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ኽረ በሕግ አምላክ!!!
መንግሥት በእስር ቤት አልደበድብም ይላል ወይ?

መበታተኑና መለያየቱ ለሕወሓት የአስታራቂነትና
የአግባቢነት ሚናን ስለሚያጎናፅፈው በእጅአዙር
በፌዴራል መንግሥቱ ጉዳዮች የበላይነቱን
ይሰጠዋል፡፡ ይህ ደግሞ ልክ የድሮው አይነት
ከፋፍለህ ግዛ ...

2

በውስጥ ገፅ

በወላይታ ዞን የፍትህ
ሥርዓቱ አስከፊ
ደረጃ ላይ መድረሱ
ተገለፀ

አንዱዓለም አራጌ
በቃሊቲ ማረሚያ
ቤት ተደበደበ

ብሥራት ወ/ሚካኤል
በወላይታ ዞን ያሉ ባለሥልጣናት የግል
ፍላጐታቸውን ለማሳካት የፍትህ ሥርዓቱን
እያዛቡ መሆኑን ነዋሪዎች ያላቸውን ቅሬታ
ገለፁ፡፡ በተለይ በዞኑ ሁምቦ ወረዳ ነዋሪ
የሆኑ አቶ ዳዊት ደምሴ የፍትህ ሥርዓቱ
እጅግ አሳሳቢ ደረጃ መድረሱንና የመንግሥት
አመራሮች ሥልጣናቸውን በመጠቀም በደል
እንደሚፈፀምባቸው ተናግረዋል፡፡ የዞኑ
ነዋሪዎችም ይህ መፍትሄ ያላገኘ የሥርዓቱን
አስከፊ ደረጃ መድረስ እንደሚያረጋግጥ
ያወሳሉ፡፡ አቶ ዳዊት ወንድማቸው አቶ ለመሮ
ደምሴ የሚባሉ የወላይታ ዞን ወጣቶችና
ስፖርት የሥራ ሂደት ኃላፊ እንደሆኑ በመጥቀስ
በተደጋጋሚ “አንተ ከተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ

11
ተገዳ ለሥራ ዘመቻ የወጣች
ነፍሰጡር አስወረዳት

ብዙአየሁ ወንድሙ
የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /አንድነት/
ም/ሊቀመንበር አቶ አንዱዓለም አራጌ ታስሮ በሚገኝበት
ቃልት ማረሚያ ቤት ድብደባ እንደተፈፀመበት የተለያዩ
የሕብረተሰብ ክፍሎች ለዝግጅት ክፍላችን ገለጹ፡፡ እንደ
መረጃ ምንጮቻችን ገለጻ ከሆነ “ባለፈው ረቡዕ የካቲት 7
ቀን 2004 ዓ.ም በግምት ከ8-8፡30 በሚሆንበት ጊዜ ውስጥ
አንዱዓለም ላይ ድብደባ ተፈጽሞበታል፡፡ ከድብደባው በኋላ
ወደ 11 ዞሯል

ወደ 10 ዞሯል

የቀይ ሽብር ሰማዕታት ቤተሰቦችና ወዳጆች ማህበር
በሙስናና በብልሹ አሠራር እንደተዘፈቀ ተገለፀ

ደራሲና ጋዜጠኛ
ስብሐት
ገ/እግዚአብሔር አረፈ

11

ኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ

11
ተቃዋሚው የት
እንዲያደርስህ
ትፈልጋለህ?

5

15
www.andinet.org.et
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ዳሰሳ

ሕወሓትና የፌዴራሊዝሙ ሴራ
የ

ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ

www.andinet.org.et

1966ቱን አብዮት ተከትሎ የመጣዉ
የኢትዮጵያ ፖለቲካ አካሄድ በዘዉገ
ብሄርተኝነት እና በዘውግ ግጭቶች የተሞላ
ነው፡፡ በመሆኑም የኢትዮጵያን የፖለቲካ
ተፈጥሮና ውጤት ለመረዳት ያለመ ሰው ዘውገ
ብሄርተኝነትንና ፖለቲካዊ ግቡን መረዳት
አለበት፡፡ ይህ ጽሑፍ የዘውገ ብሄርተኝነትን
ሀሳብ ያለመረዳት የኢትዮጵያን የዘውገ
ብሄርተኝነት እውነተኛ ግብ ለመሣት በር
ይከፍታል የሚል ነው፡፡
የዘውገ-ብሄርተኝነት ተፈጥሮ
አንደኛው የአስተምህሮ ጎራ የዘውገ
ብሄርተኝነትን ከስጋ ዝምድና፣ ዘር፣ ቋንቋ፣
ሃይማኖት እና ልማድ ከመሳሰሉት የማህበራዊ
ዕሴቶች ጋር በማገናኘት ከፕራይሞርዲያል
(ብሄርተኝነት የራስን ዕድል በራስ ስለመወሰን
መሆን አለበት የሚል ዕሳቤ) እና ከአፍቅሮተ
ቡድን አንፃር ይተነትናል፡፡ ይህ መንገድ የራስን
ማንነት ለማቆየት የራስን ዕድል በራስ የመወሰን
ሉዓላዊነት እንደቅድመሁኔታ የሚያስቀምጥ
ነዉ፡፡ የራስን ዕድል በራስ መወሰን ልዩ ማንነት
ለማሳደግና ለመጠበቅ ግድ መሆኑን ያምናል፡
፡ ተቃራኒው ሀሳብ የዘውገ ቅንቅን ወገኔ ነዉ
ከሚሉት መመደብን ማረጋገጥ /attachment
to primary identity/ ሳይሆን የመንግሥት
ስልጣንን ለመቆጣጠር የሚደረግ ነው የሚል
ነው፡፡ ዘውገ-ብሄርተኝነት ልሂቃን ለመንግሥት
ሥልጣን /ቁጥጥር ህዝብን በማንነታቸው ስም
የሚቀሳቅሱበት ዘዴ ነው፡፡ የዘውግ ግጭቶች
ዋነኛው ምክንያት ከባህል ይልቅ ፖለቲካ
እስከሆነ ድረስ ያልተማከለ ስርዓት እና የስልጣን
ክፍፍል ሰላማዊ መፍትሄ ነዉ፡፡
በኢትዮጵያ
የሚነሱ
ተደጋጋሚ
የዘውገ ግጭቶች ከዳሰስን እውነታው
በሁለት የአስተምህሮ ጎራዎች መጋጠሚያ
(convergence) ላይ እንደሚገኝ ለማመን
እንገደዳለን፡፡ ስለዚህ ዘውገ ብሄረተኝነት የባህል
ማንነትን እንደ መሣሪያ በመጠቀም ለመንግሥት
ስልጣን ቁጥጥር የሚደረግ እንቅስቃሴ መሆኑን
መረዳት ነው፡፡ በመሆኑም ዘውገ ብሄርተኝነት
ንቅናቄዎች በዋነኝነት በልሂቃን ሞተርነት
የሚንቀሳቀሱ ናቸው፡፡
የኢትዮጵያ ሁኔታ
ዘውገ ብሄርተኝነት የልሂቃን የስልጣን
መቆጣጠሪያ ሞተር መሆኑ በኢትዮጵያ
በሚነሱ የዘውገ ግጭቶች መነሻና በዘውገ
ብሄር ፌዴራሊዝም ይረጋገጣል፡፡ ሕወሓት
ከቀዳሚው የተገንጣይነት ግቡ ተመልሷል፡
፡ ዘውገ ብሄርተኝነትን÷ ስልጣንን በበላይነት
ከመቆጣጠር ይልቅ የባህል ምድብ የሚቀሰቅሰው
ቢሆን ኑሮ የህወሓት አሸናፊነት እንደምን
ትግራይን ወይ እንድትገነጠል አሊያም እውነተኛ
የራስ ገዝና ያልተማከለ ስርዓት እንዲተገበር
አላስደረገም? ሁለቱም አልሆኑም፡፡ ይልቅ
ሕወሓት ዴሞክራሲያዊ አካሄዶችን ሳያስቀምጥ
የዘውገ-ብሄርተኝነት ፌዴሬሽን መረጠ፡፡
በመሆኑም
የኢትዮጵያ
የፌዴራል
ስርዓት በግድ የተጫነ ከመሆኑም በላይ
ዘውገኝነትን በዘዴ የሚያበረታታ በመሆኑ
ከዴሞክራሲያዊነት ይልቅ ሕወሓት የመንግሥት
ሥልጣን የሚቆጣጠርበት መሣሪያ መሆኑን
መረዳት ይቻላል፡፡ ህንድን በመሣሠሉ ሀገራት
የፌዴራሊዝም ስርዓቱ የዘውገ-ግጭቶችን
ማለዘቢያ እና የብሄራዊ አንድነት ማምጫ
ተደርጎ ይወሰዳል፡፡ በኢትዮጵያ ግን ህገ
መንግሥታዊ ድንጋጌዎችም ሆኑ ትግበራዎች
የዘውገ-ብሄርተኞችን ልዩነት ከማበረታታቱም
በላይ ብሔራዊ ውህደትንና ዴሞክራሲያዊ
የመንግሥት ስልጣን ቁጥጥርን የሚያፋልስ
ነው፡፡
ይህ ለምን እንደሆነ ግልፅ ነው፡፡ የትግራይ
ህዝብን በአማራ የበላይነት ላይ ለማነሳሳትና

የሚመቻቸውን የፌዴራል ስርዓት ለመተግበር
ነው፡፡ ሕወሓት ሀገሪቷ የብሔር ብሄረሰቦች
ስብስብ መሆኗን ለማሳመን ኢትዮጵያን በዘውገ
ብሄርተኝነት ሀሳብ ዙሪያ መሸንሸን ነበረበት፡፡
ከተሸነሸኑች ትግሉ ሁሉ በራስ ገዝ እና የክልል
መንግሥት ቁጥጥር ላይ ይሆናል፡፡ ይህ ደግሞ
የፌዴራል መንግሥቱን ጉዳይ ለሕወሓት
መተው ነው፡፡ ይህ ስልት ከገዥው yይል ጋር
ተፎካካሪ ያልሆኑ ግን ተመሣሣይ ፍላጎት
ያላቸውን የአካባቢ ልሂቃን ይፈለፍላል፡፡
ሊተኮረበት የሚገባው ጉዳይ በዘውገ
ብሄርተኝነት ዙሪያ ለተሸነሸነችው ኢትዮጵያ
አካባቢያዊ ልሂቃኖቹ በአንድ ሀገር ውስጥ
እንዳሉ የተለያዩ አሀዶች ተወካዮች ሳይሆኑ
ፍፁም የሚቃረኑ ብሄሮች እና ብሄረሰቦችን
እንደሚወክሉ በማሰባቸው ጥርጣሬንና ግጭትን
ያበረታታሉ፡፡
መበታተኑና
መለያየቱ
ለሕወሓት
የአስታራቂነትና
የአግባቢነት
ሚናን
ስለሚያጎናፅፈው በእጅአዙር በፌዴራል
መንግሥቱ ጉዳዮች የበላይነቱን ይሰጠዋል፡፡
ይህ ደግሞ ልክ የድሮው አይነት ከፋፍለህ ግዛ
ነው፡፡
የጠቅላይነት ፍላጎት የሚዘወረው ሁኔታ
መኖሩ የሚገለጥልን የኢትዮጵያ ስርዓት
ዘዉገኝነትን የሚያበረታታ ቢሆንም የተማከለ
ሆኖ መቅረቱን ባየን ጊዜ ነው፡፡ የተማከለ
ማድረጉ የተሳካው በፓርቲ ስርዓት በኩል
ነው፤ ኢህአዴግ (ኢህአዴግ ሕወሓት የበላይ
አገር የሆነበት የብሄር ፓርቲዎች ቅንጅት ነው)
ለሚመራበት የተማከለ ዴሞክራሲ ምስጋና
ይግባውና ሕወሓት የፌዴራል መንግሥቱን
ሙሉ በሙሉ ይቆጣጠራል፤ በክልላዊና ንዑስ
ክልላዊ መንግሥታት አስተዳደርም በሰፊው
ጣልቃ ይገባል፡፡ ይህ የሚያሳየው የኮሙኒስት
ፓርቲው ጥብቅ ቁጥጥር የሚያረግበትና
ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ያልጎበኘው የሶቬት
ሞደል ፌዴራዝም መሆኑን ነዉ፡፡
በተማከለ ፌዴሬሽን ውስጥ የክልል
መንግሥታት ተብዬዎቹ የራሳቸውን ጉዳይ
በራሳቸዉ
እንዲቆጣጠሩና
እንዲወስኑ
አይፈቀድላቸውም፡፡ ከዚህ ይልቅ ማዕከላዊው
መንግስት ደንበኛ ፓርቲዎችንና የክልል
መንግሥታት በማፍራት ጥገኛ በሆኑ አካባቢያዊ

ልሂቃን በኩል ይቆጣጠራል፡፡ ለዚህ ነው
በተደጋጋሚ ህወሓት ኤርትራን አውቆ ነው
ከኢትዮጵያ ውጭ አድርጓታል የምንለው፡
፡ ምክንያቱም ሕግሐኤ ለሕወሓት የበታች
አገር ለመሆን ካለመፍቀዱም በላይ የሕወሓት
የጠቅላይነት ግብን የሚያሸንፍበት ወታደራዊ
አቅሙ ነበረው፡፡ ስርዓቱና ተግባራዊ
የሚሆንበት መንገድ ትርጉም ሊሰጥ የሚችለው
የአናሳ ብሔር ቡድኖችን ጥቅም ለመጠበቅ
የቆመ የልሂቃን ቡድንን የበላይነት ለማስጠበቅ
ሆን ተብሎ የተነደፈ መሆኑ ሲታወቅ ነው፡፡
ሕወሓት የኤርትራን መገንጠል በሙሉ
ልቡ ሊደግፍ በኦሮሚያና በሶማሌ አካባቢ ያሉ
የመገንጠል ጥያቄዎችን ለማዳፈን መሞከሩ
የጠቅላይነት ግቡን ያሳያል፡፡ በመሆኑም
ተቃርኖ ይኑርበት አይኑርበት የሕወሓትን ውሳኔ
የሚገዛው ጥቅሙ ነው፡፡
ደንበኛ ለመሆን የሚፈልጉ የልሂቃን
ቡድኖች መኖራቸው በዘውገ ብሄርተኝነቱ ላይ
ጠቅላይ ለመሆን የሚደረገውን ጥረት ያሳያል፡
፡ የፌዴራል መንግሥቱ አወቃቀር ዘውገ
ብሄርተኝነትን መሥፈርት በማድረጉ የአካባቢ
ልሂቃን እንቅስቃሴም ይህንኑ መሥፈርት
መሰረት ያደረገ ነው፡፡ ሕወሓት የፌደራል
መንግሥቱን እንደ ዘዉገ ብሄር በመቆጣጠሩ
ቀድሞ ዝቅተኛ ግምት የነበረውን እሳቤ ወደ
ቀዳሚነት አምጥቶታል፡፡
ኢትዮጵያን የሚያጠኑ ምሁራን በኢትዮጵያ
ስላለው ሥር ነቀል ብሄርተኝነት ፌዴራሊዝም
ተፈጥሮ የተደነቁ ሲሆን ችግሮቹንም
ተመልክተዋል፡፡ የዘውገ ብሄር ክልሎችን
ራስ ገዝነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ሁኔታ
በተመለከተ በንድፈ ሀሳብና በተግባር መካከል
ያለው ልዩነት ግልፅ ነው፡፡
ለመሆኑ ስለ ትግራይ ዘውገኝነት ምን ያክል
ማውራት ይቻላል? ትግራይ የ3000 ዓመታት
ዕድሜ አለው የሚባለው የኢትዮጵያ (አቢሲኒያ)
አካል ነበረች፡፡ በኢትዮጵያ የበላይነት ይዞ
ቆይቷል የሚባለው ባህል የትግሬ አማራ ነበር፡
፡ ትግሬና አማራ የባህልና የፖለቲካ ሥርዓት
ይጋራሉ፡፡ በመሆኑም ሕወሓት የትግራይን
ልዩነት በቋንቋው ዙሪያ መመሥረት ነበረበት፡፡
ይህ የአዲስ ማንነት ግኝት ትርጉም የሚሰጠው

የማንነት ፖለቲካ÷ የፖለቲካ የበላይነት
ለማግኘት የሚደረግ ዘዴ መሆኑ ሲታወቅ ነው፡፡
በአጠቃላይ የፖለቲካ ግብ ለማሳካት የዘውግ
መስፈርት ማስቀመጥ በኢትዮጵያ እየተተገበረ
ስላለው ዘውገ ብሄርተኝነት ጥልቅ ተቃርኖ
የሚያሳይ ነው፡፡ የኦሮሞ፣ ኤርትራ፣ ትግራይ፣
ወይም ሌሎች ዘውገ ብሄርተኛ ንቅናቄዎችን
ብንወስድ ሁላቸውም በዘውዳዊው ዘመን
የተፈጠሩ ናቸው፡፡ በዘመኑ የአማራ ባህልና
ፍላጎት በተማከለ አስተዳደር ተጭኖብናል
በሚል ነበር፡፡ ዴሞክራሲያዊ መፍትሄ መሆን
ይገባ የነበረው ግን ሀገሪቷን የብዙህ ብሔር ሀገር
መሆኗን የሚቀበል ያልተማከለ አስተዳደር ነው፡
፡ ዘውገ ብሄርተኝነት ንቅናቄዎች ይንን መፍትሄ
አይመርጡም፡፡ ይልቅ ራስን በራስ ማስተዳደርና
የቡድን መብት ላይ አየሉ፡፡ ቡድኖችን ብሄር
ብሄረሰቦች በሚል መተርጎም በብዝሃ ዘውግ
የተተወውን የብሄረ መንግስት ሞዴል እንደገና
ማምጣት ነዉ፡፡ ተቃራኒውን የሚገልፀው
በባህል ያለመጣጣም ስም የመንግሥት ሥልጣን
ለመያዝ የሚደረገው ጥረት ነው፡፡
ስለ ሕወሓት የጠቅላይነት ግብ አሁንም
ድረስ ጥርጣሬ ያለው ሕወሓት በሰኔ 1993 እ.ኤ.አ
ለአባላቱ ካሰራጨዉ ዶኩመንት የሚከተለውን
እንውሰድ፤ “አላማችንን ከግብ የምናደርሰው
አብዮታዊ ዴሞክራሲ ገዥ ሀሳብ ሲሆን ብቻ
ነው፤ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ የበላይነት
የሚረጋገጠው ምርጫን በተከታታይ ማሸነፍ
ስንችል ነው፡፡ በምርጫ አንዴም እንኳ ብንሸነፍ
ከፍተኛ አደጋ ላይ እንወድቃለን፡፡ ስለዚህ
በቀጣይ የበላይነት ለመያዝ በመጀመሪያው
ምርጫ ማሸነፍ አለብን፤ በመቀጠል ለቀጣዩ
ጠቅላይነት ሁኔታ ማመቻቸት አለብን፤
በቀጣዮቹ ምርጫም ያለምንም ማቋረጥ ማሸነፍ
አለብን፡፡ በመሆኑም ወደዚህ ግብ በሚያደርሰን
ልክ መስራት አለብን፡፡”
በኢትዮያ የፌዴራለሊዝም ትክክለኛ
አተገባበር የሚያረጋግጥ ህግ ባለመቀመጡ
በዘዉገ ብሄርተኝነት ላየ የተንጠለጠለ
ፌዴራሊዝም በጠላትነት የሚተያዩ አክራሪ
ቡድኖችን ለማብዛተ ነዉ፡፡ በዉጤቱም
በኢትዮያ ብቻ ሳይሆነ ለመላዉ አፍሪካ ቀንድ
የሚተርፍ የመፋጠጥና የመበታተን አደጋ
አለዉ፡፡

2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.30
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የአፍሪካ ህብረትን አዲስ ሃውልት በሚመለከት ነፃ
አስታራቂ ሀሳብ

ግርማ ሞገስ
(girmamoges1@gmail.com)
የዚህ ጽሑፍ ግብ በአዲሱ የአፍሪካ ህብረት ህንጻ
ቅጥር ግቢ ውስጥ የተተከለው የኩዋሜ ንኩሩማ
ሃውልት የፈጠረውን ውዝግብ መነሻ በማድረግ
መጠነኛ ምርምር እና አስታራቂ ነፃ ሐሳብ ማቅረብ
ነው።
ብዙ አስተያየቶች በየድረ ገጹ ተሰራጭተው
እናስተውላለን። እኔ እንደሚመስለኝ አሁን መተኮር
ያለበት የተሰራውን ስህተት በፍጥነት ማስተካከል
በሚያስችል ጨዋ እና ክብር በማያስነፍግ ውይይት
ላይ እንጂ ሌላ ስህተት በመስራት ላይ አልፎም
አንባቢ አፍሪካውያንን የሚያስከፉ ፋይዳ ቢስ
ጽሑፎች ማሰራጨት ላይ መሆን የለበትም። ስህተትን

በስህተት ማስተካከል አይቻልም። ሁለት ስህተት
ከአንድ ስህተት ይበልጥ የከፋ እንጂ ያነሰ አይደለም።
አንዳንዶች የሚሉት የተተከለው የኩዋሜ ንኩሩማ
ሃውልት ይነቀል የሚለው ሀሳብ ጎጂ ነው። የኩዋሜ
ንኩሩማ ሃውልት ይነቀል እና በምትኩ የኃይለ ስላሴ
ሃውልት ይተከል የሚለውም ሀሳብ ጎጂ ነው። አልፎም
የንኩሩማ ሃውልት ተነቅሎ በኃይለ ስላሴ ይተካ
የሚለውን አሳብ ጋናዎችም ቢሆኑ አይቀበሉትም።
ሌሎች የአፍሪካ አገሮችም ይቀበሉታል ብሎ መገመት
የዋህነት ሊሆን ይችላል። እንዲያውም በተለያዩ
ምክንያቶች የአፍሪካ አንድነት ማህበር ከኢትዮጵያ
ይነሳ ይሉ የነበሩ ጥቂት አገሮች አዲስ ተባባሪ አገሮች
እንዲያገኙ ምቹ የቅስቀሳ ሁኔታ መለገስ ሊሆን
ይችላል። የአፍሪካ አንድነት ማህበር ከኢትዮጵያ
በመነቀሉ ደግሞ ኢትዮጵያ የምታጣው ሁለት ነገሮችን
ይሆናል። አንደኛ አዲስ አበባ የአፍሪካ ዋና ከተማ
መሆኑ ይታጣል። ሁለተኛ የኃይለ ስላሴም ሃውልት
ከነአካቴው ሊታጣ ይችላል። ሙግታችን ትክክለኛ
አቋም ከያዘ ግን ሁለቱንም ላናጣ እንችላለን።

ያደረገ በሚል ነው ብለን መገመት እንችላለን። ይሁን
እንጂ የአፍሪካ አንድነት ማህበር የተቋቋመው ፓንአፍሪካኒዝምን በሚያራምዱ ወገኖች ብቻ እንዳልነበር
ብዙ ማስረጃዎች ማቅረብ ስለምንችል ሁለተኛውን
መስፈርት ከወዲሁ ውድቅ ማድረግ እንችላለን።
ድርጅቱ የተቋቋመበትን አላማ በቻርተሩ ላይ ማግኘት
ስለሚቻል የሃውልቱም መስፈርት ያንን አላማ
ተፈጻሚ ለማድረግ መሪዎች ካደረጉት አስተዋጽኦ
የተለየ ሊሆን አይችልም። በቻርተሩ ላይ የተዘረዘረው
ዓላማ ደግሞ አፍሪቃውያን በመተባበር ኃይላቸውን
ለማጠናከር፤ በየአገሮቻቸው መልካም አስተዳደር
ለመመሥረት፤ የሕግ ልዕልና ለማስረገጥ፤ አህጉሪቱን
በልማት ለማበልጸግ፣ ነፃነታቸውን ለማስጠበቅ
በአፍሪቃ ሕዝቦች መሃከል ትብብር መደጋገፍና
መቀራረብ ለመፍጠር የሚሉትን ያካተተ ነው እንጂ
ፓን አፍሪካኒዝምን ብቻ ለማራመድ አልነበረም።
በዚህ ምክንያት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር
በ1963 ዓ.ም በአዲስ አበባ የአፍሪቃ አንድነት ድርጅት
ተመሰረተ።

ውይይታችንን ለሃውልቱ መተከል መስፈርቱ
(ምክንያቱ) ምንድን ነበር? በሚል ጥያቄ እንጀምር።
ለዚህ ጥያቄ መልስ ለማግኘት የአፍሪካ ህብረትን
ድረ ገጽ ፈትሼ ነበር። መስፈርት ላገኝ ቀርቶ የአፍሪካ
ህብረትን ታሪክ እንኳን ላገኝ አልቻልኩም። ድሮውንም
ስለአፍሪካ ህብረት አሰራር የነበረኝ ክብር መጠነኛ
በመሆኑ ድህረ ገጹ የሚሰጠው መረጃ በግለሰቦች
ከሚከፈት እና ከሚያዝ ድረ ገጽ ዝቅ ያለ ሆኖ
ባገኘውም ብዙም አልገረመኝም። ይሁንና ሃውልቱ
የተተከለበት መስፈርት በድርጅቱ ስላልተገለጸ ግምት
እንድንወስድ እንገደዳለን። በዚህ መሰረት ሃውልቱ
የተተከለበት መስፈርት ፥ (1ኛ) የአፍሪካ አንድነት
ማህበርን ለመመስረት በተደረገ ጥረት የላቀ አስተዋጽኦ
ማድረግን እንደ መመዘኛ በመውሰድ ወይንም (2ኛ)
ፓን-አፍሪካኒዝምን በማራመድ የላቀ አስተዋጽኦ

የተመሰረተው የአፍሪካ አንድነት ማህበር
በዋንኛነት የሁለት ራዕዮች እና የሶስት ፖለቲካ
ኃይሎች ስምምነት ውጤት ነው። አንደኛው የፖለቲካ
ኃይል በሴኒጋሉ መሪ በሲንጎር (ይመስለኛል) ይመራ
የነበረው እና እራሱን ሞኖሮቪያ በሚል የሚጠራው
ወገን ሲሆን የዚህ ወገን ግብ በፖለቲካ መተሳሰር
የሌለው ነገር ግን በማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ
በመሳሰሉት መስኮች ትግግዝን እና መተሳሰርን
የሚያራምድ ማህበር መመስረት ነበር። ሁለተኛው
ወገን ደግሞ በኩዋሜ ኑክሩማ የሚመራው ካሳብላንካ
ተብሎ የሚጠራው ወገን ሲሆን ግቡ የአፍሪካ
አገራትን በፖለቲካ ያስተሳሰረ አንድ መንግስት
መመስረት ነው። እነዚህ ሁለት ወገኖች የየራሳቸውን
ራዕዮች በማራመድ በከፍተኛ ደረጃ ይከራከሩ ስለነበር
በመካከላቸው መደማመጥ እና አብሮ መስራት

እየጠፋ መጥቶ ነበር። ይሁንና ሶስተኛው የፖለቲካ
ኃይል ደግሞ በኃይለ ስላሴ የምትመራው ኢትዮጵያ
ስትሆን በራዕይ ደረጃ የሞኖሮቪያን ራዕይ ስትጋራ
በተግባር የተጫወተችው ሚና ግን ገለልተኛ በመሆን
ሁለቱን ወገኖች አቀራርቦ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን
መመስረቻ ቻርተር እንዲፈረም ማድረግ ነበር።
ስለዚህ ካለ ሶስቱ የፖለቲካ ኃይሎች ትብብር
እና አስተዋጽኦ የአፍሪካ አንድነት ማህበር እውን
ሊሆን ይችል ነበር ማለት ያዳግታል። በተለይ ደግሞ
ካለ ኃይለ ስላሴ አባታዊ፣ አግባቢ እና አስታራቂ
ሚና አንደኛው እና ሁለተኛው የፖለቲካ ኃይሎች
ከስምምነት ደርሰው ማህበሩ የተመሰረተብትን
ቻርተር ይፈርሙ ነበር ማለት አይቻልም። ስምምነት
መድረሳቸው ቀርቶ ካለ ኢትዮጵያ ተሳትፎ ሁለቱ
የፖለቲካ ኃይሎች ለስብሰባም አብረው አይቀመጡም
ነበር ማለት ይቻላል። የአፍሪካ አንድነት ማህበርን
ለማቋቋም ምክንያት ለሆነው ለዚያ ስብሰባ እውን
መሆን በንጉሱ ትዕዛዝ በወቅቱ የውጭ ጉዳይ
ምኒስትር የነበሩት ከተማ ይፍሩ እና እንዲሁም ያኔ
ስልጣናቸውን በግልጽ ባላስታውሰውም ከከተማ
ይፍሩ ለጥቆ የውጭ ጉዳይ ምኒስትር በሆኑት
ምናሴ፣ በዲፕሎማሲው መስክ በረዳትነት በመላ
አፍሪካ አገራት መሪዎች ዘንድ ሰፊ የማግባባት ዘመቻ
አድርገዋል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ባደረገችው በዚህ
የማግባባት ዘመቻ የተነሳ በዚያ ስብሰባ ላይ የተገኙት
አገሮች መሪዎች ቁጥር ካሳብላንካ እና ሞኖሮቪያ
በተባሉት ሁለት ቡድኖች ውስጥ ከታቀፉት የአፍሪካ
አገሮች መሪዎች ቁጥር የላቀ ነበር።
እንዲሁም በዚያ ስብሰባ ላይ የሞንሮቪያው ቡድን
ወይንም የካሳብላንካው ቡድን ቻርተሩን አልፈርምም
ቢል ኖሮ ማህበሩ በዚያን ጊዜ እውን አይሆንም ነበር።
ኃይለ ስላሴም ስብሰባውን ባያዘጋጁ ኖሮ ወይንም
በስብሰባው ወቅት ሁለቱ ወገኖች ከስምምነት ደርሰው
ወደ 7 ዞሯል

እዚያም ቤት አንድነቶች አሉ

ተክሌ በቀለ

ሕወሓት/ኢህአዴግ
ከአምስት
ሚሊዮን በላይ አባላት አሉት፡፡ ብቸኛና
በዚህች የአሁኒቷ ኢትዮጵያ የስልጣን
መዘውሩ የማሰለቻቸው መሪ “በህዝባዊው”
ፓርላማም በኩራት አረጋግጠውታል፡
፡ በዚሁ ድርጅት በአስተሳሰብ ያረጁቱ
መሪዎች በረኸኞቹ አዛዥና ታዛዥ
ለመሆናቸው ጥያቄ ውስጥ አይገባም፡
፡ በነሱ ስሌት ከምርጫ 97 ወዲህ የገቡት
ከአጠቃላይ አባላቱ ወደ 80 በመቶ
የሚጠጋውን ቁጥር ይሆናሉ፡፡ ዳሩ ግን
በኢህአዴግ ርዕዮት አለም ማልሎ፤ ልቡም
በድርጅቱ ፍቅር ተጠቅቶ ማመልከቻ ጽፎ
ድርጅቱንና “ህዝቡን” ሊያገለግል የተመዘገበ
አባል እንደሌለ የአደባባይ ሚስጢር ነው፡
፡ ሀብት ስልጣንና ኃይልን ጨምድደው
ይዘዋልና በጅምላ እንዲ መዘገብ
ይጫኑታል፡፡ በጅምላም ይኖራል፡፡ አባላቱ
የጊዜ ርዝማኔ እንደበላው አለት ተነባብረው
ይኖራሉ፡፡ ያነባበሯቸው እነዚሁ ናቸው፡፡

ሀብት ስልጣንና ጉልበት፡፡
የዛሬው ጽሔፌ መነሻ ለመስክ ስራ
ወጥቼ የሰማሁት የኢህአዴግ አባላት ክርክር
ነው፡፡ በኋላ እንመለስበታለን፡፡ በክርክሩ
ወቅት የድርጅቱን አባላት በሦስት ከፍዬ
አየኋቸው፡፡ የመጀመሪያዎቹ ኢህአዴጋዊ
እምነትም እውነትም የሌላቸው፡፡ ቀጥለው
የሚመደቡት እምነቱ ግን እውንቱ
የሌላቸው፡፡ የመጨረሻዎቹ ስብስብ
እውነቱ ግን እምነቱ የሌላቸው ናቸው፡፡
እምነቱም እውነቱም የሌላቸው
እውቀት፣ እምነትና ነፃነት የሌላቸው
የሚተነፍሱ በድኖች ያሉበት ስብስብ ሲሆን
የተቃርኖ ምንጭም ናቸው፡፡ የሚኖሩት
ለቁስና ለከርስ እንጂ ለህሊና አይደለም፡
፡ የህዝቡን ባህልና እምነት ይበክላሉ፡
፡ የመጥፎ ድርጊቶች ሁሉ አብነት ሆነው
ይወሰዳሉ፡፡ የመንግስትትን መዋቅር
በእነሱነት ይተኩትና ህዝብ የመንግስትን
ተቋምነት እንዲጠራጠር ያደርጋሉ፡፡ ትንሽ
እውነት በብዙ ውሸት ከምረው ሪፖርት
ያቀርባሉ፡፡ ለአምባገነን መሪዎች ፍፁም
የሚመቹ ሎሌዎችም ናቸው፡፡ ሲነሱም÷
ሲጣሉም አይሰማቸውምና ይሾማሉ@
ይሻራሉ@ ይባረራሉ@ ይታሰራሉ፡፡
ሀፍረት የለም! እነዚህ የኢህአዴግ ስብስቦች
እምነትም እውነትም የላቸውምና፡፡
ከስልጣን ሲወገዱ ባዶ፤ የሰው ባዶ ሆነው
በሱስ ተደብቀው የሚኖሩት ናቸው፡፡
እነዚህ ስብስቦች አጀብና ወከባን
ይወዳሉ፡፡ በሆነ ጊዜ ለውጥ ቢመጣና
መሪዎቻቸውን ገደል አፋፍ ላይ ቢያገኟቸው
ገፍትረው ለመጣል ወደኋላ የማይሉ
ናቸው፡፡ የፖለቲካውን ሁኔታ በጣም

የሚያስጮሁት እነዚህ አካላት ናቸዉ፡
፡ አንድ ጋዜጠኛ እንደጠቀሳቸው የቤተ
መንግስቱን አማካሪዎች ይጨምራል፡፡
ከወጣት እስከ አዛውንት የእድሜ ክልልን
ሲያጠቃልሉ ጥቂቶች ሁለቱን ስርዓቶች
በእኩል የማገልገል ልምድ አላቸው፡፡
ደርግንና ኢህአዴግ በመንግስት ቢሮዎች
የመሪያቸውን ፎቶ ግራፍ በማንጠልጠል
እምነትን ለማትረፍ የሚነግዱ& ድርጅት
ድርጅት ለመሽተት በድርጀት ቅባት
መወልወል የሚወዱ ምስኪኖች እምነት ግን
እውነቱ የሌላቸው፡፡
በዚህ ምድብ ውስጥ ያሉቱ የኢህአዴግ
ወገኖች ከበረሃ ጀምሮ ዋጋ ከፍለው ከመጡት
ይጀምራል፡፡ ከወጣቶችም አሉበት፡፡
ሕወሓትና ህዝቡ የከፈለውን መራር ዋጋ
እፊታቸው አስቀምጠው ሁሌም መልካም
ለውጥን ከድርጅታቸው የሚጠብቁ
ተስፈኞች ናቸው፡፡ የሕወሓት/ኢህአዴግ
አመራርና የፕሮፓጋንዳ የሚያቀብሏቸውን
መረጃ እውነት ብለው ይወስዳሉ፡፡ ለምን
ማለት የለም፡፡ በእምነት ይጓዛሉ፡፡ እውነቱን
አያውቁም ለማወቅም አይጨነቁም፡፡
እውነትን ፍለጋ አልተማሩም፡፡ በአምሳል
ተቀርፀው፤ በወሳኙ ሂደትም ወደ ዳር
ተገፍተው እያለ “ሁሉም ነገር ለበጐ ነው”
ይላሉ፡፡ እምነታቸው ህዝቡ ሳይሆን
ድርጅቱ ነው፡፡ በየብሄሩ አጥር ተከልለው
የድሮው የሚያሰፍራቸው መጪውም
ተስፋ የማይሰጣቸው ሁነው ይኖራሉ፡
፡ የሚያቀነቅኑት አንድ ዘፈን ብቻ ነው፤
ለምተናል፣ ተለውጠናል!
እዚህ ጐራ ውስጥ ጥቂት ጋዜጠኞች፣
ሙዚቀኞችና
አርቲስቶች
አሉበት፡፡

ስፖርተኛ አላውቅም፤ ሙዚቀኞች የደረቀ
ዜማ ያንጐራጉራሉ፡፡ አርቲስቶች ተገቢውን
ሜክአፕ ሳይጠቀሙ የበረሃውንና የባንክ
ዘረፋውን ሳይቀር ፊልም ይሰራሉ፡፡ ያለ
ተመልካች ብቻቸውን መልሰው ያዩታል፡
፡ ያዩትን ሌሎች
በመጽሐፍ መልክ
ያትሙታል፡፡ ሸላሚና ተሸላሚ ይሆናሉ፡፡
ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ!

እውነቱ ግን እምነቱ የሌላቸው
ይህ ምድብ በቁጥር በእጅጉ ግዙፉ
ኢህአዴግ ውስጥ ያለው yይል ነው፡፡
የኢህአዴግን ምንነት ጠንቅቆ ያውቃል፡
፡ ድርጅቱ ስልጣንን ፣ Aብትንና ጉልበትን
በመቆጣጠሩ ለህልውናው ሲል ተጠምቆ
አኮብኩኮቦ የሚኖር yይል ነው፡፡ በድርጅቱ
በፍፁም እምነቱ የለዉም፡፡ የተቃውሞው
ጐራ የአገሪቱን ህልውና በማይፈታተን
መልኩ ሲጠነከር ቀጥተኛ ድጋፉን
ለመስጠት የሚችል yይል ይሆናል፡፡ ከላይ
የተጠቀሱትን ሁለት yይሎች በተቻለው
መጠን አረጋግቶና ተሸክሞ የሚጓዝ ባቡር
ነው፡፡ ሰላማዊው ተቃውሞ ቢጠናከር
የህዝቤ አጋዥ በመሆን ሁለቱን ክንፎች
የሚያመክንና የሚመክት ከፍተኛው
ስብስብ ነው፡፡ ለጊዜው አውቆ ተኝቷል፡
፡ የድርጅቱን ከፍተኛና ባለስልጣናትና
ምሁራንን
ይይዛል፡፡
ይናገራል@
ያማክራል@ የሚሰማው የለም፡፡ ከፊሉም
ይፅፋል@ የሚያነብለት የለም፡፡
ለዚህ yይሉ የሚሆን አንድ የገጠመኝን
ምሳሌ ላቅርብ፡፡ ለመስክ ስራ ስወጣ
አንድ የሚታወቅና የኢህአዴግ ተሻóሚ
የሆነ አለቃ ተባብሮኝ አንድ መኪና ውስጥ

8 ሰዎች ነበርን፡፡ ሹፌሩን ይጨምራል፡
፡ ጉዞው ረዥም ነበርና በብዙ ርዕሶች
ላይ ውይይት ተጀመረ፡፡ ከአሽከርካሪው
በስተቀር የወቅቱን ፖለቲካዊ አየር
በማንሳት በነፃነት እንወያይ ነበር፡፡ ከሰባቱ
6ቱ የኢህአዴግ አባላት ሲሆኑ በክልሉ
ከፍተኛ ሹመኞችም አሉበት፡፡ ስለአገራችን
መልካሙን ሁሉ ይመኛሉ፡፡ ያቅዳሉ፣
ያስባሉ፣ ያነሳሉ፣ ይጥላሉ፡፡ እኔም ከልቤ
ደገፍኳቸው@ ገዢውን መንግስትና
ፓርቲ እንዲሁም ተቃዋሚዎችንና ያለፉ
መንግስታትንም ይተቻሉ፡፡ ያጋጣሚ ጉዳይ
ሆኖ የኢህአዴጐቹ ሰዎች ከተለያዩ ብሄር
ብሄረሰብ የሚወለዱ ነበሩበት፡፡ ታዲያ
በጦዘው ውይይት ላይ ስለ ብሄር ጭቆና
በተነሳ ጊዜ ከአባላቱ አንዱ ዝርዝር ዲስኩር
ካሰማ በኋላ ብሄረሰቡን ጠርቶ “ለእገሌ
ያልሆነች አገር ትበጣጠስ” በሚል ድምዳሜ
አሳረገው፡፡ አባባሉ አዲስ አይደለም፡
፡ ከመሪዎች አንደበት እስኪሰላችን
ሰምተንዋል፡፡ ሌሎቹ ሁሉም የኢህአዴግ
አባላት በአንድ ድምፅ አወገዙት፡፡ ሃሳባቸው
ሲጠቃለል
“አምባገነኖች ባሉበት አገር ውስጥ
የግለሰብም ሆነ የቡድን ጭቆና ይኖራል፡
፡ መብት ረገጣም አለ፡፡ በኢትዮጵያችን
ተጨባጭ ሁኔታ በብሄር ጭቆና ስም
አገርን ለድርድር ማቅረብ ግብዝነት ነበር፡
፡ አሁንም ነው፡፡ ያንተው ብሄረሰብ አባላት
አሁንም ባንተው አመራር እስር ቤት
ይሰቃያሉ፡፡ ለአገራቱ ሉአላዊነት መከበር
በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅትም ውድ
የህይወት ዋጋ ከፍለዋል፡፡ ድምፃቸውን
ከፍ አድርገው የሚጮሁና የሚቃወሙ
ወደ 12 ዞሯል
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2004 ዓ.ም.

