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የዲያስፖራ ፖለቲካ እና ሚዲያ
ማዕቀፍ የተዋቀረው የሀገሪቱ መንግስታዊ እና 
የአደባባይ ፖለቲካ ባህል ባህር ማዶም መሻገሩን 
ያወሳሉ። “Ethiopian Diaspora organizations: 
opportunities and limitations for the development 
of transnational migrant organizations” በሚል 
ርዕስ ፀሐፊው በሆላንድ ስለሚገኙ የዲያስፖራው 
ተቋማት ፖለቲካዊ ባህል ባተቱበት ጥናታቸው 
የሀገር ውስጡን ብሄር ተኮር መቆራቆዝ ስደተኞቹ 
ተሸክመውት እንደሄዱ ይጠቅሳሉ። በሀገሪቱ ውስጥ 
ካሉት ብሄሮች ህዳጣኑን የሚወክሉት የዲያስፖራው 
ክፍሎች በብሄርተኞቹ ፖለቲካል ጂኦግራፊ ትንታኔ 
በመገፋት በሌሎቹ ተጨቁነናል ብለው ማመናቸው 
አብረው እንዳይሰሩ ስለሚያደርጓቸው በሚኖሩባቸው 
ሀገራት የሚመሰርቷቸው ተቋማት በቁጥር የበዙ 
እንዲሆኑ አስገድዷቸዋል። እንደ ፀሐፊው ሙግት 
ልማት ተኮር የሆኑት ድርጅቶችም ከዚህ ግፊት 
በመነሳት የልማት ስራዎቻቸውን በየብሄሮቻቸው 
ክልሎች ብቻ ለመከወን ተገድደዋል።

ግጭት ፈጣሪ?
የኢትዮጵያውያኑን የዲያስፖራ አፈጣጠር 

አስመልክቶ ያጠኑ ፀሐፊዎች ሂደቱን በማዕበል 
ይመስሉታል። የመጀመሪያው ከ1966ቱ አብዮት 
በፊት የተፈጠረው ሲሆን የዲያስፖራውን ፖለቲካዊ 
ማንነት የተገነባው እርሱን ተከትሎ የተከሰተው የደርግ 
የግድያና አፈና ጫና የገፋው ክፍል ነው። በቀዳሚነት 
የሄዱቱን የቤተሰብ አባሎቻቸውን ለመቀላቀል 
ከሀገር የወጡት እና የኢህአዴግ ወደ ስልጣን 
መምጣት ባስከተላቸው የብሄር ግጭቶች አልፎም 
የተሻለ ኢኮኖሚያዊ ገቢ የሳባቸው ኢትዮጵያውያን 
የመጨረሻዎቹን ሁለቱን ‹‹ማዕበሎች›› ይወክላሉ። 
የዲያስፖራውን ፖለቲካ በቀዳሚነት የሚዘውሩት 
በዋናነት በቀይ ሽብር ዘመን ሀገራቸውን የለቀቁት 
ናቸው። እኒህን ‹‹ግጭት ያበጃቸው ስደተኞች›› 
ሲሉ የሚጠሯቸው ቴሬንሴ ሊዮንስ ጠርዘኛ 
ፖለቲካዊ አመለካከታቸውም ከአመጣጣቸው ባህርይ 
ጋር እንደሚገናዘብ ይከራከራሉ። ፀሐፊው “The 
Ethiopian Diaspora and homeland conflict” 
በሚለው ጥናታዊ ፅሁፋቸው እንደሚያነሱት 
ይህ የዲያስፖራው ክፍል ሀገሬን ይወክላሉ ብሎ 
የሚያስባቸውን መለዮዎች በአፍቅሮት በመያዝ 
ይታወቃል። ኢትዮጵያዊ ማንነቱን በሀገሪቱ ግዛት 
ውስጥ ከመኖር ጋር ማቆራኘቱ ደም ባፋሰሰ ግጭት 
ሀገር ለቆ ከመውጣቱ ጋር በፍጥነት የመመለስ 
ምኞቱ ኢ-አመቻማች እንዲሆን ዳርጎታል። ቴሬንሴ 
በ16ኛው የኢትዮጵያ ጥናት ጉባኤ መድረክ ላይ 
ባቀረቡት ፁሑፍ እንደተሟገቱት እንዲህ ዓይነት 
ግጭት-ፈጠር ዲያስፖራ በሀገር ውስጥ የሚኖረው 
ሚና የግጭት መስመሮችን ከማበጀት የፓርቲዎችን 
ፖለቲካዊ ውሳኔዎች እስከመበየን ይሄዳል። እነዚህን 
ፖለቲካዊ ማንነቱን የፈጠሩትን የፖለቲካና የታሪክ 
ሁነቶች በሚቀጥለው ትውልድ ውስጥ ለማስረፅ 
የሃይማኖት ተቋማትን፣ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን 
እና ዓመታዊ ባህላዊ ክንውኖችን ለመጠቀሚያነት 
ያውላል። ሮበን ሊንደንበርግ በበኩላቸው በሀገራዊ 
ጉዳዮች ላይ በብዛት የሚሰለፈው የዲያስፖራው 
ክፍል ከአወጣጡ አንፃር ስርዓቱን በመቃወም ላይ 
መመስረቱ በትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ልማት 
ለማምጣት በሚል አጀንዳ የሚመሰረቱትን ተቋማት 
እንደጎዳ ይናገራሉ። ‹‹ፖለቲካ ዋነኛው ማዕከል 
ሆኖ መውጣቱ በቅርቡ ሀገራቸውን ጥለው የሄዱት 
ወደነዚህ ድርጅቶች እንዳይገቡ አስገድዷል›› ይላሉ 
ሊንደንበርግ ከላይ በተጠቀሰው ፅሁፋቸው። በሌላ 
ጫፍ ቶማስ ዊህለር የተባሉ ፀሐፊ “Diasporas and 
homeland conflicts: The case of Ethiopia” 
በሚለው ጥናታቸው የዲያስፖራው የፖለቲካ ልሂቅ 
ጠርዘኛ የዘውግ ብሄርተኝነትን በማቀንቀን ከሀገር 
ውስጥ አቻዎቹ የከፋ መሆኑን በፖለቲካዊ ግፊት 
ከሀገሩ ከመውጣቱ ጋር አያይዘውታል።

የዲያስፖራውን ተጨባጭ ፖለቲካዊ 
ተፅዕኖ ፈጣሪነት በሚገባ ያሳያል በሚል በፀሐፊዎች 
የሚነሳው የ1997ቱ ምርጫ እና ድህረ-ምርጫ ሁነት 
ነው። የግጭቶች ጥናት ኤክስፐርቱ ቴሬንሴ የፕ/ር 
በየነ ጴጥሮስ የደቡብ ህብረት በመጀመሪያው የፌዴራል 
ምርጫ የገጠመውን በማሳየነት ይጠቅሳሉ፤ ፓርቲው 
በምርጫ ለመወዳደር ቢወስንም የባህር ማዶዎቹ 
የፓርቲው ደጋፊዎች ፕሮፌሰሩን በ‹‹ከሀዲነት›› 
እስከመተቸት በመሄዳቸው በምርጫ የመሳተፍ 
ውሳኔውን ሰርዟል። በ1993ቱ የህወሓት መከፋፈልም 
ወቅት ሁለቱም የፓርቲው ክፍሎች የሀገር ውስጥ 
አባሎቻቸውን ከስራቸው ከማሰባሰብ ይልቅ ከፍተኛ 
ተወካዮቻቸውን ወደ ምዕራብ ሀገራት በመላክ ድጋፍ 
ለመሰብሰብ ሞክረዋል።

በሀገር ውስጥ የሚገኙ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች በምርጫ መሳተፍ ይኖርባቸዋል 
የሚለውን አቋም የዲያስፖራው ክፍል አጠንክሮ 
መያዝ የጀመረው በ1997ቱ የምርጫ ወቅት ነው። 
ይህ የዲያስፖራው ውሳኔ ለወቅቱ ግዙፍ የተቃውሞ 
ቡድኑ መሪዎች እና ፓርቲዎች ወደምርጫ የመግባት 
ውሳኔ ወሳኝ ምክንያት ነበር የሚሉት ቴሬንሴ ሊዮንስ 
ካለዲያስፖራው ድጋፍ የጊዜው ፓርቲዎች ስኬታማ 
እንቅስቃሴ በተከወነበት ልክ መሆን ይችል እንዳልነበር 
ይጠቅሳሉ። የኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች 
ህብረት (ህብረት) በሰሜን አሜሪካ መመስረትን 
ተከትሎ ብዙዎቹ የስራ አስፈፃሚው አባላት በምዕራብ 
ሀገራት የከተሙ ፓርቲዎች አመራሮች መሆን 
አልፎም ህብረትም ሆነ ቅንጅት ብዙውን የፋይናንስ 
ድጋፋቸውን ከነዚህ ኢትዮጵያውያን መሰብሰባቸው 
በወቅቱ ለተፈፀሙት የየፓርቲዎቹ ውሳኔዎች 
የዲያስፖራው ጫና እንዳለበት የሚናገሩት ዶ/ር 
ወንድወሰን ተሾመ፤ ለቅንጅቱ ፓርላማ ያለመግባት 
ውሳኔም ሆነ በድህረ-ምርጫው ለተከሰተው የፓርቲው 

አመራሮች መከፋፈል የዲያስፖራው ሚና የሚታይ 
እንደነበር “Political finance in Africa: Ethiopia 
as a case study” በሚለው ፅሁፋቸው ያወሳሉ።

ኢ-አመቻማች ሚዲያዎች?
በተለያዩ አገራት በተለይም በምዕራቡ 

የአለማችን ክፍል የሚኖሩ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን 
በሚዲያው ዙሪያ ስላላቸው ሚና ጥናት ያደረጉ 
ምሁራን በአብዛኛው የእነዚህን ዜጐች እንቅስቃሴ 
አስመልክተው የሚደርሱባቸው ድምዳሜዎች 
ተቀራራቢ ናቸው። እንደብዙዎቹ ትንታኔ ከሆነ 
በዲያስፖራ ፖለቲካ ላይ የሚሳተፉት ሚዲያዎች 
አብዛኛው ዘገባቸው የሚያተኩረው በአገር ውስጥ 
ስላለው የፖለቲካ ሁኔታ መሆኑን አፅንኦት ሰጥተው 
ያወሳሉ። የእነዚህ ጋዜጠኞች ትንታኔ በአብዛኛው 
ከተለመዶ የጋዜጠኝነት ሚና ወጣ ያለ ሲሆን በተለይ 
የፖለቲካ ስርዓቱን በእጅጉ የሚተቹ መሆናቸውንና 
የስርዓት ለውጥ ፈላጊ መሆናቸው ከሌሎቹ 
የሙያ አጋሮቹ የሚለዩበት ሌላኛው ነጥብ መሆኑ 
ከጋዜጠኝነት ይልቅ የፖለቲካ አነቃቂ እና የነፃነት 
ታጋይ አድርገን ልንወስዳቸው እንደምንችል ሌላኛው 
መከራከሪያ ነው።

ኖርዌጂያዊው የጋዜጠኝነት መምህር ቴርጄ 
ስኬጀርደል “journalist or activists? Self-identity 
in Ethiopian Diaspora online community” 
በሚለው ጥናታዊ ፅሁፋቸው ይህንን ትንታኔ የመረጃ 
መረቦቹ አዘጋጆችም ቢሆን እንደማይቃወሙት 
ያወሳሉ። ከዚህ ይልቅ መደበኛው አይነት የትንታኔ 
ዘገባዎችን ከማቅረብም ባሻገር በፖለቲካው ላይ ለውጥ 
የማምጣትን ሚና ለመጫወት የተገደዱባቸውን 
ሁለት አበይት ምክንያቶች ሳይጠቅሱ አያልፉም። 
ቀዳሚ መከራከሪያ አድርገው የሚያነሱት በአገር 
ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ምህዳር መቀዛቀዝን ነው። 
ፕ/ሩ ለጥናታቸው ቃለ-መጠይቅ ያደረጉላቸው 
ዘጠኝ የሚሆኑት ድህረ ገፆቹ አዘጋጆች ከሆነ በአገር 
ውስጥ ያሉት ጋዜጦች እና ጋዜጠኞች ሃሳባቸውን 
በነፃነት የመግለፅ መብታቸው በእጅጉ የታፈነ 
ስለሆነ እንደፈለጉ ፖለቲካውን ለመተቸት እድል 
አይኖራቸውም። ስለዚህ ይህንን ክፍተት ለመሙላት 
ስንል የዘገባውን አይነት ለመቀየር ተገደናል የሚለው 
የመጀመሪያው መከራከሪያ ሲሆን፣ ሁለተኛው 
መከራከሪያቸው ደግሞ ጋዜጠኛነት በፖለቲካው ላይ 
ወደ ፊት ሊኖረው ስለሚገባው ሚና የሚጠቅሱት 
መሟገቻ ነው። ጋዜጠኞች ከተለመደው የዘገባ 
ስርዓት ወጥተው በአገር ህልውና እና የወደፊት 
እጣ ፈንታ ላይ የተለየ አተያይ ሊኖራቸው ይገባል 
ብለው የማመናቸው እንደሆነ ይጠቅሳሉ። እንደነርሱ 
ጋዜጠኛ የጋዜጠኝነት ሙያ ከፖለቲካ ርዕዮተ አለም 
ጋር በመቀላቀል አዲስ አስተሳሰብን መከተል አለበት 
የሚለው ተጨማሪ መከራከሪያቸው ነው።

ይህ ተሞክሮ በኢትዮጵያ ዲያስፖራ ፖለቲካ 
ሚዲያ ተዋናዮች ላይ ብቻ የሚንፀባረቅ እንዳልሆነ 
በዘርፉ ጥናት ያደረጉ የሚዲያ ተንታኞች ይገልፃሉ። 
ለዚህም በምክነያትነት የሚያቀርቡት በጥቅል ያለውን 
የአፍሪካ ሚዲያ ተሞክሮ በመጥቀስ ነው። ዱምሳኒ 
ሞዬ “Alternative media, Diasporas and the 
mediation of the Zimbabwe crisis” በሚለው 
ፅሁፋቸው እንደሚያነሱት የአፍሪካ ሚዲያዎችን 
ቁጥር ከግምት ውስጥ ካስገባን በአህጉሪቷ ውስጥ 
ካሉት ይልቅ በውጭ አገር በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኙና 
በትውልደ አፍሪካውያን የሚንቀሳቀሱ ሚዲያዎች 
በእጥፉ ይልቃሉ። እነዚህ ሚዲያዎች በምዕራባውያኑ 
የሚዲያ ስነ-ምግባር ትንታኔ አንፃር የጋዜጠኝነት 
ሙያ መስፈርቱን አሟልተው የሚገኙ እንዳልሆኑ 
በዘርፉ ምሁራን ይተቻሉ። የራሳቸው የሆነ አንድ 
ወጥ የሆነ የሚዲያ ተቋም ባለቤት አለመሆናቸው፣ 
በጋዜጠኝነት ሙያ ተምረው አለማለፋቸው፣  
አብዛኞቹ የፕሮፌሽናል ሙያ ማህበር አባል 
አለመሆናቸው፣ የተለያዩ ሙያ ባለቤት ከመሆናቸው 
አንፃር የጋዜጠኝነትን ሙያ እንደ ሁለተኛ ትርፍ 
ጊዜ ማሳለፊያ አድርገው መቁጠራቸው ለትችት 
ከተጋለጡባቸው ምክንያቶች መካከል ቀዳሚውን 
ስፍራ ይይዛሉ። የአፍሪካ ሚዲያን በተመለከተ 
ምዕራባውያን የሚያቀርቧቸውን ትችቶች የኢትዮጵያ 
መረጃ መረብ ባለቤቶች ባብዛኛው ያስተባብሉታል። 
ቴርጄ ስኬጀርዳልም ጥናታዊ ፅሁፋቸው ላይ ይህንን 
መሟገቻ በአስረጅነት ያቀርባሉ። ‹‹እንደ ጥናቱ 
ከሆነ ጋዜጠኞች ለመረጃ መረቡ ሙሉ ጊዜያቸውን 
አልሰጡም ማለት በራሱ ለሙያው ያላቸውን ፍቅርና 
ሙያው ሊያስገኘው በሚችለው ውጤት ዙሪያ ደካማ 
ምልከታ ይኖራቸዋል ብሎ ማቅረብ ውሃ አይቋጥርም›› 
ይላሉ። ጋዜጠኞቹ የመረጃ መረቦቹን ለተራ የገንዘብ 
ምንጭነት መጠቀሚያ ማድረግ አለመፈለጋቸውን 
ለመፃፊያም ይሁን ድህረ ገፅን ለመቆጣጠር የመደቡት 
ሰዓት በራሱ ሙያውን ከእለት እንጀራነት ይልቅ 
ለተወሰነ እና ለታቀደለት አላማ እያዋሉት እንደሆነ 
ማስረጃ አድርገው በመጥቀስ ይከራከራሉ።

የድረ-ገፅ ፖለቲካ?
የኢትዮጵያ ዲያስፖራ በተለይ በሚዲያው 

ዙሪያ ትልቅ ተፅዕኖ መፍጠር የቻሉ ድህረ-ገጽ 
ባለቤቶች በአብዛኛው ከአገር ውስጥ ለመሰደዳቸው 
ተቀራራቢ የሆኑ ምክንያቶችን ያቀርባሉ። እንደገፊ 
ምክንያት በመጀመሪያነት የሚያቀርቡት በመንግስት 
ሲደርስባቸው የነበረው ጫና ስራቸውን በአግባቡ 
ለመከወን እንቅፋት ስለሆነባቸው መሆኑን 
የሚጠቅሱት እነዚህ ባለቤቶች በሁለተኛነት ያቀረቡት 
ምክንያት ስራውን ከማቋረጥ ሌላ ነፃ አገርና አከባቢ 
በመምረጥ ስራውን በተሻለ መልኩ ለመከወን 

የመምረጣቸውን ሁነት ነው። ይህ አመለካከታቸው 
ሙያውን ወደ ሌላ ግዴታ ለማሸጋገር ምክንያት 
እንደሆናቸው ያወሳሉ። ጋዜጠኝነት በተለይ እንደ 
ኢትዮጵያ ላለች ደሃ እና ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ 
ሽግግር ህልም በሆነባት አገር ከዘገባ ተግባር ባለፈ 
የታጋይነት መንፈስን እና አላማን መላበስ ይገባቸዋል 
የሚል እምነት እንዳላቸው ይከራከራሉ። ይህ ትንታኔ 
ዞሮ ዞሮ የሚያርፈው በተለያዩ ሙያዎች ላይ 
ተሰማርተው የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በአገር ውስጥ 
ስላለው አምባገነን አገዛዝ ምንነት እና ቀጣይ የአገሪቷ 
እጣ ፈንታ ላይ ሰፊ ትንታኔ እና ቅስቀሳ በማድርግ 
በአገር ውስጥ ያለውን ስርዓት ለመጣል ድጋፍ 
እንዲያደርጉ በመቀስቀስ የፖለቲካ ግለቱ እንዲባባስ 
ማድረግ እንደሚገባ ጨምረው ይገልፃሉ።

በዲያስፖራ የኢትዮጵያ ሚዲያ ላይ ጥናት 
ያደረጉ ሌሎች ምሁራን በበኩላቸው የእነዚህን ድህረ 
ገፆች ሚና እና ጠቀሜታ በሶስት ከፍለን ልናይ 
እንደምንችል ይናገራሉ። አንደኛው ድህረ-ገፆቹ 
በአገር ውስጥ ያለውን ጨቋኝ አገዛዝ ለመቃወም 
መመስረታቸው ሂደቱን ለተቀረው የአለም ህዝብ 
በማጋለጥ ስርዓቱ ከለጋሽ አገራት ግፊት ውስጥ 
እንዲገባ ማድረግ ሲሆን፣ ሁለተኛው ሚና በአገር 
ውስጥ መንግስት በብቸኝነት በሚቆጣጠራቸው 
የመገናኛ አውታሮች የሚተላለፉ ዘገባዎችን 
መገዳደርና የተሻለ መረጃን በአማራጭነት ይዞ 
ከመቅረብ አንፃር የሚኖራቸው ሚና ሌላኛው 
አስተዋፅኦቸው ነው። ሶስተኛው የእነዚህ ሚዲያ ሚና 
ስለትግሉ እና አቅጣጫው ለሁሉም ዜጋ በግለሰብ 
ደረጃ ባሉበት ማግኘት ስለማይችሉ የሚተላለፉ 
መልእክቶችን በአጭሩ ማዳረስ ይቻላል የሚለው 
ነጥብ ነው። የአንባቢ እና ተሳታፊ ቁጥር በጨመረ 
ቁጥር የታቀደለትን አላማ ከግብ ለማድረስ ቀላል 
እንደሚሆን እነዚህ ተንታኞች ይገልፃሉ።

አብዛኛው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ዙሪያ 
ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ የሚገኙ የዲያስፖራ 
ሚዲያዎች ተቀማጭነታቸው በሰሜን አውሮፓና 
አሜሪካ ቢሆንም ሌሎችም በዚህ ዙሪያ እንቅስቃሴ 
የሚያደርጉ ሚዲያዎች በጐረቤት አገራት 
በሚመለከት ሰፊ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ድህረ-
ገፆች በአብዛኛው መንግስትን የሚተቹና ለውጥ 
እንዲመጣ የሚፈልጉ ቢሆንም የትኛው የትግል 
ስልት ይህንን ለውጥ በአፋጣኝ ሊያመጣ ይችላል 
በሚለው ላይ ግን አንድ ወጥ የሆነ መግባባት ላይ 
መድረስ እንዳልቻሉ ሚዲያዎቹን ጠቅሰው ጥናታዊ 
ፅሁፍ ያደረጉ ምሁራን ይከራከራሉ። የአብዛኞቹ 
ሚዲያዎች በፖለቲካ ስርዓት ለውጥ ላይ ባላቸው 
አቋም በሶስት ከፍለን ልናያቸው እንደምንችል ፕ/ር 
ተርጄ ስኬጀርዳል “A critical view on the digital 
Diaspora: perspectives from Ethiopia” በሚለው 
ሌላኛው ስራቸው ያወሳሉ።

በመጀመሪያው ረድፍ ላይ የሚቀመጡት 
የዲያስፖራ ሚዲያዎች ድጋፋቸውን ያደረጉት በአገር 
ውስጥ በሰላማዊ መንገድ መንግስትን ለመጣል 
እንንቀሳቀሳለን የሚሉትን ድርጅቶች (እንደ መድረክ 
ያሉትን ፓርቲዎች) አላማ የሚደግፉ ናቸው። በዚህ 
መልኩ ድጋፍ ያደርጋሉ ከሚባሉት መካከል አዲስ 
ነገር፣ አዲስ ድምፅና ኢትዮ ሚዲያ ተጠቃሽ ናቸው። 
በሁለተኛ ረድፍ ላይ የተቀመጡት የዲያስፖራ 
ሚዲያዎች የሚደግፏቸው ቡድኖች የኢትዮጵያን 
ፖለቲካ መቀየር ካስፈለገ የትጥቅ ትግል ብቸኛው 
አማራጭ ነው ብለው የሚያምኑትን የፖለቲካ 
ፓርቲዎችን ሲሆን በዚህ ረገድ ከፍተኛውን ሚና 
ይጫወታሉ የሚባሉት ኢትዮጵያን ሪቪው፣ ኢካድፍ 
እና ኢትዮጵያን ሚዲያ ፎረምን የመሳሰሉት ድህረ 
ገፆች ናቸው። ፕ/ሩ በሶስተኛ ረድፍ ላይ የሚጠቅሷቸው 
ድህረ-ገፆች ያላቸው የፖለቲካ አቋም መለየት 
አስቸጋሪ ናቸው የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ድረ-
ገፆች በመንግስት ስርዓት ላይ የሰላ ትችት በማቅረብ 
የሚታወቁ ቢሆንም የትኛውንም የተቃዋሚ ፖለቲካ 
ፓርቲ በግልፅ ሲደግፉ አለመታየታቸው በጐራ 
ለመለየት አስቸጋሪ እንደሚያደርጋቸው ተንታኞች 
ይገልፃሉ። በዚህ ረገድ በምሳሌነት ከሚነሱት ድረ-
ገፆች መካከል ናዝሬት ዶት ኮም ዋነኛው ነው።

ዲያስፖራው እየተሰባሰበ ነውን?
የሀገር ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

በተለያዩ ወሳኝ ወቅቶች እንዳሳዩት ሀገር ቤት ካለው 
የፖለቲካ ማህበረሰብ ይልቅ የዲያስፖራውን ድምፅ 
አብልጠው በመስማት ይከሰሳሉ። የባህር ማዶዎቹ 
ኢትዮጵያውያን ከሚያደርጓቸው የሎጅስቲክስ 
ድጋፎች አልፎም የምዕራባውያኑን የተለያዩ የህግ 
ተቋማት በመወትወት የተቃውሞ ሃይሉን የሚያበረቱ 
ፖሊሲዎች እንዲወጡ ከማሰደረጋቸው አንፃር በእኒህ 
ፓርቲዎች ያላቸው ተሰሚነት እንዲጎላ አድርጎታል። 
ከድህረ-97ቱ በተለይም ከ2002ቱ ምርጫ ወዲህ 
የዲያስፖራው ፖለቲካ ልዩ መልኮች ሆነው የወጡት 
ሁለት ጉዳዮች ይመስላሉ። የመጀመሪያው ተገላጭ 
እውነት ‹‹ተቀልብሷል›› ተብሎ የሚታመነውን የ97ቱን 
የዴሞክራሲ እንቅስቃሴ ተከትሎ የዲያስፖራው 
ፖለቲከኞች እና ምሁራን አመፅን ማዕከል 
ለሚያደርግ የትግል ስልት የገንዘብም ሆነ የአመክንዮ 
ድጋፍ ለመስጠት መሞከራቸው ነው። ሁለተኛው 
የዲያስፖራው የቅርብ ጊዜ መለዮ፣ በፖለቲካ ልሂቃኑ 
እና በደጋፊዎቻቸው መሀከል የተፈጠረው ተወራራሽ 
ተቀራርቦ የመቃወም መንገድ ነው። በቅርቡ የአቶ 
መለስ የአሜሪካ ጉዞ በ‹‹ተጨቁነናል ጨቁናችሁናል›› 
ንትርክ ጠርዝ ለጠርዝ ይቆሙ የነበሩት የተለያዩ 
የዘውግ ብሄርተኝነት ደጋፊዎች በጋራ ለመቃወም 
መሞከራቸው፣ በሀሳቡ ወካይ ልሂቃን መካከል 
ከተሞከረው የጋራ የተቃውሞ ትብብር ላይ የቆመ 
መሆኑ የዲያስፖራው የፖለቲካ ተላምዶ ለመልካም 
እየተቀየረ ይሆን የሚሉ ተስፋዎችን አጭሯል።

ከሁለት ሳምንት በፊት አሜሪካን 
ባስተናገደችው በምግብ ዋስትና ጉዳይ በሚመክረው 
የቡድን ስምንት የካምፕ ዴቪድ ስብሰባ ላይ ለመገኘት 
የሄዱት አቶ መለስ ስብሰባው ሊካሄድበት ከተዘጋጀው 
ተቋመ ፊት ለፊት ስርዓታቸውን አብዝተው 
የሚነቅፉ የዲያስፖራውን አባላት ተሻግረው መሄድ 
ነበረባቸው። ከአፍሪካ ከተወከሉት አራት መሪዎች 
መሀከል እርሳቸው ተራ ደርሷቸው መናገር ሲጀምሩ 
አንድ ግዙፍ ድምፅ ንግግራቸውን አቋረጠው። ጆኒ 
ሴገር “Focusing on the media of the Ethiopian 
Diaspora” በሚለው መጣጥፉ የአርባ ሁለቱን በአዲስ 
አበባ ዩኒቨርስቲ መምህራን መባረርን አስመልክቶ 
ተቺ ፅሁፍ በመፃፉ ለእስር ከተዳረገ በኋላ በአምኒስቲ 
ኢንተርናሽናል ውትወታ ከዕስር ሲለቀቅ ሀገር ጥሎ 
መሄዱን ትተርካለች። ይህ የቀድሞው የስመጥሩው 
ስታንፎርድ ዩኒቨርስቲ ፌሎ የነበረው ጋዜጠኛ አበበ 
ገላው ‹‹ከምግብ ደህንነት በፊት ነፃነት ይቀድማል›› 
በሚል የአቶ መለስን አምባገነንነት ደጋግሞ የተናገረ 
ክቡድ ድምፅን በተመለከተ የተለያዩ አስተያየቶች 
ተሰምተዋል። ጋዜጠኛውን የሚያጀግኑ ድምፆች 
ከመሰማታቸው በዘለለ ‹‹ዳቦ ወይስ ነፃነት ይቀድማል›› 
በሚል ጭብጥ ዙሪያ የተነሱ ሙግቶችም ነበሩ። 
ከሀገር ውስጥ ሚዲያዎች መሀከል ብዙዎቹ አውዱን 
በመተረክ ሲገደቡ፣ ሳምንታዊው ሰንደቅ ጋዜጣ ግርድፉ 
የሴራ ፖለቲካን ተንተርሶ አበበ ገላውን በኒዮ-ሊበራል 
ተላላኪነት ሊፈርጀው ሞክሯል። ይህ አንዳንዶች “The 
Abebe Gellaw effect” (የአበባ ገላው ድል) ብለው 
መጥራት የጀመሩት ሁነት ስለ ዲያስፖራው ፖለቲካ 
እና በርሱ ስለሚመሩት የዲያስፖራው ሚዲያዎች 
ፋይዳ አላቸው ተብሎ የሚገመቱ ነጥቦችን ለማንሳት 
የሚያስገድድ ይመስላል።

ዲያስፖራውን የሚወክለው ማንነው?
የኢትዮጵያን የፖለቲካ ተዋስኦም ሆነ 

ስርዓታዊ ለውጥ ፍለጋ የሚደረገው እንቅስቃሴ 
የባህር-ማዶዎቹ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጠንከር 
ያለ አሻራ እንዳለበት ፖለቲከኞቹም ሆኑ የነገሩ 
ተከታታይ ምሁራን ይስማማሉ። ኑሯቸውን በምዕራብ 
አውሮፓ ባደረጉት የዲያስፖራው ክፍሎች በሀገር 
ውስጥ እንዳለው ፖለቲካዊ አሰላለፍ ሰፋ ያለ ክፍፍል 
ይስተዋላል። በጉዳዩ ላይ ከፃፉ መምህራን ቀዳሚው 
ቴሬንሴ ሊዮንስ ፖለቲካውን በተመለከተ ንቁ ተሳትፎ 
ያለውን የኢትዮጵያውን ዲያስፖራ በሶስት ከፍልን 
ልናየው እንደሚገባ ይከራከራሉ። በመጀመሪያነት 
በፀሐፊው የሚጠቀሰው በዋናነት የአማርኛ ቋንቋ 
ተናጋሪውን ክፍል የሚይዘው የኢህአዴግን ሙሉ 
ፖለቲካዊ መከራከሪያዎችን የሚያብጠለጥለው 
ስብስብ ነው። በተለይም የስርዓቱን የዘውግ 
ፌደራሊዝም ሀገሪቱን እንደሚበታትናት የሚያምነው 
ይህ ቡድን ፖለቲካዊ ምልከታው የኢትዮጵያን የግዛት 
አንድነት አጥብቆ በመያዝና የኤርትራን ‹‹ሀገርነት›› 
እስካለመቀበል በሚደርሰው ጠቅላይ የኢትዮጵያ 
ብሄርተኝነትን /Ethiopian hegemony/ በማቀንቀን 
ይበየናል። ቴሬንሴ እንደሚጠቅሱት ስብስቡ ፖለቲካዊ 
መነቃቃቱን የጀመረው የቀድሞውን የመላው 
አማራ ህዝብ ድርጅት /መዐአድ/ እና የርሱን ወራሽ 
መኢአድን በፋይናንስ፣ በሀሳብ እና በሎጂስቲክስ 
በመደገፍ ነው።

ፀሐፊው “Conflict generated Diaspora 
and transnational politics in Ethiopia” በሚለው 
ጥናታዊ ፅሁፋቸው በሁለተኝነት የሚያነሱት 
የኢትዮጵያን ታሪክም ሆነ ነባራዊ ፖለቲካዊ አውዱን 
አስመልክቶ ባለው አረዳድ ከገዢው ፓርቲ ልሂቅ 
የማይለይ ሆኖ በአተገባበሩ ላይ ጥያቄ የሚያነሳውን 
ክፍል ነው። ደቡቡን የማህበረሰብ ክፍል ማዕከላቸው 
አድርገው ፖለቲካዊ መደላደላቸውን ለማጠናከር 
ለሚሞክሩት ፓርቲዎች ድጋፍን የሚሰጠው ይህ ቡድን 
መሰረታዊ የፖለቲካ ጥያቄው የብሄር ፌደራሊዝሙን 
ፍትሐዊ በማድረግ ላይ ይመሰረታል። በአጥኚው 
በሶስተኝነት የተጠቀሰው የኦሮሚያን መገንጠል 
የሚያቀነቅነው እና የኢትዮጵያን ግዛተ መንግስትነትን 
የማይቀበለው የኦሮምኛ ተናጋሪው የዲያስፖራ ክፋይ 
ነው። ተባባሪ ፕሮፌሰሩ ቴሬንሴ ሊዮንስ ያቀረቡት 
ይህ ዲያስፖራው በሶስት የማይቻቻሉ ጠርዞች 
የመክፈል አካሄድ ከሌሎቹ የጉዳዩ አጥኚዎች የተሻለ 
ቢሆንም ጉድለቶች እንዳሉበት አንዳንድ ተንታኞች 
ይናገራሉ። እኒህ ፀሐፊዎች ከሚያነሷቸው ነጥቦች 
ዋነኛው ፀሐፊው የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪውን 
ክፍል በተመለከተ ያስቀመጡት ጠቅላይ ድምዳሜ 
ነው። በሰሜን አሜሪካ እና በካናዳ በቀዳሚነት 
ኑሯቸውን ካደረጉ የዚህ ብሔር ተወላጆች መካከል 
በቁጥራቸውም ሆነ የሀገር ውስጡን ፖለቲካ በመጫን 
ድርሻ ያላቸው ከመገንጠል በመለስ ያሉ የፖለቲካ 
አማራጮችን የሚቀበሉ መኖራቸው የቴሬንሴን 
መላምት ያጎድለዋል። ከዚህ በተጨማሪ የኦጋዴን 
እና የአኝዋኮችን ፖለቲካዊ ጥምዝምዞሽ ስለሚወስነው 
የዲያስፖራው ክፍል ፀሐፊው ብዙም አያነሱም። 
አንዳንድ ፀሐፊዎች አሁን በሀገሪቱ ያለውን የዘውግ 
ፖለቲካ ጡዘት ቴሬንሴ ላስቀመጡት የዲያስፖራ 
ክፍፍል በምክንያትነት ያስቀምጣሉ።

ከነዚህም መካከል ሮበን ሊንደንበርግ 
የተባሉ ፀሐፊ በህወሓት ቀራፂነት በብሄር ፖለቲካ 

ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ
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አንገት ሲደፋ ምን ፈሰሰ?

የግንቦት 20 ማግሥት ቁዘማ

ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

ሰሞኑን አዲስ የጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ፎቶግራፍ በብዛት በያለበት ይታይ ነበር፤ ያዘነ፣ 
የተከዘና አንገቱን የደፋ መለስ ዜናዊ! እኔን 
ቀልቤን የሳበው የጠቅላይ ሚኒስትሩን አንገት 
ሊያስደፋ የቻለው ነገር አይደለም፤ ወይም አበበ 
ገላው የተናገረው ነገር አይደለም፤ አበበ ገላው 
የተናገረውን ለመናገር ሙሉ መብት አለው፤ 
በተባለው ነገር የማይስማማ ሰው በማስረጃም 
ሆነ ያለማስረጃ የተባለውን ለማስተባበል መሞከር 
መብቱ ነው፤ የአሜሪካኑን ፕሬዚዳንት፣ ወይም 
የእንግሊዙን ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲህ ያለ 
ሁኔታ ቢያጋጥማቸው፣ ወይም በጆርጅ ቡሽ 
ላይ አንዱ ኢራቃዊ እንዳደረገው ጫማውን 
እያወለቀ ቢወረውርም ምንም የሚያስደንቅ ነገር 
አይኖርም፤ በ1928 ነው 29 አጼ ኃይለ ሥላሴ 
በቀድሞ የዓለም መንግሥታት ማኅበር መድረክ 
ላይ ሲናገሩ የኢጣሊያ ፋሺስቶች ያሰማሩአቸው 
ሰዎች ንግግሩን ለማደናቀፍ ጩኸትና ፉጨት 
ያሰሙ ነበረ፤ አጼ ኃይለ ሥላሴን አንገታቸውን 
አላስደፋቸውም፤ አበበ ገላው የወረወራቸው 
ቃላት ናቸው፤ ቃላቱ እውነትን የሚገልጹ ከሆነ 
በተግባራዊ ማረሚያ ይለወጣሉ፤ ቃላቱ ሐሰትን 
የሚገልጹ ከሆኑ እውነትን በሚገልጹ ቃላት 
ይደመሰሳሉ።

እዚህ ላይ አንድ ሌላ ነገር እናስታውስ፤ 
በመስከረም ግድም ይመስለኛል አቶ ኢሳይያስ 

ጓዘ ብዙው ‹‹ግንቦት 20›› አለፈ። ጓዙ 
ፉከራና ፍካሬ ነው። ፉከራው ግዳይ በተጣለበት 
በደርግ ላይ ሲሆን፣ ፍካሬው ደግሞ በመጪዎቹ 
መሰል ‹‹ጠላቶች›› ላይ ነው። ግንቦት ሃያ 
የመስከረም ሁለት አፀፋ ሆኖ መከበር ከጀመረ ሃያ 
አንድ አመታት ያስቆጥር እንጂ ፉከራው አሁንም 
ትኩስ ነው አልበረደም። ሞቶም የማያርፈው 
ደርግ ስጋ አልባ አስከሬኑ ከመቃብር ወጥቶ 
ለእይታ በሚያፀይፍ አግባብ ይፎከርበታል።

የመንግሥቱ ኃይለማርያም የጉብዝና 
ወራት ቁጣና ድንፋታ ለግንቦት 20 ድል መግዘፍ 
የታኮ ጫማ አስተዋፅኦ አለውና በየአመቱ 
አይቀርም። ስለዚህ ለ21ኛ ጊዜ ባለፈው ግንቦት 
19 ምሽትና 20 ማለዳ በኢ.ቲ.ቪ ቀርቦልናል። 
የቀድሞው ሊቀመንበር ‹‹እዚህ ለሚ፣ ጅሁር…›› 
ሳይሉ አልቀሩም። (የቴሌቪኑ ድምፅ ተዘግቶ 
ስለነበር) እሳቸውን ተከትሎ ታጋዮች ሲሮጡ፣ 
ሲዋጉ፣ ድል አድርገው ሲተቃቀፉ፣ ልጆች ታንክ 
ላይ ወጥተው… ወዘተርፈ ይቀርባል። የፉከራውና 
የፍካሬው ተዋናዮች በምሥልና በድምፅ 
ይከሰታሉ። የደርግ ጦር ግዝፈት (ለ21ኛ ጊዜ)፣ 
ብሶት የወለዳቸው የህዝብ ልጆች ፅናት (ለ21ኛ 
ጊዜ)፣ ደርግ ከነ እብሪቱ እንዴት እንደተፈረካከሰ 
(ለ21ኛ ጊዜ)፣ መንግሥቱ ኃይለማርያም እንዴት 
እንደፈረጠጡ (ለ21ኛ ጊዜ)… እነዚህ ሁሉ 
የፉከራው ማዕከላዊ ጭብጦች ናቸው።

አንዳንድ ጊዜ ውዥንብር ይመታናል። 
ደርግ ማነው? ደርቡሽ? ኢጣሊያ? ግብፅ? 
ቱርክ? መሐዲ? ወይስ ማን?... ካልሆነ ለእርስ 
በእርስ ጦርነት 21 ዓመት የማይበርድ ፉከራ 
ሊጠናወተን ይገባል? ደርግ እንደ ደርቡሽ፣ እንደ 
ኢጣሊያና ቱርክ ወራሪ ባዕድ ቢሆንስ ፉከራችን 
ሊገደብ አይገባውም? በጥንቱ ኢትዮጵያዊ ባህል 
ፉከራ ከድል ጋር ዕለቱን በዋናነት የሚያጠናቀቅ 
ሥነ-ሥርዓት አይደለም? ጥንት የድል ቋንጣን 
በፉከራ ቅባት አለዝቦ ለማዳንና ትኩስ ግዳይ 
ለማስመሰል ሲሞከር ታይቷል? እንደውም እኮ 
ያኔ ድሉ እራሱ የእግዚአብሔር አይደለም እንዴ? 
የአጼ ምኒሊክ ጸሐፊ ትዕዛዝ ገብረሥላሴ ታላቁ 
የአድዋ ድልን ከተረኩ በኋላ እንዲህ ይላሉ፡-

‹‹የሥላሴንም ቸርነት ለኢትዮጵያ 
የረዱትን እዚህ ላይ እንናገራለን። የእንኪጨውን 

አፈወርቅ በኒውዮርክ ነበረ፤ በዚያን ጊዜ በአንድ 
ስቴድየም ውስጥ የኤርትራ ተወላጆች ሁሉ 
(የቀረም ያለ አይመስልም!) በስቴድየሙ ታምቀው 
የኢሳያስን ዲስኩር ከሰሙ በኋላ አስተያየታቸውን 
እየሰጡና ጥያቄያቸውንም እየጠየቁ ሲወያዩ 
ነበር፤ ያስቀኑ ነበር፤ የኤርትራም ማኅበረሰብ 
እንደኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ውስብስብና ጉራማይሌ 
ነው፤ መሪው ህዝቡን ሳይፈራ፤ ሕዝቡም መሪን 
ሳይፈራ ተቀራርበው ለመወያየት መቻላቸው 
እኛን የትና የት ጥለውን እንደሄዱ አያሳይም 
የሚል አለ? ይህንን እውነት ቢያንስ የዛሬ 
አሥራ አምስት ዓመት ግድም ሪፖርተር 
የመጀመሪያውን መጽሔት ባወጣ ጊዜ ሽፋኑ 
የኢሳይያስ አፈወርቅ ፎቶግራፍ ነበር፤ የመለስ 
አልነበረም፤ ለኢሳይያስም ከተደረደሩት የውዳሴ 
ርእሶች አንዱ ኢሳይያስ ለሕዝብ ቅርብ መሆኑ 
ነበር፤ በአንፃራዊ ዝምታ መለስን ይጎሽም ነበር፤ 
ዛሬ በጠብ ላይ በመሆናችን እውነትን የምናይበት 
ዓይናችን ተቸግሮ ይሆናል፤ ለማናቸውም 
የሪፖርተርን ዘገባ ያስታወስሁት በኒውዮርክ 
በተደረገው የኤርትራ ተወላጆች ስብሰባ የተነሣ 
ነው፤ ለመሆኑ በኒውዮርክ የኢትዮጵያ ጠቅላይ 
ሚኒስተር ስብሰባ ቢጠራ መጀመሪያ ስንት ሰዎች 
ይገኛሉ? ከተገኙትስ ጋር የሠለጠነ ውይይት 
ይደረጋል? ወይስ በፓርላማ እንደተለመደው ያለ 
ይሆናል? ሳይናናቁ መሪና ሕዝብ ተከባብረው 
በነፃነት ሀሳባቸውን መለዋወጥ መቻል ትልቅ 
እርምጃ ነው።

በኒውዮርክ የተሰበሰቡትን የኤርትራ 
ተወላጆች ቁጥር የሚያህል ኢትዮጵያውያን 
ተሰብስበው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መወያየት 
የሚችሉ ቢሆን እንዴት ያኮራኝ ነበር፤ 
በበኩሌ ባንስማማም እንነጋገር እያልሁ ስጮህ 
ብዙ ጊዜ ሆነኝ፤ ክርር ምርር ብሎ ከዚህ 
ፍንክች አልልም፤ ለአጭሩም፣ ለረጅሙም፣ 
ለወፍራሙም፣ ለቀጭኑም፣ ለክርስቲያኑም 
ለእስላሙም፣ ለሁላችሁም የሚበጀውን እኔ 

አውቃለሁ ማለቱ አያቀራርበንም፤ መናናቅ 
አያቀራርበንም፤ መፈራራት አያቀራርበንም፤ አበበ 
ገላው የተናገረው እውነት መሆኑንና አለመሆኑን 
ወደጎን እንተወውና በኢትዮጵያ ውስጥ እነዚያኑ 
ቃላት፣ በዚያው የጋለ ስሜት ያለፍርሃት በልበ 
ሙሉነት መግለጽ የሚቻል ቢሆን የአሜሪካው 
ድራማ አያስፈልግም ነበር፤ ዋጋም የሚሰጠው 
አይሆንም ነበር፤ በአሜሪካ በድንገትና ዓለም 
ሁሉ በሚያይበት መድረክ ስለ መለስ ዜናዊ 
የተባለው ሁሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ተዝናንቶና 
ኮርቶ ሊያዳምጥ የሚችልበትን መድረክ በሃያ 
ዓመታት ውስጥ ሳያዘጋጅ መቅረቱ አንገቱን 
ለማስደፋቱ አስተዋጽኦ አድርጓል።

በኢትዮጵያ ሳይሆን በአሜሪካ፣ 
በኢትዮጵያ ፓርላማ ሳይሆን በትልቅ ዓለም-
አቀፍ ስብሰባ፣ ጥቂት የአፍሪካ መሪዎች ብቻ 
በተጋበዙበት ስብሰባ፣ በተለይም የኢትዮጵያ 
ጠቅላይ ሚኒስትር ለአፍሪካ ተናጋሪ ሆኖ 
በተጋበዘበት የታላላቅ መሪዎች ስብሰባ ላይ 
መገኘቱ ኢትዮጵያውያንን ሁሉ ሊያኮራ የሚገባው 
ነገር ነበር፤ ቢመቸን የሚያኮራን ነበር፤ መኩራቱ 
ሳይሆንልን ቢቀርም የማናፍርበት በሆነ መልካም 
ነበር፤ ምስጋናና ከንቱ ውዳሴ እንደጠበል 
በሚረጭበት ትልቅ ዓለም-አቀፍ ስብሰባ ላይ 
ዘለፋና ነቀፌታ መስማት አንገትን ያስደፋል፤ 
ነገር ግን ከመለስ ዜናዊ ጋር ኢትዮጵያ በዚያ 
ስብሰባ ላይ አንገትዋን አልደፋችም?

በግድም ይሁን በውድ አንድ መሪ 
አንድ ሕዝብ አናት ላይ ከተቀመጠ፣ ብዙ ነገሮች 
ያያዝዋቸዋል፤ ከነዚህ ነገሮች አንዱ ክብር-- 
ወይም ውርደት ነው፤ ሕዝብ ተዋርዶ መሪው 
ክብር አያገኝም፤ መሪው ተዋርዶ ሕዝብ ክብር 
አያገኝም፤ የአንዱ ውርደት ለሌላው ክብር ሊሆን 
አይችልም፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስብሰባው 
ላይ የተጋበዘው ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን 
የአፍሪካን አህጉርንም ወክሎ ነበር፤ በዚህ 
ሁኔታ ክብር ቢያገኝ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን 

አፍሪካን በሙሉም ያስከብር ነበር፤ ስለዚህም 
የዜና ማሰራጫዎች ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን 
ሲያወድሱ ኢትዮጵያም አፍሪካም አብረው ይወደሱ 
ነበር፤ አሁን ግን አንገቱን ስለደፋው ሰው ሲናገሩ 
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እያሉ ነው፤ 
ያኔ እኛም አንገታችንን ባንደፋም ወደግብዣው 
ቋጥረነው የገባነው ትንሽ ክብር ይደፋብንና 
ውርደቱ ይሰማናል፤ የሚገዙትን ሕዝብ ሳያከብሩ 
ማስክበር ያስቸግራል፤ የሚገዙትን ሕዝብ 
ሳያከብሩ መከበርም ያስቸግራል፤ መሪና ሕዝብ 
ክብርንና ውርደትን ይወራረሳሉ።

በሃያ ዓመት የመሪነት ቦታ ተቀምጦ 
አንገቱን ቀና አድርጎ በኩራት የሚወረወርበትን 
ጉድፍ ሁሉ ለመቀበል የሚችልበትን፣ 
የሚናገርበት ብቻ ሳይሆን አንገቱን ሳይደፋ 
ለማዳመጥ የሚችልበትን መድረክ ሳያዘጋጅ 
በመቅረቱ የደረሰበት ውጤት በዓለም አቀፍ 
ስብሰባ ላይ አንገት መድፋት ነው።

በስንቱ ነገር ነው አንገታችንን 
የምንደፋው? በደሀነትና በችጋር፣ በመረጃ 
ማነቆ፣ በቴሌቪዥን እኛ የምንፈልገውንና 
የምንመርጠውን ለማየት አንችልም፤ በቴሌቪዥን 
ፕሮግራም እንኳ አጥፍቶ መጥፋት ሊባል 
ወደሚችል እልህ ውስጥ ገብተን ከዓለም ጋር 
ብቻ ሳይሆን ከእውቀት ጥበብ (ከቴክኖሎጂ) 
ጋር የምንታገል ይመስላል፤ ሆድ ሲያውቅ ዶሮ 
ማታ እየተባለ መራራ ኮሶ የሚጋቱበት ዘመን 
አክትሞአል፤ ዓለም በሙሉ ጎረቤት ሆኖአል፤ 
በአንዱ አገር ውስጥ የሚሆነው ውቅያኖስንና 
አህጉሮችን አቋርጦ ይሰማል፤ ይታወቃል፤ 
ከጎረቤቶቻችን ከአፍሪካ አገሮች ጋር በመረጃ 
ልውውጥ በጣም ዝቅተኛ ነን፤ በቴሌቪዥን ብቻ 
ሳይሆን በኢንተርኔት አገልግሎት ችግር ፍዳችንን 
እየበላን ነው።

ለዚህ ነው አንገታችንን የምንደፋው፤ 
አንገታችንን ስንደፋ ክብራችን ይፈስብንና ገበናችን 
ይጋለጣል፤ መከባበሩ የሚበጀው ለዚህ ነው።

ተራራ ለ27 ቀን ሙሉ፣ ቀን በፀሐይ ሌሊት 
በመብራት የገነባውን የደለደለውን ትቶ እንደሰከረ 
ዓሣ ከሜዳ ላይ ተዘርግፎ እንደ እህል ተወቃ። 
ሥፍራ ቢያበጁ ጉልበትና ብልሃት የእግዚአብሔር 
መሆኑ በዚህ ተገለጠ።›› (‹‹ታሪከ ዘመን ዘ 
ዳግማዊ ምኒልክ ንጉሠ ነገሥት›› ገፅ 267)

ይነፃፀር ከተባለ ከአያቶቻችን ከ1888 
ዓ.ም. የአድዋ ድል በላይ በዚህ ዘመን ትውልድ 
በ1983ቱ ‹‹ድል›› ብዙ ተፎክሯል። የካቲት 
23 ሊነጋጋ ሲል የተጀመረው የአድዋ ጦርነት 
እስከምሽቱ አምስት ሰዓት አልተጠናቀቀም ነበር። 
የኢጣሊያ ወታደሮች በኢትዮጵያ ወታደሮች 
መሸነፋቸውን አምነው የመጨረሻውን የግራውን 
ክፍል ለቅቀው መረብን ከተሻገሩ በኋላ ሌሊቱን 
የአፄ ምኒሊክ ድንኳን በሀዘን ድባብ ውስጥ ነበር። 
‹‹ከሰልፍ ላይ ስለቀሩት አርበኞች እጅግ አጥብቆ 
ሀዘን ሆነ›› ይላሉ ጸሐፌ ትዕዛዝ ገብረሥላሴ። 
ከዚያስ?

