመን ኩራት ወይም የኩራት ምንጭ
የሆነ ይመስል የአንድ ቤተሰብ አባላት በየ መቶ
ሜትሩ ተሰራጭተው ይለምናሉ፡፡ሰርቶ አደሩን
መውጫ መግቢያ ያሳጣሉ፡፡ መጽዋች ገንዘብ
የሚያገኘው ከዛፍ ላይ ሸምጥጦ የሚመስላቸው
አንድን ቤት በወር ሰላሳ ቀን እየጎበኙ እንዲሰጣቸው
ይማጸናሉ፡፡ ተማጽኗቸው ሰሚ ባያገኝ እንኳ
ለመሳደብ አያቅማሙም፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ የእለት
ከእለት እንቅስቃሴ እና አላማ እነሱን መንከባከብ
ብቻ የሚመስላቸው ይበዛሉ፡፡
የክርስቲያን ሆድ በማርያም እያለ
የሚያባባ ለማኝ ያለማንም ከልካይ የሙስሊሙን ልብ
ለማራራት በደቂቃዎች ልዩነት ልብሱን ይቀይራል፡
፡ በፕሮቴስታንቱ የእምነት አዳራሽ ተቸገርኩ እያለ
የተማጽኖ ድምጽ የሚያሰማ የተሰበሰበለትን ገንዘብ
በኪሱ አጭቆ ወደ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለልመና
ሲሮጥ ንፋስ አይቀድመውም፡፡
ከየክፈለ ሀገሩ እየፈለሱ ለልመና ወደ
አዲስ አበባ የሚጎርፉ ግለሰቦች አሁን በማህበር
ተደራጅተው ተለማኙን መስጨነቅ ነው ቀራቸው፡
፡ ተመካክረው አውቶብስ ሞልተው በደቦ ሲመጡ
እርባና ያለው ተግባር ሊያከናውኑ አይደለም፡
፡ ሊለምኑ ነው፡፡ መለመን እንደ አንድ እውቅና
እንደተቸረው ስራ እንጅ እንደ ነውር አይታይም፡፡
አንደ ሃጢአት አይታይም፡፡
ጠንካራ ገበሬ ያጣ መሬታቸውን ለጸሐይና
ለዝናብ አስጥተው ሰው ለፍቶ ካገኘው ሊቧጨቁ
ቸገረን ብለው ከተማ የሚመጡ መብዛታቸውን
እንኳንስ እና ዕኛ ጭሮ ኣደሪዎች መንግስት ራሱ
ልብ ያለው ይመስለናል፡፡

ሀበሻ
ምን
ነካው?
የአፍሪካዊያን
መናገሻ የተባለችውን ይችን አዲስ አበባ የለማኝ
መነሃሪያ የልመና ልማድ ማካበቻ ስትሆን ዝም
ይላል፡፡ መቸም በዚህ የስልጣኔ ዘመን ለወጠምሻ
መመጽወት የገነትን በር ለመክፈት ቁልፍ ይሆናል
ብሎ የሚያስብ አዲስ አበቤ ይኖራል ማለት
ያዳግታል፡፡
ለማኞች……
ሀበሻ ለምዶበት የኔ ቢጤ ይላል፡
፡ ይህ ትህትና ነው፡፡
ይህ እምነት ወይም
የእምነት ትሩፋት ነው፡፡ ሀቅ ግን አይደለም፡፡
ብርድና ሙቀት ሳይፈራ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ
ጫናዎችን ተቋቁሞ ሰርቶ ኑሮውን የሚያሸንፍ
ታታሪ ስለምንድን የአንድ ለማኝ ቢጤ ይሆናል፡፡
ከአካሉ አንድ ሳይጎድል ከመልካም
አጋጣሚዎቹ አንዱ ሳይከፋ ታታሪ ካጠራቀመው
ጥሪት ካልተሰጠኝ ብሎ ሲያንቋር የሚውል ሰነፍ
ዜጋ እንዴት የአንድ ታታሪ ዜጋ ቢጤ ሊሆን
ይችላል?
ለማኞች ከእነሱ ውጭ የጎደለበት ዜጋ
ያለ አይመስላቸውም፡፡ ኪሳቸው ሙሉ መሆኑን
ህይወታቸውም የድሎት መሆኑን ቢያምኑን
እንኳ ከህጻናት የምሳ ሰሀን ሳይቀር ተካፍለው
መብላት ይፈልጋሉ፡፡ ራሳቸውን ልዩ እንክብካቤ
የሚያስፈልገው ፍጡር አድርገው ይስላሉ ይህን
ያክል ርካሽ ሰብእና ተጎናጽፈዋል፡፡
እዚህ ላይ ይህን ስል ሰው በህይወቱ
አይቸግረውም ማለቴ እንዳልሆነ ይመዝገብልኝ፡፡
ሰው ይቸገራል ፡፡ ሰው ይታመማል፡፡ ሰው ይራባል
ሰው በመከራ ውስጥ ያልፋል፡፡ ያኔ እርዳታ
ሊያገኝበት ከሚችለው ሁሉ ወገን የሚቻለን ሁሉ
ይጠይቃል፡፡ ልመና ይህ ከሆነ እኒህን እናከብራለን፡
፡ በእርግጥ ግን እነዚህ በይሉኝታ ውስጥ ያሉ
ናቸው፡፡

እነሱ እንደተቸገሩት ሁሉ ሌሎችም
(ተለማኞችም) ይቸገራሉ ብለው ያስባሉ፡፡ለልመና
የዳረጋቸውን ችግር አሽቀንጥረው ለመጣል
ይቆርጣሉ፡፡ አቅማቸው ቻለውን ሰርተው በቻሉት
ፍጥነት እርዳታ ከመጠየቅ ይወጣሉ፡፡ ይህ ከሃበሻ
ጋር የኖረ ወይም የሚኖር ቢሆን የሚቃወም ያለ
አይመስለኝም፡፡
‹‹ለማኝ›› የሚባል መአረግ ማግኜት
እኮ ኩራት አይደለም፡፡ የውድቀት ሁሉ መነሻ
ብሎም የርካሽነት ጥግ ነው፡፡ (ቃሎቹ እየጠነከሩ
መምጣታቸውን
ባልክድም
ህይወታቸውን
በመግለጤ ልወቀስ የሚገባ አይመስለኝም፡፡ )
መንግስት…….
ወጣ ገባ የሚል ውሳኔ እና ተግባርን
ከመንግስት እንመለካታለን ፡፡ የሚሊኒየሙን
መግባት ምክንያት በማድረግ ልማናን (ለማኝን )
ለማስወገድ ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ይነገራል፡
፡ ብዙ አውቶብሶችን የሞሉ ለማኞችም ወደ
ሃገራችን ተመልሰን በልማት ላይ እንሰማራለን
እያሉ ሲደሰኩሩ ይደመጡ እንጅ ተመልሰው በዚህ
የለማኝነት ወራዳ ተግባር ላለመሰማራታቸው
ምንም ማስረጃ ሲቀርብ አልሰማሁም፡፡
በየጊዜው መኪና ሙሉ ለማኝ
እንደተሸኘ ይወራ እንጅ ስንት ለማኝ እንዳለ ስንቱ
ተቀንሶ ስንት እንደቀረ እንኳ ግልጥ ያለ መረጃ
ሲቀርብ አልሰማሁም፡፡ መንግስት ልመናን በአዋጅ
መካላከል እንደማይቻል በተወካዮቹ አማካኝነት
በተደጋገሚ ይገልጻል፡፡ ህገወጥ የመሳሪያ ትጥቅን
ሽብርተኝነትን እና ሌላውንም ሁሉ ለመከላከል
አዋጆች እንደሚወጡት ሁሉ ለማኝ የአዲስ አበባን
ጎዳናዎች እንዳያስጨንቅ አዋጅ ቢወጣ ክፋት
ያለው አይመስለኝም፡፡ ሰርቶ ለሚኖር ሰው ድጋፍ
ለምኖ ለሚኖር ሰው ደግሞ ነቀፋ ቢኖር ክፋት
ያለበት አይመስለኝም ፡፡
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ቀ

ደም ካለው ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ
የቀደመ ስልጣኔ ምንጭ ሆና
ኖራለች፡፡
የአባይን
ተፋሰስ
እየተከተሉ ስልጣኔ ቀድሞ በቀለባቸው አለዚያም
አበበባቸው ከሚባሉት ሀገራት መካከል ራሷ
ኢትዮጵያ አንዷ ናት፡፡ የቀደመውን የአክሱምን
ስልጣኔ ከሚገዳደሩት የቀደሙ አፍሪካዊያን
ግብጽ ራሷ አባይን ተከትላ የቆረቆረችው ስልጣኔ
ይጠቀሳል፡፡
በእርግጥ የዘኢትዮጵያ ስልጣኔ
ታሪከ
ሁለገብ ነው ለማለት ያስችላል፡፡ በዜማ በጽህፈት
በኪነ ህንጻ በንግድ የሚጠቀስ ስልጣኔ ከኢትዮጵያ
ማህደር ጠፍቶ አያውቅም፡፡ የሀገራችን ስልጣኔ
ልዩ ከሚያደርገው የቀደመ ስልጣኔ ታሪክ
መካከል ደግሞ ስልጣኔዋ የራሷ የሀገሪቱ ብቻ
ተብለው የሚጠሩ አሉ፡፡ ለምሳሌ ያሬዳዊ ዜማ
ኢትዮጵያዊ ማንነት ያለው ብቻ መሆኑን እና
በቀደመው ዘመን የመጣ ዘመናዊ ሳይንስ ሆኖ
እናገኘዋለን፡፡
በዚህ መነሻነት
የኢትዮጵያ የጽህፈት
ታሪክ ከሀገሪቱ ዘመናዊ የሀገርነት ጊዜ ጀምሮ
የሚጠቀስ ታሪክ አለው፡፡ በድንጋይ ላይ የተቀረጹ
ከምንላቸው ፊደሎች ባለፈ እጅግ እድሜ ጠገቡ
የብራና ላይ ጽፎች እንዳሉ ይታወቃልና፡፡
እዚህ ላይ አንድ ቁም ነገር ማንሳት ግድ
ይላል፡፡ ኢትዮጵያ ጥንታዊ የጽህፈት ታሪክ አላት
የምትባል ሀገር ከሆነች ጽሁፎቿ ለምን ዘመን
የሚሻገሩ አልሆኑም? ስለ ሆሜርና ስለሶቅራጥስ
አለዚያም ስለ ኦማር ሃያምና ሸክስፒር ሲነሳ
ግለሰቦቹን በማስታከክ የሚታወጀው የሀገሪቱ
ቀደሚ የጽህፈት ስልጣኔ ነው፡፡ ኢትዮጵያዊያን
ከቀደመው ጊዜ ጀምሮ ለኪነ-ጥበብ ለእውቀት
ለፍልሰፍና ቦታ የሚሰጡ መሆናቸው የታመነ
ነው፡፡ ጥበብን ፍለጋ ወደ ምስራቅ ጉዞ ያደርጉ

እንድርያስ ስዩም

እደነበር ከአፈ ታሪክ ጀምሮ እስከ ታላቁ መጽሐፍ
ቅዱስ ዘግበውት ይገኛሉ፡፡
ታዲያ ይህ እንዲህ ከሆነ ዓለም ስለግሪክ
ስለ ፋርስ ስለ እንግሊዝ ባለቅኔዎች እና ፈላሰፎች
ሁሉ ቅድሚያ እየተሰጠ መተረኩ መነሻ ምን
ይሆናል? አንዳንዶች እንደሚሉት እንግሊዞች
ወይም የእንግሊዝ ሚዲያዎች ለሀገራቸው
እና ለጀግኖቻቸው ስለሚያደሉ ነው? ወይስ
ኢትዮጵያ እና ጀግኖቿ ተዳፍነው እንዲኖሩ
ሀገሪቱ ስለተረገመች ነው?
እንዲህ ዓይነት የሚያወያይ ሀሳብ ሲነሳ
እየጠላሁት የመጣሁት ነገር በስሜት ብቻ
የሚደረጉ ክርክሮችን ነው፡፡ እንግሊዞች ሸክስፒርን
ከአቅሙ በላይ ይክቡታል ብሎ የሚያወራ ጎበዝ
ራሱን ግን ከማንም እና ከምንም በላይ ነኝ
ብሎ ያውጃል፡፡ በመሰረቱ በራስ ለመተማመን
መሞከር ድንቅ ቢሆንም መሰረት የሌለው
በራስ መተማመን ግን ትእቢት ብቻ ነው ሊሆን
የሚችለው፡፡
በአፈ ታሪክ በመመስረት በስነ ተረት
በመታገዝ ትንሽ መግቢያ የምትሰጥ ዘገባ
በመፈለግ እያስፋፉ እና እያባዙ ማውራት ደረትን
ለመንፋት መሞከር የሁሉም ነገር ምንጭ እኔ
ነኝ ብሎ ማሰብ ከፍ ሲል እንዳልኩት መሠረት
ከሌለው የምንጠቅሰው ሀቅ ከሌለው የምናወራው
እውነት መጨበጫ ከሌለው የቁራ ጩኸት ብቻ
ነው የሚሆነው፡፡
የሆነው ሆኖ ሀገሪቱ የብዙ ነገሮች ምንጭ
መሆኗን ሳንክድ አንዳንዶች የሚያምት ምንጭ
የመሆን ጉዳይ ሳይጣራ ዘመን እንደተሻገርንም
መሞገት አለብን፡፡ኢትዮጵያ የሰው ዘር ምንጭ
ናት የሚለውን ሳይንሳዊ ግኝት ተመራማሪዎች
እድሜ የጠገበ አጥንት በማሳየት አረጋግጠዋል፡
፡ ይህን መሰረት በማድረግ በይፋ ኢትዮጵያ
የሰው ዘር ምንጭ ናት እንልና ቅርሳችንን
እናስጎበኛለን፡፡
ባንጻሩ የግዕዝ ቋንቋ ባለቤት የሆነችው
ኢትዮጵያ የዓለም የቋንቋ ምንጭ እንደሆነች
የሚያምኑ አሉ፡፡ የመጀመሪያዎቹ የእግዚአብሄር
ፍጡራን ያወሩት በግእዝ ነው ብለው ሀገራችን
የቋንቋ ምንጭ
መሆኗን ይናገሩና ማስረጃ
አቅርቡ ሲባሉ የተለመደ አፈ ታሪክ ሲያወሩ

