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በአዲስ አበባ በቤተ-ክርስትያን ይዞታ 
በተቀሰቀሰ ግጭት የሁለት ሰው ህይወት አለፈ

የዋጋ ግሽበቱ እና የ‹‹መለኖሚክስ›› ክስረት
2

በአዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ 
ከተማ ውስጥ ግንቦት 28/2004 ዓ.ም. በፀጥታ 
ሀይሎች እና በአካባቢው ነዋሪዎች መካከል 
በተቀሰቀሰ ግጭት የአንድ ፖሊስ እና የአንድ 
ህፃን ልጅ ህይወት ሲያልፍ በንብረት ላይም 
ከፍተኛ ጉዳት ደረሰ።

በ1981 ዓ.ም. እንደተቆረቆረ 
በሚነገረው የቤተል ጊዮርጊስ ቤተ-ክርስቲያን 
ይዞታ ክ/ከተማው እና ቤተ-ክርስቲያኗ 
መግባባት ላይ መድረስ ባለመቻላቸው ግጭቱ 
እንደተነሳ የፍትህ ምንጮች ገልፀዋል።

‹‹ቤተ-ክርስቲያኗ ከተቆረቆረች ጀምሮ 
እና ከ1986 ዓ.ም. በፊት የተቆረቆሩ ቤተ-
ክርስቲያኖች ያላቸው ይዞታ ይፀናል በሚለው 
መመሪያ መሰረት ቤተ-ክርስቲያኗ በይዞታዋ 
ስትገለገልበት ቆይታለች። ለዚህም ሁለት ጊዜ 
የይዞታ ማረጋገጫ አግኝታለች። ነገር ግን ክ/
ከተማው ከዚህ ቀደም ከቤተ-ክርስቲያኗ ይዞታ 

ቆርሶ ወስዶ ህንፃ ገንብቷል፤ አሁንም ዋናው 
ግቢ ውስጥ በመግባት ከአውደ ምህረቱ /
ትምህርት መስጫ ቦታ/ 30 ሜትር ርቀት ላይ 
ገብቶ ለማጠር ሠራተኞችና የፖሊስ ሀይል 
በመላኩ በዕለቱ በቤተ-ክርስቲያኑ ውስጥ 
ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ሲከታተሉ ከነበሩ 
ምእመናን ጋር ፖሊሶቹ ተጋጭተዋል›› ሲሉ 
ስማቸውን መናገር ያልፈለጉ የአይን እማኝ 
ለፍትህ ተናግረዋል።

ከምእመናኑ ጋር የተከሰተውን 
ግጭት ለመቆጣጠር ወደ ስፍራው የመጡት 
የፌዴራል ፖሊሶች በቤተ-ክርስቲያኗ ግቢ 
ውስጥ አስለቃሽ ጭስ በመተኮሳቸው የዕለቱን 
የሃይማኖት ስርዓት ይመሩት የነበሩት አምስት 
የሃይማኖት አባቶች ራሣቸውን ስተው 
በመውደቃቸው የሃይማኖት ስርዓቱ መቋረጡን 
የገለፁት ምንጮቻችን በዕለቱ ቤተ-ክርስቲያኗ 

አቶ አስገደ ‹‹የመከላከያ ምስክሮቼን ለማሰማት ከፍተኛ 
የገንዘብ ችግር ገጠማኝ›› አሉ

- አቶ መለስን ጨምሮ በሀገር ውስጥ ላሉ ምስክሮች የትራንስፖርትና የአበል 
ወጪ ከ30 ሺህ ብር በላይ ይፈልጋሉ

የጀሃድ ጦርነት በማነሳሳት የተጠረጠሩት 
ግለሰቦች ተከላከሉ ተባሉ

በጋዜጠኛ ርዕዮት ላይ የይግባኝ አቤቱታ ክርክር 
ሊጀመር ቀጠሮ ተያዘ

‹‹የቅርስ ግኝት ባለቤትነቴን ለማጥፋት እና የገዳሙን 
ታሪክ ለመቀየር የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው››

/አቤቱታ አቅራቢ አቶ ቃሲም አለሙ/

በኢሊባቡር ዞን የሚከናወነው የድንጋይ ከሠል ልማት 
ቅሬታ ቀረበበት
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የዋጋ ግሽበቱ እና የ‹‹መለኖሚክስ›› ክስረት
‹‹ስሁት አረዳድ›› ይለዋል። ኢትዮጵያ ወደ ሀገር 
ውስጥ የምታስገባው የምርት መጠን ከአጠቃላዩ 
ሀገራዊ ምርቷ /GDP/ እስከ 26% ብቻ ከመሆኑ 
አንፃር፣ ከሀገሪቱ ጋር ተቀራራቢ ሊባል የሚችል 
ኢኮኖሚያዊ ክፍተት የሚያሳዩ ሌሎች ሀገራት 
ከተመዘገበው የዋጋ ንረት የኢትዮጵያ እስከ አራት 
እጥፍ መሄዱ፣ የዋጋ ንረቱ ‹‹ከውጪ የገባ ነው›› 
የሚለውን ሙግት ጎደሎ ያደርገዋል።

የኢትዮጵያን ማክሮ-ኢኮኖሚ ያጠኑ 
ምሁራንም ሆኑ ተቋማት የዋጋ ንረቱን አስመልክቶ 
አንድ ተመሳሳይ ድምዳሜ ላይ ይደርሳሉ። እስከ 
1995 ዓ.ም. አጋማሽ ድረስ የዋጋ ንረቱ የኢኮኖሚው 
መሰረታዊ መለያ የመሆን አቅም አልነበረውም። 
ከ1995 ዓ.ም. ወዲህ ፀሐፊዎቹ ‹‹እንግዳ›› ብለው 
እስከመጥራት ባደረሳቸው መልኩ ከዓመት ዓመት 
በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ መጥቷል። ፕ/ር አለማየሁ ገዳ 
ለዚህ ሁኔታ የስርዓቱን የማክሮ-ኢኮኖሚ አስተዳደር 
ዘዬ ተጠያቂ ያደርጋሉ። ፕ/ሩ‹‹Readings on the 
Ethiopian Economy›› ብለው በሰየሙት መድብል 
ውስጥ ባካተቱት  “Inflation, Development 
finance and monetary policy Issues” በሚለው 
ጥናታዊ ፅሁፋቸው እስከ 1990ዎቹ መጀመሪያ 
ድረስ ኢህአዴግ ተቋማዊ በሆነ መንገድ ከደርግ 
የወረሳቸውን ጥብቅ የፊስካልና ሞኒተሪ ፖሊሲዎች 
መጠቀሙ ለታየው ዝቅተኛ የዋጋ ንረት አነስተኝነት 
አስተዋፅኦ ሲኖረው፤ ከዚህ በግልባጩ ከተጠቀሰው 
ጊዜ ወዲህ ስርዓቱ የእኒህን ሁለት ፖሊሲዎች 
የአፈፃፀም ጥብቀት በማላላቱ የዋጋ ንረቱ መናር 
እንደጀመረ ያወሳሉ። እንደ ኢኮኖሚክስ መምህሩ 
ሙግት ለዚህ የፖሊሲ ልልነትም ልማታዊ 
መንግስት ነኝ የሚለው የገዢው ፓርቲ እምነት 
ገበያ ውስጥ የሚኖረውን ጣልቃ ገብነት እንዲያስፋፉ 
ማስቻሉ የዋጋ ግሽበቱን አባብሶታል።

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ተለምዷዊ ባህርይ 
ከእርሻ ምርቶች ከፍና ዝቅ ማለት ጋር በጥብቅ 
የተሳሰረ መሆኑ ነው። የአየር ሁኔታውን መዛባት 
ተከትሎ ዝቅ እያለ የሚሄደው የእርሻው ክፍለ-
ኢኮኖሚ የምርት ውጤት፣ ሀገራዊ የኢኮኖሚ 
ዕድገቱንም በዛው ልክ ይጫነዋል። የዚህ ግፊት 
ሀገራዊ የምርቶች ዋጋን በማወክ የዋጋ ግሽበትን 
ያስከትላል። እስከ 1990ዎቹ መጀመሪያ ድረስ 
የዋጋ ግሽበቱ እና የእርሻ ምርት ውጤቶች ቀጥተኛ 
ተዛምዶ እንደነበራቸው ብዙዎቹ ኢኮኖሚስቶች 
ይስማማሉ። በኢኮኖሚው ታሪክ እስከወቅቱ 
ድረስ ከፍተኛ ሊባሉ የሚችሉ የዋጋ ግሽበቶች 
የተከሰቱት ድርቅና ጦርነት በነበረባቸው ሶስት 
ወቅቶች እንደነበረ ዲክ ዱሪቫል፣ ጆሴፍ ሎኒንግ 
እና ዮሐንስ አያሌው የተባሉ አጥኚዎች ይናገራሉ። 
በ1977ዓ.ም ከባድ ድርቅ ሲከሰት፣ በኢትዮ-
ኤርትራ ጦርነት ወቅት እና እንደገና በ1995 ዓ.ም. 
የተስተዋለው ድርቅ፤ ከፍተኛ የተባሉትን ከ16%-
21% የዋጋ ግሽበት ተመዝግቦባቸዋል። ሶስቱ 
ኢኮኖሚስቶች “Inflation dynamics, food prices 
in Ethiopia” በሚል ርዕስ በሰሩት ጥናት ለድህረ 
95ቱ የዋጋ ግሽበት እየናረ መምጣት ኢህአዴግ 
በምክንያትነት የሚያስቀምጠውን በግብርናው 
ሴክተር ላይ የሚካሄድ የመዋቅራዊ ለውጥ ጉዳይ 
በማንሳት፣ ‹‹መዋቅራዊ ለውጡ ለምግብ ዋጋ መናር 
አስተዋፅኦ እንዳለው የሚያሳይ መረጃ ማግኘት 
አልቻልንም›› ሲሉ ተከራክረዋል። ከተጠቀሰው 
ዓመት ወደዚህ ያለው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ያጠኑ 
እንደሚጠቅሱት በተለያዩ ክፍለ ኢኮኖሚዎች ላይ 
በተለይም የግብርናው ምርቶች ከፍተኛ እድገት 
እያሳዩ ቢመጡም፣ ተፃራሪ በሆነ መንገድ የምርቶች 
ዋጋ ሽቅብ መናሩን ቀጥሏል። ‹‹በዋጋ መናር እና 
በምርቶቹ እድገት መሀከል የተፈጠረው ተጣሮሻዊ 
ዝምድና ብዙዎችን በፍጥነት እያደገ ነው የሚባለውን 
የኢኮኖሚ እድገት እንዲጠራጠሩ አድርጓቸዋል›› 
ይላሉ ፕ/ር አለማየሁ ከላይ በተጠቀሰው 
ፅሁፋቸው። እርሳቸው የሚሉት ዓይነት ጥርጣሬ 
በሌሎች ተቋማትም በኩል ይሰማል።

ጄሮ ሆንዳ፣ ዛያጀን ዛህናንድ እና አሏን 
ቶማስ እ.ኤ.አ በ2008 ዓ.ም. ለአለም አቀፉ የገንዘብ 
ድርጅት /IMF/ በሰሩት ጥናት የቅርብ ጊዜው 
ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት ሶስት የተለያዩ መልኮች 
እንዳሉት ተንትነዋል። የመጀመሪያው በዕድገቱ 
መጠን ላይ ስምምነት ባይኖርም ግሽበቱ አለ 
ከሚባለው የኢኮኖሚ እድገት ጋር አብሮ ማሻቀቡ 
ነው። በተለይም የጥራጥሬ ምርቶች አቅርቦት 
ከፍላጎት ጋር አለመጣጣሙ እርዳታ ሰጪ 
ሀገራት ከምግብ እርዳታ ወደ ገንዘብ-ነክ ድጎማ 
ማዘንበላቸውን በምክንያትነት የሚያነሱት እነ 
ጄሮ ሆንዳ፤ መንግስታዊው የኢትዮጵያ የልማት 
ምርምር ተቋምም /ኢ.ዲ.አር.አይ/ ‹‹ይህን የዋጋ 
ግሽበት እንቆቅልሽ የሚያደርገው ባለፉት አራት 
ተከታታይ አመታት የተሻለ የምርት ስብሰባ እና 
ኢኮኖሚያዊ እድገት መመዝገቡ ነው›› ማለቱን 
በፅሁፋቸው ህዳግ ላይ ያስነብባሉ። በአጥኚዎቹ 
የተነሳው ሁለተኛው ነጥብ የዋጋ ግሽበቱ ከጎረቤት 
ሀገራት አንፃር እጅግ ከፍተኛ ሊባል በሚችል 
መልኩ የሚያሳየው ዓመታዊ እድገት ሲሆን ይህንን 
ያባባሰው ሶስተኛው እንግዳ ጉዳይ ከተመለደው 
ውጪ ምግብ ነክ ያልሆኑት ምርቶች ዋጋ ከፍ 
እያለ መምጣት ነው።

የግሽበቱ ከየት መጤነት
የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እያንገዳገደው ባለው 

የዋጋ ግሽበት ጉዳይ የተሰሩ ጥናቶች በቁጥር አነስተኛ 

ሊባሉ የሚችሉ ሆነውም አጥኚዎቹ የሚነሱባቸው 
የዲስፕሊኑ አስተምህሮቶች መለያየት፣ የመረጃ 
አጠነቃቀር ጉድለት እና የመተንተኛ ሞዴሎቹ 
የፖለቲካል-ኢኮኖሚ ተለዋጮችን በምልዕት 
አለማካተታቸው ጥናቶቹን አልፎ አልፎ 
ለሚስተዋለው ተጣራሽ ድምዳሜዎች ዳርጓቸዋል። 
አንዳንዶቹ አጥኚዎች አጠቃላይ ሀገራዊ ፍላጐቱ 
መገራት እንዳለበት ሲከራከሩ፣ ሌሎቹ በዋናነት 
በግብርና ምርቶች ላይ ለሚስተዋለው የአቅርቦት 
መቀዛቀዝ ቅድሚያ ይሰጣሉ። ከዚህ ውጪም 
ከገንዘብ አቅርቦት እስከ በአለም አቀፍ ደረጃ 
የሚታየውን የነዳጅ ዋጋ መናርንም በምክንያትነት 
ያስቀምጣሉ።

ባለፉት አስርት አመታት ያለው የሀገሪቱ 
ኢኮኖሚ መለያ ባህርይ ሆኖ የወጣው ከፍተኛ 
የመንግስት የባጀት ጉድለት ነው። ከሀገሪቱ 
ጠቅላላ ምርት ድርሻ እስከ 10% የሚደርሰው 
የባጀት ጉድለት ማዕከላዊ መንግስቱን ብድር 
ፍለጋ እንዲንከራተት አድርጎታል። ጉድለቱንም 
ለመሙላት የወሰዳቸው አማራጮች ከሀገር ውስጥና 
ውጪ መበደርን እንዲሁም ህዝባዊ ተቋማትን 
ወደ ግል ማዛወር ነው። ክብሮም ተፈራ የተባሉ 
ኢኮኖሚስት እንደሚጠቅሱት እስከ 1990ዎቹ 
አጋማሽ ስርዓቱ ከተከተለው ጥብቅ ሞኒተሪ ፖሊሲ 
የተነሳ በባጀት ጉድለቱ እና የዋጋ ግሽበት መካከል 
ይሄ ነው የሚባል ተዛምዶ አልተከሰተም። ‹‹ከዚህ 
ወቅት በኋላ›› ይላሉ አጥኚው “The sources 
of the recent inflationary experience in 
Ethiopia” በሚለው ጥናታዊ ስራቸው ‹‹የባጀት 
ጉድለቱ እያደገ ለመጣው የዋጋ ግሽበት አስተዋፅኦ 
አድርጓል።›› ይህን መሰሉ የአጥኚዎቹ ድምዳሜ 
መንግስት የባጀት ጉድለቱን ለመሸፈን ሲል 
በዋናነት ከሀገር ውስጥ መበደሩ፣ ኢኮኖሚስቶች 
‹‹ሞኒታይዜሽን›› የሚሉትን መፍጠሩ፣ ይህም 
አጠቃላይ የገንዘብ አቅርቦቱን ስለሚጨምረው 
የዋጋ ግሽበቱን እያናረው ይመጣል። መንግስት 
ከሀገር ውስጥ  የሚወስደው የብድር መጠን ከሀገር 
ውጪ ከሚቀበለው ያለው ልዩነት እጅግ አነስተኛ 
የነበረ ቢሆንም ከ1995 ዓ.ም. ወዲህ ከሀገር ውስጥ 
የሚበደረው የብድር መጠን በአማካይ በ50% 
እየጨመረ መጥቷል። እንደ ብዙዎቹ አጥኚዎች 
መከራከሪያ መንግስት በዚህ መልኩ ከሀገር ውስጥ 
በብዛት በመበደር የባጀት ጉድለቱን ለመሙላት 
እየተሞከረ ያለበት ምክንያት ለመበደር በሚከፈለው 
የወለድ መጠን እና በዋጋ ግሽበቱ መካከል በሁለት 
ዲጂት የሚለካ ልዩነት መኖሩ የሀገር ውስጥ 
ብድሩን የቀለለ ያደረግልታል። ገዢው ፓርቲ 
በስፋት እየሰራባቸው ያሉት የተቋማት ማስፋፋትና 
የመሰረተ ልማት ግንባታ መንግስታዊ ወጪውን 
መጨመራቸው ለባጀት ጉድለቱ መባባስ ቀዳሚው 
ምክንያት ነው። ኢህአዴግ በነዚህ መንግስታዊ 
ወጪዎች የተነሳ የሚከሰተውን የባጀት ጉድለት 
ለመሙላት የሀገር ውስጥ ብድር ላይ በከፍተኛ 
ሁኔታ መንተራሱ በተራዛሚው በገበያ ውስጥ 
የሚኖረውን የገንዘብ መጠን ከፍ ያደርገዋል። 
የነገሩ አጥኚዎች እንደሚሉት ለሀገራዊ የኢኮኖሚ 
መረጋጋት በጠቅላላው የኢኮኖሚ እድገት እና 
በገንዘብ አቅርቦት መጠን መሀከል ተቀራራቢ ዕድገት 
መኖር እንዳለበት ይመክራሉ፡፡ ባለፉት ዓመታት 
የወጡት የብሔራዊ ባንክ እና የገንዘብ ሚኒስቴር 
መረጃዎች እንደሚያሳዩት በኢኮኖሚው ውስጥ 
የሚንቀሳቀሰው የገንዘብ መጠን ዓመታዊ እድገት 
ከአጠቃላዩ ኢኮኖሚያዊ እድገት አንፃር በአማካይ 
እጥፍ በሆነ መልኩ መጨመሩን ነው። እንደ ጉዳዩ 
ተከታታዮች ከዚህ በተፃራሪ ለመንግስታዊ ወጪዎቹ 
ሲል ፌዴራል መንግስቱ ገንዘብ እስከማተም ድረስ 
መሄዱ ከሀገር ውስጥ ብድር መብዛቱ ጋር ሲተሳሰር 
የምርቶቹን ዋጋ እየገፋቸው ይሄዳል።

ፕ/ር አለማየሁ ገዳና ክብሮም ታፈረ 
ጥብቀት ያላቸውን የኢኮኖሚ ሞዴሎችን በመጠቀም 
እንደሚደመድሙት የገንዘብ አቅርቦት በአንድ በመቶ 
ቢያድግ የምግብ ዋጋ በ1.49 በመቶ ሲጨምር፣ 
ምግብ ነክ ያልሆነው የዋጋ ንረት ደግሞ በ0.94 
በመቶ ያድጋል። ሀገራዊ አጠቃላይ የዋጋ ግሽበቱን 
እስከ 40% ከፍ እንዲል ያደረገው በዋናነት የምግብ 
ዋጋ መናር ከመሆኑ አንፃር ከገንዘብ አቅርቦት ጋር 
ያለው ዝምድና በዚህ ደረጃ መሆኑ ሁኔታውን 
የከፋ ያደርገዋል። በላይ ጌታቸው የተባሉ አጥኚ 
ይህን አውድ በመንተራስ “Economic Analysis 

of inflation from the short-run and long-
run perspectives” በሚል ርዕስ በፃፉት ጥናት 
ቢያንስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያለውን የዋጋ ግሽበት 
ለመግታት መንግስት የገንዘብ አቅርቦቱን መግራት 
እንዳለበት አሳስበዋል።  የምግብ ዋጋን እያናሩ 
ከሚገኙ ተለዋጮች መሀከል ሌላኛው በገበያ ውስጥ 
ያለው የምግብ አቅርቦት ማነስ ነው። እነ አለማየሁ 
ገዳ “The galloping inflation in Ethiopia: A 
Cautionary tale for aspiring “Developmental 
state” in Africa”  በሚለው ጥናታዊ ፅሁፋቸው 
የፖለቲካ አለመረጋጋት፣ ዋስትና አልባ የመሬት 
ስሪት እና የአየር ፀባይ ለውጥ የሀገሪቱን የምግብ 
አቅርቦት የሚፈታተኑ ጉዳዮች ናቸው። በነዚህ 
ተዛማጅ ምክንያቶች የምግብ አቅርቦቱ የገበያውን 
ፍላጐት ያህል ማደግ ያለመቻሉ የዋጋ ንረቱን 
እንዲባባስ እንዳደረገው ፅፈዋል።

በሌላ ጫፍ የዋጋ ግሽበት ከፍ እያለ 
መምጣት ሲጀምር ዜጐች ገንዘባቸውን በባንኮች 
ለማስቀመጥ የሚኖራቸውን ፍላጐት እየቀነሰ 
ይመጣል። በጊዜ ርዝመት ያከማቹት ገንዘብ 
የመግዛት አቅሙ እያሽቆለቆለ መምጣቱ የመቆጠብ 
ፍላጎታቸውን መቀዝቀዙን ተከትሎ በባንኮች 
ከማከማቸት ይልቅ ሌሎች ቋሚ ንብረቶችን 
መሰብሰብ ላይ ስለሚያውሉት በገበያ ውስጥ 
የሚኖረው የገንዘብ ዝውውር እየጨመረ ይመጣል። 
እንደእነ ፕ/ር አለማየሁ ሙግት ይህ ተሳሳሪ ጉዞ 
የምግብ ዋጋን ለማናር በቂ ምክንያት ይሆናል።

አክሰስ ካፒታል የስታስቲክስ ባለስልጣንን 
ይፋዊ የዋጋ ግሽበት መረጃን ተንተርሶ በስራው 
ጥናታዊ ዘገባ የዋጋ ግሽበቱ ኢትዮጵያን ከአፍሪካ 
ቀዳሚ ሲያደርጋት፣ በዓለም አቀፍ ደረጃም ከቤላሩስ 
ቀጥሎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ አስቀምጧታል። ተቋሙ 
ከላይ በተጠቀሰው እትሙ እንደሚለው ወደ 40% 
እየተጠጋ ያለው የዋጋ ግሽበት ከገዢው ፓርቲ 
የትራንስፎርሜሽን እና የእድገት እቅድ ጋር 
ይላተማል። ከ2003 ዓ.ም. እስከ 2007 ዓ.ም. 
ድረስ በሚዘልቀው የትራንስፎርሜሽኑ የጊዜ ገደብ 
ኢህአዴግ የግሽበት መጠኑን ወደ ነጠላ ዲጂት 
ለማድረግ ያለመ ቢሆንም የቀደመው ዓመት 
የፍጆታ ዋጋ ጥምር አመልካች /CPI/ 38% መሆኑ 
እና በተቋሙ መደምደሚያ የዚህ ዓመቱም ወደ 
48% መጠጋቱ፤ ስርዓቱ እጅግ መልካም ሊባሉ 
የሚችሉ የማክሮኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን ቢተገበር 
እንኳን የትራንስፎርሜሽኑ ዓመታት አማካይ የዋጋ 
ንረት ከ15% ያነሰ አይሆንም። 

‹መለኖሚክስ› ከስሯል?
በአጭር ጊዜ ውስጥ መቆሚያ የሚገኝለት 

የማይመስለውን የዋጋ ግሽበት መንስኤዎች 
በተመለከተ አቶ መለስ በተደጋጋሚ ጊዜ የሚያነሱት 
በዋናነት ፈጣን ያሉትን የኢኮኖሚ እድገት፣ የአርሶ 
አደሮችን የገቢ መሻሻል እና ‹‹ስግብግብ›› ያሏቸውን 
ነጋዴዎችን ቢሆንም ክርክራቸው ብዙም የሚያስኬድ 
አይመስልም። ብዙ ኢኮኖሚስቶች እንደሚስማሙት 
ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ሁልጊዜና በግድ በከፍተኛ 
የዋጋ ግሽበት አይታጀብም። ኢኮኖሚያቸው 
በፍጥነት እያደገ ነው የሚባሉት ሀገራት አማካይ 
የዋጋ ግሽበት መጠን የኢትዮጵያን አንድ አራተኛ 
(8%) ከመሆኑ በዘለለ ከዚህ መሰል ሀገራት መሀል 
ከፍተኛ የሚባለውን የግሽበት መጠን ያስተናገደችው 
ምንጎሊያ ስትሆን፣ የሞንጎሊያ የዋጋ ግሽበት መጠን 
ከኢትዮጵያ በግማሽ ያነሰ መሆኑ ክርክራቸውን 
የሚያጎድልባቸው ይመስላል። ሌላው የአቶ መለስ 
መከራከሪያ አርሶ አደሩ ገቢው በማደጉ ከዚህ 
ቀደም በነበረበት ከ‹‹አጣብቂኝ የሽያጭ አማራጭ›› 
/distress sales/ በመላቀቁ ተደራድሮ የመሸጥ 
አቅሙ ጎልብቷል የሚል ነው። በጉዳዩ ላይ የፃፉት 
ፕ/ር ሰይድ ሃሰን መከራከሪያውን ‹‹ጎደሎ›› ሲሉ 
ያጣጥሉታል። “The causes of the current 
Ethiopian soaring inflation rate”   በሚለው 
ፅሁፋቸው ፕ/ር ሰይድ እንደሚጠቅሱት በትክክልም 
አርሶ አደሩ ለምርቶቹ የተሻለ ዋጋ ከጠየቀ እና 
በፈለገው ዋጋ መሸጥ ከቻለ፣ አርሶ አደሩ በዚህ 
የገበያ ባህርይ የተሻለ በመነቃቃት አመራረቱን 
በማሳለጥ ምርቶቹን ስለሚጨምር፤ አሁን 
የሚታየው የግብርና አቅርቦት እጥረት አይከሰትም። 
በውጤቱም የምግብ ዋጋ ግሽበት እየቀነሰ ይመጣል። 
የጅምላ እና የችርቻሮ ገበያው የማይገባውን ትርፍ 
ለማግኘት በማሰብ ምርቶችን በመደበቅ ገበያውን 
መረበሹ ለግሽበቱ ምክንያት ሆኗል የሚለው 
የስርዓቱ ልሂቃን ሌላኛው ነጥብ ነው። እንደ 
አንዳንድ ተንታኞች ሙግት ከዚህ ቀደም ባሉት 
ጊዜያት እነዚህ የገበያ ክፍሎች ለዋጋ ንረቱ አሉታዊ 
ድርሻ ሳይኖራቸው፤ ኢህአዴግ በልማታዊ መንግስት 
ኀልዮት ሽፋን መንግስታዊ ጫናውን በገበያው ላይ 
ማጠናከር በጀመረበት ወቅት (ከ1995ዓ.ም ወዲህ) 
ለተከሰተው ከፍተኛ ግሽበት እነርሱን ተጠያቂ 
ማድረግ የፖሊሲ ስህተት መሸፈኛ ከመሆን 
አይዘልም። አቶ መለስ በፓርላማ ቆይታዎቻቸው 
የስርዓታቸውን የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክሽፈት 
ለመሻገር የሚያቀርቡአቸው ደብዛዛ መከራከሪያዎች 
‹‹መለኖሚክስ›› /የመለስ ኢኮኖሚክስ/ ብለው 
የሚጠሯቸው የነገሩ ተከታታዮች፤ የቀደመውን 
ዓመት ጨምሮ ዓመታዊ የዋጋ ግሽበቱ ወደነጠላ 
ዲጂት /ከ10% ያነሰ/ ማውረድ ግባቸው እንደሆነ 
አቶ መለስ በተደጋጋሚ ቢናገሩም፣ የተከሰቱት 
ሁነቶች ግን የሰውየውን የፖሊሲ ክስረት ጮኸው 
ይናገራሉ፡፡

በከፍተኛ ድህነት ውስጥ የሚኖሩ 
አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ለምግብ ፍጆታ በሚል 
የሚያወጡት ወጪ ረሀብን ከማስታገስ የዘለለ 
ጠቀሜታ እንደማይኖረው በተለይ በከተማ ላይ 
የተሰሩ ጥናቶች ይጠቁማሉ። በቀን አንድ ሰው 
ያስፈልገዋል የሚባለው የካሎሪ መጠን ለማሟላት 
መወሰድ ይኖርባቸዋል የሚባሉት የተለያዩ አይነት 
ምግቦች በድህነት ውስጥ ለሚኖሩት ዜጎች የማይቻሉ 
ሆነዋል፡፡

 የተለያዩ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት 
ከሆነ በኢትዮጵያ ያለው የምግብ ዋጋ ከሌሎቹ 
አገራት ጋር ሊነፃፀር በማይችል መልኩ በከፍተኛ 
ፍጥነት እያደገ ያለ የዋጋ ግሽበት እያሳየ መጥቷል። 
ለዚህ የዋጋ መናር ከሌሎቹ አገራት ጋር በንፅፅር 
ለማቅረብ አዳጋች እንደሆነ እና የኢትዮጵያ ጉዳይ 
የተለየ ለመሆኑ በዘርፉ ጥናት ያደረጉ ምሁራን 
ያወሳሉ። 

የምግብ ሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ 
መጨመሩ የአብዛኛው ድሃ የአገሪቷ ነዋሪን  ኑሮ 
እያቃወሰ ነው፡፡ በተለይ የዚህ ችግር ቀጥተኛ 
ሰለባ የሆኑት በገጠርና በከተማ የሚገኙ በፍጥነት 
የማይቀያየር ቋሚ ገቢ ላይ የተመሰረቱ ቤተሰቦች 
ናቸው። በንፅፅር ሲታይ ደግሞ በከተማ የሚገኘው 
ደሃው ማህበረሰብ ለችግሩ እጅግ ተጋላጭ መሆኑን 
ጥናቶቹ ይጠቁማሉ። 

ዶ/ር ያሬድ አማረ ‹‹Urban food 
Insecurity and coping mechanisms›› በሚል 
ርዕስ በሰሩት ጥናት በምግብ ዋጋ ግሽበት የተነሳ 
ስለሚሰቃዩ አዲስ አበቤዎች ይተርካሉ፡፡ አጥኚው 
እንደሚሉት ለቁርስ ተሳክቶላቸው ከሚበሉ ደሃ 
ቤተሰቦች መካከል ለልጆቻቸውና ለራሳቸው አንድ 
አንባሻ ከተገኘ ከሻይ ጋር ካልተገኘም በውሃ 
አጣጥመው መመገብ ከቻሉ በኑሯቸው ትልቅ ስኬት 
እንደሆነ አድርገው የሚቆጥሩ ብዙ መሆናቸውን 
ይናገራሉ። ይህ ያልሆነላቸው፡- ከተገኘ አንድን ዳቦ 
ወይም አንባሻ ለሁለት ተቋድሰው ከሌለም ፆም 
መዋል የየዕለት ተግባራቸው መሆኑን ፀሐፊው 
ይገልፃሉ።

በጥናቱ ውስጥ ከተካተቱት ቤተሰቦች 
መካከል ከግማሽ የሚበልጡት ቤተሰቦች ቁርስ 
የሚባል እንደማያውቁ ተጠቁሟል። ህፃናት 
በአፋቸው ምንም ሳይቀምሱ ወደ ትምህርት 
ገበታቸው ይሄዳሉ። በጥናቱ ከተጠቀሱት መካከል 
አንዲት እናት፡- 

‹‹በየሶስት አልያም አራት ቀናት 
ውስጥ አንዱን ቀን ምንም ምግብ እቤት ውስጥ 
የማይኖርበት ጊዜ የተለመደ ነው። እንዲህ አይነት 
ችግር ሲገጥመኝ ለልጆቼ ምንም የሚበላ ነገር 
እንደሌለ እነግራቸዋለሁ። አጋጣሚ ሆኖ የተገኘ ጊዜ 
ደግሞ አንዷን እንጀራ አራት ቦታ ቆርሼ፣ ትንሽ 
ሽሮ ፈሰስ አደርግና እንዲቃመሱ አደርጋቸዋለሁ። 
አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ህፃናቱ ያለውን ችግር 
እየተረዱ መጥተዋል። እንደከዚህ ቀደሙ ምግብ 
አምጪ እያሉ አያስቸግሩኝም›› ስትል ስለቤተሰቧ 
ያሰፈረችው ቃል የድህነቱ አስከፊ ገፅታ ምን ያህል 
ደረጃ እንደደረሰ የሚያመለክት ይመስላል።

ተጠያቂው ማን ነው?
እስከዚህ ወቅት ድረስ የወጡትን 

መንግስታዊ መረጃዎች ስንመለከት የዋጋ ንረቱ 
በከፍተኛ ሁኔታ የሚስተዋልባቸው በሀገር ውስጥ 
ተመርተው ለፍጆታ የሚውሉ ምርቶች ላይ ነው። 
የእነዚህ ምርቶች የግሽበት መጠን እንደ ንዑስ 
የፍጆታ ምርት ስብስብ /Commodity/ እስከ 50% 
ሲደርስ፤ ጤፍ፣ ስንዴና ሌሎች ጥራጥሬ እህሎች 
እጅግ እያሻቀበ ያለ የዋጋ መጠን ይታይባቸዋል። 
ለብዙ ኢኮኖሚስቶች እነዚህ ምርቶች ላይ 
የሚስተዋሉት ቁጥራዊ መገለጫዎች የሚያስረዱት 
ከአጠቃላይ ሀገራዊ የዋጋ ግሽበቱ አንፃር ግፊታቸው 
ጠንካራ መሆኑ የዋጋ ንረቱን መነሾ ውጪያዊ 
ከማድረግ ይልቅ በአቅርቦትና ፍላጐት ጥምረት 
ላይ የሚንተራሱ ከውስጣዊ ኢኮኖሚያዊ ጉድለቶች 
እንዲነሱ ያደርጋቸዋል። ይህንን መከራከሪያ 
ለማለዘብ መንግስት የሚጠቅሳቸው ወደ ውጪ 
የሚላኩ ምርቶችን ቢሆንም ክርክሩ ብዙ የሚያስኬድ 
አይመስልም። ምክንያቱም ቡና እና ሌሎች 
የፍራፍሬና አትክልት ምርቶች ከአጠቃላዩ የፍጆታ 
ዋጋ ጥምር አመልካች /Consumer price index/ 
ውስጥ ያላቸው ድርሻ እጅግ አነስተኛ መሆኑ፣ ምንም 
እንኳን ምርቶቹ በአለም አቀፍ የዋጋ አለመረጋጋት 
የሚነኩ ቢሆንም፤ በዋጋቸው ላይ የሚኖረውን 
አሉታዊ ተፅዕኖ ወደ ሀገር ውስጥ ገበያ ለማሻገር 
የሚኖራቸው እድል እጅግ አነስተኛ ነው። አክሰስ 
ካፒታል “Ethiopia: macroeconomic Handbook 
2011/12” በሚል ርዕስ ባወጣው ዘገባ በተነፃፃሪ ዝግ 
ሊባል የሚችለውን የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ስርዓት 
ከሌሎች ጎረቤት ሀገራት ጋር በማወዳደር የዋጋ 
ንረቱ ምንጭ ውጫዊ ነው የሚለውን መከራከሪያ 

ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ
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ኪነትና ነፃነት

‹‹ፍቅር እስከመቃብር›› እና የአፄ ኃይለሥላሴ መንፈስ

ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

በደርግ ዘመን በአዲስ አበባ ማዘጋጃ 
ቤት አዳራሽ የኪነት ስብሰባ ተካሂዶ ነበር፤ 
እንጉርጉሮ በምትል ትንሽ የግጥም ጥራዝ 
ሳይሆን አይቀርም ለስብሰባው ተጋብዤ 
ነበር፤ በዚህ ስብሰባ ላይ አቶ አያልነህ 
ሙላትና ዶር. ኃይሉ አርአያም አስተናጋጆች 
እንደነበሩ አስታውሳለሁ፤ የመክፈቻው ንግግር 
ሥርዓት እንዳበቃ መድረኩ ለአስተያየት 
ሲከፈት የመጀመሪያው ጠያቂ እኔ ነበርሁ፤ 
‹‹በመድረኩ ላይ የተባለው ሁሉ በትክክል 
ገብቶኝ እንደሆነ ለማረጋገጥ እፈልጋለሁ፤ 
ስለዚህም አንድ ጥያቄ ላቅርብ፤›› ብዬ- ‹‹ኪነት 
ማለት አዝማሪነት ማለት ነው ወይ?››-- ብዬ 
ተቀመጥሁ፤ በሦስቱም የስብሰባ ቀኖች ‹‹ኪነት 

በ1880 ዓ.ም. ነው። የሩሲያው ባለቅኔ 
አሌክሳንደር ፑሽኪን መታሰቢያ ኃውልት ቆሞ 
ሲመረቅ የነበረውን ሁኔታ ሌላኛው የሩሲያ ታላቅ 
ደራሲ ኢቫን ቱርጌኔቭ እንዲህ ሲል ገልፆት ነበር፡
-

“Our common people, who now 
cannot read our poet, understand what 
the name means Pushkin and that 
they repeat… This is a monument to 
our teacher.” (አሁን ባለቅኔአችንን ማንበብ 
የማይችሉት ተርታዎቹ የእኛ ሰዎች ‹ፑሽኪን› 
የሚለው ሥም ምን ማለት እንደሆነ ጠንቅቀው 
ይረዳሉ። እየደጋገሙም ‹ለእኛ መምህር የቆመ 
መታሰቢያ ነው ይላሉ›)

ያለተማረ አስተማሪ አለው? እንዴት? 
ጭቆናን ተጋፋጭ የነበሩት የፑሽኪን ግጥሞች 
ማንበብና መፃፍ ለማይችሉት ተርታዎች መዝሙር 
ስለነበሩ ነበር ባለቅኔው መምህራቸው የሆነው። 

ወደእኛ አገር ስንመጣ በተመሣሣይ 
ሀዲስ ዓለማየሁ ለአንጡራው ኢትዮጵያዊ፣ 
ማንበብና መፃፍ ለማያውቀው ‹‹ጨዋ›› 
ጭምር ስማቸው እንግዳ አይደለም። ‹‹ፍቅር 
እስከመቃብር›› የተሰኘው ልቦለዳቸው በሬዲዮ 
በመተረኩና የተዋጣለት በመሆኑ ሀዲስ ዓለማየሁ 
ከተቀሩት ደራሲያን በተለየ ህዝቡ ውስጥ 
ገብተዋል። አንዳንድ የሥነ-ፅሁፍ ተንታኞች 
ደግሞ የሀዲስ ዕውቅና ‹‹ፍቅር እስከመቃብር›› 
በመተረኩ ብቻ የተገኘ እንዳልሆነ ለማስረዳት 
ይጥራሉ። ልቦለዱ የብዙሃኑን ችግር መሠረት 
ያደረገና ወገንተኝነቱም ለተጨቆኑት መሆኑ 
በተለይ የታችኛውን ህብረተሰብ ቀልብ ለመሳብ 
ጉልበት ሆኖታል የሚል አቋም ያራምዳሉ። 

ሀዲስ ዓለማየሁን ለተጨቆኑ ወገኖች 
ቋሚ አድርገው ከሚከራከሩት ምሁራን መካከል 
ስዩም ወልዴ አንዱ ናቸው። ‹‹የአማርኛ ደራሲያን 
እምነትና አቅጣጫ›› በተሰኘ መጣጥፋቸው 
‹‹(ሀዲስ ዓለማየሁ)… የፊውዳሉን ኅብረተሰብ 
ህልውና በማጋለጥ እንደብረት የጠነከረ ፀረ-
ፊውዳል አቋሙንና ለአዲሲቱ ኢትዮጵያ ያለውን 
ወገናዊነት አረጋግጧል። ከትራጄዲ ባንወጣም 
ፍልሚያው ያፅናናል። ታሪኩ አመለካከታችንን 
ያጐለብታል።›› (‹‹የካቲት›› ግንቦት 1975 ዓ.ም)

ሀዲስ ዓለማየሁ ለስዩም ወልዴ 
የሶሻሊዝም ፋና ወጊ ሆነው ነው የቀረቡት፡
፡ የተዳከመው ፊውዳሊዝም ላይ ቆመው ባሻገር 
ሶሻሊዝምን የሚቃብዙ፡፡ ብዙ በስዩም ወልዴ 
የተጠቀሰው የሀዲስ ዓለማየሁ ችግር ከፈጣን 
ለውጥ ይልቅ አዝጋሚ መፍትሔን ሙጥኝ 
ማለታቸው ብቻ ነው።

አንዳንድ የሥነ-ፅሑፍ ምሁራን ደግሞ 
ከስዩም ወልዴ ጥቂት መልኩን የለወጠ አቋም 
አላቸው። ሀዲስ ዓለማየሁ ከፊውዳሊዝም ጋር 

አዝማሪነት ነው ወይ?›› የሚለው ጥያቄ 
እየተነሣ ቆየ፤ አዝማሪነት ስትል ምን ማለትህ 
ነው ብለው የጠየቁ ነበሩ፤ በቀለለ አማርኛ 
ልገልጽ አልችልም በማለት እስከ ሦስተኛው 
ቀን ቆየሁ። 

አንድ ሎሌ እየተውዘገዘገ ርእዮተ 
ዓለምንና አብዮትን የሕይወት ካባ አስመስሎ 
‹‹ከርእዮተ ዓለሙ ውጭ ምን አለ!›› እያለ 
አለማወቁን አሳወቀ፤ ኪነት አዝማሪነት ነው፤ 
አዝማሪነት ኪነት ነው ማለቱ ነበር፤ ሌሎችም 
ኪነትንና አዝማሪነትን ለማጋባት የቃጣቸው 
ሎሌዎች ነበሩ፤ አንዳንዶች ግራ ገብቶአቸው 
ለቡና ስንወጣ የጠየቁኝ እንደታምራት ሞላ 
ያሉ የኪነት ሰዎች ነበሩ፤ በእውነቱ እዚያ 
ውስጥ ከነበሩት ውስጥ ማንኛውም ቢሆን 
በልቡናው ኪነትንና አዝማሪነትን መለየት 
ያቃተው የነበረ አልመሰለኝም። 

በሦስተኛው ቀን ተነሣሁና በአንዲት 
ልጅ ፍቅር ተወጥሬ አንድ ግጥም ብጽፍ 
ርእዮተ ዓለሙ ወይም አብዮቱ በእኔና በልጅቱ 
መሀከል በምን ቀዳዳ ይገባል? ሕይወት 
አይቆምም፤ ይቀጥላል፤ ርእዮተ ዓለም ግን 
በርእዮተ ዓለም ይለወጣል፤ ለአብዮትም 
አብዮት አለው በማለት ሎሌዎቹን አስደንግጬ 
ድርሻዬን ተወጣሁ!

ኪነት ነፃነት ነው፤ ኪነት የፈጣሪነት 
ጥበብ ነው፤ ኪነት ውበት ነው፤ ኪነት 

ደስታና ሳቅ ነው፤ ኪነት ሐዘንና ለቅሶ ነው፤ 
ነፃነት፣ የፈጣሪነት ጥበብና ውበት የኪነት 
መለያ ባሕርዮች ይመስሉኛል፤ ኪነት በሰው 
ልጅ ውስጥ የፈጣሪው እስትንፋስ መኖሩን 
የሚገልጽና ፈጣሪነትን ከፈጣሪው የሚጋራበት 
ስጦታም ችሎታም ነው፤ እንደዚህ ያሉ ሰዎች 
የአንድ አገር ዓይንና ጆሮ፣ አእምሮና ኅሊና 
ናቸው፤ የአንድ አገር ሕዝብ የሥልጣኔ ደረጃ 
በእንደዚህ ያሉ ሰዎች ብዛትና በድንበር-ዘለል 
ተጽእኖአቸው ይለካል፤ ለምሳሌ ፈረንሳይ 
የኪነት ሰዎችን ከየትም የመሳብ ችሎታዋ 
ወደር የሌለው ነው፤ እንዲሁም አሜሪካ 
በሙሉ ባይባልም ኒው ዮርክ የኪነት ሰዎችን 
የሚስብ ከተማ ነው።

በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ አቶ 
ሐዲስ ዓለማየሁ ፍቅር እስከመቃብር 
ውስጥ በጥሩ መልኩ በጉዱ ካሣ ያመለከቱት 
ይመስለኛል፤ ክፉ መልኩ ግን አስቀያሚ ነው፤ 
ዘፈኖች የሚታሰሩበት አገር ነው፤ የኪነት 
ሰዎች የሚታሰሩበት አገር ነው፤ መጻሕፍትን 
ማቃጠልም እናውቅበታለን፤ አሁን ደግሞ 
ከየመሥሪያ ቤቶች ቤተ መጻሕፍት እያወጡ 
መጻሕፍትን መሸጥ ፈሊጥ ሆኖአል፤ 
በአጠቃላይ የፈጠራ ሰዎችን ከነፈጠራቸው 
ማፈን የሚወራረሱት ልማድ ሆኖአል፤ 
ከተለመደውና ከተፈቀደው ወጣ ያለ ነገር ወይ 
ለእስር ወይ ለስደት ይዳርጋል፤ በእውነቱ 

ከሆነ ኪነት የሚሰደድ አይመስለኝም፤ የኪነት 
ሕይወቱም ሆነ ሞቱ በነፃነት ነው፤ የተሰደደ 
ኪነት የሬሳ ጭፈራ ነው።

በብዙ አገሮች ኪነትን የሚደግፉ 
ሀብታሞች አሉ፤ በኢትዮጵያም አቶ መሀመድ 
አላሙዲ የዘፋኞች አለኝታ መሆኑ ይነገራል፤ 
አንድ ሰው መኖሩ የጠቅላላውን ጨለማ 
አይገፈውም።

ግራም ነፈሰ ቀኝ ራሱን ነፃ ያላወጣ 
ኪነት ከአዝማሪነት ይቆጠራል፤ አዝማሪነት 
ከመዝፈን ጋር ብቻ የተያያዘ አይደለም፤ 
ውዳሴንም ሆነ ገድልን ለወፍራም እንጀራ 
የሚጽፍ አዝማሪ ነው፤ በሌሎችም ሙያዎች 
ያው ነው።

አዝማሪነት የፈጣሪነት ጥበብንና 
ውበትን ሊይዝ ይችል ይሆናል፤ ነፃነት ግን 
ለአዝማሪነት የባሕርዩ አይደለም፤ ጥቅምን 
አይቶ የሚነሣ አዝማሪነትና ያለምንም ምኞት 
አፍአዊ ሁኔታዎች በሚቀሰቅሱት ሀሳብና 
ስሜት በጥልቀት ነፍሱ ሲነካ ነፍሱን ቧጥጦ 
የሚወጣው ኪነት አንድ ሊሆኑ አይችሉም።

በአንድ ዓይነት ኪነት ላይ ያለውን 
የባህል አጥር እየጣሱ ስሜታቸውን በመጠኑም 
ቢሆን የሚገልጹ ሰዎች ነበሩ፤ አዝማሪዎች፣ 
አልቃሾችና እረኞች፤ በተረፈ ግን ኢትዮጵያ 
የኪነት አገር ለመሆን አልታደለችም፤ ነፃነት 
ሲመጣ ኪነት ይነግሣል፤ ችጋርም ይጠፋል። 

የአፄ ኃይለሥላሴን ሥርዓት የሚያስቆጣ ትርክት 
በ‹‹ፍቅር እስከ መቃብር›› ውስጥ እንደተጠቀሙ። 
ይሄንን በተመለከተ ዶ/ር አምሳሉ አክሊሉ ‹‹አጭር 
የኢትዮጵያ ሥነ-ፅሑፍ ታሪክ›› በተሰኘ ጥናታቸው 
ላይ የሚሉት አለ።

‹‹…ይህ መጽሐፍ (‹‹ፍቅር 
እስከመቃብር››) የተፃፈው የንጉሥ አገዛዝ 
በአገራችን ጠንካራ በነበረበት ጊዜ ሲሆን አንደኛ 
ደራሲው ይህን በግልፅ ለመፃፍ መቻላቸውና 
መድፈራቸው ሲሆን ሁለተኛው የሳንሱር እጅ 
ሳይዳስሰው እንዳለ መታተሙ ነው። እዚህ ቦታ 
ብቻ ሳይሆን በብዙ የመፅሀፍ ክፍሎች የፊውዳሉ 
ሥርዓት ያረጀና ለሀያኛው ምዕተ አመት የማይበጅ 
መሆኑን በጉልህ አሳይተዋል። ይህ ሁሉ ከሳንሱር 
አይን እንዴት እንዳመለጠ ለመረዳት ጠያቂን 
ሳያዳግተው አይቀርም። ምናልባት የዘመኑ 
ባለሥልጣን ስለሆኑ ከእርሳቸው እንዲህ ያለ 
ፅሁፍ ሊወጣ አይችልም በሚል እምነት ሳቢያ 
ይሆን?›› (ገፅ 227)

በእርግጥም ‹‹ፍቅር እስከ መቃብር›› 
ውስጥ ከቀረቡ ትረካዎችና ድርጊያዎች ባሻገር ያሉ 
ነባራዊ ሁኔታዎችን ለማገናዘቢያነት ካላቀረብን 
ዶ/ር አምሳሉ የደረሱበት ድምዳሜ ላይ መገኘት 
ግድ ይሆናል። በተለይ ‹‹ጉዱ ካሣ›› የተሰኘውን 
ገፀ ባህርይ ድርጊትና ንግግር ከሥርዓቱ አንፃር 
ለሚመለከቱት የ‹‹ፍቅር እስከመቃብር›› መታተም 
ትንግርት ቢሆንባቸው አይገርምም። ጉዱ ካሣ 
ከባላባት ወገን ይሁን እንጂ ድርጊቱና ንግግሩ 
በተፃራሪ አቋም የተሞላ ነው። በዘር ያገኘውን 
ማዕረግና ክብር ንቆ ከባሪያ በመጋባት የተገለለ 
ህይወት ይገፋል። ይህ ሳያንስ ነባሩ አስተሳሰብ 
ጠንክሮ የሚንፀባረቅባቸውን እንደ ፊታውራሪ 
መሸሻ ያሉትን በኃይለቃል ይገስፃል። በግልፅ ካመፁ 
ጭሰኞች ጋር ሀሳቡን ያስተባብራል። አንዳንዴም 
ሥለ ሥርዓቱ መንኮታኮት ትንቢት ይናገራል፡-

‹‹የማህበራችን አቁዋም የተሰራበት 
ስራት፣ ልማዱ፣ ወጉ፣ ህጉ እንደህይወታዊ ስራት 
ማህበር ሳይሆን ህይወት እንደሌላው የድንጋይ ካብ 
አንዱ ባንዱ ላይ ተደራርቦ የላይኛው የታችኛውን 
ተጭኖ፣ የታችኛው የላይኛውን ተሸክሞ እንዲኖር 
ሆኖ የተሰራ በመሆኑ ከጊዜ ብዛት የታችኛው 
ማፈንገጡ ስለማይቀርና ይህ ሲሆን ህንፃው በሙሉ 
እንዳይፈርስ እንደገና ተሻሽሎ ሰውን ከድንጋይ 
በተሻለ መልክ የሚያሳይ የህያዋን አቁዋመ ማህበር 
እንዲሰራ ያስፈልጋል። የዛሬው ስራተማህበራችን 
ሲሰራ በዚያን ጊዜ ለነበረው ማኅበር እንዲህ 
ሆኖ መሰራቱ ጠቃሚ ኖሮ ይሆናል። ነገር ግን 
ለዛሬው ማኅበር ጠቃሚ አለመሆኑ የታወቀ ነው። 
የሆነው ሆኖ ማናቸውም ሥራት ማኅበሩ ለዚያው 
ለማኅበራዊ ኑሮው እንዲያገለግለው ሰው የሰራው 
ሲሆን ማኅበሩን ባሪያ አድርጐ እንዲገዛው መሆኑ 
ጣኦት ሰርቶ፣ የሰሩትን ጣኦት በፈጣሪ ቦታ 
እንደማስቀመጥና እንደማምለክ ነው›› (ገፅ 122)

ሀዲስ ዓለማየሁ በጉዱ ካሣ ድርጊትና 
ንግግር ከሚያስተላልፉት ፀረ-ፊውዳል አመለካከት 
ባሻገር በበዛብህና በሰብለ ፍቅር፣ በባላገሮች 

አድማ፣ በቤተመንግሥት ግብር ገለፃ፣ በካብትሽ 
የባርነት ነጻነትና በሰብለ ወንጌል የነጻነት ባርነት 
ንፅፅር… በኩል ብዙ ይላሉ። ሁሉም ያሏቸው 
ነገሮች በራሳቸው ሲመለከቷቸው የድፍረት ሥራ 
ሊመስሉ ይችላሉ። ይሁንና የዘመኑን የንጉሥ 
ኃይለሥላሴን ዝንባሌና ድርጊት፣ ፍላጐትና 
ትልም… ለ‹‹ፍቅር እስከመቃብር›› ማንፀሪያ 
የተጠቀመ፣ ሀዲስ ዓለማየሁ ከፖለቲካው ሀዲድ 
እንዳላፈነገጡ ይረዳል። በወቅቱ የሚያሾም፣ 
የሚያሸልም እንጂ የሚያስወቅስ፣ የሚያስከስስ 
ዝንፈት እንዳልታየባቸው ይገባዋል። እንዴት?