አፄ ሚኒሊክ፣ በነጋታውም ሰኞን፣ 
ማክሰኞን፣ ሮብን፣ ኀሙስን የሞተውን 
ሲያስቀብሩ፣ ቁስለኛውንም እያስነሱ በአድዋና 
በአክሱም ሲያስመሩ፣ መድፍና ነፍጡን 
ሲያሰባስቡ እንጂ ሲያስፎክሩ አልከረሙም። 
ከዚህ ባሻገር ቀጣዮቹ የአደዋ ድል አመታዊ 
አከባበሮች ፈሪሃ እግዚአብሔር ያጠላባቸው፣ 
ያልታበዩና በማንአህሎኝነት ያልታወሩ እንደነበሩ 
አንዳንድ የታሪክ መዛግብት ይመሰክራሉ። 
ሰባተኛው (አፍላው) የአድዋ ድል ሲከበር 
አፄ ሚኒሊክ ሠራዊታቸው ሁሉ በፊታቸው 
እንዲያልፍ ለየመኳንንቱ ትዕዛዝ አስተላልፈው 
ነበር። ትዕዛዙ የተላለፈበት ደብዳቤ በተለይ ለዚህ 
ዘመን ባለድሎች ከፍተኛ ትምህርት ስላለው 
እንጥቀሰው።

‹‹ለእግዚአብሔር ክብር ምሥጋና 
ይግባውና እኔም ይህንን በዓል እንዲህ አድርጌ 
ማክበሬ፣ እናንተንም ማድከሜ እግዚአብሔር 
በቸርነቱ ፯ ዓመት ሙሉ በእረፍትና በጤና 
ስላኖረን ስለዚህ ነገር ማክበር ይገባል ብዬ 
ነው እንጂ ለጥጋብና ለትዕቢት ሠራዊት በዛ 
ነፍጥ በረከተ ለማለት አይደለም። ነገር ግን 
በዚህ በየሥራው ነገር በእንጨት በድንጋይ 
የሚደክማችሁን አትመልከቱ። ይልቅ እኔን ስታጡ 
ብርቱ ሐዘን ያገኛችኋል። አሁንም ወንድሞቼ፣ 
ወዳጆቼ የማናውቀው መከራ እንዳያገኘን 
እንዳይመጣብን በዚህ ነገር ደስ አይበላችሁ። 
እግዚአብሔር እንዳይለየን አብሮ እንዲያሰነብተን 

እኔም አዝናለሁ እናንተም እዘኑ።››
አፄ ሚኒሊክ በየካቲት 23 1905 ዓ.ም. 

እንዲህ ያሉት የቆሰለ እንጂ ያልሞተ ባዕድ ወራሪ 
ጠላት አጠገባቸው አስቀምጠው ነው። የኢህአዴግ 
መንግሥት በግንቦት 20 2004 ዓ.ም. ስታዲየም 
ሰብስቦ የሚያስጮኸንና ‹‹አወግዙ!›› የሚለን 
ያለቀለት፣ የሞተ፣ የተቀበረ ኢትዮጵያዊ ‹‹ጠላት›› 
መንፈሱን ለናሙና አስቀምጦ ነው። የኢህአዴግ 
መንግሥት እንደ አፄ ሚኒልክ በመቁሰሉ ቂም 
የያዘ ህያው ጠላት ቢኖረው ግንቦት 20ን እንዴት 
እናከብረው ነበር? ሁላችንም ወታደራዊ ሙሉ 
ትጥቅ ታጥቀን፣ ጭንብል ደፍተን፣ ሚሳኤል 
ደግነን… መሆን አለበት!!

ኢትዮጵያ የተወደዱና የተጠሉ አምስት 
የድል በዓል ቀኖችን እያከበረች ቆይታለች። 
የመጀመሪያው የአድዋ የድል በዓል የካቲት 23-
1888 ዓ.ም. ነው። ፋሺስት ኢጣሊያ ደግሞ 
የአድዋውን ድል ሽራ ኢትዮጵያን የያዘችበት 
ሚያዝያ 27,1928 ዓ.ም. ማክበር ጀመረች። 
ከዚያም ይሄ የቅኝ መገዛት ድላችን በአፄ 
ኃይለሥላሴ የድል አድራጊነት መታሰቢያ በዓል 
ተተካ ሚያዝያ 27-1933 ዓ.ም.። ደርግ ሥልጣን 
ላይ ሲወጣ የራሱን የድል በዓል መስከረም 
2,1967 ዓ.ም. ማፅናት ብቻ ሳይሆን የአፄ 
ኃይለሥላሴን የድል ቀን ሽሮ በምትኩ እንግሊዞች 
አዲስ አበባ የገቡበትን መጋቢት 28-1933 ዓ.ም. 
ማክበር ጀመረ። እንዲሁ የመጨረሻው ባለድል 
ደግሞ የደርግን የድል ቀን ሽሮ፣ በምትኩ ግንቦት 
20ን ሰጠን።

ኢትዮጵያ ውስጥ ተረግዘው የጨነገፉ 
አምስት የድል በዓል ቀኖች ነበሩ። የ1953ቱ 
በአፄ ኃይለሥላሴ ላይ የተሞከረው የመንግሥት 
ግልበጣ ቢሳካ ኖሮ፣ በ1967 ዓ.ም. ሶማሊያ 
ብታሸንፈን ኖሮ፣ በ1982 ዓ.ም. በደርግ ላይ 
የተቃጣው የመንግስት ግልበጣ ቢሳካ ኖሮ፣ 1991 
ዓ.ም. ኤርትራ ብታሸንፈን ኖሮ እና 1993 ዓ.ም. 
የክፍፍሉ የድል ገፅታ ቢቀየር ኖሮ። ‹‹ኖሮ›› 
የማለት ነገር እምብዛም አያናግርምና ወደሆኑት 
እንተላለፍ።

ፋሽስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን በወረራ 
እንደያዘች የመጀመሪያውን (የተሸነፈችበትን) 
የየካቲት 23ቱን የድል በዓል ሻረች። የአፄ ምኒሊክን 
ሀውልት ነቅላ በመቅበር፣ የአፄ ኃይለሥላሴን 
የይሁዳ ኮከብ ሀውልት በማጥፋትና የአክሱም 
ሀውልትን ከኢትዮጵያ አጓጉዛ ሮማ በመትከል 
ትውልድ የታሪክ ብዥታ ላይ እንዲወድቅ ጣረች። 

ሚያዝያ 27 ‹‹የአገር ተወላጁ›› (ኢትዮጵያዊው) 
ነፃ የወጣበት የድል ቀን አስመስላ አወጀች። 
የድሉን ቀን ጓዘ-ብዙ አደረገችው። ጓዙ ፉከራና 
ፍካሬ ነው። ፉከራው አፄው ግዳይ የወደቁበትን 
አግባብ መሠረት ያደረገ ነው። ፍካሬው ደግሞ 
ሽፍቶቹን (አርበኞቹን) የሚመለከት ነው። ፋሽስት 
ኢጣሊያ ኢትዮጵያን የያዘችበት አምስተኛ አመት 
ሲከበር የኢጣሊያ ምሥራቃዊ አፍሪካ ጠቅላይ 
ገዥ በአዋጅ እንዲህ ፎክሮ ነበር።

‹‹…ዛሬ እንግሊዞች ጦርነቱን 
የሚያደርጉበት ሌላ ኃይል ስለጠፋባቸው በንጉሥ 
ኃይለሥላሴ እያስታከኩ የፕሮፓጋንዳ ሥራ 
መስራትን ያዙ።››

‹‹እንግሊዞች ድል እንዳያደርጉት 
ሲል በገዛ እጁ የሞተውን የአፄ ቴዎድሮስንና 
እንዲሁም ደግሞ ከእንግሊዝ ደርቡሾች ጋር 
ሲዋጋ የሞተውን የአፄ ዮሐንስን ሥራ ሳይከተል 
ከጦር ሜዳ ሸሽቶ በመሄዱ ንጉሥ ኃይለሥላሴ 
የኢትዮጵያን የታሪኳን ክብር እንዳዋረደባት 
እንግሊዞች ረስተውታል።

‹‹በኢትዮጵያ ሁሉም በትክክል 
እንደሚያውቁትና ከዚህ ጋራ ባለው ማስታወቂያ 
እንደተመለከተው የንጉስ ኃይለሥላሴ ያለፈው 
ታሪኩ ሁሉ የደም አፋሳሽነት፣ የመርዝ 
መራዥነት፣ የከዳተኝነት፣ የቀጣፊነትና የግፈኛነት 
ታሪክ ነው።… እግዚአብሔር ከኢጣሊያ ጋር ነውና 
ኢጣሊያ ጠላቷን ታጠፋዋለች። ኢትዮጵያም 
ወደፊት በምታገኘው በሀብቷም በክብሯም በድል 
አድራጊነት ዕድሏም አንድነቷ ከኢጣሊያ ጋር 
የፀና ነው።››

ይሄንን የፋሽስት ኢጣሊያ የሚያዝያ 
27 ‹‹ፉከራ›› በጥቂት እርማት ብቻ ለዚህ ዘመን 
ድል መግለጫ ለማድረግ የተሞከረ ይመስላል። 
ለምሳሌ፡-

‹‹…እንግሊዞች ድል ሊያደርጉት ሲል 
በገዛ እጁ የሞተውን የአፄ ቴዎድሮስንና እንዲሁ 
ደግሞ ከእንግሊ ደርቡሾች ጋር ሲዋጋ የሞተውን 
የአፄ ዮሐንስን ሥራ ሳይከተል ከሀገር ፈርጥጦ 
በመሄዱ ፕሬዝዳንት መንግሥቱ ኃይለማርያም 
የኢትዮጵያን የታሪኳን ክብር እንዳዋረደባት 
ዙምባቤዎች ረስተውታል።…ከኢህአዴግ 
ጋር መጪው ጊዜ ብሩህ ነው!!›› አይነት፡፡ 
አይመስልም? የዘመኑን የድል በዓል ‹‹ፉከራ›› 
ማኳኋን የሚከብደው ከአፄ ሚኒሊክ የድል በዓል 
ደብዳቤ ጋር ነው። ይህ ደግሞ አለመታደል 
አይመስላችሁም?

ዓለማየሁ ገላጋይ
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መቼም እንደተለመደው ለፅሁፍ መነሻ 
ምክነያት እንደሚያስፈልገው ግልፅ ነው፡፡ ምክነያት 
ከጠፋ እንኳን ሰበብ ያስፈልጋል፡፡ ለዛሬ ፅሁፍ 
ርዕስ ያዋጣው ግን የደህንነት መስሪያ ቤታችን 
መሆኑን መግለፅ የግድ ይላል፡፡ የደህንነት መስሪያ 
ቤት ሀገርንና ህዝብን ከስጋት ለመጠበቅ ልዩ ልዩ 
ተግባራት እንደሚያከናውን ነብሳቸውን ይማርና 
ደራሲና ጋዜጠኛ ማሞ ውድነህ በልጅነት አዕምሮ 
ውስጥ ቀርፀው ሰለኖሩልን የማንም ዲስኩር 
አያሰፈልገንም፡፡ ምን አልባትም አንዳንዶቻችን 
በታሪክ አጋጣሚ የዚህ ድርጅት አባል ሳንሆን 
የቀረነው በቸርነቱ ጠባቂነት ነው፡፡ ጠባቂዬና 
እረኛዬ ነው ስል ቀልድ እንዳይመስላችሁ፡፡

ከዩኒቨርሲቲ ስንመረቅ የተሻለ ነጥብ 
አላቸው የተባልን ጥቂት ሰዎች ስማችን 
በዲፓርትመንቱ በኩል ተለጥፎ ሪፖርት 
እንድናደርግ ቀነ-ገደብ ተሰጠን፤ በተሰጠው ቀነ 
ገደብ አሁን በህይወት የሌለውን ታላቄ የአክስቴ 
ልጅ በመታመሙ አክስቴን ልረዳት ደብረዘይት 
ነበርኩና ሳልሄድ ቀረሁ፡፡ ብዙዎቹ ከኔ የተሻለ ነጥብ 
ያላቸውም ጭምር ሪፖርት ሲያደርጉ በቀጥታ 
የደርግ የደህንነት መስሪያ ቤትውስጥ እንደተመደቡ 
ተነግሮዋቸው ቁምጣና ሸራ ተሰጥቷቸው ስልጠና 
ገቡ፡፡ ስራም ጀመሩ፤ ወዲያው ኢህአዴግ ገባና 
እንማንናቹሁ እንኳን ሳይል እነዚያን ምርጥ ልጆች 
በተናቸው፡፡ ለዚህ ነው በቸርነቱ ነው የተረፍኩት 
የምላችሁ፡፡ ይሄኔ የደርግ/ኢሠፓ እባል ልባል 
ነበር፡፡

አስተያየት

መልካም ጅምር ነው

 የፅንፈኝነትን በር በሀሳብ እንዝጋው!

ወደ ገፅ 13 ዞሯል

የዛሬውን ርዕስ የሰጠኝ የደህንነት መስሪያ 
ቤት እነዚህን ደህንነት ተብዬ ተከታታዬችን 
ያሰማራው እርሱ ካልሆነ አንድ ሌላ የጋንጎች ቡድን 
ተቋቁሟል ይህንን ማወቅ ባለመቻሉም ሃላፊነት 
አለበት፡፡ ወደ ጉዳዩ ስገባ የአንድነት ለዴሞክራሲና 
ለፍትሕ ፓርቲ አባልና የወረዳ 19 አመራር የሆነ 
ወጣት ልጅ ግንቦት 21/2004ዓ.ም በሞባይል ስልኬ 
ደውሎ ደህንነቶች በመኪና ጭምር እየተከታተሉት 
እንደሆነ ይገልፅልኛል፡፡ ሁሌም እንደምለው 
ኢህአዴግ ትንሽ ሲያሰፈራራ አስር እጥፍ እየፈራን 
ነው፤ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ምንም ዓይነት ህገ ወጥ 
ስራ ላይ ካልተሰማራህ ተወው፤ እንደውም ጥበቃ 
እየተደረገልህ እንደሆነ አስብና የግል ተግባርህን 
አከናውን ብዮ መለስኩለት፡፡ ረፈድ አድርጎ ምስክር 
እንዲሆነው ይመስለኛል ከአንድ ሌላ የፓርቲ 
አባል ጋር ሆኖ ይደውሉልኛል፤ የመኪናውን 
ታርጋና ዓይነትም ነገሩኝ፡፡ በአጋጣሚ ራቅ ያለ 
ቦታ ስለነበርኩ ያሉኝን እኩይ ተግባር በቦታው 
ድረስ ሄጄ ማየት አልቻልኩም፡፡ አሁንም ግን 
በስልክ በገለፀልኝ ደረጃ ተደርጓል የሚል ዕምነት 
አልነበረኝም፡፡

በዛው ዕለት ከአንድ ጋዜጠኛ ወዳጄ ጋር 
ምሳ በልተን እንዲሁ በዋዛ ጉዳዩን አንስቼበት 
አንዳንድ ፅሁፎች ሲወጡ ካልሆነ በስተቀር 
ዘወትር እንደዚህ እንደማይገጥመው፤ ትኩረትም 
እንደማይሰጣቸው ነገረኝ፡፡ ይህ ጋዜጠኛው 
አነጋገርም እምነቴን አጠናከረልኝ፡፡ ብዙ ሰዎች 
የምክር ቤት አባል በመሆኔ እንዲሁም በፓርቲው 
ውስጥ ባለኝ ሃላፊነት ሰለዚህ ጉዳይ ሲያነሱ፤ 
ጉዳዮን ከማቃለል ውጭ በመረጃ ያልተደገፈ ምን 
አልባትም የፍርሀታችን ውጤት ነው የሚል 
ዕምነት ነበርኝ፡፡ ግንቦት 22/2004 ዓ.ም የገጠመኝ 
ግን በፍፁም ከግምቴና ከእውቀቴ በላይ ነው፡
፡ ይህች ሀገር ለውጥ እንዲሚያሰፈልጋት ያለኝን 
እምነት ያጠናከረ፤ መንግሰት ላይ ያለኝን እምነት 
እጅጉን የሸረሸረ ነበር፡፡

ግንቦት 22/2004 በጠዋት እንደልማዴ 
ቢሮ ገብቻለሁ፤ የምክር ቤት መደበኛ ባይሆንም 
ስብሰባ አለ፤ አሰቸኳይ በእጄ ላይ ማለቅ ያለባቸው 
ጉዳዮች ከመኖራቸው በተጨማሪ፤ ፓርቲ ፅ/
ቤት መሄድና ጉዳዮችን መከታተል ነበረብኝ፡
፡ እነዚህ የተሰለፉ ስራዎችን ቅደም ተከተል 
እየሰጠሁ የዕለቱን ጋዜጦች እያገላበጥኩ ሳለሁ 
ስልኬ መጥራት ጀመረ፡፡ ስልኩን የደወለው 
ትላንት በደህንነት ሲዋከብ የዋለው ወጣት ነው፤ 

የኢትዮጵያ ፖለቲካ ለዘመናት ከተጫነበት 
ዕዳ በጣት ለሚቆጠሩ ጊዜያት እየቀና ብዙውን 
ጊዜ ደግሞ እየደፈረሰ ዛሬ ያለበት ላይ ደርሷል። 
ያለፉት ተከታታይ መንግስታት እንወደዋለንም፣ 
እናከብረዋለንም ባሉት ህዝብ ላይ ያሻቸውን 
ከፈፀሙ በኋላ በመከራ ወቅት ጥለውታል። ወይም 
ጀንበራቸው ጠልቃ ለመታደግ አቅም ተስኖአቸው 
ውድቀታቸው አሳዛኝ ሲሆን ተመልክተናል፡
፡ በእርግጥ የውድቀታቸው ዋነኛ ምክንያት 
የሚመሩትን ህዝብ ለግብር ወይም ለጦርነት ብቻ 
በሚል የራሳቸውን ክብር በማስቀደም የሮጡበት 
ሩጫ ነው። 

ከኢህአዴግ በፊት የነበሩት ሁለት 
መንግስታትን ብናይ ሀገሪቷንና የሚመሩትን 
ህዝብ በረሃብ፣ በጦርነትና በሰብዓዊ መብት ረገጣ 
ካንገላቱትና በዓለም ፊት መሳቂያ ካደረጉት በኋላ 
በመጡበት የግፍ መንገድ በየተራ አልፈዋል። 
ይህንን ተከትሎ በመጣ ችግር የስልጣኔና የሰው 
ዘር መገኛ ተብለን ተሞካሽተን እንዳልነበረ፤ የሰው 
ልጅ ለመኖር የማይመችበት ወደሚል መጠሪያ 
ስያሜያችን ተቀይሯል። ለነዚህ ጥፋቶች ከሌሎቹ 
በተለየ ደግሞ ደርግ ትልቁን ድርሻ ይወስዳል።

ኢህአዴግ መራሹ መንግስትም ስርዓት 
ለውጦ ሲመጣ ካለፉት ስርዓቶች የተሻለና የተለየ 

የዘንድሮ ግንቦት ሃያ በዓል ለ21ኛ 
ጊዜ ተከብሮአል። ነገር ግን በዓሉን አስመልክቶ 
በመንግስት ሚዲያ በተለይም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 
ይቀርብ የነበረው አሰቃቂ እና አሸማቃቂ ዝግጅት 
ዘንድሮ ተገቢ እና ጤናማ ሊባል በሚችል ዝግጅት 
በመከበሩ በፍትህ እምነት ተገቢ ለውጥ ነውና 
ምስጋናዋን ታቀርባለች።

እንደሚታወቀው ባለፉት ሃያ፣ የግንቦት 
ሃያ በአላቶች ላይ የሚቀርቡት ፕሮግራሞች 
ሽሬ ላይ ሶስተኛው አብዮታዊ ሰራዊትን ለወሬ 
ነጋሪ ሳናስቀር ደመሰስነው፣ ጎንደር ላይ አክሌን 
ሰራዊት፣ ደብረብርሃን ላይ፣ ጎጃም ላይ… እየተባለ 
ያ የኢትዮጵያ ሰራዊት ልጅ፣ ሚስት እና ቤተሰብ 
የሌለው ይመስል አባረርነው፣ ጨፈጨፍነው፣ 

ደውሎ ሜክሲኮ እንደሆነ እና ሰዎቹ አሁንም 
እንደሚከተሉት መኪናውም እንዳለ፤ ነገር 
ግን ታርጋ ቀይሮዋል ሲል ገለፀልኝ፤ ይህ ልጅ 
ተመሳሳይ መኪና እያየ መደንበር ይዞዋል ብዬ 
ለራሴ ነገርኩትና ወዲያውኑ የመጣልኝ መፍትሔ 
ዛሬ ከኔ ጋር ውሎ የሚከታተሉትን ሰዎች ማየት 
አለብኝ ብዬ ወሰንኩና ወደ እኔ ቢሮ እንዲመጣ 
የቢሮዬን አቅጣጫ ነገርኩት፡፡

ትንሽ ቆየት ብሎ እንደ ደረሰ ግን ቢሮ 
እንደጠፋበት ሲነግረኝ ከቢሮ ወጥቼ ለመጠቆም 
እንዲመቸኝ ሰወጣ ከቢሮ ፊት ለፊት ቆሞ 
አየሁትና የፎቁን መውጫ አቅጣጫ ጠቁሜው 
መኪና ፍለጋ ፎቅ ላይ ሆኜ ሳማትር ሁለት 
ወጣቶች በሶምሶማ እየተከተሉት ሌሎች ደግሞ 
በሌላ መስመር ሲራወጡ ተመለከትኩ፤ ማመን 
አቃተኝ፡፡ ወደ ቢሮ እንዲገባ ነግሬው ቆሜ 
ሁኔታቸውን ማየት ስጀምር አንደኛው እኛ 
ያለንበት ሶሰተኛ ፎቅ ሲደርስ ፊት ለፊት ተያየን፤ 
ምንም ሳያመነታ ከቢሮዬ አጠገብ ያለ አንድ ቢሮ 
ዘው ብሎ ገብቶ ቆይቶ ወጣ፤ ከዚያም ደርጃውን 
ወርዶ ፊት ለፊት ወደሚገኘው ቤተ ክርስቲያኑ በር 
ሄዶ ሲወጣ ለመከታተል እንዲመቸው ሆኖ ቆመ፤ 
ትኩረቴን እርሱ ላይ አድርጌ ስመለከተው ፊቱን 
አዙሮ ቤተክርስቲያን አጥር ጥግ ወደ አለችው ጊቢ 
ገባ፡፡ ይህን ሁሉ  ሲያደርግ በሞባይሌ ልቀርፀው 
አሰብኩና ህገወጥነት ተሰማኝ፤  አንደኛው ጓደኛው 
ካፍቴሪያ በረንዳ ላይ ቁጭ ብሎ ቁልጭ ቁልጭ 
ሲል ሄድኩና ‹‹የደህንነት ሰጋት የሆነ ነገር ካለ 
ልረዳችሁ እችላለሁ፤ ምንድነው ችግሩ?›› ብዮ 
ስጠይቀው፤ ‹‹እረ ችግር የለም፡፡ እኔ ቁርሴን 
ልበላ ነው የመጣሁት›› አለኝ፡፡ ቁርስ ሳያዝም 
ሻይ መጣለትና ጠጣ፡፡ ያላዘዘውን ቁርስ ሊበላ 
ነበር ማለት ነው፡፡ በጣም አዝኜ፤ ምን ማድረግ 
እንዳለብኝ እያሰብኩ ዞር ስል ሌሎች ሁለት ወጣቶች 
መጥተው ቁጭ ብለው ሁኔታውን ይከታተላሉ፤ 
ችግር እንዳይደርስበት ሊሆን ይችላል፤ ከፈለክ ቢሮ 
ገብተን እናውራ ብዬው ወደ ቢሮዬ ገባን፡፡ ቢሮ 
ገብታን ተሳዳጁን ወጣት ምን አዲስ እንቅስቃሴ 
እንዳለው ጠየቅሁት፤ ምንም አዲስ ነገር እንደሌለ 
ከዚህ ቀደምም እንዲሁ እንደሚከተሉት ነገረኝ፡
፡ ይህ ወጣት ፓርቲው የሰጠው የተለየ ተልዕኮ 
የለውም፤ በሌላ ህገ ወጥ ድርጅት ውስጥ ተሳትፎ 
ያደርጋል ተብሎ ቢገመትስ የደህንነት ክትትሉ 

ግርማ ሠይፉ ማሩ
girmaseifu32@yahoo.com

በዜጎች ሰብዓዊ መብት ላይ የሚደረግ ጥቃት ይቁም!! 

ነገር ይዞ ይመጣል የሚል ጭላንጭል ተስፋ 
ነበረን። በንጉሱና በወታደሩ የአገዛዝ ዘመን የታዩት 
የፖለቲካ ህመሞች እንደማይደገሙ ቃል ተገብቶም 
ነበር። የሆኖ ሆኖ ብዙም ሳይቆይ ችግሮቹ አንድ 
በአንድ ወደ መድረክ ተመለሱ እንጂ። ረሀብ፣ 
መከራና ጦርነት ቦታቸውን መልሰው ያዙ። በተለይ 
ቀድሞውኑም የገደዱት ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ 
እንቅፋቶች በመባባሳቸው ህዝቡን ለከፍተኛ የኑሮ 
ቀውስና በሀገሩም ጉዳይ ‹›አለሁኝ›› ለማለት 
እንዲሰጋ አስገደዱት። የአብዛኛውም እጣ ፈንታ 
መሰደድ ሆነ።በሀገሬ አጣሁት ያለውን ነፃነት 
ለማስመለስና ገፋኝ ያለውን ስርዓት ለማጋለጥ 
ይመቸኛል ያለውን ከባቢም አመቻቸ።

 መላው ኢትዮጵያዊ በሃገሩ ሰርቶ፣ 
ከብሮና በማንነቱ ኮርቶ ለመኖር የተረጋጋና ሰላማዊ 
የፖለቲካ ስርዓት ያስፈልጋል፡፡ ግጭትና መቆራቆዝ 
የተጠናወተውን ፖለቲካችንን ከውጪ ሆኖ 
ለመመልከት ግድ የሆነበት የሚፈልገውን በማጣቱ 
ነው፡፡ ኢትዮጵያ የጋራ ንብረታችን ናት። የኛም፣ 
የኢህአዴግም፣ የተቃዋሚዎችም፣ የዲያስፖራውም-
የሁሉም። ይህንን ደግሞ ማንም ሊሰጥና ሊነፍግ 
መብቱ አይደለም። በገዢው መንግስትና በውጭ 
ሀገራት በሚገኙ ተቃዋሚዎች መካከል የሚፈጠሩ 
ልዩነቶች መነሻቸው ይህችን ሀገር እኔ ባስተዳድራት 
ከአንተ የተሻለ ለውጥ አመጣለሁ በሚል ነው። ህዝቡ  
ካለበት አረንቋ ለመውጣት በሚያደርገው ጥረት 
የእኔ መንገድ ያዋጣል ነው የውዝግቡ አንኳር፡፡ ይህ 

ደግሞ የሀሳብና የአስተሳሰብ ልዩነት ነው። የልዩነቱ 
መፍትሄም ራሱ ሀሳብ ነው። ወይ አድነኝ ወይም 
ላድንህ፤ ወይ አርመኝ ወይም ላርምህ ለመባባል 
የሶስተኛ ወገን ገላጋይነት አያስፈልግም፡፡ የችግሩ 
ባለቤቶች በቂ ናቸው፡፡ ታሪካችን እንደሚያስተምረን 
ከሆነ የፅንፈኝነት ውጤቱ የህዝብ ስደትና የሀገር 
ሰላም አለመረጋጋት ነው፡፡ ዛሬ ሰልጥነዋል 
የምንላቸው ሀገራትም በሁለት ባላንጣዎች መካከል 
የሚነሱ ችግሮችን አንዱ አንዱን በማሳደድ ሳይሆን 
በመግባባትና አማራጭ መፍትሄዎችን በመፈለግ 
ጉዳዩን ያጠናቅቁታል።

ይህ የሰለጠነ ባህል ለዚህች ምስኪን 
ሀገርም እንደሚያስፈልጋት ፍትህ በፅኑ ታምናለች። 
ለዚህም መንግስት የመሪነቱን ቦታ ወስዶ በሀሳብና 
በእውቀት ላይ መሰረት ያደረጉ ትችቶችን ለመቀበል 
ትከሻውን ማስፋት ይጠበቅበታል። እውነት እኔ 
ጋር ብቻ ነች በማለት ሌሎችን መግፋት መንግስት 
እየገነባሁት ነው ከሚለው የዴሞክራሲ መንገድ 
አንፃር ስህተት መሆኑን ለመናገር ምስክር መጥራት 
አያስፈልግም። ሀገሪቷን ለመምራት ስልጣን 
ብቻ በቂ አይደለም። ጉልበትም በቂ አይደለም፡፡ 
ኃላፊነትም ጭምር እንጂ፡፡ ሀሳቤን በነፃነት ለመግለፅ 
ስለተገደብኩ ብሎ ሀገሩን ጥሎ የሚሰደደውን እና 
ለመሰደድ የተዘጋጀውን ወገን የተዘጋውን የውይይት 
በር በመክፈት መመለስ ይቻላል ብለን እናምናለን። 
ይሄ ደግሞ በቀጠሮ ሳይሆን ዛሬ መሆን አለበት 
ስትል ፍትህ ታሳስባለች።

ፈጀነው… እየተባለ የጄኔራሎች ምስክርነት ሳይቀር 
የሚቀርብበት ነበር። የዘንድሮው በዓል ግን በዚህ 
መልኩ ባለመከበሩ እናመሰግናለን።

የዘንድሮውን የኢህአዴግ የድል በዓል 
ሙሉ በሙሉ የሚደገፍ የሚያደርገው ኢህአዴግ 
በአሉን አስመልክቶ ያቀረበው ዝግጅት ፍፁም 
ጤናማ በሆነ ውድድር ላይ የተመሰረተ በመሆኑ 
ነው። ይኸውም ይህንን ያህል ትምህርት ቤት 
ሰራው፣ ይህንን ያህል ሆስፒታል ገነባው፣ ይህንን 
ያህል ህዝብ ከድህነት አላቀኩ፣ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ 
በዚህን ያህል ፐርሰንት አሳደኩ… የሚል ላይ 
የተመሰረተ ነውና። የቀረቡት መረጃዎች  ነባራዊ 
ሀቆች የሚደግፏቸው ናቸው ወይስ አይደሉም 
የሚለው ክርክር እንደተጠበቀ ሆነ፣ ለሃያ አመት 
ያህል በስልጣን ላይ የቆየ መንግስት መከራከሪያው 
ስልጣን ከመያዙ በፊት የነበረውን መንግስት እንዴት 

እንዳሸነፈው በሚቀርብ ወታደራዊ ገድል ሳይሆን 
በዚህ መልኩ በመሆኑ ነው ለውጡን የደገፍነው። 
ምክንያቱም ሽሬ ላይ ሶስተኛውን አብዮታዊ 
ሰራዊትን ጨፈጨፍነው እየተባለ በቴሌቪዥን 
ሲተረክ፣ አባቱ የሶስተኛው አብዮታዊ ሰራዊት አባል 
የሆነ የዚህ ትውልድ አካል የሚደርስበት የስነ-ልቦና 
መሰበር ቀላል አይደለም፡፡ እናም ከዚህ በኋላም 
ኢህአዴግ ለምርጫ ሲቀርብ የሚከራከረው ‹‹ይህንን 
ሰራው…›› እያለ እንጂ ‹‹ይህንን ያህል የቀድሞ 
መንግስት ወታደር ገደልኩ›› እያለ እንደማይሆን 
ተስፋ እናደርጋለን። ፍትህ ከዚህ ቀደም የግንቦት 
ሃያ በአል ከላይ በጠቀስነው መልኩ መከበር 
እንዳሌለበት ስታሳስብ መቆየቷም ይታወቃል፡
፡ ኢህአዴግ የፍትህን ማሳሰቢያ ተቀብሎም ሆነ 
በራሱ ተነሳሽነት በአሉን በዚህ መልኩ ስለለወጠ 
ግን ደግመን እናመሰግናለን፡፡



ፍትህ ግንቦት 24 2004 ዓ.ም 
5

www.fetehe.com

ተመስገን ደሳለኝ

አንድ በሉ
በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

የ‹‹አራት ኪሎው›› እና ‹‹የቃሊቲው መንግስት›› ወግ

ሲሳይ አጌና በቅርቡ በመጀመሪያ በጀርመን፣ 
ቀጥሎ በአሜሪካን ሀገር ‹‹የቃሊቲው መንግስት›› 
የሚል ርዕስ ያለው መፅሐፍ አሳትሟል። በእርግጥ 
መፅሐፉ እስከአሁን ሀገር ቤት መግባት አልቻለም 
(ምናልባት ወደፊትም ላይገባ ይችላል)

ጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና በኢትዮጵያ የነፃ 
ፕሬስ ታሪክ የጎላ አሻራ ካላቸው ጥቂት ጉምቱ 
እና ትንታግ ጋዜጠኞች አንዱ ነው። ከ1986 ዓ.ም. 
ጀምሮ በድህረ ምርጫ 97 በተነሳው አለመግባባት ስራ 
እስካቆመበት ዕለት ድረስ ‹‹ኢትኦጵ›› እና ‹‹አባይ›› 
የተባሉ ጋዜጦችን በባለቤትነት ይመራ ነበር። በተለይ 
ኢትኦጵ ጋዜጣ በእጅጉ ተወዳጅ ከመሆኗም ባሻግር 
በስርጭትም ግንባር ቀደም እንደነበረች ይታወሳል።

ጋዜጠኛ ሲሳይ ከቅንጅት መሪዎች ጋር 
አብሮ ታስሮ ነበር። የተለቀቀውም  ልክ እንደእስክንድር 
ነጋ ፍርድ ቤቱ ‹‹ነፃ ነህ›› ብሎት ነው፡፡ ይህ አንድ 
እውነት ቢሆንም ብሮድካስት ኤጀንሲ የተባለ ‹‹ፍቃድ 
ሰጪ እና ፍቃድ ነሺ›› መስሪያ ቤት ወደ ፕሬሱ 
እንዳይመለስ በመከልከሉ ዛሬ በአሜሪካን ሀገር በስደት 
ይኖራል። ‹‹የቃሊቲው መንግስት›› የሚል ርዕስ 
የሰጠውን መጽሐፉንም ያሳተመው በዛው በስደት 
አለም ነው። (በነገራችን ላይ ይህ ፅሑፍ የመፅሐፉ 
ዳሰሳ /Book review/ ባለመሆኑ ስለመፅሐፉ ይዘት፣ 
ጠንካራ እና ደካማ ጎን አንነጋገርም። የምንነጋገርበት 
አብይ ጉዳይ በመጽሐፉ ላይ ስለተገለፀው የፍትህ 
ስርዓቱ ሹቀት፣ የፀጥታ አስከባሪዎች ገለልተኛ 
ያለመሆን፣ ስለእስረኛ አያያዝ እና ሌሎች ተያያዥ 
ጉዳዮች ብቻ ነው። ይህንን መንገድ የመረጥኩበት 
አንዱ ምክንያት የሚመለከተው ክፍል ቢያንስ 
በዋና ዋና ጉዳዮቹ ላይ መልስ ይሰጥበታል በሚል 
ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ከመጋረጃው ጀርባ ያለውን 
የኢህአዴግን ፖለቲካ ‹‹ፈገግ›› በሚያደርጉ ገጠመኞች 
ታጅበን ለማየት እንዲያስችለን ነው) በቅድሚያ ሲሳይ 
አጌና ይህንን መፅሐፍ ለምን እንዳዘጋጀ በመግቢያው 
ላይ ከገለፀው ጨርፈን እንይ፡-

‹‹…ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ ወዲህ በዚሁ 
የፕሬስ ሥራ ሳቢያ ለ6ኛ ጊዜ መታሰሬ ነው። ይህንን 
እንደ ገድል ልዘክረው ያነሳሁት ሳይሆን፣ የነፃው 
ፕሬስ ባልደረቦች ‹ሕዝብና መንግስት በማጋጨት›፣ 
‹ሕዝብን ለአመፅ በማነሳሳት› እየተወነጀልን ስንታሰር 
ስንፈታ መኖራችንን በማስታወስ፤ በእስር ቤቱ 
‹ደንበኝነቴ›   የሰበሰብኳቸውን መረጃዎች በመጽሐፉ 
ውስጥ በየአጋጣሚው ስለሚነሳ ይህን በሰሚ ሰሚ 
የቃረምኩት ሳይሆን፣ ራሴ ያለፍኩበትና ከምንጩ 
በቀጥታ የተቀዳ መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። እርግጥ 
ነው ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ከበደ፣ ጋዜጠኛ መኮንን 
ወርቁ፣ ጋዜጠኛ ታምሩ ተስፋዬ የተባሉ የነፃው 
ፕሬስ ባልደረቦች ራሳቸውን እስከማጥፋት የዘለቁበትን 
አስጨናቂ ሂደት ማለፋችንንም መግለፅ ራሱ ስለነፃው 
ፕሬስ ፈተና ብዙ ይናገራል። ከእነዚህ ሶስቱ ጋዜጠኞች 
አንዱ መኮንን ወርቁ በፖሊስ ያልተቋረጠ ክትትል 
በመማረርና በሌላ የፕሬስ ክስ ዋሱ የነበሩት ሰው 
በመታሰራቸው በሞቱ ነፃ ሊያወጣቸው በራሱ ላይ 
ዕርምጃ የወሰደ ሰማዕት ነው።›› የፈጣሪ ያለህ! ምን 
ያህል አስጨናቂ ጫና ቢሆን ነው ራስን እስከማጥፋት 
የሚያደርሰው?

   ይህ መጽሐፍ የሚያተኩረው በይበልጥ 
በድህረ ምርጫው ‹‹ጦስ-ጥንቡሳስ›› የቅንጅት 
መሪዎች ከያሉበት ጓዳ ጎድጓዳ ታድነው እንዴት 
እንደተያዙ፣ ቀጥሎም የእስር አያያዛቸው እና የፍርድ 
ቤት ውሎአቸው ምን ይመስል እንደነበረ ነው። በዚህ 
አጋጣሚም ነው በሀገራችን የፍትህ ስርዓት ላይ 
ስጋት እንዲገባን የሚያደርጉ አስደንጋጭ እና በቁጣ 
የሚያነዱ ክስተቶችን ከመፅሀፉ ላይ ያገኘሁት።

      ያችን ሰዓት
‹‹መጨረሻው ሲጀመር›› በሚል ርዕስ 

ፖለቲከኞቹ እና ጋዜጠኞቹ እንዴት ታድነው 
እንደተያዙ ተዘርዝሯል። ‹‹ያች ሰዓት›› (ጥቅምት 
22/1998 ከቀኑ 10 ሰዓት በኋላ ጀምሮ ነው) 
የደህንነት ሀይሎች ለወራት ሲከታተሉና ሲያዋክቡ 
የቆዩትን ታሳሪዎች አሳደው መያዝ የጀመሩባት። 
ዕለቷ በአዲስ አበባ ዋና ዋና ቦታዎች ‹‹በምርጫው 
ኢህአዴግ አጭበርብሮአል›› ያሉ ወጣቶች ዛሬም 
ድረስ ጥሪው ከማን እንደተላለፈ ተለይቶ ያልታወቀ 
‹‹የመብት ጥያቄ››ን በማንገብ በዋና ዋና ጎዳናዎች ላይ 
ከታጣቂዎች ጋር የተፋጠጡበት የጭንቅ እና የሰቆቃ 
ሰአት ናት -ያች ሰዓት። በእርግጥ ይህ መጽሐፍ 
ለጅምላ እስሩ የእለቱ ግጭት ብቻ ምክንያት እንዳልሆነ 
ይሞግታል። እንደ ምክንያት የሚያስቀምጠውም 
ቅንጅቱ መስከረም 22/1998ዓ.ም ‹‹ከቤት ውስጥ 
ያለመውጣት›› አድማ እንዲደረግ ያስተላለፈውን ጥሪ 
በዋዜማው በዲፕሎማቶች ጫና ከሰረዘው በኋላ፣ 
በእለቱ በታላቁ ቤተ-መንግስት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ጋር ዲፕሎማቶቹ ባሉበት በተደረገ ውይይት ላይ 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ‹‹ቤት የመቀመጥ 
ጥሪውን ባትሰርዙት ኖሮ ጋዜጠኞችን ጨምሮ ሰብስቤ 

ላስራችሁ ነበር›› ያሉትን በመጥቀስ ነው። እንግዲህ 
ምንም አይነት የጎዳና ላይ ነውጥ ሊቀሰቀስ የማይችል 
የትግል ጥሪ ያስተላለፉ ሰዎች ሊታሰሩ ተወስኖ 
ከሆነ ልክ በወሩ ‹‹ህገ መንግስቱን በኃይል ሊንዱ 
ነው›› ተብለው የታሰሩበትን መንግስታዊ ምክንያት 
ያፋልሰዋል ማለት ነው። (የመጽሐፉ ደራሲ ሊያስሩት 
ከመጡ የፀጥታ ሰራተኞች አምልጦ ለአንድ ወር 
ከተደበቀበት ተይዞ ወደ ማዕከላዊ ፖሊስ ጣቢያ ሲሄድ 
ያጋጠመውን ፈገግ የሚያሰኝ ሁኔታ ደግሞ እንዲህ 
ሲል ይጨምርልናል፡- 

‹‹…ሹፌሩ ከመስቀለኛው መንገድ በቀጥታ 
ወደ ግራ መታጠፍ ሲገባው ወደ ቀኝ ታጥፎ 
የአዲሱ ገበያን መንገድ ተያያዘው። በመገረም ወዴት 
እየወሰደን ነው? በማለት ከራሴ ጋር ስሟገት እንደገና 
ወደ ግራ ታጥፎ ቁልቁል የጊዮርጊስን መንገድ ያዘ፡
፡ ወደ ማዕከላዊ ምርመራ ማስተባበሪያ ይገባል 
ብለን ስንጠበቅ ቁልቁል ሸመጠጠ። በመኪና ውስጥ 
ያጀቡን አራት መሳሪያ ያነገቱ ፖሊሶችና አንድ 
ከሹፌሩ ጎን የተቀመጠው ኃላፊያቸው እንዲሁም 
ሹፌሩ ማዕከላዊ ምርመራ የቱጋ እንደሆነ በትክክል 
እንደማያውቁ የተገነዘብኩት ይሄኔ ነበር። ግራ 
በመጋባት የትኛው ነበር እያሉ ሲጠያየቁ መኪናውን 
አዙረው እንዲመለሱ የነገርኳቸውና የምታሰርበትን 
ግቢ ያሳየኋቸው እኔው ራሴ ነበርኩ።›› መቼም ይህ 
በእጅጉ የሚደንቅ ነው።  በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ 
ፀጥታ አስከባሪዎች ‹‹ለፀጥታው አስጊ›› ያሏቸውን 
ሰዎች አድነው ከያዙ በኋላ የሚያስሩበትን ዋነኛ ቦታ 
አለማወቃቸው በወቅቱ ‹‹የተባበሩት መንግስታት 
ሰላም አስከባሪ ሰራዊት›› ጣልቃ ገብቶ ነበር እንዴ? 
ብለን እንድንጠይቅ ያደርገናልና። 

        እስር ቤቶቹ
ጠዋት እና ማታ ወደ መፀዳጃ ቤት ብቻ 

መሄድ እንደሚቻል ፈቅዶ የቀረውን ሙሉ ሌሊት 
እና ሙሉ ቀን በተቆለፈ በር ውስጥ ከመገደቡ ውጭ 
የማዕከላዊ እስር ቤት ከሌሎቹ የሀገሪቱ እስር ቤቶች 
የተሻለ እንደሆነ ይነገራል። ‹‹የቃሊቲው መንግስት›› 
መፅሐፍም ይህንን ያረጋግጣል። 

ከዚህ ውጭ የቃሊቲው ማረሚያ 
ቤት ‹‹የምድር ሲኦል›› ነው፡፡ የመጽሐፉ ትርክት 
ደግሞ እስር ቤቱን ከሲኦልም በላይ የከፋ አድርጎ 
ገልፆልን ሲያበቃ፣ ስቃዩን ይበልጥ በመከራ የተመረገ 
የሚያደርገው ማረሚያ ቤቱን የሚያስተዳድሩት 
የፌደራል ፖሊስ አባላት ለገዥው ፓርቲ የወገኑ 
መሆናቸው እንደሆነ ይገልፃል። ‹‹ፖሊስ ገለልተኛ 
ነው›› የሚባለውም በወረቀት እንጂ በተግባር በግልባጩ 
ነው ሲልም  ያረዳናል። ወይም የምናውቀውን ሃቅ 
ያረጋግጥልናል።

በእርግጥ ትርክቱ በደረቁ አይደለም። 
ምክንያታዊ ነው። ለምሳሌ ታህሳስ 26/1998 ዓ.ም. 
ጋዜጠኞቹ እና የጋዜጣ አሳታሚ ድርጅቶቹ ባለቤቶች 
ፍርድ ቤት ሲቀርቡ በመመካከር ሁሉም ‹‹ጥቁር 
ቲሸርት›› ለብሰው የህሊና እስረኞች እንደሆኑ ለማሳየት 
ጥረት አደረጉ። ሙከራቸውም ተሳክቶ ድርጊቱ የዜና 
ሽፋን አገኘ። ሆኖም ማረሚያ ቤቱ የእስረኞቹን ሻንጣ 
ፈትሾ ጥቁር ቲሸርት የተባለ እንዲወረስ ከማድረጉም 
በላይ ከዚያን ዕለት ጀምሮ ከቤተሰብ፣ ለእስረኞቹ 
ጥቁር ቲሸርት እንዳይገባ ከልክሏል፡፡ ይህ አንዱ 
ማሳያ ነው። አፍንጫ ሲመታ... ሌላው ይቀጥላል። 

‹‹በዚያ 250 ያህል ሰው በሚይዘው አዳራሽ 
ውስጥ ደስታ፣ መሐሪ፣ ለገሰ፣ አባስ፣ ኃይሉ የሚባሉ 
የአእምሮ በሽተኞች ያሉ ሲሆን፣ ጆንሰን የሚባለው 
ሱዳናዊ ወፈፌ ሲጨመር 6 የአእምሮ በሽተኞች ከእኛ 
ጋር ይኖራሉ።›› ይልና በሌላ ገፅ ላይ ደግሞ በትክክል 
ተቆጥረው ሃምሳ የሚሆኑ የሳምባ በሽተኞች በዚሁ 
ክፍል እንዲገቡ መደረጉ ለጤና አደገኛ በመሆኑ 
ለፍርድ ቤቱ እስከማመልከት ቢደረስም የተገኘ ለውጥ 
እንደሌለ ያትታል።

እዚህ ላይ አጥንት ድረስ ሰርስሮ ከሚገባ 
ሀዘን ጋ የሚያላትመን መሀሪ እና አባስ፣ እንዲሁም 
አማርኛ መናገርም ሆነ ማንበብ የማይችለው 
ከቤንሻንጉል ስራ ፍለጋ የመጣው (ስሙ ያልተጠቀሰ) 
ታሳሪን ጨምሮ ሶስቱም የአእምሮ በሽተኛ የሆኑት 
ሚያዝያ 10 ቀን 1993 ዓ.ም. በአዲስ አበባ ከተማ 
በተነሳው አመፅ ተይዘው ‹‹ህገ መንግስቱን በኃይል 
በመናድ እና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ውድመት 
በማስከተል›› የሚል ክስ ሲቀርብባቸው ደንግጠው 
መሆኑ ነው። መሀሪ ስራ ፍለጋ ከጎንደር የመጣ 
ሲሆን፣ አባስ ደግሞ ጫማ በመጥረግ የሚተዳደር 
ሊስትሮ ነበር።  ሲሳይ የቤንሻንጉሉ ወጣት አማርኛ 
አለመቻሉን ጠቅሶ እንዲህ ይላል ‹‹ከእነአባስ ጋር 
በምን ቋንቋ መክሮ በወንጀሉ ተባባሪ እንደሆነ 
የሚያውቀው ዐቃቢ ህግ ብቻ ነው››

የሀገራችንም ሆነ አለም አቀፍ ህጎች 
ስለእስረኛ አያያዝ ደንግገዋል። እናም በምንም 
መልኩ በትንፋሽ በሚተላለፍ በሽታ የተያዙ እና 
የሚያደርጉትን የማያውቁ የአእምሮ ህሙማን ከጤነኛ 
ጋር መታሰራቸው ለማንም ሰው አደገኛ መሆኑ 
አይጠፋውም። የቃሊቲ ማረሚያ ቤት ሀላፊዎችን 
ጨምሮ። መቼም ታሳሪዎቹ ‹‹ምርኮኛ›› ናቸው የሚል 
የለም። ለነገሩ ምርኮኛም ቢሆኑ በእንዲህ አይነት ሁኔታ 
እንዳይታሰሩ ህጉ በበቂ ሁኔታ ይከለክላል። የሲሳይ 
አጌና ‹‹ፖሊስ ገለልተኛ አይደለም›› መከራከሪያም 
ከብዙ ጥቂቱ ይህ ነው። በእርግጥ ይህ ጥያቄ የእኔም 
ነው። ፖሊስ ገለልተኛ ከሆነ ከገዥው ፓርቲ ጋር 
በሃሳብ የተኳረፈን እስረኛ ስለምን በእንዲህ አይነት 
አደገኛ ጥቃት ይበቀላል? መልስ የሚያስፈልገው 
ነው። ምናአልባትም የአንዱአለም አራጌን ከሌላ 

ክፍል ተቀይሮ በመጣ እስረኛ መደብደብ ከዚህ 
ጋር እያነፃፀርን አብዝተን ልንጠረጥር እንችላለን። 
አሊያ ህገ መንግስቱ የተናደው በታሳሪዎች ሳይሆን 
በአሳሪዎች ነው የሚለውን ዛሬም ድረስ በህይወት 
ያለን መከራከሪያ አጥብቀን እንድንይዝ እንገደዳለን።

ማነው መንግስት?
ሲሳይ አጌና ለመፅሐፉ ‹‹የቃሊቲው 

መንግስት›› የሚል ርዕስ የሰጠው የቅንጅት መሪዎች 
ቃሊቲ በታሰሩበት ወቅት ወደ ኢትዮጵያ የመጡ 
ምዕራባውያን ባለስልጣናት በሙሉ በአራት ኪሎ 
ቤተመንግስት ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጋር 
ከተወያዩ በኋላ፣ በቀጥታ ወደ ቃሊቲም ሄደው 
ከታሳሪዎቹ ጋር መወያየታቸው የተለመደ ተግባር 
መሆኑን ያስተዋሉ የወህኒ ቤቱ እድምተኞች፣ 
የቅንጅት መሪዎችን ‹‹የቃሊቲው መንግስት›› እያሉ 
መጥራታቸው መጽሐፉን በዚህ ርዕስ እንዲሰይም 
እንዳደረገው በተዋበው ብዕሩ ይተርካል።

ኢትዮጵያን በጎበኙበት ወቅት ከአራት 
ኪሎ እና ከቃሊቲው መንግስት ጋር ተወያይተው 
ከተመለሱ ባለስልጣናት ውስጥ የአየርላንድ ውጭ 
ጉዳይ ሚኒስትር፣ የአየርላንድ የውጭ ጉዳይ 
ሊቀመንበር፣ የአየርላንድ የፓርላማ ቡድን አባላት፣ 
በወቅቱ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ 
ጉዳዮች ሀላፊ ዶናልድ ያማማቶ (በኋላ በኢትዮጵያ 
የአሜሪካ አምባሳደር ሆነዋል)፣ የአሜሪካ የአፍሪካ 
ጉዳይ ንዑስ ኮሚቴ ሊቀመንበር እና የአሜሪካ 
የኮንግረስ አባል ዶናልድ ፔይን፣ ታዋቂው አሜሪካዊው 
ምሁር ዶናልድ ሌቪን፣ የአውሮፓ ህብረት የልማትና 
የሰብዓዊ መብት ኮሚሽነር ሉዊ ሚሽል፣ የተባበሩት 
መንግስታት የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሚስስ 
ሉዊስ ኦርበር፣ የሲፒጄ (CPJ) ሀላፊዎች... ሲሆኑ፤ 
አምንስቲ ኢንተርናሽናል፣ የአለም የጋዜጠኞች 
ፌደሬሽን /IFJ/ እና የአለም የስራ ድርጅት /ILO/ 
ተወካዮች ደግሞ እስረኞቹን እንዳይጎበኙ ከተከለከሉት 
ውስጥ ይገኛሉ። በእርግጥም መንግስት ቀን እና ማታ 
‹‹ህገ-ወጦች፣ ነውጠኞች፣ አድመኞች፣…›› በሚል 
ውግዘት በተጠመደበት በዛ ‹‹ክፉ ቀን›› እነዚህ ሁሉ 
ባለስልጣናት፣ ያውም አስፈሪ አንደሆነ የሚነገርለት 
ቃሊቲ እስር ቤት ድረስ ሄደው በሀገር ጉዳይ እና 
በመሳሰሉት ላይ መወያየታቸውን ስናስተውል 
ለእስረኞቹ የተሰጠው የዳቦ ስም በልክ የተሰፋ 
ይመስላል-እውነትም የቃሊቲው መንግስት።

