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የ66ቱ አብዮት ላይ የቆመው 
የትውልድ ጥያቄ

ተከስተ ነጋሽ ‹‹Education in 
Ethiopia from crises to the Brink of 
collapse›› በሚለው ፅሁፋቸው በ1966ቱ 
አብዮት ዋዜማ አካባቢ ከተነሱ ለውጥ ፈላጊ 
የማህበረሰብ ቡድኖች መካከል በተለይ የተማረውን 
የሚወክሉት ከላይ የተጠቀሰው ስርዓት ኋላ ቀር 
ነው ብለው በማመናቸው ሀገሪቷ እንደተቀሩ 
የአለማችን ህዝቦች በጊዜው ተወዳጅ የነበረውን 
የማርክሲስት እና ሌኒኒዝም ርዕዮተ አለም 
መከተል አለባት ወደሚለው መደምደሚያ ላይ 
እንዲደርሱ አስገድዷቸዋል ይላሉ፡፡ ትውልዱ 
በጊዜው አንግቦ የተነሳው የለውጥ ጥያቄ ነባሩን 
ማህበረሰባዊ ስርዓት ከስሩ ፈንቅሎ የሚጥል እና 
ሀገሪቷን እንደ አዲስ በተለየ መልኩ ለመገንባት 
ያቀደ ስር- ነቀልተኝነት ነበር እንደተከስተ 
መከራከሪያ፡፡

ፕ/ር መሳይ ከበደ ‹‹Survival and 
Modernization: Ethiopia’s enigmatic 
present: a philosophical discourse›› 
በሚለው የጥናት ስራቸው በጊዜው ተማሪዎቹ 
የተጓዙበትን ስርዓት የመለወጥ ሂደት እና 
ይህንን ተከትሎ የመጣውን ተፅዕኖ በተለየ 
መልኩ ተንትነውታል፡፡ የፕ/ር መሳይ ገለፃ 
የሚያተኩረው በጊዜው ስርዓቱን ተቃውመው 
የወጡት ወጣቶች ሀገሪቷ ሌሎች በውጭ 
ሀገራት ላይ ተግባራዊ እየሆነ መጥቶ የነበረውን 
የማርክሲስት ርዕዮት አለም በሀገራችንም 
ሲተገበር ማየት እንፈልጋለን የሚል አቋም 
መያዛቸው ወጣቶቹን ወደ ፅንፈኝነት የቀየራቸው 
ከመሆኑም በተጨማሪ ከራሳቸው ሀገር በቀል 
ከሆነው ባህላቸው እንዲነጠሉ አስገድዷቸዋል 
ይላሉ፡፡

ተማሪዎቹ ተፈጥሮ የነበረውን ስርዓተ 
አልበኝነት እና ብልሹ የመንግስት አስተዳደር 
ሀገራዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት አለመቻላቸው 
እና በውጭ ሀገራት ርዕዮት አለም መፍትሄ 
መሻታቸው በጊዜው የነበረው የትምህርት ፖሊሲ 
ብልሹነት አንድ ማሳያ ነው ብለው እንደሚያምኑ 
እነዚህ ምሁራኖችም የሚጋሩት ነው፡፡ ሳሙኤል 
እንድሪያስ የተባሉ ፀሀፊ ‹‹The Bourgeoisie 
revolution in Ethiopia›› በሚለው ፅሁፋቸው 
ላይ የትምህርት ፖሊሲው ሙሉ ለሙሉ ውጭ 
ተኮር ከመሆኑ በተጨማሪም በውጭ ሀገራት 
ለትምህርት ተጉዘው የመጡ ግለሰቦች ከነበራቸው 
ሰፊ የንባብ ልምድ እና ተሞክሮ አንፃር 
ማህበረሰቡን በአንዴ ከ‹‹ሃይማኖታዊ ስርዓት›› 
አውጥተው ‹‹አብዮታዊ ስርዓት››ን እንዲገነባ 
ለማሳመን መሞከራቸው ከአብዛኛው ማህበረሰብ 
የተለየ ፅንፍ ላይ እንዲቆሙ መገደዳቸው አንዱ 
ምክንያት አድርገው ያቀርባሉ፡፡

የትምህርት ፖሊሲ ውድቀት 
መገለጫው ብዙ ቢሆንም በተለይ ሀገር በቀል 
በሆኑ ማናቸውም የእውቀት ዘርፎች ላይ 
መተማመን እንዳይኖር አድርጓዋል፡፡ ትውልዱም 
ቀስ በቀስ የማንነቱ መገለጫ የሆኑትን እሴቶች 
እየናደ በመምጣት ብዥታ ውስጥ ሊገባ መቻሉን 
ያሰምሩበታል፡፡ ይህንን በጊዜው የነበረው 
የትምህርት ፖሊሲ ውድቀት  ምንም መሻሻል 
ሳይስተዋልበት አሁንም ሀገር በቀል ለሆኑ 
ማናቸውም የእውቀት ዘርፎች እየተሰጠ ያለው 
አትኩሮት አናሳነት የዚህ ተሞክሮ ተቀጥላ ነው 
የሚል እምነት እንዳላቸው የሚናገሩ ምሁራኖች 
ቁጥር ትንሽ የሚባል አይደለም፡፡

በጊዜው የአብዮቱ ለውጥ ፈላጊ የነበሩ 
ወጣቶች ያለቅድም ዝግጅት ባፈረሱት ስርዓት 
ምትክ ‹‹ምን አይነት የመንግስት አስተዳደር 
መመስረት አለበት?›› በሚለው ጥያቄ ላይ 
የተለያየ አቋም የነበራቸው ቡድኖች መኖራቸው 
ብቻ ሳይሆን በስተመጨረሻም ለተወሰነ ጊዜም 
ቢሆን በአሸናፊነት ‹‹አውዱ›› ላይ የወጣው ቡድን 
‹‹ፅንፈኛ›› መሆኑ፤ እንዲሁም ይህ ቡድን አሁን 
ላለው ስርአትም እንድብቸኛ ‹‹ቤተ-ሙከራ›› 
መታየቱ ስርአቱን ‹‹ኢዲሱን ወይን ጠጅ በአሮጌ 
አቁማዳ›› አድርጎታል ሲሉ ያመሳስሏቸዋል፡፡

ጊዜው የአፄው ፍፁማዊ ዘውዳዊ 
አገዛዝ /Absolute monarchy/ እያበቃለት 
በመሆኑ በቀጣይ ‹‹ምን አይነት የመንግስት 
አስተዳደር ያስፈልገናል?›› በሚለው ጥያቄ ዙሪያ 
ሁለት የመፍትሄ ሀሳቦች ቀርበው እንደነበር 
የሚገልፁ ምሁራኖች አሉ፡፡ የመጀመሪያው 
‹‹ኢትዮጵያ በህገ-መንግስት የተገደበ ስልጣን 
ያለው ዘውዳዊ አገዛዝ /Constitutional 
monarchy/ ያስፈልጋታል›› የሚል ማዕቀፍ ስር 

የተሰባሰቡ ከመሆናቸውም በተጨማሪ በሁለቱ 
ወንድማማቾች /መንግስቱ እና ግርማሜ ነዋይ/ 
ተሞክሮ ያልተሳካው የለውጥ አስተሳሰብ ተቀፅላ 
የሆኑ ቡድኖችን የሚያካትት ሲሆን፣ በሁለተኛው 
ቡድን ውስጥ የተሰለፉት ደግሞ በዘመኑ 
ይንበለበል የነበረውን የሶሻሊስታዊ ርዕዮት አለም 
አቀንቃኝ በነበሩ ምሁራን እና ወጣት ለውጥ 
ፈላጊዎችን ያተዋቀረ ፅንፈኛ ቡድን  ነበር ይላሉ 
ተንታኞች፡፡

በመጀመሪያው አማራጭ ረድፍ 
የተሰለፉት ለውጥ ፈላጊ ቡድኖች እንደአቋም 
ይዘውት የነበረው አዲሱ ስርአት የኢትዮጵያዊነት 
መገለጫዎችን ሙሉ ለሙሉ የሚንድ ሳይሆን 
አሮጌው ስርዓት ያለፈባቸውን ህፀፆች አርሞ፣ 
አስተዳደራዊ ጥያቄዎች መልስ ተሰጥቶባቸው 
እንዲቀጥል የሚሹ ሲሆን አላማዊ ነባሩን 
የማህበረሰብ እሴቶች ሙሉ ለሙሉ ከመውደም 
የሚታደግ ነበር፡፡

አቶ አሰፋ እንደሻው ‹‹የሁለተኛው 
ለውጥ አራማጅ ቡድኖችን የሚወክለው 
አመለካከት በሀገሪቷ የሚፈለገውን መሰረታዊ 
ለውጥ ለማምጣት የግድ ንጉሰ-ነገስቱ እና 
ንጉሰ ነገስቱ የገነቡት ስርዓት ሙሉ ለሙሉ 
መውደም አለባቸው በሚለው የማርክሲስት ፅንሰ 
ሃሳብ ላይ መደላደል የፈጠረ ርዕዮተ አለም 
የነበራቸው ሲሆን አላማቸው ከግብ መድረስ 
ከቻለም በተዘዋዋሪ ኢትዮጵያን እንደ አዲስ 
ሀገር የመገንባት ያህል ነበር›› ሲሉ “Ethiopia 
perspective for change and renewal” 
በሚለው መፅሀፋቸው ገልፀዋል፡፡

እንደ አቶ አሰፋ አገላለጽ የሁለተኛው 
ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች ሀሳብ  በአንድም 
ይሁን በሌላ ማሸነፍ የኢትዮጵያ ፖለቲካ 
ባህሪ እንድንመለከት ያደርገናል ወደሚል 
ማጠቃለያ ይወስደናል ይላሉ፡፡ በሀገራችን 
ለለውጥ በተነሱ ቡድኖች እና በገዢው ቡድን 
መካከል ለሚነሱ ማናቸውም አይነት የለውጥ 
እርምጃዎች የመፍትሄው አማራጮች ጫፍ 
ያለው እንዲሆን ያስገደደው ያለፈው የፖለቲካ 
ልምድ መሆኑን ብዙዎቹ ተንታኞች ይናገራሉ፡
፡ አያይዘውም ከዚህ በዘለለ ‹‹መሀከል›› የሚባል 
የፖለቲካ አማራጭ አናገኝም ወደ ሚል ተሞክሮ 
ልንሸጋገር መቻላችንን ይገልፃሉ፡፡ በዚህ የጨዋታ 
ህግ ያለው መፍትሄ ‹‹ሙሉውን ማግኘት›› 

ወይም ‹‹ሙሉውን ማጣት›› ብቻ ነው፡፡ እናም 
‹‹መደራደር፣ ሰጥቶ መቀበል፣ ማመቻመች›› 
የሚባሉ ቃላቶች አድማጭ አጡ፡፡ ‹‹በፖለቲካው 
ጨዋታ ወይ ሁሉን ታገኛለህ አልያም ሁሉን 
ታጣለህ›› እንደ መህር ተወሰደ፡፡ ይህ አይነቱ 
መደምደሚያ የአብዮቱ ብቻ ሳይሆን የአሁኑም 
ፖለቲካ መገለጫ ሊሆን የቻለው ሁለቱም 
የአንድ ትውልድ አባሎች በመሆናቸው እንደሆነ 
ተንታኞች ይስማማሉ፡፡

ለዚህም በማሳያነት የሚያቀርቡት 
የኢህአዴግ ባለስልጣናት በምርጫ ፖለቲካ 
ተቃዋሚዎች በለስ ቢቀናቸው በጋራ ለመስራት 
ትፈልጋላችሁ ተብለው ሲጠየቁ ‹‹በፍፁም 
ከእነርሱ ጋር አንዳች የምንጋራቸው ነጥቦች 
የሉንም፡፡ አይኖሩንም፡፡ ከተሸነፍን ስልጣን 
እናስረክባለን ካሸነፍን ብቻችንን እንቀጥላለን›› 
የሚለው ምላሻቸው አንድ ማሳያ ነው የሚሉት 
ተንታኞች ይሄ የኢህአዴግ ብቻም ሳይሆን 
የተቃዋሚዎቹም መገለጫ እንደሆነ ይናገራሉ፡፡ 

አብዮቱን ሲያካሂዱ በነበሩ  ወጣቶች 
‹‹በአዲስ ሃሳብ መጀንጀን››  ነባሩ ባህላዊ ስርዓት 
እና ሃይማኖታዊ ምግባሮችን ቦታ አሳጣ፡
፡ ለዚህም እንድምክንያት የሚጠቀሰው ለውጥ 
ፈላጊዎቹ እነዚህ ተቋማትን ለለውጥ እንቅፋት 
አድርገው በመውሰዳቸው የቅድሚያ ዘለፋውን እና 
ውድመቱ በእነዚህ ላይ እንዲያነጣጥር ዳረገው፡
፡ ይህ አይነቱ አስተሳሰብም ማዕበሉ ሲሰክን 
ስልጣን ለብቻው በጠቀለለው የደርግ ስርዓት ላይ 
ተፅእኖ በመፍጠሩ በእነዚህ ተቋማት የታነፁትን 
የማህበረሰብ ቡድኖች በማውደም የሀገሪቱን 
ታሪክ የተለየ እንዲሆን አድርጐታል ይላሉ፡፡

ይህንን ታሪካዊ ዳራ ለተከታተለ 
በኢትዮጵያ ፖለቲካ ‹‹መካከል›› የሚባለው 
የአማራጭ ሃሳብ ከአብዮቱ ተሞክሮ ጀምሮ ቦታ 
እንዳሌለው ግልፅ ይሆንለታል፡፡ ይህም ሁኔታ 
ለዛሬው ፅንፈኝነት መነሻ ውጤት መሆኑን 
ማስተዋል ይቻላል፡፡ ንጉሰ ነገስቱ ለረጅም አመታት 
የገነቡትን ተክለ ሰውነት ለማቃለል አብዮተኞቹ 
የደቂቃ ጊዜ ብቻ ነበር ያስፈለጋቸው፡፡ የአብዮቱ 
ልጆች የነበሩት የአሁኖቹ ገዢ ልሂቃንም ከእንዲህ 
አይነት ፅንፈኝነት የተላቀቁ አይደሉም ብለው 
የሚያምኑ ተቺዎች ብዙ ናቸው፡፡ ለውጥ እና 
ለውጥ ስለሚያሻቸው ጉዳዮች አፅንዖት ሰጥተው 
እንዲያሟሉ ሲጠየቁ የኢህአዴግ ባለስልጣናት 
በመቃብሬ ላይ ለሚሉት ፅንፈኛ አቋማቸውም 
ለዚህ አንዱ ማሳያ እንደሆነ ይጠቅሳል፡፡

አንቀጽ 39 ይሻሻል፣ የመሬት ይዞታ 
የግል ይሁን፣ የአሰብ ጉዳይ እንደገና ይታይ፣ 
የሰንደቅ አላማ ጉዳይ፣ ከተቃዋሚዎች ጋር 
ተባብሮ የመስራት ጉዳይ፣ የትምህርት ፖሊሲ 
እና ሌሎችም ጉዳዮች ሲነሱ የግምባሩ አመራሮች 
ፊት ይጠይማል፡፡ እናም ‹‹ያለው አማራጭ እኛ 
ያልነው ብቻ ነው›› የሚለው ግትር አካሄዳቸው 
ከአብዮቱ ያተረፉት ስብዕና እንደሆነ ይንገራል፡፡ 

‹‹መሬት ላራሹ…››
የአብዮቱ ጥያቄዎች ዛሬም ቢሆን 

በእንልጥል ላይ ናቸው ከሚባሉባቸው መከራከሪያ 
መካከል አንዱ የመሬት ጥያቄ ነው፡፡ የሀገሪቱ 
ዘውዳዊ የፖሊቲካ ስርዓት መገለጫ የነበረው 
በመሬት ይዞታ ላይ የተከተለው የተለያየ 
የአስተዳደር ስርዓት  መሆኑን ጥናቶች ይጠቁማሉ፡
፡ በጊዜው የነበረው በሰሜኑ እና በደቡብ የመሬት 
አስተዳደር ስርዓቶች በይዞታቸው የተለያዩ 
ፖለቲካ አንድምታ ያላቸው ቢሆንም በሁለቱም 
አካባቢ የሚገኙ ገበሬዎች የሚያመሳስላቸው ነገር  
እንዳለ ሳይጠቁሙ አያልፉም ይህም በሚያርሱት 
መሬት ላይ የመገልገል እና በይዞታ  የመብት 
ጥያቄ ያለማግኘታቸው ጉዳይ ነው፡፡

አብዮቱ የመሬት ጥያቄን ሲያስነሳ 
ከግዑዙ መሬት ባሻገር በውስጡ የማንነትን፣ 
ጥያቄ ያቀፈ እንደነበር ብዙዎቹ ይስማማሉ፡፡ 
ይህ መሰረታዊ የኢኮኖሚ ጥያቄ ፖለቲካዊ ምላሽ 
ይዞ ስለነበር ትግሉ ከአስተዳደር ጋር መሆኑ ግድ 
ሆነ የሚሉት ሁሴን ጀማ ናቸው፡፡ ሁሴን “The 
politics of land Tenure in Ethiopia History 
Experience from the south” በሚለው 
ፅሁፋቸው በደርግ መንግስት የተወሰደው የመሬት 
ይዞታ ለውጥ ከግል ባለይዞታነት አውጥቶ የህዝብ 
ተጠቃሚነት ወደሚል ማሸጋገሩን አፅንኦት 
ሰጥተው ያስቀምጡታል፡፡ ይህ ማለት በዘውዱ 
ስርዓት በጥቂት ሰዎች ባለይዞታነት ይተዳደር 

በሀገራችን ተከስተው ከነበሩ የለውጥ 
እንቅስቃሴዎች መካከል ስሙ በግንባር ቀደምትነት 
የሚነሳው የ1966ቱ አብዮት ነው፡፡ ይህ አብዮት 
በብዙ መልኩ የኢትዮጵያን ነባር መገለጫዎች 
ከመሰረቱ የናደ ከመሆኑም በተጨማሪ በዛሬው 
ሀገራዊ ማንነት እና የፖለቲካ ስርዓት ላይ 
ያሳረፈው አሻራ ቀላል እንዳልሆነ የፖለቲካ 
ሳይንስ ምሁራን ይናገራሉ፡፡

ንጉሰ ነገስቱን ከዙፋናቸው ለማውረድ 
በወረሃ የካቲት የተካሄደው ሁሉን አቀፍ አብዮት 
ባሳለፍነው ወር 34ኛ አመቱን ደፍኗል፡፡ ይሁንና 
አብዮቱ ከተነሳባቸው ምክንያቶች ባሻገር የአብዮቱ 
ስኬቶችን እና ያስከተላቸውን ተፅዕኖዎች አሁን 
ላለው ትውልድ ምንድን ናቸው? የሚለው 
ጨብጥ ሲነሳ አይታይም፡፡ ሆኖም ጥያቄዎቹ 
የማይነሱባቸው ምክንያቶች ምን እንደሆኑ ግልፅ 
ባይሆንም በሀገሪቱ ታሪክ ውስጥ የተከናወኑ 
ሌሎች የትውልድ ገድሎችን አንስቶ ይሄኛውን 
መዝለል/መሞከር ምንአልባት ከዚህ ታሪካዊ ዳራ 
ጋር ተያይዘው የሚጐለጐሉ ሌሎች ምስጢራት 
እና ፖለቲካዊ ሰነዶች ይኖሩ ይሆናል የሚለው 
የብዙዎቹ ግምት ነው፡፡

አብዮቱ የአገራችንን የፖለቲካ አቅጣጫ 
ከነበረበት ‹‹ነባር-የጉልት ስርአት›› መንጥቆ ወደ 
ተለየና በጊዜው ከነበረው ውጤት አንፃር አፍራሽ 
የነበረ ስርዓትን ገንብቶ ያለፈ ብቻ ነው የሚለው 
መደምደሚያ አግባብ እንዳልሆነ ፕ/ር መሳይ 
ከበደ “Radicalism and cultural dislocation 
in Ethiopia 1960-1974” በሚለው መጽሀፋቸው 
ተችተዋል፡፡

አብዮቱ አንስቷቸው የነበሩ እና 
እስከዛሬ ድረስ መልስ ያላገኙ ብዙ የትውልድ 
ጥያቄዎች መኖራቸውን ወቅቱን መሰረት 
ያደረጉ የተለያዩ ጥናቶች ይጠቁማሉ፡፡ በተለይ 
ይህንን የትውልድ ጥያቄ በዚህ ዘመን በስልጣን 
ላይ ካሉ መሪዎች ጋር ማጣመሩ አግባብ ነው 
የሚሉ ፀሃፍት ለዚህ የሚያቀርቡት መከራከሪያ 
መሪዎቹ በወጣትነታቸው ዘመን የአብዮቱ 
ተካፋይ ብቻ ሳይሆኑ የመርሁም አቀንቃኝ ጭምር 
ነበሩ የሚለውን መከራከሪያ ነው፡፡ በቀጣዩም 
በብሄር  ተደራጅተው በተራዘመ የትጥቅ ትግል 
ወደስልጣን ለመምጣታቸው ‹‹መነቃቃት›› 
እንደፈጠረባቸው ይነገራል፡፡ እናም የዚህ አብዮት 
‹‹በረከት›› እና ‹‹መርገም››  በዛሬው ፖለቲካ 
ላይ ምን አይነት ተፅዕኖ እንዳሳረፈ መመልከት 
እንችላለን የሚለው ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር 
የሚያስኬድ መሆኑን ይስማሙበታል፡፡

ግራ ዘመም ፖለቲካ
        በኢትዮጵያ የፖለቲካ-ታሪክ ላይ 

ጥናት ያደረጉ ምሁራን የሀገራችንን ፖለቲካ-ታሪክ 
በጥቅሉ በሁለት ከፍለን ልናየው እንደምንችል 
ይገልፃሉ፡፡ ‹‹ከ1966ቱ አብዮት በፊት የነበረው 
አጠቃላይ ስርዓት›› እና ‹‹ከ1966ቱ አብዮት 
በኃላ የተፈጠረው ስርአት›› በሚል፡፡ ‹‹ከ1966ቱ 
አብዮት በፊት የነበረው መንግስት እና ማህበረሰብ 
በባህሪው ሀገርኛ ለሚባሉ ወግ እና ልማዶች የተገዛ 
ከመሆኑም በተጨማሪ በውስጡ የገነባው የጠበቀ 
ሃይማኖታዊ ስርዓት ለገዢዎቹ ታማኝ እንዲሆን 
አስችሎታል›› ይላሉ ሞሃመድ ግርማ የተባሉ 
ምሁር፡፡ ‹‹Cultural Politics and Education 
in Ethiopia: A Search for a Viable 
Indigenous Legend›› በሚለው ጥናታቸው፡፡ 
እንደሙሁሩ ገለፃ በጊዜው የነበረው ማህበረሰብ 
በተለይ አክራሪ ሃይማኖተኛነቱ፣ በመሬት ላይ 
ጥገኛ የሆነበትን የኢኮኖሚ ስርዓት መገንባቱ፣ 
በሰሜኑ ባህል ተፅዕኖ ስር መውደቁ፣ ስርዓቱ 
በፈጠራቸው የማህበረሰብ ቡድኖች (ገበሬው 
እና የመሬት ከበርቴው) መዋቀሩ፣ ማዕከላዊ 
መንግስት የተጠናከረበት እና ስልጣን ‹‹በክብረ 
ነገስቱ›› ከሰፈረው መርህ ውጪ ለሌላ ቤተሰብ 
የማይተላለፍበት ስርአት ጊዜውን ይገልፃሉ 
ከሚባሉት መካከል  ተጠቃሽ ናቸው፡፡›› ወደ ገፅ 10 ዞሯል

በሙሉነህ አያሌው
muleayalew@yahoo.com
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ቤታቸውን እየከፈቱ ሰው ሌባ ይላሉ 
የስዊድን ጋዜጠኞችና…

ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

የስዊድን ጋዜጠኞች በቃሊቲ 
መታሰራቸው ያሳዝናል፤ የሚያሳዝነው ራሳችንን 
በማጋለጣችን እንጂ ስዊድኖቹ ይጎዳሉ በማለት 
ብቻ አይደለም፤ በአጠቃላይ በሁለት ‹‹ጥፋቶች›› 
እርግጠኛ መሆን የሚቻል ይመስለኛል፤ 
አንደኛ፣ ያለፈቃድ በኢትዮጵያ ክልል ውስጥ 
ተገኝተዋል፤ የትም አገር ቢሆን ወንጀል ነው፤ 
ፋርስ ወይም ኢራን በተደጋጋሚ እንዲህ ዓይነት 
ሁኔታ አጋጥሞታል፤ ሁለተኛው በእኔ ግምት 
ጥፋታቸው የሚሆነው የምዕራባውያን አጠቃላይ 
‹‹የነፃነት ትግል›› የተባለውን ሁሉ በተቻላቸው 
መጠን ለመርዳት ያላቸው እምነት ነው፤ ለዚህ 
እምነታቸው ብዙ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ፤ 
እንዲያው በደፈናው ትግልን ከመደገፍ ጀምሮ 
እስከ ሃይማኖት ድረስ የነፃነት ታጋዮች ነን-
ባዮችን የሚረዱበት ምክንያት ያገኛሉ፡፡

እነዚህን ሁለት ጥፋቶች ምዕራባውያን 
ጋዜጠኞችና የትምህርት ተመራማሪዎች፣ 

እንዲህ የሆነው ከሁለት ሺህ አምስት 
መቶ ዓመታት በፊት ነው፡፡ የሆነውን የሚነግረን 
ደግሞ ግሪካዊው የታሪክ ሰው ሔሮዶቱስ 
ነው…

…የግብፁ ንጉስ ሳሜኒቱስ ቀን 
አዘንብሎበት በፋርሶች ተሸነፈ፡፡ አሸናፊው ንጉስ 
ካምቢሴስ የተሸናፊውን ንጉስ አካል እንጂ ወኔ 
ባለመማረኩ ብስጭት አድሮበታል፡፡ እልህም 
ተጋብቷል፡፡ ስለዚህ አንድ ትርኢት አዘጋጅቶ 
ተማራኪውን ንጉስ ከነመኳንንቶቹ እንዲመለከቱ 
አስገደደ፡፡ ትርኢቱ በንጉሱ ሴት ልጅ ላይ በማላገጥ 
ይጀምራል፡፡ እንደ ባሪያ አልብሰዋታል፣ ገንቦ 
አሳዝለዋታል፣ ውሃ እንድታመጣ አስገድደዋታል፡
፡ ከግብፅ ጨዋ ቤተሰቦች የተመረጡ ወጣት 
ልጃገረዶች ተከትለዋታል፡፡ በትርኢቱ የተሰቀቁ 
መኳንንቶች ሁሉ ድምፅ አውጥተው አለቀሱ፡፡ 
ንጉሱ አንዴ ተመልክቶ ፊቱን መለስ ከማድረግ 
ውጭ የስሜት ለውጥ አልታየበትም፡፡

የትርኢቱ ሁለተኛ ክፍል ቀጠለ፡፡ 
የንጉሱ ወንድ ልጅ እንደፈረስ አፉ ውስጥ ልጓም 
ገብቶ፣ አንገቱ በገመድ ታብቶ መጣ፡፡ ሌሎቹ 
የመኳንንት ወንዶች ልጆች ተከትለውታል፡፡ 
ወደመገደያ ስፍራቸው እየሄዱ ነበር፡፡ አሁንም 
የግብፆቹ ጨዋዎች ‹‹ወዬ›› ብለው አለቀሱ፡፡ 
ንጉስ ሳሜኒቱስ ግን እንደቀድሞው ፊቱን መለስ 
አድርጐ ዝም አለ፡፡

አሸናፊው ንጉስ የጠበቀውን አጣ 
በብስጭት ላይ ሳለ ግን አንድ ያልተጠበቀ ነገር 
ተከሰተ፡፡ ልጆቹን አንድ ባንድ ለውርደትና ለሞት 
የሰጠው ንጉስ ድንገት አፍ አውጥቶ አለቀሰ፡
፡ ያለቀሰው አንድ ሰው አይቶ ነበር፡፡ ከአባቱ 
ዘመነ-መንግሥት አንስቶ የንጉስ ወዳጅ የነበረና 
ከንጉሱም ጋር በአንድ ገበታ ሲቀርብ የኖረ 
ሽማግሌ ነው፡፡ ያለውን ተዘርፎ፣ ደህይቶና 
ተርቦ ከወታደሮቹ ምፅዋት እየለመነ ነበር፡፡ ንጉስ 
ሳሜኒቱስ ይሄን ባየ ጊዜ እንባው ፈንድቶ በስሙ 
እየጠራው ጮኸ፡፡ ከሐዘኑም ክፋት የተነሣ የገዛ 
እራሱን እየመታ አለቀሰ፡፡

ካምቤሲስ ይሄን ባየ ጊዜ ግራ ተጋባ፡፡ 
እንዲህም ሲል ጠየቀው ‹‹ሴት ልጅህ ስትዋረድ፣ 
ወንድ ልጅህ ወደ ሞት ሲጋዝ አንዲት ዘለላ 
እንባ ሳይወጣህ ስለምን ዝምድና እንኳ ለሌለህ 
ሽማግሌ እንዲህ ትሆናለህ?››

ንጉስ ሳሜኒቱስም እንዲህ ሲል መለሰ፡
- ‹‹የቄሮስ ልጅ ሆይ! የራሴ ሀዘን ከለቅሶ ያለፈ 
ነው፡፡ ነገር ግን ትልቁን ጌትነቱን አጥቶ በእርጅና 
ደጃፍና ልመና ላይ ለወደቀ ወዳጅ ችግር ከማልቀስ 
ልታገስ አልችልም፡፡››

ሰላዮችም በየትም የሶስተኛ ዓለም አገር ለዘመናት 
ሲጠቀሙባቸው ቆይተዋል፤ በኢትዮጵያም ቢሆን 
ሻቢያንና ወያኔን በተለያዩ መንገዶች ይረዷቸው 
እንደነበረ የታወቀ ነው፤ የኢትዮጵያን ድንበር 
እየዘለቁም ከዓማጽያኑ ጋር ይገናኙና ይረዱም 
ነበረ፤ ዛሬ ስዊድኖቹ የተያዙት በሰሜን 
እንደለመዱት በደቡብም የሶማሌ ነፃ አውጪ 
ድርጅትንና ሌሎችንም ለመርዳት ሲሞክሩ 
ይመስለኛል፤ የስዊድን ጋዜጠኞች በኢትዮጵያ 
ውስጥ በስልጣን ላይ ያሉት ከነፃ አውጪነት 
ወደገዢነት መዛወራቸው አልገባቸውም፤ 
እነዚህ ስዊድኖች ሽብርተኞች አይመስሉኝም፤ 
አገራቸውም ጦርነትን ከተወ ከሁለት መቶ 
ዓመታት በላይ ይመስለኛል፤ ስለዚህም ጦርነትን 
ቢያንስ ለራሳቸው የሚወዱ ሰዎች አይደሉም፡፡

አፈናና ጭቆና በአለበት አንዳንዴም 
እየተጋበዙ፣ አንዳንዴም ሳይጋበዙ በውስጥ 
ጉዳይ ይገባሉ፤ እርዳታ ለመስጠት ብቁ ናችሁ 
የተባሉ ሰዎች ምክር ለመስጠት ሲሆን ብቁ 
የማይሆኑበት ምክንያት አይታያቸውም፤ 
ለደሀነታችን ምጽዋት ሲሰጡን ለደሀነታችን 
መሰረት የሆነው የነጻነት ማጣት እንደሆነ 
ያውቃሉ፤ በዚህ በኩል ለመርዳት ሲፈልጉ 
የማይፈቀድላቸው ሲሆን ለአገራችን ከአላቸው 
ክብር ለነፃነት ያላቸው ክብር ይበልጥባቸውና 
አጥር ጥሰው በጓዳችን ይመጡብናል፤ ስዊድኖች 
ብቻ ሳይሆኑ ምዕራባውያን አገሮች ሁሉ በዚህ 

ዘዴአቸው ሲጠቀሙ ዘመናት ተቆጥረዋል፤ 
ስለዚህም አሁን የስዊድን ጋዜጠኞች ያደረጉት 
አዲስ አይደለም፤ በዚህ የአውሮፓውያን ዘዴ 
አሁን በስልጣን ላይ ያለው የፖለቲካ ቡድን 
ያለፈውን አገዛዝ ለመጣል ተጠቅሞበታል፤ 
ለምዕራባውያን አገሮች የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ 
የሚያሰማው ጩኸትና ሮሮ በደርግ ዘመን 
ከነበረው ጋር ተመሳሳይ ሲሆንባቸው በተመሳሳይ 
ዘዴ ለመጠቀም መሞከራቸው አያስደንቅም፤ 
በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ኢትዮጵያን ሄራልድ 
የሚባለው የእንግሊዝኛ ጋዜጣ በስዊድን 
መንግሥት ላይ የከረረ ርእሰ አንቀጽ እንደጻፈ 
ትዝ ይለኛል፡፡

የስዊድን ህዝብ ለኢትዮጵያ ያሳየውን 
ርኅራኄና ያደረገውን እርዳታ ልናስታውስ 
ይገባል፤ ለማኝ መሆን አሳፋሪ ውርደት ነው፤ 
ውለታ-ቢስ ለማኝ መሆን ደሞ በእንቅርት ላይ 
ጆሮ ደግፍ ይሆነናል፤ ስዊድኖች የኢትዮጵያን 
የዓየር ኃይል አቋቁመውልናል፤ የሚያኮራ 
ድርጅት ነበር፤ የኢትዮጵያ ቴሌ ኮሚዩኒኬሽንንም 
ያቋቋሙት ስዊድኖች ናቸው፤ ይህም የሚያኮራ 
ድርጅት ነበር፤ በዚያ ላይ ሰፊ የትምህርት ቤት 
ሕንፃዎችን የመሥራት እቅድ ነበራቸው፤ ከዚህ 
ጋር አያይዘውም የሕንጻ ኮሌጅን አቋቋሙ፤ 
በተጨማሪም በአርሲ ያደረጉትን የእርሻ ሥራ 
ማሻሻል እንደትልቅ ውለታ ልናስታውሰው 
ይገባል፤ እነዚህን ትላልቅ የስዊድን ሕዝብ 

ውለታዎች የማነሣው የአገር ድንበርን የመጣስ 
ወንጀልን ለማካካሥ አይደለም፤ እውነተኛው 
ጳውሎስ ‹‹ፍቅር የሕግ ፍጻሜ ነው፤›› ያለውን 
ለማስታወስና በመንፈስ ልዕልና እንድናየው 
ነው፤ ስዊድኖቹን አስሮ በማቆየት የኢትዮጵያ 
ሕዝብም ሆነ ባለሥልጣኖቹ የሚያገኙት ጥቅም 
የለም፤ ትርፉ ገመናን ማሳየት ነው፡፡

በእኛም በኩል ትክክለኛ ሚዛን ይዘን 
ስንመለከተው ምዕራባውያኑ አገሮች የሚያደርጉት 
ነገር ምን ያህል እንደሚንቁን ያሳያል፤ እነሱ 
ይንቁናል፤ እነሱ አጥራችንን ይነቀንቃሉ፤ እነሱ 
ያኮረፈውን ሁሉ እየደጎሙ ያቆራቁሱናል፤ 
እያልን ከመቆጣታችን በፊት ነገሩን ዘወር 
አድርገን ስንት መቶ ኢትዮጵያውያን የስዊድንን፣ 
የኖርዌይን፣ የኢጣልያንን፣ የጀርመንን…አጥር 
እየጣሱ ገብተዋል ብለን ራሳችንን ብንጠይቅና 
ምክንያቱንም ብንረዳው፣ የስዊድኖቹ የኢትዮጵያን 
አጥር መጣስ ኢምንት ያደርገዋል፤ ብዙ በስዊድን 
ያሉ ኢትዮጵያውያን ኩሩ ባለአገር ሆነዋል፡፡

ሕግን በርኅራኄ ከአራሱት በግልጽ 
አጥፍተዋል የተባሉትን ስዊድኖች ብቻ ሳይሆን 
ከኢሜይልና ከስልክ ባላለፈ ከማይተዋወቋቸው 
ሰዎች ጋር በነበራቸው የቃላት ንኪኪት ብቻ 
እንደ ርዕዮት በቃሊቲ የሚገኙት ጋዜጠኞች 
(የነሱ ሽብርተኛነት ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ 
ነውና) ባለስልጣኖቹ ከጉልበት ይልቅ የመንፈስ 
ልዕልና ቢያሳዩ ያስከብራቸው ነበር፡፡

ይሄም ዘመን እንደዚያ ነው፡፡ ትልቁን 
ጌትነታቸውን አጥተው በእስተርጅና ደጃፍና 
ልመና ላይ የወደቁ አዛውንቶች የበዙበት፡፡ 
ውለታና ይሉኝታ የጠፋበት ዘመን!

አዲስ ትውልድ ከአሮጌው ትውልድ 
ባንዲራውን (አደራውን ሲረከብ) ተንበርክኮ 
ይታያችኋል? እንዲህ ያለው የትውልዶች 
የቅብብል ሥነ-ሥርዓት ያለፈው መንግስት 
የብሔራዊ ውትድርና አርማ እንጂ የዚህ 
ዘመን እውነታ አይደለም፡፡ አገርን፣ ባንዲራን 
የምንረካከበው አስረካቢዎቻችንን ገፍትረንና 
ጥለን መሆን የዚህ ዘመን ሰቅጣጭ እውንታ 
ነው፡፡ አረረም መረረም ይቺን ሀገር ቢያንስ 
ከነፃነቷ ለማስረከብ አስተዋፅኦ ያላቸው 
ባለውልታዎቻችን በዘመኑ ግብታዊ የኢኮኖሚ 
እርምጃ ተገፍትረው መጣላቸው እሙን ነው፡
፡ አይን-አፋር አዳዲስ አረጋውያን የኔብጤዎች 
በየጐዳናው ተረጭተዋል፡፡ የእለት ጉርሳቸው 
እንጂ የአመት ልብሳቸው ገና ያላለቀ አዛውንቶች፣ 
ድህነት አለሳልሶ ሥር የሰደደባቸው፣ ችግራቸው 
በቅጡ ያልታወቀላቸው፣ እንዴት ምፅዋት 
መጠየቅ እንዳለባቸው ግራ በመጋባታቸው 
የሚቁለጨለጩ…

ይመስላሉ፡፡ በአጠገባቸው ሰው ሲያልፍ በፈራተባ 
እጃቸውን ሾከክ አድርገው ለልመና ይዘረጋሉ፡፡ 
የሚሉት ባይሰማም (በሐፍረት) ያልጐመጉማሉ፡
፡

ከሀገር ፍቅር ቴአትር በታች ያለች 
አንድ ካፌ በረንዳ ላይ እንደተቀመጥኩ ወይዘሮዋ 
ከላይ ታች ሲሉ ለረጅም ጊዜ አየኋቸው፡፡ 
በመጨረሻ ጠርቻቸው አብረውኝ እንዲቀመጡ 
ጋበዝኳቸው፡፡ በምርጫቸው ሻይ አዘዙ፡፡ መደበኛ 
ያልሆነ ወግ ያዝን፡፡

ወይዘሮዋ ሁለት ወንድ ልጆች ያሏቸው 
ቢሆንም አንዱ ከቤት ከወጣ እንደቆየ ይናገራሉ፡
፡ ይሙት ይዳን አያውቁም፡፡ እንደገመቱት ከሆነ 
ውትድርና ተቀጥሮ ነው ድምፁን ያጠፋባቸው፡፡ 
ሁለተኛው ልጃቸው ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 
የመንግስት ሰራተኛ ነበር፡፡ አሁን በማያውቁት 
ምክንያት ተባርሮ የእናቱን እጅ የሚቀላውጥ ስራ 
ፈት ሆኗል፡፡ ባለቤታቸው አስር አለቃ ጉሩሙ 
ሰንበታ ሲሞቱ የጡረታ ጡረታ ሰላሳ ብር ከሰባት 
ሳንቲም መተዳደሪያ ከመንግስት ተቆርጦላቸዋል፡
፡ ከሰባት አመት በፊት በወጪ ሳይቀናጡ 
ልጃቸው ጣል ከሚያደርግላቸው መጠነኛ ብር 
ጋር ጡረታቸውን አብቃቅተው ይኖሩ ነበር፡፡ 
አሁን ግን ‹‹ኑሮ ጣሪያ ወጣ›› ይላሉ በደፈናው፡፡ 
‹‹ጡረታዬ የተጨመረ ቢሆንም እንኳን ለመቅመሻ 
ለመላሻም አልበቃ አለ፡፡ ምን ላድርግ? በስተርጅና 
የሰው ፊት የሚገርፈኝ ወድጄ ነው? የኖርኩት’ኮ 
በቂ ነው፡፡ ይሄን ከሚያሳየኝ ቢገድለኝ ይሻለኝ 
ነበር፡፡››

የአሮጌው ትውልድ መጐሳቆል የአዲሱ 
ትውልድ ገመና መሆኑ ተዘንግቷል፡፡ ስድባችንን 
በየጐዳናው ረጭተናል፡፡ ውርደታችንን አደባባይ 
አስጥተናል፡፡ ንገሩን ባይነታችን አይን አውጥቷል፡፡ 
እጅግ ብዙ-ብዙ አፋራም አዛውንቶች ነፍስን ከስጋ 
በሚለይ ሰቀቀናም የልመና ኑሮ እየተፍገመገሙ 
ነው፡፡ እንዲህ ያሉ እናቶች የሚፈሩት መጽዋቹን 
ብቻ አይደለም፡፡ የአካባቢያቸውን ሰዎች ጭምር 
ነው፡፡ ‹‹ለማኝ ሆነች›› እንዳይባሉ ይጠነቀቃሉ፡፡ 
ለገበያ፣ ለዘመድ ጥየቃ፣ ለለቅሶ ወይም ለፀሎት 
የወጡ በመምሰል ወደ ልመናቸው ይሰማራሉ፡፡ 
ስለዚህ ዘወትር ልብሳቸው ፅዱ ከመሆኑም በላይ 
አንዳች ነገር ማንጠልጠል ወይም ሸጐጥ ማድረግ 
መለያቸው ነው፡፡ አለማመናቸውም አልፎ-
አልፎ በፈራተባ ነው፡፡ የሚያውቃቸው ሰው 
እንዳያጋጥማቸው አብዝተው ይገለማመጣሉ፡
፡ በየኔ-ቢጤ ወግ አንድ ቦታ ቆመው ሳይሆን 
በቀስታ ከላይታች እያሉ መንገደኛ መለመንን 
ይመርጣሉ፡፡

ለማንም ሰው ግልፅ እንደሆነው 
የእነዚህ እናቶች ኑሮ ሰቀቀን የሞላው ነው፡
፡ በእድሜ መገባደዳቸው ላይ ያጋጠማቸውን 
የተዋረደ ህይወት ለመቀበል አለመቻላቸው 
ሰቀቀናቸውን ያከፋዋል፡፡ ምናልባትም ወደ ጎዳና 

ለመውጣት ከመወሰናቸው በፊት እጅግ ብዙ 
ጊዜያትን ከነችግራቸው ለመሞት ባዶ ቤታቸውን 
ዘግተው ቆይተውም ይሆናል፡፡ አማራጭ የሌለው 
የልመና ኑሯቸው የዚህ ምድር ህይወታቸው 
መጠናቀቂያ መሆኑ ለማንም የማያጫውቱት 
ቅሬታቸው ነው፡፡

ለመሆኑ ጉዟችን ወደፊት ነው 
ወደኋላ? ጥንታዊ ማህበረሰብ ነበር አዛውንቶቹን 
እንደሚጥልና ለቀን ጅብ እንደሚሰጥ ከታሪክ 
ድርሳናት ያነበብነው፡፡ ቀደም ሲል ያነሳነው ጥንታዊ 
ታሪክ ፀሐፊ ሔሮዶቱስ ‹‹ሽማግሌዎቻቸውን 
እንደ አበቃለት እቃ በመቁጠር ይጥላሉ፣ 
ይገድላሉ›› በሚል የሚወቅሳቸው ጎሳዎች ነበሩ፡፡ 
እናስ? እኛ እንዚያ ጐሳዎች ድርጊትና ዘመን ላይ 
መድረሳችን ጓዟችንን ወደፊት (ወደ ሥልጣኔ) 
ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው?

አዛውንቷ ሻያቸውን እያገባደዱ ነው፡
፡ ብሶታቸው በነገር ዘንግ ቆስቁሼባቸዋለሁ፡፡ 
አይናቸው ላይ እንባ አንቆርዝዟል፡፡ ልባቸው ላይ 
ተስፋ ተንጠፍጥፏል፡፡ ከእኔና ከአካባቢው መራቅ 
ፈልገዋል፡፡ እጄን ወደኪሴ ከትቼ ዘረጋሁላቸው 
ገጣሚ ደበበ ሠይፉ እንዲህ ያለችውን እንበለ-
ደግነት ‹‹የንፉግ ምፅዋት›› ይላታል፡፡ ከንፈር 
ከመምጠጥ ያልዘለለች፡፡ ለሴትየዋ ግን እንደዚያ 
አልነበረም፡፡ መጀመሪያ ደነገጡ፣ ከዚያም 
ለእሳቸው የተዘረጋ እጅ መሆኑን አረጋገጡ፡፡ 
ስሜት ፈንቅሏቸው ብድግ አሉ፡፡ ብሩን ከእነእጄ 
ይዘው ወደ አፋቸው በማስጠጋት ሳሙት፡
፡ ተቀበሉኝ፡፡ ተቁነጠነጡ፡፡ የሰጠኋቸው ጥቂት 
ነው፡፡ እዚያ ግን ወና ቤት እና አፍን ያላሟሸ 
ሥራ-ፈት ልጅ አለ፡፡ ለእነሱ ጥቂት አይደለም፡
፡ ነጠላቸውን በጥድፊያ ከላያቸው ላይ ገፍፈው 
ጥለቱን ዘቀዘቁ፡፡ ለቅሶኛ መሰሉ፡፡ ለሚያውቃቸው 
ተመልካች እየተወኑ እንደሆን ገብቶኛል፡፡
‹‹አሁን ወዴት ይሄዳሉ?›› ስል ጠየኳቸው፡፡
‹‹ወደ አትክልት ተራ፡፡ ከዚያ ወደ ቤቴ››

ለዛሬ የአዛውንት ወግ ሊደርሳቸው 
እንደሆን ገብቶኛል፡፡ ምናምኑን ለማዘጋጀት 
ቤታቸው ውስጥ ጉድ-ጉድ ይላሉ፡፡ ምናልባት 
እስከ ነገና ከነገ ወዲያ ቀድሞ ያጡትን የሞላለት 
ቤት ያገኙ ይሆናል፡፡ ጥቂት የማይባል ምርቃት 
አዥጐድጉደው በሀገር ፍቅር ዳገት ሽቅብ አመሩ፡
፡

የአንድ ሰው ምፅዋት ከምን የቀን ጅብ 
ሊያስጥል? ከምን ችግር ሊያስጠልል? መንግስት 
የጣለውን ግለሰብ ያነሳዋል? ዘመን ያባረረውን 
አንድ ሰው ያስጠጋዋል? ለመሆኑ ወደ ልማት 
እየተጓዝን ነው ወይንስ ወደ ውድቀት? ሰውን 
ያላማከለ ስልጣኔ መዳረሻው ምንድን ነው? ኑሮ 
ላይ ያልታየ እድገት መለኪያው ምን ሊሆን 
ነው? አለ ያልነው አድሮ እየሻሸረ፣ የጨበጥነው 
ህይወት ላይ ዋስትና ካጣን የራዕያችን መቆናጠጫ 
የት ላይ ነው?...ኤጭ!!

