የአንዱአለም አራጌ
ቃልከቃሊቲ
ማረሚያ
ቤት

ያን ጊዜ በጎሪጥ
እንድንተያይ
ያደረገንን የልዩነት
ፖለቲካ እንረግማለን
ሀብታሙ አያሌው

የቀድሞ የአ.አ ወጣቶች
ፌዴሬሽን እና ፎረም
ፕሬዝዳንት 9

በአደባባይ መዘባረቅ
መብት አይደለም!
ቁልቁለቱን ለብቻ
(ለስብሃት ነጋ)
ፕሮፌሰር መስፍን
ወ/ማርያም
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ዋጋ 7.00 ብር

5

8

ቋንቋ
እና
ፖለቲካ
www.fetehe.com Addis Ababa-Ethiopia

ሐዋሳከአሞራ ገደል
እስከ ሰው
ገደል
2

በዓለማየሁ ገላጋይ

3

መለስ ዜናዊ
የመጨረሻዋን የልማት
ተራራ እየወጡት
ወይስ
እየወረዱት?
አቶ አስገደ ገ/ስላሴ
(የቀድሞ የህወሓት መስራች
ከመቀሌ)
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ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ
ከሳምንት በፊት በመላ አገሪቱ የሚገኙ
የብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋዎች ሊያድጉና ሕገመንግስታዊ መብቶቻቸው በትክክል ተግባራዊ
ሊሆኑ የሚችሉበትን አቅጣጫ ሊያሳይ የሚችል
የቋንቋ ፖሊሲ በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በኩል
እየተረቀቀ እንደሆነ ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል፡
፡ አገሪቱ እስከ አሁን ድረስ የተፃፈ የቋንቋ ፖሊሲ
አላዘጋጀችም፡፡ ይህ የሚዘጋጀው የቋንቋ ፖሊሲ
ገዥው ፓርቲ ከሚያንበት የብሔር ፖለቲካ አንፃር
እንደሚወጣ ይጠበቃል፡፡ ይህ የፓርቲው የፖለቲካ
ትንታኔ በዋናነት አማርኛ ቋንቋ በኢትዮጵያ ዘመናዊ
ታሪክ ውስጥ የመጨቆኛ አንዱ መሳሪያ ነው ከሚል
ጎደሎ ሙግት ይነሳል፡፡ ይህ የፖሊሲ የመርቀቅ
ውሳኔም የቋንቋ ፖለቲካችንን በተመለከተ እንደገና
ለመነጋገር እድል ይሰጣል፡፡ በዚህ አውድም ይህን
የቋንቋ እና የፖለቲካ ተጣምሮት ለማየት መሞከር
ብዙም ስላልተባለ ጉዳይ ደርዝ ያለው ክርክር
ለማድረግ የሚጠቅም ይመስላል፡፡

ለምን አማረኛ?

ከ73
በላይ
በተናጠል
በሀገራችን
የሚነገሩትን ቋንቋዎች በጥቅሉ በአራቱ የቋንቋ
ቤተሰብ አጠቃለን ማየት እንችላለን፡፡ እነዚህም
ሴሜቲክ፣ ኦሞቲክ፣ ኩሸቲክ እና ናይሎ ሰሀራ
የሚባሉ ሲሆኑ በተናጋሪ ብዛት ካየነው የኩሸቲክ
ቋንቋ ቤተሰብ በሀገራችን ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል፡
፡ ይሁንና የአማርኛ ቋንቋ ከነበረው ታሪካዊ ልዕልና
አንፃር የሀገሪቷ ዋነኛ የመግባቢያ እና ፖለቲካዊ
ማስተሳሰሪያ ለመሆን በቅቷል፡፡ የአማርኛ ቋንቋ
ወደ መድረኩ በበላይነት ብቅ ሊል የቻለው የብሔሩ
ተወላጆች ከሌሎቹ ጋር ሲነፃፀሩ ባላቸው የቁጥር
የብልጫ ምንያት ሳይሆን ወደኋላ ብዙ ክፍለ
ዘመናት ተጉዘን ከምናገኘው የነገስታት ስርዓተ
መንግስት መግባቢያ ቋንቋ መገልገያ የመሆኑ ጉዳይ
ነው፡፡
በቋንቋ ፖለቲካ ላይ ያጠኑ ምሁራን
የአማርኛን ቋንቋ የግዕዝ ህጋዊ ወራሽ አድርገው
ይወስዱታል፡፡ ፕ/ር ባህሩ ዘውዴ ‹‹A History
of modern Ethiopia ,1855-1974›› በሚለው
መፅሁፋቸው ላይ
የዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክ
መስራች የነበሩት ንጉሰ ነገስት ቴዎድሮስ
የአማርኛን ቋንቋ በብሔራዊ ደረጃ የመግባቢያ እና
ለፅሁፍ ግልጋሎት እንዲውል በአዋጅ ማስነገራቸው
ከርሳቸው በኋላ ለተነሱት ነገስታት ማለትም
ለአፄ-ዮሐንስም ሆነ ለአፄ ምኒልክ በተጀመረው
ላይ የራሳቸውን ቀጣይ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ
የራሱን ተፅዕኖ አሳድሯል ይላሉ፡፡
ሪቻርድ ፓንክረስት በበኩላቸው ምንም
እንኳን ቋንቋው በነገስታቶቹ እና በዙሪያቸው ባሉ
የማህበረሰቡ ልሂቃን ተቀባይነት ቢያገኝም በተቀረው
ማህበረሰብ ውስጥ ግን በአጭሩ መዝለቅ ሳይቻለው
ቀርቷል ባይ ናቸው፡፡‹‹Language and Education
in Ethiopia: Historical Back Ground to the
post-war period›› በሚለው ፅሁፋቸው በጊዜው
ቋንቋውን ለማስፋፋት እና ለማዳበር ይረዱ የነበሩ
መሰረታዊ የትምህርት ተቋማት አለመስፋፋት፣
የተማረ የሰው ኃይል አለመኖር በተፈለገው መልኩ
እንዳይራመድ አድርጐታል ሲሉ ይሞግታሉ፡፡
በመሰረታዊ
የብሔር-ፖለቲካ
ላይ
የሚያተኩሩ ምሁራኖች በበኩላቸው የሸዋ ግዛት
ማስፋፋት እርምጃን ከብሔሩ የመግባቢያ ቋንቋ
ጋር በእጅጉ ያዛምዱታል፡፡ በ19ኛው ክፍለ ዘመን
መገባደጃ አካባቢ የአፄ ሚኒልክ ግዛት ማስፋፋት
ፖሊሲን አብዛኞቹ የዘውግ ፖለቲካ ምሁራን የባህል
እና የቋንቋ የመስፋፋት ጊዜ አድርገው ቢወስዱትም
ከዚህ በተቃራኒ ግን የአማርኛ ቋንቋ ከአፄ ሚኒልክ
አገዛዝ ይልቅ በአፄ ኃ/ሥላሴ የነበረው አስተዳደር
ይበልጥ ለቋንቋው ትኩረት መስጠቱ ከመጀመሪያው
በተሻለ እና በፈጠነ መልኩ እንዲስፋፋ አድርጐታል
ብለው የሚከራከሩም አልጠፉም፡፡ በተለይ በአፄው
ዘመን የትምህርት መስፋፋትን ተከትሎ በአንፃራዊ
መልኩ ህብረተሰቡ መፃፍና ማንበብ ሲጀምር
የመንግስት ስራዎች፣ የህብረተሰቡ አቤቱታዎች፣
የፍርድ ቤት ውሳኔዎች እና ሌሎች ጉዳዮች
በትክክለኛው የመንግስት አወቃቀር ስርዓት መንገድ
በፅሁፍ መቅረብ ሲጀምሩ አማርኛ ማወቅ ግዴታ
መሆኑ ለቋንቋው መሰረት መያዝ የበኩሉን
አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡
አፄ ኃ/ሥላሴ በዚህ መንገድ ሀገር ማቅናት
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መጀመራቸው ብቻም ሳይሆን አንድ ሀገር (በሁሉም
ነገር ከልዩነት ይልቅ ተመሳስሎ የሚንፀባረቅበት)
ለመገንባት የነበራቸውን ፍላጐትም ነፀብራቅ ውጤት
ነው፡፡ ይህንን አንድ ወጥ ሀገር፣ ቋንቋን መሰረት
ባደረገ መልኩ የመገንባት ፍላጐትን እውን ለማድረግ
ቋንቋውን በተሻለ መልኩ ለማደራጀት ፖሊሲ እንደ
ሚያስፈልገው ታመነ፡፡ በተለይ ከፋሽስት ኢጣሊያ
ውድቀት በኋላ የተከፋፈለውን ማህበረሰብ አንድ
ወጥ ወደሆነ ማዕከላዊ አስተዳደር ለማምጣት
ይቻል ዘንድ የቋንቋ ፖሊሲ አስፈላጊነት በእጅጉ
በመታመኑ ህጋዊ እውቅና እንዲቸረው ሆኗል፡፡
በጊዜው ከተወሰዱት እርምጃዎች መካከል የአማርኛ
እና እንግሊዘኛ ቋንቋ ውጤት ዩኒቨርስቲ ለመግባት
የመጨረሻው መመዘኛ ተደርገው መወሰዳቸው
የቋንቋው ተወላጆችን ቅድሚያ ተጠቃሚ ሲያደርግ
በግልባጩ የሌሎቹ ቋንቋ ተናጋሪ ማህበረሰቦችን
በቋንቋቸው እንዲያፍሩ እና የራሳቸውን ቋንቋ
እርግፍ አድርገው ትተው ወደ አማርኛው እንዲያደሉ
አስገድዷቸዋል፡፡ ከአማርኛ በስተቀር በሌሎች
ቋንቋ ማስተማር፣ ማሳተም እና በተለያዩ የንግድ
ምልክቶች ላይ መጠቀም በጊዜው ህገ-ወጥ ተደርጐ
ይወሰዱ እንደነበር መኩሪያ ቡልቻ‹‹The politics
of Linguistic Homogenization in Ethiopia
and the conflict over the status of Afaan
oromoo›› በሚለው ፅሁፋቸው ላይ ይጠቅሳሉ፡፡
የአማርኛ ቋንቋ ከቋንቋነት ባለፈ መልኩ
ፖለቲካዊ እውቅና እንዲኖረው ያደረጉት አፄ ኃ/
ሥላሴ መሆናቸውን ብዙ ፀሐፍት ይስማማሉ፡፡
የዚህ ፖለሲ ዋነኛው መሰረት በቋንቋ አንድ የሆነ
ማህበረሰብ ቋንቋው በሚፈጥራቸው ማህበራዊ
እና ኢኮኖሚያዊ ትስስሮች ምክንያት የማዕከላዊ
መንግስት አስተዳደር እና ቢሮክራሲ በእጅጉ
የማጠንከር ኃይል እንዳላቸው ስለሚታመንም ጭምር
ነው፡፡ ይህንን ፖሊሲ እውን ለማድረግ ይቻል ዘንድ
ማህበረሰቡን ለሁለት ከፍሎ ማየት ግድ ነበር ሲሉ
ሪቻርድ ፓንክረስት ከላይ በተገለፀው ፅሁፋቸው ላይ
አስቀምጠውታል፡፡ አስቀድሞ የ‹‹አቢሲኒያ ግዛት››
እየተባለ የሚጠራው የሰሜኑ ግዛት የሴሜቲክ
ቋነቋ ተናጋሪ (አማርኛ እና ትግሬኛ) መሆናቸው
ለፖሊሲው ተፈፃሚና ምንም ጋሬጣ የማይጥሉ
ከመሆናቸውም በተጨማሪም እነዚህ ማህበረሰቦች
በሚከተሉት ጥብቅ የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት
አማካኝነት አንድነታቸው የጠበቀ ስለሆነ ነገሩን
ቀለል ያደርገዋል የሚለው ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ
የቋንቋው ፖሊሲ የሚመለከተው በዘመናዊ ሀገር
ግንባታ ወቅት ወደአቢሲኒያ ግዛት እንደተጠቃለሉ
የሚነገርላቸው የምስራቅ፣ ምዕራብ እና ደቡብ
አካባቢ የነበሩ ህዝቦች ከሰሜኑ ጋር በሚናገሩትም
ቋንቋ ይሁን በሚከተሏቸው ሃይማኖቶች በእጅጉ
የተራራቁ መሆናቸው ለቋንቋ ፖሊሲ ትግበራ
እንቅፋት ነበሩ የሚለው ሁለተኛው የፖሊሲው
የአተያይ መስመር ነው፡፡ ስለዚህ በነዚህ አዲስ
በተቀላቀሉት ማህበረሰቦች ዘንድ ያለውን ልዩነት
ለማጥበብ ይረዳቸው ዘንድ የውጭ ሃይማኖት
ሰባኪዎችን መጠቀም የግድ ነበር ይላሉ ኮፐር
‹‹Government Language Policy›› በሚለው
ፅሁፋቸው፡፡ እነዚህ የሃይማኖት ሰባኪዎች ሁለት
ተልእኮ ነበራቸው፡፡ አንደኛው የዚህ አካባቢ ነዋሪዎች
በአብዛኛው የእስልምና እና ባህላዊ ሃይማኖት ተከታይ
በመሆናቸው ወጥ ወደሆነ የክርስትና ሃይማኖት
ማምጣት ሲሆን ሁለተኛው ተልእኮ ሃይማኖቱን
ተገን አድርገው የቋንቋውን አንድነት ማጠንከር
የሚሉት ናቸው፡፡ ለዚህም አንዱ ማረጋገጫ
የሚሆነው የሃይማኖቱ ሰባኪዎች ኦርቶዶክስ
ሃይማኖት ጥብቅ መሰረት ባለው በሰሜኑ ክ/ሀገር
ዘልቀው እንዳይገቡ መከልከላቸው እና አሁን ያለው
የደቡብ፣ የምስራቁ እና የምዕራቡ የሀገራችን ክፍል
እየተከተለ ባለው የእምነት ፍልስፍና ዙሪያ ያሉትን
ልዩነቶች ማጤን አስፈላጊ ሳይሆን አይቀርም፡፡
ከዚህ በተጨማሪም ከጣሊያን ወረራ በኋላ በወጣው
አዋጅ መሰረት ማንኛውም የውጭም ይሁን የአገር
ውስጥ ሃይማኖት ሰባኪ ትምህርቱን ለማስተላለፍ
የአማርኛን ቋንቋ መጠቀም የግድ የሚል ሲሆን
ሰባኪው እራሱ ቋንቋውን የማወቅ ግዴታ እንዳለበት
አዋጁ ይደነግጋል፡፡
የመፅሐፍ ቅዱስ ጥናት ትርጉም ቡድን
ንጉሠ ነገሥቱ በበላይነት በሚመሩት ተቋም
አማካኝነት ይከወን የነበረ በመሆኑ የአማርኛ ቋንቋ
ላይ ከፍተኛ ትኩረት ይሰጠው የነበረ ሲሆን ፅሁፎችን
በሌሎች ቋንቋዎች ለመተርጎም መሞከር ቅጣት
ያስከትል እንደነበር የአኔስሞስ ነሲቡን ተሞክሮ
ተንታኞቹ በምሳሌነት ያቀርባሉ፡፡ አኔስሞስ ነሲቡ
የተለያዩ መንፈሳዊ መዛግብትን ወደ ኦሮምኛ ቋንቋ
የተረጐሙ፣ የኦሮምኛ መዝገበ ቃላት ያዘጋጁና፣
የተለያዩ ፅሁፎችን በኦሮምኛ ቋንቋ ፅፈው ለማቅረብ
መድፈራቸው ከማንኛውም የስብከት አገልግሎት
እንዲታገዱ ምክንያት ሆኗቸዋል፡፡
የአፄው መንግስት የፖለቲካ ማዕከላዊነቱን
ለማጠናከር ሲል የወሰዳቸው የቋንቋ ፖሊሲ
እርምጃዎች የዛሬይቱን ኢትዮጵያ በገነቡት መልካም
የማህበረሰብ ክፍሎች ዘንድ የተለያዩ ቅሬታዎችን
ፈጥሮ አልፏል፡፡ አንዳንዶቹ የተፈፀሙባቸውን

በደሎች ከሰብዓዊ መብት ረገጣ ጋር አያይዘው
ያነሱታል፡፡ በተለይ በቋንቋ ምክንያት ከዚህ አካባቢ
የሚመጡ ግለሰቦች ያልተማሩ በመሆናቸው ዋነኛው
ምክንያት በቋንቋቸው የመጠቀም መብታቸው
መነፈግ ጋር የሚያቆራኙት ሲሆን ሌሎች የሙስሊም
ማህበረሰብ በበኩላቸው ቋንቋውን ከሃይማኖት ጋር
በማስተሳሰራቸው ልጃቸውን ወደ ጐረቤት ሀገር
ሱዳን ድረስ ልከው ለማስተማር መገደዳቸውን
በዋቢነት አንስተው የሚሞግቱ ፀሐፊያን አሉ፡፡
ይህንን ቅራኔ ለመፍታት ሲባል በ1952
ዓ.ም የኢትዮጵያ ሬዲዮ ከአማርኛ ቋንቋ በተጨማሪ
በትግሬኛ፣ በሶማሊኛ እና በአፋር ቋንቋዎች
ፕሮግራም ለመጀመር ያደረገውን ጥረት በዋቢነት
ማንሳት ቢቻልም ነገሩ ከልብ ያለመሆኑ እና ለትርፍ
የፖለቲካ ጥቅም ያደላ በመሆኑ ሁሉንም ሊያግባባ
ሳይቻለው ቀርቷል፡፡ የሀገሪቷ ብዙ ተናጋሪ ህዝብ
ያለው የኦሮምኛ ቋንቋ ከነዚህ አራት ቋንቋዎች
ተርታ ለመሰለፍ አለመቻሉ ነገሩን የይስሙላ
ያደረገው ይመስላል፡፡

አስመሳዩ ደርግ?

የንጉሱ ከስልጣን መወገድን ተከትሎ
መንበሩን
የተቆጣጠረው
የደርግ
መንግስት
ከመጀመሪያው በተሻለ መልኩ የህበረተሰቡ እይታ
እንዲታጠፍ በሁለት መልኩ ተፅዕኖ መፍጠር ችሎ
እንደነበር በቋንቋው ላይ ያጠኑ ምሁራን ይገልፃሉ፡
፡ የመጀመሪያው ከዘውዳዊ አገዛዝ ወደ ሶሻሊስት
አምባገነናዊ አስተዳደር መቀየሩ ቀድሞ የነበረውን
ስርዓት ሙሉ ለሙሉ ይንደዋል የሚለው የህዝቡ
ጥበቃ ሲሆን ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ ደርግን
የመሰረቱት ልዑካን ከብዙ ብሔር ቋንቋ ተናጋሪ
ማህበረሰብ የተዋቀሩ መሆናቸው ነገሩን ላላ አድርጐ
ለመያዝ ማቀዱን አመላካች ነው የሚለው ትንታኔ
ደርግን በተሻለ መንገድ እንዲጠበቅ አድርጐታል፡፡
ደርግ ከዚህ በተጨማሪም በመጀመሪያዎቹ የስልጣን
አመታት የብሔር ቅራኔን ለመመለስ በሚል ክፍለ
ሀገሮች የራስ ገዥ አስተዳደሮች፣ ቋንቋቸውን
የመጠቀም መብታቸውን ጨምሮ ማወጁ ነገሩን
የበለጠ ማህበረሰቡ እንዲያምን አድርጐታል የሚሉ
ምሁራን አሉ፡፡ መኩሪያ ቡልቻ ከላይ በተጠቀሰው
ፅሁፋቸው የደርግን እርምጃ የማስመሰል ሲሉ
ይገልፁታል፡፡ እርሳቸው
የመንግስቱ አስተዳደር
የንጉሰ ነገስቱን ርዕዮት አለም ከአዲሱ ሶሻሊስት
ስርዓት ርዕዮት አለም ጋር በመደባለቅ የቀደመውን
የማዕከላዊ መንግስት አስተዳደር እና የማህበረሰብ
ወጥነት እንዲቀጥል አድርጓል ሲሉ ይወቅሳሉ፡፡
ደርግ
እድገት
በህብረት
ዘመቻን
በተለያዩ ክፍለ ሀገራት ለማድረግ ባከናወናቸው
ተግባራት ውስጥ ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎችም
ቋንቋዎቻቸውም እንዲጠቀሙ ማስቻሉ በጐ ነገር
እንደነበር ፕ/ር ጆን ማርካኪስ ይገልፃሉ፡፡ “Ethnic
conflict in pre-federal Ethiopia” በሚለው
ፅሁፋቸው ማህበረሰቡን ለማስተማር ከሁለተኛ ደረጃ
ት/ቤቶች እና ከዩኒቨርስቲ የተውጣጡ ተማሪዎች
የተዘጋጀላቸውን ማስተማሪያ ማኑዋል ገበሬው
ሊረዳው በሚችለው ቋንቋ እንዲዘጋጅ መደረጉን
ይጠቁማሉ፡፡ ዘመቻው ምንም እንኳን በውስጡ
የገበሬዎች ህብረትን መመስረት እና አዲሱን የመሬት
አዋጅ ለማስተዋወቅ የታለመ ቢሆንም ገበሬዎቹ
እንደየቋንቋቸው (በተለይ በአማርኛ፣ በትግሬኛ፣
በኦሮምኛ፣ ሶማሊኛ እና አፋርኛ) እንዲማሩ መደረጉ
ባልተማረው ህብረተሰብ ውስጥ ከፍተኛ መነቃቃትን
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ፈጥሮ ነበር ሲሉ ፕ/ሩ ይከራከራሉ፡፡ ደርግ ከላይ
የተጠቀሱት በጐ እርምጃዎችን መውሰዱ በፊት
ከነበረው የተዛባ አስተሳሰብ ሙሉ ለሙሉ ያላቀቁ
ባይሆንም ከነበረው ድንግዝግዝ አመለካከት መጠነኛ
የሆነ ለውጥ መምጣቱን ብዙዎች ይስማማሉ፡፡
በ1983 ዓ.ም ወደ ስልጣን የመጣው
የሽግግሩ መንግስት የአማርኛ ቋንቋ ተፅዕኖ
በፈጠረው ሁለንተናዊ ትስስር እና ሌሎች ቋንቋዎች
ይከበር በሚሉ የብሔር ድርጅቶች ፍላጐት አጣብቂኝ
ውስጥ የገባበት ወቅት ነበር፡፡ የሽግግር መንግስቱ
በመጀመሪያው በስልጣን አመት ላይ በትምህርት
ቤት ደረጃ አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግሬኛ፣ ወላይትኛ
እና ሲዳምኛ ቋንቋዎች ይሰጡ ዘንድ እውቅና
በመስጠት አዲሱን አመት ጀመረ፡፡ እነዚህ
ቋንቋዎች እንደመጀመሪያ ተወስደው በቀጣይነት
ሌሎች ቋንቋዎች በመማሪያነት ይግቡ የሚለው
ተጠንቶ እንዲቀርብ የትምህርት ሚኒስቴር በጊዜው
ማሳሰቡን ሆበን “The language of education
in Ethiopia: Empowerment or Imposition”
በሚለው ፅሁፉ ላይ አስፍሯል፡፡ ሆበን ከዚህም
በተጨማሪ ብሔራዊ ቋንቋ የቱ ይሁን በሚለው ላይ
ህዝበ ውሳኔ ለማድረግ እና የኩሽቲክ ቋንቋ ተናጋሪ
ህዝቦች የላቲንን ፊደል ጨምሮ ክልሎች የራሳቸውን
ቋንቋ
እንዲመርጡ
የሚሉት
እንዲጠቃለሉ
መወሰኑን ይገልጻል፡፡ የእነዚህ ሁሉ መንደርደሪያ
ሀሳብ የሚጠቃለለው ህገ መንግስቱ በረቀቁበት
ወቅት የሁሉንም ፍላጐት ያሟላል በሚል በአንቀጽ
5 ላይ የሰፈረው ሀሳብ ነው፡፡
በአፄ ኃ/ስላሴ ዘመነ መንግስት
የተወሰደው የቋንቋ ፖሊሲ የአማርኛ ቋንቋ እና
የዚህ ቋንቋ ተናጋሪ የነበሩትን የማህበረሰብ
ክፍሎች በተለያዩ አጋጣሚዎች ቅድሚያ የማግኘት
ማለትም ከስራ ቅጥር ጀምሮ የሀብት ተጋሪነት
መብትን ከሌሎቹ ይልቅ ማግኘት እንዲችሉ
አድርጓቸዋል፡፡
በኢትዮጵያዊ
አንድነት
ላይ
ትልቅ አቋም የሚያንፀባረቁትም በዚህ መስመር
የወጡት
የህብረተሰቡ
ልዑካን
ከመሆናቸው
በዘለለ፡፡ አማርኛ ቋንቋን እና ኢትዮጵያዊነትን
የማይነጣጠሉ አድርገው ይወስዷቸዋል ይሏቸዋል
ተቺዎቹ፡፡ ከዚህ በተፃራሪው በዘመኑ ተበድለናል
የሚሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በቋንቋቸው መጠቀም
መብታቸው መከልከል እራሳቸውን ከኢትዮጵያዊነት
ማዕቀፍ ነጥለው እንደሚለከቱ አስገድዳቸዋል፡
፡ ቋንቋን ከሃይማኖት፣ ዘር፣ እና የግዛት ማንነት
ጋር መቆራኘቱ የአሁኑ ፌዴራል ፖለቲካው በዚህ
ረገድ ትኩረት እንዲያገኝ ረድቶታል፡ ፌዴራል
መንግስትም ክልሎች እና ብሔሮች የራሳቸውን
ቋንቋ እንዲጠቀሙ ማድረጉ ከዚህ በፊት ከነበረው
ልምድ አንፃር ትልቅ ፖለቲካዊ ድል አድርጐ
እንዲወስደው ያደረገ ከመሆኑም በተጨማሪ ለህጋዊ
ተቀባይነቱም ካርድ የሚመዝበት ፖለቲካ ጨዋታ
ሆኖለታል ይላሉ አንዳንድ ተንታኞች፡፡

ቋንቋ ተኮር ማንነት?

ዜጎች የአካባቢያቸውን ቋንቋ ቢያሳድጉ እና
ቢያለሙ ማህበራዊ ኢ-ፍትሃዊነትን ሊገቱ ይችላሉ
የሚለው የገዢው ፓርቲ ክርክር ዘውጋዊ ማንነትን
በቋንቋ ብቻ ለመበየን ከመፈለግ ጋር ይያያዛል፡፡
የአንድን ሰው የአፍ መፍቻ ቋንቋ ከአንድ ብሔር
ጋር ለማስተሳሰር ከመፈለግ ጋር ይዛመዳል፡፡ ይህ
የፓርቲው ሙግት ከኢትዮጵያውያን የቀን ተቀን
እውነታ ጋር የሚጣረስባቸው እድሎች ይበዛሉ፡
፡ ራሳቸውን የአንድ ብሔር አባላት አድርገው
የሚያስቡ ግን ደግሞ የተለያዩ ቋንቋዎችን በአፍ
መፈቻነት የሚጠቀሙ እንዳሉ ሁሉ ከተለያየ
ብሔር ማንነታቸውን የሚያጣቅሱ በግልባጩ
ተመሳሳይ ቋንቋን የሚናገሩ ዜጎች መኖራቸው
በቋንቋ እና በብሔር መሀከል የማይሰበር ቀጥተኛ
ትስስር ለመፍጠር የሚደረገውን የፓርቲውን
ክርክር ጎደሎ ያደርገዋል፡፡ ዶ/ር ጌድዮን ኮህን
ለዚህ ማሳያ አድርገው የሚጠቅሱት የጉራጊኛ ቋንቋ
ተናጋሪውን የማህበረሰብ ክፍል ነው፡፡ ጠለቅ ያለ
ልዩነት የሚታይባቸው አስር ዓይነት የጉራጊኛ
የዓይነቶች ከመናገር በዘለለ ኑሯቸውን በከተሞችም
ሆነ በገጠር ያደረጉት እነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች
አማርኛን የመጀመሪያ አልያም ሁለተኛ ቋንቋቸው
አድርገው
መጠቀማቸውን
የሚያነሱት
ዶ/ር
ጌድዮን፤ “Regional and local languages
in Ethiopia’s federalism” በሚለው ጥናታዊ
ፅሁፋቸው ሌላ ተጨማሪ መከራከሪያ የቀርባሉ፡፡
በብዙዎቹ የሀገሪቱ ከተሞች ያሉ ነዋሪዎች የብሔር
ማንነታቸው ከኦሮሞ እስከ ትግራይ፣ ከሲዳማ
እስከ ወላይታ የሚመዘዝም ቢሆን አማርኛ ቋንቋን
በአፍ መፍቻነት መጠቀማቸው ሌላኛው ጥብቅ እና
ገተራ ቋንቋ ተኮር ማንነት አለ የሚለውን ሙግት
የሚያፈርስ ማሳያ ይመስላል፡፡ እነዚህ ቁንፅል
ማሳያዎች ቋንቋን አስተማማኝ የብሔር ማንነት
መለያ (Identity marker) አያደርጉትም፡፡

ቋንቋ እና ፖለቲካዊ ጥቅሞች
ወደ ገፅ 10 ዞሯል
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በአደባባይ መዘባረቅ መብት አይደለም!
ቁልቁለቱን ለብቻ
ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ወዲህ የመጡት
ገዢዎች የታሪክ አዋቂዎች ለመምሰል የሚጥሩ
ናቸው፤ ምክንያቱን በኋላ እናየዋለን፤ በቅርቡ
ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ትግላችን
የሚል ትልቅ መጽሐፍ አሳትሞአል፤ እዚህ ደሞ
አቶ ስብሐት ነጋ አክሱም ለተንቤንና ለአጋሜ ምኑ
ነው በማለት አዲስ የኢትዮጵያ ታሪክ ነግሮናል፤
የጎሠኛነት አስተሳሰብ እየጠበበና እያጠበበ መሄዱ
የታወቀ ነው፤ እስቲ ስብሐት ተናገረ የተባለውን
ፍሬ-ገለባነትን ትተን ያስተሳሰቡን አድማስ
ቆንጠር አድርገን እንየው፡፡-‹‹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 መንግሥት በመጀመሪያ ደረጃ የከተማ
መንግሥት ይመስለኛል፡፡ እንደነ አቴንስ እንደነ
እስፓርታ የከተማ መንግሥት ይመስለኛል፡፡››
ሰንደቅ የካቲት 14፣ 2004
እነዚህ
ስድስት
ዓረፍተ
ነገሮች
አቶ ስብሐት ነጋ በተጠቀሰው ጋዜጣ ላይ
የተናገራቸው ናቸው ተብለው የወጡ ናቸው፤

ዛሬ ሁለት ሳምንት ሊሆነው ነው፤ ስብሐት
ነጋ አላስተባበለም፤ አንዳንዱን ዓረፍተ ነገር
ለየብቻው እንየው፤-1. ታሪክና የፖለቲካ አቋም ይለያያል፡
፡ እስማማለሁ፤ ምንም ቅሬታ የለኝም፡፡
2.
የተናገርኩት እኔ የማውቀውን
ታሪክ ነው፡፡ ችግር አለ፤ ሀ) ስብሐት ነጋ
የሚያውቀው ታሪክ ወላጆቹ ከሚያውቁትና እኛ
ከምናውቀው ታሪክ እንዴት ተለየ? እኛ ተማሪ ቤት
አልሄድንም፤ ወይ እሱ ተማሪ ቤት አልሄደም፤
ወይ የእኛ እውቀት በልፋት የተገኘ ሲሆን የእሱ
በመንፈስ ኃይል የተገለጠለትና የታየው ነው፤
ወይ ስለጉዳዩ የተጻፉትን መጽሐፍት አላነበበም፤
ለ) የተናገርሁት እኔ የማውቀውን ነው ማለት
ምን ማለት ነው? አንድ ሰው አራትና አራት
ስድስት ነው ከአለ በኋላ የተናገርኩት እኔ
የማውቀውን ሂሳብ ነው ቢለን ምን እንለዋለን?
ድንጋይ ቢበሉት ያጠግባል ብሎ ከተናገረ በኋላ
የተናገርኩት እኔ የማውቀውን ነው ቢለን ምን
እንለዋለን?
3. ታሪክ አውቃለሁ የሚል ደግሞ
ሊያጣራው ይችላል፤ አውቃለሁ ያለው ስብሐት
ራሱን መጠራጠር የጀመረ ይመስላል፤ በታሪክ
እውቀት ከስብሐት የሚበልጥ ሰው ከአለ ጉዳዩን
እንዲያጣራው ፈቃድ ይሰጣል፤ በሌላ በኩል
ደግሞ አንድ ሰው ከአነበበና ከተመራመረ ስብሐት
ወደደረሰበት መደምደሚያ ሊያደርስ ይችላል
ማለቱ ይሆናል፡፡
4. ታሪክ የፖለቲካ አቋም ስላልሆነ
ተነቦ ሊስተካከል ይችላል፤ የአስተሳሰብ ችግሩ
ምንጭ እዚህ ላይ ነው፤ ይህ ዓረፍተ ነገር
በቅርጹም በይዘቱም ፉርሽ ነው፤ ሊስተካከል
የሚችለው ታሪክ ነው? ወይስ የፖለቲካ
አቋም? በስብሐታዊ አስተሳሰብ የፖለቲካ አቋም
አይነቃነቅም፤ አይለወጥም፤ ታሪክ ግን ሊለወጥ
ይችላል፤ በስብሐታዊ አስተሳሰብ የፖለቲካ አቋም
ሃይማኖት መሆኑ ነው፤ ስለዚህ አይለወጥም፤

ታሪክ ግን እውቀት ስለሆነ በማንበብ ሊስተካከል
ይችላል፤
ለስብሐት
ከራራንለት
ስለታሪክ
የሚያነብ
ሰው
የበለጠ
ሲያውቅ
ራሱን
ያስተካክላል ብለን እንተረጉምለታለን፤ ለስብሐት
ካልራራንለት ደግሞ ከሁለት ሺህ ዓመታት
በፊት የሆነውን ታሪክ እናስተካክለዋለን ማለቱ
ስለሆነ ልክ አይደለም እንላለን፤ በሌላ አነጋገር
ታሪክ በስብሐት አስተሳሰብ ይስተካከላል፤
በጣም ግልጽ ለማድረግ፣ ስብሐታዊ አስተሳሰብ
የሚለው ያለፈውን፣ ያላየነውንና በቀጥታ
የማናውቀውን መለወጥ እንችላለን፤ የወደፊቱን፣
ያልደረስንበትን፣ እኛ ራሳችን እየሰራን ያለነውን
ግን ልንለውጠው አንችልም!
እኔ እንደሚመስለኝ የአክሱም
5.
መንግሥት
በመጀመሪያ
ደረጃ
የከተማ
መንግሥት (City state) ይመስለኛል፤ እዚህ
ላይ ታሪክን ወደተረት የመለወጥ ዝንባሌ መጣ፤
አክሱምን እንደነገሩ እንኳን የማያውቅ ሰው
ባሕር ተሻግሮ ስለአቴንስና ስለስፓርታ እንደነገሩ
እንኳን የማያውቀውን ቢጨምርበት ወደታች
እንጂ ወደላይ የሚወስድ መንገድ አያገኝም፤
የየጁ ደብተራ ቅኔ ቢጎድልበት ቀረርቶ ሞላበት
እንደሚባለው የማይገናኙ ነገሮችን ማገናኘት
ነው፤ ወይም በአፈር ቡኮ ቂጣ ለመጋገር
አይቻልም፡፡)
አንድ ሰው እንኳን ሳይገደድ ተገዶስ
ቢሆን የማያውቀውን ነገር ለምን ይናገራል?
አንድ ጊዜ ግቢ በአስቸኳይ ድረስ ተብዬ ሄድኩና
ጃንሆይ ፊት እጅ ነሥቼ ስቆም፣ ‹‹የት››
ስለሚባል ኦጋዴን ውስጥ ያለ መንደር ጠየቁኝና
እንደማውቀው ከተናገርሁ በኋላ በ‹‹የት››
የሚገኘው የውሃ ጉድጓድ በቀን ስንት በርሜል
ውሃ ይወጣዋል? ብለው ጠየቁኝ፤ ‹‹ጃንሆይ
አላውቅም፤›› አልሁ ደጋግመው ግምት ጠየቁኝ
መልሴ ያው አላውቅም ሲሆንባቸው ‹‹ሂድ
ውጣ!›› አሉኝ፤ የማላውቀውን ለምን ልዘባርቅ!

ታዲያ ስብሐት የማያውቀውን ለምን ይዘባርቃል?
የኢትዮጵያን ታሪክ አጥርቶ ሳያውቅ ጭራሹኑ
ወደማያውቀው ወደ ጥንቱ የግሪክ ታሪክ ምን
አስኬደው!
ታሪክ በአጥንትና በደም የተገነባ
መቅደስ ነው፤ ታሪክ የስንትና የስንት ትውልዶች
የተጋድሎ፣ የፍቅርና የቃል ኪዳን፣ የኩራትና
የክብር፣ የመብትና የግዴታ ገድል ነው፤ ታሪክ
መዝገብ ነው፤ ምስክር ነው፤ ታሪክ የህልውና
መሠረት ነው፤ ማንነት ነው፡፡
በአለፉት አርባ ዓመታት ውስጥ
የኢትዮጵያ ታሪክ ከፋሺስት ኢጣልያ ዘመን
ያላነሰ ውርደት ደርሶበታል፤ አምባ-ገነኖች ታሪክን
የሚያነሡት የወደቀውን ለመቅበርና ሁልጊዜም
በግልጽ እንደሚሉት ‹‹በመቃብሩ ላይ ለመቆም››
ነው፤ ከዛሬ በፊት የነበረውን ሁሉ በማራከስ፣
በማጥላላት፣ በማናናቅ፣ በማፍረስ ታሪክ ነገ
እንደሚጀምር የተስፋ ዳቦ መጋገር ለአለፉት
አርባ ዓመታት የተለመደ ሆኖ እያሰለቸን ነው፤
የትናንቱ ታሪክ በትንንሽ ሰዎች እንደማይደመሰስ
ሁሉ የነገውም ታሪክ በትንንሽ ሰዎች አይገነባም፡
፡
ትናንትን ያላግባብ እያራከሰ ለመቅበር
የሚጥር ሁሉ ዛሬን ትናንት ያደርገዋል፤
ትናንትንና የትናንትን ኃይል ከነድካሙ በትክክል
ያልተገነዘበ የሚቆምበት መሬት አያገኝም፤
የሚንደረደርበትም ሆነ የሚንደረደርለት ዓላማ
የለውም፤ ከሆዱ በቀር የሚሞትለት ወይም
የሚሞትበት ዕዳ የለውም፤ እንደእውነቱ ከሆነ ግን
ሁላችንም የታሪክ ዕዳ አለብን፤ ጥንት ከተለያዩ
ቄሣራውያን ኃይሎች ጋር አባቶቻችንና እናቶቻችን
የፈጸሙትን ተጋድሎ እንርሳው፤ ከሰባ አምስት
ዓመት በፊት ከፋሺስት ኢጣልያ ጋር ለተደረገው
ትግል የተከፈለውን መስዋዕትነት እንርሳው፤
ወደ ገፅ 6 ዞሯል

ሐዋሳ- ከአሞራ ገደል እስከ ሰው ገደል
ዓለማየሁ ገላጋይ
መዝናናት ብለህ ወጥተህ ከቸከ-ከመነቸከ
የስራ መንፈስ በላይ ተጫጭኖ የሚይዝህ ቦታ
አለ፡፡ ሥራ ብለህ የምትሄድበት አንዳንድ ቦታ
ደግሞ የመዝናናት እርካታን ሲሰጥህ ይታያል፡
፡ ለእኔ ሐዋሳ እንደዚያ ናት፡፡ ወደ ሌላ ቦታ
ለመዝናናት ከማቀና ወደ ሐዋሳ ለቁፋሮ መሄድን
እመርጣለሁ፡፡ የዶማዬን ሰደፍ ተደግፌ መማተር
በሌላ ቦታ ቁምጣ አድርጐ፣ የውሃ ዳር አሸዋ ላይ
ከመንሸራሸር ይልቅብኛል፡፡ ሐዋሳ ‹‹ፍትፍቷ››
አይደለም ‹‹ፊቷ›› ነው ፍሰሃ የሚሰጠው፡፡
ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ እዚያ
ነበርኩ፡፡ ሐዋሳ ከተኛች ስለደረስኩ በማለዳ
አይኖቿን እያሻሸች ስትነቃ ለማግኘት ወደ ‹‹ፍቅር
ሀይቅ›› አመራሁ፡፡ መቼም የሐዋሳ መንቂያና
ማሸለቢያ ‹ፍቅር ሀይቅ›› ነው፡፡ ሐዋሳ ለመንቃት
እየተንጠራራች ነበር፡፡ ፈገግ ያለው አድማሷን
ሊፍታታ በሚዘረጋጋ ዓሳ ማጥመጃ መረቧ በኩል
አሳልፌ ተመለከትኩ፡፡ ልጅ ሆነን ከእግር ኳስ
አንግል ጀርባ ተኮልኩለን ጨዋታ እስኪጀመር
ስንጠብቅ የሚሰማኝ አፍላ መፍለቅለቅ አሁን
መጣ፡፡ አንዳንድ ባተሌዎች በደንከል ጀርባ
የሐይቁን ገላ ሳይጐዱ እየዳሰሱ ባተሌ ዓሣ
ይፈልጋሉ፡፡ የተሳካላቸው ሶስት አራቱን ዓሣ በአፍ
አንጠልጥለው የተሰበሰበ ሱሪያቸውን ይዘረጋጋሉ፡
፡
ሐዋሳ ነቃች፡፡ እንደ አራስ ሕፃን
ከፈገግታ ጋር እንቅልፍ የጠገቡ አይኖቿን ስታሻሽ
ታየች፡፡ የፍቅር ሀይቅ እንደ ዝናር-የታጠቀችው
ከቀለህ የማይበሉ ሱቆችም ተከፈቱ፡፡ የሚከፈቱት
በብስራት እንጂ በተዘጋ በራቸው አይደለም፡
፡ ምክንያቱም አብዛኞቹ ሱቆች በር የላቸውም፡፡
ዓሳ መጥበሻ የብረት ቁናቸውን አንስተው፣ ቡና
ማፍያ ጀበናና ስኒያቸውን አዝለው በር የሌለው
ሱቃቸውን ትተው ይሄዳሉ፡፡ ጠዋት፣ በማለዳ
ተመልሰው ሲያሰነዳዱና ውሃ አርከፍክፈው
ሲጠርጉ የመከፈት ብስራቱ ተነገረ ማለት ነው፡፡
የሐዋሳን ጠዋት በሐዋሳ ዓሣ ጥብስና
የጀበና ቡና ማሳለፍ ልዩ ስሜት ይሰጣል፡፡ ዓሣ
ጠባሾቹ ያዘጋጁት ዱካ ላይ ተቀመጥኩ፡፡ በፍጥነት
ሁለት ትኩስ አሣዎች ከማባያ ዳጣ ጋር ፊቴ ቁጭ
አሉ፡፡ አጥማጆቹ መቼ አጥምዶ? ተጠማጁስ መቼ
ተጠምዶ? የዘመኑን ሞባይል ከሚያካክሉ ዓሣዎች
ጋር የነበረኝ ቆይታ አጭር ነበር፡፡ ዓሣዎቹ

አካላቸው ብቻ ሳይሆን ዋጋቸውም የሞባይል
ነው፡፡ አመት በማይሞላው ጊዜ ውስጥ ዓሣዎቹ
ያኔ ከነበራቸው ዋጋ በሦስት እጥፍ ተመንድጓል፡
፡ ኑሮው ደሃው ላይ አሻቅቦ የት ደርሶ ይሆን?
በመዝናናት መንፈሴ ላይ ያረፈች የመጀመሪያዋ
እሾሃማ ጥቁምታ፡፡
ከሐዋሳ ጠዋት ጋር ወደሚዳበለው
የጀበና ቡና አመራሁ፡፡ የህፃን ልጅ አልጋ የሚያክል
ረከቦት ብዙ ሳቂታ ስኒዎችን ታቅፎ ጠበቀኝ፡፡ አንድ
ትልቅ ጀበና የጣደች ጠይም ልጅ እንደስኒዎቹ
እየሳቀች ተቀበለችኝ፡፡ ከስኒዎች እጅግም ከፍ
የማይሉ ብዙ ጀበናዎች ልጅቷን ከብበዋታል፡፡
አይቼ የማላውቀው አይነት ጀበናም አለ፡፡ አንዳንዱ
ጀበና ከሆዱ ሰፋ ያለ ነው፡፡ አንዳንዱ ደግሞ
ማንቆርቆሪያ ጡት የለውም፡፡ አንዳንዱ ደግሞ
የሸክላ ሳይሆን የቆርቆሮ ነው፡፡ ልጅቷ የጀበናዎቹን
መምጪያ አካባቢ ጠቆመችኝ፡፡
‹‹ይሄ ከአዲስ አበባ ነው››
‹እሺ››
‹‹ይሄኛው ከትግራይ ነው››ቡናው በአፉ
ነው የሚቀዳው
‹‹እሺ››
‹‹ይሄ ደግሞ ከደቡብ ነው… ከሐረር፣
ከመቱ አካባቢ…››
ለካ አንድነት ነው በጀበና የተወከለው፡፡
ሐዋሳ አካባቢ መሆኗ ነው፡፡ አንዱ ጀበና ከሌላው
ጀበና ጋር ተሰባጥሮ በተርታ ተቀምጧል፡፡ ጀበናን
ከጀበና የሚለየው ቅርፅ ብቻ ነው፡፡ ቻርተሩ፣
ፖሊሲ፣ ክልሉ… አይደለም፡፡
በፈገግታ ታጅቤ ቡናዬን ጠጣሁ፡፡ ዋጋው
ያው ዋጋ ነው፡፡ እንደ ጅብ ጥላ አድጐ የሚያድር፡፡
ማታ ሲለዩት በነበረበት አድሮ የማይገኝ፡፡ ሐዋሳና
ሐዋሴውን ምን በጅቷቸው ይሆን? በመዝናናት
መንፈሴ ላይ ያረፈች ሌላ ሾተል፡፡
ሐዋሳ መስተንግዶዋ ፅንፍ-አልባ ነው፡
፡ ከፍ ብሎ መዝናናት ለሚፈልግ እስከ ‹‹ኃይሌ
ሪዞርት›› ድረስ መንጠራራት ይችላል፡፡ ዝቅ ማለት
ለሚሻው አሞራ-ገደል አለበት፡፡ በእነዚህ መካከል
ኦአሲስ ኢንተርናሽናል ሆቴል፣ ሌዊ፣…ወዘተ
አሉ፡፡ እኔ ምርጫዬ ከፍ ማለት ባለመሆኑ ዝቅ
ወዳለው የመጨረሻው የሐዋሳ መስተንግዶ ላይ
አረፍኩ፡፡
‹‹አሞራ-ገደል›› የሀዋሳን ሀይል ከከበቡ
‹‹መዝናኛዎች›› አንዱ ነው፡፡ ‹‹ሐይሌ ሪዞርት››፣
‹‹ሌዊ መዝናኛ››፣ ‹‹የሜድሮክ መዝናኛ››… ሀይቁ ዳር