ርዕሰ አንቀፅ

ህወሓት/ኢህአዴግ ደርግን አወገዘ
ውሎ አድሮ ግን እሱ ራሱ ያወገዘውን ሆኖ ተገኘ
ፍኖተ -ነፃነት ጋዜጣ ሐምሌ 2ዐዐ3 ዓ.ም
ተመሠረተ፡፡ ፍኖተ ነፃነት በአንድነት ለዴሞክራሲና
ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት) ሥር የሚታተም
በፖለቲካዊ፣ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊ፣ በወቅታዊ ጉዳዮችና
በመዝናኛ ላይ የሚያተኩር የፓርቲው ጋዜጣ ነው፡፡

ጋዜጣችን ሚዛናዊና ነፃ ጋዜጣ ሆኖ
ማገልገል ይፈልጋል፡፡ የማንኛዉም ሰዉ
ሀሳብና አመለካከት የሚስተናገድበትና
የሚንሸራሸርበት እንዲሆን እንሻለን፡፡
ሰፊ የሚዲያ ሽፋን ያለዉ ኢህአዴግም
በዚህ ሚዲያ አቋሙንና ፖሊሲዉን
ለማቅረብ ቢፈልግ መድረኩ ክፍት ነዉ

ዋና አዘጋጅ፡-

ሰለሞን ስዩም

አድራሻ፡-

የካ ክ/ከተማ ወረዳ 1
የቤ.ቁ 028

አዘጋጆች፡-

ብዙአየሁ ወንድሙ
ብስራት ወ/ሚካኤል

አርታኢ፡-

አንዳርጌ መሥፍን
አምደኞች፡- ዶ/ር ኃይሉ አርዓያ

ኢ/ር ዘለቀ ረዲ
ወንድሙ ኢብሳ
አንዱዓለም አራጌ
ግርማ ሞገስ
ደረጀ መላኩ
ቀለሙ ሁነኛው
በለጠ ጎሹ

ኮምፒውተር ጽሑፍ፡-

የሺ ሃብቴ
ብርቱካን መንገሻ
አከፋፋይ፡-

ነብዩ ሞገስ

አሣታሚው፡አንድነት ለዴሞክሲና ለፍትህ ፓርቲ(አንድነት)
አድራሻ፡- አራዳ ክ/ከተማ ወረዳ 07 የቤ.ቁ አዲስ

አታሚ፡- ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት
አራዳ ክ/ከተማ ቀበሌ 07 የቤ.ቁ 984

የዝግጅት ክፍሉ

+251 118-44 08 40
+251 922 11 17 62
+251 926 81 46 81
+251 913 05 69 42
+251 923 11 93 74

ስልክ

ፖ.ሳ.ቁ፡

4222

ኢሜይል፡-

fnotenetsanet@yahoo.com
udjparty@gmail.com
andinet@andinet.org

ፋክስ ቁጥር፡- +251-111226288

www.andinet.org.et

በ1967 ዓ.ም የኢትዮጵያ ሕዝብ በኢትዮጵያ አዲስ ሥርዓት ለማምጣት የሞት ሽረት ትግል በሚያካሂድበት
ጊዜ ደርዘን የማይሞሉ ወጣት የትግራይ ተወላጆች ከብዙ የስም ለውጥ በኋላ በመጨረሻ ራሳቸውን ሕወሓት
ብለው በወቅቱ በሥልጣን ላይ የነበረውን ወታደራዊ መንግሥት ለመዋጋት ነፍጥ አንስተው በረሃ በመግባት
ትግል ጀመሩ፡፡ ህወሓት እንዴት ተፈጠረ? ለምን ተፈጠረ? እንዴት ተጠናክሮ ለሥልጣን በቃ? የሚሉ ጥያቄዎችን
ለመመለስ ብዙዎች ብዙ ብለዋል፡፡ ለምሳሌ በአለፉት ሥርዓቶች የትግራይ ሕዝብ በደል ስለተፈጸመበት ሕዝቡን
ነፃ ለማውጣትና የትግራይ ሪፐብሊክ ለመመሥረት ነው የሚሉ አሉ፡፡ ሌሎች ደግሞ ሻዕቢያ ኤርትራን ለማስገንጠል
በሚያደርገው ትግል በመሀል አገር የጦር ግንባር እንዲከፍትና ደርግን ለማዳከም እንዲረዳው የፈጠረው አካል
ነው የሚሉም አሉ፡፡ እነዚህንና ሌሎችንም አባባሎች ለታሪክ ተመራማሪዎች እንተውና ህወሓት ለምን በረሃ ገባ?
ለምን 17 ዓመት ሙሉ ታገለ? ለምን ክቡር የሕይወት መስዋዕትነት ከፈለ? በመጨረሻስ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምን
ይዞለት መጣ? የካቲት 11 እና ግንቦት 20 የኢህአደግ ሥርዓት ሲወገድ አብረው የሚወገዱ “በዓላት”ቢሆኑም፤መጡ
በተባሉ ቁጥር ሽርጉድ የሚባለው ለምንድን ነው? የሚሉትን ጥያቄዎች ጠቅላል ባለ መልኩ እንመልከት፡፡
መጀመሪያ ህወሓት “ብሶት የወለደው” እንደሆነ ይነግረናል፤የነፃነት እጦት ብሶት፡፡ ስለዚህም ነው እስከ አሁን
ድረስ ራሱን “የትግራይ ሕዝብ ነፃ አውጪ ነኝ” የሚለን፡፡ በትግሉ ሂደት በለስ እየቀናው ሲሄድ ደግሞ “ለመላው
የኢትዮጵያ ሕዝብ ነፃነት ለማምጣት ነው በረሃ የገባሁት፣17 ዓመት ሙሉ የታገልኩትና ክቡር መስዋዕትነት
የከፈልኩት” ይለናል፡፡ ከዚያም ባአለፈ “መድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲንና ፍትሕን ለማስፈን፣ልማትን ለማፋጠንና
የኢትዮጵያ ሕዝብን ከድህነትና ከኋላ ቀርነት ለማላቀቅ ነው የታገለኩት፣አሁንም እየታገልኩ ያለሁት” ይለናል፡
፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ “መንግሥት ነኝ” ያለን ሁሉ አክባሪና ቃሉን አማኝ በመሆኑ እንደ አፍህ ያድርግልን በማለት
ብዙ ተስፋ አድርጎ ነበር፡፡ ተስፋው ግን እውን አልሆነም፡፡
“ብሶት የወለደው” ሕወሓት /ኢህአዴግ በ1983 ባለድርሻ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አሳተፊ የተባለ ጉባዔ
አካሄደ፤የሽግግር መንግሥት አቋቋመ፤ተስፋ የሚሰጥ የሽግግር ወቅት ቻርተር አወጣ፡፡ እንደ እውነቱ ከሆነ ግን
ጉባዔው አሳታፊ አልነበረም፡፡ የዴሞክራሲ አንዱ ዋና ባህሪ ደግሞ አሳታፊነት ነው፡፡ የሽግግር ወቅቱ ቻርተር
በመቅድሙ (Preamble) ላይ “በኢትዮጵያ ኅብረተሰብ ከሚገኙ የተለያየ አመለካከት ካላቸው የሰላምና
የዴሞክራሲ ኃይሎች ውስጥ የተወከሉ ከሰኔ 24 እስከ ሰኔ 28 ቀን 1983 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ በዳረጉት አገር
አቀፍ ጉባዔ ይህንን ቻርተር መክረውና ተቀብለው ያጸደቁት በመሆኑ . . .”ቢልም ለምሳሌ፣ኢህአፓ፣መኢሶንና
ኢሠፓ አልተሳተፉም፡፡ ምንም እንኳን ህወሓት/ኢህአዴግ በዚሁ ቻርተር መቅድም ላይ “የዕድገት መሠረታዊ
ሁኔታዎች የሆኑት ሠላምና መረጋጋትን ለማስፈን ማናቸውንም ዓይነት የጠላትነት ስሜቶችን ማስወገድ፣በግጭቶች
መክንያት የተፈጠረ መቆሳሰል . . . መሻር የሚያስፈልግ በመሆኑ…” ቢልም እነዚህን የመሳሰሉ ፓርቲዎችን
ለማሳተፍ የሚያስችል ሆደ ሰፊነት አልነበረውም፡፡
ህወሓት/ኢህአዴግ ከሥልጣን ዘመኑ መባቻ ጀምሮ በወቅታዊ ቻርተሩ ላይ ከላይ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች
ለማሟላት፤ማለትም ሠላምና መረጋጋትን ለማስፈን፣የጠላትነት ስሜትን ለማስወገድ፣በግጭቶች ምክንያት
የተፈጠሩ ቁስሎችን ለማዳንና ፍትሐዊ ሥርዓትን ለማምጣት ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን ማወጅ “አማራጭ
የሌለው ግዴታ” መሆኑን ይነግረናል፡፡ የህወሓት/ኢህአደግ ዓይነተኛ ባህሪ ግልጽ እየሆነ የመጣው በተለይ ከዚህ
ጊዜ ጀምሮ ነው፡፡ ይህ ዓይነተኛ ባህሪ መልካምና አጓጉዊ ነገሮችን ማወጅ ነገር ግን እንደተባለው አሟልቶ በሥራ
ላይ አለማዋል ነው፡፡ ለሁለት ዓመት ይቆያል በተባለው፣ነገር ግን ወደ አራት ዓመት ያህል በተራ ዘመው የሽግግር
ወቅት ውስጥ የተባለው ዴሞክራሲ አልታየም፡፡ አለመታየቱ ከተስተዋለባቸው ሁኔታዎች አንዱ ሕገመንግሥቱ
የተረቀቀበትና የፀደቀበት ባለድርሻ አካላትን አሟልቶ ያላሳተፈ ሂደት ነው፡፡ ሌሎች ዝርዝር ጉድሎች ለጊዜው
ይቅሩና ሕገ-መንግሥትን ያህል ትልቅና ወሳኝ ሠነድ የፀደቀው የሉአላዊ ሠልጣን ባለቤት በሆነው የኢትዮጵያ
ሕዝብ ውሳኔ (በረፈረንደም) አይደለም፡፡ የፀደቀው የሕ-ገመንግሥት ጉባዔ የሚል ስም በተሰጠው የህወሓት/
ኢህአዴግ ምርጥ ካድሬዎች ስብስብ ነው፡፡
በ1987 የጸደቀው ሕገመንግሥት ያሉበት አንዳንድ ችግሮች እንደተጠበቁ ሆነው በርካታ ጥሩ ነገሮች ይዟል፡
፡ ስለዚህም በጥቅሉ የምንቀበለውና የምንመራበት ነው፡፡ ሆኖም እነዚህ ጥሩ ነገሮች በወረቀት ላይ ከመስፈርና
የኢትዮጵያን ሕዝብ ከማጓጓት አልፈው በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ እየሆኑ አይደለም፡፡ ሕገ-መንግሥቱ፣በመንግሥት
ባለሥልጣናት በማንአለብኝነት ይጣሳል፡፡ ለገዥው ፓርቲው የሚጠቅም እስካልሆነ ድረስ የሕግ የበላይነት
አይከበርም፡፡ ሕግ የዜጎች ከለላና መመኪያ በመሆን ፋንታ የተቀናቃኝ ማጥቂያ መሣሪያ እየሆነ ነው፡፡ ሰብአዊና
ዴሞክራሲያዊ መብቶች በማንአለብኝነት እየተጣሱ ነው፡፡ የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት የወደፊት ዕድሉ ጨልሟል፡
፡ “አውራ ነኝ” ባይ አምባገነን ፓርቲ 40 ዓመት ለመግዛት ቆርጦ ተነስቷል፡፡ ሥልጣን ከአንድ ፓርቲ አልፎ ወደ
አንድ ግለሰብ እየተሰባሰበና የአንድ ሰው ትክለሰውነት ገንኖ እየወጣ ነው፡፡ ነፃና ፍትሐዊ ምርጫ እስከአሁን
በሃገራችን አልታየም፡፡ ለወደፊትም የሚታይ አይመስልም፡፡ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በነፃነት መንቀሳቀስ አይችሉም፡
፡ አባሎቻቸውና ደጋፊዎቻቸው ይሰደዳሉ፤ይደበደባሉ፤ይታሰራሉ፤ይሰቃያሉ፤ከዚያም አልፎ ይገደላሉ፡፡ ዜጐች
በምግብና በነፃነት ረሃብ ሲሰቃዩ ጥቂቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ በተገኘ ሀብት ሰማይ እየነኩ ነው፡፡በሀብታሙና
በድሀው መካከል ያለው ልዩነትም በአስፈሪ ሁኔታ እየሰፋ ነው፡፡ ከዚያም አልፈው በፀረ ሽብርተኝነት ሕግ ጭንቀት
ውስጥ እንዲገቡ እየተደረጉ ነው፡፡ ነፃው ፕሬስና ሲቪል ማህበራት በአስፈሪና አሳሪ ሕግ ተጠፍረው ህልውናቸው
አደጋ ላይ ወድቋል፡፡ ሙስና በሀገራችን በሚያስደነግጥ መልኩ ሥር ሰድዷል፡፡ ምሑራንና በሺ የሚቆጠር ወጣት
ኃይሏ እየፈለሱ ናቸው፡፡ የገዢዎቻችን ትዕቢት፣የሕዝብ ጥቃትና ማንአለብኝነት ከዕለት ወደ ዕለት ሥር የሰደደ
ድፍረት እያሳየ ነው፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ሕዝቡ ከታሪኩ፣ከባህሉና ከህልውናው ጋር የጠበቀ ቁርኝት
ከአለው ከመሬቱ እየተነቀለና የመንግሥት ጭሰኛ እየሆነ ነው፡፡ በሌላ በኩል ሉዓላዊ ድንበሩ እየተሸራረፈ ነው፡፡
በሚሊዮን የሚቆጠር ሄክታር ለውጭ ገበያ ለሚያመርቱ ለሃገሪቱ የምግብ ዋስትና ግን የረባ አስተዋጽኦ ለማያደርጉ
ባዕዳን በሊዝ ስም እየተቸበቸበ ነው፡፡ ወንድማማች የኢትዮጵያና የኤርትራ ሕዝቦች ተነጣጥለዋል፡፡ የሀገሪቱ
ታሪካዊ የባሕር በር ባለቤትነት መብቷን አጥታለች፡፡ በመሆኑም ለበርካታ ከባድ ጥቃቶች እየተዳረገች ነው፡፡ ይህ
ሁሉ የሆነው ከህወሓት/ኢህአዴግ የ17 ዓመት ትግልና የ21 ዓመት አገዛዝ በኋላ ነው፡፡
በመሣሪያ ትግሉ ዘመን በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ለዴሞክራሲና ለፍትሕ እንደሚታገሉ በአለቆቻቸው
የተነገራቸው እውነት መስሏቸው፤ አፈሩ ይቅለላቸውና ክቡር የሕይወት መስዋዕትነት ከፍለዋል፡፡ እነዚህ
የሕወሓት/ኢህአዴግ ሰማዕታት ዛሬ ከሞት ተነስተው የቀድሞ አለቆቻቸውና የአሁኖቹ ሸሪኮቻቸው የሚኖሩትን
ኑሮ፣በሕዝቡ ላይ እየደረሰ ያለውን ዘርፈ ብዙ በደል፣አገሪቱ ደረሰችበት የተባለውን “ብልጭልጭ የኢኮኖሚ
ዕድገት” ቢያዩ ክቡር መስዋዕት የከፈልነው ለዚህ አልነበረም በሚል ልብ የሚሰብር ሐዘን ይሰማቸው ነበር፡፡
በየዓመቱ የሚታየውንም ሽርጉድ የ “ሕድሪ ስውኣት” (የሰማዕታት አደራ) ባዶ መፈክር መደለያና ምጸታዊ ከመሆን
በአለፈ ትርጉም ያጡበታል፡፡ ስለዚህም ነው አሁን በህይወት ያሉና ህሊናቸውን ያልሸጡ አንጋፋ የህወሓት/
ኢህአደግ ታጋዮች ክቡር መስዋዕትነት የተከፈለበት የ17 ዓመት የመሣሪያ ትግልና የ20 ዓመት አገዛዝ ያላስገኘውን
ነፃነትና የዴሞክራሲ ሥርዓት በቆራጥ ሠላማዊ ትግል ለማምጣት በአዲስ መንፈስ እየተያያዙት ያሉት፡፡
የዛሬ 37 ዓመት የደርግን ጭቆና በመቃወም በረሃ የገባው የያኔው ህወሓት፣የዛሬው ህወሓት/ኢህአዴግ
በተራው የጭቆና ሥርዓት እየመሠረተ ነው፡፡ ህወሓት/ኢህአዴግ ደርግን ቢያወግዝም እሱራሱ ያወገዘውን ሆኖ
ተገኝቷል፡፡ ፈረንጆች “Back to square one” እንደሚሉት ጭቆናን በተመለከተ የዛሬ 37 ዓመት ወደ ነበርንበት
ተመልሰን መጥተናል፡፡ በመሣሪያ ኃይል ሥልጣን የያዘ ኃይል ጭቆናን እንደማያስወግድ ዴሞክራሲን እንደማያመጣ
ተገንዝበናል፡፡ ስለዚህ ትግሉን እንደአዲስ መጀመር አለብን ማለት ነው፡፡ ጭቆናን የምናስወግደውና ዴሞክራሲን
የምናመጣው ግን ነፍጥ በማንሳትና በረሃ በመግባት ሳይሆን በሠላማዊ መንገድ በቁርጠኝነት በመታገል ነው፡፡

ጋዜጣችን “ፍኖተ-ነፃነት” ብለናታል፡፡ “ፍኖት” ማለት መንገድ ማለት ሲሆን ከነፃነት ጋር
ሲጣመር “የነፃነት መንገድ” ማለት ነው!!

ነፃ አስተየት

ለውጥ ተፈጥሯዊ፣
ታሪክ ዘለዓለማዊ፣
ስልጣንም
ጊዜዊ ነው
በአማኑኤል ዮሴፍ
amanjosy@yahoo.com
መቼም መሬት በህዋ ላይ መዞሯን ካላቆመች በቀር
ጊዜ መንጎዱን ነገርም ሁሉ መለወጡን አያቆምም፡፡ ትላንት
በጫካ እና በዋሻ ውስጥ ይኖር የነበረው የሰው ልጅ ዛሬ እጅግ
ለአይን የሚያምሩ ሰማይ ጠቀስ ዘመናዊ ህንጻዎችን መገንባት
የቻለው ለዚያ አስቸጋሪ ለነበረው የአኗኗር ጊዜው መለወጥ
መላ በማፈላለጉ ነው፡፡ ጠቅለል ሲደረግ ጊዜ ችግርን ያሳያል፤
ችግርም መላን ይወልዳል፤ መላም ለውጥን ያመጣል፡፡ እዚህ
ጋ አንድ ወሳኝ ታሪክን መጥቀስ እፈልጋለሁ፡፡ አውሮፓውያኑ
የአፍሪካን ምድር ከመርገጣቸው በፊት አፍሪካ ከአውሮፓ
በተሻለ የስልጣኔ ደረጃ ላይ ትገኝ እንደነበር ታሪክ ያስረዳል፡፡
ያን ጊዜ አፍሪካ ግጭት ያልበዛባት ህዝቧም ቢሆን ከተቀረው
የአለም ክፍል በተሻለ ተፋቅሮ የሚኖርባት በተፈጥሮ
ሀብትም እጅግ የታደለች አህጉር ነበረች፡፡ በትላልቅ ወንዞች
እና ለም መሬቷም የመስኖ እርሻ ስራ እጅግ የተስፋፋባት
የብረታብረት እና ጨርቃጨርቅ ምርቶቿ በጥራትም ሆነ
በይዘት ከሌሎቹ በተሻለ የነበሩባት ያማረ& የሙዚቃ እድገት
የሚታይባትም ምድር ነበረች፡፡ በአንጻሩ አውሮፓ በህዝብ
ብዛቷ ከአፍሪካ በሶስት እጥፍ የምትበልጥ& በተፈጥሮ
ብዙም ያልታደለች& ብዙ የሚታረስ መሬት ያልነበራት&
ጥቂቱም ቢሆን በጉልበተኞች ተይዞ የሚተዳደርባት&
ግጭት እና ሀይል የበዛባት ለኑሮ የማትመች የጉልበተኞች
መፈንጫ (survival of the fittest) ነበረች፡፡ በዚህም
አኗኗራቸው የተነሳ አፍሪካውያኑ ብረት ከመሬት አውጥተው
እና አቅልጠው የአራዊት መግደያ ጦር እና የእረሻ መገልገያ
ቁሳቁሶችን ቀድመው ሲሰሩ አውሮፓውያኑ ደግሞ ርሀብን
ለማምለጥ ሲሉ ሌላውን የሚዘርፉበትን ሰው መግደያ ጥይት
እና ሀይለኞችን የሚሸሹበትን ለስደት የሚጠቅም ጀልባን
ቀድመው ሰሩ፡፡
ምንም እንኳ አፍሪካ እና ልጆቿ ዛሬም ፍቅርና ሰላም
ቢርቃቸው ነገ ግን ከነርሱ እንደማይርቅ ርግጠኛ ነኝ፡፡ እንደ
ትላንቱ የአውሮፓ ህዝብ ከምድራቸው በችግር ተሰደው
በሀገር እና በወገን ናፍቆት የሚያለቅሱት የአፍሪካ ልጆች
ሌላ አዲስ ታሪክን ለአረንጓዴዋ አፍሪካ ለመጻፍ ጥቂት
ይቀራቸዋል፡፡ የምእራባውያንን ነፍጥ ታጥቀው ለ700
አመት ያህል እየተፈራረቁ የሀገራቸውን ህዝብ በጭቆና
ሲያስተዳድሩ የነበሩ ሙሰኛ የአፍሪካ መሪዎች እንደ ቀደሙ
አባቶቻቸው በፍቅር በታነጹ ልባም ታሪክ፣ ባህል እና መላ
አዋቂ አስተዋይ ልጆቿ ሊተኩ እጅግ ትንሽ የመሬት ሽክርክሮሽ
ብቻ ይቀራል፡፡ ለዚህ ታሪክ መፈጠር ደግሞ የኢትዮጵያ
ህዝብ የመጀመርያው ሊሆን እንደሚችል ትክክለኛ
ምልክቶች እየታዩ ነው ብል እንደ ማጋነን አይቆጠርብኝም፡፡
እንዴት ካላችሁኝ ግን መልስ አለኝ፡፡
አምባገነን
የሚባሉት
የአፍሪካ
መሪዎች
ህዝባቸውን በመጨቆን እና ወታደር በማብዛት ብቻ
አይደለም የሚታወቁት፡፡ እንደነርሱ ነፍጥ የታጠቁ
ተቃዋሚዎቻቸውንም
አሳዶ
ለማጥፋት
ሁሌም
በመታተራቸው ጭምር እንጂ፡፡ በዚህም እርምጃቸው
ተቃዋሚዎቻቸውን ሁሉ የህዝብ ጠላት ያስመስሏቸዋል፡
፡ በሰላማዊ ትግል መርህ መሰረት አንገብጋቢና ወቅታዊ
የነጻነት ጥያቄን አንግቦ የሚነሳ የትኛውም የህዝብ አካል
ሲፈጠርም ነፍጥ የታጠቁትን የተቃዋሚ ሀይሎች ስም
በመስጠት ህዝብ ውስጥ ሀሳቡን እንዳያሰርጽ ሲሉ በአፋጣኝ
ያስሩታል ወይም በተዘዋወሪ መንገድ ይገሉታል፡፡ በዚህም
የአፈና ሰርዓት የተበሳጨ ትውልድም ስህተትን በስህተት
ለማረም እርሱም እንደመሪዎቹ የምእራባውያኑን ነፍጥ
ታጥቆ አፋኝ የሚለውን ስርአት ለመጣል ይታገላል ወይም
መሪውን ያበሳጫል የሚለውን የትኛውንም የጥፋት ስራ
ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ በመፈጸም ከሰላማዊ ትግሉ መርህ
ያፈነግጣል፡፡ በዚህ እሽክርክሮሽ ውስጥ ስንዞር ነው እንግዲህ
ሰላማችንን እስካአሁንም ድረስ ያጣነው፡፡
አንዳንዴ የኢትዮጵያን ታሪክ ከአፍሪካ ሀገራት ታሪክ ብዙ
ለይቶ መመልከት ትክክል አይመስለኝም፡፡ እንደሚታወቀው
ኢትዮጵያ ውስጥም በአሁኑ ሰአት ስልጣን መያዣም ሆነ
ማስጠበቂያው የምእራባውያኑ መሳሪያ መሆኑን የሚያምኑ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2004 ዓ.ም.
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ፖለቲካ

እናንተ ይህንን አትችሉም
ኢ/ር ዘለቀ ረዲ

mesayewa2011@gmail.com

የመጨረሻዉ ክፍል
ባለፉት ሁለት ሳምንታት የሀገራችን
የዴሞክራሲ ትግል ከ60 ዓመት በላይ
ሊፈጅ የቻለበትን ምክንያት ለማየት
ሞክረናል፡፡ አብዛኛውም ችግር ለዚህች
ሀገር ሲታገሉ የነበሩ ልሂቃንና ሀገሪቱን
ሲገዙ የነበሩና እየገዙ ያሉ ገዢዎች ችግር
መሆኑን አይተናል፡፡ ዛሬ የዚህ ሃሳብ
ማጠቃለያ እንዲህ ይቀርባል፡በዚህ ባለንበት የፖለቲካ ሂደት
አብዛኞቹ ልዩነቶች እና ስምምነቶች
የሚካሄዱት ከሕዝብ ፍላጎት አንፃር
ሳይሆን የልሂቃን የበላይነት እና እነርሱ
ያቀረቡት ሀሳብ ሌላው ከሚያቀርበው
በልጦ አሸናፊ መሆን ላይ ያተኩራል፡
፡ ስለዚህም በጉዳዩ የመስማማት
ሁኔታ ቢኖርም እንኳን ያቀረቡት
ሀሳብ ከተበለጠ፣ የራሳቸውን ክብር
በማስቀደም የሕዝቡን ጥቅም ሳይጠብቁ
እርቁ እንዲፈርስ ይደረጋል፡፡ ይህ
አመለካከት ከአዛውንቱ ወደ ጎልማሳው
ከጎልማሳው ወደ ወጣቱ ስለተላለፈ
በእድሜ ብቻ ወጣቶች ሆነው በተግባር
ግን የ1960ዎቹን አመለካከት ሲያራምዱ
ይታያሉ፡፡ ራሳቸውም ጭምር የኔ ሐሳብ
ይበልጣል እያሉ ይሰብካሉ፡፡
በዚህም የኢህአዴግ ደጋፊ የሆነው
ወጣት ለምን ጥላቻ እንዳደረበት

ሳያውቅ በተቃዋሚው ጎራ በኩል ያሉትን
ያገላል፡፡ ይህ በምክንያት ያልተደገፈ
ጥላቻ ኢህአዴግ ጫካ በነበረበት ጊዜ
ደርግ ለሕብረተሰቡ የሰጠው ዓይነት
ሥዕል ነው፡፡ ያን ጊዜ የኢህአዴግ /
ወያኔ/ አባላት ሕብረተሰቡ እንደ ጭራቅ
ወይንም ሰው በላ አድርጎ ያያቸው
ስለነበር በደርግ የተሳሳተ ስብከት ደርግ
ተሸንፎ የኢህአዴግ ሠራዊት ወደ ከተማ
ሲመጣ ግማሾቹ በፍርሃት ይሮጡ የነበር
ሲሆን ገሚሶቹ በአድናቆት ይመለከቱና
ምንነታቸውንም ለማየት ይራኮቱ
እንደነበር የቅርብ ጊዜ ሀቅ ነው፡፡ ይህንን
ያመጣው የወቅቱ የደርግ መንግሥት
ስብከት የሕዝብ አመለካከት ወደ አንድ
አቅጣጫ እንዲያዘነብል ስላደረገው ነው፡
፡
በተቃዋሚው ጎራ ያሉትም ቢሆኑ
ኢህአዴግን የሚጠሉት ተቃዋሚ ስለሆኑ
ብቻ እንጂ ከመሠረታዊ የአመለካከት
ችግር አይደለም፡፡ በዚህ ረገድ የልሂቃኑ
የአመለካከት ልዩነት ወደ ተከታዮቻቸው
እየተላለፈ ከርዕዮተ ዓለም ትንተና ይልቅ
በቀጥታ ድርጅት ከድርጅት እንዲነጠል
አደረገው፡፡ ሁለት ወይም ሦስት ጠንካራ
ፓርቲ እንዲኖር ከማድረጉ ይልቅ
የተበጣጠሱ ከ60 በላይ ፓርቲዎች
እንዲኖሩ አደረገ፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ
ትግልም እንዲበታተን ሆኖ ጥያቄ እንጂ
መልስ ሳያገኝ ይንከራተታል፡፡
በአሁን
ወቅት
ኢትዮጵያን
የሚያስፈልጋት ከሁለቱም ጎራ በተሻለ
አመለካከት በእኩልነት የሚያይ አካል
ነው፡፡ ባራክ ኦባማ በተመረጡ ጊዜ

ሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት ጭምር ድምፅ
ሰጥተዋል፡፡ አሜሪካውያን የሚፈልጉት
ለአሜሪካ የተሻለ አስተሳሰብ ያለው መሪ
እንጂ የፓርቲያቸውን አባል ቅድሚያ
እንዲያገኙ አይደለም፡፡ ለአሜሪካውያን
ከፓርቲ ይልቅ አሜሪካ ትቀድማለች፡፡
በዚህ ጉዳይ ላይ የእኛዎቹ ተቃዋሚዎች
ሆኑ መንግሥት በዚህ በኩል ጥሩ
አመለካከት ያለው ወጣት የማፍራት
ግዴታ አለባቸው፡፡
ኢሕአዴግ ኢትዮጵያ በከረጢት
ተቋጥራ የተሰጠችው ‘የአደራ እቃ’
አድርጎ በመቁጠር ከእርሱ ውጪ
ማንም
አደራውን
እንደማይወጣ
ይስብካል፡፡ ኢህአዴግ እርሱ ከሌለ
ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንደነበረች
እንደማትቀጥል ያስፈራራል፡፡ ይህ
የሀገሪቱን ሕዝብ ዕውቀትና ችሎታ
ያላገናዘበ ተረት ነው፡፡
ኢህአዴግ ወደ ጫካ ሲገባ ይዞት
የተነሳውን የሕዝብ ጥያቄ ደርግና አፄው
ያልመለሱትን እርሱ መለሶታል ወይ?
በፍፁም አልመለሰውም፡፡ “ጎንበስ ማለት
እቃ ለማንሳት ነው” ይባላል፡፡ ኢትዮጵያ
ውስጥ ሕዝቡ ጠንካራ አይደለም የሚል
ትችት ከአንዳንድ ተቃዋሚዎች ሲሰነዘር
ይሰማል፡፡ ይህ ከሁለት ነገር የመነጨ
ነው፡፡ ለኛ የተቃዋሚ መሪዎች /ኢሊቶች/
ሕዝቡ የሰጣቸውን ነገር ተቀብለው
ሌላ ለመጨመር ከመጣር ይልቅ
የሰጣቸውን ትተው ሌላ ለመውሰድ
ሲሯሯጡ በሚነሳው ፀብ ዋጋ ይከፍላሉ፡
፡ የሚከፈለውም ዋጋ በይበልጥ ተራውን
ሕዝብ ያማከለ ስለሆነ ነው፡፡

የተቃዋሚዎች በርም ክፍት ነው፡
፡ ኢህአዴግ በውስጡ ገብቶ ዋና ሥራ
አስፈፃሚ ሆኖ ስለሚቆጣጠር የሕዝብን
ጥያቄ ወደ አመፅ እንዲሄድ አድርገው
ያበላሹታል፡፡ ይህ ፖለቲካ ነው፤ነፃነት
ነው፤ልቀቁ የሚባሉት ሰዎች ከየት
እንደሚለቁ መገንዘብ ተገቢ ነው፡
፡
ከቤተመንግሥት፣ከገዢነት፣ከጦር
አዛዥነት፣ከሁሉም
ነገር
መልቀቅ
ሊከብድ ይችላል፡፡ በዚህ ላይ እንደ
ኢትዮጵያ ባለች ሀገር ሁሉን ትቶ ምንም
ወደሌለበት መሄድ ስላልተለመደ አመፅ
ይቀናል፡፡ መልቀቅ የሚከብድ መሆኑ
ይታወቃል፡፡ በትክክል ገዢውን ፓርቲ
የሚቃወሙ ተቃዋሚዎች ከመንግሥት
የሚደርስባቸው ጫና በእጅጉ ከባድ
እንደሆነ ይታወቃል፡፡ ይህ የሥቃይና
የመከራ ሕይወት ሥልጣን እንኳን
አብዛኛውን ሰው እያጓጓ ዴሞክራሲን
በተቃዋሚነት ደረጃ እንኳን ለመለማመድ
እና ለማለማመድ እየተቸገሩ ማየቱ
የዕለት ዕለት ተግባር እየሆነ መጥቷል፡
፡ ከሕዝብ ጥቅም ይልቅ ኋላ ቢመለስ
ለግል የሥልጣን ፍላጎት መሟላት
የሚሮጡ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች
ከማስተማር ጀምሮ ሥልቱን አየቀያየረ
ለረጅም ዓመት የመግዛት ዕቅድ ካለው
ኢህአዴግ ጋር የሚያደርገው ትግል
ረዘም ሊል ስለሚችል በእያንዳንዱ ነገር
ተስፋ እየቆረጠ ወደኋላ መመለስ ተገቢ
አይደለም፡፡
የኢትዮጵያ ሕዝብ የዴሞክራሲያዊ
መብቱን እያወቀ በሄደ ቁጥር የኢህአዴግ
አገዛዝ ሳይወድ በግድ ቀንበሩን ያጠባል፡

፡ ምክንያቱም ዴሞክራሲያዊ መብቶችን
ያወቀ ሕዝብ ድምፄን ተነጠቅሁ ማለት
ሲጀምር መንግሥት እንደለመደው
የሰውን ትኩረት ማስቀየሻ የማሸማቀቂያ
አዋጅ በማውጣት የሥልጣን ዘመኑን
ለማራዘም ይጥራል፡፡ የሊዝ አዋጁ
አንዱ ምሳሌ ነው ለማለት ይቻላል፡
፡ በሌላ መልኩ መንግሥትም ይሁን
የተቃዋሚ መሪዎች (በአሁኑ ሰዓት
የአንድነት/መድረክ አመራሮች) ወጣቱን
ጠንካራ ተቃዋሚና የነገው ሀገር ተረካቢ
ለማድረግ እየሰሩ ስለሆነ ከእነዚህ
የአንድነት/መድረክ አመራሮች ትምህርት
መውሰድ ተገቢ ነው እላለሁ፡፡ በአንፃሩ
ግን የኢህአዴግ መንግሥት፣ የአንድነት/
መድረክ አመራሮች ለነገ ተተኪ ይሆናሉ
ብለው አያዘጋጁወቸው ያሉ ወጣቶችን
ጠንከር ሲሉ “ይህቺ ባቄላ ካደረች”
እያለ ይዞ እያሰረ ቤቱን ወጣት/
ተተኪ/አልባ ለማድረግ እየሰራ መሆኑ
የሚዘነጋ አይደለም፡፡ ለዚህም ምሣሌ
ይሆን ዘንድ እንደ ብርቱካን ሚደቅሳ፣
አንዱዓለም አራጌ፣በቀለ ገርባ፣ናትናኤል
መኮንና የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል፡
፡ ለነገሩ ይህም አንዱ የትግል ሥልት
ነውና በዚህና በመሣሰሉት ሳንሸማቀቅ
ትግላችን
እንቀጥላለን፡፡
ሰፊው
የኢትዮጵያ ሕዝብም ይህ የፖለቲካ
ትግል ነውና መንግሥት በሚወስዳቸው
ያልተገባ ርምጃዎች ሳንደናገጥና ተስፋ
ሳይቆርጥ ትግሉን አጠናክሮ ይቀጠል
ዘንድ ተማፅኖየ ነው፡፡
አመሰግናለሁ፡፡

ተቃዋሚው የት እንዲያደርስህ ትፈልጋለህ?
(ይድረስ ለምታጉረመርመው ወንድሜ)

ዳንኤል ተፈራ
ወርሃ የካቲት ፀሐይ ለምድር
የተለየ ቅርበት ይኖራታለ መሰል ግለቷ
እጅግ ይጨምራል፡፡ በንዳዷ ምድርን
እያነደደች አረፋፈደ ትውልና ወደ
ማደሪያዋ ትሸጐጣለች፡፡ የካቲት የአቧራ
ወር ነው፡፡ የደረቀ ሳር፣ተሰጥቶት አፏን
የከፈች መሬት፣የሚጥመለመል አቧራ . .
. መገለጫዎች ናቸው፡፡ ወንድሜ እኔም
በነደደ ወር የነደደ ጽሑፍ ፃፍኩልህ፡፡
ይሄው አቧራማ ወር የታሪክ
ቋጠሮ እንደማይጠፋው ታውቃለህ፡
፡ ሌላው ቢቀር ዛሬ አፍህን ለጉሞና
አንቀጥቅጦ እየገዛህ ያለው ኢህአዴግ
ውስጥ የበላይነት አላት የምትባለው
ሕወሓት የተመሰረተችው በዚህ ወር
ነው፡፡ ለነገሩ አንተ “ሳተና” ስለሆንክ
ርፀከወራ ለመምሰል ሰልፍ ስትወጣ
ሰምተሃል፡፡ ለማስታወስ ያክል ህወሓት
እንዴት እንደተመሰረተች ልንገርህ
የሕወሓት ድርሳናት ወይም የበፊት አቧራ
ለበስ የዛሬ ገንዘብ ለበስ አባላቱ ወይም
የማይታክተው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን

ብዛታቸው 12 የሚጠጉ ጥቂት ነፍጥ
አንጋጆችና በዛሬዋ ባላንጣቸው በትናንቷ
ቅቤ አንጓች ኤርትራ የሰለጠኑ ወጣቶች
የካቲት 11 ቀን 1967 ዓ.ም የትጥቅ ትግል
ለመጀመር ጭው ወዳለው የደደቢት
በረሃ እንደገቡ ይናገራሉ፡፡
በነገራችን ላይ ህወሓትን የመሠረቱት
ስንት ናቸው? ስትል የምታገኘው የተለያዩ
አሀዞችን ነው:: ሰባት፣አስራ አንድ፣አስራ
ሁለት . . . ይሉሃል፡፡ ከእጣን ዛፍና
ከጥቂት የበረሃ ቁጥቋጦዎች በስተቀር
ምንም በሌለበት የደደቢት በረሃ ማን ገባ?
ስትል ዶ/ር አረጋዊ በርሄ (the origin of
T.L.F) በሚለው መጽሐፋቸው ከሰባት
ሲያደርጓቸው፤”ፅንአት”
የተባለው
መጽሐፍ 10 ያደርጋቸዋል፡፡
ከመስራቾች አንዱ እንደነበሩ
የሚነገርላቸውና ዛሬ መቀሌ ተቀምጠው
ገዥውን ፓርቲ እንደገና አምርረው
እየታገሉ የሚገኙትና የህወሓት የትግል
አቅጣጫ ግቡን ስቷል እያሉ አጥብቀው
የሚከራከሩት አቶ አስገደ ገ/ስላሴ
“ጋህዲ” በሚባለው መፅሐፋቸው
አሰራ አንድ እንደሆኑ ይገልፃሉ፡፡
ሌላው የተምታታ መረጃ አቅራቢና አቶ
መለስን ከመስራቾች አንዱ ለማድረግ
ሲፍገመገሙ የምንታዘባቸው ኮ/ል ኢያሱ
መንገሻ የተባሉ ፀሐፊ ናቸው፡፡
ኮ/ል ኢያሱ መንገሻ “መለስ ዜናዊና
የሕወሓት የትግል ጉዞ” በሚለው
መጽሐፋቸው አሥራ አንድ እንደሆኑ
ይነግሩሃል፡፡ ታዲያ እውነተኛው መረጃ
የቱ ነው? ኮ/ል ኢያሱ አቶ መለስ
አፍንጫቸው ሥር ተቀምጠውላቸው

