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ሳላዲን ጥቁር ሰው! 
አበበ ጥቁር ሰው! 
እስክንድር ጥቁር 
ሰው… እኛስ!?

አቤ ቶኪቻው

ዛሬ የ2005 
የመንግስት 

በጀት ለፓርላማ 
ይቀርባል

ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ 
የሚደረጉ ብርበራዎች 

ይቁሙ

ተቀባይነት ያለውን መድረክን ከህዝባዊ ውይይት ሆን 
ተብሎ ለማራቅ እየተደረገ መሆኑን የመድረክ አመራሮች 
መናገራቸው ተገልጿል፡፡ 

በተለይ አመራሮቹ “የምርጫ ሥነ ምግባር ኮድ” 
ተፈረመም አልተፈረመ የሀገሪቱ ህግ ሆኖ ወጥቷል፡
፡ በዚህ ሰዓት ስለሱ ማንሳት አስፈላጊነቱ አይታየንም፤ 
ከዚህ በፊት በሀገሪቱ ህግ ሆነው የወጡ ረቂቆች ላይም 
ፈርመን አናውቅም፤ ያለፈን ነገር ዛሬ ማንሳቱ ተገቢ 
አይደለም ሲሉ መግለፃቸው ተጠቁሟል፡፡

 ሌላው የሚቀጥለው 2005 ዓ.ም. ለሚደረገው የአዲስ 
አበባ ምርጫ ላይ መድረክ እንዲሳተፍ ለማግባባት 
ሙከራ ቢደረግም አመራሮቹ በአሁን ወቅት በሀገሪቱ ህገ 
መንግስት የተረጋገጡ መብቶች እየተከበሩ አለመሆኑን 
አንስተዋል፡፡ 

አቶ ሽፈራው ሽጉጤን ለመቃወም በርካታ 

ኢትዮጵያውያን ተሰባስቡ

የመድረክ አመራሮች ከእንግሊዝ ከፍተኛ 
ባለስልጣን ጋር መከሩ

    በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የተደረገው 

የማደራጀት ሙከራ እስረኞችን አስቆጣ

በብራዚል ለሚደረገው የአለም ዋንጫ ማጣሪያ 

የኢትዮጵያና የመካከለኛው አፍሪካ ብሔራዊ ቡድኖች 

በአዲስ አበባ ስታዲዮም ባደረጉት ግጥሚያ መሀከል 

ክቡር ትሪቩን የተቀመጡ ባለሥልጣናት በቦክስ 

ለመደባደብ ተነስተው በዕለቱ የክብር እንግዳ ገላጋይነት 

ፀቡ መብረዱን በስፍራው የተገኙ የዜና ምንጮቻችን 

ገለፁ፡፡

የአንድነት ብሔራዊ ም/ቤት አስቸኳይ 
ስብሰባ አካሄደ 

ጥያቄያችን አሁንም አልተመለሰም 
የሙስሊሙ ተወካዮች

ኢህአዴግ መምህራንን ለማባረር 
አዲስ ስልት ቀየሰ
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ወደ ገፅ 11 ይዞራል....

ወደ ገፅ 9 ይዞራል....

ወደ ገፅ 10 ይዞራል....

ዜጎቻችን እየተፈናቀሉ ለባዕዳን
መሬት በገፍ ይሰጣል

ዳንኤል ሺበሺ

ባለሥልጣናቱ 
በአዲስ አበባ 
ስታዲየም
ለቦክስ 
ተገባበዙ

በተባበሩት መንግስታትና በአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስቴር 
እና የእንግሊዝ ፓርላማ አባል ከሆኑት ከሄነሪ ቤሊንግሃም 
ጋር የመድረክ ከፍተኛ አመራሮች ባለፈው ግንቦት 2004 
ዓ.ም. አዲስ አበባ በሚገኘው እንግሊዝ ኤምባሲ ውስጥ 
በጋራ መክረዋል፡፡

በውይይቱ ላይም የመድረክ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ 
የሆኑት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እና የአንድነት/መድረክ 
የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ተመስገን ዘውዴ በተደረገላቸው 
ግብዣ መሰረት መገኘታቸው ታውቋል፡፡

በወቅቱም የተለያዩ አጀንዳዎች በውይይቱ ላይ 
መነሳታቸው የተጠቆመ ሲሆን በዋናነት የተነሱት 
ኢህአዴግ መድረክን “የምርጫ ሥነ ምግባር ኮዱን 
አልፈርምም”ብሏል በሚል ከሀገራዊ የፖለቲካ ውይይት 
ማግለሉን፣ በ2002 ዓ.ም.በተደረገው ምርጫ ከገዥው 
ፓርቲ ቀጥሎ ከፍተኛ ድምጽ ያገኘውንና በህዝቡ ከፍተኛ 

- ነጋዴዎች ላይ ከፍተኛ ግብር በመጣል 
በጀቱን ለማሟላት ታቅዷል 

- አጠቃላይ በጀቱ 137.8 ቢሊዮን ብር 
በላይ ነው 

- ለመከላከያ ከ6.5 ቢሊዮን ብር በላይ 

- ለብሄራዊ ደህንነት እና ለኢንሳ 416.4 
ሚሊዮን ብር በላይ  ተመድቧል
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ከቀጣዩ የአዲሰ አበባ ምርጫ ጀርባ ምን አለ በማለት ዳሰሳ ያደረገው ዳንኤል ተፈራ ጹሑፍ 
እንደሚከተለው ይነበባል::

ዳንኤል ተፈራ

እንደ መስከንተሪያእንደ መስከንተሪያ

በ1911 ዓ.ም ልጅ እግሩ ራስ ተፈሪ ወደ ዘውዱ 

እየተንደረደሩ ነበር፡፡ ታዲያ አንድ ቀን ከደጃዝማቾቹና 

ከመኳንቶቹ መካከል ምረጥ፣ ምረጥ አድርገው 

በታማኝነት ወደ ዙፋኑ ያደርሱኛል የሚሏቸውን 

መኳንንቶች በመሰብሰብ “የዘውድ አማካሪዎች” 

በመባል የሚታወቁትን ግለሰቦች እንዲሾሙ ተናገሩ፡፡ 

ምክር ቤታቸውም “የዘውድ ም/ቤት” በመባል ተጠራ፡፡

ይሄ ስለ ኢትዮጵያ የምርጫ ትርክት ስናነሳና ታሪካዊ 

ዳራ ፍለጋ ወደኋላ ስንዳክር የምናገኘው ድርሳን ነው፡

፡ ይሄን ታሪካዊ ዳራ ተከትሎም በኢትዮጵያ ምርጫ 

የተጀመረው በ1911 ዓ.ም ነው ተብሎ ተከተበ፡፡ 

ከላይ በተጠቀሰው ታሪክ የሚስማማው የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም በ1923 ዓ.ም የተፃፈውን 

የመጀመሪያ ሕገ መንግስት ተከትሎ የመጀመሪያው 

ፓርላማ እንደተቋቋመ ይነግረናል፡፡ ታዲያ የዚሁ 

ፓርላማ አባላት የሚመረጡት በንጉሱ ነበር፡፡ ይሄ ለምን 

ሆነ? ለንጉሱ የማይገሰስ ስልጣን የሚሰጠው የ1923ቱ 

ሕገ መንግስት “ሕዝቡ ራሱ መምረጥ እስከሚችል ድረስ 

የም/ቤቶች አባላት በንጉሱና በመኳንንቱ ይመረጣሉ” 

ስለሚል ነው፡፡ 

“መረጣው” እስከ ጣሊያን ወረራ ድረስ የቆየ ሲሆን 

ጣሊያን በውድ ኢትዮጵያውያን የነፃነት አርበኞች 

ተገፍትራ ከወጣች በኋላ ማለትም በ1933 ዓ.ም 

ንጉሱ ከስደት እንደተመለሱ ለፓርላማ አባላት የሀገር 

ሽማግሌዎች ከአካባቢያቸው ባላባቶች እየመረጡ 

እንዲልኩ ተደረገ፡፡ 

የምርጫ ቦርድ ድረ ገጽ እንደሚተርከው ከሆነ ደግሞ 

ከ1948 ዓ.ም ጀምሮ ሕዝቡ ራሱ እንደራሴዎችን 

እንዲመርጥ ተፈቀደለት፡፡ በየ 4ዓመቱ የሚካሄደውን 

የእደራሴዎችን ምርጫ በወቅቱ የተቋቋመው የምርጫ 

ቦርድ ከሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚንስቴር ጋር በመተባበር 

ያስፈፅም ገባ፡፡ ይሄም እስከ ንጉሱ ፍፃሜ ድረስ ዘለቀ፡፡ 

በጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም የሚመራው ቡድን (ደርግ) 

ስልጣን እንደያዘ የወሰደው ርምጃ የአዛውንቱን ንጉስ 

እንደራሴዎች መበታተን ነበር፡፡ ብተናው መግደልንም 

ይጨምራል፡፡ ደርጉ በ1967 ዓ.ም በተበተነው ፓርላማ 

ምትክ ከተለያዩ የወታደር ክፍሎች የተውጣጡ 60 

ሰዎችን ያቀፈ የመማክርት ጉባኤ መሰረተ፡፡ ከሁለት 

ዓመት በኋላም ደርጉ በኢሰፓ ጠቋሚነት ዕጩዎችን 

በማስቀረብ ይሄ መከረኛ ሕዝብ ተሰልፎ እንዲመረጥ 

ተደርጐ “የሸንጐ ም/ቤት” ተሰየመ፡፡ 

የተለያዩ የምርጫ ተኮርና፣ የምርጫ ታሪክ ሰነዶች 

እንደሚዘረዝሩት እንዲህ እንዲያ እያለ ምርጫና 

የምርጫ ታሪክ ኢህአዴግ እጅ ላይ ወደቀ፡፡ ለዚህ ጽሁፍ 

ሲባል ያነጋገርኳቸው ፖለቲከኞችና ከፖለቲካ መስመር 

አፈግፍገው የሚኖሩ ግለሰቦች የ “ነፃ አውጭዎችን” 

ቀጣዩ የአዲስ አበባ ምርጫና ከመጋረጃው በስተጀርባ የታፈኑ እውነቶች
መግባት ተከትሎ ወፈር ያለ ተስፋ አድሮባቸው 

እንደነበር ይናገራሉ፡፡ እሱም “ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ለማስፈን ታግያለሁ፣ ሞቻለሁ፣ ቆርጫለሁ . . .” የሚለው 

ኢህአዴግ ገለልተኛ የምርጫ ቦርድ እንደሚያቋቁም 

ማመን ነው፡፡ 

ከጅምሩም የተስፈኞችን ተስፋ የሚያለመልም ምልክት 

ከታጋዮች መታየቱ ነበር፡፡ እንደ አስተያየት ሰጭዎች 

ከሆነ የመጀመሪያው ምልክት የታየው በሽግግሩ ወቅት 

ነው፡፡ በግንቦት ወር 1983 ዓ.ም የተመሰረተው የሽግግር 

መንግስቱ ባፀደቀው ቻርተር ላይ የምርጫ ኮሚሽን 

ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 11/1984 ተሰናዳ፡፡ በ1984 ዓ.ም 

የወረዳና የቀበሌ ጊዜያዊ አስተዳደር አካላት ምርጫ 

ተደረገ፡፡ ቀጥሎም ብሔራዊ፣ ክልላዊ፣ የዞንና የወረዳ 

ም/ቤት አባላት ምርጫ ተፈፀመ፡፡ 

ተስፈኛ ፖለቲከኞችም ቀጣዩን ጊዜ በጉጉት መጠባበቅ 

እንደያዙ ይናገራሉ፡፡ የኢፌዲሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 

102 ላይ የምርጫ ቦርድን “ነፃ፣ ገለልተኛ ፍትሐዊ ምርጫ 

ለማካሄድ የተቋቋመ ሲቪል ተቋም” በማለት ይገልፀዋል፡

፡ የኢትዮጵያ የምርጫ ቦርድም “ገለልተኛ” የሚል ስም 

ይዞ የተቋቋመው ህዳር 1986 ዓ.ም ነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 

64/1985 ዓ.ም መሰረት ማለት ነው፡፡ 

ይሄው ተቃዋሚዎች “ገለልተኛነቱን እንጠራጠራለን፣ 

ነፃ አይደለም፤ አቅም የለውም . . .” እያሉ ትችት በቁና 

የሚያወርዱበት የምርጫ ቦርድ በ1987፣ በ1992፣ 

በ1997 እና በ2002 ዓ.ም ሀገራቀፍ ምርጫዎችን 

አካሂዷል፡፡ 

እንዲህ እንዲያ እያለም መቶ ዓመቱን ሊደፍን ስድስት 

ዓመታት የቀሩት የኢትዮጵያ የምርጫ ታሪክ በ2005 

ዓ.ም ደግሞ ከሌላ የምርጫ ሁነት (event) ጋር 

ይጋፈጣል፡፡ በሚቀጥለው ዓመት መቼ፣ የትና እንዴት 

እንደሚካሄድ የድርጊት መርሃ ግብር ያልተፈፀመለት 

የወረዳና የአዲስ አበባ ምርጫ ይካሄዳል፡፡ በዚህ አጭር 

ጽሁፍም የተለየ ትኩረትና ግብግብ ይካሄድበታል ተብሎ 

የሚጠበቀውን የአዲስ አበባ ምርጫና ከመጋረጃው 

ጀርባ ያሉ የታፈኑ እውነትኛ ስጋቶችን መቃኘት ነው፡፡ 

ጉራማይሌዋ አዲስ አበባጉራማይሌዋ አዲስ አበባ

125ኛ ዓመቷን የያዘችው አዲስ አበባ ቅልጥ ያለች 

የፖለቲካ ከተማ ናት፡፡ የፖለቲከኞች አይን ከላይዋ ላይ 

ተነቅሎላት አያውቀም፡፡ የኢትዮጵያ ልብ፤ ወደ ሌሎች 

የመግቢያ በር፤ የማማለያ ቁልፍ ናትና፡፡ ቀጣዩ የ2005 

ምርጫም ይሄ ቁልፍ ማን ዕጅ ውስጥ እንደሚገባ 

አመላካች ነውና በቀላሉ የሚታይ አይደለም፡፡ 

በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የማስተርስ ፕሮግራም የፖለቲካ 

ሳይንስ ተማሪ የሆነው ወጣት በሃይሉ (ሰሙ የተቀየረ) 

“አዲስ አበባ በፖለቲካ ከተማነቷ የተነሳ ከተፈጠረች 

ጀምሮ በርካታ ታሪካዊ ፋዳዎችን አሳልፋለች” ይላል፡

፡ በመቀጠልም ሀሳቡን እንዲህ ያፍታታል “የፊውዳሉ 

ስርዓት ዋና ከተማ የነበረችው ሸገር የገባሪና አስገባሪ 

በቅሎ ላይ የተጫነ ፊውዳልና አሮጌ ነጠላ ጣል ያደረገ 

በቅሎ ጐታች ታሪክን አልፋለች፡፡ በኋላም ከምስራቁ 

ጐራ ተነስቶ እንደደራሽ ውሃ እየጋለበ ኢትዮጵያ 

በደረሰው ሶሻሊዝም /ኮምኒዝም ወጣቶቿን ገብራለች፡

፡ በቀይ ሽብርና ነጭ ሽብር ከተማ አልፋዋለች፡፡ 

በዘመነ ኢህአዴግም በዓለም ነባራዊ ሁናቴ አስገዳጅነት 

ካፒታሊዝም በሚባል ምዕራባዊ ርዕዮት ፍልስፍና 

ትናጣለች፡፡” ይላል፡፡ 

እንደ በሀይሉ ገለፃ “ጥያቄው መሆን ያለበት ኢህአዴግ 

ለአዲስ አበባ ምን አመጣ ነው?” በማለት ወደ አንኳሩ 

የጥያቄ አንጓ ይንደረደራል፡፡ ኢህአዴግ ኢትዮጵያን 

መግዛት ከጀመረ 21ኛ ዓመቱን ይዟል፡፡ መናገሻው 

ደግሞ መልከ ብዙዋ አዲስ ናት፡፡

በእነዚህና በሌሎች ወሳኝ ጉዳዮች የተነሳ አዲስ አበባን 

የማስተዳደርያ ቁልፍ የመያዙ ሩጫ ወሳኝ ነው፡፡ ገዥው 

ፓርቲ የወረዳና የአዲስ አበባን ምርጫ ትኩረት አድርጎ

ከመጋረጃው በስተጀርባ የሚሰራውን ጨዋታ 

እና የባለድርሻዎችን ትርክት እያነሳን ወረድ ብለን 

እንዳስሳለን፡፡

ለብቻ መሮጥለብቻ መሮጥ?

    የዚህ ፅሁፍ አቅራቢ በተለይ ኢህአዴግን ይገዳደራሉ 

ተብለው በሚጠበቁ ሃቀኛ ተቀዋሚዎች አካባቢ 

ባደረገው ኢ-ወጋዊ ዳሰሳ ሁለት መልኮችን ለመታዘብ 

ችሏል፡፡ የመጀመርያዎቹ በኢህአዴግ ተስፋ የቆረጡ፤ 

ትክክለኛ ውድድር ያካሂዳል ብለው የማያምኑ ሲሆኑ 

የመነሻ መሰረቶቻቸው ያለፉት ምርጫዎች ‹‹ግልፅና 

ታማኝ›› ባልሆነ መልኩ መከናወናቸው እንደሆነ ያነሳሉ፡

፡ ሁለት አመታት ወደኋላ በመንሸራተትም በ2002ዓ.ም 

በተካሄደው ብሄራዊ ምርጫ የ99.6 ፐርሰንት የገዥው 

ፓርቲ ውጤት በጠበበ የፖለቲካ ምህዳርና በጠርናፊና 

በተጠርናፊ አደረጃጀት ተጠቅልሎ የተወሰደ ውጤት 

እንደሆነ ይገልፃሉ፡፡ የፖለቲካ ስልጣኑን የያዘው ፓርቲ 

ሃቀኛ ምርጫ ለማካሄዱና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ለመገንባት እስካልቆረጠ ድረስ እንዲሁም አሯሯጭ 

ፓርቲዎችን ይዞ ብቸኛ ሯጭ መሆኑን እስካላቆመ ድረስ 

ምርጫው አስቀድሞ “የተበላ እቁብ” እንደሆነ እያወቁ 

ለአሯሯጭነት መግባት ነው በማለት ይሟገታሉ፡፡ 

   በሁለተኛው መልክ ያሉትን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት 

ተስፈኞች ይመስላሉ፡፡ እስከመጨረሻው በምርጫው 

ለመሳተፍ ትንሻóን ቀዳዳ ሁሉ እንጠቀማለን ይላሉ፡

፡ ‹‹ነገ ታሪክ ምን እንደሚፈጥር አናውቅም፡፡የአዲስ 

አበባን ቁልፍ እንፈልገዋለን›› ሲሉ እንሰማለን፡፡

   በዚሁ ሃሳብ ዙሪያ ደርዝ ያለው ሃሳብ የሚያነሱት 

የአንድነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶ/ር ኃይሉ 

ዓርዓያ እንደሚገልፁት ‹‹እኛ የምርጫ ፓርቲዎች ነን፡

፡ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እዲደረግ እንፈልጋለን፡

፡ የምንከተለው የፖለቲካ መስመር ሰላማዊ ትግል 

እስከሆነ ድረስ በምርጫ እንሳተፋለን፡፡ የምናሸንፍበትን

 ስትራቴጂ እንነድፋለን፡፡ እንደዚህ ማለት ግን ምርጫ

የምንሳተፍባቸው ቅድመ ሁኔታዎች የሉም ማለት 

አይደለም›› ይላሉ፡፡ የህዝብ ግንኙነቱ ‹‹ቅድመ ሁኔታ›› 

ያሏቸውን ሃረጎች ሲያፍታቱም፡- ‹‹በቂ የዝግጅት ጊዜ 

ምርጫው መቼ፣ የትና እንዴት እንደሚካሄድ ግልፅ 

መርሀ ግብር፣ የምርጫ አስፈጻሚዎች እነማን ናቸው? 

የመሳሰሉ ጥያቄዎች ግልፅ መሆን ይገባቸዋል፡፡ 

አለበለዚያ ለብቻው እየሮጠ ላለውና ብቻውን

ወደ ገፅ 13 ይዞራል....
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“ያልተደፈረውን የደፈረ”ከነፍስ የወጣ 
እውነት

የዘመነ ኢህአዴግ ኢትዮጵያዊነት መሥፈርቱ ምን ይሆን?

ወደ ገፅ 14 ይዞራል....

በብሩክ ከበደ

በዚህ ዓመት በተለያዩ መንገዶች ተጽፈው ካነበብኳቸው 
መፈክሮች መካከል ከላይ በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ ያለው 
በጣም ተሰማምቶኛል፡፡ የተስማማኝም ከነፍስ የወጣ 
እውነት በመሆኑ ነው፡፡ አንዳንዴ እውነት ኢ-እውነት 
ላይ ጡንቻዋን አሳይታ ስታስመሰክር አይጣል ነው 
የምታሰኘው፡፡ ያኔ ታዲያ ልብና አይን ሊመለከታት፣ 
ሊያዳምጣትና ሊያስተነትናት ይገባል፡፡ 

“ያልተደፈረውን የደፈረ መሪ! “ከሚለው ጽሁፍ አጠገብ 
ሆነ ከላይ የጠቅላይ ሚኒስትራችን ፎቶ አብሮ ቢታይም 
ጽሁፉ በውስጥ የሚገልፀው ሙሉ ንባብ ግን በ1983 
ዓ.ም በወርሐ ግንቦት በዕለተ ሀያ መርሒ መንግስቱን 
የተቆጣጠረውን ኢህአዴግ ቁልጭ አድርጐ የሚያስነብብ 
ነው፡፡ ምንም እንኳን የድርጅቱ መሪ ፎቶ ጐልቶ 
ቢታይም በሳቸው ጥላ ሥር ግዙፉ ድርጅታቸው አብሮ 
ይጐላል፡፡ ለዚህም ነው ለሳቸው የተባለ ሆነ እሳቸው 
የሚሉት ሁሉ ኢህአዴጋዊ የሚሆነው፡፡ ኢህአዴግም 
የሚሰራው ማንኛውም ሥራ ዞሮ ዞሮ ኃላፊነቱ በሳቸው 
ላይ የሚወድቀው፡፡ በተናጥልም ሆነ በቡድን አሊያም 
በድርጅት መጠየቅ የሁለት ሣንቲም አንድ ገጽታዎች 
ናቸው፡፡ እዚህ ላይ ደርግ /ኢሰፓ የወረደበትን መአት ዞሮ 
መቃኘት ያስፈልጋል፡፡ 

ለዚህ መጠነኛ ቅኝተጽሁፍ መነሻ የሆነን መፈክር 
ሲያናቡ ሆና ሲስሙ የሚናደዱ ዜጐች ሲያጋጥሙኝ 
ግርም ይለኛል፡፡ ለምን ከእውነት ጋር እንደሚጋጩ 
አይገባኝም፡፡ ተደፍረው የማያውቁ ነገሮች ሁሉ 
እየተደፈሩ እያዩ እየገጠማቸውና በራሳቸው እየደረሰ 
ምን እንደሚያናድዳቸው ለጊዜው ግራ ነው፡፡ ለመሆኑ 
ከበርካቶቹ ሳይደፈሩ ቆይተው ዛሬ የተደፈሩትን ጥቂቶቹን 

ብንቃኝ እነዚህ ተናዳጆች ንዴታቸው ይቀንስ ይሆን?

 የማይደፈሩ ግን የተደፈሩ

 እነ አሉላ አባነጋን የመሰሉ  ጣሊያን ምፅዋን 
የሚይዘው እኔ የሮማ ገዢ ሆኜ ስሄድ ነው፡፡ 
ያሉለትን ምድር (በር) የማይደፈረውን የደፈሩት 
የአንተ አይደለም ብለው ከመዝለፍና ከዚሁ ጦስ 
ጋር በተያያዘ የአበሻ ምድር የቁርጥ ቀን ልጅ 
የሆኑትን ፕ/አሥራት ወ/የስን በወህኒ ማቀው 
እንዲሞቱ ከመወሰናቸውም በላይ የኢትዮጵያን 
አንገት ከእንግዲህ አስመልሳለሁ ብሎ የሚነሳ ካለ 
ከጠላታችን ሻዕቢያ ጐን ሆነን እንወጋዋለን ሲሉ 
የማይደፈር ቃላት ተነግሮ ያዳመጥነው ዛሬ ነው፡፡

 በአበሻ ደም ላቁጦና በአጥንቱ ታጥሮ በራስ 
ካሳ እስከራስ ዱሜራ የተዘረጋውን የባህረ ነጋሽ 
ምድር የአበሻ አይደለም ሲል የመጀመሪያ ዕውቅና 
በመስጠት በእርግጥም የማይደፈረው ተደፍሮአል፡
፡ 

 እስከ 1967 ዓ.ም አንድም ስደተኛ በየትኛውም 
ዓለም ክፍል ያልተመዘገበባት ኢትዮጵያ (አንዳንድ 
ሰነዶች በቀ.ኃ.ሥ. ዘመን በሶማሊያ በኩል ተሻገሩ 
የሚባሉትን ብቸኛው ስደተኛ ዶ/ር ጌታቸው 
ጋረደውን ይጠቅሳሉ) በአሁኑ ጊዜ የህንድ 
ውቅያኖስ ሻርክ የሚበላቸው፣ የሳህራ በረሃ አሸዋ 
የሚውጣቸው፣ የደቡብ አፍሪካ አስቸጋሪ ጉዞ 
መንገድ ላይ የሚያስቀራቸውን ሳይጨምር ከአንድ 
ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን እንደ ጨው ዘር 
በመላው ዓለም መበተናቸው የማይደፈረውን 

መድፈርያ ሌላው ማሣያ ነው፡፡ 

 በምርጫ ማግስት ከሞትና መቁሰል የተረፈ ቁጥሩ 
ከ70 ሺ በላይ የሚሆን አዲስ አበቤ በአንድ 
ምሽት ጤነኛ ከበሽተኛ አካለ ጐዶሎ ከበረንዳ 
አዳሪ ሳይለይ ታፍሶ በወታደር ማሰልጠኛ ካምፕ 
እንዲገባ የተደረገበት የምርጫ ማግስት ዘመቻ 
የማይደፈረውን በድፍረት ያሳየ ነበር፡፡

 ቀይ ሽብር በሌለበት የኢመማ ፀሐፊ የነበረው 
አቶ አሰፋ ማሩን በማለዳ መኪና ዘግቶ በጥይት 
በመምታት የማይደፈረውን ሰብአዊ መብት ደፍሮ 
በማሣየትም ብቸኛ ነው፡፡

 በጦርነት የተወሰደው መሬት በድርድር 
ስለተመለሰልህ (ተፈርዶልሃል) ሰልፍ ውጣ ሲል 
ህዝቡን አሰልፎ ውሎ በማግስቱ የማይነገር ሌላ 
የድፈረት ቃል መልሶ ያስደመጠን ዘመን ቢኖር 
ይሄ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያዊ በሃይማኖት፣ በጐጥ፣ በቋንቋ 
ተከፋፍሎ የጐሪጥ የሚተያይበት ብሎም 
የሚደፋፈርበት መንገድ የማይደፈረው 
በተደፈረበት ሥርዓት የታየ ነው፡፡ 

 የብሔራዊ ባንክ ገዥ ራሳቸውን ሰቅለው የሞቱበት 
ብቻ ሳይሆን የማይደፈረው ብሄራዊው ካዝና 
በላሜራ ብረት የተጥለቀለቀው በዚሁ ሁሉንም 
በሚደፍረው ሥርዓት ነው፡፡ 

 የአንቀጽ 17 መለኛዋ እቴጌ ጣይቱ በተቀመጡበት 
4 ኪሎ ቤተ መንግስት ሰተት ብለው የገቡት 
ወር ተረኛዋ እቴጌ ስማቸው በህገ ወጥ ንግድ 

የተብጠለጠለው በዚሁ የማይደፈረው 
በተደፈረበት ዘመን ነው፡፡ 

 እነ ቀኛ አዝማች ሞላ ማሩ ከሊስትሮነት ተነስተው 
በቀለ ሞላ ከሎሚ ማዞር ጀምረው ለሀገሪቷ 
ኢኮኖሚ ኢንተርፕርነር ሆነው ያደበሩትን 
ዘርፍ ዛሬ የሀብት ምንጫችው ከየት እንደፈለቀ 
የማይታወቁ ግለሰቦች ሀገሪቷን ያጥለቀለቋት በዚህ 
የማይደፈረውን ባንበረከከው ጊዜ ነው፡፡ 

ብዙ ጥናትና ቅኝት የሚያስፈልጋቸው ብቻ ሳይሆን 
በየትም ፍጪው ዱቄቱን ብቻ አምጪው አይነት 
ለመወጣት የማይመቹ አዋጆች፣ መመሪያዎችና፣ 
ደንቦች ሥር ላይ በማዋል የማይደፈረውን ደፍሮ 
በማሳየትም ኢህአዴግ ተዋቶለታል፡፡ 

 እንደማሽላ እንጀራ ዛሬን ማምለጫ እንጂ ነገን 
መዳኛ የማያደርገው ኢህአዴግ የዕለት ምጐጐ 
(ምጣድ) ጥዶ የግራር ጉቶውን በማቃጣጠሉ 
በኩል ተዋቶለታል፡፡ በዚህም የማይደፈረውን 
ደፍሮ አሳይቷል፡፡

ኢህአዴግ በሰራቸውና እየሰራቸው ያለው 
ሥራዎችና ሚስጥሮች ከህዝቡ ያልራቁ 
መረጃዎቹም በጽሁፍና በምስል ተይዘው 
መገኘታቸው የማይደፈረው የመንግስት ሚስጥር 
እርቃኑን የቀረው በዚሁ የሚደፈር ዘመን ነው፡
፡ ሌላም . . .ሌላም፡፡ ከዚህ በመነሳት ነው 
እንግዲህ የማይደፈረውን የደፈረ የምትለዋ 
እውነት የምትስማማኝ፡፡ ወደፊት ደግሞ ሌላውን 
እንቃኘዋለን፡፡

ከመ/ር ቀለሙ ሁነኛው
kelemhun@yahoo.com

በህይወት የመኖር ህልውና ከዜግነት ጋር በብርቱ የተቆራኘ 
ነው፡፡ የአንዲት አገር ህልውናም የሚረጋገጠው በዜጎቿ 
ነው፡፡ አገር ያለ ዜጋ ዜጋም ያለ አገር አይታሰብም፡፡ 
ከናዚ መሪዎች አስከፊ ጭፍጨፋ የተረፉ እስራኤላውያን 
/አይሁዶች/ ከተበተኑበት የዓለም ዙሪያ እየተሰባሰቡ 
ዜግነታቸውን ፈልገው አገኙ፡፡ በ1948 ዓ.ም ደግሞ 
የእስራኤልና የዜጎቿ ህልውና ሲረጋገጥ የተከፈለው 
መስዋዕትነት የትየሌሌ ነበር፡፡ ዛሬም የፍልስጤማውያን 
ትግል የአገርና የዜግነት ህልውናን ማረጋገጥ ነው፡
፡ ከመካከለኛው ምስራቅ አልፎ የዓለማችንን ፖለቲካ 
በቀዳሚነት የሚዘውረው የፍልስጤኤምና የእስራኤል 
ማቆሚያ ያልተገኘለት ግጭት የአገር ጉዳይ ነው፤ የዜግነት 
ጥያቄ ነው፡፡ አፉን በቅጡ ያልፈታ ፍልስጤማዊ ህፃን 
ከእናቱ ጡት ጋር እየጠባ የሚያድገው የዜግነት ጥያቄን 
ነው፡፡ አንድ ሰው በሁኔታዎች አስገዳጅነት ዜግነቱን 
ቢቀይር ከደም ከአጥንቱ ጋር የተቆራኘው የመጀመሪያው 
ዜግነት፣ አብሮት የተወለደው ዜግነት፣ የእናት አባቱ 
ዜግነት ለአፍታም ቢሆን ትዝታው ከውስጡ አይጠፋም፡
፡ ወደደም ጠላ ከመጀመሪያው ዜግነቱ ተፅዕኖ መላቀቅ 
አይችልም፡፡ እንደ ፀሐፊው እምነት ሁለተኛው ዜግነት 
በምንም አይነት የመጀመሪያውን አያስረሳውም፡፡

የዘመነ ኢህአዴግ ኢትዮጵያዊነት በቃላት ሽርደዳ 
የሚያወድስ ግን ሲተገበር የማናየው ጥሩ መዝሙር አለን፤ 
በዘመነ ኢህአዴግ ተደርጎ የተዜመ፡፡ 

“የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ፀንቶ 

ታየ ህዝባዊነት ዳር እስከዳር . . .”