ስለተመሰረቱ አሞራ ገደልን ከእነሱ እኩል
እንዳታደርጉብኝ እጠይቃለሁ፡፡ አሞራ ገደል እንደ
እናት-ምድር ፍጡር ከፍጡር ሳይለይ ሁሉንም
የሚያቅፍ፣ የመጣ የማይመለስበት መዝናኛ ነው፡
፡ የግቢውን በር አለፍ እንዳልን በስተግራ ዓሣ
ጠባሾች ዓሣ መጥበሻ የብረት ቁናቸውን ዲሽ
እያስመሰሉ ተደርድረዋል፡፡ ዛኒጋባ መሰል ጊዜአዊ
መጠለያቸው የውስጥ እና የበረንዳ ላይ አግዳሚ
ወንበር አላቸው፡፡ ዓሣው እዚያው ተጠብሶ
እዚያው ለተመጋቢ ይቀርባል፡፡
‹‹አሞራ-ገደል›› ኩታንኩቱ ይበዛል፡
፡ የሚታየው ሁሉ አስደሳች አይደለም፡፡ የዓሣ
ሾርባ የሚቀቀልበት ጐስቋላ በርሜል አካባቢው
ላይ ከሚታዩት ሰዎች እንደ አንዱ ይመስላል፡፡
ሐዋሳ የገፋቻቸው የሚያፈገፍጉት ወደዚህ ነው፡
፡ ህፃናቱ ሎሚ፣ ቂጣ… ይዘው በየተስተናጋጁ
ስር ይሽሎከሎካሉ፡፡ ሁሉም የመሬት ቁራሽ እንጂ
የሰው ፍጡር አይመስሉም፡፡ አፈር-ጐርሰው፣
አፈር ለብሰው ‹‹ሎሚ፣ ቂጣ›› ይላሉ፡፡ ዓሣ
ጠባሾቹ በልጆቹ ተሰላችተዋል፡፡ ባጋጠሟቸው
ቁጥር በኪሎ የሚመዘን ኩርኩም ጭንቅላታቸው
ላይ ጥለው ያልፋሉ፡፡ ከተመቺዎቹ ተመልካቾቹ
ጉዳት ይደርስባቸዋል፡፡ እራሳቸውን አሻሽተው
‹‹ሎሚ፣ ቂጣ›› ይላሉ፡፡
የሚሰቅቅ ትዕይንት የሞላበት አካባቢ
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ነው፡፡ ከሎሚና ከቂጣው ጋር አይናቸውም በላተኛው
አጐራረስ ላይ ይንከራተታል፡፡ ዓሣ ጠባሹ ከበላተኛ
ፊት ያነሳውን የዓሣ አጥንት የቆሻሻ በርሜል ላይ
ሲደፋ ከጩልሌ የፈጠኑት ልጆች እንደዝንብ ግር
ብለው ይሰፍሩበታል፡፡ ሥጋ ይኑረው አይኑረው
ሳያረጋግጡ በእጃቸው አፍሰው ራቅ ይላሉ፡፡ ከዚህ
በኋላ ነው የሚበላው ከማይበላው የሚመረጠው፡፡
አቧራ የለበሰ ፊታቸው በዓሣው ቅባት አፋቸውጋ
ብቻ ወዝቶ ይመለሳሉ፡፡
‹‹ሎሚ..ቂጣ..›› ኡዘሪታም ህይወት፡፡
ደግሞ ሌሎች ህፃናትም አሉ፡፡ ሎሚና
ቂጣ አይዙም፡፡ አገልግሎት ሰጪዎች ናቸው፡
፡ ፀጉረ ልውጥ ሲያዩ ‹‹ዳንስ ትፈልጋላችሁ?››
ይላሉ የሲዳምኛ ቃና ባለው ቋንቋ ‹‹አንድ ዳንስ
አንድ ብር ነው›› ያግባባሉ፡፡ ስምምነቱ በቃል
ፊርማ ሲረጋገጥ ዳንሱ በአዲሱ በአቤል ሙሉጌታ
ዘፈን ታጅቦ ይጀምራል፡፡ ‹‹ከየትመጣች እናቴን
መሣይ..›› እነሱ ግን፡‹‹ከየት መጣሽ-ከገበያ
ምን ይዘሽ ኮንጐ ጫማ
ኮንጐ-ኮንጐ- ጫማ››
አራትና አምስት አፈር-ለበስ ህፃናት
የመኖር ፍጭርጭሮሻቸውን በዳንስ ያሳዩዎታል፡
፡ ‹‹ኢንተርቴይመንት›› ማለት ይሄው አይደል፡
፡ ጉልበት ላይ ተጀምሮ ጉልበት ላይ የሚያልቅ
የመርገፍገፍ ዳንሳቸው በእውነትም ያዝናናል፡
፡ ችግሩ ከዳንሱ ባሻገር ያለውን የኑሮ አዘቅት
ያስታውሳል
እንጂ፡፡
ለኢንተርቴይመንቱ
የሚከፍሉት ዋጋ ካለባቸው ችግር አንፃር ሲታይ
ምንም ሆኖ መታየቱ ግድ ነው፡፡ አንድ ብር ለአንድ
ዳንስ፤ ለኑሮስ?
አሞራ-ገደል የሀዋሳ ሀፍረተ-ገላ ነው፡፡
መዝናናትም በነውር ነገሮች መካከል የመሹለክለክ
ጀብዱ ይሆንብዎታል፡፡ እጅግ የሚያሰቅቀው ደግሞ
የህፃናቱ ነው፡፡ ቀኑን ሙሉ ለመኖር በመፍገምገም
ያሳልፋሉ፡፡
ሆድን
ለመሙላት፣
ህይወትን
ለማቆየት ብቻ… በተረፈ እነዚህ ልጆች ጭንቅላት
ውስጥ ‹‹ነገ›› የለም፡፡ ዛሬ ዋስትና አጥታ የምን
ነገ?
ኢያሱ እዮብ እድሜው 14 ዓመት ነው፡
፡ የእነዚህ ልጆ ዕጣ-ፈንታ ተጋሪ ነው፡፡ ቤተሰቦቹ
ያሉት ከአዋሳ የአምስት ብር መንገድ ሎቄ ላይ
ነው፡፡ አባትና እናቱ ሰባት ልጆች አሏቸው፡
፡ ያለምናምኒት ገቢ፡፡ ማስተማር ቀርቶ አቃምሶ
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ትላንት በአለም አቀፍ ደረጃ
የሴቶች የተለያዩ መብቶች እንዲከበሩ
የሚያስታውሰው ‹‹ማርች 8›› ተከብሮ
ውሏል፡፡ ይህ ቀን በተለያዩ የዓለም
ሀገራት ያሉ ሴቶች ስለመብቶቻቸው
መከበር ያደረጉትን ትግል እና ስኬቶች
የሚያስታውስ፣ ከዚህም በመነሳት ባልተከበሩ
መብቶች
ዙሪያ
እንቅስቃሴ
መደረግ
እንዳለበት የሚያሳስብ መሆኑ ይታወቃል፡፡
በአገራችንም በዓሉ መከበር ከጀመረ ብዙ ጊዜ
ቢሆነውም ኢትዮጵያውያን ሴቶች በተገቢው
መንገድ መብቶቻቸው እንዳልተከበሩላቸው
ይታወቃል፡፡
ፍትህ ይህንን በዓል አስመልክቶ
መንግስትን ጨምሮ ለተለያዩ የማህበረሰቡ
ክፍሎች ጥሪዎችን ማድረግ ትፈልጋለች፡
፡ እንደሚታወቀው በተለያዩ የመንግስት
ተቋማት ሴቶች በበቂ ሁኔታ እየተወከሉ
አይደለም፡፡ ከሚንስትሮች ምክር ቤት
ጀምሮ የተለያዩ የሚንስትር መስሪያ ቤቶችን
እየመሩ ያሉ ሚንስትሮችን ስንመለከት ፆታዊ
አድልኦ በግልጽ ይንፀባረቃል፡፡ ስለዚህም

ርእሰ አንቀፅ
ሴቶችን በተመለከተ የወጡት የመንግስት
ፖሊሲዎች በአግባቡ እንዲተገበሩ ፍትህ
ትጠይቃለች፡፡
በኢትዮጵያ
ዘመናዊ
የፖለቲካ
ታሪክ ውስጥ ሴቶች ከወንድ አቻዎቻቸው
የማይተናነስ
ድርሻ
እንደነበራቸው
ይታወቃል፡፡ ታሪካቸው እንዲህ በጎ ቢሆንም
በአሁን ወቅት ግን በፖለቲካው አደባባይ
ላይ ሴቶች የሉም አልያም ቁጥራቸው
ቀላል ነው፡፡ በፍትህ እምነት የዚህ ዋነኛው
ምክንያት የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች
እና ተቋማት ያሳደሯቸው መልካም ያልሆኑ
ተፅእኖዎች
ናቸው፡፡
እንደሚታወቀው
በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የትኞቹም የፖለቲካ
ፓርቲዎች የሴቶችን ተሳትፎ ለማጎልበት
እዚህ ግባ የሚባል እንቅስቃሴ ሲያደርጉ
አይስተዋልም፡፡ በዚህም የተነሳ ሀገሪቱ የሴት
ፖለቲከኞች እጦት እንዲገጥማት አድርጓል፡
፡ በፍትህ እምነት ኢትዮጵያውያን ሴቶች
በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ በበቂ
ሁኔታ መሳተፍ ካልቻሉ ሌሎች ማህበርኢኮኖሚያዊ መብቶቻቸውን ለማስከበር

ያዳግታቸዋል፡፡ ስለዚህም ኢትዮጵያውያን
ሴቶች
ለዚህ
የዜግነት
መብቶቻቸው
የማንንም ድጋፍ ሳይጠይቁ ሊታገሉ
ይገባል ስትል ፍትህ ታሳስባለች፡፡ የፖለቲካ
ፓርቲዎቹን በተመለከተ ከነዚህ የማህበረሰቡ
ግማሽ አካሎች ውጪ ትግላችሁ ዳር
መድረስ ይሳነዋልና በጉዳዩ ላይ ሊታሰብበት
እንደሚገባ እናስገነዝባለን፡፡
በተለይም መንግስት የሴቶችን
ጉዳይ በተመለከተ ልክ እንደዛሬው በዓል
ባሉ ቀናት ስብሰባዎችን እና መሰብሰቢያ
መንገዶችን ከማዘጋጀት በዘለለ በዓሉን
የፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ለማድረግ ከመሞከር
እንዲቆጠብ ፍትህ ትጠይቃለች፡፡ የሴቶች
ሁለንተናዊ
መብቶች
መከበር
እውን
የሚሆነው መሰረታዊ ተግባራዊ ለውጦች
ሲከወኑ በመሆኑ መንግስት የእነዚህን
የማህበረሰብ ክፍሎች ውክልናም ሆነ
መብቶቻቸውን ማክበር እና ማስከበርን
በተመለከተ በበቂ መልኩ እንዲንቀሳቀስ
ፍትህ ደግማ ደጋግማ ትጠይቃለች፡፡

አስተያየት

መለስ ዜናዊ የመጨረሻዋን የልማት
ተራራ እየወጡት ወይስ እየወረዱት?

አቶ አስገደ ገ/ስላሴ
በዘንድሮ ወርሃ የካቲት 11/ 2004 ዓ.ም
37ኛው ህወሃት የተመሰረተበትን የልደት በዓል
ምክንያት በማድረግ 63 የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣
12 የኤፈርት ድርጅቶችና 8 የግል ባለሃብቶች
በድምሩ 83 ድርጅቶች 70 ገፅ የሆነውን ቁጥር
39 ወይን መፅሔትን በስፖንሰር አድራጊነትና
መስታወቂያ
በማውጣት
ተሳትፈውበታል፡፡
መፅሄቱም በዚህ እትሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ቃለ
መጠይቅ አድርጎላቸው ስላለፈው የትግል ጉዞና
መጭው ጊዜ ባለብሩህ ተስፋ ወይስ ጨለምተኛ
ሊሆን እንደሚችል በማስመልከት ሰፊ ትንተና
አድርገዋል::
በቃለ መጠይቁ ከተነሱት ውስጥ ዋነኛውን
ጉዳይ ስንመዘው እንዲህ ይላል፡‹‹እታ ናይ መጨረሻ ዓቀብ ጥራህ
ተሪፋትና ስለዘላ ከምቲ ልሙድ ከምሓድሽ ናይቃልሲ
ወነ ተረባሪብና መሊእና ክንሰግራ አለና ይብሉ::››
ወደ አማርኛ ስንመልሰው ደግሞ ‹‹እቺ የመጨረሻ
ተራራ ብቻ ስለቀረችን እንደተለመደው በአዲስ
የትግል ወኔ በመረባረብ በሙሉ ወኔ እንሻገረዋለን››
የሚል ሆኖ እናገኘዋለን፡፡
እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ
ከተደረገላቸው ቃለ መጠይቅ ውስጥ ምንም እንኳ
አንዳ ንዶቹ አገራዊ መግለጫ የሚመስሉ ቢሆኑም፣
በእኔ አስተያየት አብዛኛው አጀንዳቸው የትግራይን
ክልል የወደፊት ተስፋ ምን ሊሆን እንደሚችል
ያጠነጠነ፣ ተጨባጭነት የጎደለውና ለትግራይ ህዝብ
የህልም እንጀራ የሚያበላ ሆኖ አግኝችዋለሁ::
አሁን በቀጥታ
በጠቅላይ ሚኒስቴር
መለስ ቃለ መጠይቅ ላይ ከተነሱ አንኳር ግድፈቶች
ውስጥ የተወሰኑት ላይ አስተያየቴን ልስጥ::
ወይንና ጥያቄው፦ በትግራይ እየተሰሩ
የቆዩና አሁንም በመሰራት ላይ የሚገኙ የልማት
ስራዎች የህዝቡን ኑሮ በመለወጥ የደረሰቡት ደረጃ
ምን ይመስላል?
ጠ/ ሚኒስትር መለስ፡- እርዳታ
የሚያስፈልገው ህዝብ እየቀነሰ መጥቷል፤ የህዝቡም
ኑሮ ተሻሽሏል::
እንዴት እንዴት አቶ መለስ? ምን
ማለቶት ነው? በትግራይ ያለውን ረሃብና ስደት
እንዲሁም ድህነት መኖሩን አላውቅም እያሉን
ነው? ወይስ እየሸወዱን? አሊያስ በትግራይ ያለው
መዋቅራቸው ሃቅ ያልሆነ ሪፖርት እየሰጣቸው
ይሆን?
በቅርቡ
የትግራይ

አስተዳዳሪዎች በሴፍቲኔት የሚረዱ 800‚000 ዜጎች
ነበሩን ብለዋል:: እነዚህ የሴፍቲኔት ተረጅዎች
ሃብታም ሆነው ተመርቀዋል ሲባልም ሰምተናል::
ሌላው በአሁኑ ግዜ ወደ ጅቡቲና ሱዳን የሚፈልሰው
ወጣት ስንት ነው? ሰርተው ለመብላት የስራ መስክ
አጥተው በከተማም ሆነ በገጠር የሚያደርጉትን
አጥተው በቤተሰቦቻቸው ጫንቃ ተጭነው በድህነት
አለንጋ እየተገረፉ የሚገኙትስ ስንት ናቸው? መቼም
የትግራይ ገጠሮችና ከተሞች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ
የራቁ አይደሉም::
እሺ ወደሌላው እንለፍ ‹‹ሌላው ጥቃቅንና
አነስተኛ ተቋማት ምንም እንኳ በሚፈለገው ሁኔታ
ባይጓዙም ባለፈው አንድ ዓመት ተኩል ትንንሽ
ለውጦችና መሻሻሎች አሳይተዋል›› ያሏትን ነገር
እንምዘዝ::
እነሆም መዘዝናት፡፡ ነገር ግን ይመኑኝ
ጠ/ ሚኒስተር መለስ ይህ አንዳች ተጨባጭነት
የለውም:: ጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት በ2002
የምርጫ ዋዜማ የዩኒቨርስቲ ምሩቃኖችን ያቀፉ
800 ማህበራት ተቋቁመው ነበር:: ከምርጫ በኋላ
ሁሉም ፈርሰው ጠፍተዋል:: ድሮውንም ለጊዜያዊ
ማስታገሻ ነበር የተደራጁትና::
በሌሎች ቦታዎችም መቀሌን እንደሞዴል
በመውሰድ እስከ 1400 ጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት
ነበሩ:: በአሁኑ ጊዜ የመቀሌ ከተማ ባለስልጣኖች፣
የክልሉ ከተማ ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ ሃላፊና
የክልሉ ምክትል ፕሬዚዳንት በየመድረኩ ያረጋገጡት
ነገር ቢኖር ሁሉም ማህበራት ከስረው እንደገና
በአክስዮን ማህበር በቫት እየተመዘገቡ፣ በመያዣ
ከባንክ እየተበደሩ እንደአዲስ እየተደራጁ እንደሆነ
ነው::
በቅርቡ እርስዎ የመንግስት ሰራተኞች
ሌቦች ናቸው እንዳሉት የጊዜ የገንዘብና ንብረት
ሙሰኞችና ሌቦችን ቢከታተሉ ለአገር፣ ለህዝብና
ለስልጣኖት መራዘምም ጠቃሚ ነበር:: ጠቅላይ
ሚኒስትር በአሁኑ ግዜ እኮ የትግራይ ክልል
አስተዳዳሪዎች ለህብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጡ
አይደለም ያሉት:: እርስዎም ይህ የሚጠፋዎት
አይመስለኝም::
ምን ይዘው ምን ተዓምር የሚሰራ ሃይል
መጣና ነው አሁን ድህነትን እና ተመፅዋችነትን፤
አይነት ብዙ ሰራተኛ የሚያቅፍ ነገር ተፈጠረና
ነው በኩራት ድህነት ተቀንሷል ያሉት? በትግራይ
የኤፈርት ካልሆኑ ብዙ ሰራተኛ ሊያቅፍ የሚችሉ
ፋብሪካዎች የት አሉ? የኤፈርት ፋብሪካዎችስ
በዘመድ አዝማድ ተሳስረው የሚሰሩ ከ30‚000 በላይ
ሰራተኞችን መች ይሸከማሉና? ባለፈው ዓመታት
በትግራይ ይህን ያህል ቢልዮን ንብረት ያላቸው
ኢንቨስተሮች ገብተዋልና እነዚህ ስራ ሲጀምሩ 60
ሺ ወይም 80 ሺ ከዚያም በላይ ለሆኑ ሰዎች ስራ
እንፈጥራለን ስትሉ ነበር:: በተጨባጭ አሁን የት
አለ? በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ህንፃ ተቋራጮች እኮ
አሁን የሉም:: ገሚሱ ወደ አዲስ አበባ፣ ገሚሱም
ወደ ደቡብ ሱዳን (ጁባ) ሄደዋል:: በገጠር እርስዎ
እንደሚያውቁት ከ1994 ዓ.ም በኋላ መሬት
አልተሸነሸነም፤ ቢሸነሸንም ምንም አትዳረስም::
ዋናው መፍትሔ የነበረው መሬት ለሌለው ሌላ ስራ
መፍጠር ነበር፣ ግን ይህን ማድረግ አልቻሉም::
በአሁኑ ግዜ በትግራይ የገጠር ህዝብ ከ40 ዓመት

ዕድሜ በታች ጡንቻውን የሚያሳርፍበት የስራ መስክ
የለም:: ይህ ሃይል ዋና አምራች ከመሆኑም አልፎ
ከጠቅላላው ህዝብ በቆጠራ የተረጋገጠ ማረጋገጫ
እንኳን ባይኖረንም እጅግ ከፍተኛ ፐርሰንት መሆኑ
ግን እርስዎም ያውቃሉ:: ታድያ ይህ ጉልበት
እየባከነ እያለ ድህነቱን እንዴት ልንቀርፈው
ተቃርበናል ይሉናል?
ወይን፦ ኢኮኖሚው በሃገር ደረጃ በየዓመቱ
የሁለት ዲጂት ዕድገት እያሳየ ነው፡፡ በዚህ መሰረት
ይህ የእድገት ውጤት የሚገለፅበት የስራ መስክ
የትኛው ነው?
ጠ/ሚ/ መለስ፡- በአሁኑ ግዜ በከተማ
ልማት የተሰማራ የልማት ሃይል ሰው አለ::
በተጨማሪ
በጥቃቅንና
አነስተኛ
ተቋማት
በኢንዱስትሪም በምዕራብ ትግራይ እየሰራ ያለው
የስኳር ፋብሪካ አለ:: በሃገር ደረጃም 10 የስኳር
ፋብሪካዎች አሉን:: የባለሃብቶች ኢንቨስትመንትም
አለ:: በዋናነት ደግሞ በገጠር እርሻ በከተሞች
ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት በማሰማራት ለውጥ
እየመጣ ነው::
በመሬት ያለው ግን ይህ አይደለም፤
ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ከስመዋል:: በከተማ
ልማት የሚባለው ምናልባት አዲስ አበባ እየተሰራ
ያለውና በውድ ዋጋ እየተሸጠ ያለው ኮንድሚንየም
ቤት ሊሆን ይችላል:: በትግራይ ግን ኮንደሚንየም
ከተጀመረ ዓመታት ቢያስቆጥርም አብዛኛው
አላለቀም:: በጊዜ ርዝመትም በሙስና ከ3 ግዜ በላይ
በጀቱ ተበልቷል:: ስለዚህ በትግራይ የከተማ ልማት
ይቅርና ስራ ፈጥሮ ድህነትን ሊያጠፋ ለራሱም
መኖሩ ያጠራጥራል:: የቤቶች ኤጀንሲ ሰዎች
በሙስና ሲታሰሩ ሲፈቱ ነው የከረሙት፡፡ ይሄም
ሆኖ ሙሰኞች ሲፈረድባቸው አላየንም::
በምዕራብ ትግራይ ስኳር ፋብሪካ መኖሩ
በረጅም ግዜ አንፃር ጠቃሚ ነው:: ከ20 እስከ 30
ሺ ሰራተኛ ከዚያ በላይም ሊይዝ ይችላል ያሉት
ግን ጥያቄ ያስነሳል፣ ረጅም ጊዜ መቼ ነው የሚል?
የስኳር ኢንዱስትሪዎችም በ2 ወይም 3 ዓመታት
ይደርሳል ተብሎ ነበር:: አሁን ግን የፋይናንስ ችግር
አለ እየተባለ ነው:: ስለዚህ ስኳር ፋብሪካውም ግን
ገና ለወደፊቱ ነው:: አሁን ስራ አጡ ምን በልቶ
ይደር?
ሌላው በከተማ ልማት ያለው ችግር የነባር
ይዞታ የሊዝ አዋጅ ከወጣ ጀምሮ የኮንስትራክሽን
ስራ ቆሟል:: ስለዚህ ስራ አጥነትና ድህነት
እየተባባሰበት ነው:: ጠ/ ሚኒስቴር መለስ እባክዎ
አሁንም የኢንፎርሜሽን ምንጭዎን ይፈትሹ:: ግን
እንዴት አድርገው ይፈትሹ? መዋቅርዎ እንደሆነ
እየላሸቀ ነው::
ጠያቂው ወይን መፅሔት፦ በትግራይ
በእርሻና ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት (የደአትን)
የልማት ሰራዊት በመፍጠር ለገጠርና የከተማ
ዕቅዶች ለማቀላጠፍ እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ
ውጤት እንዴት ይመዝኑታል?
ጠ/ሚኒስትር መለስ፦ ሁኔታው ተስፋ
የሚሰጥ ነው::በገጠር ይሁን በከተማ ዘንድሮ
የተጀመሩ አሉ:: በአንድ አንድ ወረዳዎች ድክመቶች

www.feteh.com

ወደ ገፅ 12 ዞሯል
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ፍትህ ጋዜጣ
በማስተዋል ህትመት
ማስታወቂያ ስራ
ድርጅት በየሳምንቱ
የሚታተም
የአሳታሚው አድራሻ

አራዳ ክ/ከተማ ቀበሌ 11/12
የቤት ቁጥር አዲስ
ፒያሳ ራስ መኮንን
ድልድይ አጠገብ

ሥራ አስኪያጅ

ማስተዋል ብርሃኑ

ዋና አዘጋጅ

ተመስገን ደሳለኝ
ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ጀሞ
ሳይት የቤ.ቁ. 012

አዘጋጆች

ሙሉነህ አያሌው
ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

ሪፖርተር

ሰውዓለም ታዬ

አምደኞች

ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም
አለማየሁ ገላጋይ
ጌታቸው ታምራት
ዳንኤል ተፈራ
ቅጣው እጅጉ
ታዲዮስ ታንቱ

ግራፊክስ ዲዛይን

ሀብታሙ ታደሰ
ቤቴልሄም አመነሸዋ

የሽያጭ ሰራተኞች

ደለለኝ ሙሉጌታ
ታመነ ደገፋ

0911 928401
0911 712361
011 8951856
 110744
E-mail:

fetih_gazeta@yahoo.com

www.fetehe.com
አታሚ

ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ድርጅት
ክ/ከተማ፡- አራዳ
ቀበሌ፡- 17
የቤት፡- 984
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አንድ በሉ

ፍትህ የካቲት 30 2004 ዓ.ም

በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ

ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

‹‹ነጩ›› መለስ - ‹‹ጥቁሩ›› ፑቲን

ተመስገን ደሳለኝ

ሙሉ ስማቸው ቪላድሚር ቪላዲሮቪች
ፑቲን (Vladimar Vladiraivouich Putin) ይባላሉ፡
፡ የተወለዱት ከዋና ከተማዋ ሞስኮ በርቀት ላይ
በምትገኘው በታሪካዊዋ የሌኒን ግራድ ከተማ ነው፡
፡ ከኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት አማኝ ቤተሰብ
ነው የወጡት፡፡ የሁለት ልጆች አባት የሆኑት የ59
አመቱ ፑቲን፡፡ … መለስ ዜናዊ አስረስ ሙሉ
ስማቸው ነው፡፡ የተወለዱት ከዋና ከተማው
አዲስ አበባ በእርቀት ላይ በምትገኘው በታሪካዊዋ
የአድዋ ከተማ ነው፡፡ እሳቸውም ልክ እንደ ‹‹ሴራ
አቻቸው›› ፑቲን ከኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት
አማኝ ቤተሰብ ነው የተገኙት፣ የሶስት ልጆች
አባት የሆኑት የ60 አመቱ መለስ፡፡
ሁለቱም
በወጣትነት
እድሜያቸው
ነው የፖለቲካ ፓርቲን የተቀላቀሉት፡፡ የሁለቱም
ፓርቲዎች በኮሚዩኒስት ርዕዮተ-አለም የተቃኙ
ናቸው፡፡ ሁለቱም ድንገት ነው ስልጣን የያዙት፡
፡ ያውም ተመሳሳይ በሆነ መንገድ፤ ፑቲንን
ቦሪስ የልሲን የተባሉ አዛውንት ከፓርቲያቸው
ፍቃድና ፍላጐት ውጭ በሆነ መልኩ ከግምጃ
ቤት ሀላፊነት ጠርተው በእግራቸው እንዲተኩ
ሲያደርጉ፤ የመለስም ከዚህ የተለየ አይደለም፤
ነገሩም እንዲህ ነው አቦይ ስብሐት ነጋ የተባሉ
አዛውንት ድንገት ፓርቲያቸው ህወሓት በያዘው
አጀንዳ ላይ እየተወያዩ ሳለ፣ ከአጀንዳ ውጭየሆነ
ጥያቄ አንስተው እንዲህ አሉ ‹‹የእኔን ስልጣን
ለመለስ መስጠት እፈልጋለሁ››፡፡
እነሆም ሁለቱም ዛሬም በስልጣን
ላይ ናቸው፡፡ ሁለቱም የሚሄዱበት መንገድም
ተመሳሳይ ነው፡፡ ፖለቲካቸውም እንዲሁ፡፡
በብልጠትም የአንድ ሳንቲም ገፅታዎች ናቸው፡
፡ ሁለቱም የፒኤ.ች.ዲ ዲግሪያቸውን የአገኙ
ቢሆንም ‹‹ዶክተር›› ተብለው እንዲጠሩ ፍላጎት
የላቸውም፡፡
ጥቁሩ ፑቲን
ቪላድሚር ፑቲን በቀዝቃዛው ጦርነት
ማብቂያ አካባቢ የኬጂቢ (KGB) ምክትል
እንዲሁም ዋና ዳይሬክተር ሆነው አገልግለዋል፡
፡ በቺቺኒያ ላይ የተደረገውንም ዘመቻ መርተዋል፡
፡ በቀዝቃዛው ጦርነት አሜሪካ አሸናፊ ሆና
እንድትወጣ ያስቻላትን የፕሬዘዳንት ሚካኤል
ጎርቫቾቭ ግላስኖት (ግልፅነት) እና ፔሬስ ትሮይኪ
(መልሶ ግንባታ) አዲስ ሃሳብ ታላቋ ሶቭየት
ህብረትን እንድትከፋፈል ዳርጓታል፡፡ ከዚህ
ክፍፍል በኋላ ‹ለዘብተኛ እና ደካማ› እየተባሉ
የሚተቹት ፕሬዘዳንት ቦሪስ የልሲን ወደ ስልጣን
መጡ፡፡ የኬጂቢው አለቃ ፑቲንም በአባታቸው
እግር ተተክተው የክሬምሊን ቤተመንግስት ግምጃ
ቤት ሀላፊ ሆኑ፡፡ ዲሴምበር 31/1999 እ.ኤ.አ
ፑቲን በድንገት ልብ ድካማቸው የተነሳባቸውን
የልሲንን ተክተው የሩሲያ ፕሬዘዳንት እንዲሆኑ
በራሳቸው በየልሲን ተቀቡ፡፡ ይኽ ከሆነ ከጥቂት
ወራት በኋላም ፕሬዘዳንታዊ ምርጫ ተካሄደ፣
በከፍተኛ ድምፅም ቪላድሚር ፑቲን ተመረጡ፡፡
ፑቲን የተመረጡበት ጊዜም ሲያልቅ፤ ለሁለተኛ
ዙር የምረጡኝ ቅስቀሳ ጀመሩ፡፡ የአሠቡትም
ተሳክቶ በድጋሚ ተመረጡ፡፡ ለ8 አመትም የሩሲያ
ፕሬዘዳንት ሆነው አገለገሉ፡፡
የሆነ ሆኖ በሩሲያ ህግ መሰረት አንድ
ፕሬዘዳንት ከሁለት ጊዜ በላይ በስልጣን መቆየት
ስለማይችል ፑቲን ለሶስተኛ ጊዜ የመወዳደር
ሃሳባቸውን እንቅፋት ገጠመባቸው፡፡ እናም
ለፕሬዘዳንቱ ወንበር ሳይወዳደሩ ቀሩ፡፡ ይህ ማለት
ግን ፑቲን ከመንበሩ የሉም ማለት አይደለም፡
፡ እንዲህማ ሊሆን አይችልም! በቤተመንግስቱ
ዲሚትሪ ሜድቬዴቭን አስመርጠው ሲያበቁ
በጠቅላይ ሚኒስትሩ መንበር ላይም እርሳቸው
ተቀመጠው ልክ እንደ ራስ ሚካኤል ስሁል
አንጋሽ ሆኑ እንጂ፡፡ ማንም ያለፉትን አራት
አመታት የሩሲያ ፖለቲካን የተከታተለ ሁሉ
እንደሚረዳው
ሚድቬዲቭ
‹‹ፕሬዘዳንት››
ከሚለው መጠሪያ በስተቀር የፖለቲካው ስልጣን

የነበረው በፑቲን መዳፍ ውስጥ ነው፡፡ ለዚህም
እንደ ዋነኛ ማሳያ ተደርጎ የሚጠቀሰው ሩሲያ
ጆርጂያን ስትወር የነበረው ሁኔታ ነው፡፡ እናም
ሩሲያውያኖች ከመጋረጃው ጀርባ ፑቲን እንዳሉ
ያውቃሉ፡፡ ዛሬ ደግሞ እስከ አሁን ድረስም
እያወዛገበ ባለው ምርጫ ፑቲን ‹‹አሸንፌአለሁ››
ስላሉ መጋረጃው ተገልጧል፡፡ ወደ አደባባይም
ወጥተዋል፡፡ ‹‹ፕሬዝዳንት›› የሚለውንም ማዕረግ
መልሰው ተረክበዋል፡፡
ፑቲን ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምሮ
በፓርቲያቸው ‹‹ዩናይትድ ሩሲያ›› አይነግቡ
ተተኪ እንዳይኖራቸው ያልፈነቀሉት ጉድጓድ
የለም፡፡
በእርግጥም
ፍንቀላው
በሚገባ
ሰምሮላቸዋል፡፡ በዚህም ስልት የፓርቲያቸውን
አባላት እና ደጋፊዎች ‹‹ከፑቲን ውጭ ማን
ሊወክለን ይችላል?›› የሚል አማራጭ አልባ
አጣብቂኝ ውስጥ እንዲገቡ አድርገዋቸዋል፡፡ ይህ
ብቻም አይደለም፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ደካማና
የተከፋፈሉ ይሆኑ ዘንድ በጂዶ ትምህርት ጥቁር
ቀበቶ ያላቸው ፑቲን ያደሩት ድር አድርቶላቸዋል፡
፡ የተሳካ የፖለቲካ ሴራም ይሉሀል ይህ ነው፡፡
የፑቲን ስልት ይህ ብቻ አይደለም፤
ምርጫ ማጭበርበር፣ ደጋፊዎቻቸው በተለያዩ
ጣቢያዎች
ደጋግመው
ድምፅ
እንዲሰጡ
ማድረግ እንዲሁም ተቃዋሚዎች እንዲከፋፈሉና
ድምፃቸው እንዲበታተንም ማድረግን ያካትታል፡፡
ለዚህም በዋናነት የተጠቀሙት ዝነኛውን ሩሲያዊ
ቢሊየነር ነው፡፡
ሚካኤል
ፕሮኮሮቭ
(Michael
Prokhorov) ይሰኛል-ቢሊየነሩ፡፡ እኒህ ሰው
ከስድስት ወር በፊት ነው የፑቲን ተቀናቃኝ
ሆነው ወደ ምርጫው እንደሚገቡ ይፋ ያደረጉት፡፡
ሆኖም ሰውየው በመንግስት ጀርባ ተንጠላጥለው
ሀብት ያካበቱ፤ እንዲሁም አብላጫው ሀብታቸው
በሩሲያ የሚገኝ ከመሆኑ አኳያ በተቃውሞ ጎራ
ያሉ ፖለቲከኞች አላመኗቸውም፡፡ በግልፅም
የሰውየውን ጨዋታ ‹‹የክሬምሊን ቁማር›› እንደሆነ
ተችተዋል፡፡ March 5, 2012 በታተመው “TIME”
መጽሔት ሚካኤል ኢዶቭ (Michael Idov)
የተባለ ተንታኝ “Prokhorov’s role in right
cause was to divide the opposition vote
and thus help the ruling united Russia
party in the parliamentary elections.
(የፕሮኮሮቭ
ትክክለኛው
ሚና
ለፓርላማ
አባልነት በሚካሄደው ምርጫ የተቃዋሚዎችን
ድምፅ በመከፋፈል ገዥውን ዩናይትድ ፓርቲ
ማገዝ ነው) ሲል ሩሲያውያን ጋዜጠኞችን እና
አክቲቪስቶችን ጠቅሶ ገልጿል፡፡ በአናቱም የመለስ
መንግስት አንደበት የሆነው ትላንት የታተመው
‹‹ኢትዮጵያን ሄራልድ›› ጋዜጣ እንዳስነበበን
ፑቲን በዚህ መልክ ላሸነፉት ምርጫ አምሳያቸው
መለስ ዜናዊም የእንኳን ደስ ያሎት መልዕክት
አስተላልፈዋል፡፡ አምባገነን-ለአምባገነንም ይሉሀል
እንዲህ ነው፡፡
ነጩ ፑቲን
በእርግጥ መለስ በአይን ቀለም ነጭ
አይደሉም፤ ሀበሻ ናቸው፡፡ ሆኖም በፖለቲካ
ዘይቤአቸው ፍፁም የፑቲን ግልባጭ ለመሆናቸው
አያከራክርም፡፡ ምክንያቱም በሩሲያ የተደረገው
እያንዳንዱ የምርጫ ቅስቀሳም ሆነ የምርጫ ቅልበሳ
ዘዴ በኢትዮጵያም ተደርጓልና፡፡ ለምሳሌ መለስ
በምርጫ 2002 ዋዜማ ድንገት በፓርላማ ተገኙ፡
፡ ተገኝተው ሲያበቁም እንዲህ ሲሉ በምርጫው
ዋነኛ ተገዳዳሪ ይሆናል ተብሎ ይጠበቅ ለነበረው
መድረክ መልእክት አስተላለፉ፡፡
‹‹የመድረክ አመራር የሻዕቢያ ተላላኪ
ነው፡፡ በሽብር ተግባርም እንደሚሳተፍ እናውቃለን፡
፡ የኒዮ ሌበራሊስቶችም ተላላኪ ነው፡፡ እናም
ከምርጫው በኋላ እርምጃ እንወስድበታለን››
አሉ፡፡ በዚህም በአብዛኛው የመድረክ አመራር
እና መድረክን ሊመርጥ በተዘጋጀ ህዝብ ላይ
የፍርሃት ሽብር ነዙ፡፡ ምርጫውንም ‹‹ከፖለቲካ
ስልጣን መያዝ እና ያለመያዝ›› ፉክክር አውርደው
የሉአላዊነት ጉዳይ አደረጉት፡፡ ፑቲንም እንዲሁ
ናቸው፡፡ በምርጫው ዋዜማም እንዲህ አሉ
“I am the only one who can
guarantee stability and all those people
protesting against me are part of an
American plot to overthrow the government”
(ለሀገሪቱ መረጋጋት ብቸኛው ዋስትናቸው
እኔ ነኝ፡፡ እናም እኔን የሚቃወሙኝ በሙሉ
መንግስታችንን በሴራ ለመበታተን የምትሞክረው
የአሜሪካ ተላላኪዎች ናቸው)
እናሳ!
መለስን
ከፑቲን
በምን

ትለያቸዋለህ? በቀለም ወይም በፓስፖርት
እንዳትለኝ፡፡ እየነገርኩ ያለሁት ቀጣዩ የመለስ
እስትራቴጂ የፑቲን ግልባጭ ስለመሆኑ ነውና፡
፡ ቪላድሚር ፑቲን ቢሊየነሩ ሚካኤል ፕሮከሮቭ
በሚባል ቱጃር የሩሲያውያን ድምፅ በተፅእኖ ስር
ሊያውሉ እንደሞከሩት ሁሉ፣ መለስ ዜናዊም
አላሙዲን በሚባል ሲራራ ነጋዴ ድምፅ ለመግዛት
ሞክረዋል፡፡ ያውም የውጭ ሀገር ዜጋ ሆኖ፡
፡ ፕሮኮሮቭ እንኳ ቢያንስ ፓስፖርታቸው ላይ
ያለው ዜግነት ‹‹ሩሲያዊ›› የሚል ነው፡፡ እናም
አላሙዲ የመለስ ፓርቲ የምርጫ መወዳደሪያ
አርማ የሆነውን ‹‹ንብ›› ምልክት ያለበትን ቲሸርት
ለብሰው ከመቀስቀስም አልፎ የተቃዋሚ ፓርቲ
የሆነውን የ‹‹ሁለት ጣት›› የምርጫ መወዳደሪያ
ምልክት ለተቃዋሚዎች እንደማይገባ ጠቅሶ
በአደባባይ አውግዟል፡፡
…በምርጫ
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29 ቀን የገዥው ፓርቲ በጠራው በድጋፍ
ሰልፍ ላይም ጥቂት የማይባሉ የገዥው ፓርቲ
ደጋፊዎች የፋብሪካና የኮንስትራክሽን ድርጅት
ባለቤቶች የድርጅታቸውን ሰራተኞች በመስቀል
አደባባይ እንዲገኙ ያስገደዱበት ሁኔታም ነበር፡፡
ፑቲንም ይህንኑ አድርገዋል፡፡ አንድ የመንግስት
ደጋፊ የሆነ የአንድ ፋብሪካ ባለቤት ሰራተኞቹ
የፑቲንን ፓርቲ ‹‹ዩናይትድ ሩሲያ››ን መምረጥ
ትተው የኮሚኒስት ፓርቲን በመምረጣቸው
ኦፊሰሮቹን ሰብስቦ የተሰማውን ንዴት እንዲህ
ሲል ገልጾላቸዋል፡“I tell them, folks, when I needed
you, you voted for the communists. so let
the communists help you. let them lay your
sewer pipes, put in your fire extinguishers,
patch the walls in your houses”
(ነግሬችኋለሁ፤
በፈለግኋችሁ
ጊዜ፣ እናንተ ግን ኮሚኒስቶቹን መረጣችሁ፡፡
ስለዚህም እነሱ ይርዷችሁ፡፡ የውሃ ቧንቧዎችን
ያስገቡላችሁ፣ የእሳት መከላከያም ያኑሩላችሁ፣
ቤታችሁንም ያድሱላችሁ)
ይሄ ሁኔታ በአንድ ወቅት ሳይቀነስ
ሳይጨመር
በኢትዮጵያ
ተተግብሮ
ነበር፡፡
ቅንጅት ሙሉ በሙሉ ባሸነፈባቸው አካባቢዎች
ለሚቀርቡ አቤቱታዎች ‹‹ቅንጅት ያድርግልህ፣
ቅንጅት ይስራልህ፣ ቅንጅት ይፍረድልህ…፡
፡›› ይሄንን ነው የፑቲን ሀበሻነት እና የመለስ
ሩሲያዊነት ተነጣጥሎ ሊታይ አይችልም የምለው፡
፡ ከላይ እንዳየነው በሩሲያ “I am the only
one who can guarantee stability” የሚል
የፖለቲካ አጀንዳ እንዳለው ሁሉ በኢትዮጵያም
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‹‹ኢህአዴግ ከሌለ ሀገሪቷ ትበታተናለች›› የሚል
የዚህ ግልባጭ የፖለቲካ ጨዋታ አለ፡፡ ከዚህም
ባለፈ አቶ መለስ ከምዕራባውያን ዲፒሎማቶች
ጋር ሲወያዩ ከእርሳቸው ውጭ የሀገሪቱን ሰላም
አስጠብቆ የሚቆይ መሪ እንደሌለ ከመናገር
እንደማይቦዝኑ ይሰማል፡፡
እነዚህ ሁለት አምባገነን መሪዎች
ተመሳሳይ ቃላት በመጠቀምም አቻ ናቸው፡
፡ ለምሳሌ በትላልቆቹ የሩሲያ ከተሞች ፑቲን
በዚህ ምርጫ መሳተፍ እንደሌለባቸው እና
ራሳቸውንም ከምርጫው እንዲያገሉ የሚጠይቅ
የተቃውሞ ሰልፍ በተደረገ ጊዜ፤ ከምክትሎቻቸው
አንዱ ተቃዋሚዎቹን እንዲህ ሲሉ ዘለፋቸው
‹‹የተበሳጩ የከተማ ቦዘኔዎች››፤ በምርጫ 97
ዋዜማም ከተፎካካሪዎቹ ዋነኛ የነበረው ቅንጅት
ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ፓርቲ በጠራው ግዙፉ
የሚያዝያ 30 ሰልፍ ላይ ድፍን የአዲስ አበባ ህዝብ
ተገኘ፤ የመለስ ፓርቲም ሰልፈኛውን ‹‹የአደገኛ
ቦዘኔ ስብስብ›› ሲል ተቸ፡፡ እንግዲህ እዚህ ላይ
ነው የፑቲን የቃላት አጠቃቀም ብሂል አማርኛ
የሚመስልህ፤ ወይም የመለስ የቃላት አጠቃቀም
ብሂል ሩስኪ የሚሆንብህ፡፡
የሁለቱ ብልጥ አምባገነኖች መመሳሰል
በዚህ ብቻ አያበቃም፡፡ ለምሳሌ ከምርጫ 97
ወዲህ በኢትየጵያ ገዥው ፓርቲን ከሚደግፍ
ሰልፍ በቀር የተቃውሞ ሰልፍ ተደርጎ አያውቅም፡
፡ ወይም እንዲደረግ አይፈቀድም፡፡ በሩሲያም
ይሄው ነው ያለው፡፡ በእርግጥ የሩሲያ ህዝብ
አንዳንዴ ፈንቅሎ ይወጣል፡፡ ሆኖም በአዲስ አበባ
የተቃውሞ ሰልፍ ጣት እንደሚያስቆርጠው ሁሉ፣
በሞስኮም ተመሳሳይ ዋጋ ያስከፍላል፡፡
ሌላው የሁለቱ መሪዎች የፖለቲካ
መመሳሰል ጎልቶ የሚወጣው ሁለቱም በሚከተሉት
የሽብር ፖለቲካ ነው፡፡ ለምሳሌ በዘንድሮ ምርጫ
ፑቲን ኩርገን ከተማ ሄደው ቀስቅሰዋል፡፡ ነገር ግን
ከዚህ ቅስቀሳ አንድ ቀን ቀደም ብሎ የመንግስት
ቴሌቪዥን ያሳየውን ፕሮግራም ከTIME መጽሔት
እንደወረደ አውርደን ስናየው እንዲህ የሚል ሆኖ
ታገኘዋለህ፡“The day before Putin’s arrival in
kurgan, state TV aired a program arguing
that the west is trying to overthrow the
government through proxies. As proof
it showed footage of anti-putin activists
visiting the U.S. embassy in Moscow and
quoted U.S. senator john McCain’s Twitter
jab at putin on Dec. 5 ‘Dear Vlad. The
Arab spring is coming to a neighborhood
near you’
(ፑቲን ኩርገን ከተማ ከመድረሳቸው
አንድ ቀን ቀደም ብሎ የመንግስት ቴሌቪዥን
ምዕራባውያን በእጅ አዙር መንግስትን ለመጣል
እያሴሩ እና ህዝቡን እየተጠቀሙበት እንደሆነ
ለማሳየት ተቃዋሚዎች ሞስኮ የሚገኘውን
የአሜሪካንን ኢምባሲ ሲጎበኙ የሚያሳይ ምስል
አሳይቷል፡፡ እንዲሁም የአሜሪካው ሴናተር ጆን
ማይኬ Dec. 5 በቲውተር ገፃቸው ላይ ‹‹ውድ
ፑቲን የአረቦች አመፅ የቅርብ ጎረቤቶችህን እየጎበኘ
ነው››) ማለታቸውን ያስነብበናል፡፡
ምናአልባትም ይህንን የራሺያ ፖለቲካ
ወደ አዲስ አበባ ፖለቲካ ስንመልሰው በተከታታይ
እያየናቸው ያሉትን የኢቲቪ የሽብር ፊልሞች
ግልባጭ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ‹‹አዲስ አበባን እንደ
ባግዳድ፣ አኬልዳማ፣ የሽብር አባት፣ እመቤት
ፍትህ…››
የሰዎቹ መመሳሰል ማለቂያ የለውም፡
፡ በአሌክሳንደር ፑሽኪን ምንጅላትነት የተያያዘ
ገመድ ይሁን ወይም ሌላ ተለይቶ ባይታወቅም፤
የፑቲን ፖለቲካ ከመለስ ፖለቲካ የሚለይበት
የስልትም
የአፈጻጸምም
ነጥብ
የለውም፡፡
ሊቲያኮቭ Iityakove የተባለ አሳማ አርቢ ገበሬ
ፑቲን በስልጣን ላይ የቆዩበት ጊዜ በጣም አጭር
እንደሆነ ሲገልፅ እንዲህ አለ፡“Moses walked with the Jews in
the desert for 40 years to free them of
their slave mentality. Putin has only been
our leader for a decade.”
(ሙሴ
አይሁዶችን
ከባርነት
አስተሳሰባቸው ነፃ ለማውጣት 40 አመት ያህል
በበረሃ አብሯቸው ተጉዟል፣ ፑቲን ግን መሪያችን
ከሆነ ገና አስር አመቱ ነው) ደ/ር ነጋሶ ጊዳዳ
በመፃሀፋቸው እንደገለፁት ‹‹መለስ ኢትዮጵያ
መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሃገራት ተርታ እስክትሰለፍ
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ኤፌሶን

የአመክንዮና የእምነት ልዩነት

ውድ ዶ/ር አድለር

ሰዎች ለልምድ፣ ለአመክንዮ ወይም
ለእምነት የተለየ ትኩረት ሲሰጡ ይታያል፡
፡ አመክንዮና ልምድ ምን እንደሆኑ ይገባኛል፡
፡ ሆኖም እምነት ስንል ማን ማለታችን ይሆን?
በጭፍን የመጓዝ ፅኑ ፍላጐት ነው ወይስ
በስሜታዊነት የመነዳት? ከልምድና ከአመክንዮ
በተቃራኒው መጓዝ ነው ሁለቱን አስማምቶ
መቀጠል? ለመሆኑ ስለእምነት ታላላቆቹ
ፈላስፎች ምን ምን ይላሉ?

