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የአወሊያ ኮሌጅ 
የተማሪዎች ጥያቄ 
ወደ ሀገር አቀፍ 

ተሸጋገረ

የከተማ ቦታን 
በሊዝ ለማስተዳደር  

እንዲያስችል የተዘጋጀ  
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ውይይት ተደረገበት
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እስከመቼ  ካርድ  ሲመዘዝ  ይኖራል?12እውን አቦይ ስብሐት ነጋ የሚናገሩት 
እያሰቡ ነው?
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“ዛሬ መሣሪያ የሌለው 
ጦርነት ውስጥ ነን”

        ሴቶች ከፍርሃት ቆፈን 

        እንዲላቀቁ እንሠራለን6
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ወ/ሪት ታደለች አበራ 

ከጠንካራ ተቃዋሚ ምን ይጠብቃሉ…? 
ጠንካራ ተቃዋሚስ ከየት…? 3

ሕገ መንግስቱ ያጎናፀፈን ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ 
መብታችን ይከበር

“ከተሸራረፈ ነፃነት የለየለት ባርነት ይሻላል!”

አንዱዓለም አራጌ በማረሚያ 
ቤት የግድያ ሙከራ 

እንደተፈፀመባቸው ገለፁ

ፖለቲካችን 
VS ነባራዊው 

ኹነት!
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ዳሰሳ

ብስራት ወ/ሚካኤል

	 ሕዝብ ያለ ሀገር፣ሀገር ያለ ሕዝብ፣ሕዝብም 
ያለመንግሥት፣መንግሥትም ያለ ሕዝብ ከንቱ ነው፡
፡ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ታሪካዊ እሴት ላላቸው ሀገሮች 
ደግሞ እጅግ ከባድ ነውና፡፡ ምክንያቱም በየትኛውም 
የኢትዮጵያ አካባቢም ይሁን ጐሳ በባህሉ ያለመሪ 
መኖር የማይታሰብ ነው፡፡ ስለሆነም የመንግሥትም 
ሆነ የመሪዎች አስፈላጊነት በሕዝቡ መካከል ያለውን 
አድሎዓዊና ኢ-ፍትሐዊ አሰራርን ለማስወገድ የሚቋቋም 
የሰልጣን መጋራት መዋቅራዊ ተቋም ነው፡፡ 

  ከዚህ ዓላማ ውጭ ሲሄድ ግን የመጨቆኛ 
መሳሪያ በመሆን የጥቂት ቡድኖች መጠቀሚያ ይሆንና 
ማስፈፀሚያው ደግሞ “ድምፅ አልባ ጠብመንጃ” ሕግ 
ሆኖ ይተገበራል፡፡ ይህ ለተጨቋኞች የመብት ጉዳይ 
ሲሆን ለጨቋኞች ግን የሕግ ጥሰት በሚል መቅጫ 
ይሆናል፡፡

   ይህንንም የሚያንፀባርቁት ከዚህ በፊት 
በማኅበረሰቡ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ እራሳቸውም 
ይሁኑ ወላጆቻቸው በፈፀሙት ታሪካዊ ስህተት 
የበታችነት (inferiority complex) ሲሰማቸው 
በአጋጣሚ ሥልጣን ይይዙና ሥልጣናቸውን የበቀል 
መወጣጫ ያደርጉታል፡፡ አንደበታቸውም የስድብ 
ቃላትን በማዝነብ ዘለዓለም የበላይ የሆኑ ይመስላቸውና 
በራሳቸው ሥነ ልቦና ማኅደር (unconscious) ውስጥ 
ተቀብሮ የነበረውን ለመሸፋፈን በመሞክር በተግባር 
ይገልፁታል፡፡

በኢትዮጵያም ያለውና እየተንፀባረቀ ያለው ይሄ 
ይመስለኛል፡፡ ለዚህም ዋቢ አድርጌ የማቀርበው 
ኢህአዴግ መራሹ አስተዳደር እንደ ማለዳ ውዳሴ 
ማርያምና ዳዊት ፀሎት በተደጋጋሚ የሚጠቅሱትን “ሕገ 
መንግሥት” ነው፡፡ ይህን ሕገ-መንግሥት ከአርቃቂዎቹ 
በስተቀር ለአብዛኛው ሕዝብ ግልፅ ያልሆኑ ብዙ 
ነገሮች አሉ፡፡ እነኚህ ምስጢራዊ ይዘት ያላቸው ቃላት 
የተለያየ  ትርጉም እየተሰጣቸው እንደ አስፈላጊነታቸው 
የመጠቀሚያ ካርድ (ጆከር) እየመዘዙ የበላይ አካላት 
ብቻ ይጠቀሙበታል፡፡

       የህገ መንግሥት ካርድ
በአንቀጽ 40(3) የንብረት መብት በሚለው ሥር 

“የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት 
ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ 
ነው፡፡ መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የኢትዮጵያ 
ብሔሮች፣ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ንብረት ነው” 
ይላል፡፡ እዚህ ላይ መሬት የተፈጥሮ ሃብት መሆኑንና 
በውስጡ ሌሎችን ማዕድናት (ሃብቶች) መያዙ ተዘንግቶ 
ሌላ የተፈጥሮ ሃብት እንዳለ ተደርጐ አሻሚ ቃል ገብቷል፡
፡ በዚህ ንዑስ አንቀጽ መሠረት መሬት የተፈጥሮ ካልሆነ 
ሰው ሰራሽ ነው ማለት ነው፡፡  

     የተፈጥሮ ካልሆነና ሰው ሰራሽ ከሆነ ልዩ 

ባለመብት አድራጊ ፈጣሪ ከሕዝብ ውጭ ግለሰብ አለ 
ማለት ነው፡፡ እዚሁ ላይ “. . . መሬትና የተፈጥሮ ሀብት 
ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ ነው” 
ይላል፡፡  መንግሥትና ሕዝብ ግልፅ ባልሆነ መንግድ 
ተለያይተዋል፡፡ ነገር ግን ያለሕዝብ መንግሥት አለን? 
የሚል ጥያቄን ያስነሳል፡፡ ወይስ መንግሥት ነን የሚሉ 
ግለሰቦች አሉ? ይህች ሆን ተብላ የተቀመጠች ካርድ 
ስትሆን አሁን አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ተመዝዛ “የከተማ 
ቦታ ሊዝ አዋጅ” ሆና ብቅ ብላለች፡፡ እዚህ ላይ የሕዝብን 
የበታችነት የመንግሥትን የበላይነት ያንፀባርቃል፡፡ ይህ 
ማለት ደግሞ ህዝቡ በግልፅ ቅኝ ተገዢ ሆኖአል ማለት 
ነው፡፡

የመንግሥትን ከሕዝብ የመለየትና የመንግሥትን 
የበላይነት የሚያረጋግጠው ደግሞ አንቀጽ 40(6) ላይ 
“የመሬት ባለቤትነት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ብሔረሰቦችና 
ሕዝቦች መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ መንግሥት ለግል 
ባለሃብቶች በህግ በሚወሰን ክፍያ በመሬት የመጠቀም 
መብታቸውን ያስከብርላቸዋል” ይላል፡፡ እዚህ ላይ 
መንግሥት እንደፈለገ አድራጊ ፈጣሪ መሆኑን በግልፅ 
ያሳያል፡፡ በዚህም ምክንያት የመንግሥት ምንነት በውል 
ባይገለፅም ከሕዝብ የተለየ ተደርጐ በመቀመጡ ለከተማ 
ቦታ ሊዝ አዋጅ 721/2004 መውጣት ምክንያት ሆኗል፡
፡ በዚህም ምክንያት በአሁን ጊዜ በኢትዮጵያ መንግሥት 
ማለት ሕዝብ መሆኑ ቀርቶ ጥቂት ቡድን ከዚያም ባለፈ 
ግለሰብ የሚል ትርጓሜን እያንፀባረቀ ይገኛል፡፡

ይሄንንም አቶ መለስ ዜናዊ ባለፈው ጥር 30 ቀን 2004 
ዓ.ም በፓርላማ ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት ከአባላት በሊዝ 
አዋጁ ዙሪያ ሲጠየቁ “መሬት የመንግሥት ነው” ሲሉ 
በተደጋጋሚ ተደምጠዋል፡፡ የዚህችን የመጫወቻ ካርድ 
የመዘዙበትን ምክንያት ሲጠቅሱም “የግልና የመንግሥት 
ሌቦች የሚያገኙትን ጥቅም ከምንጩ ለማድረቅ ነው” 
የሚል መልስ ሰጥተዋል፡፡ ይሄም የሚያሳየን እሳቸው 
የሚመሩት ኢህአዴግ  የሌቦች ማጐሪያ መሆኑን በቀጥታ 
የነገሩን ሲሆን በተዘዋዋሪ ደግሞ ሥልጣን ላይ በሕይወት 
እስካለን እናንተን ቢመራችሁም ተዉን እንቆይበት የሚል 
ነው፡፡ እንደ እውነቱ ከሆነ አቶ መለስ በእሳቸው ካምፕ 
ሌቦች መኖራቸውን በማመናቸው ብናመሰግናቸውም 
ስማቸውን ባለመጥቀሳቸው ቅር ይለናል፣ቅሬታ 
አድምጠወው ባያውቁና ባይቀበሉም፡፡ 

አቶ መለስ “የመንግሥት ሌቦች” ባሉበት አፋቸዉ 
የእሳቸውንና የባሌቤታቸውን እጅ ንፅህና ቢገልፁልን 
መልካም ነበር፡፡ ምክንያቱም “ደቀመዝሙሩ ከመምህሩ” 
እንዲሉ የእሳቸው ሹማምንት ሌባ ለመሆን የአለቃቸውን 
ተባባሪነትና ድጋፍ ወይም አጋርነት ባይኖር ኖሮ በየጊዜው 
እሳቸው እንደሚጠቅሱት “የኢኮኖሚ ዕድገት” የእሳቸው 
ሌቦች ቁጥርና ስልት ባልጨመረ ነበር፡፡ እውነት 
እሳቸው ነፃ ቢሆኑማ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ 
ሊያስተምሯቸው ይገባ ነበር፡፡ ነገር ግን “የእማዬን ወደ 
አባዬ” ዓይነት ሆኖ የመንግሥት ሌቦችን ለመቆጣጠር 

በሚል ወደ ሕዝብ አውርዶ ዜግነትን የሚያሳጣ አዋጅ 
ማውጣት ባላስፈለገ ነበር፡፡እንደ አዋጁ ከሆነ ማንም 
ገንዘቡ ያለው ሰው መሬት ከመንግስት መግዛት ይችላል 
ከተባለ የትኛውም የውጭ ዜጋና ባለሀብት የኢህአዴግ 
ካድሬዎች የኢትዮጵን መሬት ይቀራመቱና ህዝቡ 
መብቱን ተነፍጎ መሬት አልባ በመሆን የነ አቶመለስን 
በጎ ፈቃድ ይጠብቃል ማለት ነው፡፡ በዚህም ምክንያት 
ኢትዮጵያዊያን ሙሉ በሙሉ የዜግነት  መብታቸውንና 
ክብራቸውን እንደሚያጡ ያሳያል፡፡ 

እዚህ ላይ የሚገርመው በከተማ ቦታ ሊዝ አዋጅ 
አንቀጽ 30 ላይ በሊዝ አፈጻጸም  ነዋሪዎች ምናልባት 
ያለአግባብ ተፈናቅለው ቅሬታ ቢያቀርቡ ይግባኝ 
የሚጠይቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ “የመንግስት ሌቦች” 
የሚሏቸው ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ አባላት ናቸው የመጨረሻ 
ውሳኔ የሚሰጡት፡፡ ይህ ማለት ደግሞ  ህዝቡን በድጋሚ 
ለሌላ  ሌባ አሳልፎ መስጠት ነዉ የሚሆነዉ፡፡ 

    የከተማ የሊዝ አዋጅ 721/2004 ሳይተገበር የሚሻር 
ይመስላል፡፡ምክንያቱም  ይሄ አዋጅ ኢትዮጵያውያንን 
ሙሉ ለሙሉ የዜግነት ክብራቸውንና መብታቸውን 
ስለሚገፍ ተቀባይነት ስለማይኖረዉ ህዝብ ብሶቱን ካሰማ 
በኋላ “ሕዝቡ ስላልተቀበለ አዋጁን ሽረናል” ይባልና 
ኢህአዴግ የሕዝብን ብሶት የሚሰማ በማስመሰል በ2005 
ዓ.ም ለሚደረገው ምርጫ የአዲስ አበባ  መጠቀሚያ  
ይሆናል፤ተቀባይነት ባይኖረውም፡፡

   የሚገርመው አቶ መለስ በይፋ በፓርላማ 
“የመንግሥትና የግል ሌቦች” በማለት የተናገሩት 
ሁለቱም በእሳቸው ካምፕ እንዳሉ ጠፍቷቸው ይሆን? 
ወይንስ አምልጧቸው የተናገሩት? ይሄ የሚያሳየው 
የእሳቸው ኢህአዴግ /አቶ መለስ  አይደለም ሀገር ምን 
ያህል  ሌቦቻቸውን መምራት እንዳቃታቸው ነው፡፡ እንደ 
እኔ እንደ እኔ መፍትሄው ፈቃደኝነቱና ቁርጠኝነቱ ካለ 
ግልፅና አጭር ነው፡፡ የሚናገሩትን ያህል ባይሆንም ጥቂት 
ማድመጥና ከቻሉ መፍትሄው “መስራት አልቻልንምና” 
ብሎ ተዓማኒነት ያለው ሕዝባዊ መንግሥት እንዲቋቋም 
ማድረግ ፤ ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ድፍረቱ ካልዎትና 
እርስዎ ንፁህ ነኝ ብለው ካሰቡ በህዝብ ፊት የሌቦቹን 
አመራሮች ዝርዝር  ይፋ ማድረግ በቻሉ ነበር፡፡ 

የሚገርመው ሌቦች ያሏቸውንም በተዘዋዋሪ 
ከማይገናኝ ነገር ጋር አገናኝተው ሲያበረታቱ 
ተደምጠዋል፡፡ በተለይ በፀረ ሽብርተኝነት አዋጁ ዙሪያና 
በፍርድ አሰጣጡ ሂደት ላይ ለድራማ ማድመቂያ ወንጀል 
ባይፈፅሙም አሸባሪ ነን ካሉ እንደሚፈቱና ሙሰኞችም 
የእምነት ኑዛዜ ከተናዘዙ ወዲያው ምህረት እንደሚያገኙ 
አስረግጠው “እንኳን በሽብር ተግባር  ቀርቶ በሙስናም 
የተሳተፈ ራሱን ካጋለጠ ነፃ ነው ብለን እንለቀዋለን” ሲሉ 
ተደምጠዋል፡፡ 

 ኑዛዜውንም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኙና ለፖለቲካ 
ሥልጣናቸው የሚያተርፉ ሆነው ሲገኙ ልክ እንደ 
ስውሩ ሕግ ሁሉ ከመሳቢያቸው ውስጥ መዘዝ 

አድርገው ይጠቀሙበታል፡፡ ለዚህም የታምራት ላይኔ 
ኑዛዜ፣የቀድሞ የቅንጅት አመራሮች የይቅርታ ሰነድ፣የነ 
አርቲስት ደበበ እሹቱና ዘመኑ ሞላ የ”አኬልዳማ” 
ኑዛዜን መጥቀስ ይቻላል፡፡ ሌቦቹን አመራሮች ደግሞ 
እሳቸዉ (አቶ መለስ) እንደፈለጉ ማሽከርከር ሲፈልጉ 
የህዝብ ሀብት እስኪዘርፉ ጠብቀው ”ዋ! በፈጸምከዉ 
ሙስና ከርቸሌ መግባት ይሻልሃል ወይስ የታዘዝከውን 
መፈጸም?”  በሚል ያሰፈራሩአቸውና በፈቃደኝነት ላይ 
የተመሰረተ ዘመናዊ ባሪያ ያደርጉአቸዋል፡፡

በአጭሩ ይህች ሀገር (እንደ አቶ መለስ አነጋገር) 
እጅግ አስከፊ የሌቦች የአገዛዝ ስርዓት ውስጥ በህጋዊ 
ማዕቀፍ ስም ወድቃለችና ዜጐች ጠንቅቀው ሊያውቁት 
ይገባል፡፡ ማን ያውቃል በቅርቡ ደግሞ አዲስ ሌላ 
የምትመዘዝ የማጫወቻ ካርድ አዋጅ ሊወጣ ይችላልና 
ነቅቶ መጠበቁ የሚሻል ይመስለኛል፡፡ 

          የልማት ካርድ
አዳዲሶቹ ጆከሮች መልካቸውን ቀይረው በመምጣት 

ይመዘዛሉ፡፡ ከነኚህም መካከል የአባይ ግድብ ነው፡፡ የዚህ 
ግድብ ሀሳብ የተነሳው ባለፉት የሀገሪቱ መሪዎች ሲሆን፣ 
ኢህአዴግ የህዝብ ብሶት ማየሉን እንደተገነዘበ አባይን 
ለመገደብ ብቸኛ ሐሳብ አመንጪ እና ተግባሪ አድርጐ 
ለሕዝብ በማስተዋወቅ ለፖለቲካ ፍጆታ እያዋለው ነው፡
፡ ይህች ጆከር (የአባይ ግድብ) የተመዘዘችው አምባገንን 
መሪዎች በሕዝባዊ ማዕበል ለመጣል በቱኒዚያ፣ ግብፅ፣ 
ሊቢያ፣የመን፣ ሶሪያና ሌሎች ሰሜን አፍሪካና መካከለኛ 
ምስራቅ ሀገሮች የነበረውን እንቅስቃሴ ተከትሎ 
የተመዘዘች ካርድ ነች፡፡ 

አሁን ደግሞ የባቡር ትራንስፖርት ከርድ ተመዛለች፡፡ 
ይህች ካርድ የተመዘዘችው ከሀገሪቱ የኢኮኖሚ ጠቀሜታ 
አንፃር ታስቦ ሳይሆን የሕዝብን ውጥረት ለማርገብ መሆኑ 
ለሰባት ዓመታት በዚህ ዙሪያ ማታለላቸው አይዘነጋም፡
፡ በተለይ በአዲስ አበባ በ2005 ዓ.ም ምርጫ ስላለ 
ኢህአዴግ እጅግ እንደጨነቀው፣የሕዝቡንም ጥያቄና 
ፍላጐት ማሟላት እንደማይችል በውል ስለተገነዘበ 
አቅጣጫ ማስቀየሪያ “ቀላል የባቡር ትራንስፖርት” 
ለመጀመር ቢልቦርድ (ማስታወቂያ) በተለያየ የአዲስ 
አበባ መንገዶች ላይ ተለጥፏል፡፡ 

 ይሄ ግን መቼ ተጀምሮ እንደሚጠናቀቅ ግልፅ 
አይደለም፡፡ ምክንያቱም ዓላማው የአዲስ አበባን ሕዝብ 
‹‹የባቡር ትራንስፖርት ልዘረጋልህ ነው›› በሚል ፈሊጥ 
እንደተለመደው ምርጫ 2005 ዓ.ም ሕዝብን ለማታለል 
በሰፊው እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ ነገር ግን ይህ ካርድ እውን 
ይሰራ ይሆን? ሰው አንዴ አሊያም ሁለቴ ቢበዛ ሦስት ጊዜ 
ሊታለል ይችል ይሆናል፡፡ ነገር ግን ሁል ጊዜ ይታለላል 
ወይ? የሚለውን ወቅቷን ጠብቃ የምትመዘዘዋን ካርድ 
በደንብ ማጥናትና መረዳት ተገቢ ነው፡፡ ጆከሮቹ 
(ካርዶቹ) ግን የሕዝብን ብሶት ያጋግሉታል እንጂ 
ያዳፍኑታል ተብሎ አይታሰብም፡፡ ምክንያቱም ተቃውሞ 
የሚጀምረው ከራሱ ከኢህአዴግ ካምፕ ይሆናል፡፡ 

በብሩክ ከበደ 

ጊዜና ዘመኑ የሚገባቸውና የሚገምቱ አባቶች 
ሀዘን ቤት ወይም ግብአተ መሬት ሲፈፀም ደጋግመው 
የሚናገሯት አንዲት አስደንጋጭ መልዕክት ሰምተናል፡፡ 
“ማልቀስ ለራስ ነው” የምትል፡፡

አዎ ማልቀስ ለራስ ነው፡፡ ማልቀስ 
ሀገርን፣ታሪክን፣ሀይማኖትንና ባህልን እንጦሮጦስ 
ወርውሮ እንደ አልባሌ እንስሳ የትም ወድቆ ለሚቀር 
ርካሽና አይረቤ ዜጋ ነው፡፡ በሌላ መልኩም የትውልድንና 
የሀገር ግዴታውንና ኃላፊነቱን በሚገባ ተሰልፎ ለተወጣ 
ዜጋ አይፎከር አይጨፈር ሆኖ እንጂ ሀዘን አይገባውም፡፡

	 ከአስራ አምስት አመት ወዲህ በሀገርና 
በወገን ፍቅር የበለፀገ፣በዕውቀትና  በዕድሜ የዳበረ 
ሀብት ያላቸው የትውልድ ሰንሰለቶች ለትውልድና ሀገር 
ሕይወታቸውን ለመገበር የማይሳሱ ከፕሮፌሰር አሥራት 
ወ/የስ ጀምሮ ለመሬት እየገበርን ሀገር ባዶነት እየተሰማት 

ነው፡፡ ሀገር በሁሉም ዘርፍ አለሁልሽ የሚላት አድባር 
አውጋር ስታጣ ፍርሃትና ድንጋጤ ይጫጫናታል፡
፡ ስጋትና ጥርጣሬ ይሰፍንባታል፡፡ በህሊናቸውና 
ኃይማኖታቸው የማይታዘዙ ሊዘርፉትና ሊበጣጥሷት 
ያመቻቿታል፡፡ 

እላይዋን ብቻ ሣይሆን ከርሰ ማህፀኗን ሁሉ ለመዛቅ 
ይወራጩባታል፡፡ በዚህን ጊዜ ነው ለራስ ማልቀስ ይገባል 
የሚባለው አባባል ትክክል መሆኑን ማወቅና መረዳት 
የሚቻለው፡፡ ከነዚህ አይነት የገዘፈ ስብዕና ካላቸውና 
እንኳን  ከቤታቸውና ከቀኤያቸው ቀርቶ ከሀገራቸው 
መለየታቸው ከሚያሳስበንና ከሚያንገበግበን ዜጐቻችን 
መሀል አንጋፋው ደራሲና ጋዜጠኛ ማሞ ውድነህ 
የአድዋ ድል 116ኛ ዓመት በሚከበርበት ማለዳ ከዚህ 
ዓለም በሞት ተለይተዋል፡፡ ለጋዜጠኛው ሆነ ለታሪክ 
ተመራማሪው ምንጊዜም በጐና ቀና ምላሽ ለማግኘት 
የእሳቸው በቦታው መገኘት እንዲህ እንደዋዛ የሚታይ 
አልነበረም፡፡ 

ትዝ ይለኛል የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ በልባቸው 
ህመም ምክንያት የልባቸው ምት በሰው ሰራሽ 
ባትሪ እየታገዘና ሐኪሞቻቸው ብዙ እንዳይናገሩ 
አስጠንቅቀዋቸው በነበረ ጊዜ እስራኤል ሀገር 
ስለሚገኘው የዴር ሱልጣን ገዳም አመጣጥና ከግብፅ 
ኮፕቲኮች ጋር ስለአለው እሰጣ እገባ በሚገባ አብራርተው 
ገልፀውልኛል፡፡ ደራሲ ማሞ እስራኤል በአካል ተገኝተው 
በነበረበት ጊዜ የሰበሰቡትን መረጃ በመፃፍ ያዘጋጁትን 
በታይፕ የተተየበ ጽሑፍም አሣይተውኛል፡፡ እሣቸው 
ቢያልፉም ቤተሰቦቻቸው ተግተው ሥራዎቻቸውን 
ለሕዝብ በማድረስ አሁንም በሥራዎቻቸው ህያው 
እንደሆኑ ማሣየት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

ደራሲውና ጋዜጠኛው ሁለገብም በመሆናቸው 
የአክሱም ሐውልት አስመላሽ ኮሚቴ ውስጥ ከነ 
ፊታውራሪ አመዴ ለማ ጋር በመሆን አገልግለዋል፡፡ 
የዶጋሌ ጦርነት 100ኛ ዓመት ሲታሰብም ስለ ጀግናው 
አሉላ አባ ነጋ የፃፉትን ታሪካዊ መጽሐፍ አበርክተዋል፡

፡ ይህን እስከምጨርስ ወይም እስከማደርግ ድረስ 
ጠብቁኝ የማይባለው ጨካኙ ሞት ቀደማቸው እንጂ 
መተማ ድንበር ላይ አንገታቸውን ቆርጦ ካርቱም 
ተልኳል የሚባለውን የአፄ ዩሐንስ ራስ ቅል ለማስመለስ 
እንቅስቃሴ ጀምረው እንደነበር የሚታወቅ ነው፡፡ በዚህ 
ጉዳይ ላይ ዝቅ ብለን ራሳቸው የሰጡትን አስተያየት 
እናነበዋለን፡፡ 

ደራሲው ለትውልድ ተረካቢና ቅርስንም ያህል 
ይጨነቁ እንደነበር በአንድ ወቅት እንግሊዝ ኤንባሲ ፊት 
ለፊት ገባ ብሎ በሚገኘው በተለያዩ ዛፎች በተዋበው 
ሰፊና ንፁህ የኪራይ ቤታቸው ተገኝቼ በነበረበት 
ጊዜ ከአራት ኪሎ እስከ መገናኛ ለመንገድ ማስፋፊያ 
በሚገነባበት ወቅት ዕድሜ ጠገብ የሆኑ ታላላቅ 
የኤሌክትሪክ ኃይል ቤቶችና ትላልቅ ዛፎች እንዳይነኩ 
ላይታች እያሉ መሆናቸውን ሲነግሩኝ ዕይታቸውንና 
እንቅስቃሴያቸውን በእጅጉ አድንቄላቸዋለሁ፡፡

ደራሲና ጋዜጠኛው ማሞ ውድነህ በ2002 ዓ.ም 

እስከመቼ  ካርድ  ሲመዘዝ  ይኖራል?

ሁለተኛዋ ባለቤቴ የመጀመሪያዋን ባለቤቴን በጣም ነው የምታከብራት
ደራሲና ጸሐፌ ተውኔት፣ተርጓሚ ጋዜጠኛና ገጣሚ

ማሞ ውድነህ

እኔም አንተም ታመናል ሲል ስብሃት ደብዳቤ ጽፎላቸዋል

ወደ ገፅ 9 የዞሯል
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32ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.32
ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም.

ከዚህም ከዚያም የተጠና በሚመስል መንገድ 
ከመንግሰት የሚደርሰበትን በደል ‹‹በቃኝ›› ማለት የፈራ 
ሁሉ ጠንካራ ተቃዋሚ ባለመኖሩ የሚመጣ ችግር እንደሆነ 
አድርጎ መውስድ የተለመደ ብቻ ሳይሆን ልክ ነው በሚል 
ስምምነት ላይ የተደረስ ይመስላል፡፡

 ይህንን የሚገዳደር ሀሳብ ዳንኤል ተፈራ በፍኖተ ነፃነት 
ላይ እንደዋዛ ዳሰስ አድርጎ ያለፈው ቢሆንም ተጨማሪ 
ያስፈልገዋል በሚል በዚህ ሃሳብ ዙሪያ የግሌን አሰተያየት  
ለመስጠት ተነሳሁ፡፡ አሰተያየቴን ግን ማወቀር የፈለግሁት 
በቅርቡ የህብረተሰቡን ትዕግሰት (ፍርሃት ካልሆነ) 
የሚፈትኑ ጉዳዮችን እንደ ምሳሌ በማንሳት እንዲሆን 
መርጫለሁ፡፡

በግብፅ የሩዝና ዳቦ ‹እጥረት› የቀሰቀሰው ህዝባዊ 
ማዕበል ሙባረክን ይዞ እንደሄደ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው፡
፡ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በቅርቡ በምክር ቤት ባቀረቡት 
የስድሰት ወር ሪፖርት የዋጋ ንረቱ ወደ አንድ አሃዝ (ከ10 
በመቶ በታች) እንደሚወርድ ነግረውን ሁለት ሳምንት 
ሳይሞላ የምግብ እህል ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ 
ተገኝቷል፡፡  የዚህን ማሳያ ቁጥር የሚያወጣው የመንግሰትን 
መስሪያ ቤት ወርሃዊ ሪፖርት እንደ ተጠበቀ ሆኖ በግል 
የሰማነው የጤፍ ዋጋ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ብር 1500 
(አንደ ሺ አምስት መቶ) መግባቱን የአንዳንዶቹ ጥራጥሬዎች 
በእጥፍ መጨመሩን  አስመልክቶ የህዝቡ ዝምታ ብሎም 
እንደዚህ ዓይነት ችግር የመቋቋም ችሎታ አነጋጋሪ ነው፡፡ 
ይህ የኑሮ ፈተና ግን በጠንካራ ተቃዋሚ አለመኖር ሊሳበብ 
የሚችል አይመሰለኝም፡፡

 ተቃዋሚ ፓርቲ እንዲህ ዓይነት ጉዳዮች ሲፈጠሩ 
ማድረግ የሚገባው የዚህ ችግር መንስዔ የፖሊሲ ችግር ሆኖ 
ሲገኝ ከዚህ የተሻለ አማራጭ እንዳለው ማሳየትና መራጮች 
በምርጫ ወቅት ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ በስልጣን 
ላይ ያለውን ፓርቲ እንዳይመርጡ እንደ መስፈርት 
እንዲጠቀሙበት ማስገንዘብ ነው፡፡ከዚህ አንፃር ተቃዋሚ 
ፓርቲዎች በተገቢው መንገድ ያለቸውን የፖሊሲ አማራጭ 

አላሳዩም ከሆነ፣ ትችቱ ተገቢነት ሊኖርው ቢችልም 
ይህንን ለማድረግ የግንኙነት መስመሩን (ሬዲዮ፣ ቲቪ፣ 
ጋዜጣ፣ ወዘተ)  ሆን ብሎ የዘጋን/ያቀጨጨን ገዥ ፓርቲ 
ከዚህ ድርጊቱ እንዲታቀብ ሁሉን አቀፍ ሰላማዊ ትግል 
ማድረግ ያለበት ግን የፓርቲ አባላትና የፓርቲ አመራሮች 
ብቻ ሳይሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መሆን ይኖርበታል፡
፡ የኢህአዴግ አባላትን ጨምሮ ምክንያቱም የዋጋ ንረት 
እነርሱንም ይመለከታል በኪራይ ሰብሰቢነት (በሙስና) 
ማዕቀፍ ውስጥ ከሌሉ ማለቴ ነው፡፡

ባስቸኳይ ወደ ስራ መገባት ሰላለበት የህዝብ ውይይት 
ሳይደረግበት፣ ፓርላማው በቅጡ ሳይመክርበት በጥድፊያ 
እንዲፀድቅ የተደረገውን የሊዝ አዋጅ በከፍተኛ ደረጃ 
የህዝብ ሰሜት የጎዳ እንደሆነ ለሁሉም ግልፅ ነው፡፡ በዚህ 
ጉዳይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች/በተለይ መድረክ/ ግልፅ አቋም 
ወስዷል፡፡ ‹‹ዜጎችን የመንግስት ጭሰኛ የሚያደርግ አዋጅ 
ነው›› በሚል፡፡አማራጭ ፖሊሲዎችና የአዋጁን ክፍተት 
በግልፅ ህዝቡ እንዲያውቅ የጀመረውን ጥረት መንግስት 
የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም የህዝብ አመራጭ ሁንታዎችን  
የማወቅ መብት ነፍጎታል፡፡  ‹‹በህዝብ ተመርጬ ነው 
ይህችን ሀገር የማስተዳድረው›› የሚለው ኢህአዴግ የህዝብ 
ምርጫ አፈና ጭምር እንዳልሆነ ማወቅ ብቻ ሳይሆን 
፤ህዝቡም ለዚህ እንዳልመረጠው ተገንዝቦ በቃ ለማለት 
እንዳለበት በቂ ምክንያት ይሆናል፡፡ 

ህዝብ የመረጠውን ተመራጭና ኃላፊ አመኔታ 
ሲያጣበት ከስልጣኑ ሊያነሳው እንደሚችል በህገ 
መንግሰታችን አንቀፅ 12 በግልፅ ተደንግጓል፡፡ ኢህአዴግ 
ግን ሁሌም መውጣትና መውረድ በየአምስት አመት ብቻ 
የሚደረግ ስርዓት እንዲመሰለን ይፈልጋል፡፡ ይህ ግን 
ህገመንግሰታዊ አይደለም፡፡

የከተማ ቤቶችን በተለያየ የአደረጃጀት (የቀበሌ ወይም 
የኪራይ ቤቶች)  የሚያስተዳድረው መንግሰት በፈለገ ጊዜ 
የፈለገውን ዓይነት መመሪያ አወጣሁ በማለት ከአንዱ እየቀማ 
ለሌላ ሰጠሁ በማለት እርስ በእርስ ሲያጋጨን የተቀማው 
በሆዱ ቂም ቋጥሮ፤የተሰጠው በጊያያዊ ደስታ እየቦረቀ፤ነገር 
ግን ከዛሬ ነገ ምን ይመጣል እያለ በሰቀቀን አብረን በመኖር 
ላይ ነን፡፡ እኛ እርስ በእርስ ስንጠባበቅ ሰርዓቱ ግን ስልጣኑን 
ዘላቂ ለማድረግ ተግቶ ይሰራል፡፡ ለማሰታወስ በአንድ ወቅት 

በዘመቻ ከቤታቸው እንዲፈናቀሉ የተደረጉ የኪራይ ቤቶች 
ነዋሪዎች በምትካቸዉ የገቡት በጨረታ ያሸነፉ ተከራዮች 
እንዳይመሰላችሁ፡፡  በመንግሰት መስሪያቤቶች ለተመደቡ 
የመንግሰት ኮሚኒኬሽን ተጠሪ ለሚባሉ ካድሬዎች ነው 
መኖሪያ ቤቶቹ የተሰጡት፡፡  መንግሰት እነዚህን የመንግሰት 
ቤቶች በባለቤትነት ይዞ ለፖለቲካ ቁማር መጫወት 
የሌለበት መሆኑ እና ለዚህ አማራጭ ምን እንደሆነ 
ማቅረብ ግን ከተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚጠበቅ መሆኑ 
የሚካድ አይደለም፡፡  ይህን አማራጭ ህዝብ እንዳያውቅ 
አፍኖ በኮንዶሚኒየም ተሰብሰቡና ጠብቁኝ እያለ ሌላ 
የመቆጣጠሪያ ሸምቀቆ ሲበጅለት እንቢ ማለት ያለበት ግን 
ሁሉም ነው፡፡  መንግሰት ካንዱ ቀምቶለት በተፈናቀለዉ 
ወንድሙ ቦታ የገባ ሁሉ ነፃነቱን አብሮ መስጠቱን መርሳት 
የለበትም፡፡

ሰሞኑን ህዝቡ በሙሰኞች ላይ እንዲነሳ/እንዲዘምት 
በተለያየ መንገድ ጥሪ ቀርቦለታል፡፡ከመንግሰትም 
ለመንግስትም ቅርበት አላቸው ከሚባሉ ሰዎች ጭምር፡፡ 
የመንግሰት እና የግል ተብለው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰም 
የወጣላቸው እነዚህ ሌቦች ላይ ህዝቡ መዝመት እንዳለበት 
እንስማማለን፡፡  ተቃሚዎች  እያሉ ያሉት ግን ሌቦች ላይ 
መዝመት ዘላቂ መፍትሔ ስላልሆነ አይበቃም፤ ሌቦችን 
የሚያመርተው ስርዓት ላይ ነው መዘመት ያለበት ነው፡፡
በግልፅ የሚታወቁ በሙስና በመጨማለቃቸው የዜጎችን 
አመኔታ ያጡ ተቋማት ውስጥ ሀገርን የሚያገለግሉ ምርጥ 
ዜጎች እንዳሉ መጠራጠር የለበንም፣ ከነዚህ ንፁሓን 
ዜጎች ግን የሚጠበቀው ንፅህናቸውን በፅናት ከመጠበቅ 
በተጨማሪ ለተጨማለቀው ስርዓት አጠቃላይ ለውጥ 
የእነርሱ ሚና ከፍተኛ መሆኑን ተገንዝበው ከህዝቡ ጋር 
መቆም ነው፡፡  ብርቱካን ሚደቅሳ ለዚህ ምሳሌ የምትሆን 
በህዝብ አመኔታ አጥቶዋል ከሚባለው ከፍትህ ስርዓት 
የተገኘች ኮኮብ ነች፡፡

የንግዱ ማህበረሰብ ተከታታይ የሆነ ግልፅ ጫና 
የሚደረግበት፣ ነገር ግን የኤኮኖሚው ሞተር እንደሆነ 
ይታወቃል፡፡ኢህአዴግ በግልፅ ቋንቋ የንግዱን ማህበረስብ 
(እንደ አንድ የመደብ ክፍል በመቁጠር) ለአባልነት 
እንደማይፈልገው በተደጋጋሚ ነግሮታል፡፡ ይሁን እንጂ 
በየመንደሩ የኢህአዴግ ደጋፊዎች የነጋዴ ፎረም አደራጅቶ 

እንደፈለገ ያሽከረክረዋል፡፡  በቅርቡ በታወጀው የሊዝ አዋጅ 
ውስጥ በልማት ስም ከሚነግዱበት የመንግስት ቤት ሲነሱ 
ምትክ የማግኘት መብታቸውን በህግ በግልፅ እንዳይደነገግ 
ያደረገውን ኢህአዴግ፣ በፎረም እየደገፉ ያሉ ነጋዴዎች 
በተቃራኒው ግን ከዚህ ዓይነት ግልፅ ጥላቻና አድሎዎ 
እንዲታደጋቸው ጠንካራ ተቃዋሚ ይፈልጋሉ፡፡ በእምነት 
በነፃነትና በግልፅ ኢህአዴግን ለሚደግፉ ነጋዴዎች አክብሮት 
አለኝ፡፡ በጣት ከሚቆጠሩት በስተቀር አባዛኛው የንግድ 
ማህበረስብ ምንም ዓይነት ድጋፍ ለተቃዋሚ አያደርግም፡
፡ በተቃራኒው ግን ተቃዋሚዎች በፕሮግራማቸው 
ለንግዱ ማህበረሰብ ያለቸውን ግልፅ አቋምና አማራጭ 
አሰቀምጠዋል፡፡  በዚህ አጋጣሚ በግልፅ መናገር የሚቻለው 
ነጋዴ ሆኖ የአንድነት አባል መሆን ይቻላል፡፡ አባልነት 
ብቻ ሳይሆን ለመሪነትም መወዳደር ይቻላል፡፡ ኢህአዴግ 
የሚፈራው ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በፖለቲካው ከገቡ ወደ 
ነፃ ኢኮኖሚ ስርዓት ይጠመዝዙኛል ብሎ ነው፡፡   

ለማሳያ ያህል ይህን ያህል ካልን፣ እነዚህን ጉዳዮች 
በተጠናከረ ሁኔታ አቅርቦ መንግስትን ለመገዳደርና 
የህዝብን አማራጭ የማወቅ መብት ለማረጋገጥ የጠንካራ 
ተቃዋሚ ፓርቲ መኖር ግን ለጥያቄ የሚቀርብ አይደለም፡
፡  ጥያቄው የሚሆነው ጠንካራ ተቃዋሚ ማለት ምን ማለት 
ነው የሚለው ነው፡፡ ጠንካራ ተቃዋሚ ማለት አማራጭ 
ፖሊሲ በተደራጀ ሁኔታ የሚያቀርብ ፣ይህንን ለማድረግ 
እንዲቻለው ብቃት ባላቸው አባላትና ደጋፊዎች የዕውቀት፣ 
የቁሳቁስና የፋይናንስ አሰተዋፅኦ የሚደረግለት ነው፡
፡  ከነዚህ ድጋፎች አንዱንም ሳያደርጉ ጠንካራ ተቃዋሚ 
የሚጠይቁ ሰዎች ባንክ ደብተራቸው ውስጥ ገንዘብ ሳያኖሩ 
ወለድ የሚጠብቁ ብቻ ሳይሆኑ ገንዘብ ለማውጣት ወደ 
ባንክ የሚሄዱ የዋሆች ጭምር ናቸው፡፡  ጠንካራ ተቃዋሚ 
እንዲኖር ሁሉም ይፈልጋል (ኢህአደግም ከልቡ ባይሆንም 
እንደሚፈልግ ይናገራል፤ ብሎም በአዲስ ራዕይ ጭምር 
ይፅፋል)፣ ይህ ተገቢ ነው የሚል ዕምነት አለኝ፡፡ ስለዚህ 
ሁሉም ፍላጎቱ እንዲሳካ የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪዬን 
አቀርባለው፡፡  ይህ ሳይሆን ቢቀር ግን የጠንካራ ተቃዋሚ 
ፓርቲ ፍላጎት ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለውን አማራጭ የማየት 
ተፈጥሮዋዊ ፍላጎታችን እንዳማረን የሚቀር ተሰፋ ብቻ ነው 
የሚሆነው፡፡

አስራት አብርሃም

“ፈገግታ የሌለው ፖለቲካ ለድል 
አይበቃም” የሚል አባባል አለ፤ ስለዚህ 
የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን በአንድ ሰውዬ 
ድርጊት ላይ ተመስርተን ፈገግ ብለን 
እንጀምረዋልን! 

ሰውዬው ጠጅ ቤት ሲጠጣ አምሽቶ 
ወደ ቤቱ መጓዝ ይጀምራል። ወደ ሰፈሩ 
ለመድረስ በጣም ጨለማ የሆነ አካባቢ 
አቋርጦ ማለፍ ይጠበቅበት ነበርና 
በጨለማው ውስጥ ሲሄድ የወደቀ እንጨት 
አደናቅፎት ላለመዉደቅ ሲንገዳገድ የእጁ 
የጣት ቀለበት ይጠፋበታል። ነገር ግን 
ጨለማው ስላስፈራው ለአፍታም ብቻውን 
እዚያ ላይ ቆሞ ለመፈለግ አልሞከረም። 
ቀለበቱን እዚያ ትቶ እየሮጠ ብርሃን 
ካለበት ቦታ ላይ ይደርሳል። ሲያስበው ግን 
ቀለበቱን ትቶ መሄዱ ቆጨው። ተመልሶ 
እንዳይፈልገው ደግሞ ጨለማውን ፈራ። 
ስለዚህ እዚያው ባለበት ቦታ ላይ ሆኖ 
ቀለበቱን ይፈልገው ገባ።

 አስፋልቱ ላይ ወዲያ ወዲህ ሲል 
በጥበቃ ላይ የነበሩ ፖሊሶች ያገኙትና ምን 
እያደረገ እንደሆነ ይጠይቁታል። እርሱም 
ካጎነበሰበት ቀና ሳይል “የጣቴን ቀለበት 
ወድቆብኝ እየፈለኩ ነው” ይላቸዋል።

 ፖሊሶቹ መልሰው “እዚህ አስፋልት ላይ 
ወድቆ እንዴት ሊጠፋብህ ቻለ?!” ቢሉት።

 “አይ! የጠፋውማ ከዚህ ወረድ ብሎ 
ከሚገኘው ቦታ ነው። ነገር ግን እዚያ ጨለማ 
ስለሆነ ሊታየኝ አልቻለም።” አላቸው 
ይባላል። 

የእኛ አገር ፖለቲካ በደንብ ላጤነው 
እንደዚሁ ሰውዬ ተግባር ዓይነት በብዛት 
የሚታይበት ነው። በመረጃና በእውቀት 
ላይ የተደገፈ ትግል ለማካሄድ የሚያስችል 
እስትራቴጂ ነድፎ ከመታገል ይልቅ ጥቃቅንና 
ለትግሉ ውጤታማ መሆን ምንም ዓይነት 
ፋይዳ በሌላቸው ነገሮች ላይ ነው አብዛኛው 
ጊዜ የሚጠፋው። “አሁን በአገራችን ያለው 
ነባራዊ ሁኔታ ምን እንድናደርግ ነው ግድ 
የሚለን?” የሚል መሰረታዊ ጥያቄ አንስቶ 
ለዚህ የሚሆን ተገቢ መልስ ከማስቀመጥ 
አንፃር ግልፅ የሆነ ድክመት አለ። 
በፖለቲካው ውስጥ የሚያተየውን ችግር 
በግልፅነትና በቅንነት ተነጋግሮ ከመፍታት 
ይልቅ ለይምሰል እየተገናኙ መሸነጋገል፤ 
አልሆን ስል ደግሞ በዋሉበት መቅረት በእኛ 
አገር ፖለቲካ ተደጋግሞ የሚስተዋል ችግር 
ነው።

በእወነቱ ከሆነ በፖለቲካችን ውስጥ  
የሚስተዋለው ችግር ፈርጀ ብዙ ነው። በዚህ 
ፅሁፍ አንኳር ናቸው ብዬ ያመንኩባቸውን 
ሁለት መሰረታዊ ችግሮች ላይ ብቻ አተኩሬ 
ሃሳብ ለመስጠት እሞክራለሁ! 

