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ግርማ ሠይፉ ማሩ

ከብሔር ግጭቶች 
በስተጀርባ 
ማን አለ?

ከአሰቦት ገዳም የመጡ መነኮሳቶች አቤቱታ አቀረቡ
በቅርቡ የመቃጠል አደጋ የደረሰበት 

በምዕራብ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ሜኤሰን ወረዳ 
ከሚገኘው አሰቦት ገዳም የመጡ ስምንት 
አባቶች ‹‹ገዳሙ ይከለልን፣ ሰራዊት ተመድቦ 
ይጠብቅልን›› ሲሉ ለጠቅላይ ቤተክህነትና 

ለመንግስት አቤቱታቸውን አቀረቡ፡፡
 አቤቱታውን ለማሰማት ከገዳሙ 

የመጡት የሃይማኖት አባቶች፣ ‹‹በክልሉ ያሉ 
የአንድ የጎሳ አባላት እሳት በመለኮስ ገዳሙን 
እንዲቃጠል እያደረጉ ነው፡፡›› በማለት መንግስት 

አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል፡
፡ በተጨማሪም ገዳሙ ካረፈበት ክልል 
አራት እና ክልል አምስት አስተዳደር ወጥቶ 
በፌዴራል መንግስት እንዲተዳደርና በሰራዊት 

ኢስሃቅ እሸቱ 
(የሙስሊሞች ጉዳይ መጽሔት 

ኮፒ ኤዲተር)
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ፊቸር

ከብሔር ግጭቶች በስተጀርባ ማን አለ?
በክሏል፡፡ ይህም የተቃዋሚ ፓርቲዎች ዋነኛ 
የመፎካከሪያ ቦታቸውን በፌደራል መንግስቱ ላይ 
ከማድረግ ይልቅ በክልሎች ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ 
ሁኔታዎቹ ማስገደዳቸው የተጠቀሰውን የገዢውን 
ፓርቲ የስልጣን ጠቅላይነት ህልም ለመተግበር 
እንደሆነ ፕ/ር መሳይ “The TPLF and the 
strategy of hejemony through federalism” 
በሚለው ፅሁፋቸው ይከራከራሉ፡፡

አንዳንድ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም 
አጥኚዎች የዘውግን የማህበራዊ ተለጣጭነት ባህሪይ 
በመጥቀስ ፌደራሊዝሙ ይህን ሊያካትት ባለመሞከሩ 
የ‹‹ኮንቲነር ፌዴራሊዝም›› ብለው እንዲጠሩት 
አስገድዷል፡፡ ፕ/ር ጆን አቢቢኒክ ቋንቋን መሰረት 
በማድረግ የተዋቀሩት ክልሎች ወጥ ፖለቲካዊም 
ሆነ ኢኮኖሚያዊ መገለጫ እንደሌላቸው በመጥቀስ 
አሁን ካለው አወቃቀር ይልቅ ወለጋ ከጉምዝ፣ 
ጎጃም ከወለጋ አልያም አፋር ከትግራይ ቢካለል 
የተሻለ እንደነበር ያነሳሉ፡፡ ነገር ግን በ‹‹ኮንቲነሩ 
ፌዴራሊዝም›› ይህን ለማድረግ ኢህአዴግ ቢያንስ 
የዘውግ ፖለቲካውን ሊያለዝበው እንደሚገባም 
ያምናሉ፡፡ ፓርቲው በበኩሉ ባለፉት መንግስታት 
የተሞከረው የአሀዳዊ መንግስት ውድቀት ይህን 
የቋንቋ ተኮሩን ፌዴራሊዝም አማራጭ አድርገው 
እንዲሞክሩት እንዳስገደዳቸው ይከራከራሉ፡፡ ፕ/ር 
ክርስቶፈር ክላፍም “Nationalism, Nationality 
and regionalism” በሚለው ፅሁፋቸው አቶ 
መለስ ፌዴራሊዝሙ የተሻለ የፖለቲካ ስርዓት 
ስለማምጣቱ ተጠይቀው ‹‹በፍፁም አላውቅም፡፡ 
የማውቀው ሀገሪቱ እንዳትበታተን ይህ የመጨረሻ 
ሙከራችን መሆኑን ነው፡፡ በዚህ ሂደት ሀገሪቱ 
የምትፈርስ ከሆነ መጀመሪያውኑ አልነበረችም 
ማለት ነው›› ማለታቸውን ያስነብባሉ፡፡ እርሳቸው 
ያለፉት ስርዓታት የብሄር ማንነትን ለመቀበል 
በመቸገራቸው ቢወቅሷቸውም፤ ፓርቲያቸው 
ያነበረው ፌዴራሊዝም ከዘውግ ማንነት ውጪ 
ያሉ ማህበረሰባዊም ሆነ ግላዊ መለዮዎች እንዳሉ 
ለመቀበል መቸገሩ ከወደቁት የፖለቲካ ስርዓቶች 
ጋር ያመሳስለዋል፡፡

የህወሓት እጅ?
ባለፉት ሃያ ዓመታት ከተፈጠሩት 

ብሔር-ተኮር ግጭቶች መሀከል የህወሓትን ተፅዕኖ 
እና የግጭት አፈታት ክስረት በበለጠ ያሳያል በሚል 
በፀሐፊዎች የሚጠቀሰው ከ1980ዎቹ መጀመሪያ 
አንስቶ በጋምቤላ የተከሰተው ተመላላሽ የብሄሮች 
ግጭት ነው፡፡

ኢህአዴግ ከተገበረው የብሄር ፌዴራሊዝም 
አንፃር እንደ አማርኛ፣ ትግሪኛ እና ኦሮምኛ ቋንቋ 
ተናጋሪዎች ያሉት የየራሳቸው ክልል እንዲኖራቸው 
ከተደረገ ቢያንስ እኛም ዋነኛ ተወካዮች የሆንበት 
የፖለቲካ ስርዓት በክልሉ ውስጥ መስፈን አለበት 
የሚለው የአኝዋክ ልሂቃን ፖለቲካዊ መግፍኤ 
እንደሆነ ብዙ የክልሉ አጥኚዎች ይስማማሉ፡፡ ዶ/ር 
ጆን ያንግ “Along Ethiopia’s western frontiers: 
Gambella and Benishangul in transition” 
በሚለው ስራቸው እንደሚያነሱት ኢህአዴግ ህገ-
መንግስቱ እንደሚያዘው በክልሉ ለሚገኙት ብሔሮች 
ክልል እንዲያቋቁሙ ከመፍቀድ ይልቅ ለብሔሮቹ 
የ‹‹ተመጣጣኝ ውክልና›› አካሄድን መምረጡ 
ከአኝዋኮቹ ልሂቃን ጋር እንዳጋጨው ይናገራሉ፡፡
በ1984 ዓ.ም. ከ200 በላይ የሚሆኑ የአማርኛ 
እና የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች መገደላቸውን 
የሚናገሩት ኤድዋንድ ኩሪሞቶ የተባሉ ፀሐፊ ለዚህ 
ጥቃት ሌሎቹ ተጎጂዎች በሌሎቹ የክልሉ ነዋሪዎች 
ላይ የበቀል ጥቃት መፈፀማቸውን በማንሳት፣ 
የግጭቱ ሁሉ መነሻ ህወሓት በትጥቅ ትግሉ 
መዳረሻ ዓመታት እና ከዛ በተከተሉት ጊዜያት 
ከአኝዋክ ብሔር ልሂቃን ጋር የገባበት የፖለቲካ 
ንትርክ እንደሆነ “Politicization of ethnicity in 
Gambela” በሚለው ፅሁፋቸው ይናገራሉ፡፡

በ1987 ዓ.ም. በፀደቀው ህገ-መንግስት 
መሰረት የስልጣን ባለቤቶች እንደሆኑ የተነገረው 
‹‹ብሔር፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች›› ሲሆኑ ከዚህ 
መንፈስ ጋር በተዛመደ ክልሎች የራሳቸውን ህገ-
መንግስት እንዲቀርፁ በመፈቀዱ በጋምቤላ ክልል 
ህገ-መንግስት መሰረት የስልጣን ባለቤቶች እንዲሆኑ 
የተወሰነው በክልሉ ያሉ አምስት በህወሓት አጠራር 
‹‹ሀገር-በቀል›› ብሔሮች ናቸው፡፡ በዚህ የዘውግ 
ፖለቲካ ትርጓሜ መሰረት በክልሉ የሚገኙ የሌሎች 
ቋንቋ ተናጋሪዎች በክልሉ የፖለቲካ ተቋማት 
ውስጥ ውክልና አይኖራቸውም፡፡ እነዚህ በዋናነት 
የሶስት ቋንቋዎች (አማርኛ፣ ትግሪኛና ኦሮምኛ) 
ተናጋሪ የሆኑ ዜጐች ለክልሉ እስከ 50% የሚሆን 
የተማረ የሰራተኛ ሃይል ከማዋጣት በዘለለ ልዩ ልዩ 
የኢኮኖሚ ክፍሎች ላይ ከፍተኛ ሚና ቢኖራቸውም 
ከቋንቋ-ተኮሩ የፌደራሊዝም ስርዓት አንፃር በክልሉ 
ፖለቲካ ውስጥ የመሳተፍ እድል ተነፍገዋል፡፡

የክልሉን የፖለቲካ ጠመዝማዛነት ያጠኑ 
ፀሐፊዎች እንደሚያነሱት በክልሉ የተፈጠሩት 
የብሔር ግጭቶች በኢህአዴግ እና በአኝዋክ ልሂቃን 
ከተገበረው የፀረ-ደርግ ትብብር ላይ ይነሳል፡፡ 
በቅድመ-ደርግ ዘመን በሀገሪቱ ውስጥ ካሉት ታጣቂ 
ቡድኖች ውስጥ አንዱ የነበረው የጋምቤላ ህዝብ ነፃ 
አውጪ ንቅናቄ /ጋህነን/ ከኢህአዴግ ጋር የጋራ ፀረ-
ደርግ ትግል ለማድረግ ሲስማማ ኢህአዴግ የክልሉን 
ስልጣን እንደሚሰጠው ተስማምቶ እንደነበር ዶ/ር 

ደረጄ ፈይሳ ይጠቅሳሉ፡፡ የኑዌርን ብሔር የደርግ 
አጋዥ ሀይል አድርጎ ያሰበው ኢህአዴግ ከአኝዋኩ 
ፓርቲ ጋራ የመተባበር መንፈስ ቢያሳይም ከሽግግሩ 
መንግስት ምስረታ ማግስት የኢህአዴግን የብቻ 
የስልጣን ጠቅላይነት የተገዳደረው ጋህነን የመፍረስ 
አደጋ ተጋረጠበት፡፡ ዶ/ር ደረጄ እንደሚሉት 
ኢህአዴግ ፓርቲውን በማፍረስ ለስርዓቱ ታማኝ 
በሆነ የአኝዋክ ልሂቃን እንዲመራ አደረገው፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪም ከሌላው የኑዌር ፓርቲ ጋር በማዳቀል 
ዶ/ሩ ‹‹ከንቱ›› (Docile) ሲሉ የጠሩትን የጋምቤላ 
ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባርን /ጋህዲግ/ መሰረተ፡፡
በዚህ የገዢው ፓርቲ አካሄድ እና እስከጊዜው ድረስ 
በጠላትነት ያያቸው የነበሩትን የኑዌር ልሂቃን 
ወደ ክልሉ ስልጣን ለማቅረብ መሞከሩ በአኝዋኮች 
በኩል የ‹‹ተገፍተናል›› ቁጣን ቀሰቀሰ፡፡ ለኢትዮ-
ኤርትራው ጦርነት ከሌሎቹ ብሔሮች የተሻለ 
አስተዋፅኦ አድርጋችኋል በሚል ሰበብ የኑዌር 
ተወላጅ ፖለቲከኞችን በተሻለ ሁኔታ አብልጦ ወደ 
ስልጣን ለማቅረብ የተደረገው ሙከራ በሁለቱ 
ብሄሮች መሀከል ከፍተኛ ትንቅንቅን ፈጠረ፡፡ ፕ/ር 
ጆን አቢቢኒክ እንደሚሉት ይህን የገዢውን ፓርቲ 
የፖለቲካ ውሳኔ አስመልክቶ በሁለቱ ብሔር ልሂቃን 
መሀከል የተቀሰቀሰው መፈራቀቅ ለብዙ ዜጎች ሞት 
ምክንያት ሆነ፡፡

ይህን ህወሓት አነሳስቶታል ተብሎ 
የሚጠቀሰውን የሁለቱን ብሔሮች ግጭት 
ለማብረድ በሚል የአኝዋክ ብሔር ተወላጅ የነበሩት 
የክልሉ ፕሬዝዳንት ሲታሰሩ፣ ሌሎች ፓርቲው 
በተሳታፊነት ከከሰሷቸው የክልሉ የፖሊስ አባላት 
መሀከል ብዙዎቹ ከስራቸው ተባረሩ፡፡ ዶ/ር ደረጄ 
“A national perspective on the conflict in 
Gambela” በሚል ርዕስ ለ16ኛው የኢትዮጵያ ጥናት 
ጉባኤ ባቀረቡት ጥናት እንደሚከራከሩት ኢህአዴግ 
ለክልሉ አለመረጋጋት መንስኤ የፓርቲዎቹ መብዛት 
ነው ከሚል መነሻ ሁሉንም ፓርቲዎች ጨፍልቆ 
አዲስ ‹‹የጋምቤላ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ›› 
የሚል ሳተላይት ፓርቲ አደራጀ፡፡ በዚህ ሁሉ ሂደት 
የተቆጡት የአኝዋክ ልሂቃን አመፅን አማራጫቸው 
አደረጉ፡፡ አመፃቸው ገዢው ፓርቲ ላይ ብቻ ከመሆኑ 
በተጨማሪ በክልሉ የሚገኙትን የሌሎች ብሄሮችን 
ማዕከል ያደረገ በመሆኑ በ1994 ዓ.ም. ለተፈጠረው 
የብሔሮቹ ግጭቶች መነሻ እንደሆነ ፕ/ር አቢቢኒክ 
“Ethnic based federalism and ethnicity in 
Ethiopia: reassessing the experiment after 20 
years.” በሚለው ጥናታቸው ያወሳሉ፡፡ ፀሐፊዎቹ 
እንደሚናገሩት የፌዴራል ፖሊስ በተሳተፈበት በዚህ 
ግጭት እስከ 400 የሚደርሱ የአኝዋክ ተወላጆች 
ተገድለዋል፡፡ ከዚህ ደም አፋሳሽ ግጭት በኋላ ወደ 
ሱዳን የሸሹት የአኝዋክ ብሄር ተወላጆች የጋምቤላ 
ህዝብ ነፃ አውጪ ግንባርን በመመስረት በማዕከላዊ 
መንግስቱ ላይ ወታደራዊ ጥቃቶችን እስከመፈፀም 
ደረሱ፡፡ ዶ/ር ደረጀ በበኩላቸው ለኢህአዴግ እና 
ለአኝዋኮች ግጭት መባባስ በማሌዢያው ፔትሮናስ 
የነዳጅ ኩባንያ አማካኝነት እየተፈለገ ያለው ነዳጅ 
አስተዋፅኦ እንዳደረገ ይተነትናሉ፡፡

የሀገሪቱን ህገ-መንግስት እና የገዢውን 
ፓርቲ ፖለቲካዊ ተግብሮት አያይዘው ያጠኑ 
ምሁራን እንደሚሉት በአንድ ክልል ውስጥ የሚኖሩ 
የሌላ ብሔር ተወላጆች ከክልሉ የፖለቲካ ስርዓት 
መገለላቸው የህገ-መንግስቱን ዕሴቶች መፃረር 
ነው፡፡ ከነዚህ መሰል ተከራካሪዎች አንዱ የሆኑት 
አሰፋ ፍሰሃ “Federalism and the adjudication 
of constitutional issues” በሚለው ጥናታዊ 
ፅሁፋቸው እንደሚሉት አንድ የሌላ ብሄር ተወላጅ 
በሌላ ክልል ውስጥ ለመኖር የሚያስፈልገው 
የክልሉን የስራ ቋንቋ ማወቅ ብቻ ነው፡፡ በዚህ 
ክርክር በጋምቤላም ሆነ በሌሎች ክልሎች የሚኖሩ 
የሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች የክልሉን የስራ ቋንቋ 
እስካወቁ ድረስ በክልሉ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ 
አለመወከላቸው እጅግ ፀረ ህገ-መንግስታዊ አካሄድ 
ነው፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ገዢው ፓርቲ ያለውን 
ተፃራሪ አቋም የምንመለከተው በጋምቤላ እና 
በቤኒሻንጉል መሀከል ያለውን ንፅፅር ስንመለከት 
ነው፡፡ እንደጋምቤላ ሁሉ በቤኒሻንጉል-ጉምዝ ክልል 
ውስጥ ብዙ የሌሎች ብሔር አባላት ይኖራሉ፡፡ ነገር 
ግን በክልሉ ያሉት ዜጐች ውክልና ይገባናል ብለው 
ስርዓቱን ለማስገደድ መሞከራቸው በክልሉ ውስጥ 
መምረጥም ሆነ መመረጥ እንደሚችሉ የፌዴሬሽን 
ምክር ቤት ወስኗል፡፡ የኢህአዴግን የዘውግ ፖለቲካ 
አተገባበር ኃልዮታዊ በሆነ መንገድ ለመተንተን 
አስቸጋሪ የሚያደርገው ይህን መሰሉ ባለሁለት 
መስፈርት የፓርቲው አካሄድ እንደሆነ የጉዳዩ 
ተንታኞች ይናገራሉ፡፡

በቤኒሻንጉል-ጉምዝ ክልል ውስጥ 
ሚገኙት ብሔሮች መካከል ስለተፈጠሩት ግጭቶች 
ያጠኑት ፕ/ር አቢቢኒክ እንደጋምቤላው ሁነት ሁሉ 
በዚህ ክልልም የተፈጠሩት ግጭቶች ዋነኛ መነሻ 
የክልሉን የፖለቲካ ስልጣን የሚንተራስ እንደሆነ 
ይናገራሉ፡፡ እንደ አጥኚው በጉምዝ እና በበርታ 
እንዲሁም በበርታ እና በአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪው 
መሀከል የተፈጠረውን ግጭት ለማርገብ ለአማረኛ 
ቋንቋ ተናጋሪው ክፍል ‹‹ልዩ ወረዳ›› በመሰየም 
ግጭቱን ለማብረድ የፌደሬሽን ምክር ቤቱ ጥረት 
አድርጓል፡፡ ፌደራሊዝሙ እንደሚፈቅደው በሚገባ 
አልተወከልንም ያሉ የየብሔሩ ልሂቃን እየተመላለሱ 
ክልሉን በሚንጥ የብሔር ግጭት ውስጥ እንዲያልፉ 

በገዢው ፓርቲ የብሔር ፖለቲካ ተዋስኦ 
መገደዳቸውን ፕ/ሩ ከላይ በተጠቀሰው ፅሁፋቸው 
ይናገራሉ፡፡

‹‹የድንበር ብሔርተኝነት››
በሀገሪቱ ውስጥ ተደጋግመው ለተከሰቱት 

የብሄር ግጭቶች ሌላኛው መነሻ በብሔሮች መሀከል 
የሚፈጠረው የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ነው፡፡ ቋንቋ 
ተኮሩን ፌዴራሊዝም የሚተቹ ጸሐፊዎች ደጋግመው 
ያነሱ ከነበረው ጥያቄ አንዱ አንድን የቋንቋ ተናጋሪ 
በአንድ ወጥ ድንበር ውስጥ መከለል አይቻልም፤ 
የኢትዮጵያ የፖለቲካ እና ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ 
ትስስሮሽ ለዚህ መሰሉ አከላለል አይመችም የሚል 
ነበር፡፡ ምፀታዊ በሆነ መንገድ ገዢው ፓርቲ ገፍቶ 
የሄደበትን የፌደራሊዝም አወቃቀር ተከትሎ ለተነሱት 
የብሄር ግጭቶች አንደኛው መነሻ ምሁራን ‹‹የድንበር 
ብሄርተኝነት›› (Ethnicisation of territory) ሲሉ 
የሰየሙት ሁነት ነው፡፡ በጌድዮ እና በጉጂ ኦሮሞዎች 
መሀከል መብረድ ያልቻለው ግጭት በዚህ ‹‹የድንበር 
ብሄርተኝነት›› ሙግት የሚብራራ ነው፡፡ እስከ 1983 
ዓ.ም. በሲዳማ ክልል ውስጥ ተካተው ይኖሩ የነበሩት 
እኒህ ‹‹ብሔረሰቦች›› የፌደራሊዝሙን አዲስ የክልል 
አወቃቀር ተከትሎ ጉጂ ወደ ኦሮሚያ፣ ጌዲዮ ወደ 
ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል እንዲጠቃለሉ 
ተወሰነ፡፡ በአንድ ላይ እንደኖሩ ብሔሮች መንደሮችን 
በጋራ እስከመመስረት በደረሱት እነዚህ ብሔሮች 
መሀከል ድንበር ለመለየት የተደረገው ሙከራ 
ግጭቶችን እንዲወልድ ግድ ብሏል፡፡ አሰበ ረጋሳ 
የተባሉ ፀሐፊ እንደሚሉት በሁለቱ መሀከል ያለውን 
ቅሬታ እንዲያባብስ ያደረገው አንዱ ምክንያት የጉጂ 
ብሔር አባላት በደም የሚዛመዷቸው ሰዎች ወደ 
ጌዲዮ መጠቃለላቸው ነው፡፡ በሁለቱ መሀከል 
የተፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት የፌዴራል 
መንግስቱ የድንበሩን ጥያቄ በሪፈረንደም ለመፍታት 
ቢሞክርም፤ ሪፈረንደሙ ውጤት ሊያመጣ ስላልቻለ 
ግጭቶቹ ሊረግቡ አልቻሉም፡፡ አሰበ ረጋሳ ‹‹Ethnicity 
and Inter-ethnic relation in the “Ethiopian 
experiment’ and the case of the Guji and 
Gadeo›› በሚለው ፅሁፋቸው እንደሚጠቅሱት 
ድንበርን ማዕከል አድርጎ በተቀሰቀሰው ግጭት 
በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጐች አልቀዋል፡፡ ዶ/ር 
ወንድወሰን ተሾመ “Ethnicity and political 
parties in Africa: The case of ethnic based 
parties in Ethiopia” በሚለው ጥናታዊ ፅሁፋቸው 
ይህን መስሉ በሁለቱ ብሔሮች መሀከል የተፈጠረው 
ግጭት መሰረታዊ መፍትሄ ለማግኘት ስለመቻሉ 
እርግጠኛ አለመሆናቸውን ያስነብባሉ፡፡

“The Silte model”
የብሔር ፖለቲካው ከብሔሮች ግጭት 

በተጨማሪ አመጣቸው ከሚባሉት አደገኛ ክስተቶች 
አንደኛው የነገሩ ተከታዮች ‹‹የዘውግ ስራ-
ፈጣሪዎች›› /Ethnic entrepreneurs/ በሚባሉት 
ጥቅመኛ ልሂቃን የሚቀሰቀሰው ‹‹የራሳችን ዞን 
ይሰጠን›› አልያም ‹‹ማንነታችን ታውቆ የራሳችን 
ክልል ይፈቀድልን›› የሚለው ጥያቄ ነው፡፡ የሀገሪቱ 
የፖለቲካ ተከታታዮች ይህንን እየዳበረ ያለ ብሄርተኛ 
አካሄድ ‹‹የስልጤ ሞዴል›› ሲሉ ይጠሩታል፡፡ እስከ 
ጥቂት ዓመታት ድረስ ጉራጌ በሚባለው ብሔር 
ስያሜ የሚታወቀው የስልጤ ብሄር፤ ገዢው ፓርቲ 
ካስተዋወቀው ጥንተ-ነገር /Primordial/ ማንነቶች 
ላይ ከሚነሳው የብሄር ፖለቲካ አስተምህሮት 
በመነሳት ‹‹ጉራጌ አይደለንም›› የሚል ጥያቄ በብሄሩ 
ልሂቃን በኩል ተነሳ ፕ/ር ጆን ማርካሊስ እንደሚሉት 
ለስልጤ ጥቅመኛ ልሂቃን አነሳስ ይህ የፓርቲው 
የብሄር ፖለቲካ አረዳድ በጉራጌኛ ተናጋሪው 
እና በስልጤ መሀከል የማንነት ልዩነት ወጥቶ 
እንዲግለበለብ አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡ በጥያቄው ላይ 
የተደረገውን ሪፈረንደም የተከታተሉት ዶ/ር ላራ 
ስሚዝ እንደ ሬድዋን ሁሴን እና መሰሎቹ የብሄሩ 
ልሂቃን እስልምናን፣ ቋንቋን እና ኢኮኖሚያዊ 
መገፋትን የመሰሉ ተለዋዋጭ አጀንዳዎችን 
በመጠቀም ጥያቄውን የድጋፍ መሰረት እንዲይዝ 
ታትረዋል ሲሉ ይከሷቸዋል፡፡ የዞን ጥያቄው 
በሪፈረንደም መመለስ ዞኑን እንዲያስተዳድሩ ዕድል 
ስለሚሰጣቸው፤ ይኽም የልሂቃኑ የማንነት ጥያቄ 
መግፍኤ መሆኑን ዶ/ሯ ያወሳሉ፡፡ ሌሎች በተለያዩ 
ክልሎች የሚገኙ ህዳጣን ብሄሮች ይህን መሰል ጥያቄ 
እንዳያነሱ የሚያደርጋቸው አስገዳጅ ምክንያት ብዙ 
የለም፡፡ ነገሩን እጅግ አሳሳቢ የሚያደርገው በአዲስ 
ዞን አከላለል ወቅት የሚነሱ የድንበር ይገባኛል 
ጥያቄዎች ናቸው፡፡ የፌደራል መንግስቱ ከአጠቃላይ 
የአስተዳደር ሸክሞችና ተያያዥ ወጪዎች አንፃር 
ሌሎች ይህን መሰል ‹‹የማንነት ጥያቄዎችን›› 
ለማስተናገድ ሲቸገር ቢስተዋልም ሂደቱን ለመግታት 
የሚቻለው አይመስልም፡፡ ባህላዊ ማንነታቸው 
የተለንቀጠ ብሔሮች መሀከል ይህ ‹‹የስልጤ 
ሞዴል›› ሊተገበር ከተሞከረ በብሔሮቹ መሀከል 
የተለያዩ ጭብጦችን ማዕከል ያደረጉ ግጭቶች 
ሊቀሰቀሱ ይችላሉ የሚለው የብዙዎቹ የፖለቲካው 
ተከታታዮች ስጋት ነው፡፡ የስልጤ የማንነት ጥያቄ 
ምላሽን ወደ ፌደራሉ የስልጣን ጥግ መወጣጫ 
ያደረጉ ልሂቃን መኖራቸው ሌሎች አቻ ብሔርተኛ 
ፖለቲከኞችን ወደዚህ የዘውግ ኢንተርፕርነርነት 
ይስባል የሚለው ሌላው የስጋት ጫፍ ነው፡፡

በደቡብ ክልል ቤንች ማጂ ዞን ጉራፈርዳ 
ወረዳ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ የአማርኛ ቋንቋ 
ተናጋሪዎች የክልሉ ርዕሰ-መስተዳደር አቶ ሽፈራው 
ሽጉጤ ለዞኑ አስተዳደር በፃፉት ደብዳቤ ነዋሪዎቹ 
ዞኑን ለቀው እንዲወጡ መገደዳቸው ያለፉት ሁለት 
ሳምንታት ቀዳሚ የአደባባይ አጀንዳ ነበር፡፡ ኢህአዴግ 
በጉዳዩ ላይ ምንም መናገር ባይፈቅድም የዜጐቹ 
መፈናቀል በኢትዮጵያ ውስጥ ተዘዋውሮ የመኖርን 
እና ንብረት የማፍራትን ህገ-መንግስታዊ መብቶች 
ስለመጣሱ የተለያዩ ተቋማት ሲሟገቱ ሰንብተዋል፡፡ 
ክስተቱ ለተፈናቃዮቹ መጠለያ በመስጠት የተባበረው 
መኢአድ ‹‹የተሳሳተ የመንግስት ፖሊሲ ውጤት›› 
እንደሆነ ሲናገር፤ መድረክ በበኩሉ ‹‹የህጋዊ ስርዓት 
መናጋት›› አድርጎ ቆጥሮታል፡፡ የእነዚህ ተፈናቃዮች 
መነሾ ሀገሪቱ ከተከተለችው የፌደራሊዝም 
ተገብሮት ጋር ይተሳሰራል፡፡ ክልሎች የራሳቸው 
ህገ-መንግስቶች እንዲኖራቸው ሲፈቀድ በየክልሉ 
የሚገኙት ነዋሪዎች ፖለቲካዊ ውክልናን በተመለከተ 
በሁለት ጠርዝ ላይ ይቆማሉ፡፡ የመጀመሪያዎቹ 
የክልሉ ነዋሪዎች በኢህአዴግ አጠራር ‹‹ሀገር በቀል›› 
የሚባሉት ሲሆኑ እኒህ ብሔሮች ‹‹ባለስልጣን›› /
Titular/ ተደርገው ሲቀርቡ፤ በአቶ ሽፈራው 
ሽጉጤ አነጋገር ‹‹ህገ-ወጥ ሰፋሪዎች›› የሚባሉት 
‹‹ስልጣን-አልባ›› /Non-titular/ ቡድኖች ይሆናሉ፡
፡የመጀመሪያዎቹ ክልላቸውን የማስተዳደርም 
ሆነ በየክልሎቻቸው ህገ-መንግስቶች የተቀመጡ 
መብቶችን ሲጎናፀፉ፤ ሌሎቹ ይህ የመብት እድልም 
ሆነ የፖለቲካ ውክልና ይነፈጋቸዋል፡፡ ከቤንጅ 
ማጂ ዞን የተባረሩት ዜጐችም በዚህ የ‹‹ስልጣን 
አልባነት›› ቡድን ውስጥ የሚካተቱ ናቸው፡፡ ለዘውግ 
ፌዴራሊዝም መሳለጥ ወሳኝ እንደሆነ የሚጠቀሰው 
የብሄሮች አሰፋፈር ገፅታ ነው፡፡ በሀገሪቷ ውስጥ 
የሚገኙ የትኞቹም ብሄሮች አንድ የተወሰነ መልክዕ-
ምድራዊ የአሰፋፈር ዘዬ ካላቸው የፌዴራሊዝሙን 
ሙከራ ያቀለዋል፡፡ ከዚህ በተፃራሪ ከአንድ የበለጡ 
ብሄሮችን በአንድ ክልል ውስጥ ለማቀፍ ሲሞከር 
ከላይ የተጠቀሰው ፖለቲካዊ ስልጣን ተኮር ክፍፍል 
ይከሰታል፡፡ ይኼ ሁነትም መፈናቀልን ጨምሮ 
ተደጋግመው ለሚከሰቱ የብሄር ግጭቶች ያጋልጣል፡
፡ ከሳምንታት በፊት የተከሰተው የዜጐች መፈናቀል 
ለሃያ ዓመታት የተሞከረውን የብሄር ፖለቲካን 
እና ተያያዥ ሁነቶቹን ወደ አደባባይ ውይይት 
እንዲመጡ የሚያስገድድ ይመስላል፡፡

የብሄሮችን ነፃነት ማወጅ አልፎም ብሄር 
ተኮር ግጭቶችን ለመፍታት ብቸኛው መንገድ ነው 
የተባለው የዘውግ ፌዴራሊም ራሱን በራሱ እየበላ 
እንደሆነ የሚናገሩ የጉዳዩ ታዛቢዎች ባለፉት ሃያ 
ዓመታት የተከሰቱትን ብሄር ተኮር ግጭቶች ከብሄር 
ፖለቲካው አንፃር አዛምዶ ለማየት መሞከር ጉዳዩን 
የተሻለ ለመረዳት እንደሚጠቅም ያነሳሉ፡፡

ብሔርተኝነት ለምን?
ህወሓት መሩ ኢህአዴግ የብሔር ፖለቲካን 

የሀገሪቱን ብቸኛ የፖለቲካ ተዋስኦ ከማድረግ በዘለለ 
የመንግስት አወቃቀሩን ከኢትዮጵያ ብሄርተኝነት አላቆ 
በብሔር ለማዋቀር መወሰኑን በተመለከተ የሚቀርቡ 
መከራከሪያዎች ሁለት ተለዋጮችን አስተሳስረው 
የያዙ ናቸው፡፡ የመጀመሪያው ከፓርቲው የትጥግ 
ትግል መነሾ ጋር ይያያዛል፡፡ ህወሓት የትጥቅ 
ትግሉን ሲጀመር ‹‹የአማራ›› የበላይነትን መግታት 
ቀዳሚ አላማው ነበር፡፡ ከዘመናዊት ኢትዮጵያ 
ነገስታት ጀምሮ እስከ ደርግ ድረስ ያለው ገዢ 
መደብ ‹‹የአማራን የበላይነት›› ለማስጠበቅ የቆመ 
ነው የሚለው የፓርቲው ዕምነት ለፓርቲው የብሄር 
ፖለቲካ አመራረጥ አንዱ መነሻ ነው፡፡ በዚህ መነሾ 
የተጀመረው ትግል የደርግን ውድቀት ሲያቃርብ 
ራሱን ወደ ህብረ-ብሄራዊነት ማሻገር ያልቻለው 
ህወሓት፤ ትግራይ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም ብሔሮች 
በአንድ ጨቋኝ ብሄር ስር ናቸው ከሚል ሙግት፣ 
በዘመናዊት ኢትዮጵያ መንግስት አመሰራረት ሂደት 
‹‹ተጨቁነዋል›› የሚባሉትን ብሄሮች ለማሰባሰብ 
መፈለጉ ለብሄር ፖለቲካው መጠንከር የመጀመሪያ 
ምክንያት እንደሆነ ፕ/ር አብዲ ሳማተር “Ethiopia’s 
election: a bombshell or turning point?” 
በሚለው ጥናታዊ ፅሁፋቸው ይጠቅሳሉ፡፡ ሁለተኛው 
መከራከሪያ ፓርቲው ከሚፈልገው ፍፁም የስልጣን 
የበላይነት ይነሳል፡፡ በዚሁ ጉዳይ ላይ የፃፉት ፕ/ር 
መሳይ ከበደ ይህ የብሄር ፖለቲካ ፓርቲውን እንዴት 
በስልጣን ላይ ሊያቆየው  እንደሚችል ይተነትናሉ፡
፡ ኢህአዴግ ኢትዮጵያን የሚመለከታት የ‹‹ብሔር፣ 
ብሔረሰቦች›› ድምር ውጤት አድርጎ ነው፡፡ የብሔር 
ቅራኔ በቀዳሚነት መፈታት አለበት፤ መከበርም 
ያለበት የብሄር መብት ነው የሚለው የፓርቲው 
ሙግት ሌሎች ተገዳዳሪ የፖለቲካ ልሂቃንንም 

ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ
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ሰውዬውን ከሀሳቡና ከአስተሳሰቡ እንለየው

አፄ ቴዎድሮሳዊ ሥልጣኔና  አለቃ ዘነብ ኢትዮጵያዊ 

ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

አቶ ስብሐት ስለ ውይይትና ስለክርክር 
ጠቃሚነት ደጋግሞ ይጽፋል፤ በሰንደቅ ጋዜጣም 
በጻፈው ውስጥ (መጋቢት 12/2004) ‹‹ውይይት 
እየተደረገበት፣ ሕዝብ እየተሳተፈበት፣ ሓቁ 
እየተነጠረ፣ እውቀት እየተመረተ፣ ሕዝባዊ 
ጉልበት እየተጠናከረ እንዲሄድ የሚያደርግ 
ዓይነተኛ የዴሞክራሲ ሂደት ይመስለኛል፤ ሂደቱ 
መበረታታት አለበት፡፡›› ይላል፤ በመሠረቱ ይህ 
ግሩም ሀሳብ ነው፣ ግን ማንም የማይደግፈው 
የለም ለማለት አይቻልም፤ ይህንን ሀሳብ 
የማይደግፉት ለስብሐት ቅርብ ናቸው፤ መልእክቱ 
እንደሚደርሳቸው ተስፋ አለኝ፤ አፈና በኢትዮጵያ 
ታሪክ በተከታታይና በተለያዩ አገዛዞች የኢትዮጵያን 
ሕዝብ ጸጥ-ለጥ አድርጎ ለመግዛት መሣሪያ 
ሆኖ እስከዛሬ ቆይቶአል፤ ከላይም ሆነ ከታች፣ 
በግልም ሆነ በአደባባይ ይህንን ኋላ-አስቀሪ ባህል 
ብናጠፋው ትልቅ የአስተሳሰብ እመርታ ይሆን 
ነበር፤ አስተሳሰብ ሲቃና ብዙ ነገሮች ይቃናሉ፤ 
እኔ ስጽፍ ዓላማዬ የተዛባ አስተሳሰብ የመሰለኝን 
ለመጠቆም ነው፤ አስተሳሰባችን ትክክል ካልሆነ 
ተነጋግረን ለመግባባት አንችልም፤ ከአቶ ስብሐት 
ነጋ ጋርም ያለኝ ችግር ይኸው ነው፡፡

በተግባር ሲታይ አቶ ስብሐት 
የሚሰብከውን አያምንበትም፤ አንድ ጊዜ ተመስገን 
ለጻፈው ሲመልስ፣ በቅርቡ ደግሞ አቶ አስገደ 
ለጻፈው ሲመልስ የሦስተኛ ክፍል አስተማሪ 
ጠባይ አሳይቷል፤ በአገራችን በመሠረቱ ሥልጣኑ 
ጎልቶ ለሚሰማው ሰው በእኩልነት ከተራ ሰው 
ጋር ያለቅሬታ ለመነጋገር በጣም ያስቸግረዋል፤ 

ያለፉት ሁለት ሳምንታት አክርሞታችን 
ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያዊነት ጋር እንደነበር 
አንዘነጋውም፡፡ በተለይ ባለፈው ሳምንት ከኢትዮጵያ 
አፄ ቴዎድሮስን፣ ከጃፓን አፄ ሙትስሒቶን አንስተን 
ሁለቱን አገሮችና ህዝቦች በንፅፅር አይተናል፡፡ ዛሬ 
ደግሞ በአፄ ቴዎድሮስ ዙሪያ ከነበሩ አሽከሮቻቸው፣ 
በተለይም ከአለቃ ዘነብ አንፃር የያኔዋን ኢትዮጵያና 
የስልጣኔ ጅማሬዋን እንቃኛለን፡፡

እዚያው 1960 ዓ.ም….
…ኢትዮጵያም እንደ ጃፓን ሁሉ ከረጅም 

እንቅልፍ ድንገት የባነነችበት ዘመን ነበር፡፡ ጃፓን 
ቀስቃሿን አፄ ሙትስሒቶን መሪ አድርጋ መንገድ 
ስትገባ ኢትዮጵያ ግን ከእንቅልፍ ያናጠባትን 
አፄ ቴዎድሮስን አቅል ነስታ ተደላድላ ተኛች፡
፡ ሁለቱ ወጣት ነገስታት መጨረሻቸው እንጂ 
አጀማመራቸውስ ተመሳሳይ ነበር፡፡ በሁለቱም 
ህዝቦች ዘንድ እንደዋነኛ እሴት የሚቆጠረው 
ወግ፣ ቅኔና ሃይማታዊ ሥርዓት ብቻ የትም 
እንደማያደርስ በመሪዎቹ ታመነ፡፡ የአውሮፓውያኑ 
ሌላው ሥልጣኔ በነባሩ መንፈሳዊ ልቀት ላይ 
እንዲመሰረት ጥረት ተደረገ፡፡

ጃፓን ያኔ እንደነቃች እንዲሁ አለች
ኢትዮጵያ ያኔ መልሳ እንደተኛች እንዲሁ አለች፡፡

አፄ ቴዎድሮስ የስልጣኔ አባትነታቸውን 
ለመዘከር ብዙ ተብሏል በታሪክ መፃህፍት፣ 
በልቦለድ፣ በቴአትር፣ በግጥም እንደየፀሐፊዎቹና 
ደራሲዎች ፍላጐት የተለያየ አምሳለ-ገፅታ 
እየተሰጣቸው ቀርበዋል፡፡ ነገር ግን የአፄ ቴውድሮስ 
እምነት ሆነ ምኞት ከራሳቸው አልፎ ሌሎች 
ላይ ሲጋባና ሲተላለፍ ለማሳየት የሞከረ ፀሐፊ 
አልገጠመኝም፡፡ የያኔዋ ኢትዮጵያ አውሮፓዊ 
ሥልጣኔ መሻቷ የአንድ ሰው፣ ግለሰባዊ ህማም 
እስኪመስል ድረስ በአፄ ቴዎድሮስ ተቀንብቦ ብቻ 
እንዲቀርብ ተደርጓል፡፡

የጃፓኑ አፄ ሙትስሒቶ የፀነሱትን 
ሥልጣኔ ተንከባክበው በማዋለድ የተረከቧቸው 
ሦስት ሰዎች ነበሩዋቸው፡፡ እነሱም ካትሱ የተባለ 
ተመራማሪ፣ ፉኩዛ የተባለ የስልጣኔ አቀንቃኝና 
አድሜራል ቶጐ የተባለ የጦር ሰው ናቸው፡፡ 
በተመሳሳይም የአፄ ቴዎድሮስ የስልጣኔ ፍላጐት 
እውን እንዲሆን የለፉ ሶስት ሰዎች ነበሩ፡፡ አለቃ 
ዘነብ የተባሉ ተመራማሪ፣ አለቃ አካለወልድ የተባሉ 
የስልጣኔ አቀንቃኝና ገብርዬ የተባለ የጦር ሰው፡

የተለመደው ለተራው ሰው ትእዛዝ መስጠት 
ነው፤ የተለመደው ተራው ሰው ባለሥልጣኑ 
ሲናገር ከሰማ በኋላ እጅ ነሥቶ መቀበል ነው፤ 
የደጃዝማቾቹ ሥርዓት እንዲህ ነበር፤ በተግባር 
እንደደጃዝማች በቃል እንደምሁር ለመሆን 
መሞከሩ እምብዛም አያራምድም፤ በሕዝብና 
በአገር ጉዳይ በአደባባይ ክርክር ለመግጠም 
የፈለገ ሰው ነፃነትና እኩልነት የተከራካሪዎቹ 
ሁሉ መብቶች መሆናቸውን አስቀድሞ ማወቅ 
ብቻ ሳይሆን በሙሉ ልብ መቀበልም አለበት፤ 
አለዚያ ይወርዳል፤ ሀሳብን በሀሳብ መመለስ 
ሲያቅት እንደስብሐት ወደሰውዬው ዞሮ እሱን 
ለማብጠልጠል መሞከር ማንንም አይጠቅምም፤ 
እንዲያውም ወደሌላ ስሕተት ያስገባል፡፡

ክርክሩ አቶ ስብሐት ስለ አክሱምና ስለ 
ከተማ መንግሥት በተናገረው ላይ እኔ የሰጠሁት 
አስተያየት ነው፤ ለእኔ አስተያየት ስብሐት 
የሰጠው መልስ ስለመስፍን ወልደማርያም ምንነት 
ነው፤ እኔ ስለእኔ ለሚጻፉ አሉባልታዎች መልስ 
መስጠት አልለመድሁም፤ ጠቃሚም አይደለም፤ 
ስለቁምነገር መነጋገሩን ትተን ስለግለሰብ ያውም 
ስለተራ ግለሰብ መነጋገሩ ፋይዳ የለውም፤ የዛሬው 
የመጀመሪያዬና የመጨረሻዬም ይሆናል፤ በአጭሩ 
የሚከተሉትን አራት ነጥቦች ላንሣ፤ 

1. ‹‹ከትልልቅ ሰዎች መገናኘትና 
‹‹ማማከር›› እንደታላቅነትና ዝና (Glorification 
by Association) ስለምታየው ይመስለኛል 
እንጂ…›› ይለኛል፤ (ለእኔ በቀጥታ ነው 
የሚናገረው፤ የአጻጻፍ ስርዓት አለማወቅ ሆኖ 
ነው እንጂ ለእኔ በቀጥታ መናገር አልነበረበትም፤) 
የእንግሊዝኛውን ሐረግ ከየት አምጥቶ እንደሻጠውና 
ከዝና ጋር እንዳያያዘው ቢጠየቅ መልሱ መስሎኝ 
ነበር ሳይሆን አይቀርም፤ አንድ ሰው በትክክል 
የማያውቀውንና ያልተገነዘበውን ሀሳብ ከግራም 
ከቀኝም እየነጠቀ ከወረወረ በኋላ ‹‹መስሎኝ ነው›› 
ቢል ምን ግምት ይሰጠዋል? በተለይ ደግሞ ልማድ 
ሲሆን ከሳይንሳዊ ጥርጣሬ ይወጣና ሌላ ነገር 
ይሆናል፤ በአጠቃላይ ግን ከመምሰል ለመሻገር 
አለመሞከር የአእምሮ ስንፍናን እንጂ አዋቂነትን 
አያመላክትም፤ በአለፈው ጽሑፌ ለወዳጄ ለአቶ 
ስብሐት ለማመልከት ከፈለግኋቸው ነጥቦች አንዱ 
አደባባይ ከመውጣቱ በፊት ሀሳቡን እንዲያጣራ 
የሚል ነበር፤ በአለፈው ንግግሩ ላይ ስለአክሱም፣ 
ስለተምቤንና ስለአጋሜ ያነሳውን የተዛባ ነጥብ 

በአጋጣሚ ‹‹አንድ የኦሮሞ ልጅ ፕሮፌሰር›› 
እንዳስለወጠው ነገረን፤ በጡንቻ እርግጠኛነት 
የተናገረውን በአንድ ‹‹ልጅ›› አስረጂነት መለወጡ 
የሚያስመሰግነው ነው፡፡

2. ‹‹ጃንሆይና ሥርዓታቸው ሲፈረድበት 
አንተ መርማሪ ነበርክ፡፡›› እግዚአብሔር ያሳያችሁ! 
አሁን ይህንን ከአክሱም ጋር ምን አገናኘው? 
የማያውቀው ነገር ውስጥ እየዘለለ የሚገባው 
ለምንድን ነው? አዋጁን ቢያነብበውና በጊዜው 
የነበረውን ሁኔታ ቢያውቅ ጃንሆይ ዘንድ ቀርበን 
መሐላ እንደፈጸምን ይረዳ ነበር፤ ከዚህም አለማወቅ 
ለመውጣት አንድ ሌላ ‹‹ልጅ›› ፕሮፌሰር በአጋጣሚ 
እስቲያገኝ መጠበቅ የለበትም፤ ሰነዶቹ ሁሉ በእጁ 
እንዳሉ የሚቆጠሩ ናቸው፤ እነዚህን ሰነዶች አይቶ 
ቢናገር አሉባልታ ውስጥ አይወድቅም ነበር፡፡

3. ‹‹ጠመንጃ በእጃችሁ እያለ የምን 
ምርመራ መጠበቅ ነው›› ብሎናል ነው የሚለው 
መንግሥቱ፡፡›› ስብሐት ነጋ ኮሎኔል መንግሥቱ 
ኃይለ ማርያምን ለምስክርነት ጠራ፤ ምስክርነቱንም 
ተቀበለ፤ መንግሥቱ ስለስብሐት የሚለውን 
እንድነግረው ፈልጎ ከሆነ እኔ መንግሥቱን 
ለምስክርነት አልጠራም፡፡

4. ‹‹የብስጭትና የጥላቻ ፖለቲካ ግን 
ያደባድባል፡፡ ከውጭ ጠላት ጋርም ስለሚያሰልፍ 
ምናልባት በየጊዜው ይቀያየር ይሆናል፡፡›› አንደኛ 
አያደባድብም፤ ቢበዛ ያጨቃጭቃል ወደዱላ 
አያመራም፤ ወደዱላ ካመራ ፖለቲካ መሆኑ 
ቀርቷል፤ ሁለተኛ በእነዚህ ዓረፍተ ነገሮች ውስጥ 
ስለተነገሩት ስሜቶችና ዝንባሌዎች ሁሉ ከውጭ 
ጠላት ጋር ስለመሰለፍም ጨምሮ አቶ ስብሐት 
ከእኔ ይበልጥ በጣም ያውቃል፤ በእኔ በኩል አገርን 
ለሆድ ወይም ለሥልጣን የለወጠ ዘመድም የለኝ፤ 
ታላቅ ወንድሜ (ነፍሱን ይማረውና) ባንዳ ሆነና 
እናቴ ‹‹ማንን ልትገል ነው የጣልያን ወታደር 
የሆንከው!›› ብለው ቤት አላስገባም አሉትና ወጣ፤ 
አባቴም ማይጨው ዘምተው የቆሰሉ ናቸው፤ 
አንድ ወንድሜም በማይጨው ሞቶአል፤ በአባቴም 
ሆነ በእናቴ በኩል ከጠላት ጋር የተሰለፈ የለም፤ 
ስብሐት የሚያውቀው ከአለ ይህ የአገር ጉዳይ 
ነውና በይፋ ሊያወጣው ይገባል፡፡

አቶ ስብሐት ስለሀሳቤ ወይም አስተሳሰቤ 
ሳይሆን ስለኔ የተናገረውን እዚህ ላይ እስከዘላለሙ 
እገታና ወደ አቶ ስብሐት አስተሳሰብ እገባለሁ፤ 
በየካቲት 014 ሰንደቅ ጋዜጣ በተናገረው ላይ 

‹‹ታሪክ የፖለቲካ አቋም ስላልሆነ ተነቦ ሊስተካከል 
ይችላል፤›› በማለቱ የሀሳብና የአስተሳሰብ ግድፈት 
አድርጌ ያነሣሁት ነጥብ ነበር፤ ታሪክ ተማሪው፤ 
ታሪክ ተመራማሪው ይለወጣል እንጂ ታሪክ 
አይለወጥም፤ በአጭሩ እኔ ያልሁት ታሪክ የሆነ፣ 
የተደረገ፣ ያለፈ ነገር ስለሆነ አይለወጥም የፖለቲካ 
አቋም ግን እንደጊዜው ሁኔታ ሊለዋወጥ ይችላል፤ 
ስለዚህ ትክክለኛ አስተሳሰብ የሚሆነው ስብሐት 
ከተናገረው ተቃራኒው ነው፤ ነበር ያልሁት፡፡

አሁን ደግሞ በወሩ ስብሐት ‹‹ፖሊቲካዊ 
አቋም የተነሣበት ሁኔታ እስኪቀየር ድረስ 
አይለወጥም››!!! ይለናል፤ የቃላት ችግር ነው? 
ወይስ የአስተሳሰብ? እንደሚመስለኝ የፖለቲካው 
አቋም ግቡን እስቲመታ ድረስ የፖለቲካው 
አቋም አይለወጥም ማለቱ ነው፤ ይሄ ሃይማኖት 
ነው ፖለቲካ? በብሪታንያ የሠራተኞችም ሆነ 
የወግ አጥባቂዎቹ ቡድኖች በኛ እድሜ በጣም 
ተለዋውጠዋል፤ በሶቭየት ኅብረትማ ትልቅ ለውጥ 
አይተናል፤ በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካ ውስጥ ሁለቱም 
የፖለቲካ ቡድኖች በጣም እየተለወጡ ናቸው፤ 
ከዱሮው ይበልጥ እየተራራቁ የሚሄዱ ይመስላሉ፡
፡

ፖለቲካ ማለት ጥቂቶች ሰዎች 
ተመራርጠው ሥልጣን ላይ ለመውጣት የሚዘረጉት 
መሰላል ከሆነ የእነዚያ ሰዎችና የሎሌዎቻቸው 
እድሜ ልክ መስሎ ሊታይ ይችላል፤ ግን ከአለፈው 
ዓመት ጀምሮ በአካባቢያችን እንደምናየው 
የገዢዎቹ የፖለቲካ ዓላማና የሕዝቡ የፖለቲካ 
ዓላማ የተራራቀ በመሆኑ ፖለቲካው እየተለወጠ 
መሆኑን ነው፤ ታሪክ ግን አይቀየርም፡፡

‹‹የኢትዮጵያ ግዛቶችን ሳንገደድ 
በውዴታ ለምን አሳልፈን እየሰጠን ቆየን?... በምን 
ምክንያት ነው ነጋ ጠባ ለውጭ ወራሪ ተጋልጠን 
ተወራሪዎችና ተደብዳቢዎች›› የሆንነው? ጥሩ 
ጥያቄ ነው፤ ግን ጥያቄው በተለይ ከእንደአቶ 
ስብሐት ካለ ሰው ለእንደኔ ያለው መቅረቡ 
ያስደንቃል፤ የቱን ታሪክ ለማስታወስ ነው 
የተፈለገው፤ የቀድሞው ታሪክ ብዙ ተጽፎበታል፤ 
በአለፉት ሃያ ዓመታት ስለተቆራረሰው የኢትዮጵያ 
አካል የሕወሓት (ወያኔ) መሪ የነበረ ሰው ማንን 
ይጠይቃል? ከአረቦች እርዳታ ሲቀበል የነበረው 
ማን ነው? የሻቢያ ጥገኛና ረዳት ሆኖ ያደገ ማን 
ነው? ስለአክሱም ታሪክ ስንነጋገር ስለትናንትናው 
ልንካካድ አንችልም፡፡

ወደ ገፅ 14 ዞሯል

፡ አፄ ሙትስሒቶ የታሪክ አውድ ሆነው ሲቀርቡ 
ሶስቱ ሰዎቻቸው መቀሰቻ ተደርገው ይቀርባሉ፡
፡ አፄ ቴዎድሮስ ግን ከእነዚህ መቀሰቻዎቻቸው 
አንፃር አልተዳሰሱም፡፡

አለቃ ዘነብ፣ አለቃ አካለወልድ እና 
ገብርዬ የአፄ ቴዎድሮስ መስሎ አዳሪዎች ነበሩ፡
፡ ጌታውን ለማወቅ መስሎ አዳሪውን አሽከር 
መመርመር ብልህነት ነው፡፡ አለቃ ዘነብ የአፄ 
ቴዎድሮስ የቴክኖሎጂ ጥማት ምልክት ነው፡፡ 
አለቃ አካለወልድ ደግሞ አፄው በአስተዳደር በኩል 
የነበራቸውን የማዘመንና ፍትህና ርትዕን የማስፈን 
ፍላጐት የሚተረጉሙ ምሁር ነበሩ፡፡ ገብርዬ ደግሞ 
የግዛት አንድነትን ለማጥበቅ አፄ ቴዎድሮስ ብቻ 
የሚያውቁት የውል ቋጠሮ ነው፡፡ በዛሬው ፅሁፍ አፄ 
ቴዎድሮስንና የያኔዋን ኢትዮጵያ የምንመለከተው 
ከአለቃ ዘነብ አንፃር ብቻ ይሆናል፡፡ አፄ ቴዎድሮስ 
እራሳቸው ‹‹ይማሯል እንደ አካልዬ፣ ይዋጓል እንደ 
ገብርዬ›› ያሉላቸው ሁለት ሰዎች ባልተቀጠበ ሌላ 
ቀን ይዳሰሳሉ፡፡

አለቃ ዘነብ እንኳን ታሪኩ ስሙም ተሟልቶ 
ያልተገኘ የአፄ ቴዎድሮስ የአንድ ወገን ጥላ ነበር፡፡ 
አለቃ ዘነብ የአፄ ቴዎድሮስ ‹‹መስሎ አዳሪ›› ነበርና 
የአፄው የአንድነት ህልም አባቱ አድርጐ ይጠራበት 
ነበር፡፡ ማለቴ ‹‹ከዘነብ ኢትዮጵያዊ›› እያለ ነበር 
የሚፅፈው፡፡ እንደነ አፈወርቅ ገብረኢየሱስ ዘብሔረ 
ዘጌ ቢል አፄ ቴዎድሮስ ስለማይቀበሉት ነበር ‹‹ዘነብ 
ኢትዮጵያዊ›› የሚለው፡፡ (የዚህ ዘመን ለውጥ 
‹‹በዘመቻ ቴዎድሮስ›› ድል ቢቆናጠጥም በፀረ-
ቴዎድሮስ ፖሊሲ ከስማቸው ኋላ ‹‹ኢትዮጵያዊ›› 
የሚሉ በጠላትነት ተፈርጀዋል)

አለቃ ዘነብ ታሪክ የዘነጋው ታሪክ ፀሐፊ 
ነው፡፡ የአፄ ቴዎድሮስን ታሪክ ሲፅፍ እራሱ ታሪክ 
እየሰራ እንደሆነ ዘንግቶታል፡፡ በመሆኑም የአባቱ 
ስም ማነው? ከሚለው ጀምሮ የት ተወለደ? መቼ 
ተወለደ? ምን አይነት ሰው ነበር? አስተዳደጉ? 
ትምህርቱ?... ለሚለው እንኳ ታሪክ አይኑንም 
ጆሮውንም ነፍጐታል፡፡ ስለአለቃ ዘነብ መጥቀስ ግድ 
የሆነባቸው አንዳንድ ፀሐፊዎች የሰሚ-ሰሚያቸውን 
ባልተረጋገጠ አኳኋን ጣል አድርገው ያልፋሉ፡፡ 
ለምሳሌ ፕ/ር ታምራት አማኑኤል በ1936 ዓ.ም. 
በፃፉት ‹‹ስለኢትዮጵያ ደራሲያን›› የተባለ ጥናት 
ላይ እንዲህ ይላሉ፡-