…ወ/ሮ ሸዋዬ ቶልቻ የ69 ዓመት 
አዛውንት ናቸው፡፡ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየኋቸው 
መንገደኛ መካከል ከወዲያ ወዲህ ሲሉ ነው፡
፡ ከፈረንጅ ጨርቅ የተሰፋ ‹‹ጃንጥላ ቅድ›› 
ቀሚሳቸው ላይ ያልተጐሳቆለ ፅዱ ነጠላ 
አጣፍተዋል፡፡ እጅግም የማታሳጣ ሸራ ጫማ 
አጥልቀው በብብታቸው የተጣጠፈች ፌስታል 
ይዘዋል፡፡ ለልመና ሳይሆን ለዘመድ ጥየቃ የወጡ 

ዓለማየሁ ገላጋይ
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ኢትዮጵያ ቋንቋ ተኮር ፌዴራሊዝምን 
በስራ ላይ ካዋለች 20 ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ 
ይህ የፌዴራሊዝም ቅርፅ በተግባር ላይ መዋል 
ሲጀምር ከፖለቲከኞችም ሆነ ከምሁራን ሰፋ 
ያለ ተቃውሞ ገጥሞት እንደነበር ይታወሳል፡፡ 
በወቅቱም የፌዴራሊዝሙን ዓይነት የተቃወሙ 
ዜጎች በብዛት ያነሱት ጉዳይ፣ ሀገሪቱን በቋንቋ 
ብቻ ለይቶ ለመከለል መሞከር በብሔሮች 
መካከል የእርስ በርስ ግጭቶች ሊያስነሳ ይችላል 
የሚል ነበር፡፡ ይህ የተቃውሞ ድምፅ ከተሰማ 
ከሁለት ዓስርታት በኋላ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉት 
ብሔር፣ ብሔረሰቦች በተለያዩ ምክንያቶች  
የማጋጩባቸውን ሁኔታዎች ስንመለከት 
የቅሬታቸውን መሠረት እንረዳለን፡፡

በኦሮሚያ፣ በደቡብ ብሔር 
ብሔረሰቦች፣ በጋምቤላ እና በሱማሌ ክልሎች 
በየጊዜው እየተፈጠሩ ያሉት የብሔር ግጭቶችን 
በተመለከተ መንግስት አንድ ወሳኝ የመፍትሔ 
እርምጃ እንዲወስድ ፍትህ ታሳስባለች፡፡ የብዙዎቹ 
ብሔሮች ግጭቶች መነሻ ምክንያት ተደርገው 
በዋናነት በመንግስት በኩል የሚቀርቡት ሁለት 
ሲሆኑ እነርሱም በብሔሮቹ በተለይም አርብቶ 

አደሮች በሚበዙበት አካባቢ ያለው የግጦሽ መሬት 
እጥረት ሲሆን ሌላኛው በክልሎች አከላለል 
ወቅት የተስተዋሉ የድንበር ይገባኛል ጥያቄዎች 
ናቸው የሚል ነው፡፡ መንግስት የሚያቀርባቸውን 
እኒህን ምክንያቶች እንኳ ብንወስድ በጉዳዮቹ 
ላይ መንግስት በበቂ ሁኔታ አለመስራቱን ፍትህ 
ትገነዘባለች፡፡ 

ፍትህ ይህን የምትልበት ምክንያት 
እነዚህ ሰበቦች ለግጭቶች መከሰት ምክንያት 
መሆን ከጀመሩ ሃያ ዓመት ያለፋቸው በመሆኑ 
ነው፡፡ ይህም ሆኖ ግን በችግሮቹ ዙሪያ በበቂ 
ሁኔታ የማስተካከያ እርምጃ ስላልተወሰደ 
አሁንም ግጭቶቹ እየተከሰቱ ነው፡፡ ቢያንስ 
በነዚህ ምክንያቶች ለሚነሱ ግጭቶች ፍትህ 
መንግስትን በኃላፊነት ትጠይቃለች፡፡

በቅርቡ በሱማሊያ ክልል እና አልፎ 
አልፎም በጋምቤላ ክልል ለተከሰቱት ግጭቶ 
በመነሻነት በሶስተኛ አካል የሚጠቀሰው 
ጉዳይ ‹‹ክልሉ የእኔ ስለሆነ ክልሉን ለቃችሁ 
ውጡ›› የሚል ነው፡፡ ይህ የአንዳንድ ብሔር 
አባላት አረዳድ ከፌዴራሊዝሙ የቅርፅ መረጣ 
ይነሳል፡፡ ቋንቋን ብቸኛው ማዕከሉ የሚያደርግ 
የፌዴራሊዝም ስርዓት በተሻለ መልኩ ሊተገበር 

ይችል የነበረው በአንድ ነጠላ ቋንቋ ስር ያሉ 
ዜጎች የሚኖሩበት /የሰፈሩበት/ የተገደበ ክልል 
ሲኖር እንደሆነ በብዙ ምሁራን ይጠቀሳል፡፡ 
ነገር ግን ይህ ዓይነት ነባራዊ ሁኔታ በሌለበት 
ኢትዮጵያን መሠል ሀገራት ፌዴራሊዝሙ ራሱ 
የግጭት ምንጭ ሊሆን እንደሚችል ግምት 
መውሰድ ይቻላል፡፡ 

ግጭትን ለመፍታት አልያም ለማርገብ 
ተብሎ የሚቋቋመው ፌዴራሊዝም እኒህን መሰል 
የብሔር ግጭቶች እንዲከሰቱ ምክንያት ሲሆን 
መንግስት ከተቃዋሚዎችም ጋር ሆነ በጉዳዩ ላይ 
ካጠኑ ምሁራን ጋር መወያየት ይኖርበታል ስትል 
ፍትህ ታሳስባለች፣ እነዚህ የብሔር ግጭቶች 
ከተከሰቱ በኋላ መግለጫ መስጠት መፍትሄው 
ብዙም አይደለምና ቢያንስ ይህንኑ ፌዴራሊዝም 
በተሻለ እና እውነተኛ በሆነ መንገድ ለመተግበር 
መንግስት በትኩረት አስቦበት መፍትሄ ሊሰጠው 
ይገባል ስትል ፍትህ ትጠይቃለች፡፡ ይህ የማይሆን 
ከሆነ እና ለነዚህ ግጭቶች መሰረታዊ መፍትሄ 
ካልተበጀ የግጭቶቹ መብዛት እና መደጋገም 
ኢትዮጵያንም እንደ ሀገር አደጋ ውስጥ ሊከታት 
ይችላል እና ይታሰብበት ስትል ፍትህ አጥብቃ 
ታሳስባለች፡፡

ይህ እንደ አርእስት የመረጥኩት ጥቅስ 
ታሪኩ አንዲት በደርግ ግዜ በመቀሌ ከተማ የኪነት 
ቡድን አባል የነበረች ሴት ያለችው ነው። በደርግ 
ግዜ በኢሠፓ ካድሬዎች የሚወርድላትን ትእዛዝ 
በመቀበል ከበሮ ይዛ ህወሓትን ስትኮንን የነበረች 
ሴትዮ ህወሓት መቀሌን ሲቆጣጠር ደርግ እንደገና 
እንደማይመለስ አስተውላ ህዝቡ በሆታና በጭፈራ 
ሲዋጥ እሷም (ያቺ ደርግን ስታሞካሽ የነበረችው) 
ድምፅና ከበሮዋን ይዛ ተቀላቀለች። በሁኔታዋ ግራ 
የገባቸው ጓደኞችዋና ባልደረቦችዋ ምነው ሲሏት 
“ተገልቢጥናዋ ተገልበጣ” (ተገልብጠናልና ተገልበጡ) 
ድጋፋችን ቀይረናል እናንተም ቀይሩ እንደ አለች 
ይነገራል፡፡

ይህን የሴትየዋን አባባል ያመጣሁት 
ያለምክንያት አይደለም። በሃገራችን ኢትዮጵያ 
የወቅቱ ገዢ ፓርቲና መንግስት ህወሓት/ኢህአዴግ 
ያለውን የመገለባበጥ ባህሪ የተወሰኑ ነጥቦች አንስቼ 
ለመዳሰስ ስለፈለኩኝ ነው። ህወሓት ለ17 ዓመታት 
የትጥቅ ትግል ሲያካሂድ ዓላማው፣ ፓለቲካዊ 
ፕሮግራሙና ሌሎች አሰራሮቹ መገለባበጥና 
ዓይንን በጨው አጥቦ በመካድ የተሞሉ ድራማዎች 
ስለመሆናቸው ትንሽ ለማለት ነው ። 

አሁን የማነሳው ህወሓት ሲከተለው 
ስለነበረው የፓለቲካ ፕሮግራምና ይህንን ፕሮግራም 
ይዘው ስለሚሰብኩ ካድሬዎች ነው። ህወሓት 
ለመጀመሪያ ጊዜ ካድሬዎቹን ያሰለጠነው በ1969 
ዓ/ም ነው። በዚህ ወቅት ‹‹ማርክሲዝም፣ ሌኒንዝም፣ 
ማኦኢዝም መመርያችን›› በሚል የማኦን አስተሳሰብ 
እንደ ንፋፈ ፅድቅ በጉያቸው ሸጉጠው ለካድሬዎችና 
ለተቀረው ህዝብ ያስተምሩ ነበር። የማኦ አስተሳሰብ 
ለህወሓትና ለካድሬዎቹ ከምንም ነገር የበለጠና 
የመጨረሻ ግብ ነበር። ከ1969-1973 ዓ/ም የማኦ 
አስተሳሰብ በህወሓት ካድሬዎች የሚሰበክበት፣ 
የሚፀለይበትና የሚቀደስበት ወቅት ነበር። በዚህ 
ወቅት በሺዎች የሚቆጠሩ ካድሬዎች ሰልጥነው 
ወጡ። በዚህ ወቅት ነው የፓርቲው አመራሮች 
ከፍተኛ አመራር፣ መካከለኛና ዝቅተኛ ተብለው 
በሶስት የተደለደሉት፡፡

የህወሓት የመገልባበጥ ታሪክ በ1973 
ዓ/ም አንድ ብሎ ይጀምራል። የማኦ ዘዲንግ 
አስተሳሰብ ገነት የሚያስገባ ንፁህና ቅን መንገድ ነው 
ብሎ እንደ ካሴት የሞላቸውን በሺዎች የሚቆጠሩ 
ካድሬዎች “ማኦ ትክክለኛ ማርክሲስት ፣ሌኒንስት 
ሳይሆን ከሃዲ ነው” ለአመታት ያስተማራቸው 
ነገሮችም ስህተት ናቸው። የምንላችሁን ካሴት 
ደምስሱት  በማለት ሌላ የአስመሳይ ነብይ ጩኸት 

ጀመረ።
በወቅቱ ማኦን እየመታ የአልባንያን ጠባብ 

አመለካከት የማምለክያ መፅሐፍ አድርጎ አመጣ። 
የአልባንያ ዳዊት በማኦ ያልስለጠኑ ካድሬዎችና 
ሌሎች አዳዲስ ካድሬዎች ላይ መነበብ እና መደገም 
ጀመረ። ከ1973-1977 ዓ/ም በ25 ዙሮች ተከፋፍሎ 
ከፍተኛ መካከለኛና ዝቅተኛ አመራር ተብሎ 
ሰልጥኖ ወጣ። እነዚህ ከፍተኛ፣ መካከለኛ ዝቅተኛ 
ካድሬዎች የአልባንያ አስተሳሰብ ገብቶአቸውም 
ይሁን ሳይገባቸው እንደ ሴትዮዋ ተገልብጠናል፣ 
ተገልበጡ ዓይነት በሚል ወደ አልባንያ ተገለበጡ።

ዛሬም መገልበጥ ቀጥለዋል-ህወሓቶች። 
በ1977 ዓ/ም ደግሞ ሌላ የመገለባበጥ አክሮባት 
ለአባሉ፣ ለህዝብና ለካድሬው ፈነጠቁለት፤ በወቅቱ 
የነበረው የመገለባበጫ መንገድ አልባንያ ወደ 
ምንፈልገው ግብ ሊያደርስን አይችልም ስለዚህ ወደ 
ስታሊን አስተሳሰብና ስታሊንዝም መግባት አለብን 
ሲሉ ለካድሬውና ለህዝቡ ለፈፉ። በስታሊን አስተሳሰብ 
እየተመራን ማሌሊትን (ማርክሲስት ሌኒንስት 
ሊግ ትግራይ) በማቋቋም እውን እናደርገዋለን 
በማለት አዲስ መፅሐፍ አወጡ። ይህ ማሌሊት 
የምትመራበት የስታሊን አስተሳሰብ ከዚህ በፊት 
የሰለጠኑ ካድሬዎች፣ ሰፊ ስልጠና በመስጠት ባለፉት 
አመታት ሲሰብኩበት የነበረውን ሃሳብ መካድና 
ማውገዝ ተያያዘው። እንደ ተለመደው የህወሓት 
ካድሬ የአልባንያ አስተሳሰብን እየተራገመና እያወገዘ 
ስታሊንዝምን ማወደስና ማንቆለጳጰስ ተያያዘው። 
ልብ በሉልኝ ከመጀመርያ እስከ ማሌሊት ምስረታ 
ያለው ከፍተኛ፣ መካከለኛና ዝቅተኛ አመራር 
አልተቀነሰም። ሌላ አዲስ ሊጨመርለት እንደሆነ 
እንጂ። ማሌሊትም ከተመሰረተ በኋላ እስከ 1982 
ዓ/ም መጨረሻ አካባቢ በህወሓት ተዘመረለት።

የሆነ ሆኖም ስታሊንዝም በተራው 
የመገልበጥ ዕጣ ደረሰው፤ ይኽን ጊዜም ማሌሊትም 
ህልውናዋ ጥያቄ ውስጥ ገባ። በ1982 ዓ/ም መጨረሻ 
አካባቢ እስከ ታህሳስ 1983 ዓ/ም የኢህአዴግ ጉባኤ 
ተምቤን ማርያም ቆራሮ እስከተካሄደበት ማለት 
ነው፡፡ ወቅቱ በዓለም ያሉ የኮሚኒስት ሃይሎች 
የመዳከምና የመፍረስ ምልክት ስለ ነበራቸው 
ህወሓቶች የበኢዴንን ሰዎች ከዚህም ከዚያም 
አሰባስበው ኢህዴን ናቹሁና ኑ ኢህአዴግ ተብለን 
ሃገራዊ ግንባር እንመስርት ብሎ ባወረደው ቀጭን 
ትእዛዝ አደራጃቸው። ከዚያም  እንደተለመደው 
ህወሓት የማጭበርበርያ ስልት ይዞ ብቅ አለ ።    

“ከእንግዲህ የኮሚኒስት ቀይ ካባ ለብሰን 
በግልፅ የማንራመድበት አስገዳጅ ሁኔታ ስለደረሰን 
የኮሚኒስት ሃይሎች እስከ ሚያገግሙ የነጭ 
ካፒታሊዝምን ካባ ሽፋን በማድረግ የኮሚኒስት 
አስተሳሰብን በውስጥ ለማጠናከር የሚያስችል 
አቅጣጫ ይዘን ነው የምንታገለው” በማለት  
ድንገተኛ የመገልበጥ ሃሳብ በጉባኤው ተወሰነ! 
ይህንንም ተከተሎ የግንባሩ ከፍተኛ አመራር 
በድብቅ እንዲሰለጥን ተደረገ።

እነዚህ ለአመታት የሰለጠኑ በሺዎች 
የሚቆጠሩ ካድሬዎች እንደ አመራሩ ዝንባሌና 
ፍላጎት ከግዜው ጋር የሚገለባበጡ ሆኑ፡፡ ክፋቱ 
ደግሞ ይህን መገለባበጣቸው በእውቀት ላይ 
የተመሰረተ መገለባበጥ ሳይሆን እንዲሁ በደመነፍስ 
መሆኑ ነው።

ህወሓት ደርግ ከተደመሰሰ በኋላ 

ምእራባውያንን ለማታለል የካፒታሊዝምን መፈክር 
እያሰማ በተግባር ግን የኮሚኒስት አስተሳሰብን 
እያስተማረ ነው ። በዚህም የኢህአዴግ አባል 
ድርጅቶችና ካድሬዎቻቸው፣ የኛን አስተሳሰብ 
ያራምዳሉ የተባሉ የደርግ ኢሠፓ ከፍተኛ 
ባለስልጣኖችና ካድሬዎች ከ1984 ዓ/ም ጀምረው 
በተከታታይ ለአመታት ለብዙ ሺ ካድሬዎች 
በታጠቅ ጦር ሰፈር፣ በክልሎችና ከተሞች ስልጠና 
ሰጥተዋል። በዚህ ወቅት ህዝቡንና ምዕራባውያንን 
ለማደናገር ስለ ሊበራሊዝም፣ ነፃ ገበያና ዴሞክራሲ 
በኢትዮጵያ ሚድያዎች ዘመሩ። ፍየል ወዲህ 
ቅዝምዝም ወዲያ እንደሚባለው የኢህአዴግ 
ካድሬዎች ስለ ኮሚኒስት አስተሳሰብና አብዮታዊ 
ዲሞክራሲ ሲማሩና ሲ ሰለጥኑ ሚድያው ደግሞ 
ስለነፃ ገበያ፣ ሊበራሊዝምና ዲሞክራሲ ያወራል። 

ከኢትዮ - ኤርትራ ጦርነት በሁዋላ 
በህወሓት /ኢህአዴግ ጓዳ መከፋፈል ተፈጠረ ። 
ህወሓት ከአንድ ፓርቲ ወደ ሁለት አንጀዎች 
ተከፈለ። ሌሎች የኢህአዴግ አባል ፓርቲዎችም 
ነፍስ ያልዘሩ ስለሆኑ  የሚይዙት የሚጨብጡትን 
አጥተው ስንፈላል ውስጥ ገቡ። የአቶ መለስ አንጃ 
“ የመንግስታችን አደጋ ቦናፓርቲዝም ወይም 
ሙስና ነው” ። በማለት አስተዋወቀ። ሌላው 
አንጃ ደግሞ “የመንግስታችንና የስርዓታችን 
አደጋ ተምበርካኪነትና አደር ባይነት፣ ሉአላዊነት 
የመክዳት ጉዳይ ችግር ነው” አለ።

የነአቶ መለስ አንጃ የበላይነቱን ካረጋገጠ 
በሁዋላ ቦናፓርቲዝም የስርዓታችን አደጋ ነው 
በሚል ለከፍተኛ ፣ መካከለኛና ዝቅተኛ አመራር 
ስልጠና ተሰጠ። በዚህ ወቅት የቤተመንግስቱ ቡድን 
በዚህ ጉዳይ ለመላው ካድሬዎች ስልጠና ለመስጠት 
በሚል ለአንድ አመት ያህል የመንግስትና ህዝብ 
አገልግሎት አቁሞ ነበር። 

ህወሓት ከአንድ ፓለቲካዊ አስተሳሰብ 
(አይደዮሎጂ) ወደ ሌላ ሲገለባበጥ የሚያስተምራቸው 
የአንዳንድ ካድሬዎች ለምን የሚል ጥያቄ አንስተው 
ሲቃወሙ በጥርጣሬና በጠላትነት በመፈረጅ ! 
ለለውጥና ለአዲስ አስተሳሰብ ያልተዘጋጀ በማለት 
የሚከተሉት ስድቦችንና ቅጥያዎችን ይለጠፍበታል። 
የኢሠፓ አመለካከት ያለው፣ የፊውዳል አስተሳሰብ 
የተጠናወተው ፣ ትእቢተኛ፣ ትምክህተኛ፣ 
ከላሽ ወይም በራዥ ፣ ለመድረክ ብቁ ያልሆነ፣ 
የተወላዋዮች መደበርያ ፣ ፀረ -ማሌሊት ፣ ፀረ 
መድረክ ፣ የኢምፔርያሊዝም ፈርትላይዘር ፣ 
ኤሊትስት ፣ ፀረ -አመራር የሙሁራን ትምክህተኛ 
የኢፒዲኤ መልእክተኛ ፣የነበሪሁና ግደይ ርዝራዥ፣ 
የማሌሊት መሬት እሳት የበላው ፣ጥገኛ ፣አፈንጋጭ 
፣ግርድ ፣በወንፊት የተነፉ ፣ቆሻሻ፣ ከ1997 ምርጫ 
በሁዋላም የቅንጅት የመድረክ -የአረና ፣ የአንጃ 
ትራፊ ፣ የበከተ ፣ከባህር የተተፋ፣ የሚል ተቀጽላ 
ይለጥፍ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ደግሞ ከአደገኛ 
ቦዘኔ እስከ አሸባሪ የሚደርስ ፍረጃ  ይዞል፡፡ እናም 
አደገኛ ጥያቄ የጠየቀን ወይም የተቃወመን ካድሬ 
ከላይ የተገለጡ ፅያፍ ቃሎችን በመስደብ  በተቀረው 
አባል ካድሬ እንዲገለል ይደረጋል ። የተቀረው 
ካድሬ እነዚህ አሸማቃቂ ስድቦችና ቅጥያዎች እንደ 
ዶፍ ዝናብ እንዳይ ወርዱበት አንገቱን ዝቅ አድርጎ 
የታዘዘውን ያለ ጥያቄ ተቀብሎ ያስተናግዳል ። 

አስተያየት

ወደ ገፅ 13 ዞሯል

ዓምዶም ገብረስላሴ ኣስፈሃ
  ከመቐለ

(የድምፀ ወያኔ ጋዜጠኛ የነበረ)

የሰላማችን ዋስትና ምኑ ላይ ነው?



ፍትህ መጋቢት 7 2004 ዓ.ም 
5

www.fetehe.com

ተመስገን ደሳለኝ

አንድ በሉ
በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

ሲኖዶሱ እና መጅሊሱ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ማጥመቂያ?

ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ 
ሼህ፣ ኢማም፣ ኡላማ፣ ደረሳ፣ ፓስተር፣ ዘማሪ፣ 
ካድሬ፣ ጠርናፊ፣ ተጠርናፊ፣ ሊግ፣ ማህበር፣ 
ፎረም፣ ግንባር ቀደም አርሶአደር፣ ልማታዊ 
ባለሀብት፣ ልማታዊ ጋዜጠኛ፣ ልማታዊ አርቲስት፣ 
ልማታዊ ማስታወቂያ ሰራተኛ፣ ልማታዊ እድር፣ 
ልማታዊ ማሀበር፣ ልማታዊ… ማን ቀረ? ማንም፡
፡  እናም በዛሬ ጊዜ እመንም አትመንም የእነዚህ 
ሁሉ ምንጭ መለስ እና ኢህአዴግ ናቸው፡፡ በተቀረ 
የእምነት/ሀይማኖት መገኛ ቤተክርስቲያን እና 
መስጊድ መሆናቸው ከቀረ ዘመን አልፎበታል፡፡ 
ስብከትም ሆነ ዝማሬ አሊያም ዝየራ ከመፃሀፍ 
ቅዱስና ከቅዱስ ቁራን ሳይሆን አብዮታዊ ዴሞክራሲ 
ከተሰኘው እስታሊናዊ መፀሀፍ ነው፡፡ መምህሩም 
አንድ እሳቸው ‹‹ዘላለማዊው›› ናቸው፡፡ ከዚህ 
ውጭ ለሲኖዶሱም ሆነ ለመጅሊሱ እየሱስና ነብዩ፤ 
ወይም ሙሴና ሙሳ ቦታ የላቸውም፡፡ ሆኖም በዚህ 
ቅር አትሰኝ፣ ምክንያቱም  ለአብዮታዊ ዲሞክራሲና 
ለ‹‹ሰውየው›› ገለታ ይድረሳቸውና አብዮታዊያን 
‹‹ሙሴ›› እና ‹‹ሙሳ››ን አዘጋጅተውልኻል፡፡ 

አፅመ-ታሪክ
እንዲህም ይጀምራል፡- ከዕለታት አንድ 

ቀን ጠረፍ ጠብቁልን ያልናቸው ወታደሮች 
ተሰባሰቡና መንግስት መሰረቱ፡፡ የተመሰረተው 
መንግስትም ምድራዊ አይደለምና ሊተች፣ ሊነቀፍ፣ 
የስራ ማቆም አድማ ሊደረግበት፣ የተቃውሞ ሰልፍ 
ሊወጣበት… አይገባም ሲሉ አዋጅ አወጁ፡፡ አዋጁም 
እንዲህ እንደዛሬው መወንጀያ ከመሆኑ በፊት 
‹‹የኢትዮጵያ ትቅደም አላማን የሚቃወም…›› 
በሚል የሚጀምር ‹‹አማላይ›› እንደነበር ወደዚንባቤ 
ጎራ ብለህ ማረጋገጥ ትችላለህ፡፡ ምናአልባትም 
ዚንባቤ የሚርቅህ ከሆነ በቅርቡ ከእስር የተፈቱትን 
‹‹የቀድሞ ትናንሽ አማልክት››፣ የደርጉ መስራች 
ባለስልጣናትን ፈልገህ ጠይቃቸው ‹‹ተፀፅቼአለሁ›› 
ብለዋልና ሳይደብቁ ይነግሩሀል፡፡

የሆነ ሆኖ ባለፈው መንግስት ውስጥ 
የነበረው ‹‹ሀይማኖት››አንድ ነው፡፡ መጠሪያውም 
‹‹ሶሻሊዝም›› የተሰኘ ሲሆን አማልክቱም ከፍ ሲል 
ሌኒንና ጓደኞቹ፤ ዝቅ ሲል መንግስቱ ኃ/ማርያምና 
ግብረ አበሮቹ ነበሩ፡፡ በተረፈ እግዚአብሔር፣ 
አላህ፣ ኢየሱስ፣ ቡድሃ፣ ባሂ… ጂኒ ቁልቋል 
በ1967ቱ አዋጅ ተሽረዋል፡፡ መሻራቸውንም 
ተከትሎ መቀጣጫ ይሆን ዘንድ ከጳጳሳቱ፣ ከሼሁ፣ 
ከፓስተሩ ተመርጠው መስዋዕት ሆኑ፡፡ ከዚህ 
በኋላም እውነት እውነት እልሀለው ለ17 አመታት 
ያህል ምድሪቱን ሞልተዋት የነበሩት መንጌ እና 
ጓደኞቻቸው ብቻ ነበሩ፡፡

እነሆም ይህ ከስጋም ከነፍስም የተጣላው 
የመንግስቱ ኃ/ማርያም መንግስት በመለስ ዜናዊና 
ጓደኞቻቸው ብርቱ ትግል፤ተራራ መውጣትና 
መውረድ (ማንቀጥቀጥም) ተጨምሮበት፣ 
እንዲሁም የእነአሞራውና የእነቕሺ ገብሩ 
መስዕዋትነት ታክሎበት እንዳይሆን እንዳይሆን 
ሆኖ ወደቀ፡፡ ከውድቀቱ በኋላም በአዋጅ የተሻረው 
ፈጣሪ በህገ-መንግስት ተመለሰ ተባለ፡፡ እነሆም 
ሰለፈጣሪ መመለስ የተበሰረበት ህግ ምዕራፍና 
ቁጥር፡-

‹‹ማንኛውም ሰው የማሰብ፣ የህሊናና 
የሃይማኖት ነፃነት አለው፡፡ ይህ መብት ማንኛውም 
ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት 
የመያዝ የመቀበል፤ ሃይማኖትና እምነቱን ከሌሎች 
ጋር በመሆን ወይም ለብቻው በመሆን በይፋ 
ወይም በግል የማምለክ፣ የመከተል፣ የመተግበር፣ 
የማስተማር ወይም የመግለፅ መብትን ያካትታል፡
፡›› (የኤፈዴሪ ህግ-መንግስት አንቀጽ 11፣ ንዑስ 
አንቀጽ 1)

በእርግጥም አሸናፊዎች ባለጎፈሬ 
ታጋዮች የሃይማኖት ነፃነትን በተመለከተ ይህንን 
ብቻ አይደለም በህግ የደነገጉት፡፡ ሌላም አላቸው፤ 
በግልፅ እንዲህ የሚል፡- 

‹‹በአንቀጽ 90 ንዑስ አንቀጽ የተጠቀሰው 
እንደተጠበቀ ሆኖ የሃይማኖት ተከታዮች 
ሃይማኖታቸውን ለማደራጀት፣ ለማስፋፋት 
የሚያስችላቸውን የሃይማኖት ትምህርት፣ 
የአስተዳደር ተቋም ማቋቋም ይችላሉ›› (የኢፌዴሪ 
ህገ-መንግስት አንቀጽ 11፣ ንዑስ አንቀፅ 2)

መቼም ይሄ እፁብ ድንቅ አዋጅ ነው፡
፡ ያውም ራሳቸውን የምድር አማልክት ባደረጉ 
ወታደሮች የተመሰረተ መንግስት በወደቀ ማግስት 
የተሰማ አዋጅ! ግና ምን ዋጋ አለው! ‹‹ነበር 
ባይሰበር›› ሆነ እንጂ? (‹‹ነበር ባይሰበር››ን ወደታች 
እናየዋለን)

…ከዚህ ቀደም ደግመን ደጋግመን 
እንድተነጋግርነው ደርግና ኢህአዴግ በአፈፃፀም 
እንጂ በአካሄድ ፍፁም የተለያዩ ናቸው፡፡ ደርግ አንጃ 
ግራንጃ አያበዛም፣ ዴሞክራሲ፣ ነፃ ፕሬስ፣ ሰብዓዊ 
መብት፣ ሰማያዊ መብት… ቅብርጥሶ የሚባል 
‹‹ግርዶሽ››ም የለውም፤ ወይም አይፈልግም፡፡ 
ምክንያቱም ደርግ ‹‹ነፍሴ›› ምንም ይሁን ምን 
መቀበል እንጂ መቃወም እንደማይቻል በግልፅ ‹‹እኛ 
ወታደሮች ነን ደማችን ቶሎ ይፈላል›› ብሎሃልና፡፡ 
እንደአየኸውና እንደሰማኸውም ህዝባዊ መንግስት፣ 
ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሃይማኖት ነፃነት… ያሉ 
ሀገር ወዳዶች፣ ሀገር ወዳድ ነን ባሉ ወታደሮች 
እንደወጡ ቀርተዋል፡፡ 

ኢህአዴግ ‹‹ነፍሴ›› ጋ ስትመጣ ግን ይኼ 
የለም፡፡ ሲጀመርም የኢህአዴግ ልጆች ወታደሮች 
አይደሉም-ታጋዮች ናቸው፡፡ በቃ! ታጋይ ማለት 
አንተ ስትራብ አብሮ የሚራብ (በእርግጥ አመራሩ 
ለረሃብተኛ የመጣ ስንዴን፣ ረሃብተኛው እንደቅጠል 
ቢረግፍም ሸጦ ጠመንጃ ከመግዛት አይመለስም፡
፡ ይሄ ግን ሁልጊዜ አይደለም፡፡ አልፎ አልፎ 
ነው፣ ሁልጊዜማ ዕርዳታም የለ)፤ ብቻ ታጋይ 
ማለት ድርጅትን እንጂ መሪውን የማያመልክ፣ 
የማያንቆለጳጵስ (የዛሬን አያድርገውና) ነው፡
፡ የትኛውም ታጋይ በበረሃ ቆይታው ያለውን 
ችግር ፊት ለፊት ይናገር ነበር፡፡ መለስም ላይ 
እንኳ ቅሬታ ቢኖረው ‹‹ተጋዳሊ መለስ…›› ብሎ 
ሳይፈራና ሳይሸማቀቅ በግምገማ ይተቻቸዋል፡፡ 
በረከት ስምኦንንም ሆነ አዲሱ ለገሰንም እንዲሁ 
ታጋዩ እኩል ምክንያት ጠቅሶ ይከራከራል፡፡ ይህ 
የሆነው ለምን መሰለህ? ታጋዩ እርሻውንም ሆነ 
ትምህርቱን ትቶ የተሰባሰበው ‹‹የተጨቆኑ ህዝቦች›› 
አሉ ተብሎ ሲነገረው ‹‹ነፃ ላውጣ›› በሚል ስለሆነ 
ነው፡፡ በተቀረ ማንንም ጠይቅ ወይም የትግሉን 
ታሪክ (ሚዛናዊ ሆነው የተፃፉትን) አንብብ ያ ሁሉ 
ኢትዮጵያዊ ከቤቱ የወጣው አንተና እኔን  ስልት 
በቀየረ አዲስ ጨቋኝ ለመጨቆን አልነበረም፡፡

የሆነ ሆኖ ኢህአዴግ እና መለስ ወይም 
መለስ እና ኢህአዴግ የሃይማኖት ነፃነት አውጀዋል 
አልኩህ እንጂ በሃይማኖት ጣልቃ አይገቡም 
አላልኩህም፡፡ እንዲህማ ልልህ አልችልም፡፡ 
እንዴትስ እልሃለሁ? ለምሳሌ እነ መለስ ደርግን 
አሸንፈው አዲስ አበባ ሲገቡ ከበረሃ ይዘው የመጡት 
የብሔር ፖለቲካ እና በቋንቋ ላይ የተመሰረተውን 
የፌዴራሊዝም ስርዓት ብቻ አይደለም፡፡ ለኦርቶዶክስ 
ክርስትና እምነት ተከታዮች ‹‹ፓትርያርክ››ም 
ይዘውላቸው ነው የመጡት፡፡ ያውም ዶ/ር ብፁኡ 
ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስን፡፡

በእርግጥ እኒህ ብፁኡ አባታችን 
‹‹እግዚአብሔር የለም›› በሚለው ደርግ ወደእስር 
ቤት ተወርውረው ምድራዊ መከራን ተቀብለዋል፤ 
ሆኖም ይህ ብቻውን ከእምነቱ ቀኖናና ዶግማ 
(Dogma) ውጭ በሆነ ሁኔታ ‹‹እግዚአብሔርም 
አላህም ከወዴትም አይደለም፣ ከሰማይም 
አይደሉም፣ ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ እንጂ›› 
በሚለው እምነት የለሹ ኢህአዴግ ፓትርያርክ 
ሆነው ሊያሾማቸው አይችልም፡፡ ነገር ግን 
ተሾመዋል-ጊዜው የአሸናፊዎች ነውና፡፡ መቼም 
የአቡኑ ወደመንበሩ መምጣት ከኢህአዴግ ጋር 
መያያዙ አከራካሪ ጉዳይ አይመስለኝም፡፡ በእርግጥ 
ማስረጃ የሚፈልግ ዊክሊክስን መጎብኘቱ ብቻ በቂ 
ነው፡፡ አዎን! በወቅቱ የኢህአዴግ ሁለተኛ ሰው፣ 
በዚህ ዘመን ደግሞ ‹‹ፓስተር›› የሆኑት ታምራት 
ላይኔ ለአሜሪካው አምባሳደር ዶናልድ ቡዝ ‹‹እኛ 
ከጫካ አዲስ አበባ ስንገባ በስልጣን ላይ የነበሩት 
ፓትርያርክ አቡነ መርቆርዮስ ከስልጣናቸው 
እንዲባረሩ የተደረጉት በእኔ ፊርማ ነው›› ሲሉ 
የእምነት ክህደት ቃላቸውን ሰጥተዋልና፡፡

በዚህ ብቻ የሚገታ እንዳይመስልህ 
የአባታችንና የፓርቲያችን ፍቅር፤ ምክንያቱም 
‹‹የግንቦት 20 ፍሬ›› የሆኑት አቡነ ጳውሎስ ከእምነቱ 
ተከታዮች እና ከአንዳንድ ጳጳሳት የሚደርስባቸውን 
ተቃውሞ ሁሉ እያፈኑ እና እየደፈጠጡ እዚህ 
የደረሱት በማን ድጋፍ ይመስልሃል? መቼም 
‹‹ሚካኤል በሰይፉ ጠብቋቸው ነው›› እንደማትለኝ 
ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ሌላው ቢቀር ድህረ ምርጫ 
97ን ተከትሎ የተነሳውን ተቃውሞ አስታኮ 
በ1998 ዓ.ም. የጥምቀት በዓል ሲከበር፤ ሾላ 
አካባቢ የሚገኘውን የካ ሚካኤል ያጀቡ ምዕመናኖች 
የዘመሩትን መዝሙር ትረሳዋለህ ብዬ አላስብም፡፡ 
ምንአልባት ማስታወሱ አስፈላጊ ከሆነም መዝሙሩ 
ይኸው፡-

‹‹ጳጳሱ  ፌዴራል ናቸው
ሚካኤል ፍረድባቸው››
እሺ! እንግዲያስ ብፅዑ ወቅዱስነታቸውን 

ሚካኤል ካልጠበቃቸው የጠበቃቸው አንድ ሀይል 
አለ ማለት ነው፡፡ እናም እኔ እልሃለሁ እመነኝ 
ያ ሀይል የአብዮታዊ ዴሞክራሲ እንጂ የሌላ 
የማንም አይደለም፡፡ ለምሳሌ ሰኔ 29 ቀን 2001 
ዓ.ም. ጀምሮ ‹‹በስም›› ከፓትርያርኩም ስልጣን 
በላይ እንደሆነ የሚነገርለት ‹‹ሲኖዶሱ›› ጠቅላላ 
ጉባኤውን አድርጎ ነበር፡፡ የእድል ጉዳይ ሆኖም 

በዛ ጉባኤ አቡነ ጳውሎስ ስልጣን ከያዙ ጀምሮ 
ለመጀመሪያ ጊዜ ከሲኖዶሱ ሰምትውት የማያውቁት 
ብርቱ ተቃውሞ ቀረበባቸው፡፡ በወቅቱም ስለነበረው 
ሁኔታ አዲስ ነገር ጋዜጣ የሰራውን ዜና እንደወረደ 
ላቅርብልህ፡-

‹‹ለሳምንታት በውዝገብ ውስጥ የቆየው 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን 
ሲኖዶስ አስቸኳይ ጉባኤው ትናንት አርብ ሐምሌ 
10 ቀን ከሰዓት በኋላ ተጠናቀቀ፡፡ ጉባኤው 
ለዚህ ሳምንት ከተያዙለት አጀንዳዎች ብዙዎቹን 
አልተመለከታቸውም፡፡ ፓትርያርኩ በስራ አስፈፃሚ 
ኮሚቴው ላይ የጣሉትን እገዳ ሲኖዶሱ ማንሳቱ 
የተገለጠ ሲሆን ፓትርያርኩ ከአስተዳደር ስራ 
እንደወጡ ቀርቦ የነበረው ሀሳብ ሳይነሳ ቀርቶ 
ፓትርያርኩ በነበሩበት ሁኔታ ቀጥለዋል›› ይልና 
የጋዜጣው ዘጋቢ ሶኖዶሱ እዚህ ውሳኔ ላይ 
የደረሰበትን ምክንያት እንዲህ ሲል ያቀርበዋል፡፡ 
‹‹ጉባኤው ሐሙስ ጠዋት ይመለከተዋል ተብሎ 
የነበረው አጀንዳ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ረዳት 
ሊቀ ጳጳስ አቡነ ሳሙኤልን ጉዳይ ነበር፡፡ ይህን 
አጀንዳ እያሰላሰሉ ወደየማረፊያቸው ከተበታተኑት 
ጳጳሳት አምስቱ ግን ሌሊቱን ያሳለፉት እንዳሰቡት 
አልነበረም፡፡ ረቡዕ ምሽት ከ4፡00 ጀምሮ አምስቱ 
ሊቃነ ጳጳሳት ያልጠበቋቸውን እንግዶች ለማስተናገድ 
መገደዳቸውን ለጳጳሳቱ ቅርብ የሆኑ ምንጮቻችን 
ገልፀዋል፡፡ በውዝግቡ ሰሞን የሲኖዶሱ ጊዜያዊ 
ስብሳቢ ሆነው ተመርጠው የነበሩት ብፁዕ አቡነ 
ቄርሎስ ማረፊያ ቤት ባልታወቁ ሰዎች መገንጠሉን 
የቤተ ክህነቱ ምንጮች አረጋግጠዋል፡፡ ማንነታቸው 
ያልታወቁት ሰዎች በአካባቢው በተሰማው ድምፅ 
ጳጳሱ ወደነበሩበት ውስጠኛ ክፍል ሳይገቡ 
መሄዳቸውን ብፁዕነታቸው ለፖሊስ በሰጡት ቃል 
ማረጋገጣቸውንም እነዚሁ ምንጮች ተናግረዋል፡
፡ የብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ እና የብፁዕ አቡነ ፋኑኤል 
ቤቶች በሮችም መደብደባቸውንና የማስጠንቀቂያ 
ንግግሮች ከውጭ መሰማታቸውን ለጳጳሳቱ ቅርብ 
የሆኑ ምንጮች ባለቤቶቹን ዋቢ በማድረግ ይናገራሉ፡
፡ በሌላ በኩል ብፁዕ አቡነ ኤጲፋንዮስ እና የሥራ 
አስፈፃሚው አባል የሆኑት ብፁዕ አቡነ መልከፃዴቅ 
ግን መታወቂያ አሳይተውናል ባሏቸው ሰዎች 
ከቤታቸው ተወስደው መመለሳቸውን የሲኖዶሱ 
ምንጮች አረጋግጠዋል፡፡›› ብላለች ‹‹አዲስ ነገር›› 
ጋዜጣ፡፡

መቼም እነዚያ ዛሬም ድረስ ቢሆን 
ማንነታቸው  ያልታወቁ ሰዎች በር የገነጠሉት 
መቋሚያና ፅናፅን ታጥቀው እንዳይመስልህ፡፡ 
ወይም ሁለቱን ጳጳሳት ‹‹መታወቂያ በማሳየት›› 
የወሰዷቸው ግለሰቦች ያሳዩአቸው መታወቂያ 
የቲዎሎጂ (የመንፍሳዊ ኮሌጅ) መታወቂያ ነው 
የሚል ቀልደኛ ይኖራል ብዬ አላስብም፡፡ እናም ደግሜ 
ደጋግሜ እጠይቃለሁ፡፡ ከዚህ በላይ የሃይማኖት 
ጣልቃ ገብነት ማለት ምን ማለት ነው? እመነኝ 

ይህ አይነቱ አሰራር በሁሉም ሃይማኖት የሚተገበር 
ነው፡፡ …ሌላ ተጨማሪ መረጃ ለማቅረብ ያህል 
በነገስታቶቹ ይገፋና ይገለል የነበረው የኢትዮጵያ 
ሙስሊም ወንድምና እህቶቻችንን ጉዳይ እንየው፡፡

ለመጀመሪያ ጊዜ ‹‹ኃይማኖት የግል 
ነው፤ አገር ግን የጋራ ነው›› ያለው ነጋድራሰ 
ገብርህይወት ባየከዳኝ እንደነበረ ይነገራል፡፡ አፄ ኃ/
ስላሴም ተቀብለው አስተጋቡት፣ ሆኖም በእሳቸው 
ፀናላቸው፡፡ እኔም እሰልሰዋለው ኢትዮጵያና ሌሎች 
ነብያት ያላቸውን ትስስር ያህል፣ ኢትዮጵያና ነብዩ 
መሀመድም አላቸው፡፡ እናም ኢትዮጵያዊ ለመባል 
በምድሪቷ መወለድ  እንጂ የአንድ ሃይማኖት 
ተከታይነት በፍፁም ቦታ የለውም፡፡ ኢትዮጵያ 
የማንም አይደለችም-ከኢትዮጵያውያኖች በቀር፡፡ 
የማንም ወደብም፣ ደሴትም፣ ባህርም አይደለችም፡
፡ 

ለዚህም ነው የአወሊያ ተማሪዎችን ጥያቄ 
ተከትሎ በርካታ ሙስሊሞች ኢማም፣ ሙአዚን፣ 
ሙፍቲ፣ ኡላማ፣ ዳኢ፣ ደረሳ፣ ኡስታዝ፣ ሀጂ፣ 
ሼኽን…. ከቁራን እንጂ ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ 
አንቀበልም ሲሉ በየጁማው ህብረ-ድምፃቸውን 
እያሰሙ ያሉት፡፡

የእስልምና እምነት ተከታዮች ጥያቄ 
ሲጨመቅ እንዲህ የሚል ሆኖ ታገኘዋለህ፡- 
መጅሊሱ (የእስልምና ጠቅላይ ጉዳዮች ም/ቤት) 
የሚመሰረተው በሙስሊም ምዕምናን ምርጫ 
ብቻ ነው፡፡ ወይም ስልጣን ላይ ያለውን መጅሊስ 
አንፈልገውምና ይውረድ ሊባል የሚችለው 
በሙስሊሙ እንጂ በዶ/ር ሽፈራው ኃ/ማርያም 
አሊያም በኩማ ደመቅሳ ፍላጎት አይደለም፡
፡ በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ‹‹አህባሽ›› 
የሚባል የእስልምና አስተምህሮትን ‹‹ተቀበል››፣ 
‹‹አልቀበልም›› በሚል በመጅሊሱና በምዕመናኑ 
መካከል የከረረ ውዝግብ ተፈጥሮ እያየን ነው፡፡ 
የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትርም የአንድ ‹‹ኡላማ››ን 
ያህል ስለ አህባሽ እስላማዊነት እየሰበኩ እንደሆነ 
እየሰማን ነው፡፡ ለምሳሌ በሐምሌ 2003 ዓ.ም. 
በሐረር ሐረማያ ካምፓስ በፌዴራል ጉዳዮችና 
በመጅሊስ ትብብር በተዘጋጀው ‹‹የአህባሽ›› ስልጠና 
ላይ ዶ/ር ሽፈራው እንዲህ አሉ፡-

‹‹ከመጅሊሱ እውቅና ውጪ የሚፈፀሙ 
ድርጊቶች ይቁሙ ብላችሁ ያቀረባችሁት አለ፡፡ ሼክ 
አህመዲን የሚያነሱት እንደተጠበቀ ሆኖ በኛ በኩል 
ከፍቃድ ውጪ የሚደረግ ትምህርት፣ ዳዕዋ፣ 
ስብከት፣ ከፈቃድ ውጪ የሚሰሩ መድረሳዎች፣ 
ከፈቃድ ውጪ የሚሰሩ መስጊዶች፣ ከፈቃድ 
ውጪ የሚሰሩ ኹጥባዎች ሁሉ መቆም አለባቸው 
ነው የምንለው››

የተከበሩ ሚኒስትር ለዳዕዋ እና ስብከት 
ፈቃድ ጠይቁኝ ማለታቸው በእጅጉ አስቂኝ 

ወደ ገፅ 6 ዞሯል

ኤድናሞል
ሳምንቱን ሙሉ 

ይታያል
አለም ሲኒማ
ማክሰኞ 10፡00

ቅዳሜ ምሽት 2፡30
እሁድ 10፡00
ሴባስቶፖል
ማክሰኞ 10፡00
ሐሙስ 5፡00
ቅዳሜ 8፡00
እሁድ 8፡00
ዮፍታሔ
ሰኞ 10፡00

እሁድ 10፡00 እና 
12፡00

እምቢልታ
ሰኞ 10፡00
ረቡዕ 12፡00

ሐሙስ ምሽት 2፡30
እሁድ 8፡00

አጐና ሰራዊት
ሰኞ 10፡00

ማክሰኞ 8፡00
ሐሙስ 10፡00
እሁድ 12፡00
ካፍደም

ሳምንቱን ሙሉ 
ይታያል
ዋፋ 

(ቴድዎሮስ አደባባይ)
ማክሰኞ 12፡00

ሴፍ (ቡራዩ)
10፡00 እና 12፡00
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ሲኖዶሱ እና መጅሊሱ ... ከገፅ 5 የዞረ

ዕጣ-ፈንታ እና ነፃነት

ውድ ዶ/ር አድለር
ጥንታዊ ፅሁፎች ውስጥ የዕጣ-ፈንታ 

አስተሳሰብ ከፍተኛ ቦታ ተሰጥቶት ይታያል፡፡ ዕጣ 
ፈንታ የሰው ልጅ መለወጥ የማይችለው፣ ከመፈፀም 
የማይከላከለው የልዕለ-ኃያል ድንጋጌ ይመስለኛል፡፡ 
ለመሆኑ ዕጣ-ፈንታ በሃይማኖት ‹‹የእግዚአብሔር 
ፈቃድ›› ብለን ከምንጠራው ወይም በሳይንሳዊ 
ግንዛቤ ‹‹ቅጥብ›› ከምንለው በምን ይለያል? ዕጣ-
ፈንታ ከእግዚአብሔራዊ ትእዛዛት ሆነ ከሳይንሳዊ 
አመለካከት አንፃር ማየት በሁለቱም የሰው ልጅ ነፃ 
ፈቃድን መፃረር አይሆንም?

