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መፃኢ    ፈንታመፃኢ    ፈንታእጣእጣ
የመለስ ህመም: ታክቲክና

ሃይማኖትና 
አክራሪነት
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አቶ መለስ ዜናዊ ያልተጠየቁትን ሲመልሱ
ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ 

በሽብርተኝነት ወንጀል ተጠርጥረው 
ከመስከረም ወር 2004ዓ.ም. መጀመሪያ ጀምሮ 
በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው በማረሚያ ቤት 
የሚገኙት ስምንት ተከሳሾች እና በሌሉበት 
ጉዳያቸው ታይቶ ጥፋተኛ በተባሉት 12 ግለሰቦች 
ላይ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3ኛ ወንጀል 

ችሎት በዛሬው ዕለት የፍርድ ውሳኔ ያስተላልፋል 
ተብሎ ይጠበቃል።

ሰኔ 20 ቀን 2004 ዓ.ም በነበረው ችሎት 
ፍ/ቤቱ መዝገቡን መርምሮ ሁሉንም ተከሳሾች 
‹‹ጥፋተኛ›› ማለቱ የሚታወቅ ሲሆን፣ ዐቃቤ 
ሕግም በተከሳሾች ላይ ቅጣቱ ከብዶ እንዲወሰን 

ጠይቆ ነበር። 3ኛ፣ 4ኛ፣ 6ኛ እና 8ኛ ተከሳሾች 
በተከላካይ ጠበቆቻቸው አማካኝነት የቅጣት 
አስተያየት በማቅረብ ቅጣታቸው ቀልሎ እንዲወሰን 
ቢጠይቁም 1ኛ ተከሳሽ አንዷለም አራጌ ‹‹…
ከሳሾቼ እንድጠጣው የሚፈልጉትን የግፍ ፅዋ በፀጋ 
ከመጠጣት ውጭ ባልፈፀምኩት ወንጀል ማቅለያ 

ግብፅ ስታተኩስ፤      ትሞቃለች
አቤ ቶኪቻው

“ይመጣሉ ብዬ ቲቪዬን ብከፍተው 
የሚመላለሰው ሌላ ሌላ ሰው ነው”

ጠቅላይ ሚኒስትሬ ከወዴየት አሉ…!? 
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እነ እስክንድር ዛሬ የፍርድ ውሳኔ ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል
 ‹‹የቅጣት አስተያየት አላቀረቡም›› ጠበቃ ደርበው ተመስገን
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ወደ ገፅ 14 ዞሯል
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ፊቸር

ኢ
ትዮጵያውያን ሴቶች 
ዋጋ ባለው መንገድ 
ያሳዩት የፖለቲከኝነት 
ተላምዶት፣ እንደሌሎች 
የሀገሪቱ ዘመናዊ የፖለቲካ 

ጅማሮዎች ሁሉ ዘመኑን ከ1960ዎች 
መጀመሪያ ይዋረሳል። ፖለቲካዊ አደባባዩ 
ላይ መቆም ለወንዶች ብቻ የተፈቀደ አድርጎ 
በሚያስብ ማኅበረሰባዊ ስርዓት ውስጥ 
የእንስቶቹ ወደፊት መምጣት የተማሪዎች 
ንቅናቄ አንደኛው ግዙፍ አበርክቶት 
እንደሆነ የንቅናቄውን ዘመን የሚተርኩ 
ፀሐፊዎች ሁሉ ይስማማሉ። አበበች በቀለ 
የተባሉ ፀሐፊ እንደሚያወሱት፣ ራሱን 
በዋናነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ያጠረው 
የተማሪዎቹ ንቅናቄ ለሴቶቹ የራሳቸውን 
ድምፅ የሚያሰሙበት ከወንዶቹ ተፅእኖ የነፁ 
ተቋማት እንዲኖሯቸው ባይፈቅድላቸውም፣ 
ዘግይተው በተመሰረቱት ፓርቲዎች በኩል 
ፆታን ማዕከል የሚያደርጉ ፖለቲካዊ 
ፍላጎቶቻቸውን ለመወከል ሞክሯል። 
አጥኚዋ “Problems of theory and 
practice of women’s liberation: 
The case of Ethiopia” በሚለው 
ስራቸው እንደሚያትቱት፣ መኢሶንና 
ኢህአፓ የኢትዮጵያውያን ሴቶችን 
ጥያቄ፣ የመደብና የፆታ መንታ መልክ 
አድርገው አቅርበውታል። ከውስጠ-
ፓርቲ መዋቅራቸውና ከርዕዮተ-ዓለም 
ዝማሚያቸው አንፃር የፆታ-ፖለቲካውን 
በዚህ መንገድ ሊበይኑት ቢሞክሩም፣ 
የፓርቲዎቹ ከፖለቲካው መድረክ 
በጭፍለቃ መራቅ በኋላ የሴቶች 
መነቃቃትም በከፍተኛ ሁኔታ ተቀዛቀዘ 
ይላሉ አበበች በቀለ በተጠቀሰው የሁለተኛ 
ዲግሪ ማሟያ ስራቸው። ደርግ ወደ ስልጣን 
ሲመጣ የአብዮታውያን ኢትዮጵያውያን 
ሴቶች ማህበር /አኢሴማ/ን መሰል የራሱን 
ክንፍ በማቋቋም ሶሻሊስት እንስታዊነትን 
/Socialist feminism/ ለመተርጎም 
እንደሞከረ ቢያምንም ጉዳዩን ያጠኑ በዚህ 
አይስማሙም። አማረች አግደው የተባሉ 
ፀሐፊ “Women and development 
in Ethiopia: policy planning and 
implementation of national policy 
on Ethiopian women” በሚል ርዕስ 
ሆላንድ ለሚገኘው አለማቀፉ የማህበራዊ 
ጥናት ተቋም /ISS/ በሰሩት ጥናት፣ ደርግ 
በአኢሴማ በኩል ያደራጃቸውን ሴቶች፣ 
ለስርዓቱ ወታደሮች ምግብ እንዲያበስሉ 
ከማድረግ በዘለለ የእነርሱን ፍላጎት 
ለመፍታት አንዳች ጥረት አለማድረጉን 
ያነሳሉ፡፡ በአንፃራዊነት ህወሓት በጫካ 
ትግሉ ዘመን ከደርግ የተሻሉ መከራዎችን 
አድርጓል። የወቅቱን የትግራይ ሴቶች 
ተሳትፎ ‹‹እጅግ ታሪካዊ›› ሲሉ የሚጠሩት 
አንጄላቪዓሌ፣ ፓርቲው ያደረጋቸውን 
በዘመኑ ማህበረሰብ ውስጥ ስር ሰዶ 
የነበረውን ጾታዊ ኢ-እኩልነት የሚያለዝቡ 
ድርጊቶችን ይጠቅሳሉ። “From child 
soldier to ex-fighter” በሚል ርዕስ 
ስለሴት ታጋዮች በሚተርኩበት መድብል 
እንደሚሉት፤ የጋብቻ ዕድሜን ከመገደብ 
አንስቶ በሞከራቸው የመሬት ማሻሻያ 
ፕሮግራሞች የትግራይ ሴቶችን ከቀደመው 
ጊዜ የተሻለ አቅም እንዲያገኙ ማስቻሉን 
ያወሳሉ። ፀሐፊዋም እንደሚያምኑት ከደርግ 
ውድቀት ወዲህ ፓርቲው ዋጋ የከፈሉለትን 
ሴቶች ወደ ጥግ ወርውሯል፡፡

            
 እንዴት ይሳተፉ?

ሴቶች በፖለቲካዊ ስርዓት 
ውስጥ የሚኖራቸውን ተሳትፎ አስመልክቶ 
ቁጥራቸው በዛ ያሉ ኋልዮቶች ቢኖሩም፤ 
በጉዳዩ ተከታታዮች በቀዳሚነት 

የሚቀነቀኑት ሦስት መከራከሪያዎች 
ናቸው። የመጀመሪያው ማጠንጠኛ፤ ሴቶቹ 
ራሳቸው በፖለቲካ ውስጥ ለመሳተፍ 
ያላቸውን ጥልቅ ፍላጎት ይንተራሳል። 
ይህን ፍላጐት ‹‹የመጀመሪያው ደፍ›› 
ስትል የምትጠራው ማትላንድ፣ ሴቶቹ 
የተሳታፊነት ፍላጎት ቢኖራቸውም 
ይህ ብቻውን ብዙም እንደማያስኬድ 
ትናገራለች። በሀገሪቱ ውስጥ ያሉት 
ነባራዊ አውዶች የተመቻቹ መሆን፣ 
ይህን የሴቶቹን ፈቃድ ለመተግበር 
የግድ አስፈላጊ የሚባሉ ጉዳዮች ናቸው። 
ማትላንድ “Women’s representation 
in national legislatures: developed 
and developing countries” በሚለው 
ስራዋ እንደምትለው፤ ሁኔታዎቹን የተሻለ 
የሚያደርጓቸው መልካም ሊባል የሚችል 
ፖለቲካዊ ስርዓት ህልው መሆንና ወደ 
ፖለቲካው የሚመጡት ሴቶች ወደ አደባባዩ 
ለመቅረብ የሚያስችሏቸው የገንዘብም 
ሆነ ቁሳዊ ምንጮች መኖር ነው። 
እኒህን ሁነቶች የተሳለጡ ሊያደርጓቸው 
የሚችሏቸው በዋናነት ማጠንጠኛቸውን 
ሴቶች ላይ ያደረጉ ንቅናቄዎች አልያም 
ተቋማት መብዛት ሲሆን፤ ለመሳተፍ 
ፈቃዳቸው የሆኑት ሴቶች፣ ራሳቸውን 
በፖለቲከኝነት ለማውጣት የሚያስችሉ 
ቁሳዊም ሆነ ገንዘብ ነክ ነገሮች መሟላት 
አልፎም ፆታዊ ኢ-ፍትሃዊነትን ለማርገብ 
‹‹ፖለቲካዊ ውክልና ይገባናል›› የሚሉ 
ንቅናቄዎች ጎልቶ መውጣት ሴቶችን ወደ 
ፖለቲካው ይከታል። 

ሁለተኛው የሀሳብ ጫፍ፣ 
የማኅበረሰቡ ማህበረ-ኢኮኖሚያዊና 
ባህላዊ ተለዋጮች የሴቶችን ፖለቲካዊ 
ስኬት አስመልክቶ የሚኖራቸውን ድርሻ 
ይይዛል። እንደ ሀሳቡ ተሟጋቾች፤ 
ሴቶች በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖራቸው 
የፖለቲካ ተሳትፎ ሀገሪቷ ውስጥ 
ባሉት እነዚህ ጭብጦች ላይ ይወሰናል። 
ኬንዋርዚ እና ማላሚ የተባሉ ፀሐፊዎች 
ይህን ጉዳይ በሚገባ ለመረዳት አውዶቹን 
በሦስት ጠርዞች ይከፍሏቸዋል። 
የመጀመሪያው፤ ሴቶቹ ከፖለቲካው 
ውጪ በሌሎች ማህበራዊ ፈርጆች 
ላይ የሚኖራቸው ስኬት፣ ፖለቲካዊ 
ተጋብሮታቸውን እንደሚወሰን ፀሐፊዎቹ 
ይጠቅሳሉ። “Gender and inequality 
in political representation: A world 
wide comparative analysis” በሚለው 
ፅሁፋቸው፣ ‹‹የሴቶቹ በትምህርት ስኬታማ 
መሆን ወደ ፖለቲካው ለመምጣት እጅግ 
ወሳኝ ጉዳይ ነው›› ሲሉ ፀሐፊዎቹ 
ይከራከራሉ። ከእነርሱ በትይዩ ኖሪስ 
የተባሉ ፀሐፊ ‹‹ሴቶቹ ጋዜጠኞች፣ የህግ 
የትምህርት ባለሙያዎች አልያም የቢዝነስ 
ሰዎች ከሆኑ ከሌሎች አቻዎቻቸው ይልቅ 
በፖለቲካው ስኬታማ መሆን ይቻላቸዋል›› 
ሲሉ የእነ ኬንዋርዚን ክርክር ይደግፋሉ። 
እንደ ፀሐፊዎቹ የዚህ ምክንያት ግልፅ 
ነው። በተጠቀሱት ሙያዎች ስኬታማ 
መሆን የቻሉ ሴቶች፣ ከነዚህ ፈርጆች 
በራስ መተማመንን፣ በሕዝባዊ አደባባዮች 
የመናገር ድፍረትን እንዲሁም ከሀገሪቱ 
ሕጎችና ነባራዊ ፖለቲካዊ ጭብጦች 
ጋር ጥልቅ ተላምዶት ስለሚኖራቸው 
ራሳቸውን ወደ ፖለቲከኝነት ለመቀየር 
አይቸገሩም።

  ሁለተኛው ነጥብ በማትላንድ 
ከተጠቀሰው ሀሳብ ጋር ይዛመዳል። ይህም 
በሀገሪቱ ውስጥ እጅግ ጠንካራ ሊባል 
የሚችል ፆታ-ተኮር ንቅናቄ መኖር ሲሆን 
የዚህ ፋይዳም በስርዓቱ የሚተገበሩትን 
የማህበረ-ኢኮኖሚያዊም ሆነ የፖለቲካ 
አጀንዳዎች በመጫን የሴቶችን ጥያቄ 
ወደ ሀሳቦቹ መቀላቀል ያስችላል የሚል 
ነው። ከፆታዊ የተንሸዋረሩ ዕይታዎች 
የነፃ ማኅበረሰብ መኖር ለሴቶች የፖለቲካ 
ተወካይነት መጎልበት የተጠቀሰ 
የመጨረሻው ነጥብ ሲሆን፣ እንደእነ 
ማላሚ ሙግት የፖለቲካ ባህሉ በወንዶች 
ብቻ የማይበየን፣ ‹‹ፖለቲካን መስራት 
ለሴቶችም እንግዳ ሁነት አይደለም›› 
ብሎ የሚያምን ማኅበረሰብ፣ እንስቶቹን 
በፖለቲካ ለማጎልበት አይቸገርም። 

ሦስተኛው የጉዳዩ መተንተኛ 
የሀሳብ ማዕቀፍ በዋናነት የምርጫ 
ስርዓትንና የፆታ ኮታን የሚያቅፈው 
ፖለቲካዊ ሀቲት ነው። ‹‹ድምፆችን ወደ 
ወንበር ቁጥር የመቀየሪያ መንገድ›› 
ብለው የምርጫ ስርዓትን የሚበይኑት 
ኖሪስ፤ አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ በስራ 
ላይ ካሉት የምርጫ ስርዓት አማራጮች 
‹‹የተመጣጣኝ ውክልና ስርዓት›› 
(Proportional representation) 
እንስቶችን ወደ ፖለቲካው ለማቅረብ 
የተሻለ እንደሆነ ይናገራሉ። በፆታ-ተኮር 

ተለዋጮች አንፃር ያላቸውን የደረጃ 
ልዩነትን በመያዝ በእነዚህ የማኅበረሰብ 
ክፍሎች መሀከል ያለውን የፍትሃዊነት 
መጠን ይጠቁማል። ሁለተኛው ‹‹ፆታ 
ተኮር የማብቃት መለኪያ›› /GIM/ ተብሎ 
የሚጠራው የመለኪያ ማዕቀፍ፣ ሴቶች 
በውሳኔ ሰጪነት፣ የተለያዩ ሙያዎች 
ውስጥ የሚኖራቸው የመሳተፍ እና 
ኢኮኖሚያዊ ገቢን በቀላሉ የማግኘት 
እድልን ይይዛል። እኒህን መለኪያዎች 
ተጠቅሞ ኢትዮጵያን ያጠናው በተባበሩት 
መንግሥታት የልማት ፕሮግራም ክፍል፣ 
“Human development report” በሚል 
ርዕስ ባወጣው ዘገባ ሀገሪቱን ከ109 
ሀገራት  85ኛ ደረጃ ላይ አስቀምጧታል። 
ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ‹‹የፆታ ክፍተት 
መጠቀሚያ›› በሚል ርዕስ በሰራው ጥናት 
ከተባበሩት መንግሥታት በባሰ መልኩ 
ኢትዮጵያ ከ115 አገራት 100ኛ ደረጃ ላይ 
እንደሆነች ያስነብባል።

የሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎ 
ማሳያ እንደሆነ የሚታመነው አንደኛው 
መንገድ፣ በሕግ-አውጪው ምክር ቤት 
ውስጥ ያላቸው የተሳትፎ መጠን ነው። 
ኢትዮጵያውያኑ እንስቶች በሦስቱ 
ተከታታይ መንግሥታት ውስጥ ያላቸው 
የቁጥር መጠን ይህን ያህልም የውሳኔ 
ሰጭነታቸውን ልክ የሚያሳይ አይመስልም። 
በአጼ ኃ/ስላሴ ዘመን በነበረው ፓርላማ 
ከነበሩት 240 መቀመጫዎች መሀከል 
በቀዳሚነት ወደ ፓርላማው ከገቡት 
ወ/ሮ ስንዱ ገብሩ ተጨማሪ አንዲት 
ሴት ከማስተናገድ መዝለል አልቻለም። 
በወታደራዊው ደርግ የሰራተኛው ፓርቲና 
የብሔራዊ ሸንጐ አባላት ከነበሩበት 835 
መቀመጫዎች መሀከል አስራ አራቱ 
ብቻ (ማለትም 1.8% የሚሆን) ለሴቶች 
የተፈቀዱ ነበሩ፡፡ በኢህአዴግ ዘመን 
በመጀመሪያው ክልላዊ ምርጫ 5% ሲሆን 
በቀጣዩ ደግሞ 12.9% ላይ ተገድበዋል። 
ትዕግስት ዘለቀ በበኩላቸው “The political 
participation of women in Ethiopia: 
challenges and prospects” በሚለው 
ጥናታቸው፣ በ1997ቱ ምርጫ ወደ 
ፓርላማ ከገቡት መካከል ሴቶች 13% 
ድርሻ ሲኖራቸው፤ በ2002ቱ የፌዴራል 
ምርጫ ቁጥራቸው መቶ አስራ ስድስት ላይ 
መገደቡን ይናገራሉ።

በኢህአዴግ እና ተቃዋሚዎች 
ሴቶችን ወደ ፓርቲዎቻቸው በመቀላቀል 
ጭብጥ ላይ የሚናገሩ ፀሐፊዎች፣ ገዢው 
ፓርቲ የተሻለ የአሳታፊነት ታሪክ እንዳለው 
ያምናሉ። ዶ/ር ካሳሁን ብርሃኑ “Ethiopia: 
Beleaguered opposition under a 
dominant party system” በሚል ርዕስ 
የተቃዋሚ ፓርቲዎች ተግዳሮቶችንና 
የፖሊሲ ማዕቀፎች በተነተኑበት ጽሑፍ፤ 
ተቃዋሚዎች ሴቶችን የሚመለከቱ 
ፕሮግራሞች እንዳሏቸው ቢናገሩም 
በተጨባጭ ግን ምንም ነገር አልሰሩም 
ሲሉ ይወቅሷቸዋል። እንደ ዶ/ር ብርሃኑ፣ 
ኢህአዴግ በቀደመ የትግል ዘመኑ 
ሴቶችን በስፋት በማካተት በከፊልም 
ቢሆን ከአቻዎቹ የተሻለ ሆኗል። በዚህ 
የኢህአዴግ በጎ ግምገማ የማይስማሙት 
አክሊሉ ሻፎ የተባሉ አጥኚ፤ ሁለት 
ምክንያቶችን በመጥቀስ በተገዳዳሪዎቹ 
መሀከል ያለው የሴት አሳታፊነት የልዩነት 
መጠን በኢ-ፍትሃዊ መንገድ የተገኘ ነው 
ሲሉ ይከራከራሉ። ፀሐፊው በመጀመሪያ 
የሚጠቅሱት ኢህአዴግ በውስጠ ፓርቲ 
ህጉ 30 በመቶ የሚሆነውን የፓርቲውን 
የዕጩነት እድል በሴቶች መሞላት 
እንዳለበት ደንግጎ፣ እንደ መንግሥት 
ይህን ወደ ፖለቲካው ስርዓት በማምጣት 
ተቃዋሚዎችን ለማስገደድ ይችል የነበረበትን 
እድል ባለመጠቀሙ ይከሳሉ። ሌላኛው 
የአጥኚው መሟገቻ አጠቃላዩን የሀገሪቱን 
የፖለቲካ ስርዓት ይመለከታል። የኢህአዴግ 
ቅጥያጣ አምባገነንነት ለማንኞቹም 
ኢትዮጵያውያን በፖለቲካ መሳተፍን እጅግ 
አደገኛ አድርጎታል። በተቃውሞ ፓርቲ 
ውስጥ አባል መሆን ከስራ-መፈናቀል እስከ 
ስደት የሚያደርሱ ፈተናዎችን ተጨባጭ 
ሁነት ማድረጉ፣ ሴቶቹን ወደ ተቃውሞው 
ጎራ እንዳይቀላቀሉ ገቷቸዋል ሲሉ ፀሐፊው 
ሁለተኛውን መከራከሪያቸውን ያስነብባሉ። 
ማክሊን ራይት “Bureaucracy as an 
instrument for political manipulation?” 
በሚለው ጥናታቸው ተመሳሳይ አቋም 
ያንፀባርቃሉ። የስርዓቱ ታጋሽ አለመሆን 
ማኅበረሰቡን በጥልቅ ፖለቲካዊ ፍዘት 
ውስጥ እንደጣለው፤ ይኸው የተቃውሞ 
ስብስቡን ያለሴቶች እንዳስቀረው የሚናገሩት 
ፀሐፊቱ፣ ኢህአዴግ ዴሞክራሲያዊ የሴቶች 
ማኅበርን መሰል የፓርቲውን ክንፎች 
በመንግሥታዊ የገንዘብ ምንጮችና 

ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

የፖለቲካ ተዋስኦ ላይ በስፋት የሰሩት 
ማትላንድ እንደሚከራከሩት፣ በተመጣጣኝ 
የምርጫ ውክልና አካሄድ አንድ የምርጫ 
ተወዳዳሪ ፓርቲ ለአንድ ምርጫ ወረዳ በዛ 
ያለቁጥር ያላቸውን አባላቱን በዕጩነት 
እንዲያቀርብ ስለሚያስችለው፣ ሴቶችን 
ማዕከል የሚያደርጉ ፖሊሲዎቹን ተንተርሶ 
ድጋፉን ለማስፋት ሴት ዕጩዎችን 
እንዲያቀርብ ይገፋፋል። ሴትዮይቱ 
እንደሚሉት ፓርቲዎች አንድ እጩ 
ብቻ የሚያቀርቡበት አካሄድ ከተጠቀሰው 
በተፃራሪው ለወንድ ፖለቲከኞች የተመቻቸ 
ዕድል ስለሚፈጥር የሴቶቹን ተሳትፎ 
ያጎድላል። ዶ/ር ኖሪስ “Choosing 
electoral systems: proportional 
majoritarian and mixed systems” 
በሚለው ፅሁፋቸው፣ በፈርስት-ፓስት-ዘ-
ፓስት የምርጫ ሕግ መራጮች እንዲመርጡ 
የሚገደዱት ለምርጫ ከቀረቡት ፓርቲዎች 
የመሆን እድሉ ሲሰፋ፤ ከዚህ በግልባጩ 
በተመጣጣኝ ውክልና አካሄድ እያንዳንዶቹ 
ፓርቲዎች ካቀረቧቸው ከአንድ በላይ የሆኑ 
ዕጩዎች ውስጥ የማስመረጥ ዕድልን 
ያገኛሉ። ይኼም ለሴቶች የተሻለ ዐውድ 
ይፈጥርላቸዋል። እንደኖርሲ ሙግት፣ ይህ 
አውድ የሴቶችን ወደ ጎን መገፋት መግታት 
የሚቻለው እነርሱን ወደ ፖለቲካዊ ተቋማት 
በማምጣት ነው፤ ለሚሉ የእንስታዊነት 
የሀሳብ ጫፎች በማኅበረሰቡ ውስጥ 
መፋፋት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያደርጋል። 
ከዚሁ ጭብጥ ጋር በተሳሰረ በአጥኚዎቹ 
የሚነሳው፣ በአንድ ምርጫ ወረዳ ላይ 
ለተለያዩ የምርጫ ዕርከኖች (ለፌዴራል፣ 
ለክልል አልያም ለአካባቢ ምርጫዎች) 
በማዕከላዊ መንግሥቱ የሚፈቀደው 
የወንበር ቁጥር ሲሆን፣ ቁጥሩ እየበዛ 
ሲመጣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሴቶቻቸውን 
ወደፊት ለማምጣት ሲደፋፈሩ፣ በግልባጩ 
የተፈቀዱት ወንበሮች ቁጥር ካነሰ 
የሴቶቹም የተሳታፊነት ዕድል በዛው ልክ 
ያሽቆለቁላል።

ሁለተኛው የፖለቲካው ስርዓት 
ተለዋጭ ፆታዊ አለመመጣጠንን ለማርገብ 
በብዙ ሀገራት የሚተገበረው የኮታ ስርዓት 
ነው። በጭብጡ ላይ የፃፉት ዳህለራፕ፣ 
የኮታ ሥርዓቱን በሦስት ይከፍሉታል። 
የመጀመሪያው ሴቶች ሕገ-አውጪ ምክር 
ቤት ውስጥ የተወሰኑ ለነርሱ ብቻ የተተው 
ወንበሮች እንዲያዝላቸው የሚያስገድድ 
የሕግ ማዕቀፍ ሲሆን፣ ይህን እየተገበሩ 
ያሉት የኮታ አካሄድ በቅርቡ መጠቀም 
የጀመሩ ሀገራት ናቸው። ፀሐፊዋ “Women, 
quotas and politics” በሚለው ፅሁፋቸው 
የሚያነሱት ሁለተኛው አፈራረጅ፤ በሀገሪቱ 
ውስጥ ያሉት ፓርቲዎች እያንዳንዳቸው 
የሴቶችን የተሳታፊነት ቁጥር አስመልክቶ 
የሚኖራቸው የውስጠ-ፓርቲ ህግ 
ነው። ይህ ህግም ፓርቲዎች ለዕጩነት 
ከሚያቀርቧቸው አባላት መሀከል የተወሰኑት 
በሴቶች መሞላት እንዳለበት የሚደነግጉበት 
አግባብ ነው። ዳህለራፕ ከሌላ ወዳጃቸው 
ፍሬድነቫል ጋር ባሳተሙት  ጥናት 
እንደሚያወሱት ከሃምሳ በላይ ሀገራት 
ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይህን 
አማራጭ ሲጠቀሙ ለዚህ እንደግፊት 
በፀሐፊዎቹ የተጠቀሰው የሴቶችን በፖለቲካ 
ማሳተፍ ግድ የሚሉ የፌዴራል ህጎች 
አለመኖር ነው። በመጨረሻ በፀሐፊዎቹ 
የሚነሳው የኮታ ዓይነት መለዮዎቹን 
ከቀደሙት ሁለቱ ጋር ይዋረሳል። ‹‹ሁሉም 
የፖለቲካ ፓርቲዎች ለሴቶች የተወሰኑ 
ልኬቶችን እንዲያስቀምጡ በሕግ ሲገደዱና 
ፓርቲዎቹም በየራሳቸው አቅም ልክ መነሻ 
የሚሆኑ የድርሻ ማዕቀፎችን ሲያስቀምጡ 
ይህን ዓይነቱ የኮታ አካሄድ ይተገበራል›› 
ይላሉ እነ ፍሬድነቫል ከላይ በተጠቀሰው 
ፅሁፋቸው፡፡ እኒህን የኮታ የአፈራረጅ 
መንገዶች በሁለት ጭብጦች መጠቅለል 
እንደሚቻል የሚናገሩት የነገሩ ፀሐፊዎች፣ 
ኢ-ፍትሃዊ ምርጫዎች በሚያደርጉ 
አምባገነን መንግሥታት የፆታ ተኮር 
ፖለቲካን የድጋፍ ማሰባሰብያ ለማድረግ 
ሲያስቡ ሴቶችን በስፋትና በፍጥነት ወደ 
ፖለቲካዊ ለማካተት ይመርጣሉ። በሌላ 
ጫፍ ዴሞክራሲያዊ ተቋማት በጎለበተባቸው 
ሀገራት ያሉ ገዢ ፓርቲዎች የሚመርጡት 
አካሄድ የእንስቶችን ዘገምተኛ የተሳታፊነት 
ሂደት ነው።

ካለሴቶች ተሳትፎ…
የፆታ-እኩልነትን ደረጃ 

ለመበየን፣ በተለያዩ ፀሐፊዎችም ሆነ 
በዓለም አቀፍ ተቋማት ለመለኪያነት 
የሚውሉት በዋናነት ሁለት ሲሆኑ፤ 
ቀዳሚው ‹‹የፆታዊ ልማት መጠቆሚያ›› 
/GDI/፤ አማካይ የእድሜ መጠን እና 
የህፃናትንና የጐልማሶችን የትምህርት ደረጃ 
በመንተራስ ሴቶችና ወንዶች ከተጠቀሱት 

ቢሮክራሲያዊ ስርዓቱን በመጠቀም የሴት 
አባላቱን ቁጥር ለማስፋፋት መሞከሩ 
በፓርቲዎቹ መሀከል ያለውን ልዩነት 
እንደፈጠረ ያወሳሉ።

ድንበሩን ስበሩት
እጅግ ከፍተኛ እጥረት 

የሚታይበት የፆታ ተኮር የፖለቲካ ተዋስኦ 
ውስጥ ተደጋግሞ የሚነሳው ኢትዮጵያውያን 
ሴቶች ወደ ፖለቲካው እንዳይመጡ 
ስላገዷቸው ጉዳዮች ከመሆን ባለፈ፣ ምን 
ዓይነት ተግዳሮቶችን እንዴት መሻገር 
እንደሚችሉ ከማሳየት ይሰንፋሉ። ከስምንቱ 
የሚሊንየሙ የልማት ግቦች አንደኛው 
ሴቶች በተለያዩ የትምህርት ደረጃዎች እና 
በፓርላማ ውስጥ የሚኖራቸውን ተሳትፎ 
ለማሳደግ የሚል ከመሆኑ በመነሳት፣ 
ኢህአዴግ በስፋት እየሄደበት ቢሆንም 
ከላይ የተጠቀሱት ዓለም ዓቀፍ ተቋማት 
እንደሚጠቅሱት ይህ የፓርቲው ሙከራ 
ሀገሪቱን ከሌሎች አቻዎቿ አንፃር ከኋላ 
ከማሳለፍ አላዳናትም።

ኢህአዴግ ያነበረው የብሔር 
ፖለቲካ የሴቶቹን ወደ ፖለቲካው 
የመቀላቀል ፍቃድ ከሚወስኑ ተለዋጮች 
አንዱ ነው የሚሉ ፀሐፊዎችም ወደ 
መድረኩ እየመጡ ነው። አቶ አክሊሉ ሻፎ 
“Gender and Ethiopian politics: the 
case of Birtukan Midekesa” በሚል 
ርዕስ በሰሩት ጥናት፣ የብርቱካንን የቀድሞ 
ፖለቲካዊ ስኬት ከብሄር ፖለቲካ በኩል 
ሊያዩት ሞክረዋል። አንዳንድ ተቺዎቿ 
‹‹የምርጫ ወቅት ክስተት›› (Electoral 
accident) የሚሏትን ይህችን ፖለቲከኛ 
አስመልክቶ ፀሐፊው እንደሚከራከሩት፣ 
በቁጥር ከበዙት ሁለቱ ብሄሮች /አማራና 
ኦሮሞ/ መወለዷ ለስኬቷ ቀዳሚ ገፊ 
ምክንያት ሆኗል። የዶ/ር መረራ ጉዲና 
‹‹የኢትዮጵያዋ ኔልሰን ማንዴላ›› እና 
የቡልቻ ደመቅሳ ‹‹ብሩዃ ሴት›› የሚሉት 
የወቅቱ ሙገሳዎች፣ ሴትዮይቱ ከአማርኛ 
ቋንቋ ተናጋሪዎቹ ባለፈ የኦሮሞ ብሄር 
አባላትን ድጋፍ እንድታገኝ ማድረጉን 
በመጥቀስ፣ በሙያዋ ስኬታማ የነበረች 
መሆኑ በሁለተኝነት ብቻ መታየት 
የሚችል ተለዋጭ ምክንያት እንደሆነ 
አጥኚው ይናገራሉ። ከላይ የተጠቀሱት  
እነማትላንድና መሰል ምሁራን፣ የአንዲት 
ሴት በሌሎች ሙያዎች ላይ የሚኖራት 
ስኬታማነት፤ ሴቲቱን የአደባባይ ሰውነት 
ሊያላብሳት ከመቻሉ በተጨማሪ ለፖለቲካዊ 
ጉዳዮች የሚኖራትን መረዳት መጨመሩ 
በፖለቲካዊ የተሻለች ያደርጓታል ሲሉ 
ቢከራከሩም፤ በሴንተር ኦፍ ኢሮፒያን 
ዩኒቨርስቲ የሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ 
ጥናታቸውን የሰሩት አክሊሉ ሻፎ፣ 
በኢትዮጵያ የፖለቲካ አውድ ከምንም ነገር 
ይልቅ የብሄር ማንነት ወሳኝ ሁነት ነው 
ሲሉ ተጣራሽ ድምዳሜያቸውን ከማስነበብ 
ባለፈ፣ ከህዳጣን ብሄሮች የሚነሱ ሴቶች 
ብዙም ተስፋ እንደማይጠብቃቸው 
እስከመፃፍ ደፍረዋል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር 
በተሰባጠረ ሁኔታ፣ የዘውግ ፖለቲካ 
ለሴቶች ምቹ እንዳልሆነ የሚናገሩት 
ማክሊን ራይት፣ ለማሳያነት የኦሮሞ 
ብሔርተኝነት ተዋስኦን ይጠቅሳሉ። ፀሐፊዋ 
እንደሚሉት፣ የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪን 
ያገባች የኦሮሞ ሴት በኦሮሞ ብሄርተኞቹ 
ስትገፋ፣ በተፃራሪው የዛን ቋንቋ ተናጋሪ 
ሴት ያገባ ወንድ በዘውግ ልሂቃኑ ለመታቀፍ 
አስቸጋሪ አይሆንበትም። ‹‹ከሌላ ዘውግ 
የምታገባ ሴት፣ ለባለቤቷም የብሄር ማንነት 
ታማኝ እንድትሆን ብትጠበቅም ወንድ 
በበኩሉ ከዚህ በተፃራሪው ለራሱ የብሄር 
ቡድኖች ብቻ እንዲታመን ይጠበቃል›› ሲሉ 
በሀገሪቱ የሰፈነው የብሄር ፖለቲካ ለሴቶች 
ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ በእንቅፋትነት 
መታየት እንደሚገባው ይናገራሉ። ከነዚህ 
ፀሐፊዎች ውጪ የክርስትናም ሆነ 
የእስልምና ሃይማኖቶችን ከባህሉ ዕሴቶች 
ጋር አዳምረው የሚያወግዙት የአዲስ 
አበባ ዩኒቨርስቲው መምህር ሜሮን ገነነ፣ 
ሁለቱንም ስርዓቶች ወንዳዊነት የሰፈነባቸው 
ሲሉ ይወቅሳሉ። ፀሐፊቷ “Gender and 
leadership issues for discussion” 
በሚለው ፅሁፋቸው፣ ‹‹ሃይማኖቶች በጥልቁ 
የተለንቀጡበት ባህል ባላት ኢትዮጵያ፣ 
ሴቶች ከአደባባይ ቢርቁ አያስገርምም›› ሲሉ 
ይከራከራሉ። በእነዚህና በሌሎች ድንበሮች 
የታገቱት ኢትዮጵያውያን ሴቶች፣ እ.ኤ.አ. 
በ1970ዎቹ በአሜሪካ የሴቶችን መብቃት 
የሚገቱ በግልፅ የማይታዩ ተቋማዊም ሆኑ 
ባህላዊ ዕሴቶችን ስለመናድ ጥቅም ላይ 
የዋለው ‹‹የመስታወት ጣሪያ›› (Glass 
ceiling) ተመሳስሎትን ኢትዮጵያውያኑም 
ማስታወስ ያለባቸው ይመስላል። ምርጫው 
አንድ ብቻ ነው፤ ይህን የ‹‹መስታወት 
ጣሪያ›› መሰባበር።

ሴቶቹ ከፖለቲካው ለምን ራቁ?
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መቻቻል፣ አክራሪነት የሚሉት ቃላት 
እንደልብ ይወረወሩ ነበር፤ በእነዚህ 
በጣም ቁልፍ በሆኑ ቃላት ላይ ክርክር 
አልተከፈተም ሊከፈትም አይቻልም፤ 
ክርክር ሊነሣ የሚችለው በአእምሮአቸውና 
በኅሊናቸው እየተመሩ፣ ምንም ዓይነት 
የውጭ ኃይል አስተሳሰባቸውን ሳያዛባባቸው 
ለመነጋገር በተሰለፉ ሰዎች መሀከል ነው፤ 
የተለያየ ካባ የለበሱና የተለያየ ሃይማኖት 
አለን የሚሉ ካድሬዎች በአንድ ቀጭን 
ክር ይታሰሩና ቋንቋቸው አንድ ይሆናል፤ 
አስተሳሰባቸው አንድ ይሆናል፤ ሀሳባቸው 
አንድ ይሆናል፤ ኦርቶዶክስ፣ እስላም፣ 
ካቶሊክ፣ ፕሮቴስታንት፣ መናፍቅ መሆን 
ወግ ብቻ ይሆናል።

ፕሮግራሙ ለእኔ ያስተላለፈልኝ 
መልእክት በእውነትና በድፍረት 
ከፍርሃትና ከጥቅም በላይ ሆነው 
ክርስቲያንነትንም ሆነ እስላምነትን፣ 
ወይም መናፍቅነትን በማስረዳት 
ብዙዎቹ ከጠቀሱት ሕገ መንግሥት 
ጋር እነሱን ሁሉ የሚያስተሳስራቸው 
ምን እንደሆነና እንዴትስ እንደሚተሳሰሩ 
በግልጽ አላወጡትም፤ እነዚህን ሁሉ 
የሚያስተሳስራቸውና ለሕገ መንግሥቱ 
ተገዢ የሚያደርጋቸው ዜግነት ነው፤ 
ዜግነት የሚል ነገር በቀበሌ መታወቂያ 
ላይ እንኳን አይገባም፤ የሚደንቀው 
ሃይማኖትም ከጉዳይ ተቆጥሮ በቀበሌ 
መታወቂያ ላይ አለመግባቱ ነው፤ ጎሣ 
የለኝም  ብሎ በኢትዮጵያዊነት ለመመዝገብ 
አይቻልም ነበር፤ ከዛሬው የተሻለ ፍርድ 
ቤት በነበረበት ጊዜ ልጅ ይስሐቅ ክፍሌ 

ሊሸጡልኝ የሞከሩት አዛውንት 
አልነበሩም። ሰጥመዋል፣ ደቅቀዋል፣ 
ሟሙተዋል። አሳዘኑኝ። ወድጄ የዋጥኩት 
የነገር ምላሽ ውስጤን ገለባበጠብኝ። 
ሰንጢዋን ተቀበልኳቸው፣ መለስኩላቸው፣ 
ተቀበልኳቸው… ኪሴን ፈተሽኩ፤ ያን 
ያህል የሚያወላዳ አልያዝኩም፡፡ ይሁንና 
አዛውንቱ የሚሹትን ያህል አላጣሁም። 
ዘረጋሁላቸው።

‹‹ታመሰግነኛለህ፣ ይቺ ሰንጢ 
ጥቅሟ ብዙ ነው›› አሉኝ። ብሩ እጃቸው 
ሲገባ መጣደፋቸው ገረመኝ። ቆሙ።

‹‹አሁን ወዴት ነው 
የሚሄዱት?››

አንገራገሩ፣ አመነቱ፣
‹‹ጠጅ ቤት ነው?›› 

አልኳቸው። 
‹‹ኧረ እኔ’ቴ የሚበላ ፍለጋ 

ነው። ዘጠኝ ሰዓት ሆኗል?››
‹‹ከሩብ ነው። የሚበላ በዚህች 

ብር ያገኛሉ?...››
አሁንም ማንገራገር፣ 

ማመንታት… ታይቶባቸው ‹‹እንዳቅም 
አይጠፋም። ዘመኑን ታውቀዋለህ። 
ታዲያ ሰው ይወደኛል፣ ጥሩ ጥሩውን 
ያልተነካካውን አሰናድታ የምትጠብቀኝ 
ልጅ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል…››

ምን እንደሚሉ አልገባኝም 
‹‹የት? ማን?››

እስካሁን የሚያዳምጥ 
ያልመሰለኝ ጫማ ጠራጊው ልጅ ጣልቃ 
ገባ። ‹‹ቡሌ ነው የሚነፉት›› አለኝ። 
ትርፍራፊ ማለቱ ነው፡፡

አየኋቸው ሽምቅቅ ብለዋል፣ 
የሚጋባ መሸማቀቅ፡፡ እኛ ዘመነኞቹ 
እንፈር እንጂ እሳቸው ምን በወጣቸው 
ይሸማቀቃሉ? አቆልቁለን ያሽቆለቆልናቸው፣ 
ወርደን ያወረድናቸው እኛ። ሰንጢዋን 
ዘረጋሁላቸው። ያመኑ አይመስሉም። 
እጃቸውን ሾከክ አድርገው በጥርጣሬ አዩኝ፡
-

‹‹አትፈልጋትም፣ እባክህ የኔ 
ልጅ…››

የሻጭና የገዢ ውላችንን 
ያፈረስኩ መስሏቸዋል። 

‹‹ሰንጢዋ እርስዎጋ ትሁን። 
አስር ብሩን ይያዙ››

ሌላ አለማመን ሥጋ የሌለው 
ፊታቸውን አተረማመሰው። 

‹‹እንግዲህ ልዝለቅ። ላንተ ግን 
እግዚአብሔር ብድሩን ይስጥህ›› ሰንጢዋን 
እንደ አዲስ ዕቃ አገላብጠው አዩዋት፣ 
በእጃቸው አሻሽዋት፣ ኮት ኪሳቸው ውስጥ 
ከተትዋት። ሰንጢዋ ታሪክ መዘከሪያቸው 
ናት፤ የኑሮ ካላንደራቸው። ጥቅሟን 
በአክብሮት የሚረዱላት እርሳቸው ብቻ 
ናቸውና ይሄኔ ሰንጢዋም በሴንጢኛ 

በፍርድ ቤት ከስሶ ነው በኢትዮጵያዊነቱ 
የመታወቅን መብት ያረጋገጠው፤ አሁንም 
ቢሆን በቀበሌም ሆነ በየመሥሪያ ቤቱ 
ቅጽ ሲሞላ ጎሣ የለኝም የሚል ሰው 
ክርክር ይገጥመዋል፤ ሁሉንም ሰው በግድ 
በጎሣ ከረጢት ውስጥ ለማስገባት ጥረት 
ይደረጋል።

የሃይማኖት ሰዎች ነን የሚሉት 
ሕገ መንግሥቱን ሲጠቃቅሱ የሚያምኑበትን 
የእግዚአብሔርን ሕግ ለመጠቃቀስ የደፈሩ 
አይመስሉም፤ አንድ ጊዜ በጀኔቭ የተባበሩት 
መንግሥታት የሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ ላይ 
ሱዳን የሰብዓዊ መብቶች የሚረገጡበት 
አገር ተብሎ ሲወቀስ፣ የሱዳኑ መልእክተኛ 
እኛ የምንከተለው የአላህን ሕግ ነው እንጂ 
የሰውን ሕግ አይደለም፤ ብሎ መለሰ፤ 
የእግዚአብሔር ሕግ የተባለው ውስጥ 
ሰብዓዊ መብቶች የሉበትም የማለት 
ዝንባሌም እንኳን ማሳየት ሃይማኖቱንም 
እግዚአብሔርንም የሚያስቀይም 
አይሆንም?

