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የአእምሮ ክስረት 
ሁሉም ነገር 
ሽብርተኛነት!

እነ እስክንድር ነጋ 

ሊፈረድባቸው ነው
እነ እስክንድር ነጋ 

ሊፈረድባቸው ነው

ክቡር ጠ/ሚኒስትር ላለመደራደር 
በቂ ምክንያት ካለዎት ቢነግሩን?

ኑ… ውሃ 
ወደማያስጠማው 
የፌስ ቡክ በረሃ

በእነ አንዷለም አራጌ ላይ የተሰጠውን 
የጥፋተኝነት ውሳኔ አንድነት አጥብቆ ተቃወመ
- እስክንድርና ናትናኤል የት እንደታሰሩ አይታወቅም ተባለ
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- አንዷለም አራጌ፣ አንዳርጋቸው ፅጌ፣ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋና ፋሲል የኔአለም ላይ ቅጣታቸው ይበልጥ እንዲከብድ አቃቤ ሕግ ጠየቀ
- ‹‹ወንጀል ባለመፈጸሜ ውስጤ ፍፁም ሰላምና የተረጋጋ ነው። እኔን እዚህ ያቆመኝ የነጻነት ናፍቆት ነው፣ የከሳሾቼን የግፍ ጽዋ ለመጨለጥ ዝግጁ ነኝ ››  አንዷለም አራጌ 
- ‹‹ክቡር ፍርድ ቤት የኛም ድምፅ ሊሰማ ይገባል። ሚዛኑን ጠብቁ እንጂ- ከባድ ቅጣት ነው የሚጠብቀን።… ዓቃቤ ሕጐች እንኳን ደስ ያላችሁ!›› እስክንድር ነጋ

ከዚህ ላይ ግብር ይነሳለታል፤ የጡረታም 
ይቆረጣል። ሁለት ልጆቼንና እናቴን 
አስተዳድራለሁ። ይኸው አምስት አመት 
ሙሉ በ350 ብር ነው የምኖረው። ለፅዳት 
ስራ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ድርጅቱ 
ማቅረብ ካቆመ አምስት ወር ሆኖታል። አሁን 
እኛ የምንለው አቤቱታችንን መንግሥት 
ይስማው፤ ሀገር ይወቅልን ነው። ከተቀጠርን 
ጀምሮ ያለውል እየሰራን ዝም ባልን ለምን 
በበደል ላይ በደል ይፈፀምብናል›› ሲሉ 
በምሬት ተናግረዋል። በተመሳሳይ የስራ 
ድርሻ ላይ የሚገኙት ሌላዋ ወይዘሮም ከላይ 
ከተጠቀሱት ባልደረባቸው ጋር ተቀራራቢ 
ቅሬታ እንዳላቸው ከገለፁ በኋላ ‹‹ሽንት ቤት 
ላይ ብቻ ለስድስት ወራት ሰርቻለሁ። አንድ 

ወደ ገፅ 15 ዞሯል

የዜድ.ቲ.ኢ.ካምፓኒ የፅዳት ሠራተኞች 
በድርጅቱ ተቀጣሪ ቻይናውያን በደል 
እየደረሰባቸው እንደሆነ ለፍትሕ 
ጋዜጣ አስታወቁ። እንደ ቅሬታ 

አቅራቢዎቹ አገላለፅ ከሆነ አብዛኛዎቹ የፅዳት 
ሠራተኞች የስራ ውል የሌላቸው እንደሆነ 
የመስሪያ ቤቱ ሠራተኛ መሆናቸውን 
የሚገልፅ መታወቂያ እንደሌላቸውና አምስት 
አመትና ከዚያም በላይ ያገለገሉ ቢሆንም 
ያለምንም እድገት በ350 ብር ደሞዝ 

እያገለገሉ እንደሆነ ገልፀዋል። ጨምረውም 
ለስራቸው የሚያስፈልጋቸውን ግብአቶች 
ማለትም ኦሞ፣ ጓንት፣ ዲቶል፣ ፎም፣ 
መወልወያና መጥረጊያ፣ ‹‹ድርጅቱ ባጀት 
የለውም›› በሚል ምክንያት ላለፉት አምስት 
ወራት ያህል እንዳላቀረበላቸውና በስራ ሂደት 
ላይ በሚፈጠር አለመግባባት ሰራተኞች ላይ 
እየደረሰ ያለውን ጫና ለዝግጅት ክፍላችን 
አስረድተዋል።

በካምፓኒው ለአምስት ዓመታት 
በፅዳት ሠራተኝነት ያገለገሉ ወይዘሮ፣ 
በድርጅቱ ውስጥ በቆዩባቸው ዓመታት 
ውስጥ አስከፊ ህይወት እንዳሳለፉ ተናግረው 
‹‹በዜድ.ቲ.ኢ ቆይታዬ የተገነዘብኩት 
ስለግዴታዬ እንጂ ስለመብቴ መጠየቅ 
እንደሌለብኝ ነው። ደሞዜ 400 ብር ሲሆን 

ወደ ገፅ 15 ዞሯል
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በቻይናው ዜድ.ቲ.ኢ.ካምፓኒ ላይ ሰራተኞች ከፍተኛ አቤቱታ አቀረቡ
‹‹የከፍተኛ ባለስልጣናትን ስም እየጠሩ ያስፈራሩናል›› ሰራተኞች

ቻይናውያኑ ፍትህ ጋዜጣ ክፍል ድረስ በመምጣት ረብሸዋል 

እነ ብርጋዴር ጄኔራል 
ተፈራ ማሞ የይቅርታ 

ጥያቄ አቀረቡ
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ያለፉት ሃያ አንድ ዓመታት 
ዋነኛ መለዮ ሆኖ የወጣው 
ሰላም አልባነት ስለመሆኑ 
የሀገሪቱን ፖለቲካ የታዘቡ 

ብዙዎቹ ለመስማማት አይቸግራቸውም። 
ብሄር-ተኮር ግጭቶችና በሃይማኖቶቹ 
መሀከል ያሉ መንፈራቀቆች ማህበረሰባዊ 
መረጋጋቶችን የሚፈትኑ የግጭት 
መስመሮች የመሆን አቅማቸው የጎለበተ 
ይመስላል። አፍሪካን ራሊ ፎር ፒስ ኤንድ 
ዴቨሎፕመንት የተባለ ተቋም “Base line 
study for mapping violent conflicts in 
Ethiopia” በሚል ርዕስ ባሳተመው ጥናት 
እንደሚለው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች 
ክልል ከሌሎች ክልሎች በባሰ ለግጭቶች 
የቀረበ ሲሆን፣ ከዚህ በተፃራሪው የትግራይ 
ክልል ‹‹ከነውጥ ነፃ›› የሆነ እንደሚመስል 
ይናገራል። የግጭት ማዕከሉም ብሔር-ተኮር 
መልክ እንዳለው ይጠቅሳል። መቀመጫውን 
በአሜሪካ ያደረገው ፒው ሪሰርች የተባለው 
ተቋም በበኩሉ በሀገሪቱ ውስጥ በቀዳሚነት 
በሚቆጠሩት በክርስትና እና በእስልምና 
ሃይማኖቶች መሀከል ጠበቅ ያለ ክረት 
እንደሚስተዋል ከጥቂት ጊዜያት በፊት 
አስነብቧል። እኚህና መሰል የተቋማትና 
የምሁራን መላምቶች ኢትዮጵያዊ አውድ 
ለመመልከት በግጭት መስመሮቹ ላይ 
ያሉትን ሀሳባዊ ትንተናዎች መመልከት 
ሳይጠቅም አይቀርም።

የሃይማኖቶች ሚና
ሃይማኖቶች ሀገር ውስጥ 

በሚፈጠሩ የእርስ በርስ ግጭቶች ውስጥ 
ያላቸው ግጭቱን የመቀስቀስ አልያም 
የተቀሰቀሱትን የማባባስ ድርሻ የሚናገሩ 
ሶስት ሀቲቶች ይስተዋላሉ። የመጀመሪያው 
መከራከሪያ ‹‹አንዳንድ ሃይማኖቶች 
ከሌሎች አቻዎቻቸው ይልቅ ለአመፅ 
የቀረቡ ናቸው›› ብሎ የሚነሳው ነው። 
‹‹ዓለማዊ ርዕዮተ ዓለሞችን ለመቀበል 
የሚያፈገፍጉት፣ ሀሳቦቹን ከሚያነውሩት 
የበለጠ ለአብዮት የቀረቡ ናቸው›› ከሚለው 
የማክስ ዌበር የከረረ መደምደሚያ 
የሚነሳው ይህ ሙግት በጉዳዩ ላይ 
በጥልቀት በሰሩት በጋንተር ሊዎ በስፋት 
ተብራርቷል። ፀሐፊው “Religion and 
revolution” በሚለው ስራቸው እንደሚሉት 
ሃይማኖታዊ ዕሴቶችን ከአለማዊ ሁነቶች 
ጋር የሚቀላቀሉ ዕምነቶች ከአመፃ የራቁ 
ናቸው። እንደሌዊ  ክርክር ነገስታትን 
ክርክር መለኮታዊ ልባስ መስጠት አልያም 
ለማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ስርዓቱ ሃይማኖታዊ 
ዕይታዎች ማዋስ የእኒህ ሃይማኖቶች 
መገለጫ ነው። በዚህ ጭብጥ ላይ የተፃፉ 
ሌሎች አብዛኞቹ ፅሁፎች ይህን መከራከሪያ 
ብዙም አይቀበሉም። ፕ/ር ጆንተን ፎክስ 
እንደሚያወሱት ሁሉም ሃይማኖቶች 
በዕምነት አስተምህሮቶቻቸው ለአመፃም ሆነ 
ለሰላም የሚሆኑ ዕሴቶችን ያቅፋሉ። ፕ/ሩ 
“Towards a dynamic theory of ethno 
religious conflict” በሚለው ፅሁፋቸው፤ 
ሃይማኖቶች ይህን መሰል ሁለት መልክ 
ቢኖራቸውም፣ ለአመፃም ሆነ ለበጎ 
ሁነቶች ያላቸው ግፊት መፈለግ ያለበት 
ሃይማኖቶቹ ከሰነበቱበት ማህበረሰባዊ 
ልማዶች ውስጥ መሆኑን ይናገራሉ። 
በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ለረዥም 
ጊዜ የሚቆዩ ሃይማኖቶች የተሰበጣጠሩ 
ርዕዮተ-ዓለማዊ ሙግቶችን እና ዶግማዊ 
መላምቶችን በዕምነት ስርዓቶቻቸው ውስጥ 
ስለሚያቅፉ ፖለቲካዊ ዓመፅንም ሆነ የእርስ 
በርስ ግጭቶችን ለመቀስቀስ የሚኖራቸው 
ድርሻ ከማህበረሰቡ ታሪክ ይመዘዛል።

በሃይማኖቶች መሀከል ለሚከሰቱ 
ግጭቶች ከሀገር ማዶ ያሉ የታሪክ 

መጠማዘዞችን በወሳኝ ገፊ ምክንያትነት 
የሚያነሳው፣ አጥኚዎቹ ‹‹አካባቢያዊ 
ሀቲት›› የሚሉት ሁለተኛው መከራከሪያ 
ሲሆን የቀዝቃዛውን ጦርነት ማብቃት 
ለሃይማኖት ተኮር ግጭቶች መነሻ 
ያደርጋል። ለምዕራባዊው ዓለም ስልጣኔ 
የአክራሪ ሃይማኖተኝነት ተጨባጭ ፈተና 
ነው ብለው በሚያምኑት የምዕራባዊው 
ክፍሉ የፖሊሲው ቀራፆች የሚገፋውን 
ይህን ሙግት በቀዳሚነት በማብራራት 
የሚታወቀው ሳሙኤል ሀቲንግተን ነው። 
በነፕ/ር ጆናታን፤ መዘመን ሃይማኖትን እና 
ብሄርተኝነትን ፖለቲካዊ ዋጋ ያሳጣቸዋል 
የሚል ክርክሩን ከማቅረቡ ጥቂት ዓመታት 
በኋላ ስልጣኔ ሃይማኖቶችን ጨምሮ ሀገር 
በቀል የባህል ዕሴቶችን አጉኖ ያወጣል 
የሚለው ተፃራሪ ሙግት በማቅረቡ 
የሚከሰሰው ሀቲንግተን፤ “The west: 
unique not Universal” እና “The clash 
of civilization?” በሚሉ ርዕሶች በፎሪን 
አፌርስ ጆርናል ላይ በሶስት ዓመታት 
ልዩነት ባሳተማቸው ፅሁፎች ይህን 
አቋሙን በስፋት አብራርቷል። ሀቲንግተን 
በተለይም በቀዳሚው ፅሑፉ እንደሚለው 
በድህረ-ቀዝቃዛው ጦርነት የአሜሪካ ሃያል 
ሆኖ መውጣት ለምዕራባዊ ዕሴቶችና 
ባህሎች የሚኖሩ መናፈቆች እየጨመሩ 
መጥተዋል። ከዛ ቀደም የማህበረሰቦች 
ግጭቶች የሚበየኑት በርዕዮተ-ዓለም 
መሰረት ላይ ሲሆን ከዚህ ወቅት በኋላ 
አውዱ በስልጣኔ ልዩነት ላይ ይቆማል። 
እንደሟቹ የሀርቫርድ መምህር ትርክት፣ 
ከ1980ዎቹ አጋማሽ ወዲህ የሚፈጠሩ 
ግጭቶች የስልጣኔ ልዩነት ቢሆንም፣ 
ሀቲንግተን ስልጣኔዎቹን ሲበይን 
በዋነኝነት የተጠቀመው ሃይማኖትን 
በመሆኑ፣ የሃይማኖቶች ግጭት መነሳት 
ተጠባቂ ሁነት ነው። 

ለዚህ ሀቲት ሌላኛውን 
መከራከሪያ የሚያቀርበው ማርክ 
ጄርግንስሜየር ሃይማኖታዊ መሰረት 
ያላቸውን ተቋውሞዎችን ከአለማዊ 
(secular) ርዕዮተ-ዓለም ውድቀት ጋር 
ያስተሳስረዋል። ከሊበራሊዝም እስከ 
ሶሻሊዝም ያሉትን የሚያካትተው ይህ 
ትርጓሜ፣ በነዚህ ርዕዮተ-ዓለሞች ላይ 
የቆሙ መንግሥታት በዜጐቻቸው በኩል 
መሰረታዊ የቅቡልነት ዕጦት ማጣታቸው 
ለሃይማኖታዊ ዓመፆች መነቃቃት 
ሁኔታዎችን አመቻችቷል። ፀሐፊው 
“The new cold war?” በሚለው 
ድርሳናቸው ለዚህ ዓይነቱ መነቃቃት 
መነሾ ያሏቸውን ጥቂት ምክንያቶችን 
ያነሳሉ። የመጀመሪያው ፖለቲካዊ ነፃነትን 
ማክበር፣ ኢኮኖሚያዊ ዕድገቶች ማምጣት 
እና ማህበራዊ ፍትህን ማስፈን ቀዳሚ 
አላማው አድርጎ የቀረበው አላማዊው 
ብሄርተኝነት አኒህን ግብሮች ባለመከወኑ 
ዜጎች ዕምነቶቻቸው እንዲያዘነብሉ 
ተገፍተዋል። ሁለተኛው ነጥብ፣ 
ያለማዊውን ብሄርተኝነት ያስተዋወቁት 
ምዕራባውያኑ ከመሆናቸው ታሪክ ጋር 
ይያያዛል። ይህ የብሔርተኝነት ጫፍ 
ከነርሱ መምጣቱ ማህበረሰባዊ ልዕልናን 
የሚጨፈልቅ ከመሆኑ በዘለለ በተለይም 
በቀድሞ ቅኝ ተገዢ ሀገራት አተያይ 
ከቅኝ ግዛት መመለስ ጋር ተሰባጥሯል። 
ይህም በአንዳንድ ሀገራት ያሉ ዜጎችን 
ሃይማኖተኝነት እንዲከር ዳርጓል።

ሦስተኛው የጉዳዩ መተንተኛ 
በተለምዶ ‹‹መዋቅራዊ አተያይ›› 
የሚባለው ሲሆን የሃይማኖት ተቋማት 
ከፖለቲካው ልሂቃን ጋር ያላቸውን 
ትስስር ከመፈተሽ ይነሳል። ዴቪድ ኮየለ 
ውስኪ እና አርተሪ ግሪል እንደሚናገሩት 
በተቋማቱ እና በልሂቃኑ መሀከል ያለው 
የቅርበት ልክ የሃይማኖቶቹን ወደ አመፅ 
የማምራት ዕድል ይወስናል። እነ ዴቪድ 

የሚለው ቢሆን ‹‹ይህም የሚሆነው›› ይላሉ 
ፀሐፊዎቹ ‹‹ማህበረሰባዊ ቡድኖቹ ነገ ላይ 
ያላቸው መተማመን ዝቅተኛ መሆን 
ነው።›› ሁለተኛው የአጥኚዎቹ መላምት 
ከፓርላሜንታዊ ይልቅ ፕሬዚዳንታዊ 
ስርዓት የብሔር ተኮር መተናነቆችን 
ያረግባል የሚለው ነው። ክርክሩ ግልፅ 
ነው። ከሌላው ይልቅ በፕሬዚዳንታዊ 
ስርዓት በህግ አውጪውና አስፈፃሚው 
መሀከል የተሻለ የእርስ በርስ ቁጥጥር 
መኖር የትኞቹም ቡድኖች ይጎዱናል ብለው 
የሚያስቧቸውን መንግሥታዊ ፖሊሲዎች 
ለመግታት ያስችላቸዋል። ከዚህ በተፃራሪ 
በፓርላሜንታዊ ስርዓት በተለይም በአንድ 
ብቸኛ ፓርቲ ጠቅላይነት ስርዓቱ ሲመራ 
ህዳጣን ዘውጎች ህልውናቸው አደጋ ውስጥ 
ስለሚገባ ወደ ግጭት የሚሄዱበት እድል 
የሰፋ ይሆናል። ከዚሁ ጋር የሚተሳሰረው 
ሌላኛው ጭብጥ የምርጫ ስርዓትን 
ይመለከታል። እንደእነ አርኖልድ ሎጀ-
ፓርት ያሉ የነገሩ አጥኚዎች በብሄርና 
በሌሎች የማንነት መለዮች በተከፋፈለ 
ማህበረሰብ በንፅፅር የተሻለ ውክልና 
የሚሰጠው የተመጣጣኝ የምርጫ ውክልና 
ስርዓት ሲሆን ከዚህ በግልባጩ የአንድ 
ብሔር ወይም ቡድን የሚወክል ፓርቲ 
ስልጣኑን በበላይነት የሚጠቀልልበትን 
እድል የሚሰጠው የፈርስት-ፓስት-ዘ-ፖስት 
ስርዓት የብሔር ግጭቶች የሚሰቀሱበትን 
አውድ ያሰፋል። 

እጦት እስካለ……
ዲና ፍሪማን “An explanation 

of conflict: Ethnicity, deprivation and 
rationalization” በሚለው ፅሁፋቸው 
የብሔር ክፍፍል በአንፃራዊ እጦት ሙግት 
ካልተደገፈ ብቻውን የግጭት መንስዔ ሊሆን 
እንደማይችል ይሞግታሉ። የብሔር ግጭቱን 
ተንተርሶ በአደባባይ ለሚነሱ የነውጥ 
ማዕበሎች መከሰት በዋናነት የሚመዘነው 
በግጭቱ እና ግጭቱን ለመቀስቀስ ባነሳቸው 
ምክንያት መካከል ያለው ጥቅምና ጉዳት 
ከተሰላ በኋላ መሆኑን ፀሐፊው ጨምረው 
ይገልፃሉ።  ለዚህም ነው የአንፃራዊ እጦት 
ለብሔር ግጭት ቀዳሚው ምክንያት 
እንጂ የብሄር ግጭት ብቻውን ተነጥሎ 
የግጭቶች ሁሉ ምክንያት ተደርጐ ሊወሰድ 
አይገባም የሚሉት ፀሐፊው።  አንፃራዊ 
እጦት ብቻውን ማህበረሰቡን ለመንቀሳቀስ 
ባለማስቻሉ ምክንያት የብሔር ማንነት 
ማህበረሰቡን ከስር ነቅሎ ወደ አደባባይ 
እንዲወጣ ለፖለቲካ እና ኢኮኖሚያዊ 
ጥያቄዎች ድጋፍ ይሆነዋል። 

በጉዳዩ ላይ ጥናት ያደረጉ 
ምሁራን የብሔር ማንነት ጥያቄዎች እውን 
ቢሆኑም በአብዛኛው ግን በአመራሮቹ 
ህልውናቸው ሊገነቡ እንደሚችሉ 
ይገልጻሉ። ለዚህ ማሳያ ይሆን ዘንድ ሶስት 
የተለያዩ ሞዴሎችን በአስረጅነት ያቀርባሉ። 
ፕሪሞርዲያል፣ ኢንስትሩመንታል እና 
ኢስክሪፕቲቭ የሚባሉት ሲሆኑ፣ ሦስቱም 
የብሄር ማንነትን ወደ አደባባይ ለግጭት 
እና አገዛዝ አመቺነት ለማምጣት የተለያዩ 
መንገዶች እንደሆኑ ምሁራኑ ይገልጻሉ። 

ለፕሪሞርዴል ሞዴል ምሳሌ 
አድርገው የሚያቀርቡት የሩዋንዳን ብሔር 
ግጭት ነው። በሩዋንዳ የሚኖሩት የሁቱ 
እና ቱትሲ ጐሳዎች ከጀርመን በኋላም ሆነ 
ከቤልጅየም የቅኝ ግዛት አስተዳደር በፊት 
ለብሔር ማንነታቸው የነበራቸው ንቃት 
ምንም ሊባል የሚችል ነበር። ጃራናብ 
ባርድኸን የተባሉ ፀሐፊ እንደሚሉት ከሆነ 
ቅኝ ገዢዎቹ ዜጎቹን ሁቱና ቱትሲ ብለው 
ለመከፋፈል ያደረጉት ጥረት አንዱን ከአንዱ 
ጋር በመቀላቀል ሙሉ ለሙሉ ሊሳካላቸው 
እንዳልቻለ ቢጠቅስም ለመሰረቱት ከፋፍለህ 
ግዛ ስርዓት ግን በእጅጉ እንደጠቀማቸው 
ይገልፃሉ። ፀሐፊው ‹‹method in the 
madness? A political economic 
analysis of Ethnic conflicts in less 
developed countries›› በሚለው 
ጥናታቸው የፕሪሞርዴልን ሞዴል 
ከሩዋንዳ የዘር ታሪክ አንፃር ሲጠቀልሉ 
‹‹ሩዋንዳውያን የሁቱ እና ቱትሲ 
ማንነታቸውን ቅኝ ገዢዎቻቸው ሰጧቸው›› 
ይላሉ። በሩዋንዳ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የብሔር 
ማንነት ካለመሆን ወደ መሆን ሊሸጋገር 
እንደበቃ ምሁራኑ ይሞግታሉ። 

ሁለተኛው ኢንስትሩመንታል 
ሞዴል የፕሪርሞዴል ሞዴል ተቃራኒ 
እንደሆነ ተንታኞቹ ይገልፃሉ። የዚህ 
ንድፈ ሀሳብ አቀንቃኞች እንደሚሉት ከሆነ 
የብሔር ማንነት ጥያቄ ተፈጥሯዊ ሳይሆን 
በፖለቲካ እና ማህበረሰባዊ ዑደት የሚፈጠር 

ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ “Religion as opiate in comparative 
perspective” በሚለው ፅሁፋቸው 
እንደሚከራከሩት በሃይማኖት ተቋማቱ እና 
በመንግሥታዊ መዋቅሩ መካከል አቻቻይ 
ማህበራዊ ውል ከተተገበረ፣ ተቋማቱ 
ስርዓቱን ለመደገፍ ብዙ አይቸገሩም። 
መንግሥታዊ ድጋፍ ማግኘትን አልመው 
የሚነሱት የተቋማቱ መሪዎች የሃይማኖቱን 
ተከታዮች ከፖለቲካዊ ዓመፅ እንዲርቁ 
ያስገድዷቸዋል። ሌላው የነገሩ አጥኚ ብሩስ 
ሊንከን በበኩሉ ሃይማኖቶችን ከፖለቲካ 
ጫፍ በኩል በሦስት ይከፍላቸዋል። “ 
Shiism  and revolution” በሚለው 
ፅሁፋቸው ኒኪኪ ኬዲ ‹‹የዝምተኝነት 
ዝማሜ›› ያላቸው ብለው የሚጠሯቸው 
ያለውን ስርዓት የማይገፉና ከስርዓቱ 
ልሂቃን ጋር የቀረቡ የሃይማኖት ተቋማት 
የመጀመሪያዎቹ ሲሆኑ ግባቸውም 
የሃይማኖታቸውን የበላይነት ማስፈን ነው። 
ሊንከን በአርታኢነት ባቀረበው “Religion, 
Rebellion and revolution” ድርሳን 
መግቢያ ላይ በሁለተኝነት የሚጠቅሳቸው 
‹‹የእምቢ ባዮች›› ሃይማኖት ሲሆን ዋናው 
መድረሻው ዕምነቱን ከማስፋፋት ውጪ 
ሃይማኖቱን ማሰንበት ብቻ ያደርጋል። 
ፀሐፊው በመጨረሻ ያነሳቸው ሃይማኖቶች 
ለአብዮት የቀረቡትን ሲሆን፣ እንደእርሱ 
ሙግት እንዲህ ያይነት ሃይማኖቶች 
የማህበረሰቡ ተጨባጭ ሁኔታዎች ወደ ከፋ 
ደረጃ ሲደርሱ እና በአደባባዩ ላይ በብቸኝነት 
የሰፈነውን ሃይማኖት ለመገዳደር ሲያስቡ፣ 
የሀገሪቱን የፖለቲካ ማህበራዊ መዋቅሮች 
ወደሚንድ አመፅ ያመራሉ።

የደህንነት ውልውል
የብሔሮች ግጭት ለመረዳት 

በሀሳቡ አጥኚዎች የሚተገበረው አንደኛው 
መተንተኛ ጫፍ በአለም አቀፉ ግንኙነት 
ፖለቲካ ውስጥ ያለው ‹‹የመንግሥታት 
የደህንነት ውልውል›› ነው። በአንድ ሀገር 
ውስጥ የሚፈጠር መንግሥት አልባነት 
በሌሎች ጎረቤት ሀገራት የደህንነት 
ጉዳይን ቀዳሚ አጀንዳ ያደርጋል። እንደ 
ሀሳቡ ተንታኞች፣ ሌላኛው መንግሥት 
የሚወስደው ማናኛውም እርምጃ በሌሎች 
መንግሥታት የሚታየው ምን ያህል 
የስርዓታችንን ህልውና አደጋ ውስጥ ይከታል 
ከሚል መነሻ በመሆኑ መንግሥታቱ ጥልቅ 
የርስ በርስ መጠራጠር ውስጥ ይዘፈቃሉ። 
ይህን ሀሳብ ወደ ሀገር ውስጥ ፖለቲካ 
ለመክተት የሞከሩት ስቴፈን ሱድማን፣ 
ዴቪድ ላኖር፣ ሚካኤል ካምፔኒ እና 
ሳሙኤል ስታንተን እንደሚሉት፤ በአንድ 
ሀገር ውስጥ የሚኖሩ የብሔር ስብስቦች 
ሌሎች ብሔሮች ማዕከላዊ መንግሥቱን 
በመጠቀም ማንነታችንን ለጨፈልቁት 
ይችላሉ ብለው ሲሰጉ ወደ ዓመፅ ሊያመሩ 
ይችላሉ። ስርዓቱን የተቆጣጠሩት ብሔር 
የመንግሥታዊ መዋቅሩን፣ የወታደርና 
የደህንነት ክንፎችን፤ እንዲሁም 
ኢኮኖሚያዊ ምንጮችን በመጠቀም 
አደጋ ውስጥ እየከተተን ብለው ያመኑ 
የማኅበረሰብ ክፍሎች ላይ ከፍተኛ የመገፋት 
ስሜት ስለሚፈጥር ‹‹ብሄራችንን ለማዳን›› 
የሚለው የነርሱም ሙከራ ወደ ግጭት 
የመሄድ ዕድሉ ይበዛል። እነ ስቴፈን 
ሲድማን “Democratization, political 
institutions and Ethnic conflict” በሚለው 
ስራቸው ከተጠቀሰው ክርክር በተጨማሪ፣ 
የፖለቲካ ተቋማት፣ የፓርላሜንታዊ 
እና የምርጫ ስርዓት በብሔሮች ግጭት 
ላይ ስላላቸው ሚና ጥቂት መላምቶችን 
አስቀምጠዋል። ‹‹የብሔሮችን የደህንነት 
ውልውል›› (Ethnic security dilemma) 
ሀቲት በመጠቀም በመጀመሪያነት 
የሚያስቀምጡት ከጥልቅ አምባገነናዊ 
አገዛዝ ወደ ዴሞክራሲ ራሳቸውን 
ለማሸጋገር የሚጠሩ ሀገራት የብሄሮች 
ግጭት ነባራዊ ተግዳሮታቸው ይሆናል 

እንደሆነ አድርገው ይወስዱታል። ቤነዲክት 
አንደርሰን የተባሉ ፀሐፊ እንደዚህ አይነት 
የብሔር ግንባታን ‹‹ሃሳባዊ ማህበረሰቦች›› 
ሲሉ ይጠሯቸዋል። ፀሐፊው ‹‹Imagined 
communities›› በሚለው ስራቸው ለዚህ 
የሚያቀርቡት መሟገቻ ጥቂት ህዝቦች 
ባሉባቸው አገራት ውስጥ ያለ ህዝብ 
ከራሱ ማንነት ጋር የሚገጥሙ ግለሰቦችን 
ለማግኘት፣ ለማዋራት፣ ለማወቅ 
ያለመቻላቸውን ሁነት ነው። ለዚህም ነው 
በሩዋንዳ ያለው የብሔር ማንነት ጥያቄ 
በእጅጉ ሲለወጥ በሌሎች አገራት ያለው 
ግን እንዳለ እንዲቀጥል ያስቻለው ይላሉ 
ፀሐፊው፡፡ የዚህ ሞዴል አቀንቃኞች 
የግጭት መንስዔ አድርገው የሚወስዱት 
የመደብ ጥያቄን ሲሆን የብሔር ማንነት 
ጥያቄ ለግጭት መነሳትም ሆነ ማባባስ 
ያለው ሚና ምንም ነው የሚል እምነት 
አላቸው።

ሦስተኛው አስክሪፕቲቭ 
የሚባለው ሞዴል ሲሆን የዚህ ሞዴል 
ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ በሰዎች 
መካከል ተፈጥሯዊ ልዩነቶች እንዳለ 
የሚያምኑ ሲሆን ይህ ልዩነት የሰዎችን 
በማንነት ዙሪያ የጋራ ክልል እንዲፈጥሩ 
እንደሚያደርጋቸው ይናገራሉ። ይህንን 
ልዩነት ተጠቅመው መሪዎች ማህበረሰቡን 
ለማንቀሳቀስ እንደሚጠቀሙበት የዚህ 
ህልዮት ተንታኞች ይጠቅሳሉ።

የእነዚህ ሶስት ሞዴሎች ጥቅል 
ሃሳብ ማረፊያ የሚሆነው የብሔር ማንነት 
ጥያቄ ወደ ግጭት ሊያመራ የሚችለው 
የአንፃራዊ እጦት በማህበሰረብ ቡድኖች 
ላይ የተለያዩ ጥቅሞችን ማስረፅ ከቻለ 
ብቻ መሆኑን ተንታኞቹ ይናገራሉ። 
ናፍዙጋር እና ከቶቪን በጋራ ባሳተሙት 
ፅሁፍ፤ አንፃራዊ እጦት የሚለውን ቃል 
የሚስማማ ፍቺ ብለው ያሰፈሩት ፅንሰ 
ሀሳብ ሰዎች የኛ ነው ብለው የሚያምኑት 
ነገር ሌሎች ለብቻቸው በዋናነት ከእነርሱ 
በተሻለ እና አድሏዊ በሆነ መንገድ 
ሲጠቀሙ ማየታቸው እንደሆነ ያብራራሉ። 
“Economic causes of humanitarian 
emergencies” በሚል ፅሁፋቸው ላይ 
ማህበረሰቡ ከድሮም ጀምሮ ወጥ በሆነ 
ድህነት ካሳለፈው ይልቅ በአንጻራዊነት 
የሚያጣው ጊዜያዊ ጥቅም ይበልጥ ወደ 
ግጭት እንዲያመራ እንደሚያደርገው 
ፀሐፊያኑ ይገልፃሉ። እነዚህ ፀሐፊያን 
የፖለቲካ እና ኢኮኖሚያዊ አንፃራዊ እጦትን 
ለየብቻ ማየት እንደሚቻል ይገልፃሉ። 
የፖለቲካ እጦት ብለው የሚያቀርቡት 
ዜጐች በፖለቲካው መስክ ያላቸውን 
በእኩልነት የመሳተፍ መብት ተነፍገው 
ለተወሰነ ቡድን ብቻ ሲፈቀድ የሚሰማቸው 
የመነጠል እና መገለል መንፈስ ቁጡ 
እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ሲሆን መሪዎች 
በአብዛኛው ይህንን የሚያደርጉት የኢኮኖሚ 
ተቋማትን ለመቆጣጠር ካላቸው ፍላጐት 
የሚመነጭ መሆኑን ምሁራኑ ይገልፃሉ።

ጎረቤቶች ሰላም ሲያጡ
በአንድ ሀገር ውስጥ የሚከሰት 

ሰላም አልባነት በጎረቤት ሀገራት ላይ 
የሚኖረው ተፅዕኖ የእርስ በርስ ጦርነቶችን 
እስከመቀስቀስ ይደርሳል። ኒኮላስ 
ሳምቢያንስ የተባሉ ፀሐፊ እንደሚተነትኑት 
በጎረቤት ሀገር የሚፈጠር ግጭት በሌላኛው 
ሀገር ላይ ተሻጋሪ /Contagion/ ተፅዕኖ 
ይፈጥራል። ሳምቢያንስ “Do Ethnic 
and Non-Ethnic civil wars have 
the same causes?” በሚል ርዕስ 
ለዓለም ባንክ በሰሩት ጥናት፣ ጠንካራ 
ፖለቲካዊ ተቋማት በሌላቸው ሀገራት 
ግጭቶች ሲነሱ በተለይም የግጭቱ መለያ 
የሃይማኖት አልያም የብሔር ልዩነትን 
መሰረት ያደረገ ከሆነ ይኸው ግጭት 
በጎረቤት ሀገርም የመከሰት ዕድሉ ይሰፋል። 
እንደ ሳምቢያንስ ክርክር ይህን ተሻጋሪ 
ግጭት ሀገራቶቹ መግራት የሚችሉት 
ዴሞክራሲያዊ ተቋማትን መገንባት ሲችሉ 
ብቻ ነው። ከሳምቢያንስ ጋር በተቀራረበ፤ 
ማያኒጉያን የተባሉ ፀሐፊ “Causes of 
Ethnic conflict: Examining the role 
of religious diversity and contagion 
effects” በሚለው ፅሁፋቸው ቁጥራቸው 
የበዙ ግጭቶች የሚስተናግድባቸው 
ረዥም ድንበሮችን የምትጋራ አገር ብሄር 
ተኮር ለሆኑ ግጭቶች የመጋለጥ ዕድሏ 
እንደሚሰፋ ይናገራሉ። ከዚህ ሁነት 
በተጨማሪ የጎረቤት ሀገር ዜጎች በስደት ወደ 
ሀገሪቷ በብዛት የሚገቡ ከሆነ የአደጋውን 
የመከሰት ዕድል ይበልጥ እንደሚያባብሰው 
ማያኒጉያን ይጠቅሳሉ።

ሃይማኖት እና ብሔር— 

የኢትዮጵያ የግጭት መስመሮች?
በጉዳዩ ላይ ጥናት ያደረጉ ምሁራን የብሔር ማንነት ጥያቄዎች እውን ቢሆኑም 

በአብዛኛው ግን በአመራሮቹ ህልውናቸው ሊገነቡ እንደሚችሉ ይገልጻሉ። 

ለዚህ ማሳያ ይሆን ዘንድ ሶስት የተለያዩ ሞዴሎችን በአስረጅነት ያቀርባሉ። 

ፕሪሞርዲያል፣ ኢንስትሩመንታል እና ኢስክሪፕቲቭ የሚባሉት ሲሆኑ፣ ሦስቱም 

የብሄር ማንነትን ወደ አደባባይ ለግጭት እና አገዛዝ አመቺነት ለማምጣት 

የተለያዩ መንገዶች እንደሆኑ ምሁራኑ ይገልጻሉ። 
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ጊዜ ክሱን ለማሳመር የወንጀል ዓይነት 
እንዳይቀርባቸው ብለው በመጀመሪያ በዘር 
ማጥፋት፣ ይህ መሳቂያ ሲሆንባቸው ደግሞ 
ወደዘር ማጥፋት ሙከራ ለውጠውት ነበር፤ 
በመጨረሻም ይህንኑ ክስ ሁለቱ ዳኞች 
ከውስጥ ባልወጣ መንፈሳዊ ወኔ ውድቅ 
አደረጉት፤ በአሁኑ ጊዜ የሽብርተኛነት 
ሕግና ዛቻ፣ ማስፈራሪያ ሁሉ ምንጩ 
ያው የዱሮው የወንጀል ፋብሪካ ሳይሆን 
አይቀርም፤ ማንም ጤናማ ኢትዮጵያዊ 
ምንም ያህል የፖለቲካ ጥላቻ ቢኖረውና 
የፖለቲካ ትግሉ የተዳፈነበት መስሎ 
ቢታየውም፣ ልጆቹ ከትምህርት ቤት 
ሲወጡ፣ ሚስቱ ከሥራዋ ወይም ከገበያ 
ስትመጣ፣ ቤተሰቡ በቤተ ክርስቲያን 
ወይም በቤተ መስጊድ ሄደው ፈጣሪያቸውን 
ሲማፀኑ በድንገት በቦምብ እንዲቃጠሉ 
ወይም በጥይት እንዲጠበሱ -- ማንም 
ጤናማ ኢትዮጵያዊ ይህንን አይመኝም። 

ለፖሊቲካ ትርፍ ከሆነ የዘር ማጥፋት 
ወንጀል መለጠፉ በመጨረሻ አሳፋሪ 
እንደሆነ ሁሉ የሽብርተኛነት ወንጀልም 
ከአሁኑ በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በዓለም-
አቀፍ ደረጃም መሳቂያ እየሆነ ነው፤ በአገር 
ላይ፣ በማኅበረሰብ ላይ የሚቃጣ ወንጀል 
ሁላችንንም የሚያስቆጣን እንጂ የሚያስቀን 
ወይም ለፌዝ የሚጋብዘን ሊሆን አይገባም፤ 
ሽብርተኝነትን ሁላችንም አምርረን 
ስለምንጠላው ልናፌዝበት አይገባም፤ 
ነገር ግን አንዱ የኢትዮጵያዊ ባሕርይ 
የማይመስለው ነገር ከላይ ከባለሥልጣኖቹ 
ሲወረወርበት ማፌዝ ነው፤ በደርግ ዘመን 
ዜና ማሰራጫዎቹ ስለሻቢያና ስለወያኔ 
እስቲሰለች የሚያወሩት የማይጥመው ሁሉ 
ሻቢያና ወያኔ የሚሉትን ቃላት መቀለጃ 
አድርጎ ‹‹አንተ ሻቢያ… አንተ ወያኔ›› 
ይባባል ነበር፤ አሁንም ‹‹አንተ ሽብርተኛ›› 
መባባል እየተጀመረ ነው፤ እንዲህ ሲሆን 
ሽብርተኛነት የሁላችንም ፍርሃትና ስጋት 
መሆኑ ቀርቶ የነጌቶች ብቻ ይሆናል። 

የማሰብ ችሎታ እንደቆመ 
የሚያመለክተው የኦሮሞ ነጻ አውጪ 

አሜሪካ እና አሜሪካ ከፈራችው አሸባሪ ጋር 
ይገጥማል። ይሄን ስናይ ኢህአዴግ ኪሎው 
ስንት ነው? ብለን መጠየቃችን ግድ ነው።  
እውነት፣ እውነት ይሄ መንግሥት ኪሎው 
ስንት ነው?

ነገር በፈለከው ዕለቱን የፀብ 
ቱታ ለብሶ በርሃ ላይ ለቦክስ ሲያሟሙቅ 
ታገኘዋለህ። የተጋጣሚውን ማንነት 
የሚያጣራው ከቡጢ በኋላ ነው። ትንሽ 
ታግሎ ሲጥል በትንሽነት እንደሚመዘገብ 
ልብ አይለውም። ከግለሰብ ጋር ባደረገው 
ፍልሚያ ያገኘውን ከገመና የሚቆጠር 
ድል በአደባባይ (በቴሌቪዥን) እያሳየ 
ይፎክራል።

ለመሆኑ ኢህአዴግ ኪሎው 
ስንት ነው?

ይሄ መንግሥት የሰውነቱን 
መደርጀት፣ የዕድሜውን መግፋት 
ነገር ከፈለገው ግለሰብ አንፃር እንዳያይ 
ተጭበርብሯል። ከአንተ ጋር ሲጣላ ጀትና 
ታንክ ያለው፣ ሒሊኮፕተር የሚገጣጥም፣ 
አዳፍኔ የሚያመርት ግዙፍ መንግሥት 
መሆኑን ረስቶ ነው። ባለው ኃይል 
ይከመርብሃል። ከተጨፈለቅክ በኋላ መረጃ 
ያሰባስብበሃል። የዚህ መንግሥት ድርጊት 
ብዙ ጊዜ ያናድዳል፣ አንዳንዴ ያሳዝናል፣ 
ሌላ ጊዜ ያስቃል። የሚያናድደውንና 
የሚያሳዝነውን ታውቀዋለህ፣ የሚያስቀውን 
እኔ ልንገርህ።

ደራሲ አውግቸው ተረፈ 
(ትክክለኛ ሥሙ ህሩይ ሚናስ) 
‹‹አብዮታዊ ዴሞክራሲ›› ጋዜጣ ላይ 
ይሰራ ነበር። በመካከሉ ድንገት የአእምሮ 
ህመም ስለደረሰበት ከቢሮ ይቀራል። 
አንዳንዴ ጋዜጣው የሚዘጋጅበት ግቢ 
ቢመጣም አይገባም። ፊት ለፊት ቆሞ 
ኢህአዴግን ይሳደባል። ‹‹ሌባ›› ይላል። 
የሥራ ባልደረቦቹ አባብለው ከአካባቢው 
ገለል ያደርጉታል፣ በሚቀጥለው ቀን 
እንደሚመጣ ቢያውቁም።

እነዚህ አውግቸውን 
የሚያባብሉና ፍራንክ የሚሰጡ የሥራ 
ባልደረቦች በከፍተኛ ሁኔታ ተገመገሙ 
አሉ፡-

‹‹ከፀረ ሕዝብ ጋር የተለየ 

ድርጅትም፣ የኦጋዴን ነጻ አውጪ 
ድርጅትም፣ በአገር ውስጥና በውጭ አገር 
ያሉ ጋዜጠኞችም፣ ተቀናቃኝ የፖለቲካ 
ቡድኖችም… ሁሉም በሽብርተኛነት 
እየተፈረጁ የሚከሰሱ ከሆነ የኢትዮጵያን 
ችግር ሁሉ አንድ ከረጢት ውስጥ 
በመክተት ለማቅለል መሞከሩ የችግሩን 
ውስብስብነትና ከባድነት አይለውጠውም፤ 
የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚደንት ቡሽን 
የጡንቻ አስተሳሰብ ለመከተል ቢፈለግም 
ብዙ ነገሮች ይጎድሉናል!

ለተመስገን ከአል ሸባብ የተላከ 
አስመስሎ መልእክት የሚልክለት ምን 
ዓይነት አንጎል በአንገቱ ላይ የተሸከመ 
ነው? ለፍትሕ ጋዜጠኞችስ በተለያዩ 
መንገዶች ማስፈራሪያ የሚልከው ምን 
ያህል የማሰብ ችሎታው የተዳፈነበት 
ነው? ይህንን የሚፈጽሙት የሽብርተኛነት 
ጥንስሶች ናቸው።

ከዚህ በፊት ብዙ ጋዜጦችና 
መጽሔቶች ነበሩ፤ ዛሬ የሉም፤ ግን 
ሌሎች ቦታቸውን ይዘው ሀሳባቸውን 
እያሰራጩ ናቸው፤ ገንዘብ እንደልባቸው 
እያገኙና የፈለጉትን ባለሙያ የመቅጠር 
ችሎታ እያላቸው፣ ማንኛውም ዓይነት 
የጋዜጠኛነት መሣሪያ በእጃቸው እያለ፣ 
የሕዝብ የመገናኛ ብዙኃኑን በሙሉ 
እየተቆጣጠሩ፣ የሌሎችን ጭልጭል የሚሉ 
ሀሳቦች በጉልበት ለማዳፈን የሚፈልጉ 
ወይም ፍርሃታቸው ከመጠን እያለፈ 
እንቅልፍ ነሥቶአቸዋል፤ ወይም ያልነበረ 
የአእምሮ ኃይላቸው እየተሟጠጠ አልቆ 
ጡንቻ ብቻ ሆኖባቸዋል፤ ስለዚህም ሀሳብን 
በሀሳብ ለመቋቋም አቅም የላቸውም፤ 
ለዚህ ተጨባጭ ማስረጃ የሚሆነው በብዙ 
የቴሌቪዥንና የራዲዮ ጣቢያዎች፣ በብዙ 
ጋዜጦችና መጽሔቶች ከኢትዮጵያ አልፈው 
በእስያ፣ በአውሮፓና በአሜሪካ ሀሳብ ካላቸው 
በየቀኑ ማሰራጨት የሚችሉ አገልጋዮች 
አሉአቸው፤ ይህ ሁሉ የኢሕአዴግ ኃይል 

ግንኙነት አላችሁ›› ተባሉ።
‹‹ከማን ጋር?››
‹‹ከአውግቸው ተረፈ ጋር››
‹‹እንዴ፣ እሱ’ኮ ያመዋል 

እንጂ…››
‹‹ቢያመውም የፀረ ሕዝብ 

አስተሳሰብ ሰርፆበታል፤ እሱን ማነጋገርና 
መደገፍ ፀረ-ሕዝብነትን መርዳት ነው።››

ቹቹ ጅሉን መሆን አይደል?
አትጠራጠር! ኢህአዴግ ኪሎ 

የለውም። ለፀብ የተጋበዘበት ቦታ ሁሉ 
በደስታ ይገኛል። ካላመንክ ጋብዘውና 
እየው፤ ከፈራህ ታሪኩን መርምረው። 
ከደረሰብህ ይኮረኩምሃል፤ ካልደረሰብህ 
ባሻገር ይሰድብሃል። መግለጫ የባሻገር 
ስድብ አይደል?

የወረቀት መድፍን የቃላት አረር 
አጉርሶ ‹‹ደም የሚያስቀምጥ›› የስድብ 
መዓት ካወረደባቸው አካላት መካከል 
አሜሪካንን፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናልንና 
ሲፒጄን መጥቀስ ይቻላል የዚያን ሰሞን 
ሰማያቸውን ‹‹በአዲስ-ዘመን›› ጋዜጣ 
ጋረደባቸው። ያውም በአራት በአራት ገፅ። 
ይሄ መንግሥት ‹‹አቅሙን አያውቅ›› 
የሚሆንብን ከአሜሪካ ጋር ሲሰፋፈጥ ብቻ 
አይደለም። ከተለያዩ አለማቀፍ ድርጅቶች 
ጋር ሲሰዳደብም ነው። እነዚህ ድርጅቶች 
ጥርስ የሌላቸው አንበሳ እንደሆኑ 
ቢያውቅም ከልፊያ ከሚቆጠረው የፀብ 
ግብዣ አይቀርም። ጥርስ ከሌለው አንበሳ 
ጋር የሚያስቅ መነካከስ ይገጥማል። ጥርስ 
ከሌለ መነካከስ መኮራኮር አይደል? እንዴት 
አያስቅ?

አትጠራጠር! ኢህአዴግ ኪሎ 
የለውም። ውሎም አይመርጥም። 

አርቲስት፣ ሳይንቲስት፣ ነጋዴ፣ 
መደዴ፣ ድምጻዊ፣ ባህታዊ፣ ጋዜጠኛ፣ 
ምታተኛ… ሆንክ ግድ የለውም። ፀብ 
ጋብዘው፣ ፀብ አይጠየፍም። አገር ሆንክ 
አህጉር፣ ግለሰብ ሆንክ ስብስብ ‹‹በመልቲ 
ሲስተም›› ፀበኛ እኩያህ ብቻ ሳይሆን አብሮ 
አደግህ መስሎ ያስተናግድሃል። ኪሎህን 
ከኪሎው ሳያማጥን ይከመርብሃል። ፀብ 
ከተባለ እንደ ህንድ አማልክት ብዙ እጅ 
አብቅሎ የብዙዎችን ክሳድ ይጨመድዳል።

በአገር ውስጥ ብቻ ተወስኖ በአጠቃላይ በሳምንት 
ከሃምሳ ሺህ የማይበልጥ ጋዜጣን በሀሳብ ማሸነፍ 
ሲያቅተውና በጡንቻው ወደመተማመኑ ሲመለስ 
ምን ሊባል ነው? ይህ ድካም የአእምሮ ድካም 
ብቻ አይደለም፤ ውሎ አድሮ የፖለቲካ ድካምም 
ይሆናል፤ የፖለቲካ ድካም በጊዜው ካልታረመ 
የውስጥ ችግሮችን መፈለፈሉ ብቻ ሳይሆን 
ወደውጭም እንደሚዛመት መረዳት አለብን፤ ዛሬ 
በአእምሮ ስንፍና አንድመልክ እንዲመስልልን 
በሽብርተኛነት ቀለም የለቀለቅናቸው ሁሉ ሌላ 
እየሆኑ ሲወጡ መፍትሔ ብለን ያወጣነው 
የጡንቻና የስንፍና ዘዴ ለጡንቻ የማይበገር 
ያፈጠጠና ያገጠጠ ችግርን ይወልዳል።

አካባቢያችን በሽተኛ ነውና የኢትዮጵያን 
ሕዝብ ከሽብርተኛነት ለማዳን አስፈላጊም ተገቢም 
ነው፤ ዘዴው የኢትዮጵያን ሕዝብ በመከፋፈል፣ 
በማጋጨት፣ በማስጨነቅና በጠላትነት በመፈረጅ 
አይደለም፤ ይህ ኮረኮንች መንገድ እያንገላታ 
የሚያመራው ወደገደል ነው!

ለተመስገን ደሳለኝ አል ሸባብ ደብዳቤ 
ጻፈለት ብሎ የሚያምን ኢትዮጵያዊ የለም፤ አል 
ሸባብ ምናልባት ዱሮም ሆነ ዛሬ የሚተዋወቃቸው 
ኢትዮጵያውያን ይኖሩ ይሆናል፤ እነዚያን 
ማፈላለግ ያስፈልግ ይሆናል፤ የአል ሸባብንም ሆነ 
የአል ቃይዳን ወዳጆች በፍትሕ ጋዜጣ አካባቢ 
ይገኛሉ ብሎ መጠርጠር ደኅንነቱ ወደ እውነቱ 
እንዳያተኩር ለማደናገር የተፈጠረ የጠላት ዘዴ 
ነው፤ በበኩሌ የኢትዮጵያን ሕዝብ ደኅንነት አደጋ 
ላይ የሚጥል የውጭ ኃይል ከየትም መጣ ከየት 
እቃወማለሁ፤ አይቼ አላልፈውም፤ ኢትዮጵያ 
የእነዚህ የአእምሮ አቅመ-ቢሶች፣ ሰነፎችና እበላ-
ባዮች አገር ብቻ አይደለችምና እኛም ለደኅንነቷ 
ስለምንጨነቅ የሚሰነዝሩትን ማስፈራሪያም ይሁን 
ማደናገሪያ አውቀንባችኋል እንላቸዋለን።

የምንታገለው ለኢትዮጵያ ሰላምና ደኅንነት፣ 
ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነፃነትና እኩልነት፣ ለፍትሐዊ 
አስተዳደር፣ ለልማትና ለብልጽግና መሆኑ 
የማይገባቸው እስቲገባቸው ድረስ እንቀጥላለን፤ 
እነሱ እየተማሩ ወደኛ ይመጣሉ እንጂ እኛ 
ወደነሱ አንሄድም።

በእርግጥም ኢህአዴግ ሠፈሩ 
እንጂ እርሱ ኪሎ የለውም። ከአንተ ጋር 
በእኩያነት ተናንቆ በማግስቱ  ከአልሸባብ 
ጋር ሠፈሩ ድረስ ሄዶ ይገጥማል። 
ለማጣጣም ይጥራል። ደግሞ ሌላ ጊዜ 
መንፈስ ይከተላል፣ ሞገድ ያሳድዳል፣ 
ከቢቢሲ ይነታረካል፣ ከአልጀዚራ 
ይተራጐማል፣ ከቪኦኤ ይተናነቃል፤ ጣለኝ 
ልጣልህ፣ እልህ ይገጥማል። 

በዚህ የመንግሥት ባህርይ 
ሁሌም አንናደድም፣ አንዳንዴ 
እናዝንለታለን። ምክንያቱም ከ‹‹ፔስ 
ሜከሩ›› ጋር በጠላትነት ይፎካከራል፣ ከቻለ 
ጠልፎ ይጥላል። ማንፀሪያውን በማጥፋት 
እራሱን ያደበዝዛል። ትራኩን ቢቆጣጠርም 
ለብቻ መሮጥ መወዳደር ሳይሆን የእብደት 
መፈንጨት እንደሆነ አይረዳውም።

ኢህአዴግ ኪሎ የለውም!
ኢምንቱን እንደግዙፍ 

ይገጥማል። የኢህአዴግ ነገር ‹‹ዶሮን 
ስለፈሯት በመጫኛ ጣሏት›› ነው። ይሄ 
የሥነ-ልቡና ቀውስ ነው። የዶሮን አቅም 
የማያገናዝብ የመጫኛ መጥለፍ ሌላ ምን 
ሊሆን ይችላል? ኢሕአዴግ ብትወድቅበትም 
ቢወድቅብህም እንደሚጐዳህ የማያውቅ 
ከሆነ፣ የሥነ-ልቡና ቀውስ ይሉሃል ይሄ 
ነው! ድርጅት እንደ ድርጅት የሥነ-
ልቡና ቀውስ ይኖረዋል? የሚለውን ትተን 
የቀውሱን ምንጭ እንምዘዝ፡-

ግለሰብ ህብረተሰብ እንደሚሆን 
ከወያኔ ሓርነት ትግራይ የሰባት ሰዎች 
ምሥረታ ተረድቷል፡፡ ስለዚህ ግለሰብን 
እንደህብረተሰብ ይመለከታል። ‹‹ከአፍሪካ 
አንደኛ ግዙፍ ጦር›› የነበረውን ደርግ 
ገርስሷል፤ አሁን ከአፍሪካ አንደኛ ግዙፍ 
ጦር ቢኖረውም ሊገረሰስ እንደሚችል 
ይጠረጥራል። ‹‹እንዳያልፉት የለም…›› 
ሲል ዘምሯል፤ በእንዳይዘመርበት ይሰጋል። 
የውጪን መገናኛ ብዙሃን በደርግ ላይ 
አስተባብሯል፣ አሁን እንዳይተባበሩበት 
ይሰጋል… ወዘተ። 

ታዲያስ? ‹‹የደርግ Syndrome›› 
እንበለው? ወይስ…?