                     ጂ.አር

ውድ ጂ.አር
ለጥንታዊዎቹ ግሪኮች ዕጣ-ፈንታ 

መቀየርም መከላከልም የማይቻል ነው፡፡ ከዚህም ሌላ 
በነገሮች ውስጥ ተመላላሽ ሁነት ነው፡፡ እያንዳንዱ 
ሰው ህይወቱ የተቀጠበበት ዕጣ-ፈንታ አለው፡
፡ የትኛውም አራስ ልጅ ሲወለድ ለቅሶና ማልቀሻ 
ምክንያቱን (የአለንጋ ሰንበር) ተቀብሎ ወደዚች ዓለም 
እንደሚመጣ እነዚሁ ግሪኮች ይናገራሉ፡፡ አንዳንድ 
ጊዜ ደግሞ ዕጣ-ፈንታ የአማልክቶችና የሰው ልጆች 
አባት የሆነው የዚዎስ ፈቃድ እንደሆነ ይታሰባል፡
፡ ብዙ ጊዜ ዕጣ-ፈንታ የሰውም ሆነ የአማልክቱ 

ህይወት የሚቀጠብበት የልዕለ-ኃያል ፈቃድና የነገሮች 
ሒደት ነው፡፡

ጥንታዊዎቹ ግሪኮች ቤተ-ጣኦት 
አዘጋጅተው ዕጣ-ፈንታን ያመልኩ ነበር፡፡ በሰው ልጅ 
ፍላጐትና አላማ ላይ የማይገሰስ ኃይል እንዳለው 
በማመናቸው የመለማመኛ ሥርዓተ-አምልኮ 
አዘጋጅተው ዕጣ ፈንታን ከአማልክቱ እንደ አንዱ 
እንዲቆጠር አድርገዋል፡፡

ማንኛውም ሰብዓዊ ፍጡር የተቀጠበለትን 
ዕጣ-ፈንታ የመለወጥ አቅም የለውም፡፡ መሆን 
ያለበት መሆን እንዳለበት ይሆናል፡፡ በሶፎክለስ 
አሳዛኝ ተውኔት ውስጥ ኤዲፐስ የተሰኘው ዋና-
ገፀባህሪ እንዲህ ካለው የሚያፈናፍን መርገምታዊ 
ዕጣ ፈንታ ለማምለጥ ሞክሮ ነበር፡፡ አልሆነም፡፡ 
በመጨረሻም የአይቀሬ ዕጣ-ፈንታውን ፅዋ በገዛ እጁ 
አንስቶ ይጨልጠዋል፡፡ በጥንታውያኑ ግሪኮች ዘንድ 
አንድ ሰው ዕጣ-ፈንታውን በተመለከተ ሊያደርግ 
የሚችለው እንደ ኤዲፐስ ሁሉ በክብር መጋፈጥ 
ብቻ ነው፡፡

መጽሐፍ ቅዱሳዊው የእድል አስተሳሰብ 
ከግሪኮች የዕጣ-ፈንታ እሳቤ ጋር የቅርብ ዝምድና 
ያለው ነው፡፡ ሁለቱም መጽሐፍ ቅዱስና ግሪኮች 
የሰው ልጅ ዕጣ ፈንታ የልዕለ-ኃይል ፈቃድ እንደሆነ 
አድርገው ይቀበላሉ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ልጅ 
ዕጣ-ፈንታ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው ባለው 
ፍላጐትና ዓላማ ላይ የተመሰረተ ነው ይላል፡፡ 
የመለኮታዊ ዕጣ-ፈንታ አስተሳሰብ በራሱ የሰውን 
የነፃነት እሳቤ በውስጡ አሟልቶ ይዟል፡፡ በሰው 
ልጅ ፍላጐትና መስተጋብር ውስጥ የእግዚአብሔር 
አላማ ተፈፃሚ እንደሚሆን መገንዘብ ተገቢ እንደሆነ 

የመለኮታዊ ዕጣ-ፈንታ አስተሳሰብ አራማጆች 
ይነግሩናል፡፡ 

ከምስጢራዊነቱ የተነሳ ዕጣ-ፈንታን 
የሰው ልጅ ፈፅሞ ሊረዳው በማይችልበት ደረጃ 
ነው፡፡ መለኮታዊ የዕጣ ፈንታ ውሳኔና የሰው ልጅ 
ነፃነት አንድ ላይ ተዋህደው ይገኛሉ፡፡ መጽሐፍ 
ቅዱስ ውስጥ ሰዎች የእግዚአብሔርን አላማ 
ሊፃረሩና መለኮታዊ ግቡን ሊቃረኑ ይችላሉ፡፡ 
ሆኖም በስተመጨረሻ እግዚአብሔር አሳምኖ ሰዎች 
ወደቀድሞ ታዛዥነታቸው ሲመለሱ እንመለከታለን፡
፡ እንደዚሁም ሁሉ የእግዚአብሔር እቅድ ለሰዎች 
ፍላጐት ግምት የማይሰጥ አልፎ ሂያጅ ነው፡፡ 
ፍላጐታቸውም ለእርሱ ፍላጐት ተገዢ ይሆናል፡፡ 
ዕጣ-ፈንታ እንደ እድል ሁሉ መፈናፈኛ የሚያሳጣ 
ተፈፃሚ አይደለም፡፡ ለሰው ልጅ ነፃነት የሚሰጠው 
‹‹የማሪያም መንገድ›› አለው፡፡

የመከራ ቀን መልእክት ነጋሪ እንዲሆን 
በእግዚአብሔር በተመረጠው በዳተኛው ነብዩ ዮናስ 
ሳቢያ ነነዌ ድናለች፡፡ ምክንያቱ ደግሞ የነነዌ 
ሰዎች ተፀፅተው ከጥፋታቸው በመመለሳቸው ነው፡
፡ የእግዚአብሔር እቅድ ለማዳን እንጂ ለጥፋት 
ባለመሆኑ ነው፡፡ የእግዚአብሔር ፅንፍ አልባ ጥበብና 
ኃይል ከመጥፎ ነገሮች ውስጥ ቢሆን እንኳን 
መልካም ነገርን ያወጣል፡፡ እንዲሁም ከክህደት 
ውስጥም መስማማትን ይፈጥራል፡፡

በሌላ በኩል በአህዛቦቹ የቅዱሳን ገድል 
ውስጥ ስለ የመከራ ቀን ትንበያ የሚተርክ መፅሐፍ 
አለ፡፡ የላቲኑ ባለቅኔ ቬርጂል (Aeneid) በተሰኘ 
ስራው ውስጥ ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ የእግዚአብሔር 
ፈቃድ ጋር የቀረበ ታሪክ አንፀባርቋል፡፡  ኢያኒያስ 

(Aeneas) የተሰኘው ዋና-ገፀባህሪ ከትሮይ ዘሮች 
ተርፈው የቀሩ ጥቂት ሰዎችን ይዞ የሮማ ግዛትን 
ለማግኘት ወደ ኢጣሊያ ጉዞ ይጀምራል፡፡ አማልክቶቹ 
ሰውን ተጠቅመው የሚያከናውኑት ታላቅ ታሪካዊ 
ፍቺ ያለው መለኮታዊ ተልእኮ ነው፡፡ መጀመሪያ 
ኢያኒያስ ይሄንን ተልእኮ ላለመቀበል ሲያንገራግር 
እንመለከታለን፡፡ የኋላ ኋላ በአማልክቶቹ በራሳቸው 
ወደ ዕጣ-ፈንታው እንዲመለስ ይደረጋል፡፡ የኢያኒያስ 
አለመታዘዝ ቀደም ሲል በነበረው ምግባራዊ ልቀት 
ተካክሶ ለተልዕኮው እንዲዘጋጅ ይደረጋል፡፡ የኢያኒያሳ 
አገልግሎት ካበቃ በኋላ ለሮማ ፍትህና ርትእ 
እንደወርቃማ ዘመን የሚቆጠር ጊዜ መጥቷል፡፡

‹‹ሳይንሳዊ ወሳኛዊነት›› (Scientific 
determinism) ዘመናዊው ዓለም ዕጣ-ፈንታን 
የሚመለከትበት አዲስ አተያይ ነው፡፡ እንደ ሳይንሳዊ 
ወሳኛዊነት አመለካከት ከሆነ የሰው ልጅ በነጠላም 
ሆነ በማህበረሰብ ደረጃ ሊቀይረውና ሊከላከለው 
የማይቻለው ዕጣ-ፈንታ አለበት፡፡ ዕጣ-ፈንታው 
ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁነቶችን የተመረኮዘ ነው፡፡ 
በውስጡም እንደ መጨረሻ ግብ አድርጐ የሚቀበለው 
ፍፁማዊ እኩልነትን፣ ነፃነትንና ወንድማማችነትን 
ነው፡፡ በዚህም የሰው ልጅ ቀደም ሲል ከተቀጠበው 
አኗኗሩ፣ ዕጣ ፈንታውን በራሱ ወደሚወስንበት 
ማህበረሰባዊ ዋስትና የሚያመራበት መንገድ 
ይጠረጋል፡፡ በተመሳሳይ የሥነ-አእምሮ ምሁሩ 
ሲግመን ፍሩድ የሰው ልጅ በግለሰብ ደረጃ ዕጣ-
ፋንታው በሥነ-ልቦና ማንነቱ የተቀጠበ ነው ማለቱን 
እዚህ ማንሳት ተገቢ ነው፡፡ ፍሩድ መለስ አድርጐ 
ግን ግለሰቡ የሥነ-አእምሮ ህክምና እርዳታ ካገኘ 
ከተቀጠበው ዕጣ ፋንታዊ ማንነቱ  ነፃ መውጣት 
እንደሚችል ቢታመንም ይላል፡፡

ኤፌሶን

ነው፡፡ መቼም በዚህ አያያዛቸው ሚኒስትሩ 
መስጊድ ለመሄድም ሆነ ለመስገድ ‹‹ቲን ነበር›› 
(Tin Number) አውጡ ከማለት የሚመለሱ 
አይመስሉኝም፡፡ ‹‹የአብዮታዊ ዴሞክራሲ የብቸኛ 
ጠቅላይነት ጨዋታ ህግጋትም›› ይሉሃል ይህንን 
ነው፤ ሌላ አይደለም፡፡

እሺ እንቀጥል፡- የመንግስትን 
ጣልቃ ገብነት ወይም የመጅሊሱን አብዮታዊ 
ዲሞክራሲያዊነት (መንፈሳዊነቱ እንኳ ለጊዜው 
ይቆይ) እንመልከት፡፡ ደህና! እስቲ ደግሞ መጅሊሱ 
በ04/11/03 ‹‹ለፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር›› 
የፃፈውን ደብዳቤ እንየው፡፡ ‹‹ጉዳዩ ትብብር 
ስለመጠየቅ›› ይላል የደብዳቤው ርዕስ፡፡

‹‹የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴርና 
የኢ/እ/ጉ/ጠ/ም/ቤት በመተባበር ለጠቅላይ ም/
ቤቱ ስራ አስፈፃሚዎችና ለሁሉም ክልሎች 
እ/ስ/ጉ አስፈፃሚዎች እንዲሁም የሁሉም ስራ 
አስፈፃሚዎች ከሐምሌ 16/11/03 ጀምሮ በሀረር 
ካምፓስ በሀረማያ ዩንቨርስቲ ሀገራዊ ስልጠና 
ይሰጣል፡፡ በዚሁ ስልጠና ሁሉም ስራ አስፈፃሚ 
ወደተባለው ቦታ ስለሚመጡ ከፌዴራል ጀምሮ 
እስከ ዞን ያሉትን የእስልምና ጉዳዮች ጽ/ቤት ባዶ 
ስለሆነ በእናንተ በኩል ለሁሉም ክልሎችና ዞኖዎች 
መስተዳደሮች የሙስሊሙ መሪዎች ለስልጠና 
የሄዱ መሆኑ ታውቆ አስፈላጊውን የስራ ትብብር፣ 
ክትትል፣ እንዲሁም ለም/ቤቶቹ ጽ/ቤት አስፈላጊ 
ጥበቃ እንዲደረግልን መመሪያ እንዲያስተላልፍልን 
በአክብሮት እንጠይቃለን›› ይላል ደብዳቤው፡፡

ሌላ እንጨምር ዶ/ር ሰሚር የተባሉ 
ሊባኖስያዊ የአህባሽ ሰባኪ ወደ ኢትዮጵያ 
አህባሽን ለመስበክ መጥተው ነበር መቼም ዶ/
ሩን የጋበዛቸው መጅሊሱ ወይም የአንዱ መስጊድ 
ኢማም እንዳይመስልህና እንዳትሳሳት፡፡ ምክንያቱም 
ሰባኪውን የጋበዘው አውራው ፓርቲ ነውና፡
፡ ለዚህም ምስክር ይሆን ዘንድ ከዶ/ሩ ንግግር 
ልጭለፍልህ፡-

“When I was invited by D.r 
Shiferaw. I took some time to check the 
situation in Ethiopia before meeting with 
you… I believe the Ethiopian government 
Prime Minister Meles Zenawi, Shiferaw 
The Minister Of Federal Affairs and other 
Ministers understand the issues very 
well and they are taking the proper and 
wise steps. I thank all of them for their 
hospitality”

(በዶ/ር ሽፈራው ተጋብዤ ከመጣው 
በኋላ ከእናንተ ጋር ከመገናኘቴ በፊት በኢትዮጵያ 
ያለውን ሁኔታ ለማወቅ ሞክሬአለሁ… የኢትየጵያ 
መንግስት፣ ጠቅላይ ሚስትር መለስ፣ የፌደራል 
ጉዳዮች ሚንስትሩ ዶ/ር ሽፍራው እና ሌሎችም 
ሚንስትሮች ጉዳዩን በደንብ ተረድተውታል 
ብዬ አስባለሁ፡፡ መደበኛና ትክክለኛውን 
መንገድም መርጠው ስለተደረገልኝ አቀባበልም 
አመሰግናቸዋለሁ)

ይህንን ነው እያልኩህ ያለሁት፡፡ ‹‹ወላጇ 
እያለች አዋላጇ አማጠች›› እንዲሉ ከኢማሙ፣ 

ከመአዚኑ፣ ከሙፍቲው… ይልቅ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩና ክቡራን ሚኒስትሮቻቸው ‹‹አስፈላጊ 
ነው፤ አምነንበታል፣ ወደነዋል…›› የሚሉበት 
ሁኔታ ተመቻችቷል፡፡ እናም አልገባህም እንጂ 
የፖለቲካ መሪዎች መንፈሳዊ መሪዎችህም ነን 
እያሉህ ይገኛሉ፡፡

ሌላው ሐምሌ 12/2000 በታተመችው 
‹‹አዲስ ነገር›› ጋዜጣ ላይ የተዘገበው ዜና 
እንደሚያትተው ደግሞ አቶ ማህቡብ መሀመድ 
የመጅሊሱ ዋና ፀሐፊ የነበሩትን ሐጂ የሱፍን 
ተክተው ለሶስት ቀን ከሰሩ በኋላ በሶስተኛው ቀን 
ከሀላፊነታቸው እንዲነሱ በም/ፕሬዘዳንቱ ፊርማ 
መገደዳቸውን ተከትሎ ምክንያቱን ሲጠይቁ 
‹‹መንግስት የፀሐፊነቱ ቦታ ለምን ተለወጠ 
ብሎ ስለጠየቀ ነው የሚል መልስ ሰጥተውኛል፡
፡ እኔም መንግስትን እጠይቃለሁ›› አሉ ይላል፡
፡ ይኼ ነው እንግዲህ የሃይማኖት ነፃነት፤ በህገ-
መንግስቱ ‹‹አንቀፅ 15 ንዑስ አንቀጽ 1 መንግስትና 
ሀይማኖት የተለያዩ ናቸው፣ 2.መንግስታዊ 
ሀይማኖት አይኖርም 3.መንግስት በሀይማኖት 
ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፤ ሀይማኖትም በመንግስት 
ጉዳይ ጣልቃ አይገባም›› የሚለው ድንጋጌ ትዝ 
ሲል ነው ህገ-መንግስቱ የኢህአዴግ መቀለጃ ወይም 
መሸወጂያ የሚሆንብን፡፡ መንግስታዊ ሀይማኖት 
የለም የሚባለውንም እርሳው! የመጅሊሱም ሆነ 
የሲኖዶሱ መሪዎች ቅርበታቸው ለሰማያዊው 
መንግስት አይደለም፤ ለምድራዊው የኢህአዴግ 
መንግስት እንጂ፡፡

መቼም በስልጣን ላይ ያለው የአብዮታዊ 
ዴሞክራሲ ጣልቃ ገብነት ከዚህ እስከዚህ ሊባል 
ስለማይችል አንድ ሁለት ማሳያዎችን ልጥቀስ፡፡ 
ነገሩ እንዲህ ነው፡- በያዝነው አመት በመስከረም 
ወር በኮተቤ ኢትዮ-ቻይና ቴክኒክና ሙያ ካምፓስ 
የጀግናው ኢህአዴግ ካድሬዎች የእስላማዊ 
ሀይማኖታዊ ስልጠና እየሰጡ ነው፤ ቁርአንን 
ግን መሰረት አድርገው መስሎህ እንዳትስት፡
፡ ምክንያቱም የስብከቱ መሰረት የፓርቲያቸው 
ፕሮግራምና የያዙት ስልጣን ነው፡፡ እናም 
ከአሰልጣኞቹ አንዱ የአዲስ አበባ ፍትህ ቢሮ ሀላፊ 
አቶ ጸጋዬ ኃ/ማርያም እንዲህ አሉ ‹‹…ቅንጅትና 
ኢህአዴግ አንድ ላይ ሊደራደሩ ይችላሉ?›› ጠየቁ፤ 
ተሳታፊዎቹም ‹‹አይችሉም›› ሲሉ በቡድን 
መለሱላቸው፡፡ ሀላፊውም ይበልጥ ቆፍጠን፣ 
ኮስተር ብለው ቀጠሉ ‹‹አዎ! እንደዚሁም ወሀቢያ 
እና ሱኒ አንድ ላይ ሊሆኑ አይችሉም!›› አሉናም 
የኢህአዴግን ‹‹በመቃብሬ ላይ ካልሆነ ድርድር 
የለም›› ፖለቲካን ደገሙት እልሃለሁ፡፡

መጋቢት 2003 ከታተመችው ቁጥር 10 
‹‹የሙስሊሞች ጉዳይ›› መጽሔት ደግሞ ማጣቀሻ 
እንውሰድ፡፡ ማጣቀሻውም ስለመንግስት ጣልቃ 
ገብነት የገለፀችበት ዘገባ እንዲህ ይላል፡-

‹‹በ1994 በኦሮሚያ ክልል በህዝቡ ምርጫ 
ወደ መጅሊስ አመራርነት የመጡ ባለስልጣናት 
‹ደረሰብን› ባሉት በደል ምክንያት ለወቅቱ የህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ዳዊት ዮሐንስና 
ለኦህዴድ ዋና ፀሐፊ አቶ አባዱላ ገመዳ በጻፉት 
ደብዳቤ መንግስት ድንጋጌ በመጣስ የመንግስት 
ሹመኞች በህገ-ወጥ መንገድ ከስራ አግደውን 

በምትካችን ህዝብ የሚያውቃቸውን ወንጀለኞች 
ሾሙብን፡፡››

ይህ ነው እንግዲህ ከደርግ ‹‹ፈጣሪ 
የለም››ነት ወደኢህአዴግ ‹‹ልማታዊ ፈጣሪን›› 
ማምለክ የተደረገው ሽግግር፡፡ እናም የሸገር ልጆች 
እንዲህ ሲሉ ይነግሩሃል፡- ‹‹ኢህአዴግን እንደግል 
አዳኝ ከተቀበልክ ስራ ይሰጥሃል፣ የትምህርት 
እድል ይመቻችልሀል፣ ብድር ይፈቀድልሃል፣ 
የኮንደምንየም ተጠቃሚ ያደርግሃል የእምነትህን 
መሪም ከካድሬው መሀል ይቀርብልሀል፣ ልክ እንደ 
ፖሊሲ ፀሎትና የፀሎት ስርዓትንም ይቀርፁልሃል›› 
ይሉሃል፡፡

መንፈሳዊ ክንፍ ለምን?
በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ከዛሬ 20 

አመት በፊት ጀምሮ ወሳኞች ‹‹ጥቂቶች ቆራጦች›› 
የህወሓት አመራሮች ናቸው፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 
ደግሞ የህወሓት ሊቀመንበር ብቸኛው ወሳኝ ሰው 
ሆነዋል፡፡ በእርግጥ ይህ ማለት ሌሎች አስፈፃሚዎች 
ከጎናቸው የሉም እንደማለት አይደለም፡፡ እንዲህማ 
ሊባል አይችልም፤ ምክንያቱም የተለያዩ አጋዥ 
ክንፍ አላቸውና፡፡ ለምሳሌ ብአዴን አንዱ የአማርኛ 
ቋንቋ ተናጋሪ ክንፍ ነው፣ ኦህዴድ ሌላኛው 
ኦሮሞ ተናጋሪ ክንፍ ነው፣ የደቡብም፣ የሀረርም፣ 
የአፋርም…. ክንፍ አለ፡፡ ሆኖም ይሄ ብቻውን 
በቂ አይደለምና ‹‹መንፈሳዊ ክንፍ››ም አስፈለገ፡
፡ እናም ብልሆቹ የህወሓት አለቆች የኦርቶዶክስ 
መንፈሳዊ ክንፍ፣ የእስልምና መንፈሳዊ ክንፍ፣ 
የፕሮቴስታንት መንፈሳዊ ክንፍ…እያሉ እሳት 
የላሱ ካድሬዎችን ፓትርያሪክ፣ ኢማም፣ ፓስተር… 
ሲሉም መደቧቸው፡፡

እናም እነዚህ መንፈሳዊ ክንፎች 
ለ‹‹ሰውየው›› የማያልቅ አብዮታዊ ምስጋና፣ የማያልቅ 
አብዮታዊ ፀሎት ማቅረብ እንዳለባቸው የሚዘነጉ 
አይደሉም፡፡ ለዚህም ነው ሰርክ በተግባራቸው 
በመጠመዳቸው ከአማኞቻቸው ጋር አይናና ናጫ 
የሆኑት፡፡ ሆኖም እነሱ ፓርቲው የሚደሰትበትን 
ሲሹ አያንቀላፉም፡፡ ለምሳሌ ቢዮንሴን የተባለች 
አዝማሪ የሚሊንየሙ እንግዳ ሆነ በመጣች ጊዜ 
ፓትርያርኩ በተገኙበት መንፈሳዊ ምስጋና የሆነው 
‹‹ወረብ›› ቀርቦላታል፡፡ እንደሚታወቀው ቢዮንሴ 
ወደ ኢትዮጵያ የመጣችው ለቁልቢ ገብርኤል ንግስ 
አይደለም፤ ለዳንኪራ እንጂ፡፡ ብፁነታቸው ግን ምን 
እንዳደረጉ ያየነው ነው፡፡

ወደእስልምናም ፊትህን መልስ፣ 
‹‹ሀይማኖታችንን ለእኛ ተዉልን፤ በእምነታችን፣ 
በስራአተ-አምልኮአችን፣ በቅዱስ ቁርአናችን ጣልቃ 
አትግቡ›› ያሉ ሙስሊሞች ‹‹አሸባሪ፣ አክራሪ፣ 
ተላላኪ፣ ፅንፈኛ…›› እየተባሉ ይፍረጃሉ፡፡ ለሌላ 
እምነት ተከታይ ኢትዮጵያዊ ወንድማቸውም 
ስጋት እንደሆኑ ከአለም አቀፍ አሸባሪ ድርጅቶች 
ጋር እያቆራኙ ያስፈራሯቸዋል፡፡ ለዚህ አይነቱ 
ጥቃት ሙስሊሙን በዋናነት የሚያመቻቹት 
የኢህአዴግ ‹‹መንፈሳዊ ክንፍ›› መሪዎች ናቸው፡
፡ መቼም ኢትዮጵያዊ ሙስሊም፣ ለኢትዮጵያዊ 
ክርስቲያን ስጋት ነው የሚሉት ጨዋታ የምትመች 
አይደለችም፡፡ አሸባሪነትም ከእስልምና ጋር 
የሚያያዝ አይደለም፡፡ ሌላው ቀርቶ እስልምና 
ወደ ኢትዮጵያ እንዴት እንደገባ ማስታወሱ በራሱ 

ለዚህ በቂ መልስ ይመስለኛል፡፡ እንደሚታወቀው 
የእስልምና እምነት ከሳውዲአረቢያ በተነሳ ጊዜ ወደ 
ሰሜን አፍሪካ ሲስፋፋ ‹‹እስልምና›› ብቻ አይደለም 
የተስፋፋው፣ የአረብ ባህልም ነው፡፡ Banu-hilal 
እና Banu Suliman የተባሉ የአረብ ጎሳዎች ወደ 
ሰሜን አፍሪካ ሲስፋፉ እስልምናን ብቻ ይዘው 
ሳይሆን አረባዊ ባህላቸውንም ጨምረው ነው፡፡ ወደ 
ኢትዮጵያ የመጣው ግን ቅዱስ ቁርአኑ ብቻ ነው፡
፡ ኢትዮጵያዊ ክርስቲያን አይሁድ እንዳልሆነው 
ሁሉ፣ ኢትዮጵያዊ ሙስሊምም አረብ አይደለም፡
፡ እናም ኢትዮጰያውያን ሙስሊሞችን ‹‹አሸባሪ›› 
እያሉ ማሸማቀቁ ‹‹ሊበሏት ያሰቧትን አሞራ…›› 
ካልሆነ በቀር ውሃ የሚቋጥር አይደለም፡፡

 በእርግጥ ኢህአዴግ የራሱን ‹‹መንፈሳዊ 
ክንፍ›› ማደራጀቱ ከፓርቲው የጠቅላይነት ባህሪ 
ስንነሳ የሚጠበቅ ነው፡፡ በአናቱም የማኬያቪሌ 
ምክር አለ፣ ከፋፍለ ግዛ (Divided and Rule) 
በዚህ ቀመር መሰረትም እስልምናን ለክርስትና፤ 
ክርስትናን ለእስልምና ስጋት አድርጎ ማቅረብ 
አንዱ አስተምህሮት ነው፡፡ እናም እኔ እልሃለሁ 
‹‹ይሄ ቀመር ተባኖበታል›› 

እ.ኤ.አ. በ1962ዓ.ም የታተመው 
የGeorge Lipsky “Ethiopia its people 
its society its culture” በሚለው መጽሐፉ 
ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ በ1945 ዓ.ም. እንዲህ 
ማለታቸውን ጠቅሷል “The church is like 
sward, the government is like an arm-
therefore the sward can not cut by it self 
with out the use of the arm” (ሃይማኖት 
ሠይፍ ነው፤ መንግስት እጅ ነው፡፡ ሠይፍ ደግሞ 
ያለእጅ አይቆርጥም)

    ከዚህ ሁሉ ውጥንቅት መውጫ 
መንገዱ አንድ እና አንድ ነው፡፡ እጅግ ብዙ 
ጊዜ ደጋግሜ እንደምለው ቢያንስ ህገ-መንግስቱ 
ከተፃፈበት ቀለም በላይ ዋጋ ይኑረው፡፡ ኢህአዴግ 
ከመንፈሳዊ ተቋማቱ ላይ እጁን ይሰብስብ፣ ቢያንስ 
የተጠቀሰውን አንቀፅ ያክብር፡፡ አዎን! ኃ/ስላሴ 
ተሳስተዋል፡፡ ሃይማኖት ሰይፍ፣ መንግስትም 
ሃይማኖታዊ ሰይፍ ሰንዛሪ እጅ ሊኖረው አይገባም፡
፡ አብዮታዊ ዴሞክራሲም ስሁት ነው እላለሁ፡
፡ ምዕመናንን ለነፃ የእምነት ፍቃዶቻቸው 
አልተዋቸውምና፡፡ 

ኢህአዴግ መጅሊስን እና ሲኖዶሱን 
የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ማጥመቂያ መድረክ 
ማድረጉን ይገታ ዘንድ ምዕመናኑም በርትተው 
ይተጉ ዘንድ እጣራለሁ፡፡ በኑሮ ውድነት እና 
በአፋኝ አገዛዝ የምትሰቃዩት አንሶ ከአላህ እና 
ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን ሰማያዊ ግንኙነት 
የፓርቲው ካድሬዎች ሲወስኑባችሁ ካለፍርሃት 
እምቢ በሉ፡፡ ‹‹ነፍስን እንጂ ስጋን የሚገሉትን 
አትፍሩ›› እንዲል የአንደኛው ሃይማኖት መጽሐፍ፡
፡ ኢህአዴጋውያንም ተጠንቀቁ፤ ‹‹የመጅሊስ 
ይጠረጋል›› ንቅናቄ እናንተ ወደምትፈሩት 
የአረቡ ዓለም መሰል አብዮት ስላለመቀየሩ ማን 
እርግጠኛ መሆን ይችላል? ሰዓቱ እየቆጠረ ነው! 
እናም ‹‹ሙስሊም የኢህአደግ አባላት፣ ክርስቲያን 
የኢህአዴግ አባላት፣ ኢ-አማኝ የኢህአዴግ አባለት 
ተሰብሰቡ፣ ተሰለፉ፣ ተበተኑ›› የሚለው ፖለቲካ 
ከ‹‹መአቱ›› አያድንም፤ አዎን! አያድንም፡፡
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በኢትዮጵያ የፖለቲካ ተቃዋሚዎችን 
ማን አመነመነ?

በየትኛውም ሀገር ተቃዋሚ ፓርቲ 
የሌለበት ወይም የታፈነበት የፖለቲካ ስርዓት 
ዴሞክራሲያዊ ስራአት ነው ማለት አይቻልም፡
፡ ምክንያቱም በሀገሪቱ ህግ መሰረት ምርጫ 
ለማካሄድም የግድ የተለያዩ ተፎካካሪ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች መኖር አለባቸው፡፡ መኖር ሲባል ታዲያ 
በስም ብቻ አይደለም፡፡ በነፃ ምርጫና ምህዳሩ 
ባልጠበበበት የፖለቲካ መደላደል ተፎካክረው 
ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት በሰላማዊ ትግል 
አሸንፈው ስልጣን ተረክበው ሀገር ማስተዳደር 
የሚችሉበት እድል መኖር አለበት፡፡ ስለዚህም 
የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች በትምህርት 
የታነፁ ፣በችሎታቸው የታወቁ ፣በህዝብ ዘንድ 
ማንነታቸው የታወቀ መሆን አለበት፡፡ ተመርጦ 
በስልጣን ላይ ያለውም በህዝብ ድምፅ ሲሸነፍ 
ከስልጣን መውረድ አለበት፡፡ ጊዜው ደግሞ 
በሕገ መንግስቱ ላይ መቀመጥ ይገባዋል፡፡ 
ተቀምጧልም፡፡

በእኔ እምነት አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ 
ያለው የአደረጃጀት መዋቅር ሀገር ለመምራት 
የሚበቃ መሆን አለበት፡፡ ይኽንን ደግሞ ለህዝብ 

በሃበሻ ጀብዱ የትርጉም ስራ ዙሪያ ብዙ 
ትችቶች እና ጥያቄዎች ስለተነሱ ስለ መጽሃፉ 
ትንሽ ነገር ማለት ክፋት የሌለው መስሎ ስለታየኝ 
እነሆ ትንሽ ስለ የሃበሻ ጀብዱ የትርጉም መጽሃፌ፡
፡ መጽሃፉን ተርጉሜ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለማቅረብ 
ሳስብ ጥቂት የማይባሉ ጥያቄዎችን ለራሴ አቅርቤ 
ነበር። ከነዚህም ውስጥ የሚከተሉት ሦስት ጉዳዮች 
እጅግ አሳስበውኝ ነበር፡፡

1ኛ፡ ይሄንን “ከ73 እና 74 አመት በላይ 
የቆየ “የተሸነፍንበትን ታሪክ ተርጉሜ የማቀርበው 
ለማን ነው? (አንባቢዬስ ማነው?)

2ኛ፡ እንዳው ቢሳካና ቢታተም ፡ 
የአንባቢዎቼ አቅምስ ምን ያህል ነው?

3ኛ፡ ምናልባት ግምቶቼ ትክክል ቢሆኑ፡ 
በምናቤ የመረጥኳቸውን አንባቢዎችና መጽሃፉን 
የማገናኛቸው በየትኛው መንገድ ነው?

እነዚህንና ሌሎችን ጥቂት የማይባሉ 
ጥያቄዎችን ካሰላሰልኩ በኋላ በመንግስት ተቋም 
ማሳተሙን እንደ ብቸኛ አማራጭ ወስጄ ከባድ 
በሚባለው መንገድ በመሄድ መጽሃፉን ለአዲስ 
አበባ ዩንቨርሲቲ አቅርብኩ። የዚህ ታሪካዊ መጽሃፍ 
አንባቢዎች ይሆናሉ ብዬ የገመትኳቸው አንባቢዎች 
የመግዛት አቅም እንደ ዋነኛ መስፈርት በመውሰድ 
ከአሳታሚው ከአ.አ.ዩ. ጋር በተደረግ ስምምነት 
የመጽሃፉ ዋጋ 50 ብር ብቻ እንዲሆን ተወሰነ።

እዚህ ላይ እውነቱን ለመናገር ያህል 
በዛሬው የዋጋ ንረት እንኳን እኔ ተርጓሚው 
አሳታሚው አዲስ አበባ ዩንቨርሲቲም መጽሃፉን 
ለማሳተም ለወረቀት ያወጣውን እንኳ መልሷል 
ለማለት አያስደፍርም። ይሄ ሁሉ የሆነው ከቅንነት 
እና ከልብ ከመነጨ አገራዊነትና ህዝባዊነት ነው 
ብሎ የዚህ ጹሁፍ አቅራቢና የሃበሻ ጀብዱ መጽሃፍ 
ተርጓሚ በጽኑ ያምናል። ለገንዘብና ለፖለቲካ 
መጠቀሚያነት ቢታሰብ ኖሮ አውሮፓም አሜሪካም 
ማሳተም በተቻለ ነበር።

ከዚህ በተጨማሪ የዘመኑን የብሄር 
ብሄረሰቦችን እኩልነት መርህ ከግንዛቤ በማስገባት 
በዋናው መጽሃፍ ውስጥ ትግሬ የሚለውን ትግራይ፤ 

በግልፅ ማሳየት እና ይህንን ሁሉ አላማውን 
ሕዝብ ፊት ቀርቦ ማስረዳት ይጠበቅበታል፡፡ 
እንግዲህ በሀገራችን እዚህ ላይ ነው እንቅፋት 
ያለው፡፡ ቢያንስ ቢያንስ ሁለት እንቅፋቶች አሉ፡
፡

1. ገንዘብ
2. በሕዝብ ፊት መታወቅ፡፡
 ሁለቱም የተቆላለፉ ናቸው፡፡ በቂ ገንዘብ 

ከሌለ የተለያዩ ቅስቀሳዎችን፣ ስብሰባዎችን፣ 
ውይይቶችን ማድረግ ስለማይችል በሕዝብ ዘንድ 
ለመታወቅና ለመወደድ ሁኔታዎችን አስቸጋሪ 
ያደርጋቸዋል፡፡

በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ 
ያለውን አይነት ችግር በሌሎች የአፍሪካ 
ሀገሮች እንኳን ማግኘት አስቸጋሪ ነው፡
፡ ከዚህ በተጨማሪም ማንም አስከፊ ድህነት 
የሀገራችን ብቻ መለያ ከሆነ ሰነባብቷል፡፡ 
በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ፖለቲካ ድርጅቶች 
መካከል ገንዘብ ያለውና ሀብታም የሆነው ፓርቲ 
ኢህአዴግ ብቻ ነው፡፡ ከዚህ በተቃራኒ ያሉት 
የተቃዋሚ ቡድኖች ምንም ገንዘብ እና የገንዘብ 
ምንጭ የላቸውም፡፡ ይህ ተፅዕኖም ፓርቲዎቹ 
ወደ ህዝብ መቅረብ እንዳይችሉ ያደርጋቸዋል፡
፡ ለነገሩ ገንዘብ ቢኖራቸውም ወደ ሕዝብ 
እንዲቀርቡ አይፈቀድላቸውም፡፡ ፡፡በሌሎች 
አገሮች ያሉ ተቃዋሚዎች የገንዘብ ምንጫቸው 
በነሱ ፕሮግራም የሚያምኑ ደጋፊዎቻቸው 
ሲሰጡዋቸው፤ከሚያስተዳድራቸው መንግስት 
ደግሞ የህግ ጥበቃ ይደረግላቸዋል፡፡ ጥሩ 
ፕሮግራምና ራዕይ ያለው የፖለቲካ ቡድን በገንዘብ 
እጦት ብቻ ሊወድቅ ወይም ሊጠፋ አይችልም፡
፡ እንዲህ ባለ የፖለቲካ ስርዓት አንድ ግለሰብ 
ሊወድቅ ይችላል እንጂ ፓርቲው በሙሉ ሲወድቅና 

ሲ ኮ ስ ስ 
አንመለከትም፡፡  ድርጅቱ ለጊዜው ስልጣን 
ማግኘት ባይችልም እንኳ እንደ ተቋም በቀጣይ 
ለሚደረገው የምርጫ ውድድር ይዘጋጃል፡፡

ከላይ እንደተባለው በኢትዮጵያ መጠኑ 
የማይታወቅ ሀብት ያለው ኢህአዴግ ብቻ 
ነው፡፡ለዚህም የተለያዩ ማሳያዎችን መጥቀስ 
እንችላለን

ኤፈርት፡- ለመንግስት ወይም 
ለማናቸውም ኦዲት ለሚያደርግ ባለሙያ ዝግ 
ስለሆነ የድርጅቱን የሀብት መጠን የሚያውቅ 
ማንም የለም፡፡ ስለዚህ በጠቅላላው በድርጅቱ 
ከሚገኘው ገቢ ላይ ፓርቲው ብቻ ተጠቃሚ 
ስለሚሆን ሀብታም ለመሆን በቅቷል፡፡  ሁለተኛ 
የገንዘብ ምንጭ ከውጭ ሀገር ለፖለቲካ 
ፓርቲዎች ተብሎ ከሚመጣው መጠነኛ ገንዘብ  
በአባሎቹ ቁጥር ከተገኘው ገንዘብ ከመቶ 
ዘጠናውን ያገኛል፡፡ 

ፓርላማ በነበርኩ ጊዜ ከታዘብኩት 
ጉዳይ መካከል የዋናው ኦዲተር በፓርላማ 
አለመታዘዙን ነው፡፡ በሌሎች ሀገሮች የህዝብን 
ሀብት የሚቆጣጠር የዋናው ኦዲተር ነው፡፡ በእኛ 
ሀገር ተሞክሮ የዋና ኦዲተሮች ባገኙት የኦዲት 
ውጤት ግምገማ ተንተርሰው ሪፖርት ለማድርግ 
በሞከሩ ወቅት ከፍ ያለ ቁጣ ደርሶባቸው 
ድራሻቸው እንደጠፋ ለመታዘብ ችያለሁ፡፡ 
እኚህ የዋና ኦዲተር ኃላፊ የነበሩ ግለሰብ ገንዘብ 
ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ሆኜ ባገለገልኩ 
ወቅት የበጀት ባለሙያ ሆነው ይሰሩ እንደ ነበር 
ትዝ ይለኛል፡፡ እናም ሰውየውን ሳውቃቸው 
ታማኝ፣ ጨዋ፣ አዋቂ እና ጥንቁቅ ነበሩ፡፡ 

የሆኖ ሆኖ በአሁኑ ወቅት ለአገራችን 
ተቃዋሚዎች በሕዝብ ፊት ቀርበው ንግግር 

ለማድረግ፣ ፕሮግራምና ራዕያቸውን ለማስተዋወቅ 
መሞከሩ የማይታሰብ ነው፡፡ መንግስትም 
አይፈቅድም፡፡ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን 
ቴሌቪዥን እና ሬዲዮን ጨምሮ በመንግስት ይዞታ 
ስር በመሆናቸው የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅት 
አመራር እና አባላቶች በምንም አይነት መልኩ 
እንዲጠቀሙባቸው አልተፈቀደም፡፡ ተቃዋሚ 
የፖለቲካ ድርጅት ራዕዩን እና ፕሮግራሙን 
ለሕዝብ ሳይናገር እንዴት አድርጎ ህልውናውን 
ሊያስቀጥል ይችላል?፡፡ ለህዝብ ንግግር ለማድረግ 
እና ፕሮግራማቸውን ለማካፈል ፈልገው ፈቃድ 
የጠየቁ ብዙ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ነበሩ/
አሉ፡፡ ግለሰቦቹ እና የተወከሉበት ፓርቲ እንደ 
ዜጋ ሚዲያውን የመጠቀም ሙሉ መብት 
ቢኖራቸውም መንግስት ግን እነኚህን አደባባዮች 
እንደራሱ ንብረት አድርጎ ‹‹አልሰጥም›› ብሏል፡፡ 
ታዲያ ለህዝብ ንግግር የማድረግ መብት እንኳን 
በጥቂቱም ቢሆን የሌለው የፖለቲካ ፓርቲ 
እንዴት አድርጎ ሊወደድ ይችላል፡፡ ኢህአዴግንም 
አምባገነን ከሚያሰኘው በርካታ ተግባራት መካከል 
አንደኛውና ዋነኛው ተቃዋሚዎችን ከህዝብ 
ፈፅሞ ማግለሉ ነው፡፡ 

ከዚህ በፊት በነበረው ተሞክሮ 
አንዳንድ የግል ኩባንያዎች ለአንድ አንድ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች የገንዘብ እርዳታ ለማድረግ 
ፈልገው፤ መንግስትን እየፈሩም ቢሆን የሞት 
ሞታቸውን ትንሽ ገንዘብ ይወረውላቸው ነበር፡
፡ በዚህ ምክንያት አንዳንድ ሚኒስትሮች 
የእነዚህን ኩባንያ ባለቤቶች ቢሮ ድረስ ጠርተው 
ዘልፈዋቸዋል፡፡ ‹‹የምንረዳቸው እኛ ነን በምን 

አቶ ቡልቻ ደመቅሳ 

ተጫነ ጆብሬ መኮንን 
(የሀበሻው ጀብዱ መፅሃፍ ተርጓ

ሚ ከቼክ ሪፐብሊክ)

ኦሮሞ ቀድሞ የሚጠራበትን ቃል ትቼ ኦሮሞ 
እያልኩ ከመለወጤ በስተቀር ፤ለተነሳሁበት አላማ 
ጥቅም የሌላቸውን ማለትም ደራሲው ከኢትዮጲያ 
ውጪ ሆነው የጻፏቸውን ፤ስለ አርበኝነቱና 
በተለይም በልጁ ጦር ዙሪያ የሚመላለሱ ወደ 50 
ገደማ ገጾችን፣ ከናፕሮስትኮቪ ሙዚየም የተገኙትን 
የአዶልፍ ፓርለሳክን ደብዳቤዎችን እና ለህትመት 
ያልበቁ መጣጥፎችን በዚህ መጽሃፍ ውስጥ 
አላስገባዋቸውም።

ሌላው የተከበረው የታሪክ ተመራማሪ 
ብርሃኑ ደቦጭ “በፍትህ ጋዜጣ 176ኛ እትም›› ላይ 
“በአዲስ ነገር መጽሄት”ላይ

ከይኩኖ አምላክ ለተሰነዘሩ በርካታ 
ትችቶች ፍጹም ጨዋነት በተሞላበት ሁኔታ የመለሰ 
ቢሆንም ብርሃኑ ደቦጭ ያላያቸውን አንዳንድ ነጥቦች 
ከማናቸውም በላይ ለመጽሃፉ ቅርበት አለኝ ብዬ 
ስለማምን ጥቂት ማለት ይጠበቅብኛል፡፡ 

ይኩኖ እንዴት ሆኖ አዶልፍ ፓርለሳክ 
“እምዬ” ሊል ቻለ ? ይለናል

እንግዲ ሌላው ቢቀር በዛን ግዜ በተንቤን
“በካሣ ሞት......በሥዩም ሞት.....በካሣ 

አምላክ ....በሥዩም አምላክ አልፎ አልፎም አንዳንድ 
ለንጉሰ ነገስቱ ቅርበት ያላቸው ሹሞች በኃይለ ሥላሴ 
ሞት ..አምላክ ቢምሉና ቢገዘቱም አብዛኛው ቀዳማዊ 
ኃይለስላሴ መንገሳቸውን እንኳን በውል የማያውቀው 
የባላገር ዘማች የሚምለውና የሚገዘተው በ”እምዬ 
ሚኒሊክ እንደነበረ የዕለት ተዕለት ምስክር የነበሩት 
አዶልፍ ፓርለሳክ እንዴት “እምዬ” ሊሉ ቻሉ ብሎ 
“ይቺ ስራ”የተርጓሚው ነች የሚለን ይኩኖ ቢያንስ 
እነዛ የኤርትራ ተወላጆች በየግዜው ወደ ራሥ ካሣ 
ጦር ሲገቡ ታማኝነታቸውን ይገልጹ የነበረው በ 
“እምዬ ሚኒሊክ” እንደነበረ ባልጠፋው ነበር።

ይኩኖ የሃበሻ ጀብዱ መጽሃፍ የተጻፈው 
የቼኮዝሎቫኪያን ህዝብ ለማሳቅና ለማዝናናት 
ከሁሉም በላይ በሚስኪኖቹ አያቶቻችን እና ቅድመ 
አያቶቻችን ሽንፈት ለማላገጥ ነው ይለናል ። 
ይኩኖ ይሄን ከዲፕሎማሲ መንገድ እጅጉን የወጣ 
አስተያየት የሰነዘረበት ምክንያት ከእውቀት ማነስ 
ነው ብሎ ማሰብ ባይቻልም ፡ እንዳው ለምናልባቱ 
...እስቲ ምን ቆረጠኝ ብሎ ነው የቼኮዝሎቫኪያ ህዝብ 
በኢትዮጵያ ህዝቦች የመከራ ፤ የፈተና ስቃይ ላይ 
የሚስቀው ?የሚያላግጠው? በ1938 ዓ.ም “ያለኛ 
በኛ ላይ ወሰኑብን”በሚሉት የሙኒኩ ሃያላን አገሮች 
ስምምነት፤ ለአዶልፍ ሂትለር በምርቃት

የተሰጡ እስከ 1945 ዓ.ም ድረስ ከባርነት 
ባነሰ ሁኔታ የኖሩ ህዝቦች፤ በበዋርሶና በፕራግ 
የነበሩ አርበኞች በየጉድጓድ ቤቱ “ልክ እንደ ሃበሾቹ” 
እያሉ ይዘምሩ የነበሩ ህዝቦች ፤እንዴት ሆኖ ነው 
በኢትዮጵያውያን የጀግንነት ታሪክ ላይ ሊስቁ 
ሊገለፍጡ የሚችሉት? “ልክ እንደ አበሾቹ” እያለ 
የሚዘምር ህዝብ በኢትዮጵያውያን ጀግንነት ላይ 
ሊሳለቁ ይችላሉ ብሎ ፤ማሰብ ጅልነት እንጂ ምን 

ይባላል ?
ይኩኖ መለስ ይልና “አምጾ” የተነሳ ህዝብ 

እንዴት ሽፍታ እየተባለ ይሰደባል? ይለናል፡፡
ስለ ሽፍታና ሽፍትነት ከተነሳ አልቀረ 

ሽፍታና ሽፍትነት በሃገራችን በኢትዮጲያ የነበረ፤ያለ 
ወደፊትም የሚኖር የታሪካችን አንዱ አካልና 
ባህላችንም ነው ቢባል ትልቅ ድፍረት አይሆንም።

ግን በዛን በትግሬ{ትግራይ}ዘመቻ ግዜ 
የነበሩት የትግራይ ሽፍቶች ተግባርና አሸፋፈት ከዚህ 
ከላይ ከተገለጠው ባህላዊው ሽፍታ እና ሽፍትነት 
ጋር እጅጉን የተለየ ነበር። ለመሆኑ በማን ላይ ነበር 
የሸፈቱት ?ጠቅላላው የትግራይ መሬት እንደሆነ 
በጠላት እጅ ገብቶ ነበር ፤የቀረችው ተንቤን ብቻ 
ነበረች።

በቀዳማዊ ኃይለስላሴ አስተዳደር 
ላይ አምጸው የሸፈቱ ናቸው እንበል ። ታዲያ 
አስተዳደርን በመቃወም አምጾ የተነሳ ሽፍታ ፤ የ 
እርሻ በሬውን አርዶ ቋንጣ ስንቁን ሰንቆ ቤተሰቡን 
በትኖ በጠላት እጅ የወደቀችውን ትግራይ ከጠላት 
እጅ ነጻ ሊያወጣ ፍዳውን እያየ ለወራት ተጉዞ 
የመጣን ወንድም ደክሞት ጋደም ባለበት እያረዱ 
አሳቻ ቦታ እየጠበቁ መግደልና የሰነቃትን ስንቁን 
ከመቀማት በላይ ከዋናው አላማው ሳይደርስ መንገድ 
ላይ ማስቀረት እውነት በአስተዳደር ላይ አምጾ 
የሸፈተ ሽፍታ ተግባር ነው ?ይኩኖ እባክህ “ከብት 
ባልዋለበት ኩበት ፍለጋ “አትውጣ፡፡ ያለመታደል 
ሆኖ ነው እንጂ ሌላው ቀርቶ በዛች ወሳኝ በነበረች 
የመጨረሻዋ የማይጨው ጦርነት ቀን ብቻ እንኳን 
የራያ ልጆች ከወንድሞቻቸው ጎን ቢሰለፉ ኖሮ ድል 
ዳግማዊ አድዋ በተደገመች ነበር ። ቢሆን ኖሮ! 
ቢሆን ኖሮ!