አፄ ኃይለሥላሴ በአልጋ ወራሽነት ወደ 
ሥልጣን ከመጡበት ከ1909 ዓ.ም. ጀምሮ እስከ 
ንጉሠ ነገሥትነታቸው ድረስ ሲያከናውኑ የነበሩት 
ፖለቲካዊ መደላድል አገሪቱን ወደ ፍፁማዊ 
የዘውድ አገዛዝ የሚመራ ነበር ማለት ይቻላል። 
ለዚህ የዘውድ አገዛዝ እውን መሆን ሙሉ 
ትኩረታቸውን በባላባቶች ላይ ጥለው ከወራሴ 
ሥልጣን፤ ከኢኮኖሚ የበላይነትና ከማህበራዊ 
ተሰሚነት የማግለል ሥራ ሰርተዋል። ይሄን 
በተመለከተ ባህሩ ዘውዴ ‹‹የኢትዮጵያ ታሪክ 
ከ1847 እስከ 1983›› ላይ እንዲህ ይላሉ።

‹‹የተፈሪ የፖለቲካ ቁመና መለወጥ 
የጀመረው ግን ገና ንጉሠ ነገሥት ከመሆኑ በፊት 
ነው።… ሥርዓተ ንግሡ የተፈፀመበት ጥቅምት 
23፣ 1923 የሂደቱ ማሣረጊያ እንጂ መጀመሪያ 
አልነበረም። እንደዚህ ፍፁማዊ ሥልጣን ከጨበጠ 
በኋላ የዘመነ-መሳፍንት ቅሪቶችን የማስወገዱን 
ጉዳይ ሥራዬ ብሎ ተያያዘው። …ከዚህ ሁሉ 
አንፃር ኃይለሥላሴ በታሪክ ከሚታወቅባቸው 
ነገሮች አንዱ ቴዎድሮስ ያለመውን አሐዳዊ 
መንግሥት እውን ማድረጉ ነው። ይህም ሁኔታ 
ነው ከህይወት ታሪኩ (ሕይወቴና የኢትዮጵያ 
እርምጃ) እንደምንረዳው ንጉሠ ነገሥቱ እራሱን 
እንደ ፀረ-ፊውዳል ታጋይ እንዲቆጥር ያደረገው።›› 
(ገፅ 150)

የአሐዳዊ መንግሥት ምስረታው በ1910 
ዓ.ም. በሚኒስትሮች ሹምሽር ጀምሮ በ1923ቱ ህገ-
መንግሥት ድንጋጌ ተጠቃሏል ማለት ይቻላል። 
ክልላዊ ሥልጣንን ጨርሶ የደመሰሰውን ይሄን 
ህገ-መንግሥት መሣፍንቱ በተራ ተሰልፈው 
እንዲፈርሙ መደረጋቸውን ባህሩ ዘውዴ ‹‹ታሪካዊ 
ድራማ›› ይሉታል። (ገፅ 52)

እንግዲህ ‹‹ፍቅር እስከ መቃብር›› 
በተለያዩ ምሁራን እንደ ድፍረትና አብዮት 
የተቆጠረለት በዚህ ‹‹ከሁሉምነት›› ወደ 
‹‹ምንምነት›› የተለወጠ የፊውዳል ሥርዓት ላይ 
በትርክትና በድርጊት መሳለቁን ነው። ሀዲስ 
ዓለማየሁ ‹‹ፍቅር እስከ መቃብር›› ላይ ባላባታዊው 
ሥርዓት መንኮታኮቱንና የአመለካከቱን ማፍጀት 
ያሳዩን በፊታውራሪ መሸሻ ህይወት ወክለው ነው። 
ፊታውራሪ መሸሻ መጠለያ ጥጋት አጥተው፣ 
በአባቶቻቸው የተውሶ ብርሃን የባዕድ ሥርዓት 
አውላላ ላይ ሲደናበሩ ‹‹ፍቅር እስከመቃብር›› 
ያስጐበኘናል። ፊታውራሪ መሸሻ በባላገሮች 
ተሸንፈው፣ በባላገሮች ችሎት ሲረቱ፣ ወደገዛ 
ጉልቶቻቸው እንዳይደርሱ ሲደረጉና መሣለቂያ 

ሲሆኑ ሌሎቹ የሥርዓቱ አጋሮቻቸው የት 
ነበሩ? ጥንት አንዱ ባላባት ሲነካ ሌላው መነሳቱ 
አልነበር ዋስትናው? እንደውም ለዋስትና ሲጠየቁ 
‹‹አልችልም›› ማለታቸው ምንን ያመለክታል? 
ባላባቶቹ የፈሩት ባላገሮቹን ነው? እነሱንማ 
ቀጥቅጠው ለሺህ አመታት ገዝተዋል፤ ታዲያ 
ማንን ነው? የአፄ ኃይለሥላሴን መንፈስ ነው።

ፊታውራሪ መሸሻ የአፄ ኃይለሥላሴ 
ግዳይ ናቸው። ሸምቀቆአቸውን በዘዴ እያጠበቡ 
ሳይታወቃቸው እንዲህ አንቀዋቸዋል። ባላባቱ 
በአሐዳዊ መንግሥት ሴራ መመንመን የያዘውን 
ሥልጣን እንዲህ መጨበጥ ሲሳነው ‹‹በፍቅር 
እስከመቃብር›› ውስጥ ከንቱነቱ በአደባባይ 
ታወጀ። አጼ ኃይለሥላሴ የተለሙትን፣ ተልመው 
የተገበሩትን ሀዲስ ዓለማየሁ ምናባዊ በማድረግ 
‹‹ፍቅር እስከ መቃብር›› አሉት። የንጉሱ ግዳይ 
ጣይነት በልቦለዱ ውስጥ ታወጀ። ንጉሠ ነገሥቱ 
‹‹ፍቅር እስከ መቃብር›› ውስጥ በአፍራሽ መንፈስ 
ተወክለው ቀረቡ። የሚያፈርሱት ባላባቱን፣ 
ሥርዓቱንና ልምዱን ነው። ባላባቶቹ በማይታገሉት 
‹‹መንፈስ›› እየተመቱ እጅ እግራቸው ዝሎ እንደ 
ጉዱ ካሣ ላሉ አቃቂረኞች ተጥለዋል። ጉዱ ካሣ 
የአፍራሹ መንፈስ መንገድ ጠራጊ፣ ፋና ወጊ 
ይምሰል እንጂ በፈርሱ ላይ የሚያጓራ አስመሳይ 
የፖለቲካ ነብይ ነው። የጉልቻ መለዋወጥን እንደ 
ወጥ አጣፋጭ ለውጥ የቆጠረ ተላላ።

ሀዲስ ዓለማየሁ እና ‹‹ፍቅር 
እስከመቃብር›› ለአፄው ግልምጫ እና ጡጫ 
ይጋለጡ የነበረው ጨርሶ የተከናወነውን የአሀዳዊ 
መንግሥት መጠናከር እንደ መጪ ጊዜ ትንቢት 
በመፈከራቸው አልነበረም። ይልቁንም ባላገሮቹ 
ለአጼው ‹‹አብዮት›› መጠቀሚያ መሆናቸው 
ቢተነተን ነበር። አሁንም ባህሩ ዘውዴ 
እንደሚሉት ንጉሠ ነገሥቱ እራሳቸውን እንደ 
ፀረ-ፊውዳል ታጋይ ይቁጠሩ እንጂ አጠቃላይ 
ተግባራቸው ሲታይ ፀረ-ፊወዳል አልነበሩም። 
‹‹እንደ እውነቱ ከሆነ ግን ኃይለሥላሴ ይታገል 
የነበረው ፊውዳሊዝምን ለማስወገድ ሳይሆን ባንድ 
ወገን የንጉሡን ሥልጣን አጠናክሮ በሌላ ወገን 
ደግሞ የመሣፍንቱን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም አስከብሮ 
ፊውዳሊዝምን በአዲስ መሠረት ላይ ለማቆም 
ነው። በኢትዮጵያ የፍፁማዊ አገዛዝ አይነተኛ 
ባህርይም ይኸው ሆነ።›› (ገፅ 150)

‹‹ፍቅር እስከ መቃብር›› የተፃፈበት 
ወቅት ፖለቲካዊ አይነኬ ይሄ ባህሩ ዘውዴ የገለጡት 
እውነት እንጂ የልቦለዱ ትርክት አይደለም። 
ባላባታዊው ሥርዓት ከነወጉ የወደቀ ዛፍ ነበርና 
የሀዲስ ዓለማየሁ ‹‹ምሣር›› ሆኖ መምጣት 
አስደንጋጭ ድፍረት ተደርጐ  የሚታይበት 
አግባብ የለውም። ‹‹ፍቅር እስከ መቃብር›› በወቅቱ 
እንኳን ሳነሱር ሊደረግና ሊታገድ ቀርቶ እንደውም 
ሦስተኛው ዕትም ላይ መንግሥታዊው ተቋም 
የትምህርትና ሥነ-ጥበብ ሚኒስቴር ገብቶበት 
ስርጭቱ እንዲስፋፋ ተደርጓል። ይሄ ደግሞ የአፄ 
ኃይለሥላሴን ‹‹በፍቅር እስከመቃብር›› የመጠቀም 
ፍላጐት በጉልህ ያሳያል።

ዓለማየሁ ገላጋይ
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              ዳንኤል ተፈራ
             ታዲዮስ ታንቱ

ግራፊክስ ዲዛይን   
          ሀብታሙ ታደሰ
       ቤቴልሄም አመነሸዋ
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የፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም 
የበቀደም ዕለት ፅሁፍ አንብቤ በዓለማየሁ ገላጋይና 
በዕውቀቱ ስዩም መካከል በአፄ ቴዎድሮስ ላይ 
በተነሳው ክርክር ስለአፄው ለመፃፍ ገፋፋኝ።

አፄ ቴዎድሮስ በልጅነታቸው ወቅት 
መቀመጥ ከሚያበዛ፣ ለድሎት ከሚሽቀዳደምና 
አጉል ጠባይ ከሚያሳየው ሁሉ ይነታረኩ እንደነበር 
የታሪክ ፀሐፊዎች ያስቀምጣሉ። ቴዎድሮስ 
ከሚጠሉት ነገር ሁሉ ይበልጥ የሚያስጠላቸው 
ስንፍናና ሳይሰራ የሚበላ ሰው ነበር ይባላል። 
ከዚህም በስተቀር ንጉስ እስከሆኑበት ጊዜ ድረስ 
በቀን ቢያንስ ቢያንስ ከሁለት ሰዎች ጋር ሳይቃቃሩ 
አይውሉም ነበር። የጠባቸው መነሻ ምክንያት ባለው 
ነገር እንጂ በከንቱ ጠብ አጫሪነት እንዳልነበር 
ይነገራል። ይህም የተፈጥሮ ባህሪያቸው በተራ 
ሰዎች ላይ ልምምድ እየሰጣቸው በኋላም በኃያላን 
ላይ እንዲነሱ ከጊዜው ጋር ረዳቸው። በመጨረሻም 
ኢትዮጵያን ለሰባ ሁለት ዓመት ከፋፍሎ የገዛትን 
የመሳፍንትን ኃይል ደምስሰው ኢትዮጵያ በአንድ 
ንጉስ፣ በአንድ ህግ፣ በአንድ ሰንደቅ ዓላማ ስር 
እንድትተዳደር አደረጉ (Expedition to Abyssinia 
Volume 2 ገፅ 56-59)

በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ በጥልቀት 
የተመራመሩበት ዶናልድ ክሪሜ አፄ ቴዎድሮስን 
የ19ኛው ክ/ዘ የአፍሪካ ታላቅ ጀግና ሰው ሲሉ 
ያውድሷቸዋል። አፄ ቴዎድሮስ የ19ኛው ክ/ዘ 
የአፍሪካ ታላቅ ሰው ከተባሉበት ምክንያት አንዱ 
በአውሮፓውያን ላይ ያላቸው ጥርጣሬ እጅግ 
ከፍ ያለና አስተሳሰባቸውም ጠለቅ ያለ በመሆኑ 
እንደነበር ይታወቃል። ይህንንም አፄ ቴዎድሮስ 
ለአንድ የፈረንሳይ ቆንሲል ነኝ ባይ በሚከተለው 
አኳኋን ግልፅ አድርገዋል።

አስተያየት

ለፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ

መንግስት የሰብዓዊ መብት አያያዙን ያስተካክል!

ወደ ገፅ 6 ዞሯል

‹‹…ማንም መንግስት በኢትዮጵያ 
ምድር ላይ ቆንሲሉን እንዲያኖር አንፈቅድም 
ሚስተር ፕላውድንም ቢሆን የሚታወቀው እንደ 
አንድ ተጓዥ ሰው ነው። እዚህ በሚቆይበት ጊዜም 
ተሳስቶ የቆንሲልነቱን ስራ ቢሰራ ቢገኝ የሃያ አራት 
ሰዓት እድሜ አይኖረውም። (ጆን ካሜዶን ሆተን 
‹‹Abyssinia and its people›› ገፅ 111-114) 
ፀሀፊውም በማከልም “…I know the tactics 
of the European government when they 
wants to grab the territory of an oriental 
state they first send missionaries then 
consults to backup the missionaries and 
then battalions to back up the consults”

‹‹…የአውሮፓውያን ሀሳብ ለኛ ስውር 
አይደለም። ሀገር ለመያዝ ሲፈልጉ መጀመሪያ 
ወንጌላዊ ተብሎ ሰላይ ይላካል። ሰላዩን ለመርዳት 
ቆንሲል ይሾማል ከዚያም የሰላይ ዘር ይበዛል። 
ቆንሲሉንና ዝርያውያን የሚጠብቅ ጦር ይተከላል 
እንዲህ ያለ ነገር በሀገሬ እንዲካሄድ አልፈቅድም። 
እኔ ላይ ቆንሲል ከሚላክብኝ ይልቅ ጦር ቢላክብኝ 
እመርጣለሁ።›› ያሉት ስለሀገራቸው ያላቸውን 
ፍቅርና በባዕዳን ላይ የነበራቸው ጥርጣሬ 
ይገልፅልናል።

እ.ኤ.አ በ1976 የግብፅ ቴሌቪዥን 
ኮርፖሬሽን ባቀረበው የፊልም ድርሰቱ አፄ 
ቴዎድሮስን ‹‹አፍሪካዊ ናፖሊዮን›› ብሎ 
ከሰየማቸው በኋላ ‹‹እንደ ቴዎድሮስ ያለ መሪ 
አፍሪካ ብቻ ብታገኝ ኖሮ አፍሪካ ከመቶ አመት 
በፊት ነፃ ወጥታ በነበር ብሎ ነበር።

ስቴቨን ሮብንሰን “King of kings of 
Tewodros of Ethiopia” በሚለው መፅሃፋቸው 
እንደፃፉት የቴዎድሮስ ዓላማ ‹‹በመሳፍንት 
ተከፋፍላ የምትገዛውን ሀገር ወደ አንድ የመሪ 
ስልጣን ለማምጣትና ተከፋፍሎ በሚገዛው ህዝብ 
መካከል አንድነትን ለመፍጠር ነው። ይህም ህዝብ 

የኢትዮጵያ መንግስት በሰብዓዊ መብት 
አያያዝና ለዜጎቹ በፈጠረው ያልተመቸ ሁኔታ 
ሁልጊዜም እንደተተቸ ነው። አለም በዚህ ርዕሰ 
ጉዳይ ላይ የበለጠ ትኩረት ሲያደርግ የኢትዮጵያ 
ደግሞ የተገላቢጦሽ ሆኗል። ለዚህም ነው አለም 
አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በተለያዩ 
ጊዜያት በሚያወጡት ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት 
ሀገራችን በአብዛኛው ጊዜ በመጨረሻዎቹ ረድፍ 
መሰለፏን የሆነው። መንግስትን የሚተቹ 
ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች ወህኒና ስደት እጣ 
ፈንታቸው መሆኑ የአደባባይ ሃቅ ሆኗል። ከዚህ 
የተረፉት ደግሞ የስራ አጋሮቻችን ዕዳ በእኛም ላይ 
ይመጣ ይሆን? በሚል ቀሪ ህይወታቸውን በስጋት 
እያሳለፉ ይገኛሉ።

የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት በቅርቡ 
ባወጣው ሪፖርት እኛም ከምናውቀው በላይ ሀገሪቷ 
ስለምትገኝበት አስፈሪ ሁኔታ ዘርዝሯል። መንግስት 
በዜጎቹ ላይ እየፈፀመ ስላለው ህገወጥነት፣ የሰዎች 
መሰወር፣ እንግልት፣ ጭካኔና ሰዋዊ ያልሆነ የሰው 
ልጅ አያያዝ በስፋት አብራርቷል። የፀረ-ሽብርተኝነት 
ህጉ ሀሳባቸውን በነፃነት ለመግለፅ በሚጥሩት ላይ 
መንግስት ያስቀመጠው መሰናክል እንደሆነም 
አትቷል። በ2003 ዓ.ም. ከመጋቢት-መስከረም 
ድረስ ብቻ እንኳን በህዝብ ዘንድ እውቅናቸው የናኘ 
ከመቶ በላይ የሚሆኑ ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶችና 
ጋዜጠኞች መታሰራቸው ተገልጿል። በጋምቤላ፣ 
በቤኒሻንጉል ጉሙዝና በሶማሌ ክልሎች ዜጎች 
ያለፍላጎታቸው ወደ ሌላ ቦታ እንዲሰፍሩ ተገደዋል። 
በሂደቱም የሞቱም መኖራቸው በሪፖርቱ ተካቷል። 

በግንቦት 24/2004 ዓ.ም በወጣው የፍትህ 
ጋዜጣ ላይ ጓድ ዓሥራት ጣሴ በወንበሩ ስም 
የጻፈውን የድጋፍ ጥሪ በመገረም አንብቤዋለሁ፤ 
እኔ ስለጓድ ዓሥራትና ስለተግባር ጓደኞቹ 
ደመወዝተኛነትና ሎሌነት የተናገርሁት አልገባው 
እንደሆነ በአጭሩ ልድገምለት፡

1. ደመወዝተኛ መሆኑ የሎሌነቱ ማስረጃ
2. ሌሎችን በደመወዝ መያዙ
3. ሰዎችን ለማስወንጀል በማስፈራራት 

የተመሰከረበት መሆኑ
4. ሠራተኞችን ያለሕጋዊ ሥርዓት ማባረሩ ሀ) 

አንዲት ጸሐፊን ለ) አንዲት የጽዳት ሠራተኛን፣ ሐ) 
ሁለት ዘበኞችን

5. ‹‹በታላቅ›› ሰዎች ጥላ ስር ለማደግ ብዙ 
ገንዘብ አውጥቶ በግዮን ሆቴል ለዶር. ነጋሶና ለአቶ 
ስዬ መደገስ

ጓድ ዓሥራት ከነዚህ ዋና ምክንያቶች 

በአንድ የጋራ በሆነ ህግ ሲገዛ ቀድሞ የነበረውን 
ህብረት አድሶ ሌሎች ሀገሮች ከደረሱበት የስልጣኔ 
ደረጃ ለመድረስ እንደሚያመች ለማድረግ ነበር 
ብለው ገልፀዋል። እንዲህ መባላቸው አስተሳሰባቸው 
የ20ኛውን መቶ አመት የስልጣን አመራር ይከተል 
ስለነበር ነው (ስርዝ የኔ ነው)

ፕሮፌሰር ዶናልድ ክራሜ በ1969ዓ.ም 
“Tewodros as Reformer and modernizer” 
በሚል ለአፍሪካ ታሪክ ጆርናል በፃፉት ፅሁፍ 
ቴዎድሮስን ዘመናዊና Reformer ነው ይላሉ። 
ለዚህም ምክንያታቸውን ሲያስቀምጡ 

‹‹…ትምህርት እንዲስፋፋ፣ ሊቃውንት 
(ተመራማሪ) እንዲበዙ አዘዙ። ት/ቤት ለማሰራት፣ 
ብቁ መምህራን ለማግኘት ህዝብ ግብር እንዲከፍል 
አደረጉ። የመሳፍንት ወታደሮች በባላገሩ ላይ 
የሚያደርሱትን ዝርፍያና ቅሚያ ለማቆምና 
የውስጥ ፀጥታንና የሀገር ወሰን እንዲጠብቅ 
ለማድረግ ቋሚ ጦር ተመልምሎ እንዲሰለጥንና 
በደምወዝ እንዲተዳደር አደረጉ። በዚሁ መሰረት 
አስር አለቃ፣ አምሳ አለቃና ሺህ አለቃ የሚል 
ወታደራዊ ማዕረግ በመስጠት በሀገሪቷ ታሪክ 
ለመጀመሪያ ጊዜ ወታደር ቀጠሩ። በሀገሪቱ ውስጥ 
ያለው የስልጣን ሽሚያ ተወግዶ በአንድ መሪ 
በአንድ ዓይነት ህግ ህዝቡ እንዲተዳደር አሳወቁ። 
ለዚህም ለመንግስት ተቀጣሪዎችና ለዳኞች ወርሃዊ 
ደሞውዝ እንዲከፈል ፅኑ ሀሳብ ነበራቸው። 
በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት የሌላቸው ኢ-ሰብዓዊ 
ድርጊቶች ዝርፊያ፣ ቅሚያ፣ ውንብድና ከአንድ 
በላይ ማግባትን…. ወዘተ እንዲቆም አስደረጉ። 
ጐጃም ለጦርነት ውጊያ በሄዱ ጊዜም በበሶ ገበያ 
የሚደረገውን የባሪያ ንግድ ሽያጭ በማየታቸው 
የባሪያ ንግድን ሻሩ።››

በፍፁም መርሻዬ

‹‹የሀገሬን ህዝብ በፈረንጅ ስርአት ግባ ብለው ጠላኝ››
                                                                                                                            አፄ ቴዎድሮስ

እንደ ፍትህ ዕምነት በዚህ የሰፈራ ፕሮግራም 
የቀረበውን የሪፖርቱን ክፍል ባለፉት ወራት በተለያዩ 
የሀገራችን ክፍሎች ሰፈራውን በሚቃወሙ ዜጎች 
የተካሄዱትን የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ጨምሮ 
መመርመር ያስፈልጋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 3 
በፌዴራልና 120 በክልል የሚገኙትን ጨምሮ 
በግልፅ በማይታወቁ በርካታ እስር ቤቶች እስረኞች 
እየተሰቃዩ ከመሆናቸውም ባለፈ ግለሰቦችም ወደየት 
እንደሄዱ ሳይታወቅ እንደሚሰወሩም ተነግሯል። 
በአጠቃላይ የሪፖርቱ መንፈስ እንደሚያመለክተው 
መንግስት ራሱ ያወጣውን ህግ ማክበር እንደተሳነውና 
የዜጎች ሰብዓዊ መብት መናድ አደገኛ ደረጃ ላይ 
መድረሱን ነው።

የአሜሪካኑ ስቴት ዲፓርትመት 
ባለፈው ዓመት ከዚህ አመት ጋር ተመሳሳይ 
የሆነ የመንግስትን የሰብዓዊ መብት አያያዝ 
የሚነቅፍ ሪፖርት አውጥቶ እንደነበር ይታወሳል፡
፡ በወቅቱም የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 
መስሪያ ቤት መሰረተ ቢስና የፈጠራ ታሪክ እንደሆነ 
ገልፆ ነበር። ጥቃቅን አጋጣሚዎችን በመንተራስ 
የተሳሳተ ድምዳሜን መስጠቱ አግባብ እንዳልሆነም 
ተናግሯል። የዚህኛውን አመት ሪፖርት ደግሞ 
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን (ኢሰመኮ) 
‹‹ኢትዮጵያ ውስጥ ቶርቸር የለም›› በማለት 
የተባሉትን ጉዳዮች ከማጣራት ይልቅ የፖለቲካ 
አቋም በሚመስል መልኩ ተከራክሯል። ይህ 
ምዕራባዊ ተቋም ባወጣው ሪፖርት ላይ የተነሱ 
ጭብጦችን ትክክለኝነት ማጣራት አልያም የራሱን 
ሰብዓዊ ጥሰቶች መከሰት አለመከሰታቸውን 
የሚያስረዳ ሪፖርት ማቅረብ የነበረበት ኢሰመኮ 
በኮሚሽነሩ በኩል ሪፖርቱን ‹‹ልማት አደናቃፊ›› 
ለማለት መድፈሩ እጅግ አደገኛ ስህተት ነው ብላ 
ፍትህ ታምናለች። ምክንያቱም የራሱን ሀገር ዜጎች 

የሰብዓዊ መብት አያያዝ በጥልቀት የማይከታተል 
ተቋም ይህን መሰል አስደንጋጭ ፖለቲካዊ መሰል 
አቋም ማሰማቱ፣ የተቋሙን ገለልተኝነት ጥያቄ 
ውስጥ ሊያስገባው ይችላልና ነው። 

የሆነ ሆኖ ሪፖርቱን ላለመቀበል 
የሚያሳምን፤ በጥናት የተደገፈ የመንግስት ሪፖርትና 
አይናችን ከሚያየው ጆሮአችን ከሚሰማው እውነት 
የተለየ ስራ እስካላየን ድረስ ሪፖርቱን ለማመን 
እንገደዳለን ስትል ፍትህ ታሳስባለች። በተጨማሪም 
መንግስት እንደ ተለመደው ትችቶችን ተቀብሎ 
ራሱን ከማሻሻል ይልቅ ማጣጣሉን መቀጠሉ አደገኛ 
ሁኔታን ሊፈጥር እንደሚችል መታሰብ አለበት። 
በፍትህ እምነት ይሄ አቋም ሀገሪቷን ካለችበት 
እውነት ፈቅ እንኳን ሊያደርጋት አይችልም። 
መንግስት ሪፖርቶቹ በወጡ ቁጥር በመግለጫ 
አማካኝነት ከሚነታረክ፤ በተደጋጋሚ እንደሚወቀሰው 
ግጭቶች አሉባቸው ወደሚባሉት አካባቢዎች 
በመንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እና በጋዜጠኞች 
ላይ ያስቀመጠውን ወደ ቦታው ሄዶ ሁነቶቹን 
የመመርመር ዕገዳ ቢያነሳ ለሁሉም ወገን ጠቃሚ 
እንደሆነ ፍትህ ታሳስባለች። ከዚህ ሌላም ብዙውን 
ጊዜ የሚታማበትን የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን ጉዳይ 
በአንክሮ እንዲያጤነውና ሁኔታዎቹን በቅርበት 
በመረዳት መፍትሔ ይሰጥበት ማለቱ አስፈላጊ 
ሆኖ አግኝተነዋል። እናም የሚሰነዘሩትን ወቀሳዎች 
በማጤን ራስን ማጥራትና ማቅናት ነው ልዩነት 
የሚፈጥረው። ሁልጊዜም በማናለብኝነት ወይንም 
ምንም ሊፈጥሩ አይችሉም በሚል ፈሊጥ እንደዚህ 
አይነት ሪፖርቶችን አለመቀበል የአምባገነንነት 
ምልክት ነው። የዚህ ባህሪ መጨረሻው ደግሞ 
እንዳለፈው መንግስት ውድቀት እንደሚሆን ፍትህ 
ለማሳወቅ ትገደዳለች።

አንዱንም አላነሳም፤ አንድም የሰጠው ማስተባበያም 
ሆነ ክህደት የለም፤ አብዛኛው የጽሑፉ ይዘት ስለኔ 
ለሎሌና ለሎሌነት ያልተመቸ ጠባይ ነው፤ ዓሥራት 
የእኔን ጠባይ መጥላቱ ይገባኛል፤ መብቱም ነው፤ 
በአንድነት ውስጥ ዝምአንልም በሚል ስያሜ ከጓድ 
ዓሥራት ጋር የተጀመረው ንትርክ በጓድ ዓሥራት 
ከሰው ጋር የመግባባትና የማግባባት ልዩ የተንኮል 
ችሎታ ወደተግባር ጓደኞቹ ሁሉ እንደተዛመተ 
ሁሉም የሚያውቀው ነው፤ የድምጽ ብልጫ 
ዴሞክራሲ የሚለው ይህንን ነው፤ ዛሬም በዚያው 
የተንኮል ችሎታው ብርሃኑ ነጋንና ሲሳይ አጌናን፣ 
ልደቱ አያሌውንና ሌሎችንም ከሩቅም ከቅርብም 
‹‹እሪ!›› እያለ ከሱ ጋር ሊያሰልፋቸው ይፈልጋል፤ 
እነሱ ግን እንደ ጓድ ዓሥራት ያልጻፍሁትን 
እንደማያነቡ እርግጠኛ ነኝ፤ ለወሬ በመቸኮሉ እኔ 
በጻፍሁት ውስጥ የሲሳይን መጽሐፍ ማንበቤን 
እንዳልተናገርሁ እንኳን አልተረዳም!

ጓድ ዓሥራት ከኢሰመጉ ጋር የሚተዋወቅ 

መስሎ ማውራቱ ያስገርማል፤ እኔ በነበርሁበት 
ጊዜ ኢሰመጉን የሚሰጥ ሰው እንጂ የሚቀበል 
ሰው የሚቀርበው ድርጅት አልነበረም፤ ለመሆኑ 
የነበሩትን ሰዎች ያውቃቸዋል? ከዚያም በላይ 
የኖቤል ሽልማትን ሲያነሣ ጎልቶ የታየው ጥቅምና 
ዝና ብቻ ነው፤ ዓላማዎቹን አያውቃቸውም!

በጽሑፌ ለማስተላለፍ የፈለግሁት 
ፖለቲካ ዓላማቸው ለአገርና ለሕዝብ አገልግሎት 
በሆነ ሰዎች እንጂ ለእንጀራ ሲሉ የተደራጁ 
ሰዎች የሚጠቃቀሙበት አይደለም፤ የሚል ነበር፤ 
ጓድ ዓሥራትንም እንደ አንድ ምሳሌ ሰጥቼ 
ነበር፤ መልሱ ይህንን አይነካም፤ ለፍሬ ነገሩ 
መመለሱን ትቶ አራምባና ቆቦ መርገጥ ሁነቶቹን 
አይለውጣቸውም!

አክባሪዎ 
መስፍን ወልደማርያም
ግንቦት 29/2004
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ተመስገን ደሳለኝ

አንድ በሉ
በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

የጠፋው ትውልድ እና የታህሪር ናፍቆት

(ከርዕሰ ጉዳያችን በፊት ጥቂት ‹‹ስለ ጥቁር 
ሰው››)

ኢትዮጵያ ሀገሬ የአፍሪካ መገኛ ናት
የነፃነት አርማ የሉአላዊነት
ያናብስቶች ምድር የአርበኞች ተራራ
በአለም አደባባይ ግርማሽ የተፈራ
የጥበብ ምልክት የፍቅር ማደሪያ
ኑሪ ለዘላለም ቅድስት ኢትዮጵያ
ዳግማይ ምኒሊክ፣ ዳግማይ ምኒሊክ 
ምኒሊክ፣ ምኒሊክ፣ ዳግማይ ምኒሊክ…
 (እነዚህን ስንኞች ያገኘሁት ቴዎድሮስ 

ካሳሁን (ቴዲ አፍሮ) ‹‹ጥቁር ሰው›› ለተሰኘው 
ሙዚቃው የሰራውን የቪዲዮ ክሊፕ (ስዕል ለበስ 
ሙዚቃ) ከሁለት ቀን በፊት በሂልተን ሆቴል 
ባስመረቀበት መድረክ ከበርካታ አጃቢዎች ጋር 
ለበአሉ ድምቀት ይሆን ዘንድ ከዘመረው አዲስ 
መዝሙር ነው)

     በዕለቱ በአዳራሹ የነበረው ድባብ 
እና ሀገራዊ መነቃቃት ልብን ከማሞቅም አልፎ 
ብርታትን የሚሰጥ ነበር። በዚህ በተዋጣለት ዝግጅት 
ላይ አባት አርበኞች በእንግድነት ከመገኘታቸውም 
ባሻገር፣ መድረክ ላይ ወጥተው የሀገር አንድነት 
ያስከበሩበትን ‹‹ወኔ ቀስቃሽ›› ፉከራ /ቀረርቶ/ 
ለታዳሚው አቅርበዋል። አባት አርበኞችን ባሰብኩ 
ቁጥር የሚገርመኝ ኢህአዴግም ሆነ የቀድሞዎቹ  
ሁለቱ መንግስታት አባት አርበኞችን ለፖለቲካ 
ትርፍ ካልሆነ በቀር በመንግስታቸው አስበዋቸው 
አለማወቃቸው ነው፡፡ ቴዲ አፍሮ ግን በግሉ  
አስቧቸዋል፡፡ የክብር እንግዳም አድርጎ ለውለታቸው 
ያለውን አክብሮት ገልጿል፡፡ ‹‹የኋላው ከሌለ የለም 
የፊቱ›› ሲል ምን ማለቱ እንደሆነም የኋለኞቹን 
ወደፊት አምጥቶ ለማሳየት ሞክሯል፡፡ 

    በነገራችን ላይ የቴዲ አፍሮ አልበም 
ለአድማጭ ከቀረበ በኋላ የአልበሙ መጠሪያ 
ከሆነው ከ‹‹ጥቁር ሰው››  ዘፈን ውስጥ አንዳንድ 
ሰዎች ‹‹እንክርዳድ›› ፍለጋ ሲዳክሩ ማየቱ አሳዛኝ 
ነው-ለእኔ። ‹‹አባ ነፍሶ›› የባልቻ ፈረስ ስም እንጂ 
አባቱ አይደለም ከሚለው ጀምሮ ለአይን የማይሞላ 

ክርክር አንስቶ፣ ተራ ማረሚያ እስከመስጠት 
ሲሞከር ማየቱም አሳዛኝ ነው። ሌላው ቢቀር 
እንዲህ እንደዋዛ ሀገር የቆመበት ታሪክ ሲፈራርስ፣ 
የዩንቨርሲቲዎቻችን የታሪክ ፕሮፌሰሮች 
በ‹‹እናውቃለን-ግን ብንናገር እናልቃለን›› ፍርሃት 
ተሸብበው፣ አይተው እንዳላዩ፣ ሰምተው እንዳልሰሙ 
በሆኑበት በዚህ የትዝብት ዘመን ‹‹ምኒሊክ ባይኖር 
ኖሮ፣ ባልቻ ባይጀግን ኖሮ፣ አሉላ ባይቀድም ኖሮ፣ 
ሀብተጊዮርጊስ ከፊት ባይሆን ኖሮ፣ መንገሻ ባይዋጋ 
ኖሮ…ዛሬ ኢትዮጵያዊ፣ ኢትዮጵያዊ አይሆንም 
ነበር›› የሚል ታሪክ ነጋሪን ¬‹‹ጥቁር ሰው›› 
ሙዚቃን ያህል ወደ ጎን ገፍቶ ‹‹ቴዲ አፍሮ የአባት 
ስምን ገደፈ›› የሚል ነቀፌታ መሰንዘሩ ቢያንስ 
ቅንነት የሚጎለው ይመስለኛል-በእኔ እምነት፡፡  

…ከአቶ መለስ ዜናዊ ‹‹ባንዲራ ጨርቅ 
ነው›› እስከ አቦይ ስብሃት ነጋ ‹‹ሀገር ያፈረሰው 
ምኒሊክ ነው›› ድረስ ያሉ አፍራሽ ድምፆችን ላለፉት 
ሃያ አንድ አመታት እስክንደነቁር ሰምተናል፤ ቴዲም 
ሰምቷል፤ ተቺዎቹም ሰምተዋል። ነገር ግን ‹‹የካፊያ 
ዝናብ›› ያህል እንኳ ጉልበት ከሌለው የፖለቲካ 
ፓርቲዎች ምላሽ ውጪ፣ ለህወሓት እንዲህ በይፋ 
እና ‹‹ትውልድ ተሻገሪ›› ኃይል ባለው ሁኔታ 
መልስ የሰጠ የለም። ወይም የዳግማዊ ምኒሊክን 
የሀገር ባለውለታነት ጠቅሶ የተከራከረ አላየንም። 
ቴዲ ያደረገው ያንን ነው። ያውም በግለሰብ ደረጃ። 
በቃ! ተቀበልነውም አልተቀበልነውም በመሬት 
ያለው እውነት ይህ ነው፡፡ ለዚህም ነው  ለእኔ 
ዋነኛ አሳሳቢው ጉዳይ ‹‹የባልቻ አባት ሳፎ እንጂ 
አባ ነፋሶ አይደለም››  የሚለው ጉንጭ አልፋ 
ክርክር ሳይሆን ይህች ሀገር እስከመቼ ድረስ 
እንዲህ በግለሰቦች የተናጥል ትግል ህልውናዋ 
ሊጠበቅ ይችላል? የሚለው ስጋት የሚቀድምብኝ። 
በተጨማሪም ታሪክ ከሚፋለስ የአባት ስም መፋለስ 
በስንት ጣዕሙ የሚያስብል ነው፤ ምክንያቱም የዚህ 
አይነቱ ፍልሰት ታሪክን አይቀይርምና፡፡ ደግሞስ 
በአባት ስም መፋለስ የጠፋ የሀገር ታሪክ ስለመኖሩ 
ሰምቶ የሚያውቅ ማን ይሆን? …እንጃ፡፡ 

የሆነ ሆኖ የጥቁር ሰው ሙዚቃ ክሊፕ 
የምረቃ ፕሮግራም ከሂልተን ጥቂት መቶ ሜትር 
ዝቅ ብሎ የሚገኘውን የሰማዕታት ሃውልት እና 
ከሆቴሉ ጥቂት መቶ ሜትር ከፍ ብሎ የሚገኘውን 
ቤተ-መንግስት በእዝነ ህሊና የሚያስቃኝ ነው፡፡ 
ለ‹‹ሰማዕታት›› መፈጠር ምክንያት የሆነው ቤተ-
መንግስቱም ሆነ የቀይ ሽብር እና የነጭ ሽብር 
ሰማዕታቶች ስለታሪካቸው ጠንቅቀው ያውቃሉ፡
፡ ስለምኒሊክ እና ኢትዮጵያም እንዲሁ ጠንቅቀው 
ያውቃሉ፡፡ ሌላው ቀርቶ ተረኛው ባለቤተ-መንግስቱ 

‹‹ዕድል ፈንታው›› ቤተመንግስት፤ ሰማዕታቱ ደግሞ  
በግዙፉ ሀውልት ድንጋይ ስር ለምን እና እንዴት 
እንደሆነም ሁለቱም በሚገባ ያውቃሉ፡፡ ለዚህም 
ነው አንዱ የሌላኛውን መንፈስ የሚረብሸው፡
፡ በሀውልቱ ላይ ‹‹መቼም የትም እንዳይደገም›› 
የሚለው የፅሁፍ መልዕክትም ከታይታ እንዳላለፈ 
ሰማዕታቱ በአደባባዩ ስር ሆነው በተለያየ ጊዜ 
ታዝበዋል፡፡ በተለይ ደግሞ በድህረ ምርጫ 97፡፡ 
ምክንያቱም እንዲህ እንደወጡ የቀሩት መንግስቱ 
ኃ/ማሪያም የተባሉ ወታደርን መለስ ዜናዊ በተባሉ 
ታጋይ ለመተካት አልነበረም፡፡ እናም የቴዲ አፍሮ 
‹‹አዲስ ንጉስ እንጂ ለውጥ መቼ መጣ›› የሰማዕታቱ 
ድምፅ ነው፤ ሌላ አይደለም፡፡ 

 ከዚህ ውጭ በእዚህ በእኛ ዘመንም 
ህወሓት በዛው በፀረ ምኒሊክ አቋሟ እንደፀናች 
ነው፡፡ ለምሳሌ የህወሓት አጋፋሪና ገራፊ የነበረ 
አንድ አንጋፋ ታጋይ በዚሁ አመት ‹‹ፍኖተ-ገደል-
የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ታሪካዊ አነሳስና 
ጉዞ የመጀመሪያ ዓስር ዓመታት (1967-1977 
ዓ.ም.)›› በሚል ርዕስ በፃፈው ‹‹ጭራና ቀንድ›› 
አልባ መጽሐፍ ስለምኒሊክ አፍራሽነትና አይረቤነት 
እንዲህ ይላል፡-

‹‹ከቴዎድሮስ እና ከዮሐንስ ይልቅ 
የምኒሊክ ወደ ስልጣን መምጣት ኢትዮጵያ አሁንም 
ድረስ የገጠሟት ሰፊና ውስብስብ ፖለቲካዊ፣ 
ማህበራዊና ጐሳዊ ችግሮች ያስከተለ ክስተት ነበር። 
ኢትዮጵያን በሚገርም ጀግንነት እና ልበ ሙሉነት 
ማስከበሩ ተረስቶ በሴራ እና በክህደት የተካው የአፄ 
ሚኒሊክ ስራ በኢትዮጵያ ህዝቦች ቅራኔን ቀስቃሽ 
ሆኖ ተገኝቷል፡፡ ግዛቶችን ለውጭ ሀይሎች ፈርሞ 
መስጠት፣ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ፖለቲካዊና 
ማህበራዊ ቀውስ፤ በየቦታው ተደጋግሞ የሚከሰት 
የጎሳ ግጭት እና የማያባራ የኢኮኖሚ ድቀት 
አገሪቷን ለረዥም ጊዜ ሲያጨናንቁ ታይቷል፡፡ 

አፄ ምኒሊክ እና ተከታዮቹ ወደ ስልጣን 
ሲመጡ ስለሀገሪቷ የተጠራቀመ ባህላዊ እና ታሪካዊ 
ገፅታ እምብዛም አልተጨነቁም። ስልጣን እንደያዙ 
በሀገሪቱ ባሉ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጐሰኝነትና 
አድልዎ ፈጥሮ ለማዋከብ ጊዜ አልፈጀባቸውም››

እርግጠኛ ነኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን 
አንቀጽ ያነበበ ደራሲው በሌላ ሃገር ስለሚገኝ ንጉስ 
እንጂ ስለኢትዮጵያዊው ምኒሊክ ነው የሚያወራው 
ብሎ ለማመን ይቸገራል፡፡ ነገር ግን ቢጎመዝዘውም 
ማመን አለበት፡፡ ታጋዩ እያወራ ያለው ስለአድዋው 
ምኒሊክ ነውና፡፡ መቼም ፀሀፊው የኢትዮጵያን ታሪክ 
በርዞ ከፃፈው ከህወሓት የታሪክ መፅሀፍት ጋር 
በፍቅር ለመውደቁ ነጋሪ አያስፈልገንም። እንዲህ 
አይነት እርስ በእርሱ በሚጣረስ ትርክት የተሞላ፣ 

የፈጠራ መጽሐፍ በአክሱም ሆቴል በተመረቀ ጊዜ 
ሌላኛው የህወሓት የርዕዮተ-አለም አርክቴክት አቦይ 
ስብሃት የክብር እንግዳ ሆነው ተገኝተው ሲያበቁ 
መጽሐፉ የኢትዮጵያን ታሪክ ተአማኒነት ባለው 
መልኩ እንዳብራራ መሰከሩ። ነገር ግን የመፅሀፉ 
ተአማኒነት እና ሚዛናዊነት የቱ ጋ እንደሆነ 
አላብራሩም፡፡ (ደግነቱ የሀገሪቱ አንድነት እንደፀና 
ይቀጥል ዘንድ ይህ አይነቱ የፈጠራ ታሪክ እውቀት 
የህወሓት አመራር እንጂ የትግራይ ህዝብ አለመሆኑ 
ነው) እናም ይህ መፅሀፍ በራሱ ሊቆም የማይችል 
ስለመሆኑ ከጠቀስኩት አንቀፅ ውስጥ ብቻ ጥቂት 
የማይባል እርስ በእርሱ የሚጣረስ ነገር መዞ ማየት 
ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ‹‹አፄ ምኒሊክ እና ተከታዮቹ 
ወደ ስልጣን ሲመጡ…›› የሚለውን ብናስተውል 
ደራሲው ምን ለማለት እንደፈለገ እንደማያውቅ 
ይገባናል። ለነገሩ ህወሓትም አያውቀውም። ወይም 
ሁለቱም ሊያውቁት አይፈልጉም። ምክንያቱም 
ምኒሊክን ‹‹በጎሳ መከፋፈል›› እና ‹‹በአድሎአዊ 
አስተዳደር›› ለመክሰስ በተጠቀሙበት ምዕራፍ 
‹‹ምኒሊክ እና ተከታዮቹ…›› የሚል እውነት 
ሰንቅረዋል፡፡ መቼም በሀገራችን የታሪክ ትርክት 
የምኒሊክ ዋነኛ ሹሞች ራስ መንገሻ እና ራስ 
አሉላ…ከትግራይ፤ ራስ መኮንን.-ከአማራ፤ ራስ 
ጎበና፣ ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ፣ ፊታውራሪ ገበየሁ፣ 
ፊታውራሪ ሀብተጊዮርጊስ ዴነግዴ፣ የጅማው 
አባጅፋር፣ የወለጋው ኩምሳ (ገብረእግዚአብሔር) 
ሞረዳ… የመሳሰሉት ከኦሮሞ የሚጠቀሱ ናቸውና፡
፡ ለዚህም ነው እዚህ ጋር የሚነሳው ጥያቄ ‹‹የጎሳ 
ግጭት እንዲፈጠር ያሴሩት የሶስቱ ብሄር ተወላጆች 
ናቸው ወይ ለማለት ነውን?›› የሚል የሚሆነው፡
፡ …ለዚህ ጥያቄ ህወሓት መልስ ይኖረው ይሆን? 
በእርግጥ ለጊዜው የሚታወቅ ነገር የለም፡፡ የቴዲ 
አፍሮ ‹‹ጥቁር ሰው›› ግን ምኒሊክንም ሆነ 
ሹሞቻቸውን ለሚያብጠለጥለው፣ አሊያም አድዋን 
ከአቶ መለስ የትውልድ መንደርነት ባለፈ አሻግሮ 
ማየት ላልቻለው የእኔ ትውልድ መሳጭ በሆነ 
መልኩ እውነተኛውን ታሪክ ቢያንስ በጨረፍታ 
የሚያሳይበት ነው፡፡ በተለይ ከ400ሺህ ብር በላይ 
ወጪ ተደርጎበት በነፃ የተበተነውን የዘፈኑ በምስል 
የተደገፈ ገለፃ (ክሊፕ) ከ100 አመት በፊት የሆነውን 
ያንን የመላው ጥቁር ህዝብ ታላቅ ገድል ዛሬ የሆነ 
ያህል እንዲሰማን የሚያደርግ መንፈስ የመጫን 
ኃይል አለው።

…በእርግጥ የዚህ ፅሁፍ አላማ ስለምኒሊክ 
ብፅእነት መስበክ ወይም እርኩሰት መከራከር 
አይደለም፡፡ አላማው ስለጠፋው ያ ትውልድ፣ እየጠፋ 

ወደ ገፅ 10 ዞሯል

ወደ ገፅ 12 ዞሯል
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ፍሬንድ ዘመኑ የኤፍ.ኤም ነው!

