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“የብአዴን አባል ካልሆንክ በዚህ ቤተ ክርስትያን
አትቀድስም ብለዉ አባረሩኝ”

6

ቀሲስ ገረመው ናደው ተሰማ

ለረዥም ዘመን ሥልጣን ላይ
የመቆየት መገለጫዎች

2
በአቡነ መርቆሪዎስና
በአቡነ ጳውሎስ
መካከል ድርድር
ሊጀመር ነው

አንድነት ፓርቲ ከመላው አገሪቱ ለተሰባሰቡ
አመራሮች የአሠልጣኞች ሥልጠና መስጠቱን ገለፀ
ብዙአየሁ ወንድሙ

ብስራት ወ/ሚካኤል
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤ/
ክርስቲያን በውጭ የሚገኘው በብፁዕ አቡነ
መርቆሪዮስ የሚመራው ቅዱስ ሲኖዶስና
በብፁዕ አቡነ ጳውሎስ የሚመራው በኢትዮጵያ
በሚገኘው ቅዱስ ሲኖዶስ መካከል ድርድር
ሊካሄድ መሆኑ ተገለፀ፡፡
ድርድሩም የሚካሄደው በሰሜን አሜሪካ
አሪዞና ውስጥ ሲሆን ከአዲስ አበባ በብፁዕ አቡነ
ገሪማ የሚመራውና ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ፣
ብፁዕ አቡነ አትናቲዎስ እና ንቡረዕድ
ኤሊያስ አብረሃ ያሉበት የልዑካን ቡድን ወደ
አሜሪካ በማቅናት ውጭ ከሚገኙት በብፁዕ
አቡነ መልከጼዴቅ (ዋና ፀሐፊ) የሚመራና

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ
ፓርቲ /አንድነት/ ከሱማሌ ክልል በስተቀር
ከመላው አገራቱ ለተውጣጡ፣ለፓርቲው
ሥራ አስፈጻሚዎች፣ለቀጠና ኃላፊወችና
አደራጆች ያዘጋጀው የአሠልጣኞች ሥልጠና
በታቀደው መሠረት መጠናቀቁን የፓርቲው
ከፍተኛ አመራሮች ገለፁ፡፡ የፓርቲው
ሊቀመንበር ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ፣የፓርቲው
የሕዝብ ግንኙነት ነላፊ ዶ/ር ኃይሉ አርአያና
የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ኢ/ር ዘለቀ ረዲ በጋራ
በመሆን ከትላንት በስቲያ በጽ/ቤታቸው
በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ነው፡፡
የፓርቲው አመራሮች በሰጡት መግለጫ
እንደገለፁት “ከሱማሌ ክልል በስተቀር
ከመላው አገሪቱ ለተሰባሰቡ 58 አመራሮች፣

የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚዎች፣የቋሚ
ኮሚቴ አባላት፣የቀጠና ተጠሪዎች አደራጆች
በአጠቃላይ ከ80 በላይ አመራሮች ከየካቲት
2 ቀን 2004 ዓ.ም ምሽት ጀምሮ እስከ የካቲት
4 ቀን 2004 ዓ.ም ውሎና አዳራቸውን
በጽ/ቤት
በማድረግ
ሥልጠናቸውን
ተከታትለዋል” ተብሏል፡፡ ለ20 ሰዓታት
በታቀደው በዚሁ ሥልጠና ላይ የተሰጡ
ሥልጠናዎችን ሲገልጹ “ስለ ፓርቲው
ፖለቲካ፣ሕዝብ
ግንኙት፣ኤዲቶሪያል
ቦርድ፣ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚ፣ፋይናንስ፣ሕግና
ሰብአዊ መብት፣ስለ ጽህፈት ቤት
አደርጃጀትና ስለ ድርጅት ጉዳይ ተግባሮች
ላይ ሥልጠናው ተሰጥቷል፡፡”ብለዋል፡
፡ በማያያዝም አመራሮቹ የሥልጠናውን
ዝርዝር ሂደት ሲያብራሩ “ፓርቲው
በእውቀት ላይ የተመሠረተ ተቃውሞ

የዘሪሁን ደብዳቤ
ከቃሊቲ

12
መድረክ በሊዝ ጉዳይ
ከሕዝብ ጋር ተወያየ

8

ጠቅላይ ሚኒስትሩ
ያንጠቧጠቧቸዉ ጥያቄዎችና
የኔ እዉነታዎች

ወደ 14 ዞሯል

ወደ 10 ዞሯል

“ፈረዱባቸው”

ለማቅረብና ለአገርና ለሕዝብ ይበጃል
የሚለውን አማራጭ ለማቅረብ የአምስት
ዓመት ስትራቴጂ እቅድ ነድፏል፡፡ ይህንን
ስትራቴጂ የፓርቲውን ፕሮግራምና ደንብ
እያንዳንዱ የፓርቲው አመራርና የፓርቲው
አባል ጠንቅቆ መረዳት ይገባዋል፡፡ በዚሁ
መሠረት በየደረጃው ያሉ የፓርቲው አባላት
ይህንን ሥልጠና መውሰድ አስፈላጊ ሆኖ
በመገኘቱ ተሰጥቷል፡፡” ሲሉ አብራርተዋል፡
፡
ለአመራሮቹ ከጋዜጠኞች በርካታ
ጥያቄዎች ቀርበው ነበር፡፡ ከጥያቄዎቹ
በከፊሉ ባልተለመደ ሁኔታ አዳር እና
ምግባችሁን በጽ/ቤት አድርጋችሁ ሥልጠና
መስጠታችሁ ለምን አስፈለገ? ባልተመቻቸ
ሁኔታ ሠሌን ላይ መተኛቱ ከርቀት በመጡ
ሠልጣኞች ላይ ቅሬታ አልፈጠረም ወይ?

በውስጥ ገፅ

3

- ሀገራቸው ያላከበረቻቸው መሪ
- ንጉሱ ከንኩሩማ ይድነቃቸው ከፑሽኪን ያንሱ ይሆን?

3

9
www.andinet.org.et
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ዳሰሳ
የ4ኛው ዙር 2ኛ የስራ ዘመን አንደኛ ልዩ ስብሰባ ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምጥቷቸው ነበር፡፡ ያለ ወትሯቸው የመቀዛቀዝ
ሁኔታ የተስተዋለባቸው ጠ/ሚኒስትሩ የነቁት፣ በተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ ጥያቄዎች ነበር፡፡ ሆኖም የተቃዋሚውን ጎራ ወዳልጠተየቁት አቅጣጫ በሴራ የተነተኑበት፤
እንዲሁም ስልቹ የሆኑት ከረዥሙ የስልጣን ዘመናቸውና ተቃዋሚዎችን መቼም ቢሆን ያለመቀበል ስር የሰደደ ጥላቻ ከማዘላቸው ሊሆን ይችላል የሚለው ሰለሞን
ስዩም በተለይ የተንጠባጠቡ ያላቸውን ጥያቄዎች ያነሳል፡፡

ለረዥም ዘመን ሥልጣን ላይ
የመቆየት መገለጫዎች
ሰለሞን ስዩም

era4st@yahoo.com

የስልጣን ሙስና
የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ታምራት
ላይኔ በ1989 ዓ.ም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
ቀርበው ሙስና መፈጸማቸውን በማመናቸው
በመጋቢት 1992 ዓ.ም የ18 ዓመት እስራት
እንደተፈረደባቸው ይታወሳል፡፡ እንደ አቶ መለስ
ለፖለቲካ ተክለ ሰውነት የሚጨነቁ መሪዎች
ከ20 ዓመታት በላይ ስልጣን ላይ መቆየት
የነ ሙባረክ፣ ጋዳፊ፣ ቤን አሊ፣ ሳላህ፣ ዚያድ
ባሬ፣ ሮበርት ሙጋቤ፣ ሞቡቱ ሴሴኮ፣ ኦማር
ቦንጎ፣ ካሙዙ ባንዳ ታሪክን ስለሚያጋራቸው
የፖለቲካ ሙስና ከመሆኑም በላይ በሥልጣን
እርዝማኔ ከሚተቹት መንግሥቱም በታች
ያደርጋቸዋል ጠ/ሚኒስትሩ በዚህኛው የፓርላማ
ውሏቸው ወይ የመሰላቸት አሊያም የህመም
ስሜት ይነበብባቸው ነበር፡፡ የኃይለ ሥላሴን
ህገ-መንግሥት ያረቀቀው ተ/ሀዋሪያት ተ/
ማሪያም ከረዥም ጊዜ በኋላ የነበረውን ሴራ
በተደረገለት ቃለ መጠይቅ አብራርቶ ነበር፡
፡ የኤፌዴሪ ህገ-መንግሥት በፓርላሜንታዊ
ስርዓቱ ውስጥ ያለው የጠ/ሚኒስትሩን ስልጣን
መወሰን እንደነበረበት የተከራከሩ ሰዎች
እንደነበሩ ይነገራል፡፡ በተለይም የኢትዮጵያን
ታሪክ በማብራራት ብዙ አምባገነኖች የፈሩባት
ሀገር መሆኗን በመጥቀስ ለማሳመን የሞከሩ
ነበሩ፡፡ የተ/ሀዋሪያትን አይነት ሴራ የሚያወጡት
ዶ/ር ክፍሌ ወዳጆ ባለመኖራቸው ሴራው ምን
እንደነበር እርግጠኛ መሆን አልተቻለም፡፡
ነገር ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ዘመን
መንዛዛት ስልቹና `ሰው ጤፉ` እንዳደረጋቸው
ይነገራል፡፡ “ለዚህም ሳይሆን አይቀርም ሪፖርቱ
ራሱ በ6 ገፅ የተገደበው” ይላል ወዳጄነህ
አርገው የተባለ ሰው፡፡ ግብፃዊው የፖለቲካ
ተንታኝና መምህር ቤን አል ሀሰን “Power
Through Time” በተባለ ተወዳጅ ጥናታቸው
“የተራዘመ የስልጣን ዘመን ስህተቶች ያበዛል፤
ስህተቶች እንዳይታዩ ደግሞ ነገሮችን በሴራና
ባጭሩ ወደ መተንተን ትሄዳለህ፤ ይህ ተፈጥሯዊ
ነው” ይላሉ፡፡ በሌላ በኩል አቶ በረከት ስሞኦን
“አኬልዳማ” የተባለ `ዘጋቢ` ፊልም የሰሩት
“ተቃዋሚዎች ቀድመው በሽብር የተከሰሱትን
ሰዎች ንፁሃን ናቸው በማለት ስለፈረዱ እኛም
ፈረድን” ያሉትን ጠ/ሚኒስትሩም መድገማቸው
ግር አሰኝቷል፡፡
የሴራ ትንተና
ባለፉት 20 ዓመታት አቶ መለስ
ከተቃዋሚዎች
ለሚቀርቡ
ጥያቄዎችና
አስተያየቶች
በርግጠኝነት
የበላይነት
እንደሚወስዱ ካላረጋገጡ ወደ ንፁህ
ትንተና አይገቡም፡፡ በመሆኑም ጥያቄዎቹን
በማብራራት መንፈስ ወደ ሚፈልጉት
ጭብጥ ከመውሰዳቸውም በላይ ጠያቂውን
ለመምታት
ወደሚያመቻቸው
ጭብጥ
ያካትቱታል፡፡ ብቸኛው የመድረክ የፓርላማ
አባል የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ ካነሷቸው
ጥያዌዎች “ለስብሰባ የሚሆኑ የሆቴል እና
የሕዝብ አዳራሾችን ለመከራየት አልችልም፤
አንዱ ማንነቱን የማይገልፅ ተነስቶ በስልክ
ማከራየት እንደሌለባቸው ያስጠነቅቃል፤ ጽ/
ቤትም እንዲሁ፤ በአጠቃላይ ምህዳሩ ጠቧል
ማለት ይችላል” የሚሉ ይገኙባቸው ነበር፡፡ ጠ/
ሚኒስትሩ መልስ መስጠት የጀመሩት “እንግዲህ
ቤት ተወዶብናል ከሆነ እኛ ቤት አናከራይም፡
፡ የጠየቃችሁት እርዱን ከሆነ ደግሞ ግልፅ

አድርጉት፤ . . . ምህዳሩ ጠቧል የሚለው
የተለመደው በሬ ወለደ ተረት ነው” የሚል
መንፈስ ነበረው፡፡ በተጨማሪም “የምርጫ
ስነ ምግባር ደንቡን በመጠቀም ኢህአዴግ
ልያንበረክከን ይፈልጋል” ለሚለው የመድረክ
ጥያቄ ደንቡን የቀዱት አለም አለኝ ከምትለው
የስዊድን ድርጅት መሆኑን አውስተው ይህ
የዴሞክራሲ ልክ የተባለን ደንብ ያለመቀበል
“መድረክ ኢ-ዴሞክራሲያዊና ሰላም የማይወድ
ያሰኘዋል ሲሉ ተንትነዋል፡፡ ዶ/ር አሸብር ወ/
ጊዮርጊስ ስለቦንጋ ውሃ ችግር በመጠየቃቸው
ግን ጉዳዩ የፌዴራል መንግሥትን በቀጥታ
እንደማይመለከት በማረም ነበር ያለፉት፡፡
“መሬት የመንግሥት ነው (በቃ)!”
የኤፌዴሪ ህገ-መንግሥት አንቀጽ 40/3
“የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት
የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ ነው፡፡ …” ይላል፡፡
የከተማ መሬት ወደ ሊዝ መግባትን በተመለከተ
ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ መስጠት የጀመሩት
አቶ መለስ “የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ”
የምትለዋን ህገ-መንግሥታዊ ድንጋጌ በማሻሻል
“የሕዝብና የመንግሥት ነው” በማለት ጀመሩ፡
፡ ነገር ግን በማብራሪያቸው ላይ “በተግባር
ግን የህዝብና የመንግሥት መሆን ባለመቻሉ”
በከተማ የሚሸጡ መሬቶችም “ለልማት ምንም
ፋይዳ አልነበራቸውም” ሲሉ ተከራክረዋል፡፡
በዚህ ጉዳይ ላይ “ፍኖተ ነፃነት” ያነጋገራቸው
የአንድነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ
“ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህም ሆነ በሌላ ምክንያት
መሬት የመንግሥት ነው እያሉ የደጋገሙት
ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም፤ የህገ-መንግሥቱን
አንቀፅ 40/3 ሽረዋል” ብለዋል፡፡
የአንድነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ሀላፊ
ዶ/ር ኃይሉ አርአያ በበኩላቸው “የመሬት ሊዝ
አዋጁ ነባር መሬት ወደ ሊዝ ይገባል የሚል
የለውም” የሚለው የጠ/ሚ/ሩ የቃላት ጨዋታ
ነገር አዝሏል” ይላሉ፡፡ እንደ ዶ/ሩ አባባል
“አዎ አሁን አይልም፡፡ ነገ ግን ሊል ይችላል፡
፡ አሁን ባይገባም በኢህአዴግ አይጨበጤነት
በየትኛውም ጊዜ መግባት የማይችልበት
መተማመኛ የለም” ብለዋል፡፡
አብዛኛዎቹ ሶሻሊስት ጠቀስ መንግሥታት
ተግባራዊና ለውጥ ተከተል (Pragmatic)
ርምጃዎችን ቢወስዱም “ለመተንተን ግን
ያስቸግራል” ይላል የዩኒቨርስቲ ኦፍ ቺካጎ
የፖለቲካ ሳይንስ ፕሮፌሰር ያንግ፡፡ ያንግ
የለውጡን ድብቅነት ከሁለት ምክንያት የመነጩ
መሆናቸውን ያወሳሉ፤ አንደኛው ለውጦቹ
በዐቢይ ስትራቴጂ (grand strategy) ያለ
መያዛቸው ሲሆን ሁለተኛ እነዚህ ኮሚንስት
ጠቀስ መንግሥታት ለውጦችን በማህበራዊና
ፖለቲካዊ መሠረታቸው ምክንያት ግልፅ
እንደማያደርጉ ይናገራሉ፡፡ ከዚህ አንፃር
ኢህአዴግ የመሬት ሊዝ አዋጁን በፈለገው
ሁኔታና ጊዜ እንደተመቸው መጠቀሙ አይቀሬ
መሆኑን መገመት ይቻላል፡፡ በሌላ መልኩ
የኢህአዴግ አይነት ባህሪ ያላቸው መንግሥታት
“የመንግሥት- ሕዝብ ማህበራዊ ውላቸው
የተወሳሰበ (የተምታታ) ነው” ይላሉ ተንታኞች፡
፡ ቻይናን እጅግ አጥንተዋል የሚባሉት የፔኪንግ
ዩኒቨርሲቲ የቻይናና የአለም ጉዳዮች ዳይሬክተር
ፕሮፌሰር ፓንዌይም ይህንኑ ያረጋግጣሉ፡
፡ “ፓርቲው የሚያነሳቸው ጉዳዮች ሁሌም
ከላይ ወደታች የሚፈሱ በመሆናቸው የአንድ

ወገን ትንተና `101` (one O one) ይመስላል”
በማለት፡፡
የጋምቤላ መሬት እና አብዮታዊ ዴሞክራሲ
የጋምቤላ መሬት ቅርምትን እና በሰብዓዊ
መብት ተሟጋቾች የሚወጡ የሰብዓዊ
መብት ጥሰት ሪፖርቶችን በተመለከተ
“ክልሉን ለማፈናቀል ሳያስፈልግ ማልማት
የሚቻልበት ነው” የሚሉት አቶ መለስ ጉዳዩን
ሌላ መልክ ሰጥተውት ነበር፡፡ አቶ መለስ
የተለመደውን የመንግሥት አቋም በማራመድ
በክልሉ እየተደረገ ያለው ሰፈራ ህብረተሰቡን
“የትምህርት፣ የጤና ተቋማት፣ የንፁህ ውሃ
. . . እንድያገኙ” መሆኑን ተከራክረዋል፡
፡ በዚህ አጋጣሚ የክልሉን 10 በመቶ እንኳ
ያለመጠቀማቸውን ያወሱት አቶ መለስ ጉዳዩን
የርዕዮት አለም ጦርነት አድርገውት ነበር፡፡
በአንድ አለም አቀፍ ተቋም ውስጥ የኢኮኖሚ
ጉዳዮች ተንታኝ የሆነ ተመራማሪ “በዕኮኖሚ
`እድገት` ጉዳዮች ሲያነታርከን የከረመው
የመቶኛ ቁጥር ስሌት ሰዎች በሚፈናቀሉበትና
በሚከራይ መሬት ተመስሎ መምጣቱ ሌላ ዙር
አሸናፊ የማያገኝ የቁጥር ጦርነት ነው” ይላል፡፡
የኦክሎሆማ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ
ፕሮፌሰር እና የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑት ዶ/ር
ቲዮዶር ቬስታል የአብዮታዊ ዴሞክራሲ
ሰነዶችን
“በአደናጋሪነታቸው
ተወዳዳሪ
የሌላቸው” በማለት ይገልፃóቸዋል፡፡ ነገር
ግን የሁለም አብዮታዊ ዴሞክራሲ ሰነዶች
አንዱ ተጨባጭ ይዘት “ስልጣንን ለሁሌም
መጠቅለልና የትኛውንም ሌላ ርዕዮት ዓለም
በጠላትነት መፈረጅ ነው” ይላሉ፡፡ “የያሌው
ሰው” በመባል የሚታወቁት የፖለቲካ ሳይንቲስቱ
ማሎን ጊብስ ተጨባጭ ዴሞክራሲያዊ
ተቋማት ያልፈራባቸው ሀገራት ባብዛኛው
ባንድ “ጠንካራ ሰው” /The strong man/
የሚወከሉ ሲሆን እንደ ብዙሃን ግን ሁሌም
ስኬታቸውን የሚያንኳስስ ጠላት መኖሩን
በመሳል (በመፍጠር) ላይ ያነጣጥራሉ” በማለት
ይገልፃሉ፡፡ ፕ/ሩ የኳራጓን እና የቬንዙዌላ
የቀድሞ `አብዮታዊ ዴሞክራሲ` ሰርዓቶች
“ውድቀታቸውን ወደ ውጭ በማላከክ (external
locus of control) ላይ የተመሠረቱ” ይሏቸዋል፡
፡ ከዚህ አንፃር አቶ መለስ ከአለም አቀፍ አበዳሪ
ሀገራትና ተቋማት ጋር በመዋቅራዊ ለውጥ
መነታረክ ከጀመሩ ወዲህ “በልባችን እንያዝ”
ወዳሉት ቀዩ አርማ ሶሻሊዝም ተመልሰዋል፡፡
በመሆኑም ለታጋዮቻቸው “ነጩን አርማ ከላይ
እንደርብ” ላሉትም ሳይጨነቁ ‹ጠላት አድርገው
በመሣል› ህዝቡን ከዚያ የሚያወጣቸው `ሙሴ`
በመምሰል ተክነዋል፡፡ ስሙ እንዲጠቀስ
ያልፈለገ አንድ ተንታኝ “የከተማችን ብቸኛው
ፖለቲከኛ መስለዋል” ብሏል፡፡ በዚህ መልኩ
ጋምቤላ ያለው የመብት ጥሰት ጀግናችንን
ለማቃለል የተደረገ የውጭ ሀይሎች ሴራ
መስሏል፡፡ እንደ “ያሌው ሰው” ትንተና ዝግ
ፖለቲካ የሚከተሉ ሀገራት የውስጥ ጉዳያቸው
እንዲሰማ አይሹም፡፡ በዚህ የተነሳ የያዟቸው
ሚስጥሮች እንዳይባክኑ ኦፌሴላዊ ግንኙነት
ለማድረግ መሪ ለመሪ (Leader to Leader)
የሚመርጡ ሲሆን ሌሎች ይህን የሚጥሱ
የውስጥም ሆነ የውጭም አካላት ካሉ ለሌሎች
ማስጠንቀቂያ የሚሆን ቀጣት ይጣልባቸዋል፡
፡ ከአቶ መለስ የፓርላማ ውሎ በኋላ “እውነት
ግን በጋምቤላ የሰብዓዊ መብት ጥሰት የለም?”
በማለት ኡመድ የተባለ ብሎገር ላኖረው ጥያቄ

ከተሰጡ መልሶች “እንደተለመደው ዛሬም
የሚልተን ፍሪድማን መንፈስ ያባንናቸዋል”፤
“የተወናገረው አብዮታዊ ዴሞክራሲ ዛሬም
በፓርላማ ሰፈነ” የሚሉ የሰለሞንና የዮዲት
መልሶች ይገኙበታል፡፡ ኪሩቤል ጌታነህ የተባለ
ሌላ ብሎገር ከHRW ውጪም ተአማኒነት
ያላቸው አለም አቀፍ ድርጅቶችና ራሳቸው
ባለጉዳዮቹ ተፈናቃዮች የመሰከሩትን ሰቆቃ
ከርዕዮት አለም ጋር በማገናኘት ማስቀየስ
“የመለስ አባዜ ነው” ሲሉ ተችተዋል፡፡ እንደ
ኪሩቤል ትንተና አቶ መለስ የሰብአዊ መብት
ጥሰቶችን አንድም ጊዜ ያለማመናቸው “Meles’
syndrome” እንደሚያሰኝ እና ለሌላም
የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ተንታኝ በመሆናቸውም
“ስለተሳካልኝ ጠላት በዝቶብኛል” የሚል ወግ
መሆኑን አትቷል፡፡
አቁስሎ መተው-ተመጣጣኝ እርምጃ እና
ከዚያ በታች
የኢትዮጵያ መንግሥት ከሚወቀስባቸው
ጉዳዮች አንዱ ገራገር የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ
(idealist foreign policy) በመከተሉ ነበር፡፡
የሻዕቢያን ፀባይ መረዳትና መቆጣጠር ያልቻለው
ኢህአዴግ ሀሳባዊ/ገራገር መሆን እንደማያወጣ
በኢትዮ- ኤርትራ ጦርነት ተመለከተ፡፡ ነገር
ግን በመጋቢት /ሚያዝያ 2003 ዓ.ም ኤርትራን
በተመለከተ ወደ ተግባራዊ (realist) የውጭ
ጉዳይ ፖሊሲ መዞሩን እስከ ገለፀበት ጊዜ ድረስ
ያው ሀሳባዊ ነበር፡፡
የኢህአዴግ መንግሥትን አቋም “ውሃ ቅዳ
ውሃ መልስ” ያደረገው የጠቅላይ ሚኒስትሩ
የፓርላማ ውሎ ነበር፡፡ ጠ/ሚኒስትሩ በኤርትራ
ላይ “ተመጣጣኝ እርምጃ የመውሰድ የሉዓላዊ
ሀገር ተፈጥሮአዊ መብት” እንዳለን ያወሱ
ቢሆንም ነብርን አቁስሎ እንደ መተው ዞረው
ዞረው “ተመጣጣኝ እርምጃ እና ከዚያ በታች”
ሲሉ ደጋግመው አስቀምጠዋል፡፡ አንዳንድ
ተንታኞች በ2003 ዓ.ም “ከዚህ በኋላ ወደ
ጦርነት ከተገባ ስርዓቱን ከስልጣን በማውረድ
ጦርነቱ ሌላ ዙር እንዳይኖረው እናደርጋለን”
ያሉትን ለምን እንደረሱ ይጠይቃሉ፡፡ በሌላ
በኩል ይህ ከድንበር ያለማለፉ ጣጣ ህወሓትን
ለክፍፍል እስከ መዳረግ መሄዱን በማንሳት
አሁንም ሌላ የክፍፍል ጣጣ ዋናውን ኢህአዴግን
አንዳይጎበኝ ይሰጋሉ፡፡
መድኃኔ ታደሰ በ “የኤርትራና የኢትዮጵያ
ጦርነት የግጭቱ መነሻና መድረሻ” መፅሐፋቸው
የህወሓት መሪዎች በኋላም ኢህአዴግ የኤርትራ
መሪዎችን ፀባይ መረዳት ካለመቻላቸውም
በላይ በኤርትራ ጉዳይ ላይ የሚከተሉት ፖሊሲ
የኢትዮጵያ መሪዎች እንኳ እንደማያስመስላቸው
ይናገራሉ፡፡
በዚህ ጉዳይ አስተያየታቸውን ለ “ፍኖተ
ነፃነት” የሰጡት የተከበሩ አቶ ግራማ ሰይፉ
“ከኤርትራ ጋር በማንኛውም ሁኔታ ለመደራደር
ተዘጋጅተናል ማለት ገራገር ለመምሰል ከመፈለግ
የመነጨ ነው” ይላሉ፡፡ ኢህአዴግ እውነተኛ
ተደራዳሪ ቢሆን በገዛ ዜጎቹ ላይ ለፖለቲካዊ
ውጥረቶች ማስቀየሻ ብሎ የሴራው ሰለባ
አያረጋቸውም ነበር” ብለዋል፡፡ የተከበሩ አቶ
ግራማ “ለኢህአዴግ አክራሪነት ጭንቅ የሆነው
የመድረክ ሰላማዊነት ነው” ይላሉ፡፡
የኢህአዴግ መንግሥት `በጭራቅነት
የሳለው` የኤርትራ መንግሥት ግድ ወደ
ጦርነት የሚገባ ከሆነ “ስርዓቱን ጭምር
ወደ 8 ዞሯል
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 06 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዳሰሳ

“ፈረዱባቸው”
ብዙአየሁ ወንድሙ
የመጨረሻው ክፍል
•
“እኔ ወንጀል አልፈፀምኩም፡፡ እኔ ጥፋተኛ
አይደለሁም፡፡ ታሪክ ነፃ ያወጣኛል፡፡” አቶ ዘሪሁን ገ/
እግዚሐብሄር
•
“ማስረጃ
ባልቀረበበት
ክስ
ፈርዳችሁብኛል፡፡” ጋዜጠኛ ውብሸት ታዬ
•
“ይህ የሰው ፍርድ እንጂ የእግዚሐብሄር
ፍርድ አይደለም፡፡” ወ/ሮ 0ሂሩት ክፍሌ
3ኛው ተከሳሽ ጋዜጠኛ ውብሸት ታዬ ነው፡
፡ ውብሸት ማነው? አሁን ተከሶ እስከ ተያዘበት ጊዜ
ድረስ የነበረው የትምህርትና የጋዜጠኝነት ህይወቱ
እንዲሁም ተሳትፎው ምን ይመስላል? የሚለውን
በጥቂቱ እንመልከት፡፡
ውብሸት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን
በተወለደበት ፊቼ ከተማ ተምሮ የሁለተኛ ደረጃ
ትምህርቱን ዝዋይ አጠናቀቀ፡፡ ዩኒቲ ዩኒቨርስቲ
ገብቶ በጋዜጠኝነት ተመረቀ፡፡ ውብሸት የጋዜጠኝነት
ሥራ የጀመረው የሚማርበት ዩኒቲ ዩኒቨርስቲ
በሚያሳትመው ጋዜጣ ላይ ተሳትፎ በማድረግ ነ፡፡
በጋዜጣው ላይ መጣጥፎችንና ዜናዎችን በመዘገብ
የጋዜጠኝነትን ህይወት ሀሁ ማለት ጀመረ፡፡
እንደተመረቀም ለአጭር ጊዜ በሚኒሊክና በአስኳል
ጋዜጣ ላይ ቃለ ምልልስና አንዳንድ ዜናዎችን በመስጠት
በጋዜጣው ላይ ተሳትፎ አድርጓል፡፡ በመቀጠል
በ1997 ምርጫ ዋዜማ ላይ ተነባቢ ከነበሩት ጋዜጦች
አንዱ ሐዳር ጋዜጣ ነው፡፡ ሐዳር ጋዜጣ ሲጀመር
ውብሼት ለመጀመሪያ ጊዜ የጋዜጣ ቋሚ ሠራተኛ
ሆኖ ተቀጠረና የጋዜጣው አዘጋጅ ሆነ፡፡ ውብሸት
በእጅጉ ወደሚወደው ጋዜጣ ሞያ ተቀለቀለ፡፡ ሐዳር
ላይ ሲሰራ ሁለት ጊዜ እየታሠረ እየተፈታ ሠርቷል፡
፡ ከምርጫ 97 በኋላ ሐዳር ጋዜጣ እንደማንኛውም
የግል ጋዜጣ ሲዘጋ የተወሰኑ የጋዜጣው አዘጋጆች
ተፈርዶባቸው ቃሊቲ ገቡ፡፡ ውብሸት በመቀጠል

በተለያዩ ጋዜጦች ላይ ሠርቷል፡፡ በነጋድራስ ጋዜጣና
በመሰናዘሪያ ጋዜጣ በሪፖርተርነት፣ በጐግል ጋዜጣ
ዋና አዘጋጅነት፣ በአውራምባ ታይምስ ጋዜጣ ዋና
አዘጋጅነት እና በም/ዋ አዘጋጅነት በኢትዮጵያ ሪቪው
ድህረ ገጽ ሪፖርተርነት አገልግሏል፡፡
በጐግል ጋዜጣ ዋና አዘጋጅነት በነበረበት ወቅት
ተከሶ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ታስሮ በነበረበት
ወቅት አሜሪካን አገር የሚኖረው ታላቅ ወንድሙ

ዶ/ር ሰለሞን ታዬ ለእረፍት አዲስ አበባ ይገኝ ነበር፡
፡ ውብሸት ከእስር ሲፈታ ቤተሰብ ስብሰቦ ውብሼትን
አስለምኖት ነበር፡፡ “ኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኝነት
አደገኛ ነው፡፡ ለአገርህም ለራስህም ምንም ሳትሠራ
ትቀጠፋለህ፡፡ የጋዜጣ ሥራ ይቅርብህ፡፡ እኔ ገንዘብ
እሰጥሐለሁ፡፡ ሌላ የሥራ መስክ አጥናና ንገረኝ”
እንዳለው ውብሼት አጫውቶኛል፡፡ ከሦስት ቀን
በኋላ የዚህ ሪፖርት አቅራቢ ባለሁበት ዶ/ር ሰለሞን

እርምት
በባለፈዉ ዕትማችን በዚሁ ርዕስ ስር አቶ ዘሪሁን ገ/ እግዚአብሄር ሰኔ 12 ቀን 2004 ዓ.ም ታሰሩ የሚለዉ 2003 ዓ.ም ተብሎ ይነበብ

ውብሼትን “አጥና ያልኩህን አጠናህ? ምን ዓይነት
ሥራ መረጥክ ስንት ብር ያስፈልጋል” ሲል ጠየቀው፡
፡ ውብሼት ሲመልስ “እኔ መሥራት የምፈልገው
የጋዜጣ ሥራ ነው፡፡ ለግሌ ጋዜጣ ከፍቼ ለመሥራት
የሚያበቃኝ ገንዘብ ስጠኝ” አለው ዶ/ር ሰለሞን
በመተከዝ ዝም አለ፡፡
ውብሸት ከጐግል ጋዜጣ ወደ አውራምባ ታይምስ
ጋዜጣ ዋና አዘጋጅነት ከሄደ በኋላ በጠንካራ ፊውቸር
ጽሑፍ ይታወቃል፡፡ በተለይ “የብተና ፖለቲካ”
በሚለው ጽሑፉ የበርካታ አንባቢያንን ቀልብ ስቦ
ወደ 7 ዞሯል

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያንጠቧጠቧቸዉ ጥያቄዎችና የኔ እዉነታዎች

ግርማ ሠይፉ ማሩ

ጠቅላይ ሚኒሰትር መለስ በምክር ቤት
በሚሰጧቸው መልሶች ስንቱ እንደሚሳሳትላቸው
ባላውቅም ግን ብዙ ይሳካላቸዋል ብዬ አላስብም፡
፡ ከዚህ አንፃር በምክር ቤት የቀረበላቸውን ጥያቄ
እንደወረደ እና ከጥያቄው ለመቀየስ የሞከሩበትን
መንግድ ለማብራራት እሞክራለሁ፤
1.
ሰለ ፖለቲካ ምህዳር መጥበብ በተመለከተ
(እንደከዚህ ቀደሙ ሰፋ ጠበበ እያልን መከራከሩን
ትተን) ለሚከተሉት ችግሮቻችን ምላሸ እንዲሰጡን
በማክበር እንጠይቃለን፡፡
ሀ. አዳራሸ ተከራይተን ከህዝብ ጋር መገናኘት
አልቻልንም፤
የሕገ መንግሰት አንቀፅ 30/1 “ማንኛውም
ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን መሣሪያ ሳይዝ በስላም
የመሰብስብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትነና፣ አቤቱታ
የማቅረብ መብት አለው፡፡ ከቤት ውጭ የሚደረጉ
ሰብሰባዎና ሰላማዊ ሰልፎች በሚንቀሳቀሱባቸው
ቦታዎች በሕዝብ እንቅሰቀሴ ላይ ችግር እንዳይፈጥሩ
ለማድረግ ወይም በመካሄድ ላይ ያለ ስብሰባ ወይም
ሰላማዊ ሰልፍ ሰላምን፤ ዴሞክራሲያዊ መብቶችንና
የሕዝብን የሞራል ሁኔታ እንዳይጥሱ ለማሰጠበቅ
አግባብ ያላቸው ሥርዐቶች ሊደነገጉ ይችላሉ፡፡” ይላል፡

፡ይህ የህገ መንግሰት አንቀፅ በተዳጋጋሚ ይጣሳል፡
፡ ምንም አዋጅ፣ መመሪያ ወይም ደንብ ከዚህ ጋር
የሚቃረን ከሆነ ሕገ ወጥ ነው፡፡ የህገ መንግሰቱን
ድንጋጌዎች ለማሰፈፀም ተብለው የወጡ አዋጆችና
መመሪያዎች በምንም መልኩ ይህን ድንጋጌ የሚፃረሩ
መሆን አይችሉም፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ ጥያቄው
የቀረበበት አግባብ መንግሰት ስድስት መቶ ሺ ህዝብ
ውይይት ሲጠራ ሁለም አዳራሾች ክፍት ናቸው፡፡ እኛ
ስብሰባ ስንጠራ ፈቃድ አምጡ እንባላለን፡፡ ፈቃድ
ማሰፈቀድ ለቤት ውስጥ ስብሳባ የሚባል ነገር ግን
ባልኖር፡፡ ይሁን ብለን ፈቃድ ይዘን ስንሄድ “በስልክ
እንዳታከራዩ ተብለናል” ይባልና በቅድሚያ የከፈልነው
ገንዘብ ውሰዱ እንባላለን፡፡ ሰለዚህ በስልክ የሚከለክል
ሰው አለ፡፡ ስለዚህ ይህ ሰው ህገ መንግሰቱን እየጣሰ
ነውና ሀይ ይባል፡፡ ካልሆነ ግን እንዲህ እንዲያደርግ
ያዘዘው መንግሰት ነው፡፡ በግልፅ ቋንቋ ይህ ድርጊት
የሚፈጸመው በጠቅላይ ሚኒሰትሩ እውቅና ጭምር ነው
እያልን ነው፡፡
ለ. እንደ ህጋዊ ተቋም ለመስራት ቢሮ
ለመከራየት አልቻልንም፤
ተፎካካሪያችን ኢህአዴግ ከቀበሌ እሰከ ሀገር
አቀፍ ደረጃ አሉ የታባሉ ቢሮዎችን ከመንግስት
በርካሽ ወይም በነፃ አግኝቶ ይንቀሳቀሳል፡፡ እኛ ግን
በማዕከል አንድ ቢሮ ከመንግሰት ለመከራየት ጠይቀን
ምላሽ አልተሰጠንም፡፡ ይህ ብቻም አይደለም፤ ከግል
ለመከራየት ስንዞር ለምን ጉዳይ እንደምንፈልገው
እንጠየቅና ለፓርቲ ቢሮ መሆኑን ስንገልፅ ውጭ ሀገር
እንኳን የሚኖሩ አከራዮች አይሆንም ይላሉ፣ ህዝቡ
ከፈራ “ምን እናድር”` መልስ አይሆንም፡፡ ህዝቡን
የሚያሰፈራራ መንግሰት እራሱን መጠየቅ ይኖርበታል፡
፡ መፍራትም ዲሞክራሲ ነው ካልተባልን፡፡ ጥያቄያችን
ድርጅታችን ያለበትን ቁመና የሚመጥን ቢሮ በህጋዊ
መንገድ በኪራይ ይሰጠን እንዲሁም ለፓርቲው ቢሮ
የምንገነባበት ቦታ ማዕከላዊ በሆነ ቦታ ይሰጠን ነው፡