1.	 የሀሳብ ጥራት እጦት
“ሰው ከሌላው እንስሳ የሚለየው ማሰብ 

በመቻሉ ነው” ይላል ሳይንሱ! እንዲሁም 
ሰው መሰሉ ከሆነው ሌላው ሰው የሚለየው 
በሚኖረው የማሰብ ብቃት ወይም የሀሳብ 
ጥራት ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። 
አንድን ሰው፣ በተለይ በፖለቲካ ውስጥ 
ያለ፣ በተሰማራበት የፖለቲካ መስክ ላይ 
ተገቢ የሆነ የሀሳብ ጥራት እንዲኖረው 
ግድ የሚል ነው። የሀሳብ ጥራት እንዲኖር 
ደግሞ ሁለት ወሳኝ ቅድመ ሁኔታዎች 
(ደረጃዎች)አሉ። እነርሱም አንደኛ 
ስለጉዳዩ በቂ የሆነ  ኢንፎርሜሽን መያዝ 
ወይም መሰብሰብ ነው። ሁለተኛው ደግሞ 
ያለውን(የተሰበሰበውን) ኢንፎርሜሽን በበቂ 
ሁኔታ መተንተንና መገንዘብ መቻል ነው። 
አንድን ኢንፎርሜሽን መተንተንና መረዳት 
የሚቻለው ደግሞ ካለው ነባራዊ ሁኔታ 
ጋር ተገናዝቦ፣ በጥልቀት የታየና ከብዙ 
አቅጣጫዎች አንፃር የተመዘነ ከሆነ ብቻ 
ነው። ከዚያ በኋላ በጉዳዩ ላይ የጠራ አቋም 
ለመያዝ ያስችላል። የጠራ አቋም ካለ ደግሞ 
በዚያ ዙሪያ ሰዎች ለማሰባሰብና ኃይልን 
ለማጠናከር ይረዳል።

በውዥንብር የተሞላ ፖለቲካ ይዞ 
ድል ይመጣል ተብሎ ማሰብ የዋህነት ነው 
የሚሆነው። እስኪ እያንዳንዱ ፖለቲካዊ 
አቋማችን እንፈትሸው፤ በተቃዋሚው ጎራ 
የተሰለፍነው እንኳ ብናይ ያለን ርቀትና 
ልዩነት በቀላሉ መረዳት እንችላልን። ጎልቶ 
የሚወጣ እና ሁሉንም ሊያሰባስብ የሚችል 

ሀሳብ ገዥ ሆኖ ሲዋጣ አንመለከትም።

2 ዶግማቲዝም (የአቋም ግትርነት)
በመጀመሪያ የምንይዘው አቋም በቲፎዞ 

ወይም ሲባል ስለተሰማ ወይም አዋጪ ነው 
ስለተባለ ብቻ መሆን የለበትም። የያዝነው 
አቋም ምንነት በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። 
ከእኛ አገር ነባራዊ ሁኔታ ጋር ያለው 
ተያያዥነት ምን ያህል ነው? የሚለው ጥያቄ 
አንስቶ መተንተንም ይገባናል። ለምሳሌ 
የመሬት ጉዳይ የሚመለከት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ሁለት ጫፍ እንዳለ ይታወቃል። 
አንደኛው ጫፍ “መሬት የግል ሆኖ መሸጥ 
መለወጥ አለበት የሚል ነው” ሌላኛው ደግሞ 
“መሬት የህዝብ ነው። መሸጥ መለወጥ 
የለበትም የሚል ነው።” ዝም ብለህ ሁለቱንም 
ሀሳቦች ላይ ላዩን ስታያቸው ርዕዮተ 
ዓለማዊ መሰረት ያላቸው ይመስሉሃል። 
የተለያዩ ሀገሮች ተሞክሮ ስትፈትሽ ደግሞ 
የምታገኘው እውነታ የተለያየ ገፅታ ያለው 
ነው። በሁለቱም በኩል ያለው የርዕዮተ ዓለም 
የሚመስል መከራከሪያ ወደ ጎን በመተው 
በእኛ አገር ካለው ነባራዊ ሁኔታ መሬት 
እንዴት ቢሆን ነው የተሻለና ዘላቂነት ያለው 
ጥቅም ለጠቅላላ ህዝቡ ሊሰጥ በሚችል 
መልኩ ማስቀመጥ የሚቻለው የሚል ሀሳብ 
ሲቀርብ አይስተዋልም። በተለይ በዝርዝር 
ጉዳዩ ላይ የሚኖረው ብዥታ “መሬት ይሸጥ 
ወይም አይሸጥ” ከሚለው መከራከሪያ በላይ 

አከራካሪ ነው።
 በነገራችን ላይ ኢህአዴግ መሬት ላይ 

ያለው አቋም ከሁሉም በላይ ግራ አጋቢ 
ነው። በአንድ በኩል “መሬት የኢትዮጵያ 
ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ሀብት 
ነው” ይላል። በሌላ በኩል ደግሞ “መሬት 
የህዝብና የመንግስት ነው። ስለዚህ መሸጥና 
መለወጥ አይቻልም” ይላል። መልሶ ደግሞ 
ሊዝ በሚል ስም ያለጠያቂ ራሱ ሲሸጠው፥ 
ሲለውጠው ነው የሚታየው። በመሰረቱ 
“መሬት የህዝብና የመንግስት ነው” ሲባልስ 
እንዴት ነው በአክስዮን መልክ ነው! 
ግልፅ አይደለም። እንደዚሁም “መሬት 
የብሄር ብሄረሰቦች ነው” ተብሏል። ብሄር 
ብሄረሰቦች ደግሞ የሰዎች ስብሰብ ማለት 
እንጂ ሌላ አይደለም። ስለዚህ ይህን የመሬት 
ሕግ ወደ ሰው ወርዶ እንዴት የመሬት 
ባለቤት እንደሚያደርገው አይገልፅም።

 ከላይ ስለአቋም ግትርነት አንስቻለሁ። 
በፖለቲካ ውስጥ ግትር መሆን አዋጭ 
አይደለም ሲባል ግን ምንም ዓይነት መርህ 
(Principle ) መኖር የለበትም ማለት 
አይደለም። መርህ በጣም አስፈላጊው ነገር 
ነው። ለፖለቲካችን መሰረታዊ የሆነውን 
መርህ በማይጥስ መልኩ ሰጥቶ መቀበል 
መቻል መልመድ አለበን ለማለት ነው እንጂ!

እነዚህን እንደምሳሌ አነሰኋቸው እንጂ 
በጣም ብዙ የሆኑ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች 
የሚናጩባቸው ጉዳዮች አሉ። ልዩነቶችን 

ከጠንካራ ተቃዋሚ ምን ይጠብቃሉ…? 
ጠንካራ ተቃዋሚስ ከየት…?

ፖለቲካችን VS ነባራዊው ኹነት!

ወደ ገፅ 11 ዞሯል

ግርማ ሠይፉ ማሩ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም.

በቅርቡ መሠረቱን ታንዛኒያ ያደረገ የአማካሪ ድርጅት ሁለተኛውን ሀገር አቀፍ የሙስና ግንዛቤ (Ethiopia 
Second Corruption Perception Survey) አካሂዷል፡፡ ጥናቱ በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙትን 3410 
ቤተሰቦችን፣ 1388 የንግዱ ማሕበረሰብ፣ 1008 የመንግስት ሹመኞችን፣ 186 የሲቨክ ማሕበረሰብንና የሙያ 
ማሕበራትን፣ 335 መንግስታዊ ያልሆኑ ደርጅቶች ኃላፊዎችንና 191 የሃይማኖት መሪዎችን አካቷል፡፡ ባጠቃላይ 
6518 ቃለ-መጠይቅ በዘጠኙ ክልሎች፣ እንዲሁም በአዲስ አበባና በድሬዳዋ አካሂዷል፡፡ የጥናቱ ወረቀት ፈራ 
ተባ እያለ ቢሆንም ሥርዓቱ ከላይ እስከታች በሙስና መጨማለቁን ገልጻóል፡፡ 

	 በዓለም አቀፍ ደረጃ አንደሚታመነው ሙስናን ትርጉም ባለው ሁኔታ መከላከል የሚቻለው 
ግልፅነትና ተጠያቂነት ያለበት ስርዓት መመስረት ሲቻል ብቻ ነው፤ ነጻነቱ የተጠበቀለት ሕግ አውጪና ፍርድ 
ቤት መመስረት ሲቻል ብቻ ነው፤ ሕገ-መንግስቱን የሚያከብር መንግሥት ሲኖር ብቻ ነው፡፡ ሙስናን ለመዋጋት 
ጠንካራ ነጻ ሚዲያ፣ ነፃ ሲቨክ ማህበረሰብ፣ ነፃ የሙያ ማህበራትና ተቃዋሚ ፓርቲዎች ያስፈልጋሉ፡፡ እነዚህን 
ተቋማት እንዳይኖሩ የሚጥር (ካሉም እንዳይጠናከሩ የሚሰራ) አገዛዝ ባለበት፣ ሙስናን በብቃት መዋጋት 
አይቻልም፡፡

የአንድነት ፓርቲ ስትራቴዉና የአምስት ዓመት ዕቅዱ እንዳስቀመጠው “የአብዮታዊ ዴሞክራሲ መስመር 
በጠቅላይነት አስተሳሰብ የተለከፈ ሲሆን ፓርቲው በፖለቲካም ሆነ በኢኮኖሚ መስክ በፍፁማዊ ቁጥጥር 
ያምናል፡፡ የመንግስታዊ ተቋሞች የስራ ክፍፍል ሥራን ከማሳለጥ ያለፈ ፋይዳ የለውም፡፡ ሕግ አውጪው፣ ሕግ 
አስፈጻሚውና ሕግ ተርጓሚው ሙሉ በሙሉ በፓርቲው ቁጥጥር ስር ናቸው፡፡ የርስበርስ ቁጥጥር (ቼክ ኤንድ 
ባላንስ)፣ የደህንነት፣ የዳኝነትና የመከላከያ ገለልተኝነት ብሎ ነገር ፈፅሞ የለም፡፡” አንዲህ ዓይነት የስልጣን 
ሞኖፖሊ ከያዘ ፓርቲ፣ ተጠያቂነት የሚሰማው ሥርዓት መጠበቅ አይቻልም፡፡

ኢህአዴግ የፈጠረው ፖለቲካ ኢኮኖሚዉ ለሙስና መንሰራፋት ከፍተኛ አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡ ጥሮ 
ግሮ ከማደግ ይልቅ በአቋራጭ መንገድ ራስን ወጥ ቀላሉ መንገድ እንዲሆን አስችሏል፡፡ ዋና የሚያስፈልገው 
ሎሌነትን ለአገዛዙ ማረጋገጥ ነው፡፡ ይህም ዘመኑ የፈጠራቸው አድርባይየገዥው መደብ ልሂቃን እንዲፈለፈሉ 
ረድቷቸዋል፡፡

አዋጆችና ደንቦች ቢንጋጉም፣ የመንግስትን ጨረታ የተሻለ ዋጋና ዕቃ በማቅረብ ማሸነፍ ህልም ሆኗል፡፡ 
በተለይ ትላልቅ የመንግስት ጨረታዎች የሚሰጡት በፓርቲ ታማኝነት ላይ በመመስረት ነው፡፡ በአንጻሩ ደግሞ 
ከፖለቲካ ነጻ የሆኑ ወይም የተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊ የሆኑ የመንግስትን ጨረታ ማሸነፍ በፍፁም የማይታሰብበት 
ደረጃ ላይ እየተደረሰ ነው፡፡ ለዚህም ነው መንግስት ኢንቨስት የሚያደርግባቸው ዘርፎች (ከትምህርት ዘርፍ 
ጀምር እስከ ኮንደሚንየም) በሙስና የተጨማለቁ የሆኑት፡፡ 

አንዳንዶቹ በእንደዚህ ዓይነት አስቀያሚ ሙስና ባገኙት ብር፣ ከኢህአዴግ በላይ ኢህአዴግ ሆኖ በተዘረፈው 
የታክስ ከፋይ ብር ኢህአዴግን ምረጡ ለማለት የሚደርስባቸው የለም፡፡ በአጠቃላይ ስርዓቱ በሕግ የበላይነት 
ሳይሆን በእከክልኝ ልከክልህ መርህ ላይ የተመሰረተ ሆኗል፡፡

ችግሩን ይበልጥ ያባባሰው አገዛዙ ራሱ ሕግ አውጪ፣ ራሱ ሕግ አስፈጻሚና ራሱ ሕግ ተርጓሚ መሆን 
ሳይበቃው ደንብኛ ነጋዴ መሆኑ ነው፡፡ የፓርቲ ንግድን በበላይነት የሚመሩ ግለሰቦች፣ በተመሳሳይ ሁኔታ 
የመንግስት ትላልቅ ተቋማት ኃላፊዎች ሆነው ይሾማሉ፡፡ ታዲያ እንዲህ ያለ ቢሊየነር ነጋዴ ፓርቲ ባለበት ሀገር፣ 
ሙስናን እንዴት መታገል ይቻላል?

አገዛዙ የሚከተለው የመሬት ፖለሲ ከፍተኛ የሙስና ምክንያት መሆኑን ከመቼውም ጊዜ በላይ ግልጽ 
የወጣበት ጊዜ አሁን ነው፡፡ አገዛዙ መሬት ያለውን የኢኮኖሚ ትርጉም አኮስሶ፣ ሙሉ በሙሉ የፖለቲካ ጉዳይ 
ብቻ በማድረግ ሕገ መንግስቱ ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል፡፡ በውጤቱም የመሬት ሰጪና ነሺ የአገዛዙ ካድሬዎች 
ብቻ እንዲሆኑ አድርጓል፡፡ በዚህ ዓይነት የፖሊሲ ድባብ ውስጥ የኢህአዴግ ካድሬዎች “የመላዕክት ስብስብ” 
ቢሆኑ እንኳ ከመሬት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ሙስናን መከላከል አይቻልም፡፡ በመሆኑም በመሬት በኩል 
የሚታየው ሙስና በዋነኝነት የፖሊሲ ችግር ነው፡፡

በአሁን ወቅት ሙስና በማያሻማ መልኩ የስረዓቱ መገለጫ ሆኗል፡፡ ከቀበሌ ጀምሮ እሰከ ፌዴራል መስሪያ 
ቤቶች ድረስ ያለሙስና ጉዳይ ማስፈፀም ፈጽሞ የማይታሰብ ነው፡፡ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከ1997 ምርጫ 
በፊት የነበራቸውን አንጻራዊ ነጻነት ሙሉ በሙሉ እንዲያጡ ተደርጓል፡፡ የፓርቲና የመንግስት ሥራ ሙሉ በሙሉ 
በሚያስብል መልኩ እንዲዋሃድ መደረጉ፣ ለዚህ አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ የመንግስት ሠራተኞች ለሥራቸው 
ታማኝና ትጉህ ከመሆን ይልቅ፣ በገዢው ፓርቲ መዋቅር ውስጥ ለሚሰጣቸው ተልዕኮ ቅድሚያ ይሠጣሉ፡፡ 
በየግምገማው የፓርቲ ስራ በድለሃል ከመባል ይልቅ፣ የመንግስት ስራ በድለሃል መባልን ይመርጣሉ፡፡ የፓርቲ 
አባልነትየስራ ዋስትና ሆኗል፡፡ በየመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ የሚታየው አድርባይነትም በሚያሳፍር ደረጃ 
እንዲንሰራፋ ምክንያት ሆኗል፡፡ 

ሙስናን ይከላከላል የተባለው ተቋም፣ በፖለቲካ መሳሪያነት ከማገልገል የዘለለ ተጨባጭ ለውጥ ሊያመጣ 
አልቻለም፡፡ የአገዛዙ ዋና ዋና ካድሬዎች ሕዝብ እያያቸው የተበላሸ አሰራር እየተከተሉ እንደሆነ እያየ፣ ተስተካከሉ 
ብሎ የመገሰጽ አቅም እንደሌለው በግላጭ መመልከት ተችሏል፡፡ ባለስልጣናቱም በሃብታሞቹ ሳንባ መተንፈስ 
ከጀመሩ ቆይተዋል፡፡

ስለሆነም ከእባብ እንቁላል እርግብን መጠበቅ እንደማይችል ሁሉ፣ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ስርዓት ሙስናን 
ትርጉም ባለው ሁኔታ መከላከል አይችልም፡፡ በኢትዮጵያ ነጻ ምርጫ የሚባልም ነገር የለም፡፡ የጥቂት ብድኖች 
ዕምነትና ፍላጎት ብቻ የሚስተናገድበት ሂደት ነው፡፡ ጥናቱ በግልፅ እንዳስቀመጠው ፍርድ ቤቶቸ፣ ፖሊስ፣ 
ማዘጋጃ ቤቶች፣ ቀበሌዎች ወዘተ የሕዝብ ታማኝነት የሌላቸው ተቋማት ሆነዋል፡፡

ብዙ መስዋትነት የተከፈለበት የህወሓት ትግል፣ በጣት ለሚቆጠሩ የገዥው መደብ አባላት ሃብት ማጋበሻ 
በመሆን ተቋጭቷል፡፡ አሞራው ለሚያምንበት ዓላማ ሲል ማዕካላዊ ታስሮ ነበር፡፡ የአሁኖቹ ተረኞች መምጣት 
አለበት ብለው ለሚያምኑበት ዴሞክራሲና ፍትህ በተመሳሳይ ቦታ መሰዋትነት እየከፈሉ ይገኛሉ፡፡

የሙስና መሠረታዊ ምንጭ አምባገነናዊነት ነው፡፡ ስለሆነም በሀገራችን ለእውነተኛ መድብለ ፓርቲ ስርዓት 
መመስረት በፅናት መታገል፣ ሙስናን መታገል ነው! 

ለእውነተኛ ዴሞክራሲዊ ስርዓት ምስረታ 
መታገል፣ ሙስናን መታገል ነው!

በአንድነት 
ለአንድነት እጅ 
ለእጅ ተያያዝ!

ፍኖተ -ነፃነት ጋዜጣ ሐምሌ 2ዐዐ3 ዓ.ም
ተመሠረተ፡፡ ፍኖተ ነፃነት በአንድነት ለዴሞክራሲና
ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት) ሥር የሚታተም
በፖለቲካዊ፣ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊ፣ በወቅታዊ ጉዳዮችና 
በመዝናኛ ላይ የሚያተኩር የፓርቲው ጋዜጣ ነው፡፡

ጋዜጣችን ሚዛናዊና ነፃ ጋዜጣ ሆኖ 
ማገልገል ይፈልጋል፡፡ የማንኛዉም ሰዉ 
ሀሳብና አመለካከት የሚስተናገድበትና 
የሚንሸራሸርበት እንዲሆን እንሻለን፡፡  
ሰፊ የሚዲያ ሽፋን ያለዉ ኢህአዴግም 
በዚህ ሚዲያ አቋሙንና ፖሊሲዉን 
ለማቅረብ ቢፈልግ መድረኩ ክፍት ነዉ

ዋና አዘጋጅ፡- 
 ሰለሞን ስዩም
አድራሻ፡- 
 የካ ክ/ከተማ ወረዳ 1 
        የቤ.ቁ 028

አዘጋጆች፡- 
 ብዙአየሁ ወንድሙ
 ብስራት ወ/ሚካኤል

አርታኢ፡- 
 አንዳርጌ መሥፍን

አምደኞች፡- ዶ/ር ኃይሉ አርዓያ
 ኢ/ር ዘለቀ ረዲ
 ወንድሙ ኢብሳ
         አንዱዓለም አራጌ
 ግርማ ሞገስ
 ደረጀ መላኩ
 ቀለሙ ሁነኛው
 በለጠ ጎሹ

ኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
     የሺ ሃብቴ
    ብርቱካን መንገሻ
   

ህትመት ክትትል፡-
 አያክሉህም ጀንበሩ

አከፋፋይ፡-
    ነብዩ ሞገስ

አሣታሚው፡- 
አንድነት ለዴሞክሲና ለፍትህ ፓርቲ(አንድነት)

አድራሻ፡- አራዳ ክ/ከተማ ወረዳ 07 የቤ.ቁ አዲስ

አታሚ፡- ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት
አራዳ ክ/ከተማ ቀበሌ 07 የቤ.ቁ 984

የዝግጅት ክፍሉ
ስልክ  +251 118-44 08 40
 +251 922 11 17 62
 +251 926 81 46 81
 +251 913 05 69 42
 +251 923 11 93 74

ፖ.ሳ.ቁ፡ 4222

ኢሜይል፡- fnotenetsanet@yahoo.com
          udjparty@gmail.com       
                 andinet@andinet.org

ፋክስ ቁጥር፡- +251-111226288

ነፃ አስተየት
ርዕሰ አንቀፅ

ከመስፍን ሀይሉ
mesfin45@yahoo.com

ወዳጄ ሰላም ነህልኝ? ያው እንደሚታወቀው ወግ የድካም 
ማስረሻ የአንጐል ማደሻ ነውና እናወጋለን፡፡ አንተም እንደተለመደው 
ለመዉጋት ዝግጁ ሁን፡፡ ‹‹ማደንዘዣ ነው ወይስ …?›› ብለህ 
ብትጠይቀኝ እኔ በሽተኞቼን (አንባቢዎቼን ተብሎ ይታረምልኝ) 
ማነቃቂያ እንጂ ማደንዘዣ ወግቼ እንደማላውቅ ልነግርህ ወዳለሁ፡
፡ እንዲህ ስልህ ደግሞ ማደንዘዣ የለኝም እያልኩህ እንዳይመስልህ፤ 
እኔ ባይኖረኝም እነሱ አላቸውና ማደንዘዣ ተወግተው መደንዘዝ 
የሚፈልጉ ካሉ ‹‹ሪፈር›› ወደ ኢቴቪና መሰል ተቋሞች ልፅፍላቸው 
ችላለሁ፡፡ ስለዚህ ወንድሜ ምርጫው ያንተ ነው፡፡ ግና አደንዛዥ 
ግለሰቦች ሳያንሱን አደንዛዥ ተቋማት መበራከታቸው ሀገራችን 
ምንኛ የታደለች ነች አያስብልም?i

ታስታውስ እንደሆን ያለፈው ጊዜ ‹‹ቤትህን ለማደስ  
የተዘጋጀህ ሁን›› ብዬ ምክር ቢጤ የለገስኩህ መሰለኝ፤ እናም 
አንድ ወዳጄ ‹‹በሀሳብ ቤት የሚታደስ ቢሆን እኔ በቀን ሁለቴ 
ቤቴን ባደስኩ ነበር›› ሲል አወጋኝ፤ አዎ! ወዳጃችን እንዳለው 
ከሀሳብ ወደ ተግባር መሸጋገር አለብን አለቃችን ‹‹ገዢ … ገዢ›› 
እየተባለ ሲወራለት ሰማለሁ እኔ ግን እንዳካሄዱ ከሆነ ‹ሻጭ› እንጂ 
‹‹ገዢ›› መባል ያለበት አይመስለኝም፤ ምክንያቱን ለቀባሪ ማርዳት 
እንዳይሆንብኝ ወደ ዝርዝር አልገባም፡፡ ወዳጄ ‹‹መሸጥ የለመደ 
እናቱን ያስማማል›› ነውና ተረቱ ሻጭ ደግሞ አይደለም ቤት እና 
መሬታችንን እኛንም ከመሸጥ ወደኋላ እንደማይል ልገልጽልህ 
ፈልጋለሁ፡፡  በቃ ጅል ሲያከብሩት የፈሩት ይመስለዋልና እኛ 
‹‹እንኳን ሲሸጡን ሲያስማሙን እናውቃለን›› ማለት ይኖርብናል፡
፡  ወዳጄ ተግባር ይልሃል እንዲህ ነው! በመሸጥ እና ባለመሸጥ 
መካከል ያለውን ግብግብ አስበው፤ ወደው የተደፉትን ግን  
ቢረግጧቸው እንደማይከፋቸው ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ወደው ነዋ! 
አንተ ግን ለቤትህ ስትል በመንገድህ ላይ ያሉትን መሰናክሎች 
ከመንገድ ላይ አስወግድ! በዚህም አኳኋን ለወንድሞችህና እህቶችህ 
መንገድ ትከፍታለህ ቤትህ ብቻም ሳይሆን ወደ ቤትህና ጐረቤትህ 
የሚወስደው መንገድ መታደስ ስላለበት አስብበት፡፡ 

ወዳጄ ያለፈው ጊዜ ስለ አለቃችን ክፉነት የነገርኩህ 
መሰለኝ፤ እናም ይኸውልህ ክፉዎች ሲወድቁ አይተናል፤ ክፉ ሰው 
ይወድቃል፤ ከወደቀም አይነሳም ደግ ሰውም ይወድቃል ነገር 
ግን ቢወድቅም ይነሳል፤ ተመልሶም ከነበረበት ቦታ ይቀመጣልና 
አንተም ከወንድምህና እህትህ ጋር ባለህ ግንኙነት ደግ ሁን፡፡ 

አለቃችን ‹‹ሁሉን በማንኪያ ውሰዱ በአካፋ አስገቡ›› በማለቱ 
ማሽላ ሆንኩ፤ ‹‹ማሽላ እያረረ ይስቃል›› የሚለው ለምን ይሆን? 
እኔ እንኳን ሳውቀው እያረረ ሲነጣ እንጂ ሲስቅ አይደለም፤ አሀ 
መንጣቱ እንደሣቅ ተወስዶለት ይሆን? ታዲያ ማሽላ እያረረ 
ጥርስ በጥርስ ይሆናል ለምን አይባልም? ድሮ ድሮ የቤታችን 
ሰዎች  ‹‹እሳት ያየው ምን ለየው›› ይሉ ነበር፡፡ አሁን አሁን ደግሞ 
‹‹አለቃችን ያየው ምን ለየው›› ማለት ጀምረዋል፡፡ እናም የማሽላዋም 
ነገር እንዲህ ብትስተካከል ጥሩ ነው፡፡ አለቃችን ስል አንድ ነገር 
ታወሰኝሳ፤ ወዳጄ እንደምታውቀው  አለቃችን እንደ ልጅ ሁሉን 
ነገር ‹‹የኔ ነው!›› የሚል አባዜ ከተጠናወተው አመታት ተቆጥረዋል፡
፡  ይህ  ደግሞ ከልጅነት ሳይሆን ከእርጅና የመጣ መሆኑን ልብ 
በልልኝ፡፡ ‹‹አንበሳ ሲያረጅ የዝንብ መጫወቻ ይሆናል›› ሲባል 
ሰምተህ ይሆናል፤ አንበሳው አለቃችን ሲያረጅ ደግሞ ሕዝቡን 
መጫወቻ እያደረገ ነውና እንዳረጀው አንበሳ መጫወቻ ከመሆን 
ራስህን ጠብቅ፡፡ ቤታቸዉን ለማደስ ከሚታትሩት ወጣት አንበሶች 
ጐራ ግን መቀላቀል ትችላለህ፡፡ እነሱ መቼምና የትም በራቸው 
ላንተ ክፍት ነው፡፡ አንተ ግን ‹‹እነዚህን አንበሶች ‹አንበሳ› ለማለት 
መቼ አንበሳ ግቢ ገቡ?››  ልትል ትችል ይሆናል፤ ኧረ ገብተዋል! 
‹‹ያረጁት አንበሶች አቋማቸውን ካላስተካከሉ አብረን አንቀጥልም!›› 
በማለታቸው አንበሳ ጊቢን ረግጠው ከሕዝባቸውና ውጪ ካሉት 
አንበሶች ጋር መቀላቀላቸውን ትዘነጋህ? ደግሞም አንበሳ ግቢ 
መግባትን አንበሳ ለመሆን እንደመስፈርት አትውሰድ፡፡ ምክንያቱም 
ባረጁት አንበሶች ተይዘው ወደ ማጐሪያ የገቡትም አንበሶች ናቸውና 
ባሳዳሪያቸው ጫና ምክንያት ቤታቸውን ጥለው ወደ ጐረቤት 
የኮበለሉትም አንበሶች ናቸው፡፡ ምን ይሄ ብቻ አንተም በቤትህ ሆነህ 
ያረጋውያኑንና አጎብዳጆቻቸውን ትተህ ይህን የወጣት አንበሶች 
ልሳን በማንበብህ አንበሳ ነህ! በነገራችን ላይ የወጣት አንበሶችን 
ለምድ ለብሰው የሚንቀሳቀሱ ተኩላዎች ስላሉ ከነርሱም ራስህን 
ጠብቅ ወዳጄ፡፡ አዛውንቶቹ አንበሶች መድከማቸውን በማየትህ 
እንዲያርፉ ቀና ምክርና አስተያየት ብትሰጣቸው ‹‹እንተካካለን›› 
ይሉሀል፡፡ ማለትማ ብለው ነበር መልሰው ረሱት’ጂ የብሳና 
ፍሬዎችን በብሳና ፍሬዎች መተካት ስር ነቀል ለውጥ ሳይሆን አንበሳ 
ግቢን ላለመልቀቅ የሚደረግ ቦታ መቀያየር በመሆኑ  እውነት ለኛና 

ጋዜጣችን “ፍኖተ-ነፃነት” ብለናታል፡፡ “ፍኖት” ማለት መንገድ ማለት ሲሆን ከነፃነት ጋር 
ሲጣመር “የነፃነት መንገድ” ማለት ነው!! ወደ 7  ዞሯል
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ወደ 7 የዞሯል

የአብደላ ሳላህና የመለስ ዜናዊ ነገር:- 
አፍንጫ ሲመታ አይን ያለቅሳል ለካ

ሕገ መንግስቱ ያጎናፀፈን ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብታችን ይከበር
“ከተሸራረፈ ነፃነት የለየለት ባርነት ይሻላል!”

ኢ/ር ዘለቀ ረዲ 
“አምላካችሁና አስተማሪያችሁ እኔ 

ነኝ! የአምላክ መንገድ እኔ ነኝ! ጨለማውን 
የማበራ እኔ ነኝ! ከዓሊ ሶልህ ሌላ አምላክ 
የለም” ዓሊ ሶልህ፣ የኮሞሮስ ፕሬዝዳንት 
ለሕዝባቸው ንግግር ሲያደርጉ ከላይ 
የተጠቀሰውን ንግግር ተናገሩ፡፡ ኮሞሮስ ነፃ 
ካወጣች ከስድስት ወራት በኋላ ሥልጣን 
ሲወስዱ ጥሩ መሪ መስለው ታይተው 
ነበር፡፡ በኋላ ግን የእብድ ሰው ሥራ 
ፈፀሙ፡፡ ምን እንደዚህ እንደለወጣቸው 
በውል ባይታወቅም፤ምናልባት አደንዛዥ 
ዕፅ በመውሰድ ወይም በመጠጥ ማብዛት 
ያለዚያም የፕሬዝዳንታዊ ኃላፊነት 
ከችሎታ በላይ ስለሆነባቸው ሳይሆን 
አይቀርም የሚል መላ ምት አለ፡፡ 
አንጎላቸው ዞረ፤”ብሄራዊ ግብ” ብለው 
ያለሙት ደብዝዞ ሀሳባቸው ሁሉ የግል 
ሥልጣንና ክብራቸው ለማጉላት ብቻ ሆነ፡
፡ ሂስ የሚሰነዝሩ ምሁራን ሁሉ ለሞትና 
ለእስር ተዳርገው ደም መጣጭ አድርባዮች 
ብቻ በዙሪያቸው ቀሩ፡፡

እኝህን ሰው እንደምሳሌ ለማንሳት 
ያሳሰበኝ ለበርካታ አምባገነን መሪዎች 
ጥሩ ምሳሌ ስለሆኑ ነው፡፡ እኚህ 
ሰው እንደዛሬው ሀገራችን እንዳለው 
ሁኔታ የተለያዩ የአሰራር ሥልቶችን 
በየጊዜው በማቅረብ ሕዝቡንና አገሪቱን 
እንደተጫወቱበት “አፍሪካና አምባገነን 
መሪዎቿ” በሚል በዴቪድ ላብ ተደርሶ 
በነብዩ ኢያሱ የተተረጎመው መጽሐፍ 
ያስረዳል፡፡

በተለያዩ ሀገራት ያሉ አምባገነን 
መሪዎች አብዛኛውን ጊዜ የቦታ መለያየትና 

የሀገር መራራቅ እንኳን ባህሪያቸውን 
የተለያየ ሊያደርገው አልቻለም፡፡ ከአፅናፍ 
እስከ አፅናፍ ያሉ አምባገነኖች ከአንድ 
ዩንቨርስቲ ያውም አንድ ወንበር ላይ 
ተቀምጠው በአንድ አስተማሪ የሰለጠኑ 
ያህል ባህሪያቸው፣ የሚፈፅሙት ተግባር 
አንድ ዓይነት ነው፡፡ ብዙዎቹ አምባገነን 
መሪዎች በሀገራቸው ሕዝብ ይጠላሉ፡
፡ ነገር ግን ሕዝብ እንደጠላቸው 
ቢያውቁም እንኳን በሕዝብ ዘንድ 
ተወዳጅ እንደሆኑ አድርገው መስበክ 
የተለመደ የአምባገነኖች ባህሪይ ነው፡፡ 
አምባገነኖች እስከ መጨረሻው የሕይወት 
እስትንፋስ ድረስ አለን ባዮች እና 
ወድቀውም መንፈራገጣቸው አይቀርም፡
፡ አምባገነን መንግሥታት ሁል ጊዜ 
በሕዝባቸው የተጠሉ ቢሆኑም ወደሌላ 
ሀገር መሰሎቻቸው ጥገኝነት ጠይቀው 
በመጠጋት የሌለው ሀገር ሕዝብ ሸክም 
መሆን ልምዳቸው ነው፡፡ 

ከእኛው ሀገር ብንነሳ በቅርቡ እንኳን 
የቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ጓድ 
መንግሥቱ ኃ/ማርያምን ማንሳት ይቻላል፡
፡ እኚህ ሰው “እናት ሀገር ወይም ሞት” 
በማለት በርካታ ወጣቶችን በጦርነት 
የማገዱ፣የሚቃወማቸውን የሚረሽኑ፣ 
ከእሳቸውም አምባገነንነት በተጨማሪ 
አብረዋቸው የሚሰሩ ባለሥልጣናት ከልክ 
ያለፈ ጭካኔ በተሞላበት አረመኒያዊ 
ተግባር በርካታ ኢትዮጵያውያንን 
በመጨፍጨፍና በማስጨፍጨፍ 
ያስፈጁ ነበሩ፡፡ ለምሳሌ እንደነ መላኩ 
ተፈራ የእግዜር ታናሽ ወንድም የተባሉ፣ 
እንደ አሊ ሙሳ እና በጋሻው አታላይ 

የመሳሰሉ አረመኔ ባለሥልጣናትን 
ይዘው በርካታ ጥፋት ካጠፉ በኋላ 
የሄዱት ሌላው አምባገነን ወደሆኑት 
ወዳጃቸው ሮበርት ሙጋቤ ዘንድ ነው፡
፡ በእርግጥ በወቅቱ “ለዚምባቡዌ ነፃነት 
አበርክቻለሁ” ከሚሉት አንፃር ሊሆን 
ይችላል፡፡ የአምባገነን መንግሥታት 
ችግር እዚህ ላይ ነው፡፡ በሕዝብ ስም 
የተደረገ ርዳታን በግል እንዳበረከቱት 
ውለታ መቁጠር፡፡ ጓድ መንግሥስቱም 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ያበረከተውን ውለታ 
እርሳቸው በግል እንዳበረከቱት በማድረግ 
ጥገኝነት መጠየቂያ አደረጉት፡፡ በዚህ 
ጉዳይ ላይ የልዕለ ኃያሏ ሀገር አሜሪካን 
እጅ እንዳለበት ቢነገርም ሮበርት ሙጋቤ 
በኢትዮጵያውያን የተጠላን አንድ ሰው 
ያለ ሕዝባቸው ፈቃድ በዝምባቡዌ 
አስቀመጧቸው፡፡ የአምባገነኖች 
አስተሳሰብ ሁል ጊዜ ሀገርና ሕዝብን 
የግላቸው አንጡራ ሀብት እንደሆኑ 
መቁጥር ነው፡፡ ሙጋቤም ዝምባቡዌንና 
የዝምባቡዌ ሕዝብ ማለት እርሳቸው 
እንደሆኑ ቆጥረው ጥገኝነቱን ለመንግሥቱ 
ኃ/ማርያም ሰጡ፡፡ የዚህ ጽሑፍ ፀሐፊ 
ለምን መንግሥቱ ኃ/ማርያም ጠገኝነት 
አገኙ የሚል አመለካከት የለውም፡
፡ ሆኖም ጥገኝነት አሰጣጡ ላይ ሕዝብ 
ሳይሆን ሙጋቤ በመወሰናቸው ግን ጥያቄ 
አለው፡፡

ይህንን ጽሑፍ ለመፃፍ ያነሳሳኝ 
በአንዳንድ የዓለም አቀፍ የመገናኛ 
አውታሮች እየተነገረ ያለውና በሀገራችን 
ጋዜጦችም “የየመኑ አምባገነን መሪ ዓሊ 
አብደላህ ሳልህ በኢትዮጵያ ጥገኝነት 

አገኙ” ከሚለዉ የመረጃ ምንጮች 
በመነሳት የሚከተሉትን ለመፃፍ ሞከርኩ፡
፡ ጥገኝነቱ ከመስጠቱ በፊት መታየት 
የነበሩባባቸዉን ጉዳዮች ለማንሳት፡- 

1.	 ዓሊ አብደላህ ሳልህ በየመን 
ሕዝብ ጥላቻ የደረሰባቸውና ለ33 
ዓመታት ያህል በአምባገነንነት አገዛዛቸው 
ያሰለቹ መሪ መሆናቸው ይታወቃል፡፡ 
እኚሁ ሰው አምባገነን ናቸው አይደሉም 
የሚለውን ለማወቅ ብዙ መጻሕፍትንና 
የታሪክ ድርሳናት ማገላበጥ የሚያስፈልግ 
አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም በመጀመሪያ 
ደረጃ አንድ ሰው ብቻውን ለረጅም 
ዓመት ከገዛ በራሱ አምባገነን መሆኑ 
ግልፅ ነው፡፡በሌላ መልኩ ሕዝቡ በራሱ 
አገዛዛቸው በእጅጉ ስላንገሸገሸው አደባባይ 
በመውጣት እኚህን አንባገነን አስወግዷል፡
፡ ለምዕራቡ ዓለም በተለይ ለአሜሪካን፣ 
ጉዳዩ አሁንም ቢሆን ወዳጅን በወዳጅ 
የመተካት ያህል አንድ ሰው ብቻውን 
ቀርቦ ብቻውን አሸንፎ ዴሞክራሲያዊ 
ነው ለማለት ተሞከረበት የሕዝብ ጥያቄ 
ግን አንድ ስንዝር ያህል ልህድብ ነዉ፡
፡ በመሆኑም የአሜሪካ ወዳጅ የነበሩትን 
ዓሊ አብደላ ሳላህን በማስነሳት ተጠናቋል፡
፡

2.	 የኢትዮሀጽያ እና የየመን 
ሕዝብ የረጅም ጊዜ የታሪክ ትስስር ያለው 
ወንድማማች ሕዝብ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ 
በየመንና በኢትዮጵያ ሕዝብ ዘንድ ያለውን 
የረጅም ጊዜ ቤተሰባዊ ትስስር የየመን 
ሕዝብ የጠላውን ምናልባትም በጥፋቱ 
የየመን ሕዝብ ለፍርድ አቅርቦ በሀገሩ ሕግ 
መሠረት ሊቀጣውም ይሁን ይቅር ሊለው 

የሚችለውን ሰው የረጅም ጊዜ ወዳጅ 
ወደሆነው ሕዝብ ዘንድ አምጥቶ ጥገኝነት 
መስጠት የሁለቱን ወዳጅ ሕዝቦች ፍቅር 
አደጋ ላይ የሚጥልና የየመንን ሕዝብ 
ጉዳት የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደማይጋራ 
ያስመስለዋል፡፡ እኚህ ሰው ለተቃውሞ 
የወጡትን በርካታ ንፁሃን በአደባባይ 
ያስፈጁ ናቸው፡፡ እኛ የምንጠላውን በሰው 
ሀገር ላይ መፈፀሙ አግባብ አይመስለኝም፡
፡ አንደ ሕዝብ ጦርነት መክፈት ባይችልም 
የሀገራችንን ወጣቶች በቀይ ሽብር ስም 
ያስጨፈጨፉትን ጓድ መንግሥቱን 
አሳልፈው ቢሰጡን እንወዳለን፡፡ የየመን 
ሕዝብም ቢሆን ልጆቹን፣ ወንድሞቹን፣ 
አባቱን፣እናቱን፣ሚስቱን ወይንም ባሉን 
የገደሉበትን ደመኛውን ስናስጠጋ ደስተኛ 
አይሆንም፡፡

3.	 ይህች ሀገር የጠ/ሚኒስትሩ 
ወይም ሀገሪቱን የሚመራው ፓርቲ 
አይደለችም፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ 
እንጂ፤መቼም ያልተለመደን ነገር 
አምጡ ማለት አይሁንብኝ እንጂ 
“ታድለሻልና ባልሽ ይስምሻል” ነው ነገሩ፡
፡ ባንወክላቸውም ቢያንስ ወክላችሁናል 
በማለት ምክር ቤት በተቀመጡት በኩል 
እኛ ባለሀገሮች የኢትዮጵያ ሕዝብ የጉዳዩ 

እርማት
በባለፈው ሳምንት የዚህ አምድ 

እትማችን በዚህ አምደኛ ላይ የገባው 
የመጨረሻ (መደምደሚያ) አንቀጽ 
የአምደኛው ያለመሆኑን በትህትና 
እየገለጽን ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታ 
እንጠይቃለን፡፡

መ/ር ቀለሙ ሁነኛው
Kelemhun@yahoo.com

ሕገ መንግስት የህጎች ሁሉ የበላይ ነው፡
፡ አንድ ሥልጣን የጨበጠ መንግስት ህዝብ 
ተወያይቶበት ባፀደቀው ህገ መንግስት ላይ 
ተመስርቶ ዜጎችን ማስተዳደር ግዴታው 
ነው፡፡ የዘመናችን ህገ መንግሥት ረቂቁ 
ለውይይት ቀርቦ ሕዝብ አስተያየትና 
ማሻሸያ ቢሰጥበትም አስተያየቱ ተጠናቅሮ 
ተመልሶ ወደ ህዝብ ሳይወርድ በአየር 
ላይ መፅደቁ ይታወቃል፡፡ ሕገ መንግስቱ 
ዛሬም ቢሆን ሊሻሻሉ የሚገቧቸውን 
አንቀጾች ብይዝም ስርዓቱ አልፈቀደም፡
፡ በህገ መንግስቱ ላይ የሠፈሩት የዜጎች 
ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንኳን 
ሊከበሩ አልቻሉም፡፡ ኢህአዴግ የእድሜ 
ማራዘሚያ ድሪቶዎቹን በጣፈ ቁጥር ህገ 
መንግሥቱን ይጥሳል፡፡ “ጅራፍ ራሱ 
ገርፎ ራሱ ይጮሀል” እንዲሉ እሱ ራሱ 
ህገ መንግስታዊ መብቶችን በመጠቀም 
የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችን እና ተቋማትን 
“ሕገ መንግሥቱን በኃይል ለመናድ የተነሱ 
ሀይሎች” በማለት እያሳደደ ህገ መንግስቱን 
በመናድ ግንባር ቀደም ሚና እየተጫወተ 
ነው፡፡ በተለይም ከ1997 ዓ.ም ምርጫ 