ብሔራዊ መዝሙራችን የተቋጠረባቸው ስንኞች የሰነቁት 
ሀሳብ አማላይ ቢሆኑም በገቢር ከሚታዩት ድርጊቶች ጋር 

የሚቃረኑ ናቸው፡፡ የአቶ መለስ መንግስት ለብሄር ጉዳይ 
እንጂ ለዜግነት ግድ የለውም፡፡ ከቀበሌ መታወቂያ ጀምሮ 
በተለያዩ መጠይቆች ውስጥ እንደ አንድ ትልቅ መመዘኛ 
የሚወሰደው ዜግነት ሳይሆን ብሔር ነው፡፡ ቅድሚያ 
የሚሰጠው ለኢትዮጵያዊነት ሳይሆን ለብሔር ማንነት 
ነው፡፡ በየትኛውም ደረጃ ኢህአዴግ በሚያቀርባቸው 
መጠይቆች የብሔር ማንነት አንኳር ጥያቄ ናት፡፡ በብሔር 
ብሄረሰቦች መብት ጥያቄ በመጠቀም ላለፉት ሺህ 
ዓመታት ተከባብረውና ተፈቃቅረው የኖሩ፣ በጋብቻና 
በተለያዩ ማህበራዊ መስተጋብሮች (social Interaction) 
የተቆራኙ ህዝቦችና እርስ በርሳቸው እንዲተራመሱና 
በሀሳብ እንዳይግባቡ ለማድረግ ላለፉት 21 ዓመታት 
የተከናወኑት እኩይ ተግባራት ህያው ምስክር ናቸው፡፡ 
ዛሬም መፍትሄ ላልተገኘላቸው በመላው አገሪቱ ገጠራማ 
አካባቢዎች ለሚነሱ የብሄረሰብ ግጭቶች ዋነኛ ምክንያቱ 
ኢህአዴግ የሚያቀነቅነውና በዋናነት የሚያራምደው 
የብሄርና የጎሣ ፖለቲካ ነው፡፡ የ1997 ዓ.ም ምርጫን 
ተከትሎ በኦሮሚያ በደቡብ ብሄረሰቦች ክልል 
ከአካባቢው ተወላጅ ወይም የብሔረሰብ አባል በስተቀር 
አማራው፣ ትግሬው፣ ጉራጌው . . . የኖሩበትን ቀዬ እየለቀቁ 
እንዲወጡ ተገደዋል፡፡ የክልሉ ባለሥልጣናት የህወሓት /
ኢህአዴግ ገዢዎች በረጩት የብሄረሰብ መርዝ ተለክፈው 
ሌላውን ብሄረሰብ ከአካባቢው ለማፈናቀል የተደረገውን 
ትግል በግንባር ቀደምትነት ሲመሩት እንደነበር በኦሮሚያ 
ክልል የጉጂ ዞንና በደቡብ ክልል የጌዴኦ ዞን ክስተቶች 
ጉልህ ምስክሮች ናቸው፡፡ ዛሬም በጉራፈርዳ በሚኖሩ 
የአማራ ብሄር ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ 
ሥርዓቱ ያመጣብን ጣጣ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 

ዛሬ በአገራችን የሚታየው ተጨባጭ ሁኔታ በዜግነታችን 
ላይ የተጋረጠው ተጨባጭ ሁኔታ ዕለት እየተባባሰ 
መምጣቱን ነው፡፡ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ዜግነታችን 
የተዋረደው በአቶ መለስ መንግስት ነው፡፡ ብል 

ማጋነን አይሆንብኝም፡፡ ገና ከመነሻው በራሳቸው 
አንደበት ባንዲራችንን ከዱቄት መቋጠሪያ ጨርቅ ጋር 
አመሳስሎት የአገሪቱን ታሪክ በመቶ አመት አሳጠሩት፡
፡ የአክሱም ሀውልት ለወላይታ ህዝብ ምኑም እንዳልሆነ 
አስረግጠው ተናገሩ፡፡ ይህ ሀሳብ የተሰነዘረው ከአንድ 
ተራ ዜጋ ቢሆን አያስገርምም፡፡ ነጋጠባ እንደ ውዳሴ 
ማርያምም እንደጋግመውም ነበር፡፡ ንግግሩ ከአገር 
መሪ የፈለቀ በመሆኑ ነው፤ ሁልጊዜ እየከነከነን በየርዕሱ 
ውስጥ ለማንሳት የምንገደደው፡፡ በየመኖሪያ ቀዬአችን 
የሚስተዋለው የመልካም አስተዳደር እጦት ስር የሰደደ 
ወገናዊነት፣ አይን ያወጣ የፍትህ መዛባት በየቀኑ 
የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻችን መጣስ በመላው 
አገሪቱ ተዘዋውሮ የመኖርና ሀብት የማፍራት ነፃነታችን 
ክፉኛ መስተጓጐሉ ምን እንደሆነ ግራ ያጋባል፡፡ 

ለዚህ ፅሁፍ መነሻ የሆነኝ በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ቁጥር 43 
ላይ ጋዜጠኛ ብዙአየሁ ወንድሙ “ከስካይ ባስ በስተጀርባ” 
በሚል ርዕስ ያስፈረው ሀሳብ ነው፡፡ ቀን 2004 ዓ.ም 
ከአዲስ አበባ 48 ያህል መንገደኞችን አሳፍሮ ወደ ጎንደር 
ይጓዝ የነበረ ስካይ ባስ ከተወሰነ ጉዞ በኋላ እስከ ዛሬ በግልጽ 
ባልተነገረ ምክንያት በተፈጠረ አደጋ አውቶቡሱ ሙሉ 
በሙሉ ሲቃጠል በውስጡ ከነበሩ መንገዶች 42 የሚሆኑ 
አስከሬናቸውን መለየት እስከሚያዳግት በአሰቃቂ ሁኔታ 
ማረራቸውን አስነብቦናል፡፡ ከአደጋው የተረፉ በጣት 
የሚቆጠሩ መንገዶኞችም ክፉኛ ተጎድተው እንደነበር 
ተገልፆል፡፡ ከሟቾቹ አብዛኛዎቹ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ 
የተወሰኑት ደግሞ በትውልድ ኢትዮጵያዊ በዜግነታቸው 
እንግሊዛዊ፣ አሜሪካዊ፣ አውስትራሊያዊ እንደነበሩ 
ጋዜጠኛው ነግሮናል፡፡ የዚህ አደጋ ሰለባዎች ግማሽ እስከ 
ሦስተኛ ድግሪ (ዶክትሬት ድግሪ) የተማሩ፣ በተለያዩ 
ሞያዎች የተካኑ ከአደጋው የተረፉት እንደሚናገሩት 
ወደፊት አገር የመምራት ብቃት የነበራቸው ወጣቶችም 
እንደሆኑ አውስተዋል፡፡ ከሁሉም በላይ የሚያሳዝነው 

የቀብር ሥርዓቱ ነው፡፡ የሟቾችን አስከሬን ለመቅበር 
የሟች ቤተሰብና ወዳጅ ዘመዶችን መጠበቅ ያልተቻለበት 
ምክንያት ምንድነው? በቀብሩ ሥነ ሥርዓት ላይ የአቶ 
አያሌው ጐበዜ (የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት) ወገናዊነት 
ለኢህአዴግ ከሚያስገኘው ተራ ፖለቲካዊ ትሩፋት በቀር 
የሟች ቤተሰቦችን ሀዘን የሚያቀል አይደለም፡፡ ቤተሰብ 
የዕድር አባላት እንኳን በአንድ ሟች አስከሬን ግብአተ 
መሬት ላይ ተገኝተው እንባን ማፍሰሳቸው ከምንም በላይ 
ሀዘንተኞችን ያፅናናል፡፡ 

ሌላው አሳዛኝ ክስተትና የሟች ቤተሰቦችን ኢትዮጵያዊ 
ዜግነት በብርቱ የሸረሸረው ለዚህ አስከፊ የመኪና 
አደጋ የመንግስት ብዙሃን መገናኛዎች ሽፋን መስጠት 
አለመቻላቸው ነው፡፡ አደጋው በደረሰበት ዕለት በሬዲዮና 
በቴሌቪዥን ከተሰሩ አጫጭር ዜናዎች በዘለለ ስለ 
አደጋው ተከታታይ ዘገባ አለመቅረቡና በተለይም የሟች 
ቤተሰቦችና ወዳጆች፣ ከአደጋው የተረፉ ተጓዦች በጠሩት 
የውይይት መድረክ ላይ አቴቪን የመሣሠሉ ግዙፍ 
የመንግስት ሚዲያዎች ጋዜጠኞቻቸውን አለመላካቸው 
ሚስጥሩ ምን ይሆን? ከአደጋው በስተጀርባ ያሸመቀ 
አንዳች ምስጢር ይኖር ይሆን? ይህንን የኢትዮጵያውያን 
ያረሩበትን አምላክ በኪነጥበቡ ይመርምረው፡
፡ በተለያየ ጊዜ በህንድ የሚደርሰውን የባቡር አደጋ 
እየደጋገመ የሚዘግበው ኢቴቪ ለአገሩ ምድር ባይተዋር 
የሆነበት ምክንያት ግራ ያጋባል፡፡ ሰሞኑን በናይጄሪያ 
ሌጎስ አቅራቢያ በደረሰ የአውሮፕላን አደጋ የ150 
ናይጄሪያውያንን ዕልቂት ደጋግሞ የዘገበልን ኢቴቪ 
ለመሆኑ የኢትዮጵያ ቴሊቪዥን ጣቢያ ነውን? የናይጄሪያ 
መንግስት ሹማምንት ፕሬዚዳንት ጉድላክ ጆናታንን 
ጨምሮ የሀዘን መግለጫ ሲያስተላልፉና ሦስት ተከታታይ 
የሀዘን ቀናትን በመላ አገሪቱ ሲያውጁ ለእኛዎቹ የስካይ 
ባስ ሰላባዎች የአንድም ባለስልጣን ድምጽ ጠፋ፡፡
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የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ ሊያገኛቸው ከሚገቡ መብቶች መሀከል የግል 

መረጃውንና ምስጢሩን መጠበቅ ነው፡፡ ይህ መብት ካለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ 

ሊጣስ አይችልም፡፡ ፍርድ ቤት የሚሰጠው ትዕዛዝም ቢሆን በግለሰብም ሆነ 

በቡድን ደረጃ በሀገር ደህንነት እንዲሁም በህዝብ ሞራል ላይ ጉዳት የሚያደርሱ 

መረጃዎችን የማቀበል የሚያሰራጭ፣ ድጋፍ የሚሰጥ ከሆነ ብቻ ነው፡፡

ፍኖተ ነፃነት የአንድ ግለሰብ መብት ከእነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ውጪ ሊገፈፍ 

እንዳማይገባው ታምናለች፡፡ መንግስት ግን ከዚህ ተፃራሪ በመሄድ ላይ ይገኛል፡

፡ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የመረጃ አውታሮችን ስርጭት ያውካል እንዲሁም 

ይዘጋል፤ ከመንግስት የተለየ አቋም የሚያራምዱ ፓለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች 

እንዲሁም ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች መሪዎችን የስልክ ግንኙነት ይጠልፋል 

የኢሜል ልውውጦቻቸውን ይበረብራል፤ የተለያዩ ተቋማትን፣ ግለሰቦችንና 

ነጋዴዎችን የገንዘብ አካውንት በአይነቁራኛ ይከታተላል፡፡ እነዚህንም 

ኢሰብአዊና ኢ-ህገመንግስታዊ ድርጊቶች በይፋ ለማከናውን ህጋዊ መሠረት 

ሰጥቷቸዋል፡፡ መንግስት በህዝቡ ዘንድ ያጣውን ቅቡልነት፣ ህዝቡን ፀጥለጥ 

በማድረግ ለያገኘው በማሰብ የሚያደርገው ቅጥያጣ ቁጥጥርና ስለላ ሊቆም 

እንደሚገባ ፍኖተ ነፃነት ታምናለች፡፡ የሲቪል አገልግሎት ለመስጠት የተቋቋሙ 

ድርጅቶችን (የመንግስትም ሆነ የግል) የደንበኞቻቸውን መብት ተጋፍተው 

ምስጢራዊ መረጃዎቻቸውን ለመንግስት እንዲሰጡ በማድረግ ታማኝነታቸውን 

እንዲገልፁ ማስገደድ ከአንድ መንግስት የማይጠበቅ የጐበዝ አለቃነት ልክፍት 

ነው፡፡

በተለይ የስልክ መልዕክቶችንና የኢሜል ልውውጦችን ጠለፋ በተመለከተ 

ብቸኛውና በመንግስት ቁጥጥር ስር የሚገኘው የኢትዮ ቴሌኮም የደንበኞቹን 

ምስጢር የመጠበቅና ለሌሎች ወገኖች ተደራሽ እንዳይሆን የመከላከል ኃላፊነት 

አለበት፡፡

የባንኮች ማህበር በቅርቡ እንደገለፀው መንግስት የባንክ ደንበኞችን ግላዊ 

መረጃ እንዳሻው መመልከትና መከታተል መቻሉ ደንበኞች በባንኮች ላይ 

እምነት እንዲያጡ ያስገድዳቸዋል፡፡ ይህም የህዝቡን ገንዘብ በባንክ የማስቀመጥ 

እምነት በማመናመን ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል፡፡ መንግስት በህገ 

መንግስቱ እንዲሁም አስገዳጅ በሆኑ አለም አቀፍ መብቶች የተደነገጉትን 

የግለሰብ መብቶች በመደፍጠጥ እየፈፀመ ያለው ብርበራ የዜጐችን ማህበራዊ 

ግንኙነትም የሚያናጋ አደገኛ ውጤት አለው፡፡ ማንም ሰው ያለ ፍርድ ቤት 

ትዕዛዝ ያለመመረጅ መብት አለው፡፡ 

መንግስት የዜጐችን መረጃ የማግኘት መብትም በመፃረር የተለያዩ ወደ 

ሀገር ውስጥ የሚገቡ የመረጃ አውታሮችን ተደራሽነት በማወክ እና በማፈን 

ተጠምዷል፡፡ እነዚህ የቴሌቪዥን የራዲዮና የኢንተርኔት ስርጭቶች በመንግስት 

መታወካቸው ብሎም መዘጋታቸውን አሰራጮቹ እና አለም አቀፍ ተቋማት 

ይናገራሉ፡፡ የተለያዩ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የሚያነሱ  መድረኮችም 

ጭምር የአፈናው ሰለባ ሆነዋል፡፡ 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በፌስ ቡክ የሚደረጉ ግንኙነቶች በመታወካቸው 

አንዳንድ የፌስ ቡክ የቡድን ገፆች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይከፍቱ ተደርጓል፡

፡ የተለያዩ የቡድን ገፆች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይከፍቱ ተደርጓል፡፡ የተለያዩ 

የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ስርጭቶች ሞገድ እየተለቀቀባቸው ለህዝቡ ተደራሽ 

እንዳልሆኑ አንዳንዶቹም ሙሉ ለሙሉ እንዲታፈኑም ያደባባይ ሚስጥር ነው፡፡

በተጨማሪም የተለያዩ ግለሰቦችን ተቋማትና ነጋዴዎችን የባንክ እንቅስቃሴ 

እና የፋይናንስ መረጃዎች ከባንኮች ሙያዊ ውጪ ይከታተላል፡፡ ይህ አካሄድ 

መሠረታዊ የሆነውን የባንኮች የደንበኞችን ምስጢር የመጠበቅ ኃላፊነት 

የሚጥስ ነው፡፡ የእነዚህ ሁሉ ህገወጥ እና ኢሞራላዊ ድርጊቶች መነሻ የአቶ 

መለስ መንግስት ምረን የወጣ ዜጐችን የመጠራጠርና የመቆጣጠር አባዜ ነው፡

፡ ስርዓቱ እየተከተለ ያለው አይን ያወጣ የአፈና ተግባር ሁሉንም የህብረተሰብ 

ክፍል ተጠቂ ያደረገና የተለያዩ መብቶቹንም አንድ በአንድ እየገፈፈ ነው፡

፡ በመሆኑም ህብረተሰቡ ይህን የመንግስት ክፉ ተግባር ሊኮንን ይገባዋል፡፡ 

ፍኖተ ነፃነት ይህ አይነቱ የመንግስት ተግባር እና ይህን እኩይ ተግባር ህጋዊ 

ሽፋን ለማስጠት ያወጣቸውን አዋጆችና ህጐች የግለሰቦችን መብት በተመለከተ 

በተለያዩ አለም አቀፍ ስምምነቶችና በህገ መንግስቱ የሰፈሩ መብቶችን የሚፃረሩ 

በመሆናቸው ትቃወማለች፡፡ መላው ህብረተሰብም የመብት ረገጣውን በመኮነን 

ድምፁን እንዲያሰማ ትጠየቃለች፡፡
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ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ሐምሌ 2003 ዓ.ም ተመሰረተ፡

፡ፍኖተ ነፃነት በአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ 

ፓርቲ (አንድነት) ስር የሚታተም በፖለቲካዊ፣ 

በማህበራዊ፣ወቅታዊ ጉዳዮችና በመዝናኛ ላይ 

የሚያተኩር  ጋዜጣ ነዉ፡፡

ጋዜጣችን ሚዛናዊና ነፃ ጋዜጣ ሆኖ 
ማገልገል መርሁ ነዉ፡፡ ማንኛዉም 
ሀሳብና አመለካከት የሚስተናገድበትና 
የሚንሸራሸርበት እንዲሆን እንሻለን፡
፡ ሰፊ የሚዲያ ሽፋን አለዉ የሚባለዉ 
ኢህአዴግም በዚህ ሚዲያ አቋሙንና 
ፖሊሲዉን ለማግለፅ  ቢፈልግ መድረኩ 
ክፍት ነዉ፡፡

ዋና አዘጋጅ፡-

       ሰለሞን ስዩም

አድራሻ፡-

        የካ ክ/ከተማ ወረዳ 1

       የቤት ቁ.028

 ስልክ ሞባይል፡- 09 26 81 46 81

አዘጋጆች፡-
 ብዙአየሁ ወንድሙ

 ስልክ ሞባይል፡- 09 22 11 17 62

 ብስራት ወ/ሚካኤል

 ስልክ ሞባይል 09 23 11 93 74

አርታኢ፡-

 አንዳርጌ መስፍን

 ስልክ ሞባይል 09 13 05 69 42

አምደኞች፡-ዶ/ር ኃይሉ አርአያ

 ኢ/ር ዘለቀ ረዲ

 ቀለሙ ሁነኛዉ

 በለጠ ጎሹ

 አንዷለም አራጌ

 ግርማ ሞገስ

 ደረጀ  መላኩ

 ወንድሙ ኢብሳ

ኮምፒዩተር ጽሁፍ፡-

 ብርቱካን መንገሻ

ህትመት ክትትል፡- 

 ወንድወሰን ክንፈ

አከፋፋይ፡-

 ነብዩ ሞገስ

አሳታሚዉ፡-አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 

(አንድነት)

አድራሻ፡-አራዳ ክ/ ከተማ ወረዳ 07 የቤት ቁ. አዲስ

አታሚ፡- ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት

አራዳ ክ/ ከተማ ቀበሌ 07 የቤት ቁ.984

የዝግጅት ክፍሉ ስልክ፡-01 11249659

ፖ.ሳ. ቁ. 4222

ኢሜይል  fnotenetsanet@yahoo.com

 ujdparty@gmail.com

 andinet@ andinet.org

 ፋክስ ቁጥር ፡-+251-111226288  

ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሚደረጉ ብርበራዎች ይቁሙ
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የታጠቃችሁ ሕወሓቶች አቋማችሁን አስተካክሉ
በለጠ ጐሹ ወ/ሚካኤል

የታጠቁ ህወሓቶች ከታጠቁ ኤርትራውያን ጋር ግንባር 

ፈጥረው፣ ደርግን ካሸነፉ በኋላ ኤርትራን ከኢትዮጵያ 

አስገነጠሉ፡፡ የአሰብ ወደብንም አሳልፈው ሰጥተው 

ኢትዮጵያን ወደብ አልባ አደረጓት፡፡ የታጠቁት 

ህወሓቶች ይህን ከማድረጋቸው በፊት ቆም ብለው 

ትንሽ ማሰብ ነበረባቸው፡፡ የታጠቁ ኤርትራውያን 

በኤርትራ ሥልጣን ሲይዙ የታጠቁ ህወሓቶች ሥልጣን 

የሚቆናጠጡት በየትኛው ሀገር ነው ብለው ማሰብ 

ነበረባቸው፡፡ ቀደም ብለው አስበውት እንደነበረው 

ሥልጣን የሚይዙት ኤርትራንና ትግራይን ቀላቅለው 

አንድ ሀገር ካደረጉ በኋላ ከሆነ፣ የታጠቁት ህወሓቶች 

በዚች አዲስ ሀገር የሥልጣን ድርሻቸውን ማወቅ 

ነበረባቸው፡፡ አሁን ላይ ሆነን ነገሩን ስናየው ይህን 

ዕቅዳቸውን የተውት ይመስላል፡፡ የነበራቸው ሌላው 

አማራጭ ትግራይንም ከኢትዮጵያ ገንጥለው ነፃ ሀገር 

ካደረጉ በኋላ በዚያች አዲስ “ሀገር” ሥልጣን መጨበጥ 

ነበር፡፡ ይህም አልሆነም፡፡ 

አሁን በግልጽ እንደምናየው የታጠቁት ህወሓቶች 

ሥልጣን የያዙት ከኤርትራ መገንጠል በኋላ 

በተረፈችው ኢትዮጵያ ነው፡፡ ግን ወደብ አልባ 

የሆነች ኢትዮጵያ ደካማ እንደምትሆን እያወቁ አሰብን 

ለምን አስወሰዱ? የሚገዟትን ኢትዮጵያ ወደብ አልባ 

በማድረግ ደካማ ያደረጓት ማንን ለመጥቀም ብለው 

ነው? ኤርትራ ከአንድ ሺ ኪሎ ሜትር በበለጠው 

ጠረፏ ከአሥር የማያንሱ የተፈጥሮ ወደቦችን መገንባት 

እንደምትችል አንዳንድ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ ለጊዜው 

ግን የምፅዋ ወደብ የኤርትራን ፍላጐት በብቃት 

ማሟላት እንደሚችል ይታመናል፡፡ እናም የታጠቁት 

ህወሓቶች ኤርትራ የወደብ ችግር እንደሌለባት በሚገባ 

እያወቁ፣ ብቸኛ የኢትዮጵያ የባህር በር የሆነውን አሰብን 

ለምን አሳልፈው ለኤርትራውያን ሰጡ? በእስካሁኑ 

ድርጊታቸው የታጠቁት ህወሓቶች ከኢትዮጵያ ይልቅ 

ለኤርትራ ጥቅም የቆሙ ሆነው አግኝቻቸዋለሁ፡፡ 

ለምን? እዚህ ላይ ከአንድም ሁለት ምክንያቶችን 

መጠቆም ይቻላል፡፡ አንደኛው የተጠቁት ህወሓቶች 

የሚገዙት ሀገር የትኛው እንደሆነ ገና በትክክል ያወቁ 

አለመሆናቸው ነው፡፡ የትኛውን ሀገር ነው መግዛት 

የሚፈልጉት? ኤርትራንና ትግራይን በማዋሀድ 

የምትፈጠረዋን ትግረኛ ተናጋሪ ሀገር ወይስ ነፃይቱን 

የትግራይ ሪፐብሊክ? ወይስ አሁን የሚገዟትን ደካማዋን 

ኢትዮጵያ? አሁን እያስተዳደርናት ነን የሚሏትን 

ኢትዮጵያ ይበልጥ እያዳከሟት ስለሆነ፣ የረጅም ጊዜ 

ዓላማቸው ኢትዮጵያን ለመግዛት አይመስለኝም፡፡ 

ስለዚህ ሁለተኛው ምክንያት የሚሆነው ኢትዮጵያን 

በማዳከም ብሎም በመበታተን በአካባቢያችን ኤርትራ 

ጠንካራ ሀገር ሆና እንድትወጣ ማድረግ ይሆናል፡፡ 

ግን ይህን እንዴት የታጠቁት ህወሓቶች ሊፈጽሙት 

ይችላሉ? እያዳከሟት ያለችው ኢትዮጵያ ስትበታተን 

ትግሬዎች የት ይሄዳሉ? ኤርትራ ታስጠጋቸዋለችን? 

ወይስ ነፃይቱን የትግራይ ሪፐብሊክ ይመሠርታሉ? 

ሁለቱም እነዚህ መላምቶች ይሆናሉ ተብሎ 

ስለማይገመት የታጠቁትን ህወሓቶች የሚያምሳቸው 

ሌላ ስውር ኃይል መኖር አለበት?

ይህ ስውር ኃይል ሻዕቢያ ነው፡፡ የታጠቁት ህወሓቶች 

በኢትዮጵያ ሥልጣን ከያዘም በኋላ እንዴት አሁንም 

የሻዕቢያ አሽከሮች ሊሆኑ ቻሉ? ነገሩ የገባቸው 

የቀድሞው ህወሓት አባላት (እነ ስዬ አብርሃ) ይህን 

ስውር ኃይል ለማስወገድ ሞክረው ሳይሳካላቸው 

ቀርቶአል፡፡ ለምን ሳይሳካላቸው ቀረ? አንደኛ ይህ 

በታጠቁት ህወሓቶች መሀል ያሸመቀው የሻዕቢያ ቡድን 

ከአሜሪካ መንግሥት እና ከሌሎች ምዕራብያውያን 

መንግሥታት ከፍተኛ የልማት እና ወታደራዊ ድርጋፍ 

ያገኛል፡፡ ሁለተኛ ብልጣብልጡ የሻዕቢያ ቡድን 

“የእኔን አጋርነት ካጣችሁ አማራ በቀላሉ እንደገና ወደ 

ሥልጣን ይመጣል” እያለ ህወሓቶቹን ያታልላቸዋል፡

፡ ህወሓቶቹን ይህንን ጊዜ ያለፈበትን የፓርቲያቸውን 

ስያሜ (ህወሓት) ለመቀየር ጥያቄ አቅርበው ነበር፤ ግን 

የሻዕቢያ ቡድኑ ከልክሏቸዋል፡፡ የህወሓቶችን የጐሣ 

ስሜት ይዞ እንዲቆይለት ስለፈለገ ነው፡፡ በተጨባጭ ግን 

የሻዕቢያ ቡድን ህወሓትን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮታል 

ማለት ይቻላል፡፡ የህወሓት ስሙ ብቻ ነው የቀረው፤ 

በይዘቱ ጠፍቶአል ማለት የሚቻል ይመስለኛል፡፡ በዚህ 

በህወሓት ውስጥ ተደብቆ በሚያተራምሰው የሻዕቢያ 

ቡድን ተቀድመው ከህወሓት የተባረሩት አባላት 

ከተጨባጩ ሁኔታ ጋር የሚጣጣም አረና የሚባል 

የፖለቲካ ፓርቲ አቋቁመዋል፡፡

የዚህ ከአሥመራ ተጐርዶ አዲስ አበባ የቀረው የሻዕቢያ 

ቡድን ተልዕኮ ምንድን ነው? የአሥመራው ሻዕቢያ 

አቢይ ዓላማ ኤርትራን ነፃ ማውጣት ብቻ አልነበረም፡

፡ ኤርትራ የምሥራቅ አፍሪካ ቁንጮ የሆነች ሀገር 

እንድትሆን መታተር ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያን 

ማዳከም ነው፡፡ ውሎ አድሮም ኢትዮጵያን ከዓለም 

ካርታ ማስፋቅ ነው፡፡ በመሆኑም ሻዕቢያ በራሱ ሀገር 

የከለከለውን የጐሣ ክልሎች ምሥረታ በኢትዮጵያ 

በስፋት እየተጠቀመበት ነው፡፡ ሻዕቢያ “የመቶ ዓመት 

የቤት ሥራ” የሚለውም ይህንን ነው፡፡ የታጠቁት 

ህወሓቶች ይህን ሴራ ማወቅ አይሳናቸውም፤ ግን 

ከሻዕቢያ ጋር ያላቸውን ቁርኝት ከበጠሱ አማራ ዘሎ 

የሚውጣባቸው ነው የሚመስላቸው፡፡ 

የታጠቁት ህወሓቶች ስለ አማራ ያላቸው ግንዛቤ በጭፍን 

ጥላቻ ላይ የተመሠረተ ይመስለኛል፡፡ የኃይለ ሥላሴ 

ዘመን እንኳን ብንወስድ፣ አማራ ብቻ ገዢ ብሔረሰብ 

ነበር የሚባለው ነገር ውሃ የሚቋጥር ሆኖ አላገኘሁትም፡

፡ ዘር ቆጠራ ውስጥ ከገባን ግርማዊ ቀዳማዊ ኃ/

ሥላሴ አማራ ብቻ አልነበሩም፡፡ የኦሮሞም የጉራጌም 

ደም አላቸው፡፡ ከኃይለ ሥላሴ ጀነራሎች ብዙዎቹ 

ኦሮሞዎች ነበሩ፡፡ የገንዘብ ሚኒስትራቸው ክቡር አቶ 

ይልማ ደሬሳ ኦሮሞ ናቸው፡፡ የብሔራዊ ባንክ ገዥ 

ክቡር አቶ ምናሴ ለማ ወላይታ ናቸው፡፡ ይኼም ብቻ 

አይደለም፤ ህወሓቶች “የአማራው ፊውዳል ሥርዓት” 

የሚሉትን ለመገርሰስ እስከ የህይወት መስዋዕትነት 

የከፈሉት አማሮች ናቸው፡፡ አብዛኛዎቹ የኢህአፓ 

አባላት አማሮች ነበሩ፡፡ በመኢሶንም ብዙ አማራ የሆኑ 

አባላት ነበሩ፡፡ እናም ሻዕቢያ አማሮችን የሚጠላው 

አማራ ስለሆኑ ሳይሆን፣ ኢትዮጵያን ስለሚወዱ ነው፡

፡ የራሱን ነፃ ሀገር ለመፍጠርና ለማጠናከር የሚታገለው 

ሻዕቢያ አማሮችን ቢጠላ አያስገርምም፡፡ የሚያስገርመኝ 

የራሳቸውን ነፃ ሀገር ለመመስረት እስከዚህም ፍላጐት 

የማይታይባቸው ህወሓቶቹ አማሮችን ለምን ይጠላሉ? 

በታሪካችን እንደተለመደው የውስጥ የሥልጣን ሽኩቻ 

ከሆነ ኢትዮጵያን ማዳከምና ማጥፋት ምን አመጣው?

ስለዚህ የታጠቃችሁ ህወሓቶች፣ አቋማችሁን 

አስተካክሉ፡፡ ከኤርትራ ጋር መቀላቀል ብትፈልጉም፣ 

አሁን ሻዕቢያ እሺ የሚላችሁ አይመስለኝም፡፡ የኢሣያስ 

አፈወርቂን ይሁንታ የምታገኙ ከሆነ፣ ከኤርትራ ጋር 

ተዋሀዱና እኛን ሰላም ስጡን፡፡ ነፃ የትግራይ ሪፐብሊክ 

ለማቋቋም አስባችሁም ከሆነ ይህ በእጃችሁ ያለ ነገር 

ስለሆነ ከእንግዲህ ተጨማሪ ጊዜ ማቃጠል ያለባችሁ 

አይመስለኝም፡፡ እንደ ሌሎች በዴሞክራሲያዊ አንድነት 

የምታምኑ ከሆነ ደግሞ የፃፋችሁት ሕገ መንግሥት 

በሚደነግገው መሠረት ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብቶች ተከብረውና ነፃ ዴሞክራሲያዊ ተቋማት 

ተመሥርተው፣ በነፃና ፍትሐዊ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓት አብረን እንገንባ፡፡ እነዚህን አማራጮች በጥሞና 

አመዛዝናችሁ ትክክለኛው ውሳኔ ላይ ለመድረስ ግን 

በመጀመሪያ በመሀላችሁ የተሸጐጠውን የሻዕቢያ ቅሪት 

ማስወገድ አላባችሁ፡፡ የሻዕቢያ ቡድን በእናንተ ጉያ 

ተወሽቆ ትክክለኛውን አቋም እንዳትይዙ ለማድረግ 

የሚሞክረው በኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ አንድነት 

ከሰፈነ በአሰብ ወደብ ላይ ሕጋዊ ጥያቄ ይነሳል፡፡ 

ኢትዮጵያ አሰብን ካስመለሰች ሻዕቢያ በኢትዮጵያ ላይ 

ሊያደርግ የሚችለው ተፅዕኖ ወደ ዜሮ ያሽቆለቁላል፡

፡ ኤርትራም እንደ ሀገር የመቀጠሏ ጉዳይ አጠያያቂ 

እየሆነ ስለሚመጣ በአካባቢው የሻዕቢያ ኃያልነት ወደ 

መቃብሩ ይጓዛል፡፡

የታጠቃችሁ ህወሓቶች ሆይ! ዴሞክራሲያዊ አንድነትን 

ተቀብላችሁ ለምስረታውና ለግንባታው መሠረት 

ብትጥሉ በሻዕቢያ አሳሳችነት የሠራችኋቸው ስህተቶች 

ሁሉ ተሰርዘው ታሪካችሁ እንደገና ታድሶ በወርቅ ቀለም 

ይፃፋል፡፡ ይህን ዕድል ተጠቅማችሁበት በኢትዮጵያ 

ታሪክ ስማችሁና ዝናችሁ እንደገና እንደ ወርቅ ቢያበራ፣ 

ወንድሞቻችሁና እህቶቻችሁ የሆኑት አማሮች በአኩሪ 

ሥራችሁ በእጅጉ እንደሚደሰቱ በበኩሌ ለአንዲት 

ደቂቃ እንኳን አልጠራጠርም፡፡

ከግርማ ሞገስ

“ፋኖ ተሰማራ፤ እንደ ሆቺሚን እንደ ቼጉቬራ” ብሎ 
የተነሳው የዚያ ትውልድ ትኩስ ኃይል አፄውንና 
ሥርዓታቸውን ገዝግዞ ለውድቀት ማብቃቱ የትናት 
ትዝታችን ነው፡፡ ያ ትኩስ ኃይል የዘውዱን ሥርዓት 
ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ገርስሶ ቢጥልም ያሰበውን 
ለውጥ ማምጣት ግን አልቻለም፡፡ የፍሬው ተጠቃሚም 
አልሆነም፡፡ ይልቁንም በዕርሳስ እንደ ጥሬ እየተቆላ እንደ 
ቅጠል እየረገፈ እንደ ውሻ ሬሳ በየመንገዱ ዳር ተጣለ፡
፡ አሳዛኝ ውድቀት፣ አሳዛኝ የታሪክ ጠባሳ፣ ዛሬም ድረስ 
እያስተዋልነው ያለነው ሀቅ ይህነኑ ነው፡፡

በአፄው ሥርዓት የተተካው ደርግ ባቋራጭ ሥልጣን 
ከጨበጠ በኋላ ሥርዓተ ሶሻሊዝምን በአዋጅ ደንግጎ 
የአገሪቱ መመሪያ አድርጎ በመንደርደሪያዬ ከፍ ብዬ 
ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ለውጥ አራማጁን ትኩስ ኃይል 
እንደ እሳት እራት በጥይት አሳረረው፡፡ ወጣቱ ትውልድም 
ያለ ሥልት ባዶጁን ዘመናዊ የጦር መሣሪያ ከታጠቀ 
የሠለጠነ ሠራዊት ጋር ደረት ለደረት በመግጠም የእሱንም 
ሞት፣ ያገሪቱንም ውድቀት አፋጠነ፡፡ ለታሪክም ጠባሳ 
ጥሎ አለፈ፡፡ ደርግም ለ17 ዓመታት ደንፍቶና ፎክሮ በድል 
መወጣት ሳይችል ቀርቶ አሣፋሪ ውድቀት በመውደቅ 
ለባለተራው አስረክቦ እንደ ጉም ጭስ በኖ ጠፋ፡፡

ኢህአዴግ ደርግን በትጥቅ ትግል ተዋግቶ በማሸነፍ 

ህወሓት ከ11 ቁጥር ጋር ያለው ጥብቅ ቁርኝት
በትረ ሥልጣኑን ይጨብጥ እንጂ እሱም እንደ ታላቅ 
ወንድሙ ደርግ የኢትዮጵያን ሕዝብ ልብ 21 ዓመታት 
ተጉዞ እንኳን መማረክ አልቻለም፡፡ በጭፍንና በማታለል 
ሲጓዝ ይስተዋላል፡፡ እንደ ንግርት ይሆን እንደ አጋጣሚ 
የሚሠራው ሥራ ሁሉ ከአሥራ አንድ ቁጥር ጋር የተሳሰረና 
የተቆራኘም ነው፡፡ ይህ አሥገራሚ ነገር ነው፡፡ ከዚህ 
ውጭ ግን ዛሬም የወጣቱ ትውልድ እጣ ፈንታ ስደትና 
ሥራ አጥነት ሆኗል፡፡ የሕዝቡ እጣ ፈንታም ርሃብ፣ ርዛት፣ 
ስደት፣ ግድያ፣ በዘርና በጎሳ ተቧድኖ እርስ በርሱ መጋደልና 
መጓተት ሆኗል፡፡ ኢህአዴግ ሥልጣን ከጨበጠበት እለት 
ጀምሮ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በቀን ጥይት 
የማይጮህባቸው ቀበሌዎች ብርቅ ናቸው፡፡  

ትናት ያገርን ዳርድንበር አሥከብረው አገርን እስከነ ሙሉ 
ክብሯ ለትውልድ ያቆዩ አዛውንት ዛሬ በ80 እና በ90 
ዓመት እድሜቸው በክብር ሊያዙ ሲገባቸው በየጥጋጥጉና 
ባልባሌ ቦታ ተቀምጠው ሲለምዱ ማየት ሕሊና ላለው 
ሰው አንገት የሚያስደፋ ነው፡፡ 

ይህም ሆኖ ኢህአዴግ በያመቱ ግንቦት 20ን የሠፈር 
ሴቶችን በቀበሌ ሹመኞቹ እያሰለፈ አብዮት አደባባይ 
(መስቀል አደባባይ) መፈክር አሸክሞ ከማስጮህ ተቆጥቦ 
አያውቅም፡፡ ኢህአፓ ባንድ ወቅት አፍለኛ ፋኖ በነበረበት 
ወቅት አሮጊቶችን ሰብስቦ “የኡ ኡታ ኮሚቴ” አቋቁሞ 
ነበር፡፡ ዓላማው አንድ የኢህአፓ ነፍሰ ገዳይ የደርግን 

ደጋፊዎች ሲገል እንዳይያዝ በየሰፈሩ ያሉ የኡኡታ 
ኮሚቴዎች የተገደለው ልክ የነሱ ወገን አስመስለው 
እየተቀባባሉ ኡኡታን በማቅለጥ አደናግረው ገዳዩን 
እንዲያመልጥ ለማድረግ ነበር፡፡ ውጤቱ ግን አገሪቱን 
ዛሬም ድረስ የኡኡታ፣ የዋይታ፣ የሰቆቃ አገር ሆና ቀረች፡፡ 
ዋይታ ቀጥሏል፣ ኡኡታ ነግሷል . . .

ኢህአዴግ ዘንድሮ ግንቦት 20 ድፍን 21ኛ ዓመቱን በደመቀ 
ሁኔታ ባይባልም ዳቦ ያጡ ምስኪን ሴቶችን ከየቀበሌው 
አሰብስቦ ስቴዲየም አክብሮ ውሏል፡፡ ደርግም እንዲሁ 
“አኢሴማ፣ አኢወማ፣ መኢገማ . . .” እያለ አብዮቱን 
ወይንም መሥከረም ሁለትን ለማድመቅ ሞክሮ 
አልተሳካለትም፡፡ ኢህአዴግም ግንቦት 20ን ለማክበር 
ምንም የማያውቁ ዳቦ ያረረባቸውን ሴቶች እየሰበሰበ 
ማስጮሁ በዚህ ዓመት የተጀመረ አይደለም፡፡ 21 ዓመታት 
አስቆጥሯል፡፡ ጠብ ያለ ነገር ግን የለም፡፡ እስቲ አሁን 
ደግሞ ከ11 ቁጥር ጋር ያለውን ቁርኝት እንመልከት፡፡ 

ህወሓት ገና ከጥንስሱ ወይንም ሲመሠረት በ11 ታጋዮች 
እንደነበሩ እነሱ ራሳቸው ለጉራም ይሁን ለቁም ነገር 
የሚተርኩልን ነው፡፡ እየመረረንም ቢሆን ማዳመጣችን 
አልቀረም፡፡ ህወሓት ግንቦት 20/1983 ዓ.ም አገሪቱን 
ከተቆጣጠረ በኋላ አስተዳደሩን ያዋቀረው በዘጠኝ 
ክልሎችና በሁለት ልዩ አስተዳደሮች ነው፡፡ (አዲስ 
አበባና ድሬደዋ ከተሞች) ሲደመሩ 11 ቁጥሮች ይሆናሉ፡

፡ ኢህአዴግ የሚገዛትን አገር የኢኮኖሚ እድገት 
ሲያበስር የሕዝብን አንጀት ግን በርሃብ ሲያስር “11 
በመቶ ተመንድገናል፡፡ ወይንም አስደናቂ እድገት 
አስመዝግበናል፤ አይ ኤም.ኤፍ (ዓለም አቀፉ የገንዘብ 
ተቋም) መስክሮልናል” ይለናል፡፡ የሚገርመው ግን 
ነዳጅ የሚያመርቱ አረብ አገራት እንኳን 11% እድገት 
አስመዝግበው አያውቁም፡፡ እኛ ግን በየአመቱ 11 ቁጥር 
የተጣባን ይመስል አስራ አንድ በመቶ አድገናል እየተባልን 
እስካሁን 21ኛ ጊዜ ተዋሽተናል፡፡ በዚህ ቢበቃን ጥሩ ነበር፡
፡ ግን የመከራችን ጽዋ ገና ሞልቶ አልፈሰሰም፤ ምን ያህል 
አሥራ አንዶች እንደሚቀሩን አናውቅም? 