በ
ኢራቅ፣ በአፍጋኒስታን፣ 
በፓኪስታን፣ በየመን፣ 
በአንዳንድ የሰሜን-ምዕራብ 
የአፍሪካ አገሮች፣ አሁን 
በቅርቡ ደግሞ በናይጂርያ፣ 
አልፎ አልፎም በትልልቆቹ 

የምዕራባውያን አገሮች፣ አልፎ አልፎም 
በምሥራቅ አፍሪካ በአሜሪካ ኤምባሲዎች 
ላይ የደረሰው ዓይነት የሽብርተኛነት አደጋ 
በአፍሪካ ቀንድ አገሮች ላይ እስካሁን ድረስ 
አልደረሰም ለማለት ይቻላል፤ ሰላም በራቃት 
ሶማልያም እንኳን ከላይ በተጠቀሱት 
አገሮች ውስጥ የሚታየው ዓይነት 
ሽብርተኛነት የለም ለማለት ይቻላል፤ 
ጦርነትን ከሽብርተኝነት የማንለየው ከሆነ 
ግንዛቤያችን የተለየ ይሆናል፤ በሕንድ 
ውቅያኖስ ላይ ሶማልያውያን ቡድኖች 
የሚያሳዩት የባሕር-ላይ ሽብርተኛነት ፈጽሞ 
በባሕርዩ የተለየ ነው፤ ለዘረፋና ለገንዘብ 
መሰብሰቢያ እንጂ ሰዎችን ለመግደል 
ወይም ለመጉዳት አይመስልም። 

ሽብርተኛነት ከዲያብሎስ ፋብሪካ 
የወጣ፣ የጠራ ክፋት ነው፤ በኢትዮጵያ 
ባሕርይ ውስጥ ፈጽሞ የለም፤ በኢትዮጵያ 
ውስጥ የስዒረ-መንግሥት ሙከራዎች 
ሁሉ የሚከሽፉት ይህ የጠራ ክፋት 
ስለሌለብን ነው፤ በእርግጥ ሻዕቢያና ወያኔ 
በሽብርተኛነት አልተጠቀሙም ለማለት 
አይቻልም፤ ግን እነሱም ቢሆኑ ኢትዮጵያዊ 
ባሕርያቸው ልጓም ሆኖባቸው የነበረ 
ይመስላልና በዓይነቱም ሆነ በመጠኑ በጣም 
አነስተኛ ነበር፤ ምናልባትም አሁን በአዋጅና 
በተለያዩ ማስፈራሪያዎች የሚሰማው 
ኡኡታና መሸበር ከራሳቸው ልምድ 
የተገኘ ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያውያን 
የሽብርተኛነት ጥፋት ያደርሳሉ ተብሎ 
በመስጋት አይመስለኝም፤ ሽብርተኛነት 
የሚለፈፈው የፖለቲካ ትርፍ ይገኝበታል 
ተብሎ ከሆነ ከስሕተት ካለመማር የመነጨ 
መሆን አለበት። 

በ1998 እነሽመልስ ከማል የዓቃቤ 
ሕጉን ወንበር በአቋራጭ ይዘውት በነበረ 

ቹቹ ጅሉ መንደርተኛችን 
ነው። በጅልነት 
አካባቢውን እያዝናና 

(እሱ ባያውቀውም ቅሉ) ኑሮውን ያለሀሳብ 
ይመራል። የዕለት ጉርሱን፣ የዓመት 
ልብሱን የሚያገኝባቸው ብዙ ተፈጥሯዊ 
አስቂኝ ድርጊቶች አሉት። አንድ ጊዜ 
እናቱ ወደገበያ ለመሄድ ከቤት ሲወጡ 
ጠርተው ‹‹አንተ ከርፋፋ፣ ይሄን የተሰጣ 
ቅመም ጠብቅ፣ ዝናብ ይምታውና አንተን 
አያድርገኝ›› ይሉታል። ይሁንና ሰማይ 
እያጉረመረመ ማንባት የጀመረው እናቱ 
ብዙም ሳይርቁ ነበር። በቹቹ ስላልተማመኑ 
ወደቤት ሲመለሱ ቹቹ በደረቱ ተኝቶ ዝናብ 
ሲመታው ያያሉ።

‹‹ምን እያደረክ ነው?›› ጠየቁ
‹‹ቅመሙን ዝናብ እንዳይመታው 

ከልዬልሽ ነዋ›› አለ አሉ።
ከዚህ ፅሁፍ ጋር ግንኙነት 

ወዳለው ወደሌላኛው የቹቹ ጅሉ ተፈጥሯዊ 
ትወና እናምራ። አንዲት ጐረቤት የስምንት 
ወር ልጇን ለቹቹ እያስታቀፈች ‹‹ጋግሬ 
እስክጨርስ ከያዝካት ትኩስ እንጀራ በበርበሬ 
እሰጥሃለሁ›› ትለዋለች። ቹቹ ይስማማል። 
ሴትየዋ ገና አንድ እንጀራ እንዳሰፋች 
ልጇ አምርራ ስታለቅስ ትሰማለች። 
እየተንደረደረች ወደ ቹቹ በመሄድ ‹‹ምን 
አደረካት?›› ስትለው

‹‹ፀጉሬን ያዘችኛ ታዲያ›› አላት
‹‹እና…?...››
‹‹እኔም ፀጉሯን ያዝኳታ›› 

ተመጣጣኝ ምላሽ መሆኑ ነው።
አንዳንድ ጊዜ (ብዙ ጊዜ 

ላለማለት) ይሄ መንግሥት እንደቹቹ ጅሉ 
የጨቅላ ደመነፍሳዊ ድርጊት ለሚባሉ 
ጉዳዮች ሳይቀር በእኩያነት ምላሽ ሲሰጥ 
ይገኛል። ጠላት አይመርጥም። ኢሕአዴግን 
ነክቶ ይንቀኛል ማለት ቹቹ ጅሉ ያገናዝባል 
እንደማለት ነው። ለፀብ ‹‹መልቲ ሲስተም›› 
ነው። ያገኘውን ይጐርሳል። ትንሽ ከትልቅ 
ሳይለይ፣ በእኩያነት-ፍርሃት ኃይሉን 
ሳይመጥን ያሳርፋል። ትንሹን አለመናቅ 
ብቻ ሳይሆን፣ ትልቁንም ያለመፍራት 
አለማገናዘብ አለው። ዝቅ ሲል ከአንተና 
ከእኔ ጋር ይጣላል፤ ከፍ ሲል ከእራሷ 

ዓለማየሁ ገላጋይ

ኢህአዴግ ኪሎው ስንት ነው?

ይሄ መንግሥት 

የሰውነቱን መደርጀት፣ 

የዕድሜውን መግፋት ነገር 

ከፈለገው ግለሰብ አንፃር 

እንዳያይ ተጭበርብሯል። 

ከአንተ ጋር ሲጣላ ጀትና 

ታንክ ያለው፣ ሒሊኮፕተር 

የሚገጣጥም፣ አዳፍኔ 

የሚያመርት ግዙፍ 

መንግሥት መሆኑን 

ረስቶ ነው። ባለው 

ኃይል ይከመርብሃል። 

ከተጨፈለቅክ በኋላ መረጃ 

ያሰባስብበሃል።

መስፍን ወልደ ማርያም

የአእምሮ ክስረት፣ 
ሁሉም ነገር ሽብርተኛነት!

ለተመስገን ከአል ሸባብ 

የተላከ አስመስሎ መልእክት 

የሚልክለት ምን ዓይነት 

አንጎል በአንገቱ ላይ 

የተሸከመ ነው? ለፍትሕ 

ጋዜጠኞችስ በተለያዩ መንገዶች 

ማስፈራሪያ የሚልከው ምን 

ያህል የማሰብ ችሎታው 

የተዳፈነበት ነው? ይህንን 

የሚፈጽሙት የሽብርተኛነት 

ጥንስሶች ናቸው።
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ርእሰ አንቀፅ

ፍትህ ጋዜጣ
በማስተዋል ህትመት

ማስታወቂያ ስራድርጅት 
በየሳምንቱ የሚታተም

የአሳታሚው አድራሻ
አራዳ ክ/ከተማ ቀበሌ 11/12

የቤት ቁጥር አዲስ
ፒያሳ ራስ መኮንን
ድልድይ አጠገብ

ሥራ አስኪያጅ   
           ማስተዋል ብርሃኑ

ዋና አዘጋጅ   
         ተመስገን ደሳለኝ

ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ጀሞ
    ሳይት የቤ.ቁ. 012

አዘጋጆች   
         ሙሉነህ አያሌው
  ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

ሪፖርተሮች   
           ሰውዓለም ታዬ

ሚካኤል ዲኖ

ከፍተኛ ሪፖርተር   
            ኤልያስ ገብሩ

አምደኞች   
 ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም  
     ዶ/ር በድሉ ዋቅጅ

ራ  
አለማየሁ ገላጋይ

           ብርሀኑ ደቦጭ
ኤፍሬም ስዩም
እንዳለጌታ ከበደ

ጌታቸው ታምራት
              ዳንኤል ተፈራ
             ታዲዮስ ታንቱ

የሽያጭ ሰራተኞች   
         ደለለኝ ሙሉጌታ
            ታመነ ደገፋ

E-mail:
      fetih_gazeta@yahoo.com

www.fetehe.com

0911 928401
0911 712361

011 8951856 
  110744

በቀድሞው የጎንደር ክፍለሀገር 
ውስጥ የሚገኘው የደባርቅ አውራጃ ጃን 
አሞራ፣ ሰላምጌ፣ የዳ፣ ፍየል ውሃና 
ደባርቅ በሚባሉ ወረዳዎች የተከፋፈለ 
ሲሆን ከ500,000 በላይ ህዝብ ይገኝበት 
ነበር። የነዚህ ወረዳዎች መልከዓ ምድራዊ 
አቀማመጥ ከፍተኛው ከ2,500-4,600 
ሜትር የባህር ወለል አካባቢ ነው። ዝቅተኛው 
ደግሞ ከ800-2500 ሜት በሆነ አቀማመጥ 
የተዘረጋ ነው።

በደጋማዎቹ የሰሜን ወረዳዎች 
ባቄላ፣ አተር (ባለ 6 እና 8 ጠርዝ)፣ ነጭ 
ገብስ፣ ስንዴ፣ ተልባ፣ ምስርና ለሰነፍ ቆሎ 
የሚጠቅም ልዩ ገብስ ይበቅልበት ነበር። በአፄ 
ኃይለሥላሴ ዘመን የደጋው ህዝብ ለአንድ 
ዓመት አርሶ የሚያገባው ምርት ሁለት 
ዓመት ይመገበው ነበር። በእንስሳት ደረጃም 
ቢሆን አንድ ደሃ ገበሬ ከ250 በላይ በጎች 
ሲኖሩት ፈረስ፣ በቅሎ እና የቀንድ ከብትም 
እንደ ቆላው ባይሆንም እንኳ የአርሶ አደሩ 
ዋና ሀብት ነበረ። ደጋው ብርዳማ አካባቢ 
ስለሆነ መላው ሀገሬው በጠዋቱ ኮረፌ 
የተባለ ጠላውን ይጠጣል። ወተትም ብርድ 
ልብሱ ነበር። በአጠቃላይ በጊዜው ደሀ ገበሬ 
የሚባል አልነበረም ማለት ይቻላል።

እፅዋትና የተፈጥሮ ሀብትን 
በሚመለከት ለእርሻ ከተዘጋጀው መሬት 
ውጪ በጥድ፣ በወይራ እንዲሁም በሌሎች 
የደጋማ እፅዋት የተሸፈነ ነበር።

በመሠረተ-ልማት በኩል 
ስንመለከት ግን ከደባርቅ ውጪ የመኪና 
መንገድ አልነበረም። ወደ ጪነቅና ሳንቃ በር 
ብርቅዬውን ዋልያን ለመጎብኘት የሚመጡ 
ቱሪስቶች እንኳን ብቸኛው መጓጓዣዎቻቸው 
በቅሎና ፈረስ ነበሩ፡፡ አምሥት ትምህርት 
ቤቶች ብቻ ለግማሽ ሚሊዮን ሕዝብ ተብለው 
የተዘጋጁ ነበሩ።

ህወሓት በደርግና በኢህአፓ 
የተሰላቸውን የሰሜንና የጃን አሞራን ሕዝብ 
ከጎኑ ለማሰለፍ ብዙ አልተቸገረም። በ1973 

ሀ
ገራችን ብለን በምንጠራት 
የኢትዮጵያ ድንበር ክልል ውስጥ 
በሁሉም አቅጣጫ እየታዩ ያሉ 
ችግሮች ከእለት ወደ እለት 
አሳሳቢ እየሆኑ መጥተዋል። 
ድህነት፣ የብሄር ግጭት፣ 

ፖለቲካዊ አለመስማማት፣ የጤና ችግር፣ 
የድንበር ግጭት፣ የማህበራዊ ዋስትና እጦት፣ 
የመሬት ቅርምትና ስደት ከሩቅ የምንሰማው 
ብቻ ሳይሆን አይናችን የሚመለከተው ሀቅ 
ከሆነ አርፍዷል። እነዚህ ደግሞ ማህበረሰባችን 
እንደ ምሰሶ ሆነው አቁመውታል ብለን 
የምናስበውን መሠረታዊ ትስስሮሽ ቀስ በቀስ 
እያፈራረሱት ይገኛሉ። ከነዚህ ከተጠቀሱት 
ችግሮች በተጨማሪም የወጣቶች ስራ ማጣት  
በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ከድህነት 
አረንቋ መውጣት ያልቻለችው ሀገራችን 
የምትሸከመው ሌላ ዕዳ ሆኗል።

በዚህ በኛ ዘመን አንድ ሀገር፣ እንደሀገር 
ለመቆም ከሚያስፈልጓት መደላድሎች መካከል 
የተማረና የሰለጠነ የሰው ሀይል ቀዳሚ መሆኑ 
ይታወቃል። ይሄ የማህበረሰብ ክፍል እጥረት 
በሚታይባቸው የሥራ ክፍተቶች ውስጥ 
ፍላጎቶችን በማሟላት ጥሎን ከሄደው አለም 
ጋር ለመጠጋጋት ብሎም ለመፎካከር ወሳኝ 
ጉልበት በመሆን ያገለግላል። ይህንን እውነት 
መንግስትም ቢሆን በሚገባ ይረዳዋል። ፍትህም 
ከዚህ አኳያ ነው ተሞክረው የሚከሽፉ የልማት 
ፖሊሲዎች ለእነዚህ ወጣቶች የስራ ዕድል 
መፍጠር አለመቻላቸው እየታወቀ በሌላ ጊዜ 
ውድቀት በሚያስከትሉ ፖሊሲዎች የሚተኩት? 

እንደምንስ ሆኖ ነው የተተኪ ትውልዱን ተስፋ 
በታላላቅ ሥራ አጥ ወንድሞቹ ክስረት ውስጥ 
የምናንፀው? ብላ መጠየቅ ትፈልጋለች፡፡

በከተሞች ከሚገኘው ኢትዮጵያዊ 
ወጣት መካከል 40% የሚሆነው ሥራ አጥ 
ሆኖ እያለ ተጨማሪ የእድሜ እኩዮቻቸው 
ደግሞ በዚህ በበቂ ሁኔታ ፍላጎትና አቅርቦት 
ባልተጣጣሙበት ሀገር ውስጥ ከሚገኙ ሰላሳ 
አንድ ዩኒቨርስቲዎች እየተመረቁ ይገኛሉ። ስራ 
በአባልነትና በደጋፊነት መስፈርት በሚለካበት 
ነባራዊ ሁኔታ የእነዚህ ወጣቶች ማረፊያ የት 
ይሆን? የሚለው ጥያቄ ፍትህን ያሳስባታል።

በየዓመቱ በአማካይ ሁለት ሚሊዮን 
የሚሆኑ ወጣቶች ስራ ፍለጋ ወደ ገበያው 
ቢመጡም፤ እኒህን ዜጎች በበቂ ሁኔታ 
ሊቀበል የሚችል ኢኮኖሚያዊ ስርዓት 
መንግሥት አልዘረጋም። በዚህ ጉዳይ ላይ 
ያጠኑ ምሁራን፣ በየጊዜው እየናረ ለመጣው 
ሥራ-አጥነት በዋነኛነት ሁለት ምክንያቶችን 
ያቀርባሉ-መንግሥት እየሰማ ባይሆንም ቅሉ። 
ከላይ የጠቀስነውን ያህል ወጣቶችን የሚያቅፍ 
የሠራተኛ ፍላጐት ኢኮኖሚያዊ መዋቅር 
አለማበጀቱ፤ ጥቂት ዜጎች ብቻ የሥራ ዕድል 
የሚያገኙበት አሳዛኝ ሁኔታ ተፈጥሯል። 
ይህን አስከፊ ሁነት እያባባሰው የመጣው 
መሰረታዊው ጉዳይ ደግሞ፣ መንግሥት 
አለ የሚለው ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ተጨባጭ 
ለውጥ ያለማምጣቱ ነው። ሁለተኛው 
ተጠቃሽ ምክንያት የትምህርት ፖሊሲው 
ሲሆን፣ ከጥራት ይልቅ ብዛትን ግቡ ያደረገው 

ፖሊሲ፤ በኢኮኖሚው ውስጥ ያሉ የግልም 
ሆነ የመንግሥት ተቋማት በሚፈልጉት ልክ 
የሰለጠነ የሰው ሀይል ለማግኘት እንዲቸገሩ 
አድርጓቸዋል። የሚመለከታቸው የመንግሥት 
አካላትም እነዚህ ስረ-ምክንያቶች እጅግ በጥንቃቄ 
እንዲያዩ ፍትሕ ማሳሰብ ትፈልጋለች። 

ፍትህ ጉዳዩን መንግሥት በከፍተኛ 
አትኩሮት እንዲያየው የምትሻው፣ እየተባባሰ 
የመጣው ስራ-ዓጥነት፣ የፈጠራቸውን 
እና ሊፈጥራቸው የሚችላቸውን ሀገራዊ 
ቀውሶች ከግምት በማስገባት ነው። ሁላችንም 
እንደምናውቀው በስራ-አጥነት የሚባዝኑ የተማሩ 
ከተሜ ወጣቶች፣ ሥራ-ከማጣታቸው የተነሳ 
ራሳቸውንም ሆነ ማኅበረሰቡን ወደሚያቃውሱ 
ድርጊቶች መሻገር ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ይህ 
በጎ ያልሆነ አዝማሚያም፣ ሀገሪቱንም ሆነ 
ማኅበረሰባዊ ስርዓቱን ሊያናጋው ይችላል። ከዚህ 
በተጨማሪም፣ ስራ ከማጣት የሚመጣውን ቅጥ 
ያጣ ድህነት በመሸሽ፣ ወጣቶቻችን ሀገራቸውን 
ጥለው በአስከፊ ሁኔታ ለስደት እየተዳረጉ 
ነው። እናም መንግሥት ለዚህች ሀገር 
እቆረቆራለሁ፣ ልማትን ማምጣት የተነሣሁበት 
ግብ ነው፣ በማለት በየጊዜው ከሚያደነቁረን፣ 
በአደገኛ ሁኔታ እየከፋ ለመጣው የወጣቶች 
ስራ-አጥነት መሰረታዊ መፍትሄ ይሰጥ ዘንድ 
ፍትሕ ማሳሰብ ትወዳለች። ሁኔታዎች በዚሁ 
የሚቀጥሉ ከሆነ ግን ማንም ከሚገምተው 
ውጪ ያለ ሀገራዊ አደጋ ሊከሰት ይችላልና 
ፍትሕ አሁንም በድጋሚ ይታሰብበት ማለት 
ትፈልጋለች።

ዓ.ም. ኢህዴን ተመስርቶ ወደ ሰሜንና ሰቆጣ 
መንቀሳቀስ ሲጀምር፣ ሕዝቡ የኢህአፓ 
ርዝራዥ በማለት ይገፋቸው ነበር። ኢህዴን 
በህወሓት ሠራዊትና ካድሬዎች ቢታጀብም 
ተዓማኒነትን አላገኘም።

ከሰሜን ወረዳዎች በ10 ሺዎች 
የሚቆጠር ወጣት ወደ ህወሓት ተመመ፤ 
ሚሊሻዎችና የገጠር ካድሬዎችም ተፈጠሩ። 
የአካባቢው ገበሬዎች ልክ እንደ ትግራይ 
ሕዝብ ልጆቹንና ንብረቱን ለህወሓት 
ገብሮ መስዋዕትነት ከፈለ። ከ1976 ዓ.ም. 
እስከ 1982 ዓ.ም. ድረስም የሰሜን ተራራ 
ዋሻዎችና የእያንዳንዱ የገበሬ ቤት የህወሓት 
ትጥቅ፣ ስንቅና ንብረት መደበቂያዎች ነበሩ። 
የህወሓት አመራር መሸሸጊያና የማዘዣ 
ጣቢያ በነዚህ ተራራዎችና ዋሻዎች ውስጥ 
እንደነበር ማንም አይዘነጋም። የህወሓት 
ሬዲዮ ጣቢያ ሳይቀር ከፍታው 4,150 ሜትር 
ከሆነ ዋሻ ውስጥ ነበር የሚሰራጨው። እነ 
ግልቢና፣ ጢበሳ፣ ሰገነት፣ ሰላቅና ኳሪ፣ 
ቲበር፣ አቤራ እንዲሁም ብርጌዛ የትዝታ 
ማህደራችን የማይረሳቸው ዋሻዎች ናቸው።

በተራራዎቹ አናት ላይ 
ተንጠልጥሎ ለሚገኘው ሠራዊት ሕዝቡ 
ነዳጅ፣ ስንቅና ትጥቅ በትከሻው ተሸክሞ 
4,000 ሜትር ከፍታን በመውጣት ያደርስ 
ነበር። የገበሬዎቹ ሚስቶችም ለታጋዮች 
የኮረፌ ጠላ ጠምቀዋል፤ ልብሳቸውን 
አጥበዋል፤ እንጨትና ውሃም አቅርበዋል። 
በአጠቃላይ ደርግን ለመጣል በተደረገው 
ትንቅንቅ የሰሜን ሕዝብ ከህወሓት ሠራዊት 
ጋር ደፋ ቀና ብሏል።
የሰሜን ተራራ ሕዝብ ከደርግ ውድቀት 

በኋላ
መልካም አስተዳደር፣ ፍትሕና 

ነጻነትን በሚመለከት ካለፉት ሥርዓቶች 
የተሻለ ለውጥ ያላየው የአካባቢው ሕዝብ 
የመሠረተ-ልማትም ተጠቃሚ አይደለም። 
የጤና ተቋማቶች ቢሰሩም በቂ መድሀኒትና 
ብቁ የህክምና ባለሙያዎች ስለሌላቸው 
አብዛኛው ህዝብ ከታመመ ከመሞት ውጪ 
ያለው ተስፋ ፈጣሪ ብቻ ነው። ለመታከም 
አቅሙ የፈቀደላቸው ደግሞ ሽሬ፣ አክሱምና 
መቀሌ ድረስ ከመሄድ ሌላ አማራጭ 
የላቸውም።

የሕዝቡ ሀብት እንደድሮው 
አይደለም። ኮረፌ ጠላ ቅንጦት ሆኗል፤ 
ልብሳቸውም ብጣሽ ጨርቅ ነው። የወረዳዎቹ 
ወሳኝ ሰብሎች መብቀል ካቆሙ 17 ዓመት 
አልፏቸዋል። በአካባቢው የሚበቅሉ ጥቂት 
እህሎችም የቆላው በድርቅ፤ የደጋው ደግሞ 
በበረዶ ስለሚጠፋ ገበሬው የጨለማ ኑሮውን 

ለመግፋት ተገዷል። ለዚህ ደግሞ የግብርና 
ባለሙያዎች መፍትሄ አጥተዋል። የአማራ 
ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አያሌው ጎበዜ 
የሕዝባቸውን እንዲህ መሆን ቢያዩ ምን 
ይሉ ይሆን? የመኪና መንገድ ባለመሠራቱ 
የነዚህን ወገኖች መራራ ሕይወት ለማየት 
የሚደፍር የለም። ቁርጠኛ መሪዎች ቢኖሩን 
ኖሮ በሄሊኮፕተር ለመሄድ ቀላል ነበር። 
ጥቂት ዋሊያዎች ከሚሸሸጉበት ከጪነቅና 
ከሳንቃበር ገደላማ ተራራዎች በስተቀር 
የአካባቢው የተፈጥሮ እፅዋት አልቆ ወደ 
ምድረ-በዳነት ተቀይሯል።

ፍትሕና ፀጥታ
የሰሜን ተራሮች ሕዝብን 

ከፍትሕና ከፀጥታ አንጻር ከቃኘነው ከአፄውና 
ከደርጉ ሥርዓት የከፋ ችግር ውስጥ እንዳለ 
እንረዳለን። ከጥቂት ሚሊሻዎችና የቀበሌ 
አስተዳዳሪዎች ውጪ የአማራ ክልል 
የፀጥታ ኃይሎች በአስቸኳይ ጊዜ በቀላሉ 
መድረስ ስለማይችሉ በነብሰ-ገዳይ ሽፍቶች 
የበላይነት እየተመራ ይገኛል። ስደተኛ 
ተቀባይ የነበረው ሕዝብ ዛሬ ራሱ ስደተኛ 
ሆኗል። ሀገሬው ወልቃይትን አቋርጦ ወደ 
ሱዳንና የመን ጉዞውን ተያይዞታል። በግብፅ 
አቋርጠው እስራኤል የገቡም በርካቶች 
ናቸው። ከመንገድ የቀሩትን እግዜር 
ይቁጠራቸው፡፡

 መንግሥት ‹‹ሰላምን 
ያውካሉ›› የሚላቸውን ሽፍቶች ከመቅጣት 
ይልቅ ሽፍቶችን የምታበሉና የምታጠጡ 
እናንተው ናችሁ በማለት የሚታሰረውና 
የሚገረፈውን ህዝብ ቤቱ ይቁጠረው። 
እንደምሳሌም ብንጠቅስ የሽፍታ ጥጋቤ 
አዲሱ አባት የሆኑት አቶ አዲሱ ታደሰ 
በ62 አመት እድሜያቸው በጥቅምት ወር 
2003 ዓ.ም የሽፍታ አባት በሚል ምክንያት 
የማይፀብሪ ፖሊሶች ወስደዋቸዋል ተብሎ 
ሲነገር ነበር። ከጥቂት ቀናት በኋላም 
ሰይጣን መጣያ በሚባለው ገደል ውስጥ 
አጥንታቸው ተለቅሞ ተቀብረዋል። አሁን 
አሁን ይሄ ተግባር በሰሜን ተራራ ወረዳዎች 
የተለመደ ሆኗል። የአማራ ክልል መሪዎች 
ይሄንን ጉዳይ ማጣራት ካስፈለጋቸው ወደ 
አዱ ሰላም ወረዳ ብቅ ማለት ብቻ ነው 
የሚጠበቅባቸው።

ከጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ 
ዜናዊ ጀምሮ አቶ አባይ ፀሐዬ፣ አቶ 
ታምራት ላይኔ፣ አቶ አዲሱ ለገሠ፣ አቶ 
ተፈራ ዋልዋ፣ አቶ ህላዌ ዮሴፍና አቶ 
በረከት ስምኦንን ጨምሮ በአጠቃላይ መላው 
የህወሓትና የኢህዴን መሪዎች ከዚህ ሕዝብ 
የገብስ ኮረፌና በቅቤ የተለወሠ የስንዴ/

አቶ አስገደ ገ/ስላሴ

አታሚ   
      ብርሃንና ሰላም
     ማተሚያ ድርጅት
     ክ/ከተማ፡- አራዳ
       ቀበሌ፡- 17
      የቤት፡- 984

አስተያየት አስተያየትአስተያየት አስተያየት

የገብስ ቂጣ እንዳልተመገቡ ዛሬ ህዝቡ 
የሚበላውን ሲያጣ ዘንግተውታል። የዚህን 
ህዝብ ውለታ መርሳት እጅጉን ያደማል። 
ሲታመሙ መታከሚያ አጥተውና ለመኖር 
የሚያስፈልጋቸውን ቁሳቁስ ተነፍገው 
በየቤተክርስቲያኑ ጥግ ወድቀው ማየትን 
የሚያክል አሳዛኝ ክስተት አይኖርም።

ኢህአዴግ ለእንደዚህ አይነት 
ችግሮች መፍትሄ ቢሰጥ ለህዝቡ ደህንነትና 
ለራሱም ስልጣን ማራዘሚያ ይጠቅመው 
ነበር። ህዝብን መግፋት የአምባገነኖች 
ተፈጥሮ በመሆኑ ሕዝቡ እንደህዝብ 
እየጠፋም ባልተገኘ ነበር።

የተከበራችሁ አንባቢያን በሰሜን 
ተራራ አካባቢ ያለውን ወገን እንደማሳያ 
ተጠቀምኩት እንጂ ሌሎች የተረሱ ሕዝቦች 
በሀገራችን እዚህም እዚያም እንደሚገኙ 
በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። ከሰሞኑ 
እንኳን የሰቆጣና የአገው ሰዎች ባጋጠማቸው 
ችጋር የተነሳ የትግራይ ከተሞችንና ገጠራማ 
ቦታዎችን በስደት አጥለቅልቀውት እንደነበር 
እኔ ሳልሆን መላው የመቀሌ ሕዝብ 
ይመሰክረዋል።

በሰሜን ጎንደር ያለውንም ችግር 
የመንግሥት መገናኛ ብዙሃን ሊነግሩን 
ፈቃደኛ አይደሉም። የተቃዋሚ ፓርቲ 
መሪዎችም ስለእነዚህ ሕዝቦች ሲናገሩ 
አይሰሙም። የግል ጋዜጦችም ቢሆን 
ከመረጃ እጥረት ሊሆን ይችላል እንዲሁ 
አልዘገቡትም ታዲያ ማነው ይህንን 
ሕዝብ ከጨለማው የሚታደገው? መልሱን 
ለህወሓት/ኢህአዴግ መንግሥትና ለአቶ 
አያሌው ጎበዜ ትቼዋለሁ።

ይሄ ኢትዮጵያዊ ወገናችን 
በከፍታ ቦታ ላይ ቢኖርም ህይወቱ ግን 
ቁልቁል ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ሆኖ 
ዙሪያውን ሲያማትር የሚያገኘው በምስራቅ 
የተምቤን፣ የሳምረ፣ የአበርገለና የመቀሌ 
የኤሌክትሪክ መብራቶችን ነው። በዚህ 
ጎምጅቶ ወደ ሰሜን ሲያማትር የሽሬን፣ 
የአክሱምንና የአድዋ ወረዳዎችን ከራሱ 
ወረዳ ጋር እያነፃፀረ ሌላ አለማት ውስጥ 
ያሉ አካባቢዎች አድርጎ እንደሚስላቸው 
በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። በምዕራብም 
ቢሆን የደባርቅ፤ በቅርብ ርቀትደግሞ የዲማ፣ 
ሚጫራና የእምባ ማድሬን ለውጦች በአይኑ 
እየተመለከተ ተክዟል።

ከችግር ወደ ችግር፣ ከጨለማ 
ወደ ድቅድቅ ጨለማ እየተሸጋገረ የሚኖረውን 
ይህንን ሕዝብ ለመጎብኘት የምትፈልጉ 
ዜጎች የሚጠበቅባችሁ ወደ ሰሜን ተራራ 
ወረዳዎች ብቅ ማለት ብቻ ነው።

የጨለማ ኑሮ ያልተለየው ሕዝብ

ዜጎች ዋስትና ይፈልጋሉ!
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ተመስገን ደሳለኝ

በሉ በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ይዳሰሳሉ1

ከ
ዚህ ቀደም ‹‹ሀገር በምን 
ይፈርሳል?›› በሚል ርዕስ 
የዚህን ፅሁፍ የመጀመሪያ 
ክፍል ፅፌ ነበር። በዚያ ፅሁፍ 
ላይ ያነሣሁት አንጓ ዘውግ 

ተኮር የሆነው ፌደራሊዝም ከዕለታት 
አንድ ቀን ሀገር ማፍረሱ አይቀሬ 
መሆኑ ላይ ነው። ለዚህም እንደ ‹‹ሠርቶ 
ማሳያ›› የጉራፈርዳ፣ የጋምቤላ እና 
የሲዳማ ችግሮች ሊወሰዱ እንደሚችሉ 
ተነጋግረንባቸዋል። በዚህ ፅሁፍ ደግሞ 
ከዘውግ ተኮር ፌዴራሊዝሙ በተጨማሪም 
ዜጎች ‹‹ሀገሬ›› ብለው በሀገራቸው ላይ 
መተማመን ካልቻሉ ‹‹ሀገር ሊፈርስ›› 
እንደሚችል እንነጋገራለን። በእርግጥ ይህን 
ርዕሰ ጉዳይ ደግሜ ለማንሳት ሌላኛው 
ምክንያቴ ከስርዓቱ የሃሳብ ‹‹ቀሳውስቶች›› 
ዋነኛው የሆኑት አቦይ ስብሃት ነጋ  ሰኔ 
16 ቀን 2004 ዓ.ም ከ‹‹አዲስ ጉዳይ›› 
መፅሔት ጋር ያደረጉት ቃለ መጠይቅ 
ነው፡፡

ከአጀንዳችን በፊት…
ባለፈው ሳምንት በወጣችው 

ፍትህ ላይ ‹‹አልሸባብ›› ከሚባል የሽብር 
ድርጅት ጋር ጋዜጣዋን ለማቆራኘት 
ስለተደረገው ከንቱ ሙከራ አንድ ፅሁፍ 
ፅፌ እንደነበር ይታወሳል። በፅሁፉ ላይም 
የዚህ እኩይ ምግባር ‹‹ፊታውራሪ›› አዲስ 
ዘመን ጋዜጣ እንደሆነ የራሱን (የአዲስ 
ዘመን) ህትመት ጠቅሼ ነበር። ይህንንም 
ተከትሎ በማግስቱ ቅዳሜ (ሰኔ 16/2004 
ዓ.ም.) በወጣው አዲስ ዘመን ላይ 
አዘጋጁ ቁጣቸውን ሲገልፁ እንደ ከዚህ 
ቀደሙ በብዕር ስም ወይም በገደምዳሜ 
ለማድረግ እንኳ ጥቂት አልተጨነቁም። 
በግልፅ እና በድፍረት ነው ሀገር ጥዬ 
መጥፋት እንዳለብኝ የነገሩኝ። ይህ 
ማስጠንቀቂያቸውም የታተመው በገፅ 
11፣ የፖለቲካ አምድ ላይ ሲሆን 
አስፈራሪውም የገፁ ም/ዋና አዘጋጅ ሠይፈ 
ደርቤ ናቸው። ርዕሱ ‹‹ለሀገር ጥፋት 
ከመኖር…›› ይላል፡፡ በውስጡ ደግሞ 
እንዲህ የሚል ትዕዛዝና ማስጠንቀቂያ 
ይዟል፡- ‹‹ምንም እንኳን ፍትህ ሽብር፣ 
ሽብር፣ አልሸባብ፣ አልሸባብ ብትልም፤ 
ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ የአንጋፋነት ስያሜ 
እየሰጠች ‹ይችን ሀገር ለቀን አንወጣም› 
የሚል ሀሳብ በየጊዜው ብታንፀባርቅም 
ሀገር ከጠፋ በኋላ መቀመጫ እንደሌላት 
አለመጠርጠሩ ያስፈግጋል።… መሰደድና 
እንደገና የልማት ‹ሀሁ…› ውስጥ መግባት 
አንፈልግም። ከአዲስ መጀመርን አንሻም፤ 
በእምነት ሽፋን በየጊዜው የውዥንብር 
አጀንዳ በመቅረፅ ወሬ መፍጠር፣ 
የተፈጠረውን ወሬ ዜና ማድረግ፣ ሲሻ 
በእምነት ሽፋን፣ ካልሆነ በጦር ኃይል፣ 
አልሆን ሲል በመምህራን ጉዳይ፣ እንዲያ 
ሳይሆን በግንቦት ሰባት፣ እምቢ ሲል ‹…
ጊዜ ለኩሉ› እያሉ መወትወት ብዕረኛም 
ጋዜጠኛም አያሰኝም። ሀገር መውደድና 
ለሀገር መኖር እንዲያ አይደለም። ይልቅ 
ለሀገር ጥፋት ከመኖር ከሀገር መጥፋት 
ይሻላል።›› (ሠረዝ የእኔ)

የተሠመረበትን አንቀጽ ስናየው 
ይህ አቋም የመንግሥት ጋዜጣ አዘጋጅ 
አቋም ይሆናል ማለት ሊከብድ ይችላል። 
አሳዛኙ ነገር ግን አዘጋጁ በስማቸው 
ስለሆነ የፃፉት ሳንወድ በግድ ከመቀበል 
ውጭ የሚኖረን አማራጭ አለመኖሩ 
ላይ ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ የተለያዩ 
ጥያቄዎች መነሳታቸው አይቀርም፡
፡ ለምሳሌ ለሀገር ጥፋት ከመኖር 
ከሀገር መጥፋት ይሻላል ምን ማለት 
ነው? የምንጠፋውስ ወዴት ሀገር ነው? 
የሚሉትን ልናነሳ እንችላለን፡፡ (በነገራችን 
ላይ ይህ ማስጠንቀቂያ ‹‹አልሸባብ ላከው›› 
ከተባለው ማስፈራሪያ የተለየ አይደለም። 
ምን አልባት ልዩነት አለው ከተባለ እንኳ 

የአዲስ ዘመኑ ‹‹ሀገር ለቆ መጥፋት›› 
የሚል አማራጭ ሲኖረው፤ የአልሸባቡ 
‹‹ህይወት እናጠፋለን›› የሚል አማራጭ 
ማስቀመጡ ብቻ ነው) 

የሆነ ሆኖ በፍትህ ላይም ሆነ 
በእኛ በአዘጋጆቹ ላይ ለሚደርስ አንዳች 
‹‹ክፋት›› እኚህ የጋዜጣው አዘጋጅም 
ሆኑ ማስጠንቀቂያውን በሚያዘጋጁት 
የፖለቲካ አምድ በኩል እንዲያደርሱ 
የላኳቸው ‹‹ሰዎች›› አስቀድመው 
ሀላፊነቱን ወስደዋል፡፡ መቼም ከዚህ 
የበለጠ መንግስታዊ  የሽብር ድርጊት 
የትም ተሠምቶ እንደማያውቅ እርግጠኛ 
ነኝ፡፡ አልቃይዳ እና አልሸባብ እንኳ 
አደጋ ሲጥሉ እንዲህ ግልፅ ማስጠንቀቂያ 
ሠጥተው የሚያወቁ አይመስለኝም፡፡ 
እንግዲህ የሚሆነውን እናያለን፡፡ አሁን 
ወደ አጀንዳችን እንመለስ። 

ሀገር በምን ይፈርሣል?
በእርግጥ ይህ ጥያቄ 

አይደለም። በተግባር እየታየ ያለና ሊሆን 
የሚችል አደጋ ነው። የሀገሪቱን የፖለቲካ 
ስልጣን ከጨበጠ ሃያ አንድ ዓመት 
የሞላው ኢህአዴግ ከፖለቲካው ባሻገር 
ኢኮኖሚውንም ሆነ ፕሮፓጋንዳውን 
‹‹ጉልተ-ርስት›› አድርጎታል፡፡ ይህ 
ብቻም አይደለም፡፡ ይልቁንም እንዲህ 
በጉልበት ያከማቸውን ‹‹ኃይል›› 
እና ‹‹ገንዘብ›› መልሶ ወደ ህዝብ 
ሲያመጣው ጉዳይ መፈፀሚያ ወይም 
ድጋፍ ማሰባሰቢያ እያደረገው ነው፡
፡ ለዚህም ነው ግንባሩ የእኔ ከሚለው 
ርዕዮተ-ዓለም የተለየ አመለካከት ያለው 
ከመንግስት የስራ ‹‹ዕድል ፈንታው››ን 
እንዳያገኝ የሚያደርገው፡፡ ይህ ሰው 
ተበድሎ ቢከስ ወይም በሀሰት ቢከሰስም 
አይረታም። በአጠቃላይ ለህዝባዊ 
አገልግሎት የተቋቋሙ መንግስታዊ 
አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችም እንዲሁ 
መስፈርታቸው ከ‹‹ኢትዮጵያዊነት›› 
ይልቅ ‹‹ኢህአዴጋዊነት›› የሚል 
ከሆነ ውሎ አድሯል። ልክ ኢህአዴግ 
የሚባል ዳር ድንበሩ የተከበረ ሀገር ያለ 
ይመስል።

በተለይም ከምርጫ 97 በኋላ 
ተራራና ወንዞቹ ሳይቀሩ ‹‹የግንቦት ሃያ 
ፍሬ ናቸው›› ወደ ማለት አዘንብሏል። 
ይህም ዕውን ይሆን ዘንድ ማደራጀት፣ 
ማደራጀት… አሁንም ማደራጀት። 
አባላትን ማብዛት፣ ማብዛት፣ ማብዛት… 
አሁንም ማብዛት የሚል ፍልስፍናን 
እንደዋነኛ አጀንዳ የያዘው፡፡ ሌላው ቀርቶ 
ከኢህአዴግ ጥቅምም ሆነ ከፖሊሲው 
ጋር አንዳች ግንኙነት የሌለው ለእስረኞች 
የሚሰጠውን ‹‹አመክሮ›› ያልተደራጀ 
እንደናፈቀው ይቀራል የማለት 
አዝማሚያዎችን እየሰማን ነው። ይህ 
አይነቱ ‹‹ጥርነፋ›› ደርግ ለመጨረሻ 
ጊዜ የተፍጨረጨረበትን፣ ነገር ግን 
ግብአተ መሬቱ ከመፈፀም ያልታደገውን 
‹‹ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር›› 
መፈክርን ያስታውሰኛል። …ሁሉም 
ነገር የኢህአዴግ ነው። ‹‹ከእኔ በቀር ሌላ 
አምላክ አይኑርህ›› ምድራዊው ትርጓሜ 
ይህ ነው፤ ሌላ አይደለም፡፡ ከኢህአዴግ 
በቀር…

ከዚህ ቀደም ፕሮፌሠር 
መስፍን ወልደ ማርያም በፍትሕ ጋዜጣ 
‹‹መሬት መሬት አንድ›› ሲሉ በፃፉት 
አርቲክል ላይ መሬቱ በሙሉ ለባለሀብት 
ተሸጦ ካለቀ፤ ቀሪው ኢትዮጵያዊ መሬቱ 
ቢወረር ለማን መሬት ብሎ አጥንትና 
ደሙን ይከሰክሳል? የሚል ይዘት ያለው 
የነገ ስጋታቸውን ገልፀው ነበር። በእርግጥ 
ፕሮፍ ልክ ናቸው። የጋምቤላን መሬት 
የተቀራመቱት ህንድና ሳውዲአረቢያም 
ሆኑ ዋና ዋና የከተሞቻችን እምብርት 
እየገዛ ያለው መሀመድ አላሙዲ 
‹‹ሀገሪቱን በጥቂቶች የመጠቅለል›› 
ኢህአዴጋዊ ፍልስፍናን ከዳር እያደረሱት 

ክፍል አንድ›› መጽሐፍ ላይም እንዲህ 
የሚል ምርጥ የአስተዳደር ምሳሌ ልናገኝ 
እንችላለን፡-

‹‹አፄ ምኒልክ የግል መሬት 
እንዲይዙ ተብለው ሲመከሩ ‹መላው 
ኢትዮጵያ የማን ኾነና እኔ በግሌ መሬት 
እይዛለሁ?› ብለው በመመለሳቸው 
በምኒሊክ ስም የተያዘ አንድም መሬት 
አልነበረም። የእናታቸውን የዘር ርስት 
ወራሽ ቢሆኑም ገበሬው እያረሰ ሲሆን፣ 
በግብር ምክንያት ከምስለኔው ጋር 
ተጋጭተው ጉዳዩ አፄ ምኒልክ ዘንድ 
ሲቀርብ ‹ፈጣሪዬ የመላ ኢትዮጵያ አባት 
ስላደረገኝ እሡም ከልጆቼ አንዱ ስለሆነ 
በስሙ ሊገበር ይችላል› ብለው መረቁለት፡
፡›› በእርግጥ ይህ ድንቅ የአስተዳደር ዘይቤ 
ቢሆንም ከዚህ በተቃራኒው የሚቆም 
ታሪክም አለን፡፡

የዚህ ታሪክ ባለቤት በታሪካችን 
ከተጠቀሱት ገብጋባ ንጉሶች አንዱ ነው፡
፡ ንግስናውም በአክሱም ዘመን ሲሆን 
ስሙም ዞስካለስ ይባላል፡፡ እንደታሪካችን 
ትርክት ዞስካለስ ለሀገራችን የመጀመሪያው 
ወይም ‹‹Known›› ንጉስ ነው፡፡ ‹‹THE 
PERIPLUS OF ERYTHREAN SEA›› 
በሚል ርዕስ በዘሙኑ የተፃፈ መፃሀፍ 
ይህንን ንጉስ ‹‹Greedy Merchant›› 
(ገብጋባው ነጋዴ) ሲል ይገልፀዋል፡፡ ይህ 
ንጉስ የነበረው ከክርስቶስ ልደት በኋላ 
በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ነው፡
፡ ከዚህ አንፃር ነው ወደኋላ 2ሺህ አመት 
ተጉዘን ከዞስካለስ ከመማር በህይወት ካለፉ 
በቅጡ መቶ አመት እንኳን ካልሞላቸው 
ምንሊክ መማሩ የተሻለ ነው የምለው፡፡ 
…ለእኔ መንግስት ማለት እንደ ምንሊክ 
ያለ አስተዋይ እንጂ እንደ ጥንቱ ዞስካለስ 
ያየው የሚያምረው ‹‹ቆንቋና›› ነጋዴ 
አይደለምና። ስለዚህም ይህ ሁኔታ ወደ 
ኢትዮጵያ ሲመጣ ምንሊክ ካደረጉት 
የተለየ ትርጉም ሊኖረው አይገባም። 
እንደዕድል ሆኖ ግን በመሬት ያለው  
የዚህ ተቃራኒ ነው። እናም በህዝብ ሀብት 
የጋራ መኖሪያ ቤት (ኮንዶሚኒየም) ገንብቶ 
ሲያበቃ እንደ ስስታም ነጋዴ  አትርፎ 
መሸጥ በየትኛውም መንገድ ‹‹ልማታዊ›› 
ሊያስብል አይችልም፡፡ አርባ አመት ግብር 
ሲከፍል የቆየ ነጋዴን ከቦታው እንዲነቀል 
ተደርጎ ሲያበቃ ‹‹ለመንግስት ቤት ምትክ 
አንሰጥም›› ማለቱም ማጅራት ከመምታት 
በምን ሊለይ እንደሚችል ግልፅ አይደለም፡
፡ የፖለቲካ ስርዓቱ የወለደው የድርጅትም 
ሆነ የግለሰብ ነጋዴ፣ ከለፍቶ አዳሪው 
ነጋዴ በተለየ ሁኔታ ከታየ መቼም ቢሆን 
እንደአስተዳደር አምኖ መቀበሉ ድንገት 
ሀገር ሊያፈርስ የሚችልበት አጋጣሚ 
ለመብዛቱ ጥርጥር የለውም። ነጋድረስ 
ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ‹‹መንግሥትና 
የሕዝብ አስተዳደር›› በሚለው 
መጽሐፋቸው ይህንን ሃሳብ እንዲህ ሲሉ 
ያጠናክሩታል። 

‹‹በያንዳንዱም መንግሥት 
የሚያድሩ ብዙ ልዩ ልዩ ነገዶች ይኖሩ 
ይሆናል። ስለሆነም መንግሥት አንዱን 
ነገድ አጥቅቶ ሌላውን ነገድ ለመጥቀም 
ሥራው አይደለም። አስተካክለን ካሰብን 
ዘንድ መንግስት መቆሙ ለሕዝቡ 
ሁሉ ጥቅም ነው። መንግስት ህዝቡን 
ሁሉ በትክክል ለመጥቀም ካላሰበ 
መንግሥት በዙፋኑ ሊቆም አይችልም። 
ላንዱ ነገድ ወይም ለጥቂት ሰዎች ብቻ 
ማድላት ለመንግሥት የሚገባ ሥራው 
አይደለም።››

እኔም ይህንን ነው እያልኩ 
ያለሁት ‹‹ለጥቂት ሠዎች ብቻ ማድላት 
ለመንግሥት የሚገባ ሥራው አይደለም።›› 
የነጋድራስን ምክር አስተውለን በዚህ 
ዘመን መንፈስ እንፈክረው ካልን ደግሞ 
‹‹ይህ አይነቱ አድልኦ አልፎ ተርፎም 
እንዲህ የምትሟሟቱበትን ዙፋን በህዝባዊ 
አብዮት ወደታሪክነት ይቀይረዋል›› የሚል 
ሆኖ እናገኘዋለን፡፡

ከዚህም ባለፈ ለስርዓቱ ዕድሜ 
መራዘም ሲባል የረዥም ዘመን ታሪክ 
ተጋሪ በሆኑ ዜጎች መካከል ‹‹መናፍቃዊ›› 
ስርዓት ማንበሩ ሀገር ከማፍረስ ውጭ 
የሚፈይደው ነገር የለም፡፡ ይህ አንድ 
እውነት ቢሆንም በግሌ ‹‹የሀገራችን 
አንድነት የፀናው የብሔር ብሔረሰቦች 
መብት እስከመገንጠል በመከበሩ ነው›› 
የሚለው የአቦይ ስብሓት ትንተና ውሃ 
የሚቋጥር ሆኖ አይሰማኝም። ነገር ግን 
አቦይ ከላይ በጠቀስኩት ቀን በወጣችው 
አዲስ ጉዳይ መጽሔት ላይ ‹‹ሀገር ማለት 
ለእርስዎ ምንድነው?›› በሚል ለቀረበላቸው 
ጥያቄ ሲመልሱ ‹‹ሀገር ማለት ህዝቡ ነው። 
የህዝቡ ታሪክ ነው። ትናንት የነበረበት 

ይመስለኛል። የእነዚህ ሁሉ ድምር 
ውጤትም ነው ሀገር የሚያፈርሰው። 
…ሀገር ህልውናዋ የሚረጋገጠው ዜጎች 
‹‹ሀገሬ›› ሲሉ እንጂ የጥቂት ጉልበተኞች 
‹‹ማረሻና ማጭድ›› ስትሆን አይደለም። 
አሁን እየሆነ ያለው ግን በግልባጩ ነው። 
ከዚህም በመነሳት ነው ‹‹አይበለውና!›› 
እንደቀድሞዎቹ ቀውጢ ጊዜያት የሀገሪቱ 
ሉአላዊነት ቢደፈር ማን ይሆን ‹‹ሀገሬን 
ዳር ድንበሬን›› ብሎ የሚሞተው? በሚል 
ስጋት የተዋጥነው፡፡ መቼም አላሙዲ 
እና የካራቺ ሩዝ አምራች ገበሬዎች 
‹‹ኢትዮጵያ የእኛ መመኪያ…›› እያሉ 
ሊዘምቱ እንደማይችሉ ግልፅ ነው። 

በጋምቤላ-ፓኪስታናዊያን፤ 
በኡጋዴን-ቻይናውያን የተገደሉት 
ምክንያትም ምልክቶች ሊሰጠን ይችላል፡፡

እናም መሬትን ያህል ነገር ቀርቶ 
ጥቃቅን የዜግነት ጥቅሞቹን በጠየቀ ቁጥር 
‹‹የፓርቲ አባል ነህ? ወይስ አይደለህም?›› 
በሚል ማንፈሻ የሚንገዋለለው ኢትዮጵያዊ 
እንደከዚህ ቀደሙ ባንዲራ ለብሶ ሊዘምት 
ይችላል ማለቱ ገራገርነት ነው። ጥላሁን 
ብርሃን ስላሴ ቤተ ‹‹የ20ኛው ክፍለ 
ዘመን ኢትዮጵያ-ክፍል አንድ›› በሚል 
ርዕስ በፃፉት መፅሕፍ ላይ በ1928ቱ 
የፋሽስት ጣሊያን ወረራ ጊዜ ከቤልጅግ 
ሀገር ተገዝቶ የመጣው የጦር መሣሪያ 
ለወታደሮች ሊከፋፈል ሲል ራስ ካሣ 
ወታደሮቹ መሳሪያውን ይዘው ወደጦር 
ሜዳ ላይሄዱ ይችላሉ ብለው በመስጋት 
እንዳይታደላቸው ተቃውመው እንደነበረ 
ይገልፃሉ። 

‹‹ሃሳባቸው ወታደር 
መሣሪያውን ይዞ ተፈሪን ይከዳል ብለው 
በመጠርጠር ነው፡፡ ለዚህም ምክንያቱ 
ወታደሩ በወር የሚከፈለው ሦስት 
ማርትሬዛ ብር (ጠገራ ብር) ስለኾነና 
ቅሬታ ስለነበረው ነው። ወታደሮቹም፡-