ዲሞክራሲ ሲቋረጥ...
ሲገቡ አልጋ ልብሶ ባእድ ሙቀት የሚያመነጭ
ኬሚካል ተነፍቶ ሊገጥማችሁ ይችላል፡፡ ይህም
ሠላሞን ለማስተጓጎል ነው፡፡ ተጽዕኖ ለመፍጠር
ይህን ጭምር አልፎ ይሄዳል፡፡ ሁሉንም ሰው
በትምህርት ዕድል፣ በህዝብ መሬት፣ በስልጣን፣
በሹመት ፣ በዛቻ ጤናን በተለያዩ እጆች
በመጉዳት መግዛት አይቻልም፡፡ ስርአቱ ግን
ይቻላል ይልዋታል፡፡
ከዋናው የሕግ አወጣጥ፣ ሹመት፣
ከፍተኛ የሃብት ተጽዕኖ አንስቶ እስከ ስልታዊ
የሥራ ስንብት ፣ ቤተሰብ ውስጥ ሰርጎ መግባት፣
የቅርብ ሰዎችን እየተከተሉ ማዋከብ እና አሉታዊ
የሐሰት መረጃዎችን መጋት የቤት ሠራተኞችን
በደህንቶች መግዛት እና የምግብ ዝግጅትን
ጤንነትን ለመጉዳት እስከ መጠቀም የደረሰ
አስተሳሰብና ተግባር የፍቅር እና የመተባበር
ውዴታን አይወልድም፡፡
እራሱ ጤንነትን በማስተጓጎል እራሱ
ሃኪም ሆኖ ለመቅረብ መሞር ራስ ሰርቆ ፖሊስ
መሆን ነው፡፡ ከተወሰኑ የቤተሰብ አባላት ጋር
ያለን የወጪ መጋራት በደህንነቶች ተሳትፎ
በማደናቀፍ በገንዘብ እጥረት ወደ ፓርቲው
የማምጣት አስቂኝ እና ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ
የሚጠበቅ ቢሆንም መቼም የማይሳካ ነው፡፡
ይህንን ሥልታዊ ጫና በመደገፍ እየሰሩ ያሉት
የአማፂው ተከታዮችም ‹ውሻ በቀዳዳው….›
ነውና በዚህ አይሳካም፡፡
ሌላው የማንኛውም ሰው ስልክ በሕጉ
መሰረት ነው መጠለፍ ያለበት፡፡ ይህም ሲፈጽም
የጊዜ ገደብ እና የሚፈለግ ነገር ካለ ከማይፈለገው
መልዕክት ለይቶ መጠቀም በኢትዩጵያ ሕግ
ውስጥ ተደንግጓል፡፡ የኢንተርኔት እና ኢ- ሜይል
ጉዳይም ቢሆን ይኸውነው፡፡ በኢ-ሜይል አድራሻ
የሚላኩ መልዕክቶችን የትኛው ደራሽ ውሃ ነው
እየወሰዳቸው ያለው ብሎ ማጠንጠን ተገቢ ነው፡
፡ በሌሎች ቡድኖች በልዩ ሞባይሎች ጭምር
ይህ ድርጊት እየተፈጸመ ነው አይደለም ብሎ
መመርመር ስህተት አይሆንም፡፡ ይህ ተፈጽሞ
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ቢገኝ እንኳ ሸክሙ የሥርዓቱ የመሆን ዕድሉ ሰፊ
ነው፡፡ ምክንያቱም ተያይዘው ሊነሱ የሚገባቸው
ቀዳሚ የሃላፊነትና የሕግ ጉዳዬች ስለሚኖሩ!
‹አርቴፊሻል ፓለቲካ› መዘዙ ብዙ ነው፡፡
በአራማጆቹ የሚቀርቡ ምክንያቶችም በአብዛኛው
ንትብ ያሉ ናቸው፡፡ አንድ የበላይ ‹አስተዳደር›
የምትጠብቁትን ነገር ሳይሆን በወረደ መልኩ
ገበሩን ገልጦ ሲያሳያችው ባትመርጡት ለምን
ስህተት ይሆናል?
የየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል /
በተለይም የኢህአዴግ/ አለመሆን፣ ከዚህ በፊትም
የሌሉበት ቢሆን መብት ነው፡፡ ወደ ፊትም
እንደዚሁ! ነገር ግን እንደሆኑ አድርጎ ውስጥ
ለውስጥ ከተጠቀመበት ሴራ አለ ማለት ነው፡
፡ የየትኛውም ፓርቲ አባል ያለመሆን መብት
ያለውን ግለሰብ በይፋም ሆነ በህቡእ እንኳን አባል
ደጋፊ ልታደርገው አትችልም፡፡ ሕዝቡንም ሆነ
የተመረጡ ግለሰቦችን አስሮ እየገረፈ እና በመከራ
ሰሌዳ ላይ እየፃፈ ‹‹ትወደኛለህ አትወደኝም?››
ብሎ ጥሪ የአስተሳሰብ ህመም ነው፡፡ ይህ የተቃወሰ
መንገድ ውስጥ መኖራቸውን ያረጋግጣል፡፡
ሕዝብንም ሆነ ግለሰቦችን እያሰቃዩ ፖለቲካዊ
የፍቅር ጥያቄ ቢቀርብ እንኳ የሚያዳምጥ ካለ
በዚህ ማእቀፍ ውስጥ ያለ ብቻ ነው፡፡ ወይንም
ደግሞ ምናልባት ለመጪው ሊያመቻች አስቦም
ነው፡፡
የወታደራዊው
ስርዓት
እንዲያበቃ
ምክንያት የሆነ ቡድን ዛሬ ደግሞ ማርሹን
እየቀየረ የሕዝቡን ቁር እና ሀሩር ማዳመጥም
መመልከትም አልፈለገም፡፡ ሲነግሩት ፈጥኖ
ጆሮውን ይይዛል፡፡ ሲያመላክቱቱም የአይን ቆቡን
ቁልቁል ይዘረጋዋል፡፡ ማመዛዘኛው ሁሉ እየቀነሰ
መቷል፡፡ በዚህ ውቅያኖስ ውስጥ መርከበኞች
ሆኖ መቆየት ለሰይጣን ግብር እንደማቅረብ
ይመስላል፡፡ የሕዝቡ ፍላጎት ባልሆነ ነገር ላይ
መቸከል ማለት ነው፡፡
በተገዢዎቹ ፈተና ደስታውን የሚሸምት
እና ኮረቫቱን የሚያጠብቅ ገዢም ሆነ የውጭ
አማጺ ማንም ይሁን
የቡኤልዜቡል ምርኮኛ
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ይገኛሉ፡፡
በየአቅጣጫው ብንመለከት የዚህ ዓይነት
ክስተቶች ይገጥሙናል፡፡ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ
የተረጋገጡትን እውነቶች ማክበር የሚጠበቅብን
ማስፋትም ግዴታችን መሆኑን ሳንክድ ከተረት
እና ከአፈ ታሪክ እየተነሱ የዓለምን እውነቶች
በሙሉ ለኢትዮጵያ መስጠት የሚያሳማ እንጅ
የሚያስመሰግን ልማድ ሊሆን አይችልም፡፡
ከጽህፈት ታሪካችን ጋርም እተያያዘ
የሚነሳው የዚህ አይነት እውነት ነው፡፡
ስለሆሜር ሲነሳ ‹‹ባክህ እኛም ሀገር ሆሜር አለ
አጋጣሚውን አጥቶ ነው›› የሚሉ ለዘብተኞች
ናቸው፡፡ ይሁን እንጅ ለሆሜር ምን ምን ሀገራዊ
እንክብካቤ ተደርጎለት በቅኔ እንደመጠቀ ለመናገር
አካዳሚካል ወይም ታሪከዊ እውቀት የላቸውም፡
፡
ለዘብተኞቹ እንዲህ አቅልለው የተናገሩትን
የቅናት ንግግር አክራሪዎቹ እንዲህ ይሉታል፡
፡ ‹‹ ሆሜር ? ሄሜር ማን ነው ከኢትዮጵያ
ወሰዶ ነው እንጅ እርሱ የት አመጣው ቅኔን
›› የዚህ አይነት አሰልች ንግግሮች ከካፌ እና
ከታክሲ ወጥተው ወደ ስብሰባ አዳረሾች እና
የጥናት ሲምፖዚየሞች መግባት ጀምረዋል፡
፡ ባለፈው ጳጉሜ ወር አቶ ሱራፌል ወንድሙ
‹‹ቅኝ ያልተገዛ ቅኝ ተገዥ›› በሚል ርእስ ስለ
ኢትዮጵያ የዘመናዊ ቴአትር እሳቤ በብሐራዊ
ቴአትር ባቀረቡት ጥናት ከታዳሚያን ከተሰነዘሩ
አስተያቶች እንዲህ የመሰሉ አልጠፉም ነበር፡፡
የምናወራው ምድን ነው? መሠረታችንስ
ምንድን ነው? ማስራጃዎቻችን ምንድን ናቸው?
ማጣቀሻችን ምንድን ነው? የምናወራው ከእውነት
የሀገር ፍቅር አለዚያስ ከማውራት ፍቅር? እኔ
ነኝ የበላይ ከእኔ በላይ ማን መጥቶ ከማለት
ፍቅር? የዚህ አይነት መነሻቸው ተረት የሆኑ
ወሬዎችን የሚሞግቱ ሰዎችን እንደመናፍቅ
እንደ ከሃዲ ማየትስ ስለምን ልማድ ሆነ?
አሁንም ወደ ተነሳንበት ነጥብ እንመለስ፡
፡ የኢትዮጵያ የጽሕፈት ታሪክ ለምንድን ነው
ነጥሮ ያልወጣው? እንደነ ሸክስፒር ስመ ጥር
የሆነ አለም አቀፍ እውቅና ተጎናጸፈ ደራሲ
ያጣነው ስለምድን ነው? ከተጻፉ በሽህ ዘመን
እድሜ ያሳለፉ የብራና መጽፍት ከታሪክነታቸውና

ከቀደምት መጽሐፍትነታቸው ባለፈ በይዘቸው
እውቅና ያልተሰጣቸው ለምንድን ነው የራሷ
ፊደል ያላት ብቸኛ አፍሪካዊት ሀገር የምትባለው
ኢትዮጵያ ዘመናዊ ደራሲዎቿ የጻፉት ስራ
ስለምንድን ነው ቢያንስ በሃጉር እና በክፍለ
ሀጉር ደረጃ እውቅና ያጣው?
ስለሶቅራጥስ ሲወራ እኛም ፈላስፎች
አሉን ብለን የምንጠቅሳቸው ግለሰቦች ከእኛ
ውጭ ሌሎች የማይመሰክሩላቸው ለምንድን
ነው? ‹‹ቅኔ›› የሚለው ኢትዮጵያዊ ልሳን
የሚገልጸው ጥበባችን ላይ የተጠበቡ ባለቅኔዎች
ስለምን ይሆን ከእኛ አልፎ ቢያንስ የጎረቤት
ሱዳን ሰዎች ማያውቋቸው?

ነው፡፡

ሊታረሙ የሚችሉበት ዕድል እየጠበበ መሆኑ
ቢገለጽ እነርሱ ብልጥ አንተ ወይም አንቺ ጅል
ናችው፡፡
ህዝቡን ‹የእንግዴ ልጆች› ያደረገ፣
መርጦኛል በሚለው ህዝብ ላይ የሚቀልድ፣
ሁሉን አቀፍነቱ እየዘረፈው ‹ላንተው ነው¡›
የሚል ስርዓት ስለሌሎች ‹የእንግዴ ልጅነት›
መደስኮሩ
ያስገርማል፡፡
ራሳቸውን
እና
ህዝባቸውን
እንዲሁም
አገራቸውን
በግል
እና በቡድን ‹የእንግዴ ልጅ› ያደረጉ ሀይሎች
የመልካም ንጥረ ነገሮቻቸው ማጠጥ ከስድብ እና
ከንፈር መጠጣ ያለፈ ዕውቀት እንዳይኖራቸው
እያደረጋቸው ነው፡፡
የሁለትዮሹ የፖለቲካ ፌዝ ህዝቡን እና
ግለሰቦችን በተለያዩ የፈተና ገመዶች ሆነ ብሎ
በመወጠር ወደ ተፈለገው አቅጣጫ መግፋት ነው፡
፡ ምርጫ ያልተመቸው እና ያገሪቱ መጪ ዘመን
ከአቅሙ በላይ እንደሚሆንበት እያመነ የመጣ
ስርዓት ከኮሮጆ ውሳኔ ይልቅ ሕዝብን በችግሮች
በመግረፍ የሚመጣውን ለመቀበል የሚወስንበት
ወይም በሌሎች ሀይሎች ተገዶ ይህን የሚፈፅምበት
አውድ መኖሩ ቢገመት አያስደንቅም፡፡ ለራሳቸው
ሙቅ እያኘኩ አብላጫውን በእሳት አለንጋ
እየለመጠጡ የተረጋጋ ስርዓት መያዝ ይቻላል
ብለው የሚያምኑ የተወሰኑ መንግስታት እንዳሉ
ይታወቃል፡፡ አብዛኛውን ህዝብ በተለያየ መንገድ
ሊገለጽ በሚችል ድህነት ውስጥ በማቆየት
ለዘመናት መኖር አይቻልም፡፡ የእልህ ኩርኮራውን
የፈለጉት እና የወሰኑት ከሚገምቱት በተለየ
ሊከሰት ስለሚችለው ነገርስ?
የፖለቲካ ሕይወት ዘመኑን የጨረሰ
መንግስት፣ በተለይ በምርጫ ስርዓት መሸነፍን
እንደ ውርደት፣ መጨቆንን እንደ ምቾት
የማጣጣም ባህርይ ያለው ሥልጣኑን ከህዝቡ
እውነተኛ ፍቃድ ውጭ ይዞት ከሆነ ያለምንም
ጥርጥር በስልጣን ሊቆይ የሚችለው በጥላቻ
ጥንስስ እና በአፈና እርምጃ ነው፡፡ የደረቁ
እንጨቶች ክምር መጨመር የገረረ ጸሐይም
ይበቃው ይሆናል ባዮች ቢኖሩም የመውጫ
በሩን በዚህ መልኩ ከማመቻቸት የጠራ ምርጫ
ማካሄድ እና ውጤቱን ለመቀበል መዘጋጀት
የተሻለው መንገድ ነው፡፡

በኢህአዴግ
የፖለቲካ
ህይወት
የሚፈልጋቸውን
ግለሰቦች የማናገር ልምድ
ያለው በጉንተላ እና በጥላቻ ነው የሚሉን
ውስጡን የሚያውቁ ናቸው፡፡ ከዚህ አንጻር
አገሪቱን ለመገንባት ማፍረስ፣ ለማከም ማሳመም፣
ለመሳም
መናከስ፣
ለማብላት
ማስራብ፣
ለማጥራት ማደፍረስ፣ ለሹመት ውርደት….
እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚጠቀሱ መሆናቸውን
በተለያዩ መንገዶች የሚነግሩን ብዙ ናቸው፡
፡ እነዚህ ባህርያት ለሥርዓቱ ምቾት የሚሠጡ
መሆናቸውን መረዳት ከአመጣጡ አንጻር ሊታይ
የሚችል ይሆናል፡፡
የብሔር ማንነት የሥርዓቱ ፖለቲካ
ማጠንጠኛ ጎማ ነው፡፡ የአንድ ብሔርን የበላይነት
ወደ ላይ ሰቅሎ ለማሳየት እየሞከረ ስለብሔረሰቦች
ጭቆና መናገር ምጽት ነው፡፡
የብሔርን
ጉዳይ
በንጹህ
ልቦና
ከሰውነት እና ከኢትዮጲያ ለማያስበልጡ እና
አስበልጠውም የማያውቁ ግለሰብ እና ቡድኖችን
ብሔርን በማስቀደም የራስ ማድረግ አይቻልም፡
፡ የብሔረሰቦችን ልዩነት ግን የአገሪቱን ህዝብ
የአንድነት ጥንካሬ ለመወጠር ጥቅም ላይ
በማዋል
ዋጋና ስፍራ በመስጠት መጠቀም
ጤነኛ አመለካከት በመሆኑ ከዚህ ጋር መቃረን
ትርጉም የለውም፡፡
‹ኢህአዴጋዊ የሴራ ፖለቲካን› አውቆ
አብሮ አለመቆም በጅልነት ሊያስፈርጅ ይችላል፡
፡ የጠላት ቤት አድርገውት ‹የአባትህ ቤት
ሲዘረፍ አብረህ ዝረፍ ወይም አዛርፈኝ› የሚልን
ስርዓት መግፋት ጅልነት ነው፡፡ አገሪቱ ያላትንና
በስሟ የሚመጣን ሀብት ለጊዜው የያዘው ከዚሁ
ላይ የሚበጅተው ጓደኞቻቸውን፣ አገራቸውን፣
ፓርቲዎቻቸውን፣ ለሚያሳቅሉት ነው ብትላቸው
ጅልነት ነው፡፡ የህዝብ እና የአገር ጉዳይን
በመደዴነት ማሳመን አይቻልም ብትላቸው አንዴ
ምለውበታልና የነሱ ቆዳና አጥንት መሆኑን
በድርጊታቸው ይነግሩሃል፡፡ በአገሪቱ እስር ቤቶች
ካሉ ንጹሀን እና ታራሚዎች ይልቅ በየቢሮው
እና በየሥፍራው ያሉ ተጠርጣሪዎች ቁጥራቸው
ይበልጣል በሚባልበት ወቅት የሥርዓቱ እና
የውጭ አማጺው ተስፋ የቆረጡ ባህሪያት
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እውን እንደ መሰረተ ተረት ተማጋቾች
ኢትዮጵያ የመጠቁ ፈላስፎቸን አፍርታለችን?
ዘመን አይሽሬ ስነጽሁፍ አስፋፍታለችን? ብቸኛ
የፊደል ባለቤት መሆኗን ለማሳወቅ ጥረናል?
እኛ ወሬ ብቻ ነው የተጠናወተን ፡፡
ፈላስፋው ዘርዓ ያቆብ ምጡቅ ፈላስፋ ነው ብለን
እናወራና ስለፍልስፍናዎቹ ግን የምናውቀው
መረጃ የለንም ፡፡ አንድ ምሳሌ ብናነሳ አንድ ቀን
አንድ ገጣሚ ወዳጄ ብስጭት ሲል ዐየሁትና
ለምን እንደ ሆነ ጠየቅሁት፡፡ እንዲህ ሲል ከነ
በስጭቱ ተናገረ፡፡
‹‹አንድ ወጣት ስለጸጋዬ ገ/ መድኅን
ታላቅነት ይተነትናል፡፡ ከጸጋዬ ሥራዎች የትኛው
ይበልጥ እንደሚማርከው ስጠይቀው አንዱንም
አላነበበውም››
ብዙዎቻችን እንዲሁ ነን፡፡ መረጃዎችን
ፈልገን እና አጣቅሰን ሳይሆን ሲባል የሰማነውን
አንጠልጥልን እንነሳለን፡፡ በተረት ሲወርድ
ሲወራረድ የመጣ ታሪክን እውነት አድርገን
እናወራለን፡፡ ኢትዮጵያን የሚገዛ ዘንዶ ነበረ
ሲባል ይህንኑ ሰምተን እናስተጋባለን፡፡ ለምን
ብለን በተጠየቃዊ አስተሳሰብ እንኳ ለመመራት
እንቸገራለን፡፡
ስለጽህፈታችን ሲወራ የተጻፈበት ቋንቋ
የድርሰቶቹ ይዘት የደራሲዎቹ ማንነት ላይ
የገዘፈ አውቀት ሳይኖረን እንደማርያም መቀነት
የረዘመ ተረት እንተረትራለን፡፡
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የጠቅላይ ሚኒስትሩን
እያሉ ይተቹት እንደነበር የትላንት ትውስታ
ነው፡፡
ትውስታችንንም በማስረጃ ለማስደገፍ
ያህል ሬድዋን የተቃዋሚ ፓርቲ ሊቀመንበር
በነበሩበት ዘመን በ1993 ዓ.ም. ታህሳስ ወር
ከታተመው ከጎህ መጽሔት ጋር ከአደረጉት ቃለ
መጠይቅ ጥቂቱን እንቀንጭብ፡፡ መጽሔቱም
የሳቸውን
ድርጅት
የማይደግፉ
የስልጤ
ተወላጆች መኖራቸውን ጠቅሶ ይኼ ከምን
የመነጨ እንደሆነ እንዲያብራሩለት ጠየቃቸው፡፡
ሬድዋንም ሲመልሱ እንዲህ አሉ፡‹‹…የስልጤን
ብሔረሰብ
በተለያየ
ስያሜ ፈርጀው የተንቀሳቀሱት የብሔረሰቡ
ተወላጆች የኋላ ኋላ እውነቱን ቢረዱም ጥቅም
ፍለጋ በዚያው ሰክረው ቀሩ እንጂ የተፈጠረው
ምስቅልቅል በመጀመሪያ የራሱ የሆኑ መነሻዎች
አሉት፡፡››
ሬድዋን ወደ ኢህአዴግ ያዘነበሉትን
የስልጤ ተወላጆችን ነው ‹‹ጥቅም ፍለጋ
በዚያው ሰክረው ቀሩ›› ሲሉ የወነጅሉት፡፡ በዛ
በደጉ ዘመን፡፡ በእርግጥ ዛሬ ሬድዋን እንዲህ
ሊሉ አይችሉ፡፡ በብራሃን ፍጥነት ራሳቸውም
ከዋነኞቹ ኢህአዴጎች አንዱ ሆነዋልና፡፡ ሆኖም
ሬድዋን ከኢህአዴግ ተቃዋሚነት ወደ ኢህአዴግ
አመራርነት የተሸጋገሩበት ምክንያት ‹‹ጥቅም
ፍለጋ በዚያው ሰክረው ቀሩ›› ሲሉ የወነጀሏቸውን
ሰዎች ፈለግ ተከትለው ይሁን ወይም የግንባሩ
ፖለቲካ አዋጭነት ገብቷቸው ከሳቸው ሌላ
የሚያውቅ የለም፡፡ ለነገሩ ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ
ነው ይባል የለ፡፡
ሌላው ሬድዋን በወቅቱ ኢህአዴግ
ሰላማዊ ትግልን እንደሚያፍን እና ፓርቲያቸውም
በሰላማዊ
መንገድ
መታገል
እንዳልቻለ
ተቃውሟቸውን እንዲህ ሲሉ ገልፀው ነበር፡‹‹ተገቢውን የሚዲያ ሽፋን እያጣን
የከተማው እንቅስቃሴያችን ለሌሎች መታየት
የሚገባውን
ያህል
አልታየም….
ሰላማዊ
ሰልፍንም በተመለከተ በተለይ ባለፈው ዓመት
የፌዴሬሽን ምክር ቤት የስልጤ ሕዝብ የመብት
ጥያቄ በሕዝብ ውሳኔ እንዲፈታ ከመወሰኑ በፊት
በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የአዲስ አበባ ነዋሪ የሆነው
የፓርቲው ደጋፊ ትዕይንት ሕዝብ እንዲካሄድ
በወሰነው
መሰረት
ሁለት
ጊዜ
ጠይቀን
መከልከላችንን በተለያዩ መድረኮች ገልፀናል፡፡››
ይኽ እንግዲህ የዛሬው የጠቅላይ
ሚኒስትሩ አማካሪ እና የኢህአዴግ ከፍተኛ
አመራር፣ ከ10 ዓመት በፊት ደግሞ የተቃዋሚ
ፓርቲ ሊቀመንበር የነበሩት የሬድዋን ሁሴን ድምጽ
ነው፡፡ ‹‹ኢህአዴግ ያፍናል››፤ አማካሪ ሬድዋን
ልክ ነዎት! ኢህአዴግ ያፍናል፡፡ አጠያያቂው
ጉዳይ ግን የባይሎጂ መምህሩ ሬድዋን ለመሆኑ
ኢህአዴግን የተቀላቀሉት አፈናው ቆሞ ነው
ወይስ የአፈናው ተባባሪ ለመሆን? የሚለው ነው፡
፡ መቼም አፈናው ቆሞ ነው እንዳንል ያን ጊዜም
የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ናቸው፣
ዛሬም ጠቅላይ ሚንስትሩ መለስ ናቸው፡፡ ያን
ጊዜም የኢህአዴግ ሊቀመንበር መለስ ናቸው፤
ዛሬም የኢህአዴግ ሊቀመንበር መለስ ናቸው፡፡
የተለወጠ ነገር የለም፡፡
በነገራችን ላይ በ2002ቱ ሀገር አቀፍ
ምርጫ ወቅት ሬድዋን ሰፋ ያለ የሚዲያ
ሽፋን የማግኘት ህልማቸው ተሳክቶላቸዋል፡፡
ስለአብዮታዊ ዲሞክራሲ ‹‹ከእኔ´በላይ ላሳር…››
ሲሉም ነበር፡፡ የኢህአዴግ መስመር አሻሚ
አይደለም፤ ግልፅ ነው፡፡ለአብዮታዊ ዲሞክራሲው
ቅኔ መወድስ ማቅረብ ለፈለገ ሁሉ በእጁ፤
ሁሉ በደጁ እንዲሆን ያደርጋል፡፡ ለሬድዋንም
የገጠማቸው ይኸው ነው፡፡ ተቃዋሚ በነበሩበት
ጊዜ በየደረሱበት ‹‹የሚዲያ ያለህ፣ ድምፃችን
ይሰማ…›› ሲሉ የምድረበዳ ጩኸት ጮኹ፡፡
ሆኖም በንስሃ ወደ ኢህአዴግ በተመለሱ ጊዜ