ለእኔ አክራሪ ማለት 
ለእግዚአብሔር ጠበቃ እቆማለሁ 
የሚል ኦርቶዶክስ፣ ለእግዚአብሔር 
ጠበቃ እቆማለሁ የሚል ካቶሊክ ወይም 
ፕሮቴስታንት፣ ለአላህ ጠበቃ እቆማለሁ 
የሚል እስላም፤ ሃይማኖት ሁሉ ድንቁርና 
ነው የሚል ደንቆሮ… እነዚህ ሁሉ ክፉ 
አክራሪዎች ናቸው፤ በእግዚአብሔር 
የሚያምኑት የእግዚአብሔርን ኃያልነት 
ጠዋትና ማታ እየሰበኩ፣ እግዚአብሔር 
ራሱን ያልቻለ፣ ጠበቃና ፌዴራል 
ፖሊስ ጠባቂ የሚያስፈልገው አድርገው 

ተደስታ ይሆናል። ወደ ክብር ሥፍራዋ 
መመልስዋ አስፈንጥዟት ይሆናል። 
ማን አዋዳቂ እጅ መግባት ይፈልጋል? 
ማን ለውለታ ቢስ ቢዳረግ ይወድዳል? 
በትክክል አዋዳቂና ውለታ ቢስ ዘመን 
መጥቷል። እዚህ ዘመን እጅ የገቡ ብዙ 
ክቡር አዛውንቶች ትርፍራፊያችንን እንኳን 
በጣዕር፣ በውርደት ካልሆነ እንዳያገኙ 
እየተደረጉ ነው። 

ከሊስትሮ ወንበር ላይ ተነስቼ 
አዛውንቱን ተከተልኳቸው። ብዙ ምግብ 
ቤቶችን ለመጐብኘት ሞክሬያለሁ። ሁሉም 
ከተመጋቢ ፊት የሚያነሱትን ትርፍራፊ 
ለቸገረው መመፅወት ካቆሙ አመታት 
ተቆጥረዋል። ተረካቢዎች አሉዋቸው። 
ከሦስት መቶ እስከ አራት መቶ ብር 
ይሸጡታል። ከቀን ወደ ቀን የትርፍራፊ 
ዋጋ እያሻቀበ ነው። በችርቻሮ፣ በስኒ 
ማስቀመጫ እየተሰፈረ እስከ አንድ ብር 
ከሃምሣ ሣንቲም ይሸጣል።  አንድ ሰው 
ለመጥገብ ቢያንስ ስምንት ብር ያስፈልገዋል። 
ክብሩን፣ ቅርሱን፣ ልብሱን…ያገኘውን ሸጦ 
ይምጣ…

ወዴት እያመራን ነው?
አዛውንቱ ከፊት ከፊቴ ዘመን 

እንደፈቀደላቸው ለመፍጠን እየሞከሩ 
ነው። ሱሪያቸው እንደቦልቧላ ቀሚስ 
ከወዲያ ወዲህ ይላል። ይሄኔ ሥጋ ላመል 
ያልፈጠረበት አካላቸው እዚያ ልብስ 
ውስጥ ይዋልል ይሆናል። የማይሸሹት፣ 
የማያኮርፉት ባለጋራ፣ ሆድ! በዚህ መካከል 
አንዲት ተረት ቢጤ ትዝ አለችኝ።

‹‹ዝሆንም ለሆዱ፣ ትንኝም 
ለሆዱ፣ ወደወንዝ ወረዱ››

ትንኝ ሆኑ ዝሆን ከሆድ 
ወጥመድነት ማምለጥ የለም። ሰውን 
ያህል ክቡር ፍጡር በሆድ ሰቀቀን ውስጥ 
ሲወድቅ ግን ያሳዝናል።

ሮማዊው የታሪክ ፀሐፊ ሱቶኒየስ 
(Suetonisus) አውጉስቶስ ቄሳር በዘመኑ 
ድሆች ስለሆዳቸው ሰቀቀን እንዳይገባቸው 
ያደርግ የነበረውን ልግስና “ Biography of 
Caesar” የተሰኘ መጽሐፉ ላይ አስፍሯል። 
አንድ ሰው ለመኖር በቀን ሦስት ሳንቲም 
ብቻ በሚያስፈልገው በዚያ ዘመን በግለሰብ 
እስከ 20 ዶላር (100 Sesterces) ይሰጥ 
ነበር። ከዚህ በተጨማሪ መቶ ገረወይና 
(ten moddii) እህልና መቶ ኪሎ ዘይት 
ይታደል ነበር። ሰው ሀሳቡ ከምግቡ ባሻገር 
ሊውል ግድ ይል ነበርና። እዚህ ዘመን ላይ 
ግን እኛ ዘንድ‹‹ምን እበላ ይሆን?›› አበሻ 
ፊት ላይ የተጋረጠ የኑሮ ብረት መዝጊያ 
ሆኗል። ችለው የማይከፍቱት። የዕለት 
ተዕለት አዙሪትም ነው። ዞረው፣ ዞረው 
እዚያው…

መቼም የእኛ ቄሣር እንደሮማው 
ልግስና ያድርጉልን፣ እህል ይስፈሩልን፣ 

የሚገምቱት ሃይማኖተኞች ይባላሉ ወይስ 
መናፍቅ? እግዚአብሔር በየትኛውም ስም 
ቢጠራ የኃያሎች ኃያል ነውና ከፈለገ 
እንኳን እሱን ራሱን ጎረቤታቸውንና 
ደሀዎችን የሚበድሉትን በማናቸውም ጊዜና 
በየትኛውም ቦታ ፍርዳቸውን ለመስጠት 
የሚችል መሆኑን የማይቀበል ሃይማኖተኛ 
ያለ አይመስለኝም፤ ታዲያ እግዚአብሔርን 
አዋረደ፣ ወይም ናቀ ብሎ በዚያ ሰው ላይ 
የኃይል እርምጃ መውሰድ የእግዚአብሔር 
መንበር ላይ መቀመጥ አይሆንም? 
በእግዚአብሔር መንበር ላይ ለመቀመጥ 
ከመንጠራራት የበለጠ የአክራሪነት ዕብሪት 
ምን አለ?

በአክራሪው ግምት 
እግዚአብሔርን የሚያስቀይም ንግግር 
ሲሰማ፣ ወይም እግዚአብሔር 
የማይወድደው ነገር ሲደረግ ሲያይ፣ 
እግዚአብሔር አይሰማም፣ አያይም፣ 
በማለት ነው አክራሪዎቹ ለእግዚአብሔር 
ጠበቃ ቆመናል ብለው ሰውን የሚያጠቁት? 
ይህ እግዚአብሔርን መስደብ አይሆንም 
ወይ? እስቲ እግዚአብሔር የሰጠንን 
አእምሮ ተጠቅመንበት እናስበው፤ 
የሁለት የተለያዩ ሃይማኖቶች አክራሪዎች 
በእግዚአብሔር ስም ቢጨፋጨፉ ሁሉም 
እግዚአብሔርን ያስቀይማሉ? ሁሉም 
እግዚአብሔርን ያስደስታሉ? ወይስ 
አሸናፊው እግዚአብሔርን ያስደስታል? 
ወይስ መናፍቃንን ያስደስታል?

መቻቻልንና ነጻነትን 
እያብላላናቸው እንቆይ።

ዘይት ይመዝኑልን አይወጣንም። ይሄ 
ቅብጠት ነው። ነገር ግን እንደ ዶሮ 
ጭረን ያገኘነውን እንደጫጩት ካፍ-
ካፋችን መልቀማቸውን ቢተውን መልካም 
ነበር። ደሳሳ ምግብ ቤቶች ድረስ ወርደው 
‹‹ቫት›› ይሉት መልቀሚያ መንቆራቸውን 
በፍጥነት ከመጠቅጠቅ ቢገቱልን በቂያችን 
ነበር። እንግዲህ ይሄ የቄሣሩ ሸክም እስከ 
ትርፍራፊው ድረስ ወርዶ ኢትዮጵያዊ 
መተዛዘናችንን ነሣን፣ ነባር ጨዋነታችንን 
አሳጣን፤

‹‹ሲርበኝ አበላችሁኝን?›› 
ለሚለው ነባር ጥያቄ፡-

‹‹ክፈል ስንልህ ከፈልክን?›› 
የሚል መጤ ምላሽ አዘጋጅተን ጠበቅን። 

ለመሆኑ ወዴት እያመራን 
ነው?

‹‹እንጀራ በሰማይ እኔ በእግሬ 
ሆኜ፤

አልደርስበት አልኩኝ ባክኜ-
ባክኜ፤›› (የዘመኑ ዘለሰኛ)

መድረሻቸውን ለመሰለል 
የተከተልኳቸው አዛውንት ድንገት ከአይኔ 
ተሰወሩብኝ። ባለአራት አቅጣጫው መስቀለኛ 
መንገድ ዋጣቸው። ቆሜ ቀረሁ። እይታዬን 
አወናጨፍኩ። ሊጠመዱልኝ አልቻሉም። 
የትገቡ? አስራ አምስት ደቂቃ ያህል እንደ 
ጅል ቆሜ ቀረሁ። ተስፋ ወደመቁረጡ 
እንዳዘነበልኩ ከወደ ኢንተርኮንቲኔንታል 
ሆቴል አንፃር መጥተው ሲሻገሩ አየኋቸው። 
አረማመዳቸው የበለጠ ተጣድፏል። 
ተሻግሬ ፊት ለፊት እንድንገጣጠም አልሜ 
ወደሳቸው ሄድኩ።

‹‹ደህና ዋሉ?››
በድንጋሬ አዩኝ።
‹‹አሁን እዚያ ሊስትሮውጋ 

ሴንጢ…›› ለካ ብሯን እንጂ እኔን 
አላስተዋሉኝም ኖሯል። አስታወሱኝ።

‹‹ወዴት እየሄዱ ነው?››
‹‹ያቺ ልጅ ጉዳይዋን ፈጣጥማ 

ሄዳለች አሉ። እንግዲህ የምትገኘው 
መርካቶ አንዋር መስኪድ አካባቢ ነው። 
ወደዚያው…›› ትርፍራፊ ሻሟን መሆኑ 
ነው፡፡

‹‹በእግርዎ?››
‹‹እ-ህ፣ ትራንስፖርቱን ማን 

ይችላል? ሦስት ብር ይላሉ።››
እውነታቸውን ነው፡፡ አንበሳ 

የከተማ አውቶብስም ሁለት ብር ሆኗል። 
‹‹በስንቱ ልበጥበጥ›› አለች በሶ። 

‹‹በሉ…››
‹‹በል…››
እንደ የአመጣጣችን 

በየተቃራኒው ተጓዝን። እሳቸው እኔ ውስጥ 
ቀርተዋል። ከእነጥያቄያቸው። ለመሆኑ 
ወዴት እያመራን ነው?

አ
ንድ የአሜሪካ ፈላስፋ 
የሚተርከው ገጠመኝ 
አለው፤ አንድ ቀን 
በእግሩ ሲንሸራሸር 
ሰዎች አንድ ዛፍ ከብበው 
ሲጨቃጨቁ ያያል፤ 
ይጠጋና ሲያዳምጥ 

ክርክሩ በአንዲት ዛፉ ላይ ባለች የዛፍ 
አይጥ (የዛፍ አይጥ እኔ ያወጣሁላት ስም 
ነው፤ በእንግሊዝኛ ስኮረል ትባላለች ረጅም 
ጭራ ያላት ጸጉራማ ፍራፍሬ ለቃሚ ነች፤) 
የተነሣ ነው፤ አንዱ ሰው ይቺን የዛፍ 
አይጥ እዞራታለሁ ይላል፤ ሌላው ደግሞ 
የለም ዛፉን ትዞራለህ እንጂ አይጥዋን 
ልትዞራት አትችልም ይላል፤ እዞራታለሁ 
የሚለው ሰው ለማስረዳት ዛፉን ይዞራል፤ 
አይጥዋም በዛፉ ላይ ትሽከረከራለች፤ 
የተሰበሰቡት ሰዎች በዚህ ጉዳይ ለሁለት 
ተከፍለው ይጨቃጨቃሉ፤ ፈላስፋው 
ሲደርስ የሱን አስተያየት ይጠይቁታል፤ 
ክርክሩ በመዞር ትርጉም ላይ ልዩነት 
መሆኑን እንደሚከተለው ያስረዳቸዋል፤ 
አይጥዋን መዞር ማለት አይጥዋን በተለያዩ 
አቅጣጫዎች፣ ማለትም አንድ ጊዜ 
ከፊትዋ፣ ሌላ ጊዜ ከግራዋ፣ እንዲሁም 
ከቀኝዋና ከኋላዋ ማየት ነው ወይ? ወይስ 
አይጥዋ ዛፉ ላይ ስላለች ሰውዬው ዛፉን 
በመዞሩ አይጥዋንም ይዞራል?

እሁድ ማታ ሰዎች ደወሉልኝና 
በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስለአክራሪነት 
የሚተላለፈውን ፕሮግራም እንድመለከት 
አስታወቁኝ፤ ተመለከትሁት፤ በጥንቃቄ 
በተመለመሉት ሰዎች መሀከል ነጻነት፣ 

ካ
ሳንችስ አካባቢ ጫማ 
እያስጠረኩ ነው። አንድ 
አዛውንት መጥተው 
አጠገቤ ተቀመጡ። 
አጭር ናቸው። ጠቆር 
ያለ ሙሉ ልብስ 
ለብሰዋል። ኮቱ እጅግ 
ስለሰፋቸው ትከሻቸው 

አጋማሽ ላይ ቀርቷል። እንደ ወፍ ፊታቸው 
ሥጋ የለውም። ኮስማና ሰውነታቸውን 
ያላማከለ ኩልኩልት አንገታቸው ላይ 
አላቸው። ኩልኩልቱ የጥንት አኗኗራቸው 
ቅሪት መሆን አለበት።

‹‹ልጆቹ የሉም?›› ሲሉ እኔን 
ጠየቁ። ጫማ ሊያስጠርጉ መሰለኝ።

‹‹ይመጣሉ፣ ፈለጉዋቸው?›› 
ወሬ ማራዘሚያ ያልኩት ነበር።

‹‹አዎ፣ ይቺን…›› ብለው ከኮት 
ኪሣቸው ውስጥ ከማስቲካ የማትበልጥ 
ብረት አወጡ። ‹‹ልጆቹ ቀልጣፎች ናቸው 
ይቺን ብሰጣቸው ወዲያው ሸጥ-አድርገው 
ይመጡ ነበር።››

ተቀብዬ ከፈት-ዘጋ እያደረኩ 
ሞከርኳት። ‹‹የኖረች እቃ ናት›› 
አልኳቸው።

‹‹ከእኔ ጋር አርባ አመቷ›› 
አሉኝ።

‹‹እውነት?››
‹‹አዎ፣ ያኔ አንድ ከኮሪያ 

የተመለሰ ወታደር ነው የሸጠልኝ።  ይሄን 
ሁሉ አመት አንድም ጊዜ አላስሞረድኳትም።  
ይሁን እንጂ ስለቷ አሁንም አልበረደም››

‹‹ታዲያ ለምን ይሸጧታል?››
‹‹ድሮ ብዙ ሞያ ነበራት። አሁን 

ምን ታደርግልኛለች?››
ትክ ብዬ አየኋቸው። ችግር 

ጥቃቅን ቅርሳቸውን ሳይቀር ወደማሸጥ 
እንደተሸጋገረ ያስታውቃል።  አዛውንቱ 
ግን ይሄ እንዳይታወቅ በመልመጥመጥ 
ላይ ናቸው። ሰንጢዋን መለስኩላቸው። 

‹‹አትፈልጋትም? ጥሩ ዕቃ 
ናት። አሁን አንዱ 10 ብር ልግዛህ ብሎኝ 
ነበር እንቢ አልኩት እንጂ። አንተ ከፈለካት 
ውሰዳት። ቀልቤ ወድዶሃል።››

ሰንጢዋንና ሰውየውን 
እያፈራረቅሁ አየኋቸው። ችግር 
መካከላቸው ባይገባ ይቺ ሰንጢና ሰውዬው 
እስከአለም ፍፃሜ አብረው ቢኖሩ በወደዱ 
ነበር፤ ያስታውቃል።

‹‹ለምን እንደሚሸጡ 
ይንገሩኝና…››

አቀርቅረው ዝም አሉ። 
እያወቅሁ፣ እየገባኝ ለምን ፈትሬ 
እይዛቸዋለሁ? እንጃ! የሚገፋፋኝ ነገር 
ውስጤ አለ…

‹‹ቸገረኝ ልጄ››
አየኋቸው በኩራት ሰንጢ 

ዓለማየሁ ገላጋይ

ፕ/ር መስፍን ወልደማርያም

ሃይማኖትና አክራሪነት

የቄሣሩ ሸክምና የዘመኑ ዘለሰኛ

ለእኔ አክራሪ 

ማለት ለእግዚአብሔር 

ጠበቃ እቆማለሁ የሚል 

ኦርቶዶክስ፣ ለእግዚአብሔር 

ጠበቃ እቆማለሁ 

የሚል ካቶሊክ ወይም 

ፕሮቴስታንት፣ ለአላህ ጠበቃ 

እቆማለሁ የሚል እስላም፤ 

ሃይማኖት ሁሉ ድንቁርና 

ነው የሚል ደንቆሮ… እነዚህ 

ሁሉ ክፉ አክራሪዎች 

ናቸው፤

መድረሻቸውን ለመሰለል 

የተከተልኳቸው አዛውንት 

ድንገት ከአይኔ ተሰወሩብኝ። 

ባለአራት አቅጣጫው 

መስቀለኛ መንገድ ዋጣቸው። 

ቆሜ ቀረሁ። እይታዬን 

አወናጨፍኩ። ሊጠመዱልኝ 

አልቻሉም። የትገቡ? አስራ 

አምስት ደቂቃ ያህል እንደ 

ጅል ቆሜ ቀረሁ። ተስፋ 

ወደመቁረጡ እንዳዘነበልኩ 

ከወደ ኢንተርኮንቲኔንታል 

ሆቴል አንፃር መጥተው ሲሻገሩ 

አየኋቸው። አረማመዳቸው 

የበለጠ ተጣድፏል። ተሻግሬ 

ፊት ለፊት እንድንገጣጠም 

አልሜ ወደሳቸው ሄድኩ።
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ርእሰ አንቀፅ

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   
ፕ/ር መስፍን ወ/ማርያም  
ዶ/ር በድሉ ዋቅጅራ  
አለማየሁ ገላጋይ
ብርሀኑ ደቦጭ
ኤፍሬም ስዩም
እንዳለጌታ ከበደ
ጌታቸው ታምራት
ታዲዮስ ታንቱ

ጸሐፊ
ቤተልሄም አመነሸዋ

የሽያጭ ሰራተኞች   
         ደለለኝ ሙሉጌታ
            ታመነ ደገፋ

E-mail:
      fetih_gazeta@yahoo.com

www.fetehe.com

0911 928401
0911 712361

011 8951856 
  110744

እንደ ኢትዮጵያ ያለን ደሀ፣ ሰፊ 
የቆዳ ስፋት ያለው፣ ባለብዙ ብሔርና 
ብሔረሰብ፣ የተለያዩ ሃይማኖቶች እንዲሁም 
የማይታረቁ የሚመስሉ የፖለቲካ አስተሳሰቦች 
የሚንፀባረቅባት ሀገርን መምራት ታላቅ 
ሀላፊነት መሆኑ ላይ ክርክር አይነሳም። 
በነዚህ ዘርፈ ብዙ ፀጋዎች መነሻነት ሊከሰቱ 
የሚችሉትን ልዩነቶችንና አለመግባባቶችንም 
በጥበብ አቻችሎ ማቆየት መሪው የሚቀበለው 
እዳ ነው። 

ከዚህም ባለፈ ኢኮኖሚያዊና 
ማህበረሰባዊ ችግሮችን ተጋፍጦ ለማሸነፍ 
ከሚደረጉ የተግባር እንቅስቃሴዎች መካከል 
ቁልፉን ሚና የሚጫወተው በመንበሩ ላይ 
የሚቀመጠው ርዕሰ መንግሥት ነው። አጠቃላይ 
ሀገራዊ በጀትን፣ የውጭ ግንኙነትን፣ ሀገር 
መከላከልን፣ የዜጎችን ሰላም ማረጋገጥን ጨምሮ 
በማናቸውም መንግሥትን በሚመለከት ጉዳይ 
ተመስጋኝም ተወቃሽም ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ነው። የአገሪቷ መሪ ከውስጣዊ አገራዊ 
ኃላፊነትም በዘለለ ሊሳተፍባቸው የሚገቡ ብዙ 
ጉዳዮች እንዳሉ እሙን ነው። 

ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ በአፍሪካ 
እና በተለያዩ የአለማችን አገራት ዘንድ ያላት 
ታሪካዊ ተቀባይነት እና ከምትወስዳቸው 
ኃላፊነቶች አንፃር መሪዋ በተሻለ የጤንነት 
ደረጃ ላይ መገኘት ብሎም የአገሪቷ መረጋጋት 
ወሳኝ ነጥብ ነው የሚል እምነት አለን። ከዚህ 
በተጨማሪም ሀገሪቱ ያለችበት ጂኦ-ፖለቲካዊ 

ከባቢ በዓለማችን እጅግ አስቸጋሪና መረጋጋት 
የማይስተዋልበት እየተባለ የሚጠራ ሲሆን፣ 
በዚህ አካባቢ በአንፃራዊ መልኩ በብዙ ነገሮች 
ተሽላ የምትገኘው አገራችን መረጋጋት በአንድም 
ሆነ በሌሎች አማራጮች ጥቃቶችን ሊፈፅሙ 
የሚፈልጉትን አገራት አደብ ማስገዛትም 
ጭምር መሆኑን ፍትሕ ታምናለች። በተለይ 
የመገንጠልን መርህ ለሚያቀነቅኑ ቡድኖች 
የፖለቲካ ስርዓቱን ያለመረጋጋት ክፍተት 
በመጠቀም አደጋ ሊጥሉ የሚችሉበት ዕድል 
ያለ ሲሆን ይህንን ክፍተት እንዳያገኙ ለማድረግ 
መንግሥት ከወዲሁ ስጋቶችን የሚያስወግድ 
አፋጣኝ እርምጃዎችን በኃላፊነት እንዲወስድ 
ፍትሕ ታሳስባለች። እነዚህን ተደራራቢ 
ሸክሞች ለመወጣት ደግሞ መሪው ጤናማና 
የተረጋጋ ህይወት ሊኖረው እንደሚገባ ማንንም 
ያስማማል። 

የጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ 
ባልተለመደ ሁኔታ ከሕዝብ ዓይን መሰወርን 
ተከትሎ በጤናቸው ላይ እክል እንደገጠማቸው 
የሚያመላክቱ ሹክሹክታዎች አደባባዩን 
ሞልተውታል። የቀጣዩን አመት በጀት 
ለማፅደቅ እስከ ሰኔ 30 ድረስ መሰብሰብ 
የነበረበት ፓርላማ በወቅቱ ሳይሰበሰብ የበጀት 
ማፅደቂያ ጊዜ አልፏል። ከሰኔ 30 ወዲህ 
ያሉት ቀናቶች በየትኛው የበጀት መመሪያና 
ደንብ እየታዩ እንደሆነ ሕዝብ የማወቅ መብቱ 
መነፈግ እንደሌለበት ፍትሕ ታምናለች። 
የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጤና ሁኔታም በተለያዩ 

የመረጃ ምንጮች እንደሚነገረው እውነትነት 
ካለው የሕክምና ወጪያቸው የሚሸፍነው 
በመንግሥት አማካኝነት እንደሆነ የታወቀ ነው። 
ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሚኒስትር መስሪያ 
ቤቶችም፣ በተለይ የውጭ ጉዳይና የገንዘብ 
ሚኒስትር በወጪው ላይ ያለውን ሪፖርት 
በቀጥታ ለሚመለከተው የገንዘቡ ባለቤት 
የማሳወቅ ግዴታ እንለዳባቸው እናምናለን። 
ከዚህም በተጨማሪ መጪዎቹ ቀናቶች ምን 
ይዘው እንደሚመጡ ባይገመትም፣ በቀጣዩ 
የሀገሪቷ እጣ ፈንታ ላይ ግን ምክክርና ውሳኔ 
ለማስተላለፍ መንግሥት ከወዲሁ የቤት 
ስራውን መስራት እንዳለበት ሳንጠቁም ማለፍ 
ለኢትዮጵያ መፃኢ እድል እንደሚጨነቅ ዜጋ 
ግዴታችንን አለመወጣት ይሆንብናል። 

ከሌሎች ሀገራት ልምድ 
እንደምንገነዘበው የመሪዎች ህመም በግልፅና 
በይፋ ሕዝብ እንዲያውቀው ይደረጋል። 
የመገናኛ ብዙሃንም ክስተቱን በቅርብ ሆነው 
እንዲከታተሉ ሁኔታዎች ይመቻችላቸዋል። 
የጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ የጤና 
ጉዳይ ላይ ችግሩ ሲከሰት እውነትነቱን 
መግለፅ ከመንግሥት ጉዳዮች ኮምዩኒኬሽን ጽ/
ቤት የሚጠበቅ ተግባር በመሆኑ፣ ሚኒስትር 
መስሪያ ቤቱ የአቶ መለስን የጤንነት ሁኔታ 
በየጊዜው ለሕዝብ ሊያሳውቅ ይገባል የሚል 
እምነት አለን። እየተመራ ያለ ሕዝብ እየመራው 
ያለውን ግለሰብ ጤንነት የማረጋገጥ መብት 
እንዳለው ፍትሕ በጥብቅ ታሳውቃለች።

በእርግጥ…
ሳይጠራ ቀርቶ ደፍርሷል

‹‹ብራ››ነት ተሰውሮ ደምኗል
ንጋት ዘግይቶ
ፅልመት ነግሷል

ግን ግን
ምን ቢጨፈግግ
ምን ቢድፈነፈን
ፍቅሩን ላልጣለ
ተስፋ ላለው

መንጋቱ ማይቀር ነው
* * *

ህወሓት በ1983 ዓ.ም. ‹‹ኢህአዴግ›› 
የምትል (የመድበለ-ፓርቲነት) ነጠላ ጋቢ 
ተከናንቦ አዲስ አበባ ሲገባ እኔ እናቴ ጀርባ 
ላይ ነበርኩ።

(‹‹እና ምን ይጠበስ››?)
ተው አይባልም ወዳጄ ይሄ እኮ 

የቅንጦት ጥያቄ ነው፡፡ ዛሬ እንደምታየው 
ስጋውም፣ አሳውም ቅቤውም ተወደው 
ከመደበኛ ሕይወታችን ተነጥለዋል።

(‹‹እና የረከሰው ምንድን ነው?››)
(ሰው! ስለዚህም የምንጠበሰው 

ብሎም የምናረው እኔና አንተ ነን ‹‹ግን 
ለምን እንጠበሳለን?›› ካልከኝ እነሆ ማሰብ 
ጀምረሀል እልህና ወደተነሳሁበት ጉዳይ 
እመለሳለሁ)

እናማ ከእናቴ ጀርባ ወርጄ ከልጅነት 
ወደ ወጣትነት ተሸጋግሬ ለሕይወትም 
የራሴን ትርጉም ሰጥቼ ‹‹ሰው›› የመሆንን 
ሀላፊነት ወስጄ ለመኖር ስውተረተር 
እኩያዬ የሆነውና ሀገሪቷን እያስተዳደረ 
ያለው መንግስት ራሱን አረጋግቶ በመሰረተ-
ልማት፣ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ 
ከሕዝቡ ጋር ልብ ለልብ ተገናኝቶ መኖር 
አልጀመረም።

‹‹ይህ ለምን ሆነ?›› ሲባልም
‹‹የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ 

እኮ በአንድ ጀምበር የሚከናወን ተግባር 
አይደለም›› የሚል አይነት አስገራሚ 
መልስ ይሰጣል (ለመሆኑ ሀያ አንድ 
አመት አንድ ጀምበር ነውን? ነው ወይስ 
በሰው ሺህ አመት በፈጣሪ አንድ ቀን 
እንደሆነው አይነት ይሆን? ‹‹መንግሥትና 
ሃይማኖትን ደግሞ ምን አገናኘው?›› 
አትበል፤ መሪዎቻችን በትርፍ ሰዓታቸው 
ከፖለቲካዊ ኃላፊነታቸው ባሻገር 
በየሲኖዶሱ በየመጅሊሱ አንተን ለማገልገል 

መትጋታቸውንም ቸል አትበል)
ይሄኔ ታዲያ ሀገር፣ ዜግነት፣ ልማት፣ 

ዴሞክራሲ፣ ዕድገትና ራሱ መንግሥት 
ትርጉማቸው ሊጥበረበርብኝ ይጀምራል። 
ብዙ ጊዜ የፍሬዴሪክ ኒቼ ፍጡር ከሆነው 
ዛራቱ ስትራ ጋር የእግር ጉዞ እያደረግን 
ስለተለያዩ ጉዳዮች እንጨዋወታለን።

አንድ ቀን እንደተለመደው 
እየተንሸራሸርን ስንጨዋወት በውስጤ 
የሚመላለሰውን ጥያቄ ‹‹ለመሆኑ 
መንግሥት ማለት ምን ማለት ነው?›› ስል 
አነሳሁለት (በዚህ ጊዜ እኔና ዛራቱስትራ 
ሰንጋ ተራ አካባቢ ነን)

በምፀት ፈገግታ ከተመለከተኝ በኋላ 
‹‹መንግሥት ማለት በምድር ላይ ከሚገኙ 
ጨካኞች ሁሉ ጨካኝ የሆነው ነገር ማለት 
ነው። ጭካኔው በውሸቱ ውስጥ ሲገኝ፤ ይህ 
ውሸት ደግሞ ከአንደበቱ ይፈልቃል። ‹እኔ 
መንግሥት ሕዝብ ነኝ የሕዝብም ፈጣሪ 
ነኝ› ይለናል።

ውሸት ነው! ፈጣሪዎች እኮ 
ሕዝብን የፈጠሩና እምነትና ፍቅራቸውም 
በሕዝባቸው ላይ የሆነ ነው፣ ያን ጊዜም 
ሕይወትን አገለገሉት እንላለን። ነገር ግን 
በወጥመዳቸው የጣሉትን ሕዝብ ‹‹እኛ ነን›› 
ይሉታል›› አለኝ (ይሄኔ ይሄ በዛራቱስትራ 
በኩል የሚናገረኝ ኒቼ ጀርመናዊ መሆኑ 
ቀርቶ የሆነ በቃ ወይ የቄራ ወይ የሪቼ 
ልጅ መስሎ ይታየኛል፡፡ በቅንፋችን ላይ 
(በነገራችን ላይ እንደማለት) ከዛራቱስትራ 
ጋር በምናብ የማወራበት መሰረቱ የጥበብ 
ተከታታይ መፃሕፍት ናቸው)

ይሄ የመንግሥት የትርጉም ብይን 
ያለምንም ማስተካከያ (ኮማ ሳይቀር) ለኛም 
የሚያገለግል ይሆናል። ያለጥርጥርም 
በወጥመዳቸው ስር ወድቀናል። ዕጣ 
ፈንታችን በማይወዱንና በማይወክሉን 
መዳፍ ውስጥ አልተጨመደደም? 
ሀብታችንና ክብራችንስ ዋስትና አልባ 
አልሆነም? እንቅስቃሴያችንና ነፃነታችን 
በአዋጆች እግር ተወርች አልተጠፈረም? 
በገዛ ሀገራችንና በገዛ ወገኖቻችንስ የሰውነትን 
(የዜግነትን) ክብር አልተገፈፍንም?

ዛራቱስትራ ይቀጥላል… ‹‹በሺዎች 
ምኞትና ፍላጐት ጫፍ ላይ ሰይፋቸውን 
ይሰቅላሉ በሕዝብ መሀከል የሚኖርና 
ሕዝቡ ያልተረዳው መንግሥት አለ፡፡ እንደ 
ዲያብሎስ አይን፤ እንደ ሕግና ልማድ 
አፍራሽ ሀጢያተኛ ሕዝቡ ይፀየፈዋል።›› 

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

ነፃ አስተያየትነፃ አስተያየት

ይህን የሚለኝ እጅግ በስሜት ተሞልቶ ነው 
እኔም በመስማማትና ለማቋረጥ ባለመፈለግ 
ጭንቅላቴን በ‹‹ገባኝ›› አወዛውዛለሁ። 
እሱም ይቀጥላል…

‹‹በምነግርህና በምሰጥህ ምልክት 
አስተውል፡፡ እያንዳንዱ ሕዝብ መልካምና 
ክፉውን ለይቶ የሚናገርበት ቋንቋ አለው፤ 
በዚህ ቋንቋውም ከባልንጀራው ጋር 
ተግባብቶ ለሕጉና ለልማዱም በመገዛት 
ቋንቋውን መሳሪያ አድርጐ ይኖራል። ነገር 
ግን በቋንቋ መልካምም ሆነ ክፉ ነገር ውስጥ 
የምናገኘው ውሸት ሁሉ የመንግሥት ነው፡
፡ የመንግሥትን ቋንቋ የራሱ ባልንጀራም 
አይረዳውም (የ93ቱ የሕወሓት ክፍፍል 
ውልብ ይልብኛል) የራሱን ቋንቋ ግን ለራሱ 
መሸፈኛ እንዲሆነው በሕግና ልማድ ስር 
ደንግጎታል›› ድንገት ስልኩ ጠራና ይቅርታ 
ጠይቆኝ ማናገር ጀመረ።

እውነቱን ነው መንግሥት ለስልጣኑ 
ማስጠበቂያ ለቀንበሩ ማፅኛ እንዲሆነው 
ስንትና ስንት ያልተብላሉ፤ የሕዝብን ጥቅም 
ያላማከሉ አዋጆች አፀደቀ። ወደፍፁም 
ጠቅላይነትና ወደ ብቸኛ አውራነት 
ለሚያደርገው ግስጋሴ እንቅፋት ሊሆኑ 
የሚችሉትን ሁሉ ለመምታት እነዚህን 
የተቀመሩ ህጎች ይጠቀማል።

ዜጐችም እንዳይፈረጁ፣ እንዳይገለሉ፣ 
እንዳይከረቸሙ በመስጋት ዝምታን 
ይመርጣሉ። ይሄ ታዲያ ሁሌ አይሰምርም። 
አንዳንድ ጀግኖች ግን ከአፈናው ከፍረጃውና 
ከወከባው በላይ ፀንተው ይታገላሉ።

ድንገት ትከሻዬን ከብዶኝ ዘወር 
አልኩ። ለካ ይሄን ሁሉ ወሬ ስናወራ ፕ/ር 
መስፍን ወ/ማርያም (ምናልባት ‹‹ይሄ ልጅ 
ከዚህ ባዕድ ጋር ምን ይሠራል?›› ብለው 
ሊሆን ይችላል) በስውር ሲከታተሉን 
ኖሯል።

ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ‹‹ባለው 
ነገር እስማማለሁ›› አሉኝ (የፕ/ር መስፍን 
ምናባዊ መከሠት ግዘፍ ይነሳ ዘንድ ቀጥሎ 
ያለውን ሀሳብ የሚነግሩን ‹‹የክህደት 
ቁልቁለት›› በተባለው መጽሐፋቸው በኩል 
መሆኑን አስታውሳለሁ)

ሲቀጥሉም ‹‹እውነተኛ መንግሥት 
በሌለበትና የሕዝቡም የስልጣን ባለቤትነት 
ባልተረጋገጠበት የመጡት አምባገነኖች 
ሕገ-መንግሥት እያሉ የሚያወጡት ሰነድ 

ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የጤና 
ጉዳይ ህዝብ የማውቅ መብት አለው

ወደ ገፅ 9 ዞሯል

ይ ነ ጋ ል

እውነቱን ነው መንግሥት 

ለስልጣኑ ማስጠበቂያ ለቀንበሩ 

ማፅኛ እንዲሆነው ስንትና ስንት 

ያልተብላሉ፤ የሕዝብን ጥቅም 

ያላማከሉ አዋጆች አፀደቀ። 

ወደፍፁም ጠቅላይነትና ወደ 

ብቸኛ አውራነት ለሚያደርገው 

ግስጋሴ እንቅፋት ሊሆኑ 

የሚችሉትን ሁሉ ለመምታት 

እነዚህን የተቀመሩ ህጎች 

ይጠቀማል።

ሚካኤል ዲኖ
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ተመስገን ደሳለኝ

በሉ በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ይዳሰሳሉ1

ሰ
ሞኑን አዲስ አበባ በወሬ መጋኛ 
ተመታለች። ወሬው በአዲስ 
አበባ ብቻ የተወሰነ አይደለም። 
በተለይም በአውሮፓ እና 
ሰሜን አሜሪካ በሚኖሩ 

ኢትዮጵያውያን እንደ ጉድ እየተራገበ ነው-
የ57 ዓመቱ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 
ዜናዊ በጠና መታመም። ህመማቸውንም 
ተከትሎ ቤልጂየም ለህክምና መሄዳቸው 
እና ከፍተኛ ሊባል የሚችል ክብደት 
የመቀነሳቸውም ወሬ እንዲሁ የመጋኛ 
ያህል ነው።

በእርግጥ የጉብዝናውን ወራት 
የዱር ፍሬ እየበላ በረሃ የታገለ ቀርቶ 
በቤተመንግስት ያደገ ‹‹ልዑል››ም ቢሆን 
የዚህን ያህል አመት በስልጣን መቆየቱ 
(ሌላ ምክንያት እንኳ ባይኖር) በጤናው 
ላይ አንዳች ጉዳት ማስከተሉ አይቀሬ ነው። 
የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ችግርም ይህ 
ነው። ሌላ አይደለም። በበርካታ አምባገነን 
መሪዎች ላይ የታየ ማለቴ ነው፡፡

ምናልባትም የጠቅላይ ሚንስትሩን 
መታመም ተከትሎ በሀገሪቱ ውጥረት 
የነገሰበት ምክንያት የስርዓቱ ዴሞክራሲያዊ 
ያለመሆንም ነው። ምክንያቱም 
ዴሞክራሲያዊ በሆኑ ሀገራት የፕሬዚዳንቱ 
ወይም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጤንነት አደጋ 
ላይ ከወደቀ እያንዳንዱ የህክምና ሁኔታ 
እና ሰውዬው ያለበት ደረጃ ለሁሉም 
ሚዲያዎች ይፋ ስለሚሆን ለአሉባልታ 
የሚጋለጥበት ክፍተት አይኖርም። ለዚህም 
ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከታመሙ ጀምሮ 
‹‹ከፍተኛ የጤና መታወክ ገጠማቸው››፣ 
‹‹ሕይወታቸው አልፏል››፣ ‹‹ሙሉ 
በሙሉ ተሽሏቸዋል›› የሚሉ እርስ በእርስ 
የሚጣረሱ ወሬዎችን እየሰማን ያለነው። 
ይህ ሁኔታ ወደታች ብቻ ሳይሆን 
ወደላይም ላሉት ግልፅ አይደለም።  
ለስርዓቱ ቅርብ የሆኑ ሰው ‹‹ከዚህ 
በኋላ ወደ ስራቸው አይመለሱም፡፡ ጉዳቱ 
ከፍተኛ ስለሆነ ሀኪም ለረጅም ጊዜ ከስራ 
ካልተገለሉ ለህይወታቸው አስጊ ደረጃ ላይ 
መድረሳቸውን ነግሮአቸዋል›› ሲሉኝ፤ 
ሌላኛው የፍትህ ምንጭ ደግሞ የዚህን 
ተቃራኒ ይናገራሉ። የእኚህ መረጃ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ሙሉ በሙሉ ማገገማቸውን 
የሚያረጋግጥ እና በመኖሪያ ቤታቸው 
ስብሰባም እያካሄዱ እንደሆነ የሚገልፅ 
ነው። ‹‹ይህ የሆነው›› ይላሉ ምንጫችን 
‹‹ጠቅላይ ሚኒስትሩን በደንብ ካለማወቅ 
ነው። ምክንያቱም የህወሓት አመራሮች 
አብዛኛውን ጊዜ ይታመማሉ። ህመም 
የማያጠቃቸው አቶ መለስ እና አቶ 
ስዬን ብቻ ነው። ሆኖም እነዚህ ሰዎች 
ሲታመሙ ጉዳታቸው ‹ሞቶ የመነሳት› 
ያህል ነው። የአቶ መለስም የሰሞኑ 
ሁኔታ የዚሁ አይነት ሲሆን፣ ሰውዬው 
ወደ ስራቸው ለመመለስ እየተዘጋጁ 
ነው። የሰውነታቸው መጎዳትም የህመሙ 
ብርታት ሳይሆን የህክምናው ባህሪ 
(Treatment) የሚፈጥረው ተጽዕኖ ነው›› 
ሲሉ ወሬውን አጣጥለውታል።

የሆነ ሆኖ መለስ ከወትሮ በተለየ 
መልኩ ከፍተኛ ሊባል የሚችል የጤና 
መታወክ እንደደረሰባቸው እርግጥ ነው። 
በዚህም ቤተሰቦቻቸው ተጨንቀዋል፤ 
የፓርቲያቸው አመራርም ከሚገባው 
በላይ አሳስቦታል፤ ከስር ያለው ካድሬም 
የተረጋገጠ መረጃ ባይኖረውም በደፈናው 
መደናገጡ የሚጠበቅ ነው፡፡ ‹‹ሌሎች›› 
ኢትዮጵያውያን (ይህ አገላለፅ ከ1983 
ዓ.ም በኋላ የመጣ ነው) ደግሞ እንደ 
ልብ አንጠልጣይ ሲኒማ ክስተቱን 
በተመልካችነት እየተሳተፉበት ነው፡
፡ ሁኔታው የአፄ ምንሊክን የመጨረሻ 
ዘመን ያስታውሳል፡፡ (ሰውየው ሀገሪቱን 
ለሁለት አስርት ዓመታት ቀጥቅጠው 
የገዙ ቢሆንም ‹‹እግዜር ይማሮት›› 
ማለት ባህላዊ ወጋችን ይመስለኛል፡
፡ ለማንኛው እግዜር ይማራቸው) ጉዳዩ 
ግን ይህ አይደለም። ጉዳዩ የጤንነታቸው 
ሁኔታ እየተባባሰ ከሄደ ወይም የከፋ ከሆነ 