‹እንደራበኝና እንደሞረሞረኝ
ከጠገበው ጋራ ልሞት ነው 

መሰለኝ›
ብለው ዘመቱ ይባላል›› ሲሉ 

ጽፈዋል። እኔም ይህን ነው እያልኩ 
ያለሁት። ‹‹ከመንግስት ቤት›› እስከ 
‹‹መንግስት ስራ›› ማግኘት የዜግነት 
ሳይሆን የፓርቲ መብት ከሆነ፤ 
የመከላከያም ሆነ የፌዴራል ሠራዊቱን 
ከሚተማመንበት ይልቅ የሚፈራው 
ከበረከተ፣ የስለላ መዋቅሩ ከፓርቲ መዋቅር 
ካልተለየ፣ የፍትሕ ስርዓቱ የድርጅት 
ግምገማን ከመሠለ… አባቶቻችን በደም-
በአጥንታቸው ያቆዩልንን የምንወዳት 
ሀገራችንን ሊያፈራርስ ጉልበት ካለው 
ማዕበል አንዳች ኃይል አያቆመውም፡
፡ የአቶ በረከት ስሞዖን ‹‹የሁለት 
ምርጫዎች ወግ›› መፅሀፍም ቢሆን 
እንኳ-አይቻለውም። (ይህን ያልኩበት 
ምክንያት በረከት፣ ፓርቲያቸውን በጉልበቱ 
ከተሰቀለበት የስልጣን ማማ ሊያወርደው 
ጥቂት ቀርቶት የነበረውን ሱናሚ ምርጫ 
97 ‹‹ናዳ›› ሲሉ ከገለፁ በኋላ፣ የጎዳና ላይ 
ግድያውን፣ የጋዜጠኞችና የፖለቲከኞችን 
ጅምላ እስር ጨምሮ ሲቪል ተቃውሞን 
ደምስሰው ‹‹አውራ ፓርቲ›› የተሆነበትን 
ቀመር በዚሁ መፅሃፍ ‹‹ናዳን የገታ 
ሩጫ›› ሲሉ በማንቆለጳጰሳቸው ነው) 

በእርግጥ ሀገር የመታደጉ 
ጊዜው የረፈደ ቢመስልም ጥቂት ወራት 
ወይም አመታት ይቀሩታል። ይህ 
ሊሆን የሚችለው ግን ከኢትዮጵያዊነት 
ይልቅ ‹‹ኢህአዴጋዊነት››ን በማስቀደም 
አይደለም። ወይም ‹‹ታግዬ ጥዬአለሁና 
ሀገር ምድሩ የግል ርስቴ ነው›› በሚል 
ፍልስፍናም አይደለም። ይህ የተሳሳተ 
ፍልስፍና መሆኑ ያልገባው ካለ ምናልባት 
ከአፄ ምኒልክ አስተዳደር መማር 
ይቻላል። መማር ለፈለገ ማለቴ ነው። 
ከዛው ‹‹የ20ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ-

አሁን ያለበት፣ ወደፊት የት እንደሚደርስ 
ማሰብ ነው›› ካሉት ማብራሪያ ጋር 
ችግር የለብኝም። ሆኖም ‹‹ሀገሪቱ 
ልትፈርስ መሆኑ ነው ይህን አንቀጽ 
(39) የወለደው?›› ለሚለው የመፅሔቱ 
ጥያቄ ‹‹አይደለም፡፡ እኛም የታገልንበት 
ነው፡፡ የኢትዮጵያን ሁኔታ ያንፀባርቃል። 
ነገር ግን ከገመትነው በላይ ሀገር ፈርሳ 
አገኘናት። ወዲያው የመገንጠል ፍላጐት 
ከገመትነው በላይ ነው የሆነው። ኢትዮጵያ 
በምትባል ሀገር መቆየት የማይፈልጉ 
ብዙ ድርጅቶች ነበሩ። ‹እስከ መገንጠል› 
የሚለው ነገር ሀገሪቱን አቆይቶልናል። 
ባለፉት መንግስታት በተሰራበት ግፍ 
አሁንም ህዝቡ ያለው ምሬት ቀላል 
አይደለም…›› ያሏት ደንገርጋራ ሃሳብ 
ብዙም አትመችም። ባይሆን ከዚሁ ጋር 
አያይዘው የተናገሯት ቁም ነገር ከብዙሃኑ 
አተያይ ጋር የሚያሰልፋቸው ከመሆኑም 
ሌላ ጥቂት ተጨማሪ ነገሮች ቢደመሩበት 
ኖሮ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያሰሱት ያለውን 
አትኩሮት በተሻለ ሁኔታ ይስብላቸው 
ነበር። 

አቦይ እንዲህ ነው ያሉት 
‹‹አሁንም ቢሆን በዴሞክራሲያዊ 
ስርዓቱና ልማቱ ካልተፋጠነ ችግር ውስጥ 
መግባታችን አይቀርም›› እኒህ አንጋፋ 
ታጋይ አንዳንዴ በጣም ግልፅ ናቸው፡፡ 
ከማንም በተሻለ ስለዲሞክራሲ እና ልማት 
የሚወራው ፕሮፓጋንዳ እንደሆነ ያውቃሉ፡
፡ ጠንቅቀው ስለሚያውቁም ነው ችግር 
መከሰቱ አይቀሬ እንደሆነ በዘወርዋራ 
የነገሩን። (ዳሩስ! ዳገት ወቶ፣ ቁልቁለት 
ወርዶ ካነበረው ስርዓት እየተገፋ ያለ ሰው 
ከዚህ የበለጠ ምን ሊል ይችላል? መቼም 
በግልፅ ልማት የለም እንዲሉን ከጠበቅን 
ፖለቲካ አልገባንም ማለት ነው)

በእርግጥ አቦይ የረሱት 
ነጥብ የተፋጠነ ልማት ቢኖር እንኳ 
ተጠቃሚው ‹‹ጥቂቶች›› ከሆኑ የፈሩት 
ችግር መድረሱን አለማመላከታቸው ላይ 
ነው፡፡ ጥቂት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት፣ 
የአጋር ፓርቲ ወሳኝ ሰዎች እና ብልጣ 
ብልጥ ነጋዴዎች ቁመናው ያማረ፣ ዛላው 
የተንዥረገደ፣ በመስታወት ያበደ ሕንፃ 
ባለቤት መሆናቸው በሀገሪቱ ልማት አለ 
የሚያስብል አይደለምና፡፡ በተቀረ አቦይ 
ከህወሓት የአመራር አባልነት ጡረታ 
ከወጡ ወዲህ ከበርካታ ‹‹እንጀራ ፈላጊ›› 
ምሁራኖች የተሻለ ድፍረት እና ሕዝባዊ 
አቋም እየያዙ መጥተዋል (ለመጽሔቱ 
በሰጡት ቃለ መጠይቅ ውስጥ በሌላ 
ጊዜ የምመለስበት ሊፍታቱ የሚችሉ 
ጥቆማዎች እንዳሉ አልክድም)

በነገራችን ላይ አቦይ በቃለ-
መጠይቁ ወቅት የሳቱት ግዙፍ ነጥብ 
(ግንቦት ሃያ በድል አዲስ አበባ ሲገቡ) 
‹‹ከገመትነው በላይ ሀገር ፈርስ አገኘናት›› 
የምትለዋ ነች። እውነት ለመናገር 
ይህን መቀበል ያዳግታል፡፡ ምክንያቱም 
ደርግ ሁሉንም ችግር፤ በጦር መሳሪያ 
የሚፈታ ሕግ የማይገዛው መንግሥት 
መሆኑ አያከራክርም። በዚህ ግልባጭ 
ደግሞ ደርግ 17 ዓመት ሙሉ አንድም 
ስልጣኑን እንዳያጣ፤ ሁለትም ሀገሪቷ 
እንዳትፈርስ ሙሉ በሙሉ ወደ ጦርነት 
ሊገባ መቻሉን ልናነሳ እንችላለን። ይህ 
ሁኔታ ሲብራራ ከኢህአፓ፣ ከህወሓት፣ 
ከኦነግ እና ከመሳሰሉት ጋር የነበረው 
ጦርነት የስልጣን ጥያቄ ሲሆን፤ 
በኤርትራ ምድር ከሻዕቢያ ጋር የነበረውን 
ግን ሀገር ለማዳንና ለመገንጠል የተደረገ 
ሆኖ እናገኘዋለንና። ለዚህም ነው የአቦይ 
‹‹ሀገር ፈርሳ አገኘናት›› ምላሽ በጲላጦሳዊ 
ብልጠት የተለበደ የሆነብኝ፡፡

ሌላው ቀርቶ አቦይ የሚኩራሩበት 
የመገንጠል መብት የሚፈቅደው አንቀፅ 
ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚሰራ አይደለም፡
፡ ለምሳሌ ደቡብን ብንወስድ  በርካታ 
ብሄሮች በዞን ተካፋፍለው በአንድ 
ክልል ታስረው እናገኛለን፡፡ ሲዳማ ዞን፣ 
ስልጤ ዞን፣ ወላይታ ዞን፣ ጉራጌ ዞን… 
የመሳሰሉትን፡፡ እናም በሕገ-መንግስቱ 
መሰረት መገንጠል የሚሉት የተከለለ 
መልክዓ-ምድራዊ አቀማመጥ ያላቸው 
ብሔር፣ ብሔረሰቦች አልያም ህዝቦች 
ናቸው። የደቡብ ብሔር ብሔረሰብ ክልል 
ከአንድ ወጥ ብሄር አልያም ብሔረሰብ 
አለመዋቀሩ እንደ ክልል ‹‹ልገንጠል›› 
ቢል እንኳ የማይቻለው ነው። እንደ ብዙ 
ፀሐፊዎች ትችትም የዚህን አንቀፅ መኖር 
ተማምነው ጥያቄያቸውን ለመግፋት 
የሚሞክሩትን ‹‹በጠባብነት›› እየከሰሰ 
ራሱን ሀገር አረጋጊ አድርጎ ከማቅረብ 
በዘለለ ዕውናዊ ፋይዳውም ብዙ አይደለም። 

ሀገር በምን ይፈርሳል? 

ወደ ገፅ 12 ዞሯል
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‹‹ኢትዮጵያ በአክሱም ዘመነ መንግስት ውድቀት ማግስት፣ በዘመነ መሳፍንት ወቅት፣ በ1966ቱ 

አብዮትና በ1983ቱ የሽግግር ዘመን ትፈራርሳለች ተብሎ ብንሳቀቅም እነዚህን ጊዜያቶች 

ተሻግራለች፡፡ እነዚህ የመከራ ጊዜያትን እንድትሻገር ያስቻላት ጥልቅ የዜጎቿ ማህበራዊ ትስስር 

ይመስለኛል›› በማለት የተናገሩት ቢያንስ ነገን ‹‹ሀገሬ ትፈርሳለች›› በሚል ፍርሃት 

እንዳንወጠር ያደርገን ይሆናል፡፡ አሊያም ‹‹When dictatorship is a fact Popular 

uprising is a right›› የሚለውን የፈረንጆች አባባል ከሙሴ አስርቱ ትዕዛዛት የቀጠለ 

11ኛው ትዕዛዝ አድርገን በፍፁም ልባችን መቀበላችን አይቀሬ ሊሆን ነው፡፡
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መቼም አዲስ አበባም “ቋንቋ 
መግባቢያ ነው” የምትል ከሆነ በአማርኛዋ 
መሀል ጣል ማድረግ የነበረባት ኦሮምኛ፣ 
ሲዳምኛ፣ ትግርኛ …ወዘተ ነበር፤ 
የነዋሪዎችዋን ተግባቦት ለማገዝ፡፡ እስዋ 
እቴ! ከእንግሊዝኛ “ሀኪም ይንቀለኝ” 
ብላለች፡፡ ቋንቋዋን ከአማርኛ ወደ 
አማርዝኛ ቀይራለች፡፡ ሰሞኑንማ ቻይንኛም 
ጀምራለች፡፡ አዳዲስ ጐዳናዎች እንደቀስተ 
ደመና ሳይታሰብ የሚዘረጉባት አዲስ አበባ፣ 
ነዋሪዎችዋ በየተቆፈረው ጉድጓድ ገብተው 
እንዳይሰባበሩ፣ ሲያድላቸውም እንዳይሞቱ 
“to the left”፣ “closed road” የመሳሰሉ 
ማስጠንቀቂያዎችን ሁለተኛ ደረጃ ለጨረሱ 
ነዋሪዎችዋ ስትለጥፍ ማየት አያስደንቅም፤ 
የሰለቸ ተግባር ነው፡፡ የሚያስደንቀው 
ከተማዋ ከአስተዳዳሪዋ ጋር ያላት የፖሊሲ 
ተቃርኖ ነው፡፡ ከተማዋን የሚያስተዳድረው 
ፓርቲ ገጠሩን ማዕከል ያደረገ ልማትን 
ለማምጣት ከፍተኛ ትኩረት እሰጣለሁ 
የሚል ብቻ ባይሆን፣ በዚህ ተግባር 
ጥርሱን ነቅሎ አድጐበታል፡፡ ውሎ አዳሩ፣ 
ሀሳብ ንግግሩ እምብዛም ካልተማረው 
ከገበሬው ጋር ነው፡፡ አዲስ አበባ ግን 
ላልተማረ፣ ለእንግሊዝ አፍ ላልገበረ ጆሮ 
ደንታ የላትም፡፡ ከዚህ በላይ ፌዝ ምን አለ! 
በነዋሪዎችዋ ተግባቦት ላይ ብቻ ሳይሆን፣ 
በአስተዳዳሪዎችዋ ፖሊሲ ላይም የምታፌዝ 
ከተማ!

በቀደም “ሜድ ኢን ቻይና” 
የሚለውን ድንጋይ ላይ የተቀመጠ ቻይናዊ 
ያለበት የፊልም ማስታወቂያ አይቼ ከቤት 
ወጣሁ፡፡ የሲኤምሲ የመኖሪያ መንደርን 
እልፍ እንዳልኩ፣ በስተቀኝ “ኦን ታይም 
ሳሎን” እና “ብሉ ቢን ሬስቶራንትና ካፌ”ን፣ 
በስተግራ “ሴፍ ዌይ ሱፐርማርኬት” 
አልፌ አዲስ በሚሰራ መንገድ ዳር ከላይ 
በእንግሊዝኛ ከስሩ ደግሞ ለነዋሪዎቹ ግልጽ 
እንዲሆን በቻይንኛ የተፃፈበት ቆርቆሮ 
ተለጥፎ ተመለከትኩ፡፡ ከቆርቆሮው ሃምሳ 
ሜትር ያህል እልፍ ብሎ ምን የመሰለ 
አዲስ መኪና ጉድጓዱ ውስጥ ወድቋል፤ 

በመካፈል፣ ያለንን ሁሉ በማካፈል፣ ለወገን 
በመቆርቆር የወደፊቱን የሰው ልጆች ህይወት 
የእኛንም ጭምር ብሩህ ማድረግ እንችላለን። 
እኛ ከተዋደድን ብዙዎቹ ተራሮቻችን በፊታችን 
ደልዳላ ሜዳ ይሆናሉ።

ፍቅር ሃያል ነው፤ ፍቅር 
ያላቸውም ኃያላን ናቸው። በመሆኑም 
ፍቅር ያላቸው ሁሉ የኃያላን ተግባራትን 
ይከውናሉ። በልበ-ሙሉነት እና በፍፁም 
በራስ-መተማመን ስሜት ሊገላቸው ጭምር 
ከመጣው ሰው ፊት የፍቅር ምላሽ ይሰጣሉ። 
ሰይፍን በሰይፍ አይመልሱም፤ ሰይፍን 
የሚያነሱ በሰይፍ እንደሚጠፉ ያውቃሉና! 
ይልቁንም ግራ ጉንጫቸው ሲመታ ቀኙን 
ለማዞር ይዘጋጃሉ። ሊገላቸው የመጣውን ሰው 
በክፋት አይተባበሩትም። የገዳይ ግብረ-አበርም 
አይሆኑም፤ ለመሞት ይመቻቹለታል እንጂ። 
በዚህም ተግባራቸው የፍቅርን ሃያልነትና 
ረቂቅነት ይገልጣሉ! እየሞቱ፡- ‹‹አባት ሆይ፡
- የሚሠሩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው!›› 
እያሉ ስለገዳዮች ይማፀናሉ። ምክንያቱስ ቢሉ፡
-

‹‹ፍቅር ይታገሣል፣ ቸርነትንም 
ያደርጋል፣ ፍቅር አይቀናም፤ ፍቅር አይመካም፣ 
አይታበይም፤ የማይገባውን አያደርግም፤ 
የራሱንም አይፈልግም፤ አይበሣጭም፤ 
በደልን አይቆጥርም፣ ከእውነት ጋር ደስ 
ይለዋል እንጂ ስለዓመፅ ደስ አይለውም፤ 
ሁሉን ይታገሣል፣ ሁሉን ያምናል፣ ሁሉን 
ተስፋ ያደርጋል፣ በሁሉ ይፀናል።›› ይህም 
የተገለፀው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው።

ታዲያ ዛሬ ሕይወታችንን መለስ 
ብለን ስንቃኘው፣ ወደውስጣችን ስንመለከት፣ 
ጓዳችንን ስንመረምረው፣ ልባችንን ስንፈትሸው 
ፍቅርን እናገኘው ይሆን? ወይስ በቦታው 
ጥርጣሬ፣ አለመተማመን፣ ፍርሃት፣ ቂም 
በቀል እና ጥላቻ ነግሶበታል? ቀስ-በቀስ 
ውስጣችንን እየቦረቦረው እና እየገደለው 
ያለውን ይህንን መርዘኛ ሰንኮፍ የምንነቅለውስ 
በምንድን ነው? ምንም መልካም እንዳንሠራ 
ብቻ ሳይሆን የምንሠራው ሁሉ ጥፋት 
እንዲሆን ከሚያንደረድረን ጥላቻስ የምንወጣው 
በምን መላ ነው? ከራሳችን፣ ከቤተሰባችን፣ 
ከጐረቤቶቻችን፣ ከመሪዎቻችን፣ ከሕዝባችን 
ጋር ተጣልተንስ የምንኖረው እስከመቼ ነው? 
መቼስ እርቅ እናወርዳለን? መቼስ የቀደመውን 
ፍቅር ከወደቀበት እናነሳዋለን?

ለመሆኑ እርቅ ማለትስ 
ምንድነው? የፕ/ር መስፍን ወልደ ማርያም 
‹‹አገቱኒ›› ለዚህም መልስ አለው። እንዲህ 
ይነበባል፡-

‹‹እርቅ ማለት ጠብን በሰላም፣ 
ጥላቻን በፍቅር፣ አለመግባባትን በስምምነት፣ 
ጥርጣሬን በመተማመን፣ መራራቅን 
በመቀራረብ፣ ኩርፊያን በመነጋገርና 

ባፍጢሙ፡፡ መኪናውን ይነዳ የነበረው 
ሁለተኛ ደረጃ ያልጨረሰ ወይም ከቻይናዎች 
ጋር ሰርቶ የማያውቅ መሆን አለበት፡፡ 

እኔም የሰውየው እጣ 
እንዳይደርሰኝ ቀስ ብዬ እየነዳሁ ፈጣሪን 
አመሰገንኩ፤ ቢያንስ እንግሊዘኛው 
ገብቶኛል፡፡ “ማሪን” የስጋ መሸጫ ሱቁን 
አልፌ መገናኛ ስደርስ እንደተለመደው 
የመኪና ጐርፍ ውስጥ ተቀላቅዬ ቆምኩ፡
፡ የ “ቱ አር ፈርኒቸር” ትልቅ ማስታወቂያ 
በስተቀኝ ፊት ለፊት ተገትሯል፡፡ በትልቁ 
ማስታወቂያ የግራ እግር ላይ የ “ፋስት 
የድለላ ሥራ” ማስታወቂያ ተጣብቃለች፡
፡ አይኔን ወደ ጐዳናው መለስኩ፡፡ ከፊት 
ለፊቴ ያለችው ባለ ሁለት በር ቶዮታ መኪና 
የኋላ መስታወት ላይ “ጐድ ኢዝ ላቭ” 
የሚል ጽሁፍ ተለጥፏል፡፡ እግዚአብሔር 
መቼም እንግሊዝኛ ይችላል፡፡

የመገናኛ አደባባይን ለማለፍ 
ሃያ አምስት ደቂቃ በመኪና ተንፏቅቄ 
ካዛንቺስ ኮንትነታል ሆቴል እስክደርስ 
ድረስ “ማውንቴን፣ ኔስ ካፌ፣ ሆሪዞን” 
የሚባሉ ካፌዎችን አልፌያለሁ፡፡ አይ 
አዲስ አበባ! ልብ ላላት የነዋሪዎችዋ ቋንቋ 
አማርኛ ሳይሆን አማርዝኛ ነው፡፡ የገበያ 
አዳራሽ የላትም፣ ያላት “ሲቲ ሴንተር” 
ነው፤ ሆሊ፣ ፍሬንድሺፕ … ትላቸዋለች፡
፡ መጠጥ ቤት የላትም “ባር” ሞልቷታል፡
፡ ሻይ ቤት ሳይሆን “ካፌ” ሞልቷታል፡፡ 
ምግብ ቤት የሚፈልግ በረሀብ የሚሞትባት 
ከተማ ናት፡፡  “ሬስቶራንት በሬስቶራንት” 
ሆና፡፡ ፀጉርህ ጐፍሮ አርበኛ ትመስላታለህ 
እንጂ አዲስ አበባ ፀጉር ቤት የላትም 
“ቢውቲ ሳሎን” ካልገባህ፡፡ ቡና ካሰኘህ “ኮፊ 
ሀውስ” በሽ ነው፡፡ “ቱር ኤጀንት” እንጂ 
አስጐብኝ ድርጅት የላትም፡፡

አዲስን ጥሎ የወጣው ዘፋኝ 
ሀገር ቢናፍቀው፣ አራዳ ውል ቢልበት “ወይ 
አዲስ አበባ አይ አራዳ ሆይ” ብሎ ዘፈነ፡
፡ እኛ አዲስ አበባ ሆነን፣ በጐዳናዎችዋ 
እየተመላለስን አማርኛ ራቀን፡፡ ያ ዘፋኝ ዛሬ 

በመወያየት መለወጥ ነው፤ እርቅ ማለት 
የበደለ ጥፋቱን አምኖና ካሣ ከፍሎ፣ የተበደለ 
ቂሙን ከልቡ ፍቆ ለአዲስ ግንኙነት በንጹሕ 
መንፈስ መታደስ ነው። 

እርቅን የሚፈልግ ማን ነው? 
እርቅን የሚፈልግ ሰላምን የሚፈልግ ነው፤ 
እርቅን የሚፈልግ ከራሱ በላይ የአምላክም 
ሆነ፣ የሕግም ሆነ፣ የሕዝብ ኃይል መኖሩን 
የሚያምንና አርቆ የሚያስብ ሰው ነው፤ 
ምንም ዓይነት ተጠያቂነት የሌለበት መስሎ 
የሚታየው፣ እያጠቃሁ ለመኖር የሚያስችለኝ 
ጉልበት አለኝ ብሎ የሚያምን ሰው፣ ከጉልበቱ 
ውጭ የሚተማመንበት ምንም ኃይል ስለሌለ 
እርቅን የሚፈልግበት ምክንያት አይታየውም፤ 
ተበዳይም ቢሆን አቅሙን አሳንሶ ገምቶ ደሀ 
ተበድሎ ማሩኝ ይላል ቶሎ እንደሚባለው 
አለመቀየሙንም ለመግለጽ ሲል ራሱን በደለኛ 
አድርጎ በማቅረብ ጉዳዩን በዳዩ እንዲረሳለት 
ይሞክራል፤ ነገር ግን በዳዩም ሆነ ተበዳዩ 
ከሚያቆራኛቸው የበደል ሰንሰለት አይላቀቁም፤ 
በዳዩ ተበዳዩ አይተኛልኝም ብሎ በስጋትና 
በፍርሃት ይኖራል፤ ተበዳዩም የበዳዩን 
ፍርሃትና ስጋት ስለሚያውቅ ሲመቸው 
ያጠፋኛል ብሎ በስጋትና በፍርሃት ይኖራል፤ 
እርቅ የሚያስወግደው ይህንን በሁለቱም 
በኩል ያለውን ስጋትና ፍርሃት ነው፤ እውነት 
ነጻ ያወጣል የሚባለው የሚሠራው ለዚህ 
ነው፤ ሽምግልና በእውነት ላይ እንዲቆም 
የሚያስፈልገውም ለዚህ ነው።

እርቅ ማለት እግዚአብሔር 
ነው፤ እርቅ የእግዚአብሔር ባሕርይ ነው፤ 
እግዚአብሔር ማለት እርቅ ነው፤ በክርስትና 
የመስቀል ትክክለኛ ትርጉሙ እርቅ ነው፤ 
ክርስቶስ ሰው ሆኖ መከራውን የተቀበለውና 
የተሰቀለው ለእርቅ ነው፤ አዳም በበደለ 
መድኃኔዓለም ካሠ የሚባለው ለዚህ ነው፤ 
በሌሎች ሃይማኖቶች ሁሉ ፍቅርና ሰላም 
ከፍተኛ ቦታ ያላቸው ፋይዳዎች ናቸው፤ 
እርቅ የእግዚአብሔር በመሆኑ ነው ትንሽና 
ትልቅ፣ አለቃና ምንዝር፣ ሴትና ወንድ፣ 
ሽማግሌና ወጣት፣ ንጉሠ ነገሥትና ሎሌ 
የማይለየው፤ ለዚህ ነው በጦርነት ድልን 
የተጎናፀፈውና የተሸነፈው በእርቅ ደማቸውን 
የሚያጥቡት፣ ለዚህ ነው ማራኪና ምርኮኛ 
ቂማቸውን በእርቅ የሚፍቁት፣ ለዚህ ነው 
አሳሪና ታሳሪ ከሁለቱም ለበለጠ ፋይዳ 
በእርቅ የሚስተካከሉት፤ እርቅ የእግዚአብሔር 
በመሆኑ አይናቅም፤ እርቅ የእግዚአብሔር 
በመሆኑ አይደበቅም፤ እርቅ የእግዚአብሔር 
በመሆኑ ያስከብራል እንጂ አያሳፍርም፤ 
እርቅ የእግዚአብሔር በመሆኑ ጽድቅ ነው፤ 
እውነት ነው፤ ክቡር ነው፤ ክቡር በመሆኑም 
ያስከብራል። 

ዛሬ  በደቡብ አፍሪካ ኩራት የሆኑ 
ትልልቅ ሰዎች የሚገኙት እርቅ የእግዚአብሔር 

ኖሮ እኛን ቢሆን፣

 “ወይ አዲስ አበባ ወይ አራዳ 
ሆይ፣

ቋንቋም እንደ ድሀ ያፀይፋል 
ወይ፤” ብሎ በዘፈነባት ነበር፡፡

አዲስ አበባ ድሀን አትፀየፍም 
ያለው ማነው? ትልልቅ ጐዳናዎችዋን 
እንደመብረቅ የጣለችባቸው ድሀ ነዋሪዎችዋ 
የት ነው ያሉት? ከደረትዋ አራት ኪሎ 
ላራገፈቻቸው ድሆችዋ፣ ስም ያልወጣለት 
ጀርባዋ ላይ ደብቃቸው የለም? የሚያሳዝነው 
ደግሞ በድሆች የፈረሰ መንደር ላይ 
የሚበቅሉ ህንፃዎች፣ በህንፃዎቹ ውስጥ 
የሚከፈቱ “ኤጀንቶች፣ ሬስቶራንቶች፣ 
ፒዛርያዎች፣ ኮፊ ሀውሶች …” የድሆቹን 
አማርኛ እንኳን ተጸይፈውታል፤ ስያሜው 
ሁሉ በእንግሊዝኛ ነው፡፡ 

ቢሮ ገብቼ ከመቀመጤ 
ስልኬ አቃጨለ፡፡ ጥሪውን ከፍቼ “ሀሎ” 
አልኩ፡፡ ከልጆቼ ትምህርት ቤት ነው፡
፡ ልጆቼ የሚማሩት “ሳፋሪ አካዳሚ” ነው 
ለመኖሪያችን ቅርብ ርቀት ላይ አንድም 
የግል ትምህርት ቤት የለም፡፡ “አካዳሚና 
ስኩል” ግን ሞልቷል፡፡ በተለይ “ያንግሩትስ 
ኢንግሊሽ ስኩል”፣ “ትሩ ዌይ ስኩል” 
እና “ጊብሰን አካዳሚ” ለቤቴ በጣም 
ቅርብ ናቸው፡፡ የትንሽዋ ልጄ የሒሳብ 
በእንግሊዝኛ መምህር ነው የደወለው፡፡ ልጄ 
ሂሣብ በእንግሊዝኛ ፈተና ውጤትዋ ጥሩ 
እንዳልሆነ ነገረኝ፡፡ “በሒሳብ በአማርኛስ?” 
ብዬ ጠየኩት፡፡ “እሱን እኔ አላስተምራትም፤ 
ግን ውጤትዋ ጥሩ ነው” አለኝ፡፡ “እሱም 
ጥሩ ነው፡፡” ብዬ ልቀጥል ስል አቋረጠኝ፡
፡ አዬ! ይልቅ በእንግሊዝኛው ብትበረታ 
ይሻላታል፤ ለእስዋ የወደፊት ህይወት 
የሚጠቅማት እንግሊዘኛው ነው” አለኝ፡፡ 
ደስ ይላል፡፡ ለልጆቻችን የወደፊት ህይወት 
በሚጨነቁ መምህራን መማራቸው ደስ 
አይልም! ችግሩ ግን የመምህሩም ጭንቀት 

መሆኑን በመገንዘባቸው ነው፤ አሳሪ ደ ክላርክና 
ታሳሪ ኔልሰን ማንዴላ ከሁለቱም በላይ የደቡብ 
አፍሪካ ሕዝብ፣ ደቡብ አፍሪካ የሚባል አገር፣ 
ሰላምና ብልጽግና፣ እግዚአብሔር ከነሱ በላይ 
እንዳሉ በማወቃቸው ለእርቅ ልባቸውን 
በመክፈታቸው ነው፤ ታሳሪውን ኔልሰን 
ማንዴላን በደቡብ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም 
ጭምር ለትልቅነት ያበቃው አሳሪው ደ ክላርክ 
ነው፤ የደ ክላርክ ትልቅነት በእምነትና በተስፋ 
የጉልበት አስተሳሰቡን ለውጦ ልቡን ለእርቅ 
በመክፈቱና በተጨባጭም የእርቁን መንፈስ 
ለመግለጽ ማንዴላን ከእስር አውጥቶ እኩያው 
ማድረጉ ነው፤ በእርቅ ትልቅ ሰው ትልቅ 
ሰውን ወለደ፤ ጉልህ መንፈሳዊ ወኔን አሳየ።›› 
(ገፅ 87,88)

በኛስ አገር ያሉት መሪ ይህንን 
የመሰለ መንፈሳዊ ወኔ ለማሳየት ትልቅነቱ 
እና አርቆ-አሳቢነቱ አላቸውን? ወይስ ‘እኔ 
ከሞትኩ ሠርዶ አይብቀል!’ በሚል ጠባብ 
አስተሳሰብ ታጥረው ወደጥፋት ይመሩናል? 
ሁሉንም ጊዜ ያሳየን ይሆናል!  እስካሁንም 
ያየነው አያሌ ጉዳይ አለ። ቢሆንም ነገ ምን 
ይዞ እንደሚመጣ ማን ያውቃል? 

በተረፈ ግን በማናቸውም ዓይነት 
የጥላቻ፣ የእብሪት፣ የማንአለብኝነት፣ የቂም-
በቀል እና የጠብመንጃ መንገድ ለኢትዮጵያ 
ህዳሴንም ሆነ ትንሳዔን ማቀዳጀት በተግባር 
የማይቻል ከንቱ ምኞት ነው። አንዱ የፖለቲካ 
ቡድን ሌላውን የፖለቲካ ቡድን በተንኮልና 
በሴራ እየጠለፈ፣ የአገር ጥቅምንና ሀብትን 
በራስ ወዳድነት እየሰዋ፣ በጥላቻ እየተጋለበ፣ 
እየገደለ፣ እየሰወረ፣ እያሰረ፣ እያስፈራራ 
የሚመጣ ሰላምም ሆነ ብልፅግና የለም። በዚህ 
ሁሉ መንገድም የሚያሸንፍ አንድ ስንኳ የለም። 
ሁላችንም የምናሸንፈው ፍቅር ሲያሸንፍ 
ነው። ፍቅር ሲያሸንፍ አባት ያሸንፋል! ፍቅር 
ሲያሸንፍ እናት ታሸንፋለች! ፍቅር ሲያሸንፍ 
ልጆች ያሸንፋሉ! ፍቅር ሲያሸንፍ ቤተሰብ 
ያሸንፋል! ፍቅር ሲያሸንፍ ኦሮሞ ያሸንፋል! 
ፍቅር ሲያሸንፍ ጉራጌ ያሸንፋል! ፍቅር 
ሲያሸንፍ ትግሬ ያሸንፋል! ፍቅር ሲያሸንፍ 
አማራ ያሸንፋል! ፍቅር ሲያሸንፍ ድብልቆች 
እናሸንፋለን! ፍቅር ሲያሸንፍ ኢትዮጵያውያን 
ሁሉ ያሸንፋሉ! ፍቅር ሲያሸንፍ የሰው ልጆች 
ሁሉ ያሸንፋሉ! ፍቅር ሲያሸንፍ ለሁላችን 
ሰላም እና ብልጽግና ይሆናል!

ነገር ግን ይህንንም አንርሳ፡- ፍቅር 
ያለእውነት → ሽንገላ

እውነት ያለፍቅር → ዱላ 
መሆኑን!

ለፍቅር ሲሉም መስዋዕትነትን 
የሚከፍሉ እነርሱ ታላቅ አክብሮት 
ይገባቸዋል። 

ምስጋና- ቤዛ ለሆኑና ቤዛ ለሚሆኑ 
ሁሉ!

አማርዝኛ የሚለው ቃል 
“አማርኛ” ከሚለው የመጀመሪያዎቹን 
ሶስቱን፣ “እንግሊዝኛ” ከሚለው ደግሞ 
የመጨረሻ ሁለቱን ፊደላት በመውሰድ 
የተገነባ ቃል ነው፡፡ ይህንን ቃል 
ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጠቀም የሰማሁት ዶ/ር 
ፈቃደ አዘዘ፣ ይህንን ቃል እንግሊዝኛ መሳ 
ለምሳ የተደባለቀበትን አማርኛ ይገልጽ 
ዘንድ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀሙበት ዶ/ር 
ዮናስ አድማሱ እንደሆኑ አጫውቶኛል፡
፡ እኔም የዛሬው መጣጥፌ ሀሳብ ጠቅላይ 
ሆኖኝ ተጠቅሜበታለሁ፡፡

“ሀ” ብዬ ቋንቋን መማር 
የጀመርኩት “ቋንቋ የመግባቢያ መሳሪያ 
ነው” በሚል እውነት ነው፡፡ እንዲያው በምን 
እንጀምር ብለው እንጂ የቋንቋን መግባቢያነት 
ለማወቅ ትምህርት ቤት መግባት አያሻም፡
፡ ግን እውን ቋንቋ መግባቢያ ነው? “ቋንቋ 
መግባቢያ አይደለም” ብዬ አዲስ አበባን 
እማኝ ብጠራ ማንም አይረታኝም፡፡ ቋንቋ 
መግባቢያ ላለመሆኑ ከአዲስ አበባ የበለጠ 
አስረጅ ከወዴት ሊመጣ!

አዲስ አበባ የፌዴራል ከተማ 
ነች፡፡ የፌዴራል ከተማ ማለት እንግዲህ 
በአንድ የብሔር ብሔረሰብ ቁና ሊሰፈሩ 
ያልቻሉ ሰዎች የሚኖሩባት ከተማ ማለት 
ነው፡፡ አማራው፣ ኦሮሞው፣ ሲዳማው፣ 
ጉራጌው፣ ትግሬው . . . የሁሉም ቋንቋ 
ተናጋሪዎች ይኖራሉ፡፡ ይህ ዝርዝር 
እንግሊዙን፣ ቻይናዊውን አይጨምርም፡
፡ እናም ለእነዚህ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች 
የተመረጠው መግባቢያ ቋንቋ አማርኛ 
ነው፡፡ አዲስ አበባ ግን እነዚህን ሁሉ ሰዎች 
በውስጥዋ ይዛ የጋራ ቋንቋ ይሁነን ብለው 
በተስማሙበት አማርኛ አታግባባቸውም፤ 
በአማርዝኛ ታሾፍባቸዋለች፡፡ “የአፍሪካ 
መዲና” ስለተባለች ይሁን አላውቅም፣ ድሮ 
ድሮ አንድ አንድ ጣል ታደርግ የነበረውን 
የእንግሊዝኛ ቃል፣ ዛሬ ከአማርኛው መሳ 
ለመሳ ሆኖ፣ አንዳንዴም በልጦ አላግባባ 
ብሏል፡፡ 

‹‹ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር 
ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም፤ ነገር ግን 
ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ 
የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው። 
ትታገሡም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር 
መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል።››

ይህ ከማምንበት ከቅዱሱ 
መጽሐፍ የተወሰደ ነው። ለኔና ለመሠል-
ባልደረቦቼ እንዲሁም በሚያስመርር ፈተና 
ውስጥ እያለፉ ላሉ ሚሊዮኖች ወገኖቼ 
ትርጉም ይኖረዋል ብዬ በማመኔም ለጽሑፌ 
እንደ መግቢያ ተገልግዬበታለሁ።

የፍቅር እጦት እንጂ ሰውም 
በወንድሙ ላይ በክፋትና በአመፅ አይነሳምና 
ቃየል አቤልን በምቀኝነትና በጥላቻ ተነሳስቶ 
እንደገደለው ሁሉ ዛሬም ብዙ ቃየላውያን 
በወንድሞቻቸው ላይ በትዕቢት እና በእብሪት 
ተነሳስተው የሚሞት ስጋቸውን ለመግደል 
ያሴራሉ። መግደል ለእነርሱ እጅግ የቀለለ 
ተግባር ነው፤ ቀድመው ህሊናቸውን 
ገድለዋልና። ነገር ግን ዛሬም አሁንም በዚች 
ቅጽበትም በንስሃ ለተመለሰ ሁሉ ምህረት 
አለ። ከጥፋት መንገድ ዘወር ላለ መዳን 
ይሆንለታል። ነገር ግን እንደቀደመው 
ጊዜ በክፋትና በተንኮል ለመመላለስ ልቡን 
ያደነደነ፣ ፍቅርን የገፋ፣ ምህረትን የናቀ፣ 
ለወገኖቹ መጥፊያ ያሴረ፣ ጥላቻን ያነገበ 
እርቅን የጠላ ሰው ወይም ቡድን የኋላ ኋላ 
በታላቅ አወዳደቅ መንኮታኮቱ አይቀርም። 

ጉልበትና ሃይሉን ሴራና ተንኮሉን 
የተመካም ሲምስ በዋለው ጉድጓድ ገብቶ 
እስከወዲያኛው ማለፉን ታሪክ ይነግረናል። 
በግርማቸው አስፈሪ የነበሩትም ነገሥታት 
እስከጭፍራ ሠራዊቶቻቸው በውሃ ሙላት 
ሲወሰዱ፣ እንደ እንስሳ በጫካ ሲቅበዘበዙ፣ 
እና ከነመታሰቢያቸው ትቢያ ሲሆኑ ዓለም 
ታዝባለች። 

ሃይልን እና እብሪትን በፍቅር እና 
ርህራሄ፣ በይቅርታ እና ታጋሽነት፣ በትህትና 
እና ጨዋነት የሚመክቱ ግን በስተመጨረሻ 
አሸናፊዎች ናቸው። እስከመጨረሻዋ አስፈሪ 
ቅጽበትም ባመኑበት ነገር ፀንተው የሚቆሙ፣ 
የመጨረሻዋን ጽዋ ለመጐንጨት የታመኑ፣ 
በህይወታቸውም ባይሆን በህልፈታቸው ዛሬም 
ፍቅር ህያው እንደሆነ የሚሰብኩ ሰማዕታት 
በየዘመኑ መነሳታቸው ደግሞ ለሰው ልጆች 
ሁሉ ተስፋ ነው። በሰው ልጅ ላይ ያለንን 
የመልካምነት እምነትም ያጠናክርልናል።

ዛሬም በመተዛዘን፣ በመዋደድ፣ 
በአንተ ትብስ አንቺ መከባበር፣ ራስን አሳልፎ 
በመስጠት፣ በመረዳዳት፣ ደስታና ሀዘን 

በድሉ ዋቅጅራ (ዶ/ር)

  አናንያ ሶሪ
anania20006@yahoo.com

ቤዛ፣ ፍቅር እና እርቅ‹‹ፍቅር ከኛ እንዳይለየን
እንዲቃናልን ኑሯችን
መጨቃጨቁ ይወገድና
ሰላም ይሁን ለሁላችን››

(ጥላሁን ገሠሠ)

ኑ በአማርዝኛ እንነጋገር!

ወደ ገፅ 10 ዞሯል

ሁላችንም የምናሸንፈው 

ፍቅር ሲያሸንፍ ነው። ፍቅር 

ሲያሸንፍ አባት ያሸንፋል! 

ፍቅር ሲያሸንፍ እናት 

ታሸንፋለች! ፍቅር ሲያሸንፍ 

ልጆች ያሸንፋሉ! ፍቅር 

ሲያሸንፍ ቤተሰብ ያሸንፋል! 

ፍቅር ሲያሸንፍ ኦሮሞ 

ያሸንፋል! ፍቅር ሲያሸንፍ 

ጉራጌ ያሸንፋል! ፍቅር 

ሲያሸንፍ ትግሬ ያሸንፋል! 

ፍቅር ሲያሸንፍ አማራ 

ያሸንፋል! ፍቅር ሲያሸንፍ 

ድብልቆች እናሸንፋለን!

አማርኛን ፈልቅቆ ቢገባ 

የማይፈረድበት ቃል ሊኖር 

ይችላል፡፡ አንዳንድ ጽንሰ 

ሃሳቦች ለባህላችን ባዳ፣ 

ለዘመናዊ ኑሮአችን እንግዳ 

ይሆኑና ለአማርኛ ያስቸግራሉ፡

፡ እንዲያ ሲሆን የእንግሊዝኛ 

ቃል አያስደንቅም፤ አቻ ቃል 

ከአማርኛ እስኪገኝ፡፡ ነገር ግን 

“የህዳሴን ዳም”፣ “የኢትዮጵያን 

ማፕ”፣ “ለወጣቱ የሚሰጠው 

ትሬኒንግ” ቢባል “አማርዝኛ 

ነው” ከማለት ውጪ ምን 

ይባላል!
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ባለታሪኩ ፊታውራሪ አመዴ ለማ ከዚህ ዓለም በሕይወት 
ባለፉበት 2001 ዓ.ም. አካባቢ ታዋቂው ድምጻዊ ጥላሁን ገሰሰና 
ወ/ሮ ስንዱ ገብሩም አርፈዋል፡፡ ከእነዚህ ታዋቂ ኢትዮጵያውያን 
ሕልፈተ ሕይወት ጋር ተያይዞ ማንኛውም ብሔራዊ ክብር 
ይገባዋል/ቸዋል በሚል ክርክር ተነስቶ አንዱ ጥላሁንን እንጂ 
ጨርሶ እነዚህን ሰዎች አላውቃቸውም ስለዚህም ስለነሱ ልዘክር 
አይገባኝም ማለቱን አስታውሳለሁ፡፡ የዘመኑ ትውልድ መሻት 
(ተገዶም ቢሆን) ምን እየሆነ እንደመጣ ስናስብና ብዙም ስለራስ 
ድርጊት በማስታወሻ አኑሮ መግለጽ ባልተለመደበት አገራችን 
(በአውሮፓ ከአስር አንዱ ግለታሪኩን በጥንቃቄ የሚከትብ ዜጋ 
ያለባት አገር መኖሯን ልብ ይሏል)፣ የሕይወት ታሪክ መጻፍ 
ባልተጠናከረበት አገራችን እንዲህ ዓይነቱ ችግር ቢስተዋል 
ላይደንቅ ይችላል፡፡ ባደጉ አገሮች የሕይወት ታሪክን መጻፍ 
በአካዳሚክሱ ሳይቀር ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው፡
፡ በአፈጻጸሙ ላይ ቅሬታ ቢፈጥርም በአአዩ የታሪክ ትምሕርት 
ክፍል በአንድ ወቅት ተጀምሮ የነበረው የሕይወት ታሪክን 
ማሰባሰብ ፕሮጀክት ዓይነተኛ ጅማሮ ሊባል የሚችል ነበር፡
፡ በኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም የሚደረገው የቃል 
መረጃ ማሰባሰብ እንቅስቃሴም አሁን ምን ደረጃ ላይ እንዳለ 
ባይታወቅም ሌላው ጥሩ አማራጭ ነው፡፡ በማህበራዊ ጥናት 
መድረክ ለተወሰኑ ዓመታት የተካሄደው ዕውቀትን ለትውልድ 
ለማስተላለፍ ያለመው መርኃ ግብርም መሰል ጥቅም ነበረው፡፡  
በአገሪቱ የሕዝባዊ ታሪክ ምዝገባ እድገት ገና በእጅጉ 
ባልተጠናከረበት ሁኔታ በየትኛውም ደረጃ የሚገኝ ግለታሪክንና 
የሕይወት ታሪክን በአክብሮት መቀበል ግድ ይለናል፡፡ እንደ 
ፊታውራሪ አመዴ ለማ ዓይነቱን የአደባባይ /ሕዝባዊ ስብዕና 
ያላቸው ሰው ሕይወትና ፍልስፍና በራሱ ብእር ተከትቦ ማግኘት 
የሚበረታታ ነው፡፡ መጽሐፉ 13 ምዕራፎች ሲኖሩት፤8ቱ 
ምዕራፎች የህይወት ታሪካቸውን በግዜ ቅደም ተከተል 
ሲያስቀምጡ የተቀሩት አስተያየቶቻቸው፣ ንግግሮቻቸውና 
ደብዳቤዎቻቸው የቀረቡባቸው ናቸው፡፡ 

የመጽሐፉ ትሩፋት
በመሰረቱ ግለ ታሪክ በጠቅላላ የታሪክ ጥናት የማይገኙ 
በግለሰቡ ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ግን የአጠቃላይ ታሪኩ አካል 
የሆኑ ዝርዝር ጉዳዮችን ለማወቅ ይረዳል፡፡ ከዚያ ባሻገር 
ደግሞ የአጠቃላይ ታሪኩን በጥልቀት ለመረዳት የሚያስችሉ 
ዕይታዎችንና ማጣቀሻዎችን ያስገኛል፡፡ ከፊታውራሪ አመዴ 
ለማ ግለታሪክ የምናገኛቸውን እንዲህ ዓይነቶቹን መረጃዎች 
የመጽሐፉ ትሩፋት አድርገን ልንወስዳቸው እንችላለን፡፡

የፓርላማው ነገር፡- ትሩፋት አንድ
የተማሪዎች እንቅስቃሴን የማዳነቁ ጉዞ አሁን አሁን በጥልቅ 
መታየት ያለበት ጉዳይ እንደሆነ መወሳት ከመጀመሩ ጋር 
ተያይዞ  ስለንጉሡ አስተዳደር የነበረው በአመዛኙ የነቀፌታ 
ምልከታ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በማወደስ አሊያም ለስለስ ከማለት 
አዝማሚያ ጋር መሳ ለመሳ የሚታይ ሆኗል፡፡ የወታደራዊውን 
አስተዳደር ማሳጣትም ሆነ የኢህአዴግ አስተዳደር ትችቶች 
ብቻ በራሳቸው የንጉሡ መልክ ላይ በብቸኝነት መወሰን 
እንደማይቻላቸው እያመለከቱ ይገኛሉ፡፡ መሰረታዊውን የንጉሣዊ 
አስተዳደር ችግርና ውሱንነት እንዲሁም በንጉሡ የግል ጠባይ 
የተፈጠሩ ችግሮችን ሳንዘነጋ ከአስተዳደሩ መልካም ጎን 
ሊጠቀሱ የሚገባቸው ነገሮች ስለመኖራቸው ለመናገር ዘመን 
ያመጣው ተገቢ ድፍረት እየተስተዋለ ነው፡፡ ማጥላላቱም ሆነ 
ማዳነቁ ካልተጣራ ግን እኩል ዝንፈት መፍጠሩ አይቀርም፡
፡ ሌላው ቀርቶ በቅርቡ ምርጫ 2002ን ተከትሎ ኢህአዴግ 
በፓርላማ ያለውን መቀመጫ ሁሉ ሲጠቀልል የአገሪቱን 
የምርጫና የምክርቤት አሠራር ዕድገት 50 ዓመታት ወደኋላ 
የመለሰ ድርጊት ተብሎ ሲወቀስ በንጽጽር ያለፈውን የተሻለ 
አድርጎ በመውሰድ ነው፡፡ የንጉሡን ሥልጣን ለማስጠበቅ 
የቆመም ይሁን የመሳፍንቱን ፍላጎት በቅድሚያ የሚያረጋግጥ 
የፓርላማው ተግባር ተመስጋኝ ሆኗል እንድንል ያደርገናል፡
፡ በፊታውራሪ አመዴ ግለታሪክ ትሩፋት አንዱ ስለዚሁ 
ምክርቤት የሚፈነጥቀው መረጃ ነው፡፡ ግለታሪኩ በፊታውራሪ 
አመዴ የሕይወት ታሪክ አማካኝነት በዘመኑ ስለነበረው ፓርላማ 
አሠራር ለማወቅ የሚረዱ ማሳያዎችን ያቀርባል፡፡ ይህንንም 
ከአማካሪዎች አመራረጥ ጀምሮ የፓርላማው ሰብሳቢ ኃላፊነት፣ 
የተጠሪ ፓርላማ ቡድኖች እንቅስቃሴ፣ የድርድር ሂደቶችና 
መሰል ጉዳዮችን ፍንጭ ይሰጣል፡፡ ፊታውራሪ በበቂ ሁኔታ 
ሊያነሷቸው ያልፈለጓቸው የፓርላማው ችግሮች ቢኖሩም ብዙ 
ፓርላማ ፓርላማ የሚያሸትቱት /ከማስመሰያ ያለፉ ክንውኖች 
እንደነበሩት ለመታዘብ ይቻላል፡፡
ከነዚህ አንዱ በፊታውራሪ ግለታሪክ የምናገኘው ፓርላማው 
የንጉሡን ውሳኔ እስከማስቀየር የሚያደርስ ውሳኔ ይወስድ 
እንደነበር የሚያሳየንን ተጨባጭ ክስተት ነው፡፡ የሕግ መወሰኛ 
ምክርቤት ፕሬዚደንቶች (ሌ/ጀ/ ዓቢይ አበበ) ሳይቀሩ ከንጉሡ 
ፍላጎት ውጪ ለማስወሰን የፕ/ትነት መቀመጫቸውን ለቀው 
እንደአባል አቋም ይዘው መከራከራቸው፤ በሕግ መወሰኛው 

ምክር ቤት አንድ አባል ብድር ለመቀበል ፈቃድ ለመጠየቅ 
የመጡትን የገንዘብ ሚኒስቴር ‹‹ልጅ ይልማ ደሬሳ፣ ሂድና 
አፄ ሃይለስላሴን እርስዎ እኮ የግል መሬት የለዎትም፡፡ መሬት 
የሕዝብ ነች፡፡ እርስዎ በዚህ ጉዳይ ላይ አያገባዎትም፡፡ ብለህ 
ንገራቸው፡፡›› እስከማለት የሚደርስበት፤ አረ እንደውም ‹‹… 
[ጣሊያን] ላበድራችሁ የሚለው የእኛ ሚኒስትሮች እየወሰዱ 
ጣሊያን ባንክ ያስቀመጡትን የራሳችንን ገንዘብ ነው፡፡…›› በማለት 
ባለሥልጣናቱን የሚወነጅል ነገር እስከመናገር የሚደርስበትና 
ውሳኔ እስከማስቀልበስ የሚደርስ ምክርቤት እንደሆነ ያሳያል 
(ገጽ 108)፡፡ በኢትዮጵያ የፓርላማ እድገትን ለመተንተን 
ለሚፈለግ በዚህ ጉዳይ የዘመኑ ምክርቤት አማካሪነት ከአሁኑ 
ምክርቤት አማካሪነት አንጻር ያለው ግርማ የት እንደሆነ 
ሊያስተውል ይችላል፤ ሌላው ነገር ከግምት ሳይገባ፡፡  

ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቅሬታን ማስታረቂያ 
ዘዴ፡- ትሩፋት ሁለት

ግለታሪኩ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፍትህ ማጣቶች 
እንከኖቹን መታገል እንጂ ኢትዮጵያዊነትን የሚያስዘነጋ 
እንዳልሆነ ማሳየቱ ሌላው የመጽሐፉ ትሩፋት ነው፡፡ በዚህ ዙሪያ 
ከመጽሐፉ ልንጨምቅ የምንችለው ፍሬ አሳብ በሃይማኖታዊና 

አካባቢያዊ ዕኩልነት ማጣት ላይ ስለተነሱ ጉዳዮች ነው፡፡  
የፊታውራሪ አመዴ ለማ ግለታሪክ ባለታሪኩ በራሳቸው 
አንደበት በግልጽ ባያሰፍሩትም አቀራረባቸው ሃይማኖታዊ 
ልዩነቶች እንዳሉ በሚጠቁም መንፈስ ነው፡፡ ጸሐፊው ይሄንን 
የሚጠቁሙት ስለቃዲ ፍርድ ቤት መብት (ገጽ 70) በኦጋዴን 
መድረሳና መስጊድ ስለመሥራት (ገጽ 73) ለሰውዲው ንጉሥ 
መልዕክት እንዲያደርሱ ባለታሪኩ ሲላኩ በተነገራቸው ንግግር 
አጋጣሚና (ገጽ 131) በመሳሰሉት ነው፡፡ ይሁን እንጂ ለችግሮቹ 
መፍትሔ መርኃዊ እንቅስቃሴ እንጂ ስሜታዊ መሆን እንደማይገባ 
በድርጊታቸው አጠይቀዋል፡፡ ፊታውራሪ አመዴ በግልጽ ፋናቲክ 
አይደለሁም ካሉበት ገጽ ጀምሮ እንደገለጹልን ከኃይማኖታዊ 
ጉዳይ ይልቅ ያለልዩነት ሁሉንም ሕዝብ በሚጠቅም ጉዳይ 
ላይ የማተኮር አዝማሚያቸው ከአንዳንድ አማኞች ትችት 
እንስከሚያስነሳባቸው መድረሱ ይታያል፡፡ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 
ለሚቀርበው ለ‹አውደሰብ› ፕሮግራም ቃለመጠይቅ ሲሰጡ 
የሃይማኖት ጉዳይን ባለማጉላታቸው የተነሳባቸው ነቀፌታም 
ግድ ያልሰጣቸው ለዚህ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር እስከምን ድረስ 

በብርሀኑ ደቦጭ
(የታሪክ ተመራማሪ)

ወደ ገፅ 10 ዞሯል

ሐምሌ 1/2004 ዓ.ም. አዲስ አበባ በሚገኙ በሁሉም ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል

ሕዝባዊ ስብዕና ያላቸው ዜጎች 
ግለታሪክ ዝግጅትና ትሩፋቱ

ርዕስ፡ የሕይወት ታሪኬ
ጸሐፊ፡- ፊታውራሪ አመዴ ለማ፣ ከመጋቢት 1913 
- ሚያዝያ 2001
የታተመበት፡- 2004ዓ.ም.
የገጽ ብት፡-320
ዋጋ፡- 60 ብር
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ፖለቲካ እና ሥልጣን

      የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን 
የሰሞኑን አካላዊ ገፅታ የተመለከቱ ግለሰቦች የተለያዩ 
አስተያየቶችን ሲሰነዝሩ ሰምቻለሁ። አስቀድሞ 
ከነበራቸው ተክለ-ሰውነት ይልቅ በሜክሲኮው የቡድን 
ሃያ አገራት ስብሰባ ላይ ያየነው አቋማቸው  የተለየ 
ለመሆኑ ምንም መከራከር አያስፈልግም። ባሳለፍነው 
ሳምንት የመንግሥት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ኃላፊ 
አቶ ሽመልስ ከማል ጋዜጠኞችን በቢሮአቸው ሰብስበው 
መግለጫ በሰጡበት ወቅት ከቀረቡላቸው ጥያቄዎች 
መካከል አንዱ የጠ/ሚኒስትሩ የጤንነት ጉዳይ መሆኑ 
ሁነቱን ይበልጥ ያጠነክረዋል። 

   ጉዳዩ ትኩረት እንዲያገኝ ያደረገው 
የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመታመምና ያለመታመም 
ብቻም አይደለም። ነገሩን ይበልጥ አሳሳቢ ያደረገው 
የታመሙት አልያም ታመዋል ተብለው በሰፊው 
የተወራባቸው ግለሰብ፣ ከ1983 ዓ.ም ወዲህ ‹‹ኢትዮጵያ 
የምትባል አዲስ አገር››ን የመሰረቱና የዚህችን 
አገር የፖለቲካ መዘወሪያ በጫንቃቸው የተሸከሙ 
የመሆናቸው ጉዳይም ነው። ይህ ባይሆንማ ኖሮ ይኸው 
ፕሬዚዳንቱ ከመድረኩ ከጠፉ ስንት ጊዜያቸው ሆነ? 
ማንስ የርሳቸውን የጤንነት ጉዳይ ከሀገሪቱ ፖለቲካዊ 
ሥርዓት ጋር አዛምዶ ሊያይ ይችላል? 

