የአንድ ታላቅ
ህዝብ ወግ
በዓለማየሁ ገላጋይ
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ዋጋ 7.00 ብር

የጠቅላይ ሚኒስትሩን አማካሪዎች በጨረፍታ ፫ 5
2

2
13
ጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና ‹‹የቃሊቲው 15
መንግስት›› የተሰኘ መጽሐፍ አሳተመ
በኢትዮጵያ የተከሰተው የዋጋ ንረት በተዛባ የንግድ
ስርዓት መሆኑን ብሄራዊ ባንክ አስታወቀ

አቶ ግራማ ሰይፉ የብሄራዊ ባንክ ገዥ ጥያቄዬን አልመለሱም አሉ 15

ሃሰተኛ የሳውዲ አረቢያ ሪያል ሲያዘዋውሩ
የተገኙ ተጠርጣሪዎች በእስራት ተቀጡ

15

ሰማያዊ ፓርቲ በፍጥነት ‹‹ህጋዊ የምዝገባ
የምስክር ወረቀት›› እንዲሰጠው ጠየቀ
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በርካታ የአማራ ተወላጅ አርሶ አደሮች
ከደቡብ ክልል የእርሻና የመኖሪያ
መሬታችንን ተነጠቅን አሉ
11
የደብረዘይት እንስሳት ሕክምና ት/ቤት ተማሪዎች
የትምህርት ማቆም አድማ አደረጉ
11
በዝቋላ ተራራ ላይ የተነሳውን ሰደድ እሳት
ለማጥፋት መንግስት ትኩረት ባለመስጠቱ
ጉዳቱ እየጨመረ መምጣቱ ተገለፀ 11
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2

ፊቸር

የፊስካል ፌደራሊዝም ድቀት
እና የክልላዊ ነፃነት ክስረት
ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

እጅግ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስትን
ከደርግ የወረሰው ኢህአዴግ ወደ ስልጣን በመጣ
ማግስት እስከአሁን ድረስ ከንትርኮች ነፃ መሆን
ያቃተውን የዘውግ ፌደራሊዝም አስተዋውቋል፡
፡ ይህን የፌደራሊዝም ቅርፅ ለመተግበር
ክልሎችን በቋንቋ መለዮነት ሲያዋቅር የተለያዩ
የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ መገለጫዎችን ያዳበሩ
የሀገሪቱን
አካባቢዎች
በክልል
ለማዋቀር
መሞከሩ ሀገሪቱ እምቅ የኢኮኖሚ አቅሟን
እንድትጠቀም እንዳደረጋት ይከሰሳል፡፡ የክልሎቹ
አወቃቀር ቋንቋን ብቸኛ መስፈርትቱ አድርጎ
መጠቀሙ ከክልል ክልል የሚደረገውን የሰው
ሃይል ዝውውርም ሆነ የኢንቨስትመንት ፍሰት
ገድቦታል፡፡ ከተወለዱበት ብሄር አካባቢ ወጥቶ
በሌሎች ክልሎች ላይ መስራትም ሆነ ኢንቨስት
ለማድረግ መፈለግ ከፌደራሊዝሙ ባህሪ አንፃር
ዜጐችን በደህንነት ማጣት እንዲዋጡ አድርጓል፡
፡ የጥምረት እና የራስ ገዝ የአስተዳደር ነፃነትን
ግድ የሚለው የፌደራሊዝም ባህሪ በገዢው
ፓርቲ ሁለንተናዊ የበላይነት እንደተናደ ብዙ
ተንታኞች ይናገራሉ፡፡ በሌላ ጫፍ ብዙዎቹ
የፌደራሊዝም ተንታኞች መገንጠልን ማዕከሉ
የሚያደርግን የፖለቲካ ስርዓት ከፌደራሊዝም
ይልቅ ለኮንፌዴሬሽን ቢያቀርቡትም የገዢው
ፓርቲ ልሂቃን የፅንሰ ሀሳቡ ህገ-መንግስታዊ
ድጋፍ ሀገሪቱን ከመፍረስ አደጋ መጠበቂያ
እንደሆነ ይሟገታሉ፡፡ እ.ኤ.አ. በ1991 ዓ.ም.
ለታተመው ታይም መጽሔት አቶ መለስ
ስርዓታቸው
ስለሚተችበት
የፌደራሊዝም
ቅርፅ ሲናገሩ ‹‹ኢትዮጵያ የምትበታተን ከሆነ፣
ቀድሞውኑ ህልው አልነበረችም ማለት ነው››
(If Ethiopia tooks apart, it wasn’t meant
to be) በማለት የፓርቲያቸውን የፌደራሊዝም
ሙከራ ተከላክለዋል፡፡
ከዚህ የፌደራሊዝም ቅርፅ በተቀፅላ
ተግባር ላይ የዋለው የክልሎች እና የፌደራል
መንግስቱ ባጀት ተኮር ግንኙነት ከብዙ ትችቶች
የነፃ አልሆነም፡፡ የተዋረዳዊ እና የጎንዮሽ
አለመመጣጠን በስፋት መስተዋሉ፣ ገዢው
ፓርቲ በክልሎች ፊስካል ፖሊሲ ላይ ውሳኔ
ለመወሰን መድፈሩ፣ በተራዛሚው የሀገሪቱ
ክልሎች የስልጣን ልዕልናቸው መናዱ ለጉዳዩ
ታዛቢዎች ከፌደራሊዝሙ ድቀት ጋር የሚዛመድ
የፊስካል ፌደራሊዝም ሞትን ይነግራል፡፡

ካለተቋማዊ ነፃነት…

የፊስካል ፌደራሊዝም ፅንሰ ሀሳባዊ
የመተግበር ሙከራ በቀዳሚነት የሚያያዘው
ከማዕከላዊ የፊስካል ፖሊሲ ውድቀት ጋር ሲሆን
ሀሳቡ በቀጥታ ከፌደራሊዝም ስርዓት ጋር
ይተሳሰራል፡፡ በአሀዳዊነት የሚመራ የኢኮኖሚ
እና የፖለቲካ ስርዓት ኪሳራ በፌደራሊዝም
ሙከራ ሊታረም እንደሚቻለው ሁሉ የጥብቅ
ማዕከላዊ ፖሊሲ ውድቀት የፊስካል ፌደራሊዝምን
መተዋወቅ ግድ ብሏል፡፡ ብዙ ሀገራትም ፊስካል
ፌደራሊዝምን ለመተግበር የመፈለጋቸው መነሻ
ከአሀዳዊ የፖለቲካ ክስረት ጋር እንደሚያያዝ
ሁነቱን ያጠኑ ፀሐፊዎች ይናገራሉ፡፡ ዋላስ
ኦትስ የተባሉ ፀሐፊ ለፊስካል ፌደራሊዝም
የሰጡት ብያኔ ከዴሞክራሲያዊ የፌደራል
ስርዓት ጋር ይዛመዳል፡፡ እንደ ዋላስ ያሉ ቀዳሚ
የጉዳዩ ተንታኞች ፅንሰ ሀሳቡን ሲያብራሩ፤
ተቋማዊ ነፃነት እና ለሚመሩት የክልል ነዋሪ
ተጠያቂ የሆኑ ክልሎች የፊስካል ጉዳዮችን
በተመለከተ የሚኖራቸው በነፃ የመወሰን መብት
እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ይናገራሉ፡፡ የፌደራል
መንግስቱ በህግ ከተፈቀደለት ኃላፊነት ውጪ
ጣልቃ የማይገባበት የክልሎች ገቢያቸውን
እና ወጪዎቻቸውን በተመለከተ የሚኖራቸው
ነፃነት ለፊስካል ፌደራሊዝም ተሳላጭነት ወሳኝ
እንደሆነ ዋላስ ኦታስ “An essay on fiscal
federalism” በሚለው ፅሁፋቸው ይከራከራሉ፡
፡ በዚህ ክርክር መሰረት ወሳኙ የፌደራሊዝም

አስተምህሮ የሆነው የግል እና የጋራ /Shared
and self-rule/ የአስተዳደር ዘዬ ህገ-መንግስታዊ
ጥበቃ ማግኘት ለፊስካል ፌደራሊዝም ተግብሮት
ወሳኝ ሁነት ነው፡፡ ቪቶ ታንዙ የተባሉ
ፀሐፊ በበኩላቸው ፊስካል ፌደራሊዝም ሶስት
ተያያዥ የፊስካል ውሳኔዎችን እንደሚያካትት
ይናገራሉ፡፡ ፀሐፊው “Fiscal federalism
and decentralization: A review of some
efficiency and macroeconomic aspects”
በሚለው ፅሁፋቸው በክልሎች እና በፌደራል
መንግስት መሀከል ያሉ ፊስካል ነክ የኃላፊነት
እና የግዴታ ድርሻዎች፣ ታክስን የመሰብሰብ
ስልጣኖች እና ከፌደራል መንግስቱ ወደ ክልሎች
የሚደረገው የድጎማ ስልት ፊስካል ፌደራሊዝም
በዋናነት የሚይዛቸው አዕማዶች ናቸው፡፡
ኢ-ማዕከላዊ
የፊስካል
ፖሊሲ
አተገባበር ተያያዥ የሆኑ የፖለቲካ እና
የኢኮኖሚ ውጤቶችን ያመጣል፡፡ ዴሞክራሲያዊ
እና ግልፅ በሆነ የፌደራሊዝም ስርዓት ውስጥ
የሚተገበር ከሆነ ክልሎች በውስጣቸው ላሉ
ነዋሪዎች የሚኖራቸው ተጠያቂነት የጠበቀ
በመሆኑ በቅድሚያ የነዋሪዎቹን ፍላጐቶች
የተንተራሱ ክንዋኔዎችን ይፈፅማሉ፡፡ ይህን
መሰል አካሄዳቸውም ዴሞክራሲያዊ ተቋማትን
ከመገንባት በዘለለ በተሻለ ስልጠት እና ጥራት
ህዝባዊ አገልግሎቶች የሚቀርቡበት እድል
እንደሚኖር ሬሚ ፕሩድሆም የተባሉ አጥኚ
“The dangers of decentralization” በሚል
ርዕስ ለአለም ባንክ በሰሩት ጥናት ይናገራሉ፡
፡ እንደ አጥኚው ሙግት በኢኮኖሚ ያልበለፀጉ
ሀገራት የኢ-ማዕከላዊነትን የአስተዳደር ዘዬ
ከመሞከራቸው
በፊት
በቅድሚያ
ማሰብ
የሚኖርባቸው
ጉዳዮች
እንዳሉ
ያሳስባሉ፡
፡ የሀገሪቱ ንዑስ /Sub-national/ መንግስታት
ፖሊሲ ቀርጶ የመተግበር ተቋማዊ አቅም
በአስፈላጊ ደረጃ ላይ ካልደረሰ ያልተማከለ
አስተዳደርን ለመተግበር መሞከር ከኢኮኖሚ
ክስረቶች በተጨማሪ የሀገሪቱን ጥሬ ሀብቶች
ማባከንን ያስከትላል፡፡ በውጤቱም የፊስካል
ፌደራሊዝም መሰረታዊ ጥቅሞች የሚከሰቱበት
እድል ይጠባል፡፡ ነገር ግን ኢትዮጵያን መሰል
ሀገራት በዚህ መሰል ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ሆነው
መንግስታዊ ስርዓቱን ኢ-ማዕከላዊ ለማድረግ
ሲሞክሩ የሚፈጠረውን ጉድለት ለፖለቲካዊ
የበላይነታቸው ማስጠበቂያነት ይጠቀሙበታል፡፡
የየክልሎቹን አቅም ለማዳበር በሚል መከራከሪያ
የክልሎቹን ልዕልና መጣሳቸው፤ የነፃ ተቋማትን
መኖር ግድ የሚለውን የፊስካል ፌደራሊዝም
ኃልዮት ይንዱታል፡፡ በዚህም በቅርፅ ያልተማከለ
በይዘት ግን የተማከለ የፊስካል ስርዓት ያሰፍናሉ፡
፡

የክልሎቹ ተጠሪነት ለማን ነው?

ለሁለት ዓስርታት የተሞከረው ፊስካል
ፌደራሊዝም ሊሻገረው ያልቻለው አንደኛው
ጉድለት የተዋረዳዊ ያለመመጣጠን /Vertical
imbalance/ ጎልቶ መውጣት ነው፡፡ ክልሎች
የየራሳቸውን ክልል ብቻ አስመልክቶ በሚያወጡት
ወጪ እና በሚሰበስቡት ገቢ መሀከል ሰፋ ያለ
ልዩነት ሲታይ፣ ይህንን የባጀት ጉድለታቸውንም
ለመሸፈን በፌዴራል መንግስቱ ላይ ጥገኛ ሲሆኑ
ተዋረዳዊ ያለመመጣጠን ይፈጠራል፡፡ ይህ ክስተት
ፌዴራሊዝምን የስርዓታቸው መዋቀሪያ መንገድ
አድርገው በመረጡ ብዙ ሀገራት ሊከሰት የሚችል
ቢሆንም በክልሎቹ ገቢ እና ወጪ መሀከል ያለው
ልዩነት እንደ ኢትዮጵያው ሰፊ ከሆነ በፊስካል
ፌዴራሊዝሙ ላይ መሰረታዊ ስህተት እንዳለ
አመላካች እንደሆነ በብዙ ምሁራኖች ይታመናል፡
፡ በተለምዷዊው የኢ-ማዕከላዊነት ህልዮት
መሰረት ይህንን መሰል ሰፊ ልዩነቶች ሲፈጠሩ
የፌዴራሊዝምን መሰረታዊ ጥቅሞች የሚያሳጡ
ክስተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ፡፡ ከነዚህም ዋነኞቹ
የክልል አስተዳደሮች ተጠያቂነታቸውን እና
ኃላፊነታቸው በአቅራቢያቸው ላለው የማህበረሰብ
ክፍል መሆን ሲገባው፤ ከባጀት እጥረት
የተነሳ በፌዴራል መንግስቱ ላይ ጥገኛ ሲሆኑ
የሚኖራቸው ተጠያቂነት ይላላል፡፡
በኢትዮጵያ የፊስካል ፌዴራሊዝም
ላይ የተሰሩ ጥናቶች ቢያንስ ካለፈው አስር
ዓመት ወደዚህ ተዋረዳዊ ያለመመጣጠኑ
እጅግ እየጨመረ መምጣቱን የሚናገሩ ናቸው፡
፡ የባለፉት ዓስርት ዓመታት እያንዳንዱ ክልል
በአማካኝ 17% የሚሆነው የክልሉን ወጪ ብቻ

ሲሸፍን የቀረው በፌዴራል መንግስቱ ድጋፍ
የተሸፈነ ነው፡፡እስከዛሬ ድረስ የሚወጡ የገንዘብ
እና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ዘገባዎች
እንደሚያሳዩት ፌደራል መንግስቱ ከአጠቃላዩ
የሀገሪቱ ገቢ 82% የሚሆነውን ሲሰበስብ ክልሎች
በበኩላቸው የቀረውን 18% ብቻ ይሰበስባሉ፡፡
ፌዴራል መንግስቱ ይህን ያህል ገቢ ለመሰብሰብ
የቻለበት ዋነኛ ምክንያት ከታክስ ዓይነቶች
መሀከል ብዙውን ድርሻ የሚይዘውን ቀጥተኛ
ያልሆኑ ታክሶች መቆጣጠሩ ነው፡፡ ከዚህ የታክስ
ዓይነት በተጨማሪ ከውጪ ንግድ የሚገኙትን
ታክሶች ሙሉ ለሙሉ የፌዴራል መንግስቱ
እንዲሰበስብ መደረጉ ተዋረዳዊ አለመመጣጠኑ
በስፋት እንዲከሰት አስገድዷል፡፡
ዶ/ር ጳውሎስ ጫኔ “Ethiopia’s
post 1991 decentralization reform under
neo-patrimonialism” በሚለው የሶስተኛ ዲግሪ
ማሟያ ጥናታቸው በምሳሌነት በሚያነሷቸው
ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ ትግራይ እና አማራ ክልሎች፣
በተከታታይ 93%፣ 75%፣ እና 80% የሚሆነውን
የየክልሎቻቸውን
ወጪ
የሚሸፍንላቸው
የፌዴራል መንግስቱ ነው፡፡ በዚህ ስሌት
እነዚህ ክልሎች በአማካይ 18% የሚሆነውን
ወጪያቸውን ብቻ ከየክልሎቻቸው በሚያገኙት
ገቢ ለመሸፈን ሞክረዋል፡፡ ይህንን ያለመመጣጠን
በተመለከተ የአለም ባንክ እ.ኤ.አ. በ2000 ዓ.ም.
ባወጣው ጥናት ከየትኞቹም የፌዴራል ስርዓት
ከሚከተሉ ሀገሮች በተለየ መልኩ ከፍተኛ ልዩነት
የሚታይበት ሲል ስርዓቱን ወቅሷል፡፡ ባለፉት
ጥቂት ዓመታት ይህ የተዋረድ ያለመመጣጠን
ጥቂት በጎ ምልክቶች ቢያሳይም፣ የጉዳዩ
ተከታታዮች ለመሻሻሉ ከፊስካል ፌደራሊዝሙ
መሳለጥ ይልቅ ከአጠቃላይ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ
እድገት መንሸራተት አንፃር የክልሎች የልማት
ወጪዎች መቀነስን በምክንያትነት ያቀርባሉ፡፡
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ለዚህ የገዘፈ ተዋረዳዊ ያለመመጣጠን
የነገሩ ተከታታዮች የተለያዩ መከራከሪያዎችን
ያቀርባሉ፡፡ የመጀመሪያው እና ብዙዎቹን
ፀሐፊዎች የሚያስማማው የፌደራል መንግስቱ
በአጠቃላይ በሀገሪቷ ውስጥ ከሚሰበሰቡት
ታክሶች ጠንካራ የታክስ መሰረት ያላቸውን
ለክልሎቹ ከመፍቀድ ይልቅ በብቸኝነት ጠቅልሎ
መያዙ ነው፡፡ አቡ ግርማ ሞገስ የተባሉ ፀሐፊ
እንደሚሉት
ፌደራል
መንግስቱ
በቀጥታ
እና ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ከሚሰበስበው
አጠቃላይ የታክስ ገቢ ውስጥ 83% የሚሆነውን
ይሰበስባል፡፡ ዶ/ር ጳውሎስ በበኩላቸው ለዚህ ሰፊ
የገቢ ጉድለት የክልሎችን የፖለቲካ አመራሮች
ተጠያቂ ያደርጓቸዋል፡፡ የክልሎቹ አመራሮች /
ገዢ ፓርቲዎች/ የገቢ መሰረታቸውን ለማስፋት
በሚገባ አይንቀሳቀሱም፡፡ ከዚህ በተጨማሪም
ማዕከላዊ
መንግስቱ
ታክስን
በተመለከተ
የታክስ መሰረቱን ለማስፋፋት ቢንቀሳቀስም
የሚያስፋፋቸው የታክስ መሰረቶች ጠቀሜታቸው
የፌዴራሉን መንግስት ገቢ ማጠናከር ላይ
እንደሆነ ይጠቀሳል፡፡ ሌላኛው ተጠቃሽ ምክንያት
የፌዴራል መንግስቱ ለክልሎች ድጋፍ ለማድረግ
በሚያወጣው የድጋፍ ቀመር ውስጥ ክልሎች
የራሳቸውን ገቢ ለማሰባሰብ የሚያደርጉትን
ጥረት አለማካተቱ፣ ክልሎቹ የገቢ መሰረታቸውን
ለማስፋፋት መነቃቃት እንዳይኖራቸው ማድረጉ
ነው፡፡ በዚህ የክልሎች የድጋፍ ቀመር ውስጥ
ይህ ሊካተት ቢችል አንድ ክልል ከሌላው
ክልል የተሻለ ድጋፍ ለማግኘት ሲል የገቢውን
መሰረቶች ለማስፋፋት እንደሚሞክር መታመኑ
እና ይህም አለመደረጉ በምክንያትነት ይጠቀሳል፡
፡ አቶ አቡ “Fiscal federalism and its
discontents: Theory and policy” በሚለው
ጥናታዊ
ስራቸው
እንደሚሉት
ተዋረዳዊ
ያለመመጣጠኑን ለማርገብ አንደኛው አማራጭ
ሊሆን ይችል የነበረው ክልሎች ከሀገር ውስጥም
ሆነ ከውጪ ሊበደሩ የሚችሉበት እድል መኖር
ነው፡፡ በኢትዮጵያ ሁኔታ ክልሎቹ ከሀገር ውስጥ
ባንኮች በአጭር የጊዜ ገደብ ውስጥ የሚከፈል
ብድር ሊበደሩም አለመቻላቸው እና ከሌሎች
እርዳታ ሰጪ ሀገራትም ሆነ ተቋማት እርዳታ
አለመቻላቸው እና ከሌሎች እርዳታ ሰጪ
ሀገራትም ሆነ ተቋማት እርዳታ እንዳይቀበሉ
በፌዴራል መንግስቱ መገደባቸው የባጀት
ጉድለታቸውን ለመሙላት የነበራቸውን ሌላ
አማራጭ ዝግ አድርጎታል፡፡
ሌላኛው
የኢትዮጵያ
የፊስካል
ፌዴራሊዝም መለዮ ሆኖ የወጣው ክልላዊ
ወጪዎችን በመሸፈን እና ገቢን በማሰባሰብ
በክልሎች መሀከል ያለው ሰፊ ልዩነት ነው፡
፡ ምሁራን ይህን መሰል የክልሎችን የአቅም
ልዩነት ጎንዮሻዊ ያለመመጣጠን /Horizontal
imbalance/ ሲሉ ይጠሩታል፡፡ የኢ-ማዕከላዊነት
/Decentralization/
ኃልዮት
ተንታኞች
እንደሚሉት ይህን መሰል ክስተት የሚፈጠረው
በክልሎቹ መሀከል ያለው የኢኮኖሚ እድገት፣
የታክስ መሰረቶች እና የሰው ሃይል እና ተቋማዊ
ጥንካሬዎች ሰፊ ልዩነት ሲታይባቸው ነው፡
፡ የፌዴራል መንግስቱ በክልሎቹ የሚታዩትን
እኒህን መሰል ልዩነቶችን ከግንዛቤ ውስጥ ያስገባ
የድጋፍ ቀመር ካላዘጋጀ እነዚህ ተለዋጮች በተሻ
ሁኔታ የሚገኙባቸው ክልሎ የተሻሉ እድገቶችን
ሲያስመዘግቡ ቀሪዎቹ እጅግ ወደኋላ ሊቀሩ
ይችላሉ፡፡ ይህን መሰል ሰፊ ልዩነቶች ሀገራዊ
የኢኮኖሚ እድገቱን በአሉታዊ መንገድ ከመጫን
ባለፈ በሀገሪቱ ውስጥ የሚኖረውን የነፍስ ወከፍ
ገቢ ወደ ጥቂት ክልሎች ያዘነበለ ያደርገዋል፡
፡ በኢትዮጵያ ሁኔታ እድገት የሚያስመዘግብበት
ሁኔታ ከተፈጠረ በብሄር ፖለቲካ የተበከለውን
የሀገሪቱን የፖለቲካ ስርዓት በጎ ወዳልሆነ
አቅጣጫ ሊመራው ይችላል፡፡ በብሔር እና በገቢ
ልዩነት መሀከል ቀጥተኛ ትስስር ሊፈጠር ከቻለ
ሀገሪቱ ስርዓቱ አፍርሼዋለሁ፣ እየተከላከልኩትም
ነው ለሚለው የአንድ ብሔር ተፅዕኖ ልትጋለጥ
ትችላለች፡፡ ባለፉት አስር ዓመታት የተከሰቱትን
የጎንዮሻዊ ያለመመጣጠን ስንመለከት አዳጊ
እና ያደጉ ክልሎች በሚባሉት መሀከል ያለው
የኢኮኖሚ ደረጃ ልዩነት እጅግ ሰፊ መሆናቸውን
እናስተውላለን፡፡ አዳጊ የሚባሉት የሱማሊያ፣
የቤኒሻንጉል፣ የጋምቤላ እና የአፋር ክልሎች
በአማካይ 13% የሚሆነውን ወጪያቸውን
ብቻ ሲሸፍኑ፤ የትግራይ፣ አማራ እና ኦሮሚያ
ወደ ገፅ 6 ዞሯል
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የአዲስ አበባ ትራፊክ መጨናነቅ
ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

የአዲስ አበባ መንገዶች የማያነቃነቁ
እየሆኑ ነው፤ እንግዶች ሲመጡ፤ ጠቅላይ
ሚኒስትሩ ሲገባና ሲወጣ የሚከሰተው የትራፊክ
መጨናነቅ አሁን በማንኛውም ጊዜ የሚያጋጥም
ሆኖአል፤ መንገዶቹ በሰፉና መኪናዎቹም
በበዙ መጠን መጨናነቁ እየተባባሰ ይሄዳል፤
የመንገዶች መስፋትና መጥበብ፣ የመኪናዎች
ማነስና መብዛት ሁልጊዜ ከትራፊክ ችግር ጋር
የሚጠቀሱ ምክንያቶች ናቸው፤ ሌሎችም አሉ፡
፡ በአጠቃላይ የሕዝብ ጨዋነት፣ በተለይም
የአሽከርካሪዎች ጨዋነት፣ የትራፊክ ፖሊሶች
ብቁነት ሊታሰብባቸው የሚገቡ ነጥቦች ናቸው፤
ሁለት ምሳሌዎችን ልጥቀስ፤ በካይሮ (ግብጽ)፣
በኒው ዴልሂ (ህንድ)ና በባንኮንግ (ታይላንድ)
የሚታየውን የትራፊክ ሁኔታ ብናስተያይ ትልቅ
ልዩነት ያለው በመንገዶቹ ስፋት ወይም ጥበት፣
በመኪናዎች ብዛትና ማነስ ሳይሆን በአሽከርካሪዎቹ
ሁኔታ ነው፤ በካይሮና በዴልሂ መኪና
አሽከርካሪዎች እያንዳንዳቸው ባቡር መንገዱ

ለየራሳቸው ብቻ የተሠራላቸው ስለሚመስላቸው
ሌላውን ሁሉ ወራሪ አድርገው ስለሚመለከቱት
ጦርነት ነው፤ ጦርነቱ በመኪናው ጥሩምባ፣
በስድብ፣ መንገዱን በመዝጋት፣ ሲብስም ከመኪና
ወጥተው ግብግብ በመፍጠር ይካሄዳል፤ በካይሮና
በዴልሂ መንገዶች የጨዋነት ዘሩም አይታይም፤
በአንጻሩ በባንኮንግ የጥሩምባ ድምጽ አይሰማም፤
አንዱ ነጂ የሌላውን ችግር እያየና እያስተናገደ
በሰላምና በዝግታ እየተንፏቀቀ ይጓዛል፤ የካይሮና
የዴልሂ ትርምስ በባንኮንግ አይታይም፤ ጨዋነት
የፈጠረው ልዩነት ነው፡፡
አዲስ አበባ ከካይሮና ከዴልሂ እየባሰ
ነው፤ አንድ ቀን ወደማታ ግድም ሁለት መኪናዎች
መብራት እየጣሱ ሲሄዱ ትራፊክ ፖሊሱ አጠገቤ
ነበር፤ ዝም ብሎ አንገቱን እየነቀነቀ ያያል፤
‹‹እንዴት ዝም ብለህ ታያለህ?›› አልሁት፤
‹‹ምን ላድርግ? ሕጉ ለሁሉም እንዲሠራ
አይፈለግም፤ እነሱን ስናስቆማቸው ሊደባደቡ
ይደርሳሉ፤ ይዝቱብናል፤ አንዱ ሲያጠፋ እያዩ
ዝም ማለትና ሌላውን መቅጣት ያስቸግራል፤››
አለኝ፤ የኅሊናው ቁስል ተሰማኝ፤ በዳኝነት
ወንበር ላይ ተቀምጦ መለዮ ለብሶ፣ የፍትሕን
ሚዛን ይዞ በእኩልነት አለመዳኘት መቆርቆሩ
አይቀርም፤ በአዲስ አበባ ሥልጣን ጨዋነትን
ብቻ ሳይሆን ሕጉንም እያደከመው ነው ማለት
ነው፤ በደህናው ጊዜ ጨዋነትንም ሆነ ሕጋዊነትን
በሥልጣናቸው የሚያላሉና የሚያፈርሱ ሰዎች
መሬት ቢንቀጠቀጥ፣ ሰማዩ ቢቀደድ እያንዳንዱ
ሰው የሚገዛው ነፍሱን ለማዳን ብቻ ባለው
ደመ-ነፍስ ሲሆን ጭንቀታቸው ከሌላው ሁሉ
እኩል ይሆንና ጨዋነትንና ሕጋዊነትን ኡ!ኡ!

ቢሉ የማያገኙት ይሆናሉ፤ የጨዋነት መጥፋት
ለማንም አይበጅም፤ ሥልጣን ላይ ያሉት
የጨዋነት አርአያ መሆን አለባቸው፡፡
ኢትዮጵያውያን በጨዋነት የታወቅን
ነበርን፤ በመንገድ ላይ አንተ ቅደም፣ አንተ
ቅደም መባባል ባህላችን ነበረ፤ ዛሬ የሚታየው
መገፈታተር ባህል እየሆነ ከሄደ በክፉ ቀን
እንተላለቃለን፤ የትራፊኩ ጉዳይ ያጠፋው ጥሩ
ባህላችንን ብቻ አይደለም፤ የሚታየው የትራፊክ
ችግር በአለፉት ሃያ ዓመታት ውስጥ የሰፈነው
እውቀትን የመናቅ አባዜ ነው፤ የትራፊክ
እውቀቱ ያላቸው ፖሊሶች ወዴት እንደገቡ
አይታወቅም፤
ከዚያም
እንደዩኒቨርስቲው
ለቅመው አስወጥተዋቸው ይሆን? ለማናቸውም
የትራፊኩ ችግር መንገዶችን በመሥራት ብቻ
የሚፈታ አይመስለኝም፤ የተለያዩ ጥናቶች
መደረግ አለባቸው፤ አንዳንዶቹን ለመጥቀስ
ያህል፡1.ብዙ
የመኪና
እንቅስቃሴ
የሚታይባቸው
መንገዶችና
የመኪናዎቹ
አቅጣጫዎች የትኞቹ እንደሆኑ መታወቅ
አለባቸው፤
2. ከምን ሰዓት እስከምን ሰዓት
የመኪናዎቹ
እንቅስቃሴና
አቅጣጫ
እንደሚጨምርና እንደሚቀንስ ትክክለኛ ጥናት
በአዋቂዎች መደረግ አለበት፤
3. በሁለት አቅጣጫዎች የሚያስኬዱት
ጠባብ መንገዶች የተለየ ጥናት ያስፈልጋቸዋል፤
አንዳንዶቹንም በአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚያስኬዱ
ማድረግ አስፈላጊ ሳይሆን አይቀርም፤
4. መኪናዎች በግራም፣ በቀኝም

ማቆም የሚቻልባቸው፣ በአንድ በኩል ብቻ
ማቆም የሚቻልባቸው፣ በሁለቱም በኩል ማቆም
የማይቻልባቸው መንገዶች መለየት አለባቸው፤
በተጨማሪም ለምሳሌ አንድ መንገድ
በሁለት አቅጣጫዎች እንዲያስሄድ ለሁለት
እኩል ተከፍሎአል፤ ነገር ግን ከግራ ወደቀኝ
የሚጎርፉት መኪናዎች ከቀኝ ወደግራ ከሚሄዱት
ከእጥፍ በላይ ናቸው እንበል፤ ከግራ ወደቀኝ
ለሚሄዱት መኪናዎች መንገዱ በጣም የጠበበ
ሆኖ ከቀኝ ወደግራ ለሚጓዙት ግን በጣም ሰፊ
ነው፤ ይህንን ለማደላደል ለእያንዳንዱ መንገድ
የሚከተሉትን መረጃዎች መሰብሰብ ያስፈልጋል፤
(ከሰኞ እስከ ቅዳሜ)
• ከግራ ወደቀኝ የሚንቀሳቀሱ
መኪናዎች ቁጥር
• ከ12 ሰዓት እስከ ሦስት
• ከሦስት እስከ ሰባት
• ከሰባት እስከ ዘጠኝ
• ከዘጠኝ እስከ አሥራ ሁለት
• ከቀኝ ወደ ግራ የሚንቀሳቀሱ
መኪናዎች ቁጥር
• ከ12 ሰዓት እስከሦስት
• ከሦስት እስከ ሰባት
• ከሰባት እስከ ዘጠኝ
• ከዘጠኝ እስከአሥራ ሁለት
የአዲስ አበባ ትራፊክ በጣም ከባድ
ችግርን የሚፈጥርበት ጊዜ እየተቃረበ ነው፤
በቶሎ መፍትሔዎች ካልታሰቡ መንገዶቹን
ሁላችንም እንዳንጠቀምባቸው የምናደርግበት ጊዜ
ሩቅ አይመስለኝም፡፡

የአንድ ታላቅ ህዝብ ወግ
ዓለማየሁ ገላጋይ
ስለአንድ ታላቅ ህዝብ ልናወራ ነው፡
፡ ልብ በሉ! ስለሀብታም ወይም ስለኃያል ህዝብ
አላልኩም፡፡ ሀብትና ኃይል ኖሮ ታላቅነት ላይገኝ
ይችላል፡፡ እንዲሁም ታላቅነት ኖሮ ሀብትና
ኃይል ላይኖር ይችላልና…
…ሀሳቤን 36ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት
ሊንደን ጆንሰን በተናገሩት ላፍታታ፡፡ ፕሬዝዳንቱ
ሚሺጋን ውስጥ ትምህርታቸውን አጠናቅቀው
ለተመረቁ ወጣቶች የተናገሩት ነው፡፡ እንዲህ
አሉ፡“In your time we have the
opportunity to move not only toward the
rich society and the powerful society, but
upward to the great society.” (በእናንተ
ጊዜ ወደ ሐብታምና ወደኃያል ማህበረሰብነት
ብቻ ሳይሆን ወደ ታላቅ ህዝብነትም የማምራት
እድሉ ተከፍቶልናል፡፡)
በወቅቱ (በ1960ዎቹ) አሜሪካ (እንደኛ
እንደ አሁኑ ዘመን) በሀብት፣ በኃይልና በታላቅነት
መካከል ያለው ልዩነት አጥበርብሯት ነበር፡፡
ድንጋዜዋ ሀብትና ኃይል ታላቅነትን ያመጣል
በሚል የተሳሳተ ድምዳሜ ላይ የተመሰረተ ነበር፡
፡ ከፕሬዝዳንት ሊንደን ንግግር በኋላ ‹‹ታላቅነት
ምን ማለት ነው?›› በሚል አሜሪካኖች
ተብሰለሰሉ፡፡ ‹‹ሀብታምነትስ? ሀያልነትስ?››
ነገሩ ‹‹ያ-ሌላ ይሄ ሌላ›› እንደተባለው ሆነ፡፡
እኛ ኢትዮጵያውያን በኑሮ የተመነዘረ
ሀብት፣ በውትድርና የተገለጠ ኃይል አልነበረንም፡
፡ ይሁንና ኩሩ ህዝብነታችን ታላቅነት አጐናፅፎን
በሀብትም ሆነ በኃይል እጥረት እንዳንጐዳ
ተከላክሎ እስካሁን አቆይቶናል፡፡ ወራሪዎቻችን
የታላቅ ህዝብነታችን ዜና ቀድሞ ይደርሳቸው
ስለነበር ውጊያ የሚገጥሙን በተጠራጣሪ ልቦና
ሽሽት እየከጀላቸው ነበር፡፡ ፈረሪይ የተባለ
ኢጣሊያዊ መልእክተኛ ራስ አሉላን እንዲህ
እንዳላቸው
ተዘግቧል፡፡
‹‹…ዝናዎን-ስንሰማ
እንደ አንድ ትልቅ ተራራ ይመስሉን ነበር እንጂ
እንደዚህ እንደኛ ቁመትና ውፍረት ያልዎት
አይመስሉንም ነበር፡፡››
ከኢጣሊያዊው እና ከራስ አሉላ
ዘመን እራቅ ብለን አንድ ማስረጃ እንምዘዝ፡
፡ 525 ዓመተ-ምህረት ገደማ ነው፡፡ ኰስማስ
ኢንዲኰፕሊስተስ (Cosmas Indicopleustes)
የተሰኘ ፖርቱጋላዊ ሀሳሽ ኢትዮጵያ መጥቶ
የአገሪቱን ዋና ከተማ አክሱምን ጐብኝቶ ሲመለስ
‹‹ክርስቲያን ቶፖግራፊ›› የተሰኘ መጽሐፍ ፅፏል፡

፡ እዚህ መጽሐፍ ላይ ደጋግሞ ‹‹ኩሩ፣ ትሁት፣
ጨዋነት ያላቸው ታላቅ ህዝቦች ናቸው›› ብሏል፡
፡ በወቅቱ የነበረውን የአገሪቱን ሀብት ቅድሚያ
ሰጥቶ ከመተንተን ይልቅ ወራሪን ለመመከት
ያላቸውን ንቃት አድንቋል፡፡ ይሄንኑ ንጉስ
ኢላ-አፅብሃ ለጦርነት ሲዘጋጅ በአይኑ በብረቱ
እንደተመለከተ መስክሯል፡፡
ከኢንዲኰፕሊስተስ ወዲህም የብዙ
አገር ሀሳሾች ለኢትዮጵያውያን ታላቅነት የአይን
እማኝ ሆነዋል፡፡ ኢጣሊያዊው ፒየርቶ ሮምቡሎ፣
ፖርቹጋላዊዎቹ ፔድሮ ዲ ኰቬል ና ፍራንሲስኮ
አልቫሬዝ እዚህ ላይ ይጠቀሳሉ፡፡ እነዚህ ባዕዳን
የኢትዮጵያውያንን ታሪክ፣ ባህል፣ ስልጣኔ፣
ሥነ-ምግባርና የአገር ፍቅር በማጣቀስ ነበር
ታላቅነታቸውን ለመመስከር የቻሉት፡፡
በእርግጥም የኢትዮጵያውያኑ ታላቅነት
በታሪክ፣ በባህል፣ በስልጣኔ፣ በእምነት፣ በሥነምግባርና በአገር ወዳድነት የሚደገፍ ነው፡፡
ቀደም ሲል የነበሩት ኢትዮጵያውያን በቋንቋችን፣
በፊደላችን፣ በታሪካችን ሲመጡብን ‹‹ግሥላ››
ይሆኑ የነበሩት በሌላ ሳይሆን እነዚህ ነገሮች
ለአንድ ህዝብ ታላቅነት መሰረት ስለሆኑ ነበር፡
፡ ለምሳሌ የአስረስ የኔሰው የፃፉትን ‹‹ትቤ
አክሱም መኑ አንተ››ን መመልከት ይቻላል፡
፡ የፊደል ቅደም ተከተል ከነበረበት ‹‹ሀ፣ ለ፣
ሐ…›› እንዲቀየር ሀሳብ በመሰንዘሩ ብቻ ተኩስ
ቀረሽ ጠብ ውስጥ ይገባሉ፡፡ ጉዳዩን ከሰላይነት
ጋር ያያይዙታል፡፡ መጀመሪያ ቅርስን፣ ቀጥሎ
ታላቅነትን በኋላም ነፃነትን ለማሳጣት ታልሞ
የተሰነዘረ የጠላቶች ደባ እንደሆነ ያስገነዝባሉ፡፡
የአስረሰ
የኔሰው
ሥጋት
ከብዶ
የሚታየን ከኢጣሊያ ወረራ ድርጊት ጋር አዛምደን
መመልከት ስንችል ነው፡፡ ኢጣሊያ ኢትዮጵያን
እንዳሸነፈች የመጀመሪያ ዘመቻዋ ኢትዮጵያዊ
ኩራትን ማጥፋት ላይ አተኮረ፡፡ የተከበሩ ሰዎችን
በአደባባይ እራቁታቸውን መግረፍ፣ ባንዲራውን
ማጥፋት፣ ኢትዮጵያዊውን ‹የአገር ተወላጅ›
ብሎ መጥራት፣ አርበኞችን፣ ሽፍቶች ማለት፣
የኢትዮጵያንን መኖሪያ መከለለ እና ኢትዮጵያ
የሚለውን መጠሪያ በአቢሲኒያ መለወጥ፡፡
በተለይ የመጨረሻው ላይ አትኩረን እንመልከት፡
፡ ኢትዮጵያን በአቢሲኒያ የመለወጡ አንድምታ፡
፡
‹‹ኢትዮጵያ›› ከአምስተኛው ክፍለ
ዘመን አንስቶ የአገራችን መጠሪያ ሆኖ ቆይቷል፡
፡ ኢትዮጵያ ቃሉ ከግሪክ እንደተገኘ ተደጋግሞ
ይገለፃል፡፡
ትርጉሙም
በፀሐይ
ተለብልቦ
የጠቆረ ፊት ማለት ነው፡፡ አንዳንድ መዛግብት
እንደሚገልፁት ብሉይ ኪዳን ሲተረጐም ግብፆችና
አይሁዶች ‹‹ኩሽ›› እያሉ የሚጠሩበትን ቃል

ተክቶ የገባ የግሪክ ቃል ነው፡፡ ‹‹የ20ኛው ክፍለ
ዘመን ኢትዮጵያ›› የተሰኘው መጽሐፍ ገፅ 174
ላይ እንደተፃፈው ‹‹ኢትዮጵያ ቀደም ብሎ የግሪክ
ታሪክ ፀሐፊዎች ብዙ የፃፉበት ስም ስለሆነ
የህዝቦቹን ገናናነትና ትልቅነት ገልፀውበታል፡፡
በቅርቡም ታሪክ ቢሆን ነጭን ያሸነፈ የጥቁር
ሕዝብ መለያ ስለኾነ ይህ ሥም በተነሣ ቁጥር
ማንኛውም ጥቁር ስሜቱ ከፍ ይላል፡፡ ስለዚህም
ጣሊያኖች ይህንን ስም ለመጠቀም አልፈለጉም፡፡
››ስለዚህ ‹‹አቢሲኒያ›› ሲሉ ጠሯት፡፡
አቢሲኒያ
አረቦች
ለኢትዮጵያ
ካወጡላት ‹‹ሃበሻ›› ከሚለው ሥም የተወሰደ
የአውሮፓውያኖች አጠራር እንደሆነ እዚሁ
መጽሐፍ ላይ ተገልጿል፡፡ ‹‹ሃበሳት ቀደም ብሎ
በምዕራብ ሳዑዲ አረብያ ቀይ ባህር ዳር የሚኖሩ
ከጥቁር ጋር የተደባለቁ የአረብ ነገዶች ሥም
ነበር፡፡ የቀለም ትርጉሙ ድብልቅ እንደማለት
ነው፡፡ ከጊዜ ብዛት ይህ ስም ባህሩን ተሻግሮ
በአረቦች ዘንድ የኢትዮጵያውያን መለያ ስም ሆነ፡
፡››
ኢትዮጵያ
‹‹ኢትዮጵያ››
እንጂ
አቢሲኒያ አለመሆኗ በተባበሩት መንግሥታት
ጭምር ይታወቃል፡፡ በ1915 ዓ.ም. አባል ሆና
ስትመዘገብ ሥሟ የሰፈረው ኢትዮጵያ በሚለው
ነው፡፡ ይሁንና ኢጣሊያ ከራሷ ፍርሃትና ሥጋት
በመነሳት ‹‹አቢሲኒያ›› ብላ በመጥራቷ ቀጥላለች፡
፡ ወራሪነቷ እስካበቃበት ዘመን ድረስ ማለት
ነው፡፡ የሚደንቀው ደግሞ ኢጣሊያ ወደ ጥንቱ
‹‹ኢትዮጵያ›› ስትመለስ ኢትዮጵያውያኑ በልምድ
‹‹አቢሲኒያ›› እያሉ መቀጠላቸው ነው፡፡ ሁኔታው
አስጊ እየሆነ በመምጣቱ በ1944 ዓ.ም. ላይ የውጭ
ጉዳይ ሚኒስትር አንድ የፅሁፍ ትእዛዝ አውጥቶ
ነበር፡፡ በውጭ ለሚገኙ የኢትዮጵያ ቆንስላዎች፣
ሌጋሲዮኖችና ኢምባሲዎች የተላለፈው ይሄው
የፅሁፍ ትእዛዝ አቢሲኒያ ወይም ሃበሻ የሚለውን
አጠራር እንዳይጠቀሙበት፣ ማህተማቸውንም
የደብዳቤ ርሳቸውን በሙሉ እንዲያርሙና
ኢትዮጵያ¨የሚለውን ሥም ብቻ እንዲጠቀሙ
እንደሚያዝ ይኸው ‹‹የ20ኛው ክፍለ ዘመን
ኢትዮጵያ›› መጽሐፍ አስፍሯል፡፡
ኢጣሊያ ስለአድዋ ቁስሏ ብትፈራ፣
ስለአልተረጋጋው ቅኝ ግዛቷ ብትሰጋ፣ ሰግታም
በኢትዮጵያ ታላቅነትና በኢትዮጵያዊ ኩራት ላይ
ብትዘምት አይገርምም፡፡ እንኳ ኢጣሊያ የረጅም
ጊዜ ህልሟ አልሳካ ያላት ግብፅ እና እመቤቷ
እንግሊዝ በኢትዮጵያዊ ኩራት ላይ ታጥቀው
ቢዘምቱ እውነት አላቸው፡፡ አባይን የመቆጣጠር
ህልማቸው በተደጋጋሚ የከሸፈው በኢትዮጵያ
ሀብትና ኃያልነት ሳይሆን በኢትዮጵያዊው
ኩራት ነውና፡፡ እዚህ ላይ አንድ ታሪክ ጠቅሰን
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እንለፍ፡፡

በአጤ ምኒልክ ዘመን በአገሪቱ እውቀት
ለማስፋፋት ታስቦ ትምህርት ቤት ተከፈተ፡፡
መምህሮቹም ከግብፅ እንዲመጡ ተደረገ፡፡ ነገር
ግን የመማር ማስተማር ሒደቱ (በዘመናችን
ቋንቋ) እክል እየገጠመው መጣ፡፡ እክሉ በተማሪና
አስተማሪ ጥምርታ (አሁንም በዘመኑ ቋንቋ)
የተፈጠረ አልነበረም፡፡ በኢትዮጵያዊ ኩራት
እንጂ፡፡ ግብፃዊው መምህር ኢትዮጵያዊውን
ተማሪ መቅጣት አልቻለም፡፡
‹‹ተንበርከክ›› ሲል ግብጻዊው፡፡
‹‹ደሞ ለመሃዲ ነው የምንበረከከው?››
ይላል ተማሪው፡፡ ተማሪዎቹ ይባስ ብለው
‹‹እንዴት ብትደፍረን ነው ተንበርከክ የምትለን?››
እያሉ ግብፃዊዎቹን መደብደብ ጀመሩ፡፡ ንግስት
ዘውዲቱ በዚህ በተማሪዎቹ ድርጊት እጅግ
አድርገው ተበሳጩ፡፡ ተማሪዎቹ ለሁል ጊዜው
ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዳይመለሱ አዘዙ፡፡
ግብፃዊው ሊቀ ጳጳስ አቡነ ማቲዎስ የበለጠ ቱግ
አሉ፡፡ ነገሩን በዘዴ የያዙት ራስ ተፈሪ (በኋላ
አጤ ኃይለ ሥላሴ) ብቻ ነበሩ፡፡ አጥፊዎቹ
ተማሪዎች ከእነጭራሹ ትምህርት ከሚያቆሙ
ይልቅ ወደውጭ ሔደው እንዲማሩ በመደረጉ
በራሳቸው
ግብታዊነታቸውን
እንዲረዱት
አግዟቸዋል፡፡ ለትምህርት ከተላኩበት ሲመለሱ
በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ስፍራ ያላቸው
ሰዎች
ለመሆን
በቅተዋል፡፡
ከአጥፊዎቹ
ተማሪዎች ውስጥ የኢትዮጵያ የመጀመሪያው
ጠቅላይ ሚኒስትር ፀሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ
ሃብተወልድ ይገኙበታል፡፡ እንዲሁም ብላቴን ጌታ
ሎሬንዞ ትእዛዝ፣ አርቲስት አገኘሁ እንግዳ እና
ራስ ቢትወደድ አንዳርጋቸው መሳይ ከተቀጪ
ተማሪዎቹ መካከል ነበሩ፡፡
ግብፅና እመቤቷ እንግሊዝ አባይን
ስለመቆጣጠር ነበር ህልማቸው የኢትዮጵያን
ታላቅነት ቢያንኳስሱ አይገርምም፡፡ የሚገርመውና
የማይገባውስ የዚህ ዘመንና ዘመነኞች አዝማሚያ
ነው፡፡ እንደፋሽስት ሁሉ ባንዲራ፣ ታሪክ፣
ቋንቋ፣ ቅርስ፣ ማንነት… ላይ በማነጣጠር
የታላቅነት ሥነ-ልቦናን የመምታት የገዢዎቻችን
ፍላጐት ከምን መነጨ? ለምን አላማ? በእርግጥ
እንደሚባለው ኢትዮጵያዊ ኩራት ለልማት
እንቅፋት በመሆኑ? ወይስ የታላቅነት ክብርን
ገፍፎ አህያ በማድረግ እንደ አህያ ለመግዛት?
ሳይሆን ይቀራል?... በታላቁ ግሪካዊ ፈላስፋ
በአርስቶትል
አባባል
ፅሁፋችንን
ለጊዜው
እንዝጋ፡፡ ‹‹ታላቅ ማህበረሰብ እንደ አንድ ነፃ
ህዝብ በአግባቡ መገዛትንና በአግባቡ መግዛትን
የሚችልበት ነው፡፡›› አለአግባብ ለመገዛትስ?
ታላቅ ህዝብነት እንቅፋት ሳይሆን ይቀራል?