ሮጥ ብሎ መጠየቅ አቅቷቸው ነው
አንዴ መጽሔት ሌላ ጊዜ የህወሓትን
የልደት መጽሄት እየጠቀሱ እውነተኛ
ታሪክ ነው ተቀበለኝ ይሉሃል፡፡ የሕወሓት
አዛውንቶች የታሪክ ሽሚያውን ትተው
እውነቱን ቢነግሩን የተሻለ ይመስለኛል፡፡
የሆነው ሆኖ እንዲህ የተመሰረተው
ሕወሓት አሥራ ሰባት ዓመት በትጥቅ
ትግል፣ሃያ ዓመት ደግሞ በሥልጣን
ቆይቶ ምን አተረፈ? ብለህ ስትጠይቅ
አሁንም ግራ አጋቢ የሆኑ መልሶችን
ታገኛለህ፡፡ ዴሞክራሲውን የደደቢት
በረሃ ጅኒ በልቶታል፤ዕድገቱም የጥቂቶች
ብቻ ሆኗል፡፡ የሃሳብን በነፃነት መግለጥና
ገዥውን ፓርቲ መገዳደር እንዴት ዋጋ
እንደሚያስከፍል ታውቀዋለህ፡፡ “እግር
እስከምታወጣ እንጠብቃለን፤ እግር
ስታወጣ ግን እግርህን እንቆርጣለን”
የሚል “ዴሞክራት” መሪ የሰጠህ ማነው?
እንዲሁም ሆኖ አትፍራ የራዳቸውን
የትግል ታሪክ ጠቅሳህ ልትሞግታቸው
ትችላለህ፡፡
አንተ የራስህ ታራክ
አያስፈልግህም እንዴ? የተከበርከው
ወንድሜ ሆይ የአባቶቻችን ታሪክ
እንዴት መሰለህ? አንድ ቀ.ኃ.ሥ የተባሉ
የማይከሰሱና
የማይገሰሱ፣የሚሰጡና
የሚነሱ ንጉስ ነበሩ፡፡ ሲኖሩ፣ሲኖሩ
“የተማሪዎች ንቅናቄ” የሚባል ማዕበል
መጣባቸውና ጥርሳቸውን ሳይሆን
ዙፋናቸውን
አነቃነቀው፡፡
“ውሻ
በቀደደው ጅብ ይገባል” እንደሚባለው
“ደርግ” የሚባል የወታደሮች ስብስብ
በቀዳዳው ሾልኮ ገባና ዙፋኑ ላይ
ደረሰ፡፡ ዙፋኑ ላይም ተቀምጦ ለዙፋኑ

ጅኒም ግብር ማቅረብ ጀመረ፡፡
ዋይታ፣ጩኸት፣ሰቆቃ . . . ተደማመረና
ብሶት ሆነ፡፡ እነሆ ብሶትም የተለያዩ
ድርጅቶችን ፀነሰ፡፡ ከነዚህም መካከል
ህወሓት አንዱ ነበር፡፡ ሕወሓት ጐረመሰ፡
፡ መንግሥቱ ኃ/ማርያም የተባሉትን
አምባገነን “እንትናቸውን በሳንጃ”
ሊላቸው ሲል ፈረጠጡ ቀጥሎም መለስ
ዜናዊ የተባለ ሰው በተራው ዙፋኑ
ላይ ተቀመጠ፡፡ እሱም “ዴሞክራሲ፣
ዳቦ፣ነፃነት፣ እኩልነት፣ እንደፈላጋችሁ
መናገር . . .” እሰጣችኋለሁ ሲል ሳያስበው
ቃል ገባ፡፡ ቃልም ቃል ብቻ ሆኖ ቀረ፡፡
ይሄ ተረት ተረት እንዳይመስልህ ቅንጭብ
የአርባ ዓመት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ
ነው፡፡
እኔ የምለው ያንተ የሆነ ነገር
ያስፈልግሃል ነው፡፡ ያንተ የሆነ ርዕዮተ
ዓለም፣ያንተ የሆነ ዴሞክራሲ፣ያንተ የሆነ
ነፃነት፣ያንተ የሆነ አስተሳሰብ፣ ያንተ
የሆነች ኢትዮጵያ . . . ያስፈልግሃል ነው፡፡
እሾህ ላይ ሲያስተኙህ እሾህ ላይ መተኛት
እንዴት እንደሚቻል ለምን ታስባለህ?
የሚባለው “እምቢ እሾህ ላይ አልተኛም”
ነው፡፡ እምቢ ማለትን ለመልመድ እኮ
እሩቅ መሄድ አያስፈልግህም፡፡ የገዥህን
ታሪክ አምብብ፡፡ የወንድማማቾች
የመገዳደል ታሪክም ቢሆን ፍሬ ነገር
አታጣበትም፡፡ የገዥህ ብቸኛ ስኬት
ደርግን መጣሉ እንደሆነ ራሳቸው
መስራቾቹ ሲናገሩ አልሰማህም እንዴ?
የአቶ መለስ ሥርዓት ተቃውሞ
የበረታበት የገባውን ቃል ስላልፈፀመ
ነው፡፡ ዴሞክራሲም፣ዳቦም የለም፡

፡ መብትህን መጠየቅም “ሽብርተኛ”
ሊያስብልህ ይችላል፡፡ እንዴ! ለምን?
ነው እኮ ማለት ያለብህ፡፡ አንተ ግን ጥቂት
ግለሰቦችና ጥቂት ተቃወሚዎችን እንኳ
ምነው አርፈው ቢቀመጡ፣እነሱ እንደሆነ
አይወርዱ!” እያልክ ሃሞትህን አፍስሰህ
የሰው ሐሞት ለማፍሰስ ትጥራለህ፡፡
“የተቃወሚዎች መንገድ የት ያደርሳል?”
ትላለህ፡፡ ተቃዋሚው የት እንዲያደርስህ
ትፈልጋለህ? ያንተ ትንሽየ ድርሻ፣ያንተ
ጋን መደገፍያ ትንሽ ጠጠር የት አለች?
አንተ እወዳታለሁ ለምትላት ሀገርህ ምን
አደረግህ? አንተ መንግሥትን የሚተች
ጋዜጣ እንኳ በጀርባህ ሸጉጠህ ቢሮህ
የምትገባ፤በስፖርት ጋዜጣ መካከል
ሸጉጠህ የምታነብ “ሳተና ወጣት”
አይደለህምን? ቢያንስ ቢሮህ ተቀምጠህ
የግል ጋዜጣ የማንበብ ነፃነት የተነፈገህና
መብትህ እንደሆነ ሳትለማመድ፣ይሄ
ህገ-መንግሥታዊ መብትህ እንደሆነ
እያወቅህ መብትህንና ህሊናህን ሸጠህ
በልተህ፣ “ጊዜውን መስሎ መኖርን”
እየተረትህና በጓዳህ ውስጥ ሚስትህ ላይ
ትንታግ ፖለቲከኛ ሆነህ ተቃዋሚው
የት እንዲያደርስህ ትፈልጋለህ? የሀገር
ጉዳይ የጋራ ጉደይ ነው እያልኩህ ነው፡
፡ አንተም ድርሻ አለህ እያልኩህ ነው፡
፡ አንተም ታሪክ ሥራ እንጅ እየጐተተ
የሚወስድህን አካል አትጠብቅ፡፡ አንድ
ነገር አስረግጨ ልነግርህ የምፈልገው
ነገር አንተ ጓዳህ ውስጥ ረጭ ዕልህ
የምትፈልገው ቦታ የሚያደርስ የለም፡
፡ ስለዚህ የምትፈልገውን ስርዓት
ለመመስረት የራስህን ጉልበት ተጠቀም፡
ወደ 7
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2004 ዓ.ም.
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ዴሞክራሲ ኢንጁሩ ፤ የመለስ ለመለስ በመለስ የሆነ
መንግስት እንጂ !
ግርማ ካሳ
(muziky68@yahoo.com)
ከ150 አመታት በፊት የአሜሪካን ፕሬዘዳንት
የነበሩትና ባርነትን ያስቆሙት፣ አብርሃም ሊንከን፣
«ዴሞክራሲ ለሕዝብ፣ የሕዝብ፣ በሕዝብ የሆነ
መንግስት ነዉ» በማለት ነበር የገለጹት።
ከሁለት ሺህ አመታት በፊት ዴሞክርሲን ሲለማመዱ
ከነበሩት ከግሪኮች ዘመን ጀምሮ አሁን እስካለንበት ጊዜ
ድረስ፣ በግልጽ እንደምናየዉ፣ ዴሞክራሲ በሕዝብ
ፍላጎትና የሕዝብን ጥቅም በማስጠበቅ ላይ የተመሰረተ
የፖለቲካ ስርዓት እንደሆነ ነው። በዴሞክራሲ
«እግዚያብሄር ነዉ የሾማቸው» ተብለዉ ፣ ወይንም
ገንዘብ ስላላቸዉ ፣ ወይንም ነፍጥ ስለጨበጡ ግለሰቦች
የሚገዙበት ሁኔታ አይኖርም። ዴሞክራሲ ሕዝቡ
የሚፈልገዉን እየሾመ፣ የሚፈልገዉን እየሻረ እራሱን
በራሱ የሚያስተዳድርበት ስርዓት ነዉ።
አንዳንዶች “ዴሞክራሲ ለአፍሪካ አይሆንም” ይላሉ።
ከሁለት ሺህ አመታት በፊት ለግሪኮች ከሰራ፣ በሃያ
አንደኛዉ ክፍለ ዘመን ለምንኖር ሰዎች የማይሰራበት
ምንም ምክንያት የለም። ዴሞክራሲ ሕዝብን፣
እያንዳንዱን ዜጋ የሚያከበር ነዉ። እንስሳ ካልሆነ
በቀር «ምንድን ነዉ ፍቃድህ ? የትኛዉ መሪ ቢገዛህ
ትመርጣለህ ?» ተብሎ ቢጠየቅና አማራጭ ቢቅርብለት
፣ ማንም ሰዉ አይጠላም።
ብዙ ጊዜ ዴሞክራሲን ከነጻነት ጋር የማገናኘት ሁኔታ
አለ። ዴሞክራሲ ነጻነት ማለት አይደለም። ዴሞክራሲ
ነጻነት እንዲመጣ የሚረዳ መንገድ ነዉ። ዴሞክራሲ
መሳሪያ ነዉ። ዴሞክራሲ ፖለቲካ ነዉ። ያለ ዴሞክራሲ፣
ያለ ፖለቲካ ትግል ነጻነት ሊኖር አይችልም።
ዴሞክራሲና የሕግ የበላይነት
ከዴሞክራሲ መገለጫዎች አንዱና ዋናዉ የሕግ
የበለይነት ነዉ። አንድ በተባበሩት መንግስት የሕንድ
የዉጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሰራተኛ የነበሩ፣ አቱል
ካሬ የተባሉ ሰዉ «ዴሞክራሲ ያለ ሕግ የበላይነት
ሊኖር አይችልም። የዴሞክራሲን ባህል፣ እዉነተኛ
የዲሞክራሲን ስርዓት ለመገንባት የሚደረገዉ ሂደት፣
በሕግ የበላይነት ማእቀፍ ዉስጥ መግባት አለበት» ሲሉ
ያስረዳሉ።
ከሁለት ሺህ አመታት በፊት የግሪኩ አሪስቶትል «ሕግ
ሊገዛ ይገባል» ሲሉ፣ የሮም ባለስልጣን የነበሩት ሲሰሮ
«ሁላችንም የሕግ ተገዢ መሆን አለብን። አለበለዚያ
ነጻነታችንን እናጣለን» ነበር ያሉት። በ17ኛዉ ክፍለ
ዘመን እንግሊዛዊዉ ሳሙዔል ሩተርፈርድ በተለምዶ
በላቲን «ሬክስ ሌክስ» (ንጉስ ሕግ ነዉ) የሚባለዉን
አባባል ገልብጠው «ሌክስ ሬክስ»(ሕግ ንጉስ ነዉ)
በማለት፣ ነገስታት ወይንም ግለሰቦች ሳይሆኑ ሕግ
የበላይ መሆን እንዳለበት ነበር የጻፉት።
ለዴሞክራሲ መስፈን፣ የዴሞክራሲ መስፈንንም
ተከትሎ ለሚመጣዉ የነጻነት መከበር፣ ሕግ የበለይ
ሊሆን ይገባል። ይሄንንም ተግባራዊ ለማድረግ የሕጉ
አካል ከገዢዎችና ከሥራ አስፈጻሚዉ አካል የተለየና
ገለልተኛ መሆን ይኖርበታል። ፈረንሳዊዉ ፈላስፋ
ሞቴንስኪዮ «የሕግ መንፈስ» (The Spirit of Laws)
በሚል ርእስ ሥር፣ እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በ1748
ባሳተመዉ መጽሃፍ፣ የግለሰቦችን ነጻነት ለማረጋገጥ
ዴሞክራሲንም ለማስፈን የሕግ አውጭዉ (legislative)
የሕግ አስፈጻሚዊዉ (executive) እና የሕግ ተርጓሚዉ
(judicial) አካላት የተለያዩ መሆን እንዳለባቸው
አስቀምጧል።
በአገራችን ኢትዮጵያ ከዲሞክራሲ ጋር ትንሽ
የሚቀራረብ ስርዓት የምናዉቀዉ በኦሮሞዎች መካከል
የነበረዉ የገዳ ስርዓት ነዉ። የኦሮሞ መኳንንቶች የተለያዩ
ነገሳታትን በመፍጠር (የጊቤ መንግስታት ተብለዉ
እንደሚታወቁት) ከገዳ ስርዓት ወደ አምባገነናዊ
ንጉሳዊ ስርዓት እስከተሸጋገሩበት ጊዜ ድረስ፣ ከግሪኮች
ባልተናነሰ መልኩ፣ በኢትዮዮጵያ ምድር ዴሞክራሲ
ሲተገበር ነበር።
ከገዳ ስርአት ዉጭ፣ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲን
አታውቅም። የምታውቁው በጉልበት በጠመንጃ ስልጣን
የጨበጡ የግለሰቦች አምባገነንነትን ነዉ።
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ዴሞክራሲን ቢያንስ ቢያንስ በወረቀት ላይ አስፍሮ፣
ለዴሞክራሲ መስፈን እንደሚሰራ በርግጥ፣ ኢሕአዴግ
ይፋ አድርጓል። ኢሕአዴግ አዲስ አበባን ሲቆጣጠር
ለሕዝብ ቃል የገባቸው ነገሮች ቢኖሩ፣ ሕግ የበላይ
እንደሚሆን፣ ዜጎችን እንደፈለጉ ማሰር፣ መግደል
እንደሚያቆም፣ ሕዝቡ የፈለገዉን የመሾምና የመሻር
መብቱ እንደሚጠበቅ ነበር። አንድ የኢሕአዴግ ታጋይ
የኢትዮጵያን ራድዮ በሚቆጣጠርበት ጊዜ የተናገረዉን
ማስታወሱ ብቻ ይበቃል። «ብሶት የወለደዉ የኢሕአዴግ
ሰራዊት ለሰፊዉ ሕዝብ ጥቅም ሬዲዮ ጣቢያዉን
ተቆጣጥሮታል » ነበር ያለዉ። ኢሕአዴግ ለሰፊው
ሕዝብ ጥቅም እንደሚቆም ተስፋ መስጠቱ ነበር።
ነገር ግን «ፍየል ወዲህ ቅምዝም ወዲያ» እንደተባለዉ፣
ቃል የተጋበዉ ሌላ ፣ እያየን ያለነዉ ሌላ እየሆነብን ነዉ።
በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ዉስጥ የሕግ አስፈጻሚው፣
የሕግ አዉጭዉና የሕግ ተርጓሚዉ (ፍርድ ቤቶች)
አካላት፣ በስምና በወረቀት የተለያዩ፣ በተግባር ግን
በአንድ ላይ የተጨፈለቁ እንደሆኑ ነዉ የምናየዉ።
የሕግ አዉጭ አካል (ፓርላማዉ)
የሕግ አዉጭዉን አካል፣ ፓርላማውን ብንወስድ፣
በደርግ ጊዜ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማሪያም ከነበራቸዉ
ሸንጎ ጋራ የሚለይበት ሁኔታ አይታይም። አንድ
የሚታይ ልዩነት ቢኖር ኮሎኔል መንግስቱ በከፍታ ቦታ
ነበር የሚቀመጡት። በፓርላማ አቶ መለስ ደግሞ ወረድ
ብለዉ፣ ከተቀሩት የፓርላማ አባላት ጋር ከፊት ነዉ
የሚቀመጡት።
የመጀመሪያ የፌዴራል ምርጫ የተደረገዉ በ1987
ዓ.ም ነበር። በዚህ ወቅት ኢሕአዴግና አጋሮቹ ከ547
መቀመጫዎች 480 መቀመጫዎችን (82.9 %) አሸነፍን
አሉ። በ1992 ዓ.ም ቁጥራቸዉን አሻሽለዉ ወደ 534
አወጡት። በ1997 ለመጀመሪያ ጊዜ ትልቅ ፉክክር
የተደረገበት እንደሆነ በሚነገርለት ምርጫ ፣ ብዙዎች
ቅንጅት እንዳሸነፈ ቢናገሩም፣ የድምጽ ቆጠራዉን
በማስቆም፣ ኮሮጆ በመቀየር፣ ኢሕአዴግና አጋሮቹ
386 መቀመጫዎች ( ከሰባ በመቶ በላይ) አሸነፍን
ብለው አወጁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተነሳው ዉዝግብ
በሰላም የሚታገሉ የሰላማዊ የፖለቲካ ታጋዮች ወደ
ወህኒ ተወረወሩ። በንጹሃን ዜጎች ግንባር ላይ ጥይት
ተርከፈከፈ። እነ ሽብሬ ደሳለኝ ወደቁ። ለሕዝቡ
ጥቅም እንደቆሙ ሲናገሩ የነበሩት ኢሕአዴጎች፣
የኢትዮጵያዉያን ሰላማዊ ዜጎችን ደም በየመንገዱ
አፈሰሱ። በአሥር ሺሆች የሚቆጠሩ ወጣቶች
ከየቤታቸዉና ከይቅያቸው እየታፈሱ በደዴሳ፣ ዝዋይ፣
ሸዋሮቢት በመሳሰሉ ዘግናኝ እሥር ቤቶች በጅማላ
ታሰሩ። በአንድ ምላጭ መቶዎች ጸጉራቸው ተላጨ።
ከጥቂት አመታት በፊት የተደረገዉ የ2002 አራተኛ
ምርጫ ደግሞ ከዚያ በፊት ከተደረጉት ሶስቱ ምርጫዎች
በባሰና በሚያሳፍር ሁኔታ ተጠናቀቀ። በከዚህ በፊቶቹ
ምርጫ ኢሕአዴግ፣
በዉስጡ አምባገነን ባህሪ
ቢኖረዉም፣ ላይ ላዩን የዴሞክራሲ መልክ ይታይበት
ነበር። የ2002 ምርጫ ግን የኢሕአዴግን የዴሞክርሲ
ሽፋን ሙሉ ለሙሉ ገፈፈዉ። ኢሕአዴግ ከ547
መቀመጫዎች 547ቱን አሸነፍኩ ብሎ 99.6 በመቶ
ፓርላማዉን ተቆጣጠረ።
የቀድሞ የኢራቅ ፕሬዘዳንት ሳዳም ሁሴን ለብቻቸው
ተወዳድረዉ ያሸነፉት መቶ በመቶ ነበር። በአለማችን
ካሉ በርካታ አምባገነኖች ከነ ቬኑዙዌላዉ ሁጎ ቻቬዝ፣
ከኢራኑ አህማዲኒጃን፣ ከሱዳኑ አልባሽር፣ ከዚምባቤዉ
ሙጋቤ ብሰዉ፣ ከሳዳም ሁሴን ቀጥሎ በሁለተኛነት
የተቀመጡት ፣ 99.6 በመቶ አሸነፍኩ ያሉት የእኛዉ
ጠቅላይ ሚኒስተር ሆኑ። በ2002ቱ ምርጫ በማያሻማ
መልኩ በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ርዝራዥ እንኳን
እንደሌለ በግልጽ ተረጋገጠ።
ኢሕአዴግ «አብዮታዊ ዴሞክራሲ» የሚለዉን
ከዴሞክራሲና ለሕዝብ ከመገዛት ጋር ምንም ግንኙነት
የሌለዉን ማእከላዊነት ላይ ያተኮረ ፣ የማርክሲስት
ግራ ፖለቲካ ላይ የተመሰረተ አሰራር እንደሚያራምድ
ይታወቃል። ለዚህም ነዉ የኢሕአዴግ አባላት እርስ
በርሳቸዉ እንደ ኢሰፓዎች «ጓዶች» የሚባባሉት።
ሕገ መንግስቱ የፓርላማ አባላት ተጠሪነታቸዉን ለሕገ
መንግስቱ፣ ለመረጣቸዉ ሕዝብና ለሕሊናቸዉ እንደሆነ

በአንቀጽ 54 ንኡስ አንቀጽ 4 ይገልጻል። ነገር ግን
በኢሕአዴግ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ፖለቲካ መሰረት፣
አንድ የኢሕአዴግ አባል ወደደም ጠላም፣ ድርጅቱ
የሚወስደዉን የፖለቲካ ዉሳኔ የማስፈጸም ግዴታ
አለበት። በመሆኑም የኢሕአዴግ የፓርላማ አባላት፣
የመረጣቸዉን ሕዝብ ጥቅም፣ ከኢሕአዴግ ፍላጎት
ጋር ከተጻረረ፣ ነጻ ሆነዉ ድርጅታቸዉን ተቃዉመዉ
ድምጽ መስጠት አይችሉም። በመሆኑም 99.6 በመቶዉ
የኢሕአዴግ የፓርላማ አባል የሚገዛዉ መርጦናል ላሉት
ሕዝብ ሳይሆን ኢሕአዴግን በበላይነት ለሚመሩት ለአቶ
መለስ ዜናዊ ነዉ። አቶ መለስ ዜናዊ ከፈለጉ በ24 ሰዓት
ዉስጥ ፓርላማው ሕግ እንዲያወጣ ማስደረግ ይችላሉ።
አቶ መለስ ዜናዊ ሜዲያዉን የሚያፍን ሕግ
ለማውጣት ሲነሱ ፓርላማዉ ሆ ብሎ አጸደቀላቸዉ።
አቶ መለስ ጠንካራ የሚሏቸዉን የተቃዋሚ መሪዎች
ለማንበርከክ መሰረት የሌለዉ «የፀረ-ሽብርተኛ» ሕግ
እንዲወጣ ሲያዙ ፓርላማዉ ሳያቅማማ ፍቃዳቸዉን
ፈጸመላቸዉ። በአሁን ጊዜ ሕግ አዉጭዉም ፣ ሕግ
አስፈጻሚዉም አቶ መለስ እንደሆኑ በግልጽ እየታየ
ነዉ።
የፍርድ ሥርዓቱ
የሕግ አስፈጻሚዉ አካል የሕግ አዉጭዉን አካል ብቻ
አይደለም እየተቆጣጠረ ያለዉ። የሕግ ተርጓሚዉንም
አካል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ይቆጣጠራል።
ፍርድ ቤቶች ከአቶ መለስ ፍቃድ ዉጭ የመወሰን ፍላጎቱ
የላቸዉም። ፍላጎት ቢኖራቸዉም እንኳን፣ አቅሙና
ስልጣኑ ይጎድላቸዋል።
እርግጥ ነዉ ፍርድ ቤቶች ገለልተኛ መሆን
እንዳለባቸው ሕገ መንግስቱ ይደነግጋል። አንቀጽ 79
ንኡስ አንቀጽ 2 «በየትኛዉም ደረጃ የሚገኝ የዳኝነት
አካል ከማንኛዉም የመንግስት አካል፣ ከማንኛዉም
ባለስልጣን ሆነ ከማንኛዉም ሌላ ተጽእኖ ነጻ ነው»
ይላል።
ነገር ግን ሕግ መንግስቱ እራሱ በሌሎች አንቀጽ
እራሱን ተቃርኖ፣ የፍርድ ቤቶችን የበላይነት በማያሻማ
መልኩ የሚሸረሽረበት ሁኔታ አለ።
በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 81 መሰረት፣ የከፍተኛዉ
ፍርድ ቤት ፕሬዘዳንትና ምክትል ፕሬዘዳንት በጠቅላይ
ሚኒስትሩ ተመርጠዉ ፣ በጠቅላይ ሚኒስተሩ አቅራቢነት
፣ ጠቅላይ ሚኒስተሩ በሚቆጣጠሩት ፓርላማ
ይጸድቃሉ። ሌሎች የፌዴራል ዳኞች ( የፌዴራል
የአንደኛ ደርጃ ፣ የፌዴራል ከፍተኛ እና የፌዴራል
ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች ) በዳኞች አስተዳደር ጉባዔ
ተመርጠዉ ፣ በጠቅላይ ሚኒስተሩ አቅራቢነት በፓርላማ
ይጸድቃሉ።
ይህ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ የሚባለዉ አካል፣ በሕገ
መንግስቱ ላይ ቢያንስ ከአራት ጊዜ በላይ በአንቀጽ 79
እና 81 ላይ ተጠቅሷል። ነገር ግን ሕገ መንግስቱ ስለዚህ
አካል አመሰራረትና ስልጣን የሚዘረዝርበት አንድም
ቦታ የለም። (ይሄ የሕገ መንግስቱን ግድፈት የሚያሳይ
ነዉ)
ይህ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ፣ ጠቅላይ ሚኒስተሩ
የሚሾሙት የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዘዳንት እና
ምክትል ፕሬዘዳናት በአባልነት የሚገኙበት አካል ሊሆን
ይችላል ብዬ አስባለሁ። ካልሆነም ደግሞ በቀጥታም
ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽ/ቤት
የሚታዘዝ ሊሆን እንደሚችል መገመቱ አይከብድም።
በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 79 ንዑስ አንቀጽ 4፡ ለ ፣
መሰረት፣ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ አንድን ዳኛ «ብቃት
የለዉም» በሚል ከዳኝነት ከሃላፊነት ሊያነሳዉ ይችላል።
በአንቀጽ 79 ንዑስ 4፡ሐ መሰረት፣ ፓርላማዉም
በሶስት አራተኛ ወይንም ሁለት ሶስተኛ ሳይሆን በአንድ
ድምጽ አብላጫ ድምጽ ተስማምቶ አንድ ዳኛ የማንሳት
ስልጣን አለዉ። በአጭሩ አባባል ማንኛዉም ዳኛ
በሕግ አስፈጻሚዉና የሕግ አሳፈጻሚዉ በሚቆጣጥረዉ
የሕግ አዉጭ አካል በቀላሉ ሊነሳ ይችላል ማለት ነዉ።
ፈረንጆች እንደሚሉት “The Judiciary is at the
mercy of the Executive”: ።
ያ ብቻ አይደለም። አገራችን ኢትዮጵያ ዜጎቿ
በከፍተኛ የኑሮ ዉድነት እየተሰቃዩ ያሉባት አገር ናት።

ዳኞች የሕግ አስፈጻሚውን ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ
ውሳኔ የማይወስኑ ከሆነ፣ በዳኝነት ሞያቸው የማገልገል
እድላቸው የመነመነ ነዉ የሚሆነው። ከሥራቸዉ
ይባረራሉ። ጥቅም ይቀርባቸዋል። የተለያዩ ሰበቦች
እየተፈለገ፣ በግምገማ «ሙስና ዉስጥ ተዘፍቀል» በሚል
ወደ ወህኒ ሊወርዱም ይችላሉ። በዚህም ምክንያት
ይፈራሉ። እንኳን የሕዝብን መብት ሊያረጋግጡ ፣
ጭራሹኑ ለአገዛዙ በሕግ ስም ዜጎችን የመጨፍለቂያ
መሳሪያ እየሆኑ ነዉ።
ወ/ት ብርቱካን ሚደቅሳ በአቶ ስዬ አብርሃ ጉዳይ ላይ
በወሰኑት ዉሳኔ ከዳኝነት እንዲነሱ መደረጉ ይታወሳል።
እንደ ዳኛ መሸሻ ወልደሚካኤል፣ ዳኛ ፍሬህይወት
የመሳሰሉ፣ ለሕሊናቸዉ የተገዙ ዳኞች አድራሻቸዉ
በዉጭ አገር ሆኗል።
ኢሕአዴግ ሕግን እንደ ዱላ በመጠቀም፣ ፍርድ
ቤቶችን እያዘዘ ፣ ሕግን መሳቂያና መቀለጃ ነዉ
ያደረገዉ። በብዙ የዴሞክራሲ አገሮች ዳኛ ይከበራል።
ፍርድ ቤት ይከበራል። በኛ አገር ግን ፍርድ ቤት የተናቀ
ሆኗል። በፍርድ ቤቶች እዉነተኛ የሕግ ሂደትን ሳይሆን
ተራ የፖለቲካ ዳንኪራና ቀልድ ነዉ እየተፈጸመ ያለዉ።
አንጋፋዉ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ታስረዉ
በነበረ ጊዜ «ፍርድ ቤቱ ከአገዛዙ ነጻ ሆኖ መፍርድ
አይችልም» በሚል «አልከላከልም» ብለዉ ነበረ።
ከምርጫ ዘጣና ሰባት በኋላ፣ የቅንጅት መሪዎች ለፍርድ
ቤቱ እዉቅና ሳይሰጡ ፣ ሳይከላከሉ፣ በአስቂኝ ሁኔት
ከአራት ኪሎ በመጣ ቀጭን ትእዛዝ የእድሜ ልክ
እሥራት ተወስኖባቸው ነበር። አሁንም በነ እስክንድር
ነጋ፣ አንዱዋለም አራጌ፣ ርዮት አለሙ የምናየው፣
ይሄንኑ ሕግን የማርከስ ተግባራትን ነዉ። አቃቢ ሕግ
ያቀረባቸው መረጃዎች እራሳቸዉ የአቃቢ ሕግን ክስ
የሚያፈርሱ እንደሆነ ዳኞቹ እያወቁ፣ ተከሳሾቹ ፍጹም
ሰላማዊና ሕግን አክብረዉ የሚንቀሳቀሱ እንደሆኑ
መረጃ ቀርቦላቸው ፣ ፊታቸዉን ከእዉነት አዙረዉ፣
ፍርድን ሲያዛቡ ተመልክተናል።
የሕግ አስፈጻሚዉ አካል መሪ፣ የአገሪቷ ጠቅላይ
ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ናቸዉ። አቶ መለስ ስልጣን
ከጨበጡ ሃያ አንድ አመታት ሊሆናቸው ጥቂት ወራት
ነዉ የቀራቸዉ። ላለፉት 21 አመታት ፓርላማዉ
ከርሳቸዉ ፍቃድ ዉጭ የወሰነዉ አንዳችም ዉሳኔ
የለም። የፌዴራል ዳኞች በሙሉ የተሾሙት በርሳቸው
አቅራቢነት፣ እርሳቸዉ በሚቆጣጠሩት ፓርላማ ዉሳኔ
ነዉ። ከእርሳቸዉ ፍቃድ ዉጭ ፍርድ የሚሰጡ፣
ሕሊናቸዉ ያሸነፋቸው ዳኞች አሊያም ከስራቸዉ
ተባረዋል፣ ወይ አገር ለቀዉ ወጥተዋል። በአሁኑ ወቅት
ያሉት ዳኞች፣ ቀኝ ግራዉን መዝነዉ ፍርድ የሚሰጡ
ሳይሆን፣ ጥቅማቸው እንዳይቀርባቸው፣ አይናቸዉን
በጨዉ አጥበዉ፣ ከሕሊናቸውና ከእግዚአብሄር
ተጣልተዉ፣
ከአራት ኪሎ የመጣዉን መመሪያ
የሚያነቡ ናቸዉ።
መለስ ሌክስ
እንግዲህ በአገራችን ያለዉ ተጨባጭ ሁኔታ
ኢሕአዴግ ከሃያ አንድ አመታት ስልጣን ሲጨብጥ
ተስፋ እንደተገባዉ ሳይሆን፣ በኮሎኔል መንግስቱ
ኃይለ ማሪያም አስተዳደር ወቅት እንደነበረዉ አይነት፣
መልኩን የቀየረና ከጊዜዉ ሁኔታ ጋር የተመሳሰለ ፣
ፍጹም አምባገነንነት ነዉ። ሃይ ቴክ (High Tech)
አምባገነንነት ብዬዋለሁ።
ከባድመ ጦርነት በፊት ቢያንስ ቢያንስ በኢሕአዴግ፣
በተለይም በሕወሓት አመራር አባላት መካከል አንጻራዊ
የዉስጥ ዴሞክራሲ እንደነበረ የሚናገሩ አሉ። የሕወሓት
አመራር አባላት እንደ ቡድን በሌላዉ ኢትዮጵያዊ
ላይ አምባገነን ሆነዉ ነበር እንጂ፣ እርስ በርሳቸዉ
እንደ እኩል ነበር የሚተያዩት። አሁን ግን እድሜ
ለቦናፓርቲዝምና «ስልጣንን ለወጣቶች እናስረክብ»
የሚል መፈከር፣ አንጋፋ የቀድሞ የሕወሓት አመራር
አባላት ተወግደዉ፣ ግማሾቹ አምባሳደሮች፣ ግማሾቹ
የስኳር ለቃሚዎች ሆነዋል። ግማሾቹ ቤት ተለግሰዉ
አርፈው ተቀምጠዋል።
አሁን የጥቂት የሕወሓት አመራር አባላት አምባገነንነት

2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.30

ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2004 ዓ.ም.

ሳይሆን ኢትዮጵያ ዉስጥ ያለዉ፣ የአንድ ግለሰብ
አምባገነንነት ነዉ ። አብርሃም ሊንከን ዴሞክራሲን
«ለሕዝብ የሕዝብ በሕዝብ የሆነ መንግስት ነዉ»
ነበር ያሉት። በኢትዮጵያ ዴሞክራሲ የለም። ያለዉ
ለመለስ የመለስ በመለስ የሆነ መንግስት ነዉ።
የእንግሊዛዊዉን ሳሙዔል ሩተርፈርድ የላቲን
አባባል ልዋስና ሌክስ ሬክስ (ሕግ ንጉስ ነዉ)
ሳይሆን «መለስ ሌክስ» (መለስ ሕግ ነዉ) ነዉ
ማለት የሚቻለዉ።
መደምደሚያ
የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ፣ ነጻነትህና ፣ መብት
እንዲከበር፣ በየወረዳዉ አቶ መለስን የሚያገለግሉ
ካድሬዎችና የደህንነት አባላት የሚያደርሱብህ
ግፍ እንዲያበቃ፣ በአገርህ፣ በማንነትህና
በኢትዮጵያዊነትህ ተከብረህ፣ ቀና ብለህ ፣ ሰርተህ፣

ተምረህ፣ ነግደህ፣ በሰላምና በፍቅር መኖር፣
የፈለከውን መሾም፣ የፈለከዉን መሻር ትፈልጋለህን
? መልስህ «አዎን» ከሆነ እንግዲህ፣ በያለህበት
የድርሻህን ለመወጣት ተነሳ። በያለህበት ተደራጅ።
ሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምጽህን አሰማ።
ታላቁ የሳይንስ ሰዉ አልበርት አነስታይን ስለ
ዲሞራሲና የሕግ የበላይነት ሲናገር « ምርጫ እስካለኝ
ድረስ ፣ የፖለቲካ ነጻነት፣ መቻቻል እና ዜጎች ሁሉ
እኩል በሚታዩበት፣ የሕግ ስርዓት ባለበት አገር
ብቻ ነዉ መኖር የምፈልገዉ » ነበር ያለዉ።
አነስታይን ከናዚ ጀርመን ሸሽቶ፣ መብቱ
በተከበረበት በአሜሪካ የስደት ኑሮዉን ጀመረ።
መቼም ሰማኒያ ሚሊዮን ኢትዮያዉያዊ ኢትዮጵያን
ለቆ ሊሰደድ አይችልም። ዴሞክራሲን ፍለጋ
ዴሞክራሲ ወዳለበት መሸሹ ጥቂቶችን ለጥቂቶች

ተቃዋሚው የት ...
፡ ተከራከር፣ጠይቅ፡፡ ካልጠየቅህ ማን ይሰጥሃል? ታላቁ መንፈሳዊ መጽሐፍ
እንኳ አንኳኳ ይከፈትልሀል፣ ጠይቅ ይሰጥሃል እንጅ ተቀምጠህ በማንጐራጐር
የምታገኘው ነገር እንደሌለ የሚነግርህ አስረግጦ ነው፡፡ ገባህ አንጐራጓሪው?
እንዴ! ትልቁ አቅምህ ዳቦ ለመግዛት አሮጊቶችን እየገፈተሩ መሰለፍ
እንደሆነ ለምን ታምናለህ፡፡ ዳቦ ሳትሰለፍ እንዴት መግዛት እንደምትችል
ጥቂት ብታስብ እኮ አስደናቂ ለውጥ ታምጣለህ፡፡ ዳቦ ተሰልፈህ ሳይሆን ቤትህ
ድረስም ሊመጣ ይችላል፡፡ አንተ ግን ተሰልፈህ በልተህ ተሰልፈህ ትደግፋለህ፡
፡ አንድ የመንደርህ ካድሬ በርህን ቆፍቁፎ “የድጋፍ ሰለፍ እንድትወጣ! “የሚል
ወረቀት ሲያሸክምህ ስቀህ ትቀበልና እጓዳህ ውስጥ ተክዘህ ታጉረመርማለህ፡፡
“እነዚህ ሰዎች አሁንስ አበዙት!” እያልክ ተቃውሞህን ለቤትህ ጣሪያና ግርግዳ
ታጋራለህ፡፡ ግን ስላላመንክበት አትቀርም፡፡ “ሥራዬስ? ልጆቼስ? ደግሞ
የኮንዶሚኒየም ዕጣ ተመዝግቤያለሁ . . .” የሚል ተልካሻ ምክንያት ትደረድርና
ሰልፍ ትወጣለህ፡፡
ሰልፍ መውጣትህ ባለከፋ ብንል እንኳ ባልበላ አንጀትህ “በልማት
አደናቃፊዎች ሴራ ልማታችን አይደናቀፍም!” የሚል መፈክር ትከሻህ
እስከሚጐብጥ ትሸከማለህ፡፡ ታዲያ አንተ እምቢ ማለት ያቃተህን ማን እንቢ

የማህበሩን መመስረቻ ቻርተር እንዲፈርሙ ለማድረግ
አባታዊ ተጽአኖ ባያደርጉ ኖሮ በዚያን ጊዜ ማህበሩ እውን
አለመሆን ብቻ ሳይሆን በአዲስ አበባም ሊሆን አይችልም
ነበር።
ማህበሩ በአዲስ አበባ ላይ እንዲሆን የወሰኑት
የስብሰባው ተሳታፊዎች ሲሆኑ ምክንያታቸውም
ኢትዮጵያ ለማህበሩ ምስረታ ያደረገችውን አስተዋጽኦ
ለመግለጽ መሆኑ በሰፊው የተዘገበበት ጉዳይ ነው።
በአፍሪካ ህብረት ግቢ ሃውልት መኖር ካለበት ይህ
አስተዋጽኦ እራሱ የኃይለ ስላሴ ሃውልት መኖር እንዳለበት
ይናገራል። ስለዚህ እንደእኔ ከሆነ ሃውልቱ ከቀሰቀሰው
ውዝግብ መውጫ ሁለት አማራጭ አስታራቂ መንገዶች
ያሉን ይመስለኛል።
አንደኛው አስታራቂ ሐሳብ ሃውልቱ የሶስቱ መስራች
ኃይሎች ማለትም የሞንሮቪያ ቡድን እና የካሳብላንካ
ቡድን መሪዎች እና የኢትዮጵያ መሪ የነበሩት ኃይለ ስላሴ
ላደረጉት የህብረት አስተዋጽኦ እውቅና የሚሰጥ የሶስቱ
ሰዎች ህብረት ሃውልት ቢሆን መልካም ይመስለኛል።
ሁለተኛው አስታራቂ አሳብ ደግሞ ኢትዮጵያ
በተጫወተችው የገለልተኛ እና አስታራቂ ሚና ትለይ

የሚያመጡት ነገር አይደለም። በዉጭ የሚደረጉ
ስብሰባዎች፣ ሰልፎች፣ የተለያዩ ዝግጅቶች
በራሳቸዉ ዋጋ አይኖራቸውም። በዉጭ አገር
የሚኖረዉ ኢትዮጵያዊ ድጋፍ ከመስጠት በስተቀረ
ወሳኝ ሚና አይኖረዉም።ሊኖረዉም አይችልም።
በዉጭ አገር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ ብቻ
ተስፋ አደርጎ ለዉጥ የሚጠብቅ ኢትዮጵያዊ ወገን
ካለ በርግጥ አዝንለታለሁ። ለምን እዉነታዉን
ሲረዳ ማዘኑ አይቀርምና።
ዴሞክራሲን እያንዳንዱ አገር ቤት የሚኖር
ኢትዮጵያዊ ታግሎ፣ መስዋእትነትን ከፍሎ
የሚያመጣዉ በረከት ነዉ። ሕዝብ ካልተነሳ፣ ሕዝብ
ከፍርሃቱ ካልተላቀቀ፣ ሕዝብ ካልተደራጀ፣ ሕዝብ
አምባገነንነትን በቃ ካላላ፣ በአገርችን ኢትዮጵያ
የአምባገነንነት ዘመን ለአመታት ይቀጥላል።

ከገፅ 5 የዞረ

ያባትህ ታሪክ እንዲያ ነው፡፡ ማን በሞተው ማን ነግሶ እንዳለም ታውቀዋለህ፡፡
እና ወንድሜ የተቃዋሚዎች መንገድ የት ያድርስህ?
“ጋን በጠጠር ይደገፋል” የሚባለውን አባባል እየሰማህ አድገህ ለእምዬ
ኢትዮጵያ እንዴት ጠጠር መሆን ያቅትሃል? እያልኩህ ያለሁት ሠላማዊ
ሰለፍ ውጣ አይደለም፡፡ አንተም አትሞክራትም፡፡ ግን መብትህ ነው፡
፡ እስቲ መጀመሪያ ለራስህ ነፃነትህን ተጐናፀፍ ነው፡፡ አንተ ከህሊና ባርነት
ነፃ ከወጣህ እኮ ሌሎችን ነፃ ማውጣት አይከብድህም፡፡ ደግሞ ሁሉም
ለራሱ ነፃ የወጣ ከሆነ ነፃ መውጣት የሚያስፈልገው ባሪያ አይኖርም እናም
እልሃለሁ ትግሉ የሚጀምረው ራስን ከባርነት ነፃ በማውጣት ነው፡፡ አንተ ነፃ
ካልወጣህ፤እውነቱን እውነት ሀሰቱን ቅጥፈት ማለት ካልቻልክ እውነቴን ነው
የምልህ የተቃዋሚዎች መንገድ የትም አያደርስህም፡፡ እናም መሬትህ እንኳን
ሲነጠቅ አፍህን ለጉመህ “ልጆቼን ላሳድግ ብዬ እኮ ነው!” የምትለው ወንድሜ
መሬት ከሌለህ ልጆችህን የት ልታሳድግ ነው? ለሱም ቢሆን መጮህ ካለብህ
ራስህ ጩህ፡፡ ጩኸትህን የሚጮህልህ ሰው ጓዳህ ተቀምጠህ አትፈልግ፡፡
አማን ያሰንብተን፡፡
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የሚያመጣው የምእራባዉያኖችን ነፍጥ
ያልታጠቀውና ድንጋይ ወርውሮ መቃወም
ያልተዋጠለት ይሄ የሰላማዊ ትግል አቀንቃኝ
ትውልድ ነው፡፡ በእርግጥ ይህ ትውልድ
በየአካባቢው እና ስራ ቦታው እየተሰባሰበ
እና እየተደራጀ ውይይቱን አጠናክሮ በቶሎ
ወደ ጋራ የመፍትሄ ሀሳብ መድረስ አለበት፡
፡ ይሄንንም ሀላፊነቱን ከማንም መጠበቅ
አይኖርበትም፡፡
ኢመደበኛ
የሆኑትን
ግንኝነቱን ወደ መደበኛነት በመለወጥ እና
እራሱን እንደ ወሳኝ የለዉጥ አካል ቆጥሮ
የግንኙነቱን መስተጋብር በማስፋት በአላማ
ጽናት መጓዝ ይኖርበታል፡፡ በዚህም ጉዞ

የአፍሪካ ህብረትን...