‹‹በማን ይተካሉ?›› የሚለው ነው፡፡ ይህ 
አሳሳቢ ነው፡፡ ምንም እንኳ አብዛኛው 
ዜጋ ለዓመታት በሀገሩ ጉዳይ ባይተዋር 
የተደረገ ቢሆንም በእንዲህ አይነት ቀውጢ 
ጊዜ መጨነቁ አይቀሬ ነው፡፡ እናም ከዚህ 
ተነስተን ‹‹ቀጣይ የሀገሪቱ ዕጣ ፈንታ›› 
ምን ሊሆን እንደሚችል ለመወያየት ያህል 
ሁኔታውን ከአስተዳደር ዘይቤአቸው ጋር 
እያነፃፀርን እንፈትሽ።

መነሻ አንድ
የፀረ-ደርግ ትግሉን በበላይነት 

የመራው ህወሓት ከምስረታው ጀምሮ 
ለሁለት እስከተከፈለበት 1993 ዓ.ም. 
ድረስ ይመራ የነበረው በ“Collective 
leadership” (በጋርዮሽ አመራር) 
እንደነበረ ይታወሳል፡፡ በዛም ዘመን 
‹‹ግለሰብን ማምለክ›› ከግምገማም አልፎ 
በተፃፈ ህግ እስከመቀጣት የሚያደርስ 
ጥፋት ተደርጎ የሚወሰድ ሲሆን ‹‹ውድብ 
(ድርጅት) ወስናለች›› የምትለው አገላለፅም 
የህወሓት ቀኖና ነበር ማለት ይችላል-
እስከ 1993 ዓ.ም። በትግሉ ዘመን ሌላው 
ቀርቶ ከዩኒቨርሲቲ በወጡት ምሁራን 
እና እርሻቸውን ትተው በረሃ በገቡት 
አርሶ አደሮች መካከል የሚታይ ልዩነት 
እንዳይኖር ህወሓት አጥብቆ ይቆጣጠር 
እንደነበር የኋላ ታሪኩ ይነግረናል። 
ሆኖም አሁን ያ ዘመን አልፎአል። ያ 
ህግም የኦሪት ህግ ሆኖአል። ምክንያቱ 
ደግሞ ዛሬ ግለሰብን ‹‹ማምለክ›› 
የህወሓት መለያ በመሆኑ ነው።

መነሻ ሁለት
‹‹ህወሓት››ን የመሰለ አክራሪ 

ብሔርተኛ እና ኮሚኒስት ድርጅት 
ውስጣዊ አደጋ ሲገጥመው የቆመበት 
የፖለቲካ ባህልም ሆነ መተዳደሪያ ደንብ 
መናዱ ከሌሎች ተመሳሳይ ድርጅቶች 
ተሞክሮ ስንነሳ የሚጠበቅ ነው። ልዩነቱ 
የናዳው ጉዳት ላይ ነው፡፡ ከዚህ አኳያም 
በ93ቱ ክፍፍል ህወሓት በአደገኛ ሁኔታ 
የቆሰለ (የተጎዳ) ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም 
ድርጅቱ ሙሉ በሙሉ ወደ አንድ ሰው 
መዳፍ ጓዙን ጠቅልሎ የገባው ከዚሁ ጊዜ 
ጀምሮ ነውና። ህወሓትን ለተከታተለም  
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊም 
እንዲሁ ‹‹ያ አንድ ሰው›› መሆናቸው 
የሚጠበቅ ነው።

   የማይካደው ነገር በ1981 ዓ.ም 
አቶ መለስ ዜናዊ የድርጅቱ ሊቀመንበር 
ተደርገው የተመረጡት ከህወሓትም ሆነ 
ከኢህአዴግ  የአመራር አባላት በርዕዮት 
አለም ትንተና የተሻሉ እና የተራቀቁ 
በመሆናቸው ነው፡፡ በአናቱም የብልህነትን 
ፀጋ ተላብሰዋል፡፡ ከአለፉት ስርዓት እና 
ከኒኮሎ ማኪያቬሊም የገነጠሏቸውን 
‹‹ገፆች›› በማሻሻል የራሳቸው ማድረግ 
ችለዋል። ይህ በወንበሩ ዙሪያ  ሊያደፍጡ 
ይችሉ የነበሩትን ‹‹እሾሆች›› ለመንቀል 
ጠቃሚ ቢሆንም-ጉዳትም አለው፡፡ በተለይ 
‹‹ተተኪ›› እንዳይኖር ከማድረግ አኳያ 
ማለቴ ነው፡፡ ለምሳሌ ‹‹አጼ ኃይለሥላሴ 
‹‹ፀሐዩ ንጉስ›› በሚል መወደስ ወደ 
መለኮታዊነት ለመቀየር ሩብ ሲቀራቸው 
ነው ድንገት ‹‹የምርጥ መኮንኖች›› 
የወታደር ‹‹ጫማ››  የደረሰባቸው፡፡ 
አፄው ‹‹ፀሐዩ ንጉስ›› ሲባሉ ሊመሰጠር 
የተፈለገው ግልፅ ነው፡፡ ፀሐይ ለአለም 
ብቸኛዋ የብርሃን ምንጭ እንደሆነችው 
ሁሉ አፄውም የኢትዮጵያ መተኪያ 
የሌላቸው እና ተፎካካሪ የማይገጥማቸው 
የብርሃን ምንጭ ናቸው የሚል የግለሰብ 
አምልኮ ጣሪያን ማመልከት ነው፡፡

በእርግጥ አፄው ‹‹ፀሐዩ…›› 
ይባሉ ዘንድ ዙሪያቸው በ‹‹ከዋክብት›› 
እንዳይከበብ ከሀገርኛው የፖለቲካ 
ባህል እና ከማኪያቬሊ ስልት ተደባልቆ 
በተቀመረ ‹‹ፎርሙላ›› የቻሉትን ያህል 
ጥረዋል። ለዚህም ነው ከጣሊያን መባረር 
በኋላ መንግስታቸውን፣ ከአርበኛ ይልቅ 
ለጠላት ባደሩ ግለሰቦች ያዋቀሩት። የዚህ 
ምክንያት ደግሞ ህዝቡ ‹‹ንጉሱ ከሌሉ 
እነዚህ ባንዳዎች ሀገሪቱን መልሰው 
ለጣሊያን አሳልፈው ይሰጧታል›› በሚል 
ስጋት መዋጡ አይቀሬ በመሆኑ ለንጉሱ 
ስልጣን ቀናኢ ይሆናል የሚል ነው። 
ማኪያቬሊም ይህን ይመክራል ‹‹ችግር 
(ጉድለት) ያለበትን እየመረጥክ ሹም››፤ 
አፄውም መለስም ይስማሙበታል። 
(በነገራችን ላይ አጼ ኃይለሥላሴም 
የኒኮሎ ማኪያቬሊ ቀንደኛ ተከታይ ነበሩ) 
እናም አፄው ብቸኛው ፀሐይ ይሆኑ 
ዘንድ ብዙ ፀሐዮችን አጨለሙ። የዚህ 
ውጤትም ነው የ66ቱ አብዮት ፈንድቶ 
‹‹ደርግ›› ፊቱን ወደ ቤተ-መንግስቱ 
በመለሰ ጊዜ ከልዑላኑም ከሹመኞቹም  
አማራጭ ‹‹ፀሀይ›› እንዳይገኝ ያደረገው፡፡ 
በወቅቱ ደርግ አማራጭ በማጣቱ ደራሲ 
አዲስ አለማየሁን ሳይቀር ‹‹ጠቅላይ 

ገዥዎች ብቻ ሳይሆኑ ‹‹ሆሊውድ››ም 
ይጠቀምበታል። ሆሊውድ በሚያዘጋጃቸው 
በርካታ ፊልሞች ላይ የመሪ ገፀ-ባህሪዋን 
ቁንጅና ለማጉላት በመልከ ጥፉ አክተሮች 
አጅቦ ያሳየናል። አይኖች ሁሉ፣ ጆሮዎች 
ሁሉ ወደ ዋናዋ አክትር እንዲያተኩር፡፡

ይህ ቴክኒክ ከፊልም ወደ ፖለቲካ 
ሲገለበጥ ደግሞ ተቀባይነት የሌላቸው እና 
የአቅም ችግር ያለባቸው ግለሰቦች ወደ 
ስልጣን እንዲወጡ የሚደረግበት ስልት 
ሆኖ እናገኘዋለን። የጠቅላይ ሚኒስትሩን 
‹‹ፀሐይነት›› ይበልጥ ለማድመቅ ማለት 
ነው፡፡ በአናቱም ባለስልጣናቶቻቸው 
ከኢትዮጵያውያን ስነ ልቦና በተቃራኒ 
እንዲቆሙ የሚያደርጉ ጨዋታዎችን 
አብዝተን እንድንመለከት የተደረግንበት 
ጊዜ አንድና ሁለት ብቻ ተብሎ የሚቆጠር 
አይደለም። ለምሳሌ ለተደጋጋሚ ጊዜ 
ባለስልጣኖች የተሳተፉበት የእግር ኳስ 
ውድድር ተደርጓል። በውድድሩ ላይ 
ግን አንድም ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
አልተሳተፉም። ይህ የሆነው ከፀጥታ 
ጉዳይ እና ካለመመቸት ጋር ተያይዞ ብቻ 
አይደለም። ሆን ተብሎ ነው። አቶ መለስ 
የኢትዮጵያውያንን ስነ ልቦና ያውቁታል። 
ሀበሻ ሱሪውን አውልቆ ኳስ የሚራግጥ 
ባለስልጣን ላይ እምነት ጥሎ እንደመሪ 
እንደማይከተልም ጠንቅቀው ያውቁታል። 
ለዚህም ነው እነ አቶ አባዱላ ገመዳ እና 
ሌሎች ባለስልጣናቶች እንዲያ እንዲሆኑ 
የሚደረገው።

ከዚህ በተጨማሪም የስልጣን 
መሠረታቸው እንዳይናጋ ከብቃት 
ይልቅ ታማኝነትን እንደ መስፈሪያ 
ይጠቀሙበታል። ለምሳሌ አጼው 
‹‹ጋብቻ››ን ዋና የፖለቲካ መጠበቂያ 
ያደርጉት ነበር። ይህ አካሄድም ከንጉሡ 
የዘር ማንዘር ጋር የተጋባ ባለስልጣን 
ሁሉ ከ‹‹አማቹ›› ውጪ የሚቀርበው 
ስለማይኖር የንጉሱን ስልጣን መጠበቅ 
የህልውና ጉዳይ ይሆንበታል። የ‹‹ጋብቻ 
ፖለቲካ›› አቶ መለስ ጋ ሲደርስ ደግሞ 
‹‹በአውራጃ ትስስር›› እና ‹‹በታማኝነት›› 
ተለውጦ እናገኘዋለን፡፡ 

በዚህ አይነት የፖለቲካ ጨዋታ 
ለዓመታት ታሽቶ ያለፈው የአቶ መለስ 
መንግስት ከአቶ መለስ ጤንነት ጋር 
በተያየዘ አደጋ ተጋረጦበታል፡፡ የሰሞኑ 
‹‹አራት ኪሎ›› ባልተለመደ የፖለቲካ 
ትኩሳት መጋልም የዚህ ምክንያት ነው፡
፡ በአብዛኛው ኢትዮጵያዊ በጥርጣሬ 
ሲታይ የነበረው የጠቅላይ ሚንስትሩ 
‹‹የመተካካት ፖሊስ››ም ከጊዜው በፊት 
የደረሰ ይመስላል፡፡ በጠና መታመማቸውን 
ተከትሎ ማለቴ ነው፡፡ በእርግጥ ሀገሪቱ 
በዴሞክራሲያዊ ስርዓት የታነፀች ብትሆን 
ኖሮ በእንዲህ አይነት ጊዜ  ‹‹ወንበሩን›› 
ለመያዝ በሚፈልጉ ተፎካካሪዎች መሀከል 
ውጥረት አይፈጠርም ነበር፡፡ ምክንያቱም 
ጠቅላይ ሚንስትሩ ህይወታቸው 
ቢያልፍ ወይም ከባድ የጤና መታወክ 
ቢገጥማቸው የሚተካቸው ሰው ማን 
እንደሆነ አስቀድሞውን ‹‹በሚተገበር›› ህግ 
በግልፅ ተደንግጓል፡፡ የኢትዮጵያ ግን ከዚህ 
ይለያል፡፡ ጉዳዩን ይበልጥ ግልፅ ስናደርገው 
ከአገልግሎት ዘመናቸው በፊት ጠቅላይ 
ሚንስትሩ በድንገተኛ ሁኔታ ከስልጣን 
ቢነሱ እሳቸውን ለመተካት የህግ ድጋፍ 
ያላቸው ‹‹የምክትል ጠቅላይ ሚንስትሩ 
ሹመት›› በማይተገበር ህግ የታነፀ የፖለቲካ 
ጫወታ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ እናም የወንበሩ 
ይገባኛል ጥያቄ ከሀገሪቱ ህግ ይልቅ 
የፖለቲካ ጉልበት በማሰባሰብ ወደ ሚደረግ 
‹‹ስልጣን የመነጣጠቅ ትግል›› ያመዝናል 
ማለት ነው፡፡ ይህ አይነቱ ፉክክሩም ሄዶ 
ሄዶ አንድ አሸናፊ ሊያወጣ ስለማይችል 
‹‹የስልጣን ክፍተት›› (Power Vacuum) 
መፍጠሩ አይቀርም፡፡ እንዲሁም ከአቶ 
መለስ ዜናዊ ‹‹የአንድ ሰው አስተዳደር›› 
ዝቅ ስንል ፓርቲያቸው ከውስጡ ለመነጨ  
አደጋ ተጋልጦ እናገኘዋለን። ምክንያቱም 
የተወሰኑ የኢህአዴግ አመራር አባላት 
ግንባሩ አሁን ባለበት ሁኔታ ደስተኛ 
አይደሉምና። ለፓርቲው ቅርበት 
ያላቸው ሰው የነገሩኝ በቀጣዮቹ ወራት 
ድርጅቱ የመሰንጠቅ አደጋ ሊያጋጥመው 
እንደሚችል የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ይህ 
ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በቢሮአቸው 
ያለመገኘት ጋር ተጋምዶ በፖለቲካው ላይ 
አዲስ ምዕራፍ ሊከፈት የሚችልበት ዕድል 
መፍጠሩ አይቀሬ ነው። ከዚህ አንፃርም 
ጥቂት የቢሆን ስሌቶችን (Scenarios) 
ብናይ ጠቃሚ ይመስለኛል፡፡
የግንባሩ አባል ፓርቲዎች ፍላጎት

ግንባሩ የአራት ብሄርን ማዕከል 
ያደረጉ ፓርቲዎች ጥምረት ከመሆኑ 
አኳያ ከላይ ያየናቸው አደጋዎች በቀረቡት 
ጊዜ ነጥሮ የሚወጣው በግርግሩ የተናጥል 

ሚንስትር›› ይሆኑ ዘንድ እስከመጠየቅ 
የደረሰበት ሁኔታ ነበር፡፡…ይህ ከሆነ 
ከ38 ዓመት በኋላ ደግሞ ‹‹መለስ 
ከሌለ ሀገሪቱ ትበታተናለች›› የሚል 
ስጋት በእያንዳንዳችን ልቦና እንዲያድር 
መደረጉን ተከትሎ ‹‹የሚተካቸው ሰው›› 
አሳሳቢ ሆኗል። በእርግጥ በተለይም 
በግንባሩ የታችኛው ካድሬ ውስጥ ያለው 
ሁኔታ ፈረንሳይ በ19ኛው ክፍለ ዘመን 
መጀመሪያ አካባቢ ከገጠማት ችግር ጋር 
የሚመሳሰል ነው። በወቅቱ የ1789 ዓ.ም. 
አብዮትን ተከትሎ ወደ ስልጣን የመጣው 
Robespierre (ሮብስፒር) እ.ኤ.አ በ1794 
ሲገደል፣ ጦረኛው Napoleon Bonaparte 
ስልጣን ላይ ወጣ። ናፖሊዮንም የፈረንሳይ 
አጎራባች ሀገራትን በመውረሩ በእንግሊዝ 
መሪነት የተባበሩት ሀገራት አሸንፈውና 
ከስልጣን አውርደው በኤልባ ደሴት ባሰሩት 
ጊዜም ሆነ ህይወቱ ካለፈ በኋላ በርካታ 
ፈረንሳዊያን ‹‹ናፖሊዮን አይሞትም!›› 
በሚል ተስፋ ተመልሶ እንደሚመጣ 
ይጠብቁ ነበር።

 በኢህአዴግ ካድሬ ውስጥ ያለውም 
አስተሳሰብ የዚህ ግልባጭ ይመስላል፡
፡ ‹‹መለስ አይሞትም!›› እናም ከዚህ 
አኳያ  አንዳች ነገር ቢፈጠር ከአመራሩ 
ውጭ ያለው ካድሬ ለመቀበል የተዘጋጀ 
አይመስልም። ይህ ደግሞ ሌላ የዶግ 
አምድ ሊፈጥር መቻሉ አያጠራጥርም፡፡ 
(ለዚህም ነው ሁለቱም ተወራራሽ የአገዛዝ 
ባህሪያት አላቸው እያልኩ ያለሁት) 

ሁለቱም ከፊታቸው ሊቆም የሚችል 
‹‹ተገዳዳሪ›› በተነሳ ጊዜ በአደባባይ 
እየተቹ ወይም እያስተቹ ያሸማቅቁታል፡
፡ አንገቱን እንዲሰብር ያደርጉታል። 
ለምሳሌ እውቁ የማራቶን ጀግና አበበ 
ቢቂላ የዚህ አይነቱ ፖለቲካ ሰለባ ነው፡፡ 
አቤ በሁለት ኦሎምፒክ ማሸነፉን ተከትሎ 
አለም አቀፍ ዝናን አገኘ። ይህን ጊዜም 
የምዕራብ ሀገራት ሚዲያ ኢትዮጵያን 
ሲያነሱ ‹‹የአፄ ኃይለሥላሴ ሀገር…›› 
የሚሉበትን ተቀጽላ ‹‹የአበበ ቢቂላ 
ሀገር…›› በሚለው ቀየሩት። በሁኔታው 
የተከፉት ንጉሱም ሌላ ‹‹ፀሐይ›› እየወጣ 
እንደሆነ አልተሰወራቸውም፡፡ ስለዚህም 
አትሌቱን በአደባባይ (በሚዲያ) መተቸቱን 
አጀንዳ አደረጉት፡፡ እናም ከዕለታት በአንዱ 
ቀን ‹‹…እጅግም መታበይ ደግ አይደለም። 
የዚህ ሁሉ ፈቃጅ እግዚአብሔር መሆኑን 
አስታውስ›› አሉና አጣጣሉት። …በአንድ 
ወቅት ታጋይ አርከበ እቁባይ የአዲስ አበባ 
ከንቲባ ነበሩ። በዘመነ ከንቲባነታቸውም 
ከተማዋን ካንቀላፋችበት ‹‹የሚቀሰቅስ›› 
የሚመስል ነገር ለማድረግ ሞከሩ። 
በዚህም የከተማው ዕድገት በሚያሳስበው 
ነዋሪ ዘንድ የአርከበ ስም ተደጋግሞ ይነሳ 
ጀመር። ይህ ከአቶ መለስ የሚሰወር 
አይደለም። ከእነዚህም ‹‹የአርከበ መብቂያ›› 
ወራት በአንደኛው ቀን አቶ አርከበ የኤች 
አይ ቪ ምርመራ ማድረግ አስፈላጊ 
እንደሆነ ለመቀስቀስ በአርአያነት ራሳቸው 
ተመረመሩ። ተመርምረው ሲያበቁም 
ደማቸው ለናሙና ሲወሰድ የሚያሳይ 
ምስል በትልቅ ቢልቦርድ ተሰርቶ በከተማው 
እምብርት እንዲሰቀል አደረጉ። ይህ በሆነ 
ማግስትም የአርከበን ምስል የያዘው ግዙፉ 
ቢልቦርድ ‹‹መኪና ገጨው›› ተብሎ ወደቀ፡
፡ ከወደቀም በኋላ እንደፈረሰው የሌኒን 
ሀውልት ከቦታው ተነስቶ ተወረወረ። ይህ 
ብቻም አይደለም፣ ራሳቸው አቶ መለስ 
ምርመራ ማድረጋቸውን አስመልክቶ 
ከጋዜጠኛ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ 
‹‹ተመርምሬአለሁ። ነገር ግን ለገበያ 
አላቀረብኩትም›› አሉና በዘወርዋራ ለአቶ 
አርከበ ‹‹ልታይ ልታይ ማለት ደግ 
አይደለም›› የሚል መልዕክት አስተላለፉ።

ሌላ ተመሳስሎ ልጥቀስ። አፄው 
በበርካታ ቦታዎች ስልጣን የሚሰጡት 
(ከባንዳ በተጨማሪም) በጨካኝነታቸው እና 
በስግብግብነታቸው ለታወቁ መኳንንቶች 
እንደሆነ ይነገራል። ምክንያታቸው 
ደግሞ እነዚህ መኳንንቶች በጨካኝ 
አስተዳደራቸው ህዝቡን ያስለቅሳሉ፣ 
ያማርራሉ፡፡ ይህ አካሄድ በመጨረሻ ጉዳዩ 
ወደ እሳቸው ሲደርስ ትንሽ መፍትሄ 
ለመስጠት እና መጠነኛ ማስተካከያ 
ለማድረግ እንዲያመቻቸው ነው። ይህን 
ጊዜም ህዝቡ ‹‹ንጉሡ እኮ ሩህሩህ እና 
ቅን አባት ናቸው። ጨካኞቹ መኳንንቶቹ 
ናቸው›› ሲል ቁጣውን ከስርአቱ ወደ 
አስፈፃሚው ያወርዳል። እንዲሁም ከንጉሱ 
ውጭ አማራጭ እንደሌለው ያስባል፡፡ 
የንጉሡም ፍላጐት ይህ ነው፡፡ ምህረት እና 
መልካም አስተዳደር የሚፈልቀው ከእኔ 
ብቻ ነው የማለት። የአቶ መለስ የአለፉት 
የአስራ አንድ ዓመታት ጉዞም ይህንኑ ነው 
የሚተርክልን፡፡ ሌላ አይደለም፡፡

ይህ አይነቱን ስልት አምባገነን 

ፓርቲን ተጠቃሚ የማድረግ ፍላጎት ነው። 
በተለይ ደግሞ አብላጫ ቁጥር ያለውን 
ብሔር እንወክላለን የሚሉት ኦህዴድ 
እና ብአዴን በዚህ አይነቱ ‹‹ሽሚያ›› 
ዕድሜ ጠገብ ቅራኔዎች እና መገፋቶችን 
እያነሳሱ ዋነኞቹ ተሳታፊዎች ሆነው 
በአዲስ ‹‹አቁማዳ›› ብቅ ሊሉ ይችላሉ። 
እዚህ ጋር ምንአልባት የህወሓት ነባር 
ሰዎች ከሚጠብቃቸው ፉክክር ለማሸነፍ 
አዲስ ነገር ሊያመጡ ይችላል። እስከዛሬ 
የነበረውን የብሔር ኮታ ስልጣን 
የመከፋፈል አሰራርን ‹‹ብቃትን መሀከል 
ያደረገ›› በሚል ቀይረው ማለቴ ነው። 
ይህ ከሆነ ደግሞ ዞሮ ዞሮ በሚኒስትር 
ማዕረግ በተመደቡበት ቦታ የተሻለ እየሰሩ 
ነው ተብሎ የሚታሰቡት ዶ/ር ቴዎድሮስ 
አድሀኖም የህወሓት ቀጣዩ ‹‹ጆከር›› 
ሊሆኑ ይችላሉ። ረጅም ጊዜ በአሜሪካ 
የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው የሰሩት 
ብርሃነ ክርስቶስም ሌላኛው ‹‹ጆከር›› 
ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህ ሌላ ደግሞ በቅራኔ 
ወይም ቁስል በመነካካት ላይ የተመሰረተ 
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የመለስ ህመም፣ ታክቲክ እና መፃኢ እጣ ፈንታ

ኮለኔል ተወልደ 
ሀብቴ ነጋሽ 
ማነው?

በፍትህ ጋዜጣ ባልደረቦች ላይ 
ተደጋጋሚ ዛቻ እና ማስፈራሪያ 
እየደረሰ እንደሆነ ደጋግመን 
ገልፀናል፡፡ የዛሬ አስራ አምስት 
ቀን በታተመው ፍትህ ላይም 
‹‹የአልሸባብ›› ተወካይ ነኝ ያለ ሰው 
በፍትህ ኢሜል አድራሻ ማስፈራሪያ 
መላኩም እንዲሁ ተገልፆአል፡፡ 
ሆኖም ይህ አይነቱ ዛቻ እንደቀጠለ 
ሲሆን በዚህ ሳምንት መጀመሪያም 
‹‹ኮለኔል ተወልድ ሀብቴ ነጋሽ›› ነኝ 
ያለ ግለሰብ ከዚህ በታች ያለውን 
የማስፈራሪያ ደብዳቤ በዛው የፍትህ 
የኢሜል አድራሻ በመላክ ዘመቻው 
ቀጣይነት እንዳለው አመላክቷል፡
፡ እናም አንባቢያን እንዲያውቁት 
እና መንግስት ‹‹እጄ የለበትም›› 
የሚል ከሆነ ጉዳዩን ተከታትሎ እኛን 
በዜግነታችን የመጠበቅ  ያለበትን 
ግዴታ ይወጣ ዘንድ ለማሳሰብ 
አትመነዋል፡፡ 

Hi temesgen!
 It is adivisable for you not to open a 
conflict with the agents of shebab. If 
there is unsettled problem you should 
leave it to be solved with the concerned 
body. What you are expected to do as 
always is to continue the wage over 
the Ethiopian regime and its economy. 
You are expected to hammer more the 
protest propaganda.
 
To be fruitful and resultful  in your 
mission you always consult you 
collegue fassil yenialem for the design 
and planning of the propaganda. we 
have learned that some time  you  work 
your self egnoring fassil. This is not 
good and acceptable.
 

with regards
Tewolde habte Negash(colonel)  

ሰላም ተመስገን
ከአልሸባብ ልዑክ ጋር ችግር 

ውስጥ ባትገባ የተሻለ ነው ። ምን አልባት 
ያልተፈታ ችግር ካለ ለሚመለከተው 
ክፍል ብትተወው ይሻላል። ካንተ 
የሚጠበቀው በኢትዮጵያ መንግሥት 
እና ኢኮኖሚው ላይ የከፈትከውን 
የማጥላላት ዘመቻ መቀጠል ብቻ ነው። 
ከዚህ ቀደም ከነበረው በበለጠ መልኩ 
በደንብ አድርገህ እንድትቀጠቅጠው 
ያስፈልጋል፡፡ 

ለጀመርከው ፕሮፓጋንዳ 
እቅድና ዲዛይኑን  በማውጣት 
እንዲተባበርህና ውጤታማ እንድትሆን 
አጋርህን ፋሲል የኔአለም  ልታማክረው 
ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ፋሲልን ሳታማክር 
በራስህ የምትሰራቸው ስራዎች እንዳሉ 
ተረድተናል። ይሄ መልካምና የሚደገፍ 
ሆኖ አላገኘነውም።

ከአክብሮት ጋር
ተወልደ ኃብቴ ነጋሽ (ኮሎኔል)
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እንደተለመደው በኩራት ስመለከታቸው፣ 
የጩልሌ ገደል እንደተለመደው ፊቴ ድቅን 
አለ፡፡ በዚህን ጊዜ ከቅዠቴ ለመገላገል 
ያልተለመደውን ኢቲቪን ከፈትኩት፡
፡ ፕሮግራሙ ከዩኒቨርስቲ ተመርቀው፣ 
በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅተው ስራ 
ስለፈጠሩ ወጣቶች ነው፡፡  

ሶስት ሴቶች ናቸው፡
፡ በአካውንቲንግ፣ በኢኮኖሚክስና 
በሳይኮሎጂ ተመርቀዋል፡፡ ያውም በዲግሪ፡፡ 
ተደራጅተው ዶሮ ያረባሉ፡፡ . . . የጩልሌ 
ገደል ቴሌቪዥኑን ሞላው፡፡ ቶሎ ከፊቴ 
አልጠፋም፡፡ ቻናል ቀየርኩ፡፡ አልጀዚራ 
የዜና ትንታኔ ያቀርባል፡፡ ደቡብ አፍሪካ 
ውስጥ አንድ የሶስተኛ ዓመት የኮሌጅ 
ተማሪ ያለ ጠብታ ውሃ እድፍን አራግፎ፣ 
ጀርሞችን ገድሎ፣ ገላን የሚያነፃ ቅባት 
መፍጠሩን አስመልክቶ ቃለ መጠይቅ 
ይደረግለታል፡፡ 

የልጃገረዶቹን የዶሮ እርባታ 
ከቅባት ፈጠራው አወዳደርኩ፡፡ “እሱ ገና 
ስላልተመረቀ፣ ከእኛዎቹ ተመራቂዎች 
ጋራ ሊወዳደር አይገባውም” የሚሉ እንዳሉ 
ባውቅም አወዳደርኩ፡፡ ድንገት የቁም ቅዥቴ 
ተፈታ፡፡ ገደሉ ያ ነው፡፡ የገደሉ ተምሳሌት 
ተገለጠ፡፡ ቅባቱን የፈጠረው የሶስተኛ ዓመት 
ተማሪ ጐን ቆሜ፣ የኛዎቹን ተመራቂዎች 
አማተርኩ፡፡ ከጩልሌ ገደል አስር እጥፍ 
ገደል ውስጥ … ታች … ታች ትንንሽ 
ሆነው ታዩኝ፡፡ ከገደሉ ጥልቀት የተነሳ 
በኢቲቪ ያየኋቸው ዶሮዎች የነጥብ ያህል 
እንኳ አይታዩም፡፡ ኢቲቪ የስድስት ወር 
ቅዥቴን ፈታው፡፡ ወደድኩት፡፡ ወዲያው 
ጣቢያውን ከአልጀዚራ ወደ ኢቲቪ 
ቀየርኩት፡፡ አንድ በህዝብ አስተዳደር ዲግሪ 
ያለው ወጣት የኮብል ድንጋይ ይጠርባል፡፡ 
… ገደሉ የበለጠ … ገዝፎ ታየኝ፡፡ እድሜ 
ለኢቲቪ፡፡ ከእውነት አልፎ፣ ከህልም 
ተሻግሮ፣ እንዲህ ቅዥት የሚፈታ ኢቲቪ 
አይደለም እስከ እኩለ ሌሊት፣ ሙሉ ቀን 
ሙሉ ሌሊት ቢታይስ!

አይኔን ከኢቲቪ አንስቼ ልጆቼን 
ተመለከትኩ፡፡ አሁን ገደሉ የለም፡፡ ቅዥቴ 
ተፈቷል፡፡ ግን ልጆቼንና እነዚያን ተመራቂ 
ህፃናት ምን ከገደሉ ጋራ አገናኛቸው? ገና 
አልተመረቁ፤ ዶሮ አላረቡ፣ የኮብል ድንጋይ 
አልጠረቡ፡፡ . . . መንገዱን ግን ጀምረዋል፡
፡ ልጆቼና ህፃናቱ እየተጓዙበት ያለው 
መንገድ መጨረሻ ገደሉ መሆኑን ሳስብ 

አቅለሸለሸኝ፡፡ መልሼ አይኔን ወደ ኢቲቪ 
ወረወርኩ፡፡ አሁንም ያው የቅድሙ ወጣት 
የኮብል ድንጋይ ይጠርባል፡፡ በመሀል ቀና 
እያለ ለጋዜጠኛው ጥያቄ መልስ ይሰጣል፡፡ 
“አየኸው አይደል ውጤቱን! ኧ የኛ ባላገር፡
፡ እየውልህ በሀገር መሬት፣ በሀገር ቋንቋ 
መማር እያልክ የምትቀባጥረው ውጤቱ 
ይኼ ነው” ለካስ የልጆቼ አያት ጥግ ይዛ 
ኢቲቪን እየተመለከተች ኖሯል፡፡ የእናቴ 
አነጋገር በነብያት ኩራት ታጅቧል፡፡

ከመዋዕለ ህፃናት እስከ 
ዩኒቨርስቲ ያሉ ህፃናትና ወጣቶች ስንት 
መቶ ሺህ ይሆኑ? እነዚህ የሀገሬ ልጆች 
ሲታዩኝ “አንድ ነገር ሊደረግ ይገባል” 
የሚል ቁጭት ተሰማኝ፡፡ እንዴ ሶስት 
አመት መዋዕለ ህፃናት፣ አስራ ሁለት 
ዓመት የተለያየ ደረጃ ትምህርት እና አራት 
ዓመት ከፍተኛ ትምህርት የተማረ ወጣት 
ዶሮ ካረባ፣ ድንጋይ ከጠረበ፣ የሀገሬ 
ትምህርት ጥሪት አልባ ሆነም አይደል? 
እኔስ ምኑን አስተማሪ ሆንኩት? እኔ 
የምለው ግን ለአራት አመት ዩኒቨርስቲ 
ያስተማሩት ወጣት፣ መንገድ ላይ ድንጋይ 
ሲጠርብ ከማየት የበለጠ ለአንድ መምህር 
አሳፋሪ ነገር ሊገኝ ይችላል? በፍጹም፡
፡ የድንጋይ ጠራቢው ባለዲግሪ ወጣት 
አይን የሚረጨውን ትዝብት ስላቅ፣ 
ሹፈትና ንዴት የሚቋቋም የመምህርነት 
ጽናት ከወዴት ሊመጣ ይችላል!? ለካ እኔ 
እያስተማርኩ፣ ተማሪዎቹም እየተማሩ 
አይደለም፡፡ እኔም የእድሜዬን ቁልቁለት፣ 
እነሱም ወደ ሚጠብቃቸው ገደል ተጓዦች 
ነን፡፡   

“የድሀዋ ሀገራችን ሀብት 
የሚባክንለት የትምህርት ፖሊሲ ወደ 
ገደል የሚያደርስ መንገድ መሆኑ ማብቃት 
አለበት” የሚል መፈክር በአእምሮዬ መጣ፡
፡ እንዴ ስራ ፈጠራ እኮ እንዲህ አይደለም፡
፡ አንድ ያለፈው ቅዳሜ ከአዲስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ በሁለተኛ ዲግሪ የተመረቀ 
ታናሽ ወንድሜ አዳራሹ ውስጥ በምረቃ 
ወቅት “… ማንም በሰለጠናችሁበት ሙያ 
ባይቀጥራችሁ ግድ የለም … እናንተው 
ራሳችሁን ትቀጥራላችሁ…” የሚል 
መልእክት ያላት ጽሁፍ በእንግሊዝኛ ተጽፋ 
ተሰራጭታ እንደነበረ ነገረኝ፡፡ 

ስራ ፈጠራ እንዲህ ነው እንዴ? 
በአካውንቲንግ የተመረቀች ልጃገረድ፣ 
ከመሰሎችዋ ጋር ሆና፣ በጥቃቅን ተደራጅታ 

ገ
ደል እፈራለሁ፡፡ ልጅ 
እያለሁ ነው ገደል መፍራት 
የጀመርኩት፡፡ ጩልሌ ገደል 
መዋኘት የጀመርን ጊዜ፡፡ የኛ 
ሰፈር ልጆች ዋና የምንጀምረው 
ትምህርት ቤት የገባን እለት 

ነው፡፡ የመጀመሪያ ቀን ትምህርት ቤት 
ውለን ሲደወል በቀጥታ ወደ ኮምቦልቻ 
ወንዝ ሮጠን፣ ጩልሌ ገደል ወርደን በዋና 
ስም በአፍ-አፍንጫችን ውሃ እንጠጣለን፡
፡ ወደ ጩልሌ ገደል የሚወስደው ሰፊው 
የማሳ መሀል መንገድ ወደ ወንዙ ሲጠጋ 
መንታ ይሆናል፡፡ በስተቀኝ የሚገነጠለው 
ቀጭን መንገድ ቁልቁል እየወረደ … 
እየወረደ በሾላው ስር ያልፍና ከባህሩ 
ያደርሳል፡፡ የበስተግራው መንገድ ሰፋ 
ያለ ነው፡፡ ዳገቱን እየወጣ … እየወጣ 
… ከጩልሌ ገደል አናት ላይ ብቅ 
ያደርጋል፡፡ መዋኛው ባህር ቁልቁል … 
ታች ተቀብሮ ይታያል፡፡ ታድያ ድንገት 
ከቁጥቋጦው መሀል ገደል አናት ላይ ብቅ 
ሲባል ያስፈራል፤ ያዞራል፤ያቅለሸልሻል፡
፡ በዚያ በበስተግራው፣ ወደ ገደሉ 
አናት በሚያወጣው መንገድ የሄድኩት 
በመጀመሪያው ቀን ብቻ ነው፤ ሳላውቀው፡
፡ ከዚያ በኋላ በበስተግራው መንገድ ሄጄ 
አላውቅም፡፡ በየአመቱ መጀመሪያ ጀማሪ 
ዋናተኞችን ፊት እያስቀደምን ወደ ገደሉ 
ሄደው በድንጋጤ ሲመለሱ እንስቃለን፡፡ 

እና ገደል እፈራለሁ፡፡ ገደል ሲባል 
ጩልሌ ገደል እየታወሰኝ ያቅለሸልሸኛል 
… ያዞረኛል፡፡ ይኸው ‹‹ዛሬም የሀገሬ 
የትምህርት ፖሊሲ ወደ ገደል የሚያደርስ 
መንገድ ሆነ›› ብዬ ለመፃፍ ስነሳ “ገደል” 
የሚለው ቃል ጩልሌ ገደልን አስታውሶኝ 
ያዞረኝ፣ ያቅለሸልሸኝ ጀምሯል፡፡

ዶ/ር በድሉ ዋቅጅራ

እነሆ ግንባር ቀደሞቹ ተጓዦች 
ገደሉ ውስጥ ወደቁ!