ፒ.ኤል.ኤፍ
ውድ ፒ.ኤል.ኤፍ

የተለመዱ ንግግሮቻችን ላይ በማተኮር
ብቻ ‹‹እምነት›› ስለተባለው ቃል ያሉትን የተለያዩ
ፍቺዎችን ማውጣት እንችላለን፡፡ ለምሳሌ
ጓደኞችንን ‹‹በእርሱ ላይ እምነት አለኝ›› ወይም
‹‹እምነት አሳድሬበታለሁ›› ስንል እንደመጣለን፡፡
እንደዚሁም በተጨማሪ ‹‹በተናገረው ላይ እምነት
አለኝ›› ወይም በቀላሉ ‹‹አምኜዋለሁ›› እንላለን፡
በመጀመሪያ የማረጋገጫ ቃላችን በሰውየው
ላይ ያለንን አጠቃላይ እምነት እየገለፅን ነው፡፡
በቀጣዩና በሁለተኛው ንግግር ደግሞ የሰውየውን

አባባል በመመዘን ለጊዜው እምነት ማሳደራችንን
እያስረዳን ነው፡፡ ሁለቱም አይነት ‹‹እምነቶች››
በመጽሐፍ ቅዱስና ከመጽሐፍ ቅዱስ አስቀድሞ
በነበሩ ፅሁፎች ውስጥ ተገልፀዋል፡፡
በብሉይ ኪዳን ውስጥ ‹‹እምነት››
የሚለው ቃል ፍፅምና የተሞላበት አለመወላወል፣
እርግጠኝነትና ታማኝነትን የሚወክል ነው፡
፡ የእነዚህ ነገሮች መሰረት የሚቆመው ደግሞ
በእግዚአብሔር
ላይ
እንደሆነ
ተነግሯል፡፡
‹‹የማዕዘን ድንጋይ›› የሚለው ቃል እንደ ዳዊትና
ነብያቶች ሁሉ ፅኑ የሆኑትን የሚገልፅ ነው፡፡
ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ግን ግለሰባዊ
ኃላፊነትና በእግዚአብሔር የመታመን ጉዳይ
የወንጌልን መልእክት፣ ኢየሱስንና ስራዎቹን
ጠንቅቆ በማወቅ እንዲሁም በመቀበል ላይ
የተመረኮዘ ይሆናል፡፡ ከእነዚህ በተጨማሪ አንድ
ነገር አለ፡፡ እርሱም በአማኞች ዘንድ ትክክለኛው
ህይወትና እምነት የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ
ተደርጐ መታሰቡ ነው፡፡
በጥንቷና
በመካከለኛው
ዘመን
የነበረችው ቤተክርስቲያን በዙሪያዋ ታላላቅ
ሥነ-መለኮታውያንና ፈላስፎች ነበሩ፡፡ እነዚህ
አሳባውያን ‹‹እምነት›› ግለሰባዊ መታመንና
አጥብቆ የመያዝ ጉዳይ እንደሆነ ተገልፆላቸው
ነበር፡፡ ይሁንና ‹‹እምነት›› የሚለውን ቃል
የሚፈቱት
‹‹ከእምነት
ቀኖናው››
አንፃር
በመመልከት ብቻ ነበር፡፡ ‹‹እምነት››ን እንደ
እውቀት መቀበልና ከተቀሩት የእውቀት ምንጮች
ጋር ያለውን ግንኙነት መመርመር የእነርሱ
የትኩረት አቅጣጫ ነበር፡፡
አንዳንድ ቀደምት ክርስቲያናዊ ፈላስፎች
እምነትና አምክንዮ በአንድ ላይ የማይሄዱና
የሚቃረኑ ነገሮች እንደሆኑ ያምኑ ነበር፡፡
ነገር ግን ከተሃድሶ አስቀድሞ የነበሩ አንዳንድ
ክርስቲያናዊ እሳቤዎች እምነትና አመክንዮ

በአደባባይ መዘባረቅ
ከሰላሳ አምስት ዓመት በፊት የሶማልያን ወረራ
ለመቋቋም የተከፈለውን መስዋእት እንርሳው፤
የቅርቡን የባድመን እንዴት ልንረሳው እንችላለን?
በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች የጅብና የአሞራ
ምግብ ሆነው የቀሩት በእውነት ለቁራጭ መሬት
ብቻ ነው? የአድዋ ክብርና ኩራት፣ የማይጨው
ውርደት የለበትም? እንደስብሐት ነጋ ያለ በትልቅ
የኃላፊነት ቦታ ላይ ያለው ሰው ይህንን ይስታል
ለማለት ያስቸግራል፤ ስሕተት ካልሆነ ታሪክን
በጎሣ ማጥበብ ዓላማው ምንድን ነው? አደጋ
ሲመጣ እንኳን ከተምቤንና ከአጋሜ ጋር ከቦረናና
ከኦጋዴንም ጋር የታሪክ ዝምድና መቁጠር
አስፈላጊ ይሆናል፡፡
በወላጆቻችን የምናፍርበት ምክንያት
ቢኖርም መንፈሳዊ ወኔያችንን አጠንክረን
ህመማችንን
ልንጋፈጠው
ይገባል
እንጂ
ታሪካችንን በሙሉ በማራከስ ከሐፍረታችን
አንድም፤ የአንድ ሰው ታሪክ የአንድ ሰው ታሪክ
ነው፤ የአንድ ቤተሰብ ታሪክ የአንድ ቤተሰብ
ታሪክ ነው፤ የአንድ አገር ታሪክ ደግሞ የተለየ
ነው፤ የሁሉም ነው፤ ኩራትና ክብሩ የጋራ ነው፤
ውርደትና ሐፍረቱም የጋራ ነው፤ የግል ቁስልን
አክካለሁ ብሎ አገርን ማቁሰል ተገቢ አይደለም፡
፡
ትናንት ለዛሬው ሕይወት የሕይወት
ዋጋ የተከፈለበት ነው፤ ዛሬ የትናንትን ውለታ
ተሸክሞ የቆመ ነው፤ ይህ ሸክምና ውለታ ለእንደ
ስብሐት ነጋና መሰሎቹ አይሰማቸውም፤ እነሱ
የሚያውቁት የዛሬውን ምቾትና ጉልበተኛነት
ነው፤ እነሱ የሚያውቁት የዛሬውን ማናለብኝነት
ነው፤ አቶ ስብሐት ስለአክሱም ታሪክ የተናገረው
(መናገሩን የማውቀው ባለማስተባበሉ ነው፤)
በትምህርትም ሆነ በንባብ ያገኘው ነው ለማለት
ይከብዳል፤ አለማወቁን የነገረን ስለአክሱም ብቻ
ሳይሆን ስለከተማ ሀገረ-መንግሥቶችም (City
state) ነው፤ በእርግጥ ለስብሐት አዲስ የሚባል
ነገር ተናግሮአል፤ የተለየ ነገር የሚያውቁ ካሉ
ያስተምሩ፤ ይናገሩ፤ በማለት ፈቅዶአል! ስለዚህ
ልንጨክንበት አይገባም፤ ነገር ግን አንድ ጥያቄ
ለመጠየቅ እንገደዳለን፤ ከመጠምጠም ትምህርት
ይቅደም፤
የሚባለውን
ስብሐት
ሳይሰማ
አይቀርም፤ ስለዚህ የማያውቀውንና እርግጠኛ
ያልሆነበትን ዓቢይ የአገር
ታሪክ ሞሽልቆ
ራቁቱን አስቀርቶ በአደባባይ በጋዜጣ ለመናገር
እንዴት ደፈረ? የማያውቁትን ነገር ለማወቅ
መድኃኒቱ መጠየቅ ነው፤ ጥያቄ በመጠየቅ

አንነዱ የሌላውን ጉድለት የሚያሟሉ ተደጋጋፊ
እንደሆኑ የሚገልፁ አብይ መስመሮች አሉበት፡
፡ አውጉስቲን ‹‹እምነት›› እውነትንና እውነታን
ለመረዳት የሚያስችል አመክንዮአዊ የአእምሮ
ብርሃን ነው ይላል፡፡ ‹‹መረዳት በምችለው
ነገር የማምን ነኝ›› በሚልም ይሄንኑ አቋሙን
ያስቀምጣል፡፡ ለአውጉስቲን እምነት የአመክንዮ
ተቃራኒ አይደለም፡፡ እምነት ከአመክንዮ ባሻገር
ያለ ቀደምት ነው፡፡ ሊቁ ተግባሩን ለመቀጠል
የሚያነሳሳ ነገር ነው፡፡
በተመሳሳይ ቶማስ አኩዊኖስ ተፈሯዊ
አመክንዮ በተሟላ ሁኔታ እውነትን ለመጨበጥ
የሃይማኖታዊ
እምነት
አቅጣጫና
ድጋፍ
እንዲኖር ግድ ይላል፡፡ ለአኩዊናስ ‹‹እምነት››
በሊቁና በጠንካራ ፍላጎቱ ውስጥ የማይናቅ
ተሳትፎ አለው፡፡ በእምነት የሊቁና የጠንካራ
ፍላጐቱ ስምምነት እውን ይሆናል፡፡ ማመን
ማለት ‹‹በተስማማ ሁኔታ ማሰብ›› ማለት ነው፡
፡ በተጨማሪ በሳይንሳዊ እውቀት ውስጥም ሊቁ
ተለይቶ ከታወቀ ስራው ጋር እንዲሁ ስምምነት
ይኖረዋል፡፡ በእምነት ውስጥ ሁልጊዜም ውሳኔ
የሚመጣው ከጠንካራ ፍላጐት በኋላ ነው፡፡
በሳይንሳዊ እውቀት ሊቁ እራሱን ከሚፈለገው
ወይም ከሚጠበቀው እውነታ ጋር ያኳኩናል፡፡
አንድ ሰው አስፈላጊ ከሆኑ ከሃይማኖት
ቀኖናዎች ጋር እራሱን ሊያስማማም ላያስማማም
ይችላል፡፡
ያም
ሆነ
ይህ
ማስማማቱና
አለማስማማቱ የሚታየው ካለው ምሁራዊ
ግንዛቤ ብቻ ሳይሆን ከገዛ ፍላጐቱ ከሚመነጨው
ውሳኔው አንፃር ነው፡፡ ነገር ግን ከሳይንሳዊ ጉዳዮች
አንፃር ነገሩ ከታየ ሊቁ በግሉ ከደረሰበት መረጃ
ወይም ከተጨባጭ እውነታ ጋር የመስማማት
ግዴታ አለበት፡፡
ለአኩዊናስ አመክንዮ ስለእግዚአብሔር
ህልውናና
ተፈጥሮ
የተወሰኑ
መሰረታዊ

እውነታዎች ላይ የመድረስ አቅም ይኖረዋል፡
፡ ነገር ግን እነዚህ የአመክንዮ መዳረሻዎችን
የሰው ልጅ በበለጠ አስተማማኝነትና ፈቃደኝነት
እንዲያውቃቸው እምነት ይረዳዋል፡፡ በቅዱስ
መገለጥ ላይ የሚኖረን እምነት ስለእግዚአብሔርና
ስለ ሰው ልጅ የመዳን መንገድ የተሟላ እውቀት
እንዲኖረን ያደርገናል፡፡ እንደአኩዊናስ ከሆነ
እንዲህ ያለው እምነት ከእግዚአብሔር የሚቸረን
ፀጋ ነው፡፡ ለዚህም ነው እምነት ከተስፋና
ከልግስና ጋር መለኮታዊ ወይም ልዕለ-ተፈጥሯዊ
ምግባር ሲባል የሚጠራው፡፡
ሌሎቹ ክርስቲያናዊ ፈላስፎች ደግሞ
የሰው ልጅ አመክኖዋዊ ችሎታውን በመጠቀም
ከእግዚአብሔር አንፃር ያሉ እውነታዎች ላይ
ለመድረስ እንደማይችል አጥብቀው ይከራከራሉ፡
፡ ስለእግዚአብሔር መሰረታዊ ግንዛቤ የሚኖረን
ከእምነት አንፃር የሚገኘው ሃይማኖታዊ እውቀት
ስንጨብጥ ብቻ ነው ይላሉ፡፡ ማርቲን ሉተር
አንዱ ነው፡፡ ሉተር እግዚአብሔር በቸርነቱ
ስለሚያበቃቸውና ግርማ ስለሚሰጣቸው ሰዎች
ትኩረት ሰጥቶ ሀሳቡን ሰንዝሯል፡፡ የሰውን
ልጅ
የእግዚአብሔር
ፀጋ
እስኪወርድለት
ድረስ እምንም ውስጥ የማይገባ፣ እውነታን
ለመመልከት የታወረ፣ በሀጢያት የተሰናከለና
በተፈጥሮ የተበደለ አድርጐ ይመለከተዋል፡፡
እነዚህ
ሃይማኖታዊ
ፀሐፍት
በእምነትና ‹‹ለማመን ፈቃደኝነት በማሳየት››
መካከል ያለውን ልዩነት ለማሳየት ጥረዋል፡፡
ይሁንና ፈላስፋው ዊሊያም ጀምስ ሃይማኖታዊ
እምነት ጨበጥንም አልጨበጥንም ሙሉ በሙሉ
መነሻችን የራሳችን ነፃ ፈቃድ ነው ይላል፡፡ ለሥነመለኮት ሊቆች የፍፁማዊው ፈቃዳችን ምንጩ
እግዚአብሔር እራሱ ነው፡፡ ለማመን፣ በነገሮች
ላይ የምንጥለው እምነት በራሱ ከእግዚአብሔር
ለሰዎች የተሰጠ መገለጥ አለበት፡፡

ሐዋሳ- ከአሞራ

... ከገፅ 3 የዞረ

የሚወቀስ የለም፤ የማያውቁትን በአደባባይ
መዘባረቅ ግን ከማስወቀስ አልፎ ያስንቃል፡፡
የአክሱምን ሀገረ-መንግሥት የአረብ፣
የኢጣሊያ፣ የፈረንሳይ፣ የእንግሊዝ፣ የሩስያ…
ሊቃውንት ለረጅም ጊዜ አጥንተው ጽፈውበታል፤
እኔ በእጄ ስላሉ የጥናት ውጤቶች ለመናገር ነው
እንጂ በጀርመንና በሌሎችም ቋንቋዎች ጥናቶች
ይኖሩ ይሆናል፡፡
ታሪክ የቡና ቤት ወሬ አይደለም፤ ማን
ጠያቂ አለብኝ በማለት አፍ እንዳመጣ እየተናገሩ
ታሪክን ማወላገድ ለወጣቶችና ለትንንሾቹ ልጆች
አለማሰብ ነው፤ አንድ ሰው ስለአክሱም ሀገረመንግሥት የምን ያህል ጊዜ ጥናት አድርጎ፣
የእነማንን ጥናት አንብቦ የአክሱምን ታሪክ
በድፍረት ለመናገር ቻለ የሚለውን ጥያቄ
ማንሣቱ ዋጋ የለውም፤ ምክንያቱም አንድ ነገር
ወይም አንድ ሰው ከባሕርዩ ውጭ ሌላ ሊሆን
አይችልም፤
ታሪክ ሰዎችን ለማስደሰት ወይም
ለማዝናናት የሚነገር ተረት አይደለም፤ ምን
ዓይነት ጥላቻና ጎሠኛነት ነው በድንጋይ ላይ
የተጻፈውን ታሪክ ለመካድ የሚያስገድድ?
እንደስብሐት ሥልጣንን እውቀት አድርገው
ለሚገምቱ
ሰዎች
በ1996
በታተመው
የክህደት ቁልቁለት መጽሐፍ ውስጥ የተለያዩ
ሊቆች፣ የፈረንሳይና የአረብ፣ የኢጣልያም ሆነ
የእንግልጣር ሳይቀር፣ ስለአክሱም የጻፉትን ጠቅሼ
በአራት ገጾች ላይ ጽፌ ነበር፤ ሌላው ሁሉ ቀርቶ
ያንን እንኳን ያላነበበ ሰው አንብቦ ስለማጣራት
ይነግረናል፤ በተለያዩ ምክንያቶች የተጠቀሱትን
መጽሐፍት ለማንበብ የማይችል ሰው ባይሆን
ጥቅሶቹን አንብቦ ሌላውን ከማሳሳት መዳን
ይችል ነበር፤ ሥልጣን አለኝ ተብሎ አለማወቅን
በአደባባይ ማወጅ፣ ሕዝብን፣ በተለይም ወጣቱን
ከጥንት ታሪኩ ጋር ለማቆራረጥ መሞከርና
ማሳሳት ሊያሳፍር ይገባል፡፡
በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ
ሥልጣን በእውቀት ላይ ያለውን የበላይነት በግልጽ
የሚያሳየን ከሠላሳ ሁለት ዩኒቨርስቲዎች (ዶር.
ዳኛቸው እንዳለው ይህንን ያህል ካሉ) ውስጥ
አንድም የታሪክ ሊቅ ለሙግት ብቅ አላለም፤
ሌላው ቀርቶ የኢትዮጵያ መካነ ጥናትም ትንፍሽ
ሲል አልሰማሁም! ሁሉም በሆዱ ተሰንጎአል!
እዚህ ላይ የስብሐት ድፍረት ይጠቅማል፤
ስብሐት ቢጠየቅ ስለጳጳሳቱ ያለውን ስለሊቃውንቱ
ይደግመው ነበር፤ በመሀከላቸው አንድ ሰውም
የለባቸውም እንደሚል አልጠራጠርም!

ማሳደር እንኳን መከራ የሆነበት ኑሮ፡፡ ስለዚህ
የእናትና የአባቱን ሰቀቀን ለመቀነስ እሱ ከቤተሰቡ
ተቀነሰ፡፡ ወደ ሎቄ ከሄደ ድፍን ሁለት ወራት
ተቆጥረዋል፡፡
‹‹በምን ትተዳደራለህ?›› አልኩት፡፡
ጠጠር አንስቶ ወደ ሀይቁ ወረወረ፡
፡ ማስታወስ የሚፈልገው ርዕስ እንዳልሆነ
ያስታውቃል፡፡ ‹‹የተገኘውን›› አለኝ፡፡
‹‹ምን፣ ምን?››
‹‹እንዳንተ ሐይቁ ዳር ለሚዝናኑት
ምንጣፍና ትራስ አቀርባለሁ››
‹‹ትራሱና ምንጣፉ ያንተ ነው?››
‹‹አይደለም፡፡ የሌሎች ነው፡ እኔ የማገኘው
የተላላኩበትን ነው፡፡ መኪናም እጠብቃለሁ፣
እወለውላለሁ…›› ሲያስበው ብዙ የነበረው የሥራ
ዘርፍ ሲቆጥረው አነሰበት መሰል ግራተጋብቶ ዝም
አለ፡፡
‹‹ብዙ ጊዜ እነዚህ ሥራዎች ያሉት
አርብ፣ ቅዳሜና እሁድ ነው፡፡ ሌላስ ጊዜ ምን
ትሰራላችሁ?››
‹‹ምንም››
‹‹ምን ትበላላችሁ?››
በረጅሙ ተነፈሰ፡፡ አይኖቹ ይሸሹኛል፡፡
አንድ የሰማሁት አሰቃቂ ነገር ነበር፡፡
ተጠራጥሬ የተውኩት፤ አሁን ውስጤ አንሰራራ፡
፡ ሆን ብዬ ርዕሴን ሳልለቅ ሀይቁ ዳር ስላሉት
ወፎች ጠየኩት፡፡ በእጆቹ እየጠቆመኝ ‹‹ያቺ
ሐመር ኬፕ ትባላለች›› ወፏን ተመለከትኳት፡፡
ጭንቅላቷ መዶሻ በመምሰሉ ፈረንጆች ያወጡላት
ስም መሆን አለበት፡፡
‹‹ያቺ፣ ፔሊካን ናት›› አንገቷ ተጠማዞ
ሐይቁ ውስጥ ይጠልቃል፡፡ ከትከሻዋ በላይ የእባብ
አዋራ ትመስላለች፡፡ ሲያይዋት ደስ የምትሰኝ፡፡
‹‹ያቺኛዋ ቲቲሩ ትባላለች›› እጁን
ወደሰማይ ጠቆመ፡፡ ነጭ ሆና እግሯ ቀይ ነው፡፡
ስትበር የእግሯ መቅዘፊያ ጭራ መስሎ ይቀሰራል፡
፡
‹‹ያቺኛዋስ?››
‹‹ትንሿ፣ እሷ ሶቶ እንላታለን፡፡ ውሃ
ውስጥ ሶቶ ትገባና ትናንሽ ዓሣ አሣዳ ትይዛለች፡
፡››
‹‹ያቺስ?››
‹‹እሷ ዳክዬ ናት?››
‹‹ትበላለች?››
‹‹አዎ፣ በጫማ ክር አጥምደን ለፈረንጅ
እስከ መቶ ሃምሳ ብር እንሸጣታለን፡፡ ፖሊስ ከያዘን
አምስት ዓመት ያሳስራል፡፡››
‹‹የታሰሩ አሉ?››
‹‹አዎ››
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ወደዋናው ጥያቄ ተመለስኩ፡፡ ከሐይቁ
ውጭ ዳር-ዳሩን የሚልከሰከስ ወፍ አለ፡፡ ቀውላላ
ቁመት ያለው ቆሻሻ ጭንቅላቱ ተፈነካክቶ ደም
የረጋበት ሰካራም ይመስለዋል፡፡ እነዚህ ወፎች
እንደዚያ ናቸው፡፡ ከሐይቁ ውጭ እንደውሻ
በየመንደሩም ይልከሰከሳሉ፡፡
‹‹ይሄ ወፍ ማን ይባላል?›› አልኩት
‹‹አባ ኮዳ›› አለኝ ስሜቱ እየጠየመ፡፡
‹‹ምን
እየሆነ
ነው
ጭንቅላቱ
የተፈላለጠው?››
‹‹የዓሣ አንጀት ስለሚበላ ነው፡፡ በዚህ
ላይ እርስ በእርስም ይነካከሳሉ፡፡››
በእርግጥ አባ ኮዳ የሚበላ ነገር ያገኘበት
ቦታ ላይ ሲገናኝ አይተዛዘንም፡፡ መንቆሩን
ከቀንድ የተሰራ ጐራዴ አስመስሎ ይሰነዛዘራል፣
ይመካከታል፣ ይቆፋፈራል፡፡ የወፍ-ጅብ ነው፡
፡ ምድርን እንዲያፀዳ የተፈጠረ ቆሻሻ ሲያዩት
የሚያፀይፍ፡፡
‹‹አባ ኮዳ ይባላል?›› ስል ጠየኩት፡፡
እያሱ የሚያቅበጠብጥ ገመና መገለጥ
ተሰማው፡፡ ዝም ብሎ ወደ ሐይቁ ጠጠር
ይወረውራል፡፡ የሚገፈተር ዝምታውን አልፌ
ድጋሚ ጠየኩት፡፡
‹‹አባ ኮዳ ይበላል?››
‹‹የሚበሉት አሉ፡፡››
የጠበቅሁት ምላሽ ቢሆንም ከአፍ
ሲወጣ አስደነገጠኝ፡፡ የምለው ጠፋኝ፡፡ አባ ኮዳ
እንኳ ለመብላት ለማየትም ፅዩፍ የሆነ ፍጡር
ነው፡፡ እንዴት?
‹‹ከሰኞ እስከ አርብ የሚበላ ነገር
የሚያጡ ልጆች ይበሉታል››
‹‹እንዴት አጥምደው?››
‹‹የዓሣ አንጀት ይዘው ይሰጡትና
ሳያስበው በዱላ ይመቱታል፡፡ ከዚያ ሲዳከም
አርደው፣ ጠብሰው ይበሉታል፡፡››
‹‹አያስጠላም?››
‹‹ሥጋውኮ ቀይ ነው፤ ንፁህ ነው ደሞ፡
፡ እንደምታየው…›› ወሬው መካከል ሳያስበው
እራሱን ድርጊቱ ውስጥ ከተተ፡፡ ያልገባኝ መሰልኩ፡
፡ አልታዘብኩም፣ አልወቀስኩም፣ ግን…
…ይሄንን ፅዩፍ፣ ቀፋፊ የተፈጥሮ
ትወኪያ እስከመብላት ያደረሳቸው ችግር ምን
ይሆን? የትኛው ጨካኝ ረሃብ ስላሳደዳቸው ነው
ይሄንን የመፀየፍ ሰዋዊ አጥር የጣሱት? የመፀየፍ
ሰዋዊ አጥራችን ተጥሶ-ተጥሶ የት እንደርሳለን?
ከኑሮ ማሽቆልቆል ጋር ‹‹ውረድ እንውረዳችን››
ስንት ድብቅ ታሪኮች ይኖሩታል ይሆን?...
አይ መዝናናቴ እቴ…ሀዋሳና እኔ እንዲህ
ተቆራረጥን፡፡
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የአንዱአለም አራጌ ቃል ከቃሊቲ ማረሚያ ቤት

ለተከበሩ የፍትህ ጋዜጣ አዘጋጅ
ወንድማዊ የአክብሮት ሰላምታዬ ይድረስዎ!
በዚህ በቃሊቲ ወህኒ ቤት በእኔ ላይ
የደረሰውን የግድያ ሙከራ አስመልክቶ በተከበረው
ጋዜጣዊ መዘገቡን ሰማሁ፡፡ በቅድሚያ ጋዜጣዊ
እውነቱን ለማሳወቅ ስለአደረገችው ጥረት ከልብ
እንዳመሰግን
እንዲፈቀድልኝ
እጠይቃለሁ፡
፡ እነሆም ፍቃድ ከጠየቁኝ ዘንዳ ምስጋናዬን
አቀርባለሁ!
በዚህ ለኑሮም ሆነ ለማሰብ ፍፁም
በማይመች ሁኔታ ለዛውም ከተፈፀመብኝ አሰቃቂ
ድብደባ ሳላገግም ብዕርና ወረቀት እንዳገናኝ
የጐተጐተኝን ጉዳይ ከዚህ እንደሚከተለው
አቀርባለሁ፡፡ ባለሁበት ወህኒ ቤት ጋዜጦችን
ቀርቶ መፃህፍትንም ማስገባት ባለመቻሌ እናንተ
የምትኖሩበት ‹‹ዓለም›› ከሚያቀርበው የመረጃ
ማዕድ መቋደስ አልችልም፡፡ ሆኖም እንደሌላው
እስረኛ ሁሉ በህገ-መንግስቱ መሰረት እንዳልጠየቅ
አሳሪዎቼ ቢከለክሉም እንዲጠይቁኝ ከተፈቀደላቸው
ሁለትና ሶስት ቅርብ የቤተሰብ አባሎች አልፎ
አልፎ ወሬ መቃመሴ ግን አልቀረም፡፡ እናም
ይህን በመሰለው ሁኔታ ውስጥ ወህኒ ቤቱ በእኔ
የደረሰውን የግድያ ሙከራ አስመልክቶ የሰጠውን
ምላሽ ይዘት በመስማቴ ቀደም ሲል በጉዳዩ ላይ
የመናገር ፍላጐት ባይኖረኝም በቀጥታና በዝርዝር
ማስረዳት እንደሚገባኝ ከራሴ ጋር ስምምነት ላይ
ደረስኩ፡፡
ስለሆነም አሁን ካለሁበት የእስር
ሁኔታና ከገጠመኝ የጤና መቃወስ አንፃር
ሃሳቤን በወጉ ለማደራጀት መቸገሬን ግንዛቤ
ውስጥ አስገብተው ሃሳቤን በሚከተለው አኳኋን
እንዳቀርብ
መልካም
ፍቃድዎ
እንዲሆን
በአክብሮት በድጋሚ ጠይቄ ወደ ዋናው ጉዳይ
እገባለሁ፡፡
የኢትዮጵያ
ህዝብና
አለም
እንደሚያውቀው ለሁለት ወራት ገደማ በማዕከላዊ
እስር ቤት ከቆየው በኋላ ወደ ቃሊቲ ወህኒ ቤት
መዛወሬ ይታወሳል፡፡ ቃሊቲም እንደገባው ከሌሎች
በአንድ መዝገብ ከተከሰስን ሰዎች ተነጥዬ፣
አሰቃቂ ወንጀል ፈፅመው የታሰሩና በተደጋጋሚ
እያመለጡ ያስቸገሩ እስረኞች ወደሚታሰሩበት
(የቅጣት ቤት) ተወሰድኩ፡፡ እናም ለምን ወደዚህ
አይነት ቦታ እንደተወሰድኩ ለሰሚው ግራ
እንደሚሆን እገምታለሁ፡፡ መቼም በወህኒ ቤቱ
ውስጥ ግማሽ ቀን እንኳን ባልቆየሁበት ሁኔታ
‹‹ለአያያዝ አስቸግሮኝ ልዩ ጥበቃ (Maximum
security zone) ውስጥ አስገባሁት›› ሊል
አይችልም፡፡ ይህ ውሳኔ ቀደም ሲል መከሰስ
እንዳለብኝ ከወሰኑት አሳሪዎች እንደተላለፉ
መገመት የሚከብድ ጉዳይ አይደለም፡፡

አሳዛኙ ጉዳይ ግን በዚች እጅግ በጣም
ጠባብና አራት ማዕዘን ሰማይ ብቻ በሚታይባት
እስር ቤት ተወርውሬም የአሳሪዎቼ የበቀል በትር
ያልታለየኝ መሆኑ ነው፡፡ በዚች የጭንቅ ማማ
ሁለት ወራትን እያገባደድኩ በነበርኩበት አንድ
ምሽት ድብደባውን የፈፀሙብኝ አቶ ይባስ አስፋው
እንዲቀላቀሉኝ ተደረገ፡፡ አብረውኝ ከነበሩት
ከኦፌዴኑ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ
ጋር በመሆኑ እንደሁላችን ጐናቸውን ያሳርፉበት
ዘንድ ወለሉን ካመቻቸንላቸው በኋላ፣ ቤት
ያፈራው ቀማምሰን የእስር ህይወታችን ቀጠልን፡
፡ በመታሰሪያ ክፍላችንም የተከሰስንበትን ሁናቴ
ጨምሮ ቀደም ሲል ያለንን የእስር ተሞክሮና
አንዳንዴም
ግለታሪካችንን
መጨዋወታችን
አልቀረም፡፡ እናም ከአንደበታቸው በተደጋጋሚ
እንደሰማነው በበርካታ የነፍስ ማጥፋትና ከባድ
የዘረፋ ወንጀል ምክንያት እንደታሰሩ ገለፁልን፡
፡ አክለውም ከዶ/ር ታዬ ወልደሰማያት፣ ከአቶ
ታምራት ላይኔና ከአቶ ስዬ አብርሃ ጋር
እንደታሰሩ አጫወቱን፡፡ ‹‹ለምን እኒህ ሰው
ተለይተው ከእነዚህ ፖለቲከኞች ጋር ታሰሩ?››
የሚለውን ጥያቄ ግን መመለስ አልቻልንም፡፡
በሂደት ለረጅም ጊዜ የሚያውቋቸው እስረኞች
የማረሚያ ቤቱ ሰላይ በእነርሱ አገላለፅ ‹‹ወሬ
አቀባይ›› መሆናቸውን አስረዱን፡፡ እርሳቸው ግን
ሌላውን ታሪክ ባይነግሩንም አሁን ያለንባት ጠባብ
ክፍል ውስጥ ከታሰሩ የመጀመሪያ እስረኞች
አንዱ ስለመሆናቸው ገለፁልን፡፡
ቃሊቲ ውስጥም ሆነ ውጭ ትክክል
ነው ብዬ የማምንበትን ነገር ፊት ለፊት
መናገር ወይንም መተግበር ከጉዳቱ ጥቅሙ
እንደሚያመዝን
አምናለሁ፡፡
ከ1998-1999
ባለው ጊዜ በአብዛኛዎቹ የቃሊቲ ወህኒ ቤት
ዞኖችና በከርቸሌ ጨለማ ቤት ድረስም ስታሰር
የተከተልኩት ዘይቤ ይኽኑ ነው፡፡ በሂደቱም
ከአንድም እስረኛ ጋር የሃይል ነገር ቀርቶ፣ ሃይለቃልም ተለዋውጬ አላውቅም፡፡ ‹‹ቦዘኔ›› ክልል
ተብሎ ይታወቅ በነበረው ዞን እንኳን ይኽንን
የመሰለ ነገር አልፈፀምኩም፡፡ በጊዜው አብረውኝ
የታሰሩ ጓደኞቼ እንደሚያስታውሱት አልፎ አልፎ
ፀቤ ከፖሊስ ጋር ነበር፡፡ ከፖሊስም ጋር ቢሆን
የነበረኝ አለመግባባት ‹‹ለምን የእስረኛ መብት
አይከበርም? ለምንስ እስረኛ ይደበደባል?›› በሚል
እንጂ በሌላ ምክንያት እና በግል ጉዳዬ አልነበረም፡
፡ ይኽንንም በግልጽና በአክብሮት ከመግለፅ ውጭ
የተለየ አቀራረብ ኑሮኝ አያውቅም፡፡ አቶ ይባስ
አስፋውም ለረጅም ዓመታት የታሰሩና የኤች አይ
ቪ ታማሚ በመሆናቸው ከማክበርና ከመንከባከብ

ውጭ አንዳች ቅር የሚያሰኝ ነገር ተናግሬያቸው
ወይንም ፈፅሜ አላውቅም፡፡
ነገር
ግን
ገና
አንድ
ሳምንት
ሳይሞላቸው ጀምሮ በጋዜጣ ላይ ሊገለፁ
የማይችሉ አያሌ ፈታኝ ነገሮችን ያደርሱብኝ
ጀመር፡፡ መዘለፍ የእለት ተእለት ህይወቴ ሆነ፡፡
እንደ ድመት በጥፍሬ ቆሜ መውጣት መግባት
የዘወትር የአኗኗር ዘይቤዬ ሆነ፡፡ ከአለፈው
የእስር ተሞክሮዬ በመነሳት ያረጋጋቸዋል ብዬ
የማስበውን ነገር ሁሉ ባደርግም አልተሳካልኝም፡
፡ ያለአንዳች ማጋነን ክብራቸው እንደተጠበቀ
ሆኖ ከተናካሽ ውሻ ጋር ከመታሰር ፈፅሞ
የተለየ አልነበረም፡፡ ጊዜው እየገፋ ሲሄድ ተራ
ስድብ እየተሰደብኩም ሁሉንም በፀጋ ከመቀበል
ባለፈ ሌላ አማራጭ አላገኘሁም፡፡ አስቀድሜ
እንደገለፅኩት ያለሁበት እስር ቤት ከወህኒ ቤቱ
አቅም በላይ የሆኑ እስረኞችና በሌሎች የወህኒ
ቤቱ ዞኖችም አደገኛ የተባሉ እስረኞች ለቅጣት
የሚመጡበት ቤት ነች፡፡
ታዲያ
ሰውየው
እኔና
ሌሎች
በእጣት
የምንቆጠር
እስረኞች
ወዳለንበት
ቅጥር ለምን መጡ? ከቀደመው የእስር ቤት
ቆይታዬ እንደተረዳሁት እስረኞችን እንዲሰልሉ
የሚመደቡ
እስረኞች
አሉ፡፡
ስለደብዳቢዬ
ከታሳሪዎች ከተረዳሁትም በላይ በተለያየ ወቅት
ከተለያዩ ፖለቲከኞች ጋር መታሰራቸው ለምን
ይሆን? የሚለው ጥያቄ እየተመላለሰ ሳያሳስበኝ
አልቀረም፡፡ መጀመሪያ ሞት፣ ከዛም በኋላ
በይገባኝም እድሜ ልክ የተረደባቸው እስረኛ
በመሆናቸው ለ16 ዓመታትም እንደሚሉት
የታሰሩ በመሆናቸው ክፍለ ሀገር በዝውውር
ቢሄዱ ኑሮ እስከአሁን ሊፈቱ ይችሉ እንደነበር
በማንሳት ይቆጫሉ፡፡ የወህኒ ቤቱን ሃላፊዎች
ከረጅም ቆይታቸው የተነሳ እስከ ቤተሰብ ድረስ
እንደሚያውቋቸውና የጠበቀ ግንኙነት እንዳላቸው
በተደጋጋሚ ሊያስረዱን ሞክረዋል፡፡ ከድብደባው
10 ቀናት በፊት ወደ ዋናው የወህኒ ቤቱ ኃላፊ
ቢሮ እያሉ በየቀኑ ማለት በሚቻል ሁኔታ
በጥበቃ ፖሊሶች አማካኝነት ይመላለሱ ነበር፡፡
ሁኔታው ለሁላችንም ግልፅ ነበር፡፡ የስለላ ስራ
እየሰሩ እንደሆነ፡፡ እናም በዚያ ወቅት በእኔ በኩል
በወንጀለኛ መቅጫ አንቀጽ 148 ንዑስ አንቀፅ
1 መሰረት ለፍርድ ቤት ለማቅረብ በመፃፍ ላይ
ነበርኩ፡፡ ወረቀቱንም ልነጠቅ እንደምችል የራሴን
ግምት ወስጀጃለሁ፡፡ የተለየ አማራጭም ሆነ
የሚደበቅ ጉዳይ ባለመኖሩ የመጣው ይምጣ ብዬ
መፃፌን ቀጠልኩ፡፡ የኔ ሀሳብ የነበረው ወህኒ
ቤቱ በፍተሻ ሰበብ ይወስድብኛል የሚል ነበር፡፡
የተፈጠረው ግን ከዚህ ፈፅሞ የተለየ ነበር፡፡
ግለሰቡ በ6/6/2004 ዓ.ም. ከሰዓት
በኋላ እንደተለመደው ዋና አስተዳዳሪው ቢሮ
ውለው መጡ፡፡ እንደመጡም ፍራሻቸውን አሁን
ወዳሉበት ዞን ለመላክ ሲሞክሩ ግራ ከመጋባት
በዘለለ የተለየ ሀሳብ አልያዝኩም፡፡ መፃፌን ግን
ቀጥያለሁ፡፡ በዚያው እለት ማታ ሽንት ቤት
ገብተው ሲወጡኩ ‹‹ቧንቧ ባለመዝጋታችሁ ውሃ
ፈሰሰብኝ›› በማለት ‹‹እናንተ ትንንሾች›› ሲሉ
ሶስታችንንም በጅምላ ሰደቡን፡፡ አሰዳደባቸውና
ሁናቴአቸው ከሌላ ጊዜ የከረረና እንደምንም
ምክንያት ፈልገው አካላዊ ግጭት ውስጥ
ለመግባት የመፈለግ ፍላጐት ይነበብባቸው ነበር፡
፡ ሶስታችንም ለመሃላ እንኳን አንዳች ሳንተነፍስ
ምሽቱም እየገፋ ነበርና እንደተገረፉ ህፃናት
ትንፋሻችንን ውጠን ወለሉ ላይ እንደ አስከሬን
ተገግጠን አንቀላፋን፡፡ በማግስቱ የግድያ ሙከራ
ባደረጉብኝ ቀን አርፍደው ከእንቅልፍ ነቁ፡፡ አቶ
በቀለ ገርባ ያነባል፡፡ እኔ አሁንም እየፃፍኩ ነው፡
፡ አቶ ይባስ እንደተነሱ በመጮህ ያዘጋጁትን
በሶ ‹‹ትጠጣላችሁ አትጠጡም›› አሉ፡፡ ሁለቱ
የእንርሱን ድርሻ መጠጣታቸውን ሲገልፁ እኔ
መጠጣት እንደማልፈልግ ገለፅኩላቸው፡፡ ይኽ
የሆነው ከቀኑ 5 ሰዓት ገደማ ነው፡፡ ስምንት ሰዓት
ተኩል ሲሆን በፀጥታ የተቀመጥንባት ክፍል በር
በሃይል ተከፈተ፡፡ ደብዳቢዬ ለረጅም ሰዓት ከቤት
ውጭ ቆይተዋል፡፡ ሃሳባቸው ሌሎቹ እስረኞች
ሲወጡ ጠብቀው ውሳኔያቸውን ለመፈፀም
እየተጠባበቁ እንደነበር ነው ከድርጊታቸው
በኋላ የተረዳሁት፡፡ በአጋጣሚ ሁላችንም በስራ
በመጠመዳችን ከተቀመጥንበት አልወጣንም፡፡
ጊዜ እየመሸባቸው ስለነበር ያላቸው አማራጭ
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ባለው ሁኔታ እርምጃውን መውሰድ ነበርና በሩን
እንደከፈቱ ተንደርድረው በመግባት አሳልፈው
ይሰጡብኛል ብዬ የሰጋዋቸውን ወረቀቶች ከሌሎች
ወረቀቶች እየለዩ ጉዳዩን ይከታተሉ ስለነበር
ከያሉበት ለቀሟቸው፡፡ ከማስታወሻ ደብተሮቼም
በተጨማሪ 40 ገጽ ወጥ ፅሁፍና ሌሎችንም
ሰነዶችን በእጄ ላይ የነበረውን ጨምረው ነጠቁኝ፡
፡ ይኼ ነገር እንደሚመጣ በተወሰነ መልኩም
ቢሆን እጠብቀው ነበርና ዝምታን መረጥኩ፡
፡ በበኩሌ ከማንም ሰው ጋር ቢሆን ግብግብ
መግጠም አልፈልግም፡፡ ስለዚህም ዝም አልኩ፤
ሆኖም ዝምታዬ መፍትሄ አልሆነም፡፡ እናም
ከተቀመጥኩበት
ተንደርድረው
ከኮንክሪት
ግድግዳ ጋር አጣብቀው ጭንቅላቴን ረገጡኝ፡፡
ተንሸራትቼ በቀኝ ጐኔ የሲሚንቶው ወለል ላይ
ተነጠፍኩ፡፡ አሁንም አልበረዱም፡፡ ከወለሉ ላይ
ጭንቅላቴን ሶስት ጊዜ እንደረገጡኝ አቶ በቀለ
መሃል በመግባት ለማስጣል ሲሞክሩ በሰመመን
ውስጥ ሆኜ እሰማለሁ፡፡ ‹‹እገለዋለሁ! ብገለው 6
ወር ብቻ ነው ካቴና የሚገባልኝ›› ይላሉ፡፡ አቶ
በቀለንም ዘወር ካላለ እንደሚደበድቡት ይዝታሉ፡፡
ነገር ግን አቶ በቀለ ‹‹ደብድበኝ እንጂ ስትጨርሰው
ዝም ብዬ አላይህም፡፡›› እያለ ግብግብ ገጥሟል፡፡
ከዚህ በኋላ ሌሎች እስረኞችም በመጨመራቸው
ወለሉ ላይ እንደወደኩ ደብዳቢዬን ገፋፍተው
አስወጧቸው፡፡ ትንሽ ራሴን ማወቅ ስጀምር
ጭንቅላቴ ላይ ድብደባ ስለተፈፀመብኝ ህክምና
የማገኝበትን ሁኔታ እንዲያመቻቹልኝ ፖሊሶችን
ጠየኩ፡፡ የተከበሩ የጋዜጣው አዘጋጅ እስካሁን
የገለፅኩልዎ ሁሉ እውነት ስለመሆኑ በፈጣሪ
ስም አረጋግጥልዎታለሁ፡፡
ከፍ ብዬ አጠቃላይ ሂደቱን ልገልፅልዎ
ሞክሬያለሁ፡፡ አሁን ደግሞ የወህኒ ቤቱ
አስተዳዳሪ ሁኔታውን አስመልክቶ በጋዜጣዎ
ባወጣው ምላሽ ላይ የእኔን እምነት እንድገልፅ
ፈቃደዎንና ትግስትዎን በአክብሮት እጠይቃለሁ፡
፡ እውነቱን ለመናገር የእኔ ጉዳይ በአሳሪዎቼ
በእነአቶ መለስ እጅ እንጂ በወህኒ ቤቱ አሊያም
በፍርድ ቤቱ እጅ ነው የሚል አንዳች ብዥታ
ኑሮኝ አያውቅም፡፡
ስለዚህ ከወህኒ ቤቱ አስተዳዳሪዎችም
ሆነ ከፖሊሶች ጋር ከወንድማማችነትና ከአክብሮት
ውጭ ሌላ የተከልኩት መንገድ ኑሮ አያውቅም፡፡
ደብዳቢዬ አስተዳዳሪው ቢሮ ሲመላለሱ ግን ምን
እየተነጋገሩ እንደነበር ለማሽተት ብዙ አስቸጋሪ
አልነበረም፡፡ የግድያ ሙከራውም ቢሆን አሳሪዎቼ
የወህኒ ቤት አስተዳደሩን በመጠቀም ሊወስዱብኝ
ያሰቡት እርምጃ ነው የሚል እምነት አለኝ፡
፡ ስለዚህም ከዚህ በታች የማነሳቸው ነጥቦች
የግድያ ሙከራው በአሳሪዎቼ እንጅ በደብዳቢዬ
የግል ፍላጐት ላለመፈፀሙ አስረጅ ናቸው ብዬ
አምናለሁ፡፡
1ኛ. ከሌሎች እስረኞች ተነጥዬ
ከመጀመሪያውም እንዲህ አይነት ቦታ የገባሁት
ይኽን መሰል እርምጃ ለመውሰድ ያመች ዘንድ
ነው ብዬ አምናለሁ፡፡
2ኛ. እስከአሁን በነበረው የወህኒ ቤቱ
አሰራር በእስረኛ ላይ የግድያ ሙከራ የሚያደርግ
ቀርቶ ግጭት እንኳን ቢፈጥር አስተዳደሩ
በአፋጣኝ በካቴና አስሮ ማማ ስር በማስገባት
ቅጣት ይፈፅም ነበር፡፡ እኔን ለመግደል የሞከሩት
እስረኛ ግን ሊቀጡ ቀርቶ ከሶስት ሳምንታት
በላይ አንዳች ተግሳፅ እንኳን ሳይደርስባቸው እኛ
ካለንበት በእጅጉ በተሻለ ቦታ ታስረው ይገኛሉ፡፡
3ኛ. ችግሩ እንደተፈጠረ ተጠርተው
የመጡት የአስተዳደሩ አባላት ለአቶ ይባስ የጀግና
አቀባበል ነበር ያደረጉላቸው ማለት ይቻላል፡
፡ ‹‹አንተ ፖሊስ ወይንም የአስተዳደሩ አባል
ባለመሆን ቀድሞውንም መንጠቅ አልነበረብህም፣
አሁንም በአስቸኳይ መልስ›› ማለት ሲገባቸው፣
ሰነዶቹን በፈገግታ ተቀብለው ሰውየውን ወደ
ተሻለ ማረፊያ ቤት እኔን ደግሞ ባለሁበት ቅጣት
ቤት እንድቀጥል አድርገዋል፡፡
4ኛ. ተጐድቼ ወደ ህክምና እንዲወስዱኝ
በምጠይቅበት ሰዓትም ቢሮ አስገብተው ወረቀቱን
የነጠቁኝ የእርሃብ አድማ ለማድረግ ሃሳብ ላይ
መሆኔን ስለደረሱብኝ መሆኑንና የወህኒ ቤቱ
ወደ ገፅ 14 ዞሯል
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የአናሳነት ፖለቲካ እና የአኛዋኮች
ሰሚ ያጣ ድምፅ

ያልበቁበት ምክንያት የ‹‹አናሳ›› ድጋፍ ተፅዕኖ ነው
የሚለው ትርጉም ብቻ ነው ያለው፡፡ስለዚህ ጠ/
ሚኒስትሩ ለረጅም አመት በስልጣን የመቆየታቸው
ህጋዊነት ‹‹ብዙሃኑ›› ስለመረጠኝ ነው የሚለው
ማሳበቢያቸው የዚህ ትንታኔ አንዱ መገለጫ ነው፡፡

በሙሉነህ አያሌው
muleayalew@yahoo.com
የዴሞክራሲ መርህ ናቸው ከሚባሉት
መካከል አንዱ ‹‹የብዙሃን አገዛዝ እና የጥቂቶች
መብት (Majority Rule and minority Right)››
የሚለው ፅንሰ ሀሳብ ነው፡፡ ይህንን ቁንፅል ሀሳብ
መልሰን እንደገና ሁለት ቦታ ከፍለን ልናየው
እንችላለን፡፡ የመጀመሪያው ‹‹የብዙሃን አገዛዝ››
የሚለው ሲሆን በዴሞክራሲ ባህል መሰረት
አብዛኛውን /አብላጫውን/ ድምፅ ያገኘ ማንኛውም
የፖለቲካ ድርጅት ህጋዊ በሆነ መንገድ የስልጣን
ባለቤት መሆን ይችላል የሚለውን ትርጉም
በውስጡ ያዘለ ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ የተጠቀሰው
‹‹የአናሳዎች መብት›› የሚለው መርህ ደግሞ
የሚተረጐመው ወደ ስልጣን ይመጡላቸው ዘንድ
ግለሰቦች የመረጧቸው መሪዎች ምንም እንኳን
ድምፃቸው አጥጋቢ ሆኖ ግለሰቦቹን ለስልጣን
ማብቃት ባይችሉም እንደተቀረው ዜጋ ሁሉ
መብታቸው ይከበርላቸዋል የሚለውን ትርጉም
ይይዛል፡፡ በጥቅሉ ካየነው በ‹‹ብዙሃን አገዛዝ››
እና በ‹‹አናሳዎች መብት›› ዙሪያ ያሉ መግባባቶች
ዞረው ዞረው የሚያርፉት በምርጫ ወደ ስልጣን
የሚመጣባቸውን መንገዶች እና ከዚህ ጋር በተያያዘ
ህብረተሰቡ ስለሚያገኟቸው መብቶች ከማመላከት
ውጭ አንዳችም ተዘዋዋሪ ትርጉም ሲሰጣቸው
አንመለከትም፡፡
በሀገራችን
ህገ-መንግስት
ውስጥም
‹‹አናሳ›› ለሚለው ቃል ትክክለኛውን ፍቺ ማግኘት
አንችልም፡፡ ከዚህ ይልቅ በአዋጅ በተደነገገው
ሌላኛው የህግ ማዕቀፍ ውስጥ ‹‹እራሳቸውን በወረዳ
የመንግስት አስተዳደር ደረጃ ማደራጀት ያልቻሉ
ይህንን ትርጉም ሊይዙ እንደሚችሉ ተገልጿል፡፡
አሁንም ቢሆን በወረዳ ደረጃ ለሚለው ትክክለኛ
የቁጥር አሀዝ ማስቀመጥ የተቻለ አልመሰለኝም፡፡
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ህገመንግስትም
የዚህን ትርጉም ማብራሪያ በሚሰጥበት አንቀጽ
54 (2) ላይ ይህንን ሀሳብ ከላይ ባልኩት መንገድ
ያንፀባርቃል፡፡
‹‹የምክር ቤቱ አባላት በአንድ የምርጫ ክልል
ውስጥ ከሌሎች ተወዳዳሪዎች መካከል
አብላጫ ድምፅ ያገኘ ተወዳዳሪ አሸናፊ
በሚሆንበት የምርጫ ስርዓት ይመረጣሉ፡፡
የተለየ ውክልና ያስፈልጋቸዋል ተብሎ
የታመነባቸው አናሳ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች
በምርጫ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
አባል ይሆናሉ፡፡››
ለዚህም ነው አናሳ (Minorities) እያልን
ስለምንጠራው የዜጎች ‹‹የህብረት መታወቂያ››
ዙሪያ (ከምርጫ ውድድር ባሻገር ያላቸው መብት)
ጥርት ያለ አመለካከት ባለመኖሩ የዚህ ህብረት
አባል የሆኑ ወካይ ብሔሮች ብሎም ግለሰቦች
እየደረሰባቸው ስለሚገኘው ጫና እና የመብት ረገጣ
እንዴት መከላከል እንደሚገባቸው ከህግ አንፃር
ምንም ማለት ያልቻልነው፡፡ ‹‹አናሳ›› በሚለው
ፅንሰ ሀሳብ ዙሪያ ብዙ የፖለቲካው ምሁራን
ጥርት ያለ እና ሁሉን አቀፍ ትርጉም መስጠት
አልተቻላቸውም፡፡ ከዚህ ይልቅ ‹‹አናሳ›› የሚለውን
ትርጉም ‹‹በህብረተሰቡ ዘንድ እንዳለው ነባራዊ
ሁኔታ በተለያየ መልክ ሊገለፁ ይችላሉ›› በሚል
ቁንፅል ፖለቲካዊ ትንታኔ ብቻ መለያ ባህሪያቶቹ
ሲዘረዘሩ የምናገኘው፡፡
ከዚህ በመለስ ግን በተለይ የተለያዩ
ብሔር-ብሔረሰቦች ይኖሩባታል በምትባል ሀገር እና
አንድ ወጥ ማህበረሰብ ይኖርባታል በምትባል ሀገር
መካከል ያለው ‹‹የአናሳ›› ማህበረሰብ ምንነትን
በተሻለ መልኩ በግልፅ ለይቶ ማስቀመጥ ይቻላል፡
፡ ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ያለች ሀገር በውስጧ
ካቀፈቻቸው ብሔሮች መካከል አንዱን ከአንዱ
በተለያዩ መስፈርቶች በማነፃፀር ‹‹ብዙሃን›› አልያም
‹‹አናሳ›› የሚወክሉ ልንል እንችላለን፡፡ ከዚህ
በተፃራሪው ግን እንደ ሶማሊያ ባሉ ወጥ ማህበረሰብ
በሚኖሩባቸው ሀገራት ብሔርን ማዕከል ያደረጉ
‹‹የብዙሃን›› እና ‹‹አናሳ›› ተወካዮችን ማግኘት
ስለማንችል በምትኩ ህብረቱን በመሰረቱ የጐሳ
ተወካዮች መካከል ያለውን የቁጥር ልዩነት ከግምት
ውስጥ በማስገባት ልንለየው እንችላለን፡፡
የኢትዮጵያን ብቻ መመልከት ለጊዜው
ይበቃናል፡፡ በተለምዶ በ‹‹ብዙሃን›› እና ‹‹አናሳ››
መካከል ያለው መግባባት በኢህአዴግ እና
ተቃዋሚዎች መካከል ብቻ ያለውን የምርጫ
ግብግብ፤ ከዚህ ተከትሎም የሚመዘገበውን ውጤት
መሰረት ያደረገ ነው፡፡ ኢህአዴግ በፓርላማው ምርጫ
ውድድር ያገኛቸው ውጤቶች ‹‹የብዙሃኑን›› ፍላጐት
መሠረት ያደረገ ነው፡፡ ተቃዋሚዎች በዚሁ ምክር
ቤት ያስመዘገቡት ውጤት ወደ መንበረ ስልጣኑ

አናሳዎቹ እነማን ናቸው?