ፍትህ መጋቢት 14 2004 ዓ.ም

ርእሰ አንቀፅ

የዋጋ ግሽበቱ መፍትሔ ይፈለግለት
ባሳለፍነው ሳምንት የማክሰኞ የፓርላማ
ውሎ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ ሶፈዮን አህመድ
የዋጋ ግሽበት የሀገሪቱ ፈታኝ ጉዳይ እየሆነ
እንደመጣ የሚኒስቴር መስሪያ ቤታቸውን
የስድስት ወራት ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት
ተናግረዋል፡፡ የሚኒስትሩ ሪፖርት እንደሚለው
መንግስት የዋጋ ንረትን ለመቀነስ የወሰዳቸው
እርምጃዎች ተገቢውን ውጤት አላመጡም፡
፡ በኢኮኖሚው ውስጥ የተከሰተው የዋጋ ንረት
በአንድ በኩል ፖለቲካዊ ገፅታ አለው፡፡
የፌደራል መንግስቱ እስከ 1997 ዓ.ም.
ድረስ የባጀት ጉድለቱን ለመሙላት የውጪ
ዕርዳታ ዓይነተኛ ሚና ነበረው፡፡ ከድህረ-97 በኋላ
በአገሪቱ ውስጥ የተፈጠሩት የፖለቲካ ሁነቶች
እስከወቅቱ ድረስ ባጀት ተኮር ድጋፍ ያደርጉ
የነበሩ ሀገራት እና ተቋማት ወደ ኋላ እንዲሉ
አድርጓቸዋል፡፡ በዚህ ወቅት መንግስት የወሰደው
እርምጃ ጉድለቱን ለመሙላት የሀገር ውስጥ
የገቢ ምንጮችን ለመጠቀም መሞከር ነው፡፡
በፍትህ እምነት የዋጋ ንረቱ እየተባባሰ መምጣት
ይህ የመንግስት ውሳኔ አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡
መንግስት ይህን የሀገር ውስጥ ምንጭ ለመጠቀም
ሲሞክር በገበያ ውስጥ የሚዘዋወረውን የገንዘብ
መጠን እንዲጨምር አድርጎታል፡፡ ይህም የዋጋ
ንረቱን ለማባባስ ዓይነተኛ ምክንያት ሆኗል፡፡
የተለያዩ
የነገረ-ሀብት
አጥኚዎች
እንደሚሉት በአጠቃላይ ሀገራዊ እድገት /GDP/
እና በገንዘብ አቅርቦት መሀከል የሚኖረው ዝምድና

ለዋጋ ንረት መባባስ ምክንያት ሊሆን ይችላል፡
፡ የገንዘብ ሚኒስቴር መረጃዎች እንደሚያሳዩት
የገንዘብ አቅርቦቱ ከሀገራዊ የኢኮኖሚ እድገቱ
በእጥፍ እየናረ መሆኑ የዋጋ ንረቱን አባብሷል፡
፡ ፌዴራል መንግስቱ ይህን ካለቅጥ እየጨመረ
የመጣውን የገንዘብ አቅርቦት እድገት መፍትሄ
እንዲያበጅለት ፍትህ ትጠይቃለች፡፡
ይህ የአቅርቦት እድገት መገራት
ካልቻለ ሀገራዊ የዋጋ ንረቱ ዋነኛ ክፍል የሆነው
የምግብ ዋጋ መናርን እጅግ ሊያባብስ ይችላል፡
፡ ከዚሁ ጋር በተዛመደ መንግስት የባጀት
ጉድለቱን እና የኢኮኖሚ እድገቱን ለማስቀጠል
ገንዘብ እያተመ እንደሆነ በተለያዩ ተቋማት እና
ምሁራን ይከሰሳል፡፡ ፍትህ መንግስት ከዚህ
ዓይነቱ አደገኛ ሙከራ እንዲታቀብ አጥብቃ
ትጠይቃለች፡፡ ምክንያቱም ይህ አካሄድ የዋጋ
ንረቱን ከቁጥጥር ውጪ እንዲወጣ ከማድረግ
በዘለለ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው አጠያያቂ በመሆኑ
ጉዳዩ አትኩሮት የሚሻ ነውና፡፡
ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ የዋጋ ግሽበቱን
ለመቀነስ
መንግስት
የመረጠው
አካሄድ
የወለድ መጠንን መጨመር ነው፡፡ ይህ ውሳኔ
ዜጎች ለገንዘብ ያላቸውን ፍላጐት ስለሚቀንስ
በኢኮኖሚው ውስጥ የሚኖረውን የገንዘብ
ዝውውር መጠን ይጨምራል፡፡ በተራዛሚው
የምርት ወጪዎችን ይጨምራል፡፡ አምራቾችም
ይህንን ለማምረት የሚያወጡትን ጭማሪ ወጪ
ለማካካስ በምርቶቻቸው ላይ ዋጋ ለመጨመር

ይገደዳሉ፡፡ ውጤቱም የኑሮ መወደድ ይሆናል፡፡
የገንዘብ ሚኒስትሩ ሶፊያን አህመድ በሪፖርታቸው
በዋጋ ግሽበቱ የታችኛው የማህበረሰብ ክፍል
የበለጠ እየተጎዳ እንደሆነ ጠቅሰዋል፡፡ ይህ ከወለድ
ጭማሪ የሚነሳው የምርቶች ዋጋ መግሸብ
በተለየ መልኩ የሚጎዳው እራሳቸው የጠቀሱትን
የማህበረሰብ ክፍል ነውና መንግስት ጉዳዩን
እንደገና እንዲያስብበት ፍትህ ትጠይቃለች፡፡
መንግስት
በእቅዶቹ
ላይ
የዋጋ
ግሽበቱን በትራንስፎሜሽን ዓመታት ውስጥ ወደ
ነጠላ ዲጂት እንደሚቀንሰው አስቀምጧል፡፡ ነገር
ግን የትራንስፎርሜሽኑ መነሻ ዓመት በሆነው
2003 ዓ.ም. የዋጋ ግሽበቱ 38.1% መሆኑ
ከዚህ በተጨማሪም የተለያዩ ተቋማት ጥናቶች
ይህን ዓመት ጨምሮ በቀሩት ሦስት ዓመታት
ተዓምራዊ ለውጦች ካልተደረጉ በቀር አማካይ
የዋጋ ግሽበቱ ቢያንስ ከ15% ያነሰ አይሆንም
ሲሉ ተናግረዋል፡፡ የ2003 ዓ.ምህረቱን የፌደራል
መንግስቱ የዋጋ ግሽበት እቅድ ውድቀት
ጨምሮ የዚሁ ዓመት የስድስት ወር አማካይ
የዋጋ ግሽበት ከመንግስት እቅድ ውጪ መሆኑ
እጅግ አሳሳቢ በመሆኑ የፌደራል መንግስቱ
እቅዶቹን እና ነባራዊ ሁኔታዎችን እንደገና
አበክሮ እንዲገመግም ፍትህ ታሳስባለች፡፡ እየናረ
ባለው የዋጋ ግሽበት ሰፊው የማህበረሰብ ክፍል
እየተጎዳ ነውና መንግስት አፋጣኝ የማስተካከያ
እርምጃዎች እንዲወስድ ፍትህ ደግማ ደጋግማ
ታሳስባለች፡፡

«የተከፋፈለ ሕዝብ ጉልበቱን ያባክናል፤»
ለዚህ ጽሑፍ ርዕስ እንዲሆነኝ ይህንን
አባባል ከጁሊየስ ኔሬሬ የተዋስኩት ለተነሳሁበት
ጉዳይ ጥሩ አስረጂ ይሆንልኛል በሚል ዕምነት ነዉ፡
፡ አባባሉ ለሕዝቦች አንድነት፤ ኅብረትና ለአንድ
ዓላማ በጋራ መቆም የተደረገ ጥሪ ነው፡፡ ለነገሩ
ተረት አዋቂና ተረት ወዳድ ብሆን ኖሮ ከሀገራችን
ተረቶችም ከዚህ ባልተናነሰ ስለ ሕዝቦች አንድነት
ጥቅም እጥር ምጥን አድርገው የሚያስረዱ አያሌ
ሀገርኛ አባባሎች መኖራቸውን ሳልገነዘብ ቀርቼ
አይደለም፡፡ እንዲያው ከላይ እስከታች ሀገራዊ
ጉዳዮችን ተረት በተረት አድርገን ብቻ እንዳናልፈው
ሰግቼ ነው፡፡
የተከፋፈለ ሕዝብ ጉልበቱን ስለማባከኑ
ከአሁኑ የኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር አስተያይተን
ለመቃኘት እንሞክራለን፡፡ ቀደም ሲል በነበሩት
አገዛዞች የኢትዮጵያ ሕዝብ በጠቅላይ ግዛቶች
በኋላም በክፍለ ሀገሮችና አስተዳደር አካባቢዎች
የተከፋፈለ ነበር፡፡ በዚህ ሂደት አንድ ብሔር ወይም
ብሔረሰብ በተለያዩ ግዛቶች ተከፋፍሎ ነበር፡
፡ ክፍፍሉም መልክዓ ምድራዊ ስለነበረ ሁለትና
ከዚያም በላይ የሆኑ የብሔር ብሔረሰብ አባላት
ሳይለዩ በአንድ ግዛት ውስጥ ይጠቃለሉ ነበር፡፡
የየግዛቶቹ ገዢዎችና አስተዳዳሪዎች ከማንኛዉም
ብሔር ብሔረሰብ የተውጣጡ ነበሩ፡፡ በርግጥ
የያኔው ገዢ መደብ አባላት ቁጥር ያመዝናል፡፡ ይህ
እንግዲህ ለየሥርዓቱ አገዛዝ በሚያመች መንገድ
የተደረገ ቢሆንም ኢትዮጵያዊነትን ለማጉላትም
ጭምር ነበር፡፡ ኢህአዴግ ወደ ሥልጣን ከመጣ
ወዲህ ነገሮች ተለዋወጡ፡፡ የአስተዳደር ክልሎች
ከመልክዓምድር
ይልቅ
ብሔር
ብሔረሰቦችን
መሠረት ያደረገ ሆነ፡፡ ይህም የብሔር ብሔረሰቦችን
ጥያቄ የመለሰ የፌዴራል ሥርዓት ነው ተባለ፡
፡ ክልሎች የየራሳቸው «መንግስት» ባለቤት
ሆኑ ተባለ፡፡ አንደቀድሞዎቹ ሥርዓቶች ክልሎች
በሰሜን፤ በደቡብ፤ በምሥራቅና በምዕራብ ዞኖች
መከፋፈላቸው ግን አልቀረም፡፡ አሁን አሁን ተሸሎት
እንደሆን አንጃ አንጂ እንደቀድሞው የገዢው መደብ
(ብሄር) አባላት በየክልሉ በሞግዚትነት ተመድበው
ክልሎቹን በበላይነት መቆጣጠራቸው የየክልሎቹን
«ራስ ገዝ መንግሥትነት» የይስሙላ አድርጎት
ነበር፡፡ በአሁኑ ጊዜ ክልሎቹ በገዢው መደብ አባላት
ቀጥተኛ ቁጥጥር ሥር ናቸው ለማለት ባያስደፍርም
ሁሉም ክልሎች በገዢው ፓርቲ አባላት፤ አጋሮችና
ታማኞች ሙሉ በሙሉ እንደሚገዙ ግልጽ ነው፡፡
ቀድሞም ሕዝብ «የኔ» የሚል አስተዳደር
መርጦም አያውቅም፤ በመረጠውም ተመርቶ
አያውቅም፡፡ ዛሬም እንዲሁ፡፡ ይልቅስ ገዢዎቹ
ናቸው «እኔን የመረጥከኝ አንተ ነህ፤ እኔም
ያንተ መንግሥት ነኝ» የሚሉት፡፡ «አግዚአብሔር
ከመረጣቸው» ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ በስተቀር፡፡
ሕዝብ የመረጠው መንግሥት ለመረጠው ሕዝብ
ተጠያቂነት አለበት፡፡ በኢትዮጵያ ግን ሁልጊዜ

ፍትህ ጋዜጣ
በማስተዋል ህትመት
ማስታወቂያ ስራ
ድርጅት በየሳምንቱ
የሚታተም
የአሳታሚው አድራሻ
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ተጠያቂ ሕዝቡ ነው፡፡ ስለዚህ በሕዝብ ይሁንታ
ሥልጣን የያዘ መንግሥት ኢትዮጵያ እስካሁን
አይታ አታውቅም፡፡ የሚከራከረኝ ይምጣ፡፡ ታዲያ
እስክሪፕቶውን ታጥቆ መሆን አለበት፡፡ እኔ
በዚያኛው መጻፍ አልችልበትም፡፡
የኢትዮጵያ ሕዝብ በራሱ ይሁንታ
የሚቋቋም መንግሥት ለምን አይኖረውም? ከሕዝቡ
ጥቅምና ፍላጎት ውጪ በደል የሚያደርሱትንስ
መንግሥታት ለመቃወምና ለመቀየር ለምን አቅም
ያጣል? ዓይኑ እያየ በሰቆቃ ለመኖር ለምን ፈቀደ?
ብለን ብንጠይቅ መልሱ ቁርጥ ያለ ነው፤ የተከፋፈለ
ሕዝብ መሆኑ ነው፡፡ በዚህ ሰዓት ክፍፍሉን ደረጃ
በደረጃ አንመለከተለን፡፡
1.
የክልሎች ክፍፍል፡- ብሔር
ብሔረሰቦች በየክልላቸው የየራሳቸው አስተዳደር
አንዲኖራቸው መደረጉ ክፋት ላይኖረው ይችላል፡
፡ ጥያቄው እውነት የየክልሉ ሕዝቦች የየራሳቸው”
አስተዳደር በራሳቸው ፈቃድ መስርተዋል ወይ?
የሚል ነው፡፡ መልሱ ገዢዉ ፓርቲ መሠረተላቸው
ነው፡፡ በዚህ የክልሎች ክፍፍል ሀገራዊ የአብሮነት
ስሜት ከስሟል ማለት ይቻላል፤ የኦሮሚያ ጉዳይ
አማራውን፤ የትግራይ ጉዳይ ኦሮሞውን፤ የደቡብ
ጉዳይ አፋሩን፤ የጋምቤላ ጉዳይ ቤኒሻንጉል
ጉሙዙን፤ የኦጋዴኑ ጉዳይ ሃረሪው” አልቆረቁር
እያለ መሆኑን በተለያዩ አጋጣሚዎች በተጨባጭ
ታዝበናል፡፡ የባሌ ደን ሲቃጠል የጮሁት ኦሮሞ
የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ብቻ ነበሩ፡፡ ጋምቤላ ነዋሪው
ከመሬቱ ላይ ሲፈናቀል ትንፍሽ ያለ አልነበረም፡፡
ለደቡብ ረሃብ ሰሜኑ አይጨነቅም፡፡ ኦሮሞ ሲታሠር
ሌላው ዝም ነው፡፡ ሌላውም ሲታሠር አሮሞውም
አንደዚሁ ዝም ነው፡፡ አያንዳንዱ በየራሱ ቅርፊት
ውሰጥ ይገላበጣል አንጂ የአንዱ ጉዳይ የሁሉም፤
አልፎም የሀገር ጉዳይ ሆኖ አይታየውም፡፡ አሁን
በዚህ ሰሞን አማራው ሕገ ወጥ ሰፋሪ ተብሎ
ከደቡብ ይውጣ አየተባለ ባለበት ማን ድመፁን
አሰማላቸው? ማንም፡፡ በገዢው ፓርቲ በሚታወጁ
በዓላት አየተሰባሰቡ በመጨፈር፤ የባህል ዕቃዎችንና
አልበሳትን በማሳየት፤ የባህል ምግቦችን በመጎራረስና
በጋራ መፈክሮችን በማሰማት «አንድ ሆነናል» ብሎ
መማማል ወሃ አይቋጥርም፡፡ የአንዱ ክልል ቁስል
ሌላውን ካላመመው“ ካልተሰማው ምኑን ከምን
አድርገን ስለለውጥ ማሰብ እንችላለን፡፡
2. በየክልሉ ውስጥ ያለ ክፍፍል፡
- ከዞንና ወረዳዎች አስተዳደር ክፍፍሎች ውጪ
ክልሎች በወንዝና በጎጥ ተከፋፍለዋል፡፡ ከዚህም
አልፎ ተቃዋሚ በመረጠና ባልመረጠ ወረዳ
መካክል አድሎአዊ ክፍፍል አለ፡፡ አንዱ ወረዳ
ተጠቃሚ ሌላው ተመልካች የሆነበትን በቁጥርና
በሥም ማስቀመጥ ይቻላል፡፡ በዚህም ምክንያት
አንዱ ከሌላው ጋር የጎሪጥ እንዲተያይ ተደርጎ
ተቀምሮአል፡፡
3.
የሰዎች ክፍፍል፡- የገዢው
ፓርቲ ደጋፊ ወይም አባል በሆኑና ባልሆኑት መካከል
ክፍፍል ተፈጥሮአል፡፡ በነዚህ ሰዎች መካከል ያለው

(ጁሊየስ ኔሬሬ)

ቅራኔ በቀላሉ የሚፈታ አይመስልም፡፡ በባልና
ሚስት፤ በአባትና ልጅ፤ በእናትና ልጅ፤ በጎረቤትና
ጎረቤት፤ በሠራተኛው፤ ወዘተ መካከል ያለው
ክፍፍል እንኳንስ የሚያስተባብር የሚያቀባብርም
አይደለም፡፡
4.
4.የተቃዋሚ ፓርቲዎች ክፍፍል፡
- ተቃዋሚ ፓርቲዎች በአብዛኛው ብሔር
ብሔረሰብን መሠረት አድርገው የተመሠረቱ
አንደመሆኑ ትኩረታቸዉ በየብሔረሰባቸው ጉደይ
ላይ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት አንድን ብሔር
ብሐረሰብ እወክላለሁ የሚል ፓርቲ ሌላኛውን
ብሔር ብሔረሰብ ከሚወክል ፓርቲ ጋር ተመሳሳይ
አጀንዳ አይኖረውም፡፡ እንዲያውም ገዢው ፓርቲ
በአንዱ ተቃዋሚ ላይ የሚያሳርፈው ዱላ ነግ በኔ
በሚል ሌላውን አያሳስበውም፡፡ ፓርቲዎች ከአንድ
ብሔር ብሔረሰብም ተፈጥረው ጤና የላቸውም፡
፡ የተከፋፈሉ ናቸው፡፡ ከዚያም አልፎ ተርፎ
ከሥልጣን ሽኩቻ ባሻገር አርማና ፓርቲን ራሱን
ድርጅቱን መሰራረቅና መነጣጠቅ አለ (ኦብኮን፤
ቅንጅትን፤ወዘተ ይመለከቷል፡፡)
5.
የዲያስፖራ ክፍፍል፡- ዳያስፖራዉም
በየብሔር ብሔረሰቡ ጎራ ለይቶ ይናቸፋል፡፡ ከዚያም
አልፎ ተርፎ አንዳንዱ የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት
ብቻ ፖለቲከኛ ይሆናል፡፡ አንዳንዱ ለገዢው ፓርቲ
ገጽታ ግንባታ ይተጋል፡፡
ብቻ ተከፋፍለናል፡፡ እንኳን በሀገር ደረጃ
በክልል ደረጃም አብረን አይደለንም፡፡ ተበጣጥቀናል፡፡
የጋራ ራዕይ፤ የጋራ ሕልም፤ የጋራ ጥያቄ የለንም፡
፡ ለየብቻ ቆመናል፡፡ በግል እንኳ እንንቀሳቀስ ቢባል
የትም አያደርስም፡፡ ተነጥሎ መመታት ብቻ ነው፡
፡ መባከን ብቻ ነው፡፡ እስካሁን የምናየው «ኢሳያስ
ዛተ»፤ «አልሸባብ ፎከረ» ሲባል መሰለኝ የኢትዮጵያ
መከላከያ ሠራዊት የሚባለው ከኛዉ የተውጣጣ በጋራ
የሚዘምተው፡፡ ይህ የመከላከያ ሠራዊት የኢትዮጵያ
ሕዝብ ልጅ አይደለም እንዴ? መቼም ኢህአዴግ
በእንክዩቤተር (እንቁላል መፈልፈያ መሣሪያ)
አልቀፈቀፈው፡፡ ለምን ሕዝቡን ከውስጥ ከአደጋ
አይከላከልም? እኛስ ለምን ከመከላከያ ሠራዊታችን
ጋር አንድነት አንፈጥርም? ለምን ሠራዊቱን የአንድ
ፓርቲ ንብረት አድርገን እንመለከተዋለን? በጥያቄ
ልቋጭ፡፡ ምን ብናደርግ የወንዝ፤ የጎጥ፤ የክልል
(የብሔር) ክፍፍሉን አጥብበን በሀገር ጉዳይ ዙሪያ
በጋራ እንሰለፋለን? አሁን እኮ ኢትዮጵያዊነት፤
ኦሮሞነት፤ አማራነት፤ ትግሬነት፤ ደቡብነት፤ ወዘተ
ያለው በመታወቂያ ደብተሮቻችን ላይ ብቻ ነው፡፡
በልባችን ውስጥ አይደለም፡፡ ይህ በርግጥ ለገዢውም
ለተገዢውም ትልቅ የሚባል አደጋ ነው፡፡ ሰው
ሠራሽ ክፍፍሉን አጥብበን፤ የጆሮ ጠቢን ሥጋት
ተቋቁመን በዚህ ጉዳይ ላይ ተቀራርበን እንነጋገር፤
እንወያይ፤ እንከራከር፡፡ እውነት ከአንጀታቸው ከሆነ
ሕገመንግሥታዊ መብታችን ነውና፡:

www.fetehe.com

ቸር ያሰንብተን፡፡

ሙሉነህ አያሌው
ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

ሪፖርተር

ሰውዓለም ታዬ

አምደኞች

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

ግራፊክስ ዲዛይን

ሀብታሙ ታደሰ
ቤቴልሄም አመነሸዋ

የሽያጭ ሰራተኞች

ደለለኝ ሙሉጌታ
ታመነ ደገፋ

0911 928401
0911 712361
011 8951856
 110744
E-mail:

fetih_gazeta@yahoo.com

www.fetehe.com
አታሚ

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

አንድ በሉ
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በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ

ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

የጠቅላይ ሚኒስትሩን አማካሪዎች በጨረፍታ ፫
ተመስገን ደሳለኝ
ከወር በፊት ‹‹የጠቅላይ ሚኒስትሩን
አማካሪዎች
በጨረፍታ››
በሚል
ርዕስ
በጀመርነው
የ‹‹ጨረፍታ
ዳሰሳ››
ሁለት
አማካሪዎችን ‹‹ጨርፈን›› አይተን ነበር፡፡ ጓድ
(ዶ/ር) ፋሲል ናሆምን እና ባይሎጂስቱን ሬድዋን
ሁሴንን፡፡ በእርግጥ ስለሁለቱ አማካሪዎች ዛሬም
ጥቂት እናይና ወደ ዋናው አጀንዳችን ወደፕ/ር
እንድሪያስ እሸቴ እናመራለን፡፡ ከዛ በፊት ግን
ስለእነጓድ ፋሲል ጥቂት ተጨማሪ መረጃዎችን
ደግሞ ማየቱ ያስፈለገበትን ምክንያት ላስረዳ፤
የፍትህ አንባቢያን እንደምታስታውሱት
በሁለት ክፍል ሁለት አማካሪዎችን ተመልክተን
ነበር፡፡ ሆኖም በዶ/ር ፋሲል ናሆም ላይ የቀረቡት
‹‹የአቋም-ተቃርኖ›› ማሳያ ማስረጃዎች በቂ
አይደሉም የሚል አስተያየት ወደ ዝግጅት ክፍሉ
ቀረበ፡፡ በእርግጥ በወቅቱ ያቀረብኩት ማስረጃ በቂ
ነው በሚል ነው እንጂ የማስረጃ እጥረት እንኳ
አልነበረም፤ ማስረጃ በገፍ ነው፡፡ ስለዚህም ወደ
ፕሮፌሰሩ ከማለፋችን በፊት ጥቂት ስለፋሲል
ናሆም ለመጨመር ተገደድኩ፡፡
ጓድ ፋሲል ናሆም! በእርግጥ ‹‹ጓድ››
ከማለት ‹‹ዶክተር›› ማለቱ ቀላልም ተገቢም
ነበር፡፡ ሆኖም ‹‹ጓድ››ን የመረጥኩበት ምክንያት
ለዛሬ በማስረጃነት ያቀረብኩት የደርጉ ልሳን
የሆነው
የካቲት
መፅሔት
ቃለ-መጠይቅ
ባደረገላቸው ጊዜ የኢሰፓ አባላት መለያ
ዩኒፎርም የነበረውን ‹‹ካኪ›› ለብሰው በመፅሄቱ
ላይ ፎቶግራፋቸው የሚታየውን ዶ/ ር ፋሲልን
‹‹ጓድ…›› እያለ ስለሚጠራቸው ነው፡፡ እኔም
አንባቢያን እንዳይደናገሩ ስል በቀጥታ መፅሄቱ
የተጠቀመበትን የማዕረግ ስም እጠቀማለሁ፡፡
ጓድ…
ጓድ ፋሲል ናሆም በ1978ዓ.ም ወርሃ
‹‹የካቲት-መጋቢት›› እና ወርሃ ‹‹ግንቦት-ሰኔ››
ከታተመው ‹‹የካቲት መጽሔት›› ጋር ነው
ሰፋ ያለ ቃለ መጠይቅ አድርገው የነበርው፡፡
ይህ መጽሔት የሚታተመው ‹‹በማስታወቂያና
መርሐ ብሔር ሚኒስቴር›› ስር ነው፡፡ የግንቦትሰኔው እትም ‹‹ከአፄዎቹ ትውፊት ወደ ህዝባዊ
መንግስት›› በሚል ርዕስ ነው የጓዱን ቃለመጠይቅ ያተመው፡፡ መፅሄቱ ለጓድ ፋሲል ቃለመጠይቅ ሲያደርግላቸው ለሁለተኛ ጊዜው ነው፡፡
ለዚህም ይመስለኛል መጽሔቱ በመግቢያው ላይ
እንዲህ ያለው፡‹‹በኢትዮጵያ
ብሔረሰቦች
ጥናት
አንስቲትዩት የሕገ መንግስትና የሕግ ጥናት
ዘርፍ አስተባባሪ፣ ጓድ ፋሲል ናሆምን ለ2ኛ
ጊዜ በማነጋገር (በ9ኛ ዓመት ቁጥር 6-7/1978
ስለሕገ መንግስት ቅርጽና ይዘት ጓዱን አነጋግረን
የሰጡንን መልስ ማቅረባችን ይታወቀሳል)
አቅርበናል፡፡››
የሆነ ሆኖ ዶ/ር ፋሲልን ‹‹ጓድ›› እያለ
‹‹የሚያንቆለጳጵሳቸው››
መንግስት
ወድቆ፣
በአዲሱ መንግስት የጠ/ሚኒስትር መለስ አማካሪ
ከሆኑ በኋላ፣ መለስ እና ፓርቲያቸው ለሰማዩም
ለምድሩም አጀንዳ በማስፈራሪያነትም ሆነ
በመከራከሪያነት ስለሚያቀርቡት ህገ መንግስት
‹‹ማህቶት›› ለተባለ የብአዴን ጋዜጣ ሲያብራሩ
እንዲህ አሉ፡‹‹ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፌደራሊዝም፣
ብሔረሰባዊ ፌደራሊዝም ነው፡፡ ይህ አገር
የሚገነጣጥል ህዝብን የሚለያይ አፍራሽ ተልዕኮ
ያለው ነው ብለው የተቹ ግለሰቦችና ቡድኖች
አልጠፉም፡፡ እውነቱን ያየን እንደሆነ ግን
በኢትዮጵያ በመንፀባረቅ ላይ ያለው ሐቅ ከዚህ
በጣም የራቀ ነው፡፡ አገር የሚገነጣጠልበት፣
ሕዝብ የሚለያይበት ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝቦች
በጋራ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ በጥንካሬ
የሚያራምዱበት ሁኔታ ነው ጎልቶ የሚታየው፡፡
›› (ማህቶት ጋዜጣ ግንቦት 11/1991)
ዶክተሩ ይህን ያሉት በዘመነ ኢህአዴግ
እሳቸው ራሳቸው ተሳትፈውብት ስለተዘጋጀው
ሕገ-መንግስት ነው፡፡ በዘመነ ደርግ ስለነበረው
ሕገ-መንግስት ደግሞ እንዲህ ብለው ነበር፡‹‹የኢህደሪ ሕገ-መንግስት የኢትዮጵያን
እውነታዎች ከአለም አቀፍ ተጨባጭ ሁኔታዎች
ጋር ከማርክሲም -ሌኒንዝም ርዕዮተ ዓለም አኳያ
በማገናዘብ የተረቀቀ ነው፡፡… ለዚህ አይነት
መንግስት የሚያስፈልገው ሕገ መንግስት

ደግሞ
ለሶሻሊስታዊ
ህብረተሰብ
ግንባታ
መሰረት የሚጥል የሽግግር ሕገ-መንግስት ነው፡
፡ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ሕገ-መንግስትም አብዮታዊ መሪያችን ጓድ
መንግስቱ ኃ/ማርያም ባጭሩ እንደገለፁት
‹ብሔራዊ ዴሞክራሲያዊ አብዮትን እያጠናቀቀ
ለሶሻሊዝም ግንባታ መሰረት የሚጥል ሕገ
መንግስት› ነው፡፡›› (የካቲት መፅሄት ግንቦት-ሰኔ
1978ዓ.ም እትም)
…ፋሲል ናሆም በ1960ዓ.ም ከአዲስ
አበባ ዩኒቨርስቲ የህግ ዲግሪያቸውን ካገኙ በኋላ
በ1964ዓ.ም የማስተርስ፣ በ1967ዓ.ም ደግሞ
የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ያገኙት በአለማችን
በህግ ት/ቤትነት ተስተካካይ የለውም ከሚባለው
‹‹ዬል›› ዩኒቨርስቲ መሆኑን ስናውቅ ነው ቃለ
መጠይቃቸው በእጅጉ የሚደንቀን፡፡ እግዜር
ያሳያችሁና! እኒህ የዬል ዩኒቨርስቲ የህግ ምሁር
ህገ-መንግስቱ ለኢትዮጵያ ጠቃሚ መሆኑን
ለማስረዳት የህግ ሊቅ አድርገው ያቀረቡልን
‹‹አብዮታዊ መሪያችን ጓድ መንግስቱ ኃ/ማርያም
ባጭሩ እንደገለፁት…›› እያሉ ነው፡፡ መቼስ ከዚህ
በላይ አስደናቂ ነገር የትም የለ፤ የትም፡፡
የሆነ ሆኖ ጓድ ፋሲል አሁን በስራ ላይ
ስላለው ህገ-መንግስት ተናግረው አይወጣላቸውም፡
፡ ለምሳሌ ጥር 15/2004ዓ.ም በወጠው አዲስ
ዘመን ጋዜጣ ላይ፡‹‹ሕገ-መንግስታችን ያለፈውን የተዛባ
የህዝቦች አመለካከትን በመለወጥ ኢትዮጵያን
በሕዝቦች እኩልነት ላይ የተመሰረተች አገር
አድርጓታል፡፡ የህዝቦች እኩልነት በውስጡ
የዜጐች፣ የፆታ፣ የሃይማኖት፣ የቋንቋና የባህል
እኩልነትን ያካተተ ጥልቅ አስተሳሰብ ነው፡፡ ህገመንግስቱ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና
ህዝቦችን ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት አድርጓቸዋል››
ብለዋል፡፡ ስለደርግ ሕገ-መንግስት ደግሞ እንዲህ
ሲሉ ‹‹ዝማሬ መላዕክ›› አሰምተው ነበር፡‹‹ከዚህ ቀደም በአገራችን ታሪክ
ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ከፍተኛ ተሳትፎ
ውይይት የተካሄደበት የህገ-መንግስት ረቂቅ ሰፊ
ማህበራዊ መሰረት ላለው የኢትዮጵያ ህዝባዊ
ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ዋስትና እንደሚሆን
አያጠራጥርም፡፡ ሕገ-መንግስቱን የሪፐብሊኩ
ዋስትና
ከሚያሰኙት
ምክንያቶች
ዋነኛው
በተወካዮቹ አማካይነት አርቅቆ፣ በረቂቁ ላይ
ተወያይቶበት፣ የመጨረሻውን ረቂቅ በውሳኔው
የሚያጸድቀው ራሱ ሰርቶ አደሩ ህዝብ መሆኑ
ነው፡፡ …በየካቲት 1966 በግብታዊ እንቅስቃሴ
የጀመረው አብዮታችን በተለያዩ የሶሲዮ-ኢኮኖሚ
መስኮች ያስከተለው የሞት ሽረት ትንቅንቅ
እንዲያውም በላቀ መንገድ በሕገ መንግስቱ
መስክም ተንፀባርቋል፡፡ …በአጠቃላይ አዲሱ ሕገመንግስት የተረቀቀው የዛሬይቱን ኢትዮጵያና
የዛሬይቱን ዓለም ተጨባጭ ሁኔታ፤ ዛሬ
ደግሞ ከትናንትናና ከነገ ተለይቶ አይታይምና
የትናንቷን ኢትዮጵያ ሁኔታ በማጥናትና ነገ
ኢትዮጵያ ወዴት ነው የምታመራው? ለሚሉት
ጥያቄዎች መልስ በመስጠት ነው፡፡›› (የካቲት
መፅሄት ግንቦት-ሰኔ 1978ዓ.ም እትም )
እኒህ ናቸው የእኛ ‹‹ጠቅላይ ሚኒስትር››
አማካሪ፡፡ ‹‹የነገይቷ ኢትዮጵያ…›› ጭምር ሲሉ
ያዘጋጁትን ህገ-መንግስት መልስው ሲያነቋሽሹ፣
ሲዘልፉ፣ ሲረግሙ ድንቅፍ የማያደርጋቸው፡፡
ሆኖም ይህን እየፃፍኩ ሳለ አንድ ነገር ትዝ አለኝ፡፡
እናም ከትዝታዬ ጥቂቱን ልተርክላችህ ተነሳሳሁ፡
- (ቀኑንና የሚንስትሩን ስም መጥቀሱ ለጊዜው
ይቆይልኝ) ደህና! ከዚህ ቀደም በሚንስትር
ማዕረግ ያሉ አንድ ከፍተኛ የኢህአዴግ ባለስልጣን
ቢሮአቸው ድረስ እንድመጣ በፃሃፊያቸው በኩል
ያስጠሩኛል፡፡ መቼም ነገሩ ቴዲ አፍሮ እንዳለው
‹‹እቴጌ ሲጣሩ…›› ነውና በተጠራሁበት ሰዓት
ከቢሮአቸው ተገኘው፡፡ ሚንስትሩም ምቾት
ካለው የቢሮአቸው ሶፋ ወንበር በአንደኛው ላይ
እንድቀመጥ ጋበዙኝ፡፡ (በእርግጥ አልጠጣሁም
እንጂ ቡናም ጋብዘውኝ ነበር) እናም ለጥቂት
ደቂቃ በአርምሞ ሲመለከቱኝ ቆዩና ‹‹ምክርና
ማስፈራሪያ›› ቅልቅል የሆነውን ዲስኩራቸውን
ማሰማት ጀመሩ፡፡ ብዙ ተናገሩ፤ ከኢህአዴግ
ጠንካራ ጎን አንዱ የሰበሰባቸው የአመራር አባላት
በሙሉ መናገር የሚችሉ ናቸው፡፡ በእርግጥ
መናገራቸውን እንጂ የተናገሩትን አመኑበትም
አላመኑበትም ደንታ የሚሰጣቸው አለመሆናቸው
ነው፡፡ የሆነ ሆኖ ከሁለት ሰዓት በላይ ከፈጀው
ከሚንስትሩ ዲስኩር ከልቤ የተሰነቀረው ሀገር
ክህደትን ጨምሮ በበርካታ ክስ መንግስት ሊከሰኝ
እንደሆነ፣ ነገር ግን በሁለት ሳምንት የጊዜ ገደብ

ውስጥ በጋዜጣው ላይ የሚወጡ ፁሁፎችን
ይዘት መቀየር ወይም ወደ ልማታዊ ጋዜጠኝነት
ራሴን መቀየር እንዳለብኝ የሚያስገድድ አማራጭ
መንግስት እንደሰጠኝ የነገሩኝ ነው፡፡ (እንዳሉትም
ከሁለት ሳምንት በኋላ ተከሰስኩ፡፡ እናም ማዕከላዊ
ፖሊስ ምርመራ ክፍል ቀርቤ ከ35 በላይ ክስና
ከ100 በላይ ውንጀላዎች ቀርበውብኝ ለሁሉም
ውንጀላዎች ቃል ሰጥቼ በዋስ ተፈታሁ)
የሆነ
ሆኖ
ክቡር
ሚኒስትሩ
በንግግራቸው መሀል እንዲህ አሉኝ፡- “you are
young” (አንተ ወጣት ነህ) እነእስክንድር ነጋ
ኢህአዴግን ቢጠሉ የደርግ ወታደሮች ስለሆኑ
ነው፡፡ አንተ ግን ምክንያት የለህም፤ ደርግ
አይደለህም፤ እናም ራስን አርም፡፡›› አሁንም
ግራ ገባኝ፡፡ እስከማውቀው ድርስ እስክንድር ነጋ
ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱ ጀምሮ እስከ ሁለተኛ
ዲግሪው ድረስ አሜሪካን ሀገር የተማረ ሲሆን፤
ወደ ኢትዮጵያ የመጣውም ደርግ ከወደቀ በኋላ
አንጋፋ ታጋዮች ‹‹ዴሞክራሲ ሰፈነ›› ያሉትን
ቃል አምኖ ነው፡፡ ምንም እንኳን ኢህአዴግን
ማመን ጉም መዝገን ሆኖ ያመነውን ባያገኝም፡
፡ እናም ያን ጊዜ ሚንስትሩን ‹‹እስክንድር ነጋ
እኮ ደርግ አይደለም›› ብዬ ባልመልስላቸውም
ዛሬ ግን ልመልስላቸው ወደድኩ፤ አዎ! ‹‹ይህን
ንግግርዎን የኢሰፓ አባል ጓድ ፋሲል ናሆም
እንዳይሰማዎት፡፡››
በሌላ ቀን ደግሞ አንድ ‹‹አፍቃሬ
ኢህአዴግ›› ጋዜጣ ‹‹አቶ ተመስገን ደሳለኝ
በ1968ዓ.ም የደርግ አባል ነበሩ›› ብሎ ፃፈ፡፡ ያኔ
እንዲህ እንደዛሬው ፍትህ ላይ ፎቶዬ አይወጣም
ነበር፡፡ እናም ጥቂት የማይባሉ አንባቢዎችን
አሳተ፡፡ ሆኖም ለዚህ አይነቱ ውንጀላ መልስ
መስጠት አስፈላጊ አይደለም በሚል አለፍኩት፡
፡ ዛሬ ግን ለዚያ ጋዜጣ የሚሆን አንድ ጥያቄ
በዚሁ አጋጣሚ ማቅረቡ አስፈላጊ ሆኖ አገኘሁት፤
ጥያቄው የሚያተኩረውም እንዲሁ ‹‹በጨረፍታ››
በሌላ ጊዜ በምንመለስባቸው፣ በሌላኛው የጠቅላይ
ሚኒስትሩ አማካሪ ንዋይ ገ/አምላክ ላይ ነው፡፡
ጥያቄውም ይህ ነው ‹‹የጠቅላይ ሚንስትር መለስ
የኢኮኖሚ አማካሪ ንዋይ ገ/አምላክ በደርግ ጊዜ
ምን ነበሩ?›› (በረሃ ነበሩ እንዳትሉኝ፤ እሳቸው
በረሃ አልገቡም፤ ምንአልባት ውቤ በረሃ ገብተው
ካልሆነ በቀር)
እሺ! ወደ እንድሪያስ እሸቴ ከማለፋችን
በፊት ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ነገር ልጨምርአማካሪ ሬድዋን ሁሴንን የሚመለከት፡፡ ነገሩ
እንዲህ ነው፡- ከ97-2002ዓ.ም በነበረው የፓርላማ
ዘመን በኢትዮጵያ የህዝብ ቆጠራ ተካሂዶ ነበር፡
፡ እናም ውጤቱ ለፓርላማው ሲቀርብ ተቃውሞ
ገጠመው፡፡ የቀረበው ተቃውሞ የአማራ ህዝብን
እና የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን በሚመለከት የቀረበው

አሀዝ ትክክል አይደለም ‹‹አሳንሳችሁታል›› የሚል
ነበር፡፡ ነገር ግን ሬድዋን ሁሴን የተቃዋሚዎቹን
ተቃውሞ ‹‹መሰረተ ቢስ›› ሲሉ አጣጥሉት፡፡
ሆኖም ሬድዋን የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ በነበሩበት
ዘመን ‹‹ዤል›› ለተሰኘው መጽሔት (መጽሔቱ
የታተመበት ቀን፣ ወር እና አመተ ምህረት
የለውም) እንዲህ ብለው ነበር፡‹‹የስልጤ ህዝብ ብዛት በትክክል
ሰፍሯል የሚል እምነት የለኝም፡፡ ለምሳሌ
በ1987/1994ዓ.ም የህዝብና ቤቶች ቆጠራ
ውጤት መሰረት እንኳን ብንነሳ የተሳከሩ
ነገሮችን መገንዘብ ይቻላል፡፡ ….ከስልጤ ህዝብ
ወደ ግማሽ የሚሆነው መንደሩን ለቆ የተበተነ
በመሆኑ ከላይ በተጠቀሰው መረጃ መሰረት
የስልጥኛ ተናጋሪው ወደ አንድ ሚሊዮን የሚጠጋ
እንደሆነ ተቀምጧል፡፡ በትክክል ቢቆጠር ከዚህ
እንደሚጨምር እንገምታለን፡፡››
በበኩሌ ‹‹በስልጤ ህዝብ የቆጠራ
ውጤት ላይ የተሳከሩ ነገሮች አሉ›› የሚለውን
የሬድዋንን ቅሬታ አምንበታለሁ፡፡ እዚህ ሀገር
የማይሳከር ነገር የለምና፡፡ የሚደብረው ግን
ሬድዋን ከስልጤ ህዝብ ጎን በነበሩበት ጊዜ
የጮኹለትን ችግር፣ ከኢህአዴግ ጎን በቆሙ
ጊዜ ሲረግሙት ነው፡፡ በእርግጥ የሬድዋን ልዩ
መገለጫም ይህ ነው፡፡ በተቃዋሚነት ዘመን
ኢህአዴግ የሚያቀርባቸውንና የሚናገራቸውን
ሁሉ ‹‹የማይታመን፣ የተሳከረ…›› ሲሉ ቆይተው
ኢህአዴግ በመሆን ከሚገኘው ‹‹ሙሉ ጥቅም››
ጋር ወደኢህአዴግ ከገቡ በኋላ ተመሳሳይ
ተቃውሞን ማጣጣል ስራዬ ብለው ይዘውታል፤
በነገራችን ላይ እነፋሲል፣ ሬድዋን፣ እንድሪያስ
‹‹የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ›› የሚል ማዕረግ
መያዛቸውን አይተን ‹‹መጪው ጊዜ ከኢህአዴግ
ጋር ጨለማ ነው›› ብለን ብናስብ ‹‹ተሳሰታችሁ››
የሚለን የለም፡፡ …እነሆ አሁን የቀረን የአየር
ሰአት የአማካሪ እንድሪያስ እሸቴ ነውና ወደዛው
እንለፍ፡፡
ሁላችንም
እንደምናውቀው
ጠ/
ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ‹‹አሸንፈው›› ከበረሃ
አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ ነው ፕ/ር እንድሪያስ
እሸቴም ከአሜሪካ ወደ አዲስ አበባ የገቡት፡፡
በእርግጥ መምጣታቸው ክፋት የለውም የመጡት
ወደሀገራቸው ነውና፡፡ እናም ለምን መጡ?
የሚል ጥያቄ አላነሳም፤ ሆኖም ስለአመጣጣቸው
የተነገሩትን ማየቱ ግን አይከፋም፡፡ ለምሳሌ
የእንድሪያስ እሽቴ የቅርብ ወዳጅ የሆኑት አቶ
አሰፋ ጨቦ ጓደኛቸው እንድሪያስ ወደ ኢትዮጵያ
የመጡበትን ምክንያት እንዲህ ይገልፁታል፡ወደ ገፅ 12 ዞሯል

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

አድራሻዬ- 0913-505414

e-mail: gizaeize@yahoo.com

www.fetehe.com
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ኤፌሶን

ስለምክንያትና ውጤት ቁርኝት

ውድ ዶ/ር አድለር

የምክንያት
ትክክለኛነት
በውጤት
ይዳኛል? መጥፎ በሚባል መንገድ ሄዶ ጥሩ
ውጤት ለማስመዝገብ መጣር ትክክል ነው?
የሰው ልጅ ደህንነቱን ለማረጋገና ውጤት
ለማስመዝገብ ማታለል እንዲሁም ማጭበርበር
ይኖርበት ይሆን?