መቼም የሀገራችንን የትምህርት 
ፖሊሲ በመንገድ ያውም ወደ ገደል 
በሚመራ መንገድ መመሰልህ ምነው? 
ብሎ የሚጠይቅ ከተገኘ “ጠያቂ አያሳጣ” 
ብሎ መቀጠል ግድ ነው፡፡ ጠያቂ ከጠፋም 
ለመንገዱ ወደ ገደል ማምራት ማስረጃ 
ይኸው ብዬ እቀጥላለሁ፡፡ 

ለምን እንደሆነ በጊዜው 
ባይገባኝም መንፈቅ ሊሆነው ነው፡፡ 
እነዚያ ያደላቸው ሁለት ልጆቼ ለረዥም 
ጊዜ ከኖሩበት የባእድ ሀገር መጥተው፣ 
በሀገራቸው መምህራን፣ በሀገራቸው ቋንቋ 
መማር የጀመሩ ሰሞን ነው፡፡ ሁለቱ ልጆቼ 
በራሳቸው ሀገር ላይ በተሰራ ቤት ውስጥ 
ቁጭ ብለው የቤት ስራ ሲሰሩ በኩራት 
እየተመለከትኳቸው ሳለሁ የጩልሌ ገደል 
ፊቴ ላይ ድቅን ይላል፡፡ “በስመአብ” ብዬ 
አማትብና ኩራቴን እቀጥላለሁ፡፡ በነገራችን 
ላይ እኔ “ያደላቸው” የምላቸውን ልጆቼን፣ 
አያታቸው “ያልታደሉ ልጆች” ትላቸዋለች፡
፡ “ምነው በሰው ሀገር የሰውን ባህልና ቋንቋ 
እየተማሩ፣ ለገዛ ሀገርና ባህል ባዳ ሆኖ 
አለመቅረት መታደል አይደለም!” ስላት፣ 
“ድንቄም መታደል! የትኛው ሀገርና ባህል 
ነው እንዲህ የሚያጓጓ፤ ይኼን እንደ ፈሪ 
እረኛ ሙልሙል፣ ላፈጠጠ ሁሉ የሚቆረስ 
መሬት ነው ሀገር የምትለው! ባህሉስ 
ቢሆን፣ ድብልቅልቁ ወጥቶ የኔቢጤ ስጥ 
መስሎላችሁ፣ ምኑን ነው የኛ ብለው 
የሚማሩት፡፡” ትለኛለች፤እናቴ፡፡ አያታቸው፡
፡

የዛሬ ወር ግድም የቸኮለ የግል 
አካዳሚ ቅድመ-አንደኛ ክፍል ያጠናቀቁ 
ህፃናትን ሲያስመረቅ፣ ልጁ የምትመረቅለት 
ጓደኛዬን ተከትዬ ሄድኩ፡፡ ህፃናቱ ያምራሉ፣ 
ቢጫና ጥቁር ጋወን ለብሰው ደምቀዋል፡፡ 
በየተራ እየወጡ ግጥም ያነባሉ፡፡ በህብረት 
ይዘምራሉ፡፡ ኮልታፋ አንደበታቸው 
በእንግሊዝኛ ይበልጥ ተኮላትፎ ደስስስ 
ይላል፡፡ ህፃናቱ “ዌል ካም አዎር ገስትስ” 
የሚለውን መዝሙር ጨርሰው “ሬድ በርድ” 
የሚለውን እንደጀመሩ ያ የጩልሌ ገደል 
ፊቴ ድቅን አለ፡፡ ደነገጥኩ፡፡ አቅለሸለሸኝ 
…

ለምን ነው? የረሳሁት 
የልጅነት ገጠመኝ፣ በየቦታው እየተከተለ 
ቅዠት የሚሆነኝ? የሚለው ጥያቄ 
አሳሰበኝ፡፡ ታዲያ አንድ ቀን ማታ 
ልጆቼ እንደተለመደው ሲያጠኑ፣ እኔም 

ጨዋታን ከጀመሩ አቶ መለስና ጓደኞቻቸው 
ያስተዋወቁት የብሄር ፖለቲካን በከፍተኛ ግፊት 
ያጠናክረዋል። የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪው ሌሎች 
ብሄሮችን ጨቁኗል የሚለው የፖለቲካው አተናተን፣ 
ይህም በተለየ መልኩ የተነገራቸው በራሱ በኢህአዴግ 
ውስጥ ያሉ የኦሮሞ ልሂቃን “በታሪክ የተፈፀሙ” 
የሚሏቸውን ጭቆናዎች ለማወራረድ ‹‹አሁን ጊዜው 
የኦሮሞ ነው›› የሚል ባንዲራ ይዘው ወደ ስልጣን 
መተጋገሉ ሊመጡ ይችላሉ።

እንዲሁም ምንም እንኳን የቀድሞ ጥንካሬው 
የከዳው ቢሆንም ደርግን ለመጣል በተደረገው ትግል 
‹‹የአንበሳውን ድርሻ›› የሚይዘው ህወሓት ‹‹የአቶ 
መለስ ብቸኛ ወራሽ›› ለመሆን የሚያደርገው ትግልም 
በቀላል የሚታይ ላይሆን ይችላል። 

ከዚህ ባለፈ ብዙም የ‹‹ፖለቲካ ጉልበት›› 
የሌለው ወይም የ‹‹ፖለቲካውን ሻጥር›› ከህወሓት 
እና ብአዴን እኩል ሊያዳውረው የማይችለው 
‹‹ደኢህዴን››፣ መሪዎቹን እና ወሳኝ ካድሬዎቹን 
ከጎናቸው ለማሰለፍ ሶስቱም ድርጅቶች ከሚያደርጉት 
ትንቅንቅ ባለፈ ‹‹በራሱ ለመቆም›› የሚያደርገው ትግል 
ላይኖር ይችላል። ደኢህዴን በዋናነት በራሱ ሊቆም 
የማይችልበት ዋናው ምክንያት ፓርቲው በትግሉ ዘመን 
ያልነበረ መሆኑና፤ አብዛኛው የፓርቲው አመራር 
በፓርቲው ካድሬ ድጋፍ ሳይሆን በአቶ መለስ ምርጫ 
ወደ ላይ የወጣ በመሆኑ ነው። ስለዚህም ከአቶ መለስ 
‹‹አደገኛ የጤና መታወክ ጀርባ›› የሚኖረው የግንባሩ 
አሰላለፍ ይህንን ይመስላል፡፡ የፖለቲካ ተንታኞች 
ደጋግመው የሚነግሩን ደግሞ በግንባር ደረጃ በተለያዩ 
ፓርቲዎች በተመሰረተ ድርጅት ውስጥ የዚህ አይነቱ 
ውጥረት ፈንቅሎ ሲወጣ ድርጅቱ ችግሩን ከመፍታት 
ይልቅ ሙሉ በሙሉ ሊከፋፍል ወይም ሊፈርስ 
የሚችልበትን ዕድል እንደሚያሰፋው ነው። 

የሸዋ ፖለቲካ
አፄ ምንሊክ ከሞቱ በኋላ ስልጣናቸውን 

ወደራሳቸው ‹‹ሰዎች›› ለመሳብ በሹማምንቱ (በእቴጌ 
ጣይቱ በንጉስ ሚካኤል አሊ እና በእነ ፊታውራሪ 
ሀብተጊዮርጊስ) መካከል የሶስትዮሽ ፉክክር እንደነበር 
ያለፈው ዘመን ትርክት ይናገራል፡፡ የታሪክ 
ተመራማሪዎች እንዲህ አይነቱን በጥሎ ማለፍ ላይ 
የተመሰረተ የፖለቲካ ጨዋታ በተለምዶ ‹‹የሸዋ 
ፖለቲካ›› ይሉታል።

በዚህ ዘመንም በስርዓቱ ላይ ‹‹የሸዋ ፖለቲካ›› 
መከሰቱ አይቀሬ እንደሆነ የሚጠቁሙ ምልክቶች 

እየታዩ ነው፡፡ በዚህ ጨዋታ ላይም አብዛኛው 
ሚኒስትሮችን፣ እንዲሁም ወሳኝ የብአዴን እና 
የኦህዴድ ካድሬዎችን ከጎናቸው ሊያሰልፉ ይችላሉ 
ተብለው የሚታሰቡት አቶ በረከት ስምኦን ከተገዳዳሪዎቹ 
አንዱ ሊሆኑ ይችላሉ። በረከት ስምዖን (በወሬ ደረጃ 
እየተነገረ ያለውን) ‹‹ዶ/ር ቴዎድሮስ አደህኖም አቶ 
መለስን ተክተው እየሰሩ ነው››  የሚለውን ንግርት 
ላይቀበሉት ይችላሉ። ዶ/ሩ ለግንባሩ የድል አጥቢያ 
አርበኛ መሆናቸውን ‹‹በማደማመቅ›› በአናቱም 
የራሳቸውን የትግል ታሪክ በማግነን ‹‹የመስራች 
ታጋይነት መብቴን አስከብራለሁ›› ሊሉ ይችላሉ፡
፡ (ዶ/ሩ የአቶ መለስ ተተኪ እንደማይሆኑ አንድ 
ለፓርቲው ቅርብ የሆኑ ሰው ነግረውኛል። በዚህ 
ወቅትም ብዙ ስራዎችን እየሰሩ ያሉት ዶ/ሩ ሳይሆኑ 
ከመንግሥት ስራ በጡረታ የተገለሉት አቶ አዲሱ 
ለገሠ እንደሆኑ ይነገራል)

በተለምዶ ‹‹የእነ ተወልደ ቡድን›› የሚባለውም 
(ከህወሓት በ1993 ዓ.ም. የወጣው አመራር) በዚሁ 
አጋጣሚ ‹‹አላዛር›› ለመሆን የሚሞክርበት እድል አለ። 
ይህ ከሁለት አንፃር ነው የሚታየው። የመጀመሪያው 
በራሳቸው በአቶ መለስ ፍላጐት ‹‹ህወሓትን ለማዳን›› 
በሚል ጥቅሻ   የቀድሞውን ቅያሜ ‹‹ይቅር 
ለፖለቲካ›› በማለት ህወሓትን ለማዳን በጋራ ሊሰለፉ 
መቻላቸው ሲሆን፤ ሁለተኛው ግን ቡድኑ በተናጠል 
በተለይም ስዬ አብርሃ፣ ገብሩ አስራአት፣ አረጋሽ 
አዳነ… ከህወሓት ከወጡ በኋላ ከተቃዋሚዎች 
ጋር አብረው መስራታቸው የተሻለ የተደማጭነት 
እድል ሊፈጥርላቸው የመቻሉን አጋጣሚ በማስላት 
ዕድላቸውን መሞከራቸው የሚጠበቅ ነው። ምንአልባት 
ይህ ቡድን ነባር ታጋዮችን እና ከኢህአዴግ ጋር 
ባለመግባባት በጡረታ የተገለሉትን አቶ ተፈራ 
ዋልዋን ሊያካትት ከቻለም የብአዴንን ድጋፍ ከአቶ 
በረከት ሊነጥቅ የሚችልበትተጨማሪ የዕድል ቁጥር 
አለው።

አባይ ፀሐዬ፣ ስዩም መስፍን፣ አርከበ ዕቁባይን 
የመሳሰሉ አንጋፋ አመራሮችም ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን 
‹‹ልሞክረው›› ሊሉ የሚችሉበት አጋጣሚም ሌላኛው 
የጫረታው ተሳታፊ ያደርጋቸዋል። እነዚህ የቀድሞ 
የህወሓት ነፋስ-አባቶች በ1997ቱ ምርጫ ቅንጅትን 
እናሳንስበታለን በሚል ሊጠቀሙበት የሞከሩትን 
‹‹ትግራይን ከሌሎች ጥቃት የማዳን›› መሰል 
መፈክሮችን ተሸክመው መሰባሰብ ከጀመሩ፣ ወንበሩን 
ለመያዝ የሚደረገውን ፍትጊያ እጅግ አደገኛ መዘዝ 
ወደሚያስከትል ‹‹ጫወታ›› ሊቀይሩት የሚችሉበት 

ዕድል ይሰፋል።
       እንግዲህ ከላይ የተጠቀሱት (ኦህዴድ፣ 

ብአዴን፣ ህወሓት እና ግለሰቦቹ) ‹‹በሸዋ ፖለቲካ›› 
ስልት ሙሉ በሙሉ ወደ ፉክክር ከገቡ በሀገሪቱ 
ያለመረጋጋት እና የእርስ በእርስ ግጭት ሊከሰት 
የሚችልበትን ቀዳዳ ያሰፋዋል። ይህ ትንተና ነው፡፡ 
ሆኖም አደጋውን ለመከላከል ሁለት አማራጭ የአለ 
ይመስለኛል።

አማራጭ አንድ
ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ባሉበት 

ደረጃ ለሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች፣ እስረኞች 
እና ስደተኞች  ምህረት አድርገው የታሰሩትን 
መፍታት፣ የተሰደዱትም ወደሃገራቸው እንዲገቡ 
መፍቀድ፡፡ እናም አንድም ጊዜ ከወቀሳ አምልጦ 
የማያውቀውን ምርጫ ቦርድ በትነው በቅንነት እና 
በታማኝነት በሚሰሩ ሰዎች እንደአዲስ ማወቀር። 
የፓርላማውንም የስራ ዘመን ክረምቱን እንዳይዘጋ 
በማድረግ ለዴሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ እንዳይጎለብት 
‹‹አፋኝ›› የሆኑትን (የፀረ-ሽብር፣ የመያድ፣ የፕሬስ…) 
አዋጆች እና ሕጎች እንዲሽሩ በማድረግ፣ የምርጫውን 
ጊዜ ሳይጠብቁ ሁሉንም ወገን የሚያሳምን 
ምርጫ እንዲደረግ ማመቻቸት አደጋውን በቀላሉ 
ከማሰወገዱም አልፎ ገዥውም ተቃዋሚውም፣ 
ሌላውም ኢትዮጵያዊ የሚወዳትን ሀገር ወደአዲስ 
የታሪክ ምዕራፍ ያሸጋግራል። ነገር ግን በአቶ መለስ 
ቦታ ከላይ የጠቀስኳቸው ድርጅቶችና ግለሰቦች ወይም 
ዶ/ር ቴውድሮስ አድህኖም ወደ ስልጣን እንዲመጡ 
ከተደረገ በአሮጌ አቁማዳ አዲስ ወይን ከመተካት 
ውጭ ለውጥ የለውም፡፡ እንዲያውም በግልባጩ 
ህዝባዊ አመፅ ሊቀሰቅስ ይችላል፡፡ 

ምንም እንኳ አቶ መለስ ከወራት በፊት የአረብ 
ዓለም አብዮትን አስመልክተው ለ“Pan-African 
magazine” በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ “Ethiopia 
and much of the Sub-Sharan Africa already 
had its own African spring back in the 
1980’s and the Arabs are latecomers to the 
game” (ኢትዮጵያ እና አብዛኛው ከሰሀራ በታች ያሉ 
የአፍሪካ ሀገራት ጣጣቸውን የጨረሱት አስቀድመው 
በ1980ዎቹ ነው። አረቦቹ ግን ለጨዋታው አርፋጆች 
ናቸው) ሲሉ እኛ ለአብዮት እንግዳ አይደለንም፡
፡ ከእነርሱ እንቀድማለን የሚል አንድምታ ባለው 
መልኩ የነገሩት፡፡ ለመጽሔቱ የነገሩት መተማመኛ 
የሚገለበጥበት እድል እንደሚኖር የተንታኞች ግምት 
አለ። ምክንያቱ ደግሞ በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እና 

የፖለቲካ ጥያቄ የሚያነሱ ዜጐች ከቀን ወደቀን 
ቁጥራቸው በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ መሆኑ ነው። 
እናም እንዲህ አይነት ኩነቶችን ተከትለው የሚመጡ 
የመንግስት የመዳከም ምክንያቶች ‹‹ለውጥ ፈላጊውን›› 
የህብረተሰብ ክፍል ወደአደባባይ መግፋታቸው አይቀሬ 
ነው።

አማራጭ ሁለት-የታንታዊ መንገድ
የግብፅ አብዮትን ተከትሎ ስልጣን 

በወታደራዊው ጂንታ እንዲገባ ካደረጉት ውስጥ 
ዋነኛ ሠው ናቸው-Field Marshal Mohamed 
Hussein Tantawi (ፊልድ ማርሻል መሀመድ ሁሴን 
ታንታዊ)፡፡ ታንታዊ ግብፃውያን በታህሪር አደባባይ 
መሰባሰባቸውን ተከትሎ ከሌሎች 18 ወታደራዊ 
ኦፊሰሮች ጋር በመሆን የወታደራዊውን ከፍተኛ 
ምክር ቤት (SCAF) መስርተው፤ ፕሬዝዳንት ሆስኒ 
ሙባረክን ለፍርድ በማቅረብ (በፖለቲከኞቹ አነጋገር 
‹‹ለአብዮቱ በመሰዋት››) ግብፅን ያረጋጉበት ጥበብ 
ነው-‹‹የታንታዊ መንገድ››

ምንአልባት ከላይ ባየነው ድንገቴ ፉክክር 
የተነሳ ሀገሪቱ በፖለቲካ ውጥረት ወደ አልታሰበ 
ግጭት ብትገባ የኢትዮጵያ መከላከያ ሀይል ሰራዊትም 
ከታንታዊ መፃሀፍ ‹‹አንድ ገፅ›› ሊገነጥል ከቻለ 
ለሀገሪቱ መፃኢ ዕድል የተሻለ መደላድል ሊፈጥር 
ይችላል። በግብፅ የመጣው ለውጥ (ምንም እንኳን 
አሁንም ወታደራዊው ሀይል በተወሰነ መልኩ 
ከመጋረጃው ጀርባ ያደፈጠበት ሁኔታ ቢኖርም) 
ከቀድሞ መንግስት አስተዳደር በእጅጉ የተሻለ ነው። 
የፖለቲካ ተንታኞች አሁን ያለውን አይነት የታንታዊ 
መንግስት ጥቂት የኢኮኖሚ ጥያቄዎችን መልሶ 
ሌሎቹን መሰረታዊ የፖለቲካና የሲቪል መብቶችን 
የሚጨፈልቅን  መሪ ‹‹Benevolent Dictator›› (ደግ 
አምባገነን) ሲሉ ይጠሩታል፡፡

ከዚህ ባለፈም የካውንስሉ አባል የሆኑት 
ሜጀር ጄኔራል መሀመድ ሰዒድ አል-አሰር ባለፈው 
ሳምንት ለታተመው ‹‹Time›› መጽሔት እሳቸውና 
ጓደኞቻቸው ለአብዮቱ ስላደረጉት አስተዋጾ ሲናገሩ 
“We have done the best we can for our 
country. We saved the revolution” (ለሀገራችን 
የቻልነውን ያህል የተሻለ አድርገናል። አብዮቱንም 
ታድገነዋል) ምንአልባት ይሄ ገፅ ከነታንታዊ በአማርኛ 
ቢገነጠል ሀገር ሊታደግ ይችል ይሆናል፡፡

“ህዳሴ የኦዲትና የሂሳብ ስራ” የሚል 
ድርጅት አቋቁማ ብትሰራ፣ በተማረችው 
ሙያ እራስዋን  ለወጠች፣ ሀገርዋን 
ጠቀመች፣ ስራ ፈጠረች፣ሊባል ይችላል፡
፡ ግን እነዚህ በአካውንቲንግ የተመረቁ 
ልጃገረዶች ዶሮ እርባታ ላይ ከተሰማሩ የቱ 
ጋ ነው የትምህርቱ ግብአት? አንድ በህዝብ 
አስተዳደር በዲግሪ የተመረቀ ወጣት 
ድንጋይ ከጠረበ፣ ይህ ስራ ፈጠራ ሳይሆን 
እውቀት ገደላ ነው፡፡ አንድ ከስድስተኛ ክፍል 
ትምህርቱን ያቋረጠ ወጣት፣ ጡንቻው 
ዳበር ሲል ጠብቆ ድንጋይ ቢጠርብ፣ 
በርግጥ ስራ ፈጥሯል፡፡ ባለው እውቀት ሌላ 
ለእለት ጉርስ፣ ለአመት ልብስ የሚያበቃ 
ስራ ላያገኝ ስለሚችል እራሱን ማስተዳደር 
የሚችልበት ስራ ላይ መሰማራቱ የስራ 
ፈጠራውን እንኳን ባያጎላ፣ የስራ ትጋቱንና 
እራሱን የመቻል ፍላጎቱን  ያንፀባርቃል፡
፡ ጭራሽ  ትምህርት ቤት ያልሄደው፣ 
ከአንደኛ ደረጃ  ያቋረጠው፣ የመሰናዶ 
ትምህርት የጨረሰው እና የኮሌጅ ዲግሪ 
ያለው፣ እነዚህ ወጣቶች ጎን ለጎን 
ተቀምጠው ድንጋይ ከጠረቡ የትምህርት 
ፓሊሲያችን የሚፈለገውን ውጤት እያስገኘ 
አይደለም፡፡ ለዚህ ነው  አንዳንድ ሰዎች ገና 
“የሀገራችን የትምህርት ፖሊሲ” የሚለውን 
ሀረግ ሲሰሙ የተስፋዬ ካሳን ቀልድ የሰሙ 
ያህል  በሳቅ ፍርስ የሚሉት፡፡ 

ለምንድነው ትምህርትን 
ማስፋፋት የተቻለውን ያህልም ባይሆን፣ 
እንዲያው የግማሽ ግማሹን ያህል ጥራቱን 
መጠበቅ ያልተቻለው? እንዴ! ሀገሬ እኮ 
ለዩኒቨርስቲዎች ቁሳቁስ ለማሟላት፣ 
መምህራንን ከባህር ማዶ (አንዳንዴ ባህር 
ሳትሻገር ከሱዳን ናይጄሪያ) ለማምጣት 
ገንዘብዋን ተበድራም ቢሆን ታባክናለች፡
፡  ቤተሰብም ልጆቹን ለማስተማር 
ያለው ከሀብትና ንብረቱ፣ የሌለው ድሀ 
ደግሞ ከሌለው ላይ እየቆነጠሩ ያባክናሉ፡
፡ ተማሪዎቹም በወጪ መጋራት እዳ 
መዝገብ ስማችው ይከተባል፡፡ እና ይህ 
ሁሉ ለምን? በዲግሪያቸው ላይ በሚጻፈው 
የትምህርት መስክ ላይ የሚያሾፍ ስራ ላይ 
ለመሰማራት!? 

ግንባር ቀደም ተጓዦች ገደሉ 
ውስጥ ቢወድቁም፣ ወደ ገደሉ የሚጓዙ እጅግ 
በርካታ ህፃናትና ወጣቶች በመንገዱ ላይ 
ናቸው፡፡ ስለዚህ የትምህርት ፖሊሲያችንን 
ለመፈተሸ ሳይሆን ለማስተካከል ጊዜው 
አሁን ነው፡፡ የፖሊሲው መንገድ ተፈትሾ 
የመንገዱ መጨረሻ የት እንደሆነ እነሆ 
አየነው፡፡ በመንገዱ ላይ ያሉ ወጣቶችን 
የወደፊት ህይወት በተመለከተ መንግስትና 
የትምህርት ሚኒስቴር በትልልቅ ጨርቆች 
ላይ በተፃፉት መፈክሮች ጥራትን ከመማጸን 
እጅግ ያለፈ፣ ተግባራዊ እርምጃ ሊወስዱ 
ይገባል፡፡ ጊዜው ደግሞ አሁን ነው፡፡ 

የመለስ ህመም፣ ታክቲክ...
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በአንድ አገር ውስጥ 
የትርጉም መጻሕፍት ዓይነት 
የማህበረሰቡን አስተሳሰብና ፍላጎት 
የሚያመለክቱም የሚቃኙም 
ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይህ ሲባል ግን 
ለገበያ ብቻ ተብለው ተተርጉመው 
የሚባዙ መኖራቸው አይቀርም፡
፡ እነርሱም ቢሆኑ ገዢ አላቸው 
ማለት የሚመርጣቸው አለ 
ማለት ነው፡፡ ዘመኑ የትርጉም 
ልብወለድ መጻሕፍት አይመስልም፡
፡ አሁን አሁን እየተተረጎሙ ካሉት 
መጻሕፍት አብዛኞቹ የሞቲቬሽን 
መጽሐፍት ሲሆኑ፤ ከዚያ በመለስ 
ኃይማኖታዊ መጻሕፍትም ተጠቃሽ 
ናቸው፡፡ ለዛሬው መነጋገሪያ የሆነን 
“Left to Tell: Discovering 
God amidst the Rwandan 
Holocaust” በሚል ርዕስ 
በኢማኩሊ ሊባጊዛና ስቴቨን ኸርዊን 
ተጽፎ ‹‹ለወሬ ነጋሪ›› በሚል ርዕስ 
በይልማ ኃይሉ የተተረጎመውን 
መጽሐፍ ነው፡፡ በዚህ አስተያየት 
ዋንኛ ማተኮሪያ ስለመጽሐፉ 
አጠቃላይ ግምገማ ከማድረግ 
ይልቅ በመጽሐፉ መተርጎም ዙሪያ 
መነሻ ምክንያቶችና አንድምታዎች 
ይሆናሉ፡፡

በማኅበረሰባችን ነገሮችን 
በቀጥታ ከመናገር በዘይቤና በአግቦ 
ማስተላለፍ ይቀላል፡፡ የሰምና ወርቅ 
አንዱ ተግባሩ ይሄንን ዓይነት 
ልምድ ማዳበሩ ይሆን? የሚሰማንን 
እንደልባችን ለመናገር ወይ እረኛ 
ወይ እብድ አልፎ አልፎም 
አዝማሪ መሆን ያለብን ይመስላል፡
፡ ለዚህም ይሆናል ብዙ ጊዜ በፊት 
ለፊት ከምንሰማው ጀርባ ያለውን 
ነገር ለመፈለግ ስንባትት ብዙ 
ቁምነገሮች የሚያመልጡን፡፡ በተለይ 
በዘመናዊው አስተዳደር ሁኔታው 
የቀጠለ ብቻ ሳይሆን፤ የሕይወት 
ዋስትናም ነው፡፡ ለምሳሌ በቀጥታ 
ስለኢትዮጵያና ሁኔታዋ ለመነጋገር 
ፖለቲካዊም ሆነ ማህበረሰባዊ ሁነቱ 
ፈቃጅ በማይሆንበት ጊዜ ለጉዳዩ 
ተመሳሳይነት ስላለው ዓለምአቀፍ 
ጉዳይ ማውራት አንዱ ገጽታ ነው፡
፡ አፈወርቅ ገብረየሱስ በዘመኑ 
ስለነበሩት መኳንንት መናገር 
ፈልገው የሚያመጣባቸውን ጥቃት 
ለመሸሽ የአውሮፓውያንን መኳንንት 
ከንቱ ክብረት በመተቸት (ፕ/ር 
ባህሩ በ“Pioneers of Change 
in Ethiopia” ከብርሃንና ሰላም 
ሰኔ 18 ቀን 1921 ዓ.ም. ወስደው 
በገጽ 121 ላይ እንዳስቀመጡት) 
ኢትዮጵያውያን መሰሎቻቸውን 
እንደጎነጧቸው ዓይነት ማለት ነው፡
፡ ይህ የይልማ ኃይሉ ትርጉምም 
የተመሳሳይ ስልት አካሄድ ማሳያ 
ቢመስለን አይደንቅም፡፡  

የሆነስ ሆነና 
ይልማን የመሰጠው፣ መጽሐፉን 
ወደመተርጎም ያስገባው እና 
በህትመትም ለአገርኛ አንባቢው 
እንዲዳረስ ያስገደደው ምንድን 
ነው? ክስተቱን እንደክስተት 
ኢትዮጵያውያን እንዲያውቁ 
ስለጓጓ? ወይስ ከመጽሐፉ ይዘት 
ጋር በተያያዘ ከዚህ በፊት ወይም 
ወደፊት ኢትዮጵያን የሚያሰጋ 
ነገር አለ ብሎ ስለሚያምን? 
በእርግጥ ለዚህ ጥያቄ የሚሆነው 
የይልማ መልስ ኢትዮጵያውያኖች 
አቅጣጫቸውን እንዲመረምሩ፤ 

የሩዋንዳን ተመሳሳይ እንዳይደግሙ 
ሲል በገለጸበት (ገጽ 2) ላይ 
የጎሰኝነት ችግር አደጋና ስጋቱ 
ስለመኖሩ ይጠቁማል፡፡ የዚህ 
ስጋት ተጨባጭነትና ተገቢነት 
ብዙ ሊያከራክር ይችላል፡፡ ይልማ 
መጽሐፉን ሲተረጉም የኢማኩሊን 
ይቅር ባይነት ሳይታሰበው 
አይቀርም፡፡ ከዚህ የቀደመው 
መጽሐፉስ ‹‹ይቅርታና ዕርቅ›› 
አይደል፡፡ ይሁን እንጂ አንድም 
ይልማ በመግቢያው ስለይቅርታ 
ጉዳይ ባለማጽናቱ፤ አንድም 
የመረጠው መጽሐፍ ዋናው 
ጉዳይ የጭፍጨፋውን ስለሚሸፍን 
የእርሱንም የትርጉም መግፍኤ 
ሀሳብ ከዚያ አንጻር መቃኘት ግድ 
አስደርጓል፡፡ 

የመጽሐፉ ይዘት
መጽሐፉ የ22 ዓመቷ 

ኢማኩሊ ሊባጊዛ የኮሌጅ እረፍቷን 
ምክንያት በማድረግ በዓለ ፋሲካን 
ከካቶሊክ ቤተሰቦቿ ጋር ለማክበር 
በመጣችበት ወቅት ከተነሳው 
ጭፍጨፋ ለመዳን በተደበቀችበት 
በሌላ ሁቱ ቄስ ቤት ያሳለፈችው 
የፍርሀትና የስጋት ጊዜ፣ 
ከገዳዮች ያመለጠችባቸው የዕድል 
ገጠመኞች፣ ከዚያም ከዕልቂቱ 
በተዓምር ስለተረፈችበት የሚዘረዘር 
የሕይወት ታሪክ የቀረበበት ነው፡
፡ ኢማኩሊ በጭፍጨፋው ወቅት 
ያሳቀቃትን የሰው ልጅ ጭካኔ ጥሩ 
አድርጋ መሳል ችላለች፡፡ ቤተሰቦቿና 
እርሷ የዚህ ጭካኔ ሰለባ የሆኑት 
ከቱትሲ ዘር በመወለዳቸው ብቻ 
ነው፡፡ የዚህ ጭካኔ ሥረ-መሰረትም 
ዘረኝነት መሆኑ ነው፡፡ ጨካኞቹ 
አእምሯቸው ምን ያህል የተነካ 
እንደሆነ በሚያሳዩት የፊት ገጽታና 
እንቅስቃሴ ከነባህሪያቸው ለመግለጽ 
ጥራለች፡፡ በትምህርት ቤትና 
በመኖሪያዋ አካባቢ የምታውቃቸው 
ሰዎች ጭፍጨፋው ሲጀመር 
እንዴት ወደዚህ አይምሬነት 
እንደተቀየሩ እያሰላሰለች ሁኔታውን 
በምናባችን ትቀርጽብናለች፡፡ 

ትንተና ላይ የተመሰረቱ 
መጻሕፍትን በማንበብ፤ 
ስለጭፍጨፋው ብዙ ነገር 
ልናውቅ እንችላለን፡፡ የድርጊቱ 
አራማጆችና ሰለባዎቹ ስለነበራቸው 
ስሜት ለማወቅ ግን እንደዚህ 
እንደኢማኩሊን ዓይነት መጽሐፍ 
ማንበብ ያስፈልጋል፡፡ ክስተቱ 
የዚችን ወጣት ተስፋ ያመከነ፣ 
ዓለሟን ያጠፋ ቢሆንም፤ በመጽሐፏ 
ያቀረበችልን ስለስቃዩና ሰቆቃው 
ብቻ ሳይሆን ከዚህ ክፉ የዘረኝነት 
መርገምት መፈወሻ ስለሚሆነው 
ፍጹም ይቅርታና የእምነት 
ፅናትም ነው፡፡ ኢማኩሊ ከይቅር 
ባይነት በላይም እንደሄደች እርሷና 
ወገኖቿ ይህ ሁሉ ከደረሰባቸው 
በኋላ በሕዝቡ መሃል አንድነት 
እንዳለ ለማስረገጥ ከመጣር ባሻገር 
ዘላቂ አገር ግንባታን ስትናፍቅ 
ስናያት እንረዳለን፡፡ በጭፍጨፋው 
ወቅት ቱትሲዎችን ለመታደግ 
እንደያቅማቸው ለጣሩትም 
መዘከሪያ የሚሆን አቀራረብ ነው፡፡ 

ኢማኩሊ በዚያ አስፈሪና 
ፈታኝ ሰዓት ለፈጣሪዋ ለመታመን 
ትግል ውስጥ ትገባለች፤ 
የሚገርመው በእምነቷ ከማንኛውም 
ጊዜ በበለጠ ትፀናለች፡፡ የሕይወት 

ታሪኳም በግል የሰው ልጅ አስቸጋሪ 
ነገርን መቋቋም እንደሚችል ማሳያ 
ብቻ ሳይሆን፤ በቀውስ ውስጥ 
የበለጠ ብርታት ከማግኘት ባሻገር 
እንደውም ጥበብን ሲጨምር 
ለመመስከር ማሳያ ይሆናል፡፡  

የኢማኩሊን ዓይነት 
መጽሐፎችን ስናነብ የድርጊቱ 
አራማጆችን ስብእናና ስሜት ምን 
እንደሚመስል በራሳቸው አንደበት 
ተነግሮ ብንሰማው ማሰኘቱ 
አይቀርም፤ እንደው ለ‹‹ዕውቀት›› 
ያህል፡፡ ታዲያ ፈረንሳዊው ጋዜጠኛ 
ጂያን ሃርትዜል ከገዳዮች ወገን 
የሆኑትን ቃለመጠይቅ አድርጎ 
“Machete Season: The Killers 
in Rwanda Speaks” በሚል 
ርዕስ ስለጻፈው (ጋዜጠኛው 
ተራፊዎችንም በመጠየቅ የጻፈው 
መጽሐፍ አለ) መጽሐፍ አስተያየት 
የሰጠ አንድ የመጽሐፍ አስተዋዋቂ 
እንደታዘበው ሰዎች መግደልን እርሻ 
ከማረስ የቀለለ አድርገው ማየት 
የሚቻላቸውና አንዴ መግደል 
ከጀመሩ መግደል ሊጠናወታቸውና 
ሊለምዱት እንደሚችሉ ስናውቅ 
በእውነት ይሄ ነገር በኢትዮጵያ 
ሊሆን ይችላል ለማለት 
እንደሚከብደን ይታሰበኛል፡፡ 

ከኢትዮጵያ ጋር 
ያለው ትስስር

ለማንኛውም የይልማ 
መጽሐፍ ስለኢትዮጵያውያን 
ስነልቦና (በባህላዊና ማህበራዊ 
ዑደት የተፈጠረውን) እንድናስብ 
ምክንያት መሆኑ አይቀርም፡፡ 
ከቅርቡም ሆነ ከሩቁ የታሪካችን 
አካል አንድን ብሔር/ጎሣ ጨርሶ 
ለማጥፋት የሚያስችል ጭካኔ 
ስለመታየቱ መጥቀስ የሚቻል 
አይመስለኝም፡፡ ይሄን ስል 
ኢትዮጵያውያኑ ለሥልጣን ወይም 
ሃይማኖትን ለማስገበር እርስ 
በእርስ ሲገዳደሉ አልኖሩም ለማለት 
አይደለም፡፡ በቅርቡ እንኳን እንደቀይ 
ሽብር ያለውን ክፉ ዘመን ስናነሳ 
ከሩዋንዳው ዓይነቱ የዘር ማጥፋት 
እንቅስቃሴ ጋር ለማመሳሰል 
ተሞክሮ እንዳላስኬደ እናውቃለን፡
፡ በእርግጥ የተዛባ አስተዳደር 
የሚያጨው ጥላቻ እንደበደኖው 
ዓይነት ክፉ ዕልቂት እና በአኙዋክና 
በኦጋዴን የተከሰተውን ዓይነት 
ግጭቶች ሊፈጥር እንደሚችል 
አጋጣሚውም የወደፊቱን ሁኔታ 
አስጊ እንደሚያደርገው አይዘነጋም፡
፡  ለሥልጣን ሲባል በዘር ላይ 
የተመሰረተ ሽኩቻ እንጂ ፍፁም የዘር 
ጥላቻና እርሱም የሚያስከትለውን 
ለማጥፋት ያለመ ጭካኔ ስለመኖሩ 
ለመናገር የሚያስደፍር አይደለም፡
፡ ከዚህ አንጻር የይልማ ትርጉም 
መጽሐፍና የመተርጎሙ መግፍኤ 
ሃሳብ አያስኬድም ልንል እንችላለን 
ወይ?

መቼም አገሪቱ አሁን 
ያለችበት ፌደራላዊ አስተዳደር 
(በብሔር ልዩነት ላይ የተመሰረተ) 
ብዙ ውርክብ መፍጠሩ አልቀረም፡
፡ በሥልጣን ላይ ያለው አካል 

ይህንን የፌዴራል ቀመር 
አገሪቱን ከመበታተን ያዳነ አድርጎ 
ሲከራከርበት፤ ተቺዎቹ ደግሞ 
እንደውም ለመበታተን ያለመ 
ነው ሲሉ ይሞግቱታል፡፡ በዚህ 
መሃል ያሉት ደግሞ ፌዴራሊዝም 
ለኢትዮጵያ አማራጭ የሌለው 
መሆኑን እየተቀበሉ ስለአሠራሩ 
ዝንፈት ያነሳሉ፡፡ ለምሳሌ 
አሁን ያለው መዋቅር ወይ 
ከምልክታዊነት ያልዘለለ አፋዊነት 
የጎላበት እንደሆነ፤ አሊያም ልዩነት 
ላይ ያለለከት ያተኮረ፤ የአገሪቱን 
ሕልውና ጥያቄ ውስጥ ሊያስገባ 
የሚችል የዘመን ቦምብ ስለሆነ 
በቅጡ ሊስተዋል የሚገባው ነው 
በማለት የሚያስጠነቅቁ ናቸው፡፡ 
ክርክሩ በመንፈሱ ከተራ የፖለቲካ 
ቅርቃር የዘለለ መሆኑን ግን 
ማስተዋል ይቻላል፡፡ ስለቀመሩ 
ያለውን የተከፋፈለ አስተያየት 
በመንግሥትና በስልጣን ላይ 
ባለው አካል የሚወጡ የተለያዩ 
ህትመቶችንና በተቃዋሚው ወገን 
እንዲሁም በነጻው ፕሬስ የሚሰነዘሩ 
ትችቶችንና ስጋቶችን በማነጻጸር 
መመስከር ይቻላል፡፡ አሁን 
ባለችበት መልኩ ይህቺን አገር 
እንደገና እንደሠራት የሚያስበው 
ገዢው ቡድንና ተጻራሪዎቹ ያሉበት 
‹‹የማይታረቅ›› ቅራኔ አንዳንዴ 
የሚፈጥረው ሞቅታ አገሪቱን 
ወደዚያ ማጥ ይከታት ይሆን እንዴ? 
ማሰኘቱ አይቀርም፡፡ ይሄ አረዳድም 
ስለአገሪቱ ዕጣፈንታ በሚደረጉ 
አስተያየቶች ውስጥ ይንጸባረቃል፡፡ 
ብዙዎቹ ስለአገሪቱ መጻኢ ሁኔታ 
በተስፋ በተለሙበትና በ1996 
ዓ.ም. በኢትዮጵያ የኢኮኖሚክስ 
ባለሙያዎች ማኅበር አማካኝነት 
በታተመው መጽሐፍ (ርዕይ 2020) 
ፕ/ር መስፍን አገሪቱን የመሰሉበት 
የሚምዘገዘግ ባቡር ጥሩ ማሳያ 
ነው፡፡ ሌላው ቀርቶ ገዢው ቡድን 
ራሱ በምርጫ 97 ክርክር ሞቅታ 
ሲደናገረው የሩዋንዳው ጭፍጨፋን 
ተቃዋሚዎች አስበዋል በማለት 
ያልተገባ ቁማር ሊጫወት ሲሞክር 
በሕዝብ ውስጥ ያለ ስጋትን 
በመጠቀም ተጻራሪውን ለጥቃት 
እያመቻቻ እንደሆነ ለመረዳት 
ባይከብድም ማሳሰቡ አልቀረም፡፡ 
በቅርቡ በዚችው በ‹ፍትህ› ጋዜጣ 
ስለአገር መፍረስና አለመፍረስ፣ 
የዘውግ ፖለቲካና ድኅረ መለስ 
ኢትዮጵያ ሁነት ማነጋጋሩ የዚሁ 
ደኅንነት ማጣትና የስጋቱ ዘላቂነት 
ምልክት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡ 

እንዲህ ዓይነት 
አለመረጋጋትን ለአንዴና ለመጨረሻ 
ጊዜ ለማስቀረት እንደመፍትሄ 
ተደጋግሞ የሚነሳው የብሔራዊ 
ዕርቅ ጉዳይ ነው፡፡ የመንግስታት 
ለውጦች ሲከወኑ የተፈጸሙ 
ግድያዎች፣ እንደቀይሽብር 
የመሳሰሉ ፖለቲካዊ የሥልጣን 
ሽኩቻዎች ያስከተሉት ጭፍጨፋ፣ 
በሰሜኑና በተለያዩ የአገሪቷ ክፍሎች 
የተካሄዱ የትጥቅ ትግሎች፣ 
በምርጫ ሰበብ የተላለፉ የጥላቻ 
ንግግሮችና የተከሰቱ ግጭቶች፣ 
በተለያዩ አካባቢዎች በግዛትና 
በሀብት ክፍፍል የተነሱ ግጭቶች፣ 
ስር ነቀል ሊባሉ የሚችሉ ሥልጣን 
ላይ ባሉት ግለሰቦች ፈቃድ 
የተወሰዱ ውሳኔዎች (የባህር በር 
ባለቤትነት ጉዳይ) ሁሉ የለሆሳስ 
ውይይትን የሚሹ የብሔራዊ ዕርቅ 
ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይሁን 
እንጂ እስከአሁን የብሔራዊ ዕርቅ 
ጉዳይ ሁለት ጽንፍ አስተሳሰብ 
ይዞ እየተጓዘ ይገኛል፡፡ አንደኛው 
ሥልጣን ላይ ያለው አካል የተጣላ 
የለም በሚል ነገረ ጉዳዩን ከማጣጣል 

ጀምሮ ሥልጣን በአቋራጭ ለመያዝ 
የሚደረግ ጥረት ነው በሚል 
እስከመውቀስ የሚደርሰው ነው፡፡ 
ሌላው ደግሞ የአገሪቱ መሰረታዊ 
ችግር ያለመተማመኑ ዋና ሰንኮፍ 
የተቀበረ መሻከር መኖር ነው፡፡ ለዚህ 
ደግሞ ብሔራዊ እርቅ አስፈላጊ ነው 
ባይ ነው፡፡ ያም ሆነ ይህ ርዕሰ ጉዳዩ 
ጊዜ እየጠበቀ የሚነሳና የሚጣል 
ጉዳይ ሆኖ ዘልቋል፡፡ ጉዳዩን 
እንደምርጫ 97 ዓይነቱ ክስተት 
እንዲንሸራሸር ማድረጉን መታዘብ 
ይቻላል፡፡ በዚህ ረገድ የይቅርታ 
ጉዳይ የርዕሰ ጉዳዩ ማጠንጠኛ 
ወደመሆን ያዘነበለ በሆነ ቁጥር ግን 
ሰፊውን የብሔራዊ ዕርቅ ጉዳይም 
ወደግለሰቦች ይቅርታ ማግኘት/
ከእስር መፈታት አውርዶታል፡
፡ በመሆኑም በአገሪቱ የወደፊት 
ዕጣፈንታ ላይ በእርግጠኝነት 
ለመተንበይ የሚያስችል ፈር 
የያዘና የተቋጨ መነሻ አለመኖሩ 
የይልማን እሳቤና ተዘዋዋሪ ምክር 
ትርጉም ያለውና ተገቢ ያደርገው 
ይሆን? ያሰኛል፡፡ 

የታሪክ መዛባት
ከ‹‹ለወሬ ነጋሪ›› 

ባናገኘውም ሩዋንዳውያኑ ወደ 
ጭፍጨፋው የተጓዙበትን ረዥም 
መንገድ ማሰብ ከኢትዮጵያ ጋር 
ስላለው ቁርኘት ለመናገር ይረዳል፡
፡ አውቀውም ይሁን ሳያውቁ 
ሩዋንዳውያኑ ወደዚሁ መጨረሻ 
ሊያደርሳቸው የሚያስችላቸውን 
አካሄድ ስለመምረጣቸው የታሪካቸው 
ድኅረ ክስተት ትንተና ያሳየናል፡
፡ ከዚህ አንዱና ዋንኛው የታሪክ 
መዛባት ነው፡፡ አውሮፓውያኑ 
ለራሳቸው ግብ እንዲሆን የፈጠሩት/
የቀባቡት ታሪክና እርሱንም 
‹‹እንደተሰጣቸው›› መቀበላቸው 
የመንገዱ መጀመሪያ ነው፡፡ ይህ 
የሃምቲክ ሚዝ ትርጉምን ያጠናከረ 
ታሪክ በሩዋንዳ የሰፈሩትን 
ሁቱዎች፣ ቱትሲዎችና ተዋዎች 
ታሪካዊ ተግባር ያከፋፈለ ዝቡ 
ያለፈ ጊዜ ትንተና ነበር፡፡ እርሱም 
በቁጥር ትንሾቹን ተዋዎች እዚያው 
በቀል ነዋሪዎች ሲያደርግ፤ ‹‹ሻል›› 
ያሉት ሁቱዎች መጥተው ደን 
በመመንጠር እርሻ የጀመሩ፤ 
የበለጠ ‹‹ረቀቅ›› ያሉ የሚላቸውን 
ቱትሲዎች ደግሞ ሥልጣንን 
ለመቆጣጠር የተቻላቸው በሚል 
ከፋፍሎ ያስቀምጣል፡፡ በዚህም 
ለሩዋንዳ መጠናከር እያንዳንዱ 
ያደረገውን አስተዋጽኦ ከማስመር 
ይልቅ መጤና ነዋሪ አድርጎ 
ያናክሳል፡፡ ይህን የታሪክ ትርጉም 
እ.ኤ.አ. ከ1960 ጀምሮ ተግዳሮት 
እየገጠመው ለመሄዱ ምልክት 
ቢታይም እስከ1990ዎቹ ድረስ 
ከነስህተቱ ተቀባይነቱ ቀጥሏል፡፡ 
ይህንኑ ታሪክ ሩዋንዳውያኑ ከምር 
ከመውሰዳቸው በተጨማሪ የዘር 
ማጥፋት አስተባባሪዎች የታሪክ 
መዛባቱን ለዓላማቸው በቅጡ 
መጠቀም ችለዋል፡፡ ከወደኢትጵያም 
ያሉ በማወቅም ባለማወቅም የሚነዙ 
የታሪክ መዛባቶች አላግባብ ወደፊት 
ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ቢያሰጋ 
እውነት የለውም አያስብልም፡፡ 

የጥላቻና አለመተማመን 
መርዝ ሰንኮፍ ቀበራ

ቤልጂያኖች ሥልጣኑን 
በቱትሲዎች እንዲወሰንና 
ትምህርትም ለእነሱ ብቻ እንዲሆን 
በመሻት ጎሣዎችን ለመለየት 
ባደረጉት ጥረት በየመታወቂያው 
ላይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 
ማንነቱን እንዲገልጥ አደረጉ፡

፡ ይህም የስነልቦናውን ክፍፍል 
ሰነዳዊ አደረገው፡፡ በወቅቱ የነበረው 
የሃብያሪማና መንግሥት ስልጣንን 
በአንድ ፓርቲ ሥር ማድረጉ፣ 
የተሻለ አስተዳደር የመሰረተ 
በማስመሰል ብዙ ድጋፍ በዋናነት 
ፈረንሳይን ጨምሮ ማግኘቱ፣ በተለይ 
መንገድን ጨምሮ በመሰረተልማት 
መዘርጋት ውስጥ መሳተፉ፣ ያለፈ 
ጊዜ ቁርሾንና ልዩነትን ለመቆስቆስ 
የማይደክም መሆኑ፣ እታች ድረስ 
በወረደ አስተዳደር ሁሉን ነገር 
ለመቆጣጠርም ሆነ ለማንቀሳቀስ 
የሚጥር መሆኑና የመሳሰሉት 
ጭፍጨፋውን የመራው የሩዋንዳ 
መንግሥት ዓይነተኛ ባህርይ 
ነበሩ፡፡  ሁቱዎች ሥልጣን 
ቢይዙም በሰሜኑና በደቡቡ መሃል 
ሽኩቻው አለመቅረቱ፣ ይሔንንም 
ለማስታገስ ቱትሲዎችን እንደ 
ማሳበቢያና በሁቱዎች መኃል 
‹‹አንድነት››ን ግድ ለማሰኘት 
የጠላት መጣብህ ማስፈራሪያ 
መፈለግ፣ ጥቂቶችን በማሰር 
ሌላውንም ማደናገጥ፣ በዚህም 
ምክንያት የአስተዳደሩና የተከተሉ 
ግጭቶች ሰለባ የነበሩት ብዙ 
ቱትሲዎች ለስደት ከመዳረጋቸው 
የተቀሩትን የአርፒኤፍ እንቅስቃሴ 
ደጋፊዎች ናቸው በማለት ለጥቃት 
መጋለጣቸው ሁሉ የቅድመ 
ፍጨፋው ሩዋንዳ መልክ ነበር፡፡ 

በኢትዮጵያም የጥላቻና 
የአለመተማመን ዘር የሚመስሉ 
ምልክቶች ስለመታየታቸው 
የሚሞግቱ አሉ፡፡ በተለይ 
ብዙዎቹን ተቺዎች ያላስደሰታቸው 
በአገሪቱ ዜጎች መታወቂያ ላይ 
የተቀመጠውን የብሔረሰብ ማንነት 
መግለጫ ከሩዋንዳውያኑ የቤልጂየም 
ጥንስስና በጭፍጨፋው ጊዜ 
ከነበረው አገልግሎት ጋር በቀላሉ 
ያያይዙታል፡፡ የይልማን ፍራቻ 
እውናዊ ተጨባጭነት ለመቀበል 
የሚያስችል ሁነት ግን በታሪክም 
በትንበያም(ትንተናዊ) በኢትዮጵያ 
አለ ለማለት ያስቸግራል፡፡ ስልጣን 
ላይ ያለው አካል ለሥልጣኑ ቀናኤ 
እንደሆነ፣ ሥልጣኑን ለመጠቅለል 
የቱንም የማኪያቬሌ ምክረ 
ሃሳብ ለመተግበር የሚያቅማማ 
እንደማይሆን መናገር አይከብድም፡
፡ የዛኑ ያህል ግን ጥቂት ቡድን 
ወደዚህ ጽንፈኝነት ለመሄድ ቢከጅል 
እንኳን ማህበረሰቡ እንደሚጋራው 
ለማሳየት አስቸጋሪ ይሆናል፡፡

ኃይማኖታዊ አጀንዳ
የስጋቱ መኖርና 

አለመኖር ላይ ያለን መልስ ምንም 
ሆነ ምን ይልማ ስለዘር ማጥፋቱ 
ከተጻፉት መጻሕፍት መርጦ 
የኢማኩሊንን የተረጎመበትን 
ምክንያት ‹‹ማስተንተን›› 
የሚቀጥለው ጉዳያችን ይሆናል፡
፡ በርዕሰጉዳዩ ላይ በጋዜጠኞች፣ 
በውጭ ዜጋዎች፣ በቱትሲዎችና 
በራሳቸው በሁቱዎች ሳይቀር 
በርካታ መጻሕፍት ታትመዋል፡
፡ በዚህ ዓምድ የእነዚህን ሁሉ 
መጻሕፍት ዝርዝር ማቅረብ 
የሚቻል አይሆንም፡፡ ልዩ ፍላጎት 
ያለው አንባቢ ግን የተወሰኑትን 
ከድረ ገጽ ከነሙሉ ይዘታቸው 
ማግኘት የሚችል ሲሆን፤ 
ብዙዎቹንና ዋናዋናዎቹን ደግሞ 
ርዕሳቸውን ከዊኪፒዲያና ስለክሰተቱ 
ከሚዘግበው ጅኖ ዳይናሚክ ድረ 
ገጽ ማውጫ ላይ ማግኘት ይችላል፡
፡ የዛሬው መጽሐፍ ጸሐፊ እንኳን 
ከዚህኛው መጽሐፍ በተጨማሪ 
“Our Lady of Kibeho: Mary Speaks 
To The World From The Heart Of 
Africa” የተሰኘና “Led by Faith: 

ብርሀኑ ደቦጭ
(የታሪክ ተመራማሪ)

የ‹‹ለወሬ ነጋሪ›› ተርጓሚ ይልማ ኃይሉ 
ስጋት ዕውን ወይስ ቅዠት?