‹‹….ፊተኛ ሁኖ ንፁህ በሆነ አማርኛ 
የተፃፈው መጽሐፍ የአፄ ቴዎድሮስ (1947-1860) 
ታሪክ ነው፡፡ ደራሲው የአፄ ቴዎድሮስ ፀሐፊ 
ትእዛዝ አለቃ ዘነብ የተባለው የሸዋ ሰው ነው፡፡ 

የሞተበትን ዘመን ለማወቅ አልተቻለም፡፡ ነገር ግን 
በ1880 ዓ.ም. ግድም ትግሬ ሁኖ ከንጉሥ ምኒልክ 
ጋር ሲፃፃፍ እንደነበር እርግጥ ነው፡፡››

ፕ/ር ታምራት አማኑኤል አለቃ ዘነብ 
በ1880 ዓ.ም. ትግሬ ሁኖ ከአፄ ምኒልክ ጋር ይፃፃፍ 
ነበር ይበሉ እንጂ አለቃ አፅሜ (አፅመጊዮርጊስ) 
በአንድያ መጽሐፋቸው ላይ የአለቃ ዘነብን የመሞቻ 
ዘመን ወደ 1869 ዓ.ም. ያወርዱታል፡፡ እንዲህ 
በማለት፡-

‹‹አፄ ምኒልክ ከወሎ ወደ ሸዋ መጡ፤ 
ልቼ ገቡ፣ ወዲያው በጥቅምት (1869) ብዙ ጦር 
አስከትተው ብዙ ፋኖ አስከትለው ወደ ጉራጌ ዘመቱ፡
፡ በጥቅምት 21 ቀን የንጉስ ሰራዊት አለቀ፡፡ አለቃ 
ዘነብ የሚባል አዋቂ መጽሐፈ ጨዋታ ብሎ የደረሰ፣ 
የዚያኑ ዕለት ሞተ፡፡ ብዙ መኳንንት ሞቱ…››

ለአለቃ ዘነብ ብቸኛ የመኖሩ ማረጋገጫ 
ታሪኩ ሳይሆን እንደዱካ ታትመው የቀሩ ሁለት 
መፃህፍቱ ናቸው፡፡ በአፄ ቴዎድሮስ ህይወት ላይ 
የሚያተኩረው የታሪክ መጽሐፍ እና ‹‹መጽሐፈ 
ጨዋታ ሥጋዊ ወመንፈሳዊ›› የተሰኘ ድርሰቱ 
አለቃ ዘነብ እንዴት ያለ የዕውቀት ሰው እንደነበር 
ይመሰክራሉ፡፡ በተለይ ‹‹መጽሐፈ ጨዋታ›› አለቃ 
ዘነብ ለአፄ ቴዎድሮስ ባለሟልነት ያበቃው ዕውቀቱና 
ሳይንሳዊ ምርምሩ እንደነበር ምስክር ነው፡፡ አለቃ 
ዘነብ በዘመኑ አሰላሳይ (“Thinker”) ነበር ቢባል 
አይበዛበትም፡፡ ህዝቡ ስንፍናን እንዲጠላ ሳይንስን 
እንዲቀበልና ነገሮችን እንዲመረምር አጥብቆ 
ይወተውታል፡፡ አንዳንዴም ያውጠነጠነውንና 
የመረመረውን እንደፍንጭ ጣል ያደርጋል፡፡ አለቃ 
ዘነብ በእርግጥም አሰላሳይና ተመራማሪ ነበር፡
፡ እንደውም በአፄ ቴዎድሮስ ዘብጥያ ከወረዱት 
ፈረንጆች ውስጥ ዶክተር ሔነሪ ብላንክ ስለአለቃ 
ዘነብ እንዲህ በማለት በመጽሐፋቸው ምስክርነት 
ይሰጣሉ፡፡

‹‹ከሚጐበኙን ሹማምንት መካከል ደብተራ 
ዘነብ የንጉሰ ነገስቱ ፀሐፊ አሁን የዓለማየሁ (የአፄ 
ቴዎድሮስ ልጅ) አስተማሪ በጣም ብስልና ታማኝ 
የሆነ ሰው አዘውትሮ ይጠይቀን ነበር፡፡ ይህ ሰው 
ስለክዋክብት የማወቅ ፍላጐቱ እጅግ ብርቱ ስለሆነ 
በመጣ ቁጥር እየተደጋገመ የክዋክብት ታሪክ 
እንዲነገረው ስለሚሰለቸን እንደ እብድ እንቆጥረው 
ነበር፡፡››

ዶክተር ሔነሪ ብላንክ ጥቁምታ 
እንደሰጡን አለቃ ዘነብ የማይታክት እውቀት 
አሸጋጋሪ ነበር ማለት ነው፡፡ ‹‹መጽሐፈ ጨዋታ›› 
ላይ እንደምንረዳው ስለከዋክብት ብቻ ሳይሆን 
ስለኃይል ማመንጫ ቴክኖሎጂዎችና ስለሳይንሳዊ 

ጉዳዮች ጠያቂ፣ ተርጓሚና ወገኖቹን ለተሳታፊነት 
የሚጐተጉት መምህርም ጭምር ነበር፡፡ በጌታው 
በአፄ ቴዎድሮስ የሚደገፍ ተግባር በመሆኑም አለቃ 
ዘነብ እውቀት ለመቅሰም የባዕዶች ጉያ አይጠፉም 
ነበር፡፡ ለነገሩ አፄ ቴዎድሮስም እንዲሁ እንደነበሩ 
ይነገራል፡፡ ፈረንጆች ዘንድ ያለው እውቀት አገር 
ውስጥ እንዲቀር አንዳንድ እርምጃዎችንም ያዘወትሩ 
ነበር፡፡ ለምሳ አፄው ቤተመንግስታቸው ውስጥ 
ለቅርብ አገልጋይነት አዘውትረው የሚቀጥሩት 
ከአውሮፓውያን ጋር የሰሩትን ሰዎች እንደነበር ሔነሪ 
ብላንክ ይገልፃል፡፡ በመጨረሻው ጊዜ ካጠገባቸው 
ያልተለየው የቤት አሽከር ምፅዋ ምክትል ቆንስል 
የነበረው የባሮኒ አሽከር ነበር፡፡ አንድ ፓል የተባለ 
ወጣት አሽከራቸውም በተመሳሳይ የሚስተር ወከር 
አሽከር ነበር፡፡ ሌሎቹም አሽከሮቻቸው የፕላውድን 
የቤልና የካሜሮን አሽከሮች ነበሩ፡፡ በዚህ እውቀት 
መሸጋገሪያ ዘዴ ተጠቅመው ሳይሆን ይቀራል አፄ 
ቴዎድሮስ አንድ የሞተር መርከብ የሰሩት? ለዚህ 
ዶ/ር ብላንክ ምስክርነቱን ሰጥቷል፡፡ 

አለቃ ዘነብም የጌታው ጥላ ነው፡፡ አፄ 
ቴዎድሮስ ክብራቸው የማይፈቅድበት ቦታ እየተገኘ፣ 
የአፄው ክብር የማይፈቅድበት ቦታ እና ክብራቸው 
የማይፈቅደው ባህሪ ውስጥ እየተሰለቸም ቢሆን 
በእውቀት ቃርሚያ ላይ ተሰማርቶ ወገኖቹን ሳይንስ 
ለመቀለብ ያደገደገ ታታሪ፡፡ ‹‹መጽሐፈ-ጨዋታ 
ስጋዊ ወመንፈሳዊ›› የተባለ ድርሰቱ ለእነዚህ 
እውቀት እንቢ-ባይ ወገኖች የቀረበ ማዕድ ነው፡፡ 
ደጋግሞ እንዲህ በማለት ይመክራል፡፡ ‹‹ድንጋይና 
ጭቃ ቢቀጣጠሉ ታላቅ ቤት ረጅም ቅጥር-ይሆናሉ፤ 
እናንተም መሬታውያን ሰዎች እንዲህ ብትረዳዱ 
ጥበባችሁና ኃይላችሁ ከሰማይ በደረሰ፡፡››

የዚች የአለቃ ዘነብ ንግግር ውስጥ ታላቁ 
የዚያ ዘመን የስልጣኔ መንፈስ እንደ ዘንዶ ተጠቅልሎ 
እናገኘዋለን፡፡ ‹‹ታላቅ ቤት››፣ ‹‹እረጅም ቅጥር››፣ 
‹‹መሬታውያን››፣ ‹‹ጥበባችሁ››፣ ‹‹ኃይላችሁ››፣ 
‹‹ከሰማይ››… የሚሉት ቃላት የሚወክሉት 
ምንድነው? ግልፅ ነው! ባለፈው ሳምንት ያየናቸው 
የሰውን ልጅ ማዕከል ያደረገው አውሮፓዊው 
ስልጣኔ (Anthropocentric) እና እግዚአብሔርን 
ምርኩዝ ያደረገው ኢትዮጵያዊ ስልጣኔ (Theo 
centric) አደባልቆ የማስኬድ ፍላጐት ነው፡
፡ ከመንፈሳዊ ንፅህና ባሻገር ምድራዊ ትጋትና 
ትብብር እንደ ሰማይ (ጽድቅ) ከሚቆጠር ስኬት ላይ 
እንደሚያደርስ የሚጠቁም ነው፡፡ መንፈሳዊ ትጋትን 
አያናንቅም፣ ስጋዊ ትጋትንም አያጣጥልም፡፡ ከአፄ 

ዓለማየሁ ገላጋይ
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ርእሰ አንቀፅ
ፍትህ ጋዜጣ
በማስተዋል ህትመት

ማስታወቂያ ስራድርጅት 
በየሳምንቱ የሚታተም

የአሳታሚው አድራሻ
አራዳ ክ/ከተማ ቀበሌ 11/12

የቤት ቁጥር አዲስ
ፒያሳ ራስ መኮንን
ድልድይ አጠገብ

ሥራ አስኪያጅ   
         ማስተዋል ብርሃኑ

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

አዘጋጆች   
         ሙሉነህ አያሌው
  ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

ሪፖርተር   
           ሰውዓለም ታዬ

ከፍተኛ ሪፖርተሮች   
           መሐመድ ነስሩ
            ኤልያስ ገብሩ

አምደኞች   
 ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም  
       አለማየሁ ገላጋይ
           ጌታቸው ታምራት
              ዳንኤል ተፈራ
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ባለፉት ሃያ ዓመታት (ቋንቋን መሰረት 
ያደረገ ፌደራሊዝም መተግበር ከጀመረ ጀምሮ) 
በኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥራቸው የበዛ ብሄርን ማዕከል 
ያደረጉ ግጭቶች እና መፈናቀሎች ተከስተዋል፡፡ 
ለእነዚህ ሀገራዊ ችግሮች በመንግስት እና በሌሎች 
ወገኖች በምክንያትነት የሚቀርቡ መከራከሪያዎች 
እጅግ የተለያዩ ናቸው፡፡ መንግስት የችግሩን ምንጭ 
ከግጦሽ መሬት እና ከድንበር ጥያቄ፣ አልፎ አልፎም 
ሁኔታውን የፖለቲካ መጠቀሚያ ለማድረግ በፈለጉ 
ሀይሎች እንደተቀሰቀሰ ሲናገር፤ ሌሎች ተቋማት እና 
ምሁራን የችግሩን መነሾ ከዴሞክራሲያዊ ጉድለት 
ጋር ሲያስተሳስሩት ቆይተዋል፡፡ በሁለቱ ሙግቶች 
መሀከል መግባቢያ ጭብጥ ቢጠፋም፣ ክስተቱ ግን 
እያሰለሰ መምጣቱን አላቆመም፡፡ በዚህ አጋጣሚ 
ፍትህ መንግስትም ሆነ የገዢው ፓርቲ ልሂቃን 
ለችግሮቹ መነሻ የሚያቀርቧቸውን መከራከሪያዎች 
እንደገና አበክረው እንዲመለከቱት ትጠይቃለች፡፡

ከሳምንታት በፊትም ኑሯቸውን በደቡብ 
ክልል ቤንጂ ማጂ ዞን ካደረጉ ብዙ ዓመታትን 
ያስቆጠሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ከዞኑ በኃይል 
እንዲፈናቀሉ ተደርገዋል፡፡ በክልሉ ርዕሰ-መስተዳደር 
አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ፊርማ ለዞኑ የተላከው ደብዳቤ 
እንደሚያሳየው ነዋሪዎቹን ማፈናቀል ያስፈለገው 
በዞኑ ነባር ብሔረሰቦች ህልውና አደጋ ላይ በመውደቁ 
ነው፡፡ እንደሚታወቀው እነዚህ የአማራ ተወላጆ 
ወደዞኑ ለመሄድ ያስገደዳቸው በክልላቸው ያለው 
የመሬት ዕጦት ነው፡፡ መንግስት በአማራ ክልል 

ላይ ለአንድ ጊዜ ብቻ የመሬት የድጋሚ ማከፋፈል 
አድርጓል፡፡ ከዛን ጊዜ ወዲህ ይህ አልተሞከረም፡፡ 
የመሬት ማከፋፈሉ ከተካሄደ ከብዙ ዓመታት በኋላ 
በክልሉ የተከሰተው የለም መሬት እጦት የክልሉን 
ተወላጆች ወደ ቤንቺ ማጂ ዞን እንዲጓዙ አስገድዷል፡
፡ ፍትህ መንግስት ይህን ለዜጎች ከየክልሎቻቸው 
መልቀቅን አስገዳጅ ያደረገውን የመሬት ጥያቄ 
መሰረታዊ መፍትሄ ያበጅለት ዘንድ አፅንኦተ ሰጥታ 
ትጠይቃለች፤ የነገሩ ሁሉ መነሻ የመሬት ዕጦት 
ነውና፡፡

ከተከሰተው የዜጐች መፈናቀል አንፃር 
ፍትህ መንግስት በአፋጣኝ ሊመልሳቸው ይገባል 
የምትላቸውን ጥያቄዎችም እንደሚከተለው 
ታቀርባለች፡- 

1.እነዚህ ‹‹ህገ-ወጥ ሰፋሪዎች›› ከደቡብ 
ክልል አዲስ አበባ ለአቤቱታ ሲመጡ የፌዴራል 
መንግስቱ በተለይም የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር 
እንዴት ሊያስተናግዳቸው አልቻለም? 

2.ከደቡብ አዲስ አበባ ድረስ ሲመጡስ 
መንግስት አያውቅም ነበርን? 

3.እነዚህ ተፈናቃዮች አዲስ አበባ ከደረሱ 
በኋላስ የፌደራል መንግስቱ እያለ መኢአድ /
ተቃዋሚ ፓርቲ/ ሊያስጠልላቸው ይገባ ነበር? 

4.የአማራ ክልልን እንዲያስተዳድር 
የተወከለው የብሄረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ 
/ብአዴን/ ለዚህ ችግር መፍትሄ ለምን ሊሰጥ 
አልቻለም? 

ለእነዚህ እና ተያያዥ ጥያቄዎች 

መንግስት በአስቸኳይ ማብራሪያ ይሰጥ ዘንድ ፍትህ 
ደግማ ደጋግማ ትጠይቃለች፡፡

በአቶ ሽፈራው ሽጉጤ ፊርማ የወጣው 
ደብዳቤ ‹‹…ከሌሎቹ ዞኖች ጋር አንድ አይነት 
አካሄድ በማስፈለጉ…›› ከሚለው ሀረግ በተጨማሪ 
‹‹…ሰፈራን በሚመለከት ያለው አሰራር ከክልል 
ክልል የሚፈፀም ሳይሆን በክልሎች በውስጣቸው 
ብቻ እንዲፈፀም የጋራ አገራዊ ስምምነት ተደርጓል፡
፡›› የሚሉ ሀሳቦችን ይዟል፡፡ እነዚህ ፖለቲካዊ 
ውሳኔዎችን የሚናገሩ ሀረጎች በደቡብ ክልልም 
ሆነ በሌሎች ክልሎች ተመሳሳይ የሌሎች ብሔሮች 
ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ የማፈናቀል እርምጃዎች 
ሊከሰቱ ስላለመቻላቸው ጥርጣሬዎችን ያጭራሉ፡
፡ ሁኔታው አሁን በቤንቺ ማጂ ዞን ውስጥ 
የመፈናቀል ዕጣ ባልገጠማቸው ቀሪ የአማራ 
ተወላጆች ላይ ከሚያሳድረው አሉታዊ ተፅዕኖ 
በተጨማሪ በሌሎች ክልሎች የሚኖሩ የሌላ ቋንቋ 
ተናጋሪዎችን  በመፈናቀል ፍርሃት ውስጥ ይከታል 
እና መንግስት ጉዳዩን በጥብቅ እንዲያስብበት ፍትህ 
አሁንም አጥብቃ ታሳስባለች፡፡ በእነዚህ ተፈናቃይ 
ዜጐች ላይ ከደረሰው የሰብዓዊ መብት ጥሰት ባለፈ 
በህገ-መንግስቱ የተፈቀደላቸው በሀገሪቱ የትኛውም 
ክልል ተንቀሳቅሶ የመኖር መብት በዚህ መልክ 
መናዱን አስመልክቶ፤ ፍትህ-በነፃነት ከመኖር 
መብት ውጪ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ምንድን 
ነው? ስትል ትጠይቃለች፡፡ መንግስትም መልስ 
በመስጠት ሀላፊነቱን ይወጣል የሚል ቅን ሃሳብ 
እናንፀባርቃለን፡፡

በህግ የበላይነት ለምናምን ለእኛ 
ለራሳችንም ሆነ ለዜጎች ሰብአዊ መብቶች መከበር 
የመከራከሪያ መነሻችን ወይም ደጀናችን የኢፌዴሪ 
ህገ መንግስት ስለሆነ በእርሱ እጀምራለሁ። የህገ 
መንግስቱ አንቀፅ 25 ማንኛውም ሰው በህግ ፊት 
እኩል እንደሆነና ያለአንዳች አድሎ እኩል የሆነ የህግ 
ከለላ እንዳለው ይደነግጋል። የዚህን ህገ መንግስት 
ድንጋጌዎች  የፌደራልም ሆነ የክልል መንግስታዊ 
አካላት የማክበርና የማስከበር ኃላፊነት እንዳለባቸው 
የሚደነግገው አንቀፅ 13/1/ በያዝነው ጭብጥ ላይ 
መንግስት ኃላፊነቱን እየተወጣ ላለመሆኑ በማጣቀሻነት 
ያገለግለናል። ሰሞኑን ከደቡብ ክልል እንዲወጡ 
የተገደዱት የአማራ ተወላጆች ከመድሎ የመጠበቅ፣ 
ህጋዊ ከለላ የማግኘት፣ እንዲሁም ንብረት የማፍራት 
ህገ መንግስታዊ  መብታቸው ሲጣስ ከየትኛውም 
የመንግስት አካል የተወሰደ እርምጃ አላየንም።

ሰብአዊ መብቶችን ማክበር የማይችልበት፤ 
ለብሄር ብሄረሰቦች መብት የሚያህለኝ የለም የሚለው 
ኢህአዴግ እነዚህን ዜጎች በተመለከተ ሰብአዊ መብቶችን 
በመጠበቅ ሂደት ውስጥ ከሚገኙ እርምጃዎች መካከል 
እነዚህ ዜጎች ውጡ የተባሉበትን ምክንያት ከክልሉ 
መስተዳድር ጋር በመሆን ማጣራት፣ ድርጊቱ ኢ-ህገ 
መንግስታዊ መሆኑን በማረጋገጥ ደግሞ ወይ 
የተጀመረው በጅምሩ እንዲቆም አለበለዚያ እነዚህ 
ዜጎች ወደ ነበሩበት ሁኔታ እንዲመለሱ ማድረግ 
ሊያስመሰግን የሚችልና ኃላፊነትን መወጣት ተደርጎ 
የሚወሰድ ነበር። ከሰብአዊ መብት አንፃር ብቻ 
ሳይሆን ከፖለቲካ አንፃር ስንመለከተው እንድምታው 
የከፋ መሆኑ የሚያጠራጥር አይደለም። ምክንያቱም 
የአማራም ሆነ፣ የሌላ ብሄር ተወላጆች በተለያዩ 
ክልሎች ውስጥ መኖር የዛሬው ትውልድ የፈጠረው 
ነገር ሳይሆን የነበረና ያለ ክስተት ነውና።ኢህአዴግ 
አንዴ የቡድን መብቶችን ያስቀድማል ሌላ ጊዜ ደግሞ 
የለም የግለሰብና የቡድን መብቶች ጎን ለጎን ይከበራሉ 
ከሚሉት የባለስልጣናቱ ወዥንብር ወጥተን ከሰብአዊ 
መብት አንፃር ጉዳዩን እንመልከተው።

የአናሳዎች መብትን በተመለከተ 
በኢህአዴግ መዝገበ ቃላት እስካሁን የምናውቀው ነገር 
ቢኖር አናሳ ብሄረሰቦችና አናሳ ክልሎችን የተመለከቱ 
ጉዳዮችን ነው። ብሄር ብሄረሰቦች ወይም ህዝብ 
ማለት በአንቀፅ 39/5/ ላይ በተቀመጠው መሰረት 
የምንተረጉመው ከሆነ እነዚህ ከደቡብ ክልል ወጡ 
የተባሉ የአማራ ተወላጆች ህጋዊ ከለላ አግኝተው 
ሲኖሩ ከነበሩበት አካባቢ እንዳይወጡ የሚያደርግ 
ግልፅ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ላናገኝ እንችላለን።  
ምክንያቱም እነዚህ ዜጎች ከሌሎች ጋር ተቀላቅሎ 
ከመኖር ውጭ ጦር አውርደው ድንበር ከልለው 
ከዚህ ወደዚህ የኛ ድንበር ነው ብለው የለዩት ድንበር 
የላቸውምና ። የህገ መንግስቱ አንቀፅ 39/5/ ደግሞ 
ይህንን እንደ አንድ መስፈርት ያስቀምጠዋል። ህገ 
መንግስቱን ሲፅፉትም ሆነ ክልሎችን በአንቀፅ 47 
መሰረት ሲያዋቅሩ ይህ በተዋቀሩ ክልሎች ውስጥ 
የሚገኙና የህገ መንግስቱን አንቀፅ 39/5/ መስፈርቶች 
ሙሉ ለሙሉ የማያሟሉ አናሳ ህዝቦች ጉዳይ ምን 
ያህል ትኩረት ተሰጥቶት እንደነበር ለመገመት 
አዳጋች ነው። ነገር ግን አሁንም ዜጎች ናቸው። 
የህግ ከለላ የማግኘት፡ ንብረት የማፍራት በፈለጉትና 

በመረጡት አካባቢ የመኖር ህገ መንግስታዊ መብት 
አላቸው።በተለያዩ ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ አናሳዎችን 
መብት በተመለከተ የኢፌድሪ ህገ መንግስት የሚለው 
ነገር የለም። የክልል ህገ መንግስቶችም ቢሆኑ 
የፌደራሉ ህገ መንግስት ቅጂዎች ስለሆኑ አዲስ ነገር 
የላቸውም። በፌደራሉ ህገ መንግስት አንቀፅ 39/5/ 
የተቀመጠው የብሄር ብህረሰቦችና ህዝቦች መስፈርት 
በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት 
አንቀፅ 39/7/ ተደግሟል።  

በሰብአዊ መብት ጥበቃ ውስጥ ለመብት 
ጥሰት ተጋላጭ የሆኑት የህብረተሰብ ክፍሎች 
አናሳ ህዝቦች ናቸው። እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች 
ለመድሎ ይጋለጣሉ፡ መሬታቸውን ይነጠቃሉ፡ 
የሚኖሩበትን አካባቢ ለቀው እንዲወጡ ይገደዳሉ። 
ለመብት ጥሰት ተጋላጭነታቸውም በአለም አቀፉ 
ማህበረሰብ ተረጋግጦ በሰብአዊ መብት ጥበቃ ውስጥ 
ልዩ ትኩረት የሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች ተደርገው 
ይወሰዳሉ። እንደማንኛዉም ዜጋ/ሰው/ ለነዚህ 
የህብረተሰብ ክፍሎች ሊጠበቁ የሚገባቸው መብቶች 
እንደተጠበቁ ሆኖ  መንግስት አናሳ ህዝቦችን ከሰብአዊ 
መብት ጥሰት ለመጠበቅ ልዩ ትኩረት መስጠት 
አለበት። ይህንንም ማደረግ የሚችልባቸውን ሶስት 
መንገዶች መጥቀስ ይቻላል። የመጀመሪያው አናሳ 
ብሄሮችን፣ በቋንቋ እና በሚከተሉት እምነት አናሳ 
የሆኑትን  በጠቅላላው ከመድሎ በመጠበቅ ሲሆን 
ሁለተኛው እነዚህን አናሳዎች ባለው የሰብአዊ መብት 
ጥበቃ ስርዓት ውስጥ/ለምሳሌ በህገ መንግስቱ በተገለፁ 
የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች/ የግል መብቶቻቸው 
እንዲጠበቁ በማድረግና በሶስተኛ ደረጃ አናሳዎቹ አሉን 
የሚሉአቸውን የባህልም ሆነ ቋንቋ ነፃነት እንዲያገኙ 
በማድረግ ነው። ከደቡብ ክልል የተፈናቀሉት የአማራ 
ተወላጆች በዜግነታቸው የተጎናፀፉአቸው ለእነርሱ 
ተስማሚ በሆነ አካባቢ የመኖር፣ ሃብት የማፍራት፣ 
በፈለጉት የስራ መስክ የመሰማራት፣ ከምንም በላይ 
ህጋዊ ከለላ የማግኘት መብት አላቸው።

 በኢትዮጵያ የብሄር ፌደራሊዝም ዉስጥ 
ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ ክፍተቶች መኖራቸው 
ይታወቃል። ይህ ጉዳይ ኦሮሚያን በመሳሰሉ 
ትላልቅና አንድ ቋንቋ ተናጋሪ በሆኑ ክልሎች 
የበለጠ ጎልቶ የሚታይ ሲሆን ቶኩማ ዳባ የተባሉ 
ሰው “The Legal  and Practical Protection of 
the Rights of Minorities in Self Administering 
Nations of Ethiopia: The Case of Oromia” 
በሚል ርዕስ በ2010 ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የድህረ 
ምረቃ  የማስተርስ ድግሪ ባቀረቡት  ወረቀታቸው 
ላይ እንዲህ ብለው አስቀምጠዋል።‹‹የኦርቶዶክስ 
ሃይማኖትንና አማርኛን ብሄራዊ ሃይማኖትና ቋንቋ 
አድርጎ በነበረው የሃገር ግንባታ ሂደትና በዚህ ውስጥ 
ባለው የፖለቲካ ሁኔታ በመጠቀም ብዙ የአማራ 
ተወላጆች በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች ይገኛሉ።›› 
አቶ ዳባ የአናሳዎችን የህግ ከለላ በተመለከተም 
‹‹ምንም እንኳን በ2007 የተደረገው የህዝብና ቤት 
ቆጠራ የሚያመለክተው በክልሉ ውስጥ የተበተኑ 
ከአንድ በመቶ የማይበልጡ የተለያዩ ብሄር አባላት 
እና 7.2 በመቶ የሚሆኑ የአማራ ህዝቦች ቢኖሩም 
የኦሮሚያ ህገ መንግስት ለየትኛውም አይነት የሌላ 
አናሳ ብሄር ማንነት እውቅና አይሰጥም፡፡››  በማለት 
ራስ ገዝ በሆኑ ክልሎች ያሉ የአናሳ ህዝቦችን መብት 
ጥበቃ ክፍተቶች ይተነትናሉ። 

አሁን ከያዝነው ጉዳይ ጋር ቀጥታ ግንኙነት 
ያለው የደቡብ ክልል ህገ መንግስት ከመግቢያው 
አንቀጽ 2 ጀምሮ የግለሰብና የብሄር ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች መብቶች መከበር የክልሉ ህዝብ ፅኑ እምነት 
እንደሆነ ያትታል። የኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና 
ፖለቲካዊ መብቶችን የሚደነግገው የክልሉ ህገ 
መንግስት አንቀፅ 41 እውቅናና ከለላ የሚሰጠው 
ለማንኛውም የክልሉ ነዋሪ ሲሆን  በንዑስ አንቀፅ 
አራት በግልፅ የተደነገገው “የክልሉ አርሶ አደሮች 
መሬት በነፃ የማግኘትና ከመሬታቸው ያለመፈናቀል 
መብታቸው የተከበረ፣ ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል።” 
የሚል ነው። እንደምታዩት ከለላው በትውልድ ወይም 
በማንነት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን “የክልሉ አርሶ 
አደር” በመሆን ነው። ምናልባት የዞን ወይም የወረዳ 
መስተዳድር ምክር ቤቶች ዝርዝሩን በህግ ሲወስኑ የሌላ 
ብሄር ተወላጅ የሆኑትን ለማስወጣት የሚያስችላቸው 
ድንጋጌ ደንግገውም ከሆነ ከጅምሩ ኢ-ህገ መንግስታዊ 
የሆነ ህግ ስለሚሆን ይህንን ለማጣራት ፌደሬሽን 
ምክር ቤትም ሆነ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ጋ 
መውሰድ ሳያስፈልግ መንግስት አስቸኳይ ምላሽ 
መስጠት አለበት። ምላሹም ያለአግባብ ያፈሩትን 
ንብረት ትተው መሬታቸውን ለቀው እንዲወጡ 
የተደረጉ ዜጎች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ማድረግና 
ይህ እንዲሆን ትዕዛዝ ያስተላለፉ ባለስልጣናትን ለህግ 
ማቅረብ መሆን አለበት። ይህ የወገንተኝነት ጉዳይ 
ሳይሆን የህግ የበላይነት፣ እና ሰብአዊ መብቶችን 
የማስከበር ግዴታ ነው።

ቢሆንማ ኖሮ መንግስትን የሚቆጣው 
ጠፍቶ እንጂ፣ ይሔኔ ነበር የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት 
ኮሚሽን የፕሬስም ሆነ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያውን 
ተጠቅሞ / ምን ሚዲያ አለ አትበሉኝና/ “ የአማራ 
ተወላጆች  ከደቡብ ክልል እንዲፈናቀሉ መገደዳቸው 
የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው። መንግስት አስቸኳይ 
የሆነ መፍትሄ እንዲሰጥ አሳስባለሁ።  የዜጎቹ ህገ 
መንግስታዊ መብቶች መብት ሀ. ለ .ሐ. ተጥሰው 
አግኝቻለሁ።” የሚለው። ምን ይደረጋል አልሆነም። 
አልሆነም ብለን ግን ዝም አንልም በምንችለው አቅም 
ሁሉ የሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ፣ የህግ የበላይነትም 
እንዲሰፍን፣ የተፈናቀሉትም ቀደሞ ወደ ነበሩበት 
ሁኔታ እንዲመለሱ/ Re-Institute/ እናሳስባለን። በዚህ 
ሂደት ውስጥም ሴቶችና ህፃናት የሚደርስባቸውን 
የሰብአዊ መብት ረገጣ ለነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች 
መብት የሚታገሉ አካላት በአፅንኦት ሊመለከቱት 
ይገባል እንላለን። መንግስትም እንደዚህ አይነት 
ጉዳዮችን ችላ ባለ ቁጥር በዜጎች መካከል የጥላቻ 
ፖለቲካው እየነገሰ ይሄዳል። ይህ ደግሞ እንኳን ሃገር 
ወዳዶች የሚመኟትን ኢትዮጵያን ቀርቶ ኢህአዴግ 
በወረቀት ያስቀመጠውን “አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ 
የመፍጠር” ዓላማ ከግብ አያደርስም።  ከሁሉም 
በላይ እያንዳንዱ ሰው በዜግነቱ ማግኘት የሚገባውን 
የህግ ከለላ የሚነፍግ ስለሆነ በፌደራሉ መንግስትም 
ሆነ በክልሉ ምክር ቤት ቢወገዝ ለኢ.ፌ.ዲ.ሪ.ህገ 
መንግስት መከበር መቆርቆርን ከማሳየት ያለፈ 
ፖለቲካዊ ትርጉም ሊኖረው አይችልም። ይህም 
የፖለቲካ ስርዓቱ የወለደው በሽታ ስለሆነ አዲሱ 
ትዉልድ የችግሩን ስረ መሰረት ተገንዝበን ትርጉም 
ባለው ብሄራዊ እርቅ ተመርተን የሰው ልጅ ሰብአዊ 
ክብር ቅድሚያ ተሰጥቶት ሲዳማ ወይም አማራ 
ስለሆንን ሳይሆን ኦሮሞ ትገሬ በመሆናችን ሳይሆን 
ወይም ሹመኛና ተራ፣ የገዢዉ ፓርቲ አባል ወይም 
የተቃዋሚ ስለሆንንና ሰላልሆንን ሳይሆን  በህግ 
የበላይነት ፍትህ የምናገኝባትን ሃገር ለመጎናፀፍ 
ፖለቲካዊ ቁማሩን ተረድተን ሰብአዊ መብቶች ይከበሩ 
እንላለን።ክብር ለሰው ልጅ ሁሉ ይሁን።

እግዚአብሄር ኢትዮጵያን ይባርክ

አስተያየት

አለማየሁ ሰይፉ.
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባለሙያ 

/የነበሩ/

በነፃነት ከመኖር መብት ውጪ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ምንድን ነው?

የአማራ ተወላጆች  መፈናቀልና በፌደሬሽኑ ክልሎች 
ውስጥ የአናሳዎች ሰብአዊ  መብት አጠባበቅ
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ተመስገን ደሳለኝ

አንድ በሉ
በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

የእኛስ ጠቅላይ ሚንስትር 
ማን ነው?

ተመልካቾቻችን ይህ ጨዋታ የሚተላለፍላችሁ አዲስ 
አበባ ስታዲየም ከሚገኘው ጊዜያዊ እስቱዲዮአችን ነው፡፡ ለአለፉት 
ዘመናት፣ እንዲሁም ለመጪው ዘመን ብቸኛ የዜና ምንጫችሁ 
ሆኖ አብሮአችሁ ከሚቆየው ኢቲቪ እንደሰማችሁት ጨዋታው 
በእጅጉ በበርካታ ተመልካቾች በጉጉት የተጠበቀ ነው፡፡ ሙሉ 
ጨዋታውን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በቀጥታ እናስተላልፋለን፡፡ 
መቼም ኢቲቪ በአለማችን ገዥው ፓርቲ ላይ ‹‹ክፉ የማይወጣው 
ታታሪ ቴሌቪዥን›› የሚል ሽልማት አሸናፊ እንደሆነ ሁላችሁም 
የምታውቁት ነው፡፡ በዚህ አጋጣሚ ይህ ጨዋታ ሊደረግ የነበረው 
በተወዳጆቹ ባለስልጣኖቻችን እና በዲፕሎማቶች መካከል 
እንደነበር ማንሳቱ ያስፈልጋል፡፡ ሆኖም ዲፕሎማቶቹ በሻዕቢያ 
እና በተላላኪዎቹ ፀረ-ሰላም ኃይሎች ሴራ ከጨዋታው ራሳቸውን 
አግለዋል፡፡ በእውነቱ ይህ የሚያናድድ ነገር ነው፤ የሚያናድደው 
ግን የገቡትን ቃል አለማክበራቸው እንጂ እኛ አውራ ፓርቲ 
እንደሆንን ማንም ያውቃል፡፡ እናም እራሳቸውን እንኳን ከጨዋታ 
ከምርጫም ቢያገሉ መንገዱን ጨርቅ ያድርግላቸው፡፡ ከፈለጉም 
ተቃዋሚዎችም አብረዋቸው በሊማሊሞ ያቋርጡ፡፡ አራት 
ነጥብ…

ተመልካቾቻችን ከጊዜያዊ እስቱዲዮአችን 
የምናስተላልፈውን ዘገባ አቋርጠን በእርግማን ላይ እንድንጠመድ 
ያደረጉንን አንዳንድ ተቃዋሚዎችን እና የሻዕቢያ ተላላኪዎችን 
የሚያወግዝ ሰልፍ ጠርተን፣ በዚህ አጋጣሚ ህዝባችን 
በልማት ጎዳና እየተራመደ እንደሆነ ለመላው አለም በመፈክር 
ብዛት ስለምናረጋግጥ በተስፋ ጠብቁን፡፡ አሁን ወደ ጨዋታው 
እንመለሳለን…

…ባልደረባዬ እንደገለፀላችሁ ዲፕሎማቶቹ በልማታችን 
ቀንተው፣ አይናቸው ደም ለብሶ… ከጨዋታው እራሳቸውን 
ቢያገሉም፣ ልማታዊ አርቲስቶቻችን ተክተዋቸዋል፡፡ ሪሊ፣ 
ሪሊ ይኼ በጣም ሀገር ወዳድነት ነው፡፡ ምንአልባትም በቀጣዩ 
አመት በሚደረገው የአዲስ አበባ ምርጫ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
በምርጫው እንወዳደርም ቢሉ እንኳ አርቲስቶቻችን ተክተዋቸው 
እንደሚወዳደሩ የዛሬው ተነሳሽነታቸው ያረጋግጥልናል፡፡… 
ኦያያያ…ሪሊ፣ ሪሊ… እስከዛሬ ድረስ ፓርቲዎቹን እሹሩሩ ስንል 
የከረምነው ሪሊ ለካስ ስህተት ነበር፡፡

ተመልካቾቻችን በአሁኑ ሰዓት የባለስልጣናት ቡድን 
ተጫዋቾች ወደ ሜዳ ገብተዋል፡፡ በዚህ ጨዋታ የክብር እንግዶቹ 
ለተጫዋቾቹ የትግል አጋር የሆኑት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ 
እና የአዲስ አበባ ከንቲባው ናቸው፡፡ ሪሊ፣ ሪሊ ይህ በሀገራችን 
የመጀመሪያው ነው፡፡ ከፍተኛ ባለስልጣን የክብር እንግዳ ሲሆን፣ 
ሪሊ፣ ሪሊ… በእስታዲዮም የተገኙ ተመልካቾችም በፉጨት 
ድጋፋቸውን እየሰጡ ነው፡፡ ኦያያያ… ህዳሴ ማለት ይህ ነው፡
፡ ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር ታምራት ላይኔን ‹‹ሌባ፣ 
ሌባ…›› ሲሉ የተሳደቡ ተመልካቾች በተገኙበት እስታዲዮም 
ዛሬ ያውም ብዙ ታምራት ላይኔዎችን ‹‹ሌላ፣ ሌላ…›› እያለ 
የሚያበረታታ ደጋፊ መገኘቱ በራሱ ለሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት 
ማረጋገጫ ነው፡፡ ሪሊ፣ ሪሊ…. ኢንስፔክተርም ከአጠገቤ አሉ፤ 
በእርግጥ እንደኢንስትራክተር አንድ ኢንስፔክተር ብቻ አይደለም 
የጋበዝኩት፣ በአጠገቤ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢንስፔክተሮች 
ይገኛሉ፡፡… እንደሚታወቀው ከአፍሪካ በኢንስፔክተር ብዛትም 
የመጀመሪያው ነን…

ተመልካቾቻችን አሁን የባለስልጣናት ቡድን ተሰላፊዎችን 
አስተዋውቃለሁ፡፡ በግብ ጠባቂነት የተሰለፉት የፌደራል ፖሊስ 
ምክትል ኮሚሽነሩ ሲሆኑ፣ ሌሎቹ ተጫዋጮች ለግዜው 
አይታዩኝም፤ ኦያያያ…ሪሊ፣ ሪሊ… የተከበሩ አፈ ጉባኤ ለቡድኑ 
በተከላካይ መስመር የሚጫወቱ መሆኑን አሁን ገና ነው ያወኩት፡
፡ ሪሊ፣ ሪሊ… አፈ ጉባኤው ከዚህ ቀድም መከላከያ ሚኒስትር 
እንደነበሩ ይታወቃል፤ በዚህ ጨዋታ ተከላካይ መሆናቸው 
ካላቸው ልምድ አኳያ ተገቢ ነው፡፡ ኦያያያ… በፊት አጥቂነት  
የፍትህ ሚኒስትሩ ይገኛሉ፡፡ በጣም ጥሩ አሰላለፍ ነው፡፡ (በተለይ 
መንግስታችንን በፍትህ በኩል ነው ጥቃት የሚፈፅምብን ለሚሉ 
አሉባልተኞች በዚህ አጋጣሚ ቢሆንስ! ምን ይጠበስ? ለማለት 
እፈልጋለሁ) …ኦያያያ የባለስልጣናት ቡድን የያዘው ታክቲክ 
የሚገርም ነው፡፡ ኢንስፔክተር ምን አስተያየት አሎት? በታክቲኩ 
ላይ ማለቴ ነው፤ ኦያያያ ልክ ኖት ኢንስፔክተር እንዲህ አይነት 
እቅድ ያወጡ ሰዎች ግድብ ለመገደብ ማቀድ አይሳናቸውም ነው 
ያሉኝ…በእውነቱ ልክ ኖት፡፡

አሁን ጨዋታው ተጀምሯል፡፡ (ተመልካቾቻችን 
የአርቲስቶቹ ቡድን ‹‹የተጋጣሚያችን ቡድን አባላት የታገሉ ስለሆነ 
ስማችን ከእነሱ እኩል መጠራት የለበትም፡፡ እኛ ገና መች ታገልን፡
፡ ፓርቲውንም በቅርቡ ነው የተቀላቀልነው›› ስላሉ አሰላለፋቸውን 
አንገልፅም፡፡ …ሪሊ፣ ሪሊ፣ ይሄ በጣም ጥሩ አስተያየት ነው፡
፡ እንዲህ ለፍተው የታገሉ ሰዎችን ሃያ አመት ‹‹በቃ›› ማለት 
የሻዕብያ ተላላኪ መሆን ማለት ነው፡፡ ሪሊ፣ ሪሊ… ዛሬ አርቲስቶቹ 
አርዓያ ሆነዋል፡፡) ..የአርቲስቶች ቡድን ኳስ ይዟል፣ ኳስ ይዟል... 
ኦያያያ... ሆኖም የባለስልጣናት ቡድን ለመጠባባቂ የያዘውን ኳስ 
ከአሰልጣኙ ተቀብሎ መጫወት ጀምሮአል፡፡ አዎ አሁን ኳሷ 
ለባለስልጣን ቡድን ግብ ጠባቂ ደርሳለች፤ ግብ ጠባቂው ኳሷን 
ይዘው ለማን መስጠት እንዳለባቸው መመሪያ ይተላለፍላቸው 
ዘንድ በመገናኛ ሬዲዮ እየጠየቁ ነው፡፡… አዎ! አሁን መመሪያው 
የደረሳቸው መሰለኝ፡፡ ኳሷን በአክብሮት ለአፈ ጉባኤው 
አቀብለዋል፤ አፈ ጉባኤው ኳሷን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረው 
እየገፉ ነው፣ እየገፉ ነው፣ አዎ! አሁንም እየገፉ ነው፤ እሳቸውም 
ለማን ማቀበል እንዳለባቸው ከጠቅላይ ሚንስትሩ ጋ በሬዲዮናቸው 
እየተነጋገሩ ነው፡፡ አዎ! ጠቅላይ ሚንስትሩ እየተቆጡ ነው፡፡ 
መጀመሪያውኑም የዚህ አይነት ተልካሻ ጥያቄ መጠየቅ የለብኝም 
የሚሉ ይመስላሉ፤ ተመልካቾቻችን ሪሊ፣ ሪሊ፣ የጠቅላይ 
ሚንስትሩና የአፈ ጉባኤው ምልልስ የግምገማ ባህሪ ይታይበታል፡
፡ በእውነቱ ተቀራኒው ቡድን  የአርቲስቶች መሆኑ በእጀ እንጂ፣ 
የዲፕሎማቶቹ  ቡድን ቢሆን ኖሮ ‹‹ሰአት አባከናችሁ፣ ይህ 
ደግሞ የሀገራችውን ሀብት ከማባከን ልማዳችው የመነጨ ነው›› 
በሚል መጫቃጨቃቸው አይቀርም ነበር፡፡ ሆኖም አሁንም ኳሷ 
በአፈ ጉባኤው ስር ነች፣ ግምገማውም ያለቀ አልመሰለኝም፡፡… 
ኢንስፔክተር በዚህ ላይስ ምን ይላሉ? ‹‹በእውነቱ ይሄ እኮ ግልፅ 
ነው፡፡ ፌዴራል ፖሊስ ያስራል፣ ፓርላማ አሸባሪ ብሎ ይወስናል፣ 
ከዛ ለማን እንደሚተላለፍ ይታወቃል›› ሪሊ፣ ሪሊ… ልክኖት 
ኢንስፔክተር! አሁን አፈ-ጉባኤው ኳሷን ለፍትህ ሚኒስትሩ 
አቀብለዋል፡፡ አዎ! የፍትህ ሚኒስትሩ እያታለሉ ነው፣ እያታለሉ 
ነው፤ የፍትህ ሚንስትሩ በድጋሚ እያታለሉ ነው፣ እያታለሉ 
ነው…ሪሊ፣ ሪሊ እያታለሉ ነው…ወደ ገፅ 11 ዞሯል

ሽራፊ ጨዋታ

የጦር ሃይሎች አዛዥ የኢህአዴግ 
ሊቀመንበር፣ የህወሓት ዋና ፀሀፊ፤ የአፍሪካ 
የአየር ንብረት ተደራዳሪ፣ አባይን የደፈሩ፣ 
የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
ጠቅላይ ሚኒስትር ከሚሉ በርካታ የሹመት 
ተቀጥላዎች በኋላ የምናገኛቸው መለስ ዜናዊ 
ሰሞኑን የአባይ ግድብ የታቀደበትን (የተሰራበትን 
አይደለም) አንደኛ አመት አስመልክቶ ከሀገር 
ውስጥ እና በውጭ ሀገር ካሉ ኢትዮጵያውያኖች 
‹‹የተሰበሰበ›› ተብሎ የተለያዩ ጥያቄዎችን 
(በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አቅራቢነት) ሲመልሱ 
ተመልክተናል፡፡ ምንም እንኳ አንድ ፕሮጀክት 
የተጠናቀቀበት እንጂ ‹‹እቅድ የታቀደበት ቀን›› 
በሚል አመታዊ ክብረ በዓል ሲከበር የህዳሴው 
ግድብ በአለማችን የመጀመሪያው ቢሆንም፤ 
ለጥያቄዎቹ መልስ መስጠታቸውም ሆነ 
ጥያቄዎቹ መቅረባቸው በራሱ ክፋት አለው 
ብዬ አላስብም፡፡ ክፋቱ ለጠቅላይ ሚንስትሩ 
መቅረብ የሚገባቸው ዋና ዋና ጥያቄዎች 
አለመቅረባቸው ላይ ነው፡፡ እናም መለስ 
መጠየቅ እና መመለስ የነበረባቸውን ወሳኝ 
እና ህዝባዊ ጥያቄዎችን (ምንም እንኳ ኢቲቪ 
አይቶ እንዳላየ ቢያልፋቸውም) እኔ ለማቅረብ 
መገደዴን በትህትና እገልፃለሁ፡፡ መጀመሪያ ግን 
ጥቂት ስለኢህአዴግ ‹‹መደበሪያዎች›› ወይም 
‹‹ቅምጦች›› ጨርፈን እንመልከት፡፡

የኢህአዴግ ‹‹ቅምጦች››
‹‹የህዳሴው ግድብ መሰረት 

የተጣለበት አንደኛ አመት›› በሚል በዓል 
ከማክበር ጋ ፍቅር የወደቀው ኢህአዴግ ካለፈው 
ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ በዓሉን እያከበረ ነው፡
፡ ለ‹‹በዓሉ ድምቀት››ተብሎ  ነገር ግን ከግድቡ 
ጋር ተያያዥነት የሌላቸው (ኧረ እንዲያውም 
ጭራሽ የማይገናኙ) የተለያዩ ፕሮግራሞች 
ተዘጋጅተው አይተን እንደዋዛ ታዝበን አልፈናል፡
፡ በእርግጥ እንደዋዛ የማናልፈው ዝግጅትንም 
ተመልክተናል፡፡ ለምሳሌ በዓሉን አስመልክቶ 
ለጠቅላይ ሚንስትሩ ‹‹ከህዝብ ተሰበሰበ›› 
የተባሉ የተለያዩ (በይዘት ሳይሆን በአቅራቢዎቹ) 
ጥያቄዎች  ቀርቦላቸው ሲመልሱ ያየንበትን 
ፕሮግራም አይቶ ማለፉ ተገቢ አይመስለኝም፡፡ 

የሆነ ሆኖ በዚህች አንቀጽ ጨርፈን 
የምናየው በአምባገነኖቹ ባለስልጣናት እና 
በካድሬ አርቲስቶቻችን መካከል የተደረገውን 
የእግር ኳስ ውድድር ነው፡፡ ስለዚህ ውድድር 
መጀመሪያ ላይ የሰማነው ከአርቲስቶቹ ጋር 
ሳይሆን ከዲፕሎማቶች ጋር እንደሚካሄድ ነበር፡
፡ ነገር ግን በኢትዮጵያ መንግስት (በኢህአዴግ) 
ባለስልጣናት እና መቀመጫቸውን በአዲስ አበባ 
ባደረጉ የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶች መካከል 
ይደረጋል ተብሎ በመንግስት ሚዲያ ስንሰማው 
የነበረው  ይህ የእግር ኳስ ግጥሚያ አልተደረገም፡
፡ ለምን እንዳልተደረገም ምክንያታዊ ግምቴን 
አቀርባለሁ፡፡

በቅድሚያ ከመንግስት ‹‹ሰበብ›› 
እንነሳ፡፡ አዎ! መንግስት ‹‹ዲፕሎማቶቹ 
መጫወት ያልፈለጉት ስላልተሟሉ ነው›› 
ብሎናል፡፡ (ለነገሩ ከዚህ ውጭ ምንም ሊል 
አይችልም ነበር) ሆኖም ይህ ምክንያት 
ተቀባይ አላገኘም፡፡ ምክንያቱም ለውድድሩ 
የሚያስፈልገው አስራአንድ ተጨዋች ብቻ 
መሆኑን አስበን፣ ይህንን ማስተባበያ ከተቀበልን 
በአዲስ አበባ ያሉ ዲፕሎማቶች ከአስራ 
አንድ ሰው በታች ናቸው ወደሚል ድምዳሜ 
እንድንደርስ እንገደዳለንና፡፡ እዚህ ድምዳሜ ላይ 
ደግሞ ልንደርስ አንችልም፡፡ ለምን? የሚል 
ጥያቄ የሚያነሳ ካለ፣ መልሱ ቀላልና አጭር 
ነው፡፡ በኢትዮጵያ የሚገኙ ዲፕሎማቶች በሺህ 
ቤት የሚቆጠሩ መሆናቸውን ከእኛ ይልቅ 
ፍቃድ ሰጥቶ ያስገባቸው መንግስት ያውቃል 
የሚል ማለቴ ነው፡፡ ሌላው ቀርቶ በታላቁ ሩጫ 
እንኳ ምን ያህል ዲፕሎማቶች እንደሚሳተፉ 
ለአመታት ያየነው ነው፡፡ በአናቱም አዲስ አባባ 
ከኒዎርክ እና ከቤልጄየም ቀጥላ በአለማችን 
በርካታ ዲፕሎማቶች የሚገኙባት ከተማ 
መሆኗን አለም ያውቃል፡፡ እናም ከዚህ አንፃር 
ስንነሳ ነው እሁድ እለት ሊደርግ በነበረው 
የባለስልጣናት እና የዲፕሎማቶች ጨዋታ፣ 
ዲፕሎማቶቹ ሊሟሉ ስላልቻሉ ጨዋታው 
ከምንጊዜም የገዥው ፓርቲ ‹‹ቅምጥ›› 
አርቲስቶች ጋር ሆነ የምትለውን እርባና ቢስ 
ማስተባበያን መቀበል የሚያዳግተን፡፡

ተቀበልነውም አልተቀበልነውም 
ዲፕሎማቶቹ ከኢህአዴግ ባለስልጣናት ጋር 
የነበራቸውን የእግር ኳስ ጨዋታ የሰረዙበት 
ምክንያት ‹‹ጨዋታው የፖለቲካ መጠቀሚያ 
ነው›› ብለው እንደሆነ ከዲፕሎማቶቹ አካባቢ 

ሰምተናል፡፡ ነገር ግን ዲፕሎማቶቹም ቢሆኑ 
በደፈናው ‹‹የፖለቲካ መጠቀሚያ አንሆንም›› 
አሉ እንጂ፣ ‹‹መጠቀሚያ ሊሆኑ የነበረው›› 
ለሀገር ውስጥ ይሁን ለውጭ ፖለቲካ ያብራሩት 
ነገር የለም፡፡ ስለዚህም የሚኖረን መረጃ 
ሳይሆን፣ መላ-ምት (ምክንያታዊ) ትንተና 
ይሆናል ማለት ነው፡፡

የመጀመሪያው መላ-ምታችን 
የሚሆነውም ጨዋታው የተዘጋጀው የህዳሴውን 
ግድብ አንደኛ አመትን አስመልክቶ መሆኑ 
እና ግድቡ በአብዛኛው ኢትዮጵያውያን ዘንድ 
‹‹የኢህአዴግ ማስቀየሻ›› ስልት ተደርጎ 
መወሰዱን ዲፕሎማቶቹ በበቂ ሁኔታ 
ስለሚያውቁ የኢህአዴግ  ተባባሪ ላለመሆን 
ነው ከውድድሩ ራሳቸውን ያገለሉት ልንል 
እንችላለን፡፡ ሁለተኛው መላምት ደግሞ 
ዲፕሎማቶቹ ‹‹የአባይ ግድብን አስመልክቶ 
ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ኳስ 
መጫወቱ፣ ግብፅን ጨምሮ ከአባይ ተፋሰስ 
ሀገራት ጋር ውዝግብ ውስጥ ይከተናል›› 
በሚል ይመስለኛል-የሰረዙት፡፡ እንዳልኩት ይህ 
መላምት ነው፡፡ መረጃ አይደለም፡፡ መረጃው 
‹‹ለፖለቲካ መጠቀሚያ አንሆንም›› በሚል 
ምክንያት ዲፕሎማቶቹ ከጨዋታው እራሳቸውን 
ማግለላቸው ብቻ ነው፡፡

በእርግጥ ዲፕሎማቶቹ አንጫወትም 
ቢሉም በሰዓታት ውስጥ አርቲስቶቻችን 
ለጨዋታው ዝግጁ ሆነው ቀርበዋል፡፡ እስከ 
ቅዳሜ ግማሽ ቀን (ለጨዋታው አንድ ቀን 
እስኪቀረው) ድረስ የዲፕሎማቶቹ አለመጫወት 
አልታወቀም ነበር፡፡ ሆኖም ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ 
አለመጫወታቸው ሲታወቅ፣ መንግስታችን 
አርቲስቶቹን (በቅዳሜ ከሰዓት ሊገኙ 
ከሚችሉባቸው ቦታዎች) አሰባስቦ ዲፕሎማቶቹን 
ተክተው እንዲጫወቱ ቀጭን ትእዛዝ ሰጣቸው፡
፡ እነሱም ወደ አስር ሰዓት አካባቢ ለጨዋታው 
ዝግጁ እንደሆኑ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጡ፡፡ በዚህ 
መልኩም ነው የባለስልጣናትና የአርቲስቶችን 
ጨዋታ ልናይ የቻልነው፡፡

መቼም የሀገሬ አርቲስቶች 
‹‹መፍሰሻ ቦይ›› ሁሌም ይገርመኛል፡፡ ለእነሱ 
አዛዡ ኢህአዴግ ይሁን እንጂ፣ ትእዛዙ 
እውነትም ይሁን ውሸት ግድ አይሰጣቸውም፡
፡ ስለትራንስፎርሜሽን እንዲያ የባጥ የቆጡን 
እየለፈልፉ ሲመናቸኩ ቢከርሙም እስከአሁን 
ድረስ ጠብ ያለ ነገር አላየንም፡፡ አሁን 
ደግሞ ‹‹አባይ ተገደበ›› እያሉን ነው፤ እራሱ 
የፕሮፓጋናዳው ኦፕሬተር ኢህአዴግ እንኳ 
‹‹አባይን ልገድብ ነው›› አለ እንጂ ተገደበ 
አላለም፡፡ እንዲህ ነው ከመምህሩ ደቀ-
መዝሙሩ…