የ‹‹ብዙሃን›› እና ‹‹አናሳ›› በሚለው
ምርጫን ብቻ ከታከከው አስተምህሮት ትንሽ ፈቀቅ
እንበል፡፡ በተለይ ፌዴራሊዝም ዋነኛው የመንግስት
ስርዓት በሆነባት ሀገራችን ‹‹ብሔሮችን›› መሠረት
አድርገንም ቢሆን ሌላ የልዩነት መስመር መመርመር
እንችላለን፡፡
ኢትዮጵያ መልካም የሚባል፣ ሁሉን
ያግባባ ብሎም ያሳመነ የምርጫ ፖለቲካ ታሪክ
የላትም፡፡ በተለያየ አጋጣሚ በተደረገ ጥናት
መሰረት አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ (እድሜው
ለመምረጥ እና መመረጥ የደረሰ) እስከ አሁን
በተደረጉ ምርጫዎች እና ከዚህ በተገኘ የፖለቲካ
ሥልጣን ህጋዊነት ላይ ያለው መተማመኛ በጣም
ዝቅተኛ የሚባል ነው፡፡
ይህንን የሚያጠናክሩ ሁለት መንደርደሪያ
ነጥቦችን እናንሳ፡፡ የመጀመሪያው መንግስት ህጋዊ
ውክልና ‹‹የብዙሃኑ››ን ፍላጐት መሰረት ያደረገ እና
የሁሉም አጋር ድርጅቶች (ኢህአዴግን የሚወክሉ)
ይሁኝታ የታከለበት ነው ከሚለው መከራከሪያ ላይ
እናተኩር፡፡ ኢህአዴግን የሚወክሉ አጋር ድርጅቶች
በውስጣቸው የሚወክሏቸው የህብረተሰብ ክፍሎች
አሉ፡፡ በምርጫ ተወዳድሮ ለድል በበቃ ድርጅት
የሚተዳደር የፖለቲካ ስርዓት የህዝቡን ፍላጐት
መሰረት ባደረገ መልኩ ነው የሚዋቀረው ኢህአዴግም
በስልጣን ላይ ያለው የመረጠውን (ያስመረጠውን
ድርጅት እና በድርጅት ውስጥ ያሉትን ማህበረሰብ
ከማገልገል በተጨማሪ የመራጮችን ይሁኝታ
እና ፍላጐት ብቻ መሰረት ያደረገ ፖሊሲ እና
ስትራቴጂ ነድፎ ለማስተዳደርም ጭምር ነው፡፡
ስለዚህ የብዙሀን አገዛዝ የጥቂቶች መብት በሚለው
መርህ መሰረት የኢህአዴግ መንግስት የመረጠውን
ብቻ ሳይሆን ያልመረጠውንም ህዝብ የማገልገል
ግዴታም አለበት ወደሚል ድምዳሜ ይወስደናል፡፡
በዚህ ሥነ-አመክንዮ ድርደራ መሰረት
ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የውክልናቸው መጠን
ምንም ይሁን ምን በመረጡት መንግስት የመተዳደር
መብት ያላቸውን ያህል የመንግስት ፖሊሲዎች
ተፈፃሚነታቸውም
እነርሱን
በሚጠቅም፣
ፍላጐታቸውን መሰረት ያደረገ ነው የሚለውን እንደ
አንድ ነጥብ እንያዝ፡፡
ሁለተኛው
መንደርደሪያ
ነጥብ
በፌዴራሊዝም
ስርዓት
መሰረት
‹‹ብዙሃን››
እና ‹‹አናሳ›› የሚለው ፅንሰ ሀሳብ እንዴት
ይተረጐማል የሚለውን ነጥብ ማየት ይገባናል፡፡
ለዚህም የ‹‹አናሳን›› ፅንሰ ሀሳብ በሁለት አይነት
መልኩ ከፍለን ልናየው እንችላለን፡፡ የመጀመሪያው
አጠቃላይ ካለው አገራዊ እይታ አንፃር (ማለትም
ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በንፅፅር ያለበትን
ደረጃ) በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ብሔሩን ለብቻው
ወስደን (በውስጡ ያሉትን፤ ሌሎች ብሔሩን
የመሰረቱ አጋር ቡድኖችን እርስ በርስ
አንዱን
ከአንዱ ጋር ስናወዳድር የምናገኘው) የምናነፃፅርበት
አካሄድ ነው፡፡
የጋምቤላ ነገር…….
ጋምቤላ ውስጥ የሚገኙትን የህብረተሰብ
ክፍሎች በሁለት ከፍለን ልናያቸው እንደምንችል
በአካባቢው ላይ ሰፊ ጥናት ያደረጉት አቶ ደረጄ
ፈይሳ ይገልፃሉ፡፡ “a national perspective on
the conflict in Gambela” በሚለው ፅሁፋቸው
ላይ የህዝብን አሰፋፈር ተከትለን ያሉትን ነዋሪዎች
ሀገር በቀል (Indeginous) እና ደገኛ (Highlanders)
በማለት ልንከፍላቸው እንችላለን፡፡
ሀገር በቀል የምንላቸው ውስጥ አኙዋክ፣
ኑዌር 40% የሚሆነውን ሲወክል አኙዋክ (27%)፣
መጀንገር (10%) የሚሆነውን ይይዛሉ፡፡
ጋምቤላ በደርግ ጊዜ በአሊባቡር አስተዳደር
ውስጥ ከነበራት የአውራጃነት ደረጃ ከፍ ብሎ ወደ
ክልል መስተዳደር ያደገችው ከደርግ መንግስት
ውድቀት ማግስት ጀምሮ ሲሆን ይህም ኢትዮጵያ
ውስጥ ካሉ ክልሎ መካከል ብዙ ብሔሮችን በውስጧ
በመያዝ የሶስተኝነትን ደረጃ መያዟን አቶ ደረጀ
ፈይሳ ይገልፃሉ፡፡
ከነዚህ ሀገር በቀል ነዋሪዎች መካከል
ለረጅም አመታት በኑዌር እና አኙዋክ መካከል
የቆዩ ግጭት መኖሩን የተለያዩ ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ
ፀሐፊዎች ይናገራሉ፡፡ ሁለቱም ምንጫቸው በተለይ
ከአሁኗ ደቡብ ሱዳን ቢሆንም ቀድሞ ወደ ኢትዮጵያ
በመግባት ግን አኙዋኮች ይቀድማሉ፡፡
አብዛኞቹ ኑዌሮች በኢትዮጵያ ጥቂቶቹ
ደግሞ በሱዳን የሚኖሩ ሲሆኑ፣ አኙዋኮች በበኩላቸው
አብዛኞቹ በሱዳን ጥቂቶቹ ደግሞ በጋምቤላ ውስጥ
ይኖራሉ፡፡
ከዚህ
ትንታኔ
አንፃር
ልናያቸው
ከምንችላቸው
የሀገራችን
ብሔሮች
መሀከል
ጋምቤላን በምሳሌነት እንመልከት፡፡ የጋምቤላን
ክልል ነዋሪዎች በመንደርደሪያው ላይ በተገለፁት

ማነፃፀሪያ መሰረት ሚዛን ላይ አስቀምጠን ያለበትን
ደረጃ ማየት ያስችለናል፡፡ የመጀመሪያው የጋምቤላ
ክልል ሌሎች ከተቀሩት የብሔር ድርጅቶች
ማለትም ከኦሮሞ፣ ከአማራ… በሀገር አቀፍ ደረጃ
ሲወዳደር ያለው የህዝብ ተዋፅኦን በማየት ሲነፃፀር
‹‹አናሳ›› ከሚባለው ምድብ ውስጥ እናገኘዋለን፡
፡ ሌላው ጋምቤላን የመሰረቱት የተለያዩ ወካይ
ቡድኖችን (አኙዋክ፣ ኑዌር፣ መዥንገር …) እርስ
በርስ በማነፃፀር ያላቸውን መበላለጥ ከግምት ውስጥ
በመክተት በውክልና ደረጃ አናሳ ናቸው ብለን
የምናወጣቸው ቡድኖች መኖራቸውን መገንዘብ
እንችላለን፡፡
እነዚህ ሁለቱ የአናሳ መታያዎች ዘውግተኮር በሆነው የፌዴራሊዝም ስርዓት ውስጥ
ብዙ አንድምታዎች አሏቸው፡፡ በሀገር አቀፍ
ደረጃ ‹‹አናሳ›› ተብሎ መመደቡ ክልሉን ለተለያዩ
ፖለቲካዊ ተፅዕኖዎች እንዲጋለጥ ያደርገዋል፡
፡ ክልሉ ከሌሎች ብሔሮች ጋር ሲነፃፀር ያለው
አነስተኛ መልከዓምድራዊ ይዞታ እና የህዝብ ቁጥር
በህገ-መንግስቱ የተደነገገለትን እራስን የማስተዳደር
መብት በሙሉ ነፃነት እንዲከውን አያስችለውም፡
፡ የፌዴራሉ መንግስት በሆነው ባልሆነው ይህንን
አጋጣሚ እየተጠቀመ ተፅዕኖ የማሳረፍ ጉዳይ፤
የክልሉ ምክር ቤት አስተዳደር በክልሉ ነዋሪዎች
የተሰጠውን ህጋዊ ውክልና ጥያቄ ምልክት ውስጥ
እንዲገባ ያደርገዋል፡፡ ስለዚህም በማናቸውም
ሰዓት ከፌዴራል መንግስት ለሚመጣበት ተፅዕኖ
እራሱን ለመከላከል የሚያስችል ፖለቲካዊ አቋም
ስለማይኖረው የወከለውን ህብረተሰብ ከሚደርስባቸው
ተፅዕኖዎች ሊታደጋቸው አይችልም፡፡ የፌደራል
መንግስት ተፅዕኖው እየገፋ ሲመጣ የመንግስት
አስተዳደሩ የተቀበለውን ትዕዛዝ ለማስፈፀም በሌላ
መልኩ በብሔሩ መካከል ወዳሉት አናሳ ወደሚባሉ
ሌሎች ቡድኖች ፊቱን ያዞራል፡፡ ጋምቤላን እንደ
ምሳሌ በመውሰድ ‹‹የአናሳ›› ምንነት በኢትዮጵያ
የምርጫ ፖለቲካ ውድድር ወደ ሥልጣን
መምጣት የተጭበረበረ ትርጉም ይልቅ ወደመሬት
በወረደው እና የክልሉን ነዋሪዎችን እያንገላታ
ካለው የ‹‹አናሳነት››ን ተፅዕኖ ተጋላጭነት አንፃር
መመልከት ይሻለናል፡፡
‹‹ሞትን መጠባበቅ………..››
አሌክሳንደር ማኤልበርግ “Changing
Ethnic relation: a preliminary investigation
of Gambela, south west Ethiopia” በሚለው
ፅሁፋቸው ከዚህ ቀደም ተካሂደው የነበሩትን
የሰፈራ ፕሮግራሞች በጥቅሉ ሁለት መልክ
ነበራቸው ይላሉ፡፡ የመጀመሪያው ደገኞቹ ለም ወደ
ሆነውና ምርታማነትን ሊጨምር ወደሚችል አካባቢ
ማዘዋወር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አኙዋክና ኑዌር
ከአርብቶ አደርነት ወደ እርሻ እንዲሸጋገሩ ማስቻል
ናቸው፡፡ በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት እስከ
2013 (እ.ኤ.አ.) ድረስ 1.5 ሚሊዮን የሚሆኑ
ነዋሪዎችን በአራቱ ክልሎች ማለትም በጋምቤላ፣
በአፋር፣ በሶማሊያ እና በቤኒሻንጉል ዳግም
ለማስፈር እቅድ ይዟል፡፡ ለሰፈራነት የተመረጡት
ክልሎችን ስንመለከት በመንደርደሪያ ሃሳብ ላይ
የ‹‹አናሳነት››ን ትርጉም ከሌሎች ክልሎች ጋር
ሲነፃፀር ‹‹ብዙሃን›› እና ‹‹አናሳ›› በሚለው ትርጉም
መሰረት አራቱም ክልሎች በተነፃፃሪ የ‹‹አናሳ››
ወካይነት ባህሪ ያላቸው ናቸው፡፡ ስለዚህ ለጊዜው
በጋምቤላ የተካሄደው ነዋሪዎችን ወደ አንድ መንደር
በመሰብሰብ የተጀመረው የመንደር ምስረታን
ተከትሎ የሚገኘውን ሰፊ ለም መሬት ለሀገር ውስጥ
እና የውጭ ሀገር ባለሀብቶች በማከራየት ገንዘብን
ብቻ ታሳቢ ያደረገው ፕሮግራም የመንግስትን
ካዝና ከማደለብ በዘለለ የነዋሪዎችን ሰብዓዊ መብት
አያያዝ ያገናዘቡ አልነበረም፡፡ ለዚህም አንዱ
ማሳያ ነዋሪዎቹ በሰፈራው ፕሮግራም ላይ ያሳዩት
ተቃውሞ እና ከመንግስት የተወሰደባቸው የኃይል
እርምጃ ናቸው፡፡
የመልሶ-ማስፈሩ ፕሮግራም በ2010
እ.ኤ.አ. በጋምቤላ የተጀመረ ሲሆን 70,000 የሚሆኑ
ነዋሪዎችን ከምዕራብ ጋምቤላ አካባቢ ተነስተው ወደ
ሌሎች ቦታዎች እንዲሰፍሩ የተደረገበት አካሄድ
ከሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ዘንድ ከፍተኛ
ውግዘት ገጥሞታል፡፡
‹‹የኢትዮጵያ
መንግስት
በመንደር
ምስረታ ፕሮግራሙ ለተወላጆቹ የሚያስፈልጋቸውን
መሰረታዊ የኑሮ ፍላጐት በአግባቡ ያሟላ አይደለም፡
፡ ከዚህ ይልቅ ዜጐች ወደሰፈሩበት ቦታ ያለአንዳች
ቅድመ ሁኔታዎች በመጋዛቸው ምክንያት ለከፋ
የምግብ እጥረት ተጋልጠዋል፡፡ አስፈላጊው መሰረተ
ልማት እስኪሟላ ድረስ መንግስት ለተወሰነ ጊዜ
ፕሮግራሙን እንዲያቆም ጥሪያችን እናስተላልፋለን››
ሲሉ በአውሮፓ የሂውማን ራይትስ ዎች ዳይሬክተር
የሆኑት ጃን ኤግላንድ ስጋታቸውን ገልፀዋል፡፡
ስለዚህ ጋምቤላ እንደ ክልል በህገመንግስቱ ‹‹አንቀፅ 52›› ላይ ‹‹የክልል ሥልጣን››
በሚለው ርዕስ ስር የተሰጠውን እራስን በራስ
የማስተዳደር መብት እና የክልሉን የኢኮኖሚ
የማህበራዊና የልማት ፖሊሲ ስትራቴጂና ዕቅድ
የማውጣት መብቱ በእጅጉ በፌዴራል መንግስት
ጣልቃ ገብነት ምክንያት በነፃነት እየተገበረው
አይገኝም፡፡

www.feteh.com

ሁለተኛው የ‹‹አናሳነት›› ምንነት ትርጉም
ከጋምቤላ ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ክልሉን ለብቻው
በመውሰድ በውስጡ ካቀፋቸው ቡድኖች መካከል
ለዚህ ተግባር ለመስዋዕትነት የሚታጨውን የብሔር
ቡድን ነው፡፡ በክልሉ ውስጥ ሁሉም እኩል የህዝብ
ቁጥር እና የፖለቲካ ወካይነት ስፍራ ይኖራቸዋል
ማለት አይቻልም፡፡ ከነዚህ መካከል አንዱ ከፍተኛ
ቁጥር ሲኖረው ሌላው ደግሞ በአንፃራዊ ትንሽ
ውክልና ይኖረዋል፡፡ ለሰፈራው ፕሮግራም ፖለቲካ
ማስፈፀሚያነት የተመረጠው በምዕራብ ጋምቤላየሚኖሩት በተለይ የአኙዋክ-ነዋሪዎች ናቸው /
አኙዋኮች ለሂውማን ራይትስ ዎች በሰጡት ቃል
ላይም በመንግስት እየተወሰደው ያለው እርምጃ
ሆን ተብሎ የእነርሱን ዘር ለማጥፋት የአቶ
መለስ መንግስት እንደተዘጋጀ ለዚህም አለም
እንዲያውቅልን እንፈልጋለን የሚሉ አቤቱታዎች
ነበሩበት፡፡ ከነዋሪዎች፣ ከተፈናቀሉት እና በስደት
ወደ ኬንያ መጠለያ ካምፖች ከገቡት ነዋሪዎች
(ከ100 በላይ ከሚበልጡ ተፈናቃዮች በተወሰደ ቃል)
የሰበሰበውን መረጃ መሰረት በማድርግ የሰብዓዊ
መብት ተሟጋቹ ቡድን “Waiting here for
Death; forced displacement and villagization
in Ethiopia Gambela Region” በሚል ርዕስ
የአንድ አመቱን የሰፈራ ፕሮግራም የገመገመበትን
ሪፖርት ይፋ አድርጓል፡፡
እ.ኤ.አ. ከ2008 እስከ ጥር 2011 ድረስ
የኢትዮጵያ መንግስት 3.6 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን
መሬት (ኔዘርላንድን የሚያክል) ለባለሃብቶች በሊዝ
ሰጥቷል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 2.1 ሚሊዮን
ሄክታር የሚሆን መሬት በመንግስት መሬት ባንክ
አስተዳደር አማካኝነት ለእርሻ አገልግሎት የሚውል
በሚል በትርፍነት ተይዟል፡፡
በጋምቤላ ብቻውን ከአጠቃላይ መሬት
42% የሚሆነው ለባለ ሀብት የተሰጠ አልያም በሊዝ
ለመስጠት የተዘጋጀ መሬት መሆኑን የመንግስት
ሰነዶች ያረጋግጣሉ፡፡ አብዛኛዎቹ ለባለሀብት
እርሻ ማስፋፊያነት ተብለው የተሰጡት የክልሉ
ለም መሬቶች ከባለሀብቶች የሚመረቱ ምርቶች
በዋነኝነት ለውጭ ቀጥታ ሽያጭ የሚወሉ የእርሻ
ውጤቶች በማምረት ላይ የተሳተፉ ናቸው፡፡
እነዚህ እውነታዎች በቀላሉ የክልሉን
ነዋሪዎች መብት እየጣሱ ለመሆኑ ማሳያ ናቸው፡፡
ይህንን ያህል መሬትም ለውጭ ባለሀብት እየተቸበቸበ
መሆኑ የፌዴራል መንግስት በክልሉ ላይ ያለውን
ቀጥተኛ ተፅዕኖ ማሳያ ከመሆኑም ባሻገር የክልሉ
መስተዳደር ለወከላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች
ታዛዥ ከመሆን ይልቅ በተፅዕኖ ለፌደራል መንግስቱ
ቀጥተኛ አገዛዝ መጠቀሚያ እየሆኑ እንደሆነ ማሳያ
ናቸው፡፡ ይህም የጋምቤላ ክልል እንደሌሎቹ የክልል
መስተዳደር አካላት በእኩልነት የመከበር መብቱ
እንዳልተጠበቀበት መገንዘብ እንችላለን፡፡ ይህ በዚህ
የሚቀጥል ከሆነ ቀስ በቀስ ጋምቤላ ከክልልነት
እና የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት መርህ
ወጥታ፣ ነዋሪዎቿን ወደሌሎች ክልሎች እና
አጎራባች ሀገራት በትና የራሷ መገለጫ የሌላት
መሬት አልያም በዚህ መገፋት ሰበብ ያኮረፉ ቡድኖች
‹‹አናሳ ጐሳ›› በመሆናችን የተፈፀመብን በደል እና
ግፍ ነው በሚል የራሳቸውን ጎሳ በመጠበቅ ሰበብ
በሚነሳ አምቧጓሮ እንደከዚህ ቀደሙ ክልሏ ዳግም
ልትታመስ ትችላለች የሚለው ሌላው መፃዒ ስጋት
ነው የሚሆነው፡፡

የተጣመሩ ነፍሶች ወግ

እንደ
አንዳድ
መረጃዎች
በሼክ
መሐመድ አል አሙዲ የሚመራው ሳውዲ ስታር
አግሪካልቸራል ዲቨሎፕመንት በጋምቤላ ወደ
10000 ሄክታር የሚሆን መሬት ወስዶ ስራውን
የጀመረው የክልሉን ህብረተሰብ ከመኖሪያው አካባቢ
በማፈናቀል ብቻም ሳይሆን በአካባቢው የነበረውን
የተፈጥሮ ደን ሁሉ መንጥሮ መሆኑ ነገሩን የከፋ
ያደረገዋል፡፡ ይህ ድርጅት በሂደት ይዞታውን ወደ
500,000 ካሬ ሜትር ለማስፋት እቅድ ይዟል፡፡
በክልሉ ለረጅም አመታት ከኖሩት ህዝቦች
ይልቅ ባለሀብቱ በፖለቲካው ይሁኝታ ማግኘቱ ብቻ
በክልሉ ከሚገኙ ሚሊዮኖች ነፍስ ይልቅ የአንድ
ግለሰብ ነፍስ ጐልታ እንድትድመጥ አድርጓታል፡
፡ የፖለቲካ ተንታኞች ይህንን አይነት ጥምረት
በመንግስት እና በካፒታሊስቱ መካከል የተደረገ
ፖለቲካዊ ጋብቻ ሲሉ ይገልፁታል፡፡ እነዚህ
በፖለቲካ ጋብቻ የተጣመሩ ነፍሳትን (ባለሀብቱና
የመንግስት ሹመኞች) ከሞት እና ውድቀት በስተቀር
የሚነጥላቸው አንዳችም ነገር የለም፡፡ አንዱ በአንዱ
መቃብር ላይ ይማማላል፡፡ ባለሀብቱ የፖለቲካውን
ኃላፊነት ሚና በልማቱ መስክ ከግብ ለማድረስ
ያላአንዳች ማመንታ እንደተቀበሉ ይመሰክራሉ፡፡
‹‹ከዋናው ሰውዬ ጀምሮ ወዳጆች ነን፡፡
ተግባብተን እና ተቻችለን ነው የምንኖረው እኔ ግን
አንድም ቀን እንዲህ ሆንኩ ብዬ ቅሬታ አቅርቤላቸው
አላውቅም እንደውም እነሱ እንደኔ ሁሉንም
የሚጭኑበት ሰው የለም›› ብለው ሼኩ በአቶ በረከት
መፅሀፍ ምረቃ ወቅት እንዳሉት ማለት ነው፡፡
የጋምቤላን ውቅታዊ ሁኔታ አስታኮ

ወደ ገፅ

10 ዞሯል
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ያን ጊዜ በጎሪጥ እንድንተያይ ያደረገንን
የልዩነት ፖለቲካ እንረግማለን

የጉብዝና
ወራታችንን
በአግባቡ
የምንጠቀምበት ትክክለኛ አስተሳሰብ ይዘን እንደገና
የተወለድንበት ጊዜ አሁን እንደሆነ ይሰማናል፡
፡ ወራት እና ለአመታት ሳይሆን ለሰኮንዶችም
ቢሆን በወጣት ስም የምንቀልድበት ጊዜ አይኖርም፡
፡ የመሰባሰብና የመደራጀታችን ጉዳይም እንደቀድሞ
የሁለተኛ ወገን ጉዳይ አስፈፃሚ ለመሆን ሳይሆን
ትርጉም ያለው ታሪካዊ ተግባር ለመከወን ነው፡፡
ከማንኛውም ሁለተኛ ወገን ጋር በተግባር የሚኖረን
ግንኙነት በጥገኝነት ላይ የተመሰረተ ምንአልባትም
በሀገራችን የወጣት ማህበራት ታሪክ በወጣቱ
ፍላጐት በራስ አቅምና ተነሳሽነት የተፈጠረ ፍጹም
ነፃና ገለልተኛ የሆነ አደረጃጀት እውን አድርገናል
ብለን እናምናለን፡፡
መደራጀት በራሱ ግብ አይደለም፡፡ ግቡ
ለመደራጀት የወሰንበት የጋራ ፍላጎትና አላማችንን
በተግባር ተተርጉሞ ማየት ነው፡፡ እርግጥ ነው
ከፊታችን የሚጋረጠው ፈተና በፈለግነው ፍጥነት
ወደፊት እንዳንራመድ ሳንካ መፍጠሩ የማይቀር
ነው፡፡
ለመደራጀትና
ለመታገል
ከወሰንበት
ጊዜ ዋዜማ ጀምሮ የገጠሙን በርካታ ፈተናዎችም
ምንአልባት
የምጥ
መጀመሪያዎች
ናቸው፡፡
የማህበራችን ማዕከላዊ አላማ በብዙሃኑ ኢትዮጵያዊ
ወጣት መካከል በእኩልነትና በመከባበር ላይ
የተመሰረተ ኢትዮጵያዊ አንድነትን በፅኑ መሰረት
ላይ እንዲገነባ ለማድረግ ያለመ በመሆኑ የማህበራችን
ስያሜ የቴዎድሮስ ራዕይ ወጣቶች በሚል
እንዲሰየምልን በአመለከትን ማግስት እንደኩነኔ
ተቆጥሮ በርካታ በአካል በማናውቃቸው የስልክ
ጥሪዎች ዛቻ እና ማስፈራሪያዎችን አስተናግደን
አልፈናል፡፡ እኛ የብዙሃን ማህበር ነን፡፡ የፖለቲካ
ስልጣን ለመያዝ የምንወዳደር ስላልሆንን የፖሊሲ
ክርክርና እሰጣገባ የለንም፡፡ ይሁን እንጂ ልዩ ልዩ
ቀለምና ቋንቋ ያለን የአንድ እናት እና የአንድ
አባት ልጆች እንደሆንን እናምናለን፡፡ ከልዩነታችን
በላይ አንድ የሚያደርገን ብዙ ነው፡፡ የጋራ ቤታችን
እንዲፈርስ አንፈልግም የወጣትነት እድሜያችን ደም
ያልተቃባ ንፁህ ታሪክ ያለው ነው፡፡ በቃ አንድና

አንድ ኢትዮጵያዊነት እንዲገነባ እንፈልጋለን፡፡ ቀን
ከሌት የምንሰራውና የምናስተምረውም ይህንኑ
ነው፡፡ ያልነበርንበትን ዘመን ወደኋላ በተንሸዋረረ
መንገድ እንድናይ ልንገደድ አይገባም ትላንትም ሆነ
ዛሬ ኢትዮጵያዊነታችን ከልዩነታችን በላይ ነው፡
፡ የመልካችን መለያየት እና የቋንቋችን ልዩነት
የአንድ ማህፀን ልጅነታችንን አይቀይረውም፡
፡ ባለፈ ታሪክ ላይ ተመስርተን መፃኢ እድላችንን
(አብሮነታችንን) የምናመክን ጨለምተኛ ወጣቶች
መሆን አንፈልግም፡፡ ልዩነታችን እየከረረ መጠምዘዙ
በኛ ልዩነት ትርፋማ የሚሆኑትን ይጠቅማል እንጂ
ከድህነት በመውጫ መንገዳችን ላይ ምንም ትርጉም
የለውም፡፡
በድሀ ሀገር ልጅነት ተፅዕኖ ሳንወድ
ተገድደን፣
ሳይገባን
ተጠምዝዘን
ላለመንበት
የምንታገል፣ ባልተረዳነው የምንጓዝ ወጣቶች
መሆንን ከአሁን በኋላ ትከሻችን አይሸከመውም፡፡
በኢኮኖሚ ባርነት ለጌታ የማናድር በመረጃ የበለፀግን
እና በእውቀት ላይ ተመስርተን የምንደግፍና
የምንቃወም የተወሰነልንን ተቀብለን የምንተገብር
ሳይሆን በራሳችን እድል እራሳችን የምንወስን
እንደበቀቀን መሪ የተናገረውን በመድገም ሳይሆን
ሀገር የሚያስፈልጋትን አዲስ ቅኔ የምንቀኝ ታሪክ
አንባቢ ብቻ ሳይሆን ታሪክ ሰሪ ወጣቶች መሆን
እንፈልጋለን፡፡
በማንኛውም የሀገር ጉዳይ የተሳትፎና
የተጠቃሚነት ወሰናችን በፖለቲካ ማንነታችን
የማይለካበት ነፃና ፍትሃዊ አሰራር እንዲሰፍን
ለማስቻል የዳበረ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲፈጠር
እና በፖለቲካ መሪዎች ፍላጎት ሳይሆን በብዙሃኑ
ህዝብ ፍላጐት የምትዘወር የለማች ኢትዮጵያን እውን
ለማድረግ የወጣትነት አቅማችንን የምንጠቀምበት
የትግል መድረክ ያስፈልጋል፡፡
ድህነታችን
ላላመንበት
ጉዳይ
እንድንንበረከክ የሚያደርገን ባልበለፀገች ደሀ
ሀገር በመኖራችን ብቻ ሳይሆን ድህነታችንን
እንደመያዣ
ተጠቅመው
በፈለጉት
መንገድ
እንድንሄድ የተናገሩትን እንድንደግም የሚፈልጉ
እኩያን የመኖራቸው ምስጢር ነው፡፡ እንዲህ

ባለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባልዳበረ፣ በኢኮኖሚ
ባልበለፀገ እና የተረጋጋ የማህበራዊ ምጣኔ
ሀብት እድገት በሌለበት ሀገር የምንኖር ወጣቶች
ሁልጊዜም ለወጣትነት ህልማችን ስኬት ሳይሆን
በእድሜና በስልጣን አልያም በሀብትና በጉልበት
ለቀደሙን እያገለገልን እንድንኖር የሚሸብበን
ስርዓት እንደሚዘረጋልን የታመነ ነው፡፡
ከዚህ ሁሉ እንደ ጭጋግ እየጋረደ
ከሚያሰናክለን ፈተና ለመውጣት እና የሀገራችንን
መፃኢ እድል ለመወሰን ያለንን የወጣትነት አቅም
ለመጠቀም የሚያስችለንን ማህበር መመስረታችን
በእርግጥ ታሪካዊ ውሳኔ እንደሆነ እናምናለን፤
ማህበራችን ትናንት የነበሩት መሰል ወጣቶች
የሰሩትን ለመድገም የተመሰረተ አለመሆኑ ልዩ
ባህሪ ያለው ማህበር ነው እንድንል ያስደፍረናል፡
፡ እንዳለፉት እና አሁንም እንዳሉት አንዳንድ
ማህበራት በመንግስት ሳንባ የምንተነፍስ ከሆነ
ወይም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጥገኛ
ከሆንን በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይም ሆነ
በሀገር ልማትና ለውጥ ላይ ምንም ፋይዳ ያለው
ተግባር ማከናወን አንችልም፡፡ በእርግጠኝነትም
ከተላላኪነት በዘለለ በኢትዮጵያ የለውጥ ፍላጐት
ላይ አንድ ምዕራፍ የሚጨምር ትርጉም ያለው
ስራ መስራትም አንችልም፡፡ ማህበራችን ይህንን
በፅኑ የተገነዘበና ችግሮችን ለይቶ በስልታዊ መንገድ
ለማስፈፀም የተዘጋጀ በመሆኑ የማህበራችንን አላማ
ለማሳካት በሀሳብ የበላይነት ብዙሃኑን ወጣት
ከጎናችን ማሰለፍ እና ማረባረብ ተቀዳሚ ተግባራችን
ይሆናል፡፡ በእርግጥም በጎ ተጽዕኖ ማድረግ የሚችሉ
ብዙሃን ወጣቶች በእምነት የሚታገሉለት ማህበር
እንደሚሆን ጥርጥር የለንም፡፡ ፍፁም ነፃ እና
ገለልተኛ የሆኑ ተቋማት በሌሉበት ዴሞክራሲያዊ
ስርዓት ሊገነባ አይችልም፡፡ ነፃነት እና ዴሞክራሲ
በሌለበት ደግሞ ስለሀገር ልማት የሚያስብ የተባበረ
ክንድ ማግኘት አይቻልም፡፡
የብዙሃን ማህበራት ደግሞ ጥገኛ እና
ተላላኪ ካልሆኑ በስተቀር በዴሞክራሲ ስርዓት እና
በሀገር ግንባታ ቀላል የማይባል ተግባር ያከናውናሉ፡፡
ይህ ግን ለሀገር እና ለህዝብ ታማኝነትን ይጠይቃል፡

ፍትህ የካቲት 30 2004 ዓ.ም

ሀብታሙ አያሌው

(የባለራዕይ ወጣቶች ማህበር አመቻች
ኮሚቴ እና የቀድሞ የአ.አ ወጣቶች
ፌዴሬሽን እና ፎረም ፕሬዝዳንት)

visionaryyouth@gmail.com

፡ እውነተኛ እና ቁርጠኞች እስካልሆንን ድረስ
ተቋም መገንባት ወይም ማህበራትን ማደራጀት
በራሱ የለውጥ ምዕራፍ እንዳልሆነ ከየትኛውም
ሌላ ሀገር በላይ ከገዛ ሀገራችን መማር በቂ እውቀት
እንደሚሰጠን ግልፅ ነው፡፡ ተቋማት ለተመሰረቱበት
አላማ እስካልሰሩ በመጠን የቱንም ያህል ሰፍተው
ቢደራጁ ትርጉም ባለው ተግባር አንድ ምዕራፍ
መራመድ እንደማይቻል ብዙ ተምረናል፡፡ ከዚህ
ልምድ ተምረን የጋራ ራዕይ ያለን ወጣቶች
ተሰባስበናል፡፡ ስብስባችንም ባለራዕይ ወጣቶች
ማህበርን መስርቶ ተጨባጭ እንቅስቃሴ ጀምረናል፡
፡ ያለጥርጥር ሺዎች ይከተሉናል እናሰለጥናለን፣
እናበቃለን፣ እንሳተፋለን፣ እንታገላለን፡፡ ለሀገር
ስንሰራ ሀገር ለእኛ ትኖራለች ለእኛ በምትኖር የጋራ
ቤታችን ስንኖር እኛነታችን በኢትዮጵያዊነታችን
ይገለጣል፡፡ ኢትዮጵያዊ ማንነታችን በዴሞክራሲ ጎህ
መቅደድ በንጋት ብርሃን ይፈካል ያንጊዜ ለብልጽግና
እንተጋለን!!! ያን ጊዜ በጎሪጥ እንድንተያይ
ያደረገንን የልዩነት ፖለቲካ እንረግማለን!!! ያን
ጊዜ ኢትዮጵያዊ አንድነትና ትጋታችን በፈጠረልን
ማንነት የቀደምት ባለራዕይ መሪዎቻችንን ተስፋ
እውን እንደሆነ እናውቃለን!!! ያን ጊዜ የሀገራችንን
የ3ሺ ዓመት ታሪክ በዓለም ህዝብ ፊት በደማቅ
ቀለም እንጽፋለን፡፡

ለፖለቲካ ስልጣን ማራዘሚያ ከሚመዘዙ ካርታዎች አንዱ
ኔልሰን ሮሊህላህላ ማንዴላ ‹‹ሽብርተኛ›› ተብለው ነበር

ዳንኤል ተፈራ
ዓለማችን በራሱ በሰው የተፈጠሩ በርካታ
ግፎችን አስተናግዳለች፡፡ የግፎች ሁሉ ግፍ
የሚፈፀመው ደግሞ ‹‹ስልጣን›› በሚሉት ሰይጣን
ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ከአንተ ስብዕና የእኔ ስብዕና
ይበልጣል፤ ካንተ ደም የኔ ደም ይጠራል፤ ካንተ
የቆዳ ቀለም የእኔ የተሻለ ነው… የሚለውና ይህንን
ከንቱ እሳቤ ለማስፈፀም በዘር፣ በሃይማኖት፣
በጐሳ፣ በመንደር እየተቧደነ ‹‹ተረግሞም›› ቢሆን
ጥሮግሮ እንዲኖርባት የተፈቀደለትን ምድር የበለጠ
የተረገመች አድርጓታል፡፡ አድርገናታል፡፡
ከእንስሳት
ሁሉ
የተለየሁና
የማስብ
‹‹እንስሳ››ነኝ የሚል እምነት ያለው ይሄው ልዩ
ፍጡር ምድር አፍ አውጥታ መናገር ብትችል ኖሮ
የግፍ ማወራረጃ ሂሳቡ ከባድ ነበር፡፡ በዓለማችን
ከተፈፀሙ ግፎች መካከል ግን እንደ አፍሪካ የከፋ
የግፍና በደል የተስተናገደበት አናገኝም፡፡ ይሄው
እድለ ቢስ ግን ደግሞ የተፈጥሮ ሀብታም አህጉር
በመጀመሪያ በተፈጥሮ ሀብቱ በጐመዡ ነጭ
ወራሪዎች፣ በእጃቸው መጽሐፍ ቅዱስ በልባቸው
ትልቅ ሴራ በተሸከሙ መንገድ ጠራጊዎች
እየታገዙ የቅኝ ግዛት ህጋቸውን ከግፍ ጋር
እየተቀላቀሉ ተግባራዊ ያደረጉ ሲሆን፤ በኋላ ደግሞ
የበላይነታቸውን አስጠብቀው ለመቀጠል የተለያዩ
የእድሜ ማራዘሚያ ካርታዎችን ከነአጨዋወት
ህጋቸው አበጃጁ፡፡
ጥቁሩ ማህበረሰብ በትምህርቱ እንዳይገፋ
ማድረግ፤ ንቃተ ህሊናውን ማደንዘዝ፤ ሰው ደረጃ
እንዳለው ማውጣት፣ በጐሳ ማቧደንና ለሁሉም
ትልቅ እንደሆኑ መንገር፤ የቀለም ልዩነት እንዳለ
ማሳመን… የመሳሰሉትን ነጭ ወለድ ሴራዎች
መጠቃቀስ ይቻላል፡፡
ከባሪያ አሳዳሪው ጀምሮ እስከ አሁኑ
ዘመንና ካፒታሊስት ስልተ-ምርት (ርዕዮት-ዓለም)
ብንመረምር ሁሉም የየራሳቸውን የእድሜ ማቆያ
ሴራ እናገኛለን፡፡ የቅኝ ገዥ ተሳታፊዎችም ሴራ
የዚሁ መመዝበሪያና የበላይነትን ማስጠበቂያ
አንዱ አካል ነው፡፡ እድለ ቢሷ አፍሪካ ግን ከነፃነት

በኋላም የፍዳ መቁጠሪያ መሬት መሆኗ አላበቃም፡፡
ያውም በራሷ ልጆች፡፡ ኢትዮጵያን ጨምሮ በበርካታ
የአህጉሪቱ ሀገሮች ‹‹ስልጣን›› ትልቅ ስፍራ
አለው፡፡ ስልጣን ከህዝብም በላይ ነው፡፡ ስለዚህ
ለዚሁ ስልጣን ማስጠበቂያ የሚያገለግሉ የተለያዩ
ካርታዎችን ያዘጋጃሉ፡፡ ልክ እንደ ቅኝ ገዥ ነጮች
ማለት ነው፡፡
ለዛሬ ግን አንዱን የስልጣን ማራዘሚያ ካርታ
እኛም መዘዝ አድርገን እንይ፡፡ ‹‹ሽብርተኝነት››፡፡
በቅድሚያ ግን ወደ ደቡብ አፍሪካ በምናብ ጐራ
እንበልና ታሪካችንን እናሰናስን፡፡ ከላይ ለመጥቀስ
በሞከርኩት የነጮች ሴራ በተለይ ደግሞ እግዜር
አብዝቶ በቸራት የተፈጥሮ ፀጋ ወርቅና አልማዝ
የተነሳ በቅኝ ገዢዎች መንጋጋ ውስጥ ተቀርቅራ
ለበርካታ ዓመታት ያለቀሰችው ደቡብ አፍሪካ ናት፡
፡
ይችው ሀገር የኔው ትውልድ ወጣት ለመርገጥ
የሚመኛት የተስፋ ምድር ከመሆኗ በፊት ለበርካታ
ዓመታት በእንግሊዝ ከባድ አገዛዝ ስር አሳልፋለች፡
፡ ከ1948 ዓ.ም. ጀምሮ ደግሞ ‹‹አፓርታይድ››
በተባለው ነጮችን ከጥቁሮች በሚለይ ስርዓት ስር
አሳልፋለች፡፡ ማቅቃለች እንበል እንጅ!
ደቡብ አፍሪካ ሳትጠራቸው መጥተው
አድራጊና ፈጣሪ የሆኑትን ነጭ ተስፋፊዎች
የጫኑትን የማይገፋ የሚመስል ቀንበር ገፍተን
እንጥላለን ብለው ኤ.ኤን.ሲ የሚባል ፓርቲ ያቋቋሙ
ወጣቶች ግን ነበሯት፡፡ ኔልሰን ሮሊህላህ ማንዴላን
ጨምሮ ዋልተር ሲሲሉ፣ ዊሊያም ንኮሞ፣ ኦሊቨር
ታምቦን የመሳሰሉ ማለት ነው፡፡
እነ ማንዴላ በኤ.ኤን.ሲ ስር ሆነው መታገልና
ማታገላቸውን ቀጠሉ፡፡ ‹‹የነጭ የበላይነትም ሆነ
የጥቁር የበላይነት የሚባል የለም፡፡ ሰው ሁሉ እኩል
ነው፡፡›› ሲሉ አስረግጠው ቢናገሩም በአፓርታይድ
የገነገኑ ነጮች ግን በጀ የሚሉ አልነበሩም፡
፡ አይሰሙም ነበር፡፡ አምባገነንነት አደንቁሯቸው
ነበርና፡፡ ‹‹ሰው ሁሉ እኩል ነው!›› የሚለው የነ
ማንዴላ ትግልና ‹‹ሰው ሁሉ እኩል አይደለም!››
የሚለው የአፓርታይዶች መፈክር ላይ የጋራ
መግባባት አልተደረሰበትምና ነፃነትን ለመጐናፀፍ
ትግል ተጀመረ፡፡ በእርግጥ በመጀመሪያ የነማንዴላ
ትግል የሰላማዊ ትግልን መርህ የሚከተል ነበር፡

