የጅብ እርሻ
የዶር. ዳኛቸው
መዝገብ
ፕሮፌሰር መስፍን
ወ/ማርያም
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ሐተታ
አድዋ

መሪዎቻችን
እነማን ናቸው
አርቲስቶቹ
ወይስ ታጋዮቹ?
6

በዕውቀቱ ስዩም

አቤ ቶኪቻው

7

(ደራሲና ገጣሚ)

www.fetehe.com Addis Ababa-Ethiopia

ዋጋ 7.00 ብር

5

2

በውስጥ ገፆች

የቀድሞ የየመን ፕሬዘዳንት አብዱላ ሳላህ
በኢትዮጵያ ጥገኝነት አገኙ
የአቶ አንዷለም አራጌ ደህንነት አደጋ ላይ አይደለም
(የፌደራል ማረሚያ ቤት ለፍትህ የላከው መግለጫ)

አስራ ሁለት ሺህ ኢትዮጵያውያን
በሱዳን እስር ቤት እየማቀቁ ነው ተባለ

14

የቀድሞ የአውራምባ ታይምስ ጋዜጠኞች አዲስ ጋዜጣ
ለማሳተም ፍቃድ ተከለከልን አሉ
15

የዓድዋ
የአቦይ
ድል ክብረ
በዓል ስብሀት ነገር!
በብርሀኑ ደቦጭ

(የታሪክ ተመራማሪ)
www.fetehe.com Addis Ababa-Ethiopia

አስራት አብርሃም

(የአረና ትግራይ ፓርቲ የአመራር አባል)

በዱግዳ ወረዳ የሚገኙ ባለሀብቶች
በዜግነታችን ደረሰብን ያሉትን ችግር
ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽ/ቤት አቤቱታ አቀረቡ

የአሰቦት ገዳም ደን
ለሁለተኛ ጊዜ እየተቃጠለ
ነው ተባለ

ከመጅሊስ
ወደ መለስ!
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2

ፊቸር

ህገ-መንግስቱ የማን ነው?
ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ
ባለፉት ዓስርት ዓመታት በኢትዮጵያ
ውስጥ የተፈጠሩትን የፖለቲካ ቀውሶች በተመለከተ
ኢህአዴግ ለወሰዳቸው ማናቸውም እርምጃዎች
ቀዳሚ መከራከሪያ አድርጎ የሚያቀርበው ህገመንግስቱን ከጥቃት እየተከላከልኩ ነው የሚል ነው፡
፡ በ‹‹ብሔር፣ ብሔረሰቦች መልካም ፍቃድ ተረቀቀ
የተባለውን ህገ-መንግስት ማጠየቅን ህገ-መንግስታዊ
ስርዓቱን ለማፍረስ ከመፈለግ ጋር ያያይዘዋል፡፡
ሌሎች ኢትዮጵያውያንም ለህገ-መንግስቱ በምልዓት
መታመን እንዳለባቸውም ለማሳመን ሲታትር
ይስተዋላል፡፡ በብዙ የጉዳዩ ምሁራን አረዳድ ይህ
የዜጐች በፍፅምና መታመን እንዲፈጠር ራሱ ህገመንግስቱ የረቀቀበት እና የፀደቀበት ሂደት ወሳኝ
ክስተት እንደሆነ ይጠቀሳል፡፡ ግልፅ፣ ዴሞክራሲያዊ
እና አሳታፊ ባልሆነ መንገድ የፀደቀ ህገ-መንግስትን
ዜጐች በጥርጣሬ ቢያዩት አስገራሚ እንዳልሆነ
የሚናገሩት የሀሳቡ ተንታኞች፤ በኢትዮጵያም አውድ
አሁን በስራ ላይ ያለው ህገ-መንግስት የመጣበትን
ሂደት ከዴሞክራሲያዊ አሳታፊነት መርህ አንፃር
መመርመር ሀገሪቱ ካለችበት የፖለቲካ ቅርቃር
ለመውጣት አመላካች እይታ ሊሰጥ ይችላል፡፡

ከ‹‹ለምንወደው ህዝባችን›› ወደ…
የኢትዮጵያ
የህገ-መንግስት
ታሪክ
እንደሌሎቹ የሀገሪቱ በጎ ሙከራዎች ሁሉ በክሽፈት

የተጠናቀቀ ጉዳይ ይመስላል፡፡ በ1923 ዓ.ም.
የፀደቀውን የአፄ ኃ/ስላሴ ህገ-መንግስት በተመለከተ
ለህጉ መተዋወቅ በምክንያትነት የሚነሳው እና
ብዙዎቹን ፀሐፊዎች የሚያስማማው በአፄው ዙሪያ
የተሰበሰቡት ምሁራን ግፊት ነው የሚለው ሙግት
ነው፡፡ በተለምዶ ‹‹የጃፓንን መንገድ አመላካች››
ተብለው የሚጠሩት አሻሻይ /reformers/ የጊዜው
ልሂቃን ህገ-መንግስታዊ ስርዓት ለዘመናዊነት የግድ
ነው ብለው ከማመናቸው በመነሳት የዛን ጊዜውን
ተፈሪ በመጫናቸው አፄውም ራሳቸውን አዘማኝ
አድርገው ለመሳል መፈለጋቸው ‹‹ለምንወደው
ህዝባችን›› በሚል ‹‹ደግነት›› ኢትዮጵያ ህገመንግስታዊ ጅማሮዋን አግኝታለች፡፡ የህገ-መንግስቱ
ዋነኛ አርቃቂ ተክለሀዋርያት ተ/ማርያም የህገመንግስቱን እሴቶች እ.ኤ.አ. በ1887 ዓ.ም. ከፀደቀው
የጃፓን /ማጂ/ ህገ-መንግስት መበደራቸውን፣
ሰውዬው ሩሲያ ተማሪ በነበሩበት ዘመን በዓይን
ከታዘቡት የሩሲያው አብዮት ሀገራቸውን ለመከላከል
አስበው እንደነበር ዶ/ር አሰፋ እንዳሻው ይከራከራሉ፡
ይህ ህገ-መንግስት ከሁለት ዓስርታት ቆይታ በኋላ
የመሻሻል እድል አግኝቷል፡፡ ለህጉ መሻሻል እንደነ
ዶ/ር አሰፋ ባሉ ምሁራን ሁለት ገፊ ምክንያቶች
ይቀርባሉ፡፡ የመጀመሪያው የኤርትራ በፌዴሬሽን
ወደ ኢትዮጵያ መቀላቀሏ ሲሆን እስከወቅቱ ድረስ
ኤርትራ ሴቶችን ከፖለቲካው በሚያርቁ መንፈሶች
ቢሞላም የተሻለ ሊባል የሚችል ህገ-መንግስት
ነበራት፡፡ ይህ የሁለቱ ሀገራት በፌዴሬሽን መጣመር
የሚያስነሳቸውን
ተግዳሮቶች
ለመሻገር
ህገመንግስቱ መሻሻል ነበረበት፡፡ ዶ/ር አሰፋ “Ethiopia:
Perspective for change and renewal” በሚለው
ስራቸው እንደሚሉት በአፄው አዲሷ ወዳጅ አሜሪካ
ገፋፊነት አንዳንድ የሰብዓዊ መብትን የሚመለከቱ
አንቀጾች በማካተት የማሻሻሉን ሀላፊነት የወሰዱት
አሜሪካውያን የህግ ባለሙያዎች ነበሩ፡፡ ለህጉ
መሻሻል ሌላኛው ምክንያት ከድህረ-ጣሊያን ወረራ
በኋላ አፄ ኃ/ሥላሴ የመሬት ከበርቴውን ቡድን
በማዳከም
ማዕከላዊ
መንግስቱን
ለማጠናከር
መወሰናቸው ነው፡፡ ይህንንም በሚጠቁም መልኩ
አፄው በተሻሻለው ህገ-መንግስት መግቢያ ላይ
‹‹የተገኘውን እድገት ለማጠናከር›› የሚል ሀረግ
ከተዋል፡፡
አቶ ተክለሀዋርያት እንደሰጉት ሀገሪቱን
አብዮት ሲንጣት በ1966ዓ.ም መባቻ ግድም
በለዘብተኛ አቋማቸው የሚታወቁ ምሁራን ህገመንግስት ለማርቀቅ ሞክረው ነበር፡፡ በእንዳልካቸው
ካቢኔ አማካኝነት የተቋቋመው አርቃቂ ኮሚሽን
ያረረቀቀው ህገ-መንግስት፣ ህገ-መንግስታዊ የዘውድ
ስርዓትን እና ፓርላመንታዊ መንግስታዊ አወቃቀርን
በተመለከተ ያሰፈራቸው ሀሳቦች ብዙ ፀሐፊዎች
ዶክመንቱን በበጎ እንዲያነሱት አድርጓቸዋል፡፡ ደርግ
ወደ ስልጣን ሲመጣ ተነሳሁበት ከሚለው ርዕዮተዓለም አንፃር ሊያስኬደው የማይችል የመሰለውን
ይህን የህገ-መንግስት ረቂቅ ወደ ጎን በማለት ከአስር
ዓመት በኋላ የራሱን ህገ-መንግስት አዘጋጅቷል፡

፡ በ1977 ዓ.ም የፀደቀው የኢህድሪ ህገ-መንግስት
ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ ከያኔዋ የተባበሩት
ሶቭየት ህብረት ህገ-መንግስት በቀጥታ ያለምንም
ማስተካከያ የተገለበጠ እንደነበረ ይነሳል፡፡ የአሁኑ
የአቶ መለስ የህግ አማካሪን ዶ/ር ፋሲል ናሆምን
ያካተተውን የአርቃቂ ቡድን (የብሄር ብሔረሰቦች
ጥናት ተቋም) በተመለከተ ፕ/ር አለም እሸቴ
“The Ethiopian draft constitution and its
political implication” በሚለው ፅሁፋቸው ‹‹የሌላ
ሀገርን ህገ-መንግስት ለመተርጎም ሶስት ዓመታት
የፈጀበት›› ሲሉ ተሳልቀዋል፡፡

ዲሞክራሲያዊ ህገ-መንግስት ሲሉ

በህገ-መንግስት የአረቃቀቅ ሂደት ላይ
እና በህገ-መንግስታዊነት /Constitutionalism/ ላይ
የሚፅፉ መምህራን ሁለት ዓይነት ዕይታ እንዳለ
ይናገራሉ፡፡ የመጀመሪያው ተለምዷዊ /Traditional/
የሚባለው አካሄድ ሲሆን የሀገሪቱን የተለያዩ
የማህበረሰብ ክፍሎች እንወክላለን በሚሉ ልሂቃን
ድርድር ህገ-መንግስት የሚረቀቅበት መንገድ ነው፡፡
በዚህ አካሄድ ከልሂቃኑ ውጪ ሌሎች ተቋማትም
ሆኑ ዜጐች የመሳተፍ እድል አይኖራቸውም፡፡
ከዚህ በተፃራሪ ያለው እና በተለይም ከቀዝቃዛው
ጦርነት ማብቃት በኋላ የሀገራትን ህገ-መንግስት
በተሻለ መንገድ ስለማርቀቅ የሚናገረው አዲሱ
ህገ-መንግስታዊነት /New constitutionalism/
ተብሎ የሚጠራው የአረዳድ ዘዬ ነው፡፡ ይህ
ምልከታ የማህበረሰቡ ልሂቃን ቀጣይነት ባለው
መልኩ የሚኖራቸውን ውይይት እና ሙግት
ያካትታል፡፡ እንዲህ አይነት ውይይቶችም በተፃራሪ
ፖለቲካዊ ፍላጐቶች ለሚናጡ ልሂቃን እርስ
በርስ የሚኖራቸውን መተማመን እና ፖለቲካዊ
ማመቻመች ይፈጥርላቸዋል፡፡ ዊልያምስ ፖል
የተባለ ፀሐፊ “The Constitution making
process” በሚለው ፅሁፉ እንደሚለው በዚህ
መሰል የፖለቲካ ልሂቃን መሀከል በሚደረጉ
ውይይቶች ላይ የሚቆም የህገ-መንግስት የማርቀቅ
ሂደት በጊዜው በገዢ ፓርቲነት ከሚሰየመው ፓርቲ
ተፅዕኖ ነፃ የመሆን እድል ይኖረዋል፡፡ በዚህ የአዲሱ
ህገ-መንግስታዊነት ሙግት መሰረት የትኛውም
ፓርቲም ሆነ አንድን የማህበረሰብ ክፍል የሚወክል
ፖለቲካዊ ፍላጐት በህገ-መንግስቱ እሴቶች ላይ
ጫና ሊያደርግ አይገባውም፡፡ እንደ ፀሐፊው ሙግት
አንድ የፖለቲካ ስብስብ በህገ-መንግስቱ መረቀቅ
ሂደት ላይም ሆነ የቡድኑን ሀሳብ በህገ-መንግስቱ
ዕሴቶች ላይ ከፍተኛ ጫና የሚያሳድር ከሆነ የህገመንግስቱን የቅቡልነት መሰረት ይንደዋል፡፡
ሌላው የአዲሱ ህገ-መንግስታዊነት መለዮ
ህገ-መንግስቱ በሚረቀቅበት ወቅት የሚኖረውን
ሂደት እና አሳታፊነት በተመለከተ እንደ አስገዳጅ
መስፈርት የሚያነሳቸው ነጥቦች ናቸው፡፡ የሀሳቡ
ተንታኞች እንደሚሉት ህገ-መንግስቱ የሚረቅበት
ሂደት ህገ-መንግስቱ ውስጥ ከሚሰፍሩ ሀሳቦች እና
ፖለቲካዊ እሴቶች እኩል ዋጋ ያለው ሁነት መሆኑን
ነው፡፡ በተለይም በድህረ-ግጭት ማህበረሰቦች ጉዳዩ
ከፍተኛ ዋጋ ይሰጠዋል፡፡ በተለያዩ ፖለቲካዊ
ጎራዎች ተሰነጣጥቀው ደም በሚያፋስስ ግጭት
ውስጥ ያለፉ ማህበረሰቦች እጅግ ፅንፈኛ ለሆነ
ኢ-አመቻማች የተራጣሪነት ፖለቲካዊ ስነ-ልቦና
የተጋለጡ ይሆናሉ፡፡ እንዲህ አይነት ማህበረሰቦች
ከፖለቲካዊ አለመረጋጋቱ ሲወጡ የሁሉንም
ፍላጎት ያማከለ ፖለቲካዊ ስርዓት መገንባት ብቸኛ
አማራጫቸው ይሆናል፡፡ ክርስቲ ሳሙኤልስ የተባሉ
ፀሐፊ እንደሚሉት ይህንን ለመተግበር የተሻለው
መንገድ ለዓመታት ደም የተፋሰሱ የፖለቲካ
ፓርቲዎች በሙሉ ካለምንም ገደብ የሚሳተፉበት
መድረክ መኖር ነው፡፡ “Post-conflict peace
building and constitution making” በሚል ርዕስ
ባሳተሙት ጥናታዊ ፅሁፍ እንደሚሟገቱት በዚህ
መንገድ የሚረቀቅ ህገ-መንግስት ተቀናቃኝ የፖለቲካ
ልሂቃኑ ስለሚመሰረተው የማዕከላዊ መንግስት
መለዮ እና የፖለቲካ ስርዓት ተቀራራቢ ዕይታ
ይኖራቸዋል፡፡ ይህ የጋራ ዕይታቸውም የተረጋጋ
ፖለቲካዊ ስርዓት ለመፍጠር ይረዳቸዋል፡፡ ከዚህ
በተጨማሪም ለማህበረሰቡ ክፍት በሆነ መንገድ
የሚኖሯቸው ውይይቶች ህመሞቻቸውን ለመፈወስ
እና ወደ ብሄራዊ እርቅ እንዲገቡ ሁኔታዎችን
የተመቻቸ ያደርግላቸዋል፡፡
በአፍሪካ
ውስጥ
ለተከሰቱ
የህገመንግስታዊነት ድቀት ቀዳሚ ምክንያት ተደርጎ
የሚጠቀሰው የዴሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ ባህል
አለመኖር ነው፡፡ ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎች፣
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን እና የተለያዩ
የሙያ ማህበራትን ያሳተፈ ህገ-መንግስት የማርቀቅ
ሂደት እንዲህ ዓይነት ፖለቲካዊ ባህልን ለመፍጠር
ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡ በመቻቻል እና
በመተማመን የሚበየኑ ፖለቲካዊ ሙግቶች ባህሉን
ከማስረፅ በዘለለ በህገ-መንግስቱ የባለቤትነት ጥያቄ
ላይ በጎ አስተዋፅኦ ይኖራቸዋል፡፡ ከዚህ በተቀፅላም
በሀገሪቱ ውስጥ ህገ-መንግስቱን ለአንድ የፖለቲካ
ቡድን ከመስጠትም ሆነ የእኔ አይደለም ከሚል
ስሜት የነፁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይኖራሉ፡፡

ኢህአዴግ ብቻ

አሁን በስራ ላይ ያለው ህገ-መንግስት
የአፀዳደቅ ሁኔታ በኢህአዴግ የበላይነት እንዲከወን
እና በአዲሱ የህገ-መንግስት ሀልዮት መሰረት
ዴሞክራሲያዊ ተብሎ እንዳያስጠራው የሚያግደው
አንደኛው ምክንያት ከሁኔታው ቀደም ብሎ ለገዥው
ፓርቲ ተገዳዳሪ ሊሆኑ ይችሉ የነበሩት ፓርቲዎች
ከሂደቱ መውጣታቸው ነው፡፡ በጊዜው ለዚህ ክስተት
በአቶ መለስ የተሰጠው ምክንያት ‹‹የታገዱት
ጦርነት ያወጁ›› ፓርቲዎች ናቸው የሚል ነው፡
፡ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ሀይሎች ቅንጅት /
ኢዲኃቅ/፣ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ /ኢሠፓ/
እና አንዳንድ ዘውዳዊ (ሞናርኪስት) ሀይሎች ነበሩ፡
፡ ኢሠፓ የጦረኝነት ስሜት ቢኖረውም በወቅቱ
ጦርነት ለማወጅ የሚያስችሉ ሁኔታዎች ውስጥ
አልነበረም፡፡ ፕ/ር አለም ሀብቱ በህዝቡ ዘንድ
መጠላቱ ከተሸናፊነት ስነ-ልቦናው ጋር ተደምሮ
ጦርነት ለማድረግ የሚያስችል አቅም ያልነበረው
መሆኑ የኢህአዴግን ክስ ዋጋ ቢስ ያደርገዋል ሲሉ
ይከራከራሉ፡፡ ከኢህአፓ እስከ መኢሶን፣ ከኢዲዮ
እስከ የትግራይ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ድረስ
ያሉ ፓርቲዎችን ያካተተው ኢድኃቅ ህገ-መንግስቱ
ከረቀቀበት ሂደት ቀድሞ መታገዱን በተመለከተ
የተለያዩ ሀሳቦች ይሰነዘራሉ፡፡ ቅንጅቱ በአብዛኛው
ዘውግ-ዘለል ፖለቲካን በሚያራምዱ ልሂቃን መሞላቱ
ኢህአዴግ ካለው አቋም ጋር መፃረሩ ይህም ለመታገዱ
ቀዳሚው ምክንያት እንደነበረ የሚጠቀሰው የተሻለ
ሚዛን የሚደፋ አስተያየት ነው፡፡ ህብረቱ ከነበረው
የፖለቲካ ልምድ እና እንደ ኢህአፓ መሰል አባል
ፓርቲዎቹ በተለይም በተማረው የማህበረሰብ ክፍል
እና በከተማ ነዋሪዎች አካባቢ የነበራቸውን ድጋፍ
ከግንዛቤ የሚያስገቡ ፀሐፊዎች፣ ህብረቱ በሂደቱ
የመሳተፍ እድል ቢያገኝ የህገ-መንግስቱን መንፈሶች
በብሄር ፖለቲካ ከመበከል ሊያድን ይችል እንደነበር
ይናገራሉ፡፡ ፕ/ር አለም “multi-ethnic federalism
in Ethiopia: A study of the secession clause
in constitution” በሚለው ጥናታዊ ፅሁፋቸው
ኢህአዴግ የእነዚህ ፓርቲዎች ድምፅ እንዳይሰማ
ማድረጉ ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ ቅቡልነት እንዲያጣ
ከመግፋቱ በተጨማሪ የህገ-መንግስቱ አረቃቀቅ
ሂደትን ዴሞክራሲያዊ ለማለት እንደሚያስቸግር
ይተነትናሉ፡፡ ይህም ማለት ከኢህአዴግ ስብስብ
ውጪ ያሉ ኢትዮጵያውያን ለህገ- መንግስቱ
የሚኖራቸው ታማኝነት እንዲቀዘቅዝ አስችሏል፡፡
የህገ-መንግስቱን አርቃቂ ቡድን ተዋፅኦ በተመለከተ
ደስታ ዳምጠው የተባሉ ፀሐፊ የኮሚሽኑ አባላት
በሙሉ ከምሁራዊ አቅማቸው ይልቅ ለኢህአዴግ
በነበራቸው
ታማኝነት
የተመለመሉ
ናቸው
ይሏቸዋል፡፡ አቶ ደስታ “Aborted Ethiopian
democracy: Major blunders and feasible
solutions” በሚለው ፅሁፋቸው የህገ-መንግስቱን
አርቃቂዎች በህገ-መንግስቱ የሰፈሩ ሃሳቦችን
በተመለከተ በህወሓት ልሂቃን በኩል በቀጥታ
ይቀርብላቸው ነበር ሲሉ ይከሷቸዋል፡፡

ካለ ህዝባዊ ተሳትፎ
ከኒው
ኮንስቲትዩሽንያሊዝም
ፅንሰ
ሀሳብ አንፃር የኢትዮጵያን ህገ-መንግስት ጥያቄ
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ውስጥ እንዲገባ የሚያደርገው ሌላኛው ምክንያት
የህዝባዊ ተሳትፎ እጦት የነበረበት መሆኑ ነው፡፡
የሀሳቡ ተንታኞች እንደሚሉት ማህበረሰቡ በስፋት
ባልተሳተፈበት መንገድ የሚቀረፅ ህገ-መንግስት
የዜጎችን እምነት ያጣል፡፡ የዴሞክራሲያዊ ባህል
በሚገባ ባልሰረፀባቸው ሀገራት የህገ-መንግስትን
ሀገራዊ ሚና በተመለከተ ሰፋ ያለ የማስተማር ስራ
መከናወን እንዳለበት የሚያነሱት የጉዳዩ ምሁራን
በህገ-መንግስቱ ውስጥ እንዲሰፍሩ በተሳታፊ
የፖለቲካ ፓርቲዎች በኩል የሚገፉ ፖለቲካዊ
ሀሳቦች ለማህበረሰቡ እጅግ ግልፅ በሆነ እና በሚገባ
ቋንቋ መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡ ይህ ሂደትም ዜጎች
ሳይገደዱ ህገ-መንግስቱን ለመጠበቅ እንዲተጉ
ያደርጋቸዋል፡፡ በኢትዮጵያው ህገ-መንግስት ላይ
የፃፉ ምሁራን እንደሚሉት ማህበረሰቡን በጥልቀት
በማሳተፍም ሆነ የህጉን አዕማዶች በመተንተን
በኩል ይህ ነው የሚባል ስራ አልተሰራም፡፡ በጊዜው
85 በመቶ የሚሆነው የሀገሪቱ ነዋሪ ማንበብና
መፃፍ ካለመቻሉ አንፃር የህገ-መንግስቱ አርቃቂ
ኮሚሽንም ሆነ የሽግግር መንግስቱ ይህን ማድረግ
አለመቻሉ የህዝብ ተሳትፎ ነበረ ብሎ ለመናገር
አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡ ተጓዳ አለባቸው የተባሉ
ፀሐፊ እንደሚናገሩት ህገ-መንግስቱ ከመጽደቁ በፊት
ሙሉው ረቂቅ ለህዝባዊ ውይይት አልቀረበም፡፡
ይህን ሁነት ፕ/ር ጆን ማርካኪስ ‹‹እጅግ የፈጠነ
ሂደት›› ሲሉ ጠርተውታል፡፡ ብዙዎቹ የገጠሩ
የሀገሪቱ ክፍል ነዋሪዎች ‹‹መገንጠል›ን› እና
‹‹የብሄር ፌደራሊዝም››ን ለመሰሉ ሀሳቦች እንግዳ
ሆነው ሳለ በሀሳቦቹ ላይ ያሏቸውን ቅሬታዎች
የሚናገሩበት መድረክ እንዳልነበራቸው የሚጠቅሱት
ፕ/ር ማርካኪስ፤ ሂደቱ ቀጥሎ ለመጣው የፖለቲካ
ስርዓት የቅቡልነት እና የመታመን እጦት አንዱ
መነሻ እንደሆነ ይከራከራሉ፡፡ አርቃቂ ኮሚሽኑ
በጊዜው በወረዳዎች የተደረጉትን ስብሰባዎች
በመጥቀስ ሰፊ ተሳትፎ እንደነበር ቢናገርም ዶ/ር
ሎቪስ አለን መሰል ፀሐፊዎች በእነዚህ ስብሰባዎች
የተገኙት ዜጎች ከአጠቃላይ ህዝቡ አምስት ከመቶ
የማይበልጡ እንደነበሩ ያስታውሳሉ፡፡ ስለአጠቃላዩ
ሂደት በስፋት የዘገቡት ተጓዳ አለባቸው “When
constitution lacks legitimacy in the making:
The case of Ethiopia” በሚለው ጥናታዊ
ስራቸው ካለህዝባዊ ተሳትፎ የፀደቀው ህገ-መንግስት
ህልውናው ሊሰነብት የቻለው በኢህአዴግ ወታደራዊ
ጡንቻ የተነሳ እንደሆነ ይሞግታሉ፡፡

ከቅርቃሩ ለመውጣት….

ከትውልድ ሀገሩ ፖላንድ ፖለቲካዊ
ተላምዶት በመነሳት ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት
መጎልበት የህገ-መንግስትን ሚና የሚተነትነው
ዊክቶር ኦሲታይሪስኪ ለህገ-መንግስታዊነት መንበር
ሁለት ተለዋጮች የግድ መኖር እንዳለባቸው
ይጠቅሳል፡፡ የመጀመሪያው እርሱ የህገ-መንግስት
መርህ ብሎ የሰየመው ሀሳብ ከሀገራዊ ነውጥ
ማብቃት በኋላ የሚከሰት ሁነት ሲሆን በዚህ
‹‹የህገ-መንግስት
ቅፅበት››
/Constitutional
moment/ ወቅት የፖለቲካው መሪዎች እና
ማህበረሰቡ ካሳለፋቸው የነውጥ ጊዜያት ትምህርት
የሚወስዱበት እና በስልጣን የመባለግን ልምድ
በሚገሩበት መንገድ እና ስልጣንን ተቋማዊ
ማድረግንም በተመለከተ የሚወያዩበት አውድ ነው፡
፡ ዊክቶር እንደሚለው ይህንን ለማድረግ በቀደመው
የነውጥ ዘመን ደም የተቃቡ ፓርቲዎች በትይዩ
የሚቆሙበት መድረክ ያስፈልጋል፡፡ ኢህአዴግ
በወቅቱ ከነበረው ወታደራዊ ማን አህሎኝነት የተነሳ
ይህ ሁኔታ በኢትዮጵያ እንዳይከሰት ተደርጓል፡
፡ ይህ ውሳኔም ሀገሪቱን ከ1987 ዓ.ም. ወዲህ
ለታየው የህገ-መንግስታዊነት ሞት እና የኢህአዴግ
የጠቅላይነት መንፈስ አጋልጧታል፡፡
ዋክቶር ኦሲታይሪስኢ “The constitution
making process in Poland” በሚለው ስራው
በሁለተኝነት የሚያነሳው የህገ-መንግስት መርህ
ብሎ የጠቀሰው ቀዳሚው ሂደት ሲጨናገፍ እና
ከዚህ ክስረትም ለመውጣት ያስችላል የሚባለው
የመመቻመች ህገ-መንግስት /Constitution of
compromise/ ነው፡፡ ይህ ከመጀመሪያው ይልቅ
ረዘም ያለ የፖለቲካ ሂደትን ሲያመለክት በህገመንግስቱ ትግበራ ወቅቶች ያጋጠሙ ችግሮችን
ማዕከል የሚያደርግ አሳታፊ ሁነት ነው፡፡
በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ የተለያዩ የፖለቲካ ፍላጎት
ያላቸው ስብስቦች በህገ-መንግስቱ እሴቶች ላይም
ሆነ በአተገባበሩ ላይ የሚኖራቸውን ቅሬታዎች
ለመፍታት የሚያስችል ውይይት እና ድርድር
እንዲኖር ግድ ይላል፡፡ ይህ ሂደትም ህገ-መንግስቱን
ከማሻሻል በዘለለ የቅቡልነት ማህበረሰባዊ መሰረቱን
ያጠናክራል፡፡ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ነባራዊ
የፖለቲካ ሁኔታ ገዢው ፓርቲ ይህንን ለመሞከር
የሚያስችለው ፖለቲካዊ ፍቃድም ሆነ ውስጣዊ
ግፊት የለም፡፡ ‹‹ከነዚህ ተጨባጭ ሀቆች አንፃር››
ይላሉ ፕ/ር አለም ከላይ በተጠቀሰው ፅሁፋቸው
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የጅብ እርሻ የዶር. ዳኛቸው መዝገብ
ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

የዶር. ዳኛቸው የጅብ እርሻ የኢትዮጵያን
ሁኔታ በትክክል የሚገልጽ ጽሑፍ ነበር፤ ብዙ
ሰዎች እንዳነበቡት ተስፋ አደርጋለሁ፤ ካላነበቡት
ፈልገው ቢያነብቡት ማወቅ ለሚፈልጉ ሰዎች
ይጠቅማል፤ ዳኛቸው ከመንገድ ላይ ያገኛትን
የአነጋገር ፈሊጥ ለቁም-ነገር አበቃት፤ ጅብ
በተፈጥሮ ባሕርዩ አያርስም፤ ፍሬም አይለቅምም፤
ድንገት ተሳስቶ ቢያርስም እስቲበቅል ለመጠበቅ
ትእግስቱ የለውም፤ ዳኛቸውም የጅቡን እርሻ

‹‹በአንድ በኩል የኢሕአዴግን አካሄድ በሌላ በኩል
በተቃዋሚ ፓርቲዎች መሀከል የሚካሄደውን
ሁኔታ ሊያስረዳልኝ/ሊገልፅልኝ የሚችል…›› ነው
በማለት ይጠቀምበታል፡፡

በኢትዮጵያ የነገሠው ለምንም ዓይነትና
ለማናቸውም ጥያቄ ብቸኛ መልስ አለኝ የሚል
አባዜ የተጠናወተው ሥርዓት ለቤት እጥረት
ጥያቄ መልሱ ኮንዶሚኒየም ነው፤ ለመሬት
ጥያቄ መልሱ ሊዝ ነው፤ ለብሔር የእኩልነት
ጥያቄ መልሱ ፌዴራሊዝም ነው፤ ለክህሎት
ጥያቄ መልሱ ሥልጠነና ነው፤ እያለ ሕዝቡን
ያደነዝዘዋል፤ ስለዚህም በነፃነትና በእኩልነት፣
በሥልጠናና በትምህርት፣ በብዛትና በጥራት…
መሀከል ያለውን ልዩነት ለመከራክር ወይም

ለመሞገት ስለማይፈቅድ ዲሞክራሲያዊ ባሕርይ
የለውም፤ይኸውም ባሕርዩ ለክርክርና ለሙግት
ክፍት አለመሆኑ -- ለእውቀት እርምጃ የማይበጅ
እንቅፋት ያደርገዋል፤ እንግዲህ አንድ ማኅበረሰብ
በአንድ በኩል ለዴሞክራሲ ፋይዳዎች፣ በሌላ
በኩል ደግሞ ለእውቀት ማስፋፋት ፋይዳዎች
መንገዶቹና በሮቹ ሁሉ ከተዘጉበት የመታደስና
የመሻሻል ዕድሉ ታፍኖአል ማለት ነው፤ አፈናውን
የሚያጠነክረውና ይበልጥ አስከፊ የሚያደርገው
የዴሞክራሲው መንገድ መዘጋት በዴሞክራሲ
አስመሳይ ብልጠት፣ የእውቀቱም በር መዘጋት
እንደዚሁ በአስመሳይ ብልጠት መሆኑ ነው፡፡
በአጭር
ጊዜ
ውስጥ
ዳኛቸው
ያስተዋለው የኢትዮጵያ መሠረታዊ ችግር
ምንጩ
በሥልጣንና
በእውቀት
መሀከል
የተፈጠረው የቁርባን ጋብቻ መሆኑን ነው፤
የሥልጣንና የፊደል እውቀት ዲቃላ ሥልጠና
ይሆናል፤ ዲቃላው ሥልጠና እውቀትን ተክቶ
ለማናቸውም ጥያቄ መልሱን የሚቀዳው ከአንድ
የሥልጣን ምንጭ ብቻ መሆኑን ያውጃል፤ ዶር.
ዳኛቸው ‹‹ሁሉንም በጠቅላላ ቋጠሮ ውስጥ

ከ(ት)ቶ በተመሳሳይ መልኩ አንድ ወጥ በሆነ
ፖለቲካዊ አተያይ እንዲመራና መፍትሔውም
ለሁሉም አንድ ወጥ የሆነ መልስ ብቻ እንዳላቸው
አድርጎ የማቅረብ አባዜ ነው፡፡›› (ፍትሕ
የካቲት 2/2004) በማለት የገለጸው ይህንን
ጸረ እውቀት የሆነ የሥልጠና ውጤት ነው፤
ሥልጡን አገልጋይ ወይም ሥልጡን አሽከር
ትእዛዝ እየጠበቀ፣ ትእዛዝ እየተቀበለ በትእዛዝ
የሚሠራና የሚያሠራ ነው፤ እንደዚህ ዓይነቱ
ሥልጡን አባቱ ሥልጣን ሲሆን እናቱ ፊደልዋን
ጨርሳ ንባብ የጀመረች ነች፣ ከመሃይምነት

ለመውጣትዋ ዲፕሎማ ተሸልማለች፤ ስለዚህም
ተምራለች፤ ስለዚህም ምሁር ነች፤ ስለዚህም
የፊደል ችሎታዋን ለሥልጣን አገልጋይነት
ማዋል ለሹመት ያበቃታል፤ እንዲህም እያለ
ሥልጣንና ሥልጡን አገልጋይነት እየተደጋገፉና
እየተባዙ ይቀጥላሉ፡፡
የደርግ ሥልጡን አገልጋዮች እውቀትን
በትክክለኛው መንገድ የማካበቱን የተመሰከረለት
መንገድ
ለመለወጥ
ተወራጭተው
ነበር፤
መጀመሪያ ወደ ዩኒቨርስቲ መግቢያውን መመዘኛ
በትምህርት መሆኑ ቀርቶ በ‹‹መደብ ጀርባ››
እንዲሆን አደረጉ፤ በቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ዩኒቨበርስቲ
ከገቡ በኋላ ፈተናው የሚሰጠው የመደብ ጀርባ
እየታየ ባለመሆኑ ብዙዎቹ በመደብ ጀርባቸው
የገቡት ለገና ወደየቤታቸው ይመለሱ ጀመር፣
ተማሪዎቹ Charismas Graduates ይሏቸው
ነበር፤ በኋላም ሥልጡን አገልጋዮች ትምህርትን
ለሰፊው ሕዝብ በአጭር ጊዜ ለማዳረስ በነበራቸው
ጉጉት የዩኒቨርስቲውን የትምህርት ጊዜ ከአራት
ዓመታት ወደ ሦስት ለወጡት፤ የሦስት ዓመቱ
ተመራቂዎች ሊጨርሱ ስድስት ወር ሲቀራቸው
ተማሪዎች አጉረመረሙና ጥናት ተደረገ፤
ካልተሳሳትሁ ወደዘጠና ከመቶ የሚጠጉት
ተማሪዎች መመረቁ እንዲተላለፍላቸውና አንድ
ዓመት እንዲጨመርላቸው ጠየቁ፤ ጉዳዩ ወደ
ዩኒቨርስቲው የአመራር ጉባኤ ቀረበና የጦፈ
ክርክር ተደረገ፤ በዶር. ዱሪ የሚመራው
የዩኒቨርስቲው አመራር የተማሪዎቹን ጥያቄ
በመደገፍ አንድ ዓመት እነዲጨመር አጥብቆ
ተከራከረ፤ ሌሎቻችን ደግሞ ቀደም ሲል ወደ
ሦስት ዓመት ሲለወጥ በጣም ተቃውመን
የነበርነው አንድ ዓመት ይጨመር የሚለውን

በጣም ተቃወምን፤ ምክንያቱም አንደኛ ተማሪዎቹ
በሦስት ዓመት እንደሚመረቁ ተነግሮአቸው
የገቡ ናቸውና ውሉ መፈጸም ነበረበት፤ ሁለተኛ
የሦስት ዓመቱ ትምህርት ከአራት ዓመቱ የተሻለ
መሆኑንና አለመሆኑን ማወቅ የሚቻለው እነዚህ
‹‹በለብ-ለብ›› የተመረቁት በሥራ ሲፈተኑ ነው፤
በማለት ተከራክረን አሸነፍን፤ መሥሪያ ቤቶች
ሁሉ ተንጫጩ፡፡
የዛሬውን የ32 ዩኒቨርስቲዎች ጥራት
ዳኛቸው በአጠቃላይ ነካክቶታል፤ (አዲስ ጉዳይ፣
የካቲት 2004)፤ ‹‹በአሁኑ ጊዜ ትምህርት ተሽሮ
ስልጠና የሚሰበክበት ወቅት ላይ እንገኛለን፤››
ይላል ዳኛቸው፤ ከዚያ በላይ ለማለት በበኩሌ
አልችልም፤ ግን የምሰማው ሁሉ ለብ-ለብ በጣም
የተሻለ እንደነበረ ነው፤ ዓላማቸው ሥልጠና
በመሆኑ ለድኅረ-ምረቃ የኢሕአዴግ አባል ያለሆነ
አለመቀበላቸው ዩኒቨርሲቲ የሚለውን ስያሜ
ያዋርደዋል፤ ነገሩ የሚያስደንቅ አይደለም፤
ትምህርት ያልነገራቸው ሰዎች ስለትምህርት
አመራር ሲሰጡ ከባዱንና ውስብስቡን ጉዳይ
በቀላል እንደሚመለከቱት ሳይታለም የተፈታ
ነው፡፡
በጣም ከፍተኛ ገንዘብ የሚወጣባቸውን
ሠላሳ ሁለት ዩኒቨርስቲዎች ወደስማቸው
ለማስጠጋት
ምን
ማድረግ
ያስፈልጋል?
እንደምንም
ብሎ
እያንዳንዱ
ዩኒቨርስቲ
የሚባለው በምርጥ አስተማሪዎች፣ በተሙዋላ
ቤተ-መጻሕፍትና
ቤተ-ሙከራ፣
በተሙዋላ
የኮምፒዩተር አገልግሎት የተደገፈ ሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት መታጀብ አለበት፤ ሠላሳ ሁለት
ጥሩ ጥሩ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች
ያስፈልጋሉ ማለት ነው፡፡

ቀንዳም ኑሮን በቀልድ ቀንበር
ዓለማየሁ ገላጋይ
ጎረቤቶቼ
አብዛኛው
እድሜያቸውን
በትዳር ያሳለፉ አዛውንቶች ናቸው፡፡ ሰውየው
71፣ ሴቲቱ 68 ዓመታቸው ነው፡፡ እንደሚባለው
ከሆነ አርባ ሁለት አመታት ያስቆጠረ የፍቅር
አብሮነት አላቸው፡፡ ሰሞኑን ከእነርሱ የትዳር
ዘመን ጋር እኩል እድሜ የነበረው መኖሪያ
ቤታቸው እንደሚፈርስ ተነገራቸው፡፡ በልዋጩም
ኮንደሚኒየም ይሰጣችኋል ተባሉና ፕሮሰስ ጀመሩ፡
፡ ከፕሮሰሱ አንዱ ህጋዊ የጋብቻ ወረቀት ማውጣት
ነው፡፡ መንግስት የካደባቸውን አርባ ሁለት አመት
በልቦናቸው ይዘው በአጃቢ ወደ ጋብቻ አስፈፃሚ
ድርጅት ሄዱ፡፡
ሴትየዋ ፀጉራቸውን ተተኩሰዋል፡፡ በሀበሻ
ልብስ ተሽሞንሙነው ከየጐረቤቱ በተጠረቃቀመ
ጌጣ-ጌጥ ተንቆጥቁጠዋል፡፡ ሰውየውም ከወትሮው
ለየት ያለ ሙሉ ልብስ ከነቄንጠኛ ባርኔጣው
አድርገዋል፡፡ ጋብቻ አስፈፃሚው ሹም ፊት ቀርበው
ተፈራረሙ፡፡ ወደ ፎቶ መነሻው ክፍል ሲያመሩ
ሞቅ ባለ የሙሽራ ዘፈን አጅበናቸው፡
‹‹አይዞሽ ሙሽሪት አይበልሽ ከፋ
ሁሉም ያገባል በየወረፋ››
በዚህ መካከል አንድ ጓደኛዬ ወደ እኔ
ጠጋ ብሎ ‹‹ኧረ እኚህን ሴትዮ አንድ በላቸው››
አለኝ፡፡
‹‹ማንን?›› አልኩት
‹‹ሙሽሪቷን››
‹‹ምን አደረጉ?››
‹‹እያለቀሱ ነው››
‹‹ምን ሆነው?››
‹‹ይሄንን ወጌን እናቴ ሳታይ ሞተች እያሉ››
‹ወግ ነው ለኮንደሚኒየም ሲዳሩ ማልቀስ›
እንበል ይሆን?
የቀልድ ፀሐይ በዚህ ወጥታ በዚህ
ትገባለች
አይባልም፡፡
ሞትና
ውልደቷም
በቅጡ አይታወቅም፡፡ አያሌ ፈላስፎችና የብዕር
ሰዎች የቀልድ ምንጯ ለመጠቆም ቢጣጣሩም
ባልተባለችበትና ባልተጠረጠረችበት ብቅ እያለች
ጉድ ሰርታቸዋለች፡፡ ሮማዊው ባለቅኔ ሆራስ ‹‹ዓለም
ለሚያስቧት ቀልድ፣ ለሚቀምሷት ግን ሐዘን ናት››
(The world is a comedy for those who
think, but a tragedy for those who feel)
ብሏል፡፡ የሆራስ አባባል ከራሱ ገጠመኝ የመነጨ
ነው፡፡ የኢየሱስን ስቅላት ተከትሎ የመጣው የሮማ
የእርስ-በእርስ ጦርነት ውስጥ ሆራስ ተሳታፊ
ፖለቲከኛ ነበር፡፡ የቆመለት ወገንና አመለካከት
በመሸነፉ ክብሩንና ሐብቱን በአንድ ጀንበር አጣ፡
፡ እንግዲህ በዚያች ‹‹ቀውጢ›› ሰዓት ነው ሆራስ

እንዲያ ያለው፡፡ ለካ አለምን ራቅ ብሎ ሲያስባት
ቀልድ ኖራለች፤ ሲቀምሳት ግን ሐዘን፡፡
የሆራስን አባባል ‹‹ፉርሽ›› የሚያደርግ
እውነታ አለም ሞልተዋታል፡፡ በቀላሉ ሁለተኛ
ዓለም ጦርነትንና እስራኤላውያንን ማሰብ በቂ ነው፡
፡ መከራን እየተጋቱ (እንደሆራስ ከሩቁ የማሰብ
እድል ሳይገጥማቸው) ብዙ ቀልዶችን ያመርቱ
ነበር፡፡ ይቺን እንይ፡እስራኤላውያኑ ጀርመኖች ያዘጋጁለት
ማጐሪያ ካምፕ ውስጥ ነው፡፡ ዛሬ፣ ነገ፣ ወይም
ተነገ ወዲያ ባልታወቀ ጊዜ በጋዝ ጭስ ታፍኖ ወደ
ማቃጠያ ምድጃ ሊጣል ይችላል፡፡ ይሁንና የሂብሩ
ቋንቋ ሰዋሰው በማጥናት ላይ ነው፡፡ የማጐሪያ
ካምፑ ተቆጣጣሪ ይሄንን የእስራኤላዊውን ድርጊት
አይቶ በመደነቅ ጠጋ ይለዋል፡፡
‹‹አንተ ይሁዲ››
‹‹አቤት››
‹‹ምን እያደረክ ነው?››
‹‹የሂብሩ ቋንቋ ሰዋሰው እያጠናሁ፡፡››
‹‹ምን ያደርግልሃል? ነገ ወይም ተነገ ወዲያ
ትገደላለህ፡፡››
‹‹ምናልባት ገነት ውስጥ መነጋገሪያው ሂብሩ
ቢሆንስ? ለዚህ ነው የማጠናው››
ጀርመናዊው ይስቅና ‹‹ወደ ገሃነም የወረድክ
እንደሆነስ?››
‹‹ለእሱ
ደግሞ
የእናንተን
ቋንቋ
አጥንቻለሁ››
እዚህ ላይ ሆራስ ሆይ ዓለም ላሰቧት
ብቻ አይደለም ለቀመሷትም ቀልድ ትሆናለች እንል
ይሆናል፡፡ ግን ደግሞ አንዳንዴ ሆራስ እንዳለው
ሲሆን ይታያል፡፡
የጐጃሙ ንጉስ ተክለሃይማኖት በአፄ
ዮሐንስ አፄነት ላይ ማንገራገር ጀመሩ ይባላል፡፡
አፄ ዮሐንስ ሲገሰግሱ ውለው፣ ሲገሰግሱ አድረው
ጐጃም ደረሱ፡፡ ንጉስ ተክለሃይማኖት ያሰቡት
እንዳሰቡት ቀልሎ አልታይ አላቸው፡፡ ስለዚህ አንድ
ገደል ውስጥ መሽገው ቁጭ አሉ፡፡ አፄ ዮሐንስ
ከእንግሊዝ ባገኙት መድፍ ገደሉን ቢደበድቡም
ንጉስ ተክለሃይማኖት አልተገኙላቸውም፡፡ ስለዚህ
ንጉስ የነበሩበትን አካባቢ ወር ሙሉ አጠፉት፣
ዘረፉት፡፡ ደሃው ገበሬ የሚላስ የሚቀመስ አጥቶ
ከብቱን እያረደ በሚበላው የአፄ ዮሐንስ ወታደር
ዙሪያ ተኮልኩሏል፡፡ በዚህ መካከል አንድ ወታደር
ድንገት ከመኳንንቱ ድንኳን ይወጣና፡‹‹ስማ፣ ስማ ማነህ ትናንት ሳትበላ ያደርክ?››
ይላል
ገበሬው እየተራኮተ ‹‹እኔ፣ እኔ፣ እኔ…›› ሲል
ያ ወታደር ‹‹ዛሬም ድገም ተብለሃል››
ይላል፡፡ ከውጭ ሆነው ለሚያስቧት አለም ቀልድ
አይደለችም? የገበሬው ዝም ብሎ መኰልኰል
የጉዳቱን መጠን አይገልጥም፡፡ የግድ እንዲናገር

ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ልክ በእኛ ዘመን ‹‹የእጅ
መታጠብ ቀን›› እንደሚከበረው ማለት ነው፡፡ የእጅ
መታጠብ ኮሚቴ በየቤቱ ይዞር አልነበር? አንዱን
የጠረረበት ጠየቁት አሉ፡፡
‹‹እጅህን ታጥበህ ነው የምትበላው?››
‹‹ገላዬንም ታጥቤ ባገኘሁት ደግ ነበር›› አለ አሉ፡፡
ሐዘንና ሳቅ ባላንጣዎች አይደሉም፡
፡ እንደውም ተነፋፋቂ ዘመዳሞች ናቸው፡፡ ታላቁ
ግሪካዊ ፈላስፋ አርስቶትል ስለ ትሮይ መውደቅ
እንዲህ ብሎ ነበር፡፡ ‹‹የታላቋ ትሮይን የመውደቅ
ታሪክ ሙሉ በሙሉ አሳዛኝ (tragedy) አድርገው
የሚገነዘቡ ሰዎች የገባቸው የታሪኩ ግማሽ ብቻ
ነው ማለት ይቻላል፡፡›› እውነት ነው፤ የትሮይ
ሆነ የሌላ አገር የውድቀት ታሪክ አጋማሹ የሳቅ
ምንጭ ነው፡፡ ካልሆነ የጤፍ መወደድ፣ የሥጋ
መጥፋት፣ የመብራት መቆራረጥ፣ የበርበሬ እሳት
መሆን፣ የዘይት ከአገር መሰደድ… እንዴት ቀልድ
ይፈልቅበታል?
አንድ ቻይናዊ ነው አሉ፡፡ ወደ ኢትዮጵያ
በመጣ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ብዙ የአማርኛ
ቃላት ማወቁን ይናገራል፡፡ በፈጣንነቱ የተደነቁ
የሚያውቃቸውን ቃላት እንዲዘረዘር ሲጠየቅ
ደረደረ፡‹‹መብራት የለም፣ ውሃ የለም፣ ጤፍ
የለም፣ ዘይት የለም፣ ስኳር የለም፣ ሲሚንቶ
የለም፣ ምስር የለም፣ ስንዴ የለም…›› ሲደጋገሙ
የሰማቸው እነዚህን ቃላት ነዋ! ‹‹አለ››ን ከየት
ያምጣ?
ለእኛው ደራሲ ስብሐት ገብረእግዚአብሔር
እንደ አርስቶትል ሁሉ ህይወትም የሳቅና የሀዘን
ድብልቅ ነች፡፡ ሀዘን ብቻውን ህይወት አይደለም፡፡
ሌጣ ሳቅ ህይወትን አይወክልም፤ ‹‹ህይወት እንደ
ቡና በወተት ናት›› ይላል ስብሐት፡፡ ‹‹…ግን ይሄ
ልዩነት ባንጐላችን ውስጥ ይኑር እንጂ ሲኒው
ውስጥ በአንድ በኩል ቡና፣ በሌላ ወተት የለም፡፡››
እንደ ስብሐት እምነት ከሆነ ህይወት ውስጥ ጥቁር
ነገር ካለ በነጩ መጠርጠር ነው፡፡ ሐዘን ከበዛ ሳቅ
በህቡዕ እየኖረ ነው፡፡
ያኔ ዘይት በተወደደበት ዘመን ነው፡፡
ሰዎቹ ቀበሌ ዘይት መጥቶ ለመግዛት ተሰልፈዋል፡
፡ ዘይት ሻጩ ደግሞ አንድ ችግር ገጥሞታል፡፡
እየተመላለሱ የሚገዙ ሰዎች በዝተዋል፡፡ ስለዚህ
አውጥቶ አውርዶ አንድ ዘዴ አገኘ፡፡ ዘይቱን እየከፈቱ
መስጠት፤ የሚመላለሱት ሸማቾች ለነጋዴው
ለመሸጥ ነዋ፡፡ ይሄንን ሐሳቡን ለተሰለፉት ዘይት
ገዢዎች ሲናገር አብዛኞቹ ተቃወሙ፤ አንዳንዶቹ
ይባስ ብለው አለቀሱ፡፡
‹‹ለምንድነው የምታለቅሱት?››
‹‹እኛ የቤት ሰራተኞች ነን፡፡ ዘይቱ
ከተከፈተ ቀጣሪዎቻችን አያምኑንም፡፡ የመረዝነው
ስለሚመስላቸው ብሩን ከደሞዛችን ይቆርጣሉ እንጂ
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አይቀበሉንም፡፡››
ዘይት ሻጩ ዘዴ ያለው ከሸፈበት፡፡
በመጨረሻ አውጥቶ አውርዶ አሁንም ሌላ ዘዴ
አመጣ፡፡ ዘይት የገዙትን የቀበሌ መታወቂያ እየበሳ
መስጠት፡፡ ሁኔታው ያስገረማቸው አንዲት ባልቴት
እንዲህ አሉ አሉ፡፡
‹‹ዘይት
አምጥታችሁ
መታወቂያ
የበሳችሁ ቅቤ ብታመጡማ ጆሮአችንን ትበሱ ነበር፡
፡››
እርግጥ መከራ እሳት ነው ለማለት
እንችላለን፡፡ ይሁንና ደግሞ ሳቅ ጭስ ነው፡፡
መከራ በሌለበት የሳቅ ጭስ አይታይም፡፡ ይሄንን
ነው ሆራስ፣ አርስቶትልም ሆነ ስብሐት የነገሩን፡
፡ በአስቂኝ የሥነ-ፅሁፍ ስራዎቹ የሚታወቀው
ሩሲያዊ ደራሲ አንቷን ቼሆቭ ‹‹የመከራ ልጅ
ሐዘን ሳይሆን ሳቅ ነው›› ይላል፡፡ እስኪ ይቺን
የመከራ ውልድ ቀልድ እንያት፡፡
ሰውየው መኖሪያ ቤቱ ፈርሶ ወደ ከተማ
ዳር ኮንደሚኒየም እንደሚዛወር ተነግሮት ተክዟል፡
፡ ሥራው መኻል ከተማ ነው፤ የልጆቹ ትምህርት
ቤት፣ እድር… በዚህ መካከል በሩ ተንኳኳ፡
፡ የአረንጓዴና ፅዱ አባላቶች ናቸው፡፡ ‹‹ስለደረቅ
ቆሻሻ አወጋገድ ልናወያይህ ነው›› አሉት፡፡
ሰውየው ብልጭ አለበት፡፡ ‹‹ስለደረቅ
ቆሻሻ አወጋገድ መንግስትን አወያዩት፡፡ እኔማ
ደረቅ ቆሻሻ ነኝ፡፡›› አላቸው፡፡
ቀልድን ሊቁ የሚፈላሰፍባት ተራው
የሚኖራት አስመሰልናት፡፡ አንዳንዴ ተራውም
ሰው ግሩም አድርጐ ይፈላሰፍባታል፡፡ በዛ ሰሞን
አንድ ታሪክ ልብ የማይለው አልባሌ ሰው
‹‹አኗኗራችን የውሽት፣ አሟሟታችን የእውነት››
ሲል ሰምቼዋለሁ፡፡ ግሩም አባባል አይደለችም?
የመጨረሻዋን ሽሙጥ አከል ቀልድ ተቋድሰን
እንለያይ፡፡
አዛውንቱ መኖሪያ ቤታቸው ፈርሶ የካሳ
ክፍያቸው እየተድበሰበሰ ቆየ፡፡ ይሄንኑ ‹‹አቤት››
ለማለት ወደ ማዘጋጃ ቤት ይሄዳሉ፡፡ አቤቱታ
ፎርም ተሰጣቸው ‹‹አቤቲታው›› ከሚለው ቃል
ፊት የአቤቱታው ማስፈራሪያ ሁለት መስመሮች
አሉ፡፡ ‹‹የአቤቱታው መልስ›› በሚለው አጠገብ
ደግሞ ስምንት መስመሮች አፋቸውን ከፍተው
ይጠባበቃሉ፡፡
‹‹ይሄ ምንድነው?›› አሉኝ አዛውንቱ
‹‹የአቤቱታ መሙያ››
‹‹ይሄኛውስ?››
‹‹የአቤቱታ መልስ መስጫ›› አዛውንቱ
የሽሙጥ ሳቅ ሳቁ ‹‹ምነው?›› አልኳቸው፡፡
‹‹እንደመንደር ሴት አንድ ሲናገሩት አስር
የሚመልስ መንግስት መሆኑ በዚህ ይታወቃል፡፡››
አሉ፡፡

ርእሰ አንቀፅ
የአድዋ ድል ትውልዳዊ ፋይዳ
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‹‹…እኛ ግን እንኳን ለእልፍና ለሁለት እልፍ ሰው፣ የኢጣሊያ አገር
ሰው ሁሉ ቢመጣ የኢጣልያን ጥገኝነት ይቀበላሉ ብለህ አትጠርጥር፡፡…››
የአድዋን ድል ማክበር ከጀመረን እነሆ
ብዙ አመታት አስቆጠርን፡፡ ማክበር ብቻም ሳይሆን
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ለዚህ ትልቅ በዓል የነበረን
ታላቅ ልባዊ አክብሮት ቀስ በቀስ እየደበዘዘ እና
ከትግሉ የተገኙ ውጤቶች፣ ከማንነታችን ጋር
መተሳሰራቸው እየቀነሰ መጥቷል፡፡ ነገስታቶቹ
በተቀያየሩ
ቁጥር፣
የበዓሉን
አንድምታ
እንዲመቻቸው እያደረጉ በመተርጐማቸው በጊዜው
የነበረውን የትርጉም ይዘት አሁን ላይ እያጣነው
መጥተናል፡፡
ይህ በዓል አንዳንዶቹ ከዓመታዊ ዝግ
ቀናት እንደ አንዱ አድርገው ሲቆጥሩት የተቀሩት
ደግሞ አድዋ ላይ በተመዘገበው የአልገዛም ባይነት
የተጋድሎ ታሪክ፤አባቶቻችን እና እናቶቻችንን
ስህተት
እንደፈፀሙ
አድርገው
በመቁጠር
ማብጠልጠልን እንደ አንድ ትንተና በመውሰድ
እየዘከሩት ይገኛሉ፡፡ ትውልዱ ምን ነካው እንዳንል
የፖለቲካው ስርአት ምን እንደሆነ የሚታወቅ እና
የሚጠበቅ ነው፡፡ ኢህአዴግ ባርነትን የሚናፍቅ
ትውልድ እያፈራ ነው ከምንልባቸው ምክንያቶች
አንዱ ማሳያ ይህ ነው፡፡
በእርግጥ ዐድዋ አንድ ማሳያ ሆነ
እንጂ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ለብሔራዊ በዓላት
የምንሰጠው ክብር እየተቀዛቀዘ መጥቷል፡፡ ከዚህ
ይልቅ እርስ በርስ ለተጋደልንበት ጦርነት ትልቅ
ሽፋን እና እውቅና ተሰጥቷል የሚል አቋም አለን፡፡
ኢህአዴግ አላማው ይህ ከሆነ በእርግጥ ተሳክቶለታል
ለማለት ይቻላል፡፡
‹‹በቅርብ ዘመን ታሪክ ውስጥ እንደ

ዐድዋ ድል ለኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ዝናን የሰጠ
ድርጊት ማሰብ ያዳግታል›› በሚለው የባሕሩ ዘውዴ
አባባል ፍትህ ትስማማለች፡፡ አድዋ የጦርነት ገድለ
ታሪክ ተደርጐ የሚታሰብ ተረክ ብቻ አይደለም፡፡
የአንድነታችን ተምሳሌት፣ የማንነታችን መገለጫ፣
ለሌሎቹ ጥቁር አፍሪካውያን መኩሪያና መመኪያም
ጭምር ነው፡፡ ለዚህም ነው ድሉ የኢትዮጵያውያን
ብቻ ሳይሆን የመላው ጥቁር ህዝቦች ገድል ነው
የሚባለው፡፡
ፍትህ የአድዋ በዓል በዓመቱ ሲዘከር
መነሳት የሚገባቸውና ውይይት ሊደረግባቸው
ይገባሉ የምትላቸውን አበይት ነጥቦች ማስገንዘብ
ትፈልጋለች፡፡ የአድዋ ጦርነት በተጨባጭ የነበረው
አላማ ምንድን ነበር? አባቶቻችን እና እናቶቻችን
ያፈሰሱት ደም፣ የከሰከሱት አጥንት ፋይዳው
ምን ነበር? ከዚህ ጦርነትስ ተከታዩ ትውልድ
በኢኮኖሚው፣ ማህበራዊው እና ፖለቲካዊ መስክ
ምን አተረፈ? በቅኝ ግዛት ባለመያዝ እና ነፃነቱን
በማቆየቱ ምን ጐደለበት? ከተጠበቀው ነፃነትስ ምን
አተረፍን? የሚሉት ጉዳዮች ተነስተው በግልፅ
መታየት ይገባቸዋል፡፡ እንዲህ ካልሆነ የበዓሉ
አገራዊ ፋይዳ ምንም ከመሆኑም በተጨማሪ ውለታ
የዋሉልንን ዜጐች ደም፣ ደመ ከልብ ማድረግም
ጭምር ነው፡፡
በፍትህ እምነት ጠ/ሚኒስትሩን ጨምሮ
የኢህአዴግ ባለስልጣናት የዚህን በዓል ዋጋ እና
ክብር ለህዝቡ ቀርበው በመግለፅ ለነገስታቶቹ
እውቅና መስጠት ይገባቸዋል፡፡ እስከዛሬ ይህንን
አለማድረጋቸውን በመመልከት በሀገራችን አንድነት

ዳግማዊ ምኒልክ

እና በብሔራዊ ጥቅማችን ላይ ያላቸውን አመለካከት
ላይ ጥያቄ እንድናነሳ አስገድዶናል፡፡
በፍትህ
እምነት
ወጣቱ
ቀድሞ
አርአያዎቹ እንዳደረጉት ሁሉ ለመብታቸው እና
ነፃነታቸው እስከመጨረሻው ጠብታ ድረስ በሰላማዊ
እና ህጋዊ በሆነ መንገድ ማስከበር ይጠበቅባቸዋል፡፡
ይህን በማድረግም የቀደሙት አባቶቹ የነበራቸውን
የአገር ባለቤትነት መንፈስ እየደረሰበት ካለው
ጥልቅ ጥቃት መከላከል የትውልድ ኃላፊነት ነው፡
፡ የአያቶቹ ለነፃነት የነበራቸውን በጐ መንፈስ
ተተኪው ትውልድ ሊወርሰው ግድ ይላል፡
፡ እነርሱ የነበራቸውን አንድያ ነፍስ ለኛ ነፃነት
ማቆያ መስዋዕት ሆነው ይህችን አገር ካቆዩልን
እኛስ ለተተኪው ትውልድ ልናወርሰው ያዘጋጀናት
ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ምን አይነት ናት ወይንስ
መሆን ይገባታል የሚለውን ቆም ብለን እንድናስብ
ያስፈልጋል፡፡ ለነፃነት የሚደረግ ትግል ራስን ነጻ
ከማውጣት ይጀምራል፡፡ ከመገፋት፣ ከመረገጥ፣
ከመበደል እያንዳንዱ ግለሰብ ራሱን ነፃ ማውጣት
ከቻለ ሁሉም በተመሳሳይ መልኩ ነፃ መውጣት
ይችላል የሚል እምነት አለን፡፡ የተከፈለልንን
ዋጋ ምንነት መረዳት የምንችለው ዋጋ ለመክፈል
የተዘጋጀን መሆን ስንችል ብቻ ነው፡፡ የዐድዋም
ገድል መንፈስ ከዚህ የተለየ አይደለም፡፡ መንፈሱን
እንውረስ፣ እንንከባከበው፣ እንጠቀመው፣ጠብቀንና
አቆይተን ለተተኪው ትውልድ እናስተላልፈው
ዘንድ የሁላችንም ሃላፊነት ነው የሚለው የፍትህ
መልክት ነው፡፡

አስተያየት
ፍሬው ዘሪሁን
ስለአድዋ ድል ብዙ፣ በጣም ብዙ ተብሏል፡
፡ ገናም ይባላል፡፡ አድዋ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ
ጥቁር ነጭን ድል ያደረገበት ጦርነት ነው፡፡ ኢትዮጵያ
ብቸኛዋ በአውሮፓውያን ቅኝ አገዛዝ ስር ያልወደቀች
የጥቁሮች ምድር እንድትባል ምክንያት የሆነም
ጭምር፡፡ ፍፁም የሆነ የሀገር ፍቅርና ጠንካራ አንድነት
ከሰለጠነ ወታደራዊ ሀይል እንደሚሻል የታየበት፣
ለሌሎች ጥቁር ህዝቦች ትግል መነሳሳት ምክንያት
የሆነ የውጊያ አውድማ ነው አድዋ፡፡
ይኼን ታሪካዊ ድል ግን ምሉዕ እንዳይሆን
የሚያደርግ እንከን አልጠፋም፡፡ ከድሉ በኋላ አፄ
ሚኒልክ ከጣሊያን መንግስት ጋር የተፈራረሙት
ውል ከመረብ ወንዝ ባሻገር ያለውን ምድር (የአሁኗን
ኤርትራ) ለጣሊያን አሳልፎ መስጠቱ ነው እንከኑ፡
፡ በብዙ የታሪክ ሰዎች እንደሚታመነው አፄ ምኒልክ
ስምምነቱን ያደረጉት በብዙ መስዋእትነት ያገኙት ድል
እንዳይቀለበስ በመስጋት ነው፡፡ በወቅቱ በአብዛኛው
የአገር ጥሪውን ተቀብሎ እርሻውን ጥሎ በመጣ
ያልሰለጠነ የገበሬ ወታደር የተዋጉት ምኒልክ ከየካቲት
ሃያ ሶስት በኋላ ጦርነቱን ለማስቀጠልና ጣሊያንን
ፈፅሞ ጠራርጐ ለማስወጣት መቻላቸው ላይ ጥርጣሬ
ነበራቸው ብሎ ማሰብ ምክንያታዊ ነው፡፡ ከዚያ ይልቅ
ጦርነት የሚኖር ከሆነ ጊዜ ማግኘት የተሻለ መሆኑን
ሳያስቡ አልቀሩም፡፡ ገበሬውም ተመልሶ መሬቱን ማረስ
ነበረበት፡፡ ይኼ እንግዲህ የብዙዎቹ የታሪክ ምሁራንና
ኢትዮጵያውያን እምነት ነው፡፡ ልብ በሉ የብዙዎች
እንጅ የሁሉም አላልኩም፡፡ ምክንያቱም ስምምነቱን
አፄ ምኒልክ ሆን ብለው ኤርትራን አሳልፈው
የሰጡበትና ህዝብን ከህዝብ እንደሚያበላልጡ ያሳዩበት
ስምምነት አድርገው የሚረዱትና ሌላውንም በዚህ
መረዳታቸው ለማጥመቅ የሚሞክሩ አካላት አሉ፡፡
በዚህ አቋሙ ተለይቶ የሚታወቀው አሁን አገሪቷን
የሚያስተዳድረው ህወሓት ነው፡፡ እዚህ ጋ ሁሌም
የሚገርመኝና በቂ መልስ ያላገኘሁለትን ነገር አንስቼ
ልለፍ፡፡ የሚመራው ህዝብ ታሪኬ የሚለውን
የማይቀበል ከገዛ ህዝቡ ታሪክ ጋር የተጣላ መንግስት
ከህወሓት/ኢህአዴግ ወዲያ በምድር ይኖ ይሆን? ይህን
እንድል የሚያደርገኝ ድርጅቱ በአድዋ ላይ ያለው
አቋሙ ብቻ አይደለም፡፡ ከዚያም በፊት የነበረውን
አጠቃላይ የአገሪቷን ታሪክ የሚመለከትበት በዕቅድ
የተሰራ አጥብቦና አኮስሶ የሚያሳይ የተኮላሸ የታሪክ
መነፅሩ ጭምር እንጅ፡፡
ቢያንስ የሶስት ሺ አመት ታሪክ አለት
የምትባለው ኢትዮጵያ በህወሓት የዘመን አቆጣጠር
ከመቶ አመት ያላለፈች ልጃገረድ ትሆናለች፡፡
የኢትዮጵያን አመሰራረት በተመለከተ ሁለት አይነት
ትንታኔዎች አሉ፡፡ የመጀመሪያውና በስፋት ተቀባይነት
ያለው ሀገሪቷ የአፄ ምኒልክ (ምንም እንኳን ቀደም
ብሎ በነአፄ ቴዎድሮስ ጊዜ ቢጀመርም የተፈፀመው
ግን በምኒልክ ጊዜ ነው) ወጣ ገባ እያሉ ለብዙ ዘመናት
አብረው የኖሩ ህዝቦችን የማዋሃድ ስራ ውጤት ነች
የሚለው ነው፡፡ ህወሓት የሚያራምደው ሁለተኛው
አይነት ትንታኔ ደግሞ የአፄ ምኒልክን መስፋፋት ከቅኝ
ግዛት መስፋፋት ጋር አንድ ያደርገዋል፡፡ በዚህ ትንታኔ
መሰረት ኢትዮጵያ ከብዙ ሺ ዘመናት ባለታሪክነት
ነገስታቶቿ የማይተዋወቁ ህዝቦችን በሀይል አሰባስበው
የመሰረቷት ሀገር ወደ መሆን ትወርዳለች ማለት ነው፡፡
ነገር ግን ዛሬ በአለማችን ላይ እንደ ሀገር የምናውቃቸው
ብዙ ሀገራት የዛሬ ህልውናቸውን ያገኙት ከኢትዮጵያ
ጋር በእጅጉ በሚመሳሰል መልኩ ነው፡፡ ለምሳሌ

ህወሓትና ምኒልክ

ከኢትዮጵያ በተቀራራቢ ጊዜ ውህደታቸውን ፈፅመው
እንደሀገር የቆሙት ጀርመንና ጣሊያን ይጠቀሳሉ፡
፡ ተቆራርሰው ይኑሩ እንጅ የዛሬዎቹን ጀርመንና
ጣሊያን የመሰረቱ ህዝቦች ጥንትም ጀርመናዊያንና
ጣሊያናውያን እንደሆኑ ነው የሚታሰበው፡፡ ስለዚህም
ነው አንድም ቀን ጀርመን ወይም ጣሊያን የቅኝ
ግዛት ውጤቶች ናቸው ሲባል የማንሰማው ታዲያ
ጀርመንና ጣሊያን የቅኝ ግዛት ውጤቶች ናቸው
ካልተባለ አንጋፋዋ ኢትዮጵያማ እንዴት? በዚህ ላይ
የኢትዮጵያ አመሰራረት ህወሓት እንደሚለው የቅኝ
ግዛትና የመቶ አመት ጉዳይ አለመሆኑን የሚያስረዱ
ሌሎች ምክንያቶች አሉ፡፡
በመጀመሪያ ደረጃ የዛሬይቱ ኢትዮጵያን
የመሰረቱ ህዝቦች ለረጅም ዘመናት አብረው የኖሩ
ህዝቦች ናቸው፡፡ በተለያየ ጊዜ የክልሉን የሀይል ሚዛን
ይቀባበሉ በነበሩት በላይኛው የአክሱምና በታችኛው
የነብየ ኢትዮጵያ መንግስታት ስር የነበሩት ህዝቦች
ናቸው፡፡ ሌላው የቅኝ ግዛት ትንታኔውን ፍርሽ
የሚያደርግ ነገር ደግሞ መሰረታዊ የቅኝ ግዛት ግብና
የአፄ ሚኒልክ መስፋፋት ምክንያት አልተገናኝቶ
መሆናቸው ነው፡፡ እንደሚታወቀው ሌሎች ሀገራትን
በቅኝ ግዛትነት የሚይዙ ሀገራት ግባቸው ከቅኝ
ግዛቶቻቸው በሚገኝ ሀብት ሀገራቸውን መጥቀም፣
በቅኝ ግዛቶቻቸውም ውስጥ ለምርቶቻቸው ሰፊ ገበያ
ማግኘት ነው፡፡ ይኼ ሁሉ የሚሆነው የቅኝ ተገዥ
ሀገራት ጥቅም ከግምት ሳይገባ ነው፡፡ ስለዚህ በቅኝ
ገዥና ተገዥ መካከል ያለው ግንኙነት የአንድ ወገን
ጥቅምን ብቻ የሚያስጠብቅ ይሆናል ማለት ነው፡፡ የቅኝ
ተገዢዋ ሀገር ዜጎችም ራሳቸውን እንደቅኝ ገዥቸው
ሀገር ዜጐች አድርገው አይቆጥሩም፡፡ የኢትዮጵያ ግን
ፈፅሞ ከዚህ ይለያል፡፡ ዶ/ር መረራ ጉዲና Ethiopia:
Competing ethnic nationalism and the quest
for Democracy በሚለው መጽሐፋቸው የኢትዮጵያ
ህዝቦች ረጅም ጊዜ የቆየ የጋብቻና የሌሎች ማህበራዊ
መስተጋብሮ ትስስር ያላቸው ከመሆኑም በላይ በቅኝ
ተገዢነት የሚፈረጁት ህዝቦች ከ‹‹ቅኝ ገዥዎቻቸው››
እኩል ሀገር ሲያስተዳድሩ የኖሩ መሆናቸው የቅኝ
ግዛት ትንታኔውን ውሃ እንዳይቋጥር ያደርገዋል
ብለዋል፡፡ ለዚህም ጐንደር ከትመው ኢትዮጵያን
ለረዥም አመታት ያስተዳደሩትን የየጁ ኦሮሞዎች
እንደምሳሌ ይጠቅሳሉ፡፡
ህወሓት ግን ሌላው ቀርቶ ለብዙ
ዘመናት የአክሱም መንግስት አካል ሆና እንደኖረች
የምትታወቀውን ኤርትራን እንኳ በቅኝ ግዛትነት
መፈረጁ የሚታወቅ ነው፡፡ በዚህ ከሌሎች የኢትዮጵያ
ሀይሎች ሁሉ በሚለየው አቋሙ የተነሳም ኢትዮጵያና
የከፈለችው እየከፈለችውም ያለ ዋጋ አለ፡፡ የመጀመሪያው
ኤርትራን ማጣቷ ነው፡፡ ኤርትራ በአፄ ምኒልክ ጊዜ
በተፈረመው ውልዕ መሰረት ለጣልያን ተሰታ የኖረች
ብትሆንም ከዚያ በኋላ የመጡ የኢትዮጵያ መሪዎች
ኤርትራ የኢትዮጵያ አንድ አካል የመሆኗ ጉዳይ ላይ
ተደራድረው አያውቁም፡፡ የአፄ ኃ/ስላሴ መንግስት
በተባበሩት መንግስታት ውስጥ ኤርትራ ሙሉ
በሙሉ የኢትዮጵያ መሆኗን ለማሳመን በእነ አክሊሉ
ሀብተወልድ አማካኝነት የከፈለው መስዋዕትነት ቀላል
አይደለም፡፡ ደርግም ቢሆን በተከተለው መንገድ
ደካማነት ይታማ እንጅ በአቋም ደረጃ በኤርትራ
ኢትዮጵያዊነት ላይ የማያወላውል አቋም ነበረው፡፡
ቀድሞውንም በምኒልክ ላይ ያኰረፈው ህወሓት ግን

የሻዕቢያን የቅኝ ግዛት ትንታኔ በመቀበል ያለምንም
ተቃውሞ ኤርትራን ከአሰብ ጋር ሸኛት፡፡ ሽኝቱን
ያቀለለውም ድርጅቱ የሚያራምደው የተዛባ የታሪክ
ትንታኔ ነው፡፡ በወቅቱ የሻዕቢያ ሀይል አመዝኖ
ስልጣኑን እንዳያሳጣው ሰግቶ ነው እንዳይባል ይኸው
ከዚያ ወዲህ ክስተቱን ከምኒልክ ጋር አላክኮ ከመቀመጥ
ወዲያ ለማስተካከል የሞከረው ነገር የለም፡፡ እንጂ
የሚወቅሳቸው ምኒልክ ከነበራቸው የተሻለ አጋጣሚው
ኖሮት ያውቃል፡፡ ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀስ አይለቅም
እንዲሉም
በገንጣይነትና
አስገንጣይነት
አጀንዳ
የተነሳው ህወሓት (ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ)
የሻዕቢያን የቅኝ ግዛት ጥያቄ ተቀብሎ ኤርትራን
እንደሸኘው ሁሉ ዛሬም ከኢትዮጵያ አንድነት ጠብ
ያለው ይመስል በህገ መንግስቱ ውስጥ ‹‹ራስን በራስ
የማስተዳደር እስከመገንጠል›› የሚል ሀረግ ደንቅሮ
ይገኛል፡፡ እንደዚህ አይነት አካሄድ ለማን እንደሚበጅ
ሊያብራራ የሚችለው ራሱ ህወሓት ብቻ ነው፡፡
ሌላው የድርጅቱ የተዛባ የታሪክ መረዳት
ክፋት ደግሞ በዜጐች ብሔራዊ ኩራትና የአገር ፍቅር
ስሜት ላይ የሚፈጥረው ችግር ነው፡፡ ዜጐች አገር ወዳድ
ከሚሆኑባቸው ምክንያቶች አንዱና ዋናው የሚያኮራ
የኋላ ታሪክና ማንነት ነው፡፡ ኢትዮጵያም በዚህ በኩል
ፍፁም ከታደሉት ጥቂት የአለም ሀገራት ወገን ነች፡
፡ ነገር ግን ይኼ አስደናቂ ታሪኳ በመንግስት ወንበር
ላይ ባሉ ሰዎች እየተዛባ መነገሩ አደገኛ ነው፡፡ ዜጐች
በየተሰማሩበት መስክ ሁሉ ለአገራቸው ሊኖራቸው
የሚገባውን መሰጠት ይቀንሳል፡፡ አንድ መሪም አገር
ለመምራት ከሁሉም አስቀድሞ የአገር ፍቅር ሊኖረው
ይገባል፡፡ አለበለዚያ ራሱም በእውነተኛ መሰጠት ለሀገሩ
ሊሰራ ይቸገራል፤ ለትውልድም የሚያስተምረው ነገር
አይኖረውም፡፡ ሙሰኝነት፣ ስደትና፣ ወንጀለኝነትን
የመሳሰሉ ችግሮች ከደካማ የአገር ፍቅር ጋር ዝምድና
አላቸው፡፡ ታዲያ ባለስልጣኖቻችን በተለያዩ ጊዜያት
ከተናገሯቸው የአገር ፍቅር ስሜታቸውን ጥያቄ
ውስጥ የሚጥሉ ንግግሮች በተጨማሪ የሚሰጡት
አመራርም በብዙዎች አገራዊ ስሜት ላይ ፈተና
እየሆነ ነው፡፡ በባለስልጣናቱ ሙሰኝነት ምክንያት
ማግኘት የሚገባውን ያላገኘ ህዝብ ለምን አገርህን
አልወደድክም ተብሎ ሊወቀስ አይችልም፡፡ ለህግ
ያለውን ክብርና ታዛዥነት በሚያወርዱ መሰሪና አፋኝ
ህጐች የተሰላቸ ህዝብ አገር ወዳድ ሊሆን አይችልም፡
፡ በልማት ስም ከቀየው የሚፈናቀል፣ በሊዝ ስም
ንብረት የማፍራት መብቱ የተገደበ ሰው ለአገሩ ሟች
ባይሆን አያስገርምም፡፡ እንዲህ ያለ ህዝብ ዋና ጠቡ
ከስርዓቱ ጋር ይሁን እንጅ ለአገሩ ባለው ስሜት ላይም
ቀላል የማይባል ተፅዕኖ ያሳርፍበታል፡፡
እንግዲህ የህወሓት/ኢህአዴግ አንዱ ችግር
የህዝቡን ልብ ማግኘት አለመቻሉ ነው፡፡ ለነገሩ ታሪክ
መስራትም መጻፍም የተጀመረው በእኔ ጊዜ ነው፣
ከዚያ በፊት ታሪክ አልባ ነበርክ እያለ የህዝብን ያውም
የኢትዮጵያን ህዝብ ልብ ማግኘት አስቸጋሪ ነው፡
፡ እናም ባለስልጣኖቿችን እስካሁን ያሳዩንን ደካማ
አገራዊ ስሜት አንድ ሊባልበት ይገባል፡፡ ለዚህ ደግሞ
የአገሪቷን ታሪክ ለማወቅ መሞከር መልካም ነው፡፡
ከታሪክ ጋ ያለው ቁርሾ ለማስወገድ ይረዳል፤ የራስ
የሆነ ታሪክ ከማርቀቅም ይከላከላል፡፡ ምክንያቱም
ታሪክ በአንድ ጀምበር ተረቅቆ በፓርላማ የሚፀድቅ
ነገር አይደለምና ነው፡፡
ክብር ለአድዋ ጀግኖቻችን!

www.feteh.com

ፍትህ ጋዜጣ
በማስተዋል ህትመት
ማስታወቂያ ስራ
ድርጅት በየሳምንቱ
የሚታተም
የአሳታሚው አድራሻ
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ድልድይ አጠገብ

ሥራ አስኪያጅ

ማስተዋል ብርሃኑ

ዋና አዘጋጅ

ተመስገን ደሳለኝ
ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ጀሞ
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አዘጋጆች

ሙሉነህ አያሌው
ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

ሪፖርተር

ሰውዓለም ታዬ

አምደኞች
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ዳንኤል ተፈራ
ቅጣው እጅጉ
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አንድ በሉ

ፍትህ የካቲት 23 2004 ዓ.ም

በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ

ተመስገን ደሳለኝ

የፈራ ይመለስ፡፡ አዎ ይመለስ! ግን
ከየት ነው የሚመለሰው? መችስ ወጣና ነው
የሚመለሰው? እንዴት ነው ነገሩ ሁሉ እኮ፡መች ተዋጋና
ያስባል ገና
መሰለብንሳ፡፡ እውነት ግን በዛሬ ቀን
ስለፍርሃት መወራት አለበት? ያውም በታላቁ
የዐድዋ ድል ቀን፤ ለነገሩ ይሄ ድል ብቻ አይደለምከዐድዋ፤ የ‹‹ፍርሃት ኪኒን›› ፋርማሲስቱም
ከዐድዋ ናቸው መሰለኝ፡፡ አይ ዐድዋ! ዋ አንቺ
ዐድዋ…፡፡ ስለዐድዋ ብዙ ተበሎአል፡፡ ብዙም
ተነግሮአል፡፡ ሆኖመ ከሁሉም ከሁሉም ለልብ
የሚቀርበው
ኢትዮጵያውያን አዝማሪዎች
የገቡበትን የፍርሃት ጠርሙስ ፈንቅላ የወጣችው
ጂኒ (ጂጂ)፣ ያች የጎበዝ ወዳጅ ‹‹ትናገር ዐድዋ››
ስትል በዛ በተስረቅራቂ ድምጿ ያቀነቀነችው ነው፡
፡ አዎን! ትናገር ዐድዋ፡ዐድዋ ዛሬ ናት፣ ዕድዋ ትላት
መቼ ተነሱና የወዳደቁት
የተሰጠኝ ህይወት ዛሬ በነፃነት
ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ከአጥንት…
አየህ! ይህንን ነው እያልኩህ ያለሁት፡
፡ የነፃነትህ ዋጋ ‹‹ሰው ተከፍሎበታል›› ያውም
ከደምና አጥንት፡፡ መቼም ጀግናው ኢህአዴግ
‹‹እኔ ከሌለሁ አገሪቱ ትፈራርሳለች›› የሚለውን
‹‹ፖለቲካ›› እንደቧልት እንጂ እንደቁምነገር
እንደማትወስደው ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ኃ/ስላሴ
ነገሱ፣ ኃ/ስላሴ ወረዱ፤ ደርግ ገለበጠ፣ ደርግ
ወደቀ፤ ኢህአዴግ ታገለ፣ ኢህአዴግ አቸነፈ
ፖለቲካ ነው፡፡ በተቀረ ኢትዮጵያ ድሮም ነበረች፣
ዛሬም አለች፣ እመነኝ ነገም ትኖራለች፡፡ እናም
አቦይ ስብሃት ነጋ ‹‹ከኢህአዴግ በቀር ይህችን
ሀገር እያስተዳደረ ሊያኖራት የሚችል የለም››
የሚሉትን ፕሮፓጋንዳም እርሳው፡፡ ጂጂን
(እጅጋየሁ ሽባባውን) ግን አድምጣት፡፡ እርሷ
ብርቱ ሴት ናትና፡፡ ከወራት በፊትም በራሷ
ድምፅ በለቀቀችው ግጥም ‹‹በቃኝ አትልም ወይ››
ብላህ እንደነበርም አስታውስ፡፡ ይህ ካልገባህም
አብራርታ እንድትነግርህ ልትጠይቃት ትችላለህ
‹‹ምኑ ነው የሚበቃኝ?›› ብለህ፡፡ ለዚህ የሚሆን
መልስ አላት፡፡ እንዲህ የሚል፡…በጣም በቃህ በሉት ዘራፊውን መንግስት
ክህደት ካልሆነ አያስተምር ሌላ
…መሪ ነው አትበሉት ይኽን ተሳዳቢ…
የእኛ ጂጂ እንዲህ ነች፡
፡ መቼም እሷ ያአባቷ ልጅ ናት፡፡ ስለአንድነት
ስትሰብክም አቻ የላትም፡፡ የምትዘፍነውም
‹‹አዝማሪ›› ለመባል እና ተያይዘው የሚመጡ
ጥቅማ ጥቅሞችን አስልታ አይደለም፡፡ የምርም
የጥበብ ሰው ስለሆነች ነው፡፡ በአናቱም ሀገሯን
ስለምትወድ ነው፡፡
ፍቅር ወዴት ወዴት ዘመም ዘመም
ሀገርም አለችኝ ሀገር የእኔ ህመም
ማለቷም ለዚሁ ነው፡፡ ቁርጥ የቴዲ
አፍሮ ግልባጭ፣ ወይም ቴዲ የጂጂ ግልባጭ
ይሉሀልም ይሄ ነው፣ ሌላ አይደለም፡፡ ሁለቱም
ከግል ጥቅም በዘለለ ሄደዋልና፡፡
የሆነ ሆኖ ዛሬ አርብ ነው፤
እለቱም የአድዋ በዓል ነው፡፡ እናም ዛሬ ሽብር
በሽብር የሚሆኑት፣ ደርሶ ፍርሃት ፍርሃት
የሚላቸው ይበዛሉ ብዬ አስባለሁ፡፡ ለምሳሌ
በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የማይናወፅ አቋም
የነበረው አንድ ንጉስ ነበር፤ ቴዎድሮስ የሚባል ፡
፡ ይህ ሰው የኢትዮጵያ ዳር ድንበር እስከ ባድሜ
ድረስ ነው የሚሉትን ብቻ ሳይሆን ቀይ ባህር
ድረስ ነው የሚሉትንም አይቀበልም፡፡ ለምን
መሰለህ? በቴዎድሮስ እሳቤ የኢትዮጵያ ግዛት
እየሩሳሌምንም ስለሚያጠቃልል ነው፡፡
በእርግጥ ሰውየው በዘመኑ ይኽን
አላሳካም፡፡ ነገር ግን አንድ ቀን ያሳካዋል የሚል

ትንግርት ነበረ፤ ወይም አለ፡፡ ያ ቀን እየሩሳሌምን
ወደ ኢትዮጵያ የሚጠቀልልበት ይሆናል ተብሎ
ተስፋ ተጥሎበታል፡፡ ይህ ንግርት እውን
የሚሆንበት እለትም አርብ ቀን ነው ይባላል፡፡
እናም እንዲህ የሚል ግጥም ተገጠመ፡‹‹ታጠቅ ብሎ ፈረስ ካሣ ብሎ ስም
አርብ አርብ ይሸበራል እየሩሳሌም››
ዛሬ ደግሞ አርብ ብቻውን አልመጣም፡
፡ ታላቁን የአድዋን ድልም አስከትሎ ነው
የመጣው፡፡ ድርብ በዓል ይሉሃልም ይሄ ነው፡፡
በዚህ እለትም ስለ‹‹ፍርሃት›› መፃፍ
ፈራሁ፤ ሌላው ቀርቶ በኢትዮጵያ ምድር
ለለውጥ ለመነሳት የሚፈራ ይኖራል ብሎ
መጠርጠሩም በራሱ አስፈራኝ፡፡ ያውም የራስ
አገር መንግስትን ስለመፍራት መፃፍ፡፡ ፍራቻዬ
ሲፈታተነኝም ብዕሬን አስቀምጬ ላፕቶፔን
መነካካት ቀጠልኩ፡፡ ኢሜል አካውንቴ አዲስ ነገር
እንዳለው ለማረጋገጥም ከፈትኩ፤ አዲስ ነገርም
አገኘሁበት፡፡ ከአንድ ሰው የተላከ አንድ መልዕክት
አለው፡፡ መልእክቱንም ከፈትኩት፡፡ ‹‹ተመስገን
እንደምን ከርመሃል? መቼስ ይህችን ፅሁፍ
ስታነብ ይህ ደግሞ ማን ነው? ምንስ ፈልጎ ነው
የሚነዘንዘኝ ብለህ ራስህን ልትጠይቅ ትችላለህ››
ይልና ፀሀፊው የራሱን ስም ጠቅሶ የንግድ ስራ
ኮሌጅ ተማሪ እና የ20 አመት ብላቴና እንደሆነ
ነገረኝ፡፡ ይኽ የ20 አመት ወጣት የነብር ጣት
(አሁን አሁን ወጣት የአብዮትም ጣት እየሆነ
ነው) ‹‹የፍርሃት ካባችንን አውልቀን ልንጥለው
ይገባናል!›› በሚል ርዕስ የፃፈውን አንድ
ፅሁፍም እንዳነብ ጋበዘኝ፡፡ ሙሉውንም አንብቤ
ጨረስኩት፡፡ የፅሁፉ መልእክት ከሞላ ጎደል
ይኽ ነው ‹‹ፍርሃት ማለት በልባችን ተቀብሮ
የሚገኝ አንዳች ነገር ሲሆን ያ ተቀብሮ የሚገኘው
እና ሰላማችንን የሚነሳንን ነገር ለማውጣት
በምንዳዳበት ጊዜ እንዳናወጣው የሚዳርገን አንዳች
ሀይል ነው፡፡… ፍርሃትን ማናችንም ቢሆን በር
ልንከፍትለት አይገባም፡፡ በራችንን ከከፈትንለት
ግን ልባችን ውስጥ ተሸንቅሮ ዘወትር ሰላማችንን
ይነሳናል፡፡ ማናችንም ብንሆን የሚሰማንን
ስሜት፣ በግልፅ ከመግለፅ መቆጠብ የለብንም፡
፡ በጣም የሚገርመኝ እና የሚደንቀኝ ነገር
ቢኖር መንግስትን የሚመለከት ነገር መናገርም
ሆነ መንግስትን መተቸት በአንዳንድ ሰዎች
ዘንድ እንደ ድፍረት ይቆጠራል፡፡ የምንናገረው
ነገር እውነት እስከሆነ ድረስ ግን እንደ ድፍረት
ሳይሆን እንደ ሃቅ ሊቆጠር ይገባል፡፡ ነገር ግን
በውስጣችን ተሸንቁሮ የሚገኘው ፍርሃት ጫና
እያሳደረብን እንደ ሃቅ ሳይሆን እንደ ድፍረት
እየተቆጠረ ይገኛል፡፡ እስከ መቼ ነው ግን ይህን
ፍርሃታችንን በር የምንከፍትለት?›› ሲልም
ይጠይቃል፤ ወጣቱ ፀሀፊ፡፡
እንግዲህ ይኽ የ20 አመት ወጣት
መልእክት ነው፡፡ እናም እንዲህ አሰብኩ ‹‹ቀኑ
ምንም እንኳ የፍርሃት ሳይሆን የአባቶቻችንና
የእናቶቻችን የጀግንነት ታሪክ የሚወሳበት እለተ
ዐድዋ ቢሆንም ስለፍርሃት መወራት አለበት፡፡››
አስቤም ስጨርስ ላፕቶፔን ከድኜ የጀመርኩትን
ርዕስ ለመጨረስ ተበረታታሁ፡፡ በሰራ አከላቴም
የደስታ ስሜት ሰረፀ፤ በሀገሬ ወጣቶች ሁልም
እንደኮራው ነው፡፡ ቢያንስ በያሉበት ሆነው በአገር
ጉዳይ ላይ መፍራት እንዳሌለባቸው ያውቃሉ፡፡
የወጣቱም ፁሁፍ የብዙ ወጣቶች አቋም እንደሆነ
በሚገባ አውቃለሁ፡፡ ስለዐድዋ ብዙ እናውቃለን፡
፡ ዐድዋ ትውልድና ዘመን ተሻጋሪም እንደሆነ
የማያውቅ ኢትዮጵያዊ የለም፣ አንድ እንኳ፡
፡ በእርግጥ ለጭቆና እጅ ያለመስጠት ታሪካችን
በዐድዋ ብቻ የተገደበ አይደለም፡፡ የ66ቱ
አብዮት፣በሶማሊያ ወረራ፣ በባድሜው ጦርነት፣
በ1997ቱ ህዝባዊ አብዮት…ዓመት አውደዓመት
ድገምና የተባለለት ነው፡፡ የዐድዋ መንፈስ፡፡
አዎ! ‹‹ፍርሃት››ን እና ‹‹ኑሮ››ን ግራና
ቀኝ አድርጎ መመዘን የወቅቱ ጥያቄ ነው፡፡ ከዚህ
ቀደም ‹‹ሞት የማይፈሩ ወጣቶች›› በሚል ርዕስ
በፃፍኩት ፅሁፍ ላይ ስለሀገሬ ወጣቶች፣ ስለእድሜ
አቻዎቼ ታሪክ ሰሪነት እና ትዕግስታቸው ባለቀ
ጊዜም ለለውጥ ‹‹ሆ›› ካሉ ማንንም፣ ምንንም
እንደማይፈሩ አስታውሼ ነበር፡፡ ይህ ወጣትም
ከእነዛ ከ‹‹ተስፋዎቻችን››አንዱ ነው፡፡ ገና ተማሪ
ነው፡፡ የዘመኑን ወጣትም ይወክላል፡፡
ደግሞም በአሁኑ ወቅት ያለው
የሀገራችን ሁኔታ ከመፍራት ይልቅ እንድትቆጣ
የሚገፋፋህ ነው፡፡ እንደምታውቀው የሀገሬ ገበሬ
እህሉን (ምርቱን) በጎተራው የሚከተው በትህሳስ

ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

እና በጥር ነው፡፡ ለ3 ሺ አመትም ጥር ወር
የጥጋብ በመሆኑ የሰርግ እና የድግስ ወር እንደሆነ
ቆይቷል፡፡ በጥር፣ በየካቲት… ኑሮ የሚረክስበት
ነው፡፡ የእህል ዋጋ የሚወርድበት ነው፡፡ ሌላው
ቀርቶ በጨካኙ ኮለኔል መንግስቱ ዘመንም ይህ
ልማድ አልተፋለሰም፡፡ በእነዚህ ወቅቶች ኑሮ
ረክሷልና፡፡ አሁን ግን ይሄ ታሪክ ሆኖአል፡
፡ በጥርም በየካቲትም የእህል ዋጋ ከሐምሌና
ነሐሴም በላይ ጨምሮአል፡፡ ምንአልባት በዚህ
መረጃ ካልተስማማህ የሰሞኑን የእህል ዋጋ
ከገበያው ጠይቀህ ማረጋገጥ ትችላለህ፡፡
ሌላም ‹‹አስቆጪ›› ነገር ልጨምርልህ፡
፡ በእርግጥ አንተም ታውቀዋለህ፡፡ የ5ኛ ክፍል
ተማሪ
ሆነህ
የህብረተሰብ
(Geography)
ትምህርት አስተማሪህ ‹‹ኢትዮጵያ የአፍሪካ
የውሃ ማማ (Tower) ነች›› ሲሉ ሰምተሀቸዋል፡
፡ ነገር ግን እመነኝ ይሄ ድሮ እንጂ ዛሬ ታሪክ
ሆኖአል፡፡ ታሪከ የሆነው ግን ኢትዮጵያ የውሃ
ማማ መሆኑዋ አይደለም፡፡ ውሃ እያላት ዜጎቹዋ
ውሃ የሚጠሙባት ሀገር መሆንዋ እንጂ፡፡ መቼም
ለዚህ ተጠያቂው ከመንግስት በቀር ማንም ሊሆን
አይችልም፡፡ እናም ዙሪያህን ተመልከት ወጣት
አዛውንቱ፣ ሴት ወንዱ፣ ህፃን አዋቂው ከአንዱ
ቀበሌ ወደ ሌላው ቀበሌ፣ ከአንዱ መንደር ወደ
ሌላው መንደር ውሃ ፍለጋ እየተንከራተተ ነው፡
፡ በደንብ አድምጠኝ እያወራሁ ያለሁት ስለነዳጅ
መጥፋት አይደለም፤ ስለውሃ መጥፋት ነው፡፡
የእግዜሩ ውሃ እንኳ በአቅሙ ኢትዮጵያውያን
በቀላሉ የማያገኙት የቅንጦት መጠጥ ሆኖአል፡፡
የመብራትን ነገር ባናነሳው ይሻላል፡፡ ደጋግመን
የተነጋገርነው ነውና፡፡ አምባገነኑ መንግስቱ ኃ/
ማርያም እንኳ መብራት በፈረቃ መሆኑን በሰማ
ጊዜ ‹‹ያን ሁሉ ግድብ የት አድርገውት ነው፣
መብራት በፈረቃ የሆነው?›› ሲል ተሳልቋል፡፡
ይህችን ፅሁፍ እየፃፍኩ ሳለም መብራት ስንቴ
ጠፍቶ እንደመጣ አልነግርህም፡፡ የፍትህ እና
የመልካም አስተዳደሩን ነገር ተወው፡፡ በዚህ
ጉዳይ ተቺዎች ብቻ ሳይሆኑ፣ ራሱ መንግስትም
እንዳልሆነለት ይስማማልና፡፡
ይሄም ሆኖ ዝምታን
መርጠሀል፡፡ በእርግጥ ፈርተህ ነው አልልም፡
፡ እንደማትፈራ አውቃለሁና፡፡ ዳሩ ለምንስ
ትፈራለህ? ህግ እስካልጣስክ ድረስ፣ ህገመንግስቱ ላይ የተቀመጡትን መብቶችህን
ተጠቅመህ ያሻህን ማድረግ ትችላለህ፡፡ አንተ
ህግ አክብረህ ስትቆጣ፣ እነሱ ህግ ጥሰው
ቁጣህን ለማፈን ከሞከሩ ስጋት አይግባህ፣ አንድ
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እንጂ ዘጠኝ ሞት አይመጣብህም! ብትታሰርም
አትሟሟም ፡፡
የሆነ ሆኖ ከላይ ያየናቸው የ‹‹ደካማ
መንግስት መገለጫዎች›› ቁጣ ለመቀስቀስ በቂ
ናቸው፡፡ ነገር ግን ታግሰሃል፡፡ በእርግጥ ትዕግስት
ጥሩ ነው፡፡ ‹‹ትዕግስትህ እስከመቼ ነው?›› ብዬ
አልጠይቅህም፡፡
ጥፋታቸውን የማያምኑት
ትላልቆቹ ብቻ ሳይሆኑ በሁሉም ኃላፊነት ደረጃ
ላይ ያሉ፣ ፖለቲካ አያገባኝም የሚሉትም ናቸው፡፡
ለምሳሌ ከወራት በፊት በተካሄደው በአለም የሩጫ
ሻምፒዮን ውድድር ላይ ውጤት ያጡ አሰልጣኞች
የተናገሩትን ሰምተሀል፡፡ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች
ዛሬም በዛው ሀላፊነት ላይ ናቸው፡፡ ኢትዮጵያ
ማለትም ይህች ናት፡፡ ተጠያቂ ያሌለባት ሀገር፡፡
ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ መንግስትና በቁጥጥሩ
ስር ያሉት ሚዲያዎች ይህንን ሁሉ ጥፋት እና
ክስረት ከማመን ይልቅ ገልብጠው ይነግሩሀል፡፡
እናም ኢኮኖሚያችን አደገ፣ ተመነደገ፣ ኢትዮጵያ
አበበች… ሲሉ መስማቱ በራሱ ደም ያፈላል፡፡
ደግሞ ደም ማፍላት ብቻ አይደለም…
እንዲህ አይነት ተጠያቂነት የሌለበት
መንግስት በየትም አለም የለም፡፡ ህዝብ የሚለው
ሌላ፣ እነሱ የሚሉት ሌላ፡፡ አዎ! እደግመዋለሁ
ይህ አይነቱ መንግስት ከባቢሎን (የቋንቋ
መደበላለቅ) በስተቀር በየትም ተከስቶ አያውቅም፡
፡ ዛሬ ኢትዮጵያዊ ‹‹ኑሮ እንዴት ነው?›› ተብሎ
ሲጠየቅ የሚመልሰው መልስ ግልፅ ነው፡፡ ‹‹ከነገ
ዛሬ ይሻላል፡፡›› የሚል ነው፡፡ እኔም ይሄንን ነው
እያልኩ ያለሁት፡፡
በእርግጥም
አሁን
አሁን
ገናና
በነበረችው ኢትዮጵያ ከኢህአዴግ አመራር በቀር
ማንም ነገን ተስፋ አያደርግም፡፡ ለ20 አመት
ያየነውም ይህንኑ ነው፡፡ ኢህአዴግ የዛሬን እዳ
በነገ ተስፋ እያንጠለጠለ 40 እና 50 አመት
በስልጣን ላይ ሆኖ መጓዝ ይፈልጋል፡፡ ነገን
በጣም ይወዳታል፡፡ ነገን በጣም ያፈቅራታል፡
፡ ነገን አጥብቆ ያመልካታል፡፡ ነገን የመና ቀን
አድርጎ ይነግርሃል፡፡ እናም ሲያሻው ‹‹የ5 አመት
እቅድ›› ይልሃል፡፡ ያ የተባለው አምስት አመት
እንደዋዛ ሲያልፍ ‹‹ትራንስፎርሜሽን›› የሚባል
ሌላ የ5 አመት ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጥሃል፡፡
ይህም አማኝ ሲያጣ ‹‹የአባይ ግድብ ተደፈረ፣
ቦንድ፣ ቦርድ፣…›› ገለመሌ ሲል ይደልልሃል፡
፡ መቼም ይህ አይነቱ ፕሮፓጋንዳ ከ‹‹ፀብ
አጫሪነት›› ተለይቶ አይታይም፡፡ ወይም የዚህ
ግልባጭ፡‹‹አትነሳም ወይ
አትነሳም ወይ…››
የሚል ሆኖ ሊሰማህ ይችላል፡፡ ሆኖም
እንዲህ አይነት ስሜት ቢሰማህ እንኳ አሁንም
ጥፋቱ የአንተ አይደለም፡፡ ተጠያቂው ራሱ
ሰላማዊ ተቃውሞህን የገለጽክበት መንግስት እና
ፕሮፓጋንዳው ነው፡፡
የመንግስት ዋነኛ የስራ ድርሻ ከህዝብ
ላይ በኮንትራት በወሰደው ስልጣን ሀገር
ማስተዳደር ነው፡፡ ሀገር ማስተዳደር ሲባል
ደግሞ ተራራ እና ወንዙን ወይም ወሰን መጠበቅ
አይደለም፡፡ ህዝብን የፍትህ ርትዕ ተጠቃሚ
ማድረግ ነው፡፡ ግብርን ጨምሮ ከአጠቃላይ
የሀገሪቱ ገቢ እና ሀብት ህዝብን መመገብ ነው፡
፡ ይህን ማድረግ ከተሳነው ኮንትራቱ ተቋረጠ
ማለት ነው፡፡ ኮንትራት የሚቋረጠው ደግሞ
በተቀባይ ፍላጎት ሳይሆን በሰጪው ነው፡፡
ሰጪው ደግሞ አንተ ነህ፡፡ ከዚህ ቀደም ጠቅላይ
ሚንስትሩ “ህዝቡ እንደአረብ ሀገራት ሊያምጽብን
ይችል ይሆናል ብለው አልሰጉም ወይ” ተብለው
ሲጠየቁ (ምንም እንኳ የሰጉ ቢሆንም) “ህዝቡ
የአምስት አመት ኮንትራት የሰጠን በቅርቡ
ነው ስለዚህም ሊያምጽብን አይችልም” ሲሉ
የመሰሉት ለዚህ ነው፡፡ በእርግጥ በእንዲህ
አይነት ጊዜ (መንግስት ቃል የገባውን ማሳካት
ባልቻለ ጊዜ) በሌሎች ሀገራት ራሱ መንግስት
ነው ይቅርታ ጠይቆ በፍቃዱ ስልጣን የሚለቀው፡
፡ ይሄ በየትኛውም አለም ያለ እውነታ ነው፡፡
ይህን በምንም ብትተረጉመው ኢትዮጵያ ሲደርስ
‹‹ሽብር›› ሊሆን አይችልም፡፡ ይልቁንም ሽብር
የሚሆነው የኮንትራት ውሉ እንደ ውርስ ሲታይ
ነው፡፡ ‹‹የሞትኩለት ነው፣ የተዋጋሁለት ነው፣
የታገልኩለት ነው…›› ቅብርጥሶ የሚለው የታሪክ
ትርክትም የአንተ ጉዳይ አይደለም፡፡ በየትም ሀገር
ወደ ገፅ 6 ዞሯል
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መሪዎቻችን እነማን ናቸው
አርቲስቶቹ ወይስ ታጋዮቹ?
አቤ ቶኪቻው
abeto2007@yahoo.com
ከላይ በርዕሱ እንደተገለፀው ለዛሬው
የፍትህ ጋዜጣ ጨዋታችን በዋነኛነት ይዤ
የመጣሁት ጉዳይ መሪዎቻችን እነማን እንደሆኑ
የሚጠይቅ ነው። ያው እንደተለመደው ሌሎች
ጨዋታዎችም ይኖሩናል። አውራ ርዕሱ ግን
“መሪዎቻችን እነማን ናቸው… አርቲስቶቹ ወይስ
ታጋዮቹ?” የሚለው ይሆናል። “ለፓርቲ አውራ
እንዳለው ሁሉ ለጨዋታም አውራ አለው።” እንልና
ገዢው ፓርቲን ገልመጥ እናደርጋለን…
ለበርካታ አመታት በኤርትራ እስር ቤት
እየማቀቀ የሚገኘውን ኢትዮጵያዊ አውሮፕላን
አብራሪ በዛብህ ጴጥሮስ እንዲፈታ ሲል ታዋቂው
አርቲስት ታማኝ በየነ በቅርቡ ለኤርትራ መንግስት
ልመና አቅርቧል። እርሱን በሰማን በስንተኛው
ቀን ድግሞ ሌላው ታዋቂ እና ተወዳጅ አርቲስት
ቴዲ አፍሮ በሶማሌ ፑንት ላንድ ታስሮ ሞት
ሊፈረድበት ጥቂት የቀረውን ወጣት አስመሮምን
ሰባት መቶ ሃምሳ ሺህ ብር ከፍሎ አስፈትቶታል።
በእውነቱ እነዚህ አርቲስቶቻችን እያከናወኑ ያሉት
እንደ አርቲስት ሳይሆን እንደ መንግስት ነው።
የመንግስት ዋና ሰዎቻችን ደግሞ በየ ፓርላማው
እና በየ መድረኩ የሚሰበስቡትን ሰው በሳቅ
ሲያፈርሱ ስናይ “ታጋዮቹ አርቲስት፤ አርቲስቶቹ
ደግሞ መንግስት ሆኑ እንዴ?” ያሰኛል። ቆይ ቆይ
ይችን ታህል ለመግቢያ ካልን በመጀመሪያ አንዳንድ
መልዕክቶች አሉኝ በአዲስ መስመር ላይ እንገናኝ…
ታድያ ቀጠሮ ይከበር…
አዲስ መስመር፤
ከሳምንት ቆይታ በኋላ ከኮምፒውተሬ
ጋር ተገናኘሁ። የኢንተርኔት ማምጫ ገመዴንም
ሰካሁት። “ኢንተርኔት ማግኘት ትችላለህ” የሚል
ምልክት ባየሁ ግዜም፤ አለም እንዴት እንደሰነበተች
ለመቃኘት መስኮቴን ከፈትኩት። የኢንተርኔት ነገር
በመስኮት ውስጥ መስኮት ነውና፤ በኢንተርኔቱ
ውስጥ ሆኜ የፌስ ቡኬን መስኮትም ከፈትኩት።
በመልዕክት ማስቀመጫ ሳጥኔ ውስጥ
በርካታ መልዕክቶች ተቀምጠዋል። በወንድሜ
ድንገተኛ ሞት ብዙዎች አብረውኝ ደንግጠዋል።
መልዕክቶቹን እያንዳንዳቸውን ለማየት ሙከራ
አደረግሁ… በጣም ብዙ የሀዘን መግለጫዎች
ደርሰውኛል። በጣም ብዙ…! ከፌስ ቡክ መልዕክት
ሳጥኔ ዘወር ስል፤ የፌስ ቡክ ግድግዳዬን ቃኘሁ።

የፈራ

እዚህም እጅግ በጣም ብዙ ወዳጆቼ የሀዘን
መግለጫቸውን
ለጥፈውልኛል። ከዛም በ”ያሆ”
አድራሻዬ የተላኩ መልዕክቶቼን አየሁኝ። በርካታ
የማከብራቸው ታላላቅ ሰዎች እንዲሁም እኩያ
ባልንጀሮቼ የሀዘኔ ተካፋይ መሆናቸውን መልዕክት
ሰደውልኛል።
በስደት ላይ ሆነው እንዲህ ያለውን
አስደንጋጭ ሀዘን መስማት እጅግ በጣም አሳዛኝ
ነው። በተለይም እንደኔ ስደተኝነቱን እንኳ በቅጡ
ላላመነ አዲስ ስደተኛ በእንዲህ ያለው ግዜ መሰደዱ
በደንብ ይገባዋል።
ነገር ግን “አይዞህ ሀዘንህ ሀዘናችን
ነው” የሚሉ ሰዎች በዙሪያው እንዳሉ ባወቀ ግዜ
መፅናናቱ ግድ ነው።
የወንድሜ አሟሟት ድንገተኛ ከመሆኑ
አንፃር አንዳንድ ነገሮችን የጠረጠሩ በርካታ ወዳጆቼ
ናቸው። እኔስ ብትሉ ምን ያልጠረጠርኩት አለ?
ነገር ግን፤ እንዲህ ይሆንን? የለም እንዲህ ነው
የሚሆነው… ምናልባት… ከእንትን ጋር የተያያዘ
ይሆን… ማን ያውቃል እነ እንትና እንደሆነ
አይታመኑ…? እያልኩ አብዝቼ ባብሰለሰልኩ ቁጥር
ራሴን ከመታመም የዘለለ ፋይዳ አላገኘሁም።
ቤተሰቦቼም ቢሆኑ፤”አንተን የሚያሳስብ ጉዳይ
አይደለም” ከማለት ውጪ ዘርዘር ያለ ነገር
አልነገሩኝም።
በእንዲህ አይነቱ ጭንቅላትን በሚያዞር
የጭንቅ ግዜ አንድ ጥሩ መላ አለ… “እርሱ ያለው
ሆነ!” የሚል የመፅሐፍ ጥቅስ። አዎ… የምንኖረው
የተፃፈልንን ነው። የምናልፈውም በተፃፈልን ነገር
ነው። ይህንን ማሰብ እና ማመን እንድንፅናና
ያደርገናል።
የሆነ ሆኖ በደረሰብኝ እንደ አለት የከበደ
ሀዘን ከእኔ እና ከቤተሰቤ ጋር አብራችሁ ያዘናችሁ
እና እንድንፅናና የፀለያችሁ ወዳጆቼ በርካታ
ናቸሁ። እናም እነሆ… ምስጋና በትልቁ…! እርሱም
አይበቃም። ከጎኔ እንደቆማችሁ… ሺ በክንፉ ሺ
ባክናፉ ከጎናችሁ ይቁም! ብዬ እመርቃለሁ።
እዝችው ጋር ያ ሳምንት ሌላም ሀዘን
ተሸከሞ ነበር የመጣው። ተወዳጁ የስነ ፅሁፍ ደራሲ
ሽማግሌው ስብሀት ለአብ አረፈ አሉ። ያሳዝናል።
በልጅነታችን እኔ እና ጓደኞቼ የለየልን
የስብሀት አድናቂዎች ነበርን። አድናቂ ብቻ ሳንሆን
ተከታዮቹም ጭምር፤ እንደውም ከተፈሪ መኮንን
ትምህርት ቤት ስንወጣ ስብሀት የስነ ፅሁፍ ማኅበር
የሚባል አንድ መሰባሰቢያ መስርተን ነበር። ከቆይታ
በኋላ “ስብሀት የሚለው ስም ከተለያዩ ተገቢ ያልሆኑ
ነገሮች ጋር ህብረተሰቡ እያገናኘው ነው እናም
የማኅበሩን ስም ብትቀይሩት…”
የሚል ምክር
የራሱ የጋሽ ስብሀት እኩያ የሆኑ ሰዎች መከሩን።
እኛም የትልቅ ሰው ምክር መስማት መልካም ነው
ብለን በታላቁ ደራሲ የሰየምነውን ማኅበር ስም ወደ
ሌላ ቀየርነው።
እንደዛም ሆኖ በተለይ እኔ የስብሀት
ስራዎች ተመሳጭ ነበርኩ። አንዳንድ ግዜ… የጋሽ

ስብሀትን ገፀ ባህሪዎች በእውን የተዋወቅኋቸው
ይመስል፤ “አቶ አላዛር ኮምቡጥርን ምን አሉት
መሰላችሁ…?” ብዬ ጨዋታ ስጀምር ጓደኞቼ
“የልቦለድ ገፀ ባህሪያትን በእውን እንዳሉ አድርጎ
በመቁጠር ወንጀል” ይከሱኝ ነበር። በኔ ጭንቅላት
ውስጥ ግን ስብሀት የሳላቸው ገፀባህሪያት በእውን
ያሉ መስሎ ነው የሚሰማኝ። አጋፋሪ እንደሻው፣
አላዛር፣ ኮምቡጡር፣ አርመኑ ሰውዬ፣ ሚስቱ እትዬ
አልታዬ ሁሉም በኔ ጭንቅላት ውስጥ የእውነት ያሉ
ይመስል በጠራራ ፀሐይ እና በውድቅት ለሊትም
ስፈልጋቸው ኖሪያለሁ። ስብሀት ገብረእግዚአብሄር
እኔ “ስቶሪ ቴለር ነኝ እንጂ ፈጥሬ ፅፌ አላውቅም።”
ሲል ይደመጣል። እኔ ግን እለዋለሁ፤ “ስብሀት
ፈጣሪ ነበር። አላዛርን እና ውሻቸው ኮምቡጥርን
በአማርኛ ያግባባ፤ አጋፋሪ እንደሻውን ከሞት ጋር
ያሯሯጠ ድንቅ ፈጣሪ ነበር። ምን ዋጋ አለው፤
ለፈጣሪም ፈጣሪ አለውና እርሱ አጋፋሪ ላይ
የጫነባቸው የሞት ጥላ አይነት እግዜር ደግሞ
በርሱ ላይ አጥልቶ ኖሮ ይህው በዛ ሳምንት “በቃ”
ብሎት ሲጠቀልለው እኛንም ተራኪ አሳጣን… ነብስ
ይማር እንጂ ሌላ ምን ይባላል?
የኔ ነገር ከላይ የጀመርኩትን አውራ ወሬ
ሳላወራ ልሰናበትዎ ምን ቀረኝ ወዳጄ…? አውራው
ወሬ የሚጀምረው ስለ አውራው ፓርቲ ሊቀመንበር
በማውጋት ነው።
በዛ ሰሞን ፓርላማ ላይ ክቡር ጠቅላይ
ሚኒስትሩ
የፓርቲ
ጓደኞቻቸውን
ሰብስበው
በተለያዩ ቀልዶች ፍርስ ሲያደርጓቸው ነበር።
ነብሱን ይማረውና ተስፋዬ ካሳ ቢኖር ኖሮ “ማፍረሻ
አድርጎ ፈጥሯቸው” ይላቸው ነበር። የምር ግን
የጠቅላይ ሚኒስትራችን ቀልድ እና ተረት አዋቂነት
አይደንቃችሁም…? ሳስበው በአለም ላይ ቀልድ
አዋቂ ጠቅላይ ሚኒስትር እርሳቸው፤ ሳቅ እና
ጨዋታ የበዛበት ፓርላማም እርሳቸው የሚመሩት
የአራት ኪሎው ፓርላማ ነው የሚመስለኝ። እውነቴን
እኮ ነው… እርስዎ ልብ ብለው እንደሆን እንጃ
እንጂ፤ የፓርላማ አባላቱ ራሳቸው እኮ ገና ጠቅላይ
ሚኒስትሩ መናገር ሲጀምሩ “መቼም ሳያስቁን
አይለቁንም” ብለው ነው መሰል፤ ፈገግ ብለው ነው
የሚያዳምጧቸው። እውነትም ታድያ እርሳቸውም
አያሳፍሯቸውም… “አንድ ሌባ… ፈረስ ሰረቀ…”
ብለው ተረቱን ገና ሲጀምሩት ሳቁ ይጀመራል።
ተረቱን ተርትረው ሲጨርሱ የፓርላማ አባላቱም
በሳቅ ይፈርሳሉ… “ማፍረሻ አድርጎ ፈጥሯቸው!”
አንዳንድ ግዜማ እንግዳ ሰው የእኛን
ፓርላማ ሳቅ ጨዋታ ቢመለከት ሲኒማ ቤት
ሳይመስለው አይቀርም ብዬ እጠረጥራለሁ። ታድያ
ከዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ አሽሟጦ አዳሪዎች
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአርቲስቶችን ሚና እየተጫወቱ
ነው ሲሉ የሚያሸሙሯቸው።
እንግዲህ ይህ አሽሙር እየተናፈሰ ባለበት
ወቅት ነው አርቲስቶቹ ደግሞ መንግስት ሊሰራው
የሚገባውን ስራ በመስራት መሪዎቻችን ማን
እንደሆኑ ግራ ያጋቡን… እኛም ጠየቅን መሪዎቻችን

የእርዳታ ጥሪ

... ከገፅ 5 የዞረ

የተጨቆነ የሚታገለው ጨቋኝ ለመሆን አይደለም፤
ጭቆናን ለማስወገድ እንጂ፡፡ ጨቋኝን መጣልም
ባለታሪክ ያደርጋል እንጂ መልከፀዲቅ (የዘለአለም
ካህን) አያደርግም፡፡
እናም በዚህ የ‹‹ዜሮ ብዜት›› ፖለቲካ
ሊያደናግሩህ ሲሞክሩ አትፍቀድላቸው፡፡ በእርግጥ
እልፍ አእላፍት ደንገጡሮች፣ እልፍ አእላፍት
ነጭ ለባሾች፣ እልፍ አእላፍት ፊርማቶሪዎች፣
እልፍ አእላፍት…አሏቸው፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ
ደግሞ ‹‹ጉልቤ እስረኞች››ም ያሏቸው መሰለኝ፡፡
በዚህም መዋቅር ሊያስበረግጉህ፣ ሊያስደነብሩህ፣
ይፈልጋሉ፡፡ ይህ ግን ሊያስጨንቅህ አይገባም፡
፡ ሊያስጨንቅህ የሚገባው ጥያቄህ ህጋዊ መሆን
ያለመሆኑን ማረጋገጡ ላይ ብቻ ነው፡፡ በነገራችን
ላይ ሆስኒ ሙባረክም ሚሊዮን ነጭ ለባሾች፣
ሚሊዮን ፊርማቶሪ …ነበረው፡፡ ነገር ግን እነዚህ
ሚሊዮናት ከ18 ቀን በላይ ሊከላከሉለት አልቻሉም፡፡
እነዚህን ቀናት ለሙባረክ የመጨረሻዎቹ እንዲሆኑ
ያደረጓቸው በአንተ ዕድሜና የትምህርት ደረጃ ያሉ
ወጣቶች ናቸው፡፡ ለዕምቢባይነቱ እንደውም አንተ
ከእነርሱ የተሻለ የኋላ ታሪክ አለህ-አድዋ!
የሆነ ሆኖ መንግስቱ ኃ/ማሪያምም
በአፍሪካ ተወዳዳሪ የለውም የሚባል ኃይል ነበረው
ይባላል፡፡ እኛ ግን ነፍስ አውቀን ስለሀገራችን
ወቅታዊ ሁኔታ መረዳት ስንጀምር መለስ የሚባል
እንጂ መንግስቱ የሚባል አምባገነን በቦታው የለም፡
፡ ለዚህም ነው ህዝባዊ ቁጣን፣ የወጣቶች ቁጣን
ማንም ሊያቆመው አይችልም የምልህ፡፡ ደግሞም
ኢትዮጵያውያን ይህንን አይነት ቁጣ የሚቆጡት
ጭቆና ሲበረታባቸው ብቻ ነው፡፡ ለሀበሻ ጭቆና
ያው ጭቆና ነው፡፡ የውስጥ ሆነ የውጭ ለውጥ
የለውም፡፡ ከትዕግስት ባሻገር ጭቆናን የሚሸከም

ጫንቃ የለውም፡፡ ይህ ደግሞ ፆታ አይለይም፡፡
ዛሬ የአድዋ የድል ቀን ነው፡፡ ስለዐድዋ
ስናነሳ ከንጉስ ምኒልክ በተጨማሪ መነሳት ያለባቸው
አንዲት እንስት አሉ፤ እቴጌ ጣይቱ የተባሉ፡፡ እቴጌ
ጣይቱ የዛሬውን ትውልድም ወካይ ናቸው፡፡
እናም
ጣይቱ
ለዐድዋ
ጦርነት
እንደምክንያት የሚጠቀሰው የ‹‹ውጫሌ ውል››
በፈረሰበት ወቅት የጣሊያኑ ቆንስላ ጣሊያን በጦር
ኃይል ፍላጎቷን እንደምታሳካ በዛቻ በነገራቸው ጊዜ
እንዲህ አሉት፡‹‹ እኔ ሴት ነኝ ጦርነትን አልወድም፤
በሀገሬ ሲመጣ ግን… የዛሬ ሳምንት አድርገው፡፡
በዚህ የሚደነግጥልህ የለም፡፡ ሂድ የፎከርክበትን
አድርግ፡፡ እኛም የመጣውን እናነሳዋለን፡፡ እግሩን
ለጠጠር፣ ደረቱን ለጦር ሰጥቶ ሀገሩን የማያድን
ሰው በዚህ የሌለ አይምሰልህ፡፡ የገዛ ደሙን ገብሮ
ለገዛ ሀገሩ መሞት ጌጥ ነው እንጂ ሞት አይባልም፡
፡ አሁንም ሂድ፣ አይምሽብህ፣ የፈከርክበትን በፈቀደ
ጊዜ አድርገው፣ እኛም ከዚህ እንቆይሃለን፡፡››
ዛሬ
ደንዳና
ልብ
ያላቸው፣
ብርታታቸውና ባርነትን ያለመቀበል ጥንካሬያቸው
ከጣይቱ ክቡድ መንፈስ የሚናጠቅ ሴት ወጣቶችም
እንዳሉ አውቃለሁ፡፡ ጂጂን የእነዚህ የብርቱ ሴት
እህቶቻችን ወካይ አድርገን ብንቀበላት አግባብ
እንደሆነም እነግርሃለሁ፡፡ ማን ያውቃል ነገ ምን
እንደሚሆን? መቼም ሀበሻ ታሪክ ከመስራት
አያፈገፍግም፡፡ የዐድዋ የአልገዛም ባይነት መንፈስ
አሁንም በኢትዮጵያ ሰማይ ስር አለ፡፡ በእኔንና
አንተ ልብ ውስጥም አለ፡፡ አዎን! ጊዜ ይህን
መንፈስ በአደባባዮቻችን ይገልጠዋል፡፡ ያን ጊዜም
አምባገነኖችም…

እነማን ናቸው…? አርቲስቶቹ ወይስ ታጋዮቹ?
(“ካጠፋሁ ልጥፋ” ይላል ሰካራም… የልብን ተናግሮ
መጥፋት እንደመጥፋት አይቆጠርም… እንጂ ይላሉ
የኛ ሰፈር ሰዎች!)
ከላይ እንዳልኩዎ… ታማኝ በየነ ኤርትራ
ውስጥ በእስር ላይ የሚገኘውን የጦር አውሮፕላን
አብራሪ በዛብህ ጴጥሮስ… እንዲፈታ ለኤርትራ
መንግስት ተማፅኖ አድርጓል። በነገራችን ላይ ይህ
ሰው የፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ወንድም ሲሆን፤
ለምርኮ የተዳረገው የዛኔ በኢትዮ ኤርትራ ግጭት
ግዜ ግዳጅ ላይ በነበረበት ወቅት ነው። ታድያ
መንግስት ነብሴ
ብዙ ግዜ በዜጎቹ ጉዳይ ላይ
“ጫ” ማለት ልማዱ ነው እያሉ የሚያሙት እውነት
ይመስል፤ ይህንን ሁሉ አመት የዚህን አብራሪ ጉዳይ
ስብሰባ ላይ እንዳለ ሞባይል ስልክ በ “ሳይለንት”
ቢያቆየውም ይህው በኩምክናው የምናውቀው
ታማኝ አይኑ በእንባ ተሞልቶ “እባካችሁ ፍቱልን”
ሲል ለኤርትራ መንግስት ጥያቄውን አቅርቧል።
ያ ብላቴና ቴዲ አፍሮም “አልበላም
አልጠጣም” ብሎ ሰባት መቶ ሃምሳ ሺህ ብር
ወጪ አድርጎ የአንድ ኢትዮጵያዊን ነብስ ታድጓል።
ይህም በሶማሌ ላንድ ታስሮ ሞት ፍርድ ሲጠባበቅ
የነበረ ወጣት ነው። አስመሮም ይባላል። በርግጥ
በአስመሮም ጉዳይ መንግስትም ያደረገው አስተዋፅኦ
ቢኖርም የአንበሳውን ድርሻ ግን የሚወስደው
አርቲስት ቴዲ አፍሮ ነው።
እንግዲህ አርቲስቶቹ በየሰዉ ሀገር
እስር ቤት የሚገኙ ዜጎቻችን እንዲፈቱ አቅማቸው
የፈቀደውን ሁሉ እያደረጉ ባሉበት በዚህ ወቅት
መንግስት ደግሞ የራሱን ዜጎች “አሸባሪ” ብሎ
አስሮ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው።(“እሰይ የኔ
ኢቲቪ…” ይበሉኝ እንጂ ይቺ “ያለበት ሁኔታ ነው
ያለው” የምትለው ቃል የኢቲቪ በተለይም የህትመት
ዳሰሳ ፕሮግራም አዘጋጆች ቋሚ ንብረት ናት…
ነገር ግን እኛም አንዳንዴ የመጣው ይምጣ ብለን
እንጠቀምባታለን…) ወደ ጨዋታችን ስንመለስ፤
“እና ታድያ “አሸባሪ” የሆነ ሰው ላይታሰር ነው
እንዴ…?” ብሎ የሚጠይቅ “ከኔ በላይ ለመንግስት
አሳቢ ላሳር” የሚል አይጠፋም። ጥሩ ጥያቄ ነው…
ብለን እንመልሳለን…
ጥሩ ጥያቄ ነው ነገር ግን እነ አንዷለም
አራጌ የታሰሩት አንሶ እስር ቤት ድረስ ጎረምሳ
ገብቶ ሲደበድባቸው ማየት ግን በፊልም እና ድራማ
ላይ ብቻ የምንጠብቀው “ትራጀዲ” ነገር ነው… እነ
ናትናኤል ከተደበደቡ በኋላ ለፍርድ ቤት “አቤት”
ሲሉ “ይሄንን ልንሰማ አልተሰየምንም” መባል
ይሄ ደግሞ የለየለት ቀሽም ድራማ ነው… እና
ታድያ…? እናማ ታግለው መንበረ ስልጣኑን
የያዙት መሪዎቻችን እየመሩን ነው እያማረሩን?
ብለን በድፍረት ለመጠየቅ እንገደዳለን።
ደግሞም እንፀልያለን… ለአርቲስቶቹ
የሰጠውን ልቦና ለታጋዮቹም ይስጥልን! አሜን…
በመጨረሻም
አማን ያሰንብተን!

እኔ ግዛቸው እዘዘው በአ.አ
ዩኒቨርስቲ
በፍልስፍና
የትምህርት
ክፍል በዲግሪ ፕሮግራም በ2002 ዓ.ም.
ተመርቄያለሁ፡፡ በተለያዩ የመንግስት
ተቋማትና መስሪያ ቤቶች ተወዳድሬ
ያለፍኩ ቢሆንም በአካል ጉዳተኝነቴ
ምክንያት በደረሰብኝ የመገለል ምክንያት
እንደማንኛውም ሰራተኛ ወደ ስራው
አለም መቀላቀልን ተከልክያለሁ፡፡
በማስተርስ
ፕሮግራምም
ተወዳድሬ ባልፍም በስፖንሰር እጦት
ምክንያት
ትምህርቱን
መከታተል
አልቻልኩም፡፡ ምንም እንኳን በሀገሪቱ
ከሚገኙ
ዩንቨርስቲዎች
ትልቅ
ከሚባለው
ዩንቨርስቲ
የመጀመሪያ
ዲግሪ ያለኝ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት
ጋዜጦችና መጽሔቶች በመሸጥ ኑሮዬን
እየገፋሁ እገኛለሁ፡፡ በመሆኑም በስራም
ሆነ በትምህርት ስፖንሰርነት ሊረዳኝ
የወደደ ወገን ካለ በአድራሻዬ ሊያገኙኝ
ይችላሉ፡፡
አመሰግናለሁ
አካል ጉዳተኞችን ማግለል ይቁም!
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!
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ከቶ ከምን ይሆን የተፈጠራችሁ? ምንድነው
ባህሪያችሁ?
እግዜሮች ትሆኑ ወይስ ሰዎች ናችሁ? (ከሀዲስ

በዕወቀቱ ስዩም
(ደራሲና ገጣሚ)
የአድዋ ድልን ከድንበር ሉአላዊነት ጋር
አያይዞ መተንተን የተለመደ ነው፡፡ ድሉ አነሠ በዛ
የሚለው ጭቅጭቅ ከዚህ መሠረት ይፈልቃል፡፡
በኔ ግምት የአድዋ ድል ትልቅ ጭብጥ ‹‹የሰውነት
ክብር›› ይሰኛል፡፡ ቀደምቶቻችን ወደ አድዋ
የጋለቡት በግፍ የተነጠቁትን የሰውነት መታወቂያ
ለማስመለስ ነው፡፡ እንዲያውም ሰው መሆናቸውን
በማያዳግም መንገድ ያረጋገጡት አድዋ ላይ ነው
ማለት ይቻላል፡፡
ወገኖቼ!! ሰው መሆንን ማረጋገጥ ቀላል
ነገር አይምሰላችሁ፡፡
አባቶቻችን
ከአውሮፓውያን
ጋር
የሚጋሩትን
ግን
ደግሞ
ከአውሮፓውያን
ቀድመው የሚያውቁትን ቅዱስ መጽሐፍ ጠቅሰው
ሁላችንም ያዳም ልጆች ነነ ይሉ ነበር፡፡ እና
ያዳም ልጆች ነነ ብለው የሚያምኑ ፈረንጆች
ቢቸገሩ የሚደርሱላቸው፣ ቢጠቁ የሚታደጓቸው
ወንድሞቻቸው እንደሆኑ ያስቡ ነበር፡፡ በርግጥም
የሃይማኖት አንድነት የቀለም ልዩነትን ደምስሶ
አዳማዊ ወንድማማችነትን ያስገኘበት የዘመን
ምዕራፍ ነበር፡፡ ክርስቶፈር ደጋማ የተባለ
የፖርቹጋል ነፍጠኛ ለኢትዮጵያ ደሙን ያፈሰሰው
የማተብ አንድነት ስለገፋፋው ነው፡፡
ይሁን እንጂ ባንድ ወቅት የሚያገለግል
የኑሮ ዋስትና በሌላው ዘመን አያገለግልም፡፡
ሁላችንም ያዳም ልጆ ነነ የሚለው የዝምድና ውል
ከእለታት አንድ ቀን ያገልግሎት ዘመኑ አለቀ፡፡
በ1548 ተወልዶ በ1600 እንደጧፍ የተቃጠለው
ዦርዳኖ ቡርኖ የተባለ የጣልያን መናፍቅ
‹‹ኢትዮጵያውያን ያዳም ልጆች አይደሉም፤ ቅድመአዳማዊያን ናቸው እንጂ›› ብሎ ፃፈ፡፡ በቡርኖ
ዘመን ኢትዮጵያ የጥቁር ዘር ሁሉ የወል ስሙ
ነው፡፡ ቅድመ አዳማዊ ማለት ደሞ በአዳምነት
ማዕረግ ያልደረሠ ጅምር ፍጡር ማለት ነው፡፡ ይህ
አስተሳሰብ ጥቁሮች በእግዜር አምሳል የተፈጠሩ
አይደሉም የሚል ድምዳሜ ላይ ያደርሳል፡፡
ያለማለዘቢያ ለመግለፅ፣ ጥቁሮች ከእንሥሣትና
ከእፅዋት ይመደባሉ ማለት ነው፡፡ ነገሩ ይበልጥ
የሚያስገርመን ይህንን አመለካከት ከጥንታዊያን
ግሪኮች ነባይ አመለካከት ጋር ስናመዛዝነው ነው፡
፡ ጥንታውያኑ ግሪኮች ጥቁሮችን ከአማልክት ጋር
ያወዳድሯቸው እንደነበር ለመገንዘብ የሆመርን
ውዳሴ መስማት ይበቃል፡፡ ሆመር እንዲህ
ይዘምራል፡፡

እናንት ኢትዮጵያውያን ከሰው ዘሮች ሁሉ
እንከን የሌላችሁ
ከተንኮል ከክፋት ከሰው ድክመት ሁሉ ነፃ
የሆናችሁ

ብራቮ ፀረ ሙስና

አመኔታ የጠፋለትን የፍትህ አካላቱን ያቋቋመው
መንግስትም እንዲሁ፡፡
ሌላው
በፀረ-ሙስና
ጥናት
አመኔታ
የማይጣልበት ተብሎ የቀረበው ፖሊስ ነው፡፡
ፖሊስ ህዝብንና መንግስትን የመጠበቅ ሀላፊነት
የተሸከመና በህዝብ ግብር የሚተዳደር የመንግስት
አካል ነው፡፡ ‹‹ፌደራል ፖሊስ መጣ!›› የሚለው ቃል
በእያንዳንዱ ጭንቅላት ውስጥ አስፈሪ ምስል ከሳች
ነው፡፡ ‹‹ፌደራል ፖሊስ›› ከመጠበቅ፣ ከመንከባከብ፣
ይልቅ አስፈሪና አመኔታ የማይጣልበትና ጭካኔ
የተሞላበት ሆኖ እናገኘዋለን፡፡
ይሄ ጭካኔ እንዲሁ የመጣ አይደለም፡
፡ በተቋሙ ውስጥ ህዝብን እናገለግላለን ብለው
ከገቡት ቃል በተቃራኒ ህዝቡን ማገልገሉን
ዘንግተው የገዥው ፓርቲ ሁለመና በመሆናቸው
የመጣ ይመስለኛል፡፡ ህዝቡን መርሳት ብቻ ሳይሆን
አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ አናት አናቱን ማለት የኛዎቹ
ፖሊሶች የተካኑበት ነው፡፡ እናም ሕዝቡ ፈገግ
የሚያሰኙ መራራ ቀልዶችን ፌደራል ፖሊስ ላይ
መፈብረክ ጀመረ፡፡ ብሶተኛ ህዝብ ቀልደኛ ይሆናል፡
፡ ስለዚህ ፖሊስ ላይ እምነት ጠፋ፡፡ ይሄ እምነት
ከጠፋ በርካታ አመታት ተቆጥረዋል፡፡ ለመንግስት
የቆመ ፖሊስ እንጅ ለህዝብ የቆመ ፖሊስ መኖሩን
እጠራጠራለሁ፡፡ ፀረ-ሙስና ግን ብትት ያለው ቆይቶ
ነው፡፡ ‹‹ፖሊስ ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አመኔታ
አጥቷል!›› አለ፡፡ ብራቮ ፀረ-ሙስና! ግን ነካክቶ

አለማየሁ ትርጉም የተጠቀሰ)
ታዲያ በጥንታዊ ግሪኮች ሰው ናቸው
አማልክት? ተብለው የተጠረጠሩ ጥቁሮች፣
በአስራ ሰባተኛው ክፍለ ዘመን ሰው ናቸው
እንስሳ? ተብለው ለምን ተጠረጠሩ? የጥቁሮችን
ሰውነት መካድ ለምን አስፈለገ?
መልሱ ብዙም የተወሳሰበ አይደለም፡፡
የቅኝ ግዛት ዳርዳርታው ለቅኝ የታጩ
ህዝቦችን የሰውነት መታወቂያ መንጠቅ ነው፡፡
ሰው በድንግል ተፈጥሮው መሠሉን
ለማጥፋት ልቡና እጁ በቀላሉ አይታዘዙለትም፡
፡ ይህንን ለማድረግ ባፍራሽ ንድፈ ሀሳብ
መታገዝ ይኖርብታል፡፡ ሰው፣ በጎች ነፍስ
የላቸውም ብሎ ራሱን ካሳመነ ጀምሮ በጎችን ወደ
ቀይወጥ ለመለወጥ የህሊና ወቀሳ የለበትም፡፡
አውሮፓዊውም ጥቁሮችን ጨፍጭፎ አገራቸውን
ለመቀማት ከሰው ተራ አውጥቶ ከዋርካና
በጥድ ተራ ማሰለፍ አስፈላጊ ሆኖ አግኝቶታል፡
፡ ባድዋ ድባቅ የተመታው የጣልያን ቅኝ ወራሪ
ኃይል ኢትዮጵያውያኑን ከማይገባቸው ማሣ ላይ
የተሰማሩ ገመሬዎች አድርጎ ሳይቆጥራቸው
አልቀረም፡፡ የጣልያኑ ጄኔራል (ባሪያቴሪ መሰለኝ)
በጦርነቱ ዋዜማ ‹‹…ምኒልክን በቀፎ አስገብቼ
አበረክትላችኋለሁ›› ብሎ ለሮማውያን ወንድሞቹ
መጐረሩ በአእምሮው ውስጥ የነበረው ምስል ምን
እንደነበር ፍንጭ ይሰጠናል፡፡
‹‹መትረየስ ጠመዱ
አሉ በርከክ በርከክ
አውሬ መስያቸው
ከሰው መወለዴን ማን በነገራቸው?›› አለ
አቅራሪ፡፡
ታዲያ አባቶቻችን እንዲህ በአደባባይ
የተነጠቁትን
የሰውነት
ክብር
ለማስመለስ
ከፍልሚያ ውጭ ምን አማራጭ ነበራቸው??
ፓትሪክ ሄነሪ የተባለው የአሜሪካ አርበኛ ‹‹ነፃነቴን
ወይም ሞቴን ወዲህ በሉ!›› ብሎ በአሜሪካ
ተራራዎች ላይ ከመጮኹ አንድ መቶ አመት
አስቀድሞ ኢትዮጵያውያን ‹‹…ይኄይስ መዊት
በክብር እምሐይው በኃሣር (በውርደት ከመኖር
በክብር መሞት ይሻላል) የሚለውን መፈክር
ያውቁት ነበር፡፡ (የሰርፀ ድንግልን ዜና መዋዕል
ተመልከት)
አባቶቻችን አይን ያጠፋውን አይኑን በለው
የሚለው ኦሪታዊ ሕግ ለአድዋ ዋዜማ ተስማሚ
ሆኖ አግኝተውታል፡፡ እንደ ሰው ያልቆጠራቸውን
ጠላት እንደ ሰው ሊቆጥሩት አልፈለጉም፡፡ አፄ
ምኒልክ በጦርነት አዋጃቸው ‹‹…እኔም ያገሬን
ከብት ማለቅ፣ የሰውን መድከም አይቼ ዝም ብለው
ደግሞ እያለፈ እንደፍልፈል መሬት ይቆፍር
ጀመር›› አሉ፡፡ በዚህ ንግግር ውስጥ ያለው ትልቅ
ነገር ጣልያኑ እንደ ፍልፈል መታየቱ ነው፡፡ አጤ
ምኒልክ ያገራቸው ወታደር ለወራሪው ሰብዓዊ
ዝምድና ተሰምቶት እንዲሳሳለት አልፈለጉም፡፡
በጦርነቱ ወቅት
በተመሳሳይ መልኩ ወራሪን
ወደ አውሬ የመለወጥ የስነ ልቦና ቅኝት
የነበረ ይመስለኛል፡፡ ለምሳሌ በመቀሌ ጦርነት
ዋዜማ ራስ አሉላ በተገኙበት ጉባኤ ቀኛዝማች
በሻህ ጣልያኑን በዜግነት ስሙ መጥራት
ሳያስፈልጋቸው ‹‹…በሾተል እየቀነጠሰን በግንቡ
ውስጥ እንደ አይጥ እንፈጀዋለን›› ሲሉ መስማቱን
በጅሮንድ ተክለሐዋርያት በግለ-ታሪኩ ይዘግባል፡

... ከገፅ 8 የዞረ
መተው አይፈቀድም፡፡ ህዝቡ ለምን አመኔታ አጣ?
የመሚለው ጥያቄ ያለምንም ፍርሃት መመለስ
ይገባዋል፡፡
ከላይ እንደጠቀስኩት ጉምሩክና ገቢዎች
ባለስልጣን፣ የወረዳ መስተዳድር አካላትና ማዘጋጃ
ቤቶችም
እንዲሁ
አመኔታ
የማይጣልባቸው
የመንግስት ተቋማት ናቸው፡፡ እነዚህ ተቋማት
ከሲቪል
ሰርቪስ
ይልቅ
የካድሬነት
ስራው
እያመዘነባቸው ከህዝብ ጋር መራራቅን የፈጠሩ
ይመስለኛል፡፡ ህዝብን ከማገልገል ይልቅ ኢህአዴግን
ማገልገል ዋነኛ ተግባራቸው ነው፡፡ አብዮታዊ
ዴሞክራሲ የሚነኮረው እነዚህ አካላት ውስጥ
በተሰገሰጉ አባላት ነው፡፡ ህዝብን መቼ አገልግለው
አመኔታ ያግኙ?
እንደማሳረጊያ የፀረ-ሙስና ጥቆማ መንግስት
ላይ ያለን አመኔታ ምን ድረስ እንደሆነ የሚያሳይ
ነው፡፡ ከኮሚሽኑ የሚጠበቀው ግን እንዲህ ብቻ
አይደለም፡፡ ይችማ ልኮፋ ነች፡፡ ነካ ነካ፡፡ ቢሆንም
ብራቮ! ብለናል፡፡ ከጀርባ ያደፈጡና ህዝቡ እምነት
እንዲያጣ ያደረጉ ዝሆኖች ግን ተደብቀዋል፡፡ ፀረሙስና ትንሽ ድፍረት አጠራቅሞ ቀጣዩ ስራው
እነዚህን ዝሆኖች ማደን ሊሆን ይችላል፡፡ ማን
ያውቃል ዝሆኖቹ ላይ ‹‹እኔን ያየ ይቀጣ!›› ከሚል
ፅሁፉ ጋር ትልቅ ቢልቦርድ ይሰቅል ይሆናል፡፡ ማን
ያውቃል?...

፡ ታሪክ በሠፈሩት
ቁና
ይሠፍራል፡፡
ጣልያኖች ከሰው ተራ
ወጥተው በፍልፈልና
በአይጥ ሰልፍ ውስጥ
ገብተው
ለእልቂት
ተመቻቹ፡፡
አዎ፣
ውርደት እንደ ተስቦ
ነው፡፡ ወደ አዋራጁም
ይጋባል፡፡
ወ ታ ደ ር
ባለመሆኔ የጦርነቱን
ውሎ
ማተት
አ ያ ም ር ብ ኝ ም ፡
፡ ያም ሆኖ የአድዋ
ድል
ዛሬ
ብርቅ
በሆኑብን
ሁለት
እሴቶች
ረድኤት
የተገኜ ይመስለኛል፡
፡እኒህ
ሁለት
እሴቶች መተባበርና
መደማመጥ ናቸው፡
፡ ጣልያኖቹ በጊዜው
ወደ
ጦርነት
ሲገቡ
ተስፋቸውን
የጣሉት በመድፍና
በ ጠ መ ን ጃ ቸ ው
ሳ
ይ
ሆ
ን
ኢትዮጵያውያን ዝነኛ
በነበሩበት
የውስጥ
መቆራቆስ ላይ ነው፡፡
የትግራይ ቅልጥም ሲመታ ሸዋ ያነክሳል ብለው
አላሰቡም፡፡ በርግጥም በክፍለ ሀገሮች ውስጥ
የተለያዩ ሽኩቻዎች ነበሩ፡፡ እኒህን ሽኩቻዎች
አስረስቶ ኢትዮጵያውያንን ሁሉ ለአንድ አላማ
ማሠለፍ ምኒልክነትን ይጠይቃል፡፡
መደማመጥ ያልሁትን ላሳይ፡፡ አባ ዳኘው
ከዛሬው የይስሙላ ፓርላማችን በተሻለ ሁኔታ
ለልዩነቶች ቦታ የሚሰጥ ተንቀሳቃሽ ምክር ቤት
በጦርነቱ ወቅት መፍጠር ችለዋል፡፡ ፀሐፌ
ትእዛዝ ገብረሥላሴ በውጊያው ዋዜማ የነበረውን
ሁኔታ እንዲህ ይገልፁታል
‹‹…አፄ ሚኒልክም በበነጋው ሰራዊቱን

የቀኙን በቀኝ፣ የግራውን በግራ አሰልፈው
ነጋሪትዋን እያስመቱ ወደሱ ተጓዙ፡፡ ኢጣሊያኖችም
ዘበኛው ሲመጣ ባዩ ጊዜ ተመልሰው ወደ
እርዳቸው ገብተው ተኙ፡፡
ከዚህ በኋላ ሰራዊቱም እንደ ኤሊ
ስንመጣበት ከድንጋይ ይገባል፤ ስንመለስ
ይወጣል፤ እንዲህ አርጐ ሊጫወትብን ነውን?
ብሎ እጅግ አጥብቆ ተናደደ፡፡ መኳንንቶቹም
ተሰብስበው ከዚህ ሰፍረን አድረን በማለዳ እዚያው
ካሉበት ከርዱ ድረስ ሄደን እንዋጋለን ብለው
መከሩ፡፡ ንጉሠ ነገሥቱም እሺ ብለው ድንኳኑን
ለማስመጣት አዘዙ፡፡
ይህ ምክር ካለቀ በኋላ የትግሬው ገዢ
ራስ መንገሻ ተሰልፎ በፈረስ ሆኖ መጣ፡፡
እሱም ይህ ምክር እንዳለቀ ባዬ ጊዜ አንድ ነገር
ልናገር ይፍቀዱልኝ ብሎ ወደ ንጉሠ ነገሥቱ
ቀርቦ እንዲህ አለ፡፡ እንደ ተርታ ነገር ካልሆነ
ስፍራ ሄደን ልናስፈጀው ነውን? አለ፡፡ ይህ
ምክር የተስማማ ምክር ሆነ፡፡ አፄ ምኒልክም
ተመልሰው ከድንኳንዋ ከገቡ በኋላ እንዲህ አሉ፡
፡ እንግዲህ ከሰፈሬ ወጥቶ ተኩስ አልጀመረ ባይኔ

ዕንቁ

ምኒሊክ የጣልያኑን ክሪስፖ ወረራ እንደጣሉት

ካላየሁት ተሰልፌ አልወጣም፡፡››

ፀሐፌ ትእዛዝ ያቀረቡትን ዘገባ ወደ
ዘመናዊ አማርኛ አሳጥሬ ሳዛውረው የሚከተለውን
ይመስላል፡፡
ርዕሰ-ብሔር ምኒልክ ሰራዊታቸውን እየመሩ
ወደፊት ሲገሰግሱ የጣልያን ሰራዊት ስልታዊ
ማፈግፈግ አድርጎ ወደ ምሽጉ ገባ፡፡ ምኒልክ
በቀጣዩ ስትራቴጂ ላይ ለመወያየት አስቸኳይ
ስብሰባ ጠሩ፡፡ በስብሰባው ላይ ወደ ጠላት ምሽግ
ሄደን እንዋጋ የሚል ሐሳብ ቀርቦ ባብላጫ ድምፅ
ፀደቀ፡፡ ምኒልክም በብዙሃኑ ተሰብሳቢ የቀረበውን
ሐሳብ ለማስፈፀም ተዘጋጁ፡፡ ይሁን እንጂ ጄኔራል
መንገሻ ዮሐንስ ዘግይቶ ስብሰባውን ከተቀላቀለ
በኋላ ‹‹ምሽግ ድረስ ሄዶ መዋጋት በወገን ጦር
ላይ ጉዳት ያስከትላል›› ብሎ መከራከር ጀመረ፡
፡ ምኒልክም ‹‹እኔ አንዴ ወስኛለሁ፤ ውሳኔዬ
ካልጣመህ በሊማሊሞ በኩል ማቋረጥ ትችላለህ››
ብለው ሳያሸማቅቁት ሐሳቡ እንዲጤን አደረጉለት፡
፡ ሐሳቡ በድምፅ ብልጫ ፀደቀ፡፡ በድምፅ ብልጫ
ያልሁት ‹‹ይህ ምክር የተስማማ ምክር ሆነ››
የሚለውን የፅሐፌ ትዕዛዙን አማርኛ ተርጉሜ
ነው፡፡
እንደተመለከተው አጤ ምኒልክ ልዩ ልዩ
ሐሳቦችን ለማዳመጥና አወዳድረው የነጠረውን
ሐሳብ ለማስፈፀም ዝግጁ ነበሩ፡፡ በአራት ነጥብ
የታጠረ ግትርነት አልነበረባቸውም፡፡
ሾፐናወር የተባለ የጀርመን አገር ፈላስፋ
ከአድዋ ሠላሳ አምስት አመት አስቀድሞ ‹‹ከጥንት
ግብፃውያንና ከህንዶች ውጭ ያለው ታላቅ
የስልጣኔ ፍሬ ሁሉ በነጮች ጥረት ውጤት ነው፡፡
ከጥቁር ህዝቦች መካከል እንኳ የገዢነትን ስልጣን
የሚይዙት በቀለም ፈካ ያሉት ናቸው›› ብሎ ነበር፡
፡ ያጤ ምኒልክ ፊት ይህንን ንድፈ ሐሳብ በይፋ
ለማስተባበል የተፈጠረ አይመስልም?