የሆነ ሆኖ ‹‹አባይ፣ አባይ…›› ማለት 
ክፋት የለውም፡፡ የአባይ መገደብም ሀገሪቱ  
ተጠቃሚ ልትሆን የምትችልባቸውን እድሎች 
ሊፈጥር እንደሚችል ማንም አይክድም፡፡ 
(በእድሉ መጠቀም ከተቻለ ማለት ነው) ነገር 
ግን አባይ በመገደቡ ብቻ ‹‹አለፈላችሁ›› ተራ 
ፕሮፓጋንዳ ነው፡፡ በግድቡ የሚጠራቀመው 
ውሃ እንጂ ዳቦ እንዳልሆነ የማያወቅ የለምና፡
፡ ስለዚህም ግድቡ ቢገደብም እንኳ በቀጣይ 
ተጠቃሚ ለመሆን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት 
እና መልካም አስተዳደርን የግድ ይጠይቃል፡፡ 
ለምሳሌ አብዛኛዎቹ አረብ ሀገራት እስከ ልጅ 
ልጆቻቸው ድረስ ሊጠቀሙበት የሚችሉት 
ነዳጅ አላቸው፣ ያውም የግድብን ያህል 
ልፋት የማይጠይቅ፤ ነገር ግን ገዥዎቻቸው 
አምባገነን ስለሆኑ ከነዳጁ ሽያጭ በሚገኘው ገቢ 
እንዳሻቸው የሚሆኑት የሀገሪቱ ዜጎች ሳይሆኑ 
አምባገነን አስተዳዳሪዎቹ እና ቤተሰቦቻቸው 
ናቸው፡፡ ለዚህም ነው ኢህአዴግ በዘፈነ ቁጥር 
‹‹እስክስታ›› የሚወርዱ ወንድምና እህቶቻችን 
የማይመቹኝ፡፡ ወይም ስተው የሚያስቱ መስለው 
የሚታዩኝ፡፡

ሌላው ግልፅ መሆን ያለበት 
ኢህአዴግን ከሃያ አመት በላይ ዛሬ በተቀመጠበት 
ወንበር ላይ ተቀምጦ እናውቀዋለን፡፡ እናም  
ቃል የሚገባው እና የሚተገብረው የሰማይና 
የምድርን ያህል እርቀት እንዳላቸው  ያለፉት 
ተሞክሮዎች ያሳብቃሉ፡፡ ከዚህ ቀደምም ወደብን 
ያህል ነገር ‹‹አያስፈልገንም፣ ግመላቸውን ውሃ 
ያጠጡበት፤ እኛ በምርጥ እቅዶቻችን ያለወደብ 
በአጭር ጊዜ ውስጥ መካከለኛ ገቢ ካላቸው 
ሃገራት ተርታ እንሰለፋለን›› ሲል የገባውን 
ቃል እንደአስረጅ ማቅረብ ይቻላል፡፡ ለዚህም 
ነው ‹‹ግድብ ልሰራ ነው›› ስለተባለ ብቻ ይህ 
ሁሉ ጫጫታ አስፈላጊ አይመስለኝም የምለው፡፡  
በተቀረ ገና ምኑም ሳይያዝ ‹‹የግድቡ የመሰረት 
ድንጋይ የተጣለበት አንደኛ አመት›› በሚል  
‹‹ያዙኝ ለቀቁኝ›› ማለቱ ሌላው ቀርቶ በወዳጅ 

ዘመድ ዘንድ እንኳ ግምት ውስጥ ያስጥላል፡
፡ …መቼም ኢህአዴግ በዚህ አያያዙ የመሰረት 
ድንጋይ የተጣለበት ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ 
ሀምሳኛ፣ ስልሳኛ በዓል…እያለ አለመቀጠሉንም 
እርግጠኛ መሆን አይቻልም፡፡

አምርረን እንነጋገር ከተባለም ኳስ 
መራገጡ ለግድቡ ሲሚንቶ ወይም አሸዋ 
አይሆንም፡፡ አንዳንድ የዋህ አርቲስቶች በግድቡ 
ስም ኳስ መጫወትን ‹‹የሀገር ጉዳይ ነው›› 
ሲሉ እሰማለሁ፤ ይህ ግን ከየዋህነት የመነጨ 
ነው፤ ኢህአዴግ ገና ምኑም ባልተያዘ ዕቅድ 
ቀርቶ፣ በባድሜ እና ሽራሮ ጉዳይ እንኳ 
እልፍ አላፍት ወጣቶች ካለቁ በኋላ፣ ያውም 
በአደባባይ ካስጨፈረን በኋላ ‹‹Give and 
Take›› ሲል የተሳለቀ ደፋር ድርጅት ነውና፡፡ 
እናም የግድብ ፖለቲካውን ከሀገር እና ከባንዲራ 
ጋር አታገናኙት፡፡  ካምቦሎጆ እነ አባዱላ ገመዳ 
ኳስ መጫወታቸው ለጤናቸው ጠቃሚ ሊሆን 
ይችል ይሆናል እንጂ ግድብ አይሰራም፤ ቦንድም 
አይገዛም፤ ባይሆን ለኢህአዴግ ፕሮፓጋንዳ 
ቀልብ ይገዛ ይሆናል፡፡ …አርቲስቶቻችን 
ሆይ ከዚህ አንፃር ነው ከጫጫታው ትርቁ 
ዘንድ  ወይም ፍሬውን ከገለባው ትለዩ ዘንድ 
የምመክራችሁ፡፡ 

በእርግጥ ለሀገር እድገት ማሰቡ ጥሩ 
ነው፡፡ ጥሩ የማይሆነው ‹‹ግድብ እሰራለሁ›› 
የሚል ዕቅድ በማቀድ ብቻ የትኛውም ሀገር 
አድጎ አለመገኘቱን አለመስተዋሉ ላይ ነው፡፡ 
በነገራችን ላይ ግድቡ ተሰራም አልተሰራም፣ 
ከሁሉም ነገሮች በፊት መሰረታዊ መብቶች 
ሊከበሩ እንደሚገባ ልብ-ልትሉ ይገባል፡
፡ የሰብዓዊ መብት ጥሰቱ፣ የፍትህ ስርዓቱ 
ልብ-ወለድ ቀመስ መሆኑ፣ የፖለቲካ ምህዳር 
መጥበቡ፣ ድሆች መፈናቀላቸው፣ የ‹‹መንግስት 
ሌቦች›› መብዛታቸው… ሊያሳስባችሁ እና 
ልትታገሉለት ይገባል፡፡ ለዚህም ነው በደፈናው 
ህዝብና መንግስት ተጣመሩ፣ ተጋቡ፣ ሶስት 
ለሶስት ወጡ… ከምትሉት ትርኪምርኪ ራቁ 
እያልኩ ያለሁት፡፡ …እንዳልኳችሁ ዛሬ ሀገር 
እና ህዝብ ሀዘን ላይ ነው፡፡ እናም ህሊና ካላችሁ 
ሀዘኑን ተጋሩት፤‹‹የለም! አያገባንም›› ካላችሁም 
እንዳሻችሁ፣ ነገር ግን የማስታወቂያ ገቢ፣ 
መሬት፣ ኮንድምንየም ቤት፣ ጂኒ ቁልቋል… 
ጥቅማ ጥቅሞችን እያሰባችሁ አታምታቱት፡፡ 
(አሁን ወደ ዋናው እርሰ ጉያችን እንመለስ)

የእኛ ድምጽ
የህዳሴው ግድብ መሰረት የተጣለበትን 

አንደኛ አመት ምክንያት በማድርግ ኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥን ከመላው አለም ሰበሰብኩ ያለውን 
ጥያቄ በ22 እና 23/2004 ዓ.ም. በተላለፈ 
የምሽት ስርጭቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 
አቅርቦላቸው ሲመልሱ ሰምተናል፡፡  ሁሉም 
ጥያቄ ከአባይ መገደብ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ 
እንደተለመደውም ሁሉም መልስ  ፕሮፓጋንዳ 
ተኮር ነው፡፡ በእርግጥ  በቀረቡት ጥያቄዎች 
ላይ ቅሬታ የለኝም፡፡ ቅሬታዬ ለመለስ ዜናዊ 
የሚቀርቡት ጥያቄዎች እነዚህ ብቻ ናቸውን? 
የሚለው ላይ ነው፡፡ እናም ኢቲቪ ያላቀረበውን 
ጥያቄ እኔ ለማቅረብ ወደድኩ፤ ፈቅደንም ይሁን 
ሳንፈቅድ ለእኛ ለጭቁኖችም ቢሆን ጠቅላይ 
ሚንስትራችን ሌላ አይደሉም፤ ራሳቸው መለስ 
ዜናዊ ናቸውና፡፡

አዎ! ዛሬ እኛ ኢትዮጵያውያኖች 
መለስን የምንጠይቃቸው ብዙ ጥያቄዎች አሉን፡
፡ ወንድምና እህቶቻችን በሀገራቸው ብቻ ሳይሆን 
በሌሎች ሀገራትም እንደሰው የማይታዩበት 
ደረጃ ላይ ደርሰዋል፡፡ መዋረድ ዕጣ ፈንታቸው 
ሆኗል፡፡ ሌላው ቀርቶ መንግስት አልባ በሆኑ 
ሀገራት ዜጎች ሳይቀር ኢትዮጵያዊ የተናቀ እና 
የተገፋ ሆኖአል፡፡ ተቆርቋሪ አልባ ሆኗል፡፡

ክቡር ጠ/ሚኒስትር ስልጣን ከያዙ 
21 አመት ሆኖታል፡፡ ሆኖም ትዝ ይልዎት 
እንደሆነ፣ ደርግ የወደቀ አካባቢ ‹‹በአጭር 
ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያዊያን በቀን ሶስቴ 
የሚበሉበት ደረጃ እንዲደርሱ እናደርጋለን›› 
ሲሉ በአደባባይ ቃል ገብተው ነበር፡፡ የሆነው 
ግን በግልባጩ ነው፡፡  የገቡት ቃል እንኳን 
ሊሳካ ቀርቶ እርስዎ ወደስልጣን ከመምጣትዎ 
በፊት የነበረንንም እስከማጣት አድርሶናልና፡፡ 
እርስዎ ግን ዛሬም በስልጣንዎ ላይ ነዎት፤ 
ነገም በስልጣንዎ መቀጠል ይፈለጋሉ፡፡ እናሳ! 
ከዚህ የበለጠ አምባገነንነት የት የሚኖር 
ይመስልዎታል? እንደሀገርስ ቢሆን የዜጐቼን 
ክብረ አስጠብቂያለሁ ብለው በኩራት ሊናገሩ 
ይችላሉን? ኧረ በጭራሽ፡፡ 

መቼም በቅርቡ በሊባኖስ አንዲት 
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ትግላችን ለቤተ መንግስት ሹመት ሳይሆን  
ለህዝባችን ነጻነት ይሁን!

አየለ ጫሚሶ በመንግስት ተጠቀሙ 
ወይስ ኢህአዴግ ተጠቀመባቸው?

በርካታ ሰዎች ወደ ተቃውሞው ጎራ 
በመግባት ለነጻነት ሲታገሉ ይታያሉ፡፡ በዚህም 
የተቃውሞው ጎራ ካለበት የሰው ችግር በመነሳት 
የነጻነት ትግሉን እንዲመሩ ችሎታ ኖራቸውም 
አልኖራቸውም የአመራርነት ቦታ ሊሰጣቸው ይችላል፡
፡ ቦታው ሲሰጣቸው ወዲያውኑ ስለተነሱበት ዓላማና 
ስለተቀበሉት ኃላፊነት ሳይሆን ስለሚደርሱበት ግብ 
በማሰብ በመሪነት ቦታው ላይ እስከመቼ መቀጠል 
እንደሚችሉ ማሰብ ይጀምራሉ፡፡ ይህንንም የግል 
ሀሳባቸውን ለመፈጸም በሚያደርጉት የተሳሳተ ጉዞ 
የተነሳ ከሚታገሏቸው አምባገነኖች የበለጠ አምባገነን 
ሲሆኑ ይታያል፡፡ እነዚህ ሰዎች ከግል ስልጣን ጥማቸው 
የተነሳ ለትግሉ የቆሙትን ታጋዮች ሌላ ሁለት 
ትግል ይሆኑባቸዋል፡፡በውጭ ካለው አምባገነን መሪን 
አውርዶ ዴሞክራሲን ለማስፈን የሚደረገው ትግልና 
በውስጥ ከእነዚህ አይነት ሰዎች ጋር በሚደረገው 
ተጨማሪ ትግል  ሳቢያ ታጋዩ አጉል ዋጋ ይከፍላል፡፡
ለዴሞክራሲ ታግለው አምባገነን መሪዎችን ለማስወገድ 
ትግሉን የተቀላቀሉትን እነዚህን ሰዎች ለማስወገድ ሌላ 
ፓርቲ ማቋቋም የሚያስፈልግበት ደረጀ ላይ ይደርሳል፡
፡ በተቃውሞው ደረጃ እንኳ  ስልጣን ላይ ከወጡ 
እነርሱን አውርዶ በሌላ ለመተካት  ሌላ አብዮት 
የሚያስፈልግበት ሁኔታ እንዲፈጠር ያደርጋሉ፡፡ 
በሌላ በኩል እነዚህ ሰዎች በእርግጥ የሚወርዱ ከሆነ 
ፓርቲውን እስከማፍረስ ይደርሳሉ፡፡ ዓላማ አድርገው 
የያዙትንና የተነሱበትን ዓላማ በመርሳት ስልጣን 
ወይም ሞት ሲሉ ይታያሉ፡፡ በበርካቶች ትግል፣ሞትና 
ደም መፍሰስ ለውጥ

መምጣት ቢችል እንኳን  እነርሱ በቤተ 
መንግስት መሪ ሆነው ስለሚቀጥሉበት ሁኔታ ሲጨነቁ 
ይስተዋላል፡፡ 

በዚህም ብዙ የተቃውሞውን ጎራ 
ተቀላቅለው  የተቃዋሚ ጎራ መሪዎች የሆኑ ሰዎች 

• ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ /
ቅንጅት/ እንደገና ተደራጅቶ ሆኖ በአዲስ መልክ 
በ 1998 ዓ.ም በፓርላማና አዲስ አበባ ምክር ቤት 
በ1997 አገር አቀፍ ምርጫ የተመረጡ የፓርቲው 
አመራሮች በጋራ ተመስርቶ በፓርቲው ስም በ1997 
ዓ.ም በተደረገው አገር አቀፍ ምርጫ የታሰሩትን 
የፓርቲውን አባሎች በጠረጴዛ ዙሪያ ከገዥው 
ፓርቲ ጋር ተደራድሮ የማስፈታት እና ለአለም 
አቀፋ ህብረተሰብ ለመጮህ ታስቦ የተመሰረተ ፓርቲ 
ነበር 

• በወቅቱ እነ አቶ ተመስገን ዘውዴ በአቶ አየለ ጫሚሶ 
የተንኮል ስልትና ቅንብር ከፓርቲው ተገፉ፣ ሶስት 
የፓርላማ አባላትንም በፓርቲው ውስጥ ይዘው 
ቀጠሉ፣ ቅንጅት የማይናገር፣ የማይንቀሳቀስና 
ጉልበትና ጥርስ የሌለው አንበሳ ሆኖ የህዝቡን ችግር 
ከመግለፅ ይልቅ ከፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አቋም 
ውጪ የግለሰብ አምባገነንነት የነገሰበት እንቅስቃሴ 
ውስጥ ገባ 

በፓርቲው ውስጥ በቆየሁባቸው ጊዜያት ……
1. በሰብዓዊ መብት፣በዲሞክራሲና በሚታዩ 

የሀገራችን የውስጥ ችግሮች ዙሪያ፣ ለህዝብ 
ብሶት አቋም የሚወስዱ ጠንካራ አመራሮች አቶ 
አየለን በመቃወማቸው የተለያየ ስምና ሀሰተኛ 
ኘሮፓጋንዳዎችን በመንዛት አቶ ተመስገን 
ዘውዴ፣አቶ መሐመድ አሊ፣አቶ ለገሰ ቢራቱ ፣ 
መ/ር አሰፋ ተመስገን ፣ሻ/ል ንጉሴ ድፋባቸው፣አቶ 
ታደሰ በቀለ እና ሌሎች ጠንካራ አመራሮችና 
አባሎች ከኃላፊነት የማስወገድ ስራዎችን ሰሩ 
አሁንም ለሆዳቸው ያደሩ ጥቂት አመራርና 
አባላት ነገሮችን ሳያመዛዝኑ ውሸትን እንደእርጎ 
እየጠጡ ቃላቸውን የእግዚያብሔር ቃል አድርገው 
የሚቀበሉ፣አቋም የሌላቸው መሐል ሰፋሪዎች 

የዓላማ ትግል  በትግሉ ነጻነት እንዴት ይመጣል? 
የሚል ሳይሆን ድሉ ቢመጣ እንዴት ስልጣን ላይ 
ሊወጡና ቀሪዘመናቸውን በቤተ መንግስት ገብተው 
በመቀመጥ የተደላደለ ኑሮ እንደሚኖሩ ነው፡፡ በዚህም 
በሁለት ስራ እንዲጠመዱ ያደርጋቸዋል፡፡  ከህዝቡ ጋር 
ሆነው ትግላቸውን ሲያካሂዱ በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው፡
፡  በአጋጣሚ ድሉ ቢገኝ ተሸቀዳድመው ስልጣን ላይ 
የሚወጡበትንበማሰብ የራሳቸውንም ይሁን የሌሎች 
ታጋዮችን ጊዜ ያባክናሉ፡፡ ያሰቡትንና የተመኙትን 
አልጋ ካገኙበኋላ የማይወርዱበትን እና ከእነርሱ በፊት 
እንደነበሩት መሪዎች ከተቆናጠጡት አልጋ ሳይወርዱ 
የሚቆዩበትን ጊዜያስባሉ፡፡ ያንን ለመፈጸም ተግተው 
ይሰራሉ፡፡ በዚህም አስተሳሰባቸው የአብዛኛውን ታጋይ 
ድካም ከንቱ ያደርጋሉ፡፡ የብዙሃን ውድ ህይወት 
አለአግባብ እንዲጠፋ ተርድጓል፡፡ በርካቶችም አለአግባብ 
የእስር መስዋዕትነት እንዲከፍሉ እየተደረገ ነው፡፡መሪ 
አብዛኛውን ጊዜ የተመሪውን ኃላፊነት የሚወስድና 
ለህዝቡ ሲል ሁሉን መከራ ተቀብሎ እራሱን ብቻ 
ሳይሆን ህዝቡን ነጻ የሚያወጣ ነው፡፡ትክክለኛ መሪ 
በትግሉ ሂደት ሁሉ ቅድሚያ የሚሰጠው  የህዝብን 
ጥቅም  እንጂ፤ ጉዞው ከራሱ ጥቅም አንጻር አይደለም፡
፡ትክክለኛ መሪ የታገለበትን ዓመት ብዛት ሳይሆን 
ያገኘውን ውጤት የሚገመግም ነው፡፡ የእርሱን ሳይሆን 
የህዝቡን ኑሮ ለማሻሻል የሚያስብና የሚጥር እንጂ 
እራሱን ነጻ ለማውጣትና በእኛው ሀገር አጠራር አራት 
ኪሎ ገብቶ ራሱ ሌላ የህዝብ ሸክም ለመሆን የሚሰራ 
አይደለም፡፡

ሙሴ አስራኤላውያንን ከግብጽ ባርነት ነጻ 
ሲያወጣቸው በተደጋጋሚ ከፈርኦን ጋር በመጋፈጥ 
ያለመሰልቸት ታግሏል፡፡ አምባገነኖች ከባህሪያቸው 
ግትሮች አልፎም እስኪሞቱ ድረስ አቋማቸውን 
የማይለውጡ ናቸው፡፡ ለዚህም የነጻነት መሪዎች 
የተሻለ ጠንካራ ካልሆኑ የተፈለገው ለውጥ ሊመጣ 
ይችላል ብሎ መጠበቅ ጨረቃ ድንብል ቦቃ ዳቦ ጣይልን 
እንደሚሉት ህጻናት ዓይነት መሆን ነው፡፡ “ወይም የበሬ 
እንትን ይወድቃል ብላ በሬን ስትከተል እንደዋለችው 
ቀበሮ መሆን ነው”፡፡ህዝበ እስራኤል ከግብጽ እንዲወጡ 
ያደረጋቸው የሙሴ ጽናት ነው፡፡ ፈርኦን በተደጋጋሚ 
ህዝቡን ለመልቀቅ ቀነ ቀጠሮ እየሰጠ በቀጠሮ ቀን 
ሙሴ ሲሔድ ፈርኦን ሀሳቡን እየለወጠ ቢያስቸግረውም 
ሙሴ ግን ህዝቡ ነጻ እስኪያወጣ ድረስ በጽናት ታገለ 
እንጂ ፈርኦን ሀሳቡን እየለዋወጠ ስላስቸገረው ተሰላችቶ 
ትግሉን አላዳከመውም፡፡ አሁን ባለንበት የሀገራችን 
ሁኔታ ከእኛ ከተቃዋሚ የሚጠበቁው ያለመሰልቸት 
ታግለን ማታገል ነው፡፡ ኢህአዴግ በተደጋጋሚ የህዝቡን 
ኑሮ አሻሽላለሁ ቢልም የህዝቡ ኑሮ ዛሬ ዛሬ ከእጅ 
ወደአፍ ከሚባለው በታች ሆኗል፡፡ ጠንካራ ፓርቲዎች 

ከህዝባቸው ጋር እንዳይገናኙ እየተደረገ ነው፡፡ በዚህ 
ወቅት የጠበበውን ምህዳር ለማስፋት ከኢህአዴግ 
ሳይሆን ከመሪዎች የተለያዬ ስልቶችን በመቀየስ 
ህዝቡን ማነቃቃትና ትግሉን ማጠናከር ይጠበቃል፡፡ 
ህዝቡ ተሰባስቦ በመንግስት ላይ ተቃውሞውን ይገልጽ 
ዘንድ አሰባሳቢው መሪው ጠንክሮ ሊሄድ ግድ ይላል፡
፡ አዳራሽ ሲከለከል ሜዳላይ ተሰባስቦ መልእክትን 
ማስተላለፍ ተገቢ ነው፡፡ የትኞቹም ሀገሮች ነጻ የወጡት 
አምባገነን መሪዎች ምህዳሩን አስፍተውላቸው ሳይሆን 
ህዝባቸውን ይዘው የተዘጋውን በር በግድ አስከፍተው 
ነው፡፡

መሪ ከራሱ ከሚመራው ህዝብ የሚደርሱበትን 
ተቃውሞዎች በትእግስት ያልፋል፡፡
ሙሴ ይታገል የነበረው ለህዝበ እስራኤል 

ነጻነት ነበር፡፡ነገር ግን ከሚታገልላቸው ህዝቦች 
ከፍተኛ ተቃውሞ በየጊዜው ይገጥሙት ነበር፡፡ በበረሃ 
በረሃብ ልትጨርሰን ነው እንዴ ከግብጽ ዱባ ለይተህ 
ያመጣኸን በማለት ያማርሩት ነበር፡፡ ሆኖም ሙሴ 
ምንም እንኳን እርሱ በፈርኦን ቤት ተንደላቅቆ መኖር 
እየቻለ ለህዝቡ ብሎ ከህዝቡ ጋር መከራ ቢቀበልም 
ከህዝቡ የሚደርስበትን ተቃውሞ ችሎ የህዝቡን 
ጥያቄ ከመመለስ ህዝቡን ጥሎ ወደኋላ መመለስን 
አልመረጠም፡፡ውሃ ሲጠማቸው ውሃ ከጭንጫ እያፈለቀ 
ሲርባቸው መና ከሰማይ እያወረደ ይመግባቸው ነበር፡
፡ ዓላማው ህዝቡን ነጻ ማውጣት ስለነበረ ሁሉን 
ታግሶ ይመራ ነበርእንጂ ህዝቡን በሲና በረሃ በትኖ 
የራሱን ኑሮ መኖርን አልመረጠም፡፡ ከመሪ ይህ ሁሉ 
ይጠበቃል፡፡

መሪ ተተኪ ይኖረዋል፡፡
ሙሴ አላማው ህዝቡ ከፈርኦን የግፍ አገዛዝ 

ወጥቶ በራሱ ሀገር በነጻነት እንዲኖር ነበር፡፡ በዚህ 
አጋጣሚ ሙሴ ከነጻይቱ ሀገር እንደማይደርስ ሲያውቅ 
ከህዝቡ ውስጥ እርሱን ተክቶ ህዝቡን መርቶ ከነዓን 
የሚያስገባቸው አንድ ወጣት መርጦ አሰማራው እንጂ 
እኔ ካልደረስኩ እኔ ምን አገባኝ ብሎህዝቡን በሲና በረሃ 
ሊበትናቸው አልፈለገም፡፡ እንደውም በተሻለ ህዝቡን 
የሚመራ ወጣት አዘጋጀላቸው፡፡ ኢያሱም በገባኦን 
ከጠላት ጋር በተዋጋበት ጊዜ ትግሉን ሳይጨርስ ጸሐይ 
ልትጠልቅ ስትል ጸሐይን እነደነበረች እንድትቆም 
አድርጎ ነበር ጠላቶቹን አጥፍቶ ህዝቡን ከተፈለገበት 
ቦታ ያደረሰው፡፡ ጥሩ መሪ ከእርሱ የተሻለ መሪ 
ለህዝቡ ያዘጋጃል፡፡ በሀገራችን አንዳንድ የተቃዋሚም 
ይሁን የመንግስት ሥልጣን የያዙት ተተኪ ማግኘት 
እንዳልቻሉ ሲነገር ይሰማል፡፡ በእግርጥ በአሁኑ ሰዓት 
አንዳንድ የተቃዋሚ መሪዎች ተተኪ ለማፍራት 
እየሄዱበት ያለው ሁኔታ አበረታች ቢሆንም በቂ 
ግን አይደለም፡፡ በሀገራችን ያለው የተተኪ ያለመኖር 
ሳይሆን የተኪ መሀን መሆን ነው ፡፡

ዛሬ አሁን ባለንበት ቦታ ቁጭ ብለን 
እያንዳንዱን በተቃዋሚውም ይሁን በሌላው ቦታ 
ያለውን የግለሰቦች ሁኔታ ብንመለከት ለነጻነት 
እታገላለሁ የሚለውንም  ጨምሮ አብዛኛው ሰው 
በኪሱ ይዞ ነው የሚዞረው ትንንሽ አክሊል አለው፡
፡ አጋጣሚውን ሲያገኝ ከኪሱ ያስቀመጣትን አከሊል 
አናቱ ላይ ደፍቶ አንግሱኝ ይላል፡፡ ራሱን ከነጻነቱ 
በፊት ቤተመንግስት ስላስገባ የእርሱ የትግል የሒሳብ 
ስሌት ሁሉ የሚሰላው እርሱ ቤተመንግስት ከመግባቱ 
ጋር እንጂ ከሚቀጥለው ነጻነት ጋር አይደለም፡፡ ለዚህም  
እንደነዚህ ዓይነቶቹ የፖለቲካ መሪዎች የነጻነት ትግል 
ከእነርሱ ሳይሆን ከህዝቡ ብቻ እንደሚጠበቅ ያስባሉ፡
፡ እንደነዚህ ዓይነት ሰዎች ሁል ጊዜ የሚፈልጉት 
ቦታ በየትኛውም መስመር ሄደው ማንም ምንም ሆኖ 
እነረሱ ከሚፈልጉት ቦታ እስኪደርሱ ድረስ ሌላው 
ምናቸውም አይደለም፡፡ ሁሉን ነገር ከራሳቸው አንጻር 
ስለሚመለከቱሁል ጊዜ የዚህ ዓይነት ሰዎች የተቃውሞን 
ጎራ ከተቀላቀሉ ታጋይ ያልቃል እንጂ ትግሉ አንድ 
ስንዝር አይራመድም፡፡ ትግሉ የተሻለ ቦታ መድረስ 
እየቻለ ባለበት እንዲረግጥ ሆኗል፡፡ ትግሉ ጠንከር 
ብሎ መሔድ የሚችለው  እውቀትና ብቃት ያላቸው 
ሰዎች ከተቀላቀሉት ብቻ ነው፡፡ ይህ መሆን እንዳይችል 
ደግሞ እነዚህ ሰዎች ከህዝቡ ጋር ያለው አካላቸው 
እንጂ ሃሳባቸው (ልባቸው) ቤተ መንግስት ነው፡፡ 
ስለዚህ ከእነርሱ የተሻለ ሰው እንዳይመጣ ቢሮአቸው 
ተቀምጠው የተሻለ ሀሳብ ይዘው ሊመጡ የሚችሉትን 
ቅን ሰዎች ስለሚፈሩ ብቻ ጥላሸት በመቀባት እንዳይገቡ 
ይከላከላሉ፡፡ የተሻሉ ሰዎች ትግሉን እንዳይቀላቀሉ 
አጥር ያጥራሉ፡፡የተሻሉ ሰዎች ሾልከው እንዳይገቡ 
አጥሩን ማጠባበቅ እና በሩን መከርቸም ዋና ሥራቸው 
ነው፡፡ የተሻለ ሰው መጥቶ ቤተ-መንግስት ከመግባት 
ሃሳባቸው እንዳያጨናግፋቸው ስለሚሰጉ ብቻ በሰበብ 
አስባቡ የተሻለ ሰው ወደትግሉ እንዳይቀላቀል በማድረግ 
ታጋይ እንጂ የትግሉ ጉዞ እንዳያልቅ በማድረግ ትግሉ 
እንዲረዝምና አምባገነን መሪዎች ህዝቡን እንዳሻቸው 
እያደረጉ እንዲያሰቃዩት አድርገዋል፡፡አሁንም እያደረጉ 
ናቸው፡፡ እነዚህ ሰዎች የስልጣን ጥማት ያለባቸው 
በመሆናቸው ብቻ ባለስልጣን እስከሆኑ ድረስ የህዝቡ 
ስቃይ ምናቸውም አይደለም፡፡ እነርሱ አይገቡ ህዝቡ 
እንዲገባ አይፈቅዱ ብቻ ለራሳቸው በማይሆን የህልም 
እንጀራ እየተንዘላዘሉ የህዝቡን የነጻነት ትግል ዘልዛላ 
ያደርጉታል፡፡

ሙሴ ህዝቡን ከባርነት ነጻ ሲያወጣ 
እርሱ መከራ ተቀብሎ እንጂ ህዝቡ በተቀበለው 
መከራ አይደለም፡፡ ከመሪ ብዙ ይጠበቃል፡፡ ህዝቡን 

በሒደት ራሳቸውን በራሳቸው ይተረትራሉ፡፡ 
2. ከፓርቲው እውቅና ውጪ በግላቸው የሀገራችንን 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሚዲያና በተለያዩ የስብሰባ 
መድረኮች መቃወምን እንደ ግብ ወስደው በገዥው 
ፓርቲ ታማኝነትን ለማግኘት በቁ ፡፡

3. ቅንጅት ከምርጫ 97 በኋላ ባለው የፓርላማና 
የአዲስ አበባ ምክር ቤት እንዲሁም ኢህአዴግ 
ከራሱ ድርሻ ላይ የሚሰጠውን ባጀት ለፓርቲ ስራ 
ሳይሆን የተለያየ የወጪ ርዕስ በማዘጋጀት ለግል 
ጥቅማቸው አውለውታል ለምሳሌ ፡-

የመኪና ነዳጅ ደረሰኞች ከተለያዩ ማደያዎች 
በመሰብሰብ እና የፓርኪንግ አገልግሎት በሚል ሂሳቦችን 
ማወራረድ፣

ለመስተንግዶ በየሆቴሉ ያወጡዋቸውን 
ወጪዎች ለፖለቲካ ስራ ሰዎችን ሳነጋግር ያወጣሁት 
ወጪ በሚል ማወራረድ፣ 

ለምርጫ እንቅስቃሴ አበል፣ የመኪና ኪራይ 
፣ስልጠና ፣የእስቴሽነሪ እቃዎች ግዥ ወዘተ በሚል 
ፓርቲው ከሚያገኘው ገቢና ከድጎማ ገቢ 50% ወጪ 
አቶ አየለ ጫሚሶ ኪስ ገቢ ሆኗል፣

የአቶ ሳሳሁልህ ከበደን ፅሁፍና ፊርማ 
በማስመሰል 50,000 /ሀምሳ ሺህ ብር/  ከኢትዮጵያ 
ንግድ ባንክ አራዳ ቅርንጫፍ በቼክ ቁጥር 6647296  
ወጪ በማድረግ ገንዘቡን ለግል ጥቅም አውለውታል 

ኢህአዴግ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኩል 
ሚያዝያ 13 ቀን 2003 ዓ.ም 190,934.78 /አንድ መቶ 
ዘጠና ሺ ዘጠኝ መቶ ሰላሳ አራት ብር ከ ሰባ ስምንት 
ሳንቲም/ ብር በአካውንታችን ገቢ መሆኑን የሚገልፅ 
ደብዳቤ አቶ አየለ ጫሚሶ በመረከብ ተመሳሳይ ቀንና 
ቁጥር ያለው ደብዳቤ ፎርጅድ በማዘጋጀት ደብዳቤ ላይ 
በመምራትና በመፈረም ኢህአዴግ ለፓርቲው የቸረውን 
ገንዘብ ¼ኛውን በመቀነስ ንዑስ ኮሚቴ በማቋቋም 
(ዶ/ር መርጋ ባይሳ እና አቶ ጀማነህ ማንደፍሮን 
በመሰየም)የበጀት ቀመር ተዘጋጅቶ ሰነድ እንዲቀርብ 
ተደርጎ የፓርቲው አመራሮች በቃለ ጉባኤ እንዲያፀድቁ 
አድርገዋል፡፡

ፓርቲው ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ድረ-
ገፅ ላይ ባገኘው መረጃ መሠረት በብ/ም/ቦርድ ስም 
የተዘጋጀውን ፎርጅድ ደብዳቤና እውነተኛ ደብዳቤ ነገር 
ግን የተለያየ የገንዘብ መጠን ያላቸውን ሰነዶች ለብ/ም/
ቦርድ ጉዳዩ እንዲጣራልን ገቢ አድርገናል በብ/ም/ቦርድ 
እና ፓርቲያችን የተጭበረበሩ በመሆኑ ጉዳዩ በሕግ 
እንዲጣራልን ጠይቀን የተያዘ መሆኑን የቦርዱ ጽ/ቤት 
ገልፀውልናል፡፡

ክቡራን አንባቢያን፡- ገንዘቡን አቶ አየለ 
ጫሚሶ እንጂ ብ/ም/ቦርድ አጭበረበረን እያልኩ 
እንዳልሆነ እንድትገነዘቡልኝ እፈልጋለሁ፡፡ ይሁንና 
ብ/ም/ቦርድ በፓርቲያችን ላይ የፈፀማቸውን በደሎች 
ዋና ዋናዎቹን በእስተጨረሻ እጠቃቅሳለሁ 

ታህሳስ 22 ቀን 2000 ዓ.ም በዲሲኘሊን 
ከአባልነት ለታገዱት እና የፓርቲው አመራር 
ላልሆኑት ለእነ አቶ ፀጋዬ አብሬ በፓርቲው ውስጥ 
ያለውን የሀይል ሚዛን ለመጠበቅ ሲሉ ለአየርላንድ 
ኤምባሲ ስማቸውን በማስተላለፋቸው መጋቢት 2004 
ዓ.ም የግብዣ ወረቀት ከኢምባሲው ተልኮ ማስረጃውን 
ይዘናል፡፡

3.7 ቅንጅት ዋና ጽ/ቤቱን ከመንግስት 
ቤቶች ኤጀንሲ ሲከራይ አቶ አየለ ጫሚሶ ውል 
የፈፀሙ እና ፓርቲው የተከራየበትን ወርሃዊ ኪራይ 
በውሉ ላይ እንደሚገለፅ ይታወቃል ይሁንና ፓርቲው 
የተከራየበትን የገንዘብ መጠን እንዳናውቅ ውሉን 
እኔም ሆንኩ የፓርቲው የሕግ ጉዳይ ኃላፊ ሻ/ቃ ደርዛ 
ደዋና በተደጋጋሚ እንዲሰጠን ብንጠይቅም ሊሰጡን 
አልቻሉም ሚስጥሩ ሌላ ነው፣ምን ይሆን ?

አቶ አየለ ጫሚሶ ከመንግስት ቤቶች 
ኤጀንሲ ጋር ፓርቲውን ወክለው የተዋዋሉት በወር 
600 /ስድስት መቶ ብር/ ሲሆን ተርን ኦቨር ታክስ 
15% ሲታከልበት 690 /ስድስት መቶ ዘጠና ብር/ ሆኖ 
ሳለ ቢሮውን ከተከራየንበት ከ2001 ዓ.ም ጀምሮ 1700 
/አንድ ሺ ሰባት መቶ ብር/ ከጽ/ቤታችን ወጪ እያደረጉ 
በሀሰተኛ /ፎርጅድ/ ደረሰኝ ሂሳብ ማወራረዳቸውን 
ያወቅነው የካቲት 2004 ላይ ነው፡፡ ሚያዝያ 13 ቀን 
2003 ዓ.ም ፓርቲው በድጎማ ካገኘው ገንዘብ ላይ 
በተራ ቁጥር 3.5 ላይ የተጠቀሱት ንዑሳን ኮሚቴ ለጽ/
ቤት ኪራይ የሁለት ወር ብቻ እንዲከፈል የውሳኔ ሃሳብ 
ያቀረቡ ቢሆንም አቶ አየለ ጫሚሶ የአንድ አመት 
መከፈል አለበት በማለት 20,640.00 /ሃያ ሺ ስድስት 
መቶ አርባ ብር/ ወጪ በማድረግ 6900 /ስድስት ሺ 
ዘጠኝ መቶ ብር/ ብቻ ለመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ 
በመክፈል በሀሰተኛ ደረሰኝ ሂሳብ አወራርደዋል የሂሳብ 
መዛግብቶችንና ሰነዶችን ከፓርቲያችን ሴክረተሪ እጅ 
በመውሰድ ወደ መኖሪያ ቤታቸው አሽሽተዋል ኦዲተሩ 
የኦዲት ሪፖርት ኮፒ እንዲሰጠን በደብዳቤ ጠይቀን 
አልሰጥም የሚል ምላሽ በፅሁፍ ሰጥቶናል፡፡

የሂሳብ ሰነዶችን በማዘጋጀትና በመፈረም 
በውጪ ኦዲተር አስመርምሮ ከዕዳ ነጻ መሆናቸውን 
የሚያረጋግጥ ሰነድ ለብ/ም/ቦርድ በጥንቃቄ በመላክ 
የተካኑ ግለሰብ ናቸው፡፡

የአቶ አየለ ጫሚሶን ድርጊት ለፓርቲው 
ሥራ አስፈጻሚ በማቅረብ ከሊቀ መንበርነታቸው 
እንዲነሱና ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ እንዲሰጥበት በስራ 
አስፈጻሚ አባልነት ብቻ እንዲቀጥሉ መጋቢት 07 
ቀን 20/04 ዓ.ም የተወሰነ ሲሆን በእኔ ላይ ሐሰተኛ 
ክሶች እንዲመሰረትብኝ አድርገዋል፣ፖሊስ ቢሮ ይዞ 
በመምጣት ከመደበኛ ስብሰባ ላይ እንድወጣ ጥረት 
አድርገዋል፣ከየክልሉ የፓርቲ አባሎችን በመጥራት 
አበልና ትራንስፖርት በመክፈል በተወሰኑ አመራሮች 
ላይ ኘሮፖጋንዳ በሰፊው ከፍተዋል፣ከፓርቲው ዋና 
ፀሐፊ ጋር የሚተባበር ሁሉ ኢህአዴግ እያንዳንዳችሁን 
አጥንቷል ዋጋችሁን ታገኛላችሁ በማለት ተፅእኖ 
ለመፍጠር ሞክረዋል፡፡

3.8 ለ2000 ዓ.ም አገር አቀፍ ምርጫ 
ለተከበሩ ዶ/ር ሺህ መሀመድ አሊ አላሙዲ፣ አቶ 
አብነት ገ/መስቀል ፣ ለዶ/ር አረጋ ይርዳው ለመሳሰሉት 
ለፖስተር ፣ ለመኪና ቅስቀሳ ለበራሪ ወረቀት ወዘተ 
ድጋፍ ያደርጉ ዘንድ ስም የተጠየቀ መሆኑን ያገኘናቸው 
ደብዳቤዎች ያመላክታሉ ምን ምላሽ ተገኝ? ፓርቲው 
የሚያውቀው ነገር የለም

3.9 ደቡብ አፍሪካ ከእውቅናችን 
ውጭ አቶ መሰለ ተሾመ በፓርቲው ስም የላኩ 
ከመሆኑም በላይ ማህተም ፣ የገቢ ደረሰኝ ታትመው 
ተልኳል፡፡ የኢህአዴግ፣ ኢዴፓና ቅንጅት ተወካዮች 
ደቡብ አፍሪካ ለልምድ ልውውጥ በሄዱበት ወቅትም 
በርካታ ሰዎችን ለመላክ ላይ ታች ሲሉ የነበረ መሆኑን 
አረጋግጠናል፡፡ አቶ ብሩኬ አበበ የአውሮፓ ማስተባበሪያ 
ጽ/ቤት ኃላፊ ሰነድና ማህተም ተቀርፆ ተልኳል፡
፡ እንዲሁም የሁለቱንም አገሮች አድራሻ ለፓርቲው 
አመራሮች ለመስጠት /እንድናውቅ/ አልታደልንም 
ለምን? ጄኔቭ አቶ ለገሰ ቢራቱ በፓርላማ በተሰጣቸው 
እድል ለመሄድ ቢሞክሩም ተከልክለው ለአቶ ወርቅነህ 
ከበደ ደብዳቤ የተፃፈ ቢሆንም 40,000 /አርባ ሺ ብር/ 
ለነዳጅና ለሻይ ካላመጣህ አትሄድም ተብሎ ተከልክሏል 
ይሁንና መጨረሻ ላይ ማን በዕድሉ እንደተጠቀመ 
አይታወቅም 
4 ብ/ም/ቦርድ በፓርቲያችን ላይ የፈፀማቸው በደሎች 

ምን ምን ናቸው?
ለአምስት የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የመጣውን 

የጀርመን ጉዞ የስልጠና እድል አመራሩ ዝግጅት 
እያደረገ ሳለ ማንነታቸው የማይታወቁ በህገ ወጥ 
መንገድ ሰዎችን ሊልኩ የነበረው ጥረት ሰባቱም 

ኢንጂነር ዘለቀ ረዲ

ሳሳሁልህ ከበደ 
(የቅንጅት ፓርቲ ዋና ፀሐፊና የጽ/ቤቱ ኃላፊ)

ወደ ገፅ 10 ዞሯል

ወደ ገፅ 10 ዞሯል
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ዳግማዊት ጃፓን፣ ዳግማዊ ቴዎድሮስ 

አለማየሁ ገላጋይ ‹‹የሁለት ስልጡን 
ህዝቦች ወግ›› የተባለች ኩርማን መጣጥፍ 
ባለፈው ሳምንት ፍትህ ላይ አውጥቶ አነበብሁ፡
፡ በመጣጥፏ ውስጥ ኢትዮጵያንና ጃፓንን ባንድ 
የዘመን ምዕራፍ ላይ ያወዳድራል፡፡ ዳግማዊ 
ቴዎድሮስን ሙትሱሂቶ ከተባለው የጃፓን መሪ 
ጋር ያነፃፅራል፡፡ በመጨረሻ በጃፓን አምሳል 
ሳንሰለጥን መቅረታችን አስቆጭቶት ሁኔታችን 
‹‹..ነባሩን ኢትዮጵያዊ ስልጣን ጥሎ ቻይናዊ 
እድገትን አንጠልጥሎ ሆኗል›› በማለት ወጉን 
ይዘጋል፡፡

የኔ ፅሁፍ አላማ የዓለማየሁን ሐተታ 
መጠራጠር ነው፡፡ ብዙዎቻችን እንደሰማነው 
ፈር ቀዳጅ ሊቃውንት ተብለው የሚታወቁት 
እነ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ፣ ገብረ እግዚአብሔር 
ጊላማርያም፣ ተክለ ሐዋርያት ተክለማርያም፣ 
በኋላም ከበደ ሚካኤል ኢትዮጵያን በጃፓን 
መንገድ ለመግፋት ሞክረው ነበር፡፡ የዛሬ ልጅ 
መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ‹‹ሙከራቸው ለምን 
አልተሳካም?›› የሚል መሆን አለበት፡፡ ምናልባት 
ጃፓንን እንደ አርአያ (ሞዴል) ማጨት በራሱ 
ስሕተት ሳይሆን ይቀራል?

በቀደምቶቻችን መፍረድ አይቻልም፡፡ 
ጃፓን ከትቢያ ተነስታ ያስመዘገበችው እመርታ 
በጣም አስደናቂ በመሆኑ ሊቃውንቶቻችንን 
ቢያማልል አይገርምም፡፡ እንደ ኢትዮጵያ ላለ-
ከመንገድ ላይ ምኝታ አርፍዶ የተነሣ አገር 
ስልጣኔን ሀ ብሎ ከመጀመር ይልቅ ተጠናቆ 
የተገኘውን መኮረጅ አዋጭ ነበር፡፡

ኢትዮጵያን በጃፓን አምሳል ለማሰልጠን 
ያለሙ ሊቃውንት ሁለቱ አገሮች ተመሳሳይ 
ጠባይ አላቸው ብለው የሚያምኑ ነበሩ፡፡ ይህንን 
እምነት አለማየሁ ይጋራዋል፡፡ የዛሬ ሳምንት 
ከፃፈው፣ ልጥቀስ፡፡

‹‹ኢትዮጵያና ጃፓን በስልጣኔ 
ረገድም መንትያ ነበሩ ማለት ይቻላል፡፡ 
የሁለቱም ነባር ስልጣኔ ካውሮፓ ስልጣኔ 
የተለየና መንፈሳዊነት ላይ የተመሰረተ 
ነው፡፡ Theocentric ይሉታል፡
፡ እንደ አውሮፓ ስልጣኔ በቁስ ላይ 
የተመሰረተ የሰውን ልጅ ማዕከል ያደገረ 
Anthrocentric አይደለም››

በበኩሌ ከዚህ ሐተታ ጋር መስማማት 
ያስቸግረኛል፡፡ የጃፓኖች ገናና ሐሳቦች 
ቡዲዝምና ኮንፊሽየሳዊነት መንፈሳዊነት ባያጡም 
እግዚአብሔርን ማዕከል ያደረገ Theocentric 
በሚለው ድንኳን ውስጥ አይቀመጡም፡፡ 
ጃፓኖች ብዙ እሴቶችን ከኮንፌሽየስ ስለወሰዱ 
ኮንፊሺየሳዊነትም በምድራዊነት ላይ አጥብቆ 
ስለሚያተኩር ስልጣኔያቸው በቁስ ላይ 
አልተመሰረተም የሚለው አያሳምንም፡፡

አለማየሁ ያውሮፓ ስልጣኔን 
ከኢትዮጵያ ስልጣኔ ጋር የሰሜንና የደቡብ ያክል 
የሚያቃርነው ዕጓለ ገብረዮሐንስ ያቀረቡትን 
ሐሳብ ያለ ሂስ ስልተቀበለው ነው፡፡ እንደኔ 
እንደኔ የኢትዮጵያ ነባር ባህል ስለተፈጥሮ 
ባጠቃላይ ስለሰው ልጅ በነጠላ ባለው አሉታዊ 
አስተያየት እንዲሁም ለግለሰባዊነት በሚሰጠው 
የተጋነነ ቦታ ከሩቅ ምስራቅ ይልቅ ወደ አውሮፓ 
ጠጋ ይላል፡፡ የሚለየን ነገር ቢኖር አብረን ሄደን 
ሄደን፣ ብርሃነ ሕሊና (ኢንላይትመንት) የተባለው 
ያመለካከት ፌርማታ ላይ ሳንደርስ መውረዳችን 
ይመስለኛል፡፡

በጥንታዊት ኢትዮጵያና በጥንታዊት 

ጃፓን መካከል ከነበሩት ልዩነቶች አንዱ ስለለውጥ 
የነበራቸው አስተያየት ነው፡፡ ቀዳሚውን ማክበር 
አዲሱን መጠራጠር የኢትዮጵያውያን ጠባይ 
ነበር፡፡ ካዲሱ ብልሃት አሮጌውን ግራ መጋባት 
መምረጥ፣ ከማያውቁት መልአክ፣ የሚያውቁትን 
ሰይጣን የሙጥኝ ማለት ብሔራዊ መለዮ ነበር፡
፡ የዚህ ምክንያት ግልፅ ነው፡፡ በአገራችን ታሪክ 
በሰላምና በሲሳይ የተደመደመ ለውጥ ብዙ 
አልተመዘገበም፡፡ እንግዳ ሆኖ ገብቶ ባላንጣ 
ሆኖ የማያድር ባእድ ብዙ አልታየም፡፡ ስለዚህ 
ቀስ በቀስ ለውጥን ከጥፋት እንግዳን ከጠላት 
ጋር የሚያቆራኝ ብሄራዊ አእምሮ ሳይፈጠር 
አልቀረም፡፡

ባገራችን የመኪና ወፍጮ ሲገባ 
እናቶቻችን ጋኔን ይፈጭበታል በማለት በድንጋይ 
ወፍጮአቸው ላይ ረጉ፡፡ ይህንን የተመለከቱ 
ተራማጅ ነን ባዮች በእናቶቻችን ‹‹አላዋቂነት›› 
ሲሳለቁ ተመስጌን ገብሬ የተባለ ፀሐፊ ስላቁን 
ከንቱ ለማድረግ ተነሳ፡፡ እንደ ተመስጌን እይታ 
ከሆነ፣ በጊዜው የመኪና ወፍጮ ባለቤት የሆኑት 
ፈረንጆች የባላገሮችን ዱቄት ከቋት ላይ ይሰርቁ 
ነበር፡፡ ባላገሮች ይህንን ቢያውቁም ፈረንጆችን 
ሌባ ብሎ ከማሳቀቅ በጋኔን ላይ ማሳበብ ጥሩ 
የማህበራዊ ዘዴ ሆኖ አገኙት፡፡ ስለዚህ እናቶቻችንን 
በማህበራዊ ህይወት ፈሊጣቸው ልናደንቃቸው 
እንጂ ባልገባን ነገር ልንሳለቅባቸው አይገባም ባይ 
ነው፡፡ ተመስጌንን ቃል በቃል አልጠቀስኩትም፡፡ 
ግን ሐሳቡ ከዚህ እንደማይወጣ ርግጠኛ ነኝ፡፡

እንግዲህ አስቡት፡፡ የመኪና ወፍጮ 
ድካምን ከማቃለል ይልቅ የዱቄትን መጠን 
በማቅለል ተዋውቋል ማለት ነው፡፡ የለውጥ 
መሳሪያ ከጉድለት ጋር ሲገጣጠም ሰዎች ለውጥን 
በበጐ ሊያዩት እንዴት ይችላሉ?