  የአንድ ግለሰብ መታመም በአንድ አገር 
ውስጥ አንገብጋቢ የሚሆነው አገሪቷ ከምትመራበት 
የፖለቲካ ፍልስፍና አኳያ ሲታይ ነው፡፡ በአምባ-ገነን 
መንግስታት በሚተዳደሩ አገራት ውስጥ ያሉ ዜጐች 
የመሪያቸው ከመንበሩ በጤና እክል ከአደባባዩ መሸሸግ 
የሚፈጥርባቸው ቀውስ፤ዲሞክራት ከሆኑ አገራት 
በእጅጉ የተለየ ሆኖ እናገኘዋለን። የጠቅላይ ሚኒስትር 
መለስም ወቅታዊ አቋም በዚህ መልክ የሚታይ ነው 
የሚሆነው። 

    
   Brittle but Stable? 

ይህንን ወቅታዊ አጋጣሚ ተጠቅመን ምን 
አልባት ልንነጋገርባቸው የሚገቡ አንዳንድ ነጥቦች 
ይኖራሉ የሚል እምነት አለኝ። ብዙዎቻችን ጠ/
ሚኒስትሩ ከ2007 ምርጫ በኋላ ዳግም ለምርጫ 
እንደማይወዳደሩ ይፋ ማድረጋቸውን ሰምተናል። 
ከ2002 ዓ.ም. በኋላ የተጀመረው አዲሱ የአመራር 
መተካካት ፖሊሲ በስተመጨረሻ በቀጣዩ ምርጫ 
ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሌሎች የቀሩ ነባር 
የግንባሩ ታጋዮች ሥልጣናቸውን ለተተኪው ትውልድ 
አስረክበው ይወጣሉ የሚል እምነት አለ። ይሁን አይሁን 
በሂደት የሚታይ ቢሆንም በመንደርደሪያ ኃሳብነት ግን 
ለመስማማት ያህል ተቀብለን እንለፈው፡፡ 

ሂደቱ በዚህ መልክ የሚቀጥል ከሆነ 
ሁለት ውጤቶች ይኖሩታል የሚል እምነት አለኝ። 
አንደኛው የፖለቲካው ‹‹ራስ›› የሆኑት ግለሰብ ምንም 
እንኳን ስልጣናቸውን ቢለቁም እንደ ‹‹ሩስያ በስልጣን 
የመተካካት›› ተሞክሮ ከጀርባ ሆነው እርሳቸው 
እንዲመረጡ በሚያደርጓቸው አሻንጉሊት እና ሎሌ 
መሪዎች አማካኝነት በተዘዋዋሪ ከመምራታቸውም 
በተጨማሪ በእጅ አዙር የፓርቲው ርዕዮተ ዓለም 
ተንታኝ፣ የግንባሩ ፖሊሲ አውጪ መሆናቸው 
እንደተጠበቀ እንዲቀጥል ያደርገዋል የሚለው ሲሆን 
(በቅርቡ ለሪቻርድ ዳውደን በሰጡት አጭር ቃለ- 
መጠይቅ፣‹‹ስልጣን ብለቅም ሀገር ውስጥ ባለ የምርምር 
ተቋም ውስጥ መቆየት እፈልጋለሁ›› ማለታቸውን ልብ 
የሏል) ሁለተኛው ደግሞ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግሩ 
አሁን ካለው ነባራዊ ሁነት አኳያ ፓርቲው በውስጡ 
የተከፋፈለ ቢመስልም ፖለቲካዊ ስርዓቱና የሀገሪቱ 
ህልውና የተረጋጋ  ሆኖ እንዲቀጥል ያደርገዋል የሚል 
እምነት አለኝ። እነዚህ ሁለቱ ተጠባቂ ውጤቶች፤ 
ምንም እንኳን ኢህአዴግ እንደ ቀድሞው በአምባ-
ገነንነቱ እንዲቀጥል ቢያደርጉትም በቀጣይ አገሪቷ 
ከተጋረጠባት ቀውስ ተረጋግታ መቆየቷ ግን አንድ 
አዎንታዊ ክስተት ይሆናል።

ይሄ ትንታኔ በጥቅሉ የሚሰራው የጠቅላይ 
ሚኒስትሩ በህይወት የመቆየቱ እድል እስካላቸው 
ብቻ ነው የሚሉ ግለሰቦችም ባይጠፉም፤ በደንብ 
መታወቅ ያለበት፤ በኢህአዴግ አመራር ዘመን በእጅጉ 
ያኮረፉ ብዙ ተገንጣይ ቡድኖች፣ ተቃዋሚ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች፣ የብሄር ቡድኖችና ሌሎች ወካይ የሌላቸው 
የማህበረሰብ ቡድኖች መኖራቸውን ነው። እነዚህ 
የማህበረሰብ አካሎች ምንም እንኳን በአገዛዙ ላይ 
ቅራኔ ቢኖራቸውም፤ አገዛዙ በእነዚህ ቡድኖች ላይ 
በሚወስደው ጠንካራ የኃይል እርምጃ ሳቢያ ድምፃቸው 
ጎልቶ እንዳይወጣ ከማድረጉም በተጨማሪ የአገሪቷን 
አመራር ከውጭ ለሚያይ የተረጋጋ እንዲመስል 
አድርጎታል። ለዚህም ነው የፖለቲካ ተንታኞቹ 

በሙሉነህ አያሌው
muleayalew@yahoo.com

በግንባሩ ጠቅላይነት የሚመራውን ማዕከላዊ መንግስት 
ጠንካራ የሚመስል ግን ደግሞ ልል መሠረት ላይ 
የቆመ (Brittle State) ብለው የሚጠሩት፡፡

ድንገተኛ ህልፈተ ህይወት…..?
ከላይ የጠቀስኳቸው ተጠባቂ ሁነቶች 

ባይዘልቁስ? የሚለው አዲስ የመነጋገሪያ ርዕስ 
ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። እስከ 2007 ዓ.ም. 
ድረስ የታቀደለት የኢህአዴግ የመጨረሻው የአመራር 
መተካካት ፖሊሲ በድንገተኛ የጤና አልያም የተፈጥሮ 
አደጋ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በህይወት 
ባናገኛቸው የአገራችን መፃኢ የፖለቲካ አቅጣጫ 
ምን ሊሆን ይችላል? የሚለውን አስቀድሞ ማየት 
አስፈላጊ ነው። በተለይ የሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩን 
የጤንነት ጉዳይ የተጠራጠሩ ሰዎች የአገሪቷ የፖለቲካ 
ሥርዓት ጠንካራ ግለሰብዓዊ ስብዕና ላይ የተንጠላጠለ 
እና ፖለቲካዊ ሽመቃ (political conspiracy) ላይ 
የተመሠረተ ከመሆኑ በተጨማሪም የሌሎች ተተኪ 
መሪዎች አቅምና ችሎታ በተግባር መፈተሽ ባለመቻሉ 
የተነሳ የአገሪቷ እጣ ፈንታ ምን ሊሆን ይችላል? 
የሚለው አንገብጋቢ ርዕስና ከወዲሁ ቅድመ ጥንቃቄ 
ሊደረግበት ይገባል የሚል እምነት አላቸው።እኔም 
ይህንን ሃሳብ እጋራለሁ፡፡

የሰውየው ድንገተኛ ህልፈት መከሰት 
የኢትዮጵያን ፖለቲካ የበለጠ ውስብስብ የሚያደርገው፤ 
የኢትዮጵያ ጉዳይ የኢትዮጵያውያን ብቻ ያለመሆኑም 
ጭምር ነው። በተለይ አገሪቷን በረጅም ድንበርተኝነት 
የሚያዋስኗት የቀንዱ አባል አገራት ካለባቸው የፖለቲካ 
ቀውስ አንፃር ሰላማዊ መስላ የምትታየው ኃያሏ አገር 
መታመም ቀውሱን ይበልጥ ከማፋፋሙ በተጨማሪ 
ቀጠናውን ወደ ለየለት ደም አፋሳሽ ብጥብጥ ይዞት 
ሊገባ ይችላል።

አሁን ላይ ሆነን በአጭርም ይሁን በቀጣዮቹ 
ጥቂት አመታት ውስጥ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ምን 
ሊሆን ይችላል? የሚለውን ለመዳሰስ ይቻለን ዘንድ 
ሦስት ነጥቦችን  እንመልከት።

ከላይ የጠቀስኩት የመተካካቱ ሁኔታ እውን ከሆነ 
ኢትዮጵያ ያለፉት ሃያ አመታትን እንዳሳለፈችው ሁሉ 
አሁንም ዜጎቿ እርስ በርስ ተለያይተው በአምባ-ገነን 
አመራር ስርም ቢሆን እንደ ማህበረሰብ ተረጋግተው 
የመቆየት እድላቸው እንደተጠበቀ ይሆናል። የኢህአዴግ 
መንግስት በክልሎች ብሎም በወረዳ ደረጃ የዘረጋው 
ጠንካራ መዋቅር የሥልጣን ዘመኑ እንዲሁ ያለአንዳች 
ተቀናቃኝ እንዲዘልቅለት ያስችለዋል የሚለው ቀዳሚ 
ነጥብ ሲሆን፤ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን 
በሚተካው ግለሰብ ላይ ቅራኔ ሊነሳ ይችላል የሚለው 
ደግሞ ሌላኛው ተጠባቂ ክስተት ነው። 

  ሌላኛው ቀዳሚ ጭብጥ ከፓርቲው የህብረ-
ብሔራዊ ፓርቲነት ባህሪይ ይነሳል፡፡ ብሔርን ማዕከል 
አድርገው የተቋቋሙ የግንባሩ ፓርቲዎች በተተኪው 
የአመራር አመራረጡ ላይ የሚኖራቸው ቅራኔ አሁን 
በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሥልጣን ሕጋዊነት ላይ ካላቸው 
ተቃውሞ የከረረ ሊሆን ይችላል። እነዚህ የብሔር 
ልሂቃን፣ ጠ/ሚኒስትሩ ከ1983 ዓ.ም በኋላ እስከአሁን 
በሥልጣን የመቆየታቸውን ሁነት በ‹‹ፍርሃት›› 
ለመቀበል የተገደዱ ቢሆንም ከዚህ በኋላ የሚመጣውን 
መሪ ግን ዝም ብለው ይመለከቱታል ማለት 
ያስቸግራል፡፡ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ የሚደረገው 
የመተካካት ሂደት የእስከ አሁኑን  የኢህአዴግ የብሄር 
ፖለቲካ ድምር ውጤት ይበልጥ በተግባር የምናይበት 
ጊዜ የሚሆን ይመስለኛል።የመጨረሻው ነጥብ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ በታቀደው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ስልጣን 
ከማስረከባቸው ቀደም ብሎ ህይወታቸው ቢያልፍ 
አገሪቱ ምን ልትሆን ትችላለች? የሚለው ነው። 
በአሁኑ ሰዓት አገራችን በፀጥታዋ ላይ ከውስጥም 
ከውጭም  የተጋረጡ ብዙ አደጋዎች አሉባት። እነዚህ 
አደጋዎች ከውስጥ በተገንጣይ ቡድኖች የሚሰነዘሩ 
የኃይል እርምጃዎች ሲሆኑ ከውጭ ደግሞ ከኤርትራና 
ከሶማሊያ አካባቢ የሚነሱና በድንበር አካባቢ የሚሰነዘሩ 
ጥቃቶች ናቸው።

    እነዚህን ሦስት ነጥቦችን ይዘን 
ቀጣዩ የአገራችን ፖለቲካ እጣ ፈንታ ምን ሊመስል 
እንደሚችል ለማየት እንሞክር። ለጊዜው ሦስተኛውን  
(ጠቅላይ ሚኒስትሩ በታቀደው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት 
ስልጣን ከማስረከባቸው ቀደም ብሎ ህይወታቸው 
ቢያልፍስ?የሚለውን) ነጥብ ይዘን የቀጣዩ የአገራችንን 
ፖለቲካ አቅጣጫ ምን መልክ ሊኖረው እንደሚችል 
ለመቃኘት እንሞክር።

የግንባሩ የመሰንጠቅ አደጋ
ኢህአዴግ ውስጣዊ ማሻሻያዎችን /ተሃድሶ/ 

ማድረግ ከጀመረ ሰነባብቷል። ከነዚህ የተሃድሶ 
ፕሮግራሞች መካከል ዋነኛ ክስተት ተደርጐ የሚወሰደው 
የአመራሩ መተካካት ነው። በዚህ የመተካካት ሂደት 
ውስጥ አደጋ ሊከሰት የሚችለው በሁለት ወቅቶች 

ነው፡፡ አንደኛው ጠ/ሚኒስትሩ ባስቀመጡት የጊዜ ገደብ 
ስልጣን የሚያስረክቡ ከሆነ አልያም በድንገተኛ አደጋና 
ባልታሰበ ጊዜ ከስልጣን ገለል የሚያደርጋቸው ክስተት 
የሚፈጠርበት ዕድል የሚከሰት ከሆነ ነው። እነዚህ 
ሁለት ክስተቶች በፖለቲካው መድረክ ከተፈጠሩ፤ 
የኢህአዴግ መሰረታዊው ፌዴራሊዝም ስርዓት 
በስልጣን መተካካቱ ሂደት ማንን ይዞ መምጣት አለበት 
በሚለው ህገ-መንግስታዊ ድንጋጌ ዙሪያ ቅራኔዎች 
ፈጠው መውጣታቸውን አይቀሬ ያደርገዋል፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪም የዚህ አለመረጋጋት ውጤት ግንባሩን 
የመሰንጠቅ አደጋ  እንዲገጥመው ሊያደርገው 
እንደሚችል መገመት ይቻላል።

የጠ/ሚኒስትሩ ከስልጣን መገለል (ከሁለቱ 
በአንዱ ምክንያት) ሌላ የህወሓት አመራርን በቦታው 
ይዞ መምጣት አይችልም። የፌዴራል ስርዓቱ ይህንን 
አይደግፍም።ህገ መንግስታዊ ድንጋጌው የሚጣስ ከሆነ 
ስልጣኑ በግልፅ የትግራይ ልሂቃን መቀባበያ ብቻ መሆኑ 
ሌሎቹን በፓርቲው ውስጥ ያሉትን የብሄር ተወካዮችን 
ያስኮርፋል። ሌላኛው አማራጭ ከብአዴን አመራሮች 
መካከል አንዱን መርጦ መተካት የሚለው ቢሆንም 
የራሱ አደጋ አለው ለምሳሌ በተዘዋዋሪ ‹‹የነፍጠኞች 
አገዛዝ ወደ መድረኩ እንዳይመጣ መታገል አለብን›› 
ተብለው በተቀረፁት የደቡብ ልሂቃንን እና ሌሎች 
ታሪካዊ ተቀናቃኞች በኩል ሥር የሰደደ ቅሬታ ሊገነግን 
ይችላል። የኦሮሞ ልሂቃንም ካላቸው አብላጫ የሰው 
ቁጥርና በታሪክ ከተነፈጋቸው የስልጣን ባለቤትነት 
ይገባናል ጥያቄ አንጻር ጉዳዩን ዳግም ለማንሳት ጊዜው 
አሁን እንደሆነ ሊያምኑ ይችላሉ። በእርግጥ የፌዴራል 
ስርዓቱም ቢሆን አብላጫ የህዝብ ቁጥር ያለው ፓርቲ 
ወደ አመራሩ መድረክ ብቅ እንዲል ይፈቅድለታል። 
ከጠ/ሚኒስትሩ በኋላ የፌዴራል ስርዓቱ ትክክለኛ 
አተገባበር ፈተና ላይ ይወድቃል ከሚባልባቸው 
ምክንያቶች ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ የመሪነት ስልጣንን 
የመረከብ ጥያቄ ዋነኛው ነው።

 እንደ ፖለቲካ ታዛቢዎች ግምት የኦሮሞ 
ወደ ስልጣን መምጣት ለደቡብ ልሂቃን አስጊ 
የሚሆንበት ዕድል ሊፈጠር ይችላል። ተንታኞቹ ለዚህ 
የሚሰጡት ምክንያት በተለይ የኦሮሞ እና የአማራ 
ልሂቃን ካላቸው ከፍተኛ የብሄር ቁጥር ብዛት አንጻር 
ወደ ፓርቲው መሪነት ከመጡ በዛው ልክ የፖለቲካ 
ውክልናቸውም ይበልጥ ያሰፋል፡፡ ይህም አናሳ 
በሆኑት የደቡብ ህዝቦች ላይ ጫና መፍጠሩ አይቀርም 
የሚለውን ስጋት በማስከተሉ ነው፡፡ የስልጣን ባለቤቶቹ 
አብላጫ ቁጥር ካላቸው ብሔሮች መሆኑ የውሳኔ 
አሰጣጡ ላይ የአናሳዎቹ ድምፅ እንዲታፈን መንገዱን 
ያመቻቻል የሚለው ፍርሃት፣ የደቡብ ልሂቃን የኦሮሞ 
ልሂቃንን ወደ መንበሩ መሸጋገር በጥርጣሬ እንዲያዩት 
ያደርጋቸዋል።

የደቡብ ህዝብ ተወካዮች በከፍተኛ 
የመንግሥት የኃላፊነት ስልጣን ብቅ ማለት የጀመሩት 
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ነው። ከነዚህም መካከል አቶ 
ኃይለማርያም ደሳለኝ (ምክትል ጠ/ሚኒስትርና የውጭ 
ጉዳይ ሚኒስትር)፣ አቶ ሲራጅ ፈርጌሳ (መከላከያ 
ሚኒስቴር)፣ አቶ ሽፈራው ተክለማርያም (የፌዴራል 
ጉዳዮች ሚኒስቴር) እና አቶ ሬድዋን ሁሴን (የኢህአዴግ 
የህዝብ አደረጃጀት ኃላፊ እና የጠቅላይ ሚንስተሩ 
አማካሪ) መጥቀስ ይቻላል።

የደቡብ ተወካዮችን ከሌሎቹ ብሔር 
ተወካዮች ለየት ከሚያደርጋቸው ምክንያቶች መካከል 
አንዱ ወክለዋቸው የመጧቸው ብሔሮች ብዛት ሲሆን 
እንደ አማራ አልያም ኦሮሞ ወጥ ከሆነ ቋንቋና 
ባህል የተቀዱ አለመሆናቸው ያላቸውን ተቀባይነት 
ያሳንስባቸዋል። የደቡብ ብሔር ብሔረሰብ ክልል 
በውስጡ ከ40 በላይ የሚሆኑ ብሔሮችን ያቀፈ 
በመሆኑ ተወካዮቹ የሚኖራቸው ድጋፍ እንደመጡበት 
ብሔር ይወሰናል፡፡ የዚህ ተራዛሚ ተፅዕኖም እንደ 
አንድ ወጥ ብሄር ፓርቲው ውስጥ አለመወከላቸው 
በግንባሩ አባላት ውሰጥ የሚኖራቸው የሃይል 
መሠረት የተሰነጣጠቀ አድርጎታል፡፡ ይህም በአማራ፣ 
ኦሮሞ አልያም በትግራይ ልሂቃን ስር ሃይላቸውን 
ለመሰብሰብ ስለሚሞክሩ፣ በመተካካቱ ወቅት ጠንካራ 
አቅም ያጣሉ፡፡ 

እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ተደማምረው 
የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተተኪ ባለስልጣን ጉዳይ 
ውስብስብ ሊሆን የሚችልበትን ዕድል ያሰፋዋል። 
ይህንን ውጥንቅጥ መፍትሄ ለመስጠት ይቻል ዘንድ 
አሁን  ካላቸው ተቀባይነት እና ተሰሚነት አንፃር የጠ/
ሚኒስትሩን በህይወት መቆየት መፈለግ አገሪቷን 
የተሻለች ባያደርጋትም ምን አልባት ከእርሳቸው በኋላ 
ለሚፈጠረው ፖለቲካዊ ቀውስ እልባት ለመስጠት 
የተሻለ ያደርገዋል ከሚል እምነት ይነሳል።

የቀውሶች መጋጋም
ሁለተኛው በጠ/ሚኒስትሩ ህልፈት ተጠባቂ 

ሁነት በአገሪቷ ያኮረፉ ቡድኖች የሚፈጥሯቸው 

የተቀናጁ አመፆችን በሚመለከት የሚቀርበው ትንተና 
ነው። በኢህአዴግ መንግስት ላይ የሚነሱ ተቃውሞዎች 
እስከዛሬ በተናጠል በመሆናቸው ምክንያት ከአገሪቱ 
የመከላከያ ሰራዊት አቅም አልያም ከልዩ ኃይል 
ቁጥጥር ውጭ ሲሆኑ አልታዩም። የመንግስት 
አመራር ለእነዚህ ቀውሶች ማብረጃ በሚወስዳቸው 
አፋጣኝ የኃይል እርምጃዎች የተነሳ የገደለውን ገድሎ፣ 
ያቆሰለውን አቁስሎ ችግሩን በእንጭጩ እልባት 
ለመስጠት ያደረገው እርምጃ ውጤታማ እንዲሆን 
አስችሎታል።

ኢህአዴግ በ1997 ዓ.ም ከደረሰበት የአዲስ 
አበባው መሰል የሕዝብ ተቃውሞ የበለጠ ጉልበት 
ያለው እንቅስቃሴ ቢገጥመው እራሱን የመከላከል 
አቅሙ አሁንም ቢሆን ከፍተኛ እንደሆነ የሚሟገቱ 
ሰዎች አሉ። ተገንጣይ ቡድኖች በተለያዩ ጊዜያት 
የወሰዷቸው የኃይል እርምጃዎች በአጭሩ ሲቀለበሱ 
አይተናል። የኤርትራ መንግስትም ቢሆን ፊት ለፊት 
ከኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ጋር ሊፋለም እንደማይችል 
በደንብ ተረድቶታል። ይህ ሁሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ጡንቸኛ የአመራር ውጤት (Strong Man) ውሳኔ 
መሆኑን ብዙዎቹ ይስማማሉ።

ጠ/ሚኒስትሩ በሕይወት አለመቆየትን 
ተከትሎ የሚኖረው ኢህአዴግ እነዚህ ሁሉ ቀውሶች 
በተባበረ እና በተደጋጋመ ጥምረት በሁሉም አካባቢዎች 
በአንድ ላይ የሚነሱበት ከሆነ ለመቆጣጠር አስቸጋሪ 
የሚያደርግበት ይመስለኛል። የኤርትራ መንግሥት 
ለቀውሱ ቀመር ዋነኛው አቀናባሪ እንደሚሆን 
ጥርጥር የለውም። ሌሎች ተገንጣይ ቡድኖችም 
በተተኪ አመራሮች ላይ የሚኖራቸው ፍራቻ ብዙም 
አይሆንም። የተተኪ አመራር ማንነት አለማወቅ፣ 
በተግባር ችሎታው ያለመፈተሽ መዘዝ የሚመጣው 
ድንገተኛውን የጠ/ሚኒስትሩ ህልፈት ተከትሎ መሆኑ 
ጉዳዩን ከፍተኛ ዋጋ ያሰጠዋል፡፡

የኢህአዴግን የግንባርነት ህልው መሆን 
ለማጠየቅ ልንጠቀምበት የምንችለው ሌላው የተጠባቂ 
ሁነቶች መተንተኛ የጥቂቶች አገዛዝን ባህሪ ከጉዳዩ 
ጋር በማዛመድ ነው። ቴምቴ ቤስሊ እና ማሳዩኪ 
ኩዳማትሱ የተባሉ አጥኚዎች “Making Autocracy 
work” በሚለው ጥናታዊ ፅሁፋቸው ለርዕስ ጉዳያችን 
የሚሆኑ ጥቂት ነጥቦችን ያነሳሉ። የገዢ ቡድን 
መሪዎችን የመቀየር መጠን በአግባቡ እየሰራ ባለና 
በሌለ ‹‹የጥቂቶች አገዛዝ›› ስርዓት መክፈያ መንገድ 
መሆን እንደሚችል የሚናገሩት ፀሐፊዎቹ፣ በጣም 
በአጫጭር ጊዜያት መሪዎቹን የሚቀያየር አገዛዝ 
የተሻለ ለረጅም ጊዜ ሀገሪቱን የመግዛት እድል ሲያገኝ፤ 
ከዚህ በተፃራሪው መሪው በቡድኑ መሪነት ለረዥም ጊዜ 
ከቆየ የአገዛዙን አቅም እንደሚያዳክመው ይናገራሉ። 
እንደ አቶ መለስ ለረዥም ጊዜ በመሪነት ስብስቡን 
የሚመራ ግለሰብ ያለበትን አገዛዝ ‹‹አቅም አልባ›› ሲሉ 
የሚጠሩት ፀሐፊዎቹ፤ የዚህ ዓይነት ደካማ አገዛዝ መሪ 
በተፈጥሮ ሞት ከመድረኩ የመገለል አደጋ ካጋጠመው 
ስብስቡ እንደ ገዢ ቡድን የፖለቲካ ስርዓቱን የመምራት 
ዕድል ሊያጣ ይችላል። ‹‹ከዚህ ውጪም›› ይላሉ እነ 
ኩዳማትሱ ‹‹ፖሊሲዎችን በመተግበር ደካማ የኋላ 
ታሪክ ያለው መሪ በተፈጥሮ ሞት የሚገለል ከሆነ 
ቡድኑ ከነቋሚ መሪዎቹ ስልጣኑን ሊያጣ ይችላል።››

የወታደሩ ሚና
የጠ/ሚኒስትሩ አመራር ከወታደራዊ 

ኃላፊዎች ዘንድ የገነባው መተማመኛ ትልቁን ድርሻ 
ይወስዳል። ከሌሎች ተቋማት ይልቅ መሪው ከወታደር 
አለቆች ጋር ያለው ግንኙነት ለልዕልናው በእጅጉ 
ይጠቅመዋል። ይሄ የየትኛውም አምባገነን መሪ ባህሪ 
ነው። ቴሪንሴ ሊዮንስ በቀደመው ዓመት በሳተመው 
“Ethiopia: assessing risks to stability” በሚለው 
ፅሁፉ ላይ ይህንን ሀሳብ ከኢትዮጵያ ተሞክሮ አንፃር 
ያጠነክረዋል። እንደ ፀሐፊው ገለፃ ከሆነ ከስድሳ 
አንዱ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች መካከል 58 ያህል 
የሚሆኑት ነባር የህወሓት አባላት መሆናቸውን 
ይገልጻል። ጠ/ሚኒስትር መለስም ቢሆኑ ከሪቻርድ 
ዳውደን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ የበታችኛው 
ወታደራዊ ተዋፅኦ በብሔር ማመጣጠኑ ላይ የተሳካ 
መሆኑን ገልፀው አመራሩ ግን አሁንም በቀድሞ 
የህወሓት ታጋዮች መያዙን ሳይገልፁ አላለፉም። 

ጥያቄው የጠ/ሚኒስትሩ ሕይወት በድንገት 
ቢያልፍ የወታደሩ ሚና ምን ሊሆን ይችላል የሚለው 
ነው። ለዚህ አራት አማራጮችን ወታደሩ ሊወስድ 
እንደሚችል መገመት እንችላለን። አንደኛው ከጠ/
ሚኒስትሩ በኋላ ግንባሩ ተሰብስቦ ለሚመርጠው 
ተተኪ መሪ እውቅና መስጠትና ከአደጋ መከላከል 
ሲሆን ሁለተኛው አማራጭ እንደሌሎቹ አገራት 
ተሞክሮ ቀጣይ ምርጫ እስኪካሄድ በሚል ሰበብ 
ስልጣኑን መቆጣጠር እና ጊዜያዊ ወታደራዊ 
መንግሥት መመስረት፣ ሦስተኛው አማራጭ ሊሆን 
የሚችለው በወታደሮቹ መካከል በሚፈጠረው ብሄርን 
ማዕከል በሚያደርግ ውስጣዊ አለመግባባት ምክንያት 
ወታደሮቹ የየራሳቸውን ብሔር ለመጠበቅ ሲሉ ወደ 
መጡበት አካባቢ በማቅናት አገሪቷን ለእርስ በርስ 
ጦርነት  እንድትጋለጥ መንገዱን ያመቻቻል የሚለው 
ይሆናል። ምን አልባት ሃሳባዊ ቢመስልም  የበታች 
ሹማምንቶች ከበላይ አለቆቻቸው ጋር በሚፈጥሩት 
አለመግባባት ደርግ እንዳደረገው ሁሉ አለቆቻቸውን 
አስወግደው ዳግም አገሪቷን  ወደ ወታደራዊ አገዛዝ 
መቀየር የሚለው ደግሞ አራተኛው የቢሆን ዕድል 
(Scenario) ይመስለኛል።

የድህረ መለስ ኢህአዴግና ኢትዮጵያ
እንደ ፖለቲካ ታዛቢዎች ግምት የኦሮሞ ወደ ስልጣን መምጣት ለደቡብ ልሂቃን አስጊ 

የሚሆንበት ዕድል ሊፈጠር ይችላል። ተንታኞቹ ለዚህ የሚሰጡት ምክንያት በተለይ 

የኦሮሞ እና የአማራ ልሂቃን ካላቸው ከፍተኛ የብሄር ቁጥር ብዛት አንጻር ወደ ፓርቲው 

መሪነት ከመጡ በዛው ልክ የፖለቲካ ውክልናቸውም ይበልጥ ያሰፋል፡፡
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ዳንኤል ተፈራ 

ሰኔ 15 ቀን 2004 ዓ.ም. ልክ ከምሽቱ 2 ሰዓት 
ላይ ነው። በልማታዊ የአስተሳሰብ ዘውግ 
የተቃኙ ቢሆንም፣ ሚዛናዊነታቸውን 

የምጠራጠር ቢሆንም ከእነ ጥርጥሬዬ፣ የኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥንን የዕለቱ ዜና ለመመልከት ተሰይሜያለሁ። 
ምርጫ አልባ ሆነው የቴሌቪዥን ጣቢያውን 
ከሚከታተሉት መካከል ነኝ። ሽክ ብሎ ብቅ ላለው ዜና 
አንባቢ ጆሮዬን ሰጠሁ። የዕለቱ መሪ ዜናም እንዲህ 
የሚል ነበር፡- ‹‹ሰኔ 15 ቀን የትግራይ ሰማዕታት 
ቀን ተከበረ፣ የሰማዕታቱን ድልም አስጠብቆ መቀጠል 
እንደሚገባ ተገለፀ›› ይላል።

ልብ ብሎ ላስተዋለው አስደንጋጭ አይነት ዜና 
ነው። የ‹‹እንትን ሰማዕታት›› የሚለው ቃል እንደተፈለገ 
የሚሰጥ ቃል ከሆነ ሰነባብቷል። ማን ለማን ሰማዕት 
እንደሆነ፤ የትኛው አጥቂ፣ የትኛው ተጠቂ እንደሆነ 
በውል ሳይለይ የአንዲት ሀገር ህዝቦች የየራሳቸውን 
ሰማዕት አበጅተው የመለያያ መስመሩን አቅጥነውታል። 
የትግራይ ሰማዕታት፣ የአማራ ሰማዕታት፣ የኦሮሞ 
ሰማዕታት፣ የደቡብ… ሁሉም እንዳይከፋው የየራሱን 
ሰማዕት እንዲያበጅ የታሰበ ይመስላል። በእርግጥ 
ዳጐስ ያለ ገንዘብ ተመድቦም ሀውልት ቆሞላቸዋል። 
እና የትግራይ ሰማዕታት ቀን ስለተከበረ ምን ይጠበስ? 
የሚል ይኖራል። ግዴለም ምንም አትጥበሱ፤ ለእኔ ግን 
ለኢትዮጵያዊነት መደብዘዝና ለዘውጌነት ማንሰራራት 
ከሚታዩ ምልክቶች እንደ አንዱ ነው። ሀገር ተረካቢ 
የሚባለው ወጣት ትውልድ በደበዘዘ ኢትዮጵያዊነትና 
በዘውጌነት መካከል አድጐ ቀለሙን እንዳያጣ የማድረግ 
ሀላፊነት የሁላችንም ይመስለኛል። 

ይቺ የፖለቲካ ሀያሲ የሌላት ኢትዮጵያ 
በምትባል ሀገራችን ርዕዮተ-ዓለሞቹ ከየት ተነስተው 
እንደሚከመሩባት አይታወቅም። አጥፍቶ ጠፊ የሆኑ 
ሀሳቦች ድንገት ተምዘግዝገው ሕዝቡ ላይ ይወድቃሉ። 
የበርካታ ችግሮቻችን መነሻዎች መሪዎቻችን ናቸው። 
መሪዎቻችን የተጣመመ የፖለቲካ ስርዓትና ከስርዓቱ 
የፖለቲካ ተንታኞች የቅን ልቡና ማነስ ተነስተው 
የህዝብ እዳና የሀገር ፍዳ ይሆናሉ። ይኼ ነው እንግዲህ 
እንደ ኢትዮጵያ የተጐሳቆለ ሀገር ከቶ የት ሊገኝ? 
የሚያሰብለኝ፡፡

ስለርዕዮተ-ዓለሞች በድንገቴ ከተፍ ማለት 

ከተነሳ የዚህ ፅሁፍ አቅራቢ አንድ ነገር እንዲያስታውስ 
ተገዷል። ደርግ ወደ ስልጣን ሲመጣ አልተወለድኩም። ግን 
‹‹ጆሮ ከአያት ይቀድማል›› እንደሚባለው በ1967 ዓ.ም. 
በአንዲት ማለዳ ጓድ መንግስቱ ኃ/ማርያም ለኢትዮጵያና 
ለኢትዮጵያውያን የሚበጁ ርዕዮቶችን እምብዛም 
አያውቁም ነበርና (ወታደር ስለነበሩም አይፈረድባቸውም) 
‹‹ኢትዮጵያዊ ሶሻሊዝም›› ውል ቢልባቸውም የወቅቱ 
ጥቂት ምሁራን አልተቀበሏቸውም። በወቅቱ ለሥርዓቱ 
ቅርብ የነበሩ ሰው እንዳጫወቱኝ እነ ዶ/ር ሰናይ ልኬና 
ቢጤዎቻቸው ‹‹የለም ሳይንሳዊ ሶሻሊዝም ነው መከተል 
ያለብን›› የሚል ሀሳብ ያቀርባሉ። የመከራከር አቅም 
ያልነበራቸው ወታደሮችም ‹‹ካላችሁ ይሁን›› በማለት 
ተስማሙ አሉ። ከላይ በጠቀስኩላችሁ ዓመትና 
ማለዳም ‹‹ሶሻሊስታዊት ኢትዮጵያ ጊዜያዊ ወታደራዊ 
መንግሥት›› ተቋቋመ። በቃ ኢትዮጵያ እንዲህ ናት። 
ርዕዮተ-ዓለም በአዋጅና በድንገት የሚነገርባት። እነ ዶ/ር 
ሰናይ ልኬም ወታደሮችን ስለሶሻሊዝም ርዕዮተ-ዓለም 
ያስተምሩ ገቡ፡፡

እንዲያም ሆነ እንዲህ ደርጉ ኢትዮጵያዊነትን 
ጠበቅ ያደረገ አገዛዝ ነበር። ግለሰቦች ሲሾሙም ሆነ 
ሲገደሉ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ጐሳ፣ ቀለም የሚሉት 
ልዩነቶች አይነሱባቸውም። በቃ ኢትዮጵያዊ የሚል 
የወል መጠሪያ ነበራቸውና። ለዚህም ነው ደርጉንና 
ሹማምንቶችን በዘር ማጥፋት ለመፈረጅ የሚቸግረኝ።

የመቶ ዓመት ታሪክ የምትለዋን የዘመነኞች 
ፍልስፍና መሳቢያ ውስጥ እንክተትና ስለአሮጌዋ፤ 
ስለ ዕድሜ ጠገቧ ኢትዮጵያችን እናውጋ። የአሁኖቹ 
ባለስልጣናት ኢትዮጵያዊነት የሚለውን ስም እንደጦር 
ቢፈሩትም እሱ ግን ለዘመናት የኖረ፣ የማይቀየርና 
የማይለወጥ ቀለም ነው። መለያውም አረንጓዴ፣ ቢጫና 
ቀይ። በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ደግሞ የተለያየ ህብረ-
ቀለም አለ። የተለያየ ቋንቋ፣ ባህል፣ ወግ፣ የአኗኗር 
ዘይቤና ተክለ ቁመና። ህብረቀለሙ ደግሞ ውበት ነው። 
ኢትዮጵያ የተለያየ ቋንቋና የአኗኗር ዘይቤ ያላቸው 
ሕዝቦች ሀገር ናት። እርግጠኛ ሆኖ መናገር የሚቻለው 
‹‹ብሔር ብሔረሰቦች›› በኢትዮጵያዊነት ስር መኖር 
ከጀመሩ ገና 21 ዓመታቸው አለመሆኑ ነው። ታዲያ 
ኢትዮጵያዊነትን ሳናደበዝዝ፤ የተለያየ ውበት ያለው 
ቀለማችንን ሳንለቅ መኖር አንችልምን?

ከላይ ያነሳሁት ጥያቄ በቀጥታ መጠየቅ 
ያለበት ገዥው ፓርቲ ነው። ገዥውን ፓርቲ እንደዚህ 
ያለ ደረቅ ጥያቄ ስንጠይቅ በተዘዋዋሪ ኢትዮጵያዊነትን 
አደበዘዛችሁት እያልን ነው። ኢትዮጵያዊነትን 
አደበዘዛችሁት ብሎ መጠየቅ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች 
ቋንቋ፣ ባህል፣ ወግና የአኗኗር ዘይቤ ተጨፍልቆ በአንድ 
ነገር ይጠቅለል ማለት አይደለም። እሱማ ሊሆን 
አይችልም።

በሀገራችን በተለይ የኢሕአዴግን ወደ ሥልጣን 
መምጣት ተከትሎ፤ የቋንቋውን ፌደራሊዝም ትራስ 
አድርጐ፤ በተጨማሪም ‹‹ተረግጠህ፣ ተጨፍልቀህ፣ 

ተውጠህ…›› በሚል አጉል ‹‹ፕሮፓጋንዳ›› እየታሸ 
ሕዝቡ በየመንጋው እየተለየ ጐሳ ወይም ብሔር በተባለው 
ጉድጓድ ስር እንዲቀበር የተፈረደበት ይመስላል። 
ከኢትዮጵያዊነት በላይ ዘውጌነት እያንሰራራ ስለመምጣቱ 
በየአካባቢው የሚለኮሱ ግጭቶችን ልብ ማለት ነው። 
‹‹ሀገሬ መጣህ፣ ሀገርህ ግባ፣ ድንበሬን ጣስህ…›› 
ከሚለው አንስቶ በአንድ ክልል ፕሬዘዳንት እስከሚፃፍ 
‹‹ጨርቃችሁንና ማቃችሁን ሸክፋችሁ ወደ ሀገራችሁ!›› 
የሚል የማባረሪያ ደብዳቤ ድረስ ይዘልቃል።

አስጨናቂው ጉዳይ ግን ነገ ሀገር ይመራል 
ተብሎ ተስፋ የተጣለበት የዛሬው ወጣት ትውልድ 
የሚከተለው አቅጣጫ ነው። ለወጣቱ ኢትዮጵያዊነት 
ሩቅ አይደለም። የደበዘዘ ምስል ቢኖረውም ጨርሶ 
ከውስጡ የሚወጣ አይደለም። የቴክኖሎጂው መራቀቅና 
የዓለም መቀራረብ እየረዳው አማራ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ፣ 
ኦሮሞ፣ ከንባታ፣ ሀድያ… የሚባሉት የብሔር ሸለፈቶች 
የሚዋጡለት አይደለም። በኢትዮጵያዊነት ስር አብሮ 
ለመኖርስ ምን ያግደዋል? ይሄ አንደኛው የእኔ ትውልድ 
ተስፋ የሚያደርገው ነው።

በሁለተኛው ጫፍ ደግሞ ቂም፣ በቀል፣ 
ጥላቻ፣ መጠላለፍ፣ በቋንቋ መከፋፈል፣ ጐሰኝነትን 
ማጉላት፣ ‹‹ጠላትህ እኮ እከሌ ነው›› የሚል ስብከት 
በቀን በቀን እንዲያስተጋቡበት እየተደረገ፤ የሚያለያየው 
ነገር እየበዛና አንድ የሚያደርገው ክር እየሰለለ ሲሄድ 
ይስተዋላል። አሁን ያለው ተተኪ ትውልድም ከላይ 
በጠቀስኳቸው ሁለት ጫፎች የሚጐተት ሆኗል በማለት 
ጨክኖ መናገር የሚገባ ይመስለኛል።

አሁንም የዚህ ፅሁፍ አቅራቢ ሌላ ነገር ትዝ 
አለው። ለነገሩ እርስዎ በተደጋጋሚ የሰሙት ነገር ነው 
ትዝ ያለኝ። ለባለፉት 21 ዓመታት ስለኢትዮጵያዊነት 
ሳይሆን በጉልህ የሰማነው ስለብሔራችን ነው። ሁሉም 
ተጨቋኝ እንደሆነ ተነግሮታል። የመጥበቡን ጉዞም 
ተያይዘነዋል። ታዲያ ትዝ ያለኝና እርስዎም የሚያውቁት 
ጠ/ሚኒስትሩ ‹‹የአክሱም ሀውልት ለወላይታው ምኑ 
ነው!›› ያሉት ነው። በወቅቱ በንግግራቸው የደነገጡ 
ኢትዮጵያውያን የአፍ ወለምታ ነው ወይም የመድረኩ 
ግለት አሳስቷቸው ነው በማለት ለመፅናናት ሞክረዋል። 
ለፖለቲከኞች ግን በየዋህነት የሚታለፍ አይደለም። 
ዋናው ሰውዬ የብሔርተኝነትን ዘር እየዘሩ ነው ብለው 
ያምናሉ። ዓድዋ የእኔ ነው ብሎ ከምስራቅ፣ ከምዕራብና 
ከደቡብ ለተመመው ኢትዮጵያዊ የኩርኩም ያህል ነው። 
ኩምሽሽ ብሎ ብሔር ውስጥ እንዲሸጐጡ የሚያደርግ 
ኃይለ ቃልም ነው።

ኢትዮጵያዊነት እንዲደበዝዝና ብሔርተኝነት 
እንዲያጐጠጉጥ እየደከሙ ያሉት መሪዎቻችን ‹‹ሀገሪቱ 
የብሔር ብሔረሰቦች ቅራኔ በስፋት የነበረባት ሀገር ነች›› 
በማለት ለመከራከር ይሞክራሉ። እሽ በታሪክ አጋጣሚ 
የብሔር ቅራኔ ነበር ብለን እንነሳ፡፡ ታዲያ የብሔር ቅራኔ 
የሚፈታው ኢትዮጵያዊነትን በማደብዘዝ ነው እንዴ? 
ዛሬ ላይ ያሉ ወጣቶች በትውልድ ቋንቋቸው መማራቸው 

መልካም ነው።  ነገር ግን አንድ በጋራ የሚግባቡበት 
ቋንቋ ደግሞ ያስፈልጋቸዋል። ከተለያዩ ክልሎች የመጡ 
ወጣቶች አቅጣጫ ለመጠየቅ ቋንቋ ቸግሯቸው ሲደናበሩ 
በአይኔ በብረቱ ተመልክቻለሁ። በቋንቋ የመጠቀም 
መብት እንደባቢሎናዊያን ቋንቋችንን የሚደበላልቀው 
ከሆነ ምን ይጠቅመናል? ይሄን የፈጠረው ጫፍ የደረሰ 
ብሔርተኝነት ነው። 

በኢህአዴግ የሚመራው መንግሥት 
ተግባራዊ ባደረገው ብሔር ተኮር ፖለቲካ እና 
የሥርዓቱን የተጣመመ መስመር ተከትሎ በተንሰራፋው 
የዘውጌ አስተሳሰብ ብሔራዊ መደናበር ተፈጥሯል 
ለሚለው ክስ ‹‹እጅ አንሰጥም›› የሚሉት እነ አቶ መለስ 
‹‹እንደውም ሀገሪቱን ከመበታተን አድነናታል!›› ሲሉ 
ይደመጣሉ።  ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆኑን በህወሓት 
ውስጥ ትልቅ ሚና (ነበራቸው/አላቸው?) የሚባሉት 
አቦይ ስብሃት ነጋ ናቸው። ከዚህ በፊት ወደ ሚዲያው 
ትውር ብለው የማያውቁት አቦይ ከጡረታ በኋላ ወደ 
ግሉ ፕሬስ ብቅ በማለት አነጋጋሪ ቃላትን በመሰንዘር 
ይታወቃሉ። የብሔር ተኮር ሥርዓት አባት ናቸውና 
እሳቸውን መጥቀስ ተገቢ ነው።

ሳምንታዊ በሆነችው አዲስ ጉዳይ መጽሔት 
ላይ በሰጡት ሰፊ ቃለ መጠይቅ ኢህአዴግን ሀገሪቱን 
ከመበታተን የታደገ መላዕክት አድርገው ይነግሩናል። 
ስለኢሕአዴግም የተነገረው አይበቃም። በቀጣይም ገና 
መነገር አለበት የሚሉት አቶ ስብሃት ‹‹እንገንጠል›› 
የሚሉት በዝተው ሀገሪቱ የተረፈችው በብርቱ ልመና 
ነው። ‹‹እስከ መገንጠል›› የሚለው መርህ ሀገሪቱን 
አቆይቶልናል በማለት ዕድሜ ጠገቧን ኢትዮጵያን 
እንዴት እንዳተረፏት ይተርኩልናል። እኔ ግን 
እጠይቃቸዋለሁ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከኢትዮጵያዊነትና 
ከብሔሩ የቱ ይበልጥበታል? ቅንጅት በ97 ዓ.ም. 
ሕዝባዊ ማዕበል ያስነሳው ‹‹ኢትዮጵያዊነት›› የሚል 
ሁሉንም የሚያስማማ አርማ በማንሳቱ ይመስለኛል። 
ስለዚህ የአቦይን ‹‹ሕዝቡ በኢትዮጵያ ውስጥ መኖርን 
ጠልቷል›› የሚል ንግግር ፉርሽ ብቻ ሳይሆን እስቲ 
ኢትዮጵያዊነትን ስጡትና ሞክሩት የሚያስብል ነው። 
አይሰጡትም እንጅ!