፡ ግልፅ ጥያቄ ነው፡፡ የተለመደው የጠ/ሚኒስትሩ ፌዝ
አያሰፈልግም፡፡
ሐ. በቢሯችን በግልፅ፣ በጋዜጣ ማሰታወቂያ
ጠርተን ያደረግነው ስብሰባ፤ በራሳችን ካሜራ ቀርፀን
ዶክመንት ባደረገነው ቪዲዮ “በዕቡህ በማሴር” እየተባለ
ክስ ይቀርብብናል፤
ይህ ጥያቄ በምን አግባብ ከሰርግ ቪዲዮ መቅረፅ
ጋር እንደሚገናኝ ጠቅላይ ሚኒሰትሩ ብቻ ናችው
የሚያውቁት፡፡ የእኛ ጥያቄ በግልፅ በአደባባይ
ያደረግነውን እንቅሰቃሴ “የህቡዕ ሴራ” እየተባለ ለምን
ይወሰዳል ነው፡፡ በዚህ ጉዳይ ጥፋት ካለ መጠየቅ
ካለበት ፓርቲው እንደ አካል ነው ወይስ ግለሰቦች
ናቸው? በእርግጥ ይህ አካሄድ ግለሰቦችን በማጥቃት
የፓርቲውን እንቅሰቃሴ ለመገደብ የተቀየሰ ሴራ እንጂ
ይህን የሚያደርጉት ሰዎች ጠፍቷቸው ነው ማለት
አይቻልም፡፡
መ. የሚዲያ ሸፋን ማግኘት በህገ መንግሰቱ
አንቀፅ 29/5 መሰረት የተፈቀደ ቢሆንም በተግባር ግን
የማይታሰብ ሆኖዋል፤
በህገ መንግሰት የተቀመጠ ድንጋጌን በምንም
ዓይነት አዋጅ አሰራር መሻር እንደማይቻል ይህን
ማድረግ ህገ መንግሰቱን እንደመጣስ ነው እንላለን፡
፡ ነገር ግን በሚዲያ ህግና በኤዲቶሪያል ፖሊሲ
ሰበብ ኢቲቪ ይህን ዕድል ከልክሎናል፡፡ “ጌታዋን
የተማመነች በግ ላቷን ደጅ ታሰድራለች” እንደሚባለው
ካልሆነ ጠቅላይ ሚነስትሩ ህገ መንግሰቱን ለማሰከበር
ቁርጠኝነት ካላቸው ሊያደርጉት የሚገባው ዋና እርምጃ
ይህ ነው መሆን ያለበት፡፡ እኛን “ልንዱት ነው” ብለው
ከማደናግር ይልቅ፡፡
ረ. የምርጫ ሰነ ምግባር ሕግ የሀገሪቱ ህግ ሆኖ
ቢወጣም መንግስት በተደጋጋሚ ይህን እንደቅድመ
ሁኔታ እያሰቀመጠ ትርጉሙ ግልፅ ያልሆነ የማበርከክ
ሰትራቴጂ ይከተላል፤
ለዚህ ጥያቄ የሰጡት መልስ የተደጋገመ ሰለሆነ

መድገም አልፈልግም፡፡ ነገር ግን አንድ የመፍትሔ ሃሳብ
አለኝ፡፡ ጠቅላይ ሚኒሰትሩ በህግ የተደነገገውን የምርጫ
ሰነ ምግባር ደንብ ተቃዋሚዎች ከልባቸው አይቀበሉትም
ከተቀበሉት ለመፈረም ለምን ዳገት ይሆንባቸዋል የሚል
ነው፡፡ ከልብ ባለመቀበል የሚጠረጥሩን በምርጫ
ሰነ ምግባር ህግ ብቻ ሳይሆን በህገ መንግሰቱም
ጭምር ነው፡፡ ሰለዚህ ህገ መንግስቱም ላይ ለምን
አንፈራረምም?መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በበጎ
አድራጎት ህግ ዙሪያ ለምን አይፈራረምም? ከጋዜጠኞች
ጋር ለምን በሚዲያ ህግ ዙሪያ አይፈራረምም?
ባጠቃላይ ስንመለከተው ውድድሩ በገዢው
ፓርቲና በተቃዋሚዎች መካከል ስለሆነ ይህንን ውድድር
ለማድረግ የመወዳደሪያው ሜዳ ከላይ በዘረዘርኳቸው
ምክንያቶች ተመጣጣኝ እና ፍትሃዊ አይደለም፡፡ ይህም
የሆነው መንግሰት ሆን ብሎ በሚወስዳቸው አቋሞች
ነው፡፡ ስለዚህ የፖለቲካ ምህዳሩ ሰለመጥበቡ ግልፅ
ማስረጃ ናቸው እያልን ነው፡፡ ህዝቦች ምን ትላላችሁ???
2.
በእስር ላይ ሰለሚገኙ ሰዎች
ሀ. በጥበቃ ሰር ያሉና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች
መብት በህገ መንግሰት አንቀፅ 21/2 የተደነገገ ቢሆንም
በተደጋጋሚ እየተጣሰ ነው፡፡ ህገ መንግሰትን የሚጥስ
አዋጅ፤ መመሪያ፤ የውሰጥ አሰራር ወይም ልምድ
ህገወጥ እንደሆነ ቢታወቅም ይህን ለማሰፈፀም ፍርድ
ቤትም ሆነ ስራ አሰፈፃሚው ግድ ያለው አይመስልም፤
ለዚህ ጥያቄ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስ
አልሰጡም፡፡ ከላይ እንደገለፅኩት በምንም ዓይነት
መንገድ ቁርጠኛ ነኝ ካለ ይህን በመረጃ የተደገፈ ጉዳይ
ቸል ሊል አይገባም፡፡ ይህ እንዲከበር ያለማድረግ
በስልጣን ላይ ያለው መንግሰት ጥፋት ነው፡፡
ይጠየቅበታልም፡፡
ለ. ክቡር ጠቅላይ ሚኒሰትሩ “የአሸባሪነት ህጉን
የምትፈሩት መንግሥት ያለአግባብ ይጠቀምበታል
በሚል ፍርሃት ነው” የሚል ምላሻ ባለፋ ዓመት በዚሁ
ምክር ቤት የሰጡን ቢሆንም ባአሁኑ ጊዜ ፍርሃታችን
ወደ 15 ዞሯል
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 06 ቀን 2004 ዓ.ም.

ርዕሰ አንቀፅ

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 እንደ ፓርቲ ልሳን ብቻ
ሳይሆን እንደ አንድ ሚዛናዊ የግል
ጋዜጣ ሆኖ ማገልገል ይፈልጋል
የማንኛዉም ሰዉ ሀሳብና አመለካከት
የሚስተናገድበትና የሚንሸራሸርበት
እንዲሆን እንሻለን ሰፊ የሚዲያ
ሽፋን ያለዉ ኢህአዴግም በዚህ ሚዲያ
አቋሙንና ፖሊሲዉን ለማቅረብ ቢፈልግ
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
ስለሞን ስዩም
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

+251 922 11 17 62
+251 913 05 69 42
+251 118-44 08 40
+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

በኢንቨስትመንት ስም የሚደረገው
የመሬት ወረራ የሀገርን ዘላቂ
ጥቅም ይጎዳል!
ሀገራችን ኢትዮጵያ ፈርጀ ብዙ በሆኑ ችግሮች ውስጥ ተተብትባ ትገኛለች፡፡ ገዥው ፓርቲ
በሚያራምዳቸው ጠርዝ የያዙና ስልጣንን ከሀገር ጥቅም በፊት የሚያስቀድሙ አመለካከቶችና አሰራሮች
ብዙ ዋጋ እያስከፈለን ይገኛል፡፡ አገዛዙ የሚከተላችው ጥራዝ ነጠቅና የዜጎችን ጥቅም ያላማከለ አካሄድ
ሀገርን እየጎዳ ይገኛል፡፡ ከነዚህ ፖሊሲዎች አንዱ ሰፋፊ የእርሻ መሬቶችን ዘላቂ የሀገርን ጥቅም ባላገናዘበ
መልኩ ለባዕዳን የመስጠት ጉዳይ ነው፡፡
መንግስት ራሱ ባቀረበው መረጃ መሠረት ከ380 ሺ ሄክታር በላይ መሬት ለውጭ ባለሃብቶች
መሰጠቱን ተገልጿዋል፡፡ የአዲስ አባባን 54 ሺ ሄክታር የቆዳ ስፋት በግምት ውስጥ ስናስገባ፣ ኢህአዴግ
ለውጭ ባለሃብቶች የሰጠው መሬት የመዲናችንን ሰባት እጥፍ በላይ ነው፡፡ መንግስት የፊሊፒንስን ቆዳ
ስፋት የሚያክል መሬት (3 ሚሊየን ሄክታር) ለውጭ ባለሃብቶች ለመስጠት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን
እንደገለፀ ይታወቃል፡፡
በጋንቤላ ክልል ብቻ 1.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለሰፋፊ እርሻ እንደተዘጋጀ መንግስት ገልጸዋል፡፡ ይህ
ማለት ከጋንቤላ አጠቃላይ ስፋት 37 በመቶ በላይ መሬት በእርሻ ኢንቨስትመንት ስም ለውጭ ባለሃቶች
ለመስጠት ኢህአዴግ እየሰራ ነው፡፡ ለዚሁ ማስፈጸሚያ ይረዳው ዘንድ ኢህአዴግ በጋንቤላ ሰፊ የሰፈራ
ፕሮግራም እያካሄደ ይገኛል፡፡
በቅርቡ ህዩማን ራይትስ ዎች በጋንቤላ ክልል በሰፈራ ስም በዜጎቻችን ላይ እየተፈፀመ ያለውን ግፍ
በሪፖርቱ በስፋት ዳስሶታል፡፡ ምንም እንኳን መንግስት እየተሰጡ ያሉ መሬቶች ሰው ያልሰፈረባቸውና
ባህላዊ ተግባራት የማይካሄድባቸው ናቸው ቢልም፣ ህዩማን ራይትስዎች ከ100 በላይ ነዋሪዎችን ቃለመጠይቅ ያደረገበት ጥናታዊ ሪፖርት እንዳመላከተው ከፍተኛ የሆነ የግዳጅ ሰፈራ እየተደረገ እንደሆነ
ዘግቧል፡፡ ይህን የሰብአዊ መብት ጥሰት በመሸሽ በርካታ ዜጎች ወደ አጎራባች ሀገሮች እየተሰደዱ ይገኛሉ፡፡
ይህ የተቋሙ ግኝት አዲስ አይደለም፡፡ ከዚህ ቀደም የዓለም ባንክ፣ የኦክላንድ የምርምር ተቋም እና
ሌሎች የምርምር ተቋማት የደረሱበት መደምደሚያም ተመሳሳይ ነበር፡፡ ኢህአዴግ እነዚህን የምርምር
ሥራዎች ለማብጠልጠል ኢቲቢን ከማሰለፍ፣ ከጥላቻ በራቀ መልኩ ተመልክቶ ፖሊሲውን ለማስተካከል
መሥራት ይጠበቅበታል፡፡ አለመታደል ሆኖ አገዛዙ ሕዝብን ካለማዳመጥ ደዌው ለመፈወስ ጥረት ሲያደርግ
አይታይም፡፡
ግርምት የሚፈጥረው ታዲያ የሀገር መሬትን ለውጭ እንቨስተሮች የማቀራመት ዓላማው ምንድ ነው?
ገንዘብ ሊሆን አይችልም፡፡ አስገራሚዎቹ የሊዝ ውሎች እንደሚያስረዱት ሰፋፊ የእርሻ መሬቶች በዓመት
አንድ ሄክታር መሬት ከአንድ ዶላር በታች እየተሰጠ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ መንግስት ረዘም ያለ የታክስ
እፎይታ ጊዜ የሰጣቸው ሲሆን፣ መሰረተ ልማቱንም ራሱ ለሟሟላት ኃላፊነት ወስደዋል፡፡ እስካሁን
እንደታየው ይህ ሁሉ መሬት ተሰጥቶ እዚህ ግባ የሚባል የሥራ ዕድል አልተፈጠረም፤ የተቀጠሩትም
ተመጣጣኝ ክፍያ ሊያስገኙ አልቻሉም፡፡ ከሁሉ በላይ በዚህ በመሬት ቅርምቱ ምክንያት በተፈጥሮ ሃብት
ሃብት ላይ የሚደርሰው ጉዳት እጅግ በጣም አሳሳቢ እየሆነ ነው፡፡
የሀገራችን አንዱና ዋነኛው ግንባር ቀደም አጀንዳ መሆን ያለበት በምግብ ራስን መቻል ነው፡፡ ኢህአዴግ
ብዙ የሚያወራለት የመሬት ቅርምት ፖሊሲ፣ በሀገራችን በምግብ ራስን ለማስቻል ፋይዳ የለውም፡፡ መንግስት
ከውጭ ባለሃብቶቹ ጋር የገባው ውል እንደሚያስረዳው አብዛኛው ምርት ከሀገር ውጭ ሄዶ የሚሸጥ ነው፡
፡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች በተራቡበት ሀገር፣ በመሬቷ ተመርቶ ሌሎችን የመመገብ የፖሊሲ አቅጣጫ
ፍፁም አሳፋሪ ነው፡፡ ይህን ፖሊሲ ለማራመድ ከፍተኛ የሆነ የሞራል ውድቀት ይጠይቃል፡፡ በዝቅተኛ
ካፒታልና አነስተኛ መሬት የሚተዳደረው አርሶ አደር፣ በዚህ ፖሊሲ አማካኝነት የቴክኖሎጂ (የዕውቀት)
ሽግግር ሊጠቀም የሚችልበትም ዕድል እጅግ በጣም ውሱን ነው፡፡
ኢህአዴግ እየተከተለ ያለው ለም መሬትን በገፍ የማደል ፖሊሲ አገራችን በጥብቅ ለምትፈልገው
ከግብርና ወደ እንዲውስትሪ ሽግር የሚፈይደው ነገር እምብዛም ነው፡፡ አብዛኛዎቹ እንቨስተሮች ዋናኛ
ግባቸው ምርቱን አምርቶ፣ በኬሻ ሞልቶ ወደ ውጭ መውሰድ ነው፡፡ መሪዎቻችን የተመረተውን ምርት
በማቀነባበር በኢንዱስትሪ ምርት ሀገራችንን ተወዳዳሪ የማረግ ራዕይ የሰነቁ አይደሉምና፡፡ ከዚህ ፖሊሲ
ኢህአዴግ ሊያገኝ የሚችለው ነገር ቢኖር ከቻይናና ከህንድ ብድር ነው፡፡ የእነዚህ የሊዝ ውሎች ዋናኛ
ተጠቃሚ ግን የውጭ ኢነቨስተሮች ናቸው፡፡
በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ በሀገራች ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈልጉ ብዙ ኢትዮጵያዊያን አሉ፡
፡ ባዕዳኑ በቀላሉ የሚያገኙነትን የእርሻ መሬት፣ ለነዚህ ዜጎች የህልም እንጀራ ነው፡፡ በኮሜርሻል ፋርሚንግ
ለመሰማረት የሚሹ ብዛት ያላቸው ኢትዮጵያዊያን አሉ፡፡ መንግስት በእጁ ያለውን መሬት (በኢንቨስትመንት
ስም 300 ሺ ሄክታር ማደል ይቆይና) ለነዚህ ዜጎች ከ500 ሄክታር ያነሰ መሬት የሚያገኙበት ዕድል ትልቅ
ለውጥ ያመጣል፡፡ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ይረዳል፡፡
ይባስ ብሎ የአርሶ አደር ችግር ያለብን ይመስል፣ መሬት የተረከቡ አንዳንድ ኢንቨስተሮች ከሀገራችው
የራሳቸውን አርሶ አደር በኮንትራት ፋርሚንግ ስም አምጥተው ለማስፈር እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ በዓለም
ዓቀፍ ሚዳዎች ያለምንም እፍረት ሲገልፁ ይሰማሉ፡፡ ኢትዮጵያዊ ገበሬን አፈናቅሎ፣ በቦታው ባዕድ ገበሬ
የመትከል ስትራቴጂ አስተዛዛቢ ነው፡፡
ኢህአዴግ በዋንኛነት ቆሜለታለው ብሎ የሚመፃደቅበት አርሶ አደር፣ በዚህ ፖሊሲ ምክንያት ከፍተኛ
ዋጋ እየከፈለ ነው፡፡ በጋምቤላ፣ በባኮ አከባቢ፣ በቤንሻንጉል፣ በኦሞ አከባቢና በሌሎች ቦታዎች አርሶ
አደሮች በብዛት እየተፈናቀሉ ናቸው፡፡ መብታቸውን ለማስከበር አልቻሉም፡፡ በፍቃደኝነት ቦታቸውን
ያለቀቁ አርሶ አደርች፣ ለእስርና ለእንግልት መዳረጋቸው የተለያዩ ሪፖርቶች ያመላክታሉ፡፡
መሬት የመንግሰትና የግል መሆኑ ገበሬው እንዳይፈናቀል ዋስትና ይሰጣል ብሌ ስከራከር የነበረው
ኢህአዴግ፣ ተመልሶ ራሱ አርሶ አደሩን በማፈናቀል አቻ አልተገኘለትም፡፡ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ
መሬት የኢህአዴግ ካድሬዎች ነው፡፡ መሬትን ካድሬዎች ለፈለገቱ የሚሰጥበት፣ ያልፈለጉትን የሚያፈናቅሉበት
ሆኗል፡፡ አርሶ አደሩ መሬት የመንግስት እንጂ፣ ያንተ አይደለም ተብሏል፡፡ መብቱ እንዳይከበርለት ፍራቻ
አለ፡፡ ይህ ፍራቻ ግን ለረጅም ጊዜ ይቆያል ማለት አይደለም፡፡
መሬት የነፃነት ምልክት ነው፡፡ በእያንዳንዱ ዜጋ ይዞታ ውስጥ ያለን መሬት የመሸጥ፣ የመለወጥ፣
የማውረስ፣ የመጠቀም ሙሉ መበት እንዲከበር መታገል ያስፈልጋል፡፡ መሬት ለአምባገነኖች ዜጎችን በብቃት
የሚቆጣጠሩበት ቁልፍ የፖለቲካ መሳሪያ ነው፡፡ በኢትዮጵያ መሬት የግል እንዲሆነ መታገል፤ አምባገነንትን
መታገል ነው፤ ለዜጎች ነፃነት መታገል ነው፤ ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መፈጠር መታገል ነው፡፡
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በሰፈነባቸው ሀገሮች፣ መንግስ የህዝብን ብሶትና ቅሬታ እየሰማ የፖሊሲ
ማስተካከያ ማድረግ የተለመደ አሰራር ነው፡፡ እንደ ኢህአዴግ ዓይነት አምባገነናዊ ፓርቲ ባለበት ሀገር ግን
ፖሊሲም ሆነ ፕሮግራም የሚለወጠው በመቃብራቸው ላይ ነው፡፡ ስለዚህም ዜጎች በሀገራችን ጉዳይ ላይ
ምንም መፈየድ የማንችል አቅመ ቢሶች እንድንመስል አድርጎናል፡፡ የውጭ ባለሃብቶችን ከግብርና ይልቅ
በማኑፋክቸሪንግና በአገልግሎት ዘርፎች በስፋት ሊገቡ የሚችሉበት ሁኔታ ላይ ማተኮር ተገቢ ነው፡፡ የራስን
ሥልጣን ከሀገር ጥቅም የሚያስቀድም አቅጣጫ ግን መዘዙ ለሚቀጥለው ትውልድ የሚተርፍ ነው፡፡

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

ነፃ አስተየት

“በኮንሶና በጊዶሌ”
ሃይማኖታዊ ግጭት
አልተፈጠረም፤
አልነበረም፡፡
ዶ/ር ሻኮ ኦዳ ኾረ
ጥር 29 ቀን 2004 ዓ.ም በወጣው 2ኛ ዓመት
ቅጽ 2 ቁጥር 28 ጋዜጣችሁ ላይ “በጋሞ ጐፋ በተፈጠረ
ግጭት አንድ ቤተ ክርስቲያን ተቃጠለ” በተሰኘ ርእስ
የቀረበውን ጽሑፍ አንብቤዋለሁ፡፡ ጽሑፉ በደቡብ ክልል
በጋሞ ጐፋ ዞን በዲታ ወረዳ በዛራ ከተማ ከጥር 10 ቀን 2004
ዓ.ም ጀምሮ በተፈጠረው ግጭት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ
ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አካል የሆነው የቅዱስ ሩፋኤል ቤተ
ክርስቲያን መቃጠሉንና ንብረቶቹ መውደማቸውን ያወሳል፡
፡ እንዲሁም በጨንቻ ከተማ በአስተርዮ ቅድስት ማርያም
ንግስ በዓል ላይ በተነሳው ሁከት አንድ የማረሚያ ቤት
ፖሊስ ከቤቱ ሄዶ ባመጣው ክላሽንኮቭ ጠብመንጃ አንድ
ሰው መግደሉን፣ሌሎች ሰዎች ማቁሰሉንና በግጭቱ ምክንያት
በአካባቢው ውጥረት መንገሱን ያክላል፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች
እውነት ተፈጽመው ከሆነ እጅግ በጣም አሳዛኝ ድርጊቶች
በመሆናቸው በሕግ ተጣርተው ተገቢውን ሕጋዊ ውሳኔ
ያገኛሉ ብለን እንጠብቃለን፡፡
ዳሩ ግን በጋዜጣው ገጽ 9 ላይ “የአካባቢው ማኅበረሰብም
ከዚህ በፊት በኮንሶ፣በጊዶሌ እና በጉማይዴ /ሰገን/ አካባቢ
ተመሳሳይ ግጭት ተፈጥሮ የብዙ ሰዎች ሕይወት ማለፉንና
ከመንግሥት መፍትሔ አለመገኘቱን አስታውሰው ከዚህ
በኋላ እያየን አንሞትም፤ራሳችንን በመከላከል የራሳችንን
እርምጃ እንወስዳለን በማለታቸው በአካባቢው ውጥረት
መንገሱ ተጠቁሟል፡፡” የሚለው አንቀጽ ብዙ ጥያቄዎችን
የሚመዝ ሆኖ አግኝቼዋለሁ፡፡
ከሁሉ አስቀድሜ አስረግጬ ለመግለጽ የምሻው
የተጠቀሱት “ኮንሶ፣ ጊዶሌና ጉማይዴ በጋሞ ጐፋ ዞን ውስጥ
አለመሆናቸውን ነው፡፡ ጉማይዴ በኮንሶ ወረዳ መንግሥታዊ
አስተዳደር ውስጥ የተዋቀረ ሲሆን ከነዋሪዎቹም ብዙኋኑ
ኮንሶዎች ናቸው፡፡ ሰዎች የራሳቸውን ችግር ወደ ውጭ ገፍቶ
ለመወርወር የሚውተረተሩበት ምክንያት ከተንኮል ውጭ
ሊሆን አይችልም፡፡
ኮንሶ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ልዩ ወረዳ ነበር፡፡ ዞን
አይበዛብኝም ብሎ ዞን ለመሆን በመታገል ላይ እያለ
በተጻራሪው “ወረዳ” ሆነህ ዝቅ ተደርገሃል ብለውት የክልሉ
ገዥ ፓርቲ ካድሬዎች መሪር የመብት ረገጣ መርዶ አረዱት፡
፡ የመሠረተ ልማት አውታሮቹን ያዛቡበታል፣ተቋማትን
ይቀሙታል፣በጀቱን ይሸውዳሉ፣የኤሌክትሪክ መብራቱን
ያጠፉበታል፣
በካድሬዎች
ሽኩቻ
ቀስቅሰውበት
አስተዳደሩን ያበላሹበታል፡፡ ስለዚህ በአካባቢው ዛሬም
ከፍተኛ የመልካም አስተዳደር ችግር አለ፡፡ ይኸ ሁኔታ
ግን ከዳበረው የሕዝቡ ባህላዊ አስተዳደር በተቃራኒ
ነው፤ሕዝቡ በባህላዊ አስተዳደሩ ይግባባል፡፡ መንግሥታዊ
ተወካዩ አስተዳደር በሕዝቡ ላይ ከፍተኛ ጫና እያደረገ
ይገኛል፡፡ ይህ በቀጭን የአመራር ካድሬ የሚፈጸም ጫና
ሲሆን የገዥው ፓርቲ ተወላጅ ካድሬዎችን እንኳ ደህንነት
እንዳይሰማቸውና በፍርሃት እንዲዋጡ፣ስለ ሕዝቡ ሐቁን
እንዳይናገሩ፣ጥቅሙንና ፍላጐቱን እንዳያስከብሩ፣በእንጀራ
ጉዳያቸው ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ አብቅቷቸዋል፡፡ ሁለት
ቀና የሆኑ የገዥው ፓርቲ አባላት ኢትዮጵያውያን ኮንሶዎች
በአሳዛኝ ሁኔታ በሰው ተገድለዋል፤ልጆቹ የኛ ናቸውና
በሃዘን ተሰብሯል፡፡ ግልጽ ጠብና ግጭት በሌለበት ግፉ
በመፈጸሙ ማኅበረሰቡን እጅግ አሳስቦታል፡፡ ሕዝቡ
ሳያምንበት የሰገን አካባቢ ሕዝቦች ዞን ሥር ነህ መባሉም
ጥርጣሬውን አብዝቷል፡፡ ነገረ ሥራው የኮንሶ ማንነትን
አለማክበር፣ለጭቆና ማመቻቸት፣ ሰላሙን መነካካትና
ልማቱን መቀናቀን እንደሆነ በሕዝቡ ይታመናል፡፡
ከዚህ በላይ ከተጠቀሰው ሕዝቡ ላይ ከሚፈጽም
ጫናዊ አስተዳደር በቀር እና ጫናው ከሚያስከትለው
አለመግባባቶች ሌላ በጋዜጣው ስለ ኮንሶ፣ጊዶሌና ጉማይዴ
የተባለው አባባል ከሃቅ የራቀ ነው፡፡ የኮንሶና የጊዶሌ
ወረዳዎች በሕዝቡና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ
ክርስቲያን መካከል መልካም ግንኙነት አለ፡፡ ቤተ ክርስቲያኗ
የአካባቢውን ሕዝባዊ ባህል አትነካም፡፡ ሕዝቡም በበዓላት
ቀን ታቦቶቹን በማጀብ በበዓላቱ ይሳተፋል፡፡ ወደው የቤተ
ክርስቲያኑ አባላት የሆኑት ዛሬ ከሕዝቡ አምስት ከመቶ በላይ
ናቸው፡፡ በኦርቶዶክስና በፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያናትና
ምእመናን መካከል ደም አፍሳሽ ግጭት መኖሩ ቀርቶ
ተራ ግጭት እንኳ ኖሮ ሰምተን አናውቅም፡፡ ሪፖርት
ወደ 14 ዞሯል

2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.29
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ፖለቲካ

እናንተ ይህንን አትችሉም
ኢ/ር ዘለቀ ረዲ

mesayewa2011@gmail.com

ከባለፈው ሣምንት የቀጠለ
ባለፈው ሳምንት “የምንችለው እኛ ነን እናንተ
ይህንን አትችሉም፤ገና ናችሁ” እየተባለ የኢትዮጵያ
ፖለቲካ ያለለውጥ እያዘገመ እንደሆነ ተመልክተናል፡
፡ ካየናቸው ምሣሌዎች ውስጥ አይችሉም የተባሉት
ሰዎች ከመቻል አልፈው እንዳውም ትግሉ ጊዜ
ሳይፈጅ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ማየት
ችለናል፡፡
በ28/05/2004 በአንድ የኤፍ ኤም ሬዲዮ
የስፖርት ጋዜጠኛ “በዘንድሮው የኢትዮጵያ
ፕሪምሪዬር ሊግ ወደ መጀመሪያዎቹ ደረጃዎች
ውስጥ ያሉት ክለቦች ተጫዎቾቻቸው የበፊቶቹ ብቻ
እንደሆኑና አዲስ ተተኪ እንደሌላቸው ያቀርብ ነበር፡
፡ እኔ ግን ይህንን ስሰማ ተተኪ ያለማፍራት ችግር
የፖለቲከኞችና የመንግሥት ችግር ብቻ ሳይሆን
በስፖርቱም ዘንድ መዛመቱ በእጅጉ አስገርሞኛል፡፡
በእርግጥ በአሁኑ ሰዓት አንዳንድ ፓርቲዎች
ከሥራቸው ወጣቶችን እየያዙ እየሄዱ ስለሆነ ይበል
የሚያሰኝ ተግባር ነው፡፡ መንግሥትም ይሁን
ፖለቲከኞች ካልተስተካከሉ በኢትዮጵያ ፖለቲካ
የዴሞክራሲ ትግል እጅግ በርካታ ዓመታትን
የፈጀና አንዱ ከአንዱ ሳይሻል እየቀጠለ እንደነበረው
ሁሉ አሁንም የተሻለ ነገር ለማግኘት የማይቻል
ነው፡፡ ከመጀመሪያ እስከ አሁን “የእኔ” ከሚል
ግትርነት ውጪ የርዕዮተ ዓለም ልዩነቶቻችን
ይህን ያክል የገዘፉ አይደሉም፡፡ ይሁን እንጂ
የፖለቲካውን መሪነት ይዘው የሚንቀሳቀሱ መሪዎች
አንዱ ከሌላው የሚያግባባቸው በርካታ ነገሮች
ላይ መግባባት ትተው በማታግባቧቸው ትንሿ
ጉዳይ ላይ በመነታረክ በርካታ የሕዝብ ጥያቄ ላይ
ውኃ ሲቸልሱበት ይታያሉ፡፡ በዚህ ምክንያትም
የኢትዮጵያ ሕዝብ በርካታ ጥያቄዎችን እንደታቀፈ
ከ60 ዓመታት በላይ ጠብቋል፡፡ በነዚህም ዓመታት
ጥያቄዎቹ ይመለሱልኛ በሚል በርካታ ልጆቹን
ገብሯል፡፡ መስዋዕትነታቸው የአባቶቻቸውን ጥያቄ
የሚመልስ መስሏቸው እስከ ወዲያኛው አሸልበዋል!
ኢሊቶቹ ለሕዝብ ጥያቄ ሳይሆን ለአመለካከታቸው
ብቻ ቅድሚያ በመስጠት ሕዝቡን ከእነጥያቄው
ከአፄ ኃ/ሥላሴ በቀጥታ ለደርግ ከደርግ ለኢህአዴግ
አስረክበውት ይገኛሉ፡፡
በንጉሱና በደርግ ጊዜያት ትንታግ ታጋዮች

የኢህአዴግ ምንነት ...
፡ መሪያችንም “እግዚአብሔር እንደፈቀደለት”
ይገዛናል፡፡ ደግ መሪ ከሆነ እንደ እምዬ ምኒልክ ደግደጉን ይሠራልናል፤እንደ “ዮዲት ጉዲት” ከሆነም
ያቃጥለናል፣ይጨፈጭፈናል፤ “በጊንጥ ይገርፈናል”፡
፡ የመሪያችን ተግባር ፈጣሪ እንደፈቀደለት መግዛት
ነው፡፡ አገዛዙ አስከፊ ሲሆን፣እግዚአብሔር ደግ
መሪ እንዲሰጠን ኃጢያት ከመሥራት ለመቆጠብ
እንሞክራለን፡፡
ስለዚህ፣አሁንም የመሪዎች ሥልጣን በምድር
ከጠመንጃ አፈሙዝ የሚመጣ፣በሰማይ ደግሞ ፈጣሪ
ይሁንታ እንዳለበት የምናመን ይመስለኛል፡፡ መሪዎቻችን
አሁንም ሥልጣናቸውን የሚያገኙት ከመለኮታዊ ኃይል
ንደሆነ አድርገው ይወስዱታል፡፡ ዘመናዊ ለመምሰል
የዴሞክራሲ ጭምብል ያጠልቃሉ፤በይዘት ግን ፈላጭ
ቆራጭ አምባገነኖች ናቸው፡፡ በዚህ መልክ፣የኢህአዴግ
ሥርዓት ቁንጮ ነጥረው ወጥተዋል፡፡ ምድረ-ኢትዮጵያ
በሙሉ የእሳቸው ሆናለች፡፡ መሬቱን ከሕዝቡ ነጥቀው
ወስደዋል፤መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢህአዴግ ጭሰኛ
ሆኗል፡፡ የአፄው ሥርዓት እንኳን ይህን አላደረገም፡፡
ኢህአዴግ የሕዝቡ “የዓይን ቀለም ስላላማረው” ሕዝቡን
ከመሬቱ ነቅሎ፣ “የሚያምር የዓይን ቀለም ባላቸው
ፈረንጆች ለመተካት እየሞከረ ነው! የሀገሪቱን የወርቅ
ማዕድናት ለፈረንጆች ወይም “ፈረንጅ ለሚመስሉ
ሰዎች” ሰጥቶ የትርፍ ተካፋይ ሆኖአል!
በሌላ በኩል፣በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵየ ሕዝብ

የነበሩት የዛሬዎቹ አዛውንቶችና ጎልማሶች ባደረጉት
ከፍተኛ ተጋድሎ ዕድል ፊቷን ወደ ኢትዮጵያ ሕዝብ
አዞረች፡፡ “መለኮታዊ ሥልጣን ከእግዚአብሔር
የተሰጠኝ ነኝ” የሚሉትን የአፄ ኃ/ሥላሴን ወንበር
ከማነቃነቅ አልፎ እንዲገረሰስና እንዲወድቅ ያደረጉ
ናቸው፡፡ በበርካታ ነገሮች ላይ ይስማሙ የነበሩት
ኢሊቶች የትኛው ከየትኛው ይቅደም በሚል
ያለመግባባት ችግር ፈጠሩ፤”የመሬት ላራሹ ይቅደም
ወይስ የብሔር ጥያቄ ይቅደም” በሚል በኢሊቶች
መካከል አለመግባባት ተጧጧፈ፤ተግባብተው
አንዱን ከአንዱ አስማምተው መፈጸም ሲችሉ ይህንን
ባለማድረግ ብቻ የሕዝቡን ድል ባለቤት በማሳጣት
ለሽሚያ አዘጋጁት፡፡ ጉልበተኛው ወታደራዊ
ደርግም ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም የሕዝቡን
ድል ለተጨማሪ 17 ዓመታት የመሸከም ግዴታ
ተጣለበት፡፡
በኢህአዴግና በደርግ መካከል የአፈፃፀም
እንጂ የመርህ ልዩነት አለ ብሎ ለመናገር
ያስቸግራል፤በተለይ በፀረ-ሽብር ሕጉ በብልጠትና
በማናለብኝነት የሚፈጸም ልዩነት ብቻ ነው
ያለው፤በደርግ ጊዜ አሸባሪ ካላቸው ቡድኖች/
ግለሰቦች ጋር የተገናኘ፣የተሰበሰበ፣ጽሑፋቸውን
የበተነ፣ያስበተነ፣በጽሑፍ ደረጃ ሕግ ሆኖ ባይወጣም
ቀይ ሽብር ይፋፋምበታል፡፡ በኢህአዴግም
ቢሆን ሽብርተኛ ብሎ ከወነጀላቸው ጋር ስልክ
የተደዋወለ፣አብሮ የተቀመጠ፣ ጽሑፎቻቸውን
ያነበበ፣ሊያነብ ያሰበ፣ያስነበበ . . . የፀረ-ሽብር አዋጁ
ተጠቅሶበት ወደ ቃልቲ ይወረወራል፡፡ በዚህም
የደርግና የኢህአዴግ የፀረ-ሽብር የቀለም ካልሆነ
የሌላ ልዩነት እንደሌለው ያሳያል፡፡
ኢሊቶችም ቢሆኑ በወቅቱ በነበረው የሕዝብ
ጥያቄ ዙሪያ መግባባት ያላቸው ቢሆንም የኔ ከእርሱ
ካልቀደመ ከሚል ልዩነት ያልዘለለ እንደነበር ታሪክ
ምስክር ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት ከ60 የሚበልጡ
“ፓርቲዎች” ቢኖሩም እንኳን ከጥቂቶቹ በቀር
ከገዢው ፓርቲ ጋር ያላቸው የአመለካከት ልዩነት
ይሄ ነው የሚባል አይደለም፡፡ ሁሉም የተቃዋሚ
ሥራ አመራሮች ሰጥቶ የመቀበል ልምድ ሳይሆን
የመቀበል አባዜ ብቻ ስለተጠናወታቸው ነው፡
፡ እነርሱ ካሉበት ድረስ ሌላው እንዲመጣላቸው
እንጂ አንድ ስንዝር እንኳ ወደዚያኛው የመሄድ
ፍላጎት የላቸውም፡፡ ከሁለቱም ወገን መጥራት
እንጂ መሄድ አይታወቅም፡፡ በአንድ አስገዳጅ ሁኔታ
ለመቀራረብ ሲሞክሩ እንኳን አንዳቸው መሄድ
እስካለፈለጉ ድረስ መገናኘቱ ፈፅሞ አይታሰብም፡፡
ሁሉም “እኔ አውቅልሃለሁኝ፡፡” ያውቁበታል፡፡ በዚህ
ዓይነት ይህ ሕዝብ እንዴት ታቅፎ ከተቀመጠው