ርዕስ ለወሬ ነጋሪ
ደራሲ ኢማኩሊ ሊባጊዛ
ተርጓሚ ይልማ ኃይሉ
የታተመበት ጊዜ፡- የአማርኛ ትርጉሙ 2004 ዓ.ም
ገጽ፡- 218
ዋጋ፡- 40 ብር
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ፖለቲካ እና ሥልጣን

በግብፅ የተካሄደው የፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 
ውጤት ፊቱን ወደ ሙስሊም ወንድማማቾች ኅብረት 
አዙሯል። በግብፅ የፖለቲካ መድረክ በማናቸውም 
ሁኔታ እንዳይሳተፉ ለረጅም አመታት የታገደው 
ይኸው ድርጅት፣ የግብፅን አብዮት ታኮ ወደ አደባባይ 
ብቅ ለማለት ችሏል። የፖለቲካ ፓርቲው የተለያዩ 
ጋሬጣዎችን ተጋፍጦ ወደፊት ግብፅን ሙሉ ለሙሉ 
ይቆጣጠር ይሆን? የሚለውን ጥያቄ በይደር አቆይተን፤ 
ምን አልባት የወታደራዊው ምክር ቤት መልካም 
ፈቃድ ሆኖ ተመራጩ ፕሬዚዳንት መሐመድ ሙርሲ 
እና ፓርቲያቸው ሙሉ በሙሉ የአገሪቷን ፖለቲካ 
መምራት ቢችሉ፣ ፓርቲው በመካከለኛው ምስራቅ 
ብሎም በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የሚኖረው ፖሊሲ 
ሙባረክ ቀድሞ ሲከተለው ከነበረው የፖለቲካ ሞዴል 
የተለየ ሊሆን እንደሚችል እሙን ነው።

የዚህ ፖለቲካ ለውጥ ትኩሳት በአንድም 
ይሁን በሌላ የአገራችንን ፖለቲካ ሊነካ የሚችልባቸው 
ጉዳዮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ከወዲሁ መታወቅ 
አለበት። በኢትዮጵያ የተካሄዱትን፣አሁንም እየተካሄዱ 
ያሉትን የፖለቲካ ለውጦች ግብፃውያኑ በንቃት 
እንደሚከታተሉት እና የተመቻቸውንም እንደሚደግፉት 
ሁሉ፤ በግብፅ እየተካሄደ ባለው የፖለቲካ እንቅስቃሴ 
ላይ የኢትዮጵያ መንግሥትም የራሱን አስተያየት 
መስጠት ይገባዋል፡፡መንግሥት በውጭ ጉዳይ መስሪያ 
ቤቱ አማካኝነት ስለለውጡ እስከአሁን ምንም ማለት 
አለመቻሉ የሚያስተቸው ቢሆንም አሁንም  ጊዜው ገና 
ያልተቋጨ ከመሆኑ አንጻር በቀጣዩ እንደ አንድ የቤት 
ስራ ሊወስደው እንደሚገባ ሊሰመርበት ይገባል።

 
የግብፅንና የኢትዮጵያን ፖለቲካ ታሪክ ለማጥናት 
የሚሞክር ማንኛውም ታዛቢ ሁለት መሰረታዊ 
ለግንኙነት-ምክንያት የሚሆኑ ነጥቦችን ሳይዳስስ 
አያልፍም። በአባይና በእምነት ጉዳዮች ከጥንት 
የኢትዮጵያ ታሪክ ጀምሮ ሁለቱ አገራት ብዙ 
ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችን አድርገዋል። የአባይ ጉዳይ 
በአንድ ትውልድ ብቻ ተቋጭቶ የሚያልቅ ካለመሆኑም 
በተጨማሪ ለግብፃውያኑ የህይወት እና የሞት አጀንዳ 
ከመሆኑ አንፃር ሁለቱ አገራትን በዓይነ ቁራኛ እያተያየ 
ዘመናት ይዟቸው ተሻግሯል። አሁንም ቢሆን ርዕሰ 
ጉዳዩ እንደ አዲስ ከመነሳት አልዳነም። ሁለተኛው ርዕሰ 
ጉዳይ ሃይማኖት ሲሆን፣ ሁለቱ አገራት በውስጣቸው 
ላሉት በጋራ ለሚጋሯቸው ሃይማኖታዊ ተቋማቶች 
(ኢትዮጵያውያኑ ለግብፅ ክርስቲያኖች፣ግብፃውያኑ 
ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች) በነበራቸው ወገንተኝነት 
ምክንያት እምነት ሌላኛው የግንኙነት መስመር 
ለመሆን በቅቷል።በተለይ የመካከለኛው ዘመን ታሪክ 
የዚህ አይነቱ ግንኙነት ማሳያ ነው፡፡

የሙስሊም ወንድማማቾች ኅብረት ወደ 
ስልጣን መምጣት የአባይ ጉዳይንና ለዘመናት ታሪክ 
ሆኖ የነበረውን የሃይማኖት አጀንዳ ወደ መድረክ 
መቀስቀሱ አይቀሬ ነው። ድርጅቱ እንደሌሎች የፖለቲካ 
ፓርቲዎች አለማዊ (secular) አለመሆኑ የሃይማኖት 
ካባው ለኢትዮጵያ መንግስት ከአባይ ቀጥሎ ተጨማሪ 
የቤት ሥራ ይሆነዋል። ይህንን የፖለቲካ ዳራ ለመረዳት 
የሙስሊም ወንድማማቾች ኅብረት ምንነት እና ርዕዮት 
አለሙን በጥቂቱም ቢሆን ማየታችን ተገቢ ይሆናል።

‹‹ግባችን አላህ ነው››
እ.ኤ.አ. በ1928ዓ.ም በሐሰን አል-ባና 

አማካኝነት እንደተቋቋመ የሚነገርለት የሙስሊም 
ወንድማማቾች ኅብረት በአለማችን ከሚገኙ የሙስሊም 
ድርጅቶች መካከል በትልቅነቱ ተወዳዳሪ የለውም። 
የመካከለኛው ምስራቅ ኤክስፐርት የሆኑት ሻዲ ሐሚድ 
ድርጅቱን ‹‹የእስልምና እንቅስቃሴዎች ሁሉ እናት›› 
ሲሉ ይገልፁታል።

በሆስኒ ሙባረክ አገዛዝ ዘመን በግብፅ 
ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ዙሪያ የነበረው ተሳትፎ 
በመንግሥት ተፅዕኖ ምክንያት እንዲገታ የተገደደው 
ድርጅት የግብፅን አብዮት ተከትሎ ያሳየው ንቁ ተሳትፎ 
በግብፅ ፖለቲካ ላይ ግንባር ቀደም ተዋናይ ለመሆን 
አስችሎታል። በቅርቡ በተካሄደው ፕሬዚዳንታዊ 
ምርጫም መሐመድ ሙርሲን እጩ አድርጐ 
በማወዳደር ለድል በቅቷል።

ከምስረታው ጀምሮ የድርጅቱን እንቅስቃሴ 
የታዘቡ የፖለቲካ ተንታኞች ድርጅቱ ለዘመናዊ ፖለቲካ 
የሚመች እንዳልሆነ ነባር አላማዎቹን በመጥቀስ 
ይተቻሉ። የሙስሊም ወንድማማቾችን ኅብረት ርዕዮተ 
አለም እንደቀረፅ የሚታመነው ሰዒድ ቁታብ እ.አ.አ 
በ1964 ዓ.ም ባሳተመው “Milestone” የሚለው ስራው 
ለተለያዩ አክራሪ እስልምና ቡድኖች እንዲመሰረቱ 
ምክንያት እንደሆነ ይገልፃሉ። ከነዚህ አክራሪ 
የእስልምና ቡድኖች መካከል የሙስሊም ወንድማማቾች 
ኅብረት አባል የነበረውና በኋላ አልቃይዳ በሚል ስም 
የሚታወቀው አክራሪ ቡድን ዋነኛው ነው። የርዕዮተ 
አለሙ አርቃቂ ቁታብ፣ በሸሪያ ሕግ የማይተዳደሩ 
መንግሥታት ላይ ጅሃድ ማወጅ ሕጋዊ መሆኑን ከላይ 
በተጠቀሰው ስራው ላይ በአፅንኦት ፅፏል።

የሙስሊም ወንድማማቾች ኅብረት ከግብፅ 
በተጨማሪም በተለያዩ አገራት ከ100 በላይ የሚሆኑ 
ቅርንጫፎች እንዳሉት የሚታመን ሲሆን ከነዚህ 
መካከል በተለይ በአሜሪካ እና በእስራኤል መንግሥታት 
በአሸባሪነት የተፈረጀውና በፍልስጤም የሚንቀሳቀሰው 

ሙሉነህ አያሌው
muleayalew@yahoo.com

ሐማስ አንዱ ሲሆን፤ ከነዚህ በተጨማሪ በቅርቡ 
የተገደለው ኦሳማ ቢን ላደን እና ምክትሉ አይማን አል-
ዛህዋሪ ቀድሞ የግብፅ ሙስሊም ወንድማማች ኅብረት 
አባል መሆናቸው ድርጅቱን ከእነዚህ አሸባሪ ግለሰቦች 
እና ድርጅታቸው የተለየ አመለካከት እንደሌለው 
ያሳያል የሚሉ ተንታኞች ብዙ ናቸው።

ከሸሪያ ሕግ አተገባበር በተጨማሪም ግብፅ 
በእስልምና መንግሥት መተዳደር አለባት የሚለው 
የድርጅቱ ዋነኛ መታወቂያው ነው። ምንም እንኳን 
የህብረቱ አላማ ይህ ቢሆንም ወቅታዊው የአለማችን 
ፖለቲካ መስመር እየተከተለ ካለው ርዕዮተ ዓለም 
አንፃር የሙስሊም ወንድማማች ኅብረት ተወካዮች 
የፖለቲካ ስልጣን መያዛቸው ብቻውን አላማቸውን 
ተግባራዊ ለማድረግ በቂ ነው ብሎ መከራከር 
እንደማይቻል ኤሪክ ስታከልቤክ “Understanding the 
Muslim brotherhood’s threat” በሚለው ፅሁፋቸው 
ይሞገታሉ።

ወደ ስልጣን እንዲመጡ የመረጧቸው 
ደጋፊዎች ያላቸውን ያህል፣ በተለይ የተማረውን 
የማኅበረሰብ ክፍል የሚወክሉ ግብፃውያንን ጨምሮ 
ክርስቲያኖቹ፣ ናስራውያኑ፣ ሶሻሊስቶቹ፣ የንግዱ 
ማኅበረሰብ፣ ትሮትስኪያውያን እና መካከለኛውን መደብ 
የሚወክሉ የማኅበረሰብ ክፍሎች አገዛዙን ሊቀበሉት 
እንደማይችሉ ጃይሽሪ ባጆሪያ “Egypt’s Muslim 
Brotherhood” በሚለው ፅሁፋቸው ይገልፃሉ።

አሁን የፖለቲካው ስልጣን በእጃቸው 
ነው። ምን አልባት ወታደራዊ ክፍሉ እንደታቀደው 
ስልጣኑን ሙሉ በሙሉ ለሙስሊም ወንድማማቾች 
ኅብረት የሚያስረክብ ከሆነ፣ ‹‹ድርጅቱ ከሚመራበት 
ቀዳሚ መፈክር አይወጣም›› ይላሉ የድርጅቱን አካሄድ 
እየታዘቡ ያሉ ተንታኞች።ድርጅቱ የመጣበትን እና 
ወደፊት የሚሄድበትን አቅጣጫ ለመገምገም ይረዳን 
ዘንድ የመተዳደሪያውን ቀዳሚ መፈክር መመልከቱ 
በቂ ነው፡፡

‹‹ግባችን አላህ ነው
መሪያችን ነብዩ
ቁራንም ህጋችን
ጅሃድ መንገዳችን
በአላህ ስም መሞት 
የተስፋችን ዳርቻ ነው፡፡››
 

(Allah is our objective
 

The prophet is our leader
 

Qur’an is our law
 

Jihad is our way
 

Dying in the way of Allah is our highest 
hope)

የእስልምና መንግስት
 ባልተቋጨው የግብፅ አብዮት ላይ 

ሰፊ ትንታኔ እየሰጡ የሚገኙ ተንታኞች በዋናነት 
ካተኮሩባቸው ነጥቦች መካከል በግብፅ የእስልምና 
እምነት አቀንቃኝ የሆኑ ቡድኖች ዳግም ወደ አደባባይ 
ብቅ የማለታቸው ጉዳይ ነው። በሀገሪቱ እስልምናን 
ማዕከል አድርገው ከተቋቋሙ የፖለቲካ ድርጅቶች 
መካከል የሙስሊም ወንድማማቾች ኅብረት ዋነኛው 
ቢሆንም ብቸኛ ግን አይደለም። የሙባረክ አገዛዝ 
አደብዝዟቸው ከነበሩና የአገዛዙን መውደቅ ተከትሎ 
ካቆጠቆጡ የእምነት ድርጅቶች መካከል ሰለፊዎቹ 
እና ጅሃዲስቶቹ፤ ጀምአል ኢስላሚስት እና የግብፅ 
እስላሚክ ጅሃድ ተጠቃሽ ናቸው።

ከነዚህ ሁለቱ ቡድኖች መካከል ሰለፊ 
ዋነኛው ሲሆን፣ ስብስቡ በግብፅ እስከታችኛው 
የሕብረተሰብ ክፍል ድረስ የሚዘልቅ የግንኙነት 
መስመር መዘርጋቱ በእጅጉ ይነገርለታል። በተለይም 
በግብፅ ገጠራማ አካባቢዎች እና በታላቋ እስክንድርያ 
ከተማ ውስጥ ያላቸው ህዝባዊ ተቀባይነት ከሌሎቹ 
አካባቢዎች የተለየ ነው።

ሁለተኛው የጅሃዲስቶቹ ቡድን (ጀማ አል-
ኢስላሚስት እና የግብፅ እስላሚክ ጅሃድ) እ.ኤ.አ 
በ1981 ዓ.ም ፕሬዚዳንት አንዋር ሳዳትን በመግደል 
ወንጀል ተሳትፈዋል በሚል በመከሰሳቸው ሳቢያ 
በሙባረክ ዘመን ሕገ-ወጥ ተደርገው መታገዳቸው 
ይታወሳል። ሰለፊም ይሁን ሌሎቹ የጅሃዲስት ቡድኖች 
በአዲሷ ግብፅ ላይ ዳግም ወደ መድረኩ ብቅ ማለታቸው 
በአካባቢው ፖለቲካ ላይ የሚኖራቸው ተፅዕኖ ቀላል 
የሚባል አይሆንም።

በግብፅ እየተንቀሳቀሱ ያሉት ኢስላሚክ 
ቡድኖች ዋነኛው ተልዕኮአቸው ሲጠቃለል የሚከተለው 
ቅርፅ ይኖረዋል። የመጀመሪያው አላማቸው በግብፅ 
‹‹የእስልምና መንግሥት›› መመስረት አለበት 
የሚለው አጀንዳቸው ነው። አብዛኛው የግብፅ ሕዝብ 
የእስልምና እምነት ተከታይ ቢሆንም በተለይ የተማሩ፣ 
ሚዲያውን የተቆጣጠሩ፣ ታላላቅ የቢዝነስ ተቋማትን 
የያዙ ግለሰቦችና አስር በመቶ የሚሆነውን የግብፅ 
ኮፕቲክ ክርስቲያኖች የሚወክሉቱ ቡድኖች እንዲህ 
አይነት መንግሥት እንዳይመሰረት በእጅጉ የሚፈልጉ 
የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። ምንአልባት የጅሃዲስቶቹ 

ቡድን በግብፅ ቢሳካለት በኢትዮጵያ እና በአፍሪካ ቀንድ 
አካባቢ የሚኖረው ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ በእጅጉ ሊቀየር 
እንደሚችል መገመት ይቻላል።

በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ካሉ አገራት 
በእኩሌታ የእስልምና እና የክርስትና እምነት ተከታዮች 
የሚኖሩባት አገር ብትኖር ኢትዮጵያ ብቸኛዋ ነች።  
የኢህአዴግ ልሂቃን ‹‹አንዳንድ የእስልምና እምነት 
ተከታዮች በኢትዮጵያ ኢስላማዊ መንግሥት 
እንዲመሰረት ይፈልጋሉ›› ሲሉ አማኞቹን ይከሷቸዋል። 
ይሄ ሀሳብ እውን ከሆነ በእርግጥም በግብፅ እየተካሄደ 
ያለው አብዮት ከኢትዮጵያ ሙስሊም መንግሥት 
እንዲመሰረት ከሚፈልጉ ቡድኖች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት 
ይኖረዋል። በኢትዮጵያውያን የሙስሊሞ ጉዳይ ላይ 
የፃፉ አጥኚዎች በግብፅ ሙስሊም ወንድማማቾች 
እና በአንዳንድ ኢትዮጵያውያን የሙስሊም ስብስቦች 
መሀከል የሀሳብ ዝምድናዎች እንዳሉ ያትታሉ። ፕ/ር 
ሁሴን አህመድ “Islamic literature and religious 
revival in Ethiopia /1991-1994/” በሚለው 
ጥናታዊ ስራቸው እንደሚያነሱት ራሱን ‹‹ኸክዋን›› 
ብሎ የሚጠራው፣ መነሻውን በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲና 
በሌሎች ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ያደረገው 
የልሂቃን ቡድን ርዕዮተ-ዓለማዊ ትርጓሜውን የተበደረው 
ከሙስሊም ወንድማማቾች ነው። በ1980ዎቹ አጋማሽ 
ገበያ ላይ በነበረችው ቢላል መጽሔት አማካኝነት 
የሙስሊም ወንድማማቾቹን ኅብረት የርዕዮተ-ዓለም 
አቋም ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ ሞክሯል። ከዚህም 
ባለፈ ሙስሊም ልሂቃን ወደ ኢትዮጵያ የፖለቲካ 
አደባባይ መምጣት፣ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ጥያቄ 
እንደሚፈታ ያምናል። እነዚህ ሁነቶች ከሙስሊም 
ወንድማማቾች ግብፅን የመምራት ዕድል በጋራ 
ተጣምረው ከተከሰቱ በሁለቱ ማህበረሰቦች መካከል 
የሚኖረው መደጋገፍ፤ ግብፃዊያኑ ለኢትዮጵያውያኑ 
አቻዎቻቸው አንድም የሞራልና የማቴሪያል ድጋፍ 
በማድረግ በሌላ መልኩም ከኢትዮጵያ መንግሥት 
ለሚደርስባቸው አሉታዊ ጫናዎች መጠጊያና መሸሸጊያ 
በመሆን ሊተባበሯቸው ይችላሉ። ይሄ አንዱ የሚጠበቅ 
ውጤት ሲሆን፤ ኢትዮጵያን በዙሪያዋ ከበዋት የሚገኙ 
የቀንዱ አገራት ካላቸው ማህበረሰባዊ ስብጥር አንፃር 
ለእስልምና እምነት ቅርብ መሆናቸው በእነዚህ 
ጐረቤት አገራት የግብፅ ጅሃዲስቶች የሚገነቧቸው 
‹‹የወንድማማችነት ኅብረት›› ሃይማኖቱን ፖለቲካዊ 
ካባ እንዲላበስ ያደርገዋል።እነዚህ ሁሉ ተደማምረው 
የእስልምና እምነት በኢትዮጵያ ስልጣንን ለመጨበጥ 
በሚያደርገው ትግል ምክንያት ቀጠናውን ወደለየለት 
ፖለቲካዊ እና ማኅበረሰባዊ ቀውስ ሊከተው ይችላል። 
በተለይ በአገራችን በሚገኙ የተለያዩ የሃይማኖት 
ተቋማትና የእምነቶቹ ተከታዮች ዘንድ የሚፈጠረው 
ስጋትና አለመግባባት የአገራችንን ቀጣይ እጣ ፈንታ 
አደጋ ላይ ይጥለዋል።

 
የስትራቴጂ ለውጥ

በመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ከሚገኙ 
አገራት መካከል ግብፅ የአሜሪካ ወዳጅ በመሆን 
የሚደርስባት የለም። ይህም ከእስራኤል በመቀጠል 
በአለማችን ሁለተኛዋ ከፍተኛ የአሜሪካ መንግስት 
የውጭ እርዳታ ተቀባይ አገር ያደርጋታል። በተለይ 
እ.ኤ.አ 1979 ዓ.ም  ካምፕ ዴቪድ ላይ ስምምነት 
ከተደረገ ወዲህ በሁለቱ አገራት  (በግብፅና በእስራኤል) 
መካከል በተደረሰው መግባባት፣ ግብፅ ለእስራኤል 
በሰጠችው እውቅና ምክንያት በአሜሪካ መንግስት 
ከሌሎቹ አረብ አገራት የተሻለ ሞገስ አስገኝቶላታል። 
የአሜሪካ መንግሥት ከቀድሞው የሙባረክ መንግሥት 
ጋር በጋራ በተደረሰባቸው መግባባቶች ላይ የነበረውን 
ስምምነት ከአሁኑ ተመራጭ የሙስሊም ወንድማማቾች 
ኅብረት ጋር ሊቀጥል ይችላል ወይ? የሚለው የብዙዎቹ 
ጥርጣሬ ነው። የአሜሪካ መንግሥት በግብፅ የትኛውም 
ኃይል ወደ ስልጣን ሲመጣ ለእስራኤል መንግሥት 
እውቅና መስጠት እንዳለበት ያምናል፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪም ከጂኦ-ፖለቲካዊ ፋይዳ አንፃር የአሜሪካ 
መንግሥት በስዊዝ ቦይ ላይ የመጠቀም መብቱ 
እንዲረጋገጥ እና በሁለቱ አገራት መካከል ያለውን 
የሁለትዮሽ ወታደራዊ ስምምነት ተጠብቆ እንዲቀጥል 
የሚያስችል መንግሥት በግብፅ እስከተቋቋመ ድረስ 
ዋሽንግተን ለካይሮ የምትሰጠው ድጋፍ እንደሚቀጥል 
ይታመናል። የሙስሊም ወንድማማቾች ኅብረት በተለይ 
ፀረ-ፅዮናዊ አቋም በማንፀባረቁ፣ግብፅ በአንዋር ሳዳት 
ጊዜ ለእስራኤል የሰጠችው እውቅና በሕዝበ ውሳኔ 
መወሰን አለበት የሚል አቋም በመያዙ ምክንያትና ግብፅ 
ኢስላማዊ መንግሥት እንዲመሰረት ከውስጥ በሚደረግ 
ግፊት ምክንያት ከምዕራባውያኑ ለጋሽ አገራት ጋር 
አገሪቱ ያላትን ታሪካዊ ተጠቃሚነት ያሳጣታል።

በምዕራባውያኑ እና በግብፅ መንግሥት 
መካከል የሚፈጠረውን አለመግባባት ተከትሎ እድል 
ፊቷን ወደ ኢትዮጵያ ልታዞር የምትችልባቸው ክፍተቶች 
ሰፊ ናቸው። ከግብፅ በመቀጠል ለመካከለኛው ምስራቅ 
የሚቀርበው አካባቢ የአፍሪካ ቀንድ ነው። ከቀንዱ 
አባል አገራት መካከል በአንፃራዊ መልኩ ኢትዮጵያ 
የተረጋጋች አገር ከመሆኗም በተጨማሪ ካላት ጠንካራ 
ወታደራዊ አቋም፣ የተፈጥሮ ኃብትና የሕዝብ ብዛት 
አንፃር ተቀዳሚ የአሜሪካ መንግሥት  ምርጫ መሆኗ 
የሚጠበቅ ነው።

ይህ ዲፕሎማሲያዊ ቅይይር የሚኖር ከሆነ 

የኢትዮጵያ መንግሥት ለግብፅ ይደረግ የነበረውን 
ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ ከማግኘቱም በተጨማሪ 
የግብፅ መንግሥት በአገራችን ውስጥ ይከወኑ በነበሩት 
የልማት ተግባራቶች ላይ ያለውን አሉታዊ ጫናዎች 
እንዲቀንስ ያደርገዋል። በዚሀ ለውጥ ሳቢያ  ከሚገኘው 
ገንዘብ በተጨማሪ የምናገኘው ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ 
የተጀመሩትንም ይሁን የታቀዱትን ፕሮጀክቶችን ከግብ 
ለማድረስ ይረዳናል። ብዙ ጊዜ አካባቢያዊ ፖለቲካ 
ለውጦችን በመጠቀም በቀላሉ እንዴት ማትረፍ 
እንደምንችል የአገራችን መንግሥት እንቅስቃሴዎችን 
ሲያደርግ አናስተውልም። ደካማ ዲፕሎማሲያዊ ቡድን 
በውስጡ የያዘው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኢህአዴግ 
የፖለቲካ ቀመር እራሱን በመወጠሩ ምክንያት የሌሎች 
ምሁራንን ድጋፍ ሲሻ አንመለከትም።

የኢትዮጵያ መንግሥት በውጭ ጉዳይ 
መስሪያ ቤት አማካኝነት በግብፅና በምዕራባውያን 
መካከል የሚፈጠረውን ክፍተት እንዴት መጠቀም 
እና ከምዕራባውያኑ ጋር ዘላቂ ወዳጅነትን በምን 
መልኩ ማትረፍ እንደሚችል ከወዲሁ መዘጋጀት 
ይጠበቅበታል። ይህንን ለማድረግ በተለያዩ አጋጣሚዎች 
በየዩኒቨርስቲው የሚያስተምሩ ምሁራንን በመሰብሰብ 
እና በማወያየት፣ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን መጠቆም 
ይጠበቅበታል።

አዲሱ የአባይ መልክ
ምን አልባት የመሐመድ ሙርሲ 

መንግሥት ሙሉ በሙሉ ግብፅን የመምራት እድል 
ቢያገኝ እንኳን ወታደራዊው ካውንስል ከግብፅ ቀዳማዊ 
አብዮት ማግስት ጀምሮ(እ.አ.አ.1952ዓ.ም) በአገሪቷ 
ፖለቲካ ላይ ያለውን የበላይነት ሙሉ ለሙሉ 
ለተመራጩ ፕሬዚዳንትና ፓርቲያቸው ያስረክባል 
ተብሎ አይጠበቅም። በአባይ ጉዳይ ለግብፃውያን ዋስትና 
እና ከለላ ነው ተብሎ የሚጠበቀውም ወታደራዊው 
ምክር ቤት ነው። በየአመቱ ከአሜሪካ መንግሥት 
የሚደረግለት የ1.3 ቢሊዮን ዶላር አመታዊ ድጐማ፣ 
ወታደራዊ ስልጠና እና የጦር መሳሪያ አቅርቦት 
ያካበተው የግብፅ መከላከያ ኃይል ከኢትዮጵያ በእጅጉ 
የላቀ እንዲሆን ረድቶታል።

በሙባረክ መንግሥት ላይ የተካሄደውን 
አብዮት ተከትሎ የአባይም ፖለቲካ ሁለት መልክ 
ሊኖረው እንደሚችል ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው 
መልክ ኢትዮጵያ አጋጣሚውን ተጠቅማ ከግርግሩ 
ልታተርፈው የምትችለው ፖለቲካዊ ጥቅም ሲሆን፤ 
ሁለተኛው መልክ ግብፃውያኑ ወደ መድረኩ ያመጡት 
የፖለቲካ ፓርቲ ከሌሎች አገራት ጋር በሚመሰርተው 
ወዳጃዊ ግንኙነት አማካኝነት ይበልጥ በኢትዮጵያ ላይ 
ሊፈጥረው የሚችለው ጫና ነው።

የሙባረክን መንግስት መውደቅ ተከትሎ 
በግብፅ እየተካሄደ ባለው ፖለቲካዊ ለውጥ ላይ 
የእስራኤል መንግሥት ደስተኛ እንዳልሆነ ይታወቃል። 
የሙስሊም ወንድማማቾች ኅብረት ለእስራኤል 
መንግሥት እውቅና የመስጠቱ ጉዳይ ዳግም መጤን 
እንዳለበት ማውሳቱ ምዕራባውያንን እና እስራኤልን 
አስከፍቷል። ፓርቲው በግሉ ለእስራኤል እውቅና 
የማይሰጥ ከመሆኑም በተጨማሪ ሌሎች እስራኤል 
አሸባሪ ያለቻቸውንም ቡድኖች በመደገፉ ምክንያት 
የእስራኤል ፊት ወደ ኢትዮጵያ እንዲዞር ያደርገዋል። 
የግብፅ ደህንነት ሚኒስቴርም ይህንኑ ነው ያረጋገጡት። 
መስሪያ ቤቱ እንደሚለው ከሆነ የእስራኤል መንግሥት 
ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምታከናውነውን ግድብ 
እንደምትደግፍ መረጃው እንዳላቸው ጠቅሰዋል።ይህንን 
ተከትሎም አዲሱ መንግሥት ወታደራዊ እርምጃ 
በኢትዮጵያ ላይ ሊወስድ እንደሚችል ፍንጭ 
ሰጥቷል።

ሌላኛው የለውጡ እንቅስቃሴ ውጤት 
የሚሆነው ግብፅ የእስራኤልን ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ 
ለመበቀል በምትወስደው አፀፋዊ እርምጃ ምክንያት 
የሚደርስብን ፖለቲካዊ ጫና ነው። የእስራኤልን 
እንቅስቃሴ ተከትሎ የቀድሞ የአቶሚክ ኃይል ኤጀንሲ 
መሪ የነበሩት መሐመድ ኤል ባራዳይ እስራኤል ጋዛ 
ላይ ጥቃት እሰነዝራለሁ ካለች ፀረ-ፅዮናዊ ጦርነትን 
እናውጃለን ማለታቸው ይታወሳል።የኤል ባራዳይን 
ንግግር ተከትሎ የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ 
በግብፅና በኢራን መካከል ከ30 ዓመት በፊት ተቋርጦ 
የነበረውን ግንኙነት መቀጠል እንደሚያስፈልግ 
ተናግረዋል፡፡ ሚኒስትሩ ግብፅና ኢራን የቀደመው 
ታሪካቸውንና ስልጣኔያቸውን ሊያንፀባርቅ የሚችል 
የሁለትዮሽ ትብብር ማድረግ እንደሚገባቸው ከኢራኑ 
አቻቸው ጋር በተወያዩበት ወቅት ይፋ አድርገዋል።  
እ.አ.አ ከ1979 ዓ.ም ወዲህ የኢራን ሁለት የጦር 
መርከቦች የስዊዝ ቦይን አልፈው በአሁኑ አመራር 
ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲሄዱ መደረጉ ግንኙነቱን ዳግም 
ለማጠንከር እየተወሰዱ ካሉ እርምጃዎች መሀከል 
አንዱ ነው።

የእስራኤልን እንቅስቃሴ ለመገደብ ሲባል 
ግብፅና ኢራን ከ30 አመታት በኋላ የጀመሩት ግንኙነት 
ለፖለቲካው አዲስ ምዕራፍ ነው። እነዚህ ሁለትዮሽ 
ግንኙነቶች በአፍሪካ ቀንድ የኤርትራን አጋርነት 
እንደሚያገኝ አይጠረጠርም። የኢራን መንግሥት 
ከኤርትራ ጋር በመሰረተው ወዳጅነት ምክንያት በአሰብ 
ወደብ አካባቢ ወታደራዊ ማዕከል እንድትገነባ ፍቃድ 
ማግኘቷ የሚታወቅ ነው። ግብፅ፣ ሱዳን፣ ኢራን፣ 
ኤርትራ፣ በሶማሊያ ያሉት የሙስሊም አክራሪ 
ኃይሎች በኅብረት ሆነው የኢትዮጵያን፣የእስራኤልን 
እና የአሜሪካን ወዳጅነት ሊገዳደሩት ይችላሉ? 
የሚለው ወደፊት የምናየው ይሆናል። የአባይም 
እጣ ፈንታ በአዲሱ ፖለቲካዊ ወዳጅነት ምክንያት 
የተለየ አቅጣጫ ሊይዝ ይችላል። የኢትዮጵያ 
መንግሥትም ይህንን እድል አመዛዝኖ ሊጠቀምበት 
ይገባል። ገንዘብና ዲፕሎማሲያዊ ተቀባይነት ብቻውን 
ግድቡን አያስጨርሱትም። ከጐረቤት አገራት ጋር 
የምንመሰርተው መልካም ጉርብትናም ለግድቡ ደህንነት 
ወሳኝ መሆኑ ሊጤን ይገባዋል።

ግብፅ ስታተኩስ፤ ኢትዮጵያ  ትሞቃለች
የእስራኤልን እንቅስቃሴ ለመገደብ ሲባል ግብፅና ኢራን ከ30 አመታት በኋላ የጀመሩት ግንኙነት 

ለፖለቲካው አዲስ ምዕራፍ ነው። እነዚህ ሁለትዮሽ ግንኙነቶች በአፍሪካ ቀንድ የኤርትራን አጋርነት 

እንደሚያገኝ አይጠረጠርም። የኢራን መንግሥት ከኤርትራ ጋር በመሰረተው ወዳጅነት ምክንያት በአሰብ 

ወደብ አካባቢ ወታደራዊ ማዕከል እንድትገነባ ፍቃድ ማግኘቷ የሚታወቅ ነው።
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ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ 

የትግራይ ሕዝብ ነፃ አውጪ ግምባር ሠራዒ መጋቢ 
መሀንዲስ አቶ መለስ ዜናዊ በሠሩትና በሚመግቡት 
ምክር ቤት ሲሰብኩና ተመጋቢዎቹ ጥያቄ እየጠየቁ 
ሲብራራላቸው ብዙ ጊዜ በመገናኛ ብዙኃን አማካይነት 
ሰምቻለሁ፤ አይቻለሁ። ትርኢቱ የመምህርና የተጋባዥ 
ተማሪዎች ግንኙነትን የያዘ ሆኖ ስለሚቀርብ፥ ዜናው 
ሲደርሰኝ አዳማጮቹ ምን ዓይነት ጥያቄ እንደሚያነሡ 
ከማወቅ ያለፈ ትኩረት አልሰጠውም ነበር። ግን 
አሜሪካን አገር አቶ አበበ ገላው ራሳቸውን ያስደፋቸው 
ዕለት ሳይጠየቁ የሰጡት መልስ ልቤን ማርኮታል።

ጠያቂው አንድ አፍሪካዊ ነው። ጥያቄው “እድገትና 
ዲሞክራሲ አብረው ይሄዳሉ? ወይስ፤ እድገት 
ለማምጣት መጀመሪያ ዲሞክራሲን መስፈን አለበት?” 
የሚል ነበር። መሀንዲሱ ላልተጠየቁት ጥያቄ የሰጡት 
መልስ በተለየ መልኩ የተሰማኝ በአጋጣሚው ምክንያት 
ነው። “አጋጣሚ” ያልኩት እርሳቸው ሲመልሱ አቶ 
ሲሳይ አጌና “የቃሊቲው መንግስት” በሚል ርእስ 
የጻፈውን መጽሐፍ እያነበብኩ ወደ ማገባደዱ ደርሼ 
በነበረበት ጊዜ መሆኑን ነው። መሀንዲሱ ሲመልሱ 
መጀመሪያ እድገትና ዲሞክራሲ ምንም ግንኙነት 
እንደሌለው አብራሩ። ይኸን መልስ ስሰማ፥ የኢትዮጵያን 
ሕዝብ ለምን ዲሞክራሲን እንደነፈጉት ማብራራታቸው 
መስሎኝ ነበር፤ አይደለም። መሀንዲሱ ዴሞክራሲን 
ለሕዝቡ ለመስጠት ሳይፈልጉ ከኢትዮጵያ ምድር 
እንደሚለዩ መርሣት አልነበረብኝም።

ከዚህ ቀጥለው ላልተጠየቁት ጥያቄ መልሳቸውን 
አስከተሉ፤ “ይህ ማለት” አሉ፤ “ይህ ማለት፥ ያለ 
ዲሞክራሲ በሰላም መኖር ይቻላል ማለት አይደለም። 
በተለየ እንደ ኢትዮጵያ ያለች ብዙ የተለያዩ ሕዝቦች 
በሚኖሩባት ሀገር ሰላም ሰፍኖባት እድገትን ለማካሄድ 
እንዲቻል ዲሞክራሲ የግድ መስፈን አለበት” አሉ፥ ምንም 
ሳያወላውሉ፤ በሽብርተኝነት ክስ ጥፋተኛ የተባሉት እነ 
እስክንድር ነጋ ከምድር ገሃነም ሆነው የሚጮሁት 
ዋይታ ምንም ሳይወቅሳቸው። (ጥያቀውና መልሱ 
የተካሄደው በእንግሊዝኛ ስለነበረ የአማርኛ ትርጒሜ 
ስሕተት ካለበት መሀንዲሱ ሊያስተካክሉት ይችላሉ።) 
ከአዳማጩ ማህል መልሳቸውና አገዛዛቸው ያልተገናኙ 
መሆኑ ያልገባው እሳቸውንም ግር እስኪላቸው ድረስ 
አጨበጨበ። “መሀንዲሱ ምዕራባውያን መስማት 
የሚፈልጉትን መናገር ይችላሉ” የሚባለው ከመቸውም 
ግልጽ የሆነልኝ ይኸንን ያልተጠየቁትን ጥያቄ ሲመልሱ 
ስሰማ ነው። እውነትም ፤ ተክነውበታል። ወደ 
አልተጠየቁት መልስ የተጣደፉት ምናልባት አቶ አበበ 
ገላው ያስደፋቸውን አንገት ቀና ለማድረግ ይጠብቁት 
የነበረው ዕድል ስላጋጠማቸው ይሆናል።