ጥንታዊ ጃፓን ግን ለውጥን 
የሚያስጠላ ክፉ እድል የገጠማት አይመስልም፡
፡ ባርትራንድ ረስል የተባለ ፈላስፋ እንደጠቀሰው 
ጃፓኖች ቡዲዝምን ከጐረቤት አገር ተውሰው 
በብሔራዊ ሀይማኖት ከማድረጋቸው በፊት 
በጥቂት መሳፍንት ላይ ሞከሩት፡፡

አዳዲሶቹ የቡዲስት ተከታዮች 
የባላገሮች እምነት ከሆነው ሺንቶይዝም ተከታዮች 
በብልጥግና ከበለጡ ቡዲዝምን እናስገባዋለን 
ነበር እቅዳቸው፡፡ የቤተ ሙከራው ውጤት 
እንደሚያሳየው በተውሶ የመጣው እምነት ካገር 
ቤቱ እምነት የተሻለ ብልጥግና አፈራ፡፡ ስለዚህ 
ቡዲዝም፣ ቤት ለእንግዳ ተባለ፡፡ ሼንቶይዝምም  
በእንግዳው መምጣት ሳይገፋ ቀጠለ፡፡ እንግዲህ 
ለጃፓኖች

1. አንድ ያስተሳሰብ መስመር 
የሚለካው በጠቃሚነቱ እንጂ በአገር በቀልነቱ 
ወይም በማይረጋገጥ እውነቱ አይደለም፡፡

2. አዲሱ የነባሩ ጠላት አይደለም፡
፡ ‹‹የጐመን ምንቸት ውጣ የገንፎ ምንቸት ግባ›› 
የሚል የለውጥ መዝሙር አይሰራም፡፡

ይህን ይህን ስናይ ኢትዮጵያውያን እና 
ጃፓናውያን ‹‹መንትያ›› የሚያሰኝ ያመለካከት 
መስመር ወይም የስነ ልቦና ዘይቤ እንዳልነበራቸው 
እንረዳለን፡፡ የጃፓን ባህላዊ አመለካከቶቻቸው 
ወደ ምዕራባውያን ስልጣኔ በፍጥነት የሚያደርሱ 
መንኮራኩሮች ነበሩ፡፡ ስለኢትዮጵያ ተመሳሳይ 
አስተያየት መስጠት አይቻልም፡፡

ፋናወጊዎቻችን ኢትዮጵያን ዳግማዊት 
ጃፓን ለማድረግ ያደረጉት ያልተሳካ ጥረት 
የተደመደመው የጃፓንን ኋላቀር ሕገ-መንግስት 
በመገልበጥ ነው፡፡ ጃፓኖች የቁሳዊ እድገታቸውን 
የሚመጣጠን ያስተዳደር ስርዓት አልነበራቸውም፡
፡ በሌሎች አገሮች ዴሞክራሲ በሰፈነበት ወቅት 
ኢትዮጵያ  ታዛዥነትን የሚያጋንነውን ጥንታዊ 
የጃፓን ህገ መንግስት መገልበጧ ነፃነቷን 
አስከፍሏታል፡፡

ስለዳግማዊ ቴዎድሮስ
‹‹አፄ ቴዎድሮስ›› ይላል 

ዓለማየሁ ‹‹አፄ ቴዎድሮስ አውሮፓዊ 
ስልጣኔ እንዲገባ ከመፈለጋቸው ጐን 
ለጐን ነባሩ ስልጣኔያችን እንዳይጠፋ 
ይጣጣሩ ነበር፡፡ እውነት ትክክለኛነት 
ፍርድ የነባሩ ስልጣኔ አውዶች እንደሆኑ 
ተገንዝበው በአርአያነት ያከናውኗቸው 
ነበር፡፡ እውነትን የሚያጠፋ ትክክለኛነት 
የሚበርዙና ፍርድን የሚያዛቡ 
ካጋጠማቸው መቀጣጫ ከማድረግ ወደ 
ኋላ አይሉም ነበር›› 

በኔ አስተያየት፣ በዘመነ መሳፍንት 
የነበሩ አብዛኛዎቹ ገዢዎች ያውሮፓ ስልጣኔን 
ማስግባት ይፈልጉ ስለነበር ዳግማዊ ቴዎድሮስ 
በዚህ በኩል ልዩ ሊሆኑ አይችሉም፡፡ አለማየሁ 
አብዝቶ የተሳሳተ የመሰለኝ ግን ቴዎድሮስን 

የሞራል ስልጣኔ ምሳሌ ሊያደርጋቸው ሲሞክር 
ነው፡፡ የዳግማዊ ቴዎድሮስ ወኔያምነት አልበገር 
ባይነት አንድ ነገር ነው፡፡ ስነምግባራቸው ደሞ 
ሌላ ነገር ነው፡፡

ይልቁንም ‹‹ነባር ስልጣኔያችን 
እንዳይጠፋ ይጣሩ ነበር›› የተባለው በማስረጃ 
እስካልተደገፈ ድረስ አያሳምንም፡፡ ለኔ ተቃራኒው 
የበለጠ እውነት ነው፡፡ ለምሳሌ ውስንም ቢሆን 
ሀሳብን የመግለፅ ስልጡን ባህል ካጤ ቴዎድሮስ 
በፊት ነበር፡፡ በቅኔ ቤት አሠረ ንጉስ የሚል 
መጠሪያ ነበረው፡፡ በዚህ የቅኔ መንገድ ነገስታቱን 
መውቀስ የእርምት ሐሳብ መጠቆም የተፈቀደ 
ነበር፡፡ ለምሳሌ በአድያም ሠገድ ኢያሱ ዙፋን 
ፊት የቀረበ ቅኔ እንዲህ ይላል፡፡
ድምፀ ቃለ ሐሜት ተሰምዓ ኢያሱ በዘመንከ 

ሠናይ 
ከመ ሰማዕነ ባሕቱ እንዘ ይብለከ ነዳይ

 ፍትሕከ ይብራህ ከመ ፀሐይ
 ሢመት ኩሉ ዘታሕተ ሰማይ

 እስመ ኮነ ለዘቦ ንዋይ
ኢያሱ በመልካም ዘመንህ የሐሜት ቃል ተሰማ

 ድሃ እንዲህ ሲልህ ሰማን
 ፍርድህ እንደ ፀሐይ ይብራልን

 ከፀሐይ በታች ያለው ሹመት ሁሉ ገንዘብ 
ላለው ብቻ ሆኗልና፡፡

ባለቅኔው የንጉሡ አድልኦ በመዘርዘር 
ወቀሳውን አቅርቧል፡፡ ወቀሣውን ካቀረበ በኋላ 
ወህኒ አልወረደም 

ከባለቅኔዎች ያልተናነሰ የነፃ 
አመለካከት ፋና ወጊዎች አዝማሪዎች ነበሩ፡
፡ ዳግማዊ ቴዎድሮስ ግን አዝማሪ ቀጥቅጠው 
በመግደል  የሚካኤል ስዑልን ፈለግ ተከትለው 
የነፃ ሐሳብን ባሕል ባጭር አስቀሩት፡፡ በጊዜው 
አዝማሪ መግደል በዛሬ ዘበን የተቃዋሚ ጋዜጠኛ 
ከመግደል ጋር መሣ ነው፡፡ ከዳግማዊ ቴዎድሮስ 
ፊት ቅሬታ መግለፅ ምን አይነት ቅጣት 
እንደሚያስከትል ለማስረዳት የሚከተለውን 
ገጠመኝ ካለቃ ዘነብ እጠቅሳለሁ፡፡

‹‹..አግታ በደረሱ ጊዜ አንድ 
ሴት ከሽፍቶች ምሽት ተያዘች፡፡ ንጉሥ 
ቴዎድሮስም ግፈፏት ባሉ ጊዜ ደንግጣ 
ደም ፈሠሣት፡፡ ንጉሱም አልብሳት አሉ፡
፡ ሴቲቱም እንዲህ አለች፡፡ የሞትሁኝ 

ቀድሞ ባለብስ ምን እዳዎ ባለቺ ጊዜ 
ንጉሱም በነፍጥ በላት አሉ፡፡ በተመታችም 
ጊዜ ሞተች፡፡ የባሩድ እሣት በነካት ጊዜ 
ሁለት ቀን እንደ ጧፍ ነደደች››

ያጤ ቴዎድሮስን ግፍ በሰፊው 
በመዘገብ የአርብ አንባቢን ድብርት በድብርት 
የማድረግ አላማ የለኝም፡፡ አለማየሁ ንጉሱን 
የሞራል ስልጣኔ አርአያ ሊያደርግልን 
የሞከረውን ለማስተባበያ የጠቀስኩት ይበቃል፡፡ 
እውነት ለመናገር አጤ ቴዎድሮስ በዘመናቸው 
ከነበሩ ወደረኞቻቸው ጋር ሲመዛዘኑ በሞራል 
እጅግ ኋላ ቀር ነበሩ፡፡ ለምሳሌ ስሙ ያልታወቀ 
ያጤ ቴዎድሮስ  የዜና መዋዕል ፀሐፊ አገው 
ንጉሤ ስለተባለው የንጉሱ ተቃዋሚ የፃፈውን 
እንመልከት፡፡

‹‹…(አገው ንጉሤ) ጭራሽ 
ሩህሩህ ናቸው ይላሉ፡፡ ይቆረጥ በቃ 
የተፈረደበት እንደሆነ አያ እግርና እጅ 
በውሃ አይበቅልም ገርፈህ ስደደው ይሉ 
ነበር ይላሉ፡፡ ይሙት በቃ ቢፈረድበትም 
ገንዘብ ይከፍሉ ነበር ይላሉ፡፡›› 

በዚህ ብርቅ አንቀጽ ውስጥ መስፍኑ፣ 
የሞት ፍርድን በደም  ካሣ ለመተካት እጅና 
እግርን ለመቁረጥ የሚፈፀምን ቅጣት ደግሞ 
ጨርሶ ለማስቀረት መጣሩን እመለከታለን፡
፡ እጅና እግርን መቁረጥ ዳግማዊ ቴዎድሮስ 
እንደ ሽመና የሚራቀቁበት ቅጣት ነበር፡፡ ለነገሩ 
ይህ አይነቱ ጭካኔ የፍትሐ ነገሥት ድጋፍም 
አያጣም፡፡ በኔ ግምት ያገው ንጉሤ ትልቅነት 
ገናናውን ልማድና ፍትሃነገስቱን ቸል ብሎ የገዛ 
ልቦናውን ለማድመጥ መድፈሩ ነው፡፡ ልቦናው 
‹‹…እግርና እጅ በውሃ አይበቅልም›› የምትል፣ 
ብትቀጥንም ጠጅ የሆነች፡ እንደ ምሥጢረ 
ሥጋዌ ያልተወሳሰበች ለባላገሩ በቀላሉ የምትገባ 
የሞራል ፍልስፍና አቀብሎታል፡፡ ይህ እንግዲህ 
የብርሃነ ሕሊና ውጤት ነው፡፡ ብርሐነ ሕሊና 
ማለት ያለ ደጋፊ ራስን ችሎ ማወቅ ማለት ነው 
ብሏል አማኑኤል ካንት፡፡

ያገው ንጉሤ የሞራል ሐሳብ ከዳግማዊ 
ቴዎድሮስ ዘመን ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን፣ 
ከዛሬይቱ ኢራንና ሳኡዲ አረቢያ ጋር ሲነፃፀር 
እጅግ የቀደመ ነበር ማለት ይቻላል፡፡

ፅሁፌን በዚህ ሰውዬ ብሩሕ ሐሳብ 
በመደምደሜ ራሴን እንደ እድለኛ ቆጠርሁት፡፡

ደራሲና ገጣሚ በእውቀቱ ስዩም
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………መንደርደሪያ
በአገራችን የተለያዩ ተቋማት ማህበር 

ይኑራቸው አይኑራቸው ግልፅ አይደለም፡፡ መኖሩን 
የምናውቀው ልክ እንደዚህ ሰሞኑ የተቃውሞ ድምፆች 
ገንፍለው መውጣት ሲጀምሩ ነው፡፡ ለምሳሌ የታክሲ 
ሹፌሮች ማህበር መኖሩን ያወኩት የታፔላ ሥርዓት 
ሲዘረጋ እና ለአባይ ቦንድ የመግዛት እንቅስቃሴ 
ሲያደርጉ ነው፡፡ የመምህራን ማህበር መኖሩንም 
ያወኩት የደሞዝ ጭማሪን ተከትሎ በተገባው እሰጣ 
ገባ ምክንያት ነው፡፡

የማህበራት መዋቀር ዋናው ፋይዳ 
የአባላቱን መብትና ፍላጐት ማስጠበቅ ብቻ ነው፡፡ 
አባላቱ ካልተመቻቸው ሊቀይሯቸው ይችላሉ፡፡ ማህበሩ 
ውስጥ ያሉ አባላቶች አመራሩን ይህንን ጥያቄ ይዛችሁ 
ከመንግስት ጋር ተሟገቱልን ሲሉ መሪዎቹ ይታዘዛሉ፡
፡ ከመንግስት የተሰጠውን ምላሽ ይዘው ወደ አባላቶቹ 
በመውረድ ለማሳመን ጥረት ያደርጋሉ፡፡ ይህ ጥያቄ 
ተገቢውን መልስ ከመንግስት ካልተሰጠው የመንግስትን 
ሳይሆን የአባላቱን ፍላጐት ነውና የሚንፀባርቀው 
ድጋሚ ለአባላቱ ፍላጐት በተለያየ መልኩ ይታገላል፡፡ 
ይህ በአጠቃላይ አለም አቀፋዊ የማህበራት እንቅስቃሴ 
ትርጉም ነው፡፡ 

ይህንን የጋራ መግባባት ይዘው በአገራችንም 
የማህበራት አባሎች ጥያቄያቸውን በወኪሎቻቸው 
አማካኝነት ለማስተጋባት ሙከራ አድርገዋል፡
፡ አልተሳካም፡፡ የአመራሮቹን ትጋት በመመልከት 
አባላቶቹ የደረሱበት መደምደሚያ አይወክሉንም የሚል 
ነው፡፡ ለእኔ ከአመራሮቹ መፍትሄ መጠበቅ የዋህነት 
እና የፖለቲካ ስርዓቱን በቅጡ ካለመረዳት የሚመጣ 
ይመስለኛል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ሌሎች ማህበራት 
ከዚህ ቀደም የተጓዙበትን አካሄድ በቅጡ አለማጤንም 
ለስህተታቸው ሌላው ምክንያት ሊሆን ይችላል፡፡

ፕ/ር ቴድሮ ቬስታል “Ethiopia in 
broader perspective” በሚለው ፅሁፋቸው 
ኢህአዴግ ማህበራትን በተመለከተ ያለውን ፅኑ አቋም 
በሚገባ ያስቀምጡታል፡፡ እንደ ፀሐፊው አገላለፅ ከሆነ 
ኢህአዴግ ማህበራትን የሚያደራጅበት እና እውቅና 
የሚሰጥበት ዋነኛው ምክንያት የአብዮታዊ ዴሞክራሲን 
ልዕልና ለማስጠበቅ በሚያስችል የፖለቲካ ማጥመቂያ 
እንዲመቻቹ ለማስቻል ነው ይላሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 
ፀሐፊው ኢህአዴግ ማህበራትን ያደራጃል ወይም 
እንዲደራጁ ይፈቅዳል ሲባል ተፅዕኖ አያሳርፍም፣ 
የአባሎቻቸውንም እንቅስቃሴ አይመለከትም ማለት 
እንዳልሆነ የፓርቲውን ጥራዝ ጠቅሰው ይሞግታሉ፡፡

የማህበራቶቹ ነገር
ኮምዩኒስቶቹ በስርአቱ ውስጥ ያሉትን 

ማህበራት የማደራጀት ብሎም የመቆጣጠር 
ሃላፊነት በመንግስት የፖለቲካው የመጨረሻው 
ግብ አድርገው ያዩታል፡፡ እነዚህ የሚደራጁ አካላት 
በሚገባ ማንነታቸው ካልታወቀ ስራቸውን መቆጣጠር 
ካልተቻለ በስርዓቱ ላይ የሚፈጥሩት ድንገተኛ አደጋ 
መንግስቱን ወደ ማሸለቢያው ይዘውት ሊጓዙ ይችላሉ 
ብለው ያምናሉ፡፡በዚህ ረገድ በሩስያ አብዮት ማግስት 
የነበረው የቦልሼቪኮች (Bolshevik) የማደርጀት 
ተሞክሮ ተጠቃሽ ነው፡፡ 

ጠ/ሚኒስትር መለስም ሆነ በስልጣን ላይ 
ያለው ፓርቲ በረጅሙ የትግል ተሞክሯቸው ካገኙት 
ልምድ በመነሳት በተለያየ መድረክ የዚህን መርህ 
(Principle) አስፈላጊነት ጠንቅቀው አስረድተዋል፡
፡ የእርሳቸው መንግስትም ቢሆን በመርህ ደረጃ 
የተለያዩ ማህበራት ይደራጁ ዘንድ ከፍተኛ ጉትጐታ 
አድርገዋል፡፡ ጥያቄው ማህበራቱ ይደራጁ ሲባል ምን 
አይነት ማህበራት፣በምን አይነት መልኩ ነው መዋቀር 
ያለባቸው ለሚለው ጥያቄም ፓርቲው መልስ አለው 
‹‹መደራጀቱን ተደራጁ፣ አልያም እኛ እናደራጃችሁ 
ነገር ግን በማህበራት ውስጥ ያፈነገጠ አጀንዳ ሊንፀባረቅ 
አይችልም›› የሚል ቀጥተኛ የሆነ አቋም አላቸው፡፡

ምንም እንከን አይወጣለትም የተባለለት 
ህገ-መንግስት በአንቀጽ 31 ላይ የመደራጀትን መብት 
አስመልክቶ እንዲህ ይላል፡፡

‹‹ማንኛውም ሰው ለማንኛውም አላማ በማህበር 
የመደራጀት መብት አለው፡፡ ሆኖም አግባብ ያለውን 
ሕግ በመጣስ ወይም ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱን 
በህገ ወጥ መንገድ ለመፍረስ የተመሰረቱ ወይም 
የተጠቀሱትን ተግባራት የሚያራምዱ ድርጅቶች 

የተከለከሉ ይሆናሉ›› ይላል፡፡
ከምርጫ 97 በኋላ ማህበራትን አስመልክተው 

የወጡ የተለያዩ አፋኝ ህጐች በይዘታቸው አስቀድመው 
የተመሰረቱትንም ይሁን ከምርጫው በኋላ ለመመስረት 
ፍቃድ የጠየቁትን ማህበራት በነፃነት የመንቀሳቀስ ጉዳይ 
የገዥው ፓርቲ ይሁኝታ እና በጐ ፍቃድን በእጅጉ 
የሚሹ ሆኑ፡፡ ከላይ በሕገ-መንግስቱ የተረጋገጠው በነፃ 
የመደራጀት መብት ቀስ በቀስ በአሰራር እና በአዋጅ 
እንዳይፈፀም የተለያዩ ጋሬጣዎች እየተሰነቀሩበት 
ይገኛሉ፡፡ ለዚህም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የማህበሩን 
አባላት ፍላጐት ሳይሆን የበላይ ፖለቲካ አመራሮችን 
ፍላጎት ብቻ በማንፀባረቅ ላይ ተጠምደው የሚገኙትን 
የሙያ ማህበራት መመልከት በቂ ነው፡፡

የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ጣጣ…
ኢህአዴግ አንድ የፖለቲካ ሀሳብ፣ አንድ 

ወጥ የሆነ ፍልስፍና (አብዮታዊ ዴሞክራሲ የበላይነት) 
ብቻ መንገስ አለበት ብሎ የሚያምን ድርጅት ነው፡፡ 

ይህንን ፅንሰ ሀሳብ ምን ያህሉ የማህበረሰብ ቡድኖች 
ተቀብለውታል፣ አልተቀበሉትም የሚለው አሳሳቢ 
አይደለም፡፡ የአንድ ሀሳብ የበላይነት በፖለቲካው ክበብ 
መኖር የዴሞክራሲ መንግስት መገለጫ አይደለም 
የሚለውም ትርክት እውነት ነው ግን አስፈላጊ 
አይደለም፡፡ በመንግስት የሚፈለገው የእነዚህ ተፃራሪ 
ሀሳብ እውነታዎች ሳይሆን ይህንን ዘውግ ተከትሎ 
ማህበራት በፖለቲካው የተለየ ሀሳብ በአማራጭነት 
ይዘው ወደ መድረኩ ብቅ እንዳይሉ መከላከል መቻሉ 
ብቻ ነው፡፡

ስለዚህ በሙያ ማህበራቱ አማካኝነት 
በመድረኩ የሚፈጠሩ የተለያዩ የሀሳብ ምይይጦች 
መኖራቸው የመንግስት ተፅዕኖ እንዲላላ ይሆንና 
ማህበራቱን ከቁጥጥር ውጭ ያደርጋቸዋል፡፡ ይሄ 
ደግሞ ለኢህአዴጐች ካደጉበት የፖለቲካ ባህል እና 
የግራ ዘመም ፅንፈኛ አስተሳሰብ አንፃር አደጋው 
በግልፅ ይታያቸዋል፡፡ ስለዚህ በዚህ አይነት ተሞክሮ 
ሌሎች ዜጐች በነፃነት የመደራጀት መንገድ እንዲሄዱ 
በፍፁም አይፈቅዱላቸውም፡፡

በህገ-መንግስቱ  በተደነገገው የመደራጀት 
መብት ላይ ብዙ የህግ ባለሙያዎች  ተቀራራቢ 
አመለካከት አላቸው፡፡ ‹‹የመደራጀት መብት ሰው 
በመሆን ብቻ የምንታደለው መሰረታዊ መብት እንጂ 
እንደ ሌላው የፖለቲካ ስርዓት ከላይ ወደ ታች 
በሚወርድ ትዕዛዝ የሚፈፀም አይደለም›› ይላሉ፡፡

በሌሎቹ አገራት እንዳሉ የተለያዩ ማህበራት 
ተሞክሮ እኛም አገር ጥቅሜን ያስጠብቅልኛል፣ 
መብቴን ያስከብርልኛል የሚሉትን ማህበር ሙያተኞቹ 
አቋቁመዋል፡፡ እነዚህ ማህበራት የግድ የፖለቲካ 
ስልጣንን ብቻ ለመቆጣጠር ተብለው የተመሰረቱ 
አይደሉም፡፡ ስርዓቱም ለዚህ የሚመች አይደለም፡፡ 
ከዚህ ባለፈ ግን ስልጣን በያዙት አካላት ላይ ጫና 
በመፍጠር ለራሳቸውም፣ ለህዝቡም ይጠቅማል 
የሚሉትን ጉዳይ ተፈፃሚ እንዲሆን፣ ፖሊሲዎች 
በተገቢው መንገድ እንዲቀረፁ፣ ሰብዓዊ መብቶች 
እንዲከበሩ የማድረግም ተልዕኮ አላቸው፡፡ ይህንን 
የሚያደርጉትም ውስጣቸው ያለውን ነፃነት በመጠቀም 
እንጂ በማንም ጣልቃ ገብነት ተፅዕኖ ስር ወድቀው 
አይደለም፡፡ ይህን ተግባራዊ ለማድረግ አሁን ያለው 
የማህበራት አወቃቀር  በአገራችን ፈፅሞ የሚታሰብ 
እንዳይሆን ያደርገዋል፡፡ የተለያዩ ቡድኖችም በአሁኑ 
ጊዜ ማህበራቸውን ተገን በማድረግ ላነሷቸው ጥያቄዎች 
መልስ እናገኛለን ብለው የመጠበቃቸው ምክንያት 
የአገዛዙን ባህሪ በቅጡ ካለመረዳት የሚመነጭ ነው፡
፡ ይህ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ነው፡፡ የአንድ ሀሳብ እና 
አገዛዝ የበላይነት ብቻ የሚንፀባረቅበት፡፡ ሌላ አማራጭ 
የለም፡፡ 

ዳግላስ ካልመርስ “How do civil societies 
Associations promote deliberative democracy?” 
በሚለው ፅሁፋቸው ላይ በማህበራት እና ዴሞክራሲያዊ 
ግንባታ መካከል ያለውን ቀጥተኛ ተዛምዶ ይዳስሳሉ፡፡ 
እንደርሳቸው አገላለፅ ከሆነ የዴሞክራሲ ባህል ግንባታ፣ 
ያለ ማህበራት ጠንካራ ተሳትፎ እና የሀሳብ ሙግት 
የትም ሊደርስ እንደማይችል የተለያዩ ምክንያቶችን 
በማስቀመጥ ያስረዳሉ፡፡ በተለይም ማህበራት ለፖሊሲ 
መዳበር ከሚያበረክቱት የሀሳብ ተዋፅኦ፣ በተለያዩ 
አካባቢዎች ያሉ ምርጥ ተሞክሮዎችን በማስተዋወቅ፣ 
የመንግስት ፖሊሲ አሉታዊ እና አዎንታዊ ውጤቶችን 
በቅርበት ሆነው ከመከታተላቸው አንፃር ለመፍትሄ 
የተሻሉ መሆናቸው፣ መንግስት ከሚተገብረው ኃላፊነት 
በተጨማሪም ብቻቸውን የሚወጧቸው የተለያዩ 
ተግባራት አጋዥ መሆናቸውን  በስፋት ያብራሩታል፡
፡ የእነዚህ ጥቅል ማህበራት የጋራ ጥምረት በኢኮኖሚ 
መስክ ብቻም ሳይሆን በፖለቲካውም መስክ አገሪቷ 
የተሻለ ደረጃ ላይ እንድትደርስ ያግዛታል ይላሉ፡፡ 
በፖለቲካ የተሻለ ደረጃ የሚባለው የዲሞክራሲ ባህል 
ግንባታ ሂደት ነው፡፡

ይህ ሙግት ኢህአዴግ የአንድ ወጥ 
አብዮታዊ ዴሞክራሲ ፍልስፍና ከሚለው ኃሳብ ጋር 
በእጅጉ የሚጣረስ ነው፡፡ የሚጣረስም ብቻ ሳይሆን 
የ‹‹አውራ ፓርቲ›› ረጅም ጊዜ በስልጣን የመቆየትን 
መርህ ከመሰረቱ የሚንድ ነው፡፡ ይህ አይነት 
አስተሳሰብ ኢህአዴግን ወደ መቃብሩ ለማፍጠን 
የሚያግዙ በመሆናቸው ‹‹ሳይቃጠል በቅጠል›› እንዲሉ 
ከጅማሮአቸው ያጠፋቸዋል፡፡ የፖለቲካ ተንታኞች 
በተለይ ኢህአዴግ መንበረ ስልጣኑን ከተቆጣጠረበት ጊዜ 
አንስቶ ያለውን የማስተዳደር ህጋዊ ኃላፊነቱን ተጠቅሞ 
በፈቀደው የመደራጀት መብት ተጠቅመው የተደራጁ 
የተለያዩ ማህበራትን የተቆጣጠረበትን ምዕራፍ በሶስት 
ከፍልን ልናየው እንደምንችል ያስረዳሉ፡፡

ሰዶ ማሳደድ
በመጀመሪያው ምዕራፍ ኢህአዴግ አዲስ 

አበባን ከተቆጣጠረበት ከ1983 ጀምሮ እስከ 1992 
ዓ.ም. ያለውን ጊዜ እንደሚሸፍን ይጠቅሳሉ፡፡ ፓርቲው 
መንበረ ስልጣን ከመያዙ በፊት ይከተለው የነበረው 
የሶሻሊስታዊ ስርዓት ወደ መንበሩ ከመጣም በኋላ 
በማደራጀቱ መርህ ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ያሳድርበታል 
ተብሎ ቢጠበቅም በጊዜው የአለም ፖለቲካ ወደ 
ካፒታሊስት ጎራው በማጋደሉ ምክንያት ኢህአዴግም 
አብሮ ለመቀየር ግድ ሆነበት፡፡ ስለዚህ የስልጣን 
መደላደሉን እና አለም አቀፋዊ ተቀባይነት እስኪያገኝ 
ድረስ በሊበራል ፖለቲካ ፍልስፍና መሰረት በማድረግ 
በህገ-መንግስቱ የመደራጀት መብትን እና ሌሎች 
የሰብዓዊ መብት ድንጋጌዎችን ሊያካትት ግድ ሆነበት፡
፡

ኢህአዴግ በዚህ የአገዛዝ ምዕራፍ ላይ 
የሙያ ማህበራትን (ቀድሞም ቢሆን የነበሩትን) 
በዛው እንዲቀጥሉ ሲተዋቸው ሌሎች በደርግ ጊዜ 
የነበሩትን የገበሬዎች፣ የሴቶች፣ የወጣቶች ማህበራትን 
አፈራርሷል፡፡ ሌሎች ምን አልባት ለአገዛዙ አደጋ 
ይሆናሉ ያላቸውን ማህበራት ደግሞ በራሱ ቁጥጥር 
ስር አደረጋቸው›› በጥቅሉ በዚህ ወቅት አንዳንድ 
ማህበራትን ሲያፈርስ፣ ሌሎቹን ሲቆጣጠር፣ የተቀሩትን 
ደግሞ በተፅዕኖ ውስጥ እንዲኖሩ አድርጓቸዋል የሚለው 

ብዙዎቹን ተንታኞች ያስማማል፡፡
ሁለተኛው ምዕራፍ ከ1992 ዓ.ም. እስከ 

1997 ዓ.ም. ያለውን ጊዜ የሚይዘው ነው፡፡ በተለይ 
በኢትዮጵያ እና ኤርትራ መካከል ተካሂዶ የነበረው 
ጦርነት ለኢህአዴግ መንግስት ቅቡልነት ካለፈው 
ጊዜ የተሻለ እንዲሆን ያስቻለው ሲሆን ለማህበራት 
ደግሞ በተለይ የተሻለ ጊዜ የነበረው የ1993ቱ ክስተት 
ነው፡፡ በ1993 ዓ.ም. በህወሓት በማዕከላዊ ኮሚቴ 
ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው የመከፋፈል አደጋ ኢህአዴግ 
አመራሮችን በራሳቸው ጉዳይ እንዲጠመዱ ማድረጉ 
ለማህበራት በነፃነት መንቀሳቀስ የራሱ የሆነ አይነተኛ 
አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡

ይህ አንፃራዊ ነፃነት የሲቪክ ማህበራትን 
(በጎ አድራጎት ድርጅቶች እና የሞያ ማህበራት) ከእለት 
እርዳታ ለጋስነት ባለፈ መልኩ ለመብት ሁሉ መከራከር 
እንዳለባቸው ወደ ማስገንዘቡ ተልዕኮ አድማሳቸውን 
እንዲያሰፉ አስችሏቸዋል፡፡ የኢትዮጵያ የሕግ ባለሞያ 
ሴቶች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች 
ማህበር በዚህ ረገድ በነበራቸው አስተዋጽኦ ተጠቃሽ 
ናቸው፡፡ ብዙዎች የአገራችንን ምሁራንን በፖለቲካው 
መድረክ እንድናያቸው እድል ያገኘነውም በዚህ ወቅት 
መሆኑን ልብ ይሏል፡፡

ሶስተኛው ምዕራፍ ምርጫ 97ን ተከትሎ 
የተወሰዱ እርምጃዎችን ጨምሮ አሁን ያለንበትን 
የሚያካትተው ነው፡፡ ኢህአዴግ ሁለተኛው ምዕራፍ 
ላይ ስህተት የሰራባቸው ጊዜያት እንደነበሩ በግልፅ 
ይናገራል፡፡ ለነዚህ ማህበራት ወዲያው መላ ተበጀለት፡
፡ የመጀመሪያው የሲቪክ ማህበራት መተዳደሪያ 
ደንብ እስኪወጣ ድረስ የእነዚህ ማህበራት ቀስቃሽ 
(Activist) የሚባሉ ግለሰቦችን ከመድረኩ ማስወገድ 
ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ ይህንን እርምጃ የሚያጠነክር 
የህግ ማዕቀፍ ማበጀት የሚለው ነው፡፡ አሁን ላይ 
ሆነን ስናየው ሁለቱም እርምጃዎች ማህበራቱን 
በማሽመድመድ ረገድ ተሳክተዋል ለማለት ያስችላል፡፡

አሁን  ማህበራት የሚባሉ ተቋማት 
መኖራቸው ብቻ ነው የሚፈለገው፡፡ ለዚህም የተለያዩ 
ፖለቲካ-አንድምታ ያላቸው ትንታኔዎችን ማቅረብ 
ይቻላል፡፡ ማንኛውም ዜጋ በአንድም ይሁን በሌላ 
ማህበራት እንዲደራጅ ኢህአዴግ ይፈልጋል የሚለው 
አቀራረብ በአመዛኙ ተቀባይነት ያለው ሲሆን ለዚህ 
የሚቀርበው ምክንያት ለኢኮኖሚ ግብዓትነት 
የሚኖራቸው አስተዋፅኦ ብቻም ሳይሆን ማደራጀት 
በአብዮታዊ ዴሞክራሲ የቁጥጥር መሳሪያ ተደርጎ 
ስለሚታመንም ጭምር ነው፡፡

ኢህአዴግ በማህበራቱ ላይ ቁጥጥሩን 
ከሚያጠብቅባቸው መንገዶች ዋናው በነዚህ ማህበራት 
ውስጥ የሚገኙ አባላቶች ብዙዎቹን በፓርቲው ርዕዮተ-
ዓለም ቅኝት ውስጥ በማስገባት የመሃል ሰፋሪውን 
ቁጥር መቀነስ  ከተቻለም ማጥፋት እንዲችል ነው፡
፡ በሌላ መልኩም ይህ አሰራር ቀስ በቀስ በጥቅመኝነት 
የያዛቸውን የተጠመቁ አባላቶች ቁጥር መጨመር 
በተዘዋዋሪም የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶችን ደጋፊ 
አልባ የማድርግ እቅድም ይኖረዋል፡፡

የተለያዩ አደረጃጀቶች (እንደ መምህራን 
ማህበራት ያሉ) በመንግስት የሚሰጣቸው ድጋፍ እና 
ክትትል አንድ አይነት ላይሆን ይቻላል፡፡ በጥቅሉ 
መንግስት በማህበራት ላይ ያለው ተፅዕኖ ሁለት 
ገፅታዎች አሉት፡፡ አንዳንድ ማህበራት የአደረጃጀት 
ይዞታቸው የኢህአዴግ ፓርቲ ርዕዮተ አለም ገፅታ 
ጠብቀው የሚንቀሳቀሱ ሲሆን በሕዝብ ዘንድ ግን ነፃ 
መስለው ለመታየት ይታትራሉ፡፡

ሌላኛው የማህበራት አደረጃጀት የሚከተለውን 
ገፅታ ይኖረዋል፡፡ የብዙኃን ማህበራት ሲደራጁ 
ሙሉ በሙሉ ቀጥተኛ የመንግስት እጅ ከሌለበት 
የማህበራቱን ፊት አውራሪዎች በመያዝ በማህበራቱ 

አባላት ፍላጐት ላይ ጫና ማሳደር ናቸው፡፡ እነዚህ 
የማህበራት አመራሮች ለገዢው ፓርቲ ለሚያበረክቱት 
የሎሌነት አስተዋፅኦ ከመንግስት የተለያዩ የማበረታቻ 
እና የጥበቃ ድጋፍ ስለሚደረግላቸው ከፓርቲው ጋር 
ያላቸው ቁርኝት የጠበቀ ያደርገዋል፡፡

የመብቶቻችን ጫፎች
በህገ-መንግስቱ የተደነገጉ መብቶች አንዱ 

ከአንዱ ጋር በንፅፅር ተደጋጋፊ ናቸው፡፡ የመደራጀት 
መብት አስከትሎ ይዟቸው የሚመጡ ሌሎችም 
መብቶች አሉ፡፡ በነፃነት የተደራጀ ማህበረሰብ ሀሳቡን 
በነፃነት ለመግለጽ፣ ለመሰብሰብ እና ሌሎችን መብቶች 
በጋራ ለማስጠበቅ ካልተደራጀው ማህበረሰብ ይልቅ 
የተሻለ ለመብቱ ቅርብ ነው፡፡ ስለዚህ አንዱ ብቻውን 
ለመቆም አይቻለውም፡፡ ለዚህም ነው ተንታኞቹ 
‹‹ስለፖለቲካ ምህዳር መጥበብ ስናወራ በሌላ በኩልም 
የመደራጀት እና ተደራጅቶ በነፃነት ሐሳብን የማራመድ 
እድል አብሮ መጥበቡንም እያነሳን ነው›› የሚሉት፡፡

ህገ-መንግስቱም በተደጋጋፊ የሁለቱን 
መብቶች ተያያዥነት እና ህጋዊነት በተመለከተ በአንቀፅ 
30 ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ፣ ነፃነት አቤቱታ የማቅረብ 
መብት በሚለው ርዕስ ስር ይህንን አስፍሯል 
‹‹ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን መሣሪያ
 ሳይዝ በሰላም የመሰብሰብ፣ ሰልፍ የማድረግ፣ 
ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት አለው›› ይላል፡፡

የመምህራኖቹ መንገድ
ኢህአዴግ ፍፁማዊ የስልጣን የበላይነት 

ለማረጋገጥ ከሚጠቀምባቸው መንገዶች መካከል 
ማህበራትን ለሚፈለገው አላማ መቅረፅ አንዱ ነው፡፡ 
ማህበራት በዚህ ረገድ ለፓርቲው ጥቅም ይውሉ ዘንድ 
የፕሮፓጋንዳ ክፍሉ ሁለት ወሳኝ ስራዎችን በማህበራቱ 
አመራር እና አባላት ላይ ያከናውናል፡፡ የመጀመሪያው 
አባላቱን በአብዮታዊ ዴሞክራሲ ፅንሰ ሀሳብ ማጥመቅ 
(Indoctrination) የሚለው ነው፡፡ በዚህ ረገድ 
መምህራኑ በተለያዩ ጊዜያት በመንግስት የተሰጣቸውን 
የፖለቲካ ስልጠና መጥቀስ እንችላለን፡፡ መምህራኑ 
በኢህአዴጋዊ አስተሳሰብ አባል ሁኑ ሲባሉ፣ ተጠመቁ 
ሲባሉ እንቢ አለማለታቸው ለፓርቲው መምህራኑ 
አብዮታዊ ዲሞክራሲን መቀበላቸውን ያረጋግጣል 
ወደሚል መደምደሚያ ላይ እንዲደርስ ያስችለዋል፡
፡ ኢህአዴግ በዚህ ረገድ በመምህራን ላይ የሀሳብ 
የበላይነት እንደወሰደ ሊሰማው እንደሚችል እሙን ነው፡
፡ የሀሳብ የበላይነት ግን ብቻውን የስልጣን የበላይነትን 
ማስገኘት ስለማያስችል ኢህአዴግ ሁለተኛውንም ፤ 
በሀሳብ የስልጣን የበላይነት ለማስጠበቅ የርዕዮተ አለም 
ጠመቂያ ማካሄድ የሚለውን አማራጭ ተግብሯል፡
፡ ያልኩትን ተቀበል፣ ከኔ ውጭ ሌሎች ፀረ-ሰላም 
ኃይሎች ናቸው ጀርባቸው ይጠና  የሚሉት በዚህ 
ውስጥ ይጠቀለላሉ፡፡ 

 መምህራኖቹ በሁለተኛው የአብዮታዊ 
ዴሞክራሲ የሀሳብ መከራከሪያ ላይ ነው ከማህበራቸውም 
ከመንግስት ጋራም የተጋጩት፡፡ ኢህአዴግና ማህበሩ 
በጋራ ይህንን ያህል ብር ይበቃችኋል አለ፡፡ በሐሳብ 
ማጥመቂያ ስትራቴጂ መሰረት መቀበል ነበረባቸው፡
፡ ግን አልሆነም፡፡ አሁን ላለው ክፍተት መንግስት 
መልስ እንድሌለው አስቀድሞም ቢሆን በ1993 ዓ.ም. 
በፓርቲው የወጣው የዴሞክራሲ መሰረታዊ ጥያቄዎች 
በኢትዮጵያ በሚለው ሰነድ ላይ በግልጽ ተቀምጧል

‹‹የአብዮታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሰብ የበላይነትን 
ማረጋገጥ ማለት የሚበዛውን የህብረተሰብ ክፍል 
ለማንኛውም አይነት ጥያቄ ብቻውን ሆኖ በነፃነት 
ሲያስብ በውስጡ ያሉት መሰረታዊ እምነቶች 

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ሆኖ ዞሮ ዞሮ ወደ አንድ አቋም 
ላይ መድረስ በሚቻልበት ሁኔታ መፍጠር ነው፡፡ 

የአብዮታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሰብ በሁሉም ማዕዘናት 
ሰርጐ በመግባት እያንዳንዱ ሰው ሲያስብ ከዚህ ውጭ 
ማሰብ የማይችሉበት ደረጃ መድረስ ማለት ነው››፡፡

የመምህራኖቹ ጥያቄ ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ አንፃር
ፖለቲካ እና ሥልጣን

በሙሉነህ አያሌው
muleayalew@yahoo.com
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ዳንኤል ተፈራ 
የእነ አንዷለም አራጌ እና የቴዲ አፍሮ ችሎት

ህገ መንግስትና የህዝብ ጥቅም የህዝብን 
ጥቅም የማያሰጠብቅ ሕገ መንግስት?

ቴዲ አፍሮ ከተፈታበት ከጥቅምት 16 
ቀን 2002 ዓ.ም. በፊት ጥቂት ወደ ኋላ እንሂድ፡
፡ በውል በማላስታውሰው አንድ ቀን ማለዳ ልደታ 
ወደሚገኘው የፌደራል ከፍተኛ ፍ/ቤት እያመራሁ 
ነበር፡፡ ምክንያቴ ደግሞ ‹‹ሰው ገጭቶ በመግደልና 
ያለመንጃ ፍቃድ በማሽከርከር…›› ተከሶ በመከራከር 
ላይ የሚገኘው ቴዎድሮስ ካሳሁን (አርቲስት) ፍርድ 
ቤት የሚቀርብበት ቀን ስለነበር ነው፡፡

በችሎቱ ለመታደም የጋዜጠኝነት መታወቂያዬ 
ላይ ተስፋ ብጥልም እንደ በረሃ ዘንዶ የተጥመዘመዘ 
ሰልፍና ግፊያ እንደሚጠብቀኝ በመስጋት ለመገስገስ 
ሞክሬያለሁ፡፡ ወደ ፍርድ ቤቱ መቅረቤን ያወቅሁት 
የአርቲስቱ ምስል ያለበትን ቲሸርት የለበሱ ብዙ 
አድናቂዎቹ በልደታ ምድር እንደ ቄጠማ ተበትነው 
ባየሁ ጊዜ ነው፡፡ ቀረብ ስል ደግሞ ዜማውን 
እያንጐራጐሩ የሚቆዝሙትን ማስተዋል ጀመርሁ፡፡

ከወደ ኳስ ሜዳ አካባቢ ተወልዶ በእኔ 
አተያይ ግሩም፣ ግሩም መልእክት ያላቸውን ግጥሞች 
ከዜማ ጋር በማዋሃድ፤ ብዙው የኪነጥበብ ባለሙያ 
እንደ ቤተክርስቲያን ሳማ የሚሸሻቸውን ‹‹አይነኬ›› 
ርዕሶች በመድፈር በመላ ኢትዮጵያ በርከት ያሉ 
አድናቂዎችን በመፍጠሩ በልደታ ምድር የተበተኑ 
አድናቂዎቹን በማየቴ ብዙ አልደነቀኝም፡፡ ቴዲ 
አፍሮን ለመጽሔታቸው የፊት ለፊት ገፅ ማድመቂያ 
የሚጠቀሙበት በርካታ የህትመት ጋዜጠኞች ታዳሚ 
ነበሩ፡፡ የተለየ ‹‹አንግል›› ፍለጋ ሲቁነጠነጡ ማየት 
የተለመደም ነበር፡፡

አርቲስቱ በፖሊሶች ታጅቦና እጁ በካቴና ታስሮ 
ሲገባ ተሰልፎ ግቢውን ያጣበበው አድናቂ ምናምን 
እንደገባው የዘመሚት ክምር ሲናድና ሲተራመስ 
ይታያል፤ ሲቃና ለቅሶ፤ የተቆራረጠ የአድናቆት 
ድምፅ፤ የቀላ አይንና የተዝረከረከ አፍንጫ ማየትም 
ያው የዕለቱ ትዕይንት ነበር፡፡ ለመግባት ያለውስ 
ግፊያ ቢሆን? ያችን ክፉ የፌዴራል ፖሊስ ቆመጥ 
ከመጥሔፍ ሳይቆጥሯት፤ ልክ እንደ ትንኝ የናቋት 
የቴዎድሮስ ካሳሁን አድናቂዎች ብቻ ናቸው፡፡ 

የቴዲ አፍሮ ችሎት የተሰየመው የደርግ 
ባለስልጣናት ጉዳይ ይታይበት በነበረው፤ በግምት 
ከ400-500 ሰው ሊይዝ በሚችለው ፍትህ አዳራሽ 
ውስጥ ነበር፡፡ ይሄው አዳራሽ ጢም ብሎ ይሞላና 
አካባቢውም የተከዘ ሰው ይሞላበታል፡፡ ውጭ ቆሞ 
ብይኑን የሚጠባበቀው ህዝብ ብዛትም ለቁጥር 
ያታክታል፡፡

እንግዲህ ስለቴዲ አፍሮ ችሎት ማንሳቴ 
ለአርቲስቱና ለአድናቂዎቹ መጥፎ ትዝታ ለማጫር 
አይደለም፡፡ አርቲስቱ ኢህአዴግ አዲስ ንጉስ ሆነ 
እንጅ ለውጥ ማምጣት ያልቻለ መሆኑን በድፍረት 
የተናገረ ነውና፤ የኢትዮ-ኤርትራ ጠብና መገንጠል 
ሁለት ወንድማማቾችን የተለየ የሁለት ዝሆኖች 
ፀብ መሆኑን ያዜመ ነውና፤ ወገኖቼ ሞተው እኔ 

እስከ ዛሬ ከነበረን የሃያ አመታት ተሞክሮ 
አንፃር ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ/መንግስት አንድ 
እርምጃ መውሰድ ሲፈልግ ነገሮቹን ሁሉ “ለህዝብ 
ጥቅም” ሲባል ነው የሚል መከራከሪያ አብሮ 
ያቀርብልናል፡፡ ይህንን የመንግስት ማደናገሪያ 
በተደጋጋሚ የሰሙ ወዳጆቼ ‹‹ህገ መንግስቱ የህዝብን 
ጥቅም አያስጠብቅም ማለት ነው ወይ?›› የሚል 
ጥያቄ ያነሳሉ፡፡ 

በእኔ እምነት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት 
በስራ ላይ መዋል ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ያለውን 
እና በፖለቲካ ማዕቀፍ በተግባር የተፈተሸባቸው 
አመታት ውስጥ የሚታማበት ዋናው ጉዳይ ዜጎች 
ህገ መንግሰቱ የኔ ነው ብለው ከማመናቸው በፊት 
አንድ ቅድመ ሁኔታ ያስቀምጥባቸዋል፡፡ ይህ ቅድመ 
ሁኔታም ማንም የኢትዮጵያ ዜጋ ነኝ የሚል ግለሰብ 
ሁሉ በሀገሪቱ ካሉ ብሔር፣ብሔረሰቦች ወይም 
ህዝቦች ከሚባል አንድ ቡድን ውስጥ አስቀድሞ 
መግባት ይጠበቅበታል፡፡ ህገ መንግሰቱ በአንቀፅ 8/1 
ላይ “ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦች 
የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤቶች ናቸው” 
ይላል፡፡ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በግልፅ ለህዝቦች 
መብት ጥቅም ማስጠበቅ የፀና ድጋፍ እንደአለው 
ይደነግጋል፡፡ ነገር ግን መንግስት ከህገ-መንግስቱ ጋር 
የሚጣረሱ ህጐችን ባወጣ ቁጥር ‹‹ለህዝብ ጥቅም ስል 
ነው ያደረኩት›› ካለ ህገ-መንግስቱ የማንን ጥቅም 
ለማስከበር ነው የተፃፈው የሚለው ጥያቄ ተገቢ ነው 
ማለት ይቻላል፡፡ 

ለዛሬው በቅርቡ ለህዝብ ጥቅም ሲባል 
መንግሰት የወሰዳቸውን አቋሞች እና የህገ መንግስት 
ድንጋጌዎች እንመልከትና በሌላ ጊዜ ደግሞ ከዚህ 
ቀደም የተጣሱትን የህገ መንግስት ድንጋጌዎች ለማየት 
ቀጠሮ እንይዛለን፡፡ ለቀጣይ ፅሁፎች አንባቢዎቼን 
የሃሳብ መዋጮ ከወዲሁ እንዲያበረክቱ በመጠየቅ፡፡ 
ለዛሬ ከኤኮኖሚ ዘርፍ  እንጀምር፡፡

የብሔራዊ ባንክ ገዥ የሆኑት አቶ ተክለወልደ 
አጥናፉ በቅርቡ ለምክር ቤት ቀርበው የባንኮች ቦርድ 
አባላት የክፍያ መጠን መወሰንን በተመለከተ ሰፋ 
ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ ማብራሪያቸውን ተከትሎ 
ለምክር ቤቱ አባላት የሰጡት አስተያየት በአመዛኙ 
ተመሳሳይ ነው ለማለት ይቻላል፡፡ አባላቱ ‹‹የልብ 
የደረሰ ማብራሪያ›› ብለው ሲናገሩ መስማት ችያለሁ፡
፡ 

እናንተ የመረጣችሁልኝን ዘፈን አልዘፍንም ብሎ 
አንድ ሚሊዮን ብር ልማታዊ ባለሀብቱ አፍንጫ 
ላይ የወረወረ አርቲስት ነውና፤ ስለኮረዳ ፍቅር 
ብቻ ከሚያላዝኑ የሙያ ባልደረቦቹ የተለየ ነውና… 
የቴዲ አፍሮ አድናቂዎቹ ቁርና ፀሀይ ሳይበግራቸው 
መቆማቸው የሚያስደንቅ አይደለም፡፡

በርካታ የአርቲስቱ አድናቂዎችም ‹‹ሰው ገጭቶ 
ታሰረ›› የሚለው አልዋጥላቸው ብሎ ሲተናነቃቸው 
ይስተዋል ነበር፡፡ የቴዲ አድናቂ ብዛት ስጋት ላይ 
የጣለው ገዥው ፓርቲ ቀደም ብሎ ከቋጠራቸው 
ቂሞች ጋር ተደማምሮ ለመበቀልና እጁን ለመጠምዘዝ 
የተወሰደ እርምጃ ነው የሚለው ሚዛን የደፋ ነበር፡
፡ የኢህአዴግን ባህሪ ለሚረዳ ደግሞ ይሄው ጉዳይ 
ሊያሳምነው አቅም አለው፡፡ የቴዲ አፍሮ እጅ እውነት 
ተጠምዝዟል ወይ? ለሚለው የአድናቂዎቹ ጭንቀት 
የሰጠው ምላሽ በነጠላ ዜማ ነበር፡፡ ‹‹ሰላሜ›› ይላል፡
፡ ‹‹ለገንዘብ ብሎ ህሊናን ከመሳት ማጣት ይሻላል›› 
አይነት መልእክት ያለው ዜማ ነበር፡፡ እኔ ራሴ 
‹‹እነዚህ ሰዎች የዚህን አርቲስት ድፍረት ነጥቀው 
ወደ ግለ-ሳንሱር እንዲገባ ያደርጉት ይሆን?›› የሚል 
ስጋት አለኝ፡፡ የዚህን መልስ የምናገኘው ግን ከትንሳዔ 
በኋላ ነው፡፡ በቅርቡ የሚወጣውን አልበሙን ተከትሎ 
ማለት ነው፡፡

ይሄ የሆነው ከሁለት ዓመት በፊት ነው፡
፡ አሁንማ ቴዲ አልበሙን ለመልቀቅ ተሰናድቶ 
ጨርሷል፡፡ የቴዲ አፍሮን ችሎትና በችሎቱ አካባቢ 
ያየሁትን ድባብ ያስታወሰኝ የወጣቱ ፖለቲከኛ 
አንዷለም አራጌ፣ የታዋቂው ጋዜጠኛ (ባለብዙ 
ዓይኑ) እስክንድር ነጋና ሌሎችም ችሎት በቀረቡ 
ቀን በመታደሜ ነው፡፡ ተበታትኖ በሚገኘው የችሎት 
ታዳሚ መሀል አንዲት ጥግ ላይ ቆሜ የቴዲ 
አፍሮ ችሎት ትዝ አለኝ፡፡ በልደታ እንደ ቄጠማ 
የተበተነው የአርቲስቱ አድናቂና ልደታን እንዳይረግጥ 
የተጠነቀቀው የእነ እስክንድር አድናቂ፡፡

መጋቢት 17 ቀን 2004 ዓ.ም.፡፡ ማለዳ 
ልክ ለቴዲ አፍሮ እንደሄድኩት ሁሉ ወደ ልደታ 
እያመራሁ ነው፡፡ ምክንያቴ ደግሞ በ‹‹ሽብርተኝነት›› 
ተከሰው በእነ አንዷለም አራጌ የክስ መዝገብ ‹‹ጥፋተኛ 
ናችሁ፣ ተከላከሉ›› የተባሉት እነ እስክንድር ነጋና 
ሌሎች ችሎትን ለመታደም ነበር፡፡ እውነቱን ለመናገር 
በጠዋት የተነሳሁት የአዲስ አበባን የታክሲ ችግር 
ስለማውቀው እንጂ ግቢው በሰው ተጨናንቆ መቆሚያ 
አጣለሁ ብዬ አልነበረም፡፡ እንደዚህ አይነት ስጋት 
ባይኖረኝም አንዷለምን ወጣቱ ታጋይ፤ እስክንድርን 
ደግሞ እውቁ ጋዜጠኛና የፖለቲካ ተንታኝ እያሉ 
የሚያደንቁት ቁጥራቸው ቀላል የሚባል ስላልሆነ ቦታ 
እንዳላጣ የሚል ስጋት ነበረኝ፡፡

ወደ ልደታው ፍ/ቤት ግቢ ስገባ ግን የታሳሪዎች 
ዘመድ አዝማድ፣ አድናቂና ጋዜጠኛ አንደኛ ወንጀል 
ችሎት በሚባለው በር ፊት ለፊት የተሰለፈውን አየሁ፡
፡ ጥቂት ዲፕሎማቶችም ፈንጠር ብለው ቆመዋል፡
፡ ከዚህ በተጨማሪም የእያንዳንዱን እንቅስቃሴ 

የሚከታተሉና ሹክሹክታ የሚለቅሙ ተዋናዮች 
ለመታደም ካሰፈሰፈው ሰው ጋር ተሰባጥረዋል፡፡

አንደኛ ወንጀል ችሎት በግምት ከ60 በላይ 
ሰው የሚይዝ ይመስለኛል፡፡ ነገር ግን ስልሳ ሰውም 
እንዲገባ አልተፈለገምና ችሎቱ ሶስተኛ በምትባልና 
የጦጣ ግንባር በምታክል ሚጢጢዬ አዳራሽ ውስጥ 
ተሰየመ፡፡ ወደ አዳራሿ እንደዘለቅሁ እስረኞችን 
ከተመለከትሁ በኋላ በቀጥታ ወደ ወንበር ቆጠራ 
ገባሁ፡፡ 25 ብቻ፡፡ እንደገና ቆጠርኩ ያው ነው፡፡ ይሄኔ 
የቴዲ አፍሮ ችሎት ትዝ አለኝ፡፡ ከ400-500 ሰው 
የሚይዘው ፍትህ አዳራሽ፡፡ ቴዲ አፍሮ በሙዚቀኛነቱ 
አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያከብረው ሁሉ 
የነፃው ፕሬስ ጀማሪና የተባ ብዕር ባለቤት የሆነው 
ባለብዙ ዓይኑ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋም በበርካታ 
ኢትዮጵያዊያን ዘንድ ሞገስ አለው፡፡ የእስክንድር 
ብዕር ናፍቋቸው የጋዜጣ ሆድ የሚበረብሩት የትየለሌ 
ናቸው፡፡ ኧረ እንደውም እስክንድር አርአያ ክብሬ 
(አይከኔ) ነው የሚሉት ዕልፍ ናቸው፡፡ ስለዚህ 
እስክንድር ነጋ በጋዜጠኝነት ሙያ የምናከብረውና 
ለሙያው ዋጋ እስከመክፈል የተሰጠ ውድ ኢትዮጵያዊ 
ነው ማለት ነው፡፡

እስክንድርን አየሁት፡፡ ጥቁር ኮት፣ ጥቁር 
ሱሪ፣ ጥቁር ሸሚዝ ለብሷል፡፡ በጨዋ ደንብ በዝምታ 
ድባብ ተውጦ ተቀምጧል፡፡ በፈገግታ ሰላምታ 
ተለዋወጥን፡፡ ከሃያ አምስቶቹ ወንበሮች ግማሹ ውጭ 
ከታዳሚው ጋር ተሰባጥረው በመቆም ሹክሹክታ 
ሲያነፈንፍ በነበሩ ግለሰቦች ተይዟል፡፡ ወንበር ያላገኙ 
ጋዜጠኞች በር ላይ የቆሙ ጠባቂዎችን ይማፀናሉ፡
፡ የታሳሪ ልጆችና ባለቤቶቻቸው እውጭ ቆመው 
በተንሰፈሰፈ አስተያየት ታሳሪዎችን እያጮለቁ 
ይመለከታሉ፤ እነዚያኑ ጠባቂዎችን እንዲያስገቧቸው 
ይለምናሉ፡፡

እስክንድር ለጋዜጠኝነት ሙያ የመሰጠቱን 
ያህል አንዷለም አራጌም በፖለቲካው ዘርፍ ብቅ ያለ 
ወጣት ነው፡፡ ደፋርና የሚያምንበትን ፊት ለፊት 
በመናገር የሚጋፈጥ፤ ከወርቃማ ዘመኑ፣ ከሚስትና 
ልጆቹ ፍቅር በመቀነስ ለሀገሩ የሰጠ ውድ ዜጋ ነው፡
፡ ቴዲ አፍሮን ከእኛው ዘመን አርቲስቶች ከፊተኛው 
ረድፍ የምንጠቅሰው እንደሆነ ሁሉ አንዷለም አራጌም 
በፖለቲካው ውስጥ ተሳትፎ እያደረጉ ካሉ የዛሬው 
ትውልድ ወጣቶች መካከል ከፊተኛው ረድፍ ያለ 
ነው፡፡ ሌሎችም እንደዚሁ፡፡

ስለዚህ በሚጢጢም አዳራሽ የተካሄደ ትልቅ 
ችሎት ነበር ማለት ነው፡፡ ዋናው የችሎቱ አጀንዳ 
የተከሾችን መከላከያ ምስክር መሰማት ከመጀመሩ 
በፊት አንዷለም አራጌ ብድግ ሲል አየሁት፡፡ በሙሉ 
ሱፍ ልብስ ሽክ ብሏል፡፡ የህሊና እዳ የሌለበትና 
ለሚያምንበት ዓላማ የተሰጠ ሰው እንዲያ ነው፡፡ 
እነ ማህተመ ጋንዲና ኔልሰን ማንዴላን የመሳሰሉ 
ታላላቅ ሰላማዊ ታጋዮች ተከፍተውና ተስፋ ቆርጠው 
መታየት አይፈልጉም ነበር፡፡ ውስጥማ እርር ድብን 
ማለቱ የት ይቀራል? ያውም በመንግስት እጅ 

ተቀምጠው በወጠምሻ በሚረገጡበት ሀገር…
የአንዷለም ድምፅ ከሀሳቤ መለሰኝ፡- 

‹‹አቤቱታ አለኝ!›› እንደገና ሌላ ድምፅ ከቀኝ ዳኛው 
‹‹ስነ-ስርዓት!›› አንዷለም ቀጠለ ‹‹አሁንም ፍ/ቤቱ 
አቤቱታችንን ይስማን!... ስማችን ጠፍቷል፣ ሌላ 
ነገር አልጠየቅሁም፡፡ ቤተሰቦቻችን፣ ጋዜጠኞችና 
ከዚህ በፊት አቃቤ ህግ በሰፊ አዳራሽ ምስክር 
ሲያሰማብን ‹‹እውነት አድርገውት ይሆን?›› ሲሉ 
የነበሩ ንፅህናችንን ለመስማት እውጭ ቆመዋል፡፡
›› አለ፡፡ እውነትም አቃቤ ህግ ምስክር ያሰማባቸው 
በግምት 60 ሰው ይይዛል ባልኳችሁ አንደኛ ወንጀል 
ችሎት ነበር፡፡ ጥያቄው የህሊናም ጭምር ይመስላል፡
፡ መልሱም የሚያጓጓ ነበር፡፡ የመሀል ዳኛው ግራና 
ቀኝ ካማከሩ በኋላ ግን አጠር አድርገው መለሱ፡- ‹‹…
የሀገሪቱ አቅም ይሄ ችሎት በሚችለው ልክ ነው፡፡
›› መልሳቸውን በፖለቲካ ሚዛን ለመስፈር ሞከርኩ፡
፡ ህግ ተርጓሚ የፍትህ አካል ከሶስቱ የመንግስት 
ትላልቅ አካላት አንዱ ነው፡፡ የዚሁ ትልቅ አካል አቅም 
ይሄው ነው? ወይስ አንድም ሦስትም… ለመራቀቅ 
ሰዓቱ አይበቃም እንጅ ልቀጥል ነበር፡፡ ችሎት ውስጥ 
ተቀምጦ መራቀቅ አይቻልም፡፡

በችሎቱም የተከሳሽነት ቃልና ምስክር መሰማት 
ቀጥሏል፡፡ ዋናው እየነገርኳችሁ ያለሁት ጉዳይ እሱ 
አይደለም፡፡ ስለችሎቱ መንፈስ እንጂ፡፡ አብዛኞቹ 
ማዕከላዊ የሚባለው ቦታ ጨለማ ክፍል ውስጥ 
የተጣሉበትንና፤ በምርመራ ወቅት የደረሰባቸውን 
በደል ሲናገሩ ፤ከአንዷለም፣ ከእስክንድርና ከናትናኤል 
በስተቀር እንባ አውጥተው አልቅሰዋል፡፡ አንገታቸውን 
አቀርቅረው እንባቸውን እየጠረጉ ሁለት እጃቸውን 
በሰንሰለት ታስረው ማዕከላዊ የሚባለው ስፍራ ከሁለት 
ወር በላይ ጨለማ ክፍል እንደተወረወረ ሲናገሩ 
ውስጥን የሚያላውስ አንዳች ስሜት ይወር ነበር፡
፡ ዳኞችም ስሜታቸውን ገታ አድርገው እንዲናገሩ 
ሲመክሩ ነበር፡፡

ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን የሚባል ድርጅት 
ከጥቂት ወራት በፊት ያወጣው ሪፖርት ትዝ 
አለኝ፡፡ ‹‹ተመችቷቸዋል!›› አይነት ነበር፡፡ ችሎቱ 
ውስጥ ይኖሩ ይሆን? ሰመጉስ? እንደዚህ አይነቱ 
ግፍ ተጣርቶ መቅረብ እንዳለበት ተመኘሁ፡፡ ከዚያ 
እርምጃ… ግን ባዶ ምኞት ነበር፡፡ ችሎት ተቀምጦ 
‹‹በደረሰብኝ መከራ የተነሳ ኢትዮጵያዊነቴን ጠላሁት›› 
ሲባል ከመስማት በላይ የሚያውክ ምን አለ? ከሳሹ 
አካል ነው ትክክል ወይስ ‹‹ሽብርተኛ›› የተባሉት? 
ይሄንን የተቀበረ እውነትስ አፍረጥርጦ የሚያወጣው 
ተቋማችን የት አለ? እውነት አፈላላጊው አካል 
የት አለ… እንዲያ እንዲያ እያለም የዕለቱ ችሎት 
ተጠናቀቀ፡፡ ከጠባቧ ችሎት ሳንገፋፋ ወጣን፡፡ የቴዲ 
አፍሮ ችሎት ትዝ አለኝ፡፡ በመረጋገጥ ሰው ቢሞት 
ኖሮ ያኔ ነበር፡፡ እንደገና የኢህአዴግ ፖለቲካ እንደበረዶ 
ያቀዘቀዘው ስሜታችን አናደደኝ፡፡ ድብልቅልቅ ስሜት፣ 
ድብልቅልቅ ትዝታ….