ተጠየቅ ከሌለው፣ ሚዛኑ ካልደፋ፤
‹‹ለጊዜው ይሞከር››፣ ይሉት ነገር 

ይጥፋ።
ስንቱ መጋረጃ፣ ለጸሀይ ተብሎ 

እየተወጠረ፤
ጸሀይቱ ጠልቃም፣ ተንጠልጥሎ ቀረ።
ያለወትሮዬ ያን እለት በታክሲ ነው ስራ 

የሄድኩት። መገናኛ ስደርስ ሰሚት ከተሳፈርኩበት 
ታክሲ ወረድኩና አደባባዩን ተሻግሬ ወደ 
ስድስት ኪሎ የሚሄድ ታክሲ ላይ ተሳፈርኩ። 
እኔን የሚጠብቅ ይመስል እንደገባሁ ታክሲው 
ጉዞ ጀመረ፤ ሞልቶ ኖሯል። ከሹፌሩ ጀርባ 
አንድ ጎልማሳ ሰውዬ ተቀምጧል፤ በሞባይል 
ይነጋገራል። የሞባይሉ ድምጽ ደክሞበት ነው 
መሰል የሚጠቀመው በድምጽ ማጉያው ነው። 
በዚያ ላይ ጆሮው ላይ ሳይሆን አፉ ላይ ደቅኖ 
ነው የሚናገረው። እሱ የሚናገረው ብቻ ሳይሆን 
የሚያናግረውም ሰው ድምጽ ይሰማል፤ ሴት 
ናት። እየደጋገመች ‹‹ምን አልክ፣ አይሰማም 
እኮ›› ትለዋለች። ቢጨንቀው አንገቱን ወደ ሾፌሩ 
ሰገግ አድርጎ፣ ‹‹እስቲ ባክህ ወንድሜ አንድ 
ጊዜ ሬዲዮውን ዝጋልኝ›› አለው፤ ልመና ነበር። 
ወያላው ደነገጠ። ወዲያው ጎልማሳውን አተኩሮ 
እየተመለከተ፣ ‹‹እንዴ ፍሬንድ ዘመኑ እኮ የኤፍ.
ኤም ነው›› አለው። ሾፌሩ ሳቅ አለ። ሳቅ ብሎም 
ራዲዮውን ቀነሰው። እንደተጠየቀው አልዘጋውም። 
ጆሮዬን ወደ ራዲዮው ጣል አደረኩ። ለቅሶ ነው፤ 
ከብዙ የዘመኑ ነጠላ ዜማዎች የበለጠ ደስ የሚል 
የወጣት ሴት ለቅሶ። ጋዜጠኛው ያባብላታል። 
በሶፍት ይሁን በመሀረብ፣ ወይም በልብሷ 
ንፍጥዋን ትናፈጣለች። ሲታይ እንጃ እንጂ 
ሲሰማ ያምራል። ጋዜጠኛው ያባብላታል። በሳግ 
የሚቆራረጥ ታሪክዋን ቀጠለች። ጓደኛዋ! ያውም 
የምታምናት ጓደኛዋ የምትወደውን የወንድ 
ጓደኛዋን ቀማቻት። ስቅስቅ አለች። አባበላት 
ጋዜጠኛው። ስድስት ኪሎ ደረስን።

ከታክሲ ስወርድ መልስ አልተቀበልኩም 
ነበር፤ አልቆጨኝም። የማብሰለስለው 
ስለጋዜጠኛውና ስለወያላው አባባል ነበር። 
እውነቱን እኮ ነው፣ ‹‹ጊዜው የኤፍ.ኤም ነው››። 
መንግስታችን ከመንገድ ስራና ከጋራ ቤቶች 
ግንባታ ቀጥሎ ውጤታማ የሆነበት መስክ 
የኤፍ.ኤም ጣቢያዎች ናቸው። ኧረ እንዲያውም 
መንገዱ በርዝመት፣ የጋራ መኖሪያው በቁመት 
ቢበልጡትም ኤፍ.ኤሙ በጉልበት ይበልጣቸዋል!

ኤፍ.ኤም ጉልበት አለው። ጉልበቱ 
ደግሞ መንፈስ ነው፤ የትም ቦታ አለ። ታክሲ 
ውስጥ አለ። የቤት መኪና ውስጥ አለ። ሻይ ቤት 
ውስጥ አለ። ሰላም ባልትና ሽሮ ስንገዛም ይሰማል። 

ክኒሊክ ውስጥ ወረፋ እየጠበቅን የጀመርነውን 
ትረካ ወይም ወሬ ወይም ምናምንቴ የታዘዘልንን 
መድሀኒት ስንገዛ ፊት ለፊት ካለው መድሀኒት 
ቤት እንጨርሰዋለን። . . . ኤፍ.ኤም የሌለበት 
የለም፤ መንፈስ ነው። አንዳንዴ ጥሩ፤ ብዙ ጊዜ 
መጥፎ መንፈስ።

ደግሞ የመንፈሱ መገለጫ ተዘርዝሮ 
አያልቅም። ‹‹ምግብ አሰራር›› ብሎ ሽሮ ከናፈቀው 
ማድቤታችን ፒዛ ሊጋግር ቺዝ አቅርቡ ይለናል። 
ስለወሲብ መጣጣም ሊሰብክ መኝታ ቤታችን ገብቶ 
አንሶላ ይገልጣል፤ በጠራራ ጸሀይ። ረፋድ ላይ 
ወስፋታችን ሲጮህ ጠብቆ፣ የየሆቴሉን ድስት 
እየከፈተ በሽታ አውዶ ይበልጥ ያስርበናል። 
የስነልቦና አዋቂ አቅርቦ እራሱ ያባለጋቸውን 
ልጆቻችንን ይመክርልናል፤ . . . የሌለበት ጉዳይ፣ 
የሌለበት ቦታ የለም፤ ጊዜው የኤፍ.ኤም ነው። 
የዛሬ ጽሁፌ ስለዚህ መንፈስ ነው፤ ስለጥሩው 
ሳይሆን፣ ስለመጥፎው የኤፍ.ኤም መንፈስ። 
እናም በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ኤፍ.ኤም የሚለው 
ቃል የሚወክለው የመጥፎው መንፈስ ምንጭ 
የሆኑትን መጥፎ ፕሮግራሞች ብቻ ነው።

ጓዙን ጠቅልሎ ከክልሉ ያልወጣ 
በኤፍ.ኤም መንፈስ አንድም ይጠመቃል፤ 
አንድም ይቃጠላል። እኔ ከተቃጠሉት ውስጥ 
አንዱ ነኝ። በኤፍ.ኤም ጠቃሚ ፕሮግራሞች 
ቢኖሩም፣ አንዳንዶቹ ፕሮግራሞች የሚገርሙ፣ 
የሚያናድዱ፣ የሚያቃጥሉ ናቸው፤ አድማጭን 
አማረው መድረሻ ያሳጡ። የሰባተኛ ክፍል ተማሪ 
እያለሁ ሰፈራችን ሰብስቤ የሚባል፣ በእድሜ 
ሁለት አመት ያህል ከእኔ የሚበልጥ ልጅ ነበር። 
እናቱ ወህኒ ቤት ውስጥ ለእስረኞች እንጀራ 
ጋጋሪ ሆነው ይሰሩ ነበር፤ አባት የለውም። አንድ 
ቀን ማታ አባታችን እኔና ወንድሞቼን ሰብስቦ 
‹‹ሰብስቤ ትምህርቱን አቋርጧል፤ ትምህርት 
የማይማር ደግሞ ዱርዬ ነው። እናንተ በፍጹም 
ከእሱ ጋር መግጠም የለባችሁም›› አለን። እኛ 
ግን ከሰብስቤ ጋር ብይ መጫወታችንን፣ ወንዝ 
እየወረድን መዋኘታችንን አላቆም አልን። አባቴ 
ተበሳጨ። ‹‹ሰው እንዴት እዚህ ሰፈር ልጅ 
ማሳደግ ይችላል!›› አለና ቤታችንን ሸጦ ሌላ ሰፈር 
ቤት ገዝቶ ገባን፤ የታደለ ጊዜ! እኛ በየት በኩል 
ልጆቻችንን እናሳድግ! ኤፍ.ኤም ዱርዬ ሆነብን። 
መንግስት ዝምምም አለ! መቼም ከኤፍ.ኤም 
ሽሽት ሀገር ተሸጦ ሌላ ሀገር አይገዛ!

ወያላው እውነቱን ነው፤ ጊዜው የኤፍ.
ኤም ነው። ለመሆኑ ለነዚህ የተበላሹ የኤፍ.
ኤም ፕሮግራሞች ማነው የእኛንና የልጆቻችንን 
ጊዜ የሸለማቸው? ይህን ያደረጉት ሶስት አካላት 
ናቸው። አንደኛ መንግስት፣ ሁለተኛ የሬዲዮ 
ጣቢያ ባለቤቶች፣ ሶስተኛ ሙያው ለሚፈልገው 
እውቀት ህሊናቸውን፣ ለሀላፊነቱ ልባቸውን 
ያልከፈቱ ደፋር ‹‹ጋዜጠኞች›› ናቸው። 

እንደምን መንግስት የመጀመሪያው 
ተጠያቂ እንደሆነ ላስረዳ። በአፍላ እድሜ 
ላይ የሚገኙ ልጆቻችን የወላጆቻቸውን እግር 
እየጠበቁ ስልክ በመደወል ፕሮግራሞቻቸውን 
ያደምቁላቸዋል። እኛ በብስጭት በሽተኞች ሆንን። 
መንግስት ደግሞ እኛ አገልጋዮቹ፣ ልጆቻችን 
ልጆቹ እንዳልሆንን ጨከነብን፤ ያላመሉ ዝምምም 
አለ። የኢቲቪንና የኢትዮጵያ ራዲዮን የአየር ጊዜ 
በሚገባ የሚጠቀመው መንግስታችን፣ የልጆቻችንን 

ጊዜ ለኤፍ.ኤም ሸለመብን። ልጆቻችን ለወደፊት 
ህይወታቸው መሰረት የሚጥሉበት ጊዜያቸው 
በአየር ሰዓት እየተሰፈረ ለኤፍ.ኤም ደፋር 
‹‹ጋዜጠኞች›› ተቸረቸረ። 

እኔ የምለው ‹‹የተሻለ ነው፤ ተፈፃሚም 
ሊሆን ይችላል›› የሚለውን የባህልና የትምህርት 
ፖሊሲ ነድፎ፣ ብዙ ገንዘብ በጅቶ ደፋ ቀና 
የሚለው መንግስታችን፣ እንደምን እነዚህን ባህል 
አፍራሽና እውቀት ከላሽ የኤፍ.ኤም ፕሮግራሞች 
መረን ይለቃል? የስነዜጋ ትምህርትን በስርዓተ 
ትምህርት ውስጥ አካቶ፣ አስተማሪ ቀጥሮ፣ 
የገነባው የልጆቻችን ስነ ምግባር፣ ሙያዊ ጥሪት 
ባልቋጠሩ ደፋር ጋዜጠኞች ሲፈራርስ እንዴት 
ዝም ብሎ ይመለከታል? ለዚህ ነው የመጀመሪያው 
ተጠያቂ መንግስት ነው ማለቴ።

የመንግስት ስራ የግል ራዲዮ ጣቢያ 
እንዲከፈት ፈቃድ መስጠት፣ ከዚያም ከሰጠው 
ፈቃድ ገንዘብ መሰብሰብ ብቻ መሆን የለበትም። 
በተለይ የመገናኛ ብዙሃንን በተመለከተ መንግስት 
ከዚያ እጅግ የላቀ ሀላፊነት አለበት። ‹‹እያንዳንዱ 
ፕሮግራም ያወጣሁትን ፖሊሲ ለማራመድ 
የሚያግዝና የማስተዳድረውን ህዝብ መንፈሳዊና 
ቁሳዊ ጤናማነት የማያውክ ነው ወይ? የሚለውን 
ጥያቄ ጠይቆ ዘወትራዊ ክትትል ማድረግ ያሻዋል። 
እስካሁን ድረስ በተለያዩ አጋጣሚዎች እንዳየሁት 
መንግስት የመገናኛ ብዙሃንን የሚገመግመው 
የራሱንና የሚያስተዳድረውን ህዝብ ፖለቲካዊ 
ጤንነት አውከዋል ወይስ አላወኩም በሚለው 
ጥያቄ ብቻ ይመስለኛል። ከአሜሪካና አውሮፓ 
ቅንጣት ሳይቀየሩ በተቀዱ ፋይዳ የለሽ ፕሮግራሞች 
ሁለንተናዊ ባህላችን፣ አስተሳሰባችንም ጭምር 
ሲፌዝበት መንግስት ‹‹ጉዳዬ አይደለም›› ሊል 
አይችልም፤ መንግስት ከዜጎች ጉዳይ ውጭ 
ምንም ጉዳይ ሊኖረው አይችልም። ዜጎች ስራ 
ላይ ሳሉ ጭምር፣ በቀጥታ የኤፍ.ኤም  ስርጭት 
ስልክ እየተደወለላቸው መቀለጃ ሲደረጉ፣ 
አስራ ስምንት አመት ያልሞላቸው ልጆቻችንን 
‹‹በሽተኛ›› ራሳቸውን ‹‹ዶክተር›› ባደረጉ ደፋር 
‹‹ጋዜጠኞች›› በፍቅር ስም ሲቀለድባቸው እኛ 
‹‹የመንግስት ያለህ›› ብለናል፤ መንግስት ደግሞ 

‹‹በህግ አምላክ›› ሊልልን ይገባል። እስካሁን ይህን 
አላለም፤ ፈቃድ የሰጣቸው ጣቢያዎች ምን እየሰሩ 
እንዳሉ አልተከታተለምና የመጀመሪያው ተጠያቂ 
መንግስት ነው። 

በአንድ ገበሬ ጎጆ በየእለቱ የሚጨሰው 
ጭስ ጥቀርሻ ሆኖ፣ እየተገመሰ ቁልቁል እየወደቀ 
መገልገያ ቁሳቁሱን ማቆሸሽ እስኪጀምር ስንት 
ዓመት ይፈጃል? የዛሬዎቹ ‹‹ታዲያስ አዲስ››፣ 
‹‹የፍቅር ክሊኒክ››፣ . . . የመሳሰሉ የኤፍ.
ኤም ፕሮግራሞች በየእለቱ የሚረጩት መርዝ 
የትውልዱን ስነምግባር ሸርሽሮ ከስሩ ነቅሎ 
እስከሚጥለው፣ ሀገራችን በእውቀትና በስነምግባር 
የታነጸ ዜጋ ማጣትዋ በግልጽ እስከሚታይ ስንት 
አመት ይፈጃል? የአንድን ትውልድ የፈራረሰ 
ስነምግባር መልሶ ማቆምስ፣ የገበሬውን ጎጆ 
የሳር ክዳን ጥቀርሻ እንደማጽዳት ቀላል ነው? 
አይመስለኝም። 

ለኤፍ.ኤም ስለተሸለመው ጊዜያችን 
ከመንግስት ቀጥሎ ሁለተኛው ተጠያቂ የኤፍ.
ኤሙ ባለቤቶች ናቸው። መቼም ኤፍ.ኤም 97.1 
የፍቅር ክሊኒክ ቢከፍት (ባለቤቱ መንግስት ነውና) 
‹‹የመንግስትን የልማትና ትራንስፎርሜሽን 
እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ ነው›› ብለን ልናሾፍ 
እንችላለን። በእውነት ነው የምላችሁ ‹‹ኢትዮጵያ 
ለዘላለም ትኑር››ን መፈክሩ አድርጎ ስንት ዘመን 
በሹክሹክታ ልንሰማው የናፈቀንን በአደባባይ 
የነገረን ጣቢያ፣ ኢትዮጵያዊ ባህልና እሴቶችን 
ለዘላለም ለማጥፋት ደፋ ቀና ለሚለው ‹‹ታዲያስ 
አዲስ›› የአየር ጊዜ ሰጥቶ ማየት ግራ ያጋባል።

የእነዚህ ጣቢያዎች ባለቤቶች ብዙ ገንዘብ 
ያፈሰሱበት ዋና አላማ መቼም ትርፋማ ሆነው 
ገንዘብ ለማፈስ አይመስለኝም። አላማቸው ገንዘብ 
ማፈስ ቢሆን፣ የእንግሊዘኛ ስም ያለው ትምህርት 
ቤት መክፈት ይችሉ ነበር፤ ወይም ደግሞ ‹‹ሪል 
ስቴት›› ያቋቁሙ ነበር። እና ማንም ሰው የእነዚህ 
ባለሀብቶች አላማ ገንዘብ ማግኘት ነው ብሎ 
መከራከር ቢችልም፣ ማሳመን ይከብደዋል። እኔ 
እንደሚገባኝ፣ በተለይ የግል ኤፍ.ኤም ጣቢያዎች 
(የምር የግል የሆኑትን ማለቴ ነው) ለሀገርና 
ለወገን የሚተርፍ ርእይ ነበራቸው። አንዳንዶቹ 
(ለምሳሌ ሸገር ኤፍ.ኤም) ካጀማመራቸው 
በእውቀት ላይ የተመሰረተና የተጠና ፕሮግራም 
አስደምጠዋል። ተሳታፊያቸውም በሁሉም 
የእድሜ ክልል፣ ከሁሉም ሙያ ነበር። ታዲያ 
የአንዳንድ ፕሮግራሞች ተሳታፊዎች ወደ ተወሰነ 
የእድሜ ክልል ሲሰበሰብ፤ ለምን ‹‹ለምን?›› 
ብለው አይጠይቁም? ለምን ህብረተሰቡ እሮሮ 
ለሚያሰማባቸው ፕሮግራሞች ረዥም እድሜ 
ይፈቅዳሉ? አንዳንዶች ‹‹ፕሮግራሞቹ ብዙ ገንዘብ 
ስለሚያስገኙላቸው ይሆናል›› ይላሉ። እኔ ደግሞ 
ታላቅ ርእይ አንግበው ያገኙት ገንዘብ መልሶ 
ርእያቸውን እንዲበላ መፍቀድ የለባቸውም 
እላለሁ። ይህ ግን እየታየ ነው። ለዚህም ነው 
የኤፍ.ኤም ባለቤቶችን የእኛንና የልጆቻችንን ጊዜ፣ 
በቁጥር ትንሽ በሚፈጥሩት ተጽእኖ ግን ግዙፍ 
ለሆኑ ፕሮግራሞች ሸልመዋል የምለው።

ለኤፍ.ኤም ባለጊዜ መሆን ቀደም ብዬ 
በሶስተኛ ምክንያትነት የጠቀስኩት በሙያው 
ያልተካኑ ደፋር ‹‹ጋዜጠኞችን›› ነው። ዝርዝር 
ምክንያቴን በሚቀጥለው ሳምንት አቀርባለሁ።

በድሉ ዋቅጅራ (ዶ/ር)

ዶናልድ ክራሜ አፄውን ከዘመኑ ከነበሩ 
ሌሎች መሳፍንት ጋር ሲያነፃፅሩ “…Tewodros 
stressed the construction of roads and 
bridges rather than of the churches 
and palaces of sabagadis wube and 
sahelesellasie” (አፄ ቴዎድሮስ እንደ ሰባጋዲስ፣ 
ውቤና ሳህለስላሴ ቤተክርስቲያንና ቤተመንግስት 
ከመገንባት ይልቅ መንገድና ድልድይን መስራትን 
ይመርጡ ነበር) በቤተክህነት ውስጥ ቅድሳትን 
በመቁጠር በዓላትን አብዝቶ ከማክበር ይልቅ 
አእምሮ በማሰብ እጅ በስራ እንዲጠመድ 
የካህናትና የዲያቆናት ቁጥር እንዲያንስ ጥረት 
አደረጉ። በአንድ ዝቅተኛ ደብር ቤተክርስቲያን 
2 ቄስና 3 ዲያቆናት ይበቃሉ ብለው ትዕዛዝ 
አስተላለፉ። የቤተክህነትን የፖለቲካ ተፅዕኖ 
ለማስወገድ ቤተክህነት በራሷ በሃይማኖታዊ 
ጉዳይ ብቻ እንድትወሰን በፖለቲካ ውስጥ ጣልቃ 
እንዳትገባ ወሰኑ (ልብ በሉ አንባቢያን ንጉሱ እንደ 
ዘመኑ ፖለቲካ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ 
ናቸው። አንደኛው በሌላኛው ጉዳይ ጣልቃ አይግባ 
ማለታቸው ነው።) በመጨረሻም ቤተክህነት 
የያዘችው መሬት ሰፊ በመሆኑ የተወሰነ መሬት 
ተቀንሶ ወደ መንግስት ይግባ አሉ። ፕሮፌሰሩ 
በንጉሱ አስተሳሰብ ተገርመው ያስቀመጡት ሃሳብ 
“…Though Tewodros was himself an 
intensely religious man, he attempted to 
limit spiritual authority to spiritual matters 
and drastically reduced the land lord 
holings of the church” (ቴውድሮስ ምንም 

እንኳን ጥልቅ ሃይማኖታዊ ሰው ቢሆኑም፣ 
ሃይማኖታዊ ስልጣኖችን ለሃይማኖታዊ ጉዳዮች 
ብቻ እንዲውሉ ሲያስገድድ፤ የቤተ ክርስቲያንትን 
የመሬት ይዞታ መጠን በእጅጉ ቀንሰዋል)

አፄ ቴዎድሮስ የስልጣኔ አባት ብቻ 
ሳይሆን የአንድነትና የእኩልነት አርአያ የያዘ 
መንፈስ ነበራቸው ይላሉ ታሪክ ፀሐፊው ተክለፃዲቅ 
መኩሪያ ‹‹አፄ ቴዎድሮስና የኢትዮጵያ አንድነት›› 
በሚለው መጽሐፋቸው ላይ

‹‹…ንጉሱ የልዩነት አመለካከትን ወደ 
ጐን አድርገው የኢትዮጵያ አንድነት ስለመመስረት 
ሲገልፁ፤ ኦሮሞና አማራን ባንድ ሰደቃ (መሶብ) 
ያላበላሁ እንደሆነ እኔ የክርስቶስ ባሪያ፣ የቅድስ 
ዮሐንስ ዕለት ክርስቲያን አትበሉኝ። በማለት 
የኦሮሞንና የትግሬውን የአማራውን የወሎንና 
የሸዋን ሰው አስገብረው በቅድስ ዮሐንስ ለት 
በአዳራሻቸው የነዚህን ሀገር ሁሉ ተወላጅ በጋራ 
ግብር ማብላታቸው ታውቋል››

ንጉሱም በነዚህ ብቻ ሳይወሰኑ በጋፋት 
የተግባረዕድ ማዕከል (Technical center) 
ለማቋቋም ፍላጐት ነበራቸው፡፡ በ1858ዓ.ም 
በራሳም በኩል ለቪክቶሪያ በላኩት ደብዳቤ ‹‹…
ለተግባረዕድ የሚውል መሳሪያና የሰለጠነ የሰው 
ኃይል እንዲላክልኝ እፈልጋለሁ። እስካሁን 
የመጡት የመጽሐፈ ቅዱስ ሰዎች እንጂ 
የእንጨትና የብረት ጥበብ ያላቸው አይደሉም። 
እኔ የምፈልገው ተግባረዕድ የሚያውቅ ነው 
ብለው ነበር›› የንግስቲቷ ምላሽ እምቢታ ሲሆን 
በሀገሪቷ ውስጥ የሚገኙትን የውጪ ሰዎች 

አፍነው የሀገራቸውን ስልጣኔ በኢትዮጵያ 
ውስጥ እንዲያስተዋውቁ ተጣጣሩ። ነገር ግን 
ለአንድ ሺህ አመት በጦርነት በስሎ በስልጣኔ 
ላይ ሲያንቀላፋ የቆየውን ህዝብ የኢትዮጵያ 
ቴዎድሮስ የስልጣኔ መንገድ እንግዳ ስለሆነበት 
ዓላማቸው ከግብ እንዳይደርስ የመሰናክል መንገድ 
መፈለግ ጀመረ። የቀድሞ ስልጣኔም እንዲታደስ 
ሲሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ማረሻ፣ መጥረቢያና 
መቆፈሪያ ለመስራት ይዘጋጅ ባሉበት ወቅት 
የቤተክህነት ሰዎች ዋና የንጉሱ ተቃዋሚ ሆኑ። 
አቡነ ሰላማም ለቴዎድሮስ የተገዛህ ‹‹እርጉም ሁን›› 
አሉት። የአቡኑ ርግማን ህዝቡን በዕድገት ስራና 
በስልጣኔ ላይ እንዲለግም አደረገ። ይሄን በተረዱ 
ጊዜ አፄ ቴዎድሮስ ‹‹…የሀገሬን ህዝብ በፈረንጅ 
ስርዓት ግባ ብለው ጠላኝ። አንዲት ኢትዮጵያ ብዙ 
ትንንሽ ኢትዮጵያ አትሆንም ብዬ ጦሬን ሰብቄ 
ጠላትን ስመክት በመጥፋቱ አጥፊን ቀጣሁ። 
አጥፊን በጥፋቱ ብቀጣ ለበጐ ዓላማ መቆሜ ቀረና 
ሰው በላ ጨካኝ አሉኝ›› ብለው በምሬት አምርረው 
አለቀሱ። በማለት ስቴቨን ሮበንሰን “King of 
Kings Tewodros of Ethiopia” በሚለው 
መጽሐፋቸው ፅፈዋል። ንጉሱም ህዝቡን ወደ 
በጎው ዓላማው የመለሱ ስለመሰላቸው መግደል፣ 
መቁረጥና መግረፍ ትልቅ ስራቸው ሆነ። በዚያን 
ጊዜ የኢትዮጵያን ህዝብ ከስንፍና ለማላቀቅ እንኳን 
ተቆጥተውት ተለማምጠውት የማይቻል ነውና 
ህዝቡም የንጉስ አድራጐት ስለመረረው ደኑን 
ቤቱ፣ ቆንጥሩን ልብሱ አደረገ። (The church 
of Ethiopia ምዕራፍ 6) በመጨረሻ የግዛታቸው 
ዘመን አካባቢ የከዳተኛው ቁጥር እየበረከተ 
ሲመጣ የርሳቸው ብስጭትና ጭካኔ እየበዛ ሄዷል፡
፡ ከዚህ አኳያ እጅና እግር እስከመቁረጥ፣ አብያተ 

ክርስቲያናትንም እስከማቃጠል የሚያደርስ ቅጣት 
ፈፅመዋል፡፡ ታሪክ ፀሐፊው ተክለፃዲቅ መኩሪያ 
እንደሚሉት የአፄ ቴዎድሮስን ዘመን ታሪክ በሚገባ 
ለመገንዘብ አንዳንድ ጊዜ ወደኋላ ካለው ታሪክ ጋር 
ሌላ ጊዜ ደግሞ ተከትሎት ከተፈፀመ ሁኔታ ጋ 
እየተመሳሰለ ማስተያየትና ማያያዝን ይጠይቃል። 
ስለዚህ ንጉሱ የፈፀሙትን ከባድ ቅጣት መታየት 
ያለበት፡-

1. የሚያስተዳድሩት ህዝብ 
አዕምሮው ለማስተዋልና ለመመራመር እጁ 
በሙያው እንዲጠመድ በነገሩት ጊዜ ‹‹አሻፈረኝ›› 
በማለቱ መቅጣት ተገቢ ሆኖ ስላገኙት (ዶናልድ 
ክሩሜ, ‘The violence of Tewodros’)

2. ለሀገሪቱ የተመኙትን ዘመናዊ 
የአስተዳደር ስርዓትና ስልጣኔ የቤተክህነት ሰዎችና 
መሳፍንት በመቃወማቸው ቁጣቸውና እልካቸው 
እየገነፈለ ስለመጣ በቤተክርስቲያን በግለሰቦችና 
በነዋሪዎች ላይ ሳይቀር የከፋ ቅጣት ወስደዋል።

(ስቴቬን ሮብንሰን ‘The survival of 
Ethiopian Independence’)

3. የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ 
መሪ መገዛቱን ከጠላ ሀገሪቱ ተከፋፍላ በባዕድ 
ተፅዕኖዎቹ ሆኖ መገኘቱን ስለተገነዘቡ (አፄ 
ቴዎድሮስ የባዕዳኑን ዓላማ በተፈጥሮ ስለተገነዘቡ 
ነጭ አህያ ቆዳው ቢነጣ ልቡ አይነጣም ይሉ 
ነበር)

(Expedition to Abyssinia፡ ቅፅ 2)
በአጠቃላይ ማንኛውም ግለሰብ ታሪክን 

(በበጎም ይሁን በክፉ) የፈፀሙ ግለሰቦችን 
ከመተቸቱ በፊት በመጀመሪያ ‘What is History’ 
የሚለውን ኢ.ኤች.ካር የፃፈውን መጽሐፍ ማንበብ 
ግድ ይለዋል።

‹‹የሀገሬን ህዝብ በፈረንጅ ... ከገፅ 4 የዞረ
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ባለቀለት ጉዳይ ፍርድ ቤት ከመከራከር ለሕዝብ ዳኝነት አንድ መጽሐፍ መጻፍ
የሲሳይ አጌና መፅሀፍ አንድምታ

ርዕስ፡- የቃሊቲው መንግሥት
ጸሐፊ፡- ሲሳይ አጌና
ገጽ፡- 443
የታተመበት ዓ.ም.፡- 2004
የደርግ ታሳሪዎችን አስመልክቶ ጉዳዩ 

በፍርድ ቤት ስለተያዘበት መንገድ በርካታ ጥናቶች 
እየተደረጉ ነው፡፡ በእንግሊዝ አገር African Issues 
ስር ‹‹The Ethiopian Red Terror Trials›› 
በሚል ርዕስ በእነኬጅቴል ትሮንቮልና ግርማቸው 
አርታኢነት ድምዳሜውን ጨምሮ 9 መጣጥፎችን 
አካቶ በ2009 እ.ኤ.አ የታተመው መጽሐፍ ጥሩ 
ማሳያ ነው፡፡ መጣጥፉን ያቀረቡት ሰዎች በአንድ 
ዓይነት ደረጃ ላይ ባይሆኑም ክስተቱን በአጀማመሩ 
በሽግግር ወቅት ሊኖር የሚገባው ገንቢ የፍትህ 
አሰጣጥ አድርጎ ቢታይም የተከሳሾችን መብት 
በማስጠበቅ ደረጃ የጎሉ ክፍተቶች መኖራቸውን 49-
50፣ የክሱ ሂደት የ‹‹አሸናፊዎች›› ፍትህ የሚባል 
እየመሰለ መምጣቱን 66፣ ኢህአዴግ ባህላዊውን 
የፍትህ አሰጣጥ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ሊያስበው 
አለመፈለጉን 82፣ በፍርድቤትም ሆነ በሽምግልና 
ፍትህ ለመስጠት የሚሞክር መንግስት ማንኛውም 
ውሳኔው በራሱ ዘመን ካለ ሰብዓዊ መብት አያያዝ 
ተነጥሎ መታየት አይችልምና በዚህኛው መንግሥት 
የቀጠለው መብት መጣስና አምባገነንነት በፍርድ ቤት 
ሊያግደው የሚፈልገውን ችግር ማስቀጠሉ ግርምቢጥ 
ያስብላል 97፣ ኢትዮጵያ፣ ሕዝቧና መንግሥቷ 
ከፍትሁ ሂደት የተማሩት ነገር ስለመኖር አለመኖሩ 
ለመመስከር ነጻና የተጠናከረ የፍርድ ቤት አሰራር፣ 
ነጻ የሲቪክ ማኅበረሰብ አለመኖሩ በሕገመንግስቱ 
የሰብዓዊ መብትን ለማስጠበቅ የሚረዱ ድንጋጌዎች 
ቢኖሩም  የሚያወላዳ ላይሆን ይችላል፡፡ ይህ ካልሆነ 
የወደፊቷ ኢትዮጵያ በእርግጥ ስለመቀየሯ መናገር 
አይቻልም132-133 ይሉናል፡፡ የተፈጠረው ቀውስ 
የሚያስደስት ባይሆንም የአገሪቱ የግጭት አፈታት 
ደረጃን ለመገምገም የሚያስችለን ክስተት ምርጫ 
97ን ተከትሎ የተፈጠረውን ቀውስ ለመቆጣጠር 
የተሞከረበት የፍርድ ሂደት ነው፡፡  

ያለንበት 2004ዓ.ም. ሦስተኛው ዙር 
ብሔራዊ ምርጫ ከተጠናቀቀ ሰባተኛ ዓመት 
ያለፈው ብቻ ሳይሆን ተከታዩ ዙር ብሔራዊ 
ምርጫ ከተከናወነም ሁለት ዓመት አልፎታል፡
፡ ስለምርጫው ያለው አመለካከት የተለያየ 
ቢሆንም ዛሬም ድረስ 3ኛው ዙር ምርጫ አነጋጋሪ 
እንደሆነ ዘልቋል፡፡ በፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች 
በዓመቱ/2004ዓ.ም ከወጡት መጻሕፍት ሦስቱ 
ከምርጫው ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ያነሳሉ(የአቶ 
በረከት ስምኦን ‹‹የሁለት ምርጫዎች ወግ››፣ 
የጋዜጠኛ ወሰንሰገድ ‹‹የቃሊቲ ምስጢሮች›› እና 
የጋዜጠኛ ሲሳይ ‹‹የቃሊቲው መንግሥት››)፡፡ 
ከእነዚህም ሁለቱ ምርጫውን ተከትሎ በቅንጅት 
አመራሮች ላይ በተከፈተው ክስ ምክንያት በታየው 
የክስ ሂደትና የእስር ሁኔታ ላይ የሚያጠነጥኑ 
ሲሆን፤ በተለይ ‹‹የቃሊቲው መንግሥት›› ርዕሰ 
ጉዳዩን በሰፊው ያትታል፡፡ 

በቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ 
አመራሮች እስር፣ የክስ ሂደትና የፍርድ ውሳኔ 
ትርክት  ታሳሪዎቹ በይቅርታ ከእስር በመፈታታቸው 
ምክንያት ተጠናቋል ብለን የምናስብ ብዙዎች ነን፡
፡ ይሁን እንጂ ታሳሪዎቹ ሊፈቱ ነው ተብሎ 
መወራት ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ በተለይ ከተፈቱበት 
ቀን ወዲህ ስላፈታታቸው በመገናኛ ብዙኃን 
የተነገረውና በታሳሪዎቹ ላይ የተፈጠረው ሰሜት 
ነገሩ ገና ብዙ የሚቀረው እንደሆነ አመላክቷል፡፡ 
ለዚህ ጽሑፍ ዓላማ በመጽሐፍ መልክ የተሰራጩ 
ሃሳቦች ላይ ልወሰንና የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 
በቅንጅት አመራሮች (131 ሰዎች በተከሰሱበት) ላይ 
የወሰነውን ውሳኔ በእነኮ/ል መንግሥቱ ኃ/ማርያም 
ላይ የቀረበው ክስና ውሳኔን በባለ492 ገጽ መጽሐፍ 
ባሳተመበት በመስከረም 2000ዓ.ም. በ230 ገጽ 
በመጽሐፍ ሲያሳትም በመጽሐፉ የመጨረሻ ገጽ 
ተከሳሾቹ በድርጊታቸው መጸጸታቸውን ገልጸው 
ይቅርታ በመጠየቃቸው በአገሪቱ የይቅርታ ሕግ 
መሰረት ይቅርታ እንደተደረገላቸው ማስታወሻ 
አስፍሯል፡፡ ዶክተር ብርሃኑ ‹‹የነጻነት ጎህ ሲቀድ›› 
በሚለው መጽሐፋቸው ገጽ 555 ላይ ገና በእስር ሳሉ 
ድርጊቱን የሕዝቡን የዲሞክራሲ ፍላጎት ለመግደል 
የተቀረጸ ስልት ከመሆን ውጪ የተለየ አይደለም ሲሉ 
ያስረግጣሉ፡፡ ታሳሪዎቹ ከተፈቱ ከ5 ወራት በኋላም 
ለገበያ የወጣው ካልታሰሩት የቅንጅቱ አባላት አንዱ 
በሆኑት በአቶ ገብረክርስቶስ የተዘጋጀው ‹‹ቅንጅት 
ከየት ወዴት›› የተሰኘ መጽሐፍ ‹‹ፍርድ ቤት 
በእድሜ ልክ እስራት የቀጣቸውን ዜጎች እንዲፈቱ 
መንግሥት የደረሰበት ውሳኔ››ና ጠያቂዎቹም 
‹‹… የፖለቲካን ጥፋት አምኖ ይቅርታ …›› 
መጠየቃቸውን ከማድነቅም በላይም የይቅርታውን 
ደብዳቤ ለታሪክ መዘከሪያ እንዲሆን በሚል 
በመጽሐፉ እንዲካተት አድርገዋል(ገጽ 211-213)፡፡ 
በነገራችን ላይ ይህ መጽሐፍ ከገዢው ቡድን ዕይታ 
ለሚጽፉ ሁሉ ዋቢ ሆኖ ያገለግላል፡፡ ፖለቲከኞቹ 
አካባቢ ከሚስተዋሉት ባህሪያት አንዱ በተቃራኒው 
ወገን የተጻፈን መጽሐፍ ማንበባቸውን ማመን 
አለመፈለጋቸው/‹‹ለመጽሐፍ ዕውቅና የመንፈግ 
ፖለቲካ›› እንበለው! አንዱ ነው፡፡ ለምሳሌ አቶ ልደቱ 
የዶ/ር ብርሃኑን ‹‹የነጻነት ጎህ ሲቀድ›› መጽሐፍ 

‹‹መድሎት›› በተሰኘው መጽሐፋቸው መጥቀስ 
ተስኗቸው ቢታዩም በጽሑፋቸው ስለዲሞክራሲ 
የሚከራከሩት ግን ከዶ/ር ብርሃኑ መጽሐፍ ጋር 
እንደነበር ይዘቱን በቅጡ ለተመለከተ መረዳት 
አይሳነውም፡፡ አጋጣሚ በማይመስል መልኩ በአቶ 
ገነነ አሰፋና በአቶ በረከት ስምኦን መጽሐፎች የዋቤ 
መጻሕፍት ዝርዝርም የዶ/ር ብርሃኑ መጽሐፍ 
አልተካተተም፡፡ ሁለቱም ግን የአቶ ገብረክርስቶስ 
መጽሐፍን ደጋግመው ይጠቅሳሉ፡፡ መቼም በዶ/ሩ 
መጽሐፍ ላይ አንዳች ነገር ስላላገኙ ነው ማለት 
ይከብዳል፡፡ ፕ/ር በየነ ጴጥሮስም ስለልደቱ መጽሐፍ 
በአዲስ አድማስ ጋዜጣ ሲጠየቁ የሰጡት አስተያየት 
የዚህ ጠባይ ማሳያ ነው፡፡ በቀጥታ ከመጽሐፍ ጋር 
ባይያዝም ልክ ጠ/ሚ/ሩ ‹‹አዲስ ነገርንም አዲስ 
ዘመንንም አላነብም›› እያሉ ስለአዲስ ነገር ጋዜጣ 
ይዘት አስተያየት እንደሰጡት ማለት ነው፡፡ 

ወደቀደመ ነገሬ ስመለስ ከዚህ በኋላ 
ብዙም ሳይቆይ አቶ ገነነ አሰፋ መታሰቢያነቱን 
ለብአዴን/ኢህአዴግ ባደረጉትና በእንግሊዝኛ ቋንቋ 
‹‹The Political Limits of Negative Coalition 
& CUD’s Remaining Options›› በሚል ርዕስ 
ባወጡት ትንሽ መጽሐፍ ገጽ 53 ‹‹አመራሮቹ 
ይቅርታ መጠየቃቸው የቀደመ ድርጊታቸው 
የሚያመጣባቸውን ውጤት ለመቀበል ፍቃደኛ 
ያለመሆናቸው ማሳያ ነው›› ሲሉ ተሳልቀዋል፡፡ 
በተቃራኒው በቀድሞ ታሳሪዎች የተጻፉት(የአርቲስት 
ደበበ እሸቱ ‹‹የእምነቴ ፈተና››ና የፕ/ር መስፍን 
‹‹አገቱኒ››) መጻሕፍት ደግሞ ስለክስና ፍርድ ሂደቱ 
ዝንፈትና ስለተድበሰበሰው የይቅርታ አሰጣጥ ሂደት 
አተቱ፡፡ በተለይ የፕ/ር መስፍን መጽሐፍ ከገጽ 
62-98 ስለክሱ፣ ማስረጃ አቀራረቡ፣ የፍርድ ቤቱና 
ዳኞች ነጻነት፣ የአቃቤ ሕጉ ጠባይ፣ የሽምግልና 
ሂደቱና ውጤቱ መሰረታዊ የተጠየቅ ተፋልሶዎችን 
እያነሳ ይሞግታል፡፡ ብዙ የተነበበ ያልመሰለኝ በሌላው 
ታሳሪ የአመራር አባል በአቶ አንተነህ ሙሉጌታ 
‹‹የሁለት ዓለም ሰዎች፣ የተዋረደው ፍርድ ቤት›› 
በሚል ርዕስ የተጻፈው መጽሐፍም የክሱን ጭብጥ፣ 
ሂደት፣ የማስረጃ አቀራረብና የፍርድ ውሳኔ 
በሙያዊ ትንተና ይከራከረዋል፡፡ በአንጻሩ የአቶ 
በረከት መጽሐፍ ጉዳዩ የተያዘበትን ሁኔታ ‹‹… 
ነፃው የፍርድ ሂደት የዳኝነት ነፃነት በተከበረበት 
አኳኋን በመጠናቀቁ ዳኞች ብይናቸውን…›› አሳለፉ 
ይለናል (ገጽ235)፡፡

የዚህ አስተያየቴ ትኩረት በሲሳይ አጌና 
መጽሐፍ መነሻነት ታሳሪዎች እያቀረቡልን ስላሉት 
መጻሕፍት አንድምታን ማስቃኘት ነው፡፡ ሲሳይ አጌና 
የዛሬውን መጽሐፍ የጻፈው የእስር ቤት ቆይታው 
በቀላሉ የሚቋጭ እንዳልሆነ ተስፋ በመቁረጡ ነው፡
፡ መጽሐፉ በ22 ምዕራፋት የተዋቀረ ጽሑፍ ሲሆን 
ስለእስርቤቶቹ (ማዕከላዊና ቃሊቲ)፣ ስለክሱና ፍርድ 
ሂደቱ (የማስረጃዎቹ ዓይነትና ደረጃ)፣ ስለፍርድ 
ቤቱ አሰራር(ነጻነትና ሙያዊ ደረጃ)፣ የአጣሪ 
ኮሚሽኑ ድምዳሜና የሽምግልናው ዕጣፈንታ ላይ 
የጸሐፊውን የግል ምልከታና ማግኘት የቻለውን 
ማስረጃ ያቀርብልናል፡፡ 

መጽሐፉ በ21 ምዕራፎች ቢከፋፈልም 
በአራት አበይት ጉዳዮች ስር የሚጠቃለል ነው፡
፡ እነርሱም የእስሩ ሁኔታ፣ የክሱ/ፍርዱ ሂደት፣ 
የአጣሪ ኮሚሽኑ ተግባርና የሽምግልናው ሂደት 
ናቸው፡፡ የመጽሐፉ ይዘት ማውጫ ዝርዝር 
ለአንባቢ የሚጠቅም ቢመስልም በጣም የተዝረከረከ 
ያደርገዋል፡፡ አጻጻፉ ክስተቶችን በዕለት ክንዋኔያቸው 
ከማቅረቡ ባሻገር እንደአስፈላጊነቱ ከዕለቱ ጉዳይ ጋር 
ተያያዥነት ያላቸውን ነገሮች ሥረ መሰረት ለማሳየት 
ወደኋላ እየሄደ እየመጣ ሲሆን ቴክኒካልና ትንተና 
ባለመሆኑ ንባብን ገታ የሚያስደርግ አይደለም፡
፡ ይሁን እንጂ የነገሮችን ተያያዥነት ለማጤን 
በሚያስችል ትንተና ባለመደገፉም የበቃ ጥልቀት 
እንዳይኖረው አድርጎታል፡፡ መጽሐፉ በርካታ 
ሰነዶችን በአንድ ላይ አጭቆ በመያዝ በርዕሰጉዳዩ 
ከተጻፉ መጻሕፍት የሚስተካከለው የለም፡፡ አንዳንድ 
ከተለያየ ምንጭ የተወሰዱ ንግግሮችና የሰነድና 
ፎቶዎች አገባብ ከዚህ በተሻለ መልኩ ሊደረጉ 
ይችሉ ነበር፡፡ አንዳንድ ፎቶዎቹ ለምሳሌ የነፕ/ር 
መስፍን ወ/ማርያምና የአቶ ዳንኤል በቀለ ጉርድ 
ፎቶ ከሌሎቹ ታሳሪዎች ተለይተው መካተታቸው 
አስፈላጊነቱ አይታይም፡፡ በቃሊቲ የውጭ እንግዶች 
ከታሳሪዎች ጋር የተነሷቸውን ፎቶዎችም ሆነ 
ሌሎቹ ምንጫቸው ቢጠቀስ አይከፋም፡፡

የእስሩ ሁኔታ
ታሳሪዎች በተደጋጋሚ ከሚያነሷቸው 

ጉዳዮች አንዱ የእስር ቤት ሁኔታ ነው፡፡ ሲሳይ 
አጌናም  ሁለት ሦስቴ በመታሰር ስለሚያውቀው 
ማዕከላዊ እስርቤት የራሱን ገጠመኝ በመንተራስ 
የእስርቤቱን ሁኔታ በተለያየ ዘመን እያነጻጸረ 
አቅርቧል፡፡ ስለማዕከላዊ እስርቤት ሲነሳ ጉዳዩን 
ለሚከታተል የአቶ ብሩ ማሞ ኢፌክት ትዝ ይለዋል፡
፡ ዶ/ር ብርሃኑ የመጽሐፋቸውን መታሰቢያነት 
ከሰጧቸው አንዱ ስለሆኑት አቶ ብሩ ወሰንሰገድ 
ገብረኪዳንም ጠቅሷል፡፡ ጋዜጠኛ ሲሳይም ስለእኚሁ 
ሽማግሌ ያነሳል፡፡ በጥልቀት ሲታይ የአቶ ብሩ ስም 
መጠቀስ ከግለሰቡ ያለፈ አንድምታ አለው፡፡ ይህም 
ታሳሪዎቹ በእስር ቤቱ ከኦሮሚያ ክልል የታሰሩ 
ዜጎች የታሳሪውን ከፍተኛ ቁጥር እንደሚይዙ 

ፍንጭ ለመስጠት መልካም አጋጣሚ እንደሆነላቸው 
ስለምንረዳ ነው፡፡ ሲሳይም በመጽሐፉ ገጽ69 
ያደረገው ይሄንኑ ነው፡፡ በቃሊቲው እስርቤትም በስም 
ከተጠቀሱትና በትንሹ በሦስቱም መንግሥታት 28 
(7+7+14)ዓመታት በእስር የማቀቁት አቶ ብርሃኑ 
ኃይለማርያም ታሪክም ተመሳሳይ አንድምታ 
ይኖረዋል፡፡ የቃሊቲውን እስርቤት የተመለከተው 
ዘገባው ስለእስርቤቱ አሰፋፈር፣ እስረኞች 
አመጋገብ፣ መኝታ፣ ቴሌቪዥንና የመጸዳጃና 
የመታጠቢያ አገልግሎት ሁኔታ፣ የሌሎች እስረኞች 
ሁኔታ(‹‹ወፈፌዎች›፣ ሕመምተኞች፣ ኃይማኖታዊ 
ተግባራትን የሚያከናውኑ ሰዎች፣ አዛውንት 
እስረኞችን) በተለይ በተላላፊ በሽታ የታመሙ 
በርከት ያሉ ሰዎች ጋር ሆን ብለው እንዲታሰሩ 
መደረጉን ይዘረዝራል፡፡ ታሳሪዎቹ በእስር ጊዜያቸው 
በእስር ሌሎች ተሳሪዎችን ለመርዳት በመሞከር፣ 
ከፖሊሶች ጋር በመግባባት የተሻለ የሞራል 
የበላይነት እንዳላቸው ለማሳየት መጣራቸውንም 
ፍንጭ ይሰጣል፡፡ ምናልባትም ጸሐፊውን 
ለመጽሐፉ ‹‹የቃሊቲው መንግሥት›› የሚል ርዕስ 
እንዲያሰጠው ካደረጉት ምክንያቶች አንዱ ይሄው 
ሊሆን ይችላል(ሌላው መንግስትን በአንድ ወይ 
በሌላ ምክንያት የጎበኙ የውጭ እንግዶች ሁሉ 
ታሳሪዎችን ለማነጋጋር በመሞከራቸው ስለሆነ)፡፡ 

የክሱ ሂደት
ከላይ እንደመግቢያ ያነሳሁት የደርግ 

ታሳሪዎች ጉዳይ የተያዘበት መንገድ ቢያንስ ፍትሀዊ 
መስሎ መቅረቡን ሥልጣን ላይ ያለው አካል 
ከቀደሙት እንደሚለይ ለማሳያነት ይጠቀምበታል፡
፡ በዝርዝር ጉዳይ ላይ ልዩነት ቢኖርም ቀይ ሽብር 
ስለመካሄዱ ስምምነት ነበርና ሥልጣን ላይ ያለውን 
አካል መነሻ ምክንያት ማንም ጥያቄ አላስገባም፡
፡ በምርጫ 97 መንስኤነት የተፈጠረውን ግጭት 
ያስታረቀበት መንገድ እንዲህ ዓይነት ስምምነት 
ለመፍጠር የሚያስችለው አይሆንም፡፡ ያለቀለት 
ባይባልም የተሻለ ለዕውነቱ የቀረበ ምልከታ በጥልቅ 
ጥናት በሚወጡ ማስረጃዎች ተደግፎ ወደፊት 
ሊቀርብ ይችላል፡፡ በእርግጥ አሁን ሥልጣን 
ላይ ያለው አካል ያለበት ሁኔታ የተሟላ ጥናት 
የሚፈቅድ አይደለም፡፡ ለእስራቸው ምክንያት 
የሆነውን የጥቅምት 22ቱን ክስተት የቆሰቆሰው 
ራሱ ገዢው ቡድን እንደሆነ ጥያቄ መነሳቱም 
ሁኔታውን ይበልጥ ያወሳስበዋል፡፡ ጉዳዩ ለጥናት 
ክፍት በሚሆንበት ጊዜም ነገሩ ምን ያህል አስቸጋሪ 
እንደሚሆን መገመት ይቻላል፡፡