ይኩኖ አለፍ ይልና ስራ ፍለጋ የመጣ 
ውሉ እንኳን በቅጡ ያልተገለጠ መናጢ ፈረንጅ 
እንዴት ሆኖ የንጉስ ቀበቶ ታጠኩ ይላል?ይሄን 
ሲልስ ማን ያምነኛል ብሎ ነው?ይልና ለራሱ ጥያቄ 
ያቀርባል።

በመሰረቱ ንጉስ ለሚያምነው ሰው የራሱ 
የሆነን ነገር መስጠቱ እና ማስታጠቁ ታማኝነቱን 
ለሌሎች ሶስተኛ ተራ ላይ ላሉ ሹሞች ፤ ለማሳየት 
እና ለመግለጽ የሚደረግ እንደሆነ ይታወቃል። 
ለምሳሌ በአፄ ዮሃንስ አራተኛ ግዜ በደብረታቦር 
የነበረ አንድ እድለቢስ ፈረንጅ ምሳሌ ማቅረቡ 
ሳይበጅ አይቀርም

ይሄ እድለቢስ ፈረንጅ ትውልዱ ልክ እንደ 
አዶልፍ ፓርለሳክ ሁሉ ቼኮዝሎቫኪያዊ ሲሆን በዛን 
ዘመን መቀመጫውን በበርሊን ያደረገው የአፍሪካ 
ጥናት ማህበረሰብ አባልና የልዑል ቢስ ማርክ ባለሟል 
ነበር። በ ልዑል ቢስማርክ ልዩ ምኞት በበርሊኑ 
የአፍሪካ ማህበረሰብ ፕላን እና ወጪ የቡናን ነገር 
እንዲያጠና ወደ ኢትዮጵያ ከፋ ይላካል ።

ይሄ እድለቢስ ፈረንጅ “አንቶኒን 
ስቼከር”ሲባል፤ ስለ ሁኔታውም መጽሃፍ ጽፏል። 

ብቻ በግብጽ በኩል አድርጎ መቀሌ ቢገባም አፄው 
የአስተዳደር መዲናቸውን ደብረ ታቦር አድርገው 
ስለነበር ወደ ደብረ ታቦር ይወጣል ።በደብረ ታቦርም 
በአፄው ቤተመንግስት ከጀርመኑ ልዑል የተላከ 
ስጦታና ደብዳቤ አቅርቦ ወደ መሃል አገር ዘልቆ 
መሄድ እንዲችል የይለፍ ደብዳቤ እንዲጽፉለት 
ይለምናል። ይሁን እንጂ አፄው ስለጠረጠሩት በዛው 
በደብረ ታቦር ለብዙ ወራት ያቆዩትና በመጨረሻ 
ጥብቅ ደብዳቤ “ለንጉስ ተክለ ሃይማኖት”አሲዘው 
የይለፉንም ደብዳቤ ጨምረው ለታማኝነቱ 
መስቀላቸውን በአንገቱ አጥልቀው ወደ ጎጃም 
ይልኩታል።

ይሄ እድለቢስ ፈረንጅ መንቆረር ሲደርስ 
ንጉሱ ፤ ከንጉስ ሚኒሊክ ጋር ጦርነት ሊገጥሙ 
ወደ “እምባቦ”መውረዳቸውን ይሰማና ወደ እምባቦ 
ያቀናል። እምባቦ ሲደርስ ንጉሱ ተሸንፈው በአሸናፊው 
ንጉስ ተማርከው ይደርሳል ።

ይሄ እድለቢስ ፈረንጅ በሚኒሊክ 
ወታደሮች ተይዞ ሲፈተሽ ደብዳቤ ይገኝበትና እሱም 
እንደተማረከው ንጉስ በቁም እስር ወድቆ እስከ ዝቋላ 
ድረስ ሲንከራተት ኖሮ በኋላ በንጉስ ሚኒሊክ ታማኝ 
የነበሩት “ማርኪዝ ኦራዚዮ አንቲኖሪ” {አንቲኖሪ 
የታጠቁትም ያጠለቁትም አልተገለጠም} ልመና 
ተለቆ የተላከበትን ግዳጅ ሳይፈይድ ወደ ሃገሩ 
የተመለሰበትን ሁኔታ ሁሉ አትቶ ጽፏል ...ማን 
ያውቃል አንዱ ያገር ልጅ ይተረጉመው ይሆናል።

ብቻ ስለ ንጉስ ቀበቶ በዚሁ እናብቃና 
ወደ ሌላው እንለፍ ። በመጨረሻ ይኩኖ ላነሳቸው 
ባለ ጫማ አልባዎቹ የአዲሥ አበባ ፖሊሶች ብዙ 
ከማለት፤ አሮጌም ብትሆን ፎቶዋን ማየቱ የሚበቃ 
ቢመስልም ፤ ለመሆኑ በባዶ እግር ያለ ጫማ መሄድ 
ነውር የሆነው መቼ ነው ብሎ እራስ መጠየቅ ይገባል 
።በዛን ዘመን ትልልቁ መኳንንት ሳይቀር እንቅፋት 
እያናጋው በባዶ እግሩ ነበር የሚጓዘው ።እሩቅ ሳንሄድ 
፤ ገናናውን ባለ ጫማውን አብዮታዊ ሰራዊት አባሮ 
አዲስ አበባ የገባው የኢህዴግ ጦርም ጫማ አልባ 
ነበር ቢባል ከ እውነቱ ብዙ አልራቅንም።

በመጨረሻ ለበርካታ አመታት በወዳጅነት 
ለኖሩ ሃገሮች አይደለም ፤ በቅርብ ላሉ በክፉ አይን 
ለሚያዩንም ጎረቢቶቻችን እንኳ ቢሆን እንዲህ 
ከዲፕሎማሲ መንገድ እጅጉን በጣም የወጣ ተራ 
አስተያየት መስጠት “የሃገሬ ቀንደኛ ጠላት ድህነት 
ነው”ብሎ ድህነትን ለማጥፋት ዋናው መፍትሄው 
የሃገር አድባር እና ሲሳይ እንደሆነ የሚነገርለትን 
ታላቁን የአባይ ወንዝ ቢቻል አንገቱን ባይሆን 
ጅራቱን ለመያዝ ዲፕሎማሲውን በሰፊው ለተያያዘው 
የአሁኑ ባለ ሙሉ ስልጣን እንደራሴ የዲፕሎማሲ 
እንቅፋት እንዳንሆን እያሰብን ፤ አባይ ጅራቱም 
ይሁን ጉሮሮው ታንቆ ሲያዝ ከጎን ቆመን ላለማየት 
የምንችለውን እንሞክር እላለሁ።

ወደ ገፅ 11 ዞሯል
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ምሽቱ እረጭ ብሏል፡፡ ሰዓቱም ውድቅተ-
ሌሊት ነው፡፡ የቀኑን የጥይት እሩምታ እና 
የእናቶች ዋይታ ድምፅ ደምስሶ ሌሊቱ የሚያስፈራ 
ዝምታውን በሰፈሩ ሁሉ ላይ አስፍኗል፡፡ እንደቀበሮ 
ጆሮዋቸውን ቀስረው የግማሽ-ልብ እንቅልፍ 
የሚያንጐላጅጃቸው ወጣቶች እንደመተኛት 
ብለዋል፡፡ በድንገት የብዙ ሰዎች ኮቴና የፍጥነት 
ሩጫ ያስከተለው የእርምጃዎች እሩምታ 
ከወታደራዊ መኪናዎች ጩኸት ጋር ተባብሮ 
ሰፈሩን ሁሉ ባንዴ አናወጠው፡፡ የመንደሩ በሮች 
በኃይል መንኳኳትና በሰደፍ መሰባበር ጀመሩ፡
፡ ኳኳኳ…. ጓጓ… ወታደሮቹ በሚደረመሱት 
በሮች ላይ ተረማምደው ከፊት-ለፊት ያገኟቸውን 
አረጋውያን እናቶች እና አባቶች ከመሬቱ ላይ 
በግፍ ጥለው ወደ ውስጥ ዘለቁ፡፡ የልጆቻቸውን 
ህይወት መታደግ ያቃታቸው አቅም-የለሽ ወላጆች 
በሰቀቀን እንባ ታጅበው እሪታቸውን አቀለጡት፡
፡…ልጄን! ልጄን!... ኧረ በፈጣሪ?!... ኡኡኡ… 
ወጣቶቹን ፍለጋ በሚቅበዘበዝ አይናቸው የቤቱን 
ጓዳ ጐድጓዳ ተከትለው ታዳኞቹን ከየተሸሸጉበት 
አውጥተው በሰደፍ የራስ-ቅላቸውን እንደእባብ 
እየቀጠቀጡ፣ የአፍላነት ክንዳቸውን እንደ 
ሸንበቆ እየሰባበሩ፣ ሊያመልጥ ያለውን ከጀርባው 
ደርሰው በጠንካራ የወታደር መዳፎቻቸው እያነቁ 
ከወታደራዊ ካሚዮኖቹ ላይ ጫኗቸው፡፡ ጉዞም 
ወደግዞት ሆነ፡፡ ገሚሶች ሞቱ፡፡ ለጉድ ትረፉ 
ያላቸውም በየቤታቸው ተሸሽገው ካሁን አሁን በሩ 
ተንኳኳ! እያሉ የሰቀቀን እና የስጋት ኑሯቸውን 
መግፋት ቀጠሉ፡፡

ታላቁ ምፀት
ይህ ሁሉ የሆነው ‘መቼም በዘመነ-

ደርግ ነው!’ የምትሉ ትኖሩ ይሆናል፡፡ ያንን 
አስከፊ የትውልድ እልቂትም አስታውሷችሁ 
ይሆናል፡፡ ያለፈውን ህመማችሁን የመቀስቀስ 
ፍላጐትም የለኝም፡፡ ነገሩ ግን ወዲህ ነው! የዘመን 
አቆጣጠር እና አእምሯችን በትክክል መዝግቦ 
እንዳስቀመጠው፡- የሆነው ሁሉ የሆነው በዘመነ 
ኢህአዴግ ከዓመትም በሺህ ዘጠኝ መቶ ዘጠና 
ሰባት አቶ መለስ ዜናዊ የአገዛዙ ጠ/ሚኒስትር 
ሆነው በሚያስተዳድሩበት የታሪክ ምዕራፍ ውስጥ 
ነው፡፡ ባነገበው ነፍጥ ላይ የዴሞክራሲ ካባ ጣል 
ያደረገው ኢህአዴግ አሳስቶን በየዋህነት ተታለን 
ምርጫ የሚባል ነገር ውስጥ ገባን፡፡ ምርጫችን ግን 
ያልተፈለገ ውጤት እና የተሳሳተ መልስ ተደርጐ 
በመወሰዱ ‘አዋቂው-መንግስታችን’ የእርምት 
እርምጃ ሰጠን፡፡ ልክ የክፍል/የቤት ስራ እርማት 
በመምህሩ እንደሚሰጠው ዓይነት! ወይም አንድ 
ገበሬ ከማሳው መሃል የበቀሉትን የማይፈለጉ 
አረሞች እንደሚያርመው ዓይነት፡፡

በመሆኑም የምርጫ ግብሩ የምርጫ 
ካርድ ሳይሆን የቅርጫ እርድ ይመስል የንፁሃን 
ደም በከንቱ ፈሰሰ፡፡ በየጐዳናው ላይ የወራሪ 
ጦር የመሰሉ ደም የጠማቸው የአገዛዙ ጭፍሮች 
መርመስመስ ጀመሩ፡፡ የአደን ጨዋታ ይመስል 
ክቡሩ የሰው ልጅ ነብስ በውርርድ ጠፋ፡፡ በአገሪቱ 
ላይም የሞት ጥላ አጠላ፡፡ የተቃዋሚ ፓርቲ 
ተመራጮች፣ ሆድ-የባሳቸው፡ ሥራ-አጥ ወጣቶች፣ 
ግፍና አፈና ብሎም ድህነት ያንገፈገፋቸው ዜጐች 
የውሃ-ሽታ ሆነው በወጡበት ቀሩ፡፡ የአቶ መለስ 
የአገዛዝ ስርዓት አድማ መበተኛ አስለቃሽ ጋዝ 
አሊያም ውሃ ስላልነበረው ወንድሞቻችን እና 
እህቶቻችን የአጋዚ ጦር እሳት ሰለባ ሆኑ፡፡  ታላቁ 
የክፍለ-ዘመናችን ምፀት ግን አቶ መለስ በለጋ 
እድሜያቸው በአካባቢያቸው ያዩትን የግፍ እና 
የአምባገነንነት ወታደራዊ አገዛዝ ልቦለዳዊ በሆነ 
የድርሰት ስራቸው በሚጥም መንገድ የገለፁበት 
‘ማንኳኳት ያልተለየው በር!’ የሚል መጽሐፋቸው 
ዛሬም በርሳቸው ዘመን ለመነበብ መገለጡ ነው፡፡

አዎ! እርሳቸው እውነተኛ 
ተሞክሮዋቸውን ተመርኩዘው የፃፉት ከእውነተኛ 
ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ-ወለድ ዛሬ በኛ ዘመንም 
የኛ እውነተኛ ታሪክ መሆኑን አላቋረጠም፡፡ ገፀ-
ባህርያቱን ብቻ ቀይሮ መቼቱንና ሴራውን ግን 
በኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያን ላይ አድርጐ 
ቀጥሏል -‘ማንኳኳት ያልተለየው በር!’

ያኔ በሳቸው የጨቅላነት ዘመን የቤቶቹን 
በሮች ያንኳኩ የነበሩት አብዮት ጠባቂዎች ዛሬ 
በሳቸው የአገዛዝ ዘመን በአብዮታዊ-ዴሞክራሲ 

ጠባቂዎች ተተክተዋል፡፡ በሩንም በአብዮታዊ 
ሳይሆን በአብዮታዊ-ዴሞክራሲያዊ ስልት 
ማንኳኳቱን ቀጥለዋል፡፡

ስለዚህም ዛሬ በኢትዮጵያ ያለው 
ማንኳኳት በወሳኝ የምርጫ እና የህልውና ጊዜያት 
ካልሆነ በቀር እንደደርጉ ጊዜ አዘውትሮና ፊት 
ለፊት የሚታይ አይደለም፡፡ በውዴታ-ግዴታ 
አባልነት፣ በህልውና ላይ በቆመ ደጋፊነት፣ 
በኮንዶሚኒየም ማማለያነት፣ በዘይት፣ ስኳር 
እና ዳቦ-መር ኢህአዴግነት መልኩ የሚገለፅ 
ስውር ማንኳኳት ነው፡፡ ለመብላት፣ ለመኖር፣ 
ላለመታሰር፣ ላለመፈረጅ የሚደረግ አገልጋይነት 
የሚያሳየን ነገር ቢኖር ዛሬ በአቶ መለስ የአገዛዝ 
ዘመን ያለው ማንኳኳት ከበር አልፎ አንደበት 
እና ጉሮሮ ጋር መድረሱን ነው፡፡ ከቤቱ በርም 
ይልቅ የጉሮሮና የህሊና በር ደወሉን ማንቃጨል 
ቀሏቸዋል፡፡

በመሆኑም ዛሬ በኢትዮጵያ ሰማይ 
ላይ ያንዣበበው የስጋት ደመና የልባችንን በር 
ሳያቋርጥ የሚያንኳኳው በተለያዩ አፋኝና ጠርናፊ 
አዋጆች ብሎም በደህንነት መ/ቤቱ ስውር እጆች 
አማካይነት ነው፡፡ ሰው በአገሩ ጉዳይ ያገባኛል ብሎ 
ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ተማምኖ እንኳ እንዳያወራ 
የፀረ-ሽብርተኝነት አዋጁ ደጋግሞ የልቡን በር 
ያንኳኳበታል፡፡ ቀይ-መስመሩና ፈንጂ-ወረዳው 
ክልሉን እያሰፋ ሲሄድ የፖለቲካ ህይወት ምህዳሩ 
ደግሞ እጅግ አስደንጋጭ በሆነ መጠን ተጣቦ እና 
ከነአካቴው ለመዳፈን በቋፍ ላይ ደርሶ ባለበት 
በአሁኑ ሁኔታ የቱ ድርጊት እና አስተሳሰብ 
በመንግስት በቀና ዓይን እንደሚታይና የቱ 
ደግሞ እንደማይወደድ በውል ባለመለየቱ ሁሉ 
ነገር በመንግስት አተረጓጐም ላይ በመመስረቱ 
የብዙዎች እንቅስቃሴ እና ህይወት ወደ በድንነት 
በመቀየር ላይ ነው፡፡

እያንዳንዱ እንቅስቃሴ እና ክንውን 
በመንግስት ጥብቅ የደህንነት መዋቅሮች በዓይነ-
ቁራኛ እየተጠና ባለበት ሁኔታም ሰላማዊ 
የተቃውሞ ሰልፍ፣ ሕገ-መንግስታዊ የእምነት 
ነፃነት መብት ጥያቄ፣ የሙያ ማህበራት 
(እንደመምህራን ማህበር ያሉ) የደመወዝ 
ጭማሪ ጥያቄ ለማንሳት መገደድም ከህዝባዊ 
መንግስት ጋር ሳይሆን ከቅኝ-ገዢ የባዕድ-ወራሪ 
ጋር እንደሚደረግ የእሳት ጨዋታ ተቆጥሯል፡፡ 
ፍርሃት ነግሷል፡፡ 

ትናንት በተንኳኳው በር ደንብረው ጫካ 
የገቡ፣ ዛሬ የኛን በር ያለማቋረጥ በማንኳኳት 
ያሸብሩናል፡፡ አንኳኪዎቹ እነሱ በሆኑ ጊዜ፤ 
የሚንኳኳበት ሰው ስቃይን እንደፌዝ አዩት፡
፡ እየተንኳኳብንም ዝም እንድንል ሻቱ፡፡ ግዴታ 
ብቻ እንጂ መብት እንደሌላቸው ባሮችም ፀጥ-
ለጥ ብለን በሆዳችን እንድንገዛ ተመኙ፡፡ የልማት-
ባሮች ሆነን እንድንኖር ተፈረደብን፡፡ ነገር ግን 
ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም በክህደት ቁልቁለት 
መጽሐፋቸው እንዳሉት፡- ‹‹ልማትና ባርነት 
አይተዋወቁም፡፡ ለምን? ዋናውና መሰረታዊው 
ምክንያት ባርያ ለነገ አለመጨነቁ ነው፤ ባርያ 
ከራሱ ውጭ የሆነ ነገር ምንም የለውም፤ 
ለራሱም ቢሆን ባለቤት አይደለም፤ ባርያ የጌታው 
ዕቃ ወይም መሳሪያ ነው፤ ለዕቃ ወይም ለመሳሪያ 
የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ የሚያስብለት ጌታው 
ነው፤ ባርያ ነገ ምን እበላለሁ? ነገ ምን እጠጣለሁ? 
የት እውላለሁ? ወይም የት አድራለሁ? እያለ 
አይጨነቅም፤ ባርያ ኃላፊነት የለበትም፤ በቅሎ 
ወይም ፈረስ፣ ወይም ቢላዋ፣ ወይም ማገዶ፣ 
ወይም፣ ጩቤ፣ ወይም ጠመንጃ ምን ኃላፊነት 
አለባቸው? ባርያ መብት የለውም፤ ያለው ግዴታ 
ብቻ ነው፤ ጌታው ለጥቅሙ ሲል ለባርያው 
ከሚያደርገው ሌላ ግዴታ የለበትም፤ በባርያው 
ላይ ግን ሙሉ መብት አለው፡፡ በጌታውና በባርያው 
መሀከል ያለው ግንኙነት በዕቃና በባለቤቱ መሃከል 
እንዳለው ግን ነው፡፡ በአጭሩ ባርያ ከሰውነት 
ደረጃ ወርዶ ዕቃ ሆኖአል፡፡ ለባርያ ትልቁ ነገር 
ሆዱ ነው፤ በሆዱ ለሆዱ ይገዛል፤ አንዱ ባርያ 
ለነፃነት እንዳይታገል የሚጠብቀው ሌላው ባርያ 
ነው፡፡›› (ገፅ 170) 

በመሆኑም፡- ስለመብት፣ ስለነፃነት፣ 
ስለፍትህ፣ ስለዴሞክራሲ የመንግስት ደጃፎችን 
በጨዋ ደንብ ማንኳኳት ከድፍረት ተቆጠረብን፡
፡ የተሰፈረልንን ተቀብለን አሜን ብለን የምንኖር 
ህዝብ እንድንሆን ዘዴ ተቀየሰልን፡፡ ስትራቴጂ 
ተነደፈልን፡፡ ዝም እንድንል ተፈለገ፡፡ አንደበታችን 
ልሳኑን፣ ህሊናችን ምናቡን፣ አእምሮዋችን 
ሃሳቡን፣ ልባችን እምነቱን፣ ነብሳችን ጥሪውን፣ 
ዓይናችን ብርሃኑን እንዲዘጋና ባሪያ ሆነን 
ዝንተ-ዓለም በጨለማ እንድንኖር ተመከረብን፡፡ 
ገዢዎቻችንም እኛም ፈራን! ተፈራራን!

ፈራን
ፍቅር ፈራን

የነብስን አንደበት ዘጋን

ህብረት ፈራን
ፍቅር ፈራን

ልጅነት የለገሰንን
የፍቅር አምላክ በጥበቡ በረቂቅ ያለበሰንን

በመለኮት የቀባንን
ህብረት ፈራን
ፍቅር ነሳን

(ሎሬቱ ፀጋዬ ገ/መድህን)
አዎ! ከሺህ ዘጠኝ መቶ ዘጠና ሰባት 

ወዲህ በነፃነት ማሰብ፣ መደራጀትና ሃሳብን 
መግለፅ የጥቂቶች ጀብድ የበርካቶች ስጋት ሆኑ፡
፡ ሰው እንደዜጋ ሀሳቡን በነፃነት እንዳይገልፅ ኋላ 
የሚከተሉትን ቅጥያዎች ፈራ፡፡ ስለንፁህ ውሃ 
ችግር፣ ስለትምህርት ፖሊሲ እንከን፣ ስለጤና 
መርሃ-ግብር ህፀፅ ስለመኖሪያ ቤት እጥረት 
መናገር በ‘ጨለምተኝነት’ አልያም በ‘ጥላሸት-
ቀቢነት’ ወይም በአመለካከት ‘ችግርተኝነት’ 
ይበየናል፡፡

 በገበሬዎች የሚነሳ የፍትሃዊ የመሬት 
ድልድል ጥያቄም ሆነ፣ የአስተዳደር በደል አሊያም 
የፍትህ መጓደል ጥያቄዎች በ‘ፀረ-ህዝብ’ነት፣ 
በ‘ፀረ-ሰላም’ ወይም በ‘ጥፋት ሃይል’ነት ካስጠየቁ 
ሰው ለምን ብሎ ይናገራል? ይህን አንገብጋቢ 
ጥያቄ ብዙዎች እየጠየቁም ነው፡፡

የትውልዳችንን መቃተት በግጥሙ 
የገለፀው ኤፍሬም ስዩምም፡- ትውልድ እና 
ህዝብ ስለምን የመንግስትን ደጃፍ ባለማቋረጥ 
እንደሚያንኳኳ እንዲህ ሲል ይጠይቃል፡-

 
…በታላቅ ሠንሠለት የታሰረን አጥር

  ማን ዘጋው? እያለ ጐበዙ ሲያማርር…

…የተዘጋውን በር የቆሙት ሲያንኳኩ
  ተስፋ-የቆረጡት ወድቀው በየመስኩ…

…አዎ በዚች አገር የእናቶች እንባ ሰማያትን 
ቀዷል

  የህፃናት ጩኸት በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት 
እንደጭቃ ሆኗል

…
አዎ በዚች አገር የሚያንኳኩ እጆች ቁጥሮች 

ጨምረዋል
ተስፋ የቆረጡ እርማችን ነው ያሉ ባህር 

ተሻግረዋል

እኛስ ለምንድነው ለዘመን ዘመናት
በሩን የምንመታው? 
ቁልፉን ዘግተውበት!

‹‹ኬኛን ቢፋ ኢንቀቡ!››
(‘የኛ ቀለም የለውም!’)

በቅርቡ አንድ ወዳጄ ያጫወተኝ ታሪክ 
ያለንበትን ሁኔታ የሚገልፅ ስለመሰለኝ እነሆ፡
- በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ያለ አንድ የመንግስት 
ማረሚያ ቤት ጥበቃ ባልደረባ ፖሊስ፤ አጅቦት 
ሲጓዝ የነበረው እስረኛ ያመልጠዋል፡፡ ፖሊሱም 
ነገሩ ቢያስጨንቀው እሱም ይሰወራል፡፡ በጠፋ 
በስድስተኛ ወሩ ይያዝና በሽብር ፈጠራ ወንጀል 
ተከሶ ወደ ወህኒ ቤት ይላካል፡፡ እንደገባም በዚያ 
ያሉ በሽብርተኛው ኦነግ አባልነት የተጠረጠሩ 
እስረኞች ለምን ወደዚህ የተጠርጣሪ ሽብርተኞች 
ማቆያ ክፍል እንደመጣ ቢጠይቁት፡- ‹‹ ‹በቀይ 
ሽብር ውስጥ አለህበት!› ብለው ነው ያመጡኝ›› 
ሲል ይመልስላቸዋል፡፡ የወጣቶቹ ሳቅ ከቁጥጥር 
ውጪ ሆነ፡፡ ሰውየው ግራ እየገባው ‹‹እናንተስ 
ምን አድርጋችሁ ነው?›› ይላቸዋል፡፡  

‹‹የኛም እንደዛው ነው!›› ሲለው ሌላኛው 
‹‹እናንተንም በቀይ-ሽብር ነው ያመጧችሁ?›› 
ሲል መልሶ ይጠይቃል፡፡ በዚህ ጊዜ ከመካከላቸው 
የነበረ አንዱ የኦሮሞ ወጣት እየሳቀ፡- ‹‹ኬኛን ቢፋ 
ኢንቀቡ!›› (‘የኛ ቀለም የለውም!’) ብሎ መለሰለት፡
፡

ዛሬም ‘ማንኳኳት ባልተለየው በር!’ 
የማይሸበር ማነው? የዩኒቨርስቲ መምህራን 
ስለኢኮኖሚ፣ ስለልማታዊ-መንግስት፣ ስለሰብዓዊ 
መብት፣ ስለዴሞክራሲ ያለአንዳች የሀሳብ ገደብ 
ሂስ ቢሰነዝሩ የሚጠብቃቸውን አስተዳደራዊ 
እርምጃዎች እና ከስራ የመባረር ዕጣ በሰቀቀን 
ያስባሉ፡፡ ነጋዴው ስለግብር ጉዳይ ያለውን የሃሳብ 
ልዩነት በይፋ አንፀባርቆ በኪራይ-ሰብሳቢነት 
መፈረጅን አይሻም፡፡ ዳኛው ለመፍረድ የህግ-
መጻህፍትን የሚያገላብጠው ወደ አብዮታዊ 
ዴሞክራሲያዊ ፍርድ እስከመራው ድረስ ብቻ 
ነው፡፡ ስለዚህ በዛሬይቱ ኢትዮጵያ ከህግ የበላይነት 
በላይ የህግ-አስፈፃሚና የህግ ተርጓሚ አብዮታዊ 
ዴሞክራሲያዊ ብይን አስፈርቷል፡፡ በመሆኑም 
የህግ-ተርጓሚ ዳኞች ፍርዳቸው ከአብዮታዊ 
ዴሞክራሲያዊ መስመር ጋር እንዳይጣላ 
የሾሟቸውን አቶ መለስ እያሰቡ የዳኝነት 

ሳንሱሩን ከህሊናቸው ጋር ተጣልተውም ቢሆን 
ይፈፅሙታል፡፡

ሁሉም ሙያ እና ተሳትፎ በሽፋንነት 
ተጠርጥሯል፡፡ ጋዜጠኝነት፣ ነጋዴነት፣ 
የዩኒቨርስቲ መምህርነት፣ የተቃውሞ ፖለቲካ 
መሪነት፣ የመ.ያ.ድ ሰራተኝነት በተለይ ከፊታቸው 
ነፃ የሚል ቃል ካለ ክፉኛ ይጠረጠራሉ፡፡ ቀስ ቀስ 
እያሉም ወደ ኢህአዴግ አባልነት በዘዴ፣ በጥቅም 
አሊያም በግድ ይገባሉ፡፡ ያልተቀየደው መንገድ 
የሰማይ ቤት ብቻ ሆኗል፡፡ እሱም ፈተና ላይ ነው! 
በመሆኑም ዛሬ ከመናገር ዝም-ማለት፣ ሃሳብን 
በነፃነት ከመግለፅ መሰወር፣ ለስራ አንዳች ውሳኔ 
ከመስጠት ወደ በላይ አለቃ ማስተላለፍ በዝቷል፡
፡ በዚህም የተነሳ ስርዓተ-ማህበራችን በድን ሆኖ 
የህያዋን ሳይሆን የሙታን ማህበር መስሏል፡፡ 
ሀዲስ አለማየሁ በጉዱ ካሳ በኩል እንዳሉት፡-

‹‹የማህበራችን አቁዋም የተሰራበት 
ስራት ልማዱ፣ ወጉ፣ ህጉ እንደ ህይወታዊ ስራተ 
ማህበር ሳይሆን ህይወት እንደሌለው የድንጋይ ካብ 
አንዱ ባንዱ ላይ ተጭኖ የታችኛው የላይኛውን 
ተሸክሞ እንዲኖር ሆኖ የተሰራ በመሆኑ ከጊዜ 
ብዛት የታችኛው ማፈንገጡ ስለማይቀርና ይህ 
ሲሆን ህንፃው በሙሉ እንዳይፈርስ እንደገና 
ተሻሽሎ ሰውን ከድንጋይ በተሻለ መልክ የሚያሳይ 
የህያዋን አቁዋመ ማህበር እንዲሰራ ያስፈልጋል፡
፡………የሆነ ሆኖ ማናቸውም ስራት ማህበሩ 
ለዚያው ለማህበራዊ ኑሮው እንዲያገለግለው 
ሰው የሰራው ሲሆን፡- ማህበሩን ባሪያ አድርጎ 
እንዲገዛው መሆኑ ጣኦት ሰርቶ የሰሩትን ጣኦት 
በፈጣሪ ቦታ እንደማስቀመጥና እንደማምለክ ነው፡
፡›› ዝኒ ከማሁ! (ይሄም እንደዚያኛው!) መሆኑ 
ነው፡፡

በመሆኑም ይሄን የዛሬውን አምባገነን 
እና ጨቋኝ ስራተ-ማህበር የሚተቹ ሁሉ 
እንደጉዱ ካሣ ተቆጥረዋል፡፡ እንደውም እንደጉዱ 
ካሣ ተቆጥሮ በነፃነት መለቀቅ እድል ሆኗል፡፡ 
እንደአቤ-ጉበኛ፣ ሎሬት ፀጋዬ ገ/መድህን፣ በዓሉ 
ግርማ ሁሉ ወይ ግዞት ወይ ወህኒ ወይ ሞት ዕጣ-
ፈንታቸው ሆኗል፡፡ የአገዛዝ ስርዓቱን አእማዶች 
የሚነቀንቅ የሰላ እና የተባ ብዕራቸው ታንቋል፡
፡ በህዝብ ልብ ውስጥ አንዴ የተዘሩትን የነፃነት፣ 
የፍትህ፣ የእኩልነት እና የዴሞክራሲ ዘሮች 
ማምከን ባይቻልም እነዚሁ ዘሮች ወቅታቸውን 
ጠብቀው ለመኸር መድረሳቸው ግን እንደማይቀር 
የአምባገነኖችም ልቦና ጭምር ያውቀዋል፡፡ ‹‹ዘሪው 
ዘሩን ዘርቷልና!››

በትጥቅ ትግል የመጡት ተጋዳላይ 
መለስም በለመዱት ወታደራዊ የችግር አፈታት 
መሰረት እጅግ ሰፊ ስፍራ ላይ ፈንጂዎች ቀብረው 
ዙሪያውን በደማቅ ቀይ-መስመር ያጥሩና፡- ‘‘ዋ! 
ነግሬያለሁ፡፡ ኋላ ውርድ ከራሴ-ጣት ይቆረጣል!... 
ምናምን ይቆረጠማል… ወዘተ…’’ እያሉ 
በማስፈራራት አንዳንዴም በቆረጣ ስልት የቡድን 
ጥያቄዎችን እየለያዩ ያኔ በደርግ ጊዜ ‘ቀይ-ሽብር’፣ 
‘ነጭ-ሽብር’፣ የሚባለውን አስፈሪ ስሜት አሁን 
ወደቀለም-አልባ ሽብር ለውጠው ያስጨንቁናል፡፡ 
ኢህአፓ-ነጭ ሽብር፣ ደርግ-ቀይ ሽብር፣ ኢህአዴግ-
ቀለም-አልባ ሽብር! አፋፋሙብን፡፡

ቀለምን ለትምህርትና ለመስመር እንጂ 
ለአብዮትና ለሽብር የማይወዱት አቶ መለስም 
ከሽብር እና አብዮት ላይ ቀለሙን ብቻ አስለቅቀው 
በመሃላችን ትተዋቸዋል፡፡ የችግራችን መፍቻ 
ቁልፍን-ዴሞክራሲን ግን ቆልፈውበታል፡፡

አዎ! በዛች አገር 
አባት በልጁ ላይ ቆልፎበት ነበር

      በእዳ በተሰራ በታላቅ ብረት በር
      የዛች ምስኪን አገር ቁልፍ ግን የጠፋው
      ከደጅ አልነበረም ውስጡ ጓዳዋ ነው፡፡

ለካስ በዛች አገር
      እያንኳኳ ነበር 

             ትውልድ የሚኖረው
እልኹ በርትቶ በሩን እስኪሰብረው!

እናም በዚች አገር መፍትሄ የሚባለው
ቁልፉን ማግኘት ሳይሆን በሩን መስበር ላይ ነው 

(ኤፍሬም ስዩም)

የ60ዎቹ ትውልድ በሩን ሰብሮ 
ያመጣውን ሁሉ ጣጣ ያየን የዚህ ዘመን ልጆች 
ግን አሁንም በጨዋ ደንብ እና በሰላማዊ አማራጭ 
በሩን ማንኳኳት እንቀጥል! ጨቋኝን ሳይሆን 
ጭቆናን ከውስጣችንም ከውጫችንም እናውጣው፡
፡ 

…ኳኳኳ… ኧረ በሩ ይንኳኳል! ማን 
ይሆን ደሞ???

 
መታሰቢያነቱ፡- በ97ቱ ግርግር በጠራራ 

ፀሐይ መንገድ ላይ ለቀረው የሰፈሬ ልጅ ለእዮብ 
ይሁን፡፡

ኳ…ኳ…ኳ…

ዛሬም ‘ማንኳኳት ያልተለየው በር!’
(‘ምዕንኳዕኳዕ ዘይፍለዬ ማዕፆ’)

ፖለቲካ እና ሥልጣን

አናኒያ ሶሪ
የአውራምባ ታየምስ ጋዜጣ አዘጋጅ
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ዳንኤል ተፈራ 

‹‹ሙጋቤኢዝም›› ሌላው የአፍሪካ ፈተና
የ‹‹እምቢ ስልጣን አለቅም!›› ፍልስፍና 

አባት ናቸው ቢባል የተጋነነ አይመስለኝም፡፡ 
አስተምህሮታቸው እንደ ክፉ ወረርሽኝ በአፍሪካ የናኘ 
ነው፡፡ ማርክሲስቱ ሙጋቤ የመዳፍ ቡጢያቸውን 
ጨብጠው ወደ ላይ ከፍ በማድረግ በእምቢተኝነት 
የያዙትን ስልጣን በድል አድራጊነት ያጣጥማሉ፡፡

‹‹ሙጋቤኢዝም›› እምቢ ብሎ የማሸነፍን 
ጥበብ የሚያስተምር ነው፡፡ ‹‹ስልጣንና ሙቅ ውሃ 
አይጠገብም›› የሚል መርህም አለው፡፡ ከማካቬሌ ዘ 
ፕሪንስ የስልጣን ማቆያና የህዝብ ማታለያ ስልቶችንም 
ይቀስማል፡፡ እነዚያ ምዕራባዊያን ‹‹ዴሞክራሲ፣ 
ዴሞክራሲ›› እያሉ ስለሚያታክቷቸው በርካታ 
የአፍሪካ ዙፋንተኞች ‹‹ምርጫ እናካሂዳለን›› ማለት 
ይወዳሉ፡፡ አምባገነንነትን መሳቢያ ውስጥ ይከቱና 
‹‹ዴሞክራት›› የምትል ጭምብል ያጠልቃሉ፡፡ 
ከምዕራባዊያን ጋር መጣላቱን ብዙ አይፈልጉም፡
፡ የሚያሽመደምዱት የሀገራቸው ኢኮኖሚ፣ 
የሚያፈሰው የጓዳቸው ቀዳዳ ከምዕራባዊያን በሚመጣ 
ቅራቅንቦና እርጥባን እንደሚደገፉ ያውቁታል፡፡

‹‹ምርጫ ጥሩ ነበር ጥሩነው ምርጫማ
ድምፃችን ተቀማ ካላላችሁማ…›› እንዳለው 

ገጣሚ ሰለሞን/ፋሲል/ የይስሙላ ምርጫ ማካሄድ 
ይመርጣሉ፡፡ ‹‹የሙጋቤኢዝም›› አስተምህሮት 
ተከታዮች ምርጫ እንዴት እንደሚቀለበስ 
ጠንቅቀው ያውቃሉ፡፡ ከምርጫ ጀርባ እነሱን 
እንዲጠብቅ ያሰናዱትን ሰራዊት በተጠንቀቅ 
በማቆም ‹‹አሸንፊያለሁ!›› ብለው ያውጃሉ፡
፡ ወደ አተካራ መግባቱን ይፈልጉታል፡፡ ለጥቀው 
ለተቃዋሚዎቻቸው አንድ ‹‹ሸጋ›› ስም ፈልገው 
ይለጥፋሉ፡፡ የሙጋቤኢዝም ተከታዮች ‹‹የእንትን 
ተላላኪ›› የምትለውን በጋራ ይጠቀሙበታል፡፡

ሽማግሌው ሮበርት ሙጋቤም ተቃዋሚያቸው 
ሞርጋን ሻንግራይን የምዕራባዊያን ጉዳይ አስፈፃሚ 
አድርገው ለመሹለክ ሞክረዋል፤ በሰሜን አፍሪካ 
የተገነደሱትና ሌሎች የህዝባቸውን አመፅ ፈርተው 
እንቅልፍ ያጡት ክፉ መሪዎች ወጣቶቻቸውን 
‹‹የአልቃኢዳ ተላላኪ›› የምትል የዳቦ ስም 
አውጥተውላቸው ነበር፡፡ መለስ ዜናዊ በ1997 ዓ.ም 
ዙፋናቸውን እንደዘበት ሊነጥቁ የነበሩ ቅንጅቶችን 
ምን ነበር ያሏቸው?

‹‹ሙጋቤኢዝም›› እጅግ በጣም ያስፈራል፡፡ 
የ88 ዓመቱ አዛውንት የቀድሞው ሮዴዥያ የአሁኗ 
ዚምባቡዌ ፕሬዘደንት በዓለ ልደታቸውን ሲያከብሩ 
ያደረጉት ንግግር የአፍሪካ የጨለማ ዘመን ገና 
በብርሃን እንዳልተጐበኘ አመላካች ነው፡፡ ሙጋቤ 

እየሞቱ ሳይሆን ብዙ የክርስትና ልጆች እያገኙ 
ነው፡፡ ብዙ ተከታይ መሪዎችን እያፈሩ ነው፡፡ ብዙ 
‹‹እምቢ ስልጣን አንለቅም!›› የሚሉ ጓዶቻቸውን 
እያገኙ ነው፡፡ አንዳንዶች ግን ህዝባቸው ሱናሚ 
ሆኖ በድንገት እየበላቸው ነው፡፡ ይህም ሆኖ 
የህዝብ ማዕበል የሚያስነሳው ‹‹የሙጋቤኢዝም›› 
አስተምህሮት ፍርሃት የሚገባው አይመስልም፡
፡ እንዴት ይፈራል? መፈክሩ ‹‹ስልጣን ወይም 
ሞት!›› አይደል እንዴ!

የዙምባቡዌው ፕሬዘዳንት ሮበርት ሙጋቢ 
88ኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን አንድ ሚሊዮን 
ዶላር በፈጀ በጣም ውድ ኬክ፣ በተኮለኮለ ማት 
ምግብ ታጅበው የተራበ ህዝባቸውን ‹‹እንቁልልጭ›› 
ብለውና አስጐምዥተው በዓለ ልደታቸውን ‹‹የዳቦ 
ቅርጫት›› ትባል የነበረችውን ዙምባቡዌ ወደ ዳቦ 
አልባ ምድር የቀየሯት ሙጋቤ፣ የሀገራቸውን 
የገንዘብ ምንዛሬ ወደ ቁልል ወረቀትነት የቀየሩት 
ሙጋቤ፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጐቻቸው ስራ 
አጥ በሆኑባት ሀገራቸው 1 ሚሊዮን ዶላር የፈጀ 
ኬክ ማስጋገራቸው በርከት ያለ ትችት በተለይ 
ከምዕራባዊያን ሚዲያዎች ቢሰነዘርባቸውም እሳቸው 
ግን ከመጤፍ የሚቆጥሩት አልሆነም፡፡ እንደውም 
የሚያምረውን ኬክ (ህዝባቸውን እንቁልልጭ 
የሚሉበትን ኬክ) ያስጋገሩላቸው አድናቂዎቻቸው 
እንደሆኑ ተናግረዋል፡፡

እኛም ሀገር ተመሳሳይ ድርጊት ትዝ አለኝ፡
፡ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በርካታ የገጠር 
አድባራትና ገዳማት የሳር ክዳናቸው የሚያፈስና 
መቀደሻ ጧፍ የሌላቸው አብያተ ክርስቲያናት አሉ፡፡ 
ግን እንደ ሙጋቤ ኬክ አስጋጋሪ አሽቃባጮች የአቡነ 
ጳውሎስ አድናቂዎች ነን ያሉ ግለሰቦች ኮሚቴ 
አቋቁመው ቦሌ ለመድሃኒዓለም ቤተክርስቲያን 
ጀርባውን ሰጥቶ የቆመ ውድ የአቡነ ጳውሎስን 
ሀውልት አቆሙ፡፡ ብፁዕነታቸውም ‹‹አረ እኔ 
አላውቅም!›› አሉ ውዝግቡ ሲጧጧፍ፡፡ ሀውልቱም 
‹‹ይፍረስ በቃ!›› በሲኖዶሱ ተወሰነበት፡፡ እሱ ግን 
እምቢ አልፈርስም አለ፡፡ ወይም እምቢ አይፈርስም 
አሉ፡፡

የሙጋቤ ኬክ አቅራቢዎች ያን ሲያዘጋጁ 
ፕሬዘዳንቱ አያውቁም ነበር ማለት ወደ ጅልነት 
ይወስዳል፡፡ አቡነ ጳውሎስ ሀውልት ሲቆምላቸው 
አያውቁም ማለት ጳጳሱ የሉም ከማለት አይተናነስም፡
፡ እነዚህ በአድናቆት ስም ግብር የሚገብሩ ግለሰቦች 
ግን ከስርዓቱ ጋር አንዳች አይነት ቁርኝት ያላቸው 
ጥቅም አደሮች እንደሆኑ መገመት ይቻላል፡፡

ሮበርት ሙጋቤም ጢማቸውን ሙልጭ 
አድርገው ተላጭተው፤ እንደተለመደው በላይኛው 
ከንፈራቸው የመሀል መስመር ያችን አንድ ቁጥር 

የምትመስል አስቀርተው፤ በቶክሲዶ አምረው 
ልደታቸውን ሊያከብሩ ተገኙ፡፡ የሙጋቤኢዝም 
አስተምህሮት ተከታዮችና የፓርቲያቸው የዛኑ-ፒ.
ኤፍ (ZANU-PF) አባላትም “Happy birthday”ን 
ለመዘመር ተሰባሰቡ፡፡ ኬኩም ተቆረሰ፣ በአየር 
የተሞሉ ፊኛዎችም ወደ ሰማይ ጐኑ፤ ሙጋቤም 
ልክ እንደ ልጅ በእጃቸው በያዙት ፊኛ ከንፋሱ ጋር 
ተጫወቱ፤

ሙት ወቃሽ አያድርገኝና አባባ ጃንሆይም 
ሰማንያ አራተኛ አመታቸውን ለማክበር ከውጭ 
ሀገር ውድ ኬክ በማስመጣታቸው (ያውም በሀገሪቱ 
ክፉ ድርቅና ርሃብ በገባበት ጊዜ) ወዲያውም ባይሆን 
ውሎ አድሮ የመውደቂያቸው አንዱ ምክንያት ሆኖ 
ነበር፡፡

በፌሽታው ላይ አዛውንቱ ሙጋቤ የ‹‹ስልጣን 
አይጠገብም!›› አስተምህሮታቸውን ኮስተር ብለው 
እንዲህ አሉ፡- ‹‹እኔ ገና ነኝ፡፡ አሁንም ሀገር 
መምራት እችላለሁ፡፡ በሚቀጥለው ምርጫም 
እንድወዳደር ፓርቲዬ መርጦኛል…›› እሰይ! ይሰኛል፡
፡ ሙጋቤኢዝም እንዲህ ነው፡፡ ‹‹ስልጣን ወይም 
ሞት!›› የዙምባቡዌ እውቅ፣ እውቅ አርቲስቶችም 
ለንጉሱ የዜማ ገፀ-በረከት አቀረቡ፡፡ የአርቲስቶች 
አድርባይነት፤ የሙጋቤኢዝም አቀንቃኝነት ሌላው 
አስደናቂ ትዕይንት ነው፡፡ አርቲስት አርቲስትነቱ 
የሚታወቀው ለህዝብና፣ ስለህዝብ ሲኖር ነው፡፡ 
ዝም ብሎ አርቲስት የሚል ስም ለጥፎ መዞር ስሙ 
ከብዶ ሊገል ይችላል፡፡ የሙጋቤ አርቲስቶች ብቻ 
ሳይሆኑ የኛም ሀገር አርቲስቶች በርካቶች የህዝብ 
ሀብትነታቸውን ሸጠው የበሉ ናቸው፡፡

ሙጋቤ እንደዚህ እንደ አሁን የስልጣን ጉጉት 
ነፍስያቸውን ሰቅዞ ሳይዝ የማርክሲስት ተከታይና 
ታዋቂ የጐሪላ ተዋጊ ነበሩ፡፡ የእንግሊዝን የቀኝ 
ግዛት አገዛዝ በ1980 እ.ኤ.አ. ገርስሰው ከጣሉት 
ውስጥ ይጠቀሳሉ፡፡ ማንም ግን ዚምባቡዌን ወደ 
ዳቦ አልባ ምድርነት ይወስዷታል ብሎ የገመተ 
አልነበረም፡፡ ሀገራቸው ዙምባቡዌ ሳይሆን ሙጋቤ 
ተብላ ትጠራ እንዳይሉ እሰጋለሁ፡፡ የጐሪላ ተዋጊው 
ጀግና የታዋቂው ኔልሰን ማንዴላ ጐረቤት ናቸው፡
፡ የሁለቱ አስተምህሮት ግን አራምባና ቆቦ አይነት 
ነው፡፡ ለማንዴላ ስልጣን ‹‹ምንም›› ነው፡፡ ለሙጋቤ 
ግን ነፍስ ነው፡፡

በእርግጥ ‹‹ሙጋቤኢዝም›› ሀገራችንን 
ጨምሮ በርካቶችን እየመሰጠ ነው፡፡ በተለይ 
ከፓርላሜንተሪ ዴሞክራሲ ወደ አንድ ፓርቲ 
ሲስተም እንዴት መሸጋገር እንደሚቻል ሰውየው 
ጥሩ አስተማሪ ናቸው፡፡ በጣም ከከፋ ከከፋ ደግሞ 
የስልጣን ማጋራት እንደሁለተኛ አማራጭ ሙጋቤ 
ተጠቅመውበታል፡፡

‹‹ሙጋቤኢዝም›› በኢትዮጵያ

ዙምባቡዌ ውስጥ እየሆነ ወዳለው ነገር 
እያመራን እንደሆነ ለመገመት አያዳግትም፡፡ 
እንደውም መንግስቱን ባያስጠልሉ ኖሮ ሙጋቤ 
አስተምሮታቸው ብቻ ሳይሆን ፎቶአቸውም 
በአዲስ አበባ ይሰቀልላቸው ነበር፡፡ በቦሌ ዓለማቀፍ 
ኤርፖርት ቀይ ምንጣፍ ተነጥፎ የጀግና አቀባበል 
ይጠብቃቸው ነበር፡፡

ልክ እንደ ሙጋቤ ዛኑ.ፒ.ኤፍ በጐሪላ 
ውጊያ ወደ ስልጣን የመጡት ኢህአዴግና አመራሩ 
ስልጣን የመልቀቅ ሀሳብ የላቸውም፡፡ ዛሬ ‹‹አባይን 
የደፈረ ጀግና መሪ!›› እየተባለ ፎቶአቸው በአደባባይ 
ተዘርግቶ የሚሸጥላቸው አቶ መለስ ነገ በጣም 
ውዱን ኬክ መስቀል አደባባይ ዘርግተው ሲቆርሱ 
ልናይ እንችላለን፡፡ የአቶ መለስ ለብቻ ገንኖ 
መውጣትና ብቸኛውና ተተኪ የሌላቸው የኢህአዴግ 
ሰው አድርጐ ማቅረብም ከሙጋቤና ፓርቲያቸው 
ጋር የሚያመሳስላቸው ሆኖ እናገኘዋለን፡፡