በኋላ፣ ኢህአዴግ አዲስ ህገ መንግስት 
አፅድቆ በጓዳው ያስቀመጠ ይመስላል፡
፡ ሌላውን እየወነጀለ እሱ እንደፈለገው 
የዜጎችን ህገመንግስታዊ መብቶች ሲጥስ 
እጅ አጣምሮ መቀመጥ ተገቢ አይደለም፡፡ 
ከተሸራረፈ ነፃነት የለየለት ባርነት ይሻላል፡
፡ የለየለት ባርነት እንደ መርግ የተጫነው 
ህዝብ በተግባር ክንዱ፣ ጫናውን 
ከጫንቃው ላይ ለመጣል የሞት ሽረት 
ትግል ያደርጋል፡፡ በተሸራረፈ ነፃነት ውስጥ 
በእንፉቅቅ መሄድ ከቶውኑም አያዛልቅም፡
፡ እንደ ዜጋ ጠግበን ባንበላ እንኳን 
ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻችን 
ህገ መንግሥቱ ላይ በሰፈረው መልኩ 
ሊጠበቁልን ግድ ይላል፡፡ የተለያዩ ሠላማዊ 
የትግል ዘዴዎችን ተጠቅመን መንግሥትን 
ልንጫነውና ልናስገድደው ይገባል፡፡ ወደ 
ተግባር ሲለወጥ የማናየው የወረቀት ላይ 
ህገ መንግስት ምን ይፈይድልናል? “ላም 
አለኝ በሰማይ . . .” እንዲሉ ካልሆነ፡፡

ዛሬ የዜግነታችን ጉዳይ ጥያቄ 
ውስጥ እየገባ መጥቷል፡፡ እየተፈፀመ 
ባለው ግፍና በደል አገራዊ ፍቅራችን 
ተሸርሽሯል፡፡ የፍትህና የመልካም 
አስተዳደር እጦት የአገሪቱ ወረርሽኝ 
በሽታ ሆኗል፡፡ የመሪዎቻችንን ህፀፅ 

ደፍሮ መናገርም ሆነ መፃፍ በሽብርተኝነት 
አስፈርጆ ዘብጥያ ያስዶላል፡፡ በኢህአዴግ 
ሹማምንት በተለይም በአቶ መለስ ዛቻና 
ማስፈራራት ዜጎች በፍርሃት ድባብ ውስጥ 
እየናኙ ናቸው፡፡ ሙስና አገሪቱን እንደ 
ሸረሪት ድር የተበተባት፣ ጉዞን የሚያውክ 
ትውልድን የሚያኮላሽ ሆኗል፡፡ ሰሞኑን 
የፀረ ሙስና ኮሚሽንና የሕወሓቱ መስራች 
አቦይ ስብሀት ነጋ በኢትዮጵያችን ሥር 
እየሰደደ የመጣው ሙስና አገሪቱን ለከፋ 
አደጋ ሊያጋልጣት እንደሚችል በኢቴቪ 
መስኮት ብቅ ብለው መናገራቸው 
የችግሩን መባባስ አመላካች ነው፡፡ 
ጠቅላይ ሚኒስትሩም ፓርላማ ቀርበው 
የመንግስት ሌቦች መበራከታቸውን 
ነግረውናል፡፡ የኑሮ ውድነቱ ዕለት ተዕለት 
በአስደንጋጭ ሁኔታ እየጨመረና የተለያዩ 
የዕለት ፍጆታ ሸቀጦች ከገበያው እየጠፉ 
የአገሪቱ የወረቀት ብርም ጥንቡን እየጣለ 
ሲመጣ እያየን ነው፡፡ የሥራ አጥነት ችግር 
ስር መስደድ ወጣቶችን ለአስከፊ ስደት 
እየዳረጋቸው መጥቷል፡፡

የህገ መንግስቱ አንቀጽ 30 ዜጎች 
የመሰብሰብ ሰላማዊ ሠልፍ የማድረግ 
ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት 
እንዳላቸው ደንግጓል፡፡ ውድ አንባቢያን 

የርዕሴ ዋንኛ ግብም ይህ አንቀፅ ነው፡
፡ በተለይም በንዑስ አንቀፅ አንድ ስር 
የሰፈረው ግልፅ ሀሳብ ‹‹ማንኛውም ሰው 
ከሌሎች ጋር በመሆን መሣሪያ ሳይይዝ 
በሰላም የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ 
የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ 
መብት አለው፡፡›› ይላል፡፡

ሚያዝያ 30/1997 የአዲስ አበባ 
ህዝብ የኢህአዴግን የፖለቲካ መስመር 
በመቃወምና ቅንጅትን በመደገፍ በመስቀል 
አደባባይ በሚሊዮን ቁጥር ከተመመ ወዲህ 
በአለማችን ሕዝባዊ ሰልፍ ከናፋቃቸው 
አገራት መሀከል አንዷ ኢትዮጵያ ናት፡
፡ ሕገ መንግስታዊ መብታችን ተጥሶ 
ሠላማዊ ሰልፍ ከተከለከልን ድፍን ሰባት 
አመታችን፡፡ ዛሬ በየትኛውም ዓለም፣ 
ሕዝቦች “ውሃ ቀጠነ” በሚል በብዙም 
ይሁን በጥቂት ስብስብ መፈክር አንግበው 
ተቃውሟቸውን በሰላማዊ ሠልፍ ሲገልፁ 
እያየን ነው፡፡ የዓለማችን የስልጣኔና 
የዴሞክራሲ ቁንጮ በሆኑት አሜሪካና 
እንግሊዝም ዜጎች የተለያዩ ኢኮኖሚያዊና 
ፖለቲካዊ ጥያቄዎችን አንግበው አደባባይ 
በመውጣት የተቃውሞ ድምፃቸውን 
አስተጋብተዋል፡፡ መሪዎችም የሕዝቡን 
ጥያቄ በለሆሳስ አዳምጠው መፍትሄ 

ሲያበጁ አስተውለናል፡፡
እውን ኢትዮጵያውያን ሰላማዊ ሰልፍ 

የሚያስወጣ ችግር ሳይኖርብን ቀርቶ 
ነው አደባባይ ያልወጣነው? የኢህአዴግ 
ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ  መስመር አልጋ 
ባልጋ ሆኖልን ነው ዝምታን የመረጥነው? 
መልሱ አንድ እና አንድ ነው፡፡ ኢህአዴግ 
ህገ መንግስታዊ መብቶቻችንን በጠራራ 
ፀሐይ በመጣስ አፈሙዝ እያስፈራራ 
የጓዳ ውስጥ አይጥ ስላደረገን ነው፡
፡ በሠራዊት ብዛትና በታጠቀው የጦር 
መሣሪያ በመመካት ነው፡፡ የፀረ ሽብር 
ህጉን በማስፈራርያነት በመጠቀም ነው፡፡ 
ግን ሁሉን ፈርተን እስከ መቼ? እስከ የት?

	 	 ሠላማዊ ሠልፍ 
የሚያስወጡን አንገብጋቢ ችግሮቻችን 

1ኛ.  እየተባባሰ የመጣው የኑሮ 
ውድነት 

በቅርቡ አሜሪካዉያን በኦባማ 
አስተዳደር ላይ ለሳምንታት የዘለቀ 
የተቃውሞ ሰልፍ ያካሄዱት የኑሮ ውድነት፣ 
የሥራ አጥነት መንሰራፋት ለፈጠረው 
የኑሮ ቀውስ መንግስት መላ እንዲያበጅለት 
የሚያስጠነቅቅ ነበር፡፡ ልብ እናድርግ! 
እነሱ እንደ እኛ በድህነት ቢሰቃዩ ሊከተል 
የሚችለውን ቀውስ ያውቁታል፡፡ እናም 

ኢ/ር ዘለቀ ረዲ
mesayewa2011@gmail.com

ፖለቲካ

ወደ 15 የዞሯል
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም.

ወ/ሪት ታደለች አበራ የአንድነት ለዴሞክራሲና 
ለፍትህ ፓርቲ /አንድነት/ ሴቶች ኮሚቴ ሰብሳቢ 
ናቸው፡፡ ስለ ግላቸውና ስለ ሴቶች አጠቃላይ ሁኔታ 
ከባልደረባችን ብዙአየሁ ወንድሙ ጋር ቆይታ 
አድርገዋል፡፡

	 የት ተወለዱ? የት አደጉ?

የተወለድኩት አዲስ አበባ ልዩ ቦታው ካሳንቺስ 
ሲሆን ያደኩት ኮልፌ በሚባል አካባቢ ነው፡፡ 
ያደኩትም ከወላጆቼ ጋር ነው፡፡

	 እስቲ የፖለቲካ ህይወትዎን ያጫውቱኝ?

እንደሚታወቀው በተፈጥሮ የሰው ልጅ ከፖለቲካ 
ውጪ አይደለም፡፡ በዚህ ምክንያት የፖለቲካ ህይወቴ 
በዚህ ጊዜ ጀመርኩ ማለት አልችልም፡፡ ሆኖም ግን 
በቀጥታ የአገሪቱን ፖለቲካ ጉዳይ እለት በዕለት 
መከታተል የጀመርኩት ከ1997 ምርጫ ዋዜማ ጀምሮ 
ነው፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ የለውጥ ጥያቄ እየጐላ ሲሄድ 
የእኔም የውስጥ ፍላጐት ጐልቶ ወጣ፡፡ የህዝብ የለውጥ 
ጥማት እያደገ ሲመጣ የለውጥ ኃይል ፈላጊውን 
በተለያየ መንገድ የማዳከምና የመበታተን ሥራ ሲሰራ 
ስመለከት የበለጠ ተነሳሳሁ፡፡ ቁጭትንም ፈጠረብኝ፡
፡ በአንድ የፖለቲካ ድርጅት ተደራጅቼ መታገል 
እንዳለብኝም ወሰንኩኝ፡፡ በዚሁ ምክንያት በአንድነት 
ፓርቲ ተደራጅቼ በመታገል ላይ እገኛለሁ፡፡

	 የህብረተሰቡ የሥርዓት ለውጥ ጥያቄ አለ 
ብለውኛል፡፡ የሥርዓት ለውጥ ለምን አስፈለገ?

በአገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ የዴሞክራሲና የሰብአዊ 
መብት ጥሰት እየተባባሰ ነው፡፡ ሙስና ተንሰራፍቷል፡
፡ የመሣሪያ እና የፕሮፓጋንዳ አገዛዝ ሰፍኖአል፡
፡ ዜጐች በነፃነት ሐሳባቸውን መግለጽ አይችሉም፡
፡ ከጓደኛህና ከቤተሰብህ ጋር ለማውራት ግራና ቀኝ 
የሚታይበት ዘመን ላይ ደርሰናል፡፡ 20 ዓመት ሙሉ 
ዜጐች ከሥራቸውና ከመኖሪያቸው ይፈናቀላሉ፡
፡ ኢህአዴግ በምርጫ ዋዜማ ሥራ ፈጣሪ፤ ፍትሐዊ 
አስተሳሰብ ያለው መስሎ ይታያል፡፡ ከምርጫ ማግስት 
ወደ መደበኛ ባህርዩ የመለሳል፡፡ ኢህአዴግን ያልደገፈ፣ 
የተቃወመ፣ የታገለ. . . በፈጠራ ክስ ይከሰሳል፡፡ ሌላም 
ሌላም በርካታ ነገሮች ይፈፀምበታል፡፡ በቅርቡ በአቶ 
አንዱዓለም አራጌ ላይ የተፈፀመውንም ሰምተናል፡
፡ ስርዓቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወዴት እየሄደ እንደሆነ 
አመላካች ነው፡፡ በዚህ ምክንያት የሥርዓት ለውጥ 
ጥያቄ አስፈልጓል፡፡

	 በኢትዮጵያ የሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎና 
ውጤቱን እንዴት ይገመግሙታል?

በተለያየ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሴቶች 
በርካታ ተሳትፎዎችን አድርገዋል፡፡ ለአገር ዳር ደንበር 
ተዋግተዋል፡፡ በድጋፍ ሰጪነት በአማካሪነት ታሪክ 
አስመዝግበዋል፡፡ በፍትሐዊ ውሳኔ አሰጣጥ የሚጠቀሱ 
አሉ፡፡ አገራችን ከጥንት ጀምሮ ለሴት ልጅ የአመራር 
ቦታ ስትሰጥ ቆይታለች፡፡ ንጉሶች ሲሞቱ አልጋ ወራሽ 
ልጆቻቸው ለኃላፊነት እስኪበቁ ድረስ ሚስቶቻቸው 
በሞግዚት አገሪቱን ይመሩ ነበር፡፡ እቴጌ ምንትዋብን፣ 
ኢሌኒን ማስታወስ ይቻላል፡፡ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ 
አምባገነናዊ ሥርዓት እየገዘፈ ሲመጣ ሴቶች የወሳኝ 

ሚና እየቀነሰ መጥቷል፡፡ የአገራችን ህገ መንግስት 
የሴቶችን እኩልነት ይደነግጋል፡፡ አገሪቱ የዓለም 
የሴቶችን ኮንቬንሽን ፈርማ ተቀብላለች፡፡ በተግባር 
ስንመለከት ግን ሴቶች ዛሬ የሚፈልጉት ለአዳራሽ 
ማድመቂያ ለምርጫ ካርድ መጠቀሚያ ብቻ ነው፡
፡ በአነስተኛና ጥቃቅን መደለያ ይገለገሉባቸዋል፡፡ 
ኢህአዴግ ሴቶችን የሚፈልጋቸው ምርጫ ወቅት ላይ 
ነው፡፡ በብድር ብር፣ በጉልት ማደራጀት ከእጅ ወደ 
አፍ ሥራ ላይ ማሰማራት፣ ቤት ለቤት ቡና እያፈሉ 
እንዲያረግቡለት ያደርጋል፡፡ ምርጫው ሲጠናቀቅ ዞር 
ብሎም አያያቸውም፡፡ 

ተጨባጭ ምሳሌ ልስጥህ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ 
ወረዳ ዘጠኝ በቀድሞ ቀበሌ 06 ካታንጋ አካባቢ 
ምርጫ ጣቢያ የተፈፀመውን ልንገርህ፡፡ በምርጫ 
2002 ቤት ለቤት ምርጫ እንዲያስተባብሩ፤ ቡና 
እንዲያፈሉ፤ የተመደቡት የካቲት ወረቀት ፋብሪካ 
ፊት ለፊት በማህበር ተደራጅተው ምግብ የሚሸጡ 
ሴቶችን ነበር፡፡ ከምርጫው በኋላ ቦታውን ነጥቀው 
በአካባቢው ነዋሪ ላልሆኑ ለራሳቸው ሰዎች ሰጡ፡
፡ “መተዳደሪያችን ነው ሥራ የለንም፤ ቦታችንን 
አትንጠቁን” ብለው ቢለምኑም፣ በየባለሥልጣኑ ደጅ 
ቢጠኑም ሰሚ አላገኙም፡፡ ተመራጩንም ከምርጫው 
በኋላ አይናቸውንም አላዩዋቸውም፡፡ ቦታውን የወሰዱ 
ከጀርባቸው ባሉ ሰዎች እጅ ዛሬ አዳራሽ ሠርተው 
ይነግዱበታል፡፡ እነዚያ ለኢህአዴግ መመረጥ ከበሮ 
ይደልቁ የነበሩ ሴቶች ግን ከነቤተሰባቸው በረሃብ 
አለንጋ እየተገረፉ ነው፡፡ ስለዚህ ሥርዓቱ የሴቶችን 
ችግር እየፈታ ያለ ሳይሆን ሴቶችን መጠቀሚያ 
አድርጓቸዋል፡፡ 

	 በተለያየ የመንግስት ሥልጣን ላይ 
የተቀመጡ ሴቶች እንዳሉ አውቃለሁ፡፡ ይህ በቂ 
አይደለም ነው የሚሉኝ?

ከላይ እንደነገርኩህ ኢህአዴግ ሴቶችን ለፕሮፓጋንዳ 
ይጠቀምባቸዋል፡፡ በቴሌቪዥን በርካታ ነገሮችን 
እንመለከታለን፡፡ በኑሮአቸው ደግሞ በየመንደሩ 
እናያለን፡፡ ሴቶች በኑሮ ውድነቱ የተነሳ ለከፍተኛ 
ስቃይ ተዳርገዋል፡፡ ኑሮአቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ 
እያሽቆለቆለ ነው፡፡ ጥቂት የኢህአዴግ አቀንቃኞች 
ወንበር ተሰጥቶአቸው ወይም ጥቂት ሴቶች በተቋማዊ 
ሙስና ኔትዎርክ ውስጥ ገብተው በምዝበራ ላይ 
ተሰማርተው ሊሆን ይችላል፡፡ ጥቂት የተመቻቸላቸው 
ደግሞ በንግዱም ሊታዩ ይችላሉ፡፡ እነዚህ ጥቂት 
ሴቶች የአገሪቱን ሴቶች ያሉበትን ሁኔታ የሚያሳይ 
አይደለም፡፡ በርካታ ጐስቋላ እናቶች በኢህአዴግ 
አንድ ለአምስት አደረጃጀት ተደራጅተው የኢህአዴግ 
አገልጋዮች ካልሆኑ በስተቀር ጉልት ቸርችሮ የመኖር 
መብት የላቸውም፡፡ ላስቲክ ዘርግተው ምግብ መሸጥ 
አይፈቀድላቸውም፡፡ የኮብልስቶን ድንጋይ ለመጥረብ 
ድንጋይ በባሬላ ለመሸከም የኢህአዴግ ደጋፊ መሆን 
የግድ ነው፡፡ ቤት ለማግኘት፣ ትምህርት ዕድል፣ ሥራ 
ለማስመሰል ቅድሚያ ለሴት ይላሉ፡፡ በተግባር ግን 
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪም ቅድሚያ ለኢህአዴግ 
አባልና ደጋፊ ነው፡፡ ጥያቄህን ለመመለስ ሥርዓቱ 
ለሴቶች የሰጠው ቦታ በቂ አይደለም ተብሎ ብቻ 
የሚጠቀስ ሳይሆን ለሴቶች ቦታ አልሰጠም ቢባል 
የሚሻል ይመስለኛል፡፡

	 በፓርቲያችሁ የሴቶች ተሳትፎ ምን 
ይመስላል?

በፓርቲያችን የሴቶች ተሳትፎ ብዙ ሥራ ይጠይቃል፡
፡ አሁን ያለው ተሳትፎ በቂ ነው ተብሎ አይታመንም፡፡ 
ሴቶች የተሻለ ስርዓት እንዲመጣ ግንባር ቀደም ሆነው 
ወደ ትግሉ መቀላቀል ይጠበቅባቸዋል፡፡ የሚፈልጉትን 
የእኩልነት ሥርዓት ለመገንባት የሚሹትን ፍትህ 

ለማግኘት መታገል አለባቸው፡፡ በእርግጥ ኢህአዴግ 
ሴቶች ወደ ተቃውሞ ትግሉ እንዳይገቡ የማይፈጽመው 
ሴራ የለም፡፡ በማህበራዊ ኑሮ አጠብቂኝ ውስጥ 
ያስገባቸዋል፡፡ በቤተሰብ ኃላፊነት የተጠያቂነት ሸክም 
ያሸክማቸዋል፡፡ ቤተሰባቸውን ለበለጠ ኢኮኖሚ 
ችግር ያጋልጣቸዋል፡፡ ቤተሰባቸው ዙሪያውን በችግር 
ሲታጠር ሴቶች ሁሉን ነገር ለእግዚሐብሄር በመስጠት 
መቀመጥ ይፈልጋሉ፡፡ ይህን ለማስቀረት አንድነት 
አጥብቆ ይሰራል፡፡ በአገራችን ለውጥ እንዲመጣ 
ሴቶች የትግሉ ግንባር ቀደም ሆነው እንዲታገሉ 
እንፈልጋለን፡፡ ሴቶች በተራ አርቴፊሻል መደለል 
የለባቸውም፡፡ እስከ ዛሬው ስህተት ትምህርት ሊሆን 
ይገባል፡፡ ሴቶች ለራሳቸው መብትና ጥቅም መቆም 
አለባቸው እንጂ ለመጨቆኛ፣ ለአፈና፣ ለዘረኝነት፣ 
ለጐጠኛ ሥርዓት መሣሪያ መሆን የለባቸውም፡፡ 
ዜጐች በአመለካከታቸው አገራቸው ሲኦል ለሆኑበት 
ሥርዓት መሣሪያ ሆነው ማገልገል አይጠበቅባቸውም፡
፡ ሐሳቤን ለማጠቃለል በፓርቲያችን የሴቶች ተሳትፎ 
እጅግ ደካማ ነው፡፡ ለመቀየር እንሰራለን፡፡ ሴቶችን 
ወደ አመራር ለማምጣት እንሠራለን፡፡ በፓርቲያችን 
የአምስት ዓመት ስትራቴጂ እቅድ መሠረት እየሠራን 
ነው፡፡ አገሪቱ ላወጣችው ህገመንግስትና ፊርማ 
የተቀበለችውን ኮንቬሽን እንድታከብር እንታገላለን፡፡ 
ሴቶች ከፍርሃት ቆፈን እንዲላቀቁ እንሠራለን፡፡

	 በሴቶች የእኩልነት መብት የወንዶች ሚናስ 
ምንድነው ይላሉ?

ወንዶች ለሴት ልጅ መብት ወይም በሴቶች 
እኩልነት ማመን አለባቸው፡፡ የትግሉም አካል ሆነው 
የድርሻቸውን መወጣት ይጠበቅባቸው፡፡ የሴት 
ልጅን እኩልነት በመድረክ ሳይሆን በተግባር መቀበል 
ያስፈልጋል፡፡ በርካታ የኢህአዴግ ባለሥልጣናት 
በመድረክ ላይ የሴትን መብትና እኩልነት የሚያምኑና 
የሚቀበሉ፤ የመንግስት መመሪያ የሚያስፈጽሙ 
ይመስላሉ፡፡ በየቤታቸው በየውሳኔያቸው ግን 
ተቃራኒውን ሲፈጽሙ ይታያል፡፡ ይህ መቀየር አለበት 
ብዬ አስባለሁ፡፡ ወንዶች የሴቶችን እኩልነት በእምነት 
መቀበል ይጠበቅባቸዋል፡፡

	 በዚህ ሳምንት ማርች 8 ይከበራል፡፡ 
ፓርቲያችሁ በዓሉን እንዴት ይመለከተዋል?

በፓርቲያችን በየዓመቱ በዓሉን በደማቅ ሁኔታ 
እያከበረው ቆይቷል፡፡ የዘንድሮውንም በዓል ከዚህ 
በፊት ከነበረው በተሻለ ሁኔታ ለማክበር ኮሚቴ አዋቅሮ 
እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ ቀኑ የሚውለው በእኛ አቆጣጠር 
የካቲት 29 ሐሙስ ዕለት ነው፡፡ ሐሙስ የሥራ ቀን 
በመሆኑ ከሁለት ቀን በኋላ መጋቢት 1 ቀን 2004 
ዓ.ም ለማክበር ወስነናል፡፡ በዚህ አጋጣሚ ማንኛውም 
ሰው በበዓሉ ላይ መሳተፍ ስለሚችል እንዲገኝ ጥሪዬን 
ማቅረብ እፈልጋለሁ፡፡ በዓሉ የሚከበረው በዲአፍሪክ 
ሆቴል ስለሆነ ቅዳሜ ከ7 ሰዓት ጀምሮ መገኘት 
ይቻላል፡፡ የሚለውን መልዕክት ቢተላለፍልኝ ደስ 
ይለኛል፡፡

	 በዚህ አጋጣሚ ለሴቶች የሚያስተላልፉት 
መልዕክት ይኖራል?

ከላይ ለመግለጽ ሞክሬአለሁ፡፡ ሴቶች በዜግነታችን 
እና ሰው በመሆናችን በገዛ አገራችን ማግኘት የሚገባን 
መብትና ጥቅም ከማንም በገጸ በረከትነት መጠበቅ 
የለብን፡፡ ማንም ፍርፋሪ እየወረወረልን መገልገያ 
መሣሪያ ሊያደርገን አይገባም፡፡ ስለዚህ ለትግሉ 
መነሳሳት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ሴቶች በአንድነት ፓርቲ 
ዙሪያ ተሰባስበው መብትና ጥቅማቸውን ለማስከበር 
መታገል አለባቸው፡፡

ወ/ሪት ታደለች አበራ የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /አንድነት/ ሴቶች ኮሚቴ ሰብሳቢ 
ናቸው፡፡ ስለ ግላቸውና ስለ ሴቶች አጠቃላይ ሁኔታ ከባልደረባችን ብዙአየሁ ወንድሙ ጋር ቆይታ 

አድርገዋል፡፡

ሴቶች ከፍርሃት ቆፈን እንዲላቀቁ 
እንሠራለን
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ከገፅ 4 የዞረ

ከገፅ 5 የዞረ

ለቤታችን ታስቦ መልካም አስተዳደርን ለማስፈን 
የተሰላ አይደለም፡፡  እኛን የሚበጀን መተካካት 
የብሳናን ፍሬ በዋርካ  ፍሬ እንደሆነ ልብ በል፡፡ 
ራሳቸውን ‹‹የብሳና ፍሬዎች ነን›› ብለው የሚያስቡ 
አለቆች ካሉ ‹‹በናንተ ትሩፋት ቤታችን መታደስ 
ስላልቻለ አንበሳ ግቢ ለወጣት አንበሶች ልቀቁ!›› 
በላቸው  ‹‹እኛ አረጋውያኑሳ?›› ቢሉህ እረፉ 
ደክሟኋችል፤ ይብቃችሁ!›› ብለህ አስረዳቸው፡፡ 

ወዳጄ አለቃችን ‹‹የሚወደኝ ቢኖር 
በአብዮታዊ ዲሞክራሲ አንቀልባ ታዝሎ 
ይተከተለኝ›› ሲል የሰሙ አንዳንድ የቤታችን አባላት 
ተከታይ ሆነው ቀደማይ መሆን ተስኗቸዋል፡፡ 
እንዲያውም ከአንበሳ ጊቢ ያመለጠ አንድ ወጣት  
አንበሳ በሊዝ አዋጅ ዙሪያ ህዝቡን ሲያወያይ 
አለቃችን ስድስት ሚሊዮን ተከታይ ምዕመናን 
እንዳሉት አስረድተውናል፡፡  አንተ ለቤትህ 
የምታስብ ከሆነ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ተከታይም 
ሆነ ቀዳማይ ከመሆን የቤትህ አምላክ ይጠብቅህ፡

፡ ‹‹ኔት ወርክ›› ሰርተውብህ ደቀ መዝሙራቸው 
ሊያደርጉህ ይፈልጋሉና ‹‹ኔት ወርክ› ከምትሰሩብኝ 
‹‹ከቴሌ ኔት ወርክ አስለቅቁልኝ›› በላቸው፡፡

የዛሬ ሁለት ሳምንት አንጋፋው ደራሲና 
ጋዜጠኛ ስብሀት ገ/እግዚአብሔር በተደረገለት ጥሪ 
ወደ ላይ ቤት አቅንቷል፡፡  ወዳጄ ለጋሼ ደብዳቤ 
ቢጤ ልጥፍለት ፈልጌ አድራሻውን ስላላወቅኩና 
የሚያደርስልኝም የማገኝ ስላልመሰለኝ ጀምሬ 
ተውኩት፡፡ 

ጅምር ደብዳቤ …
ይድረስ በሔድክበት … ለጋሽ ስብሀት ገ/

እግዚአብሔር ጋሼ እንዴት ነህ? … በሰላም ደረስክ?  
ማረፍያ  አገኘህ? ከወዴትስ መደቡህ? ጋሼ ዛሬ 
ይቺን ጥሁፍ እንድጥፍልህ ያነሳሳኝ ነገር ቢኖር ያን 
የምንወደውንና የሚወድህን ባልደረባህን ደራሲና 
ጋዜጠኛ በአሉ ግርማንና ሌሎች  ደራሲያንን 
ማግኘት አለማግኘትህን ልጠይቅህ ጓግቼ ነው፡፡ 
ጋሼ ‹‹በአሉና ሀዲስ ናቸው የተቀበሉኝ›› ብትለኝ 

ምንኛ ደስ ይለኛል መሰለህ፡፡ እንዲህ ስልህ ለትልቁ 
ደራሲ ዋጋ ሳልሰጠው ቀርቼ እንዳይመስል ኧረ 
እሱም ይቀበልህ!  ዋናው የሱ ነዋ! ጋሼ እንደው 
ካገኘሀቸው ለነርሱና ስራዎቻቸው ምን ያህል 
አክብሮትና ፍቅር እንዳለን እንድትገልፅላቸው 
ወዳለሁ፡፡ ላንተም እንደዛው! ከዚህም ባሻገር 
ያኔ እዚህ ጀም[ው ሳይጨርሱ የሔዷቸውን 
ስራዎች   አብራችሁ በመሆን ሰርታችሁ በሚመጣ 
ሰው ወይም ሀሳበ ኔት (Imagination net) ላይ 
‹‹አታች›› ታደርጉልናላችሁ የሚል እምነት አለኝ፡
፡ ጋሼ ያኔ ስትሔድ ግን ምነው ተጣደፍክ? ለነገሩ 
አንተ ምን ታደርገው እንደምትሔድ ጠዋት 
ሰምተን ከሰአት ተሸኘህ፡፡ ቤት ሆኜ የሽኝትህ 
ፕሮግራም ላይ ባለመገኘቴ ከልቤ አዝኛለሁ … 
ደግሞም መሔድ አልነበረብህም! ታስፈልገናለህ! 
አሁንስ ቢሆን አንተ ምን ታደርገው ተጠራህ 
ሔድክ! ማን ነው ግን የጠራህ? አነ በአሉ፣ ሀዲስ፣ 
ዳኛቸው፣ ጳውሎስ፣ጋዬና  ከበደ ሚካኤል 

‹‹ስብሀት ናፍቆናል አስጠሩልን!›› ብለው ለትልቁ 
ደራሲ አመልክተው ይሆን ብዬ አሰብኩ፤ እንጃ! 
ለማንኛውም ጋሼ ክታቦችህን ያላነበብን እንጂ 
ሸኝትህ ላይ ያልተገኘንን ሰዎች ትቀየማለህ ብዬ 
አላስብም፡፡ ጋሼ ‹‹አርፈህ ተቀመጥ፤ ስለማያውቁት 
ሀገር አይጠየቅም! ›› ትለኝ ይሆናል እንጂ አሁን 
ስላለህበት ሀገር አንዳንድ ነገሮችን ብጠይቅህ 
ደስ ይለኛል፤ ማለት እዛ እንዴት ነው … ? ግን 
ስለማያውቁት ሀገር ስለማይጠየቅ አልጠይቅም 
ተውኩት … ለትልቁ ደራሲ ግን  ‹‹ቤታችን በሻጭ 
ሳይሆን  በእውነተኛ  ገዢ  የሚተዳደርበትን ቀን 
አቅርብልን›› ብለውሀል  በልልን፡፡

.	 .	 .
ወዳጄ ለጋሼ የተጣፈውን ጅምር ደብዳቤ 

እንዴት አየኸው አንተም የምትለው ነገር 
ካላ መርቅበትና አድራሻውን ካገኘን አብረን 
እንልከዋለን፡፡  በመጨረሻም ልልህ የምወደው 
ነገር ቢኖር አሁን በአፀደ ስጋ አብረውህ የሌሉ፤ 

ለቤትህ መታደስ  የማይተካ ሚና ተጫውተው 
ላለፉ ውድ አንበሶች ለስራቸው ክብርንና 
አድናቆትን ለነርሱ ደግሞ ህያው የሆነ ፍቅር 
ስጣቸው፡፡ ከዚህም ባሻገር ለቤታችን መታደስ 
ሲሉ ታጉረው እንግልት እየደረሰባቸው ያሉትንም 
ሆነ የኮበለሉትን አንበሶች ከልብህ አስብ፡፡  ‹‹ድር 
ቢያድር አንበሳ ያስር›› ነውና ነገሩ አንተም ብትሆን 
የቤታችን አባል ነህና ከወጣቶቹ አንበሶች ጋር 
ተቀላቅለህ የቤታችንን ትንሳኤ እውን ለማድረግ 
በአንድነት ለአንድነት እጅ ለእጅ ተያያዝ! ዛሬም፤ 
ነገም ወደፊትም ቤታችን ኢትዮጵያ ለዘልአለም 
ትኑር!

ማስታወሻ
በጽሁፌ ውስጥ በወንድ ጾታ የተገለጹ 

ሀሳቦች እንስት ጾታንም ታሳቢ ያደረገ መሆኑ ልብ 
ይባልልኝ፡፡

በአንድነት ...

ወዲያውኑ ይፈቱታል፡፡ የእኛ ድህነት እኮ እጅግ የከፋ 
ከመሆኑ የተነሳ ዓለምን በድህነት ከሚመሩ አገራት ተርታ 
ከተሰለፍን ሰንብተናል፡፡ መሪዎቻችን ግን ከበለፀጉ ሀገራት 
ባለፀጎች እኩል ናቸው፡፡

ዛሬ የገበያውን ዋጋ እያየነው ነው፡፡ በአገራችን የአየር 
ፀባይ መሠረት በአሁኑ ወቅት የእህል ሰብል ተወቅቶ 
ጎተራ የሚገባበት ወቅት ነው፡፡ እንደሚታወቀው በጥርና 
በየካቲት ወራት የእህል ዋጋ መቀነስ ነበረበት፡፡ ይሁን እንጂ 
አሁን በሚታየው ገበያ ጤፍ እስከ 1400 ብር እየተሸጠ 
ነው፡፡ ሌሎችም የጥራጥሬ፣ የአትክልትና ፍራፍሬ እህሎች 
ዋጋቸው በፍጥነት እያሻቀበ መጥቷል፡፡ ድሃ ኢትዮጵያዊ 
መቼም ከሽሮ ያነሰ ምን ሊመገብ ይችላል? ከዚህ በታች 
ያለዉ አፈር መሆኑ ነዉ፡፡ ከዚህ ወር መግቢያ ጀምሮ 
ስኳርና ዘይት በየሱቁ ማግኘት እየናፈቀን ነው፡፡

ኢህአዴግ ባደራጃቸው የሸማቾች ማኅበራት 
ለህዝብ እንዲሰራጭ የተከፋፈለውን ስኳር ለመግዛት 
ማህበራቱ ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀምጣሉ፡፡ የማህበር 
ክፍያ በመክፈል አባል መሆንና ሁለት ኪሎ ስኳር 
ለመግዛት ሌሎች የሸቀጣሸቀጥ አይነቶችን መሸመት 
እንደሚገባ እያስገደዱ ነው፡፡ “ከመሞት መሰንበት” በሚል 
የኢህአዴግ ሹመኞች አይደለም ሊመገቡት ቀርቶ ሊያዩት 
የሚጠየፉትን የሚረጋ ዘይት (Palm oil) እንኳን በፆም 
ወቅት ማግኘቱ አስቸጋሪ ሆኗል፡፡ በዘመናቸን ከፆሙ ጋር 
ተዳምሮ ዘይትም ፆም ሆነ፡፡ 

ኢህአዴግ ላይዘልቅበት “የገበያ ዋጋን አረጋጋለሁ” 
በሚል ከንቱ ቅዠት ያለ ጥናት ተነሳስቶ የወሰደው ርምጃ 
ይባስ ገበያውን አመሰቃቀለው፡፡ ዛሬ በመጨረሻው ተራ 
ሆቴል በየአይነቱ ምግብ ወይም ሽሮ ወጥ እስከ 25 ብር 
እየተሸጠ ነው፡፡ የትራንስፖርቱ ዋጋ ከፍለ ሀገር ከሚኖሩ 
ቤተሰቦቻችን ጋር አቆራርጦናል፡፡ አዲስ አበባ ከተማ 
ውስጥ በታክሲ ለመንቀሳቀስ አዳጋች ሆኗል፡፡ የቤት 
ኪራይ የሠራተኛውን የወር ደመወዝ ጠቅሎ እየወሰደው 
ይገኛል፡፡ ወደ ቡቲኮች ጎራ ብሎ ፋሽን ልብስና ጫማ 
መሸመት የማይታሰብ ነው፡፡ ከጉምሩክ ፍተሻዎች 
በሙስናም ይሁን በድብቅ አምልጠው ከውጭ የገቡ 
ልባሽ ጨርቆችን (ሰልባጅ) እንኳን ለመልበስ እየተቸገርን 
መጥተናል፡፡

ወጣቱ ትውልድ ትዳር ይዞ ልጅ የመውለድ ተስፋው 
ጨልሟል፡፡ ሥራ የለ፣ መኖሪያ ቤት የለ፣ ምግብ 
የለ፣ ልብስ የለ፡፡ አንድ ራስን እንኳን ማኖር አዳጋች 
ሆኗል፡፡ በመከረኛ ቴሌቪዥኑ “11% አድገናል” እያሉ 
ከሚወተውቱን እንዲያጠግበን በአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ 
ልንጠይቀው ይገባል፡፡

2ኛ.  የፀረ ሽብርተኝነት ህጉ የዜጎችን ሕገ መንግስታዊ 
መብት የሚፃረር ነዉ፡፡ 

የኢህአዴግን ዕድሜ ለማራዘምና ዜጎችን እያሸማቀቁ 
ለመግዛት በሚያመች መልኩ የተቀረፀዉ የፀረ ሽብር 
ህግ የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ አይደለም፡

፡ የመንግስታችንን ህፀፅ ደፍረው የሚተቹ ጋዜጠኞችንና 
ፓርቲዎችን ለማሽመድመድ ታቅዶ የወጣ ህግ ነው፡
፡ ኢትዮጵያችን እንደ ሌላው አለም በሽብር ስጋት 
የምትናጥ ምድር አይደለችም፡፡ ህዝቦቿ ክርስቲኑም ሆነ 
ሙስሊሙ ፈጣሪዉን የሚፈራ ነው፡፡ አልቃይዳ እና 
አልሻባብም ቢሆኑ በአሁኑ ሰዓት ለኢትዮጵያ አስጨናቂ 
የሽብር ድርጅቶች አይደሉም፡፡ እስከ ዛሬም ድረስ በእነሱ 
ተሰንዝሮብን በፍንዳታ የተናወጠ የልማት አውታርም 
የለም፡፡ ወይም ዛሬ ናይጄሪያን እያመሰ እንዳለው ቦኮ 
ሀራም በህቡዕ የተደራጁ የሽብር ድርጅት የለም፤ “ወንዝ 
ለወንዝ መቀደስ የተኛን ሰይጣን መቀስቀስ” እንዲሉ 
ካልሆነ በቀር እንደ አቶ መለስ ዲስኩር የፀረ ሽብር ህጉ 
ከአሜሪካ ከእንግሊዝ ወዘተ የተቀዳዳ ነው የሚለው ‹‹ላም 
ባልዋለበት ኩበት ለቀማ›› ይሆናል፡፡ 

ኢትዮጵያ አሜሪካ ወይም እንግሊዝ አይደለችም፡
፡ አሸባሪዎች የበለፀጉትን አገራት በተለይም አሜሪካንን 
ዋናና የጥቃታቸው ኢላማ ያደረጉበት የራሳቸው 
ምክንያት አላቸው፡፡ አሸባሪነትን ከዓለም አገራት 
ጋር በጋራ የምናወግዘው ሰይጣናዊ ምግባር ቢሆንም 
በድህነት አረንቋ ውስጥ ተዘፍቀን የአሜሪካን ደንገጡር 
የምንሆንበት ምክንያት የለም፡፡

ውድ አንባቢያን ከብዕርና ከወረቀት ውጭ አንዳችም 
የጦር መሣሪያ ያልታጠቁ ዜጎችን ኢህአዴግ ወደ ቃሊቲ 
ማጎሪያ እየነዳ በፀረ ሽብር ህግ ሰበብ የዜጎችን ህገ 
መንግስታዊ መብት ሲጥስ ከንፈራችንን እየመጠጥን 
እህህን አርግዘን የምንቆዝመው እስከ መቼ ነው? የፀረ 
ሽብር ህጉ ተጨባጭ እውነታዎችን ባገናዘበ መልኩ 
እንደገና እንዲከለስና ጅራፍ ባልጮኽበት ምድር የሽብር 
ነጋሪት እየጎሰመ የሚያሸማቅቀንን ኢህአዴግ በአደባባይ 
በሰላማዊ ሠልፍ ድምፃችንን አሰምተን ልንቃወመው 
ይገባል፡፡ የታሰሩት ንፁህ የሠላማዊ ትግል ፈርጦች 
በአስቸኳይ እንዲፈቱ መጠየቅ ግድ ይለናል፡፡

3ኛ.  አዲሱ የመሬት ሊዝ አዋጅ
ይሄኛው ህግ በኢትዮጵያዉነታችንና በህልውናችን 

ላይ ያነጣጠረ ነው፡፡ ኢህአዴግ ዝምታችንንና መከራ 
ቻይነታችንን አጥንቶ ሀብትና ንብረት አልባ ሊያደርገን 
ቆርጦ ተነስቷል፡፡ ዕድሜውን ለማስረዘም ሲል ላቀደው 
የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ማሳኪያ ከፍተኛ 
የበጀት ክፍተቱን ለማሟላት ሲል መሬትን ከቤት የነጠለ 
በምድር ላይ የሌ ጉደኛ መንግስት ቢኖር ኢህአዴግ ነው፡
፡ አየር ላይ ቤት አይሰራ፤ ሲደልለን ግን ለህዝብ ጥቅም 
ነው የሚለን ምን ያህል እንደ ህፃን ቢቆጥረን ይሆን? 
ሹማምንቱ በመሬት ሽያጭ ኪሳቸው ከደለበ በኋላ ይህን 
ህግ ማውጣት ምን የሚሉት ነው? ከዚህ በኋላ በፍርሃት 
ተሸብበን ምን እስከሚፈፀምብን እንጠብቃለን? ይህ 
የሊዝ አዋጅ እንደገና በባለሙያዎች እንዲጠናና ቤታችንን 
ከመሬታችን ጋር የመሸጥና የመለወጥ መብታችን 
እንዲረጋገጥ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ይኖርብናል፡፡

በሌላ መልኩ በጋምቤላና በኦሞ ሸለቆ አካባቢ ዜጎችን 
ከመሬታቸው በማፈናቀል ለውጭ ባለሀብቶች መቸብቸቡ 
በብርቱ ሊያሳስበን ይገባል፡፡ ከጐንደር መሬት ቆርሰው 
ለሱዳን ሲሰጡ ማየት ምን የሚሉት ዝምታ ነው? ዝምታ 
ወርቅ ሆኖ ነው? ውድ ኢዮጵያውያን ባደባባይ ለመጮህ 
እንዘጋጅ፡፡

4ኛ. ኢህአዴግ ሙስናን ሕጋዊ ያደረገ መንግሥት 
ይመስላል፡፡

ፖለቲካውን አይንኩበት እንጂ ለሚዘረፈው ሀብት 
ግድ አልነበረውም፡፡ ሹመኞችን ከቦታ ቦታ እያዘዋወረ 
ላለፉት 20 ዓመታት የአገርን ሀብት አስመዝብሯል፤ እሱም 
ራሱ ነጋዴ ፓርቲ ሆኖ እየመዘበረ ነው፡፡ “የኢህአዴግ 
ሥልጣን ዛፍ ላይ ወጥቶ እንደማንቀላፋት ነው” እያሉ 
በየደረጃው የተሾሙ ባለስልጣናት ከተቀማጠለ ኑሯቸው 
የተነሳ የቅቤ ቅል መስለዋል፡፡ የትልልቅ ፎቆች ባለቤት 
ሆኑ፤ መኪና እንደ ካልሲ ቀያየሩ፤ የአገሪቱን የትምህርት 
ጥራት ተጠይፈው ልጆቻቸውን ወደ አውሮፓና ቻይና 
ልከው አስተማሩ፡፡ ድሃው የኢትዮጵያ ህዝብ ቂጣ 
እያረረበት እነሱን ጮማና ውስኪ አንገሸገሻቸው፡፡