በመጨረሻም ሀገር ተረካቢው ወጣት ምን 
ያድርግ? የሚል ነው። መልሱም ቀላል ነው። የተጫነበትን 
ዘውጌነት አሽቀንጥሮ ይጣልና ኢትዮጵያዊነትን ይገንባ። 
ይሄን ለማድረግ ደግሞ ዓለማችን የደረሰችበት መቀራረብ 
ይፈቅድለታል። እንኳን እኛ በአባቶቻችን ደምና አጥንት 
አንድ የሆንነው የኢትዮጵያ ልጆች ቀርቶ፤ እንኳን እኛ 
የዘመናት ታሪክ በአንድነት ጠፍጥፎ የሰራን ቀርቶ፣ 
አፍሪካዊያን አንድ ለመሆን እየሰሩስ አይደል?!። 
ወጣቱም የብሔር ጭንብሉን አውልቆ በመጣል ወደ 
ኢትዮጵያዊነት ሊተም ይገባል። የሁላችንን ኢትዮጵያ 
ወደመፍጠር።

አቶ አስራት 
ከ2ዐዐ2 ምርጫ ዋዜማ ጀምሮ አሁንም 

ድረስ ያልደበዘዘ ‹‹የምርጫ ሥነ-ምግባር ደንብ (ለነገሩ 
ህግ ነው) ለምን አትፈርሙም?›› ከኢህአዴግ የሚቀርብ 
ያልተቋረጠ ጥያቄ ነው፡፡ ይህንን እንከን የለሽ የምርጫ 
ሥነ-ምግባር ደንብ ካልፈረማችሁ ንግግር ብሎ ነገር 
የለም በማለት በፓርላማ ቀርበው ራሳቸው ጠቅላይ 
ሚኒስትር መለስ ዜናዊም ተናግረዋል፡፡ አሁንም ሌሎች 
እየነገሩን ያሉት ይህንኑ ነው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትራችን 
ከመድረክ ጋር ላለመደራደርና ላለመወያየት ይህ 
ምክንያት እስካለ ድረስ  ሌላ መፈለግ አይጠበቅባቸውም፡
፡ እኔም ስለዚህ ጉዳይ ለሕዝብ  ዝርዝሩን ማሳወቅ 
ተገቢ ነው ብዬ ስላመንኩ ነው፣ ዛሬ በዚህ ጽሑፍ 
ለመዳሰስ የምሞክረው፡፡

ለመነሻነት ግን ስለ ምርጫ ሥነ-ምግባሩ ደንብ  
አጠር ያለ  አስተያየት ቢሰጥ ጠቃሚ ይሆናል፡፡ እርግጥ 
ነው የምርጫ ሥነ-ምግባሩ የተዘጋጀው ሲዊድን አገር 
በሚገኘው ‹International  Institute for Democracy 
and Electoral Assistance› በአጭሩ ‹International 
IDEA›  በሚባለው ድርጅት ነው፡፡ ሰነዱ የተሟላ 
ይሆን ዘንድ ሁለት ክፍሎች ይጎሉታል፡፡ አንዱ Code 
of Conduct for the Ethical and Professional 
Observation of Election (የምርጫ ታዛቢዎች 
የሥነ ምግባር ደንብ) ሲሆን ሌላው ደግሞ  ‹Code 
of Conduct for the Ethical and Professional 

Administration of Elections› (የምርጫ አስተዳደር 
የሥነ-ምግባር ደንብ) የሚሉ ናቸው፡፡ ሦስት ክፍሎች 
ከአሉት ሰነድ አንዱን ብቻ ለይቶ ፈርሙ ማለት በራሱ  
ገና ከመነሻው ችግር ያለበትና እንከን እንዳለው በግልጽ 
የሚያሳይ ነው፡፡ ለምርጫው ነፃና ፍትሓዊ መሆን 
ሦስቱም ክፍሎች ከፍተኛ ሚና አላቸው፡፡ በተለይም 
ያልተካተቱ ሁለቱ ክፍሎች ከምርጫ ሥነ-ምግባሩ 
በተሻለ  ሁኔታ ለምርጫው ፍትሓዊነት አስተዋጽኦ 
ያደርጋሉ፡፡ ኢህአዴግ እንደ ፓርቲ  ሁለቱን ሰነዶች  
ትቶ በአንዱ ላይ ብቻ እንፈራረም የማለት መብት 
የለውም፡፡  ሊኖረውም አይገባም፡፡

እንዲሁም መድረክ በሥነ-ምግባር ደንቡ ላይ 
አልነጋገርም፤ አልፈርምም አላለም፡፡ ተደራዳሪ ስለነበርኩ 
ጉዳዩን ጠንቅቄ አውቀዋለሁ፡፡ የሥነ-ምግባሩን ደንብ 
መፈረም የሚጠቀም ከሆነ ዋናው ተጠቀሚ መድረክ 
ነው፡፡ ምክንያቱም በጽሑፍ ደረጃ ከሆነ የምርጫ ሥነ 
ምግባሩ ዋና ዓላማ  ምርጫው ግልጽ፣ ነፃ፣  ሠላማዊ፣ 
ህጋዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ በሕዝብ ተቀባይነት 
እንዲያገኝ ለማስቻል ነው ስለሚል፡፡  ታዲያ ነገሩ ሁሉ 
የእውነት ከሆነ መድረክ  ከዚህ ሰነድ መፈረምና በተግባር 
መተርጎም በላይ  የሚፈልገውና የሚያስደስተው ምን 
ነገር ሊያገኝ ነው  አልፈርምም የሚለው? መድረክ 
ከምርጫ 2ዐዐ2 በፊት ጀምሮ በተደጋጋሚ ከኢህአዴግ 
ጋር ለመደራደር ጥያቄ አቅርቧል፡፡ በተለይም 
የኢትዮጵያ አጋር ቡድን (Ethiopian Partners Group) 
ከተባለው የበርካታ አገሮች ዲፕሎማቶች ስብስብ ጋር 
በዚህ አጀንዳ ዙሪያ ተደጋጋሚ ውይይቶች አካሂዷል፡
፡ የመድረክ ጥያቄ ግልጽና አጭር ነበር፡፡ ከምርጫ 
ሥነ-ምግባሩ በተጨማሪ የ2ዐዐ2 ዓ.ም ምርጫን  ነፃ፣ 
ፍትሓዊና ተአማኒ ሊያደርጉ በሚችሉ ሌሎች ወሳኝ 
ጉዳዮች ላይም እንደራደር ነው ያለው፡፡ የጉዳዮቹን 
ዝርዝር፤  መድረክ ነሐሴ 22 ቀን 2ዐዐ1 ዓ.ም፣ ጳግሜ 
4 ቀን 2ዐዐ1 ዓ.ም እና መስከረም 25 ቀን 2ዐዐ2 
ዓ.ም  ለኢህአዴግ በፃፈው ደብዳቤ ግልጽ አድረጓል፡፡  
ኢህአዴግ ግን  እንደ ፓርቲ ከሌለው ሥልጣን ውጭ  

እኔ ካቀረብኩት አጀንዳና ከያዝኩት የድርድር ስልትና 
አካሄድ (Modality) ውጭ መነጋገር አይቻልም አለ፡፡ 
ታማኝ ተቃዋሚዎችንና የተቃዋሚዎች ተቃዋሚዎችን  
ይዞ መድረክን አግልሎ  የምርጫ ሥነ ምግባሩ 
ተፈረመ፡፡ ቆየት ብሎም የሥነ ምግባሩ ደንብ በፓርላማ 
ፀድቆ አዋጅ ሆኖ በነጋሪት ጋዜጣ ወጣ፡፡ በማንኛውም 
መመዘኛ  የሥነ-ምግባር ደንቡን ፈርሙ ድራማ እዚህ 
ላይ ማቆም ነበረበት፡፡ ምክንያቱም  መድረክም ሆነ አባል 
ፓርቲዎች እንደ ሕጋዊና ሠላማዊ ድርጅቶች የአገሪቱን 
ሕግ ተቀብለውና አክብረው ነውና  የሚንቀሳቀሱት፡፡ 
አምርረን የምንቃወማቸውን፤ ፀረ- ሽብርተኝነት ሕግ፣ 
የሚዲያና  የመረጃ ነፃነት ሕግ፣ መንግሥታዊ ያልሆኑ 
ድርጅቶች ሕግም ሆኑ ሌሎች ሕጎችን  የምንታገለው 
በሕገ መንግሥቱ ማዕቀፍ ውስጥ ነው፡፡ ተቃዋሚ 
ፓርቲዎች የአገሪቱ ሕግ ሆኖ በወጣ ሕግ ላይ 
የመፈረመ መብትም ግዴታም የለባቸውም፡፡ ፈርሙ 
ከተባለ ደግሞ ለምን በሌሎቹ በፓርላማ ፀድቀው 
በሚወጡ ሕጎች ላይ እንዲፈርሙ አልተጠየቁም፡፡ ጉዳዩ 
መድረክን የማንበርከክ  የአሸናፊነት ሥነ ልቦና ስሌት 
ነው፡፡ ድርድር ግን የጋራ ተጠቃሚነት ስሌት  ነው፡፡ 

ስለ የምርጫ ሥነ ምግባሩ ደንብ ስንነጋገር 
ሌሎች  መነሳት ያለባቸው ነጥቦችም አሉ 

አዋጅ ቁጥር 532/1999 አንቀጽ 1. 
1ዐ5 ለምርጫ ቦርድ የሚሰጠው መብት በግልጽ 
ተቀምጧል፡፡ ‹‹ቦርዱ የሚመለከታቸውን አካላት 
በማማከር ነፃና ፍትሓዊ ምርጫ ማከናወን የሚያስችሉ 
ሁኔታዎችን የሚያመቻች ተጨማሪ ዝርዝር የምርጫ 
ደንብ ሊያወጣ ይችላል›› ይላል፡፡ በመሆኑም ኢህአዴግ 
በምርጫ ሥነ-ምግባሩ ዝግጅት ወቅት  የፈፀመው  
ተግባር የምርጫ ቦርድ ሥራን  በመንጠቅ ነው፡፡ 
ለዚህም ነው ደንብ ተብሎ የተዘጋጀውን አዋጅ አድርጎ 
በም/ቤት ማፅደቅ ያስፈለገው፡፡ ይህም  የሚያሳየው 
ዘግይቶም ቢሆን ለታየው ድብቅ ዓላማው ማስፈፀሚያ 
ሲል  የተጠቀመበት አካሄድ መሆኑን ነው፡፡ ብሔራዊ 

የምርጫ ቦርድም እንደተለመደው ሁሉ በሕግ 
የተሰጠውን ሥልጣን በአግባቡ ባለመጠቀሙ የዋነኛ 
ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ችግር  አባብሶታል፡፡  ለነገሩማ 
ተጋኖ የሚነገርለት  የምርጫ  ሥነ ምግባሩ ሲታይ፣ 
ምርጫ ቦርድ በምርጫ ሕጉ አንቀጽ 1ዐ1 እስከ 
1ዐ5 ባሉት የምርጫ ሥነ ምግባር ደንብ መርሆዎች  
ካሰፈረውና ለፓርቲዎች ካሰራጨው ሰነድ ብዙም የተለየ 
ቁም ነገሮችን  ያልያዘ ነው፡፡

International IDEA የተሰኘው 2. 
ድርጅት የምርጫ ሥነ-ምግባሩን ደንብ የሚመለከተው 
በተለያየ ሁኔታ ነው፡፡  የሥነ-ምግባሩ ደንብ በምርጫ 
ወቅት ብቻ ሊያገለግል የሚችል ተደርጎ ሊወሰድ 
ይችላል፡፡  በአማራጭ ደግሞ ከምርጫው ቅስቀሳ ጀምሮ 
ውጤቱ እስከሚገለጽበት  ጊዜ ብቻም  ሊሆን ይችላል፡
፡  በጊዜ ገደብ የሚያገለግል ማለት ነው፡፡  ሌላው 
አማራጭ የአገሪቱ የምርጫ ህግ አካል ሆኖም ሊወጣ 
ይችላል፡፡ በምርጫ ሥነ ምግባሩ የሚጠቀሱት ጥፋቶች 
በአገሪቱ በወጡ የተለያዩ ሕጎች አማካኝነትም  ሊዳኙ 
ይችላሉ፡፡

የምርጫ ሥነ ምግባሩ ደንብ 3. 
በዋናነት የሚያተኩረው ለምርጫ ዘመቻ ጥቅም ላይ 
ስለሚውል ቋንቋ ይዘት፣ ስለ ማስፈራራትና አመጽ 
ስለመቀስቀስ፣ ስለ ፓርቲዎች ምልክቶች፤ ለመራጭ 
መደለያ ስለመስጠት፣ አለመግባባቶች ስለሚፈቱበትና 
ስለ አቤቱታዎች አቀራረብ ወ.ዘ.ተ ነው፡፡  ስለሆነም 
አጀንዳ ለማስለወጥ ካልሆነ በስተቀር ኢህአዴግ  ልዩ 
ቦታና አቅም ያለው የሚያስመስለው የሥነ-ምግባር  
ደንብ  በጣም የተጋነነ ከመሆኑም ባሻገር ይህ ነው 
የሚባል  ትርጉም የሚሰጠው አይደለም፡፡  የምርጫ 
ሥነ-ምግባሩ አመጣጥ ይዘት  ጠቀሜታና ሕግ ሆኖ 
በአዋጅ መውጣቱን ስንመለከት አንድ ተገቢ፣ አሳሳቢና 
መሠረታዊ  ጥያቄ ለመጠየቅ እንገደዳለን፡፡ ለመሆኑ 
ኢህአዴግና በእሱ የሚመራው መንግሥት መድረክን 
የሥነ-ምግባሩን ደንብ ካልፈረማችሁ አንደራደርም፣ 

የኢትዮጵያዊነት መደብዘዝ፣ የዘውጌነት 
ማንሰራራትና ወጣቱ ትውልድ

ክቡር ጠ/ሚኒስትር ላለመደራደር በቂ 
ምክንያት ካለዎት ቢነግሩን?

ወደ ገፅ 14 ዞሯል
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በዚህ ዓምድ የአገራችንን ህጎች ፣ ዓለም አቀፍ ህግጋት ፣ በሀገራት መካከል የተደረጉ ስምምነቶችን 
እንዲሁም ለንፅፅር እና ለማገናዘቢያ ይረዳን ዘንድ ሌሎች ሀገሮችን ህጎች መሰረት በማድረግ 

ከማንኛውም አይነት የፖለቲካ ተፅዕኖ ነፃ በሆነ መልኩ ትንታኔ ይሰጣል፡፡

የፍትህ ዓምድበጌታቸው ታምራት (LLB)

አሁን ነገሮች መልካቸውን 
እየቀየሩ፣ ከመቼውም ጊዜያት በላይ እየከፉ 
ሄደዋል። በውሃ ቀጠነ ትዕዛዝ፣ በሀሰት 
ውንጀላ፣ በተቀነባበረ ‹‹ማሥረጃ››ና በሀሰት 
ምስክርነት ብዙ ኢትዮጵያዊያን በረባው 
ባልረባው ጉዳይ እየተከሰሱ ከእስር ቤት 
ወደ ፍርድ ቤት ይመላለሳሉ፣ አንዳንዶች 
እዚህ ግባ በማይባል ‹‹ማሥረጃ›› ደጋፊነት 
ውሳኔ ተሰጥቶባቸው፣ ነጻነታቸው ተሸብቦ 
በሀገሪቱ በሚገኙ የተለያዩ እስር ቤቶች 
ሰሚ አጥተው እየቆዘሙ ይገኛሉ። የሀሰት 
ውንጀላዎችን ለማጠናከር የሀሰት ምስክሮች 
እንደ አሸን ፈልተዋል። በየደረጃው 
የሚገኙና የሕዝብን ጥቅም፣ ሰላምና 
ደህንነት ለማስጠበቅ ከሕዝብ በሚሰበሰብ 
ግብር ደሞዝ የሚከፈላቸው ተቋማትና 
ግለሰቦች ከተነሱለት ዓላማ በተቃራኒ 
ለዜጐች ሰላምና ደህንነት አደጋ ሆነዋል። 
መንግሥት የፍትሕ አካላቱን ባስፈለገው 
ሁኔታ ስለሚጠቀምባቸው አንዳንድ 
ችሎቶች የተቋቋሙለትን ዓላማ ስተዋል። 
በሀገሪቱ ያሉ ሕጐች የሚተረጐሙት 
አንድን ወገን ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ 
እንጂ ፍትሕን ለማስፈን አይደለም። 
ታዲያ እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ የሕግ 
ጥሰቶችና የነጻነት አፈናዎች ባሉበት ሁኔታ 
ዜጐች እንዴት በፍትሕ አካላት ሊተማመኑ 
ይችላሉ? መልሱ አንድና ቀጥተኛ ነው። 
አይተማመኑም። ዜጐች በፍትሕ አካላት 
ያላቸው እምነት ከፍተኛ ነው ብሎ 
መመለስ ከፍርድ ቤቶቹ ውሳኔዎች ይበልጥ 
ፍርደ ገምድል ያሰኛል። የፍትሕ አካላቱ 
ተዓማኒነት ማጣት የእኔ ብቻ ሳይሆን 
በመንግሥት ተባባሪነት የተጠና አንድ 
ጥናት ይፋ ያደረገው እውነታ እንደሆነ 
የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ ባለፈው ሳምንት 
በፍትሕ ጋዜጣ ላይ በጻፉት አንድ ጽሑፍ 
አስነብበውናል። 

በዘመናዊ የመንግሥት አወቃቀር 
ውስጥ ሕግ አውጪ፣ ሕግ ተርጓሚ፣ ሕግ 
አስፈፃሚ የሚባሉ ተቋማት መኖራቸው 

የግድ ይላል። እነዚህ ተቋማት በተለያየ 
የኃላፊነት ዘርፍ ውስጥ የተቀመጡ 
ሲሆኑ የስራ ድርሻቸውም እንደዚሁ 
የተለያየ ነው። ተቋማቱ እንዲለያዩ 
ያስፈለገበት ዓላማ ሥልጣን በአንድ 
ግለሰብ ወይም በማዕከላዊ መንግሥት 
ተጠቅልሎ እንዳይያዝ፣ የሕግ እንጂ 
የግለሰብ የበላይነት እንዳይጐላና ተቋማቱ 
እርስ በእርስ፣ አንዱ አንዱን እየተቆጣጠረ 
እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ ታስቦ ነው። አንዱ 
አንዱን በማይቆጣጠርበት ሥርዓት ውስጥ 
አብዛኛውን ጊዜ የሕግ አስፈፃሚው አካል 
የበላይነት ይጐላል። የፍትሕ ሥርዓቱ 
ከማናቸውም ተቋማት ጋር ሳይቧደን 
ራሱን ችሎ መንቀሳቀሱ አስፈፃሚው አካል 
በሕግ እንዲገዛ ለማድረግ ያስችላል።  ወደ 
ሀገራችን ነባራዊ እውነታ ስንመጣ ግን 
በመርህ ደረጃ በሕግ ስልጣንና ኃላፊነት 
የተሰጣቸው እነዚህ ሶስት አካላት በሕገ-
መንግሥቱ የተቋቋሙ ቢሆኑም በተግባር 
ግን አንድ ናቸው ሊባል የሚችል ደረጃ ላይ 
ደርሰዋል። በተለይ የፍትሕ አካላቱ የዜጐች 
ደህንነት ማረጋገጫ ከመሆን ይልቅ የሴራና 
የተንኮል ተግባራት የሚፈፀሙባቸው 
ቦታዎች በመሆናቸው የሚተማመኑባቸው 
ሳይሆኑ የሚጠራጠሯቸው ተቋማት 
ሆነዋል። ገዢው ፓርቲም እነዚህን 
ተቋማት እንዳሻው በሚመቸው መልኩ 
እየተጠቀመባቸው ይገኛል። በሌሉ 
እውነታዎች ላይ በመመርኮዝ ግለሰቦችን 

ለማደናገር ከበድ ያሉ ቅጣቶችን ሊያስቀጡ 
የሚችሉ ክሶችን መክሰስ፤ ቅጣታቸው 
ከበድ ያለ ክሶች በተለይ ከሽብርተኝነት 
ጋር የተያያዘ ከሆነ ተከሳሾች የፍርድ 
ሂደታቸውን የሚከታተሉት በእስር ሆነው 
ሲሆን የፍርድ ሂደቱ ፍፃሜ እስከሚያገኝ 
ድረስ ለወራት በዚያው ይቀመጣሉ፡
፡ እነዚህ ቀናት ሲደመሩ አንድ ወንጀለኛ 
አጥፍቶ ከሚሰጠው ቅጣት እኩል 
ይሆናሉ፤ አንዳንዴም በልጠው ይገኛሉ። 
ከዚህ በተጨማሪ በበቂ ሁኔታ ማስረጃ 
ሳይመረመር የሚሰጡት ውሳኔዎችም 
የዚሁ ኢ-ፍትሐዊነት አንድ አካል ናቸው። 
የሀሰት ምስክሮችን በተለያዩ ጥቅማ ጥቅም 
እንዲሁም ማስፈራሪያ በማግባባት ባላዩት 
ወይም ባልነበሩበት እውነታ ላይ ቃላቸውን 
እንዲሰጡ ማድረግ። ከዚህ ሂደት አንዳንዴ 
መስካሪዎቹ በሰጡት ቃል ማስረጃነት ውሳኔ 
የሚሰጥ ሲሆን ሌላ ጊዜ ደግሞ መስካሪዎቹ 
ሌሎች ማስረጃዎችን እንዲያስረዱ በሚል 
የሀሰት ቃላቸውን ይሰጣሉ። ይህንንም 
መሠረት በማድረግ ለወራት በእስር ቤት 
ሲንገላቱ በነበሩ ግለሰቦች ላይ የዓመታት 
የእስር ዱብ ዕዳ ይወርድባቸዋል። ከተያዙ 
በኋላ በተለያዩ መንገዶች ማስገደጃ 
ተደርጐባቸው የተከሰሱበበትን ጉዳይ 
እንዲያምኑ የሚደረጉም ሞልተዋል። 
እንግዲህ እነዚህ ሴራዎች በሚከወኑበት 
ሁኔታ ውስጥ ሆነን ነው ከአልሸባብ የተላከ 
በሚል አንድ መልእክት ለአቶ ተመስገን 
ደሳለኝ የተላከው። መልእክቱን ማን 
ሊልከው ይችላል?

ተመስገን የሚፅፋቸው የፖለቲካ 
ዳሰሳዎች የሚያተኩሩት የሕግ የበላይነት 
መስፈን እንዳለበት፣ ሰብዓዊ መብት መከበር 
እንዳለባቸው፣ ዜጐች ሀሳባቸውን በነጻነት 
መግለፅ የሚችሉበት አግባብ ተግባራዊ 
እንዲሆን፣ ዴሞክራሲያዊ መብቶች 
ያለገደብ የሚከበሩበት ሁኔታ እንዲፈጠር፣ 
የሕዝብ የነጻነት ፍላጐት ቦታ ሊሰጠው 
እንደሚገባ፣ የአንድ ግለሰብና አምባገነናዊ 
ሥርዓት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መቆም 
እንዳለበት ሲሆን፤ እነዚህ የተመስገን 
የፅሁፍ አጀንዳዎች በየትኛውም መለኪያ 
ለአልሸባብ የተመቹ ሊሆኑ አይችሉም፤ 
ሆነውም አያውቁም። ከዚህ ሌላ አልሸባብ 
የሚለው ቃል ሲፃፍ Al-Shabaab በሚል 

ሁኔታ እንጂ በመልእክቱ እንደተገለፀው 
Alshebab ሆኖ አያውቅም። ይህ አፃፃፍ 
ሁለት አባይት ስህተቶች ይስተዋሉበታል፡
፡ አንደኛው ትክክለኛ ያልሆኑ ፊደላት 
መጠቀም ወይም የፊደል ግድፈት ሲሆን 
ሁለተኛው ደግሞ ‘Al’ ከሚሉት ፊደላት 
በኋላ መቀመጥ ያለበት የሰረዝ (-) ምልክት 
ሳይቀመጥ ፊደላቱን አያይዞ መፃፉ ነው፡
፡ ከነዚህ ስህተቶች በተጨማሪ አልሸባብ 
በማናቸውም ጊዜ ሀሳቡን ሲጨርስ 
አላህዋክበር የሚል የማሳረጊያ መፈክር 
ይጠቀማል እንጂ አልሸባብ ያሸንፋል ብሎ 
አያውቅም። ከአልሸባብ ተላከ የተባለው 
መልእክት ግን ይህ መፈክር የለውም። 
ከፅሁፉ መንፈስ መረዳት እንደሚቻለው 
አማርኛን ጥርት አድርጐ ከሚያውቅ 
ግለሰብ የተላከ መሆኑን ተመስገን ባለፈው 
ሳምንት በፃፈው ፅሁፍ ውስጥ በበቂ ሁኔታ 
አስረድቷል። ይህ ፅሁፍ ቋንቋ ቀይሮ 
በእንግሊዝኛ ተላከ እንጂ በአዲስ ዘመን 
ጋዜጣ በተለያዩ ዕትሞች በወጡ ፅሁፎች 
የተንፀባረቀ ሀሳብ ነው።

ስለዚህ ይህ መልእክት የተላከው 
ከአልሸባብ ነው ብሎ የሚያምን ሞኛ ሞኝ 
ያለ አይመስለኝም። ይልቅ 24 ሰዓት ሙሉ 
ክፍት በሆነው የግንኙነት አውታር ውስጥ 
ማንም ግለሰብ ወይም ተቋም ሊያደርግ 
የሚችለው ቀላል ነገር ነው። ግን ማን 
ሊያደርገው ይችላል የሚለው ጥያቄ 
ወሳኝ ነው። አዎ ከመልዕክቱ ፅንሰ- ሀሳብ 
እንደምንረዳው የያዘው የሀሰት ውንጀላና 
ዛቻ የመልእክቱ ዋና ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ 
እናገኘዋለን። የሀሰት ውንጀላው በሀገራችን 
የተለመደ የበሬ ወለደ ዓይነት አካሄድ ሲሆን 
ሁሉንም ተቋማት በእጁ ለተቆጣጠረው 
መንግሥት ደግሞ ይህ ጉዳይ እጅግ በጣም 
ቀላል ነው። ምናልባትም ወደፊት ሊደረግ 
ለታሰበ የተቀነባበረ ውንጀላ የማይጠራውን 
መንገድ ለመጠራረግ ታሳቢ የተደረገ 
ሊሆን ይችላል። መልእክቱ ተመስገንን 
ለማጥቃትና ፍትሕ ጋዜጣን ለማፈን 
እንዲሁም በተለያየ መልኩ ለማዋከብ 
ሞክሮ ካልተሳካለት አካል የተላከ ሊሆን 
እንደሚችል እንረዳለን።

ሌላው የመልእክቱ አንድ አካል 
ዛቻ ነው። ሊወሰድ የታሰበ እርምጃ። ይህ 
እርምጃ አልሸባብን መሠረት አድርጐ 

የፍትሕ አካላት ተዓማኒነት ለምን አጡ?

በእንግሊዝኛ መሆኑ ነው፡፡ እንደ አዲስ 
አበባ! አዲስ አበባ ለነዋሪዎችዋ፣ መምህራን 
ለተማሪዎቻቸው በእንግሊዝኛ ይጨነቃሉ፡፡ 

ድሮ ድሮ እንግሊዝኛ ማወቅ 
“ኮሌጅ የመበጠስ” ምልክት ነበር፡፡ አሁን 
ግን የእንግሊዝኛ ቃል በአማርኛ ንግግር 
ውስጥ መደንቀር አንድም የአማርኛ ቋንቋ 
አጠቃቀም ችግር፣ አንድም የጉራ ምልክት 
ነው ሊሆን የሚችለው፡፡ የኔ ቢጤው 
“ፍሬንድ፣ ፋዘር” እያለ ከለመነ፣ ነዳጅ 
ያለቀበት ባለታክሲ “ፑሽ” እያለ መኪናውን 
ካስገፋ፣ የሆቴልዋ አስተናጋጅ “ዌል ካም” ብላ 
አበሻ እንግዳዋን ከተቀበለች፤ የዩኒቨርስቲው 
ፕሬዚዳንት በአማርኛ ሲካሄድ የዋለውን 

ስብሰባ “ታንክዩ ፎር ካሚንግ” ብሎ ከዘጋ፣ 
እንዴት እንግሊዝኛ የመማር ምልክት ሊሆን 
ይቻላል!

አማርኛን ፈልቅቆ ቢገባ 
የማይፈረድበት ቃል ሊኖር ይችላል፡
፡ አንዳንድ ጽንሰ ሃሳቦች ለባህላችን ባዳ፣ 
ለዘመናዊ ኑሮአችን እንግዳ ይሆኑና ለአማርኛ 
ያስቸግራሉ፡፡ እንዲያ ሲሆን የእንግሊዝኛ 
ቃል አያስደንቅም፤ አቻ ቃል ከአማርኛ 
እስኪገኝ፡፡ ነገር ግን “የህዳሴን ዳም”፣ 
“የኢትዮጵያን ማፕ”፣ “ለወጣቱ የሚሰጠው 
ትሬኒንግ” ቢባል “አማርዝኛ ነው” ከማለት 
ውጪ ምን ይባላል!   
  (ይቀጥላል)

ኑ በአማርዝኛ...

ተመስገን የተደረገበትን ዛቻ ለሕዝቡ ይፋ አድርጓል። በአልሸባብ ሰበብ ጥቃት ሊያደርሱበት 

እያሴሩ እንደሆነ አስረድቷል። ከአሁን በኋላ ያለው ስራ በመንግሥት በኩል ጉዳዩ የሚመለከተው 

አካል መወጣት ያለበት ግዴታ ነው። ዛቻው ለሕዝብ ይፋ በሆነበት ሂደት ጉዳዩ የሚመለከተው 

የመንግሥት አካል አላየሁም፤ አልሰማሁም የሚልበት ሁኔታ ሊኖር አይችልም።

ሊሄዱ እንደሚችሉ ለምሳሌ መጽሐፍ 
ማስከልከላቸውን በማንሳት መከራከር 
ቢቻልም፤ በሃይማኖታዊ በዓላት ሳይቀር 
ባለታሪኩ ያደረጓቸው ንግግሮች ሁሉን 
አቀፍ  ርዕሰጉዳይነት ሁሉ የዚህ 
ስብዕናቸው መገለጫ ተደርጎ ሊወሰድ 
ይችላል፡፡ አውራጃ ገዢ በነበሩበት ቦታ 
የክርስቲያኖችን ችግር ለመፍታት 
ያደረጉትን ጥረትም እንደገለጹት ሁሉ፤ 
የእስልምና ሃይማኖት ተገቢ ቦታውን 
እንዲያገኝ በምክርቤት አባልነት ሳሉም ሆነ 
ኋላ ከሌሎች የእምነት መሰሎቻቸው ጋር 
ሆነው ጥረት ማድረጋቸውን አላቆሙም፡፡ 
ሌላው የፊታውራሪ አመዴ ቅሬታ 
ማጠንጠኛ አካባቢያዊ/ነገረ ወሎ ነው፡
፡ በእርግጥም በዚህ ጉዳይ ፊታውራሪ 
ከማንኛውም የበለጠ ሲያመሩ ታይተዋል፡፡ 
ለዚህ ምክንያቱ የአካባቢው ተወላጀነታቸው 
ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ሕዝብ ተወካይ 
ሆነው በተለያየ ደረጃ የመሳተፋቸው 
ውጤት አድርገን ልንወስደው እንችላለን፡
፡ የፊታውራሪ የወሎ ስሜት እንፋሎቱ 
ባለፉበት የተለያዩ ኃላፊነቶች ሁሉ ይበልጥ 
እየጋመ የመጣ ይመስላል፡፡ በፓርላማ 
አማካሪነት የተመረጡት ከደሴ ሲሆን፤ 
የመሰረቱት የወሎ መረዳጃ ማህበር፣ የወሎ 
ንግድ ማህበር፣ የወሎ ፈረስ፣ እና ደርግ 
ሥልጣን ላይ ከወጣ በኋላ የተፈጠረውን 

መደናገርና/ቀውስ ለማርገብ የቡድኑ አባል 
ሆነው እንዲሠሩ ተመርጠው ወደአካባቢው 
የተላኩበት የሰላም ልዑክ ኮሚቴ ሁሉ 
ይህንን አመለካከታቸውን ለመገንባት 
አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ይቻላል፡፡ 
ስለዚህም ከ‹ታሪክ› በሚመዘዝ ማጠናከሪያ 
በሰገሌና በማይጨው ጦርነት (ገጽ 169) 
አማካኝነት አጼ ኃይለ ሥላሴ በሕዝቡ 
ላይ ቂም እንደያዙ (ገጽ 170) ከማተት 
አልፈው ስለጉዳዩ ለንጉሡ ለመናገር ዕድል 
ባለማግኘታቸው ይቆጫሉ (ገጽ 101)፡፡ 
ለልዑል አልጋ ወራሽ የጻፉት ባለ 20 ገጽ 
ደብዳቤ የዚህ አካባቢያዊ ውጥረት ስሜት 
መገለጫ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል (ገጽ  
249-262)፡፡ በዚህ ደብዳቤ የ25ተኛውን 
የድል በዓል ምክንያት ተደርጎ ኒሻን ሲሰጥ 
ከወሎ ጠቅላይ ግዛት የተሰጠው አለመኖሩ 
(ገጽ 251)፣ የደሴ  እህል ንግድ ሥራ 
ማህበር በሚል ስም የተቋቋመ ማህበርን 
እንዲከስም መሆኑ (ገጽ 253)፣ መሬት 
ከወሎ ተወላጆች ውጪ ለሆኑ መሰጠቱ 
(ገጽ256) እና በመሳሰሉት ጉዳዮች ዙሪያ 
ቅሬታዎችን በመዘርዘር አፋጣኝ መፍትሄ 
እንዲሰጥ ይወተውታሉ፡፡ እንዲህ ዓይነት 
አስተሳሰብ የፊታውራሪ ብቻ ነው ለማለት 
ይቸግራል፡፡ ደጃዝማች ዘውዴ ገብረሥላሴ 
አሉኝ በሚል የቀረበውን ስንመለከት 
አስተሳሰቡ በግዘፍ የሚታመንበት/ቢያንስ 

ፊታውራሪ አመዴ ይሄን ይቀበላሉ በሚል 
የተነገረ እንደሆነ እንድንገምት፡፡ ራሳቸው 
ፊታውራሪ አመዴ ንጉሡ ወደጎዴ 
ሲልኳቸው ተናገሩኝ ያሉት ‹‹አንተ ወሎ 
ወሎ ብቻ ነው የምትለው›› የሚለው 
አባባል ጥሩ መስካሪ ነው፡፡ 
ከዚህ ውጪ በያጋጣሚው የሚጠቃቅሷቸው 
አንዳንድ የማህበራዊ ሕይወት ጉዳዮች 
ለምሳሌ  ስለጫት፣ ሐዘን፣ ሴተኛ አዳሪነትና 
መሰል ጉዳዮች ከ40ና 50 ዓመት በፊት 
ስለነበረው ሁኔታ እንረዳበታለን፡፡ በርካታ 
የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ተማሪዎች በንጉሡ አስተዳደር ጊዜ 
ፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳዮች ጥናቶቻቸው 
በምንጭነት እንደረዷቸው የጥናቶቹን ዋቢ 
ገጾች ማየት ይበቃል፡፡
የግለታሪኩ ፍሬ ይዘት አመራረጥ እና 

አወቃቀር ውሱንነቶች 
መቼም ግለታሪክ ሲጻፍ ላስተላልፈው 
የሚገባኝ መልዕክት፣ ልምድና አስተሳሰብ 
አለኝ ብሎ ማመንን በቅድሚያ ይጠይቃል፡
፡ ብዙዎች የእኔ ልምድና ሥራ የሚረባ 
ነገር አለው ብለው ባለማሰባቸው 
ግለታሪካቸውን ለመጻፍ ሲሳናቸው 
ይታያል፡፡ እንደፊታውራሪ ያሉት 
ብዙ የሕይወታቸው ክፍል አደባባይ 
የሚያወጣቸው ደግሞ የሚቸገሩት የቱን 
ጽፌ የቱን ላስቀረው በሚል ሊሆን 

በማናቸውም የፍትሕ ጋዜጣ ባላንጣ በሆኑ 
ተቋማት ወይም ግለሰቦች ሊፈፀም ይችላል። 
እንዲያውም በተለየ መልኩ እርምጃ 
ለመውሰድ ያቀደ አንድ አካል አልሸባብን 
መሸፈኛ በማድረግ አስቦ ሊያደርገው ያቀደ 
ይመስላል። ምናልባት መልእክቱ በሴራ 
የክስ ሂደት የመንግሥት አፍቃሪ አቃቢያን 
ሕጐችን በማስተባበር፤ እንደተለመደው 
በተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች እንዲሁም 
በማስገደጃ በሚቀርቡ የሀሰት መስካሪዎች 
በመደጋገፍ ሊቀርብ የታሰበ የክስ ግብአት 
ሊሆን ይችላል። ክፍት በሆነ የመረጃ መረብ 
ውስጥ የሚላክ ማናቸውንም መረጃዎች 
በበቂ ሁኔታ ሳያላምጥ ውሳኔ የሚሰጥ 
የፍትሕ አካል ካለ ደግሞ የአሁኑ ሂደት 
ከመቼውም ጊዜ በከፋ መልኩ የሀገራችን 
ሁኔታ የት እንዳለ ያሳየናል። ከዚያም 
በዘለለ መንግሥት በመልካም ተግባራቱ 
ለዜጐች አርአያ መሆን ሲገባው በእንዲህ 
ዓይነቱ ተግባር በመሳተፉ ለወንጀለኞች 
በር መክፈቱ አሁን ያለንበት ሥርዓት ምን 
ያህል አስከፊ እንደሆነ ራሱ በራሱ ላይ 
ምስክር እንዲሆን ያደርገዋል። በማስረጃ 
ምዘና ረገድም ማንም ሰው ሊያደርገው 
የሚችል የዚህ ዓይነቱ ተግባር ለችሎት 
እንደ በቂ ማስረጃ ማቅረብ ‹‹ፍርድ ቤቱ 
የኔ ነው›› ከሚል ሀሳብ የመነጨ እንጂ 
በበቂ ሁኔታ መዝኖ ውሳኔ ይሰጠኛል 
ከሚል አመለካከት የመነጨ እንዳልሆነ 
እንረዳለን።

ተመስገን የተደረገበትን ዛቻ 
ለሕዝቡ ይፋ አድርጓል። በአልሸባብ ሰበብ 
ጥቃት ሊያደርሱበት እያሴሩ እንደሆነ 
አስረድቷል። ከአሁን በኋላ ያለው ስራ 
በመንግሥት በኩል ጉዳዩ የሚመለከተው 
አካል መወጣት ያለበት ግዴታ ነው። 
ዛቻው ለሕዝብ ይፋ በሆነበት ሂደት 
ጉዳዩ የሚመለከተው የመንግሥት አካል 
አላየሁም፤ አልሰማሁም የሚልበት ሁኔታ 
ሊኖር አይችልም። ይህን መልእክት 
ለአብነት ያህል አነሳን እንጂ ከዚህ ጋር 
በተወሰነ መልኩ ተመሳሳይነት ያላቸው 
ማስረጃዎች በተለያዩ ግለሰቦች ላይ 
በማስረጃነት እየቀረቡ ውሳኔ ሲሰጥባቸው 
አስተውለናል። ገዢው መንግሥትም 
የፍትሕ አካላትን በሚመቸው መልኩ 
እጃቸውን እየጠመዘዘ ለአገዛዝ ያልተመቹ 
ግለሰቦችን የማጥቂያ በትር አድርጐታል። 
የፍትሕ አካላት የዜጐች ሰብዓዊ መብቶች 
የሚከበሩባቸው፣ ነጻነት የሚበሰርባቸው፣ 
ሀሰተኛ ምስክሮች የሚቀጡባቸው… ከመሆን 
ርቀው ሰብዓዊ መብቶች የሚጣሱባቸው 
ለጥሰት ዋስትና የሚሰጥባቸው፣ ነጻነት 
የሚታፈኑባቸው፣ የሀሰት መስካሪዎች 
እንደ አሸን የሚፈሉባቸው… ተቋማት 
ሊሆኑ አይገባም፤ ይታሰብበት። ቸር 
እንሰንብት።

ሕዝባዊ ስብዕና ያላቸው . . .

ሰማያዊ ፓርቲ እና ምርጫ 
ቦርድ እየተወዛገቡ ነው

የሰማያዊ ፓርቲ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ፣ የኦዲት ኢንስፔክሽን እና የብሄራዊ ምክር 
ቤት አባላት በጋራ በመሆን ቦርዱ የእውቅና ሠርተፍኬት እንዲሰጣቸው የቦርዱን ሰብሳቢ ፕ/ር 
መርጋ በቀናን ትላንት ጠየቁ። ከ30 በላይ የሚሆኑት የፓርቲው አባላት በቦርዱ ግቢ በመገኘት 
‹‹ሕጉ የሚፈቅድልንን እውቅና ይስጠን›› በማለት ሲጠይቁ የቦርዱ ሰብሳቢ የሆኑት ፕ/ር መርጋ 
በቃና ‹‹አሁን ሁላችሁንም ማነጋገር አልችልም›› በማለታቸው ምክንያት ፓርቲው ሁለት ሰዎችን 
ወክሎ እንዳነጋገራቸው ታውቋል፡፡ 

የቦርዱ ሰብሳቢ ፕ/ር መርጋ ለፓርቲው ተወካዮች ‹‹በሚቀጥለው አርብ እለት ከቦርዱ 
አባላት ጋር ስብሰባ አለኝ፡፡ ጥያቄያችሁን አጀንዳ አድርጌ በማቅረብ እና በመወያየት ውሳኔ 
እንዲያገኝ አደርጋለሁ›› በማለታቸው መመለሳቸውን ከፓርቲው ያገኘነው መረጃ ያስረዳል።

 ፓርቲው የእውቅና ሰርተፍኬት ለማግኘት ከቦርዱ ጋር የተፈጠረውን ውዝግብ 
ለመፍታት በሊቀ መንበሩ እና በም/ሊቀመንበሩ በኩል ሲደራደር የቀየ ሲሆን ቦርዱ የእውቅና 
ሠርተፍኬቱን በአስቸኳይ ካልሰጣቸው በቀጣይ አባላትንና ደጋፊዎቻችን ይዘው ቦርዱን 
እንደሚጠይቁት የፓርቲው አመራሮች ለቦርዱ ሰብሳቢ አስታውቀዋል፡፡

የአርበኞች ማኅበር ህንፃ 
ኪራይ ቅሬታ አስነሳ

የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኛ ማህበር በሠራው ባለአራት ፎቅ የህንፃ ኪራይ 
ላይ በአባላቱ መካከል ቅሬታ መነሳቱን ተከትሎ የማኅበሩ ቅሬታ አቅራቢ አባላት ለሠራተኛና 
ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ለሆኑት አቶ አብዱልቃድር አብዱላሂ ሀሰን ደብዳቤ ፃፉ።

ቅሬታ አቅራቢዎቹ በጻፉት ደብዳቤ ‹‹ማኅበሩ በባንክ ብድር የሠራው ህንፃ አልቆ 
ርክክቡ ሳይፈፀም የማኅበሩ ፕሬዚዳንት አከራይተዋል። የኪራዩም ገንዘብ እየባከነ ይገኛል። ይህንን 
ለሚመለከተው አካል አመልክተናል›› ሲሉ ገልፀዋል።

በማኅበሩ ህንፃ ኪራይ ላይ የተነሣውን ቅሬታ አስመልክቶ የማህበሩ ፕሬዚዳንት 
ሊቀ ትጉሃን አስታጥቄ አባተን በአካል ጠይቀናቸው ነበር፡፡ ‹‹ህንፃው የተከራየው በማኅበሩ ስራ 
አስፈፃሚ አባላት እና በህንፃ ስራው ተቆጣጣሪ አባላት ስምምነት ሲሆን የተከራየውም የኢትዮጵያ 
ንግድ ባንክ ነው። ባንኩም ከኮንስትራክሽንና ልማት ባንክ የበለጠ ዋጋ በማቅረቡ ነው›› ሲሉ 
ለጥያቄው መልስ ሰጥተዋል።

የማኅበሩ ፕ/ት አያይዘውም ‹‹የህንፃ ስራ ቶሎ በማጠናቀቅ በቅርቡ ለምርቃት ይበቃል። 
ይህንንም ተከትሎ በማህበሩ ውስጥ ያለኝን ስልጣን እለቃለሁ›› ሲሉ ተናግረዋል።
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ኪነጥበብ

ብዙ ሠዎች አሉ…
የማይሠሙ፣የማያሠሙ… ዝም ያላሉ
ብዙ ሠዎች አሉ…
ከቀኝ ዳር ያልሆኑ… ግራ ዳር ያልሆኑ… መሃል 
ያልሆኑ
ብዙ ሠዎች አሉ…
አንደኛ ያልሆኑ… ሁለተኛ ያልሆኑ… ሦስተኛ 
ያልሆኑ…
አራተኞች።…

በአንድ ወቅት ነቢዩ መሐመድ 
ለደረሳዎቻቸው አንድ ታላቅ ትምህርት አስተማሩ 
ትምህርቱ በመሆን ላይ የተመሠረተ ነበር።

የነቢዩን ዕግር ዙሪያውን ከበው ደረሳዎቻቸው 
ተቀምጠዋል፡፡ የነቢዩን ትምህርት ለማዳመጥ፡፡ 
የሁሉም ደረሳ የልቡና መስኮት ተከፍቶ ነበር። ዛሬ 
ነቢይ ምን ያስተምሩን ይሆን በማለት…

‹‹አራት ነገሮችን እነግራችኋለሁ›› አሉ 
ነቢዩ…

አንደኛ ከቻላችሁ መምህራን ሁኑ።
ሁለተኛ መምህራን መሆን ካልተቻላችሁ… 

ተማሪዎች ሁኑ
ሦስተኛ ተማሪዎች መሆን ካልተቻላችሁ… 

አሉ ነቢዩ ተማሪዎች መሆን ካልተቻላችሁ 
‹‹አዳማጭ››ሁኑ (እዚሁ ላይ ዕንግዲህ ልብ ማለት 
ያለብን በተማሪና በአዳማጭ መካከል ልዩነትና 
ተመሳስሎ መኖሩን ነው። ይኸውም ተማሪ ሁሉ 
ደግሞም አዳማጭ አለመሆኑን ነው። ምክንያቱም 
ተማሪነት ብዙ ጊዜ ትምህርቱ ከሚሰጠው ጥቅም 
አኳያ የሚመሰረት እንጂ ትምህርቱን ከመሻት ላይሆን 
ይችላልና ተማሪ በትምህርቱ የሚገኘውን ዋጋ እንጂ 
ራሡን ትምህርቱን ላይፈልግ ይችላልና ለዚህ ምንም 
ዓይነት የማስረጃ ምሳሌ አያስፈልግም፡፡ መሆን 
የሚፈልገውን ትቶ ሕይወት በምትፈጥረው ጥያቄ 
ምክንያት መሆን የማይፈልገውን የሚሆን (የሚማር) 
በሀገር ሙሉ ነውና አዳማጭ ተማሪ ላይሆን ይችላል 
ግን ከተማሪ በላይ ነው። አዳማጭም የሚፈልገውን 
የሚያውቅ አውቆ የፈለገውንም ልብ ብሎ የሚሠማ 
ነው። አዳማጭ በትምህርቱ ምክንያት የሚገኘውን 
ጥቅም ሳይሆን ራሡን ትምህርቱን ብቻ የሚሻ ነውና) 
እንግዲህ ለዚህ ነው ነቢዩ ሙሀመድ… ሁለተኛውን 
ወይም ተማሪ መሆን ካልተቻላችሁ ሦስተኛውን 
አዳማጭ ሁኑ ያሉት።… አሉና ዝም አሉ።

ብዙ ደረሳዎች በትምህርቱ ደስተኞች ነበሩ፡፡ 
ነገር ግን በያንዳንዱ ተማሪ ልቡና ውስጥ የሚመባለሰው 

ጥያቄ ግን ከባድ ነበር፡፡ ሁሉም ተማሪዎች እያሰቡ 
ነበር በልቦናቸው…

አራተኛው ምን ይሆን??? እያሉ
ነቢዩም በእጃቸው ላይ ያጠለቁትን ‹ሙስባህ› 

እየነካኩ ተማሪዎቻቸውን በአንክሮ ከተመለከቱ 
በኋላ…

አራተኛውን ግን አሉ (አራተኛ አላሉም)… 
አራተኛውን ግን አትሁኑ!!

አራተኛው ውጤት አይደለም የከሸፈ 
ውጤት እንጂ… አራተኛ መሆን ምንም አለመሆን 
ነው… ምንም…

አራተኛዎች…
አራተኛው ባሸነፈ የሚቀና ‹ለጥቂት› ብሎ 

በሽንፈቱ የሚመፃደቅ ሰነፍ ነው። ብዙ ጊዜ ሁኔታዎችን 
የሚረብሹት አራተኞች ናቸው፡፡

አራተኛ በጥበብ አደባባይ ይገኛል ነገር ግን 
ጠቢብ አይደለም፡፡ ጥበብ አይሰማም የሚጠበበውንም 
አያከብርም። ዐራተኛ በጥበብ አደባባይ የሚገኘው 
ነበረ እንዲባል ነው አራተኛ አይሰራም፡፡ አያሰራም 
የሚሰራንም አይወድም፡፡ እንዲህ በማለት ይመጻደቃል፡
፡ ይህንን ሥራ ከዘመናት በፊት አስቤው ነበረ… 
በማለት፡፡

የተሰራውን ሥራ ሣይሰሩ ለመስራትም 
ሣይሞክሩ አስቤው ነበረ በማለት የሚገኘው ውጤት 
ምንም ነው። አራተኛነት፡፡ አራተኛ በሽልማት ደረጃ ላይ 
ይቀመጥ ዘንድ የውድድር ሕግ አይፈቅድም አራተኛ 
ውጤት አይደለምና የማፅናኛ ሽልማት ቢኖረው እንኳ 
ሽልማቱ በሥውር ነው፡፡

አራተኛ መሆን አይደለም ሥሕተቱ፡
፡ ዐራተኛውን መሆን እንጂ። አራተኛ መሆን 
መጣር፣ መድከም፣ ለማሸነፍ መትጋት የመሳሰሉትን 
ስሜቶች የያዘ ነው። አራተኛውን ለመሆን መሞከር 
ግን ሽንፈትን አብነት ማድረግ ከብርቱዎች ይልቅ 
በደካሞች፤ ከጀግናዎቹ ይልቅ በተሸናፊዎች የመኩራት 
ራዕይ ነው፡፡ ከፍ ያለውን ሃሣብ ምልክቱ የማያደርግ 
በጠንካራው መንገድ መጓዝ የማይፈልግ የቀናተኞች 
ልቡና ነው።

ቀናተኞች እውነተኛውን ምልክት መመልከት 
አይፈልጉም፤ ይልቁንም የእውነተኛውን ጥንካሬ 
ለመጣል የራሳቸውን ምክንያትና ትችቶች እየፈበረኩ 

አራተኞችን ማዳነቅ ውጤት አልባዎችን ውጤታማ 
ማድረግ፤ ውጤት ያላቸውን ውጤት አልባ ማስመሰል 
ስራቸው ነው። አራተኞች ይህን የሚያደርጉት ዝቅ 
ያሉትን ለማንሣት ሣይሆን ከፍ ያሉትን ላለማክበር፤ 
ፀሐይን አጥፍተው ጨረቃን ፀሐይ ናት ለማለት 
የሚሹ የተንኮል መንገደኞች ስለሆኑ …

በዚህ በኛ ሀገር በሕዝቦች መካከል ታላቅ 
ጥፋት ሆኖ የኢትዮጵያን መንገድ ያበላሸው አራተኞችን 
አንደኛዎች በማድረግ ያልሆኑትን እንደሆኑ 
በማስመሰል በፈንጠዝያ (Fantasy) መንፈስ ውስጥ 
በመክተት…አራተኛው በሥራው ሳይሆን በተንኮሉ 
አንደኛውን እንዲጠላውና ጠልፎ እንዲጥለው መሞከር 
ነው የአራተኞች መንገድ፡፡

አራተኞች መንገዳቸው ረቂቅ ሳይሆን 
ስውር፣ ብልሃት ሳይሆን ብልጠት፣ ዕውቀት ሳይሆን-
ሹፈት ነው። ምናልባት ጥቂቶች ተሰብስበው ከአንድ 
እስከ ሦስት ሥለወጡት አመስግነው አዳንቀው ሲያወሩ 
አራተኞች ይስቃሉ፡፡ በሹፈት። አልያም የወሬውን 
ሞገድ በስውር ተንኮላቸው ይቀይሩታል፡፡

እነዚህን ሰዎች በየትኛውም የውድድር 
መስክ ላይ ሦስት አድርጋችሁ ብትፈትኗቸው ሦስተኛ 
እንኳ መውጣት አይችሉም ምክንያቱም ውድድሩን 
ሳይፈፅሙ አቋርጠው ይወጣሉና፡፡

ይሕንን የመሲሕ ክርስቶስን ትምህርት 
እንጥቀስ…

‹‹በአንድ ወቅት አንድ ታላቅ ባለፀጋ 
ሦስት አገልጋዮቹን ጠራና እንዲህ አደረገ፡፡ ሁሉ 
ሙሉ በሆነበት ቤት ላይ ትሰለጥኑበት ዘንድ ከሀብቴ 
ከፍዬ መክሊት (ገንዘቤን) እሰጣችኋላሁ። ነገር ግን 
ወጥታችሁ ወርዳችሁ መክሊቱን (ገንዘቤን) ከነትርፉ… 
ታስረክቡኝ ዘንድ እፈልጋለሁ ብሎ እንደየአቅማቸው 
ገንዘቡን ሰጣቸው፡፡

የመጀመሪያውን ባለሟል ጠርቶ አስር 
መክሊት ሠጠው። ሁለተኛው ባለሟሉንም ሁለት 
መክሊት… ሦስተኛውንም አንድ መክሊት ሠጥቶ 
አሰናበታቸው። ከዘመናት ኋላ የሠጠውን ገንዘብ ይቀበል 
ዘንድ ታላቁ ባለፀጋ ሦስቱን አገልጋዮች ጠራቸው፡፡

አስር የተሰጠው ገባና እንዲህ ተናገረ 
‹‹ልዑል ሆይ አስር መክሊት ሠጥተኸኝ ነበር እነሆ 
ከአስር ትርፉ ጋር ብሎ ሃያ መክሊት አስረከበ

ፔዳል ዴሞክራሲ 6
ባለፀጋው ተደሰተ ‹አስር ሰጥቼህ አስር 

አትርፈህ መልሰሃልና በቤቴ ወደሚገኘው ደስታ ግባ… 
ወርቀ ዘቦ ልበስ በቀኜ ተቀመጥ›› አለው

ሁለት የተሠጠውም ተጠራ ‹‹ልዑል ሆይ 
ሁለት ሰጥተኸኝ ነበር እነሆ ሁለት አትርፌአለሁ›› 
አለ…በጥቂቱ ታምነሃልና በብዙ ትሸሞ ዘንድ በግዛቴ 
ላይ ሠልጥን ወርቀ ዘቦ ልበስ በቀኝ ተቀመጥ አለው፡፡

አንድ መክሊት የተሠጠው ተጠራና 
ገባ፤ እጆቹ ይንቀጠቀጡ፣ አንደበቱ ይኮላተፍ ነበረ፡፡ 
ባለፀጋው ጠንከር ባለ በጎርናና ቃል ‹‹አንድ መክሊት 
ሠጥቼህ ነበር›› እሕስ? አለው።

በዚህ ዓለም የነበረውን ተግዳሮት የሚፈራ። 
የሕይወትን ጉድጓድ መመልከት የተሳነው ለአደራ 
የማይመች ከንቱ ነበርና እንዲህ ተናገረ…

‹‹ያልሠጠኸውን የሞትሻ ያላስቀመጥከውን 
የምትጠይቅ ጨካኝ ጌታ መሆንህን ስለማውቅ 
የሠጠኸኝን ያችን አንድ መክሊት ጉድጓድ ውስጥ ቆፍሬ 
አስቀምጫት ነበር እርሷንም እነሆ›› አለ። (ይህ ሠው 
ካለመስራቱም በላይ በራሱ የሕሊና ግምት እምነት 
ሥራበት ብሎ ገንዘብ በሠጠው በጌታው ልግስና ላይ 
ሳይቀር ዐመፀኛ ነበር፡፡ ይህንን ገንዘብ የሠጠኝ የሆነ 
ተንኮል ቢያስብ ነው የሚል… ጠይም)

ልዑሉ ተቆጣ፡፡ ገበታው ላይ ባርያው 
ዕግሩን አንስቷልና፣ ጌታው ደግነቱን ለሌሎች ሠዎች 
እንዳይደግማት፣ በጌታው ሕሊና ያልታሠበውን 
አስቧልና፣ አንድ መክሊት ማትረፍ ያቃተው፣ የስንፍና 
ምልክት ነበርና ከስንፍናውም በላይ የደካማነቱ 
ምክንያት እጅጉን ጠማማ ሥለነበር…

በዕድሜ ልክ እስራት ፅኑ ጨለማ ውስጥ 
ከብርሃን ተገልሎ እንዲቀመጥ ቀጣው፡፡

ከዐንድ ራሱ ጋር ሦስት ሆኖ ተልኮ አራተኛ 
የሆነ መሞከር ያቃተው ግብዝ ነበርና፡፡

ብዙ ጊዜ በዚህ በኛ ሀገር ግን ውጤቱ 
የተገላቢጦሽ ነው፡፡ በኛ ሐገር ታላላቁን ሥፍራ የሞሉት 
ታናናሽ ሰዎች ናቸው፡፡ በአንደኛ የሜዳሊያ ሽልማት 
መድረክ ላይ የቆሙት አራተኛዎች ናቸው፡፡ መሆን 
ያለባቸው መሆን በሌለባቸው ሥፍራ ላይ ገነዋል፡
፡ ሕዝቦችም እጃቸው እስኪቀላ የሚያጨበጭቡት 
ለአራተኞች ነው፡፡  በተገላቢጦሽ የምትመራ ሐገር 
በአራተኞች… ኢትዮጵያ

ሞክሩ
አታውሩ… በፍፁም አትፍሩ
ልትሠሩ ሥትሉ ባይሆን ተሠበሩ።…
የብርቱዎችን ልብ… መዝኑ… መጥኑ
በነርሡ ጎዳና… በዚያ ሥፍራ ሁኑ…
ዐራተኛውን ግን?...
አራተኛውን ግን-ፍፁም- አትሁኑ።…

ገጣሚ ኤፍሬም ስዩም

አራተኛውን ግን አትሁኑ
በዚህ በኛ ሀገር በሕዝቦች መካከል ታላቅ ጥፋት ሆኖ የኢትዮጵያን 

መንገድ ያበላሸው አራተኞችን አንደኛዎች በማድረግ ያልሆኑትን እንደሆኑ 

በማስመሰል በፈንጠዝያ (Fantasy) መንፈስ ውስጥ በመክተት…

አራተኛው በሥራው ሳይሆን በተንኮሉ አንደኛውን እንዲጠላውና ጠልፎ 

እንዲጥለው መሞከር ነው የአራተኞች መንገድ፡፡

ይችላል፡፡ እንዲህ ዓይነት ሁኔታ ውስጥ 
ሲገባ እንደ ባለታሪኩ አስተሳሰብ ቅድምና 
ወይም ትኩረት የሚሰጣቸው ነገሮች 
የግለታሪኩ ዋና ትረካ ይሆናሉ፡፡ ይሄ 
ደግሞ በባለታሪኩ የግል ስብዕናና በሕዝባዊ 
አገልግሎቱ መካከል የሽፋን ሚዛን ምጣኔ 
ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል፡፡ በጉዳዩ ዙሪያ ያሉ 
ሙያተኞች እንደሚመክሩት የሚመረጠው 
ክስተት በተነባቢነቱና በተገቢነቱ መሰረት 
እንዲሆን ነው፡፡ 
ምንም ዓይነት ግለታሪክ የባለታሪኩን ሁሉን 
ነገር ሊያቀርብ አይችልም፡፡ አስፈላጊም 
አይደለም፡፡ በጥሩ አመራረጥ የታገዘ 
ዝግጅት የአንድ ቀን ክስተትን ብቻ በማቅረብ 
ስለባለታሪኩ የግል ስብዕናና ሕዝባዊ 
ተግባር ብዙ ነገሮችን ሊገልጥ ይችላል፡
፡ አመዴ ለማ  በሦስቱም አስተዳደሮች 
ከመኖራቸው አኳያ፣ በተለይም ሕዝባዊ 
ስብዕና የነበራቸው በመሆናቸው ከንጉሡ 
አስተዳደር ወደ ወታደራዊው ከዚያም ወደ 
ኢህአዴግ አስተዳደር በተደረጉ ለውጦች 
በእርሳቸውና በቤተሰባቸው ዙሪያ የተከሰቱ 
ለውጦች፣ ያጋጠማቸው ክስተቶችና 
የተወጡበትን መንገድ ቢመዘግቡ ተገቢ 
ይሆናል፡፡ ልክ መነን የተባለችውን 
ልጃቸውን ከደርግ አሳሪዎች ለማስመለጥ 
ስለዘየዱት ዘዴ እንዳወሱን ዓይነት 
ማለት ነው፡፡ ይሁን እንጂ የደርግ ዘመን 
አስተዳደር ሕይወታቸውን በቅጡ ሳያቀርቡ 
ቀርተዋል፡፡ ስለሰላም ኮሚቴ ተልዕኮ 
በ1968 ዓ.ም.፣ ስለውሃ ዋና ፌዴሬሽን፣ 
የከብት እርባታቸው፣ የልጃቸው የመነን 
አመዴ ሁኔታ ላይ ጥቂት ከማለት 