ኤን.ኤም
ውድ ኤን.ኤም

በመጀመሪያ ‹‹የምክንያት ፍትሐዊነት
በውጤቱ ይረጋገጣል›› የሚለውን የተለመደ
አባባል ይዘን ከመካከል ደግሞ ‹‹ፍትሐዊነት››ን
እንምዘዝና እንመልከት፡፡ ቀጥሎ አንተ በዋነኛነት

ያነሳኸው ጥያቄ ያለበትን ችግር እንመረምራለን፡
፡ ጥያቄህ መንስኤው ጥሩም ሆነ መጥፎ ውጤቱ
እስካማረ ድረስ በግዴለሽነት መቀጠል እንደሚገባ
የሚጠቁም አዝማሚያ አለው፡፡
አንድን ነገር ‹‹ፍትሐዊ›› ነው በምንልበት
ጊዜ በቀላሉ ትክክለኛ ነው ማለታችን እንዲሆነ
እሙን ነው፡፡ ለምሳሌ አንድ ኮሌጅ ተማሪዎችን
በማሳለፍና በመጣል በኩል ፍትሃዊ ነው እንበል፡
፡ እንዲህ የምንል ከሆነ ከማለፊያ ነጥብ በታች
ያመጡትን ተማሪዎች የማያሳልፍ፣ ከነጥቡ
በላይ ያስመዘገቡትን ደግሞ የማይጥል መሆኑን
እየመሰከርን ነው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ ኮሌጁ
ተማሪዎቹ ባላቸው ብቃት የመመዘን፣ መዝኖም
ውጤት የመስጠት መብት እንዳለው እውቅና
እየሰጠነው ነው፡፡
በሌላ በኩል ደግሞ አንድ ሰው ከአንድ
መደብ ላልደረሰው ሸቀጥ ዋጋ ሲጠየቅ ላለመክፈል
ቢወስን ይሄ ሰው ፍትሐዊ መሆኑን እናውቅለታለን፡
፡ ነገር ግን ዋጋ የመቀበያ ደረሰኙ ላይ ከቤተሰቡ
አንዱ አባል ፈርሞ ቢገኝስ? ዕቃውን ተቀብሎ ነገር
ግን ለከፋዩ ያልነገረው ሆኖ ቢሆንስ? ይሄኔ ደግሞ
የዋጋ ጥያቄ ያቀረበው አካል (መደብሩ) ፍትሐዊ
መሆኑን እናረጋግጣለን፡፡
እዚህ ላይ አንድ ጉዳይ ልብ ማለት
ይገባናል፡፡ ውጤቱ ምንም ይሁን ምንም
በምክንያቱ ብቻ እንደሚዳኝ የትኛውም ምክንያት
ፍትሐዊነቱ የሚረጋገጠው ለውጤቱ መልካምነት

የፊስካል ፌደራሊዝም
ክልሎች ከ23% በላይ የሚሆነውን ክልላዊ
ወጪያቸውን በራሳቸው ለመሸፈን ሞክረዋል፡
፡ ይህን ጥቅል ቁጥር ፈትተን ስናየው ከነዚህ
ክልሎች መሀከል በማሳያነት የሶስቱን ክልሎች
የክልላዊ ወጪ አሸፋፈን ስንመለከት ትግራይ
እስከ 30%፣ አማራ እስከ 25% እና ቤኒሻንጉል
ጉምዝ እስከ 10% የሚሆነውን ወጪያቸውን ብቻ
በራሳቸው አቅም ይሸፍናሉ፡፡በክልሎች መሀከል
ያለው ክልላዊ ገቢ በንፅፅር ሲቀመጥ ሰፊ ልዩነት
ይስተዋልበታል፡፡ 88% የሚሆነው የሀገር ውስጥ
የገቢ ምንጮች በትልልቆቹ የአማራ፣ ኦሮሚያ፣
ትግራይ እና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል
ውስጥ ሲገኙ፤ የሱማሊያ፣ ቤኒሻንጉል፣ አፋር
እና ጋምቤላ ክልሎች ከአጠቃላዩ የሚሰበስቡት
ገቢ ከ6% ያነሰ ነው፡፡ ይህም በክልሎች መሀከል
ያለውን የጎንዮሽ አለመመጣጠን ጥልቀት
ያሳያል፡፡ ልዩነቱን የበለጠ አሰሳቢ የሚያደርገው
ከመሻሻል ይልቅ ባለበት መቀጠሉ ነው፡፡

የድጋፍ ቀመሩ እና ጉድለቶቹ

በሁለቱ የፊስካል አለመመጣጠኖች
የተጎዳውን የፌዴራሊዝም ስርዓት ለማረም
ኢህአዴግ
ለማረም
የፌደራል
መንግስት
ለክልሎች ድጋፍ ማድረግን እንደ መፍትሄ
አድርጐ ወስዶታል፡፡ ይህ ከፌዴራል መንግስቱ
ወደ ክልሎች ፈሰስ የሚደረገው የድጋፍ ዓይነት
እስከ 1987 ዓ.ም. ድረስ ካለምንም ዓይነት
መስፈርት እንደየሁኔታው የሚሰጥ የድጋፍ
ዓይነት የነበረ ቢሆንም የድጋፍ ቀመሩ በ1987
ዓ.ም. ከወጣ ወዲህ ለአምስት ጊዜ ያህል
ተለዋውጧል፡፡ በ87 ዓ.ም. የወጣው የድጋፍ
ፎርሙላ ከክልሎቹ የህዝብ ቁጥር ጀምሮ፣
የክልሉ ታክስ የመሰብሰብ አቅም፣ የክልሉን
መልክዓ ምድራዊ ስፋት እና የቀደመውን ዓመት
የካፒታል ወጪ ለማካተት የሞከረ የነበረ ሲሆን
ለነዚህ ተለዋጮች ተቀራራቢ ሊባል የሚችል
ክብደት ሰጥቷቸዋል፡፡ ይህ በአንዳንድ ፀሐፊዎች
‹‹የተወሳሰበ›› በሚል የተተቸው ቀመር ከአንድ
ዓመት በላይ አላገለገለም፡፡ በተከታዩ ዓመት
ከቀደመው ለመረዳት ቀለል ያለ የድጋፍ ፎርሙላ
ሲቀረፅ ለህዝብ ቁጥር ወደ 60% የደረሰ ድርሻ
በመስጠት ተቀርፆ አገልግሎት ላይ ውሏል፡
፡ በመሀከል ላይ ከተደረጉት ለውጦች ውጪ
እ.ኤ.አ. በ2003/04 ዓ.ም. ለህዝብ ቁጥር 65%፣
ክልሉ ለደረሰበት የልማት ደረጃ 20% እና
ክልሎቹ ገቢ ለመሰብሰብ ለሚያደርጉት ጥረት
15% መለኪያዎችን በመስጠት አሁን ከስራ ላይ
ያለው የድጋፍ ቀመር ተሰርቷል፡፡
ይህን
የድጋፍ
ቀመር
በዘጠኝ
ዓመታት ውስጥ አምስት ጊዜ መከለሱ ከፊስካል
ፌደራሊዝም መሰረታዊ ባህሪ ጋር እንደሚጋጭ
የሚናገሩ
ፀሐፊዎችም
አሉ፡፡
በፊካል
ፌደራሊዝም አስተምህሮ መሰረት የባጀት ድጋፍ

... ከገፅ 2 የዞረ

ስሌቶች ከአጭር ጊዜ ለውጦች እና ከድንገተኛ
መቀያየሮች ነፃ መሆን ይኖርበታል፡፡ የድጋፍ
ስሌቱ ከዚህ መሰል ያለመረጋጋቶች ነፃ መሆን
የሚኖርበት ክልሎች የገቢያቸውን ተገማችነት
እና የባጀት እርግጠኝነት እንዲኖራቸው በፊስካል
ፌደራሊዝም የግድ መሆኑ ነው፡፡ ስሌቱ መቀያየሩ
ክልሎች በተከታታይ ዓመታት ከፌደራል
መንግስቱ የሚደረግላቸውን የድጋፍ መጠኖች
ግምት ውስጥ በማስግባት የየክልሎቻቸውን
የባጀት መጠን እንዲወስኑ ከዚህም ጋር በተያያዘ
የገቢ እና የወጪ ፖሊሲዎቻቸውን የክልሉን
ነባራዊ ሁኔታ በተንተራሰ መልኩ እንዲቀርፅ
ያስችላቸዋል፡፡ ገ/ህይወት ተስፋዬ የተባሉ ፀሐፊ
በበኩላቸው በቀመሩ አሰራር ወቅት ክልሎቹ
አለመሳተፋቸው ሌላኛው የድጋፍ ቀመሩ ጉድለት
እንደሆነ ያነሳሉ፡፡ ኢህአዴግ በበኩሉ ይህን
መሰል ክስ የሚያስተባብለው የፌዴሬሽን ምክር
ቤት ከየክልሎቹ ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ
በመጡ ልሂቃን መወከሉን በማንሳት ነው፡፡ ገ/
ህይወት “Fiscal federalism in Ethiopia:
The case of national state of Tigrai”
በሚለው ፅሁፋቸው ይህ የፓርቲው ክርክር
ጎዶሎ ከመሆኑ አንፃር ክልሎቹ በድጋፍ ስሌቱ
ወቅት ተሳትፎ አድርገዋል ማለት እንደማይቻል
ይገልፃሉ፡፡ ይህም የየራሳቸውን ነባራዊ ሁኔታ
በማስደገፍ ሊደረግላቸው የሚችለውን የድጋፍ
መጠን
ላይ
ክርክሮቻቸውን
እንዳያቀርቡ
አድርጓቸዋል፡፡ ሶስተኛው የድጋፍ ስሌቱ ጉድለት
ተብሎ የሚጠቀሰው አለም አቀፍም ሆነ ሀገር
አቀፍ የድህነት መጠቆሚያዎችን /Poverty
index/ አለማካተቱ ነው፡፡ ለክልሎቹ የሚደረገው
የእርዳታ አስፈላጊነት ከሚነሳባቸው ነጥቦች አንዱ
አቅመ-ቢስ ክልሎች የፌደራል መንግስት የገንዘብ
እርዳታም ሆነ የካፒታል ወጪ በተነፃፃሪነት በዛ
ባለ መልኩ እንዲፈፀምላቸው ማስፈለጉ ነው፡
፡ ክርክሩ አነስ ያለ የፊስካል አቅም እና ብዙ
የወጪ ፍላጎቶች ያላቸው ክልሎች ከሌሎቹ
አቻዎቻቸው በተሻለ መልኩ ድጋፍ ሊደረግላቸው
ይገባል ይህም የጎንዮሽ አለመመጣንን ለማርገብ
ይረዳል የሚል ነው፡፡ የኢህአዴጉ የድጋፍ
ቀመር በግልባጩ በተነፃፃሪነት ሲታይ ብዙ
ድጋፎች የሚሰጡት ለተሻሉ ክልሎች ሲሆን
ይህም በክልሎቹ መሀከል ያለውን የጎንዮሽ
አለመመጣጠን እያባባሰው ይሄዳል፡፡

ጥቅመኛ ልሂቃን

ለፊስካል ፌደራሊዝም የተዋረዳዊ እና
የጎንዮሽ አለመመጣጠን እንዲሁም ልዩነቶቹ
ከመሻሻል
ይልቅ
ባሉበት
ለመቆየታቸው
በምክንያትነት
የሚጠቀሰው
የኢህአዴግ
የጥቅመኝነት የፖለቲካ ስርዓት ነው፡፡ ዶ/ር
ጳውሎስ ለዚህ መሰል መከራከሪያ ገዢው ፓርቲ
በቤኒሻንጉል እና በአማራ ክልል የከወናቸውን
ሁነቶች ይዘረዝራሉ፡፡ የቤኒሻንጉል ክልል ገዢ

ያለው አስተዋፅኦ ታይቶ ነው ማለት ነው፡፡
አንድ ሰው ወይም ግሩፕ አንድ ዕቅድ
አቅርቦ ሲወያይ መጀመሪያ የሚቀርበው ጥያቄ
የተለመደና ግልፅ ነው፡፡ ዕቅዱ እንደታሰበው
ሊሣካ ይችላል? እቅዱ ውጤታማ ለመሆኑ
መተማመን ይቻላል? የሚል ነው፡፡ የመጀመሪያው
ጥያቄ ምክንያቱ ላይ ሲያተኩር ብዙውን ጊዜ
አይስተዋልም፡፡ ይሁንና ከዚህ እቅድ ጀርባ ግለሰቡ
ወይም ስብስቡ አእምሮው ውስጥ ያለው ዕቅድ
ማስፈፀሚያ መንገድ ከመሰረቱ ስህተትነት ያለው
መስረቅና መግደል ቢሆንስ? ውጤት ላይ ብቻ
የሚያነጣጥር ዕቅድ ወደምክንያቱ መለስ የሚለው
የማይሳካበትን አግባብ ብቻ ለይቶ ለማወቅ ነው፡፡
እንግዲህ ነገሮችን ቀላል በሆነ መንገድ
ለመፈፀምና ጠቃሚ ውጤት ለማግኘት ከመፈለግ
አንፃር ብቻ ከታየ ‹‹የትም ፍጪው ዱቄቱን
አምጪው›› አይነት ሁኔታ ይከሰታል፡፡ እናም
በዚህ እቅድ ባለቤት ዘንድ የሚወሰደው የትኛውም
አይነት እርምጃ ትክክል ነው ማለት ነው?
ይሄን ጥያቄ ማንሳታችን ወደ ጉዳያችን
ስር መሰረት ያደርሰናል፡፡ በውጤታችን ላይ በጐ
ነገር ካልታየ መነሻችን ከስነ-ምግባር አንፃር ሲመዘን
ከልሎ ይገኛል፡፡ ግባችንን ለማሳካት በወሰድነው
እያንዳንዱ እርምጃ ላይ ሥነ-ምግባራዊነት ከግምት
አላስገባንም ማለት ነው፡፡
እስኪ ደግሞ መልካም ፍፃሜ ካለው

ተግባር በስተጀርባ ለመመልከት እንሞክር፡፡
ለመሆኑ መልካም ፍፃሜ መልካምነቱ እንዴት
ይረጋገጣል? እያንዳንዱ የስራ ሂደት ወደተግባር
ከመለወጡ አስቀድሞ ሥነ-ምግባራዊ ፍንገጣ
እንደሌለበት መፈተሽ ይኖርበታል፡፡ ያቀድነው
ስራ መመዘን ያለበት ከውጤታማነቱ አንፃር ብቻ
ሳይሆን ምግባራዊ ደህንነቱ እንዴት ነው? በሚል
ጥያቄም ጭምር ነው፡፡ የምናገኘው ምላሽ ደግሞ
ሙሉ-በሙሉ ‹‹የተረጋገጠ›› መሆኑ አሳማኝነት
ሊኖረው ይገባል፡፡ ሒደቱ በአግባቡ የተመረመረ
ድርጊት የሚያስገኘው መልካም ውጤት ከጥርጣሬ
ነፃ ነው፡፡ ውጤቱ በተፈተሸ ምክንያት ይፀናልና፡፡
አንድ ድርጊት በሥነ-ምግባር የጐደፈ
መነሻ ካለው ውጤቱ ፍፁም ንፁህ ሊሆን
እንደማይችል እሙን ነው፡፡ እርግጥ ላይ ላዩን
ሲመለከቱት ሊመለስ ይችላል፡፡ በስልጣን ላይ ያሉ
አንዳንድ ሰዎችም ይሄንን የስነ ምግባራዊ ሂደትና
የመልካም ውጤት ተያያዥነት ችላ ሲሉት
ይስተዋላል፡፡ ከዚያ አልፈውም ጥቂቶችን በመጉዳት
ብዙሃኑን መጥቀም ይቻላል በሚል ለማሳመንና
ለመተግበር ሲደፍሩ ይታያሉ፡፡ ይሁንና መልካም
ማህበረሰብ በጉዳዩ ውስጥ እስከገባበት ጊዜ ድረስ
ከክፋት የመነጨ መልካም ፍሬ እንደማይገኝ
ለማረጋገጥ የሚያዳግት አይሆንም፡፡ ኢ-ፍትሐዊነት
የውጤት ጨርሶ መበላሸትን ማስከተሉም እሙን
ነው፡፡ በአጠቃላይ መልካም ውጤት ለማግኘት
መጥፎ ድርጊት መጠቀም አትችልም፡፡

ልሂቃን የፌደራል መንግስቱ ፊስካል ፖሊሲውን
በተመለከተ በሚወስዳቸው ውሳኔዎችም ሆነ
ውይይቶች አይሳተፉም፡፡ ክልሉ ከሰው ሃይልም
ሆነ ከአስፈላጊ ተቋማት አንፃር ይሄ ነው
የሚባል ጥንካሬ ባይኖረውም ፌዴራል መንግስቱ
ከሌሎች አዳጊ ክልሎች ተመሳሳይ የሆነ የገቢ
አሰባሳቢነትን እና ክልላዊ ወጪን የተመለከቱ
ስልጣኖችን ሰጥቶታል፡፡ በክልሉ እነዚህን ክልላዊ
ሀላፊነቶችን የሚከውን የተማረ የሰው ሀይል
እጥረት መኖሩን የተገነዘበው ኢህአዴግ ለክልሉ
ልሂቃን ሰፋ ያለ የትምህርት እድል ሰጥቷል፡፡
እነዚህ ልሂቃን በክልሉ የሚታየውን የሰው ሀይል
ለመሙላት ከፍተኛ ሚና ቢኖራቸውም በተሻለ
ሁኔታ ሊንቀሳቀሱበት የሚችሉበትን እድል
ፓርቲው ዝግ አድርጎባቸዋል፡፡ ከትምህርታቸው
ጎን ለጎን ፖለቲካዊ ስልጠና መውሰዳቸው
ከፌደራል መንግስቱ ከሚወሰኑ ውሳኔዎች እና
ከሚረቁ ፖሊሲዎች የተለየ አቋም እንዳይዙ
ዳርጓቸዋል፡፡ በክልሉ የሚሰጣቸው ስልጣንም
ለኢህአዴግ ባላቸው ጥብቅ ታማኝነት የተመዘነ
መሆኑ ክልላቸው የተቸገረበትን የጎንዮሽም
ሆነ ተዋረዳዊ አለመመጣጠን የተሻሉ የታክስ
መሰረቶችን በመፍጠርም ሆነ ክልላዊ ገቢ
የሚጨምርበትን መንገድ ከገዢው ፓርቲ እውቅና
ውጪ እንዳይከውኑ አድርጓቸዋል፡፡ በማሳያነት
የቀረበው የቤኒሻንጉል ክልል የጥቅመኛ ልሂቃን
እንቅፋትነት በአብዛኞቹ ክልሎች በተለይም አዳጊ
ተብለው በተሰየሙት ክልሎች ያለ ነባራዊ ሁኔታ
እንደሆነ ብዙ ተንታኞች ይስማማሉ፡፡ ይህ
የክልሎችን ህገ-መንግስታዊ ልዕልና የሚንደው
የገዥው ፓርቲ አካሄድ እርሱ ከሚያዘጋጃቸው
መመሪያዎች
ውጪ
የትኞቹም
ክልሎች
እንዳይንቀሳቀሱ ገድቧል፡፡

ክፍል የገዢውን ፓርቲ ፖለቲከኞች (ብዙውን
ጊዜ የህወሓት ካድሬዎችን) በአማካሪነት ሰበብ
ወደ ክልሎች በመላክ የቁጥጥሩን አካሄድ
ያጠብቀዋል፡፡ ዶ/ር ሎቪስ አለን “Ethiopia’s
paradox: constitutional devolution and
centralized party rule” በሚለው ጥናታዊ
ፅሁፋቸው ኢህአዴግ የሰለጠነ የሰው ኃይል
እና ሌሎች አስፈላጊ ግብዓቶች እጥረትን ወደ
ክልሎች ለሚልካቸው አማካሪዎች በምክንያትነት
ማቅረቡን ይጠቅሳሉ፡፡ የአማካሪዎቹን ፖለቲካዊ
ጣልቃ ገብነት ለማሳየትም በአንድ ወቅት
በደቡብ ክልል ተፅዕኖ ፈጣሪ የነበሩትን አቶ
ቢተው በላይን በማንሳት ኢህአዴግ በእህት
ድርጅቶቹ በሚመሩት ክልሎች ያለው ፖለቲካዊ
ተቆጣጣሪነት ቅጥ ያጣ መሆኑን ዶ/ር ሎቪስ
ያወሳሉ፡፡ ከዶ/ሩ ጋር በተቀራረበ አሰፋ ፍሰሃ
“Theory versus practice in implementation
of Ethiopia’s ethnic federalism” በሚለው
ፅሁፋቸው እኒህን በአማካሪነት ሰበብ ወደ
ክልሎች የሚላኩትን የፓርቲውን ከፍተኛ
ካድሬዎች በክልሎቹ ፖለቲከኞች የማይጠየቁ
‹‹ራሶች›› ሲሉ ይጠሯቸዋል፡፡ ከዚሁ ጋር
በተሳሰረ መልኩ ኢህአዴግ የየክልሎቹ መሪዎች
ተጠያቂነታቸውን ለክልሉ ነዋሪ በማድረግ
እንዳይንቀሳቀሱ
የፓርቲው
ዴሞክራሲያዊ
ማዕከላዊነት እና የግምገማ ስልት እንደጠቀመው
ይነሳል፡፡ በዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት አረዳድ
መሰረት የፌደራል መንግስቱን የሚመራው
ገዢው
ፓርቲ
ከሚያወጣቸው
ክልሎችን
ከሚመለከቱ ፖሊሲዎች ውጪ ተዋረዳዊም
ሆነ
የጎንዮሽ
አለመመጣጠንን
ለመግታት
የሚደረጉ ሙከራዎች አይፈቀዱም፡፡ የግምገማ
ስርዓቱም ይህን መሰል የክልሉን ራስን ካለጣልቃ
ገብነት የማስተዳደር ፍላጐቶች ከፍተኛ ቅጣት
እንዲያስከትል ማድረጉ እንቅስቃሴዎቹ ሊደረጉ
የሚችሉበትን እድል አጥብቧል፡፡ ሁሉም ክልሎች
የየራሳቸው ህግ አውጪዎች ቢኖሯቸውም
በገዢው ፓርቲ ሁለንተናዊ ቁጥጥር ስር
መሆናቸው ክልል በቀል የሆኑ ፖሊሲዎችን
እንዳይተገብሩ ዳርጓቸዋል፡፡
የኢህአዴግ የፖሊስ አቀራረፅ ስልት
ማዕከላዊነትን
የተከተለ
መሆኑ
ሌላኛው
ተያያዥ የፊስካል ፌደራሊዝሙ ተግዳሮት
ነው፡፡ ፓርቲው ክልላዊ ተጠሪዎች በሌሉበት
የሚያዘጋጀውን እነርሱን በቀጥታ የሚመለከቱ
ፖሊሲዎች የክልሉ ተወካዮች ካለማንገራገር
እንዲተግብሩ
በሚመድባቸው
አማካሪዎች
በኩል ያስገድዳል፡፡ ረ/ፕሮፌሰር አስፋ ፍሰሃ
በተጠቀሰው ፅሁፋቸው እንደሚሉት ክልሎቹ
እየተገበሩ ያሉትን ፖሊሲዎች ብዙውን ጊዜ
የሚያረቁት አቶ መለስ ናቸው፡፡ በእርሳቸው እና
በሌሎች አመራሮች ካለተሳትፎ የተዘጋጀውን
ፖሊሲ ክልሎቹ እንዲፈፀሙ ማስገደዳቸው በህገመንግስቱ የተጠቀመጠውን ክልላዊ የስልጣን
ባለቤትነት በግልፅ መናድ እንደሆነ አቶ አስፋ
ይከራከራሉ፡፡

ጉዞ ወደ ማዕከላዊነት

በኢትዮጵያ በኢህአዴግ አማካኝነት
የተሞከረው
ያልተማከለ
የአስተዳደር
ዘዬ
ከሽፏል፤ በውጤቱም አሀዳዊ መንግስት ተከስቷል
ብለው የሚያምኑ የሀገር ውስጥም የውጭም
ፀሐፊዎች ቁጥራቸው በዛ ይላል፡፡ በተለይም
እንደ ዶ/ር ሎቪስ አለን እና ዶ/ር ጳውሎስ ጫኔ
ዓይነት መምህራን በጉዳዩ ላይ በጥልቀት እና
በጥብቅ ትንታኔ በማስደገፍ ጥብቅ ማዕከላዊ
ስርዓት እንደተፈጠረ ከሚከራከሩት ውስጥ
ይጠቀሳሉ፡፡ ለነርሱም ሆነ ለሌሎች የጉዳዩ
ፀሐፊዎች የኢ-ማዕከላዊነት ድቀቱ ከገዢው
ፓርቲ ፖለቲካዊ ፍቃድ እና ርዕዮተ-ዓለም ጋር
ይተሳሰራል፡፡ ኢህአዴግ የሀይል ማዕከሉን በስሩ
በመሰብሰብ እና የጠቅላይነት ህልሙን ለማርካት
በመዋተቱ ይታወቃል፡፡ ፓርቲው ለክልሎች
ራሳቸውን የማስተዳደር መብት ቢሰጣቸውም
በክልሎቹ ገዢ የፖለቲካ ልሂቃን ላይ ያለው
ጥብቅ ቁጥጥር እጅግ የበዛ ነው፡፡ ፓርቲው
የየክልሉን መሪ ልሂቃን ከመሾም በዘለለ
እርሱን በክልሉ ውስጥ የሚኖረውን ቁጥጥር
ለማረም የሚሞክሩትን እስርን በሚጨምር
ቅጣት ከቦታው ያገልላቸዋል፡፡ በጠ/ሚኒስትሩ
ጽ/ቤት ውስጥ የሚገኘው የፌዴራል ጉዳዮች
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ይህቺ ዓመት…
መዓዛ ግርማ
በጋዜጠኝነት እና በታሪክ የተመረቀች
ይህ ጽሑፍ መፃፍ የነበረበት ምናልባት
በነሐሴ መጨረሻ ነበር፡፡ የዘንድሮውስ ባሰ መሰለኝ
በዓመቱ መገባደጃ ላይ እየመጣ የሚተናነቀኝን
ስሜት እንደወትሮው ማቆየት ተሳነኝ፡፡ ዓመት
አልፎ በ“አዲስ” ዓመት ሲተካ አዲስ ህልም፣
አዲስ ውጥን፣ ኖሮኝ ሌላ ሰው ለመሆን እያቀድኩ
እየፈለግሁ ለመቀበል እፈልጋለሁ፣ እጥራለሁ
አላልኩም- በየት በኩል?
የኔ አዲስ ዓመት ከአደይ አበባ ፍካት
በቀር ለውጥኖቼ ይዞልኝ የሚመጣው ፍካት
የለውም፡፡ እዚህ ጽሑፍ ላይ “የኔ” የምለው እኔን
ብቻ አይደለም በዙሪያዬ ያሉ መሠሎቼን እና በሩቅ
ያሉ ዘመዶቼንም ጭምር እንጂ፡፡
ስንት ዓመት “ይህቺ ዓመት እንደምንም
ብላ ትለፍና የሆነ መስመር ውስጥ እገባለሁ…”
እያላችሁ ወጠናችሁ? ያቺ ዓመትስ ያለፈችላችሁ
ስንት ናችሁ? ወጣትነት እንዴት እንደዋዛ እልም
ይላል? ለዚያውም ላይመለስ፡፡ እኔ በእነዚህ
“ይህቺ ዓመት” እያልኩ ባሳለፍኳቸው ዓመታት
አልሳቅሁም ማለት አልችልም ስቄያለሁ፤ ግንስ
ሙሉ ሳቅ ሐገሩ የት ይሆን?
ተምሬያለሁ፤ ለተወሰኑ ዓመታትም
ሰርቼበታለሁ፡፡ የወደድኩትን፤ የፈለግሁትን፤
የመረጥኩትን፡፡ ግን ያ የፈለግሁትን እና
የመረጥኩትን እንዴት ጠላሁት? ምን ወሰደው?
እናስ አሁን ሌላ ነገር ስፈልግ ለእኔ የሚሆን
በዓለም ላይ የቀረ አንድ ነገር ፈልጌ መልሼ ደግሞ
ሸሸቼ የተውኩት ጋዜጠኝነት እንደሆነ ሁሉ ለምን
ስለሌላ ነገር ማሰብ ዳገት ሆነብኝ? ለምን?

አንዳንዴ ሰው ግራ ሲገባው “አምላኬ
አስበኝ” ይላል፤ እኔ ደግሞ “ጊዜን” ልማፀነው፡፡
አሁንም ገና ወጣት ነኝ!?
ለቢጤዬ ወጣቱ ስደውልልለት እንዲህ
እናወራለን
“ሄሎ”
“ እንዴት ይዞሃል?”
“አለሁ ባክሽ ምን…”
“ምነው ተጨናነቅህ እንዴ ሳንቲም
ምናምን አጠረህ?”
“እ… እንደዚያ ነገር..”
“አይዞህ ታገስ ያልፋል መበርታት ነው
እንግዲህ”
“እሱማ ምን ይደረጋል ‘ይህቺ ዓመት’
እንደምንም ብላ ትለፍና በሚቀጥለው የሆነ
መስመር ውስጥ መግባቴ አይቀርም” ብሎኛል፡፡
(በ2001)
“‘ይህቺ ዓመት’ እንደምንም ባለፈች
ብቻ”ብሎኛል፡፡ (በ2002)
“‘ይህቺ ዓመት’ እንደምንም ካለፈች”
ብሎኛል፡፡ (በ2003)
“‘ይህቺ
ዓመት’ስ
የምታልፍም
አትመስልም…” ብሎኛል፡፡ (በ2004)
“ይህቺ ዓመት’ አታልፍም፡፡” ይለኛል፡
፡ (በ2005)
በ1960ዎቹ ግድም የነበሩት ወጣቶች
“ፋኖ ተሰማራ እንደ ሆቺሚኒ እንደ ቼጉቬራ”ን
እየዘመሩ ሆ ብለው የተነሱት የተለየ ጂን (ዘረመል)
ስለነበራቸው እስኪመስለኝ ድረስ ለሐገራቸው
ባላቸው ፍቅር እደነቅባቸው እና ነገራቸው ከሃሳብ
ዘሎ ለኢትዮጵያ ከታሪክነት ያለፈ ረብ ሳይወጣው
ቀርቶ ቢበለሻሽም አደንቃቸው ነበር፡፡ አሁን
አሁን ሳስበው ግን ለካስ የተለዩ ስለነበሩ ላይሆን
ይችላል እላለሁ፡፡ እነሱ ‘ይህቺ ዓመት’ የምትባል
የማታፈናፍን የኑሮ አዙሪት ስላልነበረባቸውም
ይሆናል፡፡ ቀደም ባሉት አመታት እኮ መኖር
እንዲህ ትራጀዲ አልነበረም፡፡ በቀላሉ መኖር ቀላል
ነበር፡፡

ለእኛ ለአሁን ወጣቶች ‘ሐገርን’
አይደለም ህይወትን ማፍቀር ታላቅ ፈተና
ሆኖብናል፡፡ እኛ እኮ ልክ የሆነ ተረት ላይ
እንደሰማሁት፣ ሹል ጦር ስለቱ ሽቅብ ተሰድሮ
ተሰግስጎ የቆመበት የኑሮ ጉድጓድ ላይ ለዓመል
ቁርበት ተነጥፎበት አረፍ እንድንል የምንጋበዝ
ጊዜ ያመጣቸው ጉዶች እንግዶች እና ተረት ሆነን
እንድንቀር የታጨን ምስኪኖች ነን፡፡
እንረፍ ብለን ከቆምንበት ጉድጓድ ስር
የተሰደረው ጦር የሚሸነታትረን ባይተዋሮች፡፡
ተማርን ብለን መንግሥታችን ተረት ለማድረግ
የተረተበትን ድህነት ጥቂት እንኳን ለመሸሽ
ስንተጋ፤ አይን ጨፍነው እስቲገልጡ ለቁጥር
በሚታክት ሁኔታ በሚለዋወጥ የትምህርት ፖሊሲ
ከወዲህ ወዲያ የምንላጋ መቼም ‘ተማሪዎች’
ማለት ይከብዳል ተማራሪዎች ነን፡፡ እንዲያው
እንደምንም የትምህርቱ ነገር ቢሳካ እንኳን
በዘመድ ወይም በፖለቲካ አባልነት መታወቂያ
ሊገኝ የሚችል ስራ ይገጥመን ይሆናል፤ ከዚያ
ይጀመራላ ኑሮ እና ይህቺ ዓመት፡፡ ወዲህ ቤት
ኪራይ (ከቤተሰቦቻችን ቤት ሰይጣን አሳስቶን
ከወጣን ነው እንግዲህ)፣ ወዲህ ሆድ፣ ወዲህ
ትራንስፖርት፣ ወዲህ ሰው ፊት ለመቅረብ
ሳይሆን ላለመታረዝ ልብስ፤ ምኑ ከምኑ…
ሃሳባችን ስለኑሮ፣ ወሬያችን ስለኑሮ፣
ህልማችን ስለኑሮ እነዚህ ሁሉ ሲደመሩ
የተፈጠርነው እኛ ጥቂት አይደረግም ባዮች
ግን አቅመቢሶች፣ የባሰ አታምጣ ባዮች፣ ጥቂት
እንደጊዜው መሆን ነው ባዮች፣ ብዙ ዳር
ቆሞ ተመልካቾች እንመስላለን፡፡ ለዚህም ነው
‘ይህቺ ዓመት’ አታልፍም ላይ እንድንደርስ
እና ተስፋ ቆርጠን ፣ ሐገራችንን ጥለን የትም
እንድንባዝን ስንደረግም እንደ ቀዳሚዎቻችን “ፋኖ
ተሰማራ…” ማለት ያልቻልነው፡፡ ለምንድነው?
አልተረጋጋንም፣ የቱ እንደሚበጀንም አናውቅም፣
እንዲህ መቀጠል እንደማችል ግን እናውቃለን፡
፡ አሁን ግን ሊበቃን ይገባል፡፡ ቆይ አሁን፡ወጣትነትን እየቻሉ፣ እየፈለጉ፣ እያለሙ ምንም

ሳያደርጉበት እንደ ለቀስተኛ አጎንብሶ ከመሸኘት
የከፋ ምን ይመጣብናል?
አጉል ቁጣ ይሰማኛል፡፡ ጥቂቶች
የሚፏንኑባት ብዙዎች የሚገፉባት ኢትዮጵያ
ምንድናት? ሀገር? ሀገር ለእኛ እንደወጉ
ኩራታችንን የሚቀሰቅስ፤ ልብ በሚያሞቅ ክብር
የሚሞላ፤ የሰውነት እና የዜግነት ምልክት መሆኑ
እንዲጠፋንም ይመስላል በገዛ ሐገራችን ልክ
እንደባይተዋር በየዓመቱ፣ በየወሩ፣ በየቀኑ ነገሮች
የበለጠ እየመረሩና እየከረሩ የመጡት፡፡ በዚህ
መካከል እኛ ወደፊት እንሁን ወደኋላ፤ ወደ ግራ
እንሁን ወደ ቀኝ፤ መለየት እስኪቸግረን ምን ማን
እንደሆንን እስኪጠፋን ድረስ ኑሯችን ከኑሯችን
ጋር መታገል እስኪመስለን ነገር ሁሉ ጭልም
አለ፡፡
እኛን እንዲህ እያጣደፉ ካለዕድሜያችን
ካለጊዜያችን “የባሰ አታምጣ” እያፀለዩን እንደፈለጉ
ሲባችሩ ለመኖር? አይመስለኝም! እርግጥ እስካሁን
ተኖሯል ወደፊትም ሊኖር ይችላል፡፡ አንድ ቀን ግን
ይመጣል፡፡ ደግሞም ያ ቀን ቅርብ እንደሆነ ተስፋ
አደርጋለሁ፡፡ ለልጅ ልጆቻንን እንደኛ “በእንትን
ተወደደ” ወሬ ሲባትሉ የህይወትን ሌላ ቁምነገር
ሳይረሱ፤ ጊዜን እንደ እኛ ‘ይህቺ ዓመት’ ብለው
በጠላትነት ሳይፈርጁ የሚኖሩባትን ኢትየጵያን
እንፈጥራለን፡፡
አሁን እየደረሰብን ያለው ጫና ስውርነት
በአንዴ የሚጨርሰን አይደለም ይልቁንም “ይህቺ
ዓመት’’ ትለፍን እየደገምን ሳናውቀው ሟሙተን
የምናልቅበት ነው፡፡ መጠላለፍ፣ መጠላላት፣
መከፋፈል፣ አያገባኝም ብሎ የዳር ተመልካቾች
መሆናችን፣ የባሰ አታምጣ ባዮች መሆናችን፣
እንደጊዜው መሆን ነው ባዮች መሆናችን፣ የት
እንዳደረሰን፤ በገዛ ኑሯችሁ እዩት፡፡ በሀገራችን
ሰርተን
እንደቤታችን
እንድናድር
የተሻለች
ኢትዮጵያ ታስፈልገናለች፡፡ ለውጥ ያስፈልገናል፣
ይህ ለውጥም እንደቀደሙት ለውጥ ተብዬዎች
በጅምር የማይቀር መሆን አለበት ፡፡ ደግሞም
ተስፋ አደርጋለሁ-ይቋጫል!

አፋኝ የትምህርት ስርዓትና የትውልድ ክፍተት
ዓለማየሁ ሰይፉ

/እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት
ኮሚሽን ባለሙያ የነበሩ/
በአንድ ወቅት በአሜሪካን በጠቅላላው
ህዝብ እና በወጣቱ መካከል ያለውን
ሁኔታ
በማስመልከት ዘ ታይም የሚባለው ታዋቂ
መፅሄት /The generation gap/ በጥሬ ትርጉሙ
የትውልድ ክፍተት በሚል ርዕስ በ1967 ያስነበበው
ዘገባ ነበር። በወቅቱ የአሜሪካ ወጣቶች በሁሉም
መስክ ኮሌጅ የሚያስገባ ውጤት ለማስመዝገብ ጥሩ
ኮሌጅ ለመግባት፤ ጥሩ ስራ ለማግኘት፣ ከፍተኛ
ውድድር ውስጥ የገቡበት ወቅት ነበር። የወቅቱን
የወጣቱን ለብ ለብ ሁኔታ የተመለከቱ የስነልቦናና ማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያዎች ወጣቱን
በያዘው የማይፀና ወይም ችግርን የማይጋፈጥ
በማለት ገልፀውት ነበር። በመፅሄቱ ላይ ያገኘሁትን
ቁም ነገር እያነበብኩ ከሁሉም በላይ የትውልድ
ክፍተት የሚለው አገላለፅ ሳበኝና የኛን ወይም እኔ
የተወለድኩበትን የወጣትነት ዘመን ካለን ማህበራዊ
ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ አንፃር ለማየት
ተነሳሁ።
የተማሪዎች ነገር ከተነሳ የኢትዮጵያ
ተማሪዎች ለሃገራችን የፍትህና የዴሞክራሲ
ስርዓት ግንባታ ያበረከቱት አስተዋፅኦ ምን ያህል
ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። እጅጉን አብዝተን
የምናወራለት የ1960ቹና 70ዎቹ የተማሪዎች
እንቅስቃሴ ንጉሳዊውን አገዛዝ በማስወገድ ከዛም
የደርግ ስርዓት እንዲገረሰስ በማድረግ ተሸጋጋሪና
ወቅታዊ የሆኑ የህዝብ ጥያቄዎችን በመምራት
ለዘመነ ኢህአዴግ አስረክበዋል። በዘመነ ኢህአዴግ
ደግሞ ትምህርት ቤት ያለነውና የነበርነው እኛ ነንና
ራሳችንን መፈተሸ አግባብ ይሆናል። ኢህአዴግ ወደ
ስልጣን ከመጣ ጎልተው ሊታዩ የሚችሉ የተማሪዎች
እንቅስቃሴዎች ከሁለት የሚያልፉ አይመስለኝም/
ይህንን ስል በየተቋማቱ በአንድ በተወሰነ እምነት
ዙሪያ ባሉ ወይም ብሄር ወይም ቋንቋ ዙሪያ የነበሩ
ጥያቄዎች እንደተጠበቁ ሆነው/ በተደራጀና ሁሉን
አቀፍ የሆኑትን ለማለት ነው። በዚህ ከተስማማን
ሁለቱ ደግሞ የ1993 ዓ.ም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ
የተማሪዎች አፈና በምርጫ 97 የህዝብ ድምፅ
ተጭበርብፘል በማለት ከዳር እስከ ዳር የተስተጋቡት
የተቃውሞ አመፅ ናቸው።
በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት
ተቋማት ውስጥ እንደ ድሮ የህዝብ ጥያቄዎች
የማይነሱት ስለምንድን ነው? ጥያቄዎች ሁሉ
አልቀው ነውን?

በ1960ዎቹ በአሜሪካን የተማሪዎችን
እንቅስቃሴ ይመሩ የነበሩ ተማሪዎች የትምህርት
ስርዓት ለአፈና መሳሪያ ይሆናል የሚል እምነት
ነበራቸው። እ.ኤአ በ1968 ዓ.ም በኮሎምቢያ
ዩኒቨርሲቲ የተነሳው የተማሪዎች ተቃውሞ ዋነኛ
መነሻው የሚማሩበት የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ
የመንግስትን ኢፍትሃዊነት ተሸክሞ እነርሱን
ማስተማሩ ሲሆን እንደ ማሳያ ያነሱት ነገር
ዩኒቨርሲቲው ለመንግስት የጦር መሳሪያ ምርምር
ከሚያደርግ ድርጅት ጋር መወዳጀቱ ነበር።
ተማሪዎቹ ደግሞ በወቅቱ ከሚቃወሟቸው ነገሮች
መካከል የቬትናም ጦርነትን ስለ ነበር የምንማርበት
ተቋም እኛ የምንቃወመውን ሃሳብ ይደግፋል ብለው
በዩኒቨርሲቲያቸው ላይ በተቃውሞ ተነሱ። ለዚህ
ነበር የተማሪዎቹ መሪዎች የትምህርት ስርዓተ
ለአፈና ያጋልጣል የሚል እምነት የያዙት። እንደዚህ
ከሆነ ዛሬ ሃገራችን ስንቱ ዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ ለአፈና
እያጋለጠን ነው ማለት ይቻላል።
ዩኒቨርሲቲዎቻችንና ኮሌጆቻችን ሰፋ ያለ
አለማቀፋዊ ማህበረ ፖለቲካ እንዳናስብ፣ ሃገራዊ
ጉዳዮችን በክርክር እንዳንፈታ፣ የማንፈልገውን
የመንግስት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በመደገፍ፣
የትምህርት ውጤታችን፣ ከትምህርት በኃላ የስራ
እድላችን፣ በስራ ላይም የደረጃ እድገታችንና ቀጣይ
የትምህርት እድሎች በየኮሌጁ እንደ ልቡ በሚሰበስበን
እና በሚያዘን ኢህአዴግ እጅ እንዲወሰን ያደረገው
የትምህርት ስርዓቱ ስለሆነ አዎ የትምህርት ስርዓቱ
ለአፈና እያጋለጠን ነው።
በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ
ኢህአዴግ ስለሚያደርገው ህግ የለሽ ድርጊት
ለመናገር
ሞራሉ
አለኝ
ብዬ
አምናለሁ።
ምክንያቱም ምንም እንኳን ሁኔታው ፈቅዶልኝ
እንደዛ ትውልድ የጋራ የሆኑ የህዝብ ጥያቄዎችን
በመምራት ባይሆንም የተማሪዎችን የርስ በርስ
ሰላማዊ ግንኙነት ለመፍጠር በብሄር መካከል ይነሳ
የነበረውን ግጭት በማስወገድ በጅማ ዩኒቨርሲቲ
የተሳካ ስራ ሰርቻለሁና።
ከላይ እንደ ገለፅኩት ዘ ታይምስ መፅሄት
የትውልድ ክፍተት ያለው ነገር በእኛም ሃገር
በተለይም በእኔና በእናንተ ትውልድ ላይ የሚታይ
ይመስለኛል። ለዚህ ደግሞ መንግስታዊ ስርዓቱ
ሁሉንም ነገር በማጨለምና ለራሱ ፖለቲካ ብቻ
እንዲመች አድርጎ መምራቱ እንደተጠበቀ ሆኖ
የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያዎቹ እንዳሉት እኛም
ችግርን ያለመጋፈጥና በፈተና አለመፅናት ችግር
አለብን ብዬ አምናለሁ። እስቲ እኛ የምንሰራውን
እና ኢህአዴግ የሚያሰራንን እንመልከት። ኢህአዴግ
ማለት በመርህ ነው የምንሰራው እያለ ተቋማዊ

ነፃነትን በመጣስ የትምህርት ተቋማትን በሙሉ
ከፕሬዝደንቱ ቢሮ ጀምሮ እኔና እናንተ የተማርንበት
/እየተማርንበት/ እስካለው መማሪያ ክፍል ድረስ
የፖለቲካ መስመሩን ይዘረጋል።
በየመማሪያ
ክፍሎቻችን
እንዲሁም
በየምግብ አዳራሹ የምናደርጋቸው ዛሬም የሚደረጉ
የብአዴን
/ኦህዴድ፣
ህወኃት፣
ዴኢህዴን/
የዲፓርትመንት
ሴል
አመራር፣
መሰረታዊ
ድርጅት፣ ካምፓስ ኮሚቴ ስብሰባዎች በሙሉ
ወጣትነትና የእዉቀት ዘመናችንን በፀጥታ ለአራትም
ሆነ አምስት ስድስት ዓመታት የትምህርት ቆይታ
ዘመን ሞራ ውስጥ እንደታጎረበት እንሰሳ የተለየ
ነገር እንዳናስብ፤ በሃገራዊ ፖለቲካ ላይ መነጋገር
እንዳይኖር ከማድረግና ሳይገለጥልህ/ሽ ከመመረቅ
ያለፈ ፋየዳ የላቸውም።
አመነኝ ወዳጄ ወይም እመኚኝ፤ ሞራል
እያለህ/እያለሽ “ኢህአዴግ ሰው አጥቶ ነዉ፣
ፖሊሲዉን እናንተ ገብታችሁ ብታስፈፅሙ ይህ
ሁሉ ሮሮ ባልነበር” የሚባለው ሁሉ ሃሰት መሆኑን
እመኑኝ። ኢህአዴግ በሃገሪቱ በሚገኙ ተቋማት
ሁሉ ፖለቲካዊ ግዛቱን ለማስፋት ካለው አልበቃሽ
ባይነት ውጪ ተመርቀህ መልካም ላድርግ ወይም
ፍትሃዊ ልሁን ብትል መሆን የምትችለው ፖለቲካዊ
ስርዓቱን ካልነካህ ብቻ ነው። የኛን ዘመን የከፍተኛ
ትምህርት ተቋም ተማሪነት ሃገራዊ ማህበራዊ
ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አማራጮች ከማየት
ወርደን ጠባብ ማን ነዉ? ጥገኛ ማን ነዉ? ኪራይ
ሰብሳቢነት አመለካከት ያለው ማን ነው /ማን ናት?
በሚሉ ትርጉም አልባ ንትርኮች እንዲያከትም
የሚያደርገው ኢህአዴግ ነው። ኢህአዴግ ስለሚፈራ
እንዲህ እንዲህ እያደረገ የትዉልድ ክፍተት
ፈጠረ። እነሆ ለእኛም ትልቅ የቤት ስራ እየተወልን
ነዉ። ኢህአዴግ የፖለቲካ ታዛዥነትን ለማትረፍ
ሲፈልገው የትምህርት ፖሊሲ ይቀይራል አላስፈላጊ
የትምህርት ተቋማትን ይከፍታል። እንዲከፈቱም
ያደርጋል። ለምሳሌ በገበያ ላይ ካለው ብቁ
ባለሙያዎች ፍላጎትና አቅርቦት አለመመጣጠን
የተነሳ ስራም የማያጡ እንደ ህግ እና ፖለቲካል
ሳይንስ ወዘተ የመሳሰሉት ምሩቃን የነበሩበት
ጊዜ ነበር። መንግስትን ማገልገል ካልፈለጉም
መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ በመስራት
ኑሮአቸውን ሲኖሩ ነበር። ኢህአዴግ ግን ቅናት
ያዘው። አለመታዘዛቸው አበሳጨው። እናም የነዚህ
ሙያዎች ሃገራዊ ፋየዳ ተረስቶ የፖለቲካ ትርፍ
ለማግኘት በየሰፈሩ ሁሉ የተቋቋሙ ኮሌጆች በነዚህ
ኮርሶች የማሰልጠን ፈቃድ ተሰጣቸው። መንግስታዊ
ባልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ የሚቀጠረው ሰውም
እንዲጠፋ ሳር ቅጠሉ ታዛዡ እንዲሆን መንግስታዊ
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ያልሆኑ ድርጅቶችን ሽባ የሚያደርግ አንዳች ህግ
አፀደቀ። የትምህርት ስርዓቱና ተቋማቱን ለአገዛዙ
መጠቀም ይልሃል ይህ ነዉ።
ተማሪና መምህር በፖለቲካ የሚገማገምበት
ብቸኛ ሃገር ብትኖር ኢትዮጵያ ትመስለኛለች። እነ
አቶ ደመቀ የሚመፃደቁበት የትምህርት ስርዓት
መምህሩ
ለብዙ ተማሪዎች ኤ ሰጠህ ወይም
ለዚህ ሁሉ ተማሪ እንዴት ኤፍ ትሰጣለህ ተብሎ
በፖለቲካ የሚገመገምበት የትምህርት ስርዓት ነው።
ፖለቲካው ቅጥ ያጣ ከመሆኑ የተነሳ በቅርቡ በአንድ
ዩኒቨርሲቲ የምትማር ወዳጄ በምትማርበት ክፍል
ውስጥ የአንድ የኢህአዴግ አባል ድርጅት የሆኑ
መምህርና ተማሪ ቃል ተላልፈው ፊታዉራሪው
የኢህአዴግ አባል ተማሪ መምህሩን “እንደ አንተ
አይነቱ ነው ኢህአዴግን የሚያሰድብ” በማለት
በሚያስተምርበት
ክፍል ውስጥ እንዳሸማቀቀው
አወጋችኝ። ነገሩ ከዓመት ወደ ዓመት እየባሰ ነው
እንዴ የሚሄደው ያስብላል። በከፍተኛ ትምህርት
ተቋማት ለሚገኙ ተማሪዎች የኢህአዴግ አቀራረብ
እንደ የብሄሩ ይለያያል ማለት ይቻላል። ኢህአዴግ
የሁልጊዜ መፈክር የሆነው ህገመንግስታዊው አንቀፅ
39/የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከመገንጠል/
ብዙውን ጊዜ ለመጭበርበሪያ የሚውል ሲሆን አሁን
ግን አንቀፁ ለማንም የማይጠቅምና መፈክር ብቻ
መሆኑን የራሱ ኢህአዴግ ፖሊሲና ስትራቴጂዎች
ማስረጃዎች ሆነዋል።
ኢህአዴግ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት
ያለውን ግዛቱን ያሰፋው ከምርጫ 97 ወዲህ ሲሆን
ይህም ከፍርሃት የመነጨ ነው። በድህረ ምርጫ
97 ኢህአዴግ የተከተላቸው ስልቶች አደገኛና ዛሬም
ድረስ ስር እየሰደዱ መጥተው ለራሱም ችግር
እየሆኑ ይገኛሉ። በምርጫው ማግስት በ1998
አመራሩን በተማሩ ሰዎች መተካት በሚል መፈክር
በወቅቱ አባል የሆኑ ወጣቶችን ሁሉ በመንግስት
ቢሮክራሲ ዉስጥ ቁልፍ ቦታ በማስያዝ በኮሌጅም
በህዋስ አመራርና መሰረታዊ ድርጅት አመራር
የነበሩትን ደግሞ ቀጥታ የሾመ ሲሆን በወቅቱ
አባል ያልነበሩና ነገር ግን ከተሾሙትም ሆነ ስራ
ከተፈለገላቸው የትምህርት እድል ከተሰጣቸው
ምሩቃን በላይ ዉጤት የነበራቸው ተመልካችም ሆነ
ሰሚ አጥተው ቤተሰብ ላይ ለረጅም ጊዜ ያለስራ
እንዲቀመጡ በማድረግ ማማረር እና ሃገራዊ
ፋየዳ በሌለው የኢህአዴግ “አስገድዶ ወደ መስመሩ
ማምጣት” ስልት ከዓመት በኃላ በቀበሌ በኩል ነፃ
አገልግሎት ሰጥተው ወደ መንግስት ስራ እንዲቀላቀሉ
የተደረገበት ጊዜ ነው። ይህ የ1998 የፖለቲካ ጨዋታ
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ከኦባማ አስተዳደር ኢትዮጵያ
ምን አተረፈች?
በሙሉነህ አያሌው
muleayalew@yahoo.com
ፕሬዝዳንት ባራክ ሁሴን ኦባማ የዛሬ
አራት አመት ገደማ ለፕሬዝንዳታዊ የምርጫ
ውድድር ፉክክር ያደረጉበት ወቅት በሁላችንም
ህሊና
ተቀርፆ የቆየ ክስተት እንደነበር
ትውስታችን ነው፡፡ የምርጫ ውድድር ፉክክሩ
በተለያየ መስፈርት ካየነው ታሪካዊ ነበር ለማለት
ይቻላል፡፡ በተለይ ለእኛ ለአፍሪካውያን ፡፡
ባራክ ኦባማ ከቆዳቸው ቀለም ጀምሮ
ሁሴን እስከሚለው የስማቸው መጠሪያ /
የእስልምና ኃይማኖት ተከታይ ናቸው በሚል/
ድረስ በሪፖብሊካኑ የተለያዩ የማጣጣያ ዘመቻ
የተከፈተባቸው ቢሆንም ይህንን ሁሉ ተቋቁመው
ለድል መብቃታቸው ለብዙዎቹ ጥቁር ተወላጆች
ትልቅ ተምሳሌትነት ነበረው፡፡ ሁሉም አገር ከሰራ
የራሱን ኦባማ መፍጠር እንደሚችል የሁላችንም
እምነት ነው፡፡ ፕሬዝዳንቱ ከብዙ ውጣ ውረድ
በኋላ ለኋይት ሐውስ ቤተመንግስት ሲበቁ
የዴሞክራቲክ ፓርቲያቸው ከነባሩ አስተዳደር
በተለየ መልኩ ለዴሞክራሲ ባህል ግንባታ እና
የሰብዓዊ መብት መረጋገጥ ልዩ ትኩረት ሰጥተው
እንደሚሰሩ አስታወቁ፡፡ በተለይ ጦረኛ ከነበረው
እና ከሰብዓዊ መብት ይልቅ ለብሔራዊ ደህንነት
(National security) ብቻ ቅድሚያ ይሰጣል
ከሚባለው ከቀድሞው የቡሽ አስተዳደር ይልቅ
በአዲሱ አስተዳደር ላይ ያለን እምነት የጠነከረ
እንዲሆን አድርጐታል፡፡
በተለይ እንደ ኢትዮጵያ በሰብዓዊ መብት
አያያዝ ደካማ ናቸው የሚባሉ መንግስታት በዚህ
ረገድ መቃብራቸው የተፋጠነ ነው የሚባለው
ትንታኔ በአመዛኙ ሁሉም የሚጋራው ክስተት
ነበር፡፡ በተለይ ሰውየው የዘር ግንዳቸው ከአፍሪካ
መቀዳቱ ይበልጥ ለጉዳዩ ቅርብ ስለሚያደርጋቸው
ተቆርቋሪነቱ የምር ይሆናል የሚለው የብዙዎቹ
ፖለቲካ ተንታኞች ግምት ነበር፡፡