አሁን አሁን ግን ሁኔታዎች መስመራቸውን የሳቱ 
ይመስላል፡፡ የኢህአዴግ የህልውናው ማክተሚያ 
እየተቃረበ ነው፡፡ ረቡዕ የካቲት 15/2004 ዓ.ም ምሽት 
ኢቴቪ የአቦይ ስብሀት ነጋን ማብራሪያ አስደመጠን፡፡ 
ሙስና በአገራችን ከቁጥጥር ውጭ ሊወጣ እንደሚችል 
አፋቸውን ሞልተው ተናገሩ፡፡ እኛ ግን ከቁጥጥር ውጭ 
እንደወጣ እናምናለን፡፡ ሙስና ከኢህአዴግ አቅም በላይ 
ሆኗል፡፡ ጠ/ሚ/ሩም በፓርላማ ተናግረዋል፡፡ የሲቪል 
ሰርቪስ ሚኒስትሩ አቶ ጁነዲን ሳዶም የቢ ፒ አር 
አተገባበርን ዝቅጠት ተናዝዘዋል፡፡

ውድ ኢትዮጵያውያን! ሙስና በከፍተኛ ደረጃ 
ከተንሰራፋባቸው አስር የአለም አገራት መካከል ኢትዮጵያ 
አንዷ ናት፡፡ ፀሐዩ መንግስታችን በአሰልቺው የኢቴቪ 
መስኮት ነጋ ጠባ ባንድ ወቅት የተቀረፀ በአረንጓዴ ሰብል 
የተሸፈነን የእህል መሬትና ወደ ሰማይ የተደረደረ የብሎኬት 
ህንፃ እያሳየን ‹‹አሸሼ ገዳሜ›› ይላል፡፡ ከቀበሌ እስከ ሚ/ር 
ማዕረግ የተሾሙ ባለሥልጣናት የሙስናውን ቀዳዳ እያሰፉ 
የሕዝብን ሀብት ይቦጠቡጣሉ፡ ከ11.7 ቢሊዮን የአሜሪካን 
ዶላር በላይ ከአገር ማውጣታቸው ተጋልጧል፡፡ ዛሬ 
ለህይወታችን ፈታኝ እና አስጊ ለሆነው የኑሮ ውድነት 
ካጋለጡን ምክንያቶች አንዱ ሙስና ነው፡፡ የሕዝቡን ኑሮ 
ያሸበሩት ሙሰኞች ናቸው፡፡ ኢህአዴግ በሙሰኞች ላይ 
የማያዳግም ርምጃ እንዲወስድና የመዘበሩት የአገር ሀብት 
ለህዝብ እንዲመለስ መፈክር አንግበን በአደባባይ ልንጮህ 
ይገባል፡፡ ይህን ማድረግ ከአሸባሪነት ከተፈረጀ ኢህአዴግ 
ራሱ ‹‹አሸባሪ መንግሥት›› ነው ለማለት ያስደፍራል፡፡

	 	 ይድረስ ለኢህአዴጎችና ለጠቅላዩ 
ገዢ

ሠላማዊ ሰልፍ የማድረግ ህገ መንግስታዊ 

መብታችንን አትከልክሉን፡፡ አፋችንን አትለጉሙት፡፡ 
ህግ ታውቁ እንደሁ በህግ አምላክ! ጀግኖች አባቶቻችን 
በተሰውላት ባንዲራ! የነገን ጀምበር ለማየት ከፈለጋችሁ 
ህገ መንግስታዊ መብታችንን በኃይል አትጣሱት፡፡ 

	 	 ይድረስ እንደ አሸን ለፈላችሁት 
ተቃዋሚ ፓርቲዎች

እንደ እራፊ ጨርቅ እየተበጣጠሳችሁ መታገሉ 
አያዋጣችሁም፡፡ የኢህአዴግን ተግባር በጋዜጣዊ መግለጫ 
ብቻ በማውገዝ የምትወጡት አንዳችም ለውጥ የለም፡
፡ ኢህአዴግ ለራሱ የፖለቲካ ፕሮግራም ማስፈፀሚያ 
በመንግስት ገንዘብና ንብረት እንዳሻው ሲጠቀም እናንተ 
የስብሰባ አዳራሽ እንኳን ለማግኘት ስትቸገሩ እያየን ነው፡፡ 
በገንዘባችሁ ለምትከራዩት የሆቴል አዳራሽ እንኳን ፍቃድ 
ይከለክላችኋል፡ ሀገርን ከውድቀትና ሕዝብን ከመበታተን 
አደጋ ለመታደግ በቁርጠኝነት ለመታገል ከተነሳችሁ ዛሬ 
ነገ ሳትሉ ሠላማዊ ሠልፍ ማድረግ እንድንችል ከህዝብ ጋር 
ተወያዩ፡፡ መንግሥትን በይፋ ጠይቁ፡፡ ሕገ መንግስታዊ 
መብታችንን ለማስከበር አይደለም ቃሊቲ መግባት ሲኦል 
እንኳን ቢሆን ልንፈራ አይገባም፡፡

	 	 ይድረስ ለኢትዮጵያ ህዝብ
ከተሸራረፈ ነፃነት የለየለት ባርነት ይሻልሀል!
	 ዝንጀሮ እንኳን ባቅሙ ይዘላል ከገደል፣ 
ወተት ይሸፍታል እንኳን ሰው ሲበደል!! 
ጥንት በአፄዎች መንግስት ያስኮረፋቸው ነፍጥ 

አንግተው ጫካ ይገቡ ነበር፡፡ እነ አቶ መለስም ደርግን 
በመቃወም ደደቢት በርሀ ከርመው አሸንፈው መንግስት 
ሆነዋል፡፡ ዛሬ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ነፍጥ አንግቦ ጫካ 
መግባት የተወገዘ የትግል ስልት ነው፤ የሕዝብ ድምፅ፣ 
የሕዝብ ዋይታ፣ ከሁሉም ይልቃልና፡፡ ጥያቄያችን 
በህገ መንግስቱ ላይ የሠፈሩት ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ 
መብቶቻችን እንዲከበሩ ነው፡፡ አንገብጋቢ የሆኑ 
ችግሮቻችን ይዘን በአደባባይ ሰላማዊ ሠልፍ ለመጮህ 
ለምን እንፈራለን? ብሶታችንን ለማስማት እንጂ 
መንግሥትን በሀይል ለመገልበጥ አይደለም፡፡ የኑሮ 
ውድነቱን መቋቋም ስላቃተን መፍትሄ ይፈለግልን! 
ሕገ መንግስታዊ መብቶቻችን ይከበሩ! የፀረ ሽብር 
ህጉና የመሬት ሊዝ አዋጁ የአገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ 
ያላገነዘበ ስለሆነ በህዝባዊ ውይይቶች መሻሻል አለበት! 
ሙስና ለአገር እድገት ብርቱ ጠንቅ ስለሆነ ሙሰኞች 
ለፍርድ ይቅረቡ! . .  በቃ! ይሄ እኮ ነው ድምፃችን፡፡ ገና 
ለገና ኢህአዴግ እያንዳንዷን እንቅስቃሴ በሽብርተኝነት 
ይፈርጃል በሚል ፍርሃትን በራሳችን ላይ ካነገስን 
የትውልድ ሁሉ ማፈሪያ እንሆናለን፡፡ ተወደደም ተጠላ፣ 
ዛሬ መንግስትን የሚሾምም ሆነ የሚሽር አንድ እና አንድ 
ሕዝብ ብቻ እንጂ ዳግም ደደቢት በረሀ የሚገቡ ሽምቅ 
ተዋጊዎች አይደሉም፡፡ 

ፈጣሪ በቃችሁ ይበለን!  

ሕገ መንግስቱ ያጎናፀፈን ...
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም.

የአደባባይ ምስጢሮች

ሁለት ወርቃማ ጥቅሶች

በተግባር ሁለት የሥጋት 

ሥፍራዎች

ወርቃማ ጥቅስ ቁጥር አንድ 

‹‹የፖሊስ ተግባር እውነትን በእምነት ፈልጐ የህዝብ 

እርካታን መፍጠር ነው!!››

ይህ ጥቅስ የተፃፈው ሜክሲኮ አደባባይ በሚገኘው 

ፌዴራል ፖሊስ ዋናው መ/ቤት የግንብ አጥር  ላይ 

ነው፡፡ ወርቃማ ጥቅስ ነው፡፡ የፌዴራል ፖሊስን የተግባር 

አፈጻጸም ስንመለከት ግን ከጥቅሱ በተቃራኒ ነው፡፡ ዛሬ 

ፖሊስ ከካድሬና ከደህንነት ጋር እየተቀናጀ የሚሠራውን 

ሥራ ሁሉ እናውቃለን፡፡ በየእያንዳንዱ ፖሊስ ጣቢያ 

የሚገኘውን መርማሪ ፖሊስ ቢፈተሸ ከስንት አንዱ 

ይሆን ጥቅሱን ተግባራዊ ለማድረግ የሚሠራው? በደርግ 

መንግስትና በቀይ ሽብር ዘመን ይወገዝ የነበረው 3ኛ 

ፖሊስ ጣቢያ /የአሁኑ አዲስ አበባ ፖሊስ መምሪያ/ 

በእጅጉ አድጐ ዛሬ በፌዴራል ማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ 

የሚፈፀመውን ወንጀል እየሰማን ነው፡፡ ወንጀሉን 

አስገራሚ የሚያደርገው ተራ መርማሪው ወይም የቅርብ 

አለቃው የሚፈጽመው ብቻ ሳይሆን የፖሊስ ቁንጮ 

ባለሥልጣናትም የሚሳተፉበት፤ የሰብአዊ መብት 

ተከራካሪዎች የተባሉት ደግሞ የሚፈፀመውን የሰብአዊ 

መብት ጥሰት ግፍና ስቃይ ለመሸፈን ሥልታዊ ሽፋን 

የሚሰጡበት መሆኑ ነው፡፡

ወንጀል መከላከል የተባለው የፖሊስ አደረጃጀት 

እውነት ወንጀልን ለመከላከል የአገርንና የህዝብን 

ደህንነትን ለመጠበቅ የቆመ ወይስ ደብድብ ሲሉት 

የሚደበድብ ግደል ሲሉት የሚገድል ቅጥር ነብስ ገዳይ? 

እሰር ሲሉት የሚያስር፣ የሐሰት ወንጀል ፈብርኮህ 

የክስ የምርመራ መዝገብ ክፈት ሲሉት የሚከፍት ነው 

ወይስ ለልጆቻችንና ለህፃናት ፌዴራል ፖሊስ መጣልህ 

እያልን የምናስፈራራበት? ፖሊስ የተቋቋመው ለአገርና 

ለህዝብ ወይስ ለሕወሓት/ኢህአዴግ ሥልጣን? ፖሊስ 

የሠላምና የደህንነት መመኪያችን ወይስ የአምባገነናዊና 

የአፈና አገዛዝ መሣሪያ? ለማንኛውም ጥቅሱን ተግባሩ 

አይገናኙም፡፡

በወርቃማ ጥቅስ ቁጥር ሁለት 

‹‹በተለወጠ አመራር፣ በተለወጠ አሠራር፣ በተለወጠ 

ተቋም ልናገለግላችሁ ተዘጋጅተናል፡፡››

ይህ ጥቅስ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 

ችሎት ቢሄዱ ያነቡታል፡፡ ፍትህ የሠፈነበት ሥርዓት ማየት 

የአብዛኛው ህዝብ ፍላጐት ነው፡፡ ሰዎች ሁሉ በህግ ፊት 

እኩል ሆነው መታየት ይፈልጋሉ፡፡ እውነተኛ ማስረጃ 

አቅርበው እንዲታይላቸው ይፈልጋሉ፡፡ እውነትን አግኝቶ 

እውነተኛ ፍርድ መቀበል ይሻላል፡፡ “በፍርድ ከጣኋት 

በቅሎዬ፣ ያለፍርድ ያጧኋት ጭቡጦዬ” እንደሚለው 

ነው፡፡

ፍርደ ገምድል የፍትህ ሥርዓት አንሻም፡፡ የፖለቲካ 

ሥርዓቱ ቢበላሽ፣ የኢኮኖሚ ፖሊሲው ፈሩን ቢስት 

ማህበራዊ ቀውስ ቢፈጠር በፍትህ ይስተካከላል፡፡ የፍትህ 

ሥርዓቱ ከተበላሸ በምን ሊስተካከል ይችላል፡፡ ዛሬ የፍትህ 

ሥርዓቱ ሙሉ በሙሉ በሚባልበት ደረጃ ተበላሽቷል 

ማለት ይቻላል፡፡ ተከራክረው ለማሸነፍ ገንዘብ፣ ዘመድ፣ 

የፖለቲካ ወገናዊነት፣ ዘርና ቋንቋ የሚታይበት ደረጃ ላይ 

ነው፡፡ ፍትህ ከትዕዛዝ ነፃ ትውጣ፡፡ ፍትሐዊ ስርዓት መኖር 

አለመኖሩን መንግስትና የመንግስት ሚዲያ የመመስከር 

ሞራል የላቸው፡፡ የእነሱ ምስክርነት “የአይጥ ምስክር 

ድንቢጥ” እንደሚባለው ነው፡፡ 

የካድሬ ዳኛ ፍትሐዊ ዳኝነት ሊሰጥ አይችልም፡

፡ ካድሬ በተፈጥሮውም በተልዕኮውም የአንድ የፖለቲካ 

ድርጅት ዓላማ አስፈጻሚ ነው፡፡ የሚሰጠውም ሥልጣንና 

ኃላፊነት ያንን ማስፈፀም ብቻ ነው፡፡ የኢህአዴግ ካድሬ 

ዳኛ ኢህአዴግ የከሰሰውንና እንዲቀጣለት የሚፈልገውን 

ያህል መቅጣት ነው፡፡ ከዚያ ውጪ ከፈፀመ ይገመገማል፣ 

ይቀጣል፣ ይታሰራል ይባረራል፡፡ የታዘዘውን የፈፀመ 

ይመስገናል፣ ይሾማል፣ ይሸለማል፡፡ እያየን ያለነው ይኽንኑ 

ነው፤ ጥቅሱና እየተሠራ ያለው አልተገናኝቶም፡፡  

ከገባንበት የፖለቲካ...

ማረሚያ ቤቱ ሕግን የሚያስፈፅመው በአቅሙ አንፃር ከሆነ እጅግ 
አደገኛ ነው

በማንደድ የነፃነት ችቦ በመለኮሱ ነበር፡፡
መ/ር የእኔ ሰው ብሄራዊ ጀግና 

ስለመሆኑ አለም አቀፉ የታይምስ መፅሄት 
ሳይቀር የአመቱ ተፅእኖ ፈጣሪ ሰው ብሎ 
እንደሰየመው  አንብበናል፡፡

ምን መደረግ አለበት?
  ገዢዎቻችን እንደፈለጉ 

የሚያሽከረክሩን፣ ሲፈልጉ ወህኒ አምባ 
የሚወረውሩን፣ ሲያሻቸው ከሥራ 
ገበታችን ላይ የሚገፈትሩን ነፃነት 
የሌላቸው የጥንት በሪያዎች አድርገው 
ሲለሚያዩን ነው፡፡ ሕዝብን እያፈናቀሉ 
ለውጭ ሸሪኮቻቸው በርካሽ ዋጋ መርት 
ይቸበችባሉ፡፡ ይህ አድራጎታቸውም 
መጭውን ትውልድ ዋጋ ሊያስከፍል 
የሚችል ነው፡፡ 

የመሬት ቅርምቱ ነባር ዜጎችን 
ከቀዬአቸው ያፈናቅላል፤ የዱር እንስሳትና 
አእዋፍ እንዲሰደዱ ያደርጋል፤ እድሜ 
ጠገብ ደኖችን እንዳልነበሩ ያደርጋል፡
፡ እንደሚነገረው ከሆነ ከጋምቤላ 
የቆዳ ስፋት 42% የሚሆነው ለሽያጭ 
ተዘጋጅቷል፡፡ በሌሎች እንደነ ቤኒሻንጉል 
ጉሙዝ ክልል፣ አፋር፣ በተለያዩ የኦሮሚያ 
ዞኖች ቅርምቱ ተጧጡፏል፡፡ በዚህ  
ከቀጠለ ሁኔታው አሳሳቢ ነው፡፡ ስርዓቱ 
“የመሬት ሽያጩ የሚካሄደው በጥናት 
ላይ ተመስርቶ እና ሀገሪቱን የሚያሣድግ 

ነው” በማለት ጠዋት ማታ በፕሮፓጋንዳ 
ማሺነሪዎቹ ቢያላዝንም፡፡ እውነታው 
ለየቅል እንደሆነ ምሁራን እውቀትን 
መሠረት በማድረግ የመሬት ይዞታን 
(ሀብት) ጥልቅ ጥናት ያደረጉት ፕሮፌሰር 
ደሳለኝ ራህመቶ እንዲሁም ፕሮፌሰር 
መስፍን ወ/ማርያም ተችተውታል፡
፡ በውጪ ኤክስፐርቶች ሳይቀር ሲተች 
እየሰማን ነው፡፡

ቀደም ባሉት ዓመታት የአፍሪካና 
የኤስያ አገሮች መሪዎች ከባእድ ቀንበር ነፃ 
ለመውጣት የቻሉት በመጀመሪያ ደረጃ 
በሃገራቸው ሕዝብ ያልተቆጠበ የአንድነት 
ትግልና መስዋእትነት ሲሆን በሌላ በኩል 
ደግም በአቋምና በሃሳብ ከአላማቸው ጋር 
ከሚስማሙ የአለም ታዋቂ ሰዎች ጋር 
ግንኙነት በመፍጠርና በመተባበር የትግል 
ስልታቸውን በማቀናበር ነበር፡፡

ጋንዲ፣ ኔህሩ፣ ንክሩማና ጆሞ 
ኬንያታ፣ ሙዋሊሙ ጁሊየስ ኒሬሬ እና 
ኒልሰን ማንዴላ እንደዚሁም ሌሎች 
በርካታ የአለም ታዋቂዎች ለሃገራቸው 
ነፃነት ሲሉ በየሀገራቸው እስር ቤት 
በባእዳን ገዢዎቻቸው እንዲማቅቁና 
በግዞት እንዲኖሩ ቢደረግም በሃገራቸው 
ያልተቆጠበ ተጋድሎና በዓላማ 
ከሚስማሙ የዓለም ታዋቂና ተሰሚ 
ሰዎች ጋር ሆነው ጉዳያቸውን በማቀናበር 

የሕዝብ የህሊና ንቃት ማነሣሣት 
በመቻላቸው አገራቸውን ነፃ ለማውጣት 
በቅተዋል፡፡ አሁን የሚያሠጋው በፊት 
በር የወጡት ባእዳን በጓሮ ተመልሰው 
እንዳይገቡ ነው፡፡ እንዲያውም አንዳንድ 
ሠርገው የገቡ ሳይኖሩ አይቀሩም፡፡ 
የአፍሪካን የፖለቲካ ታሪክ የሚያጠኑ 
የፖለቲካ ጠበብቶች አበክረው 
እንደሚያስገነዝቡት ከሆነ በመሬት 
ቅርምት ሰበብ አፍሪካን ከቅኝ ግዛት 
የከፋ ክፉ እጣ ሊጠብቃት እንደሚችል 
ነው፡፡ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በነጮች 
ተደፍረው የማያውቁት ሀገሮችም ቢሆኑ፣ 
በቅጡ ካልመከሩ በገዛ ሀገራቸው የበይ 
ተመልካች እንዳይሆኑ ሥጋት አለ፡፡ አሁን 
በምዕራቡ የሀገራችን ክፍል እየተተገበረ 
የምናየው ይህንን አመላካች ነው፡፡

ከእንደዚህ ዓይነት አደጋ ለመዳን 
በመጀመሪያ ደረጃ መሠረት የሆነውን 
የአገራችንን የሕዝብ አንድነት መጠበቅና 
ማጠናከር ይገባናል፡፡  አገዛዙ ብርታት 
የሚያገኘው በኛ ድክመት ነው፡፡ 
እርስ በርስ እየተጣላን እንድንበታተን 
የሚደረገው ከውድቀት ሌላ 
የምናተርፈው ቁም ነገር ምን አለ? የእርስ 
በርስ ጥላቻን በዝምታ መቀበል ከቀጠልን 
የማንም መፈንጫ እንሆናለን፡፡

ዝነኛው የሀበሻው የሙዚቃ ንጉስ 

ጋሼ ጥላሁን ገሠሠ ከክቡር ዘበኛ 
ኦኬስትራ ጋር የሚከተለውን ዘመን 
አይሽሬ ስንኝ በዜማው አሰምቶን 
አልፏል፡፡

“ያም ሲያማ 
ያም ሲያማ 
ወገኔ ለእኔ ብለህ ስማ”
የጎሣን ጥላቻ በመሃላችን በማካሄድ 

የኢትዮጵያን ሕዝብ በመበታተን 
የሥልጣን ጊዜአቸውን ለማራዘም 
የሚጠቀሙብንን ሁሉ እናስወግድ፡፡ 
በምትኩ ሰብአዊ መብታችን እንዲጠበቅ 
ፍርድ እንዲሰፍን፣ መደንበኛ ትምህርት 
ለሁሉም እንዲሰራጭና ጤንነት 
እንዲጠበቅ እንጣር፡፡ ሕዝብ መብቱንና 
ግዴታውን አውቆ በመተባበር ጥቃትን 
ማስወገድ ይችላል፡፡ የጎረቤት ቤት 
ሲቃጠል እሳቱን ለማጥፋት በአንድነት 
መተባበር ይገባል፡፡ ወደ ራሳችን ቤት 
እስኪ መጣ አንጠብቅ፡፡ በፍጥነት 
እየተፋፋመና እየተጠናከረ የሚጓዘው 
እሳት እኛንም እንዳያጠፋን፡፡ የመብታችን 
ባለቤት እኛው እራሳችን መሆናችንን 
አንርሳ፡፡ መብታችንን ለማስከበር 
የምንችለው እኛው ስለሆን በመብታችን 
ለመጠቀም እርስ በእርሳችን በመከፋፈል፣ 
በመበታተን ሳይሆን በአንድነት ቆመን 
ነው፡፡

የፌዴራል ማረሚያ ቤት የካቲት 
23 ቀን 2004 ዓ.ም ለፍትህ የላከውን 
ጨምሮ ለተለያዩ ጋዜጦች አቶ አንዱዓለም 
አራጌን በሚመለከት መግለጫ ማውጣቱ 
ይታወሳል፡፡ ሆኖም 

አንደኛ የወንጀል ሕግ አንቀፅ 
110/3 የሚደነግገውን ፍርደኛን ከፍርድ 
ጠባቂ ለይቶ የማኖሩን ጉዳይ ከአቅም 
ጋር አያይዞታል፡፡ በዚህም መሠረት 
የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር 
የሕግ ታራሚዎች መተዳደሪያ ደንብ ቁጥር 
138/1999 አንቀፅ 5 ተራ ቁጥር 3 ፊደል 
ተራ `ለ`ን ጠቅሶ ነገር ግን ሕጉ የተጣሰው 
በአቅም ማነስ መሆኑን ለመጥቀስ 
ሞክሯል፡፡ ሕግን መጣስ በምንም ዓይነት 
ምክንያት ነፃ እንደማያደርግ ማረሚያ ቤቱ 

ይረዳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን፡፡
ሁለተኛ “በግጭቱም በሁለቱም 

ግለሰቦች ላይ ምንም አይነት የደረሰ ጉዳት 
የለም” የሚለው ነው፡፡  አንዱዓለም አራጌ 
በድብደባው ከፍተኛ ጉዳት ስለደረሰበት 
ባለቤቱን ለማግኘት  በማረሚያ ቤት ጥበቃ 
አባል ተደግፈ መውጣቱንና በትላንትና 
ዕለትም ፍ/ቤት በቀረበ ጊዜ አሁን ድረስ 
የህመም ስሜት ያለው መሆኑን  እንዲሁም 
ሚዛኑን የመጠበቅ ከፍተኛ ችግር 
እንደገጠውው ይፋ አድርጓል፡፡

ሦስተኛ “ተቋሙ ታራሚዎችን 
በዘር፣በኃይማኖት ወይም በሌላ መንገድ 
እየከፋፈለ እንዲጋጩ እያደረገም . . . 
አደረገ ብሎ በአደባባይ መለፍለፍም ርካሽ 
የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ከማሰብ ውጭ 

ሌላ ሊሆን አይችልም” የሚለው አስፈላጊ 
አባባል ነው፡፡ ሁለተኛ አንዱዓለም 
የፓርቲያችን አመራር በመሆኑ ብቻ 
ሳይሆን እንደ ግለሰብ ሰብዓዊ መብቱ 
ሲጣስ ሕግ ተጣሰ ብሎ መጮህ ርካሽ 
የፖለቲካ ትርፍ የማግኘት ፍላጐት ነው 
ሊባል አይገባም፡፡ 

አራተኛ ፍርደኛው ደብዳቢ ታዘዘም 
አልታዘዘም ጉዳት አድርሷል፡፡ ይህ መሆን 
አልነበረበትም፡፡ ደብዳቢው ፍርደኛ 300 
ታራሚዎች ወዳሉሉበት ቦታ ሲዛወር 
ከአንዷለም ጋር በተመሳሳይ የክስ መዝገብ 
ከተከሰሰውና የትግል አጋሩ ከሆነው አቶ 
ናትናኤል መኮንን ጎን መደረጉ የአጋጣሚ 
ነው ብሎ መገመት ያስቸግራል፡፡ 
አስተዳደሩ እንዲህ ዓይነቱ ጥርጣሬ 

እንዳይፈጠር ጥንቃቄ መውሰድ ነበረበት፡
፡ ከአንዱዓለም ጋር ተያይዞ የታየው ሁኔታ 
አንድ ነገር ግልፅ አድርጓል፡፡ ይኸውም 
ማረሚያ ቤቱ ሕግን የሚያስፈፅመው 
ከአቅሙ ጋር በማገናዘብ እንደሆነ ነው፡
፡ ይህ ማለት አቅሙ ካልፈቀደ ሕግን 
ተግባራዊ አያደርግም ማለት ነው፡፡ ይህ 
ሁኔታ እጅግ አሳሳቢና መንግሥት ትኩረት 
ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ 
ፓርቲ (አንድነት)

አዲስ አበባ
2004 ዓ.ም

ከገፅ 13 የዞረ

“የትዳር ያለህ” ፊልም 

ሊመርቅ ነው!
በዘውገ ቴያትርና ሚዲያ፣ ፕሮሞሽን ማስታወቂያ ኃ/
የተ/የግ/ማህበር የተዘጋጀው በደራሲ መርድ ነጋሽና 
በዳይሬክተር ዓለም ዘውገ የተሰራው አዲስ “የትዳር 
ያለህ” ፊልም መጋቢት 2 ቀን 2004 ዓ.ም በመንግስት 
ሲኒማ ቤቶች በአዲስ አበባ በክልል ከተሞች የግል 
ሲኒማ ቤቶች በ8፡00፣ በ10፡00፣ በ12፡00 ሰዓት 
ይመረቃል፡፡
ፊልሙ ላይ አንጋፋና ወጣት ታዋናያኖች 
ተውነውበታል፡፡ ፊልሙን ሰርቶ ለማጠናቀቅ ከ450 
ሺህ ብር በላይ ሲጠይቅ 9 ወራት ፈጅቷል፡፡ ፊልሙ 1፡
35 ደቂቃ ርዝማኔ ያለው ሆኖ የታሪኩ ጭብጥ የፍቅር 
ጓደኛ የሌለውና የሌላት የውሃ አጣጭ ለማግኘትና 
ለመገናኘት የሚያደርጉትን እግር ጨራሽ ጉዞና የትዳር 
ያለህ ጩኽት ያሣያል፡፡

“የሴቶች ጉዳይ” አዲስ 
ፊልም ተመረቀ

የበአል መንሱር ፊልም ፕሮዳክሽን ከኢንስታል ፊልም 
ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር የቀረበው በደራሲና ዳይሬክተር 
መቅደስ በቀለ (ማክዳ) የተሰራው “የሴቶች ጉዳይ” የፍቅር 
ኮሜዲ ፊልም በልዩ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ብሔራዊ 
ቴያትር በልዩ ፕሮግራም የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም በ11፡00 
ሰዓት ተመርቋል፡፡ በምረቃ ፕሮግራሙ ላይ ሚኒስትሮች፣ 
አንባሣደሮች ታዋቂ ግለሰቦች፣ አርቲስቶች፣ ጋዜጠኞችና 
የኪነ-ጥበብ ቤተሰቦች በተገኙበት በደመቀ ስነ-ሥርዓት 
ተመረቀ፡፡ በምረቃው ስነ-ሥርዓት የቀይ ምንጣፍ ስነ-
ሥርዓትና አርቲስቶች በሊሞኒዞ ወደ አደራሹ ገብተዋል፡፡
1፡45 ደቂቃ ጊዜ የሚሄደውን ፊልሙን ሰርቶ ለማጠናቀቅ 
9 ወራት ጊዜና ከ650 ሺህ ብር በላይ ወጭ እንደወጣበት 
ታውቋል፡፡ የፊልሙ ጭብጥ ሦስት ጓደኛሞች በአንድ አዳሪ 
ት/ቤት አብረው ይማራሉ፡፡ ከትምህርት ቤት ከወጡ በኋላ 
የሚገጥማቸውን የፍቅር ሕይወታቸውን የሚተርክ አስቂኝ 
የፍቅር ፊልም ነው ብለዋል አዘጋጆቹ አቶ መንሱር ጀማል 
የፊልሙ ኤክስኪዮቲቭ ፕሮዲውሰር ለዝግጅት ክፍላችን 
ገልፀዋል፡፡ 

የእስር ቤቱ ልጅ አዲስ 
ፊልም ይመረቃል!

በሰንላይት ፊልም ፕሮዳክሽን የተዘጋጀውና በደራሲና 
ዳይሬክተር ታደሠ ገ/ወልድ የተሰራው “የእስር ቤቱ 
ልጅ” አዲስ ፊልም መጋቢት 9 ቀን 2004 ዓ.ም በአዲስ 
አበባና በክልል ከተሞች በ8፡00፣ በ10፡00፣ በ12፡00 
ይመረቃል፡፡
ፊልሙ ለተመልካች ለማቅረብ አንድ ዓመት ያህል 
ጊዜ ወስዷል፡፡ ከ800 ሺህ ብር በላይ የወጣበት ይህ 
ፊልም የራሣቸው አላማ ለማሣካት ሲሉ በአቋራጭ 
ለመበልፀግ የሚሯራጡትን ሰዎች ሁኔታ ያሣያል፡
፡ በወሩ መጨረሻ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴያትር ጥሪ 
ለተደረገላቸው እንግዶች እንደሚቀርብ አዘጋጆቹ 
አክለው ገልፀዋል፡፡ 
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም.

“ሳንደጋገፍ ወደቅን”
አገራችን ኢትዮጵያ የሦስት ሺህ ዘመን ታሪክ 

ያላት ታላቅ አገር ስለመሆኗ ከወዳጅም ከጠላትም አፍ 
ሰምተናል፡፡ ስለ እውነት ብለን ካየነዉ ግን ይህች ሀገር 
የሦስት ሺህ ዘመን የመተራረድ፣የመተላለቅ፣የመገፋፋት 
የመጨካከን፣የመለያየት፣የመረጋገም፣ታሪክም ያላት 
አገር ነች፡፡ አንዱ ተነስቶ “የእገሌ ዘር ነኝ” በማለት  
ሲመፃደቅ ሌላው ተነስቶ “ከእኛ ወዲያ ለዚህች አገር 
ለአሳር” እያለ ሲደነፋ በየጫካው፣በየሜዳው፣ዘግናኝ 
የሆነ መተራረድ፣መተላለቅ፣በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ 
ተዘርዝሮም፣ተወርቶም የሚታክት ነው፡፡ እንደ ዘመኗ፣ 
ጥንት እንደ ነበረው ታሪኳ የዘገመ የልማት እንቅስቃሴ 
እንኳን ቢኖሯት በዚህ ሁሉ ዘመን የሚገርምና የሚደነቅ 
ነገር እናይ ነበር፡፡ 

 ባለጊዜ መሪ፣ ከእሱ በፊት የነበሩት መሪዎች 
የሰሩትን ካላፈረሰ የሰራ አይመስለውም፡፡ ከእሱ በኋላም 
የሚነሳው የእሱ ታሪክ አይጥመውም፤አንዱ የአንዱን 
ሥራ ሲያፈርስ፣አንዱ ሌላውን ሲገድል፣አንዱ አንዱን 
ሲያባርር ጊዜም እንደ አቦ ሸማኔ ፈጥኖ ሦስት ሺህ 
ዘመን ላይ ደረስን፤ ይህች አገር ከዚህ ዘመን ያተረፈችው 
በጣት የሚቆጠሩ ቅርሶችን ብቻ ነው፡፡ አንባብያን እስቲ 
ልብ በሉና የዚህችን አገር ታሪክ አስቡ፤ኢትዮጵያን 
ከመሯት መሪዎቿ ስንቶቹን በክብር ቀብራለች? 
ስንቶቹንስ በአግባቡ ጦራለች? ስንቶቹንስ ባለውለታዬ 
ብላ ትዘክራለች. . .? በሦስት ሺህ ዘመን ታሪኳ ውስጥ 
ከመሯት በቁጥር ለመቁጠር ከሚታክቱ መሪዎቿ መካከል 
ስንቶቹንስ ይሆን ሕዝብ አልቅሶ መሪዬ ሞተ ብሎ አልቅሶ 
የቀበራቸው? ይሄን ለአንባብያን እተዋለሁ፡፡ ይህ ነው 
የዚህች አገር ታሪክ፡፡

በሦስት ሺህ ዘመን ስንቀባበል የመጣነው 
ጦርነት፣መገፋፋት፣መከፋፈል ጭምር እንጅ መደጋገፍን 

ብቻ አይደለም፡፡ አንድ እናት ማንም ከሚያደርስባት 
መከራና ስቃይ በላይ ልጆቿ የሚያደርሱባት መከራና 
ግፍ እጅጉን ይጐዳታል፡፡ ልርሳው ብትል የማትረሳው፣ 
ልተወው ብትል የማትተወው ጉዳት ቢኖር የእኔ 
ባለቻቸው ልጆቿ የደረሰባት መከራ ነው፡፡ ኢትዮጵያም 
የገጠማት ይኸው ነው፡፡ ኢትዮጵያ በታሪኳ ከተለያዩ 
ሀገራት ጋር ጦርነት ገጥማለች፤ ለአርበኞቻችን ክብር 
ይሁንና ሁሉንም በድል ተወጥታለች፡፡ ይህንን የጦርነት 
ጉዳት ስናየው ልጆቿ እርስ በእርስ ተዋግተው ካመጡባት 
ጉዳት አይብስም፡፡ በውስጥ ለውስጥ ውጊያዎቿ የእርሻ 
መሬቶች የጦርነት ቀጠና ሆነዋል፡፡ ወገን በሀገሩ ቀባሪ 
አጥቶ በወንድሙ፣ በአገሩ ልጅ ለሥልጣን ባደረ መሪ 
በየሜዳው ሞቷል፡፡ ተራሮች በተለየ የእርሻ ዘዴ፣ 
የልማት ቦታ ከመሆን ይልቅ ወገንን ለመጉዳት ምሽግ 
ሆነው አገልግለዋል፡፡ ለምለም መሬቶች የተሻለ የእርሻ 
ቦታ ከሚለው ይልቅ ጥሩ የጦርነት ሜዳ /battle field/ 
ሆነው አገልግለዋል፤ይሄ ሁሉ በማን ሆነ? በራስ ወዳድነት 
ምክንያት፡፡

አገራችን ያሳለፈችውን ታሪክ አብዝተን ያየን እንደሆነ፣ 
ከምንደሰትበት ይልቅ የምናዝንበት፣ከምንኮራበት ይልቅ 
አንገት የምንደፋበት ታሪክ ይበልጣል፡፡ ይህ ሁሉ 
የሆነበት ምክንያት በሦስት ሺህ ዘመን ታሪኳ ውስጥ 
አንድ ያልገነባችው ነገር አለ፡፡ እሱ ቢኖራት ኖሮ ዛሬ 
ላይ ኢትዮጵያ በብዙ ነገር ታላቅነቷን አስጠብቃ ትቆይ 
ነበር፡፡ ኢትዮጵያችን በሦስት ሺህ ዘመን ታሪኳ ውስጥ 
ያጣችው ትልቅ ነገር ይቅር መባባልን ነው፡፡ ይህ ነገር 
አለመኖሩ እጅግ ብዙ የሆነ ዋጋ አስከፍሏታል፡፡

ኢትዮጵያችን የይቅርታ ታሪክ የላትም፤ በመሪዎቿ 
መካከል ያ ሁሉ ደም መፋሰስ፣ያ ሁሉ የታሪክ ውድመት፣ 
ያ ሁሉ የወገን ሞት፣ ያ ሁሉ የሀገር ሀብት ብክነት የመጣው 

የጦርነቱ መሪዎች የይቅርታ መንፈስ ስለሌላቸው ነው፡፡ 
ይቅርታን የሚያውቁ መሪዎቿም በመሩበት ዘመን ለአይን 
የሚታይ ነገርም ሰርተው አልፈዋል፡፡

ይቅርታ ለአንድ አገር ወሳኝ ነገር ነው፡፡ በጦርነት 
የሚባክንን ትልቅ ብክነት ማትረፍ የምንችለው በይቅርታ 
ነው፡፡ ይቅርታ ያለቅድመ ሁኔታ ለበደለም ሆነ ሊበድል 
ላሰበ ሰው ብቸኛው የመማሪያ መንገድ ነው፤ ይቅርታን 
የሚያውቅ ልብ ይቻቻላል፣ ይሸካከማል፣ ለአንድ አላማ 
ይጥራል፡፡

በሦስት ሺህ ዘመን ታሪካችን ውስጥ በእርስ በእርስ 
ካሳለፍናቸው ጦርነቶች ውስጥ አብዛኛው ጦረኛ 
የጦርነቱን ምክንያት ሲናገር “ሠላም ለማምጣት ለጋራ 
ጥቅም” ነው የሚለው፡፡ ግን ለሠላምና ለጋራ ጥቅም 
መፍትሔው ጦርነት አይደለም፡፡ እንዳልሆነም ካለፈው 
ታሪካችን አይተናል፡፡ ይቅርታን ማጣታችን ብዙ 
ዋጋ አስከፍሎናል፡፡ አስከፊውና አስቀያሚው የዘመነ 
መሳፍንት ታሪክ ምክንያቱ ከሥልጣን ጥመኝነትኬተነሳ 
አንዱ ከሌላው እንዲለይ ባመጣው ምክንያት ነው፡፡ 
በብዙዎች ዉስጥ ሁለተኛ/ ሶስተኛ ከመሆን በጥቂቶች 
ዉስጥ አንደኛ መሆንን ይመረጡ ነበር፡፡ ይቅርታን 
ያልለመደው ልባችን አርባ ሦስት /43/ ዓመት ኢትዮጵያን 
የመሩትን መሪዎች በሰማንያ /80/ ዓመታቸው ከመጦር 
ይልቅ ገፍተንና አቃለን ከሥልጣን ለማባረር ተጣደፍን፡
፡ “የአርብ ጀግና የማክሰኞው ገዳይ” በሚል የመግደልና 
የመገፋፋት ታሪክ ብዙ ገድለን ብዙ አባረን፣ ብዙውን 
አሳደን እነሆ ዛሬ ትርፍ የለም፡፡ ይሄ ታሪክ የኛ ታሪክ 
ነው፡፡ ከዚህ ታሪክ ገሸሽ ማለት አንችልም፤ ቁብ 
ያልሰጠነው ይቅርታ፣ ይኸው ደሃዋ ኢትዮጵያ የሚል 
ማዕረግ ግንባራችን ላይ ለጥፈን እንድንዞር አድርጎናል፡
፡ ብዙ ምሑራን ስለዚህች አገር ድህነት ሲናገሩ፣ ለሥራ 

ተነሳሽ የሆነ ትውልድ ሥራን የማይንቅ ትውልድ፣ ሥራን 
ፈጣሪ የሆነ ትውልድ፣ እያነሰ መምጣቱ ነው ይላሉ፡
፡ እኔ ግን በዚህ ሐሳብ ሙሉ በሙሉ አልስማማም፡፡ 
የኢትዮጵያ መሬት ጥቂቱ ታርሶ ብዙው ቢኖርበት እንኳ 
የሚበቃ ለም መሬት ነበር፡፡

እኛ ያጣነው ትልቁና ወሳኙ ነገር “ይቅርታን” ነው፡
፡ ዘር እየቆጠርን፣ጎሳ እየለየን የምንጠቃቀመው በትላንት 
ታሪካችን ውስጥ የጎላ በጎ ነገር እንዳይኖር አደረገው፡
፡ መሪዎቻችን ይቅር መባባልን አያውቁትም፡፡ “ባለፈው 
ስርዓት ተረስተናል፤ ተመልካች አጥተናል . . .” በሚል 
ብቻ ጨቋኝ የተባለውን በመበቀል መንፈስ ስለተዋጥን 
ነው እንጅ ድህነት የፀናብን የሚሰራ ጠፍቶ አይደለም፡
፡ ከምንም በፊት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ካለፈው ታሪኩ 
መልካሙን ብቻ በመውሰድ ለይቅርታ ሊነሳ ይገባል፡
፡ በዚህ ሰዓት ለዚህች አገር ብቸኛው የእድገት መፍትሄ 
ይቅርታ ነው፡፡ ይቅርታ ሞራል ነው፡፡ ይቅርታ ታሪክ 
ነው፡፡ ይቅርታ ሐብት ነው፡፡ ይቅርታ ሙሉ በሙሉ በሆነ 
ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ለበደለኛ የምንሰጠው ስጦታ 
ነው፡፡ በሥልጣን ዘመኑ ያሰረንን ሰው ዛሬ ሲሳካልን 
እኛም ባለሥልጣን ሆነን ብናስረው ቦታ ተቀያየርን እንጅ 
ምኑን ከዛ ሰው ተሻልን፤ ግን ያ ያሰረን፣የበደለን ሰው 
የሚክሰን ይቅር ስንለው ብቻ ነው፡፡

በብዙ ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ ጥሩ ስም 
ካላቸው መሪዎች መካከል ዳግማዊ ዐፄ ምኒሊክ 
አንዱ ናቸው፡፡ እኝህ የኢትዮጵያ ንጉስ የሸዋንጉስ 
ሳሉ ከጎጃሙ ንጉስ ተክለ ኃይማኖት ጋር ተዋግተው 
ንጉሱን ይማርኳዋቸል፡፡  አፄ ምኒሊክ የይቅርታ ልብ 
የነበራቸው መሪ ስለነበሩ ንጉስ ተክለ ሃይማኖትን ንቀው 
የትም አልወረወሯቸውም፡፡ ወደ ቤተ መንግሥት ነው 
ያመጧቸው፡፡ ማዕድም ሲቀርብላቸው በክብር አብረው 

ውብሸት ተሾመ
sfgtb7@yahoo.com 

ወደ 10 የዞሯል

ከገፅ 2 የዞረ

50ኛ የጋብቻ በዓላቸውን ሲያከብሩ በሸገር 102.1 ሬዲዮ 
‹‹እሁድ እንደገና›› ፕሮግራም ላይ ቀድሞ የመነን ሴቶች 
ትምህርት ቤት ተማሪ ባለቤታቸው ወ/ሮ አልማዝ ገብሩ 
ጋር እንግዳ አድርጌ ጋብዤያቸው በነበረበት ጊዜ 50ኛ 
አመት የጋብቻ ቆይታና 52ኛ ሥራዎት ምንና ምን ናቸው 
ስል ጥይቄያቸው ነበር፡፡ እሳቸውም ‹‹ድርሰት የመጀመሪያ 
ሚስቴ (ባለቤቴ) ነች፡፡ ወ/ሮ አልማዝ ሁለተኛ ሚስቴ 
ነች›› ካሉ በኋላ አንዴ ጀኔቭ ለሥራ በሄድኩበት ወቅት 
“ሁለት ሚስቶች አሉኝ” ብዬ ስናገር አንዲት አሜሪካዊት 
‹‹አንተ ክርስቲያን አይደለህም እንዴት እንዲህ ትላለህ? 
አለችኝ›› እኔም ሁለት የሆኑበትን ምክንያት ስነግራትም 
ይላሉ ‹‹ሁለተኛ ባለቤቴ የመጀመሪያ ባለቤቴን አጥብቃ 
ነው የምትወዳትም የምታከብራትም›› ሲሉ ነበር 
ከድርሰት ጋር የፈፀሙትን ትስስር ያስረዷት፡፡ 