ሌላው ከ11 ቁጥር ጋር የሚቆራኘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
መዝሙር የተባለው ሲሆን ከግጥሙ ርእስ ጀምሮ ያሉትን 
ስንኞች ብንቆጥራቸው አሥራ አንድ ናቸው፡፡ ምን ዓይነት 
ንግርት ነው? ተማሪዎች ብሔራዊ መዝሙሩን እየዘመሩ 
ባንዲራ ሲሰቅሉና ሲያወርዱ በጥንቃቄ የሚያጤኑ 
ከሆኑ ካረንጓዴ፣ ቢጫና ቀይ አርማችን (ዓላማችን) 
መሀከል ያለውን በሰማያዊ መደብ ላይ ወርቃማ ቀለም 
የተቀባውን ቢጫ ኮከብ ወይንም ባለ አምስት ጨረር 
ደማምረን ስንቆጥራቸው አሥራ አንድ ይሆናሉ፡፡ ገዥው 
ፓርቲ ሌሎችም የሚታወቅባቸው 11 ቁጥሮች እንዳሉትም 
ለማወቅ ችያለሁ፡፡ ወደፊትም በርካታ 11 ቁጥሮችን 
ከእድገታችን ጋር እንደሚያስመዘግበን አንጠራጠርም፡፡ 
እስከዚያው አምላክ ቸር ያቆየን፡፡
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ዜጎቻችን እየተፈናቀሉ ለባዕዳን 
መሬት በገፍ ይሰጣል

           የዛሬ እንግዳችን   ይባላሉ፡፡ ከአርባምንጭ ዩኒቨርስቲ በህንፃ ምህንድስና በተጨማሪም  በኮንስትራክሽን 
ቴክኖሎጂና ማናጅመንት ተመርቀው በተለያዩ በመንግስት፣በግልና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት ውስጥ 

አገልግለዋል፤ እያገለገሉም ይገኛሉ፡፡ ከስራቸው ጐን በሀገሪቱ ፖለቲካ ላይ ተሳትፎ ያላቸው ሲሆን በአሁን ወቅት 
የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት) ብሔራዊ ም/ቤት አባልና የደቡብ ቀጠና ዋና ሰብሳቢ ናቸው፡፡ 

ከባልደረባችን ብስራት ወ/ሚካኤል ጋር አጭር ቆይታ ስላደረጉ  እንድታነቡ በአክብሮት ጋበዝን፡፡

በደቡብ አካባቢ ያለው 
የፓርቲያችሁ እንቅስቃሴ ምን 
ይመስላል?

በጣም ጥሩ ነው፡፡ ያው ባለፈው ሚያዝያ 
ወር ውስጥ በወላይታ ሶዶ እና አርባምንጭ 
ከተማ ታላቅ ህዝባዊ ስብሰባ አድርገናል፡
፡ በቅርቡ ደግሞ በጂንካ እና በሌሎች 
ከተሞች ተመሳሳይ ህዝባዊ ስብሰባ ለማድረግ 
ተዘጋጅተናል፡፡ 

አርባምንጭና ወላይታ ሶዶ 
የነበረው ህዝባዊ ስብሰባ እንዴት 
ነበር? 

በህዝቡና በእኛ በኩል እጅግ የተሳካ ነበር 
ማለት ይቻላል፡፡ ነገር ግን በአካባቢው ያሉ 
የደኢህዴን /ኢህአዴግ አባላት ለመረበሽ 
ቢሞክሩም የአካባቢው ማኅበረሰብ ባሳየው 
ፅናትና ቆራጥነት ውይይቱ በተሳካ ሁኔታ 
ተከናውኗል፡፡ በተለይ በወላይታ ሶዶ ከተማ 
የአንድነት ፓርቲ የአካባቢው አመራሮች 
ያለምንም በቂ ምክንያት ታስረው የተፈቱ 
ሲሆን በቅስቀሳ ወቅት ደግሞ የኢንጂነር 
ዘለቀ ረዲ መኪናን በመደብደብ በስፖኪዮ 
ላይ ጉዳት አድርሰዋል፡፡ የፓርቲው ከፍተኛ 
አመራሮች ወደ አዳራሽ ከገቡ በኋላም 
ግቢውን በሰንሰለት በመቆለፍ አርፍደው 
ወደስብሰባው እንዳይገቡ ለማድረግ 
ቢሞከርም አልተሳካም፡፡ በአጠቃላይ ይህን 
ይመስል ነበር፡፡ 

ከውይይቱ ምን አገኛችሁ?

ብዙ ነገር አግኝተናል፡፡ ለምሳሌ ምክር፣ 
ድጋፍ አዳዲስና ገንቢ ሐሳቦችንና አድናቆትን 
አግኝተናል፡፡ በተለይ የአካባቢው ማኅበረሰብ 
በኢህአዴግ ከየትኛውም ያለፉ ስርዓቶች 
በከፋ ጭቆና ላይ መውደቁን፣ ማዳበሪያ 
ዕዳ አለባቸሁ እያሉ በርካታ አርሶ አደሮችን 
ለሞትና ለስደት እንደዳረጉት፤የንግዱን 
ማኀበረሰብ ደግሞ ከገቢ በላይ በግብር ጫና 
እንዳሰቃዩአቸው፣ የመልካም አስተዳደርና 
የፍትህ እጦት አስከፊ ደረጃ መድረሱን፣ወዘተ 
ሲገልፁ ነበር፡፡ 

ስለዚህ እባካችሁ ችግራችንን ገጠር 
ድረስ ወርዳችሁ እዩልን፣ የሚሰማን 
አጥተናል፣ ሥርዓቱ አንገፍግፎናል፣ 
እናንተ ተጠናክራችሁ ኑ እንጂ ለነፃነታችን 
የሚከፈለውን ዋጋ እንከፍላለን ሲሉ 
ተደምጠዋል፡፡ 

በወቅቱም ህዝቡ በአንድነት ፓርቲ ላይ 

እምነት እንዳለው የገለፀ ሲሆን ነገር ግን 
ከከተማ ወርዳችሁ የገጠሩንም ህዝብ 
አነጋግሩት፤ እኛ ከጐናችሁ ነን ሲሉ ምክርና 
ድጋፋቸውን ሰጥተዋል፡፡ ይሄ ደግሞ 
ለአንድነት ትልቅ ስጦታ ነው፣ የተሰጡንም 
ምክርና አስተያየቶች ተቀብለን ከዕቅዳችን 
ጋር በማስማማት ለመተግበር እየተንቀሳቀስን 
ነው፡፡ 

ለህዝባዊ ስብሰባው የሚያስፈልጉ 
ወጪዎችንስ ማነው 
የሚሸፍንላችሁ?

በአካባቢው ያሉ የአንድነት አባላትና 
ደጋፊዎች ናቸው፡፡ ለስብሰባው ከዋና ጽ/
ቤት የተደረገም ሆነ የሚደረግ የገንዘብ ድጋፍ 
የለም፡፡ ምክንያቱም የአካባቢው አባላት 
ያላቸው ጥንካሬና ቁርጠኝነት የሚለካበት 
ነውና፡፡ 

ከምርጫ 2002 ዓ.ም በኋላ 
አንድነት /መድረክ ከአዲስ አበባ 
ውጭ በደቡብ የሀገሪቱ አካባቢ 
ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ 
ይነገራል፤ ለምን ይሆን? 

ዋናው በገዥው ኢህአዴግ ባለስልጣናት 
ህዝቡ ከፍተኛ ጭቆና እና በደል 
ስለሚደርስበት ነው፡፡ ይህን ስል ግን በሌሎች 
የሀገራችን አካባቢ በደልና ጭቆና የለም 
ማለት አይደለም፡፡ በሰሜን፣ በምስራቅ 
ሆነ በምዕራቡ የሀገራችን አካባቢ ጭቆና 
እና በደል አለ፡፡ ነገር ግን የደቡብ አካባቢ 
ነዋሪ የሚፈፀምበትን በደልና ግፍ መሸከም 
ስላልቻለ እና የአካባቢው የአንድነት/መድረክ 
አመራሮችና አባላት ያላቸው ጥንካሬና 
ቁርጠኝነት ነው እንቅስቃሴውን ያጐላው፡፡

ወደፊት ምን ለመስራት 
አስባችኋል?

አሁን ካለንበት በተሻለ ደረጃ ትግሉን ወደፊት 
ለማስኬድ እየተንቀሳቀስን ነው፡፡ ያው 
አሁን ሁሉም እንደሚያውቀው በሀገራችን 
ከዕለት ወደ ዕለት ውስብስብ የሆኑ ችግሮች 
ይስተዋላሉ፤ የዚህ ምክንያትና ምንጩ ደግሞ 
ራሱ ኢህአዴግ ነው፡፡ የህዝባችንም ኑሮ 
አስከፊ ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡ ይህንንም ታሳቢ 
በማድረግ ወደፊት የከፋ ችግር እንዳይፈጠር 
አንድነት ፓርቲ የራሱን ስራ ጠንክሮ እየሰራ 
ነው፡፡ 

በርግጥ ዓላማችን ግቡን እንዲመታ ከቅርብ 
ጊዜ ወዲህ የሰው ኃይል ያን ያህል እጥረት 
ባይኖርብንም የገንዘብና የቁሳቁስ ችግር አለ፡፡ 
ይህን መቅረፍ ከቻልን ከአሁኑ በተሻለ ሁኔታ 
መንቀሳቀስ እንችላለን፡፡

ፓርቲያችሁ በደቡብ ምን ያህል 
አባላት እንዳሉ ማወቅ ይቻላል? 
ተሳትፎአቸውንም ቢገልፁልኝ፡፡

በዚህ ሰዓት ትክክለኛው ቁጥር ይሄ ነው 
ብዬ ልነግርህ ባልችልም ብዙ አባሎች 
አሉን፡፡ በፓርቲያችን ህገደንብ አንድ ሰው 
አባል የሚባለው የሚጠበቅበትን ወርሃዊ 

መዋጮና የስራ ድርሻ የሚወጣ ስለሆነ  
በየጊዜው የሚጣራና በየወሩ ሪፖርት 
የሚደረግ ትክክለኛ ቁጥሩን አሁን ማስቀመጥ 
አልችልም፡፡ ምክያንቱም እኛ የምንሰጠው 
ትክክለኛ እና ተጨባጭ መረጃ ነውና፡፡

አንዳንድ ሰዎች ተቃዋሚዎች 
የሉም፣ ተዳክመዋል ይላሉ፡
፡ በዚህ ላይ ምን አስተያየት 
አልዎት? 

ይሄ አንድነት ፓርቲን አይመለከትም፡፡
ምክንያቱም አንድነት ፓርቲ በጥንካሬ 
የሚታይ ነው፡፡ የሌሎቹን ራሳቸው መግለጽ 
ይችላሉ፡፡ አንድነት/መድረክ በተለያዩ 
የሀገራችን አካባቢዎች በስፋት እየተንቀሳቀሰ 
እንደሆነ ነው የሚታወቀው፡፡ ይሄንን 
ህዝብም ራሱ ሊመሰክር ይችላል፡፡ በርግጥ 
አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች ስምና ማኅተም 
የያዘ ግለሰብ ይዘው የተቀመጡ ሊኖሩ 
ይችላሉ፤ ነገር ግን እኛን  አይመለከትም፡፡ 

እንደ አጋጣሚ ሆኖ ኢህአዴግ 
ስልጣን ቢለቅ ሀገር ለመምራት 
ምን ያህል ዝግጁናችሁ?

እኛ ሁሌም ዝግጁ ነን፡፡ በሀገር ውስጥም 
ሆነ በውጭ ብቃት ያላቸው አመራሮች 
አሉ፤ ዋናው ኢህአዴግ ስልጣን ይልቀቅ 
እንጂ ከእነሱ በተሻለ ሀገር የመምራት አቅም 
እንዳለን በተግባር እናሳያለን፡፡

በተለይ በደቡብ አካባቢ 
ዜጐች እየተፈናቀሉ እንደሆነ 
በተደጋጋሚ ተገልፃEል፤ እሱስ 
ላይ ምን አስተያየት አልዎት?

እንደ አንድነት ፓርቲም እንደግለሰብም 
አጥብቄ የምቃወመው ነው፡፡ በቤንችማጂ 
ዞን በጉራፈርዳ ወረዳ ዜጎችን የማፈናቀል 
ድርጊት፤ በተለይ ደቡብ ተወልጄ እንደማደጌ 
መጠን የዚህ አይነት ነውረኛ ተግባር 
በደቡብ በመፈፀሙ አፍራለሁ፣በዚህም 
ያመኛል፡፡ ድርጊቱም ከታሪክና ባህል አኳይ 
የአካባቢውን ህዝብ አይወክልም፡፡ ይሄ አብሮ 
መኖር የታሪካችን፣ ባህላችንና እምነቶቻችን  
እንዲሁም የኢትየጵያዎነታችንም  መገለጫ 
ጭምር ነውና፡፡ በዚህ ላይ ፓርቲያችን 
ድርጊቱን በመቃወም መግለጫ በማውጣትና 
በማውገዝ ለሚመለከተውና ለዓለም 
ማኅበረሰብ ለማሳወቅ ሞክሯል፡፡ ድርጊቱ 
አንድን ብሔር ነጥሎ ለመምታት የታቀደ 
ይመስለኛል፤ይሄ ደግሞ ወንጀል ነው፡፡ ነገር 
ግን ዜጐቻችን እየተፈናቀሉ ለባዕዳን  መሬት 
በገፍ ይሰጣል፤ ይሄ ያሳዝናል፣ያበሳጫልም፡፡

በአሁን ወቅት በሀገሪቷ ያለውን 
ነባራዊ ሁኔታ እንዴት ያዩታል? 

ከችግሮቹ ብዛት አንፃር ለመግለጽ አስቸካሪ 
ነው፡፡ ድህነት ተባስቦ ቀጥሏል፣ ዜጐቻችን 
እየተራቡ ነው፣ ብዙ የተማሩ ወጣት 
እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ስራ አጥተው 
ሲሰቃዩና ሲንከራተቱ ታያለህ፣ ዜጐች 
በሀገራቸው የመኖርና ንብረት የማፍራት 

ህይወት ለእርስዎ አንዴት ነች?

ያው የእኛ ህይወት ከሀገራችን ፖለቲካ ጋር 
ይመሳሰላል፡፡ ፖለቲካው የተቃና ከሆነ 
የሀገራችንም ሆነ የእኛ ህይወት የተቃና 
ይሆናል፡፡ አሁን እኛ ሀገር የምታየው 
የተመሰቃቀለ ነገር ነው፡፡ ይሄ ደግሞ 
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የእኔንም ህይወት 
ይመለከታል፡፡

ፖለቲካ ለእርስዎ ምንድነው?

ለእኔ ፖለቲካ የመኖርና ያለመኖር ፤ የህልውና 
ጉዳይ ነው፡፡ ለእኔ እውነትና ፖለቲካዊ፣ 
ኢህኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ህይወት 
የምኖርበት ነው፡፡ 

የአንድነት ፓርቲ አመራር አባል 
እንደመሆኖት ፓርቲያችሁ 
እንዴት እየተንቀሳቀሰ ነው? 

ፓርቲያችን የሀገሪቱን ጠቅላላ ሁኔታ 
በማጥናት የራሱን ደንብ እና ፕሮግራም 
ከመቅረጽ በተጨማሪ እቅድና ስትራቴጂ 
በመንደፍ በመጽሐፍ መልክ በማሳተም 
ለህዝብ አሰራጭቷል፡፡ ይህንንም ማንኛውም 
ኢትዮጵያዊ ማንበብና ስለ አንድነት ያለውን 
ተነሳሽነት ማወቅና ማረጋገጥ ይችላል፡፡ 
ፓርቲው ግን ትግበራ ላይ ነው፡፡

ሌላው እኛ ምርጫ ጠብቀን የምንቀሳቀስ 
አይደለንም፡፡ በአሁን ወቅት ምንም እንኳ 
በኢህአዴግ ከፍተኛ ጫና እየደረሰብን 
ቢሆንም በዕቅዳችን መሠረት እየተንቀሳቀስን 
ነው፡፡ ከሌሎች አቻ የፖለቲካ ፓርቲዎችም 
ጋር በጋራ እየሰራን ነው፡፡ 

በተለይ በደቡብ አካባቢ ብዙ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳሉ 
ይነገራል፤ ታዲያ እርስዎ 
አንድነትን ለምን መረጡ? 

በኢትዮጵያ አንድነት ስለማምን፡፡ አንድነት 
ፓርቲ የኢትዮጵያ አንድነት ከህዝቧ ጋር 
እንዲቀጥል የሚሰራና በግልጽ በሰነድ 
አስደግፎ በማረጋገጥ ኢትዮጵያውያን 
ሁሉ እኩል መብትና ተጠቃሚነትን 
የሚያንፀባርቅ በመሆኑ እንደሌሎች 
የፓርቲው አባላት ልመርጠው ችያለሁ፡፡ 
ምክንያቱም ኢትዮጵዊነታችንና አንድነታችን 
ለድርድር የሚቀርብ አይደለምና፡፡ ሌላው 
ፓርቲው የኢትዮጵያውያንን መብትና ጥቅም 
ሊያስጠብቅ የሚችል ፕሮግራም፣ ስትራቴጂና 
ዕቅድ አለው፡፡ 

ዋስትና የላቸውም፡፡ ጨካኝ ነው የሚሉት 
ደርግ እንኳ በአዋጅና በተግባር ገበሬውን 
የመሬቱ ባለቤት ቢያደርገውም ኢህአዴግ 
ቀምቶት ገበሬውን ጭሰኛ አድርጐታል፣ 
ነጋዴው በግብር ጫና እየተሰቃየ ነው፣ 
ባለሙያዎች የሙያ ነፃነታቸው አይጠበቅም፣ 
ዜጐች በግፍ እየታሰሩ የፍትህ ሥርዓቱ አደጋ 
ላይ ወድቋል፡፡ በአጠቃላይ ሀገራችን ችግር 
ላይ ነው ያለችው፡፡ 

በሀገራችን ባለሁለት አሀዝ ዕድገት 
(ለተከታታይ ሰባት ዓመታት)አለ እየተባለ 
ነውና፤ በእርስዎ ዕይታ እንዴት ነው?

እውነት ነው፡፡ ይህንን እኔም ሰምቻለሁ አሁን 
ጥያቄው ይህ የዕድገቱ ውጤት የትነው ያለው? 
በብሔራዊ ባንክ፣ በስዊዝ ባንክ፣በኢህአዴግ 
ካድሬዎችና ባለስልጣናት ኪስ ያለውን ነው 
ወይስ ሌላ? 

ይህ ሁሉ ዕድገት እያለ በዓረብ ሀገራት 
አሳራቸውን የሚቆጥሩ በ100 ሺህዎች ውስጥ 
የሚቆጠሩ እህቶቻችን፣በየመን በረሃና በቀይ 
ባህር እያለቁ ያሉ ወጣቶች፤ በዘግናኝ ጉዞ 
የብስንና ባህርን አቋርጠው ደቡብ አፍሪካ 
ጫካ ገብተው የሚያድሩ ዜጐች፤ በኑሮ 
ጉስቁልና ራሳቸውን ሰቅለው የሚገሉ ያሉ 
አርሶ አደሮች፤ ከኢትዮጵያ ኑሮ “ምንም 
ይሻላል” በማለት መሰደድን ምርጫ ያደረጉ 
ወጣቶች ሁኔታን ስታይ ስለ ባለ ሁለት አሀዝ 
ተከታታይ ዕድገት ብታወራ ለእኔ አይገባኝም፡
፡

የጠቀሷቸው ነገሮች 
እንዲስተካከሉ ምን መደረግ 
አለበት ይላሉ? 

ህዝቡ ለመብቱ፣ ለክብሩ እና ጥቅሙ 
እንዲሁም ለሀገሩ ማንንም ሳይፈራና 
ሳይጠብቅ መታገል አለበት፡፡ ነፃነት በስጦታ 
የሚገኝ በረከት አይደለምና፡፡ ሁሉም 
ሰው መብቱን ለማስከበር መተባበር እንጂ 
የሌላውን ይሁንታና ድጋፍ መጠበቅ የለበትም 
እላለሁ፡፡ ለዚህም መብቱን ለማስከበር 
በመረጠው ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ 
መሳተፍና የአቅሙን አስተዋፅኦ ማበርከት 
አለበት፡፡ 

በመጨረሻ ቀረ የሚሉትና መናገር 
የሚፈልጉት ነገር ካለ ዕድሉን 
ልስጥዎት፡፡

ኢትዮጵያውያን ሁላችንም በቋንቋ፣ በቀለም፣ 
በሃይማኖት ሳንከፋፈል ሀገራችንን ካለችበት 
ችግር መታደግና የመብቶቻችን ተጠቃሚ 
መሆን ይገባናል፡፡ እኛ የትኛውንም ቋንቋ 
እንናገር የትኛውንም ኃይማኖት እንከተል 
የትኛውንም የሆነ አስተሳሰብና አመለካከት 
እናራምድ ያለችንና የምንኖርባት ሀገር 
አንድ ያለችን ኢትዮጵያችን ናት፡፡ ስለዚህ 
በኢትዮጵያችን ጥላ ሆነን ለነፃነታችንና 
ለመብታችን ዛሬውኑ ጠንክረን መታገል 
አለብን እላለሁ፡፡ በክፍዎች ሐሳብ 
መከፋፈላችን ይብቃ! 
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ኮከቡ አድርጐ ይቆጥረው እንደነበር በተለያዩ ጊዜአት 
አጫውቶኛል፡፡ የማርቲን ሉተር ኪንግ ጽሁፎችና ሥራዎች 
የአንዱዓለም ያህል ያጠና እኔ የማውቀው ኢትዮጵያዊ 
የለም፡፡ አንዱዓለም ለማህተመ ጋንዲ ደቀመዝሙር 
ለማርቲን ሉተር ኪንግ የነበረው አድናቆት በሰላማዊ ትግል 
ላይ ያለው ጽኑ እምነት ገላጭ ነው፡፡ ሆኖም ሰላማዊ ትግል 
እምነቱ ያደረገው የማርቲን ሉተር ኪንግ ደቀ መዝሙር 
አንዱዓለም አስገራሚ ቢሆንም በሐሰት በአሸባሪነት ተከሶ 
ወህኒ ቤት በእስር እየማቀቀ ይገኛል፡፡ 

ዶ/ር  ያዕቆብ ኃ/ማርያም

ትናንት ደርግ ምርጥ የኢትዮጵያ ልጆችን ሲጨፈጭፍና 
ለስደት ሲዳርግ አይተናል፡፡ ዛሬ ደግሞ ምርጥ የኢትዮጵያ 
ልጆች በኢህአዴግ ባለሥልጣናት ትዕዛዝ እየተለቀሙ  
ወህኒ ቤት ሲወረወሩ እያየን ነው፡፡ ትናንት ብርቱካን 
ሚደቅሳ ነበረች፣ ዛሬ ደግሞ ምርጥ የኢትዮጵያ ልጆች 
በኢህአዴግ ባለሥልጣናት ትዕዛዝ እየተለቀሙ ወህኒ 
ቤት ሲወረወሩ እያየን ነው፡፡ ትናንት ብርቱካን ሚደቅሳ 
ነበረች፣ ዛሬ ደግሞ እነ አንዱዓለም አራጌ ናቸው፡፡ ነገስ 

እነ ማን ሊከተሉ ይሆን? 

የአፍሪቃ ሕዝቦች ከቅኝ ግዛት ነፃ ሲወጡ አንድ ትልቅ 
እርምጃ ወደፊት ሄዱ፡፡ ቀጥሎም በወታደር የጭቆና 
አገዛዝ ስር ከወደቁ በኋላ እንደገና እራሳቸውን ነፃ 
በማውጣት በመረጡአቸው መሪዎች መተዳደር ሲችሉ 
ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸውን እውን አደረጉ፡፡ እኛ 
ኢትዮጵያውያን ግን በአፄ ኃይለ ሥላሴ የፊውዳል አገዛዝ 
ጊዜ ጀምሮ ከነበርንበት የጭቆና ሥርዓት በዴሞክራሲ 
ጐዳና አንዲት ጋት ፈቀቅ ሳንል ባለንበት እየረገጥን

 ነው፡፡ ለዘመናት የተሸከምነው የጭቆና ቀንበር ዛሬም 
ከጫንቃችን አልወረደም፡፡ ይህ የሆነው ተፈጥሮ ፈርዶብን 
ሳይሆን በራሳችን ድክመት ነው፡፡ በተለይ እኛ በተቃዋሚ 
ጐራ የተሰለፍን ሰዎችና ድርጅቶች በውን እየታገልን ነው 
ወይ? ትግላችን የምር ነውን? ኢህአዴግ የሰው ኃይሉን 
አስተባብሮ በአገሪቱ ገንዘብ እራሱን አጠናክሮ ስድስት 
ሚሊዮን አባላት አለኝ ከሚል ድርጅት ጋር በኢህአዴግ 

አባባል ጥቃቅንና አነስተኛ ፓርቲዎች በተናጠል ታግለው 
ዴሞክራሲን ሊያረጋግጡ ይችላሉ ወይ? ይህንንም ስል 
አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ የሚያደርገው 
ትግልና ለሚከፍለው መስዋዕትነት ያለኝ ታላቅ አክብሮትና 
አድናቆት ሳልዘነጋ ነው፡፡ በሕዝባችን ምርጫና ውሳኔ 
ኢህአዴግ ከሥልጣን እንዲወገድ የምናደርገው ትግል 
እራሱ ኢህአዴግ በሥልጣን ለመቆየት ከሚያደርገው 
ትግል ጋር ይመጣጠናል ወይ? እውነትስ አሁን ባለንበት 
በተዘበራረቀና በተበጣጠሰ ሁኔታ ኢህአዴግን ተፋልመን 
በምርጫ እናሸንፈዋለን ስንል እውነት የምራችን ነው ወይ? 
አንድ የማይታበል ሃቅ ግን አለ፡፡ ይኽውም በአገር ውስጥ 
ከአገር ውጭም ያሉ የተቃዋሚ ፓርቲዎችና ሕዝባዊ 
ድርጅቶች ልዩነቶቻቸውን አቻችለው በአንድ ጐራ 
ተሰልፈው ቢታገሉ ኢህአዴግን በምርጫ እንደሚያሸንፉት 
ሳይታለም የተፈታ ሐቅ ነው፡፡ ለዚህም ማስረጃ ፍለጋ 
ሩቅ ሳንሄድ የ1997 ምርጫ ያረጋግጥልናል፡፡ በተናጠል 
ተወዳድሬ ኢህአዴግን አሸንፋለሁ ማለት በበኩሌ 
ኢህአዴግን እንደመደገፍ እቆጥረዋለሁ፡፡ ምክንያቱም 
ምንም አይነት ምርጫ የፌዝም ቢሆን ኢህአዴግን 
በዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ዘንድ የዴሞክራሲያዊነት ካባ 
ይደርብለታልና፡፡ ኢህአዴግ ለወደፊቱ በምርጫ ቢያሸንፍ 
በተቃዋሚዎች ህብረት ማጣት ድክመት ምክንያት እንጂ 
በራሱ ጥናካሬ አይደለም፡፡ ክቡራትና ክቡራን አንድ 
የፈረንሳይ ሊቅ አንድ ሕዝብ ሊኖረው ስለሚገባ መንግሥት 
በተናገረው ይህንን አጭር ንግግር ልዝጋ፡፡

“አንድ ሕዝብ የሚገባውን መንግሥት ያገኛል 
በእንግሊዝኛው (a people pots a government 
it desserves)” ይላል፡፡ እኛም ሕብረት ፈጥረን 
በአንድነት ቆመን በቆራጥ መንፈስ ኢህአዴግን ለመተካት 
እስካልተጋን ድረስ ይህ አሁን በሥልጣን ያለው አምባ ገነን 
መንግሥት ይገዛናል፡፡ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ በነፃነጽ 
ለዘላለም ትኑር፡፡ 

ዶ/ር  ያዕቆብ ኃ/ማርያም ሰኔ 3 ቀን 2004 ዓ.ም. በአንድነት ፓርቲ ጽሕፈት ቤተ ለህሊና እሰረኞችና በትግሉ ለተሰው በተዘጋጀው የሻማ ምሽት ላይ ያሰሙት ንግግር

ክቡራን የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ አመራሮችና አባላት
ክቡራትና  ክቡራን ክቡራትና  ክቡራን 

በዓለም ዙሪያ የሰዎች ዴሞክራሲያዊ መብቶች 
በተከበሩበት በዛሬው በ21ኛው የክፍለ ዘመንና ጊዜ፤ 
ሕዝባችን እንደማንኛውም የዓለም ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ 
መብቶች እንዲከበሩለት፣ በአገሩ “ማን አየኝ” ብሎ ግራ 
ቀኙን ሳይገላመጥ “ማን ሰማኝ” ብሎ ሳይሸማቀቅ የልቡን 
ተናግሮ በፈለገበት አካባቢ ኖሮ ሃብት እንዲያፈራ ቤተሰብ 
መስርቶ በሰላም ለመኖር እንዲችል የደከሙ የኳተኑ 
የራሳቸውንና የቤተሰቦቻቸውን ምቾት ሰውተው ዛሬ 
በግፍ እስር የሚማቅቁት አንዱዓለም አራጌ፣ እስክንድር 
ነጋ፣ ርዕዮት ዓለሙ ናትናኤል መኰንን ሌሎችንም ዛሬና 
ሁሌም ስናስታውሳቸው በታላቅ ሐዘን አድናቆትና ቁጭት 
ነው፡፡ 

አንድ ሰው ንግግር በሚያዘጋጅበት ጊዜ ንግግሬን ከየት 
ልጀምር የሚል ችግር ይገጥመዋል፡፡ እኔ ግን የዚህ ዓይነት 
ችግር አልነበረብኝም፡፡ ምናልባትም ለዘመናት ሲጠቀስ 
ሊኖር የሚችል በአንድ ወቅት ወንድማችንና መሪአችን 
ሲጠቀስ ሊኖር የሚችል አንዱዓለም አራጌ ካለው እጅግ 
ጥልቅ ሐሳብ መነሳት እችላለሁ፡፡ አንዱዓለም ጭቆና 
ባለበት፣ ሕግና ፍትህ ለኃይልና ለጉልበት ተገዢ በሆኑበት፣ 
ሰብአዊ መብቶች በተደፈጠጡበት ሕብረተሰብ “የጀግና 
ቤቱ ወህኒ ነው” ብሎ ነበር፡፡ ይኽው በመሆኑ ነው 
ጀግናው አንዱዓለም ከሚወዳት ባለቤቱና ከሚሳሳላቸው 
ጨቅላ ልጆቹ ተነጥሎ ወህኒ ቤት የተወረወረው፡፡

ከሦስት ዓመታት በፊት እንደዚህ በጊዜው መሪአችን 
ለነበረችው ለብርቱካን ሚደቅሳ በተዘጋጀ ተመሳሳይ 
ወርሃዊ ፕሮግራም ባደረኩት ንግግር ፈረንሳይን 
ከእንግሊዝ አገዛዝ ፈልቅቃ ነፃ ካወጣቻት ኮጀን ኦቭ 
አርክ ጋር አነጻጽሬአት ነበር፡፡ ዛሬ ደግሞ አንዱዓለም 
ከሰብአዊ መብት ተሟጋች ከማርቲን ሉተር ኪንግ ጐን 
አሰልፈዋለሁ፡፡ አንዱዓለም ማርቲን ሉተር ኪንግ መሪ 

በኮልፌ የቃጠሎ አደጋ የደረሰባቸው 
ነጋዴዎች የእሳት አደጋ ተከላካዮችን ወቀሱ
አዲስ አበባ በሚገኘው ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 
11 ልዩ ስሙ ፊሊጶስ ኢንዱስትሪ መንደር በተባለ ስፍራ 
በተፈጠረ እሳት አደጋ 22 የንግድ ተቋማት መውደማቸው 
ተገለፀ፡፡ 

የእሳት አደጋው ግንቦት 25 ቀን 2004 ዓ.ም ከምሽቱ 1፡
00 ሰዓት እንደተፈጠረ የተጠቆመ ሲሆን በወቅቱ የእሳትና 
ድንገተኛ አደጋ መከላከል አጀንሲ በስፍራው ቢደርስም 
“ውሃ አልቆብኛል” በሚል ሳያጠፋ በመቅረቱ ብዙ የሚተርፉ 
ንብረቶች ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ መሆናቸውን 
በዕለቱ የታዘቡ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልፀውልናል፡፡ 

በሱቆቹም በርካታ የስራ ማሽኖችና ለሽያጭ የተዘጋጁ 
ዕቃዎች ከጥቅም ውጭ በመሆናቸው በአሁኑ ወቅት 
ነጋዴዎቹ ከፍተኛ ችግር መውደቃቸውን በተለይ ለዝግጅት 

የኦህኮ/መድረክ የፅ/ቤት ኃላፊ የሆኑትና በቃሊቲ ማረሚያ 
ቤት የሚገኙት አቶ ኦልባና ሌሊሳ በእስር ቤት ውስጥ 
ድብደባ እንደተፈፀመባቸው ከቦታው የደረሰን መረጃ 
አመለከተ፡፡

 በፌዴራል አቃቤ ህግ ክስ በተመሰረተባቸው በእነ አቶ 
በቀለ ገርባ የመከላከያ ምስክር ቃል በፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/
ቤት እያስደመጡ የነበሩት አቶ ኦልባና ባለፈው ሳምንት 
በቃሊቲ ማረሚያ ቤት አቶ ዳዊት ድሪባ በተባለ ግለሰብ 
ድብደባ እንደተፈፀመባቸው ታውቋል፡፡ አቶ ኦልባና 
በተፈፀመባቸው ድብደባ ከፍተኛ ጉዳት ባይደርስባቸውም 
እሳቸወቅም ሆኑ ሌሎች የፖለቲካ እስረኞች የተቀነባበረ 
ጥቃት ሊደርስብን ይችላል በሚል ስጋት ውስጥ መሆናቸው 
ታውቋል፡፡ አቶ ኦልባና ሌሊሳ ጉዳያቸው በፌደራሉ ከፍተኛ 

አቶ ኦልባና ሌሊሳ በማረሚያ ቤት ተደበደቡ

ክፍላችን ገልፀዋል፡፡ ነጋዴዎቹም የደረሰባቸውን ችግር 
ለአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር እና ከኮልፌ ቀራኒዮ 
ወዲያውኑ ያሳወቁ መሆኑንና ከክፍለ ከተማው አመራሮች 
ጉዳዩን ተከታትለው መፍትሄ እንዲሰጡ የተመደቡ ሲሆን 
እስካሁን በተጨባጭ የተገኘ ነገር እንደሌለ ተጠቁሟል፡፡ 

በቃጠሎው በሚሊዮኖች የሚገመት ብር የሚያወጡ 
ንብረቶች መውደማቸው ቢገለጽም እስከ አሁን 
ትክክለኛውን አሀዝ ግን ማወቅ አልተቻለም፡፡ ይሁን እንጂ 
ከክፍለ ከተማው ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉት አቶ 
ላመስግን ስለወደሙ ንብረቶችና ስለደረሱበት መፍትሄ 
ያላቸውን ሐሳብ ለማካተት ጥረት ብናደርግም ፈቃደኛ 
አለመሆናቸው ገልፀውልናል፡፡

ፍ/ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ ወንጀል ችሎት እየታየ ሲሆን 
በዚህ በነ አቶ በቀለ ገርባ የክስ መዝገብ ከቀረቡት ተከሳሾች 
ውስጥ ቀሪ የመከላከያ ምስክሮችን ቃል ለመስማት ፍ/ቤቱ 
ለሰኔ 8 ቀን 2004 ዓ.ም ተለዋጭ ቀነ ቀጠሮ ሰጥቷቸዋል፡
፡  አቶ ኦልባና ሌሊሳ ጉዳያቸው ገና እየታየ ሲሆን ቃሊቲ 
የሚገኘው የፌደራሉ ማረሚያ ቤት ስለጉዳዩ አስተያየት 
እንዲሰጠን ተደጋጋሚ ጥረት ብናደርግም አልተሳካም፡፡ 

አቶ ኦልባና የኦሮሞ ህዝብ ኮንግረንስ (ኦህኮ) /መድረክ 
አባልና ዋና ፀሐፊ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል፡፡ ከዚህ 
በፊት የአንድነት/መድረክ አመራር የሆኑት አቶ አንዱዓለም 
አራጌ አቶ ይባስ አስፋው በተባሉ ግለሰብ ተመሳሳይ ድብደባ 
እንደተፈፀመባቸው መዘገቡ ይታወሳል፡፡

ብሩክ ከበደ

በልደታ ክ/ከተማ 05/08  ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ ፖሊስ የአባት 
ስም በማይገልጽ መጥሪያ ለ4 ሰዓታት አግቶኛል ሲሉ 
ለዝግጅት ክፍሉ አመለከቱ፡፡ 

እኚሁ ለጊዜው ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ ግለሰብ 
ወደ ሥራዬ ለመሄድ ጧት በ2፡00 ሰዓት ከቤቴ ስወጣ 
በራፌ ላይ ቆመው ይጠባበቁ የነበሩ 2 የፖሊስ አባሎች 
ስሜን እንጂ ያባቴን ስም የማይገልጽ መጥሪያ በማሳየት 
ወደ ል/ክ/ከ/ ፖሊስ መምሪያ ለ4 ሰዓታት ያህል 
እንዳቆዮቸውና በመጨረሻም ከውጭ ተጠርተው የመጡ 

ፊልሞች የዘፈንክሊፖች የተለያዩ ዝግጅቶችንና ክብረ 
በዓሎችን መቅረጽና ኤዲቲንግ ማድረግን ጨምሮ የቪዲዮ 
ካሜራ ሁለገብ ሙያና ሙዚቃ መሣሪያ ማስተማሪያ 
ትምህርት ቤት በመክፈት ታዋቂ የሆነው ሻሎም ስቱዲዮ 
ቴዎድሮስ አደባባይ በሚገኘው ግቤ የፊልም ማሳያ አዳራሽ 
ለመክፈት ዝግጅቱን በማጠናቀቅ ላይ ይገኛል፡፡ 

ይኽው በከተማችን የሚገኙ ፊልም ማሳያ አዳራሾችን 
ቁጥር ከ10 በላይ እንዲዘሉ የሚያስችለው አዳራሽ 
450 መቀመጫዎች ያሉትና ወደ ፊትም (ልዩ ማዕረግ) 
የሚጨመርለትና እንዲሁም ለባለ ልዩ ማዕረግተኞች 
በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ወንበር በቅድሚያ 
የሚይዙበትንም መንገድ ለማመቻቸት መታቀዱን ባለቤቱ 
አቶ ጥላሁን ወ/ሰንበት ይናገራሉ፡፡

በታሪካዊው ግቤ የፊልም አዳራሽ 
ሊከፈት ነው

የአባት ስም በሌለው መጥሪያ ፖሊስ 
አንገላታኝ ባለጉዳይ

አቶ ጥላሁን ወ/ሰንበት በ1974 ዓ.ም ሠርግ በመቅረጽና 
ኤዲት ማድረግን ጨምሮ በአሁኑ ወቅት በማስታወቂያው 
ዘርፍ ታዋቂነት ያተረፉ ግለሰቦችን ማስታወቂያ በማሰራት 
ለሙያው መጐልበት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ላለፉት 29 
አመታት አበርክተዋል፡፡

“ሻሎም” በሚሰኝ የሚታወቀው ድርጅታቸው ስም 
የሚከፈተው የፊልም አዳራሽ የሚገኝበት ገቢ ጥንታዊና 
ታሪካዊ ሲሆን የገቢው ባለቤት አርመናዊው ሙሴ 
ቤርቤሮስ በ1948 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ ሀገራችን 
ሜልቦርን ኦሎምፒክ ስትከፈል ቡድኑን በመሪነት ይዘው 
የሄዱ ሲሆን በተመሳሳይም አቶ ጥላሁን ወ/ሰንበት በሞስኮ 
ኦሎምፒክ ቬልድሪም (በቤት ውስጥ ውድድር) በተሰኘው 
ውድድር በመወዳደር እስከ ዛሬ ድረስ ብቸኛው ናቸው፡፡

አንድ ወንድና ሴት ከተመለከቶቸው በኋላ እንደተለቀቁ 
ገልጸው ፖሊስ ባልተሟላ የትዛዝ ደብዳቤ ግለሰቦችን 
እየወሰደ  የሚያጉላላ ከሆነ አደገኛ ነው ሲሉ ስጋታቸውን 
ገልፀዋል፡፡ 

ይህ በዚህ እንዳለም ሕዝብ እምነት ከማይጥልባቸው 
ተቋሞች መሀል ፍርድ ቤትና ፖሊስ ግንባር  ቀደም 
መሆናቸው ከወር በፊት የወጣ አንድ ጥናት መጠቆሙ 
የማይዘነጋ ነው፡፡ 
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“ጆሮም ይሠባል”
እመቤት ኃይሌ

አንድ ወንደላጤ ባለአንድ ክፍል ቤት ተከራይቶ 
ይኖር ነበር፡፡ ከእለታት አንድ ቀን ገበያ ይወጣና 
በግ ይገዛል፡፡ በጉን እቤቱ አልጋው እግር ላይ ያስርና 
ሊተኛ ሲል በጉ በእንስሳዊ ቋንቋው (በኧ በኧ በኧኧ) 
“ራበኝ” ይለዋል፡፡ ሰውየውም “አሁን ደክሞኛል 
የዛሬውን እራትህን፣ የነገውን ቁርስህን አንደኛዬን 
ነገ ሣር አጭጄ አመጣልሃለሁ ትበላለህ” ይለውና 
ይተኛል፡፡ 

በነጋታው ወደላጤው ወደ ስራ ሊሄድ ሲል በጉ 
የምግብ ጥያቄ በተለመደው ቋንቋው ያቀርባል፡
፡ ሰውየው “አሁን ረፍዶብኛል የትናንቱን ራትህን፣ 
የዛሬውን ቁርስህን፣ ማታ ከስራ ስመጣ አንድ ላይ  
ትበላለህ” ይለውና በሩን ዘግቶበት ይሄዳል፡፡ ማታ 
ሲመጣ በጉ የርሃብ ጥያቄውን እንደተለመደው 
ያቀርባል፡፡ ሰውየው ግን “አሁን ደክሞኛል ነገ 
የትናንቱን፣ የዛሬውን፣ የነገውን አንድ ላይ አደርጌ 
እሰጥአለሁ” ይለውና ይተኛል፡፡ 

ጠዋት ሰውየው ከእንቅልፉ ሲነሳ በጉ በርሃብ ተዳክሞ 
ሊሞት ያጣጥራል፡፡ ቀድሞ ከሚሞት በማለት 
ያርደዋል፡፡ ሲገፈው ሌላው ሥጋው ልፋጭ ሆኖ 
ጆሮው ብቻ ሰብቷል፡፡ ለምን ቢባል “ነገ ትበላለህ! 
ነገ ትጠግባለህ!” የሚለውን የሰሙበት ጆሮዎቹ 
ጮማ ሆነዋል፡፡ ለመሆኑ ገዥዎቻችን እንደበጉ በግ 
አርገውን ነው? “አድገናል! ተመንድገናል” የሚሉን? 
የኛም ጆሮዎችኮ  “በ11 በመቶ አድገናል” በሚል 
ሽንገላ ሰብተዋል፡፡ ሥጋችን አልቆ አጥንታችን 
ቢቀርም ጆሮዎቻችን ጮማ ሆነዋል፡፡

ኢትዮጵያ ዕድገት በማስመዝገብ ላይ ያለች ሃገር 
ናት፣ 11% ዕድገት አሳይታለች” ይሉናል፡፡ ታዲያ 
ዕድገት ካሣየች ህዝባችን ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮ 
የሚኖረው ለምንድን ነው? 