በስተቀር የደርግ አስተዳደርን የአውራ 
ዶሮና ባለጌን አንድ ነው አባባል በመጥቀስ 
ዶሮ እህሉን በትኖ ከአፈር ጋር ከቀላቀለ 
በኋላ እንደሚበላው ባለጌም ሰላም አደፍርሶ 
ለመግዛት መሞከሩን በመጥቀስ ዘለው 
ያልፉታል፡፡ 
አሁን ባለው አስተዳደር ላይ የታያቸውን 
ጉድፍ ለመተቸትና የሚሻሻል የሚሉትን 
ለመምከር ወደኋላ አለማለታቸው 
ሲታሰብ፤ ደርግ አስተዳደር ላይ በቅጡ 
አለማለታቸውን ከሕይወታቸው ጋር 
በተያያዘ ብዙ ነገር ስለሌለ ነው ብሎ ለማሰብ 
አስቸጋሪ ሳያደርገው አይቀርም፡፡ ስለዘመኑ 
በበቂ ሁኔታ መከተብ ያልፈለጉበትን 
ሁኔታ አንዳንዴ ከተጻፈው የተተወው /
tantalizing effect/ የበለጠ ስለሚናገር ነው 
ብለን እንዳንወስድም ፍንጭ አልሰጡም፡፡ 
ምናልባት የቱ ተጽፎ የቱ ቢቀር እንደሚሻል 
የሚያማክር ሁነኛ ሰው አለማግኘት 
ይሆን? ያስብላል፡፡ ቤተሰቦቻቸው ምንም 
እንዳልነኩት መናገራቸውን ታሳቢ 
በማድረግ አወቃቀር ላይ የተከሰተው 
ችግርን ለመቅረፍ አለመቻሉንና የስዕሎች 
መግለጫ ከመጽሐፉ ይዘት እየተወሰዱ 
ተቆርጠው የተለጠፉ ሙሉ አረፍተነገሮች 
እንዲሆኑ በመደረጋቸው አላግባብ የተንዛዙ 
መሆናቸው፣ በጥንቃቄ ማነስ ቁጥሩ 
0ን በዐ ሙሉ ለሙሉ በሚሰኝ መልኩ 
እንዲተካው መደረጉና በመጽሐፉ ውስጥ 
የተካተቱ ቁምነገሮች የተጻፉበት ጊዜ 
ወጥነት የሚጎላቸው መሆኑ በግልጽ 
መታወቁ ሁሉ ባለታሪኩ በግለታሪኩ 
ዝግጅት ጊዜ በቂ/ተገቢ ዕርዳታ እንዳላገኙ 

አስረጂ ምልክቶች አድርገን ልንወስዳቸው 
እንችላለን፡፡ 
አወቃቀርን ካነሳን ‹በተለያዩ የሥራ ዘርፎች 
ያበረከትኳቸው የዜግነት ድርሻዎች› 
(ምዕራፍ 9)፣ ‹የባለታሪኩ ኢኮኖሚያዊና 
ማህበራዊ አስተያየቶች›(ምዕራፍ 10)፣ 
‹ለተለያዩ የመንግሥት ተቋማትና 
ባለስልጣኖች የተጻፉ ደብዳቤዎች› 
(ምዕራፍ 11)፣ ‹ማህበራዊ ጉዳዮችን 
አስመልክቶ የቀረቡ ንግግሮች (ምዕራፍ 
12) አራት ምዕራፎች ስር በመጽሐፉ 
ግማሽ የተሸፈነው አሁን ባለበት መልኩ 
የአባሪነት ባህሪይ ይታይባቸዋል፡፡ እነዚህኑ 
አስተያየቶችና ምልከታዎች በግለታሪኩ 
ዝርዝር ውስጥ በየትረካው አውድ 
ተፈጥሮለት ለአስተያየቱ መነሻ የሆኑ 
ቁምነገሮችን በማስፈር ትርጉም ያለው ፍሰት 
መፍጠርና አተራረኩን የተሟላ ማድረግ 
ይቻላል፡፡ የባለታሪኩ አስተያየት ፍሬ ነገር 
ያለውን ቁብ ያህል ወደዚህ አስተያየት 
ያንደረደሩ አዝማሚያዎችና አውዶችም 
ቢገለጹ የባለታሪኩን ፍልስፍናና ሰውነት 
አገነባብ ለማየት የሚረዱ በመሆናቸው 
የተሻለ ተመራጭ ይሆን ነበር፡፡ 
በእርግጥ ‹የባለታሪኩ ኢኮኖሚያዊና …› 
በሚል ርዕስ ስር የቀረቡት የሸረርቱ (የራስ-
ተፃሮት) ጽንሰ አሳብ፣ እውነትና ንጋት 
እያደር ይጠራልና የመሬት ይዞታ ስሪት 
የፊታወራሪ አመዴ አቋም ግልጽ ብሎ 
የወጣባቸው አስተያየቶች ናቸው፡፡ ርዕሰ 
ጉዳዮቹ አሁን ያለውን መንግሥት የስህተት 
አካሄድ ከመጠቆም በላይ የሄዱ ናቸው፡፡  
በሸረርቱ ጽንሰ አሳብ እንዴት ኢህአዴግ 

መራሹ አስተዳደር በሕገመንግስቱ ረቂቅ 
ውይይት ላይ እርስ በእርሱ የሚቃረን 
አሳብ አንድ ላይ ለማስኬድ በመሞከር 
አንዳንድ ፈረሶች በእሽቅድምድም መኃል 
ድንገት አቅጣጫቸውን ቀይረው ጋላቢ 
ባለቤታቸውን ከነኮርቻው ገልብጠው 
እንደሚጥሉ በመመሰል ሲያስረዱ፤ 
‹እውነትና ንጋት…› በሚለው ስር ደግሞ 
ኤርትራ በታሪኳ የኢትዮጵያ አካል ሆና 
ሳለ አሁን በሁለቱ አገራት ሥልጣን ላይ 
ያሉ አካላት ስምምነት መለያየታቸውን 
ተገቢ አለመሆን የወቀሱበት፤ በቀጣዩ 
ንዑስ ርዕስ ደግሞ የመሬት ስሪቱ ችግሮችን 
ያተቱበት ነው፡፡ በነዚህ ንዑስ ርዕሶች 
የቀረቡ አስተያየቶች ትክክለኛነትና ስህተት 
ሊፈተሸ የሚችል መሆኑ እንደተጠበቀ 
ሆኖ  አቀራረባቸው እውነትን ተናግሮ 
የመሸበት ማደር ዓይነት ይመስላል፡፡ 
በዚሁ ዓይነት ስሜት ይመስላል የቅንጅት 
ታሣሪዎችን ለማስፈታት በተደረገው ጥረት 
የዕርቀ ሰላሙ ጉዳይ ብዙ ተለፍቶበት 
ለውጤት መብቃቱን እርሳቸውም በዚህ 
ጥረት መሳተፋቸውን ቢያደንቁም፤ 
የቅንጅቱ ሰዎች ለሃገር ቤቱ ጥረት ክብር 
መንፈጋቸው ይተቻሉ፡፡ በተቃዋሚዎቹ 
ወገን የሚነሳውን ‹‹የአገር ሽማግሌዎች 
የሚያውቁት ጉዳይ አላወጡልንም›› 
ወቀሳ ግን ለማስተባበልም ሆነ ለማጥራት 
የሚያስችል ነገር አላደረጉም፡፡ በዚህ ረገድ 
የነበራቸው ሐቀኝነት እስከምን እንደሚሆን 
ወቀሳው ትክክል ከሆነ ማስረጃ ሲገኝ 
የሚታይ ይሆናል፡፡ በተመሳሳይ የአክሱምን 
ሐውልት ስለማስመለስ ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ 

የተደረገውን ጥረት ሲተርኩ ጠ/ሚ መለስ 
ዜናዊ ‹የአክሱም ሐውልት ለወላይታው 
ምኑ ነው› ማለታቸውን አግባብነት 
የጎደለው አስተያየት እንደሆነ ተችተው 
ኋላ ላይ ያደረጉትን ጥረት አመስግነዋል፡፡  
ወደቀደመ ነገሬ ስመለስ የመዝለል ጉዳይ 
ከተነሳ የሚዘሏቸው ዝርዝሮች ብዙ ናቸው፡፡ 
ለሕግ መወሰኛ ምክርቤት ስለመመረጣቸው 
በምክርቤቱ ውስጥ ሳሉ ስለገጠማቸው ነገር 
ለማውሳት ሲሞክሩ በአጋጣሚ ይነግሩናል 
እንጂ እንዴት የፓርላማ አባል እንዳይሆኑ 
ሴራ ተሰርቶባቸው ከቀሩ በኋላ በምን 
አኳኋን በንጉሡ ለመወሰኛው ምክር ቤት 
አባልነት እንደተመረጡ አይገልጹልንም፡
፡ በመሰረቱ የዚህ ሁኔታ አንድምታው 
ከፍተኛ ስለሆነ ቢመዘገብ ታሪኩን የበለጠ 
የተሟላ ያደርገው ነበር፡፡ ሌላው ባለታሪኩ 
የዘለሉት መረጃ የአውራጃ ገዥ ተብለው 
ተሹመው ስለሄዱበት ኃላፊነታቸው ሲሆን፤ 
ስለገጠሟቸው ነገሮች በበቂ ደረጃ ከመተረክ 
ይልቅ ‹‹ከዚያ በኋላ የነበረው ታሪክ ረዥም 
ነው፡፡›› ብለው ማለፍን ይመርጣሉ፡፡ ልክ 
እንዲሁ የሸረርቱን ጽንሰ ሃሳብ ለማንሳት 
ያስገደዳቸው የሕገመንግሥቱ ረቂቅ ላይ 
ስለተደረገ ክርክር የታዘቡትን ለመግለጽ 
ነው፡፡ ይሁን እንጂ እዚያ ውይይት 
ላይ በምን መልኩ ለመሳተፍ እንደቻሉ 
አይገልጹልንም፡፡ ሌሎች መሰል ማሳያዎች 
ማንሳት ቢቻልም በዚሁ ይብቃን ስል 
ከገበሬ ልጅነት ተነስተው ሕዝባዊ ስብዕና 
ለመላበስ ከቻሉት አዛውንት የምንማረው 
እንደሚኖር በማሰብ ነው፡፡ 
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ኢትዮጵያን የደፈሩ” ተብሎ በመለጠፍ 
የሚወጣው ወጪ  ቀለል አይደለም። ለነገሩ 
ግን ይሁን እድገታችን ለእርሳቸው ፎቶ 
የሚወጣውን ወጪ ካልሸፈነ ታድያ ለምን 
ሊሆን ነው!? እናም በጠቅላይ ሚኒስተሩ 
መሰቀል ተቃውሞ የለኝም! 
እናልዎ ወዳጄ በ35 ሺህ ብር ወጪ 

የተሰራው የጠቅላይ ሚኒስትራችን ቢል 
ቦርድ መሰረቁን የማስታወቂያ ሰራተኛው 
ወጣት ኢሳያስ በዛ ሰሞን በኢቲቪ “አርሂቡ” 
ፕሮግራም ላይ እንኳ ቀርቦ አልነገረንም። 
ለፌስ ቡክ ወዳጆቻችን እድሜ እና ኔትዎርክ 
ይስጥልኝና እነርሱ ናቸው ሹክ ያሉን።
ኔትዎርክ ብል ግዜ ትዝ አለኝ፤ 

መንግስታችን… ውይ ረስቼው “ፀሐዩ 
መንግስታችን” ሳልለው እጅግ የሚያበራው፣ 
ከማብራትም አልፎ የሚሞቀው፣ ከመሞቅም 
አልፎ የሚያቃጥለው፣ ከማቃጠልም አልፎ 
የሚፋጀው፣ ከመፋጀትም አልፎ የሚያፋጀው 
… (አሁን አሞግሳለሁ ብዬ ነገር ላመጣ 
ነው… አርፌ መንግስታችን ብዬ ልቀጥል) 
መንግስታችን ኔትዎርካችንን ከኤሊ የበለጠ 
ቀርፋፋ እያደረገው እንደሚያስቸግር መረጃ 
አለኝ ማስረጃ የለኝም እንጂ…
እኔ የምለው እኒህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን 

ግን የተለያየ የንግግር ፈሊጥ እየፈጠሩ 
አበላሹን አይደለ እንዴ…! ባለፈው ግዜ 
በፓርላማው ውስጥ ወደ ክቡር አቶ ግርማ 
ሰይፉ እየተመለከቱ፤ “አሁንም ቢሆን 
በመድረክ ውስጥ አሸባሪዎች እንዳሉ መረጃ 
አለን ማስረጃ የለንም እንጂ!” ብለው ተናግረው 
ነበር። ይኸው ከዛን ግዜ ጀምሮ እኔን ጨምሮ 
በርካታ ካድሬዎች ምን እኛ ብቻ በየድራማው 
ሁሉ፤ “መረጃ አለህ ማስረጃ ግን የለህም!” 
እያለን አጉል ፈሊጥ አብቅለን የለ እንዴ…!? 
እውነቱን ለመናገር አንደንድ ግዜ ጠቅላይ 
ሚኒስትራችን የቋንቋ ፈሊጥ አስተማሪ ሁሉ 
ይመስሉኛል። አረ እንደውም ተዳፈርካቸው 
አትበሉኝና ከጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ይልቅ 
ፈሊጠኛነታቸው ይበልጥብኛል!
ታድያ መንግስታችን ኔትዎርካችንን ያዝ 

ለቀቅ እያደረገ በተገቢው ፍጥነት ወሬ 
እንዳንቀባበል አደረገን እያሉ የሚያማርሩ 
ወገኖች በዙ እንጂ ፌስ ቡክንማ የመሰለ 
የጨዋታ ቦታ፣ የወሬ መቀባበያ ስፍራ 
የትም የለም።
እንዴ እርስዎስ ቢሆን ምን በወጣዎ 

በኤፍኤም እና በኢቲቪ ወሬ ሆድዎን 
ይነፋሉ። ኤፍኤሞቻችን የአገር ውስጡን 
ጉዳይ ረስተው በውጪ ሀገር “ፖተሊካ” 
ሲያጠግቡዎት ኢቲቪያችን ደግሞ በጥጋብ 
እና በድሎት ወሬ ሁሉንም ቀን አመት 
በዓል ያስመስለዋል። ታድያ ይሄ ሆድ 
አይነፋም ይላሉ…? እንግዲህ ቴሌቪዥንዎን 
አይሰብሩት ነገር፤ ቀን የወጣልን እንደሆነ 
ቲቪውም ልብ ይገዛ እና ይጠቅምዎ 
ይሆናል… ስለዚህ እንደምንም ብለው የፌስ 
ቡክ ሰፈርን ይቀላቀሉ…! ከዛም እያንዳንዱን 
የኢቲቪ ህመም ማስታገሻ እዛ ያገኛሉ።  
ያው ብዙዎች እንደምታውቁት ጥቂቶች 

ደግሞ እንደምትጠረጥሩት ከአረቡ ሀገራት 
አብዮት በኋላ በርካታ አምባገነን መንግስታት 
ህዝቦቻቸው ፌስ ቡክን ጨምሮ ሌሎችም 
ማህበራዊ ድረ-ገፆችን እንዳይጠቀሙ፤ 
የቻሉ በቴክኒክ፣ የጨከኑ በጉልበት፣ ግፍ 
የፈሩ ደግሞ በፀሎት እየተከላከሉ  እንደሆነ 
ይታወቃል። የኛ መንግስት ከነዚህ የትኛውን 

ነው የሚጠቀመው? ብዬ አንድ ወዳጄን 
ብጠይቀው ምን እንደመለሰልኝ ያውቃሉ? 
(አንተው ካልነገርከኝ በምን አውቀዋለሁ 
ካሉ፤ ልንገርዎት…) “የኢህአዴግ 
መንግስት ሶስቱንም ዘዴዎች አጣምሮ ነው 
የሚጠቀመው ብሎኝ እርፍ!”  
ባለፈው ግዜ በአማራ ቴሌቪዥን ፕሮግራም 

ላይ ፌስቡክን የሚመለከት አንድ ዝግጅት 
አሳይተውን ነበር። በዝግጅቱ ፌስ ቡክ ስራ 
የሚያባክን እንደሆነ እና እንደማያስፈልግ፤ 
በፌስ ቡክ የሚገኙ መረጃዎች አስተማማኝ 
እንዳልሆኑ፣ እንደውም መስሪያ ቤቶች 
ሰራተኞቻቸው ፌስቡክን እንዳይጠቀሙ ዘዴ 
መዘየድ እንዳለባቸው ሲመክሩን ነበር። ከዚህ 
ምን እንረዳለን…? ግልፅ ነው። አንዳንድ 
የቴሌቪዥን እና የቀበሌ ካድሬዎች ፌስቡክን 
ስንጠቀም ደስ አይላቸውም። ይቀፋቸዋል!
እኔ ግን እላችኋለሁ። ያለቻችሁን ትርፍ 

ግዜ በፌስ ቡክ መስኮታችሁ ብቅ እያላችሁ 
የሆናችሁትን ንገሩን የሆነውንም ስሙ። 
ማዶ ለማዶ ብንሆንም በፌስ ቡክ ላይ 
እንሰባሰብ። 
በነገራችን ላይ አሁን አሁን ፌስ ቡክ 

የትግል ሜዳም እየሆነ ነው። በኢትዮጵያ 
ምድር የተከለከለው ተቃውሞ በተለያዩ አውደ 
ግንባሮች ተጠናክሮ የቀጠለ ይመስላል። 
(እንደ አውደ ግንባር የተቆጠሩት የተለያዩ 
የፌስ ቡክ ግሩፖቻችን ናቸው። ሰዉ ቀላል 
ተደራጅቷል እንዴ…!) 
ባለፈው ግዜ አንድ ስሙን የዘነጋሁት 

የፌስ ቡክ ወዳጃችን “ኢትዮጵያ ውስጥ 
ትልቁ መብቴ መብራት ሲመጣ ሆ! ብሎ 
መጮህ ነው!” የሚል አስተያየት ለጥፎ 
አይቼዋለሁ። በፌስ ቡክ ላይ ግን የሚከለከል 
መብት የለም።
አዛዡ ሞራሉ ብቻ ነው። አዕምሮ ላለው 

ሰው ደግሞ ሞራልን የመሰለ ጥሩ ገዥ የት 
ይገኛል? እንደውም ሌላ ሰው ሳይቀድመኝ 
አዲስ አባባል ልፈጥርማ… “የገባው ሰው 
ከመሪዎቹ ይልቅ ሞራሉ ይገዛዋል” አደራ 
በስሜ ይመዝገብልኝ!
እርግጥ ነው ሰሞኑን ሊታወጅ የታሰበው 

የቴሌኮም ማጭበርበር ረቂቅ አዋጅ ላይ 
“በሽብርተኝነት ህጉ የተከለከለ ማንኛውንም 
መልዕክት በኢንተርኔት ማስተላለፍ 
ያስቀስፋል!” የሚል ነገር አለበት። (ያስቀስፋል 
የሚለው ያስቀጣል በሚል ይታረምልኝ!) 
በሽብርተኝነት አዋጁ ደግሞ ያለተከለከለ 
ነገር የለም። “በደንብ ስላላነበብነው ነው 
እንጂ ስቅስቅ ብሎ ማለቀስም ሳይከለከል 
አይቀርም” እያሉ የሚያሽሟጥጡትን 
ያህል ባይሆንም ብዙ ክልከላዋችን እና 
ማስፈራሪያዎችን አቅፎ የያዘ፤ እንዲሁም 
ቃል በቃል ከሰለጠኑት ሀገራት ‹‹የተቀዳ›› 
እንደሆነ እናውቃለን።
የቴሌኮሙ አዋጁ ግን ገና በረቂቅ ደረጃ 

ነው። እኔ ሳስበው ይሄ አዋጅ ይፀድቃል 
ብዬ አላስብም። ምክንያቱም “ከኢህአዴግ 
ዴሞክራሲያዊ ባህሪ አንፃር” እንዲህ አይነት 
የመናገር እና የማሰብ መብትን የሚገድብ 
አዋጅ ያፀድቃል ብዬ አላምንም። (ወዳጄ 
አይሳቁ ሽሙጥ ይመስልብናል!)  
አሁንም ሳስበው ግን መንግስታችን ጨክኖ 

እንኳ አዋጁን ቢያፀድቀው፣ በፌስ ቡክ ማን 
ምን ለጠፈ የሚለውን መቆጣጠር በጣም 
ከባድ ነው።  
የሆነው ሆኖ ግን ከዚህ ራሱ የምንረዳው፤ 

በጫካ ተደራጅቶ የመጣው ጀግናው 
የኢህአዴግ ሰራዊት ዛሬ ቴክኖሎጂ በፈጠረው 
ጫካ የሚሰባሰቡ ሰዎች ስጋት እንደፈጠሩበት 
ነው። እኔ ስግት ልበል! ብዬ አዛኝነቴን 
ገልጬ ስቀጥል፤ 
ባለፈው ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊ ወጣቶችን ሲመክሩ፤ “ሶስት ምክር 
ልምከራችሁ፤ አንድ ተደራጁ፣ ሁለት 
ተደራጁ፣ ሶስት ተደራጁ” ብለው ነበር። 
በርግጥ እርሳቸው የሚፈልጉት በጥቃቅን 
እና አነስተኛ ተደራጅተን ኮብል ስቶን 
እንድንሆን ነው…! እኔ ግን ከጥቃቅን እና 
አነስተኛ ከኮብል ስቶንም ከፍ ባለ መልኩም 
እንደራጅ እላለሁ። ተደራጅተን እናውጋ…! 
እንዋጋ አላልኩም። እናውጋ፣ እንወያይ።  
ታድያ በተደራጀ መልኩ ለማውጋት 

ተመራጭ ቦታ የት ነው…? ምንም 
አይጠራጠሩ የፌስ ቡክ ጫካ ጥሩ ምሽግ 
ናት…! ጥሩ የትግል አውድማ ማለትም 
ይቻለል። ከደደቢት ጫካ የሚለየው ይሄ 
ፍፁም ሰላማዊ እና ነፍጥ አልባ መሆኑ 
እና በረሃው ውሃ የማያስጠማ መሆኑ 
ብቻ ነው! በነገራችን ላይ በርካታ የፌስ 
ቡክ በረኸኞች የትግል ስም እንደሚጠቀሙ 
ሰምቻለሁ። እርስዎም ስሜን አደባባይ 
አስጥቼ “አልጠቆርም” ብለው ከሰጉ የበረሃ 
ስም መምረጥ ይችላሉ። ዋናው ሃሳብዎን 
ማንሸራሸርዎ የእኛንም ሃሳብ መስማትዎ 
ላይ ነው ቁምነገሩ! 
እናም ወደ ውሃ ወደማያስጠማው የፌስ ቡክ 

በረሃ ይምጡ! ወዳጅነታችን ለዘላለም ይኑር! 
ልዩነታችንም አብሮን ይዝለቅ (መጋደያችን 
አይሁን እንጂ ልዩነት እኮ ክፋት የለውም!)
በመጨረሻም

መሰረት መብራቴ

ተወዳጇ ተዋናይ መሰረት መብራቴን 
አስመልክቶ ሰሞኑን አንዳች ወሬ ሲናፈስ 
ነበር። ወሬው የሚለው “መሲ ጋሽ ሙላቱ 
አስታጥቄ በአንድ ዝግጅት ላይ አሜሪካ 
ጋብዟት በዛው ጥገኝነት ጠየቀች!” የሚል 
ነበር። 

የምናከብራት አርቲስት መሰረትም በፍፁም 
ጥገኝነት አልጠየኩም ይኸው ወደ ሀገሬ 
ተመልሻለሁ ብላ ለጋዜጠኞች ቃለ ምልልስ 
ስትሰጥ ሰምተናታል። ጎበዝ መሲ…! ታድያ 
እዝችውጋ በቃለ ምልልሷ ወቅት ከሰማሁት 
ተነስቼ አንድ ጥያቄ ልጠይቃት፤ አንድ 
ምክርም ልመክራት እወዳለሁ። አዲስ 
መስመር…

እኔ የምልሽ መሲ “እኔ ውጪ ሀገር 
መኖር ከፈለኩኝ እንደማንኛውም ሰው 
በህጋዊ መንገድ መኖር እየቻልኩ ጥገኝነት 
የምጠይቅበት ምንም ምክንያት የለኝም!” 
ብለሽናል። ጥገኝነት መጠየቅ ህገ ወጥ 
ተግባር ነው እንዴ…? ተይ መሲ ተይ ብዙ 
ሆድ የሚብሳቸው በሰው ሀገር ጥገኝነት 
ጠይቀው የሚኖሩ ወዳጆች አሉሽ… እነዛ 
ሰዎች የሀገራቸው መንግስት እጃቸውን 
እየጠመዘዘ አስቸግሯቸው እንጂ ህገ ወጥ 
ሆነው አይደለምኮ! ተይ… ግዴየለሽም! 

ወዳጄ እስቲ ሰላም ይግጠመን… ያልኩዎ 
ቦታ እንገናኝ…   አማን ያሰንብተን!  

 

ባለፈው ጊዜ እዚሁ ፍትህ ጋዜጣ ላይ “ፌስ 
ቡክ አዲሱ ደደቢት በረሃ” የሚል ፅሁፍ 
አይቼ እንዴት ወድጃት ነበር መሰልዎ…! 
ይኸው እኔም ከርሷ ርዕስ ኮርጄ “ኑ 
ውሃ ወደማያስጠማው የፌስ ቡክ በረሃ!” 
እልዎታለሁ።
ወዳጄ እንዴት ሰነበቱ…? ባለፈው ሳምንት 

እንደተባባልነው የፍትህ አዘጋጆችን አስፈቅጄ 
ከዚህ በፊት ለርስዎ ትሆናለች ብዬ አሰናድቻት 
“ብሎጌ” ላይ የለጠፍኳትን ጨዋታ ይዤ 
መጥቻለሁ። መጠነኛ እድሳት ስለተደረገላት 
ባለፈው ጊዜ በኢንተርኔት ላይ ያነበባችኋትም 
ደግምችሁ ብታነቧት እንደማትሰለቻችሁ 
ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። (እዝች ጋ ሳቅ 
የሚል ያስገቡልኝ!) 
እነ እስክንድር ነጋን ፍርድ ቤቱ 

“አሸብራችኋል እናም አሸባሪነት ይገባችኋል!” 
ብሎ ጥፋተኞች ናችሁ ማለቱን ከፌስ ቡክ 
ወዳጆቼ ሰማሁ። እዚሁ ዜና ስር፤ የሰላማዊ 
ትግል ተምሳሌት የሆኑት ማህተመ 
ጋንዲ የተናገሩት አንድ አባባል ተፅፏል፤ 
“ሰላማዊ ትግል ውጤት እያመጣ እንደሆነ 
የሚታወቀው የአምባገነኖች እስር ቤት 
በሰላማዊ ታጋዮች ሲሞላ ነው!” የሚል 
ጥቅስ! 
እኔማ ማነው አምባገነን…!? እነ… 

እርሳቸው!? ሲያልፍም አይነካካቸው! ብዬ 
አስተያየቱን እንዳላየ አልፌዋለሁ።
ለማንኛውም ወደ ፌስ ቡክ ብቅ ይበሉና 

አብረውን ይዘኑ፣ አብረውን ይደሰቱ፣ 
አብረውን ያሽሟጡ!    
እውነቴን ነው የምልዎ እንደኔ ጨዋታ 

ወዳድ እና ወሬ ለምን ያምልጠኝ የሚሉ 
ከሆኑ፤ ወይም በዘመናዊ አጠራር መረጃ 
ምግቤ ነው የሚሉ ከሆነ፤ ያለ ምንም 
ጥርጥር ፌስ ቡክን የመሰለ ምርጫ 
የለም። ጨዋታ ቢልዎትስ ጨዋታ ብቻ 
ነው እንዴ…!?  መንፈሳዊ ቢሉ፣ አለማዊ 
ቢፈልጉ፣ ፖለቲካዊ ቢያሻዎ… በያይነቱ  
ወሬ የት ነው የሚገኘው? ምንም ጥርጥር 
የለውም ፌስ ቡክ ላይ ነው። ከቤተ መንግስት 
ጀምሮ እስከ ቤተ ግለሰብ ድረስ ያለው 
“ቡጨቃ” ቀላል ነው እንዴ…? በነገራችን 
ላይ ይቺ “ቡጨቃ” የምትለው ቃል ቢሯዊ 
እናድርጋት ካልን “ግምገማ” የሚለውን አቻ 
ትርጉም ትይዛለች። 
እናም በፌስ ቡክ የተተነፈሰችዋ  አንዲትም 

ጨዋታ ሳትቀር አታመልጥዎትም…!
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ሺህ ብር ወጪ ተሰርቶ የተሰቀለው፤ 
ግዙፉ የጠቅላይ ሚኒስትራችንን ቢል ቦርድ 
መሰረቁን ከየት ሰማሁት? ምንም ጥያቄ 
የለውም፤ ከፌስ ቡክ ወዳጆቼ ነው። እዝች 
ላይ ግን አንድ አስተያየት አለኝ…
ከዚህ በፊት ጋሽ አርከበ የኤች አይ ቪ 

ኤድስ ምርመራ ሲያደርጉ የተነሱት 
ፎቶግራፍ ፒያሳ ተሰቅሎ የነበረ ግዜ 
ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሆዬ “እንዲህ አይነት 
የግለሰብን ገፅታ መገንባት ከድርጅታችን ህግ 
እና ስርአት ውጪ ነው።” ብለው ነገረውን 
አልነበር…? እና ይሄ ማለት በቻይንኛ የእኔ 
እንጂ የሌላ ሰው ፎቶ እንዳይሰቀል ማለት 
ነው እንዴ…!? 
ቆይ እዝች ላይ እመለስባታለሁ እኔ 

የምለው፤ አሁን በቅርቡ አንድ የፌስ ቡክ 
ወዳጃችን “የሞባይል ካርድ ከሞላሁ በኋላ 
የተላከልኝ “ሜሴጅ” በቻይንኛ ቋንቋ ነው 
ምንድነው ጉዱ!?” የሚል ጥያቄ ጠይቆን 
ነበር።  እውነት ግን እንዴት ነው ነገሩ 
ቻይናዎች ቴክኖሎጂ አስፋፉ ብለን 
ብንጠራችሁ እናንተ ቋንቋችሁን ታስፋፉልን 
ጀመር…!? ይቺ ባቄላ ያደረች እንደሆን 
በቻይንኛ አናግሩኝ ትላለች! 
እና ታድያ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፎቶ 

እዚህም እዚያም እየተሰቀለ ስናየው 
“ድርጅታችን የግለሰቦችን ስብዕና በመገንባት 
አታምንም!” ያሉን በቻይንኛ “እኔ ቀናተኛ 
መሪ ነኝ እና ከኔ ሌላ አትስቀል!” ማለት ነው 
እንዴ? ብለን እንድንጠራጠር አድርጎናል።   
እውነቱን ለመናገር እኮ በአሁኑ ጊዜ 

ከቀድሞው መሪያችን ኮሎኔል መንግስቱ 
ኃይለማሪያም በላይ የኮሎኔል መለስ ፎቶ 
እኮ በየቦታው እየተሰቀለ ነው። (ጠቅላይ 
ሚኒስትሬን ኮሎኔል ያልኳቸው ከመንግስቱ 
አላሳንሳቸውም ብዬ ነው። ምንም ቢሆን 
“አባይን የደፈሩ ጀግና” እኮ ናቸው።)  
ታድያ፤ በየቦታው የጠቅላይ ሚኒስተሩ ፎቶ 
ተሰቅሎ አንዴ፤ “አባይን የደፈሩ፣ አንዴ 

አቤ ቶኪቻው
abeto2007@yahoo.com

ኑ… ውሃ ወደማያስጠማው 
የፌስ ቡክ በረሃ

ምክንያቱም ከእነዚህ ብሄሮች አንዳቸው ‹‹ልገንጠል›› የሚል 
ጥያቄ ቢያነሱ ህገ-መንግስቱ ራሱ ይደፈጥጠዋል፡፡ ህገ-መንግስቱ 
የመገንጠል ጥያቄን የሚፈቅደው  በክልል ምክር ቤት የሁለት 
ሶስተኛውን የድጋፍ ድምፅ ሲያገኝ ነውና፡፡ ይህ ሁኔታ ነው 
አንቀፅ 39ን በራሱ ኢ-ፍታሃዊ የሚያደርገው፡፡ መቼም ከዚህ 
ከተነሳን ‹‹የብሄር ብሄረሰቦች መብት እስከመገንጠል›› ምፀት 
መሆኑ አይቀሬ ነው፡፡ 

የሆነ ሆኖ በሀገራችን ‹‹የእኔነት›› ስሜት የሚሰማን 
ጎጣችን ተጠቅሶ በታደለን የቀበሌ መታወቂያ አይደለም። 
ከዚህም በላይ ከሀገራችን ሃብት ፍትሃዊ በሆነ መልኩ 
መጠቀም የማንም ስጦታ ሳይሆን መብታችን መሆኑ በአፋዊ 
ሳይሆን በተግባር ሊረጋገጥ ይገባዋል፡፡ የኢህአዴግን ርዕዮተ-
አለም ሳንከተል፣ በየትኛውም መዋቅር ሳንደራጅ ቤት፣ 
ንብረት፣ ስራ፣ ብድር እና የመሳሰሉት ወሣኝ ነገሮች የግድ 
እንዲመቻቹልን መጠየቅም እንችላለን። ይህንን ጥያቄ መጠየቅም 
ሆነ፣ ማስተዳደር አልቻላችሁምና ‹‹ስልጣን ልቀቁ›› ማለቱም 
ተፈጥሮአዊ እና ህገ-መንግስታዊ መብታችን ነው። ጥያቄውን 
ይዞ አደባባይ መውጣቱም እንዲሁ መብታችን ነው፡፡ …እነዚህ 
እነዚህ መብቶችን መደፍጠጡ ወይም ለመደፍጠጥ መሞከሩ 
ደግሞ አመንም አላመንም  ሃገር ማፍረሱ አይቀሬ ነው፡፡

ሌላው ሀገር ሊያፈርስ የሚችለው ‹‹ካምሱር›› በአገር 
ጉዳይ ተቀራርቦ የመነጋገር ፍላጎትን ለመገደብ የሚደረገው 
ሙከራ ነው፡፡ ዜጎች ይህንን ልማድ እንዲያዳብሩ አስትዋፅኦ 

ማድረግ  ከመንግሥት የሚጠበቅ ግዴታ ነው። ይህን 
ማድረጉም ሀገርን ካልታሰበ አደጋ ይጋርዳል። በተቀረ አሁን 
ኢህአዴግ እያደረገ ያለውን ሌሎች አምባገነኖችም አድርገውት 
ከሽፎባቸዋል። የሚያሳዝነው ነገር ግን ሙከራቸው አለመስራቱን 
ያረጋገጡት የማይታረም ስህተት ከሠሩ በኋላ መሆኑነው። …
ወደተረት-ተረት ከተቀየሩ በኋላ… በሀገራችንም አፄ ኃይለስላሴ 
ተማሪዎችን ለማፈን ሞክረዋል። አፄው  በሀገር ጉዳይ እርስ 
በእርስ መነጋገርን ለማፈን የቻሉትን ያህል ቢያደርጉም ከ66ቱ 
አብዮት ሰይፍ ሊያመልጡ አልቻሉም። ኮሎኔል መንግሥቱ 
ኃይለማርያምም እንዲሁ በተመሣሣይ ሞክረው ከሽፎባቸዋል። 
ለዚህም ነው ኢህአዴግ በሰላዮች ብዛት እና በቻይና ቴክኖሎጂ 
የተሻልኩ ‹‹አፋኝ›› እሆናለሁ የሚለው ምኞቱ ቀቢፀ-ተስፋ ነው 
እያልኩ ያለሁት። እንዲያውም ጋዜጠኞችን ከአሸባሪ ጋር ደምሮ 
ማሰሩን እና የድረ-ገፅ አፈናውን በፍጥነት ካላቆመ ‹‹መጪው 
ጊዜ ብሩህ ነው›› የሚለው የዝነኛ መፈክሩ ፋይዳ ከተፃፈበት 
ጨርቅ አያልፍም። ይህ ሁኔታም ነው ሀገር የሚያፈርሰው።

በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባትም ሀገርን 
በፍቃደኝነት እንደማፍረስ የሚቆጠር ተግባር ነው። በእርግጥ 
ኢህአዴግ በነቢብ በሃይማኖት ጣልቃ አልገባም ሲል ደጋግሞ 
ተናግሯል፤ ጽፎአልም፡፡ እንዳሻው በሚያዝበት የመንግስት 
ሚዲያም እናምነው ዘንድ ብዙ ወትውቷል። አልፎ ተርፎም 
ወደ ኋላ ተጉዞ በዚሁ ወር በታተመው የንድፈ ሃሳብ መጽሔቱ 
(አዲስ ራዕይ የግንቦት-ሰኔ 2004 ዓ.ም ዕትም) ላይም የቀድሞ 

ሀገር በምን ይፈርሳል...

የሰሜን ጎንደር አርሶ 
አደሮችና ወረዳው 

በመሬት አሰጣጥ ላይ 
መግባባት አልቻሉም

በሰሜን ጐንደር በምዕራብ 
አርማጭሆ አብራ ግራ ከተማ የሚገኙ 
አርሶ አደሮች በእርሻ መሬት አሠጣጥ 
ዙሪያ ከወረዳው ጋር መግባባት ላይ 
መድረስ አለመቻላቸውንና በዚህም 
አለመግባባት የተነሣም 1997 ዓ.ም. 
ምርጫ ቅንጅትን ወክለው በመወዳደር 
የፓርላማ አባል የነበሩት አቶ አግባው 
ሠጠኝ ከማክሰኞ ጀምሮ እስከትናንት  
ድረስ ታስረው እንደነበረ፣ ነገር ግን 
ምሽት ላይ መፈታታቸውን ምንጮች 
ገለፁ።
         ‹‹ከክልሉ እና ከዞኑ አካባቢ 
ጥበቃ ቢሮ መሬት የሚያገኙ በሚል 
ስም ዝርዝራችን ለወረዳው ተላልፏል። 
የእርሻ መሬቱንም ሳናገኝ ቅድሚያ 
ግብር እየከፈልን ነው። ወረዳው 
መሬት ትወስዳላችሁ ብሎ በቀጠረን 
መሠረት ተገኝተን ስንጠይቅ ወረዳው 
ዝርዝሩ እንዳልደረሰው ገለፀልን፡፡ ዞኑን 
በድጋሚ ስንጠይቅ መላኩን ተነገረን›› 
ያሉት በርካታ አባወራ አርሶ አደሮች 
‹‹በወረዳውና በዞኑ መካከል ባለው 
የመልካም አስተዳደር ችግር ለስቃይ 
ተዳርገናል›› ሲሉ አማርረዋል።

‹‹ወረዳው የሚገባንን መሬት 
እንዲሰጠን ተሰባስበን በመጠየቃችን 
ምክንያት የወረዳው አስተዳደር በሰጠው 
ትእዛዝ መሰረት አቶ አግባው ሰጠኝ 
እንዲታሰሩ ተደርጓል›› ሲሉ ምንጮች 
ተናግረዋል።

በተነሳው ቅሬታ ላይ 
የሰሜን ጐንደር በምዕራብ አርማጮ 
አብራግራ ከተማ አስታዳሪ የሆኑት 
አቶ አላቸው አየልኝ ስለ ጉዳዩ በስልክ 
ጠይቀናቸው ‹‹አቶ አግባው አርሶ 
አደር አይደሉም፡፡ ባለሀብት ናቸው፡፡ 
በኢንቨስትመንት ነው መሬቱን ያገኙት 
ሌላውን አለውቅም፡፡ ተጨማሪ መረጃ 
በስልክ አልሰጥም፡፡ መረጃ የምስጠው 
ቢሮዬ ከመጣችሁ ነው፡፡››ሲሉ ለፍትህ 
ገልፀዋል፡፡     

በ1997 ዓ.ም. ምርጫ 
ቅንጅትን ወክለው የፓርላማ አባል 
የነበሩት አቶ አግባው ሠጠኝ በአሁኑ 
ወቅት በምስረታ ላይ የሚገኘው 
ሰማያዊ ፓርቲ የማእከላዊ ኮሚቴ 
አባል መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል፡
፡

እነ ብርጋዴር 
ጄኔራል ተፈራ 
ማሞ የይቅርታ 
ጥያቄ አቀረቡ

በ2001 ዓ.ም ‹‹ሕገ-
መንግሥቱን እና ሕገ-መንግሥታዊ 
ስርዓቱን በኃይል እና በትጥቅ አመፅ 
ለመጣል…›› በሚል በእነ ብ/ጄኔራል 
ተፈራ ማሞ የክስ መዝገብ በዓቃቤ ሕግ 
ክስ ቀርቦባቸው በፌዴራል ከፍተኛ ፍ/
ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት እስከ ዕድሜ 
ልክ ፅኑ እስራት የተፈረደባቸው 22 
ግለሰቦች የይቅርታ ጥያቄ ማቅረባቸው 
ታወቀ።

22ቱ ፍርደኞች የይቅርታ 
መጠየቂያ ፎርም በመሙላት ለፍትሕ 
ሚኒስቴር የይቅርታ ቦርድ ጽ/
ቤት ግንቦት 27 ቀን 2004 ዓ.ም. 
ማስገባታቸውን የሚኒስቴር መ/ቤቱ 
የኮሚኒኬሽን ማስተባበሪያ ኃላፊ አቶ 
ደሳለኝ ተሬሳ ለፍትሕ አረጋግጠዋል።

የቀረበው የይቅርታ ጥያቄ 
በሕጉ መሠረት በሂደት ታይቶ 
ውሳኔ እንደሚሰጥ የተናገሩት አቶ 
ደሳለኝ ይቅርታ የጠየቁትን ግለሰቦች 
ስም ዝርዝር ከማረሚያ ቤት ጠይቆ 
ማግኘት እንደሚቻልም ጠቁመዋል።

በእነ ብ/ጄኔራል ተፈራ 
መዝገብ ተከሰው የዕድሜ ልክ ፅኑ 
እስራት ፍርደኛ የነበሩት አቶ ክፍሌ 
ስንሻው ባጋጠማቸው ህመም ሳቢያ 
ለወራቶች በሕክምና ሲረዱ ቆይተው 
ግንቦት 3/2004 ዓ.ም. በፌዴራል 
ፖሊስ ኮሚሽን ሪፈራል ሆስፒታል 
ሕይወታቸው ማለፉ ይታወሳል።
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ትቀብራለህ? እንዴት ቤተሰብ በወጣ 
በገባ ቁጥር እንዲረግጠው እና አስከሬኑ 
ላይ አንዳች እጅ እንዳያርፍ ቁጥጥር 
ታደርጋለህ? 

እነዚህ ሟቾች ከእኛ ጋራ ይውሉ 
የነበሩ ናቸው፤ ከኛ መጽሐፍ ገዝተው 
የሚያነቡ፤ ባነበቡት ነገር የሚወያዩ፤ 
ወይም አብረውን የሚሸጡ …

ስለ እኔ ስጠየቅ እንዴት አድርጌ 
ነው እነዚህን የምዘነጋው? 

… እኔን ታዋቂ ያደረገኝ አቤ 
ጉበኛ ነው፤ በ1960ዎቹ መጀመሪያ፤ 
አቤ አንድ መጽሐፍ አወጣ፤ መጽሐፉ 
እንደ ቀደምት የደራሲው ሥራዎች 
አንባቢ ተሻምቶ የሚገዛው አልሆን አለን 
- ‘ጐብላንድ አጭበርባሪው ጦጣ’ ይላል 
ርዕሱ፤ የዳኛቸው ወርቁ ‘አደፍርስ’ 
ልቦለድና የሰለሞን ደሬሣን ‘ልጅነት’ 
የግጥም መጽሐፍትን ለመሄስ እና በአፃፃፉ 
ስልታቸው ለመሣለቅ፤ አጭበርባሪዎች 
ናቸው ለማለት የተፃፈ ነው፤ አንብበነዋል፡
፡ ገበያው ግን እምቢ አለን፡፡ ማን ይግዛን? 
ስለዚህ አንድ ዘዴ ዘየድኩ፤ አንድ ጧት 
ተነስቼ - ታክሲ ያዝኩና - የመጽሐፉ ዋና 
አከፋፋይ ከሆነው አበጀ ጐሹ ዘንድ ሄጄ 
‹ሽጬ እከፍልሃለሁ› ብዬ አስጫንኩ፡፡ 
ጋቢና ተቀምጨ ‘ንዳ’ አልኩ ሾፌሩን፤ ወደ 
ፓርላማ መራሁት፡፡ ደረስኩ፤ አራገፍኩ፡
፡ ፓርላማ ያኔ ማንም ሰው መግባት 
የሚችልበትና በውይይቱ የራሱን ግምት 
የሚወስድበት ነበር እንጂ እንደ አሁኑ 
ለውጭው ሰው የተዘጋ አልነበረም፤ እና 
ገባሁ፤ ክርክራቸውንም ሰማሁ፤ የሻይ 
ሰዓት ሲደርስ፤ አፈ ጉባዔው የዕረፍት ሰዓት 
መሆኑን ሲናገሩ፤ ሁለት መጽሐፍ ይዤ 
ወደፊታቸው አቀረብኩና ‹ይኸውልዎት  
አዲሱን የአቤን መጽሐፍ አይተውታል?› 
አልኳቸው፡፡ እሣቸው ደግሞ መውጣቱንም 
አልሰሙ ኖሮ፤ ‹አቤ አዲስ ስራ አወጣ 
እንዴ?› ሲሉኝ፤ ‹ልሸጥላችሁ መምጣቴ 
ነው› አልኳቸው፤ ገዙኝ፤ እሣቸው ሲገዙ 
ያየ ተሣታፊ ሁሉ፤ ምን ጠቃሚ ነገር 
ቢኖረው ነው እያለ፤ ለእኔም፤ ለእኔም 
አለና ወሰደ፤ ወዲያው ስንት ፍሬ ሸጥኩ 
መሰለህ ?- ሁለት መቶ፡፡ 

ወደ መርካቶ ስመጣ፤ አበጀ 
እና አቤ፤ ምሣ በልተው እየወጡ ነው፤ 
ከዚያም አቤ ጠዋት መጽሐፉን ሳስጭን 
አይቶ ነበርና ‘በቄ የቅድሙን መጽሐፍ የት 
ወሰድከው?’ አለኝ - እንዴት ቸብችቤው 
እንደመጣሁ ነገርኩት፤ ገረመው፤ ‘አንተ 
ራስህ አንደኛው ጐብላንድ አይደለህ እንዴ?’ 
አለኝ፤ ይህንን የሰሙ ጓደኞቼ ስሙን 
ተቀባብለው አደረሱት፤ ይኸው ቅፅል ስሜ 
መሆን ከጀመረ አርባ ዓመት አለፈው፡፡ 

አልነገርኩህም አይደል - አንድ 
ቀን - እኔና አቤ ሆነን ደርግን ለመቃወም 
ሰልፍ እንደወጣን? ዕለቱ እሁድ ነበር፤ 
ከተማው ጭር ብሏል፤ አቤ አገኘኝና፤ 
‘ና፤ ዛሬ አብረን እንዋል፤ መቶ ብር 
አለኝ በበቂ ሁኔታ ያዝናናል’ አለኝ፤ 
በደስታ ግብዣውን ተቀበልኩት፤ ተያይዘን 
ፒያሣ መጣን፤ ጠጣን፤ እርጐ እና ጂን 
እያፈራረቅን ጠጣን፡፡ መንግሥትን ስናማ፤ 
ሥርዓቱ ያነገሣቸውን ሰዎች ስናጣጥል 
ቆየንና ከቡናቤቱ ወጣን፡፡ ምኒልክ አደባባይ 
ስንደርስ - ‘በቄ’ አለኝ፡፡ ‘አቤት’ አልኩት፤ 
‘ለምን ሰላማዊ ሰልፍ አንወጣም?’ አለኝ፤ 

ወኔ አጋብቶብኝ ስለነበር ‘ዝግጁ ነኝ፤ 
መቼ ይሁን?’ አልኩት፤ ‘ምን መቼ 
ያስፈልገዋል፤ አሁን ነው እንጂ’ አለኝ፤ 
‘ብቻችንን? ሌሎችን ሳናሳትፍ? በደንብ 
ሳንዘጋጅበት?’ ስለው፣ ‘ከእኛ የሚጠበቀው 
የሚጠበቅብንን ሃላፊነት መወጣት ነው፡
፡ ሌሎችን አንጠብቅም፤ እነሱ ዝግጁ 
ሲሆኑ በራሳቸው ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ 
ይውጡ’ አለና እንዳላመልጠው እጄን 
ይዞ፣ ወደፊት እየመራ መፈክሩን ያዘንበው 
ጀመር፡፡ ከደርግ ወይም ኢሠፓ አንዳቸው 
አገሪቱን ይምሩ! ሲል፤ እኔ ‘ይምሩ!’ ብዬ 
እቀበላለሁ፤ ‘በሁለት መንግሥት አንገዛም!’ 
ሲል፤ ‘አንገዛም!’ እላለሁ፤ እንዲህ እያልን፤ 
የአብዮት ጠባቂዎችም በጊዜው ባልገባኝ 
ሁኔታ ችላ እየሉን፤ አላፊ አግዳሚው 
እየገረመውና ውስጥ ውስጡን እየሠጋልን፤ 
ወደ 45 ደቂቃ ያህል ከቆየ በኋላ ሠላማዊ 
ሠልፉ ተበተነ፤ በየፊናችን ተበታተንን፡፡

… አንድ ቀን፤ ያኔ ፖፖላሬ 
ተብሎ ይጠራ በነበረ አደባባይ - ማለትም 
ከሜክሲኮ ወደ ቄራ በሚወስደው መንገድ 
ላይ - መጽሐፍ እያዞርን ስንሸጥ ድንገት 
ማን ከች ያለ ይመስልሀል? ጃንሆይ! 
ቀና ስል ምልክት ሰጡኝ፤ መብራት 
ይዟቸው ነው፤ ‘ና’ አሉኝና ‘ምንድነው 
የምትሸጡት?’ ሲሉኝ፤ የተክለፃዲቅ 
መኩሪያን ሁለት የታሪክ መጻሕፍት 
አቀረብኩላቸው - ከአፄ ልብነድንግል እስከ 
አፄ ቴዎድሮስ የሚለውና ከአፄ ቴዎድሮስ 
እና አፄ ኃይለሥላሴ የሚሉትን መጻሕፍት፡
፡ የመጀመሪያው የመጽሐፍ ዋጋ 0.75 
ሣንቲም ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ብር 
1.25 ሣንቲም ነው፤ ጃንሆይ ‘ዋጋቸው 
ስንት ነው?’ ሲሉኝ ግን ‘ሁለቱ ብር 
300 አልኳቸው’ የመጣው ይምጣ ብዬ፡፡ 
በዚህ ጊዜ መብራት ለቀቃቸው፤ ተሻግሬ 
እስክደርስባቸው ባሉት ደቂቃዎች አባይነህ 
ቸሩ የተባለ የነጠረ አራዳ ጓደኛዬ፤ ‘ዱዳ 
ነው በልና አስተዛዝነህ ነግረህ መጽሐፍ 
እንዲገዙኝ አድርግ’ አለኝ፤ ተከተለኝ፤ 
ተጠጋኋቸው፤ እሳቸውም ‘አንተ ደግሞ 
ምን ምን ይዘሃል?’ ሲሉት፤ ቀሪን ገረመው 
የሚለውን የታሪክ መጽሐፍ አሳያቸው፤ 
‘ዋጋው ስንት አልከው?’ ሲሉት፤ እንደ 
ዱዳ እየተንተባተበ፤ እጁን እያወራጨ 
መለሰላቸው፡፡ ጃንሆይ ደንግጠው፤ መናገር 
የማይችል መጽሐፍ ሻጭ አለ እንዴ? 
ብለው ነው መሰለኝ፤ የጓደኛዬን የዱዳ ቋንቋ 
ተረጐምኩላቸው፤ ብር 250 እያለ ነው ብዬ፡
፡ ይህንን ያዩና የሰሙ ሰዎች ጮኹብን፤ 
ንጉሱን ዘረፋችሁ፤ አጭበረበራችሁ ብለው 
እሪ አሉብን፤ በስንት መከራ በሰይቼንቶ 
ተሳፍረን ከግርግሩ አመለጥን፤ ከአመለጥን 
በኋላ ደግሞ እኛ እርስ በርስ ተጣላን፡፡ 
ጓደኛዬ አባይነህ ‘ዱዳ መሆኔን አስተዛዝነህ 
ብትነግራቸውና የመጽሐፉን ዋጋ ብር 
300፣ 400 ብትላቸው ሳይሰስቱ ይከፍሉኝ 
ነበር’ ብሎ፡፡ እነዚያን ብሮች ሳንመነዝር 
ለአንድ ዓመት ያህል አስቀመጥናቸው፤ ያኔ 
የጃንሆይ ብር ረድኤት አለው ስለሚባል 
በእሳቸው በኩል የተገኘ ብር ላለማባከን 
ብርቱ ጥረት ይደረግ ነበር፡፡

… አንዴ ፓምፒዶን ተብለው 
የሚጠሩ የፈረንሣይ ፕሬዚዳንት ወደ 
ኢትዮጵያ መምጣታቸውን ጋዜጣ ላይ 
አነበብን፤ ልጆች ነን ያኔ፤ በንጉሡ ዘመን 
ማዋከብ ብዙም የተለመደ አልነበረምና 

መጽሐፎቻችንን ይዘን ወደ ቤተመንግሥት 
አመራን፡፡ ፕሬዚዳንቱ ከበር እስኪወጡ 
እየጠበቅን ሣለ፤ ጀኔራል አበበ ገመዳ 
መጡና ትኩር ብለው አዩን፤ ‘ምንድናችሁ? 
ምንድነው የምትጠባበቁት?’ አሉን፤ ‘መጽሐፍ 
ልንሸጥ መጥተን ነው’ አልን፤ ‘እዚህ ማን 
የሚገዛ አለ፤ ይኼ እኮ ቤተመንግሥት ነው’ 
አሉን፤ ‘አዎን እናውቃለን ክቡር ሆይ፤ እኛ 
መጽሐፍ ያመጣነው ለእኛ አገር ሰዎች 
ሳይሆን ለእንግዳው የፈረንሣይ ፕሬዚዳንት 
ልንሸጥላቸው ነው ይፈልጉ እንደሆነ’ 
አልናቸው፡፡ ያመጣናቸውን መጻሕፍት 
አገላብጠው አዩ፤ ፍሬ ሃሳባቸው ምን 
እንደሆነ አናውቅም እንጂ በፈረንሣይኛ 
ቋንቋ ስለተጻፉ ደስተኛ ሆነው ይገዙናል 
ነው በእኛ ቤት፤ ጀኔራሉ ግን ሳቅ ብለው፤ 
ለሞራላችን ሁለት መጽሐፍ ገዝተው፤ 
‘ሂዱ፤ በሉ ከዚህ ሠፈር ራቁ፤ እሳቸው 
አሁን መጽሐፍ ለመግዛት ሳይሆን፤ 
ለትልቅ አገራዊ አጀንዳ ነው የመጡት’ 
ብለው አሰናበቱን፡፡ አሁን መልሼ ሳስበው 
እኔን ያስቀኛል፡፡

… ከደራስያን መሃል ከጋሽ 
ከበደ ሚካኤል ጋር የተለየ ቅርበት ነበረን 
- ብዙ መጻሕፍት ገዝተውኛል፡፡ በነገራችን 
ላይ ሊሞቱ ሦስት ቀን ሲቀራቸው ቤታቸው 
ነበርኩ፤ እንደማይተርፉ ታውቋቸው 
ስለነበር፤ ንብረቶቻቸውን ሲናዘዙ ለእኔም 
ተናዘዙልኝ፡፡ ‘ለበቀለ ጐብላንድ ብዙ 
ባደርግለት በወደድኩ፤ ግን ምንም የለኝም፤ 
ከአለችኝ ሀብት ግን ብር 100 ትሰጡት 
ዘንድ መልካም ፈቃዴ ነው’ ብለው ተናዘዙ፡
፡ 

ተንከራትተው ነበር፤ ደርግ ቤት 
ወስዶባቸው ጣይቱ ሆቴል ነበር የሚኖሩት፤ 
ሲናደዱ ይጮኹ እንደልብ ይናገሩ ስለነበር 
ከሆቴሉ አስወጧቸው፤ ከዚያ ወጥተው 
ካዛንቺስ ሄዱ፤ እዚያ ደግሞ የመናኸሪያ 
ሆቴል ባለቤት አንድ ቤርጎ በነፃ ኑሩበት 
ብሎ ፈቀደላቸው፤ የመብላቸውን ወጪ 
ደግሞ ዶ/ር ብርሃኑ አበበ እየቻለ፡፡ 

የጋሽ ከበደ ንግግር አይረሳም - 
አንድ ቀን ‘በቄ ጅብ ትፈራለህ?’ አሉኝ፤ 
‘እኔም እንዴት አድርጌ ነው የሚበላኝን 
የማልፈራው?’ አልኳቸው፤ ‘አንበሳስ?’ 
አሉኝ፤ ‘ለዚህም የሚሰማኝ ፍርሃት ልክ 
የለውም’ አልኳቸው፤ ‘ነብርስ? አነርስ?’ 
እያሉ ጠሩልኝ፤ ‘አራዊትን የማይፈራ 
ማን አለ ብለው?’ አልኳቸው፤ እሳቸውም 
‘ከአራዊት ይልቅ መፍራት ያለብህ ሁለት 
እግር ያለውን ጅብ ነው፤ አራዊት ቢመጡብህ 
ጥግህን ይዘህ ከእነሱ ርቀህ ትሸሻለህ፤ ሰው 
ግን አጠገብህ ሆኖ ነው አንክቶ አጥንትህን 
ቆርጥሞ ባዶ የሚያደርግህ - ሁለት እግር 
ያለው ጅብ ያልኩህ ሰው ነው፤ ሰውን 
ተጠንቀቀው’ አሉኝ፡፡

ከእሳቸው ጋር ሆኜ ነው አቶ 
ሀዲስ ዓለማየሁ ቤት የሄድኩት - አቤት 
ያ ቀን እነሱ ሲጫወቱ እኔ ለመስማት 
በመታደሌ የተሰማኝ ደስታ! ያን ቀን ነው 
ብዙ የተማርኩት - ወጋቸው ሲጣፍጥ - 
ጐድን ጥብስ እንደመብላት ያለ ስሜት ነው 
የተሰማኝ፡፡ 

… ማንበቤ የምናገረውን 
እንዳውቅና የምንቃቸውን ሰዎች እንዴት 
መቅጣት እንዳለብኝ አስተምሮኛል የሚል 
እምነት አለኝ፤ አንዴ እኔ ቤት ያደጉና 
ያስተማርኳቸው ልጆች - ትልቅ ደረጃ 

ጋሽ በቀለ ኩምሣን አገኘሁዋቸው፡
፡ አወቃችኋቸው? እኝያ እንኳን - 
‹በቀለ ጐብላንድ› በሚል ቅፅል ስም 
የሚጠሩት? እኝህን ሰውማ ልታውቋቸው 
ይገባል፤ እሳቸውን ሳይጠቅሱ እና ሃምሳ 
ዓመት ሙሉ አሮጌ መጻሕፍት በመሸጥ 
ስለተጫወቱት ሚና ምንም አለማለት፤ 
ገጽ የጐደለው መጽሐፍ እንደ ማንበብ 
ይቆጠራል፡፡ እነሆ፤ ሜዳውም ፈረሱም፤ 
ለዛሬው ተረኛ፤ ለበቀለ ኩምሣ እለቃለሁ 
…

… … … …
… ይኸውልህ! የ9ኛ ክፍል 

ተማሪ እያለሁ አብዮት በመፈንዳቱ፤ 
አብዮቱ አይመለከተኝም ባለማለቴ እና 
አዲሱን የደርግ ሥርዓት በመቃወሜ፤ 
በተገኘሁበት እንድገደል ትእዛዝ የተላለፈብኝ 
ሰው ነበርኩ፤ 

ሳስታውሰው ዕንባ ይተናነቀኛል፡
፡  መጽሐፍ መውደዳችን ብዙ ዋጋ 
አስከፍሎናል፡፡ እንደ እነ አክሊሉ ሀብተወልድ 
ካሉ ከተከበሩ ሰዎች እንድንተዋወቅና 
አብረናቸው እንድንውል እንዳደረገን ሁሉ 
ሊተኩ የማይችሉ የሞያ አጋሮቻችንንም 
አሣጥቶናል፡፡ መንግሥቱ ወልዴ የተባለ 
አንድ መጽሐፍ ነጋዴ ወጣት ተያዘ - 
ጽሁፍ ትበትናለህ፤ የፖለቲካ መጽሐፍ 
ታሰራጫለህ፣ ደርግን ትቃወማለህ በሚሉ 
እና ይህን በመሳሰሉ ምክንያቶች ተያዘ፤ 
ከዚያም አንድ የአብዮት ጠባቂ ምን 
እንዳደረገው ታውቃለህ? ከላይ እስከታች 
ሰወነቱን አስሮ፤ በጋዜጣ አስጠቅልሎ፤ 
ነዳጅ አርከፍክፎ፤ አቃጠለው፡፡ በእሣት! 
ማንበብና ማስነበብ የሚወደው ወዳጃችን 
በጋዜጣ ጠቅልለው እንዳቃጠሉት መስማት 
ምንኛ ይዘገንናል መሰለህ?