ጥያቄ ይገላገላል? በዚህ ወቅት የተሻለ የሚያስብ፣
ሰጥቶ መቀበል የሚችል ሰው ነው ኢትዮጵያ
የሚያስፈልጋት፡፡ ይህ እስካልሆነ ድረስ የኢህአዴግን
ጡንቻ ከማፈርጠም ያለፈ አንዲት ስንዝር መራመድ
አይችልም፡፡
በገዢው ፓርቲም ሆነ በተቃዋሚው ጎራ
ሕብረተሰቡ ጥገኛ እንዲሆን ተደርጓል፡፡ ይህ (dependency central & biased politics) በስፋትና
እየተስፋፋ ያለ መጥፎ አባዜ ነው፡፡ “እገሌን
የሚተካው ማን አለ?” እየተባለ በሕዝብ የለውጥ
ስሜት ላይ ቀዝቃዛ ውሃ መቸለስ የተለመደ ሆኗል፡
፡ በአብዛኛው የኢህአዴግ አባላትም ደጋፊዎች
እንዲሆን በተወሰኑ ሕብረተሰብ ክፍሎችና
የተቃዋሚዎች ጎራ ሳይቀር ጠ/ሚኒስትር መለስ
ዜናዊ ከሌሉ ኢትዮጵያን የሚመራ አንድም ሰው
እንደሌለ ሲያወሩ ይሰማል፡፡ ይህ እንዲሆን
የተደረገው የኢህአዴግ ፓርቲ ሁል ጊዜ ጠ/
ሚኒስትሩ የተሻሉ ናቸው፤እሳቸውን የሚያህል ሰው
የለም ተብሎ ስለሚታሰብ ነው፡፡ በርግጥ ኢህአዴግ
ውስጥ እሳቸውን የሚተካ ሰው ላይኖር ይችላል፡
፡ ኢትዮጵያ ግን እሳቸውን የሚተካ ሰው አታገኝም
መባሉ ሕዝብና ትውልድን መናቅ ይመስለኛል፡፡
ይህ በእናቱ እጅ እየጎረሰ በማደጉ የራሱን እጅ ጥቅም
ከማያውቀው ሕፃን ጋር ይመሳሰላል፡፡ ሕፃን በእጁ
በልቶ የሚጠግብ አይመስለውም፡፡ በዚህም ህፃኑ
በእጁ ጎርሶ የመብላት በራስ የመተማመን ዕጦት
ተጠያቂዋ በእጃD ላይ ጥገኛ ያደረገችው እናት ነች፡፡
ለኢህአዴግ አባላትም ከጠ/ሚንስሩ ውጭ ድርጅቱን
ሌላ ሰው ሊመራው አይችልም ብለው በማሰብ
የአባላቱ በራስ ያለመተማመን ችግር ተጠያቂው
ድርጅቱ ነው፡፡ ይህ ችግር በተቃዋሚውም ዘንድ
ጎልቶ ይታያል፡፡ የተቃዋሚ መሪዎች ይሁኑ
ደጋፊዎች አንድን ሰው ብቻ ጎልቶ እንዲታይ
በማድረግ ህብረተሰቡ ያለዚያ ሰው የተቃውሞው
ትግል መላ ቢስ እንዲሆን አድርጎ አዲስ የትግል
ሥልት ይዘው ሊመጡ የሚችሉ ሰዎች ከትግል
ስልቶቻቸውና ከሙሉ አቅማቸው ጋር እንዳይወጡና
አዲሱን የትግል ሥልት ይፋ እንዳያደርጉ ይታፈናሉ፡
፡ የዚያ ፖለቲካ ድርጅት ደጋፊዎችም ቢሆኑ የዚህን
ዓይነቱ ባህል ያጠቃቸዋል፡፡ በዚህም ሕብረተሰቡ
አንድ ሰው ላይ ጥገኛ እንዲሆን የተለያየ ፊት
እንዳያይ በተደረገው ሂደት ተጠያቂው የፖለቲካ
ድርጅቱ ነው፡፡በዚህ ሁኔታ የሁለቱንም ጎራ
ተጠያቂነት የሚያመጣ ነገር ሊከሰት እንደሚችል
መገንዘቡ አይከብድም፡፡ ምክንያቱም ይህ ሕዝብ
ጥያቄውን ታቅፎ ከአፄው ጀምሮ እስከ አሁን አለ፡
፡ ጥያቄዎቹ እየተጨመሩ ሞልተው ከማፍሰስ

ውጭ አንዳቸውም መልስ አላገኙም፡፡ በራሳችን
መሬት ጭሰኞች እስከምንሆን ድረስ ሄደናል፡
፡ ጉልበተኛ ሁሉ የሕዝቡን ጥያቄ ወንበር አድርጎ
እንዳይቀመጥበት በሁለቱም በኩል ተገቢ የሚባል
ሥራ ሊሰራ ይገባል፡፡ ሕዝብ የታቀፈው ጥያቄ አብጦ
መፈንዳቱ አይቀርም፡፡ ሲፈነዳ ደግሞ አካባቢውን
ሊያበላሸው ወይም ሊያሳምረው ይችላል፡፡ በዚህ
መልኩ ከተቃዋሚዎች አንፃር የሕዝብን ጥያቄ
ሊመልሱ የሚችሉና ሊያስመልሱ የሚችሉ ጠንካራ
ታጋዮች ማፍራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ከገዢው ፓርቲ
ወገንም ቢሆን ሕዝቡ ጥያቄ የለውም፤ተስማምቶታል
ከሚሉ ካድሬዎች ባለፈ ወረድ ብሎ እውነተኛውን
የሕዝብ ጥያቄ መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ አሁን
የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢህአዴግ ስርዓት እንዲወድቅ
የሚፈልገው የተበደለው ሕዝብና ከሕዝብ ጎን
የቆመው የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆኑ
ካድሬዎቹ ጭምር መሆናቸውን መገንዘብ ጥሩ ነው፡
፡ በእኛ ሀገር የተለመደው አገዛዝ የባለቤትነት ነው፡፡
አፄው “ስዩመ እግዚአብሔር ነኝ” ብለው ለ4 አስርት
ዓመታት እንደገዙ ሲታወቅ እንኳን ሀገሪቱና ምድሪቱ
እያንዳንዱ ሰው የግላቸው እንደሆኑ አድርገው
ይቆጥሩት ነበር፡፡ ደርግም የሕዝብን ሥልጣን
ለሕዝብ እንዲሆን እታገላለሁ ብሎ ቃል ገብቶ
ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ሥልጣኑን ለማደላደል ሲታገል
በሥልጣን ፈላጊዎች ባፍጢሙ ተደፋ፡፡ በዚህ ሂደት
ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ችግር እንደ ተቆለለ አለ፡፡
“ብሦት” የወለደው” ኢሕአዴግ ሚሊዮን ብሶተኞችን
በየቀኑ እያመረተ የራሱን የከፋና የተዋረደ ውድቀት
እየተጠባበቀ ይገኛል፡፡ ላለመውደቅ ግን መጠነ ሰፊ
ጥፋት እያጠፋ ነው፡፡ አሳሳቢው ጉዳይ ግን ይኸ
ነው፡፡ ሥልጣን የሕዝብ እንጂ የግል አለመሆኑን 4
ኪሎ ከገቡ በኋላ መቀበል ሲያቅታቸው ይታያል፡፡
በዚህም አመለካከታቸው ከእነርሱ ሌላ ይህችን ሀገር
ሌላ ሰው ችሎ የሚያስተዳድር አይመስላቸውም፡፡
በዚህም የሥልጣን ጥማት ችግር በሁለቱም አቅጣጫ
ስላለ መዋቅር ዘርግተው ሀገር በመመሪያና በደንብ
ሳይሆን በእነርሱ መልካም ፍቃድ እንድትተዳደር
በማድረጋቸው በሰለጠነው ዓለም መሪዎች በየዓመቱ
ከነቤተሰቦቻቸው ሲያርፉ የእኛዎቹ ለ20 ይሁን
ለ100 ዓመት “ያለዕረፍት” ይሰራሉ፡፡ ይህም ሕዝብን
ወደው ሳይሆን ሥልጣናቸውን ላለመነጠቅ ነው፡
፡ ኦባማ እንኳን ከተመረጡ ስንት ጊዜ አረፉ፡፡
የእኛዎቹ ግን . . .
በዚህ በአለንበት የፖለቲካ ሂደት አብዛኛዎቹ
ልዩነቶችና ስምምነቶች የሚካሄዱት ከሕዝብ ፍላጎት
አንፃር ሳይሆን የኢሊቶች የበላይነትን ለማስፈን፡ይቀጥላል
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ፀጥ ለጥ ብሎ በኢህአዴግ “በጊንጥ እየተገረፈ ነው፡፡
” እየተራበና ከአፉ እየነጠቀ ለኢህአዴግ መንግሥት
ግብር /ቫት/ እየከፈለ ነው፡፡ አፅመ ርስቱን በአዋጅ
ሲነጠቅ ዝም ብሎ እየተገዛ ነው፡፡ መከራው የበዛበት
ሀገር ጥሎ በአራቱም ማዕዘናት እየተሰደደ ነው፡
፡በሀገራችን በኢትዮጵያ ደሞክራሲያዊ ሥርዓት
በትግል ሊገነባ ይችላል ብሎ ሕዝቡ የሚያምን
አይመስለኝም፤
ምክንያቱም
ዶ/ር
ዳኛቸው
እንደሚሉት፣ከባሕላዊና ጥንታዊ አስተሳሰቡ ገና ሙሉ
በሙሉ አልተላቀቀም፡፡ እንዲያውም ኢህአዴግ “ኑ
ውጡና አወድሱኝ፣ስገዱልኝ፣አደግድጉልኝ” እያለ
ሲሰራ፣ በነቂስ እየወጣ ኢህአዴግን ያኑርልን” እያለ
ውዳሴ-ኢህአዴግ ያስተጋባል፡፡ እርግጥ፣በልቡ ሌላ
ነገር ይሆናል የሚያስበው፤ “ፈጣሪ ከዚህ ጭራቅ
መንግሥት ገላግለን” የሚል ሊሆን ይችላል፤ግን አሁንም
እግዚአብሔር ካልፈቀደ በስተቀር በሀገራችን ለውጥ
ይመጣል ብሎ የሚያስብ አይመስለኝም፡፡
እርግጥ፣እኔም ራሴ ፈጣሪ ካልፈቀደ በስተቀር
በሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት አንደማይመሠረት
አውቃለሁ፤ግን ፈጣሪ ለእኛ እንደ ሰው ኃይል
ሰጥቶናል፡፡ በመጀመሪያ፣በዚች ዓለም ጥረን-ግረን
በግንባራችን ወዝ እንድንኖር ሥልጣን ሰጥቶናል፡
፡ ኃጢያትን እና ወንጀልን እንድንዋጋም ፈቅዶልናል፡
፡ ጥረን-ግረን በላባችን እንዳንበላ የሚያደርገንን
ብንቃወም ኃጢያት አይደለም፡፡ መሬታችንን ስንነጠቅ

ዝም ማለት ንዝህላልነት ነው፤በፈጣሪም ዘንድ
የሚወደድ አይሆንም፡፡ ፈጣሪ ለእኛ ኢትዮጵያውያን
የሰጠንን ሀገር ሌሎች ሊቀራመቷት ዝም ብሎ ማየት
በፈጣሪ ዘንድ ክብርና ሞገስ አያስገኝልንም፡፡ “የቄሣርን
ለቄሣር”፣ የኢትዮጵያውያንን ለኢትዮጵያውያን ነውና!
ኢህአዴግ እኛ ኢትዮጵያውያንን በመጣለት
ሁሉ እየከፋፈለ እርስ በእርስ ቢያናቁረን ዝም ብለን
ከተመለከትን፣መጥፎ ነገር ተገዢ ሆነናል ማለት
ነው፡፡ ኢህአዴግ የሰዎች ስብስብ ነው፤እናም
ኢህአዴግ “በስሜ ማሉ፣አምልኩኝ፣ስገዱልኝ” ሲል
አሜን ብለን ከተቀበልን፣የፈጣሪ ፀጋ ሁሉ ከእኛ
ይርቃል፡፡ ስለዚህ፣ፆምና ፀሎታችንን አጥብቀን
እንቀጥላለን፤በንፁሕ ልቦና፡፡ ኃጢያት እየሠሩ
ቤተክርስቲያንም ሆነ መስጊድ መሄድ ፈጣሪን እንደ
ማታለል ይቆጠራል፡፡ እየሰከሩ፣ጫት እየቃሙ፣ሲጋራና
ሀሺሽ እያጨሱ ፍቅር የለም፤ጥላቻና ሞት ነው!
የኢትዮጵያ! ወጣቶችን ወደ “የወሲብ ቁስ አካልነት”
ለማውረድ የሚሞክረውን ኢህአዴግ በፆም በፀሎት
ብቻ ሳይሆን፣በሰላማዊ ትግል ስልቶች መፋለም
ይገባናል፡፡ ታሪካዊ ዋጋ የተከፈለበትን ታሪካዊ ውርስ
የሆነ መሬት ለባዕዳን አንሰጥም ብለን እንጩህ! “ከእናት
ሀገራችን ቅድስት ኢትዮጵያ ማህፀን የተገኘውን ወርቅ
ኢህአዴግና ባዕዳን እንዲዘርፉት አንፈቅድም” እያልን
ድምፃችንን እናሰማ! ከኢኮኖሚ ልማት አኳያ፣እንዴት
አንድ ሀገር የወርቅ ማዕድኑን ለባዕዳን ይሸጣል?!

የወርቅ ማዕድንን መሸጥ ማለት ብር እያተመ የሚያወጣ
ድርጅትን እንደመሸጥ ይቆጠራል!
ለማጠቃለል፣እኔ እንደተረዳሁት፣ዶ/ር ዳኛቸው
በትምህርታዊ ገለፃቸው፣ኢህአዴግ ዘመናዊ ካባ ይልበስ
እንጂ፣የተቀዳው ከባህላዊው ፊውዳላዊው የደርግ እና
ዘመናዊው ሥርዓት ያጣቀሰ መሆኑን ቁልጭ አድርገው
አሳይተዋል፡፡ እንደ ፊውዳላዊ ገዢዎች ሥልጣኑን
ያገኘው በወታደራዊ ድል ነው፡፡ በይፋ አይናገረው
እንጂ፣የደርግን ግዙፍ ሠራዊት ያሸነፈው በመለኮታዊ
ኃይል መሆኑን በምስጢር ያምናል፤በዚህም ምክንያት
ከሥልጣን ሊወርድ የሚችለው በሕዝባዊ ትግል
ሳይሆን፣”አኪሩ ሲዞር” ብቻ መሆኑን ያምናል ብዬ
እገምታለሁ፡፡ በብዙ መልኩም ኢህአዴግ ከደርግ ጋር
ተመሳሳይነት አለው፡፡ ሁለቱም በፈጣሪ አያምኑም፤ግን
ሁለቱም ሥልጣናቸውን ያገኙት እነሱ በማያውቁት
አንድ ምስጢራዊ ኃይል መሆኑን የሚያምኑ ይመስለኛል፡
፡ ከዚህ አኳያ፣ፊውዳል ሥርዓት ይሻላል፤ምክንያቱም
ቢያንስ ፈሪሀ እግዚአብሔር ነበረውና፡፡ ኢህአዴግ
ሥልጣን ላይ ለመቆየት ማንኛውንም ኃጢያት
ፈፅሞ፣ሃያ አንድ ዓመታት በመቆየቱ፣ በፈጣሪ ላይ ያለን
እምነት ቅንጣት ታህል መቀነስ የለበትም፡፡ ከእንግዲህ
ለኢህአዴግ አንድም ተጨማሪ ቀን አንገዛም ብለን
በአደባባይ እንጩህ! በፈጣሪ አምሳል የተፈጠርን ሰዎች
በኢህአዴግ ሰይጣናዊ አገዛዝ እንደ ከብት አንነዳም!
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 06 ቀን 2004 ዓ.ም.

ቆይታ
ሰሞኑን አንድ አዛውንት በራችንን አንኳኩ፡፡ አባ ምን ፈለጉ? አልናቸው፡፡ “እዚህ ግቢ ጋዜጠኞች አሉ ተብዬ ነው አሉን”
ለምን ፈለጓቸው? አልናቸው? አንገታቸውን ሰበር አድርገው “ኽረ ጉዳዬ ብዙ ነው፡፡ ብዙ መከራና በደል ደርሶብኛል፡፡
ያልገባሁበት፣ ያልወጣሁት መ/ቤት፣ ፊቱ ያልቀረብኩት ባለሥልጣም የለም፡፡ ትላንትና ለአንድ ሰው ሳጫውተው ሄደህ
ለእነሱ ንገራቸው እነሱ በጋዜጣ ላይ ያወጡልሃል፡፡ ምናልባት በጋዜጣው ላይ ከወጣ የመንግስት ባለሥልጣናት ሁሉም
ሲሰሙ መፍትሄ ሊያገኙ ይችላሉ ቢሉኝ መጣሁ” አሉን፡፡ ለደረስብዎት በደል ማስረጃ አልዎት? አልናቸው፡፡ ከማዳበሪ
በተሠራ አንድ ቦርሳቸውን አዋጡና አንድ ደስታ ተኩል የሚሆን ወረቀት አሳዩን፡፡ የተጐሳቆለ ሰውነታቸውን ፍትህ ያጣ
መንፈሳቸው ቅስማቸውን ሰብሮታል፡፡ መቅረፀ ድምጻችንን አዘጋጀንና እስቲ ሊነግሩን የፈለጉትን ነጥቦች አጠር አጠር
አድርገው ይገለጹልን” አልናቸው፡፡ ባልደረባችን ብዙአየሁ ወንድሙ አነጋገራቸው፡፡

“የብአዴን አባል ካልሆንክ በዚህ ቤተ ክርስትያን
አትቀድስም ብለዉ አባረሩኝ”
 በቅድሚያ ስምዎን ሥራዎንና የመኖሪያ አካባቢዎን ቢገልጹልኝ
ቀሲስ ገረመው ናደው ተሰማ እባለለሁ፡፡ ከሁለት ዓመት በፊት የምኖረው በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ
ሸዋ ዞን ኖኖ ወረዳ ማሩ ጉቴ በሚባል ቀ/ገ/ማ/ውስጥ እኖር ነበር፡፡ ከ2001 ዓ.ም ጀምሮ ደግሞ
በደረሰብኝ በደል በአቤቱታ በክርክር ላይ ያለሁ ሲሆን ከመኖሪያ ተባርሬ ጐዳና ላይ እገኛለሁ፡፡
 አሁን ሦስት ዓመት ሙሉ ጐዳና ላይ ኖት ማለት ነው?
አዎ ጐዳና ላይ ነኝ፡፡
 ቤተሰብ አልዎት? ቤተሰብ ካልዎት እነሱስ የት ናቸው?
ባለ ትዳርና የዘጠኝ ልጆች አባት ነኝ፡፡ ከአካባቢው ካባረሩኝ በኋላ ቤተሰቦቼ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ
አላውቅም፡፡ አቤቱታዬንም የሚሰማ ባለሥልጣን አላገኘሁም፡፡ እንዳው እየተንከራተትኩ ነው፡፡
 እስቲ ደረሰብኝ የሚሉት በደል ምንድነው?
በዘረኝነት፣ በእምነት እንዲሁም የፖለቲካ ችግር ነው፡፡
 እስቲ በዘረኝነት ደረሰብኝ የሚሉትን ይንገሩኝ
በወቅቱ በነበረው አጠራር ሸዋ ጠቅላይ ግዛት መራቤቴ አውራጃ ሚዳ ወረደ መራኛ ከተማ በ1947
ዓ.ም ተወለድኩኝ፡፡ በ1963 ዓ.ም በ18 ዓመቴ ከተወለድኩበት አካባቢ ወጥቼ በዚሁ በሸዋ ጠቅላ ግዛት
ጅባትና ሜጫ አውራጃ ኖኖ ወረዳ ማሩ ኡኬ ቀበሌ ለአንድ ሀብታም ገበሬ በጪሰኝነት አገለግል ነበር፡፡
በ1979 ዓ.ም በወቅቱ የነበረው መንግስት በዚሁ ወረዳ ማሩ ጉቴ ቀበሌ ጠፍ መሬት መርቶኝ 8 ሄክታር
ተሰጥቶኝ እያለማሁ መኖር ጀመርኩኝ፡፡ በ1995 ዓ.ም “ሰፋት ያለው መሬት ስለያዝክ 6 ሄክታር
ይበቃሃል፡፡” ተባልኩና ሁለቱን የአካባቢው ኃላፊዎች ወሰዱት፡፡ በ6 ሄክታር የይዞታ ባለቤትነት
ደብተር ሰጡኝ፡፡ እኔም ይህንኑ ተቀብዬ መኖር ጀምርኩ፡፡ ቀጠሉና “አራት ሄክታር ይበቃሃል፡
፡ ሁለቱን ልቀቅ” አሉኝ፡፡ “ባለፈው ሁለት ሄክታር ወሰዳችሁብኛል፡፡ ቤተሰቤ ብዙ ነው፡፡ ለምን
ትወስድብኛለችሁ” ብዬ ብጠይቃቸው “አንተ አማራ ነህ፡፡ በኦሮሞ መሬት ቦታ ይዘህ መቀመጥም፤
ልጆችህንም እዚህ ማስተማር አትችልም” አሉኝ፡፡ የቀበሌው ሊቀመንበር የአካባቢውን ህብረተሰብ
አስተባብሮ አሳደመብኝ፡፡ ሁሉም በአንድ ቃል “አገሩን ለቀህ ውጣ” አሉኝ፡፡ ደበደቡኝ፤ ፈነከቱኝ፡፡
ሊገሉኝ ብለው ህይወቴ ተረፈ፤ ከፍተኛ የአካል ጉዳት ደረሰብኝ፡፡ መፍትሔ አገኛለሁ ብዬ ወረዳው
ፖሊስ፣ ዞኑ ፖሊስ፣ ፍ/ቤቶች፣ ፀጥታ ቢሮ፣ አስተዳደር ኃላፊዎች እያልኩ እስከ መጨረሻው ድረስ
ባመለክት ፍትህ የለም፡፡

አንድ ቀን የአምቦ ሐገረ ስብከት ካህናት
ኃላፊ ቄስ ደረጀ ፀጋዬና የዞኑ መስተዳድር
ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ የነበሩት አቶ ሙለታ
አስጠርተውኝ “የብአዴን አባል እንድትሆን”
አሉኝ፡፡ “አይ እኔ የማንም የፖለቲካ ድርጅት
አባል መሆን አልፈልግም፡፡ እኔ በቅስናዬ
ማገልገል እፈልጋለሁ፤ መንግስት ከእኔ
የሚጠብቅብኝን ግብርና ልማት እወጣለሁ፡
፡ በማንም ሌላ ድርጅት ውስጥም አልገባም፡
፡ የልጆች አባት ነኝ፡፡ ልጆቼን ማስተማር
እፈልጋለሁ” አልኳቸው፡፡ “እንግዲያውስ
ከዛሬ ጀምሮ በቤተክርስቲያን ውስጥ
አታገለግልም” አሉኝ፡፡ ከ20 ዓመት በላይ
ያገለገልኩበት ቤተክርስቲያን እንዳልገባ
ተከለከልኩ

www.andinet.org.et

 የፖለቲካ ችግር ብለው ነበር የገጠምዎት የፖለቲካ ችግርስ ምንድ ነው?
እኔ ቄስ ነኝ፡፡ በ1980 ዓ.ም ያቋቋምናት ጉቴ ማሪያም አገለግላለሁ፡፡ የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን
ከማስተማርና ከማገልገል ውጪ ፖለቲካ ውስጥ አልገባም፡፡ አንድ ቀን የአምቦ ሐገረ ስብከት ካህናት
ኃላፊ ቄስ ደረጀ ፀጋዬና የዞኑ መስተዳድር ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ የነበሩት አቶ ሙለታ አስጠርተውኝ
“የብአዴን አባል እንድትሆን” አሉኝ፡፡ “አይ እኔ የማንም የፖለቲካ ድርጅት አባል መሆን አልፈልግም፡
፡ እኔ በቅስናዬ ማገልገል እፈልጋለሁ፤ መንግስት ከእኔ የሚጠብቅብኝን ግብርና ልማት እወጣለሁ፡
፡ በማንም ሌላ ድርጅት ውስጥም አልገባም፡፡ የልጆች አባት ነኝ፡፡ ልጆቼን ማስተማር እፈልጋለሁ”
አልኳቸው፡፡ “እንግዲያውስ ከዛሬ ጀምሮ በቤተክርስቲያን ውስጥ አታገለግልም” አሉኝ፡፡ ከ20
ዓመት በላይ ያገለገልኩበት ቤተክርስቲያን እንዳልገባ ተከለከልኩ፡፡ አሁን አዲስ አበባ አንዳንድ
ቤተክርስቲያኖች ገብቼ አቡነ ዘበሰማያት ለመድገም ስገባም ልብሴ በመቆሸሹ በመጐሳቆሌ ሊለምን
ነው፤ “አስወጣው” እየተባልኩ እየገፈተሩ ከግቢ ያስወጡኛል፡፡
 በእምነት ያሉትስ ችግር ምንድነው?
ቀደም ሲል እኖርበት የነበረው አካባቢ ህብረተሰብ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ነበር፡፡ በአጭር
ጊዜ አብዛኛው ነዋሪዎች የፕሮቴስታንት ተከታይ ሆነዋል፡፡ መብታቸው ስለ ሆነ አልከለከልኩም፡
፡ አልተቃውምኩም፡፡ ሃይማኖቴን አጥብቄ ስለሰበኩ ብቻ እንደ ጋራ ጠላት ቆጥረውኝ በፖለቲካና
በዘረኝነት ከጠሉኝ ጋር ተባብረው አገለሉኝ፡፡ ልጆቼ ከት/ቤት እንዳይማሩ አገለሉብኝ፡፡ “ከኦሮሞ
ያልተጋባ፣ ፕሮቴስታንት ያልሆነ ቄስ በአካባቢው አይኖርም” ብለው አደሙብኝ፡፡ ተደራራቢ በደልና
ግፍ ተፈፀመብኝ፡፡
 ሌሎች ቄሶችስ ችግር ገጥሞአቸዋል?
ብዙዎቹ ቄስ ጓደኞቼ ተጽኖ ሲበዛባቸው ቅስናቸውን ትተው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ሆኑ፡፡
የተወሰኑ ንስሐ እየገቡ ሲመለሱ አንዳንዶቹ አሁንም በዚያው ቀጥለዋል፡፡


ይህ የሚነግሩኝ በደል ሲፈፀምብዎት ለመሥራትም ለመኖርም ሌላ አማራጭ አልነበርዎትም
ነበር?
ሌላ አገር፣ ቦታዬ የምለው የለኝም፡፡ ሸነን ከተማ ላይ 600 ካሬ ሜትር ገዝቼ ቤት ሰርቼ ቤተሰቤን እዚያ
አስገብቼአቸው ነበር፡፡ ቤቱን አፍርሰው ቦታውን ነጥቀው ቤተሰቤን በተኗቸው፡፡ አንዱ ልጄ ተሰደደ፤
ባለቤቴ 6 ልጆች ይዛ ቤተክርስቲያን ወደቀች፤ ከልጅነት ጀምሮ ያፈራሁት ንብረት ወደመ፡፡ ቤተሰቤ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 06 ቀን 2004 ዓ.ም.

ቆይታ
ተበተነ፤ እኔም ለጐዳና ተዳረኩኝ፡፡

መምጣት ቻልኩኝ፡፡

 ወደመብኝ የሚሉት ንብረት ምንድ ነው?
ታጭዶ የተከመረ እህል በእሳት አቃጠሉት፡፡ ሰፊ የሸንኮራ አገዳ
ማሳን አወደሙብኝ፡፡ የቁም ከብቶቼንና የጋማ እንስሳቶቼን
ፈጇቸው፡፡ የገጠሩንም የከተማውንም መኖሪያ ቤቴን አፈረሱት፡፡
ምን የተረፈኝ ንብረት አለ? የተረፈው ህይወቴ ብቻ ነው፡፡ ህይወቴን
ለማጥፋት ምን ያልተደረገብኝ ሙከራ አለ? ዛሬም ቢሆን የህይወት
ዋስትና የለኝም፡፡ እየተከታተሉኝ ነው፡፡



እኛ ዘንድ ሲመጡ ምን አገኛለሁ ብለው ነው? ወይም
እኛ አሁን ምን እንድናደርግልዎት ነው የሚፈልጉት?
እናንተ እንድታደርጉልኝ የምፈልገው ሁሉም ባለ ሥልጣን
የደረሰብኝን ግፍ እንዲሰማ አገርም እንዲያውቅ እንድታደርጉልኝ
ነው፡፡ የተሰጣቸውን ሥልጣንና ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት
እያቃታቸው ለወንጀል ደርጊት የተባበሩ ባለሥልጣናት በህግ
እንዲጠየቁ ፡፡ ዘርን መነሻ አድርገው የፖለቲካ እምነታቸውን
በግዴታ ሰው ላይ ለመጫን የሚሞክሩ፣ በግዴታ ለማሸከም የሰውን
ሀብትና ንብረት የሚያወድሙ፣ ዜጐችን የሚያፈናቅሉ፣ ቤተሰብን
የሚበትኑ፣ እንዲታወቁም፣ በህግ እንዲጠየቁ፣ የሚመለከታቸው
ሁሉ እንዲያውቁ እንድታደርጉልኝ ነው፡፡ እኔን ለመግደል ማስረጃዬን
ለመንጠቅ የሚከታተሉኝም እንዲጋለጡልኝ ነው፡፡ ወንጀላቸው
ተደብቆ እንዲቀር የሚጥሩ ድርጊታቸው እንዲከሽፍባቸው ነው፡
፡ እኔና እንደ እኔ የመሰሉ ንጹሐን ዜጐች በአንዳንድ ባለሥልጣናት
የሚደርስ ግፍ እንዲቆም እንድትተባበሩኝ ነው፡፡ ከእናንተ
የምፈልገው ይህንን ነው፡፡



አሁን ንብረትዎ ከወደመ ቤተሰብዎ ከተበተነ የእርስዎን
ህይወት ለማጥፋት የሚከታተልዎት ማነው? ምን
ማስረጃ አልዎት?
አሁን እያሳደዱኝ ያሉት ለወንጀሉ የተባበሩ ባለሥልጣናትና
አቤቱታ የማቀርብላቸው ናቸው፡፡ እኔ ህይወቴ እስካለ ድረስ ፍትህ
እስካገኝ ድረስ ወንጀለኞች ለፍርድ እስከሚቀርቡ ድረስ አቤቱታዬን
አላቋርጥም፤ይቀጥላል፡፡ እነሱ ደግሞ “ለምን ትከሰናለህ? ለምን
ታጋልጠናለህ? በደልህን ተሸክመህ ተቀመጥ ነው” የሚሉኝ፡
፡ እኔ ደግሞ ምንም ወንጀል ሳልፈጽም በድላችሁኛል፤ ግፍ
ፈጽማችሁብኛል፤ ሀብትና ንብረቴን ነጥቃችሁኛል፤ ቤተሰቤን
በትናችሁ በህግ መጠየቅ አለባችሁ፤ ወደ ቀዬዬ ተመልሼ በሰላም
ልኑር፡፡ እያልኩ ነው፡፡ “አንተ ወደ ቦታህ ከምትመለስ እንገልሀለን”
እያሉ ይከታተሉኛል፡፡ የማድርበትን ቦታ በቀየርኩበት ቦታ ሁሉ
እያጠያየቁ እንደሚከታተሉኝ መረጃ አለኝ፡፡ ዶክሜንቴን ለመቀማት
ብዙ ጊዜ ተሞክሮ አልተሳካላቸውም፡፡



እኛ አሁን የነገሩንን ቃል በቃል ጽፈን ብናወጣልዎት ምን
የሚያገኙ የመስልዎታል?
መቼም ሁሉም ባለሥልጣናት በእኔ ላይ አድመውብኛል ብዬ
አላስብም፡፡ በእርግጥ አንዳንድ ባለሥልጣናት አቤቱታ ሳቀርብ
እየተደዋወሉ አቤቱታዬን እንዳከሸፉብኝ አውቃለሁ፡፡ ነገር ግን
የማያውቁም ያልሰሙም ይኖራሉ ብዬ እገምታለሁ፡፡ ስለዚህ
ከእነዚህ ውስጥ የተወሰኑት ይህን ወንጀል የሠራው ማነው? ለምን
ይህን አደረክ የሚል አይጠፋም፡፡ እንዲህ የሚል ጀግና ቢገኝ እውነት
ይወጣል፡፡ ያኔ እኔ ፍትህ አገኛለሁ፡፡ መሬቴም ተመልሶ ሠላማዊ
ኑሮዬን እጀምራለሁ፡፡ የተበተነውን ቤተሰቤን ሰብስቤ እኔም
ባለቤቴና ልጆቼም ከጐዳና ይወጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ይህ
እንዲሆን አጥብቄ እፀልያለሁ፡፡



የተለያየ ቦታ አመልክቼአለሁ ብለዋል፡፡ የት የት
አመለከቱ? እስቲ በቅደም ተከተል ይንገሩኝ፡፡
ይህውልህ ይኽ የተሸከምኩት ወረቀት ያመለከትኩባቸው
አቤቱታዎች ቀሪና አንዳንድ ኃላፊዎች ለሌላው የተጻጻፉበት ግልባጭ
ነው፡፡ ለነበርኩበት ወረዳ ፖሊስ፣ ወረዳ ፀጥታ ቢሮ፣ ለክልል
መስተዳድር ለተለያዩ ኃላፊዎች አመልክቼ ፍትህ አላገኘሁም፡
፡ አቤቱታዬን ተቀብለው መረጃዬን ወስደው እንዴት እንዲህ
ይደረጋል ብለው ተስፋ ከሰጡኝ በኋላ በማግስቱ ስሄድ ተቀይረው
ይጠብቁኛል፡፡ ተመልሼ ቢሮአቸው እንድገባም አይፈልጉም፡፡
መፍትሄ ባገኝ ብዬ በፌዴራል ደረጃ አቤቱታዬን ቀጠልኩ፡፡ እዚህም
እስከ አሁን ድረስ ያገኘሁት መፍትሄ የለም፡፡
 በፌዴራል ደረጃ የት የት አመለከቱ?
ፌዴራል ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ ፀረ ሙስና ኮሚሽን፣ እንባ ጠባቂ
ተቋም፣ ፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር፣ ጠ/ሚኒስትሩ ጽ/ቤት፣ ጠቅላይ
ቤተክህነት ጽ/ቤት፣ ፓትሪያሪኩ ጽ/ቤት፣ ለህዝብ ተወካዮች ም/
ቤት፣ ለፌዴሬሽን ም/ቤት አመልክቼአለሁ፡፡ ከላይ እንደገለጽኩልህ
መልስ የለም፡፡ አንዳንድ ሰዎች “ጉዳዩን በሚዲያ ብታሰራ
ባለሥልጣናት ሁሉ ቢሰሙ ሊረዱህ ይችላሉ፡፡” ስለአሉኝ መንግስት

“ፈረዱባቸው”...
ነበር፡፡ በዚህ ጽሑፉ በርካታ ፖለቲከኞችንና ባለሞያዎችን
በማነጋገር ሐሳባቸውን እያካተተ ተቃዋሚ ፓርቲዎች
ለምን ጠንክረው መውጣት እንዳልቻሉ ተቃዋሚዎች
አማራጭ ሐሳብ አቅርበው ኢህአዴግን ከመታገል እርስ
በእርሳቸው የሚጋጩበትንና የሚጨቃጨቁበትን ሁኔታ
አመላክቷል፡፡ ኢህአዴግ የአገሪቱን በጀትና የሰው ኃይል
በመጠቀም ተቃዋሚዎችን ለመበታተን እንደሚጠቀምበት
“የብተና ፖለቲካ” ላይ ዳሶታል፡፡
ምርጫ 2002 ዋዜማ ላይ ውብሸት “የፕሮካስት
ባለሥልጣን ቢሮ ተጠርቼ ዛቻና ማስፈራሪያ
ስለተፈፀመብኝ ሥራዬን መሥራት አልቻልኩም” ብሎ
ሥራውን በፍቃዱ ለቆ ነበር፡፡ ከሁለት ወር በኋላ
እንደገና በም/ዋና አዘጋጅነት ሥራውን ጀመረ፡፡ ውብሸት
የተለመደውን ፊውቸር ጽሑፍ ከመጽሐፉም በላይ
በተጨማሪ ከሥራ ባልደረቦቹ ጋር በመሆን የጋዜጣውን
ርዕስ አንቀጽ በማዘጋጀት ይሠራ ነበር፡፡ “በሽብርተኝነት”
ተጠረጠረና ታሰረ፡፡ ማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ በእስር
ላይ እያለ ልንጠይቀዉ ሄድን፡፡ ምን አድርገህ ታሰርክ?
እስር ቤት እንዴት ነዉ? ብለን ጠየቅነዉ፡፡ “ሽብርተኛ
ነህ ብለዉ አስረዉኛል፡፡ ድብደባም ተፈፅሞብኛል፡
፡ የግራ ጆሮዬም በደንብ አይሰማም፡፡ ቤቴን ፈትሸዉ
የወሰዱት የነከበደ ሚካኤልን የነብርሃኑ ዘርሁንን መጽሀፍ
ነዉ፡፡ የስቅለትና የልጄ ሁለተኛ አመት የልደት በአል
ፊልምም ለምርመራ በሚል ወስደዋል፡፡ ኢየሱስ ክርስቶሰ
ሲሰቀል እጅህ አለበት ልጅህም ተሳትፎበታል እንዳይሉኝ
አስግቶኛል፡፡” ሲል መልሶልን ነበር፡፡ በተከሰሰበትም
ወንጀል ዐቃቢ ህግ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎቼ ያላቸውን
አቀረበ፡፡ በሦስት ክሶች እንዲከለከል ተበየነበት፡፡
ከኤልያስ ክፍሌና ከዘሪሁን ገ/እግዚሐብሄር ጋር ግንኙነት
በማድረግ በሽብርተኝነት ተሳትፏል ተብሎ በሦስት ክሶች
እንዲከላከል ተበየነ፡፡
በመከላከሉ ሂደት በቅድሚያ የውብሸት ተከላካይ

ሚዲያ አመላልሰው አመላልሰውኝ አንዱ ለአንዱ እየተቀባበሉ
አንከራተቱኝ፡፡
 የትኛው መንግስት ሚዲያ ነው የሄዱት?
ኢትዮጵያ ፕሬስ ሄድኩኝ፡፡ ጉዳዬን ካዳመጡኝ በኋላ ወደ አዲስ
ዘመን ጋዜጣ ላኩኝ፡፡ አዲስ ዘመን ተቀባብለው ካደመጡኝ በኋላ
“ይህ የሚመለከተው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዐይናችን ፕሮግራም
ስለሆነ እዚያ ሂድ” አሉኝ፡፡ ሄድኩ፡፡ እዚያ ጉዳዩን ካደመጡ በኋላ
“ዛሚ ሬዲዮ ወ/ሮ ሚሚ ዘንድ ሂድ” አሉኝ፡፡ ወ/ሮ ሚሚ ጋር ሄጄ
ብነግራት ጉዳዬን ካዳመጠቺኝ በኋላ “እኔን አይመለከትም፤ ፍ/ቤት
ሂድ” አለቺኝ፡፡ በዚህ አዝኜ ለሰዎች ሳጫውት “ፍኖተ ነፃነት የሚባል
ጋዜጣ እንዲህ ዓይነት ቦታ ማስረጃህን ይዘህ ሂድና አሳያቸው፡
፡ በማስረጃህ ካመኑበት ይሠሩልሐል” ሲሉኝ ቦታውን አጠያይቄ