ስንት ግራም ማስረጃ?
ሲሳይ በፍርድ ቤት በእሱ እና በፖለቲከኞቹ 

ላይ የቀረበው መረጃ የኮረኮሩትን ያህል ያሳቀው 
ይመስላል። የሳቁ መንስኤም ታሳሪዎቹ በቁጥጥር ስር 
ከመዋላቸው በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 
ሰዎቹ ህግ-ለመጣሳቸው፣ ወንጀል ለመፈፀማቸው 
‹‹በቶን የሚቆጠር መረጃ አለን›› ማለታቸውን በችሎቱ 
ከቀረበው ማስረጃ ጋር አመዛዝኖ ነው። እኛም ወይ 
ለመሳቅ አሊያም ለማዘን ክሱን እና ማስረጃውን 
ነጣጥለን እንየው። ክሱ ይቅደም፡-

‹‹ተከሳሾቹ ቅንጅት ለአንድነትና 
ለዴሞክራሲ በተሰኘ ድርጅት ስር ተሰባስበው እና 
አድማ በማድረግ ከጥቅምት 29 ቀን 1997 ዓ.ም. 
እስከ ህዳር 05 ቀን 1998 ዓ.ም. ባሉት ጊዜያት 
ከአንድ ጎሳ የመጡ ናቸው በሚሏቸው ላይ ጥቃት 
በመሰንዘርና በማጥላላት እንዲሁም በኢትዮጵያ 
ሕዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ድርጅት 
አባልና ደጋፊ የሆኑትን ሕዝቡ እንዲያገል አመራር 
በመስጠት፣ እነዚህን የህብረተሰብ ክፍሎች ለማጥፋት 
በማሰብና ይህ የወንጀል ድርጊት የሚያስከትለውን 
ውጤት በመቀበል በሙሉ ሃሳባቸው በመስማማት 

የጥፋት ድርጊቱ እንዲፈፀም በማደራጀትም ትዕዛዝ 
በመስጠታቸው በግብረ አበርነት በፈፀሙት የዘር 
ማጥፋት ሙከራ ወንጀል ተከሰዋል›› ይላል። በአሁኑ 
ወቅት በሚኒስትር ዲኤታ ማዕረግ የኮምኒኬሽን 
ጉዳዮች ጽ/ቤትን የሚመሩት አቶ ሽመልስ ከማል 
በወቅቱ ዐቃቤ ሕግ ነበሩ። እናም ለዚህ ክስ አስረጅ 
ይሆነኛል ብለው በችሎቱ ካቀረቧቸው የቪዲዮ፣ 
የሰነድ እና የሰው ማስረጃ ለአብነት ያህል እንምዘዝ።

የቪዲዮ ማስረጃ ተብለው ከቀረቡት ውስጥ 
ከአዲስ አበባ ውጭ የቀረበው የደጀን-ደብረማርቆስ 
እና የአርሲ-አሰላ ህዝባዊ ስብሰባ ብቻ ነው። በደጀኑ 
ስብሰባ ላይ ከቅንጅት አመራሮች አንዱ የሆኑት አቶ 
አባይነህ ብርሃኑ፡- 

‹‹…ይህቺ ሀገር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 
ከጠመንጃ አገዛዝ ወደ ሰላማዊ መድረክ እንድትሸጋገር 
ነው የምንታገለው፤ ህዝብ የመረጠው ስልጣን 
እንዲይዝ›› ሲሉ ተደመጡ። ፊልሙም ቀጠለ

‹‹…አይናችን እንዳያይ፣ እግራችን 
እንዳይራመድ፣ እጃችን እንዳይሰራ አደንዝዘውናል፤ 
በሬዲዮ እንደምንሰማው በአደንዛዥ ዕጽ ሊገዙን 
የፈለጉ ናቸው፤ ከግንቦት 7/97 በኋላ ግን ነፃነታችንን 
እናረጋግጣለን…›› በማለት የተናገሩ የአንድ ተሰብሳቢ 
አስተያየትም ታየ፤ ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ደግሞ፡
-

‹‹…ሰው ካጠፋ በሕግ ይጠየቃል፤ ዛሬ ግን 
10 እና 15 ዓመታት በህግ ሳይሆን በረሐብ እየተቀጣን 
ነው፤ በአጥንታችን ቀርተናል። በተለይ አማራው 
እየተቀጣ ነው፤ በአፄ ዮሐንስም በአፄ ምኒሊክም 
በሁሉም ያጠፋ በህግ ይጠየቃል። በጥፋቱ ይቀጣል፤ 
የኢህአዴግ ግን የተለየ ነው። በረሃብ ነው የሚቀጣን፤ 
ዴሞክራሲ እያለ ገበሬውን ጮማ አሳይቶ በረሃብ 
እየቀጣው ነው፤ ታጣቂዎች ምሽት ምሽት እየመጡ 
ያሰቃዩናል፤ ቦንብ… ጠመንጃ ይዘሃል እያሉ በራፋችን 
እየመጡ እያሰቃዩን ነው። እናንተን ስመለከት ደስታ 
ፈንቅሎኛል፤ የተማሩት የኢትዮጵያ ልጆች መጡልን 
በማለት ደስታ ተሰምቶኛል፤ ኢትዮጵያ ሰው አጣች 
ወይ? እል ነበር፤ እርዱን ለአለም አስተዋውቁን…›› 
ማለታቸውን በችሎቱ ከታየው ቪድዮ ተመልክቷል። 
ሌላው ቀርቶ ይህ ማስረጃ ሆኖ የቀረበው ፊልም 
የተቀረፀበት ስብሰባ መሪ አቶ አባይነህ ፊልሙ 
ታይቶ እንዳለቀ ‹‹የተወነጀሉበት ጉዳይ ምኑ እንደሆነ 
በመገረም ጠይቀዋል›› ይላል ደራሲው። ከዚህ ውጭ 
በአዲስ አበባው ስብሰባ ላይ የቀረቡ ቪዲዮዎች 
በሙሉ በማያወላውል ሁኔታ የትግል ስልቱ ሰላማዊ 
እንደሆነ አጽንኦት ሰጥተው የተኩራሩበት እንደሆነ 
ፊልሞቹ ከችሎቱ በቀረቡበት ጊዜ ከታዳሚ ጭምር 
ተረጋግጧል። አቃቤ ሕግ ደግሞ እነዚህን ፊልሞች 
እያሳየ ህገ መንግስቱን ለመናድ የተደረገ አደገኛ 
ሙከራ ነው  እያለ መከራከሩን ቀጥሏል። ወደ ሰነድ 
ማስረጃው እንለፍ። 

የሰነድ ማስረጃው በአጠቃላይ 1ሺ 315 ገፅ 
ነው። ከዚህ ውስጥ በአባላዘር በሽታ የተያዙ ሰዎች 
የሀኪም ወረቀትም ተያይዞበታል። 

‹‹የአባላዛር በሽታ ያለባቸውን ማለትም 
በሐኪም ሪፖርት ሕመማቸው የአባላዘር በሽታ 
ስለመሆኑ የሚያስረዳ በማሕተም ተደግፎ በማስረጃነት 
ቀርቧል። ምናልባት በግርግሩ ሳቢያ አስገድዶ 
መድፈር ተፈጽሟል በሚል ይሆን ማስረጃው 
የተያያዘው? በማለት ተጨማሪ የሐኪም ሪፖርቶችን 
ስንመለከት ሴት ብቻ ሳይሆን የወንድም የአባላዘር 
በሽተኛ ሪፖርት ተያይዟል፣ የጨጓራና የደም ብዛት 
በሽተኞችም መንስኤአቸው ቅንጅት ነው ብሎ ዐቃቤ 
ሕግ አቅርቧል›› ይላል የቃሊቲው መንግስት የተባለው 
መፅሀፍ። በእጅጉ የሚያስገርመው የሰነድ ማስረጃ 
ደግሞ ‹‹ፀሎት›› ክስ የሆነበት ነው። እናም ከዚሁ 
የቅንጅት ክስ ጋር ተያይዞ አራት ሰዎች ለየት ባለ 
ክስ መከሰሳቸው በመጽሐፉ ተገልጿል። ዐቃቤ ሕግ 
በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት እንዲደርስ ምክንያት 
ሆኗል ብሎ ያቀረበው ማስረጃ እንዲህ ይነበባል

ሰኔ 2 ቀን 1997 ዓ.ም. 
የሚካኤል ማህበር የእርገት፣ የስለት 

ዝርዝር
1. አቶ ዳኜ ውበቱ፡- ቤት ከሰራሁና 

ከነቤተሰቤ በሰላም ከደረስን አንድ ድፎ ዳቦና 2 
ጠርሙስ አረቄ

2. አቶ ላቀው ንጋቴ፡- ኢህአዴግ 
ስልጣኑን በሰላም ለቅንጅት ካስረከበ አራት እንስሳ /
ፍየል፣ በግ/ 3 ኪሎ ሽንኩርት

3. መንግስት የያዘውን አቋም 
ቀይሮ በሰላም ስልጣኑን ለተመረጠው ድርጅት 
ካስረከበ አንድ ሊትር ዘይት፣ አንድ ኪሎ ጨው 
እንዲሁም ለበግ መግዣ ተጨማሪ 20 ብር እና 
የመሳሰሉት ለሚቀጥለው አመት በሰላም ካደረሰን 
የሚሉ ለፈጣሪያቸው የቀረቡ፣ በአጠቃላይ የአስራ 
አምስት ምዕመናን የተማፅኖ ድምፆች ናቸው የአመፅ 
ድምፅ ተብለው በፍርድ ቤት ያውም ህግ በተማረ 
ዐቃቤ ህግ ፊርማ የቀረቡት።

ከዚሁ ጋር አያይዤ የህገ-መንግስቱን 
ለመናድ እና ዘር ለማጥፋት የተደረገውን ሙከራ 
የሚያረጋግጡ ተብለው ከቀረቡት የሰነድ ማስረጃዎች 
ውስጥ የንግድ ሚኒስቴር የላከውን የዐቃቢ ህግ 
ማስረጃ ላስነብባችሁ፡-

‹‹…በተቀሰቀሰው አመፅ የእህል ዋጋ 
ንሯል፣ 310 ብር የነበረው ነጭ ጤፍ 340፣ 280 

ወደ ገፅ 12 ዞሯል
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የሰው አዋዋሉ፣ የቃል አገባቡ ነው 
ስድ የሚያሰኘው፡፡

 «በእውቀቱ የአለማየሁን 
ሀሳብ ለመሞገት ተፈጠሯዊ አቅዋሙን

   ትቶ አንድ እግሩን 
አላልቶ አንድ እግሩን አጠንክሮ በአንድ 

  ጎኑ በመቆም 
ጋሻውን ወድሯል፤ የአለማየሁን ጎራዴ ለመመከት፡
፡»   

የቀደመው የጽሁፌ መግቢያ ከአንድ 
ልቦለድ ላይ የተቀነጨበ አይደለም፡፡ ባለፈው 
ሳምንት በዚሁ በፍትህ ጋዜጣ ላይ በእውቀቱ 
ስዩምና አለማየሁ ገላጋይ ያደርጉት የነበረውን 
ሙግት አስመልክቶ የተጻፈ ነው፡፡ ምናልባት 
የአለማየሁንና የበእውቀቱን ተከታታይ ቀደምት 
ጽሁፎች ያላነበበ ሰው ‹‹አለማየሁና በእውቀቱ 
ፍልሚያ ገጥመው ነበር እንዴ? ብሎ ሊጠይቅ 
ይችላል»፡፡ የቃላት አመራረጡና አሰዳደሩ ለአንባቢ 
የሚነግሩት እውቀትን ሳይሆን አንባጓሮን ነው፡፡ 
የእኔም  የዛሬው መጣጥፌ አትኩሮት እንደነዚህ 
አይነት ቃላትና ቃላቱ የሚገልጹት ሀሳብ ላይ 
በመሆኑ ነው ቅንጫቢውን እንደ መግቢያ 
መጠቀሜ፡፡ እውቀትን መሰረት አድርጎ፣ ተበይኖ 
በተወሰነ ጽንሰ-ሀሳብ ላይ የሚደረግ ውይይት 
ውስጥ እንዲህ አይነት ቃላት ሲገኙ አሳዳጊ 
የበደለው ልጅ አይነት ይሆናሉ፤ ስድ-አደግ፡
፡ ለዚህ ነው እነዚህን መሳይ ቃላትን ስድ-አደግ 
ቃላት ማለቴ፡፡ ሰው በተፈጥሮው ስድ እንዳልሆነ 
ሁሉ በቁሙ ስድ የሆነ ቃልም የለም፤ የሰው 
አዋዋሉ፣ የቃል አገባቡ ነው ስድ የሚያሰኘው፡
፡ ሰውን አመሉ ከማይዋልበት አውሎ፣ ከነውር 
ይዘፍቀውና ስድ-አደግ የሰኘዋል፤ ቃላትን ደግሞ 
አላዋቂ ጸሀፊ፡፡   

ጽህፈት የተለያዩ ተግባራት ውጤት 
ነው፤ ብእር ከመጨበጣችን በፊት ርእሰ-ጉዳዩንና 
ጉዳዩን በተመለከተ ልንደርስበት የምንፈልገውን 
መደምደሚያ ሀሳብ እንመርጣለን፡፡ ስለ መረጥነው 
ጉዳይ ሚዛን የሚደፋ መረጃ የምናገኝበትን ምንጭ 
እንመርጣለን፤ እናነባለን፡፡ ብእር ጨብጠን ለመጻፍ  
ስንነሳ ደግሞ የመጀመሪያው ነጥብ የቃላት ምርጫ 
ነው፡፡ ጸሀፊ «የትኞቹ ቃላት፣ በየትኛው አገባብ 
ቢሰደሩ ሀሳቤን በተሻለ ሁኔታ ይገልጹልኛል?» 
ብሎ እራሱን ይጠይቃል፡፡ ፍሬ ሀሳቡን አስተውሎ 
ቃላትን ይመርጣል፣ ፍሬ ሀሳቡን ተደግፎ ቃላትን 
አሳክቶ አርፍተ ነገር፣ ከዚያም አንቀጽ ይገነባል፡፡ 
ለጸሀፊው መነሻው፣ ማጠንጠኛው፣ መድረሻውም 
ጭምር የሚገልጸው ፍሬ ሀሳብ ነው፡፡ በዚህ 
መንገድ ዋናውን ጉዳይ መሰረት አድርጎ የተጻፈው 
የመጀመሪያ ረቂቅ ለአደባባይ ከመቅረቡ አስቀድሞ 
በጥሞና እየተነበበ ይታደታል፡፡ በእደታ ወቅት 
ደግሞ ጸሀፊው የሚከተሉትን ጥያቄዎች እራሱን 
መጠየቅ ያሻዋል፡፡ «ማስተላለፍ የምፈልገው  
ሀሳብ በእርግጥ ይህ ነው? አንባቢውስ ያልኩትን 
ይረዳል? ላቀረብኩት ሀሳብ ደጋፊ የሚሆኑ በቂ 
ማስረጃዎች አቅርቤያለሁ? የጽሁፉ መንፈስ 
ጥሩ ነው?» ለነዚህ ጥያቄዎች አዎንታዊ ምላሽ 
የሰጠ ጽሁፍ አንባቢን ሳያደናግርና ሳያሰለች፣ ይዞ 
የተነሳውን ሀሳብ ያስተላልፋል፡፡

ጋዜጣ ከመገናኛ ብዙሀን አንዱ ነው፡
፡ በተለይ ለተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና 
ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች የመወያያ መድረክ 
በመስጠት ረገድ ጋዜጦች አቅማዊ ድርሻቸውን 
እየተወጡ ይገኛሉ፡፡ ከእነዚህ ጽሁፎች መካከል 
የአብዛኞቹ አጻጻፍ በዋናው ጉዳይ ላይ ብቻ 
አተኩሮ፣ በአግባቡ ቃላትን መርጦ የሚከናወን 
አይደለም፡፡ ለዚህ አባባሌ ማስረጃ አይገደኝም፡
፡ ከላይ በመግቢያነት የተጠቀምኩበትን አንቀጽ 
ያገኘሁት ወንድሜ መልካም ሰው አባተ በዚሁ 
ጋዜጣ ላይ «የበእውቀቱ ስዩም የታሪክ ቤተ - 
ሙከራ ቫይረስ» በሚል ርእስ ባለፈው ሳምንት 
ከጻፈው ጽሁፍ ውስጥ ነው፡፡ ለዚህ ጽሁፍ መነሻ 
የሆነው አለማየሁ ገላጋይና በእውቀቱ ስዩም በአጼ 
ቴዎድሮስ ላይ የጀመሩት ውይይት ወይም . . . 
ነው፡፡ 

እኔ እንደተረዳሁት፣ የበእውቀቱ ሀሳብ 
በአጭሩ አጼ ቴዎድሮስ የነበራቸው ሞራል 
በወቅቱ ከነበሩት ወደረኞቻቸው አንጻር ሲታይ 
ዝቅ ያለ ነው፤ የሚል ሲሆን፣ የአለማየሁ 
ሀሳብ ደግሞ ንጉሱ ከነበራቸው ሀገራዊ ርእይ 
ታላቅነት አንጻር ሲታይ የበእውቀቱ ሀሳብ ሚዛን 
አይደፋም፣ ለንጉሱ የሞራል ዝቅተኝነት በእውቀቱ 
የጠቀሳቸው የግፍ ተግባራት ለታላላቅ አላማዎች 
ሲባል የተደረጉ ናቸውና ማተኮር ያለብን አላማው 

ላይ ነው፤ የሚል ነው፡፡ 
እንግዲህ ማንም አንባቢ ከሁለቱ አንዱን 

ሀሳብ እውነት ብሎ ሲደግፍ፣ ወይም ሀሰት ብሎ 
ሲሞግት፣ አልያም ከሁለቱ የተለየ ሶስተኛ ሀሳብ 
ቢኖረው መነሻው፣ ማጠንጠኛው መድረሻውም 
ከአለማየሁና ከእውቀቱ ጉዳይ ጋር ይቆራኛል፡፡ 
ለምን ቢሉ የዚህ አይነቱ ጽሁፍ አላማ፣ ለውይይት 
በቀረበው ጉዳይ ላይ በማስረጃ የተደገፈ እውቀትን 
አቅርቦ አንባቢው እውነት ብሎ የጸሀፊውን ሀሳብ 
እንዲረዳ፣ ሀሳቡን ሲሞግት የነበረው ጸሀፊም በፍሬ 
ሀሳቡ ላይ የቀረበው ማስረጃ እሱ ካቀረበው ሚዛን 
ከደፋ እንዲቀበለው ነው፡፡ በእርግጥ ሲሟገቱለት 
የነበረን ሀሳብ «ስህተት ነበር » ብሎ ማረም ቀላል 
አይደለም፤ በተለይ ለእኛ ኢትዮጵያውያን፡፡ ለዚህ 
ነው በሀሳብ መሞገት አቅቶን ቃላትን ስድ ለቀን 
በስድብ የምንራቀቀው፡፡ እስቲ ከላይ ከጠቀስኩት 
ጽሁፍ ውስጥ ማስረጃ ላቅርብ፡፡

ከርእሱ ብንጀምር «የበእውቀቱ ስዩም 
የታሪክ ቤተ - ሙከራ ቫይረስ» ይላል፡፡ «ሰውየው 
የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ ተገኘበት» ብዬ ብጽፍ ቫይረስ 
የሚለው ቃል አገባብ ትክክለኛና ለማስተላለፍ 
የተፈለገውን ሀሳብ መሰረት ያደረገ ነው፡፡ 
በመልካም ሰው ርእይ ውስጥ በአንጻሩ ከበውቀቱ 
ስም በስተቀር የተቀሩት ቃላት ያለቦታቸው የገቡ 
ናቸው - ስድ-አደጎች፡፡ በዕውቀቱ በጽሁፉ የታሪክ 
ቤተ - ሙከራ አላቆመም፤ ታሪክ አልጻፈም፤ 
ያነበበውን ታሪክ በተለየ አይን አየው፡፡ አተያዩ 
አንባቢን አሳመነ አላሳመነ ሌላ ጉዳይ ነው፡
፡ ሀሳቡ ግን መከበር አለበት፡፡ ሀሳብን አክብሮ 
ትክክል አለመሆኑን መሞገት ይቻላል፡፡ ማንም 
ሰው የፈለገውን ማሰብ ተፈጥሯዊ መብቱ ነው፡
፡ ሊሞግተው የተነሳውን ሀሳብ በቫይረስ መስሎ 
ከሚጀምር ጽሁፍ ጤነኛና እውቀትን የተመረኮዘ 
ትንታኔ መጠበቅ ያዳግታል፡፡ 

የምንጠቀምበት እያንዳንዱ ቃል 
ለምንሞግተው ሀሳብ ያለንን አክብሮት የሚያሳይ 
መሆን አለበት፡፡ የወንድሜ መልካም ሰው አባተ 
ጽሁፍ ግን ከዚህ በተቃራኒ የሚሞግተውን ሀሳብ 
ለማንቋሸሽ ታጥቀው የተነሱ ስድ-አደግ ቃላት 
የታጨቁበት ነው፡፡ 

«በእውቀቱ የፕሮፌሰርን የታሪክ መቀስ 
ሳይዋስ አልቀረም» ብሎ በእውቀቱንና ፕሮፌሰር 
መስፍንን ታሪክን እንዳሻቸው የሚቆራርጡ 
አድርጎ አቅርቧቸዋል፡፡ «እንደገባኝ በእውቀቱ 
የታሪክ እውቀቱ እንደ ስሙ ስላልሆነለት የታሪክ 
ቤተ - ሙከራና ፋብሪካ ሊፈጥር ተገዷል፡
፡ ቤተ - ሙከራው በአይን የማይታይ አደገኛ 
ቫይረስ እየፈጠረ ነው» ብሎ የጸሀፊውን ስብእና 
ይዘልፋል፡፡ መልካም ሰው እንደ ስሙ መልካም 
ቃላትን አልተጠቀመም፡፡

«በእውቀቱ እራሱ የጀመረውን 
ውይይት እራሱ በቋጨበት የመረሻ ጽሁፉ እሱ 
ያለውን ካልተቀበልን እውነትን መዋጥ እንዳቃተን 
ቆጥሮታል፡፡ አይን ያወጣ እብሪት ማለት ይሄ 
ነው፡፡»

«በፕሮፌሰር መጽሀፍ ቴዎድሮስ 
ጭካኔውን ለመንግስቱና ለመለስ አወረሰ፡፡ የሚል 
አርፍተ ነገር ሳነብ በሳቅ ነበር የፈረስኩት፡
፡ ምክንያቱም በወቅቱ የፕሮፌሰርን ድምጽ 
የማይሰማ አምባገነንነት ከመንግስቱና ከመለስ 
አምባገነንነት ጋር በማወዳደር ተመስጬ ስለነበር 
ነው፡፡»

ከላይ እንደምንመለከተው መልካም 
ሰው አምባገነን የሚለውን ቅጽል ለፕሮፌሰር 
መስፍን፣ እብሪተኛ የሚለውን ደግሞ ለበእውቀቱ 
ሸልሟቸዋል፡፡ አብዛኞቻችን የምናውቀው 
እውነት ላይ ተኝተን፣ ለትውልድ ጥሪ የዝሆን 
ጆሮን ተመኝተን ሳለ፣ እውነት ያሉትን ይዘው 
«እንቋደስ» የሚሉ ሰዎችን በነዚህ ስድ-አደግ 
ቃላት መግለጽ እራስን ከመስደብ ያለፈ ትርጉም 
የሚሰጥ አይመስለኝም፡፡    

ኮሌጅ ሳለሁ ካጋጠሙኝ ጥሩ መምህራን 
አንዱ ስለቃላት አመራረጥ ሲያስተምሩኝ ቃላትን 
በመዶሻ፣ የሚገለጸውን ጉዳይ በምስማር መስለው 
ነበር፡፡ «መዶሻው በትክክል የምስማሩን አናት 
ሲመታው ምስማሩ ሳይጣመም ይገባል፡፡ ቃላትም 
የተነሳውን ሀሳብ አናት አናቱን የሚመቱ ሲሆን 
ሀሳቡ ሳይጣመም ከአንባቢው ዘንድ ይደርሳል» 
ይሉ ነበር፡፡  የወንድሜ መልካም ሰው ጽሁፍ 
ከበእውቀቱና አለማየሁ የመከራከሪያ ሀሳብ 
አንጻር ሲገመገም አንድም ምስማሩ አናት ላይ 
ያረፈ መዶሻ የለም፤ ለነገሩ ምስማሩም በቅጡ 
ተስተካክሎ አልተያዘም፡፡

ለማጠቃለል ስድ-አደግ ቃላት እንዲህ 
አሰልሶ የሚገኝን ውይይት ጤና ይነሱታል 
ይመረዙታል፤ ይገድሉታልም፡፡ ጉዳዮችን በጥሞና 
የሚመረምር አንባቢን ፊቱን ወደ ጋዜጣ እንዳያዞር 
ያደርጉታል፡፡ የራሳቸው ፌዘኛ አንባቢ ሊፈጥሩ 
ግን ይችላሉ፡፡

የቃላት አጠቃቀምን ጉዳይ በዚሁ ልግታ 

እና የሀሳብ አደረጃጀትና የማስረጃ አቀራረብ 
ላይ ላተኩር፡፡ ጽሁፎቻችን ያለባቸው ችግር 
የቃላት አመራረጥ ብቻ አይደለም፤ የሌሎችን 
ሀሳብ አጣመን እንገልጻለን፤ ማጣቀሻ (ማስረጃ) 
የሚያስፈልጋቸውን እውነቶች ያለምንም ማስረጃ 
እናቀርባለን፡፡

ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት የቃላት 
ውበትና አሰዳደር በራሱ የጽሁፍ ግብ አይደለም፡
፡ የጽሁፍ ግቡ የታሰበውን ፍሬ ሀሳብ ለአንባቢ 
ማስተላለፍ ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ጸሀፊው ለአንባቢ 
ሊያስተላልፍ የፈለገውን ጉዳይ ጥርት አድርጎ 
ማወቅ ያሻዋል፡፡ ሀሳቡን ለማጥራት ያደረጋቸውን 
ንባቦች በማጣቀሻነት ማቅረብም ከጸሀፊው 
የሚጠበቅ ነው፡፡ የጸሀፊው አላማ ቀደም ብሎ 
የቀረበን ሀሳብ መሞገት ከሆነ፤ የራሱን ሀሳብ 
የሚያደምቁለትን እውነቶች በማስረጃነት ማቅረብ 
የግድ ነው፡፡ አቀራረቡ አንድም ያነበቡትን ሀሳብ 
ፍሬ ሀሳብ በራስ ቃላት በማቅረብ፣ አልያም እንዳለ 
ወስዶ በመጥቀስ ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ ሲሆን 
ያለምንም ለውጥ የተወሰደው ሀሳብ በትምህርተ 
ጥቅስ (« ») ውስጥ ይቀመጣል፡፡ 

አንዳንድ ጊዜ የራሳችን ሀሳብ ሲሰልብንና 
በማስረጅ ማወፈር ሲገደን የምንሞግተውን ሀሳብ 
በተረብ ጓያ እናሽመደምደዋለን፡፡ ይህን በማድረግ 
አንባቢን የተነሳው ሀሳብ ላይ እንዳያተኩር 
እናደርገዋለን፡፡ ለዚህ ነጥብም ማስረጃ የምጠቅሰው 
ከዚያው ከወንድሜ መልካም ሰው ጽሁፍ ነው፡፡ 
በዚህ ጽሁፍ ውስጥ በእውቀቱ ስዩም አላቸው 
ተብለው በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ የሚከተሉት 
ቀርበዋል፡፡

«የእኔን ካላመናችሁ ተሳስታችኋል» 
ይላል በእውቀቱ፡:

«በኔ ቫይረስ ያልተጠቃ እውነትን 
አያውቅም ማለት ነው» ብሎ ደምድሟል 
(በእውቀቱ)፡፡ 

በመሰረቱ በእውቀቱ በየትኛውም ጽሁፉ 
ውስጥ እነዚህን ሀሳቦች አልሰነዘረም፡፡ ጸሀፊው 
ያነበበውን የበእውቀቱን ጽሁፍ በገባው መጠን 
ተርጉሞ፣ ለራሱ እንዲመች አድርጎ፣ ምንም ነገር 
እንዳልተቀየረ ሁሉ በጥቅስ አስቀምጦታል፡፡ ኮሌጅ 
ውስጥ ቢሆን እንደዚህ አይነት የሌላውን ሀሳብ 
ማጣመም፣ ያልተባለውን ተብሏል ብሎ ማቅረብ 
ከኮሌጅ የሚያባርር አጸያፊ ተግባር ይሆን ነበር፡፡ 

በዚህ ረገድ በጽሁፎቻችን ውስጥ 
የሚታየው ችግር አጣሞ መጥቀስ ብቻ ሳይሆን፣ 
አጣሞ መተንተንም ጭምር ነው፡፡ አብዛኛው ጊዜ 
ይህ ችግር የሚከሰተው የምንሞግተውን ሀሳብ፣ 
አንባቢዎቻችን ይደግፉታል ወይም ይቀበሉታል 
ብለን ከምንገምተው ሀሳብ በተቃራኒው ለማቆም 
ነው፡፡ ይህ መሆኑ እጅግ አደገኛ ነው፤ ውይይቱ 
ከሚደረግበት ነጠላ ሀሳብ ተሻግሮ የጸሀፊው 
ማህበራዊ ግንኙነት ሊያውክ ይችላል፡፡   

አንድን ሀሳብ ለመሞገት የሚቀርቡ 
ማደበሪያ ማጣቀሻዎች ከጸሀፊው ግላዊ ስሜትና 
ፍላጎት አልፈው፣«አንባቢው ሀሳቤን በትክክል 
እንዲረዳ የሚያደርጉ ማጠናከሪያዎች የትኞቹ 
ናቸው?» የሚለውን ጥያቄ መመለስ እንዳለባቸው 
የመስኩ ሊቃውንት ያስገነዝባሉ (ብሩምፊት ሲ. 
አይ.  እና አር. ኤ. ካርተር፣ 1986)፡፡ ለዚህ 
ነጥብ ከሚከተሉት ሁለት ጥቅሶች የተሻለ አስረጅ 
አይገኝም (ከዚያው ከመልካም ሰው ጽሁፍ 
የተወሰዱ ናቸው)፡፡  

«በፕሮፌሰር ውስጠት ስሜታዊነት 
የታይኛል፡፡ ፕሮፌሰር ታሪክ ሲጽፉ የቸኮሉ 

ይመስላሉ፡፡ ለምሳሌ ቴዎድሮስ ሽፍታ ሆኖ ሳለ 
ሳይጠበቅ ስልጣን ላይ ጉብ ማለቱ ያናድዳቸዋል፡፡ 
እኔ ደግሞ ከቴዎድሮስ ታሪክ እጅጉን የሚመስጠኝ 
ይሄ ነው፡፡ ከሽፍትነት ተነስቶ አገር መሪ መሆን 
ሊታሰብ የማይችል ግን መይሳው ካሳ ብቻ 
ያደረገው ነገር ነው፡፡ እንዲህ አይነቱ ሰው ነው 
የኔ የሞራል አርአያ ሊሆን የሚችለው፤ ከምንም 
ተነስቶ ታላቅ መሆን የሚችል፡፡»

«በበኩሌ እንደ ጎሰኝነት የምጠላው አካል 
ስለሌለ ጎሰኝነትን አጥብቆ የተዋጋው ቋረኛው ካሳ 
ለእኔ ትክክለኛው የሞራል አርአያዬ ነው፡፡»  

ለረጅም ጊዜ አለማየሁና በእውቀቱ 
(እንደየፊናቸው) ከተለያዩ ድርሳናት ማስረጃ 
እያጣቀሱ ያልተግባቡበት ሀሳብ ላይ «የእኔ 
የሞራል አርአያ»፣ «እኔን . . . የሚመስጠኝ» 
የሚሉ የጸሀፊውን ስሜት ያዘሉ፣ ለአንባቢ 
ግን ስሜት የማይሰጡ ገለጻዎችን ይዞ መግባት 
የሚፈይደው ነገር የለም፡፡ ምክንያቱም ሙግቱ ስለ 
አጼ ቴዎድሮስ እንጂ ስለእያንዳንዳችን «የሞራል 
አርአያ» አይደለም፡፡ 

ይህን ጽሁፌን የማጠቃልለው 
ስለምንጽፈው ጉዳይ በቂ እውቀት ከሌለን ወይም 
በቂ ንባብ ካላነበብን በጽሁፋችን ላይ የሚፈጥረውን 
ችግር በማሳየት ነው፡፡ ለምሳሌ እኔ ቀደም ብዬ 
ያቀረብኩትን ጉዳይ በተመለከተ፣ ብሩምፊት ሲ. 
አይ.  እና አር. ኤ. ካርተር፣ (1986) በቅንፍ 
ውስጥ ያስቀመጥኩት፣ አንድም ያብራራሁትን 
ሀሳብ አስመልክቶ ተጨማሪ ንባብ ለማንበብ 
ለሚፈልግ ምን ማንበብ እንዳለበት ለመጠቆም፣ 
አንድም የአባባሌን እውነትነት በማስረጃ ለማስደገፍ 
ነው፡፡ በተለይ ጥቅስ በምንጠቅስበት ጊዜ ምንጭን 
መግለጽ የግድ ነው፡፡ እንደሚከተለው የመልካም 
ሰው ጽሁፍ ጥቅስን ያለምንጭ ማቅረብ ምሁራዊ 
አቀራረብ አይደለም፤ በእርግጥ ሻይ ቡና ላይ 
ልንጠቀምበት እንችል ይሆናል፡፡    

«አንድ ሰው ከእኔ እውነት ውጭ ሌላ 
እውነት የለም ብሎ ከደመደመ እውነት ብሎ 
በያዘው ነገር ያለው እምነት ዝቅተኛ ሊሆን 
ይችላል» ይላል የበዕውቀቱ ትምህርት ሳይኮሎጂ፡
፡ ለዚህ ጥቅስ ምንጭ ተደርጎ የተጠቀሰው 
የሳይኮሎጂ ትምህርት መስክ መሆኑ ፈገግ 
ያሰኛል፡፡ በሳይኮሎጂ ትምህርት ስንት መቶ ሺህ 
መጽሀፍት ተጽፈው ይሆን? ብሎ የሚጠይቅ 
ደግሞ የጸሀፊውን የአጻጻፍ እውቀት ይጠራጠራል፡
፡ 

ለመጻፍ ማንበብ እጅግ ዋና ጉዳይ ነው፡
፡ በአንድ የእውቀት መስክ ያልተወሰነ ሰፊ ንባብ 
ያለው ጸሀፊ ነገሮችን የሚተነትንበት መንገድ፣ 
ዘርፈ - ብዙ ስለሚሆን አንባቢን ይይዛል፡
፡ በተገላቢጦሽ ያለማንበብ ለቁንጽል ትንተናና 
ለግልብ መደምደሚያ ይዳርጋል፡፡ አሁን  እስቲ 
የሚከተለው አንቀጽ እንደምን የአጼ ቴዎድሮስ 
የሞራል ልእልና በአዎንታዊነት ከሚገልጽ 
መደምደሚያ ያደርሳል? 

«ምኒልክ በመቅደላ ታሰረ፣ ታሰረ ይባል 
እንጂ በመቅደላ እስር ቤት አንኮበርን ከመናፈቁ 
በስተቀር የጎደለበት አንዳች ነገር አልነበረም፡
፡ ምኒልክ በቴዎድሮስ ዘንድ እንደ ልጅ ይታይ 
እንደነበር ኋላም የኦሮሞ ባላባቶች ልእልት 
በሆነችው ወርቂቱ ሴራ ከመቅደላ እንዲያመልጥ 
ሲደረግ ቴዎድሮስ ምርር ብሎ እንዳለቀሰ ከላይ 
የጠቀስኩት «የኢትዮጵያ ታሪክ» የሚለው መጽኀፍ 
አስፍሯል፡፡ እንደ እውነቱ ከሆነ አባዳኘውን ያህል 
ትልቅ መሪ ያገኘነው ከአጼ ቴዎድሮስ የሞራል 
ልእልና የተነሳ ነው፡፡» 

ንጉስ ቴዎድሮስ በእስር ቤት የዘጉበትን 
ምኒልክን «እንደ ልጅ ያዩት ነበር» የሚለው አባባል 
ተራ ፌዝ ነው፡፡ ግን እኔ የምለው ከላይ ባለው 
አንቀጽ ውስጥ የንጉስ ቴዎድሮስን የሞራል ልእልና  
የሚያሳየው ማሰራቸው ነው ማልቀሳቸው? ይህ 
የንባብና የትንታኔ ችግር ያመጣው ነው፡፡ አንድ 
ምሳሌ ልጨምርና ጽሁፌን ላጠቃል፡፡

«. . . በእውቀቱ እንደምንም ብሎ አንድ 
የቴዎድሮስ ጸሀፊ ስለ ቴዎድሮስ የተናገረውን 
ቢጽፍ የጸሀፊውን ስም መጥቀስ አቃተው፡፡» 
ይላል መልካም ሰው፡፡ በመሰረቱ በእውቀቱ «ስሙ 
የማይታወቅ ጸሀፊ» ያለው እሱ መረጃውን ያገኘበት 
መጽሀፍ አዘጋጅ ጽሁፉ «ስሙ ከማይታወቅ 
ጸሀፊ» የቀረበ ብሎ ስላስቀመጠው ነው፡፡ ንባብ 
ወደዚህ አይነቱ ስህተት በችኮላ እንዳንሸመጥጥ 
ልግዋም ይሆነናል፡፡ በነገራችን ላይ ጸሀፊያቸው 
የማይታወቅ ጥንታዊ ድርሳናት ብርቅ አይደሉም፤ 
አልፎ አልፎ ያጋጥማሉ፡፡ 

ለማጠቃለል ስንጽፍ ቃላት እንምረጥ፤ 
ስድ -አደግ ቃላትን አንጠቀም፡፡ ከስሜት የጸዳ 
ማስረጃ ለማቅረብ እንሞክር፡፡ ከሁሉም በላይ 
ለምንሞግተው ሀሳብ ክብር ይኑረን፤ በሀሳብ ላይ 
የምናደርገው ውይይት እርስ በርስ የምንማማርበት 
የውይይት መድረክ እንጂ፣ ጥለን የምንነሳበት 
የትግል ሜዳ አይደለም፡፡

በድሉ ዋቅጅራ (ዶ/ር)
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የቃሊቲ ምስጢሮች፡- የረፈደባቸው ምስጢሮች?
ርዕስ፡- የቃሊቲ ምስጢሮች
ጸሐፊ፡- ወሰንሰገድ ገብረኪዳን
የታተመበት ዓም፡- 2004
ገጽ ብዛት፡-173

ገዢው ቡድን ተደጋግሞ ሲነገር ብዙም 
ደስ በማይለው በምርጫ 97 ዙሪያ አባሉ አቶ 
በረከት ስምኦን ከምርጫ 2002 ጋር አያይዘው 
ባቀረቡት መጽሐፍ በተቃራኒው ወገን ያለውን 
ትርክት መና ቢስ ሊያደርጉት ያሰቡ ይመስላል፡
፡ በቅርቡ ከወደውጭ አገር ጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና 
‹‹የቃሊቲ መንግሥት›› የሚል አንድ መጽሐፍ 
አቅርቦልን አዳዲስና ብዙ ዝርዝሮችን ልንገራችሁ 
ብሎናል፡፡ ልክ እንዲሁ በሃገር ውስጥም ጋዜጠኛ 
ወሰንሰገድ ገብረኪዳንም ‹‹የቃሊቲ ምስጢሮች›› 
በሚል ርዕስ አዲስ መጽሐፍ ጀባ ብሎናል፡፡ ይህ 
መጽሐፍ የገዢውን ቡድን ሰዎች የሚያስቀይም 
ላለመሆኑ የአዲስ ዘመን ጋዜጣን ፍቅር ከወዲሁ 
በማግኘት አሳይቷል፡፡

የ1997ቱ የምርጫ ሂደት የተቋጨበት 
መንገድ ከ1983ቱ የመንግሥት ለውጥ ወዲህ 
በሥልጣን ላይ ያለው አካል በምንም መልኩ 
ለትርክቱ ታማኝ ሊሆን እንደማይችል ያስመሰከረበት 
ወሳኝ ክስተት ሆኖ አልፏል፡፡ ክስተቱ የተቃውሞ 
ፖለቲካ አመራሮችንና የነጻው ፕሬስ ጋዜጠኞችን 
ለእስር ሲዳርግ፤ የ1983ቱን የመንግሥት ለውጥን 
ተከትሎ በአገሪቱ የታዩትን ነጻ ፕሬስና የፖለቲካ 
ፓርቲ የማቋቋም ፈቃድ ሥልጣን ላይ ያለው 
አካል ከምልክትነት ውጪ የማይሻ መሆኑን 
ግልጽ አድርጓል፡፡ የዛሬው መጽሐፍ ጸሐፊ 
ጋዜጠኛ ወሰንሰገድም በዚሁ ክስተት መንስኤነት 
ለእስር ተዳርጎ በመጨረሻ በ‹‹ይቅርታ›› ሂደቱ 
አማካኝነት የተፈታ ነው፡፡ መጽሐፉ ወሰንሰገድ 
በእስር በቆየባቸው ሁለት ዓመታት አብረውት 
የታሠሩት ጋዜጠኞችና የፓርቲ አመራሮች ሲናገሩ 
የሰማቸው፣ ሲያደርጉት ያያቸውንና የታዘባቸውን 
ጉዳዮች በ25 ማረፊያ ነጥብ ያቀረበልን ባለ 173 
ገጽ ጽሑፍ ነው፡፡ 

ርእሰጉዳዩ በዘመን የሚሸፍነው 
በከተማው ውስጥ የተፈጠረውን ተቃውሞ ተከትሎ 
ወሰንሰገድ መሳደድ ከጀመረበት ከጥቅምት 22 
ቀን 1998 ዓ.ም. አንስቶ ከእስር ተፈቶ ያደገበት 
መንደር እስከደረሰበት እስከነሐሴ 13 ቀን 1999 
ዓ.ም. ስለተከሰቱ ሁነቶች ነው፡፡ መፅሀፉ ሲሳደድ 
ከለላ ስለሰጠው ጓደኛውና በአካባቢው ስላሉ 
ሰዎች፣ አብረውት እጅ ለመስጠት ስለሄዱ 
ጋዜጠኛ የሥራ ባልደረቦቹ፣ የፓርቲ አመራሮች፣ 
በሌላ ምክንያት አብረውት የታሰሩ የተለያየ ባህሪ 
ስለሚያሳዩ ሰዎች፣ ከጠያቂዎቹ የእህቱ ልጅ፣ 
ወላጅ እናቱና ገጣሚ ጓደኛው፣ በተመሳሳይ 
ምክንያት የታሰሩ ጋዜጠኞችና መንግስታዊ 
ያልሆኑ ድርጅቶች አባላት ያትታል፡፡ የመጽሐፉ 
ዋና ትኩረት የቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ 
ፓርቲ አመራሮች በእስርቤቱ ውሎና አዳራቸው፣ 
ፍርድቤት ምልልስና ከሽማግሌዎች ጋር ለመነጋገር 
በተደረጉ ስብሰባዎች ላይ ስለነበራቸው ባህሪና 
የእርስ በእርስ ግንኙነት ማተት ነው፡፡ 

ወሰንሰገድ ከ1989ዓ.ም ጀምሮ ስለገባበት 
የነጻው ፕሬስ ጋዜጠኝነት ፈተና፣ ዕድገትና 
ተስፋ አስር ገጾች የጠቀሰው በቅድመ ምርጫ 
97 የጋዜጠኝነት ምስክር ሊባል ይችላል፡፡ የነፃ 
ጋዜጠኝነት የሥራ ድባብ፣ የነፃው ፕሬስ የኢኮኖሚ 
አቅም፣ የአሳታሚዎችና የጋዜጣ አዘጋጆች 
ግንኙነት፣ የፌዴራልና የአዲስ አበባ መርማሪ 
ፖሊሶች አቀራረብ፣ የነጻው ፕሬስ አጠቃላይ 
በኤርትራ ጦርነት የነበረው አቋምና የጋዜጦች 
የሽያጭ ኮፒ መጠን ያወሳበት መግቢያው ይበልጥ 
ቢስፋፋ ዋጋው ትልቅ እንደሆነ መመስከር 
ይቻላል፡፡ ወደፊት ወሰንሰገድም ሆነ ሌሎች 
ስለነጻው ፕሬስ ላይና ታች በውስጥ አወቅ መረጃ 
የጎለበተ ጥናት/መጽሀፍ እንደሚያቀርቡልን ተስፋ 
አደርጋለሁ፡፡

የጽሑፉ ዓላማ
‹‹የቃሊቲ ምስጢሮች›› ዓይነተኛ 

መረጃ የተቃዋሚዎች አመራሮች የሚረቡ 
እንዳልሆኑ ማጋለጥ ነው፡፡ በመሰረቱ ከምርጫ 
97 ወዲህ ስለተቃዋሚዎች የሚነገሩና የሚጻፉ 
ርዕሰጉዳዮች ከተቃዋሚዎቹ ወገን በሆኑትም 
ጭምር ከሚያጠነጥኑባቸው ፍሬነገሮች አንዱ 
ስለተቃዋሚዎች ብስለት ማጣት የሚነሳው 
ትችት ነው፡፡ በዚህ ረገድ አቶ ልደቱ ቅድምና 
ከመውሰዳቸው በተጨማሪ የተቃውሞውን ወገን 
መተቸትን የፓርቲያቸው የወደፊት አቅጣጫ 
አድርገው ወስደዋል፡፡ የቅንጅቱ አመራሮች 
ከእስር ቤት ሲወጡ የተገለጠው መከፋፈላቸው 
ተቺውቹን ወገን ያበራከተ ብቻ ሳይሆን ለትችቱ 
ትክክለኛነትም እንደማረጋገጫነት ሊወሰድ 
ችሏል፡፡ በመጽሐፉ ውስጥ በተደጋጋሚ 
እንደሚገረመውና እንደሚያዝነው (ገጽ 95) 
አንዳንዴም እንደሚያፍረው (ገጽ 97) የመሪዎቹ 
ባህሪይ ያልተጠበቀና የማይታገሱት ሆኖበታል፡
፡ ስለዚህ በእስር ቤት የታዘበውን የተቃዋሚ 

አመራሮች ስብዕና ድክመት ማጋለጥ እንዳለበት 
ማሰቡ ሰህተት አይሆንም፡፡  ይሁን እንጂ 
ጋዜጠኞቻችን በተቃዋሚዎች በኩል ያለውን 
ድክመት ለመረዳትና ለመተንተን እስር ቤት 
ድረስ አብረው እስኪጋዙ መቆየት ነበረባቸው 
ወይ ተብሎ እንዲጠየቅ ያስገድዳል፡፡ የአገሬ 
ጋዜጠኞች ሲሆን ሲሆን ባሉ ተጨባጭ ነጥቦች 
ላይ ተመስርተው የፓርቲዎቹን እጣ ፈንታ 
ለመተንበይ የሚያስችል በቂ መረዳት ሊኖራቸው 
ይገባ ነበር፡፡ የተቃዋሚ አመራሮች አጠቃላይ 
ወይም ሰብዓዊ ድክመት የሚያስተዛዝበውን ያህል 
የጋዜጠኞቻችን የበሰለ መረዳት ማነስም ማሳሰቡ 
አይቀርም፡፡ ለእንደዚህ ዓይነቱ ጋዜጠኝነት 
ጥሩ ተሞክሮ ይሆን የነበረ አንድ ጋዜጠኛ 
ወዳጅ ነበረኝ፡፡ ዕለታዊ የጋዜጠኝነት ሥራውን 
ተመርኩዞ ስለድኅረ መለስ ኢትዮጵያ (Post 
Meles Ethiopia) ለመተንተን መረጃ ሲያሰባስብ 
እንደነበር አስታውሳለሁ፤ ካገር እንዲሰደድ ሆነ 
እንጂ፡፡ 

የረፈደባቸው ‹‹ምስጢሮች››?
በምርጫ 97 ሳቢያ የታሰሩት 

ጋዜጠኞችና የፓርቲ አመራሮች ከእስር ከተፈቱ 
አምስት ዓመት አካባቢ ሆኗቸዋል፡፡ ይህ መጽሐፍ 
ከመታተሙ በፊት ደርዘን የሚሞሉ መጻሕፍት 
በታሳሪ ፖለቲከኞች ተጽፏል፡፡ ርዕሰጉዳያቸውም 
ስለአገሪቱ  የፖለቲካ ሁኔታ በአጠቃላይና 
ስለ ምርጫ 97እና የፍርዱ ሂደት በተለይ 
የታተተባቸው ናቸው፡፡ የዛሬውን መጽሐፍ 
ያቀረበልን ወሰንሰገድ እና የአውራምባው ዳዊት 
ከበደም በየጋዜጣዎቻቸው ስለእስርቤቱና አያያዙ 
እንዲሁም ሌሎች ሁኔታዎች አቅርበውልናል፡
፡ ታዲያ አሁን ወሰንሰገድ መጽሐፉን ‹‹የቃሊቲ 
ምስጢሮች›› አሰኝቶት ሲመጣ ለእኛም እስካሁን 
ያላወቅነው ምን ነገር ይኖር ይሆን እንድንል 
አድርጎናል፡፡ በአንጻሩ ጸሐፊውን አላግባብ 
የሚጠበቅበትን ያበዛበታል፡፡ በተጨባጭ ግን 
መጽሐፉን ከዚህ አንጻር ስንመለከተው አፍ ሞልቶ 
የሚያናግረን አይደለም ቢባል ማጋነን አይሆንም፡
፡ ታሳሪዎቹ ከእስር ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ በቃለ 
መጠይቆቻቸው፣ በመጻሕፍቶቻቸውና በተለያዩ 
ተባራሪ ሚድያዎች ውስጠ ነገራቸው ሁሉ 
የአደባባይ ዕውቀት ሆኗል፡፡ ሌላው ቀርቶ ራሱ 
ወሰንሰገድ ከእስር ቤት መውጣታቸውን ተከትሎ 
ማዘጋጀት በጀመረው ሐራምቤ ጋዜጣ ቃሊቲ 
2727 በሚል አምድ ስር ‹የጋዜጠኛው ማስታወሻ› 
በሚል ርዕስ ያወጣቸው የነበሩት መሰል ጽሑፎችን 
አንድምታ መመልከት ይቻላል፡፡ ስለዚህ የቃሊቲ 
ምስጢሮች የረፈደባቸው ምስጢሮች እንዳይሆኑ 
ያሰጋል፡፡ እንደእኔ እንደእኔ ምናልባት ወሰንሰገድ 
አንተነህ ሙሉጌታ በ2003ዓ.ም እንዳሳተመው 
‹‹የሁለት ዓለም ሰዎች፣ የተዋረደው ፍርድ 
ቤት›› መጽሐፍ ረቂቁ እንዳለቀ በገንዘብ እጥረት 
ባለማሳተሙ ከሁለት ዓመት በኋላ አቅሙን 
ሲያገኝ ወቅታዊነት ያለፈባቸውን በማስወጣት 
ሌሎች አስፈላጊ ጉዳዮችን እንደጨመረው 
ክለሳ ቢያደርግበት በጣም የተሻለ ይሆን ነበር፡፡ 
በእርግጥ በእስር እያለ መረጃ አሾልኮ በማስወጣት 
ለዘገባ ማድረስ መቻሉ(ገጽ 45)፣ ኢንጂነር ኃይሉ 
የይቅርታ ደብዳቤውን ስለመፈረምና አለመፈረም 
የመጨረሻ አቋም ለመያዝ እርሱን ስለማማከራቸው 
(ገጽ 156) የመሰሉት አዲስ መረጃዎች ናቸው፡፡ 
ይሁን እንጂ የምናወራው ስለአጠቃላይ መጽሐፉ 
ስለሆነ በዚህ መጽሐፍ የተካተቱትን ነገሮችን 
እንደግኝት ልንቆጥራቸው አንችልም፤ ምስጢርም 
አይደሉም፡፡ የጽሑፉ መሰረተ ሃሳብ አንዱ አንዱን 
ይተቻል፣ ያጣጥላል፣ ይጠራጠራልና የመሳሰሉት 
ነው፡፡ የወሰን ሰገድ አስተዋጽኦም በእነዚህ ጉዳዮች 
ላለን ግንዛቤ ማሳያ የሚሆኑ አንዳንድ ዕለታዊ 
ክስተት እየመዘዙ ማቅረብ ነው፡፡ 