የብዙዎቻችን ሕይወት 
እንዲተርፍ ምክንያት የሆነውና መጽሐፍ 
ይገዛን የነበረው ኮሎኔል ደበላ ዲንሣ፤ 
ይህንን ሰምቶ፤ በቁጣ ግሎ፤ ‘እንዴት 
በጥይት መግደል ስትችል በሰው ላይ 
እሣት ትለቃለህ?’ ብሎት፤ መቀጣጫ 
እንዲሆን በሕዝብ ፊት ሊሰቅለው አሰበና 
አጠና አስመጣ፤ ከዚያም ከበላይ አካል 
በመጣ ትእዛዝ፤ የኮሎኔሉ እቅድ ሳይሳካ 
ቀረ፤ አንድ አሥር አለቃ እንደ ልቡ 
የሚፈነጭበት ሥፍራ ሆኖ ነበር - አብነት 
አካባቢ፡፡ አንድ አካም ቡልቲ በሚል ቅፅል 
ስም የምንጠራው ወዳጃችንን እንዴት 
እንዳደረገው ነግሬሃለሁ? ገደለው፤ 
ግዴለም ይግደለው፤ ያኔ በተለየ አቋማቸው 
መንግሥቱን በመቃወማቸው፤ የአፄውን 
ሥርዓት የታገልነውና  ገርሥሠን የጣልነው 
ይህችን አገር ደርግ እንዲህ በደመነፍስ 
እንዲመራት አይደለም በማለታቸው፤ 
የተገደሉ ብዙ አሉ፤ ይግደለው፤ ግን 
እንዴት የገደልከውን ሰው ቤተሰቦቹ ደጅ 
ላይ፤ መውጪያ መግቢያ በራቸው ላይ 

ነገረ መጻሕፍት - ፫

እንዳለጌታ ከበደ

“… እኔና አቤ ጉበኛ ሆነን፤ ሁለታችን 
ብቻ፤ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣን”

ደርሰዋል ተባለና - በሹመት ላይ ሹመት 
ደረቡና - በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሥልጣን 
አገኙ - እነሱም ቦታውን እንደያዙት 
መሬቱን ይቸበችቡት ያዙ፤ ማን ያግደኝ 
አሉ፤ ደረሰባቸዋ መንግሥት፤ እያሳደደ 
ወህኒ ቤት አጎራቸው - አስኮ፡፡ ሄድኩ 
ልጠይቃቸው - ተመልከት - ከ20 ዓመት 
በኋላ ነው የተያየነው - ርቀውኛል - 
አሁን ልጠይቃቸው መጣሁ - አፈሩ፤ 
አንገታቸውን ደፉ፤ ሌላ ጨዋታ የማመጣ 
መስዬ፤ ‘ይህንን ቦታ ታውቁታላችሁ?’ 
አልኳቸው፤ ‘አሁን ነው እንጂ በፊት በምን 
ሰበብ እንመጣ ነበር?’ አሉን፤ ‘እኔ ግን 
ከበፊት ጀምሮ አውቀዋለሁ’ አልኳቸው፡፡ 
‘የድሮ ስሙ ሳንሱዚ ይባል ነበር፤ ሲኞር 
ፋራንዲ የተባሉ፤ የሸክላ ፋብሪካ ባለቤት 
ይኖሩበት ነበር፤ በጣሊያንኛ ቋንቋ የተጻፉ 
መጻሕፍት ልሸጥላቸው እመጣ ነበር፤ ያኔ 
በዚህ ትልቅ ግቢ ውስጥ አሳማ ያረቡበት 
ነበር፤ ሆዳምና ስግብግብ አሳማዎች 
ይርመሰመሱበት በነበረ ግቢ ውስጥ 
ዛሬ እናንተን ሳገኝ ገረመኝ’ አልኳቸው፤ 
ተሸማቀቁ፤ እንዴት ደስ እንዳለኝ 
አትጠይቀኝ፤ እንዲህ በማለቴ፡፡ 

አንዱ ደግሞ መጣ፤ ከባህር 
ማዶ፤ ኮራ ጀነን ብሎ፡፡ ‘የአርበኛ አያቴን 
የራስ እንቶኔን ታሪክ የሚያወሳ መጽሐፍ 
ፈልጌ ነበር’ አለኝ፤ የጠራልኝን ሰው 
አውቃቸዋለሁ፤ አርበኛ አይደሉም፤ መረጃ 
አለኝ፤ ስለዚህ አፌን ሞልቼ ‘ራስ እንቶኔ 
የሚባሉ ሰው አውቃለሁ፤ ግን አንተ 
እንዳልከው አርበኛ ሳይሆኑ ባንዳ ነበሩ፤ 
ብዙ ቅሌት በመስራትና ሕዝቡን በማስለቀስ 
የሚታወቁ ናቸው፤ ይበልጥ ልታውቃቸው 
በታሪካቸው ልታፍርባቸው ከፈልግህ፤ 
ይኸው’ ብዬ መጽሐፍና ልዩ ልዩ ሰነዶች 
ሳሳየው ደነገጠ፤ አፈረ፤ የማያውቃቸው 
አያቱን አስተዋወቅሁት፣ እንዲህም አድርጎ 
አርበኛ የለ፤ እንደነ ራስ መስፍን ስለሺ 
ያሉ፤ ሰፈር ያልተሰየመላቸው፤ ሐውልት 
ያልቆመላቸው፤ ድርሰት ያለተደረሰላቸው፤ 
ሕይወታቸውን ለዚህች አገር ሳይሰስቱ 
የሰጡ አርበኞች በበቀሉባት አገር፤ 
ለጣሊያን ቆስጣ ሲሸጥና መኮሮኒ ሲቀቅል 
ቆይቶ ጃንሆይ ከስደት መልስ የራስነትና 
የደጃዝማችነት ስልጣን የሰጡትን ባንዳ 
አርበኛ አያቴ ሲል አያፍርም፤ ኧረ የት 
አባቱን? የእነ አብዲሳ አጋ፣ የእነ ታከለ ወ/
ሃዋርያት፣ የእነ ገረሱ ዱኪ አጥንት ምን 
ይለው? 

… ተበታትነን ቀረን፤ በሞትና 
በስደት ምክንያት ተለያየን እንጂ፤ በንጉሡ 
ዘመን የነበርነው አሮጌ መጽሐፍ ሻጮች 
ከሃምሳ በላይ ነበርን፤ የቀድሞ መጽሐፍ 
ነጋዴዎች ማኅበር የሚል ለማቋቋም 
ደፋ ቀና ስንል ቆየንና፤ ኬንያ ውስጥ 
ይደረጋል እንደሚሉት አንድ ወይም ሁለት 
አደባባይ ተሰጥቶን፤ ሥራችንን በአንድ 
ቦታ ተሰባስበን እንድንሰራ የሚገልጽ 
ደብዳቤ - ለአቶ አርከበ እቁባይ አስገብተን 
ነበር - ከንቲባ ሳሉ፡፡ ግና መልስ ሳናገኝ 
ዛሬ ነገ ስንባል፤ ከቦታቸው ተነሱ፤ እኛም 
ለእኛ ግድ ያለው መንግሥት የለም ብለን 
ተሳንፈን ተውነው፡፡ 

አሁን ባሉት ነጋዴዎች 
እኮራለሁ፤ በተለይ በአብዲ፡፡ አብዲን 
ታውቀዋለህ? ፒያሣ - ኤንሪኮ - ቶሞካ 
ቡና ፊት ለፊት የታሪክ መጽሐፍ ይሸጣል፡
፡ የሚደንቅ ልጅ ነው፤ በተለያዩ ቋንቋዎች 
የተጻፉ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚናገሩ 
መጽሐፍ ማግኘት ከፈለግህ አብዲ ጋ ሂድ - 
ሂድና ጠይቀው - እንዴት እንደምኮራበት፡፡ 
እሱንና አይዟችሁ የሚለንን ዘሪሁን ወርቁን 
ሳታመሰግን ጽሑፍህን እንዳትቋጨው 
-አደራ- በልቻው!

መሪዎች በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባታቸውን ‹‹ውግዝ ከመ 
አሪዎስ›› ሲል አውግዟል። ‹‹በየዘመኑ የነበሩ ነገስታት እና የበላይ 
መሪዎች አንዱን ሃይማኖት ከሌላው በሚበላለጥ ሕገ-መንግስታዊ 
እውቅናና ጥበቃ የነበረው ግፍ ሲፈፅሙ ኖረዋል። መንግሥታዊ 
ሃይማኖቶች እንዲኖሩ በሕገ-መንግስት በመደንገግ፣ ሃይማኖትና 
ትምህርትን በማዋሃድና መሪዎቹ የሚፈልጉት ሃይማኖት የህግ ልዕልና 
እንዲያገኝ በማድረግ የሌሎች እምነቶች ተከታዮች የሚሸማቀቁበትን 
ስርዓት በመፍጠር ለበርካታ ዘመናት ሕገ-መንግስታዊ የተደረገለትና 
እውቅና የነበረው መድሎ አስፍነው ቆይተዋል›› ይላል-ኢህአዴግ።

ይህ እውነት ነው። በተለይም አፄ ኃይለሥላሴ ከመንበራቸው 
እስኪወርዱ ድረስ ሀይማኖት እና መንግሥት የተለያዩ አልነበሩም። 
‹‹መንግሥታዊ›› የሚባል ሃይማኖት ነበርና።

ሆኖም ‹‹ጉድ በል ጎንደር!›› የሚያስብለን ግን 
‹‹መንግሥትና ሃይማኖት እንዲነጣጠሉ ተደርጓል። መንግስት 
በሃይማኖት፣ ሃይማኖትም በመንግሥት ጣልቃ አይገባም። ሕገ-
መንግስታችን ሃይማኖትና መንግሥት የተለያዩ እንደሆኑ በመደንገጉ 
ዜጎች የትኛውንም ሃይማኖት ወይም ሴክት መከተል እንዳለባቸው 
እና በምን መንገድ መከተል እንዳለባቸው መንግሥት መወሰንና 
አቅጣጫ ማስቀመጥ አይችልም። …በምንም መልኩ ግን መንግስት 
ሃይማኖት ሊያስተምር አይችልም። ይህን ተከተሉ ያንን አትከተሉ 
ማለት አይቻልም። እስከአሁን ባለው ተግባሩም ሆነ ከታገለለት መርህ 
አንፃር ኢህአዴግም ሆነ በእሱ የሚመራው መንግሥት ይህን ሊያደርጉ 
አይችሉም። ይህ የሆነበት ሁኔታም የለም።›› የሚለውን የኢህአዴግን 
‹‹ቃል›› በንድፈ ሀሳብ መጽሔት ላይ ስናነብ ነው። ምክንያቱም 
በዚህ ወቅት እንኳ ቢያንስ ሕዝበ ሙስሊሙ ‹‹መንግሥት ጣልቃ 
ገባብን››፣ ‹‹የአህባሽን ወይም የወሀቢያ ሴክትን ለመከተል መንግሥት 
አይመርጥልንም››… የመሣሠሉትን ተቃውሞ ማሰማቱ በግልፅ ጣልቃ 

መግባትን የሚያሳዩ ናቸውና።
በአጠቃላይ እ.ኤ.አ¸በ2007 ዓ.ም የወጣው የጋሉብ ጥናት 

ውጤትም የዜጎች በሀገሪቱ ተቋማት ያላቸውን ዕምነት በአስፈሪ 
ደረጃ እንደወረደ ይናገራል። እንደ ዓለም አቀፋዊው የጥናት ተቋም 
ዘገባ፣ በፍርድ ቤቶች፣ በምርጫ ፖለቲካ፣ በወታደራዊው ሃይልም 
ሆነ በእምነት ተቋሞቻቸው ላይ የሚተማመኑ ኢትዮጵያውያን ቁጥር 
ከሰሃራ በታች ካሉት ሀገራት እጅግ ዝቅ ያለ መሆኑ ሁኔታውን አደገኛ 
ያደርገዋል። ሁላችንም እንደምናውቀው ደግሞ ዜጎች በሀገራቸው 
ተቋማት ላይ እምነት ሲያጡ፣ ከዋነኛው የፖለቲካ ተዋፅኦ በመራቅ፣ 
ነፃነታችንን ነፍገውናል ብለው የሚያስቧቸውን ዓለማዊ ተቋማት ወደ 
ማፍረስ ይሄዳሉ። እንግዲህ ኢህአዴግ በራሱ አምባገነንነት የተነሳ 
ሁኔታዎችን ወደዚህ እየገፋ፤ ዜጎች ደግሞ ይህን ለማረም ሌላ መንገድ 
ሲታያቸው አሸባሪ፣ ሀገር ገንጣይ… እያለ በጡንቻ ለመደፍጠጥ 
እየሞከረ ነው።

በአናቱም የሁለተኛ ዲግሪ ያላቸውን ዜጎች ‹‹በኮብል 
እስቶን›› ስራ ማሳተፍን እንደ ምርጥ ‹‹ሞዴል›› በመውሰድ 
ከተኩራራን፣ የፍትህ ስርዓቱ የፓርቲው አፈ-ቀላጤ ከሆነ፣ የሀገሪቱ 
አንጡራ ሃብት ከዜጎች ይልቅ የስርዓቱ ቁንጮዎች እና የምንደኞቻቸው 
ከሆነ፣ ሠራዊቱ ከሀገር ይልቅ ፓርቲውን ካስቀደመ… እውነት እውነት 
እላችኋለሁ ሀገር በመፍረስ ጠርዝ ላይ ቆመች ማለት ነው፡፡ መቼም 
አቦይ ስብሃት ነጋ ግንቦት ሃያ ሺ ዘጠኝ መቶ ሰማንያ ሶስት ‹‹ፈርሳ 
አገኘናት›› ያሏት ሀገር ዛሬ ካለችብት በእጅጉ የምታስመርጥ ነች፡
፡ ለዚህ ደግሞ ቀላል ማሳያ ማንሳት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ በደርግ ጊዜ 
የነበረችው ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ዳር ድንበሯ ነው፡፡ ለአንድ ሃገር ወሳኝ 
ከሚባሉት ውስጥ ቀዳሚው ወደብ ነው፡፡ ያንጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያ 
የሁለት ወደብ ባለቤት ነበረች፡፡ በአናቱም ከጎሳ ይልቅ ኢትዮጵያዊነት 
የሚቀድምበት ደጉ ዘመን ነበር፡፡ እናም የሀገር ትፈርሳለች ፍርሃታችን 

ነፍሳችንን ወጥሮ ቢይዘንም የታሪክ ምሁሩ ፕሮፈሰር ባህሩ ዘውዴ 
የኢትዮጵያ የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ማህበር ያዘጋጅ በነበረው 
‹‹ርዕይ 2020›› ላይ ‹‹ኢትዮጵያ በአክሱም ዘመነ መንግስት ውድቀት 
ማግስት፣ በዘመነ መሳፍንት ወቅት፣ በ1966ቱ አብዮትና በ1983ቱ 
የሽግግር ዘመን ትፈራርሳለች ተብሎ ብንሳቀቅም እነዚህን ጊዜያቶች 
ተሻግራለች፡፡ እነዚህ የመከራ ጊዜያትን እንድትሻገር ያስቻላት ጥልቅ 
የዜጎቿ ማህበራዊ ትስስር ይመስለኛል›› በማለት የተናገሩት ቢያንስ ነገን 
‹‹ሀገሬ ትፈርሳለች›› በሚል ፍርሃት እንዳንወጠር ያደርገን ይሆናል፡
፡ አሊያም ‹‹When dictatorship is a fact Popular uprising is a 
right›› የሚለውን የፈረንጆች አባባል ከሙሴ አስርቱ ትዕዛዛት የቀጠለ 
11ኛው ትዕዛዝ አድርገን በፍፁም ልባችን መቀበላችን አይቀሬ ሊሆን 
ነው፡፡

ፍልስምና ፪ ለሕትመት በቃ
በእግዚአብሔር ህልውና፣ በሰዎች ማኅበራዊ ሕይወትና 

በሃይማኖቶች መሠረት ላይ አትኩሮት በማድረግ ከተለያዩ 
የእምነት የዕውቀትና የፍልስፍና አራማጆች ጋር በተደረገ ቃለ 
መጠይቅ ላይ የተመሰረተው ‹‹ፍልስምና 2›› የተሰኘው መጽሀፍ 
በገበያ ላይ ዋለ፡፡መጽሀፉ 139 ገፆች ያሉት ሲሆን ዋጋው ሃያ 
ስምንት ብር መሆኑን አዘጋጁ ቴዎድሮስ ተ/አረጋይ በተለይ 
ለፍትሕ ተናግረዋል።
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ሙሉነሽ ፍርዴ ቀን ቆረጠች! 
ደረሰ! ጎሕ ሲቀድድ ተነሣች! ከውዳሴ 
ማርያም የዕለቱን ፀሎት አደረሰች! የጉዞ 
ንብረቷን ቀረቀበች፡፡ ድርሳነ ሚካኤልንና 
ውዳሴ ማርያምን ከግምጃ በተሰፋ ከረጢት 
ውስጥ ዶለች! ሙሉነሽ አሁን ዝግጁ! 
ብርሃን ፈንጥቋል! የጎሕ መልክ ተለውጧል። 
አንደኛዋ ልጇ ከዕንቅልፏ ነቅታለች! ሙሉነሽ 
የተቀሩትን ቀሰቀሰቻቸው። ለዕድሜአቸው 
ተስማሚ በሆነ ቃላት አንዳንድ መረጃዎችን 
መገበቻቸው! ልጆቹ አዘኑ! ሙሉነሽ 
ግን ተኮሳተረችባቸው! ብልህ ሴት ናት! 
የእናትነት ሆዷ እየተንቦጫቦጨ ከአንገት 
በላይ ነብር ሆነች!

አሁን ሁሉም ቁርሳቸውን 
በልተዋል! ሙሉነሽ በሩን ከፈተች! ሦስት ጊዜ 
አማተበች! ለጉዞ በተግባር ተነሣች ለጎረቤት 
አንዳች ነገር አልተነፈሰችም! የቆረጠች ጀግና 
ሴት ናት! በሩን መለስ አደረገችው! ቅዱስ 
ሚካኤል ይከተለን! በልቧ ተማፀነች! አሁን 
አቃቂን አልፋለች! ከጧቱ አራት ሰዓት 
ሆኗል! ሁለት ለማዳ ባንዳዎች እቤቷ መጡ! 
ወረቀት ይዘዋል! የሽፍታ እናት በመሆኗ 
ገበያ ውስጥ እንዲሰቅሏት ታዝዘዋል! 
ለጥቂት አመለጠች! ተማፅኗ ሠርቷል! 
ሙሉነሽ አትገኝም! አሁን እንዲያውም ወደ 
ዱከም ተቃርባለች፡፡ ፀሎቷ ተሰምቷል! 
ቅዱስ ሚካኤል ተከትሏታል! ባንዳዎቹ 
ማታ ተመልሰው መጡ። የሙሉነሽ ቤት 
አሁንም ሰው አልባ ነው! ባንዳዎቹ ተናደዱ! 
ሙሉነሽን ማግኘት ግን የማይታሰብ ነገር 
ነው! ጀግናዋ ሙሉነሽ ምሥጢር ሰንቃ 
አሁን ቢሾፍቱ ውስጥ ከሚኖሩ ዘመዶቿ 
ዘንድ ደርሳለች! ልጆቿም በመልካም ጤንነት 
ላይ ይስተዋላሉ። በነጋታው በግ ታረደ!

የጀግና ዘር የሆነችው ሙሉነሽ 
ፍርዴ በሦስተኛው ቀን ጧት ተነሥታ 
ለጉዞ ዝግጅት ታደርግ ገባች። ቢሾፍቱ 
ውስጥ ለቀናት መቆየት ምናልባት አደጋ 
ሊያስከትል ይችላል። በጣም ትፈለጋለች! 
ካሰበችበት ሳትደርስ አዕምሮዋ አያርፍም። 
ከዘመዶቿ የጋማ ከብት ተሠጣት። አህያ 
ለጭነት ይውላል! በፈረስ ላይ ልጆቿ ተራ 
በተራ ይቀመጡበታል! ሙሉነሽ ደስ አላት! 
ፈረስ ለጓሚና መንገድ መሪ ተመድቦላታል!

ቆራጧ ሙሉነሽ ጀግና ልጇ 
የመሸገበትን ትክክለኛ ቦታ ገና አላወቀችውም! 
ቀዳሚ ዓላማ ግን አንኮበር መድረስ መሆኑ 
ታውቋል። የልጆቿ ዕጣ ፈንታ ያሳስባታል! 
ምንም ዓይነት መከራ ቢመጣም ግን 
የአርበኝነት አቋሟን አታለሰልሰውም! 
ሙሉነሽ ፍርዴ ቃሏ አንድ ነው! የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ተሟጥጦ እስኪወጣ 
ትዋጋለች! በመንገድ ላይ ባንዳ ችግር 
ይፈጥርባት ገባ። በብልሃት እየተቋቋመች 
ጉዟን ቀጠለች። በሸንኮራ በኩል አድርጋ 
በብዙ ድካም አሁን ከተጉለትና ቡልጋ 
አውራጃ ገባች!

ልበ ሙሏ ሙሉነሽ ፍርዴ 
ቀጥሎ ልጇ የመሸገበትን ቦታ ታፈላልግ 
ጀመር። አንኮበር በረሓ ውስጥ በሕይወት 
መኖሩን አረጋገጠች! ዝናር ታጥቃና ቤልጅግ 
አንግባ በቀጥታ ወደ ልጇ አመራች! ድንቅ 
ትርዒት! ልጇ ዓይኑን ማመን ተሳነው! 
ሙሉነሽ ግን ትጥቋን አሳምራ ከልጇ ጎን 
ቆመች። ማን ይፈራል ሞት?

ጀግናዋ ሙሉነሽ ራሷ ጥይት 
አጉርሳ ቃታ ስባ ትተኩስ እንደነበር 
ተመልክቷል! ባመዛኙ ግን በማስተባበር 
ሥራ ተጠምዳ ትውል እንደነበር ታውቋል! 
ጥይት ታቀብላለች! ለቁስለኞች ምግብና 
ውኃ ታቀርባለች! የተሰዋ ጀግናን ከሌሎች 
ጋር በመሆን ትቀብራለች! ሙሉነሽ ቀንም 
ሆነ ሌሊት ዕረፍት አልነበራትም! ጀግና 
ከመቃብር ውጭ ዕረፍት አያውቅምና!

አርበኛዋ ሙሉነሽ ፍርዴ 
በማስተባበር ችሎታዋ በጣም ትደነቃለች! 
አንድ ቀን አበበ አረጋይ ክፉኛ ስለቆሰለ ከውጊያ 
መስመር ተገለለ። አርበኛው በማፈግፈግና 
በመቀጠል መካከል ተንሣፈፈ። ሙሉነሽ 
ተናደደች! ልጇን አስጠራችው! አንድ 
የአርበኛ መሪም አስጠራችው! አበበ ቢሞት 
እንኳ ወደ ኋላ ማፈግፈግ የማይታሰብ ነገር 
መሆኑን አስረድታ ውጊያውን በቆራጥነት 
እንዲቀጥሉ አዘዘቻቸው። ትዕዛዟ ተፈጻሚ 
ሆነ! አርበኛው ድል በማድረግ መሬት 
ተቆጣጠረ። ሙሉነሽ ተደነቀች!

የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ 
ሙሉነሽ ፍርዴ ሕዳር 21 ቀን 1931 ዓ.ም. 
እንደ አንድ ጄኔራል ስታዋጋ ውላለች። 
በዚሁ እለት አኩሪ ድል እንደተመዘገበ 
ታውቋል። ቆራጧ ሙሉነሽ በአምሥቱ 
ዓመታት ለአንድ ቀን እንኳን ከጦርነት 
አልተለየችም!

ቆራጧ ሙሉነሽ ፍርዴ በሸዋ 
ጠቅላይ ግዛት በተጉለትና ቡልጋ አውራጃ 
በአንኮበር ወረዳ ውስጥ በ1882 ዓ.ም. 
ተወለደች። በልጅነቷ የአማርኛ ትምህርት 
ተከታትላለች። ሃይማኖት አጥባቂ 
እንደነበረችም ታውቋል። ዘመዶቿ በሙሉ 
አርበኞች እንደነበሩ ተመልክቷል።በ1933 
ዓ.ም የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል 

ከኢትዮጵያ ተባረረ። ጀግናዋ ሙሉነሽ 
ፍርዴ ከልጆቿና በሕይወት ከነበሩ 
ዘመዶቿ ጋር በመሆን አዲስ አበባ ገባች! 
ይህች ጀግና ሴት አንድም ቀን ለሕይወቷ 
ሳትሰስት አምሥቱን ዓመታት አሳልፋለች! 
ሆኖም ጥይት አልመታትም። ቦምብም 

ሴት! ሴት! ሴት! አሁን 
የምንገኘው ለኢትዮጵያ አርበኞች በተደረገው 
የምሣ ግብዣ ላይ ነው! አርበኞች አዳራሹን 
ሞልተዋል። ባሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ 
ውስጥ የትም ቦታ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ 
ኃይል አካል እንደሌለ ታውቋል! ጄኔራል 
ናዚ ተማርኳል። አዳራሹ በኢትዮጵያ 
ሰንደቅ ዓላማ አሸብርቋል! አርበኞች የጫካ 
መልካቸው እንደ ወረደ ይስተዋላል! 
ከጎፈሬው ብዛት የተነሣ የግብዣ አዳራሹ 
ቁጥቋጦ መስሏል! ሴት አርበኛ ፍቅርተ 
ኃይለሥላሴ ብድግ አለች! ጭብጨባው 
ቀለጠ! አርበኛው በሙሉ ያውቃታል። 
ባለቤታቸው ግራዝማች ዕንቁ ሥላሴ በታላቅ 
ጀግንነት ተሠውቷል! ልጃቸው የመቶ አለቃ 
ሣህሌ በተመሣሣይ ሁኔታ ተዋግቶ ወድቋል! 
ዘመዶቿ በሙሉ ሳያወላውሉ በአርበኝነት 
አሳልፈዋል! ፍቅርተ ኃይለ ሥላሴ ከንግግር 
ማድረጊያ መድረክ ላይ ወጣች። የድምፅ 
ማጉያ ይዛለች! ንግግሯን ቀጠለች! በስመ 
አብ! ወወልድ ወንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ 
አሜን! አሜን!! የሸዋ መብራት መርዕድ! 
ተሠውታለች! ታደሰች እስጢፋኖስ! 
ተሠውታለች! አካለ ሥላሴ መታፈሪያ! 
ተሰውታለች! አስካለ ማሚቴ! ተሰውታለች! 
አበበች ይግለጡ! ተሠውታለች! ጠንፌየለሽ! 
ተሠውታለች! ዓለሚቱ! ተሠውታለች! 
አዛለች! ተሠውታለች! ጌጤ! ተሠውታለች! 
ሸክሚቱ ዓለማየሁ! ተሠውታለች! ክብር 
ለተሠዉ የኢትዮጵያ ሴት አርበኞች! ይህ 
ድምፅ በቀጥታ ከአርበኞች የምሣ ግብዣ 
አዳራሽ ይንቆረቆራል! ሐምሌ 16 ቀን 1934 
ዓ.ም!

አንድ! አንድ! አንድ! ፍቅርተ 
ኃይለ ሥላሴ ባሁኑ ሰዓት ታሪካዊ ንግግሯን 
ጨርሳ ወደ መቀመጫዋ በማምራት ላይ 
ትታያለች! ጭብጨባው ቀልጧል! ቸብ! ቸብ! 
ቸብ! ቸብ! ቸብ! ቸብ! ፍቅርተ አሁን ወደ 
መቀመጫዋ ተመልሳለች! በንግግሯ የተሠዉ 
ሴት አርበኞችን ስም ነግራናለች! የኢትዮጵያ 
ልጆች ወራሪ ኃይላትን ለመከላከል ዘወትር 
በተጠንቀቅ እንዲገኙ አሳስባለች! አንድ! 
አንድ! አንድ! ሐምሌ 16 ቀን 1934 ዓ.ም. 
ባንዳ የሀፍረት ማቅ ለብሷል! ትልልቅ 
ባንዳዎች ራስ ኃይሉ ተክለ ሐይማኖት! 
ራስ ሥዩም መንገሻ! ራስ ጌታቸው አባተ! 
ራስ ገብረ ሕይወት! ራስ መንገሻ አቲከምና 
ደጃች አባውቃው በጣም ደንግጠዋል! 
ነጋድረስ ተሰማ እሸቴ! ከበደ ሚካኤልና 
መሰል በሺህዎች የሚቆጠሩ ባንዳዎች ግን 
በመንፈስ ከፍ ብለው ታይተዋል! ራሶች 
ካልተቀጡ እነሱ እንደማይነኩ አውቀዋልና! 
ነጋድራስ ተሰማ እሸቴ ቀደም ሲል የልጅ 
ኢያሱ አዝማሪ የነበረ ሲሆን በጣሊያን 
ወረራ ዘመን ደግሞ በፋሽስት ሬዲዮ ጣቢያ 
እየቀረበ ለአምሥት ዓመታት የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ክንዱን አስተባብሮ በአርበኞች ላይ 
እንዲነሣ በዘፈን ሲቀሰቅስ የኖረ ትንሽ ሰው 
ነው!

ከበደ ሚካኤል ደግሞ የቄሣር 
መንግሥት መልዕክተኛ እንዲሁም የሮማ 
ብርሃን በተባሉ ጋዜጦች ላይ ሕዝቡ 
ከፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ጎን በመቆም 
አርበኞችን እንዲመነጥር ለአምሥት 
ዓመታት አንጃ ግራንጃውን ሲያስነብብ 
ኖሯል!

አንድ! አንድ! አንድ! በ1928 
ዓ.ም. ውስጥ ቆመናል! ከድል ወደ ትግል 
መጥተናል! ጨዋታችን ስለሴት አርበኞች 
መሆኑን አትርሱ! የፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል አዲስ አበባ ውስጥ ገብቷል! 
ሀገር ከሌለ ምን ሊኖር ይችላል? ሙሉነሽ 
ፍርዴ ቆርጣ ተነሥታለች! ነጭ የጥቁር 
ገዥ አይሆንም! በሐሳቧ የጉዞ ካርታዋን 
ነደፈች! አንድ አፍታ ልጆቿን በስስት 
ዓይን ተመለከተቻቸው! የቆረጠ ሰው ማቄን 
ጨርቄን አይልም! ቋንጣ፤ ጭብጦ፤ በሶና 
ዳቦ ቆሎ አሰናዳች! ጀግናው ልጇ የወህኒ 
አዛዥ አየለ ኃይሌ በአንኮበር በረሐ የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይልን ሲያጭድ ይውላል! 
ሹልክ ብሎ ሔዷል! ከእናቱም ተደብቆ 
ነጉዷል! 

ከታዴዎስ ታንቱ

አውደ ታሪክ

የጎበዝ ወዳጅ ታስታውቃለች፤
አፋፍ ላይ ቆማ በለው ትላለች

ከሥነ ቃል የተገኘ

አላገኛትም! ከእነልጆቿ የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ባለውለታ የሆነችው ሙሉነሽ ፍርዴ ከድል 
በኋላ ተመችቷት እንደኖረችም ታውቋል። 
ይመቻት! ጀግናዋ ሙሉነሽ ፍርዴ ሐምሌ 19 
ቀን 1962 ዓ.ም. ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታ 
በቀጨኔ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ቅጥር 
ግቢ ውስጥ በታላቅ ወታደራዊ ሥነ ሥርዓት 
ተቀበረች! ገዢዎቻችን ቆፍረው አፅሟን 
የትም እንዳይጥሉ መጠበቅ የልጆቿና የልጅ 
ልጆቿ ኃላፊነት ይሆናል። ክብርና ሞገስ 
ለሙሉነሽ ፍርዴ!

ታሪክ በኩራት ከሚጠራቸው 
ሴት አርበኞች አንዷ ውድነሽ ዘውዴ ናት! 
ይህች ጀግና በታሪክ ጎልታ የምትታወቀው 
በመትረየስ አተኳኮስ ብቃቷ ነው! እንዲህ 
ይነበባል! ‹‹ስትተኩስ እንኳ በመትረየስ 
ካልሆነ ሌላ ዝቅተኛ መሣሪያ አይጠቅማትም 
ነበረ። የምትተኩስበትንም መትረየስ እሷው 
ፈትታ ገጥማ ነው።››

ሴት አርበኛ ውድነሽ ዘውዴ 
በጎጃም በግንደ በረት፤ በመንዝና፣ 
በሌሎችም የኢትዮጵያ ክፍሎች ተዘዋውራ 
በቁርጠኝነትና በዓላማ ፅናት ተዋግታለች። 
ከድል በኋላ ብዙ አልቆየችም። ጥቅምት 
5 ቀን 1935 ዓ.ም. ከዚህ ዓለም በሞት 
ተለየች!

ወለላ ወንድይራድ ደግሞ በቅስቀሳ 
ችሎታዋ ትታወቃለች። በአንኰበር በረሀ 
ውስጥ በሕዝብ ፊት ቆማ ንግግር ስታደርግ 
የሚስተካከላት አልነበረም። ወንድ አርበኞችን 
የማደፋፈር ችሎታዋም ይደነቃል። በ1928 
ዓ.ም. በረሓ ገባች! በ1933 የፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል ከተባረረ በኋላ ወጣች። ጀግና 
ናት! ሴት አርበኛ ወለላ የአምሥት ዓመት 
ዘንባባ፤ የድል ኮከብ ሜዳይና የንግሥተ ሳባ 
ኒሻን ተሸልማለች!

የጎበዝ ወዳጅ ታስታውቃለች፤
አፋፍ ላይ ቆማ በለው ትላለች።

አንወያይም፣ የጋራ ጉዳይም የለንም 
የሚለው ለምንድን ነው?  የሚለውን 
ማለት ነው፡፡

የዚህ ጥያቄ መልስ ቀላልም 
ግልጽም ነው፡፡ ለመነሻነት ግን  ጠቅላይ 
ሚኒስትር መለስ ዜናዊ “ African 
Development፡ Dead Ends and New 
Beginnings’’ በተባለው ጽሑፋቸው 
ያሰፈሩትን  መመልከት ይጠቅማል፡፡

“Developmental Policy is 
unlikely to transform a poor country 
into a developed one within the 
time frame of the typical election 
cycle.  There has to be continuity 
of policy if there is to be sustained 
and accelerated economic growth. 
In democratic polity uncertainty 
about the continuity of policy is 
unavoidable. More damagingly for 
development, politicians will be 
unable to think beyond the next 
election e.t.c. It is argued therefore 
that the developmental state will 
have to be undemocratic in order 
to stay in power long enough to 
carry out successful development 
’’ (ሰርዝ  የራሴ)  በግርድፉ ሲተረጎም 
‹‹የልማት ፖሊሲዎች በአንድ የምርጫ 
ዘመን ውስጥ ደሀ አገርን ወደ ሀብታም 
አገር ሊለውጥ አይችልም፡፡ የተፋጠነና ዘላቂ 
የኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት የፖሊሲዎች 
ቀጣይነት አስፈላጊ ነው፡፡ በዴሞክራሲያዊ 
አስተዳደር የፖሊሲዎች ቀጣይነት ማጣት 
ደግሞ የሚያስወግዱት ነገር አይደለም፡
፡ ለልማት ትልቁ አደጋና ጥፋት ደግሞ 
የፖለቲከኞች ከሚቀጥለው የምርጫ 
ዘመን በአሻገር መመልከት አለመቻላቸው 
ነው፡፡ ስለዚህ አንዱ ክርክር ልማታዊ 
መንግሥት የተሳካ እድገት ለማምጣት 
ይችል ዘንድ ኢ-ዴሞክራሲያዊ በመሆን 
የተፈለገውን የተሳካ ልማት ለማምጣት 
እስከሚያስችለው ጊዜ ድረስ በሥልጣን 
ላይ መቆየት  ያስፈልጋል›› የሚል ነው፡፡ 
(ሰረዝ የራሴ)፡፡ 

ዋናው መመሪያና አቋም ይህና 
አብዮታዊ ዴሞክራሲ ሆኖ ሳለ ታዲያ 
ከምን ሥነ አመክንዮ (logic) ወይም 
ምክንያት ተነስቶ ነው ኢህአዴግ የምርጫ 
ሥነ ምግባሩን ፈርሙ የሚለው፡፡ ኧረ 
እንዲያውም ምርጫ ማካሄድስ ለምን 
ያስፈልጋል? እዚህ ላይ  ተረስተው ከሆነ 
ማስታወስ ያለብን ቁም ነገሮች አሉ፡፡ 
በ1997 ዓም ምርጫ ወቅት ምርጫውን 
በፍፃሜው ከታየው ቀውስ አላዳነውም 
እንጂ፡፡ በኢህአዴግና በተቃዋሚ ፓርቲዎች  
መካከል የምርጫ ሥነ-ምግባር ሰነድ 
ተፈርሞ ነበር፡፡ በ2ዐዐ2 ዓ.ም ምርጫ 
ወቅትም የሥነ-ምግባሩን ደንብ  ከፈረሙት 
ፓርቲዎች መካከል ዘግይቶም ቢሆን  
ደንቡን መፈረሙ ከችግር ስላላዳነው 
መኢአድም ከስምምነቱ ራሱን ማግለሉ 
ይታወቃል፡፡ እንዲያው ለነገሩ ሁለቱን 
አጋጣሚዎች አነሳሁ እንጂ የአገሪቱ ሕጎች 
ሁሉ የበላይ የሆነው ሕገ-መንግሥት ላለፉት 
ሃያ ዓመታት እንደተፈለገው  እየተጣሰ  
አይደለም ወይ? በቅን መንፈስ (in good 
faith) ለአገር፣ ለሕዝብና ለታሪክ  ታምነን  
ካልሰራን  በስተቀር በአሁኑ ጊዜ ምንም 
ዓይነት ሰነዶች  ቢፈረሙ  ከኢህአዴግ 
ጥቃት  ያድናሉ ማለት ሞኝነት ብቻ 
ሳይሆን ኢህአዴግንም አለማወቅ ነው፡፡  

የምርጫ ሥነ-ምግባሩን ፈርሙ 
ጥያቄን  በብዙ መልኩ  ማየት ይቻላል፡፡  
በአንድ መልኩ ሲታይ ኢህአዴግ ከ1997 
ዓም ምርጫ በኋላ በግልጽና በጉልበት 
ሲመቸውም በስልት  የሚያካሂደው  
የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲ ቅልበሳ 
አካል ነው፡፡ ለሠላማዊ እንዲሁም ሕጋዊ 
ፖለቲካና ለመድብለ ፓርቲ ፖለቲካ 
ግንባታ ያለው ከፍተኛ ጥላቻ አካልም ነው፡
፡ በአጠቃላይ መድረክን አስፈላጊ መስሎ 
ሲያገኘው አባል ፓርቲዎችን ነጥሎ ፀረ-
ሠላም፣ ፀረ-ሕዝብ፣ ሽብርተኞች፣ የሻዕቢያ 
ተላላኪ ወ.ዘ.ተ ብሎ መፈረጅ የማጥቂያ 
ስልቱ አካል ነው፡፡ በመርህ ደረጃ ተቃዋሚ 

ፓርቲን መፍቀድ በተግባር ግን ለኢህአዴግ 
አስጊ የሚባሉ ፓርቲዎች ውጤት አልባ 
እንዲሆኑ የማኮላሸት አካሄድ አካል ነው፡
፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአንድ ወቅት 
እንደተናገሩት ‹‹ተቃዋሚዎች እግር  
እስኪያወጡ እንጠብቃለን ሲያወጡ ግን 
እንቆርጣለን›› ያሉት  አነጋገር  አካል 
ነው፡፡ ሀቀኛ ተቃዋሚዎችን ተቀባይነትና 
ተደማጭነት የማሳጣትና ከሕዝብ የመነጠል 
ድርጊት አካል ነው፡፡

በሌላ በኩልም ሁኔታው 
ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ መርህ አንፃርም 
ይታያል፡፡ በምርጫ ላይ የተመሠረተ 
አምባገነናዊ ሥርዓት (Electoral 
Authoritarian) የመፍጠር መርህ አካል 
ነው፡፡ አብዮታዊ ዴሞክራሲ የይስሙላ 
ዴሞክራሲ ነው፡፡ ለመኖር የሚፈቀድላቸው 
ፓርቲዎች የአጋርነት ሚና ወይም 
የማስመሰል ሚና የሚጫወቱና የምርጫ 
ጨዋታዎችን የሚያሳምሩ ሕልውና 
የሌሏቸው አሻንጉሊቶች ብቻ ናቸው፡
፡ የአውራ ፓርቲ አገልጋይ መሆን 
አለባቸው፡፡ ጠንካራነትና ተቀናቃኝነትን 
አይፈቅድም፡፡ እስከአሁን ካልተፈጠረ 
ማለት ነው፡፡ በተግባር የአንድ ፓርቲ 
ሥርዓት  የመፍጠር እንቅስቃሴ  አካል 
ነው፡፡ የኢህአዴግ አብዮታዊ ዴሞክራሲ  
የዴሞክራሲ አዋላጅ ዋና መሣሪያ የሆነውን 
ነፃና ፍትሓዊ ምርጫን አይቀበልም፡
፡ በአፍሪካ ተሞክሮ ላይ ጥናት ያካሄዱ  
ዲያሞንድ የተባሉ ምሁር  ፍሪደም ሀውስ 
(Freedom House) በተባለው ተቋም ጥናት 
ላይ በመመርኮዝ የአፍሪካን መንግሥታት 
አራት ቦታ ላይ ይመድቧቸዋል፡፡  እኚሁ 
ምሁር ኢትዮጵያን የመደቡት በይስሙላ 
ዴሞክራሲ (Pseudo-Democracy) ምድብ 
ውስጥ ነው፡፡  ዓለም አቀፍ ደረጃን ያልጠበቁ 
የመድብለ ፓርቲ ምርጫዎችን ለይስሙላ 
የሚያካሄዱ ማለት ነው፡፡ ዋና ዓላማውም 
አንድን አምባገነን ፓርቲን ለረጅም ጊዜ 
ሥልጣን ላይ እንዲቆይ ለማድረግ ሲሆን 
በሌላ በኩልም ፈላጭ ቆራጭ አገዛዞች 
በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ፊት ተቀባይነት 
እንዲያገኙና የተሻለም ገጽታ እንዲኖራቸው 
ለማድረግ ነው፡፡ “Index Politics’’  በ2ዐ1ዐ 
ባወጣው የዴሞክራሲ ደረጃ Democracy 
Index-The economist Intelligence unit 
ስልሳ መመዘኛዎችን ተጠቅሞ ኢትዮጵያን 
በአምባገነንነት ሥርዓት ውስጥ ያለች አገር 
ብሎ መድቧታል፡፡

 በሌላ በኩል ሲታይም 
ኢህአዴግ አንዳንዴ በግልጽ ሌላ ጊዜ 
ደግሞ በተዘዋዋሪ ልማትንና የዴሞክራሲን 
ትስስርና ቁርኝት ለማደብዘዝ እንዲያውም 
ለመለያየት የሚያደርገው እንቅስቃሴ  
አካልም ነው፡፡ ራሱን ልማታዊ መንግሥት 
ብሎ በመሰየም ዋናው የአገራችን ችግር 
የልማት፣ የዳቦ ጥያቄ ነው የሚለው 
አካሄድ አካል ነው፡፡ ይህም ዴሞክራሲን 
ለማኮላሸት የሚጠቀምበት አንዱ ስልቱ 
ነው፡፡  እንደ እውነቱ ከሆነ ግን ዓመታትን 
የፈጁ ስለ  ዴሞክራሲ የተደረጉ በርካታ 
ጥናቶች የሚያሳዩት  እውነታዎች አሉ፡
፡ በዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ሥርዓትና 
በኢኮኖሚ እድገት መካከል ቀጥታ ግንኙነት 
አለ፡፡ እንዲያውም ሁለቱ አይለያዩም ማለት 
ይቀላል፡፡ ዴሞክራሲ ልማትን ያሳድጋል 
ሲባል ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ መሆን 
አለበት፡፡ ዴሞክራሲ ለኢኮኖሚ እድገትና 
ለልማት የሚያስፈልጉ የፖለቲካ ተቋማት 
በጥሩ ሁኔታ እንዲሰሩ ያደርጋል ማለት ነው፡
፡ የሕግ የበላይነት ፣ የንብረት ባለቤትነት 
መብት ሳይሸራረፍ ፣ የግለሰቦች ሰብዓዊ 
የሲቪል መብቶችና ነፃነቶች ይከበራሉ፣ 
በዚህም መልካም አስተዳደርን ይሰፍናል፡፡ 
የነፃ-ገበያ ሥርዓት ያረጋግጣል፣ ሙስናን 
ይከላከላል ማለት ነው፡፡ የሕግ የበላይነት 
መከበር ለእድገትና ልማት ወሳኝና ቁልፍ 
ጉዳይ ነው፡፡ የሕግ የበላይነት መሠረቱ 
ደግሞ የዴሞክራሲያዊ ተቋማት መኖር 
ነው፡፡ ይህም መድብለ ፓርቲ ሥርዓትን፣ 
ነፃና ፍትሓዊ ምርጫን፣ ነፃ የብዙሃን 
መገናኛዎች  መኖርና በብቃት መስራትን 
ያካትታል፡፡

በሌላ አንፃር ሲታይ ደግሞ  

አምባገነናዊ ሥርዓት ለንብረት ባለቤትነት 
አደገኝነት አለው፡፡ ኪራይ ሰብሳቢነት 
(በኢህአዴግ ትንታኔ) የተጠናወተው 
ነው፡፡ የሕግ የበላይነትን አያሰፍንም፡፡ 
አምባገነኖች በታሪክም ሆነ ዛሬ የሚታወቁት 
የመንግሥት ሥልጣን ጠቅልሎ በመያዝና 
ከዚህም የሚመነጨውን ጥቅማ ጥቅሞች 
ለራሳቸውና ለደጋፊዎቻቸው  በተለይም 
በሥልጣን ላይ እንዲቆዩ የሚረዷዋቸውን 
በማበልፀግ ነው፡፡ ሙስና የተንሰራፋበት 
ሥርዓት ነው፡፡ የነፃ  ገበያን ያዛባሉ፤ 
በመሆኑም ለልማትና ለእድገት አመቺ 
አይደሉም  ብቻ ሳይሆን ፀርም ናቸው ማለት 
ይቻላል፡፡ ታዲያ በልማታዊ መንግሥት 
ስም እየተፈፀመ ያለው ፀረ-ልማትና ፀረ- 
እድገት ሥራዎች ናቸው፡፡ ልማትና እድገት 
ያመጣ መንግሥት ወይም ገዢ ፓርቲ 
ምርጫን ለማሸነፍ ሕዝብን ማስፈራራት፣ 
ሕዝብን በአንድ ለአምስት መጠርነፍ፣ 
ተቃዋሚ ፓርቲዎችንና አባሎቻቸውን 
ማሰርና ማዋከብ፣ ሕዝባዊ ስብሰባዎችን 
በስልትና ዘዴ መከልከል፣ የምርጫን 
ሥርዓት ሚስጥራዊነት ማሳጣት፣ የቡድን 
ሥራ ማድረግ አያስፈልገውም ነበር፡፡  

በአጠቃላይ ‹‹የምርጫ 
ሥነ-ምግባሩ ደንብ ፈርሙ›› ድራማ 
ምክንያቱ ግልጽ ነው፡፡ ኢህአዴግ 
ሥልጣን ላይ ለመቆየት (ስንት ዓመት 
እንደሆነም የሚታወቅ አይመስልም) 
ኢ-ዴሞክራሲያዊና ኢ-ሕገ መንግሥታዊ 
አሠራር የመጠቀም ስልቱ አካል ነው፡፡ 
ጽሑፌን በቀድሞ የአሜሪካን ፕሬዚደንት 
ጆን.ኤ.ፍ.ኬኔዲ አነጋገር አጠቃልላሁ፡
፡ ‹‹Those who make peaceful 
revolution impossible will make 
violent revolution inevitable››  ከሞላ 
ጎደል ሲተረጎም ‹‹ሠላማዊ ለውጥን 
የማይቻል የሚያደርጉ ሰዎች የአመጽ 
ለውጥን የማይቀር ያደርጉታል›› ማለት 
ነው፡፡ የኢትዮጵያ ሁኔታ  ሲታይ ደግሞ 
የሚያስፈልጋት ሠላማዊና ሕጋዊ ለውጥ 
ነው፡፡ አገራችን ደግሞ በብዙ ችግሮች 
የተተበተበች ናት፡፡ ስለዚህ መፍትሔው  
‹‹የምርጫ ሥነ-ምግባር ፈርሙ›› 
አይደለም፡፡  ጉዳዩ ከምርጫ በላይ ነው፡፡ 
ጉዳዩ ከሥልጣን በላይ ነው፡፡ ጉዳዩ የአገርና 
የሕዝብ ጉዳይ ነው፡፡  ጉዳዩ የታሪክም 
የሕግም ተጠያቂነትን የሚያስከትል ነው፡
፡  ስለሆነም ዛሬም ከረፈደም ቢሆን 
ኢህአዴግና እሱ የሚመራው መንግሥት 
በሰከነ አዕምሮና ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ 
የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል ከሚሉ ተቃዋሚ 
ፓርቲዎችና ሌሎች  ባለድረሻ አካላት ጋር 
ቅድመ ሁኔታ የሌለው ድርድርና ውይይት 
ማድረግ አለበት እላለሁ፡፡ ወይም ከምርጫ 
ህጉ የተለየ በቂ ምክንያት መፈለግ 
ይኖርበታል፡፡ የሚያገናኘን የሚያወያየን 
የጋራ አጀንዳ የለንም ማለት ጠቃሚም 
ተገቢም አይደለም፡፡ የጋራ አገር አለን፣ 
የሕግ  የበላይነትና የመልካም አስተዳደር 
ከፍተኛ ችግር አለብን፣ አብዛኛው ሕዝብ 
በድህነት እየማቀቀ ጥቂቶች የሚበለጽጉባት 
የሚንደላቀቁባት አገር ውስጥ ነን ያለነው፣ 
የሰብዓዊና የዴሞክራሲ መብቶች ጥሰት 
ተንሰራፍቷል፣ የብዙሃን መገናኛ 
አውታሮች የአንድ ፓርቲ መገልገያዎች 
ሆነዋል፡፡ ነፃ ፕሬስ በሞት አፋፍ ላይ ነው፡
፡ ቅድመ ሳንሱር በጓሮ በር እየመጣ ነው፣ 
የአሜሪካ ድምጽና የጀርመን ሬዲዮኖች 
እየታፈኑ ነው፣  የቡድኖች የመጨቆን 
እና የመከፋት ስሜት እየጨመረ ነው፣ 
ሙስና ተንሠራፍቷል ወ.ዘ.ተ እነዚህ 
ጉዳዮች እንድንወያይ፣ እንድንነጋገር  
በአይን የማይሞሉ ከተባለ፣ ሊያወያዩን 
የሚችሉ ጉዳዮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? 
አገራዊ መግባባትና እርቀ ሠላም መፈጠር 
አለበት፡፡ ይህ ሳይሆን ቀርቶ ኢህአዴግ 
በለመደው የግትርነት አቋሙ ቀጥሎ 
እንደ ሁልጊዜው ሁሉ ‹‹ሁሉም ነገር 
የሚከለሰው የሚለወጠው በመቃብሬ ላይ 
ነው›› የሚል ከሆነ ይኸው ይፈፀም ዘንድ 
የግድ ይሆናል፡፡

ኢትዮጵያን እግዚአብሔር 
ይባርክ! ይጠብቃትም! 