በመጨረሻ ሊነግሩኝ የሚፈልጉት ወይም አሳውቅልኝ
የሚሉት ተጨማሪ ነገር ይኖራል?
ከእግዚሐብሄር በታች እዚህ ምድር ላይ ያለው መንግስት ነው፡
፡ መንግስት ባለሥልጣኖቹን ሊያውቃቸውና የሚሠሩትን
ሊቆጣጠራቸው ይገባል፡፡ የበታች አካላት በህዝብ ላይ ግፍ
እየፈፀሙ ናቸው፡፡ ሐይ የሚላቸው የለም፡፡ እንዳሻቸው የፈለጉትን
ወንጀል እየፈፀሙ ናቸው፡፡ ታችኛው አካል አንድ ወንጀል ከተፈፀመ
የትኛውም ቦታ በድፍረትና ሞራል ኖሮት እንዲታረም አያደርገውም፡
፡ ጉዳዩ ተሸፋፍኖ ተበዳዩ በደሉን ተሸክሞ እንዲቀመጥ ይደረጋል፡
፡ የበታች አካል መንግስትንና ህዝብን እያጣሉ ናቸው፡፡ አሁንም
መንግስት የዜጐችን በደልና አቤቱታ ማድመጥ አለበት፡፡ ማድመጥ
ብቻ ሳይሆን ፍትሐዊ ውሳኔ መስጠት አለበት፡፡ የዘር፣ የፖለቲካ፣
የእምነት ጥቃት ይቁም፤ ሁላችንም የአዳም ዘር ነን፡፡

ከገፅ 3 የዞረ

ምስክር ሆኖ የቀረበው ውብሼት ራሱ ነው፡፡ “በምንም
ሁኔታ በሽብር ተግባር አልተሳተፍኩም፡፡ ከኤልያስ ክፍሌ
ጋር የነበረኝ ግንኙነት በጋዜጠኝነት ሞያ ነው፡፡ ከመከሰሴና
ከመታሰሬ በፊት በምጽፋቸው ጽሑፎች ማስጠንቀቂያና
ዛቻ ይፈፀምብኝ ነበር፡፡ የቀረበብኝ ክስ በሐሰት
የተቀነባበረ ነው፡፡ አባቴ ታሞ ኦፕራሲዮን ላይ ነው ገንዘብ
ስለሚያስፈልገኝ ብር ላክልኝ ብዬ አሜሪካን አገር ከሚኖር
ወንድሜ ጋር ያደረኩትን የሥልክ ድምጽ ልውውጥ
ጠልፈው እንደ አንድ የጦር ጄኔራል ኦብሬሽን እየመራሁ
ነው ብሎአል ተብሎ ክስ ቀርቦብኛል፡፡ ኦብራሲዮንና
ኦብሬሽን ምን አገናኘው፡፡ እኔ ከታሰርኩ በኋላ በማግስቱ
በእኔ ኢሜል የማላውቀው መልዕክት ተልኮ ይህ መልዕክት
የክስ ማስረጃ ሆኖ ቀርቦብኛል፡፡ ፍ/ቤቱን ለማሳሳት
ተብሎ የትርጉም ስህተት ተፈጽሞአል፡፡ ከኤልያስ ክፍሌ
ሁለት ጊዜ ገንዘብ ተልኮልኝ ተቀብዬአለሁ፡፡ የተቀበልኩት
ከሽብርተኛ ቡድን አይደለም፡፡ እኔ የምሠራው በህገ
መንግስቱና በመገናኛ ብዙኃን አዋጅ መሠረት ነው፡፡
” በማለት አንቀጹን በመጥቀስ ለፍ/ቤቱ ህገመንግስቱና
አዋጁን በእጁ ከፍ አድርጐ አሳየ፡፡ ሌላም ይከለከሉልኛል
ያለውን ሰው ምስክር አቀረበ፡፡ በመጨረሻ በተከሰሰበት
ሦስት ክሶች ጥፋተኛ ተባለና 14 ዓመት እስራትና 33ሺ
ብር ተፈረደበት፡፡ የፍርድ ውሳኔው ከተነበበ በኋላ
ውብሼት ወደ ዳኞች እያመለከተ “ማስረጃ ባልቀረበበት
ክስ ፈርዳችሁብኛል” ብሎ ከችሎት ወጣ ማረሚያ ገባ፡፡
ከተፈረደበት በአምስተኛው ቀን በኋላ ቃሊቲ
ማረሚያ ቤት ሄጄ ጐብኝቼው ነበር፡፡ እንዴት ነህ? እስር
ቤቱ እንዴት ነው? አልኩት “እኔ ምንም ችግር የለብኝም፡፡
መጽሐፍ አምጣልኝ፡፡ የልጄን ነገር አደራ” አለኝ፡፡
የውብሸት ትልቁ ሀብት መጽሐፍ ነው፡፡
ደሞዝ በተቀበለ ዕለት ሁለትና ሦስት መጽሐፍ ሳገዛ
አይገባም፡፡ ቤቱ ስሄድ አራትና አምስት ማዳበሪያ
እንደ እህል ተጠቅጥቀው የሚቀመጡት መጽሐፎቹን

አስታወስኳቸው፡፡ የመጽሐፍ ባለሀብቱ ውብሼት ዛሬ
የመጽሐፍ ረሃብ ይዞት ማየቴ አስገረመኝ፡፡ ይግባኝ
ትጠይቃለህ? አልኩት፡፡ “እያሰብኩበት ነው፡፡ ከቤተሰብና
ከጠበቃዬ ጋር መክሬ እወስናለሁ፡፡” አለኝ፡፡
አራተኛ ተከሳሽ ወ/ሮ ሂሩት ክፍሌ ናት፡፡ ስለ
ወ/ሮ ሂሩት ዝርዝር ዘገባ ለማቅረብ የመረጃ እጥረት
ያለብን ቢሆንም ያገኘነውን እናካፍል፡፡ “በምርጫ
97 ቅንጅትን በመደገፍ ንቁ ተሳትፎ ታደርግ ነበር፡
፡ ከምርጫው በኋላ የቅንጅት የምርጫ ተወዳዳሪዎች፣
የምርጫ አስተባባሪዎች፣ ታዛቢዎች፣ ደጋፊዎች በተለያየ
ክስ ሲታሰሩ ወ/ሮ ሂሩትም ከአርባኞች ግንባር ጋር
ግንኙነት አለሽ ተባለችና ተከሳ 3 ዓመት ተፈርዶበት
በይቅርታ ወጣች፡፡ በሴቶች ፎረም፣ በአነስተኛና ጥቃቅን
እድትደራጅ በተደጋጋሚ ተጠይቃ ፍቃደኛ አልሆነችም፡
፡ በግሏ በፀጉር ሥራ ትተዳደር ነበር፡፡ ከዚያም ከኤልያስ
ክፍሌ ጋር ግንኙነት ፈጥራ በደቡብ “በቃ” የሚል ጽሑፍ
ለማጻፍ ብር ተቀብላ ለሽብር ተግባር ተንቀሳቅሳለች”
ተብላ ተከሰሰች የዐቃቤ ህግ ምስክሮች ከተደመጡ በኋላ
እንድትከላከል ተበየነ፡፡
ችሎት ለመቅረብ ወደ ፍ/ቤት ስትቀርብም
ይሁን ከፍ/ቤት ስትወጣ በራስ የመተማመን መንፈስ
የሚታይባት ወ/ሮ ሂሩት ክፍሌ ራሷ የመጀመሪያ መከላከያ
ምስክር ሆና ቀረበች፡፡ “እኔ ከማንም ሽብርተኛ ቡድን
ገንዘብ አልተቀበልኩም፡፡ በርካታ ዘመዶች ውጪ አገር
አሉኝ፡፡ ለግል ጉዳዬ ገንዘብ ሲልኩልኝ በህጋዊ መንገድ
እቀበላለሁ፡፡ በሽብር ተግባርም አልተሳተፍኩም” በማለት
ለፍ/ቤቱ ቃሏን ስትሰጥ፤ ሌሎች መከላከያ ይሆኑኛል
ያለቻቸውን የሰው ምስክሮች አስቀርባ አስመሰከረች፡፡
በመጨረሻ በተከሰሰችበት ሦስት ክሶች ጥፋተኛ ተባለች፡
፡ ከዚህ በፊት ሦስት ዓመት የተፈረደባትን ዐቃቢ ህግ
በማስረጃነት አቀረበ፡፡ 19 ዓመት እስራት ተፈረደባት፡
፡ ከፍርድ ውሳኔው በኋላ ወ/ሮ ሂሩት “ይህ የሰው ፍርድ

እንጂ የእግዚሐብሄር ፍርድ አይደለም” በማለት ችሎቱን
ለቃ ወጣች፡፡
አምስተኛ ተከሳሽ ጋዜጠኛና መምህርት ርዕዮት ዓለሙ
ናት፡፡ ናዝሬት /አዳማ/ ከተማ የተወለደችው ርዕዮት
ናዝሬት ቁጥር 1 ት/ቤት ከ1-5ኛ፣ አርባ ምንጭ ኃይሌ
ደጋጋ ት/ቤት ከ6-8ኛ፣ ናዝሬት ዐፄ ገለውዲዮስ 9ኛና 10ኛ
ክፍል፣ አዲስ አበባ አብዮት ቅርስ 11ኛና 12ኛ ክፍል ተምራ
ትምህርቷን አጠናቃለች፡፡ ከኮተቤ መምህራን ኮሌጅ
በመምህርነት በሠርትፍኬትና በዲፕሎማ ተመርቃለች፡፡
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በአንድ ዓመት ውስጥ በትያትርና
በእንግሊዘኛ ቋንቋ ሁለት ዲግሪ ተቀብላ ተመርቃለች፡
፡ በተለያዩ ት/ቤቶች በመምህርነት አገልግላለች፡፡
የጋዜጠኝነት ትምህርት ተምራ ተመርቃለች፡፡ በ2004
ዓ.ም የማስተርስ ዲግሪዋምን ለመማር ተመዝግባ እንዳለ
መታሰሯን ከቤተሰቦቿ መረዳት ችያለሁ፡፡ ወደ ጋዜጠኝነት
ሞያ ብቅ ያለችው በአዲስ ፕሬስ ጋዜጣ አዘጋጅነት ነው፡
፡ በቼንጅ መጽሔት አዘጋጅነት፣ በኤፍ.ኤም 96.3 ሬዲዮ
ጣቢያ የኪነ-ጥበብ ፕሮግራም አዘጋጅ ሆና ሠርታለች፡፡
በፍትህ ጋዜጣ አምደኝነትና በኢትዮጵያ ሬቪው ድህረ ገጽ
ሪፖርተርነት አገልግላለች፡፡
ርዕዮት በተለይ በአዲስ ፕሬስና በፍትህ ጋዜጣ
ላይ በምታቀርበው ትንታግ ጹሁፏ በርካታ አንባቢያንን
እንዳተረፈች ይነገርለታል፡፡ ርዕዮት፣ ኤልሻዳይ፣ የአቶ
መለስ ፎቶና የጊዮን ሆቴል ምሽት ምን ነበር? በሌላ ጊዜ
እመለስበታለሁ፡፡ የመቻቻል ፖለቲካ ላይ በተደጋጋሚ
አበክራ የምትጽፈው ርዕዮት “በሽብርተኝነት” ተጠርጥራ
ታሰረች፡፡ በተከሰሰችበት ክስ ዐቃቢ ህግ ምስክሮቹን
አሰማ፡፡ ሰነዶቹንም አቀረበ፡፡ ፍ/ቤቱም በተከሰሰችበት
ሦስት ክሶች እንድትከላከል ብይን ሰጠ፡፡ የመጀመሪያ
መከላከያ ምስክር ራሷ ርዕዮት ሆና ቀረበች፡፡ ርዕዮት ለፍ/
ቤቱ በሰጠቺው ቃል “ሥራዬ መምህርትና ጋዜጠኛ ነኝ፡፡
ኤልያስ ክፍሌ ሪፖርተር ጋዜጠኛ እንደሚፈልግ አርቲስት
ወደ 11 ዞሯል
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 06 ቀን 2004 ዓ.ም.

2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.29

የአደባባይ ምስጢሮች

መድረክ በሊዝ ጉዳይ ከሕዝብ
ጋር ተወያየ
“ኢህአዴግ በየቤታችን እስር ቤት እያዘጋጀልን ነው፡፡” አቶ ገብሩ አሥራት
“መንግሥት ህፃን ልጅ ሆኗል፡፡ የራሱ ያልሆነ ንብረት ወስዶ አልሰጥም ይላል፡፡” አቶ ግርማ ሰይፉ
“አቶ መለስ የአዲስ አበባን ሕዝብ በጦርነት ሳይሆን በኢኮኖሚ እወጋዋለሁ ብለዋል” ተሰብሳቢ
ብዙአየሁ ወንድሙ
“አቶ መለስ የአዲስ አበባን ሕዝብ በጦርነት ሳይሆን
በኢኮኖሚ እወጋዋለሁ ብለዋል” ተሰብሳቢ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራስያዊ አንድነት
መድረክ /መድረክ/ በቅርቡ በወጣው የከተማ ቦታ ሊዝ
አዋጅ ላይ ከሕዝብ ጋር ተወያየ፡፡ መድረክ ውይይቱን
ያደረገው ከትላንት በስቲያ በን/ስ/ላ/ክ/ከ ወረዳ 5 አዳራሽ
በጠራው ሕዝባዊ ስብሰባ ነው፡፡ በስብሰባው የአረና ፓርቲ
ሊቀመንበርና የመድረክ ሥራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ገብሩ
አስራትና የአንድነት ፓርቲ ም/ሊቀመንበርና ብቸኛው
የተቃዋሚዎች የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት አባል አቶ ግርማ
ሰይፉ በሊዝ አዋጁ ላይ የመነሻ ውይይት ጽሑፎቻቸውን
አቅርበዋል፡፡ መድረኩን የኦህኮ ሊቀመንበርና የመድረክ
ሥራ አስፈፃሚ ዶ/ር መረራ ጉዲና መርተውታል፡፡
የመድረኩ አስተባባሪ የነበሩት የአንድነት ፓርቲ ድርጅት
ጉዳይ ኃላፊና የመድረክ ሥራ አስፈጻሚ የሆኑት ኢ/ር ዘለቀ
የውይይቱን ዓላማ ካስተዋወቁ በኋላ መድረኩን ለቀዋል፡፡
የስብሰባው አወያይ ዶ/ር መረራ ጉዲና በአለፉት
ሥርዓቶች የከተማ ቦታ የባለቤትነት ታሪክና የተከናወኑ
የትግል ታሪኮችን በመግቢያነት ገለፀዋል፡፡ “ያለፈው
ትውልድ ዜጐችን የመሬት ባለቤት ለማድረግ መሬት
ለአራሹ እያለ አንድ ትውልድ አልቋል፡፡ የዛሬው ሥርዓት
ዜጐችን መሬት አልባ ለማድረግ እየሠራ ነው፡፡” ብለዋል፡
፡ ሰፋ ያለ መንደርደሪያ ሐሳብ ያቀረቡት ዶ/ር መረራ
የመድረክን መለስተኛ የመሬት ፖሊስ ከሦስት ዓመት

ለረዥም ዘመን...
እንደሚያስወግድ
መናገሩ
ቢታወስም
አሁን
የተለሳለሰበት ምክንያት አልገባኝም” ያሉት ስማቸው
እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር
ናቸው፡፡ አማር ባኔ የተባሉ የፖለቲካ ተንታኝ “The
Future of Hegemonic & Territorial States: The
Case of Ethiopia and Eritrea” በተባለ ጥናታቸው

፲ቱ

ነው፡፡ አባትን ሊቀመንበር፣እናትን ገንዘብ ያዥ ልጅን
አባል እያለ ያደራጃል፡፡ አምባገነናዊ ሥርዓት እየገዘፈ
ሲመጣ ከሕዝብ እየራቀ ሲሄድ የሚተማመነው ቁጥጥርን
በማብዛት እና በሠራዊቱና በመሣሪያ ኃይል ይተማመናል፡
፡ ዛሬ የምናየው ኢህአዴግ የደረሰበትን የአምባገነናዊ ደረጃ
ነው፡፡ በእያንዳንዳችን ቤት እስር ቤት እያዘጋጀልን ነው፡፡
” ሲሉ ገልፀዋል፡፡ የተከበሩ አቶ ግርማ በበኩላቸው “ጠ/
ሚኒስትሩ ሌቦችን በሁለት ከፍለዋቸዋል፡፡ የመንግሥት
ሌቦች፣የግል ሌቦች በማለት፤ጥሩ ስም ነው፡፡ ዳቦ
እንቆርስላቸዋለን፡፡ ኢህአዴግ ሕፃን ልጅ ሆኗል፡፡ ሕፃን
ልጅ የራሱ ያልሆነውን ንብረት ወስዶ አልሰጠም ብሎ
ያለቅሳል፡፡ ኢህአዴግም ሀብታችንን፣ንብረታችንን እየቀማ
ቀንና ሌሊት በቀማው ሚዲያው ይጮሃል፡፡ ያለኝ የመሬትና
የሰው ሀብት ነው፡፡ መሬቱን የምሸጠው እኔ ነኝ ብሎናል፡
፡ ነገ የሰው ሀብቱንም እሸጣለሁ ላለማለቱ ዋስትና የለንም፡
፡” በማለት ተናግረዋል፡፡ በመቀጠልም ተሰብሳቢዎች
በርካታ ሐሳቦችን ያቀረቡ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ “የሐዝብ
ተወካዮች ም/ቤት የሕዝብ ተወካይ እንጂ ራሱ ሕዝብ
አይደለም፡፡ አቶ መለስ የአዲስ አበባን ሕዝብ በጦርነት
ሳይሆን በኢኮኖሚ እዋጋለሁ ብለዋል፡፡ ኢህአዴግ ወደፊት
ሚስቶቻችሁንም በሊዝ ከእኔ መውሰድ አለባችሁ ሳይሉን
አይቀሩም፡፡ መብታችንና ጥቅማችን ለማስከር በሕጋዊና
ሠላማዊ መንገድ ለማስጠበቅ እንነሳ” የሚሉ ሐሳቦች
ተነስተዋል፡፡ በመጨረሻም መድረክ በሊዝ አዋጅና
በወቅታዊ ጉዳዮች ጋር ከሕዝብ ጋር የሚያደርገውን
ውይይት ይቀጥላል ተብሏል::

ከገፅ 2 የዞረ

አንዲት ትንሽዬ ሀገር ከዋናው መሬት (ትልቋ) ሀገር
በመገንጠል ነፃነቷን ካወጀች “ዘለዓለሙን ለህልውናዋ
የምትሰጋ በመሆኗ በእንፍርግጧ ዋናዋን ሀገር ስትረብሽ
ትኖራለች” ይላሉ፡፡ የ “Dependency Theory” /ጨቋኝ
ተጨቋኝ/ ተንታኞችም ቢሆኑ “ትንሽዬዋ ሀገር በዋናዋ
ሀገር የመጨቆን ስጋት ስላለባት በሆነው ባልሆነው ሁሉ

ጉልበቷን ለማሳየት እንዲሁም ዋናውን ሀገር በሆነ የቤት
ሥራ የመጥመድ ስራ ትሰራለች” ይላሉ፡፡ አንቱን ፊሬሪ
ይህንን ጉዳይ ሲተነትኑ የታይዋንንና የቻይናን ግንኙነት
በምሳሌነት በመጥቀስ ነው፡፡ ኢሳያስ አፈወርቂም
“ለኢትዮጵያ የመቶ አመት የቤት ሥራ እንሰጣቸዋለን”
ያሉበት ምክንያት ከዚሁ የመነጨ ይመስላል፡፡

የአብዮታዊ ዴሞክራሲ
ትዕዛዛት

መምህር ዘካርያስ የማነብርሃን
ኢህአዴግ አብዮታዊ ዴሞክራሲን የሚቃወም በኢትዮጵያ
መሬት እንዲኖር አልፍቅድም በማለት ላለፉት ዓመታት
በትጋት ሲሰራ መቆየቱ ይታወቃል፡፡ ገዢው ፓርቲ የሃይማኖት
ተቋሞችን አብዮታዊ ዴሞክራሲን የሚሰብኩ ካድሬዎች
የሚርመሰመሱበት ከማድረግ ጀምሮ የመንግስት ሠራተኛውን፣
መምህሩን፣ ተማሪውን፣ አርሶአደሩን (አርብቶ አደሩን)
ነጋዴውን በአጠቃላይ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል በአብዮታዊ
ዴሞክራሲ ፀበል በግድ በዘመቻ ሲያጠምቅ የከረመው
ኢህአድግ አስርቱን የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ትዕዛዛትን
አውጥቶ በማስፈፀም ላይ ይገኛል፡፡
የትዕዛዛቱ ክፍት ተጠማቂዎቹንም ያልማረ መሆኑ ነው፡፡
ለመሆኑ እነዚህ ፲ቱ ትዕዛዛት ምድን ናቸው?
፩. አብዮታዊ ዴሞክራሲ እንደማንኛውም የማሌ ፓርቲ
ከላይ ወደታች የሚዘረጋና በጥብቅ የዕዝ ሰንሰለት የሚመራ
ነው፡፡
፪. አብዮታዊ ዴሞክራሲ ለሃሳብ ልዩነት በር አይከፍትም
፫. የአብዮታዊ ዴሞክራሲ መስመር በጠቅላይነት
አስተሳሰብ የተለከፈ ሲሆን ፓርቲው በፖለቲካም ሆነ
በኢኮኖሚው መስክ በፍፁም ቁጥጥር ያምናል፡፡
፬. አብዮታዊ ዴሞክራሲ እውነተኛ የመድበል ፓርቲ
ዴሞክራሱን አይቀበልም፡፡
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በፊት በግልጽ አስቀምጧል በማለት ፕሮግራሙን
በንባብ አሰምተዋል፡፡ በመቀጠልም አቶ ገብሩ አስራት
ጽሑፋቸውን እንዲያቀርቡ ጋብዘዋል፡፡
የሕገ-መንግሥቱን ድንጋጌዎች በመዘርዘር ጥናታዊ
ጹሑፋቸውን ያቀረቡት አቶ ገብሩ አስራት “ኢህአዴግ
የሊዝ አዋጁን በመቃወም የሚንጫጩት የመንግሥት
ሌቦችና ጥቂት ደላሎች ናቸው እያለ ነው፡፡ ኢህአዴግ
6 ሚሊዮን አባል አለው፣ቴሌቪዥን፣ሬዲዮ፣ጋዜጣ
አለው፣ቀንና ሌሊት ያለማቋረጥ ስለ አዋጁ ይናገራል፡
፡ 6 ሚሊዮን አባል ያለው ኢህአዴግ ከጥቂት ደላሎች
አንሶ መገኘቱ አሳዘነኝ፡፡ ጠ/ሚኒስትሩም፣የከተማ
ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሩም አንድ ነገር
ተናግረዋል፡፡ አዋጁን ከማውጣታችን በፊት ከሕዝብ ጋር
አለመምከራችን ተሳስተናል ብለዋል፡፡ ይህም ስህተት ነው፡
፡ ሕዝብ የተቃወመው ስለተደናገረ ወይም ስለአልተወያየ
አይደለም፡፡ የተቃወመው መሠረታዊ ጥቅሙ ስለተነካበት
ነው፡፡ ኢህአዴግ ሕዝቡን ለማደናገር ብዙ ስብሰባዎችን
አድርጓል፤ ግን አልተሳካለትም፡፡ የማደናገር ደረጃው
ወድቋል፡፡ ሕገ-መንግሥቱ በግልጽ ተጥሷል፡፡ ቤት
ቤት የሚሆነው ከመሬት ጋር ተቆራኝቶ ነው፡፡ አሁን
ኢህአዴግ መሬትን ለብቻ ቤትን ለብቻ አድርጐ ሊያሳየን
ይገባል፡፡ ሀብትና ንብረት የማፍራት መብታችንን ገፏል፡
፡” ሲሉ ተናግረዋል፡፡ አቶ ገብሩ አያይዘውም “ኢህአዴግ
እያንዳንዱን ነገር መቆጣጠር ይፈልጋል፡፡ ቁጥጥር
የአምባገነኖች ተፈጥሮአዊ ባህርይ ነው፡፡ እያንዳንዱ ቤት
ገብቶ አንድ ለእምስት የቁጥጥርና የስለላ መዋቅር እየሠራ

፭. አብዮታዊ ዴሞክራሲ በምቀኝነት እና በከፋፋይነት
የመንግስትን ካዝና መሙላት ይቻላል ብሎ ያምናል፡፡
፮. አብዮታዊ ዴሞክራሲ ሃብት በመንግስት ብቻ
እንዲከማች ያደርጋል፡፡
፯. አብዮታዊ ዴሞክራሲ ነፃ የፍትህ ተቋማት፣ ነፃ
የሠራተኛ ማህበራት፣ ነፃ ሚዲያዎች እንዲሁም ነፃ የምርጫ
የውድድር ሥርዓት እንዲኖር በፍፁም አይፈቅድም፡፡
፰.
አብዮታዊ ዴሞክራሲ ሕዝብ እርስ በርሱ
እንዲታማመን አይፈቅድም፡፡
፱. አብዮታዊ ዴሞክራሲ የዜጐችን ነፃነት አይቀበልም
፲. ኢህአዴግ ወደሶሻሊዝም መሸጋገሪያው ብቸኛው
ድልድይ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ነው ብሎ ያምናል ፡፡
እነዚህ ፲ቱ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ትዕዛዝት የገዢው
ፓርቲ የማዕዘን እራስ ድንጋይ በመሆናቸው በኢትዮጵያችን
በመተግበር ላይ ይገኛሉ፡፡ ለዚህም ነው ዕለት በዕለት
ጩኽታችንና ብሶታችን እየጨመረ የመጣው፡፡ መንግስት
የሚከተለውን አብዮታዊ ዴሞክራሲ ፍልስፍና ማስወገድ
ካልቻልን መሬታችንን ብቻ ሳይሆን ሚስቶቻችንንም ነገ
ልንቀማ እንችላለን፡፡
ስለዚህ ትግሉ መሆን ያለበት የአብዮታዊ ዴሞክራሲን
ቅርንጫፎች በማስወገድ ላይ ሳይሆን ማተኮር ያለባት ከዋናው
ግንድ ጋር መሆን አለበት፡፡ ግንዱ ሲገረሰስ ብሶታችንና
ጩኽታችን ያንጊዜ መልስ ያገኛል፡፡

ኑ እስቲ
እናውጋ !
ኃይሉ አርአያ
ወጣን ወረድን በፖለቲካ ጎዳና
ሞትን፤ ገደልን ለ “ሀገራዊ ልዕልና”
ገዛን ሸጥን በፖለቲካ ገበያ
ምን አለ ያላየነው? ያልሰማነው፣ ከዚህ ወዲያ?
እናማ! ኑ እስቲ እናውጋ በጋራ
እኛ ከዚህ ከጦቢያ እናንተ ከዚያ ከኤርትራ
ኑ እናውጋ ስለትርፍና ኪሳራ
ሕዝብ ለሕዝብ ልብ ለልብ በጋራ
ተገናኝተን ባንድ እናውራ፡፡
እናንተስ ምን አገኛችሁ?
ከኛ ተለይታችሁ
እኛስ ምን አተረፍን እናንተን አጥተን
እስቲ እንነጋገር ባንድ ላይ ሆነን፡፡

የቀብር ቦታ ሊዝ አዋጅ
ቢወጣስ?
የኢህአዴግ መንግሥት ሥልጣን ከያዘበት ጊዜ
ጀምሮ የአገርን ታሪክ ጥላሸት ሲቀባ፣ አንድ ጡት
እየጠቡ ያደጉ ጐረቤትማማቾችን ቂም በቀልና ጥላቻ
እየሰበከ ሲያፋጅ ቆይቷል፡፡ በዜግነትና በሰብአዊነት
አምነን እንዳንኖር አድርጓል፡፡ የባለአገርነት
ስሜት እንዳይኖረን በማድረግ፤ አገሪቱ የጥቂት
ኢህአዴጋውያን እንድትሆን የቀረው ዜጋ ሁሉ
በጥገኝነት እንዲኖር እያደረገ ነው፡፡ ከጊዜ ወደ
ጊዜ ከክፉ እጅግ ወደ ክፉ አዋጆች ተሸጋግሮአል፡፡
ለምን? እንዴት? የሚል የማስወሰን አቅም ያለው
የሕዝብ ተወካዮች የሉንም፡፡
የቀረበላቸውን ረቂቅ አዋጅና እና መመሪያ ሁሉ
በትዕዛዝ ተቀብለው የዛሬውን ትውልድ ብቻ ሳይሆን
የወደፊቱን ትውልድ አደጋ ውስጥ እየጣሉት ነው፡
፡ የአገሪቱን መሬት ለባዕድ እያቀራመቱት ነው፡
፡ ዜጐችን ከመኖሪያቸው እያፈናቀሉ ለባዕዳንና
ለጥቂት ከበርቴዎች መሬታችንን እየቸበቸቡት ነው፡፡
ሕዝብ እያማጠ ተቀምጧል፡፡ መሪዎቻችን “ጨፍኑ
እናሞኛችሁ” ሲሉን አፋሽ አጐንባሹ ደግሞ ስለ
ልማት ይደሰኮራል፡፡ ያደነቁሩናል፡፡ ይህም ሆኖ ዜጐች
ሁሉ በጭንቀት ውስጥ ባለበት በአሁኑ ወቅት “ማሽላ
እያረረ ይስቃል” እንደሚባለው ሁሉ በየቦታው
የተለያዩ ቀልዶች እንሰማለን፡፡
በአንድ መጠጥ ቤት ድምጹን ከፍ አድርጐ
“ሊዝ ትክክል ነው፡፡ ትክክለኛ አዋጅ ትክክለኛ
አመራር የመጣው አሁን ነው ድሃ ሀብታም መለየት
አለበት፡፡ ድሃና ሀብታም ለምን አንድ ሰፈር ይኖራል፡፡
እንዴትስ እኩል ቦታ ይሰጠዋል፡፡ እስከ ዛሬ ትክክለኛ
መንግሥት በመጥፋቱ በየመጠጥ ቤቱ እኩል እግሩን
አነባብሮ ወሬውን ይቀዳል፡፡ እኩል መሬት አየተመራ
እንደየአቅሙ ቤት እየሠራ ይኖራል፡፡ ዛሬ ግን እውነተኛ
መንግሥት ስለመጣ ድሃና ሀብታሙ ተለይቷል፡
፡ ድሃ ከአራት ኪሎ፣ከልደታ፣ከባንቢስ፣ከሸራተን
አካባቢ፣ከአፍንጮ በር፣ከቦሌ እየተጠራረገች
ተባራለች፡፡ ወደፊትም ከአዲስ አበባ ተራ በተራ
እየተለቀመች ትወረወራለች፡፡ ሀብታም ደግሞ
የኢህአዴግ ባለሥልጣኖችና ወዳጆቻቸው ብር
ስለአላቸው ፎቃቸውን ገንብተው ተንደላቀው
ይኖራሉ፡፡ ዛሬ በጋቤላና በኦሮሚያ የተጀመረው
የመሬት ሽያጭ እንደ አስፈላጊነቱ ወደ አዲስ
አበባም ይደርሳል፡፡ ምድረ ድሃ እዚህ ተቀምጠሽ
ሊዝን መቃወም አትችይም፡፡ የምታመጩውም
ነገርም የለም፡፡ “እንዲያውም . . .” ብሎ
ሲል አነጋገሩ ያልጣመው አንዱ “በቃህ!! በቃ
ዝምበል፡፡ አትለፍልፍብን የቴሌቪዥንና የሬደዮኑ
ይበቃናል” አለው፡፡
አንዱ አድማጭ ተቀበለና “ኸረ ተወው
ይለፍልፍ እንደያውም ምን?” ሲል ጠየቀው::
“እንዲያውም ሰሞኑን የቀብር ቦታ የሊዝ አዋጅ
ሊወጣ ነው ተብሏል፡፡ ይኸ ደግሞ በጣም ጥሩ
ነው፡፡ ከእንግዲህ ድሃ በቁም ብቻ ሳይሆን ሞቶም
ከሀብታም እኩል አስከሬኑ አያርፍም፡፡ ሀብታም
ለ99 ዓመት የተንጣለለ መሬት ገዝቶ ሐውልቱን
በብረት በወርቅ አሠርቶ ዘበኛ ቀጥሮ መሞትና
መቀበር ይችላል፡፡ ደሃ እንደ አቅሙ ለሁለት ዓመት
ለሦስት ዓመት የበሬ ግንባር የምታክል መሬት በሊዝ
ገዝታ በቁም ቁልቁል ትቀበራለች:: ከሀብታም
እኩል በጀርባ መተኛት ያበቃል ማለት ነው፡፡ ሁለት
ሦስት ዓመት ሲሞላ አጥንቱን አውጥቶ ሲያስፈልግ
ይወረወራል ሲያስፈልግ ከእንግዲህ አጥንቱ ተፈጭቶ
ለማዳበሪያ ይውላል፡፡ በኢትዮጵያ ምድር ድሃ ቆሞ
እንደማያምርበት ሁሉ ሲሞትም አያምርበትም፡፡ ሊዝ
ደጉ፡፡ “ለያየን ድሃ ፊደሉም ሁለት ነው፡፡ ምን ክብርና
ግርማ ሞገስ አለው፡፡ ባለሀብት፣ኢንቬስተር፣ልማታዊ
ባለሀብት . . . ስሙ ራሱ ደስ ሲል” በማለት
ተናገረ፡፡ እውነት የቀብር ቦታ ሊዝ አዋጅም ሊወጣ
ይሆን? የዜጐችን ስብዕናና ህልውና በገንዘብ
መለወጥ!! ጆሮ የማይሰማው የለምi
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ታሪክ

ታሪክ ምን ይለን ይሆን?

ውብሸት ተሾመ
sfgtb7@yahoo.com

“በምድር ክቡር ኔልሰን ማንዴላ፣
“በሰማይ ክቡር ክዋሜ ንክሩማህ” ምን የሉ ይሆን. . . ?