የጋዜጠኞቹና የፖለቲከኞቹ ስነልቦና 
በቃሊቲ

የወሰንሰገድ ማስታወሻ ፍንጭነት ጎልቶ 
የሚታየው በተመሳሳይ ክስ ዝርዝር ተከሰው በአንድ 
እስር ቤት ስለቆዩት ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች 
ስነልቦና ነው፡፡ በመጽሐፉ የሚነገሩን ትረካዎች 
በቃሊቲ እስር ቤት ጋዜጠኞች፣ ፖለቲከኞችና 
ሌሎች ታሳሪዎች ያደረጓቸው ንግግሮችና ድርጊቶች 
ናቸው፡፡ ይህም በተወሰነ ደረጃም ቢሆን የነዚህን 
ቡድኖች ስነልቦና ለማሳየት ይረዳል፡፡ መቼም 
በኢትዮጵያ የነጻው ፕሬስ ጋዜጠኞች የዕለት 
ተዕለት ሕይወታቸው ለአደጋ የተጋለጠ ነው፡፡ 
ከምርጫ 97ም በፊት ጋዜጠኞች በየእስርቤቱና 
ፍርድ ቤቱ መንከራተታቸው የተለመደ ነበር፡፡ 
ገዢው ቡድን በጋዜጠኞቹ በኩል ያለውን አካሄድ 
ለማስታገስ/ለማስቀረት በየወቅቱ የፍርድ ቤት 
ምልልስ እንዲያደርጉ የሚያስገድድ ከባቢ የፈጠረ 
ስልት ይከተል ነበር ማለት ይቻላል፡፡ እንዲህም 
ሆኖ ነፃ ፕሬስ ከምርጫ 97 መጠናቀቅ በፊት 
የላቀ አንጻራዊ ነጻነት ስለነበረው እስከምርጫው 
መጠናቀቅ ድረስ በተጽዕኗቸው ከፍተኛ ግምት 
የሚሰጣቸው አስተዋጽኦዎች አድርጓል፡፡ 
በተመሳሰይ መልኩ የተቃውሞው ፖለቲካ ጎራ 

በተለያየ ደረጃ ለመደራጀትና ገዢውን ቡድን 
ለመፈተን የሞከረ ሲሆን፤ በተለያየ ጊዜ ሕብረት 
ለመፍጠር እየሞከረና እየተበተነ ቆይቶ በምርጫ 
97 ዋዜማ ተጽዕኖ መፍጠር የቻለ ስብስብ ማቋቋም 
ተችሎታል፡፡ ምርጫ 97 በጋዜጠኞቹም ሆነ 
በፖለቲከኞቹ በኩል ያልተጠበቀ ተስፋ ያጫረና 
ሕዝቡም በሂደቱ ለመሳተፍ የተነቃነቀበት ነበር 
ማለት ይቻላል፡፡ በመጨረሻ ግን እንዳይሆን ሆነና 
ጋዜጠኞቹም የቅንጅቱም አመራሮች ወደእስርቤት 
ተወረወሩ፡፡ ከዚህ በኋላ ገዢው ቡድን ፍጹም 
ሊያፈናፍን የማይፈልግ ብቻ ሳይሆን ሁኔታውን 
ሊቀይር የሚችል ኃይል የማይታሰብ መሆኑ 
ሲገለጥ የታሳሪዎችን ስነልቦና ክፉኛ መጎዳቱ 
አይቀርም፡፡ በዚህ ምክንያት ማለት ይቻላል 
የተቃዋሚውን አመራር ተጠያቂ የማድረግ 
አዝማሚያ ክፉኛ መስተዋል ጀምሯል፡፡ ወሰንም 
ይሄን አመለካከት ክፉኛ የሚጋራ ብቻ ሳይሆን 
ከሌሎች ጋዜጠኛ ጓደኞቹ (አብርሃምና ወሰን) ጋር 
ሲወጣ እንደሚያጋልጥ ሲዝት (ገጽ 139) መቆየቱ 
ጥሩ ማሳያ ነው፡፡ ወሰን በቅምሻ መልክ ነካ ነካ 
እያደረገልን ከሚያልፋቸው ሁነቶች በቀጥታ ጉዳዩን 
የሚያስረግጥልን የጋዜጠኛ ፈለቀና የፖለቲከኛው 
ተስፋዬ ታሪኩ ግጭት ነው(ገጽ124-1126)፡፡ 
ይሄን ዓይነቱ ስነልቦናም የጋዜጠኛ ወሰንን ጽሑፍ 
ካዳወሩ አብይ ጉዳዮች ልንመድበው እንችላለን፡
፡ ከዚሁ ጋር በተያያዘ በከፍተኛ ትምህርት 
ያለፉ ሰዎችን ሰውነት የመዘንጋት አባዜም 
ጸሐፊው ስለፖለቲከኞቹ ያዳበረውን አስተሳሰብ 
አጣሞ ቃኝቶበታል፡፡ በትችቶቹና በትዝብቶቹ 
መሃል ሁሉ ‹‹ይሄን ያደረገው ዶክተሩ ነው››፣ 
‹‹ሌላኛው ዶክተር ደግሞ…›› የሚሉ አገላለጾቹ 
ትዝብት ላይ ስለሚጥሉ አስፈላጊ አልነበሩም፡
፡ ወሰንሰገድ የተቃዋሚው ወገን አመራሮች 
የሳዩትን ባህሪ በእስሩ አውድ ውስጥ ለውስጥ 
በተቀነባበረ መልኩ ሲካሄዱ ከነበሩ  የመደጋገፍ 
አዝማሚያን ብተናና የጥርጣሬ ማባባሻ ስልት 
አንጻር ለመመዘን ባለመቻሉ አቀራረቡን ርትዑነት 
የጎደለው ሊያሰኝበት ይችላል፡፡ ይህን ማድረግ 
ቢችል ስህተታቸውን እንደማንኛውም ሰው 
ስለሆኑ የተሳሰቱ እንጂ ፖለቲከኞች ስለሆኑ 
እንዳልሆነ ይረዳል፡፡ በዚያ ላይ በእስሩ ፈተና 
ያልተጠቁት ራሱ ወሰን እንዳመሰገናቸው (ዶ/ር 
ኃይሉ፣ ነጻነትና ዳንኤል የመሳሰሉት) ከትችቱ 
አምልጠዋል፡፡ በአንጻሩ የመሰሪው ስራ ሰለባዎች 
አእምሮ በነገር ቆስሎ እርሱንም እንዳቆሰለው 
እንረዳለን፡፡

የምስጢሩ ምስጢር?
ወሰን ሰገድ ክፉኛ የሚታዘባቸው የቅንጅት 

አመራሮች አሉ፡፡ ምክንያቱም እከሌ እከሌን 
የኢህአዴግ ሰላይ ነው ብለው መጠራጠራቸውን 
ሲያወሩ በመስማቱ (ገጽ 86፣94፣98፣) ለኢትዮጵያ 
ሕዝብም ጭምር እስከማፈር ይደርሳል(ገጽ 97)፡፡ 
በመሰረቱ እንዲህ ዓይነት ነገር መጻፍ ይኑርበት 
አይኑርበት በራሱ አከራካሪ ነው፡፡ ካስፈለገም 
ስለሁኔታው ለማስታወቅ የሚሞከርበት የተሻለ 
አቀራረብ ይኖር እንደሆነ ማሰብም ይቻል 
ይሆናል፡፡ ለማንኛውም ነገሩ አንገብጋቢ ሆኖ 
አሁን በሆነው መልኩ ሊጻፍ የሚገባም ከሆነ 
የሚታማውን በስም ጠቅሶ አሚውን መዝለል 
ጥቅሙ ግልጽ አይደለም፡፡ ወሰን በቅን ልቦና 
ሰዎች እንዳይጋጩ አስቦም ከሆነ የታማው ሰው 
በስሙ ስለተጠቀሰ የተቀሩትን ሁሉ እንዳሙት 
አድርጎ እንዲያስብ ያስገድደዋል፡፡ የዚህ ትርፉም 
ይባስ ጥርጣሬን ማስፋቱና ታሚውን ከሁሉም 
ጋር በቂም ማነካካት ነው፡፡ ስለዚህ ምስጢሮችን 
ለማውጣት የሚሞክረው ወሰንሰገድ ሌላ ምስጢር 
መፍጠር ያስፈልገው ነበርን? ሊያሰኝ ይችላል፡፡

በመጨረሻ ወሰንሰገድ ይሄን ቅልብጭ 
ያለና ለማንበብ የማያስቸግር መጽሐፍ 
እንዳቀረበልን በነካ እጁ በመግቢያው የለኳከፈልንን 
የነጻው ፕሬስ ታሪክ እንዲያጠግበን እጠይቃለሁ 
።

በብርሀኑ ደቦጭ
(የታሪክ ተመራማሪ)
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የበጀት ድጎማውና የክልሎች ሎሌነት
ፖለቲካ እና ሥልጣን

የበጀት ድጐማ በመንግስት የሚደረግ 
የፊስካል ሽግግር አይነት ሲሆን አላማውን በጥቅሉ 
ካየነው በላይኛው እርከን (በማዕከላዊ መንግስት) 
ላይ የሚገኙ መንግስታት በታችኛው እርከን 
(ክልሎች) ደረጃ ላይ ለሚገኙ መንግስታት የሚሰጥ 
የበጀት ድጋፍ ነው።

ከተለያዩ አገሮች ተሞክሮ እንደሚታየው 
የማዕከላዊ መንግስት ለታችኛው እርከን 
የሚያደርጋቸው የድጐማ ዓይነቶች በሁለት ከፍለን 
ልናያቸው እንችላለን። ውስን ዓላማ (Conditional 
grant) እና ጥቅል ዓላማ (Unconditional grant) 
የሚሉት ናቸው።

የመጀመሪያው ‹‹ውስን ዓላማ›› ያላቸው 
ድጎማዎች ድጐማውን ከሚሰጠው መንግስት 
ለተቀባይ ከሚሰጥባቸው ዋና ዋና ምክንያቶች 
መካከል፤ ድጎማ ሰጪው መንግስት ለድጐማ 
ተቀባዩ መንግስት ለሚተገብራቸው እቅዶች 
ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል የሚላቸውን 
አገልግሎቶች እውን ለማድረግ ሲባልና መንግስታዊ 
አገልግሎቶችን ለመስጠት እና የልማት ስራዎችን 
ለማከናወን፤ ሰጪው አካል ተመጣጣኝ የሆነ 
መሰረተ ልማት በተቀባዮች መካከል እንዲኖር 
ለማድረግ የሚል ሲሆን፤  ሁለተኛው  የድጐማ  
ዓይነት ‹‹ዓላማ ያለው››ድጐማ የሚባለው ሲሆን 
ይህ ድጐማ ለተቀባዮቹ ሲሰጥ ታሳቢ የሚደረገው 
ተቀባዮቹ ገንዘቡን በሚፈልጉበት መንገድ 
ቢጠቀሙበት የተሻለ ይሆናል ከሚል አመለካከት 
የሚመነጭ ነው። ይህ ጥቅል አላማ ያለው ድጐማ 
ለመደበኛ በጀት፣ ለካፒታል በጀት ወይም ለሁለቱም 
ተብሎ ሊሰጥ ይችላል። በተለይ እንደዚህ አይነት 
ድጐማዎች አግድሞሽ የፊስካል በጀት መዛባትን 
ለማስተካከል ይረዳሉ የሚል አመለካከት አለ።

ያልተሻገርናቸው ችግሮች
መንግስት ለክልሎች የሚሰጣቸው የፊስካል 

ሽግግር /ድጐማዎች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን 
ዋና ዋና አላማዎች ከግብ ለማድረስ ያለመ ቢሆንም 
የእስከ-አሁኑ ተሞክሮ የሚያሳየው በመንግስት 
ደረጃ በመነሻነት የቀረቡት የመፍትሄ እርምጃዎች 
ለውጥ ማምጣት ያለመቻላቸውን ሁነት ነው።

በመንግስት ከተቀመጡት የድጎማ 
ስርዓት ማስተካከያዎች በጀት ተቀዳሚው አላማ 
በማዕከላዊ እና በክልል መንግስታት መካከል 
ቀጥተኛ የሆነ የፊስካል አለመመጣጠንን 
(Vertical fiscal imbalance) ለማስተካከል 
የሚለው ነው። በፌዴራል መንግስትና በክልል 
መንግስታት መካከል ያለውን ቀጥተኛ የሆነ 
የገቢ አለመመጣጠን ዋነኛው ምክንያት ክልሎች 
ሊሰበስቧቸው የሚችሉትን ጠንካራ የሆኑ የገቢ 
መሰረቶችን (ተንሳፋፊና ተለዋዋጭ ግብሮችና 
የገቢ ግብር) የማዕከላዊ መንግስቱ በበላይነት 
መያዙ ነው። የፌዴራል መንግስቱ እነዚህን 
መሰረታዊ የገቢ ምንጮች ወደፊትም ያለምንም 
መደራደሪያ ይዞ እስከቀጠለ ድረስ ክልሎች የወጪ 
ግዴታቸውን የሚወጡበት በቂ ገቢ እንዳይኖራቸው 
ስለሚያደርጋቸው በፌዴራል መንግስት ላይ 
ያላቸው ጥገኝነት እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ ለውጥ 
ሳያመጣ ይዘልቃል ማለት ነው።

የዚህ አይነቱ አሰራር ክፍተት ከክልሎች 
የማስፈፀም አቅምና ውሳኔ ሰጪነት ውጭ ሲሆን 
የፌዴራል መንግስት ችግሩን ለመቀነስ የበጀት 
ድጐማ ስርዓትን ተግባራዊ ያደርጋል። መንግስት 
ይህንን አይነት አሰራር በኃላፊነት መያዝ 
የሚመርጥበትን ሁነት ተንታኞቹ ከፖለቲካ ትርፍ 
ጋር አያይዘው ያቀርቡታል።

ክልሎች ለበጀት ድጐማ በማዕከላዊ 
መንግስት ላይ ጥገኛ ሆነው እስከቀጠሉ ድረስ 
ክልላቸውን በሃላፊነት ለማስተዳደር የሚኖራቸው 
ተቋማዊ ነፃነት፣ በየክልሎቻቸው በሚሰበስቧቸው 
የገቢ ምንጮች ዙሪያ ሙሉ መብት ስለማያገኙ 
ለማናቸውም ፖለቲካዊ ትዕዛዞች ከመረጣቸው 
ማህበረሰብ ይልቅ ለማዕከላዊ መንግስታት 
ሹማምንት ታማኝ እንዲሆኑ ያስገድዳቸዋል። 
ይህ ተያይዞ የሚከሰት ሌላም ችግር ያመጣል፡
፡ ክልሎች በራሳቸው ጉዳይ የመወሰን ነፃነታቸው 
ገደብ እስከተጣለበት ድረስ የፊስካል ፖሊሲው 
የየአካባቢውን አስተዳዳሪ ፖለቲካዊ ተጠሪነቱን 
ለክልሉ ነዋሪዎች ከማድረግ ይልቅ ለማዕከላዊ 
መንግስት ማድረጉ ማህበረሰቡን ለማገልገል 
አስቀድመው የተነሱበትን አላማ ከግብ ያደርሳሉ 

በሙሉነህ አያሌው
muleayalew@yahoo.com

ብሎ መጠበቅ የማይቻል ጉዳይ ይሆናል። 
እስከአሁን ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ 

ከታዘብን ክልሎች በፌዴራል ስርዓት ውስጥ 
ራሳቸውን በራሳቸው የማያስተዳድሩበትን 
ሙሉ ነፃነት ለመጐናፀፍ በፍፁም እንዳልቻሉና 
በቀጣይም በዚህ ስርዓት ማዕቀፍ ውስጥ እስካሉ 
ድረስ እንደማይችሉ መገንዘብ ያስችለናል። ስለዚህ 
ቀድሞም እንዲህ እንዲሆን ታቅዶ የነበረው የጌታና 
የሎሌ ፖለቲካዊ ግንኙነት በተዋረዳዊ የፊስካል 
ቀመር ምክንያት አካሄዱ እንደነበር ይቀጥላል። 

 ለክልሎች የሚደረገው የበጀት ድጐማ 
አካሄድ ሁለተኛው አላማ የአግድሞሽ የፊስካል 
አለመመጣጠንን (horizontal fiscal imbalance) 
ማስወገድ የሚለው ነው። የአግድሞሽ ፊስካል 
አለመመጣጠን የሚለው ፅንሰ ሀሳብ ዋናው 
መሰረት በፌዴራል ስርዓት ውስጥ በሚገኙት 
ክልሎች መካከል ያለውን የገቢ አለመመጣጠን 
ለማስተካከል ሲባል የሚደረግ የድጐማ ስርዓት 
ነው። ለገቢ አለመመጣጠን በቀዳሚነት  ከሚነሱ 
ምክንያቶች መካከል ዋነኛው በክልሎች መካከል 
የሚፈጠር ገቢን የመሰብሰብ የአቅም ልዩነት 
መኖር አንዱ ሲሆን ይህም ክልሉ ሊፈጥራቸው 
ከሚችሉ የገቢ መሰረቶች እና ይህንን ለመሰብሰብ 
የሚያደርጓቸው ጥረቶች  እክል እንዲገጥማቸው 
ያደርጋቸዋል፡፡  ሌላው በክልሎች መካከል 
የተለያዩ የወጪ ፍላጐቶች ሲኖር (የአገልግሎት 
ተጠቃሚዎች ብዛትና የነጠላ ወጪ ልዩነቶች 
ክፍተት መኖር) በአጠቃላይ በክልሎች መካከል 
የአግድሞሽ ፊስካል አለመመጣጠንን እንዲከሰት 
ያደርጋል። መንግስት በሁሉም ክልሎች ውስጥ 
የሚኖሩ ዜጐች የተመጣጠነ መንግስታዊ 
አገልግሎት ማግኘት እንዲችሉ ለማድረግ የበጀት 
ድጎማን እንደአንድ አማራጭ አድርጐ ይወስደዋል። 
በመሰረቱ በፌዴራል ስርዓት ውስጥ በክልሎች 
መካከል የሚፈጠር አለመመጣጠን በየትኛውም 
የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ የሚኖር ነው። ይህ 
ማለት ግን ድጐማ በማድረግ ይህንን መሰረታዊ 
ችግር ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በፊስካል 
የገንዘብ ሽግግር ፖሊሲ መቅረፍ/ማመጣጠን 
ይቻላል ማለት አይደለም። በክልሎች መካከል 
ያለው የበጀት ጉድለት ልዩነት ምክንያት እርስ 
በርሱ የማይጣጣም ከመሆኑ አንፃር ቀውሱን 
በማዕከላዊ መንግስት በሚደረግ የበጀት ድጐማ 
ብቻ ማስታረቅ ይቻላል የሚለው የድጐማ ቀመር 
አሁን በክልሎች መካከል ያለውን የፊስካል 
ልዩነት ከማስታገስ ውጭ በዘለቄታዊነት  እነዚህን 
ጉድለቶች ይሻገራቸዋል ማለት እንደማይቻል 
ያለፉት ተሞክሮዎች አስገንዝበውናል።

ሌላኛው የፌዴራል መንግስት ለክልሎች 
የሚሰጠው ድጐማ የአገልግሎት መጋራትን ችግር 
(Spill over effect) ለማስቀረት የሚል እንደሆነ 
ይታወቃል። የአገልግሎት መጋራት ችግር የሚለው 
ፅንሰ ሀሳብ በአጭሩ ሲቀመጥ የየክልል መንግስታት 
የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች ከሌላ አካባቢ 
የሚመጡ ሰዎች በሚጠቀሙበት/በሚጋሩበት ጊዜ 
ወይም እነዚህ ክልሎች በሚሰሯቸው ስራዎች 
በአካባቢያቸው ያሉ ክልሎችም ተጠቃሚ (ወጪ 
ሳያወጡ) ሲሆኑ አገልግሎቱን የሚሰጠው አካል 
የወጪ መጠን ሊጨምር ወይም አገልግሎት 
ለመስጠት ተነሳሽነት ሊጐድለው ይችላል የሚለው 
ነው።

ይህ አይነት የመንግስት አቀራረብ በቅርብ 
እየተከሰቱ ላሉ አለመግባባቶች አንዱ ምክንያት 
ነው። የዚህ ድጐማ ቀመር የመጨረሻ ውጤቱ ላይ 
ከማተኮራችን በፊት ሂደቱን ማየቱ በራሱ በክልሎች 
ማንነት ትርጉም ላይ የበጀት ድጎማው ምን እያለን 
እንደሆነ እንድንረዳ ያግዘናል። የአገልግሎት 
መጋራት ችግር በዋናነት የሚያተኩረው ከአንዱ 
ክልል ወደ ሌላ ክልል ሄደው ስለሚኖሩ የአገሪቷ 
ዜጐች ነው። ለምሳሌ አንድ ዜጋ ከአማራ ክልል 
ተነስቶ ወደ ሌላ ክልል ቢያመራ ወይም ነዋሪነቱን 
እዚያው ቢያደርግ በራሱ ክልል ውስጥ ይጠቀምበት 
ዘንድ በበጀት ድጎማ መሰረት የተቀመጠለትን የነፍስ 
ወከፍ ድልድል ትቶ ለሌላ ክልል የተሰፈረውን 
ድጐማ ለመቀራመት ይሄዳል የሚል ትርጉም 
በውስጡ ያካትታል። 

ይህ በመሆኑ ምክንያት ተቀባዩ ክልል /
አገልግሎቱን የሚሰጠው ክልል/ የወጪ መጠኑን 
እንዲጨምር ስለሚያደርገው በራሱ ክልል ውስጥ 
ለሚኖሩ ነዋሪዎች የሚፈለገውን አገልግሎት 
በበቂ ሁኔታ ለመስጠት የሚያስችል አቅምና 
ይህንን ለማስፈጸም የሚያስችል ተነሳሽነት 
በውስጡ እንዳይኖር ያደርገዋል ወደሚል ድምዳሜ 
ያደርሳል ይላል የመንግስት ፖሊሲ ትንታኔ። 
ስለዚህ የፌዴራል መንግስት ይህንን ችግር 
ለመፍታት የባጀት ድጐማ ጭማሬ የማድረግ 
መፍትሄ አስቀምጫለሁ ቢልም በተግባር ያየነው/
እያየነው ያለነው ግን ከዚህ የተለየ ነው። ክልሎች 
ከሌሎች አካባቢዎች መጥተው ለሚኖሩ ዜጐች 
ከጊዜ ወደ ጊዜ ያላቸው አመለካከት ፍፁም 
እየተለወጠ መጥቷል። የገንዘብ ፖሊሲው 
አለመደላደል፣ክልሎች ራሳቸውን አለመቻላቸው 
በራሱ ክልሎችን የአገሪቷ አንድ ክፍል አድርገን 

ከመቁጠር ይልቅ  ወደ አገርነት ደረጃ እየተሸጋገሩ 
እንዲመጡ ከማድረጉም በተጨማሪ ዜጐችን 
በተለያዩ የአገሪቷ አካባቢዎች ተዘዋውሮ 
የመስራት ነፃነት እያሳጣቸው መጥቷል። በቅርቡ 
የታዩት ከ‹‹ክልሌ/ላችን ውጡልን›› ከሚሉት 
ጉርምርምታዎች በተጨማሪም ይህንን ታከው  
የመጡት መፈናቀሎች የዚህ አይነት ሽሚያ 
ውጤት አድርገን ልናያቸው እንችላለን።

የገንዘብ ሽግግሩ የሚሰራው እንደ አገር 
እስከሆነ ድረስ አንዱ ክልል ያለውን ለሌላው 
ክልል መስጠት ካልቻለና አንዱ ክልል የደረሰበትን 
አዎንታዊም ይሁን አሉታዊ ክስተቶችን በጋራ 
ካላስተናገደ የፌዴራል መንግስት በፊስካል ፖሊሲ 
አለመመጣጠን ሰበብ ሌሎች ፖለቲካዊ ቀውሶችን 
ይዞ መምጣቱ አይተናል፡፡ አሁን ካለው ነባራዊ 
ሁነት   አንፃር ችግሩ ወደፊትም የሚቀጥል 
ለመሆኑ አመላካች መሆኑን መረዳት እንችላለን።

እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት የበጀት ድጐማ 
ማስተካከያዎች አንዳቸውም በተግባር ክልሎችን 
ካሉበት የጥገኝነት አስተዳደር አላቀው እራሳቸውን 
በራሳቸው ወደሚችሉበት አቅም የሚያሸጋግር 
እንዳልሆነ ካለፉት ተሞክሮዎች መረዳት 
እንችላለን። ክልሎች ይህንን ያህል ጊዜ ቢያንስ 
ቢያንስ ግማሽ የሚያክለውን በጀታቸውን እንኳን 
መሸፈን አልቻሉም።

ባለፈው ሳምንት ‹‹የፌዴራል ድጎማ በጀት 
ማከፋፈያ ቀመር ከ2005-2008 ዓ.ም.›› በሚል 
ርዕስ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀርቦ የነበረው 
የመጨረሻ ረቂቅም ይህንኑ እውነት በግልፅ 
አስቀምጧል።

‹‹ክልሎች ከፌዴራል መንግስቱ 
የሚያገኙት የበጀት ድጎማ ከአጠቃላይ በጀታቸው 
በአማካኝ እስከ 80 በመቶ ድረስ ይሸፍናል። በዚህ 
የተነሳ ድጎማው ክልሎች ለህዝባቸው በሚሰጡት 
አገልግሎት ተመጣጣኝነት ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ 
ያሳድራል። ስለዚህ የድጎማ ማከፋፈያ ቀመሩ ህገ 
መንግስታዊ ድንጋጌዎች መሰረት ተደርጎ መቀረፅ 
ይኖርበታል።››

የፖለቲካ ልሂቃን ሚና
ክልሎች 80% የሚሆነውን በጀት በድጐማ 

የሚያገኙ ከሆነ በማዕከላዊ መንግስት ላይ 
የሚኖራቸው ጥገኝነት በምን ያህል ፐርሰንት 
እንደሆነ በዚሁ ልክ ማየት የሚቻል ይመስለኛል። 
ይህ በሚሆን ጊዜ ማዕከላዊ መንግስቱ በክልሎች 
ያለውን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሌሎች ሀብቶችን 
በቀጥታ እንዲቆጣጠርና እንዲያዝባቸው እድሉን 
ይሰጠዋል። ይህ ደግሞ ኢህአዴግ በመርህ ደረጃ 
ከጀመረው የፌዴራል ስርዓት ግንባታ ጋር በእጅጉ 
እንዲቃረን ያደርገዋል። ይህ በአጠቃላይ በማዕከላዊ 
እና በክልል መንግስታት መካከል ያለውን  ነባራዊ 
ሁኔታ የሚያሳይ ሲሆን በተጨማሪም የፌዴራል 
መንግስት ጣልቃ ገብነትን በየክልሎቹ እንዲንፀባረቅ 
የሚያግዙ  የፖለቲካ ልሂቃን ሚናም ከዚህ አንፃር 
ከፍተኛ ነው። ኢህአዴግ እነዚህን ልሂቃን መጠቀም 
ሲፈልግ መጀመሪያ የሚያደርገው ለክልሎቹ 
ባለስልጣናት የገቢ አሰባሰብና ክልላዊ ወጪን 
በሚመለከት ስልጠና መስጠት ነው።ስልጠናው 
በክልሉ ለሚታየው ሰፊ የሙያተኛ ክፍተት 
መፍትሄ የሚሰጥ ቢሆንም ፓርቲው ግለሰቦቹ 

በተሻለ ሁኔታ አገልግሎት ሊሰጡበት የሚችሉበትን 
አቅም በተለያዩ ምክንያቶች እንዳይጠቀሙበት 
ያደርጋቸዋል። ይህም የፌዴራል መንግስቱ 
ለሚያፀድቃቸው የተለያዩ ፖሊሲዎች ታዛዥና 
ታማኝ ሆነው እንዲቀሩ ይገደዳሉ።

ብዙ ፀሐፊዎች እንደሚያነሱት ገዢው 
ፓርቲ ለነዚህ ስልጠናዎች የተለያዩ የፊስካል 
ፌደራሊዝምን ጭብጦች በማንሳት ሙያ ተኮር 
እንደሆኑ ለማሳየት ሲባል በምክርም በስልጠናዎች 
መካከል የሚነሱትን ጉዳዮች የየክልሉ ተወካዮች 
እንዴት ለማዕከላዊው መንግስት ታዛዥ 
እንደሚሆኑ ለማሳመን የሚሞክሩ ናቸው። በዚህ 
መሰል ስልጠናዎች ላይ የሚጠሩት ባለስልጣናት 
ክልሎቻቸውን በሚመሩት ፓርቲዎች ውስጥ 
ያላቸው ስልጣን በኢህአዴግ አንዳንዴም በህወሓት 
ባርኮት ላይ የቆመ እንደሆነ በኢትዮጵያ ፖለቲካ 
ላይ ሰፊ ትንታኔ ያቀረቡ ምሁራን ይናገራሉ። 
እነዚህን ስልጣናዎች ኢህአዴግ ተገዢነትን እና 
የማይጠየቅ ታማኝነትን ለማስረፅ እንዲያስችለው 
ከማድረግ በዘለለ ክልሎቹ አለባቸው የሚባለውን 
የባጀት እጥረት ለመሙላት የፓርቲውን ልሂቃን 
ወደየክልሎቹ ይልካል። እኒህ በዋናነት ከፍተኛ 
የህወሓት ካድሬዎችን የሚያካትተው የአማካሪዎች 
ስብስብ የየክልሉን አመራሮች ለኢህአዴግ 
እንዲኖራቸው የሚጠበቀውን ታማኝነት መዛነፍ 
/ያለመዛነፍ አካሄድ ይቆጣጠራል። ከፍተኛ 
ካድሬዎቹ ከዚህ በተጨማሪም ክልሎቹን 
በሚመሩት ፓርቲዎች ውስጥ የሚኖረውን ውስጣዊ 
የሃይል መገዳደር ከመቆጣጠርና ከመምራት 
አልፈው የተሻለ ታማኝ ያሉትን የፓርቲ አመራር 
እስከመሾም ይሄዳሉ። እነዚህ ሁለት ጉዳዮችም 
ክልሎቹ እንዲኖራቸው የሚጠበቀውን ፊስካል 
ተኮር ነፃነት በማሳጣት ለማዕከላዊ መንግስቱ 
ተገዢ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል።

የበጀቱ መዘዝ
ይህን ያህል የየክልሎቹ በጀት በፌደራል 

መንግስቱ መሸፈኑ ሁለት አሉታዊ መዘዞችን 
ያመጣል። የመጀመሪያው ክልሎቹ ከራሳቸው 
ከሚሰበሰቡት ገቢ አንፃር ምክንያታዊ በጀት 
ከማርቀቅ ይልቅ የፌዴራሉን ድጎማ ለማስላት 
ሊገደዱ ይችላሉ። ይህም የገቢ መሰረታቸውን 
ለማስፋፋት እንዳይጥሩ ያደርጋቸዋል። በተቀፅላም 
በፌዴራል መንግስቱ ላይ የሚኖራቸውን ጥገኝነት 
ያባብሰዋል። ሁለተኛው እስከአሁንም እየታዘብነው 
እንዳለነው ገዢው ፓርቲ ይህን ከፍተኛ የባጀት 
ድጎማ ተንተርሶ የድጎማውን ፍትሐዊ አጠቃቀም 
ለመመርመር በሚል ሰበብ የየክልሎቹን ወጪ 
ለመቆጣጠር ይሞክራል። ይህም በሌላ ጫፍ 
ያልተማከለ የአስተዳደር ዘዬን /decentralization/ 
መናድ ይሆናል። እነዚህ ጥቅል አሉታዊ መዘዞችም 
የየክልሉን ገዢ ልሂቅ ተጠያቂነት ለየክልሉ ነዋሪ 
ከማድረግ ይልቅ ወደማዕከላዊ መንግስቱ ያዘነበለ 
እንዲሆን ያደርገዋል።

እንደ መውጫ
ኢህአዴግ ሊተገብር የሞከረው ያልተማከለ 

አስተዳደር ፓርቲው በወሰዳቸው አንዳንድ 
እርምጃዎች ምክንያት ስርዓቱ ወደ ማዕከላዊነት 
እያዘነበለ እንዲመጣ እንዳደረገው በተለያዩ 
አጋጣሚዎች ይተቻል። የፊስካል ፌዴራሊዝሙን 
እውን ለማድረግ ዓይነተኛ መፍትሔ የነበረው 
የክልሎቹን ተቋማዊ ነፃነት በሚገባ መጠበቅ 
ነበር። ይህ ክልላዊ ነፃነት ክልሎች የነዋሪዎቻችንን 
ጥያቄ በአግባቡ ይመልሳል ብለው በሚያምኑት 
ልክ የማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲዎችን እንዲቀርፅ 
ያስችላል። ከዚህ በተፃራሪ ኢህአዴግ በውሳኔዎቹም 
ሆነ በፖሊሲ አወጣጥ አካሄዱ ስርዓቱ እየተከተልኩት 
ነው ከሚለው ፌዴራላዊ አስተዳደር ይልቅ ጥብቅ 
ማዕከላዊነትን እንደሚከተል ማረጋገጥ ይቻላል። 
ይህ የፓርቲው ባህሪም ለክልሎቹ ‹‹ይገባል›› 
የሚለውን ፖሊሲ እንዲቀርፅ አድርጎታል። ይህ 
አካሄዱ የፌዴራሊዝሙን የራስን ክልል በምልዐት 
የማስተዳደር መብትን በገቢር ጨፍልቆታል። ከዚህ 
በተጨማሪ በፌዴራል እና በክልሎች መሀከል 
ያለውን ስርዓታዊ ግንኙነት ጥቅመኛ ልሂቃንን 
በሚያበዛው የመንፈቀ-ጥቅመኝነት ፖለቲካ /
Neo patromonalism/ መበከሉ የክልሎቹን 
ተቋማዊ ነፃነትን በከፋ መንገድ እንዲሸረሽረው 
አድርጎታል።

ክልላዊ ገቢዎችን በተመለከተም በየክልሉ 
የሚገኙ የተሻለ ገቢ ሊሰበስብባቸው ይችሉ 
የነበሩትን የታክስ መሰረቶች የፌዴራል መንግስቱ 
ከክልሎቹ በመንጠቅ የማዕከላዊ መንግስቱ ገቢዎች 
እንዲሆኑ ማድርጉ ክልሎቹ ወጪያቸውን ለመሸፈን 
በሚያደርጉት ጥረት የፌዴራል መንግስቱ ጥገኛ 
እንዲሆኑ አስገድዷል። እኔን እጅግ የሚያስገርመኝ 
እነዚህ ክልሎች ቢያንስ ከሀገር ውስጥ ተቋማት 
እንዳይበደሩ እንኳን መከልከላቸው ነው። ገዢው 
ፓርቲ ይህን ማድረጉ በነቢብ ፌዴራሊዝም 
ቢሆንም ቅሉ በገቢር ማዕከላዊ አስተዳደር 
ለመገንባት ከመወሰኑ ያለፈ ትርጓሜ ልንሰጠው 
እንድንችል የሚያደርግ አይመስለኝም።
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ዳንኤል ተፈራ 
የወጣቱ ጥያቄ በንጉሱ፣ በደርግ እና አሁን?

ወጣትነት ማንኛውም ሰው በምድር ሲቆይ 
ከሚያልፍባቸው አራቱ የህይወት አንጓዎች አንደኛው 
ነው። ማንኛውም ሰው ተሰፍሮ በተሰጠው ዕድሜ 
ውስጥ የህፃንነት ዘመኑን አገባዶ በውበትና በሀይል 
ወደተሞላው የወጣትነት ክፍል ይገባል። ይሄ 
አስደናቂ የህይወት አንጓ ጥልቅና እምቅ በመሆኑ 
ወጥ የሆነ ትርጉም ለመስጠት ይከብዳል። አንዱን 
ወይም አንዷን ወጣት ጠጋ ብላችሁ ‹‹ላንተ/ላንቺ 
ወጣትነት ምንድን ነው?›› የሚል ጥያቄ ብታነሱ 
ወጥ በሆነ አንድ ቃል ለመንገር ይቸገሩባችኋል። 
‹‹በቃ!...እ!... ወጣትነት ለእኔ ብዙ ነገር ነው። 
የምትሸነፍ የማይመስልህ፣ ሮጠህ የማትደክምበት፣ 
ታግለህ የምታሸንፍበት፣ ትልቅ ሀይል በውስጥህ 
ታምቆ የምትቅበጠበጥበት ወርቃማ የህይወት 
ክፍል…›› አይነት መልስ ታገኛላችሁ። 

ነብሱን ይማርልንና እንደ ጋሽ ስብሃት አይነት 
ተራቃቂ ደራሲ ደግሞ ‹‹ወጣትነት ጥሩ ነው… 
ሁሉም ይኖርሀል!›› ብሎ ዘርፉን ያበዛባችኋል። 
ታዲያ በዚህ የእድሜ አንጓ ውስጥ የሚገኙት 
የማህበረሰብ ክፍሎች የሚኖራቸው ሀይል ብቻ 
ሳይሆን በርከት ያለ ቁጥርም ነው። በቅርቡ የወጣ 
‹‹የስታስቲክስ›› መረጃ እንደሚያመለክተው በአሁኑ 
ጊዜ በሀገራችን የወጣቱ ቁጥር 34 በመቶውን 
ይሸፍናል። ይህም ማለት ከ15-34 ዓመት ውስጥ 
ያሉትን ማለት ነው። 

ወጣት ለአንዲት ሀገር ትልቅ ሀብት ነው። 
በተለይ ንቁና በነፃነት የተደራጀ ወጣት ያላት ሀገር 
መፃኢ ጊዜዋ ብሩህ ነው። የወጣቱን ተስፋና እምቅ 
ሀይል ለመጠቀምና ሀላፊነት ወስዶ ሀገር የሚረከብ 
አምራች ዜጋ ለመፍጠር ግን ቁልፉ በገዥዎች እጅ 
ነው። የዚህ እምቅ ሃይል መጪ እድል በገዥዎች 
እጅ መሆኑን ስናስብ መደንገጣችን የማይቀር ነው። 
በተለይ ደግሞ ‹‹ጉልቻ›› አድርገውት ስናይና እንደ 
ሌጣ ፈረስ ልጓም አፍ ላይ አስገብተው ወደፈለጉት 
አቅጣጫ ለመጋለብ ሲሞክሩ ስንመለከት በመከፋት 
ብቻ አይወጣልንም።

የአንዲት ሀገር መንግስት ወጣቱን 
ወደፈለገው የመድረሻ ‹‹ጐማ›› ማድረግ የለበትም። 
ወጣቶች በነፃነት ተደራጅተው፤ የነቃና-የበቃ 
ትምህርት አግኝተው፤ የአባቶቻቸውን መልካም 
ልምድ ቀስመው፤ አይረቤውን አስወግደው ወደ ሀገር 
ተረካቢነቱ ማማ እንዲወጡ ሁኔታዎች መመቻቸት 
አለባቸው።

 የኛዋን ሀገር ተሞክሮ ስናየው በወጣትነት 
አንጓ ስር ያለው አምራች ሀይል በየዘመኑ የሚነሱ 

ገዥዎች ‹‹ኢንቨስት›› በማድረግ ፈንታ በጥርጣሬ 
በማየትና መብቱን በመግፈፍ ክንፏ እንደተመታ 
እርግብ መብረሪያውን ሰብረው የተበላሸ አስተሳሰባቸው 
አራማጅ፣ መፈክራቸውን እንደ በቀቀን የሚደግም፤ 
የራሱ ነገር የሌለውና የተሰጠውን እንደ ስፖንጅ 
የሚተፉ ያደርጉታል። ይሄ ለአንዲት ሀገር ትልቅ 
ሞት ነው። 

ገዥዎች ይሄን የሚያደርጉት ከሀገር ጥቅም 
ይልቅ የራሳቸው ጥቅም እየገዘፈባቸው፤ አምባገንነት 
መመሪያቸው ስለሆነ የወጣቱን ዕምቅ ሃይል እንደ 
ሻማ አብርተው ከመጠቀም ይልቅ ወደ ማጥፋቱና 
ማዳፈኑ ይሄዳሉ። የተዳፈነ ደግሞ አንድ ቀን መንደዱ 
አይቀርምና በግብፅ፣ በሊቢያ፣ በቱኒዚያ፣ በየመንና 
በሶርያ እንዳየነው በእሳቱ ወላፈን ተለብልበው፤ 
ጠቁረውና ገርጥተው ከሚወዱት መንበረ ስልጣን 
በውርደት ይወገዳሉ። ከላይ እንደጠቀስኩት ወጣቱ 
ላይ ገንዘብን፣ ጉልበትንና ቅንነትና አዋጥቶ 
የወጣቱን እምቅ ሀይል ለበጐ ካለማዋል የሚመጣ 
ነው። ውድቀቱ ለሀገርም ለህዝብም አይጠቅምም።

እነ ጋዳፊና ሆስኒ ሙባረክ ለብልቦ የበላቸውን 
የወጣት ሀይል በመጀመሪያ በወጉ ተጠቅመውበት 
ቢሆን ኖሮ፤ ለወጣቶቻቸው ተገቢውን ነገር 
አድርገው ቢሆን ኖሮ እነሱም ባልተዋረዱ፤ የህዝብ 
ህይወትም ባልጠፋ፣ የሀገር ንብረትም ባልወደመ 
ነበር። የሚያሳዝነው ወጣቱን ገፍተው፣ ገፍተው 
በወጣቱ እየተገነደሱ ካሉ መሪዎች የኛዋን ኢትዮጵያ 
ጨምሮ ሌሎችም መማር አለመቻላቸው ነው። 
‹‹ብልጥ ከሌሎች ስህተት ይማራል›› እንደሚባለው 
ወይ ብልሃት ያንሳቸዋል፤ አሊያም አምባገነንነት 
ጋርዷቸዋል።

በኢትዮጵያችን እስካሁን የወጣቱ ጥያቄ 
አልተመለሰም። ወጣቱን መጠቀሚያ ከማድረግ ባለፈ 
በነፃነት እንዲንቀሳቀስ አይፈቀድለትም። ሁሌም 
እነሱ ባበጁት ቦይ እንዲፈስ ይፈረዱበታል። መብትና 
ግዴታውን አውቆ በነፃነት እንዲደራጅ አይፈልጉም። 
ይልቁንስ በአሽከርነት እንዲኖር ይፈልጋሉ። ይሄ 
ደግሞ ተፈጥሮ ድፍረት ካስታጠቀችው ወጣት ጋር 
የሚሄድ አይደለም።

ቀዳማዊ ኃይለስላሴ ዘመነ ንግስናቸውን 
ጨምሮ ተጐትተው እስከሚወርዱበት  ወቅት 
ድረስ ‹‹ወጣቱን ማደራጀት›› የሚባለውን ቋንቋ 
አያውቁትም። ከአባቶቻችንና ከተለያዩ መጽሐፎች 
እንደሰማነው መደራጀት በንጉሱ ዘንድ የለችም 
ነበር። እንደዚያም ሆኖ ግን በወጣቶች ተነሳሽነት 
የሚደራጁ ማህበራት ነበሩ። እነዚያ ኢ-ወጋዊ በሆነ 
መንገድ የሚደራጁ ማህበራት ከፅዋ ማህበር እስከ 
ተማሪዎች ማህበር ይደርሳሉ።

በተለይ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ማህበር 
በወጣት የተገነባ ብቻ ሳይሆን ትንታግ ወጣቶች 
እምቅ ሀይላቸውን የፈተሹበትም ነበር። ሳይማሩ 
ያስተማሯቸውን የቤተሰቦቻቸውንና የጐረቤቶቻቸውን 
የጓዳ ጥያቄ በአደባባይ ይፋ ያወጡና የንጉሱን ዙፋን 
የነቀነቁ ወጣቶች ናቸው። ለእምነታቸውና ለነፃነታቸው 
እንዲሁም ለበዛው ጭቆና ደረታቸውን ለሳንጃ 
ለመስጠት ያልሰሰቱ፤ አንድያ ነብሳቸውን በአደባባይ 
የሰጡ (እንደ ጥላሁን ግዛው)፤ በእምቡጥነታቸው ገና 
ሳይፈኩ የተቀጠፉ ግን ፍካታቸው ለዘላለም የሚኖር 
ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ነበሩ።

በንጉሱ ዘመን የወጣቶች ጥያቄ ምን ነበር? 
ጭቆናና አምባገነንነት ይውደም፤ ፍትሐዊነትና 
እኩልነት ይንገስ፤ ርሃብና ችጋር ይጥፋ፤ ነፃነት 
ይረጋገጥ አልነበረምን? ተሳስቼ ከሆነ የዛኔ ወጣት 
ዛሬ አባት የሆነ ዋስ እጠራለሁ። ይሄ ጥያቄ ከተነሳ 
ስንት ዓመት ሆነው? ቢያንስ ከሃምሳ ዓመት በላይ 
ሆኖታል። ያንትያለህ! በንጉሱ ዘመን የተነሳው 
የወጣቶች ጥያቄ ዛሬም ይጮሃል።

በደርጉስ? የተማሪዎችንና የወቅቱ ልሂቃንን 
ጥያቄ ጭንብል አድርጐ ወደ ሚኒሊክ ቤተመንግስት 
የገባው የጓድ መንግስቱ ክፉ አስተዳደር የወጣቱን 
ጥያቄ የሚመልስ አልነበረም። ጭራሽ ‹‹ፅድቁስ ቀርቶ 
በወጉ በኮነነኝ›› ይሉት አይነት ነበር።  የወጣቱ በነፃነት 
የመደራጀት መብትና ነፃነት በሙሉ ተወሰደበት። 
ጥያቄ የሚያነሳም ‹‹ፀረ-አብዮት!›› እየተባለ በአደባባይ 
በጥይት ተቆላ። ይቺ ሀገርም ወደፊት እቅፍ ድግፍ 
ያደርጉኛል ብላ የምትመካባቸውን ወጣቶች በአብዮት 
ሰበብ አጣች። 

የወጣቶችን ተስፋ ከማጨለም የበለጠ ወንጀል 
ምን አለ? ይሄን የምለው ሌሎችን የእድሜ አንጓዎች 
ለማኮሰስ አይደለም። ሁሉም የየራሳቸው መብት 
እንዳላቸው ይገባኛል። ቢሆንም ወጣትነት ግን ልዩ 
ይመስለኛል። የዕድገትም ሆነ የውድቀት ቁልፍ ያለው 
በዚህ የዕድሜ ክልል ውስጥ ነው ብዬ አስባለሁ። 
ወጣቶቿን የበላች ሀገር የት ትደርሳለች?

ግን የባለፉትን ሃምሳ ዓመታት ስንፈትሽ 
ይሄን ሃይል ከማብቃት ይልቅ ማጥፋት ዋንኛ ተግባር 
እንደነበር እንረዳለን። በርካታ ወጣቶች ሞተዋል፣ 
ተሰደዋል። አሁንም እየተሰደዱ ነው። የዚህ ፅሁፍ 
አላማ ደግሞ መንግስታት ወጣቱን ከማሰርና 
ከማሳደድ ተቆጥበው፤ በአፋቸው ለይስሙላ ‹‹ሀገር 
ተረካቢ›› የሚል ድለላቸውን አቁመው፤ በተግባር 
ወጣቱ ላይ ‹‹ኢንቨስት›› እንዲያደርጉና የመደራጀት 
ነፃነቱን እንዲያረጋግጡለት ማሳሰብ ነው። 

ደርግና ህወሓት/ኢህአዴግ ባደረጉት ጦርነት 
የአንድ ትውልድ ወጣት አልቋል። ሀብትና ንብረት 

ወድሟል። ስለዚህ የደርጉን አገዛዝ ስንፈትሽ ለወጣቱ 
ያመጣለት ነገር የለም፤ ጥያቄውን ከመንጠቅና 
ወደ ስልጣን ከመሄድ በቀር። መጠቀሚያ ግን 
አድርጐታል። ‹‹ወንበዴ›› የሚሏቸውንና አሁን 
ስልጣን ላይ የወጡበትን 21ኛ ዓመት እያከበሩ 
ያሉትን የአሁኖቹን ገዥዎች ለመመከትና መንግስተ 
ዙፋናቸውን ለማስጠበቅ የማገዷቸው ወጣቶችን 
ነበር። 

አሁንስ? ኢህአዴግስ ምን ይዞ መጣ? መልሱ 
ቀላል ይመስለኛል። ምንም። በእርግጥ ህገ-መንግስቱ 
ላይ ‹‹በነፃነት መደራጀት ተረጋግጧል›› ተብሏል። 
በተግባር ግን ልክ እንደ ደርግ ወጣቱ የአብዮታዊ 
ዴሞክራሲ ጉልቻ እንጂ ሌላ ምንም አልሆነም። 
በደርግም በደርግ ልክ የተደራጁ፤ በነፃነት ሳይሆን 
በደርግ ፍላጐት፣ ወርድና ስፋት ልክ የተቀመሩ ነበሩ። 
አኢሴማ፣ አኢወማ፣ መኢሴማ፣ ኢገማ፣ ኢመማ… 
የመሳሰሉ። አሁንም በአብዮታዊ ዴሞክራሲ ልክ 
የተሰሩ፣ የተጠመቁ አባላት የሚሰባሰቡባቸው 
የወጣት ማህበራት፣ ሊግና ፌዴሬሽኖች አሉ። ግን 
ነፃ ናቸው ወይ? በነፃነት ነወይ የተደራጁት? ነው 
ጥያቄው።

ኢህአዴግ በነፃነት መደራጀትን በፊት 
ለፊት ቢፈቅድም የመደራጃ መስመሮችን ግን 
ከርችሟቸዋል። አሁንም ወጣቱ የስርዓቱ ጐማ 
እንጂ የራሱን ኢትዮጵያ ለመፍጠር የሚታትር፣ 
ንቁና ጥያቄ የሚያነሳ እንዲሆን አይፈቅድለትም። 
ደፍረው ጥያቄ የሚያነሱ በ‹‹አውራ ፓርቲው›› 
ጥርስ ይነከስባቸዋል፤ ስም ይለጠፍባቸዋል።

የትናንት ተጨቋኞች የዛሬ ጨቋኞች፤ 
የትናንት ጥያቄ አንሺዎች የዛሬ ጥያቄ አዳፋኞች፤ 
የትናንት ነፃ አውጭዎች የዛሬ ነፃነት ገፋፊዎች፤ 
ተረኛ ገዥዎች ዛሬም የወጣቱን ጥያቄ አልመለሱም። 
እንደፈለጉ ለመሮጥ ነፃነት የሚሻውን የወጣትነት 
ኃይል አፍነው በእነሱ ያረጀ አብዮታዊ ዴሞክራሲ 
መስመር እንዲፈስ ይፈልጋሉ። ስራ ለመስራት 
ስታስብ ትደራጃለህ። መደራጀቱ ባልከፋ፤ 
የሚያደራጁህ ግን ሊቆጣጠሩህ ነው። ድምፅህን 
ይፈልጉታል። ታዲያ የወጣቱ ጥያቄ መቼ ተመለሰ? 
ሀገር ለመረከብስ እንዴት ይዘጋጃል? የራሱ የሆነ 
ራዕይ የሌለው ወጣትስ ምን ይፈጥራል?