ለመሆኑ ይህቺ አደገች የምትባለው ኢትዮጵያ አሁን 
እኛና እነሱ እየኖርንባት ያለችው ነች ወይንስ ሌላ 
እኛ የማናውቃት ኢትዮጵያ አለች? ለማንኛውም 
“እውነት አርነት ያወጣል፤ ውሸት ጆሮ ያሠባል” 

ፍ/ቤቱ ፍ/ቤት ተጠራ!!
ሰሞኑን በአንድ ጋዜጣ አንድ ነገር አነበብኩ፡፡ “አቶ 
መለስ ዜናዊ ለምስክርነት ፍ/ቤት ሊቀርቡ ነው” 
ይላል፡፡ እኔ ደነገጥኩኝ፡፡ ምክንያቱም እኔ በ21 
ዓመት ክቡር ጠ/ሚኒስትሩን ሳውቃቸው ከፍ/ቤት 
በላይ ፍ/ቤት ናቸው፡፡ አንድ በአመለካከቱ ከእሳቸው 
የተለየን ሰው ስም ሲሰጡ ሲፈርጁ የፍ/ቤት ውሳኔን 
አይጠብቁም፡፡ ቀድመው በቂ ማስረጃ እንዳለ 
በፓርላማ ሳይቀር እርግጠኛ ሆነው ይናገራሉ፡፡ 
እሳቸው እጅ ያለው የሰነድ ማስረጃ ፍ/ቤት ሲቀርብ 
ዋጋ ላይኖረውም እንደሚችል ግምት ውስጥ 
አያስገቡም፡፡ ማስረጃውን ትክክለኛነት አረጋግጠው 
እሳቸው የጠሉት ሰው ወንጀለኛ እንደሆነም 
ይፈርዳሉ፡፡ ጉዳዩ ለይስሙላ ፍ/ቤት የሄደው ክስም 
ቀደም ብለው አቶ መለስ በሰጡት ፍርድ መሠረት 
ፍ/ቤቱ ያፀደቀዋል፡፡ ለዚህ ነው፤ አቶ መለስን “ትልቁ 
ፍ/ቤት” ናቸው እያሉ አንዳንዶች የሚያሟቸው፡፡

ይህ በእንዲህ እያለ የህወሓት መስራችና በራሳቸው 
ምክንያት ድርጅታቸውን የለቀቁት አቶ አሰገደ ገ/
ሥላሴ በተከሰሱበት ክስ የቀድሞ ጓደኞቻቸውን 
የመከላከያ ምስክርነት መቁጠራቸውን ሰማን፡፡ 
ከምስክሮቹ አንዱ አቶ መለስ ናቸው ተብሎአል፡
፡ እውነት አቶ መለስ የፍ/ቤቱን ትዕዛዝ አክበረው 
ይቀርቡ ይሆን? ለማንኛውም ፍ/ቤቱ ፍ/ቤት 
ተጠራ!!

ብዙአየሁ ወንድሙ

ከአገራችን መልካም ባህሎች አንዱ 
ለሀዘንና ለደስታ የምንረዳዳበት እድር 
ነው፡፡ አንዳንድ ሰዎች ሦስትና አራት 
ቦታ እድር እየገቡ ከአቅም በላይ የሆነ 
ክፍያና የጊዜ ጥበት እንደሚፈጥርባቸው 
ይታወቃል፡፡ በአንዳንድ ምክንያቶች 
ዕድር በራሱ ሁሉም ነገር አልጋ 
በአልጋ ነው ባይባልም ጥቂት ችግሮቹ 
እንዳሉ ሆነው በርካታ በጐ ነገሮቹን 
አንስቶ መናገር ይቻላል፡፡ የኑሮ አቅም 
ባልተመቻቸበት ወቅት ለሚፈጠር 
የሞት አደጋ ገበናን ይሸፍናል፡፡ ለሠርግ፣ 
ለምርቃት፣ ለመሳሰሉት የደስታ ቀናትም 
የሚገኝ አገልግሎት በገንዘብ ቢተመን 
ቀላይ አይደለም፡፡ 

ዕድሮች ሲቋቋሙ ለሀዘንና ለደስታ 
ለመረዳዳት ታስቦ ነው፡፡ ዓላማውም 
የአባላቱ መብትና ግዴታም በመተዳደሪያ 
ደንቡ ላይ ይገለጻል፡፡ አልፎ አልፎ 
በሠፈር ልጅነትና ከአንድ አካባቢ 
የመጡ ሰዎች የዚህ አካባቢ ተወላጆች፣ 
የዚህ ት/ቤት፣ የዚህ ኮርስ ምሩቃን፣ 
እየተባሉ የሚቋቋሙ መረዳጃዎች 
እንዳሉ ቢታወቅም በአብዛኛው የሠፈር 
ዕድሮች ዘርን፣ ቋንቀዋን ኃይማኖትን፣ 
ዕድሜና ፆታን፣ ሀብታምና ደሃ፣ 
የተማረና ያልተማረ የሚል ልዩነት 
ሳይፈጥሩ ሁሉንም በአንድ ላይ የሚያቅፉ 
ናቸው፡፡ መብትና ጥቅሙም ግዴታና 
ኃላፊነታቸውም እኩል ነው፡፡ እኩል 
አገልግሎት ያገኛሉ፡፡ በዚህ መልካም 
ባህል ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ሆኗል፡፡ 

ዕድሮች ከረጅም ልምድ በመነሳት 
በሀዘንና በደስታ ጊዜ ብቻ ሳይሆን 
በቁም መረዳዳትንና በአካባቢ ልማት 
መሳተፍንም ጀምረዋል፡፡ ከአባላት 
ከሚያገኙት ገቢ በተጨማሪ የራሳቸውን 

ዕድር መረደጃ ወይስ የፖለቲካ. . .?
የሥራ መስክ እየፈጠሩ ለአባላት 
የሥራ ዕድል መፍጠርና የገቢ ምንጭ 
መፍጠርም እንደ ጠንካራ ጐን የሚጠቀስ 
ነው፡፡ በዚህም ተግባራቸው አንዳንድ 
እድሮች በምሳሌነት የሚጠቀሱ አሉ፡፡  

እድሮችን ወደ ኋላ ሄደን ብናስታውሳቸው 
ብዙ ነገሮችን አልፈዋል፡፡ ለአገር ዳር 
ድንበር ማስከበር ተግባር ግዴታቸውን 
ተወተዋል፡፡ የቀይ ባህርን ዳር ድንበር 
ለማስከበር ገንዘብ አዋተዋል፡፡ ገብስ 
ፈትገው ቆሎ ቆልተው፣ በሶ አስፈጭተው 
ለተዋጊው ቀለብ ልከዋል፡፡ ድንኳናቸውን 
ከግ/ቤታቸው አውጥተው ልከዋል፡፡ ይህ 
በደርግ ዘመነ መንግስት መሆኑ ነው፡
፡ በኢህአዴግ ዘመንም ቢሆን እንዲሁ 
አድርገዋል፡፡  ባድሜ ተወረረ ሲባል 
የተለመደውን አድርገዋል፡፡ ገንዘብም 
ቀለብም ሰንጋም ጭነው የወሰዱ አሉ፡
፡ በዘመቻ ሄደው አስከሬን ቀብረዋል፡
፡ ንብረት ሰብስበዋል፡፡ ዝርዝር ጉዳይ 
ውስጥ ሳንገባ የአገር ጉዳይ የጋራ ነውና 
በጥሩ ጐኑ የሚነሳ ነው፡፡ በደካማ 
ጎናቸው ሲጠቀሱ ደግሞ “ዛሬ እድሮች 
ወንድም ወንድሙን የሚያጠቃበት 
መሣሪያ ሆኗል” የሚሉ ወገኖች አሉ፡፡ 

በዕድሮች በኩል አነጋጋሪ እየሆነ 
የመጣው ዕድሮችን ከዓላማቸው 
ውጪ እንዲፈጽሙ የሚደረገው እጅ 
የመጠምዘዝ ጉዳይ ነው፡፡ “የእድር 
አመራሮች የኢህአዴግ አባል እንዲሆኑ 
ማስገደድ፣ የዕድር አባሎች የኢህአዴግን 
ዓላማ ተገደው እንዲደግፉ ማስገደድ፣ 
በመደበኛ ዕድር ስብሰባ ወቅት 
የኢህአዴግን ካድሬዎች ትምህርት 
እንዲቀበሉ ማድረግ፣ ኢህአዴግ ህዝብን 
በዕድር አስገዳጅነት ለማግኘት መሞከር፣ 
ልዩ ልዩ ክፍያዎችን በእድሮች አስገዳጅነት 
እንዲከፍሉ ማስገደድ፣ እድሮች የስለላ 
መዋቅር ሆነው እንዲያገለግሉ ማስገደድ፣ 
እድሮች በግዴታ የህብረተሰቡን 
ገንዘብ ወጪ አድርገው ለተለያየ ጉዳይ 
እንዲያወጡ ማስገደድ” የሚሉት ጉዳዮች 
በየቦታው ሲንሸራሸሩ ይሰማሉ፡፡ 

ለዚህ ጽሑፍ ዝግጅት የአነጋገርናቸው 
አንዳንድ የእድር አመራሮች ከላይ 
የገለጽናቸውን ሐሳቦች ይዘረዝራሉ፡፡ 
በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወይራ ሠፈር 
የሚገኝ አንድ የእድር አመራር በብሶት 

ይገልፃሉ፡፡ ስማቸው እንዳይጠቀስ 
የፈለጉት እኚህ ግለሰብ እንደሚናገሩት 
“እድራችን ከአንዴም ሁለቴ የመፍረስ 
አደጋ ገጥሞት ነበር፡፡ በአንድ ወቅት 
ከእድራችሁ ተቀማጭ 60% ለልማት ገቢ 
እንድታደርጉ ስለተወሰነ እንድታስገቡ 
አሉን፡፡ የዕድሩ አባላት ሳይፈቅዱ 
ብለን ከፍተኛ ተቃውሞ አቀረብን፡፡ 
እንዲያስፈጽሙ ትዕዛዝ የተሰጣቸውና 
እናደርጋለን ብለው ቃል የገቡ የዕድሩ 
አመራሮች ይከፈል፤ የሚል አቋም ያዙ፡
፡ እኛም አይቻልም ብለን ታገልናቸው፡
፡ ውሳኔያቸው ሲከሽፍ በግላችን ብዙ 
መከራ ገጠመን፡፡ የእድራችን ገንዘብ 
ያለአግባብ ያለፍላጐታችን አይወጣም 
ስለአልን ብቻ ከሥራ ተፈናቀልን፡፡ በአንድ 
ወቅት ደግሞ በቀበሌው አለሁ አለሁ 
የሚሉ ግለሰቦችን ገንዘብ ያዥና ዳኛ 
አድርገን መረጥን በየቀኑ የምንሰበስበውን 
ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ለግላቸው አዋሉት፡
፡ ፍትህ እናገኛለን ብለን ከሰን እስካሁን 
ፍትህ አጣን፡፡ ሦስት ዓመት ሙሉ በፍ/
ቤት እየተጉላላን ነው፡፡ ከ15 ዓመት 
በላይ ሰርተን የኖርንበት ቤት ካርታ 
የላችሁም ተብሎ ፈረሰብን፡፡ የህይወት 
ማስጠንቀቂያ ተሰጠን፡፡” ይሉናል፡፡ 

ቦሌ ክ/ከተማ ጉርድ ሾላ አካባቢ ያሉ 
ሁለት እድሮችም እንዲሁ ችግር ገጥሞናል 
ይላሉ፡፡ አመራሮቹ እንደሚሉት “ሁለት 
ጐን ለጐን ያሉ እድሮች አሉ፡፡ የእድር 
አመራሮቹ ከየካድሬዎች የተሰጣቸውን 
ትዕዛዝ ተቀብለው ለልማት እንድንከፍል 
ወሰኑብን፡፡ አንደኛው ዕድር እያንዳንዱ 
የእድር አባል ብር 600 እንዲከፍል 
ሲወስን ሌላው እድር አመራሮች ደግሞ 
እያንዳንዱ አባል ብር 300 እንድንከፍል 
ወሰኑብን፡፡ እኔ ሁለቱም እድር ውስጥ 
አለሁበት፡፡ እድሩ ውስጥ ከ15 ዓመት 
በላይ ቆይቼአለሁ፡፡ ለክፉ ቀን ይሆነኛል 
ብዬ ያለማቋረጥ ከፍያለሁ፡፡ እኔ የአምስት 
ቤተሰብ ኃላፊ ነኝ፡፡ ባለቤቴ የቀን ሥራ 
ትሠራለች፡፡ እኔ የ800 ብር ደሞዝተኛ 
ነኝ፡፡ ሦስቱ ልጆቼ ለምግብና ለትምህርት 
የደረሱ ለሥራ ያልደረሱ ናቸው፡፡ 
እድር ልከፍል ስሄድ ቅድሚያ የልማቱን 
ካልከፈልክ ገንዘብ አንቀበልህም አሉኝ፡፡
” ሲሉ ያማርራሉ፡፡ 

ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ልዩ 

ቦታው ብሄረጽጌ መናፈሻ አካባቢ 
የሚገኝ አንድ እድር አመራር ችግሩን 
ይናገራል፡፡ “በአሁኑ ጊዜ የዕድር 
አመራር መሆን ችግር ነው፡፡ የዕድሩ 
አባላት አመራር የሚመርጡት በእድሩ 
ህገ ደንብ መሠረት እድሩን እንዲመራ 
ነው፡፡ በጐን የኢህአዴግ ደህንነትና 
ካድሬዎች መተው ትዕዛዝ ይሰጡሃል፡
፡ የኢህአዴግ አባል እንድትሆን 
ያስገዱዱሃል፡፡ መውጫና መግቢያ 
እንድታጣ አድርገው ያስጨንቁሃል፡፡ 
የእድሩን አባላት ማንነትና የግል ታሪክ 
አሳልፈህ እንድትሰጥ ትጠየቃለህ፡፡ 
ለአካባቢህ ደህንነትና ጥበቃ የመተባበር 
ግዴታ አለብህ በሚል ሽፋን የዕድሩን 
አባሎች ለጥቃት ታጋልጣለህ፡፡ የዕድሩ 
አባል ሆኖ በማንኛውም የፖለቲካ 
ጉዳይ የማይሳተፍ ከሆነ በጤናማ እይታ 
አይታይም፡፡ ሰዎች በማያውቁት ነገር 
በርካታ መብቶቻቸውንና ጥቅማቸውን 
እንዲያጡ ይደረጋል፡፡ የሚሠሩበት 
ቦታ መኖሪያ ቤታቸው ከተጠና በኋላ 
የተለያየ ጥቃት ይፈፀምባቸዋል፡፡ 
ስለዚህ በዜጐች ላይ ለሚፈፀም ጥቃት 
በጠቅላላ የእድር አመራሮች እጅ አለበት 
ማለት ይቻላል፡፡ ህብረተሰቡ ለመረዳጅ 
ብሎ የሚያቋቁማቸው እድሮች ለጥቃት 
እየተጋለጠበት ነው” ሲሉ ቅሬታቸውን 
ይገልጻሉ፡፡ በርካታ ተመሳሳይ ቦታዎችን 
መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

ለዚህ ነው በርዕሴ ዕድር መረዳጃ ወይስ 
የፖለቲካ . . . ስል መነሻ ያደረኩት፡፡ 
መንግስት ባለበት ኃላፊነት የአካባቢውን 
ደህንነትና ፀጥታ ለማስጠበቅ የወረዳና 
የቀበሌ መስተዳድር መዋቅሮች አሉ፡
፡ በየደረጃው ራሱን የቻለ መስመር 
መዘርጋት ይቻላል፡፡ እድሮች የገዢው 
ፓርቲም ይሁን የተቃዋሚዎች የፖለቲካ 
መሣሪያ መሆናቸው ተገቢ ነው ተብሎ 
አይታመንም፡፡ እድሮች የተቋቋሙበት 
መሠረታዊ ዓላማ አላቸው፡፡ ከዓላማቸው 
ውጪ ወጥተው የእድሩን አባላት 
ላልተገባ ነገር ማጋለጥ አይገባም፡፡ እድሩ 
አመራሮቹ ከተሰጣቸው ኃላፊነትና 
ተግባር ውጪ ሲንቀሳቀሱ የእድሩ 
ህገ ደንብ ከሚያዘው አልፈው ቢሰሩ 
መብቱን ማስከበር የሚገባው ራሱ 
ማህበሩ አባላት ራሳቸው ናቸው፡፡ 

በምሳሌ ፊልም ፕሮዳክሽን የተዘጋጀው 
በደራሲና ዳይሬክተር መስፍን 
ሀይለየሱስ (ጠጆ) እና በቴድሮስ 
ስዩም የተሰራው ‹‹ሜድ ኢን ቻይና›› 
አዲስ ፊልም በአይነቱ ለየት ያለ 
ኮሜዲ ፊልም ሰኔ 10 በአዲስ አበባና 
በክልል ከተሞች በግል ሲኒማ ቤቶች 
ይመረቃል፡፡ ሰኔ 11 በኢትዮጵያ 
ብሐራዊ ቴአትር ቤት በልዩ ፕሮግራም 
በ11፡00 ሰዓት ጥሪ የተደረገላቸው      
ኒስትሮች፤አምባሰደሮች፤ታዋቂ፤ 
አርቲስቶች፤ጋዜጠኞች፤የኪነጥበብ 
ቤተሰቦች በተገኙበት በድምቀት 
ይመረቃል፡፡ በዚህ ፊልም ላይ 

‹‹ሜድ ኢን ቻይና›› 
ሊመረቅ ነው!

መስፍን ሀይለየሱስ (ጠጆ) ቴዎድሮስ 
ስዩም፣ያንግ ጉክሊ፣ ማህደር አሰፋ 
፣መኮንን ላዕከ፤ይሄነህ ጌታሁን (ብፌራ) 
ሌሎችም ከመቶ በላይ ወጣትና አንጋፋ 
ተዋንያን ተውነውበታል፡፡ ፊልሙን 
ሰርተው ለማጠናቀቅ አንድ ዓመት 
ያህል ጊዜ ሲወስድ 1፡40 ደቂቃ ጊዜ 
በሚወስደው ፊልም የፊልሙ ታሪክ 
ከሀገራቸው ለመውጣት የሚፈልጉ 
ሁለት ኢትዮጵያውያንና አንድ ወደ 
ሀገሩ ለመመለስ የሚፈልግ ቻይናዊ ብር 
ለማግኘት የሚገጥማቸውን የሕይወት 
ውጣ ውረድ ያሳያል፡፡

“ጠብ-አጫሪ!”
ከረመጡ

ጐንደርን፣ ጎጃምን ------- ምድረ ላስታን ዞሬ

ቅኔና አቋቋምን . . .  .  ድጓና ዝማሬ

በወግ በሥርዓቱ . . . . ጠንቅቄ ተምሬ 

የፋሲልን ድልድይ . . . . .  የኮቴ ከፍዬ ደህና ተሻግሬ

ከቀረዋ ደጀን . . . . . ተጉዤ በእግሬ 

ቀልድና ቅኔዬን . . . .  እንዳቅሜ ጫጭሬ 

አዲስ አበባ ላይ . . . . ስኖር አቀርቅሬ 

“ልሒድ ከፋኝ” ሳልል. . . . . እትውልድ መንደሬ

ሳይነኩት አይነካም . . . . . የተባልኩ ጐንደሬ 

ጠብ አጫሪ ተባልኩ . . . .  ያለስሜ ዛሬ፡፡
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የተገደሉ የአህሉሱና ሼኮችን ዘነጋችሁን በባሌና አርሲ 
ሆዳቸው የተዘረገፉ፣ የተሰደቡ፣ የተደበደቡ፣ የተመቱ 
ወንድሞቻችሁን ራሳችሁን ሲሉ ይጠይቁና በሱማሌ 
ክልል የተመረዘ ውሃና የተመረዙ ከብቶችንስ” በማለት 
ይጠይቃል፡፡ ይህንኑ በእለቱ ስለተበተው ወረቀት ይዘት 
አንዳንድ ሙስሊም መዕመናን ሲናገሩ “ይህቺ ተበተነች 
የተባለችው ወረቀት ማን እንደበተናት የሚታወቅ ነው፡
፡ እነዚህ ዛሬ የሙስሊሙ ተቆርቆሪ ሆነውና ቀደምት 
አባቶች ያቆዩትን እምነት ሲሉ ያለሀፍረት የሚተርኩት 
ግለሰቦች ከዚህ በፊት እዛ የእነሱን አስተምህሮት 
የማይከተለውን ሁሉ እስላም አይደለህም እስከማለት 
የደረሱ መስሊም ወገናቸውን አስላም አሊይኺም 
የማይሉ በታላቁ በአንዋር መስጊድ ኢማም አንሰግድም 
በብስክሊት እንጂ በመኪና መሄድ የለባትም የሚሉ 
ግማሾቹ ጀለቢያውን እንጀ ሱፊ አናደርግም ግብርአት 
ክፈሉ ወ.ዘ.ተ የመሳሰለውን መመሪያ እንዳፈለጋቸው 
እየወጡና እየተቧደኑ ይበጠብጡ የነበሩ ናቸው” ካሉ 
በኋላ “ዛሬ ደግሞ ይሄን መሰል አቋም ይዘው ከየት 
ብቅ አሉ” ሲሉ ይጠይቁና “ይሄ የማንትዕዛዝ እንደሆነ 
ለሙስሊሙ ሁሉ ግልጽ ነው” ሲሉ ምላሹን ራሳቸው 
ይሰጣሉ፡፡ 

በመጨረሻም ዛሬ መንግስት ዋህቢያዎቸ እያለ 
የሚኮንናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እገደልናቸው 
ይኖራሉ ሲባሉ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ተቆጣጥረዋል፡
፡ ከተደረደሩት ሰባት ዜጐች መሀል በ4ኛ ደረጇ 
ዋህቢስት አረብስና የመሳሰሉት ናቸው ሲሉ ሳይዚስቱ 
ቅጣው እጅጉ 1998 ዓ.ም በብሄራዊ አንድነት ግንባር 
አመሠራረት ታሪኩ ዙሪያ በሚተርከው ሲዲያቸው ላይ 
መግለፃቸው የሚታወቅ ነው፡፡

 አቤ ቶኪቻው
abetokichaw@gmail.com

ባለፈው ሳምንት ከደቡብ አፍሪካ ባፋና ባፋናዎች ጋር 
በሳላዲን ሰይድ ጎል አቻ ተለያይቶ መነጋገሪያ የነበረው 
ብሄራዊ ቡድናችን እሁድ እለት ደግሞ አሁንም 
በማይጨበጠው አጥቂ ሳላዲን ሰይድ ሁለት ጎሎች 
አስቆጥሮ፤ ሁለት ለምንም በሆነ ውጤት መካከለኛው 
አፍሪካን አሸንፏል። በስታድየም፣ በቴሌቪዥን እና 
በኢንተርኔት ስንከታተል የነበርን በርካቶችም ፈንድቀናል።

ሳላዲን ሰይድም ከስታድየሙ ታዳሚ “ጥቁር ሰው” 
የሚል ማዕረግ ተሰጥቶታል። እንደውም አንድ የፌስ ቡክ 
ወዳጃችን እንዲህ ብሎ ለጥፏል።

“ብራዚል ሊሄድ ሳላዲን ኑ ካለ
አረ አይቀርም በኢትዮጵያ ስለማለ
ታድያ ልጁስ ሲጠራው ምናለ….

ወ….ይ…
ወይ ባለለው ያኔ
አዝናብኝ ነበር ሀገሬ”

እንግዲህ  ሀገሩን የሚያኮራ የጀግና ስራ የሚሰራ ሁሉ 
በአሁኑ ግዜ “ጥቁር ሰው” የሚል ማዕረግ የሚያገኝበት 

ሳላዲን ጥቁር ሰው! አበበ ጥቁር ሰው! እስክንድር ጥቁር ሰው… እኛስ!?
ሁኔታ ነው ያለው! (እንዲህ ነው እንጂ የኔ ኢቲቪ 
አይሉኝም!)

እዝች ጋ  ውድ ቴዲ መለኪያ ሰጥተኸናል እና እግዜር 
ይስጥህ! ብለን ማመስገን ይገባናል። እውነቱን ለመናገር 
ራስህም “ጥቁር ሰው” ነህ ብዬ ደፍሬ ለመናገር እወዳለሁ። 
እንዴት…? የሚል ካለ ምንም እንኳ የኢህአዴግ 
ባለስልጣናት ምኒሊክ ሲባል ደማቸው ቢንተከተክም  
የመጣው ይምጣ ብሎ “ጥቁሩን ሰው” አሞካሽቷልና… 
እደግመዋለሁ ቴዲም “ጥቁር ሰው” ነው!

በነገራችን ላይ ከላይ በርዕሴ ያልጠቀስኳቸው በርካታ 
“ጥቁር ሰዎች” እንዳሉን ለማስታወስ እወዳለሁ።

ባለፈው ጊዜ እንዳየነው አበበ ገላው ቆሌ ገፋፊውን 
ጠቅላይ ሚኒስተር ቆሌያቸውን የገፈፈ ጊዜ በበርካቶች 
ዘንድ “ጥቁር ሰው” የሚል ማዕረግ ተሰጥቶት እንደነበር 
እናስታውሳለን። አረ እዚህ ጋ ሳይጠቀስ የሚያልፍ ነገር 
አለ። ቅዳሜ እለት አዲስ አድማስ ጋዜጣን በኢንተርኔት 
መስኮት ጎብኘት አድርጌው ነበር። “አበበ ገላው በድጋፍ 
እና ተቃውሞ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል” የሚል አንድ 
ዘገባ ወጥቶ አየሁ። ፅሁፉን ልብ ብዬ ስመለከት ጠቅላይ 
ሚኒስትራችንን እና እጅግ ወዳጆቻቸው የሆኑ ግለሰቦችን 
ከደረሰባቸው የቅስም ስብራት ለማከም የተፃፈ ይመስላል።

አረ እንደውም፤ “አበበ ገላው ዋሽንግተን ዲሲ ያልሄደው 
የኢህአዴግ ደጋፊዎችን ፈርቶ ነው!” የሚል ነገርም 
አይቻለሁ። እሰይ አድማሶች እንዲህ ነው እንጂ… ለዚህ 
አኩሪ ተግባር “ጥቁር ሰው” ባልላችሁም ለጊዜው “አስር 
አለቃ” ልበላችሁ ይሆን…!? ግን ለምን ይዋሻል…? በአዲስ 
መስመር እወቅሳችኋለሁ፡፡

እኔ የምለው ለምን ድርጅታችንን ታሳስቷታላችሁ? 
በእውነቱ ኢህአዴግ እንኳንስ ከፍቶት በተሰደደው 
የዋሽንግተን ዲሲ ነዋሪ ይቅርና በአገር ቤቱ ደሴ እንኳ 
እናንተ እንደምትሉት አይነት ደጋፊ አለውን…? (ዲሲ 
እና ደሴ ለማመሳሰል ብዬ ደሴን ጠቀስኩ እንጂ በመላው 
ኢትዮጵያ… የኢህአዴግ ደጋፊ ማነው…?) በእውነቱ 
በመላዋ ኢትዮጵያ ኢህአዴግ ብዙዎችን  ራሱ በአበል 
እየደገፈ ነው እንጂ ህብረተሰቡ ኢህአዴግን ለመደገፈ 
አቅም አለውን!? በእውነቱ በዲሲ በርካታ ደጋፊዎች 
ቢኖሩት ኖሮ ባለፈው ጊዜ ባለስልጣኖቻችንን ለአባይ 
ገንዘብ ስብሰባ በሄዱ ወቅት በተቃውሞ ብዛት ንግግር 
እንኳ ማደረግ ተስኗቸው ይመለሱ ነበር? ለማንኛውም 
አድማሶች ድርጅታችን አታሳስቷት…! በተለይ ውጪ ሀገር 
ከኤንባሲው የጥበቃ ሰራተኞች ውጪ ይሄ ነው የሚባል 
ደጋፊ እንደሌለን እኛም እናውቀዋለን!

ወደ ዋናው መስመር ስንመለስ…  ሀገራችን በተለያየ 

ቦታ የተለያዩ “ጥቁር ሰዎች” እያፈራች ትገኛለች። ልብ 
አድርጉልኝ እነዚህ ጥቁር ሰዎች ባንዲራዋን ከፍ አድርገው 
የሚያውለበልቡ ናቸው እንጂ ባንዲራዋን የሚዘቀዝቁ 
አይደሉም። በድፍረት የሚናገሩ ናቸው እንጂ በአፍረት 
አንገት የሚደፉ አይደሉም። ሀቅን የሚለብሱ ናቸው እንጂ 
ውሸት የሚቀዱ አይደሉም። 

ሳላዲን ሰይድ ኢትዮጵያ ለአለም ዋንጫ ለማለፍ 
ባደረገችው ማጣሪያ እስከ አሁን ያስቆጠረቻቸውን 
አምስት ጎሎች በሙሉ አስቆጥሯል! በዚህም ባንዲራችን 
ከፍ ብሎ ተውለብልቧል እኛም ሳላዲንን ብለነዋል “ጥቁር 
ሰው” ይህንን ማዕረግ መላው የብሄራዊ ቡድኑ አባላትም 
ይጋራሉ!

አበበ ገላው እና እስክንድር ነጋ ሁለቱም የሚወክሏቸው 
ህዝቦች አሏቸው አበበ በውጪ ሆነው ደከመኝ ሳይሉ 
ለሀገራቸው መልካም እንዲመጣ አበሳቸውን የሚያዩ 
ሰዎችን፣ እስክንድር ደግሞ “ሀሰት ለመናገር አትሻም 
ምላሴ ለእውነት እሞታለሁ አልሳሳም ለነብሴ” ብለው 
በየ እስር ቤቱ መከራቸውን የሚያዩ የኢትዮጵያ ልጆችን 
ይወክላሉ። ወክለውም  የ “ጥቁር ሰው” ማዕረግን ያገኛሉ።

“ጥቁር ሰው! ያብዛልን እኛንም “ጥቁር ሰው” ያድርገን 
አሜን በሉ!

ባለሥልጣናቱ ...

 ምንጮቻችን እንዳስታወቁት ድብድቡ 

በጠባቂዎቻቸውና በሥፍራው ለጥበቃ የተመደቡ 

ፖሊሶች ሊበርድ ባለመቻሉ የዕለቱ የክብር እንግዳ 

ተነስተው ፀቡ እንዲበርድ አድርገዋል ብለዋል፡፡

በሥፍራው የነበሩ የአይን እማኞች ለዝግጅት 

ክፍላችን እንደገለፁት በዕለቱ የውሃና ማዕድን 

ሚኒስትሩ አቶ አለማየሁ ተገኑ የእለቱ የክብር 

እንግዳ፣ የስፖርት ኮሚሽነሩ አቶ አብዲሳ ያደታ፣ 

የደደቢት ስፖርት ክለብ መሥራችና ፕሬዝዳንት 

ኰሎኔል አወል ኢብራሂም እና ሌሎች ባለሥልጣናት 

በእንግድነት ተገኝተው ነበር፡፡ ኰሎኔል አወል ከአቶ 

አብዲሳ ኋላ ተቀምጠው በስሜታዊነት ተውጠው 

እየጮሁ ተጫዋቾችን ‹ያዘው! ሩጥ! አቀብል› እያሉ 

ይጮሁ እንደነበር ምንጮቻችን ተናግረዋል፡፡ አቶ 

አብዲሳ ያደታ ኮሎኔሉን ‹‹እባክህን ጆሮዬን አሞኛል 

አትጩህብኝ!›› በማለት ሲጠይቋቸው ኰሎኔሉም 

‹‹ጆሮህን ካመመህ እዚህ ምን አስቀመጠህ? ሄደህ 

አትተኛም!›› በማለታቸው አለመግባቱ ተፈጠረ 

ይላሉ የአይን እማኞቹ፡፡

ስለ ዕለቱ ግጭትም ሲያብራሩም ‹‹አለመግባቱ 

ተካሮ ሁለቱም ለድብድብ ሲነሱ የባለሥልጣናቱ 

አጃቢዎችና በሥፍራው ለጥበቃ የተመደቡ ፖሊሶች 

ፀቡን ለማብረድ ቢሞክሩም ሊበርድ ባለመቻሉ 

የዕለቱ የክብር እንግዳ አቶ አለማየሁ ተገኑ ተነስተው 

ገላጋይ በመሆናቸው ፀቡ ሊበርድ ችሎአል” ሲሉ 

ገልፀዋል፡፡

ከ ገፅ 1 የዞረ....