ያልተጨበጠው ተስፋ

ይህ ተስፋም እውን ይሆን ዘንድ
በአሜሪካ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና
ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለኦባማ መመረጥ
በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃዎች አገልግለዋል፡
፡ ተሳክቶላቸዋልም፡፡ ከዚህ በፊት በአሜሪካ
ፕሬዝዳንታዊ የምርጫ ቅስቀሳ ላይ ያላቸው
ተሳትፎ ምንም ከመሆኑ አንፃር የዚህኛው
ተሳትፎ ኦባማ ለለውጥ ያለውን ቁርጠኛ አቋም
ተስፋ ከማድረግ የሚመነጭ ነበር፡፡
የኦባማ
በጊዜው
መመረጥ
ለኢትዮጵያውያን ሁለት የተለያዩ እንድምታዎች
ነበራቸው፡፡
የመጀመሪያው
እንደሌሎቹ
አሜሪካውያን ሁሉ ኢትዮ-አሜሪካውያንም በጊዜው
በተከሰተው የስራ ማጣት፣ በኢራቅ ጦርነት እና
በግለሰብ ነፃነት መሸርሸር በዋና ምክንያትነት
በቡሽ አስተዳደር ላይ የተማረሩ መሆናቸው
አንዱ ሲሆን በተጨማሪም የኦባማ የለውጥ
መልእክትነትን ኢትዮጵያውያኑ ከሀገራቸው ጋር
በማቆራኘት ባሉበት ሆነው አንድ ነገር መስራት
እንደሚችሉ ማመናቸው ነበር፡፡
ዶናልድ
ሌቪን
“The
Obama
presidency and Ethiopia፡ Time for fresh
thought” በሚለው ፅሁፋቸው በጊዜው የኦባማ
አስተዳደር ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ሊንቀሳቀስ
ካሰበባቸው መሰረታዊ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን
ከኢትዮጵያ መፃኢ እድል ጋር አስተሳስረው
አቅርበዋል፡፡ እንደ እርሳቸው አገላለፅ ከሆነ አዲሱ
አስተዳደር ከማናቸውም አገራት ጋር በቀጣይነት
የሚኖረው ግንኙነት ግቡ የሚያደርገው በዋናነት
በእነዚህ የትብብር ማዕቀፋት ዙሪያ ይሆናል፡
፡ ከተጠቀሱት ዋና ዋና የፖሊሲ አቅጣጫዎች
መካከል የአሜሪካን ሀብት ለአጠቃላይ የሰብዓዊ
መብት መረጋገጥ እና መሰረታዊ የሰው ልጆችን
ፍላጐት ለማሟላት ማዋል፣ የተፈጥሮ አካባቢን
ለመጠበቅ እና የአየር ብክለትን ለማስወገድ
የተለያዩ ታዳሽ የኃይል አማራጮችን መጠቀም፣
ጤና እና የትምህርት ዘርፎችን በመሰረታዊነት
የኢኮኖሚ
ግንባታዎችን
ለማጐልበት
እና
ለማጠንከር በሚችሉበት መንገድ መቅረፅ፣
ሽብርተኝነትን በሰለጠነ እና ጥንቃቄ በተሞላበት
መልኩ መከላከል የሚሉት ተጠቃሽ ናቸው፡፡
እነዚህ ከላይ የተገለፁት የመንግስት
አስተዳደር እቅዶች ላለፉት አራት አመታት የኦባማ

መንግስት ትኩረት ሰጥቶ የተንቀሳቀሰባቸው
ነጥቦች ናቸው፡፡ እነዚህን በአስረጂነት ይዘን
በእርግጥ አገራችን እና በአስተዳደሩ ለውጥ
የሚጠብቁ ቡድኖች በዚህ ረገድ ከአሜሪካ
አስተዳደር ጋር በምን ያህል የተጠበቀው ውጤት
መጥቷል? በሰብዓዊ መብት አያያዝ ዙሪያ የኦባማ
አስተዳደር ተፅዕኖ ከቡሽ በተለየ መልኩ ማየት
ችለናል ወይ? ኦባማ እንደተጠበቁት በኢትዮጵያ
ባለው አገዛዝ ላይ የነበራቸው ተፅዕኖ ምን ያህል
ነበር? የሚለውን ለማየት ያስችለናል፡፡

ፎጊ ቦቶም እና ፔንታጐን

የኦባማ አስተዳደር ከላይ የተገለፁት
በጥቅሉ የተቀረፁ የፖሊሲ አቅጣጫዎች ቢሆኑም
ፖሊሲው ወደ ታች እየወረደ ሲመጣ በውስጡ
የሚይዛቸው የተብራሩ ሰነዶች እንደ የአህጉሩ፣
እንደየቀጠናው እና እንደየአገራቱ ነባራዊ ሁኔታ
የተለያየ መልክ እንዲይዝ ያስችለዋል፡፡ የኦባማ
አስተዳደርም ከቡሽ አስተዳደር በተለየ መልኩ
ለኢትዮጵያ እና ለአፍሪካ ቀንድ የተለየ እና ሁሉን
አቀፍ የሆነ ፖሊሲን ዘርግቶ ነበር፡፡
የቡሽ አስተዳደር ከመሰረታዊው የሰብዓዊ
መብት መከበር ፖሊሲ የተለየ አቋም ባይኖረውም
በሚሰጠው የትኩረት ደረጃ ግን አንዱ ፖሊሲ ብቻ
ጐልቶ እንዲወጣ አስገድዶታል፡፡ ይህም በጊዜው
ለአገራቸው ህልውና አስጊ ነው የተባለውን
የሽብርተኝነት ዘመቻ ለመዋጋት ብቻ ማዕከል
ያደረገ ግንኙነትን ከሀገራት ጋር እንዲመሰርቱ
አስገድዷቸዋል፡፡
ስለዚህ
በአገራቸው
ላይ
ለተቃጣው የሽብርተኝነት አደጋ ማስወገጃ ዘመቻ
ሌሎች አገራት እስከተባበሩ ድረስ አጋርነታቸው
እንዲቀጥል ያስችላቸዋል፡፡ ትልቁ የቡሽ አስተዳደር
ችግርም ይህ ነበር፡፡ የኦባማ አስተዳደር ግን
ሁሉንም በተመሳሳይ መልኩ ተቀራራቢ ትኩረት
እየሰጠ ሁሉን አቀፍ ዘመቻ ማድረግ ማቀዱን
ማስታወቁ የበለጠ እንዲጠበቅ አድርጐታል፡፡
በዚህ ረገድ በተለይ በአፍሪካ ቀንድ
አካባቢ ወሳኝ ናቸው ከሚባሉት እና በቀጠናው
አስጊ
ተብለው
ከተወሰዱት
ያለመረጋጋት
ምንጮች መካከል በኢትዮጵያ እና ኤርትራ
መካከል እልባት ያልተሰጠው ቀጣይ የድንበር
ግጭት
ስጋት መፍትሄ መስጠት፣ በሶማሊያ
የተረጋጋ መንግስት መፍጠር፣ መሰረታዊ
የሰብዓዊ መብቶች የሚከበሩባት እና ዴሞክራሲያዊ
አስተዳደር የሚሰፍንባት ኢትዮጵያ እንድትኖር
ያግዛሉ ተብለው የታመኑባቸው እርምጃዎች
እንደሚወስዱ የተጠበቁ ቢሆንም አሁን ላይ
ሆነን ለመገምገም ከታቀዱት ግቦች መካከል ምን
ያህሉን አሳክተዋል? ከቀድሞ አስተዳደርስ በምን
መልኩ ሁሉን አቀፍ ፖሊሲ ተግባራዊ ማድረግ
አስችሏቸዋል? የሚሉትን ጉዳዮች በመውሰድ
ነው፡፡
ከላይ እንደጠቀስኩት በቡሽ አስተዳደር
ዘመን በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ አሜሪካ የነበራት
ፖሊሲ ዞሮ ዞሮ የሚያርፈው ሽብርተኝነትን
መዋጋት በሚለው አውድ ውስጥ በመሆኑ ከውጭ
ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ይልቅ የወታደራዊ
ማዘዣው ፔንታጐን የተሻለ ድምፅ ነበረው፡፡
ስለዚህ የኦባማ አስተዳደር አንዱ የለውጥ ማዕቀፍ
የአስተዳደሩን ስርዓት ማዘዣ ከፔንታጐን ይልቅ
የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር (ፎጊ ቦቶም)
በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሀገራት ላይ የበለጠ ውሳኔ
ሰጪ እንዲሆን ማስቻል ነበር፡፡
በአጭሩ ሲጠቀለል በጊዜው የነበረውን
ሁኔታ የተለያዩ ጸሐፍት በተለያየ መንገድ
የገለፁት ቢሆንም በጥቅሉ ካየነው የቡሽ አስተዳደር
አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ ያላት ፖሊሲ ዋነኛ
ትኩረቷ ፀረ-ሽብር ላይ መሆኑን እና ይህንንም
ለመዋጋት ቅድሚያው ወታደራዊ እርምጃ ላይ
እንዲሆን በማድረጓ ፔንታጐን ዋነኛ የፖሊሲው
አፅዳቂ መደረጉ በፎጊ ቦቶም ላይ የበላይ እንዲሆን
እንዳስቻለው ይስማማሉ፡፡
ስለዚህ ኦባማ አንዱ የምርጫ ካርድ
መምዘዣ አድርገው የተጠቀሙበት የነበረው
እርሳቸው ፕሬዝዳንት ሆነው ከተመረጡ ይህ ነገር
እንደማይቀጥል በተደጋጋሚ ጊዜ መግለፃቸው
ነው፡፡
የኦባማ አስተዳደር በአፍሪካ ቀንድ
በሚገኙ ሀገራት ላይ ከመከላከያ በላይ በዲፕሎማሲ
እና ልማት ላይ ትኩረት ማድረግ አሁንም ቢሆን
ችለዋል ብዬ አላስብም፡፡ በኢትዮጵያ እና ኤርትራ
መካከል የተፈጠረው የድንበር ግጭት አሁንም
ቢሆን ከቡሽ በተለየ መልኩ ትኩረት ተሰጥቶት
የመፍትሄ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው የሚል
እምነት የለኝም፡፡ ይባስ ብሎ ጉዳዩ ትኩረት የማጣቱ
ነገር ማረጋገጥ የሚቻለው አንዱ በሌላኛው ሀገር
ላይ ድንበር አቋርጠው እርምጃ ለመውሰድ

ያለማመንታታቸው እውነታ ነው፡፡ የሶማሊያ
ጉዳይም ከዚህ የተለየ አይደለም፡፡ የሶማሊያ ችግር
ከወታደራዊ እርምጃ ውጭ መፍትሄ የሌለው
መሆኑ፣ ሱዳን ያለችበትን ወቅታዊ የደህንነት
ስጋት፣ የኤርትራ መንግስት አሸባሪዎችን መደገፍ
እና የመሳሰሉት የኦባማ መንግስትን ከኢትዮጵያ
መንግስት ጋር ከነችግሩ ተባብሮ ከመስራት
ውጭ አማራጭ እንዳይኖረው አድርጐታል፡፡ ይህ
የፖሊሲ አቅጣጫ በሌላ መልኩ ካየነው በኢትዮጵያ
ውስጥ እየተካሄዱ ላሉ የተለያዩ የሰብዓዊ መብት
ረገጣ ሪፖርቶች የአሜሪካ መንግስት እንደ ቀድሞ
ሁሉ መግለጫዎችን ከማውጣት በተለየ መልኩ
አንዳችም እርምጃ መውሰድ አልተቻለውም፡፡
አሁንም ቢሆን በኦባማ አስተዳደር ላይ በአፍሪካ
ቀንድ አካባቢ ላሉ ሀገራት ወሳኙ አካል ፔንታገን
እንጂ ፎጊ ቦቶም እንዳልሆነ ማሳያ ነው፡፡

ኤች.አር-2003/ሴኔት ህግ 3457

አሁን ባለው የኢህአዴግ መንግስት ላይ
እስከዛሬ ከታቀዱ ነገር ግን ውጤታማ መሆን
ከተሳናቸው የህግ ረቂቆች መካከል ኤች.አር-2003
እና “Support for Democracy and Human
Rights Act of 2008” በሚል ስያሜ የቀረቡት
የቀረበው የህግ ድንጋጌዎች ተጠቃሽ ናቸው፡፡
ኤች.አር-2003 በተለይ የኒውጀርሲ
የኮንግረስ አባል የነበሩት እና በቅርቡ ካለፉት
ዶናልድ ፔይን ሰፊ ድጋፍ ነበረው፡፡ ይህ የህግ
ረቂቅ በኮንግረስ አባላቱ ፀድቆ የነበረ ቢሆንም
በኢትዮጵያ መንግስት በተደረገ ተደጋጋሚ ጫና
ምክንያት ሴኔቱ ሳያፀድቀው ሊቀር ችሏል፡፡ ምን
አልባትም ይህ ህግ ፀድቆ ቢሆን ኖሮ በ97 ምርጫ
ወቅት በተቃዋሚ ሰልፈኞች ላይ በተከፈተው
ተኩስ ላይ ተሳትፈዋል የተባሉ ባለስልጣናት ወደ
አሜሪካ እንዳይገቡ ገደብ የሚጥል ነበር፡፡ ከዚህ
በተጨማሪም ኢትዮጵያ በምታገኘው የፀጥታ እና
የደህንነት እገዛ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ይፈጥር
ነበር፡፡
እነዚህን የውሳኔ ሃሳቦችን የቀነሰው/
ያላሟላው/ በቀጣይ ለሴኔቱ ቀርቦ የነበረው “Senate
Bill 3457” የተባለው ረቂቅም ቢሆን በኢትዮጵያ
መንግስት ላይ የፈጠረው ጫና ቀላል የሚባል
አይደለም፡፡ እነዚህ የህግ ረቂቆች መሰረታቸው
የኢትዮጵያ መንግስት የሚወስዳቸውን የሰብዓዊ
መብት ጥሰቶች በመቃወም ሊወሰዱ የታቀዱ
እርምጃዎችን ያካተቱ ነበሩ፡፡
ያም ሆነ ይህ እንደዚህ አይነት
ለሰብዓዊ መብት በሚቆረቆሩ ግለሰቦች አማካኝነት
የሚዘጋጁ ረቂቆች በአንድም ይሁን በሌላ ተፈፃሚ
እንዳይሆን የሚያደርገው ‹‹የጥቅም ግጭት›› ነው፡
፡ አሜሪካ ለብሔራዊ ደህንነቷ ስትል መሰረታዊ
የዜጐች መብት መከበር አለበት የሚለውን
አቋሟ ፈተና ውስጥ ይወድቅባታል፡፡ እንደዚህ
አይነት የህግ ረቂቆች በአሁኑ የኦባማ አስተዳደር
በመርህ ደረጃ እንኳን መመልከት አልቻልንም፡
፡ ከቡሽ አስተዳደር በተሻለ መልኩ ሁሉን አቀፍ
እንቅስቃሴ እንደሚያደርግ የተጠበቀው የኦባማ
አስተዳደር በዚህ ረገድ ያለው ተነሳሽነት በጣም
ደካማ የሚባል ነው፡፡

www.fetehe.com

ከላይ የተጠቀሱት የህግ ረቂቆች በአሜሪካ
መንግስት ላይ ጫና በማሳደር ተፈፃሚ እንዲሆን
በተለየ መልኩ የሚሰሩት የኢትዮጵያ ህዝብ ወዳጅ
የሆኑ ሴናተሮች እና የኮንግረስ አባላቶች ናቸው፡
፡ ከዚህ በተጨማሪም የግብር ከፋዩን አሜሪካዊ
ዜጋ ገንዘቡ በአግባቡ ለተፈለገበት አላማ መዋሉ
እና አለመዋሉን በቅርበት የሚከታተሉ የሲቪክ
ማህበራት ሚናም ቀላል የሚባል አይደለም፡
፡ እዚህ ጋር ምንም እንኳን ተመሳሳይ አቋም
ባይኖራቸውም በአሜሪካ ኑሯቸውን የመሰረቱ
ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሚናንም መዘንጋት
የለብንም፡፡ ለአንዳንድ የመንግስት ደጋፊ ለሆኑ
ነዋሪዎች ድርጊቱ የአገርን ሉዓላዊነት አሳልፎ
የመስጠት አባዜ አድርገው ሲወስዱት ሌሎቹ
ደግሞ በሀገራችን ሰብዓዊ መብት መከበር ባሉበት
ሆነው የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት የመወጣት
የዜግነት
ግዴታ
አድርገው
ይወስዱታል፡
፡ የኢትዮጵያ መንግስትም በተደጋጋሚ በውጭ
አገራት ለሚደርስበት የሰብዓዊ መብት አያያዝ
ነቀፌታ የሚሰጠው ምላሽ ተመሳሳይ ነው፡፡
‹‹ይህች ኢትዮጵያ ነች፡፡ ሉዓላዊት አገር ናት፡፡
ማንም የኮንግረስ አባል እኛ የምንሰራውን ሊነግረን
አይችልም›› የሚል፡፡
ምንም እንኳ የቡሽ አስተዳደር ጦረኛ
ነው ተብሎ ቢታመንም በአገራችን ለተፈፀሙ
የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች እና የዴሞክራሲ ግንባታ
መሰረት መናድ በተመለከተ ከኦባማ አስተዳደር
በተሻለ መልኩ እንቅስቃሴዎች ተካሂደውበት
እንደነበር መታዘብ እንችላለን፡፡

ምን እንጠብቅ?

የመጀመሪያዎቹ የኦባማ አስተዳደር
አመታት በተለይ በኢትዮጵያ በግልፅ ያፈጠጡ
የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች የተከናወኑባቸው ወቅቶች
መሆናቸው ስራውን ከጅምሩ ፈተና ውስጥ የከተቱ
ነበሩ ማለት ይቻላል፡፡ በተለይ የበጎ አድራጐት
እና ሲቪክ ማህበራት ሕግ የወጣበት እና በወቅቱ
የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ሊቀመንበር
የነበረችው ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ መታሰር
ወሳኝ የነበሩ ሁነቶች ናቸው፡፡
መንግስት ለእነዚህ ድርጊቶች ነቀፌታን
ያስተናገደ ቢሆንም ከተፈፃሚነት ግን ያገዳቸው
አንዳችም ነገር አልነበረም፡፡ በዚያው አመትም
ይሁን ከዛ በኋላ በተከተሉት አመታት የተለያዩ
ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶች ቢፈፀሙም፣ የተለያዩ አፋኝ
ህግጋት ቢወጡም፣ ዜጐች ያለበቂ ማስረጃ ለእስር
ቢዳረጉም…….. የኦባማ አስተዳደር የሰጠው
ምላሽ አጥጋቢ አልነበረም፡፡ ይህም ለኢህአዴግ
ባለስልጣናት የልብ-ልብ የሰጠ ጉዳይ ሆኖ አልፏል፡
፡
ከኦባማ አስተዳደር ላለፉት አራት
አመታት
የጠበቅናቸው
የለውጥ
ሂደቶች
ቢኖሩም አንዳቸውም ተፈፃሚ ሲሆኑ ለማየት
አልታደልንም፡፡ በተለይ አስተዳደሩ ለሰብዓዊ
እና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ትኩረት ሰጥቶ
ይንቀሳቀሳል የሚለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲው
አንኳር ነጥብ ቢሆንም በተግባር ግን ያየናቸው
አንዳችም የለውጥ እንቅስቃሴዎች የሉም የሚል
እምነት አለኝ፡፡ ለዚህም ነው አንዳንድ የፖለቲካ
ተንታኞች
አሜሪካ
በኢትዮጵያ
መጫወት
የምትችለውን ያህል የፖለቲካ ሚና እየተጫወተች
አለመሆኑን የሚተቹት፡፡
ኦባማ መንበረ ስልጣኑን ከመያዛቸው
በፊት ስለአፍሪካ የተናገሩት ነገር አሁን ትዝ
ላይላቸው ይችላል፡፡ ከዚህ ይበልጥ የሚያስጨንቁ
ብዙ አለም አቀፍ ጣጣ አለባቸው፡፡ የአረቡ አለም
አብዮት፣ የቻይና ተገዳዳሪነት፣ የሩስያ ወደ አለም
ፖለቲካ መድረክ ዳግም በኃያልነት ብቅ ማለት፣
የኢራን ኒውክለር ፕሮግራም…… ከኢትዮጵያ
ይበልጥ የሚያሳስባቸው ጉዳይ ነው፡፡ አሁንም
ዳግም ምርጫው ደርሷል፡፡ ኦባማ ለቀጣዩ አምስት
አመታት የሚመረጡበትም እድል ይኖራል፡፡
በሀገራችን ያለውም ኢምባሲያቸውም በተደጋጋሚ
ለእስር ስለሚዳረጉ ጋዜጠኞችም ይሁን የሰብዓዊ
መብት ጥሰቶች እንደ ከዚህ ቀደሙ ደፍረው
ጋዜጣዊ መግለጫ እንኳ ሲሰጡ አላስተዋልንም፡፡
አሁንም ቢሆን የአሜሪካ መንግስት
ለኢትዮጵያ ህዝብ ማድረግ ይችሉ ነበር ተብለው
የሚጠበቁ
ፖለቲካዊ
ውሳኔዎች
ተግባራዊ
ባይሆኑም አገራችን በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ
አጋር መሆኗ አይቀሬ ነው፡፡ እስከመቼ ለሚለው
ጥያቄ የተንታኞች መልሱ ግልፅ ነው፡፡ ‹‹የደቡብ
እና ሰሜን ሱዳን ውዝግብ መፍትሔ እስካላገኘ
ድረስ እና ሱማሌያ አክራሪ ባልሆነ ቡድን
የምትመራ የተረጋጋች ሀገር እስክትሆን ድረስ
የኢህአዴግን ስርዓት በግልፅ መግፋት አስቸጋሪ
ነው›› የሚል፡፡
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ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ እና የወ/ሮ ለዕታይ ጀበና
ዳንኤል ተፈራ
ወ/ሮ ለዕታይ ገብረ እዝጊ ኤርትራዊ ናቸው፡
፡ ያውም እንደ እቃ ተጠርዘው ከመላክ ያመለጡ
ኤርትራዊ፡፡ ከ12 ዓመት በፊት ከ70 ሺ በላይ
የሚሆኑ ወጣቶች ያለቁበትን ጦርነት ተከትሎ
እዚህም እዚያም እሳት ነደደ፡፡ እሳቱ ያልበላው
ነገር የለም፡፡ የሰውን ነፍስ ብቻ ሳይሆን የሁለቱን
ሀገሮች ወዳጅነትም በልቷል፡፡ ያኛው ሰውየ
ኢትዮጵያውያንን መለመላቸውን ሲሸኝ ይህኛውም
የአፀፋ ምላሽ አድርጓል፡፡ ወ/ሮ ለዕታይም ይሄው
ማዕበል አገኛቸውና ወዳገራቸው ሊሸኙ ሲሉ
እንደሳቸው አባባል በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ
እርዳታ በአይነ ቁራኛ ከሚጠብቋቸው ሰዎች
አመለጡ፡፡ የወለዱ የከበዱትን ሰፈር፤ ሀብት
ንብረት ያፈሩበትን ቀየ የተክለሃይማኖትን አካባቢ
ዞረው ሳያዩ እግራቸው ወደመራቸው ሰፈር
ተወሸቁ፡፡
አሁን በሚኖሩበት አካባቢም ተከራይተው
መኖር ከጀመሩ 12 ዓመታት አልፈዋል፡፡ ወ/ሮ
ለዕታይ ወልደው ከሳሙባት፣ ሀብት ካፈሩባት
ኢትዮጵያ ምን እንደነጠላቸው አይገባቸውም፡፡
የሳቸው መልክ፣ የሳቸው የቋንቋ ለዛ፣ የሳቸው
አለባበስ ከተቀረው ኢትዮጵያዊ በምን እንደሚለይ
አያውቁትም፤ ‹‹መገንጠል›› ያለውን ጠቀሜታ
አሊያም ጉዳት በውል አይለዩትም… ብቻ ግን
እንደሳቸው አይነት መልክና ኑሮ ያለው ሌላው
ኢትዮጵያዊ
ወገናቸው
እንደጨቆናቸው፣
እንደበደላቸው ከዚያም አልፎ ቅኝ እንደተገዙ
ሹክ የሚሏቸው ሰዎች ነበሩ፡፡ እነዚያ ሰዎች ሹክ
ብለዋቸው አያበቁም፡፡ ‹‹እኛ እኮ የሰለጠንንና ታላቅ
ህዝቦች ነን፡፡ ነፃ መውጣት አለብን›› ይሏቸዋል፡፡
‹‹ነፃ-መውጣት ምንድን ነው?›› ብለው ይጠይቃሉ፡
፡ ታዲያ በአዲስ አበባ በህቡዕ ተደራጅተው ለሻዕቢያ
ገንዘብ የሚያሰባስቡ ዘመዶቻቸው ፈገግ ብለው፡
- ‹‹ዋዕ!››… ብለው ይጀምሩና የአፄ ሚኒልክን
ከትግራይ መመለስና ነፃ-አለማውጣት፣ አማራ
የሚባል ገዥ መደብ እንደማይወዳቸው በዝርዝር
ይነግሯቸዋል፡፡
ወ/ሮ ለዕታይ አፋቸውን ደም፣ ደም
ይላቸዋል፡፡ ልባቸው ይደልቅባቸዋል፡፡ ደጋግ
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ጐረቤቶቻቸው፣ አበልጆቻቸው፣ ልጆቻቸውን እንደ
አባት እየተቆጡ ያሳደጉ አባወራዎች፣ ማህበራዊ
ትስስሩና እድር፣ ዕቁቡ ሁሉ… በህሊናቸው
ይመጣል፡፡ ኤርትራ ስትገነጠል ይሄ ሁሉ ነገር
አብሮ እንደሚገነጠል ይሰማቸዋል፡፡ ቢሆንም ግን
የማያውቁት ‹‹ነፃ-መውጣት›› ያሸንፋቸዋል፡፡ ስለዚህ
ብር ማዋጣቱን ስራዬ ብለው ያዙት፡፡ አንዳንዴ ነፃ
አውጭዎቹ ሲናፍቋቸው በትግረኛ ያንጐራጉራሉ፡
፡ ቡና የሚያፈሉባት አፍ ብቻ ያላት ጀበናቸው
‹‹ነፃ-ኤርትራ›› የሚል ተፅፎባታል፡፡ እስከ 1991
የኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ድረስ በዚችው ጀበና
ቡናቸውን ቱግ አድርገው ይጠጡና ወልውለው
በክብር ያስቀምጧታል፡፡ ወደ ኤርትራ ሊላኩ ሲሉ
እንደ መታወቂያ ሸጉጠው ያመጧት ያችን ጀበና
ነው፡፡ ግን ለባለፉት 12 ዓመታት አፍልተውባት
አያውቁም፡፡ እንዴውም ‹‹ኤርትራዊ›› የሚለውን
ስም ሁሉ ሲሰሙ ብትት ይላሉ፡፡
ከላይ የነገርኳችሁ ቅንጣት ያልተቀነሰለትና
ያልተጨመረበት እውነተኛ ታሪክ ነው፡፡ ከጉርሳቸው
እየቀነሱ
የደጐሙትን
የኤርትራ
ነፃነትና
ኤርትራዊነት ለምን እንደሚሸሹት እንቆቅልሽ
ነው፡፡ እነዚህ አንድ ግን ደግሞ ፖለቲካና አይረቤ
ፖለቲከኞች ሁለት ያደረጓቸው ሕዝቦች እንዲለያዩ
የተደረጉት በእብዶች ነው፡፡ እነዚህን ህዝቦች
‹‹መገንጠል›› ሰላም አልሰጣቸውም፡፡ በእውነት
የኢትዮጵያና የኤርትራ ችግር ወፈፌ ፖለቲከኞች
እንደሚሉት የገዥና ተገዥ፤ የጨቋኝና ተጨቋኝ
ቢሆን ኖሮ ችግሩ ‹‹መገንጠል›› ላይ ያበቃ ነበር፡
፡ ግን እንደምናየው እሱም ባላንጣነትን ከማባባስ
በቀር የፈየደው ነገር የለም፡፡
እስካሁን ድረስ ለኤርትራ መገንጠል ሆድ
የሚሞላ ምክንያት ያቀረበ ሰው ትዝ አይለኝም፡
፡ ጥናትም እንደዚሁ፡፡ ስለዚህ ከምክንያት ይልቅ
የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ስፍራውን ይዞ እናገኘዋለን፡
፡ እነ ወ/ሮ ለዕታይን ከማያውቁት ማጥ ውስጥ
የከተተ ፕሮፓጋንዳ፡፡ ኢትዮጵያውያን አብረው
የኖሩ
ወገኖቻቸው
ሲለዩዋቸው
በዝምታ
የሚያስውጥ ፕሮፓጋንዳ፡፡
በሌላው
ዓለም
ታይቶና
ተሰምቶ
በማይታወቅ መልኩ ኤርትራን አጨብጭበው
ያስረከቡት ኢህአዴጐችም ስለኤርትራ መገንጠልና
የኤርትራዊያን ጥያቄ ላይ ብዥታ ይታይባቸዋል፡
፡ ‹‹ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል›› የሚለው

ተረታችን አሳምሮ ይገልጠዋል፡፡ የዚያን ጊዜና
አሁንም ወደ አፄ ሚኒልክ እጅን ከመጠቆም
ለጊዜያዊ ጥቅምና እፎይታ ብሎ የኤርትራን
ጥያቄ ከቅኝ ግዛት ጋር ማያያዝ ‹‹ምንትስ ያቦካው
ለእራት አይበቃም›› አይነት ነው፡፡ ጥያቄው
በደምብ ቢመረመርና በውል ቢቋጠር ኖሮ ዛሬም
ድረስ እየተቦተረፈ ባላስቸገረ ነበር፡፡
በ1983 ዓ.ም ኢህአዴግ መላ ኢትዮጵያ
ተቆጣጥሮ፤ ኤርትራንም መርቆ ከሸኘ በኋላ
በደንብ ያልቋጠሩት ጉዳይ መፈታት የጀመረው
ብዙም ሳይቆይ ነው፡፡ ወትሮም ቢሆን የ‹‹ውረድ
እንውረድ›› ጉዳይ ነው፡፡ ሻዕቢያና ህወሓት በዘመነ
ታጋይነታቸው ወዳጅ ያደረጋቸው አንድ መስመር
ነበር፡፡ ‹‹ደርግ›› የሚባል የጋራ ጠላት፡፡ እናም
‹‹የጠላቴ ጠላት ወዳጄ›› የመገናኛ መስምራቸው
ሆነች፡፡
የሆዳቸውን
በሆዳቸው
አድርገው
መዝሙራቸውን አንድ አደረጉ፡፡ ህወሓቶች
ስለሻዕቢያ መዘመር ጀመሩ፡፡ ‹‹ቁስላችሁ ቁስሌ፣
ጉዳታችሁ ጉዳቴ…›› አይነት፡፡ ከፊት ለፊት
የሚታያቸው ደርግን ማስወገድ እንጅ ከደርግ ጀርባ
ያለው ገደል አልነበረም፡፡ ሁለቱም የልባቸውን
በልባቸው አድርገው፣ እንደ ጓያ ነቃይ የዕለት
የዕለቱን ማጣደፍ ጀመሩ፡፡ እንደ ‹‹እንትን›› ካብ
ለካብ እየተያዩ…
ይሄ ቅድመ 83 የነበረ የሻዕቢያና የህወሓት/
ኢህአዴግ ግንኙነት ለወ/ሮ ለዕታይና መሰሎቻቸው
የሚገባቸው አልነበረም፡፡ የፖለቲካ ሸፍጡና
ክህደቱን መርካቶ ተቀምጠው እንዴት ይሰማሉ?
ብቻ እነዚያ ወገኖቻቸው ይመጡና ትግሉ
እንደተጧጧፈ፣ ኤርትራ ነፃ እንደምትወጣና
ደርግም እንደሚወድቅ ይነግሯቸዋል፡፡ ‹‹ነፃኤርትራ›› ተብሎ በተፃፈባት ጀበናቸው ቡና
‹‹ተክ›› አድርገው ፈንዲሻ አፈንድተው ያን ቀን
ይናፍቃሉ፡፡ አንዳንድ ጊዜ ከእብድ ጋር አብረው
ልታብድ ትችላለህ፡፡ ‹‹ነፃ አውጭዎች›› ነፃነትን
የሚያውቁ አልነበሩም ማለት ይቻላል፡፡ ቢያውቁ
ኖሮማ ለህዝባቸው አይነፍጉትም ነበር፡፡
እንዲህ እንዲያ እያለ ጊዜም ነጐደና
ኤርትራም ‹‹ነፃ›› ሀገር ሆነች፤ ኢህአዴግም
የኢትዮጵያ ገዥ ሆነ፤ ወ/ሮ ለዕታይም መደበኛ
ኑሮአቸውን ያለምንም ለውጥ መግፋት ጀመሩ፡
፡ እዚያው መርካቶ ተክለሃይማኖት አካባቢ
ከሚወዷቸው ጐረቤቶቻቸው ጋር የተክልዬን

ማህበር እየጠጡ፡፡
አስር ዓመታት አለፉ፡፡ በ1991 ግን
ያልታሰበ ነገር ፈነዳ፡፡ ምናልባትም ያልተመተ፤
ግን ደግሞ አለባብሰው ያረሱት ጉዳይ ነበር፡፡
እነዚህ በጦርነት ብዙ አመታት ያጠፉ፣ ህዝባቸው
ከባሩድ ሽታ ትዝታ ያልወጣና ዳቦ ያልጠገበ ነበር፡፡
ሁለቱም ህዝቦች በምዕራባዊያን ስንዴ ገመሳቸውን
(ራባቸውን) የሚገድሉ ምስኪን ህዝቦች ያሏቸው
ናቸው… እናም ዓለምን ግራ ወዳጋባ ጦርነት ገቡ፡
፡ ደግሞ የደም ግብር ቀረበ፡፡ ብዙ ሺ አምራች
ወጣቶችም
አለቁ፡፡
ጦርነቱም
ያለመቋጫ
በእንጥልጥል እንዲቆም ተደረገ፡፡ ባላንጣነቱ
ከመክረሩም በላይ ሁለቱ ደሀ ሀገሮች የቃላትና
የህቡዕ ጦርነቱን ቀጠሉ፡፡
መካሰሱና ቁርሾው ተባባሰ፡፡ ኢትዮጵያና
ኤርትራ ከባድሜ ጦርነት በኋላ የቆዩት እንደዚህ
ባለ ሁኔታ ነው፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ሻዕቢያን
‹‹አሸባሪ›› ያልኳቸውን አስታጥቆ ይልክብኛል፣
ለእኔ ስልጣን እንቅልፍ የለውም፡፡ እንደውም
አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ ለማድረግ ሲያሴር
ደርሼበታለሁ፡፡ በተጨማሪም በሶማሊያ በኩል
አሸባሪዎችን እየረዳ ሰላም አሳጥቶኛል…›› በማለት
በርከት ያሉ ክሶችን የሚደረድር ሲሆን ‹‹ማዕቀብ››
እንዲጣልበትም ዳጐስ ያለ መረጃ ለተመድ
አቅርቧል፡፡
የኤርትራው ሰውየ በበኩሉ ‹‹የኢትዮጵያ
መንግስት ማስተዳደር ሲያቅተው እኛን መክሰስ
ይቀናዋል፡፡ የኤርትራ ተቃዋሚዎችንም ጥላ ከለላ
በመሆን ባሻቸው ሆቴል ተሰብስበው እንዲመክሩ
በመፍቀድ ሊገለብጠኝ ያሴራል…›› እያለ ይከሳል፡
፡
ይሄ ያልተፈታው የሁለቱ ሀገራት ችግር
ሲታይ የኤርትራ ህዝብ ጥያቄ የሚፈታው
‹‹በመገንጠል›› እንዳልነበር ያሳየናል፡፡ ችግሩ
ሁለቱ ህዝቦች ላይ ያለ፡፡ አይመስለኝም፡፡ ህዝቦች
እማ ምን ችግር አለባቸው? የፖለቲካ ተጫዋቾች
ላይ ነው፡፡ የፖለቲካ ቁማሩን ወ/ሮ ለዕታይም ሆነ
ሌላው አያውቀውም፡፡ ቢሆንም የሁለቱ ሀገሮች
ጉዳይና ያልተከለለው ድንበር መቼ እና እንዴት
እንደሚፈታ የሚያውቅ የለም፡፡ ሁልጊዜ ስጋት፣

ወደ ገፅ 14 ዞሯል

‹‹ያልታተመው›› ይታተምልን

ዴሞክራሲ የሚለው ቃል ወይም ፅንሰሀሳብ ብዙውን ጊዜ እንደሚታሰበው ፍፁም
የሆነና ከአከራካሪነት የፀዳ አይደለም፡፡ እንደሌሎች
የፖለቲካ ስርአቶች ሁሉ ከወሰኑ ጀምሮ እስከ
አስፈላጊነቱ ጥያቄ ተነስቶበታል፤ ይነሳበታልም፡፡
ለምሳሌ የግሪኩ ፈላስፋ ፕሌቶ ቀንደኛ የዴሞክራሲ
ፅንሰ-ሀሳብ
ተቃዋሚ
እንደነበር
ይነገራል፡
፡ ጥላቻው ደግሞ ተራው ህዝብ መሪውን (እሱ
ፈላስፋ ወይም Philosopher king ይለዋል)
ለመምረጥ ብቁ አይደለም የሚልና ዴሞክራሲ
ስርዓት አልበኝነትን ያመጣል፤ ህዝብንም መረን
ይለቃል ከሚል እሳቤ የሚመነጭ ነው፡፡ ከእርሱ
በኋላ የመጡ እርሱን ያደንቁና ይወዱ የነበሩ
ሰዎችም መጻፍ ከማይችለው እስከ ፕሮፌሰሩ ድረስ
በእኩል አንድ ድምፅ ዴሞክራሲ አጣጥለውታል፡
፡ እንዲህ ግን ተብሎ ነበር In democracy two
fools can outvote Plato. ያው እንደሚታወቀው
ፕሌቶ አለም ካየቻቸው ብሩህ አእምሮዎች አንዱና
በዘመኑም ሆነ ከእርሱ በኋላ ከኖሩ ብዙ ሚሊዮን
ስሞች ውሀ የሚያነሳ መሆኑ፡፡ ታዲያ በዴሞክራሲ
አይደለም፡፡ በዴሞክራሲ? በዴሞክራሲማ ጨዋታው
ሌላ ነው፡፡ ለምርጫ ቢሰለፉ ብስሉ ፕሌቶም ሆነ
ጥሬው ዘበርጋ እኩል አንድ ድምፅ ነው ያላቸው፡
፡ እንዲያውም ዘበርጋ አንድን እንደሱ ያለባለድምጽ
ካገኘ ተጋግዘው የታላቁን ፕሌቶ ድምፅ ያቀሏታል
ማለት ነው፡፡ በዚህ አካሄድ የሺ ሰው ግምት ብለው
የሚኮሩበት የፕሌቶ ድምፅ በሁለት ተራ ሰዎች
ድምፅ ፍርሽ መሆኑ ያልተዋጠላቸው ናቸው ከላይ
ያለውን የተናገሩት፡፡ ከአንድ ብርቱ ሁለት መድሀኒቱ
ብሎ ነገር እዚህ ጋ አይሰራም ነው ነገራቸው፡፡
ታዲያ በዚህ ዘመንም ለመራጭነት እድሜ ብቻ
መስፈርት መሆኑ የማይዋጥላቸው ቢኖሩ ሊገርመን
አይገባም፡፡ ይኼን ማለቴ ዴሞክራሲ ያለጠያቂ ገዢ
አለመሆኑንና ሰው ያበጀው ስርዓት እንደመሆኑም
ሁሉንም የሰው ልጅ ጥያቄዎች ሊመልስ ፍፁም
የሆነች አለምንም ሊፈጥርልን እንደማይችል
ለማሳሰብ ያህል ነው፡፡
በዚህም ተባለ በዚያ ግን እስካሁን የሰው
ልጅ ባለፈባቸው የእድገት ደረጃዎች ሁሉ
በንፅፅር የሰዎችን ሰብዓዊ መብት የሚያስከብር፣
የመሪዎችን ፈላጭ ቆራጭነት የሚወስን፣ በጥቅሉ

ሰዎች ለተፈጥሮአቸው የቀረበ ነፃ የሆነ ህይወት
እንዲመሩ የሚያስችል ስርዓት እንደዴሞክራሲ
አልታየም ማለት ይቻላል፡፡ ምንም የዴሞክራሲ
ጥጉ ለሁሉም አንድ አይነት ባይሆንም ማንኛውም
ዴሞክራሲያዊ ነኝ የሚል የፖለቲካ ስርዓት ግን
ሊያሟላቸው የሚገቡ መሰረታዊ የዴሞክራሲ
መርሆች አሉ፡፡ ከእነዚህም መካከል ነፃና ፍትሃዊ
ምርጫ የህግ የበላይነት፣ የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ
መብቶች መከበር፣ የፕሬስ ነፃነት፣ በመንግስት
አካላት መካከል ያለ ግልፅ የስራ ክፍፍልና የፍትህ
አካላት ገለልተኝነት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ የዚህ
ጽሑፍ ዋና አላማ በዚህ ጊዜ አገራችን ኢትዮጵያን
የሚያስተዳድረው ፓርቲ ኢህአዴግ የሚከተለውን
የዴሞክራሲ ስርዓት በነዚህ መርሆዎች መነፅር
ማየት ነው፡፡
ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ
ኢህአዴግ ከሃያ ዓመታት በፊት ስልጣን
ላይ ከወጣ ጀምሮ አራት አገር አቀፍ ምርጫዎችን
አካሂዷል፡፡ ከነዚህ ምርጫዎች ግን አንዱም እንኳን
ቢሆን ያለቅሬታ የተካሄደ አይደለም፡፡ ከምረጡኝ
ዘመቻው ጊዜ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች
አባሎቼ በገዥው ፓርቲ ተዋከቡብኝ፣ ታሰሩብኝ፣
ሲብስም ተገደሉብኝ አቤቱታ ጀምሮ ከምርጫ በኋላ
እስከሚነሳው የድምፅ ማጭበርበር በእንከን የታጀቡ
ሆነው አልፈዋል፡፡ ይኼ ደግሞ የነዚህ ፓርቲዎች
ጥላሸት ቀቢነት ብቻ ተደርጐ ሊታለፍ የሚችል
አይደለም፡፡ የትኛውም ምርጫዎችን በመታዘብ
የሚታወቅ አለም አቀፍ ተቋም የትኛውንም
የኢትዮጵያ ምርጫ የተዋጣለት ብሎ ሲያሞካሸው
ተሰምቶ
አይታወቅም፡፡
እነዚህ
ታዛቢዎች
የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደሚለው ደግ ማውራት
ስላለመደባቸው ሳይሆን የታዘቡትን ስለሚናገሩ
መሆኑን የምንረዳው ደግሞ በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት
የእውነት ምርጫዎ መካሄድ መጀመራቸውን ሲናገሩ
ስንሰማ ነው፡፡ ከሁሉም የተሻለ ዴሞክራሲያዊ
የነበረው ምርጫ 97 ነው፡፡ እሱም እስከ ግንቦት
ሰባት ቀን ድረስ ብቻ፡፡ የምርጫው ቀን ገና ድምጽ
ተሰጥቶ ሳያልቅ ኢህአዴግ ማሸነፉን አወጀ፡
፡ በተፃራሪው ደግሞ ጠ/ሚኒስትሩ በቴሌቪዥኑ
ብቅ ብለው ‹‹ለሚቀጥለው አንድ ወር ሁለትም
ሶስትም ሆናችሁ በስሜ ብትሰበሰቡ ነገርኳችሁ!››
ብለው አወጁ፡፡ ሁለት ኢ-ዴሞክራሲያዊ አካሄዶች፡
፡ ታይቶ የነበረው የተስፋ ፍንጣቂም የምርጫው
ቀን ወደ ማደሪያዋ የገባችውን ፀሀይ ፈለግ ተከተለ፡