በኢህአዴግ እናት ጠርናፊ ልጅ ደግሞ 
ተጠርናፊ ሆኗል። የነፃነት ገፈፋው የሚጀምረው 
ከቤተሰብ ሆኗል። እናት ልጇን እንድትቆጣጠር ግዳጅ 
ይጣልባታል። ከዚያም በአካባቢ ባለው የመቆጣጠሪያ 
አደረጃጀት ውስጥ እንዲሰምጥና የራሱን እንዲያጣ 
ያደርጋል። የወጣቱ የዘመናት የነፃነት ድምፅ ግን 
ዛሬም ይጮሃል።

ምርጫ ቦርድ እና ተቃዋሚ ፓርቲዎች በጁፒተር ሆቴል
በሀገሬ ህዝብ ስም የበላሁት ምሳ
ምነው እየቆየ ደም ደም አለኝሳ!
ለዛሬው ፅሁፌ መነሻ ምክንያት 

የሆነኝ ባለፈው ሳምንት በግንቦት 18/2004 ዓ.ም 
የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ለፖለቲካ 
ፓርቲዎች ከፍተኛ አመራሮች ባዘጋጀው የጋራ 
ምክክር መድረክ በጁፒተር ኢንተርናሽናል ሆቴል 
በተካሄደበት ወቅት የነበረው አሳዛኝም አስገራሚም 
ሁኔታ ለመናገር ነው።

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ 
በሚያዘጋጃቸው ስብሰባዎች ላይ ከአሁን በፊትም 
ተሳትፌያለሁ። ስብሰባዎቹ አንዳንድ የራሳቸው  
የሆኑ ችግሮች እና እጥረቶች ቢኖርባቸውም ቁም 
ነገርና ትምህርት ማግኘታችን ግን አልቀረም። በግሌ 
ስለኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ላይ ብዙ ደስ 
የማይሉኝ ነገሮች ነበሩ፤ አሉም። ያም ሆኖ በአገሪቱ 
ያለውን የፖለቲካ አሰራር ስርዓት ሳይለወጥ ምርጫ 
ቦርድ ለብቻው ከስርዓቱ ተነጥሎ ፍትሃዊና ገለልተኛ 
ሊሆን እንደማይችል ስለምረዳ በቦርዱና በፅሕፈት 
ቤቱ ውስጥ ባሉት ወገኖቼ ላይ ምንም ዓይነት ቅሬታ 
የለኝም። እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለእነርሱም 
ተገቢ የሆነ አክብሮት አለኝ። 

ለመንደርደሪያ ይህን ካልኩኝ ዘንዳ 
በጁፒተር ኢንተርናሽናል  ሆቴል ወደ ነበረው 
ድራማ ላምራ፤ ቀዳሚው ነገር ስብሰባው የተጠራበት 
አጀንዳና በስብሰባው ላይ የቀረበው አጀንዳ ፈፅሞ 
የተለያየ ሆኖ መገኘቱ ነው። የስብሰባው የጥሪ 
ወረቀት የሚለው እንዲህ ነው:-

“የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ 
በሕጋዊ መንገድ ተመዝግበው በመንቀሳቀስ ላይ 
ከሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በልዩ ልዩ ዓበይት 
ወቅታዊ ጉዳዮች እና በፓርቲዎቹ  አጠቃላይ 
እንቅስቃሴ ላይ በተለያዩ ጊዜያት የጋራ ምክክር 
ሲያደርግ መቆየቱ ይታወቃል።

በዚህ መሰረት ቦርዱ በ2005 ዓ.ም 
በመላው ሀገሪቱ የሚካሄደውን የአካባቢ ምርጫ 
ነፃ፣ ፍትሐዊ እና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ 
ለማስፈፀም እንዲያስችለው ከፖለቲካ ፓርቲዎች 
ከፍተኛ አመራር፣ ከክልል መስተዳደር አካላት፣ 
ከሚመለከታቸው መንግስታዊ እና መንግስታዊ 
ካልሆኑ ተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት ልዩ 
ልዩ ቅድመ ዝግጅቶችን በማድረግ ላይ ይገኛል። 
በመሆኑም፣ በምርጫው ቅድመ ዝግጅቶች እና 
አጠቃላይ የፓርቲዎች እንቅስቃሴ ላይ ቦርዱ 
ከፓርቲዎች ከፍተኛ አመራሮች ጋር በአዲስ አበባ 
ጁፒተር ኢንተርናሽናል ሆቴል ግንቦት 18 ቀን 
2004 ዓ.ም ከጠዋቱ 3:00 ሰዓት ጀምሮ የሚካሄድ 

የጋራ ምክክር መድረክ አዘጋጅቷል።”
በዚህ ጥሪ መሰረት ስለቀጣዩ ምርጫ 

ለመነጋገር በተባለው ቀን፣ በተጠራንበት 
መሰብሰቢያ አደራሽ ተገኘን። ጉዱ የመጣው ከዚህ 
በኋላ ነው! የስብሰባው ፕሮግራም ለእያንዳንዳችን 
ታድሎ ስንመለከተው ሁለት አጀንዳዎች ብቻ 
ይዘዋል።እነርሱም፤

የመጀመሪያው “የሴቶችን ተሳትፎ 
በዲሞክራሲያዊ ምርጫ፣ በመራጭነትና 
በተመራጭነት እንዲጎለብትና ወደ ተሻለ ደረጃ 
እንዲደርስ የቦርዱ እና የፖለቲካ ፓርቲዎች ድርሻን 
አስመልክቶ ቁልፍ ሀሳቦችን መስጠት” የሚል 
ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ “በተሻሻለው የፖለቲካ 
ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 573/2000 ድንጋጌዎች፣ 
የሕግ ማዕቀፎች እና በፓርቲዎቹ መተዳደሪያ 
ደንብ መሠረት የፖለቲካ ፓርቲዎች አሟልተው 
መንቀሳቀስ የሚገባቸው ጉዳዮች ላይ ቁልፍ ሀሳቦችን 
መስጠት” የሚል ነው። ነገሩ እንደዚያ ሆኖ ስናገኘው 
እንደ አመጣጣችን(እያንዳንዱ ፓርቲ የተለያየ 
ዓላማ እንዳለው የሚታወቅ ነው) ሁኔታ በጣም 
ግር ያለንም ምንም ያልመሰለንም ነበር። በመሰረቱ 
ሁለተኛው አጀንዳ በባለፈው ጊዜ በሂልተን ሆቴል 
ተሰብስበን የተነጋገርበት ጉዳይ ስለነበር እንደገና 
ለማስታወስ ካልሆነ በስተቀር ለውይይት የሚሆን 
ነገር አልነበረውም። በዕለቱ በዋናነት የተያዘው 
አጀንዳ የሴቶች ተሳትፎ የሚመለከተው ነበርና 
ለዚ6ሁ እንደመንደርደሪያ የሚሆን ጥናት ይሁን 
ዘገባ ይሁን ያልተለየ ፅሁፍ በምርጫ ቦርድ ቀረበ።

የፅሁፉ ይዘትም አገራችን በሴቶች 
ተሳትፎ ያሳየችውን እድገት ከሌሎች የአፍሪካ አገሮች 
አንፃር የተሻለና ትልቅ እመርታ ያሳየ መሆኑን 
አፅንኦት የሚሰጥ ነበር። ለዚህ እንደማሳያ ሆኖ 
የቀረበው ደግሞ በፓርላማ 152 ሴቶች መኖራቸው 
ከእነዚህ ውስጥ 4 የቋሚ ኮሚቴዎች ሰብሳቢዎች 
6 ደግሞ ምክትል ሰብሳቢዎች መሆናቸው፤ 
እንደዚሁም በአምባሳደርነት እና በፍትሕ አካላት 
ማለትም በዳኝነትና በአቃቤ ሕግ የሴቶች ተሳትፎ 
እያደገ መምጣቱን፤ ከክልል ፓርላማዎች ደግሞ 
በአብዛኞቹ ወደ ግማሽ ፐርሰንት መድረሱን ወዘተ 
የሚል ነበር።

 ምርጫ ቦርድ ገዥው ፓርቲ በሴቶች 
ተሳትፎ በኩል አመጣሁት የሚለውን ለውጥ ለእኛ 
ለመንገርና ለማወደስ እንጂ በደንብ አስቦበት ተገቢ 
የሆነ ጥናት አድርጎ እንዳልመጣ የሚያሳዩ ብዙ 
ነገሮች ነበሩ። ከእነዚህ ውስጥ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ 
የሚሆነን አንድ ነገር ላስቀምጥ፤ የኢትዮጵያ 
ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በሕጋዊ መንገድ ተመዝግበው 

በመንቀሳቀስ ላይ ከሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
ውስጥ ምን ያህል ሴቶች በአባልነትና በአመራርነት 
እየተሳተፉ እንዳሉ በጥናቱ ውስጥ ማካተት 
መቻል ነበረበት። ከዚህም በተጨማሪ በተቀዋሚ 
ፓርቲዎች ውስጥ ላለውን የሴቶች ተሳትፎ ማነስ 
በምክንያትነት ሊነሱ የሚችሉ ዋና ዋና ችግሮችንም 
መዳሰስና የጥናቱ አንድ አካል አድርጎ መቅረብ 
ነበረበት። ይህ ባለመሆኑ ነው በዕለቱ በቦርዱና 
በተሰብሳቢዎቹ መካከል የጋራ መግባባትና የተሳካ 
ውይይት ማድረግ ያልተቻለው።

ሌላው በዕለቱ ጎልቶ የታየው ችግር 
የአቀራረቡ ሁኔታ ነው። ዋናው አጀንዳ የሴቶች 
ተሳትፎ እንዲሆን ቢፈልግም በውይይቱ ጊዜ 
እያንዳንዱ  ፓርቲ (77 ፓርቲዎች ናቸው የተጠሩት) 
በስሙ እየተጠራ በፊት እንደነበረው ፓርላማ ደቂቃ 
እየተሰጠው በሴቶች ተሳትፎና በሁለተኛው አጀንዳ 
ማለትም ፓርቲዎች ማሟላት ስላለባቸው ነገሮች 
(አብዛኛው ጉዳይ ምርጫ ቦርድ ለፓርቲዎች በ2002 
ምርጫ የሰጣቸው መናኛ ገንዘብ ኦዲት ስለማድረግ 
የሚመለከት ነበር) አያይዘው እንዲያቀርቡ ነው 
የተደረገው።  ይህ አቀራረብ በራሱ ሁለት ዋና 
ዋና ችግሮች ነበሩበት። አንደኛ እያንዳንዱን ፓርቲ 
በስም እየጠሩ እንዲናገር መደረጉ ውይይቱ ስምረት 
(harmony) እንዳይኖረው አድርጎታል። ከዚህ 
ይልቅ ነፃ ውይይት እንዲኖር ቢደረግ አልያም 
መደጋገም እንዳይኖር ከተፈለገ ደግሞ እያንዳንዱ 
ተናጋሪ የመጣበትን ፓርቲ እንዲናገር በማድረግ 
ማስተካከል ይቻል ነበር።

ሁለተኛ ኦዲትን የሚመለከተው አጀንዳ 
ለብቻው ቢቀርብና በእያንዳንዱ አጀንዳ ላይ አተኩሮ 
ውይይት ቢደረግበት የተሻለ ነገር ይዞ መውጣት 
ይቻል ነበር። በዕለቱ የታዩት ችግሮች እነዚህ ብቻ 
አልነበሩም። ኢህአዴግ በሴቶች ተሳትፎ አሳየው 
የተባለውን ለውጥ መንቀፍ ፈፅሞ የሚቻል 
አልነበረም። የቦርዱ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መርጋ 
በቃና ነቀፌታ የሚያሰሙትን ተሰብሳቢዎች ልክ 
አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በፓርላማው ያደርጉት 
እንደነበረው ንግግራቸው እንዲቋረጥ ሲያደርጉ 
ነው የዋሉት። በዕለቱ ንግግራችው እንዲቋረጥ 
ከተደረጉት ተሰብሳቢዎች መካከል እኔ፣የመኢአድ 
ተወካይ ወ/ሮ መሰቦወርቅ እና ሌሎች በርካቶችም 
ነበሩበት።

በዕለቱ በእኛ በኩል የነበረው ችግር ይሄ 
ሁሉ ሲሆን ስብሰባውን አቋርጠን አለመውጣታችን 
ይመስለኛል።  ይህ ሁሉ ወፈ ሰማይ ፓርቲ ባለበት 
ሁኔታ አንድ ዓይነት አቋም ማራመድ ይቻል ነበር 
ወይ የሚለው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ተሰብሳቢውን 

በጉዳዩ ላይ ተመሳሳይ አቋም እንዲይዝ ለማድረግ 
የቀረበ ሀሳብም አልነበረም። በስብሰባው ላይ እጅግ 
አድርጌ ያዘንኩበት ጉዳይ ቢኖር በአንድ አገር ውስጥ 
የዚህ ሁሉ ፓርቲ መኖር ነው። ፓርቲዎቹ ግን 
በዚሁ መንገድ ተሄዶ ለውጥ ይመጣል ብለው ነው 
እየታገሉ ያሉት?! በእውነቱ የዚህ ታሪክ አንድ 
አካል ሆኖ መገኘት ምንኛ አሳዛኝ ነው! 

ያም ሆኖ በዕለቱ ተቃዋሚዎች በቦርዱ 
ላይ ያሳዩት ተቃውሞ ከሌላው ጊዜ በተሻለ መልኩ 
ውህደትና ጥንካሬ ነበረው። ዶ/ር ኃይሉ አርአያ 
በተለመደው ትህትና ባለው አነጋገር ስብሰባውን 
በእንዲህ መልኩ እንዳልጠበቁትና በዚህም ምክንያት 
ማዘናቸውን ተናግረዋል። አንድ ተናጋሪም “ዛሬ 
ኢህአዴግ የሴቶች ሊግ ፎረም ያቋቋመበት ሶስተኛ 
ዓመት የሚያከብርበት  ዕለት በተዘዋዋሪ መንገድ 
ግብዣ የጠራን ይመስለኛል።” በማለት ተሰብሳቢውን 
ሁሉ በሳቅ እንዲፈርስ አድርጓል። እኔም በኋላ 
ነገሩን ሳስበው ዕለቱ ግንቦት 18 የነበረ በመሆኑ 
ምርጫ ቦርድ የግንቦት ሃያን 21ኛ ዓመት ምክንያት 
አድርጎ ግብር እንዳበለን ሆኖ ተሰምቶኛል። ይህ 
ስሜትም ነው በፅሁፌ መግቢያ ላይ ያለውን ስንኝ 
እንድንቋጥር ያስገደደኝ።

ኢህአዴግ በዚሁ ስብሰባ ላይ በአቶ ሴኮ 
ቱሬ የተመራ ቡድን ልኳል። ከዚህም በተጨማሪ 
የብአዴን፣ የኦሄዴድ፣ የደቡብ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ 
ግንባር እና የአጋር ድርጅቶች ተወካዮች ሁሉ 
በስብሰባው ላይ ተገኝተው ነበር። ከገዥው ፓርቲ 

አስራት አብርሃም

ወደ ገፅ 10 ዞሯል
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በዚህ ዓምድ የአገራችንን ህጎች ፣ ዓለም አቀፍ ህግጋት ፣ በሀገራት መካከል የተደረጉ ስምምነቶችን 
እንዲሁም ለንፅፅር እና ለማገናዘቢያ ይረዳን ዘንድ ሌሎች ሀገሮችን ህጎች መሰረት በማድረግ 

ከማንኛውም አይነት የፖለቲካ ተፅዕኖ ነፃ በሆነ መልኩ ትንታኔ ይሰጣል፡፡

የፍትህ ዓምድበጌታቸው ታምራት (LLB)

ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ለኢትዮጵያ 
ህዝብ አበረከትኳቸው ብሎ ደረቱን ነፍቶ 
ከሚናገርላቸው ነገሮች አንዱ ህገ-መንግስቱ ነው። 
ለዚህም ይመስላል አንዳንድ በዓላትን አስታኮ 
በህገ-መንግስቱ ውስጥ ያሉ አንቀፆችን በመጥቀስ 
ከኢህአዴግ መምጣት በፊት እንዳልነበሩና ዓለም 
ላይ ጥቂት በዴሞክራሲ በበለፀጉ ሀገራት ብቻ 
እንደሚገኙ የሚከራከረው። ከዚህ ሌላ ይህን ሰነድ 
ከሌሎች በዴሞክራሲ በለፀግን ከሚሉ ሀገራት 
ህገ-መንግስት ሁሉ በአንዳንድ ጉዳዮች የተሻለ 
አድርጐ ያቀርበዋል። አፍቃሪ ኢህአዴግ ምሁራን 
ህገ-መንግስቱን ሲገልፁት የግለሰብና የቡድንን 
መብት አስታርቆና አጣምሮ የያዘ እጅግ ዘመነኛ 
የሆነ የኢትዮጵያን ነባራዊ እውነታ ከግምት ያስገባ 
ሰነድ ነው ይሉታል። ባለፈው ሳምንትም የግንቦት 
ሃያን በዓል አስመልክቶ ኢ.ቲ.ቪ የህገ-መንግስቱን 
አስፈላጊነት ለማጉላት በትግል ወቅት የነበሩና አሁን 
በስልጣን ላይ የሚገኙ ሚኒስትሮችን እንዲሁም 
ስለህጉ ጠቅለል ያለ ምልከታ የሰጡ ግለሰቦችን 
አቀናጅቶ ፕሮግራሙን እነሆ ብሎ ነበር። በእርግጥ 
በህገ-መንግስቱ ውስጥ ያሉ አንዳንድ መብቶች 
አስፈላጊነታቸው አሌ የማይባል ቢሆንም በሰነድ 
መልክ በወረቀት ተከትበው በመቀመጣቸው ብቻ 
ህበረተሰቡን ተጠቃሚ ሊያደርጉት አይችሉም። 
በገዥው ፓርቲና በተቃዋሚዎች እንዲሁም 
የመብቶቹን መከበር በሚጠይቁ አካላት መካከል 
ያለው ተቃርኖ የዚሁ የተግባራዊነቱ ጉዳይ ነው። 
ኢህአዴግ እንደ መንግስትና እንደ አንድ ፓርቲ 
መብቶቹ ከሀገራችን የዕድገት ደረጃ አንፃር በበቂ 
ሁኔታ እየተከበሩ ነው። በተግባራዊነቱ ረገድ 
በዴሞክራሲ የበለፀጉ ሀገራትን ለንፅፅር ማቅረብ 
የለብንም በሂደት ሁሉም ይሆናል የሚል መከራከሪያ 
ያቀርባል። በሌላ ወገን በህገ-መንግስቱ ውስጥ 
ያሉትን መብቶች በአግባቡ ለመጠቀም ምንም 
ዓይነት ምክንያት እንደ ደንቃራ ሊቀርብ አይገባም፣ 
ከመንግስት በኩል ያለው ተነሳሽነት ዝቅተኛ መሆንና 
መብቶቹ በስርዓቱ ቢከበሩ የሚያመጡት ተግዳሮቶት 
ለስልጣኑ ስለሚያሰጋው ነው የሚሉም ወገኖች 
አሉ። በህገ-መንግስቱ ውስጥ ያሉት መሰረታዊ 
መብቶች መኖራቸው ለዜጐች ዋጋ ከመስጠትም 
አንፃር መደረግ ያለበት አንድ እርምጃ ቢሆንም 
ባለፉት 21 ዓመታት ውስጥ በተግባራዊነቱ ረገድ 

ያለው ማሽቆልቆልና ተፈፃሚነት ከነመኖራቸውም 
እስከ መዘንጋት ሊያደርስ የሚችልበት ሁኔታ 
መኖሩን መገንዘብ ያስፈልጋል።

ከቅርብ ቀናት ወዲህ ደግሞ በተግባራዊነት 
ረገድ በተለያየ መልኩ በመንግስት ጫና እየተደረገበት 
ያለው ጉዳይ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ነው። 
ዜጐች ሃሳባቸውን በነፃነት የሚገልፁበት መብት በበቂ 
ሁኔታ መከበር የሚችሉበት መንገድ ካልተመቻቸ 
በሀገራቸው በነፃነት የመኖር መብታቸው የት ድረስ 
እንደሆነ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ሀሳብን በነፃነት 
የመግለፅ መብት በኢፌዴሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 
29 ከአንዳንድ ተያያዥ አንቀፆች ጋር ተከብሯል። 
አንቀፅ 29(1) እንዲህ ይላል ‹‹ማንኛውም ሰው 
ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት የመሰለውን አመለካከት 
ለመያዝ ይችላል›› ይህ ማለት በማናቸውም መልኩ 
ግለሰቦች ያለ ገደብ የፈለጉትን አመለካከት የማንፀባረቅ 
መብት ያላቸው ሲሆን ይህ መብትም ህገ-መንግስቱ 
አስከብሮታል ከሚባለው የግለሰቦች መብት መሀከል 
አንዱ ነው። ይህ በወረቀት ላይ የሰፈረው ሲሆን 
በተግባር ግን ያለው እውነታ ከዚህ የመሬትን 
ዋልታ ያህል ይርቃል ማለት ማጋነን አይሆንም። 
የኢህአዴግ አባል ሆኖ የተለየ ሃሳብ ይዞ መገኘት 
እንደ አፈንጋጭነት ወይም የተቃዋሚ መንፈስ 
ገረፍ እንዳደረገው ግለሰብ ሊያስቆጥር ይችላል። 
ስለዚህ ሃሳቡ በአእምሮ እየተመላለሰ ዋጥ አድርጐ 
መቀመጥ እንጂ ለአደባባይ እንዲበቃ ማድረግ ምላስ 
ባያስቆርጥም ደሞዝ ያስቆርጣል። እንዲህ ዓይነት 
ሁኔታዎች የሚያሳዩት የፈለጉትን ሃሳብ በነፃነት 
የማንፀባረቅ መብት በገዢው ፓርቲ ውስጥ እንኳ 
በተፈለገው መልኩ መከበር አለመቻሉን ሲሆን 
የዚህ ዓይነቱ ጉዳይ በተቃዋሚ ወገን ሲሆን ኢ-ህገ-
መንግስታዊ፣ አሸባሪ፣ የጐዳና ላይ ነውጥ ናፋቂ 
እና የመሳሰሉትን ስም ሊያሰጥ ይችላል። በዚህ ብቻ 
ሳይወሰን ዘብጥያም ሊያስወርድ ይችላል። በዚሁ 
አንቀፅ ለዜጐች የተቀመጠው መብት ተግባራዊ 
ለመሆን የሚፈለገው ለህገ-መንግስቱ ታማኝ መሆን 
ብቻ እንጂ በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር አይደለም። 
ስለዚህ የፃፍነውን ተግባራዊ ለማድረግ የሀገራችን 
የእድገት ደረጃ ሊወስነው አይችልም።

አንቀፅ 29 ንዑስ አንቀጽ 2 ደግሞ 
እንዲህ ይላል ‹‹ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ 
ገብነት ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት አለው።›› የዚሁ 
አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ 3(ሀ) ደግሞ የቅድሚያ 
ምርመራ በማንኛውም መልኩ የተከለከለ መሆኑን 

ደንግጓል። በመርህ ደረጃ በሀገሪቱ የበላይ ህግ 
የተቀመጠው ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት 
ሲያነቡት ደስ ይላል፣ ሊኮሩበትም ይቃጣዎታል፣ 
ሊሞክሩት ሲሉ ግን ወላፈኑ ይለበልቦታል 
ከሞከሩት ደግሞ እሳቱ ያቃጥሎታል። ይህን ስል 
ከመሬት ተነስቼ ሳይሆን የገዢውን ፓርቲ ውዳሴ 
ብቻ የሚያጫጩኹትንና ሀሳባቸውን ያለገደብ 
የገለፁ የሚመስላቸው ኢህአዴግ፣ ኢህአዴግ፣ 
ኢህአዴግ… ህዳሴ… ህዳሴ… ህዳሴ ሲሉ ብቻ 
የሚመስላቸውንና የሀሳብ ነፃነታቸው በእጅ አዙር 
የተሸበበውን ጨምሮ እውነቱን ወደ አደባባይ 
ይዘው ብቅ ያሉ ኢትዮጵያውያን በህገ-መንግስቱ 
የተቀመጠው መብት መከታ ሲሆንላቸው ማየት 
ስላቃተኝ ነው። መቼ ነው የግንቦት ሃያን ፍሬ 
መብላት የምንጀምረው እያልኩ ያለሁት። የአሜሪካን 
ህገ-መንግስት የመጀመሪያው ማሻሻያ እንዲህ ይላል 
“Congress shall make no law… abridging 
the freedom of speech…” ይህ ወደ አማርኛ 
ስንመልሰው ‹‹ኮንግረስ (የሀገሪቱ የህግ መወሰኛ 
ምክር ቤት) ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብትን 
የሚያግድ ምንም ህግ ማውጣት አይችልም›› ማለት 
ነው። በአሜሪካን ህገ-መንግስት ላይ የተደረገው 
የመጀመሪያው ማሻሻያ ራሱ የህግ መወሰኛ ምክር 
ቤት ዜጐች ሀሳብን በነፃነት መግለፅ እንዳይችሉ 
ከነፃነታቸው ጋር የሚቃረን ነገር በህግ ደረጃ 
ማውጣት እንዳይችል አግዶታል። ነገር ግን ከዚሁ 
ጉዳይ ጋር በተያያዘ ችግሮች ሲመጡ በምን ዓይነት 
መልኩ መወጣት እንዳለባቸው መብቱን ሳይሸራርፉ 
አስቀምጠውታል። ታዋቂው የህግ ባለሙያ ብላክስቶን 
በ1765 በፃፈው አንድ ፅሁፍ እንዲህ ብሏል “The 
liberty of the press… consists in laying 
no previous restraint upon publications…”  
(የፕሬስ ነፃነት በማናቸውም ህትመት ላይ ቅድመ 
እገዳን አለማድረግን ያጠቃልላል)። ሆኖም ታትሞ 
የወጣው የፕሬስ ውጤት የሚያስጠይቅ ከሆነ 
ባለቤቱን የሚያስቀጣበት ሂደት ከህትመቱ በኋላም 
ቢሆን የተቀመጠ በመሆኑ የፕሬስ ባለቤቶች 
ከሀላፊነት የሚያመልጡበት ምንም መንገድ የለም። 
በዴሞክራሲ በለፀጉ የምንላቸው ሀገራት በክፉም 
ሆነ በደግ ዘመናቸው እየሰሩበት ያለው አሰራር 
ይህ ነው። ከዚህም ማትረፍ የሚገባቸውን ያህል 
እያተረፉ ይገኛሉ።

በእኛ ሀገር ያለውን ሁኔታ ሰንቃኝ 
ግን ምንም እንኳ ከአሜሪካን ህገ-መንግስት 

ባልተናነሰ ሁኔታ በሀገራችን ህገ-መንግስት መብቱ 
በግልፅ የተቀመጠ ቢሆንም፤ የቅድመ ምርመራ 
አላስፈላጊነትም በህግ ደረጃ የተደነገገ ቢሆንም 
በተግባራዊነቱ ረገድ ያለ በቂ ምክንያት እጅግ በጣም 
ወደ ኋላ ቀርተናል። የአሜሪካን ህገ-መንግስት 
ትልቁን የሀገሪቱን የስልጣን አካል ሃሳብን በነፃነት 
የመግለፅ መብትን የሚጋፉ ማናቸውንም ህግ 
ማውጣት እንደማይችል ገዝቶታል። ህገ-መንግስቱ 
ተግባራዊ መሆን ስላለበትም ኮንግረስ በምንም 
መልኩ ከዚህ ተቃራኒ የሆነ ህግ አያወጣም። በእኛ 
ሀገር ግን የዜጐችን ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ አፋኝ 
ህግ ያወጣውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን 
ጨምሮ፣ በአታሚ ደረጃ የተቀመጡ ማተሚያ 
ቤቶች ሳይቀሩ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት 
ለዛውም ቅድመ ምርመራን ያካተተ የውል ሰነድ 
አቅርበው ህገ-መንግስቱን በአደባባይ የለም እያሉ 
ይገኛሉ።

በዴሞክራሲ የበለፀጉ ሀገራት ላይ 
በመብት አከባበር የደረሱበት ደረጃ ለመድረስ ህግን 
ማውጣት ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ደረጃ የሚገኙ 
ግለሰቦችም ሆነ ድርጅቶች ለህጉ ተገዢ የሚሆኑበትን 
የተጠያቂነት አካሄድ በማስፋፋት ከስልጣኔ በቅርበት 
ከስልጣን ጥመኝነት በርቀት ስናስቀምጠው ብዙው 
ነገር መሆን ይችላል።

በጋዜጠኞች ላይ በተለያዩ መንገዶች 
የሚደረጉ ወከባዎችም እንዲሁም በግሉ ፕሬስ አካባቢ 
እውነታውን ለህዝቡ በማሳወቅ ላይ ያሉ ጋዜጠኞችን 
በክስ፣ በማስፈራራት፣ ከሀገር እንዲሰደዱ በማድረግ፣ 
በእስር፣ ህትመቱ እንዳይቀጥል በማድረግና በሌሎች 
አፋኝ መንገዶች ከሚደረገው ጫና በተጨማሪ 
ፅሁፎች ከመታተማቸው በፊት በአታሚዎች 
(በተለይ በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት በኩል) 
ሊደረግ የታሰበው ቅድመ ምርመራ የፕሬስን ነፃነት 
በአደባባይ ለመሸበብ የተደረገ ህገ-ወጥ ተግባር ሲሆን 
በሀገራችን የዴሞክራሲ እድገት ላይ መሰናከል 
መፍጠር ነው። ይሁንና ጋዜጠኞች ተጠያቂ 
የሚሆኑበት አካሄድም ከሀገሪቱ ህገ-መንግስት ጋር 
በማቀናጀት በተደነገጉ ህጐች መቀመጡ እድገቱን 
ያግዘዋል እንጂ አያቀጭጨውምውም። መብቶቹ 
መሬት ወርደው ተግባራዊ መሆኑ ሲጀምሩ ግን 
አፍቅሮተ ስልጣንን፣ ሙስናን፣ አምባገነናዊ 
አገዛዝን፣ ኢ-ፍትሃዊነትን፣… ወዘተ ሊገዳደሩ 
ይችላሉ። ታዲያ በዚህ ማን ይጐዳል? ቸር 
እንሰንብት።

በሕገ-መንግስቱ የተቀመጡ መብቶች ቢከበሩ ማን ይጐዳል?

ምርጫ ቦርድ እና ... ከገፅ 9 የዞረ ፔዳል ዴሞክራሲ ... ከገፅ 11 የዞረአባል ድርጅቶች ውስጥ ህወሀት ብቻ ነው ተወካዮቹን 
ያልላከው። ምናልባትም “ተወካዮች ከሄዱ ይበቃል” 
ብሎ ሊሆን ይችላል።  ህወሀት ግን ሁሉን ነገር ንቆ 
ይወጣዋል! ራሱ ያላከበረው ምርጫ ቦርድ ኋላ ማን 
ሊያከብርለት ኖሯል!

ከላይ የቦርዱ ሰብሳቢ እንደ ተሾመ ቶጋ 
ሆነው ዋሉ ብዬ ነበር። ለዚሁ ማስረጃ የሚሆን 
ተጨማሪ ነገር እነሆ! በዕለቱ ስብሰባ መዝጊያ ላይ 
“ኢህአዴግ የማጠቃለያ ሀሳብ ይሰጣል” አሉ። እኛ 
ደግሞ “ይሄማ እንዴት ተሆኖ ኢህአዴግ በራሱ ሰዓት 
ተናግሯል” አልን። ፕሮፌሰሩ መልሰው “አብዛኛው 
ተሰብሳቢ ኢህአዴግን የሚመለከት ነገር ሲናገር 
ስለነበረ መልስ የግድ መስጠት አለበት” አሉ። በእኛ 
በኩል “ጉዳዩ መቼ የኢህአዴግና የተቀዋሚዎች 
ክርክር ነበር፤ ደግሞም ገዥውን ፓርቲ አታንሱ 
እያላችሁ አይደለም ወይ ስታቋርጡን የዋላችሁ” 
የሚል ሀሳብ ተነሳ። ፕሮፌሰር መርጊያ በቃና ግን 
በከሰዓቱ ስብሰባ ላይ አቶ ሴኮ ቱሬን ተክቶ የመጣውን 
የኢህአዴግ ተወካይ እንዲናገር ዕድል ሰጡት። በዚህ 
ጊዜ በአዳራሹ ውስጥ ጩኸትና ግርግር ሆነ። በዚህ 
ምክንያትም የኢህአዴግ ተወካይ ንግግሩን ማቋረጥ 
ግድ ሆነበት። ወሩ እንደወትሮው ሁሉ የኢህአዴግ 
አልነበረም ማለት ነው።  

ድራማው ግን ቀጥሎ ነበር። ኢህአዴግ 
እንዲናገር የሚፈልጉ የአንዳንድ ፓርቲ ተወካዮች 
ዕድሉ ተሰጣቸው ሌላውን እንዲሳምኑ በማሰብ 
ይመስላል። በዚህ ጊዜ አንዱ የተቀዋሚ ፓርቲ 
ተወካይ ነኝ የሚል እንዲህ ተናገረ “ዛሬ በመጨረሻው 
ሰዓት በሆነው ነገር(ኢህአዴግ እንዳይነገር በመደረጉ) 
ፓርቲያችን ከፍተኛ የሆነ ሀዘን ተስምቶታል” በዚህ 
ጊዜ ተሰብሳቢው ሁሉ “ዝም በል ዝም በል” ሲለው 
አፍሮ ቁጭ አለ። ግን እንዴት ነው የእርሱ ፓርቲ 
በዚያች ቅፅበት በምን ተአምር ስለጉዳዩ ሰምቶ ነው 
እንዲያ ያለ አቋም የወሰደው?! ወይስ ፓርቲው 
ማለት ራሱ ሰውዬው ነው?! የሚገርም ነገር!

ሌላው አንድ የአጋር ድርጅት ተወካይ 
ደግሞ ኢህአዴግ ባለመናገሩ ከኢህአዴግ በላይ 
ተናዶ አንድ የሶማሌኛ ተረት ጠቅሶ ተሰብሳቢውን 
ሁሉ ተሳደበ! አማራ ሲተርት “ጌታዋን የተማመነች 
በግ ላትዋን ደጅ ታሳድራለች” ይላል። የዚህ ሰውዬ 
ነገርም እንደዚያ መሆኑ ነው።

ይህን ሁሉ ጉድ ሲቀርፅ የዋለው 
የኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ማታ ላይ ያስተላለፈው 

ዜና ከሁሉም በላይ የሚገርም ነበር፤ ‹‹ምርጫ 
ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊያማሏቸው 
ስለሚገቡ ነገሮች የተሳካ የውይይት ፕሮግራም 
አካሄደ” አለ። እንደዚሁም ዓረና ያላሟላው ነገር 
ያለ በሚያስመስል መልኩ ከእኔ ጋር የሄደውን 
የፓርቲው ተወካይ የተናገረውን ሀሳብ ቆርጦ 
በመቀጠል አዛብቶ እንዲተላለፍ አደረገ። ይሄ በቀል 
መሆኑ ነው። የኢትዮጵያ ቴሌቭዥን እውነት 
የሚናገረው መቼ ይሆን! አዘጋገቡ ሁሉ የጠላት 
ጣቢያ ነበር የሚመስለው። ለነገሩ ስሙ ራሱ “ኢሬ 
ቴድ” አይደለ የሚለው! በዚህ ጊዜ የቆጨኝስ የግሉ 
ሚዲያ አለመጋበዙ ነው። ቢያንስ የነበረውን እውነታ 
ዘግበው ለህዝቡ ያደርሱልን ነበር።

እንደእኔ እምነት ከዚህ በኋላ ከኢህአዴግ 
ብቻም ሳይሆን ከምርጫ ቦርድ ጋርም በሚኖር 
ስብሰባ ላይ፣ በስብሰባው አካሄድ ላይና በሌሎች 
ተያያዥ ጉዳዮች ላይ በቅድሚያ መግባባት ላይ 
መድረስ የሚያስፈልግ መስሎ ነው የሚታየኝ። 
እነዚህም፤ 

1. ቀድሞ በተጠራው አጀንዳ ብቻ 
ውይይት ማድረግ። ከዚያ ውጭ ለገዥው ፓርቲ 
መጠቀሚያ ታስቦ በሚዘጋጅ ስብሰባ ላይ ተሳታፊ 
ያለመሆን።

2. ውይይቱ ሲካሄድ በነፃነት ተሰብሳቢው 
እንዲወያይበት እንጂ ፓርቲዎቹ በየተራ እየተጠሩ 
እንዲናገሩ የሚደረገው አካሄድ ተገቢ ስላልሆነ 
እንዲቀር። 

3. ስብሰባው ሲደረግ ለጋዜጠኞች ሁሉ 
ክፍት መሆን አለበት። ከተቃማዊዎች ጋር ስብሰባው 
በዝግ እንዲካሄድ ስምምነት ላይ እስካልተደረሰ 
ድረስ ስብሰባው ለመንግስት ጋዜጠኞችም ሆነ ለግል 
ጋዜጠኞች ክፍት መሆን አለበት። ዝግ ማድረጉ 
የግድ አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ለሁሉም ጋዜጠኞች 
ነው ዝግ መሆን ያለበት። ለመንግስት ጋዜጠኞች 
ብቻ ለይቶ መፍቀዱ ተገቢ አይደለም። 

እንግዲህ ፕሮፌሰር መርጋ በቃና 
በመክፈቻ ንግግራቸው ላይ “የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ 
ለእናንተ ባለው ከፍተኛ አክብሮት ከፍተኛ ገንዘብ 
አፍስሶ (ምንም እንኳ ገንዘቡ የ’UNDP’ እንደሆነ 
ከጀርባቸው ላይ ተሰቅሎ የነበረው ባነር ቢያሳብቅም)
ይህን በመሰለ አዳራሽ እናንተን ጋብዞ መነጋገር 
ፈልጓል።” ያሉት ስብሰባ እንደዚሁ በራሳቸው 
ስህተት የጨረባ ተስካር ሆኖ ተጠናቀቀ።

ሕዝብን ከሕዝብ ያጋጫል… ጥቂት ነጋዴን 
ለመበቀል ነጋዴን የሚጎዳ ኢ-ፍትሐዊነት ያለው 
መንገድ መጓዝ ሕዝብን ከህዝብ ጋር የማሳከር… 
አሜን ያለውን ሰላሙን ከመበጥበጥ በቀር ለሐገሪቷ 
ምንም አልበጃትም… ወደ ህዝብ ተኝቶ የነበረው… 
ፍትሃዊነት… ነጋዴውን አስቆጣው… ወደ ነጋዴው 
የተኛው ሕዝቤን የበደለው ፍትሐዊነት ደግሞ 
ሕዝቡን በፀጥታ ጨረሰው… ምክንያቱም… ሳይክሏ 
ሚዛኗን አልጠበቀችም… አንድም ከሹፌሯ ስንፍና 
አንድም ከመንገዷ ጉስቁልና…

በብስክሌት መጋለብ ሕግ… አንዱን ፔዳል 
ብቻ ይዞ መቆየት የሳይክሏን ፍጥነት ይቀንሰዋል… 
እንዲሁም… ከመሄድ ትታቀባለች።… አንዱን ፔዳል 
መርገጥ ያኛውን (ሌላኛውን) ፔዳል መጉዳት 
አይደለም… ብስክሌቷን በመላዋ መያዝ እንጂ… 

ሕዝብን የተጫነ… ነጋዴን የጠቀመ… ነጋዴን 
የጎዳ ሕዝብን የተጫነ ተቃዋሚን የጎዳ የመሰለ 
መንግስትን የወገነ ሕግ… ገበሬውን የጠቀመ 
ሕዝቡን ያስለቀሰ…አካሄድ… ጠቀምኩ ያለውንም 
አይጠቅምም ቢጎዳውም አይጠቀምም ያለ ምሁራን 
ገበሬን ትራስ ያደረገ… ስርዓት እድሜ የለውም 
ምናልባት እድሜው ለራስ እድሜ ማርዘሚያ 
ካልሆነ በቀር… ‹‹የሳይክሏን አንድ ጎን ረግጦ በሰላም 
ከሳይክሏ መውረድ ‹‹አይቻልም›› የብስክሌት ግልቢያ 
ሕግ ነው… ብስክሌት ሲወድቅም ሲቆምም ወደ ጎን 
ዘንበል ብሎ ነው…

ሐገሪቷ ወደየትኛው አቅጣጫ እንዳዘነበለች 
መረዳት የመንግስት ግዴታ ነው። መሪው በእጁ 
ነውና… ብስክሌት ሲነዱ መሪ እያዩ አይደለም… 
የብስክሌት መሪ የሚታየው መጋለብ ከመጀመር 
በፊት ነው…

ይህ መሪ አንድ ንጉስ ለሚገዛት አገር 
ይበጃታል ብሎ የሚያስበውና በፓርላማ የሚያወጣው 
(ያወጣው) ሕገ መንግስት ነው።…

የብስክሌቱን መሪ ጨብጠን መንገድ 
ከመጀመራችን በፊት ግራ ቀኙን እንደምናየው ሁሉ 
ለህዝባችንና ለአገራችን ይበጃል ተብሎ የሚወጣ 
ሕግም በየጎዳናው ከመጠጋጋቱ በፊት… ሊመረመር 
ይገባል… ይሄ መሪ መመሪያ ደንብ… ሕግ… 
ፖሊሲ… የት ድረስ ይወስደኛል ተብሎ ሕዝቡን 
የሚያስተዳድርበትን ሕግ… በየዕለቱ የሚለዋውጥ 

ገዢ… በጎዳና ላይ ብስክሌት እየጋለበ… መሪውን 
እንደሚያይ ሰነፍ ጋላቢ ነው… በተበላሸ ቁጥር 
ወርዶ ሲጠግን ጊዜና ተፎካካሪዎቹ ቀድመውት 
ያልፋሉና…

ሳይክሏ የት ደርሳለች።… ጋላቢዎቿስ የት 
ድረስ አምጥተናታል ይላሉ…? የተነሱት ትንሽ 
በረሃማነት ካለው ስፍራ ላይ ነበር… ለሃያ አመታት 
ያህል በአንድ ሹፌር እየተጋለበች… የቱ ጋር ነች 
ሳይክሏ… ሹፌሩ የት ነኝ ይላል?... ተሳፋሪዎቹ 
‹‹ከደረስንበት ይልቅ የተነሳንበት ይሻለናል… 
እንደውም አሁን ያለንበት ቦታ እጅጉን ወበቅ ነው… 
ለጉሮሮዋችን መልካም ውሃ ለሰውነታችንም እህል 
በደረስንበት የለም… መንገዳችንን አናውቀውም… 
እየሄድን ነው… ትሉናላችሁ እንጂ እኛን የሚሰማን 
የቆምን ያህል ነው… ለኛ በዚህ መሆን መልካም 
ስላልሆነ ወደተነሳንበት መልሱን ይላሉ›› 
ተሳፋሪዎቹ…

ከደረስን… ከበረሃው ከወጣን… ለምለሙ… 
ስለምን በደረስንበት ስፍራ አልታየም?... ጀርባችንን 
ስለምን ወበቀን… በዋርካ ስር አሳርፋችሁን ከሆነ 
ግንባርና ጀርባችንን ስለምን አላበን… እኛ እኮ ከንዳዱ 
የተነሳ ደክሞናል? እህል ከማጣታችን የተነሳ… 
ጠውልገናል… የደረስንበት ስፍራ የሰጠን መልክና 
እናንተ የምትሉን ውብታችን ለየቅል ነው…

እኛ የትም አልደረስንም… እንደ ዜሮ መስራት 
የትም ብንቆም እዚያው ክብ ውስጥ ነን… የትም 
ስንቆም የትም… ብታስቀምጡንም… እዚያው… 
ሰርክሉ ስር ነን…

ብስክሌቷ ሚዛን ያስፈልጋታል ወደ የትም 
የማይተኛ እውነተኛ ሚዛን እውነተኛ አይኖች ያሉት 
እውነተኛ… ሹፌር… ብስክሌቷ ግን እየተጓዘች ነው… 
የምትሄድበትን ባታውቀውም… የት እንደደረሰች 
ባናውቅም… ወደ ጎን ተዘልሣ እየተጓዘች… ነው… 
ተንጋዳ… ግማሽ የጎማዋን ገላ… እየገለጠችና 
እየጋጠች ከመነዳሪዋ (የህዝቧ አንጀት) ለአለምና 
ለአደባባይ እስኪገለጥ ድረስ መንገድ ላይ ናት… 
በጎኗ… እየተንፏቀቀች… የPedal democracy 
ጎዳና ተሳክቶላት…

ሚዛናዊ መንገደኛነቷን 
እስክትጀምር ድረስ…!
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ልጅነታችን ከለገሰችን የጨዋታ አይነቶች 
ብስክሌት መንዳት አንደኛው ነው። ከአንድ ከአስር 
ከአስራ ዓምስት ዓመት በፊት እስታዲየም ዙሪያ 
በብዛት ይታይ የነበረው ድራፍት ቤት ሳይሆን 
ብስክሌትና ጆተኒ ነበር። 

ብስክሌት የአንዲት አገርና የስርዓቷ 
ተምሳሌት መሆን የሚችል ቁስ ነው። ብስክሌት 
ከዚህ ወደዚያ ከዚያ ወደዚህ ከግራ ወደቀኝ… ከቀኝ 
ወደ ግራ የምንልበት ሚዛናዊ ተደርጎ ካልተጋለበ 
ከባድ አደጋን ሊያስከትል የሚችል ጋላቢውን እስከ 
ሞት ሊያደርሰው የሚችል ዕቃ ነው።…

ብስክሌት ጋላቢ አዕምሮውንና እግሩን… 
ዓይኑንና መንገዱን ማጋባት ተቀዳሚውና 
የችሎታው መመዘኛ ነው።… ግሮቹን ከረገጠው 
ፔዳል ላይ ለቅፅበት ያንሸራተተ ብስክሌት ጋላቢ 
ዕጣ ፈንታው በገዛ ስህተቱ የገዛ አካሉን ለአደጋ 
ማጋለጥ ነው።… ብስክሌትን የመንዳት ታላቁ ጥበብ 
ሚዛንን ከመጠበቅና የፔዳል ምትን ካለማቋረጥ ላይ 
ነው… ካሰቡት እስኪደርሱ…

ከተሽከርካሪዎች ሁሉ ከባድ ብስክሌት 
የመጋለብ ጥበብ ነው።… ከዘመናዊው የተሽከርካሪዎች 
ጥበብ ወደ ሰማያት የሚነጠቀውን ትተን መሬት 
የቆነጠጡትን ብናነሳ በአራት ዕግር /ጎማ/ መሽከርከር 
የሚችሉ ሚዛን መጠበቅ የሚል ጭንቀትን ያለፉ… 
ያለአንዳች ግራ መጋባት ተንሳፈው የሚያልፉትን 
የምዕራባውያንን የአገዛዝ ስልት (የዴሞክራሲ ስልት) 
ተምሳሌት የሆኑትን አውቶሞቢሎች ማንሳት 
እንችላለን፡፡ ይህ የአውቶሞቢል… ሽክርክሮሽም 
የሚል ስያሜ ሰጥተነው ለኛና ለአህጉራችን 
ተምሳሌትነት ግን… የተነሳንበትን የብስክሌት 

ግልቢያ (ራሷን ብስክሌቷንና ጋላቢዋን) ተንተርሰን 
እንቀጥላለን…

አንድ ብስክሌትን እንደ አንድ ሐገር 
እንውሰዳት።… ጋላቢዋን ደግሞ እንደ መሪ 
(ንጉስ)… የብስክሌቷን መሪ ደግሞ ያቺ አገር… 
እንደምትተዳደርበት ሕገ መንግስት… በግራና በቀኝ 
ያሉትን ፔዳሎች… እንደ ገበሬና… እንደ ነጋዴ፤ 
እንደ ተማረ ሃይልና እንደ ገበሬ…፣ እንደ ተቃዋሚ 
ፓርቲና… እንደ መንግስት ሐሳብ፣ እንደሕዝብና 
እንደ መንግስት…እንደ ዴሞክራሲ ፈላጊ ሕዝብና 
እንደ ፈላጭ ቆራጭ (Dictator) መንግስት…

ፔዳል ዴሞክራሲ 
ዴሞክራሲ የብዙኃን አምባገነንነት ናት። 

(Democracy is a dictatorship of majority) 
እንዲሉ ሊቃውንት። ብዙኃኑ… መንግስት 
ይሆነኛል…? ይሆናቸኋል ባለው መንገድ የፈለጉትን 
መርጠው… በፈለጉትና ባመረጡት መተዳደር 
ሲችሉ ብዙሃኑ የመረጡት ተሹሞ ሕዝቡን ማጋፈር 
(ማስተዳደር ሲጀምር) ያ የብዙሃን አምባገነንነት 
ይባላል፡፡ (ጤናማው መንፈስ)… እንግዲህ ይህ 
ብዙዎቹ የሚያምኑበት የዴሞክራሲ መንገድ ነው… 
ፔዳል ዴሞክራሲ ምንድን ነው?

ፔዳል ዴሞክራሲ ይህ በህዝቦች የተመረጠው 
መንግስት… አገር በምትባል ብስክሌት ላይ ሲፈናጠጥ 
በጊዜው ያለው ገዥ ሳይክሏን እንዴት እየጋለባት 
ነው?... ወይም እንዴት መጋለብ አለበት…? የሚል 
ምላሽ አልባ ጥያቄን ወይም የግል (የዚህን ፅሁፍ 
አቅራቢ) ዕይታ የያዘች ሐሳብ ናት…

ብስክሌትን ለመጋለብ… በግራና በቀኝ 
የተቀመጡት መዘውሮች (ፔዳሎች) በየተራ 
መረጋገጥ እንዳለባቸው ሁሉ በአንዲት ሐገር ላይ ያለ 
መንግስትም በግራና በቀኝ ያሉትን ሁለት ተቃራኒ 
ሃይላት በስልትና በብልሃት በጥበብና በሚዛናዊነት 
ማዘዋወር (ማስተዳደር) አለበት እንደማለት ነው…

ለምሳሌ ለኢትዮጵያ… ጥቂት የተማረ ሃይልና 
ቁጥር አልባ ገበሬ አለ።… ነገር ግን እኚህ ሁለቱም 
ክፍሎች ለመንግስት እውነተኛ ፈገግታ ያላቸው 
አይመስለኝም። ምናልባት ገበሬው ማዳበሪያውን 
ብሎ እንደ ምዕራባውያን ሴቶች…. በውሸት ፈገግታ 
ጥርሱን ካላገጠጠ በቀር ፈገግታማ አይመስለኝም… 
የተማረው ክፍል ደግሞ ‹‹በግሉ አመክንዮ›› 

መንግስት ከህዝቦች ለምን-ፈገግታ ተለየኝ 
(ይሁንታ) ብሎ ካሰበ ሳይክሏ በትክክል እየተነዳች 
አይደለም… ግራና ቀኝ ትዘማለች… ሚዛኗን የጠበቀ 
አሽከርካሪ አጥታለች… መሪውን ይዞ መጋለብ 
ለብቻው ጎበዝ ጋላቢ አያሰኝም… የሚሄድበትን 
(ብስክሌቷን የምትሽከረከርበትን መንገድ) የማያውቅ 
ጋላቢ እርሱ ለራሱም ለብስክሌቷም ጤንነት አደጋ 
ነው….