ብሩክ ከበደ

በጁምአ በርካታ ቁጥር ያለው የሃይማኖቱ ተከታይ 
በአወሊያ መስጊድ ተገኝቶ ለመንግሥት ባቀረባቸውና 
እስከ አሁን  ምላሽ ላላገኘላቸው ጥያቄዎች መፍትሄ 
ለማግኘት እንቅስቃሴ መጀመሩን ሙዝታዝ አቡበከር 
አህመድ መሐመድ የኮሚቴው አስተባባሪ ገለጹ፡፡ 

ሙዝታዝ አቡበከር አህመድ በሰጡት ቃለ ምልልስ 
እስካሁን መፍትሄ ሰተናል የሚል መግለጫ 
በመንግስት በኩል ባይኖርም ግልጽ ባልሆነ መልኩ 
በቀበሌዎች፣ በወረዳዎችና፣ ክፍለ ከተማዎች የሚደረጉ 
እንቅስቃሴዎች አሉ፡፡ 

ህዝቡም የመንግስት አካላት በየቦታው ነዋሪውን 
እየሰበሰቡ 40 ና 50 ሰዎቸን ምረጡ የሚሉትን 
አመራር ምርጫው ፖለቲከኞችን ወይም የፖለቲካ 
መሪዎችን ለመምረጥ ሳይሆን የሃይማኖት መሪዎችን 
ለመምረጥ የሚደረግ እንቅስቃሴ በመሆኑ ምርጫው 
መስጊድን መሠረት ያደረገ መሆን እንዳለበት ግድ ነው  
ምክንያቱም ሥነ ምግባራቸው የወረደ፣ ለእምነታቸው 
ታማኝ ያልሆኑ፣ ምንልባትም ስለ እምነቱ ምንም አይነት 
ግንዛቤ የሌላቸው ይመረጡ የነበሩት መስጊድን መሠረት 
ያላደረገ ምርጫ ስለተካሄደ እንደነበር ይገልፃሉ፡፡

የሙስሊሙ ጥያቄዎችም ሌላ ምንም አዲስና የሌለ 
ነገር ፍጠሩልን ሳይሆን ሀ) የእስልምና ጉዳይ አመራር 
ከሙስሊሙ የተወከሉና የተመረጡ መሆን አለባቸው 
፡፡ ያልወከልናቸውና ያልመረጥናቸው መሪዎች 
አይመሩንም፡፡ ለ) አልሀበሽ የሚባለው አስተምህሮ 
አስገድዶ ማስተማሩን ያቁም ሐ) አወሊያ የሚባለው 
ትልቁ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ተቋም ነፃ በሆኑ 

ጥያቄያችን አሁንም አልተመለሰም የሙስሊሙ ተወካዮች
የተበተነው ወረቀት አይወክለንም ሙስሊሙ ምዕመን

ገለልተኞችና በታዋቂ የሃይማኖቱ ሰዎች በቦርድ 
ይተዳደር የሚሉ ናቸው ብለዋል፡፡

ይህ በዚህ እንዳለ በአርቡ ጁምአ አወሊያ መስጊድ 
ወረቀት ሲበትኑ ተገኝተዋል የተባሉና ኦሮሚኛ ተናጋሪ 
ናቸው የተባሉ ሰዎችን የፀጥታ ኃይሎች ሲያነጋግሯቸው 
እንደተመለከቱ ውስጥ አዋቂ ምንጮቻችን የገለጹ 
ሲሆን በዕለቱም ተበትነዋል በተባሉት ወረቀቶች መሀል 
“የአህሉሱና ወልጀማዓ አነቃቂ ኮሚቴ” በትኜዋለሁ 
የሚለው ጽሑፍ “ ኢህአዴግ ስለሰጠው የሃይማኖት 
ነፃነት ምስጋናውን ያቀርብና ስለፊያ (ስለፊ) ብሎ ራሱን 
የሚጠራው የወሀቢያ ቡድን (ይሄን ቡድን ጠቅላይ 
ሚ/ሩ ባለፈው የፓርላማ ስብሰባ በስም በመጥራት 
ማውገዛቸውና ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል) አፈንጋጭ 
አስተሳሰቡን በሀገራችን ለማስፋፋትና ሀገራችንን 
ለመቆጣጠር በመሞከር ላይ ይገኛል” ሲል ይኮንንና 
“ሀገሪቷን እንደ ሊቢያ፣ ሱማሊያ፣ ናይጄሪያና 
ማሊ እንዲሁም በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች እየደረሰ 
ያለውን ጥፋት ለማድረስ በመጣር ላይ ይገኛል” ሲል 
ይዘረዝራል፡፡ 

በተለያዩ ዘመናት የደናችን መልዕክት አንግበው 
እስልምናን ያደረሱልን ሱፊዮች፣ ቃዲሪዮች፣ ሰማኖዮች 
አልያም ሻተራሊዮች ሲሆኑ በመዝሀብ አኳያም 
ሻፊኢዮች ወይም ሐአፊዮች አሊያም ማሊኪዮች ናቸው 
የሚለው ጽሑፍ “የወሀቢያ መዝሀብ ግን ሀገራችን 
የገባው የዛሬ 25 ዓመት ገደማ ሆኖ ከቀደምት አባቶቻችን 
ተቃራኒ በሆነ መልኩ የሚሄድና የሚያሾፍ እንዲሁም 
በውጪ እርዳታ የሚንቀሳቀስ ነው” ካለ በኋላ ይኽው 
አስተምህሮት “በጅማ ለተቃጠሉ መስጊዶች በወለጋ 
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የመድረክ አመራሮች ...

ወደ ገፅ 14 ይዞራል....

ከ ገፅ 1 የዞረ....
ከ ገፅ 1 የዞረ....

ህዝብን ያላማከለ የኢኮኖሚ እድገት በአፍንጫዬ ይውጣ

መ/ር ደረጀ መላኩ

በእለተ ሰንበት ግንቦት 26/2004 ዓ.ም ጀንበር 
ሳትጠልቅ ነበር የአገዳ ጎጆዬ የደረስኩት፡
፡ ምሽት አንድ ሰዓት ላይ የጀርመን ድምጽ 
አማርኛው ፕሮግራም ስለ ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ 
ሁኔታ በተመለከተ ሦስት ባለሙያዎችን 
እንደሚያወያይ ቀደም ብዬ በመስማቴ 
የፊሊፕስ ሬዲዮኔን ከፍቼ በጉጉትና በጥሞና 
ማዳመጥ ጀመርኩ፡፡ በእለቱ ኢትዮጵያ 
አልፎላታል፣ አላለፈላትም፣ ሞልቶ ተርፏታል 
አልተረፋትም፣ የኢትዮጵያ ህዝብ የኑሮ ደረጃ 
ሰማይ ሠማያት ደርሷል፡፡ አልደረሰም . . . 
ወዘተ በሚሉ ርእሶች ላይ ሙግት (ክርክር) 
ያደረጉት ብቸኛው የተቃዋሚ ፓርቲ የፓርላማ 
ተወካይ ክቡር አቶ ግርማ ሰይፉ እውቁ 
ተመራማሪ የነበሩት ጠቢብ እና የአለም ባንክ 
ተመራማሪ የነበሩት ዶክተር አክሎግ ቢራራ 
እንዲሁም አገዛዙን በመወከል አንድ የምጣኔ 
ሀብት ባለሙያ ይመስሉኛል፡፡ 

ዶክተር አክሎግና አቶ ግርማ ሠይፉ ባሉት ላይ 
የምሰጠው አስተያየት አይኖርም ምክንያቱም 
ሁለቱም ሰዎች ያቀረቡት ሐሳብ ሙያዊና 
ህሊናዊ (ሞራላዊ) በመሆኑ ነው፡፡ እኔ ለመሞገት 
ብእሬን የመዘዝኩት በሦስተኛው ሰው 
የአድገናልና በልጽገናል ልፈፋ ላይ ይሆናል፡፡
ከቶ ምናችን ነው 11% (10፣ 9፣ 8%) 
የሚያድገው? የአይ.ኤም.ኤፍ ገንዘብ ድርጅት 
የአፍሪካው መምሪያ ምክትል ዳይሬክተር 
የነበሩት ሚስተር አኑፓምባሱ በ1996 ዓ.ም 

ወደ አገራችን ብቅ ብለው ከክበር ጠቅላይ 
ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር ጥቂት ቆይታ 
አድርገው ነበር፡፡ ታዲያ በጨዋታ መሀል 
አገራችን ከመቸውም ጊዜ የተሻለ የውጭ 
ምንዛሪ ክምችት እንዳላት የንግድ ሚዛን 
ጉድለት በጣም የቀነሰ መሆኑንና የበጀት 
ጉድለቱም መጠን መቀነሱን ልኡኩ የደረሱበት 
መሆኑን ካስረዱ በኋላ እንዲያውም የአመቱ 
የኢኮኖሚ እድገታችን 11 በመቶ እንደሚሆን 
አብስረውን ተመለሱ ይባላል፡፡ በተመሳሳይ 
መልኩ የአገዛዙ የምጣኔ ሀብት አጋፋሪ 
(አማካሪ) አሊያም ተሻóሚ የሆኑት ሰው ለዶቼ 
ቬሌ ኢትዮጵያ በዚህ ያህል ቁጥር የኢኮኖሚ 
እድገት አስመዝግባለች” በማለት የተለመደ 
የሐሰት ዲስኩራቸውን አሰምተዋል 

የአፍሪካው አይ.ኤም.ኤፍ ዳይሬክቴርና 
ተሻሚው ሰው ያላወቁት ወይም አውቀው 
ያልጠቀሱት አለበለዚያም ሪፖርተሮች 
በትክክል ሳይጠቅሷቸው የዋጋን ግሽበት 
መጠን ማለታቸው ይሆን ብዬ እገምታለሁ፡
፡ (ለነገሩ ግሽበቱ ከ50% በላይ እንደሆነ 
ይሰማል)፡፡ የ11 በመቶ ዓመታዊ እድገት 
የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ አለመረዳቴ ካልሆነ 
በቀር እንዴት ሊሆን እንደሚችል ማመን 
ይከብደኛል፡፡ ይልቁንም ሕዝቡ በዋጋ 
ግሽበት በሚጨነቅበት በአሁኑ ጊዜ “እድገት” 
አስመዝግብሃል ወይም ታስመዘግባለህ ማለት 
የሚታመን አይመስለኝም፡፡ በህዝብ ህይወት 
ላይም እንደማፌዝ ይቆጠራል፡፡ አስተውሎ 
ለሚራመድ በአዲስ አበባ ከተማ አውራ 
ጎዳናዎች ብቻ እንኳን ድህነት ቤት መስራቱን 
ማየት ይችላል፡፡ የሌሎች ከተሞችን የህዝብ 
ኑሮ ዝቅጠትን ደግሞ ቤት ይቁጠረው ከማለት 
ውጪ የምለው የለኝም፡፡ 

የውጭ ምንዛሪ ክምችት መሻሻል ሊያሳይ 
የሚችለው የእርሻ ምርቶች ስርዓት 
ባለው ሁኔታ ተሸጠው፣ አሊያም በባእድ 
አገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለዘመድ 
ከሚላከው ባንኮች የሚያገኙት የተጠራቀመ 
የውጭ ምንዛሪ ሲኖር፣ ኢትዮጵያውያን 
ሁሉ በነፃነት ሲሰሩ ይመስለኛል፡፡ 

እንደ ገብረወልድ ባይከዳኝ ተረት ባለቤቱ 
“ኽረ አልሞትኩም አትቅበሩኝ” ያለውን 
ቡኩን “ከሐኪሙ የበለጠ አንተ አውቀህ ነው 
አልሞትኩም የምትል?” እንደ ተባለው ከኛው 
ከራሳችን ድህነትና የኑሮ ውድነት ይበልጥ 
የሚያውቁልንን “እንዳፍሁ ያድርግልን” 
ከማለት ሌላ ምን እንላለን፡፡ 

“አፍሪካ የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር 
ሞጋች ጥያቄዎች” በሚል ርእስ ዶ/ር ሲኢድ 
አድጄ ሞባይ ባሳተሙት እጅግ ወቅታዊ 
መጽሐፋቸው “መልካም አስተዳደር” 
የተባለው መርህ የዓለም ባንክና አጋር የገንዘብ 
ድርጅቶቹ የደሃ አገሮች የፈበረኩት የድህነት 
መቀነሻ እንክብል እንደሆነ ቁልጭ አድርገው 
አስቀምጠውታል፡፡ 

መልካም አስተዳደር፣ ግልጽነት፣ ተጠያቂነት፣ 
ተሐድሶ የህዝብ ተሳትፎ ወዘተ የሚል ጣፋጭ 
ቃላት ዛሬ ጊዜ በአፍሪካ (ኢትዮጵያ) ገዢዎች 
መድረኮች የምንሰማቸው ወቅታዊ አጀንዳዎች 
ናቸው፡፡ 

ሪቻርድ ዮሴፍ (1990) የዴሞክራሲ ተሐድሶ 
በሚል ርእስ በሚታወቁበት ጥናታዊ 
ጽሁፋቸው ውስጥ እንደጠቀሱት “መልካም 
አስተዳደር” (good governance) የሚለው 
መርህ የመጣው የዓለም ባንክና አይ.ኤም.ኤፍ 
“መዋቅራዊ ማስተካከያ ፕሮግራም” (SAP) 
ብለው የፈበረኩት የጥቅማቸው ማስጠበቂያ 
ኪኒን እንዳልሰራ ከተገነዘቡ በኋላ እንደሆነ 
ያብራራሉ፡፡ 

እንደሚታወቀው በባዶ ሆድ ማንኛውም 
መድሃኒት ከተወሰደ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ 
ሊያመዝን ይችላል፡፡ የመዋቅር ማስተካከያው 
ኪኒን የሚያርፍበት የፖሊሲም ሆነ የማስፈፀም 
አቅም ጉዝጓዝ አልነበረውም፡፡ ቀደም ሲል 
እንደጠቀስኩት በመድሃኒትነቱ ከሰጠው 
ጥቅም ይልቅ በመርዝነቱ ያባባሰው ችግር ነበር 
ጐልቶ የታየው፡፡ የውጭ ንግድን ዋጋ መቀነስ፣ 
የገንዘብ ተመንን ዝቅ ማድረግ፣ የሠራተኞችን 
ቁጥር መቀነስ ወዘተ ኢትዮጵያንና መሠል 
በድህነት የተተበተቡ አገሮችን ለከፋ ድህነት 

ለባሰ ሥራ አጥነትና በብድር እዳ ውስጥ 
መዘፈቅን ነው ያስከተለባቸው፡፡ ዛዲያ ለምን 
ይዋሻል? በእኔ በኩል እውነትን ተናግሮ 
መፍትሄ ቢፈለግለት መልካም ይመስለኛል፡፡ 

በኢትዮጵያ በመዋቅር ማስተካከያ ሰበብ 
በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሠራተኞች ከሥራ 
ተባርረዋል፡፡ ወይም ከችሎታቸው በታች 
እንዲሰሩ ተደርገዋል፡፡  ከኢትዮጵያ 
ቴሌኮምኒኪሽን እና ከበርካታ ፋብሪካዎች 
ከእንጀራ ገበታቸው የተገፉትን ማየት ይችላል፡
፡ በብር ተመን መቀነስ ምክንያት ዋነኛው 
የውጭ ምንዛሪ የምናገኝበት የቡና ምርታችን 
ዱሮ እናገኝ ከነበረው የውጭ ምንዛሪ መጠን 
በላይ ሊያስገኝልን ከሚችል መጠን በብዙ 
እጅ አሰበልጠን ብናቀርብም ገቢ ያደረግነው 
የውጭ ምንዛሪ መጠን ግን የቀድሞውን ግማሽ 
አያክልም፡፡ እዚህ ላይ የመስኩ ባለሙያዎች 
ትንተና ምን ይሆናል?

የኢትዮጵያን አፈር እያቃጠለ የሚበቅለው 
የአበባ ተክልና፣ እገረ መንገዱን የኢትዮጵያን 
ወጣት አእምሮ እያደነዘዘ ዶላር ይታፈስበታል 
የሚባለው ጫት፣ ከኢትዮጵያውያን ጉሮሮ 
እየተነጠቁ ወደ ውጭ የሚላኩት የእህል 
ዘሮች እንዴት ኢትዮጵያን ወደ እድገት 
ጎዳና አልወሰደሏትም? እባካችሁ ጠበብት 
ትንተና ስጡበት፡፡ ከውጭ የምናስመጣቸው 
ዕቃዎች ዋጋ ግን በከፍተኛ ደረጃ ጨምረዋል፡
፡ ያልጨመሩም ቢኖሩ ያንን ያህል የውጭ 
ምንዛሪ ለማፍራት ከወትሮው የበለጠ የእርሻ 
ውጤቶች ለገበያ ማቅረብ ተገደናል፡፡ የገበያው 
ዋጋ ደግሞ  አሸቆልቁሎ ወርዷል፡፡ 

የዓለም ባንክ ሰዎች በተለያዩ አገሮች 
ሞክረውት ያልሰራውን የመዋቅር ማስተካከያ 
ፕሮግራም ግልጽነትና መልካም አስተዳደር 
ፍትህና ርትእ ከሙስና የፀዳ አመራር 
ወዘተ እያሉ ታፔላ እየቀየሩ ወደ አገራችን 
ኤክስፖርት ማድረጋቸውን ነው፡፡ ዶ/ር 
ሰኢድ የሚያስረዱት፡፡ የመዋቅር ማስተካከያ 
ራስን በራስ የሚቃረን ዓላማ ነበር አንግቦ 
የተነሳው፡፡ ባንድ በኩል ድህነትን ለመቅረፍ 
ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ለማምጣትና ፍትህን 

ለማስፈን የሚወሰድ እንክብል በሌላ በኩል 
ደግሞ ሰዎችን ከሥራ በማፈናቀል ምርትን 
በርካሽ ዋጋ በመሸጥ ገቢ እቃዎችን በውድ ዋጋ 
መግዛት፡፡

ሌላው አጀንዳ “ግልጽነት” የተባለው ከሚካኤል 
ጉርባቾቭ ግላስኖስት (glasnost) ከሚለው 
ጽንሰ ሀሳብ ምእራባውያን የተዋሱት ነው፡፡ 
“በቀዝቃዛው ጦርነት ጠርዝ ላይ” በተባለው 
የአሜሪካን የመረጃ ክፍል (CIA) ከ1989 
1991 ባሉት ሦስት አመታት ውስጥ በቀድሞዋ 
ሶቭየት ህብረት የተካሄደውን የስርዓት ለውጥ 
በማስመልከት ረዘም ያለ ዘገባ አቅርቦ ነበር፡፡ 

የሚካኤል ጉርባቾቭ ዓላማ በሶቭየት ህብረት 
ውስጥ የነበረውን የውስጥ ቀውስ በማስወገድ 
ከምእራባውያን ጋርም የነበራቸውን ግንኙነት 
ለማሻሻል ግላስኖስትን (ግልጽነትን) መነሻ 
በማድረግ መሠረታዊ የመዋቅር ተሀድሶ 
ለማድረግ ነው፡፡ ግልጽነቱ በተግባር ሲተረጐም 
የሶቪየትን የኩሽት ህብረት ገበና ገለጠ፡
፡ መጋረጃው ሲገለጥ የታፈ ነው እውነተኛ 
የሶብየት ሕዝቦች ፍላጎት መታየት ጀመረ፡፡ 
ህብረቱም በህዝቡ ፍላጐት ላይ የተመሠረተ 
ሳይሆን በእነ እስታሊን ክንድ በጉልበት 
የተፈጠረ መሆኑ ግንዛቤ አገኘ፡፡ ህብረቱ ለ72 
አመታት ጊዜ በኮሙኒስት ስርዓት ሌላውን 
ሁሉ ቀድመን ብዙ ተጉዘናል ሲል ነበር፡፡ 
ግልጽነት ሲመጣ የትም እንዳልደረሱ ብቻ 
ሳይሆን ሲጓዙም እንዳልነበር ነው የታየው፡፡ 

የጐርባቾብ ግላስኖስት ተሐድሶን 
(ፔሬስትሮይካን) ለማምጣት ነበር፡፡ የመጣው 
ግን ፔሬስትሮይካ ሳይሆን ካታስትሮይካ 
ወይም ጠቅላላ መናድን ነበር፡፡ ገና አዲሱን 
ርእዮታቸውን ገበያ አውጥተው ለምዕራባውያን 
ከማስተዋወቃቸው አስቀድሞ የማፍረስ 
እርምጃቸውን ነበር ያስቀደሙት፡፡ በተባበሩት 
መንግስታት አባል አገሮች ጉባኤ ላይ ተገኝተው 
ለማመን የሚከብደውን ተስፋ ሰጪ ዲስኩር 
አደረጉ፡፡ ስለ “ግልጽነት” ተልእኳቸው 
ምዕራባውያንን ለማሳመን በመልካም ቃላትና 
በዲስኩር ብቻ አልተወሰኑም፡፡ በገቡት ቃል 

    በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የተደረገው 
የማደራጀት ሙከራ እስረኞችን አስቆጣ
ቃሊቲ በሚገኘው ማረሚያ ቤት የሚገኙ 
እስረኞች 1 ለ 25 እንዲደራጁ ታዘው አብዛኛዎቹ 
መደራጀት እንደማይፈልጉ አቋም በመያዛቸው 
አለመግባባት መፍጠሩን የዜና ምንጮቻችን 
አስታወቁ፡፡ 

ምንጮቻችን እንደሚሉት “እስረኞቹ 
የእያንዳንዱን እስረኛ የ24 ሰዓት ውሎ 
የሚገመግም አደረጃጀት እንዲታቀፉ ቢጠየቁ 
እንቢተኛ ሆነዋል” በማለት ይገልጹታል፡፡  
ምንጮቻችን አክለውም “ማረሚያ ቤቱ በተለያዩ 
ዞኖች የተደራጀ ነው፡፡ ዞን 1, 2, 3, ከሚባሉት 
በተጨማሪ በቅርቡ ደግሞ ‹ግንቦት ሰባት› 
የሚባል ዞን አለ፡፡ በተለይ ‹‹በሽብርተኝነት›› 
የሚከሱትን በጠቅላላ የማረሚያ ቤት ጠባቂዎች 
‹ግንቦት ሰባት› እያሉ ይጠሯቸዋል፡፡ ቤተሰብ 
ለመጠየቅ ሲሄድ ‹ግንቦት ሰባት ነው?› ተብለው 
ይጠየቃሉ፡፡ ቤተሰብ አይደለም ካለ እስረኛውን 
ሳይጠይቁ የመመለስም እድል ሊገጥም ይችላል፡
፡ ተከሳሹም ቤተሰቡም የማያውቀውንና 
በማያማንበት ስም እንዲጠራ ይገደዳል” 
በማለት ይገልጹታል፡፡

በማያያዝም የዜናው ምንጮቻችን ሲናገሩ 
“እያንዳንዱ እስረኛ ከማን ጋር እንደዋለ፣ 
ከማን ጋር ስለ ምን እንደተነጋገረ፣ ምን 

ሲሰራና ምን ሲያስብ እንደዋለ የ24 ሰዓት 
ውሎ ተብሎ ይገመገማል፡፡ አንዱ ሌላውን 
ያጋልጣል፡፡ ማንኛውም እስረኛ ከማን ጋር 
ምግብ እንደሚመገብ በቅድሚያ እንዲያሳውቅ 
ይገደዳል፡፡ በአጠቃላይ ከተደራጀ ሙሉ በሙሉ 
የግል ነፃነቱን ያጣል፡፡ በዚህ ምክንያት ተደራጁ 
ሲባል ‹አንደራጅም› በማለታቸው አለመግባት 
ተፈጥሮአል” በማለት ምንጮቹ ያስረዳሉ፡፡

በመቀጠልም ሲናገሩ “በተለይ ግንቦት ሰባት 
በሚባለው ክፍል ውስጥ ተደራጁ ሲባል 
በመጀመሪያ ጋዜጠኛና የፖለቲካ ተንታኝ 
የሆነው እስክንድር ነጋ ‹እኔ አልደራጅም፤ 
ጋዜጠኛ ነኝ፤ መደራጀት አይመለከተኝም› 
ብሎአል፡፡ በመቀጠልም የኢብአፓ ፕሬዝዳንት 
አቶ ዘሪሁን ገ/እግዚሐብሄር ‹እኔም አልደራጅም› 
ሲል ‹እዚህ የፖለቲካ እስረኛ የለም፤ 
መደራጀት ትችላላችሁ፤ መደራጀት ለአመክሮ 
ይጠቅማችኋል› በማለት ሲነገራቸው አቶ ዘሪሁን 
ተነስቶ ‹እኔ የታሰርኩት በፖለቲካ ጉዳይ እንጂ 
አህያ ሰርቄ አይደለም፡፡› በማለታቸው ሌሎችም 
በኦነግ የታሰሩ በርካታ እስረኞች ‹አንደራጅም› 
ብለው አቋም በመያዛቸው አለመግባባት 
ተፈጥሮ ለጊዜው የመደራጀቱ ሥራ ተቋርጧል” 
ብለዋል፡፡

በተጨማሪም የህዝቡ የመደራጀት 
መብት፣ ህዝቡ በነፃነት ተቃውሞውንም 
ሆነ ድጋፉን በሰላማዊ ሰልፍ የመግለፅ፣ 
የመፃፍ፣የመናገር፣ ከፈለጉት የፖለቲካ 
ፓርቲ ጋር በነፃነት መሳተፍ፣ የምርጫ 
ህግ መሻሻል፣ የጠበበው የፖለቲካ 
ምህዳር መስተካከል እንዳለበትና ሌሎች 
ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶች 
ሳይከበሩና ተግባራዊ ሳይደረጉ ስለ ምርጫ 
ማንሳቱ በመደበለ ፓርቲና ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ላይ መቀለድ እንደሆነ 
መግለፃቸው ታውቋል፡፡

ህጋዊ በሚመስሉ አዋጆች የፖለቲካ ፓርቲ 
አመራሮችንና አባሎችን ለማስፈራራትና 
ለማሰር ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ 
እየተጠቀመበት መሆኑን፤ እንዲሁም 
የሲቪክ ማኅበራት አዋጅ ከወጣ 
በኋላ ተቋማቱ እንዲጠፉ በመደረጉ 
ለሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብት ጥበቃ 
የሚደረገውን ትግል እያቀጨጨው 
እንደሚገኝ በውይይቱ ተነስቷል፡፡

በተለይ በአሁን ወቅት በህገ መንግስቱ 
የተረጋገጠውን ነፃ ፕሬስና በማንኛውም 

መልኩ የተከላከለውን ቅድመ ምርመራ 
(ሳንሱር) ለማድረግ ኢህአዴግ በእጅ 
አዙር በማተሚያ ቤቶች በኩል አዲስ 
ረቂቅ ውል ተግባራዊ ሊያደርግ መሆኑንና 
ነፃው ፕሬስም አደጋ ላይ መውደቁም 
አንዱ የውይይቱ ርዕስ እንደነበር ለማወቅ 
ተችሏል፡፡

በአጠቃላይ የመድረክ አመራሮች 
ከእንግሊዙ ከፍተኛ ባለስልጣን ጋር 
በሀገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና 
ማኅበራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት መደረጉን 
ተጠቁሟል፡፡

 ይህ በእዲህ እንዳለ የአንድነት/መድረክ 
አመሮች አቶ ተመስግን ዘውዴ እና ኢ/ር 
ዘለቀ ረዲ በትናንትናው ዕለት ከእንግሊዝ 
ኤምባሲ ተወካይ ጋር በሀገሪቱ ባለው 
የሰብዓዊ መብት ጥሰት፣የፖለቲካ ምህደር 
መጥበብ፣ በወላይታ ሶዶ በነበረው 
ስብሰባ የተፈፀመውን ችግር፣የአዳራሽ 
መከልክልንና ሌሎች የፓርቲው 
እንቅስቃሴን አስመልክቶ ውይይት 
መደረጉን አቶ ተመስገን በተለይ ለዝግጅት 
ክፍላችን ገልፀዋል፡፡

ዛሬ የ2005 .. 
በዛሬው እለት የ2005 የመንግስት በጀት 
ለፓርላማ ቀርቦ ውይይት እንደሚደረግበት 
ታወቀ፡፡ ከበጀቱ 92 በመቶ የሚሆነው    ከሀገር 
ውስጥ ገቢ በተለይም ከነጋዴዎች የገቢ ግብር 
እንደሚሰበስብ ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት 
ሚኒስቴር የተገኘው ሰነድ ጠቁሟል፡፡ 

ለ2005 በጀት አመት የተመደበው ገንዘብ 
ከ137.8 ቢሊዮን ብር በላይ ሲሆን ከበጀቱ 
ከ8 በመቶ በላይ የሚውለው ለመከላከያ 
እንደተመደበ ሲሆን መንግስት ለአፈና 
ይጠቀምባቸዋል የሚባሉት የብሄራዊ 
መረጃና ደህንነት እና የኢንፎርሜሽን መረብ 
ደህንነት መስሪያ ቤቶች በቅደም ተከተል 
288.5 ሚሊዮን እና 127.9 ሚሊዮን ብር 
ተመድቦላቸዋል፡፡ 

የበጀት ረቂቁን የተመለከቱ አንዳንድ ወገኖች 
በንግዱ ማህበረሰብ ላይ ባለፈው አመት ተጥሎ 
ከነበረው የበዛ ግብር ሊጣል እንደሚችል 
በመናገር ላይ ናቸው፡፡ እነዚህ ወገኖች 
እንደሚሉት መንግስት እስከ ዛሬ ባልተለመደ 
ሁኔታ የበጀቱን አብዛኛው ክፍል ማለትም 92 
በመቶ ከሀገር ውስጥ በተለይም ከነጋዴው 
ህብረተሰብ ለመሰብሰብ መታሰቡ አምና 
አጋጥሞ የነበረውን የነጋዴዎች እሮሮ ሊያባብስ 
እንደሚችል ተናግረዋል፡፡
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አንድነት ለፍትህና ለዴሞክራሲ ፓርቲ /አንድነት/ 
“ምርጫ ቦርድ ለጻፍኩት ደብዳቤ የማይያያዝ 
መልስ ሰጥቶኛል” ሲል ቅሬታውን ገለፀ፡፡ 
የፓርቲው ህዝብ ግንኙነት ለዝግጅት ክፍላችን 
እንዳስታወቀው “ምርጫ ቦርድ የቀረበውን ቅሬታ 
በጥሞና ተመልክቶ አስፈላጊውን የማስተካከያ 
እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ በስህተት ላይ ሌላ 
ስህተት መፈፀሙ አሳዝኖኛል፡፡” ሲል ቅሬታውን 
ገልፃóል፡፡ 

ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ እንዲሰጡን ያነጋገርናቸው 
የፓርቲው ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶ/ር ኃይሉ 
አርአያ እንዳሉት “የላክነው ደብዳቤ ይዘት ምርጫ 
ቦርድ በቅርቡ በጁፒተር ሆቴል በጠራው ስብሰባ 
ላይ ነው፡፡ የስብሰባው ጥሪ የሚለው ‹በ2005 
ዓ.ም በመላው አገሪቱ የሚካሄደውን የአካባቢ 
ምርጫ ነፃ፣ ፍትሐዊና ዴሞክራሲያዊ መንገድ 
ለማስፈፀም እንወያይ› የሚል ነበር፡፡ ለስብሰባው 
ተዘጋጅተን ስንሄድ አጀንዳው ተቀይሮ ‹ስለ ሴቶች 
ተሳትፎ› የሚል ሆነ፡፡ 

ጥያቄያችን ጥሪ ባልተደረገበትና ዝግጅት 
ባላደረግንበት አጀንዳ ተቀይሮ ስለሴቶች ተሳትፎ 
የሚል ነው፡፡ እኛ ምርጫው ነፃ ፍትሐዊና 
ዴሞክራሲያዊ እንደሆነ መወያየት እንፈልጋለን፡
፡ የምርጫውን ትክክለኛ ሰሌዳ ማግኘት አለብን፡
፡ የምርጫ ጣቢያውንና የምርጫ አስፈጻሚዎችን 
ማወቅ እንፈልጋለን፡፡ ከዚህ ቀደም ከተከናወኑት 
ምርጫዎች የተሻለ ወይም የተወሰደ እርምት ካለ 

ማወቅ እንፈልጋለን፡፡ በእነዚህና በበርካታ ጉዳዮች 
ውይይት ለማድረግ አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠሩ 
ጥያቄ አቀረብን፡፡ ሆኖም ግን የተሰጠን መልስ በቂ 
አይደለም” ሲሉ ቅሬታቸውን አስታውቀዋል፡፡

አያይዘውም ዶ/ር ኃይሉ ሲናገሩ “በደብዳቤ 
ቁጥር አ573/ፓአ/ጠ366/ ሰኔ 1 ቀን 2004 
ዓ.ም ከምርጫ ቦርዱ የተላከልን ደብዳቤ ይዘቱ 
ጥያቄያችንን የመለሰ አይደለም፡፡ በዚህ አጋጣሚ 
ምርጫ ቦርድ አሁንም ጥያቄያችንን ግምት ውስጥ 
አስገብቶ ለምርጫ የሚጠቅም ተገቢውን የእርምት 
እርምጃ እንዲወስድበት መግለጽ እንወዳለን፡፡” 
በማለት ገልፀዋል፡፡

የአንድነት ብሔራዊ ም/ቤት አስቸኳይ ስብሰባ አካሄደ
- ለሰኔ 1 ሰማዕታት የህሊና ፀሎት ተደርጓል

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ 
(አንድነት) ሰኔ 2 ቀን 2ዐዐ4 ዓ.ም አንገብጋቢ 
አጀንዳዎች ላይ አስቸኳይ ስብሰባ እንዳካሄደ 
የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ለዝግጅት 
ክፍላችን አስታወቀ፡፡ ስብሰባው ከመጀሩ 
በፊት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ሲሉ ሰኔ 
1 መስዋዕት ለሆኑ ዜጎች የህሊና ፀሎት 
ተደርጓል፡፡ 

አርባ ቋሚና አስራ አምስት ተለዋጭ አባላት  
እንዲሁም ሰባት የኦዲትና ቁጥጥር ኮሚሽን 
አባላት ያሉት የፓርቲው ብሔራዊ ምክር 
ቤት በእለቱ የያዛቸው አጀንዳዎች በዜጎች ላይ 
እየደረሰ ያለውን የሰብዓዊ መብት ረገጣና፣ 
ማፈናቀልና ሌሎች ወቅታዊ ሁኔታዎችን 
የተመለከተው የመጀመሪያው አጀንዳ 
ሲሆን በመቀጠልም የብሔራዊ ዲስፕሊን 
ኮሚቴ ማቋቋምና የኮሚቴውን መመሪያ 
ማጽደቅ ሁለተኛ አጀንዳ ሆኖ ቀርቧል፡
፡ በሦስተኝነትም የ6 ወር የኤዲቶሪያል 
ቦርድን ሪፖርት ማዳመጥና የኢዴቶሪያል 
ቦርድ ፖሊሲን ተወያይቶ ማጽደቅ ዋና ዋና 
የውይይት አጀንዳዎች እንደነበሩ የደረሰን 
መረጃ ያመለክታል፡፡

እንደ ህዝብ ግንኙቱ ገለፃ፡-

1ኛ የም/ቤቱ አባላት በተለይ በገዢው 
ፓርቲ እየተፈፀመ ያለውን የማፈናቀል 
ተግባር የኮነኑ ሲሆን የማፈናቀሉ ተግባርም 
በከተማና በገጠር እየተካሄደ ያለ ነው 

ብለዋል፡፡ በተለይም በጉራ ፈርዳና በጋምቤላ  
እንዲሁም በአፋረና በሌሎችም አካባቢዎች 
ዜጎች ከቀያቸው በገፍ እየተፈናቀሉ ሲሆን 
በተያያዥነትም ማፈናቀሉን ተከትሎ 
ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት ጥሰት በዜጎች ላይ 
ይፈፀማል ሲሉ የማፈናቀሉን ስፋት በሰፊው 
ተችተዋል፡፡ በአንዳንድ አካባቢዎችም ወደ 
ዘር ማጥራት ያጋደለ የማፈናቀል ተግባር 
የሚፈፀም የዜጎችን ተዘዋውሮ የመኖር 
መብት የሚገድብ ነው፡፡ ስለዚህም የም/ቤቱ 
አባላት ፓርቲው የማፈናቀልና የሰብዓዊ 
መብትን የመጣስ ወንጀሎችን ማጋለጥ ብቻ 
ሳይሆን መታገልም እንደሚገባ ስምምነት 
ላይ ደርሷል፡፡ ብሔራዊ ሥራ አስፈፃሚውም 
ይሄን ትኩረት አድርጎ  እንዲሰራና ለም/ቤቱ 
ሪፖርት እንዲያቀርብ ተወስኖ የመጀሪያው 
አጀንዳ ተጠናቋል፡፡ በተጨማሪም የብሔራዊ 
ም/ቤት አባላቱ የመድረክን ወደ ግንባር 
መሄድ እንዲያፋጥን ይህንም ብሔራዊ 
ሥራ አስፈፃሚው  ተከታትሎ  ለምክር 
ቤቱ ሪፖርት እንዲያደርግ  ስምምነት ላይ 
ተደርሷል፡፡ በእለቱ የብሔራዊ ዲስፕሊን 
ኮሚቴ የተቋቋመ ሲሆን የኮሚቴው አባላት 
ዝርዝር ቀርቦ ፀድቋል፡፡ ከባለፈው መመሪያ 
በመነሳትም አዲስ መመሪያ አዘጋጅቶ 
ለብሔራዊ ም/ቤቱ እንዲያቀርብ ተወስኗል፡፡