፡ መቼም ኢህአዴግ የሰላማዊ ሰልፍ እገዳውን
የጣለው ማሸነፌን ተከትሎ ደጋፊዎቼ መንገድ
ያጨናንቃሉ ስራም ይፈታሉ ብሎ እንዳልሆነ ግልፅ
ነው፡፡ ስራውን ያውቃላ፡፡ በቀጣይ ወራት የውጤቱን
ይፋ መሆን ተከትሎ የሆነውን የምናውቀው ነው፡
፡ ስለምርጫ ለማውራት ምንም ሞራል የሌለው
ምርጫ የማያውቀው አምባገነን መሪ (ኢሳያስ
አፈወርቄ) እንኳን ሞክሮት የማያውቀው ምርጫ
ላይ ለመሳለቅ እድል እንዲያገኝ ምክንያት የሆነ
ደም መፋሰስ ነው የተከሰተው፡፡
ብዙውን ጊዜ የመጨረሻ ከመጀመሪያ የተሻለ
ነው፡፡ አለመታደል ሆኖ ግን የእኛ የመጨረሻው
ምርጫ
(ምርጫ
2002)
አገሪቷ
ወደኋላ
መመለሷን ያረዳ አይነት ነው፡፡ ከአምስት መቶ
አርባ ሰባት መቀመጫዎች አምስት መቶ አርባ
ስድስቱ በአንድ ፓርቲ የተያዘበት ዴሞክራሲያዊ
መንግስት ታይቶ አይታወቅም፡፡ ቢያውቁትኮ 99.6
ፐርሰንት መቀመጫዎችን ተቆጣጥረናል ማለት
በኩራት በየአደባባዩ የሚለፈፍ ሳይሆን በሀፍረት
ሊሸፋፍኑት የሚገባ ነው፡፡ ‹‹ዴሞክራሲያዊ ነኝ››
እና ‹‹ፓርላማው ከአንድ ሰው በስተቀር የኔ ነው››
ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው፡፡ በዚህ ሁኔታም
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱ ህዝቡን ወክሏል
ለማለት ያስቸግራል፡፡ አንድ፡፡
የህግ የበላይነት
ምሁራን የህግ የበላይነት (Rule of Law)
እና የግለሰቦች ፈላጭ ቆራጭነት (Rule of men)
የሚሏቸው ነገሮች አሉ፤ የመሪዎችን በህግ
የመተዳደርና የማስተዳደር ሁኔታ ለመግለጽፅ፡
፡ የህግ የበላይነት (Rule of Law) ማለት ህግ
የበላይ የሆነበት፣ የባለስልጣናት ስልጣን በህግ
የሚገደብበትና ሁሉም ሰው በህግ ፊት እኩል መሆኑ
የሚስተጋባበት ስርዓት ማለት ነው፡፡ በተቃኒው
የግለሰቦች ፈላጭ ቆራጭነት (Rule of men) ህግ
የማይገዛቸው ራሳቸው ህግ የሆኑ እንደልቡዎች
የሚገዙበትን ስርዓት ይገልጻል፡፡ ዴሞክራሲና
የህግ የበላይነት በተናጠል መራመድ አይችሉም፡
፡ ዴሞክራሲ ባለበት የህግ የበላይነት አለ፤ የህግ
የበላይነት ካለደግሞ ዴሞክራሲ አለ ማለት ነው፡
፡ እዚህ ጋ ህግ ሲባል የአንድ ሀገር የበላይ ህግ
የሆነው በህዝቦች ፈቃድ ላይ የተመሰረተውን ህገመንግስት ለማለት ነው፡፡ በህግማ ኢህአዴግም
በህግና በአዋጅ ነው የሚገዛው፡፡ በፕሬስ ህግ፣ በፀረሽብርተኛ ህግ፣ በሲቪክ ድርጅቶች ህግ፣ በተቃዋሚ
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የፖለቲካ ፓርቲዎች ማቋቋሚያ ህግ፣ በሊዝ ህግ
ወዘተ፡፡ እነዚህ አዋጆች ግን የህግ የበላይነትን
ሳይሆን የኢህአዴግን ባለስልጣናት ፍላጐት መሰረት
ያደረጉ መሆናቸው ነው ችግሩ፡፡ ምክንያቱም እነዚህ
አዋጆች በግልፅ ህገ-መንግስቱን ይፃረራሉ የሚል
ክስ ይቀርብባቸዋል፡፡ ራሱ ህገ-መንግስቱ ደግሞ ህገመንግስቱ ከሌሎች ህጐች የበለጠ ልዕልና እንዳለው
ይደነግጋል፡፡
አስታዋሽ
አጥቶ
ጥቀርሻ
የወረሰው
የሚመስለው ህገ-መንግስት ማንም ሰው ሀሳብን
በነፃነት የመግለፅ መብት አለው ይላል፡፡ ግን ከጐኑ
ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብትን የሚያኮላሽ
የተወለወለ የፀረ-ሽብርተኛ ህግ ተቀምጦለታል፡
፡ የህገ-መንግስቱን ከሀያ በላይ አንቀፆች ሽባ
የሚያደርገው የፀረ-ሽብርተኛ ህግ ግን የአቶ መለስ
ዜናዊና የባልደረቦቻቸው ነው፡፡ እየሰራ ያለው
ደግሞ ይኼው የጥቂቶችን ፍላጐት እንዲያሟላ
የተረቀቀው የፀረ-ሽብር ህግ ነው፡፡ ይኼ ደግሞ የህግ
የበላይነት ሳይሆን የግለሰቦች አምባገነንነት ነው፡፡
ህገ-ስርዓቱ ዴሞክራሲያዊ መሆኑን ይደነግጋል፡፡
የአቶ መለስ ቡድን ደግሞ በማን አለብኝነት አዋጅን
በአዋጅ ይሽራል፡፡ በሌላም በኩል ሀገሪቱ ከሀገራት
የኢኮኖሚ ደረጃ ውል ሆና ሳለ ገንዘቧ በመሪዎቿ
በመመዝበርና በሙስና ግን ሀብታሞችን የምታስከነዳ
መሆኗ የህግ የበላይነትን አያመለክትም፡፡ የአገሪቱና
የባለስልጣናቱ አካውንት ያልተለየበት ሀገር መሆኑን
እንጅ (በቅርቡ የወጡ ሪፖርቶች ሀገሪቱ በኢህአዴግ
ዘመን ከውጭ ሊገባላት ከሚገባው ገንዘብ 8.4
ቢሊየን ዶላር በባለስልጣናቷ ምክንያት ሳይገባላት
እንደቀረና ካለውም በሙስናና በህገ-ወጥ የገንዘብ
ዝውውር በ2009ዓ.ም ብቻ 3.26 ቢሊየን ዶላር
እንደወጣባት መግለጻቸውን ልብ ይሏል፡፡ የሀገር
ቤቱ ምዝበራ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው፡፡) የነእንደልቡ
ቤት! ሁለት፡፡
የስልጣን ክፍፍልና የፍትህ አካላት ገለልተኝነት
የስልጣን ክፍፍል (Separation of power)
እና የፍትህ አካላት ገለልተኛነት (Independence
of the Judiciary) ሁለት ትልልቅ የዴሞክራሲ
መርሆዎች ናቸው፡፡ የስልጣን ክፍፍል አንድ
መንግስት በተለያዩ ንዑስ የመንግስት አካላት
የሚከፋፈልበት ስርዓት ነው፡፡ በአለም ላይ
የተለመደው አሰራርም መንግስትን በሶስት ዋና

ወደ ገፅ 10 ዞሯል

ፍትህ መጋቢት 14 2004 ዓ.ም

የፍትህ ዓምድ

በጌታቸው ታምራት (LLB)
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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፡፡

መሰየም ምን ውጤት ያመጣል?
ባለፈው ሳምንት መሰየም ማለት
ወይንም መልካም ስምን ማስመለስ ማለት
ምን ማለት እንደሆነ እና መልካም ስሙን
ባለማስመለሱ ምክንያት አንድ በወንጀል የተቀጣ
ግለሰብ ሊደርሱበት የሚችሉትን ማህበራዊ እና
ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለመዳሰስ ሞክሬ ነበር፡
፡ ከዚህም ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ወንጀለኛ
መቅጫ ህግ በውስጡ የመሰየምን ጉዳይ እንዴት
እንደሚያየውና አንድ ተቀጩ መልካም ስሙን
ለማስመለስ የሚጠበቁበትን መስፈርቶች ህጉ
እንዴት እደሚያየው አለፍ አለፍ እያልን ዳሰስ
አድርገን ነበር፡፡ ዛሬም ካለፈው ፅሁፍ በቀጠለ
መልኩ መሰየምን ለማግኘት ህጉ ምን ይላል?
ምን መስፈርቶችን ይጠይቃል የሚለውን ከሌሎች
ተያያዥ ጉዳዮች ጋር እያገናዘብን እናያለን፡፡
መሰየምን ለማግኘት ከሚያስፈልጉ
መስፈርቶች መካከል የጊዜ ገድብ እና ከቅጣቱ
በኋላ ተቀጪው ያሳየው ስነ-ምግባር ወሳኝ
እንደሆኑ አይተን ነበር፡፡ ከዚህ በተጨማሪም
ተቀጪው የተወሰነበትን ተጨማሪ ቅጣቶች
ፈፅሞ መገኘቱ ነው፡፡ በነሐሴ 1983 የወጣው
ህጋዊነት የሚለው መፅሔት ከመሰየም ጋር
በተያያዘ በፃፈው አንድ ፅሁፍ‹‹ አንድ ግለሰብ
በአንድ ወንጀል ተከሶ ጥፋተኛ ሆኖ ሲገኝ በእስራት
እንዲቀጣ ሊወሰንበት ይችላል፡፡ ከዋናው እስራት
በተጨማሪ በተከሳሹ እጅ የተገኙ እና የወንጀሉ
ፍሬ የሆነ ገንዘብ ወይም ንብረት ወይም ወንጀሉ
የተፈፀመበት መሳሪያ ወይም ማንኛውም ዕቃ
በውርስ ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ወይም
ተቀጪውን ይቅርታ እንዲጠይቅ፤ ወደፊት
በማናቸውም ህዝባዊ ምርጫ እንዳይመርጥ
ወይም እንዳይመረጥ ወዘተ… ፍርድ ቤቱ
ሊወሰን ይችላል፡፡ ስለዚህ የቀረበ የመሰየም ጥያቄ
እንዲፈቀድ መጀመሪያ ከላይ የተጠቀሱት ዓይነት
ተጨማሪ ቅጣቶች ካሉ የተፈፀመ መሆናቸው
መረጋገጥ ይኖርባቸዋል፡፡ ምንም እንኳ የዚህ
ዓይነቱ ቅጣቶች በኢትዮጵያ የወንጀል ሕግ

ማዕቀፍ ውስጥ እንደተጨማሪ ቅጣት ቢታይም
አንዳንድ በወንጀል ቅጣቶች ዙሪያ ጥናት ያደረጉ
ምሁራን ቅጣቶች እንደተጨማሪ ቅጣት ሳይሆን
ከወንጀሉ መፈፀም ጋር ተያይዞ የተቀመጡ
እና ጥፋተኛውንም በበቂ ሁኔታ ይቀጡታልም
ያስተምሩታልም ተብለው የታሰቡ ከመሆናቸው
አንፃር የቅጣቱ አንድ አካል እንጂ ተጨማሪ
ቅጣቶች ተደርገው ሊወስድ አይገባም›› የሚል
መከራከሪያ ያነሳል፡፡ በሌላ ወገን እነዚህ ቅጣቶች
ተጨማሪ ቅጣቶች መሆናቸውን የሚከራከሩ የህግ
ባለሙያዎች ሁሉም አይነት ተጨማሪ ቅጣቶች
አንድ አይነት አፈፃፀም ስለሌላቸው የቅጣቱ
አንድ አካል አድርጐ መውሰድ አይቻልም፡፡ ከዚህ
ጋር በተያያዘም አብዛኛውን ጊዜ የሚቀመጡት
ተጨማሪ
ቅጣቶች
ተግባራዊ
የሚሆኑት
ተቀጪው ከእስር ከተፈታ በኋላ አልያም ደግሞ
ተቀጪው በእስር ላይ እያሉ ሌላ ተጨማሪ
ጫና ሳይፈጥሩበት በመሆኑ ተጨማሪ ቅጣት
ተብለው መወሰድ አለባቸው የሚል መከራከሪያ
ይዘው ይቀርባሉ፡፡ በዚህም ሆነ በዚያ እነዚህ
ቅጣቶች በተገቢው ሁኔታ ተፈፅመው ካልተገኙ
ተቀጪው የመሰየምን ጥያቄ ሊያነሳ አይችልም
ህጉም አይፈቅድለትም፡፡ ጉዳዩን የሚያየው
ፍርድ ቤትም ተቀጪው ካሳ፣ ዳኝነት ወይም
ኪሳራ እንዲከፍል የተወሰነበት ከሆነ የመሰየም
ፍርድ ከመስጠቱ በፊት የቀድሞ ፍርድ ቤት /
ወንጀለኛው እንዲቀጣ ፍርድ የሰጠውን ፍርድ
ቤት ለማለት ነው/ የሰጠውን የካሳ፣ የዳኝነት
ወይንም የኪሳራ ክፍያ በትእዛዝ መሰረት ተከፍሎ
የተጠናቀቀ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡
ፍርድ ቤቶች አሁን የጠቀስኳቸውን
እና ባለፈው ሳምንት ፅሁፍ ውስጥ የተዘረዘሩትን
መስፈርቶች መዝነው የመሰየም ጥያቄ ላቀረበ
የቀድሞ ተቀጪ ወንጀለኛ ፍርድ ይሰጣሉ፡፡
ተቀጪውን መስፈርቱን የሚያሟላ ከሆነ መልካም
ስሙን የማግኘት ፍርድ ጉዳዩን በሚከተለው
ፍርድ ቤት ይሰጠዋል፡፡ ይህ ፍርድ ምን ውጤት
ይኖረዋል? የሚለው ጉዳይ ተቀጪው በሂደት
ለሚያጋጥሙት
ማህበራዊና
ኢኮኖሚያዊ

‹‹ያልታተመው››..
ዋና ክፍሎች ማለትም ህግ አውጭ (Legislative)፣
ህግ አስፈፃሚ (Executive) እና ህግ ተርጓሚ
(Judiciary) በማለት መክፈል ነው፡፡ እነዚህ ሶስቱ
የየራሳቸው የስራ ድርሻ ይሰጣቸዋል፡፡ መንግስት
በነዚህ አካላት የመዋቀሩ ዋናው ምክንያት በስልጣን
መባለግን ለመከላከል ነው፡፡ ባለስልጣናቱ በህግ
ከተፈቀደላቸው ስልጣን እንዳያልፉ አንደኛው አካል
ሌላኛውን እየተቆጣጠረ እርሱም ራሱ በሌላኛው
እየተጠበቀ የፍትህን ሚዛን እንዲጠብቁ (Check
and balance ይሉታል ነጩቹ) ነው፡፡ እነዚህ
አካላት በአገራችን ውስጥ የህዝብ ተወካዮች ምክር
ቤት (ህግ አውጭ)፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት (ህግ
አስፈፃሚ) እና ፍርድ ቤት (ህግ ተርጓሚ) ናቸው፡፡
በእርግጥ የስልጣን ክፍፍሉ ፓርላሜንታዊ
የመንግስት አወቃቀር ካላቸው ሀገራት ይልቅ
ፕሬዘዳንታዊ ዴሞክራሲን በሚከተሉ ሀገራት
የበለጠ ውጤታማ እንደሆነ ይነገራል፡፡ ይህም
የሚሆነው እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ፓርላሜንታዊ
ዴሞክራሲ በሚከተሉ ሀገራት የተጠቀሱትን
የመንግስት አካላት ስልጣን በግልፅ ነጣጥሎ
ለማስቀመጥ ስለሚቸግር ነው፡፡ ከፓርላሜንታዊም
ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ፓርላማ የአንድ ፓርቲ ቤት
ሲሆን ትልቅ የዴሞክራሲ በሽታ ነው፡፡ ምክንያቱም
የህግ አስፈፃሚው (በአቶ መለስ የሚመራው
የሚኒስትሮች ምክር ቤት) እና አምስት መቶ አርባ
ስድስቱ የፓርላማው አባላት (ህግ አውጭው)
አንድ ልብ ናቸው፡፡ ይህ ማለት ደግሞ የሀሳብ
ልዩነት አይስተናገድም ማለት ነው፡፡ ስለዚህ የጠ/
ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሀሳብ ሊከለከል አይችልም፡፡
ለፓርላማው የእግዜር ቃል ነው፡፡ እኔ እስከማውቀው
ድረስ አቶ መለስ ለፓርላማ አቅርበውት ፎርሾባቸው
ያየሁት ረቂቅ አዋጅ የለም፡፡ ለነገሩ እንዴት ሲደረግ
ነው እሳቸው ያለፉበት ሀሳብ ውድቅ የሚደረገው፡
፡ ምስኪኖቹ እነ ኦባማ በየሳምንቱ በኮንግረስ ፊት
ትንፋሽ እያጠራቸው ላብ ላብ ይበላቸው እንጅ፡፡
ባጭሩ ፓርላማው ማለት አቶ መለስ ናቸው፤ አቶ
መለስ ማለት ደግሞ ፓርላማውን ጨምሮ ሁሉንም
ነገር ናቸው፡፡ ይህንን የበለጠ ለማጠናከር ደግሞ
እንቀጥልና የፍ/ቤቶችን ጉዳይ እንመልከት፡፡
በዴሞክራሲያዊ
ስርዓት
ፍ/ቤቶች
ከመንግስትም ሆነ ከማንኛውም አካል ነፃ ሆነው
ስራቸውን ይከውኑ ዘንድ የማንም ተቀጽላ
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ሳይሆኑ ራሳቸውን ችለው እንዲቋቋሙ ይደረጋል፡
፡ የኢትዮጵያን ፍ/ቤቶች የሚያስተዳድረው ግን
የፍትህ ሚኒስቴር ነው፡፡ ፍትህ ሚኒስቴር ማነው?
እዚህ ጋ ነው ጨዋታው፡፡ የፍትህ ሚኒስቴር
አቶ መለስ የሚመሩት የሚኒስትሮች ም/ቤት
አንድ አካል ሲሆን የሚኒስቴሩ ሚኒስትር የሆነው
ሰውም እንደማንኛውም ሚኒስትር በራሳቸው በጠ/
ሚኒስትሩ የሚሾምና በጠቅላዩ ጥላ ስር የሚኖር
ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ጠ/ሚኒስትሩ የጠቅላይ
ፍርድ ቤት ፕሬዘዳንትን ይሾማሉ፡፡ ነገሩ ባልከፋ፡
፡ አባማም ይሾማሉ፡፡ ነገር ግን የኦባማ እጅ
ከተሿሚው ቃለ መሀላ መፈፀም ጋር ይሰበሰባል፡
፡ ከዚያ በኋላ አይተዋወቁም፡፡ ተሿሚው ለአሜሪካ
እንጂ ለኦባማ አይሰራም፡፡ የአቶ መለስ እጅ ግን
ተሿሚውን በሚያስተዳድረው ሚኒስቴር መስሪያ
ቤታቸው በኩል እንደተዘረጋና እንዳጠላ ይቀጥላል፡
፡
የሰብዓዊ መብቶች መከበር
የኢህአዴግ
መንግስት
በትልቁ
ከሚታማባቸው ነገሮች አንዱ ደካማ የሰብዓዊ መብት
አያያዙ ነው፡፡ ኢትዮጵያ የአለም አቀፍ ማህበረሰብ
የተስማማባቸውን
ሰብዓዊና
ዴሞክራሲያዊ
መብቶች ለማክበር የተሰማማች ብትሆንም በአሁኑ
ጊዜ በአለም ላይ የከፋ የሰብዓዊ መብት አያያዝ
ካለባቸው ሀገራት አንዷ ነች፡፡ ለዚህም ሂውማን
ራይትስዎችና አምነስቲ ኢንተርናሽናልን የመሳሰሉ
አለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች
ሪፖርት ባወጡ ቁጥር በመልስ ምት የሚሰነብተውን
የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን መመልከት በቂ ነው፡፡
ለነገሩ ያለውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት ለማወቅ
የነዚህን ተቋማት ሪፖርት መጠበቅ አያስፈልገንም፡
፡ እኛው ራሳችን የነገሩ አካል ነንና፡፡ ምክንያቱም
እኛ ኢትዮጵያውያን የተንሻፈፉ የህግ አንቀፆች
እየተጠቀሱብን ወህኒ እንወርዳለን፡፡ ለዚህ ደግሞ
እስር ቤቶችን ሁሌም ቢሆን ከፖለቲካ እስረኞች
ነፃ ሆነው አለማወቃቸው አንዱ ማሳያ ነው፡
፡ እንደለየለት የሶሻሊስት ሀገር ዜጎችም የተዋጠ
ጥሬ ሳይቀር ነገራችን ሁሉ ለቤተ-መንግስት ፍጆታ
ይውላል፡፡ ዜጐች እኩልነት በሚሸረሸሩ ህጐች
የተነሳ ንብረት የማፍራት መብታቸው እየተገደበ
ይገኛል፡፡
በተለይ አሁን አሁን ፓርቲው ከያዘው

ተግዳሮቶች ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡
አንድ ተቀጪ የመሰየም ጥያቄ አቅርቦ ጥያቄው
ተቀባይነት ካገኘ በመጀመሪያ ደረጃ የፍርድ
ቅጣት ከፍርድ የግል ሰሌዳ ይፋቅለታል፡፡
የጥፋተኝነቱ እና የቅጣቱ ውሳኔ እንዳልተሰጠ
ይቆጠራል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በማንኛውም
ምክንያት ማንም ሰው በመሰየም የተሰረዘውን
ቅጣት አንስቶ ተቀጪውን ቢሰድበው ወይም
ቢወቅሰው በስም ማጥፋት ወንጀል ተከሶ ሊቀጣ
ይችላል፡፡ እንግዲህ በመሰየም መልካም ስሙ
ተመልሶለት ወደ ህብረተሰብ የተቀላቀለ ግለሰብ
በሂደት ከሚያተርፍበት መልካም ስሙ ሌላ
በማስረጃ በተደገፈ መልኩ ከአካባቢው ማህበረሰብ
የሚደርስበትን የስም ማጥፋት ትንኮሳዎች
ሊከላከል ይችላል፡፡
መልካም ስምን ማስመለስ ለተቀጪው
ከሚያስገኙለት አበይት ውጤቶች ሌላኛው ግለሰቡ
ከተሰየመበት ጊዜ ጀምሮ ተወስኖበት እንዲታቀብ
ተደርጐ ከነበረው የመብት እና የወግ የማዕረግ
ማጣት ፍርድ ከተወሰነበት የችሎታ ማጣት እና
ከማዕረግ የመውረድ ወይም የመሻር ብይን ነፃ
ሆኖ ህዝባዊ መብቱን የቤተሰብ አስተዳዳሪነቱንና
የሙያ ስራውን ስልጣን እንደገና ለመያዝ ችሎታ
ይኖረዋል፡፡ በመሆኑም መሰየም አጠቃላይ
የጥፋተኛ የቅጣት ወይም የወንጀለኝነት ታሪክ
መሰረዝ ማለት ነው፡፡ ህጋዊነት የሚለው
መጽሔት ከዚህ ጋር አያይዞ ሌላ የሚያነሳው
ጉዳይ በወንጀል ተከሶ ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ
አንድ የመንግስት ሰራተኛ በሶስት ዓመት ወይም
ከዚያ በላይ እስራት ቢፈረድበት በጡረታ መብቱ
አከባበር ረገድ የሚኖረው ውጤት አወዛጋቢ
መሆኑ ነው፡፡ በጊዜው የነበረው የጡረታ ህግ
በወንጀል ተከሶ ሶስት ዓመት ወይም ከዚያ
በላይ ፅኑ እስራት የተፈረደበት የመንግስት
ሰራተኛ የጡረታ መብት ተጠቃሚ እንደማይሆን
ደንግጓል፡፡ በሌላ በኩል የመሰየም ህግ በወንጀል
ተከሶ ማንኛውንም አይነት ቅጣት (እስራትን
ጨምሮ) የተፈረደበት ግለሰብ በፍርድ ቤት
ከተሰየመ እንዳልተፈረደበት ወይም እንዳልተቀጣ
የልማታዊ መንግስት (Developmental state)
መንገድ ጋር የሰብዓዊ መብት ጥሰቱ እየሰፋ
መጥቷል፡፡ ምክንያቱ ደግሞ የልማታዊ መንግስት
እሳቤ ከሰብዓዊ መብት በፊት ለፓርቲ መደላደልና
ለኢኮኖሚ እድገት ቅድሚያ ስለሚሰጥ ነው፡፡
ፓርቲው እንደ አርአያ እየመዘዘው ያለው የምስራቁ
አለም በሰብዓዊ መብት አያያዝ የተመሰገነ አይደለም፡
፡ መቼም የኢህአዴግ የዘንድሮ ‹‹ሮልሞዴል››
ቻይናም እንደ ኢኮኖሚ እድገቷ በሰብዓዊ መብት
አያያዟ ምሳሌ ልትሆን የምትችል አይደለችም፡፡
አራት፡፡
ከነዚህ
ሁሉ
በተጨማሪ
የኢህአዴግ
አስተዳደር በብዙ መስኮች ‹‹ከዴሞክራሲያዊነት
የፀዳ›› ነው፡፡ በአገራችን ማዕከላዊና ቃሊቲም
ይመሰክራሉ፡፡ በሚያስጠልሏቸው ጋዜጠኞች ብዛት፡
፡ መቼስ እኛ ኢትዮጵያውያን ከሙያዎች ሁሉ
የጋዜጠኝነት ሀሁ እምቢ ብሎን ነው ብሎ ማሰብ
የዋህነት ነው፡፡ የሆነ መሪዎቻችን እምቢ ያላቸው
ነገር ቢኖር ነው እንጂ፡፡ ኢትዮጵያዊ ሁሉ መልካም
አስተዳደር ብሎ ነገር እንደናፈቀው ነው፡፡ ሲቪል
ሰርቪሱ በጌታና ሎሌ (Patron-client) ግንኙነት
በተዋቀረበት፣ ብቃት ሳይሆን ‹‹ኢ-ጠያቂነት›› ዋና
መስፈርት በሆነበት ሁኔታ መልካም አስተዳደርን
መጠበቅም ጅልነት ነው፡፡ ሹሞቻችን ‹‹በአቦ-ሰጡኝ››
ይመሩናል፡፡ ያደናግሩናል ቢባል ይቀላል፡፡ ከዚህ
ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ አንድ ያስፈገገችኝን ቀልድ
ሰማሁ፡፡ ነገሩ ቀልድ ተባለ እንጂ ሺ ጊዜ እየሆነ ያለ
ነገር ነው፡፡ ከክልሎቻችን የአንዱ ፕሬዘዳንት የሆኑ
ሰው ናቸው አሉ፡፡ ያው በታማኝነት መስፈርት
ነበርና የተሾሙት የሚያስተዳድሩት ክልል ህዝብ
በብቃታቸው ፍፁም ደስተኛ አልነበረም አሉ፡
፡ እና በቅርቡ በፌደራሉ መንግስት ሌላ ስልጣን
ተሰጥቷቸው
ፕሬዝዳንትነታቸውን
ይለቃሉ፡
፡ በፕሬዝዳንትነት የቆዩት ለአስር አመታት ነው፡
፡ ታዲያ ሲወርዱ ምን ቢሉ ጥሩ ነው?›› አይ… እ
ለትንሽ ስራዋን ልለምዳት ስል›› አምስት፣ ስድስት፣
ሰባት….
እንግዲህ ዴሞክራሲ ወዴት አለ? እንግዲህ
በኛ መዝገበ ቃላት ዴሞክራሲ ማለት እስካሁን
ያየናቸው መርሆዎች መከበር ማለት ነው፡፡
ሹሞቻችን ደግሞ የሆነ ያልታተመ የዴሞክራሲ
መፍቻ ያላቸው ይመስላል፡፡ አልገባንም ወይም
አልተግባባንም፡፡ አንድ ልብ ያልሆነ መንግስትና
ህዝብ ፍሬ አያፈራም፡፡ ወይ የናንተው ይግባን ወይ
ደግሞ የኛን ተረዱ፡፡
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ተቆጥሮ ንፁህ ሰው እንደሚሆንና መብቱ በሙሉ
እንደሚከበርለት ተመልክቷል፡፡
በመሰረቱ አንድ ግለሰብ ወንጀል
ፈፅሞ በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ነው ተብሎ
ከተቀጣ እና ቅጣቱን ፈፅሞ በሕጉ መሰረት
ከተሰየመ (መልካም ስሙን ካስመለሰ) ፍርድ
እንዳልነበረ ሆኖ ይሰረዝለታል፡፡ ከፍ ብለን
እንደተመለከትነውም ሌላው ቀርቶ የተሰረዘውን
ወንጀል አስመልክቶ የተሰየመውን ግለሰብ
የሚወቅስ ማንኛውም ግለሰብ በስም ማጥፋት
ወንጀል ተከሶ ሊቀጣ ይችላል፡፡ ስለዚህ መሰየም
ሙሉ መብት ያጐናፅፋል ማለት ነው፡፡ ስለዚህ
ከጡረታው መብት ጋር በተያያዘ አንድ ሰው
በፍርድ ቤት በተወሰነበት ቅጣት ምክንያት
የጡረታ መብቱን ካጣ ህጉ የሚጠይቀውን
መስፈርት አሟልቶ በፍርድ ቤቱ በሚሰየምበት
ጊዜ ለጡረታ መብቱ ማጣት ምክንያት የሆነው
በፈፀመው ወንጀል ምክንያት የተወሰነበት ቅጣት
ቢሆንም ቅጣቱ ግን በመሰየም እንዳልነበረ ሆኗል
ቅጣቱ እንዳልነበረ ከሆነ ደግሞ የቅጣቱ ውጤቱ
የሆነው የጡረታ መብት ማጣት እንዲቀጥል
ማድረጉ የጡረታውን ሕግ ከመሰየም ህግ
መሰረተ ሀሳብ ጋር የሚቃረን ያደርገዋል፡፡
ነገር ግን በሶስት ዓመት ወንጀል ቀርቶ ከዚያ
በላይ ሊያስቀጣ በሚችል ወንጀል የተሳተፈ ሰው
በመሰየም መልካም ስሙን ለማስመለስ እና
በውጤቱም መጠቀም እንደሚችል ህጉ ደንግጓል፡
፡ የጡረታ ህግ ከዚህ ህግ ተቃራኒ መሆኑ ብዙም
ምክንያታዊ አያደርገውም፡፡
በሀገራችን ባለው ነባራዊ ሁኔታ
የመሰየም ህግ ብዙም ያልታወቀ ሲሆን ግለሰቦች
መልካም ስማቸውን ለማስመለስ ደፋ ቀና
የሚሉት የበፊቱ ቅጣታቸው በኢኮኖሚያዊ
መብቶቻቸው ላይ ተፅዕኖ ሲፈጥርባቸው ነው፡
፡ ይሁንና ከመሰየም የሚገኘውን ውጤት በበቂ
ሁኔታ ለመጠቀም ከቅጣት በኋላ ተቀጪዎች
ጉዳዩን በመከታተል ከውጤት ቢያደርሱት
ለወደፊት ኑሮአቸው ስኬታማነት መንገድን
የተመቸ ያደርግላቸዋል፡፡

አፋኝ የትምህርት..

ከገፅ 7 የዞረ

ለሌላው ደሃ ተመሪ ትርጉም ነበረዉ። ትርጉሙም
አጉል መንፈራገጥ ለመላላጥ አይነት ነው። ስለዚህ ከዛ
ጊዜ ጀምሮ ኢህአዴግን የሚያውቀውም የማያውቀውም
ተማሪ መጀመሪያ አካባቢ መመረቂያ ዓመት ሲደርስ
የድርጅት አባል መሆን ጀመረ። ቀስ እያለ ኢህአዴግ
ጥጋብ ስለተሰማው ደግሞ መመረቂያ አመት ላይ
የሚመዘገቡ አባላትን አልቀበልም በማለቱ ገና በ1ኛና
2ኛ ዓመት የትምህርት ጊዜ አባል የሚሆነው በገፍ
ሆነለት። ታዲያ በዚህ ዉስጥም ያሉትን አደረጃጀቶች
ለመምራትና ከምረቃ በኃላ ወንበር ለመቆናጠጥ ትልቅ
ፍትጊያ ያለ ሲሆን ይህም የኛን ቋንቋ ይናገራል እንጂ
የኛ ብሄር አይደለም/ችም፣ ጠባብ ነው/ነች፣ ትምክህተኛ
ነው/ነች፣ ኪራይ ሰብሳቢ አመለካከት አለበት/አለባት፣
በሚሉ የኢህአዴግ ቨርዥን ብቻ በሆኑ እንተ ፈንቶዎች
ወርቃማው የወጣትነት እና የእውቀት ዘመን ያበቃል።
በዚህ ወርቃማ የወጣትነት እና እውቀት ዘመንም
አሸንፎ ለመውጣት በሚደረገው ትግል፣ የአንድ
ብሄር ተወላጅ የሆኑ አባላቱ ደግሞ በዞን በወረዳና
በቀበሌ ደረጃ ወርዶ በመከፋፈል ለርስ በርስ ኩርፊያ
ከመጋለጣቸውም በላይ መላው የማወቅ ዘመን ይህን
ያህል ጠብቦ ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ ወጪ ሌላ አይነት
አስተሳሰብ ያልተፈጠረ እስኪመስል ድረስ እውቀታችን
ቀጭጮ ህዝብና ሃገር ልናገለግል እንመረቃለን።
ከዚህ በተጨማሪ በድህረ ምርጫ 97
ኢህአዴግ የትውልድ ክፍተት ለመፍጠር ከተጠቀማቸው
ስልቶች መካከል እርስ በርስ መከፋፈልና መልሶ
አስታራቂ መሆን ነበር። እኔ በተማርኩበት በጅማ
ዩኒቨርሲቲ ለሶስት ተከታታይ /1998-2000ዓ.ም/
ዓመታት የብሄር ግጭት ለመመልከት ችያለሁ።
የብሄር ግጭቱን በትክክል ኢህአዴግ አቀነባብሮታል
የሚሉ ወገኖች ያሉ ሲሆን ለምሳሌ የመስከረም 1998
ዓ.ም ቱን ግጭት፤ እኔ መረጃ ሰለሌለኝ አስረግጨ
ኢህአዴግ አድርጎታል ማለት ቢከብደኝም በድህረ
ግጭቱ
መንግስት ያሳይ የነበረው ሁኔታ ግን
ጥርጣሬውን የሚያጎሉ ናቸው። የትምህርት ስርዓቱ
እምቢኝ ያሉትን ለኢህአዴግ ማስገዣ ሆኖ ያፍናል።
የማይናገሩ፣ የማይጠይቁ ምሁራንን ይፈጥራል።
የትዉልድ ክፍተትን ይፈጥራል። ለእኔና ለናንተ ከባድ
የቤት ስራ ያስቀምጣል።
የትውልድ ክፍተት ሲፈጠር፣ የትምህርት
ስርዓቱ ለአፈናው ተባባሪ ሲሆን ስለ ሰብአዊና
ዴሞክራሲያዊ መብቶች የምንማርባቸው ተቋማት
እነዚህን መብቶች ለሚያፍነው አገዛዝ ዋነኛ ምንጭ
ሲሆኑ መላው ምንድን ነው? የወደፊቱስ ተስፋ
የሚለመልመው እንዴት ነው?
እግዚአብሄር ኢትዮጵያን ይባርክ

11

ኪነጥበብ

እንድርያስ ስዩም ፍትህ መጋቢት 14 2004 ዓ.ም

ታዳጊ የሚሻው ቴአትር

ቴአትር የሚለው ቃል ሁለት ነገሮችን
ሊወክል
እንደሚችል
የዘርፉ
ባለሙያዎች
ይናገራሉ፡፡ በተለምዶ ቴአትር በቤት የምንለውን
የቴአትር ህንጻና ክውን ጥበቡን፡፡ በሌላ ቃል
መድረክ ላይ የምናየውን ትርኢት ወይም መድረኩ
ያለበትን ህንጻ የሚገልጽ ቃል ነው፡፡ ቴአትር፡፡
በሃገራችን ‹የአውሬዎች ኮሜዲ› (ፋቡላ)
ተብሎ ለመጀመርያ ጊዜ እንደተሠራ ከሚነገርለት
የመጀመርያው
ድራማዊ
ትዕይንት
ጀምሮ
የዘመናዊ ቴአትር እሳቤ መለመድ ጀምሯል፡
፡ በኋላም የሀገር ፍቅር ማህበር መመስረቱን
በመታከክ የታዩ ትርኢቶች እና የማሳያ ቦታዎች
መደበኛ እየሆኑ መጥተዋል፡፡ ሰባ አምስት
አመታትን ያሥቆጠረው ሀገር ፍቅር እና ሀምሳኛ
አመቱን ከዘለለ አመታት ያለፈው ብሔራዊ
ቴአትር በዘመናዊ የቴአትር እሳቤ የተለያዩ ግና
ተነጻጻሪ የታሪክ ሂደቶችን አልፈዋል፡፡
ዛሬ በዚህ ጽሑፍ ለማየት የምንሞክረው
የኢትዮጵያ ዘመናዊ የቴአትር እሳቤ የት ተነስቶ
የት ደረሰ የሚለውን ከቴክኖሎጂ እና ከሳይንስ
መስፋፋት አንጻር ይሆናል፡፡
ከፍ ሲል እንዳልነው ቴአትር የሚለው
ቃል አንድም ህንጻውን አንድም ትግበራውን
ይተካል፡፡ ትግበራው የራሱ የሆነ ሳይንስ አለው፡፡
ይህም ሳይንስ በአጻጻፍ፣ በአዘገጃጀት፣ በአተዋወን፣
በመዋቢያ፣ በሙዚቃ አጠቃቀም ይገለጻል፡፡
ከብዙ አስርት አመታት በፊት የነበረው
የሀገራችን የቴአትር ዘልማድ ዛሬም በብዙሃኑ
ከያኒዎች እና ቴአትር ማሳያዎች ሰፍኖ ይገኛል፡
፡ ከብዙ አመታት በፊት የምናውቃቸው የጽህፈተ
ተውኔት
መነሻ ሐሳቦች ዛሬም ብዙ ፈቀቅ
አላሉም ፡፡ ከውርስ ሀሳብ፣ ከፍቅር ሀሳብ እና
ከበቀል ሀሳብ ብዙ የራቁ አልነበሩም፤ አሁንም
አይደሉም፡፡
እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጣሊያን፣ ራሽያ
እንዲሁም ቻይና ውስጥ ዘመን እየጠበቁ እንደ
አበባ የሚፈኩ ባለሙያዎችንና አዲስ ኪነጥበባዊ
ዕይታን ይች ሀገር የታደለች አትመስልም ፡፡
የተጨበጨበለት አተዋወን በብዙሃኑ ልቦና ውስጥ
ተሰንቅሮ ከዘር ዘር ሲተላለፍ እናስተውላለን፡
፡ ብዙ ገንዘብ የሰበሰበ አንድ የቴአትር አይነት
በሀገሪቱ ከታየ እልፍ አመታትን በተከታዮቹ
የሌሎቹ ስራዎች ላይ ተጽእኖ እንዲፈጥር
የሚፈቅዱ ባለሙያዎች ብዙ ናቸው፡፡

በቁም ነገር ደረጃ የሀገራችን ቴአትሮች ብዙ
እያንቀላፉ እንደሆነ ባለሙያዎች ይመሰክራሉ፡፡
የዘመናዊ ቴአትር እሳቤን ለመተዋወቅ በጅሮንድ
ተክለሃዋርያት ተክለ ማርያም ሠሩት የተባለው
የአውሬዎች ኮሜዲ /ፋቡላ / እንኳ በጭብጥ
እጅግ ትልቅ ቁም ነገር ሰንቆ እንደ ነበር ይነገራል፡
፡
በጊዜው የነበረውን የልጅ እያሱ የአገዛዛ
ዘመን መበሻቀጥ እና መዝቀጥ የሀገር፣ የህዝብ
፣የእምነት እና የባህል መዋረድ ያሳሰባቸው
በጅሮንድ ተክሃዋርያት በጊዜው የታያቸው ነገር
ቴአትር ሰርቶ ማሽሟጠጥ ነበር፡፡ ዓላማቸው
ስለመሳካቱ የምጠቅሰው
ማስረጃ ባይኖረኝም
የጊዜውን ፖለቲካ ሸንቆጥ
ማድረጋቸው ግን
የታመነ ነው፡፡
የየዘመኑን የኑሮ ዘይቤ በቴአትር ለመዳሰስ
የሞከሩ የሉም ማለት ያዳግታል፡፡ ሁለገብ ሁሉን
አቅፍ በሆነ መልኩ ስለሚጨነቁለት የህዝብ
ሞራል ስልጣኔ ባህል መብት የዘመናቸው
አቅም በፈቀደላቸው መጠን የታገሉ ቴአትር
ባለሙያዎች መኖራቸውን አንዘነጋውም፡፡
ኮሜዲ ቴአትርን በመጻፍ የሚታወቁት
አብዬ መንግስቱ ለማ ዓለም አቀፍ ደራሲ እንደሆነ
የሚነገርለት ሎሬት ጸጋዬ ገ/መድህን እንዲሁም
ወደ ዚህኛው ዘመን መጥተን ጌትነት እንየውን
መጥራት እንችላለን ፡፡
የሆነው ሆኖ ቴአትር ከነበረበት የእንፉቅቅ
ጉዞ ተነጥሎ ወጥቷል ማለት አንችልም፡፡ ብዙሃኑ
ዛሬም ቴአትርን የሳቅ ምንጭ ብቻ አድርገው
ያስቡታል፡፡ አንዳንዶች ደግሞ ‹ጊዜ ማሳለፊያ›
ብቻ አድርገው ያስቡታል፡፡ የተማሩት እንኳን
ጥበቡን ያን ያክል የሚረባ አድርገው አያስቡትም፡
፡ ያልበሰሉ ገና በህይወቱ ውስጥ ያሉ ደግሞ
የገንዘብ ምንጭ መሆኑን ብቻ ሊናገሩይችላሉ፡፡
የዓለምን የቴአትር ታሪክ ስንመለከት
ከምድራዊያን አለቆች እና ገዥዎች እስከ ሰማይና
ምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ድረስ የሚወቀሱበት፣
የሚሞገሱበት፣ የሚንቆለጳጰሱበት፣ የሚንኳሰሱበት
ታሪክን አሳልፏል፡፡ ዓለማችን ይህን የመሰለ ኑሮ
ትመራለች ብሎ የሚያሳየውን ሪያልስቲክ የአጻጻፍ
ስልት ጨምሮ የፈጠረንም፣ የተፈጠርንም፣
ምንም ምክንያት የለንም፣ ዓለምም ምክንያተ ቢስ
ናት ብሎ እስከተፈላሰፈው አብሰርድ የአጻጻፍ
ስልት ድረስ ቴአትር የልዩ ልዩ እይታዎች እና
ፍልስፋናዎች መነሻ ነው፡፡
ጥበቡን ታላቅ ቦታ ሰጥተውት ቤተ ሙከራ
እስከማቋቋም የደረሱት እነ ስታንዝላቭስኪን

ከባድ የዕምነት ማጉደል የሙስና ወንጀል
የፈፀመው ግለሰብ የቅጣት ውሳኔ ተላለፈበት
‹‹ከባድ የእምነት ማጉደል የሙስና
ወንጀል
ፈፅሟል››
በማለት
የፌዴራል
የሥነ‐ ምግባር እና የፀረ‐ሙስና ኮሚሽን ክስ
የመሰረተበት ግለሰብ በስድስት ዓመት ፅኑ
እስራትና በገንዘብ እንዲቆጣ የፌዴራል ከፍተኛ
ፍርድ ቤት 15ኛ ወንጀል ችሎት ባለፈው
ሳምንት በዋለው ችሎት ውሳኔ አስተላለፈ፡፡
የኮሚሽኑ ዓቃቤ ሕግ በተከሳሽ
መንግስቱ በቀለ ላይ የከፈተው የክስ መዝገብ
እንደሚያመለክተው
ግለሰቡ
በብሔራዊ
አልኮልና አረቄ ፋብሪካ የሰበታ ቅርንጫፍ
የንፁስ ሽያጭ ሱቅ ሰራተኛ ሆኖ ይሰራ ነበር፡፡

ተከሳሹም ከሐምሌ 2001 ዓ.ም. እስከ ታህሳስ
2002 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ለሽያጭ
ከድርጅቱ ከተረከባቸው የአልኮል መጠጦች
ውስጥ ግምታቸው በድምሩ 123‚074‚46
የሆኑትን አጉድሎ ለራሱ ጥቅም በማዋሉ
በከባድ የእምነት ማጉደል የሙስና ወንጀል ክስ
ተመስርቶበታል፡፡
በመሆኑም
ተከሳሹ
ኮሚሽኑ
ያቀረበውን የሰነድና የሰው ማስረጃ መከላከል
ባለመቻሉ ከላይ እንደተጠቀሰው በስድስት
ዓመት ፅኑ እስራትና በብር አምስት ሺህ
እንዲቀጣ ፍርድ ቤቱ ወስኖበታል፡፡

በርካታ የአማራ ተወላጅ አርሶ አደሮች ከደቡብ ክልል
የእርሻና የመኖሪያ መሬታችንን ተነጠቅን አሉ
በደቡብ ክልል ቤንች ማጂ ዞን
ጉራፋርዳ ወረዳ የእርሻና የመኖሪያ መሬታችንን
ለክልሉ መስተዳድር አስረክበን እንድንወጣ
ተደረግን ያሉ ከስልሳ በላይ የአማራ ብሄር
ተወላጆች የሆኑ አርሶ አደሮች ትላንት አዲስ
አበባ ቢደርሱም ማረፊያ በማጣታቸው መኢአድ
በጽ/ቤቱ እንዲያርፉ ማድረጉን ተፈናቃዮቹ
በተለይ ለፍትህ አስታወቁ፡፡
እንድተፈናቃዮቹ ገለፃ የካቲት 27
ቀን 2004 ዓም የመሬት ይዞታቸውን በክልሉ
መስተዳደር ተነጥቀው ከተባረሩት ውስጥ
50 አርሶ አደሮች በእለቱ ወደ አዲስ አበባ
ቢገቡም በፌደራል ፖሊስ ተይዘው በአራዳ
ክፍለ ከተማ አዳራሽ ውስጥ ለአራት ቀናት
ከቆዩ በኋላ በድጋሚ በኃይል ወደ ቤንች ማጂ
ዞን ተወስደው ለአስራ አንድ ቀን በእስር ቤት
ቆይተው ከተለቀቁ በኋላ በትላንትናው እለት
አዲስ አበባ ሊገቡ እንደቻሉ ተናግረዋል፡፡
እነዚሁ ተፈናቃዮች
በትላንትናው እለት አዲስ አበባ እንደደረሱ
ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄያቸውን ለማቅረብ