የቤተሰብዎ መፅሔት

ነገ
በገበያ ላይ
ውላለች

የቤተክርስቲያን ምስጢራት በዊኪሊክስ ሲጋለጥ!

“ፓትርያርኩ እንዲወገዱ ማዘዣው ላይ የፈረምኩት
እኔ በመሆኔ ለማስማማት እሞክራለሁ”
የቀድሞ ጠ/ሚኒስትር ታምራት ላይኔ

“ኃይሌ ገ/ስላሴን ጨምሮ 20 ሰዎች
ለማደራደር ሞክረው አልተሳካም”
“የአዲስ አበባዋ ቤ/ክ የአሜሪካ መንግስትን
እርዳታ ለመጠየቅ አስባለች”
“የኮ/ል በዛብህ ጴጥሮስ ጄት ሲመታ
እኔም አሳዛኝ ሁኔታ ላይ ነበርኩ”

ብርጋዲየር ጄኔራል ተጫነ መስፍን(የቀድሞ

www.feteh.com

የአየር ኀይል አመራር)

“በእውነታ እንጂ በፍልስፍና
መኖር አልፈልግም”

ድምፃዊ ኃይለሚካኤል ጌትነት(ኃይሌ ሩትስ)

ቆይታ ከኢትዮጵያዊ የግራሚ
ዕጩ ቀና ዘመድኩን ጋር

ፍትህ የካቲት 23 2004 ዓ.ም

በሙሉነህ አያሌው
muleayalew@yahoo.com
ተመሳሳይ በሆኑ እና የማህበረሰብ
ልዩነቶች ከሌሉባቸው ሀገራት ይልቅ ብዙ ልዩነቶችን
ተሸክመው አቻችለው የሚኖሩ ሀገራት ለፖለቲካ
ቀውስ እና አለመረጋጋት የመጋለጣቸው ሁነት
ቅርብ ነው፡፡
በማህበረሰብ ልዩነቶች ዋነኛው የልዩነት
መሰረታዊው፤ግለሰቦች
ከታች
ተገንብተው
የመጡበት ‹‹የብሔር መገለጫ›› የሆኑ ምክንያቶች
ናቸው፡፡ የማህበረሰብ ልዩነት የሚባለው ከቋንቋ
በተጨማሪም በሁለት ብሔሮች መካከል ያለውን
የአመለካከት፣ የሀሳብ እና ለማህበረሰባቸው ባህል
ያላቸው የእሴት ልዩነትም ተጠቃሽ ናቸው፡፡
ስለዚህም በእነዚህ ብሔሮች መካከል
ያለው ልዩነት በተለይ ጠንክሮ የሚገኘው ከወጡበት
‹‹የብሔር ማንነት እና ምንነት›› ጋር እራሳቸውን
ከተለምዶው ታሪካዊ እውነት ጋር ካስተሳሰሩ ነው፡
፡በተለይም ይህ ባለታሪካቸው ጋር ያላቸው ቁርኝት
በመጠቃት እና በመሸነፍ በተሞሉ የታሪክ ትርክቶች
ላይ የሚቆም ከሆነ ልዩነቱን ያጠብቀዋል፡፡ ለዚህም
ነው በተለያዩ ሀገራት የሚነሱ የብሔር ጥያቄዎች
ከሌሎች ማህበረሰባዊ ጥያቄዎች በበለጠ ጠንክረው
የምናገኛቸው፡፡
እነዚህ የማህበረሰቡ ክፍሎች በብሔር
ጥያቄ ላይ ቅሬታቸውን ማሰማት በጀመሩ ቁጥር
በውስጥ ያለውን የብሔሩ አባላትንና የተወካዮቹን
ህብረት እያጠነከረ ይመጣል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም
ከሌሎች ብሔሮች ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት
ከነዚሀ ከሁለቱ በአንዱ ላይ እንዲወሰን ያደርገዋል፡
፡ የመጀመሪያው ከራሳቸው ብሔር ውጭ
ያሉ ብሔሮችን በጥርጣሬ አይን እንዲመለከቱ
ያደርጋቸዋል የሚለው አንዱ ሲሆን፣ ፣ሁለተኛው
ከሌሎች እንደነርሱ ተጨቁነናል አልያም ተገፍተናል
ብለው ከሚያምኑ ብሔሮች ጋር በመቀራረብ
ልዩነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በጋራ ጠላት ላይ
አንድነት የሚፈጥሩበት ሂደት ነው፡፡
የተለያዩ
የህብረተሰብ
ክፍሎችን
በሚመለከት የሚነሱ የመብት ጥያቄዎችን መሰረት
በማድረግ በመንግስት ላይ የሚኖራቸውን የውክልና
እና አስተዳደር ድርሻ ለማካተት ሲባል ሁለት
የመንግስት አይነት የአስተዳደር ስልቶች ይቀየሳሉ፡
፡ አንዱ ፌዴራሊዝም የሚባለው ሲሆን ሁለተኛው
ደግሞ የውክልና ስርዓት የሚባለው ነው፡፡እነዚህ
ስርአቶች በተለይ ተግባራዊ የሚሆኑት የተከፋፈለ
ማህበረሰብ ባሉባቸው አገራት ነው፡፡

የፌደራሊዝም ነገር…….

እንደ የአገራቱ ነባራዊ ሁኔታ የፌዴራል
ስርዓት ከሁለቱ በአንዱ ሊመሰረት ይችላል፡፡
የመጀመሪያው ቋንቋን፣ ብሔርን ወይም ዘውግን
መሰረት አድርጐ የሚመሰረተው (Incongruent
federalism) ሲሆን በሌሎች አገራት ደግሞ የህዝቦች
በጋራ አስተዳደሮች፣ ያስገኟቸው ግንኙነቶችና
መልካምድራዊ አስፋፈራቸው ላስተዳደር ባለው
ምቹነት
የተነሳ
(Congruent
federalism)
ሊመሰረት ይችላል፡፡
ሀገራችን ቋንቋን መሰረት ያደረገ የዘውግ
ፌዴራሊዝም ስርዓት ተከታይ ነች፡፡ የኢትዮጵያ
የዘውግ ፌዴራሊዝም ከሌሎቹ ሀገራት የፌዴራል
ስርዓት በእጅጉ የተለየ ነው ይላሉ ዴቪድ
ተርተን “Ethnic Federalism: The Ethiopian
Experience in comparative perspective”
በሚለው መድብል መግቢያ ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ፡
፡ እንደርሳቸው አገላለፅ በኢትዮጵያ ከ1983ዓ.ም.
ወዲህ የተካሄደው የፖለቲካ ለውጥ ከዚሀ ቀደም
ከነበረው ተሞክሮ አንፃር ቅፅበታዊ እና ቀዳሚ ነው፡
፡ ሀገሪቱ ለረጅም አመታት በጠንካራ ማዕከላዊ እና
አሀዳዊ የመንግስት አስተዳደር ከምትተዳደርበት
ስርዓት ወጥታ በቀጥታ በፌዴራሊዝም ስርዓት
መዋቀሯ እና ‹‹የራስን እድል በራስ የመወሰን
መብት››ን
የፌዴራል
መንግስቱን
ለመሰረቱ
ክልሎች የመስጠቱን ጅማሮ ቅፅበታዊ
ሲሉት
ኢትዮጵያ ከሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት በቀዳሚነት
እንደውም ከሌሎቹ የአለም ሀገራት በተለየ መልኩ
የፌዴራሊዝሙ አስተዳደር መርህ ቋንቋን መሰረት
ያደረገ ዘውግ ተኮር ማድረጓን በምሳሌነት በመጥቀስ
ቀዳሚ (Pioneering) ነች ይሏታል፡፡

የልዩነታችን መሰረቶች

ዶ/ር መራራ ጉዲና “Contradictory
Interpretations of Ethiopian History: The
need for a new consensus” በሚለው ፅሁፋቸው
በኢትዮጵያ የነበሩ እና ያሉ የብሔር ታጋይ ቡድኖች
ዋነኛው የልዩነታቸው ምንጭ በኢትዮጲያ ዘመናዊ

8

ከከሰረው ፌዴራሊዝም ባሻገር
መንግስት ግንባታ ሂደትን በተመለከተ ያላቸው
ጠርዝ ለጠርዝ የሚቆሙ አነባበቦች ናቸው፡፡ እነዚህ
ብሔሮች ‹‹የኢትዮጵያ ታሪክ›› በሚለው ሁሉን
አቀፍ ‹‹ኢትዮጵያዊነት›› ማዕቀፍ ላይ የነበራቸው
እምነት፤ብሔራቸው በታሪክ አጋጣሚ ያለፈባቸውን
ተሞክሮዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት ሲሆን
በዚህም መሰረት በብሔር እና በኢትዮጵያዊነት ጥያቄ
ላይ በተለያዩ አካላት የተነሱ የትግል አቅጣጫዎችን
በጥቅሉ በሶስት ከፍለን ልናያቸው እንችላለን፡፡
የመጀመሪያዎቹ በኢትዮጵያ ቀደምት
ነገስታት የተደረጉ ጦርነቶች በዘመነ መሳፍንት ወቅት
የተበታተነችውን ኢትዮጵያ ዳግም አንድ ለማድረግ
(Reunification) እና ለማዋሀድ (Unification)
የተደረገ ነው ብለው የሚያምኑትን የሚወክል ነው፡፡
በነዚህ ተወካይ ፓርቲዎች አመለካከት መሰረት በአፄ
ቴዎድሮስ፣ የተጀመረውና በኋላም በአፄ ሚኒልክ
ዘመነ መንግስት የተገባደደው የግዛት ማስፋፋት
ሂደት ከዚህ አንፃር መታየት አለበት የሚሉ ናቸው፡
፡ በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ህብረት
እና የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት /መኢአድ/
ይህንን ሀሳብ በማቀንቀን ቀዳሚ ተጠቃሽ የፖለቲካ
ድርጅቶች ናቸው፡፡
ሁለተኛውን ክፍል የሚይዙት የብሔር
ቡድኖች በተለይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በጊዜው
ከፍተኛ ተቀባይነት በነበረው የማርክሲስት-ሌኒኒስት
ግራ ዘመም ፖለቲካ የተጠመቁና የብሄር ጥያቄም
በዚህ መንገድ መመለስ አለበት ብለው የተነሱ ቡድኖች
ናቸው፡፡ እነዚህ ቡድኖች በሀገሪቷ ውስጥ ባለው
አንድነት ላይ ጥርጣሬ ባይኖራቸውም ጥያቄያቸው
ገዥዎቹ ያራምዱ የነበረው አገዛዝ ብሔራዊ ጭቆና
(National oppression) ያስከተለ ነው ብለው
የሚያምኑ ናቸው፡፡ ሁሉም ህብረተሰብ በእኩል አይን
አይታይም የዘር፣ የቋንቋ፣ የሃይማኖት ተፅዕኖዎች
አሉ ብለው የሚያምኑ ሲሆን መፍትሄውም
የብሔሮች ጥያቄ ተገቢውን መልስ ሲያገኝ ብቻ
ነው የሚል አመለካከት ያራምዳሉ፡፡ ስለዚህ የትግሉ
አቅጣጫ ‹‹ብሔሮች የራሳቸውን መብት በራሳቸው
እንዲወስኑ ሊፈቅድላቸው ይገባል›› በማለት ነፍጥ
ያነሱ ቡድኖችን የሚወክል ነው፡፡ ለዚህ ተጠቃሽ
ከሚሆኑት ፖለቲካ ድርጅቶች መካከል መኢሶን፣
ኢህአፓ እና ወዝ ሊግ ይገኙበታል፡፡
በሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጡ የመብት
ታጋይ ቡድኖች በፊውዳሉ አስተዳደር በጊዜው
የተካሄደው የግዛት ማስፋፋት ጦርነት ከቅኝ
ግዛት የተለየ አይደለም ብለው የሚያምኑ ናቸው፡፡
ይህንን አመለካከት የሚያስተጋቡት በተለይ ከብሄሩ
ማህበረሰብ ይልቅ ብሔሩን እንወክላለን የሚሉት
የማህበረሰቡ ልሂቃን ናቸው፡፡ የትግሉም ግብ አንድ
እና አንድ ብቻ ነው፡፡ ይህም በግዛት ማስፋፋቱ
ወቅት በግድ ተጠቃለናል ወይም ተጠቃሎብናል
ብለው የሚያስቡትን መሬት ጠራርጐ ከማዕከላዊው
መንግስት አስተዳደር መገንጠል ሲሆን ከዚህ ውጭ
ያሉት የአማራጭ ሀሳቦች በሙሉ ዝግ ናቸው፡፡
የኢትዮጵያ
ፖለቲካ
አለመግባባቶች
መሰረታቸው እነዚህ ሲሆኑ በዚህ ፖለቲካ ልዩነት
ውስጥ ያሉ የብሔሩ ተወካዮች በፖለቲካ አመለካከት
እና ትግል ያላቸውም ልዩነት ከዚህ አስተሳሰብ
የሚመነጭ ነው፡፡
በአገራችን የተመሰረተው የዘውግ-ተኮር
ፌዴራሊዝም ስርዓት ዋነኛው ተግዳሮት ሁሉንም
ዘውግ ተኮር ድርጅቶች ፍላጐት እና በነዚህ ዘውግማህበር ውስጥ ያሉትን የህብረተሰብ ክፍሎች
ፍላጐት ማሟላት ይችላል ወይ? የሚለው ጥያቄ
ነው፡፡ በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ አውድ የሚታየው
ከኢትዮጵያ አውድ አንፃር ብቻ መሆኑ ነገሩን
ውስብስብ ያደርገዋል፡፡ ለዚህም አንዱ ምክንያት
የኢትዮጵያ ዘውግ ተኮር ፌዴራሊዝም በሌሎች
ሀገራት ከሚተገበሩት የፌዴራል መንግስት አንፃር
የተለየ በመሆኑ፤ ከሌሎቹ ልምድ እና ተሞክሮ
አንፃር የሀገራችን ስርዓት ያለበትን ሂደት ማነፃፀር
አልተቻለም የሚለው ሲሆን ሁለተኛው ልዩ
የሚያደርገው የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ተሞክሮ
ስለፌዴራሊዝም በአለም አቀፍ ደረጃ በመሰረታዊነት
ያለውን አጠቃላይ መግባባት በእጅጉ የሚጣረስ
በመሆኑ የተለያዩ የዘውግ ድርጅቶችን አልያም
የህብረተሰብ ክፍል አባላትን ፍላጐት ለማሟላት
አቅም ማጣቱ ጉዳይ ነው፡፡
ስለዚህ በእኔ አመለካከት የኢትዮጵያዘውግ ተኮር ፌዴራሊዝም ተሞክሮ ለትላልቆቹ
የብሔር-ተኮር ድርጅቶች ብቻ የወገነ ከመሆኑ
የተነሳ ትናንሾቹን ብሔሮች በእጅጉ ረስቷቸዋል ፡፡
ከላይ
ለመጥቀስ
እንደሞከርኩት
በኢትዮጵያዊ ማንነት ዙሪያ የተነሱ የማንነት
ጥያቄዎችን፤ በተለይ በትጥቅ ትግሉ አሸናፊ
የሆነው ቡድን የሀገራችን ዋነኛው ችግር ‹‹የብሔሮች
እኩልነት መርህ እውቅና አለማግኘት ነው›› ብሎ
ማመኑን ተከትሎ በኢትዮጵያዊ ማንነት ጥያቄ
ላይ ችግሮቻችንን በጋራ መፍታት እንችላለን ብሎ
በማሰቡ ዘውግ ተኮር ፌዴራሊዝምን ተግባራዊ
ያደረገ ቢሆንም የፌዴራሊዝሙ የተግባር ተሞክሮ
ስኬትን ማስመዝገብ አልቻለም፡፡ (ምን አልባት
በትጥቅ ትግሉ ያሸነፉት ሌሎች የፖለቲካ ቡድኖች
ሆነው ቢሆን ኖሮ የአሁኑ የሀገራችን ታሪክ ከዚህ
የተለየ ይሆን ነበር የሚለው ክርክር ለፖለቲካው
ተዋስኦ እንደ አንድ ጭብጥ ሊያገለግል ይችላል፡፡)

በኢትዮጵያ
የፌዴራሊዝም
ስርዓቱ
የታለመለትን
ያህል
መጓዝ
እንዳልተቻለው
የሁሉም መሟገቻ ሀሳብ ቢሆንም ወደ ፊት ከዚህ
በተሻለ ምን ማድረግ ይቻላል በሚለው ላይ ብዙ
የመፍትሄ ሀሳቦች ሲሰነዘሩ አይታይም፡፡ በተለይ
በኢትዮጵያ
ትክክለኛው
የፌዴራል
ሥርዓት
በፖለቲካዊ
ሸፍጦች
ምክንያት
መጠቀሚያ
ከመሆን እንዳልዘለለ የሚሟገቱ አካላቶች በተለይ
የፌዴራሊዝም መሰረታዊ መርሆችን በተግባር
ማግኘት አለመቻላቸውን ሳይጠቅሱ አያልፉም፡
፡ አንዱ ባልተማከለ አስተዳደር ወደታች ሁሉም
በተዋረድ የስልጣን ባለቤት መሆን ይገባዋል
የሚለው ሲሆን ሁለተኛው መርህ ደግሞ ያለማንም
ጣልቃ ገብነት ፌዴራል ስርዓቱን የመሰረቱ አካላት
በራሳቸው ጉዳይ የመወሰን ሙሉ ስልጣን አላቸው
የሚለው ነው፡፡

ከፌዴራሊዝም ሌላ?

በተለይ በአሁኑ ጊዜ ተጨፍልቀው
በአንድነት የሚጠሩት ከስልሳ በላይ የሚሆኑት በደቡብ
ክልል የሚገኙ ብሔሮች በመንግስት ደረጃ ያላቸው
የውክልና ኮታ፣ በተጨማሪም በተወካዮቻቸው
አማካኝነት ድምፃቸውን የማሰማት እድል ከሌሎቹ
(አንድ ብሔር በአንድ ድርጅት እንደሚወከሉት)
በጣም ያነሰ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ከዚህ በተጨማሪም
በክልል ደረጃ ተዋቅረው ነገር ግን አነስተኛ ህዝብ
ቁጥር ያላቸው (እንደ ጋምቤላ ያሉ ክልሎች)
ሀሳባቸውን
ተናግረው
የመሰማት፤ተሟግተው
የማስቀየር
እድላቸው
እየጠበበ
መምጣቱን
የሚያሳዩ የተለያዩ ድርጊቶች በፌዴራል መንግስት
ደረጃ ሲፈፀሙ ይታያል፡፡ ለዚህ ተጠቃሽ የሚሆነው
በጋምቤላ እና በኦሞ ዞን አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች
በልማት ስም ያለፈቃዳቸው እና ይሁኝታቸው በግድ
እየተነሱ ያሉበትን አግባብ በተለያዩ ሰብዓዊ መብት
ተሟጋች ድርጅቶች እየተነቀፈ መገኘቱ ቢሆንም
እነዚህ ብሔሮች መብታቸውን በድምጽ የመሻር
ውክልናቸውን ተጠቅመው የሚከተሉበትን አካሄድ
የፌዴራል አስተዳደሩ ባለመከተሉ ለከፍተኛ ስቃይ
እና እንግልት እየተጋለጡ ይገኛሉ፡፡
እንደዚህ አይነት የህዝብን መብት
ረገጣዎች የፌዴራል ስርዓቱ ማመቻመች ካልቻለ
የተቀረው አማራጭ ምን ሊሆን ይገባዋል? የሚለው
ጥያቄ ሌላ የመፍትሄ ሀሳብ አመንጪ መሆን
ይገባዋል ፡፡
የፌዴራል ስርዓቱ ከላይ እስከ ታች
የአንድ ፓርቲ የበላይነትን ሙሉ ለሙሉ ያረጋገጠ
ነው፡፡ እያንዳንዱን ክልል እና በተዋረድ ያሉ
የክልሉ መስተዳደር አካላትን እየመሩ ያሉት
ባለስልጣናት በሙሉ ውክልናቸው ከዚሁ ፓርቲ
እና አጋሮቹ የሚመዝዝ ሲሆን ፓርቲው በአሁኑ
ጊዜ ከጋርዮሽ አስተዳደር ወደ ፍፁማዊ ግለሰባዊ
አስተዳደር የመጓዙ ሂደትና በክልሎች ጉዳይ
ጣልቃ መግባት፤ የክልል ባለስልጣናት በራሳቸው
አስተዳደር ውስጥ ያለማንም ጣልቃ ገብነት የማዘዝ
ከፍተኛ ስልጣን አላቸው የሚለውን መርህ የሚጥስ
ሆኖ የወከሏቸውን የህዝብ ፍላጐቶች ከማሟላት
ይልቅ ከላይ የሚመጣውን የፌዴራል መንግስት
ስርዓት ትዕዛዝ ወደማስፈፀም ደረጃ ዝቅ እንዲሉ
አድርጓቸዋል፡፡
በአሁን
ጊዜ
የአገዛዙ
ስርዓት
‹‹ፌዴራሊዝም›› የሚለውን መርህ የሚከተል
ቢመስልም ባለው እውነታ ግን እንደቀድሞው
የፊውዳሉ እና የወታደራዊው አገዛዝ ዘመን
እንደነበረው የጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት አስተዳደር
ስርዓት አይነት ሆኗል፡፡

Consociationalism

ፌዴራሊዝሙ በዚህ ረገድ ችግሮችን
መፍታት ካልቻለ ሌላኛውን የልዩነት ማስታረቂያ
የመንግስት አስተዳደር አይነት ማለትም የውክልና
አስተዳደር
/Consociationalism/
የሚባለውን
መተግበር ሲሆን በተለይ በማንነት ጥያቄ ላይ
የተለያየ አመለካከት ባላቸው እንደ ኢትዮጵያ ላሉ
ሀገራት የሚሰራ፣ የሁሉንም ቡድኖች ፍላጐት
ለማሟላት የሚጥር አይነት የመንግስት አስተዳደር
ነው፡፡ በተለይ ይህ ስርዓት በደንብ ከሚተገበርባቸው
እና ውጤታማ ከሆኑ ሀገራት መካከል በዘር እና
በሃይማኖት ጥያቄ ማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆነ ቅራኔ
ውስጥ የገቡባቸው ተጠቃሽ ናቸው፡፡

www.feteh.com

አለን ሊጅፓርት የተባለ ፀሐፊ ስለጉዳዩ
አካዳሚያዊ ትንታኔ በሰጠበት ፅሁፍ የዚህን አይነት
መንግስት መለያ ባህሪያት በሶስት ከፍሎ ያያቸዋል፡
፡
የዋናዎቹ
ውህደት፡ማህበረሰቡን
በከፋፈላቸው ጉዳይ ላይ መሪ ሆነው የሚቀርቡ
(የዘርም ይሁን የሃይማኖት ልሂቃን) ግለሰቦች
በጋራ ሆነው መንግስት ለመመስረት ፍቃደኛ
ሲሆኑ የሚመሰረት የመንግስት አስተዳደር ነው፡
፡ እነዚህ ልሂቃን እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ
የሚያደርጋቸው በህብረት ካልሆነ በልዩነት አንድ
ጠንካራ አስተዳደር መመስረት እንደማይችሉ ግንዛቤ
ሲወስዱ ነው፡፡
የጋራ ድምፅ፡- የመንግስት መመስረት
ሀሳቡን በመሰረታዊ መርህ ደረጃ ሲስማሙ ሌላው
ወሳኝ ነጥብ የሚሆነው የብዙሃኑ አስተዳደር
መምራት አለበት የሚለውን ሀሳብ በበላይነት
ማራመድ ሲችሉ ነው፡፡ አናሳዎቹ የውክልና
ስልጣን ቢኖራቸውም፣ ብዙሃኑ በወሰኑት ፖለቲካዊ
ውሳኔ ላይ የመቃወም መብታቸውን ተጠቅመው
ውሳኔዎችን
ገፍተው የማስቀየር ስልጣን ግን
አይኖራቸውም፡፡
ውክልና፡- የተለያዩ የቡድን ድርጅቶች
የሚኖራቸው ውክልና የሚወሰነው ባላቸው የህዝቡ
ቁጥር መጠን ነው፡፡ ለምሳሌ ከአጠቃላይ የሀገሪቱ
ህዝብ ቁጥር 5% የሚሆነውን የሚወክል አንድ
ድርጅት በፖሊስ ተቋም፣ በሲቪል ሰርቪስ እና
የተለያዩ መስሪያ ቤቶች የሚኖረውም ውክልና
የዚሁን ቁጥር ያህል ነው የሚሆነው፡፡
ከላይ የጠቀስኳቸው የስርዓቱ ልዩ
ባህሪያት በአንድም በሌላም በፌዴራል መንግስት
አስተዳደር ውስጥ ያሉትን ክፍተቶች ለመሙላት
በእጅጉ ይጠቅመናል፡፡
ከነዚህም መካከል በውክልና የፖለቲካ
ስርዓት ውስጥ በአስፈፃሚ አካል ውስጥ ያለው
ስልጣን በተለያዩ ፓርቲ ተወካዮች የሚያዝ ሲሆን
የካቢኔ አባላትም ቁጥር እንዲጨምር ያደርገዋል፡
፡ ይህ ደግሞ በአሁኑ የፌዴራል ስርዓት
‹‹የአንድ ፓርቲ እና የአንድ ግለሰብ›› የበላይነት
የሚንፀባረቅበትን የሚኒስትር ምክር ቤት አሰራር
ከመቀየሩም በተጨማሪ ጠ/ሚኒስትሩን እንደ አንድ
ሚኒስትር ብቻ እንዲታዩ ያደርጋቸዋል፡፡ ከዚህ
ሌላም በፓርላማ ውስጥ የተለያዩ ህብረተሰቦች
ውክልና ማግኘታቸው ፤በዘፈቀደ የአንድ ፓርቲ
ፍላጐትን ብቻ ማሟላት መሰረት ያደረጉ ህጐችን
ከመውጣት ወደ ጥቅል ማህበረሰባዊ ፋይዳ
ወዳላቸው ህጐች እንዲያዘነብል ያደርገዋል፡፡የእነዚህ
ሁለቱ ጥምረት ክልላዊ እና አገራዊ ፋይዳ ያላቸው
ስራዎች ተግባራዊ እንዲሆኑ ያስችላል፡፡
በፌዴራሊዝሙ ሥርዓት አሁን እየታየ
ያለውን በህግ አውጪውና በህገ አስፈፃሚው
መካከል ያልተመጣጠነውን የስልጣን ክፍፍል
ከማስቀረቱም በተጨማሪ ባልተማከለ አስተዳደር
ወደ ታች የሚወርደው የስልጣን ክፍፍል አናሳዎቹን
በተወካያቸው አማካኝነት ድምጽ እንዲኖራቸው
ያስችላቸዋል፡፡ (የኦሞ እና የጋምቤላ ህዝብ በዚህ
ስርዓት የሚሰማቸው አካል በኖረ ነበር)፡፡

ከዳር ወደ ፊት

የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከዘመናዊው የአለም
አቀፍ ክበባዊ አንፃር ወደ ኋላ የቀረ እና ጊዜውን
ከግምት ውስጥ ያላስገባ ለመሆኑ ዋነኛው ምክንያት
የሚመለከታቸው ምሁራን ከጨዋታው ሜዳ ገለል
የማለታቸው ጉዳይ ነው፡ በእንዲህ አይነት ጊዜ
ነው እንግዲህ ‹‹ሰው ማለት ሰው የጠፋ ለት ሰው
የሚሆን ነው›› የሚለው ብሂል የሚሰራው ፤ፌዴራል
ስርዓቱን በዋነኝነት የሚመሩት ሰዎችም ሰው
በጠፋበት መድረክ ላይ እድሉን ያገኙ መሆናቸውን
ምሁራኖች እና የማህበረሰቡ ልሂቃን ያልተሳተፉበት
ማናቸውም ሀገራዊ ጉዳዮች እና አጀንዳዎች በተወሰነ
ክበብ ውስጥ ያሉትን ጥቅመኞች ከማገልገል በዘለለ
ማህበረሰባዊ ፋይዳቸው ኢምንት ነው፡፡ የፌዴራል
ስርዓቱም እነዚህን ግለሰቦች በእጅጉ አግሏል፡፡
ከታች ያሉትንም የማህበረሰብ ክፍሎች
በትላልቆቹ ተጨፍልቀው እንዳይቀሩ ለማድረግ
የልሂቃኖቹ ሚና ከፍተኛ የሚሆነው የተለያዩ
አለመግባባቶችን እንዲቀረፉ ለማገዝ የመሳተፍ
እድሉ ሲሰጣቸው የተለያዩ ሀገር በቀል ማህበረሰባዊ
ተቋማት እና ፖለቲካ ፓርቲዎች ለእነዚህ ግለሰቦች
መመራት ሲችሉ ብቻ መሆኑ የሚያስማማ ሀሳብ
ነው፡፡ በውክልና መርህ መሰረት ማንኛውም
ውሳኔ ሰጪነት እርምጃ ለመውሰድ የሁሉንም
ማህበረሰብ ወካይ የሆኑ ቡድኖች ይሁኝታ ማግኘት
ይጠበቅብታል፡፡ ከዚህ በዘለለ ግን በስልጣን ላይ
ያለው ፓርቲ በዘፈቀደ የሚወስዳቸው እርምጃዎች
ህጋዊ እውቅና ከማምጣታቸውም በተጨማሪ
ባልተቀበሉት ማህበረሰብ ዘንድ ለብጥብ በር ከፋች
ነው የሚሆኑት፡፡
ስርዓቱ እንደፌደራል ስርዓት አንድ
መሰረታዊ መለያ ባህሪን ብቻ ተንተርሶ የሚዋቀር
ባለመሆኑ በግዛት ከታጠረ እና ከተከፋፈለ ማንነት
ወጣ ያለና ከግትርነት አልያም ህግን ብቻ ተንተርሶ
ከሚሰጡ ውሳኔዎች ይልቅ እንደ ህብረተሰቡ
ፍላጐት ለውጥ እና ከባቢያዊ ሁኔታ አንፃር ሊቀያየር
የሚችል ስርዓት በመሆኑ ተመራጭ ያደርገዋል፡፡
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ከመጅሊስ ወደ መለስ!
‹‹መጅሊስ ይወገዳል፤ አባይ ይገደባል!››
የሚል ብልህ መፈክር በኢንተርኔት ማህበራዊ
ድረ-ገፁ ፌስ ቡክ አማካይነት አይቼ መገረሜን
ሳላበቃ፤ ባለፉት ሰሞኖች በተከታታይ በፍትህ
ጋዜጣ ላይ የተስተናገዱ የየሱፍ ጌታቸው፣ መስፍን
ወልደማርያም (ፕ/ር) እና ኢስሃቅ እሸቱ መጣጥፎች
ደግሞ የበኩሌን እንድል መንፈሴን አነሳሱት፡፡ አዎ!
ይህ ከላይ የተጠቀሰው ብልህ መፈክር የእስልምና
እምነት እንደሰላማዊ ሃይማኖት ለዚህች አገር
ሊያበረክት የሚችለውን እምቅ የፖለቲካ አስተዋፅኦ
ጠቋሚ ይመስለኛል፡፡ ይህ ጊዜያዊውን ከቋሚው
የለየ፣ አላፊውን ሰዋዊ ስርዓት ከዘለዓለማዊው
ተፈጥሯዊ እሴት ነጥሎ መልእክቱን የሚያስተላልፍ
ድንቅ አገላለፅ እስከዛሬ ድረስ በሚገባ ያላሰብኩበትን
አብይ-ጉዳይ አሳስቦኛል፡፡
እስልምና በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን
ሁለንተናዊ የነፃነት እና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት
ምስረታ ትንቅንቅ የላቀ ደረጃ ያደርሰው ይሆን?
መንግስት ለሚያስበው ከፋፍሎ-የመግዛት እኩይ
ስትራቴጂስ ሰለባ ሆኖ የምልአተ-ህዝቡን የነፃነት
እና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ተጋድሎ ያራዝመው
ይሆን? በቅርቡ በአወሊያ ት/ቤት እና በኢትዮጵያ
እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት (መጅሊስ)
ዙሪያ የተስተጋባው የእምነት ነፃነት ጥያቄስ ወደ
ሁለንተናዊ ብሔራዊ የነፃነት ጥያቄ ያድግ ይሆን?
እውነት የሙስሊሙ ኢትዮጵያዊ ጥያቄስ በእምነት
አጥሩ ብቻ የተገደበና ከሌላው ኢትዮጵያዊ ልዩ ልዩ
የሃይማኖት ተከታይ ጋር የሚጋራው የፖለቲካና
የኢኮኖሚ መብት ጥያቄ የሌለው ነውን? ካለውስ
በምን ዓይነት መንገድና መልክ ነው እነዚህኞቹን
ጥያቄዎቹን ከሌላው የህብረተሰብ ክፍል መሰል
ጥያቄዎች ጋር አዛምዶ እና አዋህዶ የራሱን ነፃነት
ብሎም የኑሮ ዘይቤ እንዳስጠበቀ ለብሔራዊ የመብት
ትግሉ የበኩሉን አስተዋጽኦ የሚያደርገው? በዚህ
ረገድስ የሃይማኖቱ ልሂቃንና ወጣት መሪዎች
እስልምና
ለኢትዮጵያ
ሁለንተናዊ-ነፃነት
እና
ብልፅግና ሊጫወት የሚችለውን በጐ ሚና በአፅንኦት
አጢነውት ይሆን?
እነዚህ ጥያቄዎች ብዙ ማሰላሰልና
መወያየት የሚጠይቁ በመሆናቸው በራሴ በኩል
ጠቃሚ
በመሰሉኝ
አንዳንድ
ሀሳቦች
ዙሪያ
እየተመላለስኩ የቻልኩትን ያህል መልስ ሊሆኑ
የሚችሉ ነጥቦችን ለማንሳት እሞክራለሁ፡፡
በአንድ ነብስ ሁለት ንጉስ! ይቻላልን?
ከእስካሁኑ የነየሱፍ እና ኢስሃቅ ጽሁፎች
እንደተገነዘብኩት ዋነኛው የህዝበ-ሙስሊሙ ጥያቄ፡
- ላለፉት 15 እና 20 ዓመታት ያህል የእምነት

መሪዎቹን
ራሱ
ሕዝበ-ሙስሊሙ
ሊመርጥ
ያለመቻሉ ጉዳይ እንዲሁም በቅርቡ አይወክለንም
ባሉት መጅሊስ አማካይነት የአህባሽ አስተምህሮትን
የተቀበሉና ሊያስፋፉ የፈለጉ ሰዎች የአወሊያን ት/
ቤት ሊነጥቁ መከጀላቸው እና ከዚሁ ጋር ተያይዞ
ት/ቤቱ በቦርድ እንዲተዳደር ብሎም ከቦርዱ ውስጥ
አንዱ አባል የመንግስት አካል የመሆኑ ነጥቦች
ናቸው፡፡ በነዚህ ጉዳዮች ላይ መላው ህዝበ-ሙስሊም
ወጥ አቋም በማንፀባረቅ፡- አወሊያ የሙስሊምኢትዮጵያውያን ብቻ እና ብቻ እንደሆነ ብሎም የማንም
አካል (መንግስትን ጨምሮ) ጣልቃ-ገብነት ሳያሻው
በህዝበ-ሙስሊሙ ብቻ መተዳደር እንደሚችል፣
የባዕድ አህባሽ-አስተምህሮም በግዴታ እና ያለአንዳች
ፍላጐት በሙስሊሙ ላይም ሆነ በአወሊያ ት/ቤት
ላይ ሊጫን እንደማይገባ፣ መጅሊስም ሙስሊሙ
ኢትዮጵያዊ በነፃነት በመረጣቸው የእምነት መሪዎች
ብቻ እንዲመራ እንጂ መንግስት ራሱ መልምሎ
በሚሾማቸው ሃይማኖታዊ ካድሬዎች እንዳይዘወር
የሚሹ መሆኑን በማያወላውል ሁኔታ ገልፀዋል፡፡
ታዲያ
እነዚህ
የህዝበ-ሙስሊሙ
ፅኑ አቋሞች በዋናነት የእምነት ነፃነት ጥያቄ
ተደርገው ሊወሰዱ የሚችሉ የመሰረታዊ የሰው
ልጆች ነፃነት አንድ አካል ናቸው፡፡ በመሆኑም
መንግስት ‹‹በሃይማኖቴ ጉዳይ ጣልቃ አይግባ፣
የማልፈልገውን አስተምህሮ እንድቀበል አያስገድደኝ፣
ባልመረጥኳቸውና ለመንግስት ባደሩ የመጅሊስ
‹መሪዎች› አልተዳደር!›› የሚሉት ጥያቄዎች አሁን
በኢትዮጵያችን ያለውን የይስሙላ የእምነት ‹ነፃነት›
ፈሊጥ አጋላጭ ናቸው፡፡ በመሆኑም በአሁኒቷ
የኢህአዴግ ኢትዮጵያ የይስሙላ እንጂ ምሉዕ
የእምነት ነፃነት (በተለይ በተለይ በየበዓላቱ ወቅት
መስቀል አደባባይ እና ስቴዲየም ውስጥ አምልኳዊ
ስርዓትን ከማከናወን በዘለለ) አለ ለማለት ያስቸግራል፡
፡ ልክ እንደ ብሔር መብት ሁሉ ይሄም የእምነት
መብት በዋነኛው ማለትም ራስን በራስ የማስተዳደር
መብት ላይ ትልቅ እክል የተጋደመበት ይመስላል፡
፡ ነባራዊው እውነታ ይህ ከሆነ ታዲያ የችግሩ ስረመሰረት (መቀፍቀፊያ) ምን እንደሆነ ለመመርመር
መሞከሩ ተገቢና ወሳኙ የመፍትሔ አካልም ጭምር
ይሆናል፡፡
በመሆኑም እኔ የዚህ የእምነት ነፃነት
መታጣት መንስዔዎች የምላቸው ሁለት አብይ
ነገሮች አሉ፡፡
አንደኛው
የህገ-መንግስት
መከበርና
አለመከበር ጥያቄ ወይም ሕገ-መንግስታዊነት
መደፍጠጥ ጉዳይ ነው፡፡ ሕገ-መንግስታዊነት ባጭሩ
በሕገ-መንግስቱ እና እርሱም ወስኖ በቆረጠው
የመንግስትና የህዝብ የስልጣን ልክ መሰረት

በመመራት ጤናማ ግንኙነት ለመፍጠር ህገመንግስታዊ ድንጋጌዎችን አክብሮ ድርጊትን ከዚህ
አንፃር መቃኘት ነው፡፡
ታዲያ ኢህአዴግ ሕገ-መንግስታዊነትን
እያከበረ ነው? መንግስት እና ሃይማኖት በቃል እና
በይፋ እንጂ በተግባር እና በስውር ባልተለያዩበት፣
ማንኛውም ሰው የፈለገውን እምነት /ሃይማኖት
የመከተል መብቱ በተጨባጭ በማይከበርበት፣ ህዝብ
በነፃነት በመረጠው የሃይማኖትም ሆነ የፖለቲካ
መሪ የመተዳደር መብቱ የይስሙላ በሆነበት ሁኔታ
ስለህገ-መንግስታዊነት ማውሳት ለበጣ አይሆንምን?
መልሱን ለአንባቢያን!
ሁለተኛውና አንኳሩ የችግሩ መቀፍቀፊያ
ግን አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ- እስልምና (ክርስትና፣
ጁዳይዝም፣ ዋቄፈቻ ወዘተ) ይመስለኛል፡፡ በመሆኑም
የዚህ የአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ወሰንአልባ እና ገደብ-የለሽ የቁጥጥር መንፈስ ብሎም
የመቀየድ አባዜ ዛሬ የምናያቸውን ሃይማኖታዊ
ካድሬዎች፣ ልማታዊ ሼኮች እንዲሁም ህዳሴያዊ
ቀሳውስቶች ሊቀፈቅፍ ችሏል፡፡ በመሆኑም ኢህአዴግ
‹‹በሃይማኖቶች ተቋም ደጃፍና በሃይማኖት ‹መሪዎች›
ጀርባ ስለምን ጥላው ከበደ?›› ለሚሉ ሁሉ መልሱ፡ከመጅሊሱ ጀርባ ባሉት ሃይማኖታዊ ካድሬዎች ጀርባ
ኢህአዴግ ስላለ ነው! የሚል ይሆናል፡፡
ትናንትና ስራ ለማግኘት ስንል በጥቃቅንና
አነስተኛ፣ ሀብት ለማጋበስ ስንል በኢህአዴግ
ደጋፊ ነጋዴዎች ፎረም እና ልማታዊ-ከያኒያንነት፣
በህብረተሰቡ ውስጥ ቦታ ለማግኘት ስንሻ በልማታዊምሁራንነት ስም ተቀይደን ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች
ተሰብስበን ታጅለን ህሊናችንን በሆዳችን ሸጥነው፡፡
ታዲያ ዛሬ ነብሳችንን ለጣዖት (ምድራዊ-ገዢ) አምልኮ
እንድንገብር እና እስከወዲያኛው አሳልፈን እንድንሰጥ
እየተሰናዳን ነው፡፡ ዳኞች በጠ/ሚኒስትሩ ከተሾሙ፣
ፓትሪያርኮች እና ኢማሞች፣ ፓስተሮችና አባገዳዎችስ እንዲሁ ቢሾሙ ምን የተለየ ነገር አለው?
በነብሳችን ላይ ጠባቂ ሆነው በተሾሙት እረኞች ላይ
ሌላ አለቃ ሆኖ የአምላክን ቦታ ለመውሰድ ካልሆነ
በቀር! አሊያም ሃይማኖትንም እንደኪነት የገዢ
መደቡ አቀንቃኝ አድርገው የምዕመኑን ህይወት
በአገልጋይ (ተገዢነት) መንፈስ ሊያደነዝዙት እንጂ!
የዛሬው የሙስሊሞች ጥያቄ ምን ዓይነት
አገርና ምን ዓይነት ስርዓት እንዳለን ቁልጭ አድርጐ
የሚያሳየን መታዘቢያ መስታወት ነው፡፡ በእንዲህ
ያለ ስርዓት ውስጥ ስንኖር የአሁኑ ችግር በአንድ
ሃይማኖት ዙሪያ ብቻ የሚታጠር አይሆንም፡፡
አይደለምም፡፡ እንደሙስሊም ወንድሞቻችን ሁሉ
ክርስቲያኖችም በተመሳሳይ ችግር እየቆሰልን እንደሆነ
ይታወቃል፡፡ ታዲያ ሰው ለስንት ጌታ (አምላክ) ሊገዛ

አናኒያ ሶሪ

የአውራምባ ታየምስ ጋዜጣ አዘጋጅ
ይቻለዋል?