አጋጣሚዉን ላገኙ እፎይታ ሊሰጥ ይችላል።
ነገር ግን ዴሞክራሲን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት
ከሰራን ግን፣ መፍትሄዉ ለሚሊዮኖች ይሆናል።
የተሰደዱም ወደ አገራቸው ይመለሳሉ።
ዴሞክራሲ አቶ መለስ ዜናዊ የሚሰጡት ስጦታ
አይደለም። አቶ መለስማ የፈለጉትን እያፈረሱ፣
የፈለጉት እየገነቡ፣ የፈለጉትን እያከበሩ፣ የፈለጉትን
እያዋረዱ ይኸዉ በስልጣን ላይ ሃያ አንድ አመት
ሊሆናቸው ነዉ።
ዴሞክራሲ ባራክ ኦባማ ወይም የምእራባዉያን
አገሮች አይሰጡንም። ምናልባት «ጥቁር ሕዝቦች
ረግጦ የሚገዛቸው አምባገነን ነዉ የሚሻላቸው»
በሚል ከዝንጀሮ በላይ ከሰዉ በታች ይቆጥሩን
ይሆናል።
ዴሞክራሲ በዉጭ አገር ያሉ ኢትዮጵያዉያን

እንዲልልህ ነው የምትጠብቀው?
መደገፍ ካለብህ ምክንያትህን ደርድርና ደግፍ፣መቃወም ካለብህም
ምክንያትህን መዥረጥ አድርገህ ተቃወም፡፡ በፖለቲካ ውስጥ “ሁለት ባላ
ትከል አንዱ ቢሰበር በአንዱ ትንጠለጠላለህ” የሚለው ተረት አያዋጣም፡፡
እንደዚህ አይነቱን አባቶችህ “መሀል ሰፋሪ” ይሉታል፡፡ መቼስ በርካታ መሀል
ሰፋሪዎች እንዳሉን የምታውቅ የመስለኛል፡፡ ቀን ቀን የኢህአዴግ ደጋፊ የሆኑና
ማታማታ አንሶላቸው ውስጥ ተወሽቀው ኢህአዴግን እሚረግሙ፡፡
ለምን በሰው ሃገር ትቀናለህ? ባለፈው ሳምንት ፖኪስታን ውስጥ ምን
እንደተደረገ ልንገርህ? ፕሬዘዳንታቸውን ሙስና ከፈፀመ ሰው ጋር ተባብሯል
ብለው ፍ/ቤት ገተሩት፡፡ ይሄን የሰማሁት ከኢቴቪ ነው፡፡ ያንተን ጠቅላይ
ሚኒስትርም ሲያጠፋ ፍ/ቤት መገተር ያምርሃል፡፡ ዴሞክራሲ እንዲህ ነው?
ትላለህ ጓዳህ ውስጥ ተደብቀህ በሰው ሃገር ከምትቀና ለምን ያንተዋ ኢትዮጵያ
እንደዚያ እንድትሆን አታደርግም? ቀላል እኮ ነው እውነትን እውነት ውሸትን
ውሸት ማለት፡፡ አንተ ግን እሱም ከደበህ፡፡ አንተ ግን እቤትህ ቁጭ ብለህ
“ዘንድሮ ምን ተቃዋሚ አለ?” እያልክ ትተክዛለህ፡፡ ተቃውሞህ በሌሎች አፍ
እንዲነገርልህ ትሻለህ፤ያኛው ወንድምህ ሞቶ አንተ መንገስ ትመኛለህ፡፡ ዳሩ

ለውጥ ተፈጥሯዊ፣ ታሪክ ...
ገዢዎች እና ወጣቱን ፈሪ ብለው የሚሰድቡ
ስልጣን ናፋቂ አንዳንድ የተቃዋሚ መሪዎች
ቢኖሩም ወጣቱ ትውልድ ግን ለሁለቱም
አካላት ድጋፍ ከመስጠት ይልቅ ችግሩን
በሆዱ አምቆ ለዘላቂ መፍትሄ ትኩረት የሰጠ
ይመስላል፡፡ በርግጥ ይህ አዲስ ትውልድ ይህ
ነው የሚባል የመፍትሄ ሀሳብ ለይ የደረሰ
ባይመስልም የህዝብን ታሪክ አናንቆ እና
ትቶ እንደ መንግስት የሌላ ሀገራትን ተሞክሮ
በድፍኑ ለመተርጎም አለመፈለጉ ያለውን
ብስለት እንጂ ፍርሃቱን አያሳይም፡፡ ወጣት
ሁሌም የለውጥ ሀይል ነው፡፡ በኢትዮጵያም
የጥላቻ ፖለቲካ ውስጥም መሰረታዊ ለውጥ
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ውስጥ አንድም ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ
መብቱን ማረጋገጥ ሲችል በሌላ በኩል ደግሞ
አውሮፓውያኑ ለልጆቻቸው የሰሩትን ያን
አኩሪ ታሪክ እርሱም ለቀጣዩ ትውልድ
በተቀናጀ መልኩ እንዲሰራ ያስችለዋል፡፡
አመራሮቻችንም እንኳን ስልጣናቸው
እነርሱም በጊዜ ሂደት ውስጥ እንደሚያልፉ
ተረድተው ቢችሉ በዚህ የትውልድ
ዘላዓለማዊ የታሪክ ጉዞ ውስጥ ቢሳተፉ
ካልቻሉ ደሞ የቁጣ እጃቸውን ከወጣቱ
ለይ ቢያነሱ ከነገ የአእምሮ ጸጸት ይድናሉ፡
፡ ነገ እንደ ዛሬ አይሆንም፡፡ ታሪክን አውቆ
ማጠንከር እንጂ ታሪክን ሰርዞ አዲሰ ታሪከ

መስራትም አይቻልም፡፡ ከታሪክ ወንዝ
ውስጥ ያልተቀዳ ፖለቲካን ማብዛት ጠላት
እንጂ ታሪክ ሰሪ አያደርግም፡፡
የሀገራችን ህዝብ ችግር እጅግ እየሰፋ
በመምጣቱ የተነሳ ለውጥ ቢያስፈልግም
መንግስትን በመለወጥ ብቻ ግን ለውጥ
እንደማይመጣ ታሪካችን እራሱ ምስክር ነው፡
፡ ይለቁንስ ጥያቄው ከመሳርያ አፈሙዝ ይልቅ
በመነጋገር የሚያምኑ ብቁ መሪዎች እነማን
ናቸው? የሌላው ሀገር እድገት እና ፍልስፍና
አቀንቃኝ ከመሆን ይልቅ በራሱ ሀገር ታሪክ
የሚመራ እና በህዝቡ የሚኮራ ፖለቲከኛስ
ማነው? ተነሳሽነቱስ? የሚለው ይመስለኛል፡

፡ በእነዚህ እውነቶች ለይ ሶስትም አምስትም
ሆነን ማውራቱ ለሚናፈቀው የነገ ለውጥ
ግብአት ይሆናሉ ብዬም አስባለሁ፡፡ እንግዲህ
ችግር መላን መላም ለውጥን ማምጣቱ
ስለማይቀር በአሁኑ ሰአትም በሀገራችን
ህዝብ ላይ የሚታየው ከፍተኛ ችግር በስደት
ብቻ እንደማይደመደም እርግጠኛ መሆን
ያስፈልጋል፡፡ የችግሩም ዋና ፈጣሪ መንግስት
እራሱ መሆኑን አውቆ እኛን ለቀቅ የመፍትሄ
እርምጃውን ደሞ ጠበቅ ማድረጉ ለኛም
ለእርሱም ሰላም ይሆነናል እላለው፡፡
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እንጂ በራዕይ ደረጃ ከሞኖሮቪያ ቡድን ጋር ነበርች በሚል
እምነት ዛሬ በተተከለው የኩዋሜ ሃውልት ጎን የኃይለ
ስላሴ ሃውልት ቢጨመርበት እና ከሁለቱ ሃውልቶች
ግርጌ ሁለቱን ራዕዮች እና የሁለቱን መሪዎች ሚናዎች
የሚገልጹ አጫጭር መግለጫዎች ቢጻፍላቸው አስታራቂ
ይመስለኛል።
በአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግቢ የተተከለ ሃውልት
በኢትዮጵያ
ጀግኖች
አለመኖራቸውን
ፍጹም
አያመለክትም። የአፍሪካ ህብረት ግቢ ለአፍሪካ የተለገሰ
ስለሆነ የአፍሪካ ይዞታ ተደርጎ እንጂ እንደ አንድ
ማንኛው ሌላ የኢትዮጵያ ቁራጭ መሬት ተደርጎ መታየት
የለበትም። ወደፊትም የሚቀጥለው የአፍሪካ ትውልድ
በተለያዩ መስኮች አዳዲስ አፍሪካውያን ጀግኖች አፍርቶ
ሃውልታቸውን በአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግቢ ሊያቆም
እንደሚችል ከወዲሁ መገመት አለብን። ስለዚህ ኢትዮጵያ
አርበኞች መቼ አጣችና ነው ከውጭ የመጣላት? የሚሉት
ወገኖች የሚያቀርቡት ሙግት ትክክል አይመስለኝም።
የንኩሩማን ሃውልት እንንቀል የሚለው የአንዳንድ ሰዎች
ሐሳብም ካአፍንጫቸው ያልራቀ አስተሳሰብ ነው።
ስህተትን በስህተት ለማረም መሞከር ውጤቱ የበለጠ
ስህተት መስራት ነው። በአፍሪካውያን ዘንድ የሚያስንቀንን
ክርክር ትተን የሚያስከብረንን ሙግት በማቅረብ የኃይለ

ስላሴን ሃውልት ከኩዋሜ ኑክሩማ ሃውልት ጎን ለማስተከል
የተቻለንን ያህል ጨዋነት የተሞላው ሙግት እና ቅስቀሳ
እናድርግ። ይበልጥ የሚጎዳንን መንገድ አስወግደን
አስታሪቂውን መንገድ እንውሰድ።
የኃይለ ስላሴ መንግስት የመሬት ስሪት ትክክል
አለመሆን በአፍሪካ አንድነት ማህበር ምስረታ ላይ
የተጫወቱትን የማይረሳ ታሪካዊ በጎ ስራ ሊሸፍንብን
አይገባም። እንዲያውም ማህበሩ ከመመስረቱ በፊት
ሁለተኛው አለም ጦርነት እንደተገባደደ ኤርትራን እና
ኦጋዴንን በሚመለከት የባለቤትነት መብቷን ለማስከበር
ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ባደረገቸው
ዲፕሎማሲያዊ ትግል በምዕራቡ አለም ላይ ትልቅ
ቅሬታ አድሮባት ነበር። በዚያ ዲፕሎማሲያዊ ትግል
ኢትዮዮጵያን ትደግፍ የነበረች አንዲት ሌላ ነፃ አፍሪካዊ
አገር ላይቤሪያ ብቻ ነበረች። በዚያን ዘመን በእነ አክሊሉ
ሃብተወልድ ይመራ የነበረው ዲፕሎማሲያዊ ትግል
የምዕራቡ አለም ጓደኛው ጥቅሙ ብቻ እንደሆነ ደህና
አድርጎ አስተምሯቸው ስለነበር ቀደም ሲል ስለአውሮፓ
እና ስለራሳቸው የነበራቸውን የተሳሳተ አስተሳሰብ እርግፍ
አድርገው በመጣል ወደ ውስጥ (አፍሪካ) መመልከት
ጀምረው ነበር። በዚህ የተነሳ ሌሎች የአፍሪካ አገሮች ነፃ
እንዲወጡ እና በተባበሩት መንግስታትም የውክልናቸው

ቁጥር ከፍ እንዲል ለማድረግ ኢትዮጵያ ያደረገችው
አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ መዘንጋት የለበትም። የኃይለ
ስላሴ ሃውልት በአፍሪካ አንድነት ህብረት ግቢ ውስጥ
መተከሉ ይሄን ሁሉ ሃቅ ይወክላል።
የኃይለ ሥላሴ ሃውልት በአፍሪካ አንድነት ማህበር
ቅጥር ግቢ ውስጥ መቆም ክብሩ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን
ለዛሬ ኢትዮጵያ የፖለቲካ መሪዎችም ጭምር ነው። ይህ
ካልሆነ የኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን የአፍሪካውያንን
ትዝብት ማትረፋቸው አይቀርም። ዛሬ ባይሆንም ነገ።
እውነት አይሞትም እና የኃይለ ስላሴ ኃውልት በአፍሪካ
ህብረት ግቢ መተከሉ አይቀርም። ኩዋሜ ከጻፋቸው
እንዳነበብኩት ከሆነ ለኢትዮጵያ ክብሩ እና ፍቅሩ ከፍተኛ
ነበር። ስለዚህ ኩዋሜ ንኩሩማም በህይወት ቢኖር ኖሮ
በአፍሪካ ህብረት ድርጅት ቅጥር ግቢ ውስጥ የእሱ እና
የኃይለ ስላሴ ሃውልት ጎን ለጎን ቆመው ቢያይ ይደሰታል
እንጂ አይከፋውም ብል የተሳሳትኩ አይመስለኝም።
የቀረው አፍሪካም ህዝብም ይደሰታል እንጂ አይከፋም።
ይህ ባይሆን ግን ቆሻሻ ታሪክ የሚያተርፉት የዛሬ
ገዢዎቻችን ብቻ ይሆናሉ። ሃውልቱ በኢትዮጵያውያን
ብቻ ሳይሆን የአፍሪካውያን አነሳሽነትም ታክሎበት
መተከሉ አይቀርም። ሃውልቱ ኃይለ ስላሴን ሳይሆን
ታሪክን እንደሚወክል መዘንጋት የለብንም። ከፍ ብለው
ከተገለጹት አማራጭ ሐሳቦች አንደኛውን እንውሰድ!!!!!
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2004 ዓ.ም.

2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.30

የአደባባይ ምስጢሮች

የዴርቶጋዳ የእንግሊዘኛ ትርጉም መጽሐፍ ተመረቀ
ብሥራት ወ/ሚካኤል
በይስማዕከ ወርቁ ተደርሶ
ከፍተኛ ተነባቢነት ያገኘው ዴርቶጋዳ
ልብ-ወለድ መጽሐፍ በዘላለም ንጉሴ
ወደ እንገሊዘኛ ተተርጉሞ በዩኒቲ
አሳታሚ ታትሞ የካቲት 10 ቀን
2004 ዓ.ም በሩሲያ ሳይንስና ባህል
ማዕከል በአሌክሳንደር ፑሽኪን አዳራሽ
ተመርቋል፡፡
በምረቃው ስነ-ሥርዓትም የኪነጥበብ ባለሙያዎችና በአንዱዓለም
ጌታቸውና ቴዎድሮስ ኃ/ማርያም
መድረክ መሪነት በዘማሪት የትምወርቅ
ሙላት ኢትዮጵያዊ መወድስ በገና
ድርደራ የመክፈቻው ሥነ-ሥርዓት
ተጀምሮ ነበር፡፡ በመቀጠልም ከክብር
እንግዶቹ መካከል ደራሲና ሀያሲ
አስፋው ዳምጤ፣ረ/ፕሮፌሰር አርቲስት
ተስፋዬ ገሰሰ እና ደራሲ መስፍን ኃ/
ማርያም “ዴርቶጋዳ” የእንግሊዘኛ
ትርጉሙን መጽሐፍ ደራሲውና
ተርጓሚው በተገኙበት መርቀው
ከፍተዋል፡፡
ከደራሲው
ከተለያዩ
የድርሰት ስራዎች ገጣሚ ኤፍሬም

ስዩም፣ጋዜጠኛ አንዱዓለም ንጉሴና
ሌሎች
ተጋባዦች
የተመረጡ
ጽሑፎችን አንብበዋል፡፡ በመድረኩ
ታዋቂው የስነ-ጽሑፍ መምህር የሻው
ተሰማም በመጽሐፉ ዙሪያ ጥናታዊ
ጽሑፍ አቅርቧል፡፡ ደራሲ ይስማዕከ
አንባቢያንን፣የሩሲያ ሳይንስና ባህል
ማዕከልን፣አሳታሚዎችንና እንግዶችን
ለሥራው
መሳካት
ላበረከቱት
አስተዋጽኦ
ምስጋና
አቅርቧል፡
፡ በተለይ ተርጓሚው ዘላለም
ንጉሴ ዴርቶጋዳን ወደ እንግሊዘኛ
ሲተረጉም የሎሬት ፀጋዬ ገ/መድህን
“ሰቆቃው ጴጥሮስ” የሚለው ግጥም
እንዳስቸገረው በመጨረሻም ትርጉሙ
መሳካቱን አስታውሷል፡፡ በመቀጠልም
በአኮርዲዮ ኢትዮጵያዊ መወድስ “ኸረ
ባቲ ባቲ” የሚል ቅኝት በአርቲስት ነጋ
ብርሃኔና መብራት ደረጀ ቀርቧል፡፡
በመጨረሻም ዩኒቲ አሳታሚ
አስተዋፅኦ ላበረከቱ የምስክር ወረቀትና
ለደራሲ ይስማዕከ ወርቁና ለተርጓሚው
ዘላለም ንጉሴ የሽልማት ስጦታ ሥነሥርዓት በማበርከት የመጽሐፉ ምረቃ
መርሃግብር ተጠናቋል፡፡

አለም በቃኝ አንድ ቢፈርስ ስንት ተገነባ?
ክብሮም ብሥራት

ከ

መሪዎቻችንና ከታሪካችን ጋር እኩል ገዝፈው
የሚገኙት እስር ቤቶቻችን ናቸው፡፡ በእስር
ቤቶቻችን የሚፈፀሙ ሰብዓዊ ጥሰት የግል
የስልጣን ጥም ማርኪያ የሆኑ አዲስ አበባን ጨምሮ
በሀገራችን ስንት ማጎሪያ ቤቶች እንዳሉ ለማወቅ አዳጋች
ነው፡፡ በነዚሁ ማጎሪያ ቤቶች ጋዜጠኞችንና ተቃዋሚ
ፖለቲከኞችን ጨምሮ ምንም የማያውቁ ምስኪኖች ቁጥር
ለማወቅ አዳጋች ነው፡፡ የሚደርስባቸውን ሰቆቃ ግን
በጋዜጦችና በሬዲዮኖች የምንሰማው የቤተሰቦቻቸውና
የህዝብ ኡኡታ ሁላችንን ልባችን ያለቀሰበት ጉዳይ ነው፡፡
አለም በቃኝ የነበረበት ቦታ የአፍሪካ ብባሎም
የሀገራችን ኩራት የሆነውን አዲስ ምዕራፍ ይከፍታል
ተብሎ የታሰበው የሚያንፀባርቅ ህንፃ መገንባት ነውና
ተገንብቶልናል፡፡ ይህ ህንፃ በኢትዮጵያ ከእስር ቤት ወደ
አፍሪካ ቅኝ ግዛት ነት የቀየረና ቻይና ትልቁን ማህተም
ያተመችበት ነው፡፡ በምትኩ የሚከፈለው የማህተሙ ዋጋ
በአለም ላይ ያሉ የተለያዩ የፖለቲካ ተንታኞች በውጭ
መጽሄት ላይ በጋዜጦች ላይ 120 ቢሊዮን ዶላር እንደ
ምታፍስ ተተንብይዋል፡፡ አፍሪካውያን ለዚህ ቅኝ ግዛት
የምንከፍለውን ብር ተዘጋጅተናል ወይ? የሚለው ጥያቄ
አብሮ መነሳት እንዳለበት በበኩሌ አምናለሁ፡፡ በመሆኑም
ጉልበታችንና ጫንቃችንን ማፈርጠም እንዳለብን ልብ ልንል
ይገባናል፡፡ ዋናው ነገር የህንፃው መገተር ሣይሆን እያፈሰ
በጅምላ ማሠር ተቀንሰዋል ወይ? የሚለው ነው፡፡ በተረፈ
ግን የሀገርና የወገን ተስፋ የሆኑት ወጣቶች እየተጋፋፋ ቃልቲ

የሚታጎሩ ከሆነ የሕንፃው መገተር ፋይዳው ላዲሶቹ ቅኝ
ገዥዎች ጥርጊያ መንገድ እያመቻቸን መሆናችን መታወቅ
አለበት፡፡ በየቦታው ያሉ እሥር ቤቶች በርካታ ወጣቶችን
አምቀው ይዘዋል፡፡ ታዲያ የህንፃው መገተር የዴሞክራሲ
ጭንብል እንጂ ከመከራና ከሰቆቃ እየታፈስን ከመታሰር
የሚያድነን አይደለም፡፡ የመከራችን ቋት ገና አልሞላም፡፡
ቻይናዎች ለዚህ መንግሥት ሊገነቡለት የሚገባቸው ግዙፍ
እስር ቤቶችን እንጂ ብልጭልጭ ህንፃ አልነበረም፡፡ በዚህ
ጭንብላቸው ከቶ ሊያታልሉን አይችሉም፡፡
የኢህአዴግ መንግሥት ዓለም በቃኝን አፍርሶ
የአፍሪካ ሕብረት ህንፃን በምትኩ በቻይና ድጋፍ ቢገነባም
የኢትዮጵያን ሕዝብ ከርሃብና ከእሥር ሰቆቃ እስካላላቀቀ
ድረስ ህንፃው መዋረጃው እንጂ መከበሪያው ሊሆን
አይችልም፡፡ ቅን መንግሥት ቢሆን ኖሮ የአፍሪካ ሕብረት
ህንፃን ከመገተር ይልቅ ቅድሚያ የሕዝቡን ኑሮ መቀየርና
ዴሞክራሲን ማስፈን ነበረበት፡፡ ይህ እስካልሆነ ድረስ
የህንፃው መገተር ኑሯችንን አይሞላልንም፡፡ በአንድ አለም
በቃኝ ምትክ ሺ ዓለም በቃኞች የሚገነቡ ከሆነ የሲቃያችን
ማክተሚያው ገና ነው፡፡
ኢህአዴግን አደጋ ውስጥ እየከተተው ያለው የአምስት
አመቱ የልማትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በህዝቡ ላይ
ከመተማመን ይልቅ በቻይና፣ በህድና በሳውዲ አረቢያ፣
በአውሮፓ፣ በአሜሪካን ጥቂት ባለሀብቶች ላይ መሆኑ
ያሳዝናል፡፡ በተለይም በቻይና መንግስት ላይ ሙሉ
እምነቱን መጣሉ አስከፊው ገፅታ ነው፡፡ ኢህአዴግ ከህዝቡ
ተራርቆ ራሱን አጣብቂኝ ውስጥ ከቶ የህዝቡን ጉልበትና
እውቀት የሀገርን ሀብትና ጥሪት ለውጭ ሀገራት ባለሀብቶች

ላይ መጣሉ የአንድ አንባ ገነን ፓርቲ ውድቀቱ ሊሆን
እንደሚችል መተንበይ አያዳግትም፡፡ የህዝቡን ጥሪት
አልባ አድርጐ ለውጭ ዜጐች መለገስ የጤና አይደለም፡፡
ከተሜና አርሶደሩን ንብረት አልባ፣ መሬት አልባ፣ ማድረግ
በርግጥም እብደት ነው፡፡ የልማቱን እቅድ ሊያሳካ ቢችል
እንኳን ህዝቡ ካልተሳተፈበት መብቱንና በሀገሩ ሙሉ
መብት ተጠቃሚ ካልሆነና የኔ የሚለው ከሌለው ለሀገሩ
ጉዳይ ባዕዳ ይሆናል፡፡ እየሆነም ነው፡፡
በመሠረቱ ዴሞክራሲና የኢኮኖሚ እድገት ተነጣጥለው
የሚታዩ አይደሉም፡፡ ሰላም የሠፈነበት ዴሞክራሲ ከሌለ
ድህነት የበዛበት ህብረተሰብ ፀጥታ ያጣል፤ ብስጭት
ያጠቃዋል፤ መልካም ስነ ምግባር ይጐለዋል፤ ህዝባችን
በሰላሙ ጊዜ ተጠቃሚ ካልሆነ ለክፉ ጊዜ ለሀገሩ ተግቶ
አይደርስላትም፤ ቢደርስም ተገዶ ነው፡፡
ለማጠቃለል ያህል ዛሬ አገራችን መጠነ ሰፊ የሆኑ
ችግሮች ተጋርጠውባታል፡፡ ይህ ግሀድ የሆነ ሀቅ ነው፡፡ ይህ
ሁኔታ ባለበት ወቅት አለም በቃኝን አፍርሶ ቻይና ሰራሽ ፎቅ
መገተር በምንም መመዘኛ ችግሮቻችንን አይደብቅልንም፡፡
ወይንም ከቶ አይዝልንም፡፡ የሕብረቱ ሕንፃ ማጭበርበሪያ
ጭንብል ነው፡፡ ዛሬ ማንም ኢትዮጵያዊ በዚህ ሕንፃ
አይታለልም፡፡ ይልቅ አዲስ ቁጭትን የሚያቀጣጥል ነው፡
፡ የሕብረቱ ህንፃ መገተሩ የቃልቲን ማጎሪያ አያስረሳንም፡
፡ መፍትሄው ዴሞክራሲን አስፍኖ ከሕዝብ ጋር መታረቅ
ነው፡፡ በተረፈ አንድ አለም በቃኝ ቢፈርስ ሺ ከርቸሌዎች
በየቦታው የሚገነቡ ከሆነ ከችግር ማጥ ውስጥ መውጣት
አንችልም፡፡

የአ/አ ነዋሪ በውኃ እጦት እየተሰቃየ ነው
በብሩክ ከበደ
በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ቀበሌዎች
የሚገኙ ነዋሪዎች በመጠጥ ውሃ እጦት እየተሰቃዩ
መሆናቸውን ለዝግጅት ክፍላችን ገለጹ፡፡
በተለይ በተክለሃይማኖት፣በልደታና በአዲስ
ከተማ የሚኖሩ ነዋሪዎች እንደገለፁት ከሆነ ከአንድ
ሣምንት በዘለለ ለቆየው የውሃ እጥረት በተለይ
ታማሚዎችና ሕፃናትን የያዙ የቤተሰብ አባላት ክፉኛ
መቸገራቸውን ይናገራሉ፡፡
የችግሩን ስፋትና ጥልቀት በቅርበት የሚከታተሉ
አንዳንድ ግለሰቦችን ከአዲስ አበባ የቆዳ ስፋት
መለጠጥና በየጊዜው ወደከተማዋ በሚጎርፈው
ተጨማሪ የሰው ብዛት ጋር ተደማምሮ የከተማዋ
አስተዳደር ከተማዋን ለማስተዳደር ያለውን ብቃት
ፈታኝ ያደረገበትና ጥያቄ ውስጥ የከተተው ሆኗል
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ብለዋል፡፡
በመረሻዎቹ ዝቅተኛ ሥራዎች አንዱ የሆነው
መሥራት አልቻልንም ሲሉ ሴቶች አማረሩ፡፡
በፕላስቲክ የተሰረዘን ቢል አንጠልጥለን ከስድስት
ስኒ የማይበለጥ ቡናና ሻይ በፔርሙዝ እየተዟዟርን
የምንሸጥ ሴቶች የካፍቴሪያዎችንና ሆቴሎቹን ሥራ
ተሻምታችኋል በሚል እንድንሸጥ ተከልክለናል ሲሉ
ለጋዜጣው ከፈተኛ ሪፖርተር ገለጹ፡፡
በተለይ ካዛንቺስ ማህበራዊ ጉደይ ሚ/ር አካባቢ
ከታዳጊ አስከ ጐልማሳ የዕድሜ ክልል የሚገኙ ሴቶች
አንደሚሉት ከሆነ ከመለመን አሊያም ሴተኛ አዳሪ
ከመሆን በምንም መልኩ ሊወዳደር አይችልም በሚል
ከሀገራቸው ሥራ ፍለጋ ወደ መካከለኛው ምሥራቅ
ከተለያዩ የሀገሪቷ ክልሎች ወደ ሠራተኛና ማህበራዊ
ጉደይ ሚ/ር መሥሪያ ደበት ለሚጐርፉ ምስኪን

ዜጐች እጅግ በተመጣጠነ ዋጋ ሻይና፣ብስኩት
የምናቀርብ ቢሆንም ተጠቃሚው ከፈለገ በዙሪያው
በሚገኙ በዋጋ ደረጃ ሥራ ፍለጋ ስደት የሚገባውን
ወገን በማይመጥኑት ካፍቴሪያዎችና ሬስቶራንቶች
መጠቀመ አለበት በሚል ደንብ አስከባሪዎች ነን
በሚሉ ግለሰቦች እየተባረርን ነው ሲሉ ያማርራሉ፡፡
እነዚህ ሴቶች የሚያቀርቡትን ተመጣጣኝ
አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ እኛ ከትውልድ ቦታችን
ከብቶቻችንንና መሬታችን ሸጠን ሥራ ፍለጋ ለስደት
ስንነሳ ሊታዘንልን እንጂ በተለያየ ምክንያት ልንዘረፍ
አይገባንም ካሉ በኋላ ዜጎች በሃገራቸው ሠርተው
ማደር አለባቸው የሚለውን ፕሮፓጋንዳ ለመንግሥት
ሚዲያ ፕሮግራም ማሟያ ከመሆን የዘለለ ፋይዳ
እንደሌለው በግልጽ አመላካች ነው ሲሉ በአንድ
ድምጽ ይናገራሉ፡፡

በቁመናችን
የምንቃጠለው አንሶ
አሥከሬናችን ደግሞ
ይቃጠል!?
ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ቁጥር 29 እትሟ
በአደባባይ ምስጢር አምዷ ሥር “የቀብር ቦታ ሊዝ አዋጅ
ቢወጣስ” የሚለውን ሳነብ የ20 ዓመት ትውስታ ከፊቴ ላይ
ድቅን አለብኝና ግጥምጥሞሹና ተመሣሣይነቱ ገረመኝ፡፡ ነገሩ
እንዲህ ነው፡ኢህአዴግ መላ አገሪቱን ተቆጣጥሮ መግዛት እንደ ጀመረ
ከተደረጉት የመብት ጥያቄ ሰልፎች መሀከል የመጀመሪያው
“ላሥከሬናችን ማረፊያ የቀብር ቦታ ይሰጠን” የሚል ነበር፡፡
ይሁን እንጂ የነዚያን ጭርንቁስ ለባሾች የመብት ጥያቄ ከቁም
ነገር ቆጥሮ መልስ የሰጠቸው ባለሥልጣን አልነበረም፡፡ ሙሉ
ቀን ሲጮሁ ውለው ተበተኑ፡፡ እንዲጮሁም መፈቀዱ ትልቅ
የዴሞክራሲ ብልጭታ ነበር፡፡ እነዚያን ምስኪኖች አብዛኞቻችንም
ቢሆን “ይልቅ የቤት መሥሪያ ቦታ ይሰጠን አይሉም ኖሯል”
እያልን አጣጣልናቸው፡፡ እነሱ ግን አእምሯቸው በሀብት
ያልተመረዘ በመሆኑ አሁን ያለንበትን ወቅት ፍንትው ብሎ
ታይቷቸው ኖሯል፡፡ እናም ይህ አጋጣሚ ትውስ ያለኝ፣እኛም
ሰሞኑን ተመሣሣይ ችግር ገጥሞን ነው፡፡ ነገሩ እንዲህ ነው፡በአንድ አካባቢ የምንኖር በክርስቲያን ወግ የምድሩ
ንጉሥ በምድር የሚያቃጠለን አንሶ የሰማዩ ንጉሥ ደግሞ
እንዳያቃጥለን ብለን የበር ማንኳኩያ ለነፍሳችን የዝክር
ማህበር አቋቁመን የደብሩን አስተዳዳሪ ጠይቀን ቦታ ተሰጠን፡
፡ አንዲት ቆርቆሮ በቆርቆሮ ቤት ሰርተን በየወሩ ተራ እየገባን
ዝክራችንን መጠጣት ጀመርን፡፡ ቁጥራችንም ስንጀምር 12
የነበርን ቀስበቀስ ወደ 48 ከፍ አልን፡፡ ታዲያ “በኋላ የመጣ
ዓይን አውጣ፡፡ እንዲሉ በኋላ የተቀላቀሉን “ፉካ ካልሰራን”
ብለው በጠበጡን፡፡ በዚህ ምክንየት በመሀከላችን የተፈጠረውን
ውዝግብ እልባት ለመሥጠት ቀጠሮ ተይዞ፣አጀንዳ ተቀርፆ
ለውይይት ተሰበሰብን፡፡ የውይይቱ መሪ “ፋካ” ያስፈልገናል
ከሚሉት መሀከል ላንዱ አዛውንት የመጀመሪያውን እድል
ሰጧቸው እንዲህ አሉ፡“መቸም እንደምታውቁት ቦታችን ላይ ቤት ሠርተን
ለልጆቻችን ማውረስ እንደማንችል አውቀነዋል፡፡ ሁሉም ነገር
በሊዝ ተጠፍሯል፡፡ አስከሬናችን ደግሞ መውደቂያ እንዳያጣ
ይህችን ባጋጣሚ ያገኘናትን ቦታ ፉካ እንስራባት፡፡ አለበለዚያ
ይኸ መንግሥት የቤተክርስቲያን ዙሪያንም በሊዝ የያዘው
እንደሆነ አስከሬናችን መውደቂያ እንዳያጣ እሰጋለሁ” አሉና
ተቀመጡ፡፡ ደጋፊዎቻቸው አጨበጨቡላቸው፡፡ ሁለተኛው
ተናጋሪም “ፉካ እንሥራ” ከሚሉት ወገን ናቸው፡፡
“ሞት ሀብታምና ድሃ ሳይለይ በእኩል የሚዳኝ ቢሆንም
የቀብር ሥነ ሥርዓቱ ግን የሰማይና የምድር ያህል ይራራቃል፡
፡ ሀብታሞች በቁመናቸው ደልቷቸው የቀልጠጤ ኑሮ ኑረው
ሲሞቱ ደግሞ ምስጥ እንዳይበላቸውና ሥጋቸው እንዳይበሰብስ
ካሰሩት ፉካ ውስጥ ገብተው ያርፋሉ፡፡ እኛ ግን ስንኖር
ተንገላተን፣ስንሞትም አስከሬናችን መቀበሪያ አጥቶ ከደብር
ደብር ይንከራተታል፡፡ ስለዚህ ፉካ ያስፈልገናል” አሉና
ተቀመጡ፡፡
ቀጥዬ እኔ እንድናገር ተፈቀደልኝ “እኔ በበኩሌ ከሞትኩ
በኋላ ስለሚሆነው ነገር አልጨነቅም፡፡ በሕይወት ዘመኔ ሳለሁ
የረባ ጎጆ ሳልቀልስ ላሥከሬኔ መውደቂያ ፉካ ለመሥራት
አላስብም” ብዬ ተቀመጥኩ፡፡ ፉካ አንፈልግም የሚሉ
አጨበጨቡልኝ፡፡ አንዱ ተናጋሪ በበኩላቸው፡“እኔ በበኩሌ ላስከሬኔ ማረፊያ ፉካ ያስፈልገኛል፡፡ ወደዚህ
ማህበር የመጣሁት ለፉካ ብዬ ነው፡፡ ሌላው ቢቀር ለልጆቼ
የመቃብር ቦታ ላቆያቸው እፈልጋለሁ” አሉና ተቀመጡ፡፡
ሌላው ተናጋሪ በመገረም “አቶ በልሁ እኔ ብልህ
ትመስለኝ ነበር ለካ ሞኝ ነህ፡፡ ለልጆችህ የምታቆያቸው የቀብር
ቦታ ነው? ምነው ሞት ሸተተህ!” ሲሏቸው አቶ በልሁ በቁጣ
ከተቀመጡበት ተፈናጥረው ተነሱና፡“ነባር ቦታማ በሊዝ ተካቶ ጣሪያችሁን እንደ ጃንጥላ
ነቅላችሁ መሄድ ትችላላችሁ መባሉን አልሰማህም፡፡ እኔ
እያልኩ ያለሁት የመቃብር ቦታም በሊዝ ሳይካተት ቶሎ እንሻማ
ነው” አሉና የተናጋሪውን አፍም አሲዘው ተቀመጡ፡፡
ሌላው ተናጋሪ ከተቀመጡበት ተነሱና ትንሽ ፈገግ ብለው
“ወገኖቼ፤በዚህ በፋካ በምትሉት ነገር ባንቸኩል መልካም
ይመስለኛል፡፡ ምናልባትም በቅርብ ጊዜ መፍትሄ ያገኝ ይሆናል፡
፡ እንደሚታወቀው ሕንዶች ወደ አገራችን ገብተው እየሰፈሩ
ናቸው፡፡መቸም እኛ መጥፎውንም ሆነ ጥሩውን ከባዐዳን
መኮረጅ እንወዳለን፡፡ እናም ሕንዶች አሥከሬን አቃጥለው
አመዱን አየር ላይ ይበትናሉ አሉ፡፡ ይህ መልካም ነገር ነው፡፡
ርግጥ ነው እኛ እስከምንለምደው ድረስ ሊቀፈን ይችል ይሆናል፡፡
ግን ፉካንስ እንደ ኤሌክትሪክ መሰካቱን ለምደነው የለ እንዴ!
ማቃጠሉንም እንለምደዋለን” አሉና ተቀመጡ፡፡ ብዙዎቹ
አማተቡ፡፡ አንዱ አዛውንት ግን ከተቀመጡበት ተነሱና፡“ምነው አቶ ምህረቴ? በቁመናችን የመንቃጠለው አንሶ
ደግሞ አስከሬናችን ይቃጠል!” አሉና አዝነው ተቀመጡ፡፡
ውይይቱም ያለአንዳች ውጤት ተበተነ፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2004 ዓ.ም.