አቶ መለስም ልክ እንደ ሙጋቤ ሁሉ 
የምዕራባዊያን አስተምህሮት ብዙ አይመስጣቸውም፡
፡ የአንድ ፓርቲ አገዛዝ (One party system) 
የገነነበት ሙጋቤኢዝም ወይም የቻይናው ስርዓት 
ያጋድልባቸዋል፡፡ እናም ከእነ አቶ በረከት በይፋ 
እንደሰማነው ኢህአዴግ ለ40 ዓመታት መቆየት 
ይፈልጋል፡፡ ታዲያ ‹‹ስልጣን ወይም ሞት!›› 
ይሉሃል ይሄ ነው፡፡ ማንም መጣ ማንም ሔደ 
ሊሰራ የሚችል ‹‹ሲስተም›› መዘርጋት አይፈልጉም፡
፡ ራሳቸውን ‹‹ሲስተም›› አድርገው ይቀመጡና 
‹‹እኛ ከሌለን እኮ…›› የሚል ማስፈራሪያ ቢጤ 
ያስከትላሉ፡፡ የሙጋቤኢዝም አስተምህሮት የምለው 
ይህንን ነው፡፡ ስለዚህ በኢትዮጵያም አለ ማለት 
ነው፡፡

ኢህአዴግም ደርግን ሲያስወግድ የነፃነት 
ማጣትን ዋጋ ያውቀዋልና ውብ የሆነ ዴሞክራሲ 
ይገነባል እንጅ ራሱን ይገነባል ብሎ ማን አሰበ? ታዲያ 
ነፃነቱም መሳቢያ ውስጥ ተቀመጠና ‹‹በመጀመሪያ 
ዳቦ!›› የሚለውን ቃል ከገዥዎች ስንሰማ ትንሽ ግራ 
ያጋባል፡፡ ልማትና ዴሞክራሲ እንዴት ይነጣጠላሉ? 
ብለን እንጠይቃለን፡፡ አይ! ዴሞክራሲያዊ ስርዓትማ 
ያለምንም ጥያቄ ያስፈልጋል ስንል ፀረ-ልማት 
የሚል ታርጋ ከኋላ ይለጠፍልናል፡፡ ያን ጊዜ 
‹‹ሙጋቤኢዝም›› በኢትዮጵያ ስተት ብሎ እንደገባ 
እንገነዘባለን፡፡

እናም እነሆ በአፍሪካ ሌላ ፈተና እየገነነ ነው፡
፡ ተቀምጠን የሰቀልነው ሁሉ ቆመን ለማውረድ 
እየቸገረን ነው፡፡ ስልጣን የማይጠገብና የማይለቀቅ 
የገዥዎች ሀብት እየሆነ ነው፡፡ ቀጣዩ የአፍሪካ 
ፈተናም ይሄው ነው፡፡ ሙጋቤኢዝም፡፡ በኢትዮጵያም 
እንዲሁ፡፡

ይኸው ዘጠኝ ወራት ተቆጠሩ-
መንግሥታዊ ድጋፍ እየተሰጠው ያለው (state 
sponsored) የ‹‹አሕባሽ›› አንጃ ነውጡን ከጀመረ! 
ባለፉት ዘጠኝ ወራት ብቻ የተዘጉ መስጊዶችን፣ 
የተከረቸሙ መድረሳዎችን፣ ከሥራ የተሰናበቱ 
የስግደት መሪዎቻችንን ብዛት ማን ቆጥሮ 
ይዘልቀዋል? በሐምሌ 2003 ዓ.ም ሐረር በሚገኘው 
የሐሮማያ ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ የፌዴራል ጉዳዮች 
ሚኒስቴር ሕዝባዊ እውቅናን ከተነፈገው መጅሊስ 
ጋር በመተባበር አዘጋጅቶት ከነበረው የ‹‹አሕባሽ›› 
የማጥመቂያ ‹‹ሥልጠና›› በኋላ ብዙ ነገሮች 
ተለዋውጠዋል። በ‹‹ሥልጠና››ው ወቅትና ከዚያም 
ቀደም ብሎ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ከመጅሊስ 
አመራር አባላት ጋር የተማማሉበትን ‹‹አሕባሽ››ን 
በኢትዮጵያ የማንገሥ ቅዠት እውን ለማድረግ 
ባለፉት ዘጠኝ ወራት ያልተፈነቀሉ ድንጋዮች 
አልነበሩም። እኛ በሚፈነቀሉት ድንጋዮች ላይ 
ረዣዥም የመንግሥት እጆች ይታዩን ነበር። 

መንግሥትና ሃይማኖት የተለያዩ 
መሆናቸውን የሚደነግገው የሕገ-መንግሥቱ 
አሥራ አንደኛ አንቀጽ አንዳንዴ የወረቀት 
ነብር ይመስለኛል። ምንም እንኳን አንቀጹ እና 
በውስጡ ያሉት ንዑሳን አንቀጾች በማያሻማ 
መልኩ የመንግሥትንና የሃይማኖትን መፋታት 
ቢያውጁም በተግባር ግን ፉርሽ ናቸው። የኢትዮጵያ 
ሙስሊም ኅብረተሰብ በስፋት እንደሚያምነው 
የመጅሊሱን የአመራር ቦታዎች (በተለይም ከ 
1987 ዓ.ም ወዲህ) ከመደልደል ጀምሮ አሁን 
ትልቅ ውዝግብ እየፈጠረ እስካለው የ‹‹አሕባሽ›› 
አጀንዳ ድረስ መንግሥት ዋነኛው ተዋናይ ሆኖ 
ታይቷል። በመጅሊሱ የአመራር ወንበሮች ላይ 
ከተቋሙ መተዳደሪያ ደንብ ውጪ ያለምርጫ 
ግለሰቦችን የሚያስቀምጠው መንግሥት መሆኑን 
ሕዝቡ የተመለከተባቸው የተለያዩ አጋጣሚዎች 
ተከስተዋል። ‹‹ሰፊውን የኢትዮጵያ ሙስሊም 
ኅብረተሰብ ይመራል›› በሚባለው መጅሊስ ውስጥ 
የውሳኔ ሰጪነትን ሚና የሚወጡ ሥውር እጆች 

የመንግሥትን ቀጥተኛ ትእዛዝ ለማስፈጸም የተዘረጉ 
ናቸው። ለዚህም ነው ተቋሙ ለተቋቋመለት 
ዓላማ የሚሆን አንድም ቁም ነገር ሳይሠራ 
ሁለት አሥርት ዓመታትን የዘለቀው። መጅሊሱ 
‹‹እመራዋለሁ›› በሚለው የሕዝብ ብዛት ተመርኩዞ 
ሊያከናውናቸው ይገቡ የነበሩ አያሌ መንፈሳዊ፣ 
ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተግባራት ሕልም ብቻ 
ሆነው ቀርተዋል። አንድ ኢስላማዊ የሃይማኖት 
ተቋም መስጊድ ካልገነባ፣ የሃይማኖት ትምህርት 
ቤት ካላነፀ፣ መንፈሳዊ መጻሕፍትን ካላሳተመ 
ምን ቁም ነገር ‹‹ሠራ›› ብለን እናወራለታለን? 
የኛ መጅሊስ ከነዚህ ሁሉ የለበትም፤ ምክንያቱም 
ለሿሚዎቹ ለማደግደግ እንጂ ሕዝበ ሙስሊሙን 
ለማገልገል ጊዜውም ሞራሉም የለውምና! ይህ 
ሁሉ የጣልቃ ገብነት ጣጣ ነው። 

በሽፍንፍን ለዓመታት ቆይቶ የነበረው 
የመንግሥት-መጅሊስ ጋብቻ (በሌላ አነጋገር 
የመንግሥት ጣልቃ ገብነት) አሁን ይፋ ወጥቷል። 
በተለይም ከ 2003 ዓ.ም ወዲህ በሚል ሰበብ 
(pretext) ሁለቱ ወገኖች የምድሩን የወሰኑልን 
ሳይበቃቸው የሰማዩንም መንገድ ሊመትሩልን 
ወደ አደባባይ ብቅ ብለዋል። ፌዴራል ጉዳዮችና 
መጅሊስ ‹‹አሕባሽ›› በሚባል ስል መጥረቢያ 
‹‹ወሐቢያ›› ብለው የሠየሙትን ባሕር ዛፍ 
ለመገንደስ ጥረት ማድረግ የጀመሩት ከዚህ ወቅት 
ጀምሮ ነው። ሙስሊሙ ኅብረተሰብ የወደቀ ዛፍ 
ባይመለከትም ዛፉን ለመገንደስ ከፍተኛ በጀት 
የተመደበላቸው ትላልቅ ‹‹ሥልጠና››ዎች በሁለቱ 
ወገኖች አማካኝነት ተዘጋጅተው በርካቶች በግዳጅ 
እንዲሠለጥኑ ተደርገዋል። 

በ‹‹ሥልጠና››ዎቹ ላይ የተገኙ 
የመንግሥት ባለሥልጣናት ያለምንም መሳቀቅ 
በሃይማኖት ጉዳይ ገብተው ሲፈተፍቱ ታይተዋል። 
ይህ ሃይማኖታዊ ‹‹ሥልጠና›› ወይም አንዱን 
ሙስሊም በሌላው ሙስሊም ላይ የሚያነሣሣ 
ዘመቻ ያዘጋጀው መንግሥት መሆኑንም ነግረውን 
አድምጠናል። ይህም ብቻ ሳይሆን ‹‹ሥልጠና››ው 
ገና በስፋት እንደሚቀጥል ቃል ገብተዋል። ለተገኙት 
ሠልጣኞች ንግግር ያደረጉ አንዳንድ ባለሥልጣናት 

ከዚህም ብሶ ማን ትክክለኛ ሙስሊም፣ ማንስ ደግሞ 
ሓሳዊ ሙስሊም እንደሆነ ‹‹መጽሐፉን ገልጠው›› 
ነግረውናል። ከሃይማኖት ልሂቃን እና ከሃይማኖት 
አንጃዎች የትኛው ለሙስሊሙ ኅብረተሰብ የተሸለ 
እንደሆነ ‹‹ኪታብ ገልጠው›› መስክረዋል። ከዚህም 
በከፋ መልኩ ሌሎቹ ቅንጅትና ኢሕአዴግ አብረው 
መደራደር የማይችሉትን ያህል ይኸኛው ሙስሊም 
ከዚያኛው ሙስሊም ጋር በፍጹም አብረው 
ሊሆኑ እንደማይችሉ ‹‹አብዮታዊ ዴሞክራሲ›› 
የተባለ ‹‹ድርሳን እየገለጡ›› አስረድተውናል። 
ባለሥልጣናቱ ይህንን ሁሉ ሲያደርጉ የፖለቲካ 
ማሊያቸውን ለብሰውና ሚዲያም ጭምር ጋብዘው 
ነው። እንዲህ ሁሉ ሆኖ አባላቱም ጭምር 
በጣልቃ ገብነት ወቅሰውት መንግሥት እኔ ጣልቃ 
አልገባሁም እያለ ነው። ከዚህ የተሻለ ከቶ ምን 
ዓይነት ጣልቃ ገብነት ይኖር ይሆን?

ባለሥልጣናቱ ከዐራት ኪሎ መስጊድ 
ድረስ ያመጣቸው አዲስ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም 
ባይኖርም አዲስ የፖለቲካ ስትራቴጂ መኖሩን ግን 
ማሽተት ይቻላል። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ተዋስኦ 
(Discourse) ውስጥ ሃይማኖት ሁሌም ሁነኛ 
ቦታ አለው። የዐራት ኪሎ ሰዎች ግን እስካሁን 
በደንብ እንዳልተጠቀሙበት የገባቸው አሁን 
ሳይሆን አይቀርም። አሁን ተረኛው ተመዛዥ 
ካርድ ሃይማኖት ሆኗል። አሁን ግን ይህ የተመዘዘ 
ካርድ ከጥቅሙ ጉዳቱ ሳያመዝን አልቀረም። 
እኔ እስከሚገባኝ አንድ ሰብዓዊ ፍጡር ክብሩንና 
ሌሎች ምድራዊ እሴቶቹን ለሌላ ምድራዊ ጥቅም 
ብሎ አሳልፎ ይሰጥ ይሆናል። ለምድራዊ ዓላማ 
ብሎ ግን እምነቱን ቤዛ የሚያደርግ እምብዛም 
ይኖራል ብዬ አላምንም። ለዚህም ነው መንግሥት 
የጀመረው ስትራቴጂ ‹‹ብዙም አያዋጣም›› ብዬ 
የምሞግተው። ያም ሆኖ ግን መንግሥት አሁንም 
እምነት በጣለባቸው ልማታዊ ‹‹ሼኾች›› አማካኝነት 
አብዮታዊ ዴሞክራሲን እየሰበከ ነው። 

የሥርዓቱ ወይስ የአምላክ ሎሌዎች?
ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች 

‹‹ይመራናል›› ብለው ያቋቋሙት ተቋም (መጅሊስ) 

ባለፉት አሥራ ሰባት ዓመታት ከሼኽነት ይልቅ 
የካድሬነት መለዮ ለብሰው በሚጫወቱ መሪዎች 
ሲተዳደር ቆይቷል። እነዚህ አመራሮች በተጠቀሱት 
ዓመታት ውስጥ ሁሌም ‹‹እንመራዋለን›› 
ለሚሉት አማኝ አንዲት ቁም ነገር ከመሥራት 
ይልቅ ሥልጣናቸውን ለርካሽ ፖለቲካዊ ተግባር 
ሲያውሉት ዐይተናል። አመራሮቹ ከሚመሩት 
ሕዝብ ይልቅ ወንበሩ ላይ ላሳቀመጧቸው ረዣዥም 
የመንግሥት እጆች ሲያጎበድዱ፣ የነዚህኑ እጆች 
አቅጣጫ እየተከተሉ ጎንበስ ቀና ሲሉ ታዝበናል። 
ወደሥልጣን ያመጣቸው እጅ ከሥልጣናቸው 
ለማውረድም ብዙ እንደማይቸገር ስለሚረዱ 
የሱን የልብ መሻት ለመሙላት ለሶላት ለተገኘው 
ሕዝብ መለኮታዊ ቃል ነግሮ መንፈሳዊ ኃላፊነትን 
ከመወጣት ይልቅ የ‹‹አብዮታዊ ዴሞክራሲን›› እና 
የመንግሥተ-ዐራት ኪሎ ‹‹ቅዱሳን መጽሐፍትን›› 
እየገለጡ ያነበንባሉ። ዘወትር ከስግደት በኋላም 
‹‹የመንግሥተ-ዐራት ኪሎ መንግሥት ትመንደግ!›› 
እያሉ ጌታን ይለማመናሉ። ምርጫ ሲቃረብ 
ደግሞ እነዚሁ ጠምጣሚ ካድሬዎች ሥልጣን 
ላይ ያስቀመጣቸውንና ያከረማቸውን ረዥም እጅ 

አክመል ነጋሽ 
(የሙስሊሞች ጉዳይ መጽሔት 

ሲኒየር ኤዲተር)
(akemelnegash@yahoo.com)

ወደ ገፅ 11 ዞሯል
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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፡፡

የፍትህ ዓምድበጌታቸው ታምራት (LLB)

መልካም ስም ማግኘት ሻንጣ ሙሉ 
ወርቅ ከማግኘት ይበልጣል ይላሉ በጥሩ እና 
በመልካም ተግባር የሚያምኑ ምዕራባዊያን፡
፡ በእርግጥም የምናከናውነው ተግባር ጥሩ 
ሆኖ ለራስ፣ ለቤተሰብ ከዚያም አልፎ ለሀገር 
የሚያበረክተው አስተዋፅኦ ዘርፈ ብዙ የመሆኑን 
ያህል ቁሳዊ ፍላጐትን፣ አስፈላጊ ምቾትን 
እንዲሁም መጥፎ ስሜትን መሰረት አድርገው 
የሚፈፅሙ ሙስና፣ በስልጣን መባለግ፣ 
ስርቆት፣ አስገድዶ መድፈር፣ የሰው ህይወት 
ማጥፋት እና የተለያዩ ሕገ-ወጥ ተግባራት 
በማህበረሰብ ላይ ትተውት የሚያልፉት ቅርሻት 
የከፋ ነው፡፡ በሕገ-ወጥ ተግባር ተሳትፎ ወይም 
ሕገ-ወጥ ተግባር ፈፅሞ ጥፋተኛ የተባለ ግልሰብ 
የወንጀለኛ ሕጉ በሚያዘው መሰረት ለቅጣቱ 
ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት እንዲያገኝ ማድረግ ሕጉ 
በሚያዘው መሰረት ለቅጣቱ ተመጣጣኝ የሆነ 
ቅጣት እንዲያገኝ ማድረግ ሕጉ የተቀመጠበት 
ዋና ዓላማ ማሳካት ከዚያም አልፎ የፍትህ 
ጉዳይ ነው፡፡ ወንጀለኛ ተብለው የጥፋተኝነት 
ውሳኔ ተሰጥቶአቸው ቅጣታቸውን በሚገባ 
ያከናወኑ፤ በምህረት የተለቀቁ እና በተመሳሳይ 
ምክንያቶች በፈፀሙት ወንጀል ምክንያት 
ቅጣታቸውን የተቀበሉ ወይም እንዲቀርላቸው 
የተደረጉ ግለሰቦች ምንም እንኳ በፈፀሙት 
ወንጀል ልክ ተመጣጣኝ ቅጣት አግኝተው 
አልያም ምህረት ተደርጐላቸው ወደማህበረሰቡ 
እንዲገቡ ቢደረጉም የፈፀሙት ወንጀል ጠባሳ 
ስለሚቆያቸው በማህበራዊ ህይወታቸው 
እንዲሁም በኢኮኖሚያዊ ጥቅማቸው ላይ ችግር 
ይገጥማቸዋል፡፡ ይህ ሰው ሰው ገሎ ነበር፣ 
ሲሰርቅ ተይዞ ታስሮ የወጣ ነው፣ ንብረቱን እንዳለ 
በሙስና ያገኘው ነው በሚል ተቀማ፣ አስገድዶ 
የደፈረ ነው፣ ስልጣን ላይ እያለ ከእኔ ሌላ ሰው 
ይል እንዳልነበረ አሁን ደብቁኝ ይበል… የሚሉ 
እና ሌሎች መጠቋቆሚያዎች ሰለባ ከመሆኑ 
ሌላ ስራ ለመቀጠር፣ ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ 
ወይም ለሌላ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ በሚወዳደርበት 
ወቅት ከወንጀል ነፃ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ 
እንዲያመጣ ሲጠየቅ በሰራው ወንጀል ምክንያት 
ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙ ሊስተጓጉልበት ይችላል፡፡ 
ምንም እንኳ ሕግ ከማህበረሰቡ የሚደርስበትን 
መጠቋቆም መከላከል ባይችልም ግለሰቡ በሂደት 

ከሚያደርስበት ኢኮኖሚያዊ እና የመልካም ስም 
እጦት ነፃ የሚወጣበትን መንገድ አስቀምጧል፡
፡ በዛሬው ፅሁፌ መልካም ስምን ማስመለስ 
ወይም መሰየም ማለት ምን ማለት ነው? ምን 
መስፈርቶችስ ያስፈልጉታል የሚለውን እናያለን፡
፡

የወንጀለኛ መቅጫ ሕጋችን 232 ስለ 
መልካም ስም መመለስ ወይም ስለመሰየም 
እንዲህ ሲል ደንግጓል፡፡ ‹‹የተወሰነበትን ቅጣት 
የፈፀመ ወይንም ቅጣቱ በይርጋ የተወሰነለት 
ወይንም በምህረት፤ በአዋጅ ምህረት የቀረለት፣ 
ወይንም በተቀመጡ ሁኔታዎች የተለቀቀ 
ተቀጭ በሕጉ የተቀመጡትን ግዴታዎች 
ከፈፀመ ከመቀጣቱ በፊት የነበረውን ሙሉ ስም 
እንዲመለስለት እና እንዲሰየም የተወሰነበትም 
ፍርድ እንዲመለስለት ራሱ መጠየቅ ይችላል፡
፡ መሰየም የሚገኘው በመልካም ስራ እንጂ 
በይገባኛል መብት አይደለም››፡፡ በወንጀለኛ 
መቅጫ ሕጋችን አንቀጽ 232 በመርህ ደረጃ 
የተቀመጠው ድንጋጌ አንድ ግለሰብ በወንጀሉ 
ምክንያት ቅጣቱን እንኳ የተቀበለ እና የጨረሰ 
ቢሆንም የመሰየም ጥያቄ በማቅረብ ራሱን ነፃ 
ካላወጣ ፍርድ ከሚያስከትልበት ሕጋዊ ውጤት 
ሊድን አይችልም፡፡ ይህም ማለት ወንጀል ፈፅሞ 
በፍርድ ቤት የተቀጣ ሰው የወንጀሉ ታሪክ 
እስካለ ድረስ ሌላ ወንጀል ፈፅሞ እንደገና ቢከሰስ 
እና ጥፋተኛ ሆኖ ቢገኝ ቀደም ሲል የፈፀመውን 
የተቀጣበት ወንጀል የቅጣት ማክበጃ ምክንያት 
ሆኖ ሊያገለግል ይችላል፡፡ በወንጀል ሕጋችን 
መሰረት አንድ ጥፋተኛ ወንጀሉን መፈፀሙ 
ከተረጋገጠ በኋላ የቅጣት ውሳኔ ከመሰጠቱ 
በፊት ቅጣቱን ሊያቀሉ ወይንም ሊያከብድ 
የሚችሉ ሁኔታዎች በፍርድ ቤቱ ይታያሉ፡
፡ ከእነዚህ ሁኔታዎች አንድ ጥፋተኛው በሌላ 
ወንጀል ተሳትፎ የነበረው መሆኑ እና አለመሆኑ 
ሲሆን አቃቤ ህግ ከሚሰጠው የቅጣት አስተያየት 
በተጨማሪ የተከሳሹ ታሪክ ምን እንደሚመስል 
የፍርድ ቤት ፋይሉ ይጠናል፡፡ ይህም ተከሳሹ 
በሌላ ወንጀል ተሳትፎ የነበረ እና መልካም 
ስሙን ያላስመለሰ ከሆነ ቅጣቱ እንዲከብድበት 
ምክንያት ይሆናል ማለት ነው፡፡

ሌላው ጉዳይ አንድን ስራ ለመስራት 
በተለያዩ ማህበራት ወይም ተቋማት ውስጥ 
ለመሳተፍ እና በድርጅቶች ውስጥ ስራ ለመቀጠር 
ከወንጀል ቅጣቱ ነፃ መሆን እንደ አንድ 
መስፈርት ሊታይ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል፡
፡ ወንጀል ሰርቶ የተቀጣ ሰው በድርጅቶቹ 
ውስጥ እንዳይቀጠር፣ ከአንዳንድ ስራዎች በዚሁ 
ምክንያት እንዲርቅ እና ከአንዳንድ ማህበራት 
ወይም ድርጅቶች አባል እንዳይሆን የቀድሞ 
ታሪኩ ሳንካ ይሆንበታል፡፡ በዚህም ምክንያት 
መልካም ስሙን በመሰየም ካላስመለሰ ፍርድ 
ከሚያደርስበት ሕጋዊ ውጤት ሊድን አይችልም፡፡ 
በነሐሴ 1983 ዓ.ም. የወጣው ሕጋዊነት የሚለው 
መጽሔት ስለመሰየም አንዳንድ ትንታኔዎች 
ሰጥቷል፡፡ ወንጀል ፈፅሞ ቅጣት የተወሰነበት እና 
ቅጣቱን የፈፀመ ወይም ቅጣቱ በይርጋ ወይም 
በምህረት የቀረበለት ማንኛውም ተቀጪ ህጉ 
የሚጠይቀውን መስፈርት ካሟላ እንዲሰየምና 
ንፁህ ስሙ እንዲመለስለት ለፍርድ ቤቱ ጥያቄ 
ሊያቀርብ ይችላል፡፡ ተቀጪው ከመቀጣቱ በፊት 
ወደነበረው ንፁህ ስም በመሰየም ለመመለስ በቂ 
ምክንያት እያለው ጥያቄ ለማቅረብ ግን ችሎታ 
ያጣ ወይም የሞተ እንደሆነ ህጋዊ ወኪል ወይም 
ዘመዶቹ ጥያቄውን ሊያቀርቡለት ይችላሉ፡፡ እዚህ 
ጋር የሞተ ሰው ተሰየመለት ቀረ ምን ለውጥ 
ያመጣል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል፡፡ ምንም 
እንኳ በህይወት የሌለ ሰው የመልካም ስሙ 
መመለስ ምንም ትርጉም የሌለው ቢያስመስልም 
ከግለሰቡ ታሪክ ውስጥ ይህ የወንጀለኝነቱ ጉዳይ 
ተፍቆ መውጣቱ ከመቃብር በላይ ለሚጮኸው 
ተግባር የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ያለው ሲሆን 
ቤተሰቦቹም ፍርድ ከሚያስከትለው ህጋዊ ውጤት 
እንዲጠቀሙ ያደርጋቸዋል፡፡

የመሰየም አቤቱታ የቀረበለት ፍርድ 
ቤት የመሰየሙን ጥያቄ ከሕጉ ጋር በማገናዘብ 
ተገቢውን ከመወሰኑ በፊት ሕጉ የሚጠይቃቸው 
መስፈርቶች መሟላታቸውን ማረጋገጥ 
ይኖሩበታል፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቱ 
የሚያየው ጉዳይ የጊዜ ገደቡን ነው፡፡ ሕጉ 
የሚያስቀምጠው የጊዜ ገደብ እንደ ቅጣቱ ዓይነት 
ይለያያል፡፡ ተቀጪው በፅኑ እስራት የተቀጣ 

ተደጋጋሚ ወንጀለኛ በመሆኑ በአንድ ቦታ ተወስኖ 
በግዞት እንዲቀጣ የተወሰነበት፣ ከሀገር እንዲወጣ 
የተፈረደበት፣ ወይንም ንብረቱ እንዲወረስ 
የተወሰነበት እንደሆነ የመሰየም ጥያቄ ለማቅረብ 
የተወሰነበትን ቅጣት ከፈፀመበት ጊዜ አንስቶ 
በትንሹ አምስት ዓመት ማሳለፍ ይኖርበታል፡
፡ ቅጣቱ ከላይ ከተዘረዘሩት የቅጥት አይነቶች 
ውጭ ከሆነ ግን በጥቂት ሁለት ዓመት ጊዜ 
ማሳለፍ ይኖርበታል፡፡ ይህ ጊዜ የግለሰቡ ጠባይ 
የተሻሻለ መሆኑን ለማረጋገጥ የሚሰጥ የሙከራ 
ጊዜ ነው፡፡ ሌላኛው መስፈርት ከላይ ከተጠቀሱት 
የአምስት ዓመት እና የሁለት ዓመት የጊዜ ገደብ 
ውስጥ ተቀጪው ምንም አይነት ጥፋት ፈፅሞ 
ሳይከሰስ ወይም አቤቱታ ሳይቀርብበት መልካም 
ፀባዬን እንደጠበቅ መኖሩን ማረጋገጥ ነው፡
፡ መሰየም ማለት ከፈፀሙት ወንጀል ከቅጣት 
በኋላ ንፁህ ማለት እንደመሆኑ መጠን ተቀጪው 
ንፁህ ግለሰብ እንዲባል ጠባዩን አርሟል፣ ከቅጣቱ 
ተምሯል፣ በተመሳሳይ የወንጀል ተግባራትም 
አይሳተፍም የሚል ማስተማመኛ ፍርድ ቤቱ 
ማግኘት ይኖርበታል፡፡ ስለሆነም የተቀጪው 
ሌላ ወንጀል አለመፈፀም ወይም አለመከሰስ 
ይህን ጉዳይ በተገቢ ሁኔታ የሚያስረዳ አንድ 
ምክንያት ሊሆን ይችላል፡፡ በዚህ ረገድ ህጉ 
የሚጠይቀው ተቀጪው በተወሰነው የጊዜ ገደብ 
ውስጥ ወንጀል በመፈፀሙ ተከሶ አለመቀጠቱን 
ብቻ ሳይሆን በግለሰቡ ላይ የወንጀል ክስ ወይም 
አቤቱታ አለመቅረቡም ጭምር ነው፡፡ የቀረበበት 
የወንጀል ክስ ወይም አቤቱታ ሀሰተኛ መሆኑን 
ከተረጋገጠ ግን ክሱ ወይም አቤቱታው መቅረቡ 
ብቻ እንደ ምክንያት ተቆጥሮ ከመሰየም ሊያግደው 
አይችልም፡፡ ከዚህም መረዳት የሚቻለው 
አንድ ተቀጪ ሲሰየም ንፁህ ሰው ስለሚባል 
ከተቀጣበት ጊዜ ጀምሮ ህይወቱ ከጥፋት የራቀ 
መሆኑን በማሳየት ንፁህነቱን በተግባር ማረጋገጥ 
የሚጠበቅበት መሆኑ ነው፡፡ ሰዶ ማሳደድ ማለት 
ይህ ነው፡፡ መልካም ስራ በመስራትና ራስን 
ከወንጀል በማራቅ ስምን መጠበቅ እየተቻለ 
ለጊዜያዊ ጥቅም እና ደስታ ከመቃብር በላይ 
የሚውለውን ስም ማጉደፍ መዘዙ ብዙ ነው፡፡ 
ሳምንት ይቀጥላል፡፡ ቸር እንሰንብት፡፡

መልካም ስምን ማስመለስ /Reinstatement/ 
በወንጀል ሕጉ ውስጥ እንዴት ይታያል?

የ66ቱ አብዮት... ከገፅ 2 የዞረ

የነበረው የመሬት ይዞታ በጥቅሉ የህዝብ በሚል 
ወደ መንግስት መቀየሩ የስም ለውጥ ካልሆነ 
በስተቀር የህዝቡን ባለቤትነት የሚያረጋግጥ 
አለመሆኑንም ጨምረው ይከራከራሉ፡፡ 

እንደእርሳቸው አገላለፅ ከሆነ የሌሎች 
መብቶችን ጥያቄ በአግባቡ ለመጠየቅ አስቀድሞ 
በኢኮኖሚ ነፃ መውጣት ይገባቸው ስለነበር ይህ 
ጥያቄ ከሁሉ ቀድሞ እንዲወጣ እንዳስገደደው 
ይሞግታሉ፡፡

የመሬት ላራሹን ጥያቄ በአጭሩ 
ሰገልፁት ‹‹ገበሬው የሚያርስበትን መሬት በግሉ 
ይዞታ ስር ሆኖ ሊጠቀምበት ይገባል›› የሚል 
ፍች ሰጥተው ሲደመድሙት ይህን ጥያቄ 
መፈታት ከተቻለ ገበሬው የሀብት ባለቤት 
ስለሚሆን ከመንግስት ለሚደርስበት ማናቸውም 
አይነት ተፅዕኖዎች ራሱን ተጋላጭ አያደርግም 
ከሚል ቅን አስተሳሰብ የመነጨ መሆኑን 
ፕ/ር ፓስዋንግ ይገልፃሉ፡፡ ለዚህም በዋቢነት 
የሚጠቅሱት መሬት ከፖለቲካው ጋር ያለውን 
ቀጥተኛ ተዛምዶ በማነፃፀር ነው፡፡ ፓስዋንግ 
“Participation in social research in rural 
Ethiopia” በሚለው ፅሁፋቸው ደርግ የአብዮቱ 
ጥያቄ የነበረውን የ‹‹መሬት ላራሹ››ን ጥያቄ 
ለፖለቲካ ፍጆታ እንዳዋለው ይስማማሉ፡፡ ከላይ 
በተጠቀሰው ጽሁፋቸው ላይ ደርግ የገበሬ ህብረት 
ስራ ማህበራትን በማደራጀት የመንግስትን ረጅም 
እጅ ሊጭንበት እንደሞከረ ያሳያሉ፡፡

 ‹‹እንኳን ያን ጊዜ አሁንም ቢሆን 
መሬት በአራሹ ገበሬ በግል መያዝ ይገባዋል›› 
የሚለው ጥያቄ መልስ አላገኘም ይላሉ ሁሴን 
ጀማ ደግሞ በሌላ ፅሁፋቸው፡፡ 

ከላይ የአብዮቱን ጥያቄ እየተንጠለጠለ 
ወጥቶ አሁን ያለውም መንግስት እየቀጠለበት 
እንደሚገኝ ሁሉም ፀሐፍት የሚስማሙበት 
አቋም ነው፡፡ ሁሴን ጀማ “The debate over 

rural land Tenure policy option in Ethiopia; 
Review of the post 1991 contending 
views” በሚለው ፅሁፋቸው የኢህአዴግ የመሬት 
ፖሊሲ ደጋፊዎቻቸውን ከማስረዳት ውጭ 
አሁንም ድረስ የብዙሃን ጥያቄ እንደሆነ ቀጥሏል 
ሲሉ ይሞግታሉ፡፡

በ1987ዓ.ም የፀደቀው የኢትዮጵያ ህገ-
መንግስት በአንቀፅ 40(2) ላይ የንብረት መብት 
በሚለው ርዕስ ስር የግል ንብረት የሚለውን 
እንዲህ ይገልፀዋል ‹‹…‹የግል ንብረት› ማለት 
ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ወይም ህጋዊ 
ሰውነት በሕግ የተሰጣቸው ኢትዮጵያዊ 
ማህበራት ወይም አግባብ ባላቸው ሁኔታዎች 
በሕግ በተለየ በጋራ የንብረት ባለቤት እንዲሆኑ 
የተፈቀደላቸው ማህበረሰቦች በጉልበታቸው 
በመፍጠር ችሎታቸው ወይም በካፒታላቸው 
ያፈሩት ተጨባጭ የሆነና የተጨባጭነት ጠባይ 
ሳይኖረው ዋጋ ያለው ውጤት ነው›› 

ስለዚህ መሬትን በዚህ አንቀጽ መሰረት 
ወስደን ካየነው በጉልበታችን እና በመፍጠር 
ችሎታችን ወይም በካፒታላችን ያፈራነው 
ተጨባጭ የሆነ እና የተጨባጭነት ባህሪ 
ያለው ባለመሆኑ የግል ንብረት የመሆን እድል 
የለውም ወደ ሚል መደምደሚያ እንደሚወስድን 
ይናገራሉ፡፡ የመሬትን ጥያቄ የግለሰብ ንብረት 
መሆን ፈፅሞ እንደማይቻል ከላይ በተገለፀው 
‹‹የግል ንብረት›› በሚለው አንቀጽ 40 (3) ላይ፡
-

‹‹የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና 
የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት መብት የመንግስት 
እና የህዝብ ብቻ ነው፡፡ መሬት የማይሸጥ 
የማይለወጥ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች 
እና ህዝቦች የጋራ ንብረት ነው›› የሚለውን 
የህገ-መንግስት አንቀፅ በማጣቀሻነት ያቀርባሉ፡፡

አብዮቱ መሬት ለሚያርሰው ግለሰብ 

በባለቤትነት ይተላለፍለት ሲል አዎ ይሄ 
ሀሳብ ትክክል ነው ብለው ትጥቅ ትግል 
የገቡት የኢህአዴግ መሪዎች መንበረ ስልጣኑን 
ከተቆናጠጡ በኋላ የመሬት ጥያቄ ለፖለቲካ 
መዘውር (Manipulation) የማይመች መሆኑ 
የገባቸው ይመስላል፡፡ ህዝብ እና መሪ ሲኮንን 
ጥያቄና መልሶቹ ቦታቸውን ይቀያየራሉ፡፡ 
ንጉሱም ሆነ ደርግ ከዚህ አንፃር የተከተሉት 
የመሬት ፖሊሲ እንደ ፖለቲካ ስርዓት ትክክል 
ነበሩ የሚሉት እነዚህ ግለሰቦች አብዮቱ ዋዜማ 
ላይ የተነሱ የመሬት ይገባኛል ጥያቄ የአሁኑን 
የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሙግት ወደ 1966 
እንደሚጎትተው ይናገራሉ፡፡

የተጠመዘዘው የብሔር ጥያቄ
ፈይሰል ሮቤል “The origin of 

Ethiopian Revolution and Contemporary 
ethnic Federalism (part 1)” በሚለው 
ፅሁፋቸው በወቅቱ ተነስቶ የነበረውን የብሔር 
ጥያቄ ጉዳይ ከአሁኑ የብሔር ጥያቄ አፈታት 
ጋር በማነፃፀር የአሁኑን የብሔር መብት ጥያቄና 
መልስ የፖለቲካ ሴራ (Political conspiracy) 
ያለው ነው ሲሉ ይገልፁታል፡፡

እንደ እርሳቸው አገላለፅ ከሆነ በጊዜው 
የነበረው ዘውዳዊ አገዛዝ በተለያዩ የህብረተሰብ 
ክፍሎች ላይ የሚያሳድረው አድሎአዊ አገዛዝ 
ምክንያት ወጣቶቹ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ናቸው 
ተብለው ከታሰቡ እንደማንኛውም ዜጋ በእኩልነት 
የመታየት መብታቸው ሊጠበቅላቸው ይገባል ይሉ 
እንደነበር ይጠቅሱና፡፡ ይህ ጥያቄ ህብረተሰቡን 
በክልል በቋንቋ እና ብሔር ከፋፍሎ የሚያይ 
ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያውያን መብታቸው 
ሊከበርላቸው ይገባል የሚለውን ዋነኛ ጥያቄ 
አንግቦ የተነሳ መሆኑን ያሰምሩበታል፡፡

እንደ አቶ ፈይሰል አገላለፅ ከሆነ 
ወጣቶቹ እነዚህ የመብት ጥያቄዎች እንዴት 
መፈታት ይኖርባቸዋል በሚለው ላይ ሁለት 
አይነት አቋም እንደ ነበራቸው ይገልፃሉ፡፡ 
አንዳንዶቹ ማዕከላዊ መንግስት ሁሉንም በአንድ 

አይን መመልከት እስከቻለ ድረስ ጥያቄዎች ሁሉ 
መልስ አላቸው ብለው የሚያምኑ (Centralist) 
ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ በየአካባቢያቸው የሚኖሩ 
ማህበረሰቦች ባሉበት ሆነው የራሳቸውን 
አስተዳደር በማቋቋም መብታቸውን ማስጠበቅ 
ይገባቸዋል የሚሉ (Region list) ናቸው፡፡

በጊዜውም በእነ ዋለልኝ መኮንን ተነስቶ 
የነበረው ሀሳብ አገሪቷ በውስጧ ላቀፈቻቸው 
ብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት በመሆኗ 
ነፃነታቸው ሊነፈጋቸው አይገባም የሚል ነው፡
፡ አንዳንዶች ኢህአዴግ ይሄንን ብሔር ተኮር 
ጥያቄ ለራሱ እንዲመች አድርጐ ጠምዝዞታል 
ሲሉ ይወቅሳሉ፡፡ በጊዜው ብሔር የሚባል ሀገርን 
ሳይሆን የሁሉም ዜጎች እኩልነት ተረጋግጦ 
የማየት ህልም የነበራቸውን ወጣቶች ተሞክሮ 
በመውሰድ የብሔሮች መብት የሚረጋገጠው 
ሀገሪቷን በወከሉ ብሔሮች በሚመሰርቱት 
የመንግስት አስተዳደር ነው በሚል ምክንያት 
የአሁኗ ኢትዮጵያን ለማየት በቅተናል የሚለው 
የወቀሳቸው ምክንያት ነው፡፡

እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መብቱ 
ተጠብቆለት የመኖር ነፃነት ሊጐናፀፍ ይገባል 
የሚለው የአብዮቱ ተሞክሮ ተጠምዝዞ የግለሰብን 
መብት በቡድን መብት ውስጥ በመደበቅ ሰሚ 
ያጡ ኢትዮጵያውያን ቁጥር አሁንም ቢሆን 
ቀላል አይደለም ሲሉ የኢህአዴግን ብሔር ተኮር 
ፌዴራሊዝም የሚወቅሱ የፖሊቲካ ምሁራን 
ይገልፃሉ፡፡

34 አመታትን የተሻገረው የአብዮቱ 
የትግል መንፈስ አሁን የከሰመ ቢመስልም 
ጥያቄዎቹ የሚያነሳቸው ደፋር ትውልድ እስኪነሳ 
ተንጠልጥለው ይቆያሉ፡፡ እነዚህ ሁሉ አመታት 
የአንድ ትውልድን ጥያቄ እንኳን መመለስ 
አልተቻላቸውም፡፡ መሪዎች በተፈራረቁ ቁጥር 
ያነሷቸው የነበሩ ጥያቄዎችን ወደ ጐን በመተው 
እያንዳንዱ ትውልድ የራሱን ጥያቄ ያንሳ 
ወደሚል ተሸጋግሯል፡፡ አጠቃላይ ነባራዊው 
ሁኔታ አሁንም ገና የ1966ቱ አብዮት ዋዜማ 
ላይ የቆመን ሳይመስለን አልቀረም፡፡
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እንድርያስ ስዩም

ታሪክ ሞራል ባህል ጥበብ …. ክለሳ

ቢቢሲ ከዘገበው የርሃብ ታሪክ በፊት 
መምጣት እና መታወስ ያለበት ያለን ተፈጥሯዊ 
እና ታሪካዊ ቅርስ ነው እንላለን፡፡ እርግጥ ነው 
የሚያኮሩን ታሪኮቻችን ሊዳሰሱ ቢችሉ ቅርሶች 
ላይ ሰፍረው ይገኛሉ፡፡ 

 ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ ከምእራብም 
እስከ ምስራቅ ድረስ የሚታዩ የሚዳሰሱ አለዚያም 
የማይዳሰሱ ክውን ጥበባትን ጨምሮ ብዙ ቅርስ 
ብዙ ታሪክ ብዙ እውነት አሉ፡፡

 ዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ሆነን ክፍል 
ውስጥ ብዙዎቻችን እንቅልፍ ተጫጭኖናል፡፡ 
ጊዜው ከሠዓት በኋላ ስለነበር በክፍሉ ውስጥም 
ከ75 የማናንስ ተማሪዎች ስለነበርን ይመስለኛል 
እንቅልፍ ያጠቃን፡፡

 ክፍለ ጊዜው ጂኦግራፊ ነው፡፡ መምህራችን 
የተነሱበት ነጥብ እሳተ ገሞራ የነበር ቢሆንም 
ሞቅ እያላቸው ሲመጡ ኢትዮጵያ ውስጥ በእሳተ 
ገሞራ ተፈጠሩ ስለሚባሉ  ሀይቆችና መልከዓ 
ምድሮች ማውራት ጀመሩ፡፡ በየመካከሉ ‹‹ኢዝንት 
ኢት?›› ይላሉ፡፡ ዳሩ መልስ የሚሰጡ እንዳልነበሩ 
ልብ አላሉም፡፡ 

ቆይተው ነቃ ሲሉ ብዙ ተማሪዎች 
እንቅልፍ እያዳፋቸው መሆኑን አስተዋሉ፡፡ በቁጣ  
ጮሁ፡፡ እንዴት ትተኛላችሁ ብለው ደነፉ፡፡ 
በተማሪነት ጊዜአችን ድንጉጥ ስለነበርን በረገግን፡
፡ ከእንቅልፋችን ተመንጭቀን እንነሳ ይመስል፡፡ 

‹‹እኔ ስለኢትዮጵያ እያወራሁ እንዴት 
ትተኛላችሁ?›› አሉ ቀጥለው፡፡ ‹‹ስለኢትዮጵያ 
ሲወራ የማያስደስተው አለ?›› ብለው ቀጠሉ ‹‹ 
ስለኢትዮጵያ ሲወራ ደስ የሚላችሁ እጃችሁን 
አውጡ›› ጥያቄአቸው ደም የሚያፈላ ስለነበር 
ትንሽዬ ብስጭት አድሮብኝ እጄን ሳላወጣ ቀረሁ፡
፡ ሌሎቹ እጃቸውን ሲያወርዱ እኔ እንድነሳ 
ተጠየቅሁ፡፡ ከተወሰኑ ጥፊና ኩርኩሞች በኋላ 
ለምንድነው ስለኢትዮጵያ ሲወራ የማትወደው? 
አሉኝ ፡፡ ‹‹መቼ ነው አልወድም ያልኩት?›› 
አልኳቸው ከትንሽዬ እልሄ ጋር እየታገልኩ፡፡ 

 ‹ስለኢትዮጵያ ሲወራ የምትወዱ ስል 

ኪነጥበብ
እጅህን አላወጣህም ›› አሉኝ ‹‹ ስለኢትዮጵያ 
ምን ሲወራ?›› ብዬ የእልህ ጥያቄ ጠየቅሁ፡፡ 
ጥፊ ሰነዘሩ፡፡ ተበሳጭቼ ትንሽ ተንጨረጨርኩ፡
፡ ‹ለምን ይመቱኛል ስለኢትዮጵያ ሲወራ ማለት 
ምን ማለት ነው? እጃችሁን አውጡ ማለትስ 
ምን ማለት ነው? እጁን ያላወጣ ሀገሩን ይጠላል 
ማለት ነው? ወይስ እጁን ያወጣ ጀግና ሀገሩን 
ወዳድ ነው?›› አልኩ፡፡ አስታውሳለሁ፡፡ በነጋታው 
መጥተው ይቅርታ ጠየቁኝ፡፡

 አብዛኞቻችን ስለሀገር ምን ታውቃለህ 
ሲባል የአክሱም የላሊበላ የፋሲል ሀገር  ከማለት 
ብንዘል የቴዎድሮስ የበላይ ዘለቀ ሀገር ማለትን 
ብቻ እንደሞገስ የምንቆጥር ነን፡፡ ሀገራችን ታሪክ 
ቅርስ መስህብ በስንቶች ተጎበኘ ብለን ከምንጨነቅ 
በፊት ስንት ኢትዮጵያዊያን ያውቋቸዋል  
ስንቶቹስ ይረዷቸዋል ብንል የሚገርም እውነታ  
እናገኛለን፡፡ 

ጥሎብን ፍቅራችን የምላስ ነው ፡፡ 
አንድነታችን እና መለያየታችን በሰዎች እጅ ያለ 
ይመስል እውነታዎችም በሰዎች ብቻ እየተፈጠሩ 
ሊነገሩን ይሞከራሉ፡፡ የአክሱም ሃውልት ቅርስ 
ሆኖ የሀገር ኩራት ቢባል በዝቶበት አንድ ጊዜ 
የትግሬው ብቻ ሀብት ነው፡፡ ሌላ ጊዜ የሀገሪቱ 
ወርቅ ህዝብ የስልጣኔ ታሪክ ነው አንድ ጊዜ 
ደግሞ እንደ ስፓርታ የአንዲት ከተማ የስልጣኔ 
ዘመን መናገሪያ ነው ይባላል፡፡

ሀብቶቻችን በምንላቸው እንኳ አንስማማም፡
፡ ታሪካችን ስለምንለው እንኳ በየአመታቱ ልዩነት 
የሚታደሱ ታሪኮች ይተላለፉልናል፡፡ ሀገር 
ብለን የሀገር ሀብት   ከማለታችን በፊት ሀብት 
ብለን የሀብቱን ባለቤት ብሄር  ወይም ግለሰብ 
የግለሰቡንም መገኛ ዘር እና ቋንቋ ወደ መቁጠር 
እንደርሳለን፡፡

 ትናንትም ይሁን ዛሬ በዚች ሀገር 
የሚሰሩ እውነታዎች ያገሪቱ እውነታዎች ናቸው፡
፡ በኦሮምኛ የተዘፈነ ዘፈን የኦሮሞው መገለጫ 
ብቻ አይደለም፡፡ የኢትዮጵያዊ ሙዚቃ  መታያ 
እንጅ፡፡ በአገውኛ የተጻፈ መጽሐፍ የአገው 
ሀብት ሳይሆን የኢትዮጵያ ሀብትነትን ቀድመን 
ልንሰጠው የሚገባ እውቅና ነው፡፡ የስልጣኔ 
ወይም የስልጣኔ ታሪክ እያልን የምንቆጥረው 

ምኑን ነው ? የግለሰቦች እና የጎሳዎችን ስም 
እየጠራን ለማሞገስ የኢትዮጵያ ስልጣኔ በጥህሎ 
አለዚያም በዶሮ ወጥ አሰራር ላይ በመመርኮዝ 
ለመመስከር መሞከር  ያሣፍረኛል፡፡ 

የአክሱም አለዚያም የፋሲልን ህንጻ 
የስልጣኔ እሳቤ የዘመን ገድል እያነበብን እያወቅን 
በማንነታችን ለመኩራት  ከመሞከራችን በፊት 
በታሪክ አጋጣሚ መሳርያ አነግተው ለነጻነት 
ታገልን የሚሉ የሀገሪቱ ታሪክ ምሁራን ሆነው 
ይገኛሉ፡፡ ለምሁርነታቸው ምስክር አያሻቸውም፡
፡  ያልነበረን ነበረ ያልሆነን ሆነ ብለው ለመናገር 
አያፍሩም፡፡ አቦይ ስብሐት በዚህ ጭፍንነት 
የተጠቁ ግለሰብ ይመስሉኛል፡፡ 

 ፖለቲካ አለዚያም የፖለቲካ ፍለስፍና እና 
ሽኩቻ አንዲት ሀገርን መቀመቅ የሚከት ሳይንስ 
መሆኑን ስንናገር ጥቅም እንኳ ቢኖረው ከባህል 
ከኪነጥበብ ከሞራል  በፊት የሚያስመዘግበው 
ጥቅም እንደሌለው አጽንኦት በመስጠት ነው፡፡

 ከሀረር ጫፍ ተነስቶ ለጸበል ይሁን 
ለጉብኝት አክሱም ድረስ የሚጎርፈውን 
ኢትዮጵያዊ  ሀብትህ አይደለም እርምህን አውጣ 
ማለት ልክፍት ነው፡፡ የአንደኛ ክፍል ተማሪዎች 
አክሱም ላሊበላ አያሉ የሚያነበንቡት የስልጣኔ 
ታሪክ የሀገር አይደለም የወንድሞቻችሁ አይደለም 
የአንዲት ሚጢጢ ከተማ የግል የስልጣኔ ታሪክ 
ነው ማለት ተንኮል ነው፡፡

 እንግዲህ ምን ቀረን የአብሮነት ታሪካችን 
ሀገራችን መለያ እያልን የምንጠራቸው ቅርሶች 
እና የታሪክ ሁነቶች ለውስን ግለሰቦች እና ቡድኖች 
እያሳለፍን ከሰጠን እኛ ምን ቀረን በሀገራችንስ 
እንድንኮራ አብረን በመሆናችን እንድንደሰት 
የሚያደርገን አንድነት በወዴት አለ? እየተሰደብን 
እየተከፋፈልን እንኖር ዘንድ  የፈረዱት  ግለሰቦች 
መጨረሻስ የት ይሆናል? 