ዲሞክራሲና መሀንዲሱ እንደማይተዋወቁ፥ 
ወደመጀመሪያው ላይ ተታልለን ይሆናል እንጂ፥ ከምርጫ 
97 ወዲህ እቅጩን ዐውቀነዋል። መግዛትን የጉልበተኛ 
ተራ ጉዳይ እንዳደረጉት መላ ዓለም አይቷል። ድምጽ 
መስጫ ወረቀቶች በአንዳንድ ዲሞክራሲያዊ አገሮችም 
ይሰረቃሉ፤ ግን እንደዚህ ያለ ዝርፊያ የሚካሄደው 
ዲሞክራሲ በሌለበት አገር ብቻ ነው። 

የምርጫ 97 ጉዳይ ከተነሣ፥ በዚያ ጊዜ ስለሆነው 
የምናውቀው ሕዝቡ በምርጫ ያገኘውን ድል 
መነጠቁንና አዝማቾቹ ድሉን ስለመሩ ተወንጅ እስር 
ቤት መግባታቸውን እንጂ፥ አቶ ሲሳይ አጌና በዝርዝ 
እንደገለጠው እስረኞቹ በመሀንዲሱ ትእዛዝ እንዲህ 
በምድር ገሃነም ውስጥ መሰቃየታቸውን መቸ ዐወቅን? 
ውይ፥ ውይ! እውነትም ሕገ-አራዊት! ከጭካኔዎቹ 
ውስጥ አንዱን ለማንሣት ያህል፥ ሲመሽ ዘበኞቹ 
ከሦስት መቶ በላይ የሚሆኑ እስረኞችን አንድ ክፍል 
ውስጥ ዘግተውባቸው በርቀት ሊቆሙ ይችላሉ። ማንም 
በምንም ምክንያት በሩን ቢያንኳኳ፥ የቱንም ያህል ከፍ 
ባለ ድምፅ ቢጮህ፥ ከመንጋቱ በፊት የሚከፍትለት 
የለም። ሆዱን የጎረበጠው ሰው እዚያው በሁሉም 
ፊት ከመዋረድ ሌላ፥ ሁሉም ምነው አፍንጫ ባልኖረኝ 
ሲያሰኝ ያነጋል። እሳት ቢነሣ ሁሉም ያልቁ ነበር። 

የፍርድ ቤቱ ሂደት ድራማ ነበር፤ የዳኝነት 
ወምበሮች የተያዙት በገለልተኛ ሳይሆን የበላይ ትእዛዝ 
በሚያወዛውዛቸው ገለልትኞችን በተኩ ዳኞች ነው። 
በሐሰት እንዲመሰክሩ ከታዘዙት መስካሪዎች ውስጥ 
አንዱ ሲጠየቅ፥ የመንግሥት ታዛዥ መሆኑን በኩራት 
ለማሳየትና በይፋ ለመመስገን፥ “ያየሁትም የሰማሁትም 
ነገር የለም፤ የመጣሁት መንግሥት መስክር ብሎ 
ስላዘዘኝ የመንግሥት ትእዛዝ ለመፈጸም ነው” ብሎ 
መሰከረ። 

በምርጫው ሳቢያ የመሀንዲሱ ፖሊሶች ሁለት መቶ 
የሚሆኑ ሰላማዊ ሰልፈኞች ገድለው ነበር። ሰዎቹ ለምን 
እንደተገደሉ የሚመረምር አንድ ቡድን መንግሥት 
አቋቁሞ ነበር። ያም ሆኖ፥ መርማሪው ቡድን ጥፋቱ 

የመንግሥት መሆኑን አረጋገጠ። መሀንዲሱ የፈለጉት 
ግን ሕዝቡን ጥፋተኛ ለማድረግ ነበር። ስለዚህ 
የቡድኑን አባላት እቢሮዋቸው ድረስ ጠርተው ሪፖርቱን 
እንዲቀይሩ አስፈራሯቸው። አለዚያ እኮ በመሀንዲሱ 
ዘመን በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የለም ሊባል ነው። 
ከቢሮዋቸው ሲወጡ፥ ከአባላቱ አንዳንዱ ሪፖርቱን 
እንቀይር አለ፤ ሌላው (ከመቃጠል) እናቃጥለው አለ፤ 
አንዳንዶቹ ከአባልነቱ በፈቃዳቸው (ያለፈቃዳቸው) 
ለመሰናበት ተገደዱ፤ ሌሎቹ የመጣው ይምጣ ብለው 
በቃላቸው ረጉ። መፍትሔው ለመሀንዲሱ ቀላል 
ነበረ፤ ከዚህ ሁሉ ጭቅጭቅ እራሳቸው እንደፈለጉት 
ጽፈውም ይሁን አስጽፈው፥ የቡድኑ ሪፖርት ሆነ፤ 
አለቀ ደቀቀ።

የሽማግሌዎቹ ሚና ከማስገረም ይልቅ የሚያስቅ 
ነው። ሊቀ መንበሩ ስለሽምግልና ባህላችን በሰፊው 
ያብራራል። ያደረገው ግን መሀንዲሱ ያሉትን ተቀበሉ 
(ጥፋተኞች ነን በሉ) ብሎ ከጫማቸው ላይ መውደቅ 
ነበር። አስፈታኋቸው ብሎ ስም ለማትረፍ መሆን 
አለበት። አወይ ባህላችን!! በመጨረሻ፥ ከእስረኞቹ 
አንዱ፥ “የጎበዝ በር እንልቀቅለት” ብሎ ባቀረበው 
ሐሳብ (ይኸንን ከሲሳይ መጽሐፍ ሳይሆን ከሌላ 
ነው የሰማሁት) ተስማምተው የመሀንዲሱን ወንጀል 
ግማሹን ወስደውለት ተፈቱ። ሲፈቱ ከመሀንዲሱ 
ተከታዮች አንዱ “ሕገ-አራዊት ሲሉ ያጣጣሉትን ሕገ-
መንግስትንም እንደሚቀበሉ በማረጋገጥ ተንበርክከው 
ይቅርታ ጠይቀዋል” ብሎ ፎከረ፤ ጊዜ ስለሰጠው 
ብቻ የኢትዮጵያ ዓይኖችን በማሰቃየቱና ክብራቸውን 
በመንካቱ መግቢያ ቀዳዳ እስኪጠፋው በማፈር ፈንታ 
በአነጋገሩ እውነትም ሕገ-አራዊት መኖሩን መልሶ 
አረጋገጠ።

ተረቱ የታወቀ ቢሆንም አጋጣሚው እንድደግመው 
ይጋብዘኛል፤ አሽከር ጠዋት የጌታውን ጫማ ሊጠርግ 
ሲያነሣው አይጥ በልታለት አገኘው። “አወይ፥ አወይ! 
ወይ ጉድ፥ ወይ ጉድ!” እያለ ሲጮህ፥ ጌታው ሰምቶት፥ 
“ምን ጉድ ተፈጠረ?” ብሎ ጠየቀው። የሆነውን 
ሲነግረው፥ “ምን ሞኝ ነህ እባክህ? ጉዱ ጫማው አይጧን 
ቢበላት ነበር እንጂ፥ አይጥ ቆዳ መብላቷማ የተፈጥሮ 
ጠባይዋ ነው” አለው ይባላል። መሀንዲሱ ባላቸው 
የማይለወጥ ጠባይ የተነሳ በደል በፈጸሙ ቊጥር 
እንደ አዲስ ነገር ማየታችንን አቁመን ነፃነታችንን 
በምናገኝበት ዘዴ ላይ ብቻ ማተኮር አለብን። “ወይ 
ጉድ!” ማለታችንን ከምናቆምበት ዘዴ አንዱ የመወያያ 
አርእስት እነሱ ሲሰጡን አለመቀበል ነው። አለዚያ 
አንድ የማንወደውን ነገር ጣል ያደርጉልንና እሱን 
ማስተባበል የሚገባ ቢሆንም፥ ማስተባበሉን በመጠኑ 
ካላደረግን በመፍትሔው ላይ የመሰለፍ አቅማችንን 
እናጠፋበታለን። የመሀንዲሱ “ክልል”፥ “አንቀጽ 39”፥ 
“የብሔሮች ጥያቄ”፥ “ወዘተ” ስንት ጊዜ አከራከሩን!! 

አንቀጽ 39ን እንተወው፤ እንደማየው፥ የመሀንዲሱ 
ቡድን በሥልጣን ላይ እስካለ ድረስ ይህ አንቀጽ 
ኢትዮጵያን አያሰጋትም። ሕገ መንግሥቱ ውስጥ የገባው 
በአንድ በኩል ሀገር ወዳዱን ለማስፈራራትና የመወያያ 
ርእስ ለመስጠት ሲሆን፥ በሌላ በኩል ለመገንጠል 
የሚጓጓውን ለመደለል ነው። እንደእውነቱ ከሆነ ግን 

በመሀንዲሱ ሕገ መንግሥት መሠረት፥ አንድ ክልል 
የሚገነጠለው ራሱ መሀንዲሱ የሚያስገነጥሉ ብለው 
የዘረዘራቸውን ምክንያቶች መንግሥት ሲያጓድል ነው። 
የሚያስገነጥሉትን ምክንያቶችን እሳቸው መርጠው 
ከሰጡ፥ እነዚያንም ቢሆን ተገንጣይ ወገን “መንግሥት 
አላሟላልኝም” ቢል ማነው የሚሰማው? የመሀንዲሱ 
መንግሥት ነው? እስቲ ተሰምተው እንደሆነ 
የመገንጠል ጥያቄ ያነሱትን እንጠይቃቸው! ኢትዮጵያ 
የወያኔ ጒልት ሆናለች፤ ማን ይድላው ብሎ ነው ወያኔ 
ሳይገደድ ጒልቱን የሚያስቈርሰው?

መሀንዲሱ ስለጒልቱ መልማትም በሰፊው ያስወራሉ። 
ወያኔና ሻዕቢያ በጣምራ ባይወጥሯቸው የንጉሡ 
መንግሥትና የደርግ መንግሥት የእድገቱ እርምጃ 
የትና የት ይሄድ ነበር! አርበኞች ባያስቸግሩት ኖሮ 
የዱካ ዳዎስታ አገዛዝ ኢትዮጵያን በእድገት ከኢጣልያ 
ጋር ያወዳድራት ነበር። ፕላኑን ያየ ይደነቃል። ግን 
ጥያቄው መጀመሪያ ነፃነትን ማግኘት ስለሆነ ማንም 
አልተባበራቸውም። በኃይል ገዝተው ሲያቅታቸው 
አልፈዋል። ነፃነት የሁሉ መጀመሪያ እንጂ ለምንም 
ነገር ሁለተኛ አይሆንም። ነፃነት አምሳያ የሌለው 
ሰውን በሰው ደረጃ የሚያስቀምጥ የአምላክ ስጦታ 
ነው። አንድን ሰው ነፃነቱን ነፍጎ ቢያበሉት እንኳን፥ 
ሰውየው እንደ ከብት ቅልብ ነው የሚሆነው፤ ጌታ ሰው 
በእንጀራ ብቻ አይኖርም ያለው ስለዚህ ነው። እንጀራን 
የምንፈልገው ላለመሞት ሲሆን ነፃነትን የምንጠይቀው 
ለመኖር ነው። ያሁኖችም ኃይላችሁ እስከፈቀደላችሁ 
በኃይል ገዝታችሁ ታልፋላችሁ፤ ነፃነቱን ከገፈፋችሁት 
ሕዝብ ጋራ ሳትጣጣሙ። 

መሀንዲሱ ስለሕግ የበላይነት በሰፊው ያስወራሉ። 
እንደ እውነቱ ከሆነ፥ የሕግ የበላይነት ወደታችነት 
የወረደው በደርግና በወያኔ የጭቆና አገዛዝ ዘመን ብቻ 
ነው። ፍርድ ቤቶች እስከዛሬ የሚሠሩት በቀዳማዊ 
ኃይለ ሥላሴ ዘመን በታወጁ ሕጎች ነው። የዚያን 
ጊዜው ዳኝነትና ሽምግልናው ከዛሬው ጋር ሲተያይ 
ምድርንና ሰማይን፥ ጭለማንና ብርሃንን ማስተያየት 
ይሆናል።  የታሪክ ምንጮች እንደሚመሰክሩት፥ የጥንት 
ነገሥታትም ቢሆኑ የሚገዙት በሕግ ነበር። ነገሥታቱን 
ከሚያጅቡት ባለሥልጣናት ማህል ትልቁን የክብር ቦታ 
የሚይዙት ሕግ ዐዋቂዎችና ዳኞች ነበሩ። ለምሳሌ፥ 
ነገሥታቱ ርስት ለገዳማት ሲጐልቱ፥ በሃይማኖት 
ጭቅጭቅ ጊዜ ዳኝነት ሲቀመጡ፥ በዓላት ሲያከብሩ፥ 
ከመኳንንቱ ጋር ለምስክርነትና ሕግ ለመጥቀስ ሕግ 
ዓዋቂ ታላላቅ ሰዎች በቦታው ይገኛሉ። ይህም ነገሥታቱ 
ለሕግ የቱን ያህል አክብሮት እንደነበራቸው ያሳያል። 
የፍርድ ጒዳይ ከንጉሡ ችሎት ሲደርስ ንጉሡ ብቻውን 
አይፈርድም። ከችሎት ላይ የሚቀመጡ መኳንንትና 
ሊቃውንት የክብር ተራቸውን ጠብቀው ከታች ወደላይ 
ይፈርዳሉ። ንጉሡ ሁሉን አዳምጦ የማይሻረውን 
የመጨረሻውን ፍርድ ይሰጣል። 

ገዢዎቹ ሃይማኖተኞች ስለነበሩ ጭካኔያቸውን 
ለመቆጣጠር ሃይማኖታቸው ከዲሞክራሲ የበለጠ ኀይል 
ነበረው። ሕግን ከሚፈራ እግዚአብሔርን የሚፈራ 
ይሻላል። በአንድ ዘመን ንጉሡ ይሙት በቃ የፈረደበትን 
ሰው እንዲምረው ሽማግሌዎች ቢለምኑት እምቢ ብሎ 

ነበር። ድንገት በዚያው ጊዜ ፀሐይ ብርሃኗን ነፈገች። 
ይህ የሆነው በእሱ እምቢተኝነት መሆኑን ያመኑ 
ንጉሡን ስላሳመኑት፥ ይሙት በቃ የፈረደበትን እስረኛ 
ነፃ ለቀቀው። ትልቁ ችግር ነገሥታቱ ፍጹም ጻድቃን 
ሲሆኑ፥ ወይ መንፈሳዊነቱ ላይ ብቻ ያተኲራሉ፤ 
ወይም ገዳም ገብተው ይመነኲሳሉ። 

ከዓሥራ ሰባተኛው ምእት ዓመት ጀምሮ እስከ 
ሃያኛው ምእት ዓመት ድረስ የሃገሪቱ መተዳደሪያ 
ሕግ ፍትሐ ነገሥት ነበር። ፍትሐ ነገሥት ስለ 
ንጉሥ ሲናገር፥ “ከዙፋኑ ላይ ሲቀመጥ፥ በእድሜ ልኩ 
አብሮት የሚኖር አምላካዊ (የተግሣጽ) ጽሑፍ ካህናት 
ይጻፉለት፥ ያንን እያነበበ ፈጣሪውን እግዚአብሔርን 
መፍራት እንዲማርና ትእዛዞቹን እንዲያከብር” ይልና፥ 
“በመንጋው ላይ በትክክል ይፍረድ፤ ለራሱም ሆነ 
ለሌሎች፥ ለልጆቹም ሆነ ለዘመዶቹ፥ ወይም ለባዳ 
አያዳላ” ይላል። ጦርነት ሲታወጅ ጠላት እንዲያሸንፍ 
የሚያጋልጥ፥ የተመከረውን ምክራችሁን የሚያወጣ፥ 
ወይም ወደነሱ ሄዶ መሣሪያ የሚሸጥላቸው ይሰቀል፤ 
ይቃጠልም” ይላል። ኢትዮጵያን ለመገነጣጠል እንደ 
ታጠቀው እንደ ሻዕቢያ ካለ የሀገር አንድነት ጠላት ጋር 
የዶለተ ማለት ነው። 

የጎንደር ቤተ መንግሥት ዘርፈ ብዙ ወግና ሥርዓት 
በጥንቃቄ ስለተመዘገበ፥ የረቀቀ ሥልጣኔያችንንና 
በቤተ መንግሥት የዜጎች መብት እንደ ታቦት ይከበር 
እንደነበረ ለማሳየት በግዕዝ የደረሰንን አጭር ሰነድ 
ወደአማርኛ እየተረጐምኩ ላቅርብ፤ 

ግራና ቀኝ ወምበሮች ለፍርድ በችሎት ሊቀመጡ ሲሉ፥ 
መጀመሪያ በቅዱስ ያሬድ ቃል በዜማ እንዲህ ብለው 
ይጸልያሉ፤ “ሃሌ ሉያ፤ ዕዳ በሚከፈልባት በዚያች 
ዕለት፥ ፍርድ በሚሰጥባት በዚያች ዕለት፥ በዚያች 
በእግዚአብሔር ዕለት ነፍሳችንን ምን እንላታለን? . . 
.” ይኸንን ጸሎት ሦስት ጊዜ እስከመጨረሻው ይሉና 
ትርጓሜውን ከጽራግ ማሠሬ (ከንጉሥ አልባሽ) እና 
ከሊቀ ማእምራን (ከትልቁ ሊቅ) ይሰማሉ። ከዚያ በኋላ 
(ዳኞቹ) በንጉሥ ሰቀላ ቤት ለፍርድ በቀኝና በግራ 
ይቀመጣሉ። ከበሽተኞች፥ ከሴቶች፥ ከመምህራን በቀር 
ትንሹም ትልቁም ሹምም ብሕትወደድም ደጃዝማችም 
ተቀምጦ አይፋረድም። ቁጭ ብሎ የሚፋረድ 
ባለሥልጣን የአክሱም ነብርድ ብቻ ናቸው።

“ትርጓሜ” የሚለው በግዕዝ የተነበበውን እንደዚህ እኔ 
ወደ አማርኛ እንደተረጐምኩት ጥሬ ትርጒም ማለት 
አይደለም። የምጽአት ዕለት ነፍስ በታላቁ ዳኛ ፊት 
ቆማ፥ እያንዳንዱ ሰው የሠራው ሥራ በጎውና ክፉው 
ይመዘናል። የሰውየው የዘላለም ሕይወት የሚወሰነው 
በሚመዘነው ሥራ ነው። ሚዛኑን የሚይዙት 
መላእክት ስለሆኑ፥ ተዳላብኝ የሚል አይኖርም። ማንም 
ሰው ወደፈለገበት ሕይወት ለመሄድ ዕድሉ አሁን 
እንደሆነ ሊቃውንቱ ያስረዷቸዋል። ለዳኞቹ በተለየ 
የሚጠቅሱላቸው፥ “እንዳይፈረድባችሁ በአድላዊነት 
አትፍረዱ” የሚለውን የክርስቶስ ቃል ነው። አባ 
አበክረዙን የሚባሉ መነኲሴ የገዳማቸው አለቃ (አበ-
ምኔት) እንዲሆኑ ሲጠየቁ፥ እምቢ ለማለት፥ “እርጉሞች 
ሆይ፥ ወዲያ ለሰይጣንና ለሠራዊቱ ወደተዘጋጀው 
እሳት ሂዱ” የሚለውን የጌታ ቃል ጠቅሰው፥ “ከዚህ 
ቃል በቀር ሰውን እንደማዘዝ የሚያስፈራኝ ሌላ ነገር 
የለም” ማለታቸው የዕለተ እግዚአብሔርን አስፈሪነት 
በማስታወስ ነው። ከድርሰቶቻቸው እንደምገምተው፥ 
አባቶቻችንና እናቶቻችን እግዚአብሔን ያከብራሉ፤ 
ፍርዱንም እንደማይስት ተወርዋሪ ጦር ይፈሩ ነበር።

የሰው ልጅ፥ በተለየም ገዢ፥ ሌላውን እንዳይበድል 
የሚቆጣጠረው፥ አንደኛ፥ ፈሪሃ እግዚአብሔር 
ሲያድርበት፥ ሁለተኛ፥ በትምህርት የዳበረ የተፈጥሮ 
ርኅራኄ ሲኖረው፥ ሦስተኛ፥ የመንግሥት የጸጥታ ኀይል 
በጎኑ ሲቆም፥ አራተኛ፥ ገዢውን የሚያሰጋ የተደራጀ 
የሕዝብ ኀይል ሲኖር ነው። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ 
ሕዝብ እምነቱ ከነዚህ ውስጥ በየትኛው ነው? 

አቶ መለስ ዜናዊ ያልተጠየቁትን ሲመልሱ
መሀንዲሱ ስለሕግ የበላይነት በሰፊው ያስወራሉ። እንደ እውነቱ ከሆነ፥ የሕግ የበላይነት 

ወደታችነት የወረደው በደርግና በወያኔ የጭቆና አገዛዝ ዘመን ብቻ ነው። ፍርድ ቤቶች እስከዛሬ 

የሚሠሩት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በታወጁ ሕጎች ነው። የዚያን ጊዜው ዳኝነትና 

ሽምግልናው ከዛሬው ጋር ሲተያይ ምድርንና ሰማይን፥ ጭለማንና ብርሃንን ማስተያየት ይሆናል።

ሁሉ በሁለት መንገድ ስለሚጠቅማቸው ነው።
አንደኛ የነሱን የስልጣን ኮርቻ በሕግ ለማረጋገጥ 

ያላቸውን ምኞት ለማሳካት ሲሆን ሁለተኛ ለውጭ 
ፕሮፓጋንዳ ይጠቅማል በማለት ነው፡፡ ያው የልመና 
ስልቻቸውን ያስጌጡበታል›› አሉኝ።

ከፕሮፍ ጋር ተሰነባብቼ ስመለስ ዛራቱስትራ 
የስልክ ወሬውን ጨርሶ እየተንጐራደደ ሲጠብቀኝ 
አገኘሁት። እናም ውይይታችንን ቀጠልን። እሱ 
በመናገር እኔ በማዳመጥ

‹‹ብዙዎች ቢወለዱም ሀያልና ፈጣኖቹ ግን ይህን 
መንግሥት ይቀራመቱታል። በክፋታቸው እያገሱም 
‹‹በምድር ላይ ከእኛ የሚበልጥ የለም… የእግዚአብሔር 
መከወኛ ጣት እኛ ነን›› ይላሉ፡፡ በነፍሳቸውም ደግሞ 
ይበረቱባቸዋል፤ አዲስ ጣዖትም ሆነው መመለክ 
ይጀምራሉ›› አለኝ።

ብዙ ለፍካሬ መድከም አይጠበቅብንም! በቀጥታም 
ይሁን በተዘዋዋሪ ‹‹የእግዚአብሔር መከወኛ ጣት 
እኛ ነን›› ብለውናል። ‹ኢህአዴግ ከሌለ ሀገሪቱ 
ትበታተናለች› ማለት ከዚህ የሚተናነስ አይደለም። 
ለዚህም መተማመኛቸው በብሄር ፖለቲካቸው በሚገባ 
ከፋፍለው የጎሪጥ ስላስተያዩን ትንሽ ከአካባቢያችን 
ስንርቅ ባዕድነት እንዲሰማን አድርገው ስላጠበቡን 
ይመስለኛል በዚያም ላይ….››

ዛራቱስትራ አቋረጠኝ ‹‹ወዳጄ ሆይ አዲሱን 
ጣዖት አስተዋልከው!? አዲሱን ጣዖት ብታመልከው 
የምትሻውን ሁሉ ይሰጥሃል… በምትኩ ግን መልካም 
ስምህንና የአይንህን ኩራት ይወስድብሃል›› ሲል አረዳኝ 
(ምንም እንኳ ለራሱ ለተቀባሪው… ቢሆንም)

ግልፅ ነው። አዲሱን ጣዖት (መለስ + አብዮታዊ 
ዴሞክራሲን) ያመለከ የተከተለ፣ ያራመደ፣ ያጠመቀ 
በእርግጥም ያሻውን ያገኛል። ለብዙሃኑ የተዘጉ በሮች 
ይከፈቱለታል። ተራራው ይናድለታል። በትምህርት 
እድል፣ በተሻለ ስራ፣ በንግዱ፣ በሹመቱ… አምላኩ 
አይረሳውም።

ይሄ እንግዲህ ለጥቂቶች ነው። በምትኩ ግን 
የህዝቡ መልካም ስምና ኩራቱ ተሰልቧል፡፡ የቀደመው 
አንድነቱ፣ የቀደመው ስነ-ምግባሩ፣ የቀደመው የኑሮ 
ደረጃው ከወለል ወለል በታች ዘቅጧል። በውጪ 
የምንታወቅበት ኩራት ክብራችን በእፍረትና ውርደት 
ተተክቷል።

ታዲያ ይሄን ሁሉ ስመለከት እጅግ ያስቆዝመኛል። 
ከአሁኑ መጪው የከፋ እንደሚሆንም እገነዘባለሁ። 
መንግሥት እንዲህ ባለው ገለባ መሠረት ላይ የተለመደ 
ጭፍን እቅዱን ማሰማት ቀጥሏል ‹‹በቀጣዩ አስር 
አመት ኢትዮጵያን…›› እያለ

የኔ ወጣትነት እንዲህ ባለው ቁማር መበላቱ 
እያንገበገበኝ ብቀበለው እንኳ ነገሩ በዚህ የሚያበቃ 
አይደለም። ምክንያቱም ጊዜያዊ የሆኑት አምባገነኖች 
እንጂ ሀገርማ ዘለዓለማዊ ነች።

እናማ ነገም አዲስ ትውልድ ይተካል። እየተተካም 
ነው። ጨቋኝም ተጨቋኝም ራሱን እየተካ እየተዋለደ 
ነው፡፡ በአንድ ሀገር ውስጥ በሁለት በማይገናኙ የኑሮ 
ደረጃዎች ውስጥ የሚያልፉ ትውልዶች እየታዩ ነው። 
ክፍተቱም እጅግ እየሰፋ ነው፡፡

የሚያስቆጨው በቅዠት እድገትና ባፈጠጠ 
ድህነት መሀል የሚመጣው የዘር ሀረጉም ከተጨቋኝ 

ወገን የሚመዘዘው ነው፣ ለዚህ የህብረተሰብ ክፍል 
ርዕስ ሆኖ የሚጠብቀው ምንም ሳይሆን የሸቀጦች የዋጋ 
ውድነትና በምግብ ራስን መቻል ነው፡፡ አያሳዝንም?

                                * * *
በእርግጥ ተስፋ አልቆርጥም። የምቆርጥበትም 

የለኝም። ጐህ የሚቀደው ከድቅድቅ ጨለማ ውስጥ 
ተፈልቅቆ አይደለምን? ከለቅሶ በኋላ ያለው ሳቅ እንዴት 
ጣፋጭ እንደሆነ አውቃለሁ፤ ወድቆ የመነሳትን ጣዕምም 
እንዲሁ። እናም ከዚህ ከተክፋፋው ነገር አሻግሬ ማዶ 
ያለውን መልካም ጊዜ እንደ ድምፃዊው ‹‹ብሩህ ቀን 
ባክህና›› ስል በተስፋዬ፣ በፍቅሬ እጠራዋለሁ።

* * *
ዛራቱስትራ መቼ ከአጠገቤ እንደሄደ አላውቅም

* * *

እንደ መውጫ
በዘመነ-መሣፍንት ሀገር ተከፋፍላ በሚጢጢ 

ነገስታት ተሞልታ ስትተራመስና ስትጨራረስ 
በእርግጥም የኢትዮጵያ አንድነት ማክተሚያ ይመስል 
አልነበረም? ግን ከዚያ ተስፋ አስቆራጭ ሂደት ውስጥ 
ኢትዮጵያዊው ቴዎድሮስ ተነስቶ አላቀናትም?

ዛሬም ከዚያ የተለየ አይሆንም፡፡ ብንከፋፈልም፣ 
ብናቆለቁልም፣ ብንሳደድም መጨረሻችን አይደለም። 
የወደቀውን ክብራችንን የሚያነሳ በቋፍ ያለው 
አንድነታችንን የሚያፀና ከምንም በላይ ኢትዮጵያዊነትን 
የሚያስቀድም መሪ ወደ ከፍታው መምጣቱ 
አይቀርም።

ይ ነ ጋ ል . . .
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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)

ባ
ለፈው ሳምንት ፅሁፌ 
አዲስ ስለወጣው የቴሌኮም 
ማጭበርበር ረቂቅ አዋጅ 
አስፈላጊነት ሕጉን ባወጣው 
አካል በኩል የተቀመጡትን 
ምክንያቶች በማንሳት በግልፅ 

ከተገለፀበት ምክንያት ሌላ ምን የተደበቁ 
ዓላማዎች ሊኖሯቸው እንደሚችሉ 
የራሴን ግምት ምክንያታዊ በሆነ መልኩ 
ለማስቀመጥ ሞክሬ ነበር። በዛሬው ፅሁፌ 
አዋጁ ከዚህ ሌላ ምን ምን ነገሮችን ይዞ 
እንደመጣና በወንጀልነት የተቀመጡ 
ከቴሌኮም ግልጋሎት ጋር የተያያዙ 
ጉዳዮችን እናያለን።

የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል 
መቆጣጠሪያ ረቂቅ አዋጅ በውስጡ 
ከመግቢያው ሌላ ሶስት ክፍሎች ያሉት 
ሲሆን ክፍል አንድ ሁለት አንቀጽ 
ይዟል። አንቀጽ 1 የአዋጁን መጠሪያ ስም 
ይገልፃል። አንቀጽ 2 ደግሞ በአዋጁ ውስጥ 
ላሉና ትርጓሜ ለሚያሻቸው አንዳንድ 
ቃላት፣ ሐረጎች እንዲሁም መጠሪያዎች 
የራሱን ትርጓሜ ይሰጣል። አንቀጽ ሁለት 
በቅርብ ጊዜያቶች ውስጥ እንደሚወጡ 
ሌሎች አዋጆች በሕጉ ውስጥ ትርጓሜ 
ለሚያስፈልጋቸው ቃላትና ሀረጐች በሙሉ 
ግልፅ ማብራሪያ አይሰጥም።  ለምሳሌ 
በአዋጁ ውስጥ እንደ ወንጀል ተደርጐ 
የተገለፀው ጉዳይ ጠለፋ ነው። ነገር 
ግን ጠለፋ ማለት ምን ማለት እንደሆነ 
በአንቀጽ ሁለት ውስጥ ትርጓሜው በግልፅ 
አልተቀመጠም። ይሁን እንጂ ‹‹ጠለፋ›› 
ተብለው ሊያስቀጡ የሚችሉ ተግባራት 
ግን በረቂቁ ውስጥ ተቀምጠዋል። ክፍል 
ሁለት የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀሎች 
የሚል ርዕስ የተሰጠው ሲሆን እነዚህ 
ወንጀሎች ከአንቀጽ ሶስት እስከ አንቀጽ 12 
በልዩ ልዩ ማብራሪያዎችና ንዑስ አንቀፆች 
ተደግፈው በአዋጁ ውስጥ ተቀምጠዋል። 
የክፍል ሶስት የአዋጅ አንዳንድ አስፈላጊ 
ድንጋጌዎች ተዘርዝረውብታል ይህም 
ከአንቀጽ 13 እስከ 18 ድረስ ያለውን 
ያጠቃልላል። እስቲ በክፍል ሁለት ውስጥ 
የተቀመጡትን አንዳንድ ወንጀሎችና 
ቅጣቶቻቸውን እንይ።

በአንቀጽ 3 ውስጥ የተጠቀሰውና 
ከፍተኛ ቅጣት ከሚያስቀጡ የቴሌኮም 
ማጭበርበር ወንጀሎች ውስጥ አንድ 
ከቴሌኮምንኬሽን መሳሪያዎች ጋር የተያያዙ 
ወንጀሎች ናቸው። ረቂቅ አዋጁ እንዲህ 
በማለት አስቀምጦታል ‹‹… ከሚኒስቴሩ 
ፈቃድ ውጭ ማንኛውንም ዓይነት 
የቴሌኮምንኬሽን መሳሪያ የሚያመርት፣ 
የሚገጣጥም፣ ከውጭ ሀገር የሚያስመጣ 
ወይም የሚሸጥ ማንኛውም ሰው በወንጀል 
ጥፋተኛ ሆኖ በማናቸውም ሌላ ሕግ የበለጠ 
የሚያስቀጣ ካልሆነ በቀር ከ10-15 ዓመት 
በሚደርስ ፅኑ እስራት እና ከብር 100,000-
150,000 በሚደርስ መቀጮ ይቀጣል።›› 
እነዚህ የቴሌኮምንኬሽን መሳሪያዎች 
በመባል በአንቀጽ 2 ንዑስ አንቀፅ 2 ውስጥ 
የተቀመጡት የቴሌኮምንኬሽን አገልግሎት 

ላይ የዋለ ወይም ሊውል የታቀደ ማንኛውም 
መሳሪያ ሲሆን የመሳሪያው ተገጣሚ 
አካልና ሶፍትዌርንም ይጨምራል። ይህም 
ማለት ለማናቸውም ዓይነት ሕገ-ወጥ 
የቴሌኮምንኬሽን አገልግሎት ከሚውሉ 
ግዑዝነት /Hardware/ ካላቸው መሳሪያዎች 
በተጨማሪ ግንኙነቱን ለማካሄድ ወይም 
ለማገዝ የሚረዳ ሶፍትዌርና ተገጣሚ 
አካላትን ማምረትም፣ መገጣጠምም ሆነ 
በሌላ መልኩ ከውጭ ሀገር ማስመጣት 
ከባድ ወንጀል ሆኖ ተቀምጧል። ግዑዝነት 
ካላቸው መሳሪያዎች ሌላ በሶፍትዌር 
መልክ የሚዘጋጁ መሳሪያዎች አሁን ካለው 
የቴክኖሎጂ ዕድገት አንፃር ለመቆጣጠር 
በጣም አስቸጋሪ ናቸው። መሳሪያዎቹ 
የሚቀመጡት ግዑዝነት ባላቸው 
መሳሪያዎች ውስጥ ቢሆንም በቀላሉ ሊባዙ፣ 
በኤሌክትሮኒክ ሚዲያዎች አማካኝነት 
ከአንድ ሀገር ወደሌላው ሀገር ሊተላለፉ 
ስለሚችሉ ለቁጥጥር እጅግ በጣም አስቸጋሪ 
ናቸው። የተለያዩ ሶፍትዌሮችን በማዘጋጀት 
ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችና ድርጅቶች 
ከቴሌኮምንኬሽን ጋር ግንኙነት ያላቸውን 
ሶፍትዌሮች በሚሰሩበት ጊዜ ትልቅ 
ጥንቃቄ መውሰድ ይገባቸዋል። እነዚህን 
መሳሪያዎች ማመረት፣ መገጣጠምና 
ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ብቻ ሳይሆን 
ከቴሌኮምንኬሽን መስሪያ ቤት ፍቃድ 
ውጭ (ይህም ማለት ፍቃድ ከተሰጣቸው 
አካላት ውጭ) ይዞ መገኘት በራሱ ከአንድ 
እስከ አራት ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት 
እና ከብር 10,000-40,000 በሚደርስ 
መቀጮ ያስቀጣል። ግዑዝነት ያላቸው 
የቴሌኮምንኬሽን መሳሪያዎችን ወደ ሀገር 
ውስጥ ሲገቡ በቁጥጥር መስሪያ ቤቶች 
ሊያዙ የሚችልበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም 
ከመሳሪያዎቹ የግዑዝነት ባህርይ አንፃር 
ለሚይዛቸውም ሆነ ለተቆጣጣሪ አካላት 
በጣም የሚያስቸግሩ ላይሆኑ ይችላሉ። 
ከዚህ በተጨማሪ ተጠቃሚዎችም የእነዚህ 
መሳሪያዎች ግንዛቤ በበቂ ሁኔታ ሊኖራቸው 
ይችላል። በመሆኑም በቀላሉ ሊረዱዋቸው 
የሚችሉበት ሁኔታ ስላለ በግንዛቤ ችግር 
ወንጀለኛ ላይሆኑ ይችላሉ። ይሁንና 
የሶፍትዌር መሳሪያዎች ግን ወደ ሀገር 
ውስጥ በሚገቡ በተለያዩ የኤሌክትሮኒክ 
ዕቃዎች ለምሳሌ ኮምፒውተሮች፣ 
ተንቀሳቃሽ ስልኮችና መሰል መሳሪያዎች 

ውስጥ ተጭነው ወደ ሀገር ውስጥ 
ሊገቡ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ይህ 
የሚሆነው በዋናነት በእኛ ሀገር የተከለከሉ 
የቴሌኮምንኬሽን ሶፍትዌሮች በሌላ ሀገር 
ሕጋዊ ሆነው ስለሚሰራባቸው ነው። እነዚህ 
በእኛ ሀገር የተከለከሉ ሶትዌሮችን ይዞ 
መገኘት ስለሚያስቀጣ ወደ ሀገር ውስጥ 
ከሚገቡ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪየዎች 
ውስጥ የተከለከሉ ሶፍትዌሮችን ማጥፋት 
ያስፈልጋል። ከቴክኖሎጂ እድገት ጋር 
አብሮ በመራመድ የተከለከሉ ሶፍትዌሮችን 
ለህዝቡ ግንዛቤ ለመስጠት አዋጁ ከፀደቀ 
በኋላ የሚመለከተው አካል ለህዝቡ 
በየጊዜው በተለያየ መንገድ ማሳወቅ 
ይጠበቅበታል። ረቂቅ አዋጁም በመግቢያው 
ላይ ስለአዋጅ በሚሰጠው ትንታኔ ይህን 
ጉዳይ አፅኖአት ሰጥቶታል።

ረቂቅ አዋጁ በአንቀጽ 4 ውስጥ 
በወንጀልነት ያስቀመጠው ሌላው ጉዳይ 
የቴሌኮምኒኬሽን አገልግሎት ከመስጠት 
ጋር የተያያዙ ወንጀሎች ናቸው። ያለሕጋዊ 
ፍቃድ የቴሌኮምንኬሽን አገልግሎት 
መስጠት በዚሁ አንቀጽ ውስጥ የሚፀድቅ 
በመሆኑ ከ7 እስከ 15 ዓመት የሚደርሱ 
ፅኑ እስራትና በዚሁ ሕገወጥ ተግባር 
የተገኘውን ገቢ ሶስት እጥፍ መቀጮ 
ያስቀጣል። የቴሌኮምንኬሽን አገልግሎት 
ለመስጠት ከሚመለከተው የመንግሥት 
መስሪያ ቤት ፍቃድ ማግኘት ያስፈልጋል 
ያለዚህ ፍቃድ ማንኛውንም ዓይነት 
የቴሌ ግንኙነት አገልግሎት ውስጥ 
መሳተፍ በረቂቅ አዋጁ መሰረት ከባድ 
ወንጀል ስለሚያሰኝ ቅጣቱም በዚያው 
ልክ ከበድ ያለ ነው። ነገር ግን በእንዲህ 
ዓይነት ሕገ-ወጥ ዘርፍ ውስጥ የተሰማሩ 
ድርጅቶችንና ግለሰቦችን ከማሳደድ እነዚህ 
ድርጅቶች ሕጋዊ በሆነ መልኩ ወደ ዘርፉ 
የሚመጡበትን ሁኔታ ማመቻቸት ጥቅሙ 
የጐላ ነው። ለዚህ የህገወጥነት መስፋፋት 
የመጀመሪያ ተጠያቂ ሊሆን የሚችለው 
ራሱ መንግሥት ነው። ይህ ዓይነቱ ተግባር 
በሀገራችን በጣም እየተስፋፋ እየሄደ 
እንደሆነ ረቂቅ አዋጁ ያስረዳል። እነዚህ 
ፍቃድ ሳይኖራቸው በዚሁ ተግባር ውስጥ 
የተሳተፉ ግለሰቦችም ሆኑ ድርጅቶች 
የሚደግፋቸው በመንግሥት ባለቤትነት 
ስር ያለው የቴሌኮምንኬሽን ታሪፍንና 
ጥራት የሌለው አገልግሎቱን የሚሸሹ 

የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀሎች የትኞቹ ናቸው?
የዋጋ ቅናሽ ፈላጊ የኅብረተሰብ ክፍሎች 
ናቸው። ችግሩን ከምንጩ ለማድረቅ 
የችግሩን መነሻ ማወቅ ተገቢነት ያለው 
ይመስለኛል።

ሌላው በአንቀጽ 10 ውስጥ 
የተገለፀው ሌሎች ወንጀሎች የሚለው 
ርዕስ ነው። በዚሁ አንቀጽ 10 
ንዑስ አንቀፅ 3 ውስጥ ኢንተርኔትን 
በመጠቀም የስልክ ጥሪ ወይም የፋክስ 
አገልግሎት የሚሰጥ ማንኛውም ሰው 
በወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ ከ3 ዓመት እስከ 
ስምንት ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራትና 
ሊገኝ ይችላል ተብሎ የሚገመተውን 
ገቢ አምስት እጥፍ በሚሆን መቀጮ 
ይቀጣል። በሀገራችን በአንዳንድ 
ኢንተርኔት ቤቶች ይሰጡ የነበሩ የዚህ 
ዓይነት ግንኙነቶች በዚሁ አንቀጽ 
ውስጥ የሚጠቃለሉ ናቸው። ይህን 
አገልግሎት ለደንበኞቻቸው የሚሰጡ 
ኢንተርኔት ቤቶች በዚሁ ተግባር ላይ 
ተሳትፈው ከተገኙ ከላይ የተገለፀው 
እስርና የገንዘብ መቀጮ ይጠብቃቸዋል። 
ተጠቃሚዎችም ቢሆኑ የዚህ ዓይነት 
አገልግሎት ውስጥ ተሳታፊ ከሆኑና 
ግልጋሎቱን ካገኙ በአንቀጽ 10 ንዑስ 
አንቀጽ 4 ስር የተቀመጠውን ከ3 ወር 
እስከ 2 ዓመት የሚደርሰውን ፅኑ እስርና 
ከ2500-20,000 ብር የሚደርስ መቀጮ 
ይጠብቃቸዋል።