ያልቆመው
ቢቀር በአፍሪካ ደረጃ ለአፍሪካ ላደረጉት አስተዋፅኦ
ታሳቢ ተደርጐ ቢሰራ አይከፋም የሚል ነው፡
፡ ነገር ግን ኢትዮጵያም አንድ የአፍሪካ አካልና
እንደውም ለአፍሪካ ባላት ተምሳሌትነት የምትጠቀስ
ሀገር ስለሆነች የዚችን ሀገር ሚና ያላሳደገ መሪ
ወይም ይህቺ ሀገር ዛሬ ትደርስበት የነበረውን
ደረጃ የጐተተ መሪ በአፍሪካም ደረጃ ምንም
ሊደረግለት አይገባም ባይ ነኝ፡፡ ምክንያቱ ደግሞ
ከላይ የተዘረዘሩት ችግሮች ዛሬም ድረስ የአፍሪካ
ችግሮች ሲሆኑ አፄው ከዚህ የተለየ ነገር አድርገው
ቢሆን ኢትዮጵያ ለራሷም ለአፍሪካም የምትተርፍ
ምሳሌ ትሆን ነበር፡፡
ይህም ሆኖ እያለ አፄውን በቀጥታ
ከአፍሪካ ጋር በሚያገናኝ መልኩ የሰሩት ስህተት
ሀውልቱን ያሳጣቸዋል፡፡ እነሆ ምክንያቱ
አፍሪካዊ ወይስ አይሁዳዊ?
አፄው በ1943 የአሜሪካ ‘White House’ን

...

ከገፅ 5 የዞረ

እንኳን ድምፃቸው፣ ሳቃቸውም የሚዲያ ሽፋን
አገኘ፡፡ ነገር ግን ሌሎች የታፈኑ ድምፆች ዛሬም
የምድረበዳ ጩኸታቸውን ቀጥለዋል፡፡ ሬድዋንም
ከአፋኙ አንዱ ሆነዋል፡፡ ያውም ክፉ አፋኝ፡፡
ድክመትን እና ስልትን አብጠርጥሮ የሚያውቅ፡
፡ እዚህች ጋር ልትገባ የምትችል የፕሮፌሰር
መስፍን ወልደማሪያም አንዲት ግጥም ትዝ
አለችኝ፡፡ እርሷ ‹‹መሰላል መውጣት›› ትሰኛለች፡
መሰላል ለመውጣት፤
አለው ትልቅ ብልሃት፡፡
የላዩን ጨብጦ፤
የታቹን ረግጦ፤
ወደላይ መመልከት…
…ብልሆች የማይጣደፉ፤
ሞልተዋል በያፋፉ!
ዘርግተው የጨበጡትን መርገጥ፤
የመውጣት ህግ ነው የማይለወጥ!
ሲወርዱ ግን ያስፈራል፤
የረገጡትን ያስጨብጣል፡፡
ዛሬ
ሬድዋን
የጨበጡትን
እርግጠውታል፡፡ የረገጡትንም ጨብጠውታል፡
፡ ማጠፊያው የሚያጠረው ግን ለሁለተኛ ጊዜ
የረገጡትን ጨብጠው ‹‹ውረዱ›› የተባሉ እለት
ነው፡፡ ሆኖም የማታ ማታ የሬድዋን ትግል
የምርም ለስልጤ ህዝብ ሳይሆን ወደ ስልጣን
ለመውጣት እንደሆነ ታወቀ፡፡ እናም የወራቤ
ወጣቶች ‹‹ሬድዋን የስልጤን ህዝብ መሰላል
አደረጉት›› ሲሉ ተሳለቁ፡፡
እንቀጥል፣ በወቅቱ ሬድዋን ተቃዋሚ
ፓርቲን ወክለው ፓርላማ የገቡ ቢሆንም፤
በፓርላማውም ተገቢ ውክልና ፍትሀዊ አመዳደብ
የለም ሲሉ ለመጽሔቱ ገልፀው ነበር፡፡
‹‹በምክር ቤቱ አንድ መቀመጫ
ያላቸው ሌሎች ፓርቲዎች የተወከሉ በመሆኑ
የድርጅታችንን አለመወከል በመቃወም ድምፄን
አሰምቻለሁ… የሆነ ሆኖ የተወከሉትን ድርጅቶች
የአወካከል ሁኔታ ስንመለከት ላንወከል የቻልንበት
አላማና ምክንያት አልገባንም፡፡ በስሜት እንጂ
በበቂ ምክንያት የተደገፉ አይመስልም፡፡ በወቅቱ
በምክር ቤቱ ቅሬታዬን ከማሰማቴም በላይ
ቅሬታውንም ከመድረክ ውጭ ለማስረዳት
ሞክሬአለሁ፡፡››
ይህ ነው ዛሬም ያለው ትልቁ ችግር፡
፡ ፓርላማው ፍትሃዊ አይደለም የሚል ማለቴ
ነው፡፡ በፓርላማው የሚወጡ አዋጆች ሁሉ
ስሜት በፈነቀለው ጭብጨባ እና ሳቅ የሚደገፉ
እንጂ
በምክንያት
የሚደገፉ
አይደሉም፡፡
ሬድዋንም ይኽንኑ ነው ያረጋገጡልን፡፡ መምህሩ
ያን ጊዜ የዚህ ሀሳብ አቀንቃኝ ነበሩ፤ ዛሬ ግን
ለፓርላማው ፍትሃዊነት መስካሪ ሆነዋል፡፡ እኒህ
ናቸው እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ፡፡
ስለኢህአዴግ የምርጫ አጭበርባሪነትም
ሬድዋን የሀቅ መስክረው ነበር ‹‹….በተቀሩት
የምርጫ
ክልሎች
በተለይ
በጉራጌ
ዞን
በተፈጠሩብን አስቸጋሪ ሁኔታዎች መራጩ
ህዝብ ከጐናችን የነበረ ቢሆንም ውጤታም
ልንሆን አልቻልንም፡፡… አዲስ አበባ በሚካሄደው
ምርጫ ለመሳተፍ የነበረንን እቅድም በአንዳንድ
ምክንያቶች መሰረዝን መርጠናል፡፡››
አማካሪ ሬድዋን ጥሩ ብለዋል፡፡
እጅግ በጣም ጥሩ፡፡ የእርስዎ ፓርቲ በምርጫ
97ም ሆኑ በምርጫ 2002 ሙሉ በሙሉ
አሸነፍኩ ያለው ተቃዋሚዎች ልክ ያኔ እርስዎ
እንደጮኹት
ጩኸት
አይነት
‹‹ውጤቱን
አጣነው እንጂ መራጩ ህዝብ ከጎናችን ነበር››
እያሉ እየጩኹ ነው፡፡ እናሳ! አማካሪ ይኽን ነገር
እንዴት ያዩታል? ማለቴ መራጩ ከጎኖት ቆሞ
ኮረጀው ባዶ ሆኖ ሲገኝ?
ሬድዋን ‹‹መራጩ ሕዝብ ከጎናችን
የነበረ ቢሆንም ውጤታማ ልንሆን አልቻልንም››

... ከገፅ 4 የዞረ
ሲጐበኙ በወቅቱ የመጀመሪያው ጥቁር መሪ
በመሆንዎ ምን ይሰማዎታል ተብሎ ለቀረበላቸው
ጥያቄ፤ እንደ ቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት
መንግስቱ ኃ/ማርያም (‹ቆራጡ› ወይም ‹ቆራጩ›
ልትሏቸው ትችላላችሁ፤ ተራቸው ሲደርስ ስለ
ሀውልታቸው እንደምንነጋገር ተስፋ አደርጋለሁ!)
አባባል አፄው ቆጣ ብለው፡‹‹…እኛ ጥቁር አይደለንም የእስራኤል
የሰለሞን ዘር እንጂ…›› ነበር ያሉት፡፡ የዚህን መዘዝ
መንግስቱ ኃ/ማርያም ሲተነትኑት በኢትዮጵያ
ይመኩ የነበሩት አፍሪካውያን መከፋታቸውን
አረቦችም ‹ጥቁር› አይሁዶች ብለው ከጠላት
መዝገብ እንዳሰፈሩን ገልፀዋል፡፡ እንግዲህ ንጉሱ
በሀገር ውስጥ ሲያደርጉ የነበረውን አንዱን ዘር
ከሌላው የማበላለጥ አባዜ እና ሥርዓት ብናልፋቸው
አፍሪካውያን ወይም አሜሪካውያን ጋዜጠኞች
ጉዳዩን ማራገባቸው አይቀርም ነበር፡፡ ነገሩም