የቦርድ አባላት ክፍያ ከፍተኛ ነው የሚለው 
መነሻ ሀሳብ በመያዝ ተያይዘው የሚከሰቱ እውነዎች 
አሉ  አንዳንዴ ለክፍያ ሲባል ብቻ በቦርድ አባልነት 
ለመሳተፍ እርስ በርስ ከፍተኛ ሸኩቻ ይደረጋል፡፡ 
እንደዚህ አይነት አለመግባባት ለመቅረፍ መወሰድ 
ያለበት ዕርምጃ ምን እና እንዴት መሆን እንዳለበት 
መወስን ያለበት ማን ነው? የሚለው ጥያቄ ተገቢ 
ነው፡፡  የገበያ መር የኢኮኖሚ መርህን በሚከተሉ 
አገራት እንደዚህ አይነት ችግሮችን የገበያ ህግ 
ሊፈታ አይችልም ወይ? የሚለውን በሚገባ መፈተሽ 
ያስፈልጋል፡፡ ስለዚህ ከአገራችን ተሞክሮ አንጻር 
የገበያ ህግ  ሊፈታ እየሞከረ ነበር፤ አልተሳካም 
ለዚህም በምክንያትነት የሚቀርበው የብሄራዊ ባንክ 
ያወጣቸው ህጎች ናቸው፡፡ የቦርድ አባልነት ከፍተኛ 
ገቢ የሚያስገኝ መሆኑን የተረዱ የተለያዩ ሰዎች ባንክ 
ለማቋቋም በምስረታ ላይ የነበሩ ቢሆንም ብሔራዊ 
ባንክ በተደጋጋሚ ባወጣቸው አሳሪ ህጎች ምክንያት 
ሊመሰርቷቸው ያቀዷቸው ተቋማትን አሁን አሁን 
ለማፍረስ እየተንቀሳቀሱ ነው፡፡ የገበያ ህግ መፍትሔ 
እንዳይሰጥ ደንቃራ መሆን ማለት እንግዲህ አንዱ 
ይሄ ነው፡፡

ይህ በብሔራዊ ባንክ የወጣ መመሪያ 
በእርግጠኝነት የህገ መንግሰቱን አንቀፅ 
40/1የተደነገገውን “ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ የግል 
ንብረት ባለቤት መሆኑ ይከበርለታል፡፡ ይህ መብት 
የሕዝብን ጥቅም ለመጠበቅ በሌላ ሁኔታ በሕግ 
እሰካልተወሰነ ድረስ ንብረት የመያዝና በንብረት 
የመጠቀም ወይም የሌሎችን መብቶች እሰካልተቃረነ 
ድረስ ንብረትን የመሸጥ፣ የማውረስ ወይም በሌላ 
መንገድ የማሰተላለፍ መብቶችን ያካትታል”የሚለውን 
የዜጎችን ንብረት የማውረስ እና በስጦታ ለፈለጉት 
የመስጠት መብት ላይ ገደብ የሚጥል ነው፡፡ በዚሁ 
አንቀፅ የተቀመጠውን ‹‹የሕዝብ ጥቅም ለመጠበቅ በሌላ 
ሁኔታ በሕግ እሰካልተወሰነ›› የሚለውን የአንቀጹን 
ክፍል ብቻ እንኳን ወስደን ብንመለከት የብሄራዊ ባንክ 
ህግ መሰረታዊ የሆነውን የንብረት ማሰተላለፍ መብት 
ላይ ገደብ እንደሚያደርግ መገንዘብ ያስችለናል፡
፡ ለዚህም ነው መንግሰት ‹‹የሕዝብን ጥቅም›› 
ለማስጠበቅ በማለት የፈለገውን አዋጅ በማውጣት 
በህገ መንግስቱን የተቀመጡ ድንጋጌዎችን በቀጥታ 
ይሸረሽራል የምለው፡፡ የህዝብ ጥቅም ገደቡ ምን ላይ 
ነው? የህግ ድንጋጌዎች ከህዝብ አንፃር ‹‹የሚሉት›› 

ማሳረጊያዎች በዜጎች መብት ላይ እሰከ መቼ ነው 
ጥላውን አጥልቶ የሚቀጥለው? ….. ስንት ስንሆን 
ነው እንደ ህዝብ ተቆጥረን መብታችን የሚከበረው?

ለዚህ ማስረጃ እንዲሆነኝ ለህዝብ ጥቅም 
ተብሎ በብሔራዊ ባንክ በወጣ መመሪያ የባንክ ባለ 
አክሲዮኖች የተነፈጉት መብቶች ምንድን ናቸው 
የሚለውን በደንብ ለመረዳት እንዲያስችለን አንዳንዱን 
ልጥቀስ፡፡ 

• ባንካቸውን ሊመሩ የሚችሉ ችሎታና 
ብቃት ያለቸውን አመራሮች የመመደብ መብታቸው 
ተንፍገዋል፤ በዚሁ ልክ የባንክ ሴክተሩ የአመራር 
ደሃ እንዲሆን ተፈርዶበታል

• ገንዘባቸውን ውጤታማ ነው ብለው 
ለወሰኑት ግለሰብ ወይም አካል የማሰተላለፍ ህገ 
መንግሰታዊ መብት ተነፍገዋል የሚሉት ከብዙ 
በጥቂቱ ማየት እንችላለን፡፡ 

ሌላው ከህገ መንግስቱ ጥሰት ጋር በተያያዘ 
ከሰሞኑ ሰሚ ያጣው የህገ መንግስቱ አንቀፅ 32/1 
ላይ የተጠቀሰው  ‹‹ማንኛውም ኢትዮጵያዊ (ወይም 
በህጋዊ መንገድ ሀገር ውስጥ የሚገኝ የውጭ ሀገር 
ዜጋ -ቅንፉ የተጨመረ ነው)፡፡ በመረጠው የሀገሪቱ 
አካባቢ የመዘዋወርና የመኖሪያ ቦታ የመመስረት፤ 
እንዲሁም በፈለገው ጊዜ ከሀገር የመውጣት ነፃነት 
አለው››የሚለው መብት በግልፅ ተጥሶ ተመልክተናል፡
፡

ህገ-መንግስቱ ከላይ ተጠቀሰውን ቢልም 
የሆነው ግን

• በባለስልጣኖቹ የተፃፈውን ለክልሉ ህዝብ 
ጥቅም ሲባል ከአማራ ክልል የመጡ ናቸው የተባሉትን 
ማፈናቀል ተገቢ ነው የሚል ደብዳቤ አንብበናል፡፡ 
የአንድ ባለስልጣን ደብዳቤ በስላቅ የሚያሾፍበትና 
የሚሽረው ህገ መንግሰት እንዴት አድርጎ ነው የህዝብ 
መብት ያስጠብቃል የሚባለውን መመለስም ያለበት 
ነው፡፡

• ሁልጊዜም የሚገርመኝና የሚያሳስበኝ ሕገ- 
መንግስቱን ተቃዋሚዎች ሊንዱት፣ ሊሽሩት ነው 
እያሉ ሲጨቀጭቁን ለምን እንዲህ ሊሉ ቻሉ እያልኩ 
አልገባኝ ቢለኝም አሁን የተረዳሁት ግን ይህ ህገ 
መንግስት በድቡሽት ላይ የተገነባ ቤት አይነት መሆኑ 
ነው፡፡ የህዝብን ጥቅም የማያስከብር ህገ መንግስት 
በምን መስፈርት ህዝቡን ህልውና ለማስጠበቅ በቂ 
መሰረት አለው ተብሎ ማመን ይቻላል፡፡ ማንም ተነስቶ 

በፈለገው ጊዜ ሊያፈርስው ይችላል የሚል እምነት 
ስላለኝ፡፡ ካለው ተሞክሮ አንፃር ህገ-መንግስቱ ‹‹ሕዝቡ 
የኛ ነው አትንኩት›› ብሎ ሊጠብቀው አልቻለም፡፡ 
ኢህአዴግ አዲሰ አበባ ሲገባ የመንግሰት የተባሉ ብዙ 
የጋራ ንብረቶቻችን ላይ በተለየ ደኖች ላይ ከፍተኛ 
ጉዳት ደርሶባቸዋል፡፡ ዋናው ምክንያት ደኖቹን ህዝቡ 
የኛ ናቸው ሰለማይላቸው ነው፡፡ ከዚህ በተቃራኒ 
ግን፤ የግል እና የማህበራት የሚባሉ ደኖች ጥበቃ 
እየተደረገላቸው ስለነበር ለውድመት መጋለጣቸው 
ሁነት አነስተኛ ነው፡፡ አሁንም ቢሆን ህገ- መንግስቱ 
የህዝብን ጥቅም የሚያሰጠብቅ ነው የሚባል ከሆነ 
ከህዝቡ በሚደረግለት ጥበቃ ምክንያት ምንም ዓይነት 
ሟርት ሊያፈርሰው አይችልም፡፡ እውነቱን እንነጋገር 
ከተባለ አሁን በግፍ ከደቡብ ክልል የተባረሩ ዜጎች 
ህገ መንግስቱን ይጠብቁታል ብሎ ማሰብ የዋህነት 
ነው ይህ ህገ መንግሰት እነዚህን ዜጎች እንደ ዜጋ 
እንኳን ይቅርና በህጋዊ መንገድ ሀገር ውሰጥ እንደ 
ገባ የውጭ ዜጋ አይቶዋቸዋል ወይ ብሎ መጠየቅ 
ተገቢ ነው? ኧረ ይህች ሀገር የማን ነች? መቀጠል 
ያለበት ጥያቄ ነው፡፡ ይህች ሀገር የማን ነች?

ከዚህ ጋር በተያያዙ ሌሎች ለህዝብ ጥቅም 
ሲባል የተሻሩ የህገ መንግሰት አንቀጾችን በተመለከተ 
በሌላ ቀን እንመለስበታለን፡፡ ለማንኛውም ለህዝብ 
ጥቅም እየተባለ ህገ መንግስቱን መሻር መቆም 
ይኖርበታል፤ ይህንን በማድረግ ላይ ያሉ ባለስልጣናት 
ሕገ መንግስቱ የሕዝብን ጥቅም አያሰጠብቅም እያሉ 
መሆኑን መዘንጋት የለባቸውም፡፡ አንቀፅ 9/2 
“ማንኛውም ዜጋ፣ የመንግስት አካላት፣የፖለቲካ 
ድርጅቶች፣ሌሎች ማህበራት እንዲሁም 
ባለስልጣኖቻቸው፣ ህገ መንግስቱን የማስከበርና ለህገ 
መንግስቱ ተገዢ የመሆን ኃላፊነት አለባቸው” ይላል፡
፡ ለህዝብ ጥቅም ሲባል ህገ- መንግሰቱ ይከበር!!

ግርማ ሠይፉ ማሩ
girmaseifu32@yahoo.com
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በዚህ ዓምድ የአገራችንን ህጎች ፣ ዓለም አቀፍ ህግጋት ፣ በሀገራት መካከል የተደረጉ ስምምነቶችን 
እንዲሁም ለንፅፅር እና ለማገናዘቢያ ይረዳን ዘንድ ሌሎች ሀገሮችን ህጎች መሰረት በማድረግ 

ከማንኛውም አይነት የፖለቲካ ተፅዕኖ ነፃ በሆነ መልኩ ትንታኔ ይሰጣል፡፡

የፍትህ ዓምድበጌታቸው ታምራት (LLB)

የሰው ልጅ በሕግ ማዕቀፍ በበቂ ሁኔታ 
ተጠቃሚ ለመሆን ያሉትን መብት እና ግዴታዎች 
በአግባቡ ማወቅ ያስፈልገዋል፡፡ እነዚህ መብት እና 
ግዴታዎች መኖራቸውን ብቻ ሳይሆን መቼ መጠቀም 
እና ማስፈፀም እንዳለበትም በተገቢው መንገድ 
ያውቀው ዘንድ የግድ ነው፡፡ ባለፈው ሳምንት ‹ሰው› 
በተለይም የተፈጥሮ ሰው የፍትሐብሔር መብቱ 
መቼ መጀመር እንዳለበት እና ምን ምን ቅድመ 
ሁኔታዎች መሟላት እንዳለባቸው አይተናል፡፡ በዛሬው 
ዳሰሳዬ እነዚህን መብቶች እምን ድረስ ሊይዛቸው 
እንደሚችል፣ መቼ ሊነጠቁ እንደሚችሉ እና መቼ 
እንደሚያበቃላቸው እናያለን፡፡ የፍትሐብሔር አንቀጽ 
1 የሰው ልጅ ከውልደቱ ቀን አንስቶ እስከ እለተ ሞቱ 
ድረስ መብት እና ግዴታዎች እንዳሉት ደንግጓል፡
፡ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ይህ አንቀጽ በግለሰቡ እድሜ 
በተወሰነ የጊዜ ገደብ መብትና ግዴታን ከማስቀመጥ 
ውጭ ግለሰቡ በምን ዓይነት ሁኔታ ሊይዘው ወይም 
ሊቃወሙ እንደሚችል ከጊዜ ገደብ ውጭ የተቀመጠ 
መመዘኛ ወይም ሁኔታ የለም፡፡ ይህም ማለት ግለሰብ 
ካልፈለገው መቼ መተው እንደሚችል አይገልፅም፡
፡ ግለሰቡ ይህን መርህ እንዲቀበል ብቻ ተደርጐ 
የተቀመጠ ነው፡፡ የግለሰቡ መብት እና ግዴታ በጥሩ 
ሁኔታ ሊገለፅ በሚችል የሕግ ቋንቋ ሲቀመጥ “The 
individual is a subject of the law and he is 
not free to avoid his condition… (ግለሰብ የህግ 
መሰረት ስልሆነ ይህን መሰረት ማስወገድ አይቻልም 
ማለት ነው)፡፡

በኢትዮጵያ የፍትሐብሔር ሕግ መሰረት 
የሰው ልጅ ካሉት መብቶች አንዱ በአጠቃላይ 
መርህ የተቀመጠው (በተለይም በአንቀጽ 8, 9 
እና10) የግለሰብ መብቶች ናቸው፡፡ በአንቀጽ 8 
መሠረት ማንኛውም ሰው በኢትዮጵያ ንጉሰ-
ነገስት ህገ-መንግስት የተመለከተው የሰው ልጆች 
ነፃነት የተረጋገጠለት ሲሆን በዚህ መሰረት የዘር፣ 
የቀለምና የሃይማኖት ልዩነት ሳይደረግበት በመብቱ 
መጠቀም እንደሚችል ተደንግጓል፡፡ ይሁንና በነፃነት 
የመኖር መብት ማንኛውም ዜጋ ሊቀበለው የሚችል 
መልካም አስተሳሰብ ቢሆንም የንጉሰ-ነገስቱ ህገ-

መንግስት በጠቅላላው የተሻረ በመሆኑ የዚህም 
መብት ተግባራዊነት እንዲሻር ሆኗል፡፡ በሕግ 
ደረጃም ይህ የፍትሐብሔር ህግ እንደገና ተሻሽሎ 
ካለው የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ አንፃር እስኪታደስ 
ድረስ ወይም እንዲህ አይነት አንቀፆች በተናጠል 
የሚተኳቸው ህጐች ከሌሉ በቀር አንቀፆቹ አሁን 
ባለው ሁኔታ ተግባራዊ መሆን አይችሉም፡፡ ይሁንና 
ከዚህ ውጭ ያሉ መርሆች ተግባራዊ የማይሆኑበት 
ምንም ሁኔታ የለም፡፡ በአንቀጽ 9 ውስጥ 
የተመለከተው ግለሰባዊ መብትም በተወሰነ መልኩ 
በአንቀጽ 8 ውስጥ ካለው መንፈስ ጋር ተመሳሳይ 
ነው፡፡ በአንቀጽ 10 የተገለፀው ግን ያለ ምንም 
ማስተካከያ የአንድ ግለሰብ መብትን ስለሚያንፀባርቅ 
የተግባራዊነት መሰናክል አይገጥመውም፡፡ አንቀጽ 
10 እንዲህ ይላል፡- በሰውነቱ ላይ ሕገ-ወጥ የሆነ 
አሰራር የደረሰበት ሰው በአድራጊ ላይ ሊደርስ 
የሚችለው የኃላፊነቱ ጉዳይ ሳይቀር ተበዳዩ በደሉ 
እንዲቀርለት የመጠየቅ መብት አለው፡፡ ይህ መብት 
ለአንድ ግለሰብ የተሰጠ እና ግለሰቡ ብቻ ሊጠቀምበት 
የሚችል ሲሆን በሕጉ የተቀመጠ የተናጠል የመብት 
ይዞታ ህግ ነው፡፡

በኢትዮጵያ የፍትሐብሔር ህግ በተለይም 
“The law of physical persons” ላይ ጥናት 
ያደረጉት ፕሮፌሰር ጃኮስ ቫንደርሊደን የሰው 
ልጆች የፍትሐብሔር ሕግ ተግባራዊ ለማድርግ 
መሰረት የሆነው ችሎታ (Capacity) ሲሆን ከዚህ 
በተቃራኒ ወገን የቆመው ደግሞ የችሎታ አለመኖር 
(in Capacity) ነው፡፡ ምንም እንኳ የሰው ልጅ 
ከተወለደበት ቀን አንስቶ እስከ እለተ ሞቱ ድረስ 
መብት እና ግዴታዎች ያሉት ቢሆንም ችሎታ 
የሌላቸው ግለሰቦች ይህን መብት ለመጠቀም ወይም 
ግዴታቸውን ለመወጣት አይችሉም፡፡ አንቀጽ 192 
ማንኛውም ሰው ሁሉ ችሎታ የሌለው መሆኑ 
በሕግ ተወስኖ ካልተገለፀ በቀር ማንኛውም ዓይነት 
የማህበራዊ ኑሮውን ተግባር ለመፈፀም ችሎታ 
አለው፡፡ ከአንቀጽ መንፈስ መረዳት እንደሚቻለው 
ችሎታ የተግባራዊነት (የመብትና ግዴታ) መሰረት 
የመሆኑን ያህል ይህ ችሎታ ከህግ በስተቀር 
በምንም መልኩ ሊነሳ እንደማይችል አስቀምጧል፡

፡ ሕጋዊ በሆነ መልኩ ችሎታን ሊያሳጡ የሚችሉ 
ነገሮች ምንድን ናቸው? የሚለውን ጥያቄ አንቀጽ 
193 በከፊል መልስ ይሰጥበታል፡፡ እንደዚህ ይላል 
‹‹ጠቅላይ የችሎታ ማጣት ሁኔታን የሚያስከትሉ 
ምክንያቶች እድሜ፣ የሰው የአዕምሮ ሁኔታ ወይም 
በዚሁ ሰው ላይ የደረሱ የፍርድ ቅጣቶች›› ናቸው፡፡

እድሜው አስራ ስምንት ዓመት ያልሞላው 
ማንኛውም ግለሰብ ምንም እንኳ ከውልደቱ ቀን 
ጀምሮ በሕግ የተፈቀደ መብቶች ቢኖሩትም እነዚህን 
መብቶች በራሱ ለመጠቀም ችሎታ የለውም ይህንንም 
ህጉ ደንግጓል፡፡ በእድሜ ምክንያት የሚሰጠው ችሎታ 
ከግለሰቡ በአዕምሮ ብስለት ጋር የተያያዘ ሲሆን 
ብዙውን ጊዜ 18 ዓመት ያልሞላው ግለሰብ በቂ 
ችሎታ እንዳለው ስለማይቆጠር ውል የመዋዋል፣ 
ለሌሎች መብትን የመስጠትና የመቀበል ስምምነት 
መፈፀም፣ ፎርማል በሆኑ የመንግስትም ሆነ 
የማህበረሰብ ግንኙነቶች መሳተፍ፣ ንብረትን የመሸጥ 
(በተለይ ቋሚ ንብረትን) ወይም የመግዛት ችሎታ 
ያጣል፡፡ እድሜያቸው 18 ዓመት ያልሞላቸው ሰዎች 
አዕምሯቸው በበቂ ሁኔታ አድጓል፣ እንዲሁም በጥሩ 
ትምህርት ደረጃ ላይ ይገኛሉ ተብለው ስለማይገመት 
በተጨማሪም በሀገራችን ማህበረሰብ ዘንድ 18 
ዓመት ያልሞላው ልጅ በማህበረሰብ ክንዋኔዎች 
ውስጥ መሳተፍ እንደማይችል የህብረተሰቡ የኑሮ 
ሁኔታ ስለሚያስገድድ በሕጉ እድሜን እንደ አብይ 
የችሎታ መመዘኛ አስቀምጦታል፡፡

ሌላው የግለሰብ የአእምሮ ጤና 
ችሎታን ከሚያሳጡ መስፈርቶች አንዱ ነው፡፡ 
አንድ አዕምሮው ጤናማ በሆነ መልኩ የማይሰራ 
ግለሰብ በፍትሐብሔር ህጉ የተቀመጡትን መብቶች 
ተግባራዊ ማድረግ አይቻለውም፡፡ ሕጉም መብቶቹን 
ተግባራዊ ማድረጉ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል ብሎ 
ስለሚያምን ችሎታ እንደሌለው ግለሰብ ይቆጥረዋል፡
፡ ከእድሜ እና ከአእምሮ ሁኔታ በተጨማሪ ህጋዊ 
መብቱ በህግ የታገደበት ግለሰብ ችሎታ እንደሌለው 
ስለሚቆጠር መብቱን ተግባራዊ ማድረግ አይችልም፡
፡ አብዛኛውን ጊዜ ወንጀል ፈፅመው የጥፋተኝነት 
ፍርድ የሚወሰንባቸው ግለሰቦች በፍርድ ምክንያት 
ከተናጠልም ሆነ ከቡድን መብቶቻቸው ስለሚገለሉ 

ችሎታ ኖሯቸው በሕግ ተሰጥቷቸው የነበረውን 
መብት የመጠቀም እድል አይኖራቸውም፡፡ ችሎታ 
መብትን በበቂ ሁኔታ ለመጠቀም አስፈላጊ የመሆኑን 
ያህል በህግ በተደነገጉ ሁኔታዎች ችሎታን ማጣት 
መብትን እንዳይጠቀሙ ማገድ ይችላል፡፡ እድሜ፣ 
የአዕምሮ ሁኔታ እና የፍርድ ቅጣት ደግሞ ችሎታን 
ከሚያሳጡ ሁኔታዎች ዋነኞቹ ናቸው፡፡

በፍትሐብሔር ህግ መሰረት የሰውነት 
መብት እና ህጋዊ መብት እኩል የመጀመሩን ያህል 
ለሁለቱም መብቶች በግለሰቡ ሞት ምክንያት እኩል 
ያከትማሉ፡፡ በእርግጥ በመካከለኛው ዘመን የግለሰቦች 
ከማህበረሰቡ ራስን በማግለል ራቅ ብሎ መኖር፣ 
እንዲሁም የእድሜ ልክ እስራት የሚፈረድባቸው 
ግለሰቦች ምንም እንኳ መብታቸውን የመጠቀም 
አቅም እድሜ እና መልካም የአእምሮ ሁኔታ 
ቢኖራቸውም ከህብረተሰቡ ርቀው ስለሚገኙ 
በተጨማሪም መብቱ ቢሰጣቸውም የሚጠቀሙበት 
አውድ የሌለ በመሆኑ በስጋ እንደ ሞተ ሰው መብት 
እንደሌላቸው ይቆጠሩ ነበር፡፡ የዚህ ዓይነቱ አካሄድ 
የሰው ልጅ እንደ ዕቃ ይቆጠርበት በነበረው የባርነት 
ዘመንም በስራ ላይ ይውል ነበር፡፡ አንድ ሰው እንደ 
ባሪያ /Slave/ ከተቆጠረ ሙሉ በሙሉ መብቱን 
እንዲያጣ ይደረግ ነበር፡፡ ይህም ማለት በስጋ 
ከሞተ ሰው እኩል እንዳልነበረ ተቆጥሮ መብቱን 
ይገፈፍ ነበር፡፡ የሰው ልጅ ስልጣኔ እየጨመረ 
ሲመጣ እንዲሁም በቀለማቸው ወይም በሌላ 
ሁኔታ ከህብረተሰቡ እኩል ይታዩ ያልነበሩ ግለሰቦች 
ባደረጉት መራራ ትግል አሁን ባለንበት ዓለም አቀፍ 
የህግ ማዕቀፍ አስገዳጅነትም በአብዛኛው የአለማችን 
ክፍል ሰውን ከሰው በመለያየት በህግ ፊት የተለየ 
ስብዕና እንዲኖረው ማድረግ ተቀባይነት ስለሌለው 
አብዛኛዎቹ ሀገራት ሰውን ከሰው የሚለያዩ ህጎችን 
አስወግደዋል፡፡ የኢትዮጵያ የፍትሐብሔር ህግም 
ለሁሉም ዜጋ እኩል በሆነ መልኩ በግለሰቡ እድሜ 
ልክ በተግባር ላይ የሚውል ከውልደት እስከ ሞት 
በህግ የተረጋገጠ መብት ሰጥቷል፡፡ በሕግ ፊት 
ችሎታ ያለው ሰው ከሞት በቀር ይህን መብቱን 
ሊነጥቀው የሚችል ማንም አካል ሊኖር አይችልም፡
፡

ዕድሜ፣ የአዕምሮ ጤናና የፍርድ ውሳኔ 
ከችሎት /Capacity/ ጋር ምን አዛመዳቸው?

ወደሚፈለገው የነጻነት ቦታ ለማድረስ ለራስ በመጽናት 
ህዝቡን ማጽናናት እንጂ በመሪነት ደረጃ ያለሰው ለራሱ 
እየተልፈሰፈሰ ከህዝቡ ጽናትን መጠበቅ ስህተት ነው፡፡ 
እረኞቹ በበጎቹ ታማኞች እንዲሆኑ በጎቹን ወደ ለምለም 
መስክ መውሰድ እንጂ ወደቀበሮ ጉድጓድ  መምራት 
አይጠበቅም፡፡ አይገባምም፡፡ በጎቹ ከቀበሮ ጋር ሲታገሉ 
እና በቀበሮ ሲበሉ ቀበሮውን ተደብቆ በማምለጥ በቀበሮ 
ተበልተው የተረፉትን ብቻ ይዞ ወደቤቱ የሚገባ እረኛ 
ተብሎ ሊጠራ አይችልም፡፡ በሙሴ ትግል ፈርኦን ህዝበ 
እስራኤልን ከለቀቀ በኋላ ተጸጽቶ በሰራዊቱ አሳዶ 
እንደገና ባሪያ ሊያደርጋቸው ሲመጣና ህዝቡ ሙሴ 
ልታስጨርሰን ነው ብለው ሲጮሁበት ሙሴ ህዝቡን 
ያረጋጋ ነበር እንጂ ከፈርኦን የተረፉትን ብቻ ይዞ ወደ 
ነጻይቱ ምድር ለመሄድ አልሞከረም፡፡ አልፈለገምም፡
፡ መሴ ህዝበ እስራኤልን እንጂ ራሱን ከተስፋይቱ 
ምድር አስገብቶ በእስራኤል ላይ ፈላጭ ቆራጭ 
ይሆን ዘንድ አልተገለም፡፡ ሙሴ ግን እርሱ መድረስ 
ስለማይችል እኔ ካልደረስኩ ብሎ ህዝቡን በሲና በረሃ 
ላይ አልበተናቸውም፡፡ እንደውም የእርሱን እግር 
ተክቶ የሚመራቸውን ኢያሱን አዘጋጀላቸው እንጂ፡፡ 
ዛሬ በርካታ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች እግራችሁ 
ስር አስቀምጣችሁ የትግሉን አካሄድ አስተምራችሁ 
እናንተ ስታልፉ እናንተን የሚተካ አዘጋጅታችሁ 
ከሆነ ኃላፊነታችሁን ተወጥታችኋል፡፡ የነጻነት ትግሉ 
እናንተ ባለመኖራችሁ አይቆምም ማለት ነው፡፡ ይህንን 
ካላደረጋችሁ ትግሉ እስከዴሞክራሲ ነጻነት  ሳይሆን 
እስከናንተ ሞት ድረስ ነው ማለት ነው፡፡እስኪ ዛሬ 
የተቃዋሚ መሪዎች ህዝቡ መክሊቱን ቢጠይቅ በኃላፊነት 
ከተረከባችሁ በኋላ ስንት አፍርታኋል? አንዳንድ ተተኪ 
ያፈሩ የሉም ማለት አይደለም፡፡ ነገር ግን በቂ   ነው 
ማለት ግን አይቻልም፡፡ ይህ ሁሉ ህዝብ ባለበት ሀገር 
ሃምሳና መቶ ማፍራት ለምን አልተቻለም ? እንደውም 
አንዳንዶቹ ቀድመው  በሀሳብ ቤተመንግስት ስለገቡ 
ግኡዝ አካላቸው ብቻ ኖሮ ቦታቸው ባዶ ነው ማለት 
ይቻላል፡፡” ህዝቡም ቢሆንመክሊቱን መጠየቅ አለበት፡፡ 
አሁን ይህን ማድረግ ሲገባችሁ ይህንን አላደረጋችሁም 
ብላችሁ ያልጠየቃችቸው መሪዎች  በኋላ አምባገነን 
የማይሆኑበት ምክነያት የለም፡፡ በዚህ ዙሪያ ህዝብ 
የሚናፍቀውን   ወደዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ለሚደረግ 
ሽግግር የበኩላችሁን የተወጣችሁ የሚጠበቅባችሁን 
አድርጋችኋልና የታሪክ ተወቃሽ አትሆኑም፡፡ “ከስስታም 
አንድ ያንቀው አንድ ይወድቀው›› እንዲሉመስራት 
ያልቻሉ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችን ህብረተሰቡ 
እንዲሰሩ ሊገፋፋቸው እና ሊያነቃቃቸው ይገባል፡፡
ይህንን ማድረግ ካልቻሉና ለማድረግ ፈቃደኛ መሆን 
ካልቻሉ  ህዝቡ ሊያሰወግዳቸው ግድ ይላል፡፡ ወደፊትም 
እኛ የኢትጵያውያን ህዝብ የምንፈልገው የዲሞክራሲ 
አርበኛ እንጂ ሌላ መለስ ዜናዊን አይደለም፡፡

በተቃውሞው ጎራ ያሉ የህብረተሰብ 
ክፍሎች እነዚህን አይነት ሰዎች ሊያውቁአቸው ይገባል፡
፡ምክንያቱም  ህዝቡ ተከታትሎ እስካላወቃቸው ድረስ 
ጥሩ የሚሰሩ በመምሰል ብቻ ምንም ሳይሰሩ የትግሉን 
ጉዞ ሊያበላሹት ይችላሉና ፡፡ ሁሉን ነገር ከራሳቸው 
ጥቅም አንጻር  ስለሚደምሩትና ስለሚቀንሱት የታጋዩን 
ልፋት በዜሮ ያባዙታል፡፡   ለዚህ ሀሳቤ ማጠናከሪያ 
ይሆን ዘንድ አንድ ምሳሌ ላቅርብ፡፡ አንድ ሰው አንድ 
ጊዜ አህያው ወድቃ  ታመመችበትና ጅብን ወጌሻ 
ይችላልና ይሽልህ ይሉታል፡፡ ይህ ሰው የሚወዳት 
አህያው ስለታመመችበትና ስለጨነቀው ጅብ መጥቶ 
ስብራቷን እንዲጠግንላት ይጠራዋል፡፡ ታዲያ ጅብ 
ሆዬ አህያይቱን ሲያያት ፈርጠም ያለች ኑራ አሻለሁ 
እያለ ሰባራ እግሯን ይጠመዝዛል፡፡ በዚህም የጅብን 
ሁኔታ ያወቀችው አህያ ባለቤቷ ከአጠገቡዋ እንዳይርቅ 
አድረጋ ባለቤቷ የጅብን ሁኔታ እንዲከታተል  አደረገች 
ይባላል፡፡ በኋላም ጅብ ሆዬ ለባለቤቷ መቼም የኔን ነገር 
እውነትም አትሉ ይች አህያ አትድንም አውጥታችሁ 
ጣሉ አለ አሉ፡፡ አህይትም የጅብን ሁኔታ በቅርብ 
ትከታተል ስለነበረ የጅብ ወጌሻ ምን ሊያደርግላችሁ 
ነው? ይህን ጅብ አስወጡ ታስበሉኛላችሁ፡፡ አለች 
ይባላል፡፡ አሁንም በዚህ ረገድ የጅቡን ስራ የሚሰሩ 
በርካታ ሰዎች እንዳሉ እና ትግሉንም እነርሱ 
ወደሚፈልት እንደሚጠመዝዙት ማወቅ ተገቢ ነው፡
፡ ሌላውም ህብረተሰብ እርሱም ይሁን ልጆቹ አጉል 
ሰማእትነት እንዳይከፍሉ በቅርብ ርቀት ተከታትለው 
ትግሉን ወደራሳቸው አቅጣጫ የሚጠመዝዙበትን  
ማስወገድ ተገቢ ነው፡፡

ይህ እስካልሆነ ድረስ አንዱ አንዱን እየፈራ 
እንዴት እርሱን እናገራለሁ እያለ የሚቀጥል ከሆነ ኑግ 
ወቅጦ እንደመብላት ነው፡፡ በኦሮምኛ አንድ ተረት አለ፡፡ 
( nugi tumani ngaachuun gido amma bahyetiin 
qixxe dha) ‹‹ኑግ ወቅጦ መብላት የወጣውን ጉልበት 
እንደመተካት ነው ›› ማለት ነው፡፡ ምንም የተገኜ ትርፍ 
የለም ማለት ነው፡፡ ትርፍ የሌለው ስራ  መስራት 
የሰራውንም ይሁን የተሰራለትን ሰው አያስደስትም፡፡ 
አንዳንድ የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎች ይህን ዓመት 
ያህል ታገልን ሲሉ ይሰማል፡፡  ፍሬያችሁ የታለ ሲባሉ 
ዜሮ ነው፡፡ ስለዚህ የ15 ዓመትም ይሁን እንደኢሀአዴግ 
20 ዓመት በተቃውሞ ጎራው ቢዘልቁም ዜሮ በሆነው 
ፍሬው ሲባዛ ውጤቱ ዜሮ ነው፡፡ ለምሳሌ ኢህአዴግ 
21 ዓመት ገዝቷል የህዝቡ ኑሮ ዜሮ ነው ስለዚህ 
የኢህአዴግ የ21 ዓመት ጉዞ ዜሮ በሆነው ውጤቱ ሲባዛ 
መልሱ ዜሮ ነው ማለት ነው፡፡ የኢትዮጵያውያን ትግል 
ፍሬ ያፈራ ዘንድ የተቃዋሚ የፖለቲካ ታጋይ መሪዎች 
ሥራችንን በእድሜ ሳይሆን በውጤት ልንገመግመው 
ግድ ይላል፡፡ 

የፓርቲ አመራሮች በጋራ ተከታትለው ቪዛ 
እንዳይሰጥ አድርገናል፡፡

 የፓርቲው ህጋዊ ማህተም /እኔ እጅ ያለውን/ 
በማስመሰል ሌላ ማህተም በማስቀረጽ 
ተጠቅመዋል፣ ከተለያዩ ኤምባሲዎች የሀገሪቱ 
ህግ ባይፈቅድም በፓርቲው ስም የተለየዩ ጥቅማ 
ጥቅሞች በመውሰዳቸው ፓርቲው አቶ አየለ 
ጫሚሶ በተገኙበት ግምገማ አድርጎ ከኃላፊነት 
አንስቷቸዋል፡፡

 ለብ/ም/ቦርድ የአመራሩን ውሳኔ ገቢ ያደረግን 
ሲሆን የቦርዱ ጽ/ቤት ኘሬዝዳንቱን በደረጃው 
ማንሳት ቢችልም የሚፀድቀው በመተዳደሪያ 
ደንባችሁ አንቀጽ 10.3.8 መሠረት በላዕላይ ም/
ቤት አፀድቃችሁ ስትመጡ ብቻ ነው የሚል ደብዳቤ 
ግንቦት 26 ቀን 2003 ዓ.ም በፃፈልን መሠረት 
ላዕላይ ም/ቤቱ አቶ አየለ ጫሚሶን ከአመራርነት 
ተነስተው በሕግ እንዲጠየቁ ወሰነ ቦርዱ ለውሳኔው 
ተገዥ ሳይሆን ወይም ለፓርቲያችን የፃፈውን 
ደብዳቤ እንኳን ሳያስተባብል ለሁለት ወራት መልስ 
ሳይሰጠን ቆይቶ ግለሰቡ ከአሜሪካ በተመለሱ 
በጥቂት ቀናት ውስጥ በአቶ አየለ ጫሚሶ 
የሚመራውን አመራር ነው የማውቀው የሚል 
ደብዳቤ የጽ/ቤታችን በር ላይ ተለጥፎ አየን፣ ወደ 
ቢሮአችን የሚመጡ አዲስና ነባር አባላት ቁጥር 
98% ቀነሰ

4.1. ፓርቲያችን ጠቅላላ ጉባኤ ማድረግ 
ከሚገባው ቀን ሰባት ወር ያለፈ በመሆኑ በመተዳደሪያ 
ደንባችን አንቀጽ 24.1.1 መሠረት ጠቅላላ ጉባኤ 
በየአመቱ መጥራት እንደሚገባን በተደጋጋሚ 
በአካል የቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘትና ደብዳቤ በመፃፍ 
የጠየቅን ቢሆንም ለሌሎች ፓርቲዎች ግዴታ ሲሆን 
ለፓርቲያችን ግን ብ/ም/ቦርድ ዝምታን መርጧል፣ 
ደብዳቤ ሊፅፍልንም ፈቃደኛ አልሆነም፡፡

4.2. የፓርቲያችን አመራር አቶ አየለ 
ጫሚሶን ጨምሮ በጋራ ጠቅላላ ጉባኤ ለመጥራት 
የተስማማንበትን ሰነድ ለብ/ም/ቦርድ ገቢ ከሆነ በኋላ 
ለጉባኤ የሚሆን ገንዘብ አመራሩ በብድር ከኪሱ 
ያዋጣ ቢሆንም የተገኘው ገንዘብ አቶ አየለ ጫሚሶ 
እንደፈለጉት ወደ ሚያዙበት ባንክ ገቢ ሆኖ በኔ 
ፊርማ ገንዘቡ ወጪ ሊሆን ይገባል እንጂ በጊዜያዊነት 
በሚከፈተው አካውንት መቀመጥ የለበትም በማለት 
የጥር 6 ቀን 2004 ዓ.ም ጉባኤ አይደረግም ብለዋል 
ብለን ብናመለክትም በውስጥ ጉዳያችሁ አንገባም የሚል 
መልስ ተሰጥቶናል፡፡ ታዲያ አንባቢያን ብ/ም/ቦርድ ምን 
እያሰበና እያደረገ መሆኑን መገመት አይቸግራችሁም፡
፡
ለሕዝብና ለአገር እታገላለሁ በሚለው ፓርቲ ስም 

ዜጐች ምን ደረሰባቸው?

 የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ 
ለፓርቲያችን ለቢሮ አገልግሎት የሰጠውን ቤት በወቅቱ 
ፓርቲው በነበረበት የፋይናንስ ችግር ለማከራየት 
በተወሰነው መሠረት በማከራየታችን ከኤጀንሲው 
እውቅና ውጪ ከተከራዩን ግለሰቦች ንብረት ጋር ጽ/
ቤታችን ታሽጐ  በይቅርታ ተከፍቶልናል፡፡

 የፓርቲው ኘሬዝዳንት ህዳር 
8 ቀን 2004 ዓ.ም ጉዳዩን ለስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 
በማቅረብ፡-  

1. አቶ ሳምሶን በላይነህን በማግባባት ንብረቶቹን 
ከቢሮ እንዲያወጣ አብዛኛው አመራር የጠየቀ 
ቢሆንም አቶ አየለ በግሉ ኃላፊነት እወስዳለሁ 
በማለት የተከራዩን ቤት ቁልፍ በመስበር ንብረቱን 
አሽሽቷል
የአቶ ሰምሶንን ንብረት ከቢሮ መውጣት የለበትም 
በስምምነት እቃውን እንዲያወጣ መደራደር አለብን 
ብለን እንደ አመራር አቋም የያዝነውን አቶ ዳንኤል 
ካጥሶንና እኔን ጨምሮ ክስ የመሰረተብን ቢሆንም 
ክሱ መረጃ ስለሌለው በ 42 መሠረት የተዘጋ 
ቢሆንም አቶ  አየለን ከፓርቲ ኃላፊነትመጋቢት 
07 ቀን 20/04  ስላነሳናቸው የግለሰቡን ንብረት 
የደበቀው ሳሳሁልህ ነው በማለት በፖሊስ የማዋከብ 
ስራዎችን ሰርቷል ይሁንና ፖሊስ የፓርቲያችንን 
አመራር ቃለ ጉባኤ ውሳኔ እና ማን እቃውን 
እንዳወጣ ስለሚገልፅ ዳግም የመበርበሪያ ትዕዛዝ 
ከፍ/ቤት ለማውጣት ሄዷል፡፡

2. በመኖሪያ ቤቴ ደጅ ላይ ማንነታቸው ባልታወቁ 
ሰዎች የግለሰቡን ስም ጠርተው ባልታወቁ 
ሰዎች በፌሮ አናቴን እና ማጅራቴን ተመትቼ 
ተርፌአለሁ

3. የፓርቲያችንን ጽ/ቤት ጨምሮ በአካባቢው 
የሚገኙትን ነዋሪዎች በማነጋገር መንግስት ቦታውን 
በአክስዮን ተደራጅተን እንድንገነባ ወስኖልናል 
በማለት የአክሲዮን ማህበሩ ሰብሳቢ በመሆን 
የስራ ማስኬጃ መዋጮ ቢጀመርም እያንዳንዱ 
መነሻ ካፒታል ሁለት መቶ ሺ ብር  እንዲዋጣና 
ባንክ ቤት እንዲገባ ቢያስወስኑም ለባለ አክስዮኖች 
የታቀደውን ስልት የገባን ሰዎች ለፈራሚዎች 
አካውንቱ እንዳይከፈት ያሳሰብን ከመሆኑም በላይ 
ለአክሲዎኑ አንዳንድ አባላት አካውንቱ ቢከፈት 
እንኳን ገንዘባቸውን ገቢ እንዳያደርጉ አሳስበን 
የአክሲዎኑ እንቅስቃሴ ቆሟል፡፡ እንቅስቃሴው 
ባይቆምስ ኖሮ ምን እንደሚፈጠር መገመት 
አያዳግትም፡፡
ውድ አንባቢያን አቶ አየለ ጫሚሶ የግለሰብን 
ኃብት፣ ንብረትና ደህንነት ያልጠበቀ ለሕዝብ 
ይታገላል ተብሎ እንደማይታሰብ እምነታችን 
ነው ቀጣዩን ፅሁፍ ከማስረጃዎች ጋር አጠናክሬ 
አቀርባለሁ፡፡ 

አየለ ጫሚሶ በመንግስት ... ከገፅ 6 የዞረትግላችን ለቤተ መንግስት ... ከገፅ 6 የዞረ
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ከቅርቡ እንጀምር፡፡
ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ነው፡፡ ታክሲ ይዤ 

እጓዛለሁ፡፡ ታክሲው ታክሲ አይመስልም፡፡ አራት እግር 
ያለው፣ ተንቀሳቃሽ ሙዚቃ ቤት ነው ብንለው ስህተት 
አይሆንም፡፡ ሙዚቃው ከልክ በላይ ይጮኻል፡፡ ሹፌሩ 
ቁጭ ባለበት መሀል መሀል ላይ መሪውን እየለቀቀ 
ከሙዚቃው ምትጋር አብሮ ይንቀሳቀሳል፡፡ ዳንስ 
መሆኑ ነው፡፡

የሙዚቃው ጩኸት ታምቡር ሊቀድ የሚደርስ 
ነው፡፡ ሁሉም ተሳፋሪ ግን ዝም ብሏል፡፡ ተቃውሞ 
የሚያሰማ የለም፡፡ ‹‹እባክህ ቀንሰው›› ብዬ ተነፈስኩ፡፡ 
መልስ ላገኝ ግን አልቻልኩም፡፡ ድምፄም በሙዚቃው 
ጩኸት ተውጦ፣ አልተሰማ ይሆናል በሚል፣ 
የምችለውን ያክል ጮክ ብዬ ተማፅኖዬን አቀረብኩ፡
፡ ውጤቱ ምንም ሆነ፡፡ ለውሻ 㜎የምናወጣው ‹ችሎ 
ማደር› ስም ባይወጣልኝም፣ ለራሴ ‹‹ችሎ መዋል›› 
የሚል ስም ሰጥቼ፣ በስሙ በኩል ምክርም፣ ተግሳፅም 
ለ‹ራሴ አስተላልፌ፣ ጉዞዬን ቀጠልኩ፡፡ ማሰቤ ግን 
አልቀረም፡፡ በድምፅ መረበሻችን የሚቆመው መቼ ነው? 
ብዬ መጠየቄም እንዲሁ፡፡ ይህ አንድ ተራ ማሳያ ነው፡
፡ አንድ ነገር ማለት ግን ይቻላል፡፡ በተለያየ ጊዜና 
ቦታ በድምፅ መረበሻችን የዕለት ተዕለት እውነታ ከሆነ 
ቆይቷል፡፡

ጩኸት በረከተ!
በአዲስ አበባ ጩኸት በርክቷል፡፡ ድምፅ 

ከተቋማት ላንቃዎች ከየአቅጣጫው ይወጣል፡፡ መጠነኛ 
ድምፅ ሳይሆን ከመጠን ያለፈና ሰላም የሚነሳ ድምፅ፡
፡ የአዲስ አበባ ጐዳናዎች ይጮኻሉ፡፡ የአዲስ አበባ 
ቤተ-አምልኮዎች ይጮኻሉ፡፡ ቪድዮና ሙዚቃ ቤቶች 
ይጮኻሉ፡፡ የታክሲ ስፒከሮችና የዲኤስቲቪ ቤቶች 
ይጮኻሉ፡፡ የመኪና ጩኸት አለ፡፡ ጩኸት ከየአቅጣጫው 
ይፈልቃል፡፡ ይህን ከልክ ያለፈ ጩኸት የአካባቢ ጤና 
ኤክስፐርቶች ‹‹የድምፅ ብክለት (Noise pollution)›› 
ብለው ይጠሩታል፡፡ ይህ የድምፅ ብክለት በአዲስ አበባ 
ከጊዜ ወደጊዜ እየጨመረ ነው፡፡ በአዲስ አበባ የአካባቢ 
ጥበቃ ባለስልጣን የአካባቢ ብክለት ጥናትና ምርምር 
ኦፊሰር የሆኑት አቶ አበራ ብርሃኑ፣

‹‹የድምፅ ብክለት በአዲስ አበባ እንዳለሁላችንም 
የምናውቀው ነው፡፡ ከተማዋ በ125 ዓመቷ የተለያዩ 
ለውጦችን ብታሳይም፤ የድምፅ ብክለት ግን ከጊዜ 
ወደጊዜ እየጨመረ ነው የመጣው፡፡›› ይላሉ ከአዲስ 
ጉዳይ መጽሔት ጋር ባደረጉት ቃለ-ምልልስ፡፡

የድምጽ ብክለት እየጨመረ መምጣቱ እውነት 
ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ ወደፊትም የበለጠ እየጨመረ 
መሄዱ የማይቀር ይመስላል፡፡ ይሁንና ጉዳዩ እስካሁን 
ብዙም ትኩረት የተሰጠው አይመስልም፡፡ በጉዳዩ ዙሪያ 
የሚሰሩ ጥናቶች እምብዛም ናቸው፡፡ የተሰሩትም በጣት 
የሚቆጠሩና አንድ ሁለት ተብለው የሚያልቁ ናቸው፡፡

የድምፅ ብክለት የሚባለው ማንኛውም 
የማያስፈልግና የሚረብሽ ድምፅ ሲሆን በመጠኑ 
(በማነሱና በመብዛቱ) ልክ የተለያዩ ጉዳቶችን ያደርሳል፡
፡ ጉዳቱ ትኩረት ከመበተንና ንግግር ከመቆራረጥ 
እስከ ጭንቀትን የመስማት ችግር፤ እንዲሁም እስከ 
ሞት ይደርሳል፡፡ የድምፅ ብክለት ዜጐችን እንቅልፍ 
በማሳጣትና ምርታማነትን በመቀነስ ኢኮኖሚን 
ይጐዳል፡፡ ከድምፅ ብክለት ጋር የተያያዙ ወጪዎች 

አዲስ አበባ ትጮኻለች!
በመሐመድ ነስሩ

ከሀገሪቱ አጠቃላይ ዓመታዊ ምርት ከ0.2-2 በመቶ 
(GDP) እንደሚያሳጡም መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡

አቶ አበራ ብርሃኑ ከአክረማ መጽሔት ጋር 
ባደረጉት ቃለ-ምልልስ ‹‹ከ90 ዴሲ ቤል (ዴሲ ቤል 
የድምፅ መለኪያ መሳሪያ ኔው፡፡) በላይ የሆነ ድምፅ 
ከመጠን አንጻር ስናየው በጣም አዋኪ ነው፡፡ በተለይ 
125 ዴሲ ቤል በላይ ከሆነ ለተለያዩ ቋሚና ጊዜያዊ 
ለሆኑ አካላዊና ስነ-ልቦናዊ ችግሮች ሊዳረግ ይችላል፡
፡›› ይላሉ፡፡

የአሜሪካ የስራ ቦታ ደህንነትና ጤና መ/ቤት 
95 ዴሲ ቤል ለሚያህል ድምጽ በየቀኑ ከ4 ሰዓት 
በላይ መጋለጥ ቋሚ ለሆነ የመስማት ችግር ሊያጋልጥ 
እንደሚችል መጥቀሱንም ይጠቁማሉ፡፡

በኢትዮጵያ የድምጽ መጠንን የሚወስን የብክለት 
ቁጥጥር ደንብና ህግ ወጥቷል፡፡ ደንቡ ለተለያዩ 
ጊዜያትና ቦታዎች የተለያዩ ቁጥሮችን ያስቀምጣል፡
፡ የአካባቢና ጥበቃ ባለስልጣን ለየአካባቢው ያወጣው 
ከፍተኛ የድምፅ ልቀት መጠን ይህን (የሚከተለውን) 
ይመስላል፡፡

ከመኖሪያ አካባቢዎች ቀን ቀን ቢበዛ 55 ዴሲ 
ቤል ማታ ማታ ቢበዛ 45 ዴሲ ቤል በንግድ ቦታዎች 
ቀን ቀን ቢበዛ 65 ዴሲቤሌ፣ማታ ማታ ቢበዛ 55 
ዴሲብል በኢንዱስተሪ ቦታዎች ቀን ቀን ቢበዛ 75 ዴሲ 
ቤል ማታ ማታ 70 ዴሲ ቤል ነው፡፡ መሬት ላይ ያለው 
ሀቅ ግን ከዚህ ቁጥር ጋር የሚስማማ አይመስልም፡
፡ ገደቦቹ ስለመታለፋቸው በጩኸቱ መብዛት መገንዘብ 
አያዳግትም፡፡

አቶ አበራ ብርሃኑም በአዲስ አበባ የተለያዩ 
ቦታዎች ከባልደረቦቻቸው ጋር ያደረጉትን መለስተኛ 
ጥናት መነሻ በማድረግ ይህን አባባል የሚያጠናክር 
ነገር ተናግረዋል፡፡

‹‹በእርግጥ መጠኑ በተወሰነ ደረጃ መታለፍን 
የሚጠቁሙ የናሙና መረጃዎች ማየት ችለናል፡፡ 
በተለይ ደግሞ በንግድና በኢንዱስትሪ አካባቢዎች በህግ 
የተቀመጡ መጠኖች (Noise standards) በሚገባ 
መታለፋቸውን የሚያመለከቱ መረጃዎችን ያየንበት 
ሁኔታ አለ፡፡››

የአዲስ አበባ እውነታ
በአዲስ አበባ የተለያዩ ክፍለ-ከተሞች የድምፅ 

ብክለትን የተመለከቱ አቤቱታዎች ይቀርባሉ፡፡ ከአካባቢ 
ጤና ጉዳዮች ውስጥ በአቤቱታ ደረጃ ከአየር ብክለት 
በመቀጠል በርካታ አቤቱታዎች የቀረቡበት ሁለተኛው 
ጉዳይ ሆኗል-የድምፅ ብክለት፡፡

አቤቱታዎቹ በከፍተኛ ደረጃ የተደመጡት በየካ 
ክፍለ-ከተማ ሲሆን በሁለተኝነት በንፋስ ስልክ ላፍቶ 
ክፍለ ከተማ እንዲሁም በሶስተኝነት በልደታ ክፍለ 
ከተማ እንደሆነ “Noise pollution in Addis Ababa: 
Major sources and public Reactions” በሚል 
ርዕስ በአካባቢ ተቆርቋሪዎች መድረክ (Forum for 
environment) የተጠና ጥናት ይጠቁማል፡፡

በአዲስ አበባ ዋና ዋና የድምጽ ብክለት 
ምንጮች ተደርገው የሚጠቀሱት ተሽከርካሪዎች፣ 
የሃይማኖት ተቋማት፣ ሙዚቃና ቪዲዮ ቤቶች፣ የብረታ 
ብረትና የእንጨት ስራ ድርጅቶች፣ የምሽት ክለቦች፣ 
አውሮፕላኖች፣ ተንቀሳቃሽ የድምጽ ማስታወቂያዎች፣ 
የውሾች ጩኸትና የመሳሰሉት ናቸው፡፡

እነዚህ የድምጽ ብክለት ምንጮች እንደ 
የአካባቢው የሚወሰኑ ሲሆን በአንዱ አካባቢ ዋነኛው 
የድምጽ ብክለት ምንጭ የሆነው በሌላው አካባቢ 
አነስተኛ ወይም ከነጭራሹ የሌለ ሊሆን ይችላል፡፡

በ8 ክፍል ከተሞች ማለትም ኮልፌ ቀራኒዮ፣ 
ንፋስ ስልክ ላፍቶ፣ የካ፣ ቦሌ፣ አራዳ፣ ቂርቆስ፣ አዲስ 
ከተማ እና ልደታ ክፍለ ከተሞች በተደረገው የአካባቢ 
ተቆቋሪዎች መድረክ ጥናት ቀን ቀን ዋናዎቹ የድምፅ 
ብክለት ምንጭ ተብለው የተቀመጡት በመጀመሪያ 
ደረጃ ተሽከርካሪዎች፣ በሁለተኛ ደረጃ የሃይማኖት 
ተቋማት በሶስተኛ ደረጃ ውሾች ናቸው፡፡ በመቶኛ ሲሰላ 
የተሽከርካሪዎች 20.4 በመቶ፣ የሃይማኖት ተቋማት 
18.2 በመቶ፣ የውሾች 16.2 በመቶ፣ የተንቀሳቃሽ 
ማስታወቂያዎች 15.1 በመቶ፣ ሙዚቃና ቪዲዮ ቤቶች 
15 በመቶ፣ የምሽት ክለቦች 12.8 በመቶ እና የብረታ 
ብረት ስራ ድርጅቶች 12.5 በመቶ ሆነው ተቀምጠዋል፡
፡

ሌሊት ላይ ውሾች 19.5 በመቶ፣ የሃይማኖት 
ተቋማት 14.1 በመቶ እና የምሽት ክለቦች 12.1 በመቶ 
በመሆን ከአንድ እስከ ሶስት ያለውን ቦታ የያዙ ሲሆን 
ተሽከርካሪዎች 10.4 በመቶ፣ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች 
(ዲስቲቪ) 9.7 በመቶ በመሆን ተከታዮቹን ቦታዎች 
ይዘዋል፡፡

በቀንም በማታም ዋናዎቹ ተብለው የተጠቀሱት 
በቅደም ተከተል ተሽከርካሪዎች፣ የሃይማኖት ተቋማትና 
ውሾች ናቸው፡፡ በዋናነት አቤቱታ የሚቀርብባቸው ግን 
የሃይማኖት ተቋማት እንደሆኑ ጥናቱ ይገልፃል፡፡