እስከዚያው ግን ከሰለባዎቹ ወገን 
የሚሰማውን ድምጽ ማሰባሰብ ይጠቅማል፡፡ የሲሳይ 
መጽሐፍ በሰፊው የሚያትተው ዋናው ጉዳይ ስለክሱ 
ሂደት ነው(ገጽ 111-330)፡፡ በዚህ ረገድ ትኩረቱም 
ስለክስ ቻርጁ፣ የማስረጃው አቀራረብ፣ ዓይነትና 
ተገቢነት ነው፡፡ ይህ ክፍል የክሱን ዝርዝር የፈጠራ 
ነው ከማለት ባለፈ፣ የክሱ ዝርዝር አጻጻፍ ራሱ 
ባላዋቂና ጥንቃቄ በጎደለው ሁኔታ የተዘጋጀ ነው 
ይለናል፡፡ የቪዲዮ፣ የኦድዮ፣ የሰነድና የምስክርነት 
ቃል መረጃዎችን ከቀረበባቸው ቀናት፣ ሰዓታትና 
ሁኔታዎች ዝርዝሩን በማቅረብም ‹‹አስገራሚና 
አሳፋሪ›› በመሆናቸው ለማስረጃነት የማይበቁ 
ያላቸውን፣ የትርጉም ወጥነት የሌላቸው፣ ከርዕሰ 
ጉዳዩ ጋር ፈጽሞ የማይገናኙ፣ ፎርጀሪ ደብዳቤዎች 
ናቸው የሚላቸውን፣ ባለቤታቸው ያልተገለጸ፣ ቀንና 
ዓም የሌላቸው ጽሑፎችና ማንነታቸውን እንዳናይ 
የተደረጉ ምስክሮችና ታሳሪዎቹ ለመከራከር 
ባይፈልጉም ከነነጻነትና ዳንኤል አልፎ አልፎም 
ሌሎች ታሳሪዎች የሚቀርብባቸውን ጥያቄ መመለስ 
ያልቻሉ መሆናቸውን በመጠቆም በሚል ክፍተቱን 
ለማሳየት ጥሯል፡፡ በዚህ ዙሪያ የአቃቤ ሕጉ 
ባለሙያዎች የሙያ ብቃትና የስነምግባር ደረጃ 
እንዲሁም የዳኞች ነጻነት ተተቺዎቹ በስም እየተጠሩ 
ከመጠቆሙ ባሻገር ከ75 ጊዜያት በላይ የቀጠሮ 
ምልልስ በኋላ የጥፋተኝነት ብይናቸው መሰረትንም 
ይነቅፋል፡፡ በዚህ ክፍል የቀረበው ዝርዝር በተከሳሾቹ 
ላይ የተመዘገበውን ክስ፣ የአቃቤ ሕግ ማስረጃ 
አቀራረብ እስከነቀጠሮው ዕለት ሁኔታ በመጻፉ፤ 
ስለጉዳዩ የሚኖረንን ሪከርድ ያጠናክራል፡፡ ወደፊት 
የታሪክ፣ የፖለቲካና በተለይ የሕግ ተማሪዎችና 
ተመራማሪዎች ይህ የክስ ሂደት የፍትህ ሥርዓቱን 
ወደፊት ወይም ወደኋላ በማስኬድ ምን ደረጃ 
እንዳደረሱት ለመረዳት የሚያስችል ልምድና መረጃ 
ያገኙበታል፡፡  በጥቂቱ እንኳን በዚህ መጽሐፍ 
ውስጥ የቀረቡ ውንጀላዎች ዕውነት ሆነው ቢገኙ 
ገዢው ቡድን እንደከዚህ ቀደሞቹ አገዛዝ በጨካኝነት 
ብቻ ሳይሆን የሚገመገመው የፍትህ ሥርዓቱን 
በማሳነስም መሆኑ አይቀርም፡፡ 

አጣሪ ኮሚሽኑን አስመልክቶ የተካተተው 
ምዕራፍ ስለኮሚሽኑ ሰብሳቢዎችና ሌሎች አባላት 
መቀያየር፣ በፓርላማና በአሜሪካን ምክርቤት 
የተነበበውን ሪፖርት ልዩነትና አንድነት አትቷል፡
፡ ከአጣሪ ኮሚሽኑ ሪፖርት ጋር በተያያዘ አገር 
ለቀው የወጡ አባላቶች አስተያየቶችንም ጨምሯል፡
፡ መጽሐፉ ብዙም ትኩረት ያልተሰጠውን ጉዳይ 
ነገሬ ብሎ ፍንጭ ይሰጣል፡፡ ምክንያቱም ከኮሚሽኑ 
ሪፖርት ጋር አያይዞ በጥቅምት 24/1998 በቃሊቲ 

ስለተከሰተው ግጭትና ግድያም ‹‹ራሴ ከተለያዩ 
ሰዎች ለማጣራት ባደረግሁት ጥረት ያገኘሁት 
ነው›› በሚል ለወደፊት ምርመራ እንዲጠቅም 
የገዳዮችን ስም በመያዝ የ163 ሟቾችን ስም ዝርዝር 
በመጽሐፉ አካቷል፡፡ የዚህ አቀራረብ አንድምታም፤ 
ሟቾች ምንም ማድረግ በማይችሉበት በህግ ጥላ 
ስር የነበሩ መሆናቸው ታሳቢ ሲደረግ፤ ከአንድ 
መጽሐፍና ጸሐፊ ስሜት በላይ ይሆናል፡፡ 

 ‹‹የአሸናፊዎች›› ፍትህ ሁሌም አንድ 
ነው

ገዢው ቡድን በሥልጣኑ የሚመጣበት 
ያውም በዚያ ክው በሚያደርግ ደረጃ ሲሆን 
መደንገጡን በዚህም ምክንያት ያንን ሁሉ እርምጃ 
መውሰዱን ብንረዳም፣ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን 
ጥቂት ነገሮችን ለማስተካከል ዕድል ሲያገኝ እንዴት 
እንደተጠቀመበት መመልከት ከቀደሙት አገዛዞች 
የተለየ ስለመሆን አለመሆኑ አስተያየት ለመስጠት 
ይረዳናል፡፡ ሲሳይ አጌና ‹‹የቃሊቲው መንግሥት›› 
ባለው የመጽሐፉ ምዕራፍ ቀውሱን ተከትሎ 
አመራሮቹ እስር ቤት ከተወረወሩ በኋላከውጭ 
ሀገር ወደእስርቤት ከታሳሪዎች ጋር ለውይይት 
ስለመጡት ሰዎች እስካሁን በመጽሐፍ ደረጃ 
ከተጠቀሰልን በበለጠ ባቀረበልን ዝርዝር ውስጥ 
ተስፋ የሚፈነጥቅ ነገር አለመኖሩን እንረዳለን፡
፡ እንግዶቹ ከመንግስት ጋር የሚያስማማ ሃሳብ 
ለማመንጨት ቢሞክሩም መንግሥት ብዙ ተፈላጊ 
ፈቃጅ ከባቢ አልፈጥር እንዳለ እንረዳለን፡፡ 

ልክ እንዲሁ አሳሪዎቹና ታሳሪዎቹ 
ተፈታንበት/ አልተፈታችሁበትም በሚል ክርክር 
ስለሚደረግበት የሽምግልና ሂደትም ሽፋን 
በሰጠበት ምዕራፍም የገዢው ቡድን ነገሮችን 
በበጎ ጎን ለመጠቀም የመሞከር ፍላጎት የሌለው 
ሆኖ ይገለጻል፡፡ ይልቅስ ሽምግልናውን ፋይዳቢስ 
ያደረጉ ድርጊቶች እንደታዩ ይዘረዝራል፡፡ 8 
ወራት የፈጀ የተለያዩ መሸማገያ ሃሳቦችን እያነሳ 
ሲጥል ቆይቶ ታሳሪዎች ከሽማግሌው ቡድን 
መሪዎች ጋር በተስማሙበት መሰረት እነርሱም 
ኢህአዴግም ተመሳሳይ ደብዳቤ ለፕ/ር ኤፍሬም 
ይስሃቅ እንደሚያስገቡ ሲጠበቅ ታሳሪዎቹ ለጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ካልጻፉት ደብዳቤ ጋር ይፋጠጣሉ፡፡ 
ስለዚህ ጸሐፊው እስካሁን ይፋ ያልነበረ ያለውን 
በሚያዝያ 23 ቀን 1999 ለሽማግሌዎቹ የተጻፈ 
ደብዳቤ ቅጂ(ገጽ396) ያቀርባል፡፡ ይህም ሥልጣን 
ላይ ያለው አካል ደብዳቤውን በወረቀት ቀዶ ጥገና 
በራሱ መንገድ አዘጋጅቶታል የሚያሰኝ ይመስላል፡፡ 
ይህ ከሆነ ደግሞ ብርቱካን ተናገረች ተብላ እንደገና 
ወደእስርቤት እንድትወረወር የተገደደችበትን ሁኔታ 
እንድናጤን ያደርገናል፡፡ እንደጸሐፊው ክስ ከሆነ 
የሽምግልናው ቡድን ከመላላክ የዘለለ ሁለቱንም 
ወገን የሚያቀራርብ ሃሳብ በራሱ አነሳሽነት ማምጣት 
ያልቻለና በመጨረሻም የተድበሰበሰውን ዕውነት 
ለማውጣት ሐቀኝነት የጎደለው ሆኖ ተመዝግቧል፡፡ 

ፍርዱ ከሕዝብና ከሕሊና
ስለዚህ የሲሳይ መጽሐፍም እንደከዚህ 

ቀደሞቹ የፍርዱ ውሳኔም ሆነ የይቅርታ ሂደቱ ጥያቄ 
ውስጥ የገቡ ሁነቶች መሆናቸውን ያስረግጣል፡፡ 
ሲሳይን ጨምሮ ሌሎች ታሳሪዎች በወቅቱ በፍርድ 
ቤቱ ሂደት ለመከራከር ፈቃደኛ ላለመሆን ስለወሰኑት 
የክስ ሂደት ለምን አሁን ይባትላሉ የሚል የሞኝ 
ጥያቄ ማንሳት የሚያስፈልገን አይመስለኝም፡፡ 
እነዚህ ታሳሪዎች በርዕሰ ጉዳዩ ዙሪያ የሚጽፏቸው 
መጻሕፍት መሰረታዊ አንድምታ ‹‹የነበረው ዕውነት 
ይሄ ነው፤ አይተህ ፍረደን፡፡›› ለማለት ይመስላል፡
፡ በአንጻሩ እነአቶ በረከት ‹‹የክሱ ሂደት፣ ተከሳሾቹ 
የአገሪቱ ህግ በፈቀደላቸው እድል በመጠቀም፣ 
ራሳቸውን በቀረበባቸው ተጨባጭ ማስረጃ ከመጠየቅ 
ሊያድን የሚችል ማፍረሻ ለማቅረብ ያልቻሉበት፣ 
በአንፃሩ ደግሞ አቃብያነ ህግ ስፍር ቁጥር በሌለው 
ማስረጃ የተጠርጣሪዎቹን ጥፋት ያረጋገጡበት 
ስለነበር፣…›› (‹‹የሁለት ምርጫዎች ወግ›› ገጽ 
234) ይሉናል፡፡ለጊዜው ሙያተኞቹ እስኪያጠኑልን 
ሕዝቡ በሕሊና መነጽሩ እንዲዳኝ መመዘኑ የርሱ 
ይሆናል! 

በብርሀኑ ደቦጭ
(የታሪክ ተመራማሪ)
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ማንን እንመን? የአሜሪካ መንግስትን ወይስ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽኑን?

ፖለቲካ እና ሥልጣን

በተለያዩ ጊዜያት ዜጎች በመንግስት 
ላይ ስላላቸው መተማመኛ የተሰሩ ጥናቶች 
እንደሚያመለክቱት ከሆነ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ 
በአገሩ ባሉ የተለያዩ ተቋማት ላይ ያለው እምነት 
ዝቅተኛ የሚባል እንደሆነ ነው። እነዚህ ጥናቶች 
በጥቅሉ የሚያመለክቱት በአገሪቷ ውስጥ ያሉ 
የተለያዩ መንግስታዊ ተቋማት በነፃነት የመስራትን 
ባህል ገና አለማዳበራቸው ሲሆን በስልጣን ላይ 
ያለው መንግስት ባህሪ ደግሞ ለአምባገነን ባህል 
የቀረበ እንደሆነ ጥናቶቹ ይጠቁማሉ። ለዚህም ነው 
አብዛኛዎቹ መንግስታዊ ሪፖርቶች የመታመን ዋጋ 
የሚያጡት፡፡

አገራችን ከ1987 ዓ.ም. ጀምሮ የተሻሻለና 
በይዘቱ አዲስ ሊባል የሚችል ህገ-መንግስት 
ቢኖራትም በወረቀት ላይ የሰፈሩት ሰብዓዊና 
ዴሞክራሲያዊ መብቶች ግን በአግባቡ ሲጠበቁ 
አንመለከትም። መንግስት ‹‹ህገ-መንግስቱን በኃይል 
ለመናድ ሲንቀሳቀሱ አገኘኋቸው›› በሚላቸው 
ግለሰቦች እና ተቋማት ላይ የተለያዩ እርምጃዎችን 
በተራው ህዝብ ላይ ሲወስድ ብንመለከትም ይህንን 
መሰረታዊ ህግ ጥሰው የተገኙት ባለስልጣናት 
ላይ ግን አንዳችም ህጋዊ እርምጃ  መውሰድ 
አልቻለም።

ህገ-መንግስቱ በተለያዩ መንግስታዊ 
ተቋማት መካከል የስልጣን ክፍፍል ስርዓትን የዘረጋ 
ቢመስልም አንዳቸውም በተግባር ካለን ነባራዊ 
ተሞክሮ አንጻር  ይህንን ነፃነት ተጠቅመውበታል 
ብሎ ደፍሮ ለመናገር የሚያስችል በቂ ማስረጃ 
ለማቅረብ እንቸገራለን።

በፌዴራል ህገ-መንግስቱ ውስጥ በአገሪቷ 
ውስጥ ወንጀል ፈፅመው በሚገኙ የተለያዩ አካላት 
ላይ በእኩልነት እርምጃ እንደሚወስድ የተደነገገ 
ቢሆንም በተግባር ግን ይህንን መመልከት 
አልቻልንም የሚለው የብዙዎች አስተያየት ነው። 
የመንግስት ባለስልጣናት ህጉን እንደሽፋን ተጠቅመው 
ይቃወሙናል በሚሏቸው ዜጐች ላይ እርምጃዎችን 
እየወሰዱ እንደሚገኙ የተለያዩ  የሰብዓዊ መብት 
ተሟጋች  ቡድኖች ያረጋገጡት ጉዳይ ነው፡፡ 
ለእንደዚህ አይነት ወቀሳዎች የመንግስት ምላሽ 
ለችግሩ የማያዳግም እልባትን ከመስጠት ይልቅ 
ከዓመት ዓመት የሰብዓዊ መብት ረገጣው እየባሰ 
እንጂ እየቀነሰ አለመምጣቱን ይገልጻሉ። 

በቅርቡ በአሜሪካ መንግስት የዴሞክራሲ፣ 
የሰብዓዊ መብትና የሰራተኞች ጉዳይን የሚመለከተው 
የመንግስት ክፍል ‹‹የሰብዓዊ መብት አያያዝን›› 
በተመለከተ ያወጣው ሪፖርት የዚህ አይነቱ 
የመንግስት አካሄድ አሁን ላይ የደረሰበትን አስከፊ 
ደረጃ እንድንመለከት ይረዳናል።

የአሜሪካ መንግስት (ከራሳቸው ውጭ) 
በአለም ላይ ስለሚገኙ አገራት በአመት አንድ ጊዜ 
በሰብዓዊ መብት አያያዝ ዙሪያ በዓመቱ ውስጥ 
አገራት ያስመዘገቧቸውን መልካምም ይሁን መጥፎ 
ተሞክሮዎች የያዘ ሪፖርት ያወጣል። በዘንድሮም 
ኢትዮጵያን በሚመለከት ባለ 30 ገፅ ዶክመንት 
“2011 Human right reports Ethiopia” በሚል 
ርዕስ ይፋ አድርጓል።

ሪፖርቱ በሰባት የተለያዩ ክፍሎች ተከፋፍሎ 
የቀረበ ሲሆን በተለይ በሰብዓዊ መብት ጥሰቶች 
ላይ መንግስት ያስመዘገባቸውን አስከፊ የተባሉ 
ውጤቶችን በሚገባ የተነተነበት ነው። የኢትዮጵያ 
መንግስት ፈፅሟቸዋል የተባሉትን የሰብዓዊ መብት 
ጥሰቶች በምሳሌነት እያየን እነዚህ ጥሰቶች ከህገ-
መንግስቱ የመብት ድንጋጌ አንፃር የተቀመጡበትን 
ሁነት ካየን የመንግስት ባለስልጣናት የህጎች ሁሉ 
የበላይ ለሚሉት ህገ-መንግስት እንኳን ታማኝ 
አለመሆናቸውን ማረጋገጥ ያስችለናል።

ህገ-መንግስቱ፡- አንቀጽ 19 (4፡5) የተያዙ 
ሰዎች መብት 

‹‹የያዛቸው የፖሊስ መኮንን ወይም የሕግ 
አስከባሪ በጊዜው ገደብ ፍርድ ቤት በማቅረብ 
የተያዘበትን ምክንያት ካላስረዳ ፍርድ ቤቱ የአካል 
ነፃነታቸውን እንዲያስከብርላቸው የመጠየቅ  ሊጣስ 
የማይችል መብት አላቸው።››

‹‹የተያዙ ሰዎች በራሳቸው ላይ 
በማስረጃነት ሊቀርብ የሚችል የእምነት ቃል 
እንዲሰጡ ወይም ማናቸውም ማስረጃ እንዲያምኑ 
አይገደዱም። በማስገደድ የተገኘ ማስረጃ ተቀባይነት 
አይኖረውም›› 

   የአሜሪካ መንግስት አመታዊ ሰብዓዊ 
መብት አያያዝ ሪፖርት በዓመቱ በኢትዮጵያ 
መንግስት ተካሂደዋል ካላቸው የመብት ጥሰቶች 
መካከል ህገ-መንግስቱ ስለተያዙ ሰዎች መብት 
የሰጠውን የህግ ከለላ ዋስትና መጣስ ዋነኛው 

በሙሉነህ አያሌው
muleayalew@yahoo.com

ነው። ሪፖርቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት  
ልዩ ኮሚቴን ጠቅሶ ባቀረበው ዳሰሳ የኢትዮጵያ 
መንግስት ከታሰሩ ግለሰቦች ላይ መረጃ ለማውጣት 
በሚል በአካላቸው ላይ ከፍተኛ ስቃይ እና እንግልት  
እንደሚያደርስባቸው ያትታል። በተለይ በአዲስ አበባ 
የሚገኘው ማዕከላዊ የምርመራ ጣቢያ የዚህ አይነት 
መረጃ አወጣጥ ዘዴ ከሚተገበርባቸው የመንግስት 
እስር ቤቶች መካከል በዋናነት ተጠቃሽ እንደሆነ 
በሪፖርቱ ተገልጿል።

መንግስት ለተከታታይ እስር የሚዳርጋቸውን 
የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባላቶች፣ ተማሪዎች፣ 
በአሸባሪነት የተጠረጠሩ ግለሰቦችና ሌሎች ተገንጣይ 
ቡድኖችን ይረዳሉ የሚባሉ ግለሰቦችን በአጠቃላይ 
ለዚህ አስከፊ የምርመራ ቅጣት የሚዳርጋቸው ሲሆን 
ለዚህ ቅጣት ማስፈፀሚያ ይሆኑ ዘንድ የፖሊስ 
ኃይል፣ የእስር ቤት መርማሪዎችንና ወታደራዊ 
ኃይሉን ጨምሮ የተለያዩ ፀጥታ ኃይሎችን ጭምር 
እንደሚጠቀም ሪፖርቱ በደረሰበት ድምዳሜ ላይ 
ጠቁሟል።

መንግስት እነዚህን የድብደባ ጥቃቶች 
በዜጐች ላይ ለመፈፀም 3 በፌዴራል ደረጃ፣ 
120 በክልል ደረጃ የሚጠቀምባቸው እስር ቤቶች 
እንዳሉት የጠቀሰው ሪፖርቱ ከዚህ በተጨማሪም 
ይህንን አይነት ድብደባ የሚካሄድባቸው ሌሎች 
በግልጽ የማይታወቁ ወታደራዊ ካምፖችና ሌሎች 
እስር ቤቶች መኖራቸውን ይፋ አድርጓል፡፡ ሪፖርቱ 
ከጠቀሳቸው ወታደራዊ ካምፕ እስር ቤቶች መካከል 
ብር ሸለቆ፣ ጦላይ፣ ሆርማት፣ ብላቴ፣ ታጠቅ፣ 
ጅጅጋ፣ ሆለታ፣ እና ሰንከሌ ተጠቃሽ ናቸው። 
እነዚህ እስር ቤቶች ሌሎች ግርፊያ ከሚፈጸምባቸው 
ማቆያዎች ከሚለይባቸው ምክንያቶች መካከል አንዱ 
ማንም ግለሰብ እስር ቤት መሆናቸውን ያለማወቁ 
ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም ለተለያዩ አለም አቀፍ 
የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ለጉብኝት 
ዝግ መሆናቸውም ጭምር ነው፡፡ ከእነዚህ እስር 
ቤቶች ማን በህይወት እንደሚወጣ፣ ማንስ እዚያው 
እንደሚቀር መገመት አስቸጋሪ አይሆንም፡፡

አብዛኛዎቹ እስር ቤቶች ከሚፈጽሟቸው 
ሰብዓዊ መብት ረገጣዎች በተጨማሪም ለታሳሪዎች 
የሚሆን አንዳችም ምቹ ሁኔታን መፍጠር 
አለመቻላቸው ነው። መንግስት ለታሳሪዎች በቀን 
ከ8 ብር የበለጠ ለምግብ፣ ለውሃና፣ ለህክምና በጀት 
አልመደበም። ሌሎች ተመሳሳይ ግብዓቶች በበቂ 
ሁኔታ ቀርቶ ትንሽ ነው ሊባል በሚችል መልኩ 
እንኳን የተሟሉላቸው እስር ቤቶች እንደሌሉ 
ተጠቅሷል። በተለይ ወደ ክልል ሲወረድ የአቅርቦቱ 
ሁኔታ የከፋ መሆኑን በአሜሪካ መንግስት ሪፖርት 
ላይ ተብራርቷል።

በህገ-መንግሥቱ ውስጥ የተደነገገው የተያዙ 
ሰዎች በ48 ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት የመቅረብ 
መብት የሚወሰነው በህገ-መንግስቱ ድንጋጌ መሰረት 
ሳይሆን በመንግሥት ባለስልጣናት ይሁኝታ 
እንደሆነ ተገልጿል። በተለይ ፀረ-ሽብርተኝነት ህግ 
መታወጁን ተከትሎ ዜጐች ከ28 ቀን እስከ አራት 
ወር ድረስ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ በፖሊስ ምርመራ 
ውስጥ በመቆየታቸው ምክንያት ሌሎች ጉዳዩ 
የማይመለከታቸውንም ተጠርጣሪዎች ያለምንም 
ፍትህ አብረው መጉላላታቸው ለችግሩ ተጋላጭ 
እንዲሆኑ እንደዳረጋቸው ሪፖርቱ ይገልፃል።

ህገ መንግስቱ፡-
አንቀጽ 26(1፥2) የግል ህይወት መከበርና 

የመጠቀም መብት 
‹‹ማንኛውም ሰው የግል ህይወቱ ግላዊነቱ 

የመከበር መብት አለው።ይህ መብት መኖሪያ ቤቱ 
ሰውነቱና ንብረቱ ከመመርመር እንዲሁም በግል 
ይዞታው ያለ ንብረት ከመያዝ የመጠበቅ መብትን 
ያካትታል።››

‹‹ማንኛውም ሰው በግል የሚጽፋቸውና 
የሚጻጻፋቸው በፖስታ የሚልካቸው  ደብዳቤዎች 
እንዲሁም በቴሌፎን፣ በቴሌ ኮሙኒኬሽንና 
በኤሌክትሮኒክስ የሚያደርጋቸው ግንኙነቶች 
አይደፈሩም።››

የኢትዮጵያ መንግስት በሚያወጣቸው 
ድንጋጌዎች እና አተገባበሮች ተዓማኒነት ዙሪያ 
ጥያቄ ምልክት ውስጥ እንዲገባ ከሚያደርገው ሌላው 
ጉዳይ መካከል  ከላይ የተጠቀሰው አንቀፅ በተግባር 
ሲፈተሽ ያለው የተንጋደደ አተረጓጐም ነው።

ፖሊስ የግለሰብ መኖሪያ ቤትን ለመፈተሽ 
ከሚያስፈልጉት መሰረታዊ ነገሮች መካከል የፍርድ 
ቤት ማዘዣ ወረቀት ዋነኛው ቢሆንም ብዙውን 
ጊዜ  ይህንን ለማድረግ የፖሊስ መርማሪ አካላት 
ሲጨነቁበት ብዙም አይስተዋልም። ፖሊስ ያለፍርድ 
ቤት ማዘዣ ይዟቸው የሚመጡትን መረጃዎች 
ፍርድ ቤቱ ያለአንዳች ህጋዊ ጥያቄ በመቀበል 
ያስተናግዳል የሚለው ክስ ህግ ባለበት አገር ፈፅሞ 
የማይጠበቅ ነው፡፡ እንዲህ አይነት አሰራሮች በጊዜ 
ሂደት የአገሪቷን ዜጐች በተለይ በሁለቱ ተቋማት( 
በፖሊስ እና ፍርድ ቤት) ላይ ያላቸውን አመኔታ 
ዝቅ እንዲል እንዳደረገው ሪፖርቱ አትቷል።

የአሜሪካ መንግስት ሪፖርት ለዚህ ማስረጃ 
ይሆናሉ ያለውን የቀድሞ የቴሌ ባልደረባን ጠቅሶ 
በመረጃነት አቅርቧል። መንግስት ያለአንዳች ህጋዊ 
ድጋፍ የግለሰቦች ስልክ ተጠልፎ እንዲቀዳ መስሪያ 
ቤቱን እንዳዘዘ  ግለሰቡ ለሪፖርቱ አጥኚዎች 
ገልፀውላቸዋል። መንግስት በዚህ ረገድ ዜጐችን 
ብቻም ሳይሆን በአገሪቷ ውስጥ የሚገኙትን 
የዲፕሎማቶች ግላዊ ኢንተርኔት መጠቀሚያ አድራሻ 

ሁሉ ያለፍቃድ ደፍሮ እንደሚበረብር ተጠቅሷል። 
ይህ የመንግስት እርምጃ በህግ-መንግስቱ ላይ 
የተጠቀሰውን የግለሰቦች መረጃ የመለዋወጥ መብት 
ያለመደፈር መብትን ፊት ለፊት ይንደዋል፡፡ 

መንግስት መረጃዎችን ለመሰብሰብ ከቴሌ 
በተጨማሪም ግለሰቦችን በገንዘብ በመደለል፣ 
የአካባቢ ካድሬዎችና ሚሊሻዎችን ቤት ድረስ 
በመላክ እንደሚጠቀምባቸው ተገልጿል።

  በተጨማሪም ሪፖርቱ የኢህአዴግ ፓርቲ 
አባል ወይም ደጋፊ ካልሆኑ በስተቀር የተማሩ 
ግለሰቦች ስራ ተቀጥሮ የማግኘት እድላቸውም ይሁን 
ከተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የትብብር ድጋፍ  
የመጠየቅና የማግኘት መብታቸው አይከበርላቸውም 
ሲል የኢህአዴግ መንግስት ላፀደቃቸው ህጎች ታማኝ 
እንዳልሆነ አብራርቷል።

ህገ መንግስቱ፡-
አንቀጽ 29 (2) የአመለካከትና ሐሳብን በነፃ 

የመያዝና የመግለፅ መብት
‹‹ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት 

ሐሳቡን የመግለፅ ነፃነት አለው። ይህ ነፃነት በሀገር 
ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ወሰን ሳይደረግበት 
በቃልም ሆነ በጽሑፍ ወይም በሕትመት በስነ 
ጥበብ መልክ ወይም በመረጠው በማንኛውም 
የማሰራጫ ዘዴ ማንኛውንም ዓይነት መረጃና ሐሳብ 
የመሰብሰብ፣ የመቀበልና የማሰራጨት ነጻነቶች 
ያካትታል።››

በሪፖርቱ መሰረት አሁን ባለው ሁኔታ 
በአገሪቱ ወደ ሃያ የሚደርሱ በአማርኛና 
በእንግሊዘኛ ቋንቋ የሚታተሙ ጋዜጦች ያሉ 
ሲሆን በአጠቃላይ የነዚህ ህትመት ስርጭታቸው 
ወደ 150,000 እንደሚደርስ ተጠቅሷል። መንግስት 
የግል ፕሬሶች በህገ-መንግስቱ የደነገገላቸውን 
ነፃነት ሊያስከብርላቸው እንዳልቻለ በሪፖርቱ 
የተጠቀሰ ሲሆን አንዳንድ ጋዜጠኞች እና የጋዜጣ 
አዘጋጆች በዚህ ምክንያት አገር ጥለው ለመሰደድ 
መገደዳቸውን ይገልጻል። ሪፖርቱ በተለይ የፍትህ 
ጋዜጣ ዋና አዘጋጅና የአውራምባ ታይምስ ማኔጂንግ 
ዳይሬክተር የሆኑትን ተመስገን ደሳለኝና ዳዊት 
ከበደን ጠቅሶ አቅርቧል።

የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ተመስገን ደሳለኝ 
ከ30 በላይ ክስና ከ100 በላይ ባሉ ውንጀላዎች 
የተጠየቀ ሲሆን ለዚህም ምክንያት ተደርጐ ወደ 
የመንግስት ፍትህ መስሪያ ቤት የተወሰደው ጋዜጣው 
ህዝብን በመንግስት ላይ እንዲነሳሳ በመቀስቀስ፣ 
የመንግስትን ስም በማጥፋት፣ የሰንደቅ አላማን 
ክብር በመድፈር በሚሉ ክሶች እንደሆነ ጠቅሶ 
ፅፏል። የአውራምባ ታይምስ ባለቤት ከአገር ወጥቶ 
መሰደድ ምክንያቱ ይሄ መሆኑን አትቷል።

 በመንግስት ደረጃ የታወጀው አዲሱ 
የፀረ-ሽብርተኝነት ህግ ጋዜጠኞችን እና ሌሎች 
በፖለቲካው መስክ ንቁ ተሳትፎ በማድረግ ላይ 
የሚገኙ ግለሰቦችን ለማሰርና ለማስፈራራት 
የተጠቀመበት ህጋዊ ከለላ መሆኑን ጥናቱ በመረጃ 
አስደግፎ አቅርቧል። በባለፈው አመት ከጥር 11-
13 ባሉት ሁለት ቀናት ብቻ በዚህ ክስ ውንጀላ ከ9 
ያላነሱ ሰዎች መታሰራቸው አስረጂ ናቸው።

ህገ-መንግስቱ፡-
አንቀፅ 30(1) የመሰብሰብ ሰላማዊ ሰልፍ 

የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት
‹‹ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን 

መሳሪያ ሳይዝ በሰላም የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ 
የማድረግ ነጻነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት 
አለው።››

መንግስት ማንኛውም ዜጋ በሌሎች 
ማህበረሰብ አካላት ላይ ችግር እስካልፈጠረ ድረስ 
ተቃውሞውን በሰላማዊ መንገድ የመግለፅ መብት 
እንዳለው በህግ የደነገገ ቢሆንም በተግባር ግን 
እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎችን ዜጎች በአደባባይ 
ሲያደርጉ አለመታየታቸውን ሪፖርቱ ጠቅሷል።

መንግስት በህገ-መንግስቱ ላይ አሳምሮ 
ለሚያቀርባቸው የነፃነት ጫፎች ዜጎች ያለምንም 
ተጨማሪ እክሎች ለመፍቀድ ሲቸገር ይታያል፡
፡ እነዚህን ህጋዊ መብቶች እንዳንጠቀምባቸው 
ገደብ የሚያበጁ የራሱ ተቋማት አሉት። የአሜሪካ 
መንግስት ሪፖርት የእነዚህን ገደብ ጣይ ተቋማት 
ሚና በሚገባ ፈትሿቸዋል ማለት ይቻላል።

መንግስት የመሰብሰብ መብትን በሁለት 
አይነት መንገዶች ገደብ እንደሚጥልባቸው በሪፖርቱ 
ተጠቅሷል። የመጀመሪያው የገደብ አይነት ፍቃድ 
የሚጠይቁ ቡድኖችን ማጉላላት ነው። ህዝባዊ ስብሰባ 
የሚጠሩ ቡድኖች ከመንግስት ፍቃድ ለማግኘት 
ከፈለጉ ከ48 ሰዓታት በፊት ለመንግስት ማስታወቅ 

የሚገባቸው ቢሆንም ፍቃድ ሰጪዎች በመንግስት 
እና አገሪቷን በሚገዛው ፖለቲካ ፓርቲ ቀጥተኛ 
ተፅዕኖ ውስጥ በመሆናቸው ምክንያት ህጋዊ 
መስመሩን ተከትለው ለመጓዝ እንደሚቸገሩ ሪፖርቱ 
ያትታል። በዚህ ምክንያት ህጋዊ ፍቃድ የጠየቁ 
ፖለቲካ ፓርቲዎች ህገ-መንግስቱ ያጐናፀፋቸውን 
መብት በቢሮክራሲና ፓርቲ-ወገንተኝነት ምክንያት 
እንዳይጠቀሙበት ያደርጋሉ።

ሁለተኛው ገደብ የአዳራሽ ፍቃድን 
በሚመለከት የቀረበው የሪፖርቱ ትንታኔ ነው። 
በተለያዩ የአገሪቷ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ ትላልቅ 
መሰብሰቢያ አዳራሾች በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ 
በመንግስት ቁጥጥር ስር በመሆናቸው ምክንያት 
የመሰብሰቢያ አዳራሾችን ከገዢው ፓርቲ ውጪ 
ለሌሎች የፖለቲካ ቡድኖች ለመፍቀድ ሲቸገሩ 
ይታያሉ። ስለዚህም ተቃዋሚዎቹ እንደ ዜጋ በህጉ 
የተቀመጠላቸውን መብቶች ሳይጠቀሙ ቀርተዋል 
ይላል ሪፖርቱ።

የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን መልስ 
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽነር የሆኑት 

አምባሳደር ጥሩነህ ዜና በተደጋጋሚ የሚሰጧቸውን 
ቃለመጠይቆችና የሚመሩት ተቋም የሚያወጣቸው 
መግለጫዎችን ከተመለከትን ድርጅታቸው ለሰብዓዊ 
መብት መከበር ደንታ ቢስ ነው አልያም ሥራቸውን 
በሚገባ አልተረዱትም ብሎ ለመናገር ያስደፍራል። 
ተቋሙ ለይስሙላ የተቋቋመ ሌላኛው የኢህአዴግ 
ልሳን መሆኑን ከሥራቸው መረዳት ያስችለናል።

በአገራችን ሰብዓዊ መብት ረገጣ ከጊዜ ወደ 
ጊዜ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ የአገራችን ሰብዓዊ መብት 
ተቋም በአግባቡ ካልነገረን  መረጃውን ለማግኘት የግድ 
ሌላ የውጭ ሚዲያዎችንና መንግስታዊ ተቋማትን 
ሪፖርት መመልከት አማራጭ የሌለው መፍትሄ 
ነው።  ከላይ የተጠቀሰውን የአሜሪካ መንግስት 
ሪፖርት አስመልክተው የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት 
ኮሚሽነር የሰጡት ምላሽ በተቃራኒው ነው፡፡ ‹‹በእስር 
ቤቶች ቶርች አይፈጸምም፣ለእስረኞች በቂ ምግብና 
ህክምና ተሟልቶላቸዋል፣ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ 
የተከለከለ ተቃዋሚ ፓርቲ የለም፣ፀረ-ሽብርተኝነት 
ህጉ ለአገር ካለው ፋይዳ አንጻር ነው መታየት 
ያለበት፣ሪፖርቶችን ይፋ ለማድረግ ብዙ ምርምር 
ይፈልጋል፣የውጭ መንግስታት የሚያወጧቸው 
ሪፖርቶች ልማታችንን ለማደናቀፍ የታለሙና 
ከእውነት የራቁ ናቸው›› ይላሉ የኢትዮጵያ 
ሰብዓዊ መብት ኮሚሽነር፡፡ በተጨማሪም  ሪፖርቱ 
አንዳችም እውነት እንደሌለው ኮሚሽነሩ አስረግጠው 
ተናግረዋል፡፡

 በቅርቡ ሂውማን ራይትስ ዎች በኢትዮጵያ 
ሰብዓዊ መብት አያያዝ ዙሪያ ያቀረበውን ሪፖርት 
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን በሚከተለው 
መልኩ ነበር የተቸው፡-

‹‹ሂዩማን ራይትስ ዎች በኢትዮጵያ ላይ 
በተደጋጋሚ የሚያወጣቸውን ሪፖርቶች በቅርብ 
ሲከታተል ቆይቷል። በመሆኑም ኮሚሽኑ ሂዩማን 
ራይትስ ዎች የልማት አጋሮች ለኢትዮጵያ 
የሚሰጡትን ድጋፍ ለማደናቀፍ በቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪ በኢትዮጵያ ላይ ያልተቋረጠ ዘመቻ 
እያካሄደ መቆየቱና መቀጠሉ እጅግ አሳሳቢ ሆኖ 
አግኝቶታል።›› ተቋሙ ስለልማት መደናቀፍ እና 
የማደናቀፍ ሚና ለማውራት ምን አነሳሳው? 
የተቋሙ ኃላፊነት ስለ ለጋሽ አገራት ገንዘብ 
መስጠትና መከልከል ሳይሆን የሰብዓዊ መብት 
ጥሰት መኖር እና አለመኖር ነው። በዚህ ዙሪያ 
የቀረበው ጋዜጣዊ መግለጫ ከአንድ የመንግስት 
ተቋም እንጂ ገለልተኛ ከሆነ፣ስለሰዎች ሰብዓዊ 
መብት አያያዝ ከሚጨነቅ ኮሚሽን አይደለም።

አምባሳደሩ በቅርቡ ከአንድ ጋዜጣ ጋር 
ባደረጉት ቃለመጠይቅ ላይ ተቋሙ ገለልተኛ 
ስላለመሆኑ የሚያመላክቱ ቃላትን ሲወረውሩ ነበር። 
ተቋሙ ለመንግስትም ለተቃዋሚም ሳይወግን 
ሶስተኛ አካል ሆኖ ጉዳዮችን አጣርቶ እንዲያቀርብ 
ከህዝብ ዘንድ አመኔታ ተሰጥቶታል። አምባሳደሩ 
ግን እንዲህ ይላሉ። ‹‹እኔ ሶስተኛ ሰው ሆኜ ልሰራ 
አልችልም።››

በተደጋጋሚ ትችት እየቀረበበት ስላለው 
የፀረ-ሽብርተኝነት ህግ ተጠይቀው ሲመልሱ ‹‹እኛ 
ህጉን እናያለን፡፡ ሕጉን እንመለከታለን፡፡ ከዚያ 
በኋላ በሕጉ መሰረት የተያዙ ሰዎችን ሁኔታ 
እንመለከታለን፡፡ ከዚያ በኋላ በሁለቱ ጉዳዮች 
መካከል ያለውን አይተን ሀሳባችንን እንሰጣለን። 
እንደዚህ አላደረግንም። እንደዚህ የምናደርግ ከሆነ 
‹ሲርየስ› ጥናት አድርገን ነው።›› ብለዋል። የአንድ 
ሰው ጉዳትና እንግልትን ለመግለፅ የምን ‹‹ሲርየስ›› 
ጥናት ነው የሚያስፈልገው? ችግሩ የድህነት፣ 
የሽብር፣ የጦርነት፣ የዋጋ ግሽበት ምክንያትና 
መፍትሄዎችን ማመላከት የሚል አይደለም። ችግሩ 
ሰዎች እየተገረፉ መረጃ አውጡ እየተባሉ ነው፣ 
መሰረታዊ ሰብዓዊ መብቶች ተጥሰዋል፣ ጋዜጠኞች 
ስራቸውን በአግባቡ እየከወኑ አይደለም የሚል 
ነው። 

በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት 
ኮሚሽን እንደአንድ ስለ ሰብዓዊ መብት ለመቆርቆር 
እንደተመሰረተ ተቋም የሚጠበቅበትን ኃላፊነት 
እየተወጣ ነው ብሎ መናገር ፌዝ ነው። ተቋሙ 
ያለውን ችግር አጥንቶ በመንግስት ላይ ጫና 
በማሳደር መፍትሄ ለማምጣት ገና ብዙ ይቀረዋል። 
መፍትሄ ማምጣት ቀርቶ ያሉትን ችግሮች እንኳን 
ነፃና ገለልተኛ ሆኖ ለማየት ገና አልበቃም።ከዚህ 
ተቋም ምን እንጠብቃለን?  
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ዳንኤል ተፈራ 

ከተቃዋሚዎች ተቃውሞ ጀርባ ያሉ ተግዳሮቶች

ጠባቧን የመሰብሰቢያ አዳራሽ ለመወያየት 
የተሰበሰቡ ወጣቶች ጢቅ አድርገዋታል። የዕለቱ 
አወያይ ደግሞ እንደነገሩ ጨርቅ ጣል ከተደረገበት 
ጠረጴዛ ጀርባ ተሰይመዋል። የሥነ-ልሳን ልሂቁ 
እርጅና መጣሁ መጣሁ እያላቸው እንደሆነ ገብስማ 
አፍሮ ፀጉራቸውና የፊታቸው ሸንተረሮች ያሳብቃሉ። 
ከባለመስታወቱ ግዙፍ መነፅራቸው ሥር ያሉ 
አይኖቻቸው ወጣቶችን በትኩረት ሲቃኙ ላስተዋለ 
ለእርጅና ዕጅ ላለመስጠት የተማማሉ ይመስላሉ።

እኚህ ምሁር ኢትዮጵያ ካሏት በጣም 
ጥቂትና  ግንባር ቀደም አዛውንት ልሂቃን መሀከል 
አንዱ ናቸው። ከፖለቲካ ጋር ተጋብተው፣ በፖለቲካ 
ውስጥ ኖረው በዚያው ለማለፍ የወሰኑ የሚመስሉት 
አንጋፋ ሰው፤ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በሚፈተፈትባቸው 
መድረኮች ሁሉ አናጣቸውም አሁንም ይሰራሉ፣ 
አሁንም ይለፋሉ፣ አሁንም ይበሳጫሉ። የሀገራቸው 
እጣ ፈንታ ያስቆዝማቸዋል። እኚህ አባት ዶ/ር 
ኃይሉ አርአያ ናቸው።

ዶ/ር ኃይሉ አርአያ ሁለት እጆቻቸውን 
ቆላልፈው አገጫቸው ላይ በማስደገፍ ከወጣቶች 
የሚሰነዘሩ ጥያቄዎችን በጥሞና ማስታወሻ እየያዙ 
ያዳምጣሉ። ከወጣቶች መሃል አንዱ ብድግ አለ። 
የወጣትነት ትኩሳት ባጋለው ድምፀት በተደጋጋሚ 
የሚደመጠውን ጥያቄ አቀረበ። ‹‹እንዴ! ለውጥ 
እንፈልጋለን። ወጣቶች ተረስተናል፣ ተዘንግተናል። 
እናንተ በተቃዋሚ ጐራ ያላችሁ ሰዎች ተተኪዎችን 
ማፍራት አለባችሁ። ለምን ወጣቶችን አትተኩም?›› 
የሚል ይዘት ያለው ጥያቄውን በተለጠጡ ቃላት 
አቀረበ። 

በተደጋጋሚ የገዢው ፓርቲ ተቀናቃኝ 
የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ‹‹ተተኪዎችን 
አላፈራችሁም›› የሚባል ወቀሳ ሲሰነዘርባቸው 
እንሰማለን። ‹‹ተቃዋሚ ፓርቲ›› የሚለው ቃል 
ከተሰማበት ዕለት አንስቶ እስካሁን የፖለቲካ ፓርቲ 
መሪ የሆኑና በአመራራቸው ለውጥ አላመጡም 
እየተባሉ የሚተቹ ግለሰቦች አሉ። አዲስ ኃይል፣ 
አዲስ ፊት፣ አዲስ ለውጥ… የሚለው ጥያቄ እየገፋ 
የመጣ ይመስላል።

ለሃያ አንድ ዓመታት ያህል በስልጣን ላይ 
ከቆዩ በኋላ ማረጋገጫ የሌለው ‹‹ጡረታ እወጣለሁ›› 
የሚል ቃል በድጋሚ ሪቻርድ ዳውደን ለተባለ የውጭ 
ሀገር ጋዜጠኛ የተናገሩት አቶ መለስም እንዲሁ 
ተተኪ ያበጁ አይመስልም። ተተኪ ያለማበጀት 
በኢህአዴግም በተቃዋሚዎችም ዘንድ የሚታይ 
በሽታ ነው። 

እና ዶ/ር ኃይሉ ለወጣቱ ጥያቄ ምን መልስ 

ሰጡ? ፈርጠም ብለው፣ ኃይል ባለው ቃል መልሰው 
ጠየቁ፡- ‹‹እኛን ለመተካት፣ እኛን ለማሳረፍ የሚሹ 
ወጣት ልሂቃን የት አሉ? ፖለቲከኞች ወደ ተቃውሞ 
ጐራው መቼ መጡ? አንዱ ፈተናችን ይሄው ነው። 
እኔን የሚተካኝ ከመጣ፣ የሚያሳርፈኝ ከመጣ 
ለመልቀቅ በጣም ዝግጁ ነኝ›› አሉ። ይሄ ምልልስም 
ከተቃዋሚዎች ጀርባ ያሉ ተግዳሮቶች ምን ምን 
ናቸው? የሚል ወሳኝ ጥያቄ እንድናነሳ የሚጋብዝ 
ነበር። ወጣት ምሁራን ብቻ ሳይሆኑ በተለያየ 
እድሜ ክልል የሚገኙ የሀገሪቱ ምሁራን በዝምታ 
ውስጥ እንደሆኑ ሲነገርና ሲተቹ እንሰማለን። ‹‹ዝም 
ብሎ መኖር›› የበርካቶች ምርጫ የሆነ ይመስላል። 
እንደዚህ አይነቱ የፖለቲካ ሽሽት የሰው ሃይል 
ካዝናውን ባዶ ሳያደርገው አልቀረም። ዶ/ር ኃይሉም 
ያሉት ይህንን መሰለኝ። ካዝናው ባዶ ነው።

ተቃዋሚ ብለን ስናወራ ግን መጠንቀቅ 
አለብን። አሁን አሁን ምን አይነት ተቃዋሚ? የሚል 
ጥያቄ እያስከተለ ነውና። መልከ ብዙው የሃገሬ 
የተቃውሞ ጐራ ሀቀኛ ተቃዋሚ፣ ታማኝ ተቃዋሚ፣ 
ፎርጅድ ተቃዋሚ፣ የወረቀት ላይ ተቃዋሚ… እያለ 
የሚቀጥል ነውና።

ከሶስት ሳምንት በፊት የፍትሕ ጋዜጣ ዋና 
አዘጋጅና ክርክር ጫሪ ሃሳቦችን ማንሳት የሚያውቅበት 
ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ‹‹የሕዝብና የተቃዋሚ 
ፓርቲዎች መንታ መንገድ!›› በሚል መልከ ብዙው 
የተቃዋሚ ጐራ እንዲጠራ ሃሳብ የሚጭር ፅሁፍ 
አቅርቦ ነበር። በርካታ ሰዎች ይሳተፉበትና ይዳብራል 
የሚል ተስፋ ነበረኝ። ምክንያቱም ከክርክር መሃል 
ጉምቱ ሃሳብ ይወለዳልና። ግን አልሆነም። በሀሳብ 
ተንጠልጥሎ መከራከሩ ወደ ግለሰቦች መጐናተል 
ወርዶ የቆመ ይመስለኛል። የተቃዋሚው ጐራ ሌላው 
ተግዳሮት ይሄው ነው። በግለሰቦች ላይ ተንጠልጥሎ 
የኖረና ተቋሙና ግለሰቡ ያላቸው ልዩነት በውል 
የማይለይበት ነው። ‹‹እንካሰላንትያው›› አሁንም 
አይጠቅምም። በተለይ ለወጣቱ አይጠቅምም። 
በስክነት መነጋገር ካልተቻለ ችግሮቻችንን ለመፍታት 
አንችልምና።

ተመስገን በጀመረው መንገድ ክርክሩ 
ቢቀጥልና ተቃዋሚዎች ደካማውን ጥለው ጥሩውን 
አንጠልጥለው ጉዞው ቢጀመር፣ ለሀገርና ለትውልድ 
የሚጠቅም ይመስለኛል። በርካታ ጥለናቸው ልንሄድ 
የሚገቡ ሀገራዊ ግድፈቶች እንዳሉ እገምታለሁ። 
ግድፈቶች ደግሞ ትውልድ አድርቅ አይነት ናቸው። 
ግድፈቶቹ የተቋውሞውን ጎራ የሰው ሃይል ካዝና 
ባዶ አድርጐታል። ስለዚህ ተተኪዎች የሉም ብሎ 
መከራከር ይቻላል።

በሌላ ጫፍ ግን ሀገርህን ለማገልገል 
ጐታችና አበረታች አያስፈልግም የሚሉ አሉ። 
ምነው ቢሉ በለሰለሰ እርሻማ ሁሉም ይበቅላል። 
አሁን የሚያስፈልገው የጐረበጠውን ለማለስለስ 

ፈቃደኛ የሆነ ነው። ዳገት ላይ ሰው ሲጠፋ ‹‹እኔ 
አለሁ!›› የሚል ደፋር። እንደዚህ አይነቱ ሰው 
ደግሞ ‹‹በጅንጀና›› ተለምኖ የሚመጣ አይደለም፤ 
በማለት ክርክራቸውን ያጠናክራሉ። የሆነው ሆኖ 
የፖለቲከኞች እቤት ተሰብስቦ መቀመጥ የተቃውሞ 
ጐራ ተግዳሮት ነው።

…እግር እንቆርጣለን?
ከተቃዋሚዎች መቃወም ባሻገር ለሚታዩ 

ፖለቲካዊ መልፈስፈሶች እንደ ዋንኛ ተግዳሮት 
የሚታየው የገዥው ፓርቲ ሴራ ነው ብለው 
የሚናገሩት በርከት ያለውን ቁጥር ይይዛሉ። ደግሞ 
ኢህአዴግ ምን አደረገ? በጣም ብዙ ነገር አደረገ። 
የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ብቅ ብሎ ጥልቅ ካለባቸው 
ሃገሮች ኢትዮጵያችን አንዷ ናት ብሎ በድፍረትና 
በአደባባይ መናገር ይቻላል። ማስርጃ ካስፈለጋችሁ 
ሁለት ዓመት ሸርተት ማለት ብቻ ነው። ‹‹99.6%›› 
እና ‹‹አውራ ፓርቲ›› የተባሉ የአንድ ፓርቲ ስርዓት 
መገለጫዎችን ታገኛላችሁ።

ከስም ሸሻጊ የፖለቲካ መምህራን 
እንደሰማሁት የ1997 ዓ.ም. ምርጫንና ውጤቱን 
ተከትሎ ‹‹የምንትስን ጠባሳ ያየ በእሳት 
አይጫወትም›› እንደሚባለው ነው። የዴሞክራሲያዊ 
ተቋማት ግንባታው እንዲቆም ተደርጓል። ለዚህም 
ማስረጃ ካስፈለገ ሁለት ሳምንት ሸርተት ማለት 
ነው። የዴሞክራሲ ግንባታ ዋናው ተቋም ምርጫ 
ቦርድ ያደረገውን እናገኛለን። መቼ ቀን እንደሚካሄድ 
የማይታወቀው የ2005 ዓ.ም.ቱ የወረዳና የአዲስ 
አበባን ምርጫ አስመልክቶ እንወያይ ብሎ ተቃዋሚ 
ፓርቲዎችን የጠራው የምርጫ ቦርድ፣ በስፍራው 
ሲገኙለት ያለምንም ሀፍረት አጀንዳውን ቀይሮ 
‹‹ስለሴቶች ተሳትፎ እንወያይ›› እንዳላቸው ከተለያዩ 
ጋዜጦች አንብበን ነበር። ፈገግ የሚያሰኘው ደግሞ 
‹‹የተሳካ ውይይት አካሄድኩ›› የሚለውን ዜና ከቦርዱ 
ስንሰማ ነው። ታዲያ የዴሞክራሲያዊ ተቋማት 
ለይስሙላ የተለኮሱ ስለመሆናቸው ከዚህ በላይ 
አስረጅ ከየት ይመጣል? (በነገራችን ላይ የምርጫ 
ቦርድ ለፓርቲዎች የላከውን ደብዳቤ የማየት እድልም 
ገጥሞኝ ስለነበር ነው በድፍረት የምነግራችሁ።)

እናም ዴሞክራሲ፣ ምርጫ፣ መድብለ 
ፓርቲ፣ ምንትሴ የሚሉት ሁሉ ወደ ህይወት 
አልባነት ተሸጋግረዋል። ከወደተቃዋሚዎች ጐራም 
ኢህአዴግ ሀቀኛ ተቀናቃኝ ክፉኛ እንደሚጠላ ሲናገሩ 
እናደምጣለን። ስለምህዳሩ መጥበብ ብቻ ሳይሆን 
የኢህአዴጉ ዋና ሰው የተናገሩትን ይጠቅሳሉ። 
ዋናው ሰውዬ ምን አሉ? ‹‹ተቃዋሚዎች እግር 
እስከሚያወጡ እንጠብቃለን እግር ሲያወጡ ደግሞ 
እንቆርጣለን!›› የሚለው ነው። የእግር መቁረጫ 
ህጐችም ተሰናድተው ወደ ትግበራ ተገብቷል። የፀረ-
ሽብር ህጉ የእግር መቁረጫ አንዱ መሳሪያ ነው 
ሲባል አልሰማችሁም እንዴ?