የሚለው ወቀሳቸው ‹‹ኢህአዴግ ምርጫን
እያጭበረበረ ነው የሚያሸንፈው›› ለሚሉ
ተከራካሪዎች አንድ ማስረጃ ነው፡፡ ምክንያቱም
ሬድዋን ‹‹አጭበረበረኝ›› የሚሉት ኢህአዴግን
ነውና፡፡ ሆኖም ነገሩን አስገራሚ የሚያደርገው
‹‹አጭበርባሪ›› ሲሉ የወነጀሉትን ድርጅት
መቀላቀላቸው ብቻ ሳይሆን ስለፃድቅነቱ ልሳናቸው
እስኪዘጋ ድረስ መስበካቸው ነው፡፡ ማን ነበረ
‹‹በራስህ ላይ እንዲደረግ የማትፈልገውን በሌላ
ሰው ላይ አታድርግ›› ያለው?
የሆነ ሆኖ ሬድዋን አና ኢህአዴግ ፍቅር
የጀመሩት ከቀጣዩ አጋጣሚ በኋላ ነው፡፡ በ1992
የስልጤ ህዝብ የራስን እድል በራስ እንዲወስን
በመደረጉ፣ ከጉራጌ ህዝብ የተለየ ማንነት
እንዳለው በሪፈረንደም አስወሰነ፡፡ በዛው አመት
በተደረገው የፓርላማ ምርጫም ሬድዋን እና
የፓርቲያቸው አመራሮች ኢህአዴግን አሸንፈው
ፓርላማ ገቡ፡፡ እናም የዛሬው የኢህአዴግ አመራር
እና የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ሬድዋን ሁሴን
ለመጀመሪያ ጊዜ ፓርላማ የገቡት ተቃዋሚ
ሆነው ነው ማለት ነው፡፡ ነገር ግን በፓርላማው
ብዙም ሳይቆዩ ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ጳጳሳት
የትኛው እንደሰበካቸው ተለይቶ ባይታወቅም፣
የመረጣቸውን ህዝብ አውላላ ሜዳ ላይ ትተው
በአብዮታዊ ዲሞክራሲ አምነው ተጠመቁ፡፡
ፓርቲያቸውንም አፍርሰው ወደ እነሲራጅ ፓርቲ
ዝውውር አደረጉ፡፡ በ1997 ዓ.ም. ከስልጤ ዞን
ለደቡብ ክልል ም/ቤት ተወዳድረው አሸናፉ፤
የደኢሕዴንም የስራ አስፈፃሚ አባል ሆኑ፡፡
ሬድዋን ሁሴን ሲጀምር የስልጤ
ተወላጆችን ችግር ከፊት አስቀደሙ፡፡ ኋላም
ለችግሮቹ ገና መፍትሄ ሳያገኙ ‹‹ችግር
ፈጠረብን›› ያሉትን ገዥውን ፓርቲ ተቀላቀሉ፡
፡ እንዲህ አይነቶቹን ፖለቲከኞች ደግሞ
ተንታኞች
‹‹የፖለቲካ
መንገደኞች››
ሲሉ
ይተቿቸዋል፡፡ ጠቅለል አድርገውም የወል ስም
ሲሰጧቸው ‹‹የብሄረ ኢንተርፕርነሮች (Ethnic
entrepreneur)›› ይሏቸዋል፡፡ የፖለቲካ ስልጣን
እና ስልጣኑ የሚያመጣውን ጥቅም በማስላት
የተወለዱበትን ብሔር ቅሬታዎች በማግለብለብ
ራሳቸውን
ጉምቱ
ፖለቲከኛ
ለማድረግ
የማይፈነቅሉት ድንጋይ የማይነቀንቁት ቋጥኝ
የሌላቸው ሬድዋንም ያደረጉት ይህንኑ ነው፡
፡ በመቃወም ያገኟቸው ጥቅሞች አነሱባቸው፤
እናም ወደ ተቃወሙት ስርዓት ተቀላቀሉ፡፡
በምክንያት አነሳነው ያሉት የብሔራቸው ጥያቄም
ስልጣን ባገኙበት አፍታ ሞቶ ተቀበረ፡፡
ከዚህ በተጨማሪም ሬድዋን የኢህአዴግ
መስመር በትክክል ገብቷቸው ነው የተቀላቀሉት
ብለን እንዳናስብ በምርጫ 2002 የሰነዘሯቸው
ሀሳቦች ገትረው መያዛቸው ነው፡፡ ኢህአዴግ
አብዮታዊ ዴሞክራሲ ስለቡድን መብት እንጂ
በተናጠል ስለግለሰብ መብት እንደማይጨነቅ
ለ20 አመት የተናገረው ነው፡፡ በቅርቡ መቀሌ
ላይ በተከበረው የከተሞች ቀንም ከህወሓት
የ‹‹ሀሳብ መሀንዲሶች›› አንዱ አባይ ፀሐዬ
‹‹የግለሰብ መብት ጥያቄ የተሸነፈ፤ ግን ያልሞተ
እይታ ነው›› ሲሉ የግለሰብ መብት ጥያቄ
የሚያነሱ ፖለቲከኞችን በግልፅ ተችተዋል፡፡
አዲሱ ኢህአዴግ ሬድዋን ግን በምርጫ 2002
ክርክር ላይ እንዲህ አሉ ‹‹አብዮታዊ ዴሞክራሲ
የግለሰብ መብትንም ያከብራል፡፡›› …አቤት ይኽን
ጊዜ ነበራ የኢህአዴግ አመራሮች ምን ያህል
ተሸማቀው ይሆን? አንድዬ ነው የሚያውቀው፡፡
የሬድዋን እና የኢህአዴግ መስመር
አልተግባብቶ የሆነው በዚህ ብቻ አይደለም፡
፡ ስለአፄ ሚኒሊክ ኢህአዴግ የሚለው እና
ሬድዋን
የሚሉት
አራባና
ቆቦም
ነው፡፡
ኢህአዴግ ‹‹ለኤርትራ መገንጠል የመጀመሪያም
የመጨረሻም ተጠያቂ አፄ ሚኒልክ ናቸው፡፡
ምክንያቱም ጣሊያንን አደዋ ላይ ከአሸነፉ በኋላ
እስከ ኤርትራ ዘመተው፤ ከኤርትራም ቢያባሩት
ኖሮ
ኤርትራውያኖች
የእንገንጠል
ጥያቄ
አንስተው አይታገሉም፤ ምንሊክ ግን ከመረብ
በኋላ አያገባኝም ብለው አደዋ ላይ ቆሙ››
የአፄውን ሀውልት ክብደት ያሳጣው ነበር፡፡
ያልቆመው ሀውልት ሶስት
አፄው ለዛሬው የአፍሪካ ህብረትም ሆነ
ለአፍሪካ ነፃነት ምንም አስተዋጽኦ የላቸውም ማለት
አይቻልም፡፡ መንግስቱም ሆነ መለስ እንደዚያው፡፡
ነገር ግን ይህ ሚናቸው የሀገሪቱ ሁኔታ የፈጠረው
እንጂ መሪዎቹ የተለየ ክህሎት ኖሮአቸው አይደለም፡
፡ ለዚህም ነው ሶስቱም መሪዎች በሀገር ውስጥ
ባላቸው አፈፃፀም እና ስርዓት የማይገናኙ ሆነው
ለአፍሪካ ግን በጊዜአቸው የሚጠበቅባቸውን (ይኽ
ማለት ከኢትዮጵያ የሚጠበቀውን) አድርገዋል፡፡
እንደውም አፄው በግላቸው አፍሪካዊ
አይደለሁም ብለው እያመኑ ያንን አስተዋፅኦ
ማድረጋቸው ሀገሪቱ የጣለችባቸው ኃላፊነት ሆኖ
እሳቸውም ‹ባደርገው አይጐዳኝም› ከሚል ስሜት
የመነጨ ሊሆን ይችላል ወደሚለው ድምዳሜ
ያመራናል፡፡
ስለዚህ ለዚህች ሀገር በአፄ ኃ/ሥላሴ
ሳይሆን በሌላ ነገር ወይም ምልክት በአፍሪካ
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ሲል ተደጋጋሚ ጊዜ ሚኒሊክን ይከሳል፡፡ በዛ
ምርጫ ደግሞ ሬድዋን ለተቃዋሚዎች ሳይሆን
ለኢህአዴግ ክስ በቂ መልስ ሰጡ፡፡እንዲህ ሲሉ፡‹‹…ምንሊክ አድዋ ላይ አሸንፈው፣
መረብን አልሻገርም ያሉት ኤርትራን ለማስገንጠል
ስለፈለጉ፤ አገር ለማስካድ ስለፈለጉ አልነበረም፡
፡ ከዚያ በላይ ቢሄዱ ኖሮ የአድዋ ድል አብሮ
ይከስም ነበር፡፡ መላው ኢትዮጵያም በጣሊያን
እጅ እንደምትወድቅ አይተው ቤቴ ተመልሼ
ውስጤን አጠናክሬ፣ ትንፋሽ ወስጄ ልመለስ
ብለው ያደረጉት ብልህነት መሆኑን ሊገባን
ይገባል፡፡››
ለምን ይዋሻል በወቅቱ ለሬድዋን መልስ
ከመቀመጫዬ ተነስቼ አጨብጭቤላቸው ነበር፡፡
ወዲያውም በቃ እኒህ ሰው ኢህአዴግ አይደሉም
ብዬ አሰብኩ፡፡ ግን ምን ዋጋ አለው…
እንዲህ እንዲህ እያለ ምርጫ
2002 መድረሴ ነው ይል ጀመረ፡፡ ይኼን ጊዜም
ነው ሬድዋን ሁሴን የአዲስ አበባውን የኢህአዴግ
ጽህፈት ቤት ኃላፊነት የተቀላቀሉት፡፡ የዚህ
ምክንያት ደግሞ ኢህአዴግ ከምርጫ 97 ሽንፈቱ
ሁለት ነገር መማሩ ነው፡፡ አንዱ ለተቀናቃኝ
ፓርቲዎች ምህዳር ማጥበብ ሲሆን፣ ሁለተኛው
ደግሞ የራሱን አባላት ማብዛት ላይ ማተኮር
እንዳለበት ነው፡፡ ይህም ትምህርት እውን
ይሆን ዘንድ ግዳጁ በሬድዋን ሁሴን ላይ ተጣለ፡
፡ መመልመል፣ መመልመል፣ መመልመል….
የተመለመሉትንም
ማጥመቅ፣
ማጥመቅ፣
ማጥመቅ… የቀን ተቀን ስራቸው ሆነ፡፡ ፊቼ እና
አላጌም ዋናው ምኩራባቸው ሆኑ፡፡
ምርጫ 2002ም ደረሰ፡፡ በዋዜማውም
የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር ተካሄደ፡፡ በአብዛኛው
የክርክር መድረኮችም ሬድዋን ሁሴን ቋሚ ተሰላፊ
ሆኑ፡፡ በየመድረኩም የተቃዋሚዎቹን የፖለቲካ
ፕሮግራም ሳይሆን የተከራካሪዎቹ ማንነት ላይ
በማተኮር የማጣጣል እና የማጠቋቆር ዘመቻ
ከፈቱ፡፡ የበርካታ ሰዎችም መነጋገሪያ ለመሆን
በቁ-አማካሪ ሬድዋን ሁሴን፡፡
እንግዲህ አማካሪ ሬድዋን ሁሴን
ከአማካሪ ፋሲል ናሆም በምን ይለያሉ? ፋሲል
ከደርግ ጋር ወግነው ኢህአዴግ በበረሃው ትግል
ተደምስሶ ይጠፋ ዘንድ የሚያውቁትን ሁሉ
መከሩ፣ ዘከሩ፡፡ ሆኖም ውጤቱ የተገላቢጦሽ
ሆነና ደርግ ተሸንፎ ኢህአዴግ አሸናፊ ሆነ፡፡
ፋሲል ናሆምም ሠልፋቸውን ከኢህአዴግ ጋር
አስተካከሉ፡፡ …ሬድዋን ሁሴንም ከተቃዋሚው
ድርጅታቸው ‹‹ስሕዴፓ›› ጋር ሆነው ኢህአዴግ
ይወድቅ ዘንድ የቻሉትን ያህል ጣሩ፤ አልፎ
ተርፎም በስልጤ ዞን በተደረገው ሁለተኛው
አገር አቀፍ ምርጫ ኢህአዴግን አሸንፈው
ፓርላማ ገቡ፡፡
ከለታት አንድ ቀንም በፓርላማው
ሳሉ ከኢህአዴግ ጋር በአይን ፍቅር ወደቁ፡
፡ እነሆም ከዚህ አለት ጀምሮ አሰላለፋቸውን
ቀየሩ፡፡ ፋሲል ናሆም መንግስቱ ኃ/ማሪያምን
በመከሩበት አንደበት መለስ ዜናዊን እንደመከሩት
ሁሉ፤ ሬድዋን ሁሴንም ኢህአዴግን ሲቃወሙና
ሲተቹበት በነበረው አንደበታቸው ጠቅላይ
ሚንስትሩን እየመከሩ ነው፡፡ ‹‹በቃክ፣ ውረድ››
ያሉትን ኢህአዴግንም እየመሩ ነው፡፡ (እንዴት
ነው ነገሩ ማሊያ መቀያየሩ ለጠቅላይ ሚንስትሩ
አማካሪነት ለመታጨት እንደ አንድ መስፈርት
ይወሰድ ይሆን እንዴ?)
መቼም አንድ ሰው ምልዑ ሊባል
የሚችለው ወይ የህግ ትምህርት አሊያም ባይሎጂ
በመማሩ ብቻ አይደለም፡፡ ለራሱ ህሊና ተገዥ
ሲሆን ነው፡፡ በእምነቱም ሳይናወፅ ሲቀር ነው፡
፡ በአንድ አጋጣሚ መለስ ‹‹ትክክለኛ ባይሆንም
የራሱ አቋም ያለውን ሰው አከብራለሁ››
ብለው ነበር፡፡ እናሳ! እንዲህ ጀንበር በሰረቀች
ቁጥር አቋማቸውን እንደሸሚዝ የሚቀያይሩ
አማካሪዎቻቸውንስ ያከብሯቸው ይሆን?
የሆነ
ሆኖ
ለስርአቱ
ብልሹነት
የአማካሪዎቹም አቋመ ፅኑ አልባነት እና የመርህ
ሰው አለመሆን አንዱ ምክንያት ይመስለኛል፡፡
ህብረት ስለነበራት አስተዋጽኦ ሀውልት ቢቆምለት
ሊያስማማን ይችላል፡፡ ነገር ግን በኃ/ሥላሴ ካልሆነ
ኢትዮጵያ አትወከልም ማለት የፖለቲካ ስርዓታቸው
ስለሚመቸኝ ወይም ‹የእኔ› ወገን ስለሆኑ ብቻ
ኢትዮጵያን ይወክሉ ከሚል ስሜታዊነት የሚመነጭ
ይመስለኛል፡፡
በእርግጥ የአፍሪካ ህብረት ዘንግቶ እኛም
በአፄው ሀሳብ ተይዘን የዘነጋነው ነገር ያለ መሰለኝ፡፡
ይኸውም ንኩርማህ የአፍሪካን የአለፈ ትግል ከወከለ
የአፍሪካን የወደፊት ራዕይ የሚወክል በአፍሪካዊነቱ
የሚኮራ ጥቁር እና ነጭ አንድ ላይ መኖር ይችላሉ
ሀገራችንም የቀለም ልዩነታችንም የቀስተ ደመና
ውበት ነው ብሎ የሚያስብ የስልጣን ጥማት
የሌለበት አንድ መሪ ካገኙ ከአዲሱ ህንፃ ረጅሙ
ክፍል ጐን ሀውልት ቢያቆሙለት የህንፃውንም
ትርጉም ያጐላዋል፤ ለአፍሪካም ራዕይ ይሆን
ነበር፡፡ አንድ ለእናቱ ያለ መሰለኝ፤ አዎ ታላቁ
ኔልሰን ማንዴላ (ማዲባ)፡፡ ካልታሠበበት የረፈደ
አይመስለኝም፤ ያልቆመውን ሀውልት ለማቆም!
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አለም አቀፍ
በልዑል ሰንደቁ
ፍልስጤማዊያን
ከክርስቶስ
ልደት
በፊት ከ4000 ዓ.ዓ. አንስቶ በምስራቃዊው
የሜዲትራኒያን አካባቢ ስፍራው ይኖሩ ነበር፡
፡ ይህም ቦታ እየሩሳሌምንና በአካባቢው ያሉትን
ግዛቶች የሚያጠቃልል ነው፡፡ ይሁንና በመጽሐፍ
ቅዱስ ላይ እንደተጠቀሰው እስራኤላዊያን ከግብጽ
ከወጡ በኋላ፣ የከነዓናዊያን (የፍልስጤሞች)
ምድር እንደሚወርሱ ከአምላክ ቃል በተገባላቸው
መሰረት በ2000 ዓ.ዓ ገደማ ከነዓናዊያንን
አስለቅቀው ቦታውን ያዙት፡፡ ሳኦል የመጀመሪያው
ንጉሳቸው ከሆነም በኋላ እስከ 1020 ዓ.ዓ. ዳዊትና
ሰለሞንም በጥንቷ እስራኤል ላይ የነገሱ ታላላቅ
ነገስታት ነበሩ፡፡
ከዚያ ጊዜ በኋላ እስራኤል በኦሶራዊያን፣
በፐርሺያዊያን ቁጥጥር ስር በመውደቅ የተገዙ
ሲሆን፣ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ደግሞ በሮማዊያን
ስር በመውደቅ በ70 ዓ.ም ሮማዊያን የሰለሞንን
ቤተመቅደስ
ዶግ
አመድ
አድርገውታል፡፡
በተጨማሪም ወደ 1.5 ሚሊዮን አይሁዳዊያን
በሮማዊያን መገደላቸውን የታሪክ መረጃዎች
ይጠቁማሉ፡፡
በህይወት ከተረፉት ውስጥ አብዛኞቹ
አገራቸውን ጥለው የተበታተኑ ሲሆን፣ ቦታውንም
ሮማዊያን ተቆጣጥረውት ነበር፡፡ ከነብዩ መሀመድ
በኋላ ደግሞ በ7ኛው መቶ ክ/ዘመን ሙስሊሞች
በጦርነት አሸንፈው ኢየሩሳሌምን ከያዙ በኋላ
በኢየሩሳሌም
ለአይሁዶች፣
ለሙስሊሞች
እንዲሁም ለክርስቲያኖች ቅዱስ ስፍራ በመሆኑ
አካባቢውን በበላይነት ለመቆጣጠር ላለፉት
2ሺህ ዘመናት በርካታ ሃይማኖታዊ ጦርነቶች
ተካሂደውበታል፡፡ ከእነዚህም ውስጥ በ1209 ዓ.ም.
የተካሄደው የመስቀል ጦርነት ይጠቀሳል፡፡
ከ1518 እስከ 1918 ዓ.ም ድረስ
አቶማን ቱርኮች በኢየሩሳሌም ውስጥ የበላይነት
ስለነበራቸው የእስልምና እምነት ከክርስትና እና
ከአይሁድ እምነት በላቀ ደረጃ ተስፋፍቶባት ነበር፡
፡
ከአንደኛ የዓለም ጦርነት ፍፃሜ በኋላ
እንግሊዞች አቶማን ቱርኮችን ሲያሸንፍ በሊግ
ኦፍ ኔሽን ውሳኔ እንግሊዝ ቦታውን በሞግዚትነት
እንድታስተዳድር ተወሰነ፡፡ እንግሊዞች ቦታውን
ከያዙት በኋላ በ1936 ዓ.ም. በአይሁዶችና በብዙ
አረቦች መካከል ውጥረት እየጨመረ መጣ፡
፡ ከዚያም በ1941 ዓ.ም. የሁለተኛው የዓለም
ጦርነት ሲፈነዳ፣ በጀርመን ናዚ ከፍተኛ ጥቃት
የደረሰባቸው የአውሮፓ አይሁዶች፣ አውሮፓን
እየለቀቁ ወደ ፍልስጤሞች ምድር መፍለስ ጀመሩ፡፡
እ.ኤ.አ. በ1947 ዓ.ም. እንግሊዝ የፍልስጤሞችንና
የአይሁዶችን ፍላጎት እኩል ማሟላት ባለመቻሏ

ሞሼ ዲያን የአዲሲቷ እስራኤል አባት
ቦታውን ለተባበሩት መንግስታት አስረክባ ለቃ
ወጣች፡፡ የተባበሩት መንግስታትም ቦታው
የፍልስጤሞችና የአይሁዶች መኖሪያ እንዲሆን
ወሰነ፡፡ የተባበሩት መንግስታትን ውሳኔን አረብ
አገራት ሲቃወሙ አሜሪካና እንግሊዝ ውሳኔውን
ደገፉ፡፡ ከዚያም በእስራኤል ላይ ጦርነት ከፈቱ
በጦርንቱ
እስራኤል
በማሸነፏ
አብዛኛውን
ጥንታዊውን የፍልስጤም ግዛት ተቆጣጠረች፡
፡ እስራኤል በ1948 ዓ.ም. የራሷን መንግስት
በማቋቋም ዋና ከተማዋን ከቴላቪቭ ወደ
ኢየሩሳሌም ማዛወሯን ለመንግስታቱ ድርጅት
አስታወቀች፡፡ ዴቪድ ቤንጉዌርን በአዲሲቷ
እስራኤል መንግስት የመጀመሪያው ጠቅላይ
ሚኒስትር በመሆን ሲሾሙ፣ ሞሼዲያን ደግሞ
የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ሆነ፡፡ በወቅቱ
ጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ቤን ጎሪዎን እንዲህ
ብለው ነበር፡፡ ‹‹ዛሬ የያዝነው ቦታ አዲስ ያገኘነው
ሳይሆን ጥንት አባቶቻችን ይኖሩበት የነበረውን
ስፍራ ነው የያዝነው›› በማለት አይሁዳዊያን
ቦታው የእነርሱ ስለመሆኑ ጥርጣሬ እንዳይገባቸው
አጽንኦት በመስጠት ተናግረዋል፡፡
እስራኤላዊያን ከ1800 በላይ ለሆኑ
ዓመት አገራቸውን ጥለው በመላው ዓለም
ከተበታተኑበት ከአንደኛው መቶ ክ/ዘመን ጀምሮ
አገር አልባ ሆነው ይኖሩ ነበር፡፡ ነገር ግን
በ19ኛው ክ/ዘመን በአውሮፓ አይሁዳዊያንን
ወደ ጥንታዊው አገራቸው እንዲሄዱ የሚያነሳሳ
የጽዮናዊነት እንቅስቃሴ ተጀመረ፡፡
በ19ኛው ክ/ዘመን በአውሮፓ ውስጥ
በሚገኙ አይሁዳዊያን የተጀመረው የጽዮናዊነት
ቅስቀሳ በ20ኛው ክ/ዘመን ተጠናክሮ በመቀጠሉ
በተለይም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ
የጽዮናዊያን አቀንቃኞች አይሁዳዊያንን ወደ
ጥንታዊ አገራቸው እንዲሄዱ ተንቀሳቅሰዋል፡፡
ከእነዚህ የጽዮናዊን አቀንቃኞች ውስጥ በግንባር
ቀደምትነት
የሚጠቀሱት
ደግሞ
መከላከያ
ሚኒስትር የነበሩትና የአዲሲቷ እስራኤል መስራች
እንደሆኑ የሚጠቀሱት ሞሼዲያን ናቸው፡፡
ሞሼዲያን
እስራኤል
ነፃነቷን
እንድትቀዳጅና ሉዓላዊ መንግስት እንድትሆን የላቀ
ሚና ተጫውቷል፡፡ በዚህም ምክንያት ዛሬ ድረስ
የእስራኤል አባት ተብሎ ይጠራል፡፡ ሞሼዲያን
አረቦች በ1967 ዓ.ም. እስራኤልን ለማጥፋት
ተባብረው ወረራ ሲያደርጉባት እስራኤል በአረቦች
ላይ ድል እንድትቀዳጅ ያደረገው ሞሺዲያን ነው፡
፡
ሞሺዲያን መከላከያ ሚኒስትር ቢሆንም
እንደሌሎች አገራት የጦር አዛዥ መሆን ብቻ
ሳይሆን፣ ራሱ ጦርነት ውስጥ ገብቶ በመዋጋት
የተለየ ብቃት እንዳለው የሚጠቀስ ሲሆን፣ በዚህም
ችሎታው የእስራኤልን ኃያልነት እንዲታይ ያደረገ
ሰው ነው፡፡ ይሁንና ሞሺዲያን በጦርነት ምክንያት
አንድ አይኑን ሲያጣ መነጽር ከመጠቀም ይልቅ
እንደ አንዳንድ የፊልም አክተሮች የተጎዳውን

የመሬት አመለካከታችን... ከገፅ 6 የዞረ
፡ መጪዉ ትዉልድ እኩል ተወዳዳሪ የሚሆነዉ
ከመሬት ይልቅ ትምህርት ስንሰጠዉ ነዉ፡፡ መሬት
ከቤተሰቦቹ፣ ካለበለዚያም የሥራ ዕድል ከከፈትንለት፣
ገዝቶ፣ ማግኘት ይችላል፡፡ ትምህርትን ግን በወቅቱ
በልጅነቱ ካላገኘ፣ ክብር አልባ፣ ከጉዋደኞቹ በታች
ሆኖ፣ የመቅረት ዕጣ ፈንታ ሊያጋጥመዉ ይችላል፡
፡
እርሶ እንደሚሉት፣ ሕዝብና ግለሰቦች
ባለሀገርነታቸዉን ትተዉ፣ መንግሥትን በሆነ
ተአምር የመሬት ባለቤት ቢያደርጉት፣ መሬት፣
ደኑ ተጨፍጭፎ፣ ሳሩ፣ አእዋፋቱና የዱር አራዊቱ
ጠፍተዉ፣ ሀገራችን እንደ ሰሀራ በረሃ ምድረበዳ
ሆና ትቀር ነበር፡፡
ባለቤት የሌለዉ፣ በመንግሥት ቁጥጥር
ሥር የዋለዉ ንብረት ዕጣ ፈንታዉ ይሄዉ እንደሆነ
በመንግሥት ደኖችና ፓርኮች እንዲሁም በየመሥሪያ
ቤቱ የታዘብነዉ መሆኑን የሚያዉቁ ይመስለኛል፡፡
ስለዚህ መንግሥትን የመሬት ባለቤት
ካደረግነዉ ለመጪዉ ትዉልድ የምናወርሰዉ
በረሃን እንጂ እኩል ተወዳዳሪ የመሆን ዕድል
አይደለም፡፡ እኩል ተወዳዳሪና ስብዕናዉ የተሟላ፣
በራሱ የሚተማመንና ፍርሀት የሌለበት ትዉልድ
ለማፍራት፣ ለወጣቱ ትምህርት እንስጠዉ፣
በነፃነትና በሥርዓት እናሳድገዉ፡፡
‘አዛኝ ቅቤ አንጉአች’ እንዲሉ አቶ
ህዝቅያስ ለመንግሥት ያሎትን ተቆርቋሪነት
እንደሚከተለዉ ገልጸዋል፡፡
“መንግሥትም ቢሆን ያለዉን መሬት አንዴ
በምሪት ሰጥቶ ከጨረሰ በኃላ ከግብር ዉጪ ሀብት
የሚባል ነገር አይኖረዉም፡፡ መሠረተ ልማትን
ለማዳረስ‹ና› መኖሪያ ቤት የሌላቸዉን ዜጉች
ለመደጎም የሚሆን መሬት ማግኘት አይችልም፡
፡ መሬቱን በኪራይ ለዜጎች ከሰጠ ግን ለሚመጣዉ
ትዉልድም ሆነ መንግሥት የተሻለ ነገር ያቀርባል”
አቶ ህዝቅያስ መንግሥት ከግለሰቦችና
ከቡድኖች ከሚያገኘዉ ግብርና ቀረጥ ዉጭ ሌላ
ገንዘብ አያስፈልገዉም፡፡ ምክንያቱም አንድ ሰዉ