ቢሞክሩም መፍትሄ ማግኘት ባለመቻላቸው
በስላሴ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ለመቆየት
ያደረጉት ሙከራ በቤተክርስቲያኒቱ የጥበቃ
ሰራተኞች ተገደው ግቢውን ለቀው እንዲወጡ
በመደረጋቸው ባለመሳካቱ ወደ መኢአድ ጽ/
ቤት ግቢ በመግባት ለጊዜው መጠለላቸውን
ሪፖርተራችን አረጋግጧል፡፡
ህጋዊ በሆነ መንገድ ከመንግስት
መሬቱ ተሰጧቸው እንደነበር የሚናገሩት
ነዋሪዎቹ በቦታው ላይ ከአስራሁለት እስከ
አስራ አምስት ዓመት እንደቆዩና በመሬቱም
ላይ የተለያዩ የግብርና ምርቶችን በማምረት
ኑሯቸውን
ይገፉ
እንደነበረ
ገልፀው
‹‹ከአካባቢያችን ስንባረር ንብረታችንን ሳንይዝ፣
ከብቶቻቸንንም ለመሸጥ እንኳን ጊዜ ሳይሰጠን
ነው›› ብለዋል፡፡
ሚዛን ተፈሪ በእስር ላይ በቆየንበት
ጊዜ በእስር ቤቱ በፖሊስ ድብደባ ተፈፅሞብናል፣
ወደ ሚዛን አብረውን ከሄዱት ተፈናቃዮች
ውስጥም እስከዛሬ ድረስ ያልተመለሱና የት
እንዳሉ ልናውቅ ያልቻልነው ተፈናቃዮች አሉ
ሲሉ ለፍትህ ገልፀዋል፡፡

ጨምሮ ጠርተን የማንጨርሳቸው የጥበቡ
ሰዎች በዚህ ሙያ ውስጥ አልፈዋል፡፡ልብ እንበል
የምንጠራቸው ምሁራን እና የጥበቡ ሰዎች
የሚነገር፣ የሚዳሰስ፣ የሚታይ እና የሚነበብ
አሻራ እያስቀመጡ ሲያልፉ የማያቀውን ‹ልማታዊ
ቴአትር› የሚባል እሳቤን አላስቀመጡም፡፡ (እኛ
እንደሆነ ለምዶብን ልማታዊ ቴአትር፣ ልማታዊ
ጋዜጠኛ፣ ልማታዊ ባለሃብት፣ ልማታዊ ሌባ
እያል መከፋፈላችን ካለማወቅ ነው)
በሀገራችን ንጉሳዊ እና ወታደራዊ ስርዓቱን
በማገልገል ህይወትና ልምድ በልጽገው የመጡ
ቴአትር ቤቶች እና አብዛኛዎቹ ባለሙያዎች
ግራ የተጋቡበት ዘመን ላይ ያሉ ይመስለኛል፡፡
ግራ የመጋባታቸው ሚስጥር አንዳንዶች የህሊና
ወቀሳ፤ አንዳንዶች የእድሜ ወቀሳ ፤አንዳንዶች
በእውቀት ሚዛን ነው፡፡

የሀገራችን ቴአትር አወዛጋቢ አቋም
ውስጥ ይገኛል፡፡ በቅርጽ እና በይዘት እንዲሁም
በአዘገጃጃት እና አጻጻፍ ስንፍና ውስጥ ተቀርቅሯል፡
፡ ታላቅ ሀሳቦችን ማስተናገድ የሚችለው የቴአትር
ጥበብ ሁለት እና ሦሰት ሰዓታትን በጾታዊ ፍቅር
ላይ ቃለ ተውኔት የሚተረተርበት የተዋናዮች
ሰልፍ ሆኗል፡፡ ይህኛውን ጥግ ተቃርኖ በሌላ
ጥግ የቆመው ደግሞ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ
አመራሮች ያመነጩት ‹ልማታዊ ቴአትር› ነው፡፡
ገንዘብ ከፍሎ የተለየ ጥበብ ለመቋደስ የመጣውን
ተመልካች ሲያሻው ቅጡ በጠፋበት ዳንስና ቀረርቶ
ሲያሻቸው በቃለ ተውኔት ስለኮንዶሚኒየም
እና ኮብል ስቶን ፤ስለትራንስፎርሜሽን መስበክ
የሚዳዳቸው ቴአትር ሰሪዎች አሉ፡፡
በነዚህ መካከል ደግሞ ግራ ተጋብተው
እጃቸውን
አጣጥፈው
የተቀመጡ
ዘመኑን
እየረገሙ ለሀገሪቱ የቴአትር አጣብቂኝ መልስ
አጥተው የሚባዝኑ ባለሙያዎች አሉ፡፡ ከዘመነ
ኃ/ስላሴ ጀምሮ የቴአትር ጥበብ
ለመንግስት
ፖሮፓጋንዳ የተመቸ መሳርያ ሆኖ ቆይቷል፡፡ ያም
ሆኖ በደርጉ እና በንጉሱ ዘመን የነበሩ የስነ-ጥበብ
ሰዎች ከብዙ ስለት እና ጥይት ጋር እየተፋጠጡ
ውስጠ ወይራ የሆኑ ድርሰቶች እና ዝግጅቶች
እንዲሁም ትወናዎችን ይተገብሩ ነበር፡፡
ይህኛው ዘመን ግን ለዚያ አይነቱ
ብልህነት እና አዋቂነት የታደለ አይመስለኝም ፡፡
የቴአትር ባለሙያው ጥበቡን ወደ መሸጥ ያዘነበለ
ይመስላል፡፡ ልማታዊ ቴአትር በል ሲባል እያለ፤
ስለ አበባ እርሻ ጻፍ ሲባል እየጻፈ ስለልማታዊ

መንግስት ስበክ ሲባል እየሰበከ ዘመኑን የሚገፋ
የጥበብ ሰው ነኝ ባይ በዝቷል፡፡
ከነዚህ ምድብ አንገባም የሚሉ እንኳን
ፖለቲካ ለምናችን፣ የሰው መብትስ ተከራካሪ
ያደረገን ማን ነው፣ መንግስት ከህዝብ አውጥቶ
ብቻዬን አይበድለኝ ለምን ብቻችን እንጮሀለን
የሚል አቋም የያዙት ደግሞ ከድሃው ኪስ
እየቦጨቁ በገንዘብ መክበርን በማሰብ
‹አርቲ
ቡርቲ› ይሰራሉ፡፡
እርግጥ በዚች ጽሁፍ ብቻ የሀገራችንን
የቴአትር መነሻ እና ወቅታዊ ህይወት መተንተን
ያዳግታል፡፡ ስለድክመት ሲነገር
ብዙዎች
የሚያነሱት የትምህርት አለመስፋት ሰላሳ
ዓመታት ሙሉ ዲግሪ እያሸከመ ብዙሃንን
ያስመረቀው ከአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ ቴአትር
ትምህርት
ቤት አንጻር ብናየው ብዙ ገጽ
ያሥፈልገናል፡፡
መውደቂያ አጥተው ለደሞዝ ሲሉ ብቻ
ስለሚሰሩ ባለሙያዎች ብናነሳ ብዙ መዘርዘር
እንችላለን፡፡ ቴአትርን ከክውን ጥበብነቱ አንጻር
ግን የጥበቡ ሰዎች ነን የሚሉ ለትልቅ ፋይዳ
ለትልቅ ዕይታ ለትልቅ ፍልስፍና ይጠቀሙበት፡
፡ የፖለቲካ የማህበራዊ እና የኢኮኖሚያዊ
እውነታዎችን ያሳዩበት እንጂ ህልም የመሰለ
የፍቅር እና የበቀል ታሪክ ማሳያ ብቻ አያድርጉት
እያልን ጥቂት ስለግንቡ እናውራ፡፡
ቴአትር የህንጻውም ስም ነው፡፡ በዘመነ
ኃ/ስላሴ የተሰሩ የቴአትር ህንጻዎች ብቻ ዛሬም
አገልግሎት ላይ አሉ፡፡ ከቀደመ የመድረክ
የመብራት፣ የመዋቢያ፣ የመልበሻ፣ የመወጣጫ
፣የሲኒየሪ ወዘተ. ሀብታቸው ጋር፡፡ በቁልፍ የሚሰሩ
የቴአትር መድረኮች ዓለምን ባጨናነቁበት በዚህ
ዘመን ብሄራዊ ቴአትር እንኳ አይጥ የሚዘልበት
የእንጨት መድረክን ይጠቀማል፡፡ ዘመናትን
የተሻገረ ቴክኖሎጅን ይጠቀማል፡፡ እጅግ ኋላ ቀር
የሆነ ሳይንስን ይተገብራል፡፡
ሰፋ ያለ ቴአትር ለመስራት የሚያስችል
መድረክ የለም፡፡ የተለየ የቴአትር ቅርጽ ለማሳየት
የሚያስችል የብርሃን ጥበብ የለም፡፡ በአንድ
ወቅት ብሄራዊ ቴአትር ለስራ ጉዳይ ጎራ ብዬ
የሰማኋቸው ነገሮች ይገርሙኛል፡፡ በጽሁፍ ደረጃ
አማላይ ጽሁፎች ይመጣሉ፡፡ ግና ለመስራት
የሚያስችሉ ቴክኖሎጅዎች ስለሌሉ ጽሁፎቹ
ይመለሳሉ፡፡ እድሜ ከሰጠን ሌላ ጊዜ ብዙዎቹን
ችግሮች እንመለከታለን፡፡

የደብረዘይት እንስሳት ሕክምና ት/ቤት ተማሪዎች
የትምህርት ማቆም አድማ አደረጉ

በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የደብረዘይት የእንስሳት
ሕክምና ት/ቤት ተማሪዎች ባነሱት የሙያ ጥያቄ ምክንያት
ካለፉት አራትና አምስት ቀናት ጀምሮ በትምህርት ማቆም
አድማ ላይ እንደሚገኙ የፍትሕ ምንጮች ገለፁ፡፡
በትምህርት ቤቱ ከ1ኛ - 6ኛ ዓመት ድረስ
የሚገኙ 440 ያህል ተማሪዎች በአድማው ላይ ተሳታፊ
እንደነበሩ
የጠቆሙት
ምንጮች፣
‹‹ለሚሰለጥኑበት
የሙያ ዘርፍ በቂ ስትራቴጂ ስላልተነደፈለት ከትምህርት
ቤቱ በእንስሳት ህክምና የዶክትሬት ድግሪ ካገኙ በኋላ
በድንጋይ ንጣፍ (ኮብልስቶን)፣ በእርከን እና በሌሎች የስራ
ዘርፎች ለመሰማራት ይገደዳሉ፡፡ በተማሩበት የሙያ ዘርፍ
የተቀጠሩትም ጥቂቶች ናቸው፡፡›› የሚለው ለአድማው
ቀዳሚ ምክንያታቸው እንደሆነ አስረድተዋል፡፡ እንዲሁም
በ6ኛ ዓመት ተማሪዎች የሚከፈለው 2400 ብር ደመወዝ
በቂ አለመሆኑንና የ5ኛ ዓመት ተማሪዎችም ከሚከፈላቸው
የኢንተርንሺፕ ብር በተጨማሪ ሊከፈላቸው እንደሚገባ
ጥያቄ አንስተዋል፡፡
የተፈጠረውን የትምህርት ማቆም አድማ መሠረት
በማድረግም ከትናንት በስትያ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ዶ/ር
አድማሱ ፀጋዬና ከግብርና ሚኒስትር የእጽዋትና እንስሳት
ጤና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ዶ/ር በእውቀቱ ተማሪዎችን
ለማነጋገር ጥረት ቢያደርጉም ተማሪዎች ፈቃደኛ እንዳልነበሩ

ምንጮች ጨምረው ጠቅሰዋል፡፡
የት/ቤቱ የተማሪዎች ተወካይ ፕሬዚዳንት
የሆኑት አቶ አብዲሳ ለማን በስልክ አነጋግረናቸው
ነበር፡፡ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲና ግብርና ሚኒስቴር
የመጡት ዶክተሮች አምስት ያህል የተማሪዎች
ተወካዮችን እንዳነጋገሯቸው ጠቅሰው ‹‹የተነሳው
ጥያቄ ተገቢ ነው፡፡ ተማሪዎች ወደ ትምህረት
ገበታቸው መመለስ ግን አለባቸው፡፡ ችግሩን በቀጣይ
ጊዜያት ለመፍታት ጥረት ይደረጋል፡፡›› እንዳሏቸው
ተናግረዋል፡፡ ይህንንም ተከትሎ ከትናንት በስትያ
አመሻሽ ላይ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው
ካልተመለሱ የምግብና የአልጋ አገልግሎታቸው
እንደሚቋረጥ ማስታወቂያ የተለጠፈ ሲሆን ተማሪዎቹ
ጥያቄያቸው ካልተመለሰ ትምህርት እንደማይጀምሩ
እየገለፁ መሆናቸውን አቶ አብዲሳ ለፍትሕ ገልፀዋል፡
፡ ሆኖም ፍትሕ በስልክ ያነጋገራቸው የት/ቤቱ ዲን
ዶ/ር ይልቃል በበኩላቸው፣ ተማሪዎች የሙያ
ጥያቄ ማንሳታቸውን ካመኑ በኋላ ‹‹በአሁን ወቅት
ተስማምተናል፤ተማሪዎቹም ትምህርት ጀምረዋል፡
፡ የተቋረጠ ነገር የለም፤ ሁሉም ተቀርፏል›› ሲሉ
ምላሻቸውን ሰጥተዋል፡፡

በዝቋላ ተራራ ላይ የተነሳውን ሰደድ እሳት ለማጥፋት መንግስት
ትኩረት ባለመስጠቱ ጉዳቱ እየጨመረ መምጣቱ ተገለፀ
ደብረዘይት አካባቢ የሚገኘው የዝቋላ ተራራ ላይ
ባለው ደን የተነሳውን እሳት ለመቆጣጠር ወደ አካባቢው
የተጓዙት ወጣቶች እሳቱን መቆጣጠር እንደልቻሉ ለፍትህ
ገለፁ፡፡
በተራራው ላይ የተነሳውን የሠደድ እሳት
ለመቆጣጠር ያልተቻለበት ምክንያት የቦታው ከፍታ እና
የውሃ አቅርቦት ባለመኖሩ እንደሆነ የተናገሩት ወጣቶች
እሳቱን በአስቸኳይ በመቆጣጠር የሚደርሰውን የደን
ውድመት ለመቀነስ መንግስት ትኩረት ባለመስጠቱ እሳቱ
ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መምጣቱን ተናግረዋል፡፡
እየደረሰ ያለው የደን ውድመትና በተራራው
ላይ በሚገኘው የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ላይ
ጉዳት እንዳይደርስ ማክሰኞ 11/2004 ዓ.ም. ከአካባቢው
የመጡ በርካታ ወጣቶች ቤተ ክህነት ግቢ በመገኘት ጉዳዩ
ትኩረት አግኝቶ በአስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰድ የጠየቁ
ቢሆንም የቤተ ክህነቱ ሀላፊዎች በስራ ጉዳይ ሀገር ውስጥ
ባለመኖራቸው አመርቂ መልስ ሳያገኙ መመለሳቸውን
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ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡
በደኑ ላይ የተነሳውን እሳት የኦሮሚያ ክልል
እና የፌደራል መንግስት መቆጣጠራቸው በመንግስት
ሚዲያ መገለፁ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች
ወደቦታው ሄደው እሳቱን ለማጥፋት የተቻላቸውን
መከላከል እንዳያደርጉ እንቅፋት እንደፈጠረባቸው
ወጣቶቹ ተናግረዋል፡፡ በተጨማሪም ዕረቡ እለት ወደ
አካባቢው የደረሱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከተለያዩ
አካባቢ እሳቱን ለማጥፋት የሚሄዱትን ሰዎች
በመከልከል ላይ መሆናቸው ምንጮቻችን ገልፀዋል፡
፡ አካባቢው ካለው የመልካ ምድር አቀማመጥ አንፃር
እሳቱን በሰው ሃይል ለማጥፋት አስቸጋሪ ቢሆንም
እስከ ትላንት ድረስ የኢትዮጵያ አየር ሀይል አንድም
ሂሊኮፕተር ወደ አካባቢ አለመላኩን ምንጮቻችን
ገልፀዋል፡፡ እንዲሁም መነሻው ባልታወቀ ምክንያት
እሳቱን ለማጥፋት ከተንቀሳቀሱ ወጣቶች ውስጥ አንድ
ሰው በጥይት መመታቱን ምንጮቻችን ገልፀዋል፡፡
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የጠቅላይ ሚኒስትሩን... ከገፅ 5 የዞረ
‹‹ዳዊት
የወያኔ
ደንገጡር
ሆኖ
በ1983ዓ.ም ክረምት አዲስ አበባ ከጎረፉት ውስጥ
አንዱ ነበር፡፡ የጎረፉት ከኑሮ ሽሽት ይሁን የአገር
ፍቅር አቃጥሏቸው እርግጠኛ አይደለሁም፡፡
የአንዳንዶቹን የፊትም ሆነ የኋላ ታሪክ ሳየው
ከ‹ፍቅሩ› ይልቅ ‹ሽሽቱ› ጎላ ይልብኛል፡፡ ጥቂቶቹ
አቶ ክፍሌ ወዳጆ፣ አብዱል አባቦራ፣ እንድሪያስ
እሸቴ፣ ዳዊት ዮሐንስ፣ ተኮላ ሀጎስን ከዚህ
እመድባቸዋለሁ፡፡›› (ኢትኦጵ መጽሔት ቅጽ 1
ቁጥር 1 ሰኔ 1991)
ይህንን የሚያጠናክር ሌላም አለ፡
፡ እንዲህ የሚል ‹‹እንድሪያስ እሸቴ በአሜሪካ
በሚገኙት በርክሌ፣ ብራውን እና ፔንሲልቫንያ
ዩኒቨርስቲዎች የማርክሲስት ኮርሶችን ይሰጡ
ነበር፡፡ ሆኖም የቀዝቃዛውን ጦርነት ካፒታሊስቷ
አሜሪካ በአሸናፊነት ተወጣች፡፡ የበርሊን ግንብም
ወደቀ፡፡ እናም ስለማርክሲስተ ማስተማሩም ሆነ
መማሩ በአሜሪካ ገበያ ገዥ ያጣ ‹አሞሌ› ሆነ፡፡ ነገር
ግን ዩኒቨርስቲው የእንድሪያስን ውለታ ከግምት
በማስገባት ‹ፌሎሽፕ› በመስጠት መጽሐፍ ይፅፉ
ዘንድ ዕድል ሰጣቸው፡፡ የአጋጣሚ ነገር ሆኖ
ይሄም ለፕሮፌሰሩ ‹ዳገት› ሆነባቸው፡፡ ይኽን
ጊዜም ለእንድሪያስ የሚሆን አማራጭ ያጣው
ዩኒቨርስቲ ከግቢው እንድሪያስን አባረራቸው፡
፡ ከዚህ በኋላም ነው ‹ለጌታ ኢህአዴግ ማደር›
የሚል አማራጭ የተከሰተላቸውና ወደኢትዮጵያ
የመጡት›› የቅርብ ሰዎቻቸው እንደሚሉት፡፡
መቼም ስለእንድሪያስ እሸቴ ስንነጋገር
‹‹ጎበዝ›› አስተማሪና ‹‹በሙያቸው የበቁ›› ሙሁር
መሆናቸውን ክድን አይደለም፡፡ የሚካድም
አይደለም፡፡ ጥያቄው ከእንድሪያስ ‹‹ምሁርነት››
ኢትዮጵያ ምን አተረፈች? የሚለው ነው፡፡ መቼም
ለዚህ ጥያቄ ራሳቸው የእንድሪያስ አድናቂዎችም
(በምሁርነታቸው) ምላሽ የላቸውም፡፡ እኛም
የለንም፤ ምን አልባት ከውብ የእንግሊዘኛ ቋንቋ
ችሎታ ጋር ‹‹ፒትልስ›› ለብሶ መንጎማለል
የሀገር ገፅታ ይገነባል ካልተባለ በቀር፡፡
የእንድሪያስ እሸቴ ¬¬‹‹ኢ-ሞራል››
ስራ ብለን ስናወራ የመጀመሪያ ሆኖ የምናገኘው
በግንቦት 20 ማግስት በኢቲቪ የሰጡት ምስክርነት
ነው፡፡ ነገሩ እንዲህ ነው፤ ጊዜው ኢህአዴግ እና
ሻዕቢያ ‹‹እፍ›› ባለ አፍላ ፍቅር ውስጥ የነበሩበት
ነው፡፡ እናም የቀድሞ መንግስት ወታደሮች
‹‹ሀገር
አትገነጠልም››
በሚለው
የቀድሞ
መንግስት መፈክር ስር ተሰባስበው ከሻዕቢያና
ኢህአዴግ ጋር ብርቱ ትግል አድርገው ነበር፡
፡ የማታ ማታም የትግሉ በለስ ከመንግስት
ይልቅ ወደ አማፂያን አድልቶ መንግስት ተሸነፈ፡
፡ ኤርትራም ከኢትዮጵያ ተገንጥላ በሻዕቢያ
መዳፍ ስር ገባች፡፡ ይህንንም ተከትሎ በብዙ ሺ
የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ወታደሮችና ሲቪሎች
ከእነ ቤተሰቦቻቸው ከኤርትራ ምድር ‹‹ሓድጊ››
ተብለው ተባረሩ፡፡ የሻዕቢያ ታጋዮችና ደጋፊዎችም
የእነዚህን ሰዎች ንብረት ከመቀማት አልፎ
የወርቅ ጥርሳቸውን ሳይቀር በሀይል እየነቀሉ
ወስደው ሲያበቁ አንገላትተው አባረሯቸው (በብዙ
ሺ የሚቆጠሩ ሴቶችና ህፃናቶችም ከተባራሪዎቹ
ውስጥ አሉበት) ይህንንም ተከትሎ በመሀል ሀገር
ብርቱ ተቃውሞ ተነሳ፡፡ ሻዕቢያም በኢትዮጵያ
‹‹ኪሳራ›› በአፍሪካ ቀንድ ‹‹የአፍሪካ ሲንጋፖር››ን
የመገንባት ህልም ነበረውና የመሀል ሀገር ሰዎችን
ከጠዋቱ በግልፅ ማስቀየሙ እንቅፋት ሊሆንበት
እንደሚችል ጠረጠረ፡፡ ጠርጥሮም አልቀረ ይህ
አይነቱ ድርጊት በኤርትራ አልተደረገም ሲል
‹‹አይኔን ግንባር ያድርገው›› ብሎ ማለ (መማሉን
እንኳን እርግጠኛ አይደለሁም፤ ነገር ግን ከዚህ
ቀደም ኢቲቪ ሻዕቢያ አዲስ አበባን እንደባግዳድ
አደርጋለሁ ብሎ ምሏል ስላለ ያው መማሉ
አይቀርም በሚል ነው) ሆኖም ያመነው የለም፡፡
ስለዚህም በድፍን አዲስ አበባ ምስክር ማፈላለግ
ጀመረ፡፡ ፍለጋውም አድክሞ አልተወውም-ቀናው፡
፡ በወቅቱ ኤርትራዊት ባለቤት የነበራቸው ፕ/ር
እንድሪያስ እሸቴ በሻዕቢያ አይን ሞሉ፡፡ ምስክር
ይሆኑ ዘንድም ወደኤርትራ ሄዱ፡፡ ስለሁኔታው
እኔ ከምናገር የቅርብ ወዳጃቸው አሰፋ ጨቦ
ይናገሩ፡‹‹እነ ኢሳያስ ወደ አስመራ ሲመለሱ
ይዘዋቸው ከሄዱት ውስጥ እንድሪያስና ጓደኛው
ነበሩ፡፡ ከአስመራ በተመለሱ ማግስት እኔና ባለቤቴ
ግዮን ሆቴል በምሳ ሰዓት አገኘናቸው፡፡ ‹መሄዴ
ነው ቸኩያለሁ… ኢንተርቪው አለብኝ… የቲቪ
ሰዎች ይጠብቁኛል፡፡› አለን እጅጉን አጥብቄ
ይዤው ‹በእኔ ሞት ስለኤርትራ እውነትም
ውሸትም አትናገር ህዝቡ ሀገር ሞቷል ብሎ
ለቅሶ ላይ ነው ያለው…› አልኩት፡፡ አልቀረም
ሄዶ ተናገረ፡፡ ባለቤቴ ማታ ‹ና..ና የጓደኛህን
ጉድ ስማ!› አለችኝ ቲቪ እያየች፡፡ እኔ ደፍሬ
አላየሁም፡፡ በነጋታው አገር ሲያወራ ሰማሁ፡፡
ከዚያ አገር ስቀሎ! ስቀሎ! እያለው ጥሎ ወጣ፡፡
›› (ዝኒ ከማሁ)

እንድሪያስን ‹‹ስቀሎ! ስቀሎ!›› ያስባለው
‹‹ከኤርትራ ወታደሮችም ሆኑ ሲቪሎች ሰብዓዊ
መብታቸው ተጠብቆ ከእነ ንብረታቸው በሰላም፣
በፍቃደኝነት ነው ወደአገራቸው ኢትዮጵያ
የመጡት›› ሲሉ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀርበው
መመስከራቸው ነው፡፡ ምክንያቱም በወቅቱ
እነዚህ ተፈናቃዮች ያለአንዳች ንብረት የተባረሩ
በመሆናቸው፣ በአዲስ አበባ ሳይቀር በዋና ዋና
አደባባዮች የላስቲክ ቤት ሰርተው ጎዳና ወድቀው
ነበር፤ ያውም ከእነ ህፃናት ልጆቻው፡፡ መቼም
የአንድ ፕሮፌሰር ‹‹ምሁርነት›› መረጋገጫው
የዚህ አይነት የጭካኔ ምስክርነት በአደባባይ
በመስጠት ነው? የሚል አለ ብዬ አላስብም፡፡
እንድሪያስ እሸቴ የ11ኛ ክፍል ተማሪ
ሳሉ ነበር የASPA Scholarship አግኝተው
ከሌሎች ስድስት የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ጋር ወደ
አሜሪካ የሄዱት፡፡ በእርግጥ ይህን ስኮላር ያገኙት
በትምህርታቸው ‹‹ጎበዝ›› የሚባሉ ስለነበር
እንደሆነ አያጨቃጭቅም፡፡ አጨቃጫቂው ሌላ
ነውና፡፡
…እንድሪያስ አሜሪካ ከገቡ በኋላ
በዊሊያም ኮሌጅ እና ዬል ዩንቨርስቲ ውስጥ
እስከ ዶክትሬት ድግሪያቸው ድረስ ተምረዋል፡
፡ በነገራችን ላይ እነእንድሪያስ እሸቴ አሜሪካን
ሀገር ሳሉ ከጥቂት ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን
‹‹እምቢልታ›› የተሰኘ መጽሔት ያዘጋጁ ነበር፡፡
‹‹የዛች የመጽሔት አድራጊ ፈጣሪም እንድሪያስ
ነበር›› ሲሉ ነግረውኛል በአሜሪካ አብረዋቸው
ይኖሩ የነበሩ አንድ ጓደኛቸው፡፡
የሆነ ሆኖ ከዕለታት በአንዱ ቀን
‹‹እምቢልታ
መጽሔት››
ፓናል
ዲስከሽን
በአሜሪካ ያዘጋጃል፡፡ ዝርዝሩን ከአስፋ ጨቦ
እንስማ፡‹‹1983 በጋ በኢትዮጵያ ጉዳይ ፓናል
ዲስከሽን ይደረጋልና ተካፈል ተብዬ በደብዳቤ
ተጋበዝኩ፡፡ አዘጋጁ ‹የእምቢልታ› መጽሔት
ነው፡፡ የዚህ መጽሔት አዘጋጆች ደግሞ
እንድሪያስ እሸቴ፣ ክፍሌ ወዳጆ፣ ሙሉጌታ ከበደ
ናቸው፡፡ የውይይቱ ተካፋዮች እኔ፣ ዶ/ር በረከት
ኃብተስላሴና እንድሪያስ እሸቴ ነን፡፡ አዳራሹ
ግጥም ብሏል፡፡ ወጥመድ ውስጥ መግባቴን
ከገባሁ በኋላ አወቅሁ፡፡ በረከትና እንድሪያስ
የኤርትራ ወኪሎች ናቸው፡፡ እኔ የኢትዮጵያ
ወኪል ሆንኩ፡፡ ውይይት ሳይሆን የአቋም
መግለጫ ሆነ፡፡ የፖለቲካ አጀንዳ ማሳመኛ
መድረክ ሆነ፡፡ ውይይት ሳይሆን ጦር ሜዳ ሆነ፡፡
አዳራሹን ከሞላው 90% ወያኔና ሻዕቢያ ናቸው፡
፡ …ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት እኔ በዝረራ
ልሸነፍ ኖሮአል፡፡ የእኔ መዘረር ደግሞ የአገሬ
መዘረር ‹ማረጋገጫ› ሊሆን መሰለኝ፡፡ እንዳለ
ወረዱብኝ፡፡ አገሬንም ወረዱባት›› (ዝኒ ከማሁ)
እንግዲህ አማካሪ ፕ/ር እንድሪያስ
እሸቴ እንዲህ ናቸው፡፡ ሀገርን ያህል ነገር በዝረራ
ለመጣል የሚታገሉ-ጎልያድ፡፡ የኢትዮጵያዊነት
ቅጥር ለመናድ የሚባትቱ-ጎልያድ፡፡ ታሪክን
በማፈረስ ሀሴት የሚያደርጉ! ለነገሩ ድልድይ
በማፍረስ እና ታሪክ በማፍረስ መካከል ልዩነት
የለም፡፡
ለእንድሪያስ
እሸቴ
‹‹ሀገር
የተዋቀረበት››ን ታሪክ አፍራሽነት እንደ አስረጅ
የሚቀርበው በ1988 ዓ.ም. የካቲት 23 ቀን
መቶ አመት የሞላው የአድዋ ድል አከባበርን
አስመልክቶ ያቀረቡት የታሪክ ትንተና ነው፡፡
ወቅቱ ኢህአዴግ ‹‹ኢትዮጵያን አፍርሼ ልስራ››
በሚል ያዙኝ ልቀቁኝ ይል የነበረበት ነው፡
፡ በአናቱም የአንድነታችን መግለጫ የሆነው
ባንዲራ ‹‹ጨርቅ›› እየተባለ የሚዘለፍበት፣
የሀገሪቱ ታሪክ ከ3 ሺህ ወደ መቶ አመት
የአሽቆለቆለበት ሲሆን፤ በግልባጩ ደግሞ
ከኢትዮጵያዊነት ይልቅ ጎሰኝነት የአሻቀበበት፣
በአጠቃላይ የታሪክ ‹‹ግሽፈት›› የተከሰተበት፣
‹‹የሀገር ፍቅር›› ፈተና ላይ የወደቀበት ወቅት
ነበር-ያ ወቅት፡፡ እናም ኢህአዴግ ታላቁን የአድዋ
ድል በሚመለከት አዲስ ታሪክ መተረክ ጀመረ፡
፡ ‹‹ድሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን የትግራይ
ህዝብ ነው›› የሚል፡፡ ይህ ሴራ ኢህአዴግ ሀገርን
የመከፋፈል እስትራቴጂውን ይበልጥ ወደ መሬት
ለማወርድ የሞከረበት ነው፡፡ ለዚህም አዲስ
ታሪክ የሻዕቢያና የኢህአዴግ ‹‹ቋሚ-ተጠሪ››
ፕ/ር እንድሪያስ እሸቴ መስካሪ ሆነው ብቅ አሉ፡
፡ እናም እንዲህ አሉ ‹‹አዎ! የአድዋ ድል በአፄ
ምኒሊክ መሪነት የተገኘ የኢትዮጵያ ህዝብ ድል
አይደለም፡፡ ምንሊክና ወታደሮቻቸው ከጦርነቱ
ግንባር ሽሽት ጀምረው ሳለ የትግራይ ህዝብ ገትሮ
መዋጋቱን ቀጥሎ፣ እያሸነፈ ሲሄድ በማየታቸው
የጀመሩትን ሽሽት ትተው ወደ አድዋ ተመለሱ፡፡
›› የምሁራኖች አሳሳችነት አደገኛ ነው የሚባለው
ለዚህ ነው፡፡ ምክንያቱም ሲዋሹ እንኳ ቀለም
ያለው ውሸት አይዋሹምና ፡፡
የሆነ ሆኖ የትግራይ ህዝብ ጭምር

እንደ ፕ/ር እንድሪያስ
ዓይነቶቹ ከአምባገነናዊ አገዛዞች
ጋር ጥቅማዊ ግንኙነት የሚፈፅሙ
ምሁራንን የሚያወግዘውና በአለም
አቀፍ ደረጃ ከ100 ህዝባዊ ምሁራን
ውስጥ የተመደበው ፕ/ር ጆርጅ
አይቴ እንዲህ አይነት ሙሁራኖችን
በትህና አልባ ቅፅል ይጠራቸዋል፣
“No
tears
for
African
intellectuals” በሚለው ፅሁፉ፤
ጋናዊው ኢኮኖሚስት ምሁራዊ
ማንነታቸውን እንደ አቶ መለስ
ላሉ አምባገነኖች በጥቅማጥቅም
የሚለወጡ ምሁራንን “Prostitute
intellectuals”
(ሴተኛ
አዳሪ
ሙሁራን) ሲል ይጠራቸዋል፡
፡
የእንድሪያስ
የዓመታት
ታሪክ እርሳቸውን በዚህ ቅፅል
እንድንጠራቸው አያደርገንም?

ይህንን የኢህአዴግን እና የእንድሪያስን አዲስ
ታሪክ አጥብቆ ተቃወመ፡፡ መኢአድም በወቅቱ
መስቀል አደባባይ በጠራው የተቃውሞ ስብሰባ
ላይ በቂ መልስ ሰጠ፡፡ ታዋቂው የሰብዓዊ መብት
ተከራካሪ ታማኝ በየነም በአደባባዩ በመገኘት
እንዲህ አለ ‹‹የአድዋ ድል እና የአፄ ሚኒሊክ
አስተዋጽኦ በሆዳም ምሁራኖች የፈጠራ ታሪክ
አይበረዝም›› (ታማኝ በሲዲ ያዘጋጀውን ማየት
ይቻላል)
ዛሬ ላለው የብሔር ፌደራሊዝም በር
ከፋች የሆነው ‹‹የብሔር ጥያቄ›› በኢትዮጵያ
ለመጀመሪያ ጊዜ (ከዋለልኝ በፊት) እንዲነሳ
ያደረኩት እኔነኝ ሲሉ እንድሪያስ ይከራከራሉ፡፡
የአደረ ውለታን ታሳቢ በማድረግም ኢህአዴግ
ያግዛቸዋል፡፡ በቅርቡም በመቀሌ በተከበረው
‹‹የብሔር ብሔረሰቦች ቀን›› ላይ እንድሪያስ
“Yankees go home (ያንኪዎች ከአገራችን
ውጡ)›› በሚል ርዕስ ስለኢትዮጵያ ተማሪዎች
እንቅስቃሴ የሚያትት አንድ ፅሁፍ አቅርበው
ነበር፡፡ እናም ኢህአዴግ እንድሪያስ በተማሪው
እንቅስቃሴ ላይ ‹‹ወካይ-ስብዕና›› እንዲኖራቸው
እየጣረ ነው፡፡ በእርግጥ እንድሪያስን የዚያ ታሪክ
‹‹እምብርት›› ላይ ማስቀመጡ፣ ለኢህአዴግ
የእንድሪያሳን ተክለሰውነት በመገንባት ብቻ ላይ
በማነጣጠር የተቀመረ አይመስለኝም፡፡ ይልቁንም
የተማሪውን የ‹‹መሬት ላራሹን እና የብሄር
ጭቆናን›› የሚመለከቱ ጥያቄዎችን ኢህአዴግ
ሙሉ በሙሉ እንደመለሰው በየሚዲያው
ቀርበው ይመሰክሩለት ዘንድ ነው-‹‹ባለ-ታሪክ››
እያደረጋቸው ያለው፡፡
እውነታው
ግን
የዚህ
ተቃራኒ
ነው፤ እንድሪያስ በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ
የተማሪዎች ንቅናቄ ላይ ከብዙሃኑ የአልተለየ
ተሳትፎ እንደነበራቸው ባይካድም በሀገር ውስጥ
በኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ላይ ግን አንዳችም
ተሳትፎ የላቸውም፡፡ ሌላው ቀርቶ በዩንቨርስቲ
ተማሪነት ሀገር ውስጥም አልነበሩም፡፡
የሆነ ሆኖ ከእንድሪያስ ‹‹ምሁር››ነት
ኢትዮጵያ ምን አተረፈች? የሚለው ሊመዘን
ይገባዋል፡፡ ለምሳሌ “Callaloo” በተባለ ጆርናል ላይ
እ.እ.አ በ2010ዓ.ም በታተመ ቃለ መጠይቃቸው
ስለ “Public intellectual” (ህዝባዊ ምሁርነት)
ተጠይቀው እንዲህ ሲሉ መልሰው ነበር፡“The most important step is to
have a change in public conception, and
to persuade people of the merit of public
conception, and to make the conception,
realized psychologically, institutionally, and
so on. That is what Public intellectuals
are supposed to do and I agree with this
and I agree with the Socratic one as
well, fighting complacency… It may sound
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dogmatic, but I believe in the slogan ‘the
unexamined life is not worth living.’ And
part of the role of the public intellectual
is to make sure that your fellow citizens,
your community does not stop examining
itself, That we are not complacent.”
(እጅግ አስፈላጊ ነው ብዬ ከማምንባቸው
ነገሮች ውስጥ አንደኛው ህዝባዊ ንቀተ-ህሊናን
በተመለከተ ጥቂቶችን መሰረት የሚያደርግ
ህዝባዊ መረዳት በስነ-ልቦና ላይም ሆነ ተቋማዊ
በሆነ ሁኔታ መረጋገጥ ይኖርበታል የሚል ነው፡፡
ይህን ማድርግ ያለባቸው ህዝባዊ ምሁራን ናቸው
ብዬ አምናለሁ፡፡ ከዚህ አቋሜ በተጨማሪ ባሉ
ነገሮች መርካትን አጥብቀን መቃወም ያስፈልገናል
ብዬ አምናለሁ፡፡ ‹‹መጠይቅ የሌለበት ህይወት
ዋጋቢስ ነው›› ከሚለው ሶክራቴካዊ ሀሳብ ጋር
ስለምስማማ የአደባባይ ምሁራን ማህበረሰባቸው
ህይወቱን እና ኑሮውን ከመፈተሽ እንዳይታቀብ
ማድረግ አለባቸው ብዬ አስባለሁ፡፡)
እውነት ግን ፕሮፌሰር እንድሪያስ
እሸቴ ናቸው ‹‹የአደባባይ ምሁራን ማህበረሰቡ
ይህወቱን እና ኑሮውን ከመፈተሽ እንዳይተቃብ
ማድረግ አለባቸው›› ያሉት? እንዴት ነው
ነገሩ እስከአሁን ድረስ ስለሰውየው ‹‹ምሁራዊ
ሰውነት›› ተስማምተን ነበር እዚህ የደረስነው፡
፡ ሆኖም ፕሮፌሰሩ ራሳቸው ባስቀመጡልን
መስፈርት ስንገመግማቸው የራሳቸውን ምሁራዊ
ሰውነት ያንኮታኩትብናል፡፡ ምናአልባት ይህን
ያሉት ፕ/ር መስፍን ወልደማርያም ወይም
ዶ/ር ዳኛቸው አሰፋ ቢሆኑ ኖሮ ይገባን ነበር፡
፡ የእንድሪያስ ግን… ‹‹ማህበረሰቡ ህይወቱን እና
ኑሮው እንዲፈትሽ ማስተማሩ የምሁራን ስራ
ነው›› ያሉት አስቂኝ ነው ወይም ሰውየው ደህና
ቧልተኛ ናቸው ብልን እንድናስብ ያደርገናል፡
፡ አሊያማ እሳቸው የሚመከሩት መንግስትም
አይደል እንዴ እንኳን ኑሮን ልንፈትሽ ግብር
በዛ፣ መሬታችንን በሊዝ ስም ተነጠቅና፣
የደሞዝ ጭማሪው አነሰን.. እንዳንል በሀይል
ሰንጎ የያዘን፡፡ ሰው እንዴት በዚህ እድሜውና፣
ፕሮፌሰር የሚል ማዕረግ ተሸክሞ የሚናገረውና
የሚያደርገው ነጭ እና ጥቁር ይሆናል?
ወጣም ወረደ የምሁራኖች
ሚና ምንጊዜም የሚለካው ከህዝባዊ ፋይዳው
አንፃር ነው፡፡ የሚያምኑበትን እውነት በአደባባይ
በመመስከር እና በአደባባይ የመንግስትን ውሸቶች
በማጋለጥና በመተቸትም ነው፡፡ የአደባባይ
ሙሁርነት ትርጓሜም ቦታውን የሚያገኘው
በዚህ መስመር እንጂ እንድሪያስ በቆሙበት
ጠርዝ አይደለም፡፡ በኢትዮጵያ ‹‹ድህነት፣ ረሃብ፣
በሽታ፣ የመልካም አስተዳደር እጦት፣ የፍትህ
መዛባት፣ የሰብዓዊ መብት ጥሰት፣ ሙስና…
›› ያሉ ችግሮች እንደሆኑ ራሱ ኢህአዴግም
ያመናል፡፡ ጠ/ሚኒስትሩም ‹‹የመንግስት ሌቦች››
ሲሉ ችግሩ እንዳለ በይፋ ተናግረዋል፡፡ እንድሪያስ
እሸቴ ግን ትንፍሽ ያሉት ነገር የለም፡፡ ታዲያ የቱ
ጋ ነው ከራሳቸው አልፈው ሌላውም ህይወቱንና
ኑሮውን እንዲፈትሽ የሚመክሩት? ለምሳሌ
በደርግ ዘመን ይኼ አይነቱ ችግር በስፋት ነበር፡፡
ሆኖም መንግስቱ ኃ/ማርያም ከስልጣን ይወርድ
ዘንድ የጠየቁ የአደባባይ ምሁራኖች ነበሩ፡፡
እነዚህ ምሁራኖችም ‹‹ሚያዝያ 1 ቀን
1983 ዓ.ም. ለጓድ መንግስቱ ኃ/ማርያም የኢሰፓ
ዋና ፀሐፊ የኢህዴሪ ፕሬዚዳንት የአብዮታዊ ጦር
ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ፤ ጓድ ፕሬዘዳንት…››
በሚል የሚጀምር ደብዳቤ ለጓድ መንግስቱ ኃ/
ማሪያም ፅፈው ነበር፡፡ የደብዳቤው ፍሬ ነገር
መንግስቱ እና ፓርቲያቸው ስልጣናቸውን
ከህዝብ ለሚመረጥ የአገር ሽማግሌ የሽግግር
መንግስት እንዲያስረክቡ የሚጠይቅ ነው፡
፡ በዚህ ደብዳቤ ላይ ዘጠኝ ምሁራኖች ስምና
ፊርማቸውን አስፍረውበታል፡፡ ፕ/ር መስፍን ወ/
ማርያም፣ ዶ/ር መኮንን ቢሻው፣ ዶ/ር ታዬ
ወልደሰማያትን ጨምሮ ማለት ነው፡፡ እዚህ ጋር
ነው እንድሪያስ የአደባባይ ምሁር ናቸው ወይስ
አይደሉም? የሚለው ንትርክ ጉንጭ አልፋ
የሚሆንብን፡፡
እንድሪያስን ራሳቸው ከላይ
ባስቀመጡት የህዝባዊ ምሁርነት መስፈርት
ስናያቸው እንኳንም እዛ ብያኔ ላይ ሊደርሱ
የጠቀስናቸውን ምሁራን እንኳን አያስተካክሉም፡
፡ እንደ ፕ/ር እንድሪያስ ዓይነቶቹ ከአምባገነናዊ
አገዛዞች ጋር ጥቅማዊ ግንኙነት የሚፈፅሙ
ምሁራንን የሚያወግዘውና በአለም አቀፍ ደረጃ
ከ100 ህዝባዊ ምሁራን ውስጥ የተመደበው
ፕ/ር ጆርጅ አይቴ እንዲህ አይነት ሙሁራኖችን
በትህና አልባ ቅፅል ይጠራቸዋል፣ “No tears
for African intellectuals” በሚለው ፅሁፉ፤
ጋናዊው ኢኮኖሚስት ምሁራዊ ማንነታቸውን
እንደ አቶ መለስ ላሉ አምባገነኖች በጥቅማጥቅም
የሚለወጡ ምሁራንን “Prostitute intellectuals”
(ሴተኛ አዳሪ ሙሁራን) ሲል ይጠራቸዋል፡፡
የእንድሪያስ የዓመታት ታሪክ እርሳቸውን በዚህ
ቅፅል እንድንጠራቸው አያደርገንም?
…አማካሪ ፕሮፌሰር እንድሪያስን
በተመለከተ ‹‹ጨረፍታ››ችንን አልጨረስንምና
ሳምንት እመለስበታለሁ፡፡
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አለም አቀፍ
ካሳሁን አ.