፡ የስራ ማቆም አድማና፣ ትብብር መንፈግን
የመሳሰሉ፡፡
በዚህ የነፃነት ትግል ወቅትም ማንዴላ ተያዙና
ወደ ወህኒ ወረዱ፡፡ ታዲያ ቅኝ ገዢዎች የከሰሷቸው
ክስ አሁን ላይ ሲያስቡት ፈገግ ያሰኛል፡፡ ነጮቹ
የፖለቲካ ስልጣን ማራዘሚያ ካርታቸውን መዘዙና
ማንዴላን ‹‹በሀገር ክህደት›› ከሰሱት፡፡ በኋላ ደግሞ
የሀገር መክዳት ክሱን አሻሽለው ማንዴላንና ኤ.ኤን.
ሲን ‹‹አሸባሪዎች!›› ሲሉ ሰየሟቸው፡፡ እንግዲህ
አሸባሪነት ሀገራዊ አደጋ መሆኗ ቀርቶ የፖለቲካ
መጫወቻ ካርታ የምትሆነው ይኼኔ ነው፡፡
የእነ ኔልሰን ሮሊህላህላ ማንዴላ ታሪክ
መምዘዜም ለመረጥሁት ርዕስ ማጠናከሪያ ይሆንልኝ
ዘንዳ ነው፡፡ ይሄ ካርታም ‹‹ሽብርተኝነት!›› የሚል
ነው፡፡ ሽብርተኝነት የአለማችን አደጋ መሆኑ
እውነት ነው፡፡ አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች
ሽብርተኝነት የሀይል ሚዛንን ለማስጠበቅ በአክራሪ
ግለሰቦች የተፈበረከ ነው ይላሉ፡፡
በተለይ ደግሞ በአሸባሪው በአልቃኢዳ እና
በአሜሪካ መካከል የተካሄደው ግብግብ ጉዳዩ ገዝፎ
እንዲነሳ ምክንያት ሆነው፡፡ የ9/11 መንትያዎች
ህንፃ ላይ የተፈፀመው የሽብር ጥቃት ደግሞ ጉዳዩን
የበለጠ አሳበጠውና አለማቀፍ ስጋት መሆኑ ታወጀ፡
፡ አሜሪካ ናታ! ባለ መንቆር አፍንጫው ትንሹ ቡሽ
‹‹ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ከኛ ጋር ቁሙ!›› ባሉት
መሰረት አኮፋዳ ሸክፈው ስንዴ የሚለምኑ ሁሉ
ሰልፋቸውን አሳመሩ፡፡ ‹‹ሽብርተኝነት ይውደም!››
የሚል መፈክርም አነሱ፡፡ አዎ ሽብርተኝነት
ይውደም!
በተለይ
አምባገነንነት
የሚያጠቃቸው
መንግስታት ይሄን ዓለማቀፍ ስጋት የሆነ ተግባር
ለተቀናቃኞቻቸው መምቻ ሊሆን እንደሚችል
ተገለጠላቸው፡፡ አንድ የፖለቲካ ስልጣን ማራዘሚያ
ሊሆናቸው የሚችል ካርታም እንደሚወጣው
ገባቸው፡፡ እናም ‹‹የፀረ-ሽብርተኝነት አዋጅ!››
የምትል ሰነድ ለማበጀት እጅግ ተጣደፉ፡፡ ይሄ
ማለት የፀረ-ሽብርተኝነት ህግ አያስፈልግም ማለት
አይደለም፡፡ በተለይ እንደ አፍሪካ ቀንድ ያለ የስጋት
ቀጠና ራስን መጠበቅ፣ ሉዓላዊነትንና ህዝብን
መጠበቅ የሚያከራክር አይደለም፡፡ እኔ እያልኩ
ያለሁት ከፀረ-ሽብርተኝነት አዋጅ ጀርባ ስላለው
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ለበቅ ነው፡፡ ተቀናቃኞችን ለመኮርኮም የሚያስፈልግ
ለበቅ፡፡ አስፈላጊ በሆነ ቦታ በተለይ ደግሞ በስልጣን
ላይ ተገዳዳሪ ሲመጣ የሚመዘዝ፣ የፖለቲካ ሸፍጥን
ለማስፈፀም የሚያገለግል ለበቅ ሲሆን ማለቴ ነው፡
፡
ስለ አምባገነንነታቸው ዓለም የመሰከረላቸውና
በወፈፌነታቸው የሚታወቁት ሟቹ ሙአመር ጋዳፊ
በሀገራቸው የተቀጣጠለባቸውን አመፅ ለመቀልበስ፤
በስናይፐር ሲያስለቅሷቸው ከድንጋይ በቀር በእጃቸው
ያልነበራቸውን ወጣቶች ‹‹የአልቃይዳ ምልምልና
አሸባሪዎች›› በማለት ሽብርተኝነትን የመጫወቻ
ካርታ ለማድርግ ጥረው ነበር፡፡ በነበር ቀረ እንጂ!
ምን ጋዳፊ ብቻ እያቅማሙም ቢሆን
ስልጣናቸውን የለቀቁት የየመኑ አብዱላሳላህ
ለሶስት አስርት አመታት የዘለቀና ምንም ያልፈጠረ
ስልጣናቸውን
ለማስጠበቅ
‹‹አሸባሪ››
የሚል
የመጨዋቻ ካርታ ስበው ነበር፡፡ ‹‹ስልጣን ልቀቁ!››
ሲባሉ ነው እንዴ ህዝባቸው አሸባሪ እንደሆነ
የሚገባቸው? የሶሪያው ጉድም ከአባቱ የተቀበለውንና
ለልጁና ለልጅ ልጆቹ ለማስተላለፍ የሚፈልገውን
ስልጣን
ለማስጠበቅ
የአመፁበት
አሸባሪዎች
እንደሆኑ ተናግሯል፡፡ ጉድ በል! ይሉሃል ይሄ
ነው፡፡ አምባገነኖች አይን አውጣና ቀጣፊ ናቸው፡
፡ አሸባሪው ብዙ ሺ ሶርያውያንን በአደባባይ በየቀኑ
የሚገድለው መንግስት ነው ወይስ ለውጥ ፈላጊው
ህዝብ?
አምባገነኖች ‹‹ሽብርተኝነትና ሽብርተኝነትን
መዋጋት››
ሲሉ
እንዲሁ
አይመስለኝም፡
፡ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገነቡ ሰቅዘው
የያዟቸው ምዕራባዊያን ‹‹ሽብርተኝነት!›› በሚለው
ቃል ልባቸው ትርትር እንደሚል ያውቃሉ፡፡
ቢያንስ እስከሚያጣሩ ድረስ ትንሽ መተንፈሻ ጊዜ
እንደሚያገኙ ይገባቸዋል፡፡ ‹‹ሽብርተኛ!›› ሲባል ልቡ
ትርክክ የሚለው ምዕራባዊ ዜጋ ድንጉጥ እንደሆነ
ስለሚገምቱ ህዝባቸውን ሽብርተኛ የሚሉ ጉዶችን
ዓለማችን እያየች ነው፡፡
ኢትዮጵያም
የዚሁ
የፀረ-ሽብርተኝነት
አቀንቃኝ ሆናለች፡፡ ዳር ላይ ቆሞ ለሚመለከት
ሰው እነ አቶ መለስ የያዙት ሽርጉድ እውነትነቱ
የሚያመዝን ይመስለዋል፡፡ ‹‹ኢትዮጵያ አክራሪነት
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በዚህ ዓምድ የአገራችንን ህጎች ፣ ዓለም አቀፍ ህግጋት ፣ በሀገራት መካከል የተደረጉ ስምምነቶችን
እንዲሁም ለንፅፅር እና ለማገናዘቢያ ይረዳን ዘንድ ሌሎች ሀገሮችን ህጎች መሰረት በማድረግ
ከማንኛውም አይነት የፖለቲካ ተፅዕኖ ነፃ በሆነ መልኩ ትንታኔ ይሰጣል፡፡

በጥበቃ ስር ያሉና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች በሀገራችን ሕግ እንዴት ይታያሉ?
በሀገራችን በሚገኙ እስር ቤቶች በተለያዩ
ምክንያቶች በወንጀል ተከሰው የጥፋተኝነት ፍርድ
ተሰጥቶአቸው እንዲሁም፤ የዋስትና መብታቸው
በሕግ አልያም በሌሎች መሰል ምክንያቶች
ተነስቶባቸው በተለያዩ እስር ቤቶች የሚገኙ ግለሰቦች
ምንም እንኳ እንደ ቅጣት አንዳንድ ፖለቲካዊ፣
ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ መብቶቻቸውን የተቀሙ
ቢሆንም መሰረታዊ የሆነው የሰብዓዊ መብቶቻቸው
ግን በምንም መለኪያ መነጠቅ እንደሌለበት የሀገሪቱ
የበላይ ህግ ወይም ሕገ-መንግስቱ ደንግጓል፡፡
ወንጀለኞችን በእስር መቅጣትና ጉዳያቸው በፍርድ
ቤት በክርክር ላይ ያሉ፣ በሀገራችን ሕግ መሰረት
ሰው በመግደል ተጠርጥረው የተያዙ፣ በሙስና
የተጠረጠሩ እንዲሁም በሽብርተኝነት እና ተያያዥ
ጉዳዮች አቃቤ ሕግ ክስ የመሰረተባቸውን ግለሰቦች
በእስር ማቆየት የተፈለገበት ዋናው ምክንያት
ጥፋተኞችን ከመሰል ወንጀል ነክ ድርጊቶች
ለማቀብ፣ በእስር ቤት ቆይታቸውም አስፈላጊ
የባህርይ ማሻሻያ ትምህርት በመስጠት ወንጀል
ከመፈፀም ይልቅ አምራች ዜጋ የሚሆኑበትን
መንገድ ለማመቻቸት፣ በመሰል ጥፋቶች ላይ
ተሰማርተው የሚገኙትን ለማስጠንቀቅ ሲሆን ከዚህ
በተጨማሪ ጉዳያቸው ገና በፍርድ ቤት በክርክር
ላይ ያለውን ግለሰቦች የተጠረጠሩበት ወንጀል
ክብደት እና ጥፋተኛ ከሆኑ የሚደርስባቸውን
ቅጣት በማሰብ እንዳይሰወሩ በማሰብ ነው፡፡ እነዚህን
ዓላማዎች ለማሳካት በእስር ላይ የሚገኙ ግለሰቦችን
ሰብዓዊ መብታቸውን መጠበቅ እና ከማናቸውም
ዓይነት ተፅዕኖ ነፃ ሆነው በሕግ የተቀመጠላቸውን
ቅጣት ብቻ እንዲቀበሉ ማድረግ ተገቢ እና በቦታው
ተቀምጠው ላሉ የመንግስት ሰራተኞች ግዴታም
ጭምር ነው፡፡ ይሁን እንጂ በሀገራችን በሚገኙ
እስር ቤቶች ውስጥ እንደ ልምድ ሆኖ ራሳቸውን
አጀግነው በእስር ባሉበት አካባቢ እንደ አስገባሪ
በመቁጠር ለሌሎች እስረኞች የሚመጣውን ስንቅ
በጉልበት የሚሻሙ፣ አዲስ ከገብ እስረኞች ገንዘብ
የሚቀበሉ እና በመሰል ተግባራት ውስጥ በመሳተፋ
እኔ ነኝ ጌታው የሚሉ በየእስር ቤቱ መቁጠር ቀላል
ነው፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ ጉዳያችን በፍርድ ቤት

የአናሳነት...
ከገፅ 8 የዞረ

የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ላወጣው
መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት እንደተለመደው
ከቁጣ በስተቀር ይህንን ማስተባበል የቻለ፣ በጥናት
ላይ የተመረኮዘ አንዳችም ማስረጃ ሰነድ ማቅረብ
አልቻለም፡፡
የመንግስት
ተጠሪዎችም
ጉዳዩን
አስመልክተው የሰጡት አስተያየት እንደተለመደው
የመንግስትን አቋም በደፈናው የሚያንፀባርቅ እና
መንግስት ለባለሀብቶች ከለላ መሆኑን ያመላከተ
መሆኑን እንጂ የተቀረውን ህዝብ ብሶት እና ፍላጎት
ከግምት ውስጥ ያስገባ አልነበረም፡፡ የመንግስት
ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር አቶ በረከት ስምዖን ከቢቢሲ
አለም አቀፍ ዘጋቢ ሮቢን ለስቲግ ለቀረበላቸው ጥያቄ
የሰጡትን ምላሽ እንደማስረጃ ላቅርብ፡፡
‹‹የኢትዮጵያ
መንግስት
ነዋሪዎች
ከቦታው እንዲፈናቀሉ አስገድዷል የሚባለውን
ይክዳሉ›› ተብለው ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት
መልስ ‹‹በፍፁም ማንንም አላስገደድንም፡፡ ፍፁም
ውሸት ነው፡፡ በመጀመሪያ መሬት ላይ ያለውን
እውነታ ላሳይህ፡፡ የጋምቤላ ህዝብ በጣም ተበታትኖ
እና ተዘበራርቆ ነው የሚኖረው፡፡ በዚህም ምክንያት
የተለያዩ መሰረት ልማቶች ማለትም ኤሌክትሪክ፣
ውሃ እና ቴሌ አገልግሎት ተጠቃሚ ሊሆን አልቻለም፡
፡ ስለዚህ እነዚህ ዜጐች ለረጅም አመት ተነፍገው
የቆዩትን የመጠቀም መብታቸው ለማረጋገጥ ሲባል
ሁሉንም ወደ አንድ መንደር ማሰባሰብ ግድ ነበር፡፡
ነገር ግን ይህንን ለማድረግ ውሳኔ ብቻ አልነበረም
የሚያስፈልገው፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ከተጠቃሚዎቹ
ጋር ጥልቅ ውይይት አድርገንበታል፡፡››
አቶ በረከት በፍፁም አንድም ግለሰብ
በግድ እንዳልተነሳ ለቢቢሲው ዘጋቢ ሲገልፁ እንዲህ
ነበር ያሉት
‹‹ይህ የእነርሱ (የነዋሪዎቹ) መሬት ነው፡
፡ ይህ መሬት የኢትዮጵያ መሬት ነው፡፡ ያሉበት
ቦታ እስከፈለጉ ጊዜ ድረስ የመቀመጥ ሙሉ መብት
አላቸው፡፡ መንግስት አስገድዶ ያለአንዳች ፍላጐት
ሊያፈናቅላቸው አይችልም፡፡ የመግባባት ጉዳይ ካልሆነ
በቀር ካስፈለገንም ገና ብዙ ያልተነካ መሬት አለን››
ልክ ነው ይሄ የነዋሪዎቹ፣ የኢትዮጵያውያንም መሬት
ነው፡፡ የአቶ በረከት ንግግር አንዳችም ተጨባጭ
መረጃ ላይ ያልተመሰረት፣ የህብረተሰቡን ትክክለኛ
ፍላጐት ያገናዘበ አይደለም፡፡ ሁሉም ነገር በግድ
እየተካሄደ እንደሆነ የተለያዩ ተቋማት የቀረበባቸውን
ክስ ማስተባበል አልቻሉም፡፡

ክርክር ላይ እያለ የተከሰስንበት ወንጀል እንድናምን
በመንግስት ድብደባ ተፈፀመብን፣ በጨለማ ቤት
ውስጥ ተዘጋብን፣ ምግብ እና መጠጥ ተከለከልን
በማለት በፍርድ ቤት ክርክር ወቅት አቤት የሚሉም
ቁጥራቸው የበዛ ነው፡፡ በእስር ላይ የሚገኙ
ግለሰቦችን የሰብዓዊ መብት አያያዝ በተመለከተ
በሀገራችን ያለውን ሁኔታ መነጋገሪያ ያደረገው
በእስር ላይ የሚገኙት የአንድነት ለፍትህ እና
ለዴሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ
አንዷለም አራጌ በሌላ ፍርድ በተሰጠው ወንጀለኛ
መደብደባቸው ነው፡፡ እኔም በዛሬው የህግ ዳሰሳ
በእስር ላይ የሚገኙ ግለሰቦችን በሚመለከት ሕጉ
ምን ይላል የሚለውን ጉዳይ እዳስሳለው፡፡
የኢፌዴሪ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 21
በጥበቃ ስር ያሉና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች መብት
በሚለው ርዕስ ስር ከንዑስ አንቀጽ አንድ ስር
እንዲህ ሲል ደንግጓል፡፡ ‹‹በጥበቃ ስር ያሉና በፍርድ
የታሰሩ ሰዎች ሰብዓዊ ክብራቸውን በሚጠብቁ
ሁኔታዎች የመያዝ መብት አላቸው፡፡ ከዚህ የሕግ
ድንጋጌ መንፈስ እንደምንረዳው በእስር ቤት የሚገኙ
ግለሰቦችን በሁለት ከፍሎአቸዋል፡፡ በጥበቃ ስር
ያሉና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች በማለት፡፡ በጥበቃ ስር
ያሉ ሰዎች ማለት ጉዳያቸው በክርክር ያለ እና ገና
ፍርድ ያላገኙትን ለማለት ሲሆን፡፡ እነዚህ ግለሰቦች
ጥፋተኛ ሳይባሉ ሊለቀቁ የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር
ስለሚችል ጥፋኛ ተብለው በፍርድ ከተወሰነባቸው
ግለሰቦች ጋር አንድ አይነት አያያዝ ሊደረግባቸው
አይገባም፡፡ በጥበቃ ስር ያሉት ከተከሰሱበት
ወንጀል ክብደት እና ከቅጣቱ መብዛት ራሳቸውን
እንዳይሰውሩ ለማድረግ እንጂ እንዲቀጡ በማሰብ
አይደለም፡፡ በፍርድ ውሳኔ የተሰጣቸው ግለሰቦች
ግን ጥፋተኛነታቸው ስለተረጋገጠ ተቀጥተው
ቅጣታቸውም እንዲሰማቸው ስለሚፈልግ ነው፡
፡ ይሁንና ሁለቱም አይነት ግለሰቦች በማናቸውም
መልኩ ሰብዓዊ መብታቸው መገፈፍ እንደማይችል
የሀገሪቱ የበላይ ሕግ ይደነግጋል፡፡ ይህ የሆነው
በዋናነት የሰዎች ልጆች መብት /ሰብዓዊ መብት/
ከመንግስት ወይም በሌላ ግለሰብ የተቸረ ሳይሆን
ግለሰቦቹ ሰው ስለሆኑ ብቻ አብሮአቸው የተፈጠረ
መብት መሆኑ እና ካለእነዚህ የሰብዓዊ መብቶች
የሰው ልጅ መኖር ስለሚከብደው ነው፡፡ በዚህም
ምክንያት በእስር ላይ የሚገኙ ግለሰቦች ከፖለቲካዊ

ለፖለቲካ ስልጣን...
ከገፅ 9 የዞረ

እያቆጠቆጠባት ያለችውና መንግስት አልባዋ ሱማሌ
ጐረቤት ናት፡፡ የሱዳንም ጉዳይ የዛፍ ላይ እንቅልፍ
አይነት ነው፡፡ ኤርትራም ‹‹ምንትስ ከመድረሷ
ጐመን መቀንጠሷ›› እንደሚባለው ልትፋታን
የምትችል ሀገር አይደለችም፡፡ ግብፅስ ብትሆን?...››
እያለ ኢትዮጵያ ላይ ያለውን የሽብር አደጋ ሊተነትን
ይችላል፡፡
ነገሩ ግን ወዲህ ነው፡፡ በጉዳዩ ሌላኛው ጫፍ
ገዥው ፓርቲ ሉዓላዊነትን ከማስጠበቅ ወደዚህ
የፖለቲካ መጫወቻ ካርታም እንደሚሆን እያሳየን
ነው፡፡ ሀገር ውስጥ በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው
የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና ጋዜጠኞች
ይሄው የፀረ-ሽብር ህግ ተጠቅሶባቸው በእስር ላይ
ይገኛሉ፡፡ ገና ይሄው ህግ በአቅመ-ረቂቅነት ደረጃ
እያለ የሁለት ጐራ ክርክር ተጣጡፎበት እንደነበር
እናስታውሳለን፡፡ በተለይ መንግስትን እንቃወማለን
የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የፖለቲካ ትንታኔ
የሚፅፉ ጋዜጦች (አዲስ ነገርን ይጠቅሳል) ‹‹ህጉን
መንግስት ተቀናቃኞቹን ለመምታት ይጠቀምበታል፣
ሀሳብን የመግለፅ ነፃነትን ይጋፋል ሲሉ መንግስትና
ቀላጤዎቹ ደግሞ ‹‹የለም ስጋት አይሆንም! ሌሎች
የሰለጠኑ ሀገራት የሚጠቀሙትና ኮማ›› ሳይቀር
ቃል በቃል የተቀዳ ነው፡፡›› የሚል ነበር፡፡
አሁን ግን ሕግ ሆኗል፡፡ ሕጉ ላይ የተነሳው
ውዝግብ ግን ቀጥሏል፡፡ የፀረ-ሽብርተኝነት ህጉ
ተጠቅሶ በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞችና የፖለቲካ
መሪዎች ጉዳይ የማይዋጥላቸው ዜጐች ቁጥር
በርከት ያለ ነው፡፡ ለመቀጣጫ የቀረቡ የጦስ ዶሮዎች
የሚሉትም እንደዚሁ… እናም ሽብርተኝነትንና ፀረሽብርተኝነትን በዚህኛው ጠርዝ ስናየው የፖለቲካ
ስልጣን ማራዘሚያነቱ ይገለጥልናል፡፡ የፖለቲካ
መጫወቻ ሌላ ካርታ!
ቀን ይመጣል፣ ቀን ይሄዳል… ነገ ደግሞ
ምን ይመጣ ይሆን? ምን ካርታ ይመዘዝ ይሆን…
ከስልጣኑ ጀርባ ያለው ጅኒ እንቅልፍ የለውም፡
፡ አፍሪካም፣ ኢትዮጵያም እንቅልፍ የላቸውም፡፡
ሁሉም ግን በጊዜ መምጣትና መሄድ እየተሰፈረ
በነበር ይጠቃለላል፡፡ መንግስታትም እንዲሁ፡
፡ ሀገራችንን የተሻለች ማድረግ የኛ ድርሻ ነው፡፡
ሕዝብና ሀገር ግን ይኖራል፡፡

ተሳትፎ፣ ከማህበራዊ ህይወታቸው እንዲሁም
በንብረቶቻቸው የመጠቀም መብታቸው በእስር
ቤት ቆይታቸው ወቅት የሚነጠቅ ቢሆንም
ሰብዓዊ መብታቸው ግን በምንም መልኩ መገሰስ
አይኖርበትም፡፡
ሌላው በዚሁ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ
2 ስር የተቀመጠው ጉዳይ ነው እንዲህ ይላል
‹‹…ከትዳር ጓደኞቻቸው፣ ከቅርብ ዘመዶቻቸው፣
ከጓደኞቻቸው፣
ከሃይማኖት
አማካሪዎቻቸው፣
ከሐኪሞቻቸው እና ከህግ አማካሪዎቻቸው ጋር
ለመገናኘትና እንዲጐበኟቸውም እድል የማግኘት
መብት አላቸው፡፡›› በጥበቃ ስር ያሉና በፍርድ
የታሰሩ ግለሰቦች ከሚፈልጓቸው እና በህግ
ከተፈቀደላቸው ሰዎች ጋር የመገናኘት መብት
እስረኞቹ ሙሉ በሙሉ ከማህበረሰቡ እንዳይገለሉ
እና በእስር ቆይታቸው ወቅት የሚያጡትን
የማህበረሰብ ፍቅር በተወሰነ ደረጃ እንዲያገኙ ከዚህ
በተጨማሪም ቤተሰቦቻቸው የቅርብ ጓደኞቻቸው
እንዲሁም የሃይማኖት አባቶቻቸውንም ለመጥቀም
ታስቦ የተቀመጠ ሲሆን፤ ከህግ አማካሪዎቻቸው
እና ከሀኪሞቻቸው ጋር እንዲገናኙ ያስፈለገበት
ዋናው ምክንያት በቂ የጤና ክትትል እንዲሁም
የህግ ምክክር አግኝተው ጤናቸው የሚጠበቅበትን፣
ነፃ የሆነ ክርክር አድርገው ፍርድ የሚያገኙበትን
መንገድ ለማመቻቸት ነው፡፡
ከእስረኞች
ጋር
በተያያዘ
ትኩረት
ሊሰጠው የሚገባው ሌላው ጉዳይ በህገ-መንግስቱ
በርዕስ መልኩ የተቀመጠው እና በወንጀለኛ መቅጫ
ህጋችን ውስጥ ያለው በጥበቃ ስር ያሉና በፍርድ
የታሰሩ ሰዎች ጉዳይ ነው፡፡ ከላይ በተወሰነ መልኩ
ለመጨራረፍ እንደሞከርኩት በሁለቱ መካከል
መሰረታዊ የሆነ ልዩነት ስላለ አያያዛቸውም የተለያየ
መሆን ይገባዋል፡፡ የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አንቀፅ
110 ንዑስ አንቀፅ ሶስት በጥበቃ ስር ያሉ (ማለትም
ውሳኔ ያላገኙ ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ክርክር
የተያዘ) እና ውሳኔ ወይንም ፍርድ ያገኙ ሌሎች
እስረኞች ተቀላቅለው መታሰር እንደሌለባቸው
ይደነግጋል፡፡ ኢትዮጵያ ያፀደቀቻቸው ዓለም አቀፍ
ስምምነቶች ደግሞ የኢትዮጵያ ህግ አንድ አካል
እንደሆኑ የሕገ-መንግስቱ አንቀጽ ዘጠኝ ንዑስ
አንቀፅ 4 ስር ተደንግጓል፡፡ ሀገራችን ያፀደቀቻቸው
አለም አቀፍ ስምምነቶችም ፍርድ ያላገኙ እና ፍርድ

ያገኙ ግለሰቦችን ተቀላቅሎ መታሰር አይደግፉትም፡፡
በመጀመሪያ እነዚህ ሁለት ዓይነት ግለሰቦች ለምን
ተቀላቅለው አይታሰሩም የሚለውን ጥያቄ እንመልስ፡
፡ እስር በመሰረቱ ጥፋተኛን ወይንም ወንጀለኛን
ለመቅጣት የተቀመጠ ስልት ሲሆን፡፡ ወንጀለኛ ሆኖ
የተገኘ አንድ ግለሰብ ከጥፋቱ እንዲማር እንዲሁም
በእሱ/ሷ ጥፋት ምክንያት ማህበረሰቡ እንዳይጐዳ
ለማድርግ ሲሆን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ
መንገድ ታሳሪውን ይጐዳዋል፡፡ ይህ ከማህበራዊ፣
ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ መብቶች የመነጠል
ጉዳይ በታሳሪው ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት በተጓዳኝ
ሊያስተምረው ይችላል የሚል እሳቤ ያዘለ ነው፡
፡ ስለሆነም አንድ ግለሰብ በወንጀል ተከሶ ጥፋተኛ
ተብሎ የተሰጠውን ቅጣት እንዲቀበል ሲደረግ
በአጠፋው ጥፋት ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት ነው
በሚል ምክንያት አስረጂነት ነው በሚል ታሳቢነት
ነው፡፡ ነገር ግን ጉዳያቸው በፍርድ ቤት በክትትል
ላይ ያሉ ግለሰቦች በቆይታ ቤት ህይወታቸው
ጥፋተኛ ከሆኑ ግለሰቦች ጋር ተመሳሳይ የሆነ
አያያዝ ሊደረግባቸው አይገባም፡፡ ምክንያቱም እነዚህ
ግለሰቦች የተጠረጠሩበትን ወንጀል አለመፈፀማቸው
እና መፈፀማቸው እስካልተረጋገጠ ድረስ ፍርድ ቤቱ
ከወንጀል ንፁህ የሆኑ ዜጋ አድርጐ ስለሚቆጥራቸው
ነው፡፡ ስለዚህ በወንጀለኝነቱ ውሳኔ ያገኘ አጥፊን
እና ከወንጀል ነፃ የሆኑን ግለሰቦች አብሮ ማቆየት
አንድ በጥፋቱ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኝ ማድረግ
ሲሆን ሌላውን ግን ያለጥፋቱ እንደመቅጣት ነው፡፡
ያለጥፋቱ ደግሞ ማንንም
ግለሰብ መቅጣት ኢ-ፍትሃዊነት ነው፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ ሆኖ በአቶ አንዷለም አራጌ ላይ
ተደረገ የተባለው ድብደባ ማንም ይፈፅመው ማንም
ማጣራት ተደርጐበት አጥፊው ትክክለኛውን ቅጣት
የሚያገኝበት ሁኔታ እንዲኖር ማድርጉ በሀገራችን
የፍትሕ ስርዓት ላይ የራስን አስተዋፅኦ ማድርግ
ሲሆን ለመንግስትም ከህዝብ ጋር የገባውን ኮንትራት
የመፈፀም ግዴታ ነው፡፡ ሌላው እና ዋናው ጉዳይ
ግን በጥበቃ ስር ያሉ እንደ እነ አንዷለም አራጌ
ያሉ ግለሰቦች በፍርድ ውሳኔ ሳያገኙ ውሳኔ ካገኙ
ግለሰቦች ጋር ቀላቅሎ ማሰር የሀገሪቷን የወንጀለኛ
መቅጫ ህግ መጣስና ኢትዮጵያም የፈረመቻቸውን
አለም አቀፍ ስምምነቶች አለማክበር ነው፡፡

መለስ ዜናዊ... ከገፅ 12 የዞረ
እየተባለ ነው::
ወይን መፅሔት
በቅርብ ግዜ ተሻሽሎ በወጣው የከተማ
መሬት አዋጅ ጋር የተያያዙ የተለያዩ አስተያየቶች
ይሰማሉ:: ለምሳሌ ህዝብ አልተወያየበትም በቅድሚያ
መወያየት ነበረበት የሚል አስተያየት ይሰነዘራል::
ከነባር ይዞታ ባለንብረትነት ጋር በተዛመደ ስጋቶች
የሚነሱ ስለሆነ በአጠቃላይ ስለ መሬት አዋጅ ህዝብ
እንዲረዳው ምን ማድረግ አለበት ይላሉ?
ጠ/ ሚኒስትር
ይህ አዋጅ ያስፈለገበት ምክንያት ሰፊ
መሬት ይዘው ትንሽ በቆርቆሮ ቤት ሰርተው
በመሸጥ ሃብታም ሊሆኑ የሚፈልጉ ሰዎች ስለነበሩ
ነው:: ውይይትም ማድረግ ተገቢ ነበር:: መሬት ይዞ
ቤት ከሰራ የግሉ ቤት ናት፣ መሬቱ ግን የመንግስት
ነው:: ያ መሬት ሲሸጥ ገንዘብ ከጨመረም የሊዝ
ገንዘብ የመንግስት ይሆናል:: መሬት እየሰበሰቡም
ሃብታም መሆን ለሚፈልጉም ማገቻ ነው:: እነዚህን
በመቅጣት የሊዝ ዋጋም ሊወርድ ይችላል:: መሬት
ሁሉ በሊዝ ተመን መሆኑ ከዚያ ከሚመጣ ገንዘብ
አድርገው ኮንደሚንየም በመስራት ድሃ ተጠቃሚ
ይሆናል::
ጠ/ ሚኒስትር መጀመሪያ ወደ
ትግል ስንወጣ ዋና መፈክራችን መሬት ላራሹ
የሚል ሲሆን የፊውዳል ጭሰኝነትን በማባረር ድሃው
ባለመሬት ይሁን በሚል ነበር:: የደርግ መንግስት
የህዝብ ሃብት ሲወርስም የህዝብ መሬትና ቤት
የሚቀማ መንግስት እያልን እንደ መምቻ በትር
በመጠቀም ህዝብን እየቀሰቀስን ወደ ትጥቅ ትግሉ
እንዲተም አድርገናል::
ኋላም
ጠ/
ሚኒስትር
የራሻ፣ የአልባኒያ፣ የማኦ ኮሚኒስት አስተሳሰብ
እየተጠናወተን እያለም መሬት የመንግስት ነው
አላልንም:: መሬት የመንግስትና የህዝብ የተባለውም
በኋላ ነው:: በሌላ በኩል ህወሃት/ኢህአዴግ መሬት
የመሸጥ የመለወጥ ጉዳይ በኢህአዴግ መቃብር ብቻ
ነው እያለ ቆይቶ፣ ህወሃት/ኢህአዴግ ክፍት ቦታ
ከገጠር አርሶ አደር በጣም አነስተኛ ግምት እየሰጠ
መሬት በመሸጥ ሃብት አካብቷል:: ታድያ ኢህአዴግ
አቋሙ ምንድን ነው? እነዚያ ሰፋፊ መሬት ይዘው
እየቆራረጡ መሬትን እየቸበቸበ ያሉት እኮ የህወሃት
ኢህአዴግ ባለስልጣኖችና ከነሱ ጋር የጠለቀ ግንኙነት
ያላቸው ናቸው:: በአዲስ አበባና በየክልሉ ያሉት
ከፍተኛ መሪዎች እኮ ከሁለት በላይ ህንፃ አላቸው
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ያውም ምርጥ ምርጥ ቦታ::

እንደ ባለቤት መሬት ሊሸጥ
ከሆነ ሻጩን ባለቤት ጣራና ግድግዳው ያንተ ነው
በማለት የመሬቱን ዋጋ መንግስት ከወሰደ ባለ
ግድግዳው ምንም ሊያገኝ አይችልም:: ለምሳሌ
መቀሌ ከተመሰረተች 100 ዓመት ሆኗታል:: ለመቶ
ዓመታት የቆየ ቤት ጣራና ግድግዳው አርጅቶ ቤቱ
የተሰራበት ድንጋይና የበሰበሰ እንጨት ተሰብስቦ
ዋጋ አያወጣም:: የዚህን ቦታ ዋጋ ከፍ ሊያደርገው
የሚችለው መሬቱ ነው:: እንግዲህ የመሬቱን
ዋጋ መንግስት ከወሰደው ከመቶ ዓመት በላይ
የተቀመጡበት የልጅ ልጆች የት ይገባሉ? ደርግ
እንኳን ቤት ሲወርስ የምትኖርበትን ቤት ይሰጣል፣
የንግድ ቤት ከሆነ የማይከራይ አይወርስም::
ወይን መፅሔት
የህወሃት ዕቅዶች በተለይ ከ10 ዓመት
የህወሃት ጉባኤ የተወሰኑ የሰላም የልማት
የዲሞክራሲ ዕቅዶች የተደረሱ መደምደሚያዎች
ምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ?
ጠ/ ሚ/ መለስ
የህወሃት እንቅስቃሴ መልካም ነው::
በመልካም አስተዳደርም ጥሩ ደረጃ አለን:: ለህወሃት
/ኢህአዴግ ከፍተኛ አመራሮች በ4 ዙር ስልጠና
ተሰጥቷል:: የመካከለኛ አመራሩንም ለማሰልጠን
ዝግጅት እየተደረገ ነው:: ሴቶችም ወደ አመራር
እየመጡ ነው:: የሴቶች ማህበር ከግዜ ወደ ግዜ
እየጠነከሩ ይገኛሉ:: የባለሃብቶችና የጥቃቅንና
አነስተኛ ተቋማት አደረጃጀቶች እየተሻሻሉ ነው::
ጠ/ሚኒስትሩ ድርጅታቸውን
እንደፈለጉ መጥፎ ወይም ጥሩ ብለው ሊገመግሙት
ይችላሉ:: ሃቁ ግን ህወሃት/ኢህአዴግ በአሁኑ ግዜ
አገር እንዴት ይለማል ሳይሆን ያሉኝን ካድሬዎች እኔ
በምፈልገው በማንቃት ስልጣኔ እንዴት ይራዘማል?
የሚል መሆኑነው:: ለዚሁ እንደማረጋገጫ በ4
ዙር በሺ የሚቆጠሩ የህወሃት/አህአዴግና አጋር
ድርጅቶች ከ2 ወር በላይ በመንግስት የስራ ግዜ
በመንግስት አበል የአንድ ፓርቲ ካድሬዎች በስም
ከፍተኛ አመራር ሽፋን ማሰልጠን በራሱ ህገወጥነት
ነው:: ይህ ሳይበቃ መካከለኛ ካድሬዎችም በመካከለኛ
አመራር ስም አሁንም በመንግስት የስራ ጊዜና
ገንዘብ በመቶ ሺዎች ለማስተማር በየክልሉ ዝግጅት
እየተደረገ ነው:: ታድያ ይህ ፍትሃዊ ነው? ከዚህ
በላይ የሃገሪቱን ሃብት ማባከንስ ምን ማለት ይሆን?
ይህን የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደው::
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ኪነጥበብ ቋንቋ ሚዲያ ህዝብ መንግስት….
እንድርያስ ስዩም
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ቋንቋ መግባቢያ ነው፡፡ ይሁንም እንጅ ሳይንስ
እና ጥበብ ነው፡፡ እያንዳንዱ ቋንቋ ደግሞ ለራሱ
ምሉዕ ነው፡፡ ብሎም የራሱ ብቻ የሆነ ፍልስፍና
አለው፡፡ አንዳንዴም ከሌሎች ጋር የሚጋራው
ፍልስፍና ይኖረዋል፡፡
ቋንቋ ሀብት ነው፡፡ መገለጫ ነው፡፡
መግለጫም ነው፡፡ ማንነትን ባህልን ኑሮን ዕሳቤን
ዘመንን ስልጣኔን ሁሉን ይገልጻል፡፡ ቋንቋ፡፡ የሰለጠነ
ማህበረሰብ የሚለካው ቋንቋው ሊጓዝ የሚችለውን
ያክል አስኪዶ በአራቱም ክህሎቶች ሲጠቀምበት
ነው፡፡ አብዝቶ ሲናገርበት አብዝቶ ሲጽፍበት ፡፡
የተነገረ ለመደመጥ የተጻፈም ለመነበብ ዕድሉ ሰፊ
ነው፡፡
ስለ አክሱም ስልጣኔ የምናወራው የቆመ
ሀውልት ስለተገኘ ብቻ አይደለም፡፡ በሀውልቱ ላይ
የተቀመጡ ፊደላትን በማየትም ነው፡፡ ስለቀደመ
ጥበባዊ ስልጣኔአችን የምናወራው በብራና ላይ
የተጻፉ ምንባቦችን መሠረት እያደረግን ነው፡፡
ቋንቋ
የአብሮነት መሳሪያ ነው፡፡ ቋንቋ
ያፋቅራል ያቀራርባል፡፡ ያወያያል፡፡ ቋንቋ በራስ
መተማመንን ይፈጥራል፡፡ ቋንቋ ልበ ሙሉ
ያደርጋል፡፡ ይበልጡንም የራስ የግል ቋንቋ ሲሆን
ይበልጡን ያስደስታል፡፡ መቸም እንደዚህ ዘመን
የሀበሻ ትውልድ ልቡ የሸፈተ አይሁን እንጅ ቅኝ
በተገዛበት ቋንቋ ከመናገር በባእድ ቋንቋ ከመፈላሰፍ
በራስ ሀገርኛ ቋንቋ ያሻን መፈጸም እርካታው ጉልህ
ነው፡፡
ምሁራን እንደሚሉት ቋንቋ ይወለዳል ያድጋል
ይሞታል፡፡ መወለዱን አየን ብሎ የሚመሰክር ህያው
ይኖር ባይመስለኝም ማደግና መሞቱን ግን ህያዋን
አለዚያም የታሪክ ተመራማሪዎች ሊያስረዱን
ይችላሉ፡፡
በእርግጥ ስለቋንቋ መሞት የሚናገሩ
መኖራቸውን ያክል ‹ሞተ› ለማለት ብዙ ቅድመ
ሁኔታዎችን ያስቀምጣሉ፡፡ ከነዚህም መካከል
ቋንቋው ተጽፎበታል? የታተመስ መጽሐፍ አለ
ወይ? ለእነዚህ ጥያቄዎች የሚሰጠው መልስ አዎ!
የሚል ከሆነ በፍጹም አይሞትም ይላሉ፡፡
ዛሬ
የቋንቋ
ይሞታል
አይሞትም
ውዝግብን ለማንሳት እና ለማተራመስ ሳይሆን እኛ
ቋንቋችን ሚዲያ እና መንግስትን ለመቃኘት ነው፡
፡ ከቋንቋዎቻችንም የሀገሪቱ የስራ ቋንቋ የሆነውን
አማርኛን ፡፡
ከዘመነ ኢህአዴግ መባቻ ጀምሮ ብዙ
ጉርምርምታዎች ይደመጣሉ፡፡ ብሄሮች ብሄረሰቦች
ህዝቦች ቋንቋዎች እኩልነታቸው ተረጋገጠ ወይም

እየተረጋገጠ ነው ይባል እንጅ አሁንም ቢሆን በተለይ
ዛሬ ርዕስ ባደረግነው የቋንቋ ጉዳይ ጭቆናዎች
የሉም ማለት አዳጋች ነው፡፡
ጭቆናዎች በቀጥተኛ መልኩ የሚደረጉ
ስላልሆኑ ለከሰሳም ለወቀሳም ማስቸገሩ የታመነ
ቢሆንም አልፈን አልፈን አስረጅዎችን ለመጥቀስ
መቻላችን አይቀርምና እንዲህ እንላለን፡፡
በተደጋጋሚ
በሚዲያዎች
ሲወራ
እንደምንሰማው ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ፊደል ያላት
ሀገር ናት፡፡ /ይህን እኔ በጥናት አረጋግጫለሁ ባልልም
ደፍሮ የሚክድ ያለ አይመስለኝም/ ሀገራችን አላት
የሚባለውን የፊደል ሀብት የሚጠቀሙት ደግሞ
ውስን ቋንቋዎች ናቸው፡፡ ባለቤቱ ግእዝ ልጆቹ
አማርኛ እና ትግረኛ ብሎም አገውኛ ሀረሪ…
ሌሎች በርካታ ቋንቋዎች የላቲን ፊደላትን
ይጠቀማሉ፡፡ ሰፊ ተናጋሪ ያለው ኦሮሞኛን ጨምሮ
አፋርኛ ሶማልኛ ብዙ የደቡብ ቋንቋዎች ይጠቀሳሉ፡
፡ ቋንቋዎቹ የግእዝ ፊደላትን የማይጠቀሙበት
ዋነኛ ምክንያት በየቋንቋዎቹ ውስጥ ያሉ አንዳንድ
ድምጾችን የሚተካ ፊደል በአማርኛ ውስጥ ስለሌለ
ነው፡፡ እዚህ ላይ የአማርኛ ፊደላትን ካልቀነስን
ሞተን እንገኛለን የሚሉ ‹‹ ምሁራን›ን መውቀስ
ተገቢ ሊሆን ይችላል፡፡
የግእዝ
ሆሄያት
ብሄራዊ
ሀብት
እንደመሆናቸው
ለሀገሪቱ
ሁሉም
ቋንቋዎች
እንዲያገለግሉ አድርጎ መቅረጹ ከቋንቋ ምሁራን
የሚጠበቅ ተግባር ይመስለኛል፡፡ ዳሩ አልደፈሩም
አለዚያም አልቻሉም አለዚያም ፈቃደኞች አይደሉም
፡፡
ቅኝ ያልተገዛች ሀገር ኢትዮጵያ የራሷ ፊደል
ያላት ኢትዮጵያ ከሚለው መፈክራችን ቀጥሎ ስንት
ያፍሪካ ሀገራት አለዚያም የሩቅ ጎረቤቶች ኢትጵያዊ
ፊደልን ያውቃሉ?
ለፖለቲካ ፍጆታ ከምንጠቀምባቸው ብዙ
ግብአቶች የኢትዮጵያን ፊደላት ሀገራዊ ለማድረግ
እንኳ ትንሽ ጥረት አልተደረገም፡፡ ሀሳቤን ሳብራራው
የሀገራችን መንግስቶች /ገዥዎች/ አመኑበትም
አላመኑበትም ለሀገሮች ዲስኩሮችን ያሰማሉ፡፡
አለዚያም ለሀገራችው ሌላ ለውጭዎቹ ሌላ ሆነው
በአለም የፖለቲካ መድረክ ልታይ ልታይ ይላሉ፡
፡ ይህ ሀቅ አጼ ኃይለ ስላሴን ጨምሮ መንግስቱ
ሃይለማርያምን እና መለስ ዜናዊን ያጠቃልላል፡፡
ታዲያ እነዚህ መሪዎች ስለኢትዮጵያ
በሚናገሩበት መድረክ ስለፊደሎቿ የተናገሩበትን
መድረክ አላስታውስም፡፡ እንኳንስ ለማስፋፋት
ለማስተዋወቅ እንኳ አልሞከሩም ፡፡ ይህ አይነቱ
ስራ ለደራሲዎች እና የአርቲስቶች ብቻ ይመስለል፡

፡

የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች የኢንዱስት ፕሮጀክቶች ወዘተ
. ቅጥ አምባሩ የጠፋባቸው የቋንቋ አጠቃቀሞች ፡፡
እነዚህ በመንግስት ሆን ተብለው የሚሰሩ ወይም
በንዝህላልነት በግድ የለሽት በምንም ይሰሩ ጥፋት
ናቸው፡፡ ሀገር ሊመራ የተቀመጠ መንግሰት ምሉዕ
የሆነ ቋንቋ በሀገር ውስጥ እያለ በይፋ አንድን ቋንቋ
ሊያንኳስስ አይገባውም፡፡
ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ሀገር
እንመራለን፡፡
ሁሉን
በእኩል
እንመለከታለን
ወንበር ስጡን ብለው የተወዳደሩት በሚያደርጉት
ንግግር እንግሊዘኛ ቀይጠው ካላወሩ የተናገሩ
አይመስላቸውም፡፡ አርአያነታቸው ምን ያክል
እንደሆነ ይህን ማየት ይቻላል፡፡
ስለቋንቋ መቆጨት መመራመር ማጥናት
ለውስን ግለሰቦች ወይም ተቋማት የተተወ
እስኪመስል አብዛኛዎቹ ኮሌጆችና ዩንቨርሲቲዎች
አንቀላፍተዋል፡፡ የሚያፈሯቸው ምሁራንም አማርኛ
ተምረው እንግሊዘኛ የሚያወሩ ናቸው፡፡
ሁሉን በጊዜው በቦታው መጠቀም ስልጣኔ
ነው፡፡ የሌሉበትን መቀባጠር ግን ውድቀት ነው፡
፡ አሳዛኙ እና አሳፋሪው ነገር ስለ እንግሊዘኛ
ብዙ የሚደሰኩር ‹ምሁር› ስለ አማርኛ ጥቂት
እንኳ አለማወቁ በጽሑፍ መሀል የአማርኛ ቁጥር
ቢገጥመው ሰውን ለምኖ የሚያስነብብ ምሁር
መሆኑ ነው፡፡
በሌላ መልኩ ተምረናል ብለው በእንግሊዘኛ
ዲስኩር የሚያሰሙ አንድ አንቀጽ እንኳ መጻፍ
ወይም ማንበብ ግራ ይገባቸዋል፡፡ ቋንቋ በሌለበት
ጽሁፎች በሌሉበት መጽሀፍት ባልተስፋፉበት
ስልጣኔን ማሰብ ዘበት ነው፡፡ የእኛ ሀገር ስልጣኔ
ግራ የተጋባ የሆነው ከዚህ ጀምሮ ይመስለኛል፡
፡ የትምህርት ቋንቋዎችም በቅጡ አልተለዩም ፡፡
ዩንቨርሲቲ ውስጥ በእንግሊዘኛ የሚሠጥ ኮርስን
መምህሮች በአማርኛ ያስተምራሉ፡፡ አጸደ ህጻናት
ውስጥ በአማርኛ ሊሰጥ የሚገባውን ትምህርት
በእንግሊዘኛ ሲሰጥ እናስተውላለን፡፡
ከቋንቋ ጀምሮ የተምታታበት ትውልድ
ማፍራት ግራ የተጋባች ሀገር መገንባትና ማቆየት
ነው፡፡ የግእዝ ፊደላትን መጠቀም የሀገር ሀብትን
መጠቀም እንጅ ሌላ አይደለም፡፡ የነፍጠኛ አለዚያም
የክርስቲያን ብቻ ብሎ ማግለሉ ትርፉ ኪሳራ ነው፡
፡
በብዙሃኑ ላይ ሲፈልጉ ትርፍ ሲፈልጉ
ኪሳራ ማምረት የሚችሉት ደግሞ መንግስትና
ብዙሃን መገናኛዎች ናቸው፡፡ ሁሉን ትተው ለሀገር
የሚበጀውን ቢያደርጉ መልካም ነው፡፡

“ነጩ” መለስ...