ፕላን የሌላት ከተማ
አዲስ አበባ በእቅድ የተመሰረተች ከተማ 

አይደለችም፡፡ ከተማው ከአመሰራረት ጀምሮ እስከ 
አሁን ባለው አቅሟ የማስተር ፕላን ችግር ያለባት ናት፡
፡ የንግድ ቦታዎች፣ የኢንዱትሪና የመኖሪያ አካባቢዎች 
ሊኖራቸው በሚገባቸው ርቀትና ልዩነት መሰረት 
አልሰፈሩባትም፡፡ ኢንዱስትሪዎችና የንግድ ድርጅቶች 
(ቦታዎች) ከመኖሪያ አካባቢዎች ራቅ ብለው መመስረት 
ሲኖርባቸው በተቃራኒ አንዱ ከሌላው አጠገብ ይገኛል፡፡ 
ትምህርት ቤቶችና ሆስፒታሎች አጠገብ የኢንዱስትሪ 
ተቋማትና የንግድ ድርጅቶች መሳ ለመሳ ቆመው 
ማየት ብርቅ አይደለም፡፡

82 በመቶ የሚሆኑ ኢንዱስትሪዎች የተገነቡት 
ከኢንዱስትሪ ዞን ውጪ እንደሆነም መረጃዎች 
ይጠቁማሉ፡፡ ከመኖሪያ ቤቶች መሀል የሃይማኖት 
ተቋማት ተንሰራፍተው ይቆማሉ፡፡ አንዱ ሌላውን 
አሸንፎ ለመሰማት በሚደረግ ፉክክርም ከልክ ያለፈ 
ድምፅ በመልቀቅ ነዋሪውን ይረብሻሉ፡፡

በሰለጠነው ዓለም የሃይማኖት ተቋማት 
ድምጽ ከመሰብሰቢያ አዳራሽ ወጥቶ ውጪ ላይ 
አይሰማም፡፡ ተቋማቱ ከምዕመኖቻቸው ጋር ህብረት 
በማድረግ አምልኮአቸውን የሚፈፅሙት፣ ፈቅዶ 
ወደነሱ ያልሄደውን ዜጋ በጩኸት ለመጥራት ሙከራ 
ሳያደርጉና ሳይረብሹ ነው፡፡ በኢትዮጵያ የሚታየው ግን 
ከዚህ በተቃራኒ ነው፡፡

ችግሩ ስለመኖሩና የችግሩ ምንጭ ጭምር 
ስለመሆናቸው አምኖ የመቀበል ችግርም በተቋማቱ 
ላይ ይታያል፡፡

የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የአካባቢ ብክለት 
ጥናትና ምርምር ኦፊሰሩ አቶ አበራ ብርሃኑ ግን 
እንዲህ በማለት ተስፋ እንድናደርግ ጋብዘውናል፡፡

‹‹ሶስት ያህል ጊዜ የሃይማኖት ተቋማትን 
ያካተቱ ቶክሾዎችን አዘጋጅተን ጠንከር ያለ ውይይት 
አድርገናል፡፡ በነዚህ ቶክሾዎች ላይ የድምፅ ብክለት 
ምንጮችን ተወያይተናል፡፡ የሃይማኖት ተቋማቱ ችግሩ 
የእነሱና የሌሎች ምንጮች መሆኑን ተገንዝበውና 
ተቀብለው የማስተካከያ እርምጃ ቀስ በቀስ ለመውሰድ 

እንዳሰቡ ቃል ገብተውልናል፡፡››
ተንቀሳቃሽ ቤተ-አምልኮዎችና ሙዚቃ ቤቶች

ታክሲዎች ከታክሲነት በተጨማሪ ተንቀሳቃሽ 
ቤተ-አምልኮ ወይም ተንቀሳቃሽ ሙዚቃ ቤት 
ሆነው የሚያገለግሉበት ጊዜ ብዙ ነው፡፡ የተለያዩ 
ዘፈኖች ወይም መዝሙሮችና ስብከቶች እንዲሁም 
መንዙማዎችና ሀዲሶች ከልክ በላይ ተከፍተው 
ተሳፋሪውን የሚረብሹበት ጊዜም ጥቂት አይደለም፡
፡ በታክሲ ውስጥ የሚከፈቱ ነገሮች የተሳፋሪውን 
ፍላጐት ያማከሉና የማይረብሹ ሳይሆኑ በሾፌሩ በጐ 
ፍቃድ ላይ ተመስርተው በግድ እንዲደመጡ የሚደረጉ 
ረባሽ ድምፆች ናቸው፡፡ ይህም የድምጽ ብክለት ነው፡፡ 
የፈለጉትን ነገር ከፍቶ ማድመጥ እንደመብት የሚያነሱ 
ይኖራሉ፡፡ ነገር ግን የሌላውን መብት መጠበቅ አግባብ 
መሆኑ ሊታወቅ የሚገባው እንደሆነ መግለፅ አግባብ 
ይመስላል፡፡

ከዚህ በተጨማሪ ክብረ-በዓላትን ታኮና 
በተለየያዩ አጋጣሚዎች ሞንታርቦ የተገጠመላቸው 
መኪኖች ከተማው ውስጥ እየተዟዟሩ ከፍተኛ የድምፅ 
ብክለት ያስከትላሉ፡፡

ሳንጄብ ናየር “Noise pollution, Restrictions 
on use of loud speakers” በሚለው ጽሑፋቸው 
‹‹የድምጽ ብክለት መንስዔ የሆኑ አካላት የመናገር 
ነፃነትንና ሀሳብን የመግለፅ ነፃነትን መሰረታዊ መብትነት 
በመጥቀስ ከዚህ ጀርባ ሊሸጐጡ ይሞክራሉ፡፡ ነገር ግን 
ነፃነቶቹ ፍፁማዊ አይደሉም፡፡ ማንም በድምጽ ማጉያ 
ድምጹን በማስተጋባት ሁከት እየፈጠረ ስለመሰረታዊ 
መብት ሊያወራ አይችልም፡፡ አንድ ሰው የመናገር 
መብት እንዳለው ሁሉ ሌሎች ደግሞ የመስማት ወይም 
ያለመስማት መብት አላቸው፡፡›› ይላሉ፡፡

ነገስ?
‹‹ማንኛውም ሰው በጤነኛና ባልተበከለ አካባቢ 

የመኖር መብት አለው›› የሚለውን የአዋጅ ክፍል 
ጠቅሰው ከድምፅ ብክለትም የመጠበቅ መብት እንዳለን 
የሚከራከሩ አሉ፡፡ ማንኛውም ዜጋ በሰላም የመኖር 
መብት አለው ማለት እውነት ነው፡፡ 

አዲስ አበባን ከድምፅ ብክለት ለማንፃት 
በመንግስት በኩል ሰፊ እንቅስቃሴ ይጠበቃል፡፡  “Noise 
pollution” በሚል ርዕስ የተፃፈ አንድ ጽሑፍ የድምጽ 
ብክለትን ለመቆጣጠር ህጐችን ማጥበቅና የመንግስት 
ጥረትን ማጠናከር ወሳኝ እንደሆነ ይገልፃል፡፡

“Noise pollution in Addis Ababa: Major 
sources and public Reactions” የሚለው ጥናትም 
የህግ ተፈፃሚነት መረጋገጥን አንዱ የመፍትሔ ነጥብ 
አድርጐ ያነሳል፡፡

በሃይማኖት ተቋማት በኩል የሚፈጠረውን 
የድምጽ ብክለት በተመለከተ፣ ኃላፊነት የተሞላበት 
የድምፅ ማጉያዎች አጠቃቀምን በማበረታት፣ 
በሃይማኖቱ መሪዎችና ምዕመናን ዘንድ ግንዛቤ 
በመፍጠር፣ ከፍተኛ ኃይል ያላቸው የድምፅ ማጉያዎችን 
መጠቀምን በማገድ፣ ለሃይማኖት ተቋማቱ ፍቃድ 
ሲሰጥ የድምጽ ብክለት ቁጥጥር ጉዳዮችን ከግንዛቤ 
በማስገባት መከላከል እንደሚቻል ጥናቱ ያወሳል፡፡

እነዚህንና መሰል እርምጃዎች እስካሁን 
ስላልተወሰዱ አዲስ አበባ እየጮኸች ነው፡፡ እነዚህና 
ሌሎች የመፍትሄ ሀሳቦች ተግባር ላይ የማይውሉና 
ለሌሎች የድምፅ ብክለት ምንጮችም መፍትሄ 
የማይበጅላቸው ከሆነ አዲስ አበባ መጮህዋን 
ትቀጥላለች፡፡ የነዋሪዎችዋ መረበሽም እንዲሁ፡፡

የእኛስ ጠቅላይ ... ከገፅ 5 የዞረ
ኢትዮጵያዊ (ያውም የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽ/ቤት ፊት 
ለፊት) በአሰሪዋ መንገድ ለመንገድ እየተጎተተች 
ተሰቃይታ ስታበቃ ሆስፒታል ውስጥ መሞቷን 
ሰምተዋል፣ ይህስ ምን ስሜት አሳደረብዎት? 
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንኳ የሊባኖስ 
መንግስት ስለልጅቷ አሟሟት አጣርቶ ሪፖርት 
እንዲያቀርብለት ሰሞኑን እንደጠየቀ ቢቢሲ ዘግቧል፡
፡ እርስዎ ግን አሁንም ‹‹ኪራይ ሰብሳቢነትን 
እየተዋጋው ነው›› በሚል አምባገነኑን ድርጅቶትን 
በማጠናከር ስራ ላይ ተጠምደዋል፡፡ ስለዚህ አሳዛኝ እና 
እኩይ ድርጊትም አንዳች ያሉት ነገር የለም፡፡ ታዲያ 
የዚህች ሴት ቤተሰቦች ስለልጃቸው አሰቃቂ ሞት 
አንዳች ያልተነፈሱትን ሰው ጠቅላይ ሚንስትራችሁ 
ናቸው ብንላቸው ምን የሚሉ ይመስልዎታል? 
በተጨማሪም ይህንን እና የመሳሰለውን አይነት 
ስቃይ እንደሚደርስባቸው እያወቁ ወደዛው የስቃይ 
ከተማ ለመሄድ በኢምግሬሽን በር ላይ በየቀኑ 
ስለሚሰለፉ እህቶቻችንስ አስበው ያውቃሉ?

ክቡር ጠ/ሚኒስትር፡- ስለቦንድ መግዛት 
እና አለመግዛት እየተጠየቁ ባለበት በአሁኗ ሰዓት 
እንኳ ከቤንች ማጂ ዞን ‹‹ውጡ! ይህ ሀገራችሁ 
አይደለም›› ተብለው የተባረሩትን የአማራ 
ተወላጆችንስ ስቃይ እና እንግልት ሲያዩ ስለምን 
ሀዘን አልተሰማዎትም? በበኩሌ ይህ አይነቱ 
ስራ ከሀዘንም አልፎ ቁጣን ይቀሰቅሳል ባይ ነኝ፡
፡ ሌላው ቀርቶ የተባራሪዎቹ ብሔር ተወካይ ነኝ 
ብሎ የአማራ ክልልን እየገዛ ያለው ብአዴን እንኳ 
አንዳች ሊረዳቸው አለመፈለጉን ሲያዩ ‹‹አበጀህ!››፣ 
‹‹እሰይ!›› አሉት? ወይስ የብአዲኖችን ጭካኔ 
እና ደንታቢስነት ታዘበው አለፉት? በግልባጩስ 
ተቃዋሚ ፓርቲው መኢአድ በጠባብ ጽ/ቤቱ 
አስጠልሎ ከአውሬ እየጠበቃቸው እንደነበረ ሲሰሙ 
ከሞራል አኳያ ምን ተሰማዎ? እስቲ ይህን ችግር 
ከያዙት ስልጣን አኳያ ሳይሆን፣ ለፈጣሪ ብለው 

እንኳ ቢፈቱት ምን ይጎልቦት ነበር? አንድ መሪስ 
ለመመራው ህዝብ ጋሻ መከታ መሆን ካልቻለ፣ 
ለሰላሙ ዋስትና መስጠት ከተሳነው በስልጣኑ ላይ 
ምን ያደርጋል? ምን ያህል የኦሮሞ ተወላጅችስ 
በረባ ባረባው ምክንያት እንደበግ እየተጎተቱ በእስር 
ቤት እንደሚገኙ ያውቃሉ? እነዚህ ታሳሪዎች 
አባት፣ እናት፣ ልጅ፣ እህት፣ ወንድም እንዳላቸው 
ሲያስተውሉ ምን ይሰማዎ ይሆን? የዚህ ሁሉ 
ችግር ምንጭ ደግሞ እርስዎ እና የትግል አጋርዎ 
ያመጡት ዘውገ ተኮር ፌድራሊዝም ፖለቲካ ነው፡፡ 
በአጠቃላይ ካድሬዎችንም ሆነ ሰላይዎችን ጠይቁ፣ 
እኛ ኢትዮጵያዊያኖች በኑሮ ውድነት፣ በፍትህ 
እጦት፣ በአጉራ ዘለል ካድሬ ያልተገባ ድርጊት… 
ታላቅ ሀዘን ላይ ነን፡፡ እርስዎ ግን የሚያስቡት 
ከቀጣዩ ምርጫ በኋላም በስልጣንዎ እንዴት 
እንደሚቀጥሉ ነው፡፡

ክቡርነትዎ፡- ወደ ስልጣን ሲመጡ 
ተቋቁመው ከነበሩት የፕሬስ ውጤቶችስ ዛሬ ምን 
ያህሉ በህትመት ላይ እንዳሉ አስተውለዋል? ከቶስ 
ጋዜጠኛ እና አልቃይዳ በአንድ ህግ የሚዳኝበት 
ሀገር ከኢትዮጵያ ሌላ ወዴት ይኖራል? ምን 
ያህል ጋዜጠኞች በእርስዎ እስር ቤት ውስጥ 
አሉ? ምን ያህሉስ ለአስከፊው ስደት ተዳረጉ? 
የመንግስትን ፖሊስ እና አምባገነንነትን መተቸት 
ነውር የሆነው እርስዎ በሚመሩት ሀገር ብቻ 
መሆኖ አላስጨነቀዎትም? ሌላው ቀርቶ ስህተቶቾ 
ካልተጋለጡ፣ ድክመቶቾ ካልተተቹ በምን መልኩ 
ነው ሊሻሻሉ የሚችሉት? ተሃድሶ፣ ተሃድሶ ይሉስ    
የነበረው በባዶ ሜዳ ሲያደናግሩን ነውን? መቼም 
ለመታደስ መተቸት እና ስህተትን መረዳት አስፈላጊ 
መሆኑን ከእኔ በላይ እርሶ ያውቃሉ፡፡ …አረ ለመሆኑ 
‹‹ዲሞክራሲያችን ለኢሰፓ አባላትም ይተርፋል›› 
ሲሉ የነበረውስ ሲያሾፉብን ነው እንዴ?

ክቡር ሚኒስትር፡- አመኑም አላመኑም 
ኢትዮጵያ ምሁራኖች ተሸማቀው የሚኖሩባት፣ 

አገር ለቀው የሚሰደዱባት፣ ወጣቶች በአንድ ፓርቲ 
ስር እንዲጠለሉ የሚገደዱባት፣ በስራ አጥነት ለሱስ 
የሚጋለጡባት፣ ሙስና የተንሰራፋባት፣ ድህነት 
የሰፈነባት፣ በሽታ እንዳሻው የሚፈነጭባት፣ 
አምባገነንነት የነገሰባት…ግዙፍ ገሀነመ እሳት 
ከሆነች ከራርማለች፡፡ 

ክቡርነትዎ በዚህ የኑሮ ውድነቱ ጣሪያ 
በነካበት፣ ኢኮኖሚው ህዝቡን በጭራሽ በረሳበት 
ዘመን እርስዎ ጠቅላይ ሚኒስትር ባይሆኑ እና 
የደሃ ቤተሰብ አባል ቢሆኑ ኖሮ ስለመንግስት ምን 
ያስቡ ነበር? መቼም ከዚህ ቀደም ‹‹ልጆቼ ፋኖ 
ተሰማራ እያሉ እንዲዘምሩ አልፈልግም›› ማለቶትን 
ይረሱታል ብዬ አላስብም፡፡ እውነቴን ነው የምልዎ 
ያን ጊዜ ‹‹ልጆቼ…›› ሲሉ እኛንም ጨምሮ መስሎኝ 
ነበር፤ ግና ምን ዋጋ አለው እርስዎ ለካስ እየነገሩን 
ያሉት ስለሚመሩት ህዝብ ሳይሆን ከአብራክዎ 
ስለተገኙት ሶስት ልጆችዎ ብቻ ነው፡፡ እውነት 
ለመናገር ይህ በእጅጉ አሳዛኝ ብቻ ሳይሆን በእርስዎ 
እና በድርጅትዎ ተስፋ እንድንቆርጥ የሚያደርግ 
ነው፡፡ በእርግጥ እመኑኝ የራስዎ ልጆች ሳይቀሩ 
ከኢትዮጵያ ነፃነት ጎን የሚቆሙበት ጊዜ እሩቅ 
አይደለም፡፡ 

የሆነ ሆኖ የዚህ ሁሉ ጣጣ ፈንጣጣ 
ተጠያቂ እና ሀላፊ እርስዎ መሆንዎን ሲያስቡ ምን 
ይሰማዎታል? የዚህ የተበላሸ እና አስወቃሽ ታሪክ 
ሰሪ መባሉንስ እንዴት አዩት?

   …ይህንን ፅሁፍ ከመጨረሴ 
በፊት ከዓመታት በፊት ከታይም መጽሔት ጋር 
ያደረጉትን አጭር ቃለ-መጠይቅ ማንበብ ጀመርኩ፡፡ 
መጽሔቱ ድንገት ከእንቅልፎት የሚያናጥቦት ጉዳይ 
ምን እንደሆነ ጠይቆት የመለሱለት መልስ ቀልቤን 
ሳበው፡-

‹‹ It has always been fear-fear 
that this great nation, which was great 
1,000 years ago but then embarked on 
a downward spiral for 1,000 years, and 
reached its nadir when millions of people 

were starving and dying, may be on the 
verge of total collapse. Now it’s not a fear 
of collapse. I believe we are beyond that 
It’s the fear that the light which is beginning 
to flicker the light of a renewal an Ethiopian 
renaissance that this light might be dimmed 
by some bloody mistake by someone, 
somewhere. This [renaissance] is still 
fragile, a few shoots [which] may need time 
to be more robust. At the moment it is fear 
born out of hope that this new millennium 
will be as good as the first one and not as 
bad as the second one.››

(የሁልጊዜም ፍርሃቴ ይህች በመጀመሪያው 
ሚሊንየም ዓመት ታላቅ የነበረች፣ ነገር ግን በቀጣዩ 
ሺህ ዓመት ቁልቁለቱን ተጉዛ ህዝቧ በችጋር 
የሚያልቅበት በመጨረሻም የመፈራረስ ጠረዝ ላይ 
የቆመች ሀገር መሆኗ ያባንነኝ ነበር፡፡ አሁን ግን 
የመፈራረስ ስጋቱን ተሻግረነዋል፡፡ እናም የአሁኑ 
ፍርሃቴ የጀመርነው የህዳሴ ጉዞ በሆነ ሰው /ቡድን/ 
ይቀለበስ ይሆን? የሚል ነው፡፡ የአሁኑ ስጋቴ 
መነሻ የሚመነጨው አደጋን ከማሰብ ሳይሆን ይህ 
ሚሊንየም እንደ መጀመሪያው መልካም ይሆናል 
ከሚል ተስፋ ነው፡፡) ነበር ያሉት፡፡

 ክቡርነትዎ ይህ ህልሞት ቢሳካ ጥቅሙ 
የሀገሬ ነውና ደስታዬ የበዛ ይሆን ነበር፡፡ ነገር 
ግን የእርስዎ አምባገነናዊ ስርዓት ያመጣቸው 
ሀገራዊ መከራዎች የመጀመሪያውን ፍርሃቶትን 
እውን እንዳያደርገው እሰጋለሁ፡፡ ስርዓቶትን 
ለማስተካከልም ሆነ ከስልጣን በሰላማዊ መንገድ 
ለመውረድ አሁንም ጊዜው አልረፈደም፡፡ በይበልጥ 
ደግሞ ስልጣን መልቀቅዎ እንዴት ቅዱስ አሳብ 
መሰልዎ! ይበሉ አቶ መለስ ማመንታት ለማንም 
አልጠቀመም፡፡ ለማንም!
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ኢሕአዴግ ክርስትያኖችን የሚያስፈራራበት 
ምናባዊ ጭራቅ፡ ‹‹ወሐቢያ››

ለዛሬ ልጽፍ የፈለግኩት ስለወቅታዊው 
የሙስሊሞች የመብት ጥያቄ ሲሆን የኢሕአዴግ 
መንግሥት (በተለይ ደግሞ ፌዴራል ጉዳዮች) 
በክርስትያን ወንድምና እኅቶቻችን አዕምሮ ውስጥ 
ከሙስሊሞች ጋር አያይዞ እየፈጠረው ያለውን 
ሥጋት መሠረት አልባነት ለማሳየትም እሞክራለሁ። 
የሙሉውን ጽሑፌን መንፈስና ሙግት ሊጠቀልልልኝ 
በሚችል አንድ ዐረፍተ ነገር ብጀምር ደስ ይለኛል፡
- ‹‹እኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ለክርስትያን 
ኢትዮጵያውያንም ሆነ የጋራችን ለሆነው ሕገ-
መንግሥታዊ የሃይማኖት ነጻነት በፍጹም ሥጋት 
አይደለንም!››

‹‹አበበ በሶ በላ ወይ?›› ተብሎ ሲጠየቅ 
‹‹ሉሌ ካባ ለበሰ›› ብሎ መመለስ ስህተት ነው! 
መንግሥት የተጠየቀው ቀጥተኛ የመብት ጥያቄ ሆኖ 
ሳለ ‹‹ኢስላማዊ መንግሥት ሊያቋቁሙ ያሰቡ አሉ›› 
ብሎ መመለስ በምን ዓይነት አመክንዮ ነው ልክ ሊሆን 
የሚችለው? አወሊያ ተሰብስቦ ሰሚ ያጣ ጩኸቱን 
ሲያሰማ የነበረው በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሕዝብ መቼ 
ነው ኢስላማዊ መንግሥት እንዲቋቋምለት የጠየቀው? 
‹‹ኢስላማዊ መንግሥት ይቋቋም›› ያሉ ሕልመኞች 
ካሉስ (አሉ ወይ የሚለውን በኋላ አነሣዋለሁ) እነሱ 
ለብቻ ይጠየቁ እንጂ ሕዝበ ሙስሊሙ ምን አገባው? 
በቁም ነገር መሐል ይህን ዓይነት ቀልድ መደባለቅ 
እንዴት ተገቢ ሊሆን ቻለ? ... ሁለት ዓላማዎችን 
ያዘለ መሆኑ ግልጽ ነው። አንደኛው ዓላማ መብት 
ጠያቂዎቹን ራሳቸውን ማስፈራራት ነው። ጥያቄያቸውን 
አጣምሞ በማቅረብ እና ያልተገባ ትርጉም በመስጠት 
እንዲደነግጡና እንዲሸማቀቁ፣ ሕዝበ ሙስሊሙና 
ኮሚቴዎቹ  ‹‹ኧረ እኒህ ሰዎች አመረሩብን!›› በሚል 
ፍርሐት ተወጥረው ጥያቄያቸውን እንዲተዉት ነው። 
ሁለተኛው ዓላማ ደግሞ የሌላ ሃይማኖት ተከታይ 
የሆኑ ኢትዮጵያውያን (በዋነኝነት ሕዝበ ክርስትያኑ) 
የሸሪዓ መንግሥት የማቋቋም ዓላማ (ሕልም ብለው 
ይቀላል) ያለን መስሏቸው እንዲደነግጡና ከጎናቸው 
እንዲቆሙ ለማድረግ ነው። እየተነዛ ያለውን 
ፕሮፓጋንዳ ሐሰትነት ማሳየት ደግሞ ከባድ አይደለም። 
እውነታዎቹን በዚህ ጽሑፍ አብረን እናያቸዋለንና። 
እስቲ ከመሠረቱ ለመጀመር ይህ ኢስላማዊ መንግሥት 
ለማቋቋም በመንቀሳቀስ እየታማ ያለው ምናባዊ 
ጭራቅ “scapegoat” (ወሐቢያ) ምን እንደሆነ ለማየት 
እንሞክር።

‹‹ወሐቢያ›› ምንድነው?
 ‹‹ወሐቢያ›› ባሁኑ ሰዓት እጅግ ተለጥጦ 

የመጅሊስ ተቃዋሚዎች የወል ሥም ሊሆን ምንም 
ያህል አልቀረውም። እኛ ግን መጀመሪያ ትክክለኛ 
ትርጉሙን እንየው። 

‹‹ወሐቢያ›› ሥሙ ራሱ የተወሰደው 
‹‹ሙሐመድ ኢብን ዐብዱልወሐብ›› ከተባሉ የኢስላም 
ምሁር ሲሆን ሸኹ ከሁለት መቶ ዓመታት በፊት 
ዐረቢያ ውስጥ ኢስላማዊ አምልኮዎችን ከባሕል 
ተጽእኖ ለማላቀቅ የታገሉ መሆናቸው ይነገርላቸዋል። 
ይከተሉት የነበረው የአስተሳሰብ መስመር ዋነኛ አነቃቂ 
የነበሩ በመሆናቸው ሥማቸው የበለጠ ገኖ ሊወጣ 
ችሏል። በሂደት በሙስሊሙ ማኅበረሰብ ውስጥ 
የእኒህን ሸኽ ሃይማኖታዊ የአስተሳሰብ መስመር 
የሚከተሉ ሙስሊሞች ‹‹ወሐቢያ›› በሚል መጠራት 
ጀመሩ። ይህ ሥያሜ ደግሞ በነገራችን ላይ ተለምዷዊ 
እንጂ መደበኛ ሥም አይደለም። እነሱም ራሳቸውን 
የሚጠሩት ሙስሊሞች እንጂ ‹‹ወሐቢያ›› በሚል 
አይደለም። ልክ መንፈስን በማጥራት ላይ ያተኩር 
የነበረው አስተሳሰብ ተከታዮች ‹‹ሱፊያ›› ተብለው 
ይጠሩ እንደነበረው ሁሉ ‹‹ወሐቢያ›ም በተለምዶ 
የሚታወቀው በአምልኳዊ የአስተሳሰብ መስመርነቱ 
እንጂ በፖለቲካዊ እንቅስቃሴነቱ አይደለም። 
ተጽእኖውም በሙስሊሙ ኅብረተሰብ አምልኳዊ 
አፈጻጸም ላይ የተወሰነ ሆኖ ነው የምናገኘው። 
ይኸው የአስተሳሰብ መስመር ታዲያ የሚታወቅባቸው 
አመለካከቶች (ፈትዋዎች) ነበሩት፤ አሉትም። ለምሳሌ 
ነቢዩ ሙሐመድ የተወለዱበትን ቀን እንደበዓል አድርጎ 
ማክበር ትክክል እንዳልሆነ ያምናሉ፤ ያስተምራሉ። 
ጺም ማሳደግና ሱሪን ማሳጠር ተገቢ እንደሆነም 
ያስተምራሉ። ሌሎችም አመለካከቶች አሏቸው።ባጭሩ 
ምንም እንኳ ሥያሜውን የሚቀበሉም ሆነ ራሳቸውን 
‹‹ወሐቢያ›› በሚል የሚገልጹ ሙስሊሞች ባይኖሩም 
በተለምዶ ‹‹ወሐቢያ›› ተብለው የሚጠሩት ከላይ 
የጠቀስናቸውን ኢስላምንና ሙስሊሞችን ብቻና ብቻ 
የተመለከቱ አመለካከቶችን የሚያቀነቅኑ ሙስሊሞችን 
ነበር። ዛሬ ግን አዘውትረው በእምነታችን ጣልቃ እየገቡ 
ለያዥ ለገራዥ ያስቸገሩን የተከበሩ ሚኒስትር ዶክተር 
ሽፈራው መጥተው ‹‹አይ! ወሐቢያ ማለት ኢስላማዊ 
መንግሥት ለማቋቋም እንቅስቃሴ የሚያደርግ ቡድን 
ነው!›› እያሉን ይገኛሉ። እንዴት ነው ነገሩ… እርስዎ 
ከኛ በላይ ስለሃይማኖታችን ያውቁ ይሆን እንዴ 
የተከበሩ ሚኒስትር? 

እስቲ የተወሰኑ ጥያቄዎችን አንሥቼ 
ራሴ እየመለስኳቸው ልሂድ… ለመሆኑ ‹‹ወሐቢያ›› 

የሚባል በመደበኛ መልኩ የተዋቀረ ድርጅት በአገራችን 
አለ እንዴ? 

እኔው ልመልሰው። ‹‹ወሐቢያ›› የሚባል 
ተቋም ከነጭራሹ በአገራችን የለም። ‹‹ወሐቢያ›› 
ኢስላማዊ የአስተሳሰብ መስመር እንጂ ቡድን 
አይደለም። አስተሳሰቡም ኢስላም ላይ ብቻና ብቻ 
የተወሰነ ነው - መንግሥትን የሚመለከት አይደለም። 
አንድ ሙስሊም ደግሞ የፈለገውን የአስተሳሰብ 
መስመር መርጦ መከተል ይችላል - በዚህ መንግሥት 
ሊረበሽ አይገባውም። ጋዜጠኛ ሑሴን ኸድር ሰሞኑን 
በዕንቁ መጽሔት ‹‹ነፋስን በወጥመድ›› በሚል ርእስ 
ያወጣው ጽሑፍ ወሐቢያ የሚባል ተቋምም ሆነ 
ቡድን አለመኖሩን በመጥቀስ መንግሥት በ‹‹ወሐቢያ›› 
ላይ የጀመረው ዘመቻ ንፋስን በወጥመድ ለመያዝ 
ከመሞከር ያልቀለለ መሆኑን አሳይቶ ነበር። 
በምክንያነት የጠቀሰውም ‹‹ወሐቢያ›› አስተሳሰብ እንጂ 
ቡድን አለመሆኑን ነበር።

ሌላ ሊረሳ የማይገባው ነገር ደግሞ 
ኢትዮጵያዊው ሙስሊም ከዓለማቀፉ ኢስላማዊ 
እንቅስቃሴም ሆነ የግጭት ክስተቶች የሚለይበት 
በርካታ ነጥብ እንዳለ ነው። ይህን አስመልክቶ ሰፊ 
ጥናት ያደረጉ የውጭ ምሁራኖች በሽ ናቸው። እዚሁ 
ቅርብ ሆኖ፣ በሩቁ ሳይሆን አብሮ ከሙስሊሙ ጋር 
ኖሮ ለዓመታት በርካታ ጥናቶችን ያጠናው ኖርዌያዊው 
ዶክተር ቴሪ አስቴቦ ከመሰል ምሁራን አንዱ ነው፡
፡ የእሱን ጥናት ወረቀቶች እና ድምዳሜዎች ማየቱ 
ብቻውን በሥም መመሳሰል ከመሸወድና በሌላው ዓለም 
ያሉ ክስተቶችን ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ላይ 
በሐሰት ከመደፍደፍ ያድናል፡፡

ሃይማኖታዊ ግጭቶችን ከእንቅስቃሴ ጋር 
የማደባለቅ አባዜ

የሕዝበ ሙስሊሙን የልብ ትርታ ከማዳመጥ 
እጅግ የራቁ አንዳንድ የኢሕአዴግ ባለሥልጣናት 
ይህንኑ ‹‹ኢስላማዊ መንግሥት ሊያቋቁም የሚፈልግ 
ቡድን አለ›› የሚል ባዶ ክርክራቸውን ለሌሎች 
ለማሳመን ከሚያቀርቡት መረጃ አንዱ ካሁን ቀደም 
የተከሰቱ የሃይማኖት ግጭቶችን ደጋግሞ ማንሣት 
ነው። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችና ክርስትያኖች 
በሕዝብ ደረጃ በጥሩ መቻቻል ታሪካችንን አሳልፈናል። 
ሃይማኖታዊ ጭቆና ሲያደርሱ የነበሩትም መሪዎች 
እንጂ ሕዝቡ እርስ በርስ በመተሳሰብ ነው ለዘመናት 
የኖረው። ይሁንና ይህ ማለት ግን የሃይማኖት 
ግጭቶች እዚህና እዚያ አልተከሰቱም ማለት 
አይደለም። በሁሉም ሃይማኖት ውስጥ እጅግ ጥቂት 
ጽንፈኞች መኖራቸውና ግጭት ፈጥረው ማወቃቸው 
ግልጽ ነው። በዚህ ሁላችንም ብናዝንም እኒህ ግጭቶች 
ግን የአብሮነት ሕይወታችንን ያደበዘዙ አልነበሩም። 
የዘመነኛው የአብሮነት ታሪካችን ዋነኛ አካልም 
አይደሉም። ይልቁንም በኩንታል ስንዴ መሐል የተገኙ 
ጥቂት እንክርዳዶች ናቸው፤ አልያም በኩንታል ጤፍ 
መሐል የተሰነቀሩ ጥቂት ጉድፎች! 

በነዚህ ግጭቶች ያላዘነ ማንም የለም። 
ጅማ ውስጥ የነበሩት ግጭቶች የሁላችንንም ልብ 
አድምተዋል። እኔ በግሌ ሙስሊም ብሆንም አንድ ቤተ 
ክርስትያን ሲቃጠል በጣም እበሳጫለሁ፤ ጓደኞቼም 
ቢሆኑ ያዝናሉ። ማንም ጥቂት እንኳ የአማኝ 
መልካምነት በልቡ ያለው ክርስትያንም ሆነ ሙስሊም 
በዚህ መሰል ድርጊቶች ማዘኑ አያጠራጥርም። እኔ 
ለምሳሌ በርካታ ክርስትያን ጓደኞች አሉኝ። ሁሉም ግን 
ሙስሊም ባይሆኑም ጉራጌ ዞን ውስጥ በተቃጠሉት 
መስጊዶች አዝነዋል፤ ቅዱስ ቁርኣን በአንዳንድ 
አካባቢዎች ለመጸዳጃነት በመዋሉም ተከፍተዋል። 
ልክ እንደክርስትያን ወንድሞቹ እና እኅቶቹ ሁሉ 
ሕዝበ ሙስሊሙም ክርስትያኖች ላይ በአንዳንድ 
ጽንፈኞች የተፈጸሙ አስከፊ ድርጊቶች ይረብሹታል፤ 
ያሳዝኑታል። እስካሁን በጽንፈኞች በተቃጠሉ አብያተ 
ክርስትያናትም በጣም አዝኗል። 

ጥንታዊው ዋልድባ ገዳምን በተመለከተም 
ሆነ የዝቋላ ደን ቃጠሎ ለቤተ ክርስትያኑ ደህንነት 
አስጊ መሆኑ የክርስትያኖች ብቻ ሳይሆን የኛም ችግርና 
ሥጋት ነው። በአሕባሽ ምክንያት እየተፈጠረብን ያለው 
ዘርፈ ብዙ አገራዊ ችግርም ቢሆን ለሕዝበ ክርስትያኑም 
ጭምር አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን ከተወያየኋቸው 
ክርስትያን ሰባኪያንም ሆነ ከጓደኞቼ ብዙ ሰምቻለሁ። 
ይህ ከሞላ ጎደል የአብሮነታችን እውነታ፣ ማንም ጨካኝ 
ንጉሥ እንኳ ከልባችን ሊፍቀው ያልቻለው የእርስ በርስ 
መተዛዘናችን ውጤት እንደሆነ ይሰማኛል።

ለነዚህ ጥቂት ግጭቶች በተለየ ተጠያቂ 
የማደርገው ሃይማኖት አይኖርም፤ በሁላችንም መሐል 
እጅግ ጥቂት ጽንፈኞች መኖራቸውን እረዳለሁና። 
የኔ ሙግት ‹‹እነዚህ ጥቂት ግጭቶች ጽንፈኞች 
በሚያደርጓቸው የሃይማኖት ትንኮሳዎች ምክንያትነት 
የሚፈጠሩ ናቸው እንጂ የእንቅስቃሴ ውጤቶች 
አይደሉም›› የሚል ነው። ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ 
አንድ ጽንፈኛ ሰው በሌላ ሃይማኖት ተከታዮች ላይ 
የሆነ ግላዊ ጥቃት ወይም ትንኮሳ ቢሰነዝር፣ እነሱ 
ደግሞ ተናድደው የሆነ ሌላ ጽንፈኛ እርምጃ ቢወስዱ 
‹‹ግጭት ተፈጠረ›› እንላለን እንጂ ግጭቱን እንቅስቃሴ 
ወለድ አናደርገውም። 

በነገራችን ላይ በሃይማኖት ግጭት ውስጥ 
የተሳተፈ ሁሉ ‹‹ጽንፈኛ ነው›› የሚል ድምዳሜ 
እየሰጠሁ አይደለም። ግጭት ‹‹ሃይማኖቴ ተነክቷል›› 
ብሎ ባሰበ፣ ተነክቶበት በተቆጣም ሆነ በተሳሳተ መረጃ 
(false alarm) ምክንያት በንጹሐን ሰዎች ሊፈጸም 
ይችላል። ስለዚህ በጥቅል ሁሉንም በ‹‹ጽንፈኝነት›› 
ቅርጫት ውስጥ እየከተትኩ አይደለም።

ከላይ የጠቀስኳቸው የመንግሥት 
ባለሥልጣናት ግን እኒህን ግጭቶች በማውሳት 
‹‹ኢስላማዊ መንግሥት የማቋቋም ዓላማ ያላቸው 
ሰዎች አሉ›› የሚለውን ንግግራቸውን ሊግቱን 
ይሞክራሉ። ይህ ከባድ ስህተት ነው። ሃይማኖታዊ 

ግጭት ሌላ… ኢስላማዊ መንግሥት መመሥረት 
ሌላ! ምን አገናኛቸው? ለምንስ ነው አላስፈላጊና ባዶ 
ሥጋቶችን በሕዝቡ ላይ በመጫን እርስ በርስ በዐይነ 
ቁራኛ የሚተያይ ትውልድ ለመፍጠር የሚጥሩት? 
የሕዝብ በዘርና በሃይማኖት የጎሪጥ መተያየት ለማንም 
አይጠቅምምኮ!

በጣም የሚገርመው ነገር ፌዴራል ጉዳዮች 
በተደጋጋሚ ለጋዜጠኞች እና ለሕዝብ ግንኙነት 
ሠራተኞች በሰጠውና እኔም ራሴ በተገኘሁበት ሥልጠና 
‹‹የሃይማኖት ግጭቶችን ስትዘግቡ ግጭቱን በማያባብስ 
መልኩ መሆን አለበት። ማጋነን እና መደጋገም 
አያስፈልግም›› እያሉ ደጋግመው አስተምረውን ነበር። 
የተከበሩ ዶክተር ሽፈራው ራሳቸው ይህንኑ አጽንኦት 
ሰጥተው ደጋግመው ነግረውናል። ዛሬ ግን ራሳቸው 
በተመሣሣይ ስህተት ላይ ሲወድቁ እያየናቸው 
ይመስላል። ሕዝበ ሙስሊሙ ያነሣውን የመብት ጥያቄ 
ለማድበስበስ በሚመስል አኳኋን ‹‹ወሐቢያ የሚባል 
ቡድን እስላማዊ መንግሥት ሊመሠርት ተነስቷል!›› 
እያሉ ክርስትያን ወንድሞቻችንን እያስበረገጉ ነው። 

ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት ለብቻ በሌላ ጉዳይ 
ላይ ቢሆን ቢያንስ ‹‹ስለማናውቃቸው ሌሎች ቡድኖች 
እያወሩ ነው›› እንል ነበር። እሳቸው ግን ይህንኑ እያሉ 
ያሉት ስለሕዝበ ሙስሊሙ የመብት ጥያቄ ሲጠየቁ 
በመሆኑ ‹‹ወሐቢያ›› በሚል የምናባዊ ጭራቅ ሥያሜ 
ጥቃት እየሰነዘሩ ያሉት ሙስሊሙ ላይ ነው ማለት 
ነው። ይህ ደግሞ ተገቢ አይደለም። 

እኛ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን የሸሪዓ 
መንግሥት እንደማንፈልግ ሦስት ተጨባጭ 
ምክንያቶችን እንደሚከተለው እጠቅሳለሁ፡-
1. ዓለማዊው ሕገ-መንግሥታችን በቂያችን ነው!

በ 1987 የጸደቀው ሕገ-መንግሥት በውስጡ 
ያዘላቸው ሃይማኖትን የተመለከቱ አንቀጾች የሕዝበ 
ሙስሊሙን ሃይማኖታዊ ፍላጎት ለማሟላት እጅግ በቂ 
ናቸው! በዋነኝነት የሃይማኖትና መንግሥት መለያየት፣ 
የአንዱ ባንዱ ጣልቃ አለመግባት እና የመንግሥታዊ 
ሃይማኖት አለመኖር እጅግ መሠረታዊና በሙሉ ልብ 
የምንቀበላቸው ወርቃማ አናቅጽት ናቸው። በተጨማሪም 
አንድ ሰው የፈለገውን ሃይማኖት ያለማንም አስገዳጅነት 
መምረጥ፣ መስበክ፣ ማስፋፋት፣ እንዲሁም ከመሰሎቹ 
ጋር ተባብሮ ተቋም የመመሥረት መብት እንዳለው 
ይኸው ሕገ-መንግሥታችን አስቀምጦታል። እኒህን 
ሕገ-መንግሥታዊ መብቶችና ነጻነቶች ልክ እንደሌላው 
ኢትዮጵያዊ ሁሉ በሙሉ ልባችን እንቀበላቸዋለን። 
የትኛውም ሙስሊም ቢጠየቅ ከዚህ ውጭ ፍላጎትም 
ዓላማም የለውም። የሌሎችን የማመን መብት 
ለመጋፋትም የሚፈልግበት ምክንያታዊ መነሻ 
የለውም። 

ሕዝበ ሙስሊሙም ቢሆን ያነሣው 
ጥያቄ ‹‹አሕባሽ የተባለው ቡድን መጥቶ ይህን ሕገ-
መንግሥታዊ መብታችንን እየነፈገን ነው! አንድ 
በሉልን! በሃይማኖታችን ጉዳይ ጣልቃ አትግቡብን! 
የተቋም መሪዎቻችንን እራሳችን እንድንመርጥ 
ዕድል ስጡን!›› የሚል እንጂ የኢስላማዊ መንግሥት 
ጥያቄ አይደለም። ይህ ሙስሊሙም ክርስትያኑም፣ 
ቡድሂስቱም ሂንዱዪስቱም አንድ ላይ በሚኖርባቸው 
አገራት ሁሉ በተጨባጭ የሚታይ እውነታ ነው። 
በሙስሊሙ ዓለም እንደ ተምሳሌት የሚቆጠሩ አንድ 
እውቅ ዶክተር ይህንኑ አስመልክተው ሕንድ ውስጥ 
ያለውን ሁኔታ ሲናገሩ የሚከተለውን ተናግረው ነበር፡
- ‹‹በእስልምና ግዴታ የተደረገብኝን ነገር ከመፈጸም 
የሚከለክለኝም ሆነ በእስልምና ክልክል የሆነን ተግባር 
እንድፈጽም የሚያስገድደኝ ዓለማዊ ሕግ እስካሁን 
ሕንድ ውስጥ የለም። ስለዚህ በሕንዳዊነቴ እኮራለሁ!›› 
ነበር ያሉት።
2. ሸሪዓ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማቋቋም ማሰብ አዋጭ 
አይደለም!

እንደው ከተራ ሥሌት አንጻር እንኳ 
ብናስበው ሸሪዓን ኢትዮጵያ ውስጥ ማቋቋም በፍጹም 
አዋጭ አይደለም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሕብረ 
ብሔራዊ እና ሕብረ ሃይማኖታዊ አገር ናት። የተለያዩ 
እምነት ተከታዮች በከፍተኛ ቁጥር በሚገኝበት አገር 
ውስጥ ሸሪዓ እንዴት አዋጭ ሆኖ ሊታሰብ ይችላል? 
እዚህች አገራችን ውስጥኮ ቢያንስ 40 ሚሊዮን 
ክርስትያኖች አሉ። ይህን ያህል ቁጥር ያለው ክርስትያን 
ባለበት አገር ውስጥ ሸሪዓ የማቋቋም አጀንዳ ይዞ አንድ 
ቡድን እንዴት ሊነሣ ይችላል? ሥሌቱ በፍጹም ልክ 
አይመጣም! 

የአገሪቱ ግማሽ ሕዝብ የማያምንበት 
የእምነት መጽሐፍ በየትኛው ኃይል ነው መተዳደሪያ 
ሊሆን የሚችለው? እንዲህ ዓይነት የማይሳካ ሕልም 
ሰንቆ የሚንቀሳቀስ ኢስላማዊ ቡድን ኢትዮጵያ ውስጥ 
በፍጹም የለም! ሊኖርም አይችልም። ቢኖርም ከማንም 
በፊት ፊት የሚነሣው ሕዝበ ሙስሊሙ ራሱ ነው። 
ከእልቂት ያለፈ በተጨባጭ ሊፈጥረው የሚችለው 
ውጤትም የለም! 

ሙሉ በሙሉ ሙስሊም ባለባቸው አገራት 
ውስጥ ሸሪዓ ማቋቋም የራሱ ትርጉምም ሆነ አስፈላጊነት 
ሊኖረው ይችላል። ያ የአገሪቱ ሕዝብ በራሱ ምርጫ 
የሚወስነው ጉዳይ ነው። ሌላው ቀርቶ ሙሉ በሙሉ 
ሙስሊም ሆነው እንኳን ሸሪዓ ያልተቋቋመባቸው ምን 
ያህል አገራት እንዳሉ ብናስበው ቁጥሩ የትዬለሌ ነው። 
ከነጭራሹ የሸሪዓ አስተዳደር ያለባቸው አገራት ቁጥር 
ከአንድ እጅ ጣት አይበልጥም። ታዲያ ከዚህ በላይ 
ያልተጨበጠ ሥጋት ከየት መጥቶ ነው ኢትዮጵያ 
ውስጥ ሸሪዓን ለማቋቋም የሚንቀሳቀስ ቡድን አለ 
በሚል በገደምዳሜ ወደ ሕዝበ ሙስሊሙ የመብት 
ጥያቄ ጣት የሚቀሰረው? ሕዝበ ሙስሊሙን በጅምላ 
እና ተከሳሹን አካል ለይቶ ባላወጣ መልኩ መፈረጅ 
ክርስትያኖችን በውሸት ሥጋት ለማስደንገጥ ካልሆነስ 
እንዴት ሊጠቅም ይችላል?
3. ጥያቄዎቻችን ከመሠረታዊነት ዘለው አያውቁም!

እኛ ሙስሊሞች እንደ ሕዝብ ስናነሣቸው 

የነበሩት የመብት ጥያቄዎች ከመሠረታዊነት ዘለው 
አያውቁም። በኢሕአዴግም ዘመን ቢሆን በተለይ ላለፉት 
አምስት ዓመታት ስንጠይቃቸው የነበሩ ጥያቄዎች ከሕግ 
አንጻር እጅግ ትናንሽ ነበሩ፤ ናቸውም። ‹‹ሴቶቻችን 
በትምህርት ቤት ሂጃብ አይከልከሉ፤ ወንዶቻችን 
ትምህርት ቤት ውስጥ ሶላት መስገድ አይከልከሉብን፤ 
እምነታችን የማንነታችን አካል ነውና እንደጃኬት 
አውልቀነው ልንገባ አንችልም፤ ሕገ-መንግሥቱ 
የደነገገውን መብት የትምህርት ተቋማት ዲኖችና 
ዳይሬክተሮች አይከልክሉን!›› ከማለት ያለፈ ጥያቄ 
አላነሣንም። ‹‹አሜሪካን በመሳሰሉ የሴኪውላሪዝም 
ተምሳሌት አገራት እንኳ የሚፈቀዱ ተግባራትን 
አንከልከል›› ከማለት ውጭ ምንም አላልንም። ነው 
ወይስ የኢትዮጵያው ሴኪውላሪዝም ከአሜሪካው እንኳ 
ተሸሎ ተገኘ?

ተቋማችንን መጅሊስም ቢሆን 
‹‹በመረጥናቸው ሰዎች ይተዳደር›› ከማለት የዘለለ ምንም 
አላልንም። ይህ ደግሞ ‹‹በዴሞክራሲ አስተዳድራለሁ›› 
ለሚል መንግሥት እጅግ ቀላልና ቀጥተኛ ጥያቄ ነው፤ 
ውስብስብ አይደለም። እንኳንስ የእምነት ተቋምና 
መንግሥትም ቢሆን በሕዝቡ መመረጥ አለበት ተብሎ 
አይደል ምርጫ የሚባል ነገር ያስፈለገው? 

ከአመክንዮአዊ አስተሳሰብ እናፈንግጥ 
ካላልን በስተቀር እኒህን የመሳሰሉ መሠረታዊ 
መብቶቹ እንዲጠበቁለት የሚታገል ሰው ሸሪዓ 
ለማቋቋም ሊያስብ አይችልም! በጭራሽ! አንድ ጠኔ 
ያጠማረረውና በረሐብ ሊሞት የደረሰ ሰው ‹‹ምግብ 
ስጡኝ›› ብሎ ሊጠይቅ ይችል ይሆናል እንጂ ‹‹ዶሮ 
ወጥ ካልሰጣችሁኝ አንቄ እገላችኋለሁ!›› ብሎ 
ሊያስፈራራ ይችላል ብሎ ማሰብ ከምክንያታዊነት ጋር 
እጅጉን ይጣረሳል። በተመሳሳይ ሁኔታ አንዲት ‹‹ሻሼን 
ሳላወልቅ እንድማር ፍቀዱልኝ!›› እያለች የምትማጠን 
ምስኪን እኅታችንን ‹‹ሸሪዓን ለማቋቋም እያሰበች 
ነው›› ብሎ መክሰስ፣ አንድ ‹‹ከሊባኖስ ያመጣችሁትን 
ሃይማኖት አልፈልግምና ባካችሁ ሰላም ስጡኝ!›› 
እያለ የሚማጠን ምስኪን ወንድማችንን ‹‹ሸሪዓን 
ለማቋቋም ዶልተሃል›› በሚል መወንጀል ከእውነታው 
ሃዲድ የሚያስፈነግጥ አቋም ነው። ይህንን የምለው 
ባለሥልጣናቱ ስለሸሪዓ የማቋቋም እንቅስቃሴ ሲያወሩ 
እየጠቆሙ ያሉት ወደእነዚህ የመብት ጥያቄዎች 
ስለሆነ ነው! በእውነቱ በጣም ተሳስተዋል! ኢስላማዊ 
መንግሥት ይቅርና ትዳር ነክ ጉዳዮቻችንን ለፈለገ 
ሰው ለማስተናበር የተቋቋመው ሸሪዓ ፍርድ ቤታችን 
እንኳ በፈርጀ ብዙ ችግሮች የተጠፈረ ተቋም ነው። 
እሱን እንኳ ለማስተካከል አቅም የሌላቸው ሰዎች 
‹‹ሸሪዓ ሊያቋቋሙ ያስባሉ›› ብሎ መጠርጠር እንኳ 
የማይታለምና የማያስኬድ ነው።

መንግሥትን በካራቴ?!
ፌዴራል ጉዳዮች በቅርቡ ባዘጋጀው 

የጋዜጠኞች ሥልጠና ላይ ሕዝበ ሙስሊሙን በጭራሽ 
ያላገናዘበ ለብ ለብ ወረቀት ያቀረቡ አንዲት ወይዘሮ 
‹‹ሙስሊም ካራቴ አሠልጣኞች በዝተዋል›› የሚል 
አስገራሚ እውነታ ከጠቀሱ በኋላ ይህንኑም ከዚሁ 
‹‹ኢስላማዊ መንግሥት የማቋቋም አባዜ›› ጋር 
አያይዘውታል። ‹‹የባሰው መጣ›› ይሏል ይሄ ነው! 
እንዴት ዓይነት ጉደኛ ድምዳሜ ነው ይሄ? ‹‹ሙስሊም 
ካራቴ አሠልጣኞች በዝተዋል አልበዙም›› የሚለውን 
ማረጋገጡ ሌላ ጥናት የሚፈልግ ነገር ሆኖ ‹‹እንዲህ 
ዓይነት ድምዳሜ እንዴት ሊወስዱ ቻሉ?›› ብለን 
ብንጠይቅ መልሱ ‹‹ክርስትያኖችን ከማስፈራራት 
ውጭ ሊሆን አይችልም›› ነው። 

አንድ ቀላል ጥያቄ ለወይዘሮዋ ብንጠይቃቸው 
ሥጋታቸው ባዶ መሆኑን እንረዳለን… ለመሆኑ 
መንግሥት የሚቋቋመው በካራቴና በጫማ ጥፊ ነው 
እንዴ? ኢሕአዴግ ጦረኛውን ደርግ ደምስሶ የገባው 
ካራቴ ስለሠለጠነ ነበር እንዴ? ለምን የማይመስል 
ማስፈራሪያ እየፈጠራችሁ ክርስትያን ወንድሞቻችንን 
ታስበረግጋላችሁ? ለምን በአሉባልታ ታቃቅሩናላችሁ? 
ለምንስ ትከፋፍሉናላችሁ?

አንድ መንግሥት ለመገልበጥና የራሱን 
መንግሥት ለማቋቋም የሚፈልግ ቡድንኮ ከተማ 
ውስጥ ካራቴ ከመሠልጠን ይልቅ ጫካ ነው የሚገባው! 
በሊማሊሞ ነው የሚያቋርጠው! ታዲያ የትኛው ጫካ 
ውስጥ ታጥቀን ገብተን ነው እንዲህ ዓይነት ሐሜት 
የሚነዛብን? 

የትኛውም ሃይማኖት ቢሆን ስገምት 
ለስፖርታዊ እንቅስቃሴና ለአካል ብቃት ጥሩ 
ዕይታ ይኖረዋል። እስልምናም ከዚህ የተለየ ሊሆን 
አይችልም። ሙስሊም ካራቴ አሠልጣኞች በዝተውም 
ከሆነ ለምን ከኢስላማዊ መንግሥት የማቋቋም ተረት 
ጋር እንዳያያዛችሁት ለኔ ግራ ነው። በአንድ ሙያ ላይ 
የአንድ ሃይማኖት ተከታዮች በዛ ብለው ከታዩ ሌላ 
ነገር ለመጠርጠር የምንፈጥን ከሆነማ በጣም ችግር 
ይፈጠራል። ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ ብዙ ነገሮችን 
አንባቢያን ራሱ ቢያስቧቸው አመክንዮው ምን ያህል 
ፉርሽ እንደሆነ መረዳት ይችላሉ። አንድ ጥሩ የካራቴ 
ተማሪ በዛ ቢባል ያናደደውን ሰው በቦክስ ሊዘርር 
ይችል ይሆናል እንጂ መንግሥት አይገለብጥበትም። 
ደግሞም መንግሥት በሥርዓቱ እውቅና ሰጥቶ 
ግብር የሚሰበስብባቸውን የካራቴ ትምህርት ቤቶች 
በዚህ ዓይነት አሉባልታ ሥማቸውን ማጥፋት 
ተገቢ አይደለም። ሰዎቹ እንደተባለው ‹‹መንግሥት 
ለመገልበጥ›› ከሆነ እየተማሩ ያሉት ፈቃድ የሰጣቸው 
አካል ራሱ በሕግ ተጠያቂ ከመሆን አያመልጥም። 

አዎን! አስተማሪያችን ነቢዩ ሙሐመድ 
‹‹ጎረቤቱ ተንኮሉን የማያምነው ሰው በእርግጥም 
አላመነም›› ብለውናልና ለጎረቤቶቻችን እንኳ የሥጋት 
ምንጭ መሆን አንፈልግም። አገራችን ለሁላችንም 
በቂ ናት! የሚያሻንም የጋራ ሕልም እንጂ ዘወትር 
በመካከላችን ተቀብሮ ሰላም የሚነሣ የጥላቻ ሰንኮፍ 
አይደለም! ክፍፍል ይብቃን።

አላህ ኢትዮጵያን ይባርክ!