ወ/ሮ አልማዝም ስለ ባለቤታቸው ሲናገሩ መፃፍ 
ሲፈልግ መኝታ ቤቱን ይዘጋል፡፡ በዚህ ወቅት ማንም 
ወደእሱ ጋ የሚሄድ የለም፡፡ ሲበቃው ራሱ ነው 
የሚወጣው፤ሌሊትም የሚጽፍበት ጊዜ አለ፤በማለት 
ይናገራሉ፡፡ በትዳር ቆይታቸው 6 ልጆችን ያፈሩ ሲሆን 
አንዱ በሕይወት የሌለ ሲሆን አንደኛው በአገር ቤት 
4ቱ በአሜሪካን ይኖራሉ ይላሉ፡፡ ከልጆቹ መሀከል 
ሠለሞን ማሞ የሚባለው የቀድሞ የእግር ኳስ ብሔራዊ 
ቡድናችን ተጨዋች እንደነበር የሚያውቁት ይናገራሉ፡፡ 

‹‹ደራሲና ሳንሱር አይነጣጠሉምና እርስዎ በዚህ 
በኩል እንዴት ኖት?›› ስል ላቀረብኩላቸው ጥያቄም. . 
. ‹‹አሁን ገና የሚያቀውስ ጥያቄ አነሳህ ይላሉ፡፡ እሱን 
አታንሳው በማለትም ለመዝለል ይፈልጋሉ፡፡ ንጉሱ 
(ቀ/ ኃ/ሥላሴ) ስነ ጥበብን እና ኪነ ጥበብን በጣም 
ስለሚያፈቅሩ ባለሙያውን ያቀርባሉ፡፡ የሳንሱር 
ሰዎቻቸው ግን በጣም ያሰቃዩን ነበር፡፡ የደርግ ደግሞ 
እጅግ የከፋው ነው፡፡ ምነው እዚህ አገር ፈጠርከኝ›› 
እስከማለት ሁሉ መድረሳቸውን 

‹‹ያፄ ዮሐንስ ታሪካዊ መጽሐፍም እንደ ታተመ 
ወጣቶች ተሰባስበው ወደ እኔ ጋር መጡ፡፡ የመጡትም 

የንጉሱ የራስ ቅል ካርቱም ይገኛል ስለሚባል ወደ አገር 
ቤት እንዴት ማስመጣት ይቻላል በሚለው ለመነጋገር 
ነበር፡፡ እኔም የወጣቶቹን ተነሳሽነት አድንቄ ለፕሬዝዳንት 
ግርማ ወ/ጊዮርጊስ ጋር የሚገናኙበት መንገድ ሁሉ 
አፈላልጌ ተገናኝተዋል›› በማለት ያስታዉሳሉ፡፡ 

ደራሲ ማሞ ውድነህ ወደ ጋዜጠኝነት ሙያ እንዴት 
እንደገቡ ሲናገሩም ለተወሰኑ ጊዜያቶች አሜሪካን እና 
ሩሲያ ኤንባሲዎችና በስራቸው በሚተዳደሩ ተቋማት 
ውስጥ ስለሰራሁ የተለያዩ የስለላና የጦርነት ታሪኮችን 
እየተረጐምኩ በአዲስ ዘመን እና በዛሬይቱ ኢትዮጵያ 
ጋዜጣ ላይ ለንባብ አበቃ ስለነበር የማስታወቂያ 
ምኒስቴር ምክትል ምኒስትር አቶ አምደሚካኤል ደሳለኝ 
የጋዜጦች አባት ይባሉ ወደነበሩት ዋናው ምኒስትሩ 
ብላታ ወ/ጊዮርጊስ ዘንድ በማቅረብ በ1951 ዓ.ም የአዲስ 
ዘመን ከፍተኛ ሪፖርተር ተብዬ ቀደም ሲል እሰራበት 
ከነበረው ደሞዝ ቀንሼ ተቀጠርኩ፡፡ 

አዲስ ዘመን እያለሁም የፖሊስ ሠራዊት ጠቅላይ 
አዛዥ የነበሩት ጄ/ጽጌ ዲቡ ለንጉሱ ባቀረቡት ጥያቄ 
መሠረት ፖሊስና እርምጃው ጋዜጣን እንዳቆቁም 
ታዘዝኩ፡፡ ለጋዜጣው መመሥረት መንስኤ የሆነውም 
ጦር ሠራዊት ወታደርና ጊዜው፣ ክቡር ዘበኛ ወታደርና 
አላማው የሚባሉ ጋዜጦችን ያሳትሙ ስለነበር ፖሊስ 
ሠራዊትም ጋዜጣ እንዲኖረው በመፈለጉ ነበር፡፡ 

በቀጣይነትም የኤርትራን ፕሬስ በኃላፊነት  
ለመምራት ወደ ኤርትራ አቀኑ፡፡ እዛም እያሉ ነበር 
አዲስ አበባ ላይ አንድ ወዳጃቸው ቦታ ገዝቶ ቤት 
እንዲሰራላቸው ገንዘብ ቢልኩም ሁሉም ነገር የውሃ 
ሽታ በመሆኑ አሁንም ድረስ በኪራይ ቤት እንደሚኖሩ 
የሚገልጹት፡፡ 

እኔ በመጸሐፍና በጋዜጦች ነው የተማርኩት 
የሚሉት ደራሲ ተርጓሚና ጋዜጠኛ ማሞ ውድነህ ደሴ 
እስከ 6ተኛ ክፍል ተምረው ወደ አዲስ አበባ እንደመጡና 
አዲስ አበባም ብርሃን ዛሬ የሚባል ት/ቤት ገብተው እስከ 
ተወሰነ ክፍል ድርስ መማራቸውን ይናገራሉ፡፡ በት/ቤቱ 

ውስጥ እንደ አሀዱ ሳቡሬ (ጋዜጠኛ) የመሳሰሉና ሌሎች 
ታላላቅ ሰዎች ይማሩ እንደነበር ያስታውሳሉ፡፡ 

ደራሲው ይሄን ሲሉ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዉያን 
ብቻ የሚያውቁት የራሳቸው የሆነ የተፈጥሮ ምስጥርና 
እውቀት እንዳላቸው በማስረጃ የተደገፈ ግንዛቤን 
ያስጨብጣሉ፡፡ ማስትሬት የለ ዶክትሬት፣ ኦክስፎርድ 
የለ ካምብሪጅ ተፈጥሮ ለኢትዮጵያኖች እጆቿን 
ስትዘረጋ እንደ ቴዎድሮስና ምኒሊክ ያለ መሪ እንደነ 
ጳውሎስ ኞኞና ማሞ ውድነህ ያሉ ደራሲና ጋዜጠኞች 
ለመስጠት ወደኋላ አትልም፡፡ የደራሲው የበኩር ሥራ 
የሆነው ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሲሆን ለህትመት 
የበቃውም ታሪኩ በጋዜጣ ሲወጣ እየተከታተሉ ያነቡ 
የነበሩት ቀ/ኃ/ሥ ተሰብስቦ በአንድላይ እንዲታተም 

በማዘዛቸው ነበር፡፡ ከነዚህ ውጪ ሰላዩ እሬሳ፣ የኛ 
ሰው በደማስቆ፣ ምፅአተ እስራኤል፣ ጊለን የክፍለ ዘመኑ 
ሰላይ፣ የረመዳን ዋዜማ፣ የመሳሰሉ የትርጉም ሥራዎች፤ 
የተነጠቁ ጣውንቶች፣ የአሮጊት ከርታታን ጭምሮ፣ እና 
አሁን ማተሚያ ቤት የሚገኘው የገባር ልጅ የሚለውና 
የራሳቸውን የህይወት ታሪክ የያዘው የደረስኩበት የሚሰኝ 
መጽሐፍትን ለተደራሲያኑ አቅርበዋል፡፡ ብዛታቸው 53 
ሲደርስ ወደ አምስት የሚጠጉም ህትመትን የሚጠባበቁ 
ስራዎች በእጃቸው ላይ ይገኙ ነበር፡፡ 

ከድርሰት ህይወት ጋር ብቻ ሳይሆን ከትዳር 
አጋራቸው ጋርም ለግማሽ ክ/ዘመን በመተሳሰብና 
በመፈቃቀር የኖሩት ደራሲ ተርጓሚና ጋዜጠኛ የነበሩት 
ማሞ ውድነህ በ1923 ዓ.ም ተወልደው በ2004 ዓ.ም 
ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል፡፡ እኝሁ አንጋፋ የስነ 
ጽሁፍና የአገር ሀብት ታመው በነበረበት ጊዜ አንጋፋ 
ደራሲ ጋዜጠኛና የፊልም ተዋናይ ጋሽ ስብሃት ለአብ ገ/
እግዚአብሄርም “. . .እኔም አሞኛል አንተም አሞሀል፡
፡ ሁለታችንንም እግዚአብሄር ይማረን. . .” ሲል 
የፃፈላቸው ደብዳቤ ሳይደርሳቸው ሁለቱም ከዚህ ዓለም 
በሞት መለየታቸውን እነ ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ እሁድ 
ምሽት 4፡40 በኤፍ ኤም 98.1 ላይ በሚያስተላልፉት 
ጣዕምና እፎይታ ዝግጅታቸው ላይ አስደምጠውናል፡፡ 

የደራሲና ጋዜጠኛ ማሞ ውድነህን መጠነኛ 
ዳሰሳ ከማገባደዴ በፊት ቁም ነገርን በቀልድ እያዋዙ 
ያስተላልፉበት ከነበረው ገጠመኛቸው አንዱን 
ላስነብባችሁ፡፡.

“በአንድ ወቅት ወደ ወሎ በላንድሮቨር መኪና 
እንበሄዳለን፡፡ አንድ የደርግ አባል ያስቆመንና አብረን 
መሄድ ጀመርን፡፡ መኪናዋ ትንገጫገጭ ስለነበር ነጥሬ 
ጭንጥላቴን ስመታ `እኔ የጠቅል አሽከር!` አልኩ፡
፡ ታዲያ ዞሬ የደርጉን አባል አየሁና ‘ይቅርታ አፌ 
ለምዶብኝ ነዉ’ አልኩ፡፡ አብሮኝ የነበረዉ የደርጉ የቤተ 
ክህነት ሰዉ ‘ምን አፍህ ሆዲህ ለምዶብህ ነዉ እነጂ! 
ብሎ አዋረደኝ፡፡” 

ሁለተኛዋ ባለቤቴ ...
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዜና

“ዛሬ መሣሪያ የሌለው ጦርነት ውስጥ ነን” ሲሉ 
ኢ/ር ኃይሉ ሻወል ገለጹ፡፡ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት 
ድርጅት /መኢአድ/ ፕሬዝዳንት የሆኑት ኢ/ር ኃይሉ 
ሻወል ይህንን የተናገሩት 116ኛው የአድዋ ድል በዓል 
በፓርቲው ጽ/ቤት በተከበረበት ዕለት ነው፡፡ ኢ/ር ኃይሉ 
እንዳሉት ከዛሬ “116 ዓመት በፊት ጣሊያን ንቆን መጥቶ 
ተዋርዶ ተመልሷል አያቶቻችን ጥቁር ህዝብ የሚኮራበት 
ገድል አስመዝግበዋል፡፡ በአፍሪካ ውስጥ ክብር ነበረን፡
፡ እንደ ዛሬ የተናቅንበት ዘመን የለም፡፡ የንቀት ሹፈት 
እየተፈፀመብን ነው፡፡ ክብራችንን ለማስጠበቅ መተባበር 
አለብን” ብለዋል፡፡

ኢ/ር ኃይሉ ባደረጉት ሰፊ ንግግር እንደተናገሩት 
“ጣሊያን ሊከፋፍለን አልቻለም፡፡ የራስ ሰው 
ሊያታልል ስለሚችል ዛሬ እያታለሉን ይከፋፍሉናል፡
፡ እኛ እንሻላችኋለን እያሉ ይከፋፍሉናል፡፡ መከፋፈል 
የለብንም፤ ወጣቱ ተደብቋል፡፡ ባይደበቅ ይሻለዋል፡፡ 
መደበቂያ ጫካ የለውም፡፡ መብቱ ጥቅሙንና ነፃነቱን 
ለማስከበር መታገል ይጠበቅበታል፡፡” ብለዋል፡፡

ወጣት ጌታቸው አበበ በበዓሉ ላይ ባቀረበው 
ጽሑፍ “ኢህአዴግ ዘመን ተሻጋሪ ገድሎችን እያጠፋ 
ነው፡፡ የቀደምት መሪዎችን ገድል የሚያረክስ ፕሮግራም 

ይሠራል፡፡ ቀ/ኃ/ሥ በሰሩት መልካም ሥራ የአፍሪካ 
አባት፣ የዓለም ኮከብ፣ የሃይማኖት ጠባቂ የሚል 
የክብር ስም ተሰጥቶአቸዋል፡፡ 101 ኒሻን ተሸልመዋል፡
፡ የዛሬዎቹ መሪዎች የኢትዮጵያን ታሪክ ወደ መቶ 
ዓመት አውርደውታል፡፡ የአፍሪካ ህብረት መሥራች 
የሆኑት ቀ/ኃ/ሥ ሐውልታቸው እንዲሰራ ሙከራም 
አልተደረገም፡፡ ኢህአዴግ ከቀ/ኃ/ሥ ከደርግ የተሻለ 
ሥራ እየሠራ አይደለም፡፡ ኢህአዴግ የህፃን ጭንቅላት 
በጥይት በርቅሷል፡፡ ወጣቶችን ጨፍጭፏል፤ መጽሐፍ 
መሰብሰብ፣ ሠላማዊ ሠልፍ ማድረግ የማይቻልበት ዘመን 
ላይ አድርሶናል፡፡ አቶ መለስ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ 
ጠይቀው ሥልጣናቸውን ለተቃዋሚዎች ማስረከብ 
አለባቸው” ብሏል፡፡

በመጨረሻም ወጣት ጌታቸው ሲናገር “ዜጋ የበይ 
ተመልካች ሆኗል፡፡ ስለ ኢትዮጵያዊነት መስበክ ስለ 
ኢትዮጵያዊነት መናገር ወንጀል ሆኗል፡፡ ኢህአዴግ 
የሐሰት ታሪክ ስለሚሰራ እውነተኛው የኢትዮጵያ 
ታሪክ እንዲታወቅ አይፈልግም፡፡ የአሰብ ወደብ ጉዳይ 
ብሔራዊ አጀንዳችን ሊሆን ይገባል፡፡ ኢህአዴግ የዜግነት 
ክብራችንን እያዋረደ ነው፡፡ በሱ ፀበል ያልተጠመቀ 
ሰው ማየት አይፈልግም” ሲሉ አብራርቷል፡፡ በዓሉን 

የሚያበስሩ ግጥሞችና ጣዕመ ዜማዎች ከመቅረባቸውም 
በላይ ከሰሜን አሜሪካ፣ ከአውሮፓና ከካናዳ የፓርቲው 
ድጋፍ ሰጪዎች እንኳን አደረሳችሁ መልዕክት ተላልፏል፡
፡

በተያያዘ ዜና በደቡብ ክልል የመኢአድ አባላት ላይ 
የእስር ዘመቻ እየተፈፀመብኝ ነው ሲሉ ወ/ሪት መሶበ 
ቅጣው ለዝግጅት ክፍላችን ገለጹ፡፡ ወ/ሪት መሰቦ 
እንደሚሉት “በደቡብ ክልል ጐፋ ልዩ ዞን ደባ ጐፋ ወረዳ 
4 አባላቶች በህገወጥ መንገድ የታሰሩ ሲሆን በአምስት 
ቀበሌዎች 39 አባላቶቻችን በሐሰት ክስ ተከሰው ፍ/ቤት 
እየተመላለሱ ናቸው፡፡ ከታሰሩት አባላት መካከል የአቶ 
ዘነበ ዘዋ ባለቤት “ባለቤትሽን ካላመጣሽ” ብለው የ35 
ደቂቃ መንገድ በሚኒሻ እየተደበደበች ተወስዳ ባለቤቷ 
ሲቀርብ ለቀዋታል፡፡ አቶ ጩንጋ ቹ ቡሌ የሰባት ዓመት 
ልጃቸው ታማ አሳካሚ አጥታ ስትሞት በቀብሯ ላይ 
እንኳን እንዳይገኝ ተከልክሏል፡፡ ዛላ ወረዳ የወረደው ም/
ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ካሳዬ ከልስ በፈጠራ ክስ ተከሰው 
ዘጠኝ ወር ተፈርዶባቸው ማረሚያ ሲገቡ ኦይዳ ወረዳ 
ኡባ ያሞላል ቀበሌ 28 አባላቶቻችን በአመለካከታቸው 
ብቻ የሐሰት ክስ መስርተው ፍ/ቤት በመመለስ ላይ 
ናቸው” በማለት ገልፀዋል፡፡

ብሥራት ወ/ሚካኤል

• በችሎቱ ጋዜጠኞች ባልታወቀ 

    ምክንያት እንዳይገቡ ተከለከሉ

• ተጠርጣሪዎች ተራበተራ 

    እንደሚተኙ ገልፀዋል

• አንዱዓለም ተደብድበው ከፍተኛ ጉዳት 

    ስለደረሰባቸው በግል መታከም 

     እንደሚፈልጉ ገለፁ

ከእነ አንዱዓለም አራጌ የክስ መዝገብ 
ተጠርጥረው በፌዴራል ማረሚያ ቤት የሚገኙት 
አንዱዓለም አራጌ፣ናትናኤል መኮንን፣ክንፈሚካኤል 
በረደድ፣አንዱዓለም አያሌው፣ጋዜጠኛ እስክንድር 
ነጋ፣ሻምበል የሺዋስ ይሁንአለም፣አቶ ምትኩ ዳምጤ 
እና አቶ ዮሐንስ ተረፈ የመከላከያ ማስረጃና ምስክር 
እንዲያሰሙ ለትናንትና እና ለዛሬ (የካቲት 26 እና 27) 
ቀን 2004 ዓ.ም ተቀጥሮ እንደነበር ይታወቃል፡፡ ይሁን 
እንጂ ለተከሳሾች የተሰጠው ብይን ግልባጭ ባለመስጠቱ 
የተከላካይ ጠበቆችን የምስክሮች ቃል ለመስማት ፍ/ቤቱ 
ለመጋቢት 17 እና 18 ቀን 2004 ዓ.ም ጠዋት ተለዋጭ 
ቀነ ቀጠሮ ሰጥቷል ሲሉ ተከላካይ ጠበቃው አቶ ደርበው 
ተመስገን ገልፀውልናል፡፡

በተለይ በችሎቱ ለመታደም ብዙ ጋዜጠኞችና 
የተጠርጣሪዎች ቤተሰብና ወዳጆች እንዲሁም ዓለም አቀፍ 
ዲፕሎማቶች የተገኙ ቢሆንም ዲፕሎማቶችና ዶ/ር ነጋሶን 
ጨምሮ ጥቂት ሰዎች ከብዙ ውጣውረድ በኋላ ለመታደም 
ችለዋል፡፡ ነገር ግን ባልታወቀ ምክንያት በተለይም የሀገር 
ውስጥ ጋዜጠኞች እና የተጠርጣሪ ቤተሰቦች እንዳይገቡ 
ተከልክለው ውጭ መገኘታቸውን ለማየት ችለናል፡፡ 

እንደ ተከላካይ ጠበቃ አቶ ደርበውና እንደ ዶ/ር 
ነጋሶ ገለፃ አቶ አንዱዓለም አራጌ በማረሚያ ቤት የግድያ 
ሙከራ እንደተፈፀመባቸው፣የጤናቸው ሁኔታ አደጋ ላይ 
መውደቁንና ሙሉ ምርመራና ህክምና በግል ማድረግ 
እንደሚፈልጉ፣ በተፈፀመባቸው ድብደባ ሚዛናቸውን 

ጠብቀው መንቀሳቀስ እንዳልቻሉ፣ለመከላከያ 
ማስረጃ ያዘጋጃDቸው ሰነዶች መወሰዳቸውን እና 
እንዲመለስላቸው ጠይቀው አለመመለሱን በማስታወስ 
እንዲመለስላቸው፣ምክንያቱን ሳላውቀው ከፍተኛ 
ጥበቃ ክልል ውስጥ አስገብተውኛል በማለት ለፍ/ቤቱ 
አቤቱታቸውን አሰምተዋል፡፡ ብለውናል፡፡

አቶ ናትናኤል በበኩላቸው አቶ አንዱዓለምን 
የደበደበው ግለሰብ እኛ ጋ እንዲመጣና ጭራሽ በአንድ 
ጠረጴዛ አብረን እንድንመገብ ተደርጓል፣ግለሰቡ ሆን 
ብለው ይተናኮላል፣አብሮን እንዲተኛ በመደረጉ ከፍተኛ 
ስጋት ውስጥ ነን ሲሉ ለፍ/ቤቱ መናገራቸው ተጠቁሟል፡፡ 
አቶ ክንፈሚካኤል ደግሞ ግለሰቡ እኛ ክፍል ውስጥ እንዲገባ 
ከተደረገ ጀምሮ ሰላም እየነሳን ስለሆነ ለሕይወታችን 
አስጊ ሁኔታ በመፈጠሩ ተራ በተራ እየተጠባበቅን ማደር 
ጀምረናል፣ምግባችንንም ይመርዝብናል የሚል ስጋትም 
አለን፣እንደውም ለፍርድ ቤቱ ክብር ስል አልናገርም እንጂ 
ፀያፍ ስድብ ሁሉ እየተሰደብን ነው ሲሉ አቤቱታቸውን 
ማሰማታቸው ተገልጿል፡፡

ጋዜጠኛ እስክንድርም ፍ/ቤቱ መጀመሪያ ተለዋጭ 
ቀጠሮውን ለመጋቢት 6 እና 7 በመቅጠሩ ተቃውሞ 
እንዳለው በመግለፅ የባለፈው ብይን ግልባጭ እንዲሰጠን 
ትዕዛዝ ቢሰጥም ሳይደርሰን ቀርቷል፡፡ በተሰጠው 
አጭር ቀጠሮ የመከላከያ ማሰረጃዎቻችንን እንድናቀርብ 
የተሰጠው ጊዜ አጭር ስለሆነ ፍ/ቤቱ ከግምት እንዲያስገባ 
መጠየቃቸው ተጠቁሟል፡፡ ተከላካይ ጠበቆችም የጋዜጠኛ 
እስክንድርን ሐሳብ በመጋራታቸው በመጨረሻም ፍ/ቤቱ 
የተከሳሾቹን የምስክር ማስረጃ ለመስማት ለመጋቢት 17 
እና 18 ቀን 2004 ዓ.ም ተለዋጭ ቀነ ቀጠሮ ሰጥቷል፡፡

የአቶ አንዱዓለም፣የአቶ ናትናኤልንና የአቶ 
ክንፈሚካኤልን አቤቱታ በሚመለከት ማረሚያ ቤቱ 
አስተዳደር የተጠርጣሪዎችን አጠባበቅ በተመለከተ 
በቀጠሮው ቀን ቀርቦ መልስ እንዲሰጥ ትዕዛዝ ይሰጣል 
ማለቱንና የተፈፀመውን ድብደባ በሚመለከትም ማረሚያ 
ቤቱን በሕግ መጠየቅ እንደሚችሉ ፍ/ቤቱ በመግለፅ 
የዕለቱ ችሎት መጠናቀቁን ዶ/ር ነጋሶ እና ጠበቃ አቶ 
ደርበው በተለይ ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀውልናል፡፡

“ዛሬ መሣሪያ የሌለው ጦርነት 
ውስጥ ነን” 

ኢ/ር ኃይሉ ሻወል

አንዱዓለም አራጌ በማረሚያ ቤት የግድያ 
ሙከራ እንደተፈፀመባቸው ገለፁ

አቶ ፍስሐ አብርሃ 
አረፉ

የአንድነት ፓርቲን በትግራይ ክልል በማስተዋወቅና 
አንድነት /መድረክ/ የ2002 ዓ.ም ሀገር አቀፍ ምርጫ 
ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርግ ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያበረከቱት 
አቶ ፍስሐ አብርሃ አረፉ፡፡

አቶ ፍስሐ ወንድማቸው በቀይ ሽብር ወቅት 
ሲገደሉ ከሌሎች ሁለት ወንድሞቻቸው ጋር ሦስት 
በመሆን በ1971 ዓ.ም ህወሓትን በመቀላቀል ወደ 
ትጥቅ ትግል እንደገቡና ህወሓት ኢህአዴግ አዲስ አበባ 
ከገባ በኋላ በተምቤን ሀገረሰላም ወረዳ አስተዳዳሪ 
በመሆን ለ3 ዓመት ማገልገላቸው ተጠቁሟል፡፡ አዲስ 
አበባ በመምጣትም የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን 
በመዛወር እስከ 1992 ዓ.ም ካገለገሉ በኋላ ከህወሓት 
ኢህአዴግ  ራሳቸውን በማግለል በግል ስራ መተዳደር 
መጀመራቸው ተገልፃóል፡፡ ይህም ወንድማቸው 
አቶ ስዬ አብርሃ ከህወሓት በ1993 ዓ.ም ራሳቸውን 
ከማግለላቸው በፊት የሆነ ሲሆን ከወንድማቸው ጋር 
በተያያዘ ለ4 ዓመታት ታስረው ከተመሰረተባቸው ክስ 
በነፃ መለቀቃቸው ይታወሳል፡፡

ከእስር ከተፈቱ በኋላም በግል ንግድ ሥራ 
ይተዳደሩ እንደነበርና በተለይ አንድነት ፓርቲን 
ከመደበኛው ድጋፍ ውጭ የራሳቸውን ተንቀሳቃሽ 
ንብረቶች ጨምሮ ምርጫው እስኪጠናቀቅ ድረስ 
በአካል ጉልበታቸውን፣ እውቀታቸውን እና ጊዜያቸውን 
መስዋዕት በማድረግ ሄደው በመቀስቀስ የትግራይ 
ህዝብ ከህወሓት /ኢህአዴግ የተሻለ ፓርቲ ከአረና/ 
መድረክ ጋር ሆኖ እየሰራ እንዳለ በማስታዋወቅ ከፍተኛ 
አስተዋፅዖ እንዳበረከቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡ 
አቶ ፍስሐ የአምስት ልጆች አባት እንደነበሩም ለማወቅ 
ተችሏል፡፡ 

ነው ባንድ ሞሶብ የቆረሱት፡፡ ታዲያማ እየተመገቡ 
እንዳሉ አፄ ምኒልክ ንጉስ ተ/ኃይማኖትን እንዲህ 
አሏቸው፡፡ “እኔን ብትማርከኝ ምን ታደርገኝ ነበር. . . .?”

ንጉስ ተ/ኃይማኖት ሲመልሱ “እኔማ ብሆን 
እገድልህ ነበር እምዬ” አሏቸው ይባላል፡፡ ንጉስ ተ/
ኃይማኖት በግልፅ ያናገራቸው የአፄ ምኒልክ ክብርና 
ይቅርታ ነው፡፡ ይቅርታ በዋጋ አይተመንም፤ብዙ 
ትርፍ ያለው ይቅርታ ብቻ ነው፡፡ ይቅርታን በማጣት 
በደረሰ ጉዳት ኢትዮጵያ አንዷ ምስክር ነች፡፡ የፈረሱ 
ቤተመንግስቶች፣ ያገጠጡ ተራራዎች፣ ተበላሽተው 
የቆሙ የጦር መሳሪያዎች፣ ብዙ ሕዝብ ያላቀባቸው 
አሁንም ሞት ሞት የሚሸቱ ሜዳዎች፣ ይቅርታን 

ባለማወቃችን የሆኑ ናቸው፡፡ የጎዱንን ስንጎዳ፣ 
ያሳደዱንን ስናሳድድ፣ የነጠቁንን ስንነጥቅ፣ አንዱ 
አንዱን ሳይክስ፣ አንዱ ሌላውን ሳያተርፍ እርስ በእርስ 
ስንቆሳሰልና ስንደማማ ዘመናት አለፉ፡፡ በታሪክም 
በጥቁር ቀለም ተፃፈ፡፡ አሁን ያለፈው ታሪክ ምን 
ተወልን? እኛስ ለወደፊቱ ትውልድ ምን እናቆይ? 
ቂምና በቀልን? . . . ? ይህ ክፉ በሽታ ነው፡፡ ለትውልድ 
የሚተው አይደለም፡፡ አጠንክረን፣አዳብረን፣ባህል 
አድርገን ማቆየት እንድንችል ካሁኑ መለማመድ ያለብን 
ይቅርታን ነው፡፡ ይቅርታ የሕይወት ዋጋ የማይከፈልበት 
ከእንቁ የከበረ ሰጥቶ መቀበልን የሚያጎናፅፍ የክብር 
ስጦታ ነው፡፡

በአወሊያ ኮሌጅ ተማሪዎችና በኢትዮጵያ እስልምና 
ጉዳዮች ጠቅላይ ም/ቤት በተፈጠረ አለመግባባት 
ትምህርት መቋረጡንና ተማሪዎችም “ጥያቄያችን 
ካልተመለሰ ትምህርት አንጀምርም” ማለታቸውን 
መዘገባችን ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ ጉዳዩ እልባት 
ሳያገኝ በመቅረቱ መንግሥትም እንዲረዳቸው ተወካይ  
በመምረጥ በጋራ ቢወያዩም እስከ አሁን መፍትሄ 
እንዳልተገኘለት ተጠቁሟል፡፡ 

መንግሥት በበኩሉ በጉዳዩ በመግባት የማስታረቅን 
ሥራ ይሰራል ተብሎ ቢጠበቅም “ኢትዮጵያን በሸሪያ 
ሕግ እንድትተዳደርና ነባሩን ሙስሊም በመጫን 
እስላማዊ መንግሥት ለመመስረት በኃይማኖት ሽፋን 
ስም የሚንቀሳቀስ ኃይል አለ” በማለት መግለፁ 
ይታወሳል፡፡ ይህንንም ተከትሎ የተማሪዎቹ ጥያቄ 
በትምህርት ቤት ደረጃ ባለመፈታቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ 
በመስፋፋት ወደ ሀገር አቀፍ የሙስሊሞች ጥያቄ ማደጉ 
ተገልጿል፡፡

በተለይ አርብ የካቲት 23 ቀን 2004 ዓ.ም አስኮ 
መስመር በሚገኘው አወሊያ ኮሌጅ ግቢ ከ200 ሺህ 
በላይ የኃይማኖቱ ተከታዮች በፀሎት መርሃ ግብር 
ላይ በመገኘት መንግሥት እጁን እንዲያወጣ እና ህገ 
መንግሥቱን እንዲያከብር መጠየቃቸውን ምንጮቻችን 
ጠቁመዋል፡፡ ተገልጿል በዕለቱም የተማሪዎችን ጥያቄ 
በመደገፍ ከስልጤ 35 ሺህ፣ምዕራብ ሐረርጌ 115 ሺህ 
ምስራቅ ሐረርጌ ከ32፣ሺህ፣ሐረር 114 ሺህ፣ከጅማ 
34 ሺህ ሰዎች በላይና ከሌሎች አካባቢዎችም የድጋፍ 
ሰነድ ፈርመው የሚመለከተው የመንግሥት አካል ጋር 
ለማቅረብ መሰብሰቡ ምንጮቻችን ጠቁመዋል፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ በውጭ የሚኖሩ 
ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችም ድጋፋቸውን እየሰጡ 
እንደሆነ ተጠቁሟል፡፡ በዕለቱም ከተባበሩት አረብ 
ኤምረት የተላከ ተወካይ ንግግር ማድረጋቸውንና ከአ
ሜሪካ፣ከካናዳ፣ከስዊዘርላንድ፣ከቤልጂየም፣ከጣሊያን
፣ከሳውዲአረቢያ፣ከኬንያና ከሱዳን የድጋፍ ደብዳቤ 
እንደተላከ ምንጮቻችን ጠቁመዋል፡፡ 

“ሳንደጋገፍ ...
ከገፅ 9 የዞረ

የአወሊያ ኮሌጅ የተማሪዎች 
ጥያቄ ወደ ሀገር አቀፍ ተሸጋገረ
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ዜና

ከማስታረቅና ከማጥበብ ይልቅ ከሌላው ቡድን ራስን ልዩ 
አድርጎ የማቅረቢያ ስልቶች ተደርገው ነው የሚወሰዱት። 
በዚህ ዙሪያ የተለየ ነገር ጀምሯል ተብሎ የሚታሰበው 
“መድረክ” ነው። “ይሄ ነገር ጥሩ ነው።ነገር ግን እስከየት 
ድረስ ይሄድበታል?!” የሚሉ ሰዎች አሉ። ወዴት 
እንደሚያደርሰን እንግዲህ ለወደፊት አብረን የምናየው 
ነው የሚሆነው። 

የዚህ ሁሉ ጣጣ የፖለተካ አስተሳሰቦቻችን ሁሉ 
ከርዕዮተ ዓለም ጀምሮ እስከ ጥቃቅን ሀሳቦች ድረስ 
ያሉት ከውጭ የተኮረጁ መሆናቸው ነው። ጠቅላይ 
ሚንስትሩ በባለፈው ጊዜ ስለፖለቲካ ፓርቲዎች 
የስነምግብር ደንብ በፓርላማ ላይ ሲናገሩ “ቃል በቃል 
እንዳለ ነው የተረጎምነው። የስርዓተ ነጥብ ለውጥ እንኳ 
አላደረግንም›› እያሉ ሲደሰኩሩ ነበር። ወይ አለማፈር! 
አንድ አገር ሙሉ የራሷ የሆነ ምንም ሃሳብ የሌላት 
ይመስል፤ “ቃል በቃል ነው የኮረጅነው” ይላሉ።

ለምን ከሌላ የተሻለ አስተሳሰብ አመጣን አይደለም 
እያልኩ ያለሁት። የተሻለ ሀሳብ ሲገኝ መወራረስ ያለና 
የነበረ ነው። ነገር ግን በአገሪቱ ውስጥ ካለው ነባራዊ 
ሁኔታ ጋር እንዲስማማ ካልተደረገ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ 
የሚያመዝን ነው የሚሆነው።

 ለምሳሌ በአሜሪካ ውስጥ ባለፈው ጊዜ “ዎል 
ስትሬትን ተቆጣጠር” የሚል መፈክር ያለው ተቃውሞ 
ነበር። አሜሪካውያን ይህን ሲሉ የአገራቸውን ፖለቲካዊ 
ባህል መሰረት አድርገው ነው። ምንጩ ከየትኛው ወገን 
እንደሆነ ባይታወቅም ወዲያው በኢንተርኔት “መስቀል 
አደባባይን ተቆጣጠር!” ወደ ሚል ተቀይሮ አነበብን። 
ተመልከቱ እንግዲህ ከነባራዊ ሁኔታ ያለመስማማት 
ማለት ይሄ ነው። “ዎል ስትሬት”ን ብትቆጣጣር 
ሁላችንንም እንደምናውቀው በዴሞክራሲያዊ አገሮች 
ግፋ ቢል ውሀ ወይም አስለቃሽ ጋዝ ቢረጭብህ ነው። 
ድንገት ተነስተህ መስቀል አደባባይን ብትቆጣጠር 
ግን የሚላክብህ ታንክና መድፍ ነው የሚሆነው። ሰው 
እንዴት ይሄን ይጠፋዋል! ከቁሳዊ ድህነቱ ባሻገር የሀሳብ 
ድህነቱ ምን ያህል እያጠቃን እንደሆነ ከዚህ በላይ ማሳያ 
የሚሆን ያለ አይመስለኝም።

በዚህ አገር ዘላቂ የሆነ ሰላምና ዴሞክራሲያዊ 
መንግስት ለማምጣት የራሳችን የሆነ፣ ከእኛ አገር ነባራዊ 
ሁኔታ ጋር ሊሄድና ውጤታማ ሊሆን የሚችል የሰላማዊ 
ትግል ዘዴ መፍጠር ያለብን ነው የሚመስለኝ። ታላቁ 
ማህተመ ጋንዲ ይህን አድርጎታል። ማርቲን ሉተር 
ኪንግም ምንም እንኳ ከማህተመ ጋንዲ የአመፅ አልባ 
ትግል ትምህርት ቢወስድም በወቅቱ በአሜሪካ ውስጥ 
ከነበረው ነባራዊ ሁኔታ ጋር አስማምቶ ተግብሮታል። 
ውጤቱም ጥሩ ሆኗል። በተለይ በዘላቂነት ለአሜሪካ 

ህዝቦች በተለይ በተለይ ደግሞ ለጥቁሮችና ለተገፉ 
ሌሎች አሜሪካዊያን ያስገኘው ጠቀሜታ ቀላል የሚባል 
ነገር አይደለም።

ኔልሰን ማንዴላም እንደዚሁ በደቡብ አፍሪካ 
የነበረውን የነጮች የአፓርታይድ ስርዓት ለመጣል 
በጣም ፈታኝ የሆነ የሰላማዊ ትግል ጉዞ አድርገው 
መጨረሻ ላይ ድል አድርገዋል። የማንዴላ ዋናው ጠንካራ 
ጎን አገሪቱ ለሁላችንም ትበቃለች። ነጭንም፣ ጥቁርንም፣ 
ቀይንም በእኩልነት ተስማምቶና ተከባብሮ የሚኖሩባት 
አገር ማድረግ እንችላለን ብለዉ፤ በኋላም በማንም ላይ 
ቂም ሳይዙ፣ አሳሪዎቻቸው ሳይቀሩ ሁሉንም ያሳታፈ 
መንግስት መስርተው እንደተከበሩ፣ እንደተወደዱ፣ 
ለሌሎች አርአያ በሚሆን መልኩ ከስልጣን በራሳቸው 
ጊዜ ተሰናብተዋል።

ከእነዚህ ሁሉ የምንማራቸው ጥሩ የሆኑ ተሞክሮዎች 
አሉ። ነገር ግን ወደእኛ ስናመጣቸው የግድ ኢትዮጵያዊ 
መልክ እንዲኖራቸው ማድረግ ይገባናል።

አሁን ደግሞ አረቦች በተለይ የሰሜን አፍሪካ 
ህዝቦች ያላቸውን የቋንቋ፣ የባህልና የሃይማኖት ትስስር 
ተጠቅመው በዓይነቱ አዲስ የሆነ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ 
ለዘላለም የቆሙ ይመስሉ የነበሩትን አምባገነን ስርዓቶችን 
ወደ  ግብአተ መሬታቸው ለመሸኘት የሚያስችል 
የሰላማዊ ትግል ዘዴን ተግባር ላይ አውለዋል። በእነዚህ 
አገሮችም የነበረው የሰላማዊ ህዝብ ማዕበል በእያንዳንዱ 
አገር የነበረው መልክ የተመለከትን እንደሆነ እንደየአገሩ 
ሁኔታ የተወሰነ ልዩነት እንደነበረው እንረዳለን።

መንግስታቱ የሚወስዱት እርምጃ ካየን ደግሞ 
ከቱኒዚያው የግብፅ የከፋ ነበር። ከግብፅ ደግሞ 
የሊቢያው በጣም የከፋ በመሆኑ የዓለም ማህበረሰብን 
ጣልቃ ገብነት የግድ ብሏል። ሰላማዊ የነበረው የሰሜን 
አፍሪካ ህዝቦች ተቃውሞም ሊቢያ ላይ ሲደርስ የተለየ 
መልክ ይዟል። አማፂያኑ የጋዳፊ መንግስት ጅምላዊ 
ጭፍጨፋ ለመመከት ወዲያው ነበር የተደራጀ የትጥቅ 
ትግል ጎን ለጎን ማስኬድ የጀመሩት። የሊቢያ ህዝብ 
አመፅ ከቱኒዚያ እና ከግብፅ ህዝባዊው አብዮት የተለየ 
መልክ እንዲኖረው ያደረገው በአገሪቱ ውስጥ የነበረውን 
ነባራዊ ሁኔታ ነው።

በመሰረቱ በአምባገነን መንግስታት ስር ተሆኖ 
የሚደረግ የሰላማዊ ትግል እንቅስቃሴ፤ የህግ የበላይነት 
ባለበት ዴሞክራሲያዊ አገር ውስጥ ከሚኖር የሰላማዊ 
ትግል ሂደት በአካሄዱም፣ በሚጠይቀው የመስዋዕትነት 
መጠንም የሚለይ ነው።

ስለዚህ በአንድ አገር የሚደረግ ሰላማዊ ትግል 
ውጤታማ እንዲሆን ከተፈለገ አንደኛ ካለው ነባራዊ 
ሁኔታ ነው መነሳት ያለበት። አጠቃላይ በአገሪቱ 

የሚኖረውን ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
ሁኔታዎች፤ የኃይሎች አሰላለፍ፣ በአከባቢው ያለው 
ጂኦፖለቲካዊ ሁኔታ በሰላማዊ ትግሉ ላይ የሚኖረው 
ተፅዕኖ፣ የዓለም ማህበረሰብ ሊይዘው ስለሚችል አቋም 
ፈትሾና ገምግሞ የሚነሳ መሆን አለበት።

በአጠቃላይ ህብረተሰቡ ምን እንደሚመስል 
በተለያዩ አቅጣጫዎች ማየት የግድ የሚል ነው። 
የኃይማኖት ተቋማት፣ ሰራዊት፣ ፖሊስ፣ ወጣቶች፣ 
ምሁራን፣ ሴቶች፣ ገበሬው፣ ከተሜው፣ ሰራተኛው፣ ስራ 
አጡ፣ ነጋዴው፣ ባለሀብቱ እነዚህ ሁሉ በምን ሁኔታ ላይ 
እንዳሉ ማጥናትና ማወቅ ለሰላማዊ ትግሉ የሚኖረው 
ፋይዳ ቀላል አይሆንም። የትኛው የህብረተሰብ  ክፍል 
በቀላሉ ከጎንህ ልታሰልፈው እንደምትችል፣ ከዚህ አንጻር 
የሚኖርህ አቅምና አሸናፊህ ሆነህ ለመውጣት ያለህን 
ዕድል ለማወቅ ይረዳል።

ሁለተኛ በአገሪቱ ውስጥ ያሉትን ነባር ልምዶች 
ለሰላማዊ ትግሉ በግብአትነት ለመጠቀም የሚያስችል 
ሁኔታ ካለ መፈተሽ። እንደኢትዮጵያዊያን የራሳችን 
የሆኑ በጣም ብዙ ጠቃሚ ነገሮች እንዳሉን እሙን ነው። 
እነዚህን ማምጣትና መጠቀም ጠቃሚ ነው የሚሆነው።

ሶስተኛ በህብረተሰቡ ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉትን 
ስጋቶችን በመለየት የስጋቱን መጠን እንዲቀንስ 
የሚያስችል የፖለቲካ ስራ አስቀድሞ መስራት ነው።

ለዚህ አንድ ጥሩ ምሳሌ ማስቀመጥ ይቻላል። ግብፅ 
ውስጥ አናሳ የሆኑት የኮፕቲክ አርቶዶክስ ክርስቲያኖች 
“የሁስኒ ሙባረክ መንግስት ከወደቀ እኛ ላይ ጥቃት 
ይደርስብናል” የሚል ስጋት ነበረባቸው። ነገር ግን 
አብዮቱ የተነሳው በአምባገነኖች ላይ እንጂ በእነርሱ ላይ 
እንዳልሆነ በተግባር ስለአሳይዋቸው እነርሱም በዚያ 
ታሪካዊ በሆነው የግብፅ ህዝብ አብዮት ተሳታፊ በመሆን 
ግብፅን በኃይማኖት ከመከፋፈልና ከእርስ በእርስ 
ጦርነት ማዳን ችሏል። ሙስሊም የሆኑ የግብፅ ዜጎች 
የክርስቲያን ወንድሞቻቸውን ቤተ ክርስቲያን ሲጠብቁ፤ 
ክርስቲያኖቹም እንዲሁ ቤተ መስጊድን ከጥቃት 
ሲከላከሉ ዓለም ተመልክቶ አድንቋል።

በአጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ ያላገናዘበና ተገቢ 
አመራር ሊሰጥ የሚችል አካል የሌለው ትግል ጊዜያዊ 
የሆነ አጉል ተስፋ እየሰጠ ያዘናጋ ይሆን እንደሆነ እንጂ 
ምንም ዓይነት ውጤት የሚገኝበት አይሆንም። ይሄው 
የኢህአዴግ መንግስት “አንድ ሐሙስ ቀረው” ሲባል ሃያ 
አንድ ዓመት ሊሆነው ነው። ኢህአዴግ ጠንከራ ሆኖ 
ሳይሆን የተቃውሞ ጎራው የተከፋፈለና ውሰጠ ጥንካሬ 
የሌለው በመሆኑ ነው።  ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!