We just suggested it was a good idea.”
(መሰለፍ ጥሩ ነገር እንደሆነ ከመናገር በዘለለ
ማንንም እንዲሰለፍ አላስገደድንም) ሲል በፈገግታ
መልሷል፡፡ እዚህ ሰው መልስ ውስጥ ግን
‹‹ተገዶ›› መሆኑ በግልፅ ይታያል፡፡ እናም ሁሌም
የኢህአዴግና የኢቲቪ መስካሪና ተንታኝ የሆኑት
የአዲስ አበባ ‹‹አንዳንድ ነዋሪዎችም›› ተገደው
ለወጡበት ሰልፍ እንዲሁ እንደሚመልሱልህ ትዝ
ይልሀል፡
የሆነ
ሆኖ
ምንአልባትም
ፑቲን
አምባገነን ናቸው፤ መለስም አምባገነን ናቸው፡
፡ ሁለቱም በማደራጀት ያምናሉ፡፡ ነፃ ተቋሞች
እንዳይኖሩ
ማድረግም
መለያቸው
ነው፡፡
የሃይማኖት ተቋማትንም ‹‹የስርዓቱ አፍ ጠባቂ››
በማድረግ ይታወቃሉ፤ ህዝቡ በሀገሪቱና በፖለቲካ
ጉዳይ እንዲገባ አይፈልጉም፤ ‹‹ይመለከተኛል››
ማለቱንም አይወዱም፡፡ የምንጊዜም መርሀቸው
‹‹የሞትንም እኛ ያለንም እኛ›› የሚል ነው፡፡
ሁለቱም የሀይል አማራጭን የስርዓታቸው ዋነኛ
መጠበቂያ አድርገው ያዩታል፤ የሩሲያ ምርጫ
ከተጠናቀቀ በኋላ ማሻ ጌሴህ (Masha Gesseh)
የተባለ ሩሲያዊ ኤክስፐርት ስለፑቲን ጉልበተኝነት
ለቢቢሲ ሲያስረዳ
“When he feels it’s not possible,
he will use force” (ምንም ማድረግ እንደማይቻል
ሲሰማው ሀይል ይጠቀማል) ያለውንም ማስታወሱ
አስፈላጊ ነው፡፡ ምክንቱም መለስም እንዲሁ
ናቸው፡፡ ምንግዜም ቢሆን ከአቅሜ በላይ ነው
ብለው ካሰቡ ህግን ሳይሆን ሀይልን ለመጠቀም
አያመነቱም፡፡ እናም ብዙ ተመሳሳይ ነገሮች
አሏቸው፡፡ ለምሳሌ ሰሞኑን የሞስኮ አደባባዮችን
ያጥለቀለቁትን መፈክሮች እያቸው፡፡ የሁሉም
ይዘት “Putin our president”, “We believe in
Putin”… የመሳሰሉት ናቸው፡፡ በአዲስ አበባ ዋና
ዋና መንገዶችም ተሽከርከር ደግሞ ብዙ የመለስ
ዜናዊን ምስል የተሸከሙ ቢልቦርዶች ስር እንዲህ
የሚል መፈክር ታያለህ ‹‹ለልማት የተጋ አፍሪካዊ
መሪ››፣ ‹‹አባይን የደፈረ መሪ… እና የመሳሰሉት፡
፡
ከዚህ በተጨማሪም ፕ/ር ፓል
ኮልየር የተባሉ ፀሐፊ ስለአምባገነኖች እና
ዴሞክራክራቲክ መሪዎች የአደባባይ ፎቶዎች
የሰጡት አስተያየት ለመለስ እና ፑቲን በሚገባ
ይሰራል፡፡ ፕ/ሩ እንደሚሉት ዴሞክራቲክ መሪዎች
እንዲሰቀሉላቸው የሚፈልጓቸው ፎቶዎች ቁጥር
ከማነሱ በተጨማሪ ፎቶዎቻቸው በሙሉ በፈገግታ
የታጀቡ ናቸው፡፡ ከዚህ በግልባጩ ፎቷቸውን

በየአደባባዩ፣ በየተቋማቱ እና በየትምህርት ቤቶቹ
የሚሰቀሉት አምባገነኖች “እጅግ የተኮሳተሩ፣
አተኩረው የሚያዩ ዓይኖችን የያዙ አስጨናቂ
ፊቶች ናቸው፡፡ ሲሉ Wars, Guns & Votes
በሚለው መፀሀፋቸው የገለፁት በጣም ትክክል
የሚሆነው በየአደባበዩና በየመንግስት መስሪያ
ቤቱ የተሰቀሉትን የመለስን ፎቶዎች በአይነ
ህሊናችን ስናስተውለው ነው፡፡ ለነገሩ የመንግስቱ
ኃ/ማሪያምም፣ የፊደል ካስትሮም፣ የመሀመድ
ጋዳፊም፣ የሳዳም ሁሴንም፣ የሆስኒ ሙባረክም፣
የቪላድሚር ፑቲንም… ፎቶ ከፈገግታ ጋር
የተፋታ ነው፡፡ በግልባጩ የቶኒ ብሌር፣ የቢል
ክሊንተን፣ የባራክ ኦባማን…ፎቶ ስናይ ‹‹አስፈሪ››
ነገር አናይበትም፡፡ እንዲያውም ተመልካችን ዘና
ሊያደርግ በሚችል ፎልፏላ ፈገግታ የተሞላ ነው፡
፡
ሌላም ተመሳሳይ ነገር እንጥቀስ፣
በኢህአዴግ ካድሬዎች የሚነገር አንድ አሳሳች
ተረት አለ፡፡ እንዲህ የምትል ‹‹መለስ ስልጣን
ለመልቀቅ ይፈልጋሉ፡፡ ነገር ግን ለማን ይልቀቁ?
ብቃት ያለው ሰው ማን አለ?››፡፡ እኔ ግን በዚህ
አልስማማም፤ እልሃለሁም መለስ ስልጣን በጣም
ይወዳሉ፡፡ መልቀቅም አይፈልጉም፡፡ ይህ ለቦታው
የሚመጥን የለም የሚለው የፑቲን እና የእሳቸው
የፖለቲካ ቧልት ካልሆነ በቀር ጉንጭ አልፋ
ክርክር ነው፡፡
ሌላው ማሳሳቻ ደግሞ ‹‹መለስ በጣም
አዋቂ ናቸው›› የሚለው ፕሮፓጋንዳ ነው፡
፡ መቼም ይሄ ከፕሮፓጋንዳ ፍጆታ የዘለለ
አይደለም፡፡ ምክንያቱም መለስ አዋቂ አይደሉም
የሚል አይደለምና ክርክሩ፡፡ ክርክሩ የአምባገነንነት
ጉዳይ ነው፤ ክርክሩ የህግ የበላይነት ነው፡፡ በቅርቡ
በምርጫ ተሸንፈው ስልጣን አለቅም ብለው እስር
ቤት የገቡት የሴራሊዮኑ ፕሬዝዳንት የታሪክ
ፕሮፌሰር መሆናቸው መዘንጋት የለበትም፡፡ እናም
መለስ ያወቁ፣ የበቁ፣ የመነጠቁ አልፎም ፈላስፋም
ይሁኑ የአንድ ትውልድ እድሜን ያህል በስልጣን
ቢቆዩም ጠብ የሚል ነገር አላመጡም፡፡ ክፋቱ
ደግሞ እንደገና የሌላ አንድ ትውልድ እድሜን
ያህልም በስልጣን የመቆየት ፍላጐታቸው ነው፡፡
ይሄ ነው የሚያምው፡፡

በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ መወዳደር ስለማይችሉ
አሻንጉሊታቸውን
ሜዴቬዴቭን
አስቀምጠው
እሳቸው በጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የፖለቲካ
ስልጣኑን ጨብጠው ቆዩ፤ አሁን ደግሞ ወደ
ክሬምሊን ቤተ መንግስት ተመልሰዋል፡፡
…መለስ እስከአሁን በዚህ በኩል
የገጠማቸው ችግር የለም፡፡ ህገ-መንግስቱም ቢሆን
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ገደብ አላስቀመጠም፡፡
እስካልሰለቻቸው ድረስ እየተመረጡ እንዲቀጥሉ
ይፈቅዳልና፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በፓርቲው
ውስጥ መለስን ‹‹በቃህ›› ብለው ሊገዳደሩ የሚችሉ
የትግል አቻዎቻቸው ከአውዱ ላይ ተነስተዋል፡፡
በሌሎችም ተተክተዋል፡፡ የመተካካት እስትራቴጂም
አስፈላጊነት እዚሁ ጋር ግቡን መቶ ተቋጭቷል፡፡
አሁን ምን አልባት ከመለስ ባሻገር
በትልቅ ስልጣን ላይ ከሚገኙት ውስጥ በፊት
መስመር ጥርሰ ፍንጭቱ የምክትል ጠቅላይ
ሚኒስትርነቱን እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱን
ደርበው የያዙት ሀይለማርያም ደሳለኝን ልናገኝ
እንችል ይሆናል፡፡ በእርግጥ እኒህ ሰው እንደ
መለስ፣ በረከት፣ ብርሃነ ክርስቶስ፣ አባይ ፀሐዬ፣
ስብሐት ነጋ… ታግያለሁ፣ ደምቻለሁ፣ ቆስያለሁ
እናም ‹‹በደም ያገኘሁትን በካርድ አልሰጥም››
የሚሉ
አይደሉም፡፡
ምክንያቱም
ታጋዮቹ
በሚታገሉበት በዛ የትግል ዘመን ሀይለማርያም
ፊንላድ ነበሩ፡፡ ታጋዮቹ አዲስ አበባ ሲደርሱም
ቢሆን ከፊንላድ አልተመለሱም፡፡ ስለዚህም ኃ/
ማሪያም ሊሉ የሚችሉት ነገር ቢኖር ከዚህ ቀደም
ለአንድ ጋዜጣ የገለፁትን ‹‹አባቴና ጓደኞቹ እኛ
እቤት ውስጥ ስለኢህአፓ ሲያወሩ እሰማ ነበር››
የሚለውን የፖለቲካ ትግል ልምዳቸውን ነው፡
፡ ይህ ደግሞ ‹‹ለተራራ አንቀጥቃጮቹ›› መሪ
ተጨማሪ ቀልድ ከመሆን የዘለለ ትርጉም የለውም፡
፡ እናም ምንአልባት እነዚህ እነዚህ መስፈርቶች
ተደራርበው በሚቀጥለው ምርጫ ሀይለማርያም
ደሳለኝ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መንበር፣ ለቀጣዩ
አምስት አመት በአደራ ሊረከቡ ይችላሉ፡፡ መለስም
እንደ አምሳያቸው ቪላድሚር ፑቲን ለአምስት
አመት ያህል በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቦታ ላይ
ሆነው፤ አዛዥ ናዛዥ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይህ
ካልሆነ ግን ሌላው ሊሆን የሚችለው የመለስ
ስልት ከመንግሰታዊ ሃላፊነት ራሳቸውን አግለው
የፓርቲውን የሊቀመንበርነት ቦታ ብቻ እንደያዙ
‹‹ሿሚና ሻሪ›› ሆነው የሚካኤል ስሁልን ታሪክ
የሚደግም ነው፡፡ በእርግጥ ይሄ ትንተና እንጂ
መረጃ አይደለም፡፡ ትንተናው ግን ምክንያታዊ
ነው፡፡

ከገፅ 5 የዞረ

በስልጣን መቆየት ይፈልጋል›› ያሉትን ስናስታውሰው
በሩሲያ እየሰማን ካለው ጋር ልዩነት አናገኝበትም፡
፡ ሆኖም ጥያቅ ግን ማንሳት ይኖርብሀል፤ ‹‹ያ
የመካከለኛ ገቢ ደረጃ ላይ ኢትዮጵያ ለመድረስ ምን
ያህል አመት ይፈጅባታል? ሀምሳ አመት ወይስ
መቶ አመት?›› ብለህ ማለቴ ነው፤ መልሱ እንጃ!
ሊሆን እንደሚችል መገመት አለብህ፡፡
ይሄ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ የኢህአዴግ
ፖሊሲ ሊሳካ የሚችለው ኢህአዴግ 40 እና 50
አመት በስልጣን ሲቆይ ነው የሚለውን ትርጓሜ
እናገኛለን፡፡ በአናቱም መለስና ኢህአዴግ 20 አመት
በስልጣን መቆየታቸው የሚያሳስብ አይደለም
‹‹በጣም አጭር ጊዜ ነውና›› እየተባለ የሚሰበክልህን
የ‹‹ድርሳነ አብዮታዊ ዲሞክራሲ›› ግልባጭ
ታገኛለህ፡፡ በረከት ስምኦን የተባሉ የመለስ አጋርም
‹‹ናዳን የገታ እሩጫ›› በሚለው መጽሐፋቸው 40
እና 50 አመት በስልጣን መቆየት እንዳለባቸው
የነገሩህን እዚህ ላይ አስታውሰው፡፡
የሚገርመው ነገር የመለስም የፑቲንም
ደጋፊዎች ፍፁም ተመሳሳይ መሆናቸው ነው፡፡
እንደተለመደው መለስም ደጋግመው እንደነገሩን
የድጋፋቸው መሰረት ያለው በከተማ የሚኖረው
እና የተማረው ህዝብ ሳይሆን አርሶ አደሩ ጋር
እንደሆነ ነው፡፡ በፑቲን ሀገርም እንዲሁ ነው፡
፡ የፑቲን ደጋፊ ላባአደሩና የገጠር ነዋሪው ነው፡
፡ የራሻይ ፖለቲካ ተንታኞች የፑቲን አገዛዝ
ወደ ወደቀው ንጉሳዊ (ግለሰባዊ) የዛሩ መንግስት
አይነት እየሄደ ነው ሲሉ ይተቻሉ፤ በኢትዮጵያም
በመለስ ላይ እየቀረበ ያለው ትችት ያለው ይህ
ነው፡፡ የመለስ አገዛዝ የአንድ ሰው እየሆነ ነው፡፡
ወደ ንጉሳዊና ንግስታዊ ስርዓትም እያመራ ነው
የሚል፡፡
ሌላው
የሚያመሳስላቸው
ሁለቱም
የድጋፍ ሰልፍ ሲፈልጉ ህዝባቸውን አስገድደው
ማስወጣታቸው ነው፡፡ ነገር ግን ሁለቱም ህዝቡ
‹‹ተገድጄ ወጣሁ›› እንዲል አይፈቅዱለትም፡፡
በግልባጩ ‹‹ፈልጌ፣ አምኜበት፣ ወድጄ… እንዲል
ያደርጉታል እንጂ፡፡ ከምርጫው አንድ ወር ቀደም
ብሎ በኩርግ ከተማ ፑቲንን የሚደግፍ ሰልፍ
ተካሄዶ ነበር፡፡ አንድ የሰልፉ ተሳታፊና አስተባባሪም
ሰልፉ የግዴታ ሰልፍ እንደሆነ ለተጠየቀው ጥያቄ
ሲያስተባብል
“We didn’t force anyone to go.

ቁጥሩን ካልተሳሳትኩ በለንደን ውስጥ
4ቢሊዮን
ፓውንድ
የሚያወጡ
የኢትዮጵያ
መጽሐፍት ይገኛሉ፡፡ ሲሉ በአንድ ወቅት ፕሮፌሰር
እንድርያስ እሸቴ ተናግረው ነበር፡፡ ቋንቋችን እና
ፊደላቱ በማይታወቁበት ዓለም ይህን ያክል ዋጋ
ተሰጥቷቸዋል፡፡ እኛ ግን ቋንቋችን ፍልስፍናችን
እሳቤና ስልጣኔአችን ለማስተዋወቅ ጥቂት እንኳ
አልተራመድንም፡፡
ቀደም ሲል እንዳልኩት ከዘመነ
ኢህአዴግ መባቻ ጀምሮ መብቶች እኩልነቶች
እየተከበሩ ነው በሚል ሰበብ የእርስ በእርስ
መጠራጠር የአብሮነት የወዳጅነት መጥፋት ስሜት
የሚንጸባረቅባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው፡፡
ግዕዝ ቋንቋን ጨምሮ ፊደላቱ የኦርቶዶክስ
ቤተክርስቲያን ጣጣዎች ናቸው፡፡ የሚሉ ዜጎችና
ምሁራንን ጨምሮ ሀብቱ የእኛ ብቻ ነው የሚሉ
የቤተክርስቲያኗ ሰዎችም ይገኛሉ፡፡አማርኛ እና
የግእዝ ፊደላት የነፍጠኛ ቋንቋ ነው የሚሉትን
ጨምሮ፡፡
ከብሐራዊ ቋንቋነቱ ከሃጉራዊ ሀብትነቱ
ይልቅ የነፍጠኛ ቋንቋ እንደሆነ በብዛት ይሰበካል፡
፡ የኢትዮጵያ ሀብት ከመሆናቸው ይልቅ የአንድ
እምነት ቋንቋ እንደሆነ ብቻ ይደሰኮራል፡፡ ታዲያ
እንደምን ነው አንድነት የሚፈጠረው? እንዴትስ ነው
በአፍሪካ እና በዓለም መድረክ በጋራ የሚቆመው?
በጽናትስ ስለቀደመ ጥበብ ስልጣኔ እና ፍልስፍና
መናገር የሚቻለው?
በየጊዜው እየተወናበዱ ለፖለቲካ ፍጆታ
መጠቀሚያ የሆኑ ግለሰቦችና ቡድኖች ስለቀደመው
ቋንቋ ፤ስለነባራዊው ስልጣኔ ስላለፈ ማንነታችን
መናገር
ያስጠላቸዋል፡፡
አውቀዋለሁ
ብለው
መመስከር ያንገሸግሻቸዋል፡፡ ይልቁንም የጥላቻ
ወሬ ያናፍሳሉ፡፡ አሉባልታዎችን ያዛምታሉ፡፡
‹‹ነፍጠኛ›› የሚለው ጠማማ ቃል በስንቱ አእምሮ
ውስጥ ይሆን የተሰነቀረው ታዲያ ይህ የተበረዘ
አእምሮ የነፍጠኛ ነው ስለተባለ ቋንቋ እንዴት ነው
የሚቆጨው? እንዴትስ ነው የራሴም ሀብት ነው
ብሎ የሚያስበው?
በየጊዜው ሲወራ እንሰማለን፡፡ ‹‹ ድንጋይ
መወርወር እና አማርኛ መናገር ክልክል
ነው
ብለው የለጠፉ ትምህርት ቤቶች ህጋዊ ፈቃድ ይዘው
እየሰሩ ነው፡፡ ከመንግስት ተቋማት ጀምሮ እስከ
ግለሰብ ተቋማት ድረስ ስያሜአቸው በእንግሊዘኛ
ይሆናል፡፡ መንግስት ባለበት ሀገር ይህ ተገቢ ነው
ብዬ አላምንም፡፡
የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚ/ር የኢነርጅ ሚ/ር

የነጩ ፑቲን መተካካት
እስከአሁን እንዳየነው በመለስና በፑቲን
መካከል ያለው ልዩነት የቆዳ ቀለምና ቋንቋ ብቻ
ነው፡፡ በሌላው በሌላው ፍፁም አንድ ናቸው፡፡
ፑቲን ለሁለት ጊዜ ያህል በፕሬዘዳንትነት ካገለገሉ
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ፕሮፌሰር መስፍን፣ የድህረ ምረቃ ትምህርትን ከኢህአዴግ
አባልነት ጋር ብቻ የማቆራኘታቸው አንድምታ…!
ገዛኸኝ ፀ.
ከአካዳሚክ እውቀትና ከሕይወት ልምድ
እውነት ብዙ ነገር የተከማቸባቸው፣ በራሳቸው
‹‹የተወሳሰቡ›› የአገር ሰነድ ናቸው ቢባል ብዙዎችን
በጋራ የሚያስማማ ይመስለኛል፡፡ ይህ ግን ብቻውን
የትውልድ ትዕምርት (Symbol) አያደርጋቸውም፤
ይልቁንም በሶስት የትውልድ ዘመን፣ ካለፉት
ስድስት አስርት ዓመታት ጀምሮ፤ በሀገር፣ ለሀገር ፣
ስለሃገር እየተሟገቱ የዘለቁ ጥቂት ኢትዮጵያውያን
እንኳን ነበሩ ማለት ስለሚከብድ፣ ከዚህ የልኬታ
ማዕዘን ላይ ቆመን ሚዛናችን ስናስተካክል፣ ወደ
ፕሮፌሰር መስፍን ሊያጋድል ይችላል፡፡
በወጣትነት፣ በእትብት መቀበሪያ ስፍራ
ላይ ተጀምሮ፣ እስከ ማምሻው የሚቀነቀነው
የፕሮፌሰሩ የምሁራዊነት ልቀት ከመመስገን አልፎ፣
የፅኑ ተሟጋችነትም ምሳሌ የሚሆን ይመስለኛል፡፡
የመጻፊያ ቀለሙ የማይደርቀው የሰውዬው ትንታግ
ብዕር፣ ለዛሬው (ለኔው) ትውልድም እየተረፈ
ነው፤ ወላፈኑ እኛንም እያሞቀን ነው አንዳንድ
ጊዜ ቢለበልበንም፡፡ ለምሳሌ፡- የዛሬ ሁለት ሳምንት
በዚሁ ጋዜጣ ላይ፣ ‹‹እንደንጉሡ አታጐንብሱ››
በሚል ርዕስ የተቃርኖ ህግን ማንፀሪያ አድርገው
ያቀረቡትን የሰላ ሂስ ያነበበ፣ ወዶ ሳይሆን ተገዶም
ቢሆን ያደንቃል፤ ‹‹ልማታዊ መንግስታችን››
እየተዋደቅኩለት ነው ከሚለው ሳይንስና ቴክኖሎጂ
እና ወይም ከአመክንዮ (ሎጂክ) ጋር የማይተዋወቅ
‹‹አንባቢ›› ካልሆነ በቀር፡፡
ፕሮፌሰሩ በብዙ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ
አሻራቸውን ማሳረፅ የቻሉ ብርቱ ሰው መሆናቸውን
ለመመስከር ማስረጃ አያጥርም፡፡ በጣም ቅርብ
የሆነ አንድ ማስረጃ ልጥቀስ፤ በርግጥም ወደ ኋላ
ላይ ማስረጃውን ገልብጠን፣ ለዋናው ርዕሰ ጉዳዩ
ማናበቢያ ልናደርገው እንችላለን፡፡ በስነ ጽሑፍና
ሌሎች መስኮች ጠንካራ ክንዳቸውን ያሳረፉት፣
ታዋቂው የታሪክ ፕሮፌሰር ሽፈራው በቀል
አርትኦት ያደረጉት አንድ መጽሐፍ የዛሬ ሁለት
ሳምንት አካባቢ ለገበያ ቀርቧል፡፡ በማህበራዊ ጥናት
መድረክ የቀረቡ፣ ጥናታዊ ፅሁፎችን ይዞ፣ ‹‹ባህልና
ልማት በኢትዮጵያ›› በሚል ርዕስ ለንባብ በቀረበው
መጽሐፍ መግቢያ ላይ አርታኢው ፕሮፌሰር
ሽፈራው፣ የባህልንና የልማትን ቁርኝትና ፋይዳ
በአደባባይ በመሟገትና በመመራመር ዋጋ ከፍለዋል
ያሏቸውን ሁለት ምሁራን በተለየ አፅንኦት
አውስተዋል፡፡
አንደኛው ከ1970 ዓ.ም. ጀምሮ ስለ
ሃገረሰባዊ ባህልና እውቀት በማቀንቀን ዛሬ ላይ
በፎክሎር የፒ.ኤች ዲ የጥናት መሰክ (በአአዩ)
እንዲከፈት የታገሉት ዶ/ር ፈቃደ አዘዘ ሲሆኑ፣
ሁለተኛውና ‹‹ምናልባት ግምባር ቀደም ሊሆኑ
የሚችሉት ግን በልማት ጉዳይ ላይ የተመራመሩትና
የተከራከሩት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም
ናቸው፡፡›› እዚህ ላይ፣ የመፅሐፉን ሀገራዊ ፋይዳ
ወደፊት እስክንወያይበት የፕሮፌሰር መስፍንን
አስተዋጽኦ መዘከሩን ልብ እንበል፡፡
ፕሮፌሰር መስፍን ‹‹አገቱኒ፤ ተምረን
ወጣን›› (2002) ባሉት መጽሐፍ ላይ ስለ ራሳቸው
የሰጡትን ቃል ልጥቀስ፤ ‹‹ሁለተኛው የኑሮ

መመሪያ ብዬ የያዝሁት በማህበረሰብ ውስጥ
ስለምኖር፣ ማህበረሰቡ በእኔ እድገት ያደረገውን
ትልቅና ወሳኝ አስተዋጽኦ ነፍሴ ድረስ ይሰማኛል፤
ስለዚህም የህዝቡን ኑሮ፣ ድህነቱ፣ ጉስቁልናው፣
ችጋሩ፣ ጥቃቱ ያንገበግበኛል፤ በአገኘሁት አጋጣሚ
ሁሉ፣ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ እጮህለታለሁ፤
ለሰውም፣ ለእግዚአብሔርም እነግርለታለሁ፤ ከዚህ
ቃል ኪዳን በገንዘብ ገዝቶም ይሁን በጉልበት
አስፈራርቶ የሚያስወጣኝ የለም›› (ገጽ 2) ይህንን
ቃል ኪዳን ፕሮፌሰሩ፤ ‹‹ከሙሉ ክብሩ፣ ጥቅሙ፣
መብቱና ግዴታዎቹ ጋር›› ኑረውበታል ብዬ
‹‹አስባለሁ›› ሳይሆን አምናለሁ፡፡
እኝህን የመንፈስ አያቴን እያመንኳቸው
አንድ ጠርዝ ላይ ብቻ ቁመው ጥቅል ሀሳብ
ሲያስተጋቡ (Hasty generalization ላይ ሲደርሱ)
ስመለከት፣ ቢያንስ ‹‹ለምን?›› እንድል እነቃለሁ፤
የማምነውን
አመክንዮዋዊ
አስተሳሰባቸውን፣
እንድጠይቅ እገደዳለሁ፤ ማስረጃ ልንቀስ፡፡
ባለፈው ሳምንት ፕሮፌሰር መስፍን፣
‹‹የጅብ እርሻ የዶር. ዳኛቸው መዝገብ›› በሚል
ርዕስ፣ ባስነበቡት መጣጥፍ ላይ፣ የተዋቂውን
መምህር የዶ/ር ዳኛቸውን ምልከታ አብዝተው
አጣቅሰው በአፅንኦት አስተንትነዋል፡፡ ዶ/ር ዳኛቸው
በተለይ የሀገሪቱን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት
ማዕከል አድርገው ባነሷቸው ወሳኝና አንኳር
ነጥቦ ላይ፣ ‹‹…መንግስት የራሱን ዓላማና ግብ
ዩኒቨርስቲውን ሲያሸክመው ትልቅ የአካዳሚያው
ነፃነት ጥሰት ይሆናል፡፡ ወደ እኛ ሀገር መለስ ስንል
ከዚህም በተጨማሪ በጣም አሳሳቢ እየሆነ የመጣው
ዩኒቨርስቲው በተለይ ድህረ ምረቃን በሚመለከት
ማንን በተማሪነት አወዳድሮ እንደሚቀበል ውሳኔው
የዩኒቨርስቲው ሳይሆን የሌላ አካል መሆኑ በእጅጉ
አካዳሚያዊ ነፃነት ይጋፋል…›› (‹‹አዲስ ጉዳይ››፣
የካቲት 2004፤ ገጽ 20) የሚል ተመጥኖ በብልሃት
የተነገረ ሀሳብ አንስተዋል፡፡
ፕሮፌሰር መስፍን ደግሞ ይህን የዶ/ር
ዳኛቸውን ጥቆማ አንበው ይመስላል፣ እንዲህ
ይላሉ፤ ‹‹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 በጣም የተሻለ
እንደነበረ ነው፤ ዓለማቸው ስልጠና በመሆኑ ለድህረምረቃ የኢህአዴግ አባል ያልሆነ አለመቀበላቸው
ዩኒቨርስቲ የሚለውን ስያሜ ያዋርደዋል›› (አፅንኦቱ
የኔ ነው)፡፡
አመክንዮዋዊ ጉዳዮችን በማስተንተን
የሚታወቁት ፕሮፌሰር መስፍን፣ የፃፉትን ይህን
ሀሳብ ያነበበ ሰው፣ ስለድህረ ምረቃ ተማሪዎች ምን
ያስባል? ጉዳዩ ደግሞ በድህረ ምረቃ ተማሪዎች
ብቻ ተወስኖ አይቀርም፤ ‹‹የኢህአዴግ አባላትን
ብቻ ተቀብለው›› የሚያስተምሩት የድህረ ምረቃ
ትምህርት
መምህራንስ
(አማካሪዎች)
እጣ
ፈንታቸው ምንድን ነው? የሚለው በትይዩ ሊጠየቅ
ይችላል፡፡
በድህረ
ምረቃ
ትምህርት
በተለይ
የፒ.ኤች.ዲ
መርሃ
ግብሮችን
በመስጠት
የአንበሳውን ድርሻ የሚይዘው፣ ፕሮፌሰር መስፍንን
ያስተማረውና እንዳያስተምሩም ያደረገው አዲስ
አበባ ዩኒቨርስቲ እንደሆነ ይታወቃል፡፡

መለስ ዜናዊ...
አሉ:: በአብዛኛው ጥሩ ናቸው:: የእናቶችና ህፃናት
ህክምናና እንክብካቤ በጣም ያስደስታል::
ስራ አጥነትን በሚመለከት
ዘንድሮ 300‚000 (ሶስት መቶ ሺ) በገጠርና በከተማ
አንድ አይነት ስራ ሊያገኝ ነው የሚል መረጃ ነው
ያለኝ:: ይህ 300‚000 ሰራተኛ ጉልበቱ ተራራዎችን
የሚያፈርስ ነው ይሉናል::
ጠ/ ሚኒስትር አንድ ጥያቄ
ልጠይቅዎ:: በሰሜን ምዕራብ ዞንና አካባቢው ያለው
ሰው ጨራሽ በሽታ መንደሮችን ያወደመ ብዙ
አዛውንቶችን፣ ወጣቶችን፣ እናቶችና ህፃናቶችን
12 ዓመት ሙሉ የቀጠፈ መድሐኒት ያልተገኘለት
ሰው ገዳይና ዘርን ያጠፋ በሽታ ስለመሆኑ እንዴት
በመዋቅርዎ በኩል አልድረሱበትም? አሁንም ይህችን
ሃገር ያለአንድ የመዋቅር ሰንሰለት እየመርዋት
እንዳሉ የሚያሳይ አነጋገር ነው እየነገሩን ያሉት::
ክቡር ጠ/ ሚኒስትር ቁርጠኛ ሆነው ለህዝብ
የሚያስቡ ከሆነ ያ ለእኔና ለእርስዎ ደብቆ እንዲሁም
ለሌሎች የህወሃት መሪዎች ወተት፣ እርጎ፣ አይብ፣
ትኩስ ቂጣ ፈትፍቶ ያበላን፣ ወፍራም የዳጉሳ ጠላ
ያጠጣን፣ ህዝብ በቃሬዛ የተሸከመን፣ ልጆቹን
ሸኝቶ የሰጠን ህዝብ ሲያልቅ ምንም ትንፍሽ
የማይሉ የመንግስት ባለስልጣናት መዋቅር ለፍርድ
ለምን አይቀርቡም:: ጠ/ሚኒስትር ለምን በእነዚህ
አልጨከኑም:: እዚህ ላይ እርስዎ ስለዚህ በሽታ
መረጃ አይኖሮትም የሚል እምነት የለኝም:: አንድ
አንድ ጊዜ በመዋቅርዎ አለመተማመን ነው መሰል
አንደኛ ከየዞኑ ወረዳዎች ግለሰቦች እየጠሩ መረጃን
ያሰባስባሉ ይባላል:: ሁለተኛ አንድ አንድ ጊዜ
መቀሌ፣ አዲግራት፣ አድዋና አክሱም እየሄዱ (ሽሬና

ከገፅ 4 የዞረ

ሁመራ እንኳን አልሄዱም) በሌሎች ግን በአቋራጭ
ያገር ሽማግሌዎችና ግለሰቦች አንድ አንድ ግዜም
በጭለማ እንደሚያናግሩ ይታወቃል:: ስለዚህ ሰው
ገዳይ በሽታም ከእርስዎ የተሰወረ አይመስለኝም::
ስለሆነም የህፃናትና እናቶች እንክብካቤ አስደስቶኛል
ማለትዎ አርቴፊሽያል ደስታ ስለሆነም በበኩሌ
አልቀበለውም::
ጠቅላይ
ሚኒስትር
መለስ
ከላይ
እንደገለፅኩት በአሁኑ ግዜ ከዓይደር ሆስፒታል
ውጭ በትግራይ ከ20 የማይበልጡ ዶክተሮች
ነው ያሉት:: እነሱም በአያያዝ መጥፎነት ይሁን
በአስተዳደር ችግር ምክንያት ከትግራይ እየለቀቁ
ነው:: በትግራይ ጤና ኬላዎች፣ ጤና ጣቢያዎችና
ክሊኒኮች ብዙ ናቸው፡፡ ነገር ግን ሃኪምም ሆነ
መድሃኒት የለም:: የትግራይ ዓመታዊ በጀት
ከማስፈፀም አቅም ማነስ የተነሳ በየዓመቱ ወደ
እርስዎ የሚመለስ ገንዘብ በሚልዮኖች የሚቆጠር
ነው:: በዘንድሮ ብቻ 930‚000‚000 (ዘጠኝ መቶ
ሰላሳ ሚልዮን ብር) እንደተመለሰ የሚያውቁት
ጉዳይ ነው::
ሌላው 300‚000 (ሶስት መቶ
ሺ) ወጣት ዘንድሮ ወደ ስራ ሊሰማራ ነው ብለዋል::
በበኩሌ አሁንም ይህ መረጃ ከየትና እንዴት በመሰለ
ሰው እንደደረሶት አጠያያቂ ነው:: እናም ሶስት መቶ
ሺ ሰው በየትኛው ፕሮጀክት ነው የሚሰራው ብለው
መጠየቅ ነበረብዎት:: ጠ/ ሚኒስትር እኔ የተቃዋሚ
ፓርቲ አባል ስለሆንኩ አይደለም የምቃወሞት::
አንደኛ ዜጋ በመሆኔና ሁለተኛው ደግሞ በትግል
ላይ ስላለሁኝ ነው:: በገጠርም ሆነ በከተማ ያለው
መረጃ እንደማያመልጠኝ እርስዎ ያውቁኛል:: ስለዚህ

ፕሮፌሰር መስፍን፣ ‹‹አገቱኒ፤ ተምረን
ወጣን›› ባሉት መጽሐፋቸው ላይ ሀገረሰባዊውን ቅኔ
ቋጥረው ‹‹ተምረን›› ያሉት፣ ‹‹ምህረት አግኝተን
ወጣን›› ለማለት ነው ብሎ ያሰበ ብዙ ነው፤ ነገር
ግን፣ ‹‹ተምረን ወጣን›› ሲሉ፣ በማዕከላዊና በቃሊቲ
እስር ቤቶች ለሁለት ዓመት ‹‹ትምህርት ቀስመው››
መውጣታቸውን እንድናስብ የፈለጉ ይመስላል፤
እንዲህ ብለዋልና፤ ‹‹ስለዩኒቨርስቲው ከመጨረሴ
በፊት ዩኒቨርስቲ ኮሌጅና የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ
ዩኒቨርስቲን ለማያውቁ ሰዎች አንድ ነገር ማለት
እገደዳለሁ፤ እነዚህን አድባራት ከዛሬው ነፍስ
የሌለው ነገር ጋር እንዳያመሳስሏቸው፤ በተግባርም፣
በባህርይም፣ በተልእኮም በፍፁም የተለያዩ ነበሩ››
(ገጽ 10፣ አፅንኦቱ የኔ ነው) ያሉትን ሳነብ፣ የቃሊቲ
የሁለት ዓመት ትምህርት እውነትም የምር ሀገር
በቀል ቅኔያዊ ትምህርት ነው፤ ግማሽ ምዕት ዓመት
ያለፈውን ዩኒቨርስቲ፣ ‹‹ነፍስ አልባነት›› ማስረገጥ
ያስቻለ ብዬ ነበር…
ዛሬ ወዳነሳነው ጉዳይ ትኩረት ስናደርግ፣
ዶ/ር ዳኛቸውም ሆነ ፕሮፌሰር መስፍን ያሉት ነገር
በዩኒቨርስቲዎቻችን ላይ ‹‹በፍፁም አልደረሰም››
አላልኩም፤ ሊባልም አይችልም፡፡ በተለይ ዶ/ር
ዳኛቸው በ‹‹ፍትህ›› ጋዜጣም ሆነ በ‹‹አዲስ
ጉዳይ›› መጽሔት ላይ ያነሷቸውን ተመዝነው፣
ተለክተውና ተዋዝተው የቀረቡ ሃገራዊ ጉዳዮችን
(በተለይ የዩኒቨርስቲዎችን ጣጣ) እጋራለሁ፡፡
ትንሽ ልዩነት ያለኝ፣ ፕሮፌሰር መስፍን የድህረ
ምረቃ ትምህርትን ከኢህአዴግ አባልነት ጋር ብቻ
ከፈረጁበት የአስተሳሰብ ማዕዘን ላይ ቁሜ የፅሁፉን
አላማና አንድምታውን ለማመዛዘን ስሞክር ነው፡፡
የፕ/ር መስፍን አስተያየት በአዲስ
አበባ ዩኒቨርስቲ አንድ የዶክትሬት መርሃግብርን
ማንፀሪያ አድርገን በግርድፍ መረጃ ማስተንተን
ይቻላል፡፡ ትምህርት ክፍሉ በዘንድሮው መርሃ
ግብር ከተለያዩ መስሪያ ቤቶች በአብዛኛው
ከዩኒቨርስቲ የመጡ 18 ተመማሪዎቹን ተቀብሎ
በመጀመሪያ ላይ 5 ተማሪዎች ብቻ ማለፋቸው
በዩኒቨርስቲው ድረ ገጽ ገለጸ፡፡ መስከረም፣ ላይ
ትምህርት ሲጀመር ተማሪዎቹ 9 ሆኑ (ትምህርት
ክፍሉ 5 ተማሪዎች ብቻ ከሚያስተምር በሚል
እንዲጨምር ተደረገ)፡፡ ከተጨመሩት 4 ተማሪዎች
ውስጥ አንዱ ተማሪ በግሉ ከፍሎ የሚማር ሲሆን፣
ሁለቱ ከሚያስተምሩበት ዩኒቨርስቲ ለሁለተኛ ጊዜ
እንዲወዳደሩ እድል ተሰጥቷቸው የመጡ ነበሩ፡፡
አንዱ ነበር ከመስሪያ ቤቱ ተጽፎለት የገባው፡፡
እዚህ ላይ፣ አብዛኞቹ የኢህአዴግ አባላት
ሳይሆኑ በጥረታቸው የመማር እድል እንዳገኙ
ይታወቃል፤ በተጨባጭ አሀዝ 6 ተማሪዎች
የማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት አባል እንዳልሆኑ
በግልጽና በድፍረት ይናገራሉ፡፡ 3ቱ ተማሪዎች
አባል መሆንና አለመሆናቸውን ለመናገር ፈቃደኛ
አይደሉም፡፡
በቀዳሚነት
ትምህርት
ክፍሉ
የመለመላቸው
ተማሪዎች
በመጀመመሪያና
በሁለተኛ ዲግሪያቸው ከ13-38 ዓመት፣ ከመጀመሪያ
ደረጃ እስከ ዩኒቨርስቲ፣ ከገጠር እስክ ከተማ
ያስተማሩ እንደሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ እዚህ
ላይ፣ የማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት አባል መሆን
ሳያስፈልጋቸው፣ ህገ መንግስታዊ መብታቸውን
አውቀው፣ በጥረታቸው የድህረ ምረቃ ትምህርት
እየተከታተሉ ያሉ ብዙ ዜጐችን የአዲስ አበባ

ዩኒቨርስቲ ተቀብሎ እያስተማረ እንዳለ መገመት
አይከብድም፡፡
ፕሮፌሰር መስፍን የኢህአዴግ አባላት
የሆኑ የድህረ ምረቃ ተማሪዎችን ከሚያስተምሩት
ተቋማት ካሏቸው አንዱ የሆነው አዲስ አበባ
ዩኒቨርስቲ፣ በተለያዩ ውስብስብ አስተዳደራዊና
አካዳሚያዊ ችግሮች ውስጥ የተዘፈቀ እንደሆነ
ይነገራል፤ ከብዙ የአፍሪካ ሀገራት ዩኒቨርስቲዎች
ቀድሞ ጀምሮ፣ በተለይ በአካዳሚክ ነፃነትና
ከብዙዎች
መጨረሻ
መሆኑን
መረጃዎች
ይጠቁማሉ፤ ይህ ማለት ግን የኢህአዴግ አባል
ያልሆነ የድህረ ምረቃ ተማሪ አያስተምርም ብሎ
አያስደመድምም፤
ድምዳሜው፣
አመክንዮዋዊ
(ሎጂካል) አይመስልምና፤ ከነጭራሹ ዩኒቨርስቲው
‹‹ነፍስ የሌለለው ነገር›› ነው ማለት ደግሞ ኪሳራ
እንጂ ትርፍ የለውም፡፡ ቢያንስ ዛሬም ስራቸውን
መርምረው ተገቢውን ቦታ የሚሰጡ እነ ፕሮፌሰር
ሽፈራው በቀለ፣ በምክንያታዊ ትንታኔያቸው
የመሰጧቸው እነ ዶ/ር ዳኛቸው በዩኒቨርስቲው
እያስተማሩ መሆናቸውን ስናጤን፣ የፕሮፌሰር
መስፍን አስተያየትን መቀበል ያስቸግራል፡፡
እዚህ ላይ፣ አልፎ አልፎ አንዳንድ
ያልበሰሉ፣ በቀቀናም የፖለቲካ ካድሬዎች አባል
ሳይሆን የድህረ ምረቃ ትምህርት መከታተል
እንደማይችል ሲያስፈራሩ፣ ህገ መንግስታዊ
መብቱን አስጠብቆ ለመብቱ ተሟግቶ እይተማረ ያለ
የድህረ ምረቃ ተማሪ እንዳለ አለመጠርጠርም ከባድ
ነው፡፡ ድንገት ይህ፣ የፕሮፌሰር መስፍን አስተያየት
እንደዚህ መብታቸውን የሚያስጠብቁ ንቁ ዜጐችን
የሚያዳክም ይመስላል፤ የኢህአዴግ አባልነት ቁርጥ
ያለ የድህረ ምረቃ ትምህርት መግቢያ ብቸኛ
መስፈርት እንደሆነ በስማ በለው አስተጋብተው፣
‹‹በሀገር የመጣ ከሆነ ምን ይደረጋል?›› በሚል
ሀገረኛ
ብሂል
የሚደናበሩ
ለኢህአዴግም፣
ለራሳቸውም የማይጠቅሙ ልፍስፍስ ዜጐች
እንዲፈጠሩ ሊያመላክት ይችላል፡፡
በሌላ በኩል፣ ይህ አስተያየት የኢህአዴግ
አባል ሆነው በራሳቸው የሚተማመኑ፣ የዜጐችን
ከመንግስታዊ መብት አብረው ለማስከበር የሚጥሩ
የዩኒቨርስቲ ሃላፊዎችንም አይምርም፡፡ እነዚህ
አርቆ አሳቢ ጥቂት የዩኒቨርስቲ ሀላፊዎች ቀደም
ሲል እንደተባለው፣በአካዳሚም ውስጥ የፖለቲካውን
ሥራ አብዝተው ከመቀላቀል የተቆጠቡ፣ አውቀውም
ይሁን በድንገት ለድርጅታቸው ለኢህአዴግም ሆነ
ለራሳቸው መልካም ተግባር እየተወጡ ያሉትንም፣
አስተያየቱ ተነሳሽነታቸውን ይገላል፡፡
የፕ/ር መስፍን ሀሳብ ዜጐች የፖለቲካ
ምህዳሩ ፍፁም እንደጠበበና አማራጭ እንደሌለ
ተስፋ ቆርጠው እንዲቀመጡ፣ የድህረ ምረቃ
ትምህርትም ሆነ ሌሎች መብቶቻቸውን ለማስፈፀም
የኢህአዴግ አባልነት ብቸኛው መንገድ አድርገው
እንዲያስቡ ተፅዕኖ የሚፈጥር ይመስላል፤ እዚህ
ላይ ተሟጋቹ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ፣ ‹‹ይቺ
ሀገር የማን ናት›› ብለው ከተሰደዱት ጋዜጠኞች
ይልቅ፣ ለዜጐች ስደት ተጠያቂናቸው የሚባሉትና
‹‹ይህች ሀገር የማናት?›› ብለው ሳይጠይቁ፣
‹‹የሃገራቸውን›› ችግር ለመፍታት በወጣትነታቸው
ጫካ ገብተው ነፍጥ ያነነሱት ጠ/ሚኒስትር መለስ
አርአያዬ ናቸው ያለበት የሀሳብ ውጥን ጥልቅና
ዝንቅ መሆኑ ማስተዋል ብልህነት ነው፡፡

ይህ ጉዳይ ሊሆን ስለማይችል ነው የምቃወምዎት::
ሶስት መቶ ሺ ሰው ስራ ቢያገኝና አንድ ሰው ሁለት
ልጆችና ሚስት ቢኖረው በአጠቃላይ 1.2 ሚልዮን
የሰው ፍጡር በልቶ ያድራል ማለት ነው:: ይህ
ከሆነማ ልመና የሚባል ነገር ጠፋ ማለት ነው::
ወይን
መፅሔት፦
ኪራይ
ሰብሳቢነትን ለመመከት የአደጋው ምንጮችን
ለመዝጋት ቀደም ብለው በተለይ ደግሞ ከቅርብ
ግዜ ወዲህ እየባሰበት የመጣ እንቅስቃሴ አለ:: ይህ
እንቅስቃሴ ምን ደረጃ ይገኛል? ምንስ ውጤት
አመጣ?
ጠ/ ሚ/ መለስ፦ በአሁኑ ግዜ በትግራይ
ከመሬት ጋር የተያያዘ ኪራይ ሰብሳቢነት ቀንሷል::
ቀደም ብሎ ኪራይ ሰብሳቢነት ነበር:: በአዲስ አበባ
ጥቂት ሰዎች ሁሉንም ነገር ይዘውት ነበር:: በአዲስ
አበባ መርካቶ ቦምብ ተራ የሚባል ቦታ አለ:: እዚያ
ያሉት ነጋዴዎች ናቸው ይህችን ሃገር እያሽከረከሯት
ያሉት:: ትግራይ ስንመጣ ግን በነጋዴዎችና
በመንግስት የክልሉ አስተዳደር መካከል የመግባባት
መንፈስ ስላለ ተወያይተህ የመስራት መንፈስ
ተፈጥሯል:: በተለይ ደግሞ ኪራይ ሰብሳቢነት
ከምንጩ ለማድረቅ በትግራይ ክልል ተጀምሮ ያለ
ስራ ለሃገራችን በሙሉ በምሳሌነት (በሞዴልነት)
ይቀመጣል::
እንደኔ እንደኔ ግን አሁንም
በትግራይ ኪራይ ሰብሳቢነት ስር የሰደደ ከመሆኑ
ባሻገር ኪራይ ሰብሳቢነት የተጨማለቀ አስተዳደርና
አፈና የነገሰበት ህዝብ ሰግቶ የሚኖርበት ሰው
የሚታየውና የሚያውቀውን እንዳይናገር ትግራይ
የዝምታ መንደር መሆንዋ
ትግራይ ጥቂት
የመንግስት ባለስልጣናት ብቻ ናጥጠው የሚኖሩባት
ህብረተሰቡ ሰርቶ የማይኖርባት ሁሉም ነገር

በሙስና የሚሰራበት ክልል ናት::
		
እስቲ
የመሶቦ
ሲሚንቶ ፋብሪካ ባለፉት ዓመታት ስንት ሙሰኞችን
ነው ያፈራው? ሌሎች የኤፈርት ድርጅቶችስ ስንት
ኪራይ ሰብሳቢ ነው የፈበረከው? ታዲያ ስም ይወጣል
ከቤት ይቀበላል ጎረቤት እንደሚባለው በትግራይ
የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጭ ኤፈርትና ህወሃት
አይደሉምን? በሃገር ደረጃስ የህወሃት ኢህአዴግ
ሰዎችና ወገኖቻቸው አይደሉም የኪራይ ሰብሳቢነት
ምንጭ? አሁን እኮ ጠ/ ሚኒስትር በውስጥዎ
ያለው ኪራይ ሰብሳቢነት ሊቆርጡ ከፈለጉ እጅዎና
እግርዎትን ሊቆርጡ ካልሆነ በስተቀር ምንም
ለመስራት ከማይችሉበት ሁኔታ ነው ያሉት::
በቅርብ ግዜ አቶ ስብሃት ነጋ
ኢትዮጵያ በሙስና ከኬንያ ናይጄርያና ከሌሎች
ሃገሮች ትሻላለች ይሉና ቆየት ብለው እየሰጉ
በኢትዮጵያም ሙስናን ለማጥፋት ብዙ አልተሰራም
መስተካከል አለበት ይላሉ:: ነገር ግን የኤፈርት
የበላይ እስከ ቅርብ ግዜ ራሳቸው አቦይ ነበሩ::
የኤፈርት ድርጅቶች በዘመድ አዝማድ ተሳስረው
ሲበዘብዟቸው አቦይ ፈላጭ ቆራጭ ነበሩ:: አሁን
ራሳቸውን ወደ ደጅ አውጥተው ነው እየነገሩን
ያለው:: ታዲያ የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጭ ትግራይ
ውስጥ እያለ ትግራይ በሙስና (ኪራይ ሰብሳቢነት)
የተሻለች ነች ማለት ትክክል አይደለም:: እርሶ
እንደሚያውቁት ህወሃት በትጥቅ ትግል ወቅት
የነበረው እምነት ለሁሉም መጥፎ ይሁን በጎ ህዝብ
መስታወት ነው ከህዝብ የሚደበቅ ነገር የለም
የሚል ነበረ:: በአሁኑ ግዜ ህዝብ የኛ መስታወት
ነው የሚለው ቀርቶ፤ ለህዝብ እኛ መስታወት ነን
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ሶማሊያ እና የለንደኑ ጉባዔየተሳሳተው የሰላም መንገድ

አለም አቀፍ
ካሳሁን አ.
በሶማሊያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሚመክር
አለም አቀፍ ጉባዔ ከሁለት ሳምንት በፊት
በእንግሊዝ ዋና ከተማ ለንደን ውስጥ ተካሂዶ
እንደነበር ይታወሳል፡፡ የዚህን የጉባዔ ኃሳብ
ከማነሳሳት ጀምሮ በሀገራቸው እንዲካሄድ ትልቁን
ኃላፊነት የወሰዱት የእንግሊዝ ጠ/ሚኒስትር
የሆኑት ዴቪድ ካሜሮን ሲሆኑ የአሜሪካ የውጭ
ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑትን ወ/ሮ ሂላሪ ክሊንተን፣
በምስራቅ አፍሪካ በሶማሊያ ጉዳይ ላይ ወሳኝ ሚና
እየተጫወቱ የሚገኙትን ዋነኞች (The Big Boys)
የሚባሉትን ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊ፣ የኬንያ
ፕሬዚዳንት ኪባኪ፣ የዩጋንዳው ፕሬዚዳንት ዩዌሪ
ሙሴቬኒ ጨምሮ አሁን በቀጠናው ይመለከታቸዋል
የሚባሉትን የብሩንዲና የጅቡቲው ፕሬዚዳንት
በጉባዔው ተካፋይ ነበሩ፡፡

ለምን እንግሊዝ?