ሞሰቡ ሲከፈት
ከላይ ያነሳናቸው የተቃዋሚዎች ተቃውሞ 

ተግዳሮቶች እና ሌሎችም እንዳሉ ሆነው ተቀናቃኙን 
ከተጠያቂነት የሚያስመልጡ በርካታ ጉዳዮች አሉ። 
‹‹ኢህአዴግ እኮ ድንጋይ ስላስቀመጠብኝ ማለፍ 
አልቻልኩም!›› የሚለው መሹለኪያ ብዙ ርቀት 
አያስኬድም። ኢህአዴግ ያስቀመጠውን ድንጋይ 
እንዴት አነሳለሁ? ወይም እንዴት ልዝለለው? 
የሚለውን መመለስ ያስፈልጋል። ፍርሃትን 
ለማስወገድ ደግሞ ራሳቸው አቶ መለስ ፓርላማ 
ውስጥ እንዳሉት አለመፍራት ነው። ሳይፈሩ ሰልፍ 
መውጣት ነው፣ ሳይፈሩ መብትን መጠየቅ ነው፣ 
ሳይፈሩ መደራደርና መሞከር። 

አመልን አቻችሎ ለመሰባሰብ ጥረት ማድረግ 
ደግሞ ሌላው ጥሩ ነገር ነው። አመል ያልኩት 
ግለሰቦች ለየራሳቸው የደፉትን ዘውድ ነው። 
በገዥው ፓርቲም ሆነ በተቃዋሚዎች በኩል የዚች 
ሀገር ፖለቲካ ከግለሰቦች ትከሻ መውረድ ይገባዋል። 
ግለሰቦችና የተበታተኑት የተቃውሞ ኃይሎች በአንድ 
ጥላ ስር መሰባሰብ እንዳለባቸው ህዝቡ ይመክራል። 
የ‹‹እከሌ›› ተቃውሞ ድርጅት መሪ የሚለውን 
አንጠልጥሎ መንገዛገዝ ለባለፉት ሁለት አስርት 
ዓመታት ጠብ ያደረገው ነገር የለም። እንደዚህ 
ባለ ተልካሻ አደረጃጀት ደግሞ በሴራ ትንተና 
የሚደገፈውንና ጠልፎ በመጣል ስትራቴጂ ራሱን 
ያጐለበተውን ኢህአዴግ መገዳደር አስቸጋሪ የሚሆን 
ይመስለኛል። ልክ እንደ 1997 ዓ.ም. ሕዝቡ ራሱ 
ብሶቱ ሞልቶ የኢህአዴግ ተገዳዳሪ ቢሆንና መብቱን 
ቢጠይቅ በተቃዋሚው ዘንድ የተደራጀ ነገር አለ 
ወይ? ብለን ስንጠይቅ ያስጨንቃል። ያው ይችን 
ሀገር የሚጠብቃት አምላክ ነው ብለን ካልተፅናናን 
በቀር።

ከጥቂት ሀቀኛ ተቃዋሚዎች በስተቀር 
አብዛኛው ሞሰባቸው ሲከፈት ባዶ ነው። ምናልባትም 
ከዚችው የምርጫ ቦርድ ፈቃድ ወረቀት በስተቀር። 
ጠንካራ የሚባሉ ጥቂት ፓርቲዎችም ከፖለቲካ 
ደንብና ፕሮግራም ባለፈ ዕቅድና ስትራቴጂ በመንደፍ 
ሞሰቡ ባዶ እንዳይሆን መስራት ይጠበቅባቸዋል። 
እቅድና ስትራቴጂ ብቻም በቂ አይመስለኝም። እቅድና 
ስትራቴጂው ተመጋቢው ዘንድ መድረስ አለበት። 
አማራጭ ፖሊሲዎች በትምህርት፣ በግብርና፣ 
በጤና፣ በኢንዱስትሪው፣ በመልካም አስተዳደሩ 
መቅረብ አለባቸው። ተችቶ መቆም ነጥብ አያስገኝም፡
- ‹‹እኔ ብሆን ደግሞ እንዲህ አደርጋለሁ።›› ማለት 
ከተቃዋሚዎች ይጠበቃል። ያኔ ሞሰቡም ሙሉ 
ይሆናል። ካዝናውም በሰው ይሞላል።

አሁንም ጠባቧ የተጠቀጠቀች አዳራሽ ውስጥ 
ነን። ወጣቶች ጥያቄያቸውን ቀጥለዋል። ዶ/ር 
ኃይሉም የተነባበሩ እጆቻቸውን አገጫቸውን ላይ 
አድርገው እየሰሙ ነው። ሰዓቱም እየሄደ ነው።…

አናንያ ሶሪ
anania20006@yahoo.com

‹‹አንተ ያንቀላፋህ ንቃ!...››
በስራ በዕውቀት ግሎ ለመነሳት

ቆስቋሽ ይፈልጋል የሰው ልጅ እንደእሳት
                ከበደ ሚካኤል
እስቲ ተቀስቀስ! ሁሌ እንደገመምተኛ 

እንቅልፍ ምንድነው?... እያላሰቡ ‘መኖርስ’ እስከመቼ 
ነው? አስብ እንጂ-ወንድሜ?! ዛሬን እና ራስህን ብቻ 
ግብ አድርገህ የምትንከላወሰው ምን ጐድሎህ ነው? 
ነገህን እና ልጅህን ለዕድል የሰጠኸውስ ስለምን ነው? 
‘ህይወት’ እንዳሻት ከወዲያ ወዲህ የምታንከራትትህ፣ 
ያንተ ዕቅድ ሳይሆን የገዢዎችህ ስሜት የህይወትህ 
ወሳኝ ሃይል የሆነብህ፣ በኑሮህ ላይ ቁጥጥር የሌለህ 
የአምባገነኖችና የሱሶች መጫወቻ፣ በቀደዱልህ 
የምትፈስ የቦይ ውሃ የሆንከው አንተ ወጣት ንቃ! 
ኧረ ዓይንህን ግለጥ! ዙሪያህን ተመልከተው እስቲ! 
እነማን እየኖሩ እነማን እያኗኗሩ ነው? እነማን 
ጌቶች እነማን ባሮች ሆነዋል? ስለምንስ ባሮቹ ባሮች 
ሆኑ? ዕጣ-ፈንታ የአርባ-ቀን ዕድላቸው ሆኖ ነው? 
በባርነት እንዲኖሩ በመለኮት ተወስኖባቸው ነው? 
ወይስ በጉልበተኞች ጠመንጃ ታፍነው እና የመንፈስ 
ወኔያቸው ላሽቆ? የውስጥ እምቅ-ሃይላቸው በነፃ-ነት 
ተለቅቆ ራሳቸውንና ኑሮዋቸውን እንዳያሻሽሉ ጋሬጣ 
የሆነባቸው ደንቃራስ አምባገነንነት አይደለምን? 
እንደነጣቂ ተኩላ ህልሞቻችንን የሰረቀብን ሌባስ 
በመካከላችን ያለው ጡንቸኛ-ገዢ በረቂቅ-ሴራው 
የከወነው እንጂ ሌላ ምንድነው? እረኛውን እንዳጣ 
የበግ መንጋ በየሰርጥ እና በጫካው፣ በየጉድባው 
እና ገደላ-ገደሉ ገብተን የምንደናበረውስ ስለኛ ግድ 
የሚለው መሪ ስለሌለን አይደለም? ወጣቱስ አገሩን 
ለምን እንዲህ ጠላ? ህልሙን ለማሳካት በአገሩ ላይ 
ሌት-ተቀን ሲጥር፤ ኑሮው ፈቅ-አልል ያለው ስለምን 
ነው? የባዕድ አገር ስደተኛ ሆኖ ለመኖር በመቋመጥ 
ኢትዮጵያን እንደ እግረ-መንገድ መተላለፊያ ስፍራ 
የሚያይ ትውልድስ አገሩ የት ነው? አሜሪካ ወይስ 
ኢትዮጵያ?

ዛሬ፡- የመኖር ፍላጐታችን ተሟጦ 
በቀቢፀ-ተስፋ በድናችን ብቻ ሲወዛወዝ የምንታይ 
ደመ-ነብሳዊ ፍጥረቶች አያሌ ሆነናል። እውነታውን 
የገሃድ-ዓለም ተጋፍጠን ከመኖር ይልቅ፤ 
ወደመጠጥ እና ሱስ ‘ገዳማት’ የገባን ወደግድ-
የለሽነት እና ደንታ-ቢስነት መንደሮች የኮበለልን 
ብዙዎች ነን። በኮሜዲ ፊልሞች ጋጋታ፣ በአውሮፓ 
የእግር ኳስ ጫጫታ፣ በትርጉም-የለሽ ታንቡረኛ 
ሙዚቃዎች ሁካታ ተውጠን ስለራሳችን ወሳኝ 

የህይወት ጉዳዮች እንዳናሰላስል እና እንዳንወያይ 
ሆነን፤ ውስጣችን የተቦረቦረ ቀፎዋችን ያሸበረቀ 
ደረቅ እንጨቶች መስለናል። በድነናል። ህያውነት 
ከእኛ ዘንድ ርቋል!

ሃይላችን ተሟጦ እና ተንጠፍጥፎ የህሊና 
ነፃነታችን ተረግጦ እና ተደፍጥጦ አንዳች አዲስ 
ነገር መፍጠር ቀርቶ የነበረውን እና የተለመደውን 
ሥራ እንኳ መከወን የማንችል፤ በጫትና በሱስ 
ሃይል-ሰጪነት የምንንቀሳቀስ የሰው-ከብት 
ወደመሆን እየተሸጋገርን ነው። ለመኖር የምንበላ 
ሳንሆን ለመብላት እና ለመበላት የምንኖር እንስሶች 
እየሆንን ነው።

ይህ ትውልድ ምን ነክቶታል? ማንስ 
ነው እንዲህ ያደነዘዘው? ምንስ አዚም ተደርጐበት 
ይሆን? ከሞት ከከበደ እንቅልፉ የሚያነቃውስ 
ማነው?

በአንድ ወቅት ዶ/ር ዳኛቸው አሰፋ 
ስለትውልድ እኩዮቻቸው ሲናገሩ፡- ‹‹… ተራሮችን 
ያንቀጠቀጠው ትውልድ ተራሮችን የሸጠ ትውልድ 
እንዳይባል እፈራለሁ!›› ዓይነት ነገር ብለው ነበር። 
እኔም የኔ ትውልድ፡- ‘ካፌዎችንና ፔንሲዮኖችን 
ያንቀጠቀጠ ትውልድ’ ሆኖ እንዳይቀር እሰጋለሁ። 
ከኡዚ እና ከክላሽ ዓይነቶች ይልቅ የሞባይልና 
ላፕ-ቶፖች አዳዲስ ስሪቶች ማማረጡን በበጐ 
ብወስድም፤ በነዚህ ቴክኖሎጂዎች ላይ ተመርኩዞ 
በፈጠራ ከመራቀቅ ይልቅ እውስጣቸው በተጫኑ 
ልቅ-የወሲብ ፊልሞች ሲናውዝ እና በዕቃ-ዎቹ 
በራሳቸው ላይ እንደህፃን ዕቃ-ዕቃ ሲጫወት ብሎም 
የክብር መገለጫ ሊያደርጋቸው ሲሞክር ማየት ግን 
እንደዚህ ትውልድ አባልነቴ እጅግ ያሳፍረኛል።

ሞባይል ሰጥተው ኔትዎርክ፣ ኮምፒዩተር 
ደርድረው ኮኔክሽን የሚነሱ እነሱ ግን የተረገሙ 
ናቸው። ስጋ ሰጥቶ ቢላ እንደመንሳት ይቆጠራልና! 
ትውልዱን በዚህ ርካሽ ‘ዘዴ’ ሊሸውዱ መሞከራቸው 
በራሱ ቀሽምነት ነው። የሚመኙለትን የ‘ልማት’ 
ዓይነትም አመላካች ነው። ትውልዱ የ‘ልማቱ’ 
ተመፅዋች እንጂ የ‘ልማቱ’ ባለቤት እንዲሆን እንኳ 
አለመሻታቸውን ያሳያል። ከትውልዱ ጋር የያዙትን 
ድብብቆሽ ጨዋታ በ‘ሰጥቶ-መንሳት’ እኩይ 
ታክቲካቸው ተጠቅመው እየተጫወቱ ሊያታልሉት 
ይሻሉ።

ሙአመር ጋዳፊም፡- ህዝቡ የነዳጅ 
አወጣጥን ክህሎት እስከተጠቃሚነቱ ድረስ 
እንዲያውቅ ሳይሆን፤ ከገቢው ከሚገኘው 
ቢሊዮን ዶላሮች ላይ ሺህ-ምናምን የሊቢያ 

ኖቶች እየተቆነጠረለት ዕድሜ-ልኩን መሃይምና 
ተጧሪ ሆኖ እንዲኖር ነው ለማድረግ የሞከረው። 
ኋላ መዘዙ ከፋ እንጂ! ‘ነዳጅ አለን!’ ከማለት 
በስተቀር በሥራው ላይ ምንም ዓይነት ተሳትፎ 
እና አስተዋፅኦ የሌላቸው ወጣቶችም አገሪቷንና 
የወደፊት ህይወታቸውን ማሻሻል አልቻሉም። 
በዝምታቸው የአምባገነኑን ካዝና ከማደለብ ውጪ! 
እነሱ ግን ሲበቃቸው በቅቷቸዋል። እኛም ደግሞ 
አንድ ቀን ሲበቃን ይበቃን ይሆናል።

‘አይ-ፎን አለኝ!’ ‘አፕል ላፕ-ቶፕ አለኝ!’ 
ማለት ያለኔትዎርክ እና ግንኙነት (Connection) 
ምን ይረባል? ስልኩ በያዛቸው ጥቅሞች ሁሉ 
የማንገለገለውስ ስለምን ነው? ጐረቤት ኬንያ እንኳ 
ከኛ በስንት ርቀት ቀድማናለች። ታዲያ እኛ ለምን? 
ማን ገደበን? ለምን ተገደብን? ለምን ቴክኖሎጂ 
ይቆነጠርልናል? ባለጠመንጃው ትውልድስ እንዴት 
ባለሞባይሉን ትውልድ ያታልላል? እያታለለውስ 
እስከመቼ ይቆያል?

የኔ ትውልድ፤ እንደቀድሞው ትውልድ 
በጦር-መሣሪያ እና በከበረ የሰው-ልጅ ነብስ 
ከመጫወት ይልቅ በሞባይል ስልክ እና በኮምፒውተር 
ቁልፎች መደበሩን አልጠላም። ነገር ግን ትውልዱ 
የአዳዲስ ጌሞች እና ሶፍትዌሮች ተቀባይ ሸቀጥ-
ማራገፊያ ሳይሆን፤ የሃሳብ እና ፈጠራዎቹ አፍላቂ 
ብሎም አምራች አራዳ ዜጋ እንዲሆን እሻለሁ። 
በወጣትነቱም ፍሬያማ እንዲሆን ዕድሜው ግድ 
ይለዋል። ብዙ ዘመናት ከፊቱ ይጠብቁታልና! ብዙ 
መክሊት ከተሰጠው ብዙ ፍሬ ይጠበቃልና! ዕድሜም 
ፍሬ የሚያፈራ መክሊት ነውና!  ታዲያ ዛሬ እኛ 
መክሊታችንን ለምን ቀበርነው? በወጣትነታችን 
ወደማያባራ የህይወት ድብታ እና ቁዘማ ውስጥ 
ጭልጥ ብለን ለምን ገባን? በአፍላነት ያረጀነውስ 
ምን ሆነን ነው? ድንዛዜውስ ከምን የተነሳ ነው? 
‹‹የኢትዮጵያ ወጣቶችና አገዛዝ›› በሚል ርዕስ 
በሚያዝያ 1996 ዓ.ም. ዋሽንግተን ዲሲ ላይ የቀረበ 
የፕ/ር መስፍን ወ/ማርያም ፅሁፍ ለዚህ አጥጋቢ 
ምላሽ ይዟል። እነሆ፡-

‹‹…ወጣቶች ሲማሩና ሲመራመሩ 
ስለማኅበረሰባቸውም ሆነ ስለዓለም በአጠቃላይ 
ብዙ ጥያቄዎችን ያነሳሉ፤ አማራጭ አስተያየቶችን 
ያቀርባሉ። እንግዲህ ወደሙሉ ሰውነት ለመሸጋገር 
የሚፈልጉ ወጣቶች ማሰብ ይፈልጋሉ፤ መማር 
ይፈልጋሉ፤ ለማሰብም ለመማርም መጠየቅ፣ 
ማናቸውንም ነገር መጠየቅ ይፈልጋሉ።

በሌላ በኩል ሲታይ ደግሞ የቀረውና 

ከነሱ ዕድሜ በላይ ያለው ቁልቁለቱን በመውረድ 
ላይ ሲሆን ወጣቶች ዳገቱን እየወጡ ናቸው። ይህ 
የመውጣትና የመውረድ ጉዞ የተፈጥሮ ሕግን 
ጠብቆ የሚፈጸም ይሆናል፤ ዳገቱን የወጡት 
ቁልቁለቱን ሲፈሩትና ዳገቱን በመውጣት ላይ 
ያሉት ደግሞ ናዳውን ሲፈሩት ማኅበረሰቡ 
መንቀሳቀስ ያቆምና ሕያውነቱን ያጣ ይሆናል፤ 
ለአንድ ማኅበረሰብ የእድገት እንቅስቃሴ የሆነው 
የትውልዶች ቅብብሎሽ አቀባዩንም ተቀባዩንም 
በያዛቸው የፍርሃት ቆፈን ደርቆ ይቆማል። በአሁኑ 
ጊዜ በሁለቱም በኩል የሚታየው ፍርሃትና ሽሽት 
ይህንን ሁኔታ የሚያንፀባርቅ ነው። የሁለቱም 
ወገኖች ፍርሃትና ሽሽት የኢትዮጵያን የነጻነት 
ችግር አይፈታም፤ በተናጠል እያንዳንዱ ወጣት 
ወይም የወያኔ ሹም ራሱን ከኢትዮጵያ ውስጥ 
ካለው አስከፊ ሁኔታ ለማውጣት የሚያደርገው 
ሽሽት አይሳካም፤ ምክንያቱም ችግሩ ያለው በነፍሱ 
ውስጥ ነውና ሲሸሽም ይዞት ይሄዳል። ከውስጥ 
እንደታፈኑ አፍአዊ አፋኙን ብቻ በመሸሽ ነፃነት 
በጭራሽ አይገኝም፤ የአፋኙ ግዙፍና ጠንካራ 
ህልውና ምንጊዜም በታፋኙ ነፍስ ውስጥ አለ፤ 
የሽሽቱ ምክንያት ነውና። አንዱና ትልቁ ችግራችን 
ፍርሃታችንን ማሸነፍ አለመቻላችን ነው።…››

እንግዲህ በዚህ የተነሳ ነው የበደንነው። 
ፍርሃት የመንፈስ ወኔያችንን ሁሉ ሰልቦ እና 
የመኖር ፍላጐት ምክንያታችንን ሁሉ አሳጥቶ 
እኛነታችንን ነጥቆ ወደግዑዝነት ቀይሮናል። በልበ-
ሙሉነት እና በነፃነት የወጣትነት እድሜያችንን 
ፍሬ እንዳናፈራበት ዕግድ ያለብን፤ የገዢዎቻችንን 
ፊት-አይተን የምናድር፤ እንዳረጉን የምንደረግ 

ወደ ገፅ 11 ዞሯል
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በዚህ ዓምድ የአገራችንን ህጎች ፣ ዓለም አቀፍ ህግጋት ፣ በሀገራት መካከል የተደረጉ ስምምነቶችን 
እንዲሁም ለንፅፅር እና ለማገናዘቢያ ይረዳን ዘንድ ሌሎች ሀገሮችን ህጎች መሰረት በማድረግ 

ከማንኛውም አይነት የፖለቲካ ተፅዕኖ ነፃ በሆነ መልኩ ትንታኔ ይሰጣል፡፡

የፍትህ ዓምድበጌታቸው ታምራት (LLB)

በአንድ ወቅት የፍትህ ስርዓትን አስፈላጊነት 
በተመለከተ ባቀረብኩት የህግ ዳሰሳ… ‹‹የፍትህ ስርዓት 
የማህበረሰብ ችግሮች ማከሚያ መድሀኒት እንደሆነና 
በአግባቡ ካልተጠቀሙበት ግን ከመድሀኒትነቱ ይበልጥ 
መርዛማነቱ ስለሚጐላ ለህገ-ወጥነትና ለእጅ አዙር 
አምባገነናዊ ስርዓት የተመቸ ይሆናል›› የሚል መንፈስ 
ያለው ፅሁፍ አቅርቤ ነበር። በየደረጃው የሚገኙ ዳኞች፣ 
አቃቢያን ህግ፣ ጠበቆች እና ሌሎችም የህግ ባለሙያዎች 
በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ 
የራሳቸው የሆነ አስተዋፅኦ አላቸው። ከእነዚህ የህግ 
ባለሙያዎች ውስጥ በተለየ መልኩ ዳኞችና አቃቢያን 
ህግ ፍትህና ርትዕን ከማስፈን አንፃር እጃቸው ረጅም 
ስለሆነ የፍትህ ስርዓቱ ከእነሱ ብዙ ይጠብቃል። አቃቤ 
ህግ ጉዳዩን በበቂ ሁኔታ ለችሎት ያስረዳልኛል ብሎ 
የሚያቀርባቸው ማስረጃዎች እንዲሁም ዳኞች በከሳሽና 
በተከሳሽ የቀረቡትን ማስረጃዎች ከማናቸውም ተፅዕኖ 
በፀዳ ሁኔታ በመመርመር የሚሰሩት ስራ ለስርዓቱ 
አስፈላጊ ነው። ማስረጃን በጥሩ ሁኔታ ማቅረብም ሆነ 
የቀረበውን ማስረጃም በብቃት መመርመር ተፈላጊ 
የትምህርት ደረጃና ልምድ ይጠይቃል። ከሁሉ በላይ 
ግን ለሙያው ክብርና ቅን ልቦናን ይፈልጋል። እነዚህ 
ሁኔታዎች ሳይሟሉ ከቀሩ ግን ከፍትህ ስርዓቱ አንጀት 
የሚደርስ መፍትሄ መጠበቅ ‹‹ላም አለኝ በሰማይ›› 
ነው።

ይህን ፅሁፍ እንድፅፍ ያነሳሳኝ ባለፈው 
ሳምንት የፍትህ ጋዜጣ እትም ‹‹አንድ በሉ›› 
በሚለው አምድ ውስጥ ከአንድ ክስ ጋር በተያያዘ 
አቃቤ ሕግ ጉዳዩን ያስረዳልኛል ብሎ ያቀረባቸው 
ማስረጃዎች አንድም ግርምት ስለፈጠሩብኝ በሌላ 
በኩል ደግሞ የሀገራችን የፍትህ ስርዓት በዚህ ሁኔታ 
ከቀጠለ ወዴት እያመራ እንደሆነ ለመጠቆም ፈልጌ 
ነው። ፀሐፊው ‹‹የቃሊቲው መንግስት›› የሚለውን 
መፅሐፍ ዋቢ በማድረግ የዘረዘራቸው ማስረጃዎች 
የቅንጅት አመራሮች ክስ በችሎት ይታይ በነበረበት 
ወቅት አንዳንዶቹን በጋዜጣና በሌሎች ሚዲያዎች 
የሰማናቸውና ያነበብናቸው ሲሆኑ አንዳንዶቹ ግን 
ለአንባቢ አዲስ ናቸው። በእርግጥ እነዚያም ቢሆኑ በበቂ 
ሁኔታ ለህዝቡ ይፋ ተደርገው ነበር ብሎ አፍን ሞልቶ 
መናገር አይቻልም። ይሄን በዚህ እናቁመውና አቃቤ 
ህግ በጊዜው ‹‹በዘር ማጥፋት››ና ‹‹ህገ-መንግስታዊውን 
ስርዓት ህገ-ወጥ በሆነ መንገድ ለመገልበጥ አሲረዋል›› 

ካላቸው አመራሮች ሌላ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት 
እንዲደርስ ምክንያት ሆነዋል ባላቸው ግለሰቦች ላይ 
ያቀረበውን ማስረጃ እንይ፡፡ እንዲህ ይላል። ሰኔ 2 
ቀን 1997 ዓ.ም. የሚካኤል ማህበር የእርገት የስለት 
ዝርዝር 1ኛ አቶ ዳኜ ውበቱ። ቤት ከሰራሁና ከነቤተሰቦቼ 
በሰላም ከደረስን አንድ ድፎ ዳቦና ሁለት ጠርሙስ አረቄ 
2ኛ አቶ ላቀው ንጋቴ ኢህአዴግ በሰላም ስልጣኑን 
ለቅንጅት ካስረከበ አራት እንስሳ ፍየል፣ በግና 3 ኪሎ 
ሽንኩርት። 3ኛ መንግስት የያዘውን አቋም ቀይሮ 
በሰላም ስልጣኑን ለተመረጠው ድርጅት ካስረከበ አንድ 
ሊትር ዘይት አንድ፣ ኪሎ ጨው እንዲሁም ለበግ 
መግዣ ተጨማሪ ሃያ ብር እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ 
ማስረጃዎች በጊዜው የነበረው አቃቤ ህግ ጉዳዩን በበቂ 
ሁኔታ ያስረዱልኛል ብሎ አቅርቧቸው ነበር። እነዚህን 
ማስረጃዎች እንዲሁ እንዳሉ አቃቤ ህግ አቅርቧቸው 
ነበር ብሎ ማለፍ በቂ መስሎ ስላልታየኝ ከጉዳዩ ጋር 
ያላቸውን ቅርበት ከዚህ በተጨማሪም በወንጀል ህግ 
መሰረታዊ መርህ መሰረት ማስረጃዎቹ ክሱን ‹‹ፍፁም 
ከሆነ ጥርጣሬ በላይ /Beyond reasonable doubt/ 
ያስረዳሉ ወይ?›› የሚለውን እንይ። እነዚህ ፍላጐቶች 
ወይም በሃይማኖት ቋንቋ ‹‹ስለቶች›› በሰውና በንብረት 
ላይ እንዴት ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ? በአቶ ዳኜ ስም 
የቀረበው ማስረጃ የሚለው ‹‹ቤት ከሰራሁና ከነቤተሰቦቼ 
በሰላም ከደረስን…?!›› ይህ ጉዳይ በሰውና በንብረት ላይ 
እንዴት ጉዳት ሊያደርስ ይችላል? በመጀመሪያ ስለቱ 
በውስጡ ምንም ዓይነት የድርጊት (action) ወይም 
አንድን ተግባር ለመፈፀም የሚደረግ እንቅስቃሴን 
አያሳይም፡፡ በዚህ ሁኔታ ከሄደ ደግሞ ግለሰቡ 
በንብረትም ሆነ በሰው ህይወት ላይ አደጋ ሊያደርሱ 
አይችሉም ያለእንቅስቃሴ አቃቤ ሕግ ሊያደርጉ አስበዋል 
ያለው ተግባር ታዲያ ከየት መጣ? ይሄን ጥያቄ 
ምናልባት ከሳሽ ሊመልሰው ይችል ይሆናል። በተራ 
ቁጥር 2 እና 3 ውስጥ የቀረቡት ለግለሰቦቹ የመልካም 
ምኞት መግለጫ ፍላጐቶች ተደርገው ሊወሰዱ 
የሚችሉ ሲሆኑ አንድን ግለሰብ ወንጀለኛ ለማድረግ 
በወንጀል ህግ ከሚጠበቁት ሶስቱ የወንጀል መገለጫ 
ግብአቶች ውስጥ በእኔ እይታ አንዱንም አያሟሉም። 
ይህም ማለት አንድ ተግባር ወንጀል ሆኖ ግለሰቡን 
እንዲያስቀጣ ወንጀለኛው ለወንጀሉ ያለው ተነሳሽነት፣ 
ድርጊቱን መፈፀሙና ድርጊቱ በህግ የሚያስቀጣ ሆኖ 
መገኘቱ መሟላት አለባቸው፡፡ ከላይ በተቀመጠው 
ማስረጃ ውስጥ ግለሰቦቹ በሰውና በንብረት ላይ እንዴት 

ጉዳት ሊያደርሱ እንደቻሉ የቀረበው ማስረጃ በምንም 
መንገድ አያስረዳም። በማስረጃው ውስጥም የደረሰ 
ጉዳት እንደሌለ ማስረጃው ራሱ ምስክር ይሆናል። 
በሁለተኛ ደረጃ ግለሰቦቹ መልካም ምኞት ከመመኘትና 
ጉዳዩ በሰላም እንዲፈፀም ከመፈለግ ውጭ ህገ-ወጥ 
ተግባር ለመፈፀም መጥፎ ተነሳሽነት ነበራቸው ማለት 
አይቻልም። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ግለሰቦቹ ያደረጉት 
ተግባር ማለትም ለሚካኤል ማህበር የተሳሉት ስለት 
በህግ የተከለከለ ተግባር አይደለም እንዲያውም ህገ-
መንግስቱ ማንኛውም ግለሰብ የፈለገውን ሃይማኖት 
የማራመድ መብት አለው ስለሚል በህግ የተፈቀደ 
ተግባር ነው። ስለዚህ ይህ ‹ማስረጃ› ክስን አስረጂ 
ተደርጐ በፍርድ ቤት ቀርቦ ግለሰቦችን ለማስቀጣት 
መጣጣር ራሱ አንድም ውድ የሆነውን የፍርድ 
ቤት ሰዓት መሻማት፣ ካልሆነም ደግሞ በተከሳሾችና 
ቤተሰቦቻቸው ላይ በክሱ ምክንያት የስነ ልቦና ጫና 
በመፍጠር ከሚሄዱበት ህጋዊ አካሄድ መንገዳቸውን 
እንዲቀይሩ በማድረግ ለሌላ አላማ መንገድ መክፍት 
ነው።

እዚህ ጋር መነሳት ያለበት መሰረታዊው 
ጥያቄ አቃቤ ሕግ ‹‹ውሃ ቀጠነ›› እያለ ሚዛን የማይደፉ 
መረጃዎችን እያቀረበ ግለሰቦችን ሲያጉላላ የዳኞች ሚና 
ምንድን ነው? ምንም እንኳ አቃቤ ህግም ሆነ ዳኞች 
የፍትህ ስርዓቱ ወሳኝ አካላት ቢሆኑም ዳኞች አቃቤ ህግ 
የሚያቀርባቸው ክሶች ከግለሰባዊ ፍላጐት ለባለስልጣን 
ተላላኪ ከመሆን እንዲሁም ከሌሎች መሰል ጉዳዮች 
የፀዱ እንዲሆኑ ምን እርምጃ መውሰድ አለባቸው? 
ወይስ ለህብረተሰብ ግልፅ ባልሆነ መልኩ የህግ 
መሰረታዊ መርህ ከሚያዘው ውጭ አቃቤ ህግና ዳኞች 
በጋራ እየተንቀሳቀሱ ይሆን? ይሄ ከሆነ ትልቅ ስህተት 
ነው። በሀገራችን እየተካሄደ ያለው ይህ ከሆነ የፍትህ 
ስርዓቱ ከመድሀኒትነት ርቆ መርዛማነቱ ያንሰራፋል። 
ፀሐፊው ‹‹የቃሊቲው መንግስት›› የሚለውን መጽሐፍ 
ዋቢ በማድረግ በ1997ዓ.ም ምርጫን ተከትሎ በነበረው 
አለመግባባት ክስ በተመሰረተባቸው ግለሰቦች ላይ አቃቤ 
ህግ አቅርቧቸዋል ብሎ የጠቀሰው ሌላ የሰው ማስረጃ 
በኢንጂነር ግዛቸው ሽፈራው ላይ የቀረበው ነበር። 
ይህ ግለሰብ ለአቃቤ ሕግ ምስክር ሆኖ የቀረበ ሲሆን 
በዚያን ወቅት ከተከሳሽ መስቀለኛ ጥያቄ ሲቀርብለት 
ያልሆነ መልስ ሰጥቷል። ሆኖም እነዚህን የመሳሰሉ 
ማስረጃዎች በቀረቡበት ክስ ግለሰቦች ጥፋተኛ ተብለው 
ዳኞች የጥፋተኝነት ውሳኔ አስተላልፈውባቸዋል። 

እውነት ዳኞችና አቃቤ ህግ በጋራ እየተንቀሳቀሱ ይሆን 
እንዴ? ቢያስጠረጥርም ምክንያታዊ የሆነ ጥርጣሬ 
ነው። የአቃቤ ህግ ተግባር ከማናቸውም የመንግስት 
ባለስልጣን፣ ጥቅም፣ ቡድን ወይም ሌላ አካል ሳይቧደን 
የህብረተሰቡን ሰላም ሊያውኩ የሚችሉ ተግባራትን፣ 
እንዲሁም በሀገራችን ህግ መሰረት ወንጀል ተብለው 
የተቀመጡ ድርጊቶችን በማሳደድ ፈፃሚዎቹ የእጃቸውን 
እንዲያገኙ ማድረግ ሲሆን ዳኝነትም ከማናቸውም 
የራስ ፍላጐትም ሆነ የባለስልጣን ተፅዕኖ እና ከህገ-
ወጥ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም በዘለለ ሀገር የምትጠብቀውን 
ተግባር ማከናወን ነው። በእርግጥ ይህን ለማድረግ 
ከትምህርትና ከልምድ በተጨማሪ በጥሩ መሰረት ላይ 
ያለ የሞራል ልዕልና ያስፈልጋል። ትምህርት በልምድ፣ 
ልምድም በትምህርት ይታገዛል ነገር ግን ለሙያችን 
የምንሰጠው ክብርና ያለን የሞራል ልዕልና ግን የፍትህ 
ስርዓትን በአግባቡ ከመገንዘብና ኃላፊነትን ከተፅዕኖ 
በፀዳ መልኩ የማስኬድ ወኔ ይፈልጋል። ታዲያ ይህ 
በእኛ ሀገር አለ? ይህ ከሌለ የሀገራችን የፍትህ ስርዓት 
የት እንዳለ ይጠቁማል? አሜሪካኖች እንደ የህግ አባት 
አድርገው የሚቆጥሩት ታዋቂው ዳኛ አሊቨር ሆልምስ 
በአንድ ወቅት ዳኛ ሆኖ ሲሾም ለሀገሩ ህዝብ የገባው 
ቃል በመጠኑም ቢሆን ሞራልን ይቀሰቅሳል በሚል 
እነሆ ልበል። “I, Oliver Wendell Holmes, do 
solemnly swear that I will administer justice 
without respect to persons, and do equal right 
to the poor and to the rich, and I will faithfully 
and impartially discharge and perform all the 
duties…” ወደ አማርኛ ስንመልሰው ‹‹እኔ አሊቨር 
ወንደል ሆልምስ ፍትህን ለማስፈን፣ በሰዎች መካከል 
ልዩነት ሳልፈጥር፣ ለሀብታምና ለደሀም የእኩልነት 
መብትን በማክበር፣ ያለምንም መድሎና በቅን ልቦና 
የተጣለብኝን ኃላፊነት እወጣለሁ…›› እያለ ይቀጥላል። 
ሆልምስ ይህንን ቃል ያስቀመጠው ለፌዴራል ጠቅላይ 
ፍርድ ቤት ዳኛ ሆኖ ሲሾም ነበር። ሆልምስ ከበቂ በላይ 
ሊባል የሚችል የህግ ትምህርትና እውቀት እንዲሁም 
የካበተ ልምድ ያለው ዳኛ ነበር። ነገር ግን ከዚያ በላይ 
ለሀገሩና ለወገኑ ታማኝ መሆኑን በቃሉ አስቀምጧል፤ 
በተግባርም እንዲሁ ነበር። አሜሪካኖችም ለሀገራቸው 
እድገት በአጠቃላይ ያደረገውን ስለሚያውቁ ከታላላቅ 
ሰዎቻቸው አንዱ አድርገው ያከብሩታል። እኛም 
ይሄን እንድናደርግ ተግባራችሁ ምስክር ይሁነን። ቸር 
እንሰንብት።

ማስረጃ በሀገራችን የፍትሕ ስርዓት ውስጥ እንዴት ይታያል?

የጠፋው ትውልድ ... ከገፅ 5 የዞረ
ስላለው ትውልድ እና በታህሪር (የግብፃውያን የነፃነት 
አደባባይ) ናፍቆት ስለተቃጠለው ትውልድ ማውራት 
ነው፤ ወይም መናገር ነው፡፡

      ያ ትውልድ
ከሞላ ጎደል  የ1960ዎቹ ትውልድ ነው 

‹‹ያ ትውልድ››፤ መቼም ስለትውልዱ ባተሌነት፣ 
ከርታታነት፣ ግብታዊነት፣ የአላማ ፅናት፣ የሀገር 
ፍቅር፣ የስልጣን ፍቅር፣ የሴራ ችሎታ፣ የጭካኔ 
አባትነት… ጂኒ ቁልቋል ብዙ ተብሏል፡፡ ያን 
አልደግመውም፡፡ ነገር ግን የእኔ ትውልድ እንዲህ 
ሀገር እንደ ጓዝ ነቅሎ በሚሰደድበት ደረጃ  ይደርስ 
ዘንድ፣ የአንበሳውን ድርሻ የሚይዘው ያ ትውልድ 
ስለመሆኑ መከራከሩ ውሃ ቢወቅጡት… ነው፡፡ 

እዚህ ጋር ግን አንድ እውነት መገለፅ 
አለበት፡፡ የያ ትውልድ የ‹‹ስደት›› ምክንያት ሙሉ 
በሙሉ የፖለቲካ ጦስ ስለመሆኑና የዚህ ትውልድ 
ደግሞ ከፖለቲካው እኩል ኢኮኖሚያዊ ጥያቄም 
እንዳለበት፡፡ በእርግጥ ይህ ጥያቄም ቢሆን ዞሮ 
ዞሮ ከስርዓቱ ራስ አይወርድም፡፡ ወይም መውረድ 
የለበትም፡፡ ለመራብም ሆነ ለመታፈን ተጠያቂው 
መንግስት ነውና፡፡

የሆነ ሆኖ ያ ትውልድ የ1966ቱን ታላቁን 
አብዮት ተከትሎ በተነሳ ልዩነት (ልዩነቱ የርዕዮተ-
አለም ሳይሆን የፓርቲ ነው) በአደባባይ በተለይም 
ስልጣን ከያዘው አብዮታዊ ሰደድና መኢሶን ጋር 
በጥይት ተጨፋጭፏል፡፡ በሀገሪቱ ሰሜናዊ አካባቢ 
ደግሞ አማፂያኖቹ እራሳቸው እርስ በእርስ እንዲሁ 
ተናንቀው ወድቀዋል፡፡

እናም የከተማውን የጠመንጃ ትግል 
ተከትሎ የፖለቲካ ስልጣን የያዘው ኃይል በወሰደው 
የጅምላ ጭፍጨፋ ብዙዎች ለስደት ተዳርገዋል፡
፡ በክርክር እና በአመቻማች ፖለቲካዊ ውይይት 
ሊፈቱ ይችሉ የነበሩ ልዩነቶቹን ካለዋጋቸው ከፍ 
አድርጎ በማጎኑ እርስ በእርሱ ተላለቀ። የዚህ የአንድ 
ብሩህ ትውልድ ማለቅ ብቻውን ሀገሪቱን የልባም 
ምሁራን ምድረ በዳ እንድትሆን ዳርጓታል። ከዚህ 
አሳዛኝ ሀገራዊ ዕውነት ባለፈ የዚያ ትውልድ 
ቀዳሚ የመንፈሱ ወካዮች ከምድረ-ገፅ መጥፋት እና 
መሰደድ ከራሳቸው የብሄር ፍላጎቶች ውጪ ሌሎች 
ማህበረሰባዊ እሴቶችን መመልከት ላዳገታቸው 
ጠርዘኛ ልሂቃን የፖለቲካው መድረክ የተመቻቸ 
ሆነ። ግዙፍ ሀገራዊ ራዕይ በነበረው ትውልድ 
መቃብር ላይ ‹‹ስልጣን ካልሰጣችሁን እንገነጠላለን›› 
የሚሉ፣ ከላሽ ታሪክን የሚያቀነቅኑ፣ እንወክለዋለን 
ባሉት ብሄር ላይ ተፈፅመዋል የሚባሉ በደሎችን 
በማጦዝ ከራሳቸው ጩኸት ውጪ የሌሎችን ዜጐች 
የጋራ በደል መስማት ያዳገታቸው ብሄርተኞች ማበብ 
ያዙ። የግብታዊውን ትውልድ ስር-ነቀልተኛ ፅሁፎች 
በማንበብ ራሳቸውን ለማብቃት የታተሩት የህወሓት 
ብላቴኖችም፤ በታላላቆቻቸው ደም ላይ የቆመውን 

ስርዓት አፈረሱት። ይሄን የሀገራችንን ተጥመዝማዥ 
የፖለቲካ ታሪክ ‹‹ምፀታዊ›› ከማለት ወዲያ ምን 
ልንለው እንችል ይሆን? 