የግብፅን ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ላለፉት
አራት አስርት አመታት በታላቅ ሐዋርያዊ
አገልግሎት ሲመሯት የቆዩት ብፁዕ አቡነ ሺኖዳ
ሳልሳዊ ባሳለፍነው ሳምንት በ88 አመታቸው
ከዚህ አለም በሞት የመሰናበታቸው ዜና መላው
ግብፅን በኃዘን እንድትዋጥ አድርጓታል፡፡
ብፁዕ አቡነ ሺኖዳ ሳልሳዊ ለሞት
የተዳረጉበት ዋነኛው ምክንያት የካንሰር በሽታ
ሲሆን በተደጋጋሚ
የተደረገላቸው የህክምና
ክትትል መጨረሻው ሞት ሆኗል ሲሉ ዜናውን
የተለያዩ የመገናኛ አውታሮች አስተጋብተውታል፡
፡
በግብፅ ከአጠቃላይ የህዝብ ብዛት
ማለትም 80 ሚሊዮን ከሚሆኑት መካከል
ወደ አስር በመቶ የሚጠጋውን የህዝብ
ቁጥር (አስር ሚሊዮን የሚጠጋው) የያዙት
የኮፕቲክ ቤተክርስቲያን አማኞች ሲሆኑ ይህም
በመካከለኛው ምስራቅ ከሚገኙ አገራት ብዙ ህዝበ
ክርስቲያን ያሉባት አገር በመሆን ቀዳሚውን
ስፍራ እንድትይዝ ያስችሏታል፡፡
ብፁዕ አቡነ ሺኖዳ እ.ኤ.አ. በ1923 ዓ.ም
አሳዩት በተባለችው የግብፅ መንደር የተወለዱ
ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜም ወደ ምንኩስናው አለም
የገቡት እ.ኤ.አ. 1954ዓ.ም ነው፡፡ በመንፈሳዊ
ህይወት ለረጅም አመት የቆዩት እኚህ ታላቅ ሰው
ብፁዕ ካይሪልን በመተካት የእስክንድሪያ መንበረ
ጵጵስና እ.ኤ.አ. በ1979 በመረከብ 117ኛው
ፓትሪያርክ ለመሆን በቅተዋል፡፡
የፍቅር አባት
አቡነ
ሺኖዳ
ገና
ከመጀመሪያው
የጵጵስና አገልግሎታቸው ሁለት ቀላል የማይባሉ
ፈተናዎችን አስተናግደዋል፡፡ የመጀመሪያው
የደርግ
መንግስት
የኢትዮጵያ
ኦርቶዶክስ
ፓትሪያርክ የነበሩትን አቡነ ቴዎፍሎስን ማሰሩ
እና መግደሉን ተከትሎ ለተሾሙት አዲሱ ጳጳስ
እውቅና አልሰጥም ማለታቸው ከኢትዮጵያ
ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር ለ30 ዓመታት
ተቆራርጠው እንዲቀሩ ያስገደደ ሲሆን ሁለተኛው
ክስተት በወቅቱ የግብፅ ፕሬዘዳንት ከነበሩት
ከአንዋር ሳዳት ጋር የተፈጠረው አለመግባባት

ግብፅ በወሳኝ ሰዓት ወሳኝ አባቷን አጣች
እና በበረሃ ለሶስት አመታት በግዞት እንዲቆዩ
የተገደዱበት ፈተናዎች ተጠቃሽ ናቸው፡፡ይህ
ግዞት ከሶስት አመታት በኃላ ሆስኒ ሙባረክ ወደ
ስልጣን ሲመጡ መቋጫ ሊያገኝ ችሏል፡፡
አቡነ ሺኖዳ ላመኑበት ነገር ወደኋላ
የሚሉ
ግለሰብ
አልነበሩም፡፡
እየሩሳሌምን
ክርስቲያን እና ሙስሊሙ ህብረተሰብ እጅ ለእጅ
ሆኖ በአንድነት ካልሆነ በስተቀር የግብፅ ኮፕቲክ
ክርስቲያኖች ብቻቸውን ተነጥለው ሄደው
እንዳይጐበኙ እገዳ የጣሉበት እርምጃ ለዚህ
አንዱ ማሳያ ነው፡፡ አረቦች እና እስራኤሎች
በፍቅር ተስማምተው መኖር እስካልቻሉ ድረስ
እየሩሳሌምን በሩቁ የሚል አቋም ነበራቸው፡፡
በግብፅ በተለያዩ ጊዜያት በአክራሪ ፅንፈኛ
ሙስሊም ቡድኖች አማካኝነት በክርስቲያኖቹ
ላይ የፈፀሙትን ግፍና በደል አይተው እንዳላየ
አሳልፈዋል፡፡ ለችግሩ ክርስቲያኖች አፀፋዊ እርምጃ
እንዳይወስዱ ‹‹ቀኝህን ቢመታህ ግራህን ስጠው››
የሚለውን ክርስቶሳዊ አስተምህሮ በወጣቶቹ
ዘንድ በማስረፅ-ግብፅ አሁን ላለችበት የኃይማኖት
መቻቻል
ማብቃታቸው በሰፊው የሚጠቀስ
አባታዊ ግልጋሎታቸው ነው፡፡ የሞታቸውንም
ዜና አስደንጋጭ ያደረገው
እነዚህን ህዝቦች
አቻችሎ የማኖር ኃላፊነት የሚረከበው ቀጣዩ መሪ
ይህንን ‹‹ፍቅር ከሁሉ ይበልጣል›› የሚለውን
የአቡነ ሺኖዳ መርህ መቀጠል ይችላል ወይ?
የሚለው ጥያቄ ነው፡፡
ሐዋርያዊ ተልዕኮ
አቡነ ሺኖዳ ሳልሳዊ የእስክንድሪያ ጳጳስ
ሆነው ከተሾሙ ጀምሮ እራሳቸውን በተለያዩ
ሐዋርያዊ ተልዕኮ በተግባር ፈትነዋል፡፡ በዚህም
እንደተሳካላቸው የሁሉም አባቶች ምስክር ነው፡፡
አርአያነታቸውም ለሁሉም ነው፡፡ በተለያየ የአለም
ክፍል ተበታትነው ለሚገኙ የቤተክርስቲያኗ
አማኞች በሚኖሩባቸው አገራት ድረስ ከፍተኛ
ዲፕሎማሲያዊ ጫና በማድረግ ቤተ-አምልኮ
አስፋፍተውላቸዋል፡፡ ለዚህ ተጠቃሽ የሚሆነው
እርሳቸው ወደ ጵጵስና ማዕረግ ሲሸጋገሩ
በአሜሪካ አራት ብቻ የነበረውን የአማኞች
ቤተ-ክርስቲያን ቁጥር በአሁኑ ጊዜ ወደ 100
እንዲጠጋ አስችለዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም
በአውሮፓ፣
በአውስትራሊያ፣
በዩናይትድ
ኪንግደም በአጠቃላይ ከሁለት መቶ በላይ (200)
የሚሆኑ ቤተ-አምልኮዎችን እንዲገነቡ ያስቻሉ
ታላቅ አባት ነበሩ፡፡
በሌላ
መልኩ
በሐዋርያዊ
አገልግሎታቸው
ከመቶ
በላይ
መንፈሳዊ
መጽሐፍትን ያሳተሙ ሲሆን እነዚህም ጥራዞች
በተለያዩ የአለም አገራት ቋንቋዎች ተተርጉመው
ለህዝበ ክርስቲያኑ መንፈሳዊ አገልግሎት

እንዲውል አበርክተዋል፡፡
ብፁዕ አቡነ ሺኖዳ ከ1500 አመት
በኋላ እ.ኤ.አ. በ1973 ዓ.ም. የሮም ቫቲካን
ቤተክርስቲያንን በመጐብኘት የመጀመሪያው
የኮፕቲክ ቤተክርስቲያን መሪ ለመሆን ችለዋል፡
፡ ከሃይማኖታዊ ልዩነት ይልቅ የሕዝብ አንድነት
ላይ በፅኑ መስራት ይገባናል የሚል የፀና አቋም
ነበራቸው፡፡
ኃዘኑ የሁላችንም ነው
በተለያዩ አገራት የሚኖሩ የተለያዩ
ግለሰቦች
እና
መሪዎች
በጳጳሱ
ሞት
የተሰማቸውን የኃዘን መግለጫ አስተላልፈዋል፡
፡በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ግለሰቦችም በቀብራቸው
ላይ ተገኝተዋል፡፡ የኃዘን መግለጫ ካስተላለፉት
መካከል በእንግሊዝ የኮፕቲክ ቤተክርስቲያን
ጳጳስ የሆኑት አንጀሎስ ‹‹ብፁዕ አቡነ ሺኖዳ
ሳልሳዊ ለህዝቡና ለቤተክርስቲያኗ እውነተኛ
የእግዚአብሔር አገልጋይ እንደነበሩ ሁሌም
ሲታወሱ ይኖራሉ፡፡ በተለያዩ ጊዜያት የተፈጠሩ
ፈተናዎችን ተቋቁመው በፅናት የቆሙ ታላቅ
አባት ናቸው፡፡ለእውነተኛው የክርስቶስ አስተምህሮ

የቆሙ
መሆናቸው
ለሁላችንም
አርአያ
ያደርጋቸዋል›› ሲሉ ገልፀዋል፡፡ በተመሳሳይ
መልኩም በግብፅ የእስላማዊ መንፈሳዊ አባት
የሆኑት ሼክ አህመድ አል-ታዬብ በላኩት የኃዘን
መግለጫቸው ላይ ‹‹ግብፅ ከነበሯት ጥቂት
አስተዋይ ዜጐቿ መካከል አንዱን አጣች›› ያሉ
ሲሆን አክለውም ‹‹በተለይ ግብፅ እንዲህ ባለ
አስቸጋሪ ወቅት ላይ ባለችበት ጊዜ የጠቢቡን
ጥበብ በእጅጉ ትሻ ነበር፡፡ ይህ ለግብፅ ትልቅ
ኃዘን ነው፡፡ ለእኛ ግብፃውያን የሺኖዳ ንፁህ
ህሊና እና እምቅ ችሎታ በዚህ ወቅት ይጠቅመን
ነበር›› ሲሉ ብፁዕ አቡነ ሺኖዳ ከመንፈሳዊ
ግልጋሎታቸው በተጨማሪም የግብፅ አንድነት
እንዲጠበቅ ያበረከቱት አስተዋፅኦ ቀላል የሚባል
እንዳልነበር በመግለጫቸው አመላክተዋል፡፡
በተጨማሪም የአሜሪካው ፕሬዘዳንት
ባራክ ኦባማ ባስተላለፉት የኃዘን መልእክት
‹‹ለመቻቻል እና ሃይማኖታዊ ውይይቶች ይኖሩ
ዘንድ ህይወት ዘመናቸውን የተጉ›› በሚል
የሰውየውን ታላቅ ስብዕና የገለፁ ሲሆን ‹‹ግብፅ
ተቻችላ እንድትኖር ዘመናቸውን ሁሉ የለፉላትን
ታላቅ መሪ አጣች›› ሲሉ ጨምረው ገልፀዋል፡፡
የግብፅን
ፓርላማ
በአሁኑ
ጊዜ
በአብላጫ ድምፅ ተቆጣጥሮ የሚገኘው የሙስሊም
ወንድማማቾች ህብረት ሊቀመንበር የሆኑት ዶ/ር
መሐመድ ባዴ በተመሳሳይ መልኩ ባስተላለፉት
የኃዘን መግለጫቸው ‹‹ለግብፅ ወንድሞቼ
ከደረሰባችሁ መሪር ኃዘን መጽናናትን ታገኙ
ዘንድ እፀልያለሁ፡፡ በቀጣይም ቤተክርስቲያኗ
እንደ እርሳቸው አይነት አስተዋይ መሪ ታገኝ
ዘንድ ምኞቴ ነው፡፡ ግብፅን በአንድነት አስተሳስሮ
የነበረንን ወንድማማችነት የሚያጠነክር መሪ
ይሰጠን ዘንድ ፈጣሪ ሁላችንንም ይርዳን››
ብለዋል፡፡
ቀጣይ የግብፅ ፈተና
ግብፅ
የሙስሊሙን
ማህበረሰብ
ይወክላል የሚባለው የሙስሊም ወንድማማቾች
ህብረት መንግስት መመስረት የሚያስችለውን
አብላጫ መቀመጫ በፓርላማ አግኝቷል፡፡ የግብፅ
ክርስቲያኖች የጳጳሱን ህልፈት ተከትሎ የግብፅ
ወቅታዊ ፖለቲካ ትኩሳት በእንቅርት ላይ ጆሮ
ደግፍ ሆኖባቸዋል፡፡ ከዚህ በኋላ በቀጣይነት
አቡነ ሺኖዳን ማንም ይተካቸው ማንም አናሳ
ቁጥር ያላቸውን የኮፕቲክ ክርስቲያኖች መብት
የሚያስጠብቅ ይሆን ዘንድ አማኞቹ ማረጋገጥ
ይሻሉ፡፡ ከመንግስትም ቢሆን ለስጋታቸው
ዋስትና ይፈልጋሉ፡፡ ለግብዕ አማኞች ቀጣዩ
ፈተና የሚሆነውም ይህ ነው፡፡

መምህራን የስራ ማቆም አድማ እያደረጉ ነው
ዜና ትንታኔ
የኢትዮጵያ
መምህራን
ማህበር
መንግስት
ለመምህራን
ደሞዝ
ጭማሪ
እንዲያደርግ በጠየቀው መሠረት መንግስት
ለመምህራኑ ያደረገውን የደሞዝ ጭማሪን
በመቃወም እና ‹‹መንግስት የደሞዝ ጭማሪውን
ለፖለቲካ ፍጆታ ተጠቅሞታል›› በማለት በአዲስ
አበባ ከተማ ስር የሚገኙ የሁለተኛ ደረጃ እና
የመሰናዶ ት/ቤቶች ከዕረቡ 12/2004 ዓ.ም.
ጀምሮ የስራ መቆም አድማ እያደረጉ ነው፡፡
እነዚህም የደጅ አዝማች ባልቻ አባ
ነፍሶ 2ኛ ደረጃ፣ የጥቁር አንበሳ 2ኛ ደረጃ፣
የኮልፌ 2ኛ ደረጃ ፣ የደራርቱ ቱሉ የመሰናዶ፣
የኮከበ ጽባህ 2ኛ ደረጃ እና የአጋዚያን ቁ3
2ኛ ደረጃ ት/ቤት መምህራኖች ናቸው፡
፡ መምህራኖች፣ ‹‹መንግስት የመምህራኑን
ሰብዓዊ መብት እንዲሁም የስራ ሞራል ጥሷል፣
በእርከን ማስተካከያ በሚል የተጨመረው የ73
ብር ጭማሪ በመምህርነት ሞያ ላይ የማፌዝ
እንጂ መምህሩ በዚህ ጭማሪ የተነሳ ለትምህርት
ጥራት እንዲተጋ እና ሞያዊ ፍቅር እንዲኖረው
አያደርግም ከሚሉት ጥያቄዎች በተጨማሪ
መንግስትና የመምህራን ማህበሩ በመንግስት
ሚዲያ የሰጡት መግለጫ ማናችንም መምህራን
አንስማማበትም›› በማለት የስራ ማቆም አድማ
ማድረግ እንደጀመሩ ምንጮቻችን ገልፀዋል፡፡
ምንጮቻችን ‹‹የአዲስ አበባ ከተማ
አስተዳደር የትምህርት ቢሮ ሃላፊዎች መምህራኑ

ያነሱትን ጥያቄ ትተው ወደ ስራ ገበታቸው
እንዲመለሱ በየክፍለ ከተማቸው እየሰበሰበ
እያነጋገረ ነው፡፡ ነገር ግን መምህራኑ ያነሱት
ጥያቄ እስኪመለስ ድረስ ወደ ስራ ገበታቸው
እንደማይመለሱ ገልፀዋል›› በማለት ተናግረዋል፡
፡
የኮከበ ፅባህ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት መምህራን
ትላንት
ባደረጉት
ስብሰባም
‹‹የጀመርነው
የስራ ማቆም እንቅስቃሴ የመምህራኑን ክብር
የሚመልስ፣ የመምህራኑን ፍልሰት የሚያቆም
እና የተሻለ የሆነ ትክክለኛ ማስተካከያ እስኪደረግ
ድረስ የምንቀጥል መሆኑን በተጨማሪም አሁን
ያሉት የመምህራን ማህበር አመራሮች ፈጽሞ
እኛን የማይወክሉ እና የማንቀበላቸው ስለሆኑ
ከመጋቢት ወር 2004 ዓ.ም. ጀምሮ የሚቆረጥብንን
አራት ብር የማንከፍል መሆናችን እናሳውቃለን››
በማለት በያዙት ቃለ ጉባኤ ገልፀዋል፡፡
የደራርቱ ቱሉ የመሰናዶ ት/ቤት
መምህራን ደግሞ ትላንት የጀመሩትን የስራ
ማቆም አድማ ዛሬም እንደሚቀጥል የገለፁት
ስማቸው እንዳይገለፅ የፈለጉት የዲፓርትመንት
ሃላፊ ‹‹ሰኞ ስራ እንጀምራለን፤ ነገር ግን
ጥያቄያችን እስኪመለስ ድረስ እንታገለላለን፡፡
በተጨማሪም ቀጣይ እርምጃዎችን እንወስዳለን››
በማለት ለፍትህ ተናግረዋል፡፡
የጥቁር አንበሳ ሁለተኛ ደረጃ ት/
ቤት መምህራን ከዕረቡ መጋቢት 12 ጀምሮ
የስራ ማቆም አድማ ማድረግ የጀመሩ ቢሆንም
የትምህርት ቤቱ አስተዳደር ስለጉዳዩ ተጠይቀው
‹‹ገና እየተነጋገርንበት ነው ነገር ግን የመማር

ማስተማሩ ሂደት በግማሽ ስራ እየተከናወነ ነው››
በማለት አስተባብለዋል፡፡
የኮልፌ
ሁለተኛ
ደረጃ
ት/ቤት
መምህራን ባወጡት የአቋም መግለጫ ላይ
‹‹ጥያቄያችን የመምህራንን የሰብዓዊና የህልውና
ጥያቄ ብቻ ነው፡፡ የሁሉም መምህራንን
ስሜት ታውቆ በአንድ ሳምንት ማለትም እስከ
11/07/2004 ዓ.ም. ድረስ ተገቢው ምላሽ
ካልተሰጠን ሕገ መንግስቱ የሚፈቅድልንን
ማንኛውም ዴሞክራሲያዊ መብት በመጠቀም
የምንወስደው እርምጃ መኖሩን እንገልፃለን›› ሲል
አስታውቋል፡፡
በተጨማሪም
በደጃዝማች
ባልቻ
አባ ነፍሶ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት በመገኘት ስለ
ጉዳዩ ለማጣራት ጥረት አድርገን ነበር፡
፡ አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የት/
ቤቱ መምህር እንደተናገሩት ከሆነ፤ የአዲስ
አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ ዲላሞ
ኦቶሪ እና አማካሪያቸው አቶ ተወልደ ከትናንት
በስትያ በት/ቤቱ መጥተው አስተማሪዎችን
አወያይተዋል፡፡ መምህራኖቹም ሦስት መሰረታዊ
ጥያቄዎችን
ለኃላፊዎቹ
አቅርበው
ነበር፡
፡ እነዚህም መንግስት ለመምህራን ባደረገው
ጭማሪ መምህራኖች ‹‹ደስተኛ ናቸው›› ተብሎ
በመንግስት ሚዲያ የተገለፀው ትክክል ባለመሆኑ
በአፋጣኝ መስተባበል እንዳለበት፣ የመምህራን
ማህበሩ የሰጠው መግለጫ ትክክል አለመሆኑና
‹‹የመምህራኑ ጥያቄዎች ተመልሷል›› ያለው
ስህተት መሆኑ እንዲታወቅና በአሁኑ ወቅት
መምህራኖች የሚያገኙት ደመወዝ ካለው ከፍተኛ
የኑሮ ውድነት ጋር በምንም ስለማይጣጣም
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እንዲስተካከል ሲሉ አቅርበዋል፡፡
ኃላፊዎቹም ጥያቄው ተገቢ መሆኑን
እንዳመኑ ነገር ግን ‹‹አንዳንዶች ከደመወዝ ባሻገር
የፖለቲካ ረብሻ ነው የሚፈልጉት፡፡ በእነዚህ
ላይ ማጣራት እናካሂዳለን፡፡ በተባለው ነገር ላይ
እጃቸው ባለባቸው ሰዎች ላይ ደግሞ ተገቢውን
እርምጃ እንወስዳለን›› እንዳሉ መምህሩ ገልፀዋል፡
፡ በተጨማሪም ‹‹መምህራኖች፣ የመብራት
ኃይል ሰራተኞችና የሕክምና ዶክተሮች ሥራ
የማቆም አድማ ማድረግ አይችሉም›› ሲሉ
ኃላፊዎቹ ለተናገሩት ማስፈራሪያ መሰል ንግግር
መምህራኖች ‹‹ይሄ እንዴት አይቻልም? ባርነት
አይደለም›› በማለት መመለሳቸውን መምህሩ
ለፍትህ ተናግረዋል፡፡
የት/ቤቱን ርዕሰ መምህር አቶ ገዛኸኝ
አጀሞን ለማነጋገር ጥረት ብናደርግም ‹‹ስብሰባ
ልገባ ነው›› ብለውናል፡፡ በድጋሚ በስልክ
በማነጋገር ምላሻቸውን ለማካተት
ጥረት
ብናደርግም መልስ ሊሰጡን ፍቃደኛ አልሆኑም፡፡
በተያያዘም የአግአዚያን ቁጥር3 2ኛ ደረጃ ት/ቤት
ርዕሰ መምህር የሆኑት አቶ ዳንኤል ባልካቸውን
አነጋግረናቸው ነበር፡፡ ሆኖም ርዕሰ መምህሩ
‹‹በጉዳዩ ላይ እየተወያየንበት ነው›› በማለት
መልስ ከመስጠት ተቆጥበዋል፡፡
በአጠቃላይ
የመምህራኑን
የስራ
ማቆም አድማ አስመልክቶ
የፍትህ ጋዜጣ
ዝግጅት ክፍል በተለያዩ ት/ቤቶች በመዘዋወር
እንደተመለከተው መምህራኑ በስራ ገበታቸው
ላይ እንዳልነበሩና የመማር ማስተማሩ ሂደት
እንደተቋረጠ መታዘብ ተችሏል፡፡

ፍትህ መጋቢት 14 2004 ዓ.ም

ከታዴዎስ ታንቱ
ይገደላል! ተወስኖበታል! ግን አይረሸንም!
ይሰቀላል! ምስጢር እንዳለ ግን ይሰማናል፡
፡ ለምን በአደባባይ እንዲሰቀል አልተፈለገም?
በፍርድ የሚገደል ሰው በሕዝብ ፊት እንዲሞት
የግድ ነው፡፡ የዘውድ ስርዓተ መንግስት ግን
ይህን አልፈቀደም፡፡ የአርበኛው የህይወቱ ፍጻሜ
በወህኒ ቤቱ ቅጥር ግቢ እንዲሆን ታዝዟል፡፡
ተለዋጭ ትእዛዝ አልወረደም፡፡ በዚያው ፀንቷል፡
፡
አርበኛው ከሌሎች እስረኞች ከተለየ
ቀናት ነጉደዋል፡፡ ለብቻው ታስሯል፡፡ ከችሎት
መልስ እግሩን በብረት ታስሮ ነበር፡፡ እግሩ
አብጦ ሊፈነዳ በመድረሱ ግን በወህኒ ቤቱ ሀኪም
ትእዛዝ ተፈታ፡፡ አሁን በእጅ ካቴና ይጠበቃል፡
፡ ነገ ጧት እንዲሰቀል ከወህኒ ቤቱ አስተዳዳሪ
ትእዛዝ ወርዷል፡፡ ይፈፀማል!
በነጋታው
ማለዳ
የወህኒ
ቤቱ
ኃላፊዎችና ፖሊሶች ተነስተው በግቢው ውስጥ
የነበረውን የመስቀያ እንጨት ተደጋግፈው ይዘው
ወደ መስቀያ ቦታ አቀረቡ፡፡ አንዲት መካከለኛ
መኪና ከወህኒ ቤቱ ቅጥር ግቢ ገባች፡፡ ወዲያው
ሰው በመስቀልና ገመድ በመቋጠር የብዙ ጊዜ
ልምድ ያለው አንድ ፖሊስ በመኪናው ላይ ወጥቶ
ገመዱን በመስቀያው እንጨት ጣራ አግዳሚ ላይ
በማሰር ሸምቀቆ አበጀ፡፡ አግዳሚውንም በሁለት
እጁ ወደ ታች በኃይል በመጫን ጥንካሬውን
አረጋገጠ፡፡ እንዲሁም ገመዱን ደጋግሞ በመሳብ
የግድያ ተልዕኮውን የመጨረሻ ዝግጅት ፈፀመ፡፡
አርበኛው ይሰቀላል፡፡ የህይወቱ ፍጻሜ ይሆናል፡
፡
ሁለት ፖሊሶች አርበኛው የታሰረበትን
ክፍል ከፍተው ዘው አሉ፡፡ ‹‹ልትገድሉኝ
መጣችሁ?›› የአፀፋ መልስ አልተሰጠውም፡
፡
አርበኛው
ውጭ
የተደረገውን
ሁሉ
ተከታትሎታል፡፡
በበሩ
ቀዳዳ
አይቶታል፡
፡ አሁን ሰዓቱ ደርሷል፡፡ እስረኞች ወደ ውጭ
ከመውጣታቸው በፊት አርበኛው እንዲሰቀል
የግድ ሆኗል፡፡ ፖሊሶቹ የአርበኛውን የእጅ ካቴና
በመፍታት እጆቹን ወደ ኋላ አሰሩ፡፡ ከዚያም ወደ
ውጭ አውጥተው ዓይኖቹን በጨርቅ በማሰር
ብዙም ሳይቆይ በመስቀያው ስር በቆመችው
መኪና ላይ አወጡት፡፡ በቅድሚያ ወጥቶ
በመኪናዋ ላይ ቆሞ የነበረው ፖሊስ ሸምቀቆውን
ከአርበኛው አንገት አስገባ፡፡ መኪናዋ ወደ ፊት
ሔደች፡፡ አርበኛው ሁለት ጊዜ ተፈራግጦ ፀጥ
አለ፡፡ ነፍሱ ስትወጣ ደግሞ አንገቱ ትንሽ ወደ
ቀኝ አጋድሎ ቀርቷል፡፡ በአምስቱ የጠላት ወረራ
ዘመን በጥይት የተደበደበበት በሁለቱም እግሮቹ
ላይ ይስተዋላል፡፡ በግልፅ ይታያል፡፡ የጀግናው
አርበኛ ኃይሉ ክብረት ሕይወት በዚህ አሰቃቂ
ሁኔታ ተፈፀመ፡፡ የሀገር ፀጥታን ለማደፍረስና
ሰላምን ለማናጋት መነሳቱ ተነገረ፡፡ ሲገደል ግን
ምስጢር ተደረገ፡፡
ውድ የኢትዮጵያ ሕዝብ ልጅ ኃይሉ
ክብረት ለህይወቱ ሰስቶ ከጦር ሜዳ ያፈገፈገበት

አውደ ታሪክ
ምን አለ ብልብላ ምን አለ ሰገልዳ፤
ኃይሉ ክብረት መጥቶ ማጆሩን ሲነዳ?
ወቅት ፈፅሞ አልነበረም፡፡ ይልቁንም ግምባር
ቀደም በመሆኑ የፋሽስቶች ጥይት በተደጋጋሚ
አግኝቶታል፡፡ በዚህ ሒደት ጀግናው ኃይሉ ክብረት
በዋግ፣ በላስታና በበለሳ በተደረጉት ጦርነቶች
ከፍተኛ ጀብዱ ፈፅሟል፡፡ ነጮችንና ባንዳዎችን
ደምስሷል፡፡ በርካታ የጦር መሳሪያዎችንም
ማርኳል፡፡ በግምባር ቀደም ተዋጊነቱ ለአርበኞች
አኩሪ ምሳሌ ሆኗል፡፡
ቆፍጣናው ተኳሽ ኃይሉ ክብረት
ከተከታዮቹ ጋር በመሆን ሲመኖ በተባለ የውጊያ
ወረዳ ላይ ከፍተኛ የጀግንነት ተግባር ፈፅሟል፡
፡ እንዲሁም በተከዜ፤ በቀጭን አበባና ጣሊ ላይ
ጦርነት ገጥሞ ጀግንነቱን በተግባር አስመስክሯል፡
፡ በተመሳሳይ መልኩ በብልብላ ላይ በተካሔደው
እልህ አስጨራሽ ጦርነት በቁርጠኝነትና በዓላማ
ፅናት ተዋግቷል፡፡ ኃይሉ ክብረት አሁንም ከጦር
ሜዳ አልተለየም፡፡ ለአፍታም አላረፈም፡፡ የፋሽስት
ወራሪ ኃይል በየደቂቃውና በየሰዓቱ ይታጨዳል፡፡
ጀግናው የኢትዮጵያ አርበኛም ህይወቱን እየገበረ
ነው፡፡ ኃይሉ ክብረት ግን እስካሁን አልተሰዋም፡
፡ ብዙዎቹ ከአጠገቡ ወድቀዋል፡፡ አሁን ደግሞ
ሰገልዳ ላይ የፋሽስት ወራሪ ኃይሉን አደራጅቷል፡
፡ በወገን በኩልም ዝግጅቱ ተጠናክሯል፡፡ የመረጃ
ስራም በተመደቡ አርበኞች ባግባቡ ተፈጽሟል፡
፡ ጦርነቱ ተከፈተ፡፡ ከሁለቱም በኩል ተኩሱ
ተፋፍሟል፡፡ በጥቂት ጊዜአት ብዙ የፋሽስት
ተዋጊዎች አለቁ፡፡ ድሉ የአርበኞች ሆኗል፡
፡ በጦርነቱ ሂደት ኃይሉ ክብረት ማጆ ቱሉዚ
የተባለ የፋሽስት መኮንን የሚሄድባትን በቁሎ
ማርኮ ለቁስለኞች ማጓጓዣ አውሎአታል፡፡
ስሙ ገነነ፡፡ ስራው ታወቀ፡፡ አንበሳው
ኃይሉ ክብረት የሬሳ ነዶ አሰረ፡፡ ፋሽስት ወራሪ
ኃይል ይፈራው ገባ፡፡ አዝማሪ ደግሞ ግጥም
ሰነቀ፡፡ ከክራር አዋሐደ፡፡ አንቆረቆረ!
ችግር አያግደው ሁኔታው ብረት፤
የጀግኖች ጀግና ያ ኃይሉ ክብረት፡፡
ምን አለ ብልብላ ምን አለ ሰገልዳ?
ኃይሉ ክብረት መጥቶ ማጆሩን ሲነዳ፡
፡
ጀግናው ኃይሉ ክብረት በአምደ ወርቅ
አካባቢም መዋጋቱ ታውቋል፡፡ ቀላል ጦርነት
አልነበረም፡፡ በጀግንነት መስዋዕትነት ጠይቋል፡
፡ ጀግኖች ወድቀዋል፡፡ በውጊያ ወረዳ ከታሪክ
ተመልከቱ፡፡ ባንድ ወቅት በወገን የተከበበ የፋሽስት
ኃይል ከበባውን ሰብሮ ማምለጡ ተሰማ፡፡ ኃይሉ
ክብረት ደግሞ ሰምቶ ዝም አላለም፡፡ ጀግና እንዴት
ሊያቅማማ ይችላል? አርበኞችን አስተባብሮ
ፋሽስቶችን እያሳደደ ከትቢያ ጋር ያዋህዳቸው
ገባ፡፡ ፋሽስቶችም በአፀፋ ተኩስ የአፀፋ ጥይት
አዘነቡ፡፡ ኃይሉ ክብረት ቁርጭምጭሚቱንና
ደረቱን በጥይት ተመትቷል፡፡ በተመሳሳይ መልኩ
ጀርባውን ክፉኛ ቆስሏል፡፡
ተኩሶ የማይስተው ኃይሉ ክብረት
ቁስሉ ከባድ ስለነበር አርበኞች ደግፈው ከግራር
ስር አስቀመጡት፡፡ ለመራመድ አልቻለም፡፡
ጋደም ማለት የግድ ነበረበት፡፡ አርበኞች ሸሚዙን
ቀድደው ቁስሉን ያስሩለት ገቡ፡፡ ፋሽስቶች
ደግሞ በቅርብ ርቀት አድብተዋል፡፡ ቁስለኛውን
ጀግና ኃይሉ ክብረትን ጨርሰው ለመሄድ
ቋምጠዋል፡፡ ማን ማንን እንደሚጨርሰው ግን
አልታወቀም፡፡ ፋሽስቶች በዝግታ ተጠግተዋል፡
፡ ኮሽታም አልተሰማም፡፡ ተጠግተዋል፡፡ ያልታዩ
መስሏቸዋል፡፡ ኃይሉ ክብረት ግን አይቷቸዋል፡
፡ አልተሸበረም፡፡ ዒላማ ውስጥ አስገብቶ
ጠበቃቸው፡፡ በጣም ቀረቡለት፡፡ አከታትሎ

ተኰሰባቸው፡፡ አንድ ትሊንት ገደለ፡፡ ሌሎች
አርበኞችም በማከታተል ተኩሰዋል፡፡ በርካታ
ፋሽስቶችን ገድለዋል፡፡ የተቀሩት ፈረጠጡ፡፡
ኃይሉ ክብረት ታሪክ ሰራ፡፡ ዝናው በበለጠ ገነነ፡
፡ የቡግና አዝማሪ ይህን ሰማ፡፡ ክራሩን አነሳ፡
፡ የግጥሙን ቃና ለማስዋብ ቋንቋ መረጠ፡፡
ለትውልድ የሚቀር መልእክት ቀረፀ፡፡ ከታሪክ
ማህደር መዝዘናል፡፡
እንኳን ቆሞ ሄዶ ጠላትን እያዬ፤
ተኝቶ ይገድላል ኃይለኛው ሰውዬ፡፡
ጀግናው ኃይሉ ክብረት ከድል በኋላ
የቡግና ወረዳ አስተዳዳሪ ሆነ፡፡ የፊታውራሪነት
ማዕረግም ተሰጠው፡፡ ነገር ግን በግልፅ ባልታወቀ
ምክንያት ሌላ ሰው በላዩ ላይ ተሹሞ መጣ፡
፡ ኃይሉ ክብረት በዚህ ድርጊት አልተደሰተም፡
፡ ተናደደ፡፡ ተናድዶ ግን ዝም አላለም፡፡ ተሹሞ
የመጣውን ሰው ገደለው፡፡ ብዙም አልቆየም፡፡
ተነሥቶ አዲስ አበባ ገባ፡፡ ከ1939 ዓ.ም. አንስቶ
ያለ ምንም ደመወዝ በግዞት ኖረ፡፡
ቆራጡ
አርበኛ
ኃይሉ
ክብረት
የእነብርጋዲዬር ጄኔራል መንግስቱ ነዋይ
የመንግስት ግልበጣ ሙከራ በመክሸፉ ክፉኛ
አዝኗል፡፡ በጣም ተቆጭቷልም፡፡ አሁንም ግን
ተስፋውን አልቆረጠም፡፡ ፀረ-ዘውድ አቋም
ከነበራቸው ሰዎች ጋር በምስጢር በንጉሰ ነገስቱ
መንግስት ላይ ማሰሩን ቀጠለ፡፡ ንጉሰ ነገስቱ
በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ዘመን ነፍሳቸውን
ለማዳን ወደ ውጭ ሀገር የኰበለሉ በመሆናቸው
ከዙፋን እንዲወገዱ ጠየቀ፡፡ እንዲሁም የመሬት
ይዞታ እንዲሻሻል ጥያቄ አቅርቧል፡፡ ሌሎች
ተዛማጅ ጥያቄዎችም ነበሩት፡፡ ግን የተቀበላቸው
ሰው አልነበረም፡፡ ይልቁንም በጣም አብዮታዊ
የሆነ ጽሑፍ ከቤቱ በመገኘቱ ወደ ወህኒ ቤት
ተወረወረ፡፡ ግዞተኛ ስለነበር ክሱ ጠነከረበት፡፡
የክስ ፋይሉ 194 ጊዜ ተቀጠረ፡፡
በመጨረሻ ሞት ተፈረደበት፡፡ ተሰቀለ፡፡
አርበኛው ኃይሉ ክብረት በ1898 ዓ.ም.
በላስታ አውራጃ በቡግና ወረዳ ማይ ማርያም
በተባለ መንደር እንደተወለደ ተመልክቷል፡፡
በጊዜው ይሰጥ የነበረውን የአማርኛ ትምህርት
ባግባቡ አጠናቅቋል፡፡ በተጨማሪም የፈረስ ጉግስ
ተምሯል፡፡ የዒላማ ተኩስና የሰንጠረዥ ጨዋታ
ችሎታም ነበረው፡፡
ለእናት ሀገራችን ነጻነትና አንድነት
ሌት ተቀን ሲንከራተት የኖረው አርበኛው ኃይሉ
ክብረት ተይዞ የታሰረበት ነሐሴ 12 ቀን 1953
ዓ.ም. እንደ ነበር ተመልክቷል፡፡ የተሰቀለበት
ቀን ግን በትክክል ተመዝግቦ አልተገኘም፡፡
ሆኖም ቅዳሜ በልዑል ሣህለ ሥላሴ አርባ ዕለት
የተሰቀለ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡ ኃይሉ
ክብረት በተሰቀለበት ዕለት ለወህኒ ቤት እስረኞች
ከወትሮው የተሻለ ምሳ ቀርቦላቸው እንደነበረ
ታውቋል፡፡ እስረኞቹ ግን በኃይሉ ክብረት
መገደል በጣም ስለተናደዱ ላለመብላት ወስነው
ነበር፡፡ በተጨማሪም ምግቡ የሣህለ ሥላሴ አርባ
ትርፍራፊ እንደ ነበር አውቀዋል፡፡
ነገር ግን ብዙዎቹ እስረኞች ጠያቂ
ያልነበራቸውና ለብዙ ዓመታት ደረጃውን
ያልጠበቀ የወህኒ ቤት ምግብ ሲመገቡ የኖሩ
በመሆናቸው የመጣላቸውን ጥሬ ስጋ እንዲሁም
ሌሎችን ጥራት ያላቸው ምግቦች በመመገብ
ፍላጎት ተሸንፈዋል፡፡
አርበኛው ኃይሉ ክብረት ቀዳማዊ ኃይለ
ሥላሴን ይቅርታ እንዲጠይቅ ተፈቅዶለት እንደ
ነበረ ታውቋል፡፡ ኃይሉ ክብረት ግን ፈቃደኛ

ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ... ከገፅ 9 የዞረ
ሁልጊዜ ችግር፣ ሁልጊዜ ሰላም ማጣት፡፡
አዲሱ ውጥረት
ባለፈው ሳምንት ደግሞ ከወደዚያው
ካልተነፈሰ የውጥረት መንደር ሌላ ዜና ተሰማ፡፡
‹‹እንደገና ወደ ጦርነት ይገቡ ይሆን?›› የሚለው
ስጋት አይሏል፡፡ የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ ኤርትራ ድንበር
ዘልቆ የሰርጐ ገቦችን የጦር ካምፕ ማፈራረሱን
በቀላሉ አያዩትም፡፡ በአፋር ተዋሳኝ በ14፣17
እና 18 ኪ.ሜ ርቀት ላይ የተፈፀመው ጥቃት
የፖለቲካ አንድምታ አለው፡፡ አንድምታው ጠ/ሚ
መለስ ‹‹ተመጣጣኝ እርምጃ እንወስዳለን›› ካሉት
ላቅ ያለ ነው ይላሉ፡፡
የኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራ ላይ
ጥቃት ሰንዝሮ በፊት ለፊት ማጥቃቱን ሲናገር
ጉዳዩ ከሀይል መፈተሽ ጋር ይያያዛል የሚል
ግምት አለ፡፡ በዚያውም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ
ምን እንደሚል ለመስማት እድል የሚፈጥር
ነው፡፡ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ወደ ጦርነት
እንደማትገባ
ይገመታል፡፡
ምክንያቱ
ደግሞ
ከአቅም ጋር የተያያዘ ነው የሚሉ ወገኖች ጥቂት
አይደሉም፡፡ እና ጥቃቱ ካምፕ ከማፍረስ ወዲያም
የፖለቲካ አላማዎች እንዳሉት መገመት ይቻላል፡
፡ ዓላማውም ኢሳያስን ጥሎ አሻንጉሉት መንግስት

እስከማቆም ሊዘልቅ ይችላል፡፡ በዚህ ዙሪያ
ሀሳባቸውን በኢ-መደበኛ መንገድ የጠየቅኋቸው
የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉም መንግስት ምቹ ጊዜ
ሊሆን ይችላል ብሎ እንዳሰበና፣ የኤርትራን አቅም
ፈትሾ የተንጠለጠለውን የድንበር ጉዳይ መፍታት
ድረስ ሊዘልቅ እንደሚችል ይገምታሉ፡፡
‹‹ተንኳሽ›› የሚባለው የኤርትራ መንግስት
ጉዳዩን በዝምታ ለማለፍ መምረጡ ደግሞ ከጀርባ
ያለውን ድግስ በመጠርጠሩ ይሆናል፡፡ የኤርትራው
የውጭ ጉዳይ ሚንስትርም የአሜሪካና የተ.መ.ድ
እጅ ሳይኖርበት አይቀርም ማለታቸው ማስረጃ
ሊሆን ይችላል፡፡ ስለዚህ የኤርትራ ‹‹ዝም›› ማለት
የፖለቲካ ጨዋታውን ያሳየናል፡፡
ዓለማቀፉም ማህበረሰብ የየራሱን ሀሳብ
ሰንዝሯል፡፡ ፈረንሳይ ‹‹ለውይይት ተቀመጡ!››
ስትል፤ አሜሪካ ደግሞ ‹‹አደብ ግዙ እንጅ!››
ብላለች ቁጣ ይሁን ማበረታቻ ባለየለት መንገድ፡፡
ጣሊያንም ‹‹ነገር አብርዱ!›› ሳትል አላለፈችም…
እነዚህ አስተያየቶችም በፖለቲካ መስፈሪያ ላይ
ተቀምጠው ይመዘናሉ፡፡ ከዚያም… አዲሱ ውጥረት
ይፈነዳ ይሆናል፡፡ ወ/ሮ ለዕታይ ግን ይህንን
አልሰሙም፡፡ ‹‹ነፃ-ኤርትራ›› ተብሎ የተፃፈባትን
ጀበናቸውን ደብቀው በኪራይ ቤት ይኖራሉ፡፡ ነፃነቱ
እና መገንጠሉ ያጐናፀፋቸው ይሄንን ነውና፡፡
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ለኃይሉ ክብረት ከተገጠመው
የተመዘዘ

አልሆነም፡፡ ተለማማጭና ተዋራጅ ሆኖ ከመኖር
መሞትን መረጠ፡፡ ትልቅ ስብዕና ትልቅነትን
አይለቅምና፡፡ ኃይሉ ክብረት የት እንደተቀበረ
አይታወቅም፡፡ መቃብሩ በትክክል ቢታወቅ
አፅሙ እንደ ሌሎች ጀግኖች አፅም ከቅድስት
ሥላሴ ካቴድራል ቅጥር ግቢ ውስጥ በክብር
እንዲያርፍ ቢደረግ መልካም ነው፡፡ አስክሬኑን
የቀበሩ የወህኒ ቤቱ ወይም የማዘጋጃ ቤት ሰዎች
ዛሬ በህይወት መኖራቸው ግን ያጠራጥራል፡፡
ኃይሉ ክብረት በ56 ዓመት እድሜው ሲሰቀል
አንዲት ሴት ልጅ እንደነበረው ታውቋል፡፡
በነገራችን ላይ ፋሽስት ኢጣሊያ
ሀገራችንን በወረረ ጊዜ ንፁሃን ኢትዮጵያውያንን
በየቀኑ እየሰበሰበ በጥይት ይደበድባቸው እንደነበር
ያውቃሉ? በዘመኑ ‹‹ጆሮ ጠቢ›› ባንዳዎች
ለወገኖቻችን እልቂት በአሉታዊ ተልዕኮ ትልቅ
ሚና ተጫውተዋል፡፡ የጆሮ ጠቢዎቹ አደረጃጀት
ግን አንድ ለአምስት ይሁን አይሁን በታሪክ
መጻሕፍት ላይ አልተመለከተም፡፡ ሆኖም ወራሪ
ኃይል ኢትዮጵያን በዘር ሸንሽኖ እያንዳንዱን
አስተዳደር አካባቢ ክልል በሚል መጠሪያ መድቦት
እንደነበር ታውቋል፡፡ ያም ሆነ ይህ ወራሪው
ኃይል በሁሉም ክልሎች በጆሮ ጠቢዎች ጥቆማ
ብዙዎችን በደመ ቀዝቃዛነት ፈጅቷል፡፡ በዚህም
መሰረት በባሌ በጣሊያን ምሽግ አካባቢ 25
አርበኞችንና የውስጥ አርበኞችን እ.አ.አ. የካቲት
24 ቀን 1937 ዓ.ም. ሰብስቦ ረሽኗል፡፡ እንዲሁም
በዚሁ ዕለት 17 አርበኞችንና የውስጥ አርበኞችን
በሞጆ ከተማ ውስጥ በጥይት ፈጅቷል፡፡ ይህ
እውነት ነው! እውነትም ይህ ነው!
ትውልድ እንደ ጅረት አልፏል፡፡ ዘመን
በዘመን ተተክቷል፡፡ ጄኔራል ግራዚያኒ ለጄኔራል
ናዚ ጥብቅ ትእዛዝ አስተላልፏል፡፡ በመጻሕፍት
ፍተሻ ሂደት ጎልጉለን አቅርበነዋል፡፡ አባቶች!
እናቶች! ወጣቶች! የአርበኞች አፅም ይናገራል!
ሀገርህን ለባንዳ ትተህ አትሰደድ! ይላል፡፡ አንድ!
አንድ! አንድ! ቀጥሉ! ቀጥሉ! ቀጥሉ! ግራዚያኒ
በታሪክ ይነበባል!
ምስጢር፤ ለክቡር ናዚ (ጄኔራል)
የምክር ቤቱ መዝገብ ቁጥር 10950 የግል
ጉዳይ በቁጥር 2646 ባስተላለፉልኝ ቴሌግራም
ብዙ የአማራ መኳንንቶችና ደምበኛ የሆነ
የጦር ወታደሮች የነበሩት ክቡርነትዎ ዘንድ
መገኘታቸውን
አስታውቀውኛል፡፡
ከእነዚህ
ሰዎች አንድም ሳይቀር በፍጥነት በጥይት
እንዲደበደቡ አዝዣለሁ፡፡ ጨርሶ የማጥፊያው
ሰዓት ደርሶአል… በማነህ? ማነህ? በያለበት
በሰፊው ምሕረት ተደርጎላቸው የነበሩት ሁሉም
የኢትዮጵያ መኳንንቶች ነበሩ፡፡ ማናቸውም
የኢትዮጵያ መኳንንቶች ከነበሩበት አገር ወደ
ሌላው እንዲዘዋወሩና እንዲበታተኑ አስቀድሜ
ያሰብኩት መሆኑን እንዲያውቁልኝና ክቡርነትዎ
በበኩሉ ይኼንኑ እንዲያስፈፅም ያስፈልጋል፡፡
… ‹‹በጥይት ፈጅቻቸዋለሁ›› በሚል መሰረታዊ
አንቀፅ ጭምር እንዲያረጋግጡልኝ ይሁን፡፡
ይኸንንም ቃልና ክቡርነትም የሚመልሱልኝን
የምስጢር ቴሌግራም ቃል በሙሉ ለክቡር
ሞሶሎኒ አስተላልፋለሁ፡፡
ግራዚያኒ፡፡
ምን አለ ብልብላ ምን አለ ሰገልዳ፤
ኃይሉ ክብረት መጥቶ ማጆሩን ሲነዳ?