መጅሊስ፣ አባይ እና አቶ መለስ
‹‹መጅሊስ ይወገዳል፤ አባይ ይገደባል!››
አሁንም ይሄን ብልህ መፈክር በፅሞና ሳጤነው ደግሞ
ሌላ ብርሃን ፈነጠቀብኝ፡፡ መጅሊስ ስለእምነት ነፃነት
ጥያቄ የሚገልፅ ሲሆን፣ አባይ ደግሞ ስለልማት
የተነሳ ሃይለ-ቃል ነው፡፡ በመሆኑም ሕዝበ-ሙስሊሙ
ኢህአዴግ እንደሚፈልገው ልማት-ለዋጭ ነፃነትን
እንደማይሻ እና ከእምነት ነፃነቱ መረጋገጥ ጋር አብሮ
የልማት ጥያቄውንም በእኩል እንደሚሻው ነው፡፡
በተግባር አልተረጋገጠም እንጂ የአቶ መለስ ፓርቲም
ሆነ መንግስት ይሄንኑ ነው እለት በለት የሚሰብከን፡
፡ ኧረ እንዲያውም አቶ መለስ ለፒ.ኤች.ዲያቸው
ባቀረቡት ጽሑፍ ልማትን በተሻለ ለማምጣት
የሚያስፈልገው የመንግስት ዓይነት ‹ዴሞክራሲያዊ
ልማታዊ-መንግስት› እንደሆነ ገልፀው ነበር! ታዲያ
ዛሬ የዚህ ሞዴል ዴሞክራሲያዊነት ከወዴት አለ?
ለሚሉ ሁሉ ‹ለልማት ሲባል ሰዋነው!› የሚል ምላሽ
በይፋም ባይሆን በዙሪያ ጥምጥም እያገኘን ነው፡፡
ይሄንንም የየዋሃን ጥያቄ የሰማው
መንግስታቸው ልክ እንደቤት ተከራይ ሁሉ
እርሳቸውንም ከስልጣን ለማስለቀቅ የሶስት ወር
ሳይሆን ቢያንስ የአርባ ዓመት የቅድሚያ ማሰቢያ እና
ቤት ማፈላለጊያ ጊዜ እንዲሰጣቸው በኮምዩኒኬሽን
ኃላፊያቸው በኩል እየነገሩን ነው፡፡ ከዚህ ያለፈ ያለው
ጉርምርምታም ሆነ ኡኡታ በኮንትራት አሊያም
በህገ-መንግስት አፍራሽነት ወይም በሽብርተኝነት
የሚያስጠይቅ ከባድ የአገር-ክህደት ወንጀል ሆኗል፡
፡ በመሆኑም ዛሬ ሙስሊሞች፣ ኦሮሞዎች፣
ነጋዴዎች፣ጋዜጠኞች፣ባለታክሲዎች እና ለልማትተነሽ ነዋሪዎችም ሆኑ የጋምቤላና የቤኒሻንጉል
ገበሬዎች ብሶታቸውን በውስጣቸው እንደያዙ አሉ!
የሆነ ሆኖ መጅሊሱም አዲስ አመራር
አባይም የህዳሴ ግድቡን ቢያገኝ፤ ያለእውነተኛ
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ብራቮ ፀረ ሙስና! ባታደሙትም ለኩፋችሁታል

ዳንኤል ተፈራ

በየትኛውም
ሀገር
ዜጐች
መንግስት
የሚያቋቁሙት
ማህበራዊ
ፍትሕና
የመኖር
ዋስትናን ለማረጋገጥ ነው፡፡ መንግስት ካለበት
ከፍተኛ ኃላፊነት ዋናውም የመኖር ዋስትና ለዜጎቹ
ማረጋገጥ ነው፡፡ ዜጎች ዋስትና ካጡ መንግስት
ብለው የሰየሙትን ግዙፍ አካል ተጠያቂ ያደርጋሉ፡
፡ እድለ ቢስ ዜጋ ወይም እድለ ቢስ ሀገር ደግሞ
የመኖር
ዋስትናዋ
በመንግስት
ይነጠቃል፡፡
መንግስት የመኖር ዋስትናችሁን ጥያቄ ምልክት
ውስጥ ሲከትባችሁና እንደ ቆቅ ብትት፣ ብትት
እያላችሁ የምትኖሩ ከሆነ ይሄ ከእድለ ቢስነትም
በላይ ነው፡፡ እናንተ ያለ ዋስትና እየባተቱ መኖርን
የምትፈልጉትን ስያሜ ልትሰጡት ትችላላችሁ፡፡
መቼስ
ሀገራችንን
‹‹የመኖር
ዋስትና
የተረጋገጠባት ናት!›› ብለን ለመናገር አንድም
በልማታዊ መንግስትና በመመሪያው አብዮታዊ
ዴሞክራሲ የተጠመቅን መሆን አለብን አሊያም
ኢትዮጵያንና ጓዳ ጐድጓዳዋን ዞር፣ ዞር ብለን ያላየን
ምስኪን መሆን ይጠበቅብናል፡፡ እንደውም ገዥው
ፓርቲ እና የፓርቲው ዋና ክንፍ የሆነው ፓርላማ
ክፉኛ የተጠመዱት የዜጐችን ዋስትና ማጣት
የሚያረጋጡ ህጐች በማውጣት ይመስለኛል፡፡
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሕግ፣ የፕሬስ ሕግ፣
የፀረ-ሽብርተኝነት ሕግ… እያለ ይቀጥላል፡፡ እነዚህ
ሕጐች በጥሞና ሲመረመሩ በውስጣቸው ገዥውን
ፓርቲ የሚገዳደሩትንና የሚተቹትን የሚኮረኩሙ
መዶሻዎች ተቀምጠውባቸዋል፡፡ ገዥውን ፓርቲ
መዳፍ ላይ ነው እንደማለት ነው፡፡ በእዚህ ጊዜ ነው
በነፃነት የመኖር ዋስትናችሁ በሲባጐ እንደታሰረች
ዶሮ የተለካ መሆኑን የምትረዱት፡፡
የመኖር ዋስትና ስላችሁ ወይም በነፃነት
የመኖር ዋስትና ስላችሁ መርካቶ በሰላም ደርሶ
በሰላም መመለስ ማለት አይደለም፡፡ ዴሞክራሲያዊና
ሰብዓዊ መብቶችን መጐናፀፍ፤ ፍትሐዊ ፍርድ
ማግኘት፣ ሰርቶ ሀብት የማፍራትና የመለወጥ…
የመሳሰሉትን ግዙፍ ነባራዊ ሁነቶች የሚያጠቃልል
ነው፡፡ ይህንን ሰብዓዊ መብት የሚጋፉት ግን ሕጐች
ብቻ አይደሉም፡፡ በመንግስት ስር ያሉና መንግስትን
ጠንካራ አሊያም ተልካሻ ብለን እንድንተች
የሚያደርጉን ተቋማቱ ናቸው፡፡ የመንግስት አንዱ

ተግባርም የማያስወቅሱትን ተቋማት በነፃነት
መገንባት ነው፡፡ መተዛዘሉ ተያይዞ ከመውደቅ ባለፈ
ፋይዳው እዚህ ግባ አይባልምና፡፡
እስቲ የመንግስትን ተቋማት ተቆላልፎ
ዋስትና ማሳጣት በምሳሌ እንጥቀስ፡፡ የጋዜጣ
ፈቃድ ለማውጣት ወደ ብሮድካስት ባለስልጣን
ታመራላችሁ፡፡ እናም የሚሟላውን አሟልታችሁ
ፈቃዳችሁን ትጠባበቃላችሁ፡፡ በተያያዥም ‹‹ፈቃድ
ጠይቆ አንድ ወር ካለፈ እንደተፈቀደ ይቆጠራል፡
፡›› በሚለው የብሮድካስቱ ህግ እየተፅናናችሁ
ትቆዝማላችሁ ፈቃዱ ሳይሰጣችሁ ሲቀር ግን
የተፅናናችሁበት ‹‹ፈቃድ ጠይቆ ወር ካለፈው…››
የሚለው ህግም እንደማይሰራ ታረጋግጣላችሁ፡
፡ ምክንያቱ ደግሞ ማተሚያ ቤቱ ‹‹የብሮድካስት
ፈቃድ ወረቀት አምጡ!›› ብሎ ሲያፈጥባቸው
ይገባችኋል፡፡ መቆላለፍ የምላችሁ እንዲህ ነው፡፡
በተያያዥነትም የፈለጉትን ስራ የመስራት ዋስትና
የሌለባት ሀገር እንዳለችዎ ይገለጥልዎታል፡፡
ወደ ዓብይ ርዕሱ ስመለስ ደግሞ የፀረሙስናን ትንሽዬ ጀብዱ እናገኛለን፡፡ ይሄ ተቋሞ
የመኖር ዋስተናችን በብዝበዛና በምዝበራ እንዳይዳከም
መዝባሪዎችን እያሳደደ ለመያዝ የተቋቋመ መስሪያ
ቤት ነው፡፡ ማህበራዊ ፍትህና ንፁህ ዜጋ እንዲፈራ
የተሰየመ የመንግስት ተቋም፡፡ ክፋቱ በመንግስት
እጅ መውደቁ ላይ ነው፡፡ በመንግስት ጉያ ስር ሆነው
በእንዴት አይነት ነፃነት እንደሚሰሩ ለመገመት
ጠንቋይ መሆንን ይጠይቃል፡፡ ሌላው ሰራተኞቹ
ምን ያህል ነፃና ገለልተኛ ናቸው? የሚለውም ቀጣዩ
አጠራጣሪ ጥያቄ ነው፡፡
የሆነው ሆኖ የስነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን
ከተቋቋመ ከራርሟል፡፡ ያውም የሚወርድበትን
ትችት በቁና እየሰበሰበ፡፡ ከተሰነዘሩበት ትችቶች
መካከል ደግሞ ‹‹ትናንሽ አሳዎችን ከማሯሯጥ
ውጭ አሳ ነባሪዎችን የማይደፍር፤ ጥንቸል
ማሳደድ እንጅ ዝሆኖችን የማይነካ››የሚሉት
በዋናነት የሚጠቀሱ ይመስለኛል፡፡ እነዚህ ትችቶች
የተቋሙን ልፍስፍስነት የሚያመላክቱ ናቸው፡፡
ሌላው ቀርቶ ሌባ በሁለት እንደሚከፈል
አስረግጠው የነገሩን ጠ/ሚ መለስ እንጅ ፀረሙስና አይደለም፡፡ የመንግስት ሌባና የግል ሌባ፡፡
የመንግስት ሌባውና የግል ሌባው ተደራጅተው (የት
እንደተደራጁ ይፋ ባይሆንም) ሲዘርፉ ሁሉ ምስኪኑ
ፀረ-ሙስና አያውቅም ነበር፡፡ ወይም ጥንቸሎችን

በማሯሯጥ ደክሞት ተኝቷል፡፡
በእርግ ከዚህ በፊት ግዙፍ፣ ግዙፍ
ቢልቦርዶችን ሰርቶ በመስቀልና በቴሌቪዥን
ማስታወቂያ በማሰራት ሲባዝን እንደባጀ የሚታወስ
ነው፡፡ ምስኪኑ ፀረ-ሙስና የሀገሪቱ የተወሳሰበ
ሙስናና ምዝበራ እንዲሁም ዝርፊያ በቢልቦርድ
ሰቀላና በድራማ ለበስ ማስታወቂያ የሚፈታ መስሎት
ይሆናል፡፡ ነገሩ ወዲህ ነው፡፡ ፀረ-ሙስና መሽጐ
አንድ ወደላ ዝሆን በመጣል ዝሆኑን ቢልቦርድ ላይ
ቢሰቅለው ጋሽ ሙስና ቢያንስ ይሸማቀቅ ነበር፡፡
ጀግና ማለት እንዲያ ነበር እንጅ!
ይሄው ትንንሽ አሳ አጥማጅ፣ ጥንቸል
አሯሯጭ ባለፈው ሳምንት ‹‹አምስት የመንግስት
ተቋማት የሕዝብን አመኔታ አጥተዋል!›› አለን፡
፡ ብራቮ! ፀረ-ሙስና፡፡ እኛም እኮ መንግስት ላይ
አመኔታ አጣን እያልን ስንፅፍ መንግስት አመኔታ
የሚጣልባቸው ተቋማት አልገነባም እያልን ነበር፡፡ ግን
ፀረ ሙስና ለኩፎ ተወው እንጅ ቁጥሩ አምስት ብቻ
አይመስለኝም፡፡ እንደውም አመኔታ የሚጣልባቸውን
ተቋማት መቁጥር የሚቀል ይመስለኛል፡፡ እስቲ
ከአውራ ጣታችሁ ጀምሩና አመኔታ እንጥልባቸዋለን
የምትሏቸውን ተቋማት ቁጠሩ፡፡ እርግጠኛ ነኝ
የአንድ እጅ ጣታችሁ ይበቃችኋል፡፡ በኢትዮጵያ
አመኔታ የማትጥሉባቸውን ተቋማት ለመቁጠር
ግን የእጅና እግር ጣታችሁን ጨርሳችሁ እንዲሁም
የቤተሰባችሁን ሁሉ ቆጥራችሁ ወደ ጐረቤት
ልትዘልቁ ትችላላችሁ፡፡ በበርካታ የመንግስት
ተቋማት ላይ አመኔታ ከጠፋ እንዴት መንግስት
ላይ አመኔታ ማሳደር ይችላል? የኛም ጭንቀት
ይሄው ይመስለኛል፡፡
ለጅማሬው ግን ብራቮ!፣ ብራቮ!፣ ብራቮ! ፀረሙስና፡፡ ፍርድ ቤት! ፖሊስ፣ ጉምሩክና ገቢዎች
ባለስልጣን፣ የወረደ መስተዳድር እና ማዘጋጃ
ቤቶች የህብረተሰቡን አመኔታ አጥተዋል ብሎናል፡
፡ ታዲያ ምን ቀረን? ፀረ-ሙስና ትንሽ ድፍረት
አጣ እንጅ ‹‹ህብረተሰቡ በጠቅላላው መንግስት
ላይ አመኔታ አጥቷል!›› ቢል እኮ ዙሪያ ጥምጥም
ከመሄድ ይገላገል ነበር፡፡ ምክንያቱም እንደ ፀረሙስና ሁለተኛው ሀገር አቀፍ የሙስና ቅኝት
ህዝቡ አመኔታ አጥቶባቸዋል የተባሉት አምስቱ
የመንግስት ተቋማት ግዙፍና የህዝቡ ሁለንተናዊ
መስተጋብር ጋር በአያሌው የተቆራኙ ናቸውና ነው፡
፡
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እነዚህ ተቋማት ላይ ኢ-መደበኛ የሆነ ቅኝት
ስናካሂድ ደግሞ የፀረ-ሙስና ጥቆማ ትክክለኛነት
እንደሚያመዝን ይገባናል፡፡ ፍርድ ቤቶቻችን ላይ
አመኔታ ያጡ ብቻ ሳይሆን ተስፋ የቆረጡ በርካታ
ኢትዮጵያዊያን እንዳሉ በየጊዜው ከሚነሱ ጉዳዮች
ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ የተራዘመ ቀጠሮ መስጠት
የማይሰለቻቸውና ከመንግስት ተፅዕኖ ነፃ መሆናቸው
ትልቅ ጥያቄ ምልክት ውስጥ የገባ ነው፡፡ ከአስፈፃሚ
አካላት ነፃ መሆን የቸገራቸውና የፍትሕ እጦት
ጩኸት ያደነቆራቸው ናቸው፡፡ የፍትህ አጡ እነባ
ጠርጐ አልወሰዳቸውም እንጅ ለአፍታ ፍ/ቤቶች
በር ላይ ብትቆሙ የምትሰሙት ብሶትና ዋይታ
ይሰቀጥጣል፡፡
ህግ ተርጓሚው አካል በሙስና የተዘፈቀ
ነው እየተባለ ይታማል፡፡ እጅ መንሻ የሚያቀርቡና
እጅ መንሻ የሌላቸው እኩል የማይታዩበት ነው፡፡
እመቤት ፍትህ መተከዝ ያለባትም በህግ-ተርጓሚው
አካል ላይ ነው፡፡ ይሄው አካል የፖለቲካና የህሊና
እስረኞችን እንደ ደመኛ የሚያይና እነዚህን እስረኞች
ለገዥው ፓርቲ እንደ እጅ መንሻ የሚያቀርብ ነው
ማለት ይቻላል፡፡ ይህን የመንግስት ዋነኛ አካል
ነው የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ‹‹የህዝብ
አመኔታ ያጣ ተቋም›› ሲል የሰየመው፡፡
በተቃዋሚዎች ብቻ ሳይሆን በአወዛጋቢው
ግለሰብ ስብሃት ነጋ ጭምር በወደላ ሙሰኞች
ላይ እየዘመተ አይደለም፤ የፖለቲካ ቁርጠኝነትም
ያንሳል የሚል ስለት ትችት የቀረበበት ፀረ-ሙስና
የፌደራላዊ አስተዳደሩ አንዱና ዋነኛው የሆነውን
ህግ-ተርጓሚ (ፍ/ቤቶች) እምነት የማይጣልጣቸውና
ሕዝቡ
ትክክለኛ
ግልጋሎት
የማያገኝባቸው
እንደሆኑ ኪሊማንጃሮ ኢንተርናሽናል በተባለ
ድርጅት
አስጠንቶ ነው ይፋ ያደረገው፡፡ ግና
ህዝቡ አመኔታ አጥቶበታል ብሎና አስጠንቶ እጅን
ሰብስቦ መቀመጥ አይቻልም፡፡ ፀረ-ሙስና በነካካ
እጁ ማጋለጡን መቀጠል አለበት፡፡ ከፍትህ አካላቱ
መሽመድመድ ጀርባ ያሉ ዝሆኖችን አንገታቸውን
እየያዘ ካሳየን ቆመን እናጭበጭባለን፡፡ አለበለዚያ
ለኩፎ መተው ነው የሚሆነው፡፡ ነካክተው የተዉት
ነገር ደግሞ ጤና አይሰጥም፡፡ ስለዚህ በፍትህ ስም
ካባ ደርበው በፍትህ ላይ እየቀለዱ ያሉ አካላት
ሁሉ ለእምነት ማጣቱ ሃላፊነቱን ይወስዳሉ፡፡
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የፍትህ ዓምድ

በጌታቸው ታምራት (LLB)

በዚህ ዓምድ የአገራችንን ህጎች ፣ ዓለም አቀፍ ህግጋት ፣ በሀገራት መካከል የተደረጉ ስምምነቶችን
እንዲሁም ለንፅፅር እና ለማገናዘቢያ ይረዳን ዘንድ ሌሎች ሀገሮችን ህጎች መሰረት በማድረግ
ከማንኛውም አይነት የፖለቲካ ተፅዕኖ ነፃ በሆነ መልኩ ትንታኔ ይሰጣል፡፡

አደገኛ ቦዘኔነት ምንድን ነው?
ከዓመታት በፊት ገዢው ፓርቲ እና
ተቃዋሚዎች አድርገውት በነበረው ክርክር በጊዜው
ከተቃዋሚዎች ወገን የኢዴፓ አፈ-ቀላጤ የነበሩት
አቶ ልደቱ አያሌው የኢህአዴግን የፖለቲካ አካሄድ
ሲተቹ በዚያን ወቅት ወጥቶ የነበረውን የአደገኛ
ቦዘኔነት አዋጅ እንደምሳሌ አንስተው ነበር፡
፡ እንደመከራከሪያ የሚያነሱት በአሁኑ ሰዓት /
ማለትም በክርክሩ ወቅት/ መንግስት አደገኛ ቦዘኔ
እያለ በየእስር ቤቱ የሚያከማቻቸው ወጣቶች
ኢህአዴግ ስልጣን በያዘበት ወቅት እድሜያቸው
አስር የማይሞላ ጨቅላዎች እና በሂደት የመንግስት
የፖለቲካ አካሄድ የፈለፈላቸው ናቸው፡፡ በማለት
የአደገኛ ቦዘኔነት አዋጅን እና ኢህአዴግን በወጣቶች
ላይ ያለውን አቋም ልክ እንዳልሆነ ለማሳየት ሞክረው
ነበር፡፡ ለመሆኑ አደገኛ ቦዘኔነት /Vagrancy/ ምንድን
ነው? አደገኛ ቦዘኔነትን ለመከላከል የወጣው አዋጅ
ቁጥር 384/1996 ምን ይላል፡፡
በ1996
ዓ.ም.
አደገኛ
ቦዘኔነትን
ለመቆጣጠር በሚል የወጣው አዋጅ በውስጡ
አስራ አምስት አንቀፆች ያሉት ሲሆን አንቀጽ
4 አደገኛ ቦዘኔነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ
ለመግለፅ አስራ ሁለት የሆኑ ንዑስ አንቀፆችን
አካቶ በአዋጅ ውስጥ ሰፋ ያለ ቦታ ይዟል፡፡ በአደገኛ
ቦዘኔነት ከሚያስመድብ በዛ ያሉ ምክንያቶች ውስጥ
የተወሰኑትን እየተጠቀስን አንዳንዶቹን ደግሞ
ዘርዘር እያደረግን ለማየት እንሞክራለን፡፡ አንቀፅ
አራት እንዲህ ይላል ‹‹በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ
የበለጠ ቅጣት የሚያስቀጣ ካልሆነ በቀር፣ ሥራ
ለመስራት አቅም እያለው የታወቀ መተዳደሪያ
የሚሆን ገቢ ሳይኖረው እና… በማለት ንዑስ
አንቀፆቹ ይህን አርፍተ ነገር የሚዋልበትን ሁኔታ
አመቻችቷል፡፡ ከእነዚህ ውስጥ በአደባባይ ወይም
በህዝብ መጠቀሚያ ስፍራ በገንዘብ ውርርድ ወይም
ቁማር የተጫወተ፣ ሕጋዊ ፍቃድ ሳይኖረው
የጦር መሳሪያ ወይም ስለታም ነገር ይዞ የተገኘ፣
በሰው ንብረት ውስጥ ያለ ግለሰብ ፍቃድ ገብቶ

ህገ-መንግስቱ

... ከገፅ 2 የዞረ

‹‹በኢህአዴግ ስርዓት ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ህገመንግስታዊነት የሚኖርበት እድል ፀሊም ነው፡፡››

‹‹የህወሓት ህገ-መንግስት››

የተገኘ፣ ወደ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ በሀይል
ወይም በማጭበርበር የገባ፣ በመጠጥ ሀይል
ወይም አደንዛዥ ዕፅ ተጠቅሞ አካባቢውን ያወከ፣
በማናቸውም ቦታ የፆታ ጥቃት ለማድረግ የሞከረ፣
በቡድን በመተባበር ግጭት በመፈፀም የአካባቢውን
ሰላም ያወከ፣ በተደጋጋሚ በስርቆት ተግባረ
የተሳተፈ፣ በልማዶች ተደባዳቢነቱ/ቷ የታወቀ/ች
አደገኛ ቦዘኔ ተብለው ሊመደቡ እንደሚችሉ እና
በሕጉ በተቀመጠው መሰረት እንደ ጥፋታቸው
ቅለት እና ክብደት ከአንድ ዓመት ተኩል እስከ
ሦስት አመት ድረስ ሊደርስ በሚችል ቅጣት
ሊቀጡ እንደሚችሉ ህግ ይደነግጋል፡፡ በአደገኛ
ቦዘኔነትን ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ውስጥ
የተካተቱት አብዛኛዎቹ በአደገኛ ቦዘኔነት ሊያስቀጡ
የሚችሉ ጥፋቶች በወንጀለኛ መቅጫ ህጉ ውስጥ
የተቀመጡ ናቸው፡፡ ሆኖም በአንቀጽ 4 መግቢያ
ላይ እንደተቀመጠው በአዋጅ የተቀመጠው ቅጣት
በወንጀለኛ መቅጫ ህጉ ከተቀመጠው ተመሳሳይ
ወንጀል ያነሰ የሚያስቀጣ ከሆነ በወንጀለኛ
መቅጫ ህጉ ውስጥ ያለው ተግባራዊ እንደሚሆን
ይደነግጋል፡፡ ይህም ማለት አንድ ጥፋተኛ ወንጀል
ፈፅሞ ቢገኝ እና ይህ ወንጀል በአደገኛ ቦዘኔነት እና
በወንጀለኛ ህጉ መሰረት የሚያስቀጣ ሆኖ ከተገኘ
እና በወንጀለኛ መቅጫ ሕጉ ውስጥ ያለው ቅጣት
ከባድ የሚል ከሆነ ከበድ ያለው ቅጣት ተግባራዊ
ሆኖ አጥፊው እንዲቀጣ ያደርገዋል ማለት ነው፡
፡ አዋጁ አደገኛ ቦዘኔነት ማለት ምን ማለት
እንደሆነ እና ቅጣቱንም አስቀምጧል፡፡ በአዋጅ
አንቀጽ 4 ንዑስ-አንቀፅ 1-12 ውስጥ ከተጠቀሱት
የአደገኛ ቦዘኔነት ተግባራት ውጭ ተሳትፎ የተገኘ
ወይም ተግባራዊ ያደረገ የዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች
አይመለከቱትም ማለት ነው፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ
ሆኖ በግልፅ በአዋጅ ባልተቀመጡ ክልከላዎች አንድ
ግለሰብ አጥፍቶ ቢገኝ አደገኛ ቦዘኔ ተብሎ ጥፋቱን
በአዋጅ ከተቀመጡት ክልከላዎች ጋር በማዛመድ
አጥፊን መቅጣት አይቻልም፡፡ የአደገኛ ቦዘኔነትን
ለመቆጣር የተደነገገው አዋጅ የወንጀል ሕግ
አንድ አካል በመሆኑ ልክ እንደ ወንጀል ሕግጋት

በጠቀስነው የአዲሱ የህገ-መንግስታዊነት
ሀልዮት
ትንተና
መሰረት
ህገ-መንግስቱን
የሚያረቀው እና የሚያፀድቀው ስብስብ /ጉባኤ/
በሀገሪቷ ውስጥ ያሉት ፖለቲካዊ ፍላጎቶች ሁሉ
የሚወከሉበት ዴሞክራሲያዊ ውክልና ያለው ቡድን
መሆን ይኖርበታል፡፡ በኢትዮጵያም እንደተደረገው
ሁሉ የዚህ የህገ-መንግስት አፅዳቂ ጉባኤ አባላት
የሚሰየሙት በምርጫ ነው፡፡ በብዙዎቹ የሀልዮቱ
ተንታኞች ሙግት ይህንን ምርጫ ለማካሄድ
የተሻለው የምርጫ ህግ የተመጣጣኝ ውክልና /
Proportional representation/ ተብሎ የሚጠራው
የህግ ዓይነት ነው፡፡ የህጉ ቀዳሚ ተንታኝ አሮንድ
ሊጅፓርት የህጉን ጠቀሜታ ከተከፋፈሉ ማህበረሰቦች
እና አነስተኛ የድጋፍ መሰረት ያላቸው የፖለቲካ
ፓርቲዎች ከሚወከሉበት አውድ ጋር ያያይዘዋል፡
፡ በሀይማኖት፣ በብሄር እና በክልላዊነት መለዮዎች
የተከፋፈሉ ዜጎች ያሉት እና እኒህን ልዩነቶችም
ፖለቲካዊ ልባስ የሚሰጡ ልሂቃን የነገሱበት
ማህበረሰብ እነዚህን አመቻምቾ ለመጓዝ የምርጫ ህጉ
የተሻለ መንገድ ይፈጥርለታል፡፡ ከፈርስት ፓስት ዘ
ፓስት በተፃራሪ በዚህ የምርጫ ህግ ትግበራ ወቅት
ከነልዩነቱ ከመድረኩ የሚገለል የፖለቲካ ስብስብ
አይኖርም፡፡ ሊጅፓርት “Democracy in plural
societies: A comparative exploration” በሚለው
ድርሳኑ እንደሚለው አነስተኛ ቁጥር ያለው የድጋፍ
መሰረት ያላቸው፣ ግን ደግሞ የማህበረሰቡን አንድ
የተወሰነ የፖለቲካ ፍላጐት የሚወክሉ ፓርቲዎች
ከሌሎቹ የምርጫ ህጎች በተለየ በተመጣጣኝ
ውክልና የምርጫ ህግ በሀገሪቱ የፖለቲካ መድረኮች
የመወከል እና የመሰማት እድል ያገኛሉ፡፡ የህገመንግስታት ምሁራን ለሶስተኛው ዓለም ሀገራት
በማሳያነት የሚጠቅሱት የደቡብ አፍሪካውን ህገመንግስት ያረቀቀው በዚህ መሰል የምርጫ ህግ
የተመረጠ ኮሚቴ ነበር፡፡ የኢትዮጵያውን ህገመንግስት በተመለከተ በጊዜው የነበሩ የአረቃቂው
ቡድን ቃለ-ጉባኤዎች በምርጫ ህግ መረጣ ላይ ክርክር
እንደተደረገ ቢጠቁሙም በኮሚቴው የኢህአዴግ ዋኛ
ተወካይ የነበሩት አቶ ዳዊት ዮሐንስ የምርጫ ህጉን
አወሳሰን በተመለከተ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት
ከመፍጠር ጋር አስተሳስረውታል፡፡ የወቅቱን
ምርጫ በታዘበው የኖርዌይ የሰብዓዊ መብት ተቋም
ዘገባ መሰረት አቶ ዳዊት ‹‹የተመጣጣኝ ውክልናን
ህግ መርጠን ቢሆን የሚኖረን ደካማ መንግስት
ነው›› ሲሉ የፓርቲያቸውን የስልጣን ጠቅላይነት
ፍላጎት ጠቁመዋል፡፡ በወቅቱ በጉባኤው ለተደረገው

ምርጫ ኢህአዴግ ከ557 መቀመጫዎች 539ቱን
በማሸነፍ በህገ-መንግስቱ ሀሳቦች ላይ የሚኖረውን
የበላይነት አረጋግጧል፡፡ ይህን ምርጫ በተመለከተ
ኢህአዴግ ቀድሞ የቤት ስራውን ጨርሷል የሚሉት
ፕ/ር ያዕቆብ አርሳኖ፣ ለዚህም ሁለት ሁነቶችን
ይጠቅሳሉ፡፡ የመጀመሪያው ፓርቲው ከከተማ
እስከ ገጠር ወረዳዎች ድረስ በራሱ እና በተለጣፊ
ድርጅቶቹ አማካኝነት ከፍተኛ የቁጥጥር አቅም
የነበረው ሲሆን፣ በምርጫው ለመሳተፍ የሞከሩ
ፓርቲዎችም ከቢሮ መዘጋት እስከ እስር በደረሰ
አፈና ራሳቸውን እንዲያገሉ ተገፋፍተዋል፡፡ ፕ/ር
ያዕቆብ “People’s choice and political power
in Ethiopia” በሚለው ፅሁፋቸው በሁለተኝነት
የሚጠቅሱት በወቅቱ የነበሩ ጠንካራ ሊባሉ የሚችሉ
ፓርቲዎች ራሳቸውን ከምርጫው ማግለላቸው እና
ኢህአዴግ ካሳደረባቸው ጫና አንፃር በቂ በሚባል
ሁኔታ ሊተባበሩ ያለመቻላቸው ነው፡፡
የህገ-መንግስቱን አረቃቀቅ ሂደት እና
የፀደቀበትን አውድ የመረመሩ ፀሐፊዎች አብዛኛዎቹ
ወደ አንድ አስተያየት ያዘነብላሉ፡፡ ኡጎ ማቲ የተባሉ
አጥኚ ሂደቱን ምንም ዓይነት አሳታፊነት ያልነበረበት
ሲሉ ይተቻሉ፡፡ ኢህአዴግን ሊገዳደሩ ይችሉ የነበሩ
ፓርቲዎች ከሂደቱ መገለላቸው፣ አልፎም ህዝባዊ
ተሳታፊነትን ሊያሳይ ይችል የነበረው የኦሮምኛ
እና የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ወካይ ፓርቲዎች
ከሂደቱ መገለላቸው ህገ-መንግስቱን ‹‹ከህወሓት
ፕሮግራምነት›› የዘለለ ትርጉም እንደማያሰጠው
“The new Ethiopian constitution” በሚለው
ፅሁፋቸው ይከራከራሉ፡፡ ከኡጎ ማቲ ባልራቀ ሙግት
ዶ/ር መራራ ጉዲና የህወሓት ልሂቃን የስልጣን
ጥማታቸውን ለማሳካት ሲሉ ወደ ህገ-መንግስትነት
የቀየሩት የፓርቲ ፕሮግራማቸውን ነው ሲሉ
ይከሳሉ፡፡ ይህን የሁለቱን ፀሐፊዎች ድምዳሜ
እውነትን የሚያላብሰው በቀድሞ ወዳጆቻቸው
አጠራር “ሴረኛው ፊውዳል” (The feudal intriguer)
የሚባሉት አቶ ስብሓት ነጋ የሰጡት አስተያየት ነው፡
፡ በቀደመው ሳምንት ስለጉዳዩ ለአንድ ሳምንታዊ
ጋዜጣ ‹‹ህገ-መንግስቱ ውስጥ ያለው የህወሓት
ፕሮግራም ነው›› ሲሉ መናገራቸው የምሁራኑን
ትችት ይደግፋል፡፡ የኤርትራውን የህገ-መንግስት
አርቃቂ ቡድን መሪ የነበሩትን የፕ/ር በረከት ኃ/
ስላሴን ፀፀት በሚያስታውስ መልኩ የጊዜው ዋነኛ
የኢህአዴግ ሰው ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ አጠቃላይ ሂደቱን
በተመለከተ ዴሞክራሲያዊ ነበር ማለታቸው ሀሰት
እንደነበረ መመስከራቸው ‹‹ህገ-መንግስቱ ታዲያ
የማን ነው?›› የሚል ጥያቄ እንደሚያስነሳ አንዳንድ
ተንታኞች ይናገራሉ፡፡ ለዚህ መሰል ጥያቄም መልስ
በሚመስል መልኩ የአሁኑ ቅንጅት ም/ፕሬዝዳንት
መርጋ አያና ዶክመንቱን ‹‹የኢትዮጵያ ህዝብ

መርሆች በማመሳሰል ወንጀለኛን አጥፊ ማድረግ
እንደማይቻለው ሁሉ በዚህ ህግም ላይ ይህ መርህ
ሙሉ በሙሉ መሰራት አለበት፡፡
በአደገኛ ቦዘኔነት ከሚያስመድቡ በሕጉ
ከተቀመጡ ከአስራ ሁለት በላይ ጉዳዮች በአንቀጽ 4
ንዑስ አንቀጽ 6 የተቀመጠውን ድንጋጌ ቃል በቃል
እስኪ እንይ እንዲህ ይላል ‹‹…ለአንድ ሕግ አክባሪ
ዜጋ ባልተለመደ ጊዜ ወይም አኳኃን የአካባቢውን
ነዋሪዎች ሕይወት ወይም ንብረት ደህንነት ስጋት
ላይ በሚጥል ሁኔታ ቆም ወይንም ሲዘዋወር
የተገኘና ማንነቱን ሲጠየቅ ለመግለፅ ፍቃደኛ
ያልሆነ ወይም ለመደበቅ የሞከረ ወይም ሕግ
አስከባሪን ሲያይ የሸሸ…›› አደገኛ ቦዘኔ ስለሆነ በሕጉ
የተቀመጠውን ከአንድ ዓመት ተኩል እስከ ሦስት
ዓመት ሊደርስ በሚችል ቅጣት ሊቀጣ ይችላል፡
፡ እስኪ የመጀመሪያውን ሀረግ እንመልከት ‹‹…
ለአንድ ሕግ አክባሪ ዜጋ ባልተለመደ ጊዜ ወይም
አኳኃን የአካባቢውን ነዋሪዎች ህይወት ወይም
ንብረት ደህንነት ስጋት ላይ በሚጥል ሁኔታ ቆሞ
ወይም ሲዘዋወር የተገኘ…›› በሀገራችን የወንጀለኛ
መቅጫ ህግ መሰረት አንድ ድርጊት ወንጀል ተብሎ
የሚመደበው ድርጊቱ ከተፈፀመ እና ከተሞከረ
ሲሆን በአንዳንድ ሁኔታዎች ግን በዝግጅት ላይ
እያለም ሊያስቀጣ የሚችልበት ሁኔታ አለ፡፡ በአደገኛ
ቦዘኔነት የአዋጅ ትርጓሜ መሰረት እርግጠኛ ሆነን
አንድ ሰው የአካቢውን ነዋሪዎች ህይወት እና
ንብረት አደጋ ላይ በሚጥል መልኩ ቆመ ወይም
ተንቀሳቀሰ የምንለው መቼ ነው? ሊያጠቃው
የፈለገውን ግለሰብ ፍጥጥ ብሎ ስለዓየው ነው? ስራ
አጥቶ ከጠዋት እስከ ማታ በአካባቢው ስለተዘዋወረ
ለሰው ህይወት እና ንብረት አደጋ ያደርሳል ተብሎ
የሚታሰበው፡፡ ከላይ ለመግለፅ እንደሞከርኩት አንድ
ድርጊት ጥፋት ሆኖ አጥፊን ለማስቀጣት አጥፊው
ድርጊቱን መፈፀሙ ወይም መሞከሩ እና ለድርጊቱ
ለመፈፀም ያለው ፍላጐት በፍርድ ቤት መረጋገጥ
አለበት፡፡ የአደገኛ ቦዘኔነት አዋጅ ግን ገና ለገና አንድ
የሆነ ጥፋት ሊፈፅም ነው በሚል አንድን ቆሞ
የተገኘን ወይንም ሲዘዋወር የነበረን ግለሰብ ከአንድ

ዓመት ተኩል እስከ ሦስት ዓመት ሊደርስ የሚችል
ሊቀጣው ይችላል፡፡ በመጀመሪያ ሕግ አስከባሪዎች
ጥፋት እንዳይፈፀም የተመደቡበትን አካባቢ ነቅተው
መጠበቅ ይኖርባቸዋል ካልሆነ ግን ለማጥቃት
የፈለጉትን ግለሰብ በአደገኛ ቦዘኔነት ለመቅጣት
አዋጁ
የተመቸ
መግቢያ
አስቀምጦላቸዋል፡፡
አንድ ግለሰብ እንደ ዜጋ በፈለገው ጊዜ እና ሰዓት
የሰውን መብት ሳይነካ የመቆምም ሆነ የመንቀሳቀስ
መብቱ ከሰብዓዊ መብት ድንጋጌዎች አንዱ ሲሆን
በሀገራችንም በግልፅ የተቀመጠ ስልሆነ አዋጁ
የአደገኛ ቦዘኔነትን በዚህ መልኩ መተርጐሙ
ከሰብዓዊ መብት እና ከህገ-መንግስቱ አንፃር ትክክል
አይደለም፡፡ አዋጅ ይቀጥላል ‹‹…ማንነቱን ሲጠየቅ
ፍቃደኛ ያልሆነ ወይም ለመደበቅ የሞከረ ወይም
ሕግ አስከባሪን ሲያይ የሸሸ…›› በእርግጥ ይህ
ሐረግ ከላይ ከተቀመጠው ሐረግ ጋር በጣምራነት
ተያይዞ መተርጐም አለበት፡፡ ሆኖም አንድ ሰው
በሆነ አካባቢ ቆሞ ወይም ሲዘዋወር ተገኘ ተብሎ
መታወቂያ አምጣ እንዴት ይባላል? በመጀመሪያ
ደረጃ ግለሰቡን ማንነቱን የሚጠይቀው ማን ነው?
ህግ አስከባሪ፣ አላፊ አግዳሚው ወይስ ማን ነው?
በህጉ
ላይ
ይህ
ጉዳይ
በግልጽ
አልተቀመጠም፡፡ ሕጉ በደፈናው ማንነቱን ሲጠየቅ
ለመግለፅ ያልሞከረ ይላል፡፡ ማን የማንን ማንነት
እንደሚጠይቅ በግልፅ አልተቀመጠም፡፡ እንደ አዋጅ
ከሆነ ማንም ሰው አንድን ግለሰብ በአካባቢው ቆሞ
ወይም ሲዘዋወር አግኝቶት ለህይወቱ እና ለንብረቱ
አደጋ መስሎ ከታየው የግለሰቡን ማንነት መጠየቅ
ይችላል ማለት ነው፡፡ ግለሰቡ ለማንም ማንነቱን
ለመግለጽ ካልፈለገ አደገኛ ቦዘኔ ሆነ ማለት ነው?
የአዋጅ ይህን ትርጓሜ ካስተዋልን ልክ እንደ ሌሎች
የወንጀል ህጐች ዝርዝር ትርጓሜ ከመስጠት ይልቅ
ጠቅለል ያለ ትርጓሜ እንዲሰጥ ያደርገዋል፡፡ ይህ
ደግሞ የፍርድ ሂደት ጊዜ እንዲወሰድ ከማድርጉም
ሌላ አንዳንዴ ጥፋተኛ ያልሆነ ግለሰብ በህግ ክፍተት
ምክንያት እንዲቀጣ ያደርገዋል፡፡ በዚህ አዋጅ
የተቀመጡ ቅጣቶች ደግሞ በዛ ይላሉ፡፡ ይታሰብበት!
ቸር እንሰንብት፡፡

ፈቃድ የሌለበት የህወሓት ህገ-መንግስት›› የሚል
ስም ሰጥተውታል፡፡በህገ-መንግስቱ መረቀቅ ወቅት
የአቶ መለስ ከፍተኛ የህግ አማካሪ የነበሩት ፕ/ር
ተኮላ ሀጎስ ህገ-መንግስቱን የ‹‹ህወሓት ፕሮግራም››
ከማለትም ይዘላሉ፡፡ “EPRDF’s constitution”
በሚለው መጣጥፋቸው ‹‹የህገ-መንግስቱ አረቃቀቅ
ሂደትም ሆነ ራሱ ህገ-መንግስቱ የተዋቀረው
የመለስን የስልጣን ጠቅላይነትን ህጋዊነት ለማልበስ
ነው›› የሚል ኃይለ-ቃል አስፍረዋል፡፡

ማሻሻያ ከማድረግ (አዲስ ህገ-መንግስት ከማርቀቅ)
የቀረበ ምርጫ እንዳይኖር ያስገድዳል፡፡

ሊሻሻል የማይችል ህገ-መንግስት?

የኢትዮጵያ
ተቃዋሚ
የፖለቲካ
ፓርቲዎች ህገ-መንግስቱን በተመለከተ ሁለት
እይታዎች አሏቸው፡፡ አመፅን የትግል ምርጫቸው
ካደረጉት መሀከል አንዳንዶቹ ሀገሪቱ አዲስ ህገመንግስት እንደሚያስፈልጋት ሲያምኑ፤ ቀሪዎቹ
በበኩላቸው ጥቂት አንቀፆችን ከማሻሻል የዘለለ
አቋም የላቸውም፡፡ አሁን በሀገር ውስጥ ካሉት
ፓርቲዎች ብዙዎቹ በመገንጠል፣ በፌዴራሊዝሙ
ቅርፅ እና በመሬት ጥያቄ ላይ ከገዢው ፓርቲ
ጋር ካላቸው ልዩነቶች አንፃር እኚህን ጉዳዮች
የሚመለከቱትን አንቀፆች ብቻ በማሻሻል ያምናሉ፡፡
ይህን መሰል አቋም ካላቸው የውስጥም የውጪም
ፓርቲዎች ጥቂቶቹ ይህንን ህገ-መንግስታዊ
እርምት ለመከወን ሁለት መንገዶችን ለመጠቀም
እንደሚሹ ይናገራሉ፡፡ የመጀመሪያው ስልጣን
በያዙበት ቅፅበት ህገ-መንግስቱ ራሱ ባስቀመጣቸው
ማዕቀፎች አንቀፆቹ ሊሻሻሉ እንደሚችሉ ሲከራከሩ
የቀሩት ደግሞ ሪፈረንደም በማካሄድ መለወጥ
እንደሚቻል ይቀበላሉ፡፡ ከነዚህ የፖለቲካ ልሂቃን
ሙግት በተፃራሪ አንዳንድ ተንታኞች ሙሉ ለሙሉ
ህገ-መንግስቱ ከመቀየር ባሻገር የሚሻሻልበትን
እድል በጥርጣሬ ያዩታል፡፡ በህገ-መንግስቱ መግቢያ
አንቀፅ ላይ እንደሰፈረው የህገ-መንግስቱ ባለቤቶች
‹‹ብሄር፣ ብሄረሰቦች እና ህዝቦች›› ናቸው፡፡
በዚህ ስሌት አንድ ፓርቲ ለምሳሌ አንቀፅ 39ን
ለማውጣት ቢፈልግ የመጀመሪያው ፈተና የህገመንግስቱን ‹‹ባለቤቶች›› የባለቤትነት መንፈስ
መናድን ማስከተሉ ነው፡፡ በጉዳዩ ላይ የፃፉት
ተገዳ አለባቸው እንደሚከራከሩት የዚህ ተግዳሮት
አይቀሬነት አልፎም የህገ-መንግስቱ ‹‹ምሰሶዎች››
ተብለው በገዥው ፓርቲ በኩል ከሚጠቀሱት አንዱ
የሆነውን የ‹‹ብሄር፣ ብሔረሰቦች ልዕልና›› መጣስ
ማስከተሉ፣ አማራጭ መፍትሔው ህገ-መንግስቱን
መለወጥ እንጂ ማሻሻል አያደርገውም፡፡ ሌላኛው
የተቃውሞ ልሂቃኑ አቋም ሪፈረንደማዊ ምርጫን
ይመለከታል፡፡ ሪፈረንደማዊ የአንቀፆች ማሻሻያ
መንገድን በተመለከተ ህገ-መንግስቱ ግልፅ እና
የተብራሩ ሀሳቦችን አለመያዙ የነዚህ አንቀጾች
የመቀየሪያ አካሄድም የተጠቀሰውን የህገ-መንግስቱን
‹‹ምሰሶ›› አፍርሶ መሰረታዊ የህገ-መንግስታዊ
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የማን ፌዴሬሽን?

የኢትዮጵያ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገመንግስታዊ ተግባራቶቹ በዋናነት ሁለት መልኮች
አሉት፡፡ የመጀመሪያው በፌዴራል መንግስቱ እና
በክልሎች መሀከል የገቢ ድልድሎችን መወሰን፣
የስልጣን መስተጋብራቸው ህጋዊ ማዕቀፍ ውስጥ
መሆኑን ማረጋገጥ እና የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ
ሊገባባቸው የሚችልባቸውን እና የማይችልባቸውን
ሁኔታዎች መወሰን ነው፡፡ ሌላኛው እና ከዚህ
ፅሁፍ የሀሳብ ጠገግ ውስጥ የሚያርፈው ህገመንግስቱን በተመለከተ የተሰጠው ስልጣን ነው፡
፡ በህገ-መንግስቱ መንፈስ መሰረት በማንኛውም
ወቅት መገንጠልን የመሰሉ ህገ-መንግስታዊ
ጥያቄዎች ሲነሱ የመጨረሻውን ውሳኔ የማሳለፍ
ስልጣን የተሰጠው ምክር ቤቱ ቢሆንም ለዚህ
መሰል ውሳኔዎቹ እንዲረዳው በህገ-መንግስት
አጣሪ ኮሚሽን /ጉባኤ/ ሙያዊ ድጋፍ ይደረግለታል፡
፡ ነገር ግን ኮሚሽኑ ከሚኖሩት አስራ አንድ አባላት
መሀከል የፌዴራሉ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት እና
ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽኑን መምራታቸው ሌላ
ጥያቄ እንዲያስነሳ ያስገድዳል፡፡ አስቀድሞ እነዚህን
ፕሬዚዳንቶች የሚመርጠው ጠ/ሚኒስትሩ መሆኑ
በፌዴራሉ ስራ አስፈፃሚ ወይም በአቶ መለስ እና
በሌሎች የክልል መስተዳድሮች መሀከል ልዩነት
ቢፈጠር ውሳኔው ወዴት እንደሚያዘነብል ቀድሞም
ግልፅ የሆነ ይመስላል፡፡ በተለይም አንድ የተቃዋሚ
ፓርቲ አንድን ክልል የመምራት እድል ቢያገኝ እና
ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ህገ-መንግስቱን ማዕከል
ያደረገ ግጭት ቢፈጠር አካሄዱ ለፌዴራሉ ሥራ
አስፈፃሚ ፍላጐት በተገዛ ውሳኔ እንዲደመደም
ያስችላል፡፡
የፌዴራል ምክር ቤቱን አወቃቀር
በተመለከተ ‹‹ፍትሃዊ›› እየተባለ በገዥው ፓርቲ
በኩል የሚነገረው ጎዶሎ ክርክር ነው የሚሉ
ፀሐፊዎችም አሉ፡፡ ፕ/ር አለም ሀብቱ ከላይ
በተጠቀሰው ፅሁፋቸው ሶስት ጭብጦችን በማንሳት
ጉዳዩን ይተቻሉ፡፡ የመጀመሪያው በቁጥር አናሳ
ቢሆኑም ከደርዘን በላይ የሚሆኑ ህዳጣን ብሄሮች
በፌዴሬሽኑ ውስጥ አለመወከላቸው ሲሆን ሌላኛው
ለምሳሌ በኦሮምያ ክልል ከኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች
ውጪ ሌሎች ብሔሮች ቢኖሩም በፌዴሬሽኑ
ውስጥ ምንም አይነት ውክልና አልተሰጣቸውም፡
፡ በፕ/ሩ የተጠቀሰው የመጨረሻው ጭብጥ በሀረሪ
ክልል ያሉ የአማራ እና የኦሮሞ ዘውጎች ድምር
ቁጥር ከሀረሪ ብሔር ቢበልጥም ከክልሉ ውክልና
ያገኙት ሀረሪዎች ብቻ መሆናቸው ሲሆን፣ፕ/ሩ
እኚህን ጉድለቶች ‹‹እንግዳ እና የማይገቡ›› ሲሉ
ተችተዋቸዋል፡፡
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አንድ ዕለት ከጓደኞቼ ጋር ከስድስት ኪሎ
ወደ አራት ኪሎ እየተጓዝን ነው፡፡ የምጓዘው
በእግራችን ስለሆነ
አላፊ አግዳሚውን ወጭ
ወራጁን እየተመለከተን ነበር፡፡ ከዩንቨርሲቲው በር
ዝቅ እንዳልን በተጨናነቀ አንበሳ አውቶብስ ውስጥ
አንድ ተሳፋሪ አየን፡፡ የምናውቃቸው የድርሰት ሰው
ናቸው፡፡ ከጓደኞቼ ጋር ተያየንና ግራ መጋባታችንን
ተነጋገርን፡፡ በዐይን፡፡ ይህ ለምን ሆነ? ብዙ ድርሰት
ደርሰው እንዳሳተሙ እናውቃለን፡፡
ለምን ወረፋ
ጠብቀው በተጨናነቀ አውቶብስ ውስጥ ተሳፈሩ?
በዚህስ የመጨናነቅ ደረጃ ተጭነው መጓዝ ስለምን
መረጡ?
ይህን የምለው በአውቶብስ መጓዝ የሚያሳፍር
ስለሆነ አይደለም፡፡ በተጨናነቀ አውቶብስ መጓዝ
ግን የኪስን ስስ መሆን ስለሚያመለከተኝ ነው፡
፡ ወዲያውም የከተማ አውቶብስ አገልግሎቱ ኪሱ
ሳሳ ላለ ህብረተሰብ ነው፡፡ እንግዲህ እኒህም ደራሲ
ኪሳቸው ሳስቷል ማለት ነው፡፡
የውጭ ሀገር ደራሲዎች ስለርሀብ ስለችግር፣
ስለቤት ኪራይ፣ ስለ ታክሲ ተጨንቀው የሚያውቁ
አይመስለኝም ፡፡ የኛ ሀገሮች ስለምን እንዲህ በመሰለ
ጭንቀት ውስጥ እንዲኖሩ ተበየነባቸው?…..
በዚህ ርእሰ ጉዳይ ማውራት አዲስ ላይሆን
ይችላል፡፡ምክንያቱም ለረዥም ዘመን ስለኢትዮጵያ
ደራሲያን ድህነት ሲወራ ኖሯል፡፡ ሰሞኑን በአንድ
ቦታ ተገኝቸ ነበር፡፡ የተገኘነው በአንድ ኪነ-ጥበባዊ
ስራ ምርቃት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው፡፡ ዕለቱን
የተለየ ካደረጉት ነገሮች ለግለሰብ ኪነ-ጥበባዊ ስራ
ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት አልተለመደምና ይበል
እያልን በልባችን አየተደሰትን ነበር፡፡ ጋዜጣዊ
መግለጫው ከመጀመሩ በፊት ሌላ ጋዜጣዊ መግለጫ
የታከለ መሆኑን ሰማን፡፡ ይሕኛው ግን ዘወትር
ከሚያሳቅቁን ዜናዎች ወገን ነበር፡፡
ከ60 በላይ መጽሐፍት የጻፈው በአሁኑ ወቅት
54ኛው መጽሐፉ በህትመት ላይ የሚገኘው ደራሲ /
ጋዜጠኛ/ ማሞ ውድነህ በጠና መታመሙን ይህንም
አስመልክቶ እርዳታ የሚያሰባስብ ጊዜያዊ ኮሚቴ
መቋቋሙ ተገልጾ ይህ ኮሚቴም ጋዜጣዊ መግለጫ
ይሰጣል ተባለ፡፡
ይህኛው የተለመደ የኢትዮጵያዊያን ደራሲዎች
ህይወት ሳያሳቅቀን አልቀረም፡፡ /በአንድ ሚዲያ ጋሽ
ማሞ ውድነህ ብዙም የኢኮኖሚ ችግር እንደሌለባቸው
ተናገሩ መባሉን ሰምተን ነበር፡፡ / እናም መሳቀቃችን
ይበልጥ ሆነ፡፡
ለመሆኑ ይህ አይነቱ ልመና እስከመቸ ነው?
ለምንስ ነው? ሁልጊዜ በልመና የተገነባ ህይወት
ይዘን እስከመቸ ድረስ ነው የምንጓዘው? ጻፉ ከሚባሉ
ደራሲዎቻችን ስንቱ የኢኮኖሚ ነጻነት ነበራቸው?