እነሆም በኢትዮጵያውያን ወጣቶች ዘንድ 
የስደት ሀሁ በዚህ መልኩ ነበር በልቦናቸው ያደረው፡
፡ ለስደት ተመራጭ እና ቀላል የነበረችው ሀገር 
ደግሞ ፍፁም አምባገነን የነበረው የጄነራል ጃፋር 
ኔመሪ ሱዳን ናት፡፡ በነፍስ አድን ሽሽትም ሱዳን 
የደረሰውን ኢትዮጵያዊ UNHCR የተባለው አለም 
አቀፍ ድርጅት ግዙፎቹን የስደተኞች ካምፕ ከፍቶ 
በሰፊው ከመቀበል አላመነታም፡፡ ኡምራ ኩባ አንድ 
እና ሁለት፣ ትዋዋ፣ ኡማ ሰቃጣ፣ ትንደባ፣ሃዋዝ፣ 
አምዳይት፣ ወዲል ሂለው… የመሳሰሉት የስደተኞች 
ካምፕ በወቅቱ ከመሸሸጊያነት ባሻገርም የፖለቲካ 
ፓርቲዎቹ መመልመያ እና መስበኪያ አውድ 
እስከመሆን ደርሰው ነበር፡፡     

ከዚህ ውጭ በዛ ዘመን በጦርነቱ የደነገጡ፣ 
የተማረሩ እና የእርሻ መሬታቸውን ለማረስ አዳጋች 
ከሆነባቸው አርሶ አደሮች በቀር ሁሉም ስደተኛ 
የፖለቲካ እንጂ የኢኮኖሚ አይደለም። ለነገሩ 
ጦርነቱም ቢሆን መነሻው የፖለቲካ ጥያቄ ነውና 
የአርሶ አደሩም ስደት ከፖለቲካው ጋር መያያዙ 
አይቀሬ ነው፡፡ 

ሌላው የያ ትውልድ ሰንኮፍ ከመቻቻል 
ልዩነትን እንደ ምክንያት አድርጎ በጥላቻ የመተያየት 
ባህሉ ነው። ለዚህም የዛ ዘመን ታሪክ ተጋሪ የሆኑት 
የዚህ ዘመን ገዢዎችም፣ በዚህ ዘመን ‹‹መሀል 
ሰፋሪ››ነትን እና በሃሳብ መለየትን እንደ ‹‹ጠላት›› 
ቆጥረው እስከ አፍንጫው የታጠቀ ሠራዊት 
የሚያሰልፉበትን ፈሊጥ ማየቱ ብቻ በቂ ነው።

በአናቱም ያ ትውልድ ከሚወቀስበት ዋነኛ 
ምክንያት አንዱ የአባትነት ወይም የሽማግሌ ሚና 
የመጫወት ባህልን ጨርሶ ከሃገሪቱ ማጥፋቱ ነው። 
ይህ የሆነው ደግሞ  ትውልዱ ይከተለው የነበረው 
ርዕዮተ አለም ከወጣበት ማህበረሰብም ሆነ ካደገበት 
ባህል ፍፁም የተለየ በመሆኑ ነው። እናም የዚህ 
ርዕዮተ አለም አራማጆች የሃሳብ መለየትን በሀይል 
ለመፍታት በእጅጉ የቀረቡ ሲሆኑ፤ እምነታቸውንም 
ለማስረፅ ማንኛውንም መስዋዕትነት ይከፍላሉ፤ 
ወይም ያስከፍላሉ። ለምሳሌ በዚህ ሃሳብ (በሶሻሊዝም) 
ግንባር ቀደም ተደርጋ የምትወሰደው ሩሲያን 
የመራውና  በ1953 እ.ኤ.አ የሞተው ጆሴፍ ስታሊን 
የሩሲያን አብዮት ያሳመረው ተቀናቃኞቹን ‹‹ከላሾች›› 
እና ‹‹አደሀሪያኖች›› ሲል ወንጅሎ በመጨፍጨፍ 
እና ወደ አደገኛው ሳይቤሪያ ለግዞት በመላክ መሆኑን 
አይተን ስንመለስ፤ በዚህችው ሀገራችንም ይህን ሁኔታ 
ሳይቀነስ፣ ሳይጨመር ለመድገም የተሞከረበትን 
ዘመን ዋጋ ከፍለን ተሻግረናል። በደርግም በተቀናቃኝ 
ኃይሎችም። ምክንያቱም ሁሉም ‹‹ጠላቴ›› ለሚሉት 
ኃይል ምላሻቸው የእሳት ላንቃ ነውና። 

በእርግጥ ያ ትውልድ ከዚህ ውጭ አርአያ 
መሆን የሚችልባቸው በርካታ ተሰጥኦዎች እንዳሉት 
መካድ አይቻልም። ለምሳሌ ላመነበት አላማ እፍኝ 
የማትሞላ ቆሎ ቆርጥሞ ጦር ሜዳ ለመዋል አንዳች 
አለማመንታቱን ከትውልዳችን ጋር ብናነፃፅረው 
የመለኮት እንጂ የሰው ጽናት ላይመስለን ይችላል።  
ይሄኔም ነው ያ ትውልድ እና ይሄ ትውልድ የመንፈስ 
ተወራራሽነት እንደሌላቸው በግልፅ የሚገባን፡፡ 

            አምላጭ ትውልድ
የያ ትውልድ ተተኪ ነው። በአብዛኛው 

‹‹አምላጭ ትውልድ›› (Escapist  generation) 
እየተባለ የሚጠራው። ይህንን መካድ አይቻልም። 
ከሁለት ሳምንት በፊት የ‹‹መለስ አምልኮ›› 
በተሰኘው መጽሐፍ ላይ ዳሰሳውን ያቀረበው የታሪክ 
ምሁሩ ብርሃኑ ደቦጭ የህዝቡን /የትውልዱን/ 
አድርባይነት እንደማልተች ጠቅሶ ሲያበቃ ‹‹ተመስገን 
የሚያንቆለጳጵሳቸው ‹ወጣቶች›ም የት ናቸው? ቢባል 
በቂ መልስ ያለው አይመስልም›› ሲል ተችቶኛል። 
ሆኖም ምን ያህል አጥጋቢ እንደሆነ እርግጠኛ 
ባልሆንም ለወዳጄ ወቀሳ የሚሆን መልስ ከወደታች 
ለማቅረብ እሞክራለሁ። አንድ መታወቅ ያለበት 
ነገር ያ-ትውልድን ከአደባባዩ ያጠፋውን ቀይና 
ነጭ ሽብርን እንዲሁም የህወሓት/ሻዕቢያ- ደርግ 
ጦርነቶችን እየሰማ በፍርሃት ቆፈን ውስጥ ያሳለፈው 
ድህረ- ያ-ትውልድ፤ ፖለቲካዊ መነቃቃቱን ያገኘው 
ኢህአዴግ ወደ ስልጣን በመጣ ማግስት ሊወስዳቸው 
በሞከራቸው ፖለቲካዊ ውሳኔዎች ግፊት መሆኑ 
ነው። ይሄን አንዳንዶች ‹‹የሽግግር ዘመን ትውልድ›› 
ብለው የሚጠሩት፤ አንድም በደርግ ማምሻ ዘመን ላይ 
ጉልበቱ ቀና ማለት መጀመሩ፣ በሌላ ጫፍ የህወሓት 
መሩ ስርዓት ‹‹የኤርትራን መገንጠል›› መሰል 
ጉዳዮች ላይ የወሰደውን አቋም በአደባባይ ለመቃወም 
በመድፈሩ ነው። የዚህ ትውልድ ተፅዕኖ በፖለቲካው 
በኩል ብዙም አልታይም። ምናልባት በ1980ዎቹ 
አጋማሽ የተፈለፈሉት ፓርቲዎች ለየራሳቸው 
ለማድረግ አለቅጥ ስለተቀራመቱት ይሆን? ወይስ  
እየሰማና እያየ ያደገው የደርግ እቀባ፤ ግድያና 
የግዳጅ ወታደራዊ ዘመቻ ከፈጠሩበት “Trauma” 
መላቀቅ አቅቶት? የዚህ መልስስ ስንተኛው ሰማይ 
ላይ ይሆን እርቆ የተሰቀለው? … በቀጣዩ አንቀጽ 
ግን  ‹‹አምላጭ›› እየሆነ ስላለው የትውልድ ተጋሪዬ 
መነጋገራችንን እንቀጥል።

   በእርግጥም ከዚህ ከእኔ ትውልድ ከፊሉ 
ምንም እንኳን በመገዳደል የሚያምን ባይሆንም 
ላመነበት ነገር ቆሞ የመጣውን በፀጋ ለመቀበልም 
ዝግጁ አይደለም። በዚህ ዘመን የያ-ትውልድ ተፅዕኖ 
ፅሁፎችን በመበተን እና የሀገር ውስጥ የተቃውሞ 
ቡድኖችን በሎጀስቲክ በመደገፍ ላይ ብቻ የቆመ 
ይመስላል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ያለው ተፅዕኖ 
እየተሸረሸረ የመጣም ይመስለኛል። ቢርበው ወይም 
ስራ ቢያጣ ይህ ሊሆን የቻለበትን ምክንያት ሀገር 
ከሚመሩት ሰዎች ለማወቅ ከመሞከር ይልቅ ወደ 
ቤተ አምልኮ ሄዶ ፈጣሪውን መለመን ይቀናዋል። 

መቼም በዚህ ዘመን አብዛኛው ሰው ወደ ቤተ 
አምልኮ የሚሄደው ለምስጋና አይደለም። ከገባበት 
ችግር ይላቀቅ ዘንድ በፀሎት ለመለመን እንጂ።

ከቤተ አምልኮ ቀጥሎ ያለው የችግሩ 
መፍቻ ብቸኛ አማራጩ ደግሞ ‹‹ስደት›› ነው። 
እናም ሀገር በመልቀቅ ኑሮን ለማሸነፍ በሚደረገው 
ትግል ችግሩ ምን ያህል የከፋ መሆኑን የሚያሳየን 
ለስደት እነጅቡቲ እና የመን ሳይቀሩ መመረጣቸው 
ነው። በተጨማሪም ከሀገሪቱ የታወቀ ዩኒቨርሲቲ 
ተመርቆ ሱዳን ስራ ፍለጋ የሚሄደውን ኢትዮጵያዊ 
ቤት ይቁጠረው። 

በሱዳን ምን ይገጥመው ይሆን? ለሚለው 
ጥያቄ በሚቀጥለው ሳምንት በጁባ የደቡብ ሱዳን 
ዋና ከተማ የኢትዮጵያውያኖች ህይወት ምን 
እንደሚመስል ጨርፈን ወደ ‹‹ታህሪር ናፍቂዎች›› 
እንመለሳለን። ምክንያቱም በ1997ቱ ምርጫ ደሙ 
መሞቅ የጀመረው የኔ ትውልድ መንፈስ ከያ-ትውልድ 
አቻው በምን ይለያል? ብዬ ሳስብ የሚመጡልኝ የቀዩ 
አደባባይ እና የታህሪር ተመሳስሎ /analogy/ ነው። 
የቀደመው ትውልድ ወደ ቀዩ አደባባይ አማትሯል። 
ይሄ-ትውልድ ደግሞ ወደ ታህሪር እየተመለከተ 
ነው። የታህሪር መንፈስ ከመገዳደልና ከመተጋገድ 
የነፃ ነውና።  

ለዚህ ምዕራፍ መዝጊያ ይሆን ዘንድ እና 
በወሳኝ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ከሀገር ከመሸሽ ይልቅ ወደ 
ሀገር ተመልሶ የድርሻን ለመወጣት ምሳሌ እንዲሆነን 
የታዋቂውን ደራሲ አቤ ጉበኛን መጨረሻ አይተን 
በቀጠሮ እንለያይ። ነገሩም እንዲህ ነው። አቤ አብዮቱ 
ሲፈነዳ የትምህርት እድል አግኝቶ አሜሪካን ሀገር 
ነበር። ነገር ግን በኢትዮጵያ የፈነዳው አብዮት እሱንም 
እንደሚመለከተው ስለገባው ወደ ሀገሩ ለመመለስ 
ጓዙን መሸካከፍ ጀመረ። በዚህ ጊዜም ጓደኛው የነበረ 
አሜሪካዊ ወደ ኢትዮጵያ መሄዱ አደጋ እንዳለው 
በማወቁ አቤን ሃሳቡን እንዲቀይርና እንዳይሄድ 
መከረው፡፡ ‹‹እንዴት እንዲህ አደገኛ በሆነበት 
ሰዓት ወደ ሀገርህ ትሄዳለህ? ግዴለም ይቅርብህ 
እዚህ እኔ ነገሮችን ላመቻችልህ?›› ሲል አግባባው። 
አቤም መለሰለት ‹‹አይሆንም! ከሀገሬ ህዝብ ጋር 
በመሆን ከአብዮቱ የሚመጣውን መከራውንም ሆነ 
አዱኛውን ካልተካፈልኩ ምኑን ኢትዮጵያዊ ሆንኩ?›› 
አሜሪካዊውም በጣም ተገረመ። ምክንያቱም አቤ 
በኃይለሥላሴ ዘመን በተደጋጋሚ ጊዜያት ለእስር 
መዳረጉን ያውቃል። እናም በመደነቅ እንዲህ አለው 
‹‹መቸገር የማይሰለችህ!›› አቤም እንደፎከረው 
ሳይውል ሳያድር ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ከዛስ? ከዛማ 
በወቅቱ ሀገሪቱ በግራ ዘመም ፖለቲካ ከንፋ አገኛት፡
፡ የግራ ዘመም ፖለቲካ ደግሞ እንደ አቤ አይነቶቹን 
የ‹‹ኢትዮጵያዊ ብሔርተኛ›› አቀንቃኞች በመአት 
አይኑ ማየቱ ሳይታለም የተፈታ ነው። …ከዕለታት 
አንድ ቀንም አቤ መርካቶ አካባቢ በብረት ዱላ 
ተደብድቦ ሞተ። ለሀገር ዋጋ መክፈልም ይሏችኋል 
ይህ ነው። ሌላ አይደለም። 

ሳምንት ይቀጥላል።
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ኪነጥበብ

ለጉድጓዱ መቅረብ…
ልጅ እያለሁ ሁሉም ነገር ያን ያየሁትን ብቻ 

ይመስለኝ ነበር። እንደወረደ። የሚታየውን ነገር 
ከማየት ከፍ ብዬ አልመለከተውም… የምሠማውንም 
ከመስማት ባለፈ.. ልብ አልለውም። ሁሉም…
የሆነውን እንደሆነው ይመሥለኝ ነበር።

ተራራው ተራራ እንጂ የተፈጥሮ የኩራት 
ምሥጢር… ለብቻ የመቆም… ከኮረት የመለየት… 
የጠንካራ ብቸኝነት… የመንፈስ መልእክት 
አልነበረም። ተራራ ለልጅነቴ ተራራ ነበር።

ፏፏቴ…ፏፏቴ እንጂ ጠቢባን ዜማ የሚቀዱበት 
የአፍላጋት መዝሙር አይመሥለኝም ነበር።… 
የተደበቀውን ለመፈለግ የተገኘውን ለመግለጥ… 
የተገለጠውንም ለመረዳት… እንደማናቸውም 
ሕዝባዊ ነበርኩ።

በሁለት ዕግሩ የሚሄድ ሁሉ ሰው 
ይመስለኛል። …ልጅነቴ ከምትነግረኝ አለፍ አድርጌ 
እንዳልመለከት የማስተዋል አየር ነፍሴን በጥያቄ 
አላወቀቻትም። ሌላው ቀርቶ ለልጅነቴ የነበረኝን 
አለማስተዋል ያስተዋልኩት አሁን የምታነቡትን 
ለመፃፍ በተቀመጥኩበት ጊዜ እንጂ… ያኔ ምን 
ልወቅ ምን አልወቅ… የማውቀው ጉዳይ የለም።

ሁሉም ነገር ጉጉት ነው። ምኞት። የማወቅ 
ጉጉት ደግሞ ወደ ባዶው ይወስደን እንደሆነ ነው 
እንጂ ከሙላቱ አያደርሠንም። ‹‹ፍፃሜው ወደ ታላቅ 
ባህር መስጠም ከሆነ የወንዝ መቸኮል ለምንድን 
ነው?›› እነሆ የሚቆጣው ግልፍተኛው ወንዝ ወደ 
ውቅያኖሱ ተፈፀመ።

ልጅነታችን ልብ የማትለው ነፉስነታችን 
የተሸከመችው ‹‹ወደ ሲዖል ወድቆ ወደ ገነት 
የመማረክ እውነት›› የብይ ጨዋታ ምሣሌው ነው። 
ብይ ለመብላት ብይ መጣል ወደ ክብ መግባት… 
ወደ ጉድጓድ መቅረብ… የጨዋታው ሕግ ነው። 
ይህ የልጅነት የጨዋታ ህግ ታላቁን የሕይወት ሕግ 
በውስጡ ታቅፏል… በብይ ጨዋታ ህግ… ወደ 
ጉድጓድ ያልቀረበ… ብዩን መሥደድ እንደማይችል 

ሁሉ በሕይወት ህግም… ያልደፈረ አያሸንፍም… 
ያልወደቀ አይነሣም… ያልደከመ በረከቱን 
አያገኝም።

ብዙዎች… ከጉድጓዱ በአፍዐ ቆመው 
ዕድላቸውን ይጠብቃሉ… የህይወት ታላቁ በረከት 
ጉድጓድ… ውስጥ ነው። ጉድጓድን የማይደፍር 
ፈሪ ነው… ባለህበት እርገጥ በሆነ ሕግ የሚኖር… 
ዝቅታን ፈርቶ… እዚያው እንደነበረ… በነበረበት 
የሚቀበር፡፡ ወደ ጦር ሜዳ ያልሄዱ ጀግኖች… ጀግኖች 
አይደሉም… ከሞት ጋር ዐይን ለዐይን ያልተፋጠጠ 
አርበኛ… ሜዳሊያ ለእርሱ አይሆንም፡፡ ከመድፍ 
ጩኸት ጋር ዘራፍን ያላስተጋባ ወታደር እርሱ ጀግና 
ሊሆን አይችልም… ጀግና ከሞት ማህፀን የሚወለድ 
ደፋር ነው… ጀግና… ጠላቱን ሊቃወም… ጉድጓድን 
የሚቆፍር ነው። ምሽጉንና፤ መቀበሪያውን። ወደ 
ጥልቁ ያልወደቀ ወደ ሰማይ አያርግም፤ ወደ ሲዖል 
ያልተጓዘ… ወደ ገነት ዐይማረክም...። የልጅነት 
የብይ ጨዋታ… የአማናዊው ሕይወት ትንቢትና 
ትምህርት ናት…

ወደ ጉድጓድ ያልቀረበ ብይ… ዕጣ ፈንታው 
በሌላ ሠው ጣት መመታት ነው። ዓለም ጉድጓድ 
ናት… ሕይወት ጉድጓድ ናት… የሕይወት የፍፃሜው 
ሕግ ጉድጓድ ነው…

ምሳሌ 1
ሔዋን የመጀመሪያውን ታላቅ ጉድጓድ 

ቆፈረች… ከዚህ ጉድጓድ ሥር አምላክ የመሆን 
ታላቅ ፀጋ በቅሏል። (በተዘዋዋሪ ቢሆንም እንኳ)… 
እሥከ ዝንተ ዓለም ሔዋን የውድቀቱ ንግሥት 
ናት… የትንሣኤውም…

ሔዋንን ወደ በለስ የመራት የከፍታ ምኞት 
ነው።… ምንም እንኳ ሔዋን የተቃወመችው 
በተቃውሞዋ ውስጥም የተመኘችው… የተቀደሰውን 
የሚያረክስ ንፁህ የነበረውን የሚያጎድፍ ቢሆንም 
በውድቀቱ ውስጥ ትንሣኤ…ቁልቁለት ውስጥም 
ዕርገት ነበር… ‹‹ወደ ሲዖል ዘልቆ ወደ ገነት 
መውጣት››…

የሔዋን የበለስ ምኞት የስልጣን ጥያቄ ነበር… 
ይህ የሔዋን የስልጣን ምኞት ምንም እንኳ በልጅ 
ልጆቿ ላይ አስደንጋጭና አንገት አስደፊ የሆነውን 
‹ሞትን› ቢያመጣም... ምኞቷ ግን ዐላማውን 
አሳክቷል…

‹‹ቃልም ስጋ ሆነ ፀጋና እውነትንም ተሞልቶ 
በኛ ላይ ዐደረ››… የቀዳማዊት ሔዋን ተምኔት 
ይህ ነው ‹‹እግዚአብሔርነት›› ከፍታ ከሁሉም 
በላይ መሆን። ይህ የምኞት መስመር የተሰራው 
ገነት ውስጥ ነበር ‹‹ከዚህ ፍሬ በበላችሁ ጊዜ 
ሞትን አትሞቱም ከዚህ ፍሬ በበላችሁ ጊዜ እንደ 
እግዚአብሔር ትሆናለችሁ›› ይህ መልዕክት የሔዋን 
የዘልዐለም ጠላት የሆነው የሰይጣን ቢሆንም… 
አዎንታዊ ፍላጐቱ ግን በሴቲቱ ልብ ነበረ።… 
ሴቲቱ በሁለት ዐንፃሮች ውስጥ የወደቀች ምስኪን 
ነበረች…

አንጻር አንድ… ሴቲቱ ከበለሱ እንዳትበላ 
በፈጣሪዋ ታዛ ነበር… ነገር ግን ነጻ ፍቃዷን 
ተጠቅማ ከዚህ በለስ ከበላች ሞትን እንደምትሞት… 
ተነግሯታል…

አንጻር ሁለት… እዚሁ ዐምላኳ ባዘዛት 
ሥፍራ ላይ የአምላኳና የእርሷ ዘልዐለማዊ ጠላቷ 
እንድትበላ ይመክራታል… ከበላች ሞትን አሸንፋ 
እግዚአብሔር እንደምትሆን…

ሰው ሕይወቱን መልካም ከሚያደርጉለት 
ነገሮች ዐንዱ ምኞት ነው።… ምኞት ሕይወት 
በውበት እንድትሆን መቆፈርያው ዶማ ነው፡
፡ …መመኘት ያቆመ መኖር አቁሟል (ምናልባት 
እየተነፈሰ ይሆናል)

ሁሉ በሙሉ በሆነበት በኤደን ገነት ውስጥ… 
በአምላኩ ፈቃድ ከአምላኩ በታች የሁሉም ነገሮች ገዥ 
የሆነ የሰው ልጅ-በዚህ ሥፍራ ሊመኘው የሚችለው 
የሌለውን ብቻ ነው… ያ የሌለው ነገር ደግሞ አንድ 
ነገር ብቻ ነው… ምልክና (አምላክነት!)… ሔዋን 
የሌላትን ተመኘች… ጉድጓዱን ቀረበች… እናም… 
የመጀመሪያዋን የብይ ጠጠር ወደ ጉድጓድ… 
ላከች… በለሱን ቀጥፋ… በላች።… ለባሏም እንዲሁ 
አደረገች…

ይህ የሔዋን መንገድ ግን ስስ… አልነበረም… 
ብዙና ታላላቅ ዋጋዎችን የሚያስከፍል ነበር… 
ከዋጋዎቹም… ታላቁንና የማንም ሰው ፍርሃት 
የሆነውን ሞትን የሚያስከፍል ነበር… ወደዚህ 
ጉድጓድ ሔዋንና ልጆቿ በየለቱ በየሰዐቱ በየቅፅበቱ 
ይጓዛሉ… ለታላቁ ምኞት ታላቁ… ዋጋ ይህ 
ነበርና…

እንግዲህ ምንም ዕንኳ የሔዋን ምኞት… 
ሞትን ያስከፈለ ቢሆንም ምኞቱ ግን ምኞት ሆኖ 
ዐልቀረም ‹‹እውነት ሆኗል››… ‹‹በክርስትናው 
እምነት አስተምህሮ አምላክ ሰው… ሠው አምላክ 
ሆኗልና››… ‹‹ወደ… ሲዖል ወድቆ ወደ ገነት 
መማረክ››…

ፔዳል ዴሞክራሲ ዐላማ ባለው ውድቀት 
ያምናል… ዐላማ ባለው መስዋዕትነትም 
ይታመናል… ዐላማ ይዞ ጉድጓዱን የሚፈራ እርሱ 
ዐላማ የለውም… ተበድያለሁ እያለ መቃወም 
የማይችል እርሡ… በአራጁ ፊት ለዕርድ ቀርቦ 
ላለመሞት ከሚንፈራገጥ… በሬ አይሻልም…

የዚች ምድር ታላላቅ ታሪኮች የመከራ ታሪኮች 
ናቸው። ..የታላላቅ ታሪኮች ባለቤቶችም የታላላቅ 
መከራዎችም ገፈት ቀማሾች ናቸው… የጀግናዎች 
ቀለብ ጥይት… ወይናቸውም ሐሞት ነው… ሐሞትን 
የተመረረ የለውጥን ኮከብ ዐያይም…

በብይ ጨዋታ ውስጥ ሕግ አለ… ተራን 
የመጠበቅ ሕግ… ተራን በመጠበቅ ውስጥ ደግሞ 
ጊዜ አለ። …ነገር ግን የራስን ጊዜ መልካም አድርጎ 
ለመስራት ሁሉም ጊዜዎች ትክክል ናቸው (ሕይወት 
አንዴ ናትና)…

ለየትኛውም ዐይነት ሕይወት ጊዜ ምህረት 
የለውም (Time is merciless)። …በዚህ ጨካኝና 
ምህረት ዐልባ በሆነ ጊዜ ላይ ጊዜውን መልካም 
ወይም መጥፎ አድርጎ…የመዋጀት ኃላፊነት የሰው 
ልጅ ዕድል ነው።… ምክንያቱም የዚህ ዓለም 
በረከቱም መርገሙም በሠው ልጅ ላይ ነውና።

በተፈጥሮ ሣይሆን በጥቂቶች ገብጋባነት 
ወደ መርገም የተለወጠችውን ዓለም በመልካም 
አስተዳደር ዕጦት ነጻነታቸውን የተነፈጉ ሕዝቦች 
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መልካሙንና ነጻነታቸውን ማሥጠበቅ የራሳቸው 
ሀላፊነት ነው።… እነርሡ የሌላቸው ይህ ነውና 
ነጻነት-ነጻነት

እንደልጅነታችን አስተምህሮ… ወደ ጉድጓድ 
ያልጠለቀ (ያልቀረበ)… የመጀመሪያውን የብይ 
ጠጠር እንደማይሰድ… የመጀመሪያውን የብይ 
ጠጠር ያልጣለ ዕድል ፈንታው በሌላ የብይ ጠጠር 
መመታትና መበላት… በስተመጨረሻም ከጨዋታው 
መውጣት ነውና ወደ ጉድጓድ… እንቅረብ…

ወደ ጉድጓድ መቅረብ ወደ  ድል… መቅረብ 
ነው.. የኢየሱስ ታሪክ ከሕማሙ ከግርፋቱ ውጪ… 
ባዶ ታሪክ ነው… የመሲህ ታላቁ ታሪክ ስለ ሰው 
ልጆ ነጻነት… ምራቅን… ስድብን… ትችትን… 
ግርፋትን ሞትን መቀበል ነው… ክርስቶስ 
በህማሙ ለጉድጓድ… ቀርቦ ነበር.. ጉድጓዱንም ድል 
ነስቷል…

ይሄ የኛ ዘመን በፍርሃት… የተሸበበ… 
በዝምታ የተገመደ መስኮት በሌለው ቤት ውስጥ 
አንድ በርን ብቻ ተስፋ አድርገው የተቀመጡበትን 
ቤት ይመስላል… እንዲህ እዚህ ቤት ውስጥ መስኮት 
ለመስራት ግድግዳውን የሚቆፍር… እርሱ ለጉድጓዱ 
ቀርቧል… እናም እርሱ እየኖረ ነው… ብርሃን 
ለማግኘት ግድግዳው መሰንጠቅ ነበረበትና...

ለብዙዎች ግን መስኮት አልባው ቤት 
ተስማምቷቸዋል… አልያም ተስፋ ቆርጠዋል.. 
ለምን?

ፍርሃት!
የዚህ ዘመን… ምልክት የዚህ ዘመን ቀስተ 

ደመና ፍርሃት ነው… ይህ ፍርሃት አባቱ… 
ጥርጣሬ… አያቱ ሃላፊነትን መፍራት ናቸው።

ጥርጣሬን በመጣል ሀላፊነትን ለመድፈር… 
ራስህን የአንድ ሐገር ንጉስ አድርገህ አስበው… 
የእውነትና… በእምነት እስከሞት ጫፍ ድረስ 
ሐገርህን (ሕዝብህን) ያኔ… ማፍቀር ትችላለህ… 
አንተ የዚህች አገር አባቷ ብትሆን ሀገርህ ምን 
መሆን እንዳለባት ታስባለህና…

ብይዎት (ሐሳቦት… እውቀቶት… ጥበቦት 
በጥቅሉ ሕይወቶት) የቱ ጋር ነው?… ምን 
ይመስላል… ለጉድጓዱ ቅርብ… ነዎት?... እንግዲያስ 
የብይ ጠጠርዎ የቱ ጋር ይገኛል… ከጉድጓዱ 
በአፍዐ… ወይስ በጉድጓድ ውስጥ…

እባክዎ የብይ ጠጠርዎን ይጣሉ… ምንም 
እንኳ በተራራና በኮረት መሃል… ልዩነት ቢኖርም… 
የብዙ ኮረቶች ክምር… ተራራውን ባይሆንም እንደ 
ተራራ መሆን ይችላልና… የድርሻዎን ጠጠር 
ይጣሉ… ጉድጓዱን አይፍሩ… ለጉድጓዱ ይቅረቡ። 
…

በነገራችን ላይ በዐድዋ ከተማ በልጅነታቸው 
ለብይ ጨዋታ ጥበብ አንቱ ከሚባሉት ውስጥ 
ጠቅላይ ሚንስትር መለስ ዜናዊ አንደኛው ናቸው፡
፡…‹‹እርሡ የወረወረው ብይ…ብዮችን አይስትም 
ነበር›› የተባለላቸው…ዝናኛ- የብይ ጨዋታ ካህን 
ናቸው… ለዚህም ይመስላል በተለየ ዐቅጣጫ አድዋ 
ላይ የነበሩቸው…የብይ ጨዋታ ጥበብ…እስከ አራት 
ኪሎ ቤተ መንግስት…የፖለቲካ ጨዋታ ባለውለታ 
ሆነ

ገጣሚ ኤፍሬም ስዩም

ነገረ መጻሕፍት ... ከገፅ 13 የዞረ ‹‹አንተ ያንቀላፋህ ... ከገፅ 9 የዞረ
የምሸጠው። አንድ ቀን - መስቀል አደባባይ- 
እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን አካባቢ- አንድ ቄንጠኛ 
መኪና በአጠገቤ በዝግታ አለፈ። ውስጥ ያለው 
ሰው እኔን እኔን እያየ። መኪናው ቆመ። ምልክት 
ተሰጠኝና ተጠጋሁዋቸው። ሳያቸው ደነገጥኩ- አልጋ 
ወራሽ ናቸው- የእሳቸው ምስል የሚኖርበት ጋዜጣ 
በመሸጥ የምተዳደር ሰው ነኝና ድንገት እፊታቸው 
ስቆም እንዴት አልደነግጥ?

‹ዛሬ የወጣው ሄራልድ ጋዜጣ ይኖርሃል?› 
አሉኝ። 

‹አዎ› አልኳቸው፤ የማደርገው 
እየጠፋኝ። 

‹ሶስት ጋዜጣ ስጠኝ፤ ሶስቱ ስንት 
ነው?›

‹30 ሣንቲም ብቻ!›
ስድስት ብር አውጥተው ሰጡኝ ‹መልሱን 

ውሰደው፡፡ ዋ! ትንባሆ ትወስድበትና!› ብለው 
አስጠነቀቁኝ።

አቤት ያ ቀን የተሰማኝ ደስታ? ለስድስት 
ብሩ ነው? አይደለም፤ አልጋ ወራሹን ስላየሁ እንጂ፤ 
ከእሣቸው ጋር ለመነጋገር ያበቃኝ ምንድነው፤ 
የመጽሐፍና የጋዜጣ ሥራ አይደለም?...

አቤት ያ ሁሉ አለፈ…
              ***
አቶ ተስፋዬ አዳል የነገሩኝ ብዙ ነገር 

ነበር፤ የመጨረሻውን ስለአልጋ ወራሹ ያላቸውን 
ትዝታ ሲያጫውቱኝ ጌጡ ተመስገንን አስታወስኩት። 
ጌጡ ‹የንባብ መንደር› የሚል ፕሮግራም፤ በኢቲቪ 
በእሁድ መዝናኛ አስተላልፎ ነበር። እሱና አብረውት 
ያሉ የሙያ ቤተሰቦቹ እንደነገሩኝ፤ በዚህ የ8 ደቂቃ 
ፕሮግራም ተቆርጦ የወጣ፤ የአራት ደቂቃ መረጃ 
አለ። ተቆርጦ የወጣ ማለት በአዘጋጆቹ አስተሳሰብ 
አያስፈልግም ተብሎ የተሰረዘ ማለት ነው። 

ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ፕሮግራሙ 
ስለንባብና አንባቢ ነበር። ተቆርጦ የወጣው 
ፕሮግራም ደግሞ መስፍን አርጋው ለሚባል - 
ለብዙ ዘመናት መጽሐፍ በመሸጥ ይተዳደር ስለነበር 
አንድ የመርካቶ ሰው ነው። ይኼ ሰው ስለደንበኞቹ 
ሲያወራ ቆየና፤ የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር 
አቶ መለስ ዜናዊ፤ በዘውዱ ሥርዓትና በአብዮቱ 

ዘመን፤ መርካቶ ተገኝተው፤ መጽሐፍ ይገዙት 
እንደነበር ተናገረ። ያኔ ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ 
መርካቶ አሮጌ መጽሐፍ ሻጮች ዘንድ ተገኝተው፤ 
በፖለቲካል ሣይንስ፣ በታሪክና በፍልስፍና ላይ 
የሚያጠነጥኑ መጻሕፍትን ይገዙ የነበረ ሲሆን፤ 
ከመግዛታቸው በፊት ዋጋ ላይ ብዙ የሚከራከሩ፤ 
ከመግዛታቸው በፊት የመጽሐፉን ማውጫ፣ 
መግቢያውንና ፕለርቡን (የሽፋን ላይ አስተያየቱን) 
እዚያው ቆመው በተመስጦ የሚያነቡ፤ አንድ 
አሮጌ መጽሐፍ አንስተው ውስጡን መርምረው 
ከወደዱት፤ ብብታቸው ስር የመሸጐጥ ልምድ 
እንደነበራቸው፤መግዛታቸው ላይቀር ቀንስልኝ 
ብሎ ብዙ በመከራከራቸው ይበሳጩ እንደነበር ... 
ስለሌሎችም ጉዳዮች የሚያትት ነበር- መረጃው።

ጌጡ ይህንን ሰርቶ፤ አርትኦት ሰርቶ፤ 
ከመተላለፉ በፊት መገምገም አለበትና አለቆቹ ፊት 
አቀረበው ።

‹ይኼ ስለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚወራው 
ይውጣ!› አሉት፤ በዚህ ጊዜ ደነገጠ።

‹ለምን? ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ 
የዛሬ ሰላሣና ሰላሣ አምስት ዓመት የነበራቸው 
የንባብ ባህል ያሣያል ብዬ እኮ ነው፤ ምኑን ነው 
የጠላችሁት?› አለ። ‹የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር 
አሮጌ መጽሐፍ የሚገዙት ከእኔ ነበር ማለቱን ለምን 
አልተቀበላችሁትም› 

‹ይኼን ቆርጠህ አውጣው!›
‹ለምን?›
‹መረጃውን ባላንስ ለማድረግ፤ እሣቸውን 

አግኝተህ እውነት ድሮ- መርካቶ አሮጌ መጽሐፍት 
መሸጫ አካባቢ ሄደው መጽሐፍ ይገዙ ነበር ወይ? 
ብለህ ጠይቀሃቸው፤ አዎ ካሉህ ይተላለፋል…› 
አሉት፡፡ 

ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማግኘት ከባድ 
እንደሆነ የገመተው ጌጡም፤ ‹ቆርጬ አላወጣም!› 
አለ። 

እነሱ ቆርጠው አስተላለፉት፤ እኛም ይኼ 
መረጃ ቀረብን፤ ጌጡም ደብዳቤ ደረሰው፤ ‹የኃላፊህን 
ምክር ባለመስማትህ ይኼ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ 
ተፅፎልሃል› የሚል…

ይቀጥላል

ቁሳቁስ ሆነናል። ማሰብ አላስፈላጊ ሆኗል-ታማኝ 
መሆን ይበቃልና! መመራመር ነውር ሆኗል-ስልጠና 
አለና! መጠየቅ አደገኛ ሆኗል-አፍን መለጐም ነገን 
ያሳያልና! መናገር ከንቱ ልፋት ሆኗል-ሰሚ የለምና! 
መፃፍም ትርጉም አጥቷል-አንባቢም መላሽም 
የለምና!

ይህን ሁሉ ሰብዓዊ ተግባር ካልከወንን 
ደግሞ በምን መመዘኛ ሰው ልንባል እንችላለን? 
በወጣትነታችንስ ህልማችንን የምናሳካው እንዴት 
ነው? አሁንም ከፕ/ር መስፍን ጽሑፍ እንቆንጥር፡
-

‹‹አምባገነኖች ማሰብና አዋቂ መሆን 
የለውጥ ኃይል መሆኑን ያውቃሉ፤ የለውጥ ኃይል 
መሆን ደግሞ ያለውንና ተሸፋፍኖ በድንቁርና ላይ 
የተመሠረተውን ሥልጣን እንደሚያነቃንቅባቸው 
ያውቃሉ፤ ማሰብንና ማወቅን ተቃውሞ የሚገጥመው 
እዚህ ላይ ነው። . . .

. . . ወጣቶችና አገዛዝ የባሕርይ ልዩነት 
አላቸው፤ ወጣት ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚያድግና 
የሚለወጥ ነው፤ አገዛዝ የያዘውን ይዞ ሳይለወጥ 
ለመቆየት በጠመንጃ የሚጠቀም ቁሞ-ቀር ነው። 
ወጣቶች የተስፋ ተራራ በዓይነ አእምሮአቸው እያዩ 
ያንን ለመውጣትና የራሳቸውንም ሆነ የማኅበረሰቡን 
ኑሮ ወደተሻለ ሁኔታ ለመለወጥ የሚጥሩ ናቸው፤ 
አገዛዝ የተስፋ ተራራ የለውም፤ በአንፃሩ አገዛዝ 
የሚያየው የስጋት ቁልቁለት ብቻ ነው። 

ወጣቱ በመማርና በማወቅ የአገሩ ባለቤት 
መሆኑን ሲገነዘብ በአገዛዙ ጭፍን አመራርና 
በወጣቱ የማሰብ ችሎታ መሀከል ክፉ ቅራኔ 
ይከሰታል። ወጣቶች የአገሩ ባለቤት መሆናቸውን 
ሲገነዘቡና ቆራጥ አቅዋም ሲይዙ አገዛዙን ስጋት 
ላይ ይጥለዋል።…››

አንተ ያንቀላፋህ ወጣት ንቃ! ዘመን 
መጥቶልሃል! ዘመንህንም ዋጀው! ከዚህ በኋላ 
ረጅም የወደፊት ዓመታት ከፊቶቻችን የሚጠብቁን 
እኛ ወጣቶች እንጂ፤ በስልጣን ማማው ላይ 
እንደተቀመጡ እንቅልፍ የሚያንጐላጅጃቸው የዚያ 
ትውልድ አባላት አይደሉም። እኔና አንተ ነን የዚህ 
ዘመን ታሪክ-ሰሪዎች። የትውልድ ዕዳ አለብን። እኔ 
እና አንተ፣ አንቺና እሷ በጋራ ሆነን በወርቃማ 

ቀለም የምንፅፈው ጉልህ የታሪክ ምዕራፍ አለብን።
ንቃ ስልህ፣ ንቂ ስልሽ እንዳንነቃ ሰበብ 

የሆነን ሰንሰለታማ ዳገት፤ በዳገቱም ላይ የገዛዘፉ 
ኮረብታዎች እንዳሉ ሳልገነዘብ አይደለም።

አዎ-የዚህ ትውልድ ዳገቱ ግዙፍ ነው። 
ኮረብታዎቹም እንደ አሸን ፈልተዋል። ኑሮው 
የማይወጣ ዳገት… ቴክኖሎጂው… የከተማው 
ኳኳታ… አሰልቺ ኮረብታዎች ሆነውብናል። ስራ 
ማጣት… ሱሳ ሱሶች… ኳሱ… ፊልሙ… ኧረ 
ምኑ ቅጡ… ጉልበታችንን ያዛሉት ዘመን አመጣሽና 
ኢህአዴግ አመጣሽ ዳገቶች ተዘርዝረው አያልቁም። 
ግን እንንቃ! ቴዎድሮስ ካሣሁን እንዳለው:-

ዳገቱ ላይ አትዛል ጉልበቴ
የተራራው ጫፍ ፍቅር ናት እርስቴ
እያልን በተራራው ጫፍ ላይ ወዳለችው 

የነፃነት እና የፍቅር ማረፊያ እናማትር… ይህችን 
ርስታችንን እያሰብን ጉልበታችንን አበርትተን 
ኮረብታዎቻችንን እንደረማምሳቸው…

አለበለዚያ እንዳንቀላፋን ‘ኖረን’ 
እንዳንቀላፋን እንሞታለን። ልጆቻችንም አገር-
አልባ ስደተኞች ሆነው አሊያም የገዢዎች-ልጆች 
ተገዢዎች ሆነው ‘ወላጆቻችን ባርነትን አወረሱን!’ 
እያሉ የሚተርኩና የሚገዙ ባሮች እንዲሆኑ 
እንፈርድባቸዋለን። ወይ እንደሰው መኖር ወይ 
እንደሰው መሞት! ይህ ነው የዘመናችን ጥያቄ- 
ሰው ነን? ልብ-አለን?

ከአፌ ልተፋህ ነው
ምን ዐይነት ጨለማ ነው
ልባችንን የከበበው?
ምን ዐይነት ድንዛዜ ነው
ሕይወታችንን የወረረው?
ምን ዐይነት ድንዳኔ ነው
መንፈሳችን ላይ የሠለጠነው?
ምን ዐይነት ተራራ ነው
ለዘመናት የጋገርነው?
እንዴት ዐይነት ልብ ነው፣
ማንስ ተብሎ ይጠራ?
መኖር የማይደፍር!
መሞት የሚፈራ!
(ዳዊት ፀጋዬ- አርነት የወጡ ሐሳቦች)
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ህዝባዊ ተቃውሞ vs የመንግስታት ለውጥ
በትምህርት ቤት ብንከለከል ቢያንስ በጋዜጣ እናስተምር!

በተለምዶ በርካታ መንግስታት ምላሽ የሚሰጡት 
በድንገት ዱብዕዳ ለሆነባቸው ነገር ብቻ እንጂ በሂደት ቀስበቀስ 
እየሸረሸራቸው ለሚመጣ ነገር ብዙም ትኩረት ሲሰጡ 
አይታይም፡፡ በህልውናቸው ላይ አደጋ ሲያንዣብብ ግን 
ምላሻቸው ፈጣንና ለስህተት የተጋለጠ ሲሆን ይስተዋላል፡፡ 
መንግስታት መብታቸውን ለሚጠይቁ ተሟጋቾች የሚሰጡት 
ፈጣንና አሉታዊ ምላሽ መሳካቱን እንጂ ውስጥ ውስጡን ጉዳዩ 
በሰፊው የማህበረሰብ ክፍል መሃል እየተሻሸና ሙቀት እየፈጠረ 
እንደሚመጣ አይረዱም፡፡ በተለያየ ጊዜ የሚደርስባቸው 
የተበታተነ ግፊት አንድ ጊዜ ተጠራቅሞ በተነሳና ከቁጥጥር 
ውጪ በሚሆንበት ወቅት መለስተኛ ማሻሻያዎችንና ለውጦችን 
ለማድረግ ሲሯሯጡ እናያለን፡፡ ይሁንና የቆረጠ ህዝብ እንዲህ 
ባሉ ማታለያዎች እንደማይመለስ በቅርቡ በሰሜኑ የአህጉራችን 
ክፍል የተከሰቱ ህዝባዊ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች በቂ 
ማሳያዎች ናቸው፡፡

የድርጅቶችም ሆነ የመንግስታት ህልውና አስቸጋሪ 
ፈተና ላይ የሚወድቀው በድንገት ሳይሆን በሂደት ነው፡፡ የይስሙላ 
ምርጫ ማድረግ፣የፖለቲካዊ መብት ታጋዮችን ማሰር፣ የራስን 
ተተኪ ማዘጋጀት፣ በሙስና የበለጠ ሃይል ማጋበስ፣ የፕሬስ 
እንቅስቃሴን መገደብ የመሳሰሉ አሉታዊ ርምጃዎች ለጊዜው 
የሚጠቅሙ ይመስላሉ፡፡ ይሁንና በረጅም ጊዜ ለሚመጣ 
ህዝባዊ ተቃውሞ በር እንደሚከፍቱ ለመረዳት አይችሉም፡፡ 
ይታወራሉ፡፡ ዝም ብሎ የተገዛውን ህዝብ ይንቃሉ፡፡ ሀገሪቱን 
ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠሩ አስኪመስላቸው ድረስ በየጊዜው 
የሚከሰቱ ተቃውሞዎችን በማናያለብኝነት በሚያወጧቸው 
ህጎች ያፍናሉ፡፡ የመሪዎቹ ችኮነትና የሚያወጧቸው የተለያዩ 
ህዝባዊ መሰረት የሌላቸው ፖሊሲዎች ተከትሎ ሊመጣ 
የሚችለውን ጦስ እንዳይገነዘቡ ያደርጓቸዋል፡፡

 የህዝብ ብሶትን ጣሪያ የሚያደርሱ የመንግስታት 
ርምጃዎችን ከፋፍለን ማየት እንችላለን፡፡
ፖለቲካዊ ምልክቶች

• መተካካት የሚል ፈሊጥና ለሌሎች እድሉን 
  አለመስጠት
• ህገመንግስታዊ መብቶችን መንፈግ
• ቅድመ-ህትመት ምርመራ
• ለልማት በሚል ዜጎችን ማፈነቀል
• መንግስታዊ ያልሆኑ ፖለቲካዊ 
 እንቅስቃሴዎችን መገደብ፣ ሰላማዊ ሰልፎችን 
 መከልከል፣ ምንጫቸው ያልታወቀ የገንዘብ 
 እርዳታዎች በሚል እገዳ መጣል፣ የፖለቲካ 
 ፓርቲዎች በስፋት እንዳይደራጁ 
 እንቅፋቶችን መፍጠር፣
• የዩኒቨርሲቲ፣ የሃይማኖት፣ የሚዲያ 
 አባላትን በፖለቲካ አስተሳሰብ ልዩነታቸው 
 ምክንያት ማስወገድ፣
• የይስሙላ የምክር ቤት ምርጫዎችን 
  መድረግ
• የፖሊስ ሃይልን ያላግባብ መጠቀምና 
  ፍርሃት እንዲነግስ ማድረግ

ኢኮኖሚያዊ ምልክቶች 
• ከድህነት በታች መኖር፣ የተፋፈጉ 
  ሰፈሮች መበርከት፣
• የሸቀጦች ዋጋ መናርና በድጎማ 
  ለመኖር መገደድ፣
• የስራ አጦች ቁጥር መጨመርና 
  ተስፋ ማጣት

ሙስና-ነክ ምልክቶች
• ስልጣንን ለማራዘም ሲባል የሹሞች አላግባብ 
  በስልጣን መባለግን ችላ ማለት፣
• በኢኮኖሚው ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ የያዙ 
 ባለሃብቶች ከገዢው ፓርቲ ጋር መመሳጠር፣
• በቀረቤታ ብቻ በቂ ችሎታ የሌላቸውን 
 ሰዎች በዋና ዋና የስልጣን ቦታዎች 
 ላይ እንዲቆዩ ማድረግ፣
• የትምህርት እድልንና ከፍተኛ የአስተዳደር 
 ቦታዎች ላይ አድሎአዊ አሰራርን ማስፈን፣

ከዚህም በላይ መሪዎች የተለያዩ ተግዳሮቶች 
በአጭርም ሆነ በረጅም ጊዜ ውስጥ ሊያስከትሉት የሚችሉትን 
ጉዳቶች ለመረዳት አለመቻልም ሌላው ምክንያት ነው፡፡ ግሪጎሪ 
ባትሰን የሚባል ሰው እንዳለው “the major problems in 
the world are the result of the difference between 
how nature works and the way people think”. ዓይነት 
መሆኑ ነው፡፡ ወደ አማርኛው ሲመለስ፣ ‘በዓለም ላይ ያሉ 
አበይት ችግሮች የሚከሰቱት ተፈጥሮ የምትመራበት መንገድና 
ሰዎች የሚያስቡበት መንገድ ለየቅል በመሆኑ ነው’ እንደማለት 
ነው፡፡ 

እንግዲህ ከላይ የተቀመጡት ጥቂት ምልክቶች 
ሲታዩና በሀገሪቱ ዜጎች ላይ ሊቋቋሙት የሚሳናቸው 
ተፅዕኖዎች ማሳደራቸውን የማያውቁና ቢያውቁም በጊዜ ቀና 
የእርምት ርምጃዎችን የማይወስዱ መንግስታት በሚኖሩበት 
ወቅት ህዝቦች በፍርሃት እንዲዋጡና ጥያቄዎችን ከማንሳት 

በመ/ር ታሪኩ መኮንን አምደማሪያም
tariku_mekonen@hotmail.com

የሚታቀቡት በዋናነት በሁለት 
ምክንያቶች መሆናቸውን መረዳት 
ይቻላል፡፡

1. ሀይል የለኝም ብሎ 
ማመን (Belief of powerlessness)

2. የምንጠይቀው ለኛ 
የማይገባንን ነው ብሎ ማመን (Belief 
of unworthiness) ዋነኞቹ ናቸው፡፡

ህዝቦች በነዚህ ተቃርኖዎች 
ለአያሌ አመታት ፀጥ ብለው ሊቆዩና 
በህይወት ለሚደርስባቸው ማንኛውም 
ጭቆና ምላሽ ለመስጠት ሊሳናቸው 
ይችላል፡፡ ስርዓቱ ደግሞ ይህን 
አመለካከታቸውን ይዘው እንዲቆዩ 
በመፈለግና ጫናውን  አጠናክሮ 
በመቀጠል ህዝብን እንደመቆጣጠሪያ 
መሳሪያነት ይጠቀምበታል፡፡ እንዲህ 
ያሉት እምነቶቻቸው ትክክል 
እንዳልሆኑ መረዳትና አሽቀንጥሮ 
በመጣል በተሻለ የጋራ ራዕይና የተሻለ 
ህይወት ማግኘት እንደሚችሉ፤ 
እንዲሁም ህዝብ ሀይል እንደሆነና 
የሚጠይቁት የሚገባቸውን መሆን 
እንዳለበት ማመን ይገባቸዋል፡፡

የጋራ ራዕይ በሰዎች ልብ ውስጥ ተደብቆ 
የተቀመጠውን፣ከወጣ የማይመለስ፣ ተዓምረኛ 
የሃይል ምንጭ የሚፈጥር ነው፡፡ ይህ የጋራ 
ራዕይ በቂ ደጋፊዎች ሲያገኝ ሰዎች በርግጥም 
በተጨባጭ እንዳለ ሊያዩትም ሊገነዘቡትም 
ይችላሉ፡፡ በእጃቸው አስኪያስገቡት ድረስም በፅናት 
ይታገሉለታል፡፡ የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት 
የሌሎች ድርጅቶችን ፈቃድና ድጋፍ መጠበቅ 
እንደማያስፈልጋቸውና ራሳቸው በራሳቸው 
የህይወታቸውን እጣ ፈንታ መቅረፅ እንደሚችሉ 
ይገነዘባሉ፡፡ ራዕዩ ሲዋሃዳቸው ጠንካራ ይሆናሉ፡፡ 
ይህ ሲሆን ህዝቦች ምንም ቅድመ አደራጅ ወይም 
አቀጣጣይ ሳያስፈልጋቸው በራሳቸው አንድ የሆነ 
ስብስብ ይፈጥራሉ፡፡ ድፍረት፣ መስዋዕትነትና 
የዓላማ ፅናት በጋራ ራዕዩ ላይ የተቀመጠውን 
ፍሬ ነገር እንዲሳካ የሚያደርጉ ዋነኛ መሳሪያዎች 
ናቸው፡፡

የጋራ ራዕይ የተጎናፀፉ ህዝቦችን በሶስት 
ከፍለን ማየት እንችላለን፡፡

1. ቁርጠኞች፡- ራዕዩ እንዲሳካ ከፍተኛ 
ፍላጎት ያላቸው ናቸው፡፡ እንደሚያደርጉት 
ያምናሉ፡፡ ያደርጉታልም፡፡ ለዚህም ማንኛውንም 
ህግ፣ ስርዓትና መዋቅር ይፈጥራሉ፣ ሀይልም 
ያመነጫሉ፣ ወኔና ከፍተኛ መነሳሳትንም እንዲሁ፡

፡
2. ደጋፊ አባላት፡- ራዕዩን ይፈልጉታል፣ 

በተቀመጠላቸው የስርዓተ-ህግ መንፈስ ማንኛውንም 
እንቅስቃሴ  ይደግፋሉ፡፡

3. ታዛዥ ወይም ተቀላቃይ፡- የራዕዩ 
ውጤት የሚታያቸውና የሚጠብቁ በኋላም 
የሚቀላቀሉ ናቸው፡፡የታዘዙትን ለማድረግ ወደ 
ኋላ የማይሉት ናቸው፡፡

ከላይ የተጠቀሱት የራዕዩ ባለቤቶች 
ተነጣጥለው አይጓዙም፡፡ ቁርጠኞቹ ብቻቸውን 
ሊሳካላቸው አይችልም፡፡ አለን ባይ አባሎች 
እንዲሁም ነገሩን በሙሉ ልብ በሚቀበሉት ታዛዦች 
ጭምር መታገዝ አለባቸው፡፡ እንደሚነገረው 
የግብፆች የቅርብ ጊዜ አብዮት ስኬት መሰረቱ 
የነዚህ ማህበረሰብ ክፍሎች ህብረት መፍጠር 
እንደነበር ነው ፡፡

ሆኖም አደባባይ ወጥቶ ቅሬታን 
ለማሰማት ሲታሰብ የአንድነት ጥያቄ መነሳቱ 
አይቀርም፡፡ ለምሳሌ ‘‘ሌሎች ከወጡ ብቻ ነው 
የምወጣው’’ በሚል የሌሎቹን መስዋዕትነት 
መጠበቅ፣ መብታቸውን የሚጠይቁና ለዚህም 
የሚታገሉ ሰዎችን ቆሞ መመልከትን የመሳሰሉ 
እክሎች መታየታቸው አይቀርም፡፡ እንደዚህ 

ወደ ገፅ 13 ዞሯል
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የእርዳታ ጥሪ

ነገረ መጻሕፍት-፩

‹‹የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አሮጌ 
መጽሐፍ የሚገዙት ከእኔ ነበር››

ከንጉሡ ዘመን ጀምሮ መጽሐፍ በመሸጥ 
ስለሚተዳደሩ ሰዎች ልንገራችሁ። እነዚህ ሰዎች 
እንደሚሸጡዋቸው አሮጌ መጻሕፍት የነባር ሃሳብ 
ጌቶች ናቸው፤ ለሚያዩዋቸው ግን የፊት ሽፋናቸው 
የወየበ፤ የውስጥ ገፃቸው የነተበ። እነዚህ ናቸው-
ደራሲውን ወደ አንባቢው እያሸጋገሩ ያሉ ድልድዮች። 
እነዚህ ናቸው- የሻገቱ የሚመስሉ ወይም አቡዋራ 
የለበሱ ሃሳቦችን አራግፈው ወደሚመለከተው ክፍል 
የሚያደርሱ ወደቦች…

እንደመታደል ሆኖ ከእነዚህ አሮጌ 
መጽሐፍ ሻጮች ጋር ወግ የመቋደስ እድል 
አግኝቻለሁ። ሰው ዓይኑን ይጥልባቸው ዘንድ 
እሚያስደስት ውበት እፊታቸው የለም። ውበታቸው 
ተቆፍሮ የሚገኝ ነው፤ ከውስጥ የሚወጣ እንጂ 
እፊት ላይ የሚነበብ አይደለም…

ከአቶ ተስፋዬ አዳል ልጀምር፤ አቶ 
ተስፋዬ አርባ አራት ዓመት አልፏቸዋል፤ ይህንን 
ሥራ ሲሰሩ። እዚሁ አዲስ አበባ-የሰባተኛ ቀን 
አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን አጥር ተጠግተው 
ነው እየሰሩ ያሉት። አረንጓዴዋ ቤት ይሉዋታል-
ደንበኞቿ። ቤቷ በፅድ ዛፍ የተከበበች ናትና። 
ሁለት ሜትር በሁለት ሜትር ነው ስፋቷ። ተስፋዬ 
በዚህች ቤት ምን አየ? ምን ሰማ? ምን ታዘበ? ራሱ 
ይተርክላችኋል።

* * *
…አንድ ቀን፤ መንገድ ዳር መጽሐፍ 

ዘርግተን ስንሸጥ፤ ፖሊስ ያዘንና ወደጣቢያው 
ወሰደን። ዘመኑ የደርግ ነው። ህገወጥ ተብለን ነው 
በየመንገዱ ታፍሰን የታሰርነው። የምንሸጠውን 
መጽሐፍ አሸክመው፤ ሊወሰድብን ስለሚችል 
እርምጃ እየነገሩን፤ ስድብ እያስታጠቁን፤ ወደኋላ 
ቀረት ስንል ደግሞ እየጐሸሙን ጣቢያ ወሰዱን። 

ለጥቂት ሰዓታት ያህል በቁጥጥራቸው 
ሥር እንደዋልን አንድ የምናውቃቸው ሰው-አቶ 
ማሞ ውድነህ-መጡ። ምን ጉዳይ ይዘው እንደመጡ 
አናውቅም። እኛ ከርቀት አይተን ለይተናቸዋል። ወደ 
ጣቢያው ቢሮ ሲጠጉ፤ በረንዳው ላይ የተቆለለውን 
መጽሐፍ ብዛት አዩ። ቆም አሉ። ‹ይኼ ደግሞ 
ምንድን ነው?› ቤተመጻሕፍት ልትገነቡ ነው፤ 
ወይስ ለእስረኞቻችሁ ልታድሉ ነው?› አሉ፤ ፈገግ 
እያሉ።

አንድ ከሥር ሥራቸው ይከተላቸው 
የነበረ፤ አድናቂያቸው የሚመስል ፖሊስም ‹…
ከመንገድ ዳር ነጋዴዎች ሰብስበናቸው ነው› አለ።

‹መጻሕፍቱን?› አሉት፥ ፊታቸው 
ተለዋውጦ።

‹አዎን! መጻሕፍቱን እዚህ፤ ሻጮቹን 
ደግሞ ወደ ማረፊያ አቆይተናቸዋል› በዚህ ጊዜ 
የያዙትን መጻሕፍትና ቁልፍ ወዲያው አሽቀንጥረው 
ጥለው፤

‹እንዴት ሆኖ? እንዴት ተብሎ? 
መጽሐፍ እንዴት ይታሰራል? እኛ የምንፅፈው 
እንዲነበብልን ነው እንጂ ያሳተምነው፤ በየወህኒ 
ቤቱ-በየጣቢያው እንዲታጐርብን ነው?፤ ሃሳቦቻችን 
እንዴት ይታሰሩብናል?› ብለው ግቢውን በቁጣቸው 
አመሱት። ‹የት አለ የጣቢያው አዛዥ?› አሉና ወደ 
ቢሮው አመሩ። 

‹አቶ ማሞ! ይኼ ጉዳይ በስብሰባ ወስነን 
ያፀደቅነው ነው!› አለ አንዱ።

‹እኮ ይኼ መጽሐፍ ሻጩን አሳድዶ 
መያዝ? የታተመ መጽሐፍ እንዳይሰራጭ እንዳይነበብ 
ማድረግ ሞያ መስሏችኋል? እናንተ ራሳችሁ 
እየሰራችሁት ያለውን ወንጀል አላወቃችሁትም፤ 
እስከ ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ድረስ ቀርቤ 
እከሳችኋለሁ!› አሉና ተያይዘው ወደ ጣቢያው 
አዛዥ ገቡ። ምን እንደተባባሉ አናውቅም። ትንሽ 
ቆይተው ተመለሱ። ወደኛ ዘንድም ቀረቡ። ፖሊሱ 
‹ኮተታችሁን ይዛችሁ ውጡ› ብሎ እኛንም 
መጽሐፎቻችንም ፈታ። በኛ ሰበብ እኛ በተያዝንበት 
ቀን በሌላ ጉዳይ ተይዞ የነበረም ተከትሎን ወጣ። 
አቶ ማሞም ‹በሉ፤ በርቱ፤ አይዟችሁ! ታማኝ 
ከሆናችሁ ማንም አይነካችሁም-እኛም ጥብቅና 
እንቆምላችኋለን!› አሉን።

…ስለአቶ ማሞ ሰምተሃል? ለአንድ የቀን 
ሰራተኛ ዕቃ ሲያሸክሙ ዋጋ አይነጋገሩም፤ ብር 
አይደራደሩም። ይህንን ያዝ ብለው ያዙታል። ሰርቶ 
በዩ ዕቃውን ጫንቃው ላይ አኑሮ ይከተላቸዋል። 
እሚፈልጉበት ቦታ ሲደርሱ እዚህ ጋ ጣል 
ይሉታል፤ ሰርቶ በዩ ይታዘዛቸዋል። ከዚያ በኋላ 
ከአሁን አሁን እጃቸውን ወደኪሳቸው ሰድደው የብር 
ኖቶች መዘው ያወጣሉ ብሎ ይጠብቃል፤ እሳቸው 
ግን አያደርጉትም። ቦርሣቸውን ይከፍታሉ፤ ወይም 
ወደቤታቸው ይገባሉ። ከዚያም በቅርቡ ያሣተሙትን 
መጽሐፍ ይይዙና አንድ ያልተለመደ ድርጊት 
ያደርጋሉ።

‹በል እንካ! ይህን መጽሐፍ። ሁልጊዜ 
ሳንቲም መሰብሰብ ብቻ አይደለም፤ ሥጋህን ብቻ 
ሳይሆን አእምሮህንም መግበው! በል ይዘህ ሂድ!› 
ብለው ያሰናብቱታል፤ ነፍሳቸውን ይማረውና!