ሁለት አፍ አንድ ጆሮ
የተለያዩ ችግሮች በተፈጠሩ ቁጥር አስቸኳይ ስብሰባ
እያለ የሚጠራ የአንድ መስሪያ ቤት ሥራ አስኪያጅ ነበረ፡
፡ የመስሪያ ቤቱን የውስጥም ይሁን የውጭ ችግሮችን
ለመፍታት በሚያደርገው አስቸኳይ ስብሰባ ለችግሮቹ
መፍትሔ ይሆናሉ ብሎ ያመነውን ነገር ሁሉ ይናገራል፡
፡ ስብሰባው ሲያልቅ በጭብጨባ ይበተናል፡፡ ቀናት
እየገፉ በሄዱ ቁጥር ችሩ እየባሰ ይሄዳል፡፡ ሁሌም
የሚፈጠሩት ችግሮች እየባሱ ሲሄዱ ምርር ብሎት አንዱን
የቅርብ ሰራተኛውን “ለችግሩ መፍትሔውን ተናገርኩ
ለምንድነው ችግሩ የማይቀረፈው?” ብሎ ሲጠይቀው
“አንድ ጆሮ ስላሎት ነው” አለው
“አልገባኝም” አለው
እሱም “መፍትሔ የሚመጣው ብዙ በማውራት
ሳይሆን ብዙ በመስማት ነው” አለው ይባላል&እውነት
ነው፡፡ ባለንበት ዘመን ዘመናዊነት፣መግባባት፣መደማመጥ
የመሳሰሉት ነገሮች ባሉበት ሁኔታ ምንጊዜም
ድህነት፣ችግር፣አለመግባባት ባሉበት የዚህ ዋናው
ምክንያት ያን ቦታ የሚመራው ሰው ሁለት አፍ አንድ ጆሮ
ያለው መሆኑ ነው፡፡ ሁለት አፍ አንድ ጆሮ ያላቸው ሰዎች
መፍትሔን መቼም አያገኙትም፡፡
የአስራ አምስት ደቂቃ ውይይት በሚያስፈልገው
ጉዳይ ላይ አንድ ሰዓት የሚያወሩ መሪዎች ሁለት አፍ
ያላቸው እንጅ ሌላ ምን ሊባሉ ይችላሉ፡፡ ብዙ ጊዜ
መሪ፣ ኃላፊ፣ አለቃ፣ ሥራ አስኪያጅ፣ሹመኛ፣ዳኛ . . .
ወዘተ ተብለው የሚቀመጡ ሰዎች መገንዘብ ያለባቸው
ነገር እነሱ ባወሩ ቁጥር ከሚሰማቸው መሀል ከእነሱ
በእውቀትና በልምድ የሚሻል፣የሚበልጥ ሰው እንዳለ
መገንዘብ ነው፡፡
ተከታይ ሲበዛ ትንሽ ባወራን ቁጥር ብዙ
ሲጨበጨብልን “እገሌ በመሀከላችን ተገኝተዋል”
እየተባለ በዙሪያችን ባሉ ሰዎች ስማችንና ክብራችን
በከበቡን ወዳጆቻችን ሲወረስ ያኔ ጠንቅቅ ማለት ያሻል፡
፡ የከበበን ወዳጃችን አለቃውን ካላሞካሸ የሚያድር
ስለማይመስለው እሱ እንደ ሥራው ቆጠሮት ነው
እንደዚያ የሚያወራው፡፡ ብልህ ግን ከሆንን በየደቂቃው

ስለተጨበጨበልን ሳይሆን በአንድ አፍ በሁለት ጆሮ
ለሚበልጠው ቦታ በመስጠት ለጋራ ጉዳይ በጋራ
መወያየቱን ግድ ልናሰምርበት ይገባል፡፡ አንድ ቀን
አውቶቢስ ተራ አካባቢ ነው& አንድ ወጣት ምሳውን
እየበላ እያለ አንዱ ጐልማሳ እየተንደረደረ መጥቸ ወጣቱ
የሚበላውን ዳቦ ነጥቆት ሲበላ ወጣቱ እንዴት ተናቅሁ
በሚል ስሜት የዱላ መዓት ያወርድበታል፡፡ ሁኔታውን
የታዘቡ አንድ አባት መቺውን “እስቲ አንድ አፍታ
ታገስ& ለምን እንደዛ እንዳደረገ እንጠይቀው” ብለው
ደብዳቢውን አረጋግተው ተደብዳቢውን ሲያናግሩት
እየተንቀጠቀጠ የስኳር በሽተኛ መሆኑን ገለፀላቸው
“እርቦኛል ሊጥለኝ ሲል ሮጬ ነጠቄው በላሁ” አለ፡፡ በዚያ
ሰዓት ያላዘነ የለም፡፡ እስቲ አባካችሁ እንደማመጥ፤ያለን
ተፈጥሮ ያደለን ሁለት ጆሮ አንድ አፍ ነው፤ ለሚበልጠው
ለጆሮዋችን ጊዜ እንስጠው፡፡
ድህነትን
ታሪክ
እናደርጋለን፤ሕዳሴ፣ትራንስፎርሜሽን፣መካከለኛ ገቢ፣
በማደግ ላይ ያለች ሀገር፣ባለሁለት አሀዝ የኢካኖሚ
እድገት፣ . . . እኝህን በእያንዳንዱ ስብሰባዎች ላይ
የምንሰማቸውን ንግግሮች ሕዝቡ ምን ይላል? ምን
ያስባል? ምን ያህልስ ገብቶታል? ሕዝቡን እናድምጠው
አይባልም፡፡ ቫት /Vat/ አይከፍሉም፤ግብር በአግባቡ
አይከፈሉም፤ስለዚህ. . . ? በህጉ መሠረት ይጠየቃሉ፡
፡ ወንጀለኞች ናቸው፡፡ እስቲ ለሁለቱ ጆሮዎች ቦታ
እንስጣቸው፤ለምን አይከፍሉም..? ብዙ የመፍትሔ
አካሄድ ማግኘት የምንችለው በመስማት ነው፡፡
“ግብር አልከፍልም ማለትና፣የተተመነብኝ ከገቢዬ
ጋር አይመጣጠንም ከአቅሜ በላይ ነው፤ይታይልኝና
የሚደርስብኝን ትክክለኛውን ተመን በአቅሜ
እከፍላለሁ” ማለት በጣም ይለያያሉ፡፡ ይህንን ማወቅ
የምንችለው ግን ከአንዱ አፍ ይልቅ ለሁለቱ ጆሮ ዋጋ
ስንሰጥ ነው፡፡ ከማድመጥ ብዙ ነገር ይገኛል፡፡ ብዙ ጊዜ
ሁለት አፍ አንድ ጆሮ ያላቸው ተናጋሪዎች ሲያወሩ ዝም
ብሎ የሚያደምጣቸውን አድማጭ እነሱ የሚያስቡት
ንግግራቸው መፍትሔ ላለው የእነሱ ንግግር ቃላት

አጣጣላቸው፣ፊደል አጠቃቀማቸው የምስራች ያዘለ ነው
ብለው የሚያምኑ ይመስሉዋቸዋል ነገሩ ግን ሌላ ነው፡፡
ከመፍትሔው ጋር የማይገናኝ ንግግር ሲናገሩ አድማጩ
የመሰላቸት መንፈስ እንደሚሰማቸው አያስተውሉም፡፡
የአድማጭነት ዋጋው ታላቅ ነው፡፡ አንድ ሕሊና
ያለው ሰው ከአንዱ አፍ ይልቅ ለሁለቱ ጆሮዎቹ ቦታ ሊሰጥ
ይገባል፡፡ መንግሥት “ሕዝቡ ምን አለ? ምን ተሰማው?
ምን ፈለገ?” በሎ ሊጠይቅ ይገባል፡፡ መፍትሔውን
ወይም የሕዝቡን ጥያቄ መልስ ዘግይቶ ሊመለስ ይችላል፤
ነገር ግን የሕዝቡን እንጉርጉሮ፣የውስጡን ጥያቄ ሊሰማና
ሊያውቅ ይገባል፡፡ እስቲ አንድ አፍታ ከህሊናችን ጋር
እንሁንና በፖለቲካ፣በብሔር ግጭት፣በግድያ፣በዝርፍያ
በስርቆት፣በአስገድዶ መድፈር፣በሙስና፣. . . የታሰሩትን
እስረኞች እንስማቸው፤አረጋግተን በሰዋዊ ክብር
እንጠይቃቸው፤የውስጣቸውን አውጥተው እንዲናገሩ
ጊዜ እንሰጣቸው፤ያኔ ብዙ ነገር እናገኛለን፤ እስረኞቹም
በትዕግሥት እንዳደመጥናቸው ሲያውቁ ቀለል ይላቸዋል፡
፡ ነፃነት ይሰማቸዋል፡፡ እባካችሁ እንስማ፤ በዚህ ሰዓት
መንግሥት ስለ ፈጣን እድገት ያወራል፤ባለሁብቱ ስለ
ቫት/Vat/ ያወራል፤ደሃው ስለ ኑሮ ውድነት ያወራል - -ሁሉም በየጥጉ ያወራል፤ታዲያ መፍትሔው ምንድነው.
. . ? እባካችሁ እንደማመጥ፡፡ በቅርቡ በአሜሪካ
በተካሄደው የሕዝብ ሰልፍ ሕዝቡ በዎል ስትሪት “እኛ ነን
ከመቶው ዘጠና ዘጠኙ (እኛ ነን 99%)” ብለው ሰልፍ
ወጥተው ነበር፡፡ ሚዲያዎች እንደነገሩን በዓለም ላይ
በተፈጠረው የኢኮኖሚ አለመረጋጋት አሜሪካም አንዷ
ሰለባ ነበረችና መንግሥትም ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት
ትላልቅ ተቋማትን ሲደጉም ነበር፡፡ እንደ ድጐማው
መጠን ለውጥ ያሉት የአሜሪካ ነዋሪዎች በዎል ስትሪት
ሰልፍ ወጥተው ኋላም ከፓሊስ ጋር ለመጋጨት በቅተው
ነበር፡፡ ጥያቄያቸው “እኛ ነን 99%ቹ! እኛን እዩን!
እኛን ስሙን! እያሉ ጮሁ፡፡ እውነት ነው ሀገሪቱ ሀገር
የሆነችው ለ1% ሕዝብ አይደለም፡፡ በ99% ከመስማት
ብዙ ይገኛል፡፡
መምህራን ከ10 ጥያቄ የማለፍያ ውጤት ያመጡትን
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ጥቂት ተማሪዎች ሳይሆን 4 እና ከ4/አራት/ በታች
ያመጡትን አብዛኛውን ተማሪዎች ሊሰሟቸው ይገባል፡
፡ አንድ ሺ ተማሪ ከሚማርበት ት/ቤት አምስት ተማሪ
ብቻ የማጠቃለያ ፈተናውን ውጤት ዘጠኝ “A” ሲያመጡ
ዘጠኝ መቶ ዘጠና አምስስቱ (995) ተማሪዎች የት ነበሩ?
. . . አንባብያን ልብ በሉ! ይሄ የምን ችግር ነው . . .?
ታዲያ አለማድመጣችን የዚህችን ሀገር ሀብትና ንብረት
ብክነት ውስጥ አይከተውም ትላላችሁ . . . ? እባካችሁ
እንጠይቅ፤ሁለቱን ጆሮዎቻችንን ሥራ አናስፈታቸው፡፡
አዲስ ህመም ገብቷል እንላለን፤ሕዝብ የሚያወራው
ሌላ ነው፡፡ ሕዝቡ ደስታውን ገለፀ ይባላል፤የሚደሰተው
አንድ ሰው ነው፡፡ ተማሪዎች የትምህርት ጊዜያቸውን
በስኬት ፈፀሙ ይባላል፡፡ . . . ኸረ ብዙ በሁለት
አፍ፣በአንድ ጆሮ የተወሩና የተሰሙ ነገሮች አሉ፡
፡ አሁን ግን ይብቃ፤ታሪኩ ይቀየርና በአንድ አፍ
በሁለቱ ጆሮ መፍትሔውን፣መልካሙን የሚሻለውን፣
የሚበጀውን፣የሚጠቅመውን እንፈልግ፡፡ ከማውራት
መፍትሔ የለም፤ከመስማት ግን ብዙ መፍትሔ
አለ፤መምህር ተማሪውን፣አለቃ ጭፍራውን፣ባለትዳር
ቤተሰቡን ማድመጥ አለበት አለበለዚያ ግን ንግግሬ
ይወደዳል፤እኔ ያለመፍትሔ አላወራም እኔ ንግግር
መድሃኒት ነው፤ እያሉ በሁለት አፍ በአንድ ጆሮ እያወሩ
ቢኖሩ አድማጩም በልቡ “ምን የሰማ ቀን ያብዳል”
የሚባለውን ተረት እየተረተ አንድም መፍትሔ የሚመጣ
ነገር የለም፡፡ የምርቱ ማነስ የገበያው ሁኔታ ግራ ለገባው
ገበሬ የኢንዶኔዥያ ኢኮኖሚ የቻይና እድገት፣የፓኪስታን
ግጭት አያሉ ቢያወሩት ቆሽትን ማድበን እንጂ መፍትሔ
የለውም፡፡ ገበሬውን ችግርህ ምንድነው? እንዴት
እንቅረፈው? ብለን ብንጠይቀው ፓኪስታንና ቻይና
ሳንሄድ መፈትሔውን ከዚሁ እናገኛለን፡፡ እባካችሁ
ምንም ነገር ለመሥራት መፍትሔው ማድመጥና
መደማመጥ ነውና ለሁለቱ ጆሮ ቅድሚያ እንስጥ፡፡
እያልኩ በገጣሚው ግጥም መልዕክቴን ልቋጭ፡ከማውራቴ ይልቅ ማድመጤን ቢወደው
ማድመጫዬን ሁለት አፌን አንድ አረገው

“መሬቱ የመንግሥት ነው፤ቤቱ የግለሰቡ ነው”
ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊ
በበለጠ ጐሹ ወ/ሚካኤል አ.አ
ጠ/ሚንስትር መለስ ዜናዊ ጥር 30 2004 ዓ.ም
ለተወካዮች ም/ቤት ባቀረቡት ሪፖርት “መሬት የመንግሥት
ነው፤በመሬቱ ላይ የቆመው ቤት ግን የቤቱ ባለቤት ንብረት
ነው” በማለት የኢትዮጰያ ሕዝብ ከመሬት ጋር ያለውን
ታሪካዊና ባሕላዊ እንዲሁም ተፈጥሮአዊ ቁርኝት ለአንዴና
ለመጨረሻ በመሰለ የአንደበት ቅላፄ ለመስጠት ሞክረዋል!
ለአቶ መለስ ዜናዊ የቤት ትርጉም ጣሪያና ግድግዳ
ብቻ ነው፡፡ አጥር፣ግቢና ወለል ከእሳቸው ትርጉም ውስጥ
አልተካተቱም! በጣም አስገራሚ የቤት ትርጉም፤ በዚችው
ጉደኛ በሆነች ሀገራችን የተቀመረ መቼም ጠ/ሚኒስትራችን
የሰው ልጅ አስቦ ያልደረሰባቸውን አዳዲስ ሐሣቦች በማፍለቅ
በዓለም `ተወዳዳሪ` ያላቸው አይመስለኝም፡፡ “መሬት
አይሸጥም አይለወጥም” ብለው የእሴትና የዋጋ መሠረታዊ
የኢኮኖሚ ሕግን በአዋጅ ለመሻር በመሞከራቸው፣ከአዳም
ስሚዝ እስከ ፓል ሳሙኤልሰን ከማርክስ እስከ
ክሩግማን፣ከአማርታያ ሴን እስከ ጆሴፍ ስትግሊትዝ
ያሉት ታላላቅ የዓለም ኢኮኖሚስቶች አምነው የተቀበሉት
የኢኮኖሚ ሕግ እንዴት ይሻራል? በማለት በሕቡዕ መሬት
ሲሸጡና ሲለውጡ ቆይተው፣ዛሬ አቶ መለስ ደርሰውባቸው
በቴሌቪዥን “ሌብነታቸውን” ስለአጋለጡ በእነዚህ “ሌቦች”
ላይ ዓቃቤ ሕግ ክስ መሥርቶ ዘብጥያ እንዳያወርዳቸው
“ሌቦቹ” በፍርሃት እየራዱና እየተንቀጠቀጡ ነው፡፡
በነገራችን ላይ፣ ጠ/ሚኒስትሩ በታሪካዊው ም/ቤታቸው
ላይ በሀገራችን በኢትዮጵያ “የግልና የመንግሥት ሌቦች”
መኖራቸውን ለሚወዱትና ለሚወዳቸው የኢትዮጰያ ሕዝብ
ይፋ አድርገዋል፡፡ በዚህ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል፡፡
ወደብን በተመለከተ ጠ/ሚኒስትራችን አዲስ ሐሳብ
አፍልቀዋል፡፡ መሬት አይሸጥም አይለወጥም ቢሉም፣ወደብ
ግማሽ መሬት፣ግማሽ ባህር ስለሆነ፣ “ወደብ ሸቀጥ ነው፡

፡ በገንዘባችን እንገዛዋለን” ብለው አውጀዋል፡፡ የዚህ
ንድፈሃሣብ ትክክለኛነት በተጨባጭ ተረጋግጧል፤
ምክንያቱም ኢትዮጵያ በዓመት ሁለት ቢሊዮን ዶላር
እየከፈለች የወደብ አገልግሎት “መግዛት” ችላለች፡
፡ በነገራችን ላይ ወደብን በተመለከተ ጠ/ሚኒስትራችን
ያፈለቁት ሌላው አዲስ ሐሣብ የወደብ አገልግሎትን በገንዘብ
መግዛት እስከተቻለ ድረስ የወደብ ባለቤትነት ጥያቄ
ፋይናንስ መሆኑን ነው፡፡ ይህቺ ናት ኢኮኖሚክስ፡፡
አቶ መለስ ሌሎች በጣም ብዙ አዳዲስ ሐማቦችን
አፍልቀዋል፡፡ በዚች አጭር መጣጥፍ ሁሉንም ዘርዝረን
ልንጨርሳቸው አንችልም፤ግን ለቅምሻ ያህል የጀመርኩትን
የጠ/ሚኒስትሩን አዳዲስ ሐሣቦች የማፍለቅ ችሎታ ዳሰሳ
አንድ ሌላ ተጨማሪ ምሳሌ በመስጠት እቋጫለሁ፡፡ ሀገር
የሚገነባው የተገነባውን እንደገና ገነጣጥሎ በመገንባት ነው
ይላሉ ጠ/ሚኒስትሩ፤በዚህ አዲስና ድንቅ /ምንአልባትም
አስደንጋጭ/ የሀገር ግንባታ ንድፈ ሐሣብ መሠረት፣ለምሳሌ
ፕሬዘዳንት ሳርኮዚ የሥልጣን ጊዜያቸውን ዝም ብለው ነው
ያባከነቱ፤ምክንያቱም ከጃክ ሲራክ የተረከቧትን ፈረንሣይ
በኢኮኖሚ ይበልጥ ለመገንባት ከመሞከራቸው በፊት
መበታተን ነበረባቸው፡፡ በመሆኑም በአቶ መለስ አስተሳሰብ
ፕሬዘዳንት ሳር ኮዚ በቅረብ ጊዜ በሚደረገው ምርጫ
እንደገና የሚመረጡ አይመስልም፡፡
ወደ አንገብጋቢው የመሬት ጉዳይ እንመለስና ጠ/
ሚኒስትሩ ለፓርላማ በሰጡት ማብራሪያ ላይ “መሬት
የሕዝብና የመንግሥት ነው” ብለው ሲጀምሩ እሰይ ዛሬስ ሕገ
መንግሥቱን ጭምር ሊያሻሽሉ ነው መሰለኝ ብዬ በማሰብ
ላይ እንዳለሁ ቆየት አሉና “መሬት የመንግሥት ነው” ሲሉ
ክው ብዬ ቀረሁ፡፡ ከዚያም እየደጋገሙ “መሬት የመንግሥት
ነው፤ቤቱ ግን የግለሰቡ ነው” ብለው ሲናገሩ “ሕዝብ”
ለሚለው ቃል እንደለመዱት አዲስና ልዩ ትርጉም እንደሰጡት
ገባኝ፡፡ በእኔ በአንድ አናሳ ዜጋ አመለካከት፣ሕዝብ ማለት

አንድም ግለሰቦች አለያም የግለሰቦች ስብሰብ ማለት ነው፡
፡ ለጠ/ሚኒስትሩ ግን ግለሰብ የሕዝብ አካል አይደለም፡
፡ “መሬት የሕዝብ ነው” ሲባል አንደኛ በመላ የኢትዮጵያ
ሕዝብ ስም የተያዘ፣ሁለተኛ በክፍሉ ሕዝብ /የሕዝብ
ስብሰብ/ የተያዘ፣ሦስተኛ ደግሞ የሕዝብ ትንሹ አሀድ (Unit)
በሆነ ግለሰብ የተያዘ ማለት ነው፡፡ ከዚህ ውጪ ለሕዝብ
ትርጉም መስጠት የሚቻል አይመስለኝም፡፡ ለምሳሌ
ኢትዮጵያ እንደ መሬት የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ንብረት
/ሀገር/የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ንብረት /ሀገር/ ነች፡፡
በሌላ በኩል፣አንድ ኮንዶሚኒየም የቆመበት መሬትና ግቢ
በኮንዶሚኒየም ውስጥ የሚኖሩት አርባና ሃምሣ ግለሰቦች
የጋራ መሬት ነው፡፡ በተመሳሳይ አንድ ቪላ ቤት የተሠራበት
ግቢ የግለሰቡ ባለቤት ንብረት ነው፡፡ ከዚህ የምንረዳው
መሬት በወል ወይም በግለሰብ ሊያዝ እንደሚችል ነው፡፡
ከዚህ ውጪ ያለው መሬት በሕዝብ በተመረጠ መንግሥት
የሕዝብ ወኪልነት ይያዛል ማለት ነው፡፡ በዘመነ- ቀ.ኃ.ሥላሴ
የሊዝ ፅንሰ ሐሣብ ኮንሴሽን (Concession) በሚባለው
የመሬት ሥሪት ነበር የሚገለፀው፡፡ ይህም የሚሠጠው
ለውጭ ዜጐች ነበር፡፡ እንዲያውም በዚያን ዘመን የነበረው
መርህ የመሬት ባለቤትነት ለኢትዮጵያውያን የመሬት
ኮንሴሽን ለውጭ ዜጐች የሚል ነበር፡፡ (Freehold for
Ethiopians, leasehold for foreigners)፡፡ አቶ መለስ ግን
ኢትዮጵያውያንንም፣የውጭ ዜጐችንም እኩል የመንግሥት
ጭሰኞች አድርገዋቸዋል፡፡
ቀጥሎ ጠ/ሚኒስትሩ የተናገሩት በእጅጉ አንጀት
የሚበላ፣አንጀት የሚያላውስ ነበር፡፡ መንግሥት መሬት
በሊዝ እያከራየ ገንዘብ የሚሰበስበው፣ለድሀው ሕዝብ
የቁጠባ ቤቶች ለመሥራት ነው አሉ፡፡ አዲስ አበባን እንደ
ምሳሌ ብንወስድ ደሃ የተባለው የትኛው ሕዝብ ነው? መቼም
ሥራ አጦችና አነስተኛ ገቢ የላቸው በሙሉ እንደ ደሃ መቆጠር
ያለባቸው ይመስለኛል፡፡ በዚህ ስሌት መሠረት አብዛኛው

የአዲስ አበባ ሕዝብ ደሃ ነው ተብሎ ይገመታል፡፡ ሆኖም
አብዛኛው ሕዝብ ደሃ ይሁን እንጂ /ከጐዳና ተዳዳሪዎች
በስተቀር/ ደሳሳ ቤቶች ቢሆኑም መጠለያ አለው፡፡ እነዚህ
ደሳሳ ቤቶች የቆሙባቸው አብዛኛዎቹ የከተማ ቦታዎች
በጊዜው ዋጋ ሲሰሉ እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያስገኙ
ናቸው፡፡ ስለዚህ እንደ እውነቱ ከሆነ ድሆቹ ደሃ የሆኑት ደሳሳ
ቤቶቹ ለቆሙባቸው ቦታዎች የባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ
ስለሌላቸው ነው፡፡ እውቁ ላቲን አሜሪካዊው ኢኮኖሚስት
ሄርናንዶ ደስቶ (Hernando de soto) የሚለው ይህንኑ
ነው፡፡
አቶ መለስ እውነት ለእነዚህ ድሆች የሚያስቡ ከሆነ
“የቁጠባ ቤቶች እሠራላቸዋለሁ” ከማለት ይልቅ ለእነዚህ
ሰዎች ደሳሳ ቤቶቹ ለቆሙባቸው ቦታዎች የባለቤትነት
ማረጋገጫ ቢሰጧቸው በፖሊሲ ለውጥ ብቻ በአንድ ጀንበር
ሀብታሞች ሊያደርጓቸው ይችላሉ! ምሳሌ ለመስጠት
ልሞክር፡፡ ለምሳሌ የአራት ኪሎ ደሳሳ ቤቶችን ከማፍረስ
ይልቅ እያንዳንዱ ደሳሳ ቤት ለቆመበት ቦታ ለነዋሪው ካርታ
ቢሰጠው ኖሮ ኢንቨስተሮች የአካባቢውን ቦታ በጅምላ
በሚሊዮን በሚቆጠር ገንዘብ ሲገዙት የደሳሳ ቤቱ ነዋሪ
ድርሻውን ይወስድ ነበር፡፡ ለምሳሌ በአንድ ሺ ካሬ ሜትር
ቦታ ላይ አሥር ደሳሳ ቤቶች ቢኖሩና እያንዳንዱ ደሳሳ ቤት
መቶ ካሪ ሜትር ቦታ ላይ የቆመ ቢሆን፣አንድ ሺ ካሬ ሜትር
ቦታ በካሬ ሜትር በሃያ ሺህ ብር ሂሣብ ለኢንቨስተር ቢሸጥ
የሽያጩ ገንዘብ ሃያ ሚሊዮን ብሩን መንግሥት ይወስድና
የቁጠባ ቤቶችን ይሥራ ነበር፡፡ ከመንግሥት መንጋጋ የገባ
ገንዘብ ከመንጋጋው ሳይወጣ እዚያው ይቆረጠማል እንጂ
እንዴት ተብሎ ነው ለዚህ ሁሉ ደሃ ሕዝብ ቁጠባ ቤቶች
ለመሥራት ይውላል የሚባለው? በዚህ ረገድ የእስካሁኑ
የኢህአዴግ የአፈፃፀም ሬከርድ እጅግ በጣም ደካማ ነው፡
፡ የዛሬ ስምንት ዓመት በአዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም ቤት
ለማግኘት ተመዝግቦ የነበረው ሕዝብ ብዛት አምስት መቶ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዜና

በኦሮሞ ህዝብ ስም ተደራጅተው ለሀገርና ለህዝብ መብትና ጥቅም
ለሚታገሉ ታላቅ አክብሮት እንዳለው ኢፍዴኃግ ገለፀ
ብዙአየሁ ወንድሙ

“ኢፍዴኃግ ለኦሮሞ ህዝብም ሆነ በኦሮሞ ህዝብ
ስም ተደራጅተው ለሀገርና ለህዝብ መብትና ክብር
ዓላማና አጀንዳ ቀርፀው፣ ራዕይ ሰንቀውና አቋም ይዘው
ለሚታገሉ የትግል ድርጅቶችና ኃይሎች ታላቅ አክብሮት
አለው” ሲል የኢትዮጵያ ፍትህ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች
(ኢፍዴኃግ/ አስታወቀ፡፡ ኢፍዴኃግ ይህንን ያሳወቀው
“ያለዋቂ ሳሚ ሁሉን ይለቀልቃል!” በሚል ርዕስ
በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ ነው፡፡
ድርጅቱ በመግለጫው እንደገለፀው “አንድ እራሱን
የመላው ኦሮሞ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ብሎ
የሚጠራ ሰሞኑን በየጋዜጣው ላይ እየፃፈ ሲሰድበን፣
የድርጅታችንን ስም ለማጥፋትና ለማብጠልጥል
ከሌሎች ቀጣሪ ሃይሎች ተልኮ በየአቅጣጫው ቀጣሪ
ሀይሎች ጽፈው የሰጡትን ጽሁፍ ይዞ የፓርቲ ማህተም
እያደረገ በየጋዜጣው ቢሮ ሲሮጥና ሲላላክ ሰንብቷል፡፡
ይኽው ተሳዳቢ እራሱን አንዴ በድርጅት ስም ሲጠራ
ሌላ ጊዜ በማዕላዊ ኮሚቴ ስም፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ በስራ
አስፈፃሚ ኮሚቴ ስም በመቀያየር እየጠራ ሲጠቀም
ጋዜጦችም እውነት እየመሰላቸው ይህን እየተቀባበሉ
ሲያደምቁለት አይተናል፡፡” ብሎአል፡፡
ኢፍዴኃግ እንዳለው “ፓርቲው ለሚጽፈው
ርእስ እንኳን መምረጥ አቅቶት ኢፍዴኃግ የፃፈውን
ርእስ ተጠቅሞ መፃፉ በራሱ በጣም የሚያስተዛዝበው
ተግባር ሲሆን በአንድ ጊዜ ለሁለት ጋዜጦች በአንድ
ርእስ ስር ሁለት የተለያየ ጽሁፍ የመስጠቱ ምስጥርም

ምን እንደሆነ ለእኛ ግልጽ ሆኖልናል፡፡ ፓርቲው
ወይም በፓርቲው ውስጥ የገንዘብ ጥማትን ለማርካት
የሚሯሯጥ ግለሰብ ዋና ዓላማው የገንዘብና የቁሳቁስ
ጥቅም ፍለጋ ሩጫ ስለሆነ የኢፍዴኃግን ስም በማይረባ
ትርኪሚርኪ ጽሁፍ ለማጉደፍ በገንዘብ የተገዛ መሆኑና
በገንዘብ የገዙት ሀይሎች በየአቅጣጫው ጽፈው
የሰጡትን ጽሁፍ በስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ወይም
በማእከላዊ ኮሚቴ ስም ማህተም እያደረገ በየጋዜጣው
ቢሮ በማድረስ የገንዘብ ጥማቱን የመሙላት ፍላጎት
መሆኑን አረገጋግጦልናል፡፡ የሚገርመውና የሚያሳዝነው
ግን የሌለውን ስራ አስፈፃሚ እና ማእከላዊ ኮሚቴ ስም
እየቀያየረ በመጠቀም መግለጫ እያለ ማምታታቱ ነው፡፡
” በማለት ይዘረዝራል፡፡
በመቀጠል መግለጫው ሲዘረዝር ፓርቲው ጥር
29 ቀን 2004 ዓ.ም በፍኖተ ነፃነት ላይ ባወጣው ጽሁፍ
“ኢፍዴኃግን አልነካሁም፣ ነገር ግን መድረክ ለተባለው
ፓርቲ ጠበቃ ሆኘ የተከራከርኩለት እኔ ነኝ፤ ለመድረክ
መብት ስከራከር ነበርኩ” ይላል፡፡ በመሰረቱ መድረክን
ከኢፍዴኃግ ጋርም ሆነ ከዚህ ጉዳይ ጋር የሚያገናኘው
ነገር የሌለ መሆኑን እያወቀ በራሱ ሃሳብ ጎትቶ በማምጣት
ጠበቃ ሆኜ ስከራከርልህ ነበርኩ ለማለት ይሞክራል፡
፡ በሌላ መልኩ በ30/05/2004 ዓ.ም በሰንደቅ ጋዜጣ
ላይ ባወጣው ጽሁፍ “አገር አቀፍ ፓረቲዎችን በደፈናው
ነፍጠኞችና የነፍጠኛ አስተሳሰብ ያላቸው” ሲል፣ የአገር
አቀፍ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቱን ደግሞ “የነፍጠኞችና
ጠባብ የነፍጠኛ አስተሳሰብ ያላቸው ስብስቦች ምክር
ቤት እያለ ይሳደባል፡፡” ይላል፡፡
በማያያዝም መግለጫው “ከዚህ ውጪ አገራዊም
ሆነ ህዝባዊ አላማ ሳይኖራቸው በብሄር ብሄረሰብ

ስምም ሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ ተደራጅቻለሁ እያለ
በወጣ በገባበት ጩኸት ለቅሶው ሁሉ ለገንዘብ፣
ለጥቅምና ለራስ የኑሮ ቀዳዳ የመሙላት ሩጫ ለሆናቸው
አስመሳይ ፓርቲ ኢፍዴኃግ ክብርም ሆነ ቦታ የለውም፡
፡ ስለዚህ እንደዚህ ዓይነት ለገንዘብና ለጥቅም ፍለጋ
የተፈጠረ ፓርቲ ለሀገርም ሆነ ለህዝብ የማይጠቅም
ስለሆነ እስከነማንነቱና ምንነቱ ጭምር ለህዝብ
እያገለጥን መታገላችንን እንቀጥላለን፡፡ አላማ ሳይኖረው
ለገንዘብና ለቁሳቁስ ጥቅም ፍለጋ የተፈጠረ ፓርቲ
የሀገርና የህዝብ ሸክም መሆኑ ሳያንሰው የሌሎች የትግል
ሀይሎች ደንቃራ መሆን የለበትም ብለን እናምናለን፡፡
ስለሆነም የመኦህዴፓን ማንነትም ከዚህ አንፃር በአጭሩ
እንመልከት፡፡ ብሎአል፡፡
በመጨረሻም ድርጅቱ የመኦህዴፓን ማንነት ከዚህ
እንደሚከተለው በአጭሩ እንመልከተው በማለት 8
ነጥቦችን በመዘርዘር ይገልጻል፡፡ ኢፍዴኃግ ባወጣው 6
ገጽ መግለጫው ሐሳቡን ሲያጠቃልል “መኦህዴፓ ራሱ
አላማ፣ አቋምም ሆነ የራሱ አስተሳሰብ የሌለው የሌሎች
አስተሳሰብ ተሸካሚና አስተላላፊ የሆነ ፓርቲ በመሆኑ
የኦሮሞ ህዝብን ሊጠቅምም ሆነ ሊወክል የማይችል
መሆኑን ከላይ በዝርዝር ካቀረብነውና የመኦህዴፓ
ማንነትን በግልጽ ከሚያሳየው ተግባሩ በጥቂት
ተቀንጭቦ ከቀረበው ሁኔታ ለማወቅ ይቻላል፡፡ ስለዚህ
የተከበረው የኦሮሞ ህዝብም ሆነ የሚመለከተው ሁሉ
የመኦህአዴፓን ማንነት እንዲያውቀው እያልን ፓርቲው
በለመደው ሁኔታ መሳደቡን የሚቀጥል ከሆነ ግን
በቀጣይ ቀሪ ማንነቱንና የፖለቲካ ሽቃጭነቱን ለህዝብ
ለማሳወቅ ዝግጁ መሆናችንን እንገልፃለን፡፡” በማለት
ሐሳቡን ያጠቃልላል፡፡

በወላይታ ዞን ...
ከገፅ 1 የዞረ

ውስጥ ያለህን እንቅስቃሴ አቁም! እኔ ወንድምህን
መመለስ አልቻልክም ተብዬ የሥልጣን ዕድገት
ተከልክያለሁ” የሚል ሐሳብ እንዳቀረቡላቸውና
እሳቸውም “አሁን ያነሳህልኝ ሀሳብ የምወዳትን
የልጆቼን እናት ለአንተ ሥልጣን ስል ፍታት ብሎ
እንደማለትና ኃይማኖትህን ቀይር እንደማለት
ይቆጠራል፣እኔ ግን ሕጋዊና ሠላማዊ የሆነውን
ትግል ለማካሄድ በይፋ የምንቀሳቀስ ስለሆነ
የቆምኩለትን ዓላማ ትቼ ወደ ኋላ አልልም” የሚል
መልስ እንደሰጧቸው አውስተዋል፡፡ በዚህም
ምክንያት የዞኑ ባለሥልጣን ወንድማቸው ሌሎችን
በማስተባበር የሚጠቀሙበትን ሕጋዊ ሰነድ
ያለውን የእርሻ መሬት ይገባኛል በሚል ሕጋዊ
ያልሆነ የሌላ ሰው ስም ያለበት፤የመሬቱና የግብር
መጠን ክፍያ የተለያየ በማቅረብና በማስፈረም
እና በማቅረብ የፍትህ ሥርዓቱ ጥያቄ ውስጥ
ገብቷል ይላሉ፡፡ ፍርድ የሰጡ የሁምቦ ወረዳ
እስከ ዞኑ ጠቅላይ ፍ/ቤቱ በትዕዛዝ እንዲያጣራና
የቀረቡ ሰነዶች ሕገ-ወጥ ስለሆኑ ከባህር መዝገቡ
ጋር እንዲመሳከር ቢጠይቁም ምላሽ እንዳላገኙና
አሁንም በእንግልት ላይ መሆናቸውን ያስረዳሉ፡፡
አቶ ዳዊት ደምሴ የአንድነት ፓርቲ የሁምቦ ወረዳ
ሰብሳቢ እንደሆኑና በ1997 ዓ.ም በተደረገው
ምርጫ ለክልል ም/ቤት፣በ2002 ዓ.ም ደግሞ
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተወዳድረው
እንደነበር ተጠቁሟል፡፡
በዞኑ የሚገኙ ሌሎች ነዋሪዎችም በወላይታ
የኢህአዴግ አመራሮች ሥልጣናቸውን ተገን
በማድረግ በብልሹ አሰራሮች ላይ ቅሬታ
የሚያስነሱትን እየበደሉ እንደ ሚገኙና ፍ/ቤቶችም
ገለልተኛ ስለመሆናቸው እምነት ስለሌለን
የሚደርስብንን ከመቀበል ውጭ አማራጭ የለንም
ሲሉ ቅሬታቸውን በተለይም ለዝግጅት ክፍላችን
ገልፀዋል፡፡

አንድነት ፓርቲ የወጣቶች ኮሚቴ አቋቋመ
ብዙአየሁ ወንድሙ
በአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /አንድነት/ የድርጅት ቋሚ
ኮሚቴ ሥር የወጣቶች ንዑስ ኮሚቴ መቋቋሙ ተገለፀ፡፡ ከፓርቲው
ድርጅት ቋሚ ኮሚቴ ጽ/ቤት ባገኘነው መረጃ መሠረት ባለፈው ዐርብ
በተደረገው ስብሰባ የወጣቶች ኮሚቴ ተቋቋሟል ተብሎአል፡፡ የድርጅት

ጉዳይ ቋሚ ጽ/ቤት እንደገለፀው “ፓርቲው ሁለተኛውን ጠቅላላ ጉባኤ
ላይ በፀደቀው የተሻሻለው መተዳደሪያ ደንብ መሠረት ቋሚ ኮሚቴዎችና
ንዑስ ኮሚቴዎች በአዲስ መልክ ይገኛሉ፡፡ በዚሁ መሠረት በተለያየ ጊዜ
እየተገናኙ ውይይት ያደረጉት የአንድነት ወጣቶች ሰባት አባላት ያሉት
አመራሮችን ሳይመዋል” ብለዋል፡፡በተካሄደው ምርጫ “ወጣት አማኑኤል

ዮሴፍ ሰብሳቢ፤ ወጣት ኤፍሬም ሰለሞን ም/ሰብሳቢ ወጣት ስንታየሁ ቸኮል
ፀሐፊ ሆነው የተመረጡ ሲሆን በተጨማሪ ሚሊዮን ካሳ፣ ቅዱስ ብርሃኑ፣
ይማነህ አሰፋና፣ ዘላለም ሰለሞን በአመራርነት መመረጣቸውን መረዳት
ተችሏል፡፡ የአንድ ሥርዓት የለውጥ ኃይል ከሚባለው ውስጥ ወጣቱ
በግንባር ቀደምነት የሚገለጽ ነው፡፡