ከመጅሊስ

... ከገፅ 9 የዞረ

ዴሞክራሲ መስፈን የሚቀየረው መጅሊስ እና
የሚገነባው ግድብ ተጨባጭ የይዘት ለውጥ ያመጡ
ይሆን? የቅርፅ ብቻ ካልሆነ! ስር-ሰደድ ለውጥ
(Deep-rooted change) እንጂ ጥገናዊ-ማሻሻያ
(Reform) እውነተኛ መፍትሄስ ይሆናል? በጥቅምተደላዩን ሳይሆን በጥቅም-ደላዩን እኩይ ስርዓት
መቀየር ሰንኮፉን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መንቀል
ነው!
ከመጅሊስ ወደ መለስ!
እስካሁን እንደተገነዘብኩት ከሆነ በዚህ
ወቅት በሕዝበ-ሙስሊሙ እየተነሳ ያለው ሰላማዊ
እና ህገ-መንግስታዊ የመብት ጥያቄ በሕዝበክርስቲያኑም ውስጥ ያለ ነው፡፡ በሃይማኖቶች ብቻ
ሳይሆን በብሔሮች፣ ተማሪዎች፣ መምህራን፣
ነጋዴዎች፣
ገበሬዎች፣
የመካከለኛና
ዝቅተኛ
አመራር ኢህአዴጐች/ካድሬዎች፣ጋዜጠኞች ብሎም
አገር-ወዳድ ግለሰቦች ሁሉ የሚንፀባረቀው ስሜት
በአጠቃላይ ስርዓቱ ላይ ተስፋ የመቁረጥ ነው፡፡
የ‹መጅሊሱ ይውረድ!› ጥያቄም የዚህ ሁሉ አጠቃላይ
ስርዓታዊ ክሽፈት አንዱ ማሳያ እና የክምር ችግሮቹ
አንዱ ጫፍ (The tip of the iceberg) ነው፡፡
በመሆኑም እስከዛሬ ድረስ በብሔር ልዩነት
ተቃርኖ ከፋፍሎ ሲገዛን የነበረው ስውር-አምባገነናዊ
ስርዓት አሁን ደግሞ በሃይማኖታዊ ልዩነት ላይ
ዓይኑን የጣለ ይመስላል፡፡ እስከ አሁኗ ደቂቃ ድረስም
ስለሌሎች ወገኖቻችን መብት ዝም በማለታችን የመብት
ጥሰቱ ተጠናክሮ ህልውናችንን የሚፈታተንበት ደረጃ
ላይ ደርሷል፡፡ መንግስት ከታሪካዊው የ1997ቱ
ምርጫ ወዲህ በተከተለው ነፃ-ማህበራትን፣ ነፃሚዲያን እና ነፃ-ባለሃብቶችን የመቀየድ ስትራቴጂ
የተነሳ ወደ ጠቅላይ አምባገነንነት (Totalitarian
Dictatorship) እየተቀየረ ሄዶ አገራችንን የአንድ
ፓርቲ ፖሊሳዊ-መስተዳድር (One-party police
state) ሊያደርጋት ስንዝር ነው የቀረው፡፡
በአገራችን በሰላማዊ መንገድ የሚደረገው
ሁለንተናዊ የመብት እና ነፃነት ትግል ባብዛኛው
የተናጠል በመሆኑም አመርቂ ለውጥ ማምጣት
ሳይቻል ቆይቶዋል፡፡ ልክ እንደዱር የጐሽ መንጋ አንድ
ባንድ በነብር እየተበላን ዝም ብለናል፡፡ ብናውቀው
ግን አንድነት ሃይል ነው፡፡ የሙስሊም-ወገኖቻችን
ጥያቄዎችም በህገ-መንግስታዊነት የሚፈቱ ናቸው፡
፡ ህገ-መንግስታዊነት ደግሞ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት
ውጤት ነው፡፡ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግድ የሚለው
ጥያቄን አንስቶ ግለሰቦችን በመለወጥ ብቻ ለማሻሻል
መሞከርም ከአመክንዮ ውጪ የሆነ ተስፈኛ አካሄድ
ብቻ መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ ስለዚህም ሙስሊም
ወንድሞቻችን ለጥያቄያቸው የሚሹት አስተማማኝ

እንድርያስ ስዩም

ፍትህ የካቲት 23 2004 ዓ.ም

ድጉስ ከሸቀጥነት ባሻገር

የሚበልጡት ወይስ የሚያንሱት መቸገራቸውን ነው
የሰማነው?
የኑሮ ዋጋ በፊት ከነበረው እጅግ እየናረ
ነው፡፡ አስር ልጆቹን በ100 ብር አመታዊ ወጨ
የሚያስተምር አባት የዛሬ ወጭው በብዙ መቶ
እጥፍ ጨምሯል፡፡ ሀበሾች በዚህ ህይወት ውስጥ
እየኖሩ ናቸው፡፡ ደራሲያን ግን የዚህ ህይወት
ተቋዳሽ አይመስሉም፡፡ ከዝናቸው የተነሳ፡፡ ይሁንና
ሁሌም
በልመና ሁሌም በችግር ሁሌም በርሃብ
ሁሌም በተስፋ ይኖራሉ፡፡ ትናንት ከትናንት በፊት
ዛሬ ምናልባት ነገም ‹‹ ሃብታችን የኢትዮጵያ ህዝብ
ነው›› የምትል ነጠላ ዜማቸውን እያዜሙ ህይወትን
ይገፋሉ፡፡ ከጥበቡ አይወጡ ነገር ልክፍት ነው፡፡
ከድህነት አይወጡ ነገር በሃበሻ የንባብ ልማድ ውስጥ
ነው ያሉት፡፡ ይህንን ኑሮ ደራሲዎች እንዲጋፈጡ
የወሰነው ማን ነው?
በኢትዮጵያ የዘመናዊ ትምህርት እሳቤ
እና የዘመናዊ ጽህፈት ታሪክ ውስጥ ጉልህ ደርሻ
የነበራቸው ክቡር ዶ/ር ከበደ ሚካኤል የመጨረሻ
ሕይወታቸው በሰቆቃ የተሞላ እንደነበር አንዳንድ
ጸሐፍት ከትበውታል፡፡
ከበደ ሚካኤል የስም ችግር አልነበረባቸውም
፡፡
ለስራቸውም
ስንፍና
አልነበረባቸውም፡
፡
የእውቀት፣የጥበብም
ሆነ
የዝና
እጦት
አልተጠናወታቸውም ነበር፡፡ ብቻ ግን በብቸኝነት
በኢትዮጵያ ጎዳናዎች ይመላለሱ ነበር፡፡
በቅርቡ በአጸደ ስጋ ያጣነው አወዛጋቢው
ስብሐት ገ/እግዚአብሔርም ቢሆን ህይወቱ ምን
ይመስል እንደ ነበር ብዙዎቻችን መረጃ የለንም፡
፡ ከዝናው፣ ከእውቀቱ፣ ከትምህርቱ
፣ከንባቡ
ከአወዛጋቢው አቋሙ ባሻገር ከሚበላው፣ ከሚጠጣው
እና ከሚለብሰው ምን ጎድሎ ምን እንደሞላለት
የምናውቀው ነገር ምን ያህል ይሆናል?
ኢትዮጵያ ውስጥ ደራሲዎች የጭሮ ኣዳሪነት
ህይወትን ይገፋሉ፡፡ ጓሮ ያለ ቅርጥምጥም እየጫረች
ለእለት ነፍስ የምትጣጣርን ዶሮ የመሰለ ህይወት
ይገፋሉ፡፡ ከእጅ ወደ መጽሀፍ ከመጽሐፍም ወደ
እጅ የሆነች ኑሮን ይመራሉ፡፡ ይህ ባለፈው መቶ
የጽህፈት ታሪክ አመታችን የወረስነው ጸጋ ነው፡
፡ በዚህ መቶ አመት ጽፈው ተሳካላቸው አለዚያም
የተሻለ ኑሮ ገጠማቸው የምንላቸው አስር የማይሞሉ
እድለኛ ደራሲዎችን እናገኝ ይሆናል፡፡ ይህ ምን ያህል
ያስደስት ይሆን? የኢትዮጵያ የድርሰት ህይወትስ
እንዲህ ተስፋ ቢስ ሆኖ ስንት ዘመን ይሻገራል?
ብዙ የሀገራችን ደራሲያን በመጽሀፎቻቸው
መግቢያ ላይ ከሚያሰፍሯቸው የወል ሀሳቦች መካከል
‹‹በገንዘብ እጥረት›› የምትል ሀረግ ትገኛለች፡፡ በገንዘብ
እጥረት ለረዥም ዘመን ሳያሳትሙ ይቀመጣሉ፡፡
ገንዘብ ተገኝቶ ቢያሳትሙም እድለኞች ብቻ ከእዳ ነጻ

ይሆናሉ፡፡ የቀሩት ግን ዝና አግኝተው ከእንቁ በላይ
የከበረ ጥበብ ለህዝባቸው ሰጥተው እነሱ ግን ርሃብ
ካለበት ህይወታቸው ጋር እንደተቆራኙ ዘመናቸውን
ይጠብቃሉ፡፡
በእርግጥ እንደደራሲዎቹ የጠና አይሁን
እንጅ በሌሎችም
የኪነጥበብ ዘርፍ ውስጥ ያሉ
ባለሙያዎችም ሁልጊዜም በድሎት ውስጥ ያልፋሉ
ማለት አይቻልም፡፡ የደራሲያን ግን ጽኑዕ ነው፡፡
ሙያው የሚፈትነውን ያህል ሙያው የሚጠይቀውን
ታማኝነት፣ጊዜ፣ ጉልበት፣ ሞራል፣ ቅንት ወዘተ.
ያህል ሳይሰስቱ ይከፍሉና ለእነሱ ግን ተመልሶ
የሚመጣላቸው ውጤት እርባና ቢስ ይናል፡፡
ይብሱንም ለባለ ይሉኝታ ደራሲዎች /
በይሉኝታቸው ባላምንበትም/ ዝነኛነት ብዙ ጣጣ
ያስከትልባቸዋል፡፡ ታክሲ ላይ እንዴት እጋፋለሁ?
እንዴት በአውቶብስ እጓዛለሁ? እንዴት አመት በዓል
ያለ በግ አሳልፋለሁ? ወዘተ እያሉ ይሉኝታ ውስጥ
በመዘፈቅ
ህይወታቸው
በሰቀቀን እና በሽወዳ
የተሞላ እንዲሆን ያደርጋሉ፡፡
የደምሴ ጽጌን እና የደበበ ሰይፉን ህይወት
አይተን የስብሐት ገ/እግዚአብሔርን ህይወት ሰምተን፤
የማሞ ውድነህን ህይወት ስንሰማ መሳቀቃችን ለምን
አይበዛ ? 54 መጽፍትን ያበረከተ ደራሲ መታከሚያ
ተቸገረ ቢባል ማን ያምን ይሆን?
የውጭ ሀገር ደራሲዎች በጣት የማይቆጠሩ
ጥቂት መጽፍትን ጽፈው የተንደላቀቀ ህይወት
ይኖራሉ፡፡ በሽፍን መኪና መንገድ አስዘግተው
ይጓዛሉ፡፡ ወደፊት አለምን ስለሚለውጡበት፣ ሰውን
ስለሚያስደምሙበት አዲስ የፈጠራ ሐሳብ እንጅ
ስለብርጭቆ ውሃ እና ስለ ሽራፊ ቂጣ አይጨነቁም፡
፡
ለመሆኑ በእነሱ ያለ በእኛስ ዘንድ የሌለ ምኑ
ነው? እስከመቸስ ደራሲያን በሆደ ባሻነት እንዲኖሩ
ይሆናል?
እስከመቸስ ነጋዴዎች ብቻ ቦርጭ
አውጥተው ይኖራሉ? የዚህ ሁሉ መንስኤ ምንድን
ነው?
የመጀመሪያውን ስፍራ የሚይዘው ሀገሪቱን
የሚመራት አካል አስተዋጽኦ ነው፡፡ የሚያነብ
ትውልድ አልፈጠረም ቢባል የመጀመሪያው ሃላፊነት
የመንግስት ነው ፡፡ ወረቀት ተወደደ፣ የማተሚያ
ዋጋ ናረ ቢባል የመጀመሪያው ሃላፊነት መንግስት
ላይ ይወድቃል፡፡
ከዚህ በፊትም በነበሩ ሌሎች ጽሁፎቼ
እንደነካሁት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ መለስተኛ እና
ከፍተኛ ምሩቃን በዓመት የምታመርት ሀገር የአንድ
ደራሲ አስር ሽህ ኮፒ መጽሀፍት መሸጥ ካልተቻለባት
የተማረ ዜጋ እያፈራን ስለመሆናችን ራሳችንን
ልንጠይቅ ይገባናል፡፡ በሚሊዮን የሚቆጠር የቢራ
ጠርሙስና ብርጭቆዎች ተጨልጠውባት በምታድር

ኢትዮጵያ የአንድ እውቅ ደራሲ ህይወት የልመና
ሲሆን ማየት ያስጨንቃል፡፡ ሀገር እንዴት ሀገር
ትሁን? ቴክኖሎጅስ እንደምን ይዝለቀን? መሰልጠን
እንደምን ይግባን? መንግስት ጽሁፍን፣ድርሰትን
፣መጽሀፍን እና አንባቢን አበራክቶ ደራሲያንን
የሚያበረታታበት ዘመን ካልመጣ የማን አእምሮ
ለምቶ ማን ይችን ሀገር እንዲለውጣት ነው ተስፋ
መደረጉ?
አሁን አሁን ነቃ ደብዘዝ እያለ ያለው
አንባቢም ቢሆን ትንሽ የተስፋ ጭላንጭል ለማየት
ያህል ይረዳ እንደሆን እንጅ የምር አንባቢው ነጥሮ
ይውጣ ቢባል ብዙዎች ይንጠባጠባሉ፡፡ ለድጉስ
ለክርታስ ሳይሆን ለመጽሐፍ ይዘት ክፈሉ ቢባሉ
የሚሸሹት በርካታ ይሆናሉ፡፡ ይህ ሁሉ እንዳለ በሆድ
አምቆ ይዞ ሀዘኑንና ህመሙን በልመና የሚገፋው
እስከመቸ ነው?
ባለፈው ጊዜ አቶ በረከት ስምኦን መጽሐፍ
መጻፋቸውን ስንሰማ አንዳንዶቻችን በየዋህነት
‹‹እስኪ የደራሲን ህይወት ይቅመሱት ›› ብለን
ነበር፡፡ ግን የጠበቅነው አልሆነም፡፡ የፖለቲከኝነት
ዝናቸውን ተጠቅመው የመጽሀፉን ዋጋ ከይዘቱ በላይ
መቆለላቸው ሳያንስ ለመጽሐፉ አከፋፈዮች በራሳቸው
ተመን ማስረከባቸውን ሰማን፡፡
የሀገር ውስጥ የህትመት ዋጋ ንሮባቸው ኬንያ
ድረስ ሄደው ማሳተም የቻሉት አቶ በረከት የመጽሐፉ
ገበያ ቢቀዘቅዝባቸው ለኢህአዴግ አባላት የንባብ
ግዴታ እንዳያውጁ ማን ይከለክላቸዋል? ብቻቸውን
የኖሩበት ኢትዮጵያ ያለች ይመስል ፈጥረው የጻፉት
የታሪክ መጽሐፍ እንደላከሰራቸው ስለምገምት
ትክክለኛውን የደራሲ ህይወት ቀምሰውታል ማለት
አይቻለኝም፡፡
በእርግጥ ደራሲዎቻችን ትናንትና እና ዛሬ
ችግር ወስጥ ናቸው፡፡ ሁሌ ችግርተኞች ናቸው፡
፡ እንደልባቸው የሚጽፉበት ቤት የላቸውም፡፡ ቡና
እንኳ አምሯቸው በፈለጉበት ሰዓት የሚጠጡት
ጥቂት ናቸው፡፡ የማንበብ ፍቅር እያናወዛቸው
የሚፈልጉትን ያህል መጽሐፍ የማያገኙ ደራሲያን
ብዙ ናቸው፡፡ ታመው የሚታከሙበት መማር
ፈልገው የሚማሩበት የቤት ኪራይ የሚከፍሉት ሁሉ
የሌላቸው ብዙ ናቸው፡፡
ይህ ሁሉ የሚሆነው ስለማይሰሩ አይደለም፡፡
ለሀገር የማይጠቅም ስራ ውስጥ ስላሉም አይደለም፡፡
መስራት የሌለባቸውን ስለሚሰሩም አይደለም፡፡ አንዴ
ሲፈጠሩ ለዚህ ስለተቀቡ ነው፡፡
ለመሆኑ ይህ ልመና መቸ ያበቃል? ለወረቀት
ሳይሆን ለመጽሀፍ ይዘት መቸ መከፈል ይጀምራል?
ድጉስ ከሸቀጥነት ባሻገር እንደ ህይወት ለዋጭ
ቅመም የሚታየው መቸ ነው?

ምላሽ ከሆነ ቀስታቸውን ካነጣጠሩበት መጅሊስ ላይ
አንስተው ህገ- መንግስቱ በሚፈቅድላቸው መብት
ተጠቅመው አቅጣጫቸውን ወደ ሁለንተናዊው
የለውጥ ትግል ሊያደርጉት ይገባል፡፡ መጅሊስ
የስርዓቱ ውጤት ነውና! የስርዓቱም ቀያሽ እና ዋና
መሃንዲስ አቶ መለስ ዜናዊ ናቸው፡፡ እናም በሰላማዊ
መንገድ ትኩረታችን ሁሉ ወደርሳቸው ቢሆን!
እስልምና የሰላም፣ የነፃነትና የለውጥ
ሃይማኖት ነው!
ታዲያ እስልምና ይሄን ሁለንተናዊ ለውጥ
ለማምጣት እምቅ አቅሙን ወደተግባራዊ እቅስቃሴ
ሊቀይረው ይችላልን? በሚገባ! በዚህ ላይ የእምነቱ
ወጣት ነፃ-ምሁራን እና ህሊናቸውን ያልሸጡ
አንጋፋ-ልሂቃን ብዙ ቢሉበት መልካም ነው፡፡ እኔ
ግን በውሱን መጠን የማውቀውን ልናገር፡፡
ብዙ ሩቅ ሳንሄድ በ1966ቱ አብዮት
ወቅት ሙስሊሞች ከሌሎች ወገኖቻቸው ጋር ሆነው
ያደረጉት ህዝባዊ ሰላማዊ ተቃውሞ ለአጠቃላይ
ብሔራዊ ትግሉ የጐላ አስተዋፅኦ ያበረከተ እንደነበር
አሌ የማይባል ነው፡፡
በመሆኑም
ዛሬም
የልዩነቶቻችንን
አጥርና ድንበር ጥሰን በማለፍ አንድነታችን
እና ተመሳሳይነታችን ላይ በማተኰር ከፊታችን
የተደቀነውን እንቅፋት አልፈን አዲስና ለሁላችንም
የሚመች፣ በእኩል ሁላችንም የምንተዳደርበት፣ ጐን
ለጐን በፍቅር አቻችሎ የሚያስኖር አዲስ ስርዓት እንደ
አዲስ በማዋቀር የየግልም ሆነ የየቡድን የሃይማኖት
ነፃነቶቻችንን
የምናስጠብቅበት
ዴሞክራሲያዊ
አደረጃጀት መፍጠር ይኖብናል፡፡
በመሆኑም እስልምና እንደመብት-ፖለቲካ
ሰላማዊ ታጋይ የራሱን ጥያቄዎች በሚያነሳበት ወቅት
ሌሎችም የራሳቸውን ጥያቄዎች ሲያነሱ በአጋርነትና
በወንድማዊ መንፈስ የሌሎችንም ጥያቄና መብት
ማክበሩ ሌሎችም እንዲሁ እንዲያደርጉና የሁለቱም
እምነት ነፃነት መደፈር ምክንያት የሆነውን ጣልቃገብ አምባገነን ስርዓትን በህጋዊና ሰለማዊ መንገድ
መታገል ያስችላቸዋል፡፡ የተዋረደው ኑሮዋችን
መንስዔም ከጐናችን ያለው ጐረቤት ሳይሆን ከላያችን
ያለው ገዢ ነውና፡፡
እስልምና እነ ኢራንን የመሳሰሉ አገራትን
ከአገር-በቀል አምባገነን ብቻ ሳይሆን ከባዕድ የእጅአዙር ቅኝ ገዥዎችም ጭምር ነፃ-ያወጣ፤ ብሎም
የውጭ ተፅዕኖን በተራዘመ ሂደት ፀንቶ በመቋቋም
የእስላማዊት
ኢራን
ሪፐብሊክን
ሉዓላዊነት
ባለማስደፈር የክልሉ ሃያል አድርጐ ያወጣ ጠንካራ
መሠረት ያለው የተግባራዊ ህይወት መመሪያ ብቻ
ሳይሆን አድሎን፣ ጭቆናን እና አምባገነንነትን
የሚጠላ ታላቅ የፖለቲካ ሃይልም ጭምር ነው፡፡
በተለይ በተለይ በአሁኑ ዘመን በረቀቀ እና እኩይ

በሆነ ስልት አንዱን የእስልምና ዘርፍ ከሌላው ጋር
በማጋጨት፤ ብሎም ዘወትር በሱኒ እና ሺያት መካከል
ያለውን ልዩነት በማጉላት የሙስሊሙን ዓለም እና
አማኝ መዳከም ለሚሹ ፀረ-ኢስላም ምዕራባውያን
ሃይሎች ይህ የቅርቡ የአረቡ ዓለም አብዮት ታላቅ
ትምህርት ሰጥቷል፡፡ አሜሪካ እና ሙባረክ ህዝባዊ
መሰረት ያለውንና በህዝቡ ልብ ውስጥ ሳይቀር ስርየሰደደውን ‹የሙስሊሞች ወንድማማችነት› (The
Muslim Brotherhood) ፓርቲን እንደ አስፈሪ
መናፍስት በመሳልና፣ የአክራሪነት የመጨረሻው ጽንፍ
ላይ እንደቆመ በማስመሰል እምብዛም አማኝ በሆነው
ዓለማዊ (Secularists) ህዝቡ ልብ ውስጥ ይዘሩት
የነበረው መሰረተ-ቢስ ፍራቻ፤ የዚሁ የ‹ከፋፍለህ
ግዛ› ዘመን ያፈጀ ታክቲክ ማሳያ ነበር፡፡ ግና ምን
ዋጋ አለው? በታላቁ የቡአዚዝ አብዮት የዚህ እኩይ
ታክቲክ አይረቤነት እና ፉርሽነት በጠራራ ፀሐይ ታየ፡፡
በአንድ በኩል ‹እነዚያ አክራሪዎች ከመጡ ወዬላችሁ!
ስልጣኔና ዘመናዊነታችን ድምጥመማጡ መጥፋቱ
ነው!› እያሉ ዓለማውያኑ (Secularists) ሲያስደነብሩ፤
በሌላ ወገን ደግሞ ‹እነዚህ ዓለማውያኑን(Secularists)
ለዘመናት የቆየ ኢስላማዊ ባህላችንን፣ ልማዳችንን
እና እስላማዊ እሴቶቻችንን ሊያጠፋ የሚተጉ ባህልአፍራሾች ናቸው!› የሚል እኩይ ፕሮፓጋንዳ ለአማኙ
የሙስሊም ህዝብ ነዝተው በመሃል አስታራቂ እና
ሸምጋይ በመምሰል የስልጣን ዘመናቸውን ሊያረዝሙ
የታተሩ ሶስት አገዛዞች በግብፅ ምድር ተስተውለው
ነበር፡፡ አቶ መለስም ለመጀመሪያ ጊዜ ስሙን በአረብ
ቅላፄ የጠሩት አል-ቃኢዳም ሴሉን በኢትዮጵያ
ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳገኙት ተናግረዋል፡፡ታዲያ ይህ
ስሙን አንቆለጳጵጸው የጠሩት አል-ቃኢዳ እውነት
ሴሉ በኢትዮጵያ ተገኝቶ ይሆን?
ይሁንና የአረቡ ዓለም አብዮት እነዚህን
የልዩነት አጥሮች እየሰባበረና እያለፈ ብሎም
በአምባገነንነት ጨካኝ ቀንበር ስር በእኩል ደረጃ
የሚማቅቁ ሌሎች ሃይማኖቶችንም (በግብፅ የኮፕቲክ
ክርስቲያኖች) ጭምር እያቀፈ ዋነኛውና አንገብጋቢው
የችግራቸው
ምንጭ
የሆነውን
የጨለማ-ገዢ
አሽቀንጥረው እንዲጥሉ አድርጓቸዋል፡፡
የሚቀምሱት የጭካኔ፣ የእስር፣ የግድያ፣
የሙስና፣ የስራ-አጥነት፣ የአፈና የኑሮ ውድነት
ብሎም የድህነት ገፈት ዘር፣ ቀለም፣ ብሔር፣
ሃይማኖት እንዲሁም ፆታ የማይለይ ብሔራዊ-ፅዋ
በመሆኑ ከልዩነታቸው በላይ ገዝፎ ለማያዳግም
የአንድነት አፀፋ አነሳስቶዋቸዋል፡፡ አንድ ሆነውም
ለአንዴና ምናልባትም ለመጨረሻ ጊዜ ይህን የዘመናት
ብሔራዊ-ጭቆና ገርስሰውታል፡፡
ታዲያ ይህን የአረቡ ዓለም ህዝባዊ
መነሳሳት እና ህዝባዊ ጀብድ ሳሰላስል ዘወትር
በአእምሮዬ የሚመላለስ አንድ ሀሳብ አለ፡፡ ለግብፅ
ሙስሊሞች መጨቆንና መደህየት መንስኤው ድሃው

ቢጤያቸው እና ጐረቤታቸው ኦርቶዶክሱ ግብጻዊ
ሳይሆን፤ ‹ሙስሊም-ነኝ› ባዩ አምባገነን መሪያቸው
ሙባረክ እና የፈጠረው አምባገነን ስርዓቱ መሆኑን
ለመገንዘብ በፖለቲካ ንቃተ-ህሊናቸው ቀደምት የሆኑ
የተለያዩ ቡድኖች አባላት የተጫወቱት አመርቂ
ሚና ወሳኝ የመሆኑ ነው፡፡ አዎ! ከሁሉም ወገን፣
ብሔር፣ ሃይማኖት፣ ሙያ እና የፖለቲካ አሰላለፍ
በኩል ያሉ ህሊና ያላቸው ሰዎች ሁሉ እውነቱን
በድፍረት መናገር የጀመሩ እለት እና የችግሩን
ትክክለኛ ምንጭ ፍንትው አድርገው ባሳዩ ጊዜ
በምልአተ-ህዝቡ ላይ ዓይነ-ጥላ ሆነው የተገደገዱት
ሀሰቶች እና ማጭበርበሪያዎች ይራገፋሉ፡፡ ‹በሽታውን
የደበቀ ፈውስ አይገኝለትም!› አይደል ብሒሉስ! ይሄኔ
ህዝብ በአካሉ ላይ ተጣብቶ የኖረውንና እንደጋንግሪን
እየተስፋፋ ሊመርዘው ያለውን ክፉ ደዌ ከስሩ
ለመንቀል ስራውን ይጀምራል፡፡ በዚህም ምክንያት
ጠላቱን ከወዳጁ የለየ ህዝብ በግብፅ እንደታየው
ብሔራዊ ቅንቡርሱን ሲያቃጥል (የግብፅ NDP ፓርቲ
ጽ/ቤት)፤
ብሔራዊ ቅርሱን (ሙዚየሙን) ደግሞ
ልክ ክርስቲያኖቹ ሙስሊም-ወንድሞቻቸውን ከበው
እንደጠበቁት ሁሉ በህይወት መስዋዕትነት ጭምር
ለመጠበቅ ዘብ ይቆማል፡፡ ‹ክፉን ተቃወሙ!› እንዲል
መጽሐፉ፡- በእውቀትና ክፉን ከደግ በመለየት የታነፀ
ወይም የነቃ ህዝብ ክፉውን መሪውን ሲቃወም ደጉን
ጐረቤቱን ደግሞ ለጋራ ትግል ይጋብዛል፡፡ በመሆኑም
እንኳን የሃይማኖት እና የዘር ቀርቶ የኢኮኖሚ ደረጃ
ልዩነትም ተቻችሎ እና ተሰናስሎ በህዝብ አደባባይ
ላይ ድንኳን ተደኩኖ ብሎም መኝታ እና ምግብ
ተጋርቶ እንደ አንድ ቤተሰብ ከአንድ ሰማይ አንድ
ጨረቃ ስር በአንድ ዓላማ ተሰባስቦ ውሎ ይታደራል፡፡
ህዝብን የአንድ አገር ዜጋ እና ባለቤት የሚያደርጉት
እንዲህ ያሉ ከዘመናት አንዴ የሚገጥሙ መልካም
ክንውኖችም በታሪክ ላይ የማይደበዝዝ ህያው
አሻራቸውን አሳርፈው የህዝብን ብሔራዊ ኩራት እና
ስሜት ዳግም አድሰው እጅግ ለላቀ ክብር እና ሃያልነት
ያንደረድራሉ፡፡ የትውልዶች ተስፋም ከፍ ከፍ ይላል፡
፡ በአሮጌው ስርዓት ትቢያ ላይ የሚገነባው አዲሱ
ስርዓትም የትውልዱን ጥያቄና ተስፋ ሊያለመልም
ተፍ ተፍ ማለቱን ይጀምራል፡፡
ታዲያ ለዚህ ሁሉ ግን ህሊና ያላቸው
ሰዎች መነጋገርና መወያየታቸው ወሳኙ ጉዳይ
ነው፡፡ ከሁሉም ወገን ያሉ ለእውነት የቆሙ ሰዎች
ሚና መተኪያ የሌለው ነው፡፡ በመሆኑም፡- የሱፍ፣
ፕሮፍ እና ኢስሃቅን ከልቤ አመሰግናለሁ! ፍትህ
ጋዜጣም የሀሳብ ማንሸራሸሪያነቷን ትቀጥልበት ዘንድ
እመኛለሁ! ሙስሊም ወንድሞቻችን! ከጐናችሁ ነን!

www.feteh.com

(እናንተ ጀርባ ላይ ያለ ቁስል እኛም ላይ አለ!) ጠ/
ሚኒስትር መለስ አስመራ ላይ ካደረጉት ንግግር
የተወሰደ!
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የአቦይ ስብሀት ነገር!
አስራት አብርሃም

(የአረና ትግራይ ፓርቲ የአመራር አባል)

“ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ
አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማለቀስ”
(ስነቃል)
አቶ ስብሀት ነጋ ወደ ትግል ከመሄዳቸው
በፊት ወልደስላሴ ነበር የሚባሉት። የክርስትና
ስማቸውም ይመስለኛል። የስላሴዎች ልጅ ማለት
ነው -በግዕዝ! ወደ ትግሉ ሲቀላቀሉ ‘ስብሀት’ የሚል
ስም እንዲሰጣቸው አደረጉ ወይም ለራሳቸው ሰጡ።
(ለታጋዮች አዲስ ስም ሲያወጡ የነበሩት አቶ ገሰሰ
አየለ ወይም በበረሀ ስሙ ስሁል ይባል የነበረው እና
እራሳቸው አቶ ስብሀት እንደነበሩ ስለሰማሁ ነው
ይሄን የምለው!) አቶ አስገደ እንደሚሉት ከሆነ ደግሞ
ኋላ ላይ ሻዕቢያ ለኤርትራ ነፃነት ያላቸውን ቁርጠኛ
አቋም በመገንዘብ “አቦይ” የሚል ማዕረግ ከስማቸው
ፊት ላይ ጨመረላቸው። በመሆኑም ከዚያ ጊዜ
ጀምሮ በህወሀት ውስጥ በጣም የሚወዷቸውና በደቀ
መዝሙርነት የሚከተሏቸው ሁሉ ‘አቦይ ስብሀት’
እያሉ ሲጠሯቸው፤ የማይወዷቸውና በእርሳቸውም
ምክንያት ፓርቲው ‘የእንጀራ እናት’ የሆነባቸው
ደግሞ ‘እቲ አረጊት ስብአይ’ (ሽማግሌው ሰውዬ)
በማለት ይገልፅዋቸዋል።
ስለአቦይ ስብሀት ብዙ ነገር ነው
የሚነገረው መቼም። ከፊሉ እውነት ከፊሉ ደግሞ
ግነት ያለበት ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻል
ይሆናል።እርግጥ ነው በፓርቲው ውስጥ የነበሩና
ከፓርቲው ጋር ቀጥተኛ የስራ ግንኙነት የነበራቸው
ሰዎች እንደሚናገሩት ከሆነ አቦይ ስብሀት
“ለሚወዷቸው የጡት አባት ያህል ናቸው። በመከራ
ጊዜ ፈጥነው ይደርሳሉ። ጋሻና መከታ ይሆናሉ።
እርሳቸው ጋ የተጠጋ ቁልቢ ገብርኤል ወይም ዝቋላ
አቦ መሄድ አያስፈልገውም። በቀላሉ የስልጣንና
የሀብት ገድ ይወጣለታል(በእርሳቸው አባባል
ከሄድን ‘ሀበሻ ሐሜት ስለሚወድ ይሄ ሁሉ ሐሜት
ነው’ ይሉት ይሆናል። እንግዲህ ማስረጃ ሆኖ ወደ
ፍርድ ቤት ለማቅረብ ባያስችለንም በመረጃነት ግን
ተቀብለነዋል)።
ለሚጠላቸው ደግሞ የዚያው ያህል
ርህራሄ የላቸውም። ሊያጠፉት የሚፈልጉትን ሰው
ቀን ይጠብቁለትና መጨረሻ ላይ በዘዴ ይሸኙታል።
እነአረጋዊ በርሄ፣ እነ ግደይ ዘርዐፅዮን፣ እነተወልደ
ሌሎችም በሽማግሌው ብልሀት እንደወደቁ ነው
የሚታመነው። ብልሀቱ ደግሞ ከፋፍሎና ነጥሎ
መምታት የሚሉት ኋላ ቀር አካሄድ የተከተለ
ነው። መቼም የማርዮ ፑዞ ታሪካዊ ስራ የሆነውን
የጡት አባት (The Godfather) የተባለው መፅሐፍ
ካነበባቹ እዚያ ላይ ያለውን ዋና ገፀ ባህይ አስቡት!
አቦይ ስብሀት የዚያን ያህል ነበር ኃያልነታቸው
በህወሀት ውስጥ!ነበር እያልኩ ያለሁት ከቅርብ
ጊዜያት ወዲህ ትዳር በሚለው ተአምራዊ ገመድ
ከጠቅላይ ሚንስትሩ ጋር የተቆራኙት ቀዳማዊት
እመቤት ገፍተው ገፍተው ወደ ውጪ አወጧቸው፣
የዳር ተመልካች አደረጓቸው እየተባለ የሚወራውን
እውነት በሚያስመስል መልኩ አቦይ ስብሀትም
በስርዓቱ ላይ መጮህ በመጀመራቸው ነው(ምንም
እንኳ የህዝቡ ጩኸትና የእርሳቸው ለየቅል
ቢሆንም። “እናቱ የሞተችበትና እናቱ ውሀ ልትቀዳ
ወንዝ የወረደችበት እኩል ያለቅሳሉ” አሉ!)
አቦይ ስብሀት “እኔ አለሁ!” ለማለት
ፈልገው ይሁን ወይም ሌላ ምክንያት ኖሯቸው
እንደሆነ አይታወቅም። ከቪኦኤ እስከ ሰንደቅ
ጋዜጣ፣ ከኢቴቪ እስከ ሪፖርተር ያሉትን የአገራችን
ሚዲያዎች ተቆጣጥሯቸው ሰንብቷል። በእነዚህ
ሚዲያዎች በጣም አስገራሚ የሆኑ ንግግሮች
በመናገራቸው ነው ለዛሬው ወጋችን በርእስነት
ያስመረጣቸው።

ስለአክሱም ታሪክ

አቦይ
ስብሀት
በቪኦኤ
የትግርኛ
ፕሮግራም ላይ “ፍኖተ ገድል” የተባለውን መፅሐፍ
አስመልክተው ከዶ/ር አረጋዊ በርሄ ጋር ክርክር
ያደርጋሉ። ዶ/ር አረጋዊ በመፅሐፉ ውስጥ የቀረበው
“የአክሱም ታሪክ ሸዋም ሆነ ሌላው የኢትዮጵያ

አካባቢ አያጠቃልልም” የሚለው ትንተኔ “ታሪካዊ
መሰረት የሌለውና አግባብ ያልሆነ አተናተን ነው”
ይላሉ። አቦይ ስብሀት በአንፃሩ በመፅሐፉ ላይ
ያለውን ሀሳብ ደግፈው “የምን ጋምቤላ? የምን ሸዋ
ነው” ተንቤንስ ያጠቃልላል? አጋሜ ያጠቃልላል?”
በማለት የአክሱም ግዛት ሸዋ ይቅርና ተንቤንና
አጋሜም እንደማያጠቃልል ተናገሩ። ይህን ምንም
ዓይነት የታሪክ መሰረት የሌለው አቋማቸውን
ለማጠራከር ከሰንደቅ ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ
ምልልስ ላይም “የአክሱም ስልጣኔ ለአጋሜና
ለተንቤን ምኑ ነው በማለት የአክሱምን ስልጣኔ
ወደ ቀበሌ ስልጣኔ እያወረዱት ነው የሚል ሂስ
እየተነሳቦ ነው” የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው እንዲህ
ብሏል፤
“ታሪክና የፖለቲካ አቋም ይለያያል።
የተናገርኩት እኔ የማውቀውን ታሪክ ነው። ታሪክ
አውቃለሁ የሚል ደግሞ ሊያጣራው ይችላል።
ታሪክ የፖለቲካ አቋም ስላልሆነ ተነቦ ሊስተካከል
ይችላል።
እኔ እንደሚመስለኝ የአክሱም መንግስት
በመጀመሪያ ደረጃ የከተማ መንግስት (city state)
ይመስለኛል። እንደነ አቴንስ እንደነ እስፓርታ
የከተማ መንግስት ይመስለኛል። በኋላም ይህ
የከተማ መንግስት እየሰፋ ሄዶ ከፊል ኤርትራን
ከፊል የትግራይ ቦታዎችን ያጠቃለለ ይመስለኛል።
እኔ ያነበብኩት የሰማሁት እሱ ነው።
…የአክሱም መንግስት ግዛት አጋሜና
ተንቤን (አሁን ደግሞ ዛናም ይላል) አይጨምርም
ነበር። የአክሱም ስልጣኔ ግን ከትግራይ ውጪ
በስፋት ተዘርግቷል። ዎልርድ ሄሪቴጅ የተባለም
ይመስለኛል። ‘የአክሱም ስልጣኔ ለአጋሜና ለተንቤን
ምኑ ነው?’ የሚለው አይደለም ቁም ነገሩ።”
በእውነቱ ከሆነ እኔ የታሪክ ሰው
አይደለሁም። የታሪክ ሁነኛ አንባቢ እንጂ! ነገር
ግን የታሪክ ምሁራኖቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ
ምንም ባለማለታቸው ለምን እኔ የምችለውን ያህል
አልወረውርም ከሚል ከዳዊት እምነት ተነስቼ ነው
የብዕር ወንጭፌን ያነሳሁት።በመጀመሪያ ነገር
ተንቤን እና አጋሜ ለአክሱም ያላቸው መልከዐ
ምድራዊ ቅርበት በአንድ ሰው ፊት ላይ ያሉት ሁለት
የአፍንጫ ቀዳዳዎች ለአፍ ያላቸው ቅርበት ያህል
ነው። በመሰረቱ ይህን ለምሳሌ ያህል አመጣሁት
እንጂ ሸዋ ይሁን ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ለአክሱም
ሩቅ ሆኖ አይደለም። በወቅቱ አክሱም ከነበራት
ኃያልነትና ሰፊ ግዛት አንፃር ከግብጽ ድንበር እስከ
ፑንት ድረስ የነበራት ተፅዕኖ በፖለቲካ፣ በባህልና
በስልጣኔ ቀላል የሚባል አይደለም። የሸዋ ነገስታት
የዘር ሐረጋቸውና የመንግስትነት ተገቢነታቸው
ከአክሱም የመጣ ነው ብለው ማመናቸው ስህተት
አይመስለኝም። ቢያንስ እንኳ የታሪክ፣ የባህልና
የኃይማኖት ትስስር ነበራቸው። ስህተት የሚሆነው
አክሱም
ለሸዋም፣
ለትግራይም፣
ለሌላውም
አይመለከተውም ሲባል ነው። የአሁኗ ኢትዮጵያ
አክሱም ነው መሰረቷ! ከዚህ ውጪ ሌላ ያልነበረ
ታሪክ አምጥተን የአገር አንድነት ማላላትና ማፍረስ
ተገቢነት ያለው ሊሆን አይችልም።
ሌላውም የሚገርመው ነገር ስለአክሱም
የተናገሩትን
እውነት
ለማስመሰል
የአክሱም
መንግስት የከተማ መንግስት ነው የሚል መከራከሪያ
ማቅረባቸው ነው። እኔ እስካሁን ባለኝ የንባብ
እውቀትና አንዳንድ ምሁራን ጠይቄ እንደተረዳሁት
ከሆነ የአክሱም መንግስት ሰፊ ግዛት የነበረው
የተለያዩ ህዝቦችን በኃይል በማስገበርና ወረራዎችን
በማካሄድ፤ ቀይ ባህርና ደቡብ አረቢያን በመቆጣጠር
ሰፊ የባህርና የየብስ የንግድ እንቅስቃሴ የነበረው
ኢምፓየራዊ መንግስት ነው። ስለዚህ የአክሱምን
መንግስት የከተማ መንግስትነት ስም መለጠፍ
ፈፅሞ የታሪክ ክህደት ነው የሚሆነው። አክሱምን
ገናና ያደረገው ከእነዚያ ግዛቶች በሚያገኘው ግብር፣
ከመርከብ ንግድ፣ ከወርቅና ቅመማቅመማት ሽያጭ
ወዘተ በተሰበሰበ ሀብት ነው። ይህ የፈጠረለት
ኢኮኖሚያዊ አቅም ነው በዓለም ላይ ኃያል ከነበሩት
አራት መንግስታት ውስጥ አንዱ እንዲሆን
ያስቻለው።
የአክሱም መንግስት የግሪክ ከተሞች
እንደነበራቸው ትናንሽ የከተማ መንግስታት ዓይነት
ሳይሆን ልክ በሮም ከተማ ማእከሉ አድርጎ ሰፊ
ግዛት እንደነበረው እንደ ሮማው ኢምፓየር ዓይነት
ነው። በዚህ አጋጣሚ የታሪክ ምሁራኖቻችን በጉዳዩ
ላይ ያላቸውን እውቀት ቢያካፍሉን ነገሩን የበለጠ
ግልፅ ያደርገዋል የሚል እምነት አለኝ።

ስለህወሀት

መገንጠልን
በሚመለከት
የህወሀት
አመራር ሲያራምደው የነበረው አቋም በሰፊው
የሚታወቅና ብዙ የታሪክ ምሁራንና ፀሐፍት
በየጊዜው አንስተው ትንተና ያቀረቡበት ነው።
በዚህ ምክንያትም አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በደንብ

የሚያውቀው ጉዳይ ይመስለኛል። አቦይ ስብሀት
በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይም ክደው ሲከራከሩ
እንመለከታለን። በሰንደቅ ጋዜጣ ህወሀት ስለነበረው
የመገንጠል አጀንዳ ተጠይቀው ሲመልሱ፤“ህወሀት
ትግራይ ትገንጠል የሚል ፕሮግራም አልነበረውም።
በእርግጥ እንገንጠል የሚሉ ዝንባሌዎች (trends)
ነበሩ። በኋላም በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነት
(unity based on equality) የሚለውን ሚዛን የደፋ
ጉዳይ ነበር። አሁንም በሕገ መንግስቱ ያለ ነገር
ነው። የዚያን ጊዜ የነበረ ፕሮግራማችን ነው በህገ
መንግስቱ ውስጥ ያለው። ያም ሆኖ የመገንጠል
ዝንባሌ የነበራቸው ግለሰቦች ነበሩ እንጂ ህወሓት
የመገንጠል ፕሮግራም አልነበረውም።”
ዶ/ር አረጋዊ በርሄ በፃፉት A political
History of Tigray Peoples’ Liberation Front
(1975-1991) የሚለው መፅሐፍ ላይ ህወሀት
በመጀመሪያ ፈፅሞ የመገንጠል ዓላማ እንዳልነበረው፣
በእኩልነትና
በዲሞክራሲያዊ
አንድነት
ላይ
የተመሰረተች ኢትዮጵያ ለማምጣት አስበው ወደ
በርሀ እንደገቡ ይጠቅሳሉ(የትግራይን ህዝብ ጥያቄ
የፍትሕና የእኩልነት ጥያቄ መሆኑን ተቀብለው
በኢትዮጵያ አንድነት ማዕቀፍ ውስጥ ለመፍታት
አገሪቷን በዚህ መልኩ የማዋቀር ትልዕኮ የያዘ ግብ
ወይም ዓላማ ነበረው ነው የሚሉት)። በህወሀት
ውስጥ ግራ ዘመም አክራሪ ብሄርተኛ የሆነ አቋም
የነበራቸው ብቻ ሳይሆኑ ከኢትዮጵያ ለመገንጠልም
ጭምር እንታገል የሚሉ፣ ከዚያም አልፈው
የትግራይ ጉዳይ ልክ እንደኤርትራ የቅኝ ግዛት
ጥያቄ ነው የሚል አቋም የነበራቸው እንደነበሩና
ከእነዚህም ውስጥ አቶ ስብሀት ነጋ አንዱ ወይም
ዋነኛው እንደነበሩ በደንብ አብራርቷል።
ዶ/ር አረጋዊ በርሄ ያለውን እንመልከት
“አንድ ቀን እኔ(አረጋዊ በርሄ)፣ ስብሀት፣አፅበሀና
ሌሎች ጓዶች ጋር ሆነን ሕርሚ ከሚባለው
ቦታ ተነስተን ወደ ቀላቅል በምንሄድበት ጊዜ
ስብሀት ነጋ የእኛም(የትግራይ) ጉዳይም እኮ ልክ
እንደ ኤርትራ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው ስለዚህ
የምናካሄደው ትግል ከቅኝ ግዛት የነፃ የመውጣት
ትግል ነው መሆን ያለበት” የሚል ሀሳብ በማንሳቱ
ሁለታችን ለመጋጨት በቃን። ከዚያ በኋላ የነበረን
ግንኙነት ለሁሌም በዚያው ተበላሽቶ ቀርቷል።
በሌላ ጊዜም” ይላሉ ዶ/ር አረጋዊ “መቼም ስብሀት
ወግ ይችሉበታል። በቀልድ መልክ ይህን አቋሙን
ያንፀባረቁበት ሁኔታ ነበር። ነገር ግን እዚያ
የነበሩ ታጋዮች ሁሉ “ከየት አምጥተህ ነው ይህን
የምትናገረው?” የሚል ኃይለ ቃል ያለበት መልስ
ስለሰጧቸው አኩርፈው ዝም እንዳሉ ገልፀዋል።
ልብ እንበል እንግዲህ በወቅቱ አቶ ስብሀት ነጋ
ስለመገንጠል ብቻ አይደለም የተናገሩት ከቅኝ ግዛት
ነፃ ስለመውጣትም ጭምር እንጂ!
ከዚያ በኋላ በሌላ ጊዜ አመራሩ ስለኢህአፓ
ሁኔታ በሚነጋገረበት ወቅት “ኢህአፓ ትምክህተኛ
ድርጅት ስለሆነ አብሮ መስራት አይቻልም” የሚል
አቋም ይወስዳል። ይህን ስለኢህአፓ የተደረሰውን
ድምዳሜ እንደሽፋን በመጠቀም ስብሀት፣ መለስ፣
ስዩም መስፍንና አባይ ፀሐዬ “ከአማራ ጋር መኖር
አይቻልም። ስለዚህ እኛ የምንታገለው የትግራይ
ሪፐብሊክ ለመመስረት ነው” የሚል ፕሮግራም
በድብቅ አዘጋጅተው ሱዳን ድረስ ልከው እንዲታተም
በማድረግ እንዲሰራጭ አደረጉ።
ነገር ግን ይህን ትግራይን ገንጥሎ አገር
የማድረጉ ዓላማ አንድም በታጋዩና በህዝቡ በኩል
ብዙም ባለመወደዱ፤ በዋናነት ደግሞ ከሻዕቢያ በኩል
ከፍተኛ ተቃውሞ ስለገጠመው ይህን ፕሮግራም
ለመከለስ መገደዳቸውን ነው በህወሀት ታሪክ ዙሪያ
የተጻፉ የተለያዩ ሰነዶች የሚያመለክቱት።
ሻዕቢያ
ይህን
ዓላማ
አጥብቆ
የተቃወመበት ምክንያት አንደኛ የኤርትራን ጥያቄ
ተገቢነት እንዲምታታ የማድረግ ኃይል ይኖረዋል
ከሚል ነው። ይህም ኤርትራዊያን ድርጅቶችም፣
ህወሀትም፣
ኦነግም
ሌሎችም
ለመገንጠል
ከሆነ የሚታገሉት የኤርትራን ጉዳይ
በሌሎች
የኢትዮጵያ ክፍሎች ከሚነሱት ጥያቄዎች ጋር
አንድ ስለሚሆን ነው።በተጨማሪም ኢትዮጵያ
ለመበታተን ነው እናንተ የምትታገሉት ያላችሁት
የሚል በዲፕሎማሲው ማህበረሰብ ዘንድ ተደጋጋሚ
ወቀሳ ይቀርብባቸው ስለነበረ ነው።
ሌላው ምክንያት ኤርትራን አገር የማድረጉ
አጀንዳ የኢትዮጵያ ጥሬ ሀብትና ርካሽ የሰው
ጉልበት ተጠቅሞ በማምረት መለሶ የተመረተውን
በኢትዮጵያ ገበያ አምጥቶ በመሸጥ በኢንዱስትሪ
የበለፀገች አፍሪካዊት ሲንጋፖር እናደርጋታለን
የሚል ስለነበረ ለዚሁ ዓላማቸው ጋሬጣ ልተሆን
የምትችል ሌላ ጥገኛ አገር አጠገባቸው እንድትፈጠር
ስላልፈለጉም ነው።
ስለዚህ አቦይ ስብሀት ህወሀት የመገንጠል
አላማ አልነበረውም ከማለት ይልቅ እውነቱን
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ቢነግሩንና እነማን ይህን አቋም አጥብቀው ይደግፉ
እንደነበሩ ራሳቸውም ያን የተሳሳተ የመገንጠል
ዓላማ አራማጅ የነበሩ መሆናቸውን አምነው ዛሬ
ሆነው ሲያዩት ግን የተሳሳተ መሆኑን ቢቀበሉ
ነበር የሚሻላቸው። አሁን ያለው ሕገ መንግስት
የህወሀት ፕሮግራም የነበረውን ነው ማለታቸውን
ግን እውነት ብሏል።