ብዙአየሁ ወንድሙ

	 በቅርቡ የወጣውን የከተማ ቦታ ሊዝ አዋጅን 
ለማስፈፀም የሚያስችል በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን 
ሚኒስቴር የተዘጋጀው ረቂቅ ሞዴል ውይይት ተካሄደበት፡
፡ ውይይቱ የተካሄደው የከተማ ልማትና ኮንስራክሽን 
ሚኒስቴር ባለፈው ዓርብ ለሕዝብ ግንኙት ኀላፊዎችና 
ለጋዜጠኞች ባዘጋጀው መድረክ ነው፡፡ በአቶ መኩሪየ 
ኃየሌ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትርና 
በሚኒስትር መ/ቤቱ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ 
ኃላፊ አቶ እስራኤል ተስፋዬ መድረክ መሪነት በረቂቅ 
ደንቡ ላይ ውይይት ተደርጓል፡፡ 

በአስራ አንድ ክፍል በ58 አንቀጽ ተከፋፍሎ በ38 

ገጽ የተዘጋጀው ረቂቅ መመሪያ ላይ ለአንድ ቀን ውይይት 
ሲደረግበት ውሎአል፡፡ በረቂቅ ውይይቱ ላይ በቀረበው 
ረቂቅ መሠረት ከተሞች እስከ አምስት ዓመት ወደ ሊዝ 
ይገባሉ፡፡ ነባር ይዞታዎች ሁሉም ወደ ሊዝ ይዛወራሉ፡
፡ ሆኖም ግን በቅድሚያ ከባለቤቶች ጋር ውይይት 
የሚከናወን ሲሆን የተለያዩ አማራጮች ይኖራሉ ተብሏል፡
፡ ከሚኖሩትም አማራጮች ውስጥ የተወሰነ ነፃ ረዘም 
ያለ የችሮታ ጊዜ አነስተኛ የሊዝ ዋጋ የመሳሰሉት ሊኖር 
እንደሚችል ተገልጿል፡፡ የውዝፍ ቦታዎች በአራት ዓመት 
ውስጥ እንዲጠናቀቅ መታቀዱን እቅዱ ያብራራል፡፡

መሬት ከባለ ይዞታ የሚገዛ የሁለት ዓመት ችሮታ ጊዜ 
እንደሚኖረው፣የከተማ መዋቅር ሲሰራ የሕዝብን ጥቅም 
ለመጠበቅ ሲባል ከሕዝብ ጋር እንደሚመክርበት፣ጫረታ 

በተከፈተ በማግሥቱ ለሕዝብ ግልጽ መደረግ እንዳለበት 
የጨረታ ውጤት እኩል ከሆነ ሴት ተወዳዳሪ ካለች 
ቅድሚያ ለሴት እንደሚሰጥ፣ሴት ከሌለች በእጣ 
እንደሚወሰን ተገልጿል፡፡ ማንኛውም ዜጋ በሕይወቱ 
አንድ ጊዜ የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ አንድ ጊዜ 
ለመስራት የሚያስችል ደንብ ለማውጣት የሚያስችል 
አማራጭ መንገዱ ክፍት መሆኑን ደንቡ ይጠቅሳል፡፡ 
“ነባር ይዞታዎች ከሕዝብ ጋር ተወያይቶ እና ዝርዝር ጥናት 
ተከውኖ እስኪወሰን ድረስ ባሉበት ሁኔታ የሚቀጥሉ 
ይሆናሉ” በማለት ረቂቅ ደንቡ ይጠቅሳል፡፡

ደንቡ በክልሉ ወይም በከተማ አስተዳደር ካቢኔ 
ከፀደቀበት ጊዜ ጀምሮ የፀና አንደሚሆን ረቂ ደንቡ 
በመጨረሻው አንቀጽ አስቀምጧል፡፡

በሰሜን ጐንደር ዞን በደንቢያ እና ቆላድባ ወረዳ 
የሚገኙ የ9 ትምህርት ቤቶች መምህራን ለመንግሥት 
ጥያቄ አቅርበው ባለመመለሱ ምክንያት የሥራ ማቆም 
አድማ ማድረጋቸውን መዘገባችን ይታወሳል፡፡ ይሁን 
እንጂ በዞኑ በሚገኙ ሌሎች ወረዳዎችም በተመሳሳይ 
መልኩ የመምህራን የሥራ ማቆም አድማ መደረጉን 
ምንጮቻችን ጠቁመዋል፡፡ 

በተለይ  ታች አርማጭሆ እና ደባርቅ ወረዳ አድማው 
መስፋፋቱን ተከትሎ “ድል ፋና” ት/ቤት መዘጋቱንና 

ይህንንም አነሳስታችኋል በሚል መምህር ተገኝ፣መምህር 
ገብሬ፣መምህር ወርቁና መምህር ወርቃያ ታስረዋል፡
፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ ለህትመት እስከገባንበት ድረስ 
አለመፈታታቸውን የደረሰን መረጃ ያመለክታል፡፡ 
በአካባቢው ያሉ ሌሎች ወረዳዎች የሚገኙ መምህራንም 
መንግሥት ለጥያቄያችን አፋጣኝ መልስ ካልሰጠንና 
የታሰሩ መምህራንን በአስቸኳይ ካልተፈቱ የስራ ማቆም 
አድማውን ለማድረግ መዘጋጀታቸውን በተለይ ለዝግጅት 
ክፍላችን ገልፀዋል፡፡ በዚህም ምክንያት በሰሜን ጐንደር 

ዞን ባሉ ወረዳዎች በሚገኙ የመንግሥት ት/ቤቶች 
የመማር ማስተማር ሂደቱ አለመረጋጋት እንደሚታይበት 
ተጠቁሟል፡፡

በሌላ ዜና ሰሜን ጐንደር ምዕራብ በለሳ ወረዳ 
የሚገኘው የአንድነት ፓርቲ አባላት ቅርንጫፍ ጽ/ቤት 
ለመክፈት አቶ ሰሌማን ከተባሉ ግለሰብ ለቢሮ ኪራይ 
ውል መዋዋላቸውን ተከትሎ አከራዩ መታሰራቸውን 
ከወረዳው የፓርቲ ሥራ አስፈፃሚ አባላት የደረሰን መረጃ 
አመልክቷል፡፡

የአንድነት ለዴሞክራሲና 

ለፍትህ ፓርቲ የደቡብ ኦሞ 

ተጠሪ የካቲት 3 እና 4 ቀን 

2004 ዓ.ም ለስልጠና 

በመጡበት ወቅት ከፓርቲው 

የተረከቡት ደረሰኝ የካቲት 

5 ቀን 2004 ዓ.ም ታክሲ 

ውስጥ ረስተው የወረዱ ስለሆነ 

ያገኘ ሰው በጋዜጣው ስልክ 

ቁጥር እንዲገልፁልን በትህትና 

እየጠየቅን ይህ ካልሆነ 

ከጠፋበት ቀን ጀምሮ ከዚህ 

በታች የተጠቀሱት 6 ደረሰኞች 

አገልግሎት ላይ ቢውሉ 

የፓርቲው ያለመሆናቸው 

እንገልፃለን፡፡

10051-10100

10101-10150

10251-10350

19201-19250   

የአንድነት ፓርቲ 

አዲስ አበባ ም/

ቤት  ሊቀመንበርነት 

ዕጩዎች ለውድድር 

ቀረቡ

የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 
(አንድነት) የአዲስ አበባ ምክር ቤት ሊቀመንበር 
ለመምረጥ እጩዎችን አቀረበ፡፡ በዕጩነት 
የቀረቡትም ዶ/ር ንጋት አስፋው፣ ወ/ት 
ዘውዲቱ አስፈራው፣ አቶ ሲሳይ ካሴ፣ ወ/ሮ 
እጥፍወርቅ በልእስቲ እና አቶ እስክንድር ወ/
ፃዲቅ  መሆናቸውን የፓርቲው የድርጅት ጉዳይ 
በተለይ ለዝግጅት ክፍላችን ገልፃóል፡፡ 

የፓርቲው የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት 
ኢ/ር ዘለቀ ረዲ እንደገለፁት ከሆነ ዕጩ 
ተወዳዳሪዎች በዴሞክራሲያዊ መንገድ 
ራሳቸውን ያቀረቡ መሆናቸውንና የነበራቸው 
የትምህርት ማስረጃ፣ የስራ ልምድ እና የፖለቲካ 
ተሳትፎን አብረው ማቅረባቸውን ገልፀውልናል፡
፡

በተለይ የአዲስ አበባ የአንድነት ፓርቲ 
ምክር ቤት ዕጩ ተወዳዳሪዎችን ለየት 
የሚያደርገው የሴቶችና የወጣቶች ተሳትፎ 
ጐልብቶ ረጅም ጊዜ ልምድ ካላቸው ጋር 
መወዳደራቸው ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል 
ሲሉ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊው ገልፀዋል፡፡ 
አካሄዱንም እንደተለመደው ዴሞክራሲያዊ 
በማድረግ የፓርቲውን አመራሮችና አባላት 
ተሳትፎ ለማጠናከር ከፍተኛ አስተዋፅዖ 
እንዳለው በመጠቆም የተወዳዳሪዎችም አጭር 
የህይወት ታሪክ (የትምህርት ደረጃ፣ የሥራ 
ልምድና የፖለቲካ ተሳትፎን ከነፎቶ ግራፋቸው 
ጭምር) በማካተት በዋናው ጽ/ቤት ማስታወቂያ 
ሰሌዳ ላይ በመለጠፍ ለአባላት የማስተዋወቅ 
ስራ እንደሚሰራም ተጠቁሟል፡፡ 

የከተማ ቦታን በሊዝ ለማስተዳደር  እንዲያስችል የተዘጋጀ  
ረቂቅ (ሞዴል) ውይይት ተደረገበት

- ነባር ይዞታ ሁለም ወደ ሊዝ ይገባሉ ሆኖም አማራጭ ይኖራል

-የመኖሪያ ቤት አንድ ጊዜ ከሊዝ ነፃ ለማግኘት መንገዱ ክፍት ነው

ከገፅ 3 የዞረ

የመምህራን የሥራ ማቆም አድማ እየተስፋፋ መምጣቱ ተገለፀ

ፖለቲካችን VS ነባራዊው ...
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም.

ወቅታዊ

እውን አቦይ ስብሐት ነጋ የሚናገሩት እያሰቡ ነው?

በለጠ ጐሹ ወ/ሚካኤል
የካቲት 14 ቀን 2004 በወጣው “ሰንደቅ” ጋዜጣ ላይ 

የወጣዉን የአቦይ ስብሐት ነጋ ቃለ መጠይቅ፣ጓደኛዬ 
ካላነበብክ ብሎ ስለአስቸገረኝ፣አነበብኩት፡፡ 
አንደፈራሁትም፣የደም ግፊቴን አስነሳብኝ፡፡ እልህ 
ያስያዘኝና፣አንብቤ ጨረስኩት፡፡ እውነቱን ለመናገር፣አቦይ 
ስብሐት የሚናገሩትም ሆነ የሚፅፉት ጨርሶ አይመቸኝም፡
፡ “ኤርትራ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ነበረች” ብለው 
የሚያምኑ ሰው ናቸው፡፡ በረሃ የገቡት ኤርትራን ብቻ 
ሳይሆን ትግራይንም ለማስገንጠል ነበር፡፡ ኤርትራን 
ካስገነጠሉ በኋላ፣ “ክፍለ ሀገሪቷን ያስገነጠሉት አፄ ምኒልክ 
ናቸው” ብለው ይከራከራሉ፡፡ ጨምረውም “የአድዋ 
ጦርነትን ያሸነፉት ኢትዮጵያውያን ሳይሆኑ፣ትግሬዎች 
ናቸው” ይላሉ፡፡ እሳቸው የማይናገሩት ጉድ ስለሌለ፣ 
በበኩሌ ሁለተኛ ላላዳምጣቸውና የሚፅፉትንም ላላነብ 
ወስኜ ነበር፤ግን በጓደኛዬ ጭቅጨቃ ብቻ ነው ቃለ-
መጠይቃቸውን ያነበብኩት፡፡ 

በአንድ በኩል ቃለ-መጠይቁን ማንበቤ 
ጠቅሞኛል፤ምክንያቱም የአቦይ ስብሐትን ማንነት እንደገና 
በጥልቀት ለመገምገም አስችሎኛል፡፡ ታላቋ አሜሪካዊት 
ፈላስፋ አያን ራንድ (Ayn Rand) “የሰው ልጅ የጠመንጃ 
አፈሙዝ ካየ፣ማሰብ ያቆማል፤ማሰብ የሚያቆመው 
ጠመንጃ የተደገነበት ብቻ ሳይሆን የደገነውም ጭምር ነው” 
ብላለች፡፡ ግን ጠመንጃ የደገነው ከተደገነበት ላይ ሀብት 
ይዘርፋል፡፡ በአጠቃላይ፣በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ይህን 
ይመስላል፡፡ ኢህአዴግ በኢትዮጵያ ሕዝብ  ላይ ጠመንጃ 
ደግኗል፡፡ 

ያለምክንያት አይደለም፡፡ ጠመንጃ የደገነበት፤በሕዝብ 
አለመመረጡን ስለሚያውቅ በኃይል ለመግዛት ሰለፈለገ 
ነው፡፡ ግን ሀብት የሚፈጠረው በማሰብ ነው፡፡ ጠመንጃ 
የደገነውም፣ የተደገነበትም ሁለቱም ማሰብ ካቆሙ ሀብት 
እንዴት ይፈጠራል? ከማሰብ እውቀት ይገኛል፤ከእውቀት 
ደግሞ ምርት ይገኛል፡፡ ምርት ቁሳቁሶችንና 
አገልግሎቶችን ያካትታል፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠመንጃ 

ስለተወደረበት፣ማሰብ አቁሟል፡፡ መናገርም አይችልም፡
፡ ጠመንጃ የደገነው ኢህአዴግም ማሰብ አቁሟል፤ግን 
መናገር ይችላል፡፡ ማሰብ ስላቆመ፣የሚናገረው ሳያስብ 
ነው፡፡ እንግዲህ፣አቦይ ስብሐት ነጋ የኢህአዴግ ቱባ 
ባለሥልጣን ስለሆኑ፣ሳያስቡ መናገር ይችላሉ ማለት ነው፡
፡ ስለዚህ፣የአቦይ ስብሐት ዋና ችግር ሳያስቡ መናገራቸው 
ነው፡፡

በትክክል ለማሰብ በመጀመሪያ ጤናማ አእምሮ 
ያስፈልጋል፡፡ ከዚያም መረጃና ማስረጃ አጠናቅሮ 
መተንተንና ዕውቀት ማፍለቅ ያስፈልጋል፡፡ 
በመጨረሻም፣ዕውቀት ነው ወደ ምርት የሚቀየረው፡
፡ በመሆኑም፣ለኑሮ የሚያስፈልገን ምርት የሚገኘው 
ከዕውቀት ነው፡፡ ኢህአዴግ ጠመንጃ ስለደገነ 
አያስብም፤ስለማያስብ እውቀት አያፈልቅም፡፡ እውቀት 
ስለማያፈልቅ አያመርትም፡፡ ታዲያ እንዴት ይኖራል? 
ሕዝብ የሚያመርተውን ምክንያት እየፈጠረ ከሕጋዊ ግብር 
(ታክስ) ሌላ በመጨመር ሰንጎ በመያዝ አብዛኛው ሕዝብ 
እንዳያስብ አድርጓል፡፡ ጥቂቱ እያሰበ ለዕለት ጉርሱ ያህል 
ትንሽ ያመርታል፡፡ ኢህአዴግ ግን የማያስፈልገውን ምርት 
ሁሉ በጠመንጃ አስገድዶ ከሕዝብ መዝረፍ ስለሚችል 
መቶ በመቶ አያስብም ማለት ይቻላል፡፡ ትንሽ የሚያስብ 
ከሆነም የተለያዩ የመዝረፊያ ስልቶችን ለመቀየስ ያህል 
ነዉ፡፡ ለዚህም ነው አንዴ በቫት (Vat)፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ 
በመሬት ሊዝ እየዘረፈን ያለው! ይህ አልበቃ ካለው 
ደግሞ፣ ገንዘብ በገፍ እያተመ፣ሸቀጦችን በሙሉ ከገበያ 
ጠራርጐ ይወስዳቸዋል (ዋጋቸውን እያናረ!)፡፡ ይህ የዋጋ 
ንረት ታክስ (Inflation tax) ይባላል፡፡ ቦንድ (Bond) እና 
የልማት መዋጮም እያለ ይዘርፈናል! 

አቦይ ስብሐት ለመናገር ማሰብ አያስፈልጋቸውም፡
፡ ለዚህም ነው፣ሳያስቡ ዝም ብለው የመጣላቸውን ሁሉ 
የሚናገሩት፡፡ መረጃና ማስረጃ በጥንቃቄ መሰብሰብ 
አያስፈልጋቸውም፡፡ ፕ/ር መስፍን ወ/ማርያም ሕገ 
ሐልዮት  የሚሉትን የአስተሳሰብ ሥነ ሥርዓት መከተል 
አያስፈልጋቸውም፡፡ ሥነ-አመክንዮ ወይም ሕገ-ሙግት 
በሳቸው መዝገበ ቃላት ተፈልገው አይገኙም፡፡ እሳቸው 

ሳያስቡ “እውቀት” ይፈጥራሉ፤ታሪክ ይፈጥራሉ! ሀብትም 
ይፈጥራሉ! አቦይ ስብሐት በአፄ ኃ/ሥላሴ ዘመን፣”ሀገሪቱ 
ተሠርቶ የማይበላባት፣ለተማሪውም ምንም ዕድል 
ያልነበረበት በመሆኑ፣ሕዝቡ ከሀገሩ ይልቅ ሌላ ሀገር ነበር 
የሚታየው” ብለው ሲናገሩ፣ ትክክለኛ መረጃና ማስረጃ 
ማጠናቀር አላስፈለጋቸውም፡፡ ራሳቸው “ትክክለኛ 
መረጃና ማስረጃ” መፍጠር ይችላሉና! በዚያን ዘመን እኔ 
የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩ፡፡ ከንፁሕ ሱፍ የተሠራ ዩኒፎርም 
ለብሼ፣በሳምንት ሁለት ጊዜ የዶሮ ወጥ እየበላሁ፣የአባቴና 
የእናቴ መሬት ለጭሰኛ ገበሬዎች ይሰጥ፤”መሬት ላራሹ” 
እያልኩ እጮህ ነበር! ሠላማዊ ሰልፍም ወጥቼአለሁ፡፡ 
እንኳን “ሌላ ሀገር ሊታየኝ” ይቅርና፣እንደያውም “Yan-
kees go home” እያልኩ አሜሪካኖች ሀገራችንን ለቀው 
እንዲወጡ እጠይቅ ነበር! በኋላም አሜሪካን ሀገር ሦስት 
ጊዜ ሄጄ፣ሦስት ጊዜም ወደ ሀገሬ ተመልሻለሁ፡፡ አቦይ 
ስብሐት ከየት ያገኙት መረጃ ነው አሁን የሚነግሩን?! እረ 
እባክዎ፣ ለማሰብ ይሞክሩ! ያሰቡትን ይናገሩ!

አቦይ ስብሐት ሳያስቡ መናገራቸውን ይቀጥላሉ፡፡ 
ሕወሓት “ዋነኛው ቅራኔ በብሔርና ብሔረሰብ ነው ብሎ 
ሲያበቃ፣ የመደብ ቅራኔንም በሁለተኛ ደረጃ አስቀምጦ፣. . 
. ጨለማውንና አውዳሚውን ጉዞ ወደ ብርሃን ለውጦታል” 
ይሉናል፤ አቦይ ስብሐት፡፡ ለመሆኑ፣በፈላጭ ቆራጭ፣ 
በአምባገነንነት የተፈረጁት አፄ ኃ/ሥለሴ ብሔራቸው ምን 
ነበር? ኦሮሞም፣አማራም፣ጉራጌም አልነበሩምን? አፄ ኃ/
ሥላሴ የብሔር ጥያቄን እንዴት እንደፈቱት ይገባዎታል? 
በአጭሩ እኔ ልንገረዎት፤ብሔረሰቦች እርስ በእርሳቸው 
ይጋባሉ፤ይዋለዳሉ፤በዚህም ኢትዮጵያዊነትን ያጠናክራሉ! 
እርስ በእርስ የሚግባቡበት ቋንቋ ስለሚያስፈልግ ደግሞ 
የአንድ ሺህ ዓመታት የዕድገት ታሪክ  ያለውን አማርኛ 
መርጠዋል፤ሌሎች ቋንቋዎች በአካባቢያቸው ይነገሩ 
እንደነበር፣እንደለመዱት መካድ ካልፈለጉ በስተቀር፣እርሶም 
የሚያውቁት ይመስለኛል፡፡ እርሶ ግን አሁን የብሔር 
ጥያቄን ለመፍታት የሚሞክሩት፣ብሔረሰቦችን በክልል 
በማጠር፣እርስ በእርሳቸው እንዳይጋቡና እንዳይዋለዱ 
ማድረግና፣ሁሉም ብሔረሰቦች የሚግባቡበት ቋንቋ /

ወይም ቋንቋዎች/ እንዳይፈጠሩ ማድረግ ነው፡፡ በሌላ 
አገላለፅ፣እርስዎ የብሔር ጥያቄን ለመፍታት የሚሞክሩት 
ኢትዮጵያን ከምድረ-ገጽ በማጥፋት ነው፡፡ ኢትዮጵያዊነትን 
በብሔርተኝነት ሙሉ በሙሉ በመተካት ነው፡፡ 
ሳይሆንለዎት ቀርቶ እንጂ፣የእርሶማ አነሳስ፣ኤርትራና 
ትግራይን ቀላቅሎ ከኢትዮጰያ በመገንጠል አዲስ ትግሪኛ 
ተናጋሪ ሀገር ለመፍጠር ነበር፤ይህ ካልሆነ ደግሞ ትግራይን 
ለብቻ ገንጥሎ፣የትግራይ ሪፐብሊክን ለመፍጠር ነበር፡
፡ አሁንም በረጅሙ ጊዜ ይህንን ሃሳብዎን ተግባራዊ 
ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ ይመስለኛል፡፡ የኔ ፍራቻ፣ሳያስቡ 
እንደሚናገሩት ሁሉ ሳያስቡ ለማድረግ የሚቸኩሉ 
የመስለኛል፡፡

አቦይ ስብሐት ኢህአፓንና መኢሶንን ሲተቹ ደግሞ 
“ሌላው የእነዚህ ድርጅቶች ችግር የፖለቲካ አቋማቸው 
በወቅቱ ባልነበረ ነገር ላይ የተንጠለጠለ ነበር፡፡ ካፒታልና 
ሌበር (Capital and labor) ይሉ ነበር፡፡ በዛን ጊዜ ካፒታል 
እንኳን በሀገሪቱ በአዲስ አበባም የለም፡፡” ይላሉ፤አቦይ 
ስብሐት፡፡ እግዚአብሔር ያሳያችሁ እኝህ ሰው ኢኮኖሚክስ 
ተመረዋል ነው የሚባለው? እንዴት አንደዚህ ያለ ስህተት 
ይሠራሉ ? አቦይ ስብሐት ሳያስቡ ነው የሚናገሩት 
ያልኩት ለዚህ ነው፡፡ “እንኳን በሀገሪቱ በአዲስ አበባም” 
ሲሉ፣አዲስ አበባ የሀገሪቱ አካል አይደለም ለማለት ነው? 
ሀገር በመገነጣጠል ርዕዮት የተመረዘ ግለሰብ ከዚህ ውጪ 
ሊያስብ የሚችል አይመስለኝም፡፡ በሌላ በኩል፣ኢህአፓ 
እና መኢሶን ከእርሶ አሥር እጅ ማርክስዝም-ሊኒኒዝምን 
አበጥረው እንደሚያውቁ እኔ ራሴ ምስክር ነኝ፡፡

ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ከብርሃነ መስቀል ረዳ ጋር 
ዩኒቨርስቲ በአንድ ክፍል ተምረናል፡፡ ኃይሌ ፍዳ ንግግር 
ሲያደርግ አዳምጫለሁ፡፡ በጊዜው ሁለቱም ስለማርክሲዝም 
የነበራቸው ግንዛቤ በእጅጉ አስደንቆኛል፡፡ በኃ/ሥላሴ 
ዘመን፣ ከተማ ዉስጥ ካፒታልና ሌበር ነበር፤በገጠር ደግሞ 
ባላባትና ጭሰኛ ነበር፤እንዲሁም፣በዘመናዊ እርሻዎች ላይ 
ካፒታል እና ሌበር ነበር፡፡ ይህን ይክዳሉ? ሌበር ማለት 
የፋብሪካ ሠራተኞች (አበርክቶ )ማለት ሲሆን፣ካፒታል 
ደግሞ የኢንዱስትሪና የሌሎች ዘመናዊ ክፍላተ-ኢኮኖሚ 

ክፍል ሁለት - ግምገማ

የዚህ ጥናት ግብ በቅድመ ምርጫ 2002 እና 
በቅድመ ምርጫ 1997 ዓመተ ምህረቶች በተደረጉ 
ድርድሮች ላይ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኃይሎች 
ከፈጸሙዋቸው ስህተቶች መማር ነው። የተፈጸሙ 
ስህተቶችን በመመርመር ከስህተቶቹ ትምህርት 
በመውሰድ ወደፊት በሚደረጉ ድርድሮች ላይ ተመሳሳይ 
ስህተት እንዳይፈጸም ለማድረግ ነው፣ የዚህ ጥናት 

ጥረት። ተመሳሳይ የተሳሳተ ስራ እየሰሩ የተለየ ውጤት 
ከሚጠብቁት እብዶች የተሻልን መሆን አለብን። 
ስለዚህ ይኽ ምርምራችን እና ጥናታችን ተቃዋሚዎች 
በሰሩዋቸው ጥሩ ነገሮች ላይ ሳይሆን በሰሩዋቸው 
ስህተቶች ላይ ብቻ ያተኩራል። ደጋግመው ስህተት 
የሰሩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ካሉም ከስህተታቸው መማር 
ይኖርባቸዋል። 

ለግምገማችን መስፈርት የሚሆኑን አንደኛው  
የአምባገነኖች ግቦች የሚለው ነው። የአምባገነኖች ግቦች 
በርካታ ሲሆኑ ጥቂቶቹ ስልጣን መጨበጥ፣ ስልጣን 
ላይ መቆየት፣ ሃብት ማጋበስ፣ ርዕዩተ ዓለማቸውን 
ተጠቅመው  ህበረተሰቡን ስልጣን ላይ እንዲያቆያቸው 
አድርገው ማዋቀር (ለምሳሌ የህወሓት/ኢህአዴግ 
አወቃቀር ከፋፍለህ ግዛ ጎሳዊ ፈደሬሽን)፣ ነፃ ሲቪክ 
ድርጅቶች እንዳይኖሩ ወይንም እንዲዳከሙ ማድረግ፣ 
ነፃ ፕሬስ እንዳይኖር ያሉትም ተዳክመው እራሳቸውን 
ሳንሱር ማድረግ እንዲለምዱ፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን 
በሚመለከት ደግሞ የተወሰኑትን በገንዘብ ድጎማ ወይንም 
በፍራቻ ተለጣፊዎቹ እንዲሆኑ ማድረግ ሲሆን ጠንካራ 
እና ሃቀኛ በሆኑት ተቃዋሚዎች ላይ ደግሞ የፖለቲካ 
እና የገንዘብ ምህዳሩ እንዲጠብባቸው እና እንደልባቸው 
እንዳይንቀሳቀሱ በማድረግ ተዳክመው የኢትዮጵያን 
ህዝብ የመንግስት ስልጣን ባለቤት ለማድረግ ከጀመሩት 
ሰላማዊ እና ህገ መንግስታዊ ትግል ሜዳ እንዲወጡ 
ለማድረግ ያልተቋረጠ ጫና ማድረግ ናቸው።

ሁለተኛው መስፈርት የዲሞክራሲ ኃይሎች ግቦች 
የሚለው ነው። የዲሞክራሲ ኃይሎች ግቦች ሰላማዊ እና 
ህገ መንግስታዊ ትግልን ተጠቅሞ የፖለቲካ ምህዳሩን 
ማስፋት፣ ህዝቡን በማሳተፍ ለትግሉ ባለቤትነት 
ማብቃት፣ የትግል ልምድ እና አቅም መገንባት፣ ነፃ 

ሲቪክ ድርጅቶች እንዲራቡ ማድረግ፣ ከአምባገነኖች ነፃ 
መውጣት፣ ህዝብን የአገር ባለቤት ማድረግ፣ በምርጫ 
ህዝብን የመንግስት ስልጣን ባለቤት ማድረግ፣ ወደ 
ዲሞክራሲ መሸጋገር፣ ዲሞክራሲ እንዳይቀለበስ ህዝብን 
ማዘጋጀት፣ ሁሉን አሳታፊ፣ ሁለንተናዊ ለሆነ ልማት በር 
መክፈት እና ህዝቡ (ነፃ ፕሬስ ተጨምሮ) ሳይሸማቀቅ 
ሙስናን እንዲዋጋ ማድረግ  ናቸው።  

ሶስተኛው መስፈርት ደግሞ የአምባገነኖች መገደድ 
አስፈላጊነት ነው። አምባገነኖችን በድርድር ዲሞክራሲያዊ 
ማድረግ አይቻልም። አምባገነኖች ካልተገደዱ ወይንም 
ከድርድር የሚጠቀሙ ካልመሰላቸው በበጎ አድራጊነት 
ስሜት ተነሳስተው ወይንም ለፍትህ ብለው ድርድርን 
አይቀበሉም። 

ለጥቀን ከፍ ብለን የተመለከትናቸውን ሶስት 
መስፈርቶች በመጠቀም በቅድመ መርጫ 2002 እና 
በቅድመ ምርጫ 1997 ዓመተ ምህረት በአምባገነኑ ገዢ 
ህወሓት/ኢህአዴግ ፓርቲ እና በተቃዋሚ ፓርቲዎች 
መካከል የተደረጉትን ድርድሮች ባጭር ባጭሩ 
እንገመግማለን። ግምገማችን በተደረጉት ድርድሮች 
የተሳታፊ ፓርቲዎችን ሚና፣ ድርድሮቹ ያስገኙዋቸው 
ስምምነቶች እና የስምምነቶቹ አፈጻጸም የማንን 
(የአምባገነኖችን ወይንስ የዲሞክራሲ ኃይሎችን እና 
የህዝብን) ግብ እንዳራመዱ ባጭሩ ይመረምር እና 
አብዛኛውን ምርምር ለአንባቢ ይተዋል።  

(1) በቅድመ ምርጫ 2002 በኢህአዴግ እና 
በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል የተደረገው ድርድር

ምርጫ 2002 በተቃረበበት ወቅት በኢህአዴግ እና 
በተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል “በፖለቲካ 
ፓርቲዎች ሥነ-ምግባር ደንብ እና በአፈፃፀም ጉዳዮች” 
ላይ ‘ድርድር ተደርጎ’ የተፈረመው የምርጫ ሥነ ምግባር 

ደንብ እና ከድርድሩ የተገኘውን ስምምነት ይዘት 
‘ለማስፈጸም’ ‘አገራዊ የፓርቲዎች ምክር ቤት’ የሚባል 
ተቋም መመስረቱ የሚታወስ ነው። በድርድሩ ላይ 
የተሳተፉት ዋናዎቹ ፓርቲዎች ኢህአዴግ፣ መኢአድ፣ 
ኢዴፓ፣ በአቶ አየለ የሚመራው ቅንጅት ሲሆኑ በዚያን 
ጊዜ ገና በምስረታ ሂደት ላይ የነበረው አንድነት-መድረክ 
የድርድሩን አድማስ “በፖለቲካ ፓርቲዎች ሥነ-ምግባር 
ደንብ እና በአፈፃፀም ጉዳዮች” በሚል ከማጥበብ ፈንታ 
ከምርጫ 97 ወዲህ ገዢው ፓርቲ የተቃውሞ ሰላማዊ 
ሰልፍ ማድረግን ከማገድ ጀምሮ በወሰዳቸው ህገ 
መንግስታዊ መብት አጋጅ እርምጃዎች እና በተከታታይ 
በደነገጋቸው አፋኝ ህጎች (ነፃ ፕሬስ፣ የሲቪክ ድርጅቶች 
እና ሌሎች) የተነሳ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር 
በመጥበቡ የድርድሩን አድማስ በማስፋት ምርጫውን 
ነፃ፤ ፍትሐዊ እና ተዓማኒ ለማድረግ በሚያስችሉ 
ሌሎች ተጨማሪ ዓበይት ጉዳዮች ማለትም የሕግ 
የበላይነት፣ የምርጫ አስተዳደሩ ገለልተኝነት፣ ዓለም 
አቀፍ ታዛቢዎች ጨምሮ የአገር ውስጥ ታዛቢዎችን 
ተሳትፎ፣ ለፓርቲዎች የሚሰጠው የገንዘብ ድጎማ፣ 
የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም፣ የፖለቲካ እስረኞች 
መፈታት ወዘተ የመሳሰሉት ጉዳዮችም ከፓርቲዎች 
የምርጫ ስነ ምግባር ጎን ለጎን ድርድር እንዲካሄድባቸው 
መጠየቁ እና ኢህአዴግ እምቢ ሲል የቀሩት ተቃዋሚ 
ፓርቲዎች ኢህአዴግ የመድረክን ጥያቄ እንዲቀበል ጫና 
ከማድረግ ፈንታ ከኢህአዴግ ጋር ድርድር ማድረግን 
በመምረጣቸው አንድነት-መድረክ  ከድርድሩ እራሱን 
ማግለሉ በብዛት እና በሰፊው የተዘገበበት ጉዳይ 
መሆኑም ይታወሳል።  መድረክ በ2001 ዓመተ ምህረት 
የዴሞክራሲ ምክክር ቡድን እንደነበር እና መስከረም 
30 ቀን 2002 በጠራው ጉባኤ “የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ 
ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ” የሚባል ቅንጅት 
እንደሚመሰርት በ2001 ጳጉሜ ለንባብ የቀረበች 

ሰላማዊ ትግል እና ድርድር

ግርማ ሞገስ 
(girmamoges1@gmail.com) 

ወደ ገፅ 15 ዞሯል

ወደ ገፅ 15 ዞሯል
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ወቅታዊ

ከገባንበት የፖለቲካ ማጥ ለመውጣት በአስቸኳይ 
በአንድነት እንነሣ!

ደረጀ መላኩ

የብዙ ሺህ አመታት የሀይማኖት፣ የባህል 
እና የማህበራዊ ታሪክ የነበራት (ያላት) እናት 
ኢትዮጵያ፣ ህልውናዋ በየጊዜው አሳሳቢ 
ደረጃ ላይ እየደረሰ ጠላቶቿን በጀግኖቿ 
ድጋፍ ድል እየነሣች ቆይታለች፡፡

ለምሳሌም ያህል ግብፆች፣ ኦቶማን 
ቱርኮች፣ ደርቡሾች (ሱዳን) ጦር 
ቢሰብቁባትም በጀግኖች አባቶቻችን 
የጃቸውን አግኝተዋል፡፡ የዶጋሊው ጀግና ራስ 
አሉላ አባነጋ “የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ድንበር 
ቀይ ባህር ነው” በማለት በመንፈሳዊ ወኔ 
ከተከተሏቸው አርበኞች ጋር በመሆን ታሪክ 
ሰርተዋል፡፡ የቋራው አንበሳ አፄ ቴዎድሮስ 
“እጅህን ስጥ አለኝ ፈረንጅ. . .” በማለት 
ሽጉጣቸውን ጠጥተው መቅደላ አፋፉ ላይ 
በክብር የወደቁት ለኢትዮጵያ ታላቅነት ነበር፡
፡ 

ለጥቁር ህዝቦች ሁሉ ምን ጊዜም 
አንፀባራቂ ኮከብ ሆኖ የሚኖረውን የአድዋ 
ድል ኢትዮጵያ ልትጎናፀፍ የቻለችው በእምዬ 
ምኒልክ አዝማችነት፣ በእቴጌ ጣይቱ አርቆ 
አስተዋይነት እና በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ 
ትግልና ወኔ ነበር፡፡

አፄ ኃይለ ሥላሴም ቢሆኑ ማይጨው ላይ 
ያደረጉት ተጋድሎ የሚዘነጋ አይመስለኝም፡፡ 
ጃንሆይ በስደት ወደ እንግሊዝ ከሄዱ በኋላም 
ታላቅ የዲፕሎማሲ ሥራ ሠርተዋል፡፡ ከዚህ 
ባሻገር የኢትዮጵያ አርበኞች በአንድነትና 
በፍቅር በዱር በገደሉ በፋሺስት ኢጣልያ 
ሦልዳቶዎች፣ በሦልዲ ከተሸጡ ባንዳዎች 

ጋር ለአምስት አመታት ያህል አንገት ለአንገት 
ተናንቀው እናት ኢትዮጵያን ለተተኪው 
ትውልድ አስረክበዋል፡፡ አርበኞች በመርዝ 
ጪስ ተቃጥለዋል፤ አጥንታቸውን ከስክሰዋል፡
፡ ይሄን ሁሉ ተቋቁመው ፋሺስቶችን ድል 
ነስተዋል፡፡ 

“ፈሪ ተራራ ነው፤ ዘላለም ይኖራል፣ 
ጀግና ብርሌ ነው ቶሎ ይሠበራል፡፡” እንዲሉ 
ጀግኖች በሞቱበት ባንዳዎች በየጊዜው 
ሲጠቀሙ እያየን ነው፡፡ ይህ አሳፋሪ ታሪካችን 
ይመስለኛል ዛሬም አንገታችንን የሚያስደፉን 
ግራም ነፈሰ ቀኝ አባቶቻችን ይቺን ታላቅ 
ሀገር ለተተኪው ትውልድ አስከብረው 
የቆዩት፤ የጎሣ፣ ሀይማኖት እና የሀብት 
ልዩነት ሳያግዳቸው የአንድነትና የህብረት 
መዝሙር አንድ ላይ ሆነው በመዘመራቸው 
ይመስለኛል፡፡ አሁን ደግሞ ኢትዮጵያውያን 
ሠላማዊ ታጋዮች ከአገዛዞች ጡጫ ነፃ 
ለመውጣት ያደረጉትን ትግል በወፍ በረር 
አንቃን፤ 

ለአፄ ኃይለ ሥለሴ ዙፋን መውደቅ 
ምክንያቶች አንዱ እና ዋነኛው የተማሪዎች 
ሠላማዊ የትግል እንቅስቃሴ መሆኑ እሙን 
ነው፡፡ በተለይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 
ተማሪዎች ትግልና መንፈሣዊ ወኔ ምን ጊዜም 
የሚረሳ አይደለም፡፡ 

የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች 
ታገል መጽሄት የፊውዳሉን አገዛዝ ይተች 
እንደነበር ታሪክ ያስተምረናል፡፡ መሬት 
ላራሹ “Land to The Tiller” በሚለው 
መፈክር ጥላ ስር ሆነው አያሌ የኢትዮጵያ 
ተማሪዎች ሠላማዊ ሠልፍ በመውጣት 

ዘላለማዊ ይመስል የነበረውን ንጉሣዊ አገዛዝ 
አነቃንቀውት ነበር፡፡ የሠራተኛ ማህበር፣ 
የመምህራን ማህበር እና የታክሲ ነጂዎች 
እንቅስቃሴ ሳይዘነጋ ማለት ነው፡፡  ሆኖም 
ግን በሚያሳዝን መልኩ ስልጣኑ በወታደሮች 
እጅ በመግባቱ የሠላማዊ ትግል አከተመለት፡
፡ “ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም” ሲሉን 
የነበሩት ጠመንጃ አምላኪዎች ኢትዮጵያን 
የደም አባላ በማድረግ ሠላማዊ ትግሉን 
ገደሉት፡፡

ከ1983 ዓ.ም ወዲህ
የደርግ ወታደራዊ ጁንታ  ስልጣኑን 

ሳይወድ በግዱ ያስረከበው ደደቢት በረሃ 
ላይ በአመፅ ተወልደው በኢትዮጵያ ጋራ እና 
ሸንተረር ላይ በአመፅ አድገው በአመፅ ወደ 
ምኒልክ ቤተ መንግስት ለገቡት ለያኔዎቹ 
ፋኖዎቹ ለዛሬዎቹ ጌቶቻችን ኢህአዴጋውያን 
ነው፡፡

የዛሬዪቱ ኢትዮጵያ አዛዥ ናዛዦች፣ 
ከሽግግር መንግሥቱ ምስረታ በኋላ 
ከሚፈለጉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር 
በመሆን በኢትዮጵያ የህገ መንግሥት 
ታሪክ አራተኛ የሆነውን ሠነድ አዘጋጁ፡፡ 
በህገ መንግስታቸው ውስጥም አለም አቀፍ 
የሠብአዊ መብቶችን ጨምሮ የዴሞክራሲ 
መብቶችንም ደነገጉ፡፡ በኢትዮጵያ የፖለቲካ 
ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ መንግስትን 
በሠላማዊ መንገድ መተቸት (መለወጥ) 
እንደሚቻል ብዙ ደሰኰሩ፡፡ ለምእራባውያን 
ጌቶቻቸውም “ይሄን እየተገበርን ነው” 
በማለት የእርዳታ ማግኛ መንገድ አደረጉት፡
፡ የሚያሣምመው ግን ዶላሩ ሥርዓቱን 

ለማጠናከር መዋሉ ነው፡፡  
ታዲያ የሠላማዊ ትግሉ ውጤታማ ለምን 

መሆን አልቻለም? ለእኔ እንደሚመስለኝ ዋነኛ 
ተጠያቄዎቹ የኢትዮጵያን እምቅ ሀብት እንደ 
አሻቸው የሚያደርጉት እንዲሁም በትከሻችን 
ላይ ሆነው የሚዘፍኑብን ገዢዎቻችን ብቻ 
ሳይሆኑ እኛም እነሱን ለመሸከም ፈቃደኞች 
መሆናችን ነው፡፡ ለምሳሌ የፖለቲካ ፓርቲ 
መሠረትን የሚሉ ከንቱዎች ተጠቃሾች 
ናቸው፡፡ “ያህያ ባል ከጅብ አያስጥልም” 
እንዲሉ፡፡ ሌላ ምክንያት ከተጠቀሰ ደግሞ 
ምንጊዜም የራሳቸውን ጥቅም ብቻ የሚወዱ 
አድርባዮች በዚች ሀገር ላይ እንደ እንጉዳይ 
በመፍላታቸው ምክንያት ይመስለኛል፡፡

ውሎ አድሮ የስርዓቱ የፖለቲካ ፊት 
አውራሪዎች ፍልስፍና በጠበብቶች ሲጠና 
መሠረታቸው የአልባኒያ ሦሻሊዝም እንደሆነ 
እየተነገር ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ምሁራን 
ምክንያት ያስቀምጣሉ ፡፡ እራሳቸው 
ላወጡት ህገ መንግስት ተገዥ ባለመሆን ከህገ 
መንግስቱ ጋር የሚጣረስ አዋጆችን ያወጣሉ፡
፡ 