የአንድነት አደራጆች ለሥራቸው አመቺ ሁኔታ መፈጠሩን ገለጹ
ብዙአየሁ ወንድሙ
የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /
አንድነት/የቀጠና አደራጆች ለሚያከናውኑት የማደራጀት
ሥራ ሰሞኑን ለዞንና ለወረዳ አመራሮች የተሰጠው
ሥልጠና አመቺ ሁኔታ መፍጠሩን የየቀጠናው አደራጆች
ለዝግጅት ክፍላችን ገለፀዋል፡፡ “የተሰጠው ሥልጠና
ለሥራችሁ ምን ያክል አመቺነት አለው” በማለት
ላቀረብንላቸዉ ጥያቄ ሀላፊዎቹ ሲመልሱ “አመራሩ
የጋራ ግንዛቤ በመያዙ ከእንግዲህ ለመናከናውነው
የማደራጀት ሥራ የተሻለ ሥራ ለመሥራት አመቺ ነው”
ብለዋል፡፡
“በቅርቡ ለዞንና ለወረዳ አመራሮች
የተሰጠው ሥልጠና ፋይዳው ምንድነው?” በማለት
በቅድሚያ የጠየቅናቸው የምዕራብና የምስራቅ ቀጠና
አደራጅ አቶ መንግሥቱ ጣፋን ነው፡፡ አቶ መንግሠቱ
ሲመልሱ “አመራሮቹ በዕውቀት ላይ የተመሠረተ
የፖለቲከ እነቅስቃሴ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል፣
የአምስት ዓመቱን ስትራቴጂ እቅድ እንዲገነዘቡትና
በዕቅዱ መሠረት እንዲጓዙ ይረዳቸዋል፡፡ እርስ በእርስ
እንዲተዋወቁና የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ
ይጠቅማቸዋል፡፡ በየዞኑና በየወረዳው የኢህአዴግ
ካድሬ የሚፈጽሙት ጥቃትና የወንጀል ድርጊት በሰለጠነ
መንገድ እንዲፈቱና እንዲታገሉት ያስችላቸዋል፡፡
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የበለጠ አባላትን ለማፍራትና የፊይናንስ አቅም
እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል፡፡ ከጥላቻ የፀዳ አገራዊ ራዕይ
ያለው የሠላማዊ ትግል ለማድረግ ያስችላቸዋል ብዬ
ከማመኔም በላይ ከእንግዲህ በኋላ ለማደራጀት አመቺ
ሁኔታ ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ” ብለዋል፡፡
የሰሜንና የመሐል ኢትዮጵያ ቀጠና አደራጅ አቶ
አዕምሮ አወቀ በበኩላቸው “ለአመራሮቹ የበለጠ
ተነሳሽነትና አነቃቂነት ያለው የሞራልና የአቅም ግንባታ
የፈጠረ ነው፡፡ ምክንያቱም ከሥራ አስፈጻሚው ጋር

አብረዉ እየኖሩና እየበሉ ስለነበር ስል ጥነው ከፓርቲው
ልብ ለልብ መግባባት የፈጠሩበት ሁኔታ ተነሳሽነትን
ፈጥሯል፡፡ በመሆኑም ለሚቀጥለው የማደራጀት ሥራ
አመቺ ሁኔታዎች ተፈጥሯል ብዬ አስባለሁ” ብለዋል፡፡
በመጨረሻ አግኝተን ያነጋገርናቸው የደቡብ ቀጠና
አደራጅና የፓርቲው ዋናው ጽ/ቤት ጠቅላላ አገልግሎት
ኃላፊ አቶ ግርማ አማረ ናቸው፡፡ አቶ ግርማ በሰጡን
መልስ “ሥልጠናው አመራሮች ኃላፊነትና ግዴታቸውን
በተገቢው መንገድ እንዴት መወጣት አንዳለባቸው በቂ

ግንዛቤ ያገኙበት ነው፡፡ ቀደም ሲለ የነበረውን አስተሳሰብ
በአዲስ አስተሳሰብ በመለወጥ ከላይኛው መዋቅር ብቻ
ሁሉን የመጠበቅ ሁኔታን በማስቀረት የዞንና የወረዳው
አባላት በራሳቸው አደረጃጀትና የፋይናንስ አቅም
በመፍጠር ከዚህ በፊት ያልተሞከረውን በራስ አገዝ ጽ/
ቤት ለመክፈት መነሳሳት የተፈጠረበት ሥልጠና ነው፡፡
በዚሁ ምክንያት በደቡብ ራስ አገዝ ጽ/ቤት ይቋቋማል”
በማለት መልስ ሰጥተዋል፡፡

2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.30

ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2004 ዓ.ም.
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ደራሲና ጋዜጠኛ ስብሐት
ገ/እግዚአብሔር አረፈ
ብስራት ወ/ሚካኤል

ታዋቂው ደራሲና ጋዜጠኛ ስብሐት ገ/እግዚአብሔር
ባደረበት ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ትናንት ለየካቲት
12 ቀን 2004 ዓ.ም አጢቢያ ከሌሊቱ 9 ሰዓት አርፏል፡፡
ስብሐት ሚያዚያ 28 ቀን 2004 ዓ.ም በብሔራዊ
የድል በዓል ቀን በአድዋ ተወልዶ የካቲት 12 ቀን 2004
ዓ.ም ኢትዮጵያዊያን በግራዚያኒ (በጣሊያን) በግፍ
በተጨፈጨፉበት በሰማዕታት ድል መታሰቢያ በዓል
ቀን ህይወቱ አልፏል፡፡ ህይወቱ ከማለፉ በፊት በቤተዛታ

እና በሀሌሉያ ሆስፒታል የህክምና እርዳታ ሲደረግለት
እንደነበርና በመጨረሻም መኖሪያ ቤቱ ሄዶ እንዳረፈ
ታዉቋል፡፡
ስብሐት ተፈጥሮ ላይ ትኩረት በማድረግ ለማህበረሰቡ
ግልፅ የሆኑ ቃላትን በመጠቀም የተለያዩ ድርስቶችን
ማበርከቱ የሚታወቅ ሲሆን ከድርሰቶቹ መካከልም
ሌቱም አይነጋልኝ፣ ትኩሳት፣ ሰባተኛው መልአክ፣ አምስት
ስድስት ሰባት እና እነሆ ጀግና የሚሉ ይገኙበታል፡
፡ ከድርሰቶቹም በተጨማሪ የተለያዩ ርዕስ ያላቸው
ፅሑፎችን አዲስ አድማስ ጋዜጣን ጨምሮ በተለያዩ
ጋዜጦች ላይ ይፅፍ እንደነበር ይታወቃል፡፡በአዲስ አበባ
ዩኒቨርሰቲ ኮሌጅ በመምህርነት የመጀመሪያ ድግሪዉን

በማግኘት በአስፋወሰን ትምህርት ቤት በመምህርነት
አገልግሏል፡፡ በዉጭ ሀገር ለተለያዩ ትምህርቶች
ተልኮ ለሀገሬ የሚጠቅም መስሎ አልታየኝም በማለት
ትምህርቶቹን ሳያጠናቅቅ ተመልሷል፡፡ ስብሃት የሦስት
ሴት ልጆችና የሁለት ወንድ ልጆች አባት ሲሆን አምስት
የልጅ ልጆችንም አይቷል፡፡
ወዳጅ ዘመድና አድናቂዎቹ በተገኙበት ትናንት የካቲት 12
ቀን 2004 ዓ.ም ከቀኑ 12 ሰዓት በመንበረ ፀባዖት ቅድስት
ሥላሴ ቤ/ክርስቲያን የቀብር ሥነ-ሥርዓቱ ተፈፅሟል፡፡
ስብሐት ከድርሰቶቹ በተጨማሪ ግልፅ ሆኖ በመናገር፣
ለሰዎች ያለውን በመቸሩ& ሰዉን ሁሉ እኩል በማየቱና
ሀሜትን አጥብቆ በመጥላቱ ይታወቃል፡፡

የቀይ ሽብር ሰማዕታት ቤተሰቦችና ወዳጆች ማህበር
በሙስናና በብልሹ አሠራር እንደተዘፈቀ ተገለፀ
- ወ/ሮ አይንዬ ጽጌ በአስቸኳይ ለፍርድ ይቅረቡልን
- ሳንፈተሽ፣ ተመለሱ ሳንባል ስለተሰበሰብን እናመስግናለን
ብዙአየሁ ወንድሙ
የቀይ ሽብር ሰማዕታት ቤተሰቦችና ወዳጆች
ማህበር በሙስናና በብልሹ አሰራር ተዘፍቆ እንደነበረ
ተገለፀ፡፡ ይህ የተገለፀው ከትላንት በስቲያ ማህበሩ
ባደረገው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ነው፡፡ ቀደም ሲል ጉዳዩን
እንዲያጣራ በጠቅላላ ጉባኤው ተመርጦ የነበረው አጣሪ
ኮሚቴ ባቀረበው ሪፖርት በማህበሩ ውስጥ ከፍተኛ
ምዝበራ መከናወኑን፤ እንዲሁም ብልሹ አሠራር ሰፍኖ
እንደነበረ በሪፖርቱ ገልጻóል፡፡
አምስት አባላት የነበሩት አጣሪ ኮሚቴ አንዱ
ለጊዜው ባላወቅነው ሁኔታ ሥራውን አቋርጦ አራታችን
ሥራችንን በአራት ወር ውስጥ አጠናቀናል ያሉት አጣሪ
ኮሚቴ ከአንድ ሺ ገጽ በላይ ሰነድ መመርመራቸውን
አብራርተዋል፡፡ በተጨማሪም የውጪ ኦዲተር
ያጣራውን ሪፖርት በንባብ አቅርበዋል፡፡ በአጣሪ
ኮሚቴውም ሆነ በውጪ ኦዲተር በቀረበው ሪፖርት
እንደተገለፀው በማህበሩ ውስጥ በርካታ ምዝበራና
ብልሹ አሠራር ሠፍኖ ቦርዱም ከአቅም በላይ ሆኖበት
ተግባርና ኃላፊነት መወጣት ተስኖት እንደነበረ
ተገልጻóል፡፡
በማኅበሩ ስራ አመራር ም/ሰብሳቢ በነበሩት
ወ/ሮ አይንዬ ጽጌ/የአቶ ተፈራ ዋልዋ ባለቤት/ በሆኑት

አማካኝነት በማህበሩ ላይ የተፈፀመ ምዝበራና
የአሠራር ብልሹነት ተብሎ በተገለፀው ችግር በርካታ
ችግሮች ተዘርዝረዋል፡፡ ከተጠቀሱት በርካታ ችግሮች
ውስጥ “ወ/ሮ አይንዬ ጽጌ ከሠራተኛ ቅጥር ህግ
ውጪ 27 ሠራተኛ መቅጠራቸውን፤ ካሉት ሠራተኞች
በህጋዊ መንገድ የተቀጠሩት አራት ሠራተኛ ብቻ
መሆናቸውን፡፡ ወይዘሮዋ የሰለጠነ ሌባ ሥራ አስኪያጅ
አድርገው ከቀጠሩ በኋላ ማህበሩን ለከፍተኛ ምዝበራ
ማጋለጣቸውን፡፡ ህንፃው ያለጨረታ መገንባቱ
ቀይ አሸዋ፣ ፌሮ ብረት፣ ስሚንቶ ገዢና ሽያጭ ላይ
ሙስና መፈፀሙን፣ ዝርፊያውንና ብልሹ አሠራሩን
የተቃወሙና ያልተባበረሩ ሠራተኞች ያለ አግባብ ከሥራ
መባረራቸውን፣ ሙዚየሙን የሚጐበኙ እንግዶችና
ማህበሩን ለመርዳት በውጪ ምንዛሪ የሚሰጥ ስጦታ
ዶላር፣ ዩሮ፣ ፓውንድ . . .በጥቁር ገበያ እንዲመነዘር
ተደርጓል፡፡” የሚሉ በሪፖርቱ ውስጥ ተካተዋል፡፡
የበጐ አድራጐት ድርጅቶች ኤጀንሲን ወክለው
በማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የተገኙትን አቶ ልዑል የኃላን
“ከዚች ሴትዮ ስለገላገልከን እናመሰግንሃለን” ብለዋል፡፡
ወ/ሮ አይንዬ ጽጌ “ከኋላቸው ባለው ጫና የማህበሩ ሥራ
አመራርና የማህበሩ ቦርድ በማህበሩ ህገ ደንብ መሠረት
ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዳይወጣ አድርገውታል” ሲሉ
በምሬትና በቁጭት ሲናገሩ ተደምጧል፡፡ “እስከ ዛሬ

አንዱዓለም...

ከገፅ 1 የዞረ

ለተወሰኑ ሰዓታት ራሱንም አያውቅም
ነበር” ብለዋል፡፡ የመረጃ ምንጮቻችን ስለ
ጉዳዩ ሲያብራሩ “ሰው ገሎ ከታሰረ በኋላ
የሞት ፍርድ ተፈርዶበት፤የኤች አይ ቪ
ቫይረስ እንዳለበት ተረጋግጦ ቅጣቱ ወደ
እድሜ ልክ እስራት ተቀይሮለት በእስር
ላይ በሚገኘው ኢብሳ አስፋው በተባለ
ግለሰብ ድብደባው ተፈጽሞበታል፡፡
” ተብሏል፡፡ ስለ ድብደባው አፈጻጸም
ምንጮቻችን ሲገልጹ “ጠዋት መጥቶ
ሊጠጣ ያዘጋጀውን ፈሳሽ ምግብ ደፍቶት
ሄደ፡፡ በድጋሚ መጥቶ በእጁ ይዞት
የነበረውን ወረቀት ቀዳዶ ጣለው፡፡ ፍራሹ
ሥር እና በተለያዩ ቦታዎች አስቀምጧቸው
የነበሩትን መጽሐፍቶችንና ዶክመንቶችን
በጠቅላላ በርብሮ ወስዶ ቢሮ ለማን
እንዳስረከበው አይታወቅም፡፡ በመጨረሻ
ከሰዓት በኋላ በግምት ከ8-8፡30 ሰዓት

አካባቢ በቦክስ ጆሮ ግንዱ አካባቢ
መትቶ ጣለው፡፡ አንዱዓለም ራሱን ስቶ
ነበር፡፡ ከዚያም ደብዳቢው በመደጋገም
በእርግጫ ሲመታው አትግደለው ብለው
እስረኞች አዳኑት” በማለት ይገልጻሉ፡፡
በመቀጠልም ስለ ጉዳዩ ሲያብራሩ
“መፍትሄ ይሰጣሉ ተብሎ ፖሊሶች
ቢጠሩም በፌዝ ማንና ማነው
የተደበደበው?”
ብለው
ጠየቁ፡፡
ስለተደባዳቢው ቢነገራቸውም ምንም
ርምጃ ሳይወስዱ ተደባዳቢውን “ወደ
ክፍልህ ሂድ” ብለው ለቀውታል፡፡ ጠበቆቹ
የማረሚያ ቤቱን አስተዳደር ሄደው
ቢያነጋግሩም “ከፈለገ ይክሰስ የሚል
መልስ ከማግኘት ውጪ ፍትሐዊ ውሳኔ
ማግኘት አልተቻለም፡፡” ሲሉ ቅሬታቸውን
ገልፀዋል፡፡ በመጨረሻም ስለተወሰዱበት
መጽሐፍትና ዶክመንቶች ተጠይቀው

ፈርተናል ከእንግዲህ አንፈራም፤ እውነቱን እንናገራለን”
በማለት ተሰብሳቢው ሐሳባቸውን በነፃነት ሲያንሸራሽሩ
ተደምጧል፡፡
በመጨረሻም “ወ/ሮ አይንዬ ጽጌ በአስቸኳይ በህግ
ይጠየቁልን፡፡ ሌሎች በወንጀሉ እና በሙስና የተዘፈቁ
በብልሹ አሠራር ጥፋት የፈጸሙ ሁሉ በህግ ይጠየቁልን”
ከማለታቸውም በላይ “ማህበሩ ከተመሠረተ ጀምሮ
አቅመ ደካማ የተጐጂ ቤተሰቦች እርዳታ አግኝተው
ስለማያውቁ እርዳታ የሚሰጥበት ሁኔታ ይፈለግ”
ተብሎአል፡፡
ከስብሰባው በኋላ ያነጋገርናቸው አንዳንድ የማህበሩ
አባላት እንዳሉት “ኢህአዴግና መንግስት ከዚህ ስብሰባ
ሊማር ይገባል፡፡ በኢህአዴግ፣ በባለሥልጣናትና
ቤተሰብ ስም በህዝብ ላይ በደል፣ ሙስናና ብልሹ
አሠራርና የሚያሰፍኑ መጋለጥ አለባቸው፡፡ በህግም
መጠየቅ ይገባቸዋል፡፡ የወንጀል ሥርዓት እየገነቡ
ስለልማት ማውራት ታአማኝነትን አያመጣም” ሲሉ
አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡
ከዚህ ቀደም የፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ስለማህበሩ ዘገባ
በሠራበት ወቅት ወ/ሮ አይንዬ አባታቸውንና አንድ
ወጣት በመያዝ ጋዜጣው ዝግጅት ክፍል በመምጣት
ዘገባውን የሠራውን ጋዜጠኛ አሳዩኝ በማለት ዛቻና
ማስፈራሪያ ፈጽመው ሄደዋል፡፡

ሲመልሱ ይላሉ የመረጃ ምንጮቻችን
“በፌዝ ተወስዶበታል እንዴ? ተወስዶበት
ከሆነ ተጣርቶ የሚመለስለት ከሆነ
ይመለስለታል፡፡” የማይመለስለት ከሆነም
አይመለስም” ሲሉ መልስ ሰጥተዋል
ብለዋል፡፡ በጉዳዩ ላይ የአንድነት ፓርቲ
አመራሮች አስተያየት እንዲሰጡበት
ጥያቄ አቅርበን “ፓርቲው በጉዳዩ ላይ
በዛሬው ዕለት በ2፡30 ለይ በፓርቲው ጽ/
ቤት ለጋዜጠኞች መግለጫ ስለምንሰጥ
በተናጠል የምንሰጠው አስተያየት የለም”
በማለታቸው አስተያየታቸውን ማካተት
አልቻልንም፡፡
ኢትዮጵያ በህገ-መንግስቷና ፈርማ
በተቀበላቸው የእስረኛ አያያዝ አታከብርም
እየተባለች በተደጋጋሚ ወቀሳና ትችት
ሲሰነዘርባት መቆየቱ ይታወቃል፡፡

ተገዳ ለሥራ
ዘመቻ
የወጣች
ነፍሰጡር
አስወረዳት
ብሥራት ወ/ሚካኤል
በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ በሚገኘው
ኤፈራታ ግድም ወረዳ ልዩ ስሙ አመቦ
በርና ወታጋ ፈብጫ በሚባል ቦታ
ተገዳ ለእርከን ስራ ዘመቻ የወጣች
አንዲት ነፍሰጡር ከዳገት ላይ በድንገት
በመውደቋ የ9ኝ ወር ፅንጽ እንዳስወረዳት
የዜና ምንጮቻችን ገለፁ፡፡ በተለይም
ነፍሰጡሯ “አሁን መሥራት አልችልም፣
መውለጃዬ
ደርሷልና
ባለቤቴም
ከእናንተው ጋር እየሰራ ስለሆነ እባካችሁ
ተውኝ” የሚል ተማፅኖ ብታሰማም
የአካባቢው የግብርና ገጠር ልማት
አመራሮችና አስተባባሪዎች “ሁለታችሁም
መሥራት አለባችሁ&ግዴታ ነው” የሚል
መልስ ተሰጥቷት፡፡
በግዳጅ
ለሥራው
እንደተሰማራች ጥር 24 ቀን 2004 ዓ.ም
እንዳስወረዳት የተጠቆመ ሲሆን ከዚያም
በአጣዬ የጤና ጣቢያ ተወስዳ የማህፀን
እጥበት እንደተደረገላት ተገልጿል፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚሁ ወረደ ጥር
25 ቀን 2004 ዓ.ም ይገም ቀበሌ ስፌድ
ሜዳ ፈርኩታ በሚባል ቦታ ለእርከን ሥራ
ዘመቻ የአካባቢው ማሕበረሰብ በግዳጅ
እንደወጣ በመደረጉ በሥራው ላይ
በተፈጠረው አለመግባባት የወረዳውና
የቀበሌው ግብርና አመራሮችን ጨምሮ
30 ሰዎች ላይ ነመሪ ከፍተኛ ጉደት
ደርሶባቸው ደብረ ብርሃን ሆስፒታል
ሪፈር ተደርጐላቸው የሕክምና እርዳታ
ማግኘታቸውን ከሥፍራው የደረሰን
መረጃ አመልክቷል፡፡
በወረዳው ያሉ የቀበሌ ገበሬ
ማኅበር ነዋሪ የሆኑና ዕድሜያቸው 18
ዓመት የሞላቸው በሙሉ በሥራ ዘቻው
እንዲሳተፉ ትዕዛዝ
መተላለፉንና
ሥራውመ ከሌሊቱ 11 ሰዓት እስከ ቀኑ
8 ሰዓት በመሆኑ ቤታችን ለዝርፊያ
ተዳርጓል፣የቀበሌዎቹ አመራሮች ቤተሰብ
በሥራው ላይ አይሳተፉም፣ሌላ ስራም
እንዳንሰራና ህፃናት ልጆቻችንን ትተን
እንድወጣ ተደርገናል ሲሉ ነዋሪዎቹ
በተለይም ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡
ከሥራ ዘመቻው የቀረም የገንዘብ መቀጮ
እንዳለው ተጠቁማል፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2004 ዓ.ም.

ወቅታዊ

ሕዝብ ያላፈቀረው መሪ አወዳደቁ አያምርም
“በአህያ ቆዳ የተሰራ ቤት ብትንትን ይላል ጅብ የጮኽለት”
ከመ/ር ቀለሙ ሁነኛው

ጠባብ የሽቦ አጥር ውስጥ ለ27 ዓመታት መታሰራቸው
ምን ያህል የከፋ እንደሆነ አንባቢያን ይገነዘቡታል ብዬ
አምናለሁ፡፡ ከእስራት ከተለቀቁም በኋላ የበቀል ጎራዴን
ከሰገባው አልመዘዙም፡፡ ጥቁሩን ከነጭ አስታርቀው አገርን
አረጋጉ እንጂ፡፡ ዛሬ እያንዳንዱ ደቡብ አፍሪካዊ ለማንዴላ
ካላቸው ፍቅር የተነሳ ከእድሜያቸው ቀንሳችሁ ስጧቸው
ቢባሉ ደስታውን አይችሉትም፡፡ ማንዴላ ለዝንታለም
የሚከበሩና የሚወደሱ መሪ ናቸውና፡፡
የኛዎቹ መሪዎች ደደቢት በርሀ ገብተው ለ17 ዓመታት
የታገሉትን እንደ ውዳሴ ማርያም ጠዋት ማታ እየደገሙ
40 እና 50 ዓታትን ካልገዛናችሁ ይሉናል፡፡፡ ይህን ስል
የከፈሉትን የህይወት መስዋእትነትና ፈታኝ ትግል ማቅለሌ
አይደለም፡፡ ሕዝብን ከአስከፊው የደርግ አገዛዝ ለመታደግ
የልጅነት ወዘናቸውን ለበርሃ ገብረዋል፡፡ በዚህ ፅናታቸው
እንኮራባቸዋለን፡፡ ነገር ግን በረሀ ለቆዩበት ጊዜ ማካካሻ
ይመስል የራስን ህይወት እያመቻቹ ስልጣን ላይ ተደላድሎ
ለመቀመጥ ሲባል ህዝብን ረግጦ መግዛት ምን የሚሉት
ነፃ አውጭነት ነው? ነፃ ያወጣትን ህዝብ ነፃ አውጪዎቹ
መልሰው ሲጨቁኑትና ረግጠው ሲገዙት እያስተዋልን
ነው፡፡ ሕዝብ ጥላቻውን በአደባባይ እያጋለጠ ከእኔ ውጭ
መሪ ላሳር ይላሉ፡፡ እኛ ካልመራናችሁ አገር ትቆራረሳለች፣
ሕዝብን እርሱ በርሱ ይጨፋጨፋል እያሉ ያስፈሩናል፡
፡ ነገር ግን ህዝቡ ይወዳቸው እንደሆነ በምን መስፈርት
አረጋገጡ? ካሁን በኋላስ በስልጣ ላይ የሚያቆይ የሕዝብ
ፍቅር አላቸውን?
በዘመነ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያንን እየመራ
ከግብፅ ምድር ከፈርኦን ባርነት ነፃ ያወጣቸው ሙሴ
እግዚአብሔርም ህዝቡም በብርቱ ይወዱት እንደነበር
የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ያስተምረናል፡፡ በ40 ዓመታት
የምድረበዳ ጉዞ ውስጥ ሕዝቡን ከፈጣሪያቸው ለማስታረቅ
ብርቱ መስዋዕትነትን ከፍሏል፡፡ እስራኤላውያን
ከሀጢአታቸው ብዛት የተነሳ የተስፋይቱን ምድር
ለመርገጥ ለ40 ዓመታት ሲኳትኑ ሙሴ አምላካቸው
ምህረት እንዲያደርግላቸው ይማፀን ነበር፡፡ እንዲያውም
ከእሳራኤላውያን ሀጢያት መብዛት የተነሳ የእግዚአብሔር
ቁጣ ገንፍሎ ሊያጠፋቸው ሲነሳ “አምላኬ ሆይ ይህን ህዝብ

ጨዋነቱን እያሳይዎት ነው፤ ታጋሽነቱን እያስመሰከረ ነው፤
ጥላቻውን በውስጡ እንዳመቀ የመንግስትዎ አካሄድ ከዛሬ
አገርን ለመምራት ቃል ኪዳን መግባት ሀላፊነቱ እጅግ
ነገ መሻሻልን ሊያሳይ ይችላል በሚል ትዕግስት ነው፡፡
የገዘፈ ነው፡፡ ሕዝብ ከምንም በላይ አስፈሪ ሠራዊት ነው፡
የፍቅር አይምሰልዎ ዝም ያሰኘው፡፡
፡ ከታጠቀ ሠራዊት ይልቅ ባዶ እጁን ያለ ሕዝብ ኃያል
ገና የመንግስትዎን ስልጣን እንደተቆናጠጡ የሕዝቡን
ነው፡፡ ሕዝብን ለማስተዳደር በህዝብ ዘንድ መፈቀርን
የዜግነት መገለጫ ባንዲራ እንደ ተራ ጨርቅ በቆጠሩትና
ይጠይቃል፡፡ ሕዝብ ያላፈቀረው (ያልተቀበለው) መሪ ያለ
የሀገሪቱን ታሪክ በአንድ መቶ አመት በመወሰን በተናገሩት
ግድግዳ የቆመ ባጥ ነው፡፡ ሕዝብን ለመምራት ድምፁን
ዛሬም እመራዋለሁ/እየመራሁት ነው/ የሚሉት ሕዝብ
ማድመጥ ያስፈልጋል፤ የልብ ትርታውን ማጤን፤ ስሜቱን
ቂም እንዳረገዘ ነው፡፡ ኤርትራን አስገንጥለው አገሪቱን
ማጥናት ከመርዎች የሚጠበቅ ተግባር ነው፡፡ በሕዝብ
ወደብ አልባ ያደረጉት ሳያንስ የኢሳያስን መንግስት በሁለት
ዘንድ ለመታመን፣ በስልጣን መንበር ላይ ውሎ ለማደር
እግር ለማቆም ሲታትሩ ሕዝቡ በመገረም ይታዘብዎት
ሕዝብ ውስጥ ዘልቆ መግባት ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡
ነበር፡፡ የእርስዎን የአገዛዝ ዘመን ለማራዘምና ለዘመናት
ሕዝቡን ያላከበረ መሪ ከቶም ሊከበር አይችልም፡፡
አንድነቱን ጠብቆና ተፈቃቅሮ የሚኖርን ሕዝብ ክፉ የዘር
በየደረጃው ሀላፊነት የሚሰጣቸው ሹማምንት
ልዩነት ጠበል ረጭተው አንዱን ብሔረሰብ በሌላኛው
ሕዝብን ለማስተዳደር ያላቸው ብቃት ሊመዘን ይገባል፡
ላይ አነሳሱ፡፡ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዘሩን እንዲቆጥር
፡ እነሱም ከተቀመጡበት ወንበር ላለመነሳት የሕዝብን
አስገድዱት፤ እነዚያም ጊዜያት በትዕግስት አለፉ፡፡ በተለያዩ
የእሮሮ ድምፅ እያፈኑና ዜጎችን እየበደሉ ዕድሜን ለማራዘም
የሀገሪቱ ክልሎች የብሔረሰብ ግጭቶች ቢከሰቱም ሕዝቡ
መሞከር በዚህ ባለንበት የ21ኛው ክፍለ ዘመን አንድ
ሊነጣጠል አልቻለም፡፡ እርስዎ ግን ጥላቻን አተረፉ፤
ስንዝር እንኳን የማያራምድ ከንቱ ብልጠት ነው፡፡ ሕዝብን
አብዮታዊ ዴሞክራሲና ልማታዊ መንግሥት የሚል
እየዋሹ ማስተዳደር ጅልነት ነው፡፡ ሕዝብ እንደ ሕፃን ልጅ
የማስመሰያ ጭምብል አጥልቀው ሕዝቡን አደናገሩት፡
የተገባለት ቃል ኪዳን እንዲተገበር ይፈልጋል፡፡ ከቤት
፡ በየቀኑ በእርስዎ ቀጫጭን ትዕዛዞች የሚወጡ ህጎች
ሲወጣ ብስኩት ገዝቶ እንደሚመለስ ለልጁ ቃል የገባ
ዜጎችን ግራ አጋቡ፡፡ በመንግስትዎ የትምህርት ፖሊሲ
ወላጅ ባዶ እጁን ቢገባ አሳር ይገጥመዋል፡፡ ከበር ላይ ነው
ትውልዱ የእውቀት መሀን ሆነ፡፡ በመንግስትዎ የኢኮኖሚ
የብስኩት ጥያቄው የሚነሳው፡፡ ሕፃኑ እስኪሰጠው እንኳን
ፖሊሲ ሕዝቡ በድህነት ገመድ ተጠፈረ፡፡ የእለት ጉርሱን
አይታገስም፡፡ የአባቱን ቦርሣ፣ ኪስ መፈተሸ ይጀምራል፡፡
አጣ፡፡ ኑሮ እንደ መርግ ከበደው፡፡ በመንግስትዎ የመሬት
ሕዝብም ያው ነው፡፡ በሌላ በኩል የሕዝብን የልብ ትርታ
ፖሊሲ ሕዝቡ ከአያት ቅደመ አያቶቹ የወረሰውን ቤትና
ሳያዳምጡና ውሳጣዊ ስሜቱን ሳይረዱ “ህዝቡ ይወደኛል”
መሬት ተነጠቀ፤ ከቀበሌ እስከ ፌዴራል በየደረጃቸው
ብሎ ማሰብ ራስን መሸንገል ነው፡፡ ነፍሳቸውን ይማረውና
በስመ ኢህአዴግ አባልነት ያለችሎታቸው የኮለኮሏቸው
የሊቢያው ቅምጥል መሪ የነበሩት ሙአመር ጋዳፊ
ሹማምንት ሕዝቡን በቁሙ ገፈፉት፤ የአገሪቱን አንጡራ
በሕዝባዊ አመፅ በታወኩበት ሰሞን ላነጋግራቸው ጋዜጠኛ
ሀብት እየመዘበሩ ኪሣቸውን አደለቡ፤ ህዝብን ለድህነት
በተሰባበር እንግሊዝኛ “ህዝቡ እኔን ይወደኛል” ሲሉ
ዳርገው እነሱ ከበሩ፡፡ ድሃውን ከመሬቱ እያፈናቀሉ
ተደምጠው ነበር፡፡ እሳቸው በህዝብ ዘንድ እወደዳለሁ
ለስደት ዳረጉት፡፡ እርስዎም የድሃውን ጩኽት ጆሮ ዳባ
በሚል ራሳቸውን እየሸነገሉ ለአራት አስርት አመታት
ብለው የደቀመዛሙርትዎን የሀሰት /የቅጥፈት/ ሪፖርት
ሥልጣን ላይ ቢቆዩም መጨረሻቸው ግን ህዝቡ ምን ያህል
እያዳመጡ ከህዝብ ልብ ውስጥ ውልቅ ብለው ወጡ፡፡
ይጠላቸው እንደነበር በተግባር አሳየ፡፡ በድናቸው እንደ
እግዚአብሔር በአምሳሉ የፈጠረው የሰው ልጅ በሀጢኃቱ
መሪ ሳይሆን እንደመርዘኛ እባብ ባአስፓልቱ መጐተቱና
ብዛት እንዳይጠፋ አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ለሞት
አሳልፎ ሰጠ፡፡ እርስዎ ግን ነፃ አወጣሁት ያሉትን ሕዝብ
ለሸሟቸው የቀን ጅቦች አሳልፈው ሰጡ፡፡ በመንግሥትዎ
ክቡር ጠቅላይ ሚ/ር እርስዎ ለሚዘውሩት ፓርላማዎ ዘወትር በሚያቀርቡት ሪፖርት ኢኮኖሚው ከ11%
አመራር የተማረሩ የተማሩም ያልተማሩም ዜጎች በቦሌም
በላይ ማደጉን ያበስራሉ፡፡ ሕዝቡ ደግሞ ኢኮኖሚያችን ካደገ ለምን ጠግበን አልበላንም? ለምንስ በየቀኑ
የሸቀጣሸቀጥ ዋጋ በሚያስገርም ሁኔታ ይጨምራል? ኑሮአችን ለምን ከእጅ ወደ አፍ ሆነ? ወዘተ .. . እያለ በሞያሌም አገር ጥለው ሲሰደዱ ምን ይሰማዎ ይሆን?
“ተገላገልኳቸው ነው” የሚሉት? ዛሬም “መንገዱን ጨርቅ
በየሰፈሩና በየአደባባዩ ይጠይቃል? እርስዎ ሌት ተቀን የሚሯሯጡት ለኢትዮጵያ ህዝብ መጥገብ ሳይሆን
ያድርግላቸው” ነው መልስዎ? በደርግ ዘመን አንድ
በምዕራባውያን መሪዎች ዘንድ ተቀባይነትን ለማግኘት ሲሉ ነው፡፡ ለዚህም ይመስለኛል የሚመሩት ሕዝብ
በድህነትና በችጋር ተቆራምዶ እያለ ኢኮኖሚያችን አድጓል እያሉ ለፈረንጆቹ የሚናገሩት፤ ለህዝቡ ግን የኢኮኖሚ የኢሠፓ ካድሬ ሕዝብን ሰብስቦ ስለ አብዮቱ ሲያስተምር
“የኢትዮጵያ አብዮት ዋንኛ ጠላቶች ሦስት ናቸው፡፡
እድገቱ ላም አለኝ በሰማይ ሆኖበታል፡፡
እነሱም ኢምፔሪያሊዝም ቢሮክራሲያዊ ካፒታሊዝምና
መሳለቂያ መሆኑ የሕዝቡ ጥላቻ ገደብ እንዳልነበረው ይቅር በለው እነሱን ከምታጠፋና ፈጣሪያቸው ማርና ወተት ፊውዳሊዝም” ሲል አብራራ፡፡ በሁኔታው የተደመሙ
ለአምባገነን መሪዎች ትምህርት ሊሆን ይገባል፡፡
ወደምታፈልቅ ምድር ሊያስገባቸው ስላልቻለ በምድረበዳ አንድ አባት እጃቸውን አውጥተው “እባካችሁ ይሄን ሁሉ
ዓለማችን እንደ ሙባረክ፣ እንደ ጋዳፊ፣ እንደ ቤን አሊ፣ ፈጃቸው አስቀድመህ እኔን ባሪያህን አስወግደኝ” በማለት ጠላት ማብዛት ለምን አስፈለገ? ጠላት አታብዙብን እንጂ”
እንደ በሽር አልአሳድ . . . ወዘተ በሕዝብ ዘንድ የሚጠሉ ራሱን ለህዝቡ ሲል አሳልፎ ሲሰጥ እናያለን፡፡
አሉ ይባላል፡፡ ክቡር ጠ/ሚ/ር በመንግስትዎ ላይ ጥላቻን
አያሌ መሪዎችን አስተናግዳለች፡፡ አብዛኛዎቹን በውርደት
በሚመራው ሕዝብ የሚፈቀር መሪ በህዝብ መሀል እየጨመሩ መሆንዎ ሊያስተውሉ ይገባል፡፡
ሸኝታለች፡፡ በዚያው መጠን በአገራቸው ሕዝብ ዘንድ ያለ አንዳች ስጋት የሚንቀሳቀስ ነው፡፡ አጃቢዎቻቸውና
ክቡር ጠ/ሚ/ር መለስ አገዛዝዎን ሕዝቡ ፍፁም
በብርቱ የሚወደዱ መሪዎችም በህዝባቸው ልብ ውስጥ ጠባቂዎቻቸው ሕዝባቸው የሆኑ መሪዎች ሲራመዱ እንዳልተቀበለው በሚገባ የተረዱት በምርጫ 97 ዓ.ም
ለዘላለም የሚኖሩም አሉ፡፡ የአፍሪካ ጥቁር ህዝብ እንቁ አይፈሩም፡፡ በጥርጣሬ አይንቀሳቀሱም፡፡ በጦር መሳሪያና ወቅት ነው፡፡ በተለይም ፓርቲዎ በአዲስ አበባ የገጠመውን
የሆኑት የደቡብ አፍሪካው የቁርጥ ቀን ልጅ ኔልሰን ማንዴላ በቤተ መንግሥት ቅልብ ወታደሮች አይመኩም፡፡ መንገዶች አስደንጋጭ ሽንፈት ሲመለከቱ በእጅጉ ተሸብረው ነበር፡፡
ከ27 ዓመታት የግፍ እስር በኋላ ደቡብ አፍሪካን የመሩት በፖሊስ ብዛት አይጨናነቁም፡፡ ሕዝቡ የሚጠቀመው የአዲስ አበባ ሕዝብ ኢህአዴግን ለመጣል ከሌሊቱ 9 ሰዓት
ለአጭር አመታት ብቻ ነው፡፡ ለ27 አመት በሮቢን ደሴት ትራንስፖርት አይስተጓጐልም፡፡ የሚመሩትን ሕዝብ ላይ ድምፅ ለመስጠት መሰለፉንም በቴሌቪዥን መስኮት
በእስር የተሰቃየሁት ስልጣናቸው ላይ የሙጥኝ አላሉም፡ የሚጠራጠሩና የሚበረግጉ መሪዎች “ህዝብ መርጦናል” ብቅብለው በአንደበትዎ መሰከሩ፡፡ ያን ጊዜ ነበር የእርስዎ
፡ ሕዝቡ እየወደዳቸውና እያከባራቸው ሥፍራቸውን ቢሉ አባባሉ የለየለት ቅጥፈት ነው፡፡
መንግስት ሥልጣኑን ለህዝብ ማሰረከብ የነበረበት ፡፡
ለቀዋል፡፡
የተከበሩ ጠቅላይ ሚ/ር ሕዝብ የሚያፈቅርዎት
ክቡር ጠቅላይ ሚ/ር እርስዎ ለሚዘውሩት ፓርላማዎ
ማንዴላ ዛሬ 90 ዓመት አልፏቸዋል፡፡ እንደልባቸው ይመስልዎታልን?
ዘወትር በሚያቀርቡት ሪፖርት ኢኮኖሚው ከ11% በላይ
እንኳን ከቤት መውጣት አይችሉም፡፡ እኒህ ሰው ግን
“አንተ ብቻ ነህ የምትጠላኝ” እንደ ማይሉኝ ማደጉን ያበስራሉ፡፡ ሕዝቡ ደግሞ ኢኮኖሚያችን ካደገ
እስከ ዛሬ ስልጣን ላይ ቢቆዩ የደቡብ አፍሪካ ሕዝብ አውቃለሁ፡፡ ሕዝብ ፍፁም እንደጠላዎት እርስዎም ለምን ጠግበን አልበላንም? ለምንስ በየቀኑ የሸቀጣሸቀጥ
ቅር የሚለው አይመስለኝም፡፡ እኒህ ውድ የአፍሪካ ልጅ ይረዱታል፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ በአገዛዝዎ ተንገፍግፏል፡ ዋጋ በሚያስገርም ሁኔታ ይጨምራል? ኑሮአችን ለምን
የአፓርታይድን ሥርዓት ለመገርሰስ ሲታገሉ በአንዲት ፡ ዝም ቢል በፍርሃት የተሸበበ አይመስልዎ፡፡ ኢትዮጵያዊ ከእጅ ወደ አፍ ሆነ? ወዘተ .. . እያለ በየሰፈሩና በየአደባባዩ