ኢስሃቅ እሸቱ 
(የሙስሊሞች ጉዳይ መጽሔት ኮፒ ኤዲተር)

isaacabcdef@gmail.com
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በሃይማኖተኝነት ሽፋን የነቀዙ 
«ሃይማኖተኞች»

ከዛሬ ዐሥራ አምስት ዓመት በፊት በጦቢያ 
መጽሔት ንቅዘትን አስመልክቶ በቀረበ መጣጥፍ 
ውስጥ በሃይማኖተኝነት ሽፋን «ሃይማኖተኞች» 
ንቅዘትን እንዴት እንደሚፈጽሙ የምትገልጥ 
ታሪክ ተጠቅሳ አንብቤያለሁ፡፡ ታሪኩ እንዲህ ነው፡፡ 
በ፲፱፻፶ዎቹ መጀመሪያ ላይ የየረርና ከረዩ አውራጃ 
ገዢ የነበሩት ባለሥልጣን ናዝሬት ላይ የቅድስት 
ማርያምን ቤተ ክርስቲያን በምእመኑ መዋጮ አሠሩ፡
፡ በወቅቱ የተደነቀውን ቤተ ክርስቲያን ጃንሆይ 
ከጎበኙ በኋላ ፊት ለፊት የተሠራውን ድንቅ መኖሪያ 
ቤትም ተመለከቱና «ይህን ያሠራው ማነው?» 
ብለው ይጠይቃሉ፡፡ የአውራጃው ገዢ ምንም ዐይነት 
መልስ እንደማይሰጡ የተረዱት አረጋዊው ነጋድራስ 
ተሰማ እሸቴ «ጃንሆይ፤ ማርያም ሠራችው» ብለው 
አግድሞሽ መልስ ሰጡ ይባላል፡፡

ቤተ ክርስቲያን አሠሪ የሆኑ የሕንፃ 
አሠሪ ኮሚቴ የሆኑት በገዢነታቸው ሳይሆን 
በሃይማኖተኝነታቸው ነው፡፡ ምእመኑም ገንዘቡን 
አውጥቶ በእምነት ሲሰጥ ሃይማኖተኛ ናቸው ብሎ 
እንጂ ገዢ ናቸው ብሎ አይደለም፡፡ የሆነው ግን 
ሃይማኖተኝነት ያጎናጸፋቸውን መታመን እንደምቹ 
አጋጣሚ በመጠቀም «ማርያም ሠራችው» ዐይነት 
ለማርያም ቤተ ክርስቲያን ሠርተው፣ በንቅዘት 
የራሳቸውንም ጎጆ ቀልሰዋል፡፡

፲ በ ፺
ይህ ትናንት ነው፤ ዛሬ አይደለም፡፡ 

ትርፋማ ንቅዘት ልንለው እንችላለን፡፡ ቢያንስ ሕንፃ 
ቤተ ክርስቲያኑ ተሠርቷል፡፡ ባይሆን ዋናው ጉዳይ 
ለምልክት እንኳን ታይቷል፡፡ እንደዛሬው «በጠልፎ 
ኪሴዎች» እጅ ሙሉ በሙሉ አልወደቀም፡፡ 
በእርግጥ በሃይማኖት የንቅዘት ትንሽና ትልቅ ኖሮ 
ሳይሆን አሁን ካለው ነቀርሳዊ ንቅዘት /Malignant 
Corruption/ አኳያ የተሻለ ነው ለማለት ነው፡፡ 
ምክንያቱም እንደዘመነኞቹ ሃይማኖተኞች ምኑንም 
ሳይዙ፣ ምኑንም ሳይጀምሩ ለኪስ ማሰብ ብቻ 
አልታየም፡፡ ከመቶ ዐሥሩን ወስዶ ዘጠናውን ለሥራ 
የሚያውል ቤተ ክህነትና የእስልምና ጉዳዮች ምክር 
ቤት ቢገኝ እኮ «እንደተባረኩ» ተቋማት እንቆጥር 
ነበር፡፡ ይህን እንኳን ማግኘት ቸግሮናል፡፡ ነገር ግን 
በእነዚህ ሃይማኖታዊ ተቋማት የሚታየው አዲሱ 
ንቅዘት ከወትሮው ሁሉ እጅግ የከፋና የተለየ 
ይመስለኛል፡፡ የንቅዘቱ ደረጃ እንደሻገተ እህል 
ሆኗል፡፡

 
ነቀርሳዊ ንቅዘት

ከሃያ ዓመታት ወዲህ ቀስ ብሎ በየቤተ 
እምነቱ ባሕል የሆነው ነቀርሳዊ ንቅዘት ጫፍ 
ላይ ከመድረሱ የተነሣ አንድ ጉዳይ ለማስፈጸም 
ወይም ለቤተ ክህነቱም ሆነ ለእስልምና ጉዳዮች /
ሙስሊም ወዳጆቼ እንደነገሩኝ/ በበጎ ፈቃድ ሥራ 
ለመሥራት ወይም በእነዚህ ተቋማት ለመቀጠር ገና 
ለገና ለእንቅስቃሴው «የሚጠቅሙኝን ሹማምንት 
በጡት አባትነት ልያዝ» የሚለው ዕቅድ ከሁሉ ነገር 
ቅድሚያ ይኖረዋል፡፡

የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱን ትተን ነቀርሳዊ 
በሆነ ንቅዘት በነቀዞቹ የተሾመው ሹም የወደፊት 
ሁኔታ ስንመለከት እርሱም ያወጣውን ገንዘብ እያሰላ 
እና ያወጣውን እስኪያወራርድ በሃይማኖተኝነት 
ስም ንቅዘትን እየፈጸመ «ሃይማኖተኛ» መስሎ 
ይኖራል፡፡ የንቅዘታዊ ሙስና ጥቅም በእነዚህ 
ተቋማት ሹማምንት ደም ሥር ውስጥ እንደአስፈላጊ 
ቅድመ ሁኔታ ይታያል፡፡ ጉቦን፣ ሙዳይ ምጽዋት 
ማድፋፋትን፣ የሹም ዘረፋንና የመሳሰለውን 
እንደባሕል ይዘው የቀጠሉ ይመስላሉ፡፡

በንቅዘት የተዘፈቁና ሃይማኖታዊ 
ብኩርናቸውን ለከበርቴም ሆነ ለመንግሥት ሹም 
እንዲሁም ለአፅራረ ሃይማኖት ጭምር መሸጥን 
የያዙ የትናንትም ሆነ የዛሬ /በሃይማኖተኝነት ስም 
የነቀዙ ሃይማኖተኞች/ ሹሞች እውነትን ለመናገር፣ 
እውነትን ለመወሰንና ትክክለኛ ዳኝነትን ለመስጠት 
የሞራል የበላይነት አይኖራቸውም፤ ኖሯቸውም 
አያውቅም፤ ሊኖራቸውም አይችልም፡፡ በቅዱስ 
ፓትርያርኩ ዙሪያ ተሰልፎ ወይም የእስልምና 
ጉዳዮች ምክር ቤት ሊቀ መንበርን ተጠግቶ 
አብረዋቸው ከቤተ ክህነቱም ሆነ ከእስልምና ጉዳዮች 
ማዕድ እንደአሻቸው ሲጐርሱ የነበሩትን ሁሉ ማሰብ 
ይቻላል፡፡

 
ኬጂቢያዊ አካሔድ? 

የቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት የስለላ 
ድርጅት የሆነው ኬጂቢ አንድን አገር ለመቆጣጠር 
በሚፈልግበት ጊዜ የሚጠቀምባቸው «ፍቱን»፤ 
ዳሩ ግን መልካም ያልሆኑ ስልቶች ነበሩት፡
፡ የመጀመሪያው በልዩ የወሲብ መረብ ሰዎችን 
የማጥመድ ሥልጠና በተሰጣቸው ሴቶችና ወንዶች 
አማካኝነት የዚያን አገር ባለሥልጣናት ያጠምዳል፡
፡ ወሲቡ ሲፈጸም እያንዳንዱ ቅብጠት፣ እያንዳንዱን 
የአፈጻጸም ሁኔታ በቪዲዮና ፎቶ ግራፍ ይቀርጻል፡
፡ እነዚያን ፎቶ ግራፎችና የቪዲዮ ፊልሞች 
ወንዶች ከሆኑ ለሚስቶቻቸውና፤ ሴቶችም ከሆኑ 
ለባሎቻቸው ለመላክና ለመንግሥቶቻቸውም 
ለማሳወቅ ያስፈራራሉ፡፡ ራሻዎች በሦስተኛው ዓለም 
ላይ የርእዮተ ዓለም ወረራና የምጣኔ ሀብት ብዝበዛ 
ሲያካሒዱ የኖሩት በዚህ ርካሽ ግን «ፍቱን» በሆነ 

ስልት ነው፡፡ አብዛኛዎቹን የተጠጉአቸውን አገሮች 
ሹማምንት ደግሞ የአካልም የመንፈስም ምርኮኞች 
አድርገዋቸው ኖረዋል፡፡ ስለዚህም ጉዳይ ብዙ የስለላ 
መጻሕፍት ተጽፎአል፡፡ ብዙ ብዙ ዓለም አቀፍ 
ጋዘጦችÂ መጽሔቶች ወጥተዋል፡Ý

እንዲህ ዓይነቱን ርካሽ ኬጂቢያዊ 
ስልት ከእስልምናው ሽፍቶች ይልቅ የእኛዎቹ 
ሽፍቶች ወይም «የጨለማው ሲኖዶስ» አባላት 
የሚፈልጉትን ውሳኔ ለማስወሰን ሲጠቀሙበት 
በተደጋጋሚ ታይተዋል፡፡ በተለይ የቅዱስ ሲኖዶስ 
አባላት የሚወሰኑት ውሳኔ ቤተ ክርስቲያኒቱን 
ጠቅሞ የእነርሱን ምጣኔ ሀብታዊና አስተዳደራዊ 
ተጠቃሚነታቸውን የሚጎዳ ሆነው ከአገኙት ተጽዕኖ 
ፈጣሪ ወደ ሆኑ አባቶች ስልክ በመደወል ማስፈራራት 
ይጀምራሉ፡፡ «በሚወሰነው ውሳኔ የሚስማሙ ከሆነ 
እርሱን በተመለከተ የያዝነውን ፎቶ ግራፍና ፊልም 
ለምእመኑ ይፋ እናደርጋለን አርፈው ይቀመጡ» 
እያሉ ውሳኔ ለማስቀየር የተሞከሩትን ሙከራዎች 
ማስታወስ በቂ ነው፡፡ 

ነቀርሳዊ ንቅዘት ወይስ «ነጭ ለባሽነት»?
በእርግጠኝነት ግን አንድ ነገር መናገር 

እችላለሁ፡፡ እኚህ መበለት በሃይማኖተኝነት ስም 
የነቀዙ «ሃይማኖተኛ» ሹማምንትን ተጠግተው 
በንቅዘት መዘፈቃቸውን ብቻ ሳይሆን በቤተ ክህነቱ 
ውስጥ ለሚታየው ለኦርቶዶክሳዊ ሞራል መላሸቅ 
አስተዋፅኦ እያደረጉ መሆናቸውን፡፡ በእኚህ መበለት 
ዙሪያ ያሉ ሰዎችን ስንመለከት ቤተ ክርስቲያኒቱን 
ለማጥፋት በአቋም የተነሡ፤ አሊያም ደግሞ በሥልጣን 
ማጋጣነታቸው ሊወገዙ የሚገባቸው የመንግሥት 
ሹማምንት ናቸው፡፡ እናም ሴትየዋ ከምጣኔ ሀብታዊ 
ተጠቃሚነታቸው ባሻገር በሃይማኖተኝነት ሽፋን 
ቤተ ክርስቲያኒቱን የማፍረስ የ«ነጭ ለባሽነት» ሚና 
ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ከተዘፈቁበት ነቀርሳዊ ንቅዘት 
በላይ የ«ነጭ ለባሽነት» ሚናቸው እስከምን ነው? 
የሚለው ጥያቄ መመለስ እንዳለበት ጽኑ እምነቴ 
ነው፡፡ ሚናቸው ኢኮኖሚያዊ ድልቦችን በማደለብ 
ብቻ የተወሰነ አይመስለኝምና፡፡

ይሁንና ቤተ ክርስቲያኒቱ ከተዘፈቀችበት 
ችግር፣ ከወደቀችበት አዘቅት ሳትወጣና ሳታገግም 
እኚህም መበለት ሆኑ ወቅታዊ ገዢዎቿ ለሕዝበ 
እሥራኤል ከወረደው መና የበለጠ በንቅዘት ከብረው 
ታይተዋል፡፡

 
የግፉ ጽዋ ሞልቷል!

ባለፉት ሃያ ዓመታት በሃይማኖተኝነት 
ስም የነቀዙ «ሃይማኖተኞች» በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ 
ጥላቸውን ጥለውባታል፤ አሻራቸውን አሳርፈውባታል፡
፡ በበጐም ሆነ በክፉ በትውልድና በታሪክ ፊት 
ምስክርነት ይቆያቸዋል፤ ፍርድ ይጠብቃቸዋል፡፡ 
እምነት አጥተው በሠሩበት ሳይከበሩና ሳይወደዱ 
በሥልጣን በቆዩበት ዘመን ላደረሱት ግፍና ለፈጠሩት 
ትርምስ እስካሁን የተፈጠረውን ጥላቻ በዐይነት 
እንደመመለስ ብንወስድ እንኳን ውርደቱ ገና ነው፡፡

ስለ እነዚሁ መሪዎቻችን ክብር ከእኔ ይልቅ 
ራሳቸውን ይጭነቃቸው፡፡ ስለ ቤተ ክርስቲያኔ ክብር 
ግን እጨነቃለሁ፡፡ የመንግሥት ሹም ወይም ከበርቴ 
በመሆኑ ብቻ እንደ «ጌታ» በሃይማኖት አባቶቼ ፊት 
የመታየቱ ጉዳይ ያበሳጨኛል፡፡ በፍርሃት ሲርዱ 
ከመመልከት በላይ አንገት መድፋት የለም፡፡ የቤተ 
ክርስቲያኒቱ ልዕልና መደፈር አንድ ምልክት ይህ 
ነው፡፡

ይህ ደግሞ ቤተ ክርስቲያኒቱ የምትመራው 
ሕይወት ረጋ ያለ የሚመስል ዳሩ ግን በእሳተ ጎሞራ 
ላይ የተቀመጠች ከተማ ሕይወት ነው፡፡ ምክንያቱም 
በዛሬው ዘመን ያለው መቆርቆዝ፣ በመሪዎቻችን 
አማካኝነት የቤተ ክርስቲያኒቱ መዋረድ፣ የቤተ 
ክርስቲያን ጥቅም የሚባል ነገር ትርጉም ማጣት፣ 
የቤተ ክርስቲያን ሀብት ወደ ጥቂት ሰዎች ኪስ 
የመግባቱ ሒደት አለመገታት፣ የቤተ ክርስቲያን 
አንድነትና ሰላም ዋስትና ማጣት ይችን ቤተ 
ክርስቲያን ለአዲስ ዓይነት መከራ የሚያዘጋጅ 
ይመስለኛል፡፡ግፍ ሲጠራቀም፣ ጊዜው ሲደርስ 
በቀድሞው መንገድ መቀጠል አይቻልም፡፡

ፕትርክናው በቀረብን ያሰኛል!
በታሪክ የመጀመሪያዋ ገናናዋ ቤተ 

ክርስቲያን ሕልምና ዓላማዎች ያጣች ትመስላለች፡፡ 
የጀግኖች እናት፣ የሰማዕታት ቤት ቤተ ክርስቲያን ዛሬ 
የብዙኃን ሰብሳቢነትና ተከባካቢነት አልተሰማትም፡
፡ ካህናቱ፣ ምእመኑና ገዳማቱ ያለባቸው መከራ 
መጪውን ጊዜ ይጠቁማሉ፡፡ ክርስቶስ «ምልክቱን 
ከበለስ ፍሬ ታውቁታላችሁ» ነበር ያለው፡፡ የቤተ 
ክርስቲያኒተን$ መጪ ጊዜ ከወቅቱ ጥላ ለማወቅ 
ይቻላል፡፡ የሚቀጥለው ጉዞ ካለፈው የሚከብድና 
የሚያስጨንቅ መሆኑንም እገምታለሁ፡፡ እንደአሁኑ 
ያለ ክፉ ዘመነ ፕትርክና ይመጣል ብለን ተስፋ 
መቁረጥ ባይገባንም የአስተዳደሩን ንቅዘት ስንመለከት 
ምንም ጊዜ የሚያስመኝ አይደለም፡፡

በሃይማኖተኝነት ስም ሙዳይ ምጽዋት 
ላሸና ጀርባ ነካሽ «ሃይማኖተኛ» እስካሁን 
አላጣንም፡፡ ከአንዳንድ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር በርካሽ 
ጥቅም በመዛመድ በአገልግሎታቸው ከማያውቁት 
ሀገረ ስብከት ወርኃዊ ደመወዝ የሚሰፈረላቸውን 
መምህራን ባዮችንም አላጣንም፡፡ ሰዎቹ አእምሮ 

ውስጥ ዘወትር ያለውም ላሽነትና ነካሽነት ነው፡
፡ ከትምህርት ትምህርት፣ ከልምድ ልምድ፣ 
ከሕዝባዊነት ሕዝባዊነት፣ ከሃይማኖት ሃይማኖት 
የሌላቸው ግለሰቦች ዐውደ ምሕረቱን በገፍ 
ሲይዙ ምን ያህል ቤተ ክርስቲያኒቱን ወደ ኋላ 
እንደሚጎትቱ፣ ምን ያህልም አንድነቷንና የታሪክ 
ቅሪቷን እንደሚያፈራርሱ ለመረዳት አያዳግትም፡፡

በዚህ ረገድ ሲታይ ቤተ ክርስቲያኒቱ 
ሁነኛ አመራር አጥታ ቆይታለች ብቻ አይባልም፡፡ 
አጥፊ አገዛዝ ሥር ወድቃ ነበር ማለት ያስደፍራል፡
፡ የአስተዳደራችን አካሔድ መለወጥና ከነቀርሳዊ 
ንቅዘት ሥርዐት መውጣት አለበት፡፡ ለዚህ ደግሞ 
ሥልጣንን የቤተ ክርስቲያኒቱ ቀኖና በሚፈቅደው 
አግባብ አግኝቶ፣ ደረቱን ነፍቶ፣ ራሱን ቀና አድርጎ 
የሕዝብ አገልጋይነት ሓላፊነትን የሚረከብ፣ በገዳማዊ 
ሕይወቱ የተፈተነ መሪ ያሻታል፡፡

ዛሬ ምእመኑ በሙሉ የተሳፈረበትን 
የአመራር መርከብም እናስብ፡፡ በሃይማኖተኝነት ስም 
የነቀዙ «ሃይማኖተኞች» ያስናከሉት መርከብ ነው፡፡ 
በሰፊው ውቅያኖስ ላይ እንደልብ ሊንሳፈፍ አይችልም፡
፡ አውሎ ነፋሱ፣ ወጀቡና የባሕሩ ቁጣ ጠንካራ 
መርከብ ይፈልጋል፡፡ ስለዚህ ይህ የአምስተኛው 
ዘመነ ፕትርክና መርከብ የተሰናከለ በመሆኑ 
መልሕቁን ጥሎ መቆም አለበት፡፡ የምእመኑና 
የሊቃውንቱ ዕድል፣ የቤተ ክርስቲያን አመራር 
መጫወቻ ስላልሆነ ከእንግዲህ ንቅዘት ያላገኛቸው፣ 
ብቃት ያላቸውና ኦርቶዶክሳዊ ፍቅራቸው የተፈተነ 
ሰዎች ይሞክሩት፡፡

የርእሱ ሚና በአንድ ወታደር ትከሻ ላይ 
የወደቀው ሓላፊነት ዐይነት ነው፡፡ ቤተ ክርስቲያኒቱን 
መጠበቅ፣ የቤተ ክርስቲያኒቱን ሊቃውንትና ምእመናን 
አንድነትና እኩልነት መንከባከብ፣ አስተምህሮዋንና 
ታሪካዊ ቅርሶችዋን አስከብሮ ማቆየትና ግንባታ 
ነው፡፡ ይህ ሁሉ ከአባቶቻችን ቅዱሳንና ከእናቶቻችን 
ቅዱሳት የወረስነው ነው፡፡ ይህንን ስናገናዝበው 
ደግሞ በጊዜና በሁኔታዎች አንጻር የቅዱስ ሲኖዶስ 
ሞግዚትነትና ውክልና፤ እምነትና ሓላፊነት ዛሬ 
የተቀበለ የአስተዳደር ሥርዐት የለም፡፡

አብሮ መሥራት፣ አብሮ መሞት
ወቅቱ የሚጠይቀው የሰለጠነ አስተሳሰብ 

በሕሊናዊ ሁኔታው አለ፡፡ እንዲህ ዐይነት ሥርዐት 
ነገ በሃይማኖተኝነት ስም ከነቀዘ «ሃይማኖተኛ» 
ወይም ለገዳማዊ ሕይወት ዋጋ ከሌለው ከሚመÈ 
ይልቅ ከሃይማኖተኝነት መርሕ ውስጥ የሚከሰትና 
በጊዜ ክንፍ ውስጥ የሚገኝ ቢሆን ይመረጣል፡
፡ እስከመቼ አስተዳደራችን የነቀዘ? የላዕላይና 
የታህታይ መዋቅር ሹማምንቶቻችን እምነት የዱር 
ሆኖ ይቀጥላል? የአመራር አስተሳሰብ በንቅዘት 
ሲሻክርና ቤተ ክህነታዊ ሽብር ሲበዛበት ወደ ሕዝባዊ 
አመፅ፣ ወደ አባታዊ ክብር መንሣት መፍትሔነትና 
የጉልበት ተግባር ይዛወራልና፡፡

ከዚህ አኳያ በሃይማኖተኝነት ስም የነቀዘው 
አስተዳደርና አስተዳደሩን የከበቡት ነቀዞች ወይም 
የንቅዘቱ አጫዋችና አልቢተር ደስተኛ ተመልካች 
ሆነው ይህን ሁሉ ጨዋታ በደል አድራጊነት መንፈስ 
ይመለከቱታል፡፡ አንዱ ደስታቸው ለእኔ እንደታየኝ፣ 
ለሁላችሁም እንደሚታያችሁ እነዚህን ነቀዞች በቃችሁ 
ለማለት ከእነርሱ ፈቃድ አስፈልጐአል የሚለው 
አዝማሚያ ነው፡፡ ይህንን በአግባቡ የተረዳነው 
አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም የምንጋራቸውን ግቦች፣ 
የምናከብራቸውን ኦርቶዶክሳዊ እሴቶች ተገንዝበን 
ለተፈጻሚነታቸው ፈቃደኞች መሆናችንን እስካሁን 
አላረጋገጥንም፡፡ ማረጋገጫው መንገድ ደግሞ አብሮ 
መሰለፍ፣ አብሮ መሥራት አብሮ መሞት በሆነ 
ነበር፡፡

አንድ ኦርቶዶክሳዊ አጀንዳ!
ለማንኛውም ግን በእኛዋ ቤተ ክርስቲያን 

ነባራዊ ሁኔታ የነቀዘውን አስተዳደር በመቃወም ጉራ 
ውስጥ ያሉት ቡድኖች እርስ በርስ የሚጨራረሱበት 
አንዳች ምክንያት የለም፡፡ የቤተ ክርስቲያናችን 
ወቅታዊ ሁኔታ፣ የሊቃውንቱና የምእመኑ የችግር 
ሰለባ መሆን፣ የቤተ ክህነቱ ፖለቲካ ትራጀዲነት 
የነቀዘውን አስተዳደርንና ሰዎቹን የተቃወሙትን 
የሚያስተባብር እንጂ የሚለያይ መሆን 
አልነበረበትም፡፡ የአባት ገዳይ ከሆነ ደመኛ ጠላት 
ጋርም ያስታርቃል፡፡ 

በአንድ ጀንበር ባልታሰበ አኳኊን በንቅዘት 
የበሰበሰው አስተዳደር ሚሊዮን ጠላት ሲያፈራ 
ያንን ኃይል አስተባብሮ ወደ ድል መትመም ሲቻል 
በአመራር ድህነትና በራስ መውደድ ምክንያት 
በአንዲት አጥንት ላይ እንደሚራኮቱ ውሾች መሆን 
ምን ይባላል? የቤተ ክህነቱን ፖለቲካ አለማወቅ? 
ትግሉ የሚጠይቀውን መሥዋዕትነትና ዝግጅት 
አለመረዳት? ወይስ ሁሉም፡፡

ስለዚህ በእኔ ትዝብት ኦርቶዶክሳውያን 
የቤተ ክህነቱን የፖለቲካ ጨዋታ ሕግጋት 
አናውቅም፡፡ የተነሣንለትንና ጨዋታው 
የሚጠይቀውን ውስብስብ ጉዳይ ሁሉ አናውቅም፡፡ 
እርስ በርስ መከባበር የለም፡፡ «ለኦርቶዶክሳዊት ቤተ 
ክርስቲያንና ለኦርቶዶክሳውያን የምናውቅላቸው እኛ 
ወይም እኔ ብቻ ነኝ» የሚል በሽታ አሁንም አለብን፡
፡ ይች ቤተ ክርስቲያን የጋራችን መሆኗን እስካሁን 
ያለመንን ብዙዎች ነን፡፡ አሁን እሴታችን የተለያየ፣ 

አቅጣጫችንም የተለያየ የሆነ ይመስላል፡፡ በዚህም 
በዚያም በየማኅበራቱ ውስጥ ብንገባም የቤተ ክህነቱ 
ፖለቲካ አልገባንም፡፡ እንዲያው በደፈናው የልምድ 
አዋላጆች ነን-ከአሳባዊ መሪነት ይልቅ፡፡

ይቺን ነጥብ ለመቋጠር እፈልጋለሁ፡፡ 
ለመሆኑ በሰፊውና ጥልቁ ውቅያኖስ ውስጥ ገብቶ 
በአንድ እጅ ለመዋኘት የሚፈልግ ጤነኛ ሰው አለ 
እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ልዩ ልዩ መለያልይ /
limbs¼ ሰጥቶአቸዋል፡፡ እኒህንም ለመዋኘት፣ 
ለመኖርና ለመሥራት ሊጠቀሙበቸው ይገባቸዋል፡
፡ ሁሉም በየትግሉ በየማኅበራቱ ብቻ ቢሠራ 
ትልቁን ውቅያኖስ በአንድ እጅ መቅዘፍ አይሆንም? 
ከአንድ አንጋፋ ማኅበር አንጃ ከሚወጣና ጉልበት፣ 
ዕውቀትና ልምድ ከሚበታተን በውስጥ ሆኖ 
ማኅበራቱን መለወጥ አይቻልም ነበር? ኃይላችንን 
አጠናክረን ወደማይቀረው ድል ራሳችን ቀና አድርገን 
ለመራመድ የምንችለው አጽራረ ቤተ ክርስቲያን 
ዘረፋቸው ብዙ ቢሆንም «የስበት ማዕከሉ» አንድ 
ብቻ መሆኑን ስናረጋግጥና ኦርቶዶክሳዊው ኃይል 
ሁሉ መሰባሰቡን ያለማወላወል ስንረዳ ነው፡፡ 

ኦርቶዶክሳዊ ሥልጣን የሚመጣው ዛሬ 
በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ በአምባገነንነት የተሰየሙት 
እንደሚያምኑት በንቅዘት በሚመጣ ኃይል መሆኑን 
በማመንና ያንን በመጠበቅ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ 
አሉ፡፡ ንግርት የሚጠብቁም አልታጡም፡፡ ፊደል 
ቆጠርን የምንለውም ተራ ተረት ውስጥ ገብተን 
በሃይማኖተኝነት ስም የነቀዙ «ሃይማኖተኞችን» 
ከቤተ መቅደሱ ለማስወገድ አንካሣ መሪ ስንጠብቅም 
ቆይተን ይሆናል፡፡ እንዲህ ዐይነቱን መሪ በየመስኮቱ 
ስንመለከት የአእምሮና የመንፈስ አንካሳነት ያላቸውን 
መታደላችንን ደግሞ ረስተነዋል፡፡

ጥናት፣ ጥናት፣ ቅንጅት፣ ቅንጅት
ከሁሉ በፊት የነቀዘውን የቤተ ክህነቱን 

አስተዳደር እንቃወማለን በሚለው ጐራ መገኘት 
ያለበት አንድነትና አብሮ መሥራት መቅደም 
ይኖርበታል፡፡ ስለ «አርቴፊሺያል አንድነት» 
አንነጋገር፡፡ ትከሻ ለትከሻ እየተጋጩ የልብ ግንኙነቱ 
የደቡብና የሰሜን ዋልታ ርቀት የሆነበትንም ጉዳይ 
እናንሣ፡፡ ከእግዚአብሔር ርቆ የቤተ ክርስቲያን 
አጸድን ማዘውተርን እንርሳው፡፡ ዓላማና መንፈሳዊ 
እሴት የሚያቆራኘው ምእመንና ሊቃውንተ ቤተ 
ክርስቲያን አብረው በመሥራት እነዚህን ባሕርያት 
ከፍ አድርገው ማሳየት አለባቸው፡፡ ዘለዓለም ምራቅ 
የማያስውጥ የሌለን ሆነን መቅረት የለብንም፡፡

ምሁራንና ቤተ ክርስቲያን ወዳድ ወገኖችም 
የወቅቱን የቤተ ክርስቲያኒቱን ሁኔታ በተለይ ቤተ 
ክርስቲያን ተረካቢ ለሆነው ለወጣቱ ትውልድ 
በማስተማርና ምእመኑን ለአማናዊ መነቃቃት 
በማዘጋጀቱ ሥራ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎችንና 
ወቅታዋ ጉዳዮችን የሚገልፁ መጣጥፎችን በመስጠት 
የመርዳት ሓላፊነትና ድርሻ ከፍተኛ ነው፡፡ 
ኦርቶዶክሳዊ ጥቅምን፣ የቤተ ክርስቲያን አንድነትን፣ 
የአስተምህሮ ጥበቃን ማዕከል አድርገን ከታገልን 
በአንድነትና በኅብረት በቤተ ክህነቱ የተንሰራፋውን 
የንቅዘት ባርነት ቀንበርን ለመስበርና አማናዊውን 
ሃይማኖተኝነትን አንዲት በሆነች ቤተ ክርስቲያናችን 
ለማስፈን የሚያግደን ኃይል አይኖርም፡፡ 

ይህን የምለው መልካም ካለሆኑት 
ሃይማኖተኛ ሹማምንት የኃይል አሰላለፍና ከቤተ 
ክርስቲያኒቱ ወቅታዊ ሁኔታዊ ግንዛቤ አንጻር ብቻ 
ነው፡፡ ስንነጋገርበት እንደ ባጀነው የቤተ ክህነቱ 
አስተዳደር ሕመምተኛ መሆኑን ተማምነናል፡
፡ ሕክምናውም «አንተ የንቅዘት ርኩስ መንፈስ 
ልቀቀው ብዬሃለሁ፡፡ ቤተ ክህነቱን ለቅቀህ ሒድ» 
ከሚለው ጸሎት ዘዘወትር ባሻገር ሁሉን አቀፍ 
ትግል ያስፈልጋል፡፡ ስለዚህ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት 
ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ቀናኢ ምእመናንና ልዩ 
ልዩ ማኅበራት ስልታዊ በሆነ መንገድ ለመቀናጀትና 
ውጤት የሚያስገኝ አስተዳደር ለማስፈን ከአሁኑ 
ጀምሮ መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል፡፡ መገፋትን ከመኖር 
ጋር የመላመድ ባሕሉ መሠበር አለበት፡፡ እዬዬን 
አርግዞ መቆዘሙ መቆም አለበት፡፡ ተናግሮ ሳይሆን 
በነቀዘው አስተዳደር ላይ ክፉ አስበሃል እባላለሁ 
በሚል መጨነቅ መቆም አለበት፡፡ በአጭሩ ቤተ 
ክርስቲያኒቱ የሐቀኛ ልጆችዋ እንድትሆን መታገል 
ይገባል፡፡ ከዚህ አንጻር እነዚህ ኃይሎች ብዙ ሥራ 
ይጠብቃቸዋል፡፡

ታደሰ ወርቁ
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ከታዴዎስ ታንቱ
ተኩስ ተከፍቷል! የመትረየስ ድምፅ 

ተሰምቷል፡፡ የአርበኛው ጊዜአዊ ማረፊያ ተከብቧል፡
፡ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ልዩ ኮማንዶ 
ተጠናክሮ መጥቷል፡፡ ውድቅት ሌሊት መሆኑን አንጣ! 
ከመትረየስ ተኩስ በመለጠቅ ቦምብ ተወርውሯል! ልዩ 
ኮማንዶ ሁለት ሐሳብ ታጥቋል! አርበኛው በሩን ከፍቶ 
ከወጣ ወዲያው በጥይት ለማንሳት ቋምጧል፡፡ አሊያም 
ከነቤቱ በእሳት ለማውደም ተስፋ ሰንቀዋል፡፡ ግን 
ሁለቱም ምኞት ሆኖ ይቀራል፡፡ ታሪክ የምሥክርነት 
ቃሉን በቃሉ አስቀምጧል፡፡ ምኞት የፋሽስት ወራሪ 
የተስፋ ፈረስ ሆኗል! አንበሳው አርበኛ በሕይወት 
ቆይቶ በቀኑ አልፏል፡፡

ምድሪቱን ፅልመት ውጥዋታል፡፡ የጨለማ 
ቡልኮ በጃኖ ስፋት አርፎባታል! አርበኛው በተኩሱ 
ፈፅሞ አልተደናገጠም፡፡ ከብርሃን በፈጠነ ቅፅበት 
መትረየሱን ጨብጦታል፡፡ በአንድ እጁ ደግሞ ዝናሩን 
አንሥቶታል፡፡ መትረየሱን ከእግሩ ሥር አስጠግቶታል፡
፡ የሚባክን ጊዜ አልነበረውም፡፡ የአንበሳ ልጅ አንበሳ 
ነው፡፡ ወዲያው ዝናሩን ከወገቡ ጋር አዋሐደው፡፡ 
የፋሽስት ኢጣሊያ ልዩ ኮማንዶ ተኩሱን አፋፍሞታል፡
፡ አርበኛው በሩን በቀስታ ከፈተው፡፡ በራሱ ድምፅ ላይ 
ብቻ ሳይሆን መዝጊያውም ኳኳታ እንዳያሰማ ማዕቀብ 
ጥሎበታል፡፡ ፀጥ ብሎ አድፍጧል፡፡ የልዩ ኮማንዶ 
ተኩስ እንደ ዶፍ ይወርዳል፡፡ ጥይት የተረፈው ፋሽስት 
ያርከፈክፋል፡፡ አርበኛው በመዝጊያው ሥር መትረየሱን 
አስተካክሎ ያዳምጣል! ተኩሱን ሰምተው በአቅራቢያው 
በዕረፍት ላይ የነበሩ አርበኞች ተንቀሳቅሰዋል፡
፡ አፀፋ ባለመሰማቱ የፋሽስት ኮማንዶ ተኩሱን 
አቋርጧል፡፡ ጥርጣሬ ውስጥ ገብቷል፡፡ በዚያች ጎጆ 
ውስጥ አርበኛው መኖሩን ላለማመን አምኗል፡፡ ግን 
አርበኛው በእርግጠኝነት ነበረ፡፡ ብዙም አልቆየም፡
፡ መኖሩን ለማሳወቅ መዝጊያውን አስደግፎ አንድ 
ጊዜ መትረየሱን አናገረው፡፡ አልደገመውም! ፀጥታ! 
የመቃብር ፀጥታ! ወዲያው ልዩ ኮማንዶ ተኩሱ ወደ 
ተሰማበት አቅጣጫ ተግተለተለ፡፡ አርበኛው ያመለጠ 
መስሎታል፡፡ አጅሬ ግን ዘይዷል፡፡ የውሸት የተኩስ 
ሽፋን ሰጥቷል፡፡ እሱ ግን በሌላ በር ወጥቶ በተገን 
ጥግ ይዟል፡፡ ተዘጋጅቷል! ጊዜ አላባከነም! ሁለት ጊዜ 
መትረየስ አሰማ፡፡ መብረቅ በጨለማ ውስጥ ታየ፡
፡ ልዩ ኮማንዶ የአፀፋ ተኩስ አላሰማም፡፡ ይልቁንም 
እየተሽሎከሎኩ ማምለጫ ይፈልግ ገባ፡፡ የወገን ኃይል 
ጎለበተ! አርበኞች የበላይነትን ጨበጡ! በ1930 ዓ.ም. 
ይህ ሆነ! ታከለ ወልደ ሐዋርያት በቡሬ!

ጀግናው ታከለ ለእናት ሀገራችን ለኢትዮጵያ 
ለአርበኝነት ታስቦ የተሰራ ይመስላል፡፡ ቆራጡ ታከለ 
በ1928 ዓ.ም. የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል 
አዲስ አበባ ሲገባ በከተማው ውስጥ ከታዩት ሁለት 
ባለስልጣናት አንዱ እንደ ነበር ታሪክ እማኝነቱን 
ይሰጣል፡፡ ሁለተኛው ደግሞ አበበ አረጋይ ነበር፡፡ ታከለ 
ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በድንገት በባቡር ተሳፍረው 
ወደ ስደት ማቅናታቸውን ሰምቶ በድንጋጤ ወደቀ! 
ሆኖም ራሱን አረጋግቶ ለአርበኝነት ተጋድሎ በፍጥነት 
ከውሳኔ ላይ ሊደርስ ችሏል፡፡

የሀገር መመኪያ የሆነው ታከለ ቀዳማዊ 
ኃይለ ሥላሴ ከተሰደዱ በኋላ ሕዝቡን ስብሰባ ጠርቶ 
አወያይቷል፡፡ በዚህ ሒደት ከሕዝቡ ጋር በበለጠ 
ተቀራርቧል፡፡ መረጃ ሰጥቷል፡፡ ሐሳብ ተመግቧል፡
፡ የወደፊት የትግል አቅጣጫን ጠቁሟል፡፡ ማለፊያ 
የውይይት ሁነት ታይቷል፡፡ ጎበዛዝት በቁጠኝነት 
የአርበኝነት አቋም ወስደዋል፡፡ ለሀገራቸውና 
ለሐይማኖታቸው ለመሰዋት ቃል ገብተዋል፡፡ ጊዜው 
በፈቀደው ቋንቋ በጊዜው አቅራርተዋል፡፡ በእናት ሀገርና 
በሚስት የለም ዋዛ!! የለም! የለም! የለም!

በጎበዛዝት ጎራ የጀግንነት አቋም 
ተመዝግቧል፡፡ በተቃራኒ የተቃርኖ ሐሳብ በስብሰባው 
መካከል መፍለቁ ግን አልቀረም፡፡ ፈሪ የእናቱ ልጅ 
አይደል? ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከተሰደዱ በኋላ 
መፈራገጥ የዕልቂት ደወል መሆኑን በአፅንኦት የተናገሩ 
ተስተውለዋል፡፡ በምክንያቱ ምክንያት በስብሰባው ላይ 
አንድ ዓይነት አቋም አልተወሰደም፡፡ ውይይቱ ግን 
ቀጥሏል! በድንኳን ውስጥ ይካሔዳል! ሆኖም በጥባጭ 
እያለ ማን ጥሩ ውሃ ይጠጣል? በስብሰባው ሂደት 
የፋሽስት ኢጣሊያ አየር ኃይል ከሰማይ ወረቀት 
ያዘንብ ገባ፡፡ ሕዝቡ የታከለን ሐሳብ እንዳያስተናግድ 
የሚያሰስቡ ወረቀቶች ወደ ምድር ወረዱ፡፡ እንዲያውም 
ታከለና ተፈሪ አንድ መሆናቸው ተጠቅሷል፡፡ በግልፅ 
ቋንቋ ተቀርፆ በጠራራ ፀሐይ ዘንቧል፡፡ ወራሪው 
ኃይል ታከለን ከሕዝቡ ለመነጠል አቅዷል፡፡ ግን 
በከንቱ ደክሟል! ጀግና በወሬ አይፈታም! ፈሪ በሹካም 
አይነሳም! ጎበዛዝት ወስነዋል! ታከለ ቆርጧል!

ምን አለ ታከለ?
ምን አለ?
ሀገሬን ለሰው!
ሀገሬን ለሰው!
አልሰጥም አለ!
ያም ሆነ ይህ ታከለ አሁንም በዋና ከተማችን 

ውስጥ ይገኛል፡፡ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ግን 
ዘልቆ ገብቷል፡፡ በአንዳንድ ቦታዎች በአሰራር ጉዞ 
ይስተዋላል፡፡ ታከለ ደግሞ ያለ ምክንያት አልዘገየም፡፡ 
ልብ ያሰበውን ወደ ተግባር ያመጣዋል፡፡ ሰዓቱ ደርሷል፡
፡ ፈረሱን አስጭኖ ተነስቷል፡፡ ዳንገላሳ አያጫውትም! 
ሶምሶማም አይመታም! ሽምጥ ይጋልባል! ውብ የሳር 
ቤቶችን በእሳት ይለኩሳል! ለኩሷል! ለኩሷል! ጊዜ 
ወርቅ ነው! ታከለ በጣም ፈጥኗል! ለኩሷል! ለኩሷል! 
ለኩሷል! የሰዶምና ገሞራ እሳት ወርዷል! ዋና ከተማችን 
ነድዷል! ዘረፋው ጦፏል! ተኩስ ይሰማል! ታከለ ግዳጁን 
ፈፅሟል! ለዋናው ግዳጅ ደግሞ ተነስቷል! የአርበኝነት 
ጉዞ ሰዓት ደወል ያሰማል! ዛሬ ነው! አሁን ነው!

ታከለ መትረየሱን፤ ቦምቦችንና ሽጉጦችን 
ታጥቆ ተንቀሳቅሷል፡፡ ጭብጦ፤ ባሶ፤ ባቄላና አተር 
በአህዮች ጀርባ ተቀርቅበዋል፡፡ የማብሰያ ዕቃዎችም 
አልተዘነጉም፡፡ ከተከታዮቹ መካከል የጦር መሳሪያ 
ያልያዙ ብዙ እንደነበሩ ታውቋል፡፡

ጀግናው ታከለ ለአርበኝነት የደቡብ 
ኢትዮጵያን መሬት ወድዷል፡፡ ምክንያቱም ደቡብ 
ኢትዮጵያን አሳምሮ ያውቃልና ነው፡፡ እንዴት ሊያውቅ 
ቻለ? በንግስተ ንግስታት ዘውዲቱ ዘመነ መንግስት 
በራስ ተፈሪ ትዕዛዝ በደቡብ ኢትዮጵያ ፀረ-ባርያ ንግድ 
ዲረክተር ሆኖ ተዘዋውሯል፡፡ ታከለ ተራማጅ አስተሳሰብ 
ሰንቋል፡፡ ባርያ እንዳይሸጥ አግዷል፡፡ ተወዳጅነትን 
ገብይቷል፡፡ ለብዙ ዓመታት የባሪያ ፈንጋይ የነበረ 
አላሆ ሎሃ የተባለ ግለሰብ ቦዲቲ ተብሎ በሚታወቅ 
ገበያ ውስጥ በፍርድ ተሰቅሏል፡፡ ይህ ውጤት በታከለ 
ጥረት ተመዝግቧል፡፡ አንዳንድ ፈንጋዮች ደግሞ 
በመኖሪያ ቤታቸው ደጃፍ ተንጠልጥለዋል፡፡ የተቀሩት 

ተረሽነዋል፡፡ የባሪያ ንግድ በአዋጅ ቀርቷል፡፡ በዚህ 
ሒደት የታከለ አስተዋፅኦ ትልቅ ስፍራ ይዟል፡
፡ ጀግናው ታከለ በዚህም ጀግና ሆኗል፡፡ በተራማጅ 
አመለካከቱ በዘመኑ ጎልቶ ወጥቷል፡፡

አርበኛው ታከለ አሁን በጅማና በሊሙ 
መካከል መሽጓል፡፡ ሞት አይፈራም፡፡ ድንጋይ 
ተንተርሷል፡፡ አሸዋ ለብሷል፡፡ የቁርጥ ቀን ልጆች 
ከጎኑ ቆመዋል፡፡ ማን ይፈራል ሞት? ሰማይና ምድር 
ለምን አይገለባበጡም? ከጀግና ጋር ለመሞት የቆረጡ 
መጥተው ተቀላቅለዋል፡፡ ተጨማሪ የሰው ኃይል 
ለወገን ተገኝቷል፡፡ ታከለ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሷል፡
፡ እልህ ንጦታል፡፡ ወኔ ገፍትሮታል፡፡ የፋሽስት ወራሪ 
ኃይል የጀኔራል ሚሊዮቲን ትእዛዝ ይጠባበቃል፡
፡ ሦስት ክፍለ ጦር በተጠንቀቅ ቆሟል፡፡ ጄኔራል 
ሚሊዮቲ ትዕዛዝ አላወረደም፡፡ የአርበኞች መሳሪያ ኋላ 
ቀር መሆኑን ፋሽስት አውቆታል፡፡ አሁን የፋሽስት 
ወራሪ ኃይል ተንቀሳቅሷል፡፡ የአርበኞች መረጃ 
ይህን አመልክቷል፡፡ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ተኩስ 
ይደመጣል፡፡ ትእዛዝ ለክፍለ ጦሮች ወርዷል፡፡ አንድ! 
አንድ! አንድ! የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል በነፍስ 
ወከፍ መሳሪያ ተኩስ ከፍቷል፡፡ የአርበኞች አፀፋም 
ቅፅበታዊ ሆኗል፡፡ ጦርነቱ ቀጥሏል፡፡ ቀናት አልፈዋል፡
፡ ብዙ አርበኞች ተሰውተዋል፡፡ ፋሽስቶች ደግሞ 
የውሻ ሞት ተስተናግደዋል፡፡ ሳምንታት አልፈዋል፡፡ 
አርበኞች በቁርጠኝነት ቀጥለዋል፡፡ አንድ ወር ሙሉ 
የተፋፋመ ጦርነት ተካሂዷል፡፡ ጀግናው ታከለ 130 
ሰው ብቻ ቀርቶታል፡፡ ዕብሪት ፍፃሜው ውድቀት 
መሆኑ ታውቋል፡፡ ጄኔራል ማሊዮቲ አንገቱን ተቀልቶ 
ወድቋል፡፡ የኢትዮጵያ ልጅ እንዲህ ይሰራል፡፡ አርበኞች 
የበላይነትን ይዘዋል፡፡ የፋሽት ወራሪ ኃይል ፈርጥጧል፡
፡ 1929 ዓ.ም.

ለነፃነታችንና ለአንድነታችን ቆርጦ የተነሳው 
ጀግናው ታከለ ከውጊያ በተጓዳኝ የአርበኞችን አንድነት 
ለመፍጠር ያላሰለሰ ጥረት አድርጓል፡፡ በዚህም መሰረት 
የሸዋን፤ የወለጋን፤ የኢሊባቦርንና የከፋን አርበኞች 
በደብዳቤ አገናኝቷቸዋል፡፡ ታከለ ሐሳቡ የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይልን በማባረር የሪፐብሊክ መንግስት 
ለመመስረት እንደነበር ታውቋል፡፡ ታከለ የማስተባበር 
ችሎታው ይደነቃል፡፡ በጎጃም ውስጥ በመለስተኛ 
ልዩነት የተራራቁ አርበኞችንም በማቀራረብ ለአንድ 
ዓላማ በቁርጠኝነት እንዲቆሙ አድርጓል፡፡ እንዲሁም 
ወደ ሱዳን ተሻግሮ ስደተኞችን አነቃቅቷል፡፡ ወደ ጎንደር 
አምርቶ ደግሞ ከአርበኞች ጋር በስፋትና በጥልቀት 
ተወያይቷል፡፡ በዚህ ሒደት ጊዜያዊ መንግስት 
ለማቋቋም ከስምምነት ላይ ተደርሷል፡፡

ይህ ጥረት ቀጥሎ ሳለ ጄኔራል ቤሊና 
በተባለ የፋሽስት ወራሪ አዛዥ የተመራ ተዋጊ 
ጀግናውን ታከለን ጦርነት ሊገጥመው መጣ፡፡ ባንዳው 
ራስ ኃይሉ ተክለ ሐይማኖት ከጄኔራሉ ጋር ነበረ፡
፡ ጦርነት ተከፈተ፡፡ አርበኞች የበላይነትን ተጎናፀፉ፡፡ 
ጄኔራል ቤሊና ፈረጠጠ፡፡ ራስ ኃይሉም ሸሽቶ በፈረስ 
አምቦ ገባ፡፡ እነታከለ የጄኔራል ቤሊናን ወራሪ ኃይል 
ከደመሰሱ በኋላ በቀጥታ ወዴሣ ወደተባለ ቦታ አመሩ፡
፡ ለዕረፍት ያልተፈጠረው ታከለ እዚያም ከፋሽስት 
ጋር ጦርነት አካሄደ፡፡ አሁንም ታከለ ድል ነሥቷል፡፡ 
ይዋጋል! ድል ይነሣል! ይዋጋል! ድል ይቀዳጃል!!

ትግሎች ተካሄደዋል፡፡ ድሎች ተመዝግበዋል፡
፡ ጦርነቱ ግን ማለቂያ አልነበረውም፡፡ መስከረም ወር 
1930 ዓ.ም ነው፡፡ ታከለ በሁለት ጄኔራሎች የተመራ 
ወራሪ ኃይል መጣበት፡፡ አይሮፕላኖችም ቦምብ አዘነቡ፡
፡ ምድር ቀውጢ ሆነች፡፡ አንደኛው ጄኔራል በአርበኞች 
እጅ ተገደለ፡፡ እንዲሁም ከቦምብ ጣይ አይሮፕላኖች 
አንዱ ተመትቶ ወደቀ፡፡ ድል የአርበኞች ሆነ፡፡

በቆራጡ አርበኛ በታከለ የተመራው ተዋጊ 
በመቀጠል ወደ ሆሮ ጉድሩ አመራ፡፡ አሁንም ጦርነት 
ተካሔደ፡፡ አርበኞች አጠቁ፡፡ ይህ ከሆነ በኋላ ደግሞ 

ሙንጣዝ-ቡልቅበሽ ገድሏል እያስመሰከረ፤ አንበሳው 
ታከለ ራሱን ሲገድል ማነው የነበረ?

አውደ ታሪክ

ለታከለ ከተገጠመው የተመዘዘ
ከሸዋ ጋሌንኒ የተባለ ጄኔራል እንዲሁም ከጎንደር 
አንድ ጄኔራል ተጨምሮ ባዳንግላ በኩል ታከለን ሊወጉ 
መጡ፡፡ በአርበኞች መረጃ እውነትነቱ ተረጋግጧል፡
፡ በፍጥነት ዝግጅት ተደረገ፡፡ ታከለ አርበኞችን ይዞ 
ተራራ ላይ ወጣ፡፡ ሃያ መትረየሶች ወራሪውን ኃይል 
ይቆላሉ፡፡ በተራራው ላይ ዙሪያውን ተጠምደዋል፡፡ 
ልብ ያለው እስቲ ወደ ላይ ይውጣ! አርበኞች ቁልቁል 
አርከፈከፉ፡፡ ጀሌ ደግሞ በናዳ አጠቃቸው፡፡ ፋሽስቶች 
እንደ ቅጠል ረገፉ፡፡ አርበኞች ድል አደረጉ፡፡ ጄኔራል 
ጋሌንኒ ተጠናክሮ ቡሬን ለመያዝ እንደ ገና መጣ፡፡ ብዙ 
ሰው አለቀበት፡፡ ፈረጠጠ፡፡

ጀግናው የጦር አርበኛ ታከለ ስደተኞችን 
ለማስተባበር እንደ ገና ወደ ሱዳን አመራ፡፡ 
ከእንግሊዞችም ጋር ተገናኝቶ ስለአርበኝነት ተግባራዊ 
እንቅስቃሴ ተወያይቷል፡፡ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ግን 
ይህን ግንኙነቱን አልወደዱለትም፡፡ ሆኖም ከጥቂት 
ሳምንታት በኋላ ታከለ ከእንግሊዞች ጋር ሞያሌ ውስጥ 
ተገኘ፡፡ እነታከለ ባንዳ እያስከዱና አርበኛ እያበረታቱ 
ወደ መኻል ሲዳሞ ገቡ፡፡ በዚህን ጊዜ በሦስት ጄኔራሎች 
የሚመራ የፋሽስት ወራሪ ኃይል መጣባቸው፡፡ ጦርነት 
ተከፈተ፡፡ ድብልቅልቁ ወጣ፡፡ ብዙ አርበኞች ተሰዉ፡፡ 
የፋሽስቶችም ሬሣ ተከመረ፡፡ ደም እንደጅረት ወረደ፡፡ 
ያልታሰበ ነገር ደግሞ ሆነ፡፡ ጀግናው ታከለ ተማረከ፡
፡ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ተፈጠረ፡፡ እንዴት ታከለን 
የሚያህል ጀግና ይማረካል? በፍፁም አይታመንም! ግን 
ተማርኳል! እየተነዳ ሶስቱ ጄኔራሎች ከተቀመጡበት 
ክፍል ገባ፡፡ ጥያቄ ይጠየቃል፡፡ ሰንሰለት በእጁ ይገባል! 
ከፋሽስቶች ምን ይጠበቃል? ግልፅ ነው! ይረሸናል 
ወይም ይሰቀላል!

ቆራጡ አርበኛ ታከለ ምርኮኝነትን በፀጋ 
ተቀብሎ የሚቀመጥ እንዳልሆነ የማያውቅ ግን አለ 
እንዴ? በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ታአምር ይሰራል፡
፡ ከጄኔራሎቹ ፊት ቆሟል! ወደ ቀኝ ተመለከተ፡
፡ አሁን ደግሞ ወደ ግራ አየት አደረገ፡፡ በመቀጠል 
ወደ ውጭ ተመለከተ! አንድ ነገር አስቧል! በልቡ 
ተንኮል አርግዟል፡፡ ቡም! ቡም! ቡም! ሶስት ቦምቦችን 
አከታትሎ ለቀቀባቸው፡፡ አንዱ ጄኔራል ወዲያው ሞተ! 
ሁለቱ ቆሰሉ! ታከለ ሲያመልጥ በጀርባው ላይ በጥይት 
ተመታ! ሆኖም ማምለጡ አልቀረም፡፡ ከአርበኞች ጋር 
ተቀላቀለ፡፡ ዕውነት ላይመስል ይችላል፡፡ ግን እውነት 
ነው! ታከለ ተአምር ሰርቷል፡፡ አምልጧል፡፡

ቆፍጣናው ጀግና ታከለ ከድል በኋላ ቀዳማዊ 
ኃይለ ሥላሴ ቤትና መሬት ቢሰጡት ለመቀበል 
ፍቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል፡፡ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን 
በጣም ይንቃቸው ነበርና፡፡ እንደ አፄ ቴዎድሮስ ለምን 
ሽጉጡን አልጠጣም? ወይም ተዋግቶ ለምን ማይጨው 
ላይ አልተሰዋም? ከማለት አንዴም ተቆጥቦ አያውቅም፡
፡ የዘውድ ስርዓት አገዛዝ እንዲወገድ ብዙ ታግሏል፡፡ 
ታከለ 19 ጊዜ ታስሯል፡፡ ተግዟል፡፡ ተፈትቶ ሹመት 
ተሰጥቶታል፡፡ ፀረ-ዘውድ አቋሙን ግን አልለወጠም፡፡ 
ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን እንደ ተመኘ ኖረ፡፡ ታማኝ አጋር 
ግን አላገኘም፡፡ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ለመግደል 
ቆረጠ፡፡ በሰበታ መንገድ ፈንጂ ቀበረ፡፡ ማፈንጃውን 
ደግሞ ከመኖሪያ ቤቱ ጋር አያይዞታል፡፡ ነገር ግን 
ጠቋሚዎች ለቤተ መንግስት መረጃ ሰጡ፡፡ ዓላማው 
ከሸፈ፡፡ ሕዳር 7 ቀን 1961 ዓ.ም ታከለ ህይወቱን በገዛ 
እጁ አጠፋ! ጀግናው ጀግና እንደሆነ ዘለቀ፡፡ የአንበሳ 
ልጅ ውሻ ሳይሆን አለፈ፡፡ 

ጄኔራልም ገድሏል፤
ኮሎኔልም ገድሏል፤

ቲንትንም ገድሏል እያስመሰከረ፤
ሬሣ እንደ መንጋ ሔደ እያስቆረጠ፤

ሙንጣዝ-ቡልቅባሽ ገድሏ እያስመሰከረ፤
አንበሳው ታከለ ራሱን ሲገድል ማነው የነበረ?