በ

ዚህ ርዕስ ላይ ለመፃፍ ያነሳሳኝ በቅርቡ
በአገራችን በኢትዮጵያ መዲና በአዲስ አበባ
በተካሄደው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ስብሰባ ላይ
በቻይና መንግሥት ርዳታ በተገነባው የህብረቱ አዲስ
ሕንፃ ግቢ ውስጥ ለጋናው ክዋሜ ንክሩማህ የቆመው
ሐውልት ጉዳይ ነው፡፡
ሀውልቱ ንኩሩማህ ለአፍሪካ አንድነት
ምሥረታና በውስጡም ለተተከለው የአፍሪካ ሕብረት
ባበረከቱት አስተዋፅኦ የቆመ ስለመሆኑ በተለያዩ
ሚዲያዎች ተገልጿል፡፡ የኔ ጥያቄ እዚህጋ ነው፡
፡ የተከበሩ ክዋሜ ንክሩማህ ለአፍሪካና ለሕብረቱ
መልካም አስተዋፅኦ አድርገዋል፡፡ ያን የሚክድ አለ ብዬ
አላስብም፤ነገር ግን ከክዋሜ ንኩርማህ በበለጠ ለዛሬው
የአፍሪካ ሕብረት፣ለያኔው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት
ታላቅ ውለታ የዋሉ መሪ አሉ ብዬ አምናለሁ፤ የአፍሪካ
ሕብረት እንደ ዛሬው በተረጋጋና በተመቻቸ ሁኔታ
ውስጥ የዛሬ አርባ ዘጠኝ ዓመት ታላቁ የአፍሪካ አባት
ቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ንጉስ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ባደረጉት
ከፍተኛ አስተዋፅኦ ነው፡፡ በሰዓቱ የነበረውን ሁኔታ “ማን
ያውራ የነበረ” ነውና ፕሬፌሰር መስፍን ወልደማርያም
በፍትህ አርብ ጥር 25/2004 ዓ.ም በወጣው ፍትህ
ጋዜጣ “የአፍሪካ ሕብረት ዓለም በቃኝ ገባ” በሚል ርዕስ
ባሰፈሩት ጽሑፍ በሰዓቱ ስለ ነበረው ሁኔታ ሲገልፁ
“መሪዎቹ በየቀጠናቸው ማህበር እያቋቋሙ ለትልቁ
የአፍሪካ አንድነት እምብዛም ግድ አልነበራቸውም፡
፡ ምናልባትም የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን በማቋቋም
እያንዳንዳቸው በየአገራቸው ያላቸው ሥልጣን
የሚቀነስባቸው መስሎአቸው የነበረ ይመስለኛል፡፡
አብዛኛዎቹ እናጥናው እናብላላው በማለት የድርጅቱን
ምስረታ ለማስተላለፍ ይጥሩ ነበር፡፡ አፄ ኃ/ሥላሴ
ግን “የድርጅቱ ሰነድ ሳይፈረም ማናችንም ከአዳራሹ
አንወጣም” ብለው ገትረው ያዙአቸው፡፡ ታላቁ የአፍሪካ
አባት በዚያን እለት የወሰዱት ታላቅ እርምጃ ነው፡፡ ለዛሬ
የአፍሪካ ሕብረት መሰረት የጣለው ዛሬ ቀን ተቀየሮ ንጉሰ
ነገሥቱ ከመቃብር በታች ሆነው ለሕብረቱ ታላቅ ጥረት
አድርገው በዚያ ሌሊት “ሳትፈርሙ አትወጡም” ብለው
አስፈርመው እንደ አባት ባቋቋሙት የአፍሪካ አንድነት
ድርጅት (የዛሬው አፍሪካ ሕብረት) ውስጥ መቼም ይሁን

መቼ ከአፄ ኃ/ሥላሴ የተሻለ ባለውለታና አባት አይገኝም፡
፡ ለዚህም ታሪክ ምስክር ነው፡፡” ብለዋል፡፡
ክቡር ክዋሜ ንኩሩማ ለአፍሪካ የዋሉት ውለታ
ታላቅ ነው፡፡ በይበለጥ ለመላው ጥቁር ሕዝብ አቀፉ
እንቅስቃሴ /Pan africanism/ ያደረጉት አስተዋፅኦ
ሀውልት የሚገባቸው ሰው መሆናቸው አይካድም፡፡
ነገር ግን ከእሳቸው በላይ ለጥቁር ሕዝብ ነፃነትና ኩራት
የሆኑት የታላቋ ኢትዮጵየ ንጉሰ ነገስት አፄ ኃ/ሥለሴ
አብዝተው ይበልጧቸዋል፡፡
በጃማይካ የተወለደውና ለመላው የጥቁር ሕዝቦች
ነፃነት የታገለው ጥቁሩ ሙሴ በመባል የሚጠራው
ጃማይካዊው ማርብስ ጋርቬይ እንዲህ ይል ነበር፡
፡ “We Negroes believe in the God of Ethiopia
. . .” (Dictionary of Religion p.76) “እኛ ጥቁሮች
የምናምነው በኢትዮጵያ አምላክ ነው” ይሄ ንግግሩና ኋላ
ያቋቋመው “UNITED NEGRO IMPROVEMENT
Association (UNIA) በሚሊዮን በሚቆጠር ጥቁር ልብ
ውስጥ በመግባቱ እኝህ ጥቁሮች ሁሌም የሚዘምሩት
የአንድነት መዝሙር ነበራቸው፡፡ “Ethiopia the land
of our father . . .” የሚል ይህ ንግግራቸውና የጋርቬይ
ትንቢታዊ ንግግር ተፈፀመ የተባለው ታላቁ የአፍሪካ
አባት አፄ ኃ/ሥላሴ በ1945 እና በ1963 በአሜሪካን
ጉብኝት ባደረጉበት ጊዜ ነው፡፡ እንዲሁም (በ1966)
በካሪቢያን ደሴቶች ባደረጉት ጉብኝት ተስፋ የቆረጠ
መምጫህ አይታወቅም፡፡ የበታች ነህ ሊባል የነበረ ጥቁር
ሕዝብ የንጉሰ ነገሥቱን ግርማ ሞገስ በራስ የመተማመንን
ስሜት፣ሰው ሁሉ እኩል ነው የሚለው ንግግራቸውን
ሲሰማ የመኖሩን ስሜት ማንነቱን እንዲወድ አድርጎታል፡
፡ አንዳንዶችም በንጉሱ ከመኩራታቸውና ከመደሰታቸው
በላይ “ንጉሱ መለኮታዊ ባህሪ አላቸው” ብለው
ለማምለክም ተገዷል፡፡
ጋርቬይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን አድርጎ
በአሜሪካም የተለያዩ አሰልፎ ወደ አገሩ ጃማይካ
እንዲመለስ /Deport/ ተደረገ፡፡ በ1928 ሎንዶን ሄዶ
UNIAን ለማጠናከርና ታላቁን የአፍሪካ አባት አፄ ኃ/
ሥላሴን ለማግኘት ብዙ ቢጥርም ሳይሳካለት ቀርቷል፡፡
ንጉሱን በሎንዶን የፈለጋቸው በኢትዮ-ጣሊያን ጦርነት
ወቅት ለአምስት ዓመታት ያህል በስደት እዛ ነበሩና ነው፡

፡ ጋርቬይ ለንጉሱ ያለውን ክብርና ፍቅር በሎንዶን
ፍለጋው ገልፆታል፡፡ ጥቁሮች እንደ አርማ ስላይዋቸው
እኛም ልንኮራባቸው በተገባን ነበር፡፡ በዚህ ዘመን ግን
ተዋርደን አዋረድናቸው፡፡ ንጉሱም ለጥቁሮች ታግለዋል፡
፡ ይሄም በ1916 ዓ.ም የባሪያ ንግድ እንዲቀር የመጀመሪያ
ሕግ አወጡ፡፡ ንግዱም እንዲቆም አዋጅ አሳወጁ በዚያ
ሰዓት በቅኝ ግዛትና በባሪያ ንግደ የተነሳ ጥቁር ሕዝቦች
የደም እንባ የሚያለቅሱበት ጊዜ ነበር፡፡
ዛሬ በገነባችው ኢኮኖሚ የአፍሪካ ቁንጮ የሆነችው
ደቡብ አፍሪካ በዚያን ጊዜ ጥቁሮቹ የሀገሪቱ ዜጐች
በአገራቸው እንደ ባእድ ሲታዩና ሲጨቆኑ ዛሬ ስማቸው
ገኖ ለታላላቅ ሽልማቶች የበቁት የደቡብ አፍሪካ ነፃ
አውጭና የቁርጥ ቀን ልጅ የተባሉት ክቡር ኔልሰን
ማንዴላ ለትግል ይረዳቸው ዘንድ ወታደራዊ ሥልጠና
ለመውሰድና ወገናቸውን ከአፓርታይድ አገዛዝ ነፃ
በማውጣት የመጡት የትክክለኛው የአፍሪካ አባት
አገር ወደ ሆነችው ኢትዮጵያ ነበር በዚህም ወቅት ንጉሱ
ማንዴላ በልበ ሙሉነት ሥልጠናውን እንዲወስዱ
አበረታተዋቸዋል፡፡ በሌላ በኩል ግን አንዳንድ የአፍሪካ
አገራት ውስጥ ውስጡን ከነጮቹ መንግሥት ጋር
በመገበያየት ኢኮኖሚውን አጠንክረውለታል፡፡
የቀድሞው የዓለም ማህበር /League of Nations/
በ1919 ሲመሰረት ሀገራችን ኢትዮጵያን ለአባልነት
እንድትበቃ ለማድረግ ሲነሳ አፍሪካ በልበ ሙሉነት
የመናገር መብት አላት ምክንያቱም አፄ ኃ/ሥላሴ ናቸው፡
፡ በደርጉ ዘመንም ኮለኔል መንግሥቱ ኃ/ማርያም ሽምቅ
ተዋጊዎችን በታጠቀ ጦር ሠፈር በማስልጠንና የዛኑ/
PF በማስታጠቅ ትግላቸው በዚምባብዌ ነፃነት ማግኘት
እንዲደመደም አድርገዋል፡፡
በነማርቆስ ጋርቬይ ትንቢት ጀምረን በጉብኝታቸው
ያፅናኑትንና ያበረቱትን ጥቁር ሕዝብ አስበን፣ ማንዴለን
እና ደቡብ አፍሪካን የታደጉትን መታደግ አስበን
ለመንግሥታት ማህበር የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ግን
(የዛሬው የአፍሪካ ሕብረት) በአዲሱ ግቢው በስማቸው
ችግኝ ሳይተከል፣ለጋናው ክዋሜ ንክሩማ ባለውለታ
ሆነው ሐውልት ሲቆምላቸው እውነት ታሪክ ምን ይለን
ይሆን. . .? እውነት ኢትዮጵያ በዚህ ዘመን ስለ እውነት
የሚመሰክሩና የሚሟገቱ አዛውንቶች አጣች?

ለክዋሜ ንኩሩማህ ሐውልት መቆሙ ፍፁም
አያስከፋንም፡፡ ግን ከእሳቸው ገዝፈው ለሚታዩት
አፄ ኃ/ሥሌላ እንኳንስ በአፍሪካ ሕብረት በተባበሩት
መንግሥታት ድርጅት ግቢ ውስጥም ሐውልት
ሊቆምላቸው የሚገባቸው ናቸው፡፡ እንዲህ ስል ንጉሱ
ፍፁም ናቸው እያልኩ አይደለም፡፡ ታሪክ በዘመናቸው
የሰሩትንም ስህተት አስቀምጦልናል፡፡ እዚህ ተነስተን
ስናይ ለአፍሪካ አባትነት የሚተካከላቸው እንደሌለ
እንረዳለን፡፡ ለመላው ጥቁር ሕዝብ ንጉሱ ባለውለታ
ናቸው፡፡
በ2008 ሁለት መቶኛ አመቱን ካከበረው በኒዮርክ
በሚገኘው ለአቢሲኒያ ባብቲስት ቤተክርስቲያን በግንቦት
27/1954 ንጉሱ በመገኘት አይዟችሁ በማለት የመፆር
መስቀል አበርክተውላቸዋል፡፡ እዛ ያሉት ጥቁሮች
ተሰደው የሄዱ ናቸው፡፡ ከዚህ በላይ አባትነትና ውለታ
ከየት ይመጣል . . . ? ይሄ ታላቅ ሥራቸውን በማየት
ጆርጅ ታውን ዩኒቨርስቲ ከቄስ /ረቨረንድ/ ኤድዋርድ
ቪቫን የዶክትሬት የክብር ዲግሪ ተሰጥቷቸዋል፡፡ እኛ
ዛሬ ሐውልት አላቆምንላቸውም፡፡ በኒዮርክ ጐዳናዎች
ሲያልፉም ጥቁር ሕዝብ “አባታችን” እያለ የጀግና
አቀባበል አድርገውላቸዋል፡፡ እኛ ዓለም ላከበራቸው
ንጉስ ውለታ በዋሉላት አፍሪካ በገዛ አገራቸው ሐውልቱን
ለክዋሜ ንክሩማ ሰጠን፡፡ ታሪክ ምን እንደሚለን እናስብ .
. . በጥቅምት 1 ቀን 1963 የአሜሪካው (USA) ፕሬዘዳንት
ኬኔዲ ንጉሱን ከሌሎች ባለሥልጣናት ጋር በተቀበሉበት
ሰዓት እንዲህ ብለዋል፡፡ “በአገራቸው የተከበሩ ብቻ
ሳይሆኑ እኛም የምናከብራቸው እና በዓለምም የተለየ
የክብር ቦታ የተሰጣቸው ናቸው፡፡ ደግሞም ከተወሰነ
ዓመታት በፊት በታሪክ የክብር ቦታ በማግኘት
የተረጋገጠላቸው ታላቅ መሪ በመሆናቸው እንኳን ደህና
መጡ እንላለን፡፡ . . . በሊግ ኦፍ ኔሽን ያቀረቡት ንግግርዎ
የዓለምን ስምምነት ለማራመድ ረድቷል፡፡ በጣም
የምናከብረው የመሪነት ቦታዎ ነፃ የወጣ እና ራሱን የቻለ
ማሕበረሰብ በአፍሪካ ገንብተዋል”፡፡ ብለዋቸዋል፡፡
መረጃ ያገኘሁት “ኑሮና ክርስትና በአሜሪካ”
ከተሰኘው ከመላከ ብርሃን መላኩ መጽሐፍ ነው፡፡
ለማንኛውም በዚህ ዘመን ለእውነት የሚሟገቱ
የታሪክ ሰዎችን ማጣታችን የሚያሳዝን ነው፡፡

ሀገራቸው ያላከበረቻቸው መሪ
ንጉሱ ከንኩሩማ ይድነቃቸው ከፑሽኪን ያንሱ ይሆን?

ከብሩክ ከበደ
የመጨረሻ ክፍል
ባለፈው ሣምንት ጽሑፌ ቀ.ኃ.ሥና
ይድነቃቸው ተሰማ ለአገራቸውና አህጉራቸው ብሎም
ለዓለም ካበረከቱት ታላላቅ ሥራዎች መሀል ለዋቢነት
የተወሰኑትን ጠቃቅሼ በገዛ ሀገራቸው መታሰቢያ የሚሆን
ሐውልት የሌላቸው መሆናቸውን ማንሳቴ የሚታወስ ነው፡
፡ በዛሬው ጽሑፌ ቀጣዩና የመጨረሻውን ክፍል ይዤ
ተመልሻለሁ፡፡
አገራችን
ለአፍሪካውያኖች
ነፃነት
ሀብቷን፣እውቀቷን፣ጠንካራ ሥነ-ልቦናዋንና የመሣሰለውን
በፍፁም ፈቃደኝነትና ታማኝነት በመስጠት ወደር የሌላት
ናት፡፡ በዛ አብዛኛዎቹ የአፍሪካ አገራት የቅኝ ግዛት
ቀንበር ገና ከትከሻቸው ላይ ሳይወርድና የወረደላቸውም
ለአያሌ አመታት የሸበባቸው ፍርሐት ሳይለቃቸው ነበር
አፍሪካውያኖችን የሚያሰባስብ ማሕበር በመመስረት
እንመካከር ያለችው፡፡ በዚህም ምክክር መሀል ነበር
አንድ አፍሪካ የተባለ እንኳን ያኔና አሁንም ወደፊትም
የማይታሰቡውን ሐሳብ የጋናው የነፃነት አባት ተብሎ
የሚጠራው ኩዋሜ ንኩሩማህ ይዞ ብቅ ያለው፡፡
የእሱንም ሐሳብ ቀ.ኃ.ሥ አፍሪካ አንድ እንደማትሆን
አሁን ሣይሆን አንተ በእኔ እድሜ ላይ ስትደርስ
ትመለከተዋለህ /ትገነዘበዋለህ/ ቢሉትም እሱ ግን አንዲት
አፍሪካን መስርቶ የአህጉሪቷ መሪ ለመሆን በርካታ
የማይፈነቀሉ ድንጋዮች ቢፈነቅልም እንኳን አህጉሪቷን

አገሩንም መምራት ሳይችል በስደት እንደወጣ ሕይወቱ
በአሳዛኝ ሁኔታ አልፋለች፡፡
ሌሎቹን እንኳን ትተን ኢትዮጵያና ሱዳን ሁለት አገር
ሆነው እያሉና ሌሎች አገራትም ለመገማመስ ባቆበቆቡበትና
የድንበር ግጭቶቻቸውና የይገባኛል ጥያቄዎቻቸው
ባልተመለሰበት ሁኔታ ወደ ሁለት ቢሊዬን እየተጠጋ
ያለውን ሕዝቧን ለመመገብ ላይ ታች የምትለው ቻይና ጋና
የፈለቀውን ቤንዚን ለመቅዳት ይሁን አልያም የማኦይዝምን
አስተምህሮት ሕላዌ ለማድረግ እጅ የመጠምዘዝ ያህል
ተጉዛ የንኩሩማህ ሐውልት አዲስ አበባ ላይ ለመትከል
ከቻይና ሕዝብ ለጋና ሕዝብ የተሰጠ ስትል አሞካሽታዋለች፡
፡ መሆን የነበረበት ግን ለጋና ሕዝብ ከሆነ እዛው አክራ
እንጂ አዲስ አበባ ላይ መተከል አልነበረበትም፡፡ በሐውልት
ምርቃት ሥነ-ሥርዓት ላይም የጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊ
ባለቤት ወ/ሮ አዜብ መሥፍን ሙሉ ለሙሉ ቀይ ቀሚስ
በመልበስ ቻይናውያን ከጐናችሁ ነን የሚል መልዕክት
አስተላልፈውበታል፡፡ ሐውልቱ ሲገለጥም ጠ/ሚኒስትር
መለስ ዜናዊ ከእንግዶቹ መሀል ስፈልጋቸው አለመመልከቴ
እጅግ የገረመኝን ዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ከውስጤ ፈልቆ
አዳምጨዋለሁ፡፡ እሳቸውም የንኩሩማህ ሐውልትን
በተመለከተ በፓርላማ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ
ሲሰጡ ሐውልቱ ሥር ንኩሩማህ ስለ ፖንአፍሪካኒዝም
የተናገራቸው በርካታ ንግግሮች ቢኖሩም ተመርጦ
የተጻፈው ግን “ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር
ትዘረጋለች” የሚለውን ነው ማለታቸው በእጅጉ የሚገርም

ነው፡፡ ጥቅሱ ሃይማኖታዊ ሐውልቱ ፖለቲካዊ መሆኑም
በራሱ ገና ያልተመለሰ አልያም የተምታታ ጥያቄ እንዳለ
የሚያሳይ ነው፡፡
አፍሪካ አንድ ሆና በአንድ ፓርላማ፣በአንድ የንግድ
ሰንሠለት፣በአንድ ገንዘብ፣በአንድ ሕገ-መንግሥት፣በአንድ
መሪ ወዘተ ለመመራት ከቶም እንደማይቻላት ከሚነሱ
በርካታ ማሕበራዊ፣ኢኮኖሚያዊ፣ሶሻላዊና እምነታዎች
ውጪ በኢኮኖሚ ትስስር በቅድሚያ መያያዝ ግድ ይላል
የሚሉት ጥቂት አይደሉም፡፡ ይህ ደግሞ አገራችንን ጨምሮ
15 የሚሆኑ አገራት ወደብ አልባ መሆናቸው እራሱን
የቻለ ምክንያት መሆኑን ለመገመት የግድ የኢኮኖሚ
ጠበብትነትን አይጠይቅም፡፡
አፍሪካንም አንድ አድርጐ ለመምራት ከንኩሩማህ
ቀጥሎ ሃሳብ የነበራቸው ነፍሳቸውን ይማርና የአረንጓዴው
አብዮት መሪ ኮ/ል መሃመድ ጋዳፊ ሌላው ሕልመኛ ነበሩ፡
፡ ጋዳፊ አፍሪካን አንድ የማድረግ ሕልማቸው እንዲሳካ
ይዘው ብቅ ያሉት ሐሳብ የአባል ሀገራትን ዓመታዊ
መዋጮ መሸፈን፣በየአገሩ ያሉ የጐሣ መሪዎችን ሰብስቦ
ንግሥናን መቀባት ከበላይ ግን እራሳቸውን የንጉሶች ንጉስ
ብሎ መሰየም፣የሕብረቱን መቀመጫ ከአዲስ አበባ ነጥቆ
ትውልድ ቀያቸው ሲርጥ ላይ መትከልና የመሳሰሉት ነበሩ፡
፡ ጨካኙ ሞት ግን በመሃል ጠልፏቸው ፓንም እሳቸውም
ብን ብለው ጠፉ፡፡
ፓን ለሚለው ቃል ይህ ነው የሚባል በቂ ምላሽ
ለማግኘት አይቻልም፡፡ የተለያዩ የእንግሊዘኛው

ዲክሽነሪዎች ዌብስተርን ጨምሮ ለዚህ ቃል ትክክለኛ
ፍቺ ይሄ ነው ብለው አያስቀምጡም፡፡ ፓን እንደ
ወረርሽኝ የሚቆጠር፣መለኮታዊና መንፈሳዊ ኃይል
እንዳለው የሚታመን፣ፖለቲካውም ኃይማኖቱም ውስጥ
የሚገባ፣ዝርግ ገለባና ጥልጥ ያልሆነ፣ወርቅን ከሌላ ማዕድን
ለመለየት የሚደረግ ጥረትን የሚያሳይ ብቻ ሣይሆን
መጥበሻም ተደርጐ ፍቺው የተውረከረከ ነው፡፡
ፓን አፍሪካኒዝም ሐሳቡ ከመነጨ ከ100 ዓመት በላይ
አስቆጥሯል፡፡ ዘመኑም እ.ኤ.አ 1900 ሲሆን ቦታውም
ሎንዶን ነበር፡፡ እንቅስቃሴውም ሲወጠን ዋናው ግቡ
ኮሎኒያሊዝምን ከመላው አፍሪካ ምድር ለማስወጣት ነበር፡
፡ በግሪኮች የጫካ አማልክት የሚል ትርጉም የሚሰጠው
ፓን ቆይቶ አንድ አፍሪካ በሚል የተለወጠና ወደፊትም
አንድ እንድትሆን ያሰበችውን አፍሪካን ንኩሩማህ
ለመምራት የተንቀሳቀሱት፡፡ ንኩሩማህ ኦባ ከሚባል
ምዕራብ አፍሪካ ባሉ አገራት በሚገኝና በጊዜው ከእሱ
ነገድ ውጭ የሆኑ ጥቁሮችን እየወረረ ለነጮች በሽያጭ
ከሚያቀርበው ዘር ቢሆንም ድርጊቱን በሚገባ ተቃውሟል፡
፡ ነጮቹም ከነዚህ ነገዶች የሚቀርብላቸውን እየገዙ
ወደ ሰሜንና ደቡብ አሜሪካ በማጓጓዝ በጥጥና ሸንኮራ
ምርት ላይ በማሰማራት አገራቸውን በማሳደጉ በኩል
ከፍተኛውን ድርሻ ተወጥተዋል፡፡ የዚህ ነገድ አባላት የሆኑ
የምዕራብ አፍሪካ ተወላጆች አሁንም ድረስ እንግሊዝ ላይ
I am a chief በማለት የገዥዎች ዘር ነን የሚል መልዕክት
ያስተላልፉበታል፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 06 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዜና

በአቡነ መርቆሪዎስና ...
ከገፅ 1 የዞረ

አንድነት ፓርቲ ለታሳሪዎች የሻማ
ምሽት አከናወነ
ብዙአየሁ ወንድሙ
አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /አንድነት/
በተለያየ ምክንያት በእስር ላይ ለሚገኙ የአንድነት
ፓርቲ አመራሮች፣ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም
ለህሊና እስረኞች የሻማ ምሽት አከናወነ፡፡ የካቲት 3 ቀን
2004 ዓ.ም ምሽት በፓርቲ ዋናው ጽ/ቤት ባከናወነው
ዝግጅት የመድረኩ አስተባባሪ ወ/ሮ ላቀች ደገፉ
የሻማ ምሽቱ የተዘጋጀበትን ዓላማ አጭር ማብራሪያ
ሰጥተዋል፡፡ “ዝግጅቱ በፓርቲው ማህበራዊ ጉዳዮች
ቋሚ ኮሚቴ መዘጋጀቱን ገልፀው ዝግጅቱ ያስፈለገው
የፓርቲው ም/ሊቀመንበር አቶ አንዱዓለም አራጌንና
የፓርቲውን ብሔራዊ ም/ቤት አባል አቶ ናትናኤል
መኮንን እንዲሁም በእስር ላይ የሚገኙ የፓርቲዎች
አመራሮች፣ አባላትና ደጋፊዎችን በአጠቃላይ በእስር
ላይ የሚገኙ የህሊና እስረኞችን ለማስታወስ ነው”
ብለዋል፡፡ በመቀጠልም አንዱዓለም “አሳብ የኢትዮጵያ
ናት በማት የበርካታ ኢትዮጵያኖችን ፊርማ በማሰባሰብ
ለተባበሩት መንግስታት ለታሪክ ካስመዘገቡት
የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች አንዱ ነው፡፡ የድህነትን
አስከፊነት ለማስተማር ዲሪቶ ለብሶ በመላው አዲስ
አበባ ባዶ እግሩ በመዘዋወር ያስተማረ ምሳሌአችን
ነው፡፡” ሲሉ ገልፀዋል፡፡
በሻማ ምሽቱ ላይ የፓርቲው ሊቀመንበር ዶ/ር
ነጋሶ ጊዳዳ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል፡፡ ዶ/ር ነጋሶ
እንደተናገሩት “እነ አንዱዓለም አራጌ ከታሰሩ ዛሬ

ስድስት ወራቸው ነው፡፡ በእኔ እምነት አንዱዓለም
ሆነ ናትናኤል ንጹህ ሰዎች ናቸው፡፡ የኦፍዴን ም/
ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባና የኦህኮ ጽ/ቤት ኃላፊ
አቶ ኦልባና ሌሊሳ የታሰሩት የሽብር ተግባር ፈጽመው
ሳይሆን የአመኒስቲ ኢንተርናሽናል ተወካዮችን
በማነጋገራቸው ነው፡፡ በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ
ውስጥ 130 የህሊና እስረኞች አሉ፡፡ ከእነዚህ የህሊና
እስረኞች መካከል የአንድነት ፓርቲ ም/ሊቀመንበርና
የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አንዱዓለምና የፓርቲያችን
ብ/ም/ቤት አባል ናትናኤል መኮንን ይገኙበታል፡፡
በአንዱዓለም ላይ የቀረበውን ክስና የቀረበበትን የሰነድ
ማስረጃ አንብቤዋለሁ፡፡ ግንቦት 7 ለማንኛውም ሰው
እንኳን አደረሳችሁ እያለ መልዕክት እንደሚለከው
ሁሉ ለአንዱዓለም በኢሜሉ መላኩን ነገር ግን
አንዱዓለም ለግንቦት ሰባት የሰጠው መልስ አለመኖሩን
ተረድቼአለሁ፡፡ የአንዱዓለም ወንድም ደሳለኝ አራጌ
የሚባለው የት እንዳለ ጠፍቶባቸው አሜሪካን አገር
የምትኖረው ዓይናለም የምትባለው እህቱ ጠይቃው
እንደነበር፤ አንዱዓለም አንድ አብሮ አደጉን ወንድሜ
በህይወት አለ ወይ? የት ነው ያለው ብሎ ሲጠይቅ፤
የጠየቀው ጓደኛው በትግል ውስጥ ያለን ሰው ለምን
ትጠይቃለህ? እሱ ለህይወቱ የሚያሰጋው ሥፍራ
ላይ አይደለም የሚል መልስ ሲሰጠው አንብቤአለሁ”
ብለዋል፡፡
ዶ/ር ነጋሶ አያይዘውም ሲናገሩ “የተደራጀነው
ልንቃወም ነው፡፡ አንዱዓለም በህዝብ ግንኙነት

ኃላፊነቱ በርካታ ስብሰባዎችን መርቷል፡፡ ጋዜጠኛ
እስክንድር ነጋ ፓርቲዎችን ጋብዞት ያቀረበውን
ጽሑፍና ሰብስባ ሽብር ተግባር አድርገው በማስረጃነት
ፍ/ቤት አቅርበውታል፡፡ ናትናኤል በት/ቤት ብጣሽ
ወረቀት አቅርቧል ብለው ክስ ተመስርቶበታል፡
፡ ባለፈው ሳምንት በእንግሊዝ አገር የገበያ ማዕከል
ለማቃጠል ሲሰናዱና ፈንጂ ሲያዘጋጁ ተይዘው
በተራ ወንጀል እንጂ በሽብርተኝነት አልተከሰሱም፡
፡ ኢህአዴግ ግን ከምንም ተነስቶ ምክንያት ፈልጐ
ዜጐችን በሽብር ይከሳል” ሲሉ ተናግረዋል፡፡
በመጨረሻም ዶ/ር ነጋሶ ሐሳባቸውን ሲያጠቃልሉ
“በማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ በናትናኤል ላይ
የተፈፀመበትን ኢ-ሰብአዊ ድርጊት ለፍ/ቤት ሲያስረዳ
ሰምተናል፡፡ አሁንም እስረኞች የሚፈፀምባቸውን
ህገ መንግሥታዊና ሰብአዊ መብት ጥሰት ለፍ/ቤት
ቢያመለክቱም ፍ/ቤቱ ምንም ዓይነት መፍትሔ
ለመስጠት ፍቃደኛ አልሆነም፡፡ ወንጀሉን የሚፈጽሙ
በህግ ሊጠየቁ አልቻሉም፡፡ እነ አንዱዓለምን
ለመጠየቅ ከሌሎች የትግል አጋሮቼ ጋር በመሆን
ማረሚያ ቤት ሄጄ ነበር፡፡ ማረሚያ ቤቱ ሊያገናኘኝ
ፍቃደኛ አልሆነም፡፡ እነ አንዱ ዓለም ለሠላማዊ ትግል
መስዋዕት እየከፈሉ ናቸው፡፡ ሐሳብን በነፃነት መግለጽ
ሽብርተኝነት አይደለም፡፡ እስኪፈቱ ድረስ ይህ የሻማ
ምሽታችን ይቀጥላል” ብለዋል፡፡ በዕለቱ የተለያዩ
ግጥሞች ከመቅረባቸውም በላይ የአንድነት ፓርቲ
መዝሙር ሲዘመር ነበር፡፡

የደራሼ 892 አባወራ ተፈናቃዮች በችግር ላይ
መሆናቸው ተገለፀ
ብዙአየሁ ወንድሙ
በደቡብ ክልል ደራሼ ወረዳ የተፈናቀሉ 892
አባወራዎች በከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸውን ገለጹ፡
፡ ተፈናቃዮች ነን ያሉ ግለሰቦች ለዝግጅት ክፍላችን
እንደገለጹት “በደራሼ ወረዳ ቀያማ ነዋሪዎች በመሬት
ቅርምትና በዘረኝነት በተፈጠረ ግጭት 892 መኖሪያ
ቤቶችና ግምታቸው ያልታወቁ ንብረቶች በእሳት
በመውደማቸው ነዋሪዎቹ ወደ አጐራባች ቀበሌዎች
ተሰደን እንገኛለን፡፡” ይላሉ፡፡
በማያያዝም ነዋሪዎቹ ሲገልጹ “በስደት የምንኖር
በመሆኑ እርሻቸውን አድሯል፡፡ ምንም የራሳችን
የምንለው ገቢ የለንም፡፡ በእያንዳንዳችን ቤተሰብ
ሥር በርካታ ቤተሰብ አለን፡፡ ዛሬ ምግብ፣መኖሪያና
መጠለያ አጥተን በችግር ላይ ነን፡፡ ከ892 ቤቶች
ውስጥ 772 ቤቶች ተጀምሮ የቀረ ሲሆን 120 ቤቶች
እስከ አሁን አልተጀመሩም፡፡ ለአንድ ዓመት በችግር
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እየተሰቃየን እንገኛለን፡፡ የአካባቢው ባለሥልጣናት
ችግርን ከመፍታት ይልቅ በሕብረተሰቡ ላይ ችግር
ሲፈጥሩና ግጭት የሚፈጠርበት ሁኔታ ሲያመቻቹ
ይታያሉ፡፡ የኢህአደግ አባል ያልሆነ ሰው በልማት
ሠራተኛነት መሠማራት አይችልም፡፡ በየትኛውም ቦታ
ሐሳብን በነፃነት መግለጽ አይቻልም፡፡ አስተዳደራዊ
አቤቱታ ማቅረብም በወንጀል ያስከስሳል፡፡ ለምን
እንዴት ብሎ መጠየቅ በተፈበረከ ወንጀል ያስከስሳል
በመልካም አስተዳደር እጦት እየተሰቃየን ነው”
በማለት ቅሬታቸውን ገለፀዋል፡፡
በተያያዘ ዜና ወደ ህትመት በመግባት ላይ እያለን
በደረሰን መረጃ መሠረት ከየካቲት 2 እስከ የካቲት 4 ቀን
2004 ዓ.ም ድረስ ሥልጣን ላይ የቆዩት የደራሼ ወረዳ
አንድነት ፓርቲ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ተሾመ አምሳሉ
ሥልጠናቸውን አጠናቀው ወደ ወረዳቸው በመጓዝ
ላይ እንዳሉ ሆሳዕና ከተማ ላይ “የአካባቢው ፖሊሶች

ባቀነባበሩት ሁከትና ትርምስ ተይዞ መታሰሩን” የዜና
መንጮቻችን ገለጹ፡፡ እንደ ዜና ምንጮቻችን ገለጻ
“አቶ ተሾመ ሆሳዕና ከተማ እንደደረሱ ማንነታቸው
ያልታወቁ ሰዎች ሻንጣቸውን ነጥቀዋቸው በቡድንና
በመረባረብ በመፈተሻቸው ጉዳዩ ግራ ያጋባቸው አቶ
ተሾመ አካባቢው ለሚገኙ ፖሊሲች የተፈፀመባቸውን
በማስረዳት እርዳታ እንዲያደርጉላቸውና ሻንጣው
ውስጥ ምን እንደከተቱባቸው እንዲያዩላቸው
ጠይቀው፤ፖሊሶች መጥተው ሻንጣውን ሲፈትሹ
ምንም አልተገኘም፡፡ በመቀጠልም አንድነት ሽብር
እንድትፈጽም አሰልጥኖ ለኮሃል በማለት ከፓርቲው
ይዘውት የሄዱትን የፓርቲውን ስትራቴጂ ሰነድ፣ደንብና
ፕሮግራም ነጠቀው ማሰራቸውን” ገልፀዋል፡፡
በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡን ወደ ፖሊስ
ብንደውልም መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆኑ
ተጨማሪ መረጃ ማካተት አልቻልንም፡፡

ብፁዕ አቡነ ኤሊያስ፣ ሊቀካህናት ምሳሌ እንግዳ እና
መላከገነት ገዣኽኝን ያካተተ ልዑክ ድርድር ለማካሄድ
መዘጋጀታቸው ተጠቁሟል፡፡
ብፁዕ አቡነ መርቆሪዎስ ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ
በኋላ ከኢትዮጵያ ወደ ኬንያ በመሰደድ ወደ አሜሪካ
የገቡት በመንግስት ጣልቃገብነት እንደሆነ የገለፁ
ቢሆንም መንግስት ሲያስተባብል መቆየቱ ይታወሳል፡፡
ይሁን እንጂ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ታምራት
ላይኔ የአቡነ መርቆሪዎስ ከፓትርያርክነት መነሳት ከሀገር
መሰደድ ላይ የመንግስት እጅ እንዳለበት ይህንንም
እሳቸው ፈርመው በማፅደቅ ድርጊቱ መፈፀማቸውንና
ከእስር ከተፈቱ በኋላም በመንግስት ምክንያት ለሁለት
የተከፈለውን ቅዱስ ሲኖዶስ ማስታረቅ እንደሚፈልጉ ከ2
ዓመት በፊት በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ለሆኑት
ለዶናልድ ያማማቶ መግለፃቸውን ባለፈው ዊክሲክስ ይፋ
ማድረጉ አይዘነጋም፡፡
አቡነ ጳውሎስም ከውጭ ሀገር ተጠርተው ሐምሌ
5 ቀን 2004 ዓ.ም ፓትርያርክ ሆነው ሲሾሙ የቤ/
ክርስቲያኗ ቀኖና በመንግስት ጣልቃገብነት እንደፈረሰ
በስደት ያሉ አባቶች ቢገልፁም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው
ሲኖዶስ ደግሞ አቡነ መርቆርዎስ ነሐሴ 8 ቀን 2003 ዓ.ም
በጤና መታወክ ምክንያት ቅዱስ ሲኖዶስ የእሳቸውን ስራ
እንዲሰራ ጠይቀዋል በሚል አዲስ ፓትርያርክ መሾሙን
ገልፀዋል፡፡ ነገር ግን አቡነ መርቆሪዎስ እስከ አሁን
በፅሑፍ እሳቸው ስለማለታቸው የፈረሙበት ሰነድም
ሆነ ድምፅና ምስል ለማስረጃነት የቀረበ የለም፡፡ ቀርቧል
የተባለው ነሐሴ 28 ቀን 1983 ዓ.ም “ዜና ቤ/ክርስቲያን”
ላይ የወጣውን ዘገባ ዋቢ በማድረግ ነበር፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ ከረጅም ዓመታት በኋላ
ሁለቱን አካላት ወደ አንድ ለማምጣትና የቤ/ክርስቲያኗን
ሰላም ለመጠበቅ በሚል በተደጋጋሚ ድርድር ለማድረግ
ጥረት ቢደረግም ሳይሳካ መቅረቱ አይዘነጋም፡፡
ይሁን እንጂ ይህን ድርድር ለመጀመር ከሁለቱም
በኩል አጀንዳ ተዘጋጅቶ የአዲስ አበባው ልዑክ ቅዳሜ
የካቲት 2 ቀን 2004 ዓ.ም ወደ አሪዞና አቅንቷል፡፡
በውጭ የሚገኘውና በብፁዕ በአቡነ መርቆሪዎስ
የሚመራው ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ፀሐፊ ብፁዕ አቡነ
መልከጼዴቅ እንደገለፁት ከሆነ በእነሱ በኩል ለድርድሩ
አምስት አጀንዳዎች ማቅረባቸውን ይፋ አድርገዋል፡፡
እነኚህም
1.
የቤ/ክርስቲያኗን ቀኖና ማን እንዳፈረሰ
መተማመን ላይ መድረስ
2.
ጠቅላላ የይቅርታ አዋጅ እንዲታወጅ
ስምምነት ላይ መድረስ
3.
ከዚህ በፊት በሁለቱም በኩል የተፈፀመው
ግዝት እንዲነሳ እና ሁለቱ ፓትርያርኮች (አቡነ
መርቆሪዎስና አቡነ ጳውሎስ) ፊት ለፊት ተገናኝተው
የቤ/ክርስቲያኗ ቀኖና በሚፈቅደው መሠረት የሚቀጥለው
ፓትርያርክ ማን እንደሚሆን በውይይት እንዲፈታ
4. ከላይ የተጠቀሱት ድርድሮች ከተሳኩ
የድርድሩ ውጤት በይፋ ለዓለም እንዲታወቅ መንግስትም
በውጤቱ ላይ ጣልቃ ገብቶ ጫና እንዳያደርግ እና
ምዕመናኑና አባቶች በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ እና 5.
ውግዘት ከእንግዲህ በኋላ እንዲቀር የሚሉ አጀንዳዎች
እንደሆኑ ይፋ አድርገዋል፡፡
በብፁዕ አቡነ ገሪማ የሚመራው ልዑክ የያዘቸው
አጀንዳዎች ይፋ ባይደረጉም ከአጀንዳዎቹ አንዱ ብፁዕ
አቡነ ጳውሎስ በፓትርያርክነት እንዲቀጥሉና ብፁዕ
አቡነ መርቆሪዎስ ደግሞ የቤ/ክርስቲያኗ የበላይ ጠባቂ
እንዲሆኑ የሚል እንደሚገኝበትና ከድርድሩ በፊት
የሁለቱም ተወካዮች ልዑካን በጋራ ፀሎት እንደሚያደርጉ
የውስጥ አዋቂ ምንጮቻችን ጠቁመዋል፡፡
ይህንን የድርድር ሂደት መጀመር የሰሙ በሀገር
ውስጥ ያሉና ከሀገር ውጭ ያሉ የቤ/ክርስቲያኗ ምዕመናን
ድርድሩ በሰላም እንደሚጠናቀቅ ያላቸውን እምነት
በመግለፅ በድርድሩ ላይም ሆነ በውጤቱ ላይ መንግስት
ጣልቃ የሚገባ ከሆነ ለሀገሪቱም ሆነ ለእምነቱ ተከታዮች
ፈታኝ ነገር ሊገጥም እንደሚችል ከወዲሁ ያላቸውን
ስጋት ገልፀዋል፡፡ ለዚህም እንደ ምክንያት ያነሱት
ከሁለት ዓመት በፊት ከቤ/ክርስቲያኗ ህግና ሥርዓት
ውጭ የተተከለው የአቡነ ጳውሎስ ሃውልትና እንዲሁም
በየገዳማቱና አድባራቱ የተለጠፉ ፖስተሮቻቸው
በ20 ቀናት ውስጥ እንዲነሱ ቅዱስ ሲኖዶስ ቢወሰንም
በመንግስት ጣልቃገብነት እስከ አሁንም ተግባራዊ
አለመደረጉን አንዳንድ ምዕመናን አውስተዋል፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 06 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዜና

በኢትዮጵያ የስርዓት ለውጥ እንደሚያስፈልግና ይህንንም ለመተግበር
“ብሔራዊ የሽግግር ም/ቤት” እየተቋቋመ መሆኑ ተገለፀ
ብስራት ወ/ሚካኤል