እዚያም ቤት አንድነቶች...
ወገኖችህም አንተው ዘንድ አሉ፡፡ አንተና አመራርህ ግን
ጀሮ የላችሁም፡፡ በብሄር ብሄረሰብ ጭቆና ስም አገሪቱን
እንበጣጥሳት ብንልም አንችልም፡፡ ህጋዊ መሠረትም
አይኖረንም፡፡ እንኳን ያንተን አንድ ዞን አካባቢ በኢትዮ
ኤርትራ መካከል ያለው ወሰንም መሬት ላይ አለዋለም፡
፡ እኛ የምንፈልገው በዚች አገር ላይ ዳግም ያልተጠና
አብዮት እንዳይካሄድ ነው፡፡ የህዝባችንን ኢኮኖሚ፣
ሰላም፣ ዴሞክራሲና ፍትህ የሚያሻሻል ለውጥ
እንደግፋለን፡፡ የተጠናና የተጠናከረ የባህል አብዮት
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ይጠይቃል? እርስዎ ሌት ተቀን የሚሯሯጡት ለኢትዮጵያ
ህዝብ መጥገብ ሳይሆን በምዕራባውያን መሪዎች ዘንድ
ተቀባይነትን ለማግኘት ሲሉ ነው፡፡ ለዚህም ይመስለኛል
የሚመሩት ሕዝብ በድህነትና በችጋር ተቆራምዶ እያለ
ኢኮኖሚያችን አድጓል እያሉ ለፈረንጆቹ የሚናገሩት፤
ለህዝቡ ግን የኢኮኖሚ እድገቱ ላም አለኝ በሰማይ
ሆኖበታል፡፡
የተከበሩ አቶ መለስ እስቲ ቤትዎን ይፈትሹ፤
መንግስትዎ የተገነባው በአስተማማኝ መሠረት ላይ መሆኑን
ደፍረው የሚናገሩት አይመስለኝም፡፡ ታላቁ መጽሐፍ
ቅዱስ “የቆመ የመሰለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ” ይላል፡፡
የዛሬውን አያድርገውና የቀድሞ ጓደኞችዎ ሆስኒ ሙባረክና
ሙአመር ጋዳፊ አላህ ማስተዋሉን ጋርዶባቸው ይወደናል
ባሉት ህዝብ ፊት የውርደት ማቅ ለበሱ፡፡ “ውሃ ሲወሰድ
እያሳሳቀ ነው” እንዲሉ እንደ ፈረሰኛ ውሃ ድንገት የጎረፈው
የህዝብ ማዕበል ዙፋናቸውን አናጋውና ህይወታቸውን
ቀጠፈው፡፡ ስለዚህ ነው ቤትዎን እንዲፈትሹ የምማፀንዎ፡
፡ ጆሮዎን ከፍተው ሕዝቡን ያዳምጡ፤ በሰሞኑ የፓርላማ
ስብሰባ መንግስትዎ በየደረጃው በሌቦች የተገነባ መሆኑን
በግልፅ ተናግረዋል፡፡ ሁኔታዎች ከአቅም በላይ ስለሆኑ
ይመስለኛል እንጂ እስከዛሬ አገር እየተዘረፈች መሆኗን
አጥተውት አይደለም፡፡ አበው ሲተርቱ “በአህያ ቆዳ
የተሠራ ቤት ብትንትን ይላል ጅብ የጮኽለት”፡፡ በሕዝብ
ዘንድ የተጠሉ መሪዎችም በሕዝብ ጩኽት ከዙፋናቸው
ሲወርዱና በአደባባይ ሲዋረዱ በየጊዜው አይተናል፡፡
በተለይ የጋዳፊ አወዳደቅና ውርደት ትምህርት ቢሆነዎት
ይገባል፡፡
ክቡር ጠ/ሚ/ር መንበር ሥልጣኑን ከተቆናጠጡ
21 ዓመታት ተቆጠሩ፤ በመጀመሪያ የሽግግር መንግስቱ
ፕሬዝዳንት ቀጥሎም ጠቅላይ ሚ/ር፣ የኢህአዴግ
የምንጊዜም ሊቀመንበር ህወሓትን ደግሞ ከ30 ዓመታት
በላይ በሊቀመንበርነት እየመሩ እስከ ዛሬ መድረስዎን
ለአፍታ እንኳን አስበውት ያውቃሉ? የሥልጣን ዘመንዎን
ርዝማኔ ካተርፉት የሕዝብ ጥላቻ ጋር ማነፃፀር ለምን
ተሳነዎ? በስልጣንዎ ላይ የሚጨምሯት እያንዳንዷ አመት
ጥላቻን አንጂ ፍቅርን አታጎናፅፍዎትም፡፡ የአብራኩ ክፋይ
ነኝ የሚሉት የትግራይ ህዝብ እንኳን ዛሬ ድምፆን መስማት
አይፈልግም፡፡ አቅፎና ደግፎ ለድል ያበቃዎ ሕዝብም
በእርስዎ አገዛዝ ክፉኛ ተማሯል፡፡ በዙሪያዎ የተከለከሉ
ጥቂት ለሆዳቸው ያደሩ አጎብዳጅ ሹማምንቶችን ድምፅ
እየሰሙ አይታለሉ፡፡ እርስዎም የኢትዮጵያን ሕዝብ
የምታደግ መሪ እኔ ብቻ ነኝ ከሚል አዙሪት ውስጥ ፈጥነው
ይውጡ፡፡ የ40 ቀን ዕድላችን ሆኖብን ነው መሰለኝ
አገሪቱን የገዙ መሪዎችን ሁሉ አድናቂ ሆነናል፡፡ ካዐፄ
ቴዎድሮስ ካዐፄ ዮሐንስ፣ ካዐፄ ምኒሊክ . . . በ21ኛው ክ/
ዘመን ከተነሱ የኢትዮጵያ መሪዎች በእጅጉ ተሽለው
አለመገኘታትዎ የታሪክ ማፈሪያ ነዎ፡፡ እባክዎን የአራት
ኪሎው ቤተመንግስት ፍቅር ጦስዎን ይውሰድ፡፡ ከርስዎ
በፊት ለነበሩት መሪዎችም አልበጀም፡፡
ከፈርኦን ቤተመንግስት ጮማና ቅቤ ይልቅ ከእስራኤል
ህዝብ ጋር በምድረበዳ መከራ መቀበልን የመረጠው
ሙሴ የተስፋይቱ ምድር ሳይረግጥ ካድማስ ባሻገር
እንዳያት ፈጣሪው ነፍሱን ሲወስዳት እስራኤላውያን
ለእሱ ከነበራቸው ፅኑ ፍቅር የተነሳ ለአንድ ወር ያህል
ማቅለብሰው አዘኑለት፡፡
ሕዝብ የሚያፈቅረው መሪ ጅማሬውም ፍፃሜውም
ያምራል፡፡ እንደ አለ መታደል ሆኖ ከአራት ኪሎው
ቤተመንግስት በክብር ተሸኝቶ ከሕዝብ መሀል የኖረ መሪ
ማየት አልቻልንም፡፡ ምን አለበት እርስዎም ሙሴ ለኢያሱ
እንዳስረከበው ስልጣንዎን ለቀጣይ መሪ አስረክበው ታሪክ
ቢሰሩ፡፡ ይህን ስልዎ ከምርጫ 2002 በኋላ የቀመሯትን
መተካካት የምትለዋን ፎርጅድ ቀመር አይደለም፡፡
በትክክለኛው የሕዝብ ይሁንታ ለሚመረጠው መሪ እንጂ፡፡
ፈጣሪ አምላክ በቸርነቱ ይርዳዎ!

ከገፅ 3 የዞረ

እንሻለን፡፡ የተቃውሞ ጐራ እንዲበስልና እንዲጠናከር
እንፈልጋለን፡፡ ግብታዊነትን እናወግዛለን፡፡ ለዚህም
ኢህአዴግ ውስጥ ሁነን እንታገላለን፡፡ የተጀመሩት
እንቅስቃሴዎች እንዲቋረጡ አንሻም፡፡ ብቸኛው
የልማት yይል ኢህአዴግ ነው ብለን ግን አናምንም፡
፡ አንተ የምትከተለው አቋም ግን ሂደቱን የበለጠ
የሚያከርርና አገራችንን የሚጐዳ ነው፡፡ ዛሬ ኢህአዴግ
የሚያዝዴሞክራሲያዊ ተቋማተ ነገም ተቃዋሚዎች
መጫወቻ እንዳያደርጓቸዉ እዚሁ ውስጥ ሆነን

ልንታገልና ነፃ ማውጣት ይጠብቅብናል” የሚል ነበር፡፡

ማጠቃለያ

ይህ ሰው ከመጀመሪያዎቹ የኢህአዴግ አባላት
ምድብ ውስጥ ይመስለኛል፡፡ ስርዓቱ ቢለወጥ ቆዳውን
ለመለወጥ ሰዓታት አይጠብቅም፡፡ ይህንንም መጨረሻ
ላይ ሳይደብቅ አረጋግጦላቸዋል፡፡ ነግሮናል-“ማን ሞኝ
አለ ተገትሮ የሚቀር...” እኔ ግን አንድ ነገር ተገንዘብኩ፡

፡ እኔና መሰሎቼ የምንታገልለት አላማ የኢህአዴግ
ሰዎችም ዘንድ አለ፡፡ በጅምላ ስለጨመቃቸው እምነቱን
ተቀብለውታል ማለት አይቻልም፡፡ እምነትና ልባቸው
እኛው ጋ ነው፡፡ እነሱም ጋ የኛ ተከታይ የትየሌለ ነውና
ልናምናቸው& ልንረዳቸውና ልንጠቀምባቸው ይገባል፡፡
ኢህአዴግ ባለበት ሁሉ የአንድነት yይል በከፍተኛ ቁጥር
አለ፡፡ እዚያም ቦታ አንድነቶች አሉ፡፡
ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር!

2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.30

ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2004 ዓ.ም.
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ወቅታዊ

ኽረ በሕግ አምላክ!!!
ግርማ ሠይፉ ማሩ

መንግሥት በእስር ቤት አልደበድብም ይላል ወይ?
ባለፈው ሳምንት አሰደንጋጭ ዜና ከቃሊቲ
ማጎሪያ ሰማን፡፡ ማረሚያ ቤት ልለው አልችልም
ከኢህአዴግ ዕድሜ ብዙም የማያንስ ሊታረም
የሚገባ ወንጀለኛ ከአሰራ ስድስት ዓመት እስር
በኋላም ያለመታረሙን ስናይ ማለቴ ነው፡፡ ይህ
ተቋም ማረሚያ ሳይሆን ማጎሪያ መሆኑን ብዙ
ማሳያ ቢኖርም ለዛሬ ግን ይህ በቂ ይመስለኛል፡
፡መንግሰት የዚህ ማጎሪያ ባለቤት ስለሆነ እዚህ
ተቋም ውስጥ የሚፈጠሩት በጎም ሆነ ክፉ
ይመለከተዋል፡፡ አሁንም በህግ አምላክ!! እንላለን፡
፡ መንግሰት ህገ መንግሰቱን ያክብር ስንል እነዚህ
ተቋሞችም የህገ መንግሰት ድንጋጌዎችን ያክብሩ
እያል ነው፡፡ አሁንም ኽረ በህግ እንላለን፡፡በህግ
አምላክ እያልን እንጮሃለን፡፡ የበደላችን ፅዋ ሞልቶ
ከፈሰሰ እንባ ብቻ ሳይሆን ጎርፍ ይሆናል ጉዳትም
ይኖረዋል፡፡ ይህችን ሀገር ከበደል በሚመነጭ
ጎርፍ እንዳትጥለቀለቅ መንግሰት ሃላፊነት
አለበት፡፡ ይህንን ጎርፍ የፀረ አሸባሪነት ህግ ይህ
መሰረት አድርጎ የሚሰራ የፍርድ ቤት ድራማ
አይታደገውም፡፡ በህግ አምላክ እንላለን፡፡
የሳምንቱ አሰደንጋጭ ዜና የወንድማችን
አንዱዓለም አራጌ በሚገኝበት ቃሊቲ እስር ቤት
ክፉኛ መደብደቡ ነው፡፡ ድብደባው የተፈፀመበት
እስር ቤት ውስጥ በሚገኝ ኢባስ አሸናፊ በሚባል
እስረኛ ነው፡፡ ኢባስ አሸናፊ የሞት ፍርድ
ተፈርዶበት ወደ እድሜልክ የተቀየረለትና ለአስራ
ስድስት ዓመት በእስር ላይ የቆየ ነው፡፡
የታራሚው አለመታረም ከግል ባህሪው
የሚመነጭ ቢሆንም የአራሚዎችም ችሎታ
ከዚህ አንፃር ጉልህ ሚና እንደሚኖረው

መጠራጠር አይገባም፡፡ አስራ ሰድስት ዓመት
ከሰዎች ጋር በሚኖረው ግንኙነት ለመታረም
ያልቻለን ታራሚ በጥበቃ ስር ከሚገኙ (በእኛ
እምነት የፖለቲካ እስርኞች) ጋር ቀላቅሎ ማሰር
ምን የሚሉት ፈሊጥ እንደሆነ ማረሚያ ቤቱ
በቅጡ ማስረዳት ይኖርበታል፡፡ እስረኞችን
ለይቼ አላይም የሚል መልስ እንደማይሰጥ
እምነት አይኖረንም፡፡ ምክንያቱም ፍርድ ቤት
ያዘዘውን እንኳን ሰለ ማይፈፅም፡፡ ደረቅ ወንጀል
ሰርተው ያሉ እስረኞች የፈለገ ቁጥር ያለው ሰው
ሲጠይቃቸው እኛ የፖለቲካና የህሊና እስረኞች
ናቸው የምንላቸውን ዜጎችን ግን ከተወሰኑ ሰዎች
ሌላ እንዳይጠይቁዋቸው የሚከለክል ነው፡፡
ብርቱካን ከአዛውንት እናቷና ከህፃን ልጇ ውጭ
እንዳትጠየቅ ማድረግ ከዘመናዊ ጦር ውጭ ምን
የተለየ ስም እንደሚሰጠው አላውቅም፡፡ ይህ
ቶርቸር የሚከፋው የውሸት ቋት የሆነው ኢቴቪ
ሲጨመርበት ነው፡፡ አሁን ደግሞ ሌላ የቶርቸር
ዓይነት ተቀርጾዋል፡፡ ይህም በወንድማችን
አንዱዓለም ላይ የተፈፀመው ነው፡፡ አንዱዓለም
አራጌ በእስር ቤት በሚገኝ አንድ ወጠምሻ ድብደባ
ተፈፅሞበታል፡፡ ይህ ድብደባ በዕለት ግጭት ነው
ብለን ለማመን አሰቸጋሪ የሚሆነው ደብዳቢው
የአንዱዓለምን ወረቀቶች ወሰዶ ከክፍሉ መሰወሩ
ጋር ሲያያዝ ነው፡፡ አንዱዓለም ለመከላከያነት
የሚያዘጋጀውን ፅሁፍ ለተደባዳቢው ኢባስ
አስፋው ለአመክሮ ክርክር ይጠቅመዋል ተብሎ
አይታሰብም፡፡ መንግስት ግን ይህን ዝግጅት
አልወደደውም ማለት ነው፡፡ ሰነዱንም ቀዶ የት
ወሰደው? ሰንድ ዝም ብሎ ከቃሊት ይወጣል
እንዴ? ሌላም ጥያቄ አለን፡፡

“መሬቱ የመንግሥት ...
ሺህ ሲሆን የተሠሩት ኮንዶሚኒየም ቤቶች ብዛት
ግን ሰማኒያ ሺህ ብቻ ናቸው፡፡ ስለዚህ የአቶ መለስ
ስነአመክንዮ (logic) አይገባኝም፡፡ እንዲያውም
የርሳቸው ሎጂክ መቼውንም ቢሆን ገብቶኝ አያውቅም፡
፡ ወይ መደበኛ ሎጂክ (formal logic) አይደል፤ወይ
የተቃርኖ ሎጂክ (dialectical logic) አይደል፤ እንዴት
ብሎ ይግባኝ?! የተቃርኖ ሎጂክ እንኳን በሕብር
(Synthesis) እልባት ይሰጠዋል፡፡
አቶ መለስ ከላይ የገለፅኩት ዘዴ ጠፍቶአቸው
አይደለም፤ በደንብ ያውቁታል፡፡ ግን የሕዝቡ የኢኮኖሚ
ሁኔታ ተሻሽሎ በነፃነት ማሰብ ሲጀምር “ለመሆኑ
አቶ መለስ ይህንን ያህል ጊዜ ሥልጣን ላይ የቆዩትና
በኢትዮጵያና በሕዝቧ ላይ ይህን ያህል በደል ያደረሱት
በምን ምክንያት ነው?” ብሎ ይጠይቃል፡፡ ለምሳሌ
እኔ እንዲህ ብዬ ለመፃፍ የቻልኩት እንደ ብዙ ጓደኞቼ
በአቶ መለስ ሥርዓት ላይ የገንዘብ ጥገኛ ባለመሆኔ ነው፡

ግጭቱ የተፈጠረው በግል አለመግባባት ነው
የሚሉት የእስር ቤቱ ሃላፊ አንደኛው ኮረፌ ጠላ
አልጠጣም በሚል የተነሳ ጠብ ነው ብለዋል፡
፡ ኮረፌ ከየትመጣ? ይህም ምን እንደሚያሳይ
አላውቅም፡፡የሚገርመው ነገር መፃፍና ማንበብ
በቃሊት እስር ቤት ክልክል ነው፡፡ በህግ ክልክል
ባይሆንም በቃሊት እስር ቤት ግን ክልከል ነው፡፡
መኖር የሌለበት አልኮል ግን ይገባል ማለት ነው?
የሚገርመው ግን አንዱዓለም እንኳን በህገ ወጥ
መንገድ የተከለከለ አይደለም በአደባባይ አልኮል
ተጠቃሚ አይደለም፡፡ አንዱዓለምን ሰለማያውቁት
ውሸት ሊሰሩበት የፈለጉትን ርዕስ በትክክል
መምረጥ አልቻሉም፡፡
ሌላኛው የግጭት መንስዔ ተብሎ የተገለፀው
አንዱዓለም ደብዳቢውን የረሃብ አድማ እናድርግ
እያለ ስላስቸገረው ነው የሚል ነው፡፡ ልክ ነው
ፖለቲከኛ የረሃብ አድማ አንድ የሰላማዊ ትግል
መሳሪያ እንደሆነ ያምናል ይጠቀምበታልም፡፡ ነገር
ግን የዚህ አድማ ተሳታፊ እንዲሆን የሚጋብዝ
ሰው ዘወትር ምግብ በመቀማት የሚታወቅ እንደ
ኢባስ አሸናፊ ዓይነት ባህሪ ያላቸውን ሰዎችን
አይደለም፡፡ ለእንደዚህ ዓይነት ጥያቄዎች ምን
ዓይነት መልስ እንደሚሰጥ ለሚታወቅ መንግሰትም
ብዙ አይጠቅምም፡፡ አንዱዓለም በግሉ የረሃብ
አድማ ለማድረግ ቢወስን ኢባስ ይጠቀም እንደሆን
እንጂ የሚጎዳበት ሁኔታ ሰለሌለ ድብደባን ምን
አመጣው? ይህንን ሰበብ ልክ ነው ብለን እንመን፡
፡ ደብዳቢው ለምን የአንዱዓለምን ፅሁፍ /ሠነድ
መቀማት አስፈለገው? ሰነዱን የት ወሰደው? ግቢ
ውስጥ ከሌለ እንዴት ወጣ? (ሠንድ ማሰወጣት
ስለማይቻል ማለቴ ነው)

አንባቢ እንዲረዳ የምፈለጋቸው ነገሮችን
አንዱዓለም በተለያየ መንገድ የስነልቦና ጫና
እየተደረገበት መሆኑን መረዳት ይኖርብናል፡፡ ይህ
የበደል ፅዋ ግን ሊቆም ይገባል!
•
የቃሊቲ ማረሚያ ቤት ህገ መንግሥት
ድንጋጌን በግልፅ በሚፃረር መልኩ በጓደኞቹ
እንዳይጎበኝ እያደረገ ይገኛል
•
ምንም ዓይነት መረጃ እንዳያገኝ
መፅሐፍት፤ ጋዜጣ እንዳያነብ ተደርጓልና
•
አሁን ደግሞ ከፍተኛ ድብደባ
ደርሶበታል፤ እነዚህን ስንመለከት ክቡር ጠቅላይ
ሚኒስትር በህ/ተ/ምክር ቤት ባደረጉት መግለጫ
የአለም በቃኝን እስር ቤት በመዝጋት የሰብዓዊ
መብት ጥሰቶችን ከደርግ ጋር በማነፃፀር
የተሻለ የእስረኛ አያያዝ እንዳላቸው ለመግለፅ
ጥረት አድርገዋል፡፡ ይህ መግለጫቸው ግን
በተግባር ከምናየው እና በግል ከምናውቀው ጋር
ሊጣጣምልን አልቻለም፡፡ እንዳውም በዓለም ላይ
በግሌ ሰምቼ የማላውቀውን የቶርቸር ዓይነት
እየተጠቀመ እንደሆነ ነው መረዳት የሚቻለው፡፡
ብርቱካን ቃሌ ብላ ታሰራ አረጋዊት እናቷና ህፃን
ልጇ ብቻ ከኢቴቪ የውሸት ቅንብር ጋር እያሳየ
ከመረጃና ከገሃዱ ዓለም ዕውነት ውጭ አደረጋት፡
፡ በተመሳሳይ አንዱዓለም ላይ አንድ ደረጃ
ጨመረበት ተደባዳቢ በማሰማራት፡፡ መንግሰት
ይህ የዕለት ግጭት ነው ብለን እንድናምን ከፈለገ
ከአንዱዓለም እጅ የተወሰዱ ፅሁፎች እንዲመለሱ
ማድረግና አንዱዓለም በህገ መንግሥቱ መሰረት
እንዲጎበኝና ተገቢው መረጃ እንዲሰጥ፣ እንዲቀበል
ማድረግ ይኖርበታል፡፡ ካልሆነ ግን መንግሥት
አይደበድብም ግን ያሰደበድባል እንላለን፡፡
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፡ የኢኮኖሚ ነፃነት የፖለቲካ ነፃነትን ያስከትላል፤የእኔ
ጓደኞች ብዙዎቹ የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ያላቸው፣ያነበቡና
የተመራመሩ ናቸው፤ግን ገንዘብ የሚያገኙት የአቶ መለስ
መንግሥት ተቀጣሪ ሆነው ስለሆነ የፖለቲካ ነገር ሲነሣ
ሁለጊዜ መልሳቸው “ወንድሜ ልጆቼን ላሳድግበት”
የሚል ነው፡፡ እናም ከላይ በአመላከትኩት መሠረት
የአዲስ አበባ ድሃዎች ገንዘብ ካገኙ የሥልጣን ጥያቄ
ማንሣታቸው አይቀርም፡፡ ስለዚህ ጉዳዩን ከአቶ መለስ
መንግሥት አኳያ ሆነን ስናየው መፍትሔው ደሳሳ
ቤቶቹን አፍርሶ ለታይታ ያህል ጥቂት ኮንዶሚኒየም
ቤቶችን ሠርቶ ሌሎቹን ጎዳና ተዳዳሪዎች ማድረግ
ነው፡፡ አደህይቶ መግዛት፣አደንቁሮ መግዛት ማለት እኮ
የሄው ነው፡፡
አቶ መለስ ያነሱት ሌላው ነጥብ “ነባር ቦታ ሊዝ
ውስጥ የሚገባው ቦታው ሲሸጥ ብቻ ነው” ያሉት ነው፡
፡ በገለፃቸው መሠረት፣ነባር ቦታ ላይ የቆመው ቤት

ብቻ ነው የሚሸጠው፤ ፣ወለሉን ሳይጨምር፣ጣሪያና
ግድግዳው ብቻ፡፡ ወለሉን ጨምሮ የቦታው ሽያጭ
ገቢ የሚሆነው ለመንግሥት ነው፡፡ እሺ አቶ መለስ
ኮንዶሚኒየም ቤት ሲሸጥስ? ወለሉ አብሮ ተሸጦ
ለባለቤቱ ነው ገቢ የሚሆነው ወይስ የወለሉ ዋጋ /
የቦታው ዋጋ/ ለመንግሥት ነው ገቢ የሚሆነው?
ለመሆኑ ጠ/ሚኒስትሩ በአሁኑ ጊዜ አንድ ባለ ሦስት
መኝታ ቤት ኮንዶሚኒየም እስከ አንድ ሚሊዮን ብር
እየተሸጠ መሆኑን ያውቃሉ?
በሌላ በኩል የአዲስ አበባ ሕዝብ ከእንግዲህ በአቶ
መለስ ሽንገላና “አዛኝ ቅቤ አንጓች” ዲስኩር የሚታለል
አይመስለኝም፡፡ በአሁኑ ጊዜ የአደስ አበባ ሕዝብ
“ከሊዝ በፊት መኖሪያ ቤቴ የቆመበት ቦታ የባለቤትነት
ካርታ ይሰጠኝ” እያለ ነው፡፡ የአዲስ አበባ ሕዝብ
ሆይ! የምታስተጋባው መፈክር ወቅታዊ ብቻ ሳይሆን
ኢህአዴግ በምድረ-ኢትዮጵያ ለሚቀጥሉት አርባ

ዓመታት በትረ-ሥልጣኑን ይዞ ለመቆየት የሸረበውን
የተቀነባበረ ሤራ የሚበጣጥስ ነው፡፡ የቦታ ባለቤትነት
ካርታ ለአዲስ አበባ ሕዝብ አሁኑኑ! አብዛኛው የአዲስ
አበባ ሕዝብ ድሃ የሆነው ኢህአዴግ የቦታ ባለቤትነት
መብቱን ስለነጠቀው ነው፡፡ ሕገ-መንግሥቱ ይከበር፡
፡ ወያኔ/ኢህአዴግ ከሥልጣን ይልቀቅልን “አንድ እግር
በርበሬ . . .” አለ ያገሬ ልጅ!
ማስተካከያ
ማክሰኞ የካቲት 6 ቀን 2004 ዓ.ም ቅጽ 2 ቁጥር
29 ላይ በወጣው ዕትም ገፅ 10 “በአቡነ መርቆሪዎስና
በአቡነ ጳውሎስ …” በሚለው ፅሑፍ 3ኛው አንቀጽ ላይ
አቡነ ጳውሎስ ከውጭ ሀገር ተጠርተው ሐምሌ 5 ቀን
2004 ዓ.ም የሚለው ሐምሌ 5 ቀን 1984 ዓ.ም በሚል፤
አቡነ መርቆሪዎስ ነሐሴ 8 ቀን 2003 ዓ.ም የሚለው
ነሐሴ 8 ቀን 1983 ዓ.ም በሚል ተስተካክሎ ይነበብ፡፡

የአንድነት ድረ-ገፅን
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2004 ዓ.ም.

2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.30

በጋሞ ጎፋ ዞን መፍትሄ ያላገኙ ችግሮች
ዳንኤል ሺበሺ

ጋ

ሞ ጎፋ ዞን በ15-የገጠር ወረዳዎችና
በ2-ከተማ አስተዳደር የተዋቀረ
ሲሆን፤ ከዚህ ዉስጥ በ4-ገጠር
ወረዳዎች ሠፊ ግጭቶች ከቅርብ
ጊዜ ወዲህ ተፈጽመዋል፡፡ እነዚህም ወረዳዎች፡ቦንኬ ወረዳ (በደጋማ ቦንኬ አከባቢ)፤ ጨንቻ ወረዳ፤
3ኛዲታ ወረዳ፤ በደራሼ (ጊዶሌ) እና በምዕራብ
አባያ ወረዳዎች ፡፡ የጋሞጎፋ ዞን የሚለው መጠሪያቴ
ተገኘው ካሉት ብሔሮች ውስጥ በሁለቱ ብዛት
ባላቸዉ ብሔረሰቦች ስያሜ ማለትም በጋሞ እና በጎፋ
ብሔረሰብ ነዉ፡፡ ከዚህ የተነሣ “ጋሞ ጎፋ” ዞን ተብሎ
ይጠራል፡፡ የዞኑ ዋና ከተማ አርባምንጭ ነው፡፡
የግጭቶቹ ምክንያትና ዋና ዋና የሕዝብ
ቅሬታዎች
ይህ ዞን ተደጋጋሚ የማሕበራዊ ቀውሶች፤
(የእርስ በርስ ግጭት) የሚከሰትበት፤ የፖለቲካና
የኢኮኖሚ ጥያቄዎች የሚነሣበት ዞን ሲሆን፤ ለግጭቶቹ
ዋነኛው መንሥዔ ራሱ ደኢሕዴን-ኢሕአዴግ ነው፡
፡ ከዚህ በፊት ማለትም ከየካቲት 2003 ዓ.ም እስከ
ግንቦት 2003 ዓ.ም ድረስ በአከባቢው ማለትም
ከቦንኬና ካምባ ወረዳዎች፤ የቦንኬ ወረዳ ነዋሪዎች
ከአጎርባች ቀበሌያት፤ በደራሼ (ጊዶሌ) እና በተመሳሳይ
ሁኔታ ጨንቻ ወረዳ ነዋሪዎች፤ ከመንግሥት አካላት
ጋር ባደረጉት ባለመግባባት በርካታ ንብረት ወድሟል፡
፡ በቁጥር ከ10-ያላነሰ የሰው ህይወት ጠፍቷል፡
፡ በወቅቱ ለተቀሰቀሱ ግጭቶች በምክንያትነት
የተጠቀሰው 1ኛ/ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ፤ 2ኛ/
የልማት ጥያቄ ሲሆን፤ ችግሩ እንዲባባስ ያደረገውና
በ3ኛነት/ ሊጠቀስ የሚችለው መንግሥት፤ እንደ
መንግሥት ችግር እንዳይፈጠር ቅድመ መካላከል
ያለማድረግ ወይም ሁለንተናዊ የሆነ መንግሥታዊ ሚና
ያለመጫወት፤ ችግሩ ከተፈጠረ በኋላም በፍጥነት
ያለመድረስ፤ ወቅታዊ ምላሽ ያለመሥጠት፤ የሚሉ
ወቀሳዎች በስፋት ይሰነዘራሉ፡፡
ግጭቱ የተካሄደባቸዉ አከባቢዎችና ውጤቱ
በቦንኬ እና በካምባ ወረዳዎች፤ እነዚህ
ወረዳዎች ኩታ-ገጠም ሲሆኑ፤ ለዘመናት አብሮ
ኖረዋል፡፡ በጋብቻ፤ በባህል፤ በኃይማኖት፤ በቋንቋ፤
በፖለቲካ፤ በኢኮኖሚያዊና፤ በማህበራዊ ጉዳዮች አንዱ
ከሌላዉ ጋር ተቀላቅሏል ብቻም ሳይሆን ተዋህዷል፡፡
ነገር ግን ይህ ሁሉ ዛሬ ተረስቶ እስከ ነፍስ መጠፋፋት
ተደራርሷል፡፡ ለማስታወስም ያህል በወቅቱ ለተቀሰቀሱ
ግጭቶች መንሥኤ የሆነዉ ነዋሪነቱ የቦንኬ ወረዳ ነዋሪ
የሆነዉ አንድ ግለሰብ ባልታወቀ ምክንያትና ባልተገለፀ
ጉዳይ፤ ግን በሚታወቅ ቦታ ሞቶ በመገኘቱና
በቤተሰቦቹ፤ በጓዳኞቹና በህብረተሰቡ ሲፈለግ ከቆየ
በኋላ በ3ኛዉ ቀን አስከሬኑ በካምባ ወረዳ ውስጥ
በተለምዶ ሻርባ ተብሎ ከሚጠራዉ አከባቢ ይገኛል፡
፡ ከዚህ ቦኋላ አስከሬኑን ይዘዉ የሚመለሱ የሟች
ቤተሰቦችና ሌሎች አስከሬን አጃቢዎች በቦንኬ ወረዳ
በ2ቱ-ቀበሌያት ነዋሪዎች ውስጥ የ9-ነዋሪዎችን
መኖሪያ ቤትና በእህል ክምር ላይ እሳት በመለኮስ፤
እንስሳቶቻቸው፤ በእህሎቻቸውና በተቀረዉ ንብሬት
ላይ እሳት በመልቀቅ ባለበት ሁኔታ ሙሉ በሙሉ
ያጋዩታል፡፡ በዚህ ምክንያት የተጫረዉ ግጭት የ11ሰዉ ሕይወት፤ ከቀድሞ ሟች ጋር በድምሩ የ12- -ሰዉ
ሕይወት ቀጥፏል ፡፡
በወቅቱ አንዳንድ የሕ/ሰብ ክፍሎች
እንደነገሩኝ ከሆነ አዝማሚያው የማያምር መሆኑን
ተረድተው በመስጋት፤ ችግሩ ውሎ ቢያድር ከወረዳው
አቅም በላይ ሊሆን እንደሚችል አስረድተው፤ የክልሉ
መንግስት በተለይም የዞኑ አስተዳደር እንዲደርስላቸዉ
በአጽንዖት ያሳሰቡበት ሁኔታ መኖሩ፤ እና በኋላም
ደግሞ ሰዉና ሀብት እያለቀ መሆኑን ጠቅሰዉ
ጩኸታቸዉን ለሚመለከተዉ ሁሉ ያሰሙ ቢሆንም
ኃላፊነት ያለው አካል በፍጥነት ባለመድረሱና
የማረጋጋት ሥራ ከመሥራቱ በመቆጠቡ ምክንያት
የጉዳቱ መጠን ሊያሻቅብ መቻሉን ዛሬም ሕዝቡ
ይናገራል፡፡ በዚህ አይነት ሁኔታ የተጀመረው ግጭት
መልኩን በመቀየር በተለይም ከ1997 ዓ.ም ወዲህ
በአከባቢው ካድሬዎችና በፓርላማ ተወካዮች ታምቆ
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ወደቆየው በተደጋጋሚ ወደሚያነሷቸው የልማትና
መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ፊቱን በማዞር
ከመንግሥት አካላት ጋር በመጋጨት አጋጣሚውን
የብሶትና የቁጭት መወጣጫ ያደረገበት ሁኔታም አለ፡፡
በውጤቱም በሕዝቡ ቀጥታ ውሳኔ ልጆቻቸው ት/ቤት
እንዳይሔዱና ት/ቤቶች እንዲዘጉ፤ የቀበሌ አስተዳደር
መዋቅሮች እንዲዘጉና በቀቤለው ላለመዳኘት፤
ላለመገልገል፤ ከመንግሥት ካድሬዎች ጋር በግል
ማህበራዊ ጉዳዮች ካልሆነ በስተቀር ላለመገናኘት
ከውሳኔ የተደረሰበት ሁኔታ ነበር፡፡ ሕዝቡ ራሱ
በየቀበሌዉ ያሉትን የጤናና የግብርና ኤክስቴንሽን
ሰራተኞችን በማባረር ጽ/ቤቶቻቸዉን አዘግቶ ነበር፡፡
የአከባቢው የፓርላማ ተወካይ
(የቦንኬ ወረዳ) የሆኑት አቶ ወንድሙ ገዛኸኝን
ጨምሮ ሌሎች የአካባቢው ተወላጅ የመንግሥት
ባለሥልጣናት ከግጭቱ በኋላ ጉዳዩን ለማጣራት ወደ
አከባቢው ያመሩ ቢሆንም ህዝቡ መልሶ አባሯቸው
ነበር፡፡ እንዲሁም በመንግሥት አድሎአዊ አሰራሮች
የተበሳጨው ሕዝብ ማንኛዉም የመንግስት አካል
ወደ አከባቢው ዝር እንዳይል አጠቃላይ መንገዱን
በመዝጋቱ የፌዴራልና የክልል ጥምር ፀጥታ ኃይሎች
በጉልበት ሰብረው ወደ ሕዝቡ መኖሪያ መንደር
በመግባት ማስተዳደር ሥራ የጀመሩበት ሁኔታን
አስመልክተው በወቅቱ በአገር ውስጥና በውጭ
ሀገር ያሉ አንዳንድ ሚዲያዎችና ግለሰቦች በሰፊው
የተወራበትና የተዘገበበት ሁኔታ ነበር፡፡ በወቅቱ ከዚህ
ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከ110 በላይ ዜጎች ያለ አንዳች ጥያቄ
በአርባምንጭ ማረሚያ ቤት ታስረዉ መሠቃየታቸው
ይታወቃል፡፡ እንግዲህ የጥያቄው ይዘት ምንም ይሁን
ምን ሕዝብ፤ ሕዝብ ነውና፤ የገዛ መንግሥቱን ቢጠይቅ
ምኑ ላይ ነው ስህተቱ? ይህ የእኔ ጥያቄ ነው!፤ ሕዝብን
ከማስተማር ውጪ፤ ተጠያቂው አካልም ለጠያቂው
እውነታውን በጥያቄው መሰረት ከመመለስና
ከማስረዳት አልፎ በተለያየ ሲልት ቀጥቅጦ እንዲያርፍ
ማድረግ ምን የሚሉት ነው?
በተመሳሳይ ሁኔታ በቦንኬ ወረዳ፤ በዚህ
ወረዳ ለተፈጠረዉ ግጭት ምክንያቱ የወረዳና የልማት
ጥያቄ ሲሆን፤ ጥያቄአቸዉም ደጋ ቦንኬ (ሀሊላ) ተብሎ
በሚጠራዉ አከባቢ ያሉ ነዋሪዎች ለዘመናት ጥራት
ያለዉንና ከሞላ ጎደል የተሟላ መሠረተ-ልማትን
(መንገድን፤ ጤና ጣቢያ፤ ት/ቤት…) አጥተናል፡፡
በመልካም አስተዳደር ዙሪያም አስታዋሽ አጥተናል…
የሚለውን ጥያቄአቸውን በማንገብ፤ የመንግስትን
መዋቅር ጠብቀው (ከወረዳ እስከ ፌዴራል ድረስ
ተንቀሳቅሰው) ሊያስረዱለት የሚችሉትን 45-የአከባቢ
ሸማግለዎች በበምረጥ ያሰማራ ቢሆንም ግን እነዚህ
ወኪል-ሸማግለዎች ብዙም ሥራ ሳይሰሩ በመንግሥት
ቁጥጥር ሥር ውለው በአርባምንጭ ማረሚያ ቤት
መታሰራቸው ይታወቃል፡፡ በዚህም ምክንያት በጊዜው
ሁሉም የመንግስት ሥራ እንቅስቃሴ ተቋርጦና በህዝቡ
መሀል በርካታ ቁጥር ያላቸዉ የፀጥታ ኃይሎች
ለረጅም ጊዜያት ሰፍሮ እንዲቆይ የተደረገበት ሁኔታ
የነበረ ሲሆን፤ እነዚህ የታጠቁ ኃይሎች ወደ ሕዝቡ
ምንም ሳያመነቱ ዘልቀው እንዲገቡ የታዘዙበት ሁኔታ
በእርግጥም ፀጥታ ለማስጠበቅ ነው ወይስ የብዙሀኑን
ጥያቄ ለማፈን ነበር? ለሚለው የብዞዎች የወቅቱን
ጥያቄ ምላሹን “ጊዜ” ራሱ የሰጠበት ሁኔታ ነበር፡፡
አሁንም ከዚህ ጋር በተያያዘ በጨንቻ
ወረዳ፤ ውስጥ ‹‹ኤዞ›› ተብሎ ከሚጠራውና በርካታ
ቀበሌያት የታቀፉ ነዋሪዎች የወረዳ እና የልማት ጥያቄ
በማንሳታቸዉ ምክንያት በቁጥር ከ40-የማያንሱ
የአካባቢው ሽማግሌዎችና ወጣቶች ወደ አርባምንጭ
ማረሚያ ቤት ከመወሰዳቸው በፊት ለድብደባ
ተዳርገው እንደነበረ በወቅቱ ሰምተን ነበር፡፡ ይህ
አካባቢ፤ በዚህ በአንድ ትዉልድ ኢህአዴግ-ደኢሕዴን
አገዛዝ ዘመን ዉስጥ ግብር (TAX) አና መዋጮ
ከመጠየቃችንና ተጠይቀንም በጠየቁን ልክ በወቅቱ
ከመክፈል ውጭ የረባ ልማት አላገኘንም፤ ስለዚህ
በቃን! አንገዛለትም በማለት፤ ኢሕአዴግ ከገባላቸው
ከብዙ ተስፋዎች አንዱን በመምዘዝ
(ዝርዝር
ነገሮችንና ልዩ ልዩ መረጃዎችን ጊዜውን ለመቆጠብና
ጹሁፉን ለማሳጠር በማሰብ ትቸዋለሁ) በመጥቀስ፤
ማለትም “ከዚህ ቀደም ሲል ከ1986-1989 ዓ.ም
ባለዉ ጊዜ ውስጥ ከጨንቻ - ሁምቦ(ጠበላ) ድረስ