ላለመደራደር በቂ ምክንያት ካለዎት...
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ዜናዎች

በከፍተኛው ፍርድ ቤት ልደታ 
ምድብ 1ኛ ወንጀል ችሎት ውስጥ ረቡዕ 
ሰኔ 20 ቀን 2004 ዓም የተሰየመው 
3ኛ ወንጀል ችሎት  እነእስክንድር ነጋን 
የፌዴራል ዐቃቤ ህግ ያቀረበባችውን ክሶች 
ሁሉ ‹‹በማስረጃ አልተከላከሉም፣ ጥፋተኞች 
ናቸው›› ሲል ውሳኔውን በንባብ አሰምቷል። 
ስለዚህ ለፍርድ ለሐምሌ 6 ቀን 2004 
ዓም ተለዋጭ ጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቶ ችሎቱ 
ተበትኗል።   

በዕለቱ በርካታ የእስረኞች 
ቤተሰቦች፣ የሀገር ውስጥና የውጭ አገራት 
ጋዜጠኞች፣ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር 
ዶናልድ ቡዝና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ 
ተወካዮች ከጥዋቱ 3፡15 ሰዓት ጀምሮ 
የፍርድ ሂደቱን ለመከታተል ታድመው 
ነበር። የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች እስረኞችን 
ቀደም ብሎ በጓሮ በር አስገብቷቸው ስለነበር 
ቤተሰቦቻቸው እና የሚያውቋቸው ሰዎች 
ከርቀት የናፍቆት ሰላምታ ሲሰጧቸው 
ተስተውለዋል።

ችሎቱ በመሐል ዳኛ እንዳሻው 
አዳነ፣ ቀኝ ዳኛ ሙሉጌታ ኪዳኔ እና ግራ 
ዳኛ ሁሴን ይመር ከተሰየመ በኋላ ስምንቱ 
ተከሳሾች መኖራቸውን ስም በመጥራት 
አረጋግጦ ለዛሬ የተቀጠረው ለፍርድ ውሳኔ 
መሆኑን የመሐል ዳኛው አስታውሰው 
መዝገቡ ተመርምሮ ፍርድ መሰጠቱን 
አስታውቀዋል።

ፍርድ ቤቱ በፖሊስ ቁጥጥር 
ስር በዋሉት ስምንት ተከሳሾች እና በሀገር 
ውስጥ በሌሉት 16 ተከሳሾች ላይ የክስ 
መዝገባቸውን በንባብ አሰምቷል። ከ1ኛ 
እስከ 8ኛ ያሉ ተከሳሾ የቀረበባቸውን ክስ 
ተመልክተው ‹‹ወንጀሉን አልፈፀምንም›› 
የሚል ተቃውሞ እንዳሰሙና ከሀገር ውጭ 
ያሉ ተከሳሾች በሌሉበት የክስ ክርክሩ 
መቀጠሉም ተገልጿል። 

የፌዴራል ዓቃቤ ሕግ 30 
ምስክሮችን ማስደመጡን፣ 540 ገፅ 
የጽሑፍ ሰነድ ማቅረቡን፣ የድምጽና ምስል 
ማስረጃዎችንና በኤግዚቢትነት የተያዙ 
ንብረቶችን በማስረጃነት ማቅረቡ በችሎቱ 
ተብራርቷል። ፍ/ቤቱም ዓቃቤ ሕግ 
ያቀረበውን የሰውና የሰነድ ማስረጃ ካገናዘበ 
በኋላ ብይን በመስጠት በቀረቡት ክሶች ላይ 
እንዲከላከሉና በተወሰኑ ክሶችም አራት 
ተከሳሾችን ‹‹መከላከል አያስፈልጋቸውም›› 
ብሎ ወስኖ እንደነበር አውስቷል። 

ተከላከሉ የሚል ብይን 
ከተሰጣቸው ተከሳሾች መካከል ከ1ኛ-8ኛ 
ያሉት አንዱአለም አራጌ፣ ናትናኤል መኮንን፣ 
ዮሐንስ ተረፈ፣ ሻምበል የሽዋስ ይሁንአለም፣ 
ክንፈሚካኤል ደበበ (አበበ ቀስቶ)፣ ምትኩ 
ዳምጤ፣ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ፣ አንዷለም 
አያሌው ፤ ዓቃቤ ህግ ያቀረበባቸውን ክስ 
ለመከላከል የሚያስችላቸውን የሰውና 
የሰነድ ማስረጃ ማቅረባቸውንና ፍ/ቤቱም 
የግራ ቀኙን ክርክር አገናዝቦ ሀገሪቱ 

ከምትመራበት ሕገ መንግስትና ሕጐች 
አኳያ ተከሳሾቹ የቀረበባቸውን ክስ ‹‹በአግባቡ 
አላስተባበሉም፣ ጥፋተኞች ናቸው›› ሲል 
ውሳኔውን አሰምቷል።

በሀገር ውስጥ በሌሉበት የዓቃቤ 
ሕግ ማስረጃ የቀረበባቸውና ‹‹ተከላከሉ›› 
ተብለው የነበሩት ከ9ኛ-24ኛ ያሉ ተከሳሾች 
አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ፣ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ፣ 
ውቤ ሮቤ፣ ኤፍሬም ማዴቦ፣ አቶ መስፍን 
አማን፣ ዘለሌ ጸጋ ስላሴ፣ ፋሲል የኔአለም፣ 
አበበ በለው፣ አበበ ገላው፣ ንአምን ዘለቀ፣ 
ኤልያስ ሞላ፣ ደሳለኝ አራጌ፣ ኮ/ል አለበል 
አማረ፣ ኦባንግ ሜቶ፣ መስፍን ነጋሽ፣ ዐብይ 
ተክለማርያም ክሳቸውን በመከላከያ ማስረጃ 
ባለማስተባበላቸው ምክንያት የጥፋተኝነት 
ውሳኔ ተላልፎባቸዋል ሲል ፍርድ ቤቱ 
ውሳኔውን አሰምቷል።

9ኛ፣ 10ኛ፣ 11ኛ፣ 15ኛ፣ 16ኛ፣ 
17ኛ፣ 18ኛ እና 22ኛ ተከሳሾች በግንቦት 7 
አሸባሪ ቡድን ውስጥ በአመራርነትና በውሳኔ 
ሰጪነት በመሳተፋቸው ‹‹ጥፋተኛ ናቸው›› 
ያለው ፍርድ ቤቱ 23ኛ መስፍን ነጋሽ 
እና 24ኛ አብይ ተክለማርያም ተከሳሾች 
“Addisnegeronline.com” በሚል ድህረ 
ገፃቸው ከአሸባሪ ቡድኖች ጋር በመተባበር 
አመፅ ቀስቃሽ ፅሁፎችን በማተማቸው እና 
ለሽብርተኞች የሙያ ድጋፍ በመስጠታቸው 
በወንጀል ሕጉ አንቀጽ 32/1/ሀ እና በፀረ 
ሽብርተኝነት አዋጅ አንቀፅ 352/2001 
ንዑስ አንቀጽ 5/1/ለ መሠረት ጥፋተኛ 
ተብለዋል። 

ፍርድ ቤቱ የዐቃቤያን ሕግን 
የቅጣት አስተያየት የጠየቀ ሲሆን አቶ 
ብርሃኑ ወንድማገኝ፣ ዘረሰናይ ምስጋናው፣ 
ቴዎድሮስ ባህሩ እና አንተነህ ጌታቸው 
‹‹ተከሳሾች ጥፋተኛ በተባሉበት ወንጀል 
የጠቅላይ ፍ/ቤት የወንጀል ቅጣት መመሪያ 
ማንዋል ደረጃ አላወጣላቸውም፣ ሆኖም 
በአንቀፅ 13 መሠረት ደረጃ እንዲወጣላቸው 
ይደነግጋል። በመሆኑም ለእያንዳንዱ ክስ 
ደረጃ ሲወጣለት በተከሳሾች ላይ ከባድ 
የሚባለው ደረጃ እንዲወሰን›› ሲሉ ዓቃቤያን 
ሕግ ፍ/ቤቱን ጠይቀዋል። 

በተከሳሾቹ ላይ ቅጣቱ 
እንዲከብድ ሁለት ዋነኛ የቅጣት ማክበጃ 
እንዳላቸው የጠቀሱት ዓቃቤ ህግ ዘረሰናይ፣ 
የታሰበው ወንጀል ቢፈጸም ኖሮ በግለሰቦች 
ስነልቦናና አካል ላይ ጉዳት እንደሚያደርስ፣ 
ማሕበረሰቡንም ስጋት ላይ እንደሚጥል እና 
የሀገሪቷን ፖለቲካና ኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ 
ሊጥል እንደሚችል በመጥቀስ ‹‹የወንጀሉ 
ከባድነት አንደኛው የቅጣት ማክበጃ ነው›› 
ብለዋል።

በሁለተኛነት ደግሞ ወንጀሉ 
ቢፈËም አደገኝነቱን የሚያሳይ በመሆኑ 
ተከሳሾች ከዚህ በፊት መሰል ወንጀል 
ከፈፀመውና አሁንም ሊፈጽም ከሚችለው 
የኤርትራ መንግስት ጋር በማሴርና 
ድጋፍ በማግኘት የተንቀሳቀሱ ስለሆነ ይህ 

ከሌሎች አገሮች በሚደገፉ ሽብርተኝነት 
(State sponsored terrorism) ጋር 
ስለሚያያዝ የድጋፍ አድራጊውን ፖለቲካዊና 
ኢኮኖሚያዊ አላማ የሚያስወስድ በመሆኑ 
ዓቃቤ ሕግ በአደገኛነቱ ለቅጣት ማክበጃነት 
ተጠቅሞበታል ብለዋል።

1ኛ ክስ ከ15 ዓመት እስከ እድሜ 
ልክ ፅኑ እስራት ወይም ሞት የሚያስቀጣ 
ሲሆን አንዷለም አራጌ፣ አንዳርጋቸው ፅጌ፣ 
ዶ/ር ብርሃኑ ነጋና ፋሲል የኔ አለም ብቻ 
ተደጋጋሚ ወንጀል ስላለባቸውና ከዚህ 
ቀደምም የዕድሜ ልክ ፍርደኞች በመሆናቸው 
25 ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት እንዲቀጡ 
በዐቃቤ ሕግ ተጠይቋል።

በሁለተኛ ክስ ደግሞ ከ1ኛ እስከ 
8ኛ፣ 13ኛና 14ኛ ተከሳሾች መጀመሪያ 
የተከሰሱበት የፀረ-ሽብርተኝነት አዋጅ አንቀጽ 
7/2 በፍ/ቤቱ ተመርምሮ ወደ አንቀጽ 7/1 
ተቀይሮላቸው ‹‹በአሸባሪ ቡድን አባልነት እና 
በማናቸውም ሁኔታ በአሸባሪ ቡድን ውስጥ 
መሳተፍ›› በሚል ቢቀየርም እስከ 10 
ዓመት ፅኑ እስራት እንዲቀጡ ይደነግጋል። 
ዐቃቤ ሕግ ግን ከ7 ዓመት ከ6 ወር እስከ 
8 ዓመት ከ9 ወር እንዲቀጡ ሲጠይቅ  
9ኛ፣ 10ኛ፣ 11ኛ፣ 16ኛ፣ 17ኛ 18ኛና 
22ኛ በአመራርነትና በውሳኔ ሰጪነት ከ20 
ዓመት ባላነሰና ወይም በእድሜ ልክ ፅኑ 
እስራት እንዲቀጡ አመልክቷል።

ፍ/ቤቱም በተከሳሾች በኩል 
የቅጣት አስተያየት እንዲቀርብ የተከሳሽ 
ተከላካይ ጠበቆችን ጠይቆ ነበር፡፡ ከ1ኛ 
እስከ 4ኛ ላሉ ተከሳሾች ጠበቃ የሆኑት አቶ 
ደርበው ተመስገንና አቶ አበበ ቶላ ሁለት ጊዜ 
ያህል ማረሚያ ቤት በመሄድ ደንበኞቻቸውን 
ማነጋገራቸውን ጠቅሰው ‹‹ራሳችን የቅጣት 
አስተያየት እናቀርባለን ስላሉን ራሳቸው 
ያቅርቡ›› ሲሉ መልስ ሰጥተዋል።

ወዲያው ዳኞች እርስ በእርስ 
በመነጋገር ‹‹ተከሳሾች የሕግ ዕውቀት 
ላይኖራቸው ስለሚችል ጊዜ ወስዳችሁ 
በመነጋገር የቅጣት አስተያየት እንድታቀርቡ 
ጊዜ ቀጠሮ ልንሰጣችሁ እንችላለን›› በማለት 
ዳኛ ሁሴን ይመር ሀሳብ አቀረቡ።

ጠበቆቹም በተደጋጋሚ 
ደንበኞቻቸው ‹‹ራሳችን እንናገራለን›› 
ስላሏቸው የተከሳሾቹን መብት ላለመጋፋትና 
የፍ/ቤቱን ጊዜ ላለመሻማት ደንበኞቻቸው 
ራሳቸው እንዲናገሩ ለፍ/ቤቱ ጥያቄ 
አቅርበው ነበር።

ዳኞችም በድጋሚ ከተነጋገሩ 
በኋላ መንግሥት ጠበቃ ያቆመላቸው የ3ኛ፣ 
የ4ኛ፣ የ6ኛ እና የ8ኛ ተከሳሾች ተከላካይ 
ጠበቃ በቅጣት አስተያየት ላይ ከተዘጋጁ 
በቅድሚያ እንዲያቀርቡ ትዕዛዝ ተሰጠ።

የተጠቀሱት ተከሳሾች ተከላካይ 
ጠበቃ አቶ ሳሙኤል አባተ ተከሳሾች በ1ኛ፣ 
በ2ኛ እና በ4ኛ ክሶች ጥፋተኛ የተባሉበት 
የቅጣት ውሳኔ ላይ ዐቃቤ ሕግ ቅጣት ከብዶ 
ይወሰን ባለው ላይ አስተያየት እንዳላቸው 

እነ እስክንድር ነጋ ሊፈረድባቸው ነው

እሁድ ቀን ፈንድቶም የምግብ ማብሰያዎቹን 
ጨምሮ ሙሉ እቃዎቼን አበላሽቶ ለሰኞ 
ጠበቀኝ። ይሄንንም አመልክቼ የሚያሳየኝ 
ሳጣ ደብዳቤ አስገባሁ። ግልባጭ ለሰራተኛ 
ማህበር የሚለውንም አይተው ‹የሰራተኛ 
ማኅበር ምን አደረገልሽ?› የሚል መልስ ነው 
የተሰጠኝ›› በማለት ገልጸዋል። የድርጅቱንም 
መታወቂያ ያገኙበትን አጋጣሚ ሲናገሩ 
‹‹ወድቄ ጥርሴ በመሰበሩ ምክንያት ህክምና 
ለማግኘት ብቸኛ አማራጭ በመሆኑ ነበር›› 
ብለዋል።

በተጨማሪም ቻይናውያኑ በሆነ 
አጋጣሚ ህመም በሚያጋጥማቸው ወቅት 
ያለምንም ጓንት በፎጣ ብቻ በእጃቸው 
እንደሚያፀዱ ገልፀው፣ እነዚህን መሰል 
አጋጣሚዎች አደጋ ላይ እንደሚጥላቸው 
በመስጋት ፍርሃታቸውን ተናግረዋል። ‹‹እኛ 
ስለአረብ ሀገራት ችግር ስናወራ እዚህ ግን 
የባሰ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው›› በማለት 
በቁጭት አስረድተው፤ ይህንኑ አቤቱታ 
ለሸገር ሬዲዮ ጣቢያ ቢያቀርቡም ተደበስብሶ 
መቅረቱንም ሳይሸሽጉ ገልፀዋል።

ስለጉዳዩ የሚያውቁት ነገር 
እንዳለ የጠየቅናቸው የድርጅቱ የሠራተኛ 
ማህበር ሊቀመንበር አቶ ኧንባይብል 
አበበ ለአስር አመት ያህል ኩባንያውን 
እንዳገለገሉ ከገለፁ በኋላ ‹‹ይህንን ጉዳይ 
በቃልም በፅሁፍም በስብሰባም በተደጋጋሚ 
ለሰራተኞቹ ተናግረናል። ከተስማማንባቸው 
ነገሮች አንድም ተፈፃሚ ሆነው አያውቁም። 
በጋራ ስምምነታችን ላይ አንድ ሰው መማር 
ቢፈልግ መስሪያ ቤቱ ያስተምራል ይላል። 
ሲደረግ ግን አይተን አናውቅም። እነዚህ 
ሰራተኞች አምስት አመት ያህል ደሞዝ 
እንዳልተጨመረላቸው ተናግረዋል። እኔ 
ደግሞ አስር ዓመት በ400 ብር የሰራች ሴት 
በዚሁ ድርጅት ውስጥ እንዳለች አውቃለሁ። 
ድርጅቱ በባለሙያ የተጠና እና ሕጋዊ 
የደሞዝ ስኬል (Salary scale) እና የስራ 
ደረጃ (Job level) የለውም። እኛው ራሳችን 
የሰው ሀይል አስተዳደሩ መስራት የሚገባውን 
ይሄንን ስራ እንዴት መስራት እንዳለበት 
ነግረናቸዋል። ከሁለትና ከሶስት አመታት 

በፊትም የደሞዝ ማሻሻያ እንዲደረግ ገልፀን 
ነበር። በተጨማሪም በድርጅቱ ካፌ ውስጥ 
የሚሰሩ ሴት ኢትዮጵያውያን በቻይናውያኑ 
ይደበደባሉ። በአጠቃላይ ድርጅቱ የኢትዮጵያን 
የሠራተኛ ሕግ አያከብርም›› በማለት በፅዳት 
ሠራተኞች በኩል የቀረበው አቤቱታ ትክክል 
መሆኑን አረጋግጠዋል። 

አቶ ኧንባይብል ከስራ ውል ጋር 
አያይዘን ላቀረብንላቸው ጥያቄ ሲመልሱ 
‹‹በሕጉ መሠረት አንድ ሠራተኛ 45 ቀን 
ሰርቶ በ46ኛው ቀን የስራ ውሉን ካልፈረመ 
እንደ ቋሚ ሰራተኛ ይቆጠራል ይላል። 
በመስሪያ ቤቱ ግን ለሶስትና ለአምስት 
አመታት ሲሰሩ ውል የላቸውም። ከዚህ 
የባሰ ነገር ልንገርህ። አንድ ሰራተኛ አለች። 
ያለውል ለሶስት አመት ያህል የደንብ ልብሷን 
እየለበሰች ብትሰራም ደሞዝ የሚከፍፈላት 
ግን አንድ የዜድ.ቲ.ኢ. ቅጥረኛ ከኪሱ 
አውጥቶ እንደሚከፍለው አይነት ነው።›› 
ብለዋል። የሚደርስባቸው ማስፈራሪያም 
እንዳለ ሲያወሱ ‹‹የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ 
የሆነው ሚስተር ዛንግን ጨምሮ በተለያየ 
ደረጃ የተቀመጡ ሃላፊዎች የከፍተኛ 
ባለስልጣናትን ስም እየጠሩ ያስፈራሩናል፡
፡ በጣም የሚገርመው ደግሞ ድርጅቱ 
ስራዎች ሲመጡለት ቻይና ድረስ ተኪዶ 
ነው ኮንትራክተር የሚጠራው። እነሱ ደግሞ 
በኢትዮጵያዊያን አሰርተው ያለምንም ስራ 
ድርሻቸውን ይወስዳሉ›› በማለት ድርጅቱ 
ውስጥ ያለውን የአስተዳደር ብልሹነት 
በዝርዝር ገልፀዋል።

በዜድ.ቲ.ኢ. ኩባንያ ውስጥ 
የሀገር ውስጥ የሰው ኃይል አስተዳደር ስራ 
አስኪያጅ የሆኑት አቶ ሔኖክ ወንድማገኝ 
ስለዝርዝር ቅሬታዎቹ ፍትህ ካነጋገረቻቸው 
በኋላ ምን እየሆነ እንዳለና ድርጅቱ በምን 
መልኩ አቤቱታዎቹን እያስተናገደ እንዳለ 
ሲያብራሩ ‹‹የኅብረት ስምምነቱ ሠራተኞች 
በአመት ሁለት ጊዜ ብቻ እንዲሰበሰቡ 
የሚያስገድድ ሲሆን ባለፈው አርብ ግን 
ከአስተዳደሩ እውቅና ውጪ ተሰብስበው 
ስላገኘኋቸው እኔ ራሴ ስብስባውን ሕገ-ወጥ 
ነው ብዬ በትኛለሁ። ደሞዝን በተመለከተ 

አሁን ማሻሻያ እየተሰራ ነው። ድርጅቱ 
የመንግሥት ስላልሆነና በትርፍ ላይ 
የተመሠረተ በመሆኑ በተገኘው መጠን 
ለሰራተኛው ይጨመራል። ከሀገሪቱ 
የሠራተኛ ሕግ አንፃር ግን ይሄንን ያህል 
ጊዜ ጭማሪ ሳይደረግ መቆየቱ ትክክል 
እንዳልሆነ አምናለሁ። ለአምስትና ለአስር 
አመት ያለጭማሪ የቆዩ አሉ ብዬ መናገር 
ይከብደኛል። በዚህ ሁለትና ሶስት አመት 
ውስጥ ነው ብዙ ሰራተኛ የተቀጠረው።›› 
ብለዋል። የፅዳት ሠራተኞቹን በሚመለከት 
ደግሞ ‹‹ለስራው የሚያስፈልጉ የቁሳቁስ 
እጥረት አለ የሚባለው ስሞታ እስካሁን 
ድረስ እኛ ጋር አልደረሰንም። የጤና 
ኢንሹራንስ ግን ለየትኛውም ሠራተኛ 
በእኩልነት ይሰራል። የትኛውም ቦታ 
ታክመው ቢመጡ ወጪውን እንመልሳለን›› 
ካሉ በኋላ በመንግስትና በድርጅቱ መካከል 
ያለው ግንኙነት ሰራተኞችን ለመጨቆኛ 
ይጠቀሙበታል ስለሚባለው ነገር ምንም 
እውቀቱ እንደሌላቸው ገልፀዋል። የደሞዝ 
ስኬልን በተመለከተም ለሶስተኛ ወገን 
እንዳላሳይ የሚያግደኝ የድርጅቱ ህግ ስላለ 
ካለፈቃድ መናገር እንደማይችሉም ጨምረው 
ተናግረዋል። ‹‹ሁሉም ሰራተኛ ግን ውል›› 
እንዳለውና ‹‹ውል የለንም›› የሚሉትን 
ሰራተኞች እንደማይቀበሉ ገልፀዋል።

ቅሬታው በቀጥታ 
ይመለከታቸዋል መልስም ሊሰጡበት ይችላሉ 
ያልናቸውን የቻይና ዜግነት ያላቸውን 
ከፍተኛ የካምፓኒውን አመራሮች ለማነጋገር 
ያደረግነው ጥረት፣ ፍቃደኛ ባለመሆናቸው 
ሳይሳካ ቀርቷል። አመራሮቹ በቢሯቸው 
የተገኙትን የጋዜጣውን ባልደረቦች በከፍተኛ 
ቁጣና አካላዊ ጉንተላ ለማስፈራራት 
ከመሞከራቸው በተጨማሪ ፍትህ ጋዜጣ 
ቢሮ ድረስ በመምጣት የጋዜጣዋን ሥራ 
ለማደናቀፍ ከሞከሩ በኋላ ‹‹ይህንን ዜና 
በሚቀጥለው ሳምንት አትሙት አሊያ በሌላ 
ጋዜጣ የእኛን ሀሳበ አላሰተናገድም አሉ›› 
እንላለን ሲሉ ተደምጠዋል፡፡ 

ጠቅሰው፣ ‹‹ሊደርግ ነበረ የተባለው ወንጀል 
በሙከራ ደረጃ የቀረ በመሆኑ ከባድ 
የሚባልበት ምንም አግባብ የለም›› ብለዋል። 
አይይዘውም ተከሳሾች ጥፋተኛ የተባሉበት 
ወንጀል ቀላል ደረጃ ሆኖ ቅጣቱም ዝቅተኛ 
ሊባል እንደሚገባ አስረድተዋል።

በዚህም መሠረት 3ኛ ተከሳሽ 
የዘጠ„ ቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆናቸውን፣ 
የቀደመ መልካም ባህሪ እንዳላቸው፣ በግብርና 
ሙያቸው በኤክስፐርትነትና በተመራማሪነት 
ከ100 በላይ ቋሚና ጊዜያዊ ሠራተኞች 
ያስተዳድሩ እንደነበረ ተጠቅሶ ቅጣቱ 11 
እርከን እንዲቀንስላቸው ጠይቀዋል።

4ኛ ተከሳሽ የስምንት ቤተሰብ 
አስተዳዳሪ መሆናቸው፣ ከ1970 ዓ.ም. 
ጀምሮ ሀገራቸውን ከጠላት ወረራ 
ለመታደግ ለሀገር ሉአላዊነት ተዋግተው 
ሦስት ጊዜ መቁሰላቸው፣ ባህሪያቸውም 
መልካም እንደነበረ ተገልÏ ቅጣቱ 11 
እርከን እንዲቀንስላቸው በቅጣት ማቅለያነት 
ቀርቧል። 6ኛ ተከሳሽ የአራት ቤተሰብ 
አስተዳዳሪ መሆናቸውና መልካም ባህሪ 
እንዳላቸው ተጠቅሶ ስምንት እርከን የቅጣት 
ማቅለያ እንዲቀርብላቸው ጠበቃቸው 
ጠይቀዋል።

8ኛ ተከሳሽ ከዚህ ቀደም የወንጀል 
ሪከርድ የሌለባቸው መሆናቸው፣ ሁለት 
ቤተሰብ እንደሚያስተዳድሩ እና የፓርላማ 
ተወካይ በነበሩበት ወቅት ጠቃሚ ስራዎችን 
መስራታቸው ተዘርዝሮ 11 እርከን የቅጣት 
ማቅለያ እንዲቀነስላቸው ለፍ/ቤቱ ጠበቃ 
ሳሙኤል አመልክተዋል።

ቀጥሎም ዳኛ ሁሴን ይመር ፍ/
ቤቱ የጥፋተኝነት ውሳኔ በመስጠቱ ወደኋላ 
መመለስ ስለማይቻል የወንጀሉን ፍሬ 
ሀሳብ በመያዝ የቅጣት አስተያየት ለፍ/ቤቱ 
ማቅረብ እንደሚገባ በመጠቆም ‹‹የቅጣት 
አስተያየቱ ፍ/ቤቱ ለሚሰጠው ፍርድ እጅግ 
ወሳኝ ነው›› በማለት ለአቶ አንዷለም 
የመናገር እድል ሰጧቸው።

‹‹አመሠግናለሁ›› በማለት 
ንግግራቸውን የጀመሩት አቶ አንዷለም 
ለሀገር፣ ለልጆቻቸውና ለቤተሰብ ይበጃል 
ብለው በመረጡበት የሰላማዊ ትግል መስመር 

ሲታገሉ እንደነበረ ተናገረዋል፡፡ ከዚያም 
‹‹የበደልኩት ሕዝብ አለ ብዬ አላምንም። 
ወንጀል ሰርቻለሁ ብዬ አላምንም። ህሊናዬም 
በፍፁም አያምንም። እዚህ ያለሁት በነፃነት 
ናፍቆት ነው። ምንም የሰራሁት ወንጀል 
ስለሌለ ውስጤ ፍፁም የተረጋጋና ሰላማዊ 
ነው፡፡ የከሳሾቼን የግፍ ፅዋ ለመጨለጥም 
ዝግጁ ነኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። 
አመሰግናለሁ፡፡›› በማለት ዳኞችንና 
ታዳሚውን ተመልክተው ተቀምጠዋል።

ፍ/ቤቱም ‹‹የተቀራችሁት 
የቅጣት አስተያየታችሁን በጽሑፍ 
አቅርቡ›› ብለው ትዕዛዝ ሲሰጥ ጋዜጠኛ 
እስክንድር ማይክ ጨብጦ ንዴትና እልህ 
በግልፅ እየተነበበበት ‹‹ዐቃቤ ሕጐች 
የቅጣት አስተያየት አሰምተዋል፡፡ የችሎቱ 
ሚዛን ሊጠበቅ ይገባል። ከባድ ቅጣት 
ነው የሚጠብቀን፡፡ ድምፃችንን ልትሰሙን 
ይገባል።›› በማለት ተናገረ። ዳኞች 
በድጋሚ እርስ በእርስ ለመናገር ተገደዱ። 
እስክንድርም በድጋሚ ‹‹እኔ የምናገረውን 
በጽሑፍ አዘጋጅቼ ነው የመጣሁት። ከባድ 
ፍርድ ሊፈረድብን ነው። ለሁለት ደቂቃ 
እንኳ ድምፃችን ሊሰማ ይገባል፡፡ ስንናገር 
የምንሳሳተው ነገር ካለ ካደመጣችሁን በኋላ 
ልተገስÌንና ልታስቆሙን ትችላላችሁ። ገና 
ለገና ልታጠፉ ትችላላችሁ ተብሎ ለምን 
ይታሰባል?...›› በማለት ተናገረ፡፡ ክንፈ 
ሚካኤል ደበበም ‹‹ቢያንስ ሁለት ወይም 
ሦስት ደቂቃ ነው የምንናገረው። ድምፃችን 
ሊሰማ ይገባል›› በማለትም ለፍ/ቤቱ ጥያቄ 
አቅርቦ ነበር። ዳኞችም ‹‹ፀጥታ አስከባሪዎች 
ፀጥታውን አስከብሩ›› ብለው ትዕዛዝ ሲሰጡ 
ፖሊሶች ተከሳሾቹን ‹‹ቁጭ በሉ›› በማለት 
በኃይል ሲያስገድዷቸው እስክንድር የንዴት፣ 
የብስጭትና የእልህ ሲቃ እየተናነቀው 
‹‹ዐቃቤ ሕጐች እንኳን ደስ ያላችሁ!›› 
በማለት በተደጋጋሚ ሲናገር ተደምጧል። 
ወዲያውም ዳኞች ከችሎቱ በፍጥነት ከወጡ 
በኋላ ፖሊሶች ታዳሚውን ቶሎ እንዲወጡ 
አድርገው እስረኞችን በጓሮ በር እንዲወጡ 
አድርገው በሽፍን የፖሊስ መኪና ወደ 
ማረሚያ ቤት ወስደዋቸዋል፡፡

በእነ አንዷለም አራጌ ላይ የተሰጠውን 
የጥፋተኝነት ውሳኔ አንድነት አጥብቆ ተቃወመ

- እስክንድርና ናትናኤል የት እንደታሰሩ አይታወቅም ተባለ

ከትናንት በስትያ በፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት በእነ አንዷለም አራጌ 
የክስ መዝገብ ላይ የተሰጠው የጥፋተኝነት ውሳኔን አንድነት ለፍትሕና ለዴሞክራሲ ፓርቲ 
(አንድነት) አጥብቆ መቃወሙን ፓርቲው ትናንት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታወቀ።

 በፓርቲው ፅ/ቤት ጋዜጣዊ መግለጫውን የሰጡት ዶ/ር yይሉ አርአያ፣ አቶ ግርማ 
ሰይፉ፣ አቶ አስራት ጣሴና አቶ ዳንኤል ተፈራ ናቸው፡፡ ‹‹የፍትሕ ተቋማት ለአገዛዞች 
እንደማጥቂያ መሳሪያነት በሀገራችን መቼውንም እንዳያገለግሉ፣ ህወሓት/ኢህአዴግን በሕጋዊ 
ትግል ከስልጣን ማስወገድ አማራጭ የለውም›› በሚል ርዕስ የተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ፣ 
‹‹አቶ መለስ በተለያዩ አጋጣሚዎች የታሳሪዎችን ጥፋተኝነት በአደባባይ የተናገሩትን ፍርድ 
ቤቱ በፅሁፍ አንብቦታል›› ሲል ገልጿል።

የፍርድ ቤቱ ወሳኔ ፍርድ ቤቶች ነፃነት የሚባል ነገር የሌላቸው ተቋሞች መሆናቸውን 
ከማሳየት ያለፈ ፋይዳ እንዳልነበረው የጠቀሰው መግለጫው፣ የፍትሕ ተቋማት ህወሓት/
ኢህአዴግ በስልጣን እስካለ ድረስ ነፃ ሊሆኑ እንደማይችሉ ዳግም ማረጋገጫ የሰጠ መሆኑን 
አስረድቷል።

በተመሳሳይ ሁኔታ በሽብርተኝነት ሰበብ ተከሰው ውሳኔ በመጠበቅ ላይ የሚገኙት 
የመድረክ ፓርቲ አመራር አባላት የሚጠብቃቸው ውሳኔ ከዚህ የተለየ ሊሆን እንደማይችል 
መገመት አስቸጋሪ እንደማይሆንም ፓርቲው ገልጿል።

 አይይዞም የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ዓለም አቀፍ 
ማህበረሰብ በሀገሪቷ ያለውን አምባገነናዊ ስርዓት ከስልጣን ለማውረድ በሚደረገው ህጋዊ 
ትግል ከፓርቲው ጐን እንዲቆሙ ጥሪውን አስተላልፏል።

የፓርቲው ሊቀመምበር የሆኑት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳም ለፓርቲው አባላት በሙሉና 
ለኢትዮጵያ ህዝብ ከጀርመን በላኩት አጭር የጽሁፍ መልእክት ፍርድ ቤቱ የሰጠው ውሳኔ 
የህገ-መንግስቱን አንቀጽ 29፣ 30 እና 31 የሚጥስ በመሆኑ ማዛናቸውን ገልጸዋል፡፡ 

‹‹በዚህ የፍርድ ሂደት የተረጋገጠው ጠ/ሚኒስትር መለስ በአደባባይ ወንጀለኞች ብለው 
የወሰኑባቸው ተከሳሾችን ወንጀለኞች ብሎ በፍ/ቤት ለማረጋገጥ ነው›› ያሉት የተከበሩ አቶ 
ግርማ ሰይፉ፣ አስፈፃሚውን አካል ሊቆጣጠር የሚችል የፍርድ ስርዓት የሌለን ለመሆኑ 
በቂ ማረጋገጫ የተገኘበት እንደሆነ ተናግረዋል - ገዢው ፓርቲና የፍትሕ ስርዓቱ አደጋ ላይ 
መውደቃቸውን በማስገንዘብ።

በቅርቡም በሽብርተኝነት ስም የአንድነት ፓርቲ አባላት ወደ ዘብጥያ የመወርወር 
እቅድ እንዳለው መረጃዎች እየወጡ መሆኑን መግለጫው ጠቅሶ ከግል ጋዜጦች ውስጥም 
የሚታሰሩ ሰዎች መኖራቸውንም የተናገሩት አቶ ግርማ ‹‹ለዚህ የባለፈው ሳምንትን 
ፍትሕ ጋዜጣ ዘገባ መመልከት ከበቂ በላይ ነው›› ብለዋል፡፡ ከትናንት በስትያ በችሎት 
ተገኝተው የፍርድ ሂደቱን መከታተላቸውን የተናገሩት ዶ/ር yይሉ በበኩላቸው ‹‹…በአረብ 
አለም አብዮት የተነሳ በሰዎች ሕይወት ላይ ጉዳት ማድረሱን፣ ደም መፍሰሱንና ንብረት 
መውደሙን በችሎቱ ዳኞች ሲያነቡ ነበር። እኔ እንደሚገባኝ የዚህ አይነት ክርክር ሊቀርብ 
የሚገባው በዐቃቤ ሕጉ ነበር›› ብለዋል።

አያይዘውም ‹‹ይሄ አካል/ችሎት የዐቃቤ ሕግ ነው ወይስ የዳኝነት አካል ነው? የሚባለው 
ነገር ግራ አጋብቶኛል፡፡ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነበር›› ሲሉ የችሎት ትዝብታቸውን 
ተናግረዋል።

ከዚህ ጋር በተያያዘ ዜናም ከትላንት በስቲያ በከፍተኛው ፍርድ ቤት በሽብር ወንጀል 
ጥፋተኛ ተብለው ለፍርድ ለሐምሌ 6 ቀን 2004 ዓ.ም. የተቀጠሩት ጋዜጠኛ እስክንድር 
ነጋን እና የአንድነት ፓርቲ የምክር ቤት አባል የሆነው ናትናኤል መኮንን ትላንትና ጠዋት 
ከነበሩበት የእስር ክፍል ወጥተው የት እንደታሰሩ ሊታወቅ እንዳልቻለ ምንጮቻችን ለፍትህ 
ገለፁ። ፍትህ ማተሚያ ቤት እስክትገባ ድረስ እነ እስክንድር የት እንደታሰሩ የታወቀ ነገር 
የለም።

በትናንትናው ዕለት ዓለም አቀፍ ተሸላሚ የሆነችው ጋዜጠኛ ሠርካለም ፋሲል ባለቤቷን 
ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ለመጠየቅ ያደረገችው ሙከራ ጠባቂ ፖሊሶች ‹‹አናገናኝም›› 
በማለታቸው ምክንያት በተፈጠረባት ብስጭት ይዛው የሄደችውን ስንቅ እና ጋቢን ጨምሮ 
ለክረምት የሚሆኑ ልብሶችን ግቢ ውስጥ ትታው ብትሄድም ከግማሽ ሰዓት በኋላ ሌሎች 
የቤተሰቡ አባላት ዕቃዎቹን ሊያገኙት እንዳልቻሉ ጋዜጠኛ ሠርካለም በተለይ ለፍትሕ 
ገልፃለች።

ሠርካለም አያይዛም ‹‹ይህ በደል ነው። በእኔ እምነት መንግሥት አውቆ እና አምኖበት 
የተደረገ አይመስለኝም። እዛው ማረሚያ ቤት ያሉ ሀላፊዎች ያደረጉት ህገ ወጥ ተግባር 
ነው። እናም ባለቤቴ በሀገሪቱ ሕግ እና ኢትዮጵያ አክብራ በተቀበለችው ዓለም አቀፍ 
የእስረኞች አያያዝ ሕገ-ደንብ ነው መታሰር ያለበት። ስለዚህም የሚመለከታቸው ሀላፊዎች 
የባለቤቴን መብት ማረሚያ ቤቱ እንዲያከብር ያደርጉ ዘንድ እጠይቃለሁ›› ብላለች።

እንዲሁም ከእነአንዷለም የችሎት ውሎ በኋላ 8ኛ ተከሳሽ አቶ አንዷለም አያሌው 
በፖሊስ ተረግጠው ኩላሊታቸው መጐዳቱን ባለቤታቸው ለፍትህ ተናገረዋል፡፡

በቻይናው ዜድ.ቲ.ኢ.ካምፓኒ ላይ...
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ከ
ጥንት ጀምሮ የአገራችን የፍርድ 
ሂደት ተመሳሳይነት ይታይበታል። 
ሁሉም የፍትሕ ተቋሞቻችን ደመወዝ 
ከሚከፍላቸው የመንግሥት ሥርዓት ጋር 
በእጅጉ የተቆራኙ ናቸው። ከዘመናዊው 

የፍርድ ሂደት ይልቅ ባህላዊው የፍርድ ሂደት 
በእጅጉ አመኔታን ያተረፉ መሆኑ ይታወቃል። ዜጐች 
በየመንደሩ ያሉ ሽማግሌዎች በሚሰጧቸው ብያኔዎች 
ላይ እምነታቸው የፀና ነው። ምንም የሚያስከፋ ብያኔ 
ቢሰጥ እንኳን በፀጋ ከመቀበል ይልቅ ዳግመኛ በእነዚህ 
ሰዎች አንዳኝም አይሉም። 

ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ያለው የአገራችን 
የፍርድ ሂደት አሰጣጥ ዜጐች በፍትሕ ተቋማት ላይ 
ያላቸው መተማመኛ ምንም እንዲሆን አድርጐባቸዋል። 
የአገራችንን የፖለቲካ ተቋማት አስመልክቶ የሚወጡ 
የተለያዩ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት ህዝባችን 
በአብዛኛው ሊባል በሚችል መልኩ በተቋማቶቹ ላይ 
ከሌሎቹ አገራት አንፃር ያላቸው መተማመኛ በጣም 
ዝቅተኛ ሊባል በሚችል ደረጃ ላይ ደርሷል። ፍርድ 
ቤቶች ከእነዚህ ተቋማት መካከል አንዱ ብቻም ሳይሆን 
ዋነኛው ነው።

የፍርድ ሂደት የሰው ልጅን በሕይወት 
የመቆየትና ያለመቆየት እድልን ከእግዚአብሔር ቀጥሎ 
የሚወሰንበት ቦታ ነው። በዶክተርና በዳኛ አማካኝነት 
በሰዎች ሕይወት ላይ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ተመሳሳይነት 
አላቸው። ጥቂት ስህተት ሰዎችን ከመኖር ተስፋ ወደ 
አለመኖር ጨለምተኛ መንገድ ይዞ ይነጉዳል። እነዚህ 
ሁለቱ ሙያዎች ላይ የሚሰማሩ ግለሰቦች ከሌሎቹ 
ሙያተኞች በተሻለ መልኩ በሁለት ነገሮች የተሟሉ 
ሊሆኑ ይገባል። የመጀመሪያው አካዳሚያዊ ብቃት 
ሲሆን ሁለተኛው በእግዚአብሔር አምሳል በተፈጠረው 
የሰው ልጅ ላይ ለሚፈርዱት የመጨረሻው ውሳኔ 
ለህሊናቸው ብቻ ተገዢ የመሆናቸው ጉዳይ ነው። 
ዳኝነትን ብዙ ሰዎች እንዲፈሩት ከሚያደርጋቸው 
ነገሮች መካከል በሰው ልጆች ላይ በሀሰት በሚፈርዱ 
ሰዎች ላይ የሚፈርድ ሌላ ኃያል ፈራጅ የመኖሩ 
እውነት ነው። መጽሐፉ ቅዱስም የሚለው ይህንኑ 
ነው። ‹‹አትፍረድ ይፈረድብሃል››። በሀሰት በሰው 
ልጆች ላይ መፍረድ ምን ያህል ከባድ ወንጀል እንደሆነ 
መጽሐፍ ቅዱስም ይነግረናል። በኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 
23 ቁጥር 1-9 እንዲህ የሚል ቃል ሰፍሮ እናገኛለን።

‹‹ሐሰተኛ ወሬ አትቀበል፥ የዐመፅ ምስክርም 
ትሆን ዘንድ ከዐመፀኛ ጋር አትቀመጥ፡፡ ለዓመፅ ከብዙ 
ሰው ጋር አንድ አትሁን፤ ፍርድንም ለማጣመም 
ከብዙ ሰው ጋር አትጨመር በፍርድ የድሃውን 
ፍርድ አታጣምም። ከዐመፅ ፍርድ ሁሉ ራቅ በደል 
የሌለበትንና ፃድቅን አትግደል፤ ኃጢአተኛውንም 
በመማለድ አታድን፤ መማለጃን አትቀበል፤ መማለጃ 
የዐይናማዎችን ዐይን ያሳውራልና፥ እውነተኛ ቃልንም 
ያጣምማልና።››

የአገራችንን የፍርድ ሂደት አሁን አሁን 
በደንብ እየለመድነው መጥተናል። በመንግሥት 
ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙ ግለሰቦች ላይ 
የሚተላለፉት ውሳኔዎች ላይ ሁላችንም ልንገምታቸው 
የምንችላቸውን ውሳኔዎች ማየት እንችላለን።

መንግሥት ጠርጥሮ ያሰራቸው የፖለቲከኛ 
እስረኞች ላይ አንዱ በአንዱ ላይ እንዲመሰክር 
ያደርጋል የሚለው የመጀመሪያው ጥርጣሬያችን 
ነው። እነዚህ ግለሰቦች በሌሎች ጓደኞቻቸው ላይ 
ከመሰከሩ ፍርድ ቤቱ በቀጥታ በነፃ እንዲሰናበቱ 
ያደርጋቸዋል። መስካሪውም፣ የተመሰከረበትም ግለሰብ 
በተመሳሳይ ወንጀል ተሰማርተው እያለ አንዱን በነፃ 
አውጥቶ ማሰናበት ምን ማለት እንደሆነ ይገባናል። 
መጽሐፍ ቅዱሱም እነዚህን በመንግሥት ማስፈራሪያ 
ተደናግጠው በጓደኞቻቸው ላይ ስለሚፈርዱ ግለሰቦች 
እንዲህ ይላቸዋል።

 ‹‹ሐሰተኛ ወሬ አትቀበል፥ የዐመፅም 
ምስክርም ትሆን ዘንድ ከዐመፀኛ ጋር አትቀመጥ። 
ፍርድንም ለማጣመም ከብዙ ሰው ጋር አትጨመር››።  
እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎች ዛሬ የተከሰቱ አይደሉም። 
ጓደኛ ጓደኛውን ብቻ ሳይሆን አገልጋይ ጌታው ችግር 
ላይ በወደቁ ጊዜ ሊከዳው እንደሚችል በመጽሐፍ ቅዱስ 
የጴጥሮስ ታሪክ ተምሳሌት ነው። እየሱስ ክርስቶስ 
በፈራጆቹ እጅ በወደቁ ጊዜ ጴጥሮስም በርቀት ከዚያ 
ሆኖ ይከታተል ነበር። በጊዜው ከሊቀ ካህናቱ ገረዶች 
መካከል አንዲት ብላቴና መጥታ ጴጥሮስን ‹‹አንተ 
ከናዝሬቱ እየሱስ ጋር ነበርህ?›› ብትለው እርሱም 
እየሱስ ክርስቶስ በደጉ ጊዜ ጌታው መሆኑን እንዳላመነ 
ሁሉ በመከራው ሰዓት ‹‹የምትይውን አላውቅም፥ 
ልብም አላደርገውም›› ብሎ ክዶታል። ጴጥሮስ 
በመጀመሪያው ጥያቄ ስለተደናገጠ የጌታውን በዚያች 
ሰዓት ማንነት ዘንግቶት ይሆናል ብለን እንዳናዝንበት 
በተከታታይ ለሁለተኛና ለሦስተኛ ጊዜም እየሱስን ካደ። 
‹‹ይህ የምትሉትን ሰው አላውቀውም›› እያለ ይምልና 
ይረግም ተያያዘው። 

ለጴጥሮስ ኑዛዜ እግዚአብሔር መሃሪ 
ነውና ይቅር ብሎታል ያለ አንዳች ጥፋታቸው በሐሰት 
ለመሰከሩባቸው ግለሰቦች ደግሞ መሃሪው መንግሥታችን 
ያለአንዳች ጥፋተኝነት ክስ በነፃ ይለቃቸዋል። የፍርድ 
ውጤቱን እያወቅን የክስ ድራማ የምናይበት ፍርድ 

ቤት ያለን ህዝቦች ነን። ፍርድ ለኃያላን እንጅ ለደሃ 
ቦታ የሌለባት አገር ንፁሃን ያለሀጢያታችን የግፍ ፅዋን 
ለመቀበል ዝግጁ ነን የሚሉበት አገር። የፈረዳችሁትን 
እንቀበላለን፣ የምንለውን እንኳን አንዴ ስሙን 
ቢሉም ፍርድ ለመስጠት እንጂ አቤቱታ ለመቀበል 
አልመጣንም የሚባልበት ፍርድ ቤት ያላት ሀገር 
ውስጥ ያለን ሕዝቦች።

የሕዝብ ብሶት እና እሮሮን አዳምጦ ትክክለኛ 
የፍርድ ውሳኔ ለመስጠት ጥቁሩን ካባ ለብሰው ሙያን 
እና ህሊናን ብቻ መከተል ላቃታቸሁ የሕግ ሰዎች 
መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላችኋል።

‹‹በፍርድ የድሃውን ፍርድ አታጣምም። 
ከዐመፅ ፍርድ ሁሉ ራቅ ፥ በደል የሌለበትንና ጻድቅን 
አትግደል፤ ኃጢአተኛውን በመማለድ አታድን፤ 
መማለጃን አትቀበል፤ መማለጃ የዐይናማዎችን ዐይን 
ያሳውራልና እውነተኛ ቃልንም ያጣምማልና።››

በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ ገንዘብ የሰዎችን 

ህሊና በእጅጉ የማሳት አቅም እንዳለው እንድንገነዘብ 
በአፅንኦት ይገልፀዋል። ዐይናማ የተባሉት የፍትሕ 
ሥርዓት ተወካዮች በመማለጃ (ጉቦ) ምክንያት ብርሃነ 
ህሊና የሆነው አእምሮአቸው እንደሚታወርባቸው 
መጽሐፉ ይገልጻል። እነዚህ ሁሉ ግድፈቶች ጻድቅን 
ለሞት ሲያበቃው፣ ኃጢያተኛውን ደግሞ ለነፃነት 
ያበቃዋል።

ሁለተኛው በአገራችን የፍርድ ሂደት 
የታዘብነው ነገር በፍርድ ውሳኔ ላይ በመንግሥት 
የተከሰሱ ግለሰቦች አንዳቸውም ከፍርድ በኋላ በነፃ 
ተለቀው ያለማወቃቸውን እውነት ነው። ፍርድ ቤቱ 
ተከሳሾቹን እንዲከራከሩ የጊዜ ቀጠሮ በመስጠት፣ 
የመከላከያ ምስክር እንዲያቀርቡ በማድረግ፣ ከአቃቤ 
ሕግ ለቀረበባቸው ክስ እንዲከራከሩ ቢደረግም የፍርድ 
ቤት ስርዓት ማሟያ ከመሆን በዘለለ በተከሰሱበት 
ወንጀል በነፃ የተለቀቁ ሰዎችን ከፍርድ ቤት ደጃፍ 
ማግኘት ከባድ ነው የሚሆነው።

‹‹በፍርድ የድሃውን ፍርድ አታጣምም። በደል የሌለበትን ጻድቅን አትግደል›› 
ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 23 ቁጥር 1-9

‹‹በፍርድ የድሃውን ፍርድ አታጣምም። 

ከዐመፅ ፍርድ ሁሉ ራቅ ፥ በደል የሌለበትንና 

ጻድቅን አትግደል፤ ኃጢአተኛውን በመማለድ 

አታድን፤ መማለጃን አትቀበል፤ መማለጃ 

የዐይናማዎችን ዐይን ያሳውራልና እውነተኛ 

ቃልንም ያጣምማልና።››
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