የቀድሞው የዩኒቲ ዩኒቨርስቲ ባለቤትና ፕሬዝዳንት
የሆኑት ዶ/ር ፍስሐ እሸቱ በኢትዮጵያ ያለው የመንግስት
ሥርዓትን ለመለወጥ ከሌሎች አጋሮቻቸው ጋር በመሆን
“ብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤት” ለማቋቋም ዝግጅቱ
መጠናቀቁን ይፋ አደረጉ፡፡
ዶ/ር ፍስሐ “አሁን ያለው ሥርዓት ኢትዮጵያን
የትም አያደርሳትም፣ ለውጥ ያስፈልጋል፣ የዳር ተመልካች
ሆኖ አያገባኝም ማለት ለእኔ ሀገርን የመክዳት ያህል
ስሜት ነው የሚሰማኝ” በማለት ም/ቤቱን ለማቋቋም
እንደተዘጋጁ ገልፀዋል፡፡ እንደ እሳቸው ገለፃ ከሆነ
ምክር ቤቱ ከማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ነፃ የሆነ ተቋም
እንደሆነና ከሥርዓቱ መቀየር በኋላ ሀገሪቱ ሰላማዊ
ሽግግር እንዲኖራት የማድረግ ተልዕኮ እንጂ ሥልጣን
የመያዝ ዓላማ እንደሌለው፣ ም/ቤቱ ዓላማው ከተሳካ
ተልዕኮው እንደሚያበቃና “ብሔራዊ የሽግግር ም/ቤት”

አባላትም ወደ ስራችን እንገባለን ሲሉ ገልፀዋል፡፡
ዶ/ር ፍሰሐ ከዚህ በፊት በዩኒቲ ዩኒቨርስቲ እየሰሩ
ሳለ የ “ፓን አፍሪካ የሴቶች ዩኒቨርስቲ” ለማቋቋም ከ35
ሀገራት አምባሳደሮች ጋር ተነጋግረው በመስማማት
ይሁንታን ካገኙ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ
ዜናዊ ባለቤት በወ/ሮ አዜብ መስፍን ሂደቱ እንዲቋረጥ
መደረጉን አስታውሰዋል፡፡ በተጨማሪም ከሀገር
መውጣት የወሰኑበትን አጋጣሚ ሲያስታውሱ በአንድ
ወቅት ጠ/ሚኒስትር አቶ መለስን አግኝተው የሀገሪቱ
ሁኔታ አሳስቧቸው “ይህች ሀገር እስከመቼ በእንዲህ
ዓይነት ሁኔታ ትቀጥላለች? ጥሩ ነገር ለሀገራችን
ለማበርከት ለማኞች ሆነናል፡፡” የሚል ሐሳብ አቅርበው
አቶ መለስ ዜናዊ “መንገዱን ጨርቅ ያድርግልህ፣ አራት
ነጥብ ነው” የሚል መንፈስ ያለው መልስ እንደተሰጣቸው
ገልፀዋል፡፡
ብሔራዊ የሽግግር ም/ቤቱ በ3 ወራት ውስጥ
ተጠናቆ በዋነኝነት በውስጡ ሦስት ግቦችን የያዘ እንደሆነ
አንደኛውም “ዘመቻ አንድነት” የሚል እንደሚገኝበት

ዶ/ር ፍስሐ ተናግረዋል፡፡
አያይዘውም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በተለይ
በውጭ ያለው 1% ለሀገሩ አስተዋፅዖ ቢያበረክት በ6
ወራት ውስጥ ዓላማችን ይሳካል፣ ለውጥ ማምጣትም
እንችላለን፤ ምክንያቱም እንደሚሳካ እርግጠኛ የሆንኩት
የምናደርገው እውነትን ይዘን ስለሆነ እና በእግዚአብሄር
ስለምናምን ነው ብለዋል፡፡ ለዚህም እውነትን ሸሽቶ
መኖር እንደማይቻል በመግለፅ፡፡
ዶ/ር ፍሰሐ በኢትዮጵያ የግል ዩኒቨርስቲ በመክፈት
የመጀመሪያው ሰው ሲሆኑ ይህንንም ዩኒቲ ዩኒቨርስቲን
ለሼህ ሁሴን መሐመድ አሊ አላሙዲ ከ3 ዓመት በፊት
መሸጣቸው የሚታወስ ሲሆን በአሁን ወቅት በስደት
ከሀገር እንደወጡ ተናግረዋል፡፡
በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ የግል ከፍተኛ የትምህርት
ተቋማት ፕሬዘዳንት የነበሩና የማይክሮሊንክ ቴክኖሎጂ
ኮሌጅ መስራችና ባለቤት የሆኑት አቶ ዳኛቸው ይልማም
በተመሳሳይ መልኩ ሀገር ጥለው መሰደዳቸውን ከተለያዩ
መገናኛ ብዙሃን ያገኘነው መረጃ ጠቁሟል፡፡

በሳውዲዓረቢያና በኖርዌይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ
ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጉ ተገለፀ
በስልክ ገልፀዋል፡፡ ዓለም አቀፍ የክርስቲያኖች በጐ
አድራጐት ድርጅት የሳውዲ መንግስት በኢትዮጵያውያን
እስረኞች ላይ የሚፈፅመው ግፍ ዓለም አቀፍ ህግን
የጣሰና ሰብዓዊነት የጐደለው ነው ብሏል ሲል ባፕቲስት
ፕሬስ ዘግቧል፡፡
የሳውዲ መንግስትም በቅርቡ እስረኞችን ወደ
ኢትዮጵያ እንደሚልካቸው የተገለፀ ሲሆን ከሚመጡት
መካከልም ህጋዊ የመኖሪያ ፈቃድ ያላቸውና ለረጅም
ዓመታት በሳውዲ የኖሩ እንደሚገኙበት ሳውዲ ፕሬስ
ዘግቧል፡፡
በተያያዘ ዜና ኖርዌይ በስደት የሚገኙ 400
ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጉንና
ይህም በመጋቢት አጋማሽ ተግባራዊ ሊደረግ እንደሆነ
የአንድነት ፓርቲ የውጭ ጉዳይ ሊቀመንበር አቶ
ተመስገን ዘውዴ ገልፀውልናል፡፡ ከኢትዮጵያ መንግስት
ጋር የኖርዌይ መንግስት ባደረገው ስምምነት መሠረት
ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከተደረጉ ኢትዮጵያውያን
መካከል በፖለቲካ ምክንያት በተፈጠረ ችግር የተሰደዱ
እንደሚገኙበትና እነኚህን ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ
ማለት ሰብዓዊ ፍጡርን ለአደጋ አጋልጦ መስጠት ነው፣
ሲሉ አቶ ተመስገን ተናግረዋል፡፡ ይህንንም የኖርዌይ
መንግስት እንዲያጤነው አንድነት ለዜጐች ደህንነት ሲል
በኢትዮጵያ ካለው ኤምባሲ ጋር ለመነጋገር መዘጋጀቱን

ብስራት ወ/ሚካኤል

ከ

2 ወራት በፊት በሳውዲ ዓረቢያ ጅዳ የሚገኙ
35 ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች የገናን
በዓል ምክንያት በማድረግ በአንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ
ተሰብስበው እያከበሩና ፀሎት እያደረጉ ሳለ በፖሊስ
ተይዘው በእስር ላይ ይገኛሉ፡፡ ታሳሪዎችም 29 ሴቶችና
6 ወንዶች እንደሆኑ በተለይም በሴቶች ላይ ኢ-ሰብዓዊ
ምርመራ እንደተፈፀመባቸውና እስከ አሁንም ሁሉንም
በአንድ ክፍል ውስጥ የሳውዲ መንግስት አስሯቸው
እንደሚገኝ የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙኃንና ዓለም
አቀፍ የክርስቲያኖች በጐ አድራጐት ድርጅት ገልፀዋል፡፡
የሳውዲ ፖሊሶችም በእስር ላይ ባሉ ኢትዮጵያውያን
ላይ ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት እየፈፀሙ እንደሆነ በተጨማሪም
እስረኞችን ሰብስበው ያለፈቃዳቸው “እስልምና ብቻ
ነው ትክክለኛ ኃይማኖት፤ ስለዚህ ኃይማኖታችሁን
ቀይሩና ሙስሊም ሁኑ” የሚል አስገዳጅ ጥያቄ
እንደቀረበባቸው ተጠቁሟል፡፡ እስረኞችም “እናንተ
እንዳላችሁን ኃይማኖታችንን አንክድም፣ እኛ የተሳሳተና
ያላመንበትን አንቀበልም” በማለታቸው ከፍተኛ በደል
እንደተፈፀመባቸው ሳውዲ ፕሬስን ጨምሮ ታሳሪዎቹም

“ፈረዱባቸው”...
ደበበ እሼቱ ነግሮኝ አገናኝቶኛል፡፡ ከተነጋገርኩ በኋላ
በወር ዴሞዝ ተነጋግሬ ተቀጥሬአለሁ፡፡ የተነጋገርኩት
የዜና ዘገባ ለመሥራት ነው፡፡ ኤልያስ ክፍሌ የሽብርተኛ
አባል ነው የሚል መረጃ የለኝም፡፡ የሽብር ተልዕኮ
እንዳለውም አላውቅም፡፡ በሽብር ተግባር ላይም
አልተሰማራሁም፡፡ ከታሰርኩ በኋላ የማዕከላዊ ወንጀል
ምርመራ መርማሪዎችና ባለሥልጣናት በማላውቀው
ጉዳይ እንድመሰክር ተጠይቄ እንቢ ብዬአለሁ፡፡ እንቢ
በማለቴም 13 ቀን ብቻዬን ጨለማ ቤት ታስሬአለሁ፡፡
ተጠርቼ ቃሌን በመስጠት ላይ እያለሁ አንድ መርማሪ
ተደብቃ በቪዲዮ ስትቀርፀኝ አይቼ ራሴን በመከለሌ
ቀረጸው ተቋርጧል፡፡ ከኤልያስ ክፍሌ የተላከን መልዕክት
እኔ እንደላኩ ተደርጐ ክስ ቀርቦብኛል፡፡ ፍ/ቤቱን
ለማሳሳት ታስቦ ትርጉም በማዛባት ሠነድ ቀርቦብኛል፡
፡” በማለት ቃሏን ሰጥታለች፡፡ በመቀጠልም መከላከያ
ምስክሮቼ ያለቻቸውን አስቀርባ አስመስክራለች፡፡

ገልፀዋል፡፡ በእስር በሚገኙና ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ
በተደረጉ ኢትዮጵያውያን ዙሪያ የኢትዮጵያ መንግስት
እስካሁን ያለው ነገር ባለመኖሩ የኢትዮጵያ የውጭ
ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የሆኑትን አምባሳደር ዲና
ሙፍቲን ስለ ተመላሾቹ ጠይቀን ምላሽ ሰጥተዋል፡፡
አምባሳደር ዲና እንዳሉት ከሆነ በሳውዲ እስር
ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በተመለከተ በአካባቢው
በተለይም በሳውዲዓረቢያ ጅዳ ያለው የኢትዮጵያ
ኤምባሲ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ እንደሆነ፤
ይህም አንዱ የኤምባሲና ቆፅላ ጽ/ቤቶች ስራ እንደሆነ
ገልፀዋል፡፡ ይሁን እንጂ ዝርዝር ማብራሪያውን ማግኘት
አልቻልንም፡፡
ከኖርዌይ እንዲመለሱ የተደረጉ ኢትዮጵያውያንን
በተመለከተ “በኢትዮጵያ የፖለቲካ መረጋጋት ስላለ
ኖርዌይ፣ ስውድን፣ ፊንላንድና ዴንማርክ ኢትዮጵያውያን
የፖለቲካ ስደተኞችን አይቀበሉም፡፡ የሚቀበሉት
ኤርትራውያንና የሶማሌ የፖለቲካ ስደተኞችን ነው፡
፡ ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ስደተኞች የኢኮኖሚ
እንጂ የፖለቲካ ስላልሆኑ ከኖርዌይ መንግስት ጋር
በተፈጠረው ስምምነት መሠረት ሀገራቸው ሲመጡ
ከኖርዌይ መንግስት መሠረታዊ የሆነ የኢኮኖሚ ድጋፍ
እንደሚደረግ መግባባት ላይ ደርሰናል፡፡” ሲሉ በተለይም
ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡

የአንድነት
ፓርቲ
የድርጅት
ጉዳይ በሀገር
አቀፍ ደረጃ
የሴቶች ኮሚቴ
አዋቀረ
ብስራት ወ/ሚካኤል
አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ
(አንድነት) የድርጅት ጉዳይ በሀገር አቀፍ ደረጃ
የሴቶች ጉዳይ ኮሚቴን አዋቀረ፡፡ በመዋቅሩ ስድስት
የሥራ አስፈፃሚዎች የተመረጡ ሲሆን የሥራ
ድልድልም ተሰጥቷቸዋል፡፡ እነኚህም የኮሚቴው
አባላት የሴቶች ተሳትፎ ጐልቶ እንዲወጣና የሀገሪቱ
ሴቶች በተግባር የመብቶቻቸው ተጠቃሚ እንዲሆኑ
እንደሚሰሩ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢ የአባላት
ምልመላም እንደሚያደርጉ ከፓርቲው የድርጅት
ጉዳይ የደረሰን መረጃ ያስረዳል፡፡
የተመረጡ አባላትም ወ/ት ታደለች አበራ
ሊቀመንበር፣ ወ/ት ዘውዲቱ አስፈራው ም/
ሊቀመንበር፣ ወ/ት ሜላት ዋለ ፀሐፊ፣ ወ/ሮ
እጥፍወርቅ በልእስቲ፣ ወ/ት ስንቅነሽ በቀለ እና ወ/ሮ
እታገኝ ተደነቅ የኮሚቴው ስራ አስፈፃሚ አባል
ሆነው ተመርጠዋል፡፡
የፓርቲው የድርጅት ጉዳይ ሊቀመንበር ኢ/ር
ዘለቀ ረዲ ከአሁን በኋላ ሴቶች የሌሎች መጠቀሚያ
መሆናቸው ቀርቶ ለእናቶቻችንና እህቶቻችን
አርዓያ በመሆን የሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎ ጐልቶ
እንዲወጣና የመብቶቻቸውም ተጠቃሚ እንዲሆኑ
ፓርቲው ጠንክሮ እየሰራ እንደሆነ በተለይም
ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡
በየክልሉ እና ዞኖች ባሉ የድርጅቱ መዋቅር
መሠረት ሁሉም ሴቶች በየአካባቢያቸው
ተደራጅተው የድርሻቸውንም እንዲወጡና ወደ
ከፍተኛ አመራርነት እንዲመጡም ፓርቲው
አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ጠቁመዋል፡፡

ከገፅ 7 የዞረ

ዓለም አቀፍ የህግ ባለሞያውን ዶ/ር ያዕቆብ ኃ/ማርያም
እና የፖለቲካ ሳይንቲስቱን ዶ/ር መረራ ጉዲናን የሞያ
የመከላከያ ምስክር እንዲሆኑላት አስቀርባ ፍ/ቤቱ
ባለመቀበሉ ተመልሰዋል፡፡ በመጨረሻም በተከሰሰችበት
ሦስት ክሶች ጥፋተኛ ተብላ 14 ዓመት እስራትና 33ሺ
ብር ተፈረደባት፡፡ ችሎቱን ለቃ ወጣች፡፡
ሀሳቡን ለማጠቃለል የፍርድ ሂደቱን የመጨረሻው
እለት የነበረውን ባጭሩ እንናስታውሰው፡ጥር 17 ቀን 2004 ዓ.ም በቁጥር በርካታ ሰዎች
የችሎቱን ፍርድ ለመስማተ በአዳራሹ ሞልተዋል፡፡ ወንበር
ያላገኙ በግቢዉ ዉስጥ ሆነዉ በጉጉት ይጠብቃሉ፡
፡ የፍርድ ቅጣቱ ተነቦ ካለቀ በኋላ ዘሪሁን ወደ ዳኞቹ
ጣቱን ቀስሮ “እኔ ወንጀል አልሠራሁም፡፡ ጥፋተኛም
አይደለሁም ታሪክ ነፃ ያወጣኛል፡፡” በማለት ተናገረ፡
፡ ውብሸት በመቀጠል አሁንም ወደ ደኞች እያመለከተ
“ማስረጃ ባልቀረበበት ክስ ፈርዳችሁብኛል” አለ፡፡ የግራ

ዳኛው “ጨርሰናል” በማለት ፖሊሶችን ተመለከቱ፡
፡ ፖሊስ እስረኞቹ እንዲወጡ ሲያዝ ሂሩት “ይህ የሰው
ፍርድ እንጂ የእግዚሐብሄር ፍርድ አይደለም” በማለት
ሁሉም ከችሎቱ ወጡ፡፡ ጉዳዩን የሚከታተለው ታዳሚም
በድንጋጤና በሐዘን ድባብ ተዋጠ፡፡ ጥቂት ሰዎች ለቅሶ
ቢጀምሩም በሚያለቅሱት ላይ ቁጣ ወረደ፡፡ “እንኳን
ተፈረደባቸው! ይፈረድባቸው! ለምን ታለቅሳላችሁ?”
የሚል ድምጽ ይሰማ ነበር፡፡ በመቀጠል ሁሉም ስልኩን
እያወጣ መደወል ጀመረ፡፡ “ፈረዱባቸው ፈረዱባቸው”
የሚል ድምጽ ከየአቅጣጫው ይሰማ ጀመር፡፡ እስረኞቹ
ወደ ማቆያ ቦታ ሄዱ፡፡ ጋዜጠኛው የጠበቆችንና
የቤተሰብ ሐሳብ ለማካተት መክበብ ተጀመረ፡፡ የዘሪሁን
የውብሸትና የሂሩት ተከላካይ ጠበቃ ደርበው ተመስጌን
“በተሰጠው ፍርድ አዝኛለሁ፡፡ እነዚህ ሰዎች ምን
አደረጉ? ስራቸውን ነው የሰሩት፡፡ ከገደበ በላየ ሄዳችህል
ከተባለ የሚጠበቀዉ የፍርደ ቅጣት ይህ አይደለምይ፡

፡ ግባኝ እንጠይቃለን” በማለት ሲናገሩ የርዕዮት ዓለሙ
ወላጅ አባት ጠበቃ ዓለሙ ገቤቦ በበኩላቸው “የተሰጠው
ፍርድ እጅግ የሚያሳዝን ነው፡፡ እስከ መጨረሻው
ድረስ በይግባኝ እንሄድበታለን፡፡ ከፍተኛ የሆነ የህግ
አተረጓጐም ስህተት ተፈጽሟል፡፡” ሲሉ ተናገሩ፡
፡ ወዲያውኑ የታዳሚው ሐዘንና ለቅሶ ተቀይሮ ሳቅና
ጫወታ ተጀመረ፡፡ “ኢህአዴግ ምን ያህል ፈሪ ቢሆን
ነው በቃ! በሚል ሁለት ፊደል እንዲህ የተሸበረው” ሲል
አንዱ ጫወታ ጀመረ፡፡ “ተው ይኽም ሽብርተኛ ተብሎ
ሊያስከስስ ይችላል” አለ ሌላው በመቀጠል፡፡ “በቃ
የሚል ቃል ከመዝገበ ቃላት ውስጥ መውጣት አለበት፡
፡” እያለ ጫወታው ቀጠለ፡፡ እስረኞቹም ወደ ማረሚያ
ቤት ሄዱ ታዳሚውም ወደየቤቱ ሄደ፡፡ በፍርድ ሂደቱ
ላይ ባለሞያዎች ምን ይላሉ? ተከሳሾች ያቀረቧቸው የሞያ
ምስክሮች ለምን ተከለከሉ? መድረኩ ላስተያየት ክፍት
ነው፡፡
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ወቅታዊ

የኢህአዴግ ምንነት በዶ/ር ዳኛቸው ዕይታ
በበለጠ ጐሹ ወ/ሚካኤል
ዛሬ ወደ ኋላ መሄድ ወደድኩ፡፡ “ሕጋዊ
አስተዳደርና የመብት ጥያቄ በኢትዮጵያ” በሚል ርእስ
ታህሣሥ 22፣2004 ዶ/ር ዳኛቸው አሰፋ በመኢአድ ጽ/
ቤት ያቀረቡትን ትምህርታዊ ገለፃ (public lecture)
ለማዳመጥ ዕድሉን አግኝቼ ነበር፡፡ ዶ/ር ደኛቸው “ሐቀኛ
ምሁር” የሚባሉ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ፈላስፋ ናቸው ብዬ
ብናገር አላፍርም፡፡ እንዲያውም አብሮኝ “ሌክቸሩን”
የተከታተለው ጓደኛዬ “ይህ ሰው ታላቁን ኢትዮጵያዊ
ፈላስፋ ዘራዕቆብን ሳይተካ ይቀራል ብለህ ነው?” ነበር
ያለኝ፡፡ ዶ/ር ዳኛቸው የኢትዮጵያውያንን የአስተሳሰብ
ዘይቤ ከዘመናዊ ፍልስፍና ጋር እያቀናጁ ዘመናዊ ፍልስፍና
የሚያመነጩና የሚቀርፁ ታላቅ ምሁርና ፈላስፋ እየሆኑ
ነው፡፡
ዶ/ር ዳኛቸው፣ “አንድ ሰው በራሱ ላይ ዳኝነት
ሊቀመጥ አይችልም” ይላሉ፡፡ በሌላ አገላለፅ፣ አንድ
ሰው በራሱ ላይ ክስ መሥርቶ በራሱ ላይ ፍርድ
ሊሰጥ አይችልም፤ፍርድ ልስጥ ቢልም፣ፍርዱ ፍርደ
ገምድል መሆኑ እንደማያጠራጥር ይገልፃሉ፡፡ በዚህ
ቀላል በሚመስል መርህ የኢህአደግን መንነት ፍንትው
አድርገው ያሳያሉ፡፡ ለምሳሌ፣የኢህአዴግ ፓርላማ ሕግ
ያወጣል፤የፓርላማው አካለ የሆነው የፌዴሬሽን ም/ቤት
የኢህአዴግ ተወካዮች ም/ቤት የሚያወጣቸውን ሕጐች
ሕጋዊነት “መርምሮ”፣ሕጐቹን “ሕገ-መንግሥታዊ” ወይም
“ኢ-ሕገመንግሥታዊ” (constitutional or unconstitutional) የሚል ብይን ይሰጣል፡፡ እንግዲህ፣ይህ አንድ
ሰው በራሱ ላይ ዳኝነት አይቀመጥም የሚለውን የዶ/ር
ዳኛቸውን መርህ ይጥሳል ማለት ነው፡፡ በመሆኑም
ኢህአዴግ በራሱ ላይ ዳኝነት በመቀመጥ መሠረታዊውን
የሕግ መርህ ጥሷል፡፡
ይህንኑ መርህ በማስፋፋት ዶ/ር ዳኛቸው “የሕጐች
ሕጋዊነት መረጋገጥ ይገባል” ይላሉ፡፡ ከላይ እንዳየነው
የኢህአዴግ ፓርላማ የሚያወጣቸው ህጎች ሕጋዊ
መሆናቸውን የሚያረጋግጠው አካል ይኼው የፓርላማ
አካል የሆነው የፌዴሬሽን ም/ቤት ነው፡፡ ታዲያ ይህ
እንዴት ይሆናል? እንደሚታወቀው፣በተለይ ከቅርብ
ዓመታት ወዲህ ኢህአዴግ የሚያወጣቸው ሕጐች
“የሕጐች ሁሉ የበላይ ሕግ” የሚባለውን ሕገ መንግሥት
የሚፃረሩ ናቸው፡፡ በምሳሌነት የፀረ-ሽብርተኝነትን፣

የበአድ እና “የተሻሻለውን” የፕሬስ ሕግ መጥቀስ ይቻላል፡
፡ የፀረ-ሽብርተኝነቱ አዋጅ የሕገ-መንግሥቱን ከሃያ በላይ
አንቀፆች እንደሚጥስ የሕግ ባለሙያዎች አረጋግጠዋል፡
፡ የፕሬስ ሕጉም እንደዚሁ የሕገ መንግሥቱን መሠረታዊ
ድንጋጌዎች ይፃረራል፡፡
ዶ/ር ዳኛቸው ትምህረታዊ ገለፃቸውን ያጠነጠኑበት
ሌላው መሠረታዊ መርህ “አንድን ነገር ያለፈቃድ
ከባለቤቱ ወስዶ ለሌላ ሰው መስጠት አይቻልም፡፡”
የሚለው ነው፡፡ (ከ’A’ ወስዶ ለ’B’ መስጠት አይቻልም)፡
፡ ኢህአዴግ ግን ይህንን መርህ በስፋት ጥሶታል፡፡
በከተማ ልማት ሽፋን የዜጐችን መሬት ወስዶ፣ለአባላቱና
ለደጋፊዎቹ ሰጥቷል፤የመንግሥት ኩባንያዎችን ወደ
ግሉ ዘርፍ በማዛወር ሽፋን (privatization) የሕዝብ
ፋብሪካዎችንና ድርጅቶችን ለራሱ ደጋፊዎች፣የራሱ
ለሆነ “ኤንዳውመንቶች” እና ኪራይ ለሚሰበስብባቸው
የውጭ ኢንቨስተር ተብዬዎች አሸጋግሮአል፤በውጭ
ኢንቨስትመንት ሽፋን የዜጐችን መሬት ለባዕዳን /ለ
“ፈረንጆች”/ ሰጥቷል፡፡ የባህር በራችንን ለጠላቶቻችን
ወኪሎች አስረክቧል፡፡ የኢትዮጵያን መሬት ለሌላ ሀገር
ሰጥቷል፡፡ /መተማ አካባቢ/፤በገንዘብ ሕትመት፣በባንክ
ብድር እና በወጋ ንረት መሣሪያነት የዜጐችን ሀብትና
ንብረት ዘርፏል፤በቀጥታ ሙስና ደግሞ ከዜጐች ሀብት
ዘርፎና አዘርፎ ወደ ባህር ማዶ አሻግሯል፤ወዘተ፡፡
በመሆኑም፣የኢህአዴግ መንግሥት የዶ/ር ዳኛቸውን
መሠረታዊ የሕጋዊነት መስፈርት ፈተና ሊያልፍ አልቻለም፡
፡ በሌላ አገላለፅ ኢህአዴግ በሰው ተወክሎ በአዲስ
አበባ ዩኒቨርስቲ የዶ/ር ዳኛቸው ተማሪ ቢሆን፣በፈተና
የሚያገኘው ውጤት ያለጥርጥር ‘F’ ነው የሚሆነው! ያውም
“ፈረንጆች” “straight ‘F’ የሚሉትን! ሳይሆን ይቀራል?
ዶ/ር ዳኛቸው የኢህአዴግን ፊውዳላዊ ባሕርይንም
የገለፁበት ምሳሌ ድንቅ ሆኖ አግኝቸዋለሁ፡፡ እንዲህ ነበር
ያሉት፤ “በሸዋ አንድ ባህል ነበር፡፡ ንጉሱ ሲሞት የሟቹ
ልጅ በአዋጅ “የሞትንም እኛ፣ ያለንም እኛ፣ባለህበት
እርጋ ይላል” ብለዋል:: ኢህአዴግ ደግሞ እንዲህ ብሏል፤
“የምንገነባውም እኛ፣የምናጠፋውም እኛ፣ እናንተ ዜጐች
አያገባችሁም፤አፋችሁን ዝጉ የተባልንበት አውድ ውስጥ
ነው ያለነው”፡፡
የዚህን ባሕል እውነትነት መካድ አይቻልም፡
፡ የእኛ የዜጐች ሚና ኢህአዴግ የሚገነባቸውን

ግድቦች፣ መንገዶች፣የኃይል ማመንጫዎች፣የባቡር
መስመሮች፣ሕንፃዎች፣ወዘተ በቴሌቪዥን እያየን ማድነቅ
ብቻ እንዲሆን እየተደረገ ነው፡፡ የሚገነባው የኃይል
ማመንጫ በሥራ ጥራት ጉድለት ምክንያት ቢደረመስ
እንኳን መተቸት አይፈቀድልንም፡፡ ለመተቸት ብንሞክር
“ፀረ-ልማት” የሚል ታርጋ ነው የሚለጠፍብን፤ ምክንያቱም
“የሞትንም እኛ” ነውና፡፡ የኢህአዴግ ፊውዳላዊ አስተሳሰብ!
ዶ/ር ዳኛቸው ይህ የኢህአዴግ አመለካከት ከፊውዳል
ገዢዎቹም አስተሳሰብ የዘቀጠ ለመሆኑ የጠቀሱት ምሳሌ፣
ከጥንቶቹ “አደንጓሪዎች” የተሠጣቸውን የግንባታ ሥራ
የሚያከናውኑ ሲሆን፣ “አነዋሪዎች” ደግሞ በግንባታው
ሥራ ሂደት ላይ የሚታዩ እንከኖችን እያዩ “የሚያነውሩ”
(ነውር የሚያወጡ) ነበሩ፡፡ እናም፣ “አነዋሪዎቹ” /ተቺዎቹ/
የ“አደንጓሪዎቹን” ስህተቶች የሚያርሙና በመጨረሻም
የግንባታውን ሥራ እንከን የለሽ እንዲሆን አስተዋፅ
የሚያደርጉ ነበሩ፡፡ “ፍፁም በሉኝ” ለሚለው ኢህአዴግ
ግን ይህ የሚዋጥለት ጉዳይ አልሆነም፡፡
ኢህአዴግ ድንገት ከእንቅልፉ ባንኖ የዋጋ ንረትን
ለመቆጣጠር የዋጋ ተመን ሲያወጣ፣ “ኧረ እባክህ የዋጋ
ተመን የሚወጣው መሠረታዊ መንስዔው በጥልቅ ጥናት
ከታወቀ በኋላ እንጂ እንዲህ በአንድ ጀንበር የሚሆን
ነገር አይደለም” ብለው “አነዋሪዎች” ሲነግሩት፣ ”እናንተ
አትነግሩኝም” በማለት አወጀ፡፡ እንኳን ኢኮኖሚክስና
የኢኮኖሜትሪክስ ዕውቀትም ወራት ባልሞላ ጊዜ
ታወቀ! “ስልታዊ ማፈግፈግ” በማድረግ “የዋጋ ተመን
ተነሣ” ብሎ አወጀ! ኢህአዴግ እንደ አፄዎቹ ሁሉ
ስለማይከሰስና ሥልጣኔም ስለማይገሰስ፣ለምን? ተብሎም
ስለማይጠየቅ፣የዋጋ ተመኑን ያነሣበትን ምክንያት እንኳን
ለሕዝብ ለመናገር አስፈላጊ ሆኖ አላገኘውም፡፡
የከተማ ቦታ ሊዝ አዋጅም ጉዳይ ተመሳሳይ ነው፡
፡ “መሬት የመንግሥት እና የሕዝብ ነው ብለህ ከአወጅህ
በኋላ፣መሬት የመንግሥት ብቻ ነው ስትል ሰው
ይታዘብሃልና ይቅርብህ” ብለው “አነዋሪዎቹ” ሲመክሩት፣
“መሬትንማ ሙሉ በሙሉ ካልተቆጣጠርኩ፣ሕዝቡን
መቆጣጠር አልችልም፤ ከዚያም በላይ የመሬት አቅርቦትን
እያሳነስኩ፣ዋጋውን በማናር ከመሬት ሽያጭ /ለ60 እና ለ99
ዓመታት ማከራየት ያው ሽያጭ ነው!/ ገንዘብ ካላካበትኩ
የሕዳሴውን ግድብ በምን ልሥራ?” ብሎ የሊዝ አዋጁን
አውጥቶ ሕዝቡን እያንጫጫው ነው፡፡ የሚገርመው የሊዝ

አዋጁ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣ በኋላ ኢህአዴግ
ደሞክራሲያዊ ለመምሰል በከተማ ቦታ ሊዝ ላይ እንነጋገር
ብሎ ሕዝቡን “ለውይይት” እየጋበዘ ነው፡፡
ነፃነትን አስመልክተው፣ዶ/ር ዳኛቸው ኢህአዴግ
“የመሆን” ነፃነትን እንደፈቀደልንና “የማድረግ” ነፃነትን
ግን እንደነፈገን ገልፀዋል፡፡ ኢህአዴግ አንድ ሰው “ኦሮሞ
ነኝ”፣ “አማራ ነኝ”፣” “ሙስሊም ነኝ”፣ “ክርስቲያን ነኝ”፣
ወዘተ የማለት ነፃነት እንዳለው ሁሉ ሠላማዊ ሠልፍ
“ላድርግ”፣ሕዝባዊ ስብሰባ “ላድርግ”፣ኢህአዴግን የሚተች
ጽሑፍ “ልፃፍ”፣ወዘተ. ማለት እንደማይቻል አብራርተዋል፡
፡
እንደሚታወቀው፣የማሰብ፣የመናገር፣
የመፃፍና
የማድረግ ነፃነት ልገደብ የሚችለው “በሕጋዊ ሕግ” ብቻ
ነው! ኢህአዴግ ግን እንደ ፀረ-ሽብርተኝነት አዋጅ ባሉ
“ሕገወጥ ሕጐች” ነፃነታችንን ገድቦታል፡፡ ዶ/ር ዳኛቸው
የኢህአዴግን መንግሥት ፊውዳላዊ ገፅታና ይዘት ለመግለፅ
“ቀዳማይ እመቤት” የሚለውን ኢህአዴግአዊ የማዕረግ
ስም ጠቅሰዋል፡፡ ድሮ “እመቤት ሆይ” ይባል ነበር፤አሁን
ደግሞ “ቀዳማይ እመቤት” ይባላል፡፡ እናም፣ኢህአዴግ
የፊውዳሉን ሥርዓት ተረማምጄ አልፌዋለሁ ይላል
እንጂ፣እንደ እውነቱ ከሆነ ገና ከፊውዳላዊ አስተሳሰብ
ማዕቀፍ ውስጥ ያልወጣ መሆኑን አስገንዝበዋል፡፡
የኢህአዴግ ሥርዓት ቁንጮም በ”ጀግና መሪ” (Strongman) መልክ ነጥረው መውጣታቸውን አመልክተዋል፡
፡ በነገራችን ላይ፣ ከኢህአዴግ መንግሥት ፕሮቶኮል
አኳያ እንኳ፣ “ቀዳማይ እመቤት” መባል ያለባቸው
የጠ/ምኒስትሩ ባለቤት ናቸው ወይም የፕሬዜዳንቱ?
ርእሰ-ብሔር እንደመሆናቸው፣ከርእሰ-መንግሥቱ (ጠ/
ምኒስትሩ) የፕሮቶኮል ብልጫ ሊኖራቸው አይገባምን?
ከዶ/ር ዳኛቸው ትምህርታዊ ገለፃ የቀሰምኩት ዋናው
ቁምነገር፣እኛ ኢትዮጵያውያን በሃያ አንደኛው ክፍለ-ዘመን
እንኳን አስተሳሰባችን ከጥንታዊው ርዕዮተ ዓለማችን
በይዘት ያልተቀየር መሆኑን ነው፡፡ የሀገር መሪ የሚሆነው
አሁንም በጦርነት ድል ያደረገው እንደሆነና ይህም መሪ
ድል የሚቀዳጀው በፈጣሪ ፈቃድ እንደሆነ አሁንም
የምናምን ይመስለኛል፡፡ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ደግ
መሪ የሚሰጣት ሕዝቡ ሃይማኖቱን ጠብቆ፣በፆም በፀሎት
ሲታረምና ንሰሐ ሲገባ መሆኑንና፣በሌላ በኩል፣ክፉ መሪ
የሚሰጣት ደግሞ ሕዝቡ ኃጢያት ከመሥራት አልቆጠብ
ሲል እንደሆነ አሁንም እናምናለን ብዬ እገመታለሁ፡