ወይም አንድ ድርጅት ከመጠን በላይ ገንዘብ ካለዉ
ሊባልግ እንደሚችል ሁሉ መንግሥትም ለሚገነባዉ
መሠረተ ልማት እና ለሕዝብ ለሚያቀርበዉ
አገልግሎት ከሚያስፈልገዉ ገንዘብ በላይ ከተሰጠዉ
ወይም እንዲያገኝ ሁኔታዉ ከተመቻቸለት አምባገነን
ይሆናል፡፡
ነፃነቱ የተገፈፈ ሕዝብ ደግሞ ባሪያ ነዉ!
ፈቃዱ አይጠየቅም፣ ምርጫዉ አይከበርም፣ ታዛዥ
ብቻ ነዉ የሚሆነዉ፡፡ እርግጠኛ ነኝ አቶ ህዝቅያስ
ባርነትን አይፈልጉም፣ ይዋጉታል እንጂ!
2.
በጽሑፎ
እንዳሳሰቡት
መንግሥት
”መኖሪያ
የሌላቸዉን
መደጎም”
አይገባዉም፡፡ ምክንያቱም መንግሥት መኖሪያ
የሌላቸዉን ይደጉም ቢባል ሦስት መሠረታዊ
ችግሮች ይከሰታሉ፡፡
አንደኛ/ መንግሥት መጠለያ ለሌለዉ
ሁሉ ሊደጉም ይችላል? ካልቻለስ ለስንቱ ደጉሞ
ስንቱን ሊተዉ ነዉ? መለኪያዉ ምንድነዉ? በዚህ
ሂደት አድሎ ይፈጠራል፡፡ ኢህአዴግ ደግሞ በአድሎ
አይጠረጠርም!
ሁለተኛ/ የሚያግባባ መለኪያ ወጥቶ፣
ማዳላቱ ችላ ቢባል እንኩዋ፣ ኢህአዴግ ቤት
እንዲያገኙ
ያደረጋቸዉን
ሰዎች፣
በምርጫ
2002 እንዳደረገዉና በማግሥቱም 99.6 በመቶ
የሕዝብ ድምፅ አግኝቼ አሸነፍኩ ባለበት ወቅት
“ወደፊትም እናሸንፋለን” ባለዉ መሠረት፣ እሱን
ብቻ እንድንመርጥ የማያዝበት፣ የማንገደድበት፣
ምክንያት አይኖርም፤ የእኔን አቁዋም ብቻ ተቀበሉና
አስተጋቡ የማይልበት ምንም መተማመኛ የለንም፡
፡
የመንግሥት
ባለሥልጣናትንና
ሠራተኞችን፣ ከኪሱ ደሞዝ ይከፍላቸዉ ይመስል፣
የእሱ ቅጥር እንደሆኑ በመቁጠር እምነታቸዉን
ጭምር ለመቆጣጠር እየሞከር እንደሆነ የምናየዉ
አይደለምን?
ሦስተኛ/ መንግሥት አምባገነን ይሆናል፡፡

አይኑን ላይ ጥቁር ነገር በማድረግ ይታወቃል፡፡
የአዲሲቷ
እስራኤል
መስራች
ሞሺዲያን ከዛሬ 63 ዓመት በፊት እስራኤል፣
ዴሞክራሲያዊ፣ ፀጥታዎች የተጠበቀ፣ ሉዓላዊነቷ
የተከበረ እንዲሁም የበለፀገች አገር እንድትሆን
ያደረገው
እንቅስቃሴና
ጥረት
እስራኤልን
በመካከለኛው ምስራቅ ኃይል አገር ሆና እንድትፈራ
ቢያደርጋትም የሞሺዲያን ሕልም እስራኤል ኃያል
አገር ብቻ ሳይሆን ከጎረቤቶቿም ጋር በሰላም
ተከባብራ እንድትኖር በመሆኑ አሁን በአካባቢ
ያለው ሁኔታ ተቃራኒ ሆኖ ነው የሚታየው
በእስራኤልና በፍልስጤሞች መካከል ላለፉት ሶስት
አስርት አመታት ከሁለቱም በኩል አያሌ ዜጎች
አልቀዋል፡፡ በሌላ በኩል እስራኤል ከፍልስጤሞች
ጋር ካላት ግጭት በተጨማሪ በእስራኤል ውስጥ
የተከሰተው የፖለቲካና የኢኮኖሚ ልዩነት ራሱ
አገሪቷ መከፋፈሏን የሚጠቁም ነው፡፡ የአገሪቱ
መንግስት በፓርላማ ውስጥ ከፍተኛ መቀመጫ
የያዙትን የቀኝ ዘመም ፖለቲከኛችን አቋም
ለመጠበቅ ሲል፣ ቀኝ ዘመም ፖለቲካን በማራመድ
ላይ ይገኛል፡፡ በሌላ በኩል ለዘብተኞችን የሚደግፍ
እስራኤላዊያን በአገሪቱ የተፈጠረውን የሃብት
ክፍፍል በመቃወም ባለፉት ወራት ህዝባዊ አመጽ
ማድረጋቸው አይዘነጋም፡፡
ሞሺዲያን
እስራኤልን
ከማቋቋም
አንስቶ በጠላቶቻቸው የሚሰነዘርባቸውን ጥቃትና
ወረራ በድል በመወጣት እስራኤል የተፈራችና
የተከበረች አገር እንድትሆን ያደረገው ሞሺዲያን
ከ30 ዓመት በፊት ህይወቱ ቢያልፍም ሶስት
ልጆቹና የ95 ዓመቷ አዛውንት ባለቤቱ በህይወት
አሉ፡፡ በመሆኑም እስራኤላዊያን ለአዲሲቷ
እስራኤል መመስረት ታላቅ ባለውልታቸው
ለነበረው ለሞሺዲያን ቤተሰብ በተለይም ለባለቤቱ
ለሩት ዳያን ታላቅ ክብር አላቸው፡፡
ነገር ግን ሩት ዳያን ከዛሬ 63 ዓመት
በፊት የነበረችውን እስራኤልን አሁን ካላቸው ጋር
በማነፃፀር ሃዘናቸውን ይገልፃሉ፡፡ ዛሬ በእስራኤል
ውስጥ የሃብት ልዩነት፣ ግለኝነት መስፋፋት፣
እርስ በእርስ ፍቅር መጥፋት እና ሌሎችም
ማህበረሰባዊና አገራዊ ልዩነቶች መንፀባረቃቸውን
በማየት በትካዜ ይናገራል፡፡
ሞሺዲያንና እን ዴቪድ ቤንጎሪዮን
አዲሲቷን እስራኤል ለመመስረት ሲነሱ፣ ሁሉም
እስራኤላዊ በእኩልነት፣ በሰላም፣ በመከባበር
እንዲሁም በፍቅር የሚኖርባትን የጥንቷ እስራኤል
አምሳያ እንድትመስል ነበር፡፡ የተነሱበትን ዓላማ
ለማሳካት ቆርጠው ሲነሱ ብዙ መስዋዕትነት
መክፈል
አስፈልጓቸው
ነበር፡፡
በአውሮፓ
ተበታትነው የሚገኙትን አይሁዳዊያን ወደ ጥንት
አባቶቻቸው መሬት እንዲሄዱ በማነሳሳት ከፍተኛ
ቅስቀሳ አድርገዋል፡፡ በናዚ ጀርመን ከምድር
መጥፋት ያለበት ዝርያ ተብለው ከተፈረጁ በኋላ
በናዚ ጀርመን ጦር ቁጥጥር ስር የወደቁ ወታደሮች
ከሃንጋሪ፣ ከዩጎዝላቪያ፣ ከፖላንድ፣ ከሩማኒያ፣

ከሲዊዘርላንድ፣ ከቼኮዝላቫኪያ፣ ከአርመኒያ፣
ከፈረንሳይ እንዲሁም በጀርመን ጭምር የሚኖሩት
ወደ 6 ሚሊዮን አይሁዳዊያን የናዚ ጀርመን የዘር
ማጥፋት ጥቃት ሰለባ በመሆኑ ያለቁ ሲሆን፣
ከጥቃት ያመለጡ አያሌ የአውሮፓ አይሁዳዊያን
በነሞሺዲያን ቡድን ሰፊ ውትወታ እና ቅስቀሳ
አሁን መንግስት የመሰረቱበትን ፍልስጤም
የእነርሱም በተለያዩ ዘመናት እየተቀያሩ የኖሩባትን
ምድር ለመያዝ ችለዋል፡፡
አዛውንቷ የሞሺዲያን ባለቤት ሩት
ይህንን ሒሳብ ሲያጠናክሩ በ1940ዎቹ መጨረሻ
አዲሲቷን እስራኤል ለመመስረት የተካሄደው
ጥረት እንዲህ ቀላል አልነበረም፡፡ ይህቺን
አገር ኢንች በኢንች ነው የገነባነው፡፡ ብዙ
ህይወትም መስዋዕት ተደርጎበታል፡፡ ት/ቤቶችን፣
ሆስፒታሎችን፣ ፋብሪካዎችን እንዲሁም የተለያዩ
ህዝባዊና ማህበራዊ አገልግሎቶችን በአዲሲቷ
እስራኤል መመስረት ዋዜማ ላይ አቋቁመን ባለቤቴ
ሞሺዲያን ህይወቱን ሙሉ መስዋዕት ያደረገበት
እስራኤልን ዛሬ የተለየች ሆናለች፡፡ በጣም አሳዛኝ
ሁኔታዎችን እመለከታለሁ፡፡ በእስራኤል ከባለፉት
ሁለት አስርት አመታት ወዲህ ስልጣን ላይ
የሚወጡት መሪዎች የአገሪቷን ገጽታ እያጠፉ
ነው የሚገኙት እኔ በእስራኤላዊነት ኩራት ይሰማኝ
ነበር፡፡ ከ63 ዓመት ወዲህ የእስራኤል ባደረገችው
ጦርነት ሁሉ በህይወት ነበርኩ፡፡ በተለያየ
ወቅት በእስራኤል ላይ የተካሄዱ ጥቃቶችንም
አይቻለሁ፡፡ ቤተሰቦቼና ዘመዶቼ ሳይቀሩ የጥቃት
ሰለባ ሆነዋል፡፡ በአካባቢው ላይ ሰላም ሊመጣ
እንደሚችል ተስፋ ቆርጬ አላውቅም፡፡ እኔ የሰላም
በሰላም እጅግ አምናለሁ፡፡ ነገር ግን አሁን ያለው
የእስራኤል መንግስት ሰላምን በአገሪቱ እንዴት
ማስፈን እንዳለበት አያውቅም፡፡ ከዚያ ይልቅ
ለበቀል መነሳት፣ ጠንካራ ጡንቻ እንዳለ ለሌሎች
ማሳየት፣ አክራሪነት የበላይነት የሚንፀባረቅበት
ነው፡፡ አገራችን ከአንዱ ጦርነት ወደ ሌላው
እየተሻገረች ህዝባችንም የጦርነት ሰለባ እየሆነ
ነው፡፡ የጽዮናዊነት ጽንሰ ሀሳብ ተጥሶ ተቃራኒው
በመተግበሩ ጽዮናዊነት በጥላቻ እንዲፈረጅና
ፀረ-ጽዮናዊያንን አገራት ቡድኖች እንዲነሳሱ
አድርጓቸዋል በማለት የቀድሞ የመከላከያ ሚኒትር
ባለቤት ወ/ሮ ሩት ዲያን ይናገራሉ፡፡
አዎን ሞሺዲያን ጀግና ተዋጊ ብቻ
ሳይሆን፣ የሰላም ፊታውራሪም ነበር፡፡ አረቦች
እስራኤል ላይ የከፈቱትን ጦርነት ከመመከት በላይ
የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲካሄድ የዮርዳኖሱ
ንጉስ ከነበሩት ከንጉስ አብደላህ ጋር በመስማማት
የተኩስ አቁም ተግባራዊ እንዲሆን አድርጓል፡፡
ይሁንና ዛሬ እስራኤል የምትጓዘው
በመስራቿ በሞሼዲያን ምኞትና ፍላጎት ሳይሆን
በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናትናሁ ፍላጐት
በመሆኑ አዲሲቷ እስራኤል ከመንገዷ ወጣለች
በማለት በህይወት ያሉት የሞሺዲያን ባለቤት
ይናገራሉ፡፡

ኢህአዴግ, እንኩዋን መሬት በገፍ አከራይቶና ሽጦ
ቀርቶ በግብር እና በቀረጥ ከሚያገኘዉ በተጨማሪ
በብድርና በእርዳታ የሚያገኘዉ ገንዘብ የማይታረም
ኃይለኛ አምባገነን አድርገዉታል፡፡
አቶ ህዝቅያስ
“እርግጥ አንዳንድ የሚያደናግሩ ነገሮች አሉ፡፡
እነዚያን ነገሮች ማጥራት የመንግሥት ኃላፊነት
ነዉ”
ብለዋል፡፡ማናቸዉም መሠረታዊ ጉዳዮች
በሕዝብ ተሳትፎ ለዉይይት ቀርበዉ ዉሳኔና
መፍትሄ ሊያገኙ ይገባል፡፡ የቀበሌ መስተዳደሮች
በደርግ ዘመን የተቋቋሙት ሕዝብ አካባቢዉን
በሚመለከቱ ጉዳዮች ቀጥታ ተሳትፎ እንዲያደርግ፣
ከቀድሞ ባለመሬቶችና ባለቤቶች የተወረሱትን
መሬቶችና ቤቶች እንዲያስተዳድሩ፣ ዳኝነትንና
ጥበቃን በቅልጥፍና ካለአድሎ በአካባቢዎቻቸዉ
እንዲያገኙ እና የአካባቢያቸዉን ልማት እንዲያፋጥኑ
ታስቦ ነበር፡፡ ፌዴራሊዝም ይለዋል ይህ ነዉ!
ይሁንና ለሥልጣናቸዉ ብቻ የሚጨነቁ
አምባገነኖች የመንግሥት ሥልጣን ላይ፣ በታሪክ
አጋጣሚ፣ ተፈናጠጡና የሕዝብ ዓላማዎች ዛሬም
ሊሳኩ አልቻሉም፡፡
ሰለዚህ፣ አቶ ህዝቅያስ፣ መንግሥት
ሕግና የልማት ዕቅድ ካወጣ በኋላ ሳይሆን ጉዳዩን
ለሕዝብ አቅርቦ ማወያየትና ማስወሰን ያለበት ገና
በጅምሩ፣ በለጋነቱ፣ በሀሳብ ደረጃ ባለበት ጊዜ ነዉ፡፡
ይህ የሆነ እንደሆነ ፖሊሲዉና የፕሮግራሙ ቅደም
ተከተል፣ የሕዝቡን ችግርና የሀገራችንን የተፈጥሮ
ሀብት እንዲሁም የሕዝቡን ችሎታ ያገናዘበ
ይሆናል፡፡ የፕሮግራሙም ተግባራዊነት ይበልጠ
በሕዝብ ፈቃደኝነትና ተሳትፎ ስለሚከናወን ጥሩ
ዉጤት ያስገኛል፡፡
በሌላ በኩል ግን፣ በሕዝብ ዉይይት
ዳብረዉ የተፈቀዱ ሕጎችና የልማት ፕሮግራሞች
ወደ ተግባር ከመሸጋገራቸዉ በፊት፣ አቶ ህዝቅያስ
እንዳሉት፣ መንግሥት ለኃላፊዎቹና ለሠራተኞቹ
ስልጠና እና ተገቢዉን መመሪያ መስጠት አለበት፡
፡ ይህን ነዉ፣ እኔ እንደገባኝና ከሥራ ልምዴም
እንደማዉቀዉ፣ “እርሶ እነዚያን ነገሮች ማጥራት

የመንግሥት ኃላፊነት ነዉ ያሉት” ፡፡
አቶ ህዝቅያስ ጽሑፎን ሲያጠቃልሉ
የሚከተሉትን ስድስት ጉዳዮች አሳስበዋል፡፡
ሀ) “የተዛባዉን የመሬት አመለካከታችንን
ወደ ኋላ መለስ ብለን መመልከት ያሻናል፡፡
ለ) “የሕጉ መተግበር በእርግጥ የመሬት
ደላሎችን፣ የመሬት ሌቦችን፣ ... እና በቤተሰባቸዉ
መሬት ለሚመኩ ዜጎች የምሥራች አይደለም፡፡
ሐ) “መሬት በኪራይ መያዝ ያለበት ...
ነዉ፡፡
መ) “ቁም ነገሩ ለሚመጣዉ ትዉልድ
የተሻለች ኢትዮጵያን ማዘጋጀት እንጂ ለሚወለዱት
ልጆች መሬት ማስቀመጥ አይደለም፡፡
ሠ) “የሀገር እንጂ የግለሰበ ሀብት ለዜጎች
የሚፈይደዉ ነገር የለም፡፡ እና
ረ) “እኛ ያጣነዉን ነገር አዲሱ ትዉልድ
ማጣት ያለበት አይመስለኝም፡፡“
የመንግሥት
የገቢ
ምንጭ
ከላይ
በገለጽኩት
መሠረት
በአመዛኙ
ከግለሰቦችና
ከቡድኖች የሚሰበስበዉ ግብር እና ቀረጥ ሲሆን፣
በተጨማሪ የሀገሪቱን የልማትና የፍጆታ ፍላጎት
ለማሟላት የሚያሰፈልገዉ የዉጭ ብድርና ዕርዳታ
መሆን ይችላል፡፡ ይህም በሕዝብ በሚሰጠዉ ሕግና
ደንብ መሠረት የሚወሰን መሆን አለበት፡፡
አቶ ህዝቅያስ በመጨረሻ ነጥቦ፤
“እኛ ያጣነዉን ነገር አዲሱ ትዉልድ
ማጣት ያለበት አይመስለኝም“
ብለዋል፡፡ ጥሩ አጠቃላይ አባባል ነዉ፡
፡ በሌላ አነጋገር እኛ ተጨቁነን እንዳደግነዉ፣
ልጆቻችንን በጭቆና ማሳደግ የለብንም፡፡ እኛ
መብታችንን ከመንግሥትና ከቡድኖች ማስሰከበር
ያዳገተን፣ ጨቁዋኞችን እንድንሸከም የተገደድነዉ፣
ፈሪ ሆነን በማደጋችን ነዉ፡፡ ልጆቻችን ነፃ ሆነዉ
በሥርዓት እንዲያድጉ ካደረግን ግን መጪዉ
ትዉልዳችን ለማናቸዉም አይነት ተጽዕኖ አይበገርም!
እንደዛሬዉ ብሔራዊ ፍርሃትም አይነግሥም!