ደረጃዉ አር. አር.-50 የሆነ 70-ኪ.ሜ ርዝሜት
ያለዉን መንገድ ለማሰራት በወቅቱ ብር 18,565,000
በጀት ተበጅቶለት ጥር 4ቀን 1986 ዓ.ም ያ “አዋሳ”
በአሁኑ አጠራር “ሐዋሣ” ተብላ በምትጠራው፤
ከተማ ፤ በክልሉ መንግሥት እና የጨንቻ--ሁምቦ
ጠበላ ገጠር መንገድ ሥራ ድርጅት፤ ጋር ከላይ
በተጠቀሰዉ ቀን ባለ 10-ገጽ ሠነድ በማዘጋጀት
ተስማምተዉ እና ተፈራርመዉ ነበር፡፡ በውል ሠነዱ
ላይ እንደተጠቀሰዉ ስለ ተቋራጩ ብርታት፤ የግንባታ
ማቴሪያሎችን ለማቅረብ ያለዉን አቅም፤ በሰለጠነ ሰዉ
ኃይል እና በግንባታ ቁስ ሙሉ አቅም ስለመደራጀቱን፤
እና በቂ ልምድ ያለዉ ድርጅት መሆኑን በውሉ ላይ
ተጠቅሶ፤ ውል ተፈጽሞ የነበረ ቢሆንም ግን ምርጫ
በመጣ ቁጥር እና ገቢ ለማሰባሰብ ቴለቶን በተዘጋጀ
ቁጥር ካልሆነ በስተቀር ስለ መንገዱ የሚያስታውስ
ያለመኖሩን ነዋሪዎች ይጠቅሳሉ፡፡ የዞኑም ሆነ የክልሉ
መንግሥት ካድሬዎች የሚፈልጉትን ካሳኩ ወይም
ካገኙ በኋላ ነገር ሁላ የውሃ ሽታ እንደሚሆንና ተስፋ
ሁሉ ጉም እንደ መጨበጥ እንደሚሆን ሕዝቡ በምሬት
ይናገራል፡፡
በዚህም ምክንያት መንግሥት ቃሉን
ሊያከብር አልቻለም በማለት የተማረዉ የአከባቢው
ህዝብ ከ12-ዓመት በኃላም በድጋሚ የተቃውሞ
ድምጹን በራሱ በመንግሥት ፕሬስ ውጤት በሆነችው
በደቡብ ንጋት ጋዜጣ 10ኛ-ዓመት ፤ ቁጥር 212፤
በየካቲት 19ቀን 1998 ዓ.ም ዕትሙ ላይ እንዲወጣ
በማድረግ ቅሬታው አሳውቆ ነበር፡፡ ይህ መንግስት
በህዝብ ብሶት ላይ የሚያሳየዉ ቀልድ በፕሮጀክቱ
ቀጥታ ተጠቃሚ ከሆነው ኅ/ሰብም አልፎ፤ ድፍን
በጋሞ ጎፋ ዞን ዉስጥ ባሉት በ15ቱም-ወረዳዎች (በ36ምርጫ ክልሎች) እና በ2-ከተማ አስተዳደሮች ባለዉ
ነዋሪዎችም ላይ ከፍተኛ የሆነ ቅራኔ ፈጥሮ ማለፉን
ሰምተናል፣ አይተናል፣ አንብበናል፡፡ ዛሬም በጨንቻ
ወረዳ ዉስጥ ለተፈጠረውና በየጊዜው ብልጭ ድርግም
ለሚለው ህዝባዊ አመጽ ምክንያቶች ውስጥ ይህም
እንደ አንድ ምክንያት ይጠቀሳል፡፡
ዛላ-ዳራማሎ ወረዳ ፡በወቅቱ
የዚህ ወረዳ ህዝብና መንግሥት
መቃረንና ብሎም እስከ መጋጨትም ለደረሰው
አደጋ መንሥዔው፤ ኢሕአዴግ ለጊዜያዊ ድል ሲል
የሚወስዳቸው እርምጃዎችና የመዝለል ልኩን
(አቅሙን) ሳያገናዝብ ለሕዝቡ የሚገባቸው የተስፋ
ክምር ነው፡፡ በ1997 ዓ.ም ከምርጫ ዘመቻ ጋር
በተያያዘ እና በኋላም በ2002 ዓ.ም ምርጫ ዝግጅትና
ቅስቀሳ ወቅት፤ “እናንተ ኢሕአዴግን የምትመርጡ
ከሆነ” ከ‹‹ዲታ ወረዳ እስከ ዳራማሎ ወረዳ (ዋጫ
ከተማ) ድረስ ማለትም ለ2ቱም ኩታ-ገጠም ወረዳዎች
የሚያገለግል፤ እንዲሁም በቁጫ ወረዳ ክልል ውስጥ
ከምትገኘው ‹‹ሞርካ መገንጠያ›› ተብሎ ከሚጠራዉ
ቦታ በመነሣት እስከ ዋጫ ከተማ ድረስ ደረጃውን
የጠበቀ ጠጠር መንገድ አንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ
ውስጥ ይሰራላችኋል በማለት በባዶ ተስፋ ሕዝቡን
ሞልተዋል፡፡ ሕዝቡም ተስፋውን በመጠበቅ ላይ
እያለ የተባለው አንድ ዓመቱ ሌላ 10-ዓመቶች አለፉ፡
፡ “የዘገየ ፍርድ፤ ፍትሕን እንደመከልከል ይቆጠራል”
የሚባለው ነገር እዚህ ላይ እውነት መሆኑ ተረጋገጠ፡፡
ክረምት በመጣ ቁጥር ለዘመናት የህዝቡንና የአጎራባች
ወረዳ ነዋሪዎችን የዕለት ተዕለት ኑሮን ሲፈታተንና
የብዞዎቹን ሕይወት ሲቀጥፉ የኖሩት እነዚህ ትላልቅ
ወንዞች ማለትም ‹‹ዶምባ እና ዛጌ›› ወንዞች የእግረኛና
የተሸከራካሪ መሸጋገሪያ ድልድይም ሆነ መንገድም
ሳይሠራ ውሎ ያድራል፡፡ “ፀሐዩ መንግሥታችም”
የገባውን ቃል ሳይፈጽም ይቀራል፡፡ የሕዝቡም
ጥያቄ ምላሽ በማጣቱ ሰበብ ከማጉረመረምም አልፎ
ወደ አመጽ ሊሸጋገር መቃረቡን የተገናዘበዉ የደቡብ
ክልል መንግስት አንድ ዶዘር ወደ አከባቢው ልኮ
ምንም የሥራ እንቅስቃሴ ሳያደርግ ከግማሽ ዓመት
በላይ ከቆየ በኋላ ምክንያት ፈልጎ፤ ከዕለታት አንድ
ቀን ከቦታው ለማንሳት ያቀደው ደኢሕዴን፤ በጂማ
ዞን ለአስቸኳይ ሥራ ተፈልጓልና ከ1-ወር በኋላ
እንመልሳለን በማለት ዶዘሩን ሲያንቀሳቀሱት ‹‹እኛም
ግብር ከፋዮች ነን›› ያለው የአከባቢው ኅ/ሰብ ግልብጥ
ብሎ በመውጣት ለተቀረው ህዝብ የይድረሱልኝ ጥሪ
በማቅረብ መንገዱን በመዝጋት የሌሊት መኝታውን፤

የቀን ውሎዉን በዶዜሩ መውጫ መንገድ ላይ ያደርግና
እንዳይወጣ ይከለክለዋል፡፡
በህዝብ የተያዘዉን ንብረት ቢቻል
በሰላማዊ መንገድ በትብብር መልክ ለማስለቀቅ፤
ካልተቻለ ደግሞ በኃይል፤ በማስፈራራትና
በመደብደብ ህዝቡን በማባረር ንብረቱን አጅበዉ
ይዘዉት እንዲወጡ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ኃይል
የሚባሉ እና ሌሎችም የፀጥታና የደንነት ሰራተኞች
ወደ አከባቢው እንዲሰማሩ የደቡብ/ክ/መ ያዛል፡፡
በዚህ በህዝቡ አነሳስ የተገረመው የክልሉ መንግሥት
ካሰማራቸው ፖሊሶች ጎን ለጎን ሌላ ልዩ ተልዕኮ
የተሰጣቸውን የደንነት አባላትንም በማሕበረሰብ ዘንድ
“ጆሮ” የሚባሉ ጭምር እንዳሰማራ ከሕብረተሰቡ
የተለያዩ ጥቆማዎችና ወሬዎች በመናፈሱ ምክንያንት
ምንም እንኳ የአገሩ ጉዳይ በመንደሩ የሚኖሩትን
ተቃዋሚዎችንም የሚመለክት ቢሆንም፤ በወቅቱ
ከመንግሥት ውጥን አንጻር በእንቅስቃሴው ዉስጥ
የተቃዋሚ ፓርቲ በተለይም የመድረክ አባል ፓርቲዎች
አባላት እንዲጠነቀቁ እኔው ራሴ ያሳሰብኩበት ሁኔታን
አስታውሳለሁ፡፡ በነገራችን ላይ የእነዚህ ጆሮዎች
የሥራ ድርሻቸው መረጃዎችን በማጠናቀር ግንባር
ቀደም የልማት፤ የፍትሕ ጠያቂዎች፤ ለዚህም ሕዝብን
የሚያነሳሱ የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅት አባላት
መሆናቸውንና ያለመሆናቸውን በማጣራት፤ ተቃዋሚ
መሆናቸውን እንዳረጋግጡ ለፖሊስ መረጃውን
በመስጠት እንዲለቀሙ ማድረግ እንደነበረ ተሰምቷል፡
፡ በየ መዋቅሩ ያሉ አንዳንድ የኢሕአዴግ ካድሬዎች
ቢሆኑም እንደ ባዕድ ጦር የገዛ ሕዝባቸውን ለመጉዳት
እንደ ‹‹ባንዳ›› በመሆን ለምን ወላጆቻቸውን፤
ቤተሰቦቻቸውን ያስጨርሳሉ? በኢሕአዴግ ውስጥ
ሆኖ ለእውነት መኖር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በቅጡ
ብረዳውም ግን የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እውነት
ራሷ ነገ ስለ አንተ፤ ስለ አንቺ ጥብቅና ስለምትቆም
ለምን ለህሊናቸሁ፤ ለፈጣሪያቸሁ፤ ስትሉ ቢያንስ
በስውርም ቢሆን ሕዝባችሁን ወግናችሁ አትቆሙም?
(ለመንግሥት አትታዘዙ እያልኩ አይደለም)
ለመንግሥታቸሁስ በዕውቀት፤ በትዕግሥትና በተረጋጋ
መንፈስ ችግሮችን ለምን አታስረዱም?
በተመሳሳይ ይዘት በተለይም ከመጋቢት/
ሚያዚያ 2003 ዓ.ም ወዲህ በቁጫ ወረዳ ፤
በአርባምንጭ ከተማ እና በሌሎችም በዞኑ ውስጥ
ባሉ ወረዳዎች በተሸፋፈነ መልኩ ግዙፍ ችግሮች
ተከስተዋል፡፡ ኢህአዴግ በመረጠው መንገድ ተጠቅሞ
ተከላክያለሁ ብሏል፡፡ እንግዲህ ልብ ማለት ያለብን ይህ
ሁሉ የሆነው በአንድ ወቅት የተፈፀመ መሆኑን ነው፡
፡ ሕዝብ ይጠይቃል መንግሥት ያፍናል፡፡ የተቃዋሚ
ጎራ ጩኸትም ሲያጥር እንደ ቁራ ጩኸት ታይቷል፡፡
ተቆጥሯል፡፡ የሕዝቡ እምባና ጩኸት በግል፤ በቡድንና
በተናጥል እንደ ብልጭ ድርግም (Dim Light) እያለ
ይኸው ዛሬ ላይ ደርሰናል፡፡ የዚህ ድምር ውጤት ነገ
ምን ይዞ ይመጣ ይሆን?
ከላይ ለመጥቀስ እንደተሞከረው
በአጠቃላይ ለዚህ ሕዝባዊ እምቢተኛነት፤ አመጾችና
ቅራኔዎች መንሥዔ ነው የምላቸው ነገሮች በአንድ
ምክንያት ውስጥ ማጠቃለል የሚቻል ሲሆን፤
ይኸውም ፍትሕና ፍትሐዊነት ነው፡፡ የክልሉ
መንግሥት በዞኑ (ጋሞ ጎፋ) ላይ በራሱ መዋቅርም
ጭምር ሳይቀር በሚከተለው ኢ-ፍትሐዊ አሠራሮችንና
የውሣኔዎችን ፈለግ የሚከተለው ይህ ዞን በተራው
ደግሞ በወረዳዎች ላይ የራሱን ኢ-ፍትሐዊ የልማት
(ዞናዊ የሀብት) ክፍፍሎችን፤ የተሿሚዎችን ስብጥር
ማዛባትንና ሌሎችንም ብዙ ጉዳዮችን የሚያካትቱ
ምክንያቶች በተደጋጋሚ የሚጠቀሱ ሲሆን፤ የክልሉ
መንግሥት ምን ያህል ኢ-ፍትሐዊ በሆነ ሁኔታ
እያስተዳደረ እንዳለ ለማሣየትና ሐቁን ለማስጨበጥ
ያህል በዞኑ ባለው በ‹‹ደኢሕዴን›› መዋቅር
ውስጥ የተደለደሉ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎችን
(የተሿሚዎችን) አሿሿምን ጠቅሰዉ ይዘረዝራሉ፡
፡ ለምሣሌ ያህል <የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ፤ የዞኑ ም/
አስተዳዳሪ፤ የዞኑ የፖለቲካ ጉ/ኃ፤ የዞኑ የድርጅት/
ጉ/ኃ፤ የዞኑ አፌ-ጉባኤ፤ የዞኑ ግብርናና የገጠር ል/
መምሪያ ኃላፊ፤ የዞኑ የፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ፤ የዞኑ
የኢኮኖሚ ቢሮ ኃላፊ፤ የዞኑ የከተማ ል/ቢሮ ኃላፊ፤
ከጎፋ ወረዳ እንደሆኑና እንዲሁም በዞኑ ዉስጥ ካሉት
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በባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ የተከሰቱ ዓበይት ክስተቶችን መረጃዎች ደርሰውናል፡፡ በደብረታቦር፣ በፍቼ፣ በጅማና፣ ክብረ መንግሥት፣
አዲስ አበባ የነበሩት ባልደረባችን ብዙአየሁ ወንድሙ እንደሚከተለው አቀናብሯቸዋል፡፡

በአራቱም አቅጣጫ
ሥራውም ቀርቶ እርከኑ ፕሮፓጋንዳ መስማት
ሆኗል” ሲሉ ቅሬታቸውን ገልፀዋል፡፡

ጂማ
መ/ር አጥናፉ ሞላ

ደብረ ታቦር
በአማራ ክልላዊ መንግስት ደቡብ ጐንደር ዞን
ደብረ ታቦር ከተማ ነዋሪ የሆኑት መ/ር አጥናፉ ሞላ
ይግዛው የአካባቢው ባለሥልጣናት በፈጠሩት ጫና
ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን የመረጃ ምንጮቻችን
ለዝግጅት ክፍላችን ገለፁ፡፡ እንደመረጃ
ምንጮቻችን ገለፃ “መምህር አጥናፉ በተፈጠረበት
ተደራራቢ ችግር በንዴት ከዚህ ዓለም በሞት
ተለይቷል” ሲሉ ያብራራሉ፡፡
የመረጃ ምንጮቻችን እንደሚሉት “የፋርጣ ወረዳ
ማስታወቂያ ሠራተኛ የሆነው መምህር አጥናፉ ሞላ
የወረዳው አንድነት ፓርቲ ሥራ አስፈጻሚ ነበር፡፡
የአንድነት ፓርቲ አባል መሆኑ ሲታወቅ “ለአንድ
ዓመት ተኩል ለዲግሪ ሲከታተለው የነበረውን
ትምህርቱን እንዲያቋርጥ ተደርጓል፡፡ ከቤተሰቡ
እንዲጣላ የሴራ ፖለቲካ ተፈጽሞበታል፡፡ በዚህ
የኑሮ ውድነት ምክንያት እየፈለጉ በተደጋጋሚ
ደሞዙ እንዲቆረጥ ተደርጓል፡፡ በእነዚህና
በተመሳሳይ የተፈጠረበትን ችግሮች መቋቋም
አቅቶት ህይወቱ ማለፉን ገልፀዋል”፡፡
በተያያዘ ዜና በደብረታቦር ከተማ ዙሪያ የእርከን
ሠራተኞች የማይፈልጉትን የፖለቲካ ትምህርት
እንዲማሩ እየተገደዱ መሆናቸውን ለሪፖርተራችን
ገለጹ፡፡ ሠራተኞቹ እንደሚሉት “በእርዳታ በሚገኝ
ስንዴና ዘይት እርከን እንሰራለን፡፡ በሠራነው
መሠረት እርዳታው ይሰጠናል፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ
ግን በሥራ ሰዓት የማንፈልገውን የኢህአዴግን
የውሸት ፖለቲካ እንድንማር እየተገደድን ነው፡
፡ ፖለቲካውን ካልተማርን ሥማችሁ ከእርከን
ሠራተኛነት ይሰረዛል እያሉን ተቸግረናል፡፡ እርከን

ቢሮዎች ዉስጥ የ6-ቢሮዎች ምክትሎችና በሥራ
ሂደት ባለበቶች፤ የቴክኒካል ዲፓርቲመንት ኃላፊዎች
(በአጠቃላይ የሰው ኃይል አሠላለፍን በተመለከተ)፤
ወ.ዘ.ተ> የሚሾሙት ከአንድ ብሔር መሆኑን
በስም፤ በቦታ፤ በቁጥር ለይተው የሚያወሩ የጋሞ
ብሔር ተወላጆች፤ ከአጠቃላይ ከዞኑ ሕዝብ ብዛት
አንፃር 70% ያህሉን የሚሸፈነውና በሀገር አቀፍ
ደረጃ ቢሆንም ብዙ የሕዝብ ቁጥር ካላቸው ብሔር
ብሔርሰቦች ውስጥ 10ኛ ደረጃን ይዞ የሚገኘው
‹‹የጋሞ›› ብሔር (ሕዝብ) ተወላጅ የሆኑ ልጆቻቸን
ያውም የዞኑ መቀመጫም የምትገኘው በጋሞ
ክልል ውስጥ ሆኖ ሳለ እንዴት የኃላፊነት ቦታን
ተነጥቀውና ቢያንስ ቢያንስ የዕኩልነት መርሕ ተጥሶ፤
ከአጠቃላይ ከዞኑ ሕዝብ ብዛት አንጻር ከ20-25%
ወይም በአማካይ ቢታይ እንኳ 23% ያህል ሕዝብ
ብዛት ባለው ብሔር ማለትም በአብዘኛው የሚለው
ቃል በማይገልጽ ቁጥር ከ‹‹ጎፋ›› አከባቢ በተመረጡ
ተሿሚ ባለሥልጣናት እንተዳደራለን የሚል

በጂማ የኒቨርስቲ በተፈጠረ ረብሻ ድብድብ
መከሰቱንና ለረብሻው ምክንያት ናቸው የተባሉት
ሁለት ተማሪዎች አንዱ እየተከታተለ ካለው
ትምህርቱ ለአንድ ዓመት እንዲቀጣ ሲወሰን
አንዱ ተማሪ እድሜ ልኩን በየትኛውም ት/ቤት
እንዳይማር መወሰኑን የዜና ምንጮቻችን ገልፀዋል፡
፡ የዜና ምንጮቻችን እደሚሉት በተፈጠረው
ረብሻና በተሰጠው ውሳኔ ቅሬታ መፈጠሩ
ውጥረቱን መባባሱን ይገልጻል፡፡
የዜና ምንጮቻችን የረብሻውን መነሻ ሲገልጹ
“የካቲት 4 ቀን 2004 ዓ.ም ከትግራይ ክልል
የመጣ አንድ ተማሪ ከኦሮሚያ ክልል የመጣውን
አንድ ተማሪ ክልላዊ የሆነ አንድ ክብረ ነክ ስድብ
ሰደበው፤ የተሰደበው ተማሪ የሰደበውን ተማሪ
ልብስ አቃጠለ፡፡ በዚህ መካከል ረብሻ ተፈጥሮ
ድብድብ ተፈጠረ፡፡ በማግስቱ የካቲት 5 ቀን
2004 ዓ.ም ከትግራይ ክልል የመጣው ልጅ
እየተከታተለ ካለው ትምህርቱ አንድ ዓመት
እንዲቀጣ ሲወሰን ከኦሮሚያ ክልል የመጣው
ተማሪ ሰሙ በኮምፒውተር ተመዝግቦ እድሜ
ልኩን በየትኛውም ትምህርት ቤት እንዳይማር
ተወስኖበት ተሰናብቷል” ብለዋል፡፡
“ውሳኔው ፍትሐዊ አይደለም” የሚሉ ተማሪዎች
ባነሱት ቅሬታ ዩኒቨርስቲው በውጥረት ውስጥ
ነው ሲሉ የመረጃ ምንጮቻችን ይገልጻሉ፡፡
ዩኒቨርስቲው በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጥበት
ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም፡፡

ሠራተኛ መሆናቸውን የሚገልጹት አቶ ግርጃ
“መሬቱን ያገኘሁት ከአባቴ በውርስ ነው፡፡
አባቴም እንዲሁ ከአባቱ ያገኘው ነው፡፡ ለመኖሪያ
የሚሆን 200 ካሬ ሜትር ሲሆን አካባቢው ግብር
እየገበርን እንኖራለን፡፡ እኔ የኢህአዴግ አባል
ባለመሆኔና የኢህአዴግ የአካባቢው ባለሥልጣናት
የሚፈጽሙትን ጥፋትና በደል ልክ አይደላችሁም፡
፡ እያልኩ በመናገሬ ከአካባቢው ቤቶች ሁሉ የእኔን
ቤት ብቻ መርጠው ቦታውን መንግስት ይፈልገዋል
ብለው ቤተሰቤን ከቤት አስወጥተው ቤቱን
ለደህንነት ሰጥተዋል፡፡ እኔ ባለትዳርና የአምስት
ልጆች አባት ነኝ፡፡ ዴሞዜ ከእጅ ወደ አፍ ነው፡፡
በገዛ አገሬ፣ ህግ ባለበት አገር፣ መንግስት ባለበት፣
ካድሬና ደህንነት በዜጐች ላይ የፈለጉትን ወንጀል
ሲፈጽሙ መብታቸው ተደርጐ ይታያል፡፡ ፖሊስ
ጣቢያ፣ ፍ/ቤት አስተዳደር ኃላፊዎች ዘንድ ቢኬድ
የሚገኝ መፍትሄ የለም፡፡ ይህም ሆኖ ደግመን
ደጋግመን በህግ ለመጠየቅ ጥረት እያደረግን ነው”
ሲሉ አስተያየታቸውን በምሬት ገልፀዋል፡፡
አቶ ግርጃ ሐሳባቸውን ሲያጠቃልሉ “መፍትሄው
የህግ የበላይነት የሠፈነበት ሥርዓት እንዲመጣ
የዜጐች ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት
እንዲከበር፣ በህጋዊና ሠላማዊ መንገድ ጠንክሮ
ከመታገል ሌላ አማራጭ የለም” ብለዋል፡፡

እጂ በድርጅቱ ህግ መሆን የለበትም፡፡ መንግስትም
ሠራተኛም የፖለቲካ ድርጅት የሥነ ምግባር ደንብና
መመሪያ መተዳደር የለበትም፡፡ ድርጅቱም ወይም
መ/ቤቱም ትላንት የኃላፊው እንዳልሆነ ሁሉ ዛሬም
ኃላፊ አይደለም፡፡ የመንግስት መ/ቤት የሁላችንም
መሆኑን ባለሥልጣናቱ መረዳት አልቻሉም” ሲሉ
ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡ አገራቱ የስቪል ህግ
ቢኖራትም አፈጻጸሙን ስንመለከት ግን ሠራተኛ
መብትና ጥቅሙ በህጉ እየተገበረ አለመሆኑን
ሠራተኞች በተደጋጋሚ በምሬት ይናገራሉ፡፡

ፍቼ

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጉጂ ዞን ክብረ
መንግስት ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ግራጃ ገቦ
ዊጮ ከቅድመ አያት ጀምሮ በውርስ ሲወርድ
ሲዋረድ መጥቶ በስማቸው እየገበሩበት የሚኖሩበት
መኖሪያ ቤታቸው በአመለካከታቸው ብቻ የተነሳ
መነጠቃቸውን ለዝግጅት ክፍላችን ገለፁ፡፡ አቶ
ግርጃ እንደሚሉት “አቤቱታዬን በየደረጃው
ለሚገኙ የአካባቢው ኃላፊዎች ለማስረዳት
ብሞክርም ፍትህ ማግኘት አልቻልኩም” ብለዋል፡፡
በክብረ መንግስት ከተማ ነዋሪና የመንግስት

የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የመንግስት
ሠራተኞች “አንድ ለአምስት እንድንደራጅ
እየተገደድን ነው” ሲሉ ለዝግጅት ክፍላችን
አስታውቀዋል፡፡ አንዳንድ የክልሉ ሠራተኞች
እንደሚሉት “ለመደራጀት ፍቃደኛ ያልሆነው
በሥራችንና በዕድታችን ላይ ተጽኖ እየተፈጠረ
ከመሆኑም በላይ የሥራ ዋስትናችን ጥያቄ ውስጥ
እየወደቀ ነው” ሲሉ አማረዋል፡፡
ሠራተኞቹ እንደሚሉት “የተቀጠርነው ማስታወቂያ
ወጥቶ ተወዳድረን ነበር፡፡ ቅጥራችን በውል
ነው፡፡ አሠሪዬ መንግስት የሚጠበቅበትን ግዴታ
በውል ተዘርዝሮአል፡፡ ሠራተኛው የሚጠበቅበትን
ኃላፊነትና ግዴታም በግል ተዘርዝሮአል፡፡ በዚህ
ውል ውስጥ አንድ ለአምስት ተደራጅተህ ኢህአዴግ
የሚሰጥህን ግዴታ ትወጣለህ የሚል ውል የለም፡
፡ የቀጠረን ኢህአዴግ ሳይሆን መንግስት ነው፡፡
ደሞዝ የሚከፍለን ግብር ከፋዩ የኢትዮጵያ ህዝብ
እንጂ ኢህአዴግ አይደለም፡፡ እኔ የመንግስት
ሠራተኛ እጂ የኢህአዴግ ወይም የድርጅቱ ሠራተኛ
አይደለሁም፡፡ መዳኘት ያለብኝ በመንግስት ህግ

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሰሜን ሸዋ ዞን
ፊቼ ከተማ ዙሪያ በሚገኙ ወረዳዎች አፋቸውን
በአማርኛ የፊቱ ህፃናት በኦሮምኛ እንዲማሩ
ተገደዋል፡፡ ሲሉ የዜና ምንጮቻችን ለዝግጅት
ክፍላችን ገለጹ፡፡ እንደ ዜና ምንጮቻችን
ገለፃ “ህፃናቱ በማያውቁት ቋንቋ እንዲማሩ
በመገደዳቸው ትምህርቱን በአግባቡ መረዳት
አልቻሉም” በማለት አስታውቀዋል፡፡
በፍቼ አካባቢ በሚገኙ ወረጀርሶ፣ ግራር ጀርሶ እና
ደራ ወረዳ ውስጥ ከ20 በላይ የመጀመሪያ ደረጃ
ት/ቤቶች ውስጥ የሚገኙት ተማሪዎች አፋቸውን
በአማርኛ የፈቱ ቢሆንም በኦሮምኛ እንዲማሩ
ተደርጓል፡፡ የአካባቢው ህብረተሰብ የአማርኛ
ቋንቋ ተናጋሪ በመሆኑ ህፃናቱ በመከልከላቸው
ችግር ውስጥ ናቸው” ብለዋል፡፡
ትምህርቱ በአማርኛ እንዳይሰጥ ችግር የሆነበት
ምክንያት ምንድ ነው? በማለት የጠየቅናቸው
ያካባቢው ነዋሪዎች “ምክንያቱ ሁለት ነው፡፡
አንደኛው ከዚህ በፊት በነበሩት ሥርዓቶች የኦሮሞ
ተማሪዎች በአማርኛ እንዲማሩ ይደረግ ስለነበረ
በተራቸው በአሁኑ ጊዜ የአማራ ልጆች በኦሮምኛ
መማር አለባቸው በማለት የአካባቢው ኃላፊዎች
ስለሚያምኑ ነው፡፡ ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ
በአካባቢው አማርኛ ተናጋሪዎች በመምህርነት
እንዲቀጠሩ ስለማይፈቀድ በአማርኛ ፊደል
ይቁጠሩ ቢባልም አስተማሪ የለም” በማለት መልስ
ይሰጣሉ፡፡
በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና
ባህል ተቋም /UNESCO/ ኮንቬንሽን መሠረት
ህፃናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ትምህርት
የማግኘት መብት አላቸው ይላል፡፡ ኢትዮጵያ
የዓለም አቀፍ ህፃናት ኮንቬንሽንን ፈርማ የተቀበለች
አገር ብትሆንም በገዢዎች ፍላጐት ብቻ የአገሪቱ
ህገ መንግስትም ሆነ ዓለም አቀፍ ህጐች በሥራ ላይ
ሊውሉ አለመቻላቸው አነጋጋሪ ሆኗል፡፡

ጥያቄ በአደባባይ ይዘወተራል፡፡ የዚህን አሠራር
አግባብነትንና ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት ባላቸው
ማስረጃዎች በማስደገፍ በዞኑ ውስጥ ኢ-ፍትሐዊ
አሠራሮች መንሰራፋታቸውን ሲከራከሩ ቆይተዋል፡፡
እኔም ሐቁን ለመፈተሸ በራሴ
መንገድ የተጓዝኩ ሲሆን፤ እውነታውን በወቅቱ
አረጋግጫለሁ፡፡ ነገር ግን ይህ ለምን ይሆናል
ብዬ ላነሳሁላቸው ጥያቄ፤ በግሌ ያነጋገርኳቸው
የአካባቢው ተወላጅ ምሁራን፤ ነጋዴዎች፤ ታዋቅ
ሰዎች (Elites) የማዕከላዊ መንግሠሥትን ብዙም
ለመኮነን ያልደፈሩ ሲሆን፤ ጣታቸውን የሚቀሰሩት
በክልሉ መንግሥት በተለይም ‹‹ከጎፋ›› አከባቢ
ተመርጠው ግን በክልሉ ፖለቲካና አስተዳደራዊ ዙሪያ
በከፍተኛ ኃላፊነት ቦታ ላይ የሚሰሩ በጣት የሚቆጠሩ
ባለሥልጣናትን በአጽንኦት ይተቻሉ፡፡ ከውጤት
አኳያ እነዚህ የደኢሕዴን-ኢሕአዴግ ባለሥልጣናት
በሚዘውሩት ሹም ሽረት አሠራር ውስጥ የራሳቸውን
ግላዊ ፍላጎቶችን ለማሳካት፤ ወይም አከባቢያቸውንና

ጓደኞቻቸውን የጠቀሟቸው መስሏቸው በረቀቀ
መንገድ በሚያደርጓቸው አሠራሮች፤ የተሰጣቸውን
የሕዝባቸውን ኃላፊነትን ወደ ጎን በመተው ለማለት
ባልደፍርም ግን የፓርቲያቸው ፖለቲካዊ በትርን
ተጠቅመው በሚያቦኩት አጀንዳ ምክንያት፤ በአንድ
በኩል፤ ለዘመናት አብሮ የኖረውን የ‹‹ጋሞንና የጎፋን››
ሕዝብ እንዲቀያየም በር የሚከፍቱ ሲሆን፤ በሌላ
በኩል ደግሞ የመንግሥት አስተዳደራዊ፤ ፖለቲካዊና
የልማት መርሃ-ግብሮች እንዲንሻፈፉ (ኢህአዴግም
በተደጋጋሚ እንደሚለው የአፈጻጸም ችግሮች)
የሚያደርጉና የኢሕአዴግን ውድቀት የሚያፋጥኑ
ናቸው ሲሉ ይኮንናሉ፡፡
እንግዲህ እስካሁን
ለማሳየት የሞከርኩት በዞኑ ውስጥ ከተከሰቱ ብዙ
ችግሮች ውስጥ አንድና ሁለቱን በተለይም ግን
የፖቲካዊና አስተዳደራዊ እንደምታ ያላቸውን
ብቻ ከነምክንያታቸው ያቀረብኩ ሲሆን፤ በሌላ
በኩል መድረሻው የት እንደሆነ በውል ባላውቅም
ግን፤ ለአሁኑ ፀብ መነሻው፤ ኢሕአዴግ ሀገርቱን

ለማስተዳደር ከተጠቀመባቸው ስልቶች ውስጥ አንዱ
ከሆነው የብሔርን ካባ ደርቦ (ይህንን ያልኩበት
በዞኑ ውስጥ የማንነት ጥያቄን በማንሣት፤ ሌሎችን
የሥልጣን እርከኖችን ጨርሰው እስከ ጠ/ሚኒስትሩ
ቢሮ ድረስ አዛውንቶችን ቢልኩም ግን ወፍ ነው
ቆቅ ነው የሚል አጥተው የተመለሱ መኖራቸውን
ስለማውቅ ነው)፤ ወይም በውስጥ ታዋቅነት
(dovetailled) በከፋፍለህ ግዛ ፍልስፍናቸው፤
በጎሣ፤ በደምና በአጥንት (በዘር) ቆጠራ ማስተዳደር
ከጀመረበት ከ1983 ዓ.ም ማግሥት ጀምሮ
በአብዘኛው የመጣ ችግር መሆኑን ይጠቅሱና፤
በተለይም ላለፉት ከ‹‹10-12›› ባሉት ወራት ውስጥ
የተከሰተው ዞናዊ ይዜት ያለው ግጭት፤ ችግር፤
ሕዝቡ እርስ በርሱና ከአስተዳደሩ ጋር መጋጨት፤
መናቆር፤ መገዳደል፤ ወ.ዘ.ተ የፀጥታ መድፈረስ
መነሻው እየተንከባለለ የመጣውንና የታመቀ ነገር
መኖሩን አመልካች እንደሆነ ማንም በቀላሉ ሊገነዘብ
ይችላል፡፡(ሳምንት ይቀጥላል)

ክብረ መንግስት

አዲስ አበባ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2004 ዓ.ም.

መድረክ ሊያደርግ የነበረው ሕዝባዊ
ስብሰባ ተከለከለ
ብዙአየሁ ወንድሙ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት
መድረክ /መድረክ/ በከተማ ሊዝ አዋጅ ላይ የካቲት
18 ቀን 2004 ዓ.ም ሊያደርግ የነበረውን ስብሰባ
ፍቃድ መከልከሉ ከመድረኩ ህዝብ ግንኙነት ክፍል
እ/ር ዘለቀ ረዲ ለዝግጅት ክፍላችን ገለጹ፡፡

እ/ር ዘለቀ እንደገለጹት መድረክ በወሰነው መሠረት
በአራዳ ክ/ከ አንድ ት/ቤት ውስጥ ስብሰባውን
ለማድረግ አዳራሽ ጠይቀን ት/ቤቱ የፈቀደልን
ቢሆንም አዲስ አበባ አስተዳደር ፍቃድ እንዲሰጡን
ጠይቀን የተለያዩ ምክንያት እያቀረቡ ፍቃዱን
ሊሰጡን ባለመቻላቸው የስብሰባውን ቀን ለሌላ
ጊዜ ለማዛወር ተገደናል ሲሉ ገለፁ፡፡

በዘረያዕቆብ ፍልስፍና ላይ
ውይይት ተካሄደ
ብስራት ወ/ሚካኤል
ታዋቂው ደራሲና ጋዜጠኛ ስብሐት ገ/
እግዚአብሔር ባደረበት ህመም በህክምና ሲረዳ
ቆይቶ ትናንት ለየካቲት 12 ቀን 2004 ዓ.ም አጢቢያ
ከሌሊቱ 9 ሰዓት አርፏል፡፡
ስብሐት ሚያዚያ 28 ቀን 2004 ዓ.ም
በብሔራዊ የድል በዓል ቀን በአድዋ ተወልዶ
የካቲት 12 ቀን 2004 ዓ.ም ኢትዮጵያዊያን
በግራዚያኒ (በጣሊያን) በግፍ በተጨፈጨፉበት
በሰማዕታት ድል መታሰቢያ በዓል ቀን ህይወቱ
አልፏል፡፡ ህይወቱ ከማለፉ በፊት በቤተዛታ እና
በሀሌሉያ ሆስፒታል የህክምና እርዳታ ሲደረግለት
እንደነበርና በመጨረሻም መኖሪያ ቤቱ ሄዶ ማረፉ
ተጠቁሟል፡፡
ስብሐት ተፈጥሮ ላይ ትኩረት በማድረግ
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ለማህበረሰቡ ግልፅ የሆኑ ቃላትን በመጠቀም
የተለያዩ ድርስቶችን ማበርከቱ የሚታወቅ ሲሆን
ከድርሰቶቹ መካከልም ሌቱም አይነጋልኝ፣ ትኩሳት፣
ሰባተኛው መልአክ፣ አምስት ስድስት ሰባት እና
እነሆ ጀግና የሚሉ ይገኙበታል፡፡ ከድርሰቶቹም
በተጨማሪ የተለያዩ ርዕስ ያላቸው ፅሑፎችን አዲስ
አድማስ ጋዜጣን ጨምሮ በተለያዩ ጋዜጦች ላይ
ይፅፍ እንደነበር ይታወቃል፡፡
ወዳጅ ዘመድና አድናቂዎቹ በተገኙበት ትናንት
የካቲት 12 ቀን 2004 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት በመንበረ
ፀባዖት ቅድስት ሥላሴ ቤ/ክርስቲያን የቀብር ሥነሥርዓቱ ተፈፅሟል፡፡
ስብሐት ከድርሰቶቹ በተጨማሪ ግልፅ ሆኖ
በመናገር፣ ለሰዎች ያለውን በመቸሩና ሀሜትን
አጥብቆ በመጥላቱ ይታወቃል፡፡

2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.30

የአወሊያ ኮሌጅ ተማሪዎች ትምህርት
እንዲጀምሩ ትዕዛዝ መተላለፉ ተገለፀ
ብስራት ወ/ሚካኤል
በአዲስ አበባ አስኮ መስመር የሚገኘውና
በቀድሞው ዓለም አቀፍ እስላማዊ ድርጅት በአሁኑ
በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ም/ቤት
የሚተዳደረው አወሊያ ኮሌጅ ትምህርት መቋረጡን
መዘገባችን ይታወሳል፡፡
በኮሌጁ ያሉ ተማሪዎችም “ጥያቄያችን
ካልተመለሰ ትምህርት አንጀምርም” በሚል የተለያዩ
ተቋማዊና ኃይማኖታዊ ይዘት ያላቸውን ጥያቄዎችን
በማንሳት ዛሬም ምላሽ እንዳልተሰጣቸው ምንጮቻችን
ጠቁመዋል፡፡
ከዚህ ጋር በተያያዘ የተማሪዎቹ ተወካዮች
ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ም/ቤት
ጋር በጥያቄዎቻቸው ዙሪያ ተደጋጋሚ ውይይት
ቢያደርጉም እልባት ባለመገኘቱ በጉዳዩ ላይ
መንግስትም መግባቱን ምንጮቻችን ገልፀዋል፡
፡ ይሁን እንጂ መንግስትም የጠቅላላ ምክር ቤቱን
አቋም በመደገፍ እየተንቀሳቀሰ በመሆኑ ተማሪዎቹ
ጥያቄያቸውን ወደ ሀገር አቀፍ የእስልምና እምነት
ተከታዮች ጥያቄ በመውሰዳቸው መንግስት የካቲት
5 ቀን 2004 ዓ.ም ለድርድር የተማሪዎች ተወካዮች
ጋር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር
ቤት ተወካዮች በተገኙበት የፌዴራል ጉዳዮች

ሚኒስትር ዶ/ር ሽፈራው ተ/ማርያምና የሲቭል ሰርቪስ
ሚኒስትሩ አቶ ጁነዲን ሳዶ ቀጠሮ እንደነበራቸው የዜና
ምንጮቻችን ገልፀውልናል፡፡
ነገር ግን በውይይቱ የተደረሰበት ድምዳሜና
ውጤት እስካሁን ይፋ የተገለፀ ነገር ባይኖርም
በአወሊያ ኮሌጅ ለተማሪዎች “የቃል ትዕዛዝ ስለደረሰን
ትምህርት ጀምሩ” የሚል ማስታወቂያ እንደተለጠፈና
ተማሪዎችም ጥያቄዎቻችን እስኪመሉስ ድረስ
ትምህርት አንጀምርም” በማለት የካቲት 5 ቀን 2004
ዓ.ም ተሰባስበው ተማሪዎቹ በድጋሚ ያላቸውን
አቋም ማንፀባረቃቸውን በተለይም ለዝግጅት
ክፍላችን ገልፀዋል፡፡
በተያያዘ ዜና የሙስሊሙ ማህበረሰብ ጉዳዩ አገር
አቀፍ የእስልምና ሃይማኖት ጉዳይ ስለሆነ መንግሥት
ሊያወያየን ይገባል የሚል ጥያቄ በማንሳታቸው
መንግሥትም ለየካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም በጉዳዩ
ዙሪያ የማያዳግም መልስ እሰጣለሁ ሲል ቀጠሮ
መያዙን ምንጮቻችን ገልፀዋል፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ
በአዲስ አበባ የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮችም
ከተማ መስተዳደሩ ለማነጋገር ያለፈው እሁድ ቀነ
ቀጠሮ የነበረው ቢሆንም የሙስሊሙ ህብረተሰብ
እጅግ በዝቶ በመገኘቱ ውይይቱ ለሌላ ጊዜ ተላልፏል
ተብለው መሸኘታቸው ተገልጻóል፡፡

በአንዱዓለም አራጌ ላይ የተፈፀመውን
ድብደባ በጥብቅ እናወግዛለን !!