የዘሪሁን ደብዳቤ ከቃሊቲ
ከዘሪሁን ገ/እግዚሐብሄር

በመጀመሪያ ስያዝ “በሽብር ተጠርጥረሃል” ተብዬ
ነው፡፡ ሰኔ 12/2003 ዓ.ም ተይዤ በማዕከላዊ ወንጀል
ምርመራ ታሰርኩኝ፤ ሰኔ 13/2003 ዓ.ም ከምሽቱ 1፡00
ሰዓትም የመጀመሪያውን የምርመራ ስራ ተጀመረብኝ፡
፡ የገባሁትም ቢሮ ቁ.35 ሲሆን መርማሪውም ዓለማየሁ
ይባላል፡፡ ያቀረበልኝ ጥያቄ “ይችን የምትተባበረን ከሆነ
ሁሉ ነገር በቀላሉ ያልቃል፡፡ ይኽውም ከሀገር ውስጥ
ፓርቲዎች አንድነት /መድረክ/ ከውጪ ከኤልያስ ክፍሌ
ጋር ስላለው ሂደት ለመተባበር ተዘጋጅ” ብሎኝ ወደ እስር
ቤት መለሰኝ፡፡
እኔም ወደ እስር ቤት ከተመለስኩ በኋላ ተኝቼ
ማሰላሰል ጀመርኩኝ፡፡ “ይህችን ከተባበርከን ነገሩ ሁሉ
በቀላሉ ያልቃል፡፡ ከአገር ውስጥ ስለ አንድነት ፓርቲ
መድረክ ከውጪ ከኤልያስ ክፍሌ ጋር ስለ አለው ጉዳይ
ትተባበረናለህ” በማለት መርማሪው ዝርዝር ውስጥ ሳንገባ
በዕለቱ ወደ ክፍሌ መለሰኝ፡፡ ለመሆኑ ኤልያስ ክፍሌ
ማነው? ስለ አንድነት መድረክስ ምንድነው የማውቀው”
እያልኩ አሰብኩ፡፡ መርማሪው ፖሊስ እኔን ለማግባባት
ያደረገውን ሥልትና ሙከራ እንቅልፍ አሣጥቶኝ አደርኩ፡፡
በማግስቱ ሰኔ 14/2003 ምሽት 2፡30 ላይ ተጠራሁ፡
፡ በማዕከላዊ ምርመራ የሚጀመረው ከምሽቱ 9፡30 ጀምሮ
ሌሊቱን ሲቀጠቀጡ ማደር ቋሚ ሥራ ነው፡፡ በተጠራሁበት
ጊዜም ወታደሮች ይዘውኝ ወጡ፡፡ በቀጥታ ቢሮ ቁ.32
የሚባል ቦታ አለ፡፡ እዛ ስገባ 4 መርማሪዎች ተቀምጠዋል
1. አቶ ታደሠ 2. ዓለማየሁ የሚባሉና ሌሎች ሁለት በስም
ያላወቃቸው ተቀምጠዋል፡፡ አሁን ምክር አዘል ምርመራ
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ተጀመረ፡፡ እኔም ማዳመጥ ጀምርኩ፡፡ ታደሠ የሚባለው
መርማሪ “ከኛ የሚያመልጥ ነገር የለም፡፡ ስለዚህ አንተ
የከተማ ልጅነህ እንደገጠሮቹ ድርቅ አትልም፡፡ ፍሌክስብል
መሆን ትችላለህ ብለን እናምናለን፡፡ ሁለተኛ ለቤተሰቦችህ
ስትል ደግሞ ትተባበረናለህ፡፡ እኛ አስፈላጊውን ነገር
ሁሉ እናደርግልሀለን፡፡ አንተ በማትታወቅበት ሁኔታ
ይዘጋጅልሃል፡፡ ስራችንን እንጀምር” አለኝ፡፡ እኔም
“ለምትሉኝ ነገር ዝግጁ አይደለሁም፡፡ ስትይዙኝ መረጃ
አለን ብላችሁ እንጂ ከተያዝኩኝ በኋላ እናንተ በምትሉኝ
ቅንብር ውስጥ አልስማማም” አልኩኝ፡፡ ከዚያ ወዲያ
ንግግሮች ሁሉ ተቀየሩ፡፡ “ይህን ካልክ ታገኘዋለህ! ራስህን
ትጐዳለህ፡፡ እኛ ምንም አንሆንም” በማለት የመጀመሪያው
ዱላ አረፈብኝ፡፡ ተራ በተራ እጄን ወደኋላ በካቴና በማሠር
ከወገብ በላይ ልብሴን በማስወለቅ እስከ ሠባት ሰዓት
ወረዱብኝ፡፡ ከዛም “ለዛሬ ይብቃው፡፡ ለነገ እንገናኛለን”
በማለት እጄን ከኋላ ፈተው ወደፊት ካሠሩኝ በኋላ ወደ
ጨለማ ክፍል ወረወሩኝ፡፡
የጨለማ ክፍሉ ቅዝቃዜው አይጣል ነው፡፡
በተደጋጋሚ አስረውና ሰቅለው የሚፈፀመውን ሁሉ
ፈፀሙብኝ፡፡ በዚህ በምርመራ ሂደት “የሚሉኝ ጥጋበኛ
ኤልያስ ክፍሌ መጥቶ ያስጥልህ! ለኤልያስ ብለህ ራስህን
ለምን ትጐዳለህ” የሚል ነበር፡፡ ከዛም ምሽትና ቀን
ቢያንስ 6 ጊዜ ለምርመራ እወጣለሁ፡፡ ነገሩን ለማሳጠር
የመርማሪዎች መቀያየርና ጥያቄ መለዋወጥ የሚገርም ነው፡፡
የማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ ም/ኮሚሽነር ረታ/ የሚባለው
ሌላው አታክልቲ የሚባለው “ለምን አትተባበረንም? እኛ
አንተ እንዳትታወቅ እናደርጋለን፡፡ ኤልያስ የሽብር ተልዕኮ
ሰጥቶኛል በል፡፡ እኛ እንነግርሃለን፡፡ ለአንድ ጥጋበኛ
እራስህን አትጉዳ፡፡ እሱ ውስኪ እየጨለጠ ነው” ይሉኛል፡

፡ “ስለ ኤልያስ ክፍሌ የማውቀው ነገር የለም” ስላቸው
እጄ ታስሮ ቀንም ማታም ሳልፈታ ማታ ማታ መደብደብ
መደበኛ ሥራቸው አደረጉት፡፡ በተጨማሪ ፀጉሬ
እየተነጨ ሆዴን እምብርቴ ላይ በመገልበጥ ኢሠባአዊነት
በጐደለው ሁኔታ ተቀጠቀጥኩኝ፤ ወገናዊነት በራቀው
መንፈስ በየዕለቱ ቀጠቀጡኝ፡፡ ይህንን በተመለከተ
ታሪክና እግዚአብሄር ይፍረዱኙ ከማለት በስተቀር ሌላ
የምለው የለኝም፡፡ የፈፀመብኝን ግፍ ያቀረብኩላቸው ፍ/
ቤቶችም ከቁም ነገር ባይቆጥሩትም በችሎት ላይ ለዳኞች
ገልጫለሁ፡፡ በተለይ በጊዜ ቀጠሮ ፍ/ቤት እጄ የታሰረበት
ቁስል እንዳበጠ አሳይቼ፣ ፍ/ቤቱ የሰጠው ትዕዛዝ
“ድብደባው ይቁም፤ ወደ ህክምና ይሂድ” የሚል ነበር፡
፡ ይሁን እንጂ በህክምናው ምትክ ወደ ድብደባው ነበር
የተመለስኩት፡፡ ይህንንም ፍርድ ቤት ገልጫለሁ፡፡ አሁንም
በተደጋጋሚ የሚያቀርቡልኝ ጥያቄ “እሺ በልና የምንልህን
ፈፅም፤ ይህ ካልሆነ ገና ብትንትንህን እናወጣዋለን!!”
በማለት ለ2 ወር በጨለማ ክፍል በካቴና እጄ ታስሮ
ስተኛም ስነሣም እንደታሰርኩ ከሰው ሳልገናኝ ከረምኩ፡፡
ከዛ በኋላ እጄ ሲያብጥ “በል እንፈታሀለን፡፡ ኤልያስ የሽብር
ተልዕኮ ሠቶኛል በል፡፡ አለበለዚያ ፍ/ቤቱን የምናዘው እኛ
ነን፤ አሁን ያለህበት ዕድሜ ላይ ዕድሜ ልክ ሲፈረድብህ
እዛው ትሞታለህ፡፡ ቤተሰብህ ይበተናል፡፡ ከዚህ ሁሉ
የምንልህን ፈፅም” ተባልኩ፡፡ ይህን የሚሉኝ ተክላይ፣
ታደሠ፣ ረታ ስማቸውን የማላቃቸው ሌሎቹም ናቸው፡፡
እኔም “የማላቀውን ነገር እንዴት ኤልያስ አዞኛል እላለሁ?”
አልኳቸው፡፡ “ግዴለም አንተ ችሎት አትቀርብም፡፡
ይሉኝታ አይያዝህ፡፡ እኛ አንተን ለመርዳት ነው” አሉኝ፡
፡ እምቢ አልኩዋቸው፡፡ ከዛ እዛው ጨለማ ክፍል ከተውኝ
እንደልማዴ ምሽት መቀጥቀጥ ባፍላ ጀመሩ፡፡ የመጨረሻ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 06 ቀን 2004 ዓ.ም.

ወቅታዊ

ከመንግስት ምላሽ የተነፈገው የመምህራን
የደመወዝ ማስተካከያ ጥያቄ
ከመ/ር ቀለሙ ሁነኛው

የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር (ኢመማ/በጥቅምት
ወር 2004 ዓ.ም በድሬደዋ ጉባኤው ላይ ባስተላለፈው
የአቋም መግለጫ ለመምህራን የደመወዝ ማሻሻያ
እንዲደረግ መጠየቁ ይታወሳል፡፡ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ
በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ቅፅ 2 ቁጥር 21 “ኢህአዴግን እንቅልፍ
የነሳው የመምህራን ማህበር ውሳኔ” በሚል ርዕስ መፃፌን
ማስታወስ እወዳለሁ፡፡
የማህበሩ አንኳር ጥያቄ የሆነው የመምህራን
የደመወዝ ስኬል ከሌሎች መስሪያ ቤቶች ጋር ሲነፃፀር
እጅግ አነስተኛ በመሆኑና ከአገልግሎት ጋር ሲነፃፀር አሳፋሪ
ክፍያ የመምህሩ ብቻ መሆኑ ነው፡፡ በ2003 ዓ.ም ለመላው
ሲቪል ሰርቪስ ሠራተኛ የደመወዝ ጭማሪ መደረጉ
ይታወቃል፡፡ በወቅቱ የመምህራን የደመወዝ ስኬል
ከሌሎች መ/ቤት ሠራተኞች በተለየ መልኩ እንደሚሰራ
የኢህአዴግ ባለሥልጣናት በተለይም የሲቪል ሰርቪስ
ሚ/ሩ አቶ ጁነዲን ሣዶ በተለያዩ ሚዲያዎች ሲያናፍሱ
ነበር፡፡ የሀገሪቱ መምህራንም የተለየ የደመወዝ ስኬል
ይጠብቁ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ከንቱ ዲስኩር ሆኖ ቀረ፡፡
የተደረገው ጭማሪ ከሌሎች የተለየ አልነበረም፡፡
ይህ ቅሬታ ያደረበት የሙያ ማህበሩ ጉዳዩን
ለሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር በድጋሚ በማቅረብ እንዲጠና
ያደርገው ጥረት አልተሳካም፡፡ የሀገሪቱ መምህራንም
ኢትዮጵያዊነታቸው የተሸረሸረበት አጋጣሚ ተአማኒነትን
እያጣ መምጣቱ ያሳሰባቸው ጠንካራ የአመራር አባላት
በተለይም የትግራይ፣ የአማራና የኦሮሚያ ክልል የማህበሩ
መሪዎች በድሬደዋው ጉባኤ ላይ ከፍተኛ ሙግት አንስተው
ከረጅም ሰዓታት ንትርክ በኋላ የአቋም መግለጫ እንዲወጣ
ተወሰነ፡፡
በተራ ቁጥር 3 የተጠቀሰው የጉባኤው የአቋም
መግለጫ እንደሚገልፀው እስከ ጥር 30/2004 ዓ.ም
የመምህራን የደመወዝ ስኬል የማይስተካከል ከሆነ
ሕገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሠረት ቀጣይ እርምጃ
ለመውሰድ በየካቲት ወር አስቸኳይ ጉባኤ እንደሚጠራ
የሚያስረዳ ነው፡፡
ይህንን ውሳኔ ለመቀልበስና ለማድበስበስ ኢህአዴግ
ለወራት ያህል ያልቆፈረው ጉድጓድ የለም፡፡ የኢህአዴግ

አባል መምህራንን በየአቅጣጫው ስብሰባ በመጥራት
የሎቢ ሥራ ለማከናወን ያደረገው ጥረት ከቶም
አልተሳካለትም፡፡ መምህራኑ የደመወዝ ጭማሪውን
የተመለከተው ጥያቄ የእነሱም ጭምር እንደሆነ በሁሉም
መድረኮች ጩኽታቸውን አስተጋቡ፡፡ “እኛ ከሌላው
መምህር የምንለይበት አንዳችም ምክንያት የለንም”
በሚል የተደረጉትን ስብሰባዎች ሲያውኩ መሰንበታቸው
የኢህአዴግን እርቃን መቅረት ያሳያል፡፡ በአዲስ አበባም
ሆነ በክልል የሚገኙ መምህራን ቀነ ገደቡ ከመድረሱ
በፊት ሥራ የማቆም አድማ ለማድረግ በመፈራረም
ለሚመለከታቸው አካላት አሳውቀዋል፡፡ ይህ የተጀመረው
የትግል ቋያም እስከ መጨረሻው ይነዳል፤ ይንቦገቦጋል!
የትምህርት ጥረትን ለማስጠበቅ የመምህሩ ሚና
ከሁሉም የላቀ ነው፡፡ ሰውን የሚያህል ግዙፍ ፍጡር
በዕውቀት የሚቀርፀው መምህር በተቀደደ ጫማ በረሀብ
አለንጋ እየተገረፈ በትምህርት መስክ ለውጥ ለማምጣት
ማሰብ ሞኝነት ነው፡፡ በአገራችን ለመምህራን ከሚከፈለው
እጅግ ዝቅተኛ ደመወዝ የተነሳ ያሁኑ ትውልድ ወደ ሞያው
ለመግባት አይፈልግም፡፡ ሙያውን በብርቱ ሲጠላው
ይስተዋላል፡፡ በሥራው ላይ የተሰማሩ መምህራንም አሁን
የተከሰተውን የኑሮ ውድነት መቋቋም አቅቷቸው ሲቸገሩ
ማየት በብርቱ ያሳዝናል፡፡
መንግሥት በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየአመቱ
ኢኮኖሚያችን 11.4% አድጓል ሲሉ ይሰማሉ፡፡ እሳቸው
ይህን ቢሉም የኑሮ ውድነቱ በሚያስገርም ፍጥነት እያሻቀበ
ነው፡፡ በቀላሉ ሆቴሎችን በመጎብኘት በየቀኑ የሚደረገውን
የዋጋ ጭማሪ (ሜኑ) ላይ ያሉትን ድልዞች ማየት በቂ
ይመስለኛል፡፡ የአንድ አገር ኢኮኖሚ ሲያድግ የዜጎችም
ሕይወት አብሮ ማደግ ይኖርበታል፡፡ ኑሮአችን የቁልቁለት
ሩጫ በሆነበት ባሁኑ ወቅት የመምህራን የደመወዝ ጭማሪ
ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ ሊያገኝ ይገባዋል፡፡ መሪዎቻችን
ጥያቄውን እንደዋዛ ተመልክተው ሊያዳፍኑት ቢሞክሩ
በቀጣይ የሚያስከትለው አደጋ የከፋ ይሆናል፡፡
ከ2003 ዓ.ም የደመወዝ ማስተካከያ በኋላ
ቴሌኮሚኒኬሽን፣ ንግድ ባንክ፣ መብራት ሀይል፣ ኢትዮጵያ
አየር መንገድ፣ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ወዘተ
መስሪያ ቤቶች ለሠራተኞቻቸው ዳጎስ ያለ የደመወዝ
ጭማሪ አድርገዋል፡፡ በአብዛኛው (ከመምህራን በስተቀር)
የመንግስት ሠራተኞች የነፃ ህክምና አገልግሎት የቤትና
የትራንስፖርት አበል የሕይወት ኢንሹራንስ ወዘተ

ቀን መርማሪ ዓለማየሁ ባለቤቴን፣ ልጄን ጠርቶ በነሱ
ፊት “ዘሪሁን በየዋህነት” ለሰው ሲል እየተጐዳ ነው፡፡
ልንረዳው ፈልገናል፡፡ ስለዚህ በእናንተ በቤተሰቡ ፊት
ቤተሰቡን እንዲያድን እንጠይቀው፡፡ እሺ ይበል” አሉኝ፡
፡ እኔም “የማቀው ነገር የለም፡፡ ኤልያስ እንደዚህ አለኝ፤
መድረክ እንደዚህ አሉኝ ብዬ የምገልፅበት የሐሰት ህሊና
የለኝም” አልኳቸው፡፡ ቤተሰቦቼም ጉዳዩን ባያውቁትም
“የሚሉህን እሺ ብለህ ለምን አትፈታም፡፡ እነሱ አንተን
ለመርዳት ሲጥሩ አንተ ለምን አትተባበራቸውም” ብለው

የተስተካከሉላቸው ናቸው፡፡ መምህሩ ግን በወር
ከሚያገኛት ደመወዙ ውጭ አንዳች ነገር አልታሰበለትም፡፡
በዚያ ላይ “የአባይ ግድብ፣ የአካባቢ ልማት” በሚል ሰበብ
መዋጮ እንዲከፍል እየተገደደ ይገኛል፡፡
ውድ አንባቢያን የኢትዮጵያ መምህራን የዚህች አገር
የእንጀራ ልጆች ሆነዋል፡፡ በገዛ አገራቸው የበይ ተመልካች
ናቸው፡፡ መምህሩ የሚለብሰው ልብስና የሚያደርገው ጫ
በተማሪው ፊት ቆሞ ለማስተማር እያሸማቀቀው ሲታይ
ምንኛ ያሳዝናል፡፡ አንድ በመጀመሪያ ዲግሪ የተመረቀ
መምህር የተጣራ ደመወዙ 1300 /አንድ ሺህ ሦስት መቶ/
ብር ናት፡፡ ባሁኑ ወቅት አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ክፍል
ቤት እስከ አንድ ሺህ ብር እየተከራየ በዚህ ደመወዝ
እንዴት መኖር ይቻላል?
ሪፖርተር ጋዜጣ በታህሳስ 18/2004 እትሙ
“ለመንግሥት
ባለስልጣናት
የደመወዝ
ጭማሪ
እንዲደረግላቸው የሚማፀን ፅሁፍ በርዕስ አንቀፅ አስፍሮ
አንብቤአለሁ:: ጽሁፉ የሰነቀው ሀሳብ እጅግ አሳዛኝና
በዜግነታችን ላይ የሚሳለቅ ነው፡፡ እንደ ሪፖርተር
ጋዜጣ አዘጋጆች አመለካከት ለባለስልጣናቱ ደመወዝ
የሚጨመረው ከኑሮ ውድነቱ አንፃር ሳይሆን ለሀብታም
ነጋዴዎች እንዳያሸረግዱና ደረታቸውን ነፍተው
እንዲታዩ በሚል ነው፡፡ ልጆቻቸውን በተሻሉ ት/
ቤቶች እዲያስተምሩ መኖሪያ ህንፃ እንዲገነቡ ከሀብታም
ነጋዴዎችን ከመለማመጥ ወደ ፈለጉበት አገር ሄደው
መታከም እንዲችሉ ወዘተ የሚል ሀሳብ የሰነቀ ፅሁፍ ነበር፤
ሪፖርተር ጋዜጣ ያስነበበን፡፡
ውድ አንባቢያን ኢትዮጵያዊነታችን መሳለቂያ
መሆኑ ሊያንገበግበን ይገባል፡፡ የኢህአዴግ ባለስልጣናት
ከደመወዛቸው ባሻገር የአገሪቱ የኢኮኖሚ አውታር
የሆኑ ትልልቅ የንግድ ተቋማትንና ፋብሪካዎችን በቦርድ
ሰብሳቢነት እየመሩ የሚያገኙት ጥቅማ ጥቅም ከሁሉም
በላይ የላቀ ነው፡፡ የኢህአዴግ ቁንጮ ሹማምንት በቦርድ
ሰብሳቢነት የተቀራመቷቸውን ድርጅቶች ከብዙ በጥቂቱ
ማየት ይቻላል፡፡
አቶ በረከት ስሞኦን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
የቦርድ ሰብሳቢ
ዶ/ር ደብረፅዮን . . . “መብራት ሀይል . . .”
አቶ ጁነዲን ሳዶ የአዲስ አበባና የአዳማ
ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢ
አቶ ኩማ ደመቅሳ የጅማ ዩኒቨርስቲ የቦርድ

ትበሰብሳለህ! ኤልያስ መጥቶ ያወጣሀል፤ ለማንም
ጥጋበኛ ብለህ ቤተሰብህን በተንክ” አሉኝ፡፡
በመጨረሻም ይህ የሚያሳየን አንድ መንግስት መረጃ
ካለው በመረጃ መጠየቅ ሲገባው፤ የህዝብ ንብረት
በሆነው እና በተቆጣጠረው ሚዲያ እየታገዘ እጅግ
የወረደ ተግባር መፈፀሙ ነው፡፡ ከደደቢት ጫካ እስከ
ኢጋድ ምሽግ የዘለቀው የኢህአዴግ የውሸት ካባ ሲገለጥ
ማለት ይሄ በኔላይ የደረሰው ምሳሌ ነው፡፡ አሁን የሀገሩን
የውሸት ዘገባ የሚያጠናክርበት ስልቱና ምሽጉ ኢጋድ

ሰብሳቢ
አቶ አለማየሁ ተገኑ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ
ሰብሰቢ
እኒህ የኢህአዴግ ሹማምንት ከየአቅጣጨው
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚያፍሱት ገንዘብ
አልበቃቸውም በሚል ሪፖርተር ለእነሱ ጥብቅና መቆሙ
(ያውም በርዕሰ አንቀፅ ሥር በመፃፍ) ማንነቱን የሚያጋልጥ
ነው፡፡ ለምን በጥያቄያቸው መሠረት ለመምህራን ደመወዝ
ይጨመርላቸው ሲል አልፃፈም? መምህሩን ማን ከሰው
ቆጥሮቸው? ለመሆኑ እንደ ዜጋ ይታያሉ እንዴ? ለሞያውስ
ቢሆን የተሰጠው ክብር ምን ያህል ነው?
የዚህ ፅሁፍ አቅራቢ ባለው መረጃ መሠረት መንግስት
እስካሁን ለጥያቄው አዎንታዊ ምላሽ አልሰጠም፡፡ ከማህበሩ
መሪዎች ጋር በግንባር ተገናኝቶ ለመነጋገር አልደፈረም፡፡
ይህን ከማድረግ ይልቅ ከማህበሩ መስመር ውጭ በየት/ቤቱ
የሚገኙ የኢህአዴግ አባል መምህራንን በማሰባሰብ ትግሉን
ለማሽመድመድ ሲታትር ማስተዋል ተችሏል፡፡ ይሁን
እንጂ መምህሩ ጥቅሙን ለማስጠበቅ የፖለቲካ አመለካከት
ልዩነት እንቅፋት አልፈጠረበትም፡፡ ሁሉም ሆ! ብሎ
ተነስቷል፡፡ ማህበሩ ወግ ደርሶት ይህንን ትግል ለመምራት
በብርቱ እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ በተለይም በየአራት አመቱ
የሚደረገው የማህበሩ አመራር አካላት ምርጫ ከህዳር
ወር ጀምሮ በየደረጃው እየተካሄደ ነው፡፡ ይህም የምርጫ
ፕሮግራም በተነሳው የደመወዝ ጭማሪ ጥያቄ ሳቢያ
ብርቱ ፈተና ገጥሞታል፡፡ “ማህበሩን የምናደራጀው
(መሪዎቻችንን የምንመርጠው) ያሳለፋችሁት ውሳኔ
እንዲተገበር ስታደርጉ ብቻ ነው” የሚለው ፍጭት
ተጋግሏል፡፡ ከመንግሥት ዝምታ የተቸረው ኢመማ
በድሬደዋው ጉባኤ ላይ ባሳለፈው ውሳኔ መሠረት እስከ
የካቲት 10/2004 ዓ.ም አስቸኳይ ጉባኤ ለመጥራትና
ቀጣዩን የትግል አቅጣጫ ለመወሰን እየተሯሯጠ ይገኛል፡፡
የመንግስት ምላሽ አሉታዊ ከሆነ መምህራን በህገ መንግስቱ
ላይ በተደነገገው መሠረት ሰላማዊ ሠልፍ የመውጣትና
ሥራ የማቆም አድማ የማድረግ ሕገ መንግስታዊ
መብታቸውን ባግባቡ እንዲጠቀሙ የመምራት ሀላፊነት
ከማህበሩ መሪዎች ይጠበቃል፡፡ መምህሩም እንደ ጀግናው
መ/ር የኔሰው ገብሬ ራሱን ባያቃጥልም ፍርሃቱን አቃጥሎ
በአደባባይ ጥያቄውን ማስተጋባት ይኖርበታል፡፡
“አሉታ ኮንቱኑዋ!”
ትግሉ ይቀጥላል፡፡

ለዴሞክራሲ ስርዓት እውን መሆን በማዕከላዊ ዕስር ቤት
ጨለማ ክፍል ደርግ ለረዥም ጊዜ አስሮት እንደነበር
ይተረካል፡፡ ይህ ታጋይ “ሞተለት የተባለው ዴሞክራሲ”
ዛሬም ባለመኖሩ 8.4 የምትባል ክፍል 1-1 በሆነች የጨለማ
ክፍል ውስጥ እኔም ደርግ አሞራውን ባሰረበት ክፍል
ገባሁ፡፡ የሁለታችንም ትግል ለዴሞክራሲ ከሆነ የትኛው
ታሳሪ ነው ልክ የሆነው? ይህቺ ጠባብ ጨለማ ክፍል
እጄ በካቴና ታስሮ ለ2 ወር መቆየት ፈታኝ ጊዜ ነው፡
፡ ምግብ ስበላም በዳበሳ ነው፡፡ ደርግም ጨለማ ክፍል

የጨለማ ክፍሉ ቅዝቃዜው አይጣል ነው፡፡ በተደጋጋሚ አስረውና ሰቅለው የሚፈፀመውን ሁሉ ፈፀሙብኝ፡
፡ በዚህ በምርመራ ሂደት “የሚሉኝ ጥጋበኛ ኤልያስ ክፍሌ መጥቶ ያስጥልህ! ለኤልያስ ብለህ ራስህን
ለምን ትጐዳለህ” የሚል ነበር፡፡ ከዛም ምሽትና ቀን ቢያንስ 6 ጊዜ ለምርመራ እወጣለሁ፡፡ ነገሩን ለማሳጠር
የመርማሪዎች መቀያየርና ጥያቄ መለዋወጥ የሚገርም ነው፡፡ የማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ ም/ኮሚሽነር ረታ/
የሚባለው ሌላው አታክልቲ የሚባለው “ለምን አትተባበረንም? እኛ አንተ እንዳትታወቅ እናደርጋለን፡፡ ኤልያስ
የሽብር ተልዕኮ ሰጥቶኛል በል፡፡ እኛ እንነግርሃለን፡፡ ለአንድ ጥጋበኛ እራስህን አትጉዳ፡፡ እሱ ውስኪ እየጨለጠ
ነው” ይሉኛል፡፡ “ስለ ኤልያስ ክፍሌ የማውቀው ነገር የለም” ስላቸው እጄ ታስሮ ቀንም ማታም ሳልፈታ ማታ
ማታ መደብደብ መደበኛ ሥራቸው አደረጉት፡፡ በተጨማሪ ፀጉሬ እየተነጨ ሆዴን እምብርቴ ላይ በመገልበጥ
ኢሠባአዊነት በጐደለው ሁኔታ ተቀጠቀጥኩኝ፤ ወገናዊነት በራቀው መንፈስ በየዕለቱ ቀጠቀጡኝ፡፡
ጠየቁኝ፡፡ “ምኑን ነው የምተባበረው? ምን የምታውቁት
ጉዳይ አለ?” ብዬ ቤተሰቦቼን ተቆጣሁ፡፡ በዚህ ጊዜ
ቤተሰቦቼ “እኛ የምናውቀው ነገር የለም” ብለው ጥለው
ሄዱ፡፡ ከዛም እንደተለመደው ዱላዬን ቀምሼ፤ “በል

የተባለው የአምባገነኖች ምሽግ ነው፡፡ በዚህ ተቋም
ውስጥ የአፍሪካውያንን ጭምብል ለብሰው በአሸባሪነት
አስገራሚ፤ ነገር ግን ለኢህአዴግ ሲታገል በእስር ቤት
ሞተ፤ ይኽውም ታጋይ አሞራው ይባላል፡፡ ይህ ታጋይ

ዜጋን ያሰቃያል እየተባለ ሲነገር ሰምቼአለሁ፡፡ ኢህአዴግ
በጨለማ ቦታ ያሰቃያቸው የነበረው ማንን ይሆን? ዛሬም
ኢህአዴግ እጅግ በአስከፊ ሁኔታ ዜጐችን አስሮ ያሰቃያል፡
፡ በሰብአዊ አያያዝና በእስረኛ አያያዝ በምርመራ ወቅት

ከደርግና ከኢህአዴግ ሥርዓቶች አስከፊው ሥርዓት የቱ
ይሆን? በእኔ ብቻ በደረሰው ሳይሆን ዛሬ በማዕከላዊ
ወንጀል ምርመራ እየተፈፀመ ባለው ሁኔታ አገራችን
በአሁኑ ወቅት ኢ-ሠብአዊ አያያዝ መቼም ከዓለም
አንደኛ ሳንሆን እንቀራለን? ብዬ እገምታለሁ፡፡ ለምን
ብትሉኝ ሁሌም በዜናም ይሁን በፕሬሳቸው ከዓለም
አንደኛ የሚል ቃል ኢህአዴግ ይወዳል፡፡ እስረኞችን
በማሰቃየትና ሰብዓዊ ክብርን በመግፈፍና በሀሰት
መስክሩ ማትም አንደኛ መሆኑ ሊያውቅ ይገባል፡፡ ይህ
እውነት ነው፡፡ በጨለማ ክፍል ታጉሮ ነው አሞራው
ራሱን ቤዛ ያደረገው፡፡ እኔም እዚችው ክፍል ውስጥ ያ
ሁሉ ግፍ ተፈፀመብኝ፡፡ የታሪክ ድግግሞሽ ይኽው ነው፡
፡ ስለዚህ ስርዓቱ አርጅቷል፡፡ “ጌም ኦቨር መለስ በቃ”
የፓርቲዬ አቋም ነው፡፡ ኢናፍ መለስ (በቃህ መለስ)
ዛሬም ነገም አቋሜ ነው፡፡ በራስዎ ዓለምን እያምታቱት
ይገኛሉ፡፡ ይህም በቅብብሎሽ ከኢጋድ ጋር በመሆን
የራሳቸውን ገመና በመደበቅ ዜጐችን በማሰቃየት
የሚሠሩት ተግባር አሳዛኝ ነው፡፡ አንድ ቀን ግን የዜጎች
የደም እንባ እንደሚፋረደዎ አይዘንጉ፡፡ ያለጥፋቱ ዜጋ
እየታሠረ፤ በእከሌ ላይ ይህንን በል፤ ማለት እየተባለ
የሚደረገው ቅጥቀጣ አሳፋሪ ተግባር ነው፡፡ ይህም
አሳዛኝ ሁኔታ በኔ ላይ ሲደርስ ማየቴ “ለካ ሽብርተኝነት
ያለው ማዕከላዊ ምርመራ ክፍል ውስጥ ነው” የሚል
ድምዳሜ ላይ ደርሻለሁ፡፡ በኢትዮጵያ ላይ ሰብአዊ
ዴሞክራሲያዊና ህጋዊ ሥርዓት እንዲሰፍን፣ ፍትሐዊ
ሥርዓት እንዲመጣ ከተፈለገ “መለስ በቃ!” የሚለው
የሰላማዊ ትግል መርህ ሽብርተኝነት አይደለም፡፡ ዛሬም
ህጋዊና ሠላማዊ ትግል ያሸንፋል!! ህዝብ የሥልጣኑ
ባለቤት ይሆናል!! ሽብርተኝነትን እናወግዛለን፡፡

www.andinet.org.et

14

2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.29

ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 06 ቀን 2004 ዓ.ም.

ነፃ አስተያየት

ከመስፍን ሀይሉ
mesfin45@yahoo.com

ቤትህን ለማደስ የተዘጋጀህ ሁን!

ሰ

ላምታ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ነውና
ከሰላምታ ልጀምር፤ ወዳጄ ሰላም
ነዎት? ሰላምና ጤና ዘወትር ለእርስዎ
እንዲሆን ምኞቴ ነው፡፡ ለዛሬው ጥሁፌ መነሻ
የሆነኝ ሀሳብ ቢኖር ያለፈው ጥምቀት በአል ሲከበር
የከተራ እለት ታቦቱን ወደ ማደሪያው እየሸኘን ሳለ
‹‹ታቦቱን እንደሸኘን ኢህአዴግን እስከ ወዲያኛው
የምንሸኘው መቼ ነው?›› ሲል አንድ ወዳጃችን
የተናገረውን በማስታወሴ ነው፡፡ ለዚህ ጥያቄ መልስ
ከራሱ ከኢህአዴግ እንጂ ከማንም አንጠብቅም
ልትሉ ትችሉ ይሆናል፡፡ እኔ ግን ምን አለ ከሸኚዎች
ብንጠብቅስ ባይ ነኝ፡፡ እነርሱም ቢሆኑ የሚሄዱበትን
ቀን ቢነግረን ‹‹እንኳን ለብርሃነ ሽኝቱ በሰላም
አደረሳችሁ!›› እያልን በሆታ እንሸኛቸው ነበር፡
፡ እነርሱ ግን መሸኘት እንጂ መሸኘት የሚፈልጉ
ስላልመሰለኝ አንድ ጥያቄ ላቀርብላቸው ወደድኩ
‹‹መሸኘት አትፈልጉም ወይ?!›› ‹‹እንዴትና ወዴት
ነው? የምትሸኙን›› ልትሉ ትችሉ ይሆናል? በቃ!
‹ሂዱና እረፉ ደክሟችኋል!› … ‹መሄጃ የላችሁም?!›
… ‹ደግሞስ እንዴት መሄጃ ይጠፋችኋል?› የናንተ
አልሸኝም ባይነት እንጂ ሕዝቤ እናንተን ለመሸኘት
የቦዘነበት ጊዜ እንደሌለ አሳምራችሁ ታውቃላችሁ!
እናም እስኪ ወግ ይድረሳችሁና ‹‹ኑ ሸኙን ልንሔድ
ነው፤ ቤቱንም በደንብ ጠብቁ›› በሉን መጥተን
እንሸኛችኋለን፡፡ እናንተ ግን የራሳችሁ ጉዳይ እንጂ
የቤታችን ጉዳይ የሚያሳስባችሁ አትመስሉም፡
፡ በቃ እኔ እንዳየሁት ከሆነ ቤታችን ጣሪያው
አርጅቷል፤
ኮርኒሱም ተቦጫጭቋል፤ የበሩና
መስኮቱ መስታወቶችም ረግፈዋል፤ ማጠፊያዎቹ
ላልተዋል፤ ቀለሙም ደብዛው ጠፋቷል፤ ወለሉም
የፒስታ መንገድ መስሏል፤ ወንድሞቼና እህቶቼም
በጾም በጸሎት የሚኖሩ እንጂ በልተው የሚያድሩ
አይመስሉም፡፡ ኑሮ እንዲህ እሳት በሆነበት ዘመን
በምናቸው ምን እንዲበሉ ትፈልጋለህ?!
በአጠቃላይ ማቲዎቼ በቤታችን አስተዳዳሪ
በጣም ተበሳጭተዋል፡፡ እኔም ክፉኛ አዝኛለሁ፡፡
ወይኔ ቤቴ …! ወዳጄ ‹‹ደሀ እግርና ሀገር እንጂ ቤት
የለውም›› ሲባል አልሰሙም? እናም እኔም ‹አገሬን
እንጂ ቤቴ› ያልኩት ‹ቤቴ› የምለው ‹ቤት› እንደሌለኝ
ልብ ይባልልኝ፡፡ እንዲህ ስል ግን የከተማ ቤቶች እና
ቦታዎች ላይ የወጣው የሊዝ አዋጅ አይመለከተኝም
እያልኩ አይደለም፡፡ የሀገሪቱ ዜጋ አይደለሁ ለምን
አይመለከተኝም?! (ኢትዮጵያዊነቴን በነእንትና
መልካም ፈቃድ ሳይሆን በደም ነው ያገኘሁት!
እነርሱም በትረ ምናምኑን በደም ነው ያገኘነው
ብለው እንዳያርፉት¡)
ወዳጄ ወደ ቀደመው ጉዳይ … ‹ቤቴ› ወደምለው

‹ ደርባ ሲሚንቶ ፋብሪካ ስለተከፈተልህ ብቻም እንዳይመስልህ!›

‹የጋራ ቤታችን› ልመልስህ እናም እንደነገርኩህ
ቤቴን አሁን አሁን ሳየው ስሪቱ ቤት ሳይሆን
የቻይና እቃ እየመሰለኝ ነው ውጪው ያማረ፤
ውስጡ ባዶ የሆነ፡፡ በአይንህ የምታየው ውጫዊ
ገጽታው ያማረ ሊመስልህ ይችላል፡፡ ውስጡ ግን
ኦና ነው፡፡ ምክንያቱም እውነታውን ከጣሪያው፣
ከወለሉ ከበሩና ከመስኮቱ አንፃር የገለጽኩልህ
መሰለኝ፤ ብዙዎቹ ቀደምት ወንድሞቼና እህቶቼም
‹‹የቤታችን ጣሪያ በማርጀቱ ተበላሽቷል፤ በርና
መስኮቱም መስታወቱ በመርገፉ ውርጭ ያስገባል፤
የውስጡ ግድግዳ ቀለምም ደብዛው ጠፍቷል፤
በሚያመቸን መልኩ እንቀይረው! የሚያምር ቤትም
ይኑረን፤ ቤታችንም እኛ በመረጥነው ለቤታችን
ተቆርቋሪ በሆነ ሰው መተዳደር አለበት›› ብለው
የቤቱን አስተዳዳሪ በመጠየቃቸውና የቤታችንም
አስተዳዳሪ በአፉ ‹‹እሺ›› በተግባር ግን ‹‹አሻፈረኝ››
በማለቱ ምክንያት በተፈጠረው አለመግባባት
በተለያዩ ጊዜያት ወንድሞቼና እህቶቼ ቤታቸውን
ለቀው ከጐረቤት ጋር ተዳብለው ለመኖር ተገደዋል፡
፡ ግዴለም በሰፈሩት ቁና መሰፈሩ አይቀርምና
የቤታችን አስተዳዳሪዎችም የደባልነትን ሕይወት
አንድ ቀን ያዩታል! የሆነው ሆኖ ከቤት ወጥተው
ከጐረቤት ጋር የሚኖሩት ወንድሞቼና እህቶቼ
ቤታቸውንና ማቲዎቻቸውን እንደሚናፍቁ ሁሉ
እኔም አስባቸዋለሁ፡፡ ወዳጄ ያ… ሰፊ የነበረው
ቤታችን ውስጥ ዛሬ ጥቂት አልሞት ባይ ተጋዳይ
ማቲዎቼና አምባገነኑ የቤታችን አስተዳዳሪ
እየኖረበት ይገኛል፡፡ እንኳን ከቤታችን አብራክ
ለወጡት ለጐረቤት ሰዎችም የሚበቃው ቤታችን
እንዲህ የጥቂቶች ብቻ መኖሪያ ሆኗል፡፡ ወይኔ ቤቴ
…ቤቴ…! ከማለት በቀር ምን የምለው ይኖረኛል?!
የምለው ነገር ቢኖር የቤቱን አስተዳዳሪ እንጂ
ቤቱን የሚጠላ የለምና ቤት ውስጥ በአጣብቂኝ
ሁኔታ እየኖሩ ያሉትም ሆነ ጐረቤት ያሉት
የማቲዎቼ አባላት ለቤታችን ተሀድሶ ተስፋ
ባለመቁረጥ ዳግም በመረባረብ ቤታችንን ‹ቤት›
ለማድረግ የሚሹ ከሆነና ማን እንደመረጣቸው
የማይታወቀው አስተዳዳሪም ይህን ተቀብሎ
በቤታችን መታደስ የሚያምን ከሆነና ካላመነም
ላመኑት የለውጥ ሀይሎች የአስተዳዳሪነቱን ስፍራ
ከለቀቀ ቤታችን ውጫዊ ገጽታው ብቻ እንደ
ቻይና የ‹‹ኤሌክትሮኒክስ›› እቃ ያማረ ብቻ ሳይሆን
እንደ ‹‹ሶኒ›› ምርቶችም ውስጡም የጠነከረ
ውጪውም ያማረ፤ ዘመን ተሻጋሪ ቤት ይኖረናል
ብዬ እገምታለሁ፡፡
በአንድ ጀንበር ይሄ ሁሉ ለውጥ መምጣት
አለበት ተብሎ ባይጠበቅም በአስተዳዳሪያችን