በመጨረሻም ተጠሪነቱ ለበሔራዊ ም/ቤት 
የሆነው የኤዲቶሪያል ቦርድ የ6 ወራት 
የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት አቅረቦ ውይይት 
ተደርጎበታል፡፡  ቦርዱ ስለ ፍኖተ-ነፃነት 

ጋዜጣ ትኩረት ያደረገ ሪፖርት አቅርቧል፡፡

ብሔራዊ ም/ቤት አባላት የኤዲቶሪያል 
ቦርዱ ፍኖተ-ነፃነተ ጋዜጣን ለዚህ ደረጃ 
በማድረሱ ሊመሰገን እንደሚገባው ገልፀው 
ሊቀረፉ ይገባቸዋል ያሏቸውን የጋዜጣዋን 
ችግሮች አቅርበዋል፡፡

ከዚህም መካከል የፊደል ግድፈት፣ ዜናዎች 
በብዛት አለመዘገብ፣ የሥርጭቱ አድማስ 
አለመስፋት እና ሌሎችም ተነስተው 
እንዴት ሊቀረፉ እንደሚችሉ ውይይት 
ተደርጎባቸዋል፡፡ የም/ቤቱ አባላትም ጋዜጣዋ 
የፓርቲውን ብቻም ሳይሆን የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ድምጽ እንድትሆን የማይቆጠብ 
ድጋፋቸውን እንደሚሰጡ የገለፁ ሲሆን 
የተዘረዘሩት ችግሮችም እንዲቀረፉ ማሳሰቢያ 
ሰጥተዋል፡፡

የኤዲቶሪያል ቦርዱም ፍኖተ-ነፃነተ ጋዜጣ 
ይበልጥ ለማጠናከርና ሌሎችን አማራጭ 
ሚዲያዎችን ለመክፈት ይረዳኛል ያለውን 
ኤዲቶሪያል ፖሊሲ አዘጋጅቶ ያቀረበ ሲሆን  
በጊዜ ጥበት ለሚቀጥለው መደበኛ ስብሰባ 
እንዲተላለፍ ተወስኗል፡፡

እንዲሁም በቅርቡ የአንድነት ፓርቲ እቅድና፣ 
አማራጭ ስትራቴጂዎች የሚተነትኑበት 
እንዲሁም ንድፈ ሃሳቦችን የሚያቀርብበትን 
መጽሔት ማሳተም እንደሚጀምር ለዝግጅት 
ክፍላችን የደረሰን መረጃ ያመለክታል፡
፡ ሌላው ሰፊ ጊዜ ወስዶ የተነጋገረበት 

ጉዳይ ቢኖር የመድረክ ጉዳይ ሲሆን አሁን 
መድረክ እየሄደበት ያለው ፍሰት የሃገራችን 
ህዝብ ከእለት ወደ እለት የሰውን ፍላጐት 
ጋር ተጣምሮ እየሄደ እንደሆነ እና የፖለቲካ 
ስራም እየተሰራ ስለመሆኑ አመራሩ ወደ 
ስራ የሚገባበትን ግፊት እንዲያደርጉ 
ተብሎል፡፡ ይህ ሳይሆን ቢቀር ግን አንድነት 
የሚከፍለውን ዋጋ ከፍሎ የሕዝቡን የነፃነት 
መንገድ መቀየስ እንደሚገባና ለመጪው 
የአዲስ አበባ ምክር ቤት ምርጫ 138 ዕጩ 
ተወዳዳሪዎችን በትምህርት ዝግጁነታቸው 
በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸውና 
አገራዊ እራያቸው ቅድሚያ ለአላማቸውና 
ላስተማረኝ ወገኔ በማለት በጽናት 
የተዘጋጁትን እንዲመለመሉ ስምምነት ላይ 
ተደርሶል፡፡ ለዚሁም ስራ ሲባል የተለያዩ 
ኮሚቴዎች ተዋቅረው በየምርጫ ጣቢያው 
የተጠናከረ እንቅስቃሴ እንዲደረግ መመሪያ 
ተሰጥቶል፡፡ ማንኛውም አመራር የወረቀት 
ላይ ነብር ከመሆን የተግባር ሰው በመሆን 
እንዲቀሳቀስ ስምምነት ተደርጎል፡፡  

በሌላ በኩል ደግሞ የአዲስ አበባ ም/ቤት 
የተሳካ ስብሰባ ማድረጉን አስተባባሪዎች 
ከዝግጅት ክፍላችን አስታወቁ፡፡ 
አስተባባሪዎቹ በላኩልን መረጃ መሠረት 
“ስብሰባው ያተኮረው ከ23ም የምርጫ ወረዳ 
አመራር አባላት ጋር ሲሆን ሥ/አ ባጭር 
ጊዜ ያከናወነውን የስራ እርከኑ ገላጭ ያደረገ 
ሲሆን ተሰብሳቢውም አድናቆቱን ገልፀዋል፡፡

በኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት የአርባ ምንጭ 

ቅርንጫፍ ሰራተኞች ማህበር ሊቀመንበር ምክንያት 

ብልሹ አሰራርን ያጋለጠ ሰራተኛ የስራ ዋስትና አሳሳቢ 

እንደሆነ ምንጮቻችን ጠቁመዋል፡፡

በተለይ መንግስት ገበያን ለማረጋጋት በሚል 

ስኳርና ዘይት በየአቅራቢያው ንግድና ኢንዲስትሪ 

ቢሮ አማካኝነት ማከፋፈሉ አይዘነጋም፡፡ ከዚህ 

ጋር በተያያዘ የአርባ መንጭ ኤርፖርት ሰራተኞች 

ማኅበር ሊቀመንበር አቶ ተበጀ ከልካይ ከአርባምንጭ 

ከተማ ንግድ ኢንዱስትሪ ጽ/ቤት በማኅበሩ ስም 100 

ኪ.ግራም ስኳርና ባለ 20 ሌትር 3 ጀርካን የምግብ 

ዘይት ተቀብለው እንደነበር ከስፍራው የደረሰን መረጃ 

ያመለክታል፡፡

ይሁን እንጂ የማኅበሩ ሊቀመንበር የተቀበሉትን 

ስኳርና ዘይት ከመሥሪያ ቤቱ መጋዘን ውጭ በመኖሪያ 

ቤታቸው አካባቢ በማስቀመጥ 50 ኪ.ግራም ስኳርና 

ባለ 20 ሊትር 2 ጀርካን ዘይት ለሰራተኛ ካከፋፈሉ በኋላ 

ቀሪውን ሳያከፋፍሉ በመቅረታቸው አቤቱታ መቅረቡ 

ተገልፃóል፡፡ ይህንንም ተከትሎ ከሠራተኞች መካከል 

የሙስና ተግባር ተፈፅሟል የሚል ጥቆማ አድርገዋል 

የተባሉት ግለሰብ ላይ ሊቀመንበሩ ከፍተኛ ጫና 

መፍጠራቸውንና ግለሰቡም ላይ እርምጃ እንዲወሰድ 19 

ሰዎች የጋራ የስምምነት ሰነድ መፈረማቸው ታውቋል፡

፡ ነገር ግን ከፈራሚዎች መካከል ስማችን እንዳይጠቀስ 

ያሉት በፍርሃት ተገደው መፈረማቸውንና ነገ ለእኛም 

የስራ ዋስትና የለንም በማለት ስጋት እንዳደረባቸው 

ገልፀውልናል፡፡ 

ስለጉዳዩ ተበድለዋል የተባሉትን ግለሰብ አለ የተባለውን 

ነገር እንዲገልፁልን ብንጠይቅም “ጉዳዩ በኢትዮጵያ 

ኤርፖርቶች ድርጅት እየታየ ስለሆነ ሌላ የምገልፀው 

ነገር የለም” ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥተዋል፡፡

የአርባምንጭ ኤርፖርት ሠራተኞች ዘርፍ ማኅበር 

ሊቀመንበር አቶ ተበጀ ከልካይ በበኩላቸው ጉዳዩ 

በኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ዲስፒሊን ኮሚቴ 

እየታየ እንደሆነ ገልፀውልናል፡፡ የአርባምንጭ 

ኤርፖርት ስራ አስኪያጅ አቶ ገ/ሚካኤል ብርሃኔም  

ተመሳሳይ መልስ የሰጡ ሲሆን የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች 

ድርጅት ሰራተኛ ማኅበር ዋና ሊቀመንበር አቶ ተድላ 

ተመስገን በበኩላቸው ጉዳዩን ከሚመለከታቸው 

አካላት ጋር በመሆን በአካል ሄደው ለማጣራት 

መሞከራቸውንና ውጤቱንም ወደፊት ካጣሩ በኋላ 

እንደሚገልፁ  ብለውናል፡፡

ስለጉዳዩ ያላቸውን የኢትዮጵያ ኤርፖርት ድርጅት ዋና 

ስራ አስፈፃሚ አስተያየትን ለማካተት ጥረት ብናደርግም 

የሉም ስለተባለ አልተሳካም፡፡ የአርባምንጭ ከተማ 

ንግድና ኢንዱስትሪ ጽ/ቤት በበኩሉ ጉዳዩ ደርሶት 

እንዳጣራና ተፈፀመ የተባለውን የሙስና ተግባር 

ማግኘት እንዳልቻለ አቶ ጥበቡ ጭሻ አስታውቀዋል፡፡

በአርባ  ምንጭ  ኤርፖርት 
የስራ  ዋስትና  አሳሳቢ  መሆኑ 

ተገለፀ

አንድነት ፓርቲ ምርጫ ቦርድ 
ጥያቄዬን አልመለሰልኝም አለ
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ከ ገፅ 1 የዞረ....

ወደ ገፅ 15 ይዞራል....

ኢትዮጵያ፡ ወደ ሕገ መንግስታዊ ዴሞክራሲ ጎዳና

ከፕሮፌሰር ዓለማየሁ ገብረማርያም

ትርጉም ነጻነት ለሃገሬትርጉም ነጻነት ለሃገሬ

አብዛኛዎቹ የሕብረተሰብ አባላት ከመራር አገዛዝ ወደ 
ዴሞክራሲ በሚያደርጉት ጉዞ ላይ በጣም ፈታኝና 
ውስብስብ የሆኑ አጥሮች ተጋርጠውባቸዋል፡፡በ1776 
አሜሪካ ከግፈኛው የእንግሊዝ ጨቋኝ ስርአት ከተላቀቁ 
በኋላ፤13ቱ ቅኝ ግዛቶች፤እስከ 1781፤ አርቲክል ኦፍ 
ኮንፌዴሬሽን እስኪፈርሙና ወቅታዊ የሆነ መንግስተ 
መስርተው ለጊዜው እስኪቀላቀሉ ድረስ በራሳቸው ቆይተው 
ብሔራዊ መንግስት መሰረቱ፡፡ይህ ሁኔታ ግን አላዋጣም 
ምክንያቱም ግዛቶቹ ዋነኛ የሚባሉትን የስልጣን ቁልፎች 
እንደያዙ በመቆየታቸው ግብይትን፤የውጭ ንግድን ስርአትና 
ሁኔታን በመቆጣጠር መንግሰት ታክስን እንዳየሰበስብ ገደብ 
ስለጣሉበት ይህንኑ ለማስተካከልና ፈር ለማስያዝ ጦር 
ማሰለፍ ግድ ሆነ፡፡ ይህንንና ሌሎቹንም ዋነኛ የተባሉትን 
ችግሮች በመፍታት ለመረጋጋትና ለዴሞክራሲያዊ ሂደት 
የተማመነ ሁኔታ ያስገኙት አሁን በስራ ላይ ያለውን ሕገ 
መንግስት በ1787 ከተቀበሉት በኋላ ነው፡፡

የቅርብ ሁኔታዎችም ሃገራት ከፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ ወደ 
ዴሞክራሲ በሚያደርጉት ሽግግር፤ ውስብስብ የሆነ ችግር 
እንደሚጋረጥባቸው ነው፡፡ ‹‹ከአረቦች ስፕሪንግ››ሂደት 
በኋላ 1 ዓመት ጊዜ ውስጥ የዴሞክራሲ ማዋቀሩ ሂደት 
በሊቢያ ግብጽ፤ቱኒዝያ፤የመን እና ሌሎችም የመካከለኛው 
ምስራቅ ሃገራት ውስጥ በጣም አወዛጋቢና ፈታኝ ፈተና 
ገጥሟቸዋል፡፡በግብጽ፤ ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስቱ 
ወደ ሕገ ምንግስታዊ የሲቪል አስተዳደር እየመራው 

ነው፡፡የግብጹ ወታደራዊ ስብስብ በግብጽ የሚታየውን 
የዴሞክራሲ ጫጩት ቅፈቅፍ ቤት በመጠበቅ ላይ ነው፡
፡ በርካታ ግብጻዊያንም በግልጽ እንደሚያነሱት ጥያቄ 
ከሆነ፤ ወታደራዊው ባለአደራ በማለባበስ ሂደቱ ግብጽን 
ወደ አለፈው የሙባረክ ስርአት ለመመለስ እያቆበቆበ 
ነወይ ይላሉ፡፡ በቅርቡ በሚካሄደው የምርጫ ሂደት ውስጥ 
የሙባረክ የመውደቂያው ሰአት ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው 
አህመድ ሻፊክ ለጁን 16-17 ለመጨረሻው ወሳኝ ፍልሚያ 
ለከተሰለፉት ተወዳዳሪዎች አንዱ ነው፡፡ በታህሪር አደባባይ 
ከፈነዳው የበቃኝ አብዮት አንስቶ 12000 ግብጻዊያን 
ለእስር ተዳርገዋል፤ብዙዎችም በወታደራዊው ፍርድ ቤት 
ቀርበዋል፡፡ በርካታ ስመጥር የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች 
ድርጅቶች ምንግስትን በግድ ለመለወጥ በሚል በሃገሪቱ 
የአቃቤ ሕግ ቢሮ ተወንልለዋል፡፡ወደ ዲክተቴርሽፕ ፈላጭ 
ቆራጭ አገዛዝ መንሸራተትና የኋልዮሽ ጉዞ?

በቱኒዝያ ባለፈው ኦክቶበር የተመረጠው የሕገ መንግስት 
አርቃ ኮሚሽን በአንድ ዓመት ውስጥ ተስፋ የሚያጭር 
ውጤት እያሳየ ነው፡፡በጣሙን የሚያበረታታው ሂደታቸው 
ደግሞ የሕገ መንግስት አርቃቂዎቹ በተወሳሰቡ የፖለቲካ 
ምናምኖች ላይ ያተኮሩ ሳይሆኑ ሥላጣንን በአግባቡ 
በስራ ላይ የሚያውልና የፈላጭ ቆራጭነትን ስርአት 
ድጋሚ መከሰት የሚገታ ሕገመንግስት በማርቀቅ ላይ 
መሆናቸው ነው፡፡ልዩ ል ‹‹ኮሚሽኖች›› በማዋቀር  እነዚህ 
አርቃቂዎች ምን አይነት ምንግስት በሚለው ምርጫ 
ላይ በማትኮር (በፓርላሜንታሪና በፕሬዜዳንታዊ) 
የስልጣኑን ሚዛን በመጠበቅ፤ የፍትህ ስርአቱን ሚዛናዊነት 
ሕዝባዊነት፤ሥላጣንን በአግባቡ በማከፋፈል ስርአት ላይ 
ትኩረት በማድረግ እየሰሩ መሆናቸው ነው፡፡

በሊቢያ ያለው የዴሞክራሲ ሂደት ግን እስከዚህም 
ተስፋ የሚታይበት አይደለም፡፡ በኦገስት 2011 ‹‹ለሽግግር 
መንገዱ የሕገመንግስት ረቂቅ››(እውነተኛነቱን ማረጋገጥ 
አልተቻለም) በሊቢያ ውስጥ በሰፊው ይዘዋወር ነበር፡
፡ ከምእራብያኑ ሊበራል ዴሞክራሲ ሃገራት ሕገመንግስት 
ላይ ተቆርጦ የተለጣጠፈ፤ ስለየህግ የበላይነት፤የግለሰብ 
ሰብአዊ መብቶች፤ ስለመናገር ነጻነት ስለሃይሞነት ነጻነት፤ 
ስለመድበለ ፓርቲ ያወራል፡፡ ሌሎችም የሕገመንግስት 
ረቂቆች በመዘዋወር ላይ ናቸው፡፡ባለፈው ማርች 60 
አባላት ያሉት የሕገመንግስት አርቃቂ ኮሚቴ ተዋቅሮ 
የሊቢያን ዋነኛ የሚባሉትን 3 ግዛቶች እንዲወክል ተሰይሞ 

ነበር፡፡ነገር ግን ሊቢያውያን በጣሙን አጣዳፊና አንገብጋቢ 
የሆኑ የመረጋጋት ችግሮች አሏት፡፡መደበኛ የሆነ ቋሚ 
ጦር በሌለበት፤ጋዳፊን ለመጣል በዘፈቀደ ተሰባስበው 
የነበሩት አማጽያን አሁንም እርስ በርስ በመቆራቆስ ላይ 
በመሆናቸውና እንቅስቃሴያቸውም ባለመገታቱ ችግር 
አለባቸው፡፡ጨለማ በጋረደው ሕገመንግስታዊ ማርቀቅ 
ሂደት ውስጥ ብልጭታ የሚያሳየው የነጻው ስብስቦች 
የሊቢያ ጠበቆች፤ምሁራን፤ ጁሪስቶች፤መምህራን፤ እና 
ሌሎችም በትጋት በማርቀቁ ስራ ላይ ናቸው፡፡እንደዚህ 
የተገነጣጠለ አካሄድ ደግሞ የማርቀቁን ተግባር ለብጥብጥና 
አለመግባባት እንዲያመራ ያደርገዋል፡፡በዚህም ሰበብ 
በመጨረሻው ላይ ሰፋ ያለውን የሕብረተሰብ አካል 
በማንቃት ለክርክርና ለተሳታፊነት በመጋበዝ ሕገመንግስቱ 
በሊቢያ ሲነደፍ በባለቤትነት ይሰለፋል፡፡

ከሌሎች ውድቀትና ስህተት መማር፤  ሕገመንግስትን ከሌሎች ውድቀትና ስህተት መማር፤  ሕገመንግስትን 

ለመንደፍ ቅድመ ውይይት በኢትዮጵያለመንደፍ ቅድመ ውይይት በኢትዮጵያ

ከፈላጭ ቆራጩ አገዛዝ መውደቅ ጋር ከምንም በፊት 
ዋነኛና መሰረታዊ ሆኖ የሚነሳው ጥያቄ፤ አሁን ስላለው 
ሕገመንግስት መደረግ ያለበት ጉዳይ ነው፡፡አሁን 
በሥራ ላይ ያለው ሕገመንግስት የአንድ ፓርቲ የአንድ 
ግለሰብ ስርአት ማካሄጃ መሳርያ ነው፡፡ሕብረተሰቡን 
ለመከፋፈል በአንድ ሰው ፍቃድና ‹‹እውቀት›› በዘር 
ላይ፤በጎጥ፤በክልል፤በወረዳ፤በቋንቋ እና በመሳሰሉት ላይ 
ያነጣጠረ ነው፡፡ በኢትዮጵያ በሚካሄደው ሽግግር በጣም 
ጠንካራ የሆነ የሽግግር ሕገመንግስት አስፈላጊነት የሚጠበቅ 
ነው፡፡(ወታደራዊው ድርጅት ስልጣንን በግርግር ካልነጠቀ) 
አሁን ስላለው ሕገመንግስት በአብላጫው የሕብረተሰብ 
ክፍል ከቅሬታ ያለፈ ስሜት ይታያል፡፡ ሕገመንግስቱ 
በየወቅቱ በገዢዎቹ ይደፈራል፤የገዢውንና የአገዛዙን 
ግፈኛና የበደል ሁሉ መጋዘን የሆነውን ግለሰብ ስልጣን 
ለማጠናከርና ለማቆየት የሚጠቅም ሆኖ ነው ያለው፡፡
በ2009  የዓለም አቀፍ የክራይስስ የሚባለው በተግባሩ 
እጅጉን ከበሬታ የተቸረው፤ ለተባበሩት መንግስታት፤ 
ለአውሮፓ ዩኒየን፤ ለዓለም ባንክ በአደገኛ ግጭትና ሊወሰድ 
ስለሚገባው መፍትሄ አማካሪ የሆነው ቡድን፤በጣም አሳሳቢ 
የሆነውን ርዕስ አንስቶ ነበር፡፡

የኢህአዴግ በዘር ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝም 
አለመግባባትንና ግጭትን ከማስወገድ ይልቅ በፌዴራል 

መንግስታት መሃል በመሬት፤በተፈጥሮ ማእድናት፤የግዛት 
ክልል አያያዝና ከመንግስት በሚሰጥ ዓመታዊ በጀት 
ላይ ላይ ግጭቶችን አባብሷል፡፡ከዚህ ባለፈም በዘር ላይ 
የተመሰረተው ፌዴራሊዝም ብሄራዊውን ጥያቄ መመለስ 
ተስኖታል፡፡የኢህአዴግ የዘር ፖሊሲ የአንዳንድ ወገኖችን 
ስልጣናቸውን ሲያጎለብት ፤በውይይትና በመነጋገር 
የተደረሰበት ውሳኔ አይደለም፡፡ ለአማራውና ለብሔራዊ 
ምሁራን ክፍል የዘር ፌዴራሊዝም የጠነከረ አንድነት ያለው 
መንግስት ይፈጥራል፡፡እንደ ኦ ኤን ኤል ኤፍ (የኦጋዴን 
ነጻ አውጪ) እና ኦ ኤል ኤፍ (የኦሮሞ ነጻ አውጪ)የጎሳ 
ፌዴራሊዝም አርቲፊሻል ነው፡፡

ተጠያቂነትና ስልጣንን አለአግባብ መጠቀም የሰብአዊ 
መበት መደፈር፤ሙስና፤ ለሽግግር መንግስቱ ሌላ የሽግግር 
ሕገመንግስቱ መፍትሄ ሊያገኝለት የሚያስፈልገው ጉዳይ 
ነው፡፡ይህ ደግሞ በቅርቡ የዩናይትድ እስቴትስ ባወጣው 
የሃገራት የሰብአዊ መብት አካሄድ በ2011 ባወጣው ዘገባ ላይ 
ተቀምጧል:

የኢህአዴግ (የገዢው ፓርቲ) አባልነት ለአባላቱ 
የሚያስገኘው የጠቀሜታ መጠን ሰፊ ነው፡፡ ገዢው ፓርቲ 
በርካታና መጠነ ሰፊ የሆኑ ስራዎችን ያካሂዳል፤በዚህ 
ሳቢያም ስራና የስራ ኮንትራት ውሎችን ለአባላቱ ብቻ 
ይሰጣል፡፡ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተደጋጋሚ እንዳነሱት 
የአካባቢ ባለስልጣናት ፓርቲያቸውን በመተው ወደ 
ኢህአዴግ ፓርቲ እንዲገቡና መንግስታዊ ድጋፍ ያለውን 
ማዳበርያ፤የእርዳታ ምግብ ተጠቃሚነትን፤የስራ እድል 
ማግኘትን፤እድገትን፤ተማሪዎችም በጥሩና ቅርባቸው 
ወደሆነው ዩኒቨርሲቲ መመደብን፤፤በመጀመርያ ዲግሪም 
ስራ የማግኘት እድልና ሌሎችም መንግስታዊ የሆኑ 
እድሎችን ማግኘት እንደሚችሉ ያግባቧቸዋል፡፡ አንዳንድ 
የመንግስት ባለስልጣናት የፕራይቬታይዜሽን ትግበራውን 
አለአግባብ ሲጠቀሙበትና ሲገለገሉበት ይታያሉ፡፡

በሕጉ መሰረት ይግል ንብረቶችን ለመመርመር ሕጋዊ ፈቃድ 
ማግኘት አለባቸው፤ በተግባር ፖሊሶች ይህን ሕግ ሲጥሱት 
እንጂ ሲያከብሩት አይታዩም፡፡ መንግስት የሚከፈላቸው 
አሳባቂዎች በመሰማራት በግለሰቦች ላይ ስለላ እንዲያካሂዱ 
ያደርጋል፡፡የደህንነት አባላት በመንግስት ለጥያቄ 
የሚፈለጉትን ቤተሰብ አባላት በማሰርና በማንገላታት ላይ 

አቶ ሽፈራው ...

በካናዳዋ ሶስኮችዋን ከተማ የስራ ጉብኝነት ለማድረግ 
ይጓዛሉ ተብለው የሚጠበቁትን አቶ ሽፈራው ሽጉጤን 
ለመቃወም በርካታ ኢትዮጵያውያን በከተማዋ 
እየተሰባሰበ በመሆኑ ታወቀ፡፡

ኢትዮጵያውያኑ በጉራ ፈርዳ የአማራ ብሄር ተወላጆች 
እንዲፈናቀሉ ፊርማቸውን አኑረዋል በሚል ትልቅ 
ተቃውሞ ሲቀርብባቸው የነበሩት አቶ ሽፈራው ሽጉጤ 
በካናዳዋ ሶስኮችዋን ዩኒቨርስቲ የሚያደርጉትን ጉብኝት 
በመቃወም ለዩኒቨርሲቲው ፕሬዘዳንት ፒተር ማክኪኖን 
ደብዳቤ አስገብተዋል፡፡ በሶስኮችዋን ከተማና አካባቢው 
የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም የከተማዋን ፖሊስ በማስፈቀድ 
ለተቃውሞ መሰባሰባቸውን ከስፍራው የተገኘው መረጃ 
አረጋግጧል፡፡ ኢትዮጵያውያኑ በከተማዋ አውሮፕላን 
ማረፊያ እንዲሁም በዩኒቨርስቲው አቅራቢያ ለማድረግ 
ያሰቡት ተቃውሞ በከማዋ ፖሊስ ይሁንታ ማግኘቱም 
ታውቋል፡፡ በቅርቡ አቶ መለስ ዜናዊ በአሜሪካ ለቡድን 
ስምንት ጉባኤ በሄዱበት ወቅት ካጋጠማቸው ተቃውሞ 
በበለጠ አቶ ሽፈራው ሽጉጤን ለማውገዝ ሰፊ ዝግጅት 
መደረጉ ተዘግቧል፡፡

አቶ ሽፈራው ሽጉጤ በጉራ ፈርዳ ተፈፅሟል ለሚባለው 
የዘር ማጥራት ዘመቻ ስልጣን ባለው አለምአቀፍ ፍርድ 
ቤት እንዲከሰሱ ከሚፈለጉ ባለስልጣናት ውስጥ ዋንኛው 
መሆናቸውን በውጪ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የህግ 
እና የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች ይገልፃሉ፡፡ 

ኢህአዴግ መምህራንን ለማባረር 
አዲስ ስልት ቀየሰ

ኢህአዴግ የመንግስት ተቀጣሪ መምህራንን 

ለማባረር አዲስ ስልት መቀየሱን ውስጥ አዋቂ 

ምንጮች ለፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ አስታወቁ፡

፡ በምንጮቻችን ማብራሪያ መሰረት ከዚህ 

ቀደም መምህራን “የሙያችን ክብር ተነክቷል፣ 

ዳቦ ለመብላት የሚያስችልና ከሁሉም ሙያዎች 

ጋር ትይዩ የሆነ የደሞዝ ማስተካከያ እስኬልና 

የደሞዝ ጭማሪ ይደረግልን” እና መሰል ጥያቄዎች 

ጠይቀው ሥራ እስከማቆም ደርሰው ነበር፡፡ 

ይህንኑ ተከትሎ በርካታ መምህራን በአዲስ አበባና 

ከክልሎች መባረራቸውን አስታውሰዋል፡፡

በምንጮቻችን መረጃ መሰረት ሰሞኑን ደግሞ 

ኢህአዴግ መምህራንን ለማባረር አዲስ ስልት 

ቀይሷል፡፡ ከታማኝ ምንጮቻችን ለመረዳት 

እንደቻልነው ኢህአዴግ የመንግስት ተቀጣሪ 

መምህራንን ለማባረር ከA እስከ D የተዘረዘሩ 

ደረጃዎችን ለመስጠት ታቅዷል፡፡ የኢህአዴግ 

አባል ሆነው በስራ ማቆም አድማው ያልተሳተፉ 

መምህራን “A” ፣ የኢህአዴግ አባል ሆነው በስራ 

ማቆም አድማው የተሳተፉ “B” እንዲሰጣቸው፣ 

የኢህአዴግ አባል ሳይሆኑ በስራ ማቆም አድማው 

ያልተሳተፉ “C” እና የኢህአዴግ አባል ሳይሆኑ 

በአድማው የተሳተፉ መምህራን “D” በመስጠት 

በመጨረሻው ምድብ የተቀመጡትን መምህራን 

ከስራቸው እንዲባረሩ እንዲደረግ ለየት/ቤቱ ርዕሳነ 

መ/ራን ትዕዛዝ መተላለፉን ታማኝ ምንጮቻችን 

ለሪፖርተራችን ገልፀዋል፡፡

ከላይ የተመለከተውን ነጥብ (A,B,C,D) ለመ/

ራን በውስጥ ተግባራዊ እንዲያደርጉ የታዘዙት 

ርዕሳነ መ/ራን መካከል ጥቂት የማይባሉት 

በሃሳቡ ባለመስማማታቸው ከኃላፊነት ለመነሳት 

መልቀቂያ እያስገቡ መሆናቸውን ውስጥ አዋቂዎች 

ተናግረዋል፡፡

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መንግስት ከመ/ራን ጋር 

መካረር ውስጥ እንደገባ የሚናገሩት ምንጮች 

“መንግስት ነገሮችን ከማባባስ ይልቅ ለምን 

በውይይት ችግሮችን መፍታት እንዳልቻለ 

እንቆቅልሽ ሆኖብናል” በማለት ለሪፓርተራችን 

ተናግረዋል፡፡

ፖሊስ የአዲስ አበባ 
ነዋሪዎችን የመመዝገቢያ 
ፎርም  እያስሞላ  መሆኑ 
ነዋሪዎችን አሳስቧል

የአዲስ አበባ ፖሊስ የቤት ባለቤቶችን (ነዋሪዎች) 
መመዝገቢያ ፎርምና የቤተሰብ መመዝገቢያ ቅጽ 
አዘጋጅቶ እንዲሞሉ እያስገደደ መሆኑን ምንጮቻችን 
ገልፀዋል፡፡ የዜና ምንጮቻችን እንደሚሉት “ፖሊስ 
እያንዳንዱን ዜጋ ለመቆጣጠር በመፈለጉ እያንዳንዱ ነዋሪ 
በዝርዝር ተመዝግቦ በፖሊስ ጣቢያ እንዲቀመጥ ቅጽ 
አውጥቶ እየመዘገበ ነው” ይላሉ፡፡ 

ምንጮቻችን የላኩልን ሰንድ እንደሚያመለክተው 
“በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከተማ ወረዳ 06 የጐፋ ፖሊስ 
የቤተሰብ መመዝገቢያ ቅጽ” በማለት በርዕስ ይገልጽና 
የቤተሰብን አጠቃላይ የግል ህይወትና የግል ታሪክ 
ይጠይቃል፡፡ ተከራይ ዘመድ ጥገኛ ከነዕድሜውና ሥራው 
እንዲገለጽ ያዛል፡፡ በአጠቃላይ በወረዳው ውስጥ ያሉ 
ነዋሪዎች በጠቅላላ በፖሊስ ጣቢያ ተመዝግበው መታወቅ 
እንዳለባቸው ቅጹ ያዛል፡፡ 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአዲስ አበባ የሚገኙ ፖሊሶች 
እያንዳንዱ ቤት ተቆጥሮ የተሰጣቸው ስለሆነ ተቆጥሮ 
በተሰጣቸው ቤቶች ውስጥ ያለውን ነዋሪ ለማወቅና 
በእያንዳንዱ ቤት ያለውን የዕለት ተዕለት ተግባር 
ለመከታተል ፖሊሶች በየመንደሩ እየዞሩ እንደሆነ 
የነዋሪዎች መነጋገሪያ ሆኖ መሰንበቱ ይታወቃል፡፡  
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ብስራት ወ/ሚካኤል
afrosonb@gmail.com

እሺ ግን ወዴየት፤ እስከመቼ ይሆን? ጠጋ . . .ጠጋ… 
ጐበዝ! “መኪኒት ልትፈርስ እኮ ነው” አለ አንድ የኔ 
ቢጤ ባላገር፡፡ ምን መሰልዎ ወዳጄ! ወጪ ቆጥባለሁ 
ብዬ የእግር ጉዞ ሳበዛ እግሬ ከመቅጠኑ የተነሳ ቄጤማ 
እየሆነ ቢያስቸግረኝ የሆዴን ወደ እግሬ ባዞር ስንት ነገር 
አየሁ መሰላችሁ፡፡ 

እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሆዴ ላይ ፈርጄ ለእግሬ ባደላሁባት 
መንገድ ከቅርበቱ የተሳ ይሁን ባላውቅም ቢሾፍቱም 
ሆነ ቢሸፍቱ አውቶቡስም ሆነ ሃይገርባስ በስፍራው 
ባለመኖሩ ያለወትሮዬ ዘና ብዬ ካሰብኩበት ለመድረስ 
ሚኒባስ ታክሲ ውስጥ ገባሁ፡፡ አካባቢውን የትራፊክ 
ፖሊስ ስለማያውቀው ይሁን ወይም ችላ ብሎት ትርፍ 
መጫን የግድ የተባለ ይመስላል፡፡ ከቱሪስት አምባሳደር፣ 
ከአምባሳደር ቱሪስት፡፡ ክፍያው ደግሞ ይገርማል፡፡ ከ4 
ኪሎ ቱሪስት 1፡40 ሳንቲም ሲሆን ከአምባሳደር ቱሪስት 
ግን 2.80 ሳንቲም ነው፡፡ አስቡት፤ ርቀቱ ምንም ልዩነት 
የሌለው ሲሆን ለምን እንደዛ እንደሆነ ቢጠይቁ ሂሳቡ 
ነው ከማለት ውጭ መልስ የሚሰጥዎት የለም፡፡ 

ነገር ግን በዛች መንገድ ተደራርበው ሲሄዱ አንድ 
ታክሲ ውስጥ ቀና ካሉ “እባክዎን የአባይ ቃል ስላለብን 
ጠጋ ጠጋ ይበሉልን” የምትል ጥቅስ ያያሉ፡፡ ነገሩ 
አግራሞትን ያጭራል፡፡ “. . .የአባይ . . .” የሚለውን ቃል 
አጥብቀውም ይሁን አላልተው ያንብቡት ምርጫው 
የራስዎ ነው፡፡ ሲጠብቅ ያው ታላቁን ወንዝ የሚገልጽ 

“የአባይ ቃል ስላለብን . . .”
ሲሆን ሲላላ ደግሞ ውሸትን ይገልፃልና፡፡ 

ታኪሲ ውስጥ ያለቸውን ጥቅስ “የአባይ” የሚለውን 
አጥበቀን እናንብብና በዚህ ምን ያህል ሰዎች እየተጨነቁ 
እንዳሉ ያሳየናል፡፡ በርግጥ የአባይን መገደብ የሚጠላ ያለ 
አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም አባይ ለኢትዮጵያውያን 
የፖለቲካ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነውና፡፡ መንግስትም 
ጉዳዩም እንደ መንግስት አባይን ብቻ ሳይሆን ዋቢ 
ሸበሌ፣ ኦሞ፣ ባሮ፣ ገናሌ እና ሌሎችንም ወንዞች 
የመገደብና ጥቅም ላይ የማዋል ግዴታና ኃላፊነት 
አለበት፡፡ ምናልባት የአቅም ጉዳይ ብቻ ሊያፈጥነውም 
ሆነ ሊያዘገየው ይችል ይሆናል፡፡ 

አሁን እየታየ ያለው ግን ስለ አባይ ኢህአዴግ ብቻ 
ተቆርቋሪና አሳቢ ይመስል እያንዳንዱን ዜጋ በግድ 
ገንዘብ እንዲያዋጡ እያደረገ እንደሆነ ይነገራል፡፡ 
ገዥው ፓርቲ መንግስት በበኩሉ “አይ በፈቃደኝነት እና 
በራስ ተነሳሽነት ነው” እያለ ይገኛል፡፡ 

ተቀጥረው በደመወዝ የሚተዳደሩት ወደዱም 
ጠሉም ከደመወዛቸው ላይ “ለአባይ ግድብ” በሚል 
ይቆረጥባቸዋል፡፡ በንግድ ዓለም ያሉት ደግሞ 
በየመድረኩና በየአዳራሹ ምንም የማይጐድልባቸው 
የጉያ ካድሬዎች ቀድመው ከፍተኛ የኑዛዜ ቃል በመግባት 
መናዘዛቸው አይዘነጋም፡፡ ጥሮግሮ የሚያድረው የንግዱ 
ማኅበረሰብ ግን ተሸማቆ ከአቅሙ በላይ ቃል እንዲገባ 
መደረጉን ዛሬም ድረስ ይናገራሉ፡፡ 

በተለይ በአሁን ወቅት ነጋዴው “ቃል የገባኽውን 
በአስቸኳይ አስገባ” እየተባለ መሆኑን፤አቅሙ የሌላቸው 
ደግሞ ከፍተኛ ጭንቀት ላይ መውደቃቸው በስፋት 
ይወራል፡፡ በመጪው ሐምሌ 2004 ዓ.ም ግብር 
የሚሰበሰብበት ወቅት እንደመሆኑ መጠን ከወዲሁ 
ለ“አባይ ግድብ” የገባነውን ቃል ካልከፈልን የንግድ 
ፈቃዳችን ላይታደስ ይችላል የሚል ፍርሃት በነጋዴው 
ላይ እያንዣበበ እንደሚገኝ ይነገራል፡፡ ይሄ ደግሞ 
ነጋዴው የራሱን ጭንቀት ወደ ምስኪኑ ተጠቃሚ 