 በሀገሪቱ አራት ማዕዘናት ያሉ ሀብቶችና 
ታሪኮችን ለውስን አካላት ብቻ ይህ ያንተ ብቻ 
ታሪክ ነው እያሉ መስበክ ውጤቱ  ምንድን 
ነው?

 በየሚዲያው በየስብሰባው በየትምህርት 
ቤቱ ዜጎችን በታሪካቸው መኩራት ታሪክና 
ቅርሳቸውን የመጎብኘት እና የማወቅ ስንፍና 

በኢትዮጵያ የፖለቲካ... ከገፅ 7 የዞረ
የሰማዩን እንኳ... ከገፅ 9 የዞረ

አለባቸው እየተባሉ ንትርኮች ይሰማሉ፡፡ ሀገሪቱ 
ኢትዮጵያ መሆኗ ቀርቶ ጎሳዎች ኢትዮጵያ እኔ ብቻ  
ነኝ እስቲሉ  ድረስ ታሪክም ስልጣኔም  ደግነትም 
ቅርስም እየተላለፉ ይሰጣቸዋል? ለመሆኑ ዳሽን 
ተራራ የት ነው ያለው ጎንደር ውስጥ አለዚያስ 
ትግራይ? ትውልዱ ምን  አይነት የታሪክና 
የእውነት አጣብቂኝ ውስጥ እንደገባ የምታውቁት 
አንዳንዶች ዳሽን ተራራ ጎንደር ውስጥ ነው 
ሲሉ ሌሎች ትግራይ ውስጥ  ነው ይሏችኋል፡
፡ ትግራይ ውስጥ ነው የሚሉት የሚያጣቅሱበት 
መጽሐፍ ይህ መንግስት ያሳተመው መማርያ 
መጽሐፍ ቢሆን እንዳትደነግጡ፡፡

 ዜጎቼ ሀገራቸውን፣ ባህላቸውን፣ 
ታሪካቸውን ፣ ሰንደቃቸውን እንዲወዱ ስለአንድነት 
እንዲዘምሩ መስራት ከፖለቲካ ፓርቲ አለዚያም 
ከፖለቲከኞች የሚጠበቅ ነው፡፡ ዛሬ በምላስ ብቻ 
ሰውን ማታለል አይቻልም፡፡ ቢቻልም ለጥቂት 
ጊዜ ብቻ ነው፡፡ ህዝቡን የሚደርስ ንግግር ስናወራ 
ያዘጋጀናትን ውሸት እና እምነት እያወራን 
ህዝቡን አይደርሰውም ብለን ያመናቸው ቦታዎች 
ላይ ደግሞ የልባችንን የክፋት እምነት ብንዘራ 
ውርደቱ ለራሳችን ነው፡፤ ትርፋችንም ትዝብት 
ነው፡፡ አቤቱ ይህን ከመሰለ መቅሰፍት ህዝብህን 
ጠብቅ!!

 ለመሆኑ ይህን ስለምን አወራለሁ? 
ሀገር በፖለቲካ ብቻ አትመራም፡፡ በአስፓልት 
ብቻ አትበለጽግም ፡፡ በሩዝ እና በእርዳታ ስንዴ 
የምግብ እጥረት አይቆምም፡፡ 

 ሀገር ሀገር የምትሆነው በዜጎች ላይ 
የሞራል ግንባታ ሲሰራ ታሪክ ሳይደፈጠጥ 
ጥርት ብሎ ሲወጣ፣ እውነት እውነት ብቻ 
ሲሆን፣ ሰንደቅ አላማው ለፖለቲካ ፍጆታ 
ሳይሆን ለእውነት ሰንደቅ ሲሆን ነው፡፡ ሞራሉ 
የከሰረ ፣ታሪኩ የተበረዘ ማን አለብኝነትን 
ቢለማመድ አይገርምም፡፡ ሰርቶ ከመብላት 
በሙስና መበልጸግን ቢመኝ አያስደነግጥም፡፡ 
‹ሀገሬን እወዳለሁ› ስለሀገሬ ሲወራ ደስ ይለኛል 
› እያለ የሀገሪቱን ድንበሮች እስኪጨነቁ ድረስ 
እልፍ እልፍ እየሆነ ቢሰደድ አይደንቅም፡፡ ሌላም 
ብዙ ………ታሪክን እየከለሱ ትውልድን መበረዝ 
ልክፍት ያለባቸው  አክራሪዎች እስካሉ………                           

እያመሰገኑ ‹‹ምእመን ሆይ! ይህን ባለ ረዥም እጅ 
መምረጥ መንግሥተ ሰማያትን ያስወርሳል!›› ሲሉ 
ይሰብካሉ። ሥርዓቱ የፈጠራቸው የሼኺ ሎሌዎች 
እነዚህ ናቸው።

ኢማም አል ገዛሊ የተባሉ የመካከለኛ 
ዘመን ልሂቅ ‹‹ሃይማኖታዊ እውቀት ምድራዊ ክብር 
ማግኛና የሥልጣን ማደላደያ መሣሪያ በሚሆንበት 
ዘመን ይህንኑ ክብር ሽተው ሃይማኖታዊ እውቀት 
የሚማሩ ሰዎች ቁጥር ያሻቅባል›› ብለው ጽፈው 
ነበር። አሁን በዚህ ዘመን ያለው እውነታም 
ይኸው ይመስለኛል። ልማታዊ ሼኺዎች ቅዱስ 
የሆነውን የአምላክ መንገድ ርካሽ ፖለቲካዊ ቁማር 
ማሳኪያ ሊያደርጉት ላይና ታች ሲንከላወሱ ማየት 
የተለመደ ነው። የሃይማኖት አባት ሲባል ፍትሕ 
እንዲሰፍን፣ አብሮነት እንዲጸና፣ ቀናው የአምላክ 
መንገድ እንዳይዛነፍ ሌት ተቀን የሚጥር መሆን 
ነበረበት። አንድ የነቢዩ ሙሐመድ (ሶ.ዐ.ወ) 
ንግግር ‹‹ከትግሎች ሁሉ ምርጡ በአምባገነን 
መሪ ፊት እውነትን መናገር ነው!›› ይላል። የኛ 
የሃይማኖት አባቶች ግን ፍትሕ ሲጓደል፣ መብት 
ሲጣስ፣ ሃይማኖት ሸቀጥ ሲሆን ከመንቀፍ ይልቅ 
የሥርዓቱ ሎሌዎች ሁነው የአምላክን መንገድ 
ይሽራሉ። ‹‹አፍንጫ ሲመታ ዐይን ያለቅሳል›› 
እንዲል ብሒሉ የዘንድሮ ‹‹ሼኾች›› ዐራት 
ኪሎ ጉንፋን ሲይዘው መስጊድ ውስጥ ሆነው 
ያስነጥሳሉ። 

ልማታዊ ሼኾች… እስቲ 
እንጠይቃችሁ… መጽሐፉ የሚለው ይህንን ነው? 
መጽሐፉ የሚያስተምረው ስለእውነት ማደርን 
እንጂ ለምድራዊ ጥቅም ብሎ ሃይማኖት መሸጥን 
አይደለም። የአምላክን ቃል ከፍቶ ማስተማርን 
እንጂ ጋዜጠኛ ሰብስቦ፣ ካሜራ አስደግኖ የፈርዖንን 
የቅጥፈት እንቶ ፈንቶ ማነብነብ አይደለም ጀነትን 
የሚያስወርሰው። አልያም ከመጠምጠም ማወቅ 
ይቅደም!

እነዚህ የምድሩን ጨርሰው የሰማዩንም 
ፈረስ ሊፈናጠጡ የከጀሉ ጠምጣሚዎችና የዐራት 
ኪሎና የመጅሊስ መቀያየጥ ጉዳይ ሰላም የነሣቸው 
በአዲስ አበባና በክልል የሚኖሩ ሙስሊሞች ‹‹ኧረ 
የፍትሕ ያለህ!›› እያሉ መጮህ ከጀመሩ ይኸው 
ሦስት ወራት ተቆጥረዋል። መንግሥትም ‹‹ከደሙ 
ንጹህ ነኝ!›› እያለ በተገኙት ሚዲያዎች ሁሉ 
ሐሳቡን እያስተጋባ ነው። 

ሕዝቡ ብሶቱን እንዲያሰሙለት 
የመረጣቸው አሥራ ሰባት ተወካዮች ባለፈው 
የካቲት 26 ከፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር መልስ 

የሚመስል ‹‹መልስ›› ተሰጥቷቸዋል። ሕዝበ 
ሙስሊሙ ጠምጣሚዎቹ ካድሬዎች ከሥልጣን 
እንዲነሱለትና ሕዝባዊ ምርጫ እንዲካሄድ 
ላቀረበው ጥያቄ ያገኘው ምላሽ ብዙም አዎንታዊ 
አይደለም። የፌዴራል ጉዳዮች መልስ በደምሳሳው 
‹‹ለመጅሊሱ የአመራር ቦታዎች ምርጫ ይደረጋል›› 
ከማለት በዘለለ ‹‹መቼ?›› እና ‹‹እንዴት?›› 
ለሚሉት ጥቄዎች የሰጠው ምላሽ የለም። አላዋቂ 
ጠምጣሚዎቹ የመጅሊስ አመራሮች በበኩላቸው 
‹‹ምርጫውን ብር ካገኘን እናካሂዳለን፤ የምርጫ 
መመሪያውን እያዘጋጀን ነው›› በማለት ሙስሊሙ 
ሳይመርጣቸው ወንበሩ ላይ መቀመጡ ሳያንሳቸው 
ምርጫውንም በቆሸሸ እጃቸው እንዳይሆን 
ሊያደርጉት ተዘጋጅተዋል። ይህ ሁኔታ ክፉኛ 
ያበሳጫቸው ከ 500 ሺህ በላይ የከተማዋና 
የክልል ሙስሊሞች ባለፈው ሳምንት አሥረኛውን 
የተቃውሞ ጁሙዓ በአወሊያ አካሂደዋል።

በሕዝብ የተነሱት ሌሎቹ ጥያቄዎችም 
እንዲሁ ከመንግሥት በኩል አዎንታዊ ምላሽ 
አላገኙም። ከገጠር እስከ ከተማ በግዳጅ ሲሰጥ 
የነበረው የ‹‹አሕባሽ›› ‹‹ሥልጠና››ም እንዲሁ 
ምንም ዓይነት ግዳጅ እንዳልነበረበት እነዚሁ 
ከኮሚቴዎቹ ጋር የተገናኙ የመንግሥት 
ባለሥልጣናት ሞግተዋል። ይህን የመንግሥት 
ምላሽ ባለፈው ሳምንት አወሊያ ተገኝቶ 
ያደመጠው ሕዝበ ሙስሊም ንዴቱን በሚገባው 
መልኩ ገልጿል። ጥያቄዎቹ በአግባቡ እስኪመለሱ 
ድረስም ሰላማዊ ተቃውሞውን እስከመጨረሻው 
እንደሚቀጥል ቃል ገብቷል። አሥራ ሰባቱ 
ተመራጮች ጥያቄያቸውን ለሌሎች የመንግሥት 
ፍትሕ ቢሮዎች እስከ ጠ/ሚኒስትሩ ጽ/ቤት 
ድረስ ለማቅረብ እንቅስቃሴ ቢጀምሩም ከባለፈው 
ሳምንት መባቻ ጀምሮ የመንግሥት ደህንነቶች 
መላወሻ አሳጥተዋቸዋል። ከሰባት በላይ የደህንነት 
መኪኖች የኮሚቴዎቹን አባላት ከጠዋት እስከማታ 
በመከታተል እና በማዋከብ ላይ ናቸው። የሕዝብን 
ሰለማዊ ጥያቄ በሰላማዊ መልኩ ለመንግሥት 
እያቀረበ ያለን ቡድን ይህን ያህል ማዋከብ ትርፉ 
ምን እንደሆነ አልገባኝም። 

ሙስሊሙ ኅብረተሰብ የጠየቃቸው 
ጥያቄዎች ሕገ-መንግሥታዊ በመሆናቸው 
መንግሥት ‹‹ጣልቃ አልገባሁም›› እያለ መደባበቁን 
ትቶ ትክክለኛውን ምላሽ ለሕዝቡ ሊሰጥ ይገባል። 
የምድሩን ትተንላችሁ ሁሉም በእጃችሁ ሆነ፤ 
የሃይማኖት ነጻነት ጥያቄያችንን እንኳ መልሱና 
የሰማዩን መንገድ ተዉልን!

ምክንያት ተቃዋሚዎችን እናንተ ትረዳላችሁ›› 
ብለው አስፈራርተዋቸዋል፡፡ ይህ ተሞክሮ 
በኢትዮጵያ ተቃዋሚዎችን መርዳት ዛሬ ዛሬ 
ታላቅ ወንጀል ሆኖ እንዲታይ አስገድዶታል፡፡ 
የሌሎችን ሀገራት ተሞክሮ ካየን ግን የፖለቲካ 
ፓርቲዎችን የሚረዱት ሀብታም ኩባንያዎች 
ወይንም ግለሰቦች ናቸው፡፡ እነዚህ ኩባንያዎች 
ከመንግስት የተረጋገጠላቸው ዴሞክራሲያዊ 
መብት ስላላቸው ‹‹በገንዘብህ ምን ሰራህ?›› 
ብሎ የሚናገራቸው ወይም የሚያሸማቅቃቸው 
የለም፡፡

የኢህአዴግ ፖለቲከኞች ለዲፕሎማቶች 
ሲናገሩ ‹‹ተቃዋሚዎች ደካሞች ናቸው፣ 
ፕሮግራም የላቸውም››ይላሉ፡፡ ነገር ግን እኛም 
ሆንን የኢትየጵያ ህዝብ እንደዚህ አይነት 
አስተያየት የሚሰጡት የኢህአዴግ ሰዎች 
እራሳቸው ፕሮግራም የማውጣትና የአፈጻጸም 
ችሎታ የሌላቸው መሆኑን እናውቃለን፡
፡ ባይሆን ተቃዋሚዎች በተለያዩ መስፈርቶች 
ፕሮግራማቸው መጥፎ ነው፣ ደካማ ነው፣ 
አጭር ነው ወዘተ ይባላል እንጂ ፕሮግራም 
የላቸውም እንዴት ይባላል? ተቃዋሚዎችን 
እንዲህ ሲያናንቁ እራሳቸውን  እንደ ‹‹ጂንየስ›› 
እየቆጠሩ መሆኑን ልብ ይሏል፡፡ እነኚህ 
ጂንየስዎች ታዲያ አሁን የት አሉ? እኛ 
ፓርላማ ውስጥ ያየናቸው ምንአልባት ከጠቅላይ 
ሚኒስትሩ በስተቀር እንኳን ‹‹ጂንየስ›› (ጎበዝ) 
የሚባለውን ቅጽል ስም እንኳን የሚሰጣቸው 
አንዳቸውም አልነበሩም፡፡

በተቃዋሚዎች በኩል ሀገር መምራት 
የሚችሉ፣ የልማት እቅድ ማውጣት የሚችሉ፣ 
ሀገርን ማሳደግ የሚችሉ፣ ጉቦ የማይበሉ 
አባላትና እና አመራሮች እንዳሉ እናውቃለን፡
፡ ዞሮ ዞሮ የእነዚህ ሁሉ ችግሮች መሠረቱ 
የትምህርት ደረጃ ልዩነት ነው፡፡ አለትምህርት 
በዛሬ ዘመን ሀገር መምራት እንዴት ይቻላል?

ተቃዋሚዎች ሲጠይቁ የመናገሪያ 
አደባባይ እና የመሰብሰቢያ አዳራሽ መከልከል 
የኋላ ቀርነት ውጤት ቢሆንም ፤ለእነርሱ ግን 
ተቃዋሚዎችን አስሮ ማሰቃየትን የትምህርት 
ውጤት አድርገው ነው የሚወስዱት! የፖለቲካ 
ሰዎችን ከመንገድ ላይ ይዞ ማሰር የተማረ 

ባለስልጣን ያሰኛል ወይ? በዛሬ ጊዜ በአፍሪካ 
ውስጥ እንኳን ተመርጦ ስልጣን ይዞ ቀርቶ፣ 
ሳይመረጥም ቢሆን ወደ ስልጣን አልወጣም 
የሚል የምናስታውሰው ሰው የለም፡፡ እነ 
ሞቡቱ፣ እነ ቦካሣ፣ በኃይቲ ደግሞ እነ ፓፓ 
ዶክ በጊዜያቸው፤ አሁን ኢህአዴግ የሚሰራውን 
ስራ ይሰሩ ነበር፡፡

በመጨረሻም አንድ ነገር ማለት 
እፈልጋለሁ፡፡ እኛ ኢትዮጵያውያኖች በተፈጥሮ 
ጨዋ፣ ዝምተኛ፣ ሰው አክባሪ፣ ፕሮቶኮል ጠባቂ 
ስለሆንን የውጭ ሀገር ሰዎች ወደእኛ የመሳብ 
ዝንባሌያቸው ከፍተኛ ነው፡፡ አፄ ኃይለ ሥላሴ 
በአፍሪካ መሪዎች መካከል በጣም የተወደዱ 
መሪ ነበሩ፡፡ ኮ/መንግስቱም በደረጃቸው 
በአፍሪካውያኖች እና በመስኮብ መንግስታት 
ዘንድ ይከበሩ ነበር፡፡ ስለዚህ የአሁኑ መሪዎቻችን 
በውጭ ሀገር መንግስታት ዘንድ መወደዳቸውም 
ይሁን ወደ ‹‹ግሩፕ ሃያ›› ስብሰባ መጋበዛቸው 
ምንም  አያስደንቅም፡፡ ጥያቄው ለእነዚህ 
መሪዎች የኢትዮጵያ ህዝብ  አክብሮትና ፍቅር 
አለውን? የሚለው ነው፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ በቂ 
ምግብ በማይበላበት፣ በአንዳንድ ቀጠናም ጭራሽ 
ምግብ በማያገኝበት ሁኔታ መሪውን ይወዳል 
፣ያከብራል ማለት ይቻላል ወይ? እጅግ በጣም 
የሚያሳዝነው ደግሞ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ በአመት 
በመቶ አስራ አንድ እያደገ ነው በሚባልበት 
ጊዜ እየተራበ መንገድ ላይ የሚተኛው ዜጋ 
ስለዚህ አሀዝ ሲሰማ ምን ይሰማው ይሆን? 
ህዝቡ እራበኝ  እያለ፣ መሪዎቹ በበኩላቸው 
የለም ባለፀጋ ሆነሃል እያሉ ሲነግሩት የበለጠ 
የመሪዎቹ ነገር አሰልቺ ይሆንበታል፡፡

ለእኛ ኢትዮጵያውያኖች ከውጭ ሀገር 
ሰው መጥቶ ከኢህአዴግ መዳፍ ነፃ ያወጣናል 
ወይም ያድነናል ብለን መጠበቅ ገርነት ነው፡፡ 
የራሳችንን መላ መምታት አለብን፡፡ የኢህአዴግ 
ሰዎች እንደኛው ፍጡር ናቸው፡፡ አንድ ሰው 
ከሌላ ሰው ጋር እኩል ሆኖ ካልኖረ እኩልነቱን 
እስኪያገኝ ድረስ መታገል አለበት፡፡ የፀረ-ሽብር፣ 
የጋዜጠኞች፣የመያድ እና የግብረሰናይ ድርጅቶች 
መተዳደሪያ ሕግጋት ለምን ወጡ? መመርመር 
ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ ጭቆና የሚያወጣንስ ማን 
ነው? መልሱም አንድ ነው፡፡ እኛና እኛ ብቻ፡፡
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ቐሽገብሩ የሞተችለት ነፃነትና ዲሞክራሲ ወዴት አለ?

የኢትዮጵያ ሬድዮና ቴሌቪዥን ድርጅት 
የሴቶችን ዓለም አቀፍ ቀንን ምክንያት በማድረግ 
ቐሽ ገብሩ የተሰኘ ዶክመንተሪ ፊልም ሰርቶ ለእይታ 
ማብቃቱ ይታወሳል፡፡ በፊልሙም ላይ አስከፊው 
የደርግ ስርዓት ለመጣል በተደረገው እልህ 
አስጨራሽ ትግል  ወቅት በትግሉ አኩሪ ገድል 
የፈፀመች  ሙሉገብረስላሴ  በትግል ሰሟ  «ቐሽ 
ገብሩ›› ስለተባለች ታጋይ ጀግና የኢቲቪ ዘጋቢ 
ፍልም አስመልክቶናል፡፡ እንዲህ ያልታወቁ የነፃነትና 
የዲሞክራሲ ትግል ጀግና ሰማዕታትን ገድልና ታሪክ 
ካለበት ፈልፍሎ በማውጣት የትግላቸው እውነተኛ 
ውጣ ውረድና የዓላማቸው ፅናት ለፈፀሙት ታጋዮች 
ከመቃብር በላይ የሚቆይ ህያው የማንነታቸው 
መገለጫ ተግባርን ለቀሪው ትውልድ ማስተዋወቁ 
ኢቲቪን ሊያስመሰግነው ይገባል፡:

ዋናው ቁም ነገር ግን ኢቲቪ የቐሽ ገብሩን  
የትግል ውሎ መዘከሩ ብቻ የቐሽ ገብሩና የእነ 
አሞራው ሰማዕትነት ተገቢውን ታሪካዊ ስፍራና 
ፋይዳ ሊያስይዘው አይችልም፡፡ የቐሽገብሩና መሰል 
ያልታወቁ ሺዎች የነፃነት፣ የለውጥና የዲሞክራሲ 
ሰማዕታት ተገቢው ቦታና ክብር ያገኙ ዘንድ ለትግሉ 
አላማ የተሰው ታጋዮች የተሰውለት ዓላማቸው 
አሁን በህይወት የሚገኙ ወንድም ታጋዮችና 
መሪዎች የሰማዕታቱን ገድል እውነተኝነትና ህያው 
ለማድረግ ለሰማዕታቱ ሀውልት ማቆም ብቻ ሳይሆን 
የሞቱለት ዓላማ በተግባር ተተርጉሞ ካልተገኘ  
የሰማዕታቱ ህያውነት ከሀውልት ማቆም ያለፈ ፋይዳ 
እንዳይኖረው እንደሚያደርገው አልጠራጠርም፡፡ 
ለዚህም ይመስላል ትግሉን ሀ ብለው የጀመሩና 
የድሉ ማማ ላይ ከተጎናፀፉት  ጥቂቶች አሁን 
የምናየው ነገር የሞትንለት የቆሰልንለት ደማችንን 
ያፈሰስንለት አላማ ይህ አልነበረም የሚል ድምፅ 
ከህወሀት መስራችና አንጋፋ ታጋዮች ሲደመጥ 
የሚሰማው፡፡

የግለሰብ ነፃነት
ቐሽ ገብሩና አሞራው” የመሳሰሉ ጀግኖች 

ከሞቱለት አላማ አንዱና ዋናው የግለሰብ ነፃነት 
አመለካከት የቡድንና ድርጅታዊ ነፃነትን ማጎናፀፍ 
ነው፡፡ ይህ እነ ቀሺ ገብሩ የሞቱለት  አብይ ዓላማ 
አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በምን ያህል ደረጃ በተጨባጭ 
በተግባር ተተርጉሞ እናገኘዋለን? ከግለሰብ ነፃነት 
ጀምሮ ብንመለከት በህገ መንግስቱና በአደባባይ 
ግለሰቦች በፖለቲካ አመለካከት ይሁን ወገንታዊነት 
የፈለጋቸውን አቋም የመያዝ ሆነ የማራመድ ነፃነት 
እንዳላቸው ተፅፎ ይገኛል፡፡ በአደባባይም እንደበቀቀን 
እየተደጋገመ ቢለፈፍም በተግባርና በእውነታው ግን  
የራሳቸው ግለሰባዊ አመለካከት በነፃነት ለመያዝና 
ለማራመድ የሚሞክሩ ግለሰቦች መንገዱ ብዙ ውጣ 
ውረድ ያለበትና ዋጋ የሚያሥከፍል ሆኖ እናገኘዋለን፡
፡ ከዚያም አልፎ አንድ ዜጋ ማግኘት የሚገባውን 
ጥቅሞችና እድሎችን የሚያሳጣበት በመጨረሻም  
የመኖር ህልውናው ጥያቄ ውስጥ የሚወድቅባት 
ሀገር በገሀድ ተፈጥራ እናገኛታለን፡፡ ይህን ከብዙ 
መገለጫዎች መካከል የከፋ ነው ከሚባለው ሁኔታ 
አንዱን ግለሰብ የፈለገው የፖለቲካ አቋም የመያዝ 
ግለሰባዊ ነፃነትን በኢትዮጵያ መኖሩን ብንፈትሸው 
የገዥው” ፓርቲ ለመደገፍ ከ100% በላይ በተጨባጭ 
ካለው ግለሰባዊ ነፃነት  ውጭ የተቃውሞ አቋምን 
የመያዝ ግለሰባዊ ነፃነት በፈቃደኛነት በእሳት 
የመለብለብ ምርጫን መሻት መሆኑ በራሴ ተሞክሮ 
እርግጠኛ ሆኛለሁ፡፡ የራሴን የፖለቲካ አመለካከት 
ለማራመድ ፓርቲ ባቋቋምኩ ማግስት የገዥዉ 
ፓርቲ የወረዳ ካድሬ ከምሰራበት NGO  ከስራ 
አስኪያጅነት ቦታ (Managerial position) ብሎም 
ከሰራተኝነት እንድወገድ በህዝብ ፊት ለድርጅቱ 
አመራሮች ትዕዛዝ የተሰጠበትና እኔም የግዴታ 
ውዴታ መልቀቂያ እንዳስገባ ተገድጄ በወቅቱ 
የወለድኳቸው ሀገር ተረካቢ 3 ህፃናትና ባለቤቴ 
ለአመት በስራ ማጣት እንዲራቡ የተፈረደባቸው 
ኢትዮጵያ ሀገርን በተጨባጭ አገኘኋት፡፡ ይህ 
የራሴ ምስክርነት  ይሁን  እንጂ ይህ አይነት እጣ 
ፈንታ የደረሳቸው ኢትዮጵያዊያን እልፍ አዕላፍ 

እንደሚሆኑ ቤቱ ይቁጥረው፡፡ ኢትዮጵያ የግለሰብ 
አመለካከት  ነፃነት የሌለባት ሀገር መሆኗን 
የሚያሳዩ ክስቶችና ሁኔታዎችን እንጥቀስ ብንል 
መለስተኛ መፅሀፍ መፃፍ ይቻላል፡፡

የቡድን ነፃነት
የቡድን ነፃነት በተለይም የብሄር 

ብሄረሰቦች መብት በህገመንግስቱ በማያሻማ ሁኔታ 
ተቀምጦ እናገኘዋለን፡፡ በተግባር ስንመለከተው 
ግን ለተመሳሳይ ዓላማ የቆሙ የአንድ ማህበረሰብ 
ቡድኖች በቡድን ነፃነት ላይ የልዩነት ሀሳብ 
በማራመድ እኔ ነኝ እውነተኛው የቡድኑ (ማህበረሰቡ 
ነፃነት ተምሳሌት) አንተ ተለጣፊና አድር ባይ 
በቡድኑ ስም የምትነግድና ባንዳ ነህ እየተባባሉ 
የሚወዛገቡባት ኢትዮጵያን በገሀድ እናገኛታለን፡፡ 
ይህን ከብዙ መገለጫዎች በአንዱ ብቻ መቃኘቱ በቂ 
ይመስለኛል፡፡ በሀገራችን ከ60 በላይ ብሄረሰብ (ጎሳ) 
ተኮር ፓርቲዎችን እናገኛለን፡፡ ከነዚህ ውስጥ እኩል 
ለኩል ሊባል በሚችል መልኩ በአንድ ብሄረሰብ (ጎሳ) 
ውስጥ ሁለትና ከዛም በላይ ፓርቲዎች ተፈጥረው 
በተመሳሳይ ዓላማ ለአንድ ማህበረሰብ ጥቅም 
ለመስራት እኔ ነፃ የብሄሩ ተወካይ ፓርቲ ነኝ ሲል 
ሌላኛውን ደግሞ የራስህ ቡድናዊ ነፃነት የሌለህ 
ጥገኛና የሌሎች መገልገያ ነህ እየተባባሉ ሲወዛገቡ 
እንመለከታለን፡፡ ለምሳሌ በኦሮሚያ ሽብርተኛው 
ኦነግንና ኦህዴድን በአማራ ብአዴንንና መዐህድን፤ 
በሱማሌ በአፋር በጋምቤላ በደቡብ ወዘተ ክልሎች 
የሚታይ ሲሆን ከሌሎች ክልሎች በተለየ በትግራይ 
ይህ እኔ ነኝ የብሄሩ ነፃና እውነተኛ ተወካይ 
የሚል ውዝግብ የሌለ ሲሆን ይህም ህወሀት እንደ 
ቡድን ሆነ እንደ ፓርቲ በሙሉ ነፃነት ትግራይንና 
የትግሬ ማህበረሰብን በነፃነት ወክሎ እናገኘዋለን፡፡ 
በ1993ዓ.ም ህወሓት መሰንጠቅ ሳቢያ አረና ፓርቲ 
በትግራይ ህዝብ ስም ቢደራጅም ሁለቱም ድርጅቶች 
(ቡድኖች) የራሳቸው ቡድናዊ  ነፃነትን የተጎናፀፉ 
በመሆናቸው የትግራይ ህዝብን በመወከል ደረጃ  
እንደ ሌሎች ክልሎች እኔ ነኝ የብሄሩ እውነተኛና 
ነፃ ተወካይ አንተ አድር ባይና ተለጣፊ የሚባባሉ 
አይደሉም፡፡ ልዩነታቸው የአላማና የፕሮግራም  
ብቻ ሆኖ እንገኛቸዋለን፡፡ ለዚህ ልዩነት ዋና ምንጩ 
በኢትዮጵያ የብድንና የድርጅት ነፃነት በሁሉም 
ስፍራ በእኩል ደረጃ አለመኖሩን የሚጠቁም ሆኖ 
አግኝቼዋለሁ፡፡ በተለይ አንዱ ቡድን ከገዥው ፓርቲ 
ጋር በሚፈጥረው ግንኙነት ሌላኛው ቡድን ብድናዊ 
ነፃነቱን ጠብቆ እንዳይንቀሳቀስ የማድረግና ብሎም 
ከሀገሪቱ ሰላማዊ የቡድን ትግል (ፖለቲካዊ ትግል) 
ውጭ የሚሆኑበትን  ክስተት በኢትዮጵያ ማየት  
የተለመደ የእለት ተዕለት ክስተት ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 
እነ ቐሽ ገብሩና አሞራው መሰል ታጋዮች የተሰውለት 
የቡድን (ብሄር በሄረሰብ) ነፃነት እንዲህ በሸፍጥና 
በሴራ የተሞላ ቡድናዊ ነፃነትን ለማጎናፀፍ ሳይሆን 
ልክ ትግራይ ላይ እንዳለው የማያወዛግብ ቡድናዊ 
ነፃነት ለማጎናፀፍ እንደነበር አጥብቄ አምናለሁ፡፡ 

ድርጅታዊ ነፃነት በኢትዮጵያ
በዚህ የሰማዕትነት ትግላቸው ደርግ 

ሁሉንም ድርጅቶችና የህብረት ስራ ማህበራትን 
ሳይቀር በራሱ መንገድና ፍላጎት ውስጥ 
እንዲንቀሳቀሱ የሚያደርግበትን አሰራር ለማስቀረትና 
የራሳቸውን ነፃነት ለማጎናፀፍ ነበር የነ ቀሺ ገብሩ 
ሰማዕትነት ፋይዳው፡፡ እናስ ዛሬ የትኛው የህብረት 
ስራ ማህበር ከደርግ ስርዓት ውስጣዊ ትዕዛዝ 
የተለየ ነገር ተጎናፅፈው ይሆን  ወይስ የባሰበት 
ነገር ገጥሞአቸው ይሆን? ይህን ሀቅ በሀገሪቱ 
ያሉት የህብረት ስራ ማህበራት ራሳቸውን ይቁጠሩ፡
፡ ፎረሞችና ሊጎች ብቻ ራሳቸውን ይቁጠሩ፡፡ ለዚህ 
በኢትዮጵያ ድርጅታዊ ነፃነት አለመኖር ከብዙ 
ማሳያ  አንዱ ሊሆን የሚችለውን በአሁኑና በቀድሞ 
የኢትዮጵያ መምህራን ማህበራት መካከል ያለውን 
ውዝግብ በአስረጅነት  ማስቀመጥ በቂ ይመስለኛል፡
፡

ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ
     ህወሓት በ1967ዓ.ም የካቲት 

11 ቀን ሲመሰረት የመጀመሪያው ዓላማ ደርግን 
የመለወጥ አስፈላጊነትንና የለውጥ ጠቃሚነትን 
የተራማጅነታቸው ማመላከቻ  አምባና ምሰሶው 
መሆኑን በማመናቸው እንደነበር ምንም ጥርጥር 
የለኝም፡፡ ምክንያቱም ደርግ ባይለወጥ የአሁኑን 
የኢህአዴግ መልካም የልማት ስራና ጅማሮዎችን 
ባላየን ነበር ብዬ አምናለሁ፡፡ ኢህአዴግም ቢቀየር 
አሁን ካለን ልማት የተለየ ልማትና ተመጣጣኝ 
የዜጎች ኢኮኖሚያዊ እድገትን ልናይ እንደምንችል 
እገምታለሁ፡፡ በዚህም የለውጥ ህግ መሰረት  
ህወሓት/ኢህአዴግ እንደ ዛሬ የስልጣን ወንበር ላይ 
ፊጥ ሳይል በፊት ያኔ ከ37 ዓመታት በፊት በለውጥ 
የሚያምን ፓርቲና ይህንንም ዓላማ ለማሳከት 
አልሞ የተነሳ እንደሆነ እንረዳለን፡፡ ዛሬስ ህወሓት 
/ኢህአዴግ በመንግስት በውጥ ያምናል? ወይስ 
ከንጉሱ ስርዓት በባሰ ሁኔታ አንድ ፓርቲ ከ30-
50 ዓመት ያለተቀናቃኝ መግዛት ይገባዋል እያለን 
ነው? ኢህአዴግ የደርግን ስርዓት ለመቀየር ደርግ 
ስልጣን ላይ በወጣበትና ከሱማሌ ተስፋፊና ወራሪ 
መንግስት ጋር ዳር ድንበርን እንደ ወታደርነቱ 
ለማስከበር በዘመተበትና ትግል በሚደረግበት ጊዜ 
እንኳን ቀዳሚው የሀገር ህልውና ማስከበር ነው፡
፡ የመንግስት (የደርግ) መለወጥ አለበት ጥያቄ 

ደርግ ስልጣን በያዘ አንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ 
ውስጥ የመንግስት የለውጥ ጥያቄውን እንዳቀረበ 
እንረዳለን፡፡ 

የሆስኒ ሙባረክ አምባገነን መንግስት 
ሲወድቅና ወታደራዊ መንግስት ሲቋቋም ህዝቡና 
ተቃዋሚዎች ስልጣኑን ለተረክበው ምርጫን 
በሚያመቻችበት ጊዜ ከ6 ወር እስከ 1 ዓመት የዘለቀ 
የቆይታ ትእግስት ለወታደራዊ መንግስት መስጠቱን 
እንመለከታለን፡፡ ህወሓትስ  ደርግ ምን ያህል 
ኢ-ዲሞክራሲያዊ ቢሆንም እንዲለወጥ የነበረው 
ጥብቅ ፍላጎትና 1 ዓመት ያልሞላ ትግዕስቱን  
እናያለን፡፡ ዛሬስ  የኢትዮጵያ ህዝብ  ህወሓት/
ኢህአዴግን ከ20 ዓመት በኃላ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ 
እንፈልጋለን  ቢለው  እውነተኛ ምላሹ ምን ይሆን? 
የ97 ዓ.ም የኢትዮጵያ ህዝብ የለውጥ ፍላጎትና 
የዲሞክራሲ ጥያቄ እንዴት ምላሽ አገኘ? የዚህን 
ጥያቄ  ምላሽ ከሌላ ሳይሆን ከጠቅላይ ሚንስትር 
መለስ ዜናዊ ብሰማ ምንኛ ደስ ባለኝ፡፡ እኔ ይህን 
ጥያቄ የማቀርበው ላመነበትና ለቆመለት ዓላማ 
በፅናት ለተሰዉ ሰማዕታት ካለኝ ጥልቅ አክብሮትና 
አድናቆት በመነጨ ስሜት በመሆኑ ነው፡፡ ምንም 
እንኳን ጦርነቱ በሁለት ወንድማማቾች መካከል 
የተካሄደ ቢሆንም ለምታምንበት ነገር  መሞት ልዩ 
ክብር እንዳለው ስለማምን ነው::

 የኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ከ1992ዓ.ም 
ጀምሮ በንቃት መሳተፍ  በመራጭነት ብቻ  
ሳይሆን በተመራጭ እጩነትም ተመዝግቤ  እነ 
ቐሽገብሩና አሞራው የሞቱለትን ዲሞክራሲ 
ወዴት እንዳለ ለመፈለግ ተጠጋሁት፡፡  እውነት 
እሎታለሁ ከጠቅላይ ሚንስትር መለስ የዲሞክራሲ   
ስሙን እንጂ  ተግባሩን ማግኘት አልቻልኩም፡፡ 
ዲሞክራሲን በኢትዮጵያ ለማምጣት ቅንነት እንጂ 
የግድ ምዕራባዊያን የደረሱበትን ስልጣኔና እድገት 
ላይ መድረስ አለብን ብዬ አላምንም፡፡ ዲሞክራሲን 
ከኛ በኃላ የሰሙ ብዙ ያላደጉ የአፍሪካ ሀገሮች 
እኛን በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታቸው በብዙ 
እርቀት ጥለውን የሄዱ እንዳሉ ለእርሶ መንገር 
ለቀባሪው ማርዳት እንዳይሆንብኝ እሰጋለሁ፡፡ 
በ97ዓ.ም የነ ቐሽ ገብሩና የአሞራውን የሰማዕትነት 
ዓላማ የሆነውን ዲሞክራሲን ልጨብጠው አልኩና 
በመጨረሻ ስጠጋው ጉም ሆነብኝ፡፡ በ2002 ምርጫ  
ተስፋ ሳልቆርጥ ዳግም  አድኜ ልይዘው በአደባባይ 
እንዲያውም በኢቲቪ ሁሉ ብቅ ብዬ በክርክር ልይዘው 
ሞከርኩ፡፡ በሚገርም ሁኔታ ስልጣን በህዝብ ምርጫ 
መሆኑ ቀርቶ የካድሬዎች ሆነ፡፡ 1 ለ 5 አደረጃጀትና 
ዲሞክራሲ  5 ሚሊዮን የኢህአዴግ አባላት ምልመላ 
ሲባዛ በ5 አባላት ያልሆኑ  መራጮች = 25 ሚሊዮን 
ኢህአዴግን የመረጡ ህዝቦች ሲቀነሱ 30 ሚሊዮን 
ካርድ የወሰዱ መራጮች ውጤቱም ይሆናል 
99.6 ኢህአዴግ አሸናፊ የተባለለት ዲሞክራሲን 
በፎርሙላ (በቀመር) ሆኖ  አገኘሁት፡፡ አሁንም 

ጥያቄዬ ለጠቅላይ ሚንስትር መለስ ዜናዊ ሲሆን 
ጥያቄውም የነ ቐሽገብሩና አሞራው የተሰውለት 
እውነተኛ ዲሞክራሲ እንደ 2002 ዓ.ም ምርጫ 
ዲሞክራሲን በፎርሙላ (በቀመር) ማምጣት ነበርን? 
እርግጥ ነው ኢህአዴግ ደርግን ከጣለ በኃላ ራሱን 
ከማልማትና ከምቾት ቀጠና (Comfort zone) 
ውስጥ ሆኖ ከማንቀላፋት ሌላ ስራ የሚጠብቀው 
አለመሰለውም ነበርና በ97 ዓ.ም ምርጫ ያላሰበው፣ 
ያልገመተው፣ ያልጠበቀው ውድቀትና ሽንፈት 
ገጠመው፡፡ 

መቼም ኢህአዴግ ደርግን ከጣለ በኃላ 
ልማትና መልካም አስተዳደር እንደሚጠብቀው 
ዘንግቶት ኖሮ የ97 ዓ.ም የተቃዋሚዎች አማራጭ 
ፖሊሲ አንቅቶት የነቐሽ ገብሩና አሞራው ዲሞክራሲን 
ዓላማ ቢንስ ለ30 ዓመት ቢበዛ ለ50 ዓመት 
ለመዘንጋት በመፈለግ  ተፈላጊው ነገር ልማትና 
ልማት ብቻ ቀዳሚው ግብ ያደረገ አስመስሎታል፡፡ 
ልማትን ማሰቡና መስራቱ የማያስወቅስ ባይሆንም 
እኔ ግን ኢህአዴግን ሀገርን አላለማም ተብሎ 
ከሚወቀስበት ይልቅ  ዲሞክራሲን አልሰጠም 
ወይም ሊሰጥ አልፈለገም ተብሎ በሚወቀስበት 
ነገር ይበልጥ አፍርበታለሁ፣ እቆጭበታለሁ፣ 
አዝናለሁም፣ እታዘበዋለሁም፡፡ ሀገር የምትለማው 
በፓርቲ ሳይሆን በተከታታይ በዲሞክራሲያዊ 
ባህሉ ተገንብቶ በሚመጣ ተከታታይ ትውልድ 
እንደሆነ  አምናለሁ፡፡ ኢህአዴግ የግድ ሀገርን 
በእድገት ካልለወጠ ከመቃብሩ በላይ የሚውል ስራ  
አልሰራም ማለት ነው ብዬ አላምንም፡፡ ያ ተፈላጊ 
እድገት እንዲመጣ ተገቢውን የእድገትና ዲሞክራሲ 
መንገድና ጎዳና በቅንነት ከጠረገ እንዲሁም ስርዓትን 
ከፈጠረ ብቻ ታላቅ ታሪካዊ ኃላፊነቱን እንደተወጣ 
እቆጥረዋለሁ፡፡ 

እዚህ ጋ ከኢህአዴግ የሚጠበቅ ነገር 
ቢኖር የምርጫ ስርአቱንና ዲሞክራሲያዊ ተቋማቱን  
በፍፁም ነፃና የሁሉንም ይሁንታነት ያገኙ 
እንዲሆኑ ማድረግና ጥላቻ ስሜትን ማስወገድ ብቻ 
ነው፡፡ በዚህ ሂደት የስርዓት ለውጥ እንደሚመጣ 
ሳይታለም የተፈታ ሀቅ ቢሆንም በዚህ ሂደትና 
አስራር ኢህአዴግ ቢሸነፍም እንኳን ከመቃብር 
ሆኖ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ነፃነት ነፃነት እያለ 
የሚጮኸው የነ ቐሽገብሩና አሞራው መሰል 
ታጋዮች የሙት መንፈስ ተገቢውን ምላሽ እንዳገኘ 
እንረዳለን፡፡ ይኼኔም ኢህአዴግ ተሸናፊ  ሳይሆን 
የተሸናፊ አሸናፊ ይሆናል፡፡ ለራሱ ፓርቲም 
የጥሞና ጊዜ በማግኘት የራሱን የልማት ፍጥነት 
የአባሎቹን ፅናትና የዓላማ ቁርጠኝነት ተከታይነት 
የሚመዝንበትና ተቃዋሚዎቹን ደግሞ በተራው 
የሚተችበት የራሱን የማወዳደሪያ አቻና የራሱን 
ቀጣይ በህዝብ ውስጥ መደላድልን የሚገነባበትን 
እድልም የሚፈጥርበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ፡፡

ኢትዮጵያና የሀሳብ ልዩነት ለዘላለም ይኑሩ!

በአስፋው ጌታቸው
(የገበያና ቢዝነስ ደቨሎፕመንት አማካሪ)

ነፃ-አስተያየት
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አሜሪካ፡-በአያቶላሆቹ እና 
አይሁዶቹ ፍጥጫ መካከል

አለም አቀፍ

ካሳሁን አ.

ላለፉት ሦስት አመታት ገደማ የቆየውን 
የፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ እና የእስራኤሉ ጠቅላይ 
ሚንስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ግንኙነት አስመልክቶ 
የወጡ ዘገባዎች በአብዛኛው የሚያመለክቱት በሁለቱ 
መካከል ያለውን አለመተማመን የሚያጠነክሩ ናቸው፡
፡ ለመጀመሪያ ጊዜ ግንቦት 2009 እ.ኤ.አ. ሲገናኙ 
ባራክ ኦባማ ለቤንያሚን ናታንያሁ የፍልስጤምን 
መንግስት ምስረታ እስራኤል እንድትደግፍ የጠየቁ 
ቢሆንም ምላሻቸው ግን እምቢታ ሆኖ ቆይቷል፡
፡ በባራክ ኦባማ የቀረበውን የሁለቱን ሀገራት 
የሰላም ስምምነት ረቂቅ በአደባባይ እንደማይቀበሉት 
ቤንያሚን ናታንያሁ በተደጋጋሚ ጊዜ መግለፃቸው 
የመሻከሩ አንዱ መገለጫ ነው፡፡

የኢራን ጉዳይ……..
የሁለቱ አገራት መሪዎች የሻከረ 

ግንኙነትን የሚሽር የጋራ የሆነ አጀንዳ መምጣቱ 
እንደገና ግንኙነቱ እንዲጠነክር አስችሎታል፡፡ የኢራን 
የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ፕሮግራም፡፡ በአሜሪካ 
መንግስትም ይህንን ፕሮግራም ለማስቆም በማሰብ 
የኢራንን ኢኮኖሚ ሊያሽመደምድ ይችላል ያሉትን 
የተለያዩ ማዕቀቦችን በየጊዜው የወሰደ ቢሆንም 
የኢራን መንግስት ግን የያዘውን ፕሮግራም ይበልጥ 
እያቀላጠፈ በመምጣት ወደ መጨረሻው ምዕራፍ 
ላይ እየተሸጋገረ መሆኑን አለም አቀፍ አቶሚክ 
ኢነርጂ ተቆጣጣሪ ቡድን በቅርቡ ይፋ አድርጓል፡፡

ባራክ ኦባማ የኢራን አቶሚክ ፕሮግራም 
ለቀጠናው እና ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ አደገኛ 
ነው ቢሉም ናታንያሁ ግን ከእስራኤል ህልውና 
አንፃር መታየት እንዳለበት አስረግጠው ይናገራሉ፡፡

 
ዲፕሎማሲያዊ ወይንስ ወታደራዊ?