አንድነት ፓርቲ ከመላው ...
አመራሩ ከሥልጠናው አገኘሁ የሚለው ግብዓት
አለ? ከዚህ ሥልጠና በኋላ ምን ትጠብቃላች?
የአዲስ አበባ ቀጠና በዚህ ሥልጠና ለምን
አልተካተተም? የሚሉ ጥያቄዎች ተነስተው ዶ/ር
ነጋሶ፣ዶ/ር ኃይሉና ኢ/ር ዘለቀ በጋራ መልስ
ሰጥተዋል፡፡
አመራሮቹ በሰጡት መልስ “በጽ/ቤት አደርና
ውሎ ያስፈለገው አንደኛ ከፓርቲ ፕሬዘዳንት እስከ
ዞንና ወረዳ ያለው አመራር ልብ ለልብ ለመግባባትና
ለመተዋወቅም ሲባል፣የተዘጋጀው የሥልጠና ጊዜ
በሁለት ቀን የሚጠናቀቅ ባለመሆኑ ቀንና ምሽትን
መጠቀም አስፈላጊ በመሆኑ ነው፡፡ በዚህ መሠረት
የቁርስ፣የምሳና የእራት ጊዜን በማንሳት ያለውን

አድራጊው ግጭት ባልተፈጠረበትና ካሁን በፊትም
ባልነበረበት የብዙ ሰዎች ሕይወት አልፎ መንግሥት
መፍትሔ አልሰጠም ማለቱ ላም ባልዋለበት ኩበት
ለቀማ ነው፡፡ እስቲ ልብ አድርጉ፣በጋሞ ዞን በዲታ
ወረዳና በጨንቻ ከተማ ከተፈጠረ ግጭትና
ሁከት ጋር ኮንሶን ምን ያያይዘዋል? ጊዶሌን ምን
አገናኘው? ጉማይዴን ምን አደረሰው? የአንድ
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አብሮኝ ሲያወጋ የነበረው ወዳጄ ‹‹በ1997 ዓ.ም.ና
በ2002 ዓ.ም. ሕዝቡ ኢህአዴግን ለመሸኘት
ባደረገው ጥረት ኢህአዴጐች በመቀየማቸው
ምክንያት የከተሜውን ሕዝብ ‹አሰሪ› ሳይሆን
‹አሳሪ› የሆኑ አዋጆችን ማውጣት ተያየዙ፤ ይኸው
አሁንም ማውጣታቸውን ቀጥለዋል፡፡ እንዲያውም
ኢትዮጵያ በአለም ላይ በርካታ ‹አሳሪ› አዋጆችን
ካወጣች ሀገራት ተርታ ሳትሰለፍ አትቀርም›› እያለ
የማያባራ ንግግሩን ቀጠለ፤ እውነት ግን ኢህአዴግ
‹‹ለዚች ሀገር ሕዝብ የሚበጅ አዋጅ፣ ፖሊሲና
ስትራተጂ አውጥቻለሁ!›› ብሎ ያስባል?! መቼም
በፓርቲያቸው እይታ እንደ ፕሮግራማቸው ይዘትና
ጥልቀት፤ በግለሰብም አእምሮም የሚታሰብ ከሆነ
እንደ ጭንቅላታቸው መጠን ነውና የሚያስቡት
‹‹አዎ አውጥተናል!›› ብለው ካሰቡ እኔ አንዳንድ
ጥያቄዎችን ላንሳ፤ እነርሱ በሕሊናቸው ይመልሱ
(ይቺ ሕሊና የምትባለዋ ነገር ግን እነርሱ ዘንድ
ስለመኖርዋ
እጠራጠራለሁ)
ለማንኛውም
ኢህአዴጎች ሆይ የምታወጧቸው አዋጆች እና
ደንቦች ለምን በሕዝቡ ዘንድ ይሁንታን አላገኙም?
ለምንስ የጐላ የአፈጸጸም ችግሮች ይታዩባቸዋል?
አንዳንዶቹ ለምንስ የአፈጻጸም መመሪያ አልባ ሆኑ?
ተግባሮቻችሁን ኪራይ ሰብሳቢነትን ማስወገድ
ሲገባው ለምን ለኪራይ ሰብሳቢዎች በር ከፈቱ?
በምታወጧቸው አዋጆች ላይ እኔስ እንደዜጋ
እንድወያይባቸው መቼ ተደረገ …? ይበቃል! ጥያቄ
አላብዛ እነዚህን ለመመለስ ብርታቱን ይስጣችሁ፡፡
ወዳጄ በመጨረሻም የማወጋህ ነገር ቢኖር
ያኔ ልጅ ሳለህ ‹‹ልጆች የዛሬ አበቦች የነገ ሀገር
ተረካቢዎች›› ተብለህ ይሆናል፡፡ ‹ደግሞም
ተብለሀል!› ይኸው ዛሬ ከአስራ ስምንት አመት በኋላ
‹‹አሁን አድጌያለሁ ይበቃችኋል! እናስረክባችኋለን
ያላችሁትን አገር አስረክቡኝ’ጂ እኔም ተረክቤ
ለሚቀጥለው ላስረክብ›› ብትል አይሰሙህም
አፋቸውን ሞልተው ፍቃደኛ አለመሆናቸውን
ሊገልፁልህ ይችላሉ፡፡ ከነሱ ሌላ ይቺን ሀገር …
ሀገር የሚያደርግ ያለ መስሎ አይታያቸውምና ይቅር
በላቸው፡፡ ዛሬ የገዛ መሬትህንና ቤትህን ለራስህ
መልሰው ለማከራየት አዋጅ አውጥተውልሀል፤ ነገ
ደግሞ ‹‹ዜግነትም በሊዝ ነው›› የሚል አዋጅ ወጥቶ
ብታይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው
አንተ ግን … ከወንድሞችህና ከእህቶችህ ጋር ሆነህ
ቤትህን ለማደስ የተዘጋጀህ ሁን! ጋንዲም አገሩን
ለድል ያበቃበትን ተግባርና መርህ በልብህ አኑር!
ያኔም ቤታችን በእውነተኛው የተሃድሶ ጐዳና ላይ
ሆና እንገናኛለን፡፡ ቤታችን ኢትዮጵያ ለዘላለም
ትኑር !

ኃይሉ በበኩላቸው “ባልተለመደ ሁኔታ በጽ/ቤት
ተሰባስቦ በማደር የተደረገው ሥልጠና በመላው
አገሪቱ ያለውን ፖለቲካዊ፣ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ
ሁኔታ የጋራ ግንዛቤ እንድናገኝ ረድቶናል፡፡የዞንና
የወረዳ አመራሮች ይዘውት የመጡት ልምድና
የሚሰጡት አስተያየት ለፓርቲው ትልቅ ግብአት
አግኝተናል፡፡” ብለዋል፡፡
ፓርቲው ከዚህ ሥልጠና በኋላ ምን
ይጠብቃል? ለሚለው ጥያቄ አመራሮቹ በሰጡት
መልስ “አመራሩ አንድ ወጥ የሆነ የጋራ ግን/ዛቤ
ስለጨበጠ የፓርቲው እንቅስቃሴ ወጥ ይሆናል
ብለን እናምናለን፡፡ ሥልጠናው በየደረጃው
በሰልጣኞች ይሰጣል፡፡ አመራሩም ተገቢውን

ድጋፍ ይሰጣል፡፡ ፓርቲው ከእንግዲህ ያለፈውን
የትግል ልምድ በመጠቀም በእውቀትና በእቅድ
ላይ የተመሠረተ እንቅስቃሴና ትግል ያደርጋል
ብለን ተስፋ እናደርጋለን፡፡” ሲሉ መልስ ሰጥተዋል፡
፡ እንደገለጹት “አዲስ አበባ ቀጠና በዚህ ሥልጠና
ውስጥ ያልተካተተው ለብቻው ሁሉንም ወረዳዎች
ባካተተ መልኩ ማሰልጠን በማስፈለጉ ነው፡፡
ሥልጠናው አዲስ አበባን ቢያካትት የመማሪያ
ክፍል ጥበትና የአገልግሎት እጥረት ሊከሰት
ስለሚችል ሥልጠናውን ለብቻው ማቀድ አስፈላጊ
ሆኖ ተገኝቷል፡፡ በቅርቡ አዲስ አበባ ሥልጠናው
ይሰጣል፡፡” ሲሉ መልስ ሰጥተዋል፡፡

ከገፅ 1 የዞረ

ሰዓት መጠቀም ችለናል፡፡ የምሽት ውይይቱ እስከ
ሌሊቱ ሰባት ሰዓት ድረስ ነበር፡፡” ብለዋል፡፡ ኢ/ር
ዘለቀ በበኩላቸው በሰጡት መልስ “ዶ/ር ነጋሶ
ጊዳዳንና ዶ/ር ኃይሉ አርአያን ጨምሮ የፓርቲው
ከፍተኛ አመራሮችና በዕድሜ አንጋፋ የሁኑ
የዞንና የወረዳ አመራሮች ሰሌን ላይ በመተኛት
ሥልጠናውን ተካፍለዋል፡፡ በመሽት ውይይት
አመራሮች ባከናወኑት ውይይትና ሥልጠና
መግባባትንና የጋራ ግንዛቤን አስጨብጧል፡፡”
ብለዋል፡፡ ዶ/ር ነጋሶ በበኩላቸው “ሠልጣኙ ሠሌን
ላይ በማደሩ ቅሬታ ሳይሆን ደስታን ፈጥሮለት የነበረ
ሲሆን ለትግሉ የበለጠ መነሳሳትንና ቁርጠኝነትን
እንደፈጠረለት መረዳት ችለናል፡፡” ብለዋል፡፡ ዶ/ር

“በኮንሶና በጊዶሌ”...

አያያዝ ምክንያት አንድ ትውልድ በሚጠጋ
ቆይታ ወደ መፍረስ ያዘመመው ቤታችን በልጆቿ
ብርታትና የፈጣሪ ተራዳኢነት ታክሎበት ቤታችን
የሚፈልገውን አይነት ቁመና፣ ጣሪያ፣ ወለል፣
መስታወትና ቀለም ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ፡፡
ያኔም ቤታችን እንደ ጥንቱ በፍቅር፣ በአንድነትና
በመቻቻል የሚኖርበት ሆኖ ‹‹ሳሎኑ፣ ጓዳው
መኝታውና ማድቤቱ የእንትና ነው›› ብሎ
መከፋፈልም ያከትማል! ወዳጄ ቤትን ‹ቤት›
የሚያሰኙት ከላይ የተዘረዘሩት ክፍሎች አንድ ላይ
ሲሆኑ መሆኑን ልብ በል! እንዲህ ስልህ ደግሞ
ከዚህ ቀደም በአስተዳዳሪያችን ሴራ ስላጣኸው
ክፍል እያሰብክ አትተክዝ፤ በቃ ሆነ! ባይሆን በዛ
ቤት ውስጥ ስላሉት ንፁሀን ወንድሞችህና እህቶችህ
አስብ! ይህን የምልህ አስተዳዳሪህ ስላለ አይደለም
‹መቼምና የትም ወንድሞቼ ናችሁ!› በላቸው ፡
፡ ‹‹አይደሉም!›› ብለህ ልትክድ ነው እንዴ?
አታደርገውም! እነርሱም ያን አምባገነን አለቃቸውን
ፈርተው እንጂ በልባቸው አንተን እየፈለጉ እንደሆንስ
ማን ያውቃል? ማንም! አስተዳዳሪያችንም ከነሱ
አለቃ ጋ ‹‹በማንኛውም ጊዜ፤ቦታና አደራዳሪነት
ለመታረቅ ፍቃደኛ ነን›› ስላሉ አስታርቀህ
‹‹ኮሚሽን›› ወይም ጥድቅ ማግኘት ትችላለህ፡፡
ለማንኛውም በረንዳውም፣ ሳሎኑም ሆነ ጓዳውም
… የኔ ነው ማለት ይልመድብህ፡፡ እውን ቤታችን
በተሀድሶ ጐዳና ላይ መራመድ ከቻለ ልጆቿም
ወደ ጐረቤት መኮብለላቸውን ትተው እዚህ
የሚለወጡበት ከመሆን አልፎ ቤታችን የኛ የልጆቿ
ብቻ ሳትሆን የጐረቤቷቸም መዲና ትሆናለች፡፡
ወዳጄ በረጅሙ ብዙ ስላልኩህ በአጭሩ ልልህ
የምወደው ነገር ቢኖር ቤታችን እድሳት ይፈልጋልና
ለማሳደስ ዝግጁ ሁን! ‹‹ደርባ ሲሚንቶ ፋብሪካ
ተመርቆ ሥራ ሥለጀመረ ሲሚንቶ በርካሽ እናገኛለን
አብሽር!››ብትለኝም እታዘብሃለሁ ሀገራዊ አንድነትና
መግባባት በሲሚንቶ አይታደስምና!
አባቶቻችን መስዋእትነት ከፍለው ያስረከቡንን
ቤት ነቅተን እንድንጠብቅ አደራ ተጥሎብናልና
የጋራ በመሆኑ (ኮንደሚኒየም እንዳይመስልህ¡)
በጋራ፣ በፍቅር በነፃነትና በመቻቻል እንድንኖርባት
ላስታውስህ ፈልጌ እንጂ ላስረዳ እንዳልሆነ
ይገባሀል፡፡
ወዳጄ ሲጀመር ባነሳነው ርእሰ ጉዳይ ዙሪያ
ትንሽ ላውጋህና እንሰነባበት፡፡ አንዳንድ ወዳጆቼ
የኢህአዴግን አልሸኝም ባይነት ባዩ ጊዜ ‹‹ደርግ
ጊዜያዊ ነው፤ ኢህአዴግ ዘላለማዊ ነው›› እያሉ
ሲያሾምሩ ሰምቻለሁ፡፡ ኢህአዴግ ለዚህ ምን
አይነት ምላሽ ይኖረው ይሆን …? የከተራ እለት

ከገፅ 4 የዞረ

ቋንቋ አካል በሆነው ዘዬዎች የሚግባቡት፣አንድ
ወግና ባህል፣የጋራ ማህበራዊ ታሪክና ዘጠኝ
ጐሳዎች፣ተመሳሳይ ኢኮኖሚያዊ መሠረትና
አኗኗር ያላቸው የኮንሶና የደራሼ ወረዳዎች በእጅ
አዙር ጣልቃ ገብነት ጊዜያቸውንና ንብረታቸውን
አባክነውባቸው እስካሁን ከደጃቸው የቆረጧቸው
ሞፈሮች ይቆጯቸዋል፡፡ ፍኖተ-ነፃነቶች፣ከዚህ

ሪፖርት ትምህርት በመውሰድ ስለ ኮንሶና ጊዶሌ /
ደራሼ/ ወረዳዎች የሚተላለፉትን ሪፖርቶች በውል
ታጣራላችሁ ብዬ በማመን የዛሬውን አበቃሁ፡፡

ከዝግጅት ክፍሉ፡- ኮንሶ፣ጊዶሌና ጉማይዴ
ጋሞ ጐፋ ዞን ውስጥ ናቸው የሚል አልተጠቀሰም፡፡

የተጠቀሰው በአካባቢው ችግር ተፈጥሮ ለነዋሪዎቹ
በተመሣሣይ መልኩ ከመንግሥት የሚገኝ በጐ
ምላሽ አለመገኘቱን የሚገልፅ ጽሑፍ መስፈሩን
ማስገንዘብ፤የሃይማኖት ግጭት በኮንሶ፣በጊዶሌና
ደራሼ ተፈጥሯል የሚል እንዳልሆነ ለመግለጽ
እንወዳለን፡፡
ስለ አስተያየቶም እናመሰግናለን፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 06 ቀን 2004 ዓ.ም.

በሠላማዊ ትግል ኢህአዴግን ከሥልጣን
ማውረድ ይቻላል!!
የሰው ልጅ በሣይንስና ቴክኖሎጂ ዘመንና
ዓለም በግሎባላይዜሽን መጠቅለሏ ሕዝቦቿ
የለውጥ ተሞክሯቸውን የሚለዋወጡበትን ምቹ
ሁኔታ ፈጥሯል፡፡ የሕዝቦች ንቃተ ሕሊና መጎልበት
አሁን አሁን ሕዝብን ለማስተዳደር ኃላፊነትን
ለሚቀበሉ መሪዎች አስፈሪ እየሆነ የመጣበት ወቅት
ላይ ደርሰናል፡፡ ዓላማችንም ለአምባገነን መሪዎች
ሥፍራ እየነፈገቻቸው እንደሆነ ከአረቡ ዓለም
አመፅ ምዕራባውያንም ጭምር ተምረውበታል፡
፡ የሰሜን አፍሪካና የመካከለኛው ምሥራቅ አገሮች
ያካሄዱት የአጭር ጊዜ ሠላማዊ ትግል የሕዝብን
አመፅ በጠብመንጃ አፈሙዝ መግታት እንደማይቻል
ያረጋገጠ እውነታ ነው፡፡ ሕዝብ አንድ ሆኖ ቀፎው
እንደተነካበት ንብ ከተመመ የትኛውም ኃይል
ሊገታው አይችልም፡፡
ኢህአዴግ የደርግን አምባገንን መንግሥት
ለመጣል ከደደቢት በረሃ የጀመረው ትግል
አሥራ ሰባት ዓመታትን ፈጅቷል፡፡ በዚህ የትጥቅ
ትግል ወቅት እስከ መቶ ሺህ የሚገመቱ ዜጎች
ሕይወታቸውን ገብረዋል፤በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ
ኢትዮጵያውያን መሥራት የማይችሉ አካል ጉዳተኛ
ሆነዋል፡፡ በብዙ ቢሊዮን የሚገመት የሀገር ንብረት
ወድሟል፡፡ በአጠቃላይ ጦርነቱ የአገሪቱን ኢኮኖሚ
አድቅቆ ያለፈ ነበር፡፡
ዛሬ ዓለማችን ከደረሰችበት የሰልጣኔ ደረጃ
አንፃር አምባገነን መሪዎችን ከሥልጣን ለማውረድ
የትጥቅ ትግል በአንድነት እምነት አማራጭና
አስተማማኝ አይደለም፡፡ አይታሰብም፡፡ በሠላማዊ
ትግል የሚገኘው ድል ተመራጭ/አስተማማኝና ዘላቂ
ነው፡፡ የተባበረ ሕዝብ ሁል ጊዜ አሸናፊ ነውና፡፡
ከቱኒሲያ፣ከግብፅ ከሊቢያና ከየመን ሕዝቦች ትግል
የተማርነው ይህንን ሀቅ ነው፡፡
እንደ ፖለቲካ ተንታኞች እምነት ግብፃውያን

የሠላማዊ ትግል እንቅስቃሴን የጀመሩት እ.ኤ.አ
ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ ነው፡፡ እስከ 2008 ዓ.ም
በነበሩ ዓመታት ውስጥ የሥራ ማቆም አድማ
በማድረግ፣የመንግሥትን
ግብር
ባግባቡ
ባለመክፈል፣የመንግሥት የብዙሃን መገናኛዎችን
በተለይም የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን ሕዝቡ
እንዳይከታተል
በማድረግ፣የሚታዘዙትን
ባለማከወንና ያልታዘዙትን በመፈፀም፣መንግሥትን
በመደገፍ ሕዝቡ ሠላማዊ ሠልፍ እንዳይወጣ
በመቀስቀስ ወዘተ ጥቃቅን እንቅስቃሴዎችን
ሲያደርጉ እንደነበር ወጣቱ የፖለቲካ ምሁር ጃዋር
መሀመድ ገልፆታል፡፡ በየጊዜው ጥቃቅን ድሎችን
እየጨበጡ የተጓዙት ግብፃውያን የሙባረክን
መንግሥት ሲገዘግዙት ከርመው ለ18 ቀናት የታህሪር
አደባባይን በመቆጣጠር አምባገነኑን ከሥልጣን
አስወግደው ዘብጥያ ላኩት፡፡ ለ32 ዓመታት በዙፋኑ
ላይ ተደላድሎ የተቀመጠውን የ21ኛውን ክፍለ
ዘመን የግብፅ ፈርኦን በቀናት የሕዝብ አመፅ /
ያውም በጩኸትና በተቃውሞ ሠልፍ/ ማንበርከክ
መቻል ለሌሎች አምባገነን የአፍሪካ መሪዎች ብርቱ
የማስጠንቀቂያ ደወል ነው፤ጆሮ ካላቸው፡፡ በእርግጥ
እንዲህ አይነቱን የተቀነባበረ ሠላማዊ ትግል
ለማድረግ አስቀድሞ የሕዝቡን ንቃተ ሕሊና ማጎልበት
ያስፈልጋል፡፡ ወደ ሕዝቡ ሠርጎ በመግባት በተለይም
ወጣቱን ትውልድ ለለውጥ ኃዋርያነት ማዘጋጀት
ከምንም በላይ ተመራጭ ነው፡፡ በማንኛውም አገር
ሥልጣን የጨበጡ አምባገነኖች በሕዝብ ኃይል
ሳይገደዱ ሥልጣን እንደማይለቁ አጥብቆ የሚናገረው
ወጣቱ የፖለቲካ ተንታኝ ጃዋር መሀመድ በተከፋፈለ
የሕዝብ ኃይልም ገዢውን ክፍል ለማንበርከክ
አስቸጋሪ እንደሆነ አክሎ ይገልፃል፡፡ ስለዚህ ነፍጥ
አልባ /ሠላማዊ/ ትግልን ውጤታማ ለማድረግ
ከጥቃቅን ነገሮች መጀመር አስፈላጊ ነው ይላል፡፡

ሀገራቸው ያላከበረቻቸው ...
የጋና ሕዝብ ነፃነቱ በአሻንቲ ጐሳ እየተመራ የሚያደርገውን ትግል
በማጠናከሩ እንግሊዝ ለሕዝቡ ዋስትና ይሰጣል ሥልጣንም ያጋራል
ያለችውን አዲስ ሕገ-መንግሥት ብትቀርጽም ሕዝቡ ግን እራስን በራስ
የማስተዳደር ጥያቄ አፋጥኖ ገፋበት፡፡ ይህንንም ጥያቄውን በግንባር
ቀደምትነት የመምራቱንና የማደራጀቱን ኃላፊነት ኮንቬንሽን ፒዩፕል
ፓርቲ (CCP) የሚባል ፓርቲ ግንባር ቀደምትነቱን ወሰዱ፡፡ ፓርቲው
ሠላማዊ ሠልፍ በመጥራቱም 80 ደጋፊዎቹ ወሕኒ ተወረወሩ፡፡
እ.ኤ.አ 1951 በተሻሻለው ሕገ-መንግሥት መሠረት ፓርቲው ለምርጫ
ቀርቦ በከፍተኛ የሕዝብ ድምጽ ሲያሸንፍ የፓርቲው መሪ ንኩሩማህ እስር
ቤት ነበር፡፡ እ.ኤ.አ በ1952 የጐልድ ኮስት (ጋና) ጠ/ሚኒስትር ሆነ፡፡
ከፓርላማው ሕንፃ ላይም የእንግሊዝ ባንዲራ ወርዶ የጋና ተሰቀለ፡፡ እ.ኤ.አ
ማርች 6 1957 ከምዕራብ አፍሪካ አገራት እ.ኤ.አ በ1847 ከተመሰረተችው
ላይቤሪያ ቀጥሎ ጋና ነፃ በመውጣት ሁለተኛ ሆነች፡፡ እ.ኤ.አ በ1960 ከ21
ዓመት በላይ የሆኑ ጋናውያን ድምፅ በሰጡበት ምርጫ ንኩሩማህ የጋና

በመምጣቱ የሚላስ የሚቀመስ ምግብ ባጣበት ወቅት

የአገሪቱን ሀብት ጥቂት የኢህአዴግ
ሹመኞች ሸሪኮኮቻቸው በሚቀራመቱበትና ሃገሪቱ
እስከ 11.7 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚደርስ ገንዘብ
ወደ ውጭ እንዲሸሽ በተደረገበት ባሸሹበት ሁኔታ
መሆኑ፡፡

የአገሪቱ ሠፋፊና ለም የእርሻ መሬቶች
ለውጭ ባዕዳን በጠራራ ፀሐይ በሚቸበቸቡበትና
ድርጊቱ ዓለም አቀፍ ውግዘትን ባስከተለበት ወቅት
መሆኑ

የተማረው ወጣት ኃይል በሥራ እጦት
ምክንያት የቤተሰብ ጥገኛ ለመሆን በተገደደበት
ወቅት፣

ወጣቱ ትውልድ አገሩን ጥሎ ወደ ባዕድ
አገር ለእንግልት ኑሮ መሰደዱ ባየለበት ወቅት፣

ንፁሃን ዜጎች በሕግ ሽፋን በአሸባሪነት
እየተፈረጁ ዘብጥያ በሚወርዱበትና ፍርድ ትርጉም
በአጣበት በአሁኑ ወቅት ተስፋ በመጨለሙ፡፡

ድርቅና ረሃብ አርብቶ አደሩንም ሆነ አርሶ
አደሩን ባጎሳቆለበትና የቤት እንስሳቱ በሚያልቁበት
በአሁኑ ሰዓት ያለው ብቸኛ አማራጭ ፍፁም ሠላማዊ
እና ህገ-መንግሥታዊ መብቶችን ማዕከል ባደረገ
የትግል አካሄድ ኢህአዴግን ከሥልጣኑ ማውረድና
በሕዝብ ይሁንታ የተመረጠ መንግሥት ማቋቋም
ብቻ ነው፡፡
ኢህአዴግ በምርጫ 2007 እንደ “97ቱ ቢሸነፍ
ሥልጣኑን በሠላም ለማስረከብ ወይንም ለመቀበል
ካሁኑ ራሱን ማዘጋጀትና ለውጥን ማመቻቸት
እንዳለበት እንመክረዋለን፡፡ የዚች ሀገር ሁለንተናዊ
ችግርና ፈተና እንዲያከትም ከተፈለገ መፍትሄው ይህ
ብቻ ነው፡፡
አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ /አንድነት/
ፓርቲ የሕዝብ ግንኙነት

ከገፅ 9 የዞረ

ፕሬዘዳንት ሆነ፡፡ ጋንንም ለሁለት ዓመት በመራበት ወቅት ነበር መላው
አፍሪካን አንድ አድርጌ መግዛት አይከብደኝም ሲል ፓን የሚለውን ቃል
በመፍጠር ቀ.ኃ.ሥ አፍሪካን ለማስተባበር ያመቻል ሲሉ ያሰቡት ማሕበር
እንዳይሳካ ላይ ታች ማለት የጀመረው፡፡
ለሐሳቡ ስኬትም ሰሜን አፍሪካውያኖቹን ለመያዝ በገማል
አብድልናስር በኩል ግብፃዊት ሚስት እስከማግባት የደረሰ ብልጠት
የተሞላበት ዲፕሎማሲያዊ እርምጃ እስከ መውሰድ ደርሷል፡፡ ጥቁሮች
ቢሆኑም አረብ ነን ከሚሉት ከነ ሞሮኮ፣ማሊና ግብፅ ከመሳሰሉት
ጋር ተቀናጅቶና የፈረንሳይን ሐሳብ ይዞ ካዛብላንካ የሚል ቡድን ይዞ
ሲንቀሳቀስ ሞኖሮቪያ ላይቤሪያ ላይ ደግሞ ከንጉሱ ቀጥሎ እነ ሚካኤል
እምሩ፣አምባሳደር አየለ ሞልቶትና ከበደ አበበ ሐሳቧን ታራምድ
የነበረችውን ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች የአንድነት ደጋፊዎች የራሳቸውን
የቤት ሥራ ይሰሩ ነበር፡፡ ካዛብላንካውም ሆነ ሞኖሮቪያ መሐል ቅሬታ
የነበራቸው በጊዜው የአፍሪካ ሌላኛው ትልቅ የፖለቲከኞች መገናኛ

ጠቅላይ ሚኒስትሩ...
ልክ እንደነበር ነው የምናየው፡፡ ዋና ግንኙነት
ፈጣሪዎች (በኢሜልም ይሁን በስልክ) ምስክር
እየሆኑ ግንኙነታቸው ምን እንደነበር ያልተረዱ
….. ነጻነትና መብት ነው ያሉ ግን ተከሳሸ ሆነው
የሚቀርቡበት ድራማ …..እየተሰራ ነው ብለን
እናምናለን፤ እርሶ ይህን እንዴት ያዩታል? ከዚህ ጋር
በተያያዘ በኢቲቪ የሚሰጠው የፍርድ ውሣኔ ከህገ
መንግሰቱ አንቀፅ 20/3 (በፍርድ ሂደት ባሉበት ጊዜ
በተከሰሱበት ወንጀል እንደ ጥፋተኛ ያለመቆጠር
……..) ጋር እንዴት ያዩታል፤
ይህን በተመለከተ በደንብ መልሰውታል፡
፡ የድራማው ደራሲ መሆናቸውን ጭምር ህገ
መንግሰቱን ያለከበርነው እናንተ አሳሰታችሁን ነው
በሚል ጭምር፡፡ የታሰሩ ሰዎች ንፁህ ናቸው ሰንል
መንግሰት ጥፋተኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ ያለበት
በትዕግሰት ማሰረጃውን ፍርድ ቤት በማቅረብ እንጂ
በቲቪ ድራማ በመስራት መሆን አልነበረበትም፡፡

ዛሬ አገራችን ኢትዮጵያ በኢህአዴግ ፍፁም
ጨካኝና አፋኝ አገዛዝ ሥር ከወደቀችበት ከዛሬ
21 ዓመት ጀምሮ ሕዝቦቿ የግፍ ፅዋን እየተጎነጩ
በመኖርና ባለመኖር መሀከል እየተንገታገቱ እስከ
መቼና እስከ የት ይዘልቃሉ? የወቅቱ አንገብጋቢ
ጥያቄ ሕዝብ ሕገመንግሥታዊ መብቶቹን
እንዲያስከብር ለሠላማዊ ትግል ማነሳሳት ነው፡፡
ዜጎች በውስጣቸው የነገሰውን ፍርሃት አስወግደው
በሚገኙ አጋጣሚዎች ሁሉ በሚደርስባቸው
የሰብአዊና ደሞክራሲያዊ መብቶች ረገጣ የተቃውም
ድምፃቸውን እንዲያሰሙ ማበረታታት ያስፈልጋል፡
፡ ኢህአዴግ በየዕለቱ የጭቆና ቀንበሩን በሕዝብ
ጫንቃ ላይ እያከበደው መጥቷል፡፡ የዜጎችን የመኖር
ሕልውና በብርቱ እየተፈታተነው ይገኛል፡፡ ለዚህም
በቅርቡ እንኳ በፓርላማ ፀድቆ የወጣው የመሬት ሊዝ
አዋጅ ዋነኛ ተጠቃሽ ነው፡፡ ጥር 4 እና 5/2004 ዓ.ም
አዋጁን አስመልክቶ የአዲስ አበባን ሕዝብ ለማሳመን
በሚል በተጠራው ስብሰባ ላይ የገዢው ፓርቲ
ሹመኞች ሳይቀበል ቀርቷል፡፡ የሕዝቡ የተቃውሞ
ስሜትም ከዳር እስከ ዳር ፍፁም ተመሣሣይ መሆኑን
ኢህአዴግ ልብ ሊለው ይገባል፡፡ ሕዝቡ በአንድ
ድምፅ እምቢኝ፣አሻፈረኝ ብሏል፡፡ የኢህአደግ አባላት
ወይም ካድሬዎች እንኳን ሳይቀሩ የድርጅታቸውን
ፀረ-ሕዝብ አካሄድ በመድረክ ያወገዙበት ስብሰባ
ነበር፡፡ መልሱ ቁጣ ማስፈራራትና ማውገዝ
አይደለም፡፡ መልሱ የሕዝብን ውሳኔ ተቀብሎ ወደ
ሕሊና መመለስ ነው፡፡ መልሱ ለብዙሃኑ ፍላጐት
ተገዢ መሆን ነው፡፡
ዛሬ ሕዝቡ እየደረሰበት ባለው ተደራራቢ
ተፅዕኖ በተለይም፡
የመሬት ሊዝ አዋጁ ንብረት አልባ
ባደረገው ወቅት

የኑሮ ውድነቱ በየቀኑ እየጨመረ

በሆነችው ናይጄሪያ ሌጐስ ተቀምጠው በመመካከር የላይቤሪያውን
ቡድን ሐሳብ ደግፈው ተቀላቀሉ፡፡ ንጉሱም አገራቸው ለአፍሪካውያኖች
ያደረጋቸውን ሙሉ ድጋፍ፣ታሪኳና የንጉሱ ምርጥ ዲፕሎማሲያዊነት
ተጨማምረው አፍሪካ አንድነትን አዲስ አበባ ላይ ተከሉት፡፡
ንኩሩማህም አዲስ አበባ ድረስ በመምጣት የአንድነቱ ሰነድ ላይ
ፊርማውን አኖረ፡፡ ከጥቂት ዓመታት በኋላ በመፈንቅለ መንግሥት
ተባብሮ ወደ አይቮሪኮስት ተሰደደ፡፡ አይቮሪኮስት ደርሶም ም/ፕሬዘዳንት
እስከ መሆን ደረጃ ደረሰ፡፡ በስደት እያለም ጋናን ለመምራት ያስብ ነበር፡፡
ቆይቶም ለአገሩ ሣይበቃ ሕይወቱ አለፈ፡፡
የዚህ ሰው ምትሀታዊ ራዕይ ነው የሚባለው ፓን ዛሬ አገራችን ገብቶ
በዓለም በቃኝ አናት ላይ አፍሪካ ለአፍሪካውያኖች ያሰኙአትን ውድ መሪ
ራዕይና ጥረት አሽቀንጥሮ ገዝፎ የሚታየው፡፡ ታሪክ ፍርዱን ይስጥ!!

ከገፅ 3 የዞረ

መ. የፍርድ ውሳኔ በተመለከተ ለውጭና
ለሀገር ውሰጥ ዜጎች የተሰጠውን ውሳኔ እንዴት
ይገመግሙታል ለዜጎች የተለየ መልዕክት መንግስትዎ
እያሰተላለፈ አይደልም ብለው ያምናሉ?
እዚህ ጋ ለመስጠት የተሞከረው መልስ
ለፈረኝጆቹ የተሰጠው ፍርድ አንሷል ከሆነ አንድ
ነገር ነው የሚል ነው፡፡ አንሷቸዋል በዝቷል የሚል
ጉዳይ የለበትም፡፡ መሳሪያ ይዘው የተገኙ በ11 ዓመት
ሲቀጡ እሰክሪብቶና ኮፒውተር ይዘው የተገኙ
14 ዓመት መቀጣታቸው ለምን ነው? ርዕዮት
የጋዜጠኝነት ስራ ለመስራት ኮንትራት መፈርምዋን
እንጂ የአሸባሪ ድርጅት አባል ለመሆን ፎርም
መሙላቷዋን ማሰረጃ አልቀረበም፡፡ በጋዜጠኝነት
ኮንትራት የፈረመችለትም ግለሰብ ሆነ ድርጅት
አሸባሪ ተብለው ከተፈረጁት ውስጥ የለበትም፡
፡ ድሮም ክስ በመክሰስና ብዙ አንቀፅ በመጥቀስ
ዜጎችን ለማሸማቀቅ የተያዘው ዜጎችን የማሸማቀቅ

ስትራቴጂ አካል መሆኑን መረዳት ብቻ ነው፡፡
3.
የአፍሪካ ሕብረትን የህንፃ ግንባታ
በተመለከተ
ሀ. የህንፃው ግንባታ ቦታ (አለም በቃኝ
እስር ቤት የነበረ ቦታ መሆኑ ሲታሰብ) አሁንም ግን
መንግስትዎ ማሰረ ካለማቆሙ ጋር እንዴት ያዩታል?
ብዘዎች የቦታ ለውጥ እንጅ የተግባር አይደለም
ሰለሚሉ ማለቴ ነው፡፡
እዚህ ጋ፣ የኔ መልስ መድረክ እስር ቤት
ለወንጀለኞች ይኖረዋል አንድም የፖለቲካ እስረኛ
ግን አይኖረውም፡፡ እስር ቤቶች መታረሚያና
መማሪያ እንጂ ማንበርከኪያና አኮላሸቶ ማውጫ
እንዳይሆኑ ማድረግ ነው፡፡ ለመተዛዘብ ያብቀን፡፡
ለ. የሐውልት
ሰራውን
በተመለከተ
ኢትዮጵያ ያቀረበችው ሃሣብ ነበር ወይ? ለምን
የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገሥት የነበሩት ቀዳማዊ
ኃይለስላሤ ሃውልት አልታሰበም የምንል ወገኖች

በመኖራችን ማለቴ ነው? ይህ የሀገር ውስጥ
ፖለቲካችን ነፀብራቅ ነው ወይ?
ሁልጊዜ እንደማደርገው መንግሰት አቋሙን
እንዲያብራራ ዕድል ለመስጠት ከማቀርባቸው
ጥያቄዎች እንደ አንዱ ነበር፡፡ መንግሰት ይህን
ዕድል እንዴት እንደተጠቀመበት አይታችኋል፤
ሰምታችኋል፡፡ የጋና ጠቅላይ ሚኒሰትር መሰሉኝ
ብሎዋል አንድ ፀሐፊ፡፡ ጥያቄዬ ትክክል እንደነበር
የተረዳሁት ከመልሱ በኋላ ሰለ ፓን አፍሪካን
እንቅስቀሴ ያነበብኳቸው አሰተያየቶች ናቸው፡
፡ አሁን ክርክሩ በፓን አፍሪካ ቀዳሚው ማን ነው
በሚል የታሪክ ጉዳይ ጭምር ይሆናል፡፡
አሁንም መሪዎቻችን የኢትዮጵያን ጉዳይ
ቅድሚያ ስጥተው እንዲደራደሩ እንፈልጋለን::
በተሸናፊነት ገብቶ የሰጡንን ተመሰገን ማለት ነው
ግን የሚያሰኬድ አይመሰለኝም፡፡ እናንተስ?

www.andinet.org.et
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 06 ቀን 2004 ዓ.ም.
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