ህዝብ በማውረድ ከእስካሁኑ በበለጠ የሸቀጦችን ዋጋ 
በከፍተኛ ደረጃ ሊጨምር ይችላል፡፡ 

በርግጥ አሁን ያለው የዋጋ ንረት ህዝብን እየተፈታተነ 
እንደሆነ መናገር ለቀባሪ የማርዳት ያህል ይቆጠራል፤ 
ምክንያቱም ይታወቃልና፡፡

ምናልባት ዛሬ እዛች ታክሲ ውስጥ ከጭንቀት የተነሳ 
“እባክዎን የአባይ ቃል ስላለብን ጠጋ ጠጋ ይበሉልን” 
ሲሉ ባለንብረቱ፣ ሾፌሩና ረዳቱ በግልጽ ተናግረው 
ይሆናል፡፡ ነገ ደግሞ የግል ሆስፒታሎችና ኪሊኒኮች 
እንዲሁም የትምህርት ተቋማትና የሸቀጣሸቀጥ በተለይ 
የምግብ ነክ አቅራቢዎች በግልጽ “የአባይ ቃል ስላለብን 
ዋጋ ጭማሪ አድርገናል” ባይሉም ተጨማሪ ክፍያ 
ሊጠይቁ ይችላሉ፡፡ በዚህ ወቅት እንዲህ ዓይነት ነገር 
“በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ” እሚሉት ብሂል ይሆናል፡፡ 

ማን ያውቃል ትንሽ ቆይቶ እንደ ሙዳይ ምፅዋት 
ጃንጥላ ተይዞ “የአባይ ቃል ስላለብን ያላችሁን ጣል ጣል 
አድርጉ” የሚል እንዳይመጣ ስጋት አለኝ፡፡ ምክንያቱም 
ሰው ከጭንቀት የተነሳ ይሄን አማራጭ በመውሰድ ሌላ 
የገንዘብ ማግኛ መንገድ ሊጠቀም ይችላልና፡፡ 

  አብዛኛው ነጋዴ እንዲህ ያስጨነቀውን ያህል የንግድ 
ባንኮችም ከፍተኛ ጭንቀት ላይ መግባታቸውንና 
በዚህም ምክንያት ብድር ለመስጠት አስቸጋሪ 
ሁኔታ እንደገጠማቸው እየተወራ ነው፡፡ ይሄም 
የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴን በተለይ የሀገር ውስጥ 
ባለሃብቶችን የስራ ተነሳሽነትና እንቅስቃሴ ይገድባል፣ 
ገድቧልም፡፡

ነገር ግን ብዙዎቹን ነጋዴዎች እንዲህ ያስጨነቀው 
“የአባይ ግድብ” የኢህአዴግ እና ባለስልጣናቱ የንግድ 
ተቋማት የሆኑት እንደነ ኤፈርት፣ ጥረት፣ ዲንሾ፣ ወንዶ 
እና የመሳሰሉት የንግድ ተቋማት ለአባይ ግድብ ምን 
ያህል ቃል ገብተው ይሆን? ይሄ የሚከነክነኝ ጥያቄ 
ነው፡፡ ምክንያቱም “ኩባንያዎቹ” ሲቋቋሙ በህዝብ 

ጥሬ ሀብትና ለህዝብ ጥቅም ተብሎ እንደሆነ ያኔ 
ሲመሰረቱ መነገሩ አይዘነጋም፡፡ የአባይ ግድብ ደግሞ 
የሕዝብና የሀገር ነውና ካላቸው አቅም አኳያ ምን 
ያህል አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ቢነገር ጥሩ ነበር፡፡ እግረ 
መንገዳችንንም ኩባንያዎቹ የማን እንደሆኑ ለማወቅ 
ዕድል ይፈጥርልናልና የሚመለከተው “የአባይ ግድብ 
ፕሮጀክት ምክር ቤት” ይፋ ቢያደርግ ጥሩ ነው እላለሁ፡
፡ ምክንያቱም የሌሎች ጭንቀት እነኛን ሲነካቸው 
አልተስተዋለምና፡፡ 

እስካሁን የንግዱ ማኅበረሰብና ተቀጣሪ ሰራተኞች 
በወር ደመወዝ የሚተዳደሩት ከአቅም ጋር በተያያዘ 
እንደሚጨነቁት ሁሉ ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ ደግሞ 
ለስልጣን ማራዘሚያ ሊጠቀምበት እንደሚችል በስፋት 
ይወራል፡፡ ለዚህም እንደምክንያትነት የሚያቀርቡት 
ልክ ከላይ እንደተጠቀሱት አባባሎች ሁሉ ኢህአዴግም 
“የአባይ ግድብን ገድቤ ጨርሼ ለኢትዮጵያ ህዝብ 
ለማስረከብ ቃል አለብኝና ቢከፋችሁም ታገሱኝ” ሊል 
እንደሚችል ይጠበቃል፡፡ በዚህም የአባይ ግድብ የነ 
አቶ መለስ የስልጣን ማራዘሚያ በመሆን በመጪዎቹ 
ምርጫዎች ጥሩ “የመጫወቻ ካርድ” ሊሆን እንደሚችል 
ይገመታል፡፡ ነገር ግን በዚህ ዙሪያ ተቃዋሚዎች ምን 
እያሰቡ እንዳለ እስካሁን የተሰማ ነገር የለም፡፡ 

ለማንኛውም የአባይ ግድብ “አባይ” (ላልቶ ይነበብ) 
መሪዎችን፣ ፖለቲከኞችንና ነጋዴዎችን በመፍጠር 
ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዳይኬድ ሁሉም ልብ ሊለው 
ይገባል፡፡ ስለራስ ጥቅም በግዴታ ነገሮችን አድርጉ 
ማለት ነገ ሌላ ችግር ሊፈጥር ይችላልና ከግብታዊነት 
በፀዳ መልኩ አስፈጽማለሁ የሚለው አካል ቆም 
ብሎ ሊያጤን ይገባዋል፡፡ አባይ ይገደብ፤ኩራታችንና 
ክብራችንም ነውና፡፡ ነገር ግን በሰበብ አስባብ ነፃ 
አስተሳሰብንና የራስ ፈቃድን  መገደብ ቢቆም ግድቡን 
የተሳካ ያደርገዋል፡፡ 

እሮጦ ለማሸነፍ ለሚፈልገው ገዥ ፓርቲ አሯሯጭ 

ከመሆን ያለፈ ጥቅም አይኖረውም›› ሲሉ ይገልጻሉ፡፡

እንደ ተቃዋሚዎቹ ገለፃ ተቃዋሚዎች የአዲስ አበባን 

ምርጫ መርሃ-ግብር በማያውቁበት ሁኔታ ‹‹ለብቻ 

ሯጩ›› ኢህአዴግ ዝግጅቱን በማቀላጠፍ ላይ 

ነው፡፡ ለዚህ እንደ ምልክት የሚጠቅሱት ባለፈው 

ዓመት ገዥው ፓርቲ ከዲፕሎማ በላይ በተለያዩ 

ዩኒቨርስቲዎች ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ያሉ 

ካድሬዎቹ ‹‹የአስቸኳይ ትምህርት የማቆም ትእዛዝ›› 

አስተላልፎላቸዋል፡፡ ትእዛዙ ደግሞ ከቀጣዩ ዓመት 

ምርጫ ጋር በተያያዘ ነበር ይላሉ፡፡

    ምርጫ ለማካሄድ የሚመረጥ መኖር አለበት፤ 

የሚወዳደር መኖር አለበት፤ የሚሉት የተለያዩ አስተያየት 

ሰጪዎች በበኩላቸው ‹‹ኢህአዴግ ለምን ዝግጅት 

አደረገ?›› ብሎ መከራከር ባይቻልም ከመጋረጃው 

በስተጀርባ ለሚታፈኑ እውነቶች ግን ተጠያቂ ነው 

በማለት ይከራከራሉ፡፡ እንደ መንግስት ግልፅ የሆነ 

የምርጫ መርሐ-ግብር መቀረፅ አለበት፡፡ ለዚህ ግድፈት 

ደግሞ በአዋጅ ነፃና ገለልተኛ ተብሎ የተቋቋመው 

የምርጫ ቦርድ ተጠያቂ ነው በማለት ከምርጫ ቦርድ 

ጋር ሐሳብ ለማወራረድ ይሞክራሉ፡፡ 

ከመጋረጃው በስተጀርባከመጋረጃው በስተጀርባ

 ከመጋረጃው በስተጀርባ ካሉ‹‹ዳንሰኞች›› አንዱ ብሄራዊ 

ምርጫ ቦርድ ነው ይላሉ፡፡ ሌላ ስማቸው እንዳይጠቀስ 

የፈለጉ ጉምቱ ፖለቲከኛ፡፡ መጋረጃው ቢገለጥ እንኳ 

የምናገኘው ‹‹ምንም›› ነው፡፡ ከመጋረጃው በስተጀርባ 

ያለውን አፈና ለማሳየትም ምሳሌ ያነሳሉ፡፡ ወደ 2005ቱ 

የወረዳና የአዲስ አበባ ምርጫ መጓዝ ‹‹የእውር ድንብር 

ጉዞ›› የሆነባቸው ተቃዋሚዎች ዳናውን ያጠፋውን 

ምርጫ ቦርድ ይጠባበቃሉ፡፡ ድንገትም አንዲት ደብዳቤ 

ከምርጫ ቦርድ እየከነፈች ትመጣለች፡፡ የተጣጠፈው 

ወረቀት ሲገለጥም ያው እንደሌሎች የተስፋ ቃል 

እንደተሸከሙ ወረቀቶች የምርጫ ቦርዷም ደብዳቤ 

ተስፋ አጫሪ ቃላትን ይዛለች፡- ‹‹በሚቀጥለው ዓመት 

ስለሚካሄደው የአዲስ አበባና የወረዳ ምርጫ ለመወያየት 

እንገናኝ›› የሚል ነበር፡፡ ስንገናኝ ግን አጀንዳው በብርሃን 

ፍጥነት ተለውጦ ነበር ይላሉ፡፡

    ዶ/ር ኃይሉ እንደሚሉት ደግሞ፡- ‹‹ስለቀጣዩ ምርጫ 

ምን ማድረግ እንዳለብን አናውቅም፤ የምርጫ ቦርድ 

ፕሮግራም አይታወቅም፡፡ የጨለማ ጉዞ ዓይነት ነው፡

፡ለምሳሌ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ወደፊት 

የሄዱት ቀርቶ ትንሽ ፍንጭ የሚታባቸው ሃገሮች የምርጫ 

ቦርዳቸው የምርጫ መርሃ-ግብራቸውን የሚያወጡት 

በነጋሪት ጋዜጣ በአዋጅ ነው፡፡ ይሀን የሚያደርጉት 

ዝግጅት እንዲደረግ ነው፡፡ ለግልፅነት (transparent) 

ነው፡፡ እኛ ግን ጠይቀንም እንኳ አይነግሩንም›› በማለት 

ምሬት ያዘለ ትችት ይሰነዝራሉ፡፡

    የባለፈው ሰሞን የጋዜጦች ትኩስ ዜና የነበረው የምርጫ 

ቦርድ ጉዳይ ነው፡፡ የምርጫ ቦርድ ተቃዋሚዎችን 

በጁፒተር ሆቴል ቢሰበስብም እነሱ ተስፋ እንዳደረጉት 

አልሆነም፡፡ ስለምርጫ 2005 አልተወያየም፡፡ ‹‹ምርጫ 

ቦርድ ሸወደን!›› የሚሉ ጫጫታዎች ተከተሉ፡፡ 

ከመሸወድ በላይ የፖለቲካ ትርጉም ሰጥተው ድርጊቱ 

ከመጋረጃው በስተጀርባ እውነትን የማፈን ደባ አድርገው 

የተነተኑም አሉ፡፡ እንዲሁ በቀላሉ ‹‹የምርጫ ቦርድ 

አጀንዳ ለወጠ›› ብለው ማለፍ ያልፈለጉ ፖለቲከኞች 

ከቦርዱ ገለልተኛነት ጋር በማያያዝ ገዥው ፓርቲ 

እንደፈለገ የሚጠመዝዘውና ያጋደለ ስራ የሚሰራ ተቋም 

እንደሆነ ምልክት የታየበት ይሉታል፡፡ 

    በተቃዋሚዎችና በምርጫ ቦርድ መካከል የተከሰተውን 

የ‹‹ሸወደን፤ አልሸወድኳቸውም›› ክርክርና ስለ2005ቱ 

ምርጫ ፍንጭ ይገኝ እንደሆነ በማለት የምርጫ ቦርድን 

ድረ-ገፅ የጎበኘው የዚህ ፅሁፍ አቅራቢ በድረገፁ 

የዜና ገፅ ላይ፡- ‹‹በቦርዱ ፅ/ቤት የግንቦት 20 የድል 

በዓል ተከበረ›› የሚል መሪ ዜና አግኝቷል፡፡ በዜናው 

ዝርዝርም የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ከመላው 

የፅ/ቤቱ ሰራተኞች ጋር በመሆን የቦርዱ ሰብሳቢ ፕ/ር 

መርጋ በቃና በተገኙበት በደማቁ ማክበሩን ያትታል፡፡ 

አንድ ገለልተኛ የሚባል የምርጫ ተቋም የግንቦት 20ን 

በዓል ማክበሩ ተገቢ ነው ወይስ አይደለም? የሚለው 

እንዳለ ሆኖ ቢያንስ አከባበሩ የቦርዱን ገለልተኛነት 

ለሚጠራጠሩት የጥርጣሬያቸው ማጠናከርያ ግብዓት 

ሳይሆናቸው አይቀርም፡፡ 

   የዚህ ጽሁፍ አቅራቢም የቦርዱን ድረ-ገፅ ዜናዎች 

መበርበሩን ቀጥሏል፡፡ ‹‹ቦርዱ ከፖለቲካ ፓርቲ 

ከፍተኛ አመራሮች ጋር ምክክር አደረገ›› ይላል፡

፡ ዜናው አሁንም በምንጭነት ፕ/ር መርጋን ጠቅሶ 

ከፓርቲዎች ጋር በጁፒተር ሆቴል በልዩ ልዩ አበይት 

ወቅታዊ ጉዳዮችና በፓርቲዎች አጠቃላይ እንቅስቃሴ 

እንዲሁም በ2005ዓ.ም በመላ ሃገሪቱ የሚካሄደውን 

የአካባቢ ምርጫ ነፃ፣ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ 

መንገድ ለማካሄድ እንዲያስችለው ምክክር ማድረጉን 

ይዘረዝራል፡፡ ሌሎች ዜናዎችም የቦርዱን የውስጥ 

ስልጠና እንጂ ስለሚቀጥለው ምርጫ የሚሉት ትንሽ 

ፍንጭ እንኳ የለም፡፡

  ሁኔታው የ2005 ምርጫን ለመፈጸም ከመጋረጃው 

ጀርባ ጨዋታው እንደተጀመረ ፍንጭ የሚሰጥ 

ይመስላል፡፡ መውጣት የሚገባባቸው እውነቶችም 

የመታሰራቸው ምልክቶች የሚታዩ ናቸው ለሚሉ 

ትችቶቸም ቅርብ ሳይሆን አይቀርም፡፡ ለአብነትም 

በጁፒተር ሆቴል ምርጫ ቦርድ ተቀዋሚዎችን ጠርቶ 

አጀንዳ እንደቀየረ ተቃዋሚዎች በምሬት ሲያነሱ ምርጫ 

ቦርድ ደግሞ የተሳካ ውይይት እንዳካሄደ ይገልፃል፡፡

  አሁንም በምርጫው መሳተፍ የሚፈልጉ ተቃዋሚዎች 

ከመጋረጃው በስተጀርባ ምን ደባ እንዳለ አያውቁም፡

፡ ምርጫው መቼ እንደሚካሄድ አያውቁም፤ ምን 

ያህል የምርጫ ጣቢያዎች እንዳሉም አያውቁም፡፡ ግን 

ይገምታሉ መስከረም ይካሄድ ይሆን? አይ! እንደሱ 

አይሆንም ጥር! ጥር ምን አለ? አዲስ አበባ 126ኛ 

አመቷን በምትይዝበት ይሆን? ይሄ ካልሆነ ያው ምርጫ 

የሚካሄደው በግንቦት ነው፡፡ አዎ! ግንቦት ግንቦትም 

ላይሆን ይችላል! . . . ታድያ መቼ ይሆን? . . . ግምቱ 

ይቀጥላል፣ መላ ምቱ ይቀጥላል ጨዋታው ይቀጥላል፣ 

ከመጋረጃው በስተጀርባም ዳንሱ ይቀጥላል፡፡              

ቀጣዩ የአዲስ አበባ ምርጫና ከመጋረጃው ... ከ ገፅ 2 የዞረ....
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ህዝብን ያላማከለ የኢኮኖሚ እድገት ...  

የዘመነ ኢህአዴግ ኢትዮጵያዊነት ... ከ ገፅ 3 የዞረ....

የካቲት 11/2004 ዓ.ም ለተከበረው የህወሓት 37ኛ 
ዓመት የትግል ጅማሬ በአል በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ 
ባዘጋጀው ሥነ ሥርዓት ላይ ለመታደም ከመቀሌ ከተማ 
በተንቀሳቀሱት የትግራይ ክልል ፖሊስ ኦርኬስትራ 
አባላት ላይ በደረሰው አሰቃቂ አደጋ ስምንት አርቲስት 
ታጋዮች መሞታቸው ሲሰማ ያልተረበሸ ኢትዮጵያዊ 
የሚኖር አይመስለኝም፡፡ እነዚህ የቁርጥ ቀን ልጆች 
አስከፊውን የደርግ አገዛዝ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ 
ለመጣል ነፍጥ አንግበው በረሃ የወረዱ ጀግኖች ነበሩ፡፡ 
የልጅነት ዕድሜያቸውን በበረሀ ትግል አሳልፈው ከስንት 
የሞት ወጥመድ አምልጠው በድል ማግስት ቤተሰብ 
አፍርተውና ቀሪ ህይወታቸውን በፍቅር መኖር ሲገባቸው 
ድንገት እንደወጡ መቅረታቸው ብርቱ ሀዘን ነበር፡
፡ መንግስትም ለተከሰተው አደጋ ትኩረት በመስጠቱ 
ቢያንስ ለተከታታይ 15 ቀናት የብዙሃን መገናኛዎች ሽፋን 
ተሰጥቷል፡፡ የእያንዳንዱ አርቲስት የትግል ታሪክ እና 
ማንነት በተከታታይ ቀርቦ አይተናል፤ አድምጠናልም፡፡ 
ከእነሱም የትግል ታሪክ የዓላማ ፅናትን ተምረንበታል፡፡ 
የአደጋው ሰለባ የሆኑት ወገኖቻችን ቤተሰቦች በተለይም 
እንቦቀቅላ ልጆቻቸው ወላጅ አልባ ከመሆናቸው ባሻገር 
አሳዳጊ በማጣቸው የነገ ተስፋቸው እንዳይጨልም 
በተደጋጋሚ በተደረገ የእርዳታ ጥሪ ከግለሰብ 
ኢትዮጵያዊ አንስቶ እስከ ትልልቅ ድርጅቶች የለገሱት 

ገንዘብ እስከ 6 ሚሊዮን ብር መገኘቱ የኢትዮጵያውያንን 
የመርዳዳት ባህል በብርቱ ያንፀባረቀ ነበር፡፡ 
የተከናወኑት ሰናይ ምግባራት የሟች ቤተሰቦችና ወዳጅ 
ዘመዶቻቸውን እንደሚያፅናና ጥርጥር የለውም፡፡ ይሄ 
ነው ኢትዮጵያዊነት፣ ዘር፣ ጎሣ፣ ብሄር፣ ክልል፣ ቀበሌ፣ 
ቀለም ሃይማኖት የማይገደደው አንድ ኢትዮጵያዊነት 
ኢትዮጵያያዊ ለመባል ትግሬ፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ደቡብ፣ 
ሱማሌ፣ አፋር፣ ቤኒሻንጉል፣ አኙዋክ፣ ኑዌር መሆን የግድ 
አይደለም፡፡ ኢትዮጵያዊ ለመባል ኢትዮጵያዊነትን አምኖ 
መቀበል ነው፡፡ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር የሚጠለል ዘር 
ቆጠራ መሠረቱ የፀና ይሆናል፡፡ 

በትግራይ ፖሊስ ኦርኬስትራ አባላት ወገኖቻችን ላይ 
ለደረሰው አደጋ የተሰጠውን ትኩረት ሩብ ያክል እንኳን 
ለስካይ ባስ ሰለባ ወገኞቻችን አለመሰጠቱ መሪዎቻችንን 
ለትዝብት አይዳርጋቸውም ወይ? ኢትዮጵያዊ ለመሆን 
ኢህአዴግ መሆን አለብን? ወይንስ ታጋይና ተጋዳላይ 
መሆን ነበረብን? መቼም የአንድ አገር ዜጋ ሁሉም 
ነፍጥ እያነገበ ወታደር አይሆንም፡፡ የዜግነትም ሆነ 
የጀግንነት መለያው የጦር ሜዳ ውሎ ብቻ እንዳይደለ 
አቶ መለስ ራሳቸው የልማት ጀግኖችን በመሸለም ዜጎች 
በተሰማሩበት ሁሉ አኩሪ ተግባር ከፈፀሙ እንደሚወደሱ 
አስተምረውናል፡፡ 

ውድ አንባቢያን በ17 ዓመት የበረሀ ትግል ውስጥ 
የትግራይ ተወላጆች የአንበሳውን ድርሻ ስለመያዛቸው 
ምንም ጥርጥር የለውም፡፡ ትግሉ የተጠነሰሰውና ቋያው 
የተቀጣጠለው ከትግራይ መሬት በመሆኑ ህዝቡ ከሌላው 
የአገራችን ክፍል ህዝብ ይልቅ በጦርነቱ ወላፈን ክፉኛ 
ተለብልቧል፡፡ ጣት የሚጠቡ ህፃናት ሳይቀሩ የጦርነቱ 
ሰለባ ሆነዋል፡፡ አቦይ ስብሀት ነጋ ለግንቦት 20 ሃያ 
አንደኛ ዓመት ክብረ በዓል በኢቴቪ ቀርበው ስለከፈሉት 
መስዋዕትነት ከታሪካቸው ጨልፈው ያጋሩን የዓላማ 
ፅናትን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ መማራቸው ሳይገዳደራቸው 
ዝቅ ብለው በዘበኝነት በመቀጠር ለአላማቸው መሳካት 
የከፈሉት መስዋዕትነት ሊወደስ ይገባዋል፡፡ እኔም አንድ 
የማውቀው እውነት አለ፡፡ በ1983 ዓ.ም ኢህአዴግ 
አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ ወደ ክልሎች ለመዝለቅ 
የሳምንታት ዕድሜን አስቆጥሮ ነበር፡፡ በወቅቱ እኔ 
የነበርኩበት ከተማ ሲገቡ የአንዲት የትግራይ ወጣት ሴት 
ድርጊት አፋችንን አስይዞናል፡፡ ልጅቱ ለሁለት ተከታታይ 
አመታት በአንድ ቡና ቤት ውስጥ ሴተኛ አዳሪ በመሆን 
ለድርጅቷ በመገናኛ ሬዲዮ ምስጢር ስታቀብል ከርማ 
ሠራዊቱ ከተማውን ሲቆጣጠር ተቀላቀለቻቸው፡፡ ይሄ 
ደግሞ ከምንም በላይ አስገራሚ የዓላማ ፅናት ነው፡፡ 
ለቆመችለትና ላመነችበት ዓላማ ስትል ለመጣው ወንድ 
ሁሉ ገላዋን እየቸረቸረች ለትግሉ በድል መጠናቀቅ 

የበኩሏን ድርሻ ተወጣች፡፡ ተግባሯ ከጦር ሜዳ ውሎ 
ቢልቅ እንጂ አያንስም ውድ አንባቢያን ይህን ያነሳሁት 
ጽሁፌን ለማራዘም አይደለም፡፡ እውነቱን እንድንተማመን 
ነው፡፡ ይህ ትግል መነሻው ከትግራይ ቢሆንም መላው 
የኢትዮጵያ ህዝብ የትግሉ አጋር ነበር፡፡ አያሌ የውስጥ 
አርበኞች በየሥፍራው ታግለዋል፡፡ አማራው፣ ኦሮሞው፣ 
ወላይታው፣ ሲዳማው፣ ወዘተ የትግሉም የድሉም 
ተቋዳሽ ነበሩ፡፡ ዛሬም መጎልበት የሚገባው ይሄ ነው፡
፡ ኢትዮጵያ የተወሰኑ ዜጎች ‹‹VIP›› የሚሆኑባት ሌላው 
ደግሞ በንቀትና በቸልታ የሚታይባት ምድር መሆን 
የለባትም፡፡ ከፍና ዝቅ ያለ ዜግነት የለም፡፡ ለአንዱ ወገን 
ሙሉ ለሌላው ወገን ድርበብ የሚሰፈር ዜግነት ውሎ 
አድሮ ሕዝብን ይለያያል፡፡ አንድነትን ያፋልሳል የጎሪጥ 
ያስተያያል፡፡

ስለዚህ መንግስት በስካይ ባስ አደጋ ሰለባ የሆኑ 42 
ዜጎችን ማንነት የአደጋው መንስኤና የተወሰደውን እርምጃ 
ለሟች ቤተሰብ ስለሚሰጥ የካሳ ክፍያ በህይወት ተርፈው 
ሲታከሙ ለነበሩ ተጎጂዎች የህክምና ክፍያ ሁኔታ 
እንደልቡ በሚያዝበት ሚዲያ ሊነግረን ይገባል፡፡ ዛሬም 
ቢሆን የሀዘን መግለጫ ለማቅረብ ጊዜው አልዘገየም፡
፡ ይህ ካልሆነ ግን የኢትዮጵያዊነት መስፈርቱ ይነገረንና 
ለሟሟላት እንጥራለን፡፡ ዛሬም ኢትዮጵ አገራችን የእናና 
የእኛ ናት፡፡ 

መሠረት ከግማሽ ሚሊዮን ያላነሰ ሰራዊት ከአውሮፓ 
አስወጡ፡፡ ከአፍጋኒስታንም ወታደሮቻቸውን አነሱ፡፡ 
(በነገራችን ላይ አሜሪካ መራሹ ጦር የዚችን ሀገር መከራ 
አሁን ድረስ ሊታደግ አልተቻለውም) ከአሜሪካ መንግስት 
ጋር የኒውክሊር መሣሪያ ቅነሳ ተፈራረሙ፡፡ የምስራቅ 
አውሮፓ አገሮች ብቻ ሳይሆኑ በሶቭየት ህብረት ውስጥ 
አባል የነበሩ ሪፐብሊኮችም የራሳቸውን ዕድል በራሳቸው 
እንዲወስኑ ፈቀዱ፡፡ በ1991 ዘመን መለወጫ እለት 
የሕብረቱ ሰንደቅ ዓላማ ወርዶ በምትኩ የራሺያ ሰንደቅ 
አላማ ተውለበለበ፡፡ በዚሁ ቀዝቃዛው ጦርነት እንዳከተመ 
ሁላችንም እናስታውሳለን፡፡ 

የጉርባቾብ ግልጽነት መርህ ምናልባት የኖቤልን  የሰላም 
ሽልማት ማስገኘቱ ካልሆነ በቀር መርሁ ለራሳቸውም 
አልበጀ፡፡ ለሩሲያም አልሆነ፡፡ ሩሲያ ከፍተኛ የኢኮኖሚ 
ቀውስ ውስጥ ገብታ ነበር፡፡ በአሳፋሪ ሁኔታ ከልእለ 
ኃያልነት ደረጃ መቀመቅ ወረደች (እርግጥ ነው ዛሬ ባላት 
የኑክሊየር ኃይል የተነሳ በአለም ሠላም ላይ አሉታዊም ሆነ 
ይሁንታዊ ሚና አላት፡፡) 

ብድርና እርዳታ ለመፈለግና ለመቧገት ወደ ታሪካዊ ጣላቷ 
ወደ አሜሪካ ተጉዛ እንደ ነበር አይረሳም፡፡ በዚያን ጊዜ አንድ 
ምፀታዊ ቀልድ አይረሳኝም፡፡ 

“ምግብ የለንም፣ ሶሻሊዝም በአሜሪካ የለም፣ ከየት ልናመጣ 
ነው? ከኢትዮጵያ እንዳናመጣ እሷም በጦርነት ላይ ናት” 
ተብሎ የተቀለደው በዚያን ጊዜ ነበር፡፡ በርግጥም በዚያን 
ጊዜ ኢትዮጵያ በጦርነት ተወጥራ ነበር፡፡ የሶብየት ህብረት 
ተገንነት ሲቀር ለ30 አመት የቆየው የኢትዮ ኤርትራ 
ጦርነት በቀናት ውስጥ በሽንፈት እንደ ተጠናቀቀ በሀዘን 
እናስታውሰዋለን፡፡ 

በሶቪየት ህብረት መበታተን የተነሳ የዋርሶ ቃል ኪዳን ፈርሶ 
የሰሜን አትላንቲክ የህብረት ስምምነት ድርጅት (NATO) 
ተጠናከረ፡፡ ከሶቭየት ህብረት ያፈነገጡትም ሆነ የምስራቅ 
እና ምእራብ አውሮፓ አገሮች በአንድ የኢኮኖሚ ጃንጥላ 
ስር ሆኑ፡፡ 

ከ4 አስርተ አመታት ላላነሰ ጊዜ በአንድነት የቆዩት የአፍሪካ 
አገሮች ሰልፋቸውን በማሳመር ወደ አፍሪካ ህብረትነት 
ተሸጋግረዋል፡፡ ይሁንና የአፍሪካ መሪዎች የተጣለባቸወን 
ሕዝባዊ አደራ በብቃት ለመወጣት የሚያስችል ግልጽነትንና 
ተጠያቂነትን መሠረት አድርገው ሕዝባቸውን ከድህነት፣ 
ከረሃብ፣ ከድንቁርና፣ ከበሽታ ነፃ አድርገው  እንዲኖር 
እድሉን ፈጥረውለታልን? ይህ ነው ዛሬ የአፍሪካን ሕዝቦች 
የሚያሳስባቸውና የሚያነጋግራቸው የነፃነት አጀንዳ 
“አፍሪካና የኢዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ተጨባጭ 

ሁኔታዎች” (Africa & the realities of undemocratic 
Governance by Eduard D.kollie) በተባለው ጥናታዊ 
ጽሁፋቸው ያቀረቡት ስእል የወቅቱን የአፍሪካ አገር 
መሪዎች በሥልጣን ላይ ለመቆየት ሲስገበገቡ የሕዝባቸውን 
እጣ ፈንታ ዘወር ብለው ከማየት እንደሚቆጠቡ ያሳዩናል፡፡ 

ሌላው ዓለም ወደ ተሻለ የኑሮ ደረጃ ለመገስገስ በትምህርት፣ 
በሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ፣ በጤና ጥበቃ ወዘተ እየተራቀቀ 
ሲሄድ አፍሪካ ግን በሚያሳፍርና በሚያሳዝን ሁኔታ 
በማዝገም ላይ የምትገኝ አህጉር ብቻ ሳትሆን የኋሊት 
በመመለስ ላይ ትገኛለች፡፡ “ለዚህ ከፍተኛውን ሀላፊነት 
ሊቀበሉ የሚገባቸው መሪዎቿ ናቸው” ሲሉ ያስረዳሉ፡፡ 
ወደ ኢትዮጵያ ስንመለስ ከዚህ ቢብስ እንጂ የሚሻል ነገር 
አይስተዋልም፡፡ 

አፍሪካ በአንድ ወቅት በቅኝ ግዛት ቀምበር ስር በነበረችበት 
ጊዜ በማንኛውም መስክ እድገት ሳይኖራት ተሸብባ መቆየቷ 
ይታወሳል፡፡ በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚ፣ 
በፖለቲካና በገንዘብ ረገድ ወደ መቃብር እየወረደች 
ትገኛለች፡፡ ለዚህም ሁኔታ ተጠያቂ የሚሆኑት በስልጣን 
ላይ የሚገኙት በቃኝን የማያውቁ የሀብት አጋባሽ መሪዎቿ 
ናቸው፡፡ 

በፊውዳሉም ሆነ በወታደራዊ ሥርዓት ሳያልፍላት የቀረው 
እናት ሀገር ኢትዮጵያ አንዴ ኮሚኒስት ሲያመቻቸው 
ዴሞክራት ሌላ ጊዜ ደግሞ ልማታዊ መንግስት በማለት 
እራሳችውን የሚያንቆለጳጵሱት ጌቶቻችንም ቢሆኑ 
ኢትዮጵያን ወደ እድገት ጎዳና ሊወስዷት አልተቻላቸውም፡
፡ 

ድህንት የተንሰራፋባቸው ሕዝቦቿ በጐሳና በዘር 
የሚተላለቁባት ኤች.አይ.ቪ ኤድስ ወረርሽኝ ወጣቶቿን 
እንደ ቅጠል የሚያራግፍባትና በኢኮኖሚ ድቀትና በሙስና 
የተዘፈቀች አህጉር አፍሪካ ከቅኝ ግዛት በትግሏ ብትላቀቅም 
በገዛ ልጆቿ ቅኝ ተገዝታ ሕዝቦቿ ነፃነታቸውን አጥተው 
ፍዳቸውን ይቆጥራሉ፡፡ 

በ1960ዎቹ እና በ1970ዎቹ ትግሉ ከባእድ ቅኝ ግዛት 
ነፃ ለመሆን የአርነት ተጋድሎ ነበር በኋላ ግን በተለይ 
ከ1970ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ ትግሉ በሙስና ከተዘፈቁና 
ከአምባገነን መሪዎች ጋር ሆነ፡፡ የአፍሪካ ህዝቦች ተስፋ 
በገዛ ልጆቿ እየተመራች ስራ ለሌላቸው ህዝቦቿ የመቀጠር 
እድል፣ ያልተማሩት የመማር እድል ያገኛሉ፡፡ ት/ቤቶች፣ 
ክሊኒኮች፣ መንገዶችና ድልድዮች፣ የባህር በሮችና የመገናኛ 
አውታሮች ይስፋፋሉ፣ በነፃ የመደራጀት የመናገርና 
የመሰብሰብ ዲሞክራሲያዊ ነፃነታቸውን ይጐናፀፋሉ የሚል 
ነበር የልጆቿ ምኞት፡፡ ዛሬ ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ 

ሀገራት ለድንበር ዘለል ኩባንያዎች በሚሊዮን ሄክታር 
የሚለካ ለም መሬታቸውን ቸብችበውታል፡፡ ዛዲያ እንዴት 
ነው ኢትዮጵያ አደገች የሚባለው? ሀገር የምትለማው ህዝብ 
የሚያልፍለት ዜጎች በነፃነት ሲሰሩ ብቻ ይመስለኛል፡፡ 
የሀገር ባለቤትነታቸው ሲረጋገጥ ነው፡፡ 

የአፓርታይድ አገዛዝ ከደቡብ አፍሪካ ተወግዶ የኢትዮጵያ 
ረሃብተኛ ሕፃናት በቂ ምግብ አግኝተው በሶማሊያና በሱዳን 
የሚካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት ተወግዶና ሠላም ሠፍኖ 
አፍሪካ ነፃነቷን አስከብራ ወደ ፊት በልማት ጐዳና ትጓዛለች 
የሚል ነበር የአፍሪካ ህዝቦች ህልም፡፡ 

አፓርታይድ ቢወገድም፣ ሱዳን ለሁለት ብትገመስም የወሎ 
ርሃብ እልቂት አይነት በኢትዮጵያ ዳግም ባይከሰትም እዚህና 
እዚያ ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ቢጀመረም ዛሬም አፍሪካ 
ገና ከችግርና ስቃይ ከረሃብና ከበሽታ ነፃ አልወጣችም፡፡ 

“የአፍሪካ ድህነት በመሪዎቿ ስግብግብነት የሚመጣ ነው” 
በሚል ርእስ ፍራንሲስ ኦቢኖፒ ጥናታዊ ዘገባ “የአፍሪካ 
መሪዎች ያገኙትን እድል ሁሉ በመጠቀም የግል ሀብታቸውን 
በማጋበስና ዘመዶቻቸውን የጥቅም ተካፋይ በማድረግ እኛን 
ለድህነት ዳርገውናል” ሲል አስቀምጦታል፡፡ 

በዛሬዬቱ ኢትዮጵያ ወደ ላይ ከላይ ወደታች እንደ ሸረሪት 
ድር የተዘረጋው የሙስና መረብ ሀገሪቱንም ህዝቡንም 
ጉድ እንዳደረገ ማስተዋል ለሚችል ግልጽ ነው፡፡ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ “የግልና የመንግስት ሌቦች አስቸገሩ” ሲሉ 
በአደባባይ የተናገሩት ከላይ የተጠቀሰውን መራር እውነት 
ያስታውሰናል፡፡ 