ከሆኑ ወራቶች በፊት የኢትዮጵያ መንግስት 
የኢትዮጵያን ነጋዴዎች ሰብስቦ ህዝቡ ስለተበደለ የዋጋ 
ቅናሽ እንዲደረግ… አሳሰበ… አዋጅ አወጣ።…

የአንድ መቶ ብር ዋጋ የነበረው… አንድ ኪሎ 
ስጋ… ሃምሳ ሁለት ብር ከአስር ሳንቲም… ጤፍ… 
ስኳር… ዘይቱ… ቢራው… ተቀነሱ…

እዚህ ጋ… ሹፌሩ ተሳሳተ።… ምናልባት 
ሳይክሏን እርሱ እየነዳት ስለሆነ ጎማዋ ሳስቶበት 
ሊቀይር ፈልጎ ይሆናል… ነገር ግን… ብስክሌቷን 
ሲጋልብ… አጋደለች… ተኛች ወደ ጎን 
አዘነበለች።…

ብስክሌት ከተነሳ በኋላ ቀጥብሎ መሽከርከር 
ፊቱን ብቻ እየተመለከተ መታጠፊያ መንገዶች 
ካጋጠሙት እንኳ ተረጋግቶ በትንሽ መጠን ወደጎን 
አጋድሎ ከታጠፈ በኋላም በፍጥነት ተቃንቶ መጓዝ 
አለበት እንጂ… ወደ አንድ ጎን ያዘነበለ ብስክሌት 
ፍፃሜው ወይ መውደቅ ወይ እያዘነበሉ መጓዝ…
ብቻ ይሆናል… ዕጣው (አብሶ በፍጥነት እየሄደ 
ከሆነ)…

…በፍጥነት በማደግ ላይ ካሉ ከሆኑት 
ሐገራት አንዷ የምትባለዋ ኢትዮጵያ… የሚሾፍራት 
ሰው ወይ መንገድ ስለጠፋው አልያም መንዳት 
ስላቃተው ብቻ ከሁለት በአንዱ (በሁለቱ) በሆነ 
ምክንያት… ወደ ጎን አሸለበች… ነጋዴው አኮረፈ።

በነጋዴውና በህዝቡ መካከል ክፍተት 
ተፈጠረ።… በእውነትም ሕዝቡ ተዘርፎ ነበር፡፡ 
በመንግስት ጫና ምክንያት ነጋዴው ከመጠን ባለፈ 
ሕዝቡን ተጭኖት ነበር።… ሕዝቡ አለ…‹‹መንግስት 
ብሶታችንን ሰማ… ዕንባን ከዓይናችን ጠረገ… 
ተገፍተን ነበር… በሶስት መቶ ብር ሰባት ልጆች 
እናሳድግ ነበር… ደግሞ በጤፍ በዘይቱ በስኳሩ 
እንደዚሁ ቢወሰንልን?››… አለ… ሕዝቡ ደስታውንና 
ምኞቱን ገለፀ።…

ብስክሌቷ ብዙ መጓዝ አልቻለችም… 
በሳይክል ግልቢያ ሕግ ወደ ጎን አዝምሞ ብዙ መጓዝ 
አይቻልም… ሚዛንን ያልጠበቀ አካሄድ… ፍፃሜው 
ወይ ሞት ወይ ውድቀት ነው… ስለዚህ… ወደ ቀኝ 
ተኝታ የነበረችውን ብስክሌት ወደ ግራ ማስተኛት 
መፍትሄ ሆነ…

አንዳንድ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ደስታቸውን 
በገለፁ ማግስት… ማጀታቸው በዱቄት እየተሞላ 
የነበሩ እማወራዎች ፈገግ ባሉ ሳምንት ነጠላቸው 
አረፋ መምሰል ሲጀምር… ትላንትና የጀመሩት 
ሳቅ ድምፁ ሳይጠፋ… ክብሩ በጎረቤት አገሮች 
እንጂ በማጀቱ የሌለ.. ይሄ ህዝብ ተናቀ… ደግሞ 
ለዚህ ህዝብ ተባለ መንግስት ነጋዴዎችን ሰበሰበና 
እንዲህ አለ… ‹‹እንደቀድሞ…ተጓዙ›› … በመሰለኝ 
የሚገዛ… ያለጥናት የሚነዳ መንገዱን ለማያውቅ 
አይኑን በተጋረደ… ሹፌር የሚጓዝ ተሳፋሪ ተደረገ። 

ፔዳል ዴሞክራሲ (Pedal democracy) 2
ህዝቡ።

የእናቶች አረፋ መሰል ነጠላ ማደፍ ጀመረ። 
ድህነታቸው ለሳሙና መግዣ እድል አልሰጣቸውምና… 
ፈገግታቸው ገና በማለዳ እንደሚዘንብ ዝናባማ ዕለት 
ሆነ ዘይታቸው ከማሰሮዋቸው አልፎ ለፊታቸው 
መትረፍ አልቻለምና ወደ ታላቁ ተስፋቸው እንዲህ 
ሲሉ አቀኑ… ‹‹ምነው መድኃኒዓለም? ምነው…
ምነው ኪዳነ ምህረት››…በቃ።

የነዚህ ዕናቶች ገዢም ልጆቻቸው ግን እንዲህ 
አሉ ይሄ ህዝብ እኮ ተኝቷል…?... ራሳቸው ለፈጠሩት 
መፍትሄ እናቶቻቸውን አባቶቻቸውንና እህቶቻቸውን 
የሚዘልፉ… ከንቱዎች… ይሄ ህዝብ አሉ?... ለዓለም 
ቢገለጽ መሳቂያ የሚሆኑበትን ዕውቀት… አልሆን 
ሲላቸው… መፍትሄውን ሕዝብን በመናቅ የሚሰሩ 
የነዚህ እናቶች ልጆች እንዲህ አሉ… ደሞ… ለዚህ 
ሕዝብ?... /ድንቄም/…

ሳይክሏ መጓዟን ቀጥላለች… እንዳዘነበለች… 
ወደ ጎን እንደተኛች…የምትጓዝበትን የጎማ አካል 
በአንድ በኩል እየጨረሰች… እየፈጨች…ተኝታ 
እየተጓዘች ነው አሁን የብስክሌት ሹፌር…ፔዳሉን 
በአንድ ጎኑ ረግጦ አንዱን ከፍ አድርጎ እንደያዘ… 
እየተጓዘ ነው…

ነጋዴዎቹም ሸቀጦቻቸውን አወጡ… ግን 
ጩኸት… የሕዝቤን ቀንበር አከበዱት ነገስታቱ 
የከመሩበት… ሸክም ላይ ሸክም ጨመሩበት 
(የበላዮቻቸውን ቂም ለመወጣት ጭምር ይመስላል)… 
ሁለቱም ተባበሩበት… ሕዝቡ መኖር ጀግንነት ነው 
አለ… ስለ ከበደው ኑሮና ስርዓት።

በብስክሌት መጋለብ ሕግ… አንዱን ፔዳል 
ሲረግጡ አንዱን እየለቀቁ… አንዱን ሲለቁ ሌላውን 
እየረገጡ… መጓዝ ግድ ነው። በፔዳል ዴሞክራሲ 
ፅንሰ ሐሳብም… መንግስት… በተማረውና 
ባልተማረው… በተቃዋሚውና በራሱ… በሕዝብና 
በመንግስት… በመንግስትና በነጋዴ… በነጋዴና 
በመንግስት ያሉት ግራና ቀኝ… ፔዳሎች በእኩልነትና 
በፍትህ ካልተዳኙ ፍፃሜው ከሚዛን መዛባት የተነሳ 
ውድቀት ይሆናል።…

አንድ ሕዝብ ለምን ተራበ? ለምን ኑሮ 
ተወደደበት? የሚል ጥያቄ ከተነሳ ምላሹ ቀላል 
ነው… ያቺ አገር ሰላም የላትም የሚል… ያቺ 
አገር ስለምን ሰላም አጣች… ከተባለ… ያቺ አገር…
እውነተኛ ፍትሕ የላትም ማለት ነው… አንድ ሕዝብ 
ከዳ ይልቅ ፍትህ ይፈልጋል… ከመንግስቱ።… 
ፍትህ… ያላት አገር ተርባ አታውቅም… አትራብምም 
Justice, Peace, Bread ነውና ነገሩ… 

ያልተጠና ስራ ህዝብ ውስጥ መስራት 

ገጣሚ ኤፍሬም ስዩም

ወደ ገፅ 10 ዞሯል

ፕ/ር መስፍን ወ/ማርያምና ... ከገፅ 12 የዞረ
ደብዳቤ የላኩት፡፡  ግልባጭ ለምርጫ ቦርድና ለቂርቆስ 
ክፍለ ከተማ ፖሊስ ተደርጓል፡፡ የሀሳብ ለውጥ 
አድርገው ሥልጣን መፈለግዎንም ልቀበለው፤ ም/
ሊቀመንበርም መሆንዎ ያንስብዎት እንደሆነ እንጂ 
አይበዛቦትም፡፡ ምክንያቱ ፓርቲን የማዳንም ጉዳይ 
ቢሆን አያስቸገረኝም፡፡  የሚገርመውና የሚያሳዝነው 
ግን በኮከበ ጽብሀ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ 
ስለተካሄደው ስብሰባ ያሎት መረጃና  ግንዛቤ ነው፡
፡ ከአዲስ አበባ መስተዳድር የተገኘው መረጃ በአጭሩ 
የሚያስረዳውን   ልጥቀስሎት፡-
1. የስብሰባ ፈቃድ የተጠየቀበት ምክንያትና ርዕስ 
‹‹ወቅታዊ አገራዊ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ተነሳሽነት 
የወሰዱ ሰዎች›› ይላል፡፡
2. ፍቃድ የተሰጠበት ደብዳቤ  በቁጥር አአ/
ኮን/1ዐ/3ዐ/4/151 በዐ8/ዐ8/2ዐዐ2 ዓ.ም፡፡
3. የስብሰባው ቀን ሚያዚያ 1ዐ ቀን 2ዐዐ2 ዓ.ም 
ይላል፡፡ 
4. የስብሰባ ቦታ ካከበ ጽብሀ 2ኛ ደረጀ ት/ቤት 
5. የስብሰባው ተሳታፊዎች ዓላማውን የሚደግፉ 
ይላል፡፡
6. ከመንግሥት የሚፈለግ ድጋፍ የፖሊስ ጥበቃ 
የሚልና ሌሎችም ዝርዝሮችን የያዘ ነው፡፡ ታዲያ በምን 
መመዘኛና ሕጋዊነት ነው ስለ ርክክብ በፃፉት ደብዳቤ 
በአንድነት መተዳደሪያ ደንብ መሠረት 1/3ኛ በሚሆኑ 
የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ጥያቄና ፊርማ የተጠራ ጠቅላላ 
ጉባኤ ነው እኔም በም/ሊቀመንበርነት ተመርጫለሁ 
የሚሉት? እንዲህ ዓይነት ሥራና ተግባር ምን ተብሎ 
እንደሚጠራ ፍርዱን ለአንባቢያን እተወዋለሁ፡፡ 

ፕሮፌሰር አንድነት ፓርቲ አመራሩና 
አባላቱ ብዙ ችግርና ጉዳት ደርሶባቸዋል፡፡ አንድነትን 
ለማናጋት የሚያስችል የስም ማጥፋት ዘመቻዎች 
ተካሂዷል፣ በአንድነትና ተቃዋሚ ፓርቲዎች ላይ ሕዝብ 
እምነቱ እንዲላላ ተደርጓል፡፡ አንድነትን  ለማጥፋት 
ቆርጠው የተነሱ ተብለናል፡፡ የራስን ጥቅም ለማደላደል 
የተሰለፉ ተብለናል፡፡ ፓርቲውን  የሸጡ ተብለናል፡
፡  ፓርቲው በመድረክ ቁጥጥር ሥር  እንዲውልና 
እንዲንበረከክ ያደረጉ ከሀዲያን  ተብለናል፡፡ ሌላም 
ሌላም፡፡ ዓላማዬ ያለፈ ቁስል ለመቀስቀስ አይደለም፡
፡ እንዲያውም ከዚህ ሁሉ ጥል በኋላ የእርቀ ሠላም 
ድርድር ተካሄዶና   የስምምነት ሠነድም ተዘጋጅቶ 
ያለመታደል ሆኖ ውጤታማ ሳንሆን ቀረ እንጂ 
ሁሉንም ትተነው ነበር፡፡ ይህን ስል በእኛ በኩል ምንም 
ስህተትና ችግር የለም ለማለት አይደለም፡፡ ጊዜው 
ሲፈቅድና ሁኔታዎች ሲመቻቹ ሁሉም የድርሻውን 
ያነሳል፡፡ ይወስዳል፡፡ ጉዳዩን እዚህ ላይ ያነሳሁበትን 
ምክንያት ላስረዳ፡፡  አንድነት ፓርቲ አልፈረሰም፡፡ 
አልተሸጠም፡፡ ክህደትም አልተፈፀመም ለማለት ነው፡
፡ እነሆ አንድነት ፓርቲ ህዳር 3ዐ ቀንና ታህሣሥ 1 
ቀን ሁለተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን በተሳካ ሁኔታ 

አካሂዶ ሊቀመንበሩን ፣ የብሔራዊ ም/ቤት አባላትን፣ 
ተለዋጭ አባላትንና የኦዲትና ኢንስፔክሽን አባላትን 
መርጧል፡፡ ሊቀመንበሩም 11 ሰዎች ያሉት ካቢኔ 
መርጠዋል፡፡ ከነባር ሥራ አስፈፃሚዎች በድጋሚ 
ወደ ሥራ አስፈፃሚ የገባነው እኔን ጨምሮ ሦስት 
ሰዎች ነን፡፡ ‹‹አምባገነኑ››፣ ‹‹የሥልጣን ሱሰኛው›› 
የተባሉት ኢ/ር ግዛቸው ሽፈራውም በጠቅላላው 
ጉባኤ ላይ መመረጥ እንደማይፈልጉና ለውድድርም 
እንደማይቀርቡ ጥያቄ በማቅረብ ከምርጫ ወጥተዋል፡
፡ ምክንያታቸውም አዳዲስና ወጣት አመራሮች ወደ 
ኃላፊነት እንዲመጡ ነው፡፡  እሳቸው በተራ አባልነት  
እየተንቀሳቀሱ ነው፡፡  አምስት የሥራ አስፈፃሚ  
አባላት በአርባዎቹ የዕድሜ ክልል ውስጥ ናቸው፡፡  
አንዱ ከዚያም በታች ነው፡፡  ለጠቅላላ ጉባኤ የመጡ 
አባላት በሙሉ የትራንስፖርትና የውሎ አበላቸውን 
ችለው ነው፡፡ ለአገርና ለፓርቲ የማሰብና የመቆም  
ጥሩ ምልክት ነው፡፡ እኔም ብሆን ከኃላፊነት ቦታ 
በአጭር ጊዜ ውስጥ መነሳት አለብኝ  ብዬ አምናለሁ፡፡  
ወጣቶችም እንዲተኩኝ እፈልጋለሁ፡፡ ተዘንግቶ ይሆናል 
እንጂ ነሐሴ 3ዐ ቀን 2ዐዐ1 ዓ.ም ከዋና ፀሐፊነቴ በገዛ 
ፍቃዴ ለመልቀቅ ለብሔራዊ ም/ቤት ደብዳቤ አስገብቼ 
ነበር፡፡ ምክር ቤቱ ጥያቄዬን ስላተቀበለውና በአክብሮት 
በሥራዬ ላይ እንድቆይ ስለጠየቀኝ ነው የቆየሁት፡፡ 

 በመጨረሻም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽ/
ቤት ግንቦት 9 ቀን 2ዐዐ4 ዓም በፃፈልን ደብዳቤ 
‹‹ፓርቲው ህዳር 3ዐ ቀን እና ታህሳስ 1 ቀን 2ዐዐ4 
ዓም ያካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ በቦርዱ ተቀባይነት 
ያገኘ መሆኑን በአክብሮት አሳውቃለሁ፡፡›› ብሏል፡፡ 
አንድነት ፓርቲ ባለው የአፈናና የአምባገነን ሥርዓት 
ውስጥም ህልውናውን አስጠብቆ ልሣኑን‹‹ ፍኖተ 
ነፃነትን››  አጠናክሮና እያሳደገ (በጓሮ በር ከመጣው 
ቅድመ ምርመራ አደጋ ከተረፈ)  የመሠረተውን 
‹‹የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት 
መድረክ (መድረክ)››እያጎለበተ ችግሮችን አብሮ 
እየተጋፈጠና እየፈታ ጉዞውን ወደፊት እንደቀጠለ 
ነው፡፡ ዛሬ ፓርቲው የስትራቴጂና የአምስት ዓመት 
እቅዱን አዘጋጅቶ በተግባር ላይ እያዋለው ነው፡
፡ በጥናትና ምርምር ኮሚቴው በኩል በየዘርፉ 
አማራጭና ወቅቱን የጠበቁ አማራጭ ፖሊሲዎችን 
እያዘጋጀ ነው፡፡ በገንዘብ ኃይልም ራሱን ለማጠናከር 
ስልቶች ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ ከብርሃን ፓርቲ 
ጋር ያደረገው ውህደትም ጥንካሬውን አጎልብቶለታል፡
፡ የፓርቲዎችን አሰባሳቢ  ኮሚቴም አቋቁሞ 
እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ ፓርቲው በርትቷል፤ ጠንክሯል፤ 
የሚባልበት ደረጃ ላይ ነው ገና ብዙ ብዙ መስራት 
ቢጠበቅበትም፡፡  ከአክብሮት ጋር  መልካም  ጊዜና 
ጤንነት  እመኝሎታለሁ፡፡

ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቃት፡፡
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ፕ/ር መስፍን ወ/ማርያምና የጉንተላ (ትንኮሳ) ፖለቲካ

ወደ ገፅ 11 ዞሯል

የጉንተላውን ጥንካሬዎችና  ድክመቶቹንም 
አካተው በዚህ ርዕስ መጽሐፍ ሊጽፉ የሚችሉ ሰዎች 
እንዳሉ እገምታለሁ፡፡  ፡፡ እኔ ግን የማቀርበው አጠር 
ያለ ጽሑፍ ነው፡፡ አስተያየቴ ሙሉ በሙሉ የግሌ 
ነው፡፡ ማንንም አይወክልም፡፡ ዓላማውም ስለ አንድነት 
ፓርቲ የማውቀውን ጥቂት እውነታዎች ለአንባቢያን 
ለማጋራት ነው፡፡ የፕ/ር መስፍን ፅሁፍ እኔን ጨምሮ 
የአራት ሰዎችን ስም ይጥቀስ እንጂ  ያነጣጠረው 
በፓርቲው ላይ ነው፡፡ አንድነት ፓርቲ በአለፉት አራት 
ዓመታት ስለ ተጓዘበት መንገድ፤ ስለአጋጠመው ውጣ 
ውረድ፤ ድክመቱና ጥንካሬው፤ ውጤቱንም ሆነ 
ተስፋውን የሚያሳይ   መጽሐፍ  ወደፊት የምጽፍበት  
እድል ይኖራል ብዬ አስባለሁ፡፡ ጊዜው ሲደርስና 
ጥንካሬውን ሳገኝ፡፡ ያኔ ብዙ በጣም ብዙ እናገራለሁ፡፡

የዚህ ጽሑፍ መነሻ ግን እርስዎ ግንቦት 
1ዐ ቀን 2ዐዐ4 ዓም በፍትሕ ጋዜጣ ‹‹ ተቀናቃኝ 
ቡድኖችና ፖለቲካ›› በሚል ርዕስ ያቀረቡት ጽሑፍ 
ነው፡፡ ቅንጅት የተበታተነበትን ምክንያት እንዲህ 
በቀላሉ  ከተወሰኑ ሰዎች ጋር አያይዞና አገናኝቶ ዞር 
በማለት መሸሽ አይቻልም፡፡ ወደፊት ታሪኩ ጥልቅ 
በሆነ ጥናትና ምርምር ላይ ተመስርቶ ሲፃፍ እርስዎም  
የሚገባዎትን  ጥሩ ድርሻ ይወስዳሉ፡፡

ቅንጅት ከተመሠረተ ከጥቂት ጊዜያት በኋላ 
በአንድ ትልቅ ስብሰባ ላይ  አቶ ልደቱ አያሌው ፕ/ር 
መስፍን  ወ/ማሪያም ኢ/ር ኃይሉ ሻውል የቅንጅት 
ሊቀመንበር ሆነው እንደማይመረጡ  ቃል ገብተውልኝ 
ሳይፈፀም ቀረ ብሎ የተናገረውን አያስታውሱም ወይ?  
ብለዋል አላሉም የሚለውን ክርክር አላነሳም፡፡  ይህ 
ጉዳይ ግን ገና ከመነሻው  በቅንጅት ውስጥ ለተነሳው 
ጭቅጭቅና ያለመግባባት የራሱን አስተዋጽኦ ማድረጉ 
ግን አጠያያቂ አይደለም፡፡ በወቅቱ በቅንጅት ውስጥ 
የተጀመረው የሥልጣን ሽኩቻ ድርጅቱን እየጎዳው  
በመሄዱ  ለሊቀመንበሩ ደብዳቤ ጽፈው ከብሔራዊ 

ከአሥራት ጣሴ
የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ ዋና ፀሐፊ

ም/ቤት አባልነትዎ እራስዎን  እንዳገለሉ ገልፀዋል፡
፡ የሥልጣን ሽኩቻው ምን መልክ እንደነበረው 
ባይገልፁም ከላይ እንደገለጽኩት ለአለመግባባቱ 
የራስዎን አስተዋጽኦ አድርገው ከችግሩ መሸሽዎ 
ከተጠያቂነት አያድኖትም፡፡   የነበረዎትን  ከፍተኛ 
እውቀት፣ ሠፊ ልምድና በአባላት ፊት ያለዎትን 
ተደማጭነት ተጠቅመውና አጋዥ ኃይል ጨምረው 
ችግሩን በመፍታት ፋንታ የመረጡት ጎዳና ከችግር 
ሽሽት ሆነ፡፡  ጉዳዩንም የአገርና የሕዝብ ጉዳይ 
አድርገው ከማየት ይልቅ የጥቂት ሰዎች  የሥልጣን 
ሽኩቻ  አድርገው መውሰድዎ  ከኃላፊነት ነፃ 
አያደርግዎትም፡፡ ቀጠል በማድረግም ከእስር ቤት 
ከተፈታን በኋላ ኢ/ር ኃይሉ ሻውልንና ዶ/ር ብርሃኑ 
ነጋን ለማስታረቅ ክብሮዎን አንጥፈው ለማስታረቅ 
መሞከርዎን ገልፀዋል፡፡ ለማስታረቅ የተነሳ ሰው 
ስለ ራሱ ክብር የሚያነሳው ነገር ሊኖር አይገባም፡፡ 
ማስታረቅ ከፍተኛ ማስተዋልን፣ ጥበብና ትዕግሥትን 
አጣምሮ እንደሚይዝ እኔ ለእርስዎ አልነግሮዎትም፡፡ 
የተከበረውን የሽምግልና ባህላችንን የሚገባውን ጊዜና 
ትዕግስት አልሰጡትም፡፡ ከኢ/ር ኃይሉ ሻውል አጥር 
ሥር  ግማሽ ሰዓት መቆየትዎን እንደ ትልቅ ችግርና 
ውርደት ተመለከቱት፡፡  ይህ የሚያሳየው ከልብና 
ከምር ለማስታረቅ ያለመነሳትን ብቻ ሳይሆን የችግር 
አፈታት ድክመትዎን ጭምር ነው፡፡    ምናልባትም 
ወዲያውኑ ፈርተዎትም ሆነ አክብረዎት እርቁ 
እንዲፈፀም  ነበር አሳብዎ፡፡  ችግሮችና ድክመቶች 
ቢኖሩበትም የቅንጅት አመራርንና ነፃ ጋዜጠኞችን 
ለማስፈታት ለረጅም ጊዜ የደከሙትን ሽማግሌዎች 
ሁኔታ በምሳሌነት ያለመውሰድዎት ትዝብት ላይ 
የሚጥሎት ነው፡፡   በአንድነት ፓርቲ ውስጥ 
ለተፈጠረው ችግርና በሕዝብ ትግል ላይ ለደረሰው 
ውድቀት ከላይ በምሳሌነት ያነሷኋቸው የእርስዎ 
ከቅንጅት ጊዜ ጀምሮ  ከሰዎች ጋር አብሮ የመስራት 
ችግር፣ የችግር አያያዝና አፈታት ስልቶችዎ ድክመት 
ሁለተኛው ምዕራፍ ነው፡፡ ፕሮፌሰር በእውነት ምሁር 
ነዎት፤ ለዚህ ምንም ጥርጥር የለውም፡፡ በእውቀትዎ 
እኔ ብቻ ሳልሆን ሌሎችም እንዲያከብርዎት 
እፈልጋለሁ፡፡ የሚጎሎት ግን አለ፡፡ ከሰዎች ጋር 
አብሮ የመስራት ዲግሪ ያስፈልግዎታል፡፡  ከእርስዎ 
ጋር የሚሰሩ ሰዎች ሊያደርጉት የሚገባቸውንና 
የማይገባቸውን ነገሮች መወሰን ይፈልጋሉ፡፡ ሰዎች 
ሊሰሩት የሚፈልጉትን ቀርቶ ሊያስቡ የሚፈልጉትን 
መቆጣጠር ይሻሉ፡፡ በዚህ አጋጣሚ አንድ በኢሠመጉ 
ውስጥ  የሚያውቅዎት ሰው የተናገረውን ልንገረዎት፡
፡ ከፕ/ር መስፍን ወልደማሪያም ጋር ለተወሰነ ጊዜ 
መስራት መቻል ‹‹የኖቤል ሽልማት››  ያሰጣል 
ነው ያለው፡፡  የአቶ ሲሳይ አጌና መጽሐፍ  ለምን 
ጎረበጥዎ? ከእርስዎ እምነትና አስተያየት ጋር አብሮ 
ስለማይሄድ ነው፡፡ ከእርስዎ የተለዬ ሃሳብን መቀበል 

ትልቁ ችግርዎ ነው፡፡ አቶ ሲሳይ አጌናን ጥሩ አድርጌ 
አውቀዋለሁ፡፡ ለህሊናው፣ ለሚያውቀው እውነት 
ለአገሩና ለሕዝቡ ታማኝ ነው፡፡ እመሰክርለታለሁ፡፡ 
እርስዎ ለአርቲስት ደበበ እሸቱ እንደመሰከሩት ሁሉ 
ማለት ነው፡፡ ምስክርነቴ ስህተት ሆኖ ከተገኘም ያው 
እርስዎ አፋፍ ላይ ሰው ጠፋ እንዳሉት ሁሉ  እኔም 
አይ የሰው ነገር ባስቀመጡት ቦታ አይገኝም ማለቴ 
ነው፡፡ 

ፕሮፌሰር አንድነት ፓርቲን በተመለከተ 
ስላነሱት ነጥቦች ጥቂት አሳቦችን እንድሰነዝር 
ይፍቀዱልኝ፡፡ እርስዎ ለብቻዎና ከሌሎች ከፓርቲው 
የተሰናበቱ  የቀድሞ አባሎቻችን  ጋር ጽፋችሁ 
ያቀረባችሁት፣ የበተናችሁት ወረቀትና የሰጣችሁት 
ቃለ መጠይቅ  ብዛት ያለው ስለሆነ በእንዲህ ያለ 
አጭር ጽሑፍ ሊዳሰስ አይችልም፡፡  የአሁኑ ጽሁፍዎ 
ሆነ ሌሎቹም  በአብዛኛው የሚያጠነጥኑት በአንድነት 
አመራር አምባገነንነትና በሥልጣን መባለግ ላይ  
ነው፡፡ ይህንን ችግር እንዲመረምርና የውሳኔ ሀሳብ 
እንዲያቀርብ በብሔራዊ ም/ቤቱ በእርስዎ ጭምር 
የተመረጠው አምስት ሰዎችን የያዘ ኮሚቴ  እርስዎና 
ሌሎቻችንም በተገኘንበት ግኝቱን ግንቦት 1 ቀን 2ዐዐ1 
ዓ.ም ለብሔራዊ ም/ቤቱ አቀረበ፡፡ 11 ገጽ ሪፖርትና 
4 ገጽ አባሪ፡፡ ውጤቱና  እውነታው ግን እርስዎ 
በጋዜጣው ላይ  እንደፃፉት ሳይሆን  ፍፁም የተለየ ነበር፡
፡   ግኝቱ የሚያሳየው በፓርቲው ውስጥ  ስብሰባዎች 
እንዳልተከለከሉ፣  ገንቢና በአግባቡ የሚቀርቡ ሂስና 
የሃሳብ ልዩነቶች የተከበሩ መሆናቸውን፣ ሥራ 
አስፈፃሚ ኮሚቴው  የሚያስተላልፋቸው ውሳኔዎች 
ደንቡን ተከትሎ አጀንዳ ተይዞ ውይይት በነፃነት 
ተካሄዶ፤  በድምጽ ብልጫ ተወስኖ መሆኑን ነው፡
፡  ሰነዱ በጽሕፈት ቤት ይገኛል፡፡ በብሔራዊ ም/ቤቱ 
ስብሰባ ላይ የመረጧቸውን የኮሚቴ አባላት አድልተዋል 
በማለት መክሰስዎ የሚታወቅ ነው፡፡ የእርስዎ የችግር 
ምንጭ ‹‹ሀ››  ብሎ የሚጀምረው እዚህ ላይ ነው፡፡ 
የእርስዎ ሀሳብ ካላሸነፈ እውነት ጠፋ ነው የሚሉት፡
፡  ለብዙሃን ድምጽ መገዛት አይፈልጉም፡፡ እርግጥ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ፍፁም አይደለም፡፡ ሆኖም 
ከዚህ የተሻለ ሥርዓት አልተገኘም በማለት አብዛኛው 
የዓለም ሕዝብ  የሚሰራበት ነው፡፡ በዴሞክራሲ 
ሥርዓት በአብላጫ ድምጽ የማይሰራ ከሆነ እንዴት 
ሊሠራ ነው?  አዲስ ፍልስፍና ወይም ጥበብ ካለ 
ይነገረንና እኛም ሌሎችም ይማሩ፡፡ እኔ ያልኩት 
ካልሆነ የሚሉ ከሆነ ደግሞ  ሌሎችን  የሚኮንኑበት 
‹‹አምባገነንት›› የሚለውን ስያሜ ሊያሰጥዎት ነው፡፡ 
እስከ አሁን ካልተሰጥዎት ማለት ነው፡፡  የብሔራዊ 
ምክር ቤት አባላት በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በጠቅላላ 
ጉባኤ የተመረጡ ናቸው፡፡ አንድ ሰው የድምፁ ብዛት  
እንደ ሊቅነቱ፤ እንደ ትምህርት ደረጃው፤ እንደ 
ፕሮፌሰርነቱ እየታየ እንዲሰጠው የሚያስቡ ከሆነ 

ደግሞ አዲዮስ ዴሞክራሲ  ይሆናል፡፡  አንድ ሰው 
አንድ ድምጽ የሚለው የዴሞክራሲ የማዕዘን ድንጋይ 
ተነቀለ፤ ምሰሶው ወደቀ ማለት ነው፡፡ ይህ ደግሞ 
ጨዋታው ፈረሰን  ያስከትላል፡፡

ከሁሉም በላይ እርስዎነትዎን ትዝብት 
ላይ የሚጥልዎ የእርስዎን ሀሳብ ያልደገፉ ሰዎችን 
‹‹ሎሌዎች›› ና ‹‹በገንዘብ የተገዙ›› ብለው  መጥራትዎ 
ነው፡፡ ይህ ቃል በማንኛውም መመዘኛ ስድብ ነው፡፡ 
የብልግና ቃል ነው፡፡  በሞራልም በሕግም ያስጠይቃል፡፡ 
ያልደገፈዎትንም ሆነ  የተቃወመዎትን ሰው ሊጠሩበት 
የሚችሉበት ብዙ አማራጭ መጠሪያዎች አሉ፡፡ እነዚህ 
‹‹ሎሌዎች››  ‹‹በገንዘብ የተገዙ›› የሚባሉ ሰዎች እኮ  
በስም የሚታወቁ፣ እድሜ ጠገቦች፣ ባለትዳርና ልጆች 
ያሏቸው ወንድም እህት ጓደኞች ያሏቸው፣ የተማሩ፣ 
ኑሮአቸውን ያሸነፉ፣ ለአገራቸውና ለአካባቢዎቻቸው 
ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉና የሚያደርጉ  ሰዎች ናቸው፡
፡  ራሳቸውን እንኳ እንዳይከላከሉ በስም ሳይጠቀሱ 
በጅምላ ሰዎችን እንደፈለጉት  ለመስደብ፣ ለማዋረድ 
መብት  የሰጥዎት ማነው? እርስዎን የመንፈስ አባት 
አድርገው ያሉትን ካልፈፀሙ መሰደብ ግዴታ ሊሆን 
ነው?  ራስዎን ከማንም በላይ ለማድረግ የሚሞክሩት 
ተግባር ተወት ቢያደርጉት ይሻልዎታል፡፡  በአንድ 
አጋጣሚ ሥልጣን ቢያገኙና ወታደር ቢያዙ በሃሳብ 
የሚለዮትን፤ የማይደግፎትን ሰዎች ምን ሊያደርጓቸው  
እንደሚችሉ   ሳስብ በጣም ይዘገንነኛል፡፡ 

ፕ/ር መስፍን ሥልጣንን መጎንተል 
እንጂ ሥልጣን አልፈልግም ሲሉ ይደመጣሉ፡
፡ እርግጥ ሥልጣንን ለመጎንተል ሥልጣን በግድ 
መያዝ  አያስፈልግ ይሆናል፡፡ ሆኖምሥልጣንን ጥሩ 
አድርጎ ለመጎንተል ሥልጣን ይዞ መስራት የተሻለ 
ሁኔታን ይፈጥር ነበር፡፡  ሥልጣንና ኃላፊነትን በሩቅ 
ሲያዩትና ውስጡ ገብተው  ሲተገብሩት  ብዙ ልዩነት 
አለው፡፡ ‹‹ብዙ ቁምነገሮችን ማወቅ አንዲት ቅንጣት 
መልካም ነገር ከመስራት ያነሰ ነው››  እንዳለው ሊቁ 
ማለት ነው፡፡ ለዚህ ይመስላል  ‹‹ቀስተደመና ውስጥ 
ፕሬዚዳንት ሁን ብለውኝ አልፈልግም ብዬ ነው 
የቀረሁት›› ያሉት፡፡ ለዚህ ይመስለኛል መሰናዘሪያ 
ጋዜጣ መስከረም 19 ቀን 2ዐዐ2 ዓ.ም  ‹‹. . . በፖለቲካ 
ፓርቲ ውስጥ ምንም ዓይነት ሥልጣን እንዲኖረኝ 
አልሻም›› ያሉት፡፡ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ነው መሰለኝ  
ዓመቱ ሳያልቅ ሚያዚያ 18 ቀን 2ዐዐ2 ዓም ለኢ/ር 
ግዛቸው ሽፈራው በፃፉት ደብዳቤ ሚያዚያ 1ዐ ቀን 
2ዐዐ2 ዓ.ም በኮከበ ጽብሀ 2ኛ ደረጃ ትምሀርት ቤት 
አዳራሽ በተካሄደ የአንድነት ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ም/
ሊቀመንበር ሆነው ስለተመረጡ የፓርቲውን ሕጋዊነት 
ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት፣ ማህተም፣ ጽሕፈት 
ቤቱን፣ ሰነዶችና ንብረቶችን እንዲያስረክበዎ ፈርመው  

የ‹‹አራት ኪሎው›› እና ... ከገፅ 5 የዞረ
የነበረው ሰርገኛ ጤፍ 300 ብር መግባቱ፣ 17 ከ50 
ሳንቲም የነበረው የቡና ዋጋ 20 ብር መድረሱን 
እንዲሁም ሽንኩርት፣ ሎሚ፣ በግ፣ በሬ፣ ወይፈን፣ 
ዶሮ ዋጋቸው መጨመሩ በማስረጃው በዝርዝር 
ቀርቧል። የጤፍ ዋጋ ከ310 ወደ 340 በመግባቱ 
እና በአጠቃላይ በዋጋ ንረቱ በአዲስ አበባ ነዋሪ ላይ 
በወር የ35 ሚሊዮን 610 ሺ ጭማሪ አስከትሏል›› 
ይላል አቶ መለስ ከክሱ በፊት በቶን የሚቆጠር ሲሉ 
የተኩራሩበት ማስረጃ። ይሄኔ ነው መሸሽ ያለው 
ማን ነበር? ...የሚገርመው ግን ቅንጅቱ እንዲያ በዛ 
በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ብርሃን አልባ እርችት 
ሆኖ ብትንትኑ ከወጣ በኋላም የጤፍ ዋጋ በሶስት 
እጥፍ ለመጨመሩ ህያው ምስክር መሆናችን ነው። 
ነገር ግን የንግድ ሚኒስቴር እና አቃቢ ህግ ለዋጋ 
ንረት ያለአንዳች ጥርጣሬ ተጠያቂ መሆን ያለበትን 
አብዮታዊውን ኢህአዴግ በህግ ሲጠይቁት አላየንም።  
መቼም ለፍትህ ስርአቱ ነፃ ያለመሆን አስረጅ ከዚህ 
በላይ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። 

አሁን ደግሞ ህገ-መንግስቱን በመናድ 
ለቀረበው ክስ የዐቃቢ ህግ የሰው ምስክሮችን 
እንይ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከፍተኛ 
ባለስልጣናቶቻቸውን ለመግደል ቅንጅት አሲሮ 
እንደነበረ የሰነድ ማረጋገጫ ከኢንጂነር ግዛቸው 
ሽፈራው ቤት አገኘው በሚል ዐቃቤ ሕግ ላቀረበው 
ማስረጃ  ወረቀቱ ሲገኝ በቦታው እንደነበረ የተናገረ 
አንድ ‹‹ነጋዴ›› ነኝ ያለ የሰው ምስክርን አቅርቦ 
አስመስክሯል። ይህ ምስክርም የንግድ ሱቁ ከኢንጅነሩ 
ቤት ፊት ለፊት እንደሆነና፣ በዚህ አጋጣሚ ፖሊሶቹ 
በታዛቢነት እንዲመለከት ጠርተውት የተባለው ሰነድ 
ከኢንጂነሩ ቤት እንደተገኘ መስክሮ ሲጨርስ ኢንጅነር 
ግዛቸው እንዲህ ሲሉ ጠየቁት፡-  

‹‹እርስዎና እኔ የምንተዋወቀው ጠ/
ሚኒስትሩ ቢሮ አይደለምን? እኛ ከጠ/ሚኒትስሩ 
ጋር ለመወያየት መስከረም 22/1998 ቤተ መንግስት 
ስንገባ እርስዎ ዋና አስፈታሽ አልነበሩም? ባለቤቴ 
እንዳልፈርም የከለከለችኝ የደህንነቱ ወረቀት ሲቀላቀል 
አይደለምን? አስፈታሾቹ የመጣችሁትስ በደህንነት 
መኪና አልነበረም?›› አሉና ኢንጂነሩ ቀጠሉ ‹‹ከእኔ 
ቤት ፊት ለፊት ሱቅ የለም፤ ፊት ለፊት የቦሌ ሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤት ነው›› ያለው ብለው ምስክሩን በችሎቱ 
ፊት እንዳጋለጡና ምስክሩ የሚመልሰው እንደጠፋው 
መፅሐፉ ይተርካል። 

ነፃነት ደምሴ የአንድ ግብረ ሰናይ ድርጅት 
የስራ ኃላፊ ሲሆን የተከሰሰው ከቅንጅት መሪዎች ጋር 
አብረህ አሲረሃል በሚል ከአክሽን ኤዱ ዳንኤል  በቀለ 
ጋር ነው። በነፃነት ላይ ሊመሰክሩ የመጡት ሌላው 
ምስክር የራሱ የነፃነት ጎረቤት ናቸው። ሲመሰክሩም 
‹‹ነፃነት ደምሴ ያነሳሳኝ ስልጣን ከትግሬዎች እጅ 
መውጣት አለበት በሚል ነው›› አሉና መሰከሩ። 
ስራቸውም ነጋዴ እንደሆነ አስረዱ። የነፃነት ደምሴ 

ጠበቃም ምስክሩን የእናታቸው ብሔር ምንድን እንደሆነ 
ሲጠይቁ ‹‹ትግሬ›› ሲሉ መለሱ። የምስክሩ መስቀለኛ 
ጥያቄ አላማ ቢያንስ የትግራይ ተወላጅን በትግራይ ላይ 
ማነሳሳት የሚለው ክስ አሳማኝ ሊሆን እንደማይችል 
ለችሎቱ ማሳየት ነው። የተሳካላቸውም ይመስለኛል። 
ነፃነት ደግሞ ጠየቀ ‹‹አቶ አዳነ የቀበሌ ሊቀመንበር 
አይደሉ እንዴ?››፤ ምስክሩ መለሱ ‹‹ነበርኩኝ አሁን 
ለቅቄያለሁ››፤ ነፃነት ቀጠለ ‹‹በምርጫው ወቅት የንብ 
ካኔቴራ ለብሰው ለኢህአዴግ ሲቀሰቅሱ አልነበረም?›› 
ምስክሩም መለሱ (ወይም ቀለዱ ብንለው ይሻላል) 
‹‹የንብ ካኔቴራ ለብሼ ስቀሰቅስ የነበረው ለቅንጅት 
ነው አንተ ባዘዝከኝ መሰረት››

ሌላኛው ነጋዴ ነኝ ያለ ምስክር ደግሞ 
የመኢአድ አመራሮች መንዝ ላይ የታጠቀ ሀይል 
እንዲያደራጅ እንዳዘዙት መስክሮ ሲጨርስ ማሙሸት 
አማረ ሰውየው የመኢአድ አባል ሳይሆን የደብረብርሃን 
ወህኒ ቤት አዛዥ መሆኑን ገለፀ። አያይዞም ‹‹ፖሊስ 
የማንም አባል ፓርቲ መሆን እንደማይችል እየታወቀ 
እንዴት የመኢአድ አባል ሆንክ?›› ሲልም ጠየቀው። 
ምስክሩም ጥያቄውን በጥያቄ መለሰ ‹‹ፖሊስ 
የፓርቲ አባል መሆን እንደማይችል እያወክ ለምን 
መለመልከኝ?›› 

እንግዲህ በእንዲህ አይነት የሰነድ እና 
የሰው ማስረጃ ነው አቶ ሽመልስ ከማል ተከራክረው 
ተከሳሾቹ ጥፋተኛ የተባሉት። የሚገርመው ደግሞ 
ፍርድ ቤቱም የአባላዘር በሽታን የህክምና ማስረጃን 
ተቀብሎ ተከሳሾቹ ‹‹ህገ መንግስቱን በሀይል ለመናድ 
እና የዘር ማጥፋት ሙከራ አድርገዋል›› ሲል በማመኑ 
ነበር የእድሜ ልክ እስራት የፈረደው። ...እነዚህ 
ዳኞች ዛሬስ የት ይሆኑ? በስራ ላይ ናቸው? አቃቤ 
ሕጉ እንኳ ምክትል ሚኒስትር ሆነዋል።  ሹመት 
ያዳብርም ብለናል። እዚህች ጋ ቀኝ ጌታ ዮፍታዬ 
ንጉሴ የገጠሙትን ስንኝ አስታውሰን ወደሌላው 
እንለፍ፡-

ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝ ነሽ ተላላ
የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ። 
ከሽሮ ሜዳ አካባቢ ህገ መንግስቱን ንደዋል 

ተብለው የተያዙ ወጣቶች ላይ የቀረቡት ምስክር 
በልብስ ስፌት ስራ የሚተዳደሩ እና በወጣቶቹ 
ተደበደብኩ የሚሉ ናቸው። በእርግጥ አንድ ልብስ 
ሰፊን መደብደብ እንዴት ሆኖ መንግስት መገልበጥ 
እንደሆነ ባይታወቅም፣ ተደበደብኩ ያሉት ግለሰብ 
የሰጡት መልስ በራሱ ስለኢትዮጵያ ፍትህ ብቻውን 
የሚመሰክር ነው። ሰውየው መደብደባቸውን ከተናገሩ 
በኋላ ደበደቡ ከተባሉት ውስጥ እዛው ችሎት ላይ 
ሁለቱ መቼ እና የት እንደደበደቧቸው ሲጠይቋቸው 
ቃል በቃል እንዲህ አሉ፡-

‹‹…አንተም አልመታኸኝ፤ ሁላችሁም 
አልደበደባችሁኝም፤ ዓቃቤ ሕግ ነው እነርሱ ናቸው 
የደበደቡህ ያለኝ››

ይህን ጊዜ ደግሞ አቃቤ ህጉ ተከራከረ። 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በቶን የሚቆጠር ማስረጃ 
እንዳላቸው በይፋ ተናግረው፤ ዐቃቤ ህጉም 
በዚህ ማስረጃ የወንጀለኞቹን ጥፋት በችሎት 
እንዲያረጋግጥላቸው ልከውት ሲያበቁ፣ ዐቃቤ 
ህጋቸው ግን ከደቂቃ በፊት ምስክሬ ሲሉ በኩራት 
የአመጡአቸውን ግለሰብ እንዲህ አሉ፡-

‹‹…ፍ/ቤቱ የሰውዬውን የጤንነት ሁኔታ 
ግምት ውስጥ በማስገባት ይመልከትልን››

መቼም ዓቃቤ ህጉ ያቀረብኩትን ምስክር 
ቅንጅቶች አሳበዷቸው እያለ እንዳልሆነ ተስፋ 
አደርጋለሁ። በዚህ መሀል ግን ዛሬም ‹‹ህገ-መንግስቱን 
ለመናድ ሞክረዋል›› እየተባሉ ቃሊቲ የሚወረወሩ 
ኢትዮጵያውያን የፍትህ ሁናቴ ያሳስበኛል፤ ምክንያቴ 
ደግሞ ቢያንስ ችሎቱን በእንዲህ አይነት ማስረጃ 
ለማሳሳት የሞከሩት ዐቃቢ ህጎች ላይ የተወሰደ 
ምንም አይነት ህጋዊ እርምጃ አለመኖሩ ነው። ነገንም 
በእጅጉ እንድንፈራ የሚያደርገን ይህ ነው። ድራማው 
ላለመደገሙ ምንም አይነት ዋስትና የለምና።  ወህኒ 
ቤቱም ቢሆን ከዛ በኋላ አያያዙ ይበልጥ እየጠበቀ 
እንደሆነ የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ፤ ለምሳሌ 
ከፖለቲካ ጋር በተያያዘ ለሚታሰሩ እስረኞች ሬዲዮን 
እና መንግስትን የሚተቹ መጸሀፍቶች እንዳይገቡ 
ተከልክሏል፤ የጠያቂ ቁጥርም ከሶስት እንዳያልፍ 
ተደርጓል።  

የቃሊቲው ጭፍጨፋ
ይህ መጽሐፍ በብቁ ጋዜጠኛ የተፃፈ 

ለመሆኑ ውስጡን አይቶ ማረጋገጥ ይቻላል። 
ጥቃቅን ክስተቶች ሳይቀሩ ተለቅመው የተካተቱበት 
ነውና። ከዚህ ባለፈ በዚሁ ጉዳይ ላይ ከተፃፉ ሁሉ 
ለተመራማሪዎች በመረጃ አያያዙ የተሻለ ሊባል 
የሚችል እንደሆነ በድፍረት መናገር ይቻላል። 
እንዲሁም ፀሐፊው ራሱ እንዳለው በተለይ በቃሊቲ 
እስር ቤት የተገደሉት እስረኞች ዝርዝር አጣሪ 
ኮሚቴው ይፋ ካደረገው በብዙ እጥፍ እንደሚበልጥ 
እና ማጣራት የሚችል ሰው ካለ የገዳዮቹንም ስም 
በግል ሊሰጥ እንደሚችል እስከዛው ግን ገዳዮቹ 
ራሳቸውን ይሰውራሉ በሚል በሚስጥር እንደያዘው 
ገልጿል።

ስለግድያውም፡-
‹‹…ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው በቃሊቲ 

ማረሚያ ቤት ጥቅምት 24/98 ዓ.ም. የተፈፀመውን 
ድርጊት ለማጣራት ኮሚሽኑ ተደጋጋሚ ሙከራ 
ያደረገ ቢሆንም፣ ጉዳዩ አሳሳቢና ልዩ ትኩረት 
የሚያስፈልገው ሆኖ ተገኝቷል፤ ስለዚህ መንግስት 
በባለሙያ እንዲታይ ያደርግ ዘንድ ኮሚሽኑ ያሳስባል›› 
ይላል ጥቅምት 20/1999 ዓ.ም በፓርላማው በዶ/ር 
መኮንን ዲሳሳ የሚመራው የአጣሪ ኮሚሽኑ ሪፖርት 
(በነገራችን ላይ የአጣሪው ኮሚሽን ስብሰቢ በቀጥታ 
ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የፀጥታ ሰራተኞች 
አሳደሩብኝ ባሉት ጫና ሀገር ጥለው ከተሰደዱ በኋላ 
ነው እኒህ ዶ/ር የተተኩት። በሪፖርቱ ላይም ድምፅ 
ከሰጡት ሰዎች ውስጥ ሁሉም አባላት ‹‹ፖሊስ ትርፍ 

ሀይል ተጠቅሟል›› ሲሉ፣ ዶ/ሩ እና ሼህ ኤልያስ 
ሬድዋን ብቻ ናቸው ‹‹ፖሊስ የተጠቀመው ሀይል 
ተመጣጣኝ ነው›› በማለት ድምፅ የሰጡት። መቼም 
የዶ/ሩስ ይሁን፣ ለፈጣሪዬ ያደርኩ ነኝ የሚሉት 
ሼህ ድምፅ ግን ያሳዝናል። ዳሩ የፀረ-መጅሊስ 
እንቅስቃሴንም እንዲህ ያሉ መሪዎች መሰሉኝ 
እያጨናገፉ ያሉት?) 

ወደ ቃሊቲው ጭፍጨፋ ስንመለስ በአንድ 
ጊቢ ውስጥ ወደየትም እንዳይሸሹ በታጠቁ ፖሊሶች 
በሚጠበቁ እስረኞች ላይ የደረሰው ጭፍጨፋ በ17 
ሰዎች ሞት ብቻ እንዳላባራ የሲሳይ አጌና መፅሐፍ 
ይከራከራል። መጽሐፉ ከገፅ 377-379 ድረስ በወቅቱ 
ተገደሉ ያላቸውን የ163 ሰዎች ስም እና እድሜ 
ዘርዝሮ በሰንጠረዥ አስቀምጧል። ‹‹122 የሚሆኑ 
የተገደሉት በዞን 3 ሲሆን፣ 56 ደግሞ በዞን 2 
ነው።›› ይልና ‹‹ከእነዚህ ውስጥ ኃ/ማርያም አምባዬ፣ 
ደረጀ ማሞ፣ ታምሩ ኃ/መስቀል፣ ወጋየሁ ዘሪሁን፣ 
እንዳለ /ከወረዳ 3/፣ አበበ /ከአርሲ/፣ ዳንኤል ታደሰ 
መኝታቸው ላይ እንዳሉ የተገደሉ ናቸው›› ይለናል።

መቼም ይህ መጽሐፍ የአንድ ጋዜጠኛ 
ትርክት እንጂ የመርማሪ ኮሚቴው ሪፖርት 
ባለመሆኑ እንዳለ መቀበል ይቸግረናል። መንግስትም 
ሆነ የቃሊቲ ማረሚያ ቤት በመጽሐፉ ላይ ተገድለዋል 
ተብለው ስለተዘረዘሩት 163 ሰዎች እውነት 
ነው ወይም ውሸት ነው ሲል በአሳማኝ ሁኔታ 
ሊያስተባብል ወይም አምኖ ኋላፊነቱን ሊወስድ 
ይገባል። አሊያ ዝምታን ከመረጠ የሲሳይን መጽሐፍ 
እንዳለ ልንቀበል እንገደዳለን። በአገሪቱም መንግስት 
ራሱ የሾማቸው አጣሪ ኮሚቴዎች በሪፖርታቸው 
ላይ ስለቃሊቲው ግድያ ሲያትቱ ‹‹ጉዳዩ አሳሳቢና 
ልዩ ትኩረት የሚያስፈልገው ሆኖ ተገኝቷል፤ ስለዚህ 
መንግስት በባለሙያ እንዲታይ ያደርግ ዘንድ ኮሚሽኑ 
ያሳስባል›› ማለታቸውን አስታውሰን ከአምስት አመት 
በኋላም ቢሆን አንዳች ለማጣራት የተደረገ ሙከራ 
አለመኖሩን ስናስተውል ልባችን ወደ ሲሳይ መጽሐፍ 
ያጋድላል።

‹‹የቃሊቲው መንግስት›› በብዙ መልኩ 
እስከዛሬ በጉዳዩ ላይ ከተፃፉ መፃሀፎች  የተለየ 
ነው። ለምሳሌ በቃሊቲ ስለተደረገው ግድያ መነሻም 
ሲሳይ እንደ አንድ ጋዜጠኛ አጣርቶ የደረሰበትንም 
ያቀርብልናል።

‹‹ሀ-የግጭቱ መንስኤ›› በሚል ርዕስ ስር 
በቀረበው ፅሁፍ ላይ በቃሊቲ ጥቅምት 24/1998 ዓ.ም. 
ስለተከሰተው ግድያ መነሻ ዘርዝሯል። ‹‹ጥቅምት 
23/1998 በአዲስ አበባ ከተማ የተፈጠረውን ረብሻ 
በተመለከተ በምሽት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በፖሊሶች 
ላይ የደረሰውን ጉዳት የተመለከተ ዘገባ ሲቀርብ፣ 
በየዞኑ በተለይም በዞን 3 በሁሉም ቤት በድንገት 
ከፍተኛ ፉጨት ተሰማ፣ ጭብጨባም ተከተለ›› 
ይልና ፖሊሶቹ በዚህ ድርጊት ቅያሜ እንደያዙ 
አደሩ ይለናል። በማግስቱም ‹‹ዞን 2 የሚገኙ 
እስረኞች ለምን እንደሆነ ግልፅ ባልሆነ ሁኔታ አሸዋ 

ወደ ገፅ 14 ዞሯል
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መዶሻና ምስማር

“መዶሻ የያዘ ሰው የሚያየው ነገር ሁሉ 
ምስማር ይመስለዋል” የሚል ብሂል አውቃለሁ፡
፡ እውነት ነው፤ መዶሻ የተፈጠረው ምስማርን 
ለመደብደብ ነው፤ ምስማር አቅሙ የሚዝለው 
መዶሻ ሲጠጋው ነው፡፡ መዶሻው ምንድነው? 
ምስማሩስ?