www.feteh.com

በሌላ ጽሁፍ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን፡፡

አውደ ታሪክ
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የጀግና እናት ያርበኛ እናት እንደምን ትውዛ፤
እሳተ ገሞራ ዘጠኝ ወር አርግዛ
ከታዴዎስ ታንቱ
አሁን የምንገኘው ተጉለት ውስጥ ልዩ
ስሙ ውግር በተባለ መንደር ነው፡፡ የምትሰሙት
እንደ ፈንዲሻ የሚንጣጣው የጥይት ድምፅ
መሆኑን
አትጠራጠሩ፡፡
ተኩስ
የከፈተው
የፋሽስት ኃይል መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ ፋሽስት
ህልቆ መሳፍርት የሌለውን ተዋጊ አሰልፏል፡
፡ አርበኞች የፋሽስት ኃይልን አሰላለፍ በጦር
ሜዳ መነፅር ተመልክተዋል፡፡ ባንዳ ቀድሟል፡
፡ ነጭ ከኋላው ይታያል፡፡ በርካታ መድፎችንና
መትረየሶችን ታጥቋል፡፡
የኢትዮጵያ አርበኞች ግን የአቅም
ውስንነት ይታይባቸዋል፡፡ ብዙዎቹ አንድ
ጎራሽ ጠብመንጃ ይዘዋል፡፡ ቸኮዝና ዴሞትፎር
ጠብመንጃዎች በጣት በሚቆጠሩ አርበኞች እጅ
ብቻ ይገኛሉ፡፡ መትረየሶች አሉ፡፡ የጥይት እጥረት
ግን ዐቢይ ችግር ሆኖ ተጋርጧል፡፡ ጦር የያዙና
ጋሻ ያነገቡም አሉ፡፡ ጎራዴ የታጠቁ፤ ሰይፍና
ዘንግ የያዙም ይታያሉ፡፡ አረረም መረረ ጦርነቱ
ተፋፍሟል፡፡ ጀግና ይጥላል፡፡ ጀግና ይወድቃል፡
፡ የመቶ አለቃ መርዕድ መንገሻ በዚህ የውጊያ
መስመር በከፍተኛ ጀግንነት እየተዋጋ ይገኛል፡፡
ቀረርቶው ቀልጧል፡፡ ፉከራው ጦፏል፡፡ ጦርነቱ
ቀጥሏል፡፡ አርበኞች በጣም በርትተዋል፡፡ የተሰዉ
አርበኞች መሳሪያ ወዲያው ለጀሌ ይተላለፋል፡፡
አሁን አንድ አርበኛ ተመትቶ ሲወድቅ ይታያል፡
፡ ግን አልሞተም፡፡ አርበኛው መርዕድ መንገሻ
ነው፡፡ ሁለቱንም ታፋዎቹን ክፉኛ ተመትቷል፡
፡ ከአጠገቡ የነበሩ አርበኞች አንስተው ገለል
ሊያደርጉት ሞከሩ፡፡ እሱ ግን ፈቃደኛ አልሆነም፡፡
ይልቁንም የደነዘዙ እገሮቹን እየጎተተ ውጊያውን
ቀጥሏል፡፡ ከሁለቱም ታፋዎቹ ደም ይወርዳል፡
፡ ዛሬ መጋቢት 26 ቀን 1929 ዓ.ም ነው፡፡
አርበኞች አጥቅተዋል፡፡ ፋሽስቶች የለቀቁት ቦታም
ከአርበኞች ስር ወድቋል፡፡ ጦርነቱ የተካሄደው
ከጧቱ 2 ሰዓት አንስቶ እስከ 8 ሰዓት ነበር፡፡
በአሁኑ ሰዓት አርበኞች እረፍት
በማድረግ ላይ ናቸው፡፡ የጥበቃ ስምሪት
በዙሪያቸው ምድብ ቦታውን ይዟል፡፡ አርበኞች
በራሃብና በውኃ ጥም በጣም ተጎድተዋል፡
፡ ነገር ግን በቂ ምግብ አልነበረም፡፡ አርበኞች
ተነጋግረው የተገኘው መጠነኛ ምግብ ለቁስለኞች
ብቻ እንዲሰጣቸው ከስምምነት ላይ ደርሰዋል፡
፡ መርዕድ ግን ለመመገብ ፈቃደኛ አልነበረም፡
፡ ሁሉም አርበኞች የሚመገቡት አቅም እስኪገኝ
ለመቆየት አቋም ያዘ፡፡ በዚሁ ፀንቷል፡፡ ፋሽስቶች
ጥቂት እንደ ቆዩ ተጠናክረው ለጦርነት ተነሱ፡
፡ መርዕድ ይህን ወሬ እንደ ሰማ ቁስሉ
ባይድንለትም ከውጊያ ወረዳ ለመግባት ወሰነ፡
፡ ብዙም አልቆየም፡፡ ሚያዝያ 20 ቀን 1929
ዓ.ም. ከቆሰለ አንድ ወር እንኳን ሳይሞላው
ከአርበኞች ጋር ተቀላቀለ፡፡ መርዕድ ከአርበኞች
ጋር በተቀላቀለ በአምስተኛው ቀን ሚያዝያ 25

ቀን 1929 ዓ.ም አርበኞች በጉዞ ላይ በነበሩበት
ሰዓት ይድኖ በተባለው ቦታ ፋሽስቶች ጦርነት
ከፊቱ፡፡ መርዕድ በዚህ ጦርነት ትግሉ የጠየቀውን
መስዋዕትነት ሁሉ ከፍሏል፡፡ በእለቱ አርበኞች
ድል ማድረጋቸውም በታሪክ የተረጋገጠ እውነት
ነው፡፡ ከድሉ ባለቤቶች አንዱ ደግሞ መርዕድ
መንገሻ መሆኑን አንርሳ፡፡
በመቀጠልም ከሶስት ቀናት በኋላ
ሚያዝያ 28 ቀን 1929 ዓ.ም. የትኖራ ላይ
ከፋሽስቶች ጋር በተካሄደው ጦርነት መርዕድ
ታላቅ ጀብዱ ፈፅሟል፡፡ ጦርነቱም በአርበኞች
ድል ነሺነት አብቅቷል፡፡ ታሪክ ይናገራል፡፡
እውነት ለዘለዓለም ይኖራል፡፡ ካድሬ ይሞታል፡
፡ የባለስልጣናት ልሳን በሰዓቱ ይዘጋል፡፡ የባንዳ
ጋዜጠኞች እንጀራ በደም ተለውሶ ባፋቸው
ይመለሳል፡፡ አፋኞች እጃቸው ሽባ ይሆናል፡
፡ የጀግኖች ስም ግን በትውልዶች ቅብብሎሽ
እየፈካ ይሄዳል! በእርግኀጠኝነት!!
አንድ! ሁለት! ሶስት! አሻግሮ ገዳይ
ቡልጋ ላይ ያለው! አሻግሮ ገዳይ ተጉለት ላይ
ያለው! አሻግሮ ገዳይ መንዝ ላይ ያለው! ጠላቱን
ዛሬ ዐመድ አረገው!
የፋሽስት ኢጣሊያ እግረኛ ኃይል
የኢትዮጵያን አርበኞች በምድር ውጊያ ማሸነፍ
እንደማይችል
አውቋል፡፡
በዚህ
ምክንያት
የመራቤቴን ህዝብና አርበኞች በአይሮፕላን
ቦምብ ለመፍጀት እንቅስቃሴ መጀመሩ ተሰማ፡
፡ በተለይም አርበኞችን በከበባው ስር ለማቆየት
ጥረት በማድረግ ላይ እንደ ነበረ በግልፅ ታወቀ፡
፡ በዚህን ጊዜ አርበኞች የጠላት ከበባ ሰንጥቀው
ወደ ግንደ በረት ለመሻገር ከስምምነት ላይ
ደረሱ፡፡ በስምምነቱ መሰረት በጦርነቱ ከፍተኛ
ሚና ከተጫወቱት አንዱ ደግሞ መርዕድ መንገሻ
እንደ ነበር ተረጋግጧል፡፡
በተመሳሳይ መልኩ ሰኔ 19 ቀን 1929
ዓ.ም. ግንደ በረት ላይ በተደረገው ጦርነት
ጀግናው መርዕድ መንገሻ በልበ ሙሉነት
ተዋግቶ በተመዘገበው ድል ባለድርሻ ሊሆን
ችሏል፡፡ በጦርነቱ ሂደት ለቀናት እህልና ውሃ
የማይገኝበት ወቅት መኖሩ ሊዘነጋ አይገባም፡፡
በተለይም በአንዳድ አካባቢዎች ጦርነት መኖሩ
ከተሰማ ህዝቡ ንብረቱን ይዞ ወዲያው ሽሽት
ይጀምራል፡፡ ይህ የታወቀ ነገር ነው! በዚህን ጊዜ
አንድ አንኮላ ውሃ እንኳን ይቸግራል፡፡ የጦር
ሜዳ ውሎን የሚያውቅ ብቻ ይህን ይረዳዋል፡፡
ጀግናው መርዕድ መንገሻ ሐምሌ 18
ቀን 1929 ዓ.ም. ሜጫ ከልቤ በተባለው ቦታ
በተደረገው ጦርነት ከፍተኛ ጀብዱ ፈፅሟል፡፡
ሜታ ሸኖ በተባለው ስፍራ ከሐምሌ 20 እስከ 23
ቀን 1929 ዓ.ም. በተደረገው ከፍተኛ ጦርነትም
በጀግንነት ተዋግቷል፡፡ በዚህ ተጋድሎ ሂደት
በአንድ አካባቢ የሰው ኃይል ወይም የመሳሪያ
እጥረት ሲያጋጥም ከሌሎች አርበኞች እርዳታ
መጠየቅ የተለመደ ነገር እንደ ነበር ታሪክ
ይናገራል፡፡ በዚህም መሰረት ባንድ ወቅት የወለጋ
አርበኞች ከሸዋ በምስጢር እርዳታ ጠየቁ፡፡ የሸዋ
አርበኞች የእርዳታ ጥያቄን ተቀብለው የተወሰነ
ኃይል ወደ ወለጋ እንዲሄድ ተመደበ፡፡ ውስጥ
ለውስጥ የአርበኞች ግንኙነት መኖሩን አንርሳ፡
፡ በዚህ ምስጢራዊ እንቅስቃሴ መካከል በባንዳ

አንድ ሺህ ጥንዶች
በአዲስ አበባ
ይሞሸራሉ
ከሁሉም
የኢትዮጵያ
ክልሎች የተውጣጡ አንድ ሺህ
ጥንዶችን
በኤሚኒንስ
ሶሻል
ኢንተርፕርነርስ አዘጋጅነት በመጪው
ሰኔ በተጋቢዎቹ የሰርግ ባህል፣ወግና
አለባበስ እንዲሁም የሃይማኖት ስርዓት
መሰረት ጋብቻቸውን እንደሚፈጽሙ
ተገለፀ፡፡
‹‹የሺህ-ጋብቻ 2004›› በሚል
ጋብቻቸውን የሚፈፅሙት ጥንዶች
በተለያዩ ማህበረሰባዊ እና ኢኮኖሚያዊ
ሁኔታዎች ያለመመቻቸት የተነሳ
ጋብቻቸውን መፈጸም ያቃታቸውን
ለመደገፍ ፣የተንዛዛ የጊዜና ገንዘብ
ብክነትን ለማዳን እንዲሁም የብሔር
ብሔረሰቦች ሕዝቦችን የጋብቻ ባህልና
ወግ ለማስተዋውቅ የታቀደ መሆኑን
አዘጋጆቹ ትላንትና በሰጡት ጋዜጣዊ
መግለጫ ላይ ይፋ አድርገዋል፡፡
ጋብቻ ፈፃሚ ጥንዶች
ምርጫ የሚከናወነው በሀገራችን ካሉ

ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ
ለጋብቻ ዝግጁ መሆናቸው የተረጋገጡ
ጥንድ ተጋቢዎች፣ ኤች.አይ.ቪ ኤድስ
በደማቸው ውስጥ ያሉ ወገኖች እና
የአካል ጉዳተኞችን ከሚወክላቸው
ማህበራት
ጋር
በመተባበር
እንደሚከናወን
በመግለጫው ላይ
ተጠቅሷል፡፡
መግለጫው
በተጨማሪም ይህ የጋብቻ ሥነሥርዓት በስኬት ከተጠናቀቀ በጊነስ
ወርልድ ቡክ ለማስመዝገብ ጥረት
እንደሚደረግ እና ድርጅቱ አዳዲስና
ማህበረሰባዊ
ጠቀሜታ
ያላቸውን
ተግባራት
እንደሚፈጽም፤ከተለያዩ
ስራዎች ከሚያገኘው ትርፍም አስር
በመቶውን
ለማህበረሰብ
ጥቅም
እንደሚያውል
በመግለጫው
ላይ
ተካቷል፡፡

አማካይነት መረጃው ከፋሽስቶች ጆሮ ይደርሳል፡
፡ በዚህን ጊዜ የፋሽስት ኃይል የሸዋ አርበኞች
ለወለጋ አርበኞችና ህዝብ እርዳታ እንዳያደርጉ
ስልት ቀይሶ ይንቀሳቀሳል ገባ፡፡ በዚህ እንቅስቃሴው
መስከረም 6 ቀን 1930 ዓ.ም. ወዲሳ በተባለው
ቦታ በአርበኞች ላይ ጦርነት ከፈተ፡፡ ጦርነቱ
እጅግ አሰቃቂ ነበር፡፡ ብዙ ጀግኖች ወድቀዋል፡
፡ ድል ግን የአርበኞች ሆኗል፡፡ በዚህ ጦርነት
ከፍተኛ ተጋድሎ ካደረጉት አንዱ መርዕድ መንገሻ
መሆኑን አንርሳ፡፡ የድሉም ፍሬ የመርዕድ ድርሻ
እንዳለው ሊታወቅ ይገባል፡፡
ጦርነቱ አሁንም ተፋፍሞ ቀጥሏል፡
፡ መርዕድ ደግሞ ትግሉ በጠየቀው ሰዓት
ሁሉ ዝግጁ ነው፡፡ በእናት ሀገሩ ፍቅር ልቡ
የነደደው ጀግናው መርዕድ ቀጥሎ መስከረም 27
ቀን 1930 ዓ.ም. ጅማ ገነቴ ላይ በተካሄደው
ጦርነትም ግምባር ቀደም ተዋጊ እንደ ነበር
መረጃዎች አመልክተዋል፡፡ የሰው አካል በቦምብ
ሲበታተን በመድፍ ሲቆራረጥና ከአልባሳት ጋር
ተያይዞ በእሳት ሲነደድ መርዕድ ግን ባጋጣሚ
በሕይወት ተርፏል፡፡ አሁንም ግን ሌላ ጦርነት
ይጠብቀዋል፡፡ በዚህም መሰረት ከሕዳር 20 ቀን
እስከ 30 ቀን 1930 ዓ.ም. ወለጋ ውስጥ ሊሙ
በተባለው ቦታ በተካሄደው ጦርነት መርዕድ
መንገሻ መሪ ተዋናይ እንደ ነበር ታውቋል፡፡
መርዕድ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ
ኃይል ሀገራችንን ለቅቆ እስካልወጣ ድረስ ምንም
እረፍት ሊገኝ እንደማይችል ጠንቅቆ ያወቀ
ጀግና ተዋጊ እንደ ነበረ በተግባር አሳይቷል፡፡
በዚህ የጀግንነት አቋሙ ጥር 14 ቀን 1930
ዓ.ም. ጉዳያ በተባለ ስፍራ በተካሄደውም ጦርነት
የበኩሉን የአርበኝነት ግዴታ በአኩሪ ደረጃ እንደ
ተወጣ ታውቋል፡፡
ሁልጊዜም ለሀገሩ አንድነትና ነፃነት
ሲንከራተት የኖረው ጀግናው መርዕድ በአምስቱ
ዓመት የጠላት ወረራ ዘመን ዝናር ከወገቡ
የተለየበት ወቅት ቢኖር ባጣም ውስን ጊዜ ብቻ
ነበር፡፡ መርዕድን የመሰለ ጀግና ታሪኩ ለምን
ተቀብሮ እንደ ቆየ ደግሞ አልገባንም፡፡ ምናልባት
በየጊዜው የተፈራረቁ ከፍተኛ የመንግስት
ሹማምንት የግል ስሜት በጀግንነት ታሪኩ ላይ
ተፅዕኖ አድርጎ ይሆን? ወይም ደግሞ ‹‹ወታደር
ፖለቲካን
ካሰበ
ማወላወልን
ያስከትላል››
የተባለውን የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን አቋም
በመደገፍ የእነ ብርጋዴዬር ጄኔራል መንግስቱ
ነዋይን የመንግስት ግልበጣ እንቅስቃሴ ለማክሸፍ
የወሰደው እርምጃ ፀረ-ፋሽስት የአርበኝነት ታሪኩ
እንዲደበዝዝ አድርጎበት ይሆን?
ያም ሆነ ይህ አሁንም ከመርዕድ ጋር
በጦር ሜዳ ላይ መሆናችንን አትዘንጉ፡፡ የካቲት
13 ቀን 1930 ዓ.ም. ነው፡፡ አጋምሳ በተባለ ቦታ
ከፍተኛ ጦርነት ቀጥሏል፡፡ መርዕድ በከፍተኛ
ጀግንነት የውጊያ ችሎታውን በማስመስከር
ላይ ይገኛል፡፡ እንዲሁም መጋቢት 27 ቀን
1930 ዓ.ም. ጎጃም ውስጥ ገዎቻ ላይ መርዕድ
ተዋግቷል፡፡ በመቀጠልም ሚያዝያ 23 ቀን
1930 ዓ.ም. ጓጉሣ ዞብንት በተባለ አካባቢ ጠላት
ሌሊት የጣለውን አደጋ ለማክሸፍ በቆራጥነት
ከተዋጉት አርበኞች አንዱ መርዕድ መንገሻ እንደ
ነበር ተረጋግጧል፡፡