በአዋጁ ውስጥ የተቀመጡ 
ቅጣቶች በአብዛኛው ከበድ ያሉ ሲሆኑ 
ለፀረ-ሽብርተኝነት ከወጣው አዋጅ 
ጋር ያመሳስላቸዋል። ልክ እንደ ፀረ-
ሽብርተኝነት አዋጅ ሁሉ በዚህ አዋጅም 
ንብረት የመውረስ ድንጋጌ በውስጡ 
ተካቷል። በሕገ-ወጥ የቴሌኮምንኬሽን 
ተግባር ውስጥ ተሰማርቶ ጥፋተኝነቱ 
የተረጋገጠ ግለሰብ ንብረቱ ይወረሳል። 
ከዚህ ሌላ የክልል ፍርድ ቤቶችም 
ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን 
ክርክሮች የመስማት ስልጣን የላቸውም። 
የመጀመሪያ የዳኝነት ስልጣን የተሰጠውም 
ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው። 
እነዚህ ነገሮች መሰረት አድርገን የረቂቅ 
አዋጁን መንፈስ ስናጠናው አዋጁ 
ላይ እንደተተረከው ብዙ ምክንያቶች 
ቢደረደሩም በዋናነት ግን ሕጉ 
ያስፈለገበት ምክንያት ከደህንነት ጋር 
በተያያዘ ለሚካሄዱ ስራዎች በተለይም 
የሽብርተኝነት ክሱን ይበልጥ ለማጠናከር 
በመረጃ ደረጃ የሚገኙ ግብአቶችን 
ወደ ማስረጃ ቀይሮ ቁጥጥሩን ይበልጥ 
ለማጥበቅ፤ ነፃ የሆነው የኤሌክትሮኒክ 
ግሎባል ሚዲያ የፈጠረውን ክፍተት 
ለመሙላት፤ እንዲሁም የማይቻል 
ሆኖ ሲገኝ በተጠቃሚዎች ላይ ስነ-
ልቦናዊ ተፅዕኖዎችን ለመፍጠር ነው። 
ልክ እንደ ፀረ-ሽብርተኝነት ሕግ ሁሉ 
አዋጁ ተመሳሳይነት ያላቸውን ህጐች 
የሚሽርበት ሁኔታም በረቂቅ አዋጅ 
አንቀጽ 17 ውስጥ ተደንግጓል። ቸር 
እንሰንብት።

በአዋጁ ውስጥ የተቀመጡ ቅጣቶች በአብዛኛው 

ከበድ ያሉ ሲሆኑ ለፀረ-ሽብርተኝነት ከወጣው አዋጅ 

ጋር ያመሳስላቸዋል። ልክ እንደ ፀረ-ሽብርተኝነት 

አዋጅ ሁሉ በዚህ አዋጅም ንብረት የመውረስ 

ድንጋጌ በውስጡ ተካቷል።

Rising from the Ashes of the Rwandan Genocide” 
የተባሉ መጽሐፎች አሏት፡፡ ታዲያ ከነዚህ ሁሉ ለምን 
ይልማ የኢማኩሊን ‹‹ለወሬ ነጋሪ›› መረጠ የሚለውም 
ሌላ ጥያቄ መሆኑ አይቀርም፡፡ መቼም ስለኢማኩሊን 
ስቃይ፣ ሀዘን፣ ሰቆቃ፣ ረዳት የለሽነት ሊነግረን ብቻ ነው 
ማለት አሳማኝ አይሆንም፡፡ ቢሆንማ ኖሮ ራሷ “Led by 
Faith: Rising from the Ashes of the Rwandan Genocide” 
በሚል ርዕስ እ.ኤ.አ. በ2009 ዓ.ም. ያሳተመችውንና 
በድህረ ጭፍጨፋው ኢማኩሊ ያለረዳት የሄደችበትን 
ውጣ ውረድ የሚያሳየውን መፅሐፍ እንዳያቀርብልን 
ምን ይከለክለዋል? ምክንያቱም መላው ቤተሰቧን 
ያጣች አንዲት ሴት ዓለምን እንዴት እንደምትቀበላት  
ስትቸገር ማንበብም ‹‹መሳጭ›› በሆነ ነበርና፡፡ ስለዚህ 
ተጨማሪ መነሻ መፈለግ ግድ ሊለን መሆኑ አይቀርም፡
፡ ይህንንም ከመጽሐፉ ይዘትና ከአንድምታው መፈለግ 
እንችላለን፡፡ 

በእርግጥ የኢማኩሊ መጽሐፍ አጠቃላይ 

የጭፍጨፋውን ሂደትና ደረጃን የሚያሳይ ሰፊ ጥናት 
አይደለም፡፡ በእሷ ሕይወት ዙሪያ ስለተከሰተውም 
ሁነት መደላደልም ቢሆን ጠለቅ ያለ ትንተና ለመስጠት 
የሚሞክር አይደለም፡፡ ሲጀመርም ዓላማው ይሄ 
ባለመሆኑ፤ ከጭፍጨፋው በፊትም ሆነ በጭፍጨፋው 
ወቅት ስለተከሰቱት ሁነቶች ለምንና እንዴት 
በተራቀቀ ደረጃ አያብራራም፡፡ ከዚያ ይልቅ የመጽሐፉ 
ጭብጥ የሚሽከረከረው በኢማኩሊን ሕይወት ዙሪያ 
ሆኖ መሰረታዊ ማጠንጠኛዎቹ ጭካኔ(የገዳዮቹ)፣ 
ይቅርታ(የሰለባዎቹ)፣ ኃይማኖት(የአምላክ ተራድኦ)ና 
ስነልቦና (የተራኪዋ/ባለታሪኳ) ናቸው፡፡ ይልማን የሳበው 
ከእነዚህ አንዱ፣ ሁለቱ ወይም ሁሉም እንደሚሆን 
መረዳት እንችላለን፡፡ ይህን ግንዛቤ የሚያጠናክርልን 
አንድ ሁነት አለ፡፡  

የእንግሊዝኛውን ቅጽ ማግኘት ባለመቻሌ 
ስለትርጉሙ ትክክለኛነትና ደረጃ አስተያየት ከመስጠት 
እታቀባለሁ፡፡ ይሁን እንጂ የተገለበጡ /ኢንቨርስድ/ 

ዓረፍተነገሮች መብዛታቸው ቃል በቃል የመተርጎም 
ሂደት የተፈጠረ መሆኑን ለመገመት አይከብድምና 
አንዳንድ ቦታ መታሸት እንደሚቀረው አስተያየት 
መስጠት ይቻላል፡፡ መጽሐፉ በመጀመሪያ እ.ኤ.አ. 
2006 ዓ.ም ሲታተም ይዞት የወጣው ርዕስ “Left 
to Tell: One Woman’s Story of Surviving 
the Rwandan Holocaust” የሚል የነበረ ሲሆን፤ 
በዓመቱ (እኤአ 2007 ዓ.ም.) የድጋሚ ሕትመት 
ላይ “Left to Tell: Discovering God Amidst 
the Rwandan Holocaust” መሆኑ ይታወቃል፡
፡ ርዕሱ ላይ ለተደረገው መሻሻል ተጠቃሽ ምክንያት 
እንደሚኖረው የለውጡን አንድምታ በማየት ብቻ 
መናገር ይቻላል፡፡ የለውጡ አጽንኦት የሚያስገነዝበው 
ፍሬ ነገሩ ‹‹ባይቀየርም›› ከአንዲት ሴት ታሪክ ገጠመኝ 
ወደኃይማኖታዊ መሻት መለወጡን ነው፡፡ ይህ ደግሞ 
ይልማ የኢማኩሊንን መጽሐፍ ሲመርጥ ከሃይማኖቱ 
ጉዳይ እና ከአጠቃላይ የመጽሐፉ አቅጣጫ የትኛውን 

ታሳቢ እንዳደረገ ጥያቄ እንድናነሳ ማስገደዱ አይቀርም፡
፡ በተለይ ተርጓሚው በጨመረው መግቢያ (ገጽ 2) 
ስለአንድ የኃይማኖት መስራች ያስቀመጠው አስተያየት 
ጥርጥራችንን የሚያጠናክር ይሆናል፡፡ 

ለመጽሐፉ መተርጎም የይልማ ኃይሉ 
ምክንያት ምንም ሆነ ምን፤ የይልማ ስጋት በኢትዮጵያ 
ተጨባጭ ሆነም አልሆነ፤ የኢማኩሊ ‹‹ለወሬ ነጋሪ›› 
ስለሰው ልጆች ክፋትና ጭካኔ፣ ሰብአዊነትና ይቅር 
ባይነት ልንማርበት እንችላለን፡፡ የነገድ ማነስ ብቻ 
በራሱ የሰላም ምልክት እንዳልሆነም እንረዳበታለን፡
፡ ስለሆነም፤ አይደለም በእኛ በማንም እንዳይደርስ 
እየሻትን፤ ልናነበው የሚገባን መሆኑን ስመሰክር እና 
ጸሐፊዋንም ተርጓሚውንም ሳመሰግን፤ የሚመለከተውን 
ክፍልም ሁሉ ነገር ሰላም ነው በሚል እንዳይዘናጋ 
ማንቃት እንደሚያስፈልግ እጠቁማለሁ፡፡

የ‹‹ለወሬ ነጋሪ››. . .
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ኪነጥበብ

ወ
ደ አጎቴ ቤት መሄድ ባልፈልግም 
እየሄድኩ ነው። መሄድ የማልፈልገው 
ብዙ… ብዙ ዓይነት ጥያቄ ስለሚጠይቀኝ 
ነው። የማይረቡ ብዙ ጥያቄዎች፤ 
ለምሳሌ ደጋግሞ የሚጠይቃቸው እሺ 

እናትህስ እንዴት ናት? ቅድም ነግሬዋለሁ ደህንነቷን፤ 
አንተስ አሁን ምን እያደረግህ ነው? እርሱንም 
ነግሬዋለሁ። ያቺስ ካቻምና ለይልቃል ምርቃት ጊዜ 
ይዘሃት የመጣኸው ጓደኛህ ደህና ነች…? የማያገባው 
ነገር ነው ደግሞም አብሬያት እንዳልሆንኩ ያውቃል… 
እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ሦስት አምስት ጊዜ ከርሷ 
ጋር ሳይሆን ከሌላ ፊት ጋር አይቶኛል። ብቻ በዚህ 
ምክንያት ቤቱ ብዙ ጊዜ መሄድ ባልወድም ይኸው ዛሬ 
ቁልቁለቱን ታጥፌ (ወርጄ ነው የሚባለው?)… በሩን 
እያንኳኳሁ ነው…

ወደ ውስጥ ስገባ አጎቴ በቤቱ አልነበረም። 
ባለቤቱን ሠላምታ ሠጥቼ ሌላ ሰው ከማያጋራው 
ባለአንድ ሰው ሶፋ ላይ አረፍ ከማለቴ የመጨረሻ ልጁ 
ሢሃም እየሮጠችና እየጮኸች ተከመረችብኝ፡፡

የአጎቴ ባለቤት አብዝታ ዝም የምትል ስትሆን 
ድንገት ስታወራ ግን ለበርካታ ደቂቃዎች የማሳቅና 
ቁም ነገር ከሆነም ነገሩን ያየችበት መንገድ የማስገረም 
ብቃት አላት… ችግሩ አብዝታ አትጫወትም…

ስለዚህ በቤቱ ውስጥ በዝምታ ላለመከመር 
የሕፃኗ ከኔ ጋር መቆየት የግድ ነበር። ‹‹በሕይወትህ 
ምን ትጠላለህ›› ብትሉኝ ይሄ በየዝምታው መሃል 
‹‹ተጫወታ ምነው ዝም አልክ›› መባባል…

የእውነቴንም የውሸቴንም እንደ ሕፃንም 
እንደ ትልቅም ከሢሃም ጋር እየተሣሣቅን የቤቱን 
ፀጥታ እየረበሽነው ነው።

ሠራተኛዋ የቡና ረከቦት እያቀራረበች 

ነው የአጎቴ ባለቤት ወደጓዳ ሄዳለች፤ ከታሰበው 
በላይ ለእንግዳ የሚሆን ምግብ ለመጨመር የአጎቴ 
ባለቤትነትን ክብር የሚያስጠብቅ ምግብ (አመሏን 
ስለማውቀው ግምቴ ልክ ነው)

‹‹እሺ ዛሬ የምትነግረኝ ተረት ምንድን 
ነው?›› ፂሜን በልጅ ጣቶቿ እየጎተተች ‹‹በላ ተረት 
አትነግረኝም?››… ፂሜን በኃይል ጎትታው ስለነበር 
በጣም አመመኝ። ነገር ግን የልጅ ጥፋት ነውና ምን 
ይደረጋል? ‹‹እሺ… እሺ›› እያልኩ ተረት መፈለግ 
ጀመርኩ…

እኔ ተረት አላውቅም ድሮ አምስተኛ ክፍል 
እያለሁ ‹‹ሊበን›› የተባሉ የአማርኛ መምህራችን 
አርብ ቀን ስድስተኛ ፔሬድ ላይ ልንለቀቅ ስንል ‹‹ሰኞ 
ስትመጡ አንድ አንድ ተረት ይዛችሁ ኑ›› ብለው ያኔ 
ቅዳሜና እሁድን ከጎረቤት ጠይቄ የሰማሁትን የላሜ 
ቦራን ተረት ብቻ ነው…

ላሜ ቦራ ደግሞ ለልጆች የሚሆን ተረት 
ሳይሆን ‹‹ማስደንበሪያ›› ነበር ማስፈራርያ ነገር። 
እኔ ራሴ ያኔ ያወሩልኝን ሴትዮ እስከ ዛሬ ድረስ 
እንደጠመድኳቸው ነው፡፡ ሰላም ሁሉ ብያቸው 
አላውቅም። ያኔ እሳቸው ተረቱን የነገሩኝ ዕለት ምሽት 
ላይ ተኝቼ በሕልሜ የላሜ ቦራ ልጆች መተውብኝ 
ሽንቴን አልጋ ላይ በመሽናቴ ተገርፌ ነበር። ስለዚህ 
እስከዛሬ ድረስ አልወዳቸውም፡፡ ተረትም አልወድም፡፡

‹‹በላ›› አለችኝ ሢሃም እጆቿን ወደ ፂሜ እየወረወረች
‹‹እሺ ሢዬ ግን ዛሬ የምነግርሽ ተረት ሳይሆን እውነተኛ 
ታሪክ ነው››
እጆቿን ሰብስባ ታሪኬን ለመስማት ጭኔ ላይ ወደ 
ጎጆዋ የተከተተች ወፍ መሰለች…

በአትኩሮት ተገርሜ ከተረት ይልቅ ታሪክ 
በመምረጤ ስላልተቀየመች ደስ ተሰኝቼ ስለአዳምና 
ሄዋን ታሪክ ለመናገር አንደበቴን ከፈትኩ…

ገጣሚ ኤፍሬም ስዩም

የሢሃም ጥያቄ

በድሮ ጊዜ ብዬ ‹‹ሮ››ን አጥብቄና 
አስረዝሜ…

የአዳምና የሄዋንን የኤደን ውስጥ ኑሮ፣ 
ተድላ ደስታቸውን፣ ለራሳቸው ሳይሆን ለእንስሳት ስም 
ማውጣታቸውን፣ የመሳሰለውን የሰይጣንና የዕባብን 
ተንኮል ብቻ ዓለም ሁሉ የሰማውን አወራሁላት፡፡

የልጅ ነፍስ ነውና ደስ በሚለው እየፈገገች 
በሚያሳዝነው እያኮረፈች ታሪኩን ስጨርስላት ትንሽ 
ቀዝቀዝ ባለልቡና ከታሪኩ ውስጥ አንድ አንድ ጥያቄ 
ትጠይቀኝ ጀመር…

ቤቱ በቡና ጢስ ታፍኖ ነበር፡፡ ሠራተኛዋ 
የምትቆላውን ቡና ወደ ብረት ምጣዱ ጥግ ከሰበሰበች 
በኋላ ምጣዱን በቀኝ እጇ በመቆንጠጫ በግራዋ 
በማንኪያ ከስር አስደግፋ አወረደችው…

ሢሃም አልተወችኝም ‹‹በላ በለሱን 
እንዳይበሉ ለምን ተከለከሉ???›› በዚህ መሀል እናቷ 
‹‹አንቺ ልጅ ይህን ትግልሽን አትተይውም እርሱ ለራሱ 
ደክሞታል አባትሽ ሲመጣ እነግርልሻለሁ….ዋ…››

‹‹አይ አሁን ትግል አይደለም ጥያቄና 
መልስ ነው›› ብዬ ወደ ደረቴ ዕቅፍ አድርጌ ግንባሯን 
ስሜ ለልጅ በሚመጥን መልክ የአለምን ሁሉ ጥያቄ 
ልጅ አድርጌ መለስኩላት፡፡ (ይህን ጥያቄ ማንሳት ከባድ 
አይደለም ማንም ታሪኩን የሰማ ትልቁም ትንሹም 
እንደ ሢሃም ያለው የአራት አመቱም ሕፃን ሊያነሳው 
የሚችለው ነው፤ ብዙም በእድሜዋ ምክንያት 
አልተገረምኩም)…

‹‹አየሽ እንዴት መሰለሽ አሁን አንቺና 
አባትሽ አንዳንዴ ጠዋት ትምህርት ቤት ልትሄጂ 
ስትይ ትጣሉ የለ፣ ይሄ ለዛሬሽ ይሄ ለትምህርት ቤት 
ይሄ ለአመት ባል ምናምን ትባባሉ የለ?››

‹‹አዎ››
‹‹እ…ሺ የዐመት ባል ልብስሽን ለጨዋታ መልበስ 

በኤድናሞል፣ በሴባስቶፖል፣ በአጎና፣
 በዮፍታሔ፣ 

በእምቢልታ፣በዋፋ፣ በሻሎ
ም፣ በቃሊቲ ካፍደም፣ 

በሰበታ ጂም ሲኒማ እና በአዳ
ማ እየታየ ነው።

ትችያለሽ?››
‹‹አልችልም››
‹‹የነሱም ልክ እንደዛ ነው። ተዉ ሲባሉ እምቢ አሉ 
ተቀጡ››
ሢሃም ‹‹እሺ አሁን የት ይኖራሉ…?››
‹‹እንዴ!… ሢ… አሁንማ ጥፋታቸውን አምነው 
ይቅርታ ተደርጎላቸው ተመልሰው እዚያው ገነት ውስጥ 
በወተትና በማር ወንዝ ውስጥ ይዋኛሉ… አሁንማ 
ተያቸው ይቅርታ ተደርጎላቸዋል።››

የመመገቢያው ጠረጴዛ ላይ ምግብ 
እየተደረደረ ነው። የተቆረጠ እንጀራ ጎድጓዳ ውሃ 
ቀለም ባለው ሳህን ቀይ ወጥ መሃሉ ላይ አጥንት 
የተከመረበት፣ ጎመን በሌላ ጎድጓዳ ሳህን፣ በዝርግ 
ሰሃን ሰላጣ… እየደረደረች ሰዓቷን መልከት አድርጋ 
ይሄ ሰውዬ ዛሬ አዳር ነው ይሄኔ እዚያ ዘለቀ ቤት ነው 
(ዘለቀ ወደ አጎቴ ቤት መውረጃ አስፓልት ጋር ያለው 
ግሮሰሪ ባለቤት ነው… አዎ… እሱ… እሱ ነው ዘለቀ 
ቤት ማለት)

ከሢሃም ጋር ታሪኬን ጥያቄዬንና መልሴን 
የጨረስኩ መስሎኝ ነበር። ነገር ግን ፂሜን ጎትታ 
ፊቴን ወደ ፊቷ እየመለሰች

‹‹እሺ አልጨረስንም? ወይስ ሌላ ታሪክ ፈለግሽ?››
ትንሽ ኮልተፍ እያለች ‹‹ሌላ ታሪክ ሳይሆን ሌላ 
ጥያቄ?››
‹‹እሺ ምንድነው?››…
‹‹እሺ አሁን ዛፉ ተቆርጧል? ያ ድሮ የነበረው እፀ 
በለስ የነበረው አትብሉ የተባሉት… ዛፉ ተቆረጧል?››
‹‹እንዴ..ዬ.. ለምን?... ለምን ይቆረጣል?››
ዓይን ዓይኔን እያስተዋለች ‹‹ማለቴ አሁን…››
‹‹አሁን ምን?››
‹‹አሁን ድጋሚ ቢበሉስ…?››…
‹‹ምኑን?››
‹‹ምኑን ትለኛለህ እንዴ በለሱን ነዋ!››
‹‹ማ… እነ ማን››
‹‹እነ አዳም እነ ሄዋን ድጋሚ ቢበሉ ድጋሚ 
ይሞታሉ?... እርሱስ ድጋሚ ይሰቀላል?››

የውጪው በር ተንኳኳ። ከዚህ ሲዖል 
ከሚመስል ማምለጫ ከሌለው ጥያቄ የአጎቴ ደማቅ 
ድምጽ ቀሰቀሰኝ…

ሄሄይ… መሣይ መተሃል እንዴ?!... የአጎቴ 
ድምፅ የቤቱን ክፍት ቦታ ሁሉ ሞላው።

ከቀልቤ አልነበርኩም ለእራት ተሰብስበን 
እየተመገብን  ለቡና ተቀምጠን እያወራን እያለ ከወሬው 
ሀሳብ ጋር አልነበርኩም… አብዝቼ የማስተውለው 
በእናቷ እቅፍ ውስጥ ጥልቅ እንቅልፍ ላይ ያለችውን 
ሢሃምንና ጥያቄዋን ነበር…

ሢሃም… ተኝታለች።…
ጥያቄዋ ግን… ልቤ ውስጥ ይጮኻል
‹‹ድጋሚ… ቢበሉስ???...››
… ዛፉስ ተቆርጧል?

‹‹አይ አሁን ትግል አይደለም ጥያቄና መልስ ነው›› ብዬ ወደ ደረቴ ዕቅፍ አድርጌ ግንባሯን ስሜ ለልጅ በሚመጥን መልክ 

የአለምን ሁሉ ጥያቄ ልጅ አድርጌ መለስኩላት፡፡ (ይህን ጥያቄ ማንሳት ከባድ አይደለም ማንም ታሪኩን የሰማ ትልቁም ትንሹም 

እንደ ሢሃም ያለው የአራት አመቱም ሕፃን ሊያነሳው የሚችለው ነው፤ ብዙም በእድሜዋ ምክንያት አልተገረምኩም)…
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ሰላም ወዳጄ እንዴት ሰነበቱልኝ…? 
እኔ ከእርስዎ እና ከጠቅላይ  ሚኒስትሬ 
ሃሳብና ናፍቆት በስተቀረ እጅጉን በጣም 

ደህና ነኝ! 
እኔ የምለው ወዳጄ ጠቅላይ 

ሚኒስትራችን የት ገቡ!? ይህንን ያህል 
ግዜ ከአይናችን ሲሰወሩ እኛ ወዳጆቻቸው  
የት እንዳሉ፣ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ፣ 
ደልቷቸው ይሁን ከፍቷቸው ማወቅ 
የለብንም ይላሉ? የምሬን ነው የምልዎ 
ወዳጄ በጣም ነው ያሳሰቡኝ! 

ቢቸግረኝ ሰሞኑን ኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥን ላይ አፍጥጬ ሰነበትኩ። ወይ 
ሲሰበስቡ፣ ወይ ሲበትኑ፣ ወይ ሲቀበሉ፣ 
ወይ ሲበቀሉ፣ (ውይ ምን ነካኝ ገና ለገና ነገሩ 
እንዲገጣጠም ብዬ የማይሆን ነገር አልኩ… 
እርሳቸው ደግሞ ምን በቀል ያውቃሉ…!? 
ተዉ ወዳጄ አያሽሟጡ!) ወይ ሲመርቁ፣ 
ወይ ሲራገሙ ወይ ሲገቡ ወይ ሲወጡ… 
ብቻ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሬን ለማየት 
ስል አይኔ ከቴሌቪዥኔ ላይ ሳይነቀል 
ሰነበተ። እርሳቸው ግን የሉም። ቢመጡ 
የተመቻቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ 
ቢመጡ የደላቸው አፈ ጉባኤ፣ ቢመጡ 
የከተማው ከንቲባ… ታድያ ጎስቋላው፣ 
ምስኪኑ… የት ኖት? ምን ዋጠብኝ…? 
ብዬ እጅጉን ሳስብ ከረምኩ። 

ለወትሮው ማንም ሰው፤ 
“የጠቅላይ ሚኒስትሩ አድራሻ የት ነው?” 
ብሎ ቢጠይቀኝ ‹‹ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ 
ፈለግ ፈለግ አድርጋቸው›› ብዬ ተናግሬ 
ይሳካልኝ የነበርኩት ሰውዬ፤ ዛሬ ግን 
ራሴም ፈልጌ አስፈልጌ አጣዋቸው፣   

ቢቸግረኝ እንዲህ አንጎራጎርኩ፤ 
“ይመጣሉ ብዬ ቲቪዬን ብከፍተው… 
የሚመላለሰው ሌላ ሌላ ሰው ነው” 

ትንሽ ተስፋ ያደረግሁት 
በአስቸኳዩ የፓርላማ ስብሰባ ላይ 
እመለከታቸዋለሁ ብዬ ነበር። ነገር ግን 
“በጋቢናው” ወንበራቸው ላይ ቃኘት ባደርግ 
እርሳቸውም ባለቤታቸውም የሉም። የት 
ደረሱ? 

ቆይ ወዳጄ በዚህ ላይ ተመልሰን 
ድጋሚ እንጨነቃለን! እስቲ ወደሌሎች 
ጨዋታዎች ዞር ዞር ብለን እንምጣ፤

ፓርላማው ያንን አጨቃጫቂ 
የቴሌኮም ማጭበርበር አዋጅ አፀደቀው 
አይደል? እኔ የምለው አንዳንዴ እንደው 
ለ”ሙድ” እንኳ ተብሎ አንዳንድ ረቂቅ 
አዋጆችን ምክር ቤቱ ተወያይቶበት 
በአብላጫ ድምፅ ውድቅ አደረገው! የሚል 
ዜና አይናፍቃችሁም? ሁልጊዜም ቢሆን 
እንትን የሚባል ረቂቅ አዋጅ ወጣ ሲባል 
ያው ፀደቀ ከማለት ጋር እኩል እየሆነ 
ነው። 

እሺ መፅደቁን ይፅደቅ ግን 
ሌላው ቢቀር ከፓርላማ አባላቱ ውስጥ 
የተወሰኑት እንኳ አልፎ አልፎ “አይ 
እኔ በዚህ ጉዳይ አልስማማም!” ሲሉ 
ብንመለከት ምን አለበት? ለተመልካቹም 
ለታዛቢውም “ዴሞክራሲያዊ ፓርላማ 
ያሰኘዋል” እንጂ ሌላ ችግር የለውም። 
አጋሩም፣ አባሉም፤ ኢህአዴግ ባለው ጉዳይ 
ላይ ሁልጊዜ አንድ አይነት፣ ተመሳሳይ 
አቋም ሲወስዱ የተመለከተ ሰው እኮ 
“ሰዎቹ የአንድ ፋብሪካ ቅጥቅጦች ናቸው 
እንዴ?” ብሎ መሳለቁ አይቀርም። ወይስ 
የፓርላማ አባላት በሙሉ መንታ ናቸው!? 

በርግጥ አንዳንድ ጊዜ ድምፀ 
ታዕቅቦ የሚያደርጉ የፓርላማ አባላት 
አሉ መሰለኝ (ለዛውም መሰለኝ ነው። 
እርግጠኛ አይደለሁም) እነርሱም ቢሆኑ 
ግን ‹‹እጃቸውን ማውጣት ደክሟቸው 
እንጂ ነገሩን መደገፍ ሳይፈልጉ ቀርተው 
አይደለም›› እያለ ሰዉ ያሽሟጥጣል። ችግሩ 
ከአባላቶቹ ከሆነ በሚቀጥሉት ምርጫዎች 
ላይ ይሄ ነገር ተስተካክሎ ትንሽ የሚሟገቱ 
አባላት ቢመረጡ መልካም ይመስለኛል። 

በነገራችን ላይ የምርጫ ቦርድ 
ሊቀመንበሩ አቶ ተስፋዬ መንገሻ እንደተሻሩ 
እና በምትካቸው ሌላ ሰው መሾማቸውን 
የፍትህ ጋዜጣ ምንጮች ጠቁመውኛል። 
(ይኸው ምንጮቼ ምንጭ ጠቅሻለሁ!) 

በድጋሚ የተመረጡት የምርጫ 

ቦርድ ሊቀመንበር “ሲቪ” (ማንነትና ችሎታ 
ማመላከቻ) እንደሚለው ከሆነ የእንግሊዘኛ 
ቋንቋ ችሎታቸው እጅግ በጣም ጥሩ 
ሲሆን ‹‹በሀገር ውስጥ ቋንቋዎች ላይ ግን 
እጅግም ነኝ ብለው ፅፈዋል›› አሉ፤ ይሄ 
ጥሩ እድገት ነው፡፡ ምናልባትም እኚህ 
አዲሱ ምርጫ ቦርድ ሊቀመንበር በውሰት 
ወይም በሽያጭ አሜሪካ እና እንግሊዝ ሁሉ 
ሄደው ሊያስመርጡ ይችሉ ይሆናል። 

የምር ግን በምርጫ ላይ ያለንን 
ውጤታማነት በዚህ መልኩ ለመላው አለም 
ለማዳረስ ብንሞክር ከቡና በተጨማሪ ሌላ 
የገቢ ምንጭ አገኘን ማለት ነበርኮ! ይቺ 
ነገር ትታሰብባት! አለበለዛ ቡና በመላክ 
ብቻ ኑሮውን አንችለውም። 

እኔ የምለው ወዳጄ የዋጋ 
ግሽበቱ ስንት ፐርሰንት ነው? ቅናሽ አመጣ 
የሚል ዜና ሰምተን ነበር።  የሚገርመኝ 
የኢቲቪ ዜና አንባቢዎች “ልማታዊ” የሆነ 
ዜና ያነበቡ ሲመስላቸው፤ በግላቸው 
ያስመዘገቡት ውጤት ይመስል በታላቅ 
የድል ስሜት ታጅበው፤ “እንዲህ ነን 
እኛ!” የሚሉ ነው የሚመስሉት። ለምሳሌ 
ይሄ የዋጋ ግሽበት ቅናሽ አሳየ የሚለው 
ዜና፤ አንባቢው ሲያነብ በሞቀ ፈገግታ 
ታጅቦ ነበር። እርሱ የመሰለው የገበያ ዋጋ 
ቅናሽ አመጣ የሚል ነበር። (የመሰለውን 
ደግሞ በምን አወቅህ? ብሎ ፈታኝ ጥያቄ 
የሚጠይቅ ካለ ፈገግታው ያሳብቅ ነበር 
ብዬ እመልሳለሁ!) 

የሆነ ሆኖ ግን የዋጋ ግሽበት 
ቀነሰ ማለት የገበያው ዋጋ ቀነሰ ማለት 
አይደለም። ይህንን በዜናው ላይ ቀርበው 
የነበሩ ባለሞያም አብራርተዋል። በነገራችን 
ላይ ያኔ ነው “ጋዜጠኛው” የግሽበት መቀነስ 
እና የገበያ ዋጋ መቀነስ እንደተምታታበት 
የገባኝ። በዜናው ላይ የቀረቡት ባለሞያ 
“ግሽበቱ ቀነሰ ማለት ዋጋ ቀነሰ ማለት 
አይደለም…” ብለው ማብራራት ሲጀምሩ 
ክፍት! ሲለው ፊቱ ላይ አይቻለሁ። በርግጥ 
እኔም አብሬ ከፍቶኛል። ምክንያቱም 
አሁን ዋና የሚያሳስበን ይሄ ያለውን ዋጋ 
መቋቋም አለመቻላችን እንጂ፤ ወደፊት 

እኔማ “የነሱ ቡድን አያልቅም እና እርስዎ 
በየስብሰባው እንዲህ እያመምዎ የሚገኙት 
በምን እዳዎ ነው!? ከፈለጉ እንደፓርላማው 
መዝጊያ ስብሰባቸውን ያራዝሙ እንጂ ምን 
በወጣዎ ለሰው መጠቋቆሚያ ይሆናሉ!? 
ብዬ ከልቤ አዝኜ ነበር። 

ሰዉ ቀላል ተጠቋቆመባቸው 
እንዴ…! ግማሹ፤ “ዳይት ጀምረው ነው 
የከሱት” ሲል ግማሹ ደግሞ “የሙስሊሙ 
ህዝብ ተቃውሞ እና ዱዓ ነው” ይላል። 
ሌላው “የአበበ ገላው ቁጣ ነው” ሲል 
የተቀረው ደግሞ “የዋልድባ ገዳም መነኮሳት 
ፀሎት ነው ይላል”። የምር ግን ከዚህ ሁሉ 
ህብረተሰብ ጋር በአንድ ጊዜ መጋጨት 
ጥሩ እንዳልሆነ በበኩሌ መክሬ ነበር። 
በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ሆኑ 
መላው የኢህአዴግ አባላት እና ወዳጆች 
እኔን ጨምሮ፤ ታንክ ተደግፈን መፅሐፍ 
ስናነብ የነበርን ነንና፤ የሚያቅተን እና 
የምንፈራው ሃይል እንደሌለ  በተደጋጋሚ 
አረጋግጠናል። ቢሆንም ግን ፀብም ቢሆን 
በየተራ ይዋጣልን ማለት ይሻላል እንጂ 
በአንድ ጊዜ ግር ብሎ የመጣን ፀብ መቋቋም 
ከባድ ነው። 

ይኸው ሰሞኑን እንደምንሰማው 
ጭምጭምታ ከሆነ በኢህአዴግ ባለስልጣናት 
ዘንድ ከዋልድባ ጉዳይ እና ከሙስሊሙ 
ተቃውሞ ጋር በተያያዘ ‹‹የከፋ ልዩነት 
እየተፈጠረ ነው›› የሚል ጭምጭምታ 
እየተሰማ ነው። እዚህ ላይ “ልዩነታችን 
ውበታችን” ቢሆንም ልዩነቱ እንደባለፈው 
ጊዜ እስከ መሰንጠቅ ከደረሰ ግን ሃርድ ነው! 
ፀብ እየበረታ ሲመጣ እርስ በርስ እንዴት 
እንደሚያባላ የባድመን ሰሞን ማስታወስ 
በቂ ነው። 

ለማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትሬ 
የት ናቸው!? በእውነት ወዳጄ በየሚዲያውም 
ሆነ በየሜዳው የሚወራው ጥሩ አይደለም። 
ምን ክፉ ገጠማቸው? ግማሹ “የጭንቅላት 
እጢ የሚባል ክፉ ህመም ታመዋል” ይላል 
የተቀረው ደግሞ “የለም የደም ካንሰር ነው።” 
ሲል ይገምታል። ሌሎችም “እነ ስኳር እና 
ደም ብዛት ናቸው ጠቅላይሚኒስትራችንን 

ለሚጨምረውማ እግዜር ያውቃል። 
የአሁኑን በቻልነው ብቻ! 

ከሁሉ በላይ እነ ስጋ አንድመቶ 
ሃምሳ ብር እየተሸጡ፤ “የዋጋ ግሽበቱ 
ቀንሷል” ማለት ይበልጥ ክፍት እንዲለኝ 
አድርጓል። ‹‹ስጋ ላይ ምን ያንጠራራሃል›› 
ብሎ የሚገስፀኝ ሰው አይጠፋም ብዬ 
ጠረጠርኩ። ዳቦስ ብትሆን…!? ከአንድ ብር 
ከሃምሳ በታች የት ትገኛለች!? እዚህ ላይ 
“ጩህ ጩህ ይለኛል” ያለው ዘፋኝ መሸለም 
የለበትም ትላላችሁ!?  

ኧረ ሳልጠይቅዎ ወዳጄ ባለፈው 
ጊዜ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያቀረበውን 
ዶክመንተሪ ፊልም እንዴት አዩት!? 
አንድ ድረ ገፅ “ወፍ በረር ዳሰሳ ሰርቼ፤ 
ሙስሊሙም፣ ክርስቲያኑም፣ ዋቄፈታውም፣ 
ፕሮቴስታንቱም አልወደደውም” ሲል ዘግቦ 
ነበር። የምር ግን የፕሮግራሙ አላማ ወሬ 
ከወዲያ ወዲህ እያቀበሉ ማጣላት ነው 
የሚመስለው። ደግነቱ ህዝቡ የኢትዮጵያ 
ህዝብ ነው። “ተዘነጋሽ እንዴ ኢትዮጵያ 
መሆኑ!” ያለው ቴዲ ለኢቲቪዎች መሆን 
አለበት።

በነገራችን ላይ ከዛ ፕሮግራም 
በኋላ በርካታ ሙስሊም ወንድሞቻችን ወደ 
እስር ቤት ድንገት እየተወሰዱ እንደሆነ የፌስ 
ቡክ ወዳጆቻችን እየነገሩን ነው። ይኸው 
እስር ዋልድባ ገዳም የሚገኙ መነኮሳት 
ላይም እየተፈፀመ ነው አሉ። አንድ ወዳጄ 
ይህንን ሰምቶ ምን አለኝ መሰልዎ፤ 
“እነዚህ ሰዎች ከእስላሙም ከክርስቲያኑም 
እንዲህ ተጣልተው ቀብራቸው የት ሊሆን 
ነው!?” ብሎ ጠይቆኝ። የምን ቀብር…? 
ይቅር ይበለው!

የሆነ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትሬ 
የት ናቸው!? ባለፈው ጊዜ ያ አበበ ገላው 
የተባለ ሰው እንደዛ የተከበሩትን ሰውዬ 
በአለም አቀፉ ማህበረሰብ ፊት ክፉ ደግ 
ከተናገራቸው በኋላ ጤናቸው ደህና 
እንዳልሆነ ሰምተን ነበር። ከዛ በኋላ፤ 
ለመጀመሪያ ግዜ ያየኋቸው በቡድን 20 
አገራት ስብሰባ ላይ ነበር። ምስኪን ጠቅላይ 
ሚኒስትሬ እንዴት ክስት ብለው ነበር…! 

የሰወሯቸው” በማለት ይናገራል። 
እኔ የምለው ግን እኛ የእርሳቸው 

ወዳጆች እንዴት እንዲህ ያለውን ወሬ 
እንደባዳ ከውጪ እንሰማለን!? ለምን 
አይነገረንም የባሰ ችግር ካለም እርማችንን 
እናውጣ! እውነቴን ነው የምለው ምንም 
ቢሆኑ እኮ እርሳቸው ናቸው! 

ወዳጄ ቴሌቪዥናችን ራሱ እኮ 
ጭር አለ። ያለ እርሳቸው ቁጣ እና ስብሰባ 
ቴሌቪዥን ምን ቴሌቪዥን ይባላል!? 
እርሳቸውን ያላሳየ ቴሌቪዥን አመታዊ 
ግብር ክፈሉ ቢለን መቼም አስደናቂ ነው 
የሚሆነው። 

ለማንኛውም አባይን የደፈሩት 
ጀግናው መሪያችን የት እንዳሉ የመጠየቅ 
መብት ሊኖረን ይገባል። እንደተባለው 
ታመው ከሆነም የህመማቸው መንስኤ እኛ 
አፍቃሪዎቻቸው የማወቅ መብት አለን። 
እስቲ ከቻልኩ ሰሞኑን ብቅ ብዬ ይህንን 
የሚጠይቅ ሰልፍ ብጤ አስተባብራለሁ። 
በዛውም መግቢያ ይሆነኛል! (አይሳቁ 
የምሬን ነው በእርሳቸው የተነሳ ምንስ 
ብሆን…! የመጣው ይምጣ!) 

በመጨረሻም
አንዲት ጥያቄ ለአቦይ
አቦይ ስብሀት ነጋ እንዴት አሉ!? 

ባለፈው ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ “አባይን 
የደፈሩ መሪ” እየተባለ የሚሰራላቸውን 
ፖስተር የሚቃወም አስተያየት 
መሰንዘርዎትን ሰምቼ ነበር። 

እንዴት ነው ነገሩ አቦይ፤ ይሄ 
ሃሳብ የመጣልዎ ጠቅላይ ሚኒስትራችን 
ታመሙ ከተባለ በኋላ ነው ወይስ ድሮም 
በሃሳብዎ ያንሰላስሉት ነበር? አንዳንድ 
ግለሰቦች “ሰው ሲታመም ታማኙ ይከዳል” 
የሚል አባባል እየተናገሩ ነው! በዚህ ላይ 
የሚሉን ካለ!? ከሌለም እኛው አንገምተዋለን 
እና ብዙ አይጨነቁ! እንደው ለመጠየቅ 
ያኽል ነው! 

ወዳጄ ለማንኛውም እስቲ 
ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ይፀልዩ!

አማን ያሰንብተን!    

አቤ ቶኪቻው
abeto2007@yahoo.com

“ይመጣሉ ብዬ ቲቪዬን ብከፍተው 
የሚመላለሰው ሌላ ሌላ ሰው ነው”

ጠቅላይ ሚኒስትሬ ከወዴየት አሉ…!? 