ቴዎድሮስ ሙከራ ቀረብን የምንለውም ይኸው አዲሱን 
በነባሩ ስልጣኔ ላይ የመገንባት ፍላጐት ነው፡፡

የአለቃ ዘነብ መጽሐፍ ከርእሱ ጀምሮ ሁለቱን 
ስልጣኔ አቻችሎ የማስኬድ ዋነኛ መንፈስ የሚወክል 
ነው፡፡ ‹‹መጽሐፈ ጨዋታ ስጋዊ ወመንፈሳዊ›› በማለት 
በዘመኑ እጅግ ይንኳሰስ የነበረውን ምድራዊ ጉዳይ 
ከሰማያዊው ሕይወት ጋር በእኩያነት አቅርበዋል፡፡ 
የአለቃ ዘነብ ሥጋዊ-ጨዋታ በአራት ንዑስ ክፍሎች 
ቀርቧል፡፡ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ሳይንሳዊ ጉዳዮችን 
በጭብጥነት ያስተናግዳል፡፡ በግልፅ እንደሚታየው 
የጽሑፉ አላማ የአፄ ቴዎድሮስ አላማ ነው፡፡ የግዛት 
አንድነት፣ የቴክኖሎጂ ሽግግር እና የመልካም አስተዳደር 
ግብ፡፡ አፄው ባዕዳዊ ዕውቀቶችን አንፅሮ አንጥረው 
በሚመልሱና በማይዘልቃቸው ካህናት ላይ ያላቸውን 
ቁጣ እና ተግሳፅ አለቃ ዘነብ አለዝቦ በመጽሐፉ ውስጥ 
አካትቶታል፡፡

‹‹ጣዝማ እጅግ ብልህ ናት፡፡ መሬት ቀድዳ 
ገብታ እንደዚያ ያለ መድኃኒት የሚሆን ማር ትሰራለች፡
፡ ምነው እናንተ ሰዎች ሆይ ከፈጣሪ ወይም ከሰው 
ብልሃትን አትፈልጉምን››

‹‹እናንተ ሰነፎች ድንቁርናን ከማይመለስበት 
ሽጡት፤ የሰነበተ እንደሆን ይገድላችኋልና››

‹‹መጋዝ ቢከረክር ምሣር ይፈልጣል፡፡ 
ምነው እናንተ ሰዎች እንዳቅም እንዳቅማችሁ ብልሃት 
አትፈልጉምን፡፡››

አለቃ ዘነብ ለምርምር በሚቀሰቅስ ደወል 
ወካይ ተግሳፅ ብቻ አልተቆጠበም፡፡ ለምርምር 
የሚያነሳሱ ጥቁምታዎችን አለዝቦ ያቀርባል፡፡

‹‹ሴትን ወንድ አንድ ጊዜ ይደርስባታል፤ 
መንታ ትወልዳለች፤ እህልም አንዲት ፍሬ ተዘርታ 
ብዙ ታፈራለች፤ ይህ ሁሉ ከቶ እንዴት ነው፡››

‹‹እንስሶች ሁሉ የሚበሉት አንድ ሣር ነው፤ 
ምነው ፋንድያቸው ተለወጠ››

‹‹ከዋክብትስ መሞቅ የለ ሁልጊዜ መቀዝቀዝ 

ምንድነው፡፡ ሰማይ የለም ይሆን ተሰብስበው ፀሐይን 
የማይዘርፉት፡፡››

በግልፅ እንደምንመለከተው የአለቃ ዘነብ 
ግብ የአገር ውስጥ ሳይንሳዊ እሳቤዎችን በአገር ልጅ 
ውጥንጥኖሽ ማጐልበት ነው፡፡ ይህም ብቻ ሳይሆን 
ከአገር ውጭ እየተከናወኑ ያሉትን የቴክኖሎጂ 
ውጤቶች በድፍኑ ለአገር ውስጥ ምርምር ማነቃቂያ 
ማድረግም ነው፡፡ ለምሳሌ ‹‹በቀስታና በዝግታ የተበጀ 
መዘውር ኋላ ጉልበት ይሆናል›› ይለናል፡፡ ሌሎችም 
አሉት፡፡

‹‹ብልሃተኞች ሰዎች እሳትንና ነፍስን 
ውሃንም በመዘወር ይዘው ሲያሰሯቸው ይኖራሉ፤ 
ደምወዛቸውን እንኳ አይሰጧቸውም፤ አይኰነኑ 
ይሆን›› 

‹‹ነፍስስ እኛን ለመግደል ነው የታዘዘ፡፡ 
አሁን ግንብ ሰርተን መውጫ መተንፈሻ ባሳጣነው›› 
(የነፋስ ቴክኖሎጂ Windmills)

‹‹(እሳት) ውሃማ ባይኖርበት ይቻላልን፡፡ 
እርሱን እንኳ መከራ እየሰጠ ሲያነደው፣ ሲያነፍረው፣ 
ሲያጨሰው፣ መርከብና ሰረገላ ሲያስጐትተው፣ ባቡር 
ሲያስነዳው፣ ሲያስወቅጠው፣ ሲያስፈጨው ይኖራል›› 
(የእንፋሎት ሞተር-Steam engine)

አለቃ ዘነብን ያበጀው የአጼ ቴዎድሮስ 
ምኞት ነው፡፡ ምኞታቸው የቆሰቆሰው፣ ቆስቁሶ ያነደደው 
የእውቀት ፋና ነው፡፡ ግቡ ሳይቀር የአፄው ግብ ነው፡
፡ ቁጭቱም የአፄው ነው፡፡ አለቃ ዘነብ መጪውን 
ጊዜና የወገኖቹን ዕጣ የሚመለከተው በነባሩ ስልጣኔ 
ድልድል ላይ ሆኖ ነው፡፡ ታላቅነት ሳይነካ፣ ኩራት 
ሳይፈራርስ፣ ታሪክ ሳይደመሰስ፣ ማንነት ሳይጣስ… 
ስልጣኔን መሻት ከሁሉም በላይ ‹‹ኢትዮጵያዊ››ነትን 
በአባቱ ተክቶ እስካሁን ይጠራበታል አለቃ ዘነብ 
ኢትዮጵያዊ፡፡ ይሄ እንኳን ምን ያስተምረናል? 
ከየትኛው ስህተት ይመልሰናል? እንዴት ያለውን 
ሐፍረት ይገላልጥብናል?...

አፄ ቴዎድሮሳዊ ሥልጣኔና ... ከገፅ 3 የዞረ
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ዜናዎች
በእነ አንዷለም የክስ መዝገብ ተከሳሾች የመከላከያ 

ምስክሮች ተደመጡ
.የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ፍርድ ቤት ሊጠራ ነው

በፌዴራል አቃቤ ህግ በሽብርተኝነት 
ወንጀል ተጠርጥረው በማረሚያ ቤት ሆነው ክሳቸውን 
እየተከታተሉ ካሉት ስምንት ተከሳሾች መካከል በ5ኛ 
ተራ ቁጥር የተጠቀሱት የአቶ ክንፈ ሚካኤል ደበበ 
(አበበ ቀስቶ) እና የ6ኛ ተከሳሽ የአቶ ምትኩ ዳምጤ 
የመከላከያ ምስክሮች ቃላቸውን ሰጡ፡፡

ረቡዕ መጋቢት 26 ቀን 2004 ዓ.ም 
ከሰዓት በኋላ በከፍተኛ ፍ/ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ 
ወንጀል ችሎት የአምስተኛ ተከሳሽ ምስክር ሆነው 
የቀረቡት የአንድነት ፓርቲ የአመራር አባል አቶ 
ሙላቱ ጣሰው፣ የኦፍዴን- መድረክ ፓርቲ የአመራር 
አባል አቶ ኡርጌሳ ዋኬኔ እና ጋዜጠኛ ብዙአየሁ 
ወንድሙ ሲሆኑ ከተከሳሽ አቶ ክንፈሚካኤል ጋር 
ያላቸውን ግንኙነትና ግለሰቡ በህጋዊ ፓርቲ ያደርጉት 
የነበረውን ሰላማዊ ትግል አስረድተዋል፡፡

 የተከሳሹ አንደኛ የመከላከያ ምስክር ሆነው 
የቀረቡት አቶ ሙላቱ ጣሰው ከአቶ ክንፈሚካኤል 
ጋር ከ10 ዓመት ላላነሰ ጊዜ እንደሚተዋወቁ 
ገልፀው፣ ከሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ የትግል ስልቶች 
ውጪ በሌላ አጀንዳ ላይ ተነጋግረው እንደማያውቁ 
አስረድተዋል፡፡

‹‹የትግል አመለካከታቸው ሰላማዊ ነው 
ያሉት ከምን ተነስተው ነው?›› በሚል ከአቃቤ ሕግ 
ለቀረበላቸው ጥያቄም፣ ከተከሳሹ ንግግርና በጋራ 
ካደረግናቸው ውይይቶች በመነሳት ነው ሲሉ ምስክሩ 
መልስ ሰጥተዋል፡፡

ሁለተኛ የመከላከያ ምስክር አቶ ኡርጌሳ 
ዋኬኔም፣ ‹‹ከተከሳሽ ጋር ያለን ግንኙነት የተቃዋሚ 
ፓርቲዎች አባላት እንደመሆናችን የምንሰራው ይህን 
መንግስት ተክቶ መንግስት ለመመስረት በመሆኑ 
በመንግስት ድክመቶች ላይ እንወያይና እንተች ነበር›› 
ያሉ ሲሆን ትግላችንም ስርዓቱን በጠበቀና ከሕግ 
ውጪ ባልሆነ በሰላማዊ መንገድ መሆን እንዳለበት 
ይወያዩ እንደነበር ለፍርድ ቤቱ ገልጸው በምርጫ 
2002 ዓ.ም በወረዳቸው የተቃዋሚ ፓርቲ እጩ 
ሆነው በቀረቡበት ወቅት  በቅስቀሳ ስራ እንደረዳቸው 
አስረድተዋል፡፡

ሶስተኛ የመከላከያ ምስክር አቶ ብዙአየሁ 
ወንድሙ በበኩሉ መስከረም 4/2004 ዓ.ም መላው 
ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (መኢዴፓ) እና 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ ህዝባዊ ሰላማዊ 
ሰልፍ ለማድረግ ማሰባቸውን የሚገልፅ መግለጫ 

ከስርቆት ድርጊት ጋር በተያያዘ 
በከባድ ውንብድናና ‹‹የአንዲት ሴትን የንፅህና 
ክብሯን የሚያጐድፍ ድርጊት ፈፅመዋል›› በሚል 
በተጠርጣሪነት ተይዘው የፍርድ ሂደታቸውን በከፍተኛ 
ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት ሲከታተሉ የነበሩ ሁለት 
ግለሰቦች ባለፈው ሳምንት አርብ ዕለት በ20 እና በ16 
ዓመት ፅኑ እስራት እንዲቀጡ ተወሰነባቸው፡፡

1ኛ ተከሳሽ የ21 ዓመቱ ሄኖክ ሀጐስ 
እና ሁለተኛ ተከሳሽ የ18 ዓመት እድሜ ያለው 
ፀጋዬ ዘውዱ፣ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የኢፌዴሪ 
የወንጀል ሕግ አንቀጽ 32/1/ለ ላይ የተመለከተውን 
መተላለፋቸውን 1ኛው ክስ ያስረዳል፡፡ እንደ ክሱ ከሆነ 
ተከሳሽ ቢኒያም ከተባለ ካልተያዘ ግብረአበራቸው 
ጋር በመሆን የማይገባ ብልጽግና ለማስገኘት አስበው 
በ28/04/2003 ዓ.ም. ከምሽቱ 5፡45 ሰዓት ገደማ ልዩ 
ሜሪ ፔንሲዮን ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ተገኝተው 
ነበር፡፡ 1ኛ የግል ተበዳይ አበበ መርሴ እና 2ኛ 
የግል ተበዳሪ ሊሊ ገ/መድህን በ1ኛ የግል ተበዳይ 
አሽከርካሪነት በሰሌዳ ቁጥር 2-08884 መኪና እየሄዱ 
እያለ 1ኛ ተከሳሽ የሰከረ ለመምሰል መንገድ መሀል 
ገብቶ መኪናው እንዲያቆም ያደርጋል፡፡

ከዚያም በልብሱ ደብቆ ይዞት የነበረውን 
ገጀራ በማውጣት የመኪናውን መስታወት መትቶ 
ከሰበረ በኋላ የ1ኛ የግል ተበዳይን አንገት በገጀራ 
ለመምታት ሲሰነዝር ተበዳይ በእጁ ገጀራውን 
ሲከላከል ከ2ኛ እስከ 5ኛ ያሉት ጣቶቹ ይቆረጡና 
ደሙ መፍሰስ ጀመረ፡፡

1ኛ ተከሳሽም ተበዳይን ከመኪናው 
አስወጥቶ በመፈተሽ ከኪሱ ውስጥ 1,300 ብር እና 
ግምቱ 2,800 ብር የሚያወጣ ኤሪክሰን ሞባይል፣ 
እንዲሁም ግምቱ 1,000 ብር የሚያወጣ ሰዓት 
ይወስዳል፡፡

ድርጊቱ በዚህ ብቻ ሳይቆምም ተከሳሹ ወደ 
2ኛ የግል ተበዳይ በመሄድ በገጀራው ላይ ያለውን 
ደም ሰውነቷንና ልብሷ ላይ በመጠራረግ፣ 2ኛ ተከሳሽ 
ደግሞ ገጀራ እና ሽጉጥ በመያዝ ሽጉጡን በጭንቅላቷ 
ላይ በመደገን ‹‹እንገልሻለን፣ እንዳትንቀሳቀሺ›› 
ይሏታል፡፡

በከባድ ውንብድናና ንፅህና ክብርን በመድፈር 
ወንጀል የተከሰሱ ተፈረደባቸው

ከአትክልት ተራ እንዲለቁ የተወሰነባቸው 
ነጋዴዎች ቅሬታ አሰሙ

የሶስት አመቱ ህፃን የፎቶ ግራፍ ኤግዚቢሽን ሊያደረግ ነው

የትራፊክ ደህንነት ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ይደረጋል

‹‹ለልጆች ተረት›› የተሰኘ የሕፃናት መጽሐፍ ለንባብ በቃ

የዘጋቢ ፊልም ፌስቲቫል ሊቀርብ ነው
‹‹ሩጫዬን ጨርሻለሁ›› የተሰኘ አዲስ ፊልም እሁድ ይመረቃል

በሰሜን ሆቴል እንደሰጡ ጠቅሰው፣ የመግለጫው 
ይዘትም መስከረም 11 ቀን 2004 ዓ.ም ለማድረግ 
ስለታሰበው ሰላማዊ ሰልፍ ዓላማ እና ፍቃድ 
ስለ መጠየቃቸው የሚገልፅ እንደነበረና ከአስር 
በላይ ጋዜጠኞች ተገኝተው ሁኔታውን እንደዘገቡ 
አስረድቷል፡፡

የ6ኛ ተከሳሽ የአቶ ምትኩ ዳምጤ 
የመከላከያ ምስክር ሆነው ከማረሚያ ቤት የመጡት 
አቶ ይፋ ጉዲና በበኩላቸው አቶ ምትኩ በታሰሩበት 
በወንጀል ምርመራ ቢሮ (ማእከላዊ) ዘጠኝ ቁጥር 
ክፍል ውስጥ አብረው እንደታሰሩ ገልፀው፣ ‹‹ቀኑ 
20 ይሁን 21 አላውቅም ብቻ ከቀኑ 10፡00 
ሰአት ላይ ወስደውት ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት ገደማ 
መልሰውት ሲመጣ ጭንቅላቱ አብጦ እያቃሰተ ነበር፡
፡ ‹ምን ሆንክ?› ስለው ደበደቡኝ አለኝ›› በማለት 
ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፡፡

በመጨረሻም የፌዴራል አቃቤ ሕግ ስለ 
ፍርድ ሂደቱ እየዘገቡ ካሉት ጋዜጦች መሀከል ፍትህ 
እና ነጋድራስ   ጋዜጣ ላይ  አቤቱታ አለኝ ያለ 
ሲሆን ጋዜጦቹ ‹‹ክሱ በሃሰት እየቀረበ እንዳለ፣ ከሳሽ 
አቃቤ ሕግ ፖለቲካዊ ጫና እንዳለበት፣ ልክ ለፍርድ 
ቤቱ ውሳኔ ተፅፎ የሚሰጠው በሚመስል መልኩ 
የሚወጡ ዘገባዎችን ስለሚያስተናግዱና ተከሳሾቹም 
ራሳቸውን የህሊና እስረኛ አድርገው በጋዜጦቹ 
ስለሚጽፉ በአንባቢያን ዘንድ የእኛን (የአቃቤ ህጎችን) 
ስራ ነጻ እንዳልሆነ በማስመሰል እያቀረቡ ስለሆነ 
የጋዜጦቹ ዋና አዘጋጆች በችሎቱ ቀርበው ሁኔታውን 
እንዲያስረዱልን እንጠይቃለን፡፡›› ሲል ለፍርድ ቤቱ 
አቤቱታ አቅርቧል፡፡

ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ፍርድ ቤቱን 
ይቅርታ በመጠየቅ ‹‹እኔ ይህን የምናገረው ለፍትህ 
አሰጣጡ ይረዳል ከሚል አመለካከት ነው፣ መጋቢት 
21 ቀን 2004 ዓ.ም. በወጣው ፍትህ ጋዜጣ 
የታተመው የተከሳሽነት ቃሌ ምንም የተዛባ ነገር 
የሌለውና ለፍርድ ቤቱ የገለጽኩትን ...›› ብሎ መናገር 
ሲጀምር ፍርድ ቤቱ እንድትናገር አልፈቀድንልህም 
በማለት አቋርጦታል፡፡ 

ፍርድ ቤቱም አቃቤ ሕግ ቅሬታውን 
በጽሑፍ ሲያቀርብ ጉዳዩ እንደሚታይ ገልፆ፣ 
የተከሳሾችን የጽሑፍና የኦዲዮ ቪዥዋል መረጃ 
ለማየት ለሚያዝያ 3/2004 ዓ.ም. ጠዋት 3፡00 ሰአት 
ጊዜ ቀጠሮ በመስጠት የእለቱ ችሎት ተጠናቋል፡፡

ከአትክልት ተራ እንዲነሱ (እንዲለቁ) 
ውሳኔ የተላለፈባቸው ነጋዴዎች ‹‹ውሳኔው ፍትሃዊ 
አይደለም›› ሲሉ ለአራዳ ክ/ከተማ አስተዳደር 
ቅሬታቸውን አሰሙ፡፡ 

ነጋዴዎቹ ‹‹የሚመለከተው አካል ወርዶ 
ማጣራት ሳያካሂድና የተመረጡ የነጋዴው የኮሚቴ 
አባላት ሳይሳተፉበት ቦታውን ለአከራዮቹ እንድንለቅ 
የሚያዘው መመሪያ መተላለፉ አግባብ አይደለም›› 
ሲሉ በተለይ ለፍትህ ገልፀዋል፡፡

‹‹የአትክልት ተራ ጉዳይ መሰብሰብ ነው›› 
የሚሉት ነጋዴዎቹ ውልም ሆነ ህጋዊ መረጃ በሌለበት 
በእምነት የሚሰራበት ቦታ እንደሆነ ጠቅሰው፤ 
‹‹በተመሳሳይ ሁኔታ ይሰሩ ለነበሩ የመንግስት ኪራይ 
ቤቶች ተከራይ ነጋዴዎች ይዞታውን የሚፈቅድ ውሳኔ 
ሲወሰንላቸው ለቀበሌ ቤት ተከራዮች ግን ፍትሃዊ 

ኤልያታ ዳንኤል የተባለ የሶስት ዓመት 
ህፃን ልጅ ከሁለት አመቱ ጀምሮ እስካሁን ድርስ 
ያነሳቸው 450 ፎቶግራፎች ግንቦት 4/ 2004 ዓ.ም 
በኤግዚቢሽን መልክ ለእይታ ሊቀርብለት መሆኑን 
ፕሮሞተሩ ትራፓ ካፒታል ፒ. አል. ሲ ለፍትህ 
ገልፀ፡፡

የአዲስ አበባ ከተማ መንገድና ትራንስፖርት 
ቢሮ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን፣ የአዲስ 
አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን እና የፌዴራል 
ትራንስፖርት ባለስልጣን ከለታሪክ አድቨርታይዚንግ 
ጋር በመተባበር ‹‹ለህይወት ግብ እንድንበቃ የትራፊክ 
አደጋ ይብቃ›› በሚል መሪ ቃል የትራፊክ ደህንነት 
ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ሊያደርጉ ነው፡፡

በደራሲ ካህሣይ ገ/ሕይወት ተፅፎ 
ለሕትመት የበቃው ‹‹ለልጆች ተረት ቁ.1›› የተሰኘው 
አዲስ የሕፃናት መፅሀፍ ለንባብ ቀረበ፡፡

መጽሐፉ 35 ገፆች ያሉትና 4 ያህል ጣፋጭ 
ታሪኮችን ያካተተ መሆኑ የተጠቀሰ ሲሆን መጽሐፉ 

አዲስ ኢንተርናሽናል ዘጋቢ ፊልም /
Documentary film/ ፌስቲቫል በኢንሼቲቭ አፍሪካ 
ከሚያዝያ 23-28/2004 ዓ.ም. ለስድስተኛ ጊዜ በአዲስ 
አበባ ከተማ እና  በሃገራችን ታላላቅ ዩኒቨርስቲዎች 
ይደረጋል፡፡

በዚህም ከሶስት መቶ በላይ ፊልሞች ውስጥ 

ሳሚ ፊልም ፕሮዳክሽን ከድሮፕስ ፊልም 
ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር የቀረበው በደራሲ እና 
በዳይሬክተር ሙላለም ጌታቸው የተሰራ ‹‹ሩጫዬን 
ጨርሻለሁ›› የተሰኘ አዲስ አስቂኝ የፍቅር ፊልም 
እሁድ መጋቢት 30/2004 ዓ.ም. ይመረቃል፡፡

ቀጥሎ ግምቱ 3,000 ብር የሚያወጣ ሀብል 
ከአንገቷ ላይ፣ ግምታቸው 7,500 ብር የሚያወጡ 
ሁለት ሞባይሎች፣ ሁለት ሽቶዎች፣ 200 ዶላርና 
400 ብር ከቦርሳዋ ውስጥ፣ እንዲሁም ግምቱ 4000 
ብር የሚያወጣ ቦርሳ ይወስዳሉ - ተከሳሾች፡፡

እንዲሁም የመኪናውን ውስጥ በመፈተሽ 
ከወንበር ስር ተቀምጦ የነበረ 7,500 ብር እና ግምቱ 
2,000 ብር የሚያወጣ የመኪና ቴፕ ሁለተኛ ተከሳሽ 
በመውሰድ በአጠቃላይ ግምታቸው 33,400 ብር 
የሚያወጣ ጥሬ ገንዘብ እና ንብረት ይዘው የተሰወሩ 
በመሆናቸው በከባድ ውንብድና ወንጀል በ 1ኛ ክስ 
ተከሰዋል፡፡ 

2ኛ ክስ በሁለቱም ተከሳሾች ላይ የቀረበ 
ሲሆን በ1996 ዓ.ም የወጣውን የኢፌዴሪ የወ/
ሕግ አንቀፅ 32/1/ሀ እና 622 ላይ የተመለከተውን 
በመተላለፍ ከላይ በአንደኛ ክስ በተገለፀው ቦታና 
ሁኔታ 2ኛ ተከሳሽን በማስፈራራት መኪናው ውስጥ 
ያስቀምጧታል፡፡

ከዚያም የለበሰችውን ጃኬት በማስወለቅ፣ 
ቲሸርቷን ከሰውነቷ ላይ በመግፈፍ እና የለበሰችውን 
የሱሪ ዚፕ እና ቀበቶዋን በመፍታት ከአንድ ሰዓት 
በላይ ሁለቱም ተከሳሾች እየተፈራረቁ እላይዋ ላይ 
በመውጣት ከንፈሯን በመሳም፣ ጡቶቿን እና ብልቷን 
በእጃቸው በማሻሸት ግብረ ስጋ ግንኙነት የመሰለ 
ተግባር በመፈፀማቸው ምክንያት ‹‹በንፅህና ክብር 
ላይ የሚፈፀም ወንጀል›› በሚል ክስ ሊቀርብባቸው 
ችሏል፡፡ 

3ኛ ክስ ደግሞ 1ኛ ተከሳሽን ብቻ 
የሚመለከት ሲሆን፣ የ1ኛ ተበዳይን ንብረት የነበረውን 
መኪና ፍሬቻ መቀያየሪያ በእጁ ጠምዝዞ በመስበር 
ግምቱ 3,500 ብር የሚያወጣ ጉዳት አድርሶ ነበር፡
፡ ፍ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ካዳመጠ በኋላ 
ከላይ በተጠሰው ቀን 1ኛ ተከሳሽን በ20 ዓመት ፅኑ 
እስራትና በ አንድ ሺህ ብር፣ እንዲሁም ሁለተኛ 
ተከሳሽን በ16 ዓመት ፅኑ እስራት እንዲቀጡ ብይን 
ሰጥቷል፡፡ በተጨማሪም ሁለቱም ተከሳሾች ከእስር 
ከወጡ በኋላ ከህዝባዊ መብቶቻቸው ለአምስት 
ዓመታት እንዲታገዱ ወስኗል፡፡

ባልሆነ መልኩ እንድንለቅ ተወስኖብናል›› ብለዋል፡፡
በቁጥር 150 እንደሚደርሱ የሚናገሩት 

እነዚህ ነጋዴዎች በውሳኔው ሂደት አግባብ ያልሆነ 
አካሄድና ሙስና እንደነበረ ገልፀው ነበር፡፡ ሆኖም 
የአራዳ ክ/ከተማ አስተዳደር ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ 
ጥላሁን ከበደ ‹‹እንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች እውነታ 
ተከስተው ከነበረና መረጃ ካለ ተጠርቶ እርምጃ 
ይወስዳል›› ሲሉ ለፍትህ ተናግረዋል፡፡

አቶ ጥላሁንም ውሳኔው የተወሰነው 
የፅዳት ኮሚቴዎችን፣ የአስተዳደር አካላትንና የነጋዴ 
ኮሚቴን ባካተተ መልኩ እንደሆነ ጠቅሰው፤ ይሄም 
የመጨረሻ ውሳኔ እንዳልሆነና በቀጣይ በሚቀርቡ 
ቅሬታዎች መሠረትም ድጋሚ ሊታይ እንደሚችል 
ገልፀዋል፡፡

የህፃን ኤልያታን ተሰጥዎ በተመለከተ 
የፓናል ውይይት እንደሚደረግ እና  የህፃኑንም ስራ 
በአለም አቀፍ ደረጃ በጊነስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ላይ 
ለማስመዝገብ እንቅስቃሴ እንደሚካሄድ የድርጅቱ ስራ 
አስኪያጅ አቶ ናትናኤል ጋሻው ገልፀዋል፡፡

ፕሮግራሙም በአዲስ አበባ ደረጃ ከሚያዝያ 
4-10/2004 ዓ.ም. ድረስ የሚዘጋጅ ሲሆን በወቅቱም 
በኢንሹራንስ ድርጅት የሚገኙ ከፍተኛ የሰው 
ህይወትና ንብረት ውድመትን አስከትለው ከጥቅም 
ውጪ የሆኑ ተሽከርካሪዎች እና ህብረተሰቡ ግንዛቤ 
እንዲያገኝ የትራፊክ አደጋ ፎቶ ግራፎች ለህዝብ 
ዕይታ እንደሚቀርቡ ታውቋል፡፡

በቅሉ የህፃናትን የፈጠራ ክህሎት የሚያዳብር 
የተለያዩ ሀሳቦችን በውስጡ ይዟል፡፡ የመጽሐፍ ዋጋ 
ብር 20፡00 ሲሆን መጽሐፍም ከዛሬ ጀምሮ በተለያዩ 
የመፅሄፍት መደብሮች እንዲሁም በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ የመፅሃፍት አውደ ርዕስ ላይ ይገኛል፡፡

ማስተካከያ
ባለፈው ሳምንት ‹‹በእነ አንዷለም አራጌ የክስ መዝገብ የመከላከያ ምስክሮች ተደመጡ›› በሚል 

ርዕስ በቀረበው ዜና ውስጥ አቶ ክንፈሚካኤል ደበበ አቶ እስክንድር ባቀረበው ህዝባዊ ንግግር ላይ ‹‹ለ2004 
እንገናኝ… እንሞታለን ማለት ምን ማለት ነው?›› ተብለው ከጠበቃቸው ለተጠየቁት የሚለው ዓረፍተ ነገር፣ 
‹‹ከአቃቢ ሕግ ለተጠየቁት›› ተብሎ እንዲነበብ እንጠይቃለን፡፡ ለተፈጠረው የቃላት ስህተትም አንባቢያንን 

ይቅርታ እንጠይቃለን፡፡

ስልሳ የሚሆኑ ፊልሞች ተመርጠው ለመጨረሻ ዕይታ 
የቀረቡ ሲሆን ከነዚህ ዘጋቢ ፊልሞ ውስጥ አሸናፊዎች 
ተመርጠው ተሸላሚ ይሆናሉ፡፡ ዘጋቢ ፊልሞቹ 
የሚያጠነጥኑበት ርዕሰ ጉዳይ ስደት፣ በፆታዊ፣ 
በማህበራዊ፣ በጥበብ፣ በባህልና በአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች 
ዙሪያ ነው፡፡

በዲጄ ሳሚ ፕሮዲውሰርነት የተሰራው 
ይኼ ፊልም፣ በተጠቀሰው ዕለት በግል ሲኒማ ቤቶች 
በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች በ8፡00 በ10፡00 እና 
በ12፡00 ሰዓት የተለያዩ ተጋባዥ እንግዶች ባሉበት 
እንደሚመረቅ ታውቋል፡፡

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ በሠራተኞቹ 
አቤቱታ ቀረበበት

በመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ስር ባሉት 
በአምስት የቀጠና መ/ቤቶች ውስጥ ይሰሩ የነበሩ 
በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞች ‹‹በቢ.ፒ.አር ሰበብ 
ያለአግባብ ከስራ ገበታችን ላይ እንድንነሳ ተደርገናል›› 
በሚል ባሳለፍነው ማክሰኞ እለት በኤጀንሲው ዋና መ/
ቤት በር ላይ ተሰብስበው በተወካዮቻቸው አማካኝነት 
አቤቱታቸውን አቀረቡ፡፡

ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ሰባት ያህል 
ሠራተኞች ለፍትሕ እንደገለፁት ከሆነ በኤጀንሲው 
ውስጥ በጊዜያዊነትና በቋሚነት ከ20-30 ዓመታት 
ያህል በስራ ማሳለፋቸውን፣ ነገር ግን በቅርቡ በመስሪያ 
ቤቱ የማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ ስም ዝርዝራቸው 
ተጠቅሶ ከስራ መሰናበታቸውን የሚገልጽ ማስታወቂያ 
እንደተለጠፈባቸው በአዘኔታ አስረድተዋል፡፡ 

‹‹ቁጥራችን 300 ያህል ይደርሳል›› ያሉት 
እነዚህ አቤቱታ አቅራቢዎች በጥበቃ፣ በጽዳት፣ 
በቴክኒክ ባለሙያነት፣ በቀለም ቀቢነትን በመሳሰሉ 
ስራዎች ላይ መሰማራታቸውን የተናገሩ ሲሆን 
‹‹ስለቢ.ፒ.አር ግምገማ ምንም አናውቅም፡፡ መስራት 
እየቻልን እንዳንሰራ ተደርገን “የአንድ ዓመት 
ደመወዛቸው ተደምሮ ይሰጣቸው” ተብለናል፡፡ እኛ 
የምንፈልገው ይኼንን ሳይሆን ወደ መደበኛ ስራችን 
መመለስን ነው›› በማለት ለፍትሕ ተናግረዋል፡
፡ በተያያዘም በተፈጠረው ሁኔታ ሳቢያ የመጋቢት 
ወር ደመወዝ እንዳልተሰጣቸው ቅሬታ አቅራቢዎቹ 
ጠቅሰው፣ ‹‹የቤተሰብ አስተዳዳሪዎች ነን፡፡ ልጆች 
አሉን፡፡ የቤት ኪራይ የምንከፍልበት ቀን አልፏል፡፡ 
የልጆቻችን የት/ቤት ሁኔታ አደጋ ውስጥ ወድቋል፡
፡ እድርን ከመሳሰሉ የማህበራዊ ህይወታችንም 
ተተስተጓጉለናል፡፡ መጪው ዓመት በዓል ነው፡፡ በረሃብ 
እለቁ እየተባልን ነው፡፡ ለማን አቤት እንበል?!›› ሲሉ 
እምባ በማውጣት እያለቀሱ ሲናገሩም ተስተውሏል፡፡

የመንግስት በቤቶች ኤጀንሲ የህዝብ 
ግንኙነትና ኮሙዩኒኬሽን የስራ ሂደት ባለቤት 
የሆኑት አቶ አዲስ እጅጉን ጉዳዩን አስመልክቶ ፍትሕ 

አነጋግራቸው ነበር፡፡
ኤጀንሲው የቢ.ፒ.አር ጥናት አድርጐ 

መደቦችን በሲቪል ሰርቪስ ሚ/ር አፀድቆ በመደቦቹ 
አግባብነት ያለው የሰው ኃይል ድልድል ማድረጉን 
የሚገልፁት አቶ ኢዲስ፣ ‹‹ድልድሉ ሲካሄድ 
እያንዳንዱ ሰራተኛ ባለው አገልግሎት፣ የትምህርት 
ደረጃ፣ የማህደር ጥራት ጋር ተያይዞ በተቀመጠ 
መስፈርት መሠረት ባለበትና በሌላ ቦታ ጭምር ላይ 
እንዲወዳደር ተደርጐ ያንን ክፍተት ቦታ የመለየትና 
የመመደብ ስራ ተከናውኗል›› ብለዋል፡፡

በተጨማሪም አገልግሎታቸው ከ25 ዓመት 
በላይና 50 ዓመት የሞላቸው ሰራተኞችም የጡረታ 
መብታቸው እንዲከበር መደረጉን፣ ከዚህ ውጪ 
በጡረታ ውስጥ ያልታቀፉና ተወዳድረው በመደብ 
ያላሸነፉ ሰራተኞች በመመሪያው መሠረት የወር 
ደመወዛቸው በ12 ወር ተባዝቶ አንዴ እንዲከፈላቸውና 
ዝቅተኛውን ክፍያውም ከ6000 ብር በታች መሆን 
እንደሌለበት መወሰኑን ኃላፊው ያብራራሉ፡፡

እንዲሁም በመዋቅሩ ያልታቀፉና 
መዋቅሩን ማሟላት ያልቻሉት በተለያዩ ሙያዎች ላይ 
እንደመሰማራታቸው መጠን ኤጀንሲው እንዲደራጁ 
በማድረግ የኤጀንሲው ቤቶችን በጨረታ መነሻ ዋጋ 
በመስጠትና የገንዘብ ችግራቸውንም ለመቅረፍ በብድር 
መልክ ያዘጋጀው ቅድመ ሁኔታ መኖሩን አቶ አዲስ 
ጥቅሰው፣ ‹‹ይሄም በአማራጭነት ተይዟል›› በማለት 
ለፍትሕ ተናግረዋል፡፡ 

260 ያህል የሚሆኑት ሰራተኞች 
በመዋቅሩ መሰረት ተገቢውን ነገር ማሟላት ስላልቻሉ 
በጥቅምት 2004 ዓ.ም ቋሚ ምደባ ስላልተሰጣቸው 
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከእነዚህ መካከል 90 በመቶ 
ያህሉ ስራ ላይ እንዳልነበሩና መስሪያ ቤትም 
እንደማይመጡ የጠቆሙት ኃላፊው፣ ማክሰኞ እለት 
በነበረው ውይይት ላይ ከቅሬታ አቅራቢዎቹ መካከል 
ተመርጠው ከተወከሉት ኮሚቴዎች ጋር በተለያዩ 
ነጥቦች ላይ መስማማታቸውን ገልፀዋል፡፡

ከአሰቦት ገዳም የመጡ ... ከገፅ 1 የዞረ
እንዲጠበቅላቸው ለቤተ-ክህነትና እና ለመንግስት 
ጥያቄ ማቅረባቸውን ለፍትሕ ገልፀዋል፡፡

እንዲሁም ስምንቱን አባቶች በመምራት 
የመጡት የገዳሙ አስተዳዳሪ አባ ተ/ማርያም 
ፓትርያርኩ ሁለት ሰዎችን ወክለው ከመንግስት 

ጋር እንዲነጋገሩ ማድረጋቸውን ገልፀው፣ 
መንግስትም ጥያቄያቸውን እንደተቀበለውና 
ውይይት አድርጎበትም አፋጣኝ ውሳኔ ሰኞ 
ሚያዝያ 1 ቀን 2004 ዓ.ም ‹‹እሰጣችኋለህ›› 
እንዳላቸው ጨምረው ለፍትሕ አስረድተዋል፡፡
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ኢካቦድ 
፩ሳሙ ፬፥፳፩ኤናግ ግርማ ክንፈ 

“የእግዚአብሔር ታቦት ስለተማረከች፥ 
ስለ አማቷና ስለ ባሏም፦ የህጻኑን ስም 
ዊቦርኮኢቦት (ኢካቦድ) ብላ ጠራችው፡፡ እነርሱም፥ 
“የእግዚአብሔር ታቦት ተማርካለችና ክብር 
ከእስራኤል ለቀቀ”  አሉ፡፡” ፩ሳሙ ፬፥፳፩-፳፪

ከላይ ያየነው ቃል በእስራኤላውያን 
ላይ በብሉይ ዘመን የደረሰን ጥፋ ያሳያል፡፡ 
የካህኑ ኤሊ ልጆች አፍኒንና ፊንሐስ በምስክሩ 
ድንኳን ደጃፍ ከሚያገለግሉ ሴቶች ጋር ይተኛሉ፡
፡ የአባታቸውን ምክርም ይሰሙ ዘንድ ፈቃደኞች 
አልነበሩም፡፡ ሁለቱ የኤሊ ልጆች በቃል ኪዳኑ 
ታቦት ፊት በፈጸሙት ኃጢአት የተነሳ፣ 
የአባታቸው ተግሳጽም በቂ ሆኖ ባለመገኘቱ 
እግዚአብሔር ተቆጣ፡፡ ይቀጣቸውም ዘንድ 
ወደደ፡፡ ለፍልስጤማውያንም አሳልፎ ሰጣቸው፡
፡ በዚያም የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት 
ተማረከች፡፡ አፍኒንና ፊንሐስ በጦርነቱ ተገደሉ፡
፡ ካህኑ ኤሊም የደረሰውን ጥፋት፣ በተለይም 
የቃል ኪዳኑን ታቦት መማረክ ሲሰማ በድንጋጤ 
ከወንበር ላይ ወድቆ ሞተ፡፡ የፊንሐስ ሚስትም 
ነፍሰ ጡር ነበረችና ወንድ ልጇን ስትገላገል 
በእስራኤል ጥፋት ጊዜ የመጣ ነውና ኢካቦድ 
(ዊቦርኮኢቦት) ትርጓሜውም “ክብር ከእስራኤል 
ለቀቀ” ስትል ሰየመችው፡፡

ሊቃውንተ ኢትዮጵያ አበው እስራኤል 
የሚለውን መጠርያ እስራኤል ዘስጋ እና 
እስራኤል ዘነፍስ ብለው ይከፍሉታል፡፡ እስራኤል 
ዘስጋ የኦሪቷን እስራኤል ይወክላል፤ ወይም 
እስራኤል በሚል የምናውቃትን እስራኤል፡፡ 
የብሉይ ኪዳን እስራኤላውያንን አምላክ በነብያት 
አማካኝነት ቃል በቃል ተናግሯቸዋል፡፡ ነብያት 
‘ይወርዳል ይወለዳል’ ያሉትን ቃል ሰምተው 
የመሲሁን መወለድ በተስፋ ጠብቀዋል፡፡ ብዙዎች 
ሳይደርሱበት ቢያልፉም መሲሁ በልጆቻቸው 
ዘመን ተወልዷል፡፡ ልጆቻቸውም አባቶቻቸው 
ተስፋ ያደረጉትን መሲህ ሊቀበሉት አልከጀሉም፡፡ 
መና ከሰማይ ወርዶ የተመገቡት እስራኤላውያን 
የነፍስን ድኅነት ሊሰብክላቸው የመጣውን መሲህ 
አልተቀበሉትምና እስራኤል ዘስጋ ተባሉ፡፡

የመሲሁን መምጣት የተስፋ ቃል 
ኢትዮጵያውያንም ሰምተዋል፡፡ ተወለደ ሲባልም 
ሰምተዋል፡፡ በመካከላቸው ቆሞ ባያስተምራቸውም 
“ሳያዩ የሚያምኑ ብጹዓን ናቸው” እንደተባለ ሳያዩ 
አመኑት፡፡ የድኅነቱም ተካፋዮች ሆኑ፤ ስለሆነም 
እስራኤል ዘነፍስ ተባሉ፡፡

የእስራኤል ዘስጋን ታሪክ ለእስራኤል 
ዘነፍስ እናድርገው፡፡ ዳግመኛም “ክብር ከኢትዮጵያ”  
እንደለቀቀ እንናገር ዘንድ ነገራችንን እንጀምር፡፡

በዚህ በእኛ ትውልድ ዘመን ክብር 
ከሃገራችን እየለቀቀ ነው፡፡ ይህ ትውልድ 
በሚፈጽማቸው ስህተቶች፣ ከመፈጸምም 
በዘነጋቸው ቁም ነገሮች ታላቁ ስማችን 
እየተዋረደ፣ ስብዕናችን እየሟሸሸ፣ ማሸነፋችን 
እየተኮላሸ፣ ክብርም ከእኛ እየራቀ ነው፡፡ 
የጥንታዊት አትዮጵያ አባቶቻችንና እናቶቻችን 
መታወቂያቸው የሆነ የወኔ ጦርን የታጠቁ ነበሩ:: 
አክሱምን ያቆመ ወኔ፣ ላሊበላን የቀረጸ ወኔ፣ 
ቅኝ ገዢን ያባረረ እምቢ ባይነት ስለ ባህል፣ 
ማንነት፣ ወግ፣ አገራዊ ትውፊት፣ ስለ አንድነት 
የተከፈለ መስዋዕትነት አባቶቻችን ነበራቸው፡
፡ የእኛ ትውልድ ደግሞ በተቃራኒው ወኔያችን 
ደክሟል፡፡ ወኔ የሌለው ሰው ደግሞ ደካማ 
አገራዊ ራእይ እና የሞተ ተነሳሽነት ይኖረዋል፡
፡ ተነሳሽነት/እልህ/ወኔ የጎደለው ሰው ደግሞ 
ክብርን ያስነጥቃል፡፡ ወኔው የደቀቀ ትውልድ 
ፍስ ሐሞት ይኖረዋል፡፡ የሕዝብ አለኝታ፣ የሃገር 
ምሰሶ፣ የሐቅ ጠበቃ ለመሆን ቃታ ያጥረዋል፡
፡ ወኔ ለአንድ ስኬት መግፍኤ ነገር ነው፡፡ አንዴ 
ኳስ ለመመልከት ስቴድየም ገባሁ፡፡ ተጫዋቾች 
በሙውት ወኔ ሲጫወቱ ያዩ ደጋፊዎች እንዲህ 
እያሉ በተጫዋቾች ላይ ዘመሩባቸው “ወኔ 
የሌለው፣ የሃገር ሸክም ነው”፡፡ እውነትም የሃገር 
ሸክም፡፡

የ፲፱፻፷ዎቹ ትውልድ ለርስበርስ 
መተላለቅ የዳረገ ስሜታዊነት የነበረበት ቢሆንም 
ወኔና ሃገራዊ ስሜታቸው ግን ግዘፍ የነሳ ነበር፡
፡ እዚህ ላይ ስለ ማርክስና ሌኒን ርዕዮተ ዓለም 
ጥቅምና ጉዳት፣ ማኦ እና ቼ ለእኛ ሃገር ያተረፉት 
ፋይዳና ጦስ ተመርኩዞ የሚነሳውን ንግግር ወደ 
ጎን አድርገን ብንመለከት፤ የተለያዩ ጽንፎችን 
ወግነው ሲጠዛጠዙ የነበሩት የዚያን ግዜ ልጆች 

ፖለቲካን ኮረንቲ ከመጨበጥ ጋር የሚያነጻጽሩ 
አልነበሩም፡፡ ፖለቲካን ከአገር ጥቅም አንጻር 
በጡዘት የሚከራከሩበት፣ የሚወያዩበት መድረክ 
እንጂ እንደ አስማተ ሰይጣን የሚያስፈራ፣ 
ውጉዝ ከመ አርዮስ የሚያሰኝም አልነበረም፡፡ 
ያሁሉ ንትርክም ለግለ ሃሳብ ልዕልና አልነበረም፡
፡ በጽንፍ ተቧድነው ያደረሱት ጥፋት የከፋ 
ቢሆንም ሁሉም ይነታረኩ፣ ይወያዩ፣ ይጨነቁ፣ 
ይፋጩ፣ የቃላት ድንጋይ ይወራወሩ የነበረው 
ለሃገር በመቆርቆር፣ ለወገን ልዕልና በማሰብ 
የሃገራቸው ነገር ገዷቸው ነበር፡፡ ስለሃገራቸው 
ፖለቲካ፣ ማኅበራዊና ሌሎች ጉዳዮች ለማንሳትና 
ለማብላላት ወደ ኋላ አይሉም ነበር፡፡

በእርግጥ የዚህ ዘመን ወጣት ብሎ 
ሁሉንም መጠቅለል ደግ ላይሆን ይችላል፡፡ 
ይህ እያነሳሁት ያለው ነጥብ ግን ብዙዎቻችንን 
የመግለጽ አቅም አለው፡፡ እናም የአባቶቻችን 
ጀግንነት በእኛ ዘመን ተማርኳል፡፡ ብዙዎቻችን 
ከማንበብ ጋር ደም የተቃባን እስክንመስል 
ተቆራርጠናል፡፡ ስለፍልስፍና፣ ፖለቲካ፣ ታሪክ፣ 
ሃይማኖት፣ ወዘተ ለማንበብ ተነሳሽነታችን 
የወረደ ነው፤ በዚህም በድንቁርና ለመገዛት 
ቅርቦች እንሆናለን፡፡ ሉላዊነት  (globalization) 
ይሉት መርገምት ናላችንን አዙሮ ወዶ 
ተንበርካኪ አድርጎናል፡፡ በሉላዊነት ተጽዕኖ 
ስርም ለባህልና ማንነት ወረራ ተዳርገናል፡
፡ ከኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ይልቅ ማንቼና 
አርሴን የተመለከቱ ርዕሰ ጉዳዮች ይቀኑናል፡፡ 
ስለ እነርሱው ስናወራ አምሽተን እናድራለን፡፡ 
ስለራሳችን የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም፣ ማኅበራዊ፣ 
ባህላዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ትውፊታዊና ሌሎች ቁም 
ነገሮች ከመነጋገር ይልቅ የቬንገርና ፈርጊን 
ንግግሮች እንሰነጥቃለን፤ ስለ አርሰናል ውጤት 
ማሽቆልቆልም ጸጉራችንን እንነጫለን፡፡ ፌስ 
ቡክ ግዙፍ ማኅበራዊ ፋይዳ አለው፡፡ በእርሱም 
መሳርያነት የአረቡ አለም ወጣት ባቀጣጠለው 
አብዮት በአምባገነኖች ላይ ብሶታቸውን ከማሰማት 
አልፈው ታላቅ ድል ተቀዳጁ፡፡ እናም ፌስ ቡክ 
ይህን የመሰለ ስራ መስራት ይችላል፡፡ የዘመነ 
ፌስ ቡክ ኢትዮጵያዊው ትውልድ! ግን ያማረ 
ፎቶ ገጿ ላይ የለጠፈች (post ያረገች) ቆንጅዬ 
ልጅ ጋር ለሰዐታት ተወዝፎ (አታውቀውም 
አያውቃትም) እንቶ ፈንቶ ወሬ ይጻጻፋል፡፡ 
ለባህል ወረራ (cultural imperialism) ራሱን 
ያጋለጠ ትውልድ! ባህሉን በራሱ ፈቃድ የተወ፡፡ 
በቋንቋው ላይ እንግሊዝኛን ካልቀየጠ የሚያመው 
የፈቃድ ቅኝ ተገዥ፡፡ ጸጉሩ ቅጥ ያጣ፣ ‘ሱሪው 
ጅል’ ትውልድ፡፡ ሰኞ ምዕራብ ላይ የታየች ፋሽን 
ማክሰኞ ጧት ባዲሳባ ሴቶች ትተገበራለች፡፡ 
ምንም እንኳ ሃገሪቱ ውስጥ ያለው ፍትህ አልባ 
ስርዐተ ማኅበርን መንስኤ አድርገው የሚወጡትን 
ባልነቅፋቸውም አብዛኞቹ የዚህ ዘመን ልጆች 
ግን ለስደት የተመቸን ነን፡፡ የአፍኒንና ፊንሐስ 
ጥፋት በእኛ አገር ውስጥም እየተደገመ ነው፤ 
እናም ‘ክብር ከኢትዮጵያ ለቀቀ’፡፡

እስኪ የዚህን የእኛን ዘመን የኪነ ጥበብ 
ሰዎች እንይ፤ የፈጠራ ስራ የአንድ ህዝብ ነባራዊ 
እውነታ በአንድም ሆነ በሌላ የሚተላለፍበት 
መንገድ ነው፡፡ የህዝብ የውስጠት ትርታ ነው 
ምክንያቱም እውነታዎቹንና የታፈኑ ብሶቶቹን 
ምናባዊ በሆነ እይታ ስለሚያንጸባርቅለት፡፡ 
አሁን ያለውን ተጨባጭ እውነታ ስናይ እጅግ 
ተቃራኒ ነው፡፡ አንዳንዶቹ መንግስት ሲያነጥስ 
ይማርህ ለማለት የተዘጋጁ ይመስላሉ፡፡ ታዋቂ 
ተብዬዎቹም የህዝብን እውነታ ወደ ጎን አድርገው 
ከ‘ህዳሴው’ ጀርባ ቱስ ቱስ ይላሉ፡፡ በስራህ ርቀ’ት 
እና ምጥቀት እውቅናን ካጣህ ‘አባይ’፣ ‘ህዳሴ’ 
ወይም ‘ልማት’ ብለህ ግጠም/ተቀኝ ወዲያው 
የኢቲቬን ሽፋን ታገኛለህ ‘ታዋቂነትም’ ይከተላል፡
፡ አድርባይ እና አጎብዳጅ ‘የጥበብ ሰዎች’ ችጋርና 
እልፍ አዕላፍ አሳዛኝ ክስተቶች እንደ አንበጣ 
መንጋ በሰፈሩባት በዚች ሃገር ‘የኪነ ጥበብ 
ስራዎች’ ሁሉ ጨረቃና ክዋክብትን የሚያደንቁ፣ 
አሊያም ‘ሳም ላርግሽ’ና ‘በህልሜ መጣሽብኝ’ን 
የሚያፏጩ ናቸው፡፡ እንደ ችግሮቻችን ሁሉ 
የ‘ጥበብ ሰዎች’ ብዛትም በአንበጣ መንጋ የሚሰላ 
ነው፤ ግን ቢጨፈለቁ እፍኝ አይሞሉም፡፡ አንድ፣ 
ሁለት እጅግ ቢለጠጥ የአንድ እጅ ጣቶችን 
ቁጥር የሚያክሉ ጀግና የጥበብ ሰዎችን ግን 
አልዘነጋኋቸውም፡፡ አንድ እናክል፡- ይህ የእኛ 
ትውልድ ለስልጣኔ እና ዘመናዊነት የተሳሳተ 
አንድምታ የሰጠ ነው፡፡ ከጊዜው የመረጃና 
የግኝቶች ልሂቀት ጋር አብሮ እኩል ከመራመድ 
ይልቅ በአለባበሱና አነጋገሩ ነጮችን ስለመሰለ 

ብቻ የዘመነ ይመስለዋል፡፡ እንግሊዝኛ በመናገር 
ራሱን እንደ ምሁር ይቆጥራል፡፡ እናም “ክብር 
ከኢትዮጵያ ለቀቀ”፡፡

መገናኛ ብዙኃኑን (media) እንመልከት፡
፡ የኅትመት መገናኛን ስናይ ከመንግስት በኩል 
ሊኖር የሚችለውን ጫና በይደር እናስቀምጠውና 
በእኛ በኩል ያለውን እናንሳ፡፡ ስንት አድር ባይ 
ጋዜጣና መጽሔት አለ፡፡ ብቅ ጥልቅ የቀንድ 
አውጣ (ከይስማዕከ አባባል) አዘጋገብ የሚዘግብ፡
፡ አንድ ታዋቂና ተወዳጅ ጋዜጣ ሲታገድ፣ 
ታዋቂ ጋዜጠኞች ሲሰደዱ ከ‘ሽጉጤ ዜና’ (filler) 
ያልተሻለ ሽፋን በገጾቻቸው የሚሰጡ፡፡ የህዝብን 
እውነታ ለማውጣት የሚፈሩ ተለማማጮች፣ 
ቀንድ አውጣ ሚዲያዎች!፡፡ የ‘ኤፍ አም’ 
ሬዲዮ ጣቢያዎችን ስናይ የእኛ መሆናቸውን 
እስክንጠራጠር ድረስ ኢትዮጵያዊነታቸውን 
አጥተዋል፡፡ በዚህ አመት በወርኃ የካቲት 
ሰሞን የሰማዕታት ቀን፣ የስብሐት፣ የማሞ 
ድውነህ እና ‘Whitney Houston’ የተባለችው 
አሜሪካዊት አርቲስት ሞት የወቅቱ ክስተቶች 
ነበሩ፡፡ ለሃገራዊ ክስተቶቹ የተሰጣቸው ሽፋን 
ከዜና ብዙም የማይልቅ ሲሆን ስለ አሜሪካዊቷ 
ግን ከውልደት እስከ ሞት ከቀድሞ ባሏ በቀብሯ 
ላይ ለመገኘት መፈለግ እስከ ወገኖቿ ሃዘን 
ከሳምንት በላይ ደስኩረውላታል፡፡ የራሳችንን 
ሃገር ጉዳዮች ከመዳሰስ ይልቅ ስለ አውሮፓ 
ኳስ፣ ስለ ምዕራባውያን ሙዚቀኞችና የፊልም 
ተዋንያን እንዲሁም ታዋቂ ግለሰቦች እንግሊዝኛ 
በተቀላቀለበት ለዛ ቢስ አማርኛ አያሌ ሰዐት 
ይወሸክታሉ፡፡ እኒህ ሬዲዮዎች ላይ የሚናገሩት 
በአብዛኛው የዚህ ዘመን ወጣቶች ናቸው፡
፡ ይህም ክብር ከሃገራችን ለመልቀቁ አይነተኛ 
ማሳያ ነው፡፡ እዚህ ላይ ኢትዮጵያዊ ቃና ያለው 
ግሩም ዝግጅቶችን የሚያቀርቡ ጥቂቶችም አሉ፤ 
ውዳሴዬ ትድረሳቸው፡፡ 

ትርጉም ካጣ የተስፋ ህይወት ትርጉም 
ያለው ሞትን የማንመርጥ፣ የኢትዮጵያዊነትን 

ክብር ያቃለልን፣ የእምቢ ባይነት ሐሞታችን 
የከሰመ፣ ወኔያችን የደቀቀ፣ ብኩን ሆነን 
የመከንን፣ የነጭ አጎብዳጅ፣ ኩራታችን የተሰለበ፣ 
በማያላውስ ደዌ ውስጥ ያለን ድውይ መጻጉዕ 
ነን፡፡ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በማቴዎስ 
ወንጌል ነገረ ንስሃን ሲሰብክ “እናንት የእፉኝት 
ልጆች” ሲል የጠራቸው ሰዎች ነበሩ፡፡ እፉኝት 
ከነፍሳት አንዷ ስትሆን ለመወለድ የግድ እናቷ 
እና አባቷ ይሞታሉ፡፡ እፉኝቶች ጾታዊ ግንኙነት 
በሚፈጽሙበት ወቅት ሴቷ የወንዱን ብልት 
ቆርጣ ታስቀረዋለች፡፡ ስለዚህ በጽንሰት ጊዜ አባት 
ሞተ ማለት ነው፡፡ ጽንሱ ለውልደት በደረሰ ጊዜ 
ደግሞ የሚወለደው የእናቱን ሆድ ቀድዶ ነው፡፡ 
በዚህም ምክንያት እናትዬዋ ትሞታለች፡፡ እናም 
አንድ የእፉኝት ልጅ ለመወለድ እናትና አባቱን 
ይገድላል፡፡ እኛም የእፉኝቱ ልጅ አይነት ታሪክን 
እየሰራን ነው፡፡ የአባቶቻችንን እና እናቶቻችንን 
ወኔ፣ ሐቀኛ የሃገር ፍቅር፣ ኢትዮጵያዊነት፣ 
ኩራት፣ ፍቅር፣ እምነት፣ ወግ፣ ስርዐት፣ 
እኛነት፣ ስራ፣ እና መሰል እልፍ እውነታዎችን፣ 
እሴቶችን በማሽቀንጠር አባትና እናቶቻችንን 
በእኛ ውስጥ ገድለናቸዋል፡፡ 

በመጨረሻም ይህን ሁሉ ነገር ሳዘንብ 
በእኛ ዘመን ትውልድ ያሉትን በጎ ነገሮች 
በመዘንጋት፣ እንዲሁም የአባቶቻቸው ልጆች 
የሆኑ ትንታጎችንም አብሮ በመጠቅለል አይደለም፡
፡ ውዳሴ ሊቸራቸው የሚገባ፣ አጋጣሚዎች 
ሰንገዋቸው እንጂ ታሪክ ሊደግሙ ከዚያም በላይ 
ሊያደርጉ  የሚችሉ አሉ፡፡ ስለሆነም ጀግናው 
እሳት አመድ ወለደ ላለመባል፣ ይልቁንም 
እሳት እሳትን ያውም ነበልባል የእሳት ትንታግ 
ይወልድ ዘንድ ራሳችንን የተገባ እናድርገው፡
፡ ቸር እንሰንብት፡፡ ሰላም፣ ፍቅርና አንድነት 
ለአንዲት ኢትዮጵያ!!!

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ!!
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