ከቀረርቶ የተመዘዘ
ጀግናው መርዕድ መንገሻ በማይጨው
ጦርነት በመርዝ ጭስ ጉዳት ደርሶበት ብዙ ጊዜ
ታምሟል፡፡ ሐምሌ 21 ቀን 1928ዓ.ም. አዲስ
አበባን ለመክበብ በተደረገው ውሳኔ መሰረት
መርዕድ በምድብ መስመሩ ተሰልፎ ውሏል፡
፡ በአምስቱ የጠላት ወረራ ዓመታት መርዕድ
መንገሻ በሌሎችም በበርካታ የጦር ሜዳዎች
ግዳጁን በብቃት ተወጥቷል፡፡ የመርዕድ መንገሻ
የአርበኝነት ታሪክ ትልቅ መጽሐፍ ይወጣዋል፡፡
ልጆቹ ወይም የልጅ ልጆቹ ለአባታቸው ታሪክና
ስም ተቆርቋሪ ከሆኑ በዚህ ጉዳይ ሊያስቡበት
ይችላሉ፡፡ መቃብሩና አፅሙም ተከብሮ እንዲቆይ
ማድረጉ የተወላጆቹ ኃላፊነት ነው፡፡
ብዙዎቻችን መርዕድ መንገሻ ጀግና
ኢትዮጵያዊ እንደ ነበር አናውቅም ይሆናል፡፡
ማዕረጉም ሆነ ስልጣኑ በፖለቲካ ሹመት የተገኘ
አድርገን አስበን ሊሆን ይችላል፡፡ ከሆነ እንታረም፡
፡ ለመርዕድ ውለታ የጦር ኃይሎች ኤታ ማዦር
ሹምነት አይበዛበትምና፡፡ ሌየተና ጄነራልነትም
እንዲሁ፡፡ ስለእውነት በእውነት እንናገር፡፡
የመርዕድ መንገሻ ደምና ላብ ያልተንጠባጠበበት
የኢትዮጵያ ክፍል የት ይገኛል? ሊነግረን
የሚችል አለ?
የመርዕድ መንገሻ
ሞት በምን
ምክንያት ሊፈጥን እንደቻለ ግን እስከ ዛሬም
እንቆቅልሽ ሆኖ ተቀምጧል፡፡ መርዕድ መንገሻ
አራት ልጆች ወልዶ መሞቱን መረጃዎች
ያመላክታሉ፡፡ አራቱም ደግሞ ህፃናት እንደ ነበሩ
ተመልክቷል፡፡ ምናልባት አድገው ስለአባታቸው
አሟሟት በቂ መረጃ ሰብስበው ከሆነ አናውቅም፡
፡ የዚህ ፅሁፍ አደራጅ ግን መርዕድ መንገሻ
በህመም ሞቷል ለማለት እቸገራለሁ፡፡ እንዴት
ሊሆን ይችላል? ከጧቱ በአምስት ሰዓት ሕመም
ተሰማው፡፡ ከቢሮው ወጥቶ ራሱ ተራምዶ
ሐኪም ቤት ሄደ፡፡ ተመለሰ፡፡ በምሳው ላይ ሳለ
በጠና አመመው፡፡ ሐኪሙ ተጠራ፡፡ ምንም የረባ
ህክምና አልተደረገለትም፡፡ ዘጠኝ ሰዓት ከሩብ
ላይ ነፍሱ ከስጋው ተለየ፡፡ ሐኪሙም ጭምር
ያወቀው አንድ ምስጢር እንደ ነበር ይሰማናል፡፡
ጠርጥሩ! እንጠርጥር!
በመርዕድ መንገሻ ቀብር ላይ ሰው
ሳይጠፋ ባንዳው ይልማ ዴረሣ ንግግር
እንዲያደርግ መፈቀዱም ትልቅ ስህተት ነበር፡
፡ ይልማ ዴረሣ የፋሽስት ኢጣሊያ ታማኝ ባንዳ
እንደነበር ይታወቃል፡፡ መርዕድ መንገሻ ደግሞ
ቁርጠኛ አርበኛ እንደነበረ አንዘንጋ፡፡ መርዕድ
ይልማ ዴረሣ በተቀመጠበት ወንበር ላይ እንኳን
ለመቀመጥ ሊፀየፈው ይገባል፡፡ በጊዜው ይህን
ባንዳ መመደብ ፈፅሞ ትክክል አልነበረም፡፡
ለመርዕድ መንገሻ የሚመጥን ሰው ጠፍቶ ነው?
አይመስለንም!
መርዕድ መንገሻ ከሀገር ውስጥ
አስር ዓይነት ልዩ ልዩ ኒሻኖችንና ሜዳዮችን
ተሸልሟል፡፡ ከልዩ ልዩ ሀገሮች ደግሞ አስራ
አራት ኮርዶኖችን አጥልቋል፡፡ ክብርና ሞገስ
ለመርዕድ መንገሻ! ክብርና ሞገስ ለቀደምት
የኢትዮጵያ ጀግኖች!

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

ስልክ 011551-44 089/011 551 77 04
አድራሻ፡- ሣሀለ ስላሴ ህንፃ 8ኛ ፎቅ ከአዲስ አበባ እስታዲየም ፊት ለፊት
www.feteh.com
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አቦይ ስብሓት በህወሓት እና በመንግስት
ላይ ያላቸው ቅሬታ አሰሙ
ህወሓትን መስርተው ከ1971 ዓ.ም.
እስከ 1981 ዓ.ም. ድረስ በሊቀመንበርነት የመሩት
አቦይ ስብሓት ነጋ፣ የኢህአዴግ ደጋፊ እነደሆነ
ከሚነገርለት ሰንደቅ ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ
መጠይቅ ህወሓት እና መንግስት ላይ ያላቸውን
ቅሬታ ገለፁ፡፡
አቦይ ከጋዜጣው ‹‹ህወሓት ከታገለላቸው
አላማዎች አንዱ በሀገሪቱ ሀሳብን በነፃ መግለፅ፣
መደራጀት፣ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን ማስፈን
ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ‹‹አውራፓርቲ›› የሚል
ፅንሰ ሀሳብ እየተራመደ ነውና አውራ ፓርቲ
ከመድብለ ፓርቲ ስርዓት ጋር አይጋጭም?››
የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ሲመልሱ፡‹‹እኔ ስለአውራ ፓርቲ አላውቅም፡፡
አውራ ፓርቲ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን
ትርጉሙንም አላውቅም፡፡ አውራ ፓርቲ ማለት
ምን ማለት ነው የሚለውን ትርጉሙንም ሆነ
እስከ መቼ ይቆያል የሚለውን አላውቅም››
በማለት ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ
ዜናዊ ስለፓርቲያቸው ‹‹አውራ ፓርቲ››ነት
የተናገሩትን ተቃውመዋል፡፡
አቦይ ስብሃት በአሁኑ ወቅት ህወሓት
ከቡድናዊ አመራር ወደ ግለሰባዊ አመራር ዝቅ
ማለቱን በሚመለከት ለተጠየቁት ጥያቄ ‹‹እኔ

የታገልኩለት ድርጅት በጋራ አመራርና የግል
ተጠያቂነት የሚያምን ድርጅት ነው፡፡ ይሄንን
ነው የማውቀው፡፡ ይሄ መርህ አሁን በምን ሁኔታ
ላይ እንዳለ አላውቅም›› ሲሉ በአሁኑ ወቅት
መስርተው ከመሩት ድርጅት ጋር ያላቸውን
ልዩነት (እርቀት) ጠቁመዋል፡፡ እንዲሁም
ህወሓት አሁንም በነፃ አውጭ ስም መመቆየቱ
እና ይኼ ለምን እንዳልተቀየረ ለቀርብላቸው
ጥያቄም በቀጥታ ‹‹በእርግጥ የህወሓት ስሙና
ፕሮግራሙ አይጣጣምም፡፡ ህወሓት በአሁኑ
ወቅት ነፃ አውጪ ግንባር አይደለም›› ሲሉ
ህወሓትን ክፉኛ ነቅፈዋል፡፡
ኢህአዴግ
ተቀናቃኞቹን
በፖለቲካ
ሰበብ ያስራል የሚል ቅሬታ እየቀረበበት
እንደሆነም
ከጋዜጣው
የተጠየቁት
አቦይ
ስብሓት ‹‹ስለሚታሰሩ ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ
(ስማቸውን አልጠሩም) የተናገረው ይበቃል፡
፡ ያም ሆነ እዚህ አገር ያላጠፋ አይታሰርም፡፡
ፍርድ ቤትም አለ፡፡ አጥፍተው በዘመድ ሳይታሰሩ
የቀሩ የሉም ልልህ አልችልም፡፡ እንዲሁም
ሳያጠፉ የታሰሩ የሉም ለማለትም አልችልም››
ሲሉ መንግስት በዘመድ ጥፋተኞችን ሳያስር፤
ንፁሃኖችን ደግሞ ያለአግባብ እንዳሰረ የቀድሞ
የህወሓት ሊቀመንበር አጋልጠዋል፡፡

ሰማያዊ ፓርቲ የመስራች አባላቱን
ፊርማ ለህዝብ ይፋ አደረገ
የመድረክ አባል ፓርቲ የሆነው ዓረና
ትግራይ ለዴሞክራሲና ሉአላዊነት /ዓረና/ ከጥር
26 እስከ ጥር 28 ቀን 2004 ዓ.ም. ድረስ
በመቀሌ ከተማ ባደረገው መደበኛው ስብሰበባ
በኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ እና
አስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረጉን
ፓርቲው ለፍትህ በላከው መግለጫ አሳውቋል፡፡
በጠቅላላ ሀገሪቱ ድህነት እየተንሰራፋ፣
ረሃብ እየተስፋፋና እየተባባሰ ሄዷል የሚለው
ዓረና የዚህ ችግር ምንጭ መንግስት ከኢኮኖሚው
ስርዓት ህግጋት ባፈነገጠ መልኩ አላስፈላጊ
ጣልቃ ገብነት በመፈፀሙ ነው የሚለው
የፓርቲው መግለጫ ገንዘብ በብዛት አትሞ
በገበያ በመረጨቱ እና ገበያው በቻይና ምርቶች
በመጥለቅለቁ የተከሰተ ነው ሲል ገዢውን ፓርቲ
ከስሷል፡፡
በቅርቡ የወጣውን የሊዝ አዋጅም
አስመልክቶ የከተማን ቦታ በሊዝ ብቻ እንዲያዝ
የሚደነግገው አዋጅ መሬት የመንግስት እና
የህዝብ ነው የሚለውን ህገ-መንግስታዊ ድንጋጌ
ለጥጦ በመውሰድ መንግስት ማለት ህዝብ ነው
በሚል ትርጉም የዜጐችን ንብረት እና ሃብት
የማፍራት መብት የሚነጥቅ አዋጅ ነው ሲል
ዓረና ይገልጻል፡፡

ኢህአዴግ ይህንን አዋጅ ከማወጁ
አስቀድሞ በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶችን አፍርሷል
የሚለው መግለጫው በተለይም በመቀሌ እና
አካባቢዋ ገፊህ ገረብና ደብሪ በተባሉ ስፍራዎች
የፀጥታ ሃይሎችን እና ከባድ ማሽነሪዎችን
በማሰማራት
በሺዎች
የሚቆጠሩ
ቤቶችን
ከማፍረሱ ባሻገር መብታችን ይከበር በማለት
ሰልፍ የወጡትን ዜጎች በአስለቃሽ ጋዝ እና
በጥይት መበታተኑን ይገልጻል፡፡ ይህ ሁኔታም
ገዢው ፓርቲ ከህግ በላይ መሆኑን ያሳያል ሲል
በመግለጫው ይከስሳል፡፡
የገዢውን
ፓርቲ
አካሄድ
ከዴሞክራሲያዊ መርህ ያፈነገጠ ፣ የመልካም
አስተዳደር መርሆዎች ፀር የሆነ፣ ሙያዊ ነፃነትን
የሚያጠፋ፣ በገዛ አገር እንደ ባዕድ ተቆጥሮ
ተሸማቅቆ መኖርን ያስከተለ በመሆኑ ሁሉም
ዜጋ ሊቃወመው ይገባል ሲል ጥሪ አቅርቧል፡፡
የዓረና ፓርቲ በዚህ መግለጫው ገዢው ፓርቲ
በሰባት ነጥቦች ዙሪያ መልካም እርምጃዎችን
እንዲወስድ ሲጠይቅ የትግራይ ህዝብም ለሰብዓዊ
መብቶቹ መከበር ከፓርቲው ጋር ሆኖ በፅናት
እንዲታገል ጥሪውን አቅርቧል፡፡

ታማኝ በየነ ኤርትራ ኮለኔል በዛብህ
ጴጥሮስን እንድትለቅ ጠየቀ
ታዋቂው የሰብዓዊ መብት ተሟጋች
አርቲስት ታማኝ በየነ በአሁኑ ሰዓት በኤርትራ
መንግስት ቁጥጥር ስር የሚገኙት ኢትዮጵያዊ
ፓይለት እንዲለቀቁ ጠየቀ፡፡
በኤትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት
ያበሩት የነበረው ጂ-25 የጦር ጀት ተመትቶ
በመውደቁ ለእስር የተዳረጉት ኮለኔል በዛብህ
ጴጥሮስ እንዲፈቱ ሌሎች የዲያስፖራው አባላትም

ታማኝን በመደገፍ ድምጻቸውን አሰምተዋል፡፡
ኮለኔል በዛብህ በደርግ ስርዓት ወቅትም
ከሻዕቢያ ጋር በነበረው ጦርነት ሀገራዊ ግዳጃቸውን
በመወጣት ላይ ሳሉ በሻዕቢያ ተማርከው በሰዋ
የታሰሩ ሲሆን፣ በ1983ዓ.ም ግንቦት 16 ቀን
ሻእቢያ ኤርትራን ሙሉ በሙሉ ከተቆጣጠረ
በኋላ የተፈቱ እንደሆነ ይታወሳል፡፡

የኢትዮጵያ መንግስት በኦሞ ሸለቆ
አካባቢ ሰብዓዊ መብት
እየጣሰ ነው ተባለ
ሰርቫይቫል
ኢንተርናሽናል
ከትናንት
በስቲያ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት
በአሞ ሸለቆ አካባቢ ባሉ ጎሳዎች ላይ የሰብዓዊ
መብት ጥሰት እየፈፀመ እንደሆነ ገልጿል፡፡
መግለጫው እንደሚለው ለሸንኮራ አገዳ ልማት
ሲባል የመንግስት ቡልዶዞሮች በዩኔስኮ አለም
አቀፍ ቅርስነት የተከለለውን ታሪካዊ ቦታ ሳይቀር
ለዚሁ ፕሮጀክት ዝግጁ እያደረገ ሲሆን በዚህም
ምክንያት የአካባቢው ከብት አርቢው ህብረተሰብ
ቦታውን ለቀው እንዲሰደዱ ምክንያት ሆኗል ሲል
ሰርቫይቫል ኢንተርናሽናል
ከለንደን ዘግቧል፡፡
‹‹መንግስት ያሉንን ከብቶች እንድንሸጥ
እያስገደደን ነው›› ያለው አንድ የአካባቢው
ነዋሪ የመንግስትን እርምጃ በፅኑ ተቃውሟል፡
፡ ‹‹ከብቶቼ ገንዘቤ ናቸው፡፡ የባንክ ተቀማጭ
ገንዘቤም እነዚህ ከብቶች ናቸው፡፡›› ሲል ግለሰቡ
መንግስት ያለፍላጎታቸው እየወሰደባቸው ያለውን
እርምጃ በፅኑ ኮንኗል፡፡
ጉዳዩን አስመልክቶ ሁለት የተባበሩት
መንግስታት
ድርጅት
አካላት
የኢትዮጵያ
መንግስት በአካባቢው እየወሰደ ስላለው እርምጃ
የነዋሪዎቹ ፍቃደኝነት እንዳለበት እና የልማት

እንቅስቃሴው በአካባቢው ባህል እና የተፈጥሮ
ቅርስ ላይ ምንም ጉዳት እንደሌለው በመንግስት
ተጣርቶ እንዲቀርብለት የጠየቀ ቢሆንም በዚህ
ረገድ ከመንግስት አንዳችም ምላሽ እንዳልተሰጠ
ለማወቅ ተችሏል፡፡
ሰርቫይቫል
ኢንተርናሽናል
ከትናንት
በስቲያ ባወጣው ሪፖርት ላይ በነዋሪዎቹ
ላይ እየተወሰደ ባለው የሰብዓዊ መብት ጥሰት
የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ ኃላፊነቱን መውሰድ
ይገባዋል ያለ ሲሆን መንግስት እየወሰዳቸው
ያሉት እርምጃዎችን በልማት ስም እየተካሄዱ
ያሉ ዘረፋዎች ናቸው ሲል ኮንኗል፡፡
መግለጫው በማጠቃለያው ላይ ከዚህ
ፕሮጀክት መንግስት እና የግል ባለሀብቶች
እንጂ በኦሞ አካባቢ ያሉት ነዋሪዎች አንዳችም
ተጠቃሚ አይሆኑም ሲል ያጠቃልላል፡፡
በተመሳሳይ ዜናም ሂውማን ራይት ዎች
በበኩሉ በምዕራብ ጋምቤላ አካባቢ የሚኖሩ ዜጐች
በሰፈራው ፕሮግራም ቀያቸውን ለቀው እንዲወጡ
የአንድ አመት ጊዜ ገደብ ብቻ እንደተሰጣቸው
ዘግቧል፡፡