ስለሙስና

ሙስናን በሚመለከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ
ባለፈው ጊዜ በፓርላማ ካሉት በተለየ መልኩ አቦይ
ስብሀት መናገራቸውን እየተዘገበ ነው የሚገኘው።
ሪፖርተር ጋዜጣ
የካቲት 18/2004 እትሙ
“አቦይ ስብሀት ሕዝቡ በሙሰኞች ላይ እንዲዘምት
ጠየቁ” በማለት አስነብቦናል። በእውነቱ ከሆነ ሃሳቡ
የሚደነቅ ነው! ካልኩኝ በኋላ እዚህ ላይ ለአቦይ
ስብሀት ሁለት አንኳር ጥያቄዎች አሉኝ።
አንደኛ ሙስና ማለት ምን ማለት
እንደሆነ ቢነግሩን?! ምክንያቱም እርሳቸው ሲሉት
ነገሩ ግር ስለሚያሰኝ ነው።
ሁለተኛው ጥያቄ ህዝቡ በሙሰኞች ላይ
እንዲዘምት እየጠየቁ ያሉት በምን መልኩ ነው?
እንደቱኒዚያ? እንደ ግብፅ? ወይስ እንደሊብያ?
በምን መልኩ መዝመት እንዳለብን?! ያው በነካ
እጅዎ ቢገልፁልን ጥሩ ይሆናል ብዬ ነው።
እንግዲህ “አቦይ ስብሀት ቀስ በቀስ
ወደ መቃወሙ እየመጡ ነው ወይስ ሌላ ሚና
ተበጅቶላቸው የተሰጣቸውን ገፀ ባሕሪይ ተክነው
እየተጫወቱ ነው?” የሚለውን ጥያቄ እንዳለሆኖ
ከአነጋገራቸው ግን በስርዓቱ ላይ ሳይሆን ስርዓቱን
አሁን በበላይነት እየመሩት ባሉት ግለሰቦች ላይ
ተቃውሞ ያላቸው ይመስላል። የሪፖርተር የካቲት
18 2004 ዘገባ እንመልከት (ገፅ 42)

“ቁመናችን እንዴት ነው ፀረ ሙስና
ኮሚሽን ሰራዊቱ እያሰለፈ ነው ወይ ጠላቱን
እያጠቃ ነው ወይ የሚሉ አሳሳቢ ጥያቄዎችን
ካነሱ በኋላ ‘ኮሚሽኑ ለምን በጥቃቅንና አነስተኛ
የሙስና ተግባራት ላይ ብቻ ያተኩራል!?’ የሚል
ተከታይ ጥያቄ አቅርበዋል። ከፍተኛ ባለስልጣናት
የሚሳተፉበት “ግራንድ ኮራፕሽን” በሚል የሚገለፀው
ኢትዮጵያ ውስጥ የለም በሚል በቀረበው ጥናት
በተነሳው ክርክር ላይ የተቃውሞ አስተያየታቸውን
ሲሰጡ ‘ኮምሽኑ ለምን ኃይሉን አያሰባስብም በሁሉም
የሙስና ዓይነቶች ላይ ለምን አይዘምትም?!
ሕዝቡንም በሙሰኞች ላይ ማሰለፍ ይችላል።’
የሚል ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከላይ ባለው ትልቁ
ሙስና ላይ ካልተዘመተ ከስር ባለው ላይ መዝመት
ውጤት እንደማይኖረው በማስረዳት።”
ግን አቦይ ስብሀት በመጀመሪያ ፀረ ሙስና
ኮሚሽን ኃይል እንዲኖረው የሚያደርግ አሰራር
ተዘርግቶለታል ወይ? እንደው እርሶ እንዳሉት
ኮምሽኑ ላይ ወደ አሉት ባለስልጣናት መዝመት
ቢጀምር በወይዘሮዋ ብቻ የሚቆም ይመስሎታል?
እርሶ ደጅ ላይ ላለመድረሱ ምን ያህል እርግጠኛ
መሆን ይችላሉ? አይበለውና እርስዎ እንዳሰቡት
መሆኑ ቀርቶ ተቃራኒው ቢሆን! ለማንኛውም
በእስርቤቱ ውስጥም ማጅራት መቺዎች ስላሉ
ከአሁኑ ያስቡበት።
ሙስናን ለመዋጋት ቆርጠው የተነሱ ከሆነ
ግን ላይ ካሉት ባለስልጣናት ውስጥ በሙስና ውስጥ
የገቡትን በመለየት ለፀረ ሙስና ኮሚሽን እንደዜጋ
ቢያሳውቁ ወይም መረጃውን ቢሰጡ የተሻለ ነው።
የሚሰጉ ከሆነ ስሜን እንዳይጠቀስ ብለው፤ የሀበሻ
ኩራቱ ከያዞት ደግሞ እንደ ባለስልጣንነትዎ ኮራ
ጀነን ብለው “በእነ እንትና እና እንትና ላይ ቶሎ
የሙስና ማጣራት እንድታካሄዱ” ብለው በማዘዝ
አሁን ያሉበትን የተሰሚነት ደረጃ በእግረ መንገድዎ
ለመገምገም ይረዳዎታል።
መቼም በአፍሪካ ያሉት ቀዳማዊ እመቤቶች
በፖለቲካው ላይ ያላቸውን ተፅዕኖ ይዘነጉታል ብዬ
አላስብም። የበለጠ ግንዛቤ እንዲኖሮት የኒው አፍሪካ
መፅሔት ጁላይ 2011 እትም “Women Power:
African first ladies” በሚል ርዕስ የቀረበበውን
ያንብቡ።
ለመሰነባበቻ
ይሆነን
ዘንድ
ቅኔ
እነሆ፤ቅኔው በግዕዝ ነው!
ንሕነ
ናበጽሕ ኢደዊነ ፥ ሃበ መንግስተ አዜብ ቀዳማዊት
እስመ ኰነነ ብእሲሃ፥ ብእሴ ሐቅል ወጉሕሉት።
ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!
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የዓድዋ ድል ክብረ በዓል

ፍትህ የካቲት 23 2004 ዓ.ም

(1934-2001 ዓ.ም.)፤
ስደት ከገነተ ጽጌ/‹‹ዓድዋ አደባባይ›› ወደ ዓድዋ?
የዓድዋ ድል በዓል በአገሪቱ ከሚከበሩ
የድል በዓላት መካከል አንዱና ዋንኛው ነው፡፡
ይህ ጽሑፍ በመጀመሪያ ስለበዓሉ የአዲስ ዘመን
ጋዜጣን በምንጭነት ተጠቅሞ የአከባበሩን ሥርዓት
ለመዘገብ በማቀድ የተጀመረ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ
እኤአ በ2004ዓ.ም በአአዩ ታሪክ ትምህርት ክፍል
ለሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ እንዲሆን በቢንያም
ወ/ገብርኤል በሦስቱ ተከታታይ የኢትዮጵያ
መንግሥታት ስለበዓሉ አከባበር በጥሩ ሁኔታ
ተጽፎ በማግኘቱ ወደፊት የመገናኛ ብዙኃን
የተቻላቸውን ያህል በህዝቡ የዕለት ተዕለት ቋንቋ
ለውጠው እንዲያደርሱት ርዕሱን (Memories
of the Victory of Adwa: A Focus on its
Commemoration (1941-1999) በመጠቆም
በቢንያም ያልተነካ ግን ከአከባበሩ ጋር በተያያዘ
በሦስቱም መንግስታት የአዲስ ዘመን ጋዜጦች
ስለነበረው አዘጋገብ በተለይ የፎቶ/ ምስል አቀራረብ
ላይ ለዕለቱ መታወሻ እንዲሆነን ጥቂት ለማለት
ነው፡፡ በዚህ ጽሑፍ ደረቁን ዘገባ ለማቅረብ
ስሞክር በዚያ መንደርደሪያነት የሚደረስበትን
ድምዳሜ ለአንባቢዬ በመተው ነው፡፡
የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ዘገባ ስለዓድዋ
በዓል አከባበር እንደምንጭ
የዓድዋ በዓል ዝክር በአዋጅ የታወጀና
ከ1934ቱ የካቲት 23 ጀምሮ ሳይቋረጥ እስከ 2003
ድረስ ሲከበር የቆየ ቢሆንም፤ ስለበዓሉ የቀረበው
ዘገባ፣ ማስተዋወቂያ፣ ዜናና ትንተና፤ በጥልቀት፣
በትኩረት እና በሽፋን ይለያያል፡፡ እስከ1951ዓ.ም
ድረስ ጋዜጣው የሚወጣው በሳምንት አንድ
ጊዜ የነበረ በመሆኑ የሚወጣበት ቀን ለበዓሉ
እንደነበረው ቅርበትና ርቀት አዘጋገቡንም ይወስን
ነበር፡፡ አንዳንዴ በዓሉ ሳይከበር ጋዜጣው ቀድሞ
የሚወጣ ከሆነ ስለአከባበሩ ስርዓት መርሃ ግብር
አስተዋውቆ ያልፋል፡፡ ስለዚህም የበዓሉ ቀን
የነበረውን ሁኔታ ላይዘግብ ይችላል፡፡ ይህ ሁኔታ
ከ1951 በኋላ ተቀይሮ ከበዓሉ በፊት ስለመርሃ
ግብሩ፣ በበዓሉ ቀን ተከብሮ እንደሚውል፣
ከበዓሉ ቀን በኋላም በዕለቱ ስለተከናወነው
ስርኣት የሚገልጹ ዘገባዎች በመውጣታቸው
ጋዜጦቹ የተሻለ መረጃ መስጠት ችለዋል፡፡ እኒህ
መረጃዎች የበዓላቱ አከባበር ከዓመት ዓመት
የሚያሳዩትን ለውጥ ይጠቁማሉ፡፡ መንግሥታቱ
በበዓላቱ አስታከው ስላለፈ ታሪካችን ለማለት
የሚፈልጉትን የምንረዳበት ነው፡፡
ስለዓድዋ መጣጥፎች በአዲስ ዘመን
ከዘገባዎቹ
በተጨማሪም
ድሉን
አስመልክቶ የሚወጡ መጣጥፎች ሲኖሩ፤
እጅግ በጣም ጥቂቶቹ ካልሆኑ ግን ጸሐፊያቸው
አለመጠቀሱን ልብ ማለት ይቻላል፡፡ በመጣጥፍ
መልክ የቀረቡትም ሆኑ ሌሎች ምልከታዎች
ምንጭ
ሲጠቅሱ
ብዙም
አይስተዋሉም፡
፡ ከ1950ዎቹ ወዲህ አልፎ አልፎ ጸሐፊዎች
በስማቸው መምጣት እንደጀመሩ ይታያል፡፡
እንዳለ ከሌላ መጽሐፍ የተቀዱ ጽሑፎችም የነበሩ
ሲሆን፤ አንዳንዶቹ ከነምንጫቸው ተጠቅሰው
እናገኛለን፡፡
መጀመሪያው ተጠቃሽ ስም አፈ
ሊቅ አክሊሉ ገብረጊዮርጊስ (1955) ከጸሐፌ
ትዕዛዝ ገብረ ሥላሴ እንዳለ የተወሰደ 1960፣
አለቃ አፈወርቅ ዘብሔረ ዘጌ ያዩትንና የሰሙትን
ጽፈውት የተቀዳ (1960) ምንጭ ተጠቅሶ ዋይልድ
1964፣ ጆርጅ ደብሊዩ ባዬር ዘ ካሚንግ ኦቭ ዘ
ኢታሎ ኢትዮጵያን ዎር ከተባለ መጽሐፋቸው
የተወሰደ፣ በዶክተር ሲለቪያ ፓንክረስት የተጻፈ
(1963 ዓ.ም.) እና በተባባሪ ፕሮፌሰር መርዕድ
ወ/አረጋይ ቃለመጠይቅ ላይ የተዘጋጀው ነው፡፡
በመጣጥፎቹ
ስለጦርነቱና
ድሉ
በሚቀርበው ጽሑፍ በኢትዮጵያ ወገን ጦር
አሰፋፈር፣ መሪዎቹ እና አስተዋጽኦዋቸው
ይቀርብበታል፡፡ ከመሪዎች ከአብዮቱ በፊት
የወጡት ጋዜጦች ከአጼ ምንሊክ በተጨማሪ
እንደነ የራስ መኮንን፣ ራስ ሚካኤል፣ ራስ
መንገሻ፣ ራስ አሉላ፣ ራስ ወሌ፣ ዋግሹም
ጉዋንጉል፤ ደጃዝማች ባልቻ፣ ራስ አባተ
ቧያለውና ሌሎችም ተጠቅሰዋል፡፡ በወታደራዊው
አስተዳደርም ያውም ‹‹ከአድዋ ጦር አዝማቾች
ጥቂቶቹ›› በሚል እንዲሁ ይዘረዝራሉ (1967
ዓ.ም.)፡፡ የአውአሎም አስተዋጽኦንም ያሰምራል
(1976ዓ.ም.) በኢህአዴግ አስተዳደር ከበዓሉ
ጋር በተያየዘ ስለጦርነቱም ሆነ ድሉ የሚተርኩ
ጽሑፎች በጣም መቀነሳቸው ይታያል፡፡ በልጆች
ኣምድ ስር ‹‹ስለዓድዋ ምን ታውቃላችሁ›› በሚል
ርዕስ ከሚቀርበው በቀር፡፡ ሰፋ ያለ ሽፋን የሚሰጥ
ጽሑፍ ከወጣ የ1989ዓ.ም የየካቲት 23 እትም
ነው፡፡ እዚያም ላይ ቢሆን የተሳታፊዎችን ስም
አይጠቅስም፡፡

የዓድዋ በዓል አከባበር ላይ የተደረጉ
የመሪዎች ንግግርና መንፈሳቸው
በዓሉን አስመልክቶ በእለቱ የክብር
እንግዳዎች የተደረጉ ንግግሮችም (በወታደራዊውና
በኢህአዴግ መሩ አስተዳደር) ይካተታሉ፡፡ ንጉሡ
ውጪ ለጉብኝት ከሄዱበት ሳይመለሱ ከቀሩበት
አንድ አጋጣሚ በስተቀር በበዓሉ ላይ ቢገኙም
ንግግር አያደርጉም፡፡ በበዓሉ ሁለት ጊዜ (1974
እና 1983) ሳይታደሙ ቢቀሩም፤ ኮሎኔል
መንግሥቱ የደርግ ሊቀመንበርም ሆነው የኢህዴሪ
ፕሬዚደንት በበዓሉ ቦታ እየተገኙ በተደጋጋሚ
ንግግር ማድረጋቸው ከጋዜጣዎቹ ዘገባ መረዳት
ይቻላል፡፡ እስከአሁን አንድም ጊዜ በበዓሉ
አከባበር ላይ ያልተሰየሙት አቶ መለስ የሽግግር
መንግሥቱ ፕሬዝደንት በነበሩበት ጊዜ ለመላው
ሕዝብ በዓሉን አስመለክተው በቴሌቪዥን ንግግር
አድርገዋል፡፡ እርሱም ከሁለት ሦስት ዓመታት
ያልዘለለ ነበር፡፡
የመሪዎቹ ንግግሮች በወቅቱ ያለው
መንግስት የድል በዓሉን ለምን ሊጠቀምበት
እንደሚፈልግ አመላካች ናቸው፡፡ ይሄንኑ መረጃ
ከርዕሰ አንቀጹም ማግኘት እንችላለን፡፡ ለምሳሌ
የዓድዋው ድል በርሃብ፣ በወራሪ(እንደ ሶማሊያ)፣
በትጥቅ ትግል ላይ ባሉ ‹‹አማጽያን››፣ በድህነትና
በመሳሰሉት ላይ ህዝቡ እንዲነሳሳ ምሳሌ ሆኖ
ይቀርባል፡፡ ይህም በሶስቱም መንግሥታት
የታየ ባህሪ አድርገን ልንወስደው እንችላለን፡
፡ መንግሥታቱ የዓድዋን ድል ያለባቸውን
ጉድለት ለማካከሻ የስነልቦና መጠገኛ አድርገው
ስለመጠቀማቸው፤ በንጉሡ አስተዳደር ድሉን
ከሚያዝያ 27ቱ ጋር በማስተካከል (በ1934፣
1939፣ 1942፣ 1943፣ 1948 እና 1960 ፤
ለማይጨው ሁነት መንስኤነት ጣሊያን ማንቁርቷን
አለመበጠሷ(1934 እና 1960) ያመለክታል፤
ስለዚህ ፋሽስታዊ ስም ባይኖራቸወም ግብራቸውና
መጥፎ ምኞታቸው አንድ በመሆኑ (1942) እና
የየካቲት 23ቱ አድዋ ለየካቲቱ 12 ጭፍጨፋ
መንስኤ ነው (1942) በሚልና ባጠቃላይ
በአንድ ዓይነት ጠላትና ምኞቱ ላይ የተደረገ
መሆኑን (1943) ማስመራቸውን እናያለን፡፡
በወታደራዊው መንግስትም ድሉ በኤርትራ ያሉ
አማጽያንን ከመደምሰስ ጋር ያለውን ትሰስር፣
ኢምፔሪያሊስቶችን ከማጥፋት ጋር ያለውን
ቁርኝት የሚያሰምር ነበር፡፡ በዘመነ ኢህአዴግ
በወቅቱ የሽግግሩ መንግስት ፕሬዝደነት ንግግርም
ዲሞክራሲን ማስፈን፣ ድህነትን ከመዋጋትና
ከመሳሰሉት ጋር እንዳያያዙት መረዳት ይቻላል
(1985 እና 1986ዓም)፡፡
የዓድዋ በዓል አከባበር የሚሸፍናቸው
ቦታዎች በዓሉ በሃገሪቱ የሚሸፍንበትንም መጠን
ከዘገባዎቹ መረዳት ይቻላል፡፡ በንጉሱም ሆነ
በወታደራዊው አስተዳደር ገነተ ጽጌ ፊትለፊት
ያለውን የአፄ ምንሊክ ሐውልት ያለበትን ቦታ
በተደጋጋሚ የአድዋ አደባባይ ሲል ይጠራዋል፡
፡ የጋዜጣው ዘገባም በዚሁ አካባቢ የሚደረገውን
ስርዓት
ነው፡፡
በመጀመሪያዎቹ
ዓመታት
በቤተክርስቲያኑ ቅጽር የሚደረገው የበዓሉ
ዋና አካል የነበረ ሲሆን፤ በ1963 የተከበረው
የ75ኛ ዓመቱ በኣል ‹‹አደባባዩን›› ለመገልገል
አስቻለ፡፡ ንጉሡም ስለበዓሉ የሪሴፕሽ ግብዣ
በቤተመንግሥታቸው አደረጉ፡፡ የበዓሉ አከባበር
የቦታ ለውጥ ማድረጉ መጀመሪያ እንቅስቃሴ
ሊባል ችላል፡፡
በንጉሡ አስተዳደር ጋዜጣው የአዲስ
አበባውን አከባበር ሲዘግብ አልፎ አልፎ በተቀሩት
የአገሪቱ ክፍሎች ዝርዝሩን ባያካትትም ስለመከበሩ
ይጠቅሳል፡፡ በዚህ ረገድ በወታደራዊው መንግሥት
በኩል ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶታል፡፡ በዓሉ
የተከበረባቸውን በርካታ አካባቢዎች(አስመራ፣
ጎንደር፣ ወሎ፣ ጅማ፣ ነቀምቴ ከፋ ወዘተ)
ከነሥርዓቱ ያብራራል፡፡ በተለይ የአስመራውን
ከፍተኛ ሽፋን ይሰጠዋል፡፡ በአዲስ አበባም
ቢሆን በሁሉም አቅጣጫ የሚመጣ ሰልፈኛና
ትርዒት አቅራቢ እንዲኖር በማድረግ የበዓሉ
መከበሪ አውድን ለማስፋት፣ ተሳታፊውንም
ለማብዛት የሞከረ ይመስላል(1967 ዓ.ም.)፡፡
የድሉ በዓል መቶኛ ዓመት ከሚከበርበት ከ1988
ዓም ጀምሮ የአዲስ አበባው አከባበር ተገዳዳሪ
እያገኘ መሄዱን ከዚሁ ከጋዜጣው ዘገባ መረዳት
ይቻላል፡፡ ለምሳሌ በተጠቀሰው ዓመት አስመራ
መንገድ የሚገኘው አደባባይ በዓድዋ ድል ስም
እንዲሰየምና ለመታሰቢያው የሚሆን ሐውልት
መሰረትም እንዲጣል ይወሰናል፡፡ እንደውም በዓሉ
በዋናነት የሚከበረው እዚያው ድሉ የተገኘበት
ዓድዋ እንዲሆን መፈለጉን ያበስራል፡፡ ጋዜጣው

በዓድዋ የፎቶ ኤግዚቢሽን፣ የፓናል ውይይትና
ሌሎች ዝግጅቶች መደረግ እንደጀመሩ ያሳያል፡፡
አዲስ አባባም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሰቲ በኢትዮጵያ
ጥናትና ምርምር ተቋም ሥር በተቋቋመ ኮሚቴ
የተዘጋጀ ዓለም አቀፍ ጉባኤና አንዳንድ መስሪያ
ቤቶች ውስጥ በዓሉን የሚመለከቱ ዝግጅቶች
እንደተደረጉ ያሣያል፡፡ በወቅቱ ለበዓሉ ዝግጅት
ተቋቋሙ
ስለሚባሉት
ሦስት
ኮሚቴዎች
(ብሄራዊ፣ ትግራይና የኢ.ጥ.ም.ተ/አአዩ) በጋራ
ለመሥራት ዕክል ስለሆነባቸው ችግር ግን አዲስ
ዘመን ጋዜጣ አያመለክትም፡፡ የአድዋ በዓል
አከባበር ላይ የንጉሡ የአጼ ምንሊክ ቦታ የበዓሉ
መከበሪያ ቦታ ከልዩነቶቹ የተወሰኑት ሊሆኑ
እንደሚችሉ የሚያስገምቱ ነገሮች ግን ይታያሉ፡
፡ በተለይ ‹‹ኢትዮጵያውያን በዓሉን በድምቀት
እንዲያከብሩ ተጠየቁ›› (1988 ዓም) እና
‹‹የድሉ ድምቀት እንዳይደበዝዝ›› (1989ዓ.ም)
የሚሉ ውትወታዎቹ አንዳች ነገር እንደነበር
መጠቆማቸው አይቀርም፡፡ የበዓሉ አከባበር ቦታ
ስበት ወደዓድዋ መሆኑም ከሶስተኛው ሚሌኒዬም
በዓል ጋር ተያይዞ የአገሪቱ ርዕሰ ብሔር በተገኙበት
በዓድዋ መደረጉም ግልጽ አድርጎታል(2000ዓም)፡
፡ ይህም የአዲስ አበባው አከባበር በአገሪቱ
በተለያዩ ቦታዎች በሚከበረው መጠን እንጂ
የበዓሉን ከፍተኛ እንግዶች በሚያስተናግድ
መልኩ እንዳይሆን የሚያግድ ይሆናል፡፡ ስለዚህ
‹‹በአድዋ ላይ … የሚከበር መሆኑ ታዋቂነቱን
የላቀ ..›› ያደርገዋል ተብሎ በጋዜጣው የካቲት
22 ቀን 2000 ዓም ዕትሙ እንዳቀረበው በቀላሉ
የሚታለፍ አይሆንም፡፡ እርምጃው የሚያስነሳውን
ጥያቄ ግን በጋዜጣው ላይ አይደለም በቅጡ
በጨረፍታ
ለመመለስ
የሚያስችል
ነገር
ማግኘት አይቻልም፡፡ አቦይ ስብሃት ከወሮ/
ሳቤላ ጋር በየቦታው የሚሰጡትን አስተያየትና
አንድምታውንም አልረሳሁም(ነጋድራስ መጋቢት
2 ቀን 2003)፡፡
የአድዋ በዓል አከባበር ዘገባ በፎቶ
በዓሉን
አስመልክቶ
የሚወጡት
ዘገባዎችና መጣጥፎች በፎቶ መደገፍ የጀመሩት
ከ1956 ጀምሮ ነበር ማለት ይቻላል፡፡ ለመጀመሪያ
ጊዜ ምስሎቹ ጋዜጣ ላይ ሲወጡ አቀማመጣቸው
ዘርዘር ያለ ሆኖ፤ የአጼ ምንሊክ በትልቁ፣
የእቴጌ ጣይቱ ከዚያ መለስ ባለ እና ምንሊክ
ከጦር አበጋዞቻቸው ጋር የሚታዩበት ነበረ፡
፡ ይሄው በ1957ም ይደገምና በ1958ዓም የራስ
መኮንን ከእቴጌዋ ባነሰ መጠን ይጨመርበታል፡
፡ በዚሁ መልኩ በ1960ዓ.ም፣ 1961ዓ.ም፣
1962ዓ.ም፣ 1963ዓ.ም፣1964ዓ.ም ይቀጥላል፡
፡ ከጦርነቱ ተሳታፊዎች በዛ ያሉ ምስሎችን
ለማካተት የሞከረው እትም የፊታውራሪ ገበየሁ
የጎራው ከግራዝማች ጋረዴ ጋር፣ ደጃዝማች
ተሰማ፣ ሊቀመኳስ አባተ ኋላ ራስ፣ ፊታወራሪ
ሀብተ ጊዮርጊስ፣ ራስ መንገሻ ዮሐንስ ስማቸው
ያልተገለጠ የአድዋ ነፍጠኞች በቁመት እንዲሁም
ባራቴሪን ምስል የያዘው የ1963ቱ እትም ነው፡፡
ለመጀመሪያ ጊዜ ከጣሊያኑ ወገን ፎቶ የተካተተው
በ1961ዓም የተማራኪውን ጀኔራል አልቤርቶን
እና ሸሽቶ ያመለጠው ጀኔራል ባራቴሪ ምስልን
ሲያካትት ነው፡፡ እንዲህ ብዙ ፎቶዎችን በያዘው

በብርሀኑ ደቦጭ
(የታሪክ ተመራማሪ)
ዕትም ያልተካተተው የደጃዝማች ባልቻ አባ
ነፍሶ ፎቶም በ1964ቱ እትም ላይ ከፊታውራሪ
ሀብተጊዮርጊስ ጋር ሲወጣ፤ የሦስቱን (አፄ
ምንሊክ፣ እቴጌ ጣይቱና ራስ መኮንን) ፎቶ
እስከ 1966ዓ.ም አልቀረም፡፡ የንጉሱን የመጨረሻ
ዓመት/1966ዓ.ም ከወትሮው ለየት የሚያደርገው
ንጉሡ በበዓሉ ላይ ስለመገኘታቸው እንዲያሳይ
በሚመስል መልኩ በጉልህ የተካተተው ፎቷቸው
ነው፡፡ ከዚህ ውጪ የኢትዮያውያኖቹንንና
የጣሊያኖቹን የጦር ሰፈር የሚያሳይ ፎቶም
ተጨምሮበታል(1966)፡፡
ቀጣዩ
ዓመት
(የመንግሥት ለውጥ መደረጉን ልብ ይሏል)
የራስ መኮንንን ፎቶ አስቀንሷል(1967ዓ.ም)፡፡
ከ1968ዓ.ም ወዲህ ግን እኒህ ፎቶዎች (የአጼ
ምንሊክ እና ራስ መኮንን) ቀርተው አጠቃላይ
ጦርነቱ የተካሄደበትን ቦታ ምስል እና ማንነታቸው
የማይታወቁ ሁለት ተዋጊዎች/ጀግኖች በ1972
ዓም (በንጉሱ አስተዳደር ጊዜም ስለወቅቱ ጀግኖች
ለማሳየት ከአንድም ሁለት ጊዜ የወጡ ምስሎች)
እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡ በሌላ ዓመት አልተደገመም
እንጂ የአድዋዎቹን ጀግኖች ምስል ከአብዮታዊ
ሠራዊት ጋር ጎን ለጎን በማድረግ በ1975ዓም
በየካቲት 22 እና 23 ቀን በወጡት ጋዜጦች
ላይ ቀርበዋል፡፡ ከዚያ ውጪ ብዙዎቹ ስለበዓሉ
የሚወጡ ምስሎች የእለቱ ክብር እንግዳ ሐውልቱ
ስር አበባ ሲያስቀምጥና ንግግር ሲያደርግ
የሚያሳዩ ፎቶዎች ሆነዋል፡፡ የተሸናፊዎቹ
የጣሊያን ወታደሮችና ሠፈራቸውም የቀረበበት
አጋጣሚ አለ፡፡ በዘመነ ኢህአዴግም አልፎ
አልፎ እነዚያ ሁለት ተዋጊዎች (1985ዓ.ም፣
1995ዓ.ም. ከመውጣታቸው ባሻገር ለመጀመሪያ
ጊዜ የእቴጌ ጣይቱን ፎቶ ‹‹የመቀሌው ጦርነት
በድል እንዲጠናቀቅ ሚና የተጫወቱት›› በሚል
ርዕስ አቅርቧቸዋል(2000ዓ.ም)፡፡ ከዚያ ውጪ
የአፄ ምንሊክም ሆነ የራስ መኮንን ወይም
ሌሎች ፎቶዎች መካተታቸው ቀርቷል፡፡ ይልቅስ
የእለቱን የክብር እንግዳና ንግግር ያደረጉትን
የሚያሳይ ብቻ ሲሆን በአንድ ዝክሩ ላይ ለበዓሉ
የታደሙ ታዳጊ/ወጣቶችን ምስልም የጨመረበት
አጋጣሚም አለ (2001ዓ.ም)፡፡
ጽሑፉ በደረቁ እንደወረደ ቢቀርብም
መልዕክቱ የበዓል አከባበር ፍልስፍናችን መሰረት፣
የበዓል አከባበራችን አዘጋገብ መንፈስና የወደፊት
ጉዟችን ተጠየቅ ልብ እንድንል እስካሁን
ባደርግነው ማሳያነት ማሳሰብ ነው፡፡

‹‹የኛ ፕሬስ›› አዲስ ጋዜጣ
በፖለቲካ፣ በማህበራዊና
ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ
የምታተኩር ነገ ቅዳሜ
ይጠብቋት!
‹‹የኛ ፕሬስ›› የኛ! የእርስዎ!
የሁላችን!

www.feteh.com

አውደ ታሪክ
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ጎራው ተለብልኮ ይታያል አለቱ፤ የጎበዝ
መነሻው ደረሰ ሰዓቱ ከቀረርቶ የተመዘዘ
ከታዴዎስ ታንቱ
ባንዳው ባላምበራስ ግዛው ሞላ አሁን
ይሰቀላል! ገረሱ ዱኪ ፈርዶበታል! አሁን! አሁን!
አሁን! ወደ መስቀያው ስፍራ ቀርቧል፡፡ የገረሱ
ዱኪን ፍርድ ማንም አይገለብጠውም፡፡ እጆቹ
የኋሊት በጥብቅ ታስረዋል፡፡ ለባንዳነቱ ተገቢ ዋጋ
ይሰጠዋል፡፡ ሰው ሁሉ የዘራውን ያጭዳልና፡፡ ህዝብ
ተሰብስቧል፡፡ የመጨረሻው መጀመሪያ ሒደቱን
ይዟል፡፡ ሁለት ዝናር የታጠቁ አርበኞች ግዛው
ሞላን በግራውና በቀኙ ይዘው ቆመዋል፡፡ የሞት
ግብዣ ተደግሶለታል፡፡ ከመስቀያው ዛፍ ስር አንድ
ትልቅ ባርጩማ ይስተዋላል፡፡ ግዛው ሞላ በዚህ
ላይ ቆሞ አንገቱን ለገመድ ይሰጣል፡፡ በጣም ቀጭን
ገመድ በሸምቀቆ ተዘቅዝቆ በነፋስ ይወዛወዛል፡፡
በጥቂት ደቂቃዎች ክብደቱ ሲያሻቅብ ውዝዋዜው
ይገታል፡፡ ዝግጅቱ ተጠናቅቋል፡፡ ግዛው ሞላ
በድጋፍ ከባርጩማው ላይ ወጥቷል፡፡ አርበኞች
አሁንም በግራውና በቀኝ በኩል ይዘውታል፡፡
ዙሪያው በግማሽ ኪሎ ሜትር ስፋት በአርበኞች
የጥበቃ ምድብ ተከብሯል፡፡ ገበያተኛው እንኳን
ለጊዜው በጊዜው ከእርምጃው ታቅቧል፡፡
አሁን አንድ ረጅም አርበኛ ወደ
መስቀያው ዛፍ አጠገብ ደርሷል፡፡ አርበኛው ገመዱን
ያዝ አድርጎ ሸምቆቆን ፈተሸው፡፡ ገመዱ ለመልካም
ተግባር ክፉኛ ጠንክሯል፡፡ አርበኛው አረጋገጠ፡
፡ አሁን በግዛው ሞላ አንገት ገመዱን ሊያስገባ
ነው፡፡ አስገባው! አ-ስ-ገ-ባ! በሊሬ ተገዝቶ ሀገሩን
የሸጠው ተንጠለጠለ! ይፈራገጣል! ይፈራገጣል! ባፉ
ላይ አረፋ ይታያል! ባፍንጫው ደም መጣ! በፆታ
መለያው አካባቢ መጠነኛ እርጥበት ይስተዋላል፡፡
ግን ብዙም አልቆየም፡፡ ወዲያው ደረቀ፡፡
በመግቢያ ደረጃ ለመግቢያችን የተቀረፀው
ሁነት በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ዘመን በሕዳር ወር
1930 ዓ.ም. የተፈፀመ ድርጊት መሆኑን ያዙ፡፡ ሰባ
አራት ዓመት ወደ ኋላ ሄዳችሁ በዓይነ ህሊናችሁ
ቃኙት፡፡ ታሪክ ውሎ ይግባ! የአባቶቻችንና
የእናቶቻችን ገድል ቢዛቅ አያልቅም፡፡ የእሳት ልጆች
ዐመድ ሆነናል፡፡
ያም ሆነ ይህ ሰባ አራት ዓመት
ወደኋላ ተመልሰን በዓይነ ህሊናችን ተንጠልጥሎ
የምንመለከተው ባላምበራስ ግዛው ሞላ የተባለ
የፋሽስት ኢጣያ አገልጋይ መሆኑን አንጣ፡
፡ ባላምበራስ ግዛው ሞላ የኢጣሊያ ፋሽስት
ኢትዮጵያን ከመውረሩ በፊት የጦር ሚኒስትር
ለነበሩት ለፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ
ፀሐፊ እንደነበረ ተጨባጭ ምንጭ ታጥቀናል፡፡
ግለሰቡ በ1916 ዓ.ም. ኢትዮጵያ የቀድሞ የዓለም
ማህበር አባል ስትሆን ደግሞ በአስተርጓሚነት
ተመርጦ ወደ ውጭ ሀገር ሔዶ ተመልሷል፡፡
ፋሽስት ኢትዮጵያን ከወረረበት ወቅት አንስቶ ግን
እናቱ ኢትዮጵያ ለዘለዓለም የፋሽስት ኢጣሊያ ግዛት
ሆና እንድትቀር የበኩሉን አሉታዊ አስተዋፅኦ ሁሉ
ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ ለዚህ ተግባሩ ደግሞ ወራሪው
የፋሽስት ኃይል የፊታውራሪነት ማዕረግ ሰጥቶት
እንደነበረ ለማወቅ ተችሏል፡፡
ለመሆኑ ባላምበራስ ግዛው እንዴት
ተይዞ ሊሰቀል ቻለ? መልስ አለን! ባላምበራስ
ግዛው የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል የኢትዮጵያን

ምድር ከረገጠበት ወቅት አንስቶ ራስ ኃይሉ ከተባለ
ባንዳ ጋር ሲሰራ ቆይቷል፡፡ ነገር ግን የጀግናው
ገረሱ ዱኪ የአርበኝነት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ራስ
ኃይሉን ክፉኛ አሳሰበው፣፡፡ በዚህ ምክንያት ራስ
ኃይሉ ከፋሽስት ጌቶቹ ጋር ይመካከር ገባ፡፡ ብዙ
ከተወያዩ በኋላ ራስ ኃይሉና ፋሽስት ጌቶቹ ገረሱ
ዱኪን ለመውጋት ጦር ለመላክ ተስማሙ፡፡ ለዚህ
ፋሽስታዊ ወታደራዊ ግዳጅ በአዛዥነት ደግሞ
ባላምበራስ ግዛው ሞላ ተመደበ፡፡ ቀጥሎስ? ቀጥሎ
ግዛው ሞላ ገረሱ ዱኪን ጆሮውን ይዞ አንጠልሎ
እንሚያመጣው በራስ ኃይሉ ፊት በፉከራ አረጋገጠ፡
፡ ራስ ኃይሉም በግዛው ሞላ ልበ ሙሉነት አቋም
ኩራት ተሰማው፡፡ ወዲያው ሁለት ሺህ ተዋጊ
ለጦርነት ተዘጋጀ፡፡ የዚህ ተዋጊ ምክትል አዛዥ
ደግሞ ኰሎኔል ሮሌ የተባለ ኢጣሊያዊ መኮንን
እንደ ነበር ተመልክቷል፡፡ ገረሱ ዱኪም በበቂ ደረጃ
መረጃ አግኝቷል፡፡ ፋሽስቱ ሕዳር 2 ቀን 1930
ዓ.ም. ለጦርነት ተንቀሳቀሰ፡፡ ገረሱ ዱኪም የራሱን
ስልት ቀይሷል፡፡
አሁን ገረሱ ዳዎ ከተባለ መንደር ላይ
ይገኛል፡፡ የፋሽስት ኃይል እየገፋ መምጣቱን
ካረጋገጠ በኋላ ግን ገረሱ ዱኪ ከዳዎ አምስት ኪሎ
ሜትር ወደ ፊት መጥቶ አድፍጦ ወራሪውን ኃይል
ይጠብቅ ገባ፡፡ ጦርነቱ ተከፈተ፡፡ ፋሽስት ያላሰበው
ነገር አጋጠመው፡፡ ከ8 እስከ 12 ሰዓት የተፋፋመ
ጦርነት ተካሄደ፡፡ በመጨረሻም ባላምበራስ ግዛው
ከ34 ተዋጊዎች፤ ከ700 መትረየስ ጠብ መንጃዎችና
ከበርካታ ሌሎች መሳሪያዎች ጋር ተማረከ፡፡ ኮሎኔል
ሮሌ ግን አመለጠ፡፡
ከድሉ በኋላ ገረሱ ዱኪ ምርኮኞችን
እየነዳ ቦዳ ወደ ተባለ ሥፍራ አመራ፡፡ ገረሱ ዱኪ
ባላምበራስ ግዛው ሞላ ሲቀር ሌሎችን ባንዳዎች
ሁሉ እጅ እጃቸውን አስቆረጠረ፡፡ የባንዳዎችን
እጅ ለመቁረጥ ያቅማሙ አርበኞችም እጃቸው
እንዲጎመድ አዝዞ ተፈፃሚ ሆኗል፡፡ ባላምበራስ
ሞላ ግን ሕዝብ በተሰበሰበበት በገበያ ቦታ ተሰቀለ፡
፡ እንደ ፋሽስት ኢጣሊያ ባንዲራ ተውለበለበ፡፡ ይህ
ለዓመታት ወደ ኋላ ተመልሰን በዓይነ ሕሊናችን
የምንመለከተው የጀግናው ገረሱ ዱኪ ስራ ነው!
የጀግናው እናት ኩሪ! የጀግናው ሚስት ኩሪ!
አንድ! አንድ! አንድ! የወግ ለውጥ ጣልቃ
አይከፋም! በሀገራችን ሁለት ዓይነት መለል ብለው
የወጡ ሌቦች እንዳሉ አውቃችኋል? በመነሻው
ምደባ የመንግስት ሌቦች ይኰለኰላሉ፡፡ ይህ ክቡር
እምክቡራን ባለስልጣናትንና ሎሌ አገልጋዮቻቸውን
ያካትታል፡፡ ከመካከላቸው እንደ ሎጥ አንድ
ንፁሕ ከተገኘ ከሰዶምና ገሞራ እሳት ይተርፋል፡፡
በሁለተኛው ረድፍ የግል ሌቦች ይቆማሉ፡፡ በመንግስት
ሌባና በሌባ መንግስት መካከል ያለው ልዩነት ግን
ምንድነው? የመንግስት ሌባ ከመንግስታዊ አሰራር፤
አቋምና አፈፃፀም ይቀፈቀፋል፡፡ አይደለም እንዴ?
በመንግስት ሌባና በሌባ መንግስት መካከል ያለው
ልዩነት በህዝባዊ ሸንጎ የበላይነት ወኔ ሳይሆን
በሳይነሳዊ ትንተና በምሑር ተጠየቅ ይውረድልን!
ትእዛዝ ሳይሆን አቤቱታ ነው!
የምናውቀውን
እናውቃለን!
አገዛዙ
ከመነሻው በሀብት ለመምጠቅ የቋመጡ ስብስቦችን
አዋቅሮ እንደ ተወለደ እናውቃለን! ታዲያ ምን
ያስደንቃል? ‹‹በጅብ ጅማት የተወጠረ ክራር ቅኝቱ
እንብላው! እንብላው! ይላል፡፡›› ይባል የለ? ሌባው
ማን ነው? ሌባ ያልሆነውስ ማን ነው? ማን ማንን
ሊኰንን ይችላል? ክቡር እምክቡራን ከአምስቱ
ጣቶች አራቱ ሰርክ አመልካቹን እንደሚያመለክቱ
ሰው ሁሉ ያውቃል! ገንዘብ በሐዋላ ልከው ዲግሪ
በኢንተርኔት የመጣላቸውም ያውቃሉ! በትክክል

ያውቃሉ! ጌቶች ተግባባን?
ጀግናው የኢትዮጵያ ህዝብ ልጅ ገረሱ
ዱኪ ጦርነት የጀመረው በ1928 ዓ.ም. እንደ ነበር
የአርበኝነት ታሪኩ ያመለክታል፡፡ ገረሱ በዚያን
ጊዜ የወሎን ጦር ይዞ ሔዶ ከራስ ካሣ ሰራዊት
ጋር ተቀላቀለ፡፡ ይህ ልበ ሙሉ የጦር ሰው እየገፋ
ከመጣው ፋሽስት ጋር ወዲያው ውጊያውን ቀጠለ፡፡
ለኢትዮጵያ ሰራዊት ግን በለስ አልቀናውም፡፡ በኋላ
ደግሞ ሁሉም ሰራዊት ከማይጨው ጦር ግምባር
እንዲገኝ ተደረገ፡፡ ጠቅላይ አዛዥ ንጉሰ ነገስት
ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ በዚህ ግምባር በአመራር
ተገኝተዋል፡፡ ግን መሆን የነበረበት ሳይሆን ቀረ፡
፡ ፋሽስት ለጊዜውም ቢሆን የበላይነትን መያዙ
ተስተዋለ፡፡ የወገን ሰራዊት ተፈታ፡፡ በዚህ ወቅት
ገረሱ ዱኪም ከሰራዊቱ ጋር ተመልሶ ሚያዝያ 8
ቀን 1928 ዓ.ም. አዲስ አበባ መግባቱ ታውቋል፡፡
ገረሱ ዱኪ የፋሽስት ወራሪ ኃይል
ከኢትዮጵያ ምድር እስካልወጣ ድረስ ግን ትጥቁን
ለመፍታት አስቦ አያውቅም፡፡ ቆፍጣናው ጀግና
ጠብመንጃውን አስቀምጦ ዝናሩን ፈትቶ ለጣሊያን
ሊሬ እንዴት እጁን ይዘረጋል? ፈፅሞ አይታሰብም!
ስለዚህ የአርበኝነት የደፈጣ ውጊያ ለመጀመር ጥቂት
ተከታዮቹን አስከትሎ በረሐ ገብቷል፡፡ ጀግና ቅሌን
ጨርቄን ማለት አያውቅም፡፡ አሁን ደአቄር በተባለ
ኮረፍታ ላይ ይገኛል፡፡ በቂ የጦር መሳሪያ የለውም፡፡
አንዲት ቤልጅግ ጠብመንጃ ብቻ ይዟል፡፡ የፋሽስት
ወራሪ ኃይል በድንገት መጣበት፡፡ ሰኔ 29 ቀን 1929
ዓ.ም. መሆኑን መዝግቡ! ጦርነት ተከፈተ፡፡ በዚህ
እለት በቅድሚያ ጦርነት የከፈተው ገረሱ ዱኪ
እንደነበር ታውቋል፡፡ ለምን ከፈተ? እንዴ! ከአንበሳ
ምሽግ ዝንጀሮ ምን ሊሰራ መጣ? በእለቱ ጦርነቱ
ተፋፍሞ እንደ ቀጠለ ለገረሱ መትረየስ መጣለት፡፡
ለገረሱ ዱኪ መትረየስ መያዝ ዳቦ በማር መግመጥ
ማለት ነው፡፡ ተከታዮቹም በርትተዋል፡፡ በጦርነቱ
ሂደት አንዳንድ ባንዳዎች ሸሽተው ወደ መንደር
ገብተው ነበር፡፡ ህዝቡ ግን በዶማ በዘነዘናና በአጠና
ፈጃቸው፡፡ ስምንት ባንዳዎች ሲማረኩ የተቀሩት
ሁሉ ተደመሰሱ፡፡ ገረሱ ዱኪ ስምንቱንም ምርኮኞች
በስቅላት ቀጣቸው፡፡ ህዝቡ በጀግንነቱ አደነቀው፡፡
ስሙ ገነነ፡፡ የፋሽስቶች ፍርሃት ጨመረ፡፡ ድል
የአርበኞች ሆነ፡፡
ጀግናው ገረሱ ዱኪ ቀጥሎ ወደ ዳዎ
ተጓዘ፡፡ በመንገድ ላይ ተዋጊ ኃይል መልምሏል፡፡
የጦር መሳሪያም በመጠኑ አግኝቷል፡፡ ፋሽስት ግን
እልህ ይዞት ይከታተለው ገባ፡፡ ገረሱም ሁልጊዜ
በተጠንቀቅ ላይ መሆኑን አንዘንጋ፡፡ ፋሽስት ጦርነት
ከፈተበት፡፡ አርበኞችም በርትተው ተዋግተዋል፡
፡ ነገር ግን ከአርበኞች ብዙ ሰው ተሰዋ፡፡ ገረሱ
በተከሰተው ሁኔታ አልተሸበረም፡፡ ድንጋጤም
አልተሰማውም፡፡ ሆኖም ብዙ ሳይቆይ ወደ በደአቄር
ተመልሶ መጣ፡፡ ከበዳአቄር ውስን ቆይታ በኋላ
ደግሞ ሰራዊቱን ይዞ ጮቦ ወደ ተባለ ቦታ ሄደ፡
፡ እዚያ ግን ብዙ አልቆየም፡፡ ጉዞውን ወደ ወንጪ
አደረገ፡፡ ገረሱ በእንቅስቃሴው ሂደት ሁሉ ተዋጊ
ኃይል ከመመልመልና የጦር መሳሪያ ከመሸመት
ለአፍታም አልታቀበም፡፡
ፋሽስት ወራሪ ኃይል ገረሱን ለመውጋት
እስከ ጮቦ ድረስ መጥቶ ነበር፡፡ ግን ወራሪ
ኃይል ገረሱን ሊያገኘው አልቻለም፡፡ በዚህ ንዴት
ከህብረተሰቡ መካከል 30 ሰላማዊ ሰዎችን ሰብስቦ
በጥይት ቆላቸው፡፡ ይህ የግፍ ግድያ ደግሞ ለገረሱ
መልካም ሁኔታን ፈጠረለት፡፡ ምክንያቱም ስጋት
የተሰማቸው ሁሉ እየሮጡ ከገረሱ ጋር እንዲቀላቀሉ
አስችሏልና ነው፡፡ አሁን የገረሱ ሰራዊት በቁጥር
አሻቀበ፡፡ ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቁ ብቻ እንኳን