የሮያል አፍሪካ ሶሳይቲ ዳይሬክተር
የሆኑት ሪቻርድ ሮያል ኮንፍረንሱ በለንደን በዚህ
ወቅት እንዲካሄድ መደረጉን በጥርጣሬ እንደሚያዩት
የገለፁ ሲሆን ዴቪድ ካሜሮን እና አገራቸው
የዚህ ጉባዔ አቀንቃኝ ሆነው ለመውጣታቸው
ሁለት ምክንያቶችን ያቀርባሉ፡፡ የመጀመሪያው
በሶማሊያ አካባቢ እየተንቀሳቀሱ ያሉት የባህር ላይ
ወንበዴዎች በተከታታይ በህንድ ውቅያኖስ አካባቢ
እያደረሱት ያለው የመርከብ እገታና ድርድር
በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በለንደን በሚገኘው
የባህር ኢንሹራንስ ቢዝነስ ላይ ከፍተኛ ጉዳት
እያደረሰ ነው፡፡ ስለዚህ በዚህ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው
ቡድን ድባቅ እስካልተመታ ድረስ በለንደን ኢኮኖሚ
ላይ የሚያሳርፈው ጠባሳ ከፍተኛ በመሆኑ ይህንን
ለመከላከል ሲባል የተደረገ ነው የሚለው አንዱ
ሲሆን ሁለተኛው ምክንያት እንደ አጋሯ አሜሪካ
ሁሉ በአለም አቀፍ ደረጃ ጀምረነዋል የሚሉትን
የፀረ-ሽብርተኝነት ዘመቻ በሶማሊያ የሚደረገው
ትግል አንዱ አካል አድርገው በመቁጠራቸው ነው
ይላሉ፡፡ ስለዚህ ጉባዔው የኃያላኑን ሀገር ጥቅም
ለማሟላት ከመጣር ውጭ የሶማሊያን ህዝብ ጥያቄ

ቋንቋ እና

መመለስ የሚለው አንገብጋቢ ጥያቄ በሁለተኛ ደረጃ
የሚታይ እንደሆነ የብዙ ተንታኞች አመለካከት
ነው፡፡
ጉባዔው በአካባቢው አለመረጋጋት ላይ
ትልቁን ድርሻ ይይዛሉ የሚባሉት የአሸባሪውን
የአልሸባብ ተወካይ ጨምሮ ይህንን ቡድን በተለያዩ
አጋጣሚዎች ትረዳለች የምትባለው ኤርትራ
አለመጋበዛቸው በእርግጥ የሰላም አቅጣጫውን የሳተ
እና ከሶማሊያ ወቅታዊ ደህንነት ይልቅ ከጀርባው
ሌላ አጀንዳ አለው ብለው ለሚያምኑ ቡድኖች
በማስረጃነት የሚሟገቱለት ሀሳብ ሆኗል፡፡
በሌላ በኩል በጉባዔው የተገኙ የሶማሊያ
ተወካዮች ከውጤቱ ማግኘት የፈለጉት ዋነኛው
አጀንዳቸው ከነዚህ ከአንዱ አይወጣም ይላሉ
ተንታኞች፡፡ በአሸባሪው አልሸባብ ላይ የከፈቱትን
ጦርነት ወይ እራሳቸው እንግሊዝና አሜሪካ
እንዲዋጉላቸው አልያም እነዚህ አገራት እንደ
ኢትዮጵያ እና ኬንያ ያሉ ሀገራትን በክፍያ
አሰማርተው
ጠላቶቻቸውን
እንዲመቱላቸው
እንዲያመቻቹላቸው ነው፡፡
ጉባዔው ሁሉን አቀፍ የሆነ እና በሶማሊያ
የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችን ያቀፈ የሰላም ማፈላለግ
እርምጃዎችን ተግብሮ የተረጋጋች ሶማሊያን
መመስረት ከማለም ይልቅ በሶማሊያ ወደብ አካባቢ
አንድ ጠንካራ አካባቢያዊ መንግስት በመመስረት
ጥቅማቸውን ማስጠበቅ ላይ ያተኮረ እንደነበር
ጉባዔውን የታዘቡ ፖለቲከኞች ይናገራሉ፡፡
Three-Tiers approach
በጉባዔው ተጋብዘው ንግግር ካደረጉት
መሪዎች መካከል የዩጋንዳው ፕሬዚዳንት ዩዌሪ
ሙሴቬኒ አንዱ ናቸው፡፡ ሙሴቪኒ በለንደን
ኮንፍረንስ ላይ ባደረጉት ንግግር የሶማሊያን ወቅታዊ
ችግር በአምስት መክፈል እንደሚቻል ገልፀዋል፡
፡እነርሱም በሶማሊያ ያለው ኋላ ቀር እና በጐሳ
እና በአካባቢያዊ ደረጃ ብቻ የሚታጠር የኢኮኖሚ
እንቅስቃሴ፣በቀጠናው
የሚንቀሳቀሰው
ቡድን
ትምክህተኛ እና አክራሪ መሆኑ፣ለረጅም አመታት
የቆየ የጐጠኝነት ስሜት እና የተለያዩ የመንግስት
ተቋማት አለመደራጀት፣ የአለም አቀፍ መንግስታት
በሶማሊያ ጉዳይ እያሳዩት ያለው ድጋፍ አነስተኛ

... ከገፅ 2 የዞረ

በቋንቋ ፖሊሲ ጉዳይ ላይ የሚፅፉ
መምህራን የትኛውም የቋንቋ ፖሊሲ ሶስት
ፖለቲካዊ ግቦችን ማካተት እንዳለበት ይናገራሉ፡
፡ የመጀመሪያው የዜጎችን የመነጋገሪያ መንገድ
የሚመለከተው ነው፡፡ ዜጎች ይጠቅመናል ብለው
የሚያስቡትን መረጃ ሊያገኙበት የሚችሉበት ሁኔታ
የሚወሰነው ሀገሪቱ በምትወስነው የቋንቋ ፖሊሲ
ነው፡፡ አለን ፓተን የተባለ ፀሐፊ እንደሚለው፣
አንድ ዜጋ የግል መብቶቹን መከወን የሚችለው
ከየትኞቹም የመንግስት ተቋማትም ሆነ ገዢ
የፖለቲካ ልሂቃን የሚኖረው ግንኙነት እርሱ
ሊረዳው በሚችለው ቋንቋ የሚካሄድ ሲሆን ብቻ
ነው፡፡ ይህንን አለማድረግ ይላል ፓተን “Political
theory and language policy” በሚለው ፅሁፉ
የግለሰቦችን መሰረታዊ መብቶች መጨፍለቅ
ይሆናል፡፡ እንደ ፀሐፊው ክርክር ዴሞክራሲያዊ
የቋንቋ ፖሊሲ ለሁሉም የሀገሪቱ ዜጐች ከትምህርት
እስከ መረጃ ማግኘት በመሰሉት ጉዳዮች ላይ እኩል
መብት በመስጠት ላይ ማተኮር ይኖርበታል፡፡ ይህን
መሰል የቋንቋ ፖሊሲም በዜጎች መሀከል የሚኖሩ
ኢ-ፍትሃዊ ልዩነቶችን ያበዛል፡፡
ሁለተኛው ተጠቃሽ ነጥብ ግለሰባዊ
ነፃነትን ይመለከታል፡፡ ለዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ
እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ የሚታመነው የግለሰብ
ነፃነት ጉዳይ ቋንቋን በተመለከተ የሚበይንበት
አውድ
ይህን የነፃነት መልክ ከማስፋፋት
አልያም ከማደናቀፉ ጋር ይተሳሰራል፡፡ የግለሰብ
ነፃነት አንደኛው መገለጫ ምርጫዎችን ካለምንም
ጣልቃ ገብነት መወሰንን ያካትታል፡፡ አንድ የቋንቋ
ፖሊሲም ዴሞክራሲያዊነቱ የሚወሰነው ከዚህ
የግለሰብ ነፃነት የሀሳብ ማዕቀፍ አንፃር ነው፡
፡ ወሳኙ ጥያቄም የሚሆነው ፖሊሲው ይህን
መብት ይገድባል ወይስ የሚፋፋበትን ሁኔታ
ያመቻቻል የሚለው ነው፡፡ በቋንቋ እና በግለሰብ
ነፃነት መሀከል ያለውን ግንኙነት የሚያብራራው
የግለሰቡ ባህላዊ ማንነት ነው፡፡ ከዚህ በተቅጽላ
ግለሰቡ አለኝ ብሎ የሚያምነውን ባህላዊ እሱነቱን
ለማብራራት የሚጠቀመው ቋንቋን ከመሆኑ አንፃር
ይህ ድርጊቱም የሚወሰነው በቋንቋው ፖሊሲ ላይ
ይሆናል፡፡
እስከ አሁን ድረስ ገዢው ፓርቲ
እየተገበረው ያለው የቋንቋ ፖሊሲ ከዚህ የግለሰብ
መብት አንፀፃር ሲገመገም ጉድለቶች ይታዩበታል፡
፡ በአንድ ክልል ውስጥ የሚኖር የህዳጣን ዘውግ
አባል የሆነ ግለሰብ እኔ በመረጥኩት እና ባህላዊ

ማንነቴን ይገባዋል ብሎ የመረጠውን የሚወከልበትን
ዘውግ ቋንቋ ለመጠቀም ቢፈቅድ የማይሻገራቸው
ተግዳሮቶች ይገጥሙታል፡፡ ክልሉ ለስራ ቋንቋነት
ከወሰነው ቋንቋ ውጪ ሊስተናገድበት የሚችልባቸው
ሁኔታዎች አለመኖራቸው ይህን መሰል የፓርቲው
ውሳኔ የግለሰቡን መብት በመጨፍለቅ ይደመደማል፡
፡
የቋንቋን ፖለቲካዊ ገፅ በሚያብራሩ
ፀሐፊዎች የሚጠቀሰው የመጨረሻው ነጥብ ስነልቦናዊ ጥቅሞች ላይ ያተኩራል፡፡ ይህም ማለት
የአንድ ሀገር ነዋሪዎች የሚጠቀሙበት ቋንቋ
የአደባባይ እውቅና ሲያገኝ የሚያገኙትን ስነ-ልቦናዊ
እና ማህበራዊ ጥቅሞችን ይመለከታል፡፡ በተለይም
የዘውግ ማንነት ዋነኛው የፖለቲካ ተዋስኦ
በሆነበት የፖለቲካ አውድ ተገፍተናል ብለው
የሚያስቡ የተወሰኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን ወደ
ሀገራዊ ሁነቶች ለማቅረብ ቋንቋቸውን በተመለከተ
የሚወሰኑ ውሳኔዎች ፋይዳቸው ብዙ ነው፡፡ ከዚህ
በግልባጩ ቋንቋቸው እውቅና የሚነፍግ ከሆነ ወደ
ጠርዘኝነት ሊሻገሩ ይችላሉ፡፡ ብዙዎቹ መንግስታት
በተለይም የአፍሪካ ሀገራት አንድ የቋንቋ ፖሊሲ
ማካተት አለበት ብለው ፀሐፊዎች ከሚጠቀሷቸው
ሦስት ነጥቦች በመጀመሪያው ላይ ብቻ ቢያተኩሩም፣
ሌሎቹንም ጭብጦች መዳሰስ ግን ዴሞክራሲያዊ
የቋንቋ ፖሊሲ ለማውጣት የተሻለ አካሄድ እንደሆነ
ይመከራል፡፡

ሁለቱ ጫፎች

ኢህአዴግ ወደ ስልጣን በመጣበት
ማግስት ከወሰናቸው ትላልቅ ውሳኔዎች መሀከል
አንደኛው
ዜጎች
በአፍ
መፍቻ
ቋንቋቸው
ሊማሩባቸው የሚችሉበት የትምህርት ስርዓት
ማዘጋጀት ነው፡፡ ፓርቲው ይህንን ለማስፈፀም
እጅግ ረዥም መንገድ ቢሄድም ሂደቱን በተመለከተ
በድጋፍ እና በተቃውሞ ሁለት ድምፆች ይሰማሉ፡
፡ ውሳኔውን የሚቃወሙ ፀሐፊዎች ክርክራቸውን
የሚመሰርቱት ውሳኔው ጊዜ እና ገንዘብ ማባከንን
ጨምሮ በብሄሮች መሀከል መራራቅን ይፈጥራል
በውጤቱም ሀገሪቱን ሊከፋፍላት ይችላል በሚሉ
ጭብጦች ላይ ነው፡፡ የአንድን ብሄር ከማዕከላዊው
መንግስት መራቅን ማስቀረት አላማው የሚያደርገው
የፌዴራሊዝም ሙከራ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉት
ሁሉም ብሔር፣ ብሔረሰቦች ከዚህ የፓርቲው
ውሳኔ በመነሳት በየቋንቋቸው ላይ ብቻ የሚያተኩሩ
ከሆነ ራሳቸውን ከማዕከላዊው ስርዓት ሊያርቁ ከዚህ

እና ቸልተኛ መሆን፣የተለያዩ መሰረተ ልማቶች
በጦርነት መውደምን ጨምሮ አሁን እየተባባሰ
የመጣው የባህር ላይ ውንብድና ሲሆኑ ለዚህም
መፍትሄ የሚሉትን ሀሳብ አስቀምዋል፡፡
ሙሱቬኒ በአፍሪካ ውስጥ እስከዛሬ
ከተሞክሮ ተከስተው የነበሩትን የተለያዩ ቀውሶች
ፈትቶ ወደ ተረጋጋ እና ሰላማዊ ህይወት እንዲመሩ
ያስቻለው የባለ ሶስትዮሽ የጋራ ጥምረት አካሄድ
(Three-Tiers approach) መሆኑን ይመሰክራሉ፡
፡ እነርሱም በሀገሪቷ ፖለቲካ ውስጥ ወሳኝ ናቸው
የሚባሉት ባለድርሻ አካላት (የተለያዩ ፖለቲካ
ፓርቲዎች፣ የማህበረሰቡ ልሂቃን፣ የጐሳ መሪዎች)፣
የቀጠናው ሀገራት እና በቀጠናው የተመሰረቱ የጋራ
ድርጅቶች፣ አለም አቀፍ አጋሮች ናቸው፡፡
ዩዌሪ ሙሴቬኒ የእነዚህ ሶስት የተለያዩ
ባለድርሻ አካላት በሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት በጋራ
ተባብረው ውጤት እንዳስመዘገቡት ሁሉ በሶማሊያም
የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ማበርከት ከቻሉ የሰላም
ሂደቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ ይሆናል
የሚል እምነት ቢኖራቸውም በተለይ የውስጥ ጉዳይ
ባለድርሻ ናቸው የሚባሉትን ቡድኖች ጨምሮ
በቀጠናው ቀውስ እጇ አለበት የምትባለው ኤርትራ
ባልተሳተፉበት ሂደት የጋራ ቀውስን ለመፍታት
እየተወሰደ ያለው እርምጃ ታጥቦ ጭቃ እንደሚሆን
ከዚህ በፊት የተደረጉ ስምምነቶች ማሳያ ናቸው፡፡
የሶማሊያን ጉዳይ ወደ አለም አቀፍ
መድረክ እንዲመጣ ያደረገው የባህር ላይ ዘረፋው
በትላልቆቹን ሀገራት ኢኮኖሚ እና ንብረት ላይ
ተፅዕኖ ማሳረፍ መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ ይህንን ችግር
ለመፍታት እየተሄደበት ያለው የመፍትሄ ሀሳብ
ላይ ላዩን እንጂ መሰረታዊውን የሶማሊያ ችግር
ፈፅሞ ያገናዘበ አይደለም፡፡ ‹‹የሶማሊያ ችግር የባህሩ
ሳይሆን የመሬቱ ነው›› የሚሉት ሙሴቬኒ የባህሩን
ውንብድና መቋጫ ለመስጠት አስቀድሞ መሬቱ ላይ
የተረጋጋ መንግስት እና ሰላማዊ ህዝብ አስተዳደር
ማቋቋም ችግሩን ከምንጩ ለማድረቅ ይረዳል ባይ
ናቸው፡፡
ከጉባዔው ማን አሸነፈ?
ሶማሊያን አስመልክቶ ለሃያ አመታት
ከተካሄዱት ጉባዔውዎች መካከል ይሄኛውን ትልቅ
በተቀፅላም ከሀገራዊ ጥቅሞች ይልቅ የየራሳቸውን
ብሄር ፍላጎት በማስጠበቅ ላይ ብቻ ሊያተኩሩ
ይችላሉ የሚለው አንደኛው የተቃውሞ መከራከሪያ
ነው፡፡ ሁለተኛው መሞገቻ አሁን ሀገሪቷ ካለችበት
ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ይህን ውሳኔ ለማስፈፀም
መሞከር ከሚወስደው ጊዜ ውጪ የሰው ሃይል
እና የሌሎች አስፈላጊ ግብአቶች እጥረት ይህን
መሰል የፓርቲውን ውሳኔ ለመተግበር አስቸጋሪ
ያደርገዋል የሚለው ሲሆን ይህ መከራከሪያ ቢያንስ
ከመጀመሪያው መከራከሪያ ለነባራዊው ሁነት የቀረበ
ሙግት የሚያደርገው ይመስላል፡፡
ክልሎች የየራሳቸውን ቋንቋ የማጎልበት
መብታቸው መጠበቅ አለበት የሚለውን የገዥውን
ፓርቲ ክርክር የሚደግፉ ፖለቲከኞች እና ምሁራን
የውሳኔውን ጠቀሜታ የራስን ባህላዊ ማንነት
ለማክበር ከመረዳቱ ጋር እና በአፍ መፍቻ ቋንቋ
በመማር ከሚገኙ ጥቅሞች ጋር ያስተሳስሩታል፡
፡ ውሳኔውን ከሚቃወሙት በተፃራሪም ብሔር፣
ብሔረሰቦች
በቋንቋዎቻቸው
መጠቀማቸው
የራሳቸውን ማንነት በተመለከተ ከሚያገኙት የራስ
ክብር በዘለለ ለማዕከላዊው መንግስት በተሻለ ሁኔታ
ታማኝ ይሆናሉ ሲሉ ይሟገታሉ፡፡ በተለይም
ከመገንጠል በመለስ ባሉ መፍትሄዎች ዙሪያ
አቋሞቻቸውን የሚመሰርቱ ዘውግ-ብሔርተኞች ይህ
ውሳኔ ተገፍተዋል ተብለው የሚጠቀሱትን የፖለቲካ
ህዳጣን /Political minorities/ ከብሔራዊ ስሜቶች
ጋር ለማስተሳሰር በተሻለ ሁኔታ ይጠቅማል ሲሉ
ይከራከራሉ፡፡ ከተነሱት የድጋፍም ሆነ የተቃውሞ
ክርክሮች በተሻለ ሁኔታ ተጨባጭ ጥናች ላይ
ተመስርቶ የሚጠቀሰው የውሳኔው መደገፊያ
መከራከሪያ፣ ከዚህ ውሳኔ በመነሳት ህፃናት በአፍ
መፍቻ ቋንቋቸው የሚማሩበት እድል መፈጠሩ
ህፃናቱን በተሻለ መንገድ በትምህርት ለማበልፀግ
ያስችላል የሚለው የክርክር ጫፍ ነው፡፡

የውሳኔዎቹ ቅርቃሮች

የኢትዮጵያ
ህገ-መንግስት
ቋንቋን
በተመለከተ የተከተለው የቋንቋ ብዙህነት ፖሊሲ
በከፊልም ቢሆን ከህንድ እና ከስዊዘርላንድ ስርዓቶች
ጋር ያመሳስለዋል፡፡ አንዲት ሀገር ቋንቋ ተኮር
ፌዴራሊዝምን ስትመርጥ ሁኔታውን አስቸጋሪ
የሚያደርገው የዘውግ ብሔርተኞች እንወክለዋለን
የሚሉትን ዘውግ ቋንቋዎች በክልልም ሆነ
በፌዴራል ደረጃ ‹‹እውቅና›› ያስፈልገዋል የሚል
ግፊት ማሳደራቸው ነው፡፡ ቋንቋን የማንነታቸው
ብቸኛ መገለጫ አድርጎ የሚበይን የፖለቲካ ስርዓት
በአደባባዩ ላይ ሲነግስ እነርሱም ቋንቋቸውን ማዕከል
ያደረገ የፖለቲካ አፈ-ቃል /rhetoric/ ላይ ይሰማራሉ፡
፡ ይህም በተቀፅላ ከአንድ ቋንቋ በላይ በሚናገሩ
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ግምት እንዲያገኝ ካደረጉት ምክንያቶች መካከል አንዱ
በሶማሊያ ጉዳይ ሰፊ እጃቸውን የዘረጉ የቀጠናው
ሀገራትን ጨምሮ እጃቸውን የሰበሰቡ ታላላቅ
ለጋሽ ሀገራትን በአንድ መድረክ ያገናኘ ከመሆኑም
በተጨማሪ የአለም አቀፉ ማህበረሰብ የአፍሪካ
ህብረት ጦር (አሚሶም)፣ የኬንያ እና የኢትዮጵያ
መንግስታት እያደረጉ ያለውን የሰላም ማስከበር
ተልእኮ ተስፋ የለውም ከሚለው መደምደሚያ
ተሻግረው ተልእኮው ውጤት ማስመዝገብ ይችላል
ወደ ሚለው ለመምጣታቸው እንደ አንድ ማሳያ
አድርገው ይወስዱታል፡፡
የዚህ ጉባዔ በለንደን እንዲካሄድ መወሰኑ
በተለይ እጃቸውን በሶማሊያ ውስጥ አስገብተው
ከአክራሪው ቡድን ጋር እልህ አስጨራሽ ትግል
ሲያካሂዱ ለነበሩት እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት
በሶማሊያ ላደረጉት /እያደረጉት/ ላለው ተሳትፎ
እውቅና የሰጠ ከመሆኑም በተጨማሪ የነዚሁ
አገራት የእርዳታ እጅ እንደሚዘረጋላቸው ተስፋ
አላቸው፡፡
ከለንደኑ ጉባዔ ሁለት ቀናት ቀደም
ብሎ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከሽግግር
መንግስቱ ጋር በጥምረት በመሆን የእስላማዊ
ቡድኑ ዋና ማዕከል ናት የምትባለውን የባይደዋ
ከተማ በቁጥጥር ስር ማድረጋቸው ጠ/ሚኒስትር
መለስ ዜናዊን በአሸናፊነት ስሜት ወደ ለንደን
እንዲገቡ አድርጓቸዋል ይላሉ፡፡ በተለይ የኢትዮጵያ
መንግስት ቀድሞ ከደረሰበት አሳፋሪ ሽንፈት አገግሞ
በሁለተኛው ዙር ያስመዘገበው ድል ትልቅ እፎይታን
ይፈጥርለታል የሚለው አመዛኝ ትንተና ነው፡፡
የለንደኑ
ኮንፍረንስ
በስተመጨረሻ
ባወጣው ባለሰባት ነጥብ የጋራ መግለጫ ላይ
በተለይ የሰብዓዊ እርዳታ፣የአፍሪካ ህብረት ሰላም
አስከባሪ ጦርን መርዳት እና ማጠናከር ፣የአለም
አቀፍ ህብረተሰቡን ማቀናጀት በሚሉትን አንኳር
ጉዳዮች ላይ በትኩረት ለመስራት የተስማሙ
ቢሆንም በሶማሊያ ቀጣይ እጣ ፈንታ ላይ ወሳኝ
ናቸው የሚባሉትን አክራሪ ቡድኖች እና እነዚህን
ቡድኖች የሚረዱትን ሀገራት በሚመለከት ወደ
ሰላም ጠረጴዛው ለማምጣት የተደረገ አንዳችም
ጥረት አለመኖሩ የለንደኑ ጉባዔ የተሳሳተው የሰላም
መንገድ ለመሆኑ ብዙዎቹ ይስማማሉ፡፡
የማህበረሰቡ ክፍሎች ላይ ከፍተኛ ጫና ይፈጥራል፡
፡ ከዚህ መሰል ንትርክ ውስጥ ለመውጣት ያቀዱ
አገሮች ከአንድ በላይ ብሔራዊ ቋንቋ ይመርጣሉ፡
፡ ለምሳሌ ያህልም ስዊዘርላንድ አራት ብሄራዊ
ቋንቋዎች ሲኖሯት፣ ካንቶኖች(ክልሎቹ) የየራሳቸውን
ቋንቋ እንዲጠቀሙ ከመፍቀድ በዘለለ በፌዴራል
ደረጃ ሶስት ሀገራዊ የስራ ቋንቋዎችን ትጠቅማለች፡
፡ ህንድ ሂንዱን ብሄራዊ ቋንቋ በማድረግ እና ከዛ
ቀደም ብሔራዊ ቋንቋ የነበረው እንግሊዝኛ ባለበት
እንዲቀጥል ለመወሰን ረዥም ጊዜ ወስዶበታል፡
፡ በመጨረሻም ሁለቱንም ቋንቋዎች ከብሔራዊ
ቋንቋነት በማውረድ በብሔራዊ የሥራ ቋንቋነት
ተቀብላቸዋለች፡፡
በኢትዮጵያ
ህገ-መንግስት
መሰረት
አማርኛ ብሔራዊ የሥራ ቋንቋ ቢሆንም የፌዴራል
መንግስቱ እና የክልል መንግስታት በምን ቋንቋ
እንደሚግባቡ የተወሰነ ነገር የለም፡፡ ክልሎች
በውስጣቸው ካሉት ‹‹ብሔር፣ ብሔረሰቦች››
የብዙሐኑን ቋንቋ የክልሉ የሥራ ቋንቋ አድርገው
እንዲወስኑ ቢፈቀድም ይህን ውሳኔ ተግባራዊ
በማድረግ ጉዳይ ላይ ሶስት አካሄዶች ይስተዋላሉ፡
እንደ ትግራይ፣ ኦሮሚያ እና አማራ ያሉ ክልሎች
የየብሔሮቻቸውን ቋንቋ መርጠዋል፡፡ እንደ አንዳንድ
ተንታኞች ይህ ውሳኔ ‹‹የብዙሐን አምባገነንነትን››
ማስፈን ይሆናል፡፡ ለምሳሌ ያህል በአማራ እና
በትግራይ ክልሎች የሌሎች ቋንቋ ተናጋሪ ‹‹ብሔር፣
ብሔረሰቦች›› በብዛት ይገኛሉ፡፡ እነዚህ የማህበረሰብ
ክፍሎች ስለህዳጣን /Minorities/ የመብት አጠባበቅ
ምንም ከማይናገረው የሀገሪቱ ህገ-መንግስት
አንጻር እየተጎዱ ቢሆንም በሌላ ጫፍ ‹‹ማንኛውም
የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ ህዝብ በቋንቋው
የመናገር የመፃፍ፣ ቋንቋውን የማሳደግ…›› መብት
አለው በሚል በአንቀጽ 39 ንዑስ አንቀፅ 2 ከሰፈረው
ሀሳብ አንፃር እነዚህ በሶስቱ ክልሎች የሚገኙ ዜጎች
ህገ-መንግስቱ የፈቀደላቸው መብቶች መጨፍለቁን
ማስተዋል
ይቻላል፡፡
ለችግሩ
እንደመፍትሄ
የሚጠቀሰው ቢያንስ በዞን ደረጃ በሚዋቀሩ
የማህበረሰብ ትምህርት ቤቶች /Community
school/ ቋንቋቸውን ማበልፀግ የሚቻሉባቸው
ሁኔታቸው መመቻቸት ነው፡፡
ሁለተኛው ተግባራዊ አካሄድ እንደ
ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ ጋምቤላ እና የደቡብ ብሔር
ብሔረሰቦች
ክልሎች
በውስጣቸው
ብዙሐን
(Majority) ሊባሉ የሚችሉ ብሔሮች ባለመያዛቸው
አማርኛን የስራ ቋንቋቸው አድርገው መርጠዋል፡
፡ ሶስተኛው አካሄድ የሀረሪ ክልል ሲሆን ክልሉ
ሃረሪን እና አሮምኛን በጋራ የክልሉ የስራ ቋንቋ
እንዲሆኑ ወስኗል፡፡ ይህ የሀረሪ ክልል ውሳኔም
በክልሉ ብዙ ቁጥር ያለውን የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ
ክፍል እየጎዳ ነው በሚል ይወቀሳል፡፡

አውደ ታሪክ
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አባት እናት ቢሞት በሀገር ይለቀሳል፤
ሀገር የሞተ እንደሆን ወዴት ይደረሳል?
ከኢዩኤል ዮሐንስ ዜማ የተወሰደ

ከታዴዎስ ታንቱ

ድም! ቃ! ቃ! ቃ! ድም! ቃ! ቃ! ቃ! ድም!
ቃ! ቃ! ቃ! ይህ የአርሊኮን ድምፅ ነው! ከኦጋዴን
ምድር ያስተጋባል፡፡ ከቆራሔ ይደመጣል፡፡ አሁን
አንድ የፋሽስት ኢጣሊያ የጦር አይሮፕላን በጣም
ከፍ ብሎ እየመጣ ይታያል፡፡ በቀጥታ ከኢጣሊያ
ሱማሌ ላንድ ተነስቷል፡፡ ዝቅ ካላለ ግን በወገን
ምሽጎች ላይ ቦምብ ለመጣል እንደማይመቸው
ወገን ከልምድ ግንዛቤ ታጥቋል፡፡ ለመስዋእትነት
የሚያቅማማ ኢትዮጵያዊ ዓለም እናት ሀገሩ
ተደፍራ የት ሊኖር ይችላል? ይህን በኢትዮጵያዊ
ባህሉ ከህፃንነቱ አንስቶ ማንም ሰው ያውቀዋል፡፡
ከስንዴ ውስጥ እንክርዳድ አይጠፋም፡፡ ክህደትና
ባንዳነትን ባህሉ ያደረገ ወገን መኖሩም ሊዘነጋ
አይገባም፡፡
አይሮፕላኑ አሁን በወገን በኩል
ከታሰበው በተቃራኒ እንቅስቃሴ ላይ ይስተዋላል፡
፡ እንደ አመጣጡ አልመጣም፡፡ ከፍታውንም
አልቀነሰም፡፡ ሲዞር ይስተዋላል፡፡ ወደ ሱማሌ
ላንድ ነጉዷል፡፡ የቆራሔ ጀግኖች የፋሽስት
ኢጣሊያ አይሮፕላኖችን ፈፅሞ አይፈሩም፡፡
ወራሪው የፋሽስት ኢጣሊያ ኃይል
በአልቦ መስዋዕትነት ሀገር ለመያዝ ቋምጦ
መጥቷል፡፡ ነገር ግን ጀግናው አፈ ወርቅ ወልደ
ሰማዕት አልተበገረም፡፡ እርግጥ ነው፡፡ ኢትዮጵያ
የጦር አይሮፕላን አልነበራትም፡፡ ታንክም
አልታጠቀችም፡፡ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል
ይህንን እንደ ታላቅ ድክመት ቆጥሮታል፡፡ ከአርባ
ዓመታት በፊት የኢትዮጵያውያንን ክንድ ባድዋ
ላይ መቅመሱንም ለጊዜው የዘነጋ ይመስላል፡
፡ ግን ማስታወስ ነበረበት፡፡ ኢትዮጵያውያን
ከአይሮፕላንና ከታንክ የበለጠ የሀገር ፍቅር
ወኔ ታጥቀዋል፡፡ በብሔራዊ አርበኝነት ስሜት
መጥቀዋል፡፡
አባት እናት ቢሞት በሀገር ይለቀሳል፣
አጎት
አክስት
ቢሞት
በሀገር
ይለቀሳል፣
ሀገር
የሞተ
እንደሆነ
ወዴት
ይደረሳል?
የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ የሆነው
የቆራሔው አንበሳ አፈ ወርቅ ወልደ ሰማዕት
በግፍ የመጣውን እብሪተኛ ወራሪ አሳፍሮ
ለመመለስ በኋላቀር የጦር መሳሪያ ጀግኖቹን
የኢትዮጵያ ልጆች አስተባብሮ ሌት ተቀን
በሚዋደቅበት በዚያ ቀውጢ ወቅት ህሊናቸውን
በመናኛ ጥቅም የሸጡ በጣት የሚቆጠሩ

የአካባቢው ተወላጆች የመኖራቸው ወሬ ተሰማ፡
፡ ሆኖም አፈ ወርቅ ለስለላ ስራ ከፍተኛ ችሎታ
የነበረው ጀግና በመሆኑ ጥቂት የፋሽስት ኢጣሊያ
ስውር ምልምሎች በወገን ላይ ጉዳት ሳያደርሱ
ሊታወቁ ችለዋል፡፡ አፈ ወርቅ ወልደ ሰማዕት
ግን በሰዎቹ ላይ ምንም እርምጃ አልወሰደም፡፡
ጀግንነትን ከአስተዋይነት ጋር አጣምሮ የያዘው
አፈ ወርቅ በስውር የፋሽስት ኢጣሊያ ምልምሎች
ላይ ወዲያው እርምጃ ከተወሰደ ለፋሽስት
ፕሮፓጋንዳ ፍጆታ አመቺ ሁኔታ ሊፈጠር
እንደሚችል ያውቃልና፡፡ ህዝቡም ለሰራዊቱ
የሚሰጠውን ድጋፍ እንደሚቀንስ ለመረዳት
ብልህነት አላጣም፡፡ ስለዚህ ለህዝብ ውሳኔ ክብር
መሰጠት እንዳለበት አመነ፡፡ስለዚህ ህዝቡን ሰብስባ
ለመጥራት ወሰነ፡፡ የጦር ሜዳ የቅርብ ጓደኞቹም
አቋሙን በአቋማቸው ተስማምተዋል፡፡
ጀግናው አፈወርቅ ወልደ ሰማዕት
በወታደራዊ ዘርፍ ብቻ ሳይሆን በአስተዳደር
ችሎታውም በአካባቢው ነዋሪ ህብረተሰብ ዘንድ
የተመሰገነ እንደ ነበር ተመልክቷል፡፡ ሰራዊቱም
ለአፈወርቅ ከፍተኛ ፍቅር ነበረው፡፡ ስለዚህ ጥሪ
ሲደርሰው ማንም አላቅማማም፡፡ ሁሉም ወዲያው
ተሰበሰበ፡፡ ህብረተሰቡና ሰራዊቱ በተገኙበት
አፈወርቅ የስብሰባውን ዓላማ አስታወቀ፡፡ ምንም
ሳይሸሽግ ተናገረ፡፡ የፋሽስት ኢጣሊያ ሰላዮች
በህብረተሰቡ መካከል ተሰግስገው እንደሚገኙ
አረጋገጠላቸው፡፡ በዚህ ብቻ ግን አላበቃም፡፡
ተጋልጠው እንዲወጡ ተደርጎ የሚወሰድባቸውም
እርምጃ ከህብረተሰቡ ፈቃድ እንዲመጣ ጠይቋል፡
፡ አፈወርቅ ተጠርጣሪዎቹን በተመለከተ በቂ
መረጃ እንደ ሰበሰበ አንጣ፡፡ ነገር ግን በህብረተሰቡ
ይሁንታ የተፈፀመ ድርጊት በበለጠ ውጤታማ
እንደሚሆን ስላመነበት መሆኑን አንዘንጋ፡፡
አሁን እያንዳንዱ የስብሰባው ተሳታፊ
አስተያየት ይሰጥ ገባ፡፡ አንዳንዶች በመካከላቸው
ምስጢር አቀባይ ከተገኘ ተጋልጦ በህዝብ ፊት
እንዲረሽን በመጠየቅ አቋም ወስደዋል፡፡ ሌሎች
ደግሞ መንጋ እንዲነዳበት ሐሳብ ሰንዝረዋል፡
፡
በአደባባይ
እንዲሰቀል
አስተያየታቸውን
የሰነዘሩም
ተሰምተዋል፡፡
በቁመቱ
ልክ
መሬት ተቆፍሮ እንዲቀበር ደግሞ ከስብሰባው
ተሳታፊዎች በአሓዝ ያመዘነ ኃይል አቋም ይዟል፡
፡ አስተዋዩ አፈወርቅ የሁሉንም ስሜት በፅሞና
ተከታትሏል፡፡ ይህ ሒደት ቀጥሎ በነበረበት
ሁኔታ ደግሞ ቀንደኛው የፋሽስት ኢጣሊያ
ሰላይ በስብሰባው መካከል በድንጋጤ ደርቆ ታየ፡
፡ ግለሰቡ ቀድሞውንም ቢሆን የመረጃ አቀባዮች
አስተባባሪ መሆኑ በጥርጣሬ ተይዞ ነበር፡፡ አሁን
ደግሞ በድንጋጤ ክው ብሎ ሲገኝ ሳይጠየቅ
በራሱ ላይ እንደ መሰከረ ተቆጠረበት፡፡ ወዲያው
ተይዞ ተመረመረ፡፡ አመነ ቀጥሎ ስብሰባው
በአመዛኙ በወሰነበት መንገድ እርምጃ ለመውሰድ
እንቅስቃሴ ተጀመረ፡፡ የጀግናው አፈወርቅ አቋም
ካመዘነው የስብሰባው ተሳታፊዎች ውሳኔ የተለየ
አልነበረም፡፡
ፍርድ አልቋል፡፡ ይግባኝ አልተባለበትም፡
፡ አፈፃፀም ይከተላል፡፡ የሰውዬው ቁመት

የአንዱአለም አራጌ
አስተዳደርም ይኽኑ እንደሚጠረጥሩ ገለፁልኝ፡
፡ በእኔ በኩል የሚባለው ነገር ፍፁም ሀሰትና
ነገሩን ለማድበስበስ ተብሎ የቀረበ መሆኑን
ገልጬ የግድያ ሙከራው ባለቤቶች እነርሱ
መሆናቸውንና ንብረቴን ከእነርሱ እንደምጠብቅ
አስረዳሁ፡፡
5ኛ. በደረሰብኝ ከፍተኛ ድብደባ እስከ
አሁኗ ሰዓት ድረስ ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ብሆንም
ተገቢውን የህክምና ክትትል ማግኘት አልቻልኩም፡
፡ ሌሊትም ሆነ ቀን ከፍተኛ የስቃይ ስሜት
ሲሰማኝ በጥበቃ ላይ የሚገኙ ፖሊሶችና በጤና
ጣቢያው ያሉ የህክምና ባለሙያዎች የቻሉትን
ለማድረግ ጥረት ቢያደርጉም ግልፅ በሆነ የአቅም
ውስንነት ምክንያት ጊዜያዊ ማስታገሻዎችን
ከማድረግ ባለፈ ከስቃዬ ሊታደጉኝ አልቻሉም፡፡
ይህም ሁኔታ በውል እየታወቀ የተሻለ የህክምና
ክትትል በድንገተኛ እንኳን እንዳገኝ አለመደረጉ
ያልተፈለገው ህይወቴ ይቀጥል ዘንድ ባይፈለግ
ነው የሚል ከፍተኛ ስጋት አለኝ፡፡
6ኛ.
ክስ
የምመሰርት
ከሆነ
በአስተዳደሪዎቹ
ተጠይቄ
ነበር፡፡
ግለሰቡ
በራሳቸው ተነሳሽነት አደረጉት ብዬ እንደማላምን
በመግለፅ ፈቃደኛ አለመሆኔን ገለፅኩ፡፡ አክለውም
ምስክሮች እንዳሉኝ ጠይቀው እነርሱ የራሳቸውን
እርምጃ እንደሚወስዱ ገልፀው ቢሄዱም፡፡ በጉዳዩ
ላይ እዚህ ግባ የሚባል ነገር ሳያደርጉ አያሌ ቀናት

... ከገፅ 7 የዞረ

አልፈዋል፡፡ ይኽም የእውነት በግለሰቡ የተፈፀመ
ቢሆን ኑሮ ጉዳዩ በዚህ ሁኔታ በቸልተኝነት
እንደማይያዝ መረዳት አያስቸግርም፡፡
7ኛ.
የወህኒ
ቤቱ
አስተዳደሮች
የተወሰዱብኝን
ሰነዶች
ሙሉ
በሙሉ
እንዲመልሱልኝ ብጠይቅም ቀደም ብለው በጋራ
እያየን የሚመለስ ካለ እንደሚመለስ የማይመለስም
ካለ ለምን እንደማይመለስልኝ እንደሚገልፁልኝ
ነግረውኝ ነበር፡፡ በአጋጣሚ አደጋው ከተፈጠረ
በኋላ ተቀይረው የመጡት አስተዳደሮችም
በተገለፀው መሰረት ይፈፅሙልኛል ብዬ ባስብም
አልተሳካም፡፡ ከወሰዷቸው ሰነዶች የፍርድ ቤት
የክስ ወረቀቴንና አንድ የተገነጠለ የደብተር ሽፋንና
የተቀደዱ አንዳች ነገር ያልተፃፈባቸው የተቀደዱ
ወረቀቶችን መለሱልኝ፡፡ ብዙ የደከምኩባቸው
ፅሁፎች የውሃ ሽታ ሆኑ፡፡ በሁኔታው ማዘኔንና
አዲስ እንደመሆናቸውም ከእነርሱ ጋር እሰጣገባ ውስጥ መግባት እንደማልፈልግ ገልጬ
መብቴን እየገፈፉ ግን በዝምታ እንደማልቀጥል
ስገልፅላቸው ደብዳቢዬ ወረቀቶቹን ከሰጡአቸው
እንደሚጠይቋቸው ካልመለሱላቸው ግን ምንም
ማድረግ እንደማይችሉ ገለፁልኝ፡፡ ‹‹ዶሮን
ሲያታልሏት…›› የሚባለው በእንዲህ ያለ ጊዜ
ነው፡፡ አንድ እስረኛ ከወህኒ ቤቱ አቅም በላይ
እንደሆነ ማን ሊያምን ይችላል? ሰነዱንስ ቀደም
ብለው ሊመልሱልኝ፣ የማይመለስም ካለ ለምን