ሁለቱም መንግስታት በኢራን ላይ 
ተመሳሳይ አቋም ቢኖራቸውም ፕሮግራሙን 
ለማስቆም የሚወሰደው እርምጃ ምን መሆን 
አለበት በሚለው ላይ ግን የጋራ መግባባት ላይ 
እንዳልተደረሰ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ አሜሪካ 
አሁን ባላት ወታደራዊ አቅም የኢራንን ፕሮግራም 

በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ላይ ሲሆንም መግታት 
ይችላል የሚል እምነት ስላላት ቅድሚያ ለሌሎች 
አማራጮች እድል መስጠቱን ትደግፋለች፡፡ 
በተለይ ዲፕሎማሲያዊ እና ኢኮኖሚያዊ ማዕቀቦች 
ተደጋጋሚ ጫና ማሳደር ውጤታማ እንደሚሆን 
እምነቷ ነው፡፡ ከዚህ ባለፈ የእስራኤል የአየር ጥቃት 
ምን አልባት የኢራንን ኒውክሌር ፕሮግራም በአንድ 
አመት ያዘገየው ይሆናል እንጂ፤ በተረፈ ለኢራን 
ፅንፈኞችን የተጠናከረ ህብረት ከመስጠት ጀምሮ 
በእስራኤል እርምጃ የአለም አቀፉን ማህበረሰብ 
ያለውን ወጥ አቋም ሊከፋፍለው ይችላል የሚለው 
ስጋታቸው ነው፡፡ ከዚህ በተረፈ በኢራን ማብለያ 
ፕሮግራም ላይ የሚወሰደው እርምጃ ውጤታማ 
እንዲሆን ከተፈለገ ያለው አማራጭ አንድና አንድ 
ብቻ ነው የሚሆነው ይህም የኢራን መንግስት 
የጀመረውን ፕሮጀክት ለማቆም ፍቃደኛ ሆኖ 
ከተገኘ ብቻ፡፡

የህልውና ጉዳይ
ቤንያሚን ናታንያሁ በተደጋጋሚ 

የኢራንን ማብለያ ፕሮግራም ከሀገራቸው ህልውና 
ጋር እያገናኙ ማቅረባቸው መንግስታቸው ጉዳዩን 
በንቃት እየተከታተለው ለመሆኑ ማሳያ ነው፡፡ 
ናታንያሁ አመታዊ እስራኤሎች የተጨፈጨፉበትን 
ቀን ለማሰብ ባለፈው ጥር በተዘጋጀው ፕሮግራም 
ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ‹‹የአለም ማህበረሰብ 
አያቶላሆቹ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ እንዲኖራቸው 
ሊፈቅድላቸው አይገባም፡፡ ዳግም አይሁዶች የጅምላ 
ጭፍጨፋ ሲደረግባቸው ለማየት ጊዜ መጠበቅ 
አያስፈልግም፡፡ ስለዚህ አሁኑኑ አፋጣኝ እርምጃ 
ሊወስድ ይገባል››ያሉ ሲሆን አክለውም ‹‹አንገታችንን 
አሸዋ ውስጥ መቅበር አንችልም›› ብለዋል፡፡

ይህንን የእስራኤል ዛቻ ተከትሎ 
የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር የሆኑት ሊዮን ፓኔታ 
ይህንን የሚያጠናክር ቃል ባለፈው ወር ሰጥተዋል፡
፡ ‹‹እስራኤል በመጋቢት፣ ፣በሚያዝያ አልያም 
በግንቦት ወር ወታደራዊ እርምጃ ልትወስድ 
እንደምትችል እናውቃለን›› ማለታቸው እስራኤል 
ወታደራዊ እርምጃ ልትወስድ እንደምትችል 
ማረጋገጫ ነው፡፡

የአሜሪካ የደህንነት ቢሮ አማካሪ የሆኑት 

ቶም ዶኒሎን በበኩላቸው የእስራኤል መንግስት 
እርምጃ ለመውሰድ ከመጣደፍ እንዲታቀብ 
ምክራቸውን የለገሱ ቢሆንም የእስራኤሉ አቻቸው 
በበኩላቸው የአሜሪካ መንግስት ወታደራዊ እርምጃ 
አማራጭ አለመሆኑን ከሚነግረን ይልቅ ሌሎች 
አማራጮች እንደሌሉ ቢያሳውቀን ለእርምጃው 
ቀዳሚው እነርሱ ይሆናሉ ባይ ናቸው፡፡ (Stop 
telling us a strike by our military won’t work, 
and start telling us that if there’s no other 
option, you’ll launch one yourself) 

ቤንያሚን ናታንያሁ ባለፈው ሳምንት 
በአሜሪካ ለሚገኙ የእስራኤል ማህበረሰብ አባላት 
ባደረጉት ንግግር እስራኤል በሁለተኛው የአለም 
ጦርነት ወቅት በኦሽዊትዝ ስደተኞች ካምፕ ላይ 
እየደረሰ በነበረው የአይሁዶች ጭፍጨፋ አሜሪካ 
በቦንብ እንድትደበድብ ስትጠየቅ በቸልታ አይታ 
ማለፏን አስታውሰው ‹‹ከአሁን በኋላ የአይሁድ 
ህዝብ ደካማ አይሆንም፡፡ ህልውናችንን ለሌሎች 
አሳልፈን የምንሰጥበት ጊዜ ላይ አይደለም ያለነው›› 
ሲሉ መናገራቸው እስራኤል የኢራንን ጉዳይ 
በተናጠልም ቢሆን መፍትሄ ለመስጠት የያዘችውን 
አቋም ያመላክታል፡፡

በኦባማ እና ናታንያሁ መካከል ከዚህ 
ቀደም የነበራቸው ግንኙነት ምንም እንኳን የሻከረ 
እና መተማመን የጐደለው ቢሆንም የወቅቱ 
የኢራን ኒውክለር ፕሮግራምን መፍትሄ ለመስጠት 
በጋራ ከመስራት ውጭ አማራጭ እንደሌላቸው 
ተገንዝበዋል፡፡ ይህም የተቀዛቀዘውን ወዳጅነት 
መጠናከር የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡

ላለፉት ስድስት ወራት የኦባማ አስተዳደር 
በኢራን ላይ የወሰዱት የተለያዩ እርምጃዎች ውጤት 
ማሳየት መጀመራቸውን ተንታኞች ይገልፃሉ፡፡ 
በተለይ የአሜሪካ ኮንግረስ በቴህራን ባንኮች ላይ  
የወሰደው እገዳ የውጭ ምንዛሬ ገበያውን ክፉኛ 
የጐዳው ሲሆን ይባስ ብሎም የአውሮፓ መንግስታት 
ከኢራን ነዳጅ እንዳይገዙ የተወሰደው እርምጃ ይባስ 
ኢኮኖሚውን ጫና ውስጥ እንዲገባ አስገድዶታል፡
፡ ለዚህ ማሳያ የሚሆነው የኢራን ገንዘብ ከነበረው 
የገበያ ዋጋ 75% መቀነሱ ነው፡፡ ኢራን በአሁኑ 
ወቅት በከፍተኛ የዋጋ ንረት እየተሰቃየች ትገኛለች፡
፡

ፕሬዚደንት አህመዲን ነጃድ በበኩላቸው 
እነዚህ ሁሉ ጫናዎች ኢራንን ከጀመረችው 
የኒውክለር ማብለያ ፕሮግራም ፈቅ እንዳላደረጋት 
በተደጋጋሚ ጊዜ ገልፀዋል፡፡ ተቋሙ በፊት ይሰራበት 
ከነበረው ፍጥነት ሶስት እጥፍ ዩራኒየም ማብላያው 
እየተካሄደ መሆኑን ገልፀዋል፡፡

                   
የምርጫ ጣጣ

ለፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ በዚህ ወቅት 
ከናታንያሁ ጋር በእስራኤል ጉዳይ መወዛገባቸው 
ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል፡፡ ኦባማ አሁን 
በአሜሪካ እየተካሄደ ባለው የምረጡኝ ዘመቻ 
ይህንን እድል ሊጠቀሙበት ይፈልጋሉ፡፡ ኦባማ 
በአሜሪካ ምርጫ ፖለቲካ ላይ ትልቅ ተፅዕኖ 
አላቸው ተብለው የሚታመኑት አሜሪካ ውስጥ 
የሚገኙ የእስራኤላውያንን ይሁኝታ ለማግኘት 
ከፈለጉ የግድ የእስራኤልን ህልውና አደጋ ላይ 
ይጥላል የሚባለውን የኢራን ኒውክለር ፕሮግራም 
ተቃውመው ከእስራኤል ጐን መሰለፋቸውን ማሳየት 
ይጠበቅባቸዋል፡፡

ሪፐብሊካን ተቀናቃኞቻቸው ኦባማ 
በኢራን ጉዳይ ያሳዩት መለሳለስ እና ለእስራኤል ጥሩ 
አጋርነታቸውን በቅጡ አለማሳየታቸውን እያነሱ 
የፖለቲካ ፍጆታ ማድረግ ከጀመሩ ሰነባብተዋል፡
፡ ኦባማ በዚህ ልቀጥል ካሉ በቀጣይ ሊወጡት 
የማይችሉት የፖለቲካ ኪሳራ በእርሳቸውም፣ 
በወከላቸውም ፓርቲ ላይ መምጣቱ አይቀሬ ነው፡፡ 
ለዚህ ነው ናታንያሁ በኢራን ላይ እርምጃ መውሰድ 
ከፈለጉ ትክክለኛው ወቅት ከምርጫው በፊት 
መሆኑን ተንታኞች የሚናገሩት፡፡ 

ኃይት ሀውስ እስራኤል በጉዳዩ ላይ 
የያዘችውን ጠንካራ አቋም ከመደገፍ ውጭ ምንም 
አማራጭ የለውም፡ ፕሬዚደንት ኦባማም ከበፊቱ 
አቋማቸው በተለየ መልኩ መለሳለስ አሳይተዋል፡፡ 
ፕሬዚደንቱ ኢራን ለያዘችው አቋም ምን አልባትም 
እስከሚቀጥለው አመት መግቢያ ድረስ ብቻ ቀነ-
ቀጠሮ ሳያስቀምጡ አይቀሩም፡፡

‹‹የተፈጠረውን ችግር በሰላም ለመፍታት 
አማራጮቹ ሁሉ ገና አልተዘጉም›› ይላሉ ባራክ 
ኦባማ፡፡ ይህ ካልሆነ  ግን ናታንያሁ እና ኦባማ 
በጣም መቀራረባቸው አይቀሬ  ነው፡፡

ተገልቢጥናዋ ... ከገፅ 4 የዞረ

ዕንቁ የቤተሰብዎ መፅሔት
ነገ 

በገበያ ላይ 
ውላለች

በመጨረሻ ኢትዮጵያዊቷ ራሷን አጠፋች
“ሦስት ጊዜ ራሷን ለማጥፋት ሞክራለች”
                     የኤጀንሲው ተወካይ                 

“ልጆቿን ለማሣደግ ተሠዳ እንዲህ መባሉ ያሣዝናል”
               የኢትዮጵያዊቷ አስተርጓሚ

“እኔና ባለቤቴ በሃይማኖት ዙሪያ 
ልዩነት እንፈጥራለን” 

ድምፃዊ ንዋይ ደበበ

መ/ር ዘመድኩን ተፈረደበት
“ውሳኔው አያስበረግገኝም” መ/ር ዘመድኩን በቀለ 

ቆይታ ከአፍሪካ አንድነት 
ድርጅት የፕሮቶኮል ሹም ጋር

የፕሬዝዳንት ግርማ ትዝታ

“በፊልሙ 30 ሺህ ብር ተከፍሎኛል”
የመኪና ተሸላሚዋ ተዋናይት ሕሊና ሲሳይ

የዚህ ውጤትም እነዚህ አይደሎጂዎችን እየቀያየሩ 
የሚያመጡ አመራሮች በተቀረው ካድሬ እንዲመለኩ 
በማድረግ ከፓርቲው ሕገ-ደንብና ሁዋላም ከሕገ-
መንግስት በላይ ሆነው እንዲቀመጡ አድርጓል ።

እነዚህ ከፍተኛና መካከለኛ ካድሬዎች 
ተብለው ለዓመታት ከማርክሲዝም ሌኒንዝም 
፣የማኦ ዞዲንጋዊ መመሪያችን ፣ እስከ የኮሚንስት 
የአለም ሞዴል አልባኒያ ነች፣ የስታሊኒዝም 
አስተሳሰብ ተንርሶ የማሌሊት አመራር  ከዚያም 
የነጭ ካፒታሊዝም  ካባ ከላይ የኮሚኒዝም ቀይ ካባ 
ከታች እንልበስ ወዘተ ሲባል አሜን የሚሉ ድሮም 
አሁንም ቦታቸውን ሳይለቁ እየቀጠሉ ናቸው ።

እነዚህ ካድሬዎች ሲናገሩ ሲያስተምሩና 
ሲሰብኩ ህወሓት በትጥቅ ትግል የተሳካለት ገና 
ከጅምሩ “የጠራ መስመር “ ይዞ በመታገሉ ነው  
በማለት አይናቸውን በጨው አጥበው ይዋሻሉ። 
ይህ መገልበጥ ሁላ መስመራቸውና አስተሳሰባቸው 
“ጥርት” ያለ በመሆኑ ያጋጠመ ክስተት አይደለም። 
ንፋስ ወደ ነፈሰበት እየተገላበጡ ያለ ወጥ አይዲዮሎጂ 
ለአመታት ተጉዘዋል፣ አሁንም እየተጓዙ ናቸው ።

የዚህ ውጤትም በአገሪቱ ያለው የመልካም 
አስተዳደር እጦት ፣ሙስና፣ የኑሮ ውድነትና አስከፊ 
የኑሮ ሁኔታ! ታማኝ ተብለው ሞያና ዕውቀት 
ሳይኖራቸው የሚመደቡበት ሂደት ነገሮች በመጥፎ 
ሁኔታ እንዲባባሱ እያደረጉ ናቸው። 

የኢህአዴግ መንግስት ከህዝብ አመኔታና 
ተጠቃሚነት ይልቅ ለአመታት እንደ ተመቸው 
አድርጎ እየቀረፃቸው ያሉ ካድሬዎች አለኝታና 
ተጠቃሚነት መምረጡን ቀጥለዋል። ለዚህ ምሳሌና 
ማረጋገጫ ካድሬዎች የሚማሩበት የቀድሞ ሲቪል 
ሰርቪስ ኮሌጅ የአሁን ሲቪል ሰርቪስ  ዮኒቨርስቲ 
ዋነኛ መሳርያው ነው። በዚህ ዩኒቨርስቲ ያለው 
የትምህርት  ሂደት አንድ ለአምስት የሚል 
የመቆጣጠሪያ አደረጃጀትን በትምህርት  አቅማቸው 
ደካማ የሆኑ ካድሬዎች ከነሱ በተሻለ ካድሬዎች 
አማካኝነት ተጎትተው እየተንፈቀቁ ወረቀታቸውን 
እንዲይዙ ይደረጋል።

ከዚህ ዩኒቨርስቲ የሚወጡ ተመራቂዎች 
በተለይ በሓላፊነት ቦታዎች የሚቀመጡ ሲሆን፣ 
ያለሞያቸው ገብተው ይዘባርቃሉ። ከፍተኛ ሙያና 
እውቀት ያላቸው ሰራተኞች እያሉ ምንም ዕውቀት 
የሌላቸው ካድሬዎች እየተሾሙበት በማያውቁት 
ጥልቅ እያሉ አላሰራ በማለት የህዝብ አገልግሎት 
እያስተጓጎሉ የአስተዳደር ብልሹነት ምንጭ እየሆኑ 
ናቸው ።

እነዚህ የሰለጠኑ ከፍተኛ መካከለኛ 
አመራር ካድሬዎች በየመስሪያቤቱ ሰርገው እንዲገቡ 

በማሰብ ቢፒአር በሚል ሰበብ ስርዓቱን ይቃወማሉ 
አልያም ሊቃወሙ ይችላሉ የተባሉ ባለ ሞያዎች 
አሰራሩን ተገን በማድረግ በካድሬዎች እንዲተኩ 
ተደርጓል።

ቢ.ፒ.አር በአገር ደረጃ ውጤት የማጣቱ 
አንደኛው ምክንያት ለስራው የማይመጥኑ ወይም 
የማይመለከታቸውና በሙያው እውቀት የሌላቸው 
ታማኝ ካድሬዎች መመደባቸው ነው። የኢህአዴግ 
መንግስት ከግዜ ወደ ግዜ የህዝብ አመኔታ እያጣ 
መምጣቱን ግምት ውስጥ በማስገባት ከህዝቡ 
ያጣው አመኔታና ይሁንታ በራሱ መንገድ ማለትም 
በካድሬዎቹ አማካይነት ለማረጋገጥና በስልጣን 
ለመቆየት አሁንም ሌት ተቀን እየተፍጨረጨረ 
ነው። 

ለዚህ ተግባሩ እንደ ማስረጃ የሚሆነን 
በአሁኑ አደረጃጀት የሲቪል ስርቪስ ሚኒስቴር ስር 
በየክልሉ የካድሬ ማሰልጠኛ ተቋማት እየተከፈቱ 
ናቸው። እናም እነዚህን ማሰልጠኛ ተቋማት 
የመክፈቱ ዓላማ የመንግስትን ባጀትና ገንዘብ 
ለፓርቲ ጥቅም የማዋል አባዜ ዓይኑን ገልጦ 
በአደባባይ ለመተግበር ያላቸውን ቁርጠኛ አቋም 
የሚያሳይ ነው ።

በትግራይ ክልል በሀይለስላሴ ግዜ 
የቤተክህነት ት/ቤት ፣በደርግ ግዜ የፓለቲካ ት/ት 
ቤት፣ ኢህአዴግ በገባ መጀመርያ ቢዝነስ ኮሌጅ፣ 
ትንሽ ቆይቶ የትግራይ ኪነጥበባት ኮሌጅ ኋላም 
የመምህራን ኮሌጅና ኪነጥበባት ኮሌጅ ጎንለጎን 
አገልግሎት እየሰጡ ሲሆን ባሁኑ ሰዓት በክልሉ 
የሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ስር የሚተዳደር ሆኖ 
የካድሬዎች መፈልፈያ (ኢንኩቬሽን) እንዲሆን 
ተደርጎ ማሰልጠን ጀምሯል ። ይህ ማለት እንደ 
አንድ የመንግስት ተቋም ተደርጎ እየወጣ ያለው 
ገንዘብ ሁለት ህገ ወጥ ተግባሮች  ይፈፀሙበታል 
ማለት ነው፡፡ አንደኛው ገዥው ፓርቲ  በኢትየጵያ 
ህዝብና መንግስት ገንዘብ የፓርቲውን ዓላማ 
ያስተምርበታል በዚህ ተቋም መካከለኛና ዝቅተኛ 
ካድሬዎች ሰልጥነው ይወጣሉ። ሁለተኛው ውቅሮ 
ከተማ እየተወሰዱ የሚሰለጥኑ የሕግ ባለሞያዎች 
እንደነ አቃብያነ ሕግና ዳኞች እንዲሁም ሁሉም 
የፍትሕ አካላት ሕገ-መንግስቱን በሚፃረር መንገድ 
በይፋ የፓርቲውን አጀንዳ ለማስረፅ እየተጠቀመበት 
ይገኛል። ይህ አካሄድ በትግራይ ክልል ብቻ 
የሚያበቃ አይደለም በሁሉም የኢህአዴግ አባል 
ድርጅቶችና ክልሎቻቸው የሚተገበር ነው ።

የካድሬ አገዛዝ ያመጣውን ውጤት 
እያየነው ነው ። የኑሮ ውድነት ከአለም በከፍተኛ 
ደረጃ ሸቅብ እየወጣ ነው። ግሽበቱ ከ40% በላይ 

በመድረስ በዓለም እየታዩ ካሉት ግሽበቶች የከፋ 
ነው። በሙስና ያለው ሁኔታ ስንመለከት ካድሬዎች 
አገሪቷን በዝብዝውና መዝብረው ቁልቁል 
እያወረዷት ነው። መልካም አስተዳደር የሚባል ነገር 
ካድሬዎች አይገባቸውም። በካድሬነት ሲመለመሉና 
ሲሰለጥኑም መልካም አስተዳደር እንዲያነግሱ 
በማለት ታስቦ አይደለም። ህብረተሰቡን ተብትበው፣ 
አፍነው በፍርሃትና በጥርጣሬ እርሰበርሱ እያናቆሩ 
በገዥው ፓርቲ ላይ አንድ ሆኖ እንዳይነሳ መኮርኮም 
ነው ። 

ህወሓት/ኢህአዴግ ከ1969 ዓ/ም ጀምሮ 
ሲያሰልጥናቸው የነበሩና ያሉ ከፍተኛ፣ መካከለኛና 
ዝቅተኛ አመራሮች ከላይ የተሰጣቸው አዲስ 
አስተሳሰብ ፣አዲስ ሃሳብ፣ አዲስ ፓሊሲና አዋጅን 
ሳያላምጡና ሳያወላውሉ ዋጥ የሚያደርጉት፣ተነሱ 
ሲባል መነሳት፣ ቁጭ በሉ ሲባል መቀመጥ፣ 
ተገልበጡ ሲባሉ መገልበጥ የማይሰለቻቸው ወገኖች 
ናቸው ።

ህወሓት/ኢህአዴግ ማርክሲስት፣ 
ሌኒንስት፣ ማኦዞዲንጋዊ አመራር፣ የአልባንያ 

አክራሪ አመራር ፣የስታሊናዊ አስተሳሰብና 
ማሌሊት፣ቀይ ነጭ ካባዎች፣ ቦናፓርቲዝምና 
ተሃድሶ ወዘተ እየተባለ ከላይ ሲለቀቅላቸው 
ሳያወላውሉ በመገለባበጥ የሚቀበሉ ናቸው። 
እነዚህ ለጥቅማቸውና ለሆዳቸው የቆሙ ንፋስ ወደ 
ነፈሰበት ሳያወላውሉ የሚነፍሱ ግብዝ ካድሬዎች 
ስለ መልካም አስተዳደር፣ ከሙስና የፀዳ አሰራር፣ 
እኩልነትና የሕግ የበላይነት የነገሰበት የህግ የበላይነት 
አሰራር “የተመጣጠነ የሃብት ክፍፍል ወዘተ የሚሉ 
የኢትዮጵያ ህዝብ ሊጎናፀፋቸው የሚገቡ መብቶች 
የማሰብና የማረጋገጥ ህልም የላቸውም፡፡ ነገሩ ሆድ 
ሲሞላ ጭንቅላት ባዶ ይሆናል እንደሚባለው ነው 
የገዢው ፓርቲ ካደሬዎች በአሁኑ ሰዓት ያሉበት 
ሁኔታ ይህን ሓቅ የሚያረጋግጥ ነው

ያቺ “ተገልቢጥናዋ ተገልበጣ “ ያለችው 
የደርግ አባል የነበረችና በቅፅበት ተገልብጣ ህወሓት 
የሆነችው ሴትዮ ለህወሓት/ኢህአዴግ ካድሬዎች 
እንደ ሮል ሞዴል ትጠቅማለች ብየ ስላሰብኩ ነው 
የፅሑፌ አርእስት ያደርኳት ። ለዛሬ በዚህ አበቃሁ 
ቸር እንሰንብት ።
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መንኩሷል፡፡ ቆብ ደፍቷል፡፡ መቁጠሪያ 
አጥልቋል፡፡ መስቀል ይዟል፡፡ አጐዛ አድርጓል፡፡ 
በባዶ እግሩ ይሄዳል፡፡ የሰራ አካላቱ ተጎሳቁሏል፡፡ 
ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ገብቷል፡፡ አባ ኃይለ 
ሚካኤልን ማን ይጠረጥረዋል? ግራ ጉንጩን 
ቢመቱት ቀኙን የሚሰጥ ይመስላል፡፡ ጠላቱን 
እንደራሱ የሚወድድ ሐይማኖተኛ ተደርጎ 
ታስቧል፡፡ የዚህን ዓለም ነገር ሁሉ እንደተወ 
ተገምቷል፡፡ በቁሙ እንደሞተ ተቆጥሯል፡፡ 
ጀግናው የኢትዮጵያ ልጅ ግን በምስጢር ለጦርነት 
ተነስቷል፡፡ የራሱን ስልት በራሱ አፅድቋል፡
፡ ስራውን ለማካሔድ ተዘጋጅቷል፡፡ ዓላማው 
እንደ ምንም ብሎ ጄኔራል ባዶሊዮን ለመግደል 
መሆኑ ታውቋል፡፡ ለማንም ግን ይህን ምስጢሩን 
አላካፈለም፡፡ ሰውን ማመን ቀብሮ ነው! ባንዳን 
ማመን ደግሞ በመቃብሩ ላይ ሙጃ ከበቀለበት 
በኋላ ነው! ጀግና ወሬ ተግባር አለመሆኑን ያውቅ 
የለ? ለምን ይተነፍሳል? ፀጥ! ሙያ በልብ! 

ነገር ግን በጣም ከባድ አቋም መሆኑ 
አይዘንጋ! መነኩሴ እንዴት አድርጎ አንድን 
ጄኔራል ሊገድል ይችላል? የማይታሰብ ነገር 
በጉልበት ታስቧል፡፡ ጀግና ሁልጊዜም በዓላማ 
ፅናትና በቁርጠኝነት እንደሚጓዝ ደግሞ አንጣ! 
የራሱን ስልት ራሱ ብቻ ያውቀዋል፡፡ ወሬ 
አያስፈልግም፡፡ መነኩሴው የተግባር ሰው ነው! 
ባዶሊዮንን ለማግኘት ባይሳካለት እንኳን ሌሎችን 
ከገደለ ለኢትዮጵያ ነፃነት አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ 
ባንዳን መግደል በራሱ ለአርበኝነት መነሻ ደወል 
ነው፡፡ አስቧል! አቅዷል! ለድርጊት ተነሥቷል! 
1928 ዓ.ም.

ፋሽስት ኢጣሊያ ሀገራችንን 
በግፍ በወረረችበት ወቅት ለሉዓላዊነታችንና 
ለአንድነታችን መስዋዕት ሊሆኑ ቆርጠው ከተነሱ 
አርበኞች አንዱ ነጋ ዓለሙ መሆኑን ታሪክ 
ይመሰክራል፡፡ በዚያን ጊዜ ኢትዮጵያ በጣም 
የታደለች ሀገር ነበረች፡፡ በየእለቱ ጀግኖች እንደ 
እንጉዳይ ይበቅሉባት ነበርና ነው፡፡ የነጋ ዓለሙ 
ደግሞ ይለያል፡፡ በምንኩስና ሽፋን መልክ የነፃነት 
አርበኛ ሆኗል፡፡ ቀን መነኩሴ መስሎ ይታያል፡
፡ በማንገቻ ትንሽ ኮሮጆ በደረቱ ይዞ ሽምብራ 
ሲቆረጥም ይስተዋላል፡፡ የተጣላ ያስታርቃል፡
፡ ሰይጣን ይመስል ጨለማ ይወድዳል፡፡ ሲመሽ 
ጣሊያኖችን በመግደል ተግባር ይሰማራል፡
፡ መነኩሴ ደግሞ በምኑ ይገድላል? ተገቢም 
አስፈላጊም ጥያቄ በመሆኑ ተቀብለናል፡፡ ነጋ 
ዓለሙ ግን በእርግጠኝነት በምሽት እየዞረ 
ጣሊያኖችን ይገድል ነበር፡፡ አባ ኃይለ ሚካኤልን 
ማን ይጠረጥራቸዋል? እንደ እርግብ የዋህ እንደ 
እባብ ብልጥ የሆነው ነጋ ዓለሙ በምንኩስና 
ልብሱ ስር ዘወትር አጭር ቤልጅግ ደብቆ ይዞ 
ይዞራል፡፡

ጀግናው ነጋ ዓለሙ ሲመሽ ከቤልጅጉ 
ጋር ይነጋገራል፡፡ መላ አካሉን ይፈትሻል፡፡ 
ጤንነቱን ያረጋግጣል፡፡ ዝናሩን በወገቡ ያዞራል፡
፡ እንዳይነቃበት ነቅቶ ይዘጋጃል፡፡ በመቀጠል 
ወደ ጣሊያኖች መዝናኛ ሰፈር ይሄዳል፡፡ በዚያን 
ጊዜ አዲስ አበባ ዛፍ በዛፍ እንደነበረች አንጣ፡
፡ ለአጭር ቤልጅግ አመቺ ቦታ ይመርጣል፡
፡ ድም! ጨለማን ተገን አድርጎ ይለቅቃል፡፡ 
ቤልጅጉን መልሶ ይደብቀዋል፡፡ ሰዎች ተመትቶ 
ወደ ወደቀው ጣሊያን ሲሔዱ እሱም አብሮ 
ይሄዳል፡፡ ሰዎች ለጣሊያኑ እርዳታ ሊያደርጉለት 
ወደ ወደቀበት ያመራሉ፡፡ አባ ኃይለ ሚካኤል 
ግን መሞቱን በማረጋገጥ ጉጉት ተነሳስተዋል፡፡ 
በድን መሆኑን ሲያውቁ የሰራ አካላታቸው ቆንጆ 
እንደ ሳመችው ጎረምሳ ወከክ ሲል ይስተዋላል፡
፡ ያማትባሉ!

በምንኩስና ሽፋን በአርበኝነት ተግባር 
የተሰማራው ጀግናው የኢትዮጵያ ህዝብ 
ልጅ ነጋ ዓለሙ ዘወትር በምሽት ደፈጣ 
ጣሊያኖችንና ባንዳዎችን ሲገድል ቆይቷል፡
፡ በኋላ ግን እሱ በትክክል ባላወቀው ሁኔታ 
በጥርጣሬ ስር መውደቁን ለመገንዘብ አልዘገየም፡
፡ ሆኖም ጣሊያኖች ነጋ የተባለ ሰው በምሽት 
ደፈጣ ፋሽስቶችን እንደሚገድል ከመስማታቸው 
በስተቀር በመልክ ለይተው አላወቁም፡፡

ያም ሆነ ይህ በአዲስ አበባ ውስጥ ነጋ 
በሽፍትነት እንደተሰማራ ተጠናክሮ እየተወራ 
ነበር፡፡ በዚህ ምክንያት ነጋን ለማግኘት ሲባል 
ብዙ ሰዎች በአፈሳ ታሰሩ፡፡ የተገደሉ እንደነበሩም 
ተመልክቷል፡፡ አንድ ቀን ነጋም ተይዞ ነበር፡፡ 
ነገር ግን አባ ኃይለ ሚካኤል በሚል የምንኩስና 
ስም ከፋሽስቶች ተዋውቆ በነፃ እንደተሰናበተ 

ታውቋል፡፡ ጀግናው ነጋ ዓለሙ በነፃ በመለቀቁ 
ተኩራርቶ በነበረበት ለመቆየት ግን አልፈለገም፡፡ 
ስለዚህ ወዲያው ወደ ፈረንሳይ  ኤምባሲ ሰፈር 
ተሰደደ፡፡ ሰፈር ለወጠ፡፡ 

ብዙዎቻችን የነጋ ዓለሙ ታሪክ 
እውነት መሆኑን ለማመን እንቸገር ይሆናል፡፡ 
አንጠራጠር፡፡ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ጀግኖች 
እንደነበሩ ለመቀበል አናቅማማ! ይልቁንስ 
ከራሳችን በሰረፀ ድክመት ከእነሱ መልካም ነገር 
ሳንወርስ ቀርተናል፡፡ ሐሰት አልተናገርንም! 
የአበው ዓበይት ባህርያት የሀገር ፍቅር 
ስሜትና ሃይማኖተኝነት እንደነበሩ ታሪክ ነቃሽ 
ሆኖ ተቀምጧል፡፡ እነዚህን ሁለቱን ፀጋዎች 
እስከተገፈፍን ድረስ ከአበው ባህርያት ወርሰናል 
ብንል የሞራል ጥያቄ ይጨመድደናል፡፡ ሀገር 
መሸጥና መሬት ከመንገድ ላይ እየጠሩ ለባዕዳን 
ማከፋፈል ከአበው ፈለግ እጅግ ብዙ ይርቃል፡
፡ ገዢዎቻችን በዚህ ተልእኮ ዐበይት ተዋንያን 
መሆናቸው በእርግጥ እንዳለ አለ፡፡ ምልከታ 
በዝምታ ግን ከታሪክ ተወቃሽነት ሊያድነን 
አይችልም፡፡

ነገርን ነገር ያነሳዋል! ገዥዎቻችን በወል 
ሲመዘዙ ባንዳ ጋዜጠኞች በቁመት እንዲሰለፉ 
የግድ ይሆናል፡፡ እርግጥ ነው! ጋዜጠኝነት 
በሀገራችን ለዘመናት ችግር ያለበት ሙያ ሆኖ 
ቆይቷል፡፡ ቢያንስ ግን እውነትንና ሐሰትን 
በፈረቃ የሚያስተናግድ ጋዜጠኝነት እንደ ነበረ 
ይታወሳል፡፡ በቀቀን ባንዳዎች በጋዜጠኝነት ስም 
በኢትዮጰያ ታሪክ እንደ ዛሬው ዘመን የፈሉበት 
ወቅት ፈፅሞ አልነበረም፡፡ ከአንደበታቸው 
መዝዘን ይዘናል! ‹‹መንግስት ለህብረተሰቡ 
በድጎማ ከሚያቀርባቸው ሸቀጦች አንዱ ስንዴ 
ነው፡፡›› ይሄ አነጋገር ስንሰማው ይቀፍፈናል፡
፡ ስንዴ እህል መሆኑ ቀርቶ ሸቀጥ ሆነ? 
‹‹ድጎማ›› የሚለውን የበታችነትን የሚያውጅ 
ቃልስ ለህብረተሰቡ ይመጥናል? ባለስልጣናት 
የተናገሩትን በቀቀኖች ይደግሙታል፡፡ ጋዜጠኝነት 
ሙያ መሆኑንም አጥተዋል፡፡ ‹‹ትልቅ ነበርን! 
ትልቅም እንሆናለን!›› አሁን የኢትዮጵያዊነት 
ደረጃችን ስንት ይመዝናል? ገዥዎቻችን ንግግር 
ያሳመሩ መስሎአቸው ባደባባይ የተናገሩትን 
በቀቀኖች እንዳይደግሙ ይመከራሉ፡፡ በጥቅል 
መልኩ በቀቀኖች ከጌቶቻቸው ትእዛዝ ውጭ 
ሙያዊ ተነሳሽነትን አያውቁም፡፡  የሚሉት ሁሉ 
የተባለውን ነው፡፡ ታዲያ በባንዳ ጋዜጠኞችና 
በገዥዎች መካከል ምን ልዩነት አለ? ገዥዎች 
ኃይል ያመነጫሉ፡፡ ባንዳ ጋዜጠኞች በሶኬት 
ይሰራሉ፡፡ ጌታና ሎሌ ናቸው! ከዚህ አያንሱም! 
አይበልጡምም!

በኢትዮጵያ የጋዜጠኝነት ታሪክ 
በመጠኑም ቢሆን ስማቸው በሙያዊ አርበኝነት 
የተመዘገበ ጋዜጠኞች እንደ ነበሩ ይታወሳል፡
፡ እንጠቅሳለን! ዓለም መዝገቡ የተባለ ጋዜጠኛ 
የእነብርጋዲዬር ጄኔራል መንግስቱ ነዋይን 
ንቅናቄ በድፍረት በሬዲዮ ለኢትዮጵያ ህዝብ 
በማድረስ በሙያዊ አርበኝነቱ ዋጋ ያስከፈለ 
ችግር ተጋፍጧል፡፡ በመጨረሻም በስደት ላይ 
ሳለ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል፡፡ እንዲሁም 
አሐዱ ሳቡሬ የተባለ ታዋቂ ጋዜጠኛ ብርጋዲዬር 
ጄኔራል መንግስቱ ነዋይ ፍርድ ቤት በቀረበ 
ጊዜ ኢትዮጵያዊ ግርማ ሞገሱንና ወታደራዊ 
ተክለ ሰውነቱን እንደ ወረደ በጋዜጣ ላይ አትሞ 
በማውጣቱ በዘውዳዊው የፀጥታ ኃይሎች 
ወዲያው ወደ ወህኒ ቤት ተወርውሯል፡፡

በተመሳሳይ መልኩ አሳምነው ገብረ 
ወልድ፣ ነጋሽ ገብረማርያም፣ ብርሃኑ ዘርይሁን፣ 
ጳውሎስ ኞኞ እንዲሁም ማዕረጉ በዛብህ 
ለሙያቸው ክብር በብዕር አርበኝነት ስማቸውን 
ተክለዋል፡፡ የዛሬዎቹ ገዥዎቻችን ስልጣን ላይ 
ከወጡ በኋላ ደግሞ በግምባር ቀደምነት ራሱን 
ለመስዋዕትነት ያቀረበው ተፈራ አስማረ የተባለ 
ጀግና ጋዜጠኛ እንደነበር ይታወሳል፡፡

ዝንጋዔ ይዞን እንዳይጠፋ! የወጋችን 
የወግ ዐቢይ ርዕስ እንዳይረሳ! ጀግናው ነጋ 
ወደፈረንሳይ ሰፈር ሄዶ እጁን አጣምሮና እግሩን 
አንፈራጥጦ አልተቀመጠም፡፡ አርበኝነት መች 
ይለቅቃል? ሲመሽ አደን ይወጣል! በጣሊያኖች 
ደም ካልታጠበ ስርየት እንደሌለ አውቋል፡
፡ በባንዳ ስጋ አውሬ ማልመድ አምሮታል፡፡ 
አድፍጧል! ቤልጅግ ወዳጁ ነው! ያጫውተዋል! 
ጨለማ ክቡር ዘበኛው ነው! ይጠብቀዋል! ደን 
ቤቱ ነው! ይደብቀዋል! በደፈጣ ዝግጁ! ለደፈጣ 
ዝግጁ! ዘወትር ጨለማን በባሩድ የሚያበራ! ነጋ 
ዓለሙ ብቻውን ጦረኛ!

አንድ ቀን አራት ጣሊያኖች 
ከኢትዮጵያውያን ዶሮዎችንና እንቁላሎችን 
ቀምተው ሲወስዱ አያቸው፡፡ ሊገድላቸው ቆረጠ፡
፡ ባለዶሮዎቹ አቅም አጥተው በሐዘን ቆሙ፡
፡ ነጋ ዓለሙ ደግሞ በደን ውስጥ ይመቻቻል፡፡ 
ጣሊያኖቹ እየተሳሳቁ ይሄዳሉ፡፡ ይህችን ይወድዳል 
ነጋ! ድም! ድም! ድም! ድም! ድም! ድም! ተኩሱ 
ከየት አቅጣጫ እንደሆነ ያወቀ አልነበረም፡፡ 
አራቱም ጣሊያኖች ወደቁ፡፡ ባለዶሮዎቹ ደግሞ 
በድንጋጤ ፈረጠጡ፡፡ ነጋ ተሽሎክሉኮ ሄደ፡፡ 

ጧት ስለአራቱ ጣሊያኖች መሞት ሲወራ ሰማ፡
፡ እሱም ወሬ እየጠየቀ ወሬን በወሬ አጎለበተ፡፡ 
በልቡ ሳቀ! በአንደበቱ አዘነ፡፡ አባ ኃይለ ሚካኤልን 
ግን ማን ይጠረጥራቸዋል?

ጀግናው ነጋ አንድ ቀን ተነቅቶበት 
የተያዘ እንደሆን በእርሱ መዘዝ በመነኩሴዎች 
ላይ የሚደርስባቸውን አበሳ በሩቅ ርቀት ለማየት 
በቂ አስተውሎት ታጥቋል፡፡ ፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 
ሃይማኖት በጎ አመለካከት እንደሌለውም አሳምሮ 
ያውቃል፡፡ እንኳን ዘንቦብሽ እንዲያውም ጤዛ 
ነሽ! ነጋ ወደ ክፍለ ሀገር ለመሄድ ወሰነ፡፡ ቡልጋን 
መርጧል፡፡ ቡልጋ ውስጥ ብዙ አርበኞች እንዳሉ 
ሰምቷል፡፡ ምንጃር ቆላው መሳሪያውን ወልውሎ 
ተነስቷል፡፡

አሻግሮ ገዳይ ከሰም ላይ ያለው፤
አሻግሮ ገዳይ ምንጃር ላይ ያለው፤
ጣሊያንን ዛሬ ዐመድ አረገው፡፡
ነጋ ቆርጧል፡፡ ልቡ ሸፍቷል፡፡ ልብሱን 

በእንዶድ አጥቧል፡፡ ጥቅምት 16 ቀን 1929 
ዓ.ም. ጧት ተነስቷል፡፡ የእለቱን ፀሎት ከውዳሴ 
ማርያም አድርሷል፡፡ ሶስት ጊዜ አማትቧል! 
አተርና ሽምብራ በኮሮጆ ዶሏል፡፡ አብሮት 
የሚሄድ ጓደኛ አልነበረውም፡፡ ዝናሩም ሳስቷል፡
፡ ግን ቆርጧል፡፡ ‹‹ገብርኤል ይከተለኝ!›› በልቡ 
ተማፀነ፡፡ ጉዞ ጀምሯል፡፡ ነጋ አዲስ አበባን 
ለቅቆ ወጥቷል፡፡ ለገዳዲ ሊደርስ ተቃርቧል፡፡ 
በጣም ተቃርቧል! አሁን ነጋ ለገዳዲ ደርሷል! 
ዓይኑ ጉድ ይመለከታል፡፡ ጣሊያኖች የጀግናውን 
የፊታውራሪ ባንትይርጉን አንገት ቆርጠው በሳንጃ 
ሰክተው ሲዘብቱበት ያያል፡፡ ደሙ ፈላ! አባ 
ኃይለ ሚካኤልን ማን ይጠረጥራቸዋል? ትንሽ 
ሄድ እንዳለ ቤልጅጉን አወጣውና በተከታታይ 
በጣሊያኖች ላይ ይተኩስባቸው ገባ! ድም! ድም! 
ድም! ድም! ጣሊያኖቹ ወደቁ፡፡ ባንዳው ሁላ ሸሸ! 
ነጋ ሮጦ ደን ውስጥ ገብቶ አመለጠ፡፡ መንገዱን 
ቀጠለ፡፡ ፀሎት አድርሶ ወጥቷል፡፡ ብዙም 
ሳይርቅ ቀንቶታል፡፡ መንገዱን እያጠያየቀና ቤተ 
ክርስቲያን እየተሳለመ ቡልጋ ገብቶ ከደጃዝማች 
ፍቅረ ማርያም ሰራዊት ጋር ተቀላቀለ፡፡

የቡልጋ አርበኞች በስፋትና በጥልቀት 
ከተወያዩ በኋላ አዲስ አበባን መልሶ ለመቆጣጠር 
ተስማሙ፡፡ በተግባራዊ እንቅስቃሴው በፍቅረ 
ማርያም የተመራው ኃይል በየካ በኩል ወደ 
መኻል ዘለቀ፡፡ በስምሪት ምደባ ነጋ የሚገኝበት 
ሰባ አርበኞችን ያካተተ ተዋጊ ደግሞ ፋሽስቶችን 
እያጠቃ መጥቶ የቀበናን ድልድይ አፍርሷል፡
፡ ጦርነቱ ተፋፋመ፡፡ በእለቱ ከየአቅጣጫው 
አዲስ አበባ መግባት የነበረበት የአርበኛ ኃይል 
ግን ተሟልቶ ሳይገባ ቀርቷል፡፡ በዚሁ ጦርነት 
ወገን ጥይት አለቀበት፡፡ በዚህ ምክንያት ጠላት 
መድፍና መትረየስ እየተኰሰ ወገን በጎራዴ 
እንዲሁም በሳንጃ ገጠመው፡፡ በዚሁ ጦርነት 
ከአርበኞች ብዙ ሰው  አለቀ፡፡ በጦርነቱ ሂደት 
በዛሬው መስቀል አደባባይ አካባቢ ተቀምጠው 
ቁርስ ይበሉ የነበሩ ጣሊያኖችን ጀግናው ነጋ 
ዓለሙ ከትቢያ ጋር አዋህዷቸዋል፡፡ ሶስት የታንክ 
ነጂዎች ከነረዳቶቻቸው ተደምስሰዋል፡፡ በኋላ ግን 
እያፈገፈጉ ለመዋጋት በውይይት ከስምምነት ላይ 
ተደረሰ፡፡

ጀግናው ነጋ ከአዲስ አበባ ወጥቷል፡
፡ በፍቅረ ማርያም ትእዛዝ ከደብረ ዘይት አዲስ 
አበባ ድረስ ያለውን ግዛት እንዲያስተዳድር 
ተመድቧል፡፡ ነጋ የረር ሄደ፡፡ የተጠናከረ የፋሽስት 
ኃይል አጋጠመው፡፡ ቆፍጣናው ጀግና ነጋ ዓለሙ 
በቀላሉ አልተበገረም፡፡ 17 ፈረሰኞች አቧራውን 

ባለውሉ በዓለ ቁም ነገሩ፣ ሲሸበር ይደርሳል 
ሲወረር ሀገሩ፡፡

አውደ ታሪክ

ከቀረርቶ የተወሰደ

እያስነሱ ወደ ፋሽስት ኃይል እንዲጋልቡ አደረገ፡
፡ ፋሽስቶች እጅግ ብዙ ተዋጊ የመጣባቸው 
መስሏቸው መፈርጠጥ ጀመሩ፡፡ እነነጋ እያሳደዱ 
ፈጇቸው፡፡

ቆራጡ የጦር ሰው ነጋ ዓለሙ 
ከተከታዮቹ ጋር በመሆን በደብረዘይት 18 
ፍርጎዎችን የያዘ ባቡር እንዲገለበጥ አድርጓል፡
፡ በዚህም ብዙ ፋሽስቶች አልቀዋል፡፡ እንዲሁም 
ኢትዮጵያውያን ሞተዋል፡፡

ለአርበኝነት የተፈጠረው ነጋ ዓለሙ 
አርበኞችን ለማስተባበር በማሰብ በኢትዮጵያ 
ውስጥ በየቦታው ተዘዋውሯል፡፡ በዚህም መሰረት 
በቅድሚያ ወደ አርሲ አመራ፡፡ ጠየቀ አጠያየቀ፡
፡ ማንንም አላገኘም፡፡ በመቀጠል ወደ ከምባታ 
ሄደ፡፡ ፈፅሞ አርበኛ አልነበረም፡፡ ወደ ወላይታ 
ተሻገረ፡፡ አርበኛ አጣ፡፡ ጉዞውን በመቀጠል ወደ 
ኩሎ አመራ፡፡ የተወሰኑ አርበኞች ከፋሽስት ጋር 
ሲዋጉ አገኛቸው፡፡ እሱም ከነሱ ጋር በመሆን 
ፍልሚያውን ቀጠለ፡፡ በዚህ ወቅት በማይጨው 
ጦርነት ወገንን የፈጀውን ማልታ የተባለ ኮሎኔል 
አገኘ፡፡ ጀግናው ነጋ ኮሎኔሉን ወዲያው ገደለው፡
፡ ቀጥሎ ወደ ጋሞ ጎፋ ወረደ፡፡ በጋሞ ጎፋ 
ውስጥ ከጥቂት አርበኞች ጋር በመሆን ከፍተኛ 
ጀብዱ ከፈፀመ በኋላ ወደ ኬኒያ ተሰደደ፡፡ በኬንያ 
ውስጥ ከእንግሊዞች ተዋውቆ የመሳሪያ እርዳታ 
ካገኘ በኋላ ወደ ሀገር ውስጥ በመግባት ጀብዱ 
ፈፅሟል፡፡ በሞያሌና በቦረና ተዋግቷል፡፡

ቆፍጣናው አርበኛ ነጋ ዓለሙ በጦርነቱ 
ሂደት ደረቱንና እግሩን በስምንት ጥይት 
ተመትቷል፡፡ ትከሻውን ደግሞ በቦምብ በጠና 
ቆስሏል፡፡ ታፋው ተቦድሷል፡፡ ጋሬጣም ክፉኛ 
ጎድቶታል፡፡ ይህ ጀግና በ1934 ዓ.ም. ከኬንያ ወደ 
ሀገራችን እንደተመለሰ የደጃዝማችነት ማዕረግ 
ተሰጠው፡፡ በወረዳ አስተዳዳሪነት ለብዙ ዓመታት 
አገልግሏል፡፡ ምንም ሀብት አልነበረውም፡፡ 
በተወለደ በ74 ዓመቱ በ1969 ዓ.ም. ከዚህ ዓለም 
በሞት ተለይቷል፡፡

ጀግናው ነጋ ዓለሙ አስክሬኑ በአርበኛ 
ስነ ስርዓት በቅድስት ስላሴ ካቴድራል አርፎ 
ይሆን? አፅሙ ባረፈበት በክብር እንዲቆይ 
ለማድረግ ተነሳሽነትና ብቃት ያላቸው ልጆችስ 
ተክቶ ይሆን? ዛሬ ጊዜው የሌሎች ነው! የእነነጋ 
ዓይነቶች አፅም በክብር መቆየቱ ያጠራጥራል፡
፡ በተገኘው ውስን ሰነዳዊ ማስረጃ ላይ ነጋ 
የት እንደተቀበረ አልተመለከተም፡፡ ስለልጆቹም 
የተባለ ነገር የለም፡፡ ነገር ግን በአካሉ ውስጥ 
በርካታ የቦምብ ፍንጣሪዎች እንደ ተሸከመ 
መሞቱ ታውቋል፡፡

ኢትዮጵያ ሀገራችን ቁሳዊ ሀብትን 
የናቁ፤ ለህዝብና ለታሪክ ብቻ የተፈጠሩ ጀግኖች 
ነበሯት፡፡ በሉዓላዊነቷና በአንድነቷ ፀንታ የቆየችው 
በጀግኖቿ ደምና ስጋ መሆኑን የምንናገረውም 
በዚሁ መነሻ ነው፡፡ ዛሬ የቁሳዊ ሀብት ጉጉት 
ከብሔራዊ ክብር በጣም አሻቅቧል፡፡ ይህ እውነት 
ነው! እውነትም ይህ ነው! ባንዳ ጋዜጠኞች 
ጌቶቻቸው ሀብቶቻቸውን ማስመዝገባቸውን 
ነግረውናል፡፡ እያንዳንዳቸው ምን ያህል ቋሚና 
ተንቀሳቃሽ ሀብት እንዳስመዘገቡ ከመናገር ግን 
ተቆጥበዋል፡፡ ያም ሆነ ይህ ነጋዴ፤ ቤት አከራይ 
ወይም የእርሻ መሬት የያዘ ባለስልጣን ሕገ 
ወጥ በልጻጊ መሆኑ ይሰመርበታል፡፡ ባለስልጣን 
በደመወዙ ብቻ ይተዳደር! የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ 
ጭብጥ ላይ ሳያቅማማ ይስማማል! ዘለዓለማዊ 
ክብርና ሞገስ ለቀደምት የኢትዮጵያ ጀግኖች!