‹‹የህገ መንግስቱ አንቀፆች ተጥሰው
ነው በአንዱአለም ላይ ድብደባ
የተፈፀመው›› አንድነት ፓርቲ

በሽብርተኝነት ወንጀል ተጠርጥረው
በእስር ላይ የሚገኙት የአንድነት ለፍትህ እና
ለዴሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አቶ
አንዷለም አራጌ ላይ ለህይወት የሚያሰጋ ድብደባ
እንደተፈፀመባቸው ፓርቲው በሰጠው ጋዜጣዊ
መግለጫ ላይ ተገለፀ፡፡
የካቲት 7 ቀን 2004 ዓ.ም. ከቀኑ 8
ሰዓት ገደማ አቶ አንዷለም በታሰረበት ክፍል
ውስጥ አቶ ኢብሳ አስፋው የሚባል ፍርደኛ፣
አቶ አንዷለም የእለት ስራውን /ፍርድ ቤት
ተከላከል ባለው መሰረት የመከላከያ ጽሑፉን
በማዘጋጀት/ በማከናወን ላይ በነበሩበት ጊዜ
ባልታወቀ ምክንያት መጀመሪያ በእርግጫ መትቶ
ከጣለው በኋላ በወደቀበት ጫማ ባደረገበት እግሩ
በሲሚንቶ ወለሉ ላይ ደጋግሞ በመርገጥ ነፍሱን
እስከመሳት የሚያደርስ ድብደባ እንደተፈፀመበት
ፓርቲው ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2004 ዓ.ም.
ስራዎችንም ተርጉሞ ለንባብ አብቅቷል፡፡
በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አስታውቋል፡፡
የደራሲ ስብሐት ‹‹ሌቱም አይነጋልኝ››
‹‹ድርጊቱም የኢትዮጵያ ህገ መንግስት
መፅሐፍ በፈረንሳይኛ ቋንቋ የተተረጎመ ሲሆን
አንቀጽ 21 (1) ላይ በጥበቃ ስር ያሉ በፍርድ
ሌሎች
አጫጭር
ጽሑፎች
የተካተቱባት
የታሰሩ ሰዎችን ሰብዓዊ ክብራቸውን በሚጠብቁ
‹‹አምስት ስድስት ሰባት›› የተሰኘችው መጽሐፍም
መልኩ መያዝ አለባቸው የሚለውን፣ በ1997
በእንግሊዝኛ ‹‹ዘ-ሲድ›› በሚል ተተርጉሞ
ዓ.ም የወጣውን የወንጀለኛ ህግ አንቀጽ 110
ታትሟል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ስብሐት እስከ
(3) ውሳኔ ያላገኙ እስረኞች ውሳኔ ካገኙ ሌሎች
65 አመት እድሜው ድረስ ያለው ግለ-ታሪኩን
እስረኞች ጋር አይቀላቀሉም፤እንዲሁም ኢትዮጵያ
የሚያትት
‹‹የስብሐት
ገብረእግዚአብሔር
ባፀደቀቻቸው የአለም አቀፍ ሰነዶች አንቀጽ
ማስታወሻ›› በሚል በደራሲ ዘነበ ወላ ተጽፎ
85(1) ፍርድ በመጠባበቅ የሚገኙ እስረኞች እና
በ1993 ዓ.ም. ለንባብ መብቃቱ ይታወሳል፡፡
የፍርድ ውሳኔ የተሰጣቸው እስረኞች በአንድ
ደራሲ ስብሐት በተለያዩ ጋዜጦች
ክፍል አይታሰሩም የሚሉትንና ሌሎች ህጎችን
ላይ በአዘጋጅነትና በአምደኝነት የሰራ ሲሆን
በመጣስ የተፈፀመ ነው፡፡›› ብሏል ፓርቲው
ከነዚህም መካከል በመነን መፅሔት ፣በአዲስ
በመግለጫው፡፡
ዘመን፣ በኢትዮጵያ ሄራልድ፣ በአዲስ ጉይዳ
ፓርቲው ‹‹አቶ አንዷለም በተፈፀመበት
መጽሔትና በሌሎችም ጋዜጦች ላይ ይሰራ
ድብደባ ምክንያት ከፍተኛ የአካልና የስነ ልቦና
እንደነበር ይታወቃል፡፡ ባጋጠመው የጤና ችግር
ጉዳት ደርሶበታል፡፡ ለህይወቱም በመስጋት
በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ባለፈው ሰኞ የካቲት 12
እስካሁን ድረስ ወደ ሆስፒታል ለመሄድ
ቀን ህይወቱ አርፏል፡፡
አልፈለገም፡፡ ምርመራና የህክምና እርዳታ
እንዲያገኝ ለማድረግ ግን በቤተሰቦቹ በኩል ጥረት
www.feteh.com

ደራሲ ስብሐት አረፈ

ደራሲ ስብሃት ገብረ እግዚአብሄር
በተወለደ በ76 አመቱ ባሳለፍነው ሰኞ የካቲት
12 ከዚህ አለም በሞት ተለይቷል፡፡ በመንበረ
ፀባዎት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል የአስክሬን
ሽኝት በወዳጆቹ እና አክባሪዎቹ የተደረገለት
ሲሆን በእለቱ በብጹ ወቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ
ጳውሎስ የተመራ ፀሎተ ፍትሃት ተደርጎለት
የቀብር ስነስርአቱ ተፈጽሟል፡፡
ሚያዝያ 27 ቀን 1928 በአድዋ ርባ
ገርድ በሚባለው ቦታ የተወለደው ደራሲ ስብሐት
በኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ ሰፊ ድርሻ
የነበረው ደራሲ እንደነበር የህይወት ድርሳኑ
ያመለክታል፡፡ ስብሀት ከማህበረሰቡ የቋንቋ
አጠቃቀም በተለየ መልኩ በሚፅፋቸው ፁሑፎቹ
የተነሳም የተለያዩ ስራዎቹ ለህትመት እንዳይበቁ
ተደርገዋል፡፡
አምስት ስድስት ሰባት፣ ትኩሳት፣
ሌቱም አይነጋልኝ፣ ሰባተኛው መልአክ፣ እግረ
መንገድ፣ እነሆ ጀግና፣ የፍቅር ሻማዎች፣ ዛዚ
የተሰኙ መጽሐፍት ደርሶና ሌሎች የተለያዩ
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እየተደረገ ነው›› ሲል ጨምሮ ገልጿል፡፡
የአንድነት
ፓርቲ
ዋና
ፀሐፊ
አቶ አስራት ጣሴ ሁለት የህግ ጠበቆቻችን
የማረሚያ ቤቱን አስተዳደር አነጋግረው የግል
ፀብ እንደሆነና ደብዳቢው ኮረፌ(ጠላ) ጠጣ
ሲለው አልጠጣም በማለቱ እንደደበደበው ነው
ከማረሚያ ቤቱ የተገለፀላቸው፡፡አቶ አስራት
በበኩላቸው ‹‹አንዷለም ከሚያከናውነው ስራ
አንፃር ሲታይ ሆን ተብሎ የተደረገ እንደሆነ
ያመለክታል››ሲሉ ተናግረዋል፡፡ ‹‹1997 ምርጫ
ለአንድ አመት አብሬው ታስሬያለሁ ቢበድሉትም
እንኳን ይቅርታ የሚጠይቅ ነው እንጂ ከሰው ጋር
ግጭት የሚፈጥር አይደለም›› ሲሉ አያይዘው
ገልፀዋል፡፡
የፓርቲው ፕሬዚደንት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ
‹‹እንደ እድል ሆኖ በአቶ አንዷለም ላይ ድብደባው
ይፈፀም እንጂ በእነ በቀለ ገርባ፣ በእነ ኦልባና
ላይም እንዲህ አይነት ድብደባ ይፈፀምባቸዋል››
ሲሉ ተናግረዋል፡፡በተጨማሪም ‹‹ደብዳቢውን
አንዷለም ከነበረበት ክፍል አውጥተው 300 ያህል
ሰዎች በታሰሩበት ክፍል ተወስዶ፣ በተለይም
በዚሁ ክፍል ውስጥ ከታሰረውና የአንድነት
አመራር ከሆነው አቶ ናትናኤል መኮንን ጎን
እንዲተኛ መደረጉ የድርጊቱ ፈፃሚ ማን እንደሆነ
ጥርጣሬን ይጭራል›› ብለዋል፡፡
‹‹ድብደባውን የፈፀመው ግለሰብ ቀደም
ሲል በነፍስ ግድያ ወንጀል ተከሶ በውሳኔውም
የሞት ፍርድ ተፈርዶበት የነበረ ሲሆን በኋላ ግን
ይኸው ፍርድ ተሻሽሎ ቅጣቱ ወደ እድሜ ልክ
እስራት የተለወጠለት እንደሆነና በማረሚያ ቤቱ
ሌሎች ክፍሎች ውስጥ ለረጅም ዓመታት ታስሮ
እንደነበር፤ እነአቶ አንዱዓለም ወደ አሉበት
ክፍል የመጣውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደሆነ
ታውቋል፡፡ ለምን ከነበረበት ቦታ ተዛውሮ
እንደመጣ ግን አልታወቀም››ሲል መግለጫው
አካቷል፡፡
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‹‹በእኔ እና በመንግሥቴ ላይ ትልቅ
ሀጢአት አውርደሃል››
ኦሪት ዘፍጥረት ም.20 ቁ.9
ከዚህ በታች የሠፈረው የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ
አብርሃም እና ሚስቱ ሣራ ወደ ንጉስ አቢሜሌክ
ግዛት በተሠደዱ ጊዜ ያጋጠማቸው ችግርን እና
ችግሩ የተፈታበትን የሚያብራራ ነው፡፡ እነሆም
የመጽሐፉን ታሪክ እንደወረደ ከአነበብነው በኋላ
ወደ ሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ እንመለሳለን፡፡
‹‹አብርሃምም ከዚያ ተነሥቶ ወደ አዜብ
ምድር ሄደ፤ በቃዴስም በሱር መካከልም
ተቀመጠ፤ በጌራራም በእንግድነት ተቀመጠ፡
፡ አብርሃምም ሚስቱን ሣራን፡- እህቴ ናት
አለ፤ የጌራራ ንጉሥ አቢሜሌክም ላከና ሣራን
ወሰዳት፡፡ እግዚአብሔርም ሌሊት በሕልም ወደ
አቢሜሌክ መጣ፤ እንዲህም አለው፡- እነሆ አንተ
ስለወደድሃት ሴት ምውት ነህ፤ እርስዋ ባለ
ባል ናትና፡፡ አቢሜሌክ ግን አልቀረባትም ነበር፤
እንዲህም አለ፡- አቤቱ ጻድቁን ሕዝብ ደግሞ
ታጠፋለህን እህቴ ናት ያለኝ እርሱ አይደለምን?
እርስዋም ደግሞ ራስዋ፡- ወንድሜ ነው አለች፤
በልቤ ቅንነትና በእጄ ንፁሕነት ይህንን አደረገ፡፡
እግዚአብሔርም በሕልም አለው፡- ይህን በልብህ
ቅንነት እንዳደረግህ እኔ አወቅሁ፤ እኔም ደግሞ
በፊቴ ሀጢአትን እንዳትሰራ ከለከልሁህ፤
ስለዚህም
ትነካት
ዘንድ
አልተውሁም፡፡
አሁንም የሰውዬውን ሚስት መልስ፤ ነቢይ
ነውና ስለአንተም ይጸልያል፤ ትድናለህም፡፡
ባትመልሳት ግን አንተ እንድትሞት፤ ለአንተ
የሆነውም ሁሉ እንዲሞት በእርግጥ እወቅ፡፡
አቢሜሌክም በነጋታው ማለዳ ባሪያዎቹንም

ሁሉ ጠራ፤ ይህንንም ነገር ሁሉ በጆሮአቸው
ተናገረ፤ ሰዎቹም እጅግ ፈሩ፣ አቢሜሌክም
አብርሃምን ጠርቶ አለው፡- ይህ ያደረግህብን
ምንድር ነው? ምንስ ክፉ ሰራሁብህ? በእኔና
በመንግስቴ ላይ ትልቅ ሀጢአት አድርገሃልና፤
የማይገባ ሥራ በእኔ ሠራህብኝ፡፡ አቢሜሌክም
አብርሃምን አለው፡- ይህን ማድረግህ ምን
አይተህ ነው? አብርሃምም አለ፡- በዚህ ስፍራ
እግዚአብሔርን መፍራት በእውነት እንደሌለ፤
ለሚስቴም ሲሉ እንደሚገድሉኝ ስላሰብሁ
ነው፡፡ እርስዋም ደግሞ በእውነት እህቴ ናት፤
የእናቴ ልጅ አይደለችም እንጂ የአባቴ ልጅ
ናት፤ ለእኔም ሚስት ሆነች፡፡ እግዚአብሔርም
ከአባቴ ቤት ባወጣኝ ጊዜ አልኋት፡- በገባንበት
አገር ሁሉ ለእኔ የምታደርጊው ወሮታ ይህ
ነው፡- ወንድሜ ነው ብለሽ ስለ እኔ ተናገሪ፡፡
አቢሜሌክም በጎችንና ላሞችን፣ ወንዶችና ሴቶች
ባሪያዎችን አመጣ፤ ለአብርሃምም ሰጠው፤
ሚስቱን ሣራንም መለሰለት፡፡ አቢሜሌክም እነሆ
ምድሬ በፊትህ ናት በወደድኸው ተቀመጥ አለ፡፡
ሣራንም አላት፡- እነሆ ለወንድምሽ ሺህ ሚዛን
ብር ሰጠሁት፤ ያም እነሆ ከአንቺ ጋር ባሉት
ሁሉ ፊት የዓይኖች መሸፈኛ ይሁን፤ ጽድቅሽ
ለሰዎች ሁሉ ተገልጦአልና፡፡ አብርሃምም
ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፤ እግዚአብሔርም
አቢሜሌክን
ሚስቱንም፣
ባሪያዎቹንም
ፈወሳቸው፤ እነርሱም ወለዱ እግዚአብሔር
በአብርሃም ሚስት በሣራ ምክንያት በአብሜሌክ

ቤት ማህፀኖችን ሁሉ በፍፁም ዘግቶ ነበርና፡፡››
(ኦሪት ዘፍጥረት ም.20 ቁ.1-18)
እንግዲህ አብርሃም አቢሜሌክ ንጉስ በመሆኑ
ፈርቶ እና ሰግቶ ሚስቱ ሣራን እህቴ በማለት
ህይወቱን ለማትረፍ ሞከረ፡፡ አቢሜሌክን
እግዚአብሔር በህልሙ ተገልጦ እውነቱን
ባይነግረው ኖሮ የአብርሃምን ሚስት እህቱ
መስላው ነጥቆ በወሰዳትም ነበረ፡፡
አዎ
ይኼንን
ነው
ማስተዋል
ያለብን
መንግስት በርካታ አዋጆች፣ መመሪያዎች፣
ህጎች ያወጣል፡፡ ህዝቡም መንግስት የታጠቁ
ወታደሮች፣ ያውም የታዘዙትን ለመፈፀም
ከአይን የፈጠኑ ወታደሮች ስላሉት በፍራቻ
ወደነዋል፣ ተስማምቶናል፣ እንዲያውም ዘገየብን
ሲሉ ድጋፋቸውን ይሰጡታል፡፡ ይህንን ነው
መንግስት ሊረዳው ያልቻለው፡፡ የጠየቀው ሁሉ
ስለተደረገለት የአወጀው ሁሉ ስለተፈፀመለት
ስራዎቹ ሁሉ ትክክል መስለው እየታዩት ነው፡
፡ አቢሜሌክን ሊሆን አልቻለም፡፡
በቅርቡ የወጣውን የሊዝ አዋጅ ብዙዎች
በየቤታቸው
አምርረው
ወቅሰውታል፣
አምርረውም
ጠልተውታል፡፡
በየአዳራሹ
በሚካሄዱ ውይይቶች ግን ይህን ደፍረው
አይናገሩም፡፡
ምክንያቱም
ለህይወታቸው
ስለሚፈሩ እና ስለሚሰጉ ነው፡፡ ስለዚህም
አብርሃም እንዳደረገው ሁሉ እነሱም ያደርጋሉ፡
፡
የማያምኑበትን፣
የማይጠቅማቸውን
ይጠቅመናል ብለው በማጨብጨብ በውሸት

ፈገግታ ያደምቁታል፡፡ መንግስትም ይህን
እንደትክክለኛ ነገር አድርጎ ይወስደዋል፡፡
የግብሩም ጉዳይ ተመሳሳይ ነው፡፡ ከአቅም
በላይ ገብሩ ሲባሉ ይገብራሉ፡፡ አልገብርም፣
አልችልም…. አያወጣም ማለቱ ከመንግስታችን
ባህሪ ጋር አብሮ የሚሄድ ባለመሆኑ ደፍሮ
የሚለው የለም፡፡ እዚህ ጋር ችግሩ ሁለት
ነው፡፡ የመጀመሪያው ያው የፖለቲከኞቹ
የተለመደው እብሪት ነው፤ ‹‹ደሀ የሚበላው
እንጂ የሚገብረው አያጣም›› የሚለው አይነት
ብሂል፡፡ እናም እንደብሂሉ ድሆቹም ከኑሮአቸው
ላይ አጉለው ይገብራሉ፡፡ ሁለተኛው ደግሞ
ፍራቻቸው ከመጠን ያለፈ በመሆኑ ምንአልባት
እንኳን ‹‹ገብሩ›› የተባሉት አቅማቸውን ያገናዘበ
ስለአለመሆኑ መንግስት አያውቅም ቢባል፣
ገባሪዎቹ ደፍረው ባለመናገራቸው በመንግስት
በኩል ተገቢ ስራ እየተሰራ ነው የሚል ስሜት
እንዲፈጠር በማመቻቸታቸው ነው፡፡ ይኽ
አደገኛ አካሄድ ነው፡፡ በተለይ ለመንግስት፡፡
በእርግጥ
የመጀመሪያው
ተጎጂ
በፍራቻ
እንደአብርሃም ዋሽቶ የነበረው ደሃው ሊሆን
ይችላል፤ ውሎ አድሮ ግን አቢሜሌክ ‹‹በእኔ እና
በመንግስቴ ላይ ትልቅ ሀጢአት አውርደሀልና
የማይገባ ስራ በእኔ ሰራህብኝ›› ያለው አይነት
ክስተት በመንግስት ላይ መከሰቱ አይቀሬ ነው፡
፡ ያንጊዜም ነው ሊታረም የማይቻለው ስህተት
የሚከሰተው፡፡

አዲስ የግጥም መድብል
ርዕስ፡- ቅርጫት ያጡ ፍሬዎች
ገጣሚ፡- አበባየሁ ለገሠ
የግጥም ብዛት፡- 89
የገፅ ብዛት፡- 100
ዋጋ፡- ብር 20
በአሁኑ ወቅት በበርካታ
የመጻሕፍት መደብሮች ይገኛል፡፡
ይህ መፅሐፍ የሚገኝባቸው
መደብሮች፡1. አይናለም መፅሐፍት መደብር
(ብሔራዊ ቲያትር ጀርባ)
2. ጃፈር ሺፍ መፅሐፍት መደብር
(ብሔራዊ ቲያትር ጀርባ) እና
(4 ኪሎ)
3. ዩኒቨርሳል መጽሐፍት መደብር
(4 ኪሎ)
4. አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ
(6 ኪሎ መፅሐፍት መደብር)
5. ክብሩ መፅሐፍት መደብር
(ፒያሣ ጊዮርጊስ)
6. ኪዳኔ መፅሐፍት መደብር (አውቶብስ ተራ)
7. ሸዋ መፅሐፍት መደብር (አውቶብስ ተራ)
8. የእውቀት በር መፅሐፍ መደብር (ስቴዲየም)
9. ሃንታድ መኒ ጀነራል (ካዛንቺስ መናኸሪያ)
10. ቡክ ዴፓ (ቦሌ መንገድ)
11. ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ (22 ትራፊክ ጽ/ቤት ፊት ለፊት)
12. ምንጭ መፅሐፍት መደብር (ሴንትራል ሸዋ ፊት ለፊት)
13. ኃ/ጊዮርጊስ መፅሐፍት መደብር (ለም ሆቴል አካባቢ)
14. ዩኒቲ መፅሐፍት እና ስቴሽነሪ (ለም ሆቴል አካባቢ)
15. ቃል መፅሐፍት መደብር (ቦሌ ብራስ ፊት ለፊት)
www.feteh.com

አዲስ
መፅሀፍ
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