መዶሻው ኃይል ነው፤ ጉልበት ነው፤ 
የአቅም መገለጫ፡፡ የገንዘብ የዕውቀት - የሥልጣን 
- የሚዲያና የሌሎችም፡፡ ምስማር ያው ምስማር 
ነው፤ በመጠንም በጉልበትም ከገዢው መዶሻ ያነሰ፡
፡ 

ነፍስ ከዘራንበት ዘመን ጀምሮ፤ ለመኖር 
እና እየኖርን መሆናችንን ለማሳወቅ ስንል፤ ብዙ 
መዶሻዎችን በእጃችን ለማስገባት እንኳትናለን። 
እነዚህ መዶሻዎች የእኛነታችን አሻራዎች ናቸው፤ 
መታወቂያዎቻችን።  ያለ እነዚህ መዶሻዎች 
አቅም ይጐድለናል፤ በራስ መተማመን ያንሰናል፡፡ 
የተፈጠርነው መዶሻውን በእጃችን ለማስገባት ብቻ 
ይመስለናል፡፡ ለዚህም ነው፤ ሥልጣን ለመንጠቅ 
ብለን አለቅጥ ደባ የምናደባው፤ በየጉባኤው 
አለልክ የምንወቃቀሰው፤ ሳንመሳሰል ከቀረንባቸው 
አጀንዳዎች ይልቅ በማይመለከቱን ጉዳዮች 
የምንነታረከው፤ የጦርነት ዶሴ አስገልጠን ‹‹ደም 
በደም ይሁን መረማመጃውን›› የምንጨፍረው፡፡ ይህ 
ሁሉ ያለአንዳች ምክንያት አይሆንም፤ በመዶሻው 
ላይ የበላይነትን ለመጐናፀፍ ብለን እንጂ፡፡ እያንዳንዱ 
ምስማር የሆነውን ሃሳብ የመጫን አቅም ያለውን 
መዶሻ የግላችን ለማድረግ የማንፈነቅለው ቋጥኝ ፤ 
የማንሻገረው ወንዝ የለም፡፡

መዶሻ ሌላውን አንቀጥቅጠን የምንገዛበት፤ 
የበታቾቻችንን የምናርበደብድበት፤ የምንንቃቸውን 
ወይም የሚንቁን ሰዎች የምናማርርበት፤ 
ልካችንን የምናስመዘግብበት፤ አቅምና አቋማችንን 
የምናሳይበት መሣሪያ ነው፡፡ መሣሪያው በተለያየ 
ምክንያትና አጋጣሚ በእጃችን ይገባል፡፡ ለምሣሌ 
አንድ ዕድል ያደላችለት ሹም፤ይህንን መዶሻ በእጁ 
የሚያስገባው በአንደበቱ ተፈትኖ ወይም በተግባር 
ተመዝኖ ወይም እንደአጋጣሚ ተሳክቶለት ሊሆን 
ይችላል፡፡ ለዚህ ሹም ምስማር መስለው የሚታዩት 
አጥቅተውኛል ብሎ ቂም የቋጠረባቸው ወይም 

ሥልጣኔን ለመነቅነቅ ያደባሉ ብሎ የሚያምንባቸው 
ናቸው፡፡ እነዚህን ምስማሮች ይዞ በውዴታም ይሁን 
በግዴታ ከማይመስሏቸው እና ከማይመጥኗቸው ጋር 
ተጠጋግተውና ተቀራርበው እንዲኖሩ ያደርጋል፡፡ 

ተለያይተው የነበሩ ሁለት ነገሮችን 
በምስማር ለማያያዝ መዶሻው አለሁ ባይ ነው፤ 
እንባ ለማስፈሰስ፤ ላብ ለማስዘራት፤ ደም ለማስዘነብ 
ማን ቀድሞት?

መዶሻ ማዕረግም ነው። ማዕረግ ደግሞ 
በተለያየ ሰበብ እሰው ዘንድ ይቀርባል። ለምሣሌ 
በጥረት - ለጉዳዩ ብዙ ጊዜ ገንዘብና እውቀት 
በመክፈል - ለበላይ ሹም መደለያ በመስጠት፡፡ 
አንዳንድ ባለማዕረግ ወይም ባለሥልጣን መዶሻውን 
በእጁ ካስገባ በኋላ የሚያየው ነገር ሁሉ ምስማር 
ይመስለውና፤ በለው በለው ይለዋል፤ በለው 
በለውና አሳጣው መድረሻ ዓይነት ነገር፡፡ በዚህ 
ጊዜ ነው ምስማር መስለው አንሰው የታዩትን 
ሕዝቦቹን ላም ባልዋለበት ቦታ ኩበት እንዲለቅሙ 
የሚያስገድዳቸው፤ በዚህ ጊዜ ነው መንገዴ 
ከመንገዳቸው ተለይቷል ብሎ የሚቃወማቸው የገዛ 
ዜጐቹን በወንፊት ውሃ ቀድተው እንዲመጡ ወንዝ 
የሚልካቸው፡፡ 

ባለ መዶሻ ነውና ልጃገረዲቷን ቢያባልግ፣ 
ባለትዳርዋን ቢያወስልት፣ የተቀደሰውን ቢያረክስ 
የሚቃወሙት ጥቂቶች ናቸው፡፡ ይህን የሚያደርገው 
የምስማሮቹን ፊት ዓይንና ልብ ዓይቶ ነው፡፡ እነሱ 
በሰጡት የማርያም መንገድ ነው የሚመላለሰው፡፡ 
በብርቱዎች መሐል ጀግና ነኝ ማለት አይሆንለትም፡
፡ መዶሻው በእጁ ነውና አብዛኛው ምስማር 
እንመስለዋለን ባዮች ይንቀጠቀጡለታል፡፡ ከዚህ 
ባለሥልጣን - ከዚህ ባለ ማዕረግ-አገዛዝና አመራር 
ውጪ መሆን በራስ ላይ የሚያልቅ መዘዝ መምዘዝ 
መስሎ ስለሚሰማቸው መንደድ መቃጠል ይሆናል 
ዕጣ ፈንታቸው፡፡ ‹እንዳይቀር ነድዶ፤ እንዳይሄድ 
ወልዶ፤ እንዴት ያለጀግና ቀረ ተጨማድዶ› የሚል 
ሕዝባዊ ግጥም ለአዝማሪ ለማቀበል ይሆናል 
ሩጫቸው፡፡ 

መዶሻው በማን እጅ እንደሆነ እየታወቀ፤ 
ድንበር ያለፈ እንኪያ ሰላንቲያ መግጠም፤ የገዛ 
ሕይወትን ገመድ ማሳጠር ነው ብለው የሚያምኑ 
እንዳሉ ሁሉ፤ የለም፤ ምስማር ናችሁ ተብሎ 
ቢነገረንም በፍርሃት ልባችን አይብረከረክም፤ 
አንንበረከክም ብለው በአቋማቸው የሚፀኑና ፀንተው 
ለቆሙለት ጉዳይ የቀለጠ ብረት የሚጠጡ አሉ፡፡ 

አንድ ምሳሌ ላምጣላችሁ፡፡ 
እንደምታወቁት አጼ ዘርዓያዕቆብ እስጢፋኖስ ላይ 
የስደት አዋጅ ያስተላለፈ ሰው ነበር፡፡  አጼው በኝህ 
የሃይማኖት አባት እንግልት እንዲበዛ ያደረገው 
መዶሻዬን ንቀህብኛል በፊቴ ምስማር መሆንህን 
ረስተሃል በሚል ምክንያት እንጂ በሌላ አይደለም፡
፡ ‹አልተገዛኸልኝም፤ አልሰገድክልኝም፤ የሚገባኝን 
አንቱታ አልሰጠኸኝም፤ እምነትህን ከእምነቴ ጋር 
አላመሳሰልክልኝም› ነው የንጉሱ ክስ፡፡ 

ለዚህም ነው፤ አቡኑ የፊታቸው 
መልክ እስኪለዋወጥና በእሣት የተጠበሰ እንጨት 
እስኪመስል ድረስ ዱላ የተፈራረቀባቸው፡፡ ይህ 

ሁሉ ለራስ ሃሳብ ክብር ከመስጠት የመነጨ ነው፡፡ 
‹“… ዓይኑ ማየት አይችልም ነበር፤ ነገር ግን ደሙ 
በንጉሱ ድንኳን በራፍ ላይ እንደ ውሃ ይፈስ ነበር”› 
ይላል ገድለ እስጢፋኖስ ዘጉንዳጉንዶ፡፡

ሌሎችን በማሰቃየት የሚረካ ባለ መዶሻ 
ሞልቷል፡፡ ይህን መዶሻ ዐይን አያየውም፤ ጩኸቱን 
ጆሮ አይሰማውም፤ የተሰወረ ነው፡፡ ለአንዳንዱ 
መዶሻው የተቀመጠበት የሥልጣን ወንበር መሆኑን 
ለማሳየት እንደሞከርኩት ሁሉ፤ ለአንዳንዱ ደግሞ 
መዶሻው ምላሱ ላይ ነው ያለው፡፡ መርጦ ወይም 
ቆጥቦ በሚጠቀምባቸው ቃላት አማካይነት ምስማር 
መስለው የታዩትን ጠላቶቹን ወይም ታናሾቹን 
ይደበድባል፤ አጥፊዎችን ይቀጣል፤ አደፍራሾቹን 
ይጨቁናል፡፡ ይህንን ምላስ ‹‹ሚዲያ›› ነው ልንለው 
እንችላለን፡፡ 

ሚዲያውን መዶሻ አድርጐ መግቢያ 
መውጪያ ያሳጣሃል፤ ፕሮፓጋንዳውን ይግትሃል፤ 
ዲስኩሩን ይጭንብሃል፡፡ ጆሮህን በድምፁ፤ ልቦናህን 
በስብከቱ ሊደፍነው ይፈልጋል፡፡ በራሱ ሃሣብ 
ይጠቀጥቅሃል ምርኮኛው ሆነህ ለሃሣቡ ተገዢ 
እስክትሆን ድረስ፡፡ 

የአንዳንድ ሰው መዶሻ ደግሞ ኪሱ ውስጥ 
ነው የሚገኘው፤ በገንዘቡ ሃይል ያላመንክበትን 
እንድትሰራ ያስገድድሃል፡፡ ለሱ ገንዘብ በሕይወት 
አዝመራ ላይ የበቀሉ የደስታ ሰብሎችን ለማጨድ 
ብቻ ሣይሆን ሌሎችን ለመግዛት ይጠቀምበታል፡፡ 
ለደሀ ቦታ አይኖረውም፡፡ ገንዘብ ሌሎችን አሽቆልቁሎ 
እንዲያይ የሚያስችለው፤ ድኩማን ምስማሮችን እንደ 
ልብ የሚገዛለት አቅም ማሳያ አድርጐ ያየዋል፡፡
ብዙውን ጊዜ ግን ምስማር የምትሆኑኝ ኑ ተሰብሰቡ 
ብሎ አይለፍፍም፤ ራሳቸው ምስማሮቹ ተለሳልሰው 
ቀርበው፤ መርቀውትና አሜን ብለውለት የምኞቱ 
ማስፈጸሚያ ባርያዎች ይሆናሉ፡፡

ለአንዳንዱ ደግሞ ዕውቀቱ ነው፤ 
መዶሻው፡፡ በተገለጠለት ዕውቀት ተመልክቶ፤ 
በማይወደውና በማይቀበለው መንገድ እየሄዱ ነው 
ብሎ በሚያምንባቸው ምስማሮች ዘንድ ጥልቀቱን 
ለማሳየት ጊዜውን ይፈጃል፡፡ አለማወቃቸውን 
ለማሳወቅ ሳይሆን ሌላውን ለመመረዝ 
ይጠቀምበታል፡፡ ኑሮውን ለማደራጀት፡፡ ይህ 
በመለኮት ፍቃድ የተገለጠለት ወይም በትምህርት 
ብዛት የተራቀቀበትን ዕውቀት እንደ መዶሻ 
በመቁጠር፤ በምስማር ወገኖቹ ለመዘባበት እና 
ባለመዶሻነቱን ለማሣየት ብሎ፤ የግለሰብ አዕምሮ 
ሚዛን እንዲዛባ፤ የቤተሰብ ሰላም እንዲናጋ፤ የአገር 
ህልውና አደጋ ላይ እንዲወድቅ ሊያደርግ ይችላል 
- ተከድኖ መቆየት የሚገባውን ምስጢር አለጊዜው 
በመግለጡ፡፡ 

በነገራችን ላይ እግዜር እኛን የፈጠረበት 
አንድ ምክንያት በአጋጣሚም ይሁን በብዙ ድካም 
በእጃችን ባስገባነው መዶሻ፤ ምን አይነት ተዓምር 
እንደምንሰራበት ለማየት ይመስለኛል፡፡ መዶሻው 
የተሰጠን አዲስ ነገር ልናንፅበት ወይም ነባር 
የሆነውን ነገር ልናፈርስበት ይሆናል፡፡ ይህንን 
መዶሻ በእጅ ለማስገባት የምንከፍለው ዋጋ ነው 
ህይወት እንዳትሰለቸን የሚያደርጋት ብዬ አስባለሁ 

- አንዳንዴ፡፡ አንዳችን ከሌላው የምንለይበት አብይ 
ምክንያትም በእጃችን በገባው መዶሻ የምንሠራበት 
ሥራ እንጂ ሌላ አይደለም ብዬም አምናለሁ፡፡

 ደግሞም ዛሬ ምስማር መስለህ ብትታይ 
ዕድሜ ልክህን ስትቀጠቀጥና ስትደበደብ ትኖራለህ 
ማለት አይደለም፡፡ በእምቢ ባይነት ልብህ ሲደነድን፤ 
ምስማር የሆነው ሰውነትህ፤ ወደ መዶሻነት 
ይለወጣል፡፡ ያ ስትቀጠቀጥበት የነበረው የሥልጣን 
- የገንዘብ - የዕውቀት - የሚዲያ መዶሻ በእጅህ 
ይገባል - በእነዚያ ጉዳዮች መኳንንት የነበሩ ሁሉ 
ሞገሳቸው ተገፍፎ ተራ ይሆናሉ፤ ወደ ምስማርነት 
ይለወጣሉ፡፡ ዘመን ቦታ ያቀያይራችኋል፡፡

ማለት የፈለግኩትን በምሳሌ አስረግጨ 
ለመናገር፤ በ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን፤ ኦሪታዊ 
እምነት ከሚከተሉ ቤተሰቦች የተወለደችዋን ዮዲት 
ጉዲትን ላንሣ፡፡ ዮዲት ውበቷን መሣሪያ አድርጋ 
የመንገስ ህልም በህሊናዋ እየተመላለሰ ነው 
ያደገችው፡፡ ‘የንግስት ሳባን የወርቅ ጫማ ያጠለቀች 
ሴት ትነግሳለች፤ የምትነግሰው ሴት ደግሞ አብያተ 
ክርስቲያናት ታቃጥላለች’ የሚል ንግር በዘመኑ 
ነበርና አንዱን ጐረምሳ ዲያቆን አባበለችው፡፡ 
በውበቷ አጠመደችው፡፡ በአክሱም ፅዮን እንደሚገኝ 
የሚነገርለትን የወርቅ ጫማ ካበረከተላት ከእሱ ጋር 
ሩካቤ ለመፈጸም ዝግጁ መሆኗን ገለፀችለት፡፡ 

ሆነም፡፡ ሕዝቡ የወርቅ ጫማው 
መጥፋቱን ሰምቶ፤ ከየአቅጣጫው ተሰብስቦ ደወል 
አስደወለ፤ መለከት ተነፋ፡፡ ከባድና መራራ ሀዘን 
በአክሱምና በዙሪያዋ ሆነ፡፡ ሕዝቡ ለአውጫጭኝ 
ተሰበሰበ፡፡ ዮዲት ግን በጉባዔው አልነበረችም፡፡ 
በዚህም ጠረጠሯት፡፡ ቤቷን እንፈትሸው ተባባሉ፡
፡ በመጨረሻም ጫማው በቤቷ ተገኘ፡፡ መዶሻው 
በእጁ የነበረው ማኅበረሰብም፤ ቅጣት ይሆናት 
ዘንድም ጡትዋ እንዲቆረጥ ፈረደ፡፡ እሷም ወደ 
የመን ተሰደደች፡፡ ቆይታም ቂም አርግዛ ተመለሰች፡
፡ ቂምዋን በአክሱም ሰዎች ፊት አምጣ ወለደችው፡
፡ አቅም አገኘች፡፡ ዮዲት ባለ መዶሻ ሆነች፡፡ ይህንን 
መዶሻ ይዛ በአክሱምና በዙሪያዋ ያሉትን ሐውልቶች 
እያፈራረሰች፤ አብያተ ክርስቲያናትን እያቃጠለች፤ 
ካህናት መነኮሳትን እያሳደደች በፍርሃትና 
በመንቀጥቀጥ የሚገዙላት ሆነች፡፡ መዶሻው 
በእጇ ገብቷልና ምስማር መስሎ የታያትን ሕዝብ 
ደበደበችው፡፡ ውርደት አከናነበችው፡፡

መዶሻዋ በሌላ ንጉስ እስክትነጠቅ ድረስ፡
፡

አዎን መዶሻው እንዲህም እንዲያም 
ይደረግበታል፡፡

መዶሻ የያዘ ሁሉ አናፂ አይደለም፡፡ 
ሙያተኛ አይደለም፤ ስንቱ ምስማር ነው በሰነፍ 
አናጢ ምክንያት ተጣምሞ የቀረ? ስንቱ ምስማር 
ነው ተሰባብሮ የቀረ? አለቦታው ውሎ ዝጐ 
የተጣለ?

ደግሞስ፤ ስንቱ ምስማር ነው መዶሻ 
የመሆን አቅም ሊኖረው ሲገባ፤ በራሱ ፍቃድ 
ወደ መዶሻ አናት የቀረበ? በህይወት ለመቆየት 
የሚያዋጣኝ ምስማር መሆን ነው ብሎ ከተራው 
ሕዝብ ተቀላቅሎ የኖረ? ስንቱ?

እንዳለጌታ ከበደ 

ይህ መሆን አለበት? ብዬ እራሴን ጠየቅሁ፡፡ ይህ 
ሊሆን እንደማይገባው ለማንም ግልፅ ነው፡፡ ይህንን 
ግልፅ ጉዳይ ለደህንነት ተቋሙ ምን እንደዘጋበት 
ግን አላውቅም፡፡ ይህ ከፍተኛ የሆነ የሰብዓዊ 
መብት ጥሰት ነው፡፡ በነገራችን ላይ የትም ፍጭው 
ዱቄቱን አምጭው በሚል ፍልስፍና አላምንም፡፡ 
ለኔ ሂደቱም ጭምር ነው ንፁህ መሆን ያለበት፡፡ 
በህገ ወጥ መንገድ ህጋዊ መሆን አይቻልም፡፡ ይህን 
የምለው አንዳንድ የዋሆች እንደዚህ የምናደርገው 
ለደህንነታችሁ ስንል ነው ሊሉ ይችላሉ ብዬ ነው፡
፡

ነገሩ በዚህ አላበቃም የድርሰት ችሎታ 
ያላቸው እጅግ ጥሩ የሚባል የአሳዳጅና ተሳዳጅ 
ድራማ ሊሰሩበት ይችሉ ነበር፡፡ ጉዳዩን ለማሳጠር 
ነገሩን በዚህ ላቁምና ጥቂት ጥያቄዎችን ላንሳ፡፡ 
ዜጎች እንዲህ ዓይነት የመብት ገፈፋ ሲካሄድባቸው 
ያየን ሰዎች የት ነው አቤት የምንለው? በዚህ 
ዓይነት ወከባ ላይ ያሉትስ የት ነው አቤት ሊሉ 
የሚችሉት ሌላኛው ጥያቄ የዚህች ሀገር ሀብት 
እንዲህ የዜጎችን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለመገደብ 
ሲውል መከታተያው መንገድ ምንድነው? አንድ 
ሰው ለመከታተል ከአምስት ያለነሱ ወጣቶች 
ጉልበትና ጊዜ፣ ‹‹እዚህ ገባ›› ‹‹በዚህ ወጣ›› እያሉ 
ስልክ የሚደውሉበት የሞባይል ወጭ፤ በየደረሱበት 
ሻይ/ ማኪያቶ፤ ከፍ ሲልም ውስኪ የምንጋብዝበት 
አቅም አለን ወይ? እነዚህ የክትትል ሰዎች ናቸው 
ወይ ይህችን ሀገርና ሕዝብ ከስጋት የሚጠብቋት?  
ክትትል የሚደረግበት ሰው ክትትል እየተደረገበት 
መሆኑን ካወቀ (ነቄ ብሎዋል ይባላል)፣ ሌላ 
የክትትል ዘዴ ይቀየሳል እንጂ በድርቅና አብሮ 
አይዋልም፡፡ ሞልቶ ከተረፈው የማሞ ውድነህ 
መፅሃፍ አንድ ሁለቱን ማንበብ በጣም ጠቃሚ 
ነው፡፡ ይህ መቀጠል ያለበት አላማው ማሸማቀቅ 
ከሆነ ብቻ ነው፡፡ ይህ ዓላማ ለደህንነት መስሪያ ቤት  
ያልተሰጠው ስለሆነ በዚህ አፈጻጸም የሚጠየቅበት 

አይመስለኝም፡፡ ይህን ተቋም የሚመራው መስሪያ 
ቤትም ‹‹ይህን ያክል የተቃዋሚ አባላትን 
አሸማቅቂያለሁ›› ብሎ ሪፖርት አያቀርብም፡፡ 
የሚያሳዝነው አንድ ሰው ለማሸማቀቅ ከአምስት 
በላይ ወጣቶች፣ አምስት ሞባይል እና ቢያንስ 
አንድ ዘመናዊ መኪና ከነነዳጁ ተመድቦ ስራ ላይ 
ማዋል አዋጭ አይደለም፡፡

በመረጃ አሰባሰብና ትንተና ሁሌም 
የሚባል ነገር አለ፡፡ ጥሩ ያልሆነ መረጃ ክፉ 
ውጤት ይሰጣል (Garbage in is garbage 
out)፣ የዚህ ክትትል ቡድን መሪ ይህን የሚያክል 
በጀት ወስዶ ባዶ እጁን እንዳይመለስ የውሸት መረጃ 
ይፈለስፋል፤ ይህ የውሸት መረጃ የውሸት ውጤት 
ይሰጥና መረጃውን የሚጠቀሙት ሹማምንት 
የተሳሳተ ውሣኔ ይሰጣሉ፡፡ ለዚህ ትክክለኛው 
ማስረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምክር ቤት ፊት 
ቀርበው አለን ያሉት ክምር ማስረጃ አንዳችንንም 
ሊያሳምን ያለመቻሉ ነው፡፡ 

የዚህ ድርጊት ጥፋት ባለ ብዙ ዘርፍ 
ነው፤ ዋነኛው በቀጥታ የዚህ መዋከብ ሰለባ 
የሚሆኑት ዜጎች ሲሆኑ እንደ ሀገር በዚህ ዓይነት 
ትርኪምርኪ መረጃ ውሣኔ የሚሰጡ ሰዎች በሀገር 
ኢኮኖሚና አጠቃላይ ልማት ላይ የሚያሳድሩት 
ተፅዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም፡፡ ለስራ ያለኝ 
ክብር ከምንም የላቀ ነው፡፡ ዜጎች በወደዱት ሞያ 
ተሰማርተው መስራት እንዳለባቸው አምናለሁ፡
፡ በደህንነት መስሪያ ቤት መስራት ከፍተኛ 
ኃላፊነትና ዝግጁነት እንደሚጠይቅ አውቃለሁ፡፡ 
እኔ በታዘብኩት ደረጃ ይህ መስሪያ ቤት አሰራሩን 
ሊፈትሽ ይገባል፣ የምንጠይቀው፣ የምንሄድበት 
አጥተን ነው እንጂ ይህ ዜጋን የማሸማቀቅ ተግባር 
አስገድዶ ከመድፈር የከበደ ነው፡፡ በሰብዓዊ መብት 
ላይ የሚደረግ ጥቃት ነው፡፡ የሚያሳዝነውና 
ሁኔታውን የከፋ የሚያደርገው ይህን እንዲያስከብር 
እና እንዲያከብር የሚጠበቀው ራሱ መንግስት 
የሚያደርገው መሆኑ ነው ፡፡ ኧረ የህግ ያለ!!!

በዜጎች ሰብዓዊ መብት ... ከገፅ 4 የዞረ
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ቡና ባንክ የኮር ባንኪንግ አሰራር ሊዘረጋ ነው

ሊግ የስፖርት ጋዜጣ አስረኛ አመቱን አከበረ

‹‹ፍለጋ›› የግጥም መድብል እና‹‹ጅራተ ቆራጣው አይጥ›› 
መፅሀፍት ለገበያ ቀረቡ

  ዜናዎች
የእንግሊዝኛ መማሪያ መፅሐፍ ለህትመት በቃ

ቡና ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ የኮር 
ባንኪንግ ሶሊዩሽን አሰራርን ለመዘርጋት ኢንፋሲስ 
ከተባለ አለም አቀፍ ኩባንያ ጋር ስምምነት አደረገ።

ባንኩ ይህንን ስምምነት ከማድረጉ በፊት 
ካስቀመጣቸው መስፈርቶች መካከል ‹‹አዲሱ አሰራር 
የባንኩን ፍላጐት ማሟላቱን እና የቴክኒክና የገንዘብ 
አቅምን የሚመለከቱ ጉዳዮች›› የሚሉት የሚገኙበት 
ሲሆን እነዚህን መስፈርቶች ለማረጋገጥ ኬንያና ህንድ 
ድረስ በመሄድ የቴክኒክና የአገልግሎት የመስክ ጉብኝት 
መደረጉን፤ በዚህ ሂደት ውስጥ ሶስት አለም አቀፍ 

ሊግ የስፖርት ጋዜጣ የተመሰረተበትን 
አስረኛ አመት ረቡዕ ግንቦት 22 ቀን 2004 ዓ.ም. 
በቸርችል ሆቴል በደማቅ ሁኔታ አከበረ፡፡

 በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የእግር ኳስ 

‹‹ፍለጋ›› የተሰኘው የአለማየሁ ታዬ (ኩንሹ) 
የግጥም መድብልና የወጎች ስብስብ ባሳለፍነው ሳምንት 
ለገበያ ቀረበ። 76 ግጥሞችንና 3 ወጎችን በአጠቃላይ 
130 ገፆች ያሉት ‹‹ፍለጋ›› መጽሐፍ በ20 ብር ለገበያ 
መቅረቡን መጽሐፉም በሁሉም መጽሐፍት መደብር 
እንደሚገኙ ደራሲው ለፍትህ ገልጿል።

በተያያዘም በደራሲ ፓል ጋሊኮ ተፅፎ 
በዮናስ ታረቀኝ የተተረጎመው ‹‹ጅራተ ቆራጣው 

“Gate way to spoken English” የተሰኘ 
መሰረቱን ከአራቱ የቋንቋ ክህሎቶች አንዱ በሆነው 
‹‹ንግግር›› ላይ ያደረገ የማጣቀሻና የመለማመጃ 
መጽሐፍ ታተመ፡፡

በእንግሊዝኛ ስነ-ፅሁፍ ማስተርሳቸውን 
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ባገኙት አቶ አሸናፊ ንጉሴ 

ከታዴዎስ ታንቱ

ገበየሁ ቢሞት ተተካ ባልቻ፤
መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ

አውደ ታሪክ

ኩባንያዎች መሳተፋቸውን ግንቦት 22/2004ዓ.ም 
በሂልተን ሆቴል በተካሄደው የስምምነት ፊርማ ሥነ-
ሥርዓት በኋላ የባንኩ የቢዝነስ ማስፋፊያ መምሪያ ሀላፊ 
አቶ ሰለሞን ጀቤሣ በተለይ ለፍትህ ተናግረዋል።

ባንኩ ባደረገው ስምምነት መሰረት የኮር 
ባንኪንግ ሶሊዩሽን አሰራሩን በቶሎ ወደ ስራ እንዲገባ 
ለማድረግ ኩባንያው በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ሰርቶ 
ለማስረከብ መስማማቱን በፊርማ ሥነ-ሥርዓቱ ላይ 
ተገልጿል።

ፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት አቶ ሳህሉ ገብረወልድን 
ጨምሮ የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና 
የስፖርት ጋዜጠኞች በስፍራው በተገኙበት 
ተከብሯል።

አይጥ›› የልጆች መጽሐፍ ለገበያ ቀረበ ።
በ14 ምዕራፎች የተከፈለው ‹‹ጅራተ 

ቆራጣው አይጥ›› መጽሐፍ 201 ገፆች ያሉት ሲሆን 
በ30 ብር ለገበያ ቀርቧል፤ ተርጓሚው ከዚህ ቀደም 
‹‹አያ ተንኮሉ እና ከህግ ፊት›› የተሰኙ የልጆች 
መጽሐፍትን ተርጉሞ ለንባብ ማብቃቱን ደራሲው 
ለፍትህ ተናግሯል።

የተዘጋጀው መፅሐፍ በየምዕራፉ መዝጊያ ጥያቄና 
መልሶች እንዲሁም መልመጃዎችን ይዟል፡፡

በሲዲ ታግዞ የቀረበው መጽሐፍ 268 ገፆች 
ሲኖሩት በ55 ብር ለገበያ መቅረቡን አዘጋጁ በተለይ 
ለፍትህ ገልፀዋል፡፡

ለባልቻ አባነፍሶ ከተገጠመው የተወሰደ

ድም! ም! ም! ም! ድም! ም! ም! ም! ድም! 
ም! ም! ም! ይህ የመድፍ ድምፅ ነው! ከቤቾ አበቤ! 
ጥቅምት 27 ቀን 1929 ዓ.ም ድም! ድም! ድም! ይህ 
የመትረየስ ድምፅ ነው! ከቤቾ አበቤ! ጥቅምት 27 
ቀን 1929 ዓ.ም! ጀግናው የኢትዮጵያ ልጅ መድፍና 
መትረየስ አፈራርቋል! የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ 
ኃይል ተዋጊዎችን አጭዷል! በመድፍና መትረየስ 
ቆልቷቸዋል። ያለ መስዋትነት ድል አይታሰብም! 
ከአርበኛው በኩል ጀግኖች ወድቀዋል! ጦርነቱ በአሰቃቂ 
መልኩ ቀጥሏል! ድም! ም! ም! ም! ይህ የመድፍ ድምፅ 
ነው! ድም! ይህ የመትረየስ ድምፅ ነው! አንድ ጀግና 
በሁለት ዓይነት የጦር መሳሪያ ተሰልፏል! የአርበኛው 
ውሎ ከቤቾ አበቤ! ጥቅምት 27 ቀን 1929 ዓ.ም!

ቆፍጣናው አርበኛ ውድ የኢትዮጵያ ልጅ 
በዓላማ ፅናትና በቁርጠኝነት ተዋግቷል! ነገር ግን 
የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል በሰውና በጦር መሳሪያ 
ብዛት ከአርበኛው በጣም አሻቅቧል! በዚህ ምክንያት 
ፋሽስቱ ኮሎኔል ፕረንችፓሊ ወደ አርበኛው የተኩስ 
ቀጣና ለመግባት ተቃርቧል! ኮሎኔሉ አባ ጆቢር 
አባ ዱላ በተባለ ለማዳ አገልጋይ ይመራል። አሁን 
የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ወደ አርበኛው የተኩስ 
ቀጣና ተጠግቷል! ለማዳው አገልጋይ አባ ጆቢር 
ከኮሌኔሉ ጎን ሆኖ እንደ ሶለግ ውሻ ጭራውን ይቆላል! 
በዓይነ ሕሊናው ማዕረግንና ሹመትን በቅርብ ርቀት 
ይመለከታል! ጦርነቱ ጀግናን እየበላ ቀጥሏል! ፈሪን 
ይተፋል! ጀግናን ይውጣል! ቀጥሏል! የኢትዮጵያ አርበኛ 
ተጎድቷል! ይዞታውን ለቆ ወደ ኋላ ግን አላፈገፈገም! 
ሞት ወይም ነፃነት! ሞት ወይም ነፃነት! ከፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ጋር ድርድር አይታሰብም! ይህ 
የኢትዮጵያ አርበኛ ድምፅ ነው! ከቤቾ አበቤ! ጥቅምት 
27 ቀን 1929 ዓ.ም!

በባርነት ከመኖር በነፃነት መሞት ይመረጣል! 
የኢትዮጵያ አርበኛ ባሁኑ ሰዓት ጥይት ጨርሷል! 
በተለይም የመድፍና የመትረየስ ጥይቶች ተሟጥጠዋል! 
የቤቾ አበቤ መስመር የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል 
በአርበኛው ላይ ባገኘው የበላይነት ተኩራርቷል። በማን 
አለብኝነት ተወጥሯል። ኮሎኔል ፕረንችፓሊ ፊቱ 
ፈክቷል። ደረቱን ነፍቷል! ጀግናው የኢትዮጵያ አርበኛ 
የተሰዉ ጀግኖችን አስክሬኖች አግሏል! የፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል ምናልባት ጭንቅላታቸውን ሊቆርጥ 
ይችላል! ከልምድ ይህ ግንዛቤ ተይዟል! አስክሬኖቹን 
አውሬ እንዳይጎትታቸውም በተቻለ መጠን ጥንቃቄ 
ተወስዷል። በቅጠል ከፈን እንደተራ ነገር መሬት ላይ 
ተዘርረዋል። አንዳንድ አስክሬኖች ከተሰዉ ከሰዓታት 
በኋላም ደም ሲፈስሳቸው ይስተዋላል። ሁኔታው ከፈቀደ 
ይቀበራሉ! አውሬ እንዳይጎትታቸው አንድ ቁስለኛ 
ከቀረችው ሶስት ጥይት ጋር ጠብመንጃ ይዞ በተጠንቀቅ 
ቆሟል! ወደ ዱር ገባ ብሏል። ከዕይታ ተሰውሯል! 
ቀኝ እግሩ ከጫማው ላይ በቦምብ ተቆርጧል። የትም 
አይሄድም። አስክሬኖቹን እየጠበቀ የጦርነቱን ሂደት 
ይከታተላል። የተቀሩት ቁስለኞች ከመንደር ሰርገው 
በመጡ የውስጥ አርበኞች እገዛ በሌጣ ፈረሶች ለሁለት 

እየተቀመጡ ወደ መንደር ተወስደዋል። የከፋ ሰዓት 
ደርሷል። ኮሎኔል ፕረንችፓሊ የአርበኛውን የተኩስ 
ቀጣና ተቆጣጥሮታል። ከአጠገቡ ባንዳው አባ ጆቢር 
አባ ዱላ ይታያል። ጥቂት ጣሊያኖች ደግሞ በአሰራር 
እርምጃ ከኮሎኔሉ ኋላና ፊት ይስተዋላሉ። ሰልፍ 
የጀግና ነው! ድል የእግዚአብሔር ነው! የኢትዮጵያ 
ጀግኖች ግንባራቸውን ሳያጥፉ ለእናት ሀገራችን 
ተዋድቀዋል! ለጊዜው በጊዜው የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ 
ኃይል አመዝኗል! እውነት ይህ ነው! ይህ ዕውነት ነው! 
ሰልፍ የጀግና ድል የእግዚአብሔር ነው!

ኮሎኔል ፕረንችፓሊ አሁን በህይወት 
ከሚገኙና ከመድፍ መተኰሻ ቦታቸው አንድ እርምጃ 
እንኳን ካልተነቃነቁ የኢትዮጵያ ጀግኖች አጠገብ 
ደርሷል። ጀግኖቹ ዝም ብለው ቆመዋል። እንደማይሸሹ 
አረጋግጠዋል። ሁለት ብቻ ናቸው። ኮሎኔል 
ፕረንችፓሊ የሰባ ዘጠኝ ዓመት እድሜ ባለፀጋ የሆነውን 
የታወቀውን አባት መድፈኛ ትኩር ብሎ ይመለከተዋል! 
ቆራጡ የኢትዮጵያ ልጅ ደግሞ በአንድ እግሩ ጥይት 
አልባ መድፍን ረግጦ እልህ እየናጠው ዓይኖቹን 
ያጎረጠርጣል! ፋሽስቱ ኮሌኔል ሳቅ አለ! ወዲያው 
ደግሞ ተኰሳተረ! ቀጠለ! በአፍታ ጊዜ ለማዳውን ባንዳ 
አባ ጆቢር አባ ዱላን ተመለከተው! ‹‹ይህች ናት ደጃች 
ባልቻ?›› በአንጋፋው መድፈኛ ላይ ተሳለቀ። አባ ጆቢር 
አባዱላ ስላቁን ወደ አማርኛ አመጣው! መድፈኛው 
ሰምቶ ጊዜ አላባከነም! ‹‹ትክክል! ይህች ናት ደጃች 
ባልቻ የአድዋው እመቤትህ!›› ፋሽስቱን ከመቅፅበት 
ጋተው!

ግፈኛው የፋሽስት ኢጣሊያ ኮሌኔል 
በጀግናው ደጃዝማች ባልቻ ቅፅበታዊና አጥንት ሰባሪ 
መልስ ተናድዷል። ሆኖም ጊዜአዊ ትዕግስት ሰንቋል! 
ውይይት ለመክፈት ቋምጧል! አባ ጆቢር አባ ዱላ 
ከቋንቋ ወደ ቋንቋ ይመነዝረዋል! ተነገረው ለደጃዝማች 
ባልቻ! የገናናውን የፋሽስት ኢጣሊያ መንግስት አገዛዝ 
አምኖ ከተቀበለ የዱር ግዛቱ ይመለስለታል! ይህ 
የኢጣሊያ መንግስት ድምፅ ነው! 

አባ ጆቢር አባ ዱላ ወደ አማርኛ መነዘረው! 
ባልቻ አባ ነፍሶ የእልህ ፈገግታ ፈነጠቀ! ‹‹እኔ የሐመር 
ጌታ?›› ከጋለ ንዴት ጋር የተዋሐደ ጥያቄ ቀረበ። 
በምንም ዓይነት የፋሽስት ኢጣሊያ መንግስት አገዛዝን 
እንደማይቀበል አረጋገጠ። ኮሎኔል ፕረንችፓሊ ጀግናው 
ባልቻ አባነፍሶ አቋሙን እንዲያለዝብ ለማድረግ 
ጣረ። ነገር ግን ባልቻ አባነፍሶ በአቋሙ ፀንቶ ቀረ። 
የማይለመጥ የብረት አጥር ሆነ! ይባስ ብሎ ከኮሎኔል 
ፕረንችፓሊ ፊት ቆሞ ይፎክር ገባ! የአድዋውን ገድል 
ስጋ አልብሶትና ነፍስ ዘርቶለት ቁጭ አደረገው! አባ 
ጆቢር አባ ዱላ ስራ በዛበት! ኮሎኔል ፕረንችፓሊ ንዴቱን 
በትዕግስት ሸፍኖታል። የትዕግስቱ የጊዜ ርዝመት ምን 
ያህል ሊለጠጥ እንደሚችል መተንበይ ግን አይቻልም። 
ንዴቱ በትዕግስቱ መጋረጃ ውስጥ ይነበባል። ጀግናው 
ባልቻ አባነፍሶ ይፎክራል። አባ ጆቢር በአቻ ይዘት 
ኮሎኔል ፕረንችፓሊን ይመግበዋል። ባልቻ ሲበቃው 
አቋረጠ። ረዳቱ ጀግናው እሳቱ ደስ አለው። ፊቱ እንደ 
ፀሐይ በራ። አርበኛው እሳቱ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ 
ኃይል አዲስ አበባ ከገባበት ወቅት አንስቶ ከባልቻ 
አባነፍሶ አልተለየም። ብዙ ጊዜ ቆስሏል። አሁንም 
በአቋሙ ባለበት አለ። በእርግጠኝነት!

ኮሎኔል ፕረንችፓሊ ትዕግስቱ ተሟጥጧል! 
የቅድሙን ጥያቄ ግን እንደገና መዘዘው። ጀግናው 
ባልቻ አባነፍሶ የተለየ መልስ አልሰጠም። ለቅድሙ 
ጥያቄ የቅድሙን መልስ አስቀመጠለት። በምንም 
አይነት የፋሽስት ኢጣሊያ መንግስት አገዛዝን አሜን! 
በማለት እንደማይቀበል ዳግመኛ አረጋገጠ። ኮሎኔል 
ፕረንችፓሊ አፍታም አልቆየም! በጀግናው አርበኛ 

ባልቻ አባነፍሶ ላይ መትረየሱን አርከፈከፈበት! ባልቻ 
አባነፍሶ ወደቀ። እሳቱ በጣም ተናደደ! ወዲያው 
ሳንጃውን መዝዞ በቅርቡ በቆመው አንድ ባንዳ ላይ 
ሰካበት! ጥይት ቢኖረው ኖሮ ኮሎኔል ፕረንችፓሊን 
እንደሚገድለው አጠያያቂ አልነበረም! የተገላቢጦሽ ግን 
ተከሰተ! ኮሎኔል ፕረንችፓሊ በባልቻ ላይ እንደፈፀመው 
ሁሉ በአርበኛው በእሳቱም ላይ መትረየሱን አዘነበበት! 
በቾ አበቤ! ጥቅምት 27 ቀን 1929 ዓ.ም!

ግፈኛው የፋሽስት ኢጣሊያ ኮሎኔል ባልቻ 
አባነፍሶንና ረዳቱን እሳቱን ከረሸነ በኋላ አንዱን 
ባንዳ ጥቂት ሰዎች ጠርቶ ይዟቸው እንዲመጣ 
በፈረስ ወደ መንደር ላከው። ለውጊያ ወረዳ በጣም 
ቅርብ የሆነ መንደር ነዋሪዎች ሸሽተዋል። ባንዳው 
በፍጥነት ጋለበ። ብዙም ሳይቆይ የኮሎኔሉን ትዕዛዝ 
ፈፅሞ ተመለሰ። ጥቂት መጥተዋል። ሁሉም ወንዶች 
ናቸው። ደንግጠዋል። ለምን እንደተጠሩ የተላከውም 
ባንዳ አላወቀም! ሰዎቹ እንደ ደረሱ ከኮሎኔሉ በቅርብ 
ርቀት አደገደጉ። ደንግጠዋል! አልቆዩም ባመጣቸው 
ባንዳ አማካይነት ከኮሎኔሉ ፊት ቀረቡ። ትዕዛዝ አንድ! 
የሽፍቶችን ሬሳ በሙሉ ካንድ ቦታ ላይ ከምሩ! ትዕዛዝ 
ሁለት! በካሚዮኑ ላይ ካለው በርሜል ሶስት ታኒካ 
ላምባ ቅዱ! ትዕዛዝ ሶስት! ሬሳዎቹን ቁራጭ አጥንት 
ሳይቀር አቃጥሉ! ትርጉም የአባ ጆቢር አባ ዱላ ነው!

ሰዎቹ ጎሮሮአቸው ላይ ደርሳ የነበረች 
ነፍሳቸው ተመልሳ ገባች። ድንጋጤአቸው ለቀቃቸው። 
መቼም አንዳንዴ ደፋር ሳይታሰብ ይነሳል። በእድሜ ጠና 
ያለው ከትዕዛዝ ተቀባዮች መካከል ወደ ፊት ወጣ አለ። 
ሁለት ጊዜ ለኮሎኔል ፕረንችፓሊ ሰገደለት። ምን ሊናገር 
አስቦ ይሆን? ወደ አባ ጆቢር አባ ዱላ ተመለከተ! ‹‹ይሄ 
የሽፍቶች ሬሳ ከተቃጠለ ክቡርነትዎን ይሸትተዎታል! 
ሶስት ታኒካ ሙሉ ላምባም መባከን የለበትም! በሀገራችን 
በመንግስት ላይ የሸፈተ ተገድሎ ለአውሬ ይሰጣል! 
አሁንም የቀንደኛውን ሽፍታ የባልቻን ሬሳ ጨምሮ 
የሁሉንም ሬሳዎች ወደ ጫካ መሬት ለመሬት ጎትተን 
ለአራዊት እንድንሰጥ ክቡር እምክቡራን ይፍቀድልን!›› 
በማለት ተማፅኖውን ደመደመው። ቀጥሎ የአባ ጆቢር 
አባ ዱላ ተራ ነው። ትርጉሙን ለኮሎኔል ፕረንችፓሊ 
ነገረው። ኮሎኔሉ እውነት መስሎት ደስ አለው። ብዙም 
ሳይቆይ አመስግኗቸው በካሚዮን ጋቢና ወደ አዲስ 
አበባ ተመለሰ። 

የመንደሩ ነዋሪዎች ከኮሎኔል ፕረንችፓሊ 
በአስክሬኖች ላይ የመሰልጠን ፈቃድ በማግኘታቸው 
በጣም ተደስተዋል። እየሳቁ አለቀሱ! እያለቀሱ ሳቁ! 
ኮሎኔሉ ሄዷል ቅድም ለፈቃድ የተማፀነው ግለሰብ 
አሁን ነጠላውን የባልቻ አባነፍሶን አስክሬን አለበሰው። 
አንዱ ደግሞ የእሳቱን አስክሬን በነጠላው ሸፈነው። 
አስክሬኖቹ በነበሩበት ሁኔታ እንደ አወዳደቃቸው 
ቀርተዋል። በእጅ ለመነካካት ሰዓቱ ገና አልደረሰም። 
ግን ብዙ አልቆዩም። ወደ ዱር ውስጥ የተገለሉትን 
አስክሬኖች ሄደው ተመለከቱ። መቆፈሪያ ሰሌን፤ ጋቢና 
ነጠላ ለምነው ሰብስበው ይዘው ለመምጣት ሶስት ሰዎች 
ወደ ሠፈር ተመለሱ በቦምብ ተቆርጦ አስክሬኖቹን 
ሲጠብቅ የቆየው ጀግናም ከእነሱ ጋር በፈረስ ተወሰደ። 
በርካታ ሰዎች መቆፈሪያና ለከፈን የሚሆኑ ነገሮችን 
ይዘው መጡ። ለአንድ አስክሬን ሁለት ሰው ተመደበ። 
የማጠብና የመገነዝ ስራ ይከናወናል። የጀግናው 
መድፈኛ የባልቻ አባነፍሶ አስክሬን ግን ለዚህ ክንዋኔ 
አልተመቸም። ግራ እግሩ ከጉልበቱ ላይ ታጥፏል። 
አንገቱ ወደ ቀኝ ትከሻው ዞሯል። በእግሩና በአንገቱ 
ላይ ብዙ ጥይቶች አርፈዋል። እንደምንም ተደርጎ 
ተስተካከለ። ፀሎተ ፍትሃት አልተደረገም። ሳጥን 
አልነበረም። የተቀሩ ነገሮች ሁሉ ተሟልተዋል። አፈር 
ከመመለሱ በፊት ደግሞ በእያንዳንዱ መቃብር ላይ 

የአጋም እሾህ ተደርጎበታል። ትልቅ ብልሃት መሆኑን 
አንጣ! በችኮላ የተቆፈረ መቃብር መሆኑ አይዘንጋ! 
የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ከሰማ ምናልባት በሞት 
ሊያስቀጣ ይችላል። አሁን የጀግኖቹን አስክሬን አውሬ 
ቆፍሮ እንደማይበላው ቀባሪዎቹ በተስፋ ከእርግጠኝነት 
እርከን ደርሰዋል! ስራቸውን አጠናቅቀዋል። እያለቀሱ 
ፊታቸውን ወደ ቤታቸው መልሰዋል! አባታችን ባልቻ 
ነፍስህን ይማረው! አለቀ!

የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ የሆነው ባልቻ 
አባነፍሶ በሸዋ ክፍለ ሀገር በጨቦና ጉራጌ አውራጃ 
አግምጃ በተባለ ቦታ በ1850ዓ.ም. ተወለደ። ባልቻ 
ትንሽ አደግ እንዳለ በዳግማዊ አፄ ምኒልክ ሰራዊት 
ተማረከ።  ማራኪዎቹ ከሌሎች ሕፃናት ጋር ከምኒልክ 
ዘንድ አቀረቡት። ምኒልክ ሕፃናቱን በአባታዊ ዓይን 
ተመለከቷቸው። በተለይ ባልቻ የብዙ መኳንንትን 
ትኩረት ስቧል። ባልቻን እንዳዩ ከወደዱት መኳንንት 
አንዱ ራስ መኮንን እንደነበሩ ታውቋል። የተግባር 
ሰው በመልክ ያስታውቃል እንዴ? ራስ መኮንን 
ምኒልክን ጠይቀው ሕፃን ባልቻን ወሰዱት! ክርስትና 
አንስተው አስተማሩት። አሁን ባልቻ የልጅ አዋቂ 
ሆኗል! እድሜው ለጋ ቢሆንም ኃላፊነት ለመሸከም 
ይችላል! ተመልሶ ከአፄ ምኒልክ ቤተ መንግስት 
ውስጥ የጓዳ ሰራተኛ ተደርጓል! ገንዘብ ነክ ስራ መሆኑ 
ይመዝገብልን! ባልቻም ስራውን ወድዶታል! ቆየት ብሎ 
ደግሞ በጅሮንድ ሆነ። ስለጠባዩና ስለችሎታው ለአፄ 
ምኒልክ ተነግሯቸዋል። እድላም ልጅ ነው! ያድጋል! 
ሀገርንም ያኰራል!

ወጣቱ ባልቻ የተመደበበትን ኃላፊነት 
ባግባቡ እየተወጣ በተጨማሪ የባሩድ ቅመማ ስራ 
ችሎታ ያላቸውን ሰዎች ሰብስበ። ማዕረግም ሰጣቸው። 
ሻምበል የመቶ እልቅና፤ የሃምሣ እልቅናና ተመሳሳይ 
ወታደራዊ ማዕረጎችን ለባሩድ ቀማሚዎች አደላቸው! 
ቀማሚዎቹ ተደሰቱ። የስራ ተነሳሽነትም ተስተዋለ። 
ወጣቱ ባልቻ ተመሰገነ።

አሁን ደግሞ ጀግናና ፈሪን የሚለይ ቀን 
ተቃርቧል። በእርግጠኝነት ቀውጢ ቀን መጥቷል። 
የኮሎኒያሊስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል እንዲመለስ 
ተነግሮት ፈቃደኛ አልነበረም። እየገፋ መጥቶ አምባላጌ 
ደርሷል። የኢትዮጵያን ሕዝብ ጀግንነት በተግባር ማየት 
ነበረበት። ሁሉም ስንቁን ባህያ ዐመሉን በጉያ አድርጎ 
እንዲነሳ የእናት ሀገር ጥሪ ቀረበ። ባልቻ አባነፍሶ 
የባሩድ ቤት ጀግኖችን ይዞ ተነሳ። በጣሊያን እጅ 
የነበረውን ውሃ ተቆጣጠረ። በኋላ ፊታውራሪ ገበየሁ 
ተሰዋ። ባልቻ አባ ነፍሶ መድፍ ተኳሽ ሆነ። ማን 
ይመልሰው? ጣሊያንን ያጭድ ገባ። ድሉ የኢትዮጵያ 
ጀግኖች ሆነ። የካቲት 23 ቀን 1888 ዓ.ም. 