የኛ ፕሬስ
የኛ ፕሬስ ጋዜጣ ዘውትር ቅዳሜ
ትወጣ የነበረበትን ቀን በማተሚያ ቤት
ችግር ምክንያት ወደ ማክሰኞ ለመዞር
መገደዷን ለአንባቢያን ትገልጻለች
የፊታችን ማክሰኞ ይጠብቋት
የኛ ፕሬስ ዝግጅት ክፍል

15

ዜናዎች

ፍትህ መጋቢት 14 2004 ዓ.ም

ጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና ‹‹የቃሊቲው
መንግስት›› የተሰኘ መጽሐፍ አሳተመ

በቴሌኮሙኒኬሽን አውታር ላይ ጉዳት በማድረስ
የስርቆት ወንጀል የፈፀሙት ግለሰቦች ተፈረደባቸው
የኢትዮ-ቴሌኮም ንብረት የሆነውን 14
(አስራ አራት) ሜትር ባለ 2400 መስመር ኬብል፣
የቴሌኮሙኒኬሽን አውታር ላይ ጉዳት በማድረስ
የስርቆት ወንጀል የፈፀሙ ሦስት ግለሰቦች የፍርድ
ውሳኔ ተላለፈባቸው፡፡
ነዋሪነታቸው በአዲስ አበባ ከተማ የሆኑት
1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች አቶ ይግረማቸው ቶሎሣና
ሸዋንግዛው ኃይሉ፣ እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል
ቡራዩ ከተማ ነዋሪ የሆነው ሦስተኛ ተከሳሽ ወንዴ
ተመስገን በወንጀል ድርጊቱ ተሳታፊ መሆናቸውን
ከፍትሕ ሚኒስቴር ያገኘነው ማስረጃ ያስረዳል፡፡
በኮልፌ ቀራኒዮ ክ/ከተማ ልዩ ቦታው
‹‹እያሱ ፀበል›› ተብሎ በሚጠራው አካባቢ
በ03/06/2004 ዓ.ም. በግምት ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት
ላይ ከላይ የተጠቀሰውን የኢትዮ-ቴሌ ኮም ንብረት
1ኛ ተከሳሽ በመጋዝ እና በመጥረቢያ ሲቆርጥ፣ 2ኛ
እና 3ኛ ተከሳሾች የተቆረጠውን ኬብል በመቀበልና
በማጓጓዝ ላይ ነበሩ፡፡
መረጃወ የደረሰው የኮልፌ ቀራኒዮ ክ/
ከተማ አስኮ ፖሊስ ጣቢያ ተጠርጣሪዎችን

በቁጥጥር ስር ካዋለ በኋላ ከፌዴራል አቃቤ
ሕግ ጋር ምርመራውን በጋራ አጣርቶ የክፍለ
ከተማው የፍርድ ፅ/ቤት አቃቤ ሕግ በ1996
ዓ.ም. የወጣውን የወንጀል ሕግ ቁጥር 32/1/ሀ/
እና የቴሌኮሙኒኬሽን ኃይል አውታር ደህንነትን
ለመጠበቅ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 464/1997
አንቀፅ 4 ስር የተደነገገውን ‹‹ተላልፈዋል›› በሚል
የሰነድና የሰው ማስረጃ በማስደገፍ ክስ መስርቷል፡፡
ይህንንም ተከትሎ የክፍል ከተማው ምድብ ወንጀል
ችሎትም አቃቤ ሕግ ያቀረበውን ክስና ማስረጃ
በመመርመር ሦስቱም ተከሳሾቹ ‹‹ጥፋተኛ ናቸው››
ሲል ውሳኔ አስተላለፈ፡፡
በመጨረሻም ፍ/ቤቱ በ30/6/2004 ዓ.ም.
በዋለው ችሎት በወንጀል ሕግ ቁጥር 32/1/ሀ
እና በአዋጅ ቁጥር 464/1997 መሠረት 1ኛ እና
2ኛ ተከሳሾችን በ16 ዓመት ፅኑ እስራት እና 3ኛ
ተከሳሽን በ14 ዓመት ፅኑ እስራት እንዲቀጡና
ሶስቱም ተከሳሾች ከእስር ከወጡ በኋላ ከህዝባዊ
መብቶቻቸው ለአምስት ዓመታት ያህል እንዲታገዱ
ሲል የፍርድ ብይን ሰጥቷል፡፡

‹‹የቃሊቲው መንግስት›› በሚል ርዕስ
የ540 ቀናት የእስር ቤት ህይወትን የሚያስታውስ
አዲስ መጽሐፍ በጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና ተዘጋጅቶ
በውጭ ሀገር ለንባብ ቀረበ፡፡ የቀድሞው የኢትኦጵ
ጋዜጣ አሳታሚ በነበረው ሲሳይ አጌና የተጻፈው
ይህ መጽሐፍ የቃሊቲውን እስር ቤት ህይወት
በስፋት የሚበረብርና፣ የእስረኞቹን የፍርድ ሂደት
በስፋት የሚዳስስ ነው፡፡ ይህ መጽሃፍ የቅንጅት
መሪዎች በቃሊቲ ወህኒ ቤት ያሳለፉትን 540
ቀናት በአዝናኝ ወግ በማስቃኘትና የምርጫ 97ትን
ሂደትና የወቅቱን ሁኔታ በጥልቀት በማስታወስ፣
አሳዛኝ እንዲሁም አሳፋሪ ያላቸውን ክንውኖችን
በሰነድ አስደግፎ ያቀርባል፡፡ ‹‹የአባላዘር እና
የጨጓራ በሽተኞች የታመሙት በቅንጅት ነው››
ተብሎ የቀረበውን የዓቃቤ ሕግ ማስረጃዎች
በዚሁ መጽሐፍ በስፋት ተዳሷል፡፡ ይህንን
በመሳሰለ ማስረጃ ዓቃቤ ሕግ የቅንጅት መሪዎች
በሞት እንዲቀጡ ሲጠይቅ እና ፍርድ ቤቱም
እድሜ ልክ ሲፈርድ እለት በእልት ሲመዘግብ
የነበረው ጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና ሁሉንም በ444
ገፆች አጠናቅሮ ለአንባቢ አቅርቧል፡፡

ስምንት
ወራት
የፈጀውን
የሽምግልናውን ሂደት እና ሽማግሌዎቹ እጅ
ብቻ የነበረና ሰኔ 15/1999 ዓ.ም. የተጸጻፈው
የይቅርታ ዳብዳቤም ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ
መጽሐፍ በስፋት ተዳሷል፤ አጣሪ ኮሚሽኑ
በቃሊቲ ያደረገውን ቆይታ እንዲሁም ጥቅምት
24/1998 ዓ.ም. የተካሄደውን ግድያ አጣሪ
ኮሚሽኑ ‹‹ከአቅሜ በላይ ነው›› በማለት
የሚመረምረው ጠፍቶ ተዳፍኖ ቢቀርም፤
ጋዜጠኛ ሲሳይ በአዲሱ መጽሐፉ፣ ከእስር ቤት
ምንጮች ያገኛቸውን የ163 ሟቾች ዝርዝር በዚህ
መጽሐፍ በዝርዝር አቅርቧል፤ እንደ አንድ ነጻ
ጋዜጠኛ ዳር ቆሞ ታሪኩን ለአንባቢ የሚያፈሰው
የሲሳይ አጌና መጽሐፍ በጀርመን ፍራንክፈርት
ታትሞ ለአውሮፓ ገበያ የቀረበ ሲሆን በአሜሪካን
አገር ዋሺንግተን ዲሲም ለአንባቢያን ሊቀርብ
በሕትመት ላይ ይገኛል፡፡
ደራሲው
እንደገለፀው
መጽሐፉ
በአጭር ጊዜ ውስጥ በአገር ቤትም ለአንባቢያን
ይቀርባል፡፡

በኢትዮጵያ የተከሰተው የዋጋ ንረት በተዛባ
ሃሰተኛ የሳውዲ አረቢያ ሪያል ሲያዘዋውሩ የንግድ ስርዓት መሆኑን ብሄራዊ ባንክ አስታወቀ

የተገኙ ተጠርጣሪዎች በእስራት ተቀጡ

‹‹18 ሃሰተኛ ባለ 500 የሳውዲ
አረቢያ ሪያል ሲያዘዋውሩ ተገኝተዋል›› በሚል
በተጠርጣሪነት ተይዘው የፍርድ ሂደታቸውን
ሲከታተሉ በነበሩት ሦስት ግለሰቦች ላይ ከ15 ቀን
በፊት የፍርድ ውሳኔ የተሰጠ ቢሆኖም ውሳኔው
ለፍትህ ሚንስቴር ትላንት መድረሱ ተገልጿል ፡፡
በ1996 ዓ.ም. በወጣው የወንጀል ሕግ
ቁጥር 32/1/ሀ እና 359 መሠረት፣ ‹‹በዋና ወንጀል
አድራጊነት ሃሰተኛ ገንዘብ አዘዋውረዋል›› በሚል
በተጠርጣሪነት ተይዘው ክስ የተመሰረተባቸው
ነዋሪነታቸው በአዲስ አበባ ከተማ የሆኑት 1ኛ
ተከሳሽ ዘይነባ መሐመድ፣ 2ኛ ተከሳሽ ፋጤ ብሩና
3ኛ ተከሳሽ ነስሩ መሐመድ የተባሉት ግለሰቦች
ነበሩ፡፡
ከላይ የተጠቀሰውን ገንዘብ 1ኛ ተከሳሽ
ለ2ኛ ተከሳሽ አሳልፎ በመስጠት፣ 2ኛ ተከሳሽም
ለ3ኛ ተከሳሽ በማዘዋወር እና 3ኛ ተከሳሽ ለኢትዮጵያ
ንግድ ባንክ ጦር ኃይሎች ቅርንጫፍ ለምንዛሬ
ሲያቀርብ እጅ ከፍንጅ መያዙን የክስ መዝገባቸው
ያስረዳል፡፡ ይህ መረጃ የደረሰው የኮልፌ ቀራኒዮ

ክፍለ ከተማ የቀራኒዮ ፖሊስ ጣቢያ ተጠርጣሪዎቹን
በቁጥጥር ስር ካዋለ በኋላ ከፌዴራል አቃቤ ሕግ
ጋር ምርመራውን በጋራ አጣርቶ ለክፍለ ከተማው
የፍርድ ፅ/ቤት ምድብ የወንጀል ችሎት ክሱን
ያቀርባል፡፡
ከሳሽ አቃቤ ሕግም በተከሳሾች ላይ አራት
የሰው ምስክሮች፣ ተከሳሾች ለፖሊስ የሰጡትን
ቃልና ሌሎች የፅሁፍ ሰነድ ማስረጃዎችን ለፍ/ቤቱ
አቅርቦ አሰምቷል፡፡
ፍ/ቤቱም፣
‹‹የቀረቡት
ማስረጃዎች
ተከሳሾች እንደ አቃቤ ሕግ የክስ አቀራረብ ወንጀሉን
የፈፀሙ መሆናቸውን ያስረዱና በፍርድ ሂደቱም
የተረጋገጡ ናቸው›› በማለት በ28/6/2004 ዓ.ም.
በተከሳሾች ላይ የፍርድ ውሳኔ አስተላልፏል፡፡
በውሳኔውም
መሰረት፣
‹‹ተከሳሾች
በኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር 41490 /አርባ አንድ ሺህ
አራት መቶ ዘጠና ብር/ የሚሆን ሃሰተኛ ገንዘብ
ሲያዘዋውሩ ተይዘዋል›› በሚል እያንዳንዳቸው
እጃቸው ከተያዘበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ በአምስት
ዓመት ከሁለት ወር ፅኑ እስራት ተቀጥተዋል፡፡

በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የካንሰር ማዕከል ሊገነባ ነው
በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ
እየጨመረ የመጣውን የካንሰር ህመም ቁጥር
ለመቀነስና ለመርዳት ታስቦ የተቋቋመው ‹‹ካንሰር
ኬር ኢትዮጵያ›› የተባለው የበጎ አድራጎት ድርጅት
በ18 ሚሊዮን ብር በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን
የካንሰር ማዕከል በቡራዩ ከተማ የሚገነባ መሆኑን
ለፍትህ በላከው ደብዳቤ ገለፀ፡፡
ድርጅቱ በበሽታው የሚሰቃዩ ሰዎችን
ለመርዳት ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ጋር በጋራ
ባደረገው ስምምነት መሠረት ከየክልሉ በካንሰር
በሽታ ሰለባ ለሆኑ፣ ህክምና ለሚከታተሉ፣
መጠለያና ምግብ ለሌላቸው ሰዎች ጊዜያዊ ማረፊያ
ቦታ አዘጋጅቶ በመመገብ እንዲሁም የትራንስፖርት
አገልግሎት በመስጠት ሲሰራ መቆየቱን ደብዳቤ
ያስረዳል፡፡
‹‹ድርጅቱ የሚያስገነባው ማዕከል ሦስት

ዓመት የሚፈጅ ሲሆን የመጀመሪያው ዓመት
ግንባታ ሲጠናቀቅ 30 የሚሆኑ ህመምተኞችን
በመቀበል ስራውን እንጀምራለን፡፡ የማዕከሉ ግንባታ
ስራ ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቅ ደግሞ ከ600-700
የሚሆኑ ህመምተኞች ወደ ማዕከሉ ይገባሉ፡፡››
በማለት የድርጅቱ መስራችና ሊቀ መንበር አቶ ግሩም
ጌታቸው በተለይ ለፍትህ ገልፀዋል፡፡ አያይዘውም
ግንባታው ሲጠናቀቅ የመድሃኒት ማስቀመጫ፣
የመጀመሪያው ደረጃ ህክምና፣ ወደ ማዕከሉ
የሚመጡ የውጪ ሀገር ባለሙያዎች ማረፊያና
ማሰልጠኛ ማዕከል እንደሚኖር ጠቁመዋል፡፡
ማዕከሉም ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት
በቡራዩ ከተማ ባገኘው 20‚000 ካሬ ሜትር ቦታ
ላይ የግንባታውን ስራ ለመጀመር በነገው ዕለት
የመሠረት ድንጋይ የማስቀመጥ ስነ- ስርዓት
ያካሂዳል፡፡

የደራሲ ስብሃት ሥራዎች በድጋሚ ታተሙ
የታዋቂው
ደራሲ
ስብሀት
ገብረእግዚአብሔር አጫጭር የፈጠራ ሥራዎች
ከሆኑት ውስጥ ‹‹አምስት ስድስት ሰባት›› እና
‹‹ቦርጨቅ›› የተሰኙት ሁለት መድብሎች በድጋሚ
ታትመው ለገበያ ቀረቡ፡፡ የደራሲው ሌሎች
ሥራዎችም በሕትመት ሂደት ላይ መሆናቸው
ተገልጿል፡፡
በድጋሚ ለህትመት በበቃው ‹‹አምስት
ስድስት ሰባት›› መድብል ከተጨማሪ የፈጠራ
ሥራዎቹን አካቶ በሃያ አምስት ብር ለገበያ የቀረበ

ሲሆን ‹‹ቦርጨቅ›› በተሰኘው መድብል ውስጥም
አሥራ አንድ የደራሲው ስራዎች ተካተው በሃያ
አምስት ብር ዋጋ ለገበያ ቀርበዋል፡፡
‹‹አምስት ስድስት ሰባት›› የተሰኘው
የስብሃት ለአብ ገብረእግዚአብሔር ‹‹ሪያልስቲክ››
ልቦለድ በፈጠረ አቀራረቡ የላቀ ትራጀዲ ሲሆን
አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲን ጨምሮ በሌሎችም
የሀገሪቱ ዩኒቨርስቲዎች የሚገኙ የስነ ጽሑፍና
የቴአትር ተማሪዎችና መምህራን በርካታ ጥናቶችን
እንዳካሄዱበት ለማወቅ ተችሏል፡፡

‹‹ድብብቆሽ›› ፊልም ነገ ይመረቃል
በፎንተኒና ፊልም ፕሮዳክሽን የተዘጋጀው
በደራሲና ዳይሬክተር አስቴር በዳኔ የተሰራው
‹‹ድብብቆሽ›› ፊልም እሁድ መጋቢት 16 ቀን 2004
ዓ.ም. በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች በሚገኙ የግል
ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል፡፡

አስቴር በዳኔ፣ አለባቸው መኮንን እና
ደሳለኝ ስዩም የተወኑበት ይህ ፊልም 95 ደቂቃ
የሚፈጅ ሲሆን ሰርቶ ለማጠናቀቅ አንድ አመት
ያህል መፍጀቱን አዘጋጆቹ ለፍትህ ጨምረው
ገልፀዋል፡፡

በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ
የመጣው የኑሮ ውድነትና የዋጋ ንረት የተከሰተው
በተዛባ የንግድ ስርዓት እና በሀገሪቱ ከሚመረተው
የግብርና ምርት 85 በመቶ የሚሆነው ወደውጪ
ሀገር በመላኩ እንደሆነ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ
የ2004 ባጀት አመት የሰባት ወራት ስራ እቅድ
አፈፃፀም ሪፖርቱን ትላንትና መጋቢት 13 ቀን
2004 ዓ.ም. ለተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበበት
ወቅት ገለፀ፡፡
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በበጀት
አመቱ የመጀመሪያ ሰባት ወራት በአለም
የሸቀጦች ዋጋ መናር፣የሀገር ውስጥ የአጠቃላይ
አቅርቦትና ፍላጐት አለመጣጣም እና በተዛባው
የንግድ ስርዓት የተነሳው የዋጋ ንረት በተፈለገው
ፍጥነት አለመቀነሱ በተለይም የሰለጠነ የሰው
ኃይል ፍልሰትን ለማቆም ባለመቻሉ በበጀት
አመቱ የመጀመሪያ 7 ወራት ባንኩ የተለያዩ
ችግሮች እንደገጠሙት በሪፖርቱ አካቷል፡፡
ባንኩ እነዚህን ችግሮች ለማስቆምና
ባለፈው የበጀት አመት ከባንኩ እቅድ በላይ
የተጠራቀመውን የውጪ ምንዛሬ ለማስተካከል
መንግስት ከብሔራዊ ባንክ ገንዘብ እንዳይበደር፣
በተቀማጭ ገንዘብ ላይ የሚከፈለውን ዝቅተኛ
ወለድ መወሰን እና የውጪ ምንዛሬ ለባንኮች
መሸጥ፤ተጨማሪ ስራዎችን ባንኩ ቢሰራም
የተከሰተው የኑሮ ውድነት እና የዋጋ ንረት ሙሉ
ለሙሉ መቆጣጠር አለመቻሉን የኢትዮጵያ
ብሄራዊ ባንክ ገዥ የሆኑት አቶ ተክለወልድ
አጥናፉ ሪፖርቱን ሲያቀርቡ ለምክር ቤቱ
ተናግረዋል፡፡
በተጨማሪም ይህን የዋጋ ንረትና

የኑሮ ውድነት ለመቀነስ ከግብርና ውጪ ያሉት
የኤክስፖርት ምርቶችን ማምረት እና ከውጪ
የሚገቡ እቃዎችን ሀገር ውስጥ ማምረት ዘላቂ
መፍትሄዎች ሲሆኑ፣ መንግስት የጀመረውን
ስንዴና ዘይት እየገዛ ዋጋው እስኪወርድ ድረስ
ለህብረተሰቡ መሸጥ የአጭር ጊዜ መፍትሄ
በመሆኑ ባንኩ ስራውን እንደሚቀጥል የባንኩ
ገዥ ገልፀዋል፡፡
ባንኩ በየጊዜው ቁጥሩ እያሻቀበ
የመጣውን የሰው ሀይል ፍልሰት ለመቆጣጠር
የሚያደርገው ጥረት ከፍተኛ ቢሆንም ከዋጋ
ንረቱ ጋር ተዳምሮ የባንኩ ስራ ላይ ተጽእኖ
እየፈጠረ ነው በማለት የባንኩ ገዥ አቶ ተክለ
ወልድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተናግረዋል፡
፡
ከዚህ ጋር በተያያዘ መድረኩን ወክለው
የምክር ቤቱ አባል የሆኑት አቶ ግርማ ሰይፉ ‹‹ወደ
ባንክ ስራ ለመግባት በእንቅስቃሴ ላይ የነበሩት
ተቋማት ብሄራዊ ባንክ በአደረገው የተቀማጭ
ሂሳብ ጭማሪ ምክንያት እንቅስቃሴያቸውን
ገተዋል በርካታ ዜጎችም ለኪሳራ ተዳርገዋል
መንግስት ከጭማሪው ሌላ መንገድ አልነበረውም
እና ወርቅ ቤቶች በቀጥታ ወርቅ ከባንኩ እንዲገዙ
አድርጓል ይህ ለምን አስፈለገ በተጨማሪም ከዚህ
በፊት በባንኩ ላይ የተፈፀመው ወርቅ በማስመሰል
የቀረበው ባሌስትራ ጉዳይ ምን ደረሰ ገንዘቡስ
ለመንግስት ተመለሰለት›› የሚሉ ጥያቄዮችን
ባቀርብላቸውም የባንኩ ገዥ አቶ ተክለወልድ
አጥናፉ ጥያቄዎቹን ሳይመልሱ አልፈዋል ሲሉ
ቅሬታቸውን ለፍትህ ገልጸዋል፡፡

ሰማያዊ ፓርቲ በፍጥነት ‹‹ህጋዊ የምዝገባ
የምስክር ወረቀት›› እንዲሰጠው ጠየቀ
የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ሕጋዊ ምዝገባ
የምስክር ወረቀት ለሰማያዊ ፓርቲ ለመስጠት
እንዲችል ለሁለተኛ ጊዜ በፓርቲው ተሟልተው
ያልተገኙ ጉድለቶች እንዲስተካከሉ ያቀረበውን
ጥያቄ ፓርቲው ‹‹እንደ ጉለት ሊቀርቡ የማይገቡ
ናቸው›› በማለት በተቻለ ፍጥነት የምስክር
ወረቀቱ እንዲሰጠው ቦርዱን ጠየቀ፡፡
ምርጫ ቦርድ ፓርቲው እንዲያሟላ
ከተጠየቃቸው 22 ጉድለቶች መካከል አራቱ
በፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ ቁጥር
573/2000 መሰረት ያልተሟ መሆናቸውን
ጠቅሶ በአዋጅ መሰረት ተሟልተው እንዲቀርቡ
ለፓርቲው መጋቢት 6/2004 ዓ.ም. ደብዳቤ ፅፎ
ነበር፡፡
የፓርቲው መስራቾች የፈረሙበት
ሰነድ ለህዝብ ይፋ መሆኑን በተመለከተ ሰነዱ
ይፋ የሚሆነው የድጋፍ ፊርማ በተሰበሰበበት ዋና
ዋና ከተማዎች ሆኖ በክልሉ ስለመቅረቡ የቦርዱ
ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ማረጋገጫ ያልሰጡ መሆኑን
ለመገንዘብ ችያለው ሲል ቦርዱ በደብዳቤው ላይ
ገልጿል፡፡
የፓርቲውን ሕጋዊ የውጭ ኦዲተር
በተመለከተም በሕጋዊ አካል የተረጋገጠ የሙያ
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ብቃት ማረጋገጫና የዘመኑን ግብር የከፈለ
መሆኑን የሚያሳይ ሰነድ ተያይዞ አለመቅረቡን፣
ፓርቲው የሃብት ንብረት የገቢና የወጪ ሰነዶችን
ማቅረብ ሲገባው ቅፆችን ብቻ ማቅረቡን እና
የተጨመሩ ማስተካከያዎችን እና ማሻሻያዎችን
የያዘ የፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ አለመቅረቡን
ምርጫ ቦርድ አስታውቋል፡፡
‹‹ፓርቲው በምላሹ የኦዲተሩን የሙያ
ብቃት ማረጋገጫና የዘመኑን ግብር የከፈለ
መሆኑን የሚያሳይ ሰነድ ማቅረቡን፣ በአዋጅ
መሰረት ህጋዊ የምስክር ወረቀት ካገኘ በኋላ
የሚሰጣቸውን የሃብትና የንብረት የገቢና የውጪ
ሰነዶችና ቅፆች ማቅረባቸው በተጨማሪም
ፓርቲው ህጋዊነትን እስኪያገኝ ድረስ ምንም
አይነት
ገንዘብ
አለመሰብሰቡን
ለቦርዱ
አሳውቀናል››ያሉት የፓርቲው ህዝብ ግንኙነት
አቶ አሮን ሰይፉ ፓርቲው ትክክል መሆኑን፣
ቦርዱ እንዲያስተካክሉ ያቀረባቸውን ጥያቄዎች
በምን መልኩ እንደተሻሻሉ የሚያሳይ ዝርዝር
ለቦርዱ አባሪ አድርጐ መላኩን ገልፀው ‹‹የምስክር
ወረቀቱን ለመስጠት የሚደረገው የማጓተት ስራ
የፖለቲካ ጫና ሳይሆን አይቀርም››
በማለት
ሀላፊው በተለይ ለፍትህ ተናግረዋል፡፡
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“የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሷል፣ በሮቿም በእሳት ተቃጥለዋል፡፡” (፪)
ነህ ፩÷፫
ኤናግ ግርማ ክንፈ
በባለፈው ሳምንት እትም ኢየሩሳሌምን
አንድም ኢትዮጵያ ብለን አመስጥረን የኢየሩሳሌም
ዘነፍስን /ኢትዮጵያን/ ቅጥር መፍረስ የበሮቿንም
በእሳት መቃጠል አይተናል፡፡ በፈረሰው ቅጥር
ስር ማንነት፣ ባህል፣ አንድነት የተሰኙ ቅጥሮች
እንዴት
እንደፈረሱና
እየፈረሱም
እንዳሉ
ተመልክተናል፡፡ አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ሰቆቃ
እርሱም “…በዚያ ስፍራ ያሉት ከምርኮ የተረፉት
ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድብ አሉ…” ነህ
፩÷፩-፫፡፡ የሚለውን እናያለን፡፡

ታላቅ መከራና ስድብ

ስድብ፡ስድብ፤ ብዙ የስድብ አይነት አለ፡፡ ለምሳሌ
ያክል ፊት ለፊት ያለማለዘብ/ “እንትን” ወይንም
“እንትኖች” ተብሎ የሚለደፍ የስድብ አይነት
አለ፡፡ ያለ ስም ስም በመስጠት፣ ያልተደረገውን
እንደተደረገ
በመቁጠር
ወዘተ
በተዘዋዋሪ
የሚለጠፍ የስድብ አይነት አለ፡፡
እነዚህ ሁለት አይነት ስድቦች እኛ አገር
ውስጥም አሉ፡፡ የመጀመርያውን አይነት የስድብ
ዘርፍ እርሱም በቀጥታ መለደፉ በዝቷል፡
፡ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብሷል፤ ለንጉስ
አፍ የማይመጥኑ አንጋፋ ስድቦችንም ጭምር
ከመሪዎቻችን እየሰማን ነው፡፡
ከምንም
በላይ
የሚያሰቅቀው
ግን
ሁለተኛው የስድብ ዘርፍ ነው፡፡ ያልተደረገውን
ተደረገ፣ ያልሆነውን ሆነ ብሎ መሳለቅ፡፡ እኔ
አበበ ነኝ ስል ኢቴቪ አይ አንተማ ከበደ ነህ ብሎ
ሊያሳምነኝ ይተጋል፤ ሊያርምም ይሞክራል፤
ሴት ነኝ ብትይ አይ ወንድ ነሽ ብሎ መረጃ
ሊያቀርብ ይቃጣዋል- ኢቴቪ፡፡ እኔ ርቦኛል ስል
“እንዴ ርሃብ እኮ እንደሱ አይደለም አንተማ
ጠግበሃል፡፡ እንደውም ከአምናው ጋር ሲነጻጸር
ጥጋብህ ምናምን ነጥብ ሁለት በመቶ ደርሷል፡፡”
ይለኛል- ኢቴቪ፡፡ ይህ ስድብ ነው!
ናቡከደነጾር ኢየሩሳሌምን ወርሮ ህዝቧን
ቅኝ ከያዘ በኋላ ባርያ ብሎ ቢሳደብ አይደንቅም፤
ምክንያቱም እውነት ነው አንዴ ወደ ባርነት
ተቀይረዋላ፡፡
ታናሽ
ቢላቸው
ይችላል፣
ተሸናፊዎች ሆነዋላ፡፡ ይህም አይደንቅም፡፡ እርሱ
ባዕድ ነው፣ በጦርነት ነው ሌላ ህዝብ ድል
አርጎ የያዘ፡፡ የራሱን አገር ህዝብ የሚሳደብ፤
በገዛ ሃገሩ በአባቶቹ ርስት ህዝብን የሚንቅ፣
የሚያሞኝ፣ በሚመራው/በሚገዛው/ ህዝብ ላይ
የሚሳለቅ “ገዥ” ግን ያናድዳል፡፡
እንዳፈታሪኩ ዳይኖሰርስ ዘይት ከምድረ
ኢትዮጵያ “ታሪክ” ሊሆን ተቃርቦ እያየን ‹‹ዘይት
እኮ ተትረፍርፏል፣ አረ እንዲያውም ማከማቻ
መጋዘን ተቸግረናል›› ይሉናል፡፡ ከዚህ በባሰ
አነጋገርም “የገጠመን የዘይት እጥረት ሳይሆን
የመጠን ችግር ነው፣ ሰው ባለ አንድ አንድ
ሊትር ይፈልጋል እኛ ጋር ደግሞ ያለው ባለ
አስር ባለ ሃያ ሊትር ነው፡፡” ይላሉ፡፡ ከዚህ በላይ
የሚያናድደው ግን ይህን የሞኝ ምክንያታቸውን
እንደ ሞኝ ዘፈን አምናም ዘንድሮም ምናልባትም
ወደፊትም ‹‹አበባየሁሽ…›› እያሉ ማዜማቸው
ነው፡፡ ይህ ንቀት ነው፡፡ ስላቅ፡፡ እኔም እላለሁ
ይህ በሰማንያ ሚሊዮን ህዝብ ላይ የተወረወረ
ታላቅ ስድብ ነው፡፡!
በመሰረታዊ ፍላጎቶች /basic needs/
አንድ ሰው ቢያንስ እንደሰው ሊያገኛቸው የሚገባ
እንደ ምግብ፣ ልብስና መጠለያ እጦት ያቃስታል፡
፡ አዲስ አበባ ብቻ እልፍ ሰዎች መጠለያ አልባ
ናቸው፡፡ ምግብ እንደ አቡየ ጠበል ጻዲቅ
የሚቃመሰውን እግዜር ይወቀው፡፡ አንድ የቻይና
ሱሪም አራት መቶ ብር ገባ፡፡ ረኃብን በተመለከተ
ETV እና BBC በአንድ ነገር አይስማሙም
አሉ-በቁጥር፡፡ BBC አስራ አምስት ሚሊዮን
ኢትዮጵያውያን ተራቡ ሲል ETV ደግሞ
ያስተባብላል ሶስት ሚሊዮን ብቻ ናቸው ብሎ፡
፡ እኔ ደግሞ ሁለቱን ላስማማቸው “ኢትዮጵያ
ውስጥ ርሃብ አለ” በሚል፡፡ ምክንያቱም ቢያንስ
ETV ባለው ብንስማማ እንኳ የተራበው ሶስት
ሚሊዮን ሰው እንጂ ቁጥሩ አይደለም፡፡ በዚህ
ሁሉ የመከራ ሂደት ውስጥ አለቆቻችን ETVን
በመሰለ ረዢም ምላሳቸው ማደጋችንን ይነግሩናል፡
፡ “ባለ ሁለት ዲጂት እድገት አስመዘገብን” ብለው

ይሰድቡናል፡፡ እናም እላለሁ ከዚህ የበለጠ ስድብ
ለማንም የለውም፡፡
ሃገራችን ውስጥ አንድ እድሜ ጠገብ ግዙፍ
ማኅበር አለ፡፡ የኢትዮጵያ መምህራን ማኅበር /
ኢመማ/፡፡ ይህ ማኅበር በሃገራችን ታሪክ ውስጥ
ጉልህ ቦታ አለው፡፡ በተለይ በፖለቲካዊ ሱታፌው፡
፡ ዣንሆይን ከዙፋን በማውረዱ ሒደት ውስጥ
ረዢም እጅ ነበረው፡፡ ባለ አፈሙዙን ደርግንም
ሞግቷል፡፡ የአብዛኛዎቹ የሃገራች ማኅበራት፣
የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ድርጅቶች፣ ግለሰቦች፣
ወዘተ እጣ ፋንታ ደርሶት እነሆ በዚህ ዘመነ ግዞት
ሽባ ሆነ፡፡ ሆኖም ሰሞኑን ደሞዝን በተመለከተ፡
- እንደ ሰናዖር ግንብ ሰማይ ሊጠቅስ ከተቃረበው
የኑሮ ውድነት ጋር እኩል መራመድ አቃተን፣
ሳንበላ ማስተማር ደከመን፣ በአንድ ሸሚዝና
በአንድ ሱሪ ቀን አልገፋ አለን ብለው አባሎቹ
ማጉረምረም ጀመሩ፡፡ መንግስትም እንደዘመኑ
የአምባገነኖች ፍርሃት ስጋት ገብቶት ይሁን፣
የማኅበሩን ታሪካዊ ዳራ ተመልክቶ ደንብሮ
እንጃ “አፋጣኝ ምላሽ እሰጣለሁ”፣ “ለሙያው
ክብር አለኝ”፣ “ጥያቄውም ተገቢ ነው” አለ፡፡
እንዳለውም አፋጣኝ ምላሽ ሰጠ፣ እንዲህ ብሎ፡“የሙያውን ክብር ባስጠበቀ መልኩ” እደግመዋለሁ
“የሙያውን ክብር ባስጠበቀ መልኩ” ለዲፕሎማ
ስልሳ ምናምን፣ ለዲግሪ ደግሞ ሰባ ምናምን ብር
ጨምሬያለሁii ብሎ ተሳደበ፡፡ ከዚህ የሚዘገንን፣
የሚያስጸይፍ፣ የሚሰቀጥጥ፣ … ስድብ ከወዴት
ይገኛል?፡፡
መከራ፡ናቡከደነጾር ንጉስ ዘባቢሎን ኢየሩሳሌምን
ቅኝ ከያዘ በኋላ በህዝቦቿም ላይ መከራን
እንዳጸናባቸው ከይሁዳ የመጡ ሰዎች ለይሁዳ
ነግረውታል፡፡ አንድ ህዝብ በሌላ አገር ሲገዛ
መብት፣ ነጻነት፣ ሰብአዊነት፣ ወዘተ የሚባሉት
ነገሮች ከገዥው የርህራሄ ሙጣጭ ላይ
የሚንጠፈጠፉለት እንጂ የይገባኛል ጥያቄ
የሚያቀርብባቸው አይደሉም፡፡ እነዚህን ያጣ
ደግሞ የሚኖረው በመከራ ነው፡፡
የእኛዋ ኢየሩሳሌም ኢትዮጵያም በመሰል
መከራ ውስጥ አለች፡፡ በመሪዎቿ እየተገዛች፡፡
የሚገ’ዛ ህዝብ ደግሞ መሰረታዊ መብቶችንና
ነጻነቶችን ይነፈጋል፡፡ አንድ ሰው ፈጣሪ አለ
ብሎ ማመን፣ የለምም ብሎ ማመን፣ በሰይጣን
ማመን፣ በዛፍም ማመን ይችል ይሆናል፡፡ ይህ
ብቻውን ግን የሃይማኖት ነጻነትን አያረጋግጥም፡
፡ ምክንያቱም በአውደ ምህረት ላይ የኢህአዴግ
አስተምህሮ አይሰበክ፣ ፖለቲካ አይግባበት ማለት
እስካልተቻለ ድረስ፡፡ በቤተ እምነቶች አስተዳደራዊ
መዋቅር ሳይቀር “የሰውየው” እጅ ረዥም ናትና፡
፡ ይህ የመከራ ድምጽ፣ የምጥ ጣርም አመላካች
ነው፡፡
ጌታ በማቴዎስ ፳፬ ላይ ስለ ዳግም ምፅኣት
ምልክቶች ሲናገር “ጦርነት የጦርነትንም ወሬ
ትሰሙ ዘንድ አላችሁ” አለ፡፡ ሁለቱ መሪዎች
ሲቆምሩ ቢተፋፈሩ አላማው በተድበሰበሰ ጦርነት
በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ “የአንድ ሕዝብ”
ምስኪናን የድሃ ልጆች አለቁ፡፡ ያም አልበቃ ብሎ
ሰሞኑን ጦርነት የጦርነትንም ወሬ እየሰማን
አለን፡፡ ይህም የመከራ ድምጽ ነው፡፡ እንደ ባህር
ዛፍ በፍጥነት በሚመዘዝ የኑሮ ውድነት መከራ፤
ፍትህ ርትዕ፣ ሰብአዊ መብት፣ የዴሞክራሲ
መብት፣ ርቱዕ ዳኝነት፣
የማጣት መከራ፤
የመናገርና የመጻፍ ነጻነት እጦት መከራ፤ እና
ሌሎች እልፍ ወአእላፋት መከራዎች ስር የሃገሬ
ህዝብ አለ፡፡
በመጽሐፈ ነህምያ ጦብያና ሰንባላጥ
የተባሉ የበጎ ነገር ጸሮች “ይህ የምታደርጉት ነገር
ምንድነው? በውኑ በንጉሱ ላይ ትሸፍቱ ዘንድ
ትወዳላችሁን?” ነህ. ፪÷፲፱ በማለት ከንጉሱ
ጋር ለማጣላትና ለማሳጣት ሲሞክሩ ነበር፡፡
እኛ ጋርም የመልካም ነገር ሁሉ ጠንቅ የሆኑ
አድር ባይ ካድሬዎች፣ ጆሮ ጠቢዎች፣ ሙርጥ
አዋቂዎች፣ ሆዱ አምላኪዎች አሉ፡፡ ሃገርን፣
ወገንን፣ እውነትን፣ እምነትን አሽቀንጥረው
ጥለው ስለ መብት፣ ነጻነት፣ ፍትህ፣ የሃገር
ፍቅር፣ እውነተኛ የሃገር እድገት፣ ታሪክ….
የተመለከተ ጉዳይ ያነሳን ሰው እንደ አማጺ፣
ሽብርተኛ፣ ወዘተ ቆጥረው፣ በንጉሱም ላይ
እንዳመጸ አርገው የሚወነጅሉ አሉ፡፡
እኛም
እኒህን ወስላቶችና አድርባዮች እንላቸዋለን
“የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል፣ እናም ባሪያዎቹ
ተነስተን እንሰራለን፡፡ እናንተ ግን በኢየሩሳሌም

እድል ፋንታና መብት መታሰቢያም የላችሁም”
ነህ ፪÷፳፡፡

ሌላው

አንድምታ፣ ኢየሩሳሌምቤተክርስቲያን፡-

ኢየሩሳሌምን ሀገር ብለን የኢትዮጵያ
ቅጥር እንደፈረሱ በሮቿም በእሳት እንደተቃጠሉ
አይተናል፡፡
እንደገናም
ኢየሩሳሌምን
ቤተ
ክርስቲያን ብለን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን
ቅጥር እንደፈረሰ በሯም በእሳት እንደተቃጠለ
እናይ ዘንድ እንጀምራለን፡፡
በመጀመሪያው መቶ ክ/ዘመን ለመጀመሪያ
ጊዜ በያዕቆብ ሐዋርያ መሪነት በኢየሩሳሌም
የተካሔደው የመጀመሪያው ሲኖዶስ ከተካሔደ
ወደ ሁለት ሺህ ዘመን ተቆጠረ፡፡ ዛሬ ላይም
ደረሰና ለመጀመሪያ ጊዜ በእኛ ዘመን ተዋረደ፡
፡ መንፈስ ቅዱስ እንደሚመራው በሚታመነው
የሲኖዶስ ጉባኤ ላይ መንግስት በቀጥታ እጁን
ያስገባል፡፡ ውሳኔዎችንም በአንድም በሌላም
መንገድ ይቀለብሳል ወይም ያስቀለብሳል፡፡
ስለሆነም የኢየሩሳሌም /ቤተ ክርስቲያን/ ቅጥር
ፈርሷል፡፡ በሮቿም በእሳት ነደዋል፡፡
አንድ
ለቤተክህነቱ
ቅርበት
ያለው
ባልንጀራየ በወጉ መሃል አቡነ አባይ አለ፡፡
ንግግሩ ትኩረቴን ሳበው፡፡ አቡነ ብሎ የቅዱሳን
ስመ ተፀውዖ ሲከተል ነው እኔ የማውቀው፡፡
እርሱም አብራራልኝ ፡፡አቶ አባይ ፀሃዬ በቤተ
ክህነቱ ቅፅር፣ በሲኖዶሱም አካባቢ እግራቸው
ሲረዝም ጊዜ አባቶች የሰጡአቸው የማዕረግ ስም
ነው አለኝ “አቡነ አባይ”ን፡፡ የሺህ ዘመናት ታሪክ
ያላት ለራሷ አልፋ ለሀገር ጉልህ ፋይዳ ያላቸው
እሴቶችን ያበረከተች፣ ህግ ያላት፣ የፍትሃ ነገስት
የክብረ ነገስት ባለቤት፣ የሊቃውንት፣ የጠቢባን፣
የፈላስፎች እናት የሆነችን ቤተ ክርስቲያን
ባለስልጣናት በዚህ ግቢ ፣በዚያ ውጪ፣ ይህ
ይወሰን ያ ይሻር ሲሉ ከማየት የበለጠ ጥፋት
የለም፡፡ እውነት እውነት እላችኋለሁ የቅድስት
ቤተ ክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት
ቅጥር ፈርሷል በሮቿም በእሳት ተቃጥለዋል፡፡
አምሳለ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት የሆነች
ቤ/ክ የዘለፋ መዓትም ይወርድበታል፡፡ ያኔ
ሰዎቹ ማጣፊያ አጥሯቸው በነበረበት ታሪካዊት
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እነ ተፈራ ዋልዋ ቤ/ክርስቲያንን
የስድብ ናዳ አውርደውባታል፡፡ “የጉራጌና አማራ
ነፍጠኞች ዋሻ”
ተብላለች፡፡ ለሀገር አንድነት
ወኔን
ባስታጠቀች፣.
ከመቻቻልም
በላይ
መከባበርና በፍቅር አብሮ መኖርን በሰበከች፣
ላስተሳሰብ ልዕልና ማህይምነትን በተዋጋች፣
አርነትን በሰበከች፣ ጥበብን፣ አስተዳደርን ለሀገር
ባወረሰች፣ ህዝብን ስትበዘብዝ እንደኖረች ተደርጋ
ተወረፈች፣ ተዋረደች ትምህርትና ኢትዮጵያዊነት
ባልገራው የባለ ጊዜ ባለስልጣን አንደበት መዘባበቻ
ሆነች እየሆነችም አለች፡፡ እናም ቅጥሯ ፈረሰ፣
በሮቿም በእሳት ተቃጠሉ፡፡
ከመንፈስ ቅዱስ በታች ቤተ ክርስቲያንን
ይመሩ ዘንድ መንበር ላይ የተቀመጡት አባትም
ከመንፈሳዊነት ይልቅ አለማዊነት፣ ከስነ መለኮት
ስነ ፖለቲካ፣ ከቤተ ክህነትም ቤተ መንግሰት፣
ከቤተ ክርስቲያ ጉዳይ የጎሳ ጉዳይ የሚገዳቸው
ሆኑ፡፡ ዓውደ ምሕረት ሲወጡም ህዝቡን ቃለ
እግዚአብሔር በማስተማር ፋንታ ትጉህ የኢቲቪ
ጋዜጠኛ መስለው ቁጭ ይላሉ፡፡ በአገሪቱ ላይ
ለሚደርሰው እያንዳንዱ ጥፋት የአገሪቱ አለቃ
ተጠያቂ እንደሆኑ ሁሉ በቤተክርስቲያኗ ላይ
ለሚደርሰው እያዳንዱ ጥፋትም የቤተ ክርስቲያኗ
አለቃ ተጠያቂ ናቸው ብዬ አምናለሁ፡፡ አምኜም
እላለሁ የኢየሩሳሌም ቅጥር ፈረሰ፣ በሮቿም
በእሳት ተቃጠሉ፡፡
ጌታችን
ኢየሱስ
ክርስቶስ
ከሁለት
ሺህ ዘመናት በፊት በደሙ በመሰረታት ቤተ
ክርስቲያን ላይ የተፈፀመን አንድ ግፍ እናክል፡
፡ በ፳፻፩ዱ የሰኔ ሲኖዶስ ወቅት የተፈፀመ፡
፡
የፓትርያርኩ
ከመንፈሳዊነት
ያፈነገጠ
አካሄድ፣ የቤተ ክርስቲያኗ ቅጥ ያጣ የአስተዳደር
ብልሹነት
ያሳሰባቸው አንዳንድ የሲኖዶሱ
አባላት ብፁዓን አባቶች በሲኖዶሱ ጉባኤ
ፓትርያርኩን በመሞገታቸው ሌሊት መኖሪያ
ቤታቸው “ባልታወቁ ኃይላት” ሲደበደብ አደረ
“አንተ” ተብለው በውርደት እየተጠሩ ተዘለፉ፡፡
ይህ የብፁዓን ጳጳሳቱ አይደለም የቤተ ክርስቲያን
ታላቅ ውርደት ነው፡፡ በአለም አቀፍ ደረጃ የቤተ
ክርስቲያንን የመጨረሻው ውርደት እስከየት
የዘለቀ እንደሆነ መረጃው ባይኖረኝም በእኛ ሀገር
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ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከዘመነ መሳፍንትም ጊዜ
በላይ ቤተ ክርስቲያን በአሁኑ ታላቅ የውርደት
ማቅን ተከናንባለች፡፡ በእርግጥ ቤተ ክርስቲያን
በአለም መድረክ በመጀመሪያዎቹ መቶ ክፍላተ
ዘመናት
በሮማ አላውያን ነገስታት ሰይፍ
ተመትራለች፡፡ ይህ ግን የቤተ ክርስቲያን
አንድነት አጠነከረ እንጂ አልበተነውም፡፡ በእኛ
ሀገርም ዮዲት ብትነሳ ሌላም ቢሆን የሰው
ህይወት ቢጠፋ፣ የሀገር ቅርስ /በቀላሉ የሚታይ
ባይሆንም/ ቢያወድም እንጂ የቤተ ክርስቲያንን
አንድነት የሚበርዝ አልነበረም፡፡ ይልቁንም ቤተ
ክርስቲያን በአንድነቷ ፀናች፣ በልዕልናዋ ጠነከረች
እንጂ፡፡ የአሁኑ የነጳውሎስ ዘመን ግን ከሁሉም
የከፋ ነው፡፡
ምዕመን በመንፈሳዊ አባቶቹ ላይ እምነት
ያጣበት፣ ቅዱስ ሲኖዶስ ውስጥ
የአጀንዳ
ይያዝ አይያዝ ውዝግብ የስብሰባውን ግማሽ ጊዜ
የሚበላበት፣ ታላቁ ሲኖዶስ የወሰነው ውሳኔ
ተፈፃሚ የማይሆንበት፣ የቅዱስ ሲኖዶስ ልዕልና
በአባ ጳውሎስና ጋሻ ጃግሬዎቹ የተገረሰሰበት፣
ከብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ይልቅ “የአንዲት ሴት”
ድምፅ ጎልቶ የሚሰማበት፣ ኡፍፍ… ራስ
ያሳምማል፣ ህሊናን ያስታል፡፡ በዚያም አልን
በዚህ ግን የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ማንነቷን
ተነጥቃ ልዕልናዋን አጥታለች፡፡ የቤተ ክርስቲያን
ቅጥር ፈርሷል፣ በሮቿም በእሳት ተቃጥለዋል!
የሰሞኑ የዋልድባ ጉዳይ የቅርብ ትውስታ
ነው፡፡ መንግስት በልማት ስም የቅዱሳንን አጽም
እያፈለሰ ቅዱሱን መካን ምድረ በዳ ያደርገው
ዘንድ ተያይዞታል፡፡ ይህን አቤት ለማለት
አያሌ
ኪሎሜትሮችን
ቆራርጠው
የመጡ
የገዳሙ አባቶች ሙከራቸው በመንግስት ዘንድ
እንደድፍረት ተቆጥሮ በንቀት ተሸኝተዋል፡
፡ ፓትርያርኩን ለማግኘት ቢሹም ለዘፋኞች፣
ለባለስልጣናት፣ ሚዛን የማይደፋ ጉዳይ ላላቸው
ተራ ሰዎች ክፍት የነበረ ‘የቅዱስነታቸው’ በር
ለእነዚህ አዳፋ ልብስ ለለበሱ፣ በባዶ እግር ላሉ፣
በትህትና አንገታቸውን ለሰበሩ፣ ግዙፍ ሀገራዊና
ቤተ ክርስቲያዊ ጉዳይ ላነገቡ አባቶች ዝግ ሆነ፡፡
ቅጥሩ ፈርሷል፣ በሩም በእሳት ተቃጥሏል! ገዳመ
ዋልድባ ታሪክ ነው፡፡ የዕውቀት ማዕከል ነው፡፡
የኢትዮጵያውያን ሁሉ ነው፡፡ የብዝሃ ሕይወት /
biodiversity/ መጠበቂያ ነው፡፡ እሱን ማፍረስ
ታሪክን ማፍረስ ነው፡፡
እኔ በቅርብ ስለማውቀው በእኔ ቤተ
ክርስቲያን ያለውን ግፍና ጣልቃ ገብነት ለአብነት
አነሳሁ፡፡ በሌሎች የሀገራችን ቤተ እምነቶችም
መለኪያው ከእነ ክብደቱ ቢለያይ እንጂ ተመሳሳይ
ግፍና ጣልቃ ገብነት እንዳለ አምናለሁ፡፡
ምክንያቱም በእለት ተዕለት የሕይወት ዑደታችን
ውስጥ የምንሰማው፣ የምናየው ጉዳይ ነውና፡፡
የእግዚአብሔር ቃል ወደ ሕዝቅኤል ነብይ
እንዲህ ሲል መጣ፡- “ቅጥርን የሚጠግንን…
በፈረሰበት በኩል በፊቴ የሚቆምላትን ሰው
ከእነርሱ መካከል ፈለግሁ” ሕዝ ፳፪÷፴፡
፡ የኢየሩሳሌምን መፍረስ፣ መቃጠልንም ከላይ
በሁለት ክፍል ተመልክተናል፡፡ ምንተ ንግበር?
ለነህምያ የቅጥር መፍረስ ጥያቄ ሕዝቅኤል
“ቅጥርን የሚጠግን፣ በፈረሰው በኩል የሚቆም
ፈለግሁ” በማለት ምላሽ ሰጥቷል፡፡ እናም
ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያ፣ ከሰሜን እስከ
ደቡብ አጽናፈ ዓለም የተበተንን ኢትዮጵያውያን
የፈረሰችውን ሀገር እንገነባ ዘንድ በፈረሰውም
በኩል እንቆምላት ዘንድ በተገባ ልንገኝ ያሻል፡፡
ነህምያ የፈረሰችውን ኢየሩሳሌም ለመጠገን ሲነሳ
በስደት ሀገር ነበርና፡፡ የመከራዎቹና የስድቦቹ
ቀጥተኛ ተቀባይ የኢትዮጵያን ቅጥሮች መፍረስ፣
የበሮቿንም መቃጠል በቅርብ የምንመለከትም
በሀገር ውስጥ ያለን ኢትዮጵያን እንጠግን ዘንድ
ልንነሳ ይገባል፡፡ ቤተ ክርስቲያን፣ ግለሰብ፣
ሃይማኖት ሌላም ሌላም ነገር ሁሉ የሚኖረው
ሀገር ሲኖር ነውና የሀገራችንን መጠ’ገን
እውነተኛውንም ሕዳሴ ለማምጣት እጃችንን
ልናበረታ ይገባል፡፡ “እኛ ያለንበትን ጉስቁልና
ኢየሩሳሌምም እንደፈረሰች በሮቿም በእሳት
እንደተቃጠሉ ታያላችሁ፡፡ አሁንም ከእንግዲህ
ወዲህ መሳለቂያ እንዳንሆን ኑና የኢየሩሳሌምን
ቅጥር እንስራ” ነህ. ፪÷፲፯፡፡ የመፍትሔ ባለቤት
ፈጣሬ ኩሉ እግዚአብሔር በሃገርና በቤተ
ክርስቲያን ላይ የሚዘባበቱትን አንድ ይበልልን፡፡
አሜን ወአሜን፣ ለይኩን ለይኩን፡፡

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ!