ወደ 70 እንደ ደረሱለት ተመልክቷል፡፡
የእሳት ራት የሆነው የፋሽስት ወራሪ
ኃይል አሁንም ገረሱን ከነሰራዊቱ ለማጥፋት
ከማሰብ አልታቀበም፡፡ በዚህም መሰረት መስከረም
17 ቀን 1930 ዓ.ም. ፋሽስት ገረሱን ከነሰራዊቱ
ከበበው፡፡ የአንበሳን ልብ ታጥቆ የተሰማራው ገረሱ
ዱኪ ግን ምንም ፍርሃት አልተሰማውም፡፡ ወዲያው
ከበባውን በጣጥሶ ለማለፍ ስልቶችን ይቀይስ ገባ፡፡
ተከታዮቹም በሐሳቡ ተስማሙ፡፡ ወራሪው የፋሽስት
ኃይል ደግሞ ብዙም ሳይቆይ ተኩስ ከፈተ፡፡ ጀግናው
ገረሱ ዱኪ ከጀግና ተከታዮቹ ጋር በመሆን ቀደም
ሲል በቀየሰው ወታደራዊ ስልት መሰረት ከበባውን
ከአምስት ሰዓታት መራራ ጦርነት በኋላ በጣጠሰው፡
፡ የፋሽስት ተዋጊዎች ተደመሰሱ፡፡ በዚህ ሽንፈት
ክፉኛ የተናደደው ወራሪው ኃይል ከሁለት ሺህ
ተዋጊዎች በላይ አሰልፎ መስከረም 18 ቀን 1930
ዓ.ም. ገረሱን ለመውጋት ላከ፡፡ አሁንም ወራሪው
ኃይል የነገረሱን ምሽግ ለመክበብ አመቺ ሁኔታ
አገኘ፡፡ በዚህን ወቅት ገረሱ ከአንድ መቶ የማይበልጥ
ተዋጊ ኃይል ብቻ ነበረው፡፡ የወታደር ብዛት ሳይሆን
የውጊያ ጥበብ የበላይነትን ያስመዘግባል፡፡
ገረሱ ይህን አሳምሮ ያውቃል፡፡ አሁን
ከጠዋቱ 3 ሰዓት ነው፡፡ ተኩስ ተከፍቷል፡፡ ጀግናው
ገረሱ ዱኪ ከቆራጥ አርበኞች ጋር በመሆን አንድ
በር ብቻ ያላትን ምሽግ ይዞ እየተዋጋ ይገኛል፡፡
ጦርነቱ ቀጥሏል! ቀጥሏል! ተፋፍሟል! ቀጥሏል!
አሁን አርበኛው አጥቅቷል! ከምሽቱ አንድ ሰዓት
ሆኗል! የፋሽስት ወራሪ ኃይል ተደመሰሰ! ድል
የአርበኞች ሆነ፡፡
ወራሪው ፋሽስት ጥቅምት 13 ቀን
1930 ዓ.ም. በገረሱ ዱኪ ላይ አሁንም ጦርነት
ከፈተ፡፡ ነገር ግን አልተሳካለትም፡፡ ከፍተኛ ጉዳት
ደርሶበት ፈረጠ፡፡ ሆኖም ሽንፈቱን ተቀብሎ አርፎ
አልተቀመጠም፡፡ እንደገና ጥቅምት 16 ቀን 1930
ዓ.ም. በአርበኞች ላይ ጦርነት ከፈተ፡፡ በዚሁ
ጦርነት ከአይሮፕላን ከአስር እስክ 12 ቦምብ
ተጥሏል፡፡ ታንክም ተሳትፏል፡፡ ይህም ሁሉ ሆኖ
ግን አርበኞች የበላይነቱን እንደ ያዙ ጊዜው ስለመሸ
ጦርነቱ ተቋረጠ፡፡
ቆፍጣናው ጀግና ገረሱ ዱኪ በአምስቱ
የጠላት ወረራ ዓመታት ከጦር ሜዳ የተለየበት
ወቅት ፈፅሞ አልነበረም፡፡ በተለይም ከሚያዝያ
19 ቀን 1931 ዓ.ም.አንስቶ ከፋሽስት ወራሪ ኃይል
ጋር ለአምስት ተከታታይ ቀናት ጦርነት ማድረጉ
ታውቋል፡፡ በዚህ ጦርነት ብዙ አርበኞች ተሰውተዋል፡
፡ ገረሱ ዱኪ ግን ተሰላችቶ ጦርነቱን ያቆመበት
ወቅት ፈፅሞ አልነበረም፡፡ ኢትዮጵያ እናቱ ነፃነቷን
እስክትቀዳጅ ድረስ በቁርጠኝነት ተዋግቷል፡፡
የታወቀው አርበኛ ገረሱ ዱኪ በህይወት
ዘመኑ ልዩ ልዩ ሽልማቶችን አግኝቷል፡፡ በዚህም
መሰረት
የአርበኝነት
ሜዳሊያ
አጥልቋል፡፡
እንዲሁም የአጼ ምኒልክ የአዛዥነት ታላቅ ኮርዩን
ከነመስቀሉ፤ የቅዱስ ጊዮርጊስ የጦር ሜዳሊያ፤
የኢትዮጵያ የአዛዥ መኮንን ታላቅ ኮርዶን ከነአንገት
ፕላኩ፤ የሃያ አምስተኛ የኢትዮጵያ ድል በዓል
ኒሻንና የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት መንግስት የክብር
ዘብ አርማ ተሸልሟል፡፡ በዚህ ብቻም አላበቃም፡
፡ የኢትዮጵያ ኮከብ ባለጥብጣብ፤ የኢዮቤልዩ
ሜዳሊያና የሆለታ ጦር ትምህርት ቤት መታሰቢያ
ኒሻን አግኝቷል፡፡ ጥያቄ! ጥያቄ! ጥያቄ! ጀግኖቹ
አርበኞች እንገረሱ ዱኪ በደማቸው ጠብቀው
ያቆዩዋት ሀገራችን ኢትዮጵያ እስክ መቼ የባንዳ
ልጆች መጫወቻ ሆና ትኖራለች?
ጎራው ተለብልቦ ይታያል አለቱ፤
የጎበዝ መነሻው ደረሰ ሰዓቱ፡፡

የአቶ አንዷለም አራጌ ደህንነት አደጋ ላይ አይደለም
(የፌደራል ማረሚያ ቤት ለፍትህ የላከው መግለጫ)

በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው በፍርድ ቤት
ውሳኔ በአዲስ አበባ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ዘርፍ
በቀጠሮ ማረሚያ ቤት የሚገኙት አቶ አንዷለም
አራጌ የካቲት 7 ቀን 2004 ዓ.ም. ከጠዋቱ 5፡00
ሰዓት አካባቢ ይባስ አስፋው ከተባለ የህግ ታራሚ
ጋር ተጋጭተዋል፡፡ በግጭቱም በሁለቱም ግለሰቦች
ላይ ምንም አይነት የደረሰ ጉዳት የለም፡፡ በማረሚያ
ቤት ውስጥ አንድ የህግ ታራሚ ከሌላ የህግ
ታራሚ ጋር መጋጨት አዲስ ክስተት አይደለም፡
፡ በመደበኛ ህይወታችንና በማህበራዊ ግንኙነታችን
ውስጥ እንደሚያጋጥመን አይነት አለመግባባት
ሁሉ በማረሚያ ቤትም ተመሳሳይ ገጠመኝ ሊከሰት
ይችላል፤ ይሁንና ግጭት በፈጠሩት ታራሚዎች
ላይ የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር በህግ ታራሚዎች
መተዳደሪያ ደንቡ ቁጥር 138/1999 አንቀጽ 39
እና ደንቡን ተከትሎ ባወጣው የውስጥ መመሪያ
መሰረት አጥፊዎችን በመለየት አስፈላጊውን
የዲስፕሊን ርምጃ ይወስዳል፡፡ ርምጃውም አመክሮ
እስከመከልከል ሊያደርስ የሚችል ይሆናል፡፡
አንዳንድ ሚዲያዎች የአቶ አንዷለም አራጌ
እና የህግ ታራሚ ይባስ አስፋው ግጭት በኮረፌ
(ጠላ) ጠጣ አልጠጣም መንስኤነት እንደተፈጠረ
ገልጸዋል፡፡ እነዚህ ሚዲያዎች የማረሚያ ቤቱን

አስተዳደር መመሪያ በሚገባ ያጤኑት አይመስለንም፡
፡ ምክንያቱም የትኛውም አይነት የአልኮል መጠጥ
ወደ ማረሚያ ቤት እንዳይገባ የተከለከለና ጥብቅ
ቁጥጥርና ክትትል የሚደረግ መሆኑን ሊረዱት
ይገባል፡፡
የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር
የህግ ታራሚዎች መተዳደሪያ ደንብ ቁጥር
138/1999 አንቀጽ 5 ተራ ቁጥር 3 ፊደል ተራ
‹‹ለ›› ሁኔታዎች በፈቀዱ መጠን ያልተፈረደባቸው
ታራሚዎች ከተፈረደባቸው ታራሚዎች ተለይተው
እንደሚያዙ ይደነግጋል፡፡ በዚህም መሰረት ማረሚያ
ቤቱ ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ ተጨባጭ ሁኔታ በመነሳት
የቀጠሮ እስረኞች ከፍርደኛ ታራሚዎች ተለይተው
እንዲያዙ ያደርጋል፣ ይሁን እንጂ ለጥበቃና
ለታራሚዎች ደህንነት አስፈላጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ
የቀጠሮ እስረኞች ከፍርደኞች ጋር በአንድ ግቢ
ወይም በአንድ ቤት ውስጥ እንዲኖሩ የሚደረግበት
ሁኔታ አለ፡፡
በዚህ መሰረትም አቶ አንዷለም አራጌና
የህግ ታራሚ ይባስ አስፋው የማረሚያ ቤቱ
አስተዳደር ለጥበቃና ለደህንነታቸው አመች ነው
ብሎ ባመነበት ግቢ ውስጥ እንዲኖሩ አድርጓል፡
፡ በዚህ ግቢ ውስጥ ከእነሱ በተጨማሪ ሌሎች
የቀጠሮ እስረኞችና ፍርደኛ ታራሚዎች ስለሚገኙ

ሁለቱን ከሌሎች ልዩ የሚያደርጋቸው ነገር ያለ
አይመስለንም፡፡ እንደ ማረሚያ ቤቱ አስተዳደር
እምነት ሁሉም ፍርደኞችና የቀጠሮ እስረኞች
ከሰብዓዊ መብት አጠባበቅ አንፃር እኩል ናቸው፡፡
በአንዳቸው ላይ ጉዳት ቢደርስ በዋናነት ተቋሙን
በህግ እንደሚያስጠይቅ እያወቀ አቶ አንዷለምን ሆን
ብሎ የሚያስደበድብበት ምንም ምክንያት አይኖርም፡
፡
የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር
ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 365/1995 አንቀጽ 24
እንደተመለከተው በፍርድ ቤት ትእዛዝ መሰረት
የሚላኩ ታራሚዎች በዘር፣ በቀለም፣ በፆታ፣
በቋንቋ፣ በሃይማኖትና በፖለቲካ አመለካከት ልዩነት
ሳይደረግባቸው በእኩልነት አገልግሎት እንዲያገኙ
ይደነግጋል፡፡ ማረሚያ ቤቱም ይህን አዋጅ
የማስፈፀም ግዴታ ስላለበት ተግባራዊ እያደረገ
ይገኛል፤ ተቋሙ ታራሚዎችን በዘር፣ በሃይማኖት
ወይም በሌላ መንገድ እየከፋፈለ እንዲጋጩ
አያደርግም! ማድረግም አይችልም! አደረገ ብሎ
በአደባባይ መለፈፍም እርካሽ የሆነ የፖለቲካ ትርፍ
ለማግኘት ከማሰብ ውጪ ሌላ ሊሆን አይችልም፡፡
በዚህ አይነት መንገድ ሊታለል የሚችል የህብረተሰብ
ክፍል ስለሌለን ምናልባት የሚያተርፉት ነገር ቢኖር
ትዝብት ብቻ ይመስለናል፡፡

www.feteh.com

የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር በፍርድ
ቤት ውሳኔ መሰረት የሚላኩ ታራሚዎችንና
የቀጠሮ እስረኞችን በመቀበል የሚያስተዳድር ተቋም
ነው፡፡ ተቋሙ ተገቢ የሆነ የጥበቃና የደህንነት፣
የመሰረታዊ ፍላጐት፣ የተሃድሶ ልማትና የማህበራዊ
አገልግሎት በማከናወን ታራሚዎችን ከአጥፊነትና
ከወንጀለኝነት ባህሪ በማላቀቅ አምራችና ህግ አክባሪ
ዜጋ እንዲሆኑ የሚሰራ ተቋም ነው፡፡ እውነታው
ይህ ሆኖ ሳለ ማረሚያ ቤቱ አንድ የህግ ታራሚን
ከሌላ ጋር ግጭት እንዲፈጥር እንደሚያነሳሳ
ተደርጎ የሚናፈሰውን አሉባልታ ተቋሙ ያለውን
መልካም ገጽታ የሚያበላሽ በመሆኑ ሊታረም
ይገባል እንላለን፡፡
የአቶ አንዷለም አራጌንና የህግ ታራሚ
ይባስ አስፋው ግጭት መንስዔ በተመለከተ
የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር መንግስት ያወጣቸውን
ደንቦች ተከትሎ ባወጣው የውስጥ መመሪያ መሰረት
ግጭቱ የተፈጠሩበትን ምክንያት ማጣራት እያደረገ
ይገኛል፡፡ በሚገኘው ውጤት መሰረት ጥፋተኛ
ሆኖ በተገኘው አካል ላይ ህግን ተከትሎ ተገቢውን
የዲስፕሊን እርምጃ ይወስዳል፡፡ የወንጀል ድርጊት
ተፈጽሞ ከተገኘ በሚመለከተው የፍትህ አካል
ጉዳዩ እንዲጣራ የሚያደርግ መሆኑንም ለመግለጽ
እንወዳለን፡፡
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መድረክ የጠ/ሚኒስትሩ የ6 ወራት የፓርላማ ሪፖርት
ህዝቡን ከማሞኘት ያለፈ ፋይዳ የለውም አለ

የቀድሞ የየመን ፕሬዘዳንት አብዱላ ሳላህ
በኢትዮጵያ ጥገኝነት አገኙ
የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ስለጉዳዩ መግለጫ አልሰጠም

በተቃውሞ ስትናጥ ለነበረችው የመን
ምክንያት ናቸው ተብለው ሲወገዙ የነበሩት የቀድሞ
ፕሬዘዳንት አሊ አብዱላ ሳላህና ቤተሰቦቻቸው
በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ተሰጣቸው በተባለ
ጥገኝነት ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን የዜና
ምንጮች ገለፁ፡፡ የፍትህ ሪፖርተሮችም የዜናውን
ተዓማኒነት ለማጣራት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር
መስሪያ ቤት ጋር ያደረጉት ግንኙነትም ሳይሳካ
ቀርቷል፡፡
ከቀናቶች በፊት የቀድሞ ፕሬዘዳንት ወዳጅ
ናቸው የተባሉ ግለሰብ ‹‹ሰውየው ወደ ኢትዮጵያ
ለመሄድ አቅደዋል፡፡ ከተወሰኑ የቤተሰቦቻቸው
አባላት ጋር የመንን በሁለት ቀን ውስጥ ይለቃሉ፡
፡›› በማለት ገልፀው ነበር፡፡ በዋና ከተማዋ ሰነዓ
የሚገኙ ዲፕሎማቶችም የሽኝቱና የአቀባበሉ

ዝግጅት መጠናቀቁን መናገራቸውን አሶሺየትድ
ፕሬስ የተባለ የዜና ማሰራጫ ገልጿል፡፡
በባለፈው እሁድ ስምምነት መሰረት
አዲሱ የየመን ፕሬዘዳንት አቤድ ራቦ መንሱር
ሀዲ ለቀድሞ ፕሬዘዳንት ስልጣን የሚለቁ ከሆነ
ያለመከሰስ
መብታቸው
እንደሚጠበቅላቸው
አረጋግጠውላቸው ነበር፡፡ ውሉም በመቶዎች
የሚቆጠሩትን ዜጐች ለፈጀው አመፅ ማክተሚያ
እንደሚሆን ታምኖበታል፡፡
ሰኞ
እለት
በሀዲ
መኖሪያ
ቤት
የተሰበሰቡት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ትዕይንተሰልፍ አድራጊዎች በሁኔታው መበሳጨታቸውን
‹‹ህዝቡ ነፍስ ገዳዮ እንዲፈረድበት ይፈልጋል››
በማለት ገልፀዋል፡፡ የተደረገውም የሽኝት ፕሮግራም
እንደማይገባቸው ሰልፈኞቹ ተናግረዋል፡፡

በዱግዳ ወረዳ የሚገኙ ባለሀብቶች በዜግነታችን ደረሰብን
ያሉትን ችግር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽ/ቤት አቤቱታ አቀረቡ
በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በምስራቅ
ሸዋ ዞን በምትገኘው በዱግዳ ወረዳ በመስኖ ልማት
እና የአትክልት አምራችነት የተሳማሩ ዘጠና ሶስት
ባለሃብቶች በዜግነታችን ደረሰብን ያሉት የአስተዳደር
በደል፣ የንብረት ውድመት እና የመስራት
መብታችን ታግዶ ተፈጸመብን ያሉት ኢ-ሰብዓዊ
ድርጊት እንዲቆምላቸው ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/
ቤት አቤቱታ እንዳቀረቡ በተለይ ለፍትህ ገለፁ፡፡
ቅሬታ አቅራቢዎች ለጽ/ቤቱ ባቀረቡት
ቅሬታ ላይ እንደገለፁት ‹‹ለአንድ ጊዜ ምርት በትንሹ
ከሰባ ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እያወጣን እየሰራን
ምንም በማናውቀው እኛን በተመለከተ የተላለፈ
መምሪያ ሳይኖር በሚያስተዳድረን ወረዳ ጽ/ቤትም
የጽሑፍም ሆነ የቃል ማስጠንቀቂያ ሳይሰጠን
ህገ-መንግስታዊ መብታችን ተጥሶ የተከራየነውን
መሬት ኮንትራት ውል ሳይጠናቀቅ ለሽያጭ
የደረሰውን ምርታችን ሳናነሳ፣ ለተክለ የተዘጋጁ
ችግኞቻችን እና ለማሳ ዝግጅት ያወጣነውን ወጪና
ድካም ከግምት ውስጥ ሳይገባ በቀበሌ ሊቀመንበርና
ታጣቂዎች ተባረን በምርታችን ላይ ከብት ተለቆበት
እንዲበላው ተደርጎብናል›› ብለዋል በአቤቱታቸው፡፡

በዱንጋ ወረዳ አስተዳደር ውስጥ ከሚገኙ
ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ ፈቃደኛ ከሆነው ገበሬ
በከፊል መሬት በመከራየት ስራ መጀመሪያቸውን
የገለፁት ባለሀብቶቹ ‹‹በማሳው ላይ ከአርባ ሚሊዮን
ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸውን አትክልቶች
ወደማሰው ገብተን ለውጤትና ለምርት እንዳናበቃው፣
ወደ ማሳው ገብተን እንዳንሰራ ተደርገን በምርታችን
ላይ ከብት ተለቆበት እንዲበላው ተደርጓል ሲሉ
በቅሬታቸው ገልፀው በማሳው ውስጥም የሰራተኛ
ማረፊያ ቤት፣ የንብረት ማስቀመጫ ይሆናል
ብለን የሰራነው ቤት በእሳት እየተቃጠለ ይገኛል››
ሲሉ ቅሬታቸውን ያሰሙት ባለንብረቶቹ የጠቅላይ
ሚኒስትር
ጽ/ቤት
መፍትሄ
እንዲሰጣቸው
ጠይቀዋል፡፡
ለጽ/ቤቱ ባቀረቡት አቤቱታ ላይም
እንደገለፁት የተፈጠረው ግፍና በደል አመልካቾች
(93 የሚደርሱትን) ብቻ ኢላማ ያደረገ እንጂ
ሌሎች ግለሰቦችን ያልነካ ነው ብለዋል፡፡ የደረሰብን
የውድመት ኪሳራ በምን ምክንያት እንደሆነ
እንዲጣራላቸውም መንግስትን ጠይቀዋል፡፡

ሰማያዊ ፓርቲ የተቀመጡለትን 22 ቅድመ
ሁኔታዎች አሟልቶ ማጠናቀቁን ገለፀ
ሰማያዊ ፓርቲ ህጋዊ እውቅና ከኢትዮጵያ
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንዲያገኝ በቦርዱ
የተጠየቀውን 22 ቅድመ ሁኔታዎች አሟልቶ
ማጠናቀቁን አስታወቀ፡፡
ቦርዱ ፓርቲው እንዲያሟላ ካስቀመጣቸው
ቅድመ ሁኔታዎች ውስጥ
የመስራች አባላቱ
ፊርማ ለህዝቡ ይፋ መሆን አለበት በሚለው አዋጅ
መሰረት ፓርቲውም የመስራች አባላቱን ፊርማ
በጽህፈት ቤቱ ለህዝቡ ይፋ በማድረግ ማየት ለፈለገ
ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል አስጎብኝቷል፡፡ከዚህ
በተጨማሪም ፓርቲውን በምህፃረ ቃል መሰየም
የሚለውን ‹‹ሰማያዊ›› በሚል መሰየሙን እና
ሌሎች ቦርዱ የጠየቃቸውን
ቅድመ ሁኔታዎች

በፓርቲው መተዳደሪያና መመስረቻ ፅሁፍ የተመለሱ
መሆናቸውን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ
አረጋግጦ እውቅና እንደሚሰጣቸው የፓርቲው
የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ አሮን ሰይፉ በተለይ
ለፍትህ ገልፀዋል፡፡
የህዝብ ግንኙነቱ ‹‹ፓርቲው ከውጪ
በሀገር እና በሀገር ውስጥ ካሉ ኢትዮጵያውያኖች
የሚቀርቡለትን ጥያቄዎች ለመመለስ እና ያለውን
ግንኙነት ለማጠናከር መረጃዎችን ለመለዋወጥ
በተለይም ሀገራዊ አጀንዳዎችን ላይ ለመወያየት
የሚረዳ semayawiparty.org የሚል ድህረ ገጽ
ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ስራ ላይ ይውላል››
ሲሉ ተናግረዋል፡፡

‹‹የሴቶች ጉዳይ›› ፊልም ሰኞ ይመረቃል

አል-መንሱር
ፊልም
ፕሮዳክሽን
ከኢንስታይል ፊልም ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር
ያቀረበው ‹‹የሴቶች ጉዳይ›› ሰኞ የካቲት 26 ጥሪ
የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በብሄራዊ
ቲያትር ይመረቃል፡፡ በደራሲና ዳይሬክተር መቅደስ
በቀለ የተዘጋጀው ይህ ፊልም አስቂኝ የፍቅር

ፊልም ሲሆን 1፡45 ደቂቃ ርዝማኔ አለው፡፡ ሰርቶ
ለማጠናቀቅ የ9 ወር ጊዜ የወሰደ ሲሆን ስድስት
መቶ ሀምሳ ሺ ብር ወጪ ተደርጎበታል፡፡ ፊልሙ
በቅርቡ በሁሉም ሲኒማ ቤቶች ለህዝብ እይታ
እንደሚቀርብ አዘጋጆቹ በተለይ ለፍትህ ገልፀዋል፡፡

‹‹ላፈቀሩት››ፊልም ነገ ለእይታ ይበቃል

በደራሲ እና ዳይሬክተር ጥላሁን ሀይሉ
የተዘጋጀው ‹‹ላፈቀሩት›› የተሰኘው ልብ አንጠልጣይ
ፊልም ዛሬ የካቲት 23 በአዲስ አበባና በክልል
ከተሞች ለእይታ እንደሚበቃ አዘጋጆቹ በተለይ

ለፍትህ ገልጸዋል፡፡ በግዮን ፊልም ፕሮዳክሽን
የተዘጋጀው ፊልሙ 1፡46 ደቂቃ እርዝማኔ ያለው
ሲሆን ፊልሙን ሰርቶ ለማጠናቀቅ 1 ዓመት ያህል
ፈጅቷል፡፡

‹‹ያመለጠው እስረኛ›› ትያትር ተመረቀ

በቾምቤ ፒክቸርስ ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ
በደራሲና አዘጋጅ ስዩም ተፈራ የተዘጋጀው
‹‹ያመለጠው እስረኛ›› የተሰኘው ልብ አንጠልጣይ
ቲያትር የካቲት 20 በአዲስ አበባ ቴያትር እና

ባህል አዳራሽ ተመርቋል፡፡ በቲያትሩም ላይ አበባው
መላኩ፣ መስፍን አይፎክሩ፣ ማክዳ ሃይሌ፣
ሙሉነሽ ተሰማ፣ ፋፁም ተሾመ እና ግዛቸው
መኩሪያ ተውነውበታል፡፡

‹‹ሶስተኛው ኪዳን›› መጽሐፍ ሀሙስ ይመረቃል

የደራሲ ደሞዝ ጎሽሜ ድርሰት የሆነው
‹‹ሦስተኛው ኪዳን›› መጽሐፍ በብስራት ፕሮሞሽን
አዘጋጅነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የቲያትር
ትምህርት ቤት ድህረ ምረቃ አዳራሽ ሀሙስ የካቲት

29 /2004/ በ11፡00 ሰዓት ጀምሮ የኪነ-ጥበብ
ባለሙያዎች፣ ደራሲያን፣ ገጣሚዎችና ጋዜጠኞች
በተገኙበት የምረቃ ሥነ-ስርዓቱ እንደሚካሄድ
አዘጋጆቹ በተለይ ለፍትህ ገለፀዋል፡፡

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ
አንድነት መድረክ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ
በፓርላማ ቀርበው ያቀረቡት ሪፖርት ህዝቡን
ከማሞኘት ያለፈ ፋይዳ የለውም ሲል የካቲት 19
በወጣው መግለጫ ላይ አስታወቀ፡፡
መድረክ በመግለጫው እንደገለፀው ጠ/
ሚኒስትሩ ያቀረቡት የ6 ወራት ሪፖርት ሌሎች
ጉዳዮችን ሳያነሱ ለጉዳዮቹም ብዙ ሳይጨነቁ በከተማ
መሬት ነባር ይዞታዎች እና የሊዝ አዋጅ ላይ
አብላጫው ጊዜ ወስደው የተናገሩት ‹‹ኮሶ እንደማር
ጣፋጭ›› ነው የሚባል አይነት ነው ብሎታል፡፡
በሪፖርቱ ላይ አንድም የህዝቡን ጥያቄ ሳይመልሱ
አልፈዋል ሲል የገለፀው መድረክ ‹‹አዋጅ ካወጣችሁ
በኋላ ህዝቡን አወያይታችኋል ለመሆኑ ህዝቡስ
ምን አለ›› ተብለው የተጠየቁትን ጥያቄ ሳይመልሱ
አልፈዋል፡፡ ህዝቡ በውይይቶቹ ላይ ‹‹የኑሮ ተስፋ
አዋጁ እንደጨለመበት አምርሮ የተናገረውን በራስ
ላይ እንደመተኮስ ቆጥረውት ሳይመልሱ ዘለውታል››
ብሏል መድረክ በመግለጫው፡፡
ከፊታቸው
የተቀመጠውን
ጠረጴዛ
እየደበደቡ ‹‹እንዲህ የሚያንጫጫ አልመሰለንም
ነበር›› ሲሉ በቀጠሉት ረዥምና አሰልቺ ገለፃቸው
በህብረተሰባችን ውስጥ እስካዛሬ ሊቆጣጠሯቸውና
ሊቀጧቸው ያልፈለጉትን ‹‹የመንግስት ሌቦች
የሀገሪቱን ንብረት እየዘረፉ መሆናቸው መናዘዛቸው
አስገርሞናል›› ብሏል መድረክ በመግለጫው፡፡
የመንግስትን ሌቦችን ጉዳይ መድረክ
ከአመት ጀምሮ በተደጋጋሚ በመሬት ሽሚያ ውስጥ

የመንግስት ባለስልጣናት እስከ አንገት መዘፈቃቸው
በተለያዩ መንገዶች ስናጋልጥ ቆይተናል ያለው
መድረክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ‹‹የሌብነት
መስፋፋት የፖለቲካ ጥቅማቸውን እስካልነካባቸው
ድረስ ደንታ ሳይሰጣቸው ቆይቷል›› ብሏል፡፡
የሀገር ሀብት ሲዘረፍ ሁኔታዎችን
አመቻችቶላቸው የኖረው የኢህአዴግ ‹‹ልማታዊው››
መንግስት ዛሬም የዜጎችን መሰረታዊ የሆነውን
መጠለያ ቀልሶ የመኖርን መብት በሊዝ አዋጅ
አማካኝነት ከነጠቀ በኋላ ስለ ‹‹መንግስት ሌቦች
ለማንሳት መዳዳቱ ህዝቡን ለማሞኘት የታቀደ
ስልት ከመሆን ያለፈ ፋይዳ የለውም ብሏል››፡፡
ጠቅላይ ሚነስትሩም በሪፖርታቸው ላይ
ሌላው የታየው ክስተት ሲል የቀጠለው መግለጫው
‹‹የመድረክ አመራር አባላት የአሸባሪ ድርጅቶች
አባላት እንዳሉበት እናውቃለን ማስረጃ አለን፣
ለፍርድ ቤት ብናቀርበው ብቃት አይኖረውም ብለን
ነው እንጂ ወዘተ በማለት›› በመድረክ አባላት ላይ
ደጋግመው ዝተዋል ሲል መድረክ ገልፃ ለጠቅላይ
ሚኒስትሩ በግልፅ ቋንቋ መናገር የምንፈልገው
‹‹የዛሬ የፖለቲካ የነገ ታሪክ መሆኑን ተገንዝበው
ቆም ብለው እንዲያስቡ›› ነው ብሏል፡፡ መድረክም
ዛሬም እንደወትሮ ህዝቡን ከጐኑ አሰልፎ የሁሉም
ዜጎች መብት መከበርና ለንብረት ባለቤትነቱ ዋስትና
ለማረጋገጥ ያላንዳች ፍርሃት ሕገ-መንግስታዊ
መብቶቹን የማስከበር ትግሉን የሚቀጥል መሆኑን
ገልፃ መግለጫው አጠናቋል፡፡

የቀድሞ የአውራምባ ታይምስ ጋዜጠኞች አዲስ
ጋዜጣ ለማሳተም ፍቃድ ተከለከልን አሉ
የአውራምባ ታይምስ ጋዜጣን መዘጋት
ተከትሎ የጋዜጣው አዘጋጆችና ሪፖርተሮች አዲስ
ጋዜጣ ለማሳተም የሚያስፈልገውን ቅድመ ሁኔታ
አሟልተን ከጨረስን በኋላ በኢትዮጵያ ብሮድካስት
ባለስልጣን በኩል ፍቃድ ተከለከልን ሲሉ በተለይ
ለፍትህ ገለፁ፡፡
‹‹መስተሀልይ›› የተባለ አሳታሚ ድርጅት
አቋቁመው ‹‹ዛሬ ዜና›› በሚል ስያሜ ጋዜጣ
ለማሳተም ያደረጉት ጥረት የኢትዮጵያ ብሮድካስት
ባለስልጣን የድርጅቱን የገንዘብ ምንጭ እና

የባለቤቶቹን ማንነት እስካጣራ በሚል ምክንያት
ፍቃድ እንደከለከላቸው ከመስራቾቹ አንዱ የሆነው
ጋዜጠኛ አናኒያ ሶሪ ለፍትህ ገልጿል፡፡
ጋዜጠኛ አናኒያ ለቢሮ ክራይ እና መሰል
ጉዳዮች ያወጣናቸው ወጪዎችም ለኪሳራ መዳረጉ
እንዳሳዘነው ተናግሯል፡፡ የኢትዮጵያ ብሮድካስት
ባለስልጣን በጉዳዩ ያለውን ምላሽ ለማካተት
ያደረግነው
ሙከራ
መረጃዎቹን
አጠናክረን
እንነግራችኋለን በሚል ሰበብ ምላሻቸውን ማካተት
አልቻልንም፡፡

የአሰቦት ገዳም ደን ለሁለተኛ ጊዜ እየተቃጠለ ነው
. ማኅበረ መነኮሳቱ አስቸኳይ ርዳታ ጠይቀዋል

እንደ ጥድ፣ ዝግባ፣ ወይራ፣ ግራር፣
ብሳና፣ ቀረሮ በመሳሰሉት አገር በቀል እና ዕድሜ
ጠገብ ዛፎች የተሞላውን በአጠቃላይ 13ሺሕ ሄ/ር
መሬት ያህል ይሸፍን እንደ ነበር የሚነገረው የአሰቦት
ደብረ ወገግ ቅድስት ሥላሴ እና አቡነሳሙኤል ገዳም
በአራት ዓመት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ በተቀሰቀሰ
ሰደድ እሳት እየጋየ መኾኑ ተሰማ፡፡
ሰደድ እሳቱ ትላንት፣ የካቲት 20 ቀን
2004 ዓ.ም፣ ከረፋዱ አራት ሰዓት ግድም በ13ኛው
ምእት በቀና ውገዳም የተቀሰቀሰው ለከብት ዘረፋ
ወደገዳሙ ክልል የገቡ የአንድ ጎሳ አባላትን
ለመከላከል የተደረገውን የተኩስ ልውውጥ ተከትሎ
መሆኑን አንድ የገዳሙ መነኩሴ ተናግረዋል፡፡
መነኮሱ በስልክ ለዜና ሰዎች እንደተናገሩት
በአቅራቢያው ሰደድ እሳቱን ለማጥፋት ጥቂት
የገዳሙ መነኮሳት እና የአካባቢውም እመንባላቸው
አቅም ርብርብ እያደረጉ ቢሆንም በቂ የሰው ኀይል
ውኃ ባለመኖሩ ሊሳካላቸው አልቻለም፡፡
ከታች ከበርሓው አካባቢ ተቀስቅሶ ከ24
ሰዓት በላይ የቆየው ሰደድ እሳት በአካባቢው ከፍተኛ
ሙቀት እና የነፋስ ኀይል እየተባባሰበ አሁኑ ወቅት
ወደ ትልቁ ደንና ገዳሙን ባቀኑት ጻድቁ አቡነ
ሳሙኤል ስም ወደ ተሠራው ሕንጻ ቤተክርስቲያን

ዞሮ እየተቃረበ በመሆኑ መንግሥትና በጎ አድራጊ
አካላት
አስቸኳይ
እገዛ
እንዲያደርጉላቸው
ተማፅነዋል፡፡
‹‹የአካባቢውም
ህዝብ
እንኳ
ስለአደጋው በሚገባ አልሰማም፤ ሁኔታው ከእኛ
አቅም በላይ ነው፤ አፋጣኝ እና በአየር የተደገፈ
ከፍተኛ ርዳታያስፈልገናል፤›› ብለዋል መነኮሱ
በተማኅፅኗቸው፡፡
በምዕራብ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ሜኤሶን
ወረዳ በሚገኘው አሰቦት ገዳም ሰደድ እሳት ሲቀሰቀስ
ከ2001ዓ.ም መጋቢት ወር ወዲህ ለሁለተኛ ጊዜ
ነው፡፡ ከአምስት ዓመት በፊት ተቀስቅሶ ከ15
ቀናት በላይ ቆይቶ የነበረው ሰደድ እሳት 11 ሺሕ
ሄ/ር መሬት የሚሸፍነውን ደን በከፊል መጉዳቱ
ተዘግቧል፤ በቁጥጥር ሥር የዋለውም ከዋናው
የገዳሙ ግቢ ለመድረስ 500 ሜትር ያህል ሲቀረው
እንደ ነበር ተመልክቷል፡፡ በወቅቱ ከ38 ያላነሱ
ከሰል አክሳዮች ለሰደድ እሳቱ መነሣት መንሥኤ
ናቸው በሚል
ተይዘው በዋስ መለቀቃቸውን
የዜናው ምንጮች አስታውሰዋል፡፡
በተለያዩ ጊዜያት በገዳሙ ላይ በሚደርሱት
የእሳት ቃጠሎዎች ከአጠቃላዩ 13 ሺሕ ሄ/ር ደን
ውስጥ በአሁኑ ጊዜ የቀረው ከአንድ ሦስተኛ እንደ
ማይበልጥ ነው የአካባቢው ነዋሪዎች የሚናገሩት፡፡

አስራ ሁለት ሺህ ኢትዮጵያውያን በሱዳን
እስር ቤት እየማቀቁ ነው ተባለ
አምዱረማን
በተባለችው
የሱዳን
ከተማ በሚገኝ እስር ቤት ውስጥ 12ሺ የሚሆኑ
ኢትዮጵያውያን የመኖሪያ ፍቃድ የላችሁም በሚል
ምክንያት በእስር እየማቀቁ እንደሆነ ደብረብርሃን
ብሎግ ዘገበ፡፡ እንደዘገባው ከሆነ የሱዳን ባለስልጣናት
የመኖሪያ ፍቃድን በምክንያትነት ቢጠቅሱም፣ ህጋዊ
ፍቃድም ያላቸው ኢትዮጵያውያን ከታሳሪዎቹ

ውስጥ እንዳሉበት ተገልጿል፡፡ በኤች አይ ቪ ቫይረስ
የተጠቁት እየተገደሉ ሲሆን ሴት ኢትዮጵያውያን
ደግሞ ለአስገድዶ መደፈር እየተጋለጡ እንደሆነ
ተዘግቧል፡፡ በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ
መስሪያ ቤት እስከአሁን ድረስ ምንም ዓይነት
መግለጫ አላወጣም፡፡

ተወዳጇን “አዲስ ታይምስ” መፅሄት
ረቡእ ይጠብቋት
የአዲስ ታይምስ መፅሄት
ዝግጅት ክፍል
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ንጉስ ሳኦል ብቻውን ለምን ቀረ?
በእስራኤላውያን ዘንድ የነገሰ ሳኦል የሚባል
ሰው ነበረ፡፡ ይኽ ሰው ወደ ንግስና የመጣው
እስራኤላውያን ነብዩ ሳሙኤል ንጉስ ያስፈልገናልና
አንግስልን ባሉት መሰረት ነው፡፡ እናም ሳኦል
የእስራኤል ንጉስ ሆነ፡፡
ሳኦል ከነገሰ በኋላ በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ያለው
ከመሆኑም ባሻገር ተወዳጅ ንጉስ ነበር፡፡ ሆኖም
የማታ ማታ በስልጣን የቆየበት ዘመን እየበዛ
ሲሄድ ህዝቡን መበደል፤ በዙሪያው የተሰበሰቡት
አገዛዞቹ (ረዳቶችን) ማሳደድ ጀመረ፡፡
ለንጉስ ሳኦል በእጅጉ ቅርብ እና ባለውለታ የነበረው
የእሴ ልጅ ዳዊትም ሳኦል ከአሳደዳቸው ሰዎች
አንዱ ነው፡፡ ዳዊት ለሳኦል መንግስት ራሱን
አሳልፎ የሰጠ፣ ከፍልስጤማዊው ጎልያድ ጋር
የተፋለመ ነበረ፡፡
‹‹ሳኦልና እነርሱ የእስራኤልም ሰዎች ሁሉ
ከፍልስጤማውያን ጋር እየተዋጉ በዔላ ሸለቆ ነበሩ፡
፡ ዳዊትም ማልዶ ተነሣ፤ በጎቹንም ለጠባቂ ተወ፣
እሴይም ያዘዘውን ይዞ ሄደ፤ ጭፍራውም ተሰልፎ
ሲወጣ ለሰልፍም ሲጮኽ በሰረገሎች ወደ ተከበበው
ሰፈር መጣ፡፡ እስራኤልና ፍልስጤማዊያን ፊት
ለፊት ተሰላልፈው ነበረ፡፡ ዳዊትም ዕቃውን
በዕቃ ጠባቂ እጅ አኖረው፤ ወደ ሰራዊቱም
ሮጠ፣ የወንድሞቹንም ደህንነት ጠየቀ፡፡ እርሱም
ሲያነጋግራቸው እነሆ ጎልያድ የተባለው ያ ዋነኛ
ጀግና ፍልስጤማዊ የጌት ሰው ከፍልስጤማውያን
ጭፍራ መካከል ወጣ፡፡ የተናገረውንም ቃል
ተናገረ፤ ዳዊትም ሰማ፡፡ የእስራኤልም ሰዎች
ሁሉ ሰውየውን ባዩ ጊዜ እጅግ ፈርተው ከእርሱ
ሸሹ፡፡ የእስራኤልም ሰዎች ይህን የወጣው ሰው
አያችሁትን? በእውነት እስራኤልን ሊገዳደር
ወጣ፤ የሚገድለውንም ሰው ንጉሡ እጅግ ባለጠጋ
ያደርገዋል፤ ልጁንም ይድርለታል፤ ያባቱንም

ቤተሰብ በእስራኤል ዘንድ ከግብር ነፃ ያወጣቸዋል
አሉ፡፡ ዳዊትም በአጠገቡ ለቆሙት ሰዎች፡- ይህን
ፍልስጤማዊ ለሚገድል ከእስራኤልም ተግዳሮት
ለሚያርቅ ሰው ምን ይደረግለታል? የህያውን
አምላክ ጭፍሮች የሚገዳደር ይህ ያልተገረዘ
ፍልስጤማዊ ማን ነው? ብሎ ተናገራቸው፡፡
ሕዝቡም ለሚገድለው ሰው እንዲህ ይደረግለታል
ብለው እንደ ቀድሞ መለሱለት፡፡›› (መጽሐፍ
ሳሙኤል 1ኛ ም.17 ቁ.19-27)
ከዚህ በኋላስ ምን ተፈጠረ? አዎ ዳዊት ከጎልያድ
ጋር ለመፋለም እና እስራኤላውያንን ለመታደግ
እንደቆረጠ ለንጉስ ሳኦል ነገሩት፡፡ ሳኦልም ዳዊትን
አስጠርቶ እንዲህ አለው፡- ‹‹አንተ ገና ብላቴና ነህና
እርሱም ከብላቴንነቱ ጀምሮ ጦረኛ ነውና ይህን
ፍልስጥኤማዊ ትሄድ ዘንድ አትችልም አለው፡፡
ዳዊትም ሳኦል አለው፡- እኔ ባርያህን የአባቴን በጎች
ስጠብቅ አንበሳና ድብ ይመጣ ነበር፤ ከመንጋውም
ጠቦት ይወስድ ነበር፡፡ በኋላውም እከተለውና
እመታው ነበር፤ ከአፍም አስጥለው ነበር፤
በተነሳብኝም ጊዜ ጉሮሮውን ይዤ እመታውም
እገድለውም ነበር፡፡ እኔ ባሪያህ አንበሳና ድብ መታሁ፤
ይህም ያልተገረዘው ፍልስጤማዊ የህያውን አምላክ
ጭፍሮች ተገዳድሮአልና ከእነርሱ እንደ አንዱ
ይሆናል፡፡ ዳዊትም ከአንበሳና ከድብ እጅ ያስጣለኝ
እግዚአብሔር ከዚህ ፍልስጤማዊ እጅ ያስጥለኛል
አለ፡፡ ሳኦልም ዳዊትን፡- ሂድ እግዚአብሔር ከአንተ
ጋር ይሆናል አለው፡፡ ሳኦልም ዳዊትን የገዛ ራሱን
ልብስ አለበሰው፤ በራሱም ላይ የናስ ቁር ደፋለት፣
ጥሩርም አለበሰው፡፡ ዳዊትም፣ ሰይፉን በልብሱ
ላይ ታጠቀ፤ ገናም አልፈተነውምና መሄድ ሞከረ፡
፡ ዳዊትም፡- ሳኦልን፡- አልፈተነሁትምና እንዲህ
ብዬ መሄድ አልችልም አለው፡፡ ዳዊትም አወለቀ፡
፡ በትሩንም በእጁ ወሰደ ከወንዝም አምስት
ድቡልቡል ድንጋዮችን መረጠ፤ በእረኛ ኮረጆውም
በኪሱ ከተታቸው፤ ወንጭፍም በእጁ ነበር ወደ
ፍልስጤማዊም ቀረበ፡፡›› (መጽሐፈ ሳሙኤል 1ኛ
ም.17 ቁ.33-40)

ከዚህ በኋላም ዳዊት እና ጎልያድ ፊት ለፊት
ተጋጠሙ፡፡ ግዙፍ ጎልያድ ወደ ኮስማናው
ዳዊት ሮጠ፡፡ በረጃጅም ወፋፍራም ክንዶቹም
አንቆ ሊገለውም ተዘጋጀ፡፡ ይህን ጊዜም ዳዊት
የያዘውን ወንጭፍ አንድ ድንጋይ ከቶ ወደ ጎልያድ
ወነጨፈው፡፡ ድንጋዩም በጎልያድ ግንባር ላይ
ተቀረቀረ፣ ጎልያድም ወደ መሬት ወድቆ ህይወቱ
አለፈ፡፡
ዳዊት ጎልያድን ከገደለ በኋላ በሳኦል ቤተመንግስት
ሞገስ አገኘ፡፡ የጦር ሰራዊቱም አዛዥ ሆኖ ተሾመ፡፡
ሆኖም ሳኦል ከመሬት ተነስቶ ዳዊትን መመቅኘት
ጀመረ፡፡ ከመመቅኘትም አልፎ አምርሮ ጠላው፡
፡ ሊገድለውም ትእዛዝ ሰጠ፤ ‹‹ሳኦልም ለልጁ
ለዮናታንና ለባሪያዎቹ ሁሉ ዳዊትን ይገድሉ ዘንድ
ነገራቸው›› (መጽሐፈ ሳሙኤል 1ኛ ም.19 ቁ.1)
ከዚህ በኋላም የእግዚአብሔር መንፈስ ከሳኦል
ራቀ፡፡ ቆይቶም ሳኦል ህይወቱ አለፈ፡፡ ይጥላውና
ይፈራው የነበረው ዳዊትም በዙፋኑ ተተካ፡፡
እነሆም ዛሬ በሀገራችን ያለው ችግር የሳኦል
እና የዳዊት አይነት ነው፡፡ መንግስት ለሀገር በጎ
የሠሩ፣ ሊሠሩ የሚችሉ ባለተስፋዎችን፣ ቅን
መካሪዎችን፤ ህፀፅ ጠቋሚዎችን… በጥላቻ እያየ
ያለበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡ አብዛኛው በጎ አሳቢም
ኢትዮጵያዊ እንደ ሀገር አገልጋይ የሚታይበት
ሁኔታ የለም፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የገዥው
ፓርቲ አባላት ያልሆነ፣ መልካምእና ጠቃሚ
ስራ የሚሰራ ኢትዮጵያውያም በጥሩ መንፈስ
አቀባበል አይደረግለትም፡፡ በጥርጣሬ ይታያል፡
፡ በአይነቁራኛም ይጠበቃል፡፡ ከራሱ ከገዥው
ፓርቲ አባላት ውስጥም ጠቃሚ እና አስተዋይ
ሀሳብ ያላቸው ሰዎች የሚገፉበት ሁኔታ በብዛት
ይስተዋላል፡፡ ይሄም የሀገሪቱን መሪ እንደ ሳኦል
ገፍቶ፣ ገፍቶ ብቻቸውን እያስቀራቸው ነው፡፡
በዚህም የተነሣ ሀገር እና ህዝብ የመልካም
አስተዳደር፣ የፍትህ ዕርት፣ የእድገት… ተጠቃሚ
ለመሆን አልቻሉም፡፡
በእርግጥም ሀገሪቱ በአንድ ሀሳብና በአንድ ሰው

መዳፍ እየተጠቀለለች ነው፡፡ ይሄ ደግሞ ውሎ
አድሮ ጉዳቱ ለህዝብ ባቻ ሳይሆን እንደ ነፍስ
ለሚታየውም ለራስ ስልጣንም መሆኑ አይቀሬ
ነው፡፡ እናም ለሀገር እና ለህዝብ የሚጠቅሙ ዜጎች
ገና ለገና ሎሌ ለመሆን ፍቃደኛ ስላልሆኑ፣ ገና
ለገና የገዥው ፓርቲ አባል ስላልሆኑ መገፋት እና
በጥላቻ አይን መታየት የለባቸውም፡፡
በቅርቡ እንኳ መንግስት ከመሰረቱት አራት
ፓርቲዎች ህወሓት፣ ብአዴብን፣ ኦህዴድ፣
ደኢህዴን እና አጋር ድርጅቶች ከተባሉ ፓርቲዎች
ውስጥ የመንግስትን ጠንካራ ጎን ብቻ ሳይሆን
ደካማ ጎኖቹንም እየነቀሱ በማውጣት የሚተቹና
የማይመስላቸውን ነገር በግልፅ የሚናገሩ ጥቂት
ባለስልጣናት ቀደም ሲል ከነበራቸው የኃላፊነት
ቦታቸው እየተነሱ ዝቅ-ዝቅ ሲደረጉና ሲገፉ፤በአንፃሩ
ደግሞ እወክለዋለው ለሚሉት ማህበረሰብ ምንም
አይነት የመቆውቆር ዝንባሌና ፍላጎት ያሌላቸው
ከላይ (ከበላይ) የወረደውን ብቻ እንደበቀቀን
የሚደግሙና ለማስፈፀም የሚሞክሩ በማህበረሰቡ
የማይወደዱ ሰዎች ከፍ-ከፍ ሲደረጉ ይስተዋላል፡፡
ይህ በህዝብ ዘንድ የተወደዱና ሊወደዱ ይችላሉ
ተብሎ የሚገመቱ ሰዎችን ከነበራቸው የኃላፊነት
ቦታ እያነሱ በአንፃሩ የህዝብ ድጋፍ የሌላቸውን
ሰዎች ኴ-ከፍ ማድርግ ሀገርን ለመታደግ
የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ህልምና ርዕይ ማምከን
ለጊዜው መንግስት የሰመረለት ቢመስለውም
ቆይቶ ግን ከፈጣሪና ከማህበረሰብ የተሰወረ
ነገር ስለማይኖር እንደ ዳዊት ትክክለኛው ሰው፣
ትክክለኛውን ቦታ እንደተግባሩ ሲይዝ፣ ትክክለኛ
ያልሆነው ሰው ደግሞ እንደስራው የእግዛአብሄርን
ፍርድ ይቀበላታል፡፡
እናም ከዚህ ሁሉ ቅጣት በፊት የቀናውን መንገድ
መያዙ ዋጋ አለው፡፡ እነሆም ይህም መታበይ እና
እብሪት ከሀገራችን ይጠፋ ዘንድ እግዚአብሔር
አምላክ ልቦና ይስጣችሁ፡፡ አሜን ይስጠን፡፡

የሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ
HUMAN RIGHTS COUNCIL
ሰመጉ የቆመው ለዴሞክራሲ፣ ለሕግ ልዕልናና ለሰብዓዊ መከበር ነው
HRCO stands for democracy, the rule of law and the
respect of human rights

የስብሰባ ጥሪ
የሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ (ሰመጉ) አመታዊ ጠቅላላ
ጉባኤውን መጋቢት 2 ቀን 2004 ዓ.ም. በጽ/ቤቱ አዳራሽ
ውስጥ ያካሂዳል፡፡
ስለዚህ በደንቡ መሠረት የአባልነት ክፍያችሁን
ያጠናቀቃችሁና በእልቱም ለማጠናቀቅ የምትችሉ ሁሉ
በስበሰባው እንድትካፈሉ የአክብሮት ጥሪውን ያስተላልፋል፡፡
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የሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ (ሰመጉ)
www.feteh.com