በገመድ ተለካ፡፡ ወዲያ የጉድጓድ ቁፋሮ ተጀመረ፡
፡ ሰውዬው በቁመቱ ልክ በጉድጓድ በቁመት
ይቆማል፡፡ ፍርድ በፍርድ ብቻ ይሻራል፡፡ እስካሁን
የቀረበ ማመልከቻ የለም፡፡ ይቆፈራል! ይቆፈራል!
የተቀባሪው ቤተሰብ ተጨንቋል፡፡ ምን ማድረግ
ይቻላል? ሰውዬው ቁጭ ብሏል፡፡ በገመዱ
እንደተለካ ይቆፈራል፡፡ ሰዎቹ መቆፈሪያውን
ይቀባበላሉ፡፡ አንዱ ክፉኛ እስኪደክም አይጠበቅም፡፡
ይቆፈራል! ይቆፈራል! አሁን ጉድጓዱ ከተፈለገው
ቁመት ደርሷል፡፡ ሰውዬው ከጉድጓዱ ውስጥ
ገብቷል፡፡ አፈወርቅ የህዝቡን ስሜት ያነብብ ገባ፡፡
በእርግጥ ይቅርታ ለመጠየቅ የደፈረ አልነበረም፡
፡ ግን በህይወት ሳለ እንዲቀበር የፈረዱበት ሁሉ
ተጨንቀው ተስተዋሉ፡፡ አፈወርቅ ትንሽ አሰብ
አደረገ፡፡ ቀና ብሎ ህዝቡን ተመለከተ፡፡ ሰውዬው
አፈር አልተመለሰበትም፡፡ ገና መሆኑን ያዙ፡፡
አፈር ሊመለስበት ነው! አንድ! አንድ! አፈወርቅ
ትእዛዝ አልሰጠም፡፡ ህዝብ ተጨንቋል፡፡ የሁሉም
ፍላጐት ለሰውዬው ምህረት እንዲደረግለት
ነው፡፡ ሰውዬው የቤተሰብ አስተዳዳሪና የህፃናት
አባት መሆኑ ታውቋል፡፡ አፈወርቅ እንደገና
ዓይኑን ወደ ህዝቡ ወረወረው፡፡ ህዝቡ በሙሉ
ትኩር ብሎ ይመለከተዋል፡፡ በግለሰቡ ላይ
አፈር የሚመልሱ ሰዎች በተጠንቀቅ ቆመዋል፡
፡ የአረንጓዴ መብራት ትእዛዝ ብቻ ይጠበቃል፡
፡ የተሰበሰበው ህዝብ በሙሉ ድንጋይ እያነሳ
በሰውዬው ላይ ይወረውራል፡፡ የመጨረሻው
ደቂቃ ደርሷል! አፈወርቅ ሊናገር ነው! ህዝቡን
ለአንድ አፍታ መልከት! ሰውዬውን ደግሞ አየት!
‹‹ይህ የተሰበሰበው ህዝብና እኔ ምረነሃል! ውጣና
ዋስ ጠርተህ ወደ ቤትህ ሒድ!›› አፈወርቅ
ወደሰማዕት፡፡ጭብጨባው ቀለጠ አፈወርቅ ይኑር
አፈወርቅ ይኑር ቸብ ! ቸብ ! ቸብ !ቸብ !!
ስለ አፈወርቅ ወልደ ሰማዕት ጀግንነት
ፀሐፍት ብዙ ብለዋል፡፡ ታሪክ ፀሐፊው አቶ
ታሪክ ጻድቅ መኩሪያ የቀረፁትን ግን ቀንጭበን
ይዘናል፡፡ እንዲህ ይነበባል፡፡
“……የጦር መሳፈሪያውም ጅጅጋ ሆኖ
ደግሞም በሱማሊያ ጠረፍ በቆራሔ፤ በዳፕረይ
በገርለጉቤ ላይ ካንድ ዓመት ወዲህ ግራዝማች
አፈወርቅ ወልደ ሰማዕት መሽገው ሲከላከሉ
ቆይተው ነበርና በመጨረሻም ዋናው ጦርነት
በተዠመረ ጊዜ በቆራሔ ምሽግ ከሚወዷቸው
ወታደሮች ጋራ ሆነው በአንበሳነት እየተከላከሉ
ብዙ የኢጣሊያን ጦር መልሰዋል፡፡ ስለዚህ
የግራዝማች አፈወርቅ የጀግንነት ዝና በዚያ
ግንባር ባሉት በኢጣሊያና በሱማሊያ ወታደሮች
ዘንድ በጣም የገነነና የሚያስፈራ ነበር፤ በዚህ
ምክንያት ብዙ ጊዜ ግራዚያኒ እግረኛ ሰራዊት ወደ
ቆራሔ ሲልክ ግራዝማች አፈወርቅ ድል እየመቱ
ስለመለሷቸው በሱማሊያ ያለውን መላውን
አይሮፕላን አስነስቶ በሰላሳ፤ በሰላሳ እየከፈለ
መሽገው የተቀመጡበትን ቆራሔን ያስደበድብ
ዠመር፡፡” የኢትዮጵያ ታሪክ፤ ከአጼ ቴዎድሮስ
እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ፡፡ ገጽ 233
ጀግናው አፈወርቅ አርሊኮን ከእጁ

ሽጉጥ ከጎኑ ተለይቶት አያውቅም፡፡ ሥራ በጣም
ይወድዳል፡፡ እረፍት አያውቅም፡፡ ብሩህ አእምሮ
ነበረው፡፡ በየቀኑ የዓለምን ሁኔታ በሬዲዮ
ይከታተል፡፡ የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታም
አምልጦት አያውቅም፡፡ ጠንካራ የዘብ አጠባበቅ
ስርዓት መስርቷል፡፡ ወታደራዊ ዲስፕሊን
በጥብቅ ይከበራል፡፡ አፈወርቅ ከወታደሮቹ የተለየ
ምንም ህይወት እንዳልነበረው ታሪክ ይናገራል፡
፡ ውሸት አናወራም፡፡ ካድሬ አይደለንም፡፡ ሐሰት
አንናገርም፡፡ ባለስልጣን አይደለንም! የአፈ ወርቅ
ታሪክ ከወርቅ የጠራ ነው፡፡ ከጨረቃ የፈካ
ከፀሐይ የበራ ነው፡፡ የባንዳነት ሕዋስ በደሙ
ውስጥ ፈፅሞ አልነበረም፡፡ ከጠላት ጋር ድርድር
አልፈለገም፡፡ ሹመትና ሽልማት አልቋመጠም፡፡
ኩሩ ጀግና አፈወርቅ ወልደሰማዕት፡፡
ቆፍጣናው ጀግና አፈወርቅ ውሃ
በቦምብ ዋንጫ ይጠጣ እንደነበር ያውቃሉ?
ይገርምዎታል! ከቦምብ ብረት በተሰራ ቢላዋ
እየቆረጠ ይመገብ ነበር፡፡ እንዲሁም ከቦምብ
ብረት በተቀረፀ ሣህን ይበላ እንደነበር ታሪክ
ይመሰክራል፡፡ ዓላማው ቦምብ እንደማይፈራ
ለማሳየት እንደነበር አንጣ! አርበኛ ሲኮራ
በቦምብ ውሀ ይጠጣል፡፡ ባርያ ሲኮራ ማጭድ
ይታጠቃል!
አሞሌ ሲኮራ ገላውን ሊታጠብ
ወንዝ ይወርዳል!
ጀግናው
አፈወርቅ
በምስራቅ
በኩል ሙሉ ኃይሉን ካሰማራው ከፋሽስት
ኢጣሊያ ወራሪ ጋር በቆራጥነት ይዋጋ ገባ፡
፡ በሰማይ ላይ አይሮፕላን ፈስሷል፡፡ በምድር
ታንክ ይርመሰመሳል፡፡ አፈወርቅ አንዴ ወደ
አይሮፕላኑ ይተኩሳል፡፡ ወዲያው ደግሞ ወደ
ታንኮቹ ይተኩሳል፡፡ ጀግኖቹ የኢትዮጵያ ልጆች
ከጎኑ ቆመዋል፡፡ ጦርነቱ ተፋፍሟል፡፡ የቆራሔ
ምሽጎች በቦምብ ተደበደቡ፡፡ አፈወርቅ ለአፍታም
እጁ አላረፈም፡፡ ሳያቋርጥ እየተዋጋ ይገኛል፡
፡ ነገር ግን ቅልጥሙንና ቁርጭምጭሚቱን
በቦምብ ክፉኛ ተመትቷል፡፡ ጥቅምት 23 ቀን
1928 ዓ.ም. ጀግናው አፈወርቅ ለህክምና
ወደ ቀይ መስቀል እንዲሄድ ተጠይቆ ፈቃደኛ
አልሆነም፡፡ ሰራዊቱ እንዳይበተን ስለሰጋ እስከ
ህይወቱ ፍጻሜ ለመዋጋት ቆርጧል፡፡ ጥቅምት
24 ቀን 1928 ዓ.ም. እንዲሁ ሲዋጋ ውሏል፡
፡ የቆሰለ እግሩን እየጎተተ፡፡ ጥቅምት 25 ቀን
1928 ዓ.ም. እንደተለመደው በርትቶ ይዋጋ ገባ፡
፡ በህይወት የተረፉ ሌሎች የሰራዊቱ አባላትም
በቆራጥነት ይዋጉ ነበር፡፡ ነገር ግን አፈወርቅ
በውጊያው ለመቀጠል አልቻለም፡፡ አርሊኮኑን
እንደያዘ አካሉ ዝሎ ወደቀ፡፡ ጀግናው የኦጋዴን
አንበሳ ብዙም ሳይቆይ ትንፋሹ ፀጥ አለ! ገና
ወጣት ነበረ፡፡ በ30 ዓመቱ ወደቀ፡፡ አፈወርቅ
ከሞተ ከ14 ቀናት በኋላ የደጃዝማችነት ማዕረግ
ተሰጠው፡፡ አንበሳው አፈወርቅ በሚያልፍ ህይወቱ
የማያልፍ ታሪክ ሰርቷል፡፡ በታሪክ ለዘለዓለም
ህያው ሆኖ ይኖራል፡፡ ቆራጡ ጀግና አፈወርቅ
ወልደሰማዕት!

የሚለውን እንደሚያስረዱኝ ተገልፆልኝ እንደነበር
ዘንግተውት ወይንስ…?
8ኛ. እየተፈፀመብኝ ያለው ግፍ ሳያንስና
ጥዋትና ማታ ከሞት ጋር ግብግብ በገጠምኩበት
ሁኔታ የወህኒ ቤቱ አስተዳደር በጋዜጣዎ ላይ
ነገሩን ተራ ጉዳይ ተራ ግጭት አስመስሎ
ለማቅረብ መሞከሩ ሀዘኔን አክብዶታል፡፡ ስቃዬንም
አብዝቶታል፡፡ ከፍ ሲል እንኳ ለመከላከል
እጄን እንዳላነሳው በሚገባ እየተረዱ ጉዳዩን
የግድያ ሙከራ ሳይሆን ግጭት ለማስመሰል
መሞከራቸው ከበደል ሁሉ የከፋ በደል ነው፡
፡ በሰውነት ከተቸረኝ ክብር ውጭ የምጠቅሰው
ሌላ ክብር የለኝም፡፡ ነገር ግን የወህኒ ቤቱ
እርምጃ እኔን ተራ አምባጓሮ ፈጣሪ በማስመሰል
ለማብጠልጠል የታቀደ እንደሆነ እገነዘባለሁ፡፡
ለመሆኑ ምንስ የሀሳብ ልዩነት ቢኖረኝ ሰውነቴን
ይጠራጠራሉ?
ወይንስ
ኢትዮጵያዊነቴን?
ከእስር አያያዜ ጀምሮ ከፍ ብዬ እስከ 7ኛ ተራ
ቁጥር የገለፅኳቸው በደሎች ሳያንሱ እኔን እንደ
ምግባረ-ብልሹ አድርገው ለአንባቢ ለማቅረብ
ይመቻቸው ዘንድ ‹‹ጉዳዩ ተጣርቶ ጥፋተኛው
ተለይቶ እርምጃ እንወስዳለን፡፡›› የሚል ምላሽ
መስጠታቸው እውነት ልጅ ያወጣላቸው ይሆን?
ወይንስ ክብር ያጐናፅፋቸው ይሆን? በአጠቃላይ
ወህኒ ቤቱ በጉዳዩ ዙሪያ እያሳየ ያለው ነገር
በገሃድ የሚያሳየው የጉዳዩ ባለቤት አሳሪዎቼ
መሆናቸውንና ያንንም ለመሸፈን ሲል ከፍ ያለ
ውጥረት ውስጥ መግባቱን ነው፡፡ ነገር ግን
ይኼን መሰሉ ተግባር ለተቋም ግንባታም ሆነ
ለወንድማማችነት መልካም ሁኔታዎችን ሲፈጥር

አይታየኝም፡፡ የፓርቲዬ የአንድነት ለዴሞክራሲና
ለፍትህም ዓላማም፣ እንዲህ አይነት የሸፍጥና
የመጠፋፋት አዙሪት ቆሞ ፍትህ፣ ዴሞክራሲ፣
ነፃነትና ወንድማማችነት የሰፈነባት ኢትዮጵያን
ማየት ነው፡፡
ክቡርነትዎ እንዲረዱልኝ የምፈልገው
ይኽንን የመሰለ ደብዳቤ ስፅፍ ማንንም ለመበቀል
ወይንም ለማንቋሸሽ ሳይሆን እውነቱ ፍንትው
ብሎ እንዲወጣ፣ ወህኒ ቤቱም እንደተቋም ህዝብ
የሚያምነውና የሚያከብረው እንዲሆን ከማሰብና
ጉዳቴንና ስቃዬንም ህዝብ እንዲያውቅልኝ
ከመሻት የተነሳ መሆኑን ነው፡፡ ከዚህ ውጭ
ባነገብኩት እውነት ደስተኛ ነኝ፡፡ ለዚህ እውነት
ደግሞ ግራና ቀኛቸውን ለይተው ከማያውቁ
ልጆቼ ተለይቼ ዘመኔን በሙሉ በውርደት
ለመጨረስ ብቻ ሳይሆን፣ ለመሞትም ዝግጁ
መሆኔን አሳዳጆቼም እንዲያውቁት እወዳለሁ፡፡
መቼን እኔ ባለሁበት ሁኔታ ያለ ሰው
ነገር ቢያበዛ ቅር እንደማይሰኙ በተመተማመኔ
ነገሬን ዘለግ ማድረጌን ይረዱልኝ፡፡
ስለትብብርዎ በቅድሚያ እያመሰገንኩ
እውነቱን
የማሳወቅ
ጥረትዎ
እንዲሳካ
እምኛለሁ!!
አክባሪዎ!
(የማይነበብ ፊርማ)
አንዱዓለም አራጌ
የህሊና እስረኛ
የካቲት 25/2004 ዓ.ም.
ከቃሊቲ ወህኒ ቤት
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ፍትህ የካቲት 30 2004 ዓ.ም

በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የሚሰራ
የወጣቶች ማህበር ተቋቋመ

የሣውዲ ስታር የሩዝ እርሻ ሠራተኞች
የድርጅቱ የውስጥ አሠራርና ተግባር በህግ
አካል እንዲጠና ጠየቁ
የሳውዲ
ስታር
አግሪካልቸራል
ዴቨሎፕመንት በጋምቤላ ክልል በ10ሺ ሄክታር
መሬት ላይ በሚያከናውነው የሩዝ እርሻ ላይ
የሚሰሩ ሰራተኞች የድርጅቱ ውስጣዊ አሰራርና
የፕሮጀክቱ የስራ አመራር አባላት የስራ
አፈፃፀም ባለመብት የህግ አካል በአስቸኳይ
እንዲመረምርላቸው የጋምቤላ ክልል ምክር ቤትን
ጨምሮ ለሚመለከታቸው የክልሉ የመንግስት
አባላት ደብዳቤ አቀረቡ፡፡
ሰራተኞቹ ለክልሉ መንግስት በጻፉት
ደብዳቤ ላይ ‹‹ድርጅቱ የሰራተኛ አዋጅን ተመርኩዞ
የወጣ መመሪያ የለውም፣ ከስራ እንዲሰናበቱ
የተደረጉ ሰራተኞች የኮንትራት ጊዜያቸው
ሳያበቃ ብዙ ወራቶች እየቀራቸው በስንብት
ደብዳቤ በህገ ወጥ መንገድ ከስራ ሲያሰናብቱ
ለተሰናባች ሰራተኞች የሚከፈለው የቀሪ ወራት
ደመወዝ ድርጅቱን ለኪሳራ ዳርጎታል፡፡ እንዲሁም
የሰራተኞች ማህበርም ሆነ የህብረት ስምምነት
የለም እንዳይኖርም በማድርግ ላይ ነው ድርጅቱ
የሚሰራው›› ሲሉ ገልጸዋል፡፡
በልማት ስራ ላይ አንድ
ፕሮጀክት ሲቋቋም ለስራ አጡ ህብረተሰብ ሰፊ
የስራ እድል በመፍጠር ስራ አጡን ህብረተሰብ

ከስራ ጋር በማገናኘት፤በልማት ጎዳና በመምራት
የስራ ባህልን ለማዳበር በማቀድ ቢሆንም
የድርጅቱ ባለስልጣናት ስውር ዓላማቸውን
ለማሳካት ሰራተኛውን ወደ ነበረበት የችግር
አረንቋ በመመለስ ላይ ናቸው፡፡ ስለዚህ ህገ
መንግስቱ ያስቀመጠውን የሰራተኛ አዋጅ
በመንተራስ እየተከናወነ ያለው አስተዳደራዊ በደል
እንዲጠናና መፍትሄ እንዲሰጣቸው ለመንግስት
ባስገቡት ደብዳቤ ላይ ጠይቀው በቀጣይም
ተሰናባች ሰራተኞች በመኖራቸው ስራ ለማቆም
እንደሚገደዱ ጨምረው አስታውቀዋል፡፡
ይህ በሼክ መሀመድ አላሙዲ
ባለቤትነት
የሚመራው
ሳውዲ
ስታር
በጋምቤላ ክልል 129ሺ ሄክታር የእርሻ መሬት
እንዲፈቀድለት ጠይቆ ያገኘ ሲሆን በያዝነው
አመት 1 ሚሊዮን ቶን ሩዝ ወደ ውጪ በመላክ
አንድ ቢሊዮን ዶላር ለመሰብሰብ እየሰራ ይገኛል፡
፡ በተጨማሪም በኦሮሚያና በቤኒሻንጉል ጉምዝ
በድምሩ 50,0000 ሄክታር መሬት እንዲሰጠው
የፌደራሉንና የክልሎቹን መንግስታት ጠይቆ
በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኝ ያኘነው መረጃ
ያስረዳል፡፡

መድረክ በአቶ አንዱዓለም አራጌ ላይ የተፈፀመው
ድብደባ ኢ-ሰብዓዊ ተግባር ነው አለ
የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ አንድነት
መድረክ በየካቲት ወር 2004 በሽብርተኝነት
ተጠርጥረው በእስር ላይ በሚገኙት በአቶ
አንዱዓለም አራጌ ላይ የተፈፀመው ድብደባ ኢ
-ሰብዓዊ ተግባር በመሆኑ በጥብቅ እናወግዘዋለን
ሲል ለፍትህ በላከው መግለጫ ላይ ገልጿል፡፡
መድረክ በመግለጫው ላይ እንዳለው
በህግ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ዜጎች በእስር ላይ
ባሉበት ሁኔታ ለሚደርስባቸው ኢ-ፍትሃዊ
ድርጊቶች ኃላፊነት ሊወሰድ የሚገባውና ሕገ ወጥ
ድርጊት እንዳይፈፀምም አስቀድሞ የመከላከል
እርምጃ መውሰድ የመንግስት ሀላፊነት ነው ብሎ
ያምናል ሲል መድርክ በመግለጫው ገልጿል፡፡

አያይዞም ‹‹በአቶ አንዱዓለም ላይ
የተፈፀመው ተግባር በማንኛውም ኢትዮጵያዊ
ዜጋ ላይ ሊፈፀም የማይገባ ተግባር ነው››
ያለው መድረክ ድርጊቱን አጥብቆ እንደሚኮንን
በመግለጫው ላይ ገልጿል፡፡ በተያያዘም መድረኩ
ከኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ለእለት ተእለት
እንቅስቃሴ ማከናወኛ በሚል በአንድ ወንበር
ተሰልቶ የተሰጠው 3598.41 ብር በኢትዮጲያ
ንግድ ባንክ በኩል ለቦርዱ ተመላሽ ማደረጉን
ገልጿል፡፡ ክፍፍሉም ኢ-ፍትሃዊ እና አድሏዊ
በመሆኑ ገንዘቡን ለመመለስ መገደዱን ለቦርዱ
በፃፈው ደብዳቤ ላይ አስፍሯል፡፡

የብርሃን ክንፎች (ሙዚ-ቃል) የግጥም
አልበም ተመረቀ
ቮካል ሪከርድስ ከክለቡ H2O ጋር
በመተባበር የገጣሚ ኤፍሬም ስዩም ‹‹የብርሃን
ክንፎች (ሙዚ-ቃል)›› የግጥም አልበም ትላንት
ማምሻውን በክለብ H2O በደማቅ ሁኔታ
ተመርቋል፡፡

ገጣሚ ኤፍሬም እንዳለ ከዚህ ቀደም
‹‹ሶሊያና›› የሚል የግጥም ሲዲ አቅርቦ
ከፍተኛ ተቀባይነትና ተወዳጅነት ያገኘ እንደሆነ
ይታወቃል፡፡

ጽላሎት ልብ ወለድ ለንባብ በቃ

በልቦለዶች፣አጫጭር
ትረካዎች፣
ኢ-ልቦለድ እና የግጥም ስራዎቹን ለአንባቢያን
በማድረስ የሚታወቀው እንዳለጌታ ከበደ ስምንተኛ
ድርሰቱ የሆነውን ‹‹ጽላሎት›› የአጫጭር
ልብወለድ ስብስብ ለአንባቢያን በያዝነው ሳምንት
አቀረበ ደራሲው በተለይ ለፍትህ ገልጿል፡፡

በደራሲ እንዳለጌታ ከበደ በተለያዩ
ጊዜያት ተጽፈው በአንድ መድብል በያዝነው
ሳምንት ለአንባቢያን የቀረበው ‹‹ጽላሎት›› የልብ
ወለድ ስብስብ መጽሐፉ 192 ገጾች ሲኖሩት፣
በ30 ብር በለበያ እንደቀረበም ደራሲው ጨምሮ
ገልጿል፡፡

‹‹ሄሎ ሌዲስ›› የመዝናኛ ፕሮግራም ሁለተኛ አመቱን አከበረ
ዲጄ ሊ አድቨርታይዚንግ ከኢትዮጵያ
ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር በመተባበር ‹‹ሄሎ
ሌዲስ›› የተሰኘ የመዝናኛ ፕሮግራሙን ሁለተኛ
አመት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድርጅት ስቱዲዮ
ትላንትና ‹‹ማርች 8›› ምክንያት በማድረግ

ሚኒስቴሮች፣ አምባሳደሮች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣
አርቲስቶች፣ ጋዜጠኞች እና የኪነ ጥበብ ቤተሰቦች
በተገኙበት ማክበሩን አዘጋጆቹ በተለይ ለፍትህ
ገልፀዋል፡፡

አልፋና ኦሜጋ ቁጥር 2 መጽሐፍ እሁድ ይመረቃል
ከኢትዮጵያ ስፔስ ሣይንስ ሶሳይቲ
ጋር በመተባበር በቴሌስኮፕ የታገዘ የስነህዋ ቅኝት መጋቢት 2 ምሽት በራስ አምባ
ሆቴል ታዳሚዎች እንዲመለከቱ በማድረግ
የዶ/ር አቡሽ አያሌው አልፋና ኦሜጋ ቁጥር 2

መጽሐፍ እንደሚመረቅ አዘጋጆቹ ለፍትህ ገለፀ፡
፡ በተጨማሪም በመጽሐፉ ምረቃ ላይ የተለያዩ
ምሁራንን አሳታፊ የሚያደርግ የውይይት
መድረክ ተዘጋጅቷል፡፡

‹‹የትዳር ያለህ›› ፊልም እሁድ ይመረቃል

በዘውግ ቴአትር ሚዲያ ፕሮሞሽን
የተዘጋጀውና በደራሲ መርድ ነጋሽ ተደርሶ
በዳይሬክተር ዓለም ዘውገ የተሰራው ‹‹የትዳር

በኢትዮጵያ አንድነት ውስጥ በኢኮኖሚና
በዴሞክራሲያዊ አስተሳሰቡ የዳበረ ጤናማና በስነ
ምግባር የታነፀ ብቁ ወጣት የማህበረሰብ ክፍል
መፍጠርን አላማው አድርጎ ‹‹ባለራዕይ ወጣቶች
ማህበር›› በሚል ስያሜ መቋቋሙን የምስረታው
አመቻች ኮሚቴ በተለይ ለፍትህ ገልጸዋል፡፡
ማህበሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ
የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በዴሞክራሲያዊ
ስርዓት ግንባታ መስክ የመስራት መርሁ
እንዳለው የተናገረ ሲሆን፤ ይህንንም ለማሳካት
ከመንግስትም ሆነ ከማንኛውም ሁለተኛ አካል
ጣልቃ ገብነት እራሱን ተከላክሎ ነፃና ገለልተኛ

ሆኖ የመስራት መርሁን አጠንክሮ እንደሚይዝ
ለፍትህ አስታውቋል፡፡
ባለራዕይ ወጣቶች ማህበር በርካታ
ወጣቶችን በማቀፍ በኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ
ስርዓት ግንባታ እና የኢኮኖሚ መፃኢ እድል ላይ
ወጣቱ የወሳኝነት ሚናው ተገቢ ቦታ እንዲኖረው
ለማድረግ ከኢትዮጲያ የበጎ አድራጎት ድርጅት
ኤጀንሲ ህጋዊ ፈቃድ በማግኘት እንቅስቃሴ
መጀመሩን የተገለጸ ሲሆን፣ ብዙዎቹ የማህበሩ
መስራቾች ከዚህ በፊት የአዲስ አበባ ወጣቶች
ማህበር እና ፎረም አባላት መሆናቸው
ይታወቃል፡፡

አቶ አስገደ ለመጋቢት 13 ቀን ተቀጠሩ
የቀድሞ የህወሓት መስራች የነበሩት እና
በአሁኑ ወቅት የአረና ፓርቲ አመራር አባል
የሆኑት አቶ አስገደ ገ/ሥላሴ የይርጋ ጊዜ አልፏል
በሚል ውድቅ በተደረገው ክስ በድጋሚ በይግባኝ
እንደተከሰሱ በተለይ ለፍትህ ገለጹ፡፡
አቶ
አስገደ
ለፍትህ
እንደገለፁት
የቀድሞውን የህወሓት የፀጥታ ሀላፊ አቶ ብስረት
አማረን ስም አጥፍተዋል ተብለው የተከሰሱበትን
ክስ የወረዳው ፍ/ቤት የይርጋ ጊዜ አልፏል ብሎ

ጥር 4 ቀን 2004ዓ.ም ፍርድ ቤቱ ውድቅ ካደረገ
በኋላ አቃቤ ህግ ይግባኝ ጠይቆ በድጋሚ በመቀሌ
ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንደከሰሳቸው ጨምረው
ገልፀዋል፡፡
ትላንት ለፍርድ ቤት የቀረቡት አቶ
አስግደ ጠበቃ አቅርበው ለመከራከር ፍርድ
ቤቱን በጠየቁት መሰረት የ14 ቀን ቀጠሮ
እንደተሰጣቸው ለፍትህ ገልፀዋል፡፡

አንድነት ነገ ሊያደርገው የነበረውን
የአዲስ አበባ ምክር ቤት ምርጫ ሰረዘ
አንድነት ለፍትህና ለዴሞክራሲ ፓርቲ
/አንድነት/ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን
በሊቀመንበርነት የሚመራ መሪን ለማስመረጥ
5 እጩዎችን ከሁሉም ወረዳዎች በማወዳደር
አዘጋጅቶ ነገ በዲያፍሪክ ሆቴል ሊያደርገው

የነበረውን ምርጫ መሰረዙን የፍትህ ምንጮች
ገለፁ፡፡ፓርቲው ‹‹ማርች 8›› የሴቶች ቀንን
ለማክበር በእለቱ ፕሮግራም የተዘጋጀ በመሆኑ
ይህንን ዝግጅት ላለማጣበብ ሲባል ምርጫው
መሰረዙን ምንጮቻችን ጨምረው ገልፀዋል፡፡

ከፋን ስለማልማት የዞኑ ተወላጆች ተወያዩ
በአዲስ አበባ ነዋሪ የሆኑ የከፋ
ተወላጆች ዞኑ ያለበትን የመሰረተ ልማት ችግር
ለመቅረፍ ባሳለፍነው እሁድ በአዲስ አበባ ፖሊስ
አዳራሽ ተወያዩ፡፡
በውይይቱ ተሳታፊ የነበሩ የአካባቢው
ተወላጆች በዞኑ ያሉት የውሃ ችግር፣ የመንገድ
ችግር፣ እንዲሁም እየተሰራ ያለው መንገድም
የጥራት ችግር አለበት፣ ትምህርት ቤቶችም

በአካባቢው ያለመኖር ችግሮችን አንስተው
የተወያዩ ሲሆን የከፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ
አቶ ክፍሌ ገ/ማርያም ስለችግሮቹ ማብራሪያ
ሰጥተዋል፡፡ ዞኑ ለቀጣይ የልማት ስራ አስራሁለት
አባላት ያሉት አዲስ አስተባባሪ ኮሚቴ መርጧል፡
፡ የዞኑ አስተዳደርም በአንድ ወር ውስጥ የዞኑ
ተወላጆች ባሉባቸው አራት ከተሞች ውይይቶችን
እንደሚያካሄድ በእለቱ ተገልጿል፡፡

የቀድሞ የአውራምባ ታይምስ ጋዜጠኞች ‹‹አዲስ ጋዜጣ
ለማሳተም ፍቃድ ተከለከልን›› አሉ የሚለውን ዘገባ አስተባበሉ
በማስተዋል ህትመትና ማስታወቂያ
ድርጅት በየሳምንቱ የሚታተመው ፍትህ ጋዜጣ
ባለፈው ሳምንት አርብ የካቲት 23/06/04 በቅፅ
5/ ቁጥር 177 እትም ላይ ‹‹የቀድሞ የአውራምባ
ታይምስ ጋዜጠኞች አዲስ ጋዜጣ ለማውጣት
ፈቃድ ተከለከልን አሉ›› በሚል ርዕስ ከፊት ገፅ
የዞረ የዜና ሽፋን መስጠቱ ይታወቃል፡፡ ሆኖም
ድርጅታችን በዚህ ዘገባ ቅር የተሰኘ ከመሆኑም
በላይ አቋማችንን የማይወክል እና ስህተትም
የታከለበት በመሆኑ የመገናኛ ብዙሃን እና የመረጃ
ነፃነትን ለመደንገግ በወጣው አዋጅ 590/2000
ዓ.ም. አንቀጽ 40 መሰረት ቀድሞ ከተሰጠው
ዘገባ ጋር የተያያዘ፣ ተመጣጣኝ፣ ሕጋዊ ይዘት
ባለው መልኩ እንዲሁም ያለ ምንም እርማት
እንዲወጣ እየጠየቅን ምላሻችንም እንደሚከተለው
ቀርቧል፡፡
1. ‹‹ፈቃድ ተከለከሉ›› የሚለው ዋናው
የዘገባው ፍሬ ሐሳብ በእጃችን ካለው እውነታ
ጋር የተቃረነ ከመሆኑም በላይ ፍቃድ የማግኘት
ሂደቱን ሊያጨናግፍ የሚችል መሆኑ ተጢኖ
ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የደረሰን ደብዳቤ
‹‹የማህበሩን የካፒታል ምንጭ፣ የባለቤትነት
እና መሰል ጉዳዮች አጣርተን ውሳኔ እስከሚሰጥ
ድረስ ለጊዜው የምስክር ወረቀት መስጠት
የማንችል መሆኑን እንገልፃለን›› የሚል መሆኑ
ታውቆ በዚህ እንዲስተካከል፣

2. የዘገባው ሌላው ስህተት አዲስ
ጋዜጣ ለማሳተም ፈቃድ የጠየቅነው የቀድሞ
የአውራምባ ታይምስ ጋዜጠኞች ብቻ ሳንሆን
በተለያዩ አገር አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ላይ
ያገለገሉ ጋዜጠኞችም ስላሉ ይህ እንዲታረም፣
3. በዘገባው ላይ ‹‹…ጋዜጣ ለማሳተም
የሚያስፈልገውን ቅድመ ሁኔታ አሟልተን
ከጨረስን
በኋላ
በኢትዮጵያ
ብሮድካስት
ባለስልጣን በኩል ፈቃድ ተከለከልን ሲሉ በተለይ
ለፍትሕ ገለፁ›› በማለት የቀረበው ድርጅታችን
መስተሐልይም ሆነ ማንም የድርጅቱ መስራች
እና ባለድርሻ አካል ፍትህ ጋዜጣን ጨምሮ
ለማንም
አካል
መግለጫ
ያለመስጠቱን
፣በዜናው ላይ በምንጭነት የተጠቀሱት አቶ
አናኒያ ሶሪ በድርጅቱ ውስጥ ምንም አይነት
ህጋዊ ድርሻ የሌላቸው መሆኑ ታውቆ እንደ
መስራች እና ባለድርሻ ተደርጎ የተሰራው ዘገባ
እንዲስተካከል፣
4. በመጨረሻም ፍትሕ ላይ በወጣው
ዘገባ መደናገጥ ከተፈጠረባቸው ወዳጆቻችንም
ሆነ ከናፈቅናቸው አንባቢያን ጋር ለመገናኘት
የምዝገባ የምስክር ወረቀቱን ከባለስልጣን መስሪያ
ቤቱ እየተጠባበቅን መሆኑን እየገለፅን በቅርቡ
ይሁንታ በማግኘት የህትመት ሚዲያውን
እንደምንቀላቀል ተስፋ እናደርጋለን፡፡

‹‹ሽፋራዶነ›› የልጆች መጽሐፍ ይመረቃል

ያለህ›› ፊልም መጋቢት 2 ቀን 2004 ዓ.ም.
በአዲስ አበባና በክልል ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል፡
፡

ተረቶች፣ልዩ
ልዩ
ኢትዮጵያዊ
ክንዋኔዎችንና እንቆቅልሾች የተካተቱበት የልጆች
መጽሐፍ በብርሃነ ዓለሙ ካሣ ተዘጋጅቶ ቅዳሜ
መጋቢት 1 ቀን 2004 ዓ.ም በሩሲያ የባህልና

www.feteh.com

የሳይንስ ማዕከል (ፑሽኪን አዳራሽ) ከቀኑ በ9፡00
ሰዓት እንደሚመረቅ ደራሲው በተለይ ለፍትህ
ገልጸዋል፡፡
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‹‹የበግ ለምድ ለብሰው ወደ እናንተ ከሚመጡ
ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠበቁ›› ማቴ ም.7 ቁ.15
ሀገራችን ለረጅም አመታት እርስ በርሳቸው
ተከባብረው እና ተፈቃቅረው የሚኖሩ ዜጎች
ያሉባት ሀገር ናት፡፡ የዚህ መፈቃቀር እና ልዩነትን
አቻችሎ የመኖር ባህል ይዳብር ዘንድ ሃይማኖት
የተጫወተው ሚና ቀላል የሚባል አይደለም፡፡
ህብረተሰቡ በሀገራቸው ላይ ያላቸው ፅኑ ፍቅር
የተመሰረተው ስብዕናቸው መሰረት ከያዘበት
የእምነት ስርዓታቸው በሚመነጭ የስነ-ምግባር
አስተምህሮት መሰረት ነው፡፡ ፖለቲካውም ከጥንት
ጀምሮ ለሃይማኖት አባቶች እና ለእምነት ፍልስፍና
እራሱን አስገዝቶ የነበረበት መሆኑ መንግስት እና
ቤተክርስቲያን (በተለይ) የአንድ ሳንቲም ሁለት
ገፅታ ሆነው እንዲታዩ አስገድዷል፡፡
ቤተክርስቲያን እና ሌሎች የእምነት ተቋማት
ማህበረሰቡን ለመንግስት ያላቸውን ታማኝነት
እንዲያጠናክሩ እና ታዛዥ እንዲሆኑ ከየቅዱስ
መጽሀፋቸው በመጥቀስ ‹‹ስልጣን ከእግዚአብሔር
ካልሆነ በስተቀር ከየትም ሊገኝ እንደማይችል
አስተምረዋል፡፡ ምንም ያህል በመንግስት ቢበደሉም
‹‹ለክፉ ህዝብ ክፉ መሪ ያዘጋጅለታል›› የሚለውን
የቅዱሱን መጽሐፍ ገልጠው ጥቅስ በመጥቀስ ከህግ
እና አለማዊ መንግስት ስርዐዓት ስር እንዲሆኑ
ጭምር አስረድተዋል፡፡
የእምነት ተቋማቱ በዚህ ረገድ ላበረከቱት
አስተዋጽኦ ከመንግስት የተለያዩ ጥበቃዎች
ሲደረግላቸው እንደነበር ታሪክ ምስክር ነው፡
፡ የደርግ መንግስትን ወደ መንበረ ስልጣኑ
መምጣት ተከትሎ በመንግስት እና ሃይማኖት
መካከል ተፈጥሮ የነበረው ጠንካራ ትስስር
እየላላ በመምጣት በስተመጨረሻም አሁን ባለው
የመንግስት አስተዳደር ህገ-መንግስት ውስጥ
የሚል ህግ ረቆ ልዩነቱ ለየቅል መሆኑን መገንዘብ
ችለናል፡፡
በእርግጥ መንግስት በሃይማኖት ላይ
ያለውን ቀጥተኛ ተፅዕኖ በግልፅ ማየት ባይቻልም
በተዘዋዋሪ ግን መመልከት ችለናል፡፡ የመንግስት
ሁሉን ጠቅላይ እጅ በሃይማኖት ላይ መግባት

በመጀመሩ ከዚህ በፊት አይተናቸው የማናውቃቸው
አስደንጋጭ የባህሪ ለውጦች በምዕመኑ መካከል
ለመመልከት ችለናል፡፡ በሁለት መንገድ፡፡
የመጀመሪያው ለረጅም አመታት እርስ
በርስ ተከባብረው ይኖሩ በነበሩ የእምነት ተቋማት
መካከል በተደጋጋሚ አለመግባባቶች ብሎም
አንዱ የአንዱን የእምነት ተቋም እስከማውደም
የሚደርሱ ጥፋቶችን ሲፈፅሙ ተመልክተናል፡
፡ በዚህም ምክንያት የእምነት ተቋሙ ውስጥ
ተሰብስበው በሚገኙ ምዕመናን መካከል ከፍተኛ
አለመተማመን እና መሻከሮች ተፈጥረዋል፡፡ ጥንት
የገነባነው የኢትዮጵያዊ ማንነት መገለጫዎች ቀስበቀስ እየተሸረሸሩ መጥተዋል፡፡ ይህ በእርግጥ
ሁሉንም የእምነት ተከታይ ይወክላል ለማለት
አያስደፍርም፡፡ በየእምነት ተቋማቱ ውስጥ የሚገኙ
አማኞች በየጊዜው በመካከላቸው የተፈጠሩትን
አለመግባባቶች መንፈሳዊ በሆነ መነገድ ለመፍታት
ከመጣር ይልቅ እርስ በርስ መወነጃጀልን እና
ትውልድን ሊያንፅ በማይችል መልኩ አንዱ የአንዱን
ልዕልና ሲንደው ተመልክተናል፡፡ ይባስ ብሎም
ኢትዮጵያ የሁሉም ናት የሚለው የፀና መሰረት
ተንዶ ከአንድ ከተወሰነ የእምነት ተቋም ጋር ብቻ
የተያያዘ ተደርጋ እንድትቆጠር የተሞከረበት ጊዜም
ነበር፡፡ ይህ እንግዲህ የአለመግባባቶቹ ጠርዘኝነት
ውጤት ነው፡፡
ሁለተኛው
ስውር
የመንግስት
እጅ
የሚያርፈው በአንድ የእምነት ተቋም ውስጥ
በሚገኙ የእምነት መሪዎች እና አማኞች መካከል
ለመከፋፈል የሚደረግ ጥረት ነው፡፡ በኢትዮጵያ
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተቋም ውስጥ
በተደጋጋሚ በሲኖዶሱ አመራር መካከል የነበሩት
አለመግባባቶችን ጨምሮ የእምነቱ ሰባኪያን መካከል
ተፈጥሮ የነበረው (የተሐድሶ) አለመግባባት ተጠቃሽ
ናቸው፡፡ እነዚህ አለመግባባቶች ከመንፈሳዊ ተቋምን
ከሚመሩ ግለሰቦች ያልተጠበቁ በመሆናቸው
ህብረተሰቡን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዲያመሩ
አድርጓቸዋል፡፡ ምዕመኑ ‹‹ፀንታችሁ ቁሙ››
የሚለውን የሃይማኖት መርህን ብቻ በመመልከት

ለረጅም አመት የገነባነውን የመከባበር ስሜት
ጠብቀው አቆይተዋል፡፡
በክርስትናው ላይ ተነስቶ የነበረው በልዩነት
የመከፋፈል መንፈስ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ
ሌሎች የእምነት ተቋማት በተለይ ወደ ሙስሊም
ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን እየተዛመቱ መሆኑን
መታዘብ ችለናል፡ሸ የሙስሊም ማህበረሰቡን ህገመንግስቱ በደነገገው መሰረት የመንግስት ጣልቃ
ገብነትን እንደሚቃወሙ ያስገነዘቡ ሲሆን በተለይ
በህብረት ሆነው በውስጣቸው ተደብቀው የነበሩትን
በጥባጮች በማጥናት ረገድ ከፍተኛ የትብብር
መንፈስ አሳይተዋል፡፡
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በማቴዎስ ወንጌል
ም.7 ቁ.15 ላይ እንዲህ የሚል የምክር ቃል
ሰፍሮም እናገኛለን፡፡
‹‹የበግ ለምድ ለብሰው ወደ እናንተ ከሚመጡ
ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ፣ በውስጣቸው
ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ናቸው፡፡ ከፍሬያቸው
ታውቋቸዋላችሁ ከእሾህ ወይን ከአሜኬላም በለስ
ይለቀማልን? እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም
ፍሬን ያፈራል፣ ክፉ ዛፍም፣ ክፉ ፍሬንም ያፈራል፡
፡ መልካምም ዛፍ ክፉ ፍሬን ማፍራት፣ ክፉ ዛፍም
መልካም ፍሬን ማፍራት አይችልም፡፡ መልካም
ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ እሳትም
ይጣል፡፡ እንግዲህ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ፡
፡››
አሁን በግልፅ እንደሚታየው በሁሉም
የእምነት ተቋማት ውስጥ የበግ-ለምድ የለበሱ
ተኩላዎች ተሰግስገው ይገኛሉ፡፡ የሃይማኖት
ተቋማትን የሚመሩ ግለሰቦች ከእንግዚአብሔር
የተሰጣቸውን መንጋውን የመጠበቅ ኃላፊነትን ስተው
መእምናኑ ለፖለቲካው ታማኝ ሆነው እንዲቆዩ
የሚያግባቡ ከሆኑ ውለው አድረዋል፡፡ ሃይማኖት
ተቋማቱ በውስጣቸው ያሉትን አለመግባባቶች
ለመፍታት የመንግስትን ጣልቃ ገብነት የሚሹበት
ወቅት ላይ ደርሰናል፡፡ በመንግስት እና በሃይማኖት
መካከል ያለው ልዩነት ገደቡ ጠፍቶናል፡፡ እርስ
በርስ በዘር፣ በቋንቋ፣ በዝምድና፣ በተወላጅነት
የተሳሰሩ ግለሰቦች ያለበት የፖለቲካ ድርጅት

ወደ መሆን ተሸጋግረዋል፡፡ መፅሐፉም እነዚህን
ግለሰቦች ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ያለው
ለዚህ ነው፡፡ የሃይማኖት አባቶች በምዕመናኑ ዘንድ
ያላቸው ተቀባይነት እና ተዓማኒነት ከጊዜ ወደ
ጊዜ እየቀነሰ መጥቷል፡፡ ፍሬያቸው ከመንፈሳዊነት
ይልቅ የፖለቲካዊ ባህሪያት ይንፀባረቁበታል፡፡
የእምነት ተቋማት ከሌሎች ተቋማት
ጋርም ይሁን በውስጥ በሚፈጠር እርስ በርስ
አለመግባባቶች ወቅት ምዕመኑ በአንድነት በመሆን
በፀሎት እና በህብረት ቃል ኪዳን በመግባት
ማጥራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይህንን ማድረግ
ካልቻሉ መጨረሻቸው የከፋ ነው የሚሆነው፡
፡ ከሁሉ አስቀድሞ ፍቅር ይበልጣል፡፡ ህብረት
የማይፈጥረው ጉልበት እና ኃይል አይኖርም፡፡
በኤፌ 4፡14-16 ይህንን መመልከት ይቻላል፡፡
‹‹እንግዲህ
በሽንገላቸው
ያስቱ
ዘንድ
በሚተናኰሉ ሰዎች ተንኮል ምክንያት በትምህርት
ነፍስ ሁሉ ወዲያና ወዲህ እየተፍገመገምንና
እየተንሳፈፍን ህፃናት አንሁን፡፡ በነገር ሁሉ ወደ
እርሱ ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እንደግ
በእርሱም የተነሳ አካል ሁሉ እያንዳንዱ ክፍል
በልክ እንደሚሰራ በተሰጠለት በጅማት ሁሉ
እየተጋጠመና እየተያያዘ ራሱን በፍቅር ለማነፅ
አካሉን ያሳድጋል፡፡››
በአሁኑ
ወቅት
በፖለቲካው
መስክ
ያጣነውን ኢትዮጵያዊ ማንነት እና አንድነት
ለማቆየት የእምነት ተቋሞቻችን የከፈሉት ዋጋ
ቀላል የሚባል አይደለም፡፡ አሁንም ቢሆን ሁሉም
ግለሰቦች በእምነት ተቋማቱ ልጆቹ በስነ-ምግባር
እና በሀገር ፍቅር ስሜት ያድጉ ዘንድ የነበረውን
ልማድ ሊቀጥሉበት ይገባል፡፡
ይህ ሁሉ ሊሳካ የሚችልው በውስጥ ያሉትን
የተለያዩ አፍራሽ አካሎች አጥርተው መጣል ከቻሉ
ብቻ ነው፡፡ ልዩነት ለማንም አይበጅም፡፡ ይህች
ሀገር ያለእምነት ተቋሞች ምንም ነች፡፡ ስነ-ምግባር
የሌለው ትውልድ ራዕይ የለውም፡፡ ‹‹ራዕይ የሌለው
ትውልድ ደግሞ ይጠፋል›› ይላል መጽሐፉ፡፡ እነሆ
እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም ማስተዋል እና
ህብረት ይስጠን፡፡ አሜን ይስጠን፡፡

ዘርጋው ከፍተኛ
የአማርኛ መዝገበ ቃላት
በጥራትና በአዲስ መልክ ተዘጋጅቶ
በገበያ ላይ ስለዋለ ወደ ሜጋ አሳታሚና
ማከፋፈያ ድርጅት ጐራ በማለትና በመግዛት
ለራስዎም ሆነ ለልጆዎ ቅርስ ያቆዩ፡፡

የታተመው በጣም ጥቂት ስለሆነ
በኋላ እንዳይቆጭዎ ፈጠን ብለው በእጅዎ
ያስገቡ፡፡

የኦዲት ሥራ ጨረታ
ስማሪታን ፋውንዴሽን ፎር ዴስቲትዩት ዳይንግ የተባለ
መንግስታዊ ያልሆነ ማህበር እ.ኤ.አ. የ2011 የሂሳብ ስራ ማስመርመር
ይፈልጋል፡፡
ስለሆነም ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ አምስት የስራ
ቀናት ውስጥ ማንኛውም ህጋዊ ፈቃድ ያለው ማንኛውም ኦዲተር
መጫረት የሚችል መሆኑን በደስታ ይገልፃል፡፡
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