ባለውሉ በዓለ ቁም ነገሩ፤
ሲሸበር ይደርሳል ሲወረር ሀገሩ፡፡

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፡፡
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ዜናዎች

የገዳማትና አድባራት 
አሥተዳዳሪዎች ሀገረ ስብከቱ 
ከስራና ደመወዝ አገደን አሉ
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን 

ስድስት የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች 
በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽ/ቤት ሕገ 
ወጥ አሰራር ከስራና ከደመወዝ ታግደን 
ከነቤተሰቦቻችን በረሀብና በችግር ላይ እንገኛለን 
ሲሉ በተለይ ለፍትህ ገለፁ፡፡

የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ያለአግባብ 
እና ያለሥልጣኑ ከስራና ከደመወዝ ያገደን 
በቤተክርስቲያናት እና በሀገረ ስብከቱ ውስጥ 
ያለውን የተዝረከረከ አሰራር፣ ሙሰኝነት እና 
ብሔርተኝነት በመቃወማችንና በማጋለጣችን 
ነው ያሉት እነዚህ አስተዳዳሪዎች የደረሰብንን 
የአስተዳደር በደል ለቤተክርስቲያኗ የበላይ ኃላፊ 
ቅዱስ ፓትርያርኩ በተደጋጋሚ ጊዜ ያቀረብነው 
አቤቱታ ምንም አይነት መፍትሄ ሳያመጣ ይኸው 
ለረጅም ጊዜያት በተወለድንበትና በተፈጥሮ 
ዜግነት ባገኘንበት አገር ፍትህ አጥተን ሰርቶ 
የመኖር ሰብዓዊ መብታችን ተገፎ እንኖራለን 
ብለዋል፡፡

ከስራና ከደመወዝ ከታገዱት 
የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች አንዱ 
የሆኑት መላከ ገነት ሳሙኤል አስፋው ለዝግጅት 
ክፍላችን እንደገለፁት ‹‹በፊት የማገለግለው 
አገረ ገነት ጊዮርጊስ የነበረ ሲሆን አሁን ደግሞ 
የፍሬ ደወለ አይነ ከርም ቅ/ኪዳነ ምህረት 
ቤተክርስቲያን ተዘዋውሬ በማገልገል ላይ ሳለሁ 
በቤተክርስቲያኒቱ የተዝረከረከ አሰራር የተነሳ 
ከህዝብ የተሰበሰበ አጠቃላይ ገንዘብ ወደ ባንክ 
የማይገባ በመሆኑ ከፍተኛ የሆነ ሕገ-ወጥ 
የጥቅም ሰንሰለት የሚሰሩ ሰዎች መኖራቸውን 
እንደሚሰሩ ነበር ያስተዋልኩት፡፡

በእንደዚህ ያለ ሕገ-ወጥ የተዝረከረከ 
አካሄድ የአስተዳደር ስራዬን በአግባቡ ለማከናወን 
ስለማልችል ሁኔታውን ለማስተካከል ከህዝቡ 
የሚሰበሰበው አጠቃላይ የቤተክርስቲያኒቱ ገቢ 
በቤተክርስቲያኒቱ ስም በተከፈተው የባንክ 
ደብተር እንዲገባና ለስራ ሲፈለግ ብቻ ከባንክ 
በአግባቡ እንዲወጣ ትእዛዝ አስተላለፍኩ፤ ይህ 
ሕገ-ወጥ አሰራር በቤተክርስቲያኒቱ ቃለ አዋዲ 
ህግ መሰረት ሲታይም ገንዘቡን ወደ ባንክ 
አለማስገባታቸው ወንጀል ነው፡፡ እነርሱ ግን 
ይህን እያወቁ ገንዘቡን ወደ ባንክ አያስገቡም 
ሲሉ አስረድተዋል፡፡

ይህ የስራ መመሪያዬ ተግባራዊ 
ባለመደረጉ አራት ኪሎ ድረስ አራት ጊዜ መጥቼ 
ሁኔታውን ለበላይ አካል ለማሳወቅ ደብዳቤ 
ባስገባም የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከቱ መልስ 
ከመስጠት ይልቅ በእኔና እንደኔ የፍትህ ጥያቄ 
ባነሱ የየረር ጎሮ ቅ/ገብርኤል ቤተክርስቲያን 
አስተዳዳሪ በነበሩት መ/ም/ታደሰ ጥላሁን፣ 
የሰሪቲ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ 
በነበሩት መ/ብ አባ ሀይለ ሚካኤል ካሣ፣ የአንፎ 

የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ሣሪስ 
የሚገኘውን የክለቡ የተጨዋቾችና ሰራተኞች 
የሚገለገሉበትን ካምፕ ለመልሶ ማልማት ስራ 
ምትክ ቦታ እና ግምት ሳይሰጠው በ3 ቀናት 
ውስጥ አፍርሶ ቦታውን ለንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ 
ከተማ መሬት ልማት ባንክ ገቢ እንዲያደርግ 
የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር እና ክፍለ 
ከተማው ለክለቡ በጻፉት ደብዳቤ አስታወቁ፡፡

የአዲስ አበባ መስተዳደር ከክፍለ 
ከተማው እና ከወረዳ 07 ጋር በመተባበር 
በቀን 03/07/2004 ለክለቡ በጻፈው ደብዳቤ 
ላይ ‹‹በተለያዩ ጊዜያት አሁን የያዛችሁት ቦታ 
የያዛችሁበትን ማስረጃ በአካል፣ በስልክ እና 
በደብዳቤ መጠየቃችን ይታወቃል፡፡ ሆኖም የእግር 
ኳስ ክለቡ የያዘበትን መረጃ ማቅረብ አልቻለም፡
፡ በመሆኑም ለፌዴራል ፖሊስ የተሰጠውን ቦታ 
አስረክቦ በቶሎ ወደ ስራ እንዲገባ ለማድርግ 
እንዲቻል አሁን የያዛችሁትን ቦታ በ3 ቀናት 
ውስጥ በቦታው ላይ ያለውን ንብረት አንስታችሁ 
ነፃ እንድታደርጉ እንጠይቃለን›› ሲል አስፍሯል፡
፡

የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ስራ 
አስኪያጅ የሆኑት አቶ ፀጋዬ ደስታ ስለጉዳዩ 
ለፍትህ ሲገልፁ ‹‹የመንግስትን ትእዛዝ 
እናከብራለን፤ በእርግጥ ቦታው ካርታ የለውም፡
፡ ነገር ግን መንግስት ክለቡ ይጠቀምበት 
የነበረውን ቦታ ሲሸጥ በ1995 ዓ.ም. ከከፋ ክፍለ 
ሀገር አዘዋውሮ በጊዜአዊነት እንድንጠቀምበት 
ሰጥቶናል›› ብለዋል፡፡ 

አስተዳደሩ በ3 ቀናት ውስጥ አፍርሱ 
ያለውን ትእዛዝ ተቀብላችሁታል? ስለጉዳዩስ 
ለተጫዋቾቹና ደጋፊዎቻችሁ አሳውቃችኋል?  
በቀጣይስ ምን ለማድረግ አስባችኋል? በሚል 

የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ካምፑን 
በሶስት ቀናት እንዲያፈርስ ታዘዘ

‹‹ሠርግ ከአሜሪካ ››ተመረቀ

‹‹የእስር ቤቱ ልጅ›› እሁድ ይመረቃል

ቅ/ኡራኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ በነበሩት 
መ/ገ አባ ነቅዓጥበብ ዮሐንስ እና የቦሌ ቡኒ 
ደ/ቤቴል ቅ/እግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን 
አስተዳዳሪ በነበሩት መ/ም አባ ወልደ ማርያም 
ወ/ጊዮርጊስ ላይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የበቀል 
እርምጃ ተወሰደብን ብለዋል፡፡

በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሕገወጥ 
በደል ተፈፀመብን ያሉት ስድስት የገዳማትና 
የአድባራት አስተዳዳሪዎች በቤተክርስቲያኗ ቃል 
አዋዲ መሰረት እኛ የአስተዳደር ሰራተኞች 
የምንሾመው በፓትርያርኩ ስለሆነ እኛን 
ከስራ ለማሰናበትና ለማገድ ሀገረ ስብከቱ 
ምንም አይነት ስልጣን የሌለው ሲሆን፤ እኛ 
የተዝረከረከውን ሕገ-ወጥ አሰራር፣ ሙሰኝነት 
ስላጣራንና በቤተክርስቲያኗ እየሰፈነ የመጣውን 
የአንድ ብሄር የበላይነት (ብሔርተኝነት) 
ስለተቸን ከበላይ ኃላፊዎች ጋር የግል ግጭት 
መፍጠሩ ነው እርምጃ እንዲወስድብን ያደረገው 
በማለት አስረድተዋል፡፡ 

የምስራቅ ፀሐይ ቅ/ገብርኤል 
ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የነበሩት መላከ 
ፀሐይ አባ ገብረሥላሴ ኃ/ማርያም በበኩላቸው 
የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽ/ቤት በማን 
መመሪያ ሰጪነት እንደሆነ በማናውቀው 
ሁኔታ ያለማስጠንቀቂያና የዲሲፕሊን እርምጃ 
በቦታችን ላይ ሌሎች አስተዳዳሪዎችን በመተካት 
በደል የፈፀመብን ሲሆን፣ ሕገ-መንግስታዊ 
መብታችንን ለማስከበር ወደ ፍርድ ቤት ሄድን 
አቤቱታ ብናቀርብም የሰበር ችሎት ፍ/ቤት 
ጉዳያችሁ በፍርድ ቤት አይታይም፣ እናንተ 
የሃይማኖት መሪ ናችሁ በማለት መብታችንን 
ገፎታል፡፡ 

በአንፃሩ በቤተክርስቲያን መተዳደሪያ 
ደንብ ቃል አዋዲ አንቀጽ 44 እና 52 ላይ 
የሃይማኖቱ መሪ ሊቃነ ጳጳሳት እና ፓትርያርኩ 
መሆናቸውን ይገልጻል ሲሉ አስረድተው ፍርድ 
ቤቱ በእኛ ላይ ከፍተኛ የሆነ የህግ ትርጉም 
ስህተት ፈጽሞብናል ሲሉ መላከ ፀሐይ አባ 
ገብረሥላሴ ገልፀዋል፡፡

የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስድስት 
የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች ተፈፀመብን 
ላሉት የአስተዳደር በደል እስከ አሁን ለፍትህ 
ሚኒስቴር፣ ለፌዴራል ጉዳዮች ጽ/ቤት፣ 
ለኢህአዴግ ጽ/ቤት፣ ለህዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት፣ ለኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን 
እና ለሰብዓዊ መብት ጉባኤ (ሰመጉ) ደብዳቤ 
ማስገባታቸውን ገልጸውልናል፡፡

የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በርዕሰ ጉዳዩ 
ላይ የሚሰጠውን መልስ ለማካተት ማተሚያ 
ቤት እስከምንገባበት ጊዜ ድረስ ያደረግነው 
የስልክ ሙከራ አልተሳካም፡፡

በአልዩ ፊልም ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ 
በአብጌል ኢንተርቴይመንት የቀረበው ‹‹ሠርግ 
ከአሜሪካ›› ፊልም በባሳለፍነው ሳምንት 
በሁሉም የግል ሲኒማ ቤቶች ለእይታ በቅቷል፡
፡ መጋቢት 17 በብሔራዊ ቲያትር በልዩ 
ፕሮግራም ተጋበዠ እንግዶችና የጥበቡ 
ቤተሰቦች በተገኙበት እንደሚመረቅ አዘጋጆቹ 

በሠንላይት ፊልም ፕሮዳክሽን 
የተዘጋጀው በደራሲና ዳይሬክተር ታደሰ ገ/ወልድ 
የተሰራው ‹‹የእስር ቤቱ ልጅ›› ፊልም መጋቢት 
9 ቀን 2004 ዓ.ም. በአዲስ አበባና በክልል 
ከተሞች ይመረቃል፡፡

ከፍትህ ለቀረበላቸው ጥያቄዎች ሲመልሱ ‹‹ይህ 
የግለሰብ ቤት አይደለም፡፡ የስፖርት ክለቡ ነው፡
፡ በውስጡ የዋናው ቡድን፣ ሁለተኛ ቡድን፣ 
የተስፋ ቡድን እና የሴቶች ቡድን በአጠቃላይ 
ከ150 በላይ አባላትን ያቀፈ በተለይም ከክልል 
ከተሞች የመጡ በርካታ ተጫዋቾችን የሰበሰበ 
ካምፕ ነው፡፡ የክለብ ስራ ውስብስብና ሰፊ ነው፡
፡ ስለዚህ በ3 ቀናት ውስጥ አንሱ የሚለውን 
ከሚመለከተው የመንግስት መስሪያ ቤት ጋር 
እየተነጋገርን ነው›› ካሉ በኋላ አያይዘውም 
‹‹ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ረቡዕ እለት 
ተጫዋቾቹ በጉዳዩ ተደናግጠው እንዳይረበሹ 
በማሰብ አሳውቀናቸዋል፡፡ ክለቡም የሚችለውን 
ሁሉ ለማድረግ እንደሚሰራም ገልፀንላቸዋል፡፡
የደጋፊ ማህበሩ በአመራር ቦርድ ውስጥ ቦታ 
ስላለው ደጋፊውን ሰብስበን አላሳወቅንም፡፡ 
ቢሆንም የ3 ቀናት ቀነ ገደቡ በቂ ባለመሆኑ ምን 
እንደምናደርግ አናውቅም፡፡›› በማለት መልሰዋል፡
፡

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እና 
ወረዳው ለፌዴራል ፖሊስ ቦታው በመሰጠቱ 
በተቀመጠው ቀን ማለትም ከ03/07/2004 ዓ.ም. 
ጀምሮ ባሉት 3 ቀናት ውስጥ ክለቡ ቦታውን ነፃ 
አድርጐ ካላስረከበ በክፍለ ከተማው እና በወረዳው 
ግብረ ሀይል ቦታውን ነፃ ለማድረግ እንደሚገደድ 
በደብዳቤው ላይ ገልጿል፡፡

የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 
07 ጽ/ቤት በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡት 
በቢሮቻው ተገኝቶ  ጥረት ላደረገው የፍትህ 
አባል ‹‹ቦታም የምንሰጠው እኛ አይደለንም 
ስለዚህ ይህ የኛ ስራ አይደለም የሚመለከተውን 
አካል አነጋግሩ›› በማለት ስለጉዳዩ ለማብራራት 
ፍቃደኞች ሳይሆኑ ቀርተዋል፡፡

በተለይ ለፍትህ ገልፀዋል፡፡
 በቴዎድሮስ ለገሰ ተደርሶ በተሻለ 

ወርቁ ዳይሬክት የተደረገው ፊልሙ የ1፡45 
እርዝማኔ ያለው ሲሆን ሰርቶ ለማጠናቀቅ አንድ 
አመት ፈጅቷል፡፡ በፊልሙ ላይም ደረጃ ሀይሌ፣ 
ሳምሶን ታደሰ (ቤቢ)፣ማርታ ግርማ እና ሌሎች 
አንጋፋና ወጣት ተዋንያን ተሳተፈውበታል፡፡

አብራር አቡዶ፣ አበበ ተምትም፣ 
የሻሽ ወርቅ ግርማ እና ሌሎች አንጋፋና ወጣት 
ተዋንያን የተሳተፈበት ‹‹የእስር ቤቱ ልጅ›› 
ፊልም 800‚000 ሺ ብር በላይ እና 9 ወር ያህል 
ጊዜ መፍጀቱን አዘጋጆቹ ለፍትህ ገልፀዋል፡፡

የኢትዮጵያ መንግስት በኤርትራ ላይ 
ወታደራዊ ጥቃት ሰነዘረ

በቤሩት የጭካኔ ተግባር የተፈፀመባት 
ኢትዮጵያዊት ራሷን አጠፋች ተባለ

‹‹ዘና ብዬ›› በባህር ዳር እና በጎንደር የቱሪዝም ስራ ጀመረ

‹‹ስደት በጋዜጠኛ ዓይን›› መጽሐፍ ለገበያ ቀረበ

ትላንትና ማለዳ ላይ የኢትዮጵያ 
የመከላከያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ድንበር በቅርብ 
ርቀት ላይ ባሉት ራሚድ፣ ገላህቤንና ጊምቢ 
በተባሉ የኤርትራ አካባቢዎች ወታደራዊ ጥቃት 
መፈፀሙን ኮሎኔል ገብረኪዳን ገብረማርያም 
አስታወቁ፡፡ ኮለኔሉ ለመንግስት ሚዲያዎች 
እንደተናገሩት ጥቃቱ የተፈፀመበት ምክንያት 

ከጥቂት ቀናት በፊት አሰሪዋ ቤሩት 
ከሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽ/ቤት ፊት ለፊት 
በአሰቃቂ ሁኔታ እያንገላታና በግድ ወደመኪና 
እየጎተተ ሲያስገባት በቤሩት ቴሌቪዝን ሳይቀር 
የታየችው ዓለም ደቻሳ ራሷን አጠፋች ሲል 
ከአሰቃቂው ጉዳት በኋላ ለህክምና ገብታበት 
የነበረው የአእምሮ ህክምና ሆስፒታል ገለፀ፡፡

የሁለት ልጆች እናት የነበረችው ዓለም 
ደቻሳ ቤሩት ውስጥ በሚገኝ ታዋቂ የአእምሮ 

የአፍሪካ ቪኬሽን ክለቡ በኢትዮጵያ 
እያከናወነው ያለውን የቱሪዝም ስራ ከፍ 
ለማድረግ ‹‹ዘና ብዬ›› በሚል መጠሪያ በቱሪዝም 
ላይ የሚሰራ ተቋም ማቋቋሙን ትላንት በሰጠው 
ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አስታወቀ፡፡

አፍሪካ ቪኬሽን ክለቡ በአስገነባው 
ሆቴል ብቻ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ቢሆንም 
Group RIC በሚል ምህፃረ ቃል ከሚጠራው 
አለም አቀፍ ድርጅት ጋር አባላቱን በሀገር 

አፍሪካና አንባገነን መሪዎቿ፣ አረቦችና 
እስራኤል፣ የእስራኤል የስለላ ውጤት እና 
የህሊና ባርነት የሚባሉ መጽሐፍትን ለአንባቢያን 
በማቅረቡ የሚታወቀው ነቢዩ ኢያሱ ‹‹ስደት 
በጋዜጠኛው ዓይን›› የሚለው 5ኛ መጽሐፍን 
ለንባቡ እንዳበቃ ደራሲው በተለይ ለፍትህ 
ገልጿል፡፡

መጽሐፉ ‹‹በሚሊዮን የሚቆጠሩ 
ኢትዮጵያውያን በመላው አለም የተበተኑት 
በየዘመናቸው ስልጣን የነጠቁ አንባገነን መሪዎች 

በተጠቀሱት ስፍራዎች ባሉ ሶስት ካምፖች 
ተሰብስቦ የነበረውን ‹‹የጥፋት ሃይል›› ለማውደም 
ሲሆን በጥቃቱም በርካታ ሰዎች እንደተገደሉና 
ቀሪዎቹ እንደተማረኩ ተናግረዋል፡፡ የኤርትራ 
መንግስት ከጥፋት ድርጊቱ ካልተቆጠበ ቀጣይ 
ወታደራዊ እርምጃ እንደሚኖር ኮሎኔል ገ/ኪዳን 
ገ/ማርያም አስጠንቅቀዋል፡፡

ሆስፒታል ውስጥ ህክምናዋን ስትከታተል 
ብትቆይም ራሷን በአንሶላ አንቃ እንደገደለች 
በቤሩት የኢትዮጵያ ቆንስላ ቢሮ ተጠሪ የሆኑት 
አቶ አሳምነው ደበሌ ለአሜሪካ ድምጽ /ቪኦኤ/ 
ተናግረዋል፡፡ ሬዲዮ ጣብያው እንደዘገበው 
በቤሩት ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ቆንስላ ጽ/
ቤቱ ልጅቱን ከአሰሪዋ ጥቃት ሊያስጥላት በተገባ 
ነበር በማለት ቁጣቸውን ለቆንስላው ተጠሪዎች 
አሰምተዋል፡፡

ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ የፈለጉበት ቦታ  
ለማስጐብኘት መዘጋጀቱንም ገልጾአል፡፡ Group 
RIC  በአለም ዙሪያ በ4 ሚሊዮን አባላት እና 400 
ቢሊዮን ዶላር የሚንቀሳቀስ መሆኑን  በተለይም 
‹‹ዘና ብዬ›› በሚለው የተጀመረው አዲሱ ተቋም 
በባህር ዳር እና በጎንደር አካባቢ ባሉ ቦታዎች 
ላይ እንደሚሰራ በመግለጫው ላይ ጨምረው   
ገልጸዋል፡፡

በፈጠሩት ምስቅልቅል ነው›› በሚል ጭብጥ ላይ 
ያተኮረ እና ደራሲው በርካታ ኢትዮጵያውያን 
ስደተኞችን አነጋግሮ ማካተቱን  ጨምሮ 
ገልጿል፡፡

‹‹ስደት በጋዜጠኛው አይን›› መጽሀፉ 
የነፃ ሚዲያና የሐቀኛ ጋዜጠኞች ሚና፣ የደርግና 
የህወሓት ባህርይ የሚሉትን ጨምሮ 13 
ምዕራፎች እና 389 ገፆች ያሉት ሲሆን በ65 
ብር ለሽያጭ መቅረቡን ደራሲው በተለይ ለፍትህ 
ተናግረዋል፡፡
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”የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሷል፣በሮቿም በእሳት ተቃጥለዋል፡፡”
“የኬልቅያ ልጅ ነህምያ፡፡ … እኔ በሱሳ ግንብ 

ሳለሁ ከወንድሞቼ አንዱ ሐናኒ ከእርሱም ጋር ሌሎች 
ሰዎች ከይሁዳ መጡ እኔም የዳኑትን ከምርኮም 
የተረፉትን የአይሁድን ነገር የኢየሩሳሌምንም ነገር 
ጠየቅኋቸው፡፡ እነርሱም በዚያ ስፍራ ያሉት ከምርኮ 
የተረፉት ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድብ አሉ፤ 
የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሷል በሮቿም በእሳት 
ተቃጥለዋል አሉኝ፡፡” ነህ ፩፣፩-፫

በሱሳ ከተማ በንጉሱ በአርጤክስስ 
(አርተሰስታ) ዘመነ መንግስት፣ ከነገሰም በ፳ኛው 
ዓመት በነህምያ ወገኖች (አይሁድ) ላይ የተፈጸመ 
ታሪክ፡፡ ነህምያም በስደት የሄደበት ሃገር ንጉስ ጠጅ 
አሳላፊ ነበር፡፡

አምባገነኑ ናቡከደነጾር ኢየሩሳሌምን 
ወርሮ፣ ሲዘርፋትና ህዝቧንም ለባርነት ሲዳርግ 
አይሁዳውያን በምድር ላይ ተበታትነው ነበር፡፡ 
በብዙ አለማቀፋዊ ክስተቶች ላይ እንደምናስተውለው 
አይሁዳውያን የማንነታቸው ነገር አይሆንላቸውም፡
፡ አይደራደሩምም፡፡ “ኢየሩሳሌም ሆይ ብረሳሽ ቀኜ 
ትርሳኝ፡፡ ባላስብሽ ምላሴ በትናጋየ ይጣበቅ፡፡” መዝ. 
፻፴፮፣፭-፮ እያሉም ይገዘታሉ፡፡

ነህምያ ተጨንቆ ደህንነቷን የጠየቀላት 
ኢየሩሳሌም በሁለት አስከፊ ሰቆቃዎች ስር 
ነበረች፡፡ አንድ፡- ቅጥሯ ፈርሷል፣ በሮቿ በእሳት 
ተቃጥለዋል፤ ሁለት፡- በታላቅ መከራና ስድብ አሉ 
- ህዝቦቿ፡፡

ነህምያ አዝኖ ብቻ አልቀረም ለመስራትም 
ተነስቷል፡፡ ኢየሩሳሌምን መልሶ ለመገንባት ነህምያ 
ባሰበ ጊዜ የተቃወሙትም ነበሩ፡፡ የመጀመሪያው 
እርሱ የሚያገለግለው ንጉስ ነበር፡፡ እርሱም “ብቻህን 
እንዴት ይቻልሃል” የሚል፡፡ ይህን በቅንነት እንየው፤ 
ዳሩ ፈቅዶለታልና፡፡ ሁለተኛው መሰናክል የመጣው 
ሰንባላጥ ጦብያና ጌሣም ከተባሉ ሰዎች ነበር፡፡ 
“ሰንባላጥና ጦብያ ለእስራኤል ልጆች መልካሙን 
ነገር የሚሻ ሰው እንደመጣ በሰሙ ግዜ እጅግ 
ተበሳጩ፡፡” ነህ ፪÷፲

ከላይ ያነሳነው በነህምያ የተነገረ ኃይለ ቃል 
እስራኤልን /ኢየሩሳሌምን/ ያማከለ ቢሆንም ሰሙ፣ 
የቆየም ቢሆን ጊዜው፣ እንደ ዓለም አቀፋዊነቱና 
እንደ ዘላለማዊነቱ፤ ለእኛ ሃገርና ዘመንም በወርቅነት 
ያገለግላል፡፡

አባቶች ኢየሩሳሌምን ሲያመሳጥሯት 
በሶስት አንደም(ታ) ያስቀምጧታል፡፡ ከነዚህ 
ሶስት የኢየሩሳሌም ምሳሌዎች አንዷ ሃገር ናት 
ኢትዮጵያ፡፡ ‘ኢየሩሳሌም ሆይ ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ’ 
የሚለውን ቃል ባደራ ቃልነት ያመሰጠሩ አንድ 
አባት ‘ኢየሩሳሌም የተባለችው አንድም ሃገራችን 
ኢትዮጵያ ናት’ ብለው ነበር፡፡ “ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ 
ብለን ቃላችንን የእምነት ዕዳ አርገን የምናስርላት 
ይህች ሃገራችን ናት” ሲሉ አስታውሳለሁ፡፡ ስለዚህ 
የነህምያን ኢየሩሳሌም የኛዋ ኢትዮጵያ እያደረግን 
እንናገር ዘንድ እንጀምራለን፡፡

 የፈረሰው ቅጥር 
ቅጥር መጠበቂያ ነው፡፡ ድንበር ነው፡፡ ግንብ 

ነው፡፡ የድሮ ከተሞች (ሀገሮች) ወይም የከተማ 
መንግስታት እንደነ አቴንስ፣ ኢያሪኮ፣ ጢሮስ እና 
ሌሎች በቅጥር [ግንብ] የታጠሩ ነበሩ፡፡ አገልግሎቱም 
ከደኅንነት ሥጋት ሃገርን ለመጠበቅ ነው፡፡ ቅጥሩ 
ከፈረሰ ደኅንነት ለአደጋ ይጋለጣል፡፡

በዘመናዊው ዘመን በግንብ ማጠር ቀርቷል፡፡ 
በተለይ ከበርሊኑ ግንብ መፍረስ ከጀርመንም አንድነት 
በኋላ፡፡ እናም በዚህ ዘመን ቅጥር ሲመሰጠር፡- 
ለሃገራችን ቅጥሯ ባህሏ ነው፡፡ ቅጥሯ ታሪኳ ነው፡
፡ ቅጥሯ አንድነቷ ነው፡፡ ቅጥሯ ትውፊቷ ነው፡፡ 
ቅጥሯ ማንነቷ ነው፡፡

አሁን በተለይ ከእነዚህ ሁለት አስርት 
አመታት ወዲህ ቅጥሯ እየፈራረሰ፣ የቅጥሯ 
በርም በእሳት እየተቃጠለ ይገኛል- አገራችን፡፡ 
ከኢየሩሳሌም ዘሥጋ የሚለያት ያችኛዋ ኢየሩሳሌም  
ቅጥሯ የፈረሰው በውጭ ወራሪዎች ሲሆን የእኛዋ 
ኢየሩሳሌም ግን በገዛ “ገዢዎቿ”  መሆኑ ነው፡፡ 
የውጭውን አፍራሽማ በአባቶቻችንን ብርቱ ክንድ 
መክተነዋል፡፡ ዳሩ ልጆቻቸው በራሳችን “ጉድ” 
እየፈራረስን ቢሆንም፡፡ አንድም ከኢየሩሳሌም 
የፈረሰው በድንጋይ የተሰራ ግንብ፣ የተቃጠለውም 
ከእንጨት የተሰራው በሯ ነው፤ ከኢትዮጵያ ግን 
ሊተካ የማይችል እሴቶቿ ማለትም ባህሏ፣ ታሪኳ፣ 
አንድነቷ፣ ትውፊቷ፣ ማንነቷ ወዘተ መሆኑ ነው፡
፡

ቅጥረ ማንነት 
በማንነቱ የሚኮራ ሕዝብ በየትኛውም 

ምክንያት ራሱን ለባርነት አሳልፎ አይሰጥም፡፡ 
እናም ‘እምቢ ለማንነቴ’፣ ‘አሻፈረኝ ለእኔነቴ’ የሚል 
ህዝብ በዝብዞ ‘ሊገዛው’ የመጣን ‘ገዢም’ ቢሆን 
እምቢ ማለቱ ስለማይቀር፡፡ ይህን የእምቢተኝነት 
ወኔ የሚያመነጭ ማንነት የተባለ ‘ክፉ ነገር’ 
ማጥፋት፡፡ ማፍረስ፡፡ ማቃጠል፡፡ በቃ፡፡ በእንዴት 
ያለመልኩ? ለሚለው ጥያቄ መልሱ ቀላል ነው፡፡ 
ወጣቱ ለአገራዊ ጉዳይ ትኩረት እንዳያደርግ አገራዊ 
ጉዳዮችን ከፖለቲካው፣ ከሽብርተኝነቱ ወ.ዘ.ተ. ጋር 
በማገናኘት ኧረ እንደውስ! ብሎ ነገሩን ሁሉ ርግፍ 

አርጎ  ትቶ፣ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ፣ የአሜሪካ 
ሙዚቃ፣ የሆሊውድ ፊልም ፣ የአውሮፓ ሊግ 
ወ.ዘ.ተ. ደጋፊና አቀንቃኝ ይሆን ዘንድ በአርነት 
መልቀቅ፡፡ ቬንገር በሽብር ወንጀል  አይከስህ፣ 
ሻኪራ በስም ማጥፋት ወንጀል አትከስህ፣ ቶም 
ክሩዝ በተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊነት አይጠረጥርህ 
ኦባማም በፖለቲካ አቋምህ አይወነጅልህ… በቃ፡፡

እስቲ በሞቴ እንዴት እንዴት ቢሰላ ነው 
“ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!” ማለት ሐጢአት 
የሚሆነው? በመንፈሳዊኛውስ “እግዚአብሔር 
ኢትዮጵያን ይባርክ!” የሚያስቀስፈው? ማንም 
መርህ ያርገው ማን፣ ማንም ተጠቅሞበት 
ይኑር ማን “ኢትዮጵያ ትቅደም!” ማለትስ ምኑ 
ያስነውራል? አንድ “የሆነ” ሬድዮ ስለ “ኢትዮጵያ 
ለዘላለም ትኑር!” የሚለውን  ሲነቅፍ “ሒትለርም 
እኮ ‘ጀርመን ለዘላለም ትኑር!’ ይል ነበር” አለ፡
፡  አሁን ይኼ ለሬዲዮ የሚመጥን ማስረጃ ነው? 
ከፈለገ ሰይጣንም “ሲዖል ለዘላለም ትኑር!” ማለት 
ይችላል፡፡ በጎነቱ ላይ እናስምር፡፡ “ኢትዮጵያ 
ለዘላለም ትኑር!” የሚለው ብሒል ሕፀፅ የለበትም፡
፡ ፍቅር የሆነ ብሒል ነው፡፡ እኽ! ታዲያ “ኢትዮጵያ 
ለዘላለም ትኑራ!” ሒትለር ስላለ ብለን ልንተወው 
ነው? ካነሳሁት አይቀር እግረ መንገዴን እኔም ብዬ 
ወደ ቀጣዩ ሐተታየ ልሻገር “ኢትዮጵያ ለዘላለም 
ትኑር!!”

በርካታ አፍሪካውያን ከአፍሪካም ውጭ 
ያሉ ጥቁሮች፣ ጥቁር ከነጭ ጋር እኩል መሆን 
እንደሚችል፣ ‘እምቢ’ ማለት እንደሚቻል፣ አልፎም 
ጥቁር አሸናፊ መሆን እንደሚችል የተማሩበት 
‘Ethiopianism’ የሚል መርህ አንግበው በኢትዮጵያና 
ኢትዮጵያዊነት መንፈስ ከሰሜን አፍሪካ ፣ደቡብ 
አፍሪካ፣ ከምስራቅ አፍሪካ ፣ምዕራብ አፍሪካ፣ 
ከካሪቢያን አሜሪካ፣ ከላቲን ኤስያ ድረስ ጥቁሮችንና 
የነፃነት ታጋዮችን ያነቃቃው ‘ታላቁ የአድዋ በዐል!’ 
ልክ እንደ ዘንድሮው ሆኖ እንደሚከበር አድዋ 
ላይ የተሠውት የአርነት አባቶቻችን አልላችሁም 
፤የዓለም ጥቁሮች ቢሰሙ ምን ይሉ ይሆን? ይህን 
ሆን ብሎ ሊያደርግ የሚችል ማን ይመስላችኋል? 

ጠዋት አራዳ ጊዮርጊስ ከሚገኘው የምኒልክ 
አደባባይ በዐሉን ለማክበር ሄጄ ነበር፡፡ ለደንቡ ያህል 
የፖሊስ ማርሽ መጥቷል፡፡ የገረመኝ ይህ የማርሽ 
ቡድን የነሔለንና አቤልን የፍቅር (የሴትና ወንድ 
ማለቴ ነው) ዘፈን ያዜም ነበር፡፡ አሁን ኢትዮጵያ 
ኢትዮጵያ፣ ሃገር ሃገር፣ እማማ እማማ፣… የሚል 
ዘፈን እንደ ጋፋትኛ ቋንቋ ከምድረ ኢትዮጵያ ጠፋ? 
ለምንስ ይሆን?፡፡ በአረጋዊ ዕድሜያቸው አርበኛ 
አባቶች እና እናቶች እየተንቀጠቀጡ ቆመው  ከብዙ 
ጊዜ ጥበቃ በኋላ የክብር እንግዳው “ክቡር” አፈጉባኤ 
በጥቁር መኪና መጡ፡፡ አበባ አኑረው እኒያ ታላላቅ 
አርበኞች እንደቆሙ ላስ ብለው ሄዱ፡፡ በየካቲት 
፳፫ የፍትህ እትም የታሪክ ባለሙያው ብርሃኑ 
ደቦጭ ባወጣው መረጃ በአድዋ በዐል አከባበር ዕለት 
ላይ በጃንሆይ ኃ/ሥላሴ ዘመን አንድ ጊዜ፣ በደርግ 
ዘመን ደግሞ ሁለት ጊዜ ብቻ መሪዎቹ ለሥራ  
ወደ ውጭ በመሄዳቸው ምክንያት በዐሉን በቦታው 
ተገኝተው ሳያከብሩ ቀርተዋል፡፡ አሁን በያዝነው የ፳ 
ምናምን የአገዛዝ ዘመን ደግሞ መሪው አንድም ቀን 
አልተገኙም!

ነህሚያ ወረድ ብሎ “የአባቶቼ መቃብር 
ያለባት ከተማ ተፈትታለችና” ፪፣፫ አለ፡፡ የእኛስ 
አባቶች መቃብር ያለበት አድዋ አልተፈታችም? 
እንደ ዕድል ሆኖ እኔ ያ ታላቅ ድል የተፈፀመባት 
አድዋን በቅርበት አውቃታለሁ፡፡ ዋነኛው ውጊያ 
የተደረገባትና ድሉ የተዘከረበት ታላቁ ሶሎዳ 
ተራራ በማይንቀሳቀስ የታሪክ ቅርስነት ተጠብቆ 
(preserved tourist site ሆኖ) እንዳለ፤ በጦር 
መሪዎች በየጦር አውድማቸው አንፃር ለነ ምኒልክ፣ 
ጣይቱ፣ ባልቻ አባነፍሶ፣ ፊታውራሪ ገበየሁ፣ ንጉስ 
ተ/ሃይማኖት፣ ራስ መኮንን፣ ፊታውራሪ ሃብተ 
ጊዮርጊስ… ሐውልተ ስምዕ እንደተሰራ፣ ለድሉና 
ለህያዋን ሰማዕቱ መታሰቢያ ሐውልተ ስምዕ 
እንደተሠራላቸው፣ ሌላው ቀርቶ እንደምታስቡት 
በዐሉ እንኳን በጣም እንደሚዘከር የምትገምቱ ከሆነ 
በትልቁ እንደተሳሳታችሁ አበስራችሁ ዘንድ በዚህ 
አለሁ፡፡ እና ይህ ሁሉ ነገር አንዳች ስውር እጅ 
እንዳለበት አይታያችሁም? ብሎስ የኢትዮጵያ ቅጥር 
አልፈረሰም? በሮቿስ በእሳት አልተቃጠሉም? 

ሌላው ማንነት ማጣት የባንዲራ ጉዳይ ነው፡
፡ ኢትዮጵያውያን ከሌላ አለማት ህዝብ በተለየ 
ሰውነታችን በምላጭ ቢበጣ ቀይ ብቻ ሳይሆን 
አረንጓዴ፣ ቢጫም ደም የሚወጣን ይመስለኛል፡
፡ ባንዲራ (ሰንደቅ ዓላማ) የማንነት አርማ ሆኖ 
በውስጣችን ተቀርጿል፡፡ በልቡናችን ታትሟል፡
፡ የማንነት መጠበቂያ ቅጥር፤ የኢትዮጵያውያን 
መግባቢያ በር ነው፡፡ እናም ማንነትን ሸርሽረህ 
ቅጥሯን ታፈርስ፣ በሯንም ታቃጥል ዘንድ 
ይህን የአንድነት ህብር የነፃነት ሰንደቅ “ጨርቅ 
ነው ትለዋለህ” አሊያም “የሆነ ነገር” መሃሉ ላይ 
ትጨምርበታለህ! 

ሌላው የማንነት ቅጥር የ፫ ሺህ ዓመት 
የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ ነው፡፡ አንዳንድ “ተቺዎች” 

እኛ ላይ ጠነከሩ እንጂ በታሪኩ የማይኮራ የዓለም 
ህዝብ የለም፡፡ ግሪካውያን ቢኮሩ በጥንታዊው 
ስልጣኔያቸው፣ ሮማውያንም ቢኮሩ በሮም ሰማይ 
ጠቀስ ፎቆች ሳይሆን የጥንት ስልጣኔያቸውን 
በሚያዩባቸው ፍርስራሽ ሐውልቶቻቸውና አብያተ 
መንግስታቸው፣ ግብፃውያን በፒራሚዳቸው፣ 
ህንዳውያን በታጅ ማሃል፣ ቻይናውያን በታላቁ 
ግንባቸው!፡፡ እና ኢትዮጵያውያንም በ፫ ሺህ! 
እደግመዋለሁ በ፫ ሺህ! ዓመታት ታሪካችን 
እንኮራለን! ይህም የአንድነታችን ማሰሪያ፣ የፍቅራችን 
ማሳረጊያ፣ ማንነታችን፣ መለያችን፣ ክብራችን ነው፡
፡ በዚህ የኋላ ታሪካችን እንደ ረዣዥሞቹ የአክሱም 
ሃውልቶች በኩራት ደረታችንን እንነፋለን፡፡ 
ስለሆነም “አለቆቻችን” ይህ መልካም እንዳልሆነ 
አዩ፡፡ ምክንያቱም እንዲህ አይነት መንፈስ ያለውን 
ህዝብ አሞኝተህ መግዛት አትችልም፡፡ ታሪኩን 
ዞር ብሎ አይቶ ‘እምቢ’ ሊል ይችላልና፡፡ እናም 
ማፍረስ፡፡ እንዲህ እያልክ “ኢትዮጵያ የ፫ ሺህ 
ሳይሆን የ፻ ዓመት ታሪክ ነው ያላት” ወይም 
ባማርኛ “የአክሱም ሐውልት ለወላይታ ምኑ ነው?”፡
፡ እንዴት አያችሁት? ቅጥሩ በሚገባ አልፈረሰም?i 
በሩስ በአሪፍ አልተቃጠለም?i

ቅጥረ ባህል 
የኢትዮጵያ ባህል ለህዝቧ አንድነት 

እና በፍቅር አብሮ መኖር፣ ታሪክ ሰሪነትና 
ለሌሎች እልፍ በጎነቶች ሁሉ መሠረት ነው፡፡ 
ዛሬ የእኛ ከወርቅ የነጠረ ባህል በውጪ አፀያፊ 
ባህላት እየተወረረ፣ እየፈራረሰ ይገኛል፡፡ በእኛ 
እንዝህላልነት እና በውጮቹ የባህል ወረራ (cultural 
imperialism) አማካኝነት በአንድም በሌላም መንገድ 
ከሚመጣው ባሻገር በመሪዎቻችን (ልማድ ሆኖብን 
በመሪዎቻችን እንላለን እንጂ ሊባል የሚገባው 
በመሪው ነበር፣ ሌሎች አመራሮች ልዩነት ፈጣሪ 
ስላልሆኑ ይልቁንም በመሪው አዙሪት ስር ያሉ 
እንጂ) ሆን ተብሎ ባህልን ለመበረዝ የሚደረገው 
ሴራ አንገብጋቢምም፣ አሳፋሪም፣ አብሻቂም ነው፡፡

የእንግሊዝን የቅኝ ግዛት ፖሊሲ “ከፋፍለህ 
ግዛ”ን ዱካ የሚከተለው “ገዢው” ፓርቲ የሃገሪቱን 
እንቁ ባህል እንደ ‘አባቱ ገዳይ’ መጥላት ከጀመረ 
ቆይቷል፡፡ በመንበር ላይ ለመበስበስ እንደ ዋነኛ 
ስልት የሚጠቀምበትን ይህን የከፋፍለህ ግዛ አሮጌ 
ፋሽን (ግን ደግሞ እውን እየተሳካለት ያለ) ይተገብር 
ዘንድ ይህን በፍቅር የታሸ  አገርኛ ባህል መበረዝና 
ማጥላላት ዋነኛ አላማው ነው፡፡ እየሄደለትም ነው፡
፡ እናም “የኢትዮጵያ ቅጥር ፈረሰ በሮቿም በእሳት 

ተቃጠሉ”፡፡ ባህል የህዝብ መግቢያ- መግባቢያ በር 
ነው፤ ባህል የማንነት መጠበቂያ አጥር (ግንብ) 
ነውና፡፡

ቅጥረ አንድነት 
አንድነት ኃይል ነው፡፡ አንድ የሆነን ነገር 

ማሸነፍ ከባድ ነው፡፡ “ድር ቢያብር አንበሳ ያስር” 
ያሉ የኛ አባቶች የአንድነትን ኃያልነት ለማሳየት 
ነው፡፡ የአንዲትን ድር ለአይን የማትከሰት ቅጥነት 
አስብ፡፡ ስትተባበር ደግሞ የአንበሳ ማሰሪያ ገመድ፡
፡ እናም ‘ሃለቃ’ ምናረገ ለበጎ ዓላማ የቆየንን አንድ 
ብሒል በራሱ አንድምታ ተረጎመ “ለአንድ ብርቱ 
ዘጠኝ መድኃኒቱ”፡፡ አንድነት፣ አንድ፣ አንድ፣ 
የምትልን ሃገር ዘጠኝ ትንንሽ ታረጋታለህ፡፡ ዘጠኝ  
ባንዲራም ባናቱ፡፡ ዘጠኙ አንድ ከሆነ ስለማይቻል 
አንዱን ወደ ዘጠኝ! ከዚያም ዘጠኝ ዘፈን፣ ዘጠኝ 
ባንዲራ፣ ዘጠኝ መዝሙር፣ ዘጠኝ ድንበር፣ ዘጠኝ 
ታሪክ፣ ዘጠኝ …፡፡ ማፈራረስ ይሏል!፡፡ እኔ ስስለው 
የናቡከደነፆር ወታደሮች ኢየሩሳሌምን ያፈረሷት 
በመዶሻ፣ ያቃጠሏትም እንዲሁ በተለመደ መልኩ 
በሳት ለኩሰው ይመስለኛል፡፡ ቢሆንም ያቃጠለው 
ያፈረሰውም ግንቡን እና በሩን ነው፡፡ ይሰራል፡፡ 
ያይሁድን ማንነት ማፍረስ ግን በቀላሉ የሚሞከር 
አይደለም፡፡ ይኼኛው /የእኛው/ አፈራረስ ግን 
ዘመናዊው የአሜሪካ ጦር ሄሮሺማ ናጋሳኪን 
ካፈራረሰበት እስከ ቀጣይ ትውልድም ያልጠፋ 
አሻራ ካሳረፈበት አቶሚክ ቦንብም በላይ ነው፡፡ 
ይህም በአንድነት ላይ በማንነት ላይ የተጣለ ነው፡፡ 
የአሜሪካ ቦንብስ በጃፓን ህንፃ እና ዜጋ ላይ ጉዳት 
ቢያደርስም የጃፓናውያንን አንድነትና ማንነት 
ግን ይባስ አንድ አደረገው፣ ሚስማር ሲመታ 
እንዲጠነክር አጠነከረው እንጂ አላላላውም፡፡ 

በእኛ ዘንድም ይህ እንዳለ አምናለሁ፡፡ ግዙፍ 
የአንድነት መንፈስ፡፡ እንዳይሸረሸርም እጸልያለሁ፡፡ 
ነህምያም አለ፡- “እኛ ያለንበትን ጉስቁልና ኢየሩሳሌም 
እንደፈረሰች በሮቿም በእሳት እንደተቃጠሉ 
ታያላችሁ፡፡ አሁንም ከእንግዲህ ወዲህ መሳለቂያ 
እንዳንሆን ኑና የኢየሩሳሌምን ቅጥር እንስራ” ነህ 
፪÷፲፯፡፡ ነህምያ አንድ ነው፡፡ በአንድነቱ ውስጥ 
ብዙዎች አይሁድ ወገኖቹ ነበሩ፡፡ በእነርሱ ብዙነት 
ውስጥም የእርሱ አንድ መንፈስ ነበር!፡፡ የኢትዮጵያ 
ቅጥር ፈርሷል፣ በሮቿም በእሳት ተቃጥለዋል!፡፡
ይህ ከእኛ ይርቅ ዘንድም አንድነታችንን እግዛአብሄር 
ይመልስልን፡፡ አሜን ይመልስልን፡፡

“ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!”

ነህ ፩፣፫