አሁን ደግሞ እጅግ የተጠናከሩ 
ስለመሰላቸው ያሻቸውን ህግ ያወጣሉ፡
፡ መረጃዎቻቸው ግን የፈጠራ ናቸው፡፡ 
ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሠማነው ዛቻና 
ፉከራ ይሄን እውነታ ያሣየናል፡፡  በእኔ በኩል 
ይህን የለየለት አምባገነን ሥርዓት ለማሳጣት 
በቀን የ20 ደቂቃ ፕሮግራም በቂ ነው 
እላለሁ፡፡ ምክንያቱም ስርዓቱ ህልውናው 
የተመሠረተው የኢትዮጵያን አንጡራ ሀብት  
እያለበ በሸፍጥ በሰበሰበው ገንዘብ እና 

በታጠቀው መሣሪያ ይመስለኛል፡፡ እነኚህ 
ደግሞ የውሸት መሠረቶች እንደሆኑ ከታሪክ 
ተምረናል፡፡ እውነት ፍንትው ብላ ስትወጣ 
ሁሉም ይከስማሉ፡፡

አምባገነኖች ከቢጤዎቻቸው ለመማር 
ህሊናቸውን አልተጠቀሙበትም እንጂ 
ከነሱ ቀደም ያሉት በዙፋናቸው ላይ እያሉ 
በተዘረፈ ሀብት ክምችት ለኑዛዜ ሳይበቁ 
ትቢያ ሆነው ሲቀሩ ተመልክተዋል፡፡  የዚች 
ሀገር እጣ ፈንታ እንቅልፍ የነሳችሁ እውነተኛ 
ኢትዮጵያውያን ዛሬ በሀገራችን በሁሉም 
አቅጣጫ የምንሠማው ዜና በተለይ ከ1997 
ዓ.ም ወዲህ በአሉት አመታት፣ ጋዜጠኞችን 
ሁሉ አንገት ለማስደፋት ዘብጥያ ለመወርወር፣ 
የፖለቲካ ፓርቲዎችም እንዳይንቀሳቀሱ 
ለመቀየድ የሚደረገውን ሴራ ነው፡፡ 

በቅርቡ አንዲት የመኢአድ ደቡብ 
ቅርንጫፍ አባል በጥይት ተደብድበው 
ህይወቷ ማለፉን ሰምተናል፡፡ ምን ተደረገ? 
አዎ እንደተለመደው መኢአድ መግለጫ 
አውጥቶ ለሚመለከታቸው አለም አቀፍና 
ሀገር አቀፍ የሠብአዊ መብቶች ተቆርቋሪ 
ድርጅቶች አሳውቋል፡፡

ሌላው ታሪክ የማይዘነጋው ገድል 
የመምህር የእኔ ሰው ገብሬ ምግባር  ነዉ፡
፡ የእኔ ሰው በእውነት ኑሮ ለእውነት 
ብሎ በእውነት የራሱን ህይወት ያጠፋ 
የዘመናችን ታላቅ ኢትዮጵያዊ ታጋይ ነው፡፡ 
ሀገሪቱ ኢትዮጵያ ሆና ነው እንጂ በእብሪት 
የተበቱትን ገዢዎች ዋጋ የሚያስከፍል ነበር፡፡ 
ቱኒዚያ የመንግስት ለውጥ የተደረገው ምርጥ 
ልጇ ቦአዚዝ የራሱን ሰውነት እንደ ጧፍ 

ወደ ገፅ 8 ዞሯል

ሰለሞን ስዩም

የመልካም አስተዳደር ልኬት “በአንዳንድ 
የአዲስ አበባ ነዋሪዎች” አስተያየት 
የሚረጋገጥ አይሆንም፡፡ መከራከሪያችንን 

ይበልጥ ከፍ የሚያደረገው ደግሞ የነዚህ ቡድኖች 
ሀሳብ በ“ቁጩ” መቅረቡ ነው፡፡ መንግሥትና ቁጩን 
ከሚያመሳስላቸው ዋነኞቹ ባህሪያት መካከል 
የሚያቀርቧቸው መረጃዎች ውሸት መራሽ መሆናቸው 
ብቻ አይደለም፡፡ ሁለቱም የተሳሳቱና ከፍተኛ ጉዳት 
ሲያደርሱ የነበሩ አሠራሮችንና አመራሮችን የሚወቀሱት 
አዲስና ‘ምንም አይወጣላቸውም’ የተባሉትን አመራር 
እና አሠራር ያመጡ ለት ነው፡፡

ለማንኛውም ዋነኛ ሀሳቤ የመለስ ዜናዊ “መንግሥት 
ሌቦች” ምን ምን ይሰርቁ ይሆን? የሚለውን ለማየት 
ነው፡፡ ከዚህ በፊት በሰደርኳቸው ቃላቶች ውስጥ 
ልክ እንደ ጆርጅ ኦርዌር አሣሞች አቶ መለስ ቀስ 
በቀስ እንዴት ከጣምራ አመራር ገዝፈዉ  ብቻቸዉን 
እንደወጡ ለማንሳት ሞክሬ ነበር፡፡ በውጤቱም “ሁሉም 
እንስሶች እኩል ናቸው፤ በተለይ ደግሞ አንዳንዶቹ 
ይበልጥ እኩል ናቸው” በሚለው ዓረፍተ ነገር ላይ 
“አንዱ ደግሞ በተለይ በጣም እኩል ነው” የሚል 
መጨመር አለበት የሚል ነበር፡፡ ይህ ከሌብነት ጋር 
ምን እንደሚያስተሳስረው እንይ፡፡ አቶ መለስ ዜናዊ 
ቀስ በቀስ ወደ አድራጊ ፈጣሪነት ከመጡ ወዲህ ለሰማዩ 
ፈጣሪ የሚገባውን ለርሳቸዉም ማድረግ ግድ መስሏል፡
፡ ስለዚህ ታማኝነት ለመግለፅ የመንግሥት መዋቀር 
እርከን መጠበቅ አያስፈልግም፡፡ ዋናው ነገር ለአቶ 
መለስ ዜናዊ ከወረዳ ጀምሮ ታማኝነትን መግለፅ ነው፡
፡ ከዚያ ወዲያ መሬት የምትቸበችብ ቦርጫም ካድሬ 
መሆን አያስጨንቅም፡፡ ደግሞም ታማኝ ካድሬ ሆነህ 
እንደምን መሬት መሸጥ ትፈራለህ? ምን ችግር አለው? 
ችግር የሚኖረው የፖለቲካ ፋውል የፈፀምክ ለት ነው፡
፡ መሬት እየሸጥክ ፖለቲካዊ አቋም ለመያዝ አትሞክር፡
፡ የእዚያን ዕለት ፖለቲካዊ ሀጢያት ሆኖ ስለሚቆጠር 
መሬት የሸጥክበትና የተደበቀዉ ካርድ የፖለቲካ አቋም 

በመያዝህ ወደ ሙስና ተቀይሮ ወደ ዘብጥያ ያወርድሃል፡፡ 
ከፖለቲካዊ አቋም አደብ ከገዛህ ደግሞ ጉዑዝ ፖለቲከኛ 
ሆነህ ያለህበትን ወንበር ታሞቃለህ፡፡ እነዚህ እንግዲህ 
አቶ መለስ ነጻነታቸዉን/ማንነታቸውን የሰረቋቸው 
ግዑዝ ፖለቲከኞች መሆናቸው ነው፡፡

ሌሎቹ የመለስ ዜናዊ “መንግሥት ሌቦች” 
ድምፅህን፣ ጩኸትህን፣ መብትህን፣ ሁሉ ነገርህን 
ይሰርቃሉ፡፡ “የሊዝ አዋጁ እጅግ ያልተገባና ለመንግሥት 
ሁሉን የማድረግ መብት የሚሰጥ ነው” ባልክለት የቀበሌ 
ስብሰባ፣ ማታ ላይ “የሊዝ አዋጁ ሁሉን የማድረግ መብት 
የሚሰጥ ነው” በሚል በቁጩ ይተላለፍልሃል፡፡ ሀሳብህ 
መሠረቁን የሚያውቁት አብሮ ተሰብሳቢዎችህ ብቻ 
ሊሆኑ ነው፡፡ አሊያም ያንተ ድምፅ ተሰርቆ ለሌላ ሰው 
ምስል ይገባለታል፡፡ ስለ እግዚአብሄር የመሠከርከውን 
ለምድሩ ሰው ምስክርነት አድርገው በሌላ ሰው ምስል 
ያሳዩብሃል፡፡ ሰዎች ቢያንስ ስለ ሁለት ነገር ለእዉነት 
ይቆማሉ፡፡አንደኛ በተፈጥሮ ያዳበሩት ስለ እዉነት 
የመኖር ህሊናዊ ተጠያቂነት ነዉ፡፡ እነዚህኞቹ አለቃና 
ምንዝር፣ የፓርቲ አባል መሆን ያለመሆን፣ የራስ ጥቅም 
ማስከበርና ማጣት የሚሉ ሁለት ጠርዞች አይገዟቸዉም፡
፡   እዉነት ብለዉ የሚያምኑት ነገር ግን ይገዛዋል፡፡ 
ሁለተኞቹ ደግሞ የሙያ ስነ ምግባር የሚገዛቸዉ ናቸዉ፡
፡ እነዚህ እዉነትን በተፈጥሮ ይሞቱላት ይሆናል ወይም 
አይሆንም፡፡ ነገር ግን የሙያቸዉ መሰረቶች ለሆኑ 
እዉነቶች ሟቾች ናቸዉ፡፡ ምናልባት እኮ ጓደኞቻቸዉን/
ባልደረቦቻቸዉን ይዋሹ ይሆናል፡፡ ባለሙያ በሆኑበት 
ራዲዮ ወይም ጋዜጣ ግን አይዋሹም፡፡ ነገር ግን በራዲዮ 
ወይም በጋዜጣ የተቀጠርከዉ ካድሬ ስለሆንክ ከሆነና 
በተፈጥሮ ለእዉነት ሟች ካልሆንክ ስለየትኛዉ የሙያ 
ስነ ምግባርህ ትጨነቃለህ? ለዚህ ይሆናል በመለስ 
ዜናዊ መንግስት ሚዲያዎች/መስሪያ ቤት ዉስጥ 
ቆርጦ ቀጥሎች የበዙት፡፡ እነዚህ ሁሉ ከነፍስ መልስ 
ያሉ የመንግስት ሌብነቶች ናቸው፡፡ ዋናህን አስይዘህ 
እንድትቆምር የሚያደርጉህ በነፍስህ የመጡ ለት ነው፡፡

የግራ ዘመም ፖለቲካ ቅርቃር ተደርገው ከሚታዩ 
ተዋሲኦዎች አንዱ ሁሉን ነገር በማጥለቅለቅ የማጠናቀቅ 

(Manichianism) ፍላጎት ነው፡፡ ይህ እሳቤ ሌላውን 
ወገን በዜሮ የማስወጣት ለራስ መቶ በመቶ የመዉጣት 
አካሄድ ነው፡፡ ተፎካካሪዎቻችንን ሙሉ በሙሉ 
ካላጠፋን፣ የሰራነው ያለምንም ተቃውሞ ካልተደነቀ፣ 
በአገርነት በምንሰራቸው ምስጋናዉ መቶ በመቶ ለኔ 
ብቻ  ካልሆነ ሞቼ እገኛለሁ ማለት የማጥለቅለቅ 
(manichianism) አባዜ ነው፡፡

ሀሳብን በነፃነት በመግለፅ ዙሪያ፣ በነፃነት በማሰብ 
ዙሪያ፣ ያለ አግባብ ከቦታ መፈናቀልን በተመለከተ፣ 
ያለአግባብ መታሰርንና መገረፍን በተመለከተ ‘የቤተ 
መንግሥቱ ሰው’ አቶ መለስ ዜናዊ አንዳች አያምኑም፡
፡ “የሚወጡ ህጎች ሁሉ ፍፁም ጥሩዎች ሲሆኑ 
በኢትዮጵያ አንዳች ሰብዓዊ ጥሰት የለም” ይላሉ፡፡ 
መቸም ሀሳባቸዉ ሲጨመቅ ከዚህ አይዘሉም ብዬ ነዉ፡
፡ ይህ ማለት ይህን በመሳሰሉ ሌብነታቸዉ ለሚያማርሩን 
ሌቦቻቸው ሽፋን ሰጡ ማለት ነዉ፡፡ እስቲ አስቡ! መራሄ 
መንግስቱ፣ የሚያዉቋቸዉ የመንግስታቸዉ ሌቦች፣ 
በገንዘብ እንጂ በሰብኣዊና ዴሞክራሲያዊ መብት 
ጥሰቶች አይታሙም ሲሉ፡፡ የትኛዉም ስነ አመክንዮ 
የቁሳዊ ነገሮች ሙስናና ሌብነት ያልተገታበት መንግስት 
ለመንፈሳዊ ልዕልናና የሰብዓዊ መብት ክብር መከበር 
ይቆማል አይልም፡፡ ታዲያ መንግስታቸዉ በቁስ ነክ 
ነገሮች ሌብነት መወረሩን ካመኑ እንደምን የሰብዓዊ 
መብትና መንፍሳዊ ነፃነት ሌብነት እንደሚያይል 
ማመን/ መቀበል አቃታቸዉ? ለማንኛዉም አቶ 
መለስ በአደባባይ የሰብዓዊ መብት ጥሰት አለ ለማለት 
ደፍረዉ አያዉቁም፡፡ ነፃ አስተሳሰቦችንም ሲወርፉና 
በሴራ ሲተነትኑ እንጂ በሃቅ ሲያብራሩ አይታዩም 
ነበር፡፡ ለነገሩ ለዚህ ጸባያቸዉ ምክንያት ስናፈላልግ 
አንድ ሳይንሳዊ ትንተና ማግኘታችንን አስታዉሳለሁ፡
፡  “Frustration aggression theory” የሚባለዉ 
የፖለቲካ ስነ ልቡና ዘርፍ ያለሙት/የተመኙት ሳይሆን 
ሲቀር፣ ግለሰቦች ጨቋኝ፣ ቁጡና አወዛጋቢ የመሆን 
ሁኔታ እንደሚታይባቸዉ ይናገራል፡፡ ለምሳሌ የፍቅር 
እስከ መቃብሮቹ ፊት አዉራሪ መሸሻና እና የባላገሮቹን 
ግንኙነት ማንሳት እንችላለን፡፡ ሰዉየዉ ከን በላይ 

ማንምና ምንም የለም ማለት ያበዙ ነበር በባላገሮቹ እጅ 
ዉርደት ከመከናነባቸዉ በፊት፡፡ ድል የባላገር ነዉ፡
፡ በሌላ በኩል የመሪዎች ስብዕና አዎንታዊ፣ አሉታዊ 
ፈጣን ወይም ዘገምተኛ አሊያም ከተዘረዘሩት ዉስጥ 
ሁለቱን ያጣመረ እንደሚሆን አይተን ነበር፡፡ በዚህ ረገድ 
አቶ መለስ አሉታዊ (negative) ስብዕና እንዳላቸዉ 
መዘርዘር አይከብድም፡፡ አንድ ጋዜጠኛ ወዳጄ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩን “ለዘገባ አብሮዎት ወደ ዉጭ የተጓዙ 
ጋዜጠኞች ጠፍተዋል ይባላል! በዚህ ላይ አስተያየቶት 
ምንድነዉ?” ብሎ ለጠየቀዉ ጥያቄ የሰጡት መልስ 
“ስንሄድም ስንመለስም አልቆጠርኳቸዉም” የሚል 
እንደነበር አጫዉቶኛል፡፡ አሉታዊ ስብዕና ያላቸዉ አቶ 
መለስ ማናቸውንም የፖለቲካ ትችት የተከዱ አድርገዉ  
ቢያስቡት ተፈጥሯዊ ነው፡፡ በሌላ መልኩ አቶ መለስ 
በብዙ መልኩ “ፈጣን” (active) እንደሆኑ ይነገርላቸዋል፡
፡ በዚህ ሀሰብ ወደ መስማማቱ እጠጋለሁ፡፡ ምፀቱ ግን 
እንደ መለስ ሁሉ አሉታዊ ፈጣን /negative-active/ 
የሆኑ መሪዎች የተዋጣላቸው ሴረኞች እንደሚሆኑ 
የፖለቲካ ንድፈ ሀሳቡ መተንተኑ ነዉ፡፡

የነፃነታችን ሌቦች በርግጥም አሉ፡፡ ይህን ደግሞ 
መብታችን የተሰረቀብን ሰዎች እንጂ ማን ይመስክርልን?  
አቶ መለስ እንደ ሆኑ ያልኳችሁን ይመስላሉ፡፡ 
የመንግስታቸዉ ሰዎች ደግሞ ራሳቸዉ አቶ መለስ 
እንዳሏቸዉ ናቸዉ፡፡ ‹‹ስጋ ጥራ ቢሉት …››  እንሚባለዉ 
ነዉ፡፡ እንግዲህ የሌቦቹን አለቃ ከፈለግን “ማወቁን 
እናዉቃለን ከተናገርን እናልቃለን” መሆኑ ነዉ፡፡

   “እንኳን ዘንቦብሽ…” አይነት ‘የትልቁን ሰዉ’ 
ይሁንታና ሽፋን ያገኙት እነዚህ ሌቦች ሀሳብህን እና 
እምነትህን በማራመድህ የተነሳ መጀመሪያ እንድትተዉ 
ትዕዛዝ ይሰጡሃል፡፡ እነዚህ ከድፕሎማሲ ይልቅ 
ድብድብሎማሲ የሚቀናማቸዉ ሆድ አደሮች ቀጥሎ 
ወደ ነፍስህ ስርቆት ይሰማራሉ፡፡ አንድ ምሽት ሰዋራ 
ስፍራ ላይ ይደፉሃል/ዕደለኛ ከሆንክ ታመልጣቸዋለህ፡፡  
የመለስ ዜናዊ መንግስት ሌቦች!  አደራችሁን ነፍሳችንን 
ለመስረቅ የምታደርጉትን ጥረት አቁሙ!!! 

የመለስ ዜናዊ “መንግሥት ሌቦች” ነፍሳችንንም ለመስረቅ ይፈልጋሉ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም.

አቶ በረከት ስምዖን ‹‹የሁለት ምርጫዎች 
ወግ›› በሚል አብይ ርዕስ ስር ‹‹ናዳን የገታ 
ሀገራዊ ሩጫ›› በሚል ቀልብ ሳቢ ንዑስ ርዕስ 
ያበረከተልንን መጽሐፍ ለመገምገም ሳይሆን 
“ናዳው” እንዳልተገታና ያልተገታበትን 
ምክንያት ለመግለጽ እና ለዘለዓለሙም 
እንዳይንቀሳቀስ ለማድረግ መፍትሄ ለመጠቆም 
ነው፡፡

ወደ ዋና ርዕሴ ከመግባቴ በፊት ሁለት 
የስልሳዎቹ ዘመን ሰዎች በአይነት እና በይዘት 
አንድ በቅርፅ እና በአቀራረብ የሚቃረኑ 
ሃሳቦችን ያዘሉ መፅሐፍት ለአንባቢያን 
አበርክተዋል፡፡ እነሱም “ትግላችን” የሚለው 
የኮሎኔል መንግስቱ ኃ/ማርያም አንደኛ 
መጽሐፍና ይህ የአቶ በረከት ስምዖን መፅሐፍ 
ናቸው፡፡ ግጥምጥሞሹም አተራረኩም 
ደንቆኛል፡፡ ተመሳሳይነታቸውም ሌላ 
አስደናቂ ነው፡፡ ለምሳሌ ሁለቱም እንከን የለሽ 
ባህሪያቸውን ከመግለፃቸውም በላይ የፀፀት 
ስሜትም አላንፀባረቁም፡፡ ሁለቱም አሁንም 
ገና ያለምንም ለውጥ የአርባ አመት ፍልስፍናዊ 
ባህሪያቸውን ሰንቀው በየዘርፋቸው ያለእኛ 
ኢትዮጵያ እና ዜጎቿ እንዳልተፈጠሩ፣ 
እንዳልነበሩ፣ እንደማይኖሩ በብዙ ድካም 
ገልፀዋል፡፡ ሃቁ ግን ከሁለቱም ፀሐፊዎች 
እና መጽሐፍ ውጪ ነው፡፡ ስለኮሎኔሉ 
በሌላ ጊዜ እመለስበታለሁ፡፡ የአቶ በረከት 
ቀልቤን ጨምድዶ የያዘኝ ንዑስ ርዕሱ ‹‹ናዳን 
የገታ አገራዊ ሩጫ›› ሲሆን አንደኛ ናዳው 
እንዳልተገታ፤ሁለተኛ ናዳው አቅጣጫን 
ቀይሮ አጉል ቦታ እንደተቀረቀረና አንድ ቀን 
ሊያፈተልክ እንደሚችል፤ ሶስተኛ አቶ በረከት 
ስምዖን ስለ1997ዓ.ም ናዳ አስፈሪነት ይጥቀሱ 
እንጂ ፍትሕና ዴሞክራሲያዊ ተቋማትና የህግ 
የበላይነት ባህል ባልዳበረባቸውና በሰዎች 
በሚገዙ አገራት ሁሉ ኢትዮጵያም ናዳዎችን 
ስትሸሽ እና ስታንከባልል ያልሆነ ቦታም 
ስትቀረቅር የቆየች አገር መሆኗን፡፡ አራተኛ 
እነዚህን ናዳዎች ከራስ ቡድን ወደ ሌሎች 
ብዙ አቅጣጫ ለውጦ አጉል ቦታ ቀርቅሮ ናዳን 
ገታን ማለት ከቶ ትላንትን አለማስታወስ ዛሬን 
አለማስተዋል እና ነገን አለመገመት ይሆናል፡፡ 
አምስተኛ የ1997ዓ.ም ናዳ ጠቅላይ ሚኒስትር 
መለስ እንደገለፁት ‹‹የሚወረወረው ናዳ 
ቅድሚያውን ወስደን ካልተሸከምን እኛን 
ሊሸከም የሚችል ሀይል ከየትም አይመጣም›› 
እንዳሉት ቢሆን ኖሮ ናዳውን በእውነትም 
ለዘላለም እንዳይነሳ ቦታ በሰጠነው ነበር፡፡

የሆነው ግን የኢህአዴግ ሀይል የናዳውን 
አቅጣጫ ለውጦ ከጥቂቶች መታረምና 
ከስልጣን መነሳት ይልቅ የሺዎችን መታሰር፣ 
መሰደድ፣ መንገላታት እና መሞትን ነው 
የመረጠው፡፡ የጦር ሃይላቸውን ቀስቅሰው 
የናዳን አቅጣጫ ወደ ፍጅት እና እልቂትን 
ቀየሩት፡፡ እነዚህን እና መሰል ሀሳቦችን 
እናንሸራሽር፤

አቶ በረከት ስምዖን ‹‹ናዳ›› ብለው 
የሰየሙትን ህዝባዊ የመብት ጥያቄ ማዕበል 
የተለያዩ ፀሐፊዎች የመከኑ መልካም እድሎች 
እና ገደ-ቢስ ገዶች ብለው ይጠራሉ፡፡ እኔ 
ግን አቶ በረከት በጠሩት ናዳ ብዬ እሱም 
እንዳልተገታ መነሻ ሂደቱንና ጉዞ ርዝመቱን 
ቀጥዬ ልዘርዝር

ናዳዎች በኢትዮጵያ ታሪክ

አንደኛዉ ናዳ የታህሳስ 1953ቱ ‘ግርግር’ 
ነበር፡፡ ይህ ‘ግርግር’ ቀላል ናዳ አልነበረም፤ 
ቁልል ድንጋይ እንጂ፡፡ ቁልሉ ድንጋይ ህዝባዊ 
ፍላጐትን አምቆ ግፈኞችን እና ሹምባሾችን 
በደም አጨማልቆ ፍሬን ከገለባ ሳይለይ 
ህገወጥ በሆነ ሂደት ተጀምሮ ህገወጥ በሆነ 
ሂደት ፍጅት (ንፁሃንንም ገብሮ) ወዳልተፈለገ 
ቦታ ተቀርቅሮ የቀረ ናዳ ነበር፡፡ 

ሁለተኛ ናዳ የየካቲት 1966ቱ ሆኖ 
ከ53ቱ የቀጠለ ወይም ከተደበቀበት ያፈተለከ 
ጉልበተኛ ናዳ ነበር፡፡ ይሄም ናዳ አቅጣጫ 
ያስለወጡትን እና አጉል ቦታ የቀረቀሩትን አፄ 
ኃይለ ስላሴን እና ሹማምንታቸውን ቀርቅቦ 
ኢ-ሰብዓዊ በሆነ ሁኔታ ደፈጠጣቸው፡፡ ናዳው 
መምዘግዘጉን ቀጠለ፤ ደርግም አቅጣጫውን 
ማስለወጡን ተጋበት፡፡ አቅጣጫን ማስቀየሩ 
ብቻ ሳይሆን ራሱ ሌላ አደገኛ ናዳ ሆኖ ቁጭ 
አለ፡፡  ይሄን ናዳ ለማቆም አቶ በረከት ስምዖንን 
ጨምሮ በርካቶች ከውስጥም ከውጪም 
ጥጋጥጓን ኢትዮጵያ ጋራና ሸንተረር ጋሻ 
መከታ አድርገው ነበር፡፡ ሆኖም ራሳቸዉም  
ልክ እንደ ደርግ ናዳ ሆነው አረፉት፡፡ 

ሦስተኛ ናዳ 1981ዓ.ምቱ የጄነራሎቹ፣ 
የደርግ ክፉ አገዛዝ የፍንገላ፣ ሙከራ ነበር፡፡ 
ይህ ሙከራ ቀላል ናዳ አልነበረም፡፡ ብዙዎቹን 
ንዷቸዋል፡፡ ደርግንም ልክ እንደዛሬው 
ኢህአዴጎች በሩጫ ሃይል አመለጥን እስኪሉ 
ድረስ አንቀጥቅጧቸው አለፈ፡፡ ደርግም 
ናዳውን ከራሱ ወደ ሌሎቹ ጄነራሎች እና 
ተቃዋሚዎች በማዞር ሌሎቹን ፈጀባቸው፡
፡ ናዳውንም አጉል ቦታ ቀርቅሮ ገታሁ አለ፡
፡ ናዳው ግን ተቀረቀረ እንጂ አልተገታም፡፡ 
እናም ለአራተኛ ናዳ ሌላ እድል ሰጠ፡፡

አራተኛ ናዳ የብሶት ዉላጁ የግንቦት 20 
1983 ዓ.ምቱ ነበር፡፡ ይህ ናዳ በኢትዮጵያ 
ታሪክ እጅግ የተለየ፣ህዝቦቿን ብቻ ሳይሆን 
ታሪኳንም የጐዳ ‹‹ያለፈውን ትውልድ ታሪክ 
የካደ፣ የአሁኑን ትውልድ ህይወት ወደብ እና 
አደብ አልባ ያደረገ ቀጣዩንም ትውልድ ውድ 
ዋጋ እንዲከፍሉ ያደረገ›› ነበር፡፡ ይህ ናዳ 
በአለምም ከተደረጉት የናዳ መንከባለሎች 
የከፋ ናዳ ነበር፡፡ ደርግን ማስወገድ ቅቡል 
ነው፡፡ የአንድን አገር ሰራዊት ማፍረስ ግን 
ቅቡል ሊሆን አይችልም፡፡ ለዛውም ስልጣኔን 
ተደላድዬ እንዳልቆይበት ያሰጉኛል በሚል፡
፡ ሌላው አገሩን ቆርሶ ሰጥቶ ወደብን መርቆ 
በየቀኑ ላልተፈለገ የወደብ ኪራይ በቢሊዮኖች 
ያስገበረ አደገኛ ናዳ ነበር፡፡ የኢህአዴጐች 
ናዳም እንዳለፉት ናዳዎች ለዘላለም እንዳይነሳ 
ሁነኛ ቦታ አልተበጀለትም፡፡ ቢበጅለትም 
በወረቀት እንጂ በተግባር ባዶ በመሆኑ ለሌላ 
ናዳ ቁልቁለት ማዘጋጀት ሆኗል፡፡ እናም 
አምስተኛ ናዳ ሊፈጠር ግድ ሆነ፡፡

አምስተኛው ናዳ የህወሓት የ1993 
ዓ.ም ክፍፍል ነበር፡፡ ይህም ናዳ ትግራይን፣ 
ህወሓትንና ኢህአዴግን ብቻ ሳይሆን 
መላው ኢትዮጵያን የነቀነቀ ነበር፡፡ “የአሳ…. 
ከጭንቅላቱ ነውና” የህወሓት የ1993ዓ.ም 
ናዳ አቶ አባተ ኪሾን  ከስልጣን አባሮ፣ 
ኦህዴድን አንገዳግዶ ብዙዎቹን የኦህዴድ 

ገዢዎች በአግዳሚ ወንበር ላይ አጋድሞ 
የህወሓት ቀንደኛ አውራዎች (እነ ተወልደን 
እነ ስዬን ቡድን) ፈነጋግሎ ለአምስተኛ ጊዜ 
ወዳልተፈለገ ቦታ ተቀርቅሮ ሳለ ናዳው ተገታ 
ተብሎ ተዘመረ፡፡ ናዳው ግን እንደተለመደው 
ከቃሊቲም፣ ከመቀሌ፣ ከአውሮፓም ሃይልን 
አሰባስቦ የ60ዎቹን አዛውንት ታጋዮችን 
ከዘመኑ ወጣቶች ጋር አስተባብሮ ሌላ ናዳ 
ሊፈጥር ተገደደ፡፡ 

ስድስተኛ ናዳ በ1997ዓ.ም አቶ በረከትን 
እና ጓደኞቹን ያስደነገጠው ነበር፡፡ ይህም 
ድንጋጤ ጠ/ሚ መለስ ዜናዊ ለኢህአዴግ 
ስራ አስፈፃሚ ‹‹የተሃድሶ እንቅስቃሴያችን 
በከፍተኛ ፍጥነት ከሚወርድ እና በየደቂቃው 
ፍጥነት እየጨመረ ከሚጓዝ ናዳ አምልጦ ወደ 
ጠንካራ ከለላ ለመግባት ከሚሮጥ ሰው ጋር 
ማመሳሰል ይቻላል” ሲሉ በገለፁት ሀሳብ 
ውስጥ ተገልጧል፡፡ ቀጠሉና ‹‹ይህ ሰው 
ከሌላው አቅጣጫ አውቆ ወደዛ የሚያመራ 
አቋራጭ መንገድ ይዞ ካልተጓዘ በስተቀር 
በናዳው እንደሚደፈን ምንም ጥርጥር 
የለውም›› ሲሉ አሰመሩበት፡፡ ከዚህም አኳያ 
አሉ ‹‹ቀና አቅጣጫ ተይዞም ቢሆን ሰውየው 
ከናዳ ፍጥነት በላይ መሮጥ ካልቻለ ባለበት 
ቢቀበር ወደ መጠለያው ለመግባት አንድ 
እርምጃ ሲቀረውም ቢቀበር ለውጥ የለውም” 
አሉ፡፡ ‹‹ዞሮ ዞሮ በፍጥነት ችግር ምክንያት 
መሞቱ አልቀረም›› ሲሉም ደመደሙ፡፡ 
የሰየዉ ከሞት ማምለጥ ፍጥነት ማስፈለጉን 
ማወቁ ሳይሆን የፍጥነት ምነጩን ማወቁ 
ነዉ፡፡ይህ ደግሞ፣ ፍትህ፣ የህግ የበላይነትና 
የህዝብ አክብሮት ነዉ፡፡ ኢህአዴግ ደግሞ 
ለዚህ ባለመዘጋጀቱ መደፍጠጡ አይቀሬ 
ነዉ፡፡ ዛሬም ቢሆን ማንኛችንም በተለይም 
ገዢዎቻችን ከናዳዉ እንዳላመለጡ ግንዛቤ 
አለመወሰዱ ነው፡፡

ስለዚህ እኔም የምለው ከናዳ ለማምለጥ 
ፍጥነትም ተጨምሮ አቅጣጫም ተቀይሮ 
ሹፌሩም ተለውጦ ተገቢ የናዳ ማቆሚያ 
ከለላ ካልተበጀ በቀር አቶ መለስ እንዳሉት 
በጊዜያዊነት ካልሆነ በቀር ናዳን ገታን ማለት 
ከላይ የተጠቀሱትን የናዳ ቅርቀራዎች ታሪክ 
አለማስታወስ ነው፡፡ ማስታወስ ማለት 
እንዳይደገም መማር ከተቻለ ነው፡፡ 

ዛሬም ድረስ መልክ እና ቅርፅ 
ቀይረው፣ጭራሽ ተበለሻሽተው እንደቀጠሉ 
አሉ እንጂ አልተሻሻሉም፡፡ ስለሆነም የናዳ 
መነሻዎችን ማድረቅ አለብን፡፡  የአቶ በረከት 
መጽሐፍ አንኳር መልክእት ከ97ቱ የፍጅት 
ናዳ ቡድኑና ፓርቲያቸው መትረፉን እንጂ 
የናዳው አቅጣጫ በመላው ኢትዮጵያውያን 
ላይ ያደረሰውን እና እያደረሰ ያለውን አሰቃቂ 
አገዛዝ ከቶ አላገናዘበም፡፡ ኢህአዴግ፣ አጋር 
ቡድኑና ̀ ልማታዊ` ደጋፊዎቹ ከ97ቱ ናዳ አደጋ 
ተረፍን ቢሉ አንደኛ ጊዜያዊ ነው፡፡ ሁለተኛ 
ናዳው ዛሬም እየተናደ ነው፡፡ ሌሎችንም 
እየናደ ነው፡፡ ቀስቃሽ ሃይልም በትጋት 
እየተፈጠረለት ነው፡፡ እስቲ ለናዳው ጉልበት 
ሰጪ የሆኑ ምክንያቶችን ልጥቀስ፡-

1ኛ ግንቦት 8 ቀን 1997ዓ.ም ምሽት በጠ/
ሚኒስትሩ የተነገረው የአንድ ወር የአስቸኳይ 
ጊዜ አዋጅ እስከዛሬም በተግባር አለመነሳቱ 
የናዳውን አንድ ቦታ መቀርቀር እንጂ ለዘላለም 
አለመገታትን ያሳያል፡፡

2ኛ በተከታታይ የወጡ ህገ-ወጥ ህጎች፣ 
ህገ መንግስቱ በራሱ ለጠ/ሚኒስትሩ የስልጣን 
ዘመን እና የስልጣን ገደብ አለማስቀመጡ፣ 
የፓርላማውና የፌዴሬሽን ምክር ቤት 
አወቃቀር (ለአንድ ፓርቲ እና እምነት እንደ 
አንድ ሰው ብቻ እንዲያስቡ፣ እንዲናገሩ፣ 
እንዲተገብሩ ተደርጐ) ጥቂቶቹ ናቸው፡፡

ነገሩ “በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ” የሆነዉ 
ገዢው ፓርቲ ልክ እንደ አፄ እና ደርጉ ሁሉ 
‹‹እኔ ከሌለሁ ኢትዮጵያና ዜጎቿ አትኖሩም›› 
በሚል ማኒፌስቶ በአቶ በረከት ስምዖን 
“የሁለት ምርጫዎች ወጐች” ዋና ርዕስ “ናዳን 
የገታ አገራዊ ሩጫ” ቀልብ ሳቢ ንዑስ ርዕስ 
እንቅጩን ነግረውናል፡፡ አቶ በረከት ራሳቸው 
በመጽሐፉ ምረቃ ቀን ‹‹ኢህአዴግ አሁን 
በያዘው የአመራር መስመር እየመራ ቀጣዮቹን 
አርባ አመታት ኢትዮጵያን መግዛት አለበት›› 
ሲሉ ነገሩን፡፡ ልብ አርጉልኝ ኢትዮጵያን 
እንግዛት አሉ እንጂ እንምራ፣እናስተዳደር 
አላሉም፡፡ የመግዛት የመግዛትስ ከሆነ ደርግና 
አፄው ረግጠው ገዝተውናል፡፡ እነዚህ ገዥዎች 
ናዳውን እስከወዲያኛው አልገቱም፡፡

ሎሎች ናዳን የሚያባብሱ ነገሮች 
የራሱ የህወሀት-ኢህአዴግ መርሃ ግብር 
ከኢትዮጵያዊነት፣አገራዊነትና ብሄራዊነት፣ 
ይልቅ  የግለሰቦች ተክለሰውነትና የአንድን 
ፓርቲ አውራነት የሚሰብኩ መሆናቸዉ ነው፡፡ 

ሌላዉ ኢህአዴግም ዉጫዊ የፖለቲካ 
ጋጋታ እና ፕሮፖጋንዳ እንጂ ዉስጣዊ 
ዲሞክራሲ ማጣቱ ነዉ ፡፡ እዉነትም 
ኢህአዴግ በ21ኛዉ የአገዛዝ ዘመኑ ‹‹አዉራ 
ፓርቲ ነኝ›› ማለት እና የኢህአዴግ የሀያ 
አንድ አመት የአገዛዝ ታሪኩ ቃልና ተግባር 
አልተግባብቶምነት ሌላ 7ኛ ናዳን ጋባዥ ነዉ፡
፡ ለማስታወስ ያህል በቀን ሶስቴ ትበላላችሁ 
ተብለን 21ኛ የአገዛዝ አመቱ አንዴ መመገብ 
የአሳር ያህል ሆነ፡፡ በኤርትራ በኩል ጦርነት 
አይጫርም ተብለን ብርቅዬ ኢትዮጵያዊያን 
ጀግኖች ለባድሜ መሬት ክብር መስዋእትነት 
ከፈሉ፡፡ የዘይት ሀይቅ እንፈጥራለን ተብሎ  
በጠርሙስ በብልቃጥ ማግኘት ከበደን፡፡

 
በርግጥ ይህ ችግር  የአጼዎቹ  ቤተሰብ 

አይነት “ኬክ አይበሉም ወይ?” ‘ልማታዊዎቹ’ 
ዘመነኞችም “ዘይት ከጠፋ በቂቤ አይበሉም?” 
ሊሉን ይችላሉ፡፡ የኢትዮጵያ ገዢዎች ባህሪ 
ከጥንት እስከ ዛሬም፣ የነሱ ሽቅርቅርነት፣ 
ጥጋብ፣ ሀብት፣ እርካታ የመላዉ ህዝብ እና 
ዜጎች እንደሆነ ስለሚቆጥሩ የህዝቡን ነፍስ 
ዉጪ ነፍስ ግቢ ከቶ አያዩም፡፡ እነዚህ 
የአመለካከት ግድፈቶች ካልተሻሻሉ 7ኛ 
ናዳ  የሚቀር  ይመስላችኋልን!? ፍርዱን 
ለኣንባቢያን ትቻለሁ፡፡

ሌላዉ የናዳ ቀስቃሽ በሺዎች የነበረዉ 
የረሀብ ጠኔ በኢህአዴግ ዘመን በሚሊዬኖች 
ሆኖ አቅጣጫዉን እየቀያየረ ምድረ 
ኢትዮጵያን ያለመፍትሄ ያስቀረ መሆኑ ነዉ፡
፡ ከአፍሪካ በህዝብ ብዛት ሁለተኛ በተፈጥሮ 
ሀብት ከቀዳሚዎቹ ተርታ ያለችው ኢትዮጵያ፣  
ከብዙ ወደቦች በክፉ የስልጣን ሱሰኞች 
አንድም አጣች፡፡ በተለይም የአሰብ ወደብ 
አዲስ አበባ ከተማን የማጣት ያህል ዘልቆ 
የሚሰማን ህመም 7ኛው ናዳ ቀስቃሽ ነዉ፡
፡ በዚህ ከቀጠልን የመሬት ይዞታዉ ከንጉሱና 
ከደርጉ የይዞታ መብትነትና እና ሀብትነት 
እያሽቆለቆለ መምጣቱ እንዲሁም የመልካም 
አስተዳደአር እጦት ኢትዮጵያዉያንን ጋዝ 
አርከፍክፈዉ ክቡር አካላቸዉንና ዉድ 
ህይወታቸዉን እንዲገብሩ መሆኑን ለቀጣዩ 
ናዳ ቁልቁለት እየፈጠረ ያለ ይመስላል፡
፡  (የደቡቡን መምህር የነገ ሰዉ ሰማእትነት 
ታሪክ ለዘላለም ይዘከራል) ገዢዎቻችን ደርግ 
እርቅና መግባባትን በኢትዮጵያዊ ሽምግልና 
ሲለመን ያዙኝ ልቀቁኝ እንዳላለ፣ ዛሬ አንድ 
ሺ አንድ ጊዜ አንማርበትም? ስለዚህ 7ኛዉን  
ናዳ ለማስቀረት ተግቶ ከላይ የተዘረዘሩትን 
ለማስቀረት መስራት ነዉ፡፡ ከስልጣን ዉጪም 
መኖር እንደሚቻል መድፈርና መልመድ ነዉ 

፡፡   
ሌላው የኢህአዴግ መሪዎች አካሄድ 

ሰላማዊ ታጋዮችን በማስጨነቅ አመፅና ውጊያ 
እንዲያካሄዱ መገፋፋት ነው፡፡ ለምሳሌ 
1999ዓ.ም በታላቁ ቤተመንግስት የእራት 
ግብዣ ተደርጐ በአጋጣሚ ጠ/ሚ መለስ ዜናዊ 
እና ዶ/ር መራራ ጉዲና ድንገት ተገጣጠሙና 
ተጨባበጡ፡፡

 ጠ/ሚኒስትሩ የዶክተሩን እጅ እንደያዙ 
‹‹አሜሪካ ሸፍተህ አልነበር መቼ መጣህ?›› 
ብለዉ ይጠየቃሉ፡፡ በቅፅበታዊ መልስ 
የማይታሙት ዶክተሩ ‹‹መሸፈት ከፈለኩ 
አሜሪካ ምን አስኬደኝ፤ የአምቦ ጫካ ታውቅ 
የለ ወይ ይበቃኛል›› አሏቸዉ፡፡ ጠ/ሚኒስትሩ 
እጃቸውን ለቀው ሄዱ፡፡ አሁን በ2004 ዓ.ም 
የተከበሩ አቶ ሀሰን ሺፋ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት 
ድረስ በመሄድ ትንታጓን ጋዜጠኛ፣ ርዕዮት 
አለሙን “በሌሎች ሰዎች ላይ መስክረሽ ስኮላር 
ሺፕ አግኝተሽ በሰላም እና በተድላ ብትኖሪ 
ይመረጣል፤ አለዚያ ፓርቲያችን ለ40 እና 50 
አመታት በስልጣን ላይ መቆየቱ ስለማይቀር 
እዚሁ ቃሊቲ ልትቆይ ይሆናል” አሏት፡፡ 
ልጅቷ ርዕዮት ለካ ኢትዮጵያዊት ናት ‹‹ገብሬዬ 
ቢሞት ተተካ ባልቻ፣ መድፍ አገላባጭ ብቻ 
ለብቻ›› አይነት ብርቱካን ብትወጣ በቦታዋ 
ተተክታ ለቃሏ ፅናት “የለም በእርሶ ምክር 
አልስማማም” አለቻቸው(ይህንን ፍትህ 
ጋዜጣ ቅፅ 5 ቁ171 ህትመት በታህሳስ 11 ቀን 
2004 ዓ.ም በዕለተ አርብ አስነብቦናል)፡
፡ “በሀሰት መስክሬ ከምወጣ አርባና ሃምሳ 
አመቱን ቃሊቲን መርጫለሁ” አለቻቸው፡፡ 
የተከበሩ ሀሰን ሽፋ ልክ እንደ ጠ/ሚኒስትሩ 
ለዶክተሩ እንዳሉት “ታዲያ ለምን ጫካ 
አትገቢም” በማለት ተለዩዋት፡፡ እነዚህ 
ሌሎች የኢህአዴግን ልማታዊና አብዮታዊ 
ሹማምንቶች አቅምና አቅል ማጣት፣ ናዳዎቹን 
መቼ እንደሚቀሰቅሱ ማንም አያውቅም፡፡

ስለዚህ ከላይ ያሉትን ናዳዎችና አቶ 
በረከት ገታን ያሉት አቅጣጫን ለውጦ ያለቦታ 
ስለተቀረቀረ፣ መፍትሄ እና መድሃኒቱ ባህላዊ፣ 
አገራዊ እና ብሔራዊ እርቀ ሰላም ማውረድ 
ነው፡፡ አዎን  እርቅንና መተራረቅን ለማስረፅ 
ጆሮ ያላችሁ ስሙ! እያልኩ የተማፅኖ ጩኸቴን 
በኢትዮጵያዊ ባህል አቀርባለሁ፡፡ ሽማግሌዎች 
የዚህም የዚያም ፓርቲ ወገንና ደጋፊ መሆን 
አይገባቸዉም፡፡ ሁሉን ባማከለ (Go 
between) ነው፡፡ የኢትዮጵያን ገዢዎች ከመላ 
ኢትዮጵያውያን ወገኖቹ ጋር እንዲያስታርቁ 
በሽማግሌዎቹ ስም እማፀናለሁ፡፡ እርግጥ ነው 
እርቅ ከመጣ ገዢዎቹ ያሰፈሰፉለትን ስልጣን 
ሊያጡ ይችላሉ፡፡ ምክንያቱም የህግ አገዛዝ 
ከመጣ ስልጣን ሰጪና ከልካይ፣ የሚያወጣና 
የሚያወርድ ህዝብና ህግ ብቻ ይሆናል፡፡ 
ይህ ግን ለሁላችንም ይጠቅማል! ለቀጣዩም 
ትዉልድ ስንቅና ትርፋማ እሴት ነዉ፡፡

በመጨረሻም ኢትዮጵያ የገዢዎቹም፣ 
የተገዢዎቹም ትሆን ዘንድ ለብሔራዊ 
እርቁ ገዢዎች ትህትና ብታሳዩ፣ አክብሮትን 
እንጂ ውርደት እና ጥላቻን አታገኙም፡፡ 
ምንአልባት በህዝቡ ውሳኔ የምታጡት ነገር 
ቢኖር ስልጣን እና ወንበር ነው፡፡ ይህን ደግሞ 
እርቁን ካልፈጠራችሁ እመኑኝ (ለማሟረት 
አይደለም) በቀጣዩ ሰባተኛ ናዳ ምናልባትም 
ተገዳችሁ በማይገባ ሁኔታ ታጣላችሁ፡፡ 
ብዙሃኑ የገዢ ወገን ከታሪክ ተጠያቂነት እና 
ከህዝብ ተፈራጅነት ከትውልድ ተወቃሽነት 
አታመልጡም፡፡ ስለዚህ አንድ ሺ አንድ 
ጊዜ ብሔራዊ እርቅ እንድትፈጥሩ ሁለቱን 
ጆሮዎቼን ይዤ በአገር ሽማግሌዎች ስም ለአገሬ 
እጮሃለሁ፡፡ ትሰሙኝም ዘንድ እማፀናለሁ፡፡

ናዳን በዘላቂነት ለመግታት ለአገራዊና 
ለብሔራዊ ርቅ ተግቶ መስራት

 ከወንድሙ ኢብሣ
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እውን አቦይ ስብሐት ነጋ ...