…እዚህ ቤት የማይመጣ ሰው አልነበረም። 
ከመጡ ሰዎች ጋር ሁሉ ወዳጅነት ነበረኝ ማለቴ 
ግን አይደለም። እየፈለግሁ ያልቀረብኳቸው አልጠጋ 
አላስጠጋ ያሉኝ ነበሩ- ከመጽሐፎቼ እንጂ ከእኔ ጋር 
ቅርርብ ያልነበራቸው። ለምሳሌ ክቡር ዶ/ር ከበደ 
ሚካኤልን ውሰድ፤ ይመጡ ነበር-ብቻቸውን። እኔ 
በመጽሐፎቻቸው ተኮትኩቼ ስላደግሁ-ውለታቸውን 
ለመመለስ- ብንከባከባቸው እወድ ነበር፤ እሳቸው ግን 
ደርግ ንብረታቸውን ወርሶ፤ ክብራቸውን አራቁቶ፤ 

የሚገባቸውን ቦታ ስለወሰደባቸው መንግስቱንም 
ሕዝቡንም አኩርፈው ተቀምጠው ነበር። እኔጋ 
ሲመጡ፤ ስለራሳቸው ወይም ስለስራቸው 
ስናነሳባቸው ‹እናንተ ልጆች ከእኔ ምንድነው 
የምትፈልጉት?› ብለው መንጨቅ ያደርጉንና 
መጽሐፎቼ ላይ ዓይናቸውን ያንከራትታሉ። 
የሚፈልጉትን መጽሐፍ ሲያገኙ ከጥቁር ካፖርታቸው 
ሥር -በትረ ሙሴያቸውን ከፍ አርገው- ወደ አንድ 
መጽሐፍ ላይ ይጠነቁላሉ። የሚገዙት የራሳቸውን 
መጽሐፍ ነው፤ ሥራዎቻቸው ተበታትነውባቸው 
የት እንዳሉ አይታወቅም አሉ። ዶ/ር ከበደ ሚካኤል 
እንደምታውቀው- ባለቤታቸው ከሞተችባቸው 
በኋላ ሌላ አላገቡም- ልጅ አልወለዱም- በመንፈስ 
የወለዷቸውን መጻሕፍት እንኳን በቅጡ ለመሰብሰብ 
አልታደሉም። እየዞሩ- በየመጻሕፍት መደብሩ - 
የራሣቸውን ሥራ ይገዛሉ፤ አይከራከሩም። የገዙትን 
መጽሐፍ ለወዳጆቻቸው በሥጦታ ያበረክታሉ። 
…እስካሁን ድረስ ያ ቀይ ፊታቸው- ጥቁር 
ካፖርታቸው- ኮስታራነታቸው- በትረ ሙሴያቸው- 
ነጭናጫ ድምጻቸው ይመጣብኛል። 

- እናንተ ሰዎች ከእኔ ምንድነው 
የምትፈልጉት?

…አቶ ተክለፃዲቅ መኩሪያ ግን ይለያሉ፡
፡ ስለኢትዮጵያ ታሪክ ሳነብ ግራ የሆነብኝ ነገር 
ካጋጠመኝ ‹ቆይ እሳቸው ሲመጡ!› ብዬ ጥያቄዬን 
አቆየዋለሁ። መምጣታቸው አይቀርም፤ ይመጣሉ። 
እጠይቃቸዋለሁ- የድሮ ታሪክ። ለጠየቅሁት 
ወዲያው አይመልሱልኝም። ከዚህች ቤት ወጣ 
ይላሉ- ደጅ ላይ ጐርደድ ጐርደድ ይላሉ- መሬት 
መሬት እያዩ ያሰላስላሉ። ከዚያም ወደ መጻሕፍት 
ቤቴ ገብተው፤ የጠየቅሁትን ጥያቄ አስታውሰው፤ 
መልሱን አብራርተው ይነግሩኝ ነበር። 

እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ የልጅ ልጃቸውም 
የእንግሊዝኛ ልቦለዶችና ልዩ ልዩ መጽሐፎችን ከእኔ 
ተከራይታ ትወስድ ነበር። አቶ ተክለፃዲቅም ‹ልጄ 
ሰሞኑን ምን ምን አንብባለች?› ይሉኛል፤ ፈገግ 
ብለው፡፡ ትሁት ናቸውኮ! መጽሐፍ የተዋሱኝን 
ሰዎች ስም እና ሌሎችም መረጃዎች የምይዝበትን 
መዝገብ ይዤ ወደፊታቸው እቀርባለሁ፤ በዚህ 
ጊዜም ‹እሰይ! እሰይ! ጐብዛልኛለች- ይኼን ሁሉ 
በአጭር ጊዜ?› ብለው ይገረሙባታል።

አሁን የለችም፤ ትልቅ ሰው ሆና፤ 
አሜሪካ ሄዳለች። እዚያ ሆና ያነበበቻቸውንና 
እዚህ አይደርሱ ይሆናል ብላ የምታምንባቸውን 
መጻሕፍት ትልክልኛለች፤ ‹አንብበህ አስነብብ እኔጋ 
ተቀምጠው ምንም አያደርጉም› ብላ። የገዛ ጓደኞቿ 
‹የት አሉ የላከቻቸው መጻሕፍት? ተውሳችሁ 
አንብቡ፤ ተስፋዬን አግኙት ብላ ደውላ ነግራናለች› 
ብለው ይመጣሉ- በአያቷ ነው የወጣችው። አንብባ 
አትጠግብም። 

…አሉ አንዳንድ ሰዎች፤ ያነበቧቸውን 
መጻሕፍት ቤት ከሚቀመጥ ብለው ይዘውልኝ 
የሚመጡ። ክቡር ከንቲባ ዘውዴ ገብረሕይወት አንዱ 
ናቸው፤ የዛሬ ሰላሣ ዓመት የሰጡኝ መጻሕፍት 
አሁንም አብረውኝ አሉ። አልሸጣቸውም። ሥጦታ 
እንዴት ይሸጣል? ማስታወሻዎቼ ናቸውኮ! እሳቸው 
በሰላምታቸው አልረሳቸውም፤ ኮራ ብለው ይመጡና 

‹እህስ? ልጅ ተስፋዬ? ዓለም እንዴት ሰነበተች› 
ይሉኛል፤ እኔም ‹ክቡር ሆይ! ዓለም እንዴት 
እንደሰነበተች እናንተ ላይ ያላችሁ ንገሩን እንጂ፤ 
እኛ ታች ያለነው፤ አሮጌ መጽሐፍ ከመሸጥ ውጪ 
ምን እናውቃለን?› እላቸዋለሁ፤ ሁልጊዜ፤ በተገናኘን 
ቁጥር ነው እንዲህ የምንባባለው።

…አንጋፋውና ታዋቂው የስፖርት 
ሰው ክቡር ይድነቃቸው ተሰማ እሸቴም ደንበኛዬ 
ነበሩ፤ እሳቸው ግን እዚህ አይመጡም፤ እዚህ ቤት 
አይገቡም፡፡ መኪናቸውን እዚያችጋ - እዚያ አስፋልቱ 
ተሻግሮ ባለው ቦታ አቁመው - ከመኪናቸው 
ሳይወርዱ ያስጠሩኛል። አንድ የመጽሐፍ ርዕስ 
ጠርተው ‹ይኖርሃል?› ይሉኛል፤ ‹የለኝም› 
ካልኳቸው፤ ‹ጥቂት ቀናት ብሰጥህ ልትፈልግልኝ 
ትችላለህ?› ይሉኛል፤ ‹እሞክራለሁ› ከማለት ውጪ 
ሌላ አማራጭ አይኖረኝም። መጽሐፉ በጄ የሚገኝ 
ከሆነ ግን ወዲያውኑ እሰጣቸዋለሁ፡፡ አንድ ቀን 
ክቡር ይድነቃቸው ስልክ ደወሉልኝ፤ አንድ መጽሐፍ 
መግዛት ፈልገው ነው፤ እንዳጋጣሚ ከአንድ ወጣት 
የገዛሁት አሮጌ መጽሐፍ ነበርና፤ በቀጠሩኝ ቀን፣ 
ሰዓትና ቦታ ይዤላቸው ሄድኩ። 

አንድ ካፌ ደጅ ነው የቀጠሩኝ። መኪናቸው 
ውስጥ መጽሐፍ ላይ ተደፍተው አገኘሁዋቸው። 
በር ከፍተው አስገቡኝ- ጋቢና ተቀመጥኩ፡፡ 
የሚፈልጉትን በማግኘቴ ደስታ ተሰምቷቸዋል። 
አስተናጋጁን ጠሩትና ‹አንድ ወተት ከሁለት 
ሳንድዊች ጋር› ብለው አዘዙት። ግብዣው ለእኔ 
ነው። ሁሌም እንዲህ ነው የሚያደርጉት። በባዶ 
ሆድ አስተናግደውኝ አያውቁም።

ወተትና ሣንድዊቼን እየገመጥኩ 
ሳለ፤ እሳቸው በፌስታል የያዝኩትን መጽሐፍ 
ማገላበጥ ያዙ። ‹ስንት አልከው?› አሉኝ፤ ‹ሃምሣ 
ብር› አልኳቸው፤ ሣቅ አሉና ‹ስንት እንደገዛኸው 
ደግሞ ሳትደብቅ ንገረኝ!› አሉኝ፤ ከዚህ በፊት 
እንዲህ ጠይቀውኝ አያውቁም። ሳልደብቅ ስንት 
እንደገዛሁ ነገርኳቸው፤ ‹ሰላሣ ብር!› ወዲያውኑ፤ 
በአንድ መጽሐፍ ሃያ ብር ማትረፍ፤ ወይም 
ለማትረፍ መፈለግ ነውር ነው ብለው የሚገስፁኝ 
ስለመሰለኝ ‹ሃምሣ ብር ውድ አይደለም፤ አንድ 
ወጣት አምጥቶ በርካሽ ስለሸጠልኝ ነው› አልኩ፤ 
እሳቸውም መጽሐፉን እያገላበጡ፤ ሣቅ ሣቅ 
እያሉ፤ ‹መጽሐፉ የሸጠልህን ሰው ታውቀዋለህ?› 
አሉኝ፤ በምልክት ነገርኳቸው፤ ‹ልክ ነህ፤ ያ ሰው 
ልጄ ነው፤ መጽሐፉም የኔ ነው። የቤቴ አይጥ 
ነው የሰረቀኝ የራሴን መጽሐፍ ነው በሃምሣ 
ብር ልትሸጥልኝ እየተደራደርክ ያለኸው!› አሉኝ፤ 
ደነገጥኩ፤ አፈርኩ፤ የገዛሁበትን ብር ይስጡኝና 
ይውሰዱት ብላቸውም አልሰማኝ አሉ-

አይገርምም- የአጋጣሚ ነገር…
…ይኼ ሥራ ብዙ ሰው ያስተዋውቅሃል፤ 

እነሱ ትዝ ላንላቸው እንችላለን፤ እኛ ግን 
አንረሳቸውም። ሌላው ሰው በቀላሉ የማያገኛቸው 
የቤተመንግስት ሰዎች፤ ለሚፈልጉት ነገር፤ ድልድይ 
እንሆናቸዋለን።

በዘውዱ ሥርዓት ጋዜጣ ነበር እያዞርኩ 

በፎቶው ላይ 
የምትመለከቱኝ ወ/ት ሶስና ዲልካሣ 
ሰው ጋር ተቀጥሬ የምሠራ 
ስሆን ከፍተኛ የልብ ህመም ላይ 
እገኛለሁ። በሀገር ውስጥ ባለ 
የህክምና ተቋማት በተደረገልኝ 
ህክምና መዳን ባለመቻሌ የጥቁር 
አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል 
ቦርዱ ወደ ውጪ ሀገር ሄጄ 
መታከም እንዳለብኝ ወስኗል። 
ይህንን ህክምና ለማድረግ 
450000 (አራት መቶ ሃምሳ 
ሺህ ብር) ያስፈልጋል። ይህንን 
ደግሞ እኔም ሆንኩ ቤተሰቦቼ 
አቅም የለንም። በመሆኑም 
እናንተ ወገኖቼ እንድትረዱኝ ስል 
ኢትዮጵያዊያን ወገኖቼን በማክበር 
እርዳታችሁን እጠይቃለሁ።

እንዳለጌታ ከበደ 

ህዝባዊ ተቃውሞ ... ከገፅ 12 የዞረ
ወደ ገፅ 11 ዞሯል

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዳማ አባገዳ ቅርንጫፍ
የባንክ ቁጥር፡- 515501001830
ስልክ፡- 0911 70 96 97

አይነት ተግዳሮቶች ቢኖሩም ቀስ በቀስ ሰዎች የጋራ 
የሆነ አመለካከት መያዛቸው ግን የማይቀር ነው፡
፡ መንግስታት ይህን ሁኔታ ለማፈን የመከፋፈል 
ታክቲኮችን ወይም በተቃዋሚ ሰልፈኞች መሃል 
እርስ በርስ ግጭት እንዲኖር መስራታቸው 
አይቀርም፡፡ አሊያም የሌላውን አለም ድጋፍ 
ለማግኘት ሲሉ የተለያዩ ስሞችን መለጠፋቸው 
የተለመደ ሆኗል፡፡ ለምሳሌ ሽብርተኛ ወዘተ…፡
፡ ለዚህም የመንግስት ሚዲያ ዋናውን ሚና 
ሲጫወት ይታያል፡፡ 

ለመሆኑ ሽብርተኝነትን የሚያጠናክረው 
ማነው? ችጋርና ጭቆና ማናቸውንም አይነት 
የሲቪል አለመረጋጋትን ያስከትላሉ፡፡ ሰርጎ ገብ 
የሽብር ጥቃት ከነዚህ አንዱ ነው፡፡ ህዝባዊ 
የተቃውሞ እንቅስቃሴ ሲከሰት ደግሞ ፖሊስ 
ግለሰቦችን መወንጀልና የመልሶ ማጥቃት ርምጃን 
መውሰድ ይጀምራል፡፡ ውጤቱም አሉታዊ 
ይሆንና የመናገር፣ የመፃፍና ጋዜጣ የማሳተም 
ወዘተ… መሰረታዊ መብቶች ላይ እገዳ የሚጥል 
ይሆናል፡፡ መፈናፈኛ ያጣው ህዝብ ታዲያ ሌሎች 
አማራጮችን እንዲፈልግ ይገደዳል፡፡ ውስጥ 
ያለው ጭቆና ሲበረታ መሰደድን ይመርጣል፤ 
ወይም ሊያታግለው የሚችልን ማንኛውንም 
ድርጅት ይቀላቀላል፣ ወይም እነዚህን ድርጅቶች 
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ይደግፋል፡
፡ በእነዚህ ምክንያቶቹ እየጠነከረ የመጣውን 
ተቃውሞ ለማርገብ የተለያዩ መንግስታት አንዳንድ 
ማሻሻያዎችን ለማድረግ ይገደዳሉ፡፡ ጭቆናዎቹን 
ለመቀነስ ይሞክራሉ፡፡ ሳይቃጠል በቅጠል እንዲሉ፡
፡ ነገር ግን በርካታ መንግስታት ሲሰካላቸው ማየት 
ባንችልም፡፡

ህዝባዊ የተቃውሞ እንቅስቃሴ የድሃና 
የተጨቆነው ወገን ተግባር ብቻ አይደለም፡
፡ የምሁራንና የመካከለኛው ማህበረሰብ ጭምር 
ነው፡፡ ነፃነት አለመኖሩን በሚገባ የሚረዱ 
ወይም ፍትሃዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል አለመኖሩ 

ካሳሰባቸው ምሁራንም ይነሳል፡፡ ዋነኛውና 
ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ድረስ ሊያስከትል 
የሚችለውም ከነዚህ የማህበረሰብ ክፍል የሚመጣው 
ተቃውሞ ነው፡፡ እነዚህ ወገኖች መንግስት በየጊዜው 
በሚያወጣቸው አንዳንድ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 
ህጎችና መመሪያዎች ላይ ቅሬታቸውን በመግለፅ 
ይጀምራሉ፡፡ ተደጋጋሚ የሆኑ የመካከለኛው 
ማህበረሰብ ክፍል ቅሬታዎች በቂ የሆነ መልስ ባጡ 
ጊዜ ወደ ለየለት ተቃውሞ ያመራሉ፡፡ መነሳሳቱ 
ተጋግሎ ሲቀጥል በሂደት ሰፋ ያለ የህዝብ መሰረት 
መያዙ አይቀርም፡፡ መደምደሚያውም የህይወት 
መስዋዕትነትን የመክፈልና የመንግስትን መዋቅር 
አንኮታኩቶ የመጣል የሀይል ርምጃ ይሆናል፡፡ 
በሊቢያ የታየውን አይነት እንቅስቃሴ በምሳሌነት 
መጥቀስ ይቻላል፡፡

ማንም ሰው የተረጋጋ የፖለቲካ፣ 
የኢኮኖሚና ማህበራዊ ድባብን አጥብቆ ይፈልጋል፡
፡ ሁሉንም ሰው ማስደሰት ባይቻልም ህዝቦች 
የማይደሰቱባቸው ነገሮች ግን እጅግ ወርደው 
በህይወት የመቆየትና ያለመቆየት ምርጫ ውስጥ 
የሚከቱ መሆን የለባቸውም፡፡ እንደ ኢትዮጵያ 
ባሉ ሀገራት ውስጥ በልቶ ማደር ወይም በልቶ 
ያለማደር፣ መልበስ ወይም አለመልበስ፣ መጠለያ 
ማግኘት ወይም አለማግኘት፣ በነፃነት መናገር 
ካለመናገር፣ መፃፍ ካለመፃፍ ወዘተ… ነው 
ምርጫው፡፡ በአደጉት ሃገሮች ግን እነዚህ መብቶች 
ፈፅሞ ለምርጫ የሚቀርቡ አይደሉም፡፡ አመታዊ 
የመንግስት ባጀት ይቀነስ አይቀነስ፣ የጡረታ ጊዜ 
ይራዘም ወይስ አይራዘም፣ የተመሳሳይ ፆታ ጋብቻ 
ይፈቀድ አይፈቀድ አይነት ከመሰረታዊ ፍላጎቶች 
እጅግ የራቁ ጥያቄዎች ናቸው፡፡ ከኋለኞቹ የበለፀጉ 
ሀገራት ጥያቄዎች ይልቅ የመጀመሪያዎቹ 
መሰረታዊ ፍላጎቶች ከፍተኛ ቀውስ ሊያስከትሉ 
የሚችሉ መሆናቸው የሚያጠያይቅ አይደለም፡፡ 
ስለሆነም ሃላፊነት የተጣለበት ወገንም ሆነ ያለ 
ህዝብ ፈቃድ ሃላፊነቱን የወሰደ ወገን በጥንቃቄ 
ሊያጤነው የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡
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የኢትዮጵያ ፕሬስ አሳታሚዎች ማህበር (ኢ.ፕ.አ.ማ.) ተመሰረተ

‹‹የፈላስፎች ጉባዔ›› ትናንት ተመረቀ

‹‹ፈላሻው›› የተሰኘ ፊልም ዛሬ ይመረቃል

‹‹ዱላ ቅብብል›› የተሰኘው ፊልም እሁድ ይመረቃል

በ97ቱ ግጭት ህይወታቸው ላለፉ የ7ኛ አመት 
መታሠቢያ ፕሮግራም ዛሬ ይደረጋል

  ዜናዎች

ረቡዕ ግንቦት 29 ቀን 2004 ዓ.ም. በሆርን 
ኦፍ አፍሪካ ኢንስቲትዩት አዳራሽ በተካሄደው ስብሰባ 
የኢትዮጵያ ፕሬስ አሳታሚዎች ማህበር (ኢ.ፕ.አ.ማ) 
በይፋ ተመስርቷል። የነፃው ፕሬስ ህልውና በቋፍ ባለበት 
በዚህ ወቅት የማህበሩ መመስረት የህልውና ጉዳይ 
መሆኑ በተሳታፊዎቹ እንደታመነበት ተገለጿል።

በዕለቱም የአመራሮች ምርጫ የተደረገ 
ሲሆን በዚህም መሰረት ሊቀ-መንበር አቶ አማረ 

በ‹‹ኤሚ እንግዳ››ና ‹‹በጥበቡ በለጠ›› 
በጥምረት የተፃፈው ‹‹የፈላስፎች ጉባዔ›› የተሰኘ 
የአጫጭር ልብ ወለዶች ስብስብ መፃሀፍ በትናንትናው 
ዕለት በ11፡30 በሠ.ማ.ኮ አዳራሽ ተመርቋል።

በአማኑኤል ተስፋዬና ዮሴፍ ተሾመ በጋራ 
የተደረሰውና በእስክንድር ዓሊ ፕሮዲውስና ዳይሬክት 
የተደረገው ‹‹ፈላሻው›› የተሰኘ ፊልም ዛሬ ከቀኑ 
በ11 ሰዓት በአዲስ አበባ ትያትርና ባህል አዳራሽ 
ይመረቃል።

በግሬት ዋልያ ፒክቸርስ ስቱዲዮ በኩል 

በደራሲና ዳይሬክተር ሐብታሙ ጥላሁን 
ተደርሶ በለይኩንና ሐብታሙ ፊልም ፕሮዳክሽን 
የተዘጋጀው ‹‹ዱላ ቅብብል›› ፊልም እሁድ በአዲስ አበባ 
በሁሉም ሲኒማ ቤቶችና በዋና ዋና የክልል ከተሞች 
በ8፣ በ10 እና በ11 ሰዓት ይመረቃል።

በዘውጉ ልብ አንጠልጣይ ሲሆን የ1፡

በኢትዮጵያ በ1997 ዓ.ም. ተካሂዶ በነበረው 
ሀገራዊ ምርጫ ውጤቱን ተከትሎ በሰኔ 1/ 1997 
ዓ.ም. በአዲስ አበባና አካባቢዋ በተነሳው የህዝብና 
የፀጥታ ሀይሎች ግጭት ህይወታቸውን ላጡ 193 
ሰዎች የመታሰቢያ ዝግጅት ዛሬ ይደረጋል።

‹‹የሰኔ አንድ ሠማዕታት›› በሚል 
በቤተሰቦቻቸውና በቀድሞ የመኢአድ ወጣቶች ምክር 
ቤት አባላት በነበሩ ግለሰቦች አማካኝነት የተዘጋጀው 
ይሄ የመታሰቢያ ፕሮግራም፣ በሻማ ማብራት እና 

ከታዴዎስ ታንቱ

ጠብመንጃዬን ስጡኝ ድረስ አለኝ ዱሩ፤
ተሰማው መሰለኝ ብቻውን ማደሩ።

አውደ ታሪክ

አረጋዊ /ከሪፖርተር/፣ ም/ሊቀመንበር አቶ ታምራት 
ገ/ጊዮርጊስ /ከፎርቹን/፣ በፀሐፊነት ወ/ሮ ገነት ጐሳዬ 
/ከአዲስ አድማስ/፣ የሂሳብ ሹም አቶ ግሩም አባተ /
ከካፒታል/፣ በገንዘብ ያዥነት አቶ ታምራት ሀይሉ /
ከቁም-ነገር/ የተመረጡ ሲሆን፣ ምርጫው ከተካሄደ 
በኋላ  ከተሰብሳቢዎቹ ውስጥ አስር አሳታሚዎች 
ለማህበሩ እስከ ግማሽ ሚሊዮን ብር ያህል ለመለገስ 
ቃል እንደገቡ ታውቋል።

አስራ አንድ ታሪኮችን በ167 ገፆች ውስጥ 
ያካተተው መጽሐፍ ዋጋው 29፡99 ሣ ሲሆን መጽሐፉ 
የበኩር ስራቸው መሆኑን ደራስያኑ በተለይ ለፍትሕ 
ገልፀዋል።

የቀረበው ፉልም በዘውጉ ከፍቅር ኮሜዲ /Romantic 
comedy/ ዘርፍ የሚመደብ ሲሆን አዘጋጆቹ ፊልሙን 
ሰርተው ለማጠናቀቅ ስድስት ወራት እንደፈጀባቸው 
ተናግረዋል። ፊልሙም ከመጪው እሁድ ጀምሮ 
አዲስ አበባ በሚገኙ ሁሉም ሲኒማ ቤቶች መታየት 
እንደሚጀምር አዘጋጆቹ በተለይ ለፍትህ ገልፀዋል።

30 ርዝማኔ እንደሚኖረው ተገልጿል። ታሪኩ 
የሚያጠነጥነው አንድ ሀብታም በግፍ ያካበተውን 
ሐብት በግፍ የሚያጣበትን ውጣ ውረዶች የሚያሳይ 
ሲሆን ሰርቶ ለማጠናቀቅም 9 ወራት መፍጀቱን 
አዘጋጆቹ ለፍትህ በላኩት ደብዳቤ ገልጸዋል።

በተለያዩ ፕሮግራሞች ታስቦ እንደሚውል ከሰማዕታቱ 
ቤተሰቦች መካከል አንዱና የፕሮግራሙ አስተባባሪ 
የሆኑት አቶ እዮብ ከበደ ለፍትህ ገልፀዋል።

ግጭቱን ተከትሎ በእለቱ ህይወታቸውን 
ላጡና አካላቸው ለጎደለ ግለሰቦች ሁሉ ጉዳዩ 
ይመለከተኛል የሚል ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዛሬው 
ዕለት የአንድ ደቂቃ የህሊና ፀሎት እንዲያደርግ 
አስተባባሪው ጨምረው ጥሪ አቅርበዋል።

ከሥነ ቃል የተመዘዘ

ድም! ድም! ድም! ድም! ድም! ድም! 
ድንቅ! ድንቅ! ድንቅ! ሶስቱም የፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል መስመራዊ፣ መኮንኖች ተገድለዋል፡
፡ ተነባብረው ተጋድመዋል፡፡ ጀግናውን የኢትዮጵያ 
ልጅ ለመማረክ ተሽቀዳድመው ነበር! ሳይሆንላቸው 
ቀርተዋል! በመትረየስ ዶፍ ታጥበዋል! የረገጡት 
መሬት የማን መስሏቸዋል? አጼ ቴዎድሮስ በድንበር 
ላይ ባዕዳንን ጫማ አሳጥበዋል! የኢትዮጵያ ልጅ 
ለአንድነቱ ይቀናል! ለነፃነቱ ሕይወቱን ይሰጣል! 
ጥቃትን ይመክታል! በደልን ይቃወማል! ከባቄላ 
አይጠፋም ዲቃላ! ስንዴ ያለ እንክርዳድ ይፈጠራል 
እንዴ? ባንዳ በይዘቱ ይቆይ! ጀግንነት በአፍሪቃ 
ምድር መለያችን መሆኑን አንጠራጠር! ዛሬ ያጣነው 
ሁሉ ትናንት ነበረን! የደም ውርስ በሕዋስ ይመጣል! 
የጀግና ዘር ጀግና ይሆናል! በሶስቱ መኮንኖች ሬሳ ላይ 
ቆሟል! ጀግናው የኢትዮጵያ ልጅ በኩረ አባጨረች! 
የካቲት 6 ቀን 1928 ዓ.ም. አንድ! አንድ! አንድ! ይህ 
የታሪክ ድምፅ ነው! አንድ! አንድ! አንድ! ይህ የታሪክ 
ድምፅ ነው!

ጀግናው በኩረ አባጨረች ከቅርብ ርቀት 
በተተኰሰች ጥይት እግሩን ተመትቷል! በቴምቤን 
ዐቢይ አዴ የውጊያ መስመር ውስጥ ገብቷል። 
ዕለቱም ተጠቅሷል! ዐርብ እንደነበረ ተመልክቷል! 
በግምት ከቀኑ 5 ሰዓት ተይዟል! ጀግናው በኩረ 
በጣም ስለአመመው መትረየሱን በሁለት እጁ እንደ 
ጨበጠ ተቀምጧል! ልቡ ግን በተጠንቀቅ ቆሟል! 
ምን ይከሰት ይሆን? ሶስት የኢጣሊያ መስመራዊ 
መኮንኖች በድንገት መጥተዋል! በኩረ አባጨረች ግን 
አላያቸውም። ተቃራኒው ሆኗል! እነሱ አይተውታል! 
የክፍልፋይ እርከን ጊዜ አላባከኑም! ቦምቦቹን 
ከመቅፅበት ወረወሩበት። ጀግናው በኩረ አልተሰዋም! 
የቦምቦቹ ፍንጣሪዎች ግን በአካሉ ውስጥ በብዛት 
ተሰግስገዋል! በጭሱ ደመናም ተውጧል። ጣሊያኖቹ 
ደግሞ ቦምቦቹን በወረወሩበት ቅፅበት ወደ በኩረ 
ይገሰግሱ ገቡ! ሊማርኩት ቋምጠዋል! ሊይዙት 
ተጣድፈዋል! የአንበሳ ልጅ ደቦል ነው! የጀግና 
ልጅ ጀግና ነው! ጊዜ አልሰጣቸውም! መትረየሱን 
ወደ እነሱ አዙሮ ለቀቀባቸው! ይህ የጀግና ስራ 
ነው! ተረፈረፉ! ፈጃቸው! አጨዳቸው! ኢትዮጵያ 
ለፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል መቃብር ትሆናለች! 
ጦርነቱ ይቀጥላል! ይቀጥላል! ይቀጥላል! ድል 
ይረጋገጣል! ነፃነት ዋስትና ያገኛል! ጀግናው በኩረ 
ሶስቱን የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል መስመራዊ 
መኮንኖች ከገደላቸው በኋላ ፉከራውን ያቀልጥ ገባ! 
ዓይኖቹን እያጉረጠረጠ ተንቀጠቀጠ። በጣሊያኖቹ 
ሬሳ ላይ ቆመ። ፎከረ! ፎከረ! ፎከረ!

አሰጣው እንደ በርበሬ፤
የፋሽስቱን ነጭ ሥጋ ለአውሬ፤
ደራርቦ ጣላቸው በፀሐይ ጠራራ፤
እምቢ አሻፈረኝ እምቢ፤
ጠላቱን ደፋፍቶ ነፃነቱን ገንቢ።
ቆራጡ የጦር ባለሙያ በኩረ አባጨረች 

ከየካቲት 6 ቀን 1928 ዓ.ም. አንስቶ በልዩ ልዩ የጦር 
ሜዳዎች ሲዋጋ ቆይቷል። በመሆኑም እስከ መጋቢት 
11 ቀን 1928 ዓ.ም ድረስ ከጦርነት የተለየበት ወቅት 
አልነበረም። መጋቢት 22 ቀን 1928 ዓ.ም. ደግሞ 

ማይጨው ላይ ተዋግቷል። በማይጨው ወገን በለስ 
አልቀናውም። ሰራዊቱ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ የግድ 
ሆነ፡፡ በዚህ ወቅት ጀግናው በኩረ የማረካቸውን የጦር 
መሳሪያዎች ሰብስቦ ይዞ ወደ ሚዳ ግራግል ገባ። 
አሁን የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ወደ መኻል 
ሀገር ገብቷል። ጄኔራሎች ቀጣና ተከፋፍለዋል። 
ጀግናው በኩረ ከግንቦት 28 ቀን 1928 ዓ.ም. አንስቶ 
እስከ መስከረም 1929 ዓ.ም. ከጦርነት አልተለየም። 
በጥቅምት ወር 1929 ዓ.ም. ደግሞ በጄኔራል ጉንድሽ 
የተመራ ወራሪ ኃይል በሚዳ አቅጣጫ እየተግተለተለ 
መጣ! በኩረ አባጨረች ጦርነት አይፈራም! ለእናት 
ሀገራችን መስዋዕት ለመሆን ለአፍታም አያቅማማም! 
ከጄኔራል ጉንድሽ ጋር አሁን ጦርነቱ ቀጥሏል! ብዙ 
የኢትዮጵያ ጀግኖች ወድቀዋል። ባሻቀበ አሐዝ እርከን 
ደግሞ ቆስለዋል! ያለ መስዋዕትነት ነፃነት አይገበይም! 
እንዴት ሊሆን ይችላል? ነፃነት ከነፍስ ይበልጣል! 
ለመብል ከመኖር ለነፃነት መሞት ይመረጣል! ይህ 
የአርበኞች ድምፅ ነው!

ጀግናው አርበኛ በኩረ አባጨረች እየተዋጋ 
ያዋጋል! የአመራር ኃላፊነትንም ተሸክሟል! 
ፈሪን ይገስፃል! ጀግናን ያሞግሳል! ያስተባብራል! 
ያበረታታል! አልሞ ይተኩሳል! ተኩሶ ይገድላል! 
በኩረ የተግባር ሰው ነው! ከጣሊያን ጋር ዕርቅ 
አይታሰብም! በጊዜአዊ ጥቅም ሀገር አይሸጥም! ግፉ! 
ወደ ፊት! በለው! በለው! በለው! የጄኔራል ጉንድሽ 
ተዋጊ ኃይል ባመዛኙ በባንዳ ተገንብቷል! አርበኛው 
አጥቅቷል! የምስራች! የምስራች! የምስራች! ምስር 
ብላ! ምን ሰማህ? ጉሮ ወሸባ በሉ! እኮ! ምን 
ሰማህ? ‹‹አርበኞች! በዚህ በሚዳ መስመር የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይልን የመራው ጄኔራል ጉንድሽ 
ቆስሎ አምልጧል! ተዋጊዎቹ ሬሣዎቻቸውንና 
ንብረቶቻቸውን እያዝረከረኩ ፈርጥጠዋል! ያለ 
ጥርጥር በመስመራችን ፋሽስቶችን ድል ነስተናል!›› 
በኩረ አባጨረች።

ከውድቀቱ የማይማረው ግፈኛው 
የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ግን በጀግኖቹ 
የኢትዮጵያ አርበኞች ላይ ጥቃት ለመሰንዘር 
ከመቋመጥ አልታቀበም! በጄኔራል ትራኪያ፤ 
በማርቲንና በጋሊና የተመራ በጣም የተጠናከረ 
ወራሪ ኃይል መጣ። የኢትዮጵያ አርበኛ አልሸሸም! 
ሀገሩን ትቶ ወዴት ይሸሻል? በእርግጥ የመጣው 
የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ቀላል አልነበረም! 
የተጠየቀው መስዋዕትነት ሁሉ ይከፈል! ሽሽት 
ግን አይታሰብም! አርበኛው ደግሞ የስልት ለውጥ 
ቀይሷል። ከፊት ለፊት ጦርነት ይልቅ በደፈጣዊ 
ውጊያ ጥበብ አቋም ተወስዷል! ተመራጭ ሆኗል! 
አርበኞች ተስማምተዋል!  መስዋዕትነትን ለመቀነስ 
ተዘይዷል። በሰው ኃይልና በጦር መሳሪያ ዓይነት 
በፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይልና በኢትዮጵያ አርበኛ 
መካከል ያለው ልዩነት ይስተዋል! ከጥቂት ጊዜአት 
በፊት አንስቶ በሚዳ ግራግል ሰማይ የፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል የጦር አይሮፕላኖች ያንዣብባሉ። 
ባሁኑ ሰዓት ወራሪው ኃይል አርበኛ ያደፈጠበት 
በመሰለው ስፍራ ሁሉ ቦምብ ያዘንባል! ባመዛኙ 
ግን ቦምቦቹ በአርበኛው ላይ ጉዳት አላደረሱም። 
ይልቁንም አርበኛው በየቦታው በቡድን በማድፈጥ 
አይሮፕላን መትቶ ለመጣል በተጠንቀቅ ይስተዋላል! 
አሁን አንድ የጦር አይሮፕላን መጥቷል! ተጠግቷል! 
ዝቅ ብሏል! ጀግናው በኩረ አባጨረች የሚገኝበት 
ተኳሽ ቡድን ጠብመንጃውን አንድ ላይ ወደ ሰማይ 
ቀስሯል! አይሮፕላኑ ዒላማ ውስጥ ገብቷል! ቦምብ 
ለመጣል በሚያስችል ከፍታ ላይ ቀጥ ብሎ መጥቷል! 
አርበኛው የሩምታ ተኩስ ለቀቀው! በውጤቱ በጣም 
አስደሳች ትርዒት ታይቷል! አይሮፕላኑ እየተቃጠለ 
ወደ ምድር ወርዷል! አርበኛው የነበረበትን ቦታ 
ከመቅፅበት ለውጧል! አይሮፕላኖች አሁንም 

መጥተዋል። ግን በከፍታ እርከን የመልስ ጉዞ 
ወዲያው ይዘዋል! ዝቅ ካላሉ ተኩስ አይታሰብም! 
ጥይት አይባክንም! ጀግናው የኢትዮጵያ አርበኛ 
ለቸኮዝ ጠብመንጃ መጣኝ ከፍታን በዓይነ ገመድ 
መለኪያ ጠንቅቆ ያውቀዋል። የልኬታውን ልክ 
በልምድ ለክቶታል። በጦር አይሮፕላኖች ላይ 
ይተኩሳል። ወይም አይተኩስም። የጦር ሜዳ ተግባር 
በአርበኛው ስልጣን ይፈፅማል!

ጀግናው የኢትዮጵያ አርበኛ አንዳንዴ 
ያልተጠበቁ ስልቶችን እየቀየሰ የፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይልን ሲያሞኘው ይስተዋላል! መሳሪያውን 
በከንቱ እንዲያባክነው ያደርገዋል። እጀ ጠባብ 
ሱሪና ሸሚዝ ከገደል አፋፍ ላይ ያንጠለጥላል። 
በተንጠለጠለው ራስ ላይ የሰሌን ባርኔጣ ያደርግበታል። 
ባርኔጣውን ደግሞ ጥቁር ጨርቅ ያለብሰዋል። የጦር 
አይሮፕላን ይመለከተዋል። በምድር ላይ ሰዎች 
የቆሙ ይመስለዋል። ዝቅ ይላል! ቦምብ ይተፋል! 
ከተንጠልጣዩ እጀ ጠባብ ራቅ ብሎ በቅጠልያ ቅጠል 
አረንጓዴ አርበኛ እሩምታ ይለቅበታል። ለካ! ጣሊያን 
ሞኝ ነው! ሊያሠለጥነን የመጣ ለካ ተላላ ኖሯል 
እንዴ? ቂ! ቂ! ቂ! ቂ! ቂቂቂ! ሳቂቼ! ሳቂቼ! ሞትሁኝ! 
ይሄ በጣሊያንኛ ያስቃል! ለዛሬ ግን በአማርኛ ሳቅቼ 
አልፌአለሁ!

አይበገሬው የኢትዮጵያ አርበኛ በኩረ 
አባጨረች ባንድ ወቅት የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል 
በድንገት መጣበት፡፡ ጣሊያኖች ከሰባት አይበልጡም። 
ግብስብሱ ባንዳ ደግሞ ከአንድ ሺህ አያንስም! 
እነሱ አላዩትም! አርበኛው በኩረ ግን አይቷቸዋል። 
ወዲያው ከቅጠሉ ጋር ተመሳሰለ። ከሳሩም ጋር ሣር 
ሆነ። ቤልጅግና አልቤን ጠብመንጃዎችን ይዟል። 
ጠብመንጃዎቹ ጥይቶችን በምሉዕ እርከን ጎርሰዋል። 
ወራሪው ኃይል ተቃርቧል። የበኩረ የልብ ትርታ 
ጨምሯል። ውጤቱ ምን ሊያስከትል እንደሚችል 
መተንበይ አይቻልም። አሁን ከፅኑ አቋም ላይ 
ደርሷል። ድርጊቱ የሚያስከትለውን ውጤት በፀጋ 
ያስተናግዳል! ሞት ወይም ነፃነት! ድም! ድም! 
ድም! ድም! ድም! የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል 
ተተረማመሰ! በጣም ብዙ ሽፍታ የከበበው መሰለው። 
በኩረ ሁኔታውን ሲመለከት ወኔው እንደ ብረት ጋለ። 
ወራሪው ኃይል ራሱን መከላከል ተሳነው። አርበኛው 
ያደፈጠበትን ቦታ ለይቶ ለማወቅ እንኳን አልቻለም። 
በኩረ ከሳር ውስጥ በደረቱ ተኝቶ እሳት ይተፋል። 
የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል አንድ ተኳሽ 
ብቻውን እንደነበረ ፈፅሞ አላወቀም። በብዙ ፈርጆ 
ተስፋውን ቆርጧል! ታሪክ ይናገራል። በኩረ ከርቀት 
ለቀማቸው። እናቱ መንታ ትውለድ! ይህ ነው ሰው 
ማለት! የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ፈረጠጠ!

ቆራጡ የኢትዮጵያ ልጅ አሁን ከሸዋ 
መሬት ወጥቷል! በትግሉ ተልዕኮ ተጠርቷል! ሁለት 
ዙር ዝናር ታጥቋል! ቤልጅጉንና አልቤኑን ይዟል! 
ጀግናው የጀግና ዘር ወሎ ገብቷል! አሁን በመንገድ 
ላይ ይታየናል! ምስለ መልኩ በታሪክ ተውቧል። 
መድረሻው ወረኢሉ ነው! ጊምባ ላይ የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል መሽጓል! ለበኩረ አባጨረች 
ወሬው ደርሷል! ራሱን ደብቆ ተጉዟል! ቀን መኝታ 
ሌሊት ጉዞ ተለምዷል! በቤተ ክርስቲያን፤ በገበያና 
በቀብር ቦታዎች መገኘት ለአደጋ ያጋልጣል! አርበኛ 
ሁሉ ይህን ያውቃል! አሁን በኩረ አባጨረች ወደ 
ጊምባ ተጠግቷል! ተከታዮቹም በከፍተኛ ሥነ ልቦና 
ይስተዋላሉ! ጦርነቱ ሊከፈት ተቃርቧል! ጊምባን ምጥ 
ይዟታል። ወሬው በሰፈሩ ተሰምቷል! የአካባቢው 
ነዋሪዎች ሸሽተዋል! የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ 
ኃይል ተከብቧል! አርበኛው ተኩስ ከፈተ! የአፀፋ 
ተኩስ ተንጣጣ! ቡም! ቡም! ቡም! ቦምቦች ተከተሉ! 
ጦርነቱ ጋለ! ወራሪው ኃይል ሰብሮ ለመውጣት 
ተፍጨረጨረ። ግን አልሆነለትም። በአርበኛው 

ቀለበት ውስጥ ተሽከረከረ። የሬሣ ነዶ ተሰበሰበ። 
ወራሪው ኃይል ተስፋውን ቆረጠ! ስድስት መቶ ባንዳ 
ከነመሳሪያው እጁን ሰጠ! ድሉ የአርበኛው ሆነ። 
ሚያዝያ 12 ቀን 1933 ዓ.ም. ነው! ይህ ሁነት ወደ 
ታሪክ ወርዷል! በኩረ አባጨረች ታሪክ ሰርቷል!

ልበ ሙሉ የጦር ባለሙያ በኩረ አባጨረች 
አሁን ጀግኖችን አስከትሎ ቦረና ጫቃታ ወግዲ 
ገብቷል። በምስጢር ዘልቋል። መንደሩ ተሸብሯል። 
በጄኔራል ባዛሊን የተመራው የፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል ከመሸገበት ተቃርቧል! አንበሳው በኩረ 
አባጨረች ቆርጦ ተነስቷል! ጦርነቱ ተከፍቷል! 
ውጊያው ተፋፍሟል። ሦስት ከፍተኛ መኮንኖች 
ከጄኔራል ባዛሊን ጋር እንደነበሩ ከአርበኛው የመረጃ 
ምንጭ ተረጋግጧል። ጦርነቱ ቀጥሏል! ደም እንደ 
ጎርፍ ይወርዳል! እስከ አሁን 150 ባንዳ ተማርኳል። 
ጀግናው የኢትዮጵያ አርበኛ አንዱን ባንዳ ከሌላው 
ጋር አቆራኝቶታል። እንደ ከብት በገመድ ታስረዋል። 
ባንዳ እጅ መስጠቱን ቀጥሏል! አርበኛው የበላይነትን 
ይዟል! እስከ አሁኑ ሰዓት ድረስ የተማረከው 
ባንዳ 180 ደርሷል! ጦርነቱ ቀጥሏል። ጀግናው 
በኩረ የተግባር ሰው ነው! ምርጥ ጀግኖች ከጎኑ 
ቆመዋል። የኢትዮጵያ አርበኛ በቁርጠኝነትና በዓላማ 
ፅናት ወደ ፊት ገፍቷል! ከወራሪው ጋር ድርድር 
የማይታሰብ ነገር ነው! የምርኮኛው ቁጥር አሻቅቧል! 
ስንት ደርሷል? 282 ደርሷል! አርበኛው ወደ ድል 
ተቃርቧል! ድንቅ! ድንቅ! 14 ነጮች ለአርበኛው 
እጃቸውን ሰጥተዋል! የቦረና ጫቃታ ወግዲ ጦርነት 
በኢትዮጵያ አርበኛ ድል አድራጊነት ተፈፅሟል። 
ግንቦት 12 ቀን 1933 ዓ.ም.