ጀግናው የመድፍ ባለሙያ ባልቻ አባነፍሶ 
የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል አዲስ አበባ እንደ ገባ 
ወደ አግምጃ በማምራት ሕዝቡን አስተባብሯል። ቆየት 
በማለት ደግሞ አዲስ አበባን ሰብሮ ለመግባት እየተዋጋ 
አቃቂ ደርሶ ነበር። ነገር ግን አልተሳካም።

ቆራጡ የጦር ባለሙያ ባልቻ አባነፍሶ 
በአስተዳደር ችሎታውም ድንቅ ሰው እንደነበር 
ተመልክቷል። ሕዝብ በጣም ይወድደው ነበር። 
የሲዳሞ ገዥ ሆኖ አገልግሏል። ባሌንና ሐረርጌንም 
አስተዳድሯል። የአዲስ አበባ ፀጥታ ኃላፊም ሆኖ 
ሰርቷል። የጀግናው ባልቻ አባነፍሶ ታሪክ በጣም ብዙ 
ነው። ግጥሞችም በተለያዩ አርዕስት ተቋጥረውለታል። 
ክብር! ለባልቻ አባነፍሶ! ክብር! በአምስቱ ዓመታት 
ለሀገራችን አንድነትና ነፃነት ለተዋደቁ የኢትዮጵያ 
ጀግኖች ሁሉ! አንድ! አንድ! አንድ!

ገበየሁ ቢሞት ተተካ ባልቻ፤
መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ።

(ለግንባታ የሚያገለግል) እንዲገዛላቸው ሲጠይቁ 
የማረሚያ ቤቱ የዞኑ ተጠሪ ቤተሰቦቻችሁ የመረጡት 
ቅንጅትን አይደለም? ቅንጅት ይግዛላችሁ የሚል 
ምላሽ ይሰጣል። በዚህ ምላሽ የተበሳጨው ታምሩ 
የተባለ እስረኛ ለዞን ቀጠናው ጠንከር ያለ የቃላት 
ምላሽ ሲሰጥ የዞን ቀጠናው ይመታዋል። ይህም 
ለተቃውሞ መጀመር ምክንያት መሆኑ ተሰምቷል። 
ከዚህ በኋላ ወንድሞቻችን ሲያልቁ እኛ እዚህ ምን 
እናደርጋለን በማለት በዞን 3 አንደኛ ቤት ውስጥ 
ራሳቸውን ለማቃጠል በላያቸው ላይ እሳት የለኮሱ 
መኖራቸውም ተሰምቷል። ከዞን ሁለት የተወሰኑት 
እስረኞች ወደ ዞን 3 ግቢ ተሻግረው የተቃውሞ ድምፅ 
ሲያሰሙም የጥይት ተኩስ ይቀጥላል። ያለማቋረጥ 
በቀጠለው ተኩስ ሰዎች መውደቅ ሲጀምሩ እስረኛው 

ይበልጥ ስለመነሳቱ የሚናገሩ አሉ። በዚህ ረጅም 
ደቂቃዎች በፈጀው ተኩስ እክፍላቸው ውስጥ ቁጭ 
ያሉ፣ እንዲሁም መኝታቸው ላይ የነበሩ ሰለባ 
ስለመሆናቸውም መገንዘብ ተችሏል።›› ይላል የሲሳይ 
አጌና የምርመራ ሪፖርት።

መንግስት ደግሞ ሊያመልጡ ሙከራ 
ሲያደርጉ ነው የተገደሉት የሚል መግለጫ በወቅቱ 
አውጥቶ ነበር። እንግዲህ በእንዲህ አይነት ግድያ 
የተሳተፈ፣ የጎዳና ላይ ጭፍጨፋን እንደሰላማዊ 
ተቃውሞ መከላከያ ያደረገ (አጣሪ ኮሚቴው ሰላማዊ 
ሰልፈኞቹ ምንም አይነት የጦር መሳሪያ አለመያዛቸውን 
እና የባንክ ዘረፋ ሙከራ አለማድረጋቸውን ገልጿል) 
መንግስትን በመደገፍ የታላቋ ሀገር አሜሪካ ጉዳይ 
አመላላሾች ዶናልድ ያማማቶ እና ቪኪ ሒድልስተን 

አንዴ ብርሃኑ ነጋን ለብቻህ ወጥተህ አዲስ አበባን 
ተረከብ ብለው የመነጣጠል ሙከራ ሲያደርጉ፤ ሌላ 
ጊዜ ደግሞ የቅንጅት ተከሳሾችን ‹‹ህገ-መንግስቱን 
ተቀበሉ›› እያሉ በመወትወት የኢህአዴግን 
ፕሮፓጋንዳ ሲደግሙ በመጽሐፉ ላይ በትዝብት 
እናነባለን። ግራ የሚያጋባን ግን እነዚህ የአሜሪካ 
ወኪሎች በህገ መንግስቱ መሰረት የተመሰረተን እና 
በምርጫ የተሳተፈ ፓርቲን ወደ ኋላ ጎትተው ህገ-
መንግስቱን ተቀበል ማለታቸው ነው።

የሲሳይ አጌና መጽሐፍ ያነሳቸውን ጭብጦች 
እንዲህ በአንድ አርቲክል መዳሰስም ሆነ ያላቸውን 
ፖለቲካዊ አንድምታ መተንተን አይቻልም። በዚህ 
ጥልቅ እና ጉዳዮችን በዝርዝር ባቀረበው መፅሐፍ 
ላይ እንደተጠቀሰው ሀገሪቷን የሚመሩት ሰዎች 
በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ እንኳን የሚገዳደራቸውን 
ኃይል ለመጨፍለቅ ሲሉ ምን ያህል ተቋማቱን 

እና ህግጋትን መቀለጃ እንደሚያደርጓቸው አንዳንዴ 
እያስፈገገን፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ደማችንን እያሞቀው 
እንድንታዘብ ያስችለናል። ኢህአዴግ ከሥልጣን 
እንዲወርድ ለአምላካቸው የተሳሉ አማኞችን 
ዘብጥያ የሚያወርድ፣ ለጨጓራ በሽታ መንስኤነት 
ቅንጅትን የሚጠራ አቃቤ ሕግ እና ይህን እንቶ 
ፈንቶ የሚያዳምጥ ፍርድ ቤት ይህችን ሀገር ወዴት 
ሊወስዳት ነው? ይህን የመሰለው ፍርድ ቤት ህዝባዊ 
እምነት ቢነፈገው ምንስ ይገርማል? በህግ ቁጥጥር 
ስር የዋሉ መቶ ስልሳ ሶስት ሰዎች በእስር ቤት ጠባቂ 
ፖሊሶች በተኙበት ጭምር ሲጨፈጨፉ ዝምታን 
የመረጠ ስራ አስፈፃሚን ምን ብለን ልንጠራው 
እንችል ይሆን? እኒህን ነገሮች እንዳሰላስል ያደረገኝን 
የጋዜጠኛው ወዳጄን  መጽሐፍ አንብቤ ስዘጋ ‹‹እሪ 
በይ አገሬ›› የሚለው የደቡብ አፍሪካው ደራሲ አለን 
ፔተን ጩኸት የኔንም ነፍስ ሰቅዞ ያዘው።

የ‹‹አራት ኪሎው›› እና ... ከገፅ 12 የዞረ
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ዜናዎች
በኦነግ አባልነት ለተከሰሰው ግለሰብ ዶ/ር መረራ 

ጉዲና መከላከያ ምስክር ሆነው ቀረቡ
‹‹የኦነግ አባል በመሆንና ስምምነት በማድረግ 

ሕገ-መንግስቱን በሚፃረር መንገድ በቀጥታ ወይም 
በእጅ አዙር የአገሪቱን ሕዝቦች አንድነት እንዲፈርስ 
ለማድረግ... ተንቀሳቅሰዋል›› በሚል በእነ ተሻለ በከሺ 
የክስ መዝገብ ክስ ከቀረበባቸው 69 ተከሳሾች መካከል 
27ኛ ተከሳሽ የሆነው አስፋው አንጋሶ በፌዴራል 
ከፍተኛ ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት ትናንት የመከላከያ 
ምስክሮቹን አስደመጠ።

ለተከሳሽ መከላከያ ምስክር ሆነው የቀረቡት 
የኦሮሞ ሕዝብ ኮንግረስ (ኦሕኮ) ፓርቲ ሊቀመንበር 
የሆኑት ዶ/ር መረራ ጉዲና እና የፓርቲው ከፍተኛ 
አመራር ዶ/ር ወርቁ ወዳጆ ነበሩ።

የተከሳሹ 1ኛ የመከላከያ ምስክር የሆኑት 
ዶ/ር መረራ ‹‹አስፋው ከ1997 ዓ.ም. ጀምሮ የኦሕኮ 
ፓርቲ አባልና የወጣት ሊግ ምክትል ሊቀመንበር 
በመሆን በወንጀል ተጠርጥሮ እስከተያዘበት ቀን ድረስ 
ፓርቲውን በታማኝነትና በቅንነት ሲያገለግል ነበር›› 
ብለዋል።

እንዲሁም የአቃቤ ሕግ ምስክር በመሆን 
ተከሳሽ ላይ መስክረው የነበሩት አቶ ቶሎሳ ተስፋዬ 
በፓርቲያችን ላይ ክህደት ፈፅመው ፓርቲያችንን 
ለመጠቅለል በሞከሩበት ጊዜ ተከሳሹ የፓርቲውን 
ህልውና ለማስጠበቅ ሲጨቃጨቅና ሲጣላ እንደነበረ 
እና አቶ ቶሎሳ በተከሳሹና በሌሎች አባላት ላይ ሽጉጥ 
ማውጣቱ ሪፖርት እንደተደረገላቸው ለፍርድ ቤቱ 
ገልፀው፤ ተከሳሹ መስከረም 1998 ዓ.ም. ተከፍቶ 
በነበረው ፓርላማ ተወካይ በመሆን አቶ ቶሎሳ ተስፋዬ 
ፓርቲያቸውን እንደማይወክል በፓርላማ መናገራቸውን 
መስክረዋል።

አቃቤ ሕግም በመስቀለኛ ጥያቄው ‹‹ተከሳሽ 
በሚስጥር ተደራጅቶ የተከሰሰበትን ወንጀል ይፈፅም 
አይፈፅም እንዴት ያውቃሉ?›› በማለት የጠየቀ 

ባለፈው ቅዳሜ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ 
ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር በቀጣይ አመት 
በመላው ሀገሪቱ የሚካሄደውን የማሟያና የአካባቢ 
ምርጫ አስመልክቶ በጁፒተር ሆቴል አዘጋጅቶት 
በነበረው ውይይት ላይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በቦርዱ 
ላይ ትችትና ቅሬታቸውን ሰነዘሩ።

የፓርቲዎቹ ትችትና ቅሬታ የቀረበው 
ቦርዱ ቀደም ሲል ለስብሰባው በጠራው ደብዳቤ 
ላይ በ2005 ዓ.ም. በሚደረገው የማሟያና የአካባቢ 
ምርጫ ለቅድመ ዝግጅቶችና በአጠቃላይ የፓርቲዎች 
እንቅስቃሴ ላይ  ከፓርቲዎቹ ከፍተኛ አመራሮች ጋር 
የጋራ ምክክር መድረክ ማዘጋጀቱን ቢጠቅስም በዕለቱ 
የአጀንዳ ለውጥ አድርጓል በሚል ነበር። በዕለቱ ሴቶች 
በፖለቲካ አመራርነት ውስጥ ስለሚኖራቸው ተሳትፎ 
የቀረበውን አጀንዳ ‹‹በአጀንዳ ሸወዱን›› በማለት 
ለፍትሕ የገለፁት የመድረክ አባል ድርጅት የሆነው 
የደቡብ ሶሻል ዴሞክራት ፓርቲ ዋና ፀሐፊ አቶ አለሙ 
ኮየራ ናቸው።

‹‹የኢትዮጵያ ምርጫ አይደለም ለሴት፣ 
ለወንድ የሚመች አይደለም›› ያሉት ዋና ፀሐፊው 
በ2005 ዓ.ም. ለሚደረገው ምርጫ በፓርቲዎች 

ምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ባደረገው ውይይት ትችት ቀረበበት
‹‹በአጀንዳ ሸወዱን›› ተቃዋሚዎች

‹‹ከፓርቲዎች ጋር መግባባት ላይ ደርሰናል›› ምርጫ ቦርድ

ጋዜጠኛ ፒተር ሄንሌን እና አስተርጓሚው በፖሊሶች 
እንግልት ደረሰብን አሉ

በእነ በቀለ ገርባ የክስ መዝገብ የተከሳሽ መከላከያ 
ምስክሮች እየተደመጡ ነው

ሊዘርፍ የሄደው ወጣት በያዘው ሽጉጥ ራሱን አጠፋ

በኢትዮጵያ የማዕድን ፍለጋ ዘርፍ የባለሙያ እጥረት 
አሳሳቢ ሆኗል

ሰማያዊ ፓርቲ ለአራት የመንግስት ተቋማት የፖለቲካ 
እንቅስቃሴውን መጀመሩን አሳወቀ

በህገ-ወጥ መንገድ ዜጐችን ለስራ ወደ ውጭ ሀገር በመላክ 
የተከሰሰችው ግለሰብ ተፈረደባት

ሰው አንቆ የገደለው ተፈረደበት

ጋዜጠኛ ርዕዮት የይግባኝ ቅሬታዋን ለጠቅላይ ፍርድ ቤት 
ልታቀርብ ነው 

ሲሆን፣ ዶ/ር መረራም ለሰባት ዓመታት ያህል 
በፓርቲያቸው ውስጥ አብረው በሰሩበት ጊዜያት 
በምስጢር ሲንቀሳቀስ እንደማያውቁት ገልፀው፣ 
ከፓርቲ እንቅስቃሴያቸው ባሻገርም በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ ተማሪነቱ እንደሚያውቁትና አብሯቸው 
ከሚኖረው የእህታቸው ልጅ ጋር ጓደኛ በመሆኑ በምሳ 
ሰዓትም ሆነ በሌሎች ቀናት እቤታቸው እንደሚመጣ 
ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል፡፡  

2ኛ የተከሳሽ የመከላከያ ምስክር የሆኑት 
ዶ/ር ወርቁ ወዳጆ ከዶ/ር መረራ ጋር የሚቀራረብ 
ምስክርነት በመስጠት፣ ተከሳሹ ከቶሎሳ ተስፋዬ ጋር 
የከፋ ጥል ይጣላ እንደነበረ፣ ገለታ ፉፋ ከሚባል 
ከግንደበረት አካባቢ ከተመረጠ ሰው ጋርም የከፋ 
ግጭት እንደነበረው አስረድተዋል፡፡ አያይዘውም፣ 
‹‹ተከሳሹ የፓርቲያቸው ጠንካራ ሰራተኛ በመሆኑ 
በ2002 ዓ.ም ምርጫ በወለጋ፣ በከፊል ኢሊባቡር፣ 
በሰሜን ሸዋና በጅማ አንድ ሆቴል ውስጥ አድረናል። 
በፖለቲካና በማህበራዊ ህይወት ዙሪያ በየጊዜው 
እንገናኝ ነበር፤ እንደታናሽ ወንድሜ ነው የማየው። 
በተከሰሰበት ወንጀል ምንም አይነት ፍንጭ ስላላየሁበት 
ልጠረጥረው አልችልም›› ብለዋል። አቃቤ ሕግም 
የተለያዩ መስቀለኛ ጥያቄዎችን አቅርቦ ምስክሩ ምላሽ 
ሰጥተዋል። 

ተከሳሽም ከአቶ ቶሎሳ ተስፋዬ ጋር 
በፓርላማ ሲጨቃጨቁ የነበረውን የቪዲዮ ማስረጃንና 
የኦሕኮ ፓርቲ ኃላፊ የነበሩትንና በሽብርተኝነት ወንጀል 
ተጠርጥረው በማረሚያ ቤት የሚገኙት አቶ ኦልባና 
ሌሊሳ ተጨማሪ ምስክር ሆነው እንዲቀርቡለት  ፍ/ቤቱን 
ጠይቆ ነበር። ፍ/ቤቱም ተከሳሽ ተጨማሪ ማስረጃዎችን 
ከቀጣዩ ቀጠሮ በፊት በፅሁፍ እንዲያቀርብና አቃቤ ሕግ 
አስተያየት እንዲሰጥበት በሚል ለሐምሌ 25/2004 
ዓ.ም. ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።

የቪኦኤ ጋዜጠኛ ፒተር ሄንሌን እና 
አስተርጓሚው ጋዜጠኛ ስመኝሽ የቆየ በአወሊያ መስኪድ 
በዜና ዘገባ ሥራ ላይ ሣሉ በደህንነት ኃይሎችና 
በፖሊሶች በቁጥጥር ሥር ውለው ከአንድ ቀን እስርና 
እንግልት በኋላ መለቀቃቸውን ለፍትህ አስታወቁ።

‹‹ቀደም ሲል ከሁለት ሳምንት በፊት ነበር 
የሙስሊሙ ማህበረሰብን ጥያቄዎች ለማድመጥ  
ወደ አወሊያ መስኪድ ያመራሁት›› ሲል ሁኔታውን 
የገለፀው ጋዜጠኛ ፒተር ‹‹ባለፈው ዓርብም ወደዛ 
ያመራሁት በሙስሊሙ ማህበረሰብ የተመረጠው 
ጊዜያዊ ኮሚቴ የሚያቀርበውን ሪፖርት ለማድመጥና 
የዜና ዘገባ ለመስራት ነበር›› ብሏል።

‹‹ይሁን እንጂ ዘገባችንን አጠናቀን 
በመኪናችን ስንጓዝ አንድ ፖሊስ መኪናችንን በማስቆም 
ሹፌራችንን መንጃ ፍቃዱን ከነጠቀው በኋላ መጀመሪያ 
ወደ አካባቢው ፖሊስ ጣቢያ፣ በኋላም ወደ ማዕከላዊ 
ወስደውናል›› በማለት ገልፆ ‹‹በአንዳንድ የአገር ውስጥ 

የመድረክ ከፍተኛ አመራር በነበሩት 
በእነበቀለ ገርባ የክስ መዝገብ፣ በሽብርተኝነት ወንጀል 
ተጠርጥረው ከተያዙት ዘጠኝ ሰዎች መካከል አምስተኛ 
ተከሳሽ የሆነችው ወ/ት ሃዋ ዋቆ ትናንት ሶስት 
የመከላከያ ምስክሮቿን በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት 3ኛ 
ወንጀል ችሎት አስደመጠች።

ለተከሳሿ መከላከያ ሆነው የቀረቡት 
በተመሳሳይ የወንጀል ክስ ተከስሰው ጉዳያቸውን 
በችሎቱ ሲከታተሉ የነበሩት አቶ መሀመድ በሉ፣ አቶ 
አዲስ ብክሬና አቶ ገርገሩ ፉፋ የተባሉት ግለሰቦች 
ናቸው።

ከምስክሮቹ ቀደም ብላ የተከሳሽነት ቃሏን 
ለፍ/ቤቱ የሰጠችው ወ/ት ሃዋ ኬኒያ መወለዷን፣ በ1999 
ዓ.ም. ከ8ኛ ክፍል አቋርጣ ኦነግን መቀላቀሏን፣ በ2001 
ዓ.ም. ኦነግ ለሁለት ሲከፈል ከድርጅቱ መውጣቷንና 
በ25/05/2003 ዓ.ም. ከ20 ስደተኞች ጋር ለኢትዮጵያ 
ኢሚግሬሽን እጇን መስጠቷን ተናግራለች። ከዚያም 
በአዳማ ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሌጅ ለአንድ ወር ያህል 
የተሃድሶ ትምህርት ስልጠና ከወሰደች በኋላ ወደ ኬኒያ 
ለመሄድ በመፍራቷ ምክንያት መንግስት ቤት ሰጥቷት 
ትኖር እንደነበር ገልፃለች።

 ‹‹የኦነግን ስልክ ቁጥር ሰጥተሻል፡፡ 
‹በአዲሱ ብክሬ (9ኛ ተከሳሽ) ምክር ሄደሻል› ተባልኩ፡፡ 
ከእሱ ጋር ለመጋባት ስለፈለኩኝ ነበር ወደ ኢትዮጵያ 
ሞያሌ የሄድኩት። እሱ ከእኔ ቀድሞ ስለኦነግ ያውቃል፡

በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አራዳ ክ/ከተማ 
ልዩ ስሙ ፒያሣ አትክልት ተራ ተብሎ በሚጠራው 
ስፍራ ሊዘርፍ መጣ የተባለው ግለሰብ በያዘው ሽጉጥ 
ራሡን እንዳጠፋ የፍትህ ዘጋቢ አረጋገጠ።

ከ25-30 እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኘው 
ይህ ወጣት በአካባቢው በሚገኙ ሱቆች በመግባት 
እና በያዘው ሽጉጥ በማስፈራራት ገንዘብ እንዲሰጡት 
ቢጠይቅም ሳይሳካለት ቀርቷል፡፡ ወጣቱን በአካባቢው 
የነበሩ ሰዎች ሊይዙት ሲሯሯጡ በማምለጥ ላይ 
እያለ በያዘው ሽጉጥ ራሱን ማጥፋቱን በአካባቢው ላይ 

የኢትዮጵያ ማዕድን ሚንስቴር ባለሙያዎች 
ሚንስቴር መስሪያ ቤቱንና ተጠሪ ተቋሙን 
በመልቀቃቸው በበጀት አመቱ ስራ አፈጻጸም ላይ 
ትልቅ ችግር እንደተፈጠረበት ለህዝቡ ተወካዮች ምክር 
ቤት ባቀረበው ሪፖርት አስታወቀ።

ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የ2004 ዓ.ም የ10 
ወር ስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ለምክር ቤቱ ባቀረበበት 
ወቅት በማዕድን ፍለጋ ላይ የተሰማሩ የውጪ 
ኩባንያዎች ኢትዮጵያውያንን መቅጠር አለባቸው 
በሚለው መመሪያ መሰረት ኩባንያዎቹ ባለሙያዎቹን 
ሲቀጥሩ ባለሙያዎቹ የሚሄዱት ከኢትዮጵያ ማዕድን 
እና ኢነርጂ ሚኒስቴር በመሆኑ የሚንስቴር መስሪያ 
ቤቱ ሰራተኞችን የመተካት ትልቅ ችግር እንዳጋጠመው 
ገልጿል።

ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የባለሙያ ፍልሰቱን 
የግል አንቨስትመንትን ማገዝ በሚል ቢያየውም 
የመንግስትና የሀገሪቱን ጥቅም ከማስጠበቅ አኳያ 
የመደራደር፣ በፈቃድ የማስተዳደር አቅም ማጠናከር 

ሰማያዊ ፓርቲ ይፋ የፖለቲካ እንቅስቃሴ 
መጀመሩን ለጠ/ሚኒስቴር ጽ/ቤት፣ ለህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት፣ ለፍትህ ሚኒስቴር እና ለፌዴራል ፖሊስ 
ኮሚሽን በላከው ደብዳቤ አሳወቀ።

ፓርቲው ለተቋማቱ በጻፈው ደብዳቤ ላይ 
‹‹በቦርዱ አዋጁ አንቀጽ 9.7  ላይ በተጠቀሰው ጊዜ 
ውስጥ ምላሽ ካልሰጠ የምዝገባ ማመልከቻውን ያቀረበው 
የፖለቲካ ፓርቲ በዚህ ህግ መሰረት እንደተመዘገበ 
ይቆጠራል›› በማለት በአዋጁ በተደነገገው መሰረት 
ሰማያዊ ፓርቲ ከሚያዚያ 13 ቀን 2004 ዓ.ም. ጀምሮ 

ወ/ሮ ፍቅርተ አበራ የተባለችውን ግለሰብ 
‹‹በከባድ የስራ ጫና ምክንያት ራሷን እንድታጠፋ 
አድርጋለች›› በሚል በአቃቤ ሕግ ክስ የቀረበባት ግለሰብ 
በፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት ባለፈው 
ሳምንት ሀሙስ ዕለት በእስራትና በገንዘብ እንድትቀጣ 
ተወሰነ።

ነፊሳ አሊ ሰኢድ የተባለችው ተከሳሽ 
በ1996 ዓ.ም. የወጣውን የወንጀል ሕግ አንቀፅ 598/2 
ስር የተመለከተውን በመተላለፏ ነበር ክሱ ቀርቦባት 
የነበረው።

በክሱ መሰረት ተከሳሿ ዜጐችን ለስራ 
ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ የሚያስችል ምንም አይነት 
ፍቃድ ሳይኖራት የግል ተበዳይ ሟች ወ/ሮ ፍቅርተ 
አበራን የካቲት 1999 ዓ.ም. ከቀኑ በግምት 8፡00 ሰዓት 
ሲሆን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 09/10 ክልል 
በሚገኘው በተከሳሽ መኖሪያ ቤት ውስጥ ይገናኛሉ።

ከዚያም ተከሳሽ ሟችን ‹‹ወደ ቤይሩት 
እልክሻለሁ፡፡ ገንዘብ አሁን አትከፍይም፣ እዚያ ሄደሽ 
ስራ አስቀጥሬሽ የሶስት ወር ደመወዝሽን እወስዳለሁ›› 

በ1996 ዓ.ም. የወጣውን የኢ.ፌ.ዴ.ሪ 
የወንጀል ሕግ አንቀጽ 539/1/ሀ/ን  በመተላለፍ ወ/ሮ 
አለም ታደሰ የተባለችውን ግለሰብ አንቆ ገድሏል በሚል 
ክስ ተመስርቶበት፣ በማስረጃዎች የተረጋገጠበት አቶ 
አድነው አርጄቦ በፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል 
ችሎት ከትናንት በስትያ በእስራት እንዲቀጣ ተወሰነ።

ተከሳሹ ሰው ለመግደል ሆን ብሎና አስቦ 
መጋቢት 25 ቀን 2003 ዓ.ም ከቀኑ 9፡00 ሰዓት ላይ 
በኮልፌ ቀራኒዮ ክ/ከተማ ቀበሌ 01/05 ክልል ውስጥ 
ኤፍ ኤም ሬዲዮ ጣቢያ በሚገኝበት ጫካ ውስጥ ወ/ሮ 
አለም ታደሰ የተባለችው ግለሰብ ‹‹ዘመዶችህን ለምን 
አታስተዋውቀኝም?›› በሚል ምክንያት አለመግባባት 
መፍጠራቸውን ክሱ ያስረዳል።

አቶ አድነው በጉልበት አለመመጣጠን ራሷን 

በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በሽብርተኝነት 
ወንጀል ተከሳ በ14 ዓመት ፅኑ እስራትና 33 ሺህ ብር 
የገንዘብ ቅጣት እንድትከፍል የተፈረደባት ጋዜጠኛ 
ርዕዮት አለሙ የፍርድ ቤቱን የጥፋተኝነት ፍርድና 
የቅጣት ውሳኔ በመቃወም ለጠቅላይ ፍ/ቤቱ ያቀረበችው 
የይግባኝ ቅሬታ የፊታችን ረቡዕ ይቀርባል፡፡

ውስጥ ስላሉ ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው በቅድሚያ 
መመካከር እንደሚገባ አስረድተዋል።

የአረና ለፍትሕና ለዴሞክራሲ ፓርቲ 
የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አስራት አብርሃም 
በበኩላቸው፣ በስብሰባው ቀድመው የማያውቁት 
አጀንዳ ተቀይሮ ማግኘታቸውና በአጀንዳው ላይ ነፃ 
ውይይት አለመደረጉ እንዳሳዘናቸው ለፍትህ ገልፀዋል።  
በተጨማሪም ‹‹በቀጣይ በኢህአዴግም ብቻ ሳይሆን 
ከምርጫ ቦርድ ጋር በሚኖር ስብሰባ ላይ በስብሰባው 
አካሄድና በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ በቅድሚያ 
ስምምነት ላይ መድረስ ያስፈልጋል›› ብለዋል፡፡

 ‹‹አንዳንድ የተቃዋሚ አመራሮች ያነሱት 
ሃሳብ በሀሳብ ደረጃ ትክክል ነው›› ሲሉ ለፍትህ 
አስተያየታቸውን የሰጡት የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ 
የህዝብ ግንኙነት ማስተባበሪያ ኃላፊ ወ/ሮ የሺ ፍቃዱ 
‹‹ሴቶችን በምርጫ ተሳታፊ ማድረግ አንዱ የምርጫው 
ክፍል ነው›› ካሉ በኋላ ‹‹በአጠቃላይ ነገሮች ላይ 
ውይይት ማድረግ እንደሚገባ ከተሳታፊዎች ሀሳብ 
ተሰንዝሯል፡፡ ወደፊት በተለያዩ የምርጫ ጉዳዮች ላይ 
ለመወያየት ከፓርቲዎች ጋር መግባባት ላይ ደርሰናል›› 
ሲሉ ተናግረዋል፡፡

ሚዲያ እንደተዘገበው እኔ የጋዜጠኝነት መታወቂያዬን 
ተጠይቄ አላሳይም በማለቴ ፖሊሶች ኃይል ተጠቀሙ 
የተባለው ፍፁም ሀሰት ሲሆን፣ ማንም መታወቂያዬን 
እንዳሳይ አልጠየቀኝም፤ እምቢም አላልኩም›› በማለት 
አስረድቶ ‹‹ማዕከላዊ ሙያዊ መሳሪያዎቼን ነጥቀው  
ለጋዜጠኞች ያልተፈቀደ ችግር ያለበት ቦታ በመገኘትና 
ህገ ወጥ ዘገባ በማካሄድ እንደሚከሱኝ ገልጸውልኝ ይህ 
የሀገር ውስጥ ጉዳይ እንጂ የውጭ ጋዜጠኞች ርዕሰ 
ጉዳይ አይደለም ብለውኛል›› ሲል አብራርቷል።

‹‹ከአንድ ቀን የማዕከላዊ ቆይታ በኋላ 
የተወሰዱብኝ ንብረቶች ተመልሰውልኛል›› በማለት 
ጨምሮ ገልጿል፡፡ 

ጋዜጠኛ ፒተር ሄንሌን ላለፉት 5 ዓመታት 
በኢትዮጵያ የቪኦኤ የእንግሊዝኛ ክፍል ጋዜጠኛ ሆኖ 
ያገለገለ ሲሆን ከሶስት ሳምንት በኋላ የአዲስ አበባ 
ቆይታው ስለሚጠናቀቅ ከቤተሰቡ ጋር ለስራ ወደ ሌላ 
ሀገር እንደሚሄድ ለፍትህ አሳውቋል።

፡ የማስተምረውና እሱ ከእኔ የሚማረው ነገር የለም›› 
በማለት ቃሏን የሰጠችው ወ/ት ሃዋ፣ የተከሰሰችበትን 
ወንጀል እንዳልፈፀመች ምስክሮቿ እንዲያስረዱላት 
ተናግራለች።

1ኛ ምስክር የነበረው መሀመድ ተከሳሿን 
ከተወለደች ጊዜ ጀምሮ እንደሚያውቃት ጠቅሶ፣ ተከሳሿ 
የተናገረችውን በድጋሚ ከተናገረ በኋላ ‹‹ተሃድሶ 
ወስዳ ከወጣች በኋላ አንድ ሰው ‹አገባሻለሁ› ሲላት 
‹አባቴ ትሆናለህ አላገባህም እኔ ጓደኛ አለኝ› ስትለው 
‹አሳስርሻለሁ› ባላት መሰረት አሳስሯታል›› በማለት 
መስክሯል።

2ኛ. ምስክር ደግሞ የተከሳሿ የፍቅር 
ጓደኛ መሆኑን ጠቅሶ፣ ‹‹ከሃዋ በፊት  ፍቅረኛዬ 
የነበረችዋን ቀበሌ በርካሳን ትቼ ከሃዋ ጋር ለመጋባት 
ቃል ተግባብተን ነበር። የቀድሞ ፍቅረኛዬ ግን በዚህ 
ተበሳጭታ ሃዋን በተሳሳተ ምስክርነት ልታሳስራት 
በቅታለች። . . .‹ላግባሽ› ያላትን ግለሰብ እምቢ 
ስላለችውም አሳስሯታል።›› በማለት ምስክርነቱን 
ሰጥቷል። 3ኛ ምስክርም ተመሳሳይ ምስክርነቱን 
ለችሎቱ ሰጥቷል።

ፍ/ቤቱም ከዚህ ቀደም በተከሳሾች ላይ 
የቀረበው የመከላከያ ምስክርነት የድምፅ ማስረጃ 
እንዲገለበጥ በማዘዝ የ6ኛ ተከሳሽን የመከላከያ 
ምስክሮች ለማድመጥ ለዛሬ ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል።

የነበሩ ታዛቢዎች በቦታው ለተገኘው የፍትህ ዘጋቢ 
ተናግረዋል።

ወጣቱ ራሱን ካጠፋ በኋላ የምርመራ ጉዳዩን 
የያዘው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በወጣቱ ኪስ ውስጥ 
ቦምብ ማግኘቱን ምንጮች ለፍትህ ገልፀዋል።

የምርመራውን ጉዳይ የሚከታተለው የአዲስ 
አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባል ስለጉዳዩ እንዲያብራሩልን 
በቦታው በመገኘት ስንጠይቃቸው ‹‹አሁን መረጃ 
መስጠት አልችልም›› በማለት መልስ ሰጥተዋል።

ማስፈለጉንና ምክር ቤቱም በሂደቱ ላይ ከሚኒስቴር 
መስሪያ ቤቱ ጎን በመቆም ክትትልና ድጋፍ እንዲያደርግ 
ጠይቋል።

የመስሪያ ቤቱን የ10 ወር እቅድ አፈጻጸም 
ሪፖርት ለተወካዮች ምክር ቤት ያቀረቡት የማዕድን 
ሚኒስቴር ሚንስትር ወ/ሮ ስንቅነሽ እጅጉ በሪፖርቱ 
ላይ የወርቅ ግኝት እንዳለ መካተት ነበረበት፣ 
በማዕድን ፍለጋ የተሰማሩ ኩባንያዎች በስራ ምክንያት 
ከይዞታቸው የሚነሱ ነዋሪዎች በካሳ ክፍያ ብቻ መሆኑ 
ግጭት መቀስቀስ አይሆንም ወይ በሚል ለቀረቡላቸው 
ጥያቄዎች መልስ ሲሰጡ ‹‹በማእድናት ግኝቶች 
የላቀ አመላካች እውነቶች አሉን፡፡ ይህንንም ለህዝብ 
የማሳወቅ ሀላፊነት ቢኖርብንም ወደ ምርት አልገቡም፡
፡ ነገር ግን ከድርጅቶቹ ግልጽ መረጃ ሲመጣ ለህዝቡ 
እናሳውቃለን። በተጨማሪም ለህብረተሰቡ የሚከፈለው 
የካሳ ክፍያ በርግጥ ትንሽ ነው። ነገር ግን ዘላቂ ነገርን 
ለመስራት መንግስትና ኩባንያዎቹ እየሰሩ ነው›› ሲሉ 
አብራርተዋል።

ህጋዊነቱ የተረጋገጠ መሆኑን ይገልጻል።
ፓርቲው አያይዞም ከዚህ በኋላ 

ለሚያደርገው ይፋዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ተቋማቱ 
አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉለት በፃፈው ደብዳቤ 
ጠይቋል። ከደብዳቤው በተጨማሪም ‹‹ፓርቲው ከዚህ 
በኋላ ከምርጫ ቦርድ ጋር የእውቅና ሰርተፍኬት 
ከመቀበል ውጪ ህጋዊነቱን ለድርድር አያቀርብም›› 
ሲሉ የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው አባል አቶ አርአያ 
ጌታቸው  ለፍትህ ተናግረዋል፡፡

በማለት ካግባባቻት በኋላ 300 ብር ከፍላ የህክምና 
ምርመራ እንድታደርግ ፓስፖርቷን ትቀበላታለች።

 ተከሳሽ የካቲት 22/1999 ዓ.ም. ሟችን ወደ 
ቤይሩት ልካት ነበር፡፡ ሟች ግን በደረሰባት ከባድ የስራ 
ጫና ምክንያት ተከሳሽን በተደጋጋሚ እንድትመልሳት 
ትጠይቃታለች፡፡ ሆኖም ተከሳሽ ሟችን ሳትመልሳት 
በስራ ጫና ምክንያት ራሷን እንድታጠፋ በማድረጓ 
በፈፀመችው ያለፈቃድ በህገ-ወጥ መንገድ ዜጐችን 
ለስራ ወደ ውጭ ሀገር በመላክ ወንጀል ተከስሳለች።

ጉዳዩን ይከታተል የነበረው ፍ/ቤትም 
ተከሳሽን ጥፋተኛ ካላት በኋላ በ06/07/2004 ዓ.ም. 
በዋለው ችሎት ተከሳሽ የመከላከያ ማስረጃ እንድታቀርብ 
በማዘዙ ተከሳሽ አራት መከላከያ ምስክሮችን አቅርባ 
በችሎት አሰምታ ነበር።

ሆኖም ፍ/ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር አድምጦ 
ተከሳሽን በስምንት ዓመት ፅኑ እስራትና በብር 4000 
ሺህ እንድትቀጣ፣ ከህዝባዊ መብቷም ለሶስት ዓመት 
እንድትታገድ ወስኗል።

መከላከል የማትችለውን ወ/ሮ አለምን ጉሮሮዋን አንቆና 
ትንፋሽ አሳጥቶ ጨካኝ ነውረኝነቱን በሚገልፅ አኳኋን 
በአሰቃቂ ሁኔታ በግፍ መግደሉን ክሱ ዘርዝሯል፡፡ 

በተከሳሹ ላይ ስምንት የሰውና አራት 
የሰነድ ማስረጃዎች ቀርበውበት የነበረ ሲሆን ተከሳሹ 
የቀረበበትን ክስና ማስረጃ ማስተባበል ባለመቻሉ 
ጥፋተኛ ተብሏል።

አቃቤ ሕግም በቅጣት አስተያየቱ በተከሳሽ 
ላይ ጥፋቱ ከብዶ እንዲወሰን ሲጠይቅ፣ ተከሳሽ 
በተከላካይ ጠበቆቹ አማካኝነት ሁለት የቅጣት ማቅለያ 
ሀሳቦችን አቅርቦ ነበር። ከላይ በተጠቀሰው ዕለት ጉዳዩን 
ሲከታተል የነበረው ፍ/ቤት ተከሳሹ በ16 ዓመት ከ10 
ወር ፅኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፏል።

‹‹ርዕዮት በፍርዱ ላይ ያላትን ቅሬታ በዕለቱ 
ለፍ/ቤቱ ታቀርባለች›› በማለት ለፍትሕ የገለፁት ወላጅ 
አባቷ አቶ አለሙ ጐቤቦ መጋቢት 3/2004 ዓ.ም. 
ለፍርድ ቤቱ ያቀረቡት ይግባኝ ዳኞች ባጋጠማቸው 
የስራ መደራረብ ምክንያት መዘግየቱን ተናግረዋል፡፡
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ማቴ.ወ. ም.8 ቁ.27-28
‹‹ከእናንተ ማንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ የእናንተ ባሪያ ይሁን››

ኢየሱስ ክርስቶስ አስራሁለቱን ደቀ 
መዛሙርት አስከትሎ ወንጌልን በሚያስተምርበት 
ጊዜ ወደ እየሩሳሌም መውጫ ላይ ቆም 
አለና ወደፊት በእርሱ ላይ ስለሚደርሰው 
መከራ፣ተላልፎ ለካህናት አለቆችና ለፃፎች 
የሚሰጥበትን፣ አለቆችም በእርሱ ላይ ፍርዳቸውን 
ሰጥተው ለሰው ልጅ ሀጢያት ሲል እንደሚሰዋና  
በሶስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ እንደሚነሳ 
አስረዳቸው። ወደ እርሱም አቅርቦ የሚከተለውን 
ምክር ለገሳቸው፡-

‹‹የአሕዛብ አለቆች እንዲገዙአቸው 
ታላላቆቹም በላያቸው እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ። 
በእናንተስ እንዲህ አይደለም፡፡ ነገር ግን ማንም 
ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ አገልጋይ 
ይሁን፤ ከእናንተም ማንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ 
የእናንተ አገልጋይ ይሁን፤ ከእናንተም ማንም 
ፊተኛ ሊሆን የሚወድ የእናንተ ባሪያ ይሁን 
እንዲሁም የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱንም 
ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት 
አልመጣም።›› ማቴዎስ ወንጌል ም.8 ቁ.25-29

ለህዝብ ጠላት የሆኑ ግለሰቦች ህዝብን 
አገለገልን፤ መራን ሳይሆን ህዝብን ገዛን የሚለው 
መታበያ ይቀድማቸዋል። ህዝቦች በመረጡት 
አስተዳዳሪዎች ይመራሉ፣ ያላቸውንም መብት 
በስምምነት ለመረጡት ግለሰብ ያካፍላሉ የሚለው 
ዘላለማዊ የዲሞክራሲ ፍልስፍና በዙፋኑ ላይ 
የተቀመጠው ግለሰብ የመረጠውን ህዝብ 
ይገለገልበታል ማለት አይደለም። መንግስት 
የህዝብ ጠላት ሲሆን አልያም በጉልበት ዙፋኑን 
ሲቆናጠጥ ህዝቡን ገዛሁት ይላል እንጂ መራሁት 
አይልም።

ብዙዎቹ የአፍሪካ አገራት የታሪካቸውን 
አብዛኛውን ክፍል ያሳለፉት በቅኝ አገዛዝ ቀንበር 
ውስጥ ስለነበር ሲዘግቡት አልያም ሲተርኩት 
በቅኝ ግዛት ተያዝን፣ እንግሊዝና ፈረንሳይ 
የመሣሠሉ ጉልበተኛ ሃገራት በቅኝ ግዛት ገዙን 
እንጂ አስተዳደሩን አልያም መሩን አይሉም። 
ለዚህም ነው ክርስቶስ ለሐዋርያቱ ‹‹የአሕዛብ 
አለቆች እንዲገዙአቸው ታላላቆቹም በላያቸው 
እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ።›› ያላቸው። 

ህዝብና መንግስት የበላይና የበታች በሆኑባቸው 
ማህበረሰቦች በአብዛኛው ‹‹አለቆች›› ይገዛሉ፣ 
በህዝቡም ላይ ይሰለጥናሉ። ለሚፈፅሟቸው 
አስነዋሪ ተግባራት በኃላፊነት የሚጠየቁበትን 
ስርዓት ባለመዘርጋታቸው እንደፈለጉ እንዲሆኑ 
ያደርጋቸዋል። ህዝቡም እነርሱን እንደ ባዕድ 
ከመቁጠሩ የተነሳ ሌሎች የነፃነታቸውን ቀን 
እንደሚናፍቁ ሁሉ ህዝቡም ለነፃነት የሚከፈለውን 
ዋጋ ለመክፈል ይዘጋጃል። በእንዲህ አይነት 
የእርስ በርስ ልዩነት ለነፃነት የሚከፈለው ዋጋ 
እንደተቀሩት የቅኝ አገዛዝ ትግል ተሞክሮዎች 
ደም አፋሳሽ ይሆናሉ።

ስለዚህ እንዲህ ከመሆኑ በፊት 
መሪዎቹ ምን መሆን ይገባቸዋል? ለሚለው 
ጥያቄ ቅድሷ መፅሀፍ ተገቢውን ምላሽ ሰጥቷል። 
‹‹ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ 
አገልጋይ ይሁን›› በማለት።

በእኛ አገር የታላቅነት ሁሉ ሚስጥር 
መስሎ የሚሰማና በፖለቲካ ስልጣን የሚገኘው 
ኃብትና ማህበረሰባዊ አክብሮት ነው። 

ትናንት ምንም ያልነበሩ ግለሰቦች ዛሬ 
የመንግስትን ስልጣን በመቆጣጠራቸው ብቻ 
የሃብት ባለቤት ሆነው ስናይ ሚስጥሩ ስልጣን 
መሆኑ ይገባናል። ስለዚህ ማንም ታዳጊ ወደፊት 
ስልጣን የመያዝን ጥቅም አስረዳ ቢባል ሊመልስ 
የሚችለው ያየውንና ያለውን ነባራዊ ተሞክሮ 
ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው። የኢትዮጵያ 
ፖለቲካ ባህል ለእንዲህ አይነት አገዛዝ የተመቸ 
ነው። በየትኛውም የስልጣን እርከን ላይ ያሉ 
ግለሰቦችም ቢሆኑ ባገኙት አጋጣሚ ከህዝቡ 
ሀብትና ንብረት ላይ መዝብረው የራሳቸውን ኑሮ 
መደላደል ለመፍጠር ከመሯሯጥ የሚመለሱ 
አይደሉም። ለጉዳዩ የመጣውንም ባለቤት 
ከማሸማቀቅ ውጭ አገልግሎት የመስጠት 
ግዴታ እንዳለባቸው አንዳችም ትዝ የሚላቸው 
ጊዜ የለም። ስልጣን በራሱ የታላቅነት ሚስጥር 
በሆነባት አገር ባለስልጣኖች ባገኙት አጋጣሚ 
መገልገልን እንጂ ማገልገልን አያስቀድሙም። 
ቢገባቸው በስልጣን ዙፋን ላይ መቀመጥ 
ከማንም የበላይ የመሆን ምልክት አይደለም። 
አለመታደል ሆኖ እንጂ በሌሎች አገራት ስልጣን 
ላይ መውጣት በሚያስከትለው ጦስ የተነሳ 
ባለስልጣን ከመሆን መገለልን ይመርጣሉ፡፡ 

አልያም በተቀመጡበት ወንበር ታሪክ ሰርተው 
ለማለፍ ሲሉ ዝቅ ብለው ማህበረሰቡን በቅንነት 
እና በታማኝነት ያገለግላሉ። በማገልገላቸውም 
በህብረተሰቡ እና በታሪክ ዘንድ ታላቅ ተብለው 
መወድስ ይቀርብላቸዋል።መጽሐፉም ለእንደነዚህ 
አይነት አገልጋዮች እንዲህ ይላል።

‹‹ከእናንተ ማንም ፊተኛ ሊሆን 
የሚወድ የእናንተ ባሪያ ይሁን›› 

እስከዛሬ በአገራችን ዘመናዊ የፖለቲካ 
ዑደት እራሳቸውን ዝቅ አድርገው ማህበረሰቡን 
ለማገልገል ከተጉት መካከል ዳግማዊ ሚኒልክን 
የሚያህል ንጉስ የለም። ዳግማዊ  ሚኒልክ 
ማህበረሰቡን ከዘመናዊነት ጋር ለማጣጣም 
ራሳቸውን ፊት እያስቀደሙ አገልጋይ እየሆኑ 
አሳይተዋል። ወፍጮ ቤትን ለማስተዋወቅ ንጉሱ 
ከዙፋናቸው ወርደው ወፍጮ አስፈጪ ሆነው 
አሳይተዋል፡፡ መኪና፣ ስልክ፣ ጫማ፣ ሆቴል፣ 
ሲኒማ፣… ሁሉንም ነገር ቅድሚያ እርሳቸው 
በመሞከር ለሌሎቹ ቴክኖሎጂውን ለማስተዋወቅ 
ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። በእንዲህ አይነት 
ተሞክሮ ሌሎች መሪዎችን መጥራት ይከብዳል። 
ህዝብና መንግስት እስከተራራቁ ድረስ የማገልገልና 
የመገልገል አስተሳሰብ ትርጉም ውስን ይሆናል። 
ህዝቡ አገልጋይ መሪው ተገልጋይ የሚሆነው 
ከዚህ አንፃር ነው።

ክርስቶስ ከህይወቱ ሰዎች ይማሩ ዘንድ 
አገልጋይ ነበር። በአምላክነት ፀጋው የነበረውን 
ክብር እንኳን ገልጦ ሊያሳያቸው አልፈቀደም። 
ህዝቡ አምላክን ማገልገል ሲገባው አምላክ ህዝቡን 
አገለገለ።

ክርስቶስ የመጣበትም አላማ ይህ 
እንዳልሆነ ተናግሯል። ‹‹የሰው ልጅ ሊያገለግል 
ነፍሱንም ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ 
እንዲያገለግሉት አልመጣም›› ብሎ ከመናገርም 
አልፎ ኑሮውንና ህይወቱን ከአገልጋዮች 
እንደአንዱ ሆኖ አሳልፏል፡፡

ነገስታቶች ከዚህ መታበያቸው ፈቀቅ 
ይሉ ዘንድ በተደጋጋሚ በተለያዩ ጊዜያት 
ከተለያዩ አካላት ምክርን ተለግሰዋል። ከቀደሙ 
መንግስታት አወዳደቅ በራሱ ብዙ ነገር መማር 
ይቻላል። አፄው የወደቁት የህዝብ ለውጥ 
ጥያቄን መስማት ባለመፈለጋቸው ነው። ደርግም 
ቢሆን የህዝብን ጥያቄ አለመስማት በአፄው ላይ 

ካስከተለው ውድቀት መማር ባለመቻሉ የቀደመው 
እጣ ፈንታ ተቋዳሽ ለመሆን በቃ። የአሁኑም 
መንግስት ባለስልጣናት ቢሆኑም በተደጋጋሚ 
ጊዜያት በራስ ከመታበይ ይልቅ የሌሎችን ሀሳብ 
ለመቀበል ዝግጁ አለመሆናቸውን ገልፀዋል። 
ኢትዮጵያ እነርሱ ከያዟት ወዲህ ሌላ አገር 
እንዳደረጓትና ያለእነርሱ ጥረትና እገዛ ፍርስርሷ 
እንደሚወጣ በተደጋጋሚ ተናግረዋል። አገር 
በሰዎች ጥረት ብቻም ሳይሆን በእግዚአብሔር 
መልካም ፍቃድም ጭምር ትታነፃለች። መሪዎቹ 
ሁሉም ነገር ከእነርሱ ጥረትና አበርክቶት ብቻ 
የሆነ ሲመስላቸው ያን ጊዜ መውደቂያቸው 
ለመሆኑ ናቡከደነፆር ጥሩ ምሳሌ ነው። ከትንቢተ 
ዳንኤል ምዕራፍ 4 ጀምሮ የተተረከው የንጉሱ 
ታሪክ በተለይ ለሚታበዩ ነገስታት ጥሩ ትምህርት 
ይሆናቸዋል።

ናቡከደነፆር ትልቅ ግዛት የነበረው 
የባቢሎን ንጉሥ ነበር። በመታበይ በፈፀማቸው 
ስህተቶች ምክንያት እግዚአብሔር ሊቀጣው 
ፈልጐ ህልም አሳየው። የህልሙን ፍቺ ዳንኤል 
ካስታወቀው በኋላ የንጉሱ ውድቀት አይቀሬ 
መሆኑ እውን ሆነ። ናቡከደነፆር ግን አሁንም 
መታበዩን አላቆመም። በመፅሐፍ ቅዱስ እንዲህ 
ተብሎ ተፅፏል።

‹‹ከአሥራ ሁለት ወር በኋላ በባቢሎን 
ቤተ መንግስት ሰገነት ላይ ይመላለስ ነበር። 
ንጉሱም፡- ይህች እኔ በጉልበቴ ብርታት ለግርማዬ 
ክብር የመንግሥት መኖሪያ እንድትሆን ያሰራኋት 
ታላቂቱ ባቢሎን አይደለችምን? ብሎ ተናገረ። 
ቃሉም ገና በንጉሱ አፍ ሳለ ድምፅ ከሰማይ 
ወደቀና፡- ንጉሥ ናቡከደነፆር ሆይ፡- መንግስት 
ከአንተ ዘንድ አለፈች ተብሎ ለአንተ ተነግሮአል›› 
ትንቢተ ዳንኤል ም.4 ቁ.28

ንጉሡ ከዚህ በኋላ መኖሪያህ ከዱር 
አራዊት ጋር ይሆናል በተባለው መሰረት ጠጉሩ 
እንደ ንስር፣ ጥፍሩም እንደ ወፎች እስኪረዝም 
ድረስ ከሰዎች ተለይቶ ተሰደደ። እንደበሬም ሳር 
በላ አካሉም በሰማይ ጠል ረሰረሰ። የመታበይና 
የሌሎችን ተሞክሮ አለማየት ብሎም ምክር 
አለመስማት መጨረሻው ይህ ነው። ከእንዲህ 
አይነት ቅጣት ለመሸጋገር የማገልገል ሚስጥር 
መረዳት አስፈላጊ ነው። ለሁላችንም አስተዋይ 
ልቦናን ይስጠን። አሜን ይስጠን።