የአብደላ ሳላህና...

ሰላማዊ ትግል...

የማምረቻ መሣሪያዎች ማለት ነው፡፡ ይህንን መገንዘብ 
እንዴት ያቅትዎታል? ሳያስቡ ስለሚናገሩ ይመስለኛል፡፡

አቦይ ስብሐት አሁንም እየተናገሩ ነው፤እያሰቡ 
ለመሆኑ ግን ምንም ማረጋገጫ የለኝም፡፡ “ኢትዮጵያ  
ትቅደም ማለት ደግሞ የለየለት ፋሺስዝም ነው 
ይላሉ፤ታዲያ፣ ደርግ “ትግራይ ትቅደም” እንዲልልዎት 
ይፈልጋሉ? ቀጥለው አቦይ ስብሐት ኢህአፓ “ጊዜያዊ 
ሕዝባዊ መንግሥት” በማለቱ ያወግዙታል፡፡ አቦይ 
ስብሐት፣እቅጩን ልንገረዎት፣ዛሬም የሚያስፈልገን 
“ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት” ነው፡፡ እኔ የኢህአፓ አባል 
አንዳልመስለዎት፤አይደለሁም፣ አልነበርኩምም፡፡ ሐሳቡ 
ግን አሁንም ትክክል ይመስለኛል፡፡ “በግሌ ሕወሓት ነፃ 
አውጪ የሚለው ስያሜው ቢቀየር እንደ ሕፃን አላለቅስም” 
ይላሉ፤ አቦይ ስብሐት፡፡ በኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ሲመሠረት የት ይደበቃሉ ታዲያ? አቦይ ስብሐት 
ንግግራቸውን በመቀጠል አሁን ደግሞ የሕወሓት “ጀግንነት 
ዋና ምንጭ ፕሮግራሙ ነው” ይሉናል፡፡ ታዲያ ምነው 
ጀግንነቱን ተጠቅሞ ትግራይን ከኢትዮጵያ ሳያስገነጥል 
ቀረ? ይህ ስልታዊ ማፈግፈግ ነው ወይስ የፕሮግራም 

ለውጥ? “ከጠባብ ብሔርተኝነትና ከትምክህተኝነት ነፃ 
መውጣት ማለት ነው” ይሉናል፤ የትግራይ ነፃ አውጪ 
ድርጅት /ሕወሓት/ በምን ተዓምር ነው ከጠባብ 
ብሔርተኝነትና ትምክህት ነፃ ሊሆን የሚችለው? አቦይ 
ስብሐት የሚከተሉትን ሲናገሩ ዓይኖቻቸውን በጨው 
ታጥበው ነው፡፡ 

-	 “ነፍጠኝነት ሸምጥጦ የሚባላ ጦጣ ማለት 
ነው”፤“እኔ ስለአውራ ፓርቲ አላውቅም”፤“እኔ የታገልኩለት 
ድርጅት በጋራ አመራርና በግል ተጠያቂነት የሚያምን 
ድርጅት ነው”፤“ኒዮሊበራሊዝም ከጠባብነት፣ትምክህትና 
ነፍጠኝነት በአደገኝነቱ እኩል የሚታይ እንኳ 
ባይሆን፣አደገኝነቱ ያው በዓለም ደረጃ እያየነው ነው”፤ 
“በሰሜን አፍሪካ እና መካከለኛው ምሥራቅ የታየው 
የጐዳና ላይ የሕዝብ ተቃውሞ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ 
አይመስለኝም”፤“ቅንጅት ከጠባብነትና ከትምክህት 
በስተቀር የመደብ መሠረት አልነበረውም”፤“የግል ፕሬስ 
ጥላቻን ነው የሚሰብከው”፣ “የአክሱም መንግሥት ግዛት 
አጋሜንና ተምቤንን አይጨምርም”፤“እኔ በተናገርኩ 
ሌላው ሰው ውጋት ይይዘዋል የሚለውን መመዘን 

አልቻዥትልም”፤ እንግዲህ እኝህ ሰው እንደዚህ ሳያስቡ 
የመጣላቸውን የሚናገሩ ለመሆናቸው ተጨማሪ ማስረጃ 
ማቅረብ የሚያስፈልግ አይመስለኝም፡፡ ይሁንና ከሥልጣን 
በስተጀርባ ሆነው ፖለቲካውን የሚያሽከረክሩት እሳቸው 
ናቸው ይባላል፡፡ እኔ “የሰንደቅ” ጋዜጠኛ ብሆን ኖሮ 
የሚከተሉትን ጥያቄዎች እጠይቃቸው ነበር፤

•	 ንብረትዎን አስመዝግበዋል? ጠቅላላ 
ንብረትዎ በብር ስንት ይገመታል? ውጭ ሀገር ገንዘብና 
ንብረት አለዎት? ምን ያህል ይገመታል? ደሞዝዎ 
ስንት ነው? ሲናገሩ ያስባሉ ወይስ እንደመጣልዎ ነው 
የሚናገሩት? ደመወዝዎ ስንት ነው? ሲናገሩ ያስባሉ ወይስ 
እንደመጠልዎት ነው የሚናገሩት?  

በማሰብ ዕውቀት ያፈልቃሉ፤ ከእነዚህ ጥያቄዎች 
አገኛለሁ ብዬ የማስበው መረጃ፣ትክክለኛውን 
መጣን ባይነግሩኝም ብዙ ሀብት እንዳላቸው ነው፡
፡ ከላይ ለማመልከት እንደሞከርኩት፣አቦይ ስብሐት 
ሳያስቡ ነው የሚናገሩት፡፡ የሕገ ሐልዮት ሥርዓትን 
ተከትለው ስለማያስቡ፣እውቀት ማፍለቅ አይችሉም፡
፡ ዕውቀት ማፍለቅ ስለማይችሉ እሴት (value) መፍጠር 

አይችሉም፡፡ ስለዚህ ያካበቱትን ሀብት ያገኘሁት 
በትክክል አስበው፣ዕውቀት በማፍለቅ ሳይሆን ጠመንጃ 
በመወደር ነው፡፡ እሳቸውም ሆኑ ድርጅታቸው 
ኢህአዴግ ሥልጣን፣ሀብትና ዝና ያገኙትና ለማግኘት 
የሚሞክሩት፣ጠመንጃ በመደገን ነው፡፡

ከላይ ለማመልከት እንደሞከርኩት ጠመንጃ የደገነው 
ኢህአዴግም ሆነ ጠመንጃ የተደገነበት የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ሁለቱም ከሞላ ጐደል በትክክል ማሰብ ስላቆሙ በመሀል 
ሕዝባዊ አመፅ ተቀስቅሶ ጠመንጃ የወደረው ካልተወገደ 
በስተቀር ሁለቱም ተያይዘው ይወድቃሉ፡፡ ፈረንጆች 
“ያጨናገፈ ሀገር” (failed state) የሚሉት ዓይነት ሁኔታ 
ይፈጠራል፤ማለትም እንደ ጐረቤት ሀገር ሱማሊያ አቦይ 
ስብሐት ሳያስቡ የመናገር መብት ያገኙት ጠመንጃ 
የወደረው ድርጅት አካል በመሆናቸው ነው፡፡ እኛ ግን 
አስበን ብንናገርም መቆያችን የሀሰት ምስክር ተፈልጎ ቃልቲ 
ነው፡፡

ሪፖርተር ጋዜጣ ታመለክታለች።
በድርድር መሳተፍ እና አለመሳተፍ መብት ነው። 

ስለዚህ በዚያን ጊዜ በነበረው የነፃነት እና የዲሞክራሲ 
ምህዳር ነፃ የፖለቲካ ስልጣን ፉክክር እና ነፃ ምርጫ 
ማድረግ ያስችላል፣ ከኢህአዴግ ጋር አብሮ መስራት 
የዲሞክራሲ ግንባታን ያግዛል የሚሉ ወገኖች ወደ 
ድርድር ገቡ። የድርድሩ አድማስ በመገደቡ የሚደረገው 
ድርድር ከምርጫ 97 ወዲህ የተገደቡ ህገ መንግስታዊ 
መብቶችን ነፃ ስለማያደርግ እና የኢህአዴግ ፍጡር 
የሆነውን የምርጫ መስተዳደር ገለልተኛ ለማድረግ 
ምንም አስተዋጽኦ ስለማያዳረግ በድርድሩ መሳተፍ 
የኢህአዴግን መመሪያ ከመቀበል ባሻገር ፋይዳ ስለሌለው 
በድርድሩ አልሳተፍም ያለው አንድነት-መድረክ ወደ 
ድርድር ሳይገባ ቀረ። እንደሚታወሰው ኢህአዴግ 
በቁጥጥሩ ስር የነበረውን ፓርላማ ተጠቅሞ የድርድሩን 
ስምምነት ወዲያው ህግ እንዲሆን አደረገ። መድረክም 
ህግ አከብራለሁ አለ።

በድርድሩ ሂደት፣ ከድርድሩ የተገኘው ስምምነት 
እና የስምምነት ማስፈጸሚያ ተብሎ በተቋቋመው 
የፓርቲዎች ምክር ቤት የማንን (የአምባገነኑ ኢህአዴግ 
ወይንስ ተቃዋሚ የዲሞክራሲ ኃይሎች) ግብ ተፈጻሚ 
አደረገ? አጭሩ መልስ የኢህአዴግን የሚል ነው። 
ዘርዘር አድርገን ስንመልስ ደግሞ የሚከተለውን ማለት 
እንችላለን። በድርድሩ ወቅት እና ፍጻሜ ላይ አቶ መለስ 
ከእንጂነር ኃይሉ እና ከአቶ ልደቱ ጋር ባደባባይ እጅ 
መጨባበጣቸው፣ ፎቶ መነሳታቸው እና ስምምነት 
መፈራረማቸው ብዙ የአገር ውስጥ እና በውጭ ያሉ 
ታዛቢዎችን ሳይቀር አደናገረ። አዛውንቱ ፕሮፌሰር 
መስፍን ሳይቀሩ የጠቅላይ ምኒስትሩን እድሜ በማስታወስ 
ጠቅላይ ምኒስትሩ ተለወጡ (በሰሉ ለማለት) መሰለኝ 
ማለታቸው በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ተጽፎ አይተናል። 
ለኢትዮጵያ ህዝብ እና ለምዕራቡ ዓለም ዲሞክራሲ 
አራማጅ መስለው ታዩ አቶ መለስ።  ስምምነቱ ተፈጸመ 
ከመባሉ ብዙም ሳይቆይ መኢአድ እና ኢዴፓ ለምርጫ 
ያዘጋጁዋቸው እጩዎቻቸው እና ደጋፊዎቻቸው 
መዋከባቸውን፣ መታሰራቸውን፣ መደብደባቸውን 
እና አካባቢያቸውን ለቀው እንዲሸሹ መደረጋቸውን 
የሚገልጽ መግለጫ ማውጣት ጀመሩ። በምክር ቤቱ 
ውስጥ የሚደረገው ውይይት በተቃዋሚ ፓርቲዎች ላይ 
የሚፈጸመውን ጥቃት ሊያቆም አልቻለም። በድርድር 
የተገኘው ስምምነት የተቃውሞ ሰልፍ ማድርገን 
ስለማይፈቅድ ወይንም ተቃዋሚዎች የሰላማዊ ትግል 

ልምድ እና አቅም ቀደም ብለው ባለመገንባታቸው እንደ 
ግብጾች በመስቀል አደባባይ (የዲሞክራሲ አደባባይ) 
ወጥተው ግፍን ማስቆም አልቻሉም ነበር። 

ኢዲፓ እና ኢራፓ በምክር ቤት አባልነታቸው 
የሚያገኙት ዳጎስ ያለ የገንዘብ ድጎማ ስለድርጅቶቹ 
የሚነሳው ጥያቄ አለን? የባጀት ድጎማውም ክፍፍል 
ፍትሃዊ አይደለም። በኢትዮጵያ ካሉት ተቃዋሚ 
ፓርቲዎች ውስጥ ሃቀኛዎቹ፣ ጠንካራዎቹ፣ ብዙ ተከታይ 
ያላቸው መድረክ እና መኢአድ መሆናቸውን በአገር 
ውስጥ እና በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ እና የምዕራቡ 
አለም (ፕሬዘዳንት ኦባማ እና ሂለሪ ሳይቀሩ) የሚያውቁት 
ጉዳይ ሆኖ ሳለ ኢዴፓ 300 ሺ ብር እና ኢራፓ 180 
ሺ ብር ከኢህአዴግ ሲለገሱ በአንጻሩ የምርጫውን 
ውጤት ባለመቀበላቸው መድረክ እና መኢአድ 
ለእያንዳንዳቸው 3 ሺ ብር ግድም መለገሳቸው ፍትሃዊ 
አይደለም። መኢአድ እና መድረክ ገንዘቡን ለምርጫ 
ቦርድ መመለሳቸው ትክክለኛ አቅዋም ነው። እርግጥ 
ክፍያው ኢዴፓን እና ኢራፓን የኢህአዴግ ደሞዝተኞች 
ያስመስላቸዋል። የኢትዮጵያን ህዝብ የመንግስት ስልጣን 
ባለቤት ለማድረግ ከሚታገሉት የዲሞክራሲ ኃይሎች ጋር 
ማበር ይሻላቸዋል። ለታሪካቸውም። 

የመኢአድ ከምክር ቤቱ መውጣት የኢህአዴግን 
መጨቆኛ የፓርቲዎች ምክር ቤት ተቋም በማዳከም 
እና የኢትዮጵያን ህዝብ የመንግስት ስልጣን ባለቤት 
በማድረግ ረገድ ጥቅም አለው? ትልቅ ጥቅም አለው። 
መኢአድ ከምክር ቤቱ የወጣበት ምክንያት በፓርቲው 
አባላት ላይ የሚፈጽመው ግድያና እስራት ባለመቆሙ፣ 
የ2002ቱ ምርጫ ፍትሐዊ እንዲሆን ዋስትና ይሰጣል 
የሚል ተስፋው እውን ሊሆን ባለመቻሉ፣ ከምክር 
ቤቱ በተጨማሪ አንድ ለአምስት በሚል የአፈና ካቴና 
ኢህአዴግ በጡንቻ ሥልጣን በመያዙ፣ ምርጫ 2002ን 
ተከትሎ ፓርቲያቸው ከኢሕአዴግ ጋር መሥራቱ 
ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ የሚያመዝን ሆኖ ስላገኘው እና 
የኢህአዴግ አጃቢ መሆንን ለማስወገድ መኢአድ ራሱን 
ከአገራዊ ፓርቲዎች የጋራ የምክክር መድረክ ማግለሉን 
በተለያዩ ጋዜጣዎች መግለጹ ይታወቃል። ይኽ አቅዋም 
ትክክለኛ ነው። 

በመጨረሻ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በቅድመ ምርጫ 
2002 ሊወስዱት የሚችሉት የተሻለ አማራጭ ነበርን? 
አጭሩ መልስ አዎ ነበር የሚል ነው። በድርድሩ 
የተሳተፉት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከኢህአዴግ ጋር 
ከመተባበር ፈንታ ከመድረክ ጋር አብረው ቢቆሙ ኖሮ 

ኢህአዴግን ማስገደድ እና የኢትዮጵያን ህዝብ የመንግስት 
ስልጣን ባለቤት የማድረግን የዲሞክራሲ ኃይሎች ግብ 
ሊጠቅም የሚችል ስራ ሊሰሩ ይችሉ ነበር። ባይችሉም 
መሞከራቸው እራሱ በታሪክ ትክክለኛ ስራ እንደሰሩ 
ያስቆጥራቸው ነበር። ያደረጉት ግን የአምባገነኑን 
ኢህአዴግ ግቦች በማራመድ ስልጣኑን በ99.6% 
እንዲያጠናክር እና ህዝባቸውን ሌላ 5 አመት እንዲገዛ 
ነው የሾሙት።

(2) በቅድመ ምርጫ 97 በኢህአዴግ እና በተቃዋሚ 
ፓርቲዎች መካከል የተደረገው ድርድር

ግንቦት 7 በሚለው በክፍሉ ታደሰ መጽሐፉ ከገጽ 
15 እስከ 80 እንደተመለከተው ህዝቡ ተቃዋሚዎችን 
“ተባበሩ አለዚያ ተሰባበሩ” በማለት ጫና ማሳደር 
ከጀመረ በኋላ በ1995 ዓመተ ምህረት ሔምሌ ወር 
በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ የሚገኙ የፖለቲካ 
ድርጅቶች በአሜሪካ ዋሺንግተን ዲሲ ከተማ ተገናኝተው 
የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ህብረት (ህብረት) 
የተባለ ጥምረት መሰረቱ። በዚህ ህብረት ውስጥ የነበሩት 
ዋናዎቹ 6 ድርጅቶች ከአገር ቤት አማራጭ ኃይሎች፣ 
የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ (ኦብኮ)፣ የመላ ኢትዮጵያ 
አንድነት ድርጅት (መኢአድ)፣ የኢትዮጵያ ዴሞክራሳዊ 
ፓርቲ (ኢዴፓ) ሲሆኑ በውጭ አገር የሚገኙት ደግሞ 
የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢህአፓ)፣ የመላ 
ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ (መኢሶን)፣ የትግራይ 
ዴሞክራሲያዊ ትብብር (ትዴት/ታንድ)  ነበሩ። 
በኢትዮጵያ የሚካሄደው ምርጫ ተዓማኒ እንዲሆን 
ለጥቀው የሰፈሩት አምስት ያህል ቅድመ ሁኔታዎች 
መሟላት እንዳለባቸው ህብረቱ ገልጾ በአገር ቤት ያሉት 
የህብረት አባል ድርጅቶች (አማራጭ ኃይሎች፣ ኦብኮ፣ 
መኢአድ፣ ኢዴፓ) በአንድነት ሆነው ከመንግስት ጋር 
ድርድር እንዲያኪያሂዱ አደራ ሰጠ። 

 ይሁን እንጂ የህብረቱ አመሰራረት ከህዝብ ጫና 
ለመገላገል እንጂ ተቃዋሚዎች በራሳቸው ተነሳስተው 
ረዘም ያለ ጊዜ ወስደው በመወያየት እና በመደራደር 
የመሰረቱት ስላልነበር  ከተቋቋመ ከ5 ወሮች በኋላ 
በታህሳስ ወር ማለቂያ 1996 ዓመተ ምህረት መኢአድ እና 
ኢዴፓ የተሰጣቸውን ድርድር የማድረግ አደራ ሳይወጡ 
ከህብረቱ ወጡ።  ተቃዋሚው በቅድመ ምርጫ 97 
ዝግጅት ከፈጸማቸው ስህተቶች ውስጥ አንደኛው ሲሆን  
የመኢአድ እና የኢዴፓ ከህብረት መውጣት በቅድመ 
ምርጫ 97 ተቃዋሚው የፈጸመው ሁለተኛው ስህተት 
ነበር ማለት ይቻላል። 

በቅድመ ሁኔታዎች ላይ የተጀመረው ድርድር 
አንድም እርምጃ ሳይራመድ በምርጫ ፖለቲካ ትግል ላይ 
ሌላ አዲስ ተጨማሪ ብክለት ተፈጸመ። ይኼም ብክለት 
ቅንጅት (መኢአድ፣ ኢዴፓ እና ቀስተዳመና) የፈጸመው 
ሲሆን እሱም “ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በምርጫው 
ለመሳተፍ ዝግጁ ነን” የሚል አቅዋም መውሰዳቸው ነበር 
[ግንቦት 7 መጽሐፍ ተመልከት]። ስለዚህ የተጀመረው 
ድርድር ተቋረጠ። ምርጫ 97 ነፃ እና ግልጽ የሚሆንበት 
እድል ተዳፈነ። ይህ የቅንጅት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ 
አቅዋም በተቃዋሚው የተፈጸመ አራተኛው እና እጅግ 
የከፋው ስህተት ነበር ማለት ይቻላል። 

ተቃዋሚው ማድረግ የነበረበት አሳቡን፣ ኪሱን፣ 
አዕምሮውን እና አቅሙን አስተባብሮ በድርድሩ 
በመግፋት ከፍ ብለው ከተዘረዘሩት ቅድመ ሁኔታዎች 
ውስጥ ቢያንስ የምርጫ ቦርድ ገለልተኛ እንዲሆን እና 
የምርጫ ታዛቢዎች በብዛት እንዲሳተፉ ኢህአዴግ 
እንዲቀበል መታገል ነበር። በምርጫ 97 የሚከተሉት 
ሶስት ሁኔታዎች በኢህአዴግ ላይ መጠነኛም ቢሆን 
የአስገዳጅነት ጫና አልፈጠሩበትም ነበር ማለት 
ያስቸግራል። እነሱም፥ (1ኛ) ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ 
እንዳልሆነ ለጋሽ አገሮች ሳይቀሩ ስለሚያውቁ፣ (2ኛ) 
አቶ መለስም “እንከን የለሽ ምርጫ አኪያሂዳለሁ” ያለበት 
ሰዓት ስለነበር በምዕራቡ አለም ዘንድ ረብሻ ፈጣሪ 
ላለመምሰል ተጠንቅቆ ነበር የሚራመደው፣ እና (3ኛ) 
ከሁሉም በላይ ሚያዚያ 30 ቀን የታየው በሚሊዎኖች 
የሚቆጠረው የሰላም ትግል ሰራዊት ሰልፍ የተቃዋሚው 
የሰላማዊ ትግል አቅም በአደባባይ በማሳየቱ አቶ መለስን 
ማስደንገጡ ናቸው። ኢህአዴግ ቅድመ ሁኔታዎችን 
በተለይም የምርጫ ቦርድን ገለልተኛ የማድረግን 
ጥያቄ ካልተቀበለ ተቃዋሚው በአንድነት በምርጫው 
አንሳተፍም የሚል አቋም ቢወሰድ ኖሮ ለጋሽ አገሮች 
ሳይቀሩ ተቃዋሚውን ደግፈው ይታገሉ ነበር። 

የተቃዋሚ ፓርቲዎች ስህተት መደጋገም 
የለባቸውም። ስህተት መስራት መታወቂያ ምልክታቸው 
ወይንም መጠሪያቸው የሆኑ ፓርቲዎች ስህተታቸው 
በተደጋጋሚ አምባገነኖችን የሚጠቅም ከሆነ የኢትዮጵያን 
ህዝብ የመንግስት ስልጣን ባለቤት ለማድረግ የሚታገሉ 
ሃቀኛ የዲሞክራሲ ኃይል መሆናቸው ከጥያቄ ሊገባ 
ይችላል፡፡  

                                                                     ---
---------------ክፍል 3 ይቀጥላል

ባለቤቶች ልናውቀው ግድ ነበር፡፡ ሰዎች ያልፋሉ 
ሀገር ግን አያልፍም፤ሕዝብም እንዲሁ፤ስለዚህ እኛ 
ከሞትን ሰርዶ ባይበቅልስ ከማለት ካለፍን በኋላም 
ቢሆን በሁለቱ ሀገር ሕዝቦች የጥላቻ ጠባሳ እንዳይኖር 
ማድረግ መልካምም ተገቢም ነው፡፡ በዚህ ረገድ 
ምናልባት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳያውቀው ሀገርንና 
ሕዝብን እንደግል ንብረት በመቁጠር የሌላ ሀገር ነብሰ 
ገዳይ አምጥቶ እዚህ ጥገኝነት መስጠት ማለት “እኔም 
አንድ ቀን እንዲህ ዓይነቱ ስለሚገጥመኝ የውለታውን 

እድል ከወዲሁ ልያዝ” ይመስላል፡፡
4.	 ለምን ሌላ ሀገር ሄደው ጥገኝነት አልጠየቁም? 

በእውነት ይህ የሚወራው እውነት ከሆነ አሜሪካ 
ከአንዴም ሁለቴ ለህክምና ሄደው እንደነበር ይነገራል፡፡ 
ታዲያ አሜሪካ ጥገኝነት ለምን አልሰጠቻቸውም፡፡ ይህ 
አሁን ላለው ለሀገራችን መሪም አደጋ አለው፡፡ “ገንዘብህ 
ባለበት ደግሞ በዚያ ልብህ አለ” እንዳለው መጽሐፍ 
ቅዱስ አምባገነኖች ወደ አምባገነኖች ይኮበልላሉ 
የሚለውን አባባል እውነት ያደርገዋል፡፡ “መቼም 

ቂጣ የለም እንጂ ወጥ ቢኖር ኑሮ ምሳ ይበላ ነበር” 
አለ ያገሬ ሰው፡፡ ዴሞክራሲ የለም እንጂ ፍትህ ቢኖር 
ኖሮ ይህ አይደረግም ነበር፡፡ አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን 
በሁሉም አቅጣጫ ማየት ተገቢ ነው፡፡ በቤተክርስቲያን 
በስተጀርባና በፖሊ ጣቢያ ፊትለፊት አትሂድ ይባላል፡
፡ ምክንያቱም በፖሊስ ጣቢያ ፊለፊት ቢሄዱ አንድ 
እርሶን የመሰለ ሰው አጥፍቶ በፖሊስ ይፈለግ ይሆንና 
አንተነህ ተብለው ተይዘው ጉዳዩ እስኪጣራ አንድ 
24 ሰዓት ያህል መቆየት ነውና ነው፡፡ በሌላ በኩል 

በቤተክርስቲያን በስተጀርባ ቢሄዱ የሚያዩት የሙታንን 
መቃብር ብቻ ስለሚሆን እርስዎ ብቻ የሁሉ በላይ 
አድርገው እንዲቆጥሩ ያደርግዎታል፡፡ በቤተክርስቲያን 
ፊት ለፊት ቢያልፉ ግን ምናልባት ሰዎች ለፈጣሪያቸው 
ሲሰግዱ ስለሚያዩ ቢያንስ ከእርስዎ በላይ አንድ ኃይል 
እንዳለ ይረዳሉ ለማለት ነው፡፡ በዚህም አሁን እየተደረገ 
ባለው ያለህዝብ ፈቃድ ለአምባገነኖች መጠጊያ መሆን 
እኔ የሕዝብ የበላይ ነኝ እንደማለት ስለሆነ ሊታሰብበት 
ይገባል አመሰግናለሁ፡፡

ከገፅ 12 የዞረ

ከገፅ 5 የዞረ

ከገፅ 12 የዞረ
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ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም.

በቁጫ ወረዳ 8 የአንድነት ፓርቲ አባላት 
መታሰራቸው ተገለፀ

በመልካም አስተዳደር እጦት ሰዎች እየተጋደሉ ነው

ቤንቺ ማጂ በመልካም አስተዳደር 
እጦትና አለመረጋጋት እየታመሰች ናት 

ተባለ

በደቡብ ክልላዊ መንግሥት ቁጫ ወረዳ ስምንት 
የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /አንድነት/ 
አባላት በህገወጥ መንገድ መታሰራቸውን የፓርቲው 
ደቡብ ቀጠና አደራጅ አቶ ግርማ አማረ ለዝግጅት 
ክፍላችን አስታወቁ፡፡ አቶ ግርማ እንደገለጹት “በደቡብ 
ክልል ጋሙጐፋ ዞን ቁጫ ወረዳ ጫባ ሆምባ ቀ/ገ/
ማህበር ነዋሪ የሆኑ ስምንት የፓርቲው አባላት በስብሰባ 
ላይ ሐሳብ በማቅረባቸውና መብታቸውን በመጠየቃቸው 
በህገወጥ መንገድ ታስረዋል” ብለዋል፡፡

አቶ ግርማ እንደሚሉት “የአካባቢው ኃላፊዎች 
ህዝቡን ስብሰባው በአካባቢው መልካም አስተዳደር 
ዙሪያ ባወያዩበት ወቅት ተሰብሳቢው ህብረተሰብም 

ሆነ አባላቶቻችን ሐሳባቸውን በነፃነት ሰጥተዋል፡
፡ በአካባቢያችን ፍትሐዊ ውሳኔ አናገኝም፡፡ መልካም 
አስተዳደር የለም፡፡ የማዳበሪያ ዋጋ ከአቅማችን በላይ 
ሆኖብናል፡፡ የግብር አሰባሰቡ ችግር ውስጥ ከቶናል፡
፡ አቤቱታችንን አድምጦ ችግራችንን የሚፈታ አካል 
እንፈልጋለን፡፡” የሚል ሐሳብ በማቅረባቸው “የመናገር 
መብት የላችሁም፡፡” ተብለው አባላቶቻችንን መርጠው 
ከቁጫ 75 ኪ.ሜ. ርቀት ላይ በሚገኝ በሌሴ ፖሊስ 
ጣቢያ ላይ ከየካቲት 12 ቀን 2004 ዓ.ም ጀምሮ በእስር 
ላይ ይገኛሉ ተብሎአል፡፡ በጉዳዩ ላይ የአካባቢው 
ፖሊስ ሐሳብ እንዲሰጥበት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው 
አልተሳካም፡፡ 

በደቡብ ክልል ቤንቺ ማጂ ዞን በእርስ በእርስ 
ግድያ፣ በሙስና በኑሮ ውድነትና ፍትህ እጦት 
እየታመሰች ናት ሲሉ የዜና ምንጮቻችን ገለፁ፡
፡ የዜና ምንጮቻችን እንደሚሉት “በአካባቢው 
ኃላፊዎች ችግር ፈጣሪነት በሱርማና በዲዚ ጐሳዎች 
ግጭት ዛሬም እንደቀጠለ ነው፡፡ አንዳንድ ኃላፊዎች 
ለተፈጠረ ግጭት መንስዔ ናችሁ ችግሩን መፍታት 
ባለመቻላችሁ ችግሩ ተባብሷል ተብለው ቢታሰሩም 
ግጭቱ አልቆመም” ብለዋል፡፡

ነዋሪዎቹም በተፈጠረው የኑሮ ውድነት 
በጥቁር ገበያ ዘይት ከ40-50፣ ስኳር 30 ብር ሲሸጥ 
ጤፍ አንድ ኩንታል 1700 ብር ደርሷል፤ ሙስና 
በመንሰራፋቱ ማንኛውም ልማትና አገልግሎት 
ማግኘት አልተቻለም፡፡ በሚዛን ተፈሪ በከተማው 
ውስጥ የተጀመረው የኮብልስቶን ሥራ በሙስና 
ተቋርጧል፡፡ በቅርቡ ምስጋና አፀደ ህፃናት ት/
ቤት አካባቢ ያለው ኮብልስቶን ንጣፍ እየፈራረሰ 
በጐርፍ እየተወሰደ ነው፡፡ የአካባቢው ህብረተሰብ 
አቤት የሚልበት ቦታ አላገኘም” ሲሉ ቅሬታቸውን 
አቅርበዋል፡፡ 

በተያያዘ ዜና በተፈጠረው የመልካም 
አስተዳደር እጦት ምክንያት በሚዛን ተፈሪ 
ከተማ በራሳቸው ስራ ፈጥረው በኮንቴይነር ሱቅ 
ተከራይተው ህጋዊ ፈቃድ በማውጣት ይሰሩ የነበሩ 
ወጣቶች በንብረቶቻቸው ላይ ባልታወቀ ምክንያት 
ከ15 ቀናት በላይ የከተማ አስተዳደር አመራሮች 
ዘግተውባቸው እንደነበር ከዚህ በፊት መዘገባችን 

ይታወሳል፡፡ ይሁን እንጂ ከ20 ቀናት በኋላ የሚዛን 
ተፈሪ አማን ከተማ መስተዳደር የታሸጉትን 
ሱቆች በመክፈት ነጋዴዎቹ ዕቃ እንዲያወጡና 
ተመልሶ እንደሚሰጣቸው ከገለፁ በኋላ ተግባራዊ 
ባለመደረጉ በረንዳ ላይ ዕቃዎቻቸው ከጥቅም ውጭ 
እየሆኑና እየተዘረፈባቸው መሆኑን በተለይ ወጣቶቹ 
ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡ ይሄንን በተመለከተ 
ከክፍለ ከተማ እስከ ዞን መስተዳደር ብንሄድም 
መፍትሄ ባለማግኘታችን የሚመለከተው የፌደራልና 
የደቡብ ክልል መንግስት እየተፈፀመብን ያለውን 
ችግር እንዲያዩልን ሲሉ የተሰማቸውን ቅሬታ 
ገልፀዋል፡፡ አያይዘውም መንግስት በቴሌቪዥን 
ወጣቶችን ሥራ ፍጠሩ እያለ ቢናገርም በተግባር 
በራሳቸው ተነሳሽነት ሥራ የፈጠሩና ለሀገሪቱ ገቢ 
የሚያስገቡ ወጣቶች በዞንና በከተማ አስተዳደር 
አመራሮች ቅስምን የሚሰብር ተግባር እየተፈፀመ 
መሆኑን በተለይ ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡  

የሻማ ማብራት ምሽት
ለሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ለቆማችሁ ዜጎች ሁሉ

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ በእስር ላይ የሚገኙ የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን የሚዘክር 
የሻማ ምሽት መጋቢት 3 ቀን 2004 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ ያካሂዳል፡፡ እርስዎም የዚህ ምሽት 

ታዳሚ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል፡፡ 

በዚህ አጋጣሚ ግጥምና መጣጥፍ እናቀርባለን የምትሉ እስከ አርብ ድረስ ለጽ/ቤቱ የህዝብ ግንኙነት 
ማቅረብ የትምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡ 

ዝግጅት የሚካሄድበት ቦታ፡- በአንድነት ጽ/ቤት 
ሰዓት፡- ከ10፡00 ጀምሮ 

የፖለቲካና የህሊና እስረኞች ባስቸኳይ ይፈቱ!!!
የአንድነት ፓርቲ የሕዝብ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ!!

የአንድነት ፓርቲ 
ሴቶች ኮሚቴ ማርች 

8 በደማቅ ሁኔታ 
ለማክበር እየተዘጋጀ 

መሆኑን ገለፀ
የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ 

ፓርቲ /አንድነት/ የሴቶች ኮሚቴ ማርች 
8 ከዚህ በፊት ከሚያከብረው በተለየና 
በደመቀ ሁኔታ ለማክበር ዝግጅት እያደረገ 
መሆኑን አስተባባሪ ኮሚቴው ለዝግጅት 
ክፍላችን ገለፀ፡፡ ኮሚቴው እንደገለፀው 
“ማርች 8 የሚውለው በኢትዮጵያ 
አቆጣጠር የካቲት 29 ቀን ሐሙስ  የሥራ 
ቀን በመሆኑ በዕለቱ ማክበር አልቻልንም፡፡ 
ሠራተኛውም መሳተፍ እንዲችል መጋቢት 1 
ቀን 2004 ዓ.ም ከ7 ሰዓት ጀምረን ለማክበር 
እየተዘጋጀን ነው” ብለዋል፡፡

“በዓሉን ለየት የሚያደርገው 
ምንድነው?” በማለት ላቀረብንላቸው ጥያቄ 
አስተባባሪዎቹ ሲመልሱ “ከዚህ ቀደም 
በዓሉን የምናከብረው የፓርቲው አባላት 
ብቻ ነበርን፡፡ አሁን ግን የማንኛውም 
የፓርቲ አባልና የማንም የፓርቲ አባል 
ያልሆኑ ሴቶችና ወንዶች ማርች 8 በጋራ 
ለማክበር ታቅዷል፡፡ ማርች 8 በሴቶች ብቻ 
የሚከበር በዓል ሳይሆን ከሴቶች የተፈጠሩ 
እናት፣ እህት፣ ሚስት ያላቸው ወንዶች ሁሉ፤ 
የሴቶችን ጭቆናና ጥቃት የሚያወግዙት 
ሁሉ በጋራ የሚያከብሩት በዓል ነው፡፡ 
በዚህ ምክንያት ሁሉም በአንድ ላይ ሆኖ 
የሚያከብርበትን ሁኔታ እያመቻቸን ነው” 
ሲሉ አብራርተዋል፡፡ 

በመጨረሻም አስተባባሪዎቹ 
ሐሳባቸውን ሲያጠቃልሉ “በዓሉ 
የሚከበረው ሜክሲኮ አደባባይ በሚገኘው 
ዲአፍሪክ ሆቴል ሲሆን ማንኛውም ሰው 
በበዓሉ ላይ ተገኝቶ የበዓሉ ታዳሚ 
እንዲሆን ተጋብዟል፡፡” በማለት ጥሪያቸውን 
አቅርበዋል፡፡ 

በደቡብ ክልል በሚገኘው ደቡብ ኦሞ 
ዞን በመልካም አስተዳደር እጦት ዜጐች 
እርስ በእርስ እየተጋደሉ መሆናቸው ተገለፀ፡
፡ በተለይ ደቡብ ኦሞ በሚገኘው አሪ ወረዳ 
በመንግስት አመራሮች በሚፈፀም ብልሹ 
አሰራር ሲያጋልጡና ሲቃወሙ የነበሩ ሁለት 
የፋይናንስ ሠራተኞች አቶ ማዘንጊያው 
ግዛውና አቶ አንዶቼ መገደላቸውን 
ምንጮቻችን ጠቁመዋል፡፡ እንደ ዜና 
ምንጮቻችን ገለፃ የአካባቢው የመንግስት 
አመራሮች አቶ አንዶቼን አስገድለው 
ከሰወሩት በኋላ የመንግስት 750 ሺህ 
ብር ወስዶ ደቡብ አፍሪካ ሄዷል ብለው 
እንደነበር በማውሳት በመጨረሻም ገደሉ 
የተባሉ ሾፌሮች እርሳቸውን ማጋለጣቸው 

ተጠቁሟል፡፡ ሟቹንም ለስራ ጉዳይ አዋሳ 
እንደሚፈለግ በመግለፅ አዋሳ ከተማ ውስጥ 
ገድለውት የከተማው ማዘጋጃ ቤት ከቀበረ 
በኋላ በምርመራ ተገልፃóል፡፡ 

የግድያውን ሁኔታ በምርመራ 
ያጣራው ፖሊስ ኤዳ ወዳኪ እንዲሁ 
ጉዳዩ እንዲዳፈን በሚፈልጉ አመራሮች 
እንዲገደል ተደርጓል ተብሏል፡፡ ይህንንም 
ተከትሎ የወረዳው ፖሊስ አዛዥ በረከት 
መብራቱ ከላይ በሚሰጠው መመሪያ 
በግፍ ንፁሃንን እንዲገድሉ በማድረጉና 
ከወረዳው ነዋሪዎች ጥያቄዎች በመበራከቱ 
ምክንያት በመፀፀት የካቲት 18 ቀን 2004 
ዓ.ም በራሱ ክላሽ መሳሪያ ራሱን ማጥፋቱ 
ተጠቁሟል፡፡ በወረዳው ሼቢ ቀበሌ ደግሞ 
በመንግስት የሚፈፀምባቸውን በደል 
በመቃወም የተናገሩ አቶ አድነው ሳህድከቶ፣ 

አቶ አስፋው አድነውና አቶ ኃይሉ ለዳ 
በፖሊስ ኤልያስ አዳሙ ከፍተኛ ድብደባ 
ተፈፅሞባቸው መጐዳታቸውን ከሥፍራው 
የደረሰን መረጃ ያመለክታል፡፡

በተያያዘ ዜና በዞኑ ለሚገኘው አሪ 
ወረዳ “አክሽን ፎር ዴቬሎፕመንት” 
የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ለአርሶ አደሮች 
ማዳበሪያ በነፃ ቢያድልም መንግስት በነፃ 
የተሰጠውን የማዳበሪያ ገንዘብ በግዳጅ 
ክፈሉ ብሎ መቀበሉን ነዋሪዎቹ ገልፀዋል፡፡ 
ይህ በእንዲህ እንዳለ ነዋሪዎቹ “የማዳበሪያ 
ዋጋ የመክፈል አቅም ስለሌለንና በግዳጅ 
ከምንከፍል ማዳበሪያ አንፈልግም” 
በማለታቸው የመንግስት አመራሮች 
መሬት የመንግስት ስለሆነ በግድ ተጠቀሙ 
በሚል እያስገደዱአቸው እንደሆነ የዜና 
ምንጮቻችን ጠቁመዋል፡፡

የሰብዓዊ መብቶች 
ጉባኤ

HUMAN RIGHTS COUNCIL
ሰመጉ የቆመው ለዴሞክራሲ፣ ለሕግ 

ልዕልናና ለሰብዓዊ መከበር ነው

HRCO STANDS FOR 
DEMOCRACY, THE RULE OF 
LAW AND THE RESPECT FO 

HUMAN RIGHTS

የስብሰባ ጥሪ
የሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ (ሰመጉ) 

አመታዊ ጠቅላላ ጉባኤውን 
መጋቢት 2 ቀን 2004 ዓ.ም በጽ/
ቤቱ አዳራሽ ውስጥ ያካሂዳል፡፡

ስለዚህ በደንቡ መሠረት የአባልነት 
ክፍያችሁን ያጠናቀቃችሁና 

በእለቱም ለማጠናቀቅ የምትችሉ 
ሁሉ በስብሰባው እንድትካፈሉ 

የአክብሮት ጥሪውን ያስተላልፋል፡፡
የስብሰባው ሰዓት ከጠዋቱ በ2፡30
የሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ (ሰመጉ)