ጀግናው አርበኛ በኩረ አባጨረች 
በመቀጠል ጄኔራል ናዚን ለመያዝ ወደ ጎንደር 
ዘምቷል። እዚያም ግዳጁን በብቃት ተወጥቷል። 
ጀግንነቱን በተግባር አስመስክሯል! ያለ እረፍት 
ተዋግቷል! የኢትዮጵያ ጀግና በአራቱም ማዕዘናት 
አንፀባራቂ ድሎን እያስመዘገበ መጥቶ ዋና ከተማችንን 
እስኪቆጣጠር ድረስ አርበኛው በኩረ ለአፍታም 
ትጥቁን አልፈታም። 

ድል አድራጊ አርበኛ በኩረ አባጨረች 
በሸዋ ክፍለ ሀገር በመርሓቤቴ አውራጃ ሚዳ ግራግል 
በተባለ ስፍራ በ1903 ዓ.ም. ተወለደ። በሕፃንነቱ 
አማርኛና ግዕዝ ተምሯል! ከፍ ሲል ደግሞ ከዳግማዊ 
አፄ ምኒልክ ትምህርት ቤት ገብቶ ዘመናዊ ትምህርት 
ለአጭር ጊዜ ተከታትሏል! ጀግናው በኩረ መስከረም 
23 ቀን 1928 ዓ.ም. በራሱ ተነሳሽነት ቅስቀሳ አድርጎ 
410 ሰዎችን ለጦርነት አዘጋጅቷል! ይህን የሰው 
ኃይል በአራት የመቶ መሪ ከፍሏል። እሱ ደግሞ 
የአንድ መቶ መሪ በመሆን በመነሻው ወደ ተግባራዊ 
እንቅስቃሴ ገብቷል 

ከድል በኋላ ጀግናው በኩረ በቀዳማዊ 
ኃይለ ስላሴ መንግስት ላይ ሲያሴር በመገኘቱ ተይዞ 
ታሰረ። ከእስር ቤት አምልጦ ደግሞ ወደ ሱዳን 
ገባ። በሌሎችም ሀገሮች ተዘዋውሯል። ቆየት ብሎ 
ግን ወደ ሀገር ቤት ተመልሷል። ሲመለስ ምን 
ጠበቀው? እንደገና ታሰረ። በኋላ እስራቱ ቀርቶ 
ግዞት ተፈቀደለት! ከ1943-1966 ዓ.ም. ድረስ 
በግዞት ኖሯል። ኢትዮጵያ ለብዙ አርበኞች የተመቸች 
ሀገር እንዳልነበረች ይታወቃል። አርበኛው በኩረም 
ተመሳሳይ ችግር ገጥሞታል። እርግጥ ነው! ኒሻንና 
ሜዳይ ተሸልሟል። ነገር ግን በደሙ በተገኘው ድል 
ስደተኛና ባንዳ ማር ሲቆርጥ እሱ የበይ ተመልካች 
ሆኗል! ታስሯል! ተሰድዷል! ተግዟል! ጀግናው 
አርበኛ በኩረ አባጨረች በ1977 ዓ.ም. በኮሎኔል 
ማዕረግ በህይወት እንደነበረ ታውቋል! አሁን አለ 
ወይስ ሞቷል? አናውቅም!

ጠብመንጃዬን ስጡኝ ድረስ አለኝ ዱሩ፤
ተሰማው መሰለኝ ብቻውን ማደሩ።

በአዲስ አበባ በቤተ-ክርስትያን  ... ከገፅ 1 የዞረ
ውስጥ ቅዱስ ቁርባን (ስጋው ወደሙ) 
ለመቀበል የተዘጋጁ ህፃናት እና አዛውንቶች 
በጭሱ ተዝለፍልፈው መውደቃቸውን ከነሱም 
ውስጥ አንዲት ህፃን ህይወቷ ማለፉን ለፍትህ 
ጨምረው አስረድተዋል።

     ድንበር በማስከበር ሰበብ 
በተቀሰቀሰው ግጭት ውስጥ ሌላ የፖለቲካና 
ሃይማኖታዊ ተልዕኮ ያላቸው ቡድኖች 
እንደተሳተፉ ክ/ከተማውና ፖሊስ የገለፀ ሲሆን 
እነዚህን ቡድኖች ለደረሰው ጉዳት ተጠያቂ 
በማድረግ ለፍርድ ለማቅረብ እየተንቀሳቀሱ 

እንደሚገኙ ተጠቁሟል።
       በክፍለ ከተማውና በቤተ 

ክርስቲያኗ መሀከል ያለውን አለመግባባት 
በጊዜያዊነት  ለመፍታት ክፍለ ከተማው 
የጀመረውን ስራ ለማስቆም የቤተ-ክርስቲያኗ 
አስተዳዳሪዎች የፍርድ ቤት እግድ ለማውጣት 
የሞከሩ ቢሆንም በዘላቂነት ችግሩን 
ለማስወገድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ 
የቤተክርስቲያኗ ሰበካ ጉባኤው እና ክፍለ 
ከተማው በአንድነት በመወያየት ላይ እንደሆኑ 
ለማወቅ ተችሏል።
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ዜናዎች
በጋዜጠኛ ርዕዮት ላይ የይግባኝ አቤቱታ ክርክር 

ሊጀመር ቀጠሮ ተያዘ
በሽብርተኝነት ወንጀል የ14 ዓመት ፅኑ 

እስራት ፍርደኛ የሆነችው ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙ 
የይግባኝ አቤቱታ ቅሬታዋን ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ 
ቤት በጠበቃዋ አቶ ሞላ ዘገዬ አማካኝነት ከትናንት 
በስቲያ አቀረበች።

ጠበቃዋ አቶ ሞላም የፌዴራል የስር ፍርድ 
ቤት በደንበኛቸው ላይ ሰጥቶት በነበረው የጥፋተኝነትና 
የፍርድ ቅጣት ውሳኔ ላይ ቅሬታቸውን በንባብ ለችሎቱ 
ገልፀዋል። የችሎቱ የዕለቱ የመሃል ዳኛ የነበሩት አቶ 
ዳኜ መላኩም ቅሬታውን ካደመጡ በኋላ ‹‹ነገሩን 
ማጣራት ይኖርብናል›› በማለት በአቃቤ ሕግና በይግባኝ 
ባይ አቤቱታ አቅራቢ መካከል የሚደረገውን ክርክር 
ለመስማት ለሰኔ 15/ 2004 ዓ.ም. ጠዋት 3፡00 ሰዓት 
ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥተዋል።

የፍትህ ጋዜጣ አምደኛ ርዕዮት ዓለሙ 

አልቃይዳና አልሸባብ ከተባሉ የአሸባሪ 
ቡድኖች አመራሮች ተልዕኮ በመቀበል በኢትዮጵያ ውስጥ 
የጅሃድ ጦርነት ለማካሄድ አባላትን በመመልመልና 
በማደራጀት፣ እንዲሁም የጅሃድ ጦርነት በማወጅ 
በህዝቦች ላይ እልቂት ለመፈፀም ተንቀሳቅሰዋል በሚል 
ክስ የተመሰረተባቸው ተከሳሾች በትናንትናው እለት 
በከፍተኛ ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት ተከላከሉ የሚል 
ብይን ተሰጣቸው።

በእነሃሰን ጃርሶ (በዜግነት ኬኒያዊ) የክስ 
መዝገብ ከተከሰሱት ግለሰቦች መካከል ከ1 እስከ 5ኛ 
ያሉት ተከሳሾች በማረሚያ ቤት የሚገኙ ሲሆን ከ6ኛ 
እስከ 11ኛ ያሉት ተከሳሾች ደግሞ በሌሉበት የፍርድ 
ሂደታቸው እየታየ ይገኛል።

በዕለቱ ፍ/ቤቱ ይዞት የነበረው ቀጠሮ ከዚህ 
ቀደም አቃቤ ሕግ በተከሳሾች ላይ ያቀረባቸውን የሰው፣ 
የሰነድና የኤግዚቢት ማስረጃዎች መርምሮ ብይን 
ለመስጠት ነበር። 

በዚህም መሰረት በ1ኛ ክስ በፀረ-ሽብርተኝነት 
አዋጅ ቁጥር 652 /2001 አንቀፅ 4ን በመተላለፍ 

የጀሃድ ጦርነት በማነሳሳት የተጠረጠሩት ግለሰቦች ተከላከሉ ተባሉ

ስቴት ዲፓርትመንት በኢትዮጵያ የሚደርሱ የሰብዓዊ 
መብት ረገጣዎችን በሪፖርቱ አጋለጠ

አቶ አስገደ ‹‹የመከላከያ ምስክሮቼን ለማሰማት ከፍተኛ 
የገንዘብ ችግር ገጠማኝ›› አሉ

- አቶ መለስን ጨምሮ በሀገር ውስጥ ላሉ ምስክሮች የትራንስፖርትና የአበል 
ወጪ ከ30 ሺህ ብር በላይ ያስፈልጋቸዋል

‹‹የቅርስ ግኝት ባለቤትነቴን ለማጥፋት እና የገዳሙን 
ታሪክ ለመቀየር የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው››

/አቤቱታ አቅራቢ አቶ ቃሲም አለሙ/

በሙስና ወንጀል ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ለግል ጥቅሙ 
አውሏል የተባለው ግለሰብ ተፈረደበት

በሙስና ወንጀል የተከሰሱ ግለሰቦች ከ6-15 ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት ተቀጡ

በኢሊባቡር ዞን የሚከናወነው የድንጋይ ከሠል ልማት 
ቅሬታ ቀረበበት

ማረሚያ

በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት 
በእነኤልያስ ክፍሌ የክስ መዝገብ 5ኛ ተከሳሽ በመሆን፣ 
ከአዲስ አበባ መነሻ ባደረጉ ስድስት ቀጠናዎች 
የኤሌክትሪክና የፋይበር ኔትወርኮችን ለማውደም 
በማሰብ፣ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በሀይል ለማፈራረስ 
ተንቀሳቅሳለች፣ የሽብርተኛ ቡድን አባል በመሆንና 
ሰዎችን በመመልመል ተሳትፋለች፣ እንዲሁም 
ከአሸባሪ ድርጅቶች ገንዘብ ተቀብላለች በሚሉ ሶስት 
ክሶች ተከስሳ ከላይ በተጠቀሰው የእስራት መጠንና 
33‚000 ብር መቀጣቷ ይታወሳል።

ርዕዮት ለይግባኝ ጥያቄዋ ወደ ችሎት 
ስትገባና በችሎቱ ስትቆም በጉልህ ደምቆ የሚታይ 
የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ያረፈበት የእጅ ቦርሳ በእጇ 
አንጠልጥላ ተስተውላለች፡፡

የአሜሪካ መንግስት በተለያዩ አገራት ያለውን 
በዴሞክራሲና የሰብዓዊ መብት አያያዝ ዙሪያ በየአመቱ 
የሚያወጣውን ሪፖርት በቅርቡ ይፋ አደረገ። ‹‹2011 
Human right reports: Ethiopia” በሚል ኢትዮጵያን 
ብቻ በሚመለከት ይፋ ያደረገው ሪፖርት 30 ገፅ ያለው 
ሲሆን የተለያዩ ሰብዓዊ መብት ረገጣዎችን በዝርዝር 
ይፋ አድርጓል።

ኢትዮጵያን በሚመለከት ይፋ የሆነው ይህ 
ዶክመንት በሰባት የተለያዩ ክፍሎች ተዘርዝሮ የቀረበ 
ሲሆን በተለይም በእስር ቤት የሚካሄዱ ማሰቃያ 
መንገድ (Torture)፣ በእስር ላይ የሚገኙ ታራሚዎች 
ስለሚደርስባቸው እንግልት፣ ያለዜጐች ፍቃድ 
የሚካሄድ መረጃ አሰባሰብ፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
እንደልባቸው መንቀሳቀስ አለመቻላቸው፣ እንዲሁም 
የመደራጀትና የመሰብሰብ መብት መጨፍለቅ ተጠቃሽ 
ናቸው።

ሪፖርቱ በአገሪቷ ውስጥ ስላሉ ጋዜጦችና 
ጋዜጠኞችም የመናገርና የፕሬስ ነፃነት በሚለው 
ርዕስ ስር በዝርዝር አቅርቧል። አብዛኛውን የአገሪቷ 

ከሕወሓት መስራቾች ውስጥ አንዱ የነበሩት 
አቶ አስገደ ገ/ስላሴ በትግርኛ ቋንቋ ‹‹ጋሃዲ ሦስት›› 
በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፍ ውስጥ የቀድሞ 
የሕወሓት የፀጥታና ደህንነት አባልን ስም አጥፍተዋል 
በሚል የመቀሌ ፍ/ቤት እንዲከላከሉ ለወሰነው ውሳኔ 
የመከላከያ ምስክሮቻቸውን ለማሰማት ለትራንስፖርትና 
ለአበል ወጪ ከፍተኛ የብር ችግር እንደገጠማቸው 
በተለይ ለፍትሕ ገለፀዋል።

አቶ አስገደ ለመከላከያ ምስክርነት 
የጠሯቸው 18 ግለሰቦች ሲሆኑ እነርሱም ደርግን 
ለመጣል በተደረገው የ17 ዓመት የትጥቅ ትግል 
የተፈፀሙ ታሪካዊ ሂደቶችንና የትግሉን ታሪካዊ 
አመጣጥ ጠንቅቀው ያውቃሉ በሚል መሆኑ 
ተገልጿል። ከምስክሮቹ ውስጥም ጠ/ሚኒስትር መለስ 
ዜናዊ፣ አምባሳደር ሙሉጌታ አለምሰገድ (ከጣሊያን)፣ 
አቶ ስብሃት ነጋ፣ አቶ መኮንን፣ አቶ ወልደስላሴ 
አብርሃ (ከትግራይ)፣ አቶ ሰለሞን ተስፋዬ፣ አቶ ፍሬው 
ተስፋሚካኤል (ከደቡብ ሱዳን)፣ አቶ ገብሩ አስራት፣ 
አቶ አባይ ፀሐዬ፣ አቶ ስዬ አብርሃ (ከአሜሪካ)፣ አቶ 
ስዩም መስፍን (ከቻይና)፣ አቶ አርከበ እቁባይ፣ አቶ 
ኪሮስ አቢዬ፣ አቶ አክሊሉ ኪዳነማርያምና ሦስት 
የመከላከያ ጄኔራሎች ይገኙባቸዋል።

የግል ተበዳይ የሆኑት አቶ ብስራት አማረ 
አቅርበውት የነበረው ክስ በፍ/ቤት በይርጋ ተዘግቶ 
እንደነበረ ለፍትሕ የገለፁት አቶ አስገደ፣ ‹‹ለሦስተኛ 
ጊዜ አቃቤ ሕግ ያነሳብኝ ክስ የግለሰቡ ሳይሆን እኔን 
ለመጉዳትና ለማጨናነቅ በመንግስት የቀረበ ነው›› 
ሲሉ ቅሬታቸውን ለፍትህ ገለፀዋል።

ግንቦት 24/2004 ዓ.ም. ክስ ለቀረበለት ፍ/

ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፋይናንስና 
ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ እና ቱሪዝም ኮሚሽን ህዳር 
22/1998 ዓ.ም በተፃፈ ደብዳቤ ፈቅዶላቸው መሬት 
ውስጥ መቼ እንደተቀበረ ያልታወቀውን ቤተ-ክርስቲያን 
ያገኙት አቶ ቃሲም ዓለሙ አህመድ የጀመሩትን የቅርስ 
ፍለጋ ስራ መጨረስ እንዳልቻሉ ገለፁ።

በአዲስ አበባ ቦሌ ክ/ከተማ በተለምዶው 
‹‹ሰፈራ የረር›› ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ‹‹ጽርሃ 
አርያም ቅ/ሥላሴ›› ቤተ ክርስቲያን ገዳምን በቁፋሮ 
ለማግኘት ከአዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን 
ጋር በቁፋሮው ወቅት ለቅርሶቹ ተገቢውን ጥንቃቄ 
መደረጉን ለማረጋገጥ በተለይ በወጣቶች ስፖርትና 
ባህል ሚኒስቴር ቅርስ ጥናትና ባለስልጣን የቅርብ 
ክትትል እንደሚጠይቅ አቶ ቃሲም ተናግረዋል፡
፡ አያይዘውም ‹‹ለቁፋሮው የሚያስፈልገውን ወጪና 
ከቁፋሮ በኋላ ወደ ነበረበት ሁኔታ መመለስ አስፈላጊ 
ከሆነ የሚያስፈልገውን ውጪ መሸፈን ያለባቸው 
መሆኑን እናሳስባለን›› በሚል ውል ገብተው ስራቸውን 
መጀመራቸውን ገልፀው ‹‹ብዙ ገንዘብ ከራሴ አውጥቼ 
ለሚመለከተው የመንግስት መስሪያ ቤት ያስያዝኩ 
ሲሆን በኋላም ከህዝቡ ከፍተኛ እርዳታ አግኝቼ ነው 
ቤተ-ክርስቲያኗን አሁን ያለችበት ደረጃ ላይ ያደረስኩት›› 
ሲሉ ለፍትህ ተናግረዋል።

‹‹ይህንን የቅርስ ቁፋሮ አድርጌ እና ቤተ-

‹‹በከባድ የእምነት ማጉደል የሙስና ወንጀል 
ፈፅሟል›› በማለት የፌዴራል የሥነ-ምግባር እና የፀረ-
ሙስና ኮሚሽን ክስ በመሰረተበት አንዋር ከድር በተባለ 
ግለሰብ ላይ የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 15ኛ ወንጀል 
ችሎት ግንቦት 17 ቀን 2004 ዓ.ም. በዋለው ችሎት 
የሰባት ዓመት ፅኑ እስራትና የብር 5000.00 የቅጣት 
ውሳኔ አስተላለፈ።

በተከሳሽ ላይ የቀረበው ክስ 
እንደሚያመለክተው ግለሰቡ በኢትዮጵያ ፖስታ 
አገልግሎት ድርጅት የሰመራ ፖስታ ቤት ኃላፊ ሆኖ 
በሚሰራበት ወቅት ተገቢ ያልሆነ ብልጽግና ለራሱ 

የፌዴራል የሥነ ምግባር እና የፀረ-ሙስና 
ኮሚሽን የሙስና ወንጀል ፈፅመዋል በሚል ክስ 
በመሰረተባቸው ሁለት ግለሰቦች ላይ የፌዴራል ከፍተኛ 
ፍ/ቤት ወንጀል ችሎት ከትናንት በስትያ ከ6-15 ዓመት 
በሚደርስ ፅኑ እስራትና በገንዘብ እንዲቀጡ ወሰነ።

የሀዋሳ ዩኒቨርስቲ የንብረትና ዕቃ 
ማደራጃ ዋና ክፍል ኃላፊ የነበረው መሀመድ ደምስስ 
በተመሰረተበት መንግስታዊ ሰነድን በሀሰት በማዘጋጀት 
እና በሀሰት በመለወጥ የሙስና ወንጀል ክስ ጥፋተኛ 
ሆኖ በመገኘቱ ከላይ በተጠቀሰው እለት ተከሳሹ በሌለበት 
በ15 ዓመት ፅኑ እስራትና በብር 18,000.00 እንዲቀጣ 
ፍ/ቤቱ ወስኗል።

ክሱ እንደሚያስረዳው ከሆነ ተከሳሹ የማይገባ 
ጥቅም ለራሱ ለማግኘት በማሰብ የወንዶገነት ደንና 
የተፈጥሮ ይዘት ኮሌጅ በ1998 ዓ.ም ሀዋሳ ዩኒቨርስቲ 
200 ቤከር ግላስ እንዲገዛለት ጥያቄ ያቀርባል። 
ተከሳሹም በኮሌጁ በቀረበው የግዥ ጥያቄ ላይ በቁጥር 
የነበረውን ወደ ሳጥን በመቀየርና ይህም በጨረታ 
ኮሚቴ እንደተፈቀደ በማስመሰል ሀሰተኛ የጨረታ 
ሰነድ አዘጋጅቶ 20,850 የሆነ ቤከር ግላሶች ብቻቸውን  
በትርፍነት እንዲገዙ ማድረጉን ይጠቅሳል።

በዚህ ምክንያት ተከሳሹ በመንግስት ጥቅም 
ላይ የብር 532,325.99 ጉዳት እንዲደርስ ማድረጉን 
ክሱ ዘርዝሯል።

ተከሳሹ በተመሰረተበት ክስ ላይ ኮሚሽኑ 
ያቀረበበትን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች ቀርቦ ሊከላከል 
ባለመቻሉ ፍ/ቤቱ ከላይ በተጠቀሰው ቅጣት እንዲቀጣ 
በሌለበት ውሳኔ አስተላልፏል።

በተያያዘ ዜናም የገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለስልጣን መ/ቤት የከፍተኛ ግብር ከፋዮች የቡድን 
አስተባባሪ ኦዲተር የነበረው ዳኛቸው ገመዳ በስራ 
ግዴታው ማድረግ የሚገባውን ላለማድረግና በመንግስት 

በኢሊባቡር ዞን የድንጋይ ከሠል ልማት 
ለማከናወን ከታቀደው መሬት  ከይዞታቸው እንዲነሱ 
የተደረጉት አርሶ አደሮች የተሰጣቸው የካሣ ክፍያ 
የእርሻ መሬት ስፋትን እና በቦታው ላይ የሰፈረውን 
ሀብት ያገናዘበ አይደለም ሲሉ አማረሩ።

በአሊባቡር ዞን ያዩ ወረዳ ውጠቴ 
ቀበሌ ውስጥ በሚከናወነው የድንጋይ ከሰል ልማት 
ከመኖሪያና ከእርሻ መሬታቸው የተነሱ 13፣ 
ከይዞታቸው ሳይነሱ ግምት ያገኙ 83 በድምሩ 96 
አርሶ አደሮች ‹‹ተተኪ የእርሻ መሬት ባለማግኘታችን 
ለእንግልት እና ኪሳራ ተዳርገናል፤ የተደረገውም የካሣ 
ክፍያ ግልጽነት የጎደለው ነው፣ በድንጋይ ከሰል ልማቱ 
ሳቢያ የሚጨፈጨፈው ደን እየተተካ አይደለም›› ሲሉ 
ለፍትህ ገልፀዋል።

አርሶ አደሮቹ ያላቸውን ቅሬታ በተደጋጋሚ 
ለሚመለከተው የመንግስት አካል ገልጸው ሰሚ 

ግንቦት 24 ቀን 2004 ዓ.ም. በወጣው ፍትሕ 
ጋዜጣ የዜና ገፅ ላይ ‹‹በኦነግ አባልነት ለተከሰሰው 
ግለሰብ ዶ/ር መረራ ጉዲና መከላከያ ምስክር ሆነው 
ቀረቡ›› በሚል ርዕስ በወጣው ዜና ላይ የዐቃቤ ሕግ 
ምስክር በመሆን ተከሳሽ ላይ መስክረው የነበሩት 
አቶ ቶሎሳ ተስፋዬ በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ 
‹‹የዐቃቤ ሕግ ምስክር›› የሚለው ሀረግ ‹‹ከተከሳሹ 
ጋር በተጋጩበት ጊዜ›› በሚል እንዲታረም፤ 

‹‹ለሽብር በማሴርና በማነሳሳት›› በሚል ሁሉም 
ተከሳሾች እንዲከላከሉ ፍ/ቤቱ ብይን ሰጥቷል። 

በ2ኛ ክስ በፀረ ሽብርተኝነት አዋጁ አንቀፅ 
7 ንዑስ ቁጥር 2 መሠረት 1ኛ፣ 2ኛ፣ 3ኛ እና 6ኛ 
ተከሳሾች ‹‹በሽብርተኝነት ወንጀል በአመራር ወይም 
በውሳኔ ሰጪነት ተሳትፈዋል›› በሚል እንዲከላከሉ 
ብይን ተሰጥቷል። በ3ኛ ክስ ደግሞ 3ኛ፣ 6ኛ እና 
8ኛ ተከሳሾች በሕገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ምክንያት 
ተከላከሉ የሚል ብይን ሲሰጣቸው የተቀሩት ተከሳሾች 
ከዚህ ክስ በነፃ እንዲሰናበቱ ፍ/ቤቱ ትእዛዝ ሰጥቷል።

በሕገ ወጥ የቦታ ዝውውር ምክንያት 
የተወሰኑ ተከሳሾች በ4ኛ ክስ ተከላከሉ የሚል ብይን 
ተሰጥቷቸው ነበር። 

በመጨረሻም ፍ/ቤቱ 1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች 
ሰኔ 18/2004 ዓ.ም.፣ 4ኛ እና 5ኛ ተከሳሾች ሰኔ 19 
ቀን 2004 ዓ.ም. እንዲሁም 3ኛ ተከሳሽ ሰኔ 22/2004 
ዓ.ም. የመከላከያ ምስክሮቻቸውን በችሎት ተገኝተው 
እንዲያሰሙ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።

ሚዲያዎችን መንግስት መቆጣጠሩን የገለፀው ሪፖርቱ 
ጥቂት በሚባሉ የግሉ ሚዲያዎች ላይ እየተፈፀመ 
ስላለው እንግልት የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅና 
የአውራምባ ታይምስ ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆነውን 
ዳዊት ከበደን ጠቅሶ ፅፏል።

የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ 
ተመስገን ደሳለኝ በጋዜጠኛ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ 
ሁኔታ ከ30 በላይ ክስና ከ100 በላይ በሆኑ ውንጀላዎች 
እንደተጠየቀ ያብራራው ሪፖርቱ ለክሱ ምክንያት ነው 
የተባለው ጋዜጣው ህዝብን በመንግስት ላይ በማነሳሳት፣ 
የሰንደቅ አላማን ክብር በማጉደፍ እንዲሁም ህገ-
መንግስቱን በሚጣረሱ ዘገባዎች ሲሆን ለእነዚህ ሁሉ 
ክሶች ምክንያት ናቸው የተባሉ አስራ ሶስት የጋዜጣዋ 
እትሞች በማስረጃነት መቅረባቸውን ሪፖርቱ ጨምሮ 
ገልጿል። በተጨማሪም የጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ከአገር 
ጥሎ መሰደድ የዚህ አይነት ጫናዎች መበርከት 
መሆናቸው እንደሆነም ዲፓርትመንቱ በሪፖርቱ 
ዘግቧል።

ቤት ምስክሮች ታዘው መቅረብ እንዲችሉ አቶ አስገደ 
ማዘዣ መጠየቃቸው የተገለፀ ሲሆን የመቀሌ ዞን 
ሰሜን ወረዳ ምድብ ፍ/ቤትም አቶ አስገደ ለመከላከያ 
ምስክሮቻቸው የትራንስፖርትና አበል ወጪ መሸፈን 
ይችሉ እንደሆነ የጠየቃቸው ሲሆን፣ አቶ አስገደም 
ከጠበቃቸው ጋር ተመካክረው በትናንትናው ዕለት ፍርድ 
ቤቱን በጉዳዩ ላይ ማነጋገራቸውን ለፍትሕ በመግለጽ፣ 
ፍ/ቤቱ ለመከላከያ ምስክሮቹ የትራንስፖርትና አበል 
ክፍያ ለመፈፀም በሞዴል ወይም በፋይናንስ ካስገቡ 
ምስክሮቹ ሰኔ 8/2004 ዓ.ም. በችሎት ቀርበው 
እንዲመሰክሩ የፍ/ቤት ማዘዣ እንደሚጽፍላቸው፣ 
ነገር ግን የክፍያ ሞዴሉን ካላስገቡ ማዘዣውን 
እንደማይሰጣቸው ተናግሮኛል ብለዋል።

‹‹በገጠመኝ ሁኔታ ትልቅ ውጥረት ውስጥ 
ነኝ›› ያሉት አቶ አስገደ፣ በሀገር ውስጥ የሚገኙትን 
ምስክሮች ለማስመስከር የሁለት ቀን አበልን 
ጨምሮ በአየር ትራንስፖርት ከ30 ሺህ ብር በላይ፣ 
እንዲሁም በአውቶብስ ከሆነ ደግሞ 15,000 ብር 
እንደሚያስወጣቸው ለፍትሕ ገልፀዋል - የውጪዎቹን 
ለማስመጣት ደግሞ በ100ሺዎች  የሚቆጠር ብር 
እንደሚያሰፈልጋቸው ተናገረዋል።

‹‹እኔ ታሪክ ነው የፃፍኩት፡፡ ክሱ ሀሳብን 
በነፃነት የመግለፅ መብትን የሚገፍ ነው፡፡ በገንዘብ ማጣት 
ፍትሕ ከማጣት ቅን አሳቢ ዜጋ ወጪዬን ይሸፍንልኝ 
ዘንድ እጠይቃለሁ›› ያሉት አቶ አስገደ ሊተባበራቸው 
ፍቃደኛ የሆነ ማንኛውም ዜጋ በኮንትራክሽንና ቢዝንስ 
ባንክ መቀሌ ቅርንጫፍ በባንክ ሂሳብ ቁጥር 621 አቶ 
አስገደ ገ/ስላሴ ወ/ሚካኤል ብሎ የሚችለውን ገንዘብ 
እንዲረዳቸው አያይዘው ጠይቀዋል።

ክርስቲያኑን ሰርቼ ለሀገረ ስብከቱ አስረክቤያለሁ፡፡ 
ነገር ግን ቤተ-ክርስቲያንዋን ለማስተዳደር በየጊዜው 
የሚመጡ የሃይማኖት አባቶች የእኔን የቅርስ 
ግኝት ባለቤትነት ለማጥፋት እና የገዳሙን ታሪክ 
ለመቀየር የተለያዩ ስራዎችን ሰርተዋል። አሁንም 
VCD ለማሳተም እየተንቀሳቀሱ ነው። ታሪኩን 
የሚቃረን መጽሄት አሳትመው እየሸጡ ይገኛሉ፡፡›› 
የሚሉት ቅሬታ አቅራቢው የጀመሩትን የቅርስ ፍለጋ 
እንዳይቀጥሉ መደረጋቸውን በአዘኔታ ገልጸዋል፡፡ 
መጀመሪያ ከህዝብና ከመንግስት ጋር በመሆን ስራውን 
ማከናወናቸውን በመጥቀስ አሁንም ተልዕኳቸውን 
እንዲጨርሱ የሚመለከተው አካል ለጉዳዩ ትኩረት 
ይስጠው ሲሉ ጠይቀዋል።

‹‹ከአንድ ሄክታር በላይ የሚሸፍነውን ቅርስ 
ለማስቆፈር በአካባቢው የነበሩ ገበሬዎችን በካሣና 
በስጦታ እንዲነሱልኝ ባደረግም በአሁኑ ወቅት የቤተ-
ክርስቲያኗ አስተዳዳሪዎች በሚፈጽሙት ያልተገባ ስራ 
ከነቤተሰቦቼ ለደህንነት ችግር ተጋልጫለሁ›› ያሉት አቶ 
ቃሲም ቦታውን በቅርስነት ለማስመዝገብ በእንቅስቃሴ 
ላይ መሆናቸውን ጠቅሰው ቀሪውንም የቅርስ ፍለጋ ስራ 
/ራዕይ/ በተገቢው ሁኔታ ለማጠናቀቅ እንዲችሉ ለጠ/
ሚኒስቴር ጽ/ቤት እና ለሚመለከታቸው የመንግስት 
መስሪያ ቤቶች ደብዳቤ መጻፋቸውን ጨምረው 
አስረድተዋል።

ለማግኘት በማሰብ ከታህሳስ 2 እስከ ጥር 2 ቀን 2003 
ዓ.ም. ድረስ ከሰበሰበውና በእጁ ከገባው የድርጅቱ ገንዘብ 
ውስጥ የፖስታ ቤቱ መስኮትና ካዝና ተሰብሮ በሌቦች 
እንደተወሰደ በማስመሰል ብር 1,281,934.62 አጉድሎ 
ለግል ጥቅሙ አውሏል ይላል።

ግለሰቡም በክሱ ሂደት የኮሚሽኑ አቃቤ 
ሕግ ያቀረበበትን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች መከላከል 
ባለመቻሉና የሙስና ወንጀል መፈፀሙ በመረጋገጡ 
ፍ/ቤቱ ግንቦት 17/2004 ዓ.ም. በዋለው ችሎት ከላይ 
የተጠቀሰውን የፍርድ ውሳኔ ሊያስተላልፍ ችሏል።

ጥቅም ላይ ጉዳት አድርሶ ለራሱ ሕገ-ወጥ ጥቅም 
ለማግኘት በማሰብ ጉቦ ሲቀበል እጅ ከፈንጅ ተይዞ 
በተመሰረተበት ክስ የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 1ኛ 
ወንጀል ችሎት ከትናንት በስትያ በዋለው ችሎት 
በእስራትና በገንዘብ እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፏል።

በክሱ መሰረት ግሪን ላንድ ኃላ/የተ/የግ/
ማህበር በ1997 እና 1998 ዓ.ም. የግብር ዘመን 
የሚፈለግበትን የግብር ዕዳ ለመወሰን ተከሳሹ ኦዲት 
በማድረግና መንግስት ከድርጅቱ የሚፈልገውን ግብር 
በአግባቡ በመስራት እንዲሰበሰብ ማድረግ ሲገባው 
የተሰጠውን ኃላፊነት ወደ ጐን በመተው የድርጅቱን 
የግብር መጠን ዝቅ ለማድረግ ከድርጅቱ ተወካይ ጋር 
ተከታታይ ድርድር ያደርጋል።

በዚህ መሰረት መንግስት ከድርጅቱ 
የሚፈልገውን የግብር መጠን ከ6.9 ሚሊዮን ብር 
ወደ 2.9 ሚሊዮን ብር ዝቅ እንዲል ይስማማል። 
በመቀጠልም ይህንን የገንዘብ መጠን ወደ 1.8 ሚሊዮን 
ብር ለመቀነስ በመደራደርና የግብር መጠኑ መቀነሱን 
የሚያሳይ የሂሳብ ማስታወቂያ መግለጫ ሰመሪ /
Summary/ ረቂቅ ለማሳየት ለዚህም ብር 700 ሺህ 
ጉቦ እንዲከፈል ይጠይቃል።

ተከሳሹ በጉቦ መልክ እንዲከፈለው 
መጀመሪያ የጠየቀውን የገንዘብ መጠን ወደ 600 ሺህ 
ብር ለመቀነስ በመስማማት ይህን ገንዘብ ነሐሴ 17 ቀን 
2002 ዓ.ም. ካዛንቺስ ኪራይ ቤቶች አካባቢ ሲቀበል እጅ 
ከፈንጅ ይያዛል።

ኮሚሽኑም በግለሰቡ ላይ የመሰረተውን 
ጉቦ የመቀበል የሙስና ወንጀል ተከሳሹ ሊከላከል 
ባለመቻሉ ፍ/ቤቱ ከላይ በተጠቀሰው ዕለት በስድስት 
ዓመት ፅኑ እስራትና በ2000.00 ብር እንዲቀጣ ውሳኔ 
አስተላልፏል።

ማጣታቸውን ቢናገሩም የውጠቴ ቀበሌ ሊቀመንበር 
የሆኑት አቶ ረሻድ አብደላ ‹‹የካሣ ክፍያው የወጣው 
በመከላከያና በእርሻ ባለሙያዎች ተጠንቶ ነው። 
ግምቱም የባለፈውን አመት የድንጋይ ከሰል ሽያጭ፣ 
የአትክልት ብዛት እና የመሬት ስፋትን መስፈርት 
አድርጎ ነው። በዕርግጥ ለገበሬዎቹ የተሰጠው ግምት 
አነስተኛ ነው። ቅሬታ ሊኖራቸው ይችላል በማለት 
ለፍትህ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

የድንጋይ ከሰሉን ምርት ተከትሎ በተነሳ 
አለመግባባት የአንድ ወጣት ህይወት እንዳለፈ ቢገለፅም 
የቀበሌው ሊቀመንበር ‹‹ልጁ የሞተው በአካባቢው 
ባለወንዝ ውስጥ  በመዋኘት ላይ እንዳለ ሰምጦ ነው 
እንጂ በከሰል ምርቱ ሳቢያ በተፈጠረ አለመግባባት 
አይደለም›› በማለት ቢናገሩም በአካባቢው ያሉ የአይን 
እማኞች በተፈጠረው ግጭት ነው ሲሉ በተለይ ለፍትህ 
ገልፀዋል።

በተጨማሪም ‹‹በእነ በቀለ ገርባ የክስ መዝገብ የተከሳሽ 
መከላከያ ምስክሮች እየተደመጡ ነው›› በሚለው ዜና 
ውስጥ ለተከሳሽ መከላከያ ምስክር ሆነው የቀረቡት 
አቶ መሐመድ በሉ የሚለው አቶ መሐመድ መሎ 
በሚል፣ አቶ አዲስ ብክሬ የሚለው አቶ አዲስ ምክሬ 
በሚል እና አቶ ገርገሩ ፉፋ የሚለው ደግሞ አቶ 
ገልገሎ ፉፋ በሚል ተስተካክሎ እንዲነበብ በአክብሮት 
እንጠይቃለን።
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ገላትያ ሰዎች ም.5 ቁ.15

‹‹እርስ በርሳችሁ የምትበላሉና የምትነካከሱ ከሆነ ግን 
እርስ በርሳችሁ እንዳትተላለቁ ተጠንቀቁ››

‹‹እርስ በርሳችን እንዋደድ የምትል 
ከመጀመሪያ የሰማችኋት መልእክት ይህች ናት። 
ከክፉ ወገን እንደሆነ ወንድሙንም እንደገደለው 
እንደ ቃየል አይደለም ስለምን ገደለው? የእርሱ 
ሥራ ክፉ የወንድሙ ግን ፅድቅ ስለነበር ነው›› 
ዩሐ. መልእክት ም.3 ቁ.11

ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ሥጋው 
ለትውልድ ካስተማራቸው መልካም ነገሮች 
መካከል አንዱ ፍቅር ነው። የሁሉ ነገር ማሰሪያ 
ያደረገው የሰው ልጆችን የእርስ በርስ መተሳሰብና 
መፈቃቀር ነበር። የክርስትና እምነት ብቻም 
ሳይሆን በአለም ላይ ያሉ እምነቶች ዋነኛው 
መሰረታቸው ፍቅር ነው።

ከምንም ነገር በላይ የወንድሞች እርስ 
በርስ መፈቃቀር ለአገር ግንባታ ዋነኛው መሰረት 
ነው። የሰው ልጅ በተፃፈ ህግ ብቻ ይኖራል ማለት 
ያዳግታል። ለዚህ ደግሞ ህግ ከመኖሩ በፊት የሰው 
ልጆች ያሳለፉትን የትስስሮሽ ኡደት መመልከቱ 
በቂ ነው፡፡  ከህግ በላይ የሚገዛን እርስ በርስ 
የምናዳብረው መከባበር ነው። ህዝቦች የአንድ 
አገር ዜጋ ነን ብለው እንዲያሰቡ ከሚገፋቸው 
ምክንያቶች ዋነኛው በመካከላቸው የገነቡት 
የወገንተኝነትና የተቆርቋሪነት ስሜት ነው። አገር 
ተራራው፣ ሸለቆው፣ ውሃው፣ እንስሳቱ፣ ብቻ 
አይደለም። በእነዚህ ሁሉ ተፈጥሮዎች ላይ 
የሚሰለጥን የበላይ የሆነ ፍጥረት አለ። አገር 
ሰውም ጭምር ነው። አገሬን እጠላለሁ የሚል 
ግለሰብ ግዑዝ የሆነውን መሬት እጠላለሁ ማለቱ 
እንዳልሆነ ልብ ልንል ይገባል። የሚጠላው 
በአጠቃላይ ወንድሞቹንና እህቶቹን ነው።

ስለዚህ ኢትዮጵያ ስለምትባል አገር 
ስናስብ ኢትዮጵያውያን ስለተባሉ ወንድሞቻችን 
እና እህቶቻችንም ጭምር እያሰብን መሆን 
አለበት። አገሬን እወዳለሁ የሚል ግለሰብ በሙሉ 
በእነዚህ ወገኖች ላይ በሚደርሰው ማናቸውም 
በጎም ይሁን መጥፎ ተሞክሮዎችን በጋራ 

እጋራለሁ ለማለት የተዘጋጀ መሆን ይገባዋል። 
በወንድምነትና በእህትነት ለመተዛዘንና ለመተሳሰብ 
የግድ ከአንድ እናትና ከአንድ አባት መወለድ 
አይጠበቅብንም። ሃይማኖትም የወዳጅነታችን 
ድንበር ከለላ መሆን የለበትም። አገር ሃይማኖት 
ከሚያስተሳስረው የበለጠ ከተለያዩ ሰዎች ጋር 
አንድነትን የሚያጋራን የጋራ ቤታችን ነው። 
እግዚአብሔርም ለይታችሁ የዚህን እምነት 
ተከታይ ከዚህ ቤተሰብ ለተወለደ፣ የዚህ ዘር 
የሆነ፣ ይህንን ቋንቋ ለሚናገር ግለሰብ ወይም 
ቡድን አድሉ አይልም። ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር 
አምሳል እስከተፈጠረ ድረስ ፍቅራችንን ለሁሉም 
ዜጋና ወገን ሳንሰስት ልንሰጥ ይገባናል። መጽሀፍ 
እንዲል ‹‹ወንድሙን የሚጠላ ሁሉ ነፍሰ ገዳይ 
ነው››፡፡ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሁሉ ሲል ነው 
እራሱን አሳልፎ የሰጠው። ለይቶ ለእዚህ አገር 
ዜጐች ብቻ ቤዛ ልሆን መጣሁ አላለም። ምድር 
የናቀቻቸውን ሁሉ መረጠ። በከብቶች በረት 
ተወለደ። እንደ ማንኛውም ተራ ዜጋ አደገ። 
ጊዜው ሲደርስ አላማውን ከግብ ያደርሱለት 
ዘንድ በማህበረሰቡ ዘንድ የተናቀ ስራን ይሰራሉ 
የሚባሉትን ግለሰቦች ለታላቅ ሃዋርያዊ ተልዕኮ 
አጫቸው፡፡ ወደ እየሩሳሌም ሲገባ የአህያ 
ውርንጭላን መረጠ። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር 
እነዚህ ሁሉ በሰዎች ዘንድ ይኖራሉ። ከሁሉ 
ግን ፍቅር እንደሚበልጥ በመፅሐፍ ቅዱስ ላይ 
እንደተገለፀ ስንቶቻችን እናውቅ ይሆን?

ሰዎች እግዚአብሔርን ወደ ላይ 
አንጋጠው ይፈልጉታል። በየቤተመቅደሱ፣ 
በየአምልኮ ስፍራ ሁሉ በፀሎት፣ በምልጃ 
ይተጋሉ። የእምነት ተቋማት የሚጠቀሙባቸውን 
መባ ያቀርባሉ። ለእምነታቸው ሲሉ ክፈሉ 
የተባሉትን ዋጋ ሁሉ ለመክፈል ዝግጁ 
ናቸው። እግዚአብሔር ግን ይላል ስራብ 
አብልታችሁኛል፣ ስጠማ አጠጥታችሁኛል፣ 
ስታረዝ አልብሳችሁኛል፣ ስታሰር ጠይቃችሁኛል 
ይላል። ክርስቶስን የት ነው የምናበላው? የትስ 
ነው የታሰረው? ልብስ የት ነው የምናመጣለት? 
ቤተመቅደስ ውስጥ ነው? የተለየ አድራሻ አለው? 

ምንስ ማለት ነው?
 አገራችን የቁስ ደሃ ለመሆኗ እንደገና 

አንስተን አንነጋገርም።  ህፃናት በቤተሰብ ችግር 
ምክንያት ጐዳና ላይ መውደቃቸውን ለማወቅ 
ማስረጃ መደርደር አይጠበቅብንም። ቀን በፀሐዩ 
ሀሩር፣ ማታ በብርድ ቁር በየበረንዳው የሚሰቃዩ 
ወገኖቻችን ስፍር ቁጥር የላቸውም።  እነዚህ 
ወገኖቻችን አይደሉምን? ማን ነው ከወደቁበት 
አስከፊ ኑሮ የሚታደጋቸው? ማን ያብላቸሁ? 
ማንስ ያጠጣቸው? የመጠለያውስ ነገር የማን 
ኃላፊነት ነው ብለን እንተወው? ወንድሞቻችን፣ 
እህቶቻችን ተቸግረው አይናችን እያየ እንዳላየ 
አልፈን በቤተመቅሱ እግዚአብሔርን ለመፈለግ 
የምንገባው የቱን እግዚአብሔርን ነው።  እርሱ 
እኮ በደጅ የሚያበላው አጥቶ የሚለበሰው ቸግሮት 
ችግሮች በደጅ ተሰቃየቷል።  በቱቦ ውስጥ 
መኖር በራሱ ስቃይ ሆኖበታል። የሚታየውን 
እግዚአብሔርን ትተን የማይታየውን አምላክ 
ለመፈለግ መታተራችን ያለማስተዋል ውጤት 
ነው። ፍቅር ቢኖረን ኖሮ እግዚአብሔርን 
ባወቅነው ነበር። መጽሐፍ እንዲህ ይላል ‹‹የዚህ 
አለም ንብረት ያለው ወንድሙንም ተቸግሮ 
አይቶ ምፅዋትን ቢከለክለው እግዚአብሔርን 
እንዴት ያውቃል?››። እግዚአብሔርን ማወቅ 
እንግዲህ እንዲህ ነው። ለገዛ ወገን ማድላት 
ግዴታ እንጂ የሞራል ሀላፊነት ብቻ አይደለም። 
የራስ ወዳድነትም አንዱ መገለጫ ከዚሀ ሀሳብ 
ጋር መቃረን ነው። ወንድሞችን ለማገልገል 
የግድ በደም መወራረስ የለብንም። ፍቅር 
ካለ ሁሉም ነገር ይቻላል። ግማሸ የሚሆኑት 
የአገራችን የማህበረሰብ ክፍል (በጐዳና ላይ 
የወደቁትን ችግረኛ ህፃናት እና አዛውንቶች) 
ማሰብ ብንችል ኖሮ አገራችን የጐዳና ተዳዳሪም 
ይሁን በልቶ ማደር ያቃታቸው ዜጐች መኖሪያ 
ባልሆነችም ነበር። ፍቅር የሌለው ማህበረሰብ 
እርስ በርሱ አይስማማም። ችግሮችን ለመፍታት 
ከመስማማት ይልቅ ለፀብ ይዳረጋል። በዚህም 
የአገር ህልውና አደጋ ላይ ይወድቃል። 
ኢትዮጵያን ለመገንባት ኢትዮጵያዊነት የሚለውን 

ጠንካራ የጋራ መንፈስ መገንባት የግድ ያሻል። 
የአገር አንድነት ግዑዝ በሆነው መሬት ላይ 
አይገነባም። የአገር ምንነት በሰዎች ልቦና ውስጥ 
የሚተሳሰር የመንፈስ አንድነት ነው። መንፈሱ 
ከአገሩ የራቀን ሰው የግድ የአገር ባለቤትነትን 
ልንሰጠው አንችልም። ኢትዮጵያዊ ነህ ብሎም 
ማስገደድ አያዋጣም። እንዲህ አይነት አካሄዶች 
አገርን ከመበታተን ውጭ ህልውናዋና ሲታደጋት 
አልተመለከትንም። ከኢትዮጵያ የተገነጠሉትም 
ይሁን አሁንም መገንጠል የሚፈልጉ ቡድኖች 
መንፈሳቸው ከአገር ምንነት ስለራቀባቸው ውጭ 
ውጭውን ተመኝተው ጉዳያቸውን አሳክተዋል 
ከፊሉም እየሞከረ ይገኛል።

የአገር አንድነትን የማይደግፉ 
ሰዎች ምክንያታቸው የፍቅር እጦት ነው። 
ከሌሎች የህብረተሰብ ቡድኖች ጋር በአንድነት 
ለመኖር የሚያግዛቸውን አንድነት መመስረት 
አልተቻላቸውም። እንደተገፉ፣ እንደተረገጡ፣ 
እንደተበደሉ አሰቡ። ያላቸው አማራጭ ሌላ 
ፍቅር ሊያገኙበት የሚችሉትን የእምነት አንድነት 
መገንባት ነው። በሌሎች ወገኖች ላይ የሚደርሰው 
በደልና ስቃይ በኛ ላይ እስካልደረሰ ድረስ ምንም 
አይመለከተንም ብለን የተቀመጥን ብዙዎቻችን 
ነን። ደቡብ አፈሪካዊው የመንፈስ አባት ዴዝሞን 
ቱቱ ‹‹በዳዮችን እንዳላየ የሚያልፍ የበዳይ ተባባሪ 
ነው›› ብለው ነበር ፍቅራችንን ሸሽተናል። የዚህ 
ውጤት ደግሞ ያሳለፍናቸው አስከፊ ጦርነቶች 
እና ጥሏቸው ያለፈው ጠባሳዎች ናቸው። ቅዱስ 
ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በላከላቸው መልእክቱ 
በምዕራፍ 5 ቁ.13-15 የፍቅርን ምንነትና ጦስ 
እንዲህ ነግሯቸዋል፡-

‹‹ወንድሞች ሆይ እናንተስ ለነፃነት 
ተጠርታችኋል፣ ነገር ግን በሥጋችሁ 
ፍቃድ ለነፃነታችሁ ምክንያት አታድርጉለት 
ለወንድሞቻችሁ በፍቅር ተገዙ። ወንድምህን 
እንደራስህ ውደድ የሚለው አንድ ቃል ሕግን 
ሁሉ ይፈፅማልና። እርስ በርሳችሁ የምትበላሉና 
የምትነካከሱ ከሆነ ግን እርስ በርሳችሁ 
እንዳትተላለቁ ተጠንቀቁ››

“እንጀራዬ ማስተዋወቅ እንጂ 
መተዋወቅ አይደለም”

የማስታወቂያ ባለሙያና የመድረክ መሪ 
ቢንያም ከበደ

ዕንቁ የቤተሰብዎ መፅሔት
ነገ 

በገበያ ላይ 
ትውላለች

“ዛሬ እግዚአብሔርም የባሰ 
ችግር ውስጥ ገብቷል”

“እነሱ እዚያ ባይሞቱ ኖሮ
እኛ እዚህ አንሰበሰብም ነበር”

ጋሽ ታዴ

ፑሽኪን የማነህ?
      ነፃነት ተስፋዬ

ርኅራኄያዊ ግድያ         
      ዳንኤል ክብረት

ማኅበረ ቅዱሳን ፡- 
20ኛ ዓመት

ከቴሌ ባር እስከ ሐዋሳ
           ከወንጀል መንደር

ፕሮፌሰር በፈቃዱ ደግፌ

ቴዲ አፍሮ

ደረጄ ኃይሌ