“ይህንኑ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅና የግል ሀብታቸውን 
ለማካበት እንዲችሉ በሥልጣን ላይ ለመቆየት ሲሉ ሕገ 
መንግስት እስከ መከለስና የስልጣን ዘመናቸውን ገደብ 
የለሽ እስከ ማድረግ ይደርሳሉ” በማለት እነ አራፕ ሞይንና 
ሮበርት ሙጋቤን፣ ፍሬዴሬክ ቸሉባንና ሌሎችንም 
መሪዎች በመጥቀስ ያጋልጣል፡፡ አያሌ የአፍሪካ መሪዎችና 
የእኛዎቹ ጌቶች ተቀናቃኝ የፖለቲካ ሰዎችን ለማስወገድ 
ወይም ለማባረር የተለያዩ ህጎችንና ደንቦችን ያወጣሉ፡፡ 
ነፃውን ፕሬስ ያፍናሉ፡፡ “በቃል ዴሞክራሲ ሰፍኗል” እያሉ 
የዓለም አቀፍን ተዓማኒነት ለማግኘት የተለያዩ የይስሙላ 
ነፃነቶችንም ያውጃሉ፡፡ ተግባራዊ ሲያደርጉ ግን አይታዩም፡
፡ 

ጐራን ሃይደን የመልካም አስተዳደርን ጽንሰ ሃሳብና ዓላማ 
ሲያስረዳ “መልካም አስተዳደር በራሱ ጥሩ መንፈስን 
ያዘለ ትሁት ሐሳብ ሊሆን ይችላል፡፡ ይሁን እንጂ የሕግን 
የበላይነት ከመቀበል በመንግስት ስልጣን ላይ የተመደቡ 

የሥራ ሀላፊዎች ለፈፀሙት ጥፋት ወይም ላልተወጡት 
ሀላፊነት በግልም በተናጥልም ከመጠየቅ የመረጣቸው 
ሕዝብ የመቆጣጠር ሥልጣኑ እንዲከበርለት ካለው ሕገ 
መንግስታዊ መብት ጋር ካልተያያዘ መልካም አስተዳደር 
ብቻውን ዋጋ ሊኖረው አይችልም” ሲል አስገንዝቧል፡፡

የሊብራል ዴሞክራሲ መርህ ሕዝብ በመረጣቸው ወገኖች 
አማካይነት ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት መብት 
ማለት ነው፡፡ የምክር ቤት አባላት ለመረጣቸው ሕዝብ 
ተጠያቂዎች ናቸው ብዙ ሚሊዮን ብር ዓመታዊ በጀት 
ተመድቦ እንዲሰበሰቡና የኃላፊነት ድርሻቸውን እንዲወጡ 
የወር ደመወዝ የሚከፈላቸው ገንዘብ በቀረጥ ከተሰበሰበው 
ከሕዝብ አንጡራ ሀብት መሆኑን እንድራሴዎች አይናገሩም፡
፡ ይሁንና ለእረፍት ሲወጡ ወደ መረጣቸው ሕዝብ ሄደው 
ለመረጣቸው ሕዝብ የሰሩትን ሥራ ሪፖርት ለማድረግና 
የሕዝቡንም ብሶት በማዳመጥ ለመጪው ዓመት 
መዘጋጀት ግዴታቸው ሆኖ ሳለ የጉዞ አበል መየጠቃቸው 
የሚያስደነግጥ ሁኔታ ይመስላል፡፡ ዛሬ የአገራችን ታሪክ 
ይህንን ይመስላል፡፡ አሳዛኝ ታሪክ በዚህ አይነት ሁኔታ 
ደግሞ እንኳን መበልፀግ ቀርቶ ባሉበትም መርገጥ አዳጋች 
ነው፡፡ ዛሬ ብዙሃኑ ኢትዮጵያዊ ወገኔ ኑሮ ካሉት መቃብር 
ይሞቃል አይነት ህይወት እየገፋ ይገኛል፡፡ 

አሁን ወደ ጽሁፌ መቋጫ ልውሰዳቹህ ሰኔ 1,2004 ዓ.ም 
ማለዳ 12፡10 በእንግሊዙ የዜና አውታር ቢቢሲ (BBC) 
ፕሮግራም ላይ ሁለት ባለስልጣናት መንግስታቸውን 
በሀገራቸው ለተንሰራፋው ችጋር ተጠያቂ ነው ሲሉ ሰማሁ፡
፡ 

በመጀመሪያ ያደመጥኳቸው አንድ የደቡብ አፍሪካ 
ሪፐብሊክ የፖለቲካ ሰው ከደቡብ አፍሪካ ህዝብ ውስጥ 
40%ቱ በድህነት ውስጥ ተዘፍቆ ይገኛል ካሉ በኋላ 
መንግስታቸውን ተጠያቂ አድርገዋል፡፡ አንድ ሌላ 
የዚምባቡዌ መንግስት ተወካይ ደግሞ በእርዳታ የሚለገሰው 
በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር በባለ ስልጣናት ኪስ 
ውስጥ ስለሚገባ ዚምባቡዌ ከችጋር መውጣት አልቻለችም 
በማለት የሰጡትን ቃለ ምልልስ አድምጬአለሁ፡፡ ወደ 
እኛዎቹ ጌቶች ስንመጣ ምንግዜም ቢሆን ጥረት የሚደረገው 
እውነታውን ለመሸፋፈን ነው፡፡ እስከ መቼ ነው ከእውነት 
ጋር የሚላተሙት? በዶቼ ቬሌ ክርክር ላይ ቀርበው 
ኢትዮጵያ አድጋለች ያሉት ሰው በመንገድ ሥራዎች በህንፃ 
ግንባታ በግድብ ሥራዎች በተለያዩ የፋብሪካ ግንባታዎች 
አኳያ ከሆነ እውነት ሊመስል ይችላል፡፡ ከሰው ልማት 
አኳያ ከሆነ ሀገሬ ኢትዮጵያ እጅግ ወደኋላ ቀርታለች፡፡ 
የ11%ቱ እድገት ልፈፋ ብዙሃኑን የኢትዮጵያ ህዝብ ህይወት 
የማያሻሽል ከሆነ በአፍንጫዬ ይውጣ፡፡ 

ከ ገፅ 10 የዞረ....
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ለሰላማዊ ትግሉ መጠናከር ተግባራዊ ምላሽ 
የሚሻ የአንድነት ጥሪ

በኢትዮጵያችን ሠላማዊ የተቃውሞ 
የፖለቲካ ትግል ከተጀመረ በርካታ ዓታትን 
አስቆጥሯል፡፡ በነዚህ ዓመታት በተደረገው 
ትግል በርካታ ዜጎች ለነፃነት፣ ለዴሞክራሲ፣ 
ለፍትሕና ሉዓላዊነት ተሰውተዋል፡፡ ውድ 
የህይወትና የንብረት ዋጋም ተከፍሎበታል፡
፡ አያሌ ኢትዮጵያውያን አገራቸውን ጥለው 
ተሰደዋል፡፡በርካቶችም ወህኒ ወርደዋል፡
፡ የሚጽፉ ጣቶች ከርቸሌ ገብተዋል፡፡ 
ዛምሬ ጭቆናና አፈናው በአሰቃቂ ሁኔታ 
በመጨመሩ እስሩና ስደቱ ተባብሷል፡፡

የሀገራችንን የተቃውሞ ጎራ መሬት እንዳይለቅ 
ጠፍንገው ከያዙት ችግሮች መካል በዋናነት 
አገሪቱን ረግጦ ከሚገዛው አምባገነን ግንባር 
እንደሆነ ብዙም አያከራክምርም፡፡ ነገር ግን 
ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ራሳቸውን ፈትሸው 
ህዝቡ የሚፈልጉትን ዓላማ እንዲደግፍ 
ከማድረግ አንፃር የሚሠሩት ሥራ አነስተኛ 
መሆኑን አንድነት ይገነዘባል፡፡ ፓርቲዎች 
በገንዘብ አቅም ደርጅተው ያለመገኘታቸውም 
ሚስጥር ከዚህ አይርቅም የሚል እምነት አለ፡
፡

የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ አገዛዝ ሥር 
መንፈሳዊም ሆነ ቁሳዊ ህይወቱ ከእለት ወደ 
እለት እየቆረቆዘ ነው፡፡  ሙሰኝነትና ብልሹ 
አስተዳደር ተበራክቶ የድሀ ድሀ ህዝብ በቁጥር 
እየገዘፈ ይገኛል፡፡ ጥቂት ባለስልጣናትና 
አጫፋሪዎቻቸው የሚፈነጩበት ሠፊው 
ህዝብ አንገቱን የደፋበት ወቅት ላይ 

እንገኛለን፡፡ ህገ መንግሥቱ እየተጣሰ ሌሎች 
ቀያጅ ህጎችን በማውጣት ህዝቡን የሚያሸብር 
መንግሥትና ገዢ ፓርቲ የሀገሪቱን አንጡራ 
ሀብት ለሙሰኞችና ዘራፊዎች በማቀራመት 
ላይም ነው፡፡ የተቃዋሚ ፓርቲዎችን የገንዘብ 
እጦቱ አንገታቸው ድረስ ሲውጣቸው ገዢው 
ኢህአዴግ ደግሞ በኃይል  የተፈናጠጠበትን 
ሥልጣን ተገን በማድረግ የሀገሪቱን ሀብት 
እንደግል ካዝናው ተቆጣጥሮታል፡፡ ይህም 
አልበቃው ብሎ ነጋዴውንና በገፍና በግፍ 
ያጠመቀውን የህብረተሰብ ክፍል ገንዘብ 
እንዲያዋጣለት በቁጥጫና በግልምጫም 
ጭምር አስገድዶ ካዝናውን እስኪፈስ 
ይሞላል፡፡ ኢህአዴግ እንደ ፖለቲካ 
ፓርቲነቱ ሳይሆን በነጋጅነቱ የሚወዳደረው 
ከዓለም አቀፍ ቢሊየነር ድርጅቶች ጋር 
ሲሆን በመንግሥትነቱም አምባገነን መሆኑ 
የአደባባይ ሚሰጢር ነው፡፡ የተቃዋሚ 
ፓርቲዎች ንብረት በጅምላ ቢሰላ ግን 
ከአንድ አነስተኛ የሱቅ ነጋዴ ኢትዮጵያዊ 
ሀብት አይዘልም፡፡ ታዲያ በዚህ አሰቃቂ 
ልዩነት መካከል ተቃዋሚዎች ሊተባበሩና 
የፈጠሩትን ልዩነት አጥበው ሊሰሩ ፈቃደኞች 
አለመሆናቸው ደግሞ ለህዝቡና ቀናለሚያስቡ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች እንቆቅልሽ ነው፡፡

የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ 
(አንድነት) የገንዘብ አቅም ሁኔታም ከላይ 
ከተገለፀው ብዙም የራቀ አይደለም፡
፡ አንፃራዊ በሆነ መልኩ በአባላቱ ብዛት፣ 
ጥራትና ጥንካሬ  ትንሽ ላቅ ይላል የሚል 
ግምገማ አለ፡፡ ለውህደትና ለትብብር በሩ 
ክፍት ነው፡፡ የወደፊት እቅዱንና ራዕዮን 

በግልጽ አስቀምጧል፡፡ ሩቅ አልሞም 
ተነስቲል፡፡ የገንዘብ  አቅሙን ለማጠንከር 
የሚየደርገው እንቅስቃሴ ግን ጠንካራ ነዉ 
የሚባል አይደለም፡፡ በምንኖርበት ዓለም 
በምኞት ብቻ በአስተሳሰብ፣ በአደረጃጀትና 
በሀብት ተጠናክሮ የወጣ ኃይል የለም፡፡
ጠንካራ አደረጃጀት፣ ግልጽ ራዕይ፣ አማራጭ 
የፖሊሲ ሃሳቦች፣ ስትራቴጂያዊ ግቦችና 
የማስፈፀሚያ ስልቶች እንዲሁም ለማስፈፀም 
የሚያግዝ ሀብት ወሳኝ የትግለሉ ግብአቶች 
መሆናቸውን አንድነት በጽኑ ያምናል፡፡

ስለዚህ አንድነት ፓርቲ ሩቅ አልሞ 
የተነሳላቸውን መሠረታዊ ሃሳቦች እውን 
ለማድረግ የፓርቲውን የገንዘብ አቅም 
አስተማማኝ መሠረት ላይ መጣል፤ እንዲሁም 
ቀጣይነቱን ማረጋገጥ ፋታ የሚሰጥ ጉዳይ 
አይደለም፡፡ በተለይም ፓርቲው በራሳቸው 
የለውጥ ኃይልነት የሚተማመኑ አባላትና 
ደጋፊዎችን ለማፍራት ተጠናክሮ የመስራትን 
አስፈላጊነት ከምን ጊዜውም በላይ አንገብጋቢ 
ጉዳይ መሆኑን ይገዘባል፡፡ የራሱ የሆነ 
አስተማማኝ የገንዘብ አቅም የሌለው ፓርቲ 
ህልውናው ብቻ ሳይሆን የሚጠበቅበትን 
የትግል ውጤትም አያስመዘግብምና 
የአንድነት ፓርቲ ደጋፊና አባላት  ሁሉ 
እንዲሁም ህዝቡ ጉዳዩ አሳሳቢ መሆኑን 
ሊዱት ይገባል፡፡

መፍትሔው አንድነትን በገንዘብ አቅሙና  
መእዉቀት ላይ ተመስርቶ የፈረጠመ 
ተቃዉሞዉ፣ ፖለቲካዊ እቅዱና ራዕዩም  
በምንም አይነት መንገድ እንቅስቃሴው 
የማይገደብበት ፓርቲ እንዲሆን አልሞ 

መስራት ይሆናል፡፡ በዚህ ረገድም የፓርቲው 
አጠቃላይ የአገር ውስጥና በውጭው አለም 
የሚገኙ አባላቱ፣ ደጋፊዎቹና ዜጎች በአጠቃላይ 
የትብብርና የትስስር ሥራ ወሳኝነት አለው፡
፡ ይህን እውን ለማድረግም የፓርቲው 
የፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ የፓርቲውን የገንዘብ 
አቅም ማጠናከሪያ እቅድ፡-

• የአጭር  

• የመካከለኛ  

• የረዥም ጊዜ  ዘዴዎችን ምክንያታዊ 
በሆነ መልኩ በመንደፍ  ለተፈፃሚነቱም 
የለያዩ ንዑሳን ኮሚቴዎችን በማቋቋም 
እየሰራ ይገኛል፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞም 
የፓርቲውን የገንዘብ አቅም የማደራጀት 
ሥራ ለእቅዱ ልባዊ ትኩረት በሚሰጡ 
አቅሙና የዘወትር ትጋቱም ባላቸው 
አባላት ተደራጅተል፡፡

የተበጣጠሰ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተጣበበው 
የፖለቲካ መልካዐ-ምህዳር ውስጥ ህዝባችንና 
አገራችን የሚፈልጉትን የፖለቲካ ትግል 
ውጤት እንደማያመጣ አንድነት ግንዛቤ 
ወስዷል፡፡ እውነተኛ ፓርቲዎችን በማሰባሰብ 
ለሚሰራው ፖለቲካ ዋና አጋዥ ኃይል ሆኖ 
ይገኛል፡፡ ለወደፊቱም  ከሌሎች ተመሳሳይ  
ፕሮግራም ካላቸው ሀቀኛ ፓርቲዎች ጋር 
ለመዋሀድ በራቸውን በተደጋጋሚ እያንኳኳ 
ለመስራት ይተጋል፡፡ መድረክን ለማጠናከርና 
ወደ ውህደት ለማድረስም ፖለቲካዊ አቋሙን 
ይፋ አድርጓል፡፡ በመሆኑም አንድነት የገንዘብ 
አቅሙ ቢያድግ፣ ህንፃን ጨምሮ የራሱ ቋሚ 
ንብረት ቢኖረው ይህ ግቡን ለማሳካት በእጅጉ 

ይረዳዋል የሚል እምነት አለ፡፡ፓርቲዉ 
የሃቀኛ ፓርቲዎች የመሰባሰቢያ ማእከል 
አንዲሆንም ተግቶ አየስራ እንደመሆኑ 
በሃብትና በሰዉ ሃይሉ ይዘት ተጠናክሮ 
መዉጣት ግድ ይለዋል፡፡

የአንድነት ፓርቲ አሁን ያለበትን የገንዘብና 
የሀብት ችግር ለዘለቄታው ማዳጎስና 
ቀጣይ ማድረግ ካልቻለ የሠላማዊ ትግሉ 
ጉንጭ አልፋ ሆኖ እንዳይቀር ስጋት አለ፡
፡ ስለዚህ አሁን ያለበት ሁኔታ እንደማንቂያ 
ደወል ወስዶ በተጠና አካሄድ መጠነ ሠፊና 
ውጤታማ የገንዘብና ሀብት የማሰባሰብ 
እንቅስቃሴ የማድረጊያ ጊዜው አሁንና አሁን 
ብቻ ነው፡፡ይህ ለሰላማዊ ትግሉ መጠናከር 
ተግባራዊ ምላሽ የሚሻ ጥሪ ነዉ፡፡

የፓርቲው በተዋረድ የሚገኝ አመራር፣ 
በአገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚገኙ 
አባላቱና ደጋፊዎቹ ተባብረው የፓርቲውን 
ሀብት ምንጭ መሠረት  ማጎልበት 
ካልተቻለ ለስላማዊ ትግሉ እያንዳንዷ 
እለት የህልውናው ማክሰሚያና መዳከሚያ 
ትሆናለች፡፡ የኢህአዴግ መንግሥት ስውርና 
ግልጽ የፓርቲው ማፍረሻና መበተኛ እቅድ 
ነድፎ እየሰራበት ይገኛልና!ስለሆነም ሀብት 
ለማካበት፤የተረጋጋች አገርና ህዝብ ኑሮን 
ለትዉልዶች ለማስተላለፍ፤ሰላማዊ ትግል 
ወሳኝ በመሆኑ አንድነትን በገንዘብ ያግዙ 
ዘንድ አገራዊና ወገናዊ ጥሪ ኮሚቲዉ 
ያቀርባል፡፡

የአንድነት የፋይናንስና ገቢ አሰባሳቢ ኮሚቲ

ተሰማርቷል፡፡ ብሄራዊ መንግስታትና እና 
ሪጂናል መንግስቶች ‹‹የመንደር ምስረታ›› 
በሚል ጋምቤላ፤ ቤንሻንጉል፤ጉሙዝ፤እና 
ሶማልያ ክልሎች ውስጥ (እንደ ሂዩማን 
ራይትስ ዎች ዘገባ) የስለላው አባላት ነዋሪዎችን 
በመደብደብ (ለሞት የተዳረጉም አሉ) ያለ 
ፍርድ ቤት ትእዛዝ በማሰር በማጉላላት 
በመንደር ምስረታው ላይ ጣያቄ ያነሱትን ዝም 
ለማሰኘት ሞክረዋል፡፡በዚህም የተነሳ ሌሎቹ 
የአካባቢው አባላት አለመናገርን መርጠዋል፡፡
ሕገ መንግስቱ ሃሳብን በነጻ መግለጽን የመናገር 
መብትን፤ የፕሬስ ነጻነትን ያወጀ ቢሆንም 
ገዢው ፓርቲና ልዩ ልዩ መዋቅሮቹ ግን 
በየቀኑ በየሰአቱ በየደቂቃው ይከበር እያሉ 
የሚጮሁለትን ሕገመንግስት ከማንም በባሰ 
መልኩ እየደፈሩትና እየጣሱት ይገኛሉ፡፡
መንግስት አሁንም ጋዜጠኞችን አታሚዎችን 
ባለንብረቶቹን፤ኤዲተሮቹን በግብታዊ 
ውሳኔና በይሆናል አለያም ሌሎችን ዝም 
ለማሰኘት ያስራቸዋል፡፡ በየትምህርትቤቱና 
በዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቹ በኢህአዴግ መርህ 
መሰረት በአብዮታዊ ዴሞክራሲ እየታነጹ 
ነው፡፡  በኢትዮጵያ የፈላጭ ቆራጭን የግፍ 
አገዛዝ መወድቅ ተከትሎ፤አብዛኛዎቹ የጉዳዩ 
ባለቤቶች በሽግግሩ ወቅት የሚያገለግል 
ሕገመንግስት እንዲቀረጽና የሚነሱትን አሳሳቢ 
ጉዳዮች ሁሉ የሚፈታ እንዲሆን መጠየቃቸው 
አይቀርም፡፡ በቅርቡ የፈላጭ ቆራጭን አገዛዝ 
ገርስሶ የጣለው በሰሜን አፍሪካ የተከናወነው 
ሂደት ለኢትዮጵያ የሚቸረው ትምህርት ካለ 
ሁሉንም የጉዳዩን አካላት ያካተተ ‹‹ባለ አደራ 

መንግስት›› መፍጠሩ አስፈላጊ ይሆናል፡፡ 
በኔ አመለካከት ለዚህ አማራጭ የሚሆነው 
መጨረሻውን ጊዜ ከመጠበቅና ግብታዊ የሆነ 
ሁኔታ ከመፈጠሩ በፊት አሁኑኑ ውይይቱን(እኔ 
ቅድመ ውይይት የምለው) መጀመሩ ነው፡
፡የተዋጣ የሽግግር ሂደት ለማምጣት 
እንዲቻልም በፓርቲዎችና በተደራጁ ሃይሎች 
ላይ የተወሰነ ሳይሆን ከሁሉም የሕብረተሰብ 
ክፍሎች የተውጣጡ አባላት የታቀፉበት 
እንዲሆን ማድረጉ ተገቢ ነው፡፡

ከዲክታተር የጭቆና አገዛዝ የተላቀቁትን 
የአረብ ሃገራት የሽግግር ሁኔታ በመመልከት 
ኢትዮጵያ ብዙ ትምህርት ልትቀስም ትችላለች፡
፡ቀዳሚውና ማነኛው ትምህርትም፤ሰፋ ያለና 
ዘላቂነት ያለው ቀጣይ ውይይት ሕገ ምንግስቱን 
በማዘጋጀቱ ርእስ ላይ ማካሄዱ ነው፡፡የአዲሲቱ 
ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ቁልፍ ጭብጥ ምን 
ሊሆን ይገባል?ካለፉት መንግስታት የግዴት 
የዘርና የጎሳ አደረጃጀት ወጥተን አንድ ወጥ 
የሆነና የአንድነታችን መገለጫ ወደሆነ ስርአት 
እንዴት እንደርሳለን? በሕገመንግስቱ አቀራረጽ 
ላይ ተገቢ የሆነውን የዜግነት ድርሻቸውን 
ሊወጡ እንዲችሉ ሁሉንም የሕግረተሰብ 
ክፍሎች ማስተማርና መስገንዘብ የምንችለው 
እንዴት ነው፡፡ሁከሉም የዴሞክራሲ 
ተሟጋቾች በአንድነት የሚሰሩበትን መንገድ 
በማምጣት የሽግግር ሂደቱን ሰላማዊ 
ማድረግ የሚችሉበትን ሁኔታስ እንዴት ነው 
የምንፈጥረው?ውይይትና  ድርድርንስ እንዴት 
እናካሂዳለን፡፡

ከፈላጭ ቆራጭ የአረመኔ አገዛዝ ውድቀት 
በኋላ የሕገ መንግስት አቀራረጽ

የቅርቡ ታሪክ እንደሚያሳየው ከሰሜን 
አፍሪካው የአረብ በቃኝ ባይነት ሕዝባዊና 
ሰላማዊ አመጽ ኢትዮጵያ የምታገኘው 
ትምህርት፤ከተለያዩ የጉዳዩ ባለቤቶች 
የተውጣጡ አባላት የተካተቱበት ‹‹የባለአደራ 
ምንግስት››መሰየም ነው፡፡ይህ አይነቱ 
መንግስት ደግሞ የሚመራበትና ስራውን 
የሚያከናውንበት የሽግግር ወቅት ሕገ 
መንግስት ያስፈልገዋል፡፡ይህም ዘላቂውንና 
ዋነኛውን የሃገሪቱን መመርያ ሕገመንግስት 
ለማርቀቅ ስለሚረዳውን በሂደቱም የሚነሱ 
ጥያቄዎችን መመለስ እንዲያስችለው ነው፡፡
በኢትዮጵያ ስላለው ፈላጭ ቆራጭ የድንፋታና 
የግፍ አገዛዝ መውደቅ ተከትሎ ሌሎች 
አጋጣሚዎችም ሊታዩ ይችላሉ፤(እንደ ቀጥተኛ 
የሆነ የወታደራዊ ክፍል ጣልቃ ገብነት) 
እንደኔ እንደኔ ችግሩን እስኪከሰት ከመጠበቅ 
ወዲያውኑ ሁሉንም የሚያስማማ ውይይትና 
ድርድር ማካሄድ፡፡ የሕግ የበላይነትን 
ማእከል ያደረገ መንግስታዊ ስርአት ይመጣል 
የሚለውን መላ ምት ኢትዮጵያዊያን በአረቡ 
ሃገራት ከተካሄደው የዴሞክራሲያው 
ስርአተ መንግስት ግናባታ መማር የግድ 
ነው፡፡ በአረኑ ዓለም የበቃኝ ትግል ቅድመ 
ግንዛቤ ያልተወሰደበት ጉዳይ፤በሽግግሩ 
ወቅት የሕገመንግስቱን ማርቀቅና መመርመር 
ሃላፊነት ሊሸከም የሚገባው ማነው የሚለው 
ነው፡፡ የምእራቡ ዓለማት የሕገመንግስት 

አነዳደፍ ባለሙያዎች፤ችሎታና ብቃት 
ያላቸው ምሁራንና ጠበብት፤ የማስተማርያ 
ዶኩሜንቶች በገፍ፤በመላክ እንከን የለሽ 
ዴሞክራሲያዊ ስርአት እንዴት መገንባት 
ይቻላል ለሚለው እገዛ ሊያደርጉ ይችላሉ፡
፡በፓርቲዎች የሚወከሉ ሃገራዊ የጉዳዩ 
ባለቤቶችእና ድርጅቶችበሽግግር መንግስቱና 
በደጋፊያቸው ወታደራዊ ክፍል ፈቃደኝነት 
መሰረት የተካፋይነት ሚና እንዲጫወቱ 
ይፈቀድላቸዋል፡፡ይህ አካሄድ ግን ሌላውን 
አብላጫ ቁጥር ያለውን ዜጋ፤የሲቪሉን 
ማህበረሰብ አካል፤እና ከስርመሰረቱ ያሉትን 
ዜጎች ድምጻቸው እንዲሰማና የውይይቱ አካል 
ሊሆኑ እንዲችሉ  አላካተታቸውም፡፡ የዚህ 
አካሄድ ደግሞ በይበልጥ ባለቤት ያደረገው 
ምሁሩን ክፍል ብቻ በመሆኑ ተራው የዜጋ 
ክፍል የኔነትና የይገባኝ ጥያቄው ባለመመለሱ 
የራሱ አድርጎ አይቀበለውም፡፡ እርግጥ 
ቴክኒካል የሆኑ ርእሶች ስለሚነሱ የምሁሩ 
አስፈላጊነት አያጠያይቅም፡፡በአረቡ ዓለም 
እንደታየው ከሆነ ግን በኮሚቴው የተካተቱት 
ምሁራንና ሊቃውንት አማራጮችን በመክፈት 
በሕገመንግስቱ አቀራረጽ ሂደት እጅግም  
ጠቀሜታ ያለው ሁኔታ አልፈጠሩም፤ሰፊው 
ዜጋ ያለተሳተፈበትና ድምጹን በነጻና 
ዴሞክረሲያዊ በሆነ መንገድ በማሰማት 
ያልተሳተፈበት የሕገመንግስት አነዳደፍ 
የብዙሃኑን ፈቃደኝነት የሚያሳይ ሳይሆን 
የጥቂት አዋቂዎችና ተጠቃሚዎች ፈቃድ 
የሚያረጋግጥ ነው፡፡የሕገመንግስቱ ማርቀቅ 
ተግባር ለብዙሃኑ ዜጎች ተሳትፎ መንገድ 

መክፈት ይገባዋል፡፡

ለዚህ ማሰረጃ የሚሆነውም በአረቡ 
የበቃኝ ትግል ማግስት የታየው የሲቪል 
ማህበረሰቡን፤የብዙሃኑን ድርጅቶች፤ሴቶችን፤ 
ወጣቱን፤ያገለለ ነበር፡፡ሙባረክን መንግሎ 
ለመጣልና የፈላጭ ቆርጭ ስርአቱን 
ማክተሚያ በማምጣቱ ትግል ክፍተኛውን 
ሚና የተጫወቱትና ሕይወታቸውን የሰዉት 
ወጣቶች አጋር ተፋላሚዎች በማረቀቁ መንደር 
አለመታየታቸው አየስገርምም?

ኢትዮጵያ ከአረቡ የሽግግር ሕገ መንግስት 
አቀራረጽ በመነሳት ሌሎች እጅግ አስፈላጊ 
የሆኑና ኢትዮጵያ ልትጠቀምበት የምትችላቸው 
ነጥቦች አሉ፡፡ በኢትዮጵያ ያሉ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች፤ ድርጅቶች፤ መሪዎች፤ ምሁራን፤ 
የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፤ በአንድነት ስርአት 
ያለው ፐሮግራም በመንደፍ ህብረተሰቡን 
ማስተማር፤ ለዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ 
ትምህርት፤ ወሳኝና የተዋጣለት የዴሞክራሲያ 
ስርአተ ማሕበር ለመመስረት የሚረዳ ተግባር 
ማከናወን ይጠበቅባቸዋል፡፡ አሁን ስላለው 
ሕገመንገስት ጭላንጭሉ የሚታየውን ውይይተ 
በማዳበርና ይፋ በማውጣት በግልጽና 
በነጻነት ሕዝቡ እንዲነጋገርበትና ጥቅምና 
ጉዳቱን በመንቀስ በምትኩ ዴሞክራሲያዊት 
ኢትዮጵያን ለመገንባት የሚያበቃ ሕገመንግስት 
መንደፍ አለባቸው፡፡ሕዝቡን በማስተማሩ 
ረገድ ተግባብተው፤ ለአንድ ግብ በመቆም፤ 
ተስማምተው ሊንቀሳቀሱ የግድ ነው፡፡

ኢትዮጵያ፡ ወደ ሕገ መንግስታዊ ... ከ ገፅ 12 የዞረ....
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አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 

(አንድነት)

የገቢ ማሰባሰቢያ የራት 
ፕሮግራም

አንድነት ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝብ የስልጣኑ 
ባለቤት እንዲሆን ለማድረግ በቁርጠኝነት 
እየታገለ ይገኛል፡፡ ለትግሉ ስኬት የርሶ ድጋፍ 
ወሳኝ ነዉ፡፡

የአንድነት ፓርቲ የፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ የራት 
ዝግጅት ፕሮግራም አዘጋጅቷል፡፡ መግቢያ 
ባለ 1,000፣ 500ና 300 ብር መግቢያ ካርዶች 
ተዘጋጅተዋል፡፡

በራት ፕሮግራሙ ላይ ታዋቂ ግለሰቦች ንግግር 

ያደርጋሉ፡፡ የራት ግብዣዉ ሐምሌ 28 ቀን 

2004 ዓ.ም ይደረጋል፡፡ የሆቴሉ ስም ሐምሌ 

24 በሚወጣዉ ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ላይ 

ይገለፃል፡፡ 

በውጪ አገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ሀገር 

ውስጥ በሚገኙ ወዳጅ ዘመዶቻችሁ በኩል 

ካርዱን መግዛት ትችላላችሁ፡፡

ለተጨማሪ መረጃና ካርድ ለመግዛት 
በሚከተለዉ አድራሻ ይጠቀሙ፡-

በቢሮ ስልክ ቁጥር፡- 01 18 40 08 11

ሞባይል  09 11 61 84 34

ኢ-ሜይል

 andinetfi nance@yahoo.com

 andinet@ andinet.org

የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 
(አንድነት)

ንብ ባንክ ዑራኤል ቅርንጫፍ

የሂሳብ ቁጥር  510

ለዴሞክራሲ ስርዓትና ለህግ የበላይነት 
ሁላችንም ካርዱን በመግዛት ድርሻችንን 
እንወጣ!

የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የአንድነት ፓርቲ አስተባባሪ 
አባላት ስለወቅታዊ ሁኔታ መወያየታቸውን ከፓርቲው 
ድርጅት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ያገኘነው መረጃ አመለከተ፡፡

ቋሚ ኮሚቴው በላከልን መረጃ እንደገለፀው ከአዲስ 
አበባ ዩኒቨርስቲ የተለያዩ ፋካሊቲ የተውጣጡ የፓርቲው 
አስተባባሪ አባላት ከትላንት በስቲያ አፍንጮ በር 
በሚገኘው የመድረክ ጽ/ቤት በመሰብሰብ መክረዋል፡
፡ የደረሰን መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ከ6 ኪሎ 

የአ.አ.ዩኒቨርስቲ የአንድነት ፓርቲ አስተባባሪዎች 
ተሰብስበው መከሩ

ዋናው ግቢ፣ ከ5 ኪሎ ቴክኖሎጂ ፋኩሊቲ ግቢ፣ ከአራት 
ኪሎ ሳይንስ ፋኩሊቲ ግቢ እና ከኮሜርስ የተወከሉ 
ቁጥራቸው ከ50 በላይ የሆኑ የየግቢው አስተባባሪዎች 
‹በሰላማዊ ትግሉ የመደራጀት አስፈላጊነት› በሚል የመነሻ 
ሀሳብ ሰፊ ውይይት ሰድርገዋል ፡፡ 

በውይይቱ ላይ ስለወቅቱ አገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታና ስለ 
ፓርቲው እንቅስቃሴ ከመዳሰሱም በላይ የዩኒቨርስቲው 
ተማሪዎች በክረምቱ ወቅት በየአካባቢያቸው የፓርቲውን 

ወቅታዊ የውይይት ጥሪ
ኑ ስለ ሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ እንወያይ!!

እሁድ ሰኔ 10 ቀን 2004 ዓ.ም ‹‹የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የኤርትራ ነገር›› 
በሚል ርዕስ በታዋቂው ደራሲና ፖለቲከኛ አስራት አብርሃም አቅራቢነት ውይይት 
ይካሄዳል፡፡ ስለሆነም እርስዎም በሀገርዎ ወቅታዊ ጉዳይ ተሳታፊ እንዲሆኑ በአክብሮት 

ተጋብዘዋል፡፡
ሰዓት፡- 3፡00 ጀምሮ
ቦታ፡- በአንድነት ፅ/ቤት

የሀገር ጉዳይ የሁላችን ጉዳይ ነው!!                                       የአንድነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት

ዓላማ በህብረተሰቡ ውስጥ ለማስጨበጥና ፓርቲውን 
በማደራጀት ተግባር ንቁ ተሳትፎ ማድረግ እንደሚገባቸው 
መግባባት ላይ መደረሱን ታውቋል፡፡ አስተባባሪዎቹ 
የክረምት ወቅት ክንውን ላይ መክረው በያዙት እቅድ 
ለመንቀሳቀስ ተስማምተው መለያየታቸውን ቋሚ 
ኮሚቴው ገልፃóል፡፡ አንድነት በተለያዩ ከፍተኛ 
የትምህርት ተቋማት ውስጥ የማደራጀት ስራ በመስራት 
ላይ እንደሚገኝ ታውቋል፡፡

አንድነት ፓርቲ ሰኔ 3 ቀን 2004 ዓ.ም በፓርቲው ጽ/
ቤት ባካሄደው የሻማ ምሽት በመላ ኢትዮጵያ የሚገኙ 
የፖለቲካና የህሊና እስረኞች በአስቸኳይ እንዲፈቱ 
በመጠየቅ ዕለቱን በተለያዩ ዝግጅቶች አስቦ አመሸ፡፡ 

የሕዝብ ግንኙነት ክፍል እንደገለፀው “ማንኛውም 
ዜጋ በፖለቲካ አመለካከቱ ሊታሰር አይገባም፤ 
የፖለቲካና የህሊና እስረኞች በአፋጣኝ ይፈቱ” 
በሚል መፈክር የተሰናዳው የሻማ ምሽት ላይ ታዋቂ 
ፖለቲከኞች፣ አባላትና የታሳሪ ቤተሰቦች ተገኝተዋል፡
፡ ለሰኔ 1, 1997 ዓ.ም ለተሰው ሰማዕታትም የ1 ደቂቃ 

አንድነት የህሊና እስረኞችን አስቦ አመሸ
- በ97 ሰኔ 1 ለተሰው ሰማዕታት የህሊና ፀሎት ተደርጓል

የህሊና ፀሎት ተደርጓል፡፡ 

የመክፈቻ ንግግርም በዶ/ር ያዕቆብ ኃ/ማሪያም የቀረበ 
ሲሆን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች በዓለም 
ዙሪያ በተከበሩበት 21ኛው ክ/ዘመን ውድ የኢትዮጵያ 
ልጆች ወደ እስር ቤት እየተላኩ ነው ብለዋል፡፡ ይሄንን 
ለማስወገድም በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች በአንድ ላይ በመሰባሰብ በአንድ 
ላይ በቆሙ ኢህአዴግ በስልጣን ላይ ያለው በእኛ 
ድክመት እንጂ በሱ ጥንካሬ አይደለም ብለዋል፡፡ 

በመቀጠልም የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን 

የሚያመልክትና ባስቸኳይ እንዲፈቱ ስለሚጠይቀው 
ባነር ዶ/ር ኃይሉ አርአያ ገለፃ አድርገዋል፡፡ 

በፕሮግራሙ የተለያዩ ግጥሞች የቀረቡ ሲሆን የዕለቱ 
ጧፍ በእስር ላይ የሚገኘው አቶ ናትናኤል መኮንን 
ልጅ ታዳጊ ቃለአብ ናትናኤል እና በመምህርትና 
ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙ እህት ወ/ት እስከዳር ዓለሙ 
ጧፍ ተለኩሷል፡፡

የዶ/ር ያዕቆብ ኃ/ማርያምን ሙሉውን መልእክት 
በወቅታዊ አምዳችን ገጽ 7 ይመልከቱ፡፡