በተለያየ ምክንያት ከሀገራቸው ተሰድደው 
ለሚሄዱ ዜጐች መንግሥት ተጠያቂ መሆኑን 
አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ /አንድነት/ 
ከትናንት በስትያ ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ 
አስታወቀ።

‹‹ለዜጐች ስደት እንዲሁም በስደት 
ለሚደርስባቸው ሰቆቃ ተጠያቂ ስርዓቱን የሚመራው 
መንግሥት ነው!!›› በሚል ርዕስ ፓርቲው 
ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ፣ በቀደምት ጊዜያት 
ኢትዮጵያውያኖች ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱት 
ለትምህርት እንደነበረ፣ ትምህርታቸውን ሲጨርሱም 
የሀገርንና የሕዝብን ውለታ ለመመለስ የነበራቸው 
ጉጉት ከፍተኛ እንደሆነ፣ ነገር ግን ዛሬ ዛሬ 
ሁኔታዎች ተለዋውጠው የኢትዮጵያ ሕዝብ እጣ 
ፈንታ ፍልሰትና ስደት መሆኑን ጠቅሷል።

ሕጋዊ በተባለውና በሕገ-ወጥ መንገድ 

ዜጎች ወደ ውጭ ሀገር እንደሚነጉዱ፣ በዚህ የተነሳም 
በወሊድ ምጣኔ ሳይሆን በስደት ምክንያት አምራች 
ሊሆን የሚችለው የሕዝብ ቁጥር ሊቀንስባቸው 
ከሚችሉ ሀገሮች መካከል ኢትዮጵያ አንዷ መሆኗን 
ፓርቲው በመግለጫው አስታውቋል።

‹‹ማለቂያ የሌለው ስደት መንስኤው በደርግ 
ተጀምሮ በኢህአዴግ መንግሥት ተጠናክሮ የቀጠለው 
አምባገነናዊ አገዛዝ የፈጠረው አስከፊ የፖለቲካ፣ 
የኢኮኖሚና የማኅበራዊ ፖሊሲ ውድቀት መሆኑ 
እንደማይካድ›› ፓርቲው አክሎ ገልጿል።

እንዲሁም በሀገሪቷ የተንሰራፋው 
ድህነትና ሥራ አጥነት፣ የሕዝብ የስልጣን ባለቤትነት 
አለመረጋገጥ፣ ለሕዝብ ፍላጐት ተገዥና ተጠያቂ 
መንግሥት አለመኖር፣ የሕግ የበላይነት አለመከበር፣ 
የፍትሕ፣ የመልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲ 
እጦት፣ በዜጐች ላይ በቀበሌ ካድሬዎች የሚደርስ 

አፈናና ወከባ፣ ከመሬትና ከንብረት መፈናቀል እና 
የኢህአዴግ የተሳሳተ የትምህርት ፖሊሲ ውጤቶች 
ለዜጐች ስደትና ወጥቶ ላለመመለስ ዋነኛ ምክንያቶች 
መሆናቸውን መግለጫው አትቷል።

በቅርቡም በማላዊ አቆራርጠው ወደ 
ደቡብ አፍሪካ ለመግባት ሲሉ በኮንቴይነር ተጭነው 
በታንዛኒያ በኩል ሲጓዙ አየር አጥተው በመታፈናቸው 
ሕይወታቸው ላለፈው 43 ኢትዮጵያዊያን ወዳጅና 
ዘመዶች መፅናናትን የተመኘው አንድነት፤ከሁሉም 
በላይ ለዜጐች መፈናቀል፣ ፍልሰትና ስደት መንስኤ 
የሆኑ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ችግሮች እንዲወገዱ፣ 
መንግሥት የሕግ የበላይነትን ለማክበርና ለማስከበር 
እንዲሁም መልካም አስተዳደርንና ፍትሕን ለማረጋገጥ 
የሚያስችል እርምጃን በአፋጣኝ እንዲወሰድ በአፅንኦት 
ጠይቋል።

ለ200 ብር የአንድ ግለሰብ ሕይወትን 
በድብደባ ያጠፉ ሁለት ወንድማማቾች በፌዴራል 
ከፍተኛ ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት ባለፈው ሳምንት 
ሀሙስ ዕለት እስከ 18 ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት 
ተቀጡ።

አዲሱ በቀለ እና ባይሳ በቀለ የተባሉት 
1ኛና 2ኛ ተከሳሽ የሆኑት ወንድማማቾች በ1996 
ዓ.ም. የወጣውን የወንጀል ሕግ አንቀፅ 32/1/ሀ 
እና 539/1/ሀ ላይ የተመለከተውን መተላለፋቸውን 
የዐቃቤ ሕግ ክስ ያስረዳል።

በክሱ መሠረት ተከሳሾች ሠውን ለመግደል 

በማሰብ በ20/8/03 ዓ.ም. በግምት ከምሽቱ 2፡00 
ሰዓት ሲሆን በቦሌ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 19/20 ልዩ 
ቦታው ወርገኑ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሟች 
በለጠ ጥላሁንን ያገኙታል።

1ኛ ተከሳሽ ‹‹ሟች ከአራት ዓመት በፊት 
200 ብር አበድሬው አልመለሰልኝም›› በሚል 
በመካከላቸው ያለመግባባት ይፈጠርና ቂም በመያዝ 
ተከሳሾች ጨካኝነትንና ነውረኝነትን በሚገልጽ 
አኳኋን ሟችን ጭንቅላቱና ማጅራቱ ላይ በትልቅ ዱላ 
ደጋግመው ይመቱታል። ከዚያም ሟች ጭንቅላቱ ላይ 
የራስ ቅል ስብራትና የጭንቅላት አካል መጨፍለቅ 

ጉዳት ደርሶበት ህይወቱ በማለፉ ወንድማማቾቹ 
በዋና ወንጀል አድራጊነት ተካፋይ በመሆን በፈፀሙት 
ከባድ የሰው መግደል ወንጀል መከሰሳቸውን የክስ 
ዝርዝሩ ያስረዳል።

ጉዳዩን ተከታትሎ መዝገቡን ሲመረምር 
የነበረው ፍ/ቤት፤ ከላይ በተጠቀሰው ዕለት 1ኛ 
ተከሳሽን በእርከን 36 መሠረት በ18 ዓመት ፅኑ 
እስራት እንዲቀጣ እንዲሁም ሁለተኛ ተከሳሽ በእርከን 
33 መሠረት በ15 ዓመት ፅኑ እስራት እንዲቀጣ 
ወስኗል። እንዲሁም ተከሳሾቹ ለአምስት ዓመታት 
ያህል ከሕዝባዊ መብቶቻቸው እንዲገለሉ ወስኗል።

ለ200 ብር የሰው ሕይወት ያጠፉ ወንድማማቾች ተፈረደባቸው

ለዜጐች ስደት መንግሥት ተጠያቂ መሆኑን አንድነት ገለፀ

ዜ ና ዎ ች
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ለ
ምን? ለምንድን ነው 
የታሪክ አስተማሪ 
የሚለወጥልን? እኛ 
ማንና ምን ስለሆንን ነው 
አስተማሪ እንዲለወጥልን 
የምንጠይቀው? እስከአሁን 
- ካለፉት ሃያ አንድ 

ዓመታት ጀምሮ - በተለያዩ አጋጣሚዎች 
ሲያስተምረን የቆየው የታሪክ መምህር ምን 
ጉድለት ተገኘበትና ነው የ ‘ይቀየርልን’ 
ጥያቄ የምናቀርበው? እኛስ - የዚህና 
የመጪው ትውልድ አባላት - ከታሪክ ብቻ 
ሳይሆን ከታሪክ አስተማሪዎቻችን ልንማር 
የሚገባው ትምህርት እንዴት ያለ ነው? 

ይህ የእኔ ጥያቄ ነው፤ 
ጥያቄውን እኔ ላቅርበው እንጂ በሌሎች 
አእምሮ ሲመላለስ የቆየ ለመሆኑ ጥርጥር 
የለውም፤ ይህንን ጥያቄ አሁን እንዳነሳው 
የጎነተሉኝ አቦይ ስብሀት ነጋ ስለመሆናቸው 
ግን ከወዲሁ ልገልጽ እወዳለሁ፤ በቅርቡ 
ከአዲስ ጉዳይ መጽሔት ጋር (ቁጥር 
118፣2004) አድርገውት የነበረ ቃለ 
ምልልስ …

‘የዓለም ውራ ሆነን የቆየነው፤ 
ከታሪካችን ገና በአግባቡ ስላልተማርን ነው’ 
የሚል አመለካከት አላቸው አቦይ ስብሀት፤ 
‘ታሪክህን ወደኋላ ተመልሰህ ስታውቀውና 
መጥፎውም አይደገምም ብለህ ስትማረው 
የሚያቆምህ ኃይል አይኖርም’ 

ይህንን መልስ የሰጡት ግንቦት 
ሃያ በመጣ ቁጥር፤ በወንድማማቾች 
መካከል የተፈጠረውን የእርስ በርስ 
መገዳደል፤ በሚዲያ የማሳየቱ ነገር 
አለመብዛቱን እና ወደፊትም መቀጠል 
እንዳለበት ለማሳየት ነው፤ እንደእሳቸው 

እምነት፤ ደርግ በሕዝቦች ላይ የፈጸመው 
በደል በቂውን ያህል አልተነገረም፤ የተለየ 
አመለካከት ይዘው በመነሳታቸው ብቻ 
ያለፍርድ ስለተገደሉት ትውልዶች በቂውን 
ያህል አልተዘመረም፡፡

ስለዚያ ዘመን ብዙ ተነግሮናል፤ 
ብዙ ተጠንቶልናል፤ ያ ማለት ግን በቂ ነው 
ማለት እንዳልሆነ ግልጽ ነው፤ የታሪክ 
ምሁራን፣ የጥቃቱ ሰለባዎችና የ ‘ያ 
ትውልድ’ አባላት ከዚያን ዘመን ታሪክ ብዙ 
ትምህርት መውሰድ እንዳለብን ይነግሩናል፡
፡ 

ፕሮፌሰር ባሕሩ ዘውዴ፣ 
‘ቀይ ሽብር በኢትዮጵያ፡- ታሪካዊ ይዘትና 
አንድምታ’ በሚል ርዕስ (በ1996 ዓ.ም) 
ባቀረቡት ጥናታቸው ላይ እንዳስነበቡን፤ 
ከ1969 - 1971 ዓ.ም ባሉት ዓመታት 
የአገሪቱ ምርጥና ብርቅ ልጆች እንደዋዛ 
ረግፈዋል፤ ጥፋቱ ትቶት የሄደው 
የትውልድ ክፍተት ደግሞ በግራዚያኒ 
እልቂት ምክንያት ከተከሰተው ክፍተት 
ጋር ተመሣሣይነት ያለው ነው፤ በሁለቱም 
ዘመናት ተስፋ የተጣለባቸው ወጣቶች 
ታድነው ተገድለዋል፤ በዚህም የተነሣ 
‘… በሀገሪቱ የወደፊት የፖለቲካና የባህል 
ሕይወት ላይ ጥቁር ድባብ’ አንጃብቧል፡፡

አያይዘውም ‘… የሚገርመው 
ነገር ኢትዮጵያውያን የምንታወቀው 
ጦርነትን በመዋጋት ብቻ ሳይሆን 
ጦርነትንም በማወደስ ነው፡፡ ሽለላና ፉከራ 
የባህላችን አብይ ገጽታ ሆኖ ቆይቷል’ 
ይሉንና፤ ግድያን የሚያወድስ የጦረኝነት 
ባህላችን፤ ለ‹ያ ትውልድ› እልቂት 
የመሠረት ድንጋዩን አኑሮ እንዳለፈ፤ 
ባቢሌ ቶላ ‘ግድያና የኃይል ጥቃት በህዝቡ 

ስነ ልቦናና በአገሪቱ ማህበራዊና ባህላዊ 
እሴቶች ውስጥ ሰርጎ ቆይቷል’ ያለውን 
ይጠቅሱልናል፡፡ 

በእርግጥም፤ እኛ ሀበሾች፤ 
ይህንን ሽለላና ፉከራ፤ ወረራ በመጣ 
ጊዜ፤ ደማችንን በወኔ እንሞላበታለን፤ 
የጠላትን አከርካሪ ለመስበር እራሳችንንና 
ጀግኖቻችንን ለማሞቅ እንጠቀምበታልን፤ 
ይህንን የ‹ተቀደሰ› ድርጊት፤ ያስከፋን፣ 
ያስጠቃንና ያጠቃን ወገናችንን ድምጥማጡን 
ለማጥፋትም መሣሪያ እናደርገዋለን፤ 
ፕሮፌሰሩ እንዳሉት ‘ግድያን የሚያወድስ 
የጦረኝነት ባህል’ አለን፤ ለዘመናት ስሩን 
በልባችን ውስጥ ተክሎ የኖረ፡፡ 

እነሱ ላም ሲያርዱ እኛ ጥጃ 
እንረድ

ቢሆንም ባይሆንም እጃችን ደም 
ይልመድ፡፡

ማለት ምንድነው፤ ለመከበርና 
ለመለወጥ ሰበብ የሚሆነው እጅ፤ ደም 
እንዲለምድ መመኘት ምን አመጣው? 

ይኼ፤ ቢሆንም ባይሆንም እጃችን 
ደም ይልመድ ማለት የለመደ ሰው ነው፤ 
በኋላ የመግደያ ወይም የመሞቻ ካርታውን 
የሚመዘው!! አባቱ፣ ወንድሙ፣ አጎቱ፣ 
ወይም ጎረቤቱ እንዲህ ፎክሮ፤ ጠላቱን 
ገድሎ የሸፈተ ዘመድ የነበረው ሰው ነው፤ 
ከተማ ገብቶ ልብሱን እንጂ ልቡን ሣይለውጥ 
ቀርቶ፤ የተለየ አመለካከት ያለውን ሰው 
ችሎ ከማሳመን፣ ከመተማመንና በልዩነት 
ከመኖር ይልቅ፤ ‘ምናልክ አንተ?’ ብሎ 
መሣሪያውን የሚያነሳው፡፡ (ሳንሸልል፣ 
ሳንፎክር፣ ድምጻችንን አጥፍተን 
ከልጅነታችን ጀምሮ እያሳደድን በድንጋይ 
የወገርናቸው ውሾች፣ ድመቶች፣ ወፎችና 
ሌሎች ፍጥረታት ብዛታቸው ምን ያህል 
ይሆናል? በተለምዶ ‹የማርያም ጠላቶች 
ናቸው ብለን የገደልናቸው ፌንጣዎችስ? 
ይኼ ነገር እያደገ ሲመጣ፤ በልጅነታችን 
የተለማመድነውን መግደል፤ ያልበደሉንና 
መኖራችንን ልብ ባላሉት ፍጥረታት ላይ 
የምናደርሰው ጥቃት፤ እያደገ ሲሄድ ምን 
ዓይነት ቅርጽ ይይዛል?)

ግና - ማነው ስለዚያ ዘመን 
ሊነግረን የሚገባው? ያንን ታሪክ 
ሊያስተምሩን የሚገባቸው ‹‹እውነት ነው፤ 
ከዚያን ዘመን አልተማርንም›› ገዢው 
ፓርቲ፣ ጥቂት የታሪክ ሰዎችና የጥቃቱ 
ሰለባዎች ብቻ ናቸው? እስከአሁን ድረስ 
ማለትም በአሳለፍናቸው ሃያ አንድ ዓመታት 
ውስጥ፤ በግንቦት ሃያ መባቻ፣ ዋዜማና 
ማግሥት የሚነገሩን የጓዳችን ጉዶች ምን 
ዓይነት ማኅተም በልባችን ውስጥ አትመው 
አለፉ? በገፍና በግፍ ስለተገደሉት የዘውዱ 
ሥርዓትና የደርግ ባለሥልጣናት ምን ያህል 
አወቅን? ተራማጅ አስተሳሰብ ስለነበራቸው 
ወጣቶች እና በልዩ ልዩ ሰበቦች የሕይወት 
ገመዳቸው እንዲያጥር ስለተደረጉ ግለሰቦች 
ሲነገረን ለምንድነው የሚጠበቅብንን ያህል 
በብርቱ ድንጋጤ ያልተመታነው? ችግሩ 
ያለው እኛ ተማሪዎቹጋ ነው? ወይስ 
ታሪክ ላስተምራችሁ ብሎ እፊታችን 
የቆመው መምህር (ኢህአዴግ) ላይ? 
ምኑጋ ነው ‘የተሸዋወድነው?’ እንደ ደሀና 
ገበያ የተላለፍነው?  መምህሩ ለምን 
የማስተማር ስልቱን አይቀይርልንም? 
የዚያ ትውልድ ታሪክ ሳናውቀው ሊያልፈን 
የማይገባ ከሆነ፣ ‘ድል አድርጌ ስለመጣሁት 
ጠላት ልንገራችሁ’ ከማለት ይልቅ፤ 
ከስሩና ከምንጩ ተነስቶ እንዲያምመንና 
እንድንማርበት ለምን አያደርግም? ከምንም 
ነገር በላይ ደግሞ፤ ደርግ ስለጨፈጨፋቸው 
ሰዎች እሱ ብቻ ከሚነግረንና ተበዳዩን 
ለምስክርነት ከሚጠራብን፤ በዳዩ እራሱ 
ቢናዘዝ ለጉዳዩ የምንሰጠው ክብደትና 
እምነት የጠነነ አይሆንልንም ወይ? 
የጉዳዩ ጌቶች ከድርጊታቸው እንድንማር 
ለምን ተጸጽተው፤ ንስሐ አባታቸው 
ዘንድ እንደሚቀርቡ ምዕመናን እፊታችን 

እንዳለጌታ ከበደ

አይቀርቡም? ከእነዚህ ሰዎች ቸልታ ጀርባ 
ምን አለ?

ስለዚያ ዘመን ሳስብ እነዚህና 
እነዚህን የመሳሰሉ ብዙ ጥያቄዎች 
ይደረደሩብኛል፡፡ ከአንዳንድ ጋዜጦችና 
መጽሔቶች ላይ አግኝቼ ከማነባቸው 
መጣጥፎች ውጪ፤ በየመጻሕፍቱ አንዱ 
አንዱን ሲወቅሰው እንጂ እኔም ለእልቂቱ 
እጄ አለበት ሲሉ አያጋጥመኝም፡፡    

ደርግ ከወረደ በኋላ፤ አንዳንድ 
የፊተኛው መንግሥት ባለሥልጣናትና 
የነዚህን አመራር ይቃወሙ የነበሩ ሰዎች፤ 
ግለ ታሪኮቻቸውን ጽፈውና አስጽፈው 
አስነብበውናል፤ ማስነበባቸው መልካም 
ነው፤ ጽፈው ለመጪው ትውልድ 
እንዲቆይ ማድረጋቸውም እፁብ ነው፡፡ 
ግና የ ‘ያ ትውልድ’ አባላት  ስለነበራቸው 
ህብረትና ልዩነት ሲጠየቁ፤ እራሳቸውን 
ለማተለቅ ሌሎችን የሚያሳንሱ ናቸው፤ 
ለውድቀታቸው ተጠያቂ የሚያደርጉት 
የአደረጃጀት ወይም የርዕዮተ ዓለም 
ወይም የሌላ ነገር ችግር ሳይሆን ‹እንትን 
የተሰኘው ፓርቲ ከእንትና ጋር አብሮብኝ 
ነው› ማለት ይቀናቸዋል፡፡ አቦይ ስብሐት 
‘የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ በተሻለ 
ብቃት ተንትኖ የተነሣው ሕውሓት ብቻ 
ነበር … ኢሕአፓዎች ኢትዮጵያውያን እንጂ 
ኢትዮጵያዊ ፕሮግራም አልነበራቸውም’ 
ሲሉ ፤ ባቢሌ ቶላ ደግሞ፤ እኛ 
ኢሕአፓዎች የተሸነፍነው፤ መኢሶን ከእኛ 
ተለይቶ፤ ደርግን ከስር ሆነን እናርመው፤ 
ሂሳዊ ድጋፍ እንስጠው እንጂ ስልጣኑን 
ለመነቅነቅ እና ለመቃወም አንሞክር በሚል 
አቋሙ ጸንቶ፤ ‘በኢሕአፓ ፋሺስቶች ላይ 
ሽብር ለመንዛት ዝግጁ ነን፡፡ በደማቸው 
የፀረ አብዮቱን እሳት እናጠፋዋለን’ የሚል 
አዋጅ አስነግሮ ስለፈጀንና ስላስፈጀን ነው 
ሲሉ፤ ከመኢሶን መሪዎች አንዱ የነበሩት 
አንዳርጋቸው አሰግድ ደግሞ፤ የ1969ን 
ትንቅንቅ የኢሕአፓ አመራር እንደቀደሰውና 
ደርግ ላይ የመጀመሪያውን ተኩስ ድምፅ 
ያሰማው ኢሕአፓ መሆኑን ሲመሰክሩ፤ 
ጓድ ሊቀመንበር መንግሥቱ ኃይለማርያም 
ደግሞ ‘… ሲገድሉን ገድለናል፡፡ አንድም 
ሳይተነኩሰንና ሳይነካን ፈልገን የያዝነው 
ወይም ያሰርነው ሰው የለም፡፡ እኔ 
እስከማውቀው ድረስ ሁሉም - ሁ…ሉም 
አንድ በአንድ ማለት ይቻላል ሊያጠፉን 
ሲያሴሩ፣ ሲዶልቱ፣ ሀገር ሲያምሱ፣ 
ሕዝብን ከሕዝብ ጋር ሊያጋጩ ሲጎነጉኑ 
የተያዙ ናቸው’ ብለዋል፡፡

እንዲህና እንዲያ ናቸው፤ አንዱ 
አንዱን ሊወቅሰውና ተከሣሽ ሳጥን ውስጥ 
ሊያኖረው እና እራሱን ነፃ ሊያወጣ ሰፊ 
ገጽ ይመድባል፤ ‘የሚሰማኝ፣ የሚከተለኝ 
አጥቼ እንጂ እኔ ለሀገሬ ምን ያልሆንኩት 
አለ’ አይነት ዜና መዋዕሎች፤ ‘ለዚህች አገር 
አካሌን አጣሁ፣ ትዳሬን ሰዋሁ፤ እድሜዬን 
ፈጀሁ ግና አለቦታዬ እንድውል ተገደድኩ’ 
አይነት አቤቱታዎች፡፡   

እነዚህ የታሪክ ሰዎች የሕይወት 
ታሪካቸውን ሲጽፉና ሲያስጽፉ የዘለሉት 
አንድ ምዕራፍ እንዳለ ሆኖ ይሰማኛል፡
፡ በዚህ በተዘለለ ምዕራፍ ውስጥ ብዙ 
ልናውቃቸው፣ ልንማርባቸውና መቼም 
እንዳይደገም የሚያሰኙን ብዙ ነገሮች 
ነበሩ፡፡ ስለዚያ ዘመን ትግል የሚያወሩና 
ትግሉን በድል አድራጊነት ለመወጣት 
መስዋዕትነት ስለከፈሉ ወጣቶች የሚያወሱ 
መጻሕፍት፤ እራሳቸውን ከስህተት ያጸዱ 
ናቸው፤ ‹ይህን ማድረግ አልነበረብንም፤ 
ይህን በማድረጋችን ተሳስተናል› አይሉም፤ 
‹ህግ ተከታትሎ ባይደርስብኝም፤ ገዢው 
ፓርቲ በተከሣሽ ሳጥን ውስጥ እንድቆም 
ባያስገድደኝም፤ እኔ ብቻዬን ወይም 
ከጓደኞቼ ጋር ሆኜ፤ ለዚህን ያህል ህይወት 
መጥፋት ወይም ለዚህን ያህል ንብረት 
ውድመት ተጠያቂ ሆኛለሁ› አይሉም፤ 
ሌላው ግለሰብ ወይም የፓርቲ አባል 
ይሆናል በኩርፊያ ሰዓት ወይም በስደት 
ጊዜ ‹ጉዳቸውን ላፍረጥርጠው› በሚል እና 

ነገረ መጻሕፍት 

ርካሽ ዝና ለመሻት ብሎ ኃጢያታቸውን 
የሚናዘዝባቸው፡፡ እነሱስ? የጉዳዩ መሪ 
ተዋንያንስ? 

በእርግጥ ማህበረሰባችን 
ውስጥ ‹አጥፍቻለሁ› ብሎ ራስን ማጋለጥ 
የሚያስከፍለው ዋጋ ቀላል አይደለም፤ 
አይደለም እራሱን አጋልጦ ‹በደለኛ ነኝ› 
ብሎ፤ የተሸፈነ ነገር ገልጦ ይቅርታ 
ለሚጠይቀው ይቅርና፤ ፍርዱን ጨርሶ 
ለወጣ ሰውም የምንሰጠው ቦታ ዝቅ 
ያለ ሲሆን የማየት እድል ገጥሞኛል፤ 
መንግሥትና ማህበራዊ ተቋማት ይህንን 
በሚመለከት ሊሰሩ የሚገባቸው ብዙ ነገሮች 
አሉ፡፡ በየፓርቲው ውስጥ ያሉ ወይም 
የነበሩ ሰዎች ያዩትን ነውር ለማጋለጥ 
ደፋ ቀና ሲሉ የሚደረግላቸው ጥበቃ ምን 
ይመስላል? 

… ይኼ ነገር ሊጠና ይገባዋል፤ 
ቀይ ሽብር ከአገራችን የጦርነት ታሪክ 
ግንኙነት ሊኖረው ይችላል ብለው 
ግምታቸውንና ጥርጣሬያቸውን የታሪክ 
ምሁራን እንደነገሩን ሁሉ፤ ለፈጸምነው 
በደል ይቅርታ የመጠየቅና (ከህግ ፍርድ 
ውጪ) ተበዳይ ጉልበት ስር የመውደቅ 
ብቃት እንዲኖረን ምን ማድረግ እንዳለብን 
የሚጠቁሙ የስነ ልቦና ምሁራን 
ያስፈልጉናል፡፡ እስከመቼ ድረስ ነው 
የፍጽምናን ካባ ለራሳችን አልብሰን፤ 
የብፅዕናን ቆብ ለራሳችን አጥልቀን ‹ሌሎች 
ባያሳስቱን እና የምንለውን ቢሰሙ ኖሮ 
ሀገራችን የትና የት በደረሰች› ማለት 
የምናቆመው? ከህግ አካላት ውጪ፤ 
እንዲህ ያለውን ሥራ እንዲሰሩልን፤ 
የታወቁና አንቱታን የተቸሩ ሽማግሌዎች 
የሚታደሙበት የመማክርት ጉባኤ ለምን 
አይኖረንም?

አቦይ ስብሀት ስለ ቀይ ሽብር 
አፋፋሚዎች ሲናገሩ ‘… እነሱ ተፈረደባቸው 
እንጂ ሥርዓቱ ገና አልተፈረደበትም…’ 
ብለዋል፤ እዚህ ጋ ግን ጥያቄዎች አሉኝ፤ 
አባባሉ ጥሩ ነው፤ ሰው ብቻ ሳይሆን 
ሥርዓትም ይፈረድበታል፤ ካልተፈረደበት 
ትምህርት አንወስድበትም፤ የዓለም ውራ 
ሆነን የቆየነው፤ ከታሪካችን ገና በአግባቡ 
ስላልተማርን ነው የሚል እምነታቸውን 
ያጸናላቸዋል፡፡ ግና ሊፈረድበት የሚገባው 
ደርግ ብቻ ነወይ? የዝሆን ድርሻውን ደርግ 
ይያዘው እንጂ፤ ሌሎቹስ እንደ ኢሕአፓ፣ 
መኢሶን ያሉ የዚያን ዘመን ፓርቲዎች 
ተከሣሽ ሊሆኑ አይገባቸውም ወይ? 

እናም፤ የታሪክ አስተማሪ 
ቢለወጥልንስ የምለው ለዚህ ነው፤ 
አስተማሪው ከታሪክ ልንማራቸው 
የሚገቡን ነገሮችን አስረግጦ አልነገረንም፡
፡ ይህ ትውልድ አንድ ሰው በያዘው የተለየ 
አቋም ወይም በሚከተለው ሃይማኖት፣ 
የአንድ ብሔር ወይም የአንድ ፓርቲ አባል 
ስለሆነ ብቻ የጅምላ ጭፍጨፋ ሊካሄድበት 
እንደማይገባ የሚያስተምረው የታሪክ 
መምህር ያስፈልገዋል፡፡ ይህ ትውልድ 
ህፀፁን ሌላ ሰው ሳይጠቁምበትና ክስና 
ወቀሳ ሳይሰነዝርበት፤ እራሱ ያለ ህግ 
ግፊት፤ ‹እንዲህ አድርጌ በድያችኋለሁ፤ 
ይበጃል ብዬ በቀረጽኩት ፖሊሲ ገደል 
ከትቻችኋለሁ፤ ደም እንዲፈስ ምክንያት 
ባልሆንም፤ ለውድቀታችሁ ሀሳቤን 
አዋጥቻለሁና፤ ቅጡኝ› የሚል ተጸጻች 
ልቡና ያለው፤ ከራሱ ህይወት ታሪክ 
የሚያስተምረው መምህር ያስፈልገዋል፤ 
ይህ ትውልድ ‹በደል ፈጽሜያለሁ› ብሎ 
እፊቱ ለሚቆም እንዴት ህጋዊ ከለላ 
ሊደረግለት እንደሚገባ የሚያስተምረው 
ታሪክ አስተማሪ ያስፈልገዋል፡፡ ይህ 
ትውልድ የቀደመ ባለሥልጣናቱን በክብር 
አሰናብቶ፤ የሚገባውን መንበር አዘጋጅቶ፤ 
‹እስከአሁን ላደረግከው እናመሰግናለን፤ 
አሁን ግን ለዚህ ዘመንና ለዚህ ዙፋን 
የሚገባን ሰው አግኝተናልና መልካም 
የሕይወት ዘመን ይሁንልህ› ብሎ፤ 
ነባሩን ባለሥልጣን እንዴት ማሰናበት እና 
መቅጣት እንደሚቻል የሚያስተምረው 
ባለታሪክ ያስፈልገዋል፡፡ ይህ ትውልድ 
በወንድማማቾች መካከል ድንገቴ የሆነ 
ወይም የሰነበተ ቁርሾ ተፈጥሮ፤ ወደቤተሰብ 
መተላለቅ እንዳይዛመት፤ ‹ኧረ በገላጋይ› 
ብሎ፤ የጸብ እሳቱን አብርዶ፤ በባህላዊ 
ዳኝነት ዳኝቶ፤ የተቀረውን ለህግ አሳልፎ 
የሚሰጥ ሽማግሌ ያስፈልገዋል፡፡ ይህ 
ትውልድ …. 

 
 

የታሪክ አስተማሪ ቢለወጥልንስ?
ይህ ትውልድ በወንድማማቾች መካከል ድንገቴ የሆነ ወይም 

የሰነበተ ቁርሾ ተፈጥሮ፤ ወደቤተሰብ መተላለቅ እንዳይዛመት፤ 

‹ኧረ በገላጋይ› ብሎ፤ የጸብ እሳቱን አብርዶ፤ በባህላዊ ዳኝነት 

ዳኝቶ፤ የተቀረውን ለህግ አሳልፎ የሚሰጥ ሽማግሌ ያስፈልገዋል

‹‹ለ50 ሰዎች ጋብቻ 
እንፈፅማለን›› በማለት 50 

ሺህ ብር ገደማ ያጭበረበረው 
ግለሰብ ተፈረደበት

‹‹ሰርጋችን 2004›› በሚል ‹‹ለ50 ሰዎች ጋብቻ እንፈፅማለን›› 
እያለ 50 ሺህ ብር ገደማ ማጭበርበሩ በማስረጃ የተረጋገጠበት ግለሰብ ሰኔ 
20 ቀን 2004 ዓ.ም. በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 17ኛ 
ወንጀል ችሎት በእስራትና በገንዘብ ተቀጣ።

የከሳሽ ዐቃቤ ሕግ የክስ መዝገብ እንደሚያስረዳው ከሆነ ከህዳር 
21 ቀን እስከ የካቲት 25 ቀን 2004 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ተከሳሽ 
ሳሙኤል አሰፋ ካልተያዘው ግብረ-አበሩ ኤርሚያስ ለማ ጋር በመሆን 
የማይገባ ብልፅግና ለማግኘት ማሰቡን ያሳያል።

ተከሳሾቹም ሚያዝያ 14 ቀን 2004 ዓ.ም. ‹‹ሰርግ 
እሰርግላችኋለሁ›› በማለት እና በሰርጉ ዕለት በስማቸው ቦንድ ለመስጠት 
ለቦንድ ግዢ ከ28 ሰዎች ከ500 እስከ 2000 ብር በድምሩ ብር 50,000 
የሚጠጋ ሰብስበው ነበር።

በተጨማሪ ተከሳሾቹ ‹‹ሮዝ ፊልምና የማኅበራዊ ስራዎች 
ፕሮሞሽን›› የሚል ማህተም ያለው የክፍያ ማረጋገጫ በመስጠት 
ተበዳዮችን ካሰናበቱ በኋላ በተባለው ጊዜ ሰርጉ ሳይደረግ ገንዘቡን ይዘው 
በመሰወራቸው ዐቃቤ ሕግ በ10/9/2004 ዓ.ም. ክስ ሊመሰርትባቸው 
ችሏል።

ጉዳዩን ሲመረምር የነበረው ፍርድ ቤትም ከላይ በተጠቀሰው 
ቀን 1ኛ ተከሳሽ ሳሙኤል አሰፋን በሰባት ዓመት ከስድስት ወር ፅኑ 
እስራትና በብር 6,900 እንዲቀጣም ውሳኔ አስተላልፎበታል።
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በነጋታው አርበኞች በተግባራዊ እንቅስቃሴ 
ታዩ። ለጉዞ ተነስተዋል! ከሰዓታት በኋላ 
አሰበ ተፈሪ ገብተዋል። የፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል በቅርብ ርቀት ለጦርነት 
ተዘጋጅቷል! በጥቂት ሰዓታት ጊዜ ውስጥ 
ፍልሚያ ይፈነዳል! አርበኞች አሰበ ተፈሪን 
ከኋላቸው ትተዋል። ወደ ፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል ቀርበዋል! አርበኞች ወራሪውን 
ኃይል ደምስሰው እንዲያልፉ የወቅቱ ግዳጅ 
ሆኖ ተቀምጧል! የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ 
ኃይል የበላይነሽ ተከታዮችን ‹‹የሴትዮዋ 
ሽፍቶች›› በሚል ሐረግ ያነሳቸዋል። 
የተለመደ መጠሪያም ሆኗል። እየፈራት 
ይንቃታል! እየናቃት ይፈራታል! የሴትዮዋ 
ሽፍቶች አሁን በጣም ተቃርበዋል! 
ከወራሪው ኃይል ምሽግ ተጠግተዋል! 
ቆራጧ በላይነሽ ቤልጅጓን አንግባለች። 
ሁለት ዙር ዝናር ታጥቃለች! ሰዎቿን 
አስጨርሳ እሷም ከምትሞት እጇን ብትሰጥ 
ገናናው የኢጣሊያ መንግሥት በእንክብካቤ 
እንደሚያኖራት በመልዕክተኛ አንደበት ቃል 
መጣ። የማይታሰብ ነገር ለምን ይታሰባል? 
መልእክቱ ከበላይነሽ ጆሮ በሩቅ ርቀት 
በአርበኞች መካከል ተወርቷል። ለሷ ይሄ 
አይነገርም። የኢትዮጵያ አርበኛ ለቅድሚያ 
ተነሣሽነት በጣም ጓጉቷል። ከአሰበ ተፈሪ 
ከአንድ ምዕራፍ በማይበልጥ ርቀት ላይ 
ይስተዋላል። አሁን ትዕዛዝ ወርዷል። 
የቅድሚያ ተነሣሽነት የተኩስ ድምፅ 
ተሰምቷል። የነፍስ ወከፍ መሣሪያ ድምፅ 
ይስተጋባል። ድም! ድም! ድም! ድም! ቡም! 
ቡም! ቡም! የሴትዮዋ ሽፍቶች አልተቻሉም። 
በጥቂት ሰዓታት ውስጥ የፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይልን አጥቅተዋል። ቆራጧ በላይነሽ 
በሁለገብ አመራር በተግባራዊ እንቅስቃሴ 
ትስተዋላለች። ከውጊያ የመጨረሻ ረድፍ 
እንዳትገባ አርበኞች ከለከሏት። ጦርነቱ 
ግን ተፋፍሞ ቀጥሏል። ድም! ድም! ድም! 
ድም! 

አሁን በጣም በሚያስደንቅ 
ጀግንነት የኢትዮጵያ አርበኞች የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይልን ሲያሳድዱ 
ይስተዋላል። ከአርበኞች ጥቂት ጀግኖች 
ተሠውተዋል። የሴትዮዋ ሽፍቶች በቀላሉ 
የሚበገሩ ሆነው አልተገኙም። የወራሪውን 
ኃይል ምሽግ ተቆጣጥረዋል! ድል አድራጊው 
አርበኛ አዲስ ድል አስመዝግቧል። ጉሮ 
ወሸባ! ጉሮ ወሸባ አርበኛው ድል አድርጎ 
ሲገባ!

ጀግኖች የኢትዮጵያ አርበኞች 
ጥንቃቄ በተመላበት ሁኔታ እንዲጓዙ የግድ 
ይላል! ቀን የጫካ ውስጥ ጉዞ ይመቻል። 
ሌሊት ግን ድቅድቅ ጨለማ ይሆናል። 
ሲመሽ በአውላላ ሜዳ ላይ ያለ ሥጋት 
መጓዝ ይቻላል። ችቦ መብራት በአደገኝነቱ 
በቋሚነት አቋም ተወስዶበታል። ሁሉም 
አርበኞች ይህን ያውቃሉ። በጥቂት 
መሥዋዕትነት ከፍተኛ ውጤት ዘወትር 
የአርበኞች ተስፋ ነው! ኢትዮጵያ ነጻ 
ሳትወጣ ዕረፍት አይታሰብም! ጀግናዋ 
በላይነሽ ገብረአምላክ ባሁኑ ሰዓት አርበኞችን 
አስከትላ ጂልቦ ከተባለ ሥፍራ ደርሳለች! 
አርበኞች በከፍተኛ ወኔ ይስተዋላሉ። 
በበላይነሽ ገብረአምላክ አመራር ረክተዋል። 
ከልፍስፍስ ወንድ ጋር በሰላም ወረዳ 
ጮማን በጠጅ ከማወራረድ በዚህች ጀግና 
ሴት መሪነት ድንጋይ ተንተርሶና አሸዋ 
ለብሶ ከጫካ ውስጥ ማደር ባሻቀበ መልኩ 
ያስደስታቸዋል! በላይነሽ የወንዶች አለቃ! 
ጉዞ ያለ መንገድ መሪ አደጋ አለው! 
በላይነሽ ከቅርብ ረዳቶቿ ጋር ተመካከረች! 
ግማሽ ምዕራፍ ያህል ቀድሞ የሚሄድ ቃኚ 
ተንቀሳቅሷል! ጠምጥሟል! መስቀል ይዟል! 
በባሌና አሩሲ ውስጥ የነበሩትን አብያተ 
ክርስቲያን በቃሉ አጥንቷል። መዝሙረ 
ዳዊትን በቀይ ግምጃ ጠቅልሎ በቆዳ ማህደር 
በእጁ ይዟል! ውዳሴ ማርያምን ከሸሚዙ 
ደረት ኪስ ውስጥ ጨምሯል! እነዚህን 

ንዋየ ቅዱሳት ሁሉ እየተመለከተ ቄስ 
መሆኑን በመጠራጠር ችግር የሚፈጥርበት 
ካጋጠመው በማያዳግም ቋንቋ ያስረዳዋል። 
አጭር ምንይሽር ከጋቢው ሥር በትከሻው 
ሰቅሏል! ቆራጡ የኢትዮጵያ ልጅ!

በተመሳሳይ መልኩ በቅርብ 
ርቀት ልዩነት የማቆራረጫ መንገዶችን 
የሚመራ አንድ ሰው ተመድቧል። 
አርበኞች ከጂልቦ ወደ ባሌ ተንቀሳቅሰዋል። 
ባሁኑ ሰዓት አርበኞች ቡርቃ ከተባለ 
ሥፍራ ደርሰዋል። ከፊት ለፊት የተጠናከረ 
የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል እንዳለ 
መረጃ ተገኝቷል። አርበኞች አላቅማሙም! 
ቀጠሉ ወደ ፊት! ጦርነት ተከፈተ! ብዙ 
አርበኞች በታላቅ ጀግንነት ተሠዉ! ቆራጧ 
በላይነሽ ገብረአምላክ በዚህ አሰቃቂ ጦርነት 
በጀግንነት ስትዋጋ ክፉኛ ቆሰለች! ወሬው 
ግን ከሁነቱ በጣም አሻቅቧል! እንደ 
ተሠዋች ተደርጎ ይናፈሳል! አርበኞች 
ተመካከሩ። በላይነሽ ጉዳቷ ከፍተኛ ነው።  
ነፍሷ ከሥጋዋ እስኪለይ ዝም በማለት 
ዓይን ዓይኗን ማየት ተገቢ አይደለም። 
አንድ ነገር ትደረግ! ወደ እናቷ ዘንድ 
ቡልጋ ትሒድ! ሁለት ቁስለኛ ወጣት 
አርበኞች ተመደቡላት። በፈረስ ላይ በድጋፍ 
ተቀመጠች! በመንገድ ላይ ብርቱ ጥንቃቄ 
ያስፈልጋል! አርበኛ መሆኗ በፍፁም 
መታወቅ የለበትም! ከቡርቃ ወደ ቡልጋ 
ተንቀሳቀሰች! ጀግናዋ በላይነሽ ከእናቷ 
ተገናኘች! ሁለቱ አርበኞች ተመለሱ! 
በላይነሽ መምጣቷ በምስጢር ተይዟል። 
ባህላዊ ህክምና እየተደረገላት በእንክብካቤ 
ቆየች!

አርበኛዋ በላይነሽ ገብረአምላክ 
ከጦር ሜዳ በመለየቷ ደስተኛ አልነበረችም። 
ትንሽ ተሽሏታል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ነጻ 
ሳትወጣ አርበኝነት አይቆምም። በቀጥታ 
ወደ አርበኞች ገሠገሠች። ትጥቋን አሳምራ 
ትግሏን ቀጠለች! በጥቅምት ወር 1930 
ዓ.ም. ከበፊቱ በከፋ መልኩ ቆሰለች። 
መንቀሳቀስ እንኳን አልቻለችም። ወራሪው 
ኃይል ተጠግቷታል! የአቅሟን ያህል 
ታገለች! ግን ከአቅም በላይ ነበረ። በፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል እጅ ወደቀች! ጀግናዋ 
በላይነሽ ገብረአምላክ ሞጆ ውስጥ ወደ ወህኒ 
ቤት ተወረወረች! ሦስት ዓመት ከአራት 
ወር በእሥራት ማቀቀች። በ1933 ዓ.ም. 
የእንግሊዝ ጦር ወደ ኢትዮጵያ ገባ! ቆራጧ 
የኢትዮጵያ ልጅ በላይነሽ ገብረአምላክ ነፃ 
ወጣች!

አርበኛዋ በላይነሽ ገብረአምላክ 
ከአባቷ ከፊታውራሪ ገብረአምላክ ድብነህና 
ከእናቷ ከወይዘሮ ወርቅነሽ ፋንታ በኩሎ 
ኰንታ አውራጃ በኰንታ ወረዳ በ1907 
ዓ.ም. ተወለደች። ወላጆቿ በሥራ ምክንያት 
ወደ ሐረርጌ ጠቅላይ ግዛት ስለተዛወሩ ገና 
የሦስት ዓመት ጨቅላ እንደነበረች እሷም 
የግድ መሔድ ነበረባት። በሐረርጌ ውስጥ 
ደምቢኤላ በተባለ ሥፍራ አደገች። የዘመኑን 
የአማርኛ ትምህርት ተከታትላለች! በላይነሽ 
ገብረአምላክ በበረሓ ውስጥ አርበኞች 
የሰጧት የፊታውራሪነት ማዕረግ ከድል 
በኋላ በንጉሠ ነገስቱ ፀድቆላታል። ጀግናዋ 
በላይነሽ ገብረአምላክ በግንቦት ወር በ1981 
ዓ.ም. በሕይወት እንደነበረች ተመልክቷል። 
ነገር ግን በጣም ተጎሳቁላ እንደነበር 
ታውቋል። አሁን በሕይወት ትኖር ይሆን? 
ዘሯ ይለምልም! ተወላጆቿ ይባረኩ! ክብርና 
ሞገስ ለበላይነሽ!

በአምሥቱ የፋሽስት ኢጣሊያ 
ወረራ ዓመታት ከታወቁ ሴት አርበኞች 
ዘነበች መሸሻ አንዷ ነበረች። ዘነበች 
ፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል እንደገባ 
እስከ ሽሬ ድረስ ዘምታለች። የጦር ሜዳ 
ቁስለኞችን ተንከባክባለች።  በቅስቀሳ ሥራ 
ተመድባ ኃላፊነቷን ተወጥታለች! ሕዳር 
14 ቀን 1934 ዓ.ም. ጄኔራል ናዚ እጁን 
እስከ ሰጠበት ጊዜ ድረስ ከውጊያ ወረዳ 
አልተለየችም። ዘነበች መሸሻ የአርበኝነት 
ኒሻን ባለአምሥት ዘንባባ ተሸልማለች! 
እንዲሁም የድል ኮከብ ሜዳይ አግኝታለች! 
በተመሳሳይ መልኩ ከእንግሊዝ መንግሥት 
የአፍሪካ እስታርና የድል ኮከብ ኒሻን 
ተሠጥቷታል። ዘነበች መሸሻ ጥር 16 ቀን 
1907 ዓ.ም. በቤጌምድርና ሰሜን ጠቅላይ 
ግዛት በወገራ አውራጃ ውስጥ ደጐር በተባለ 
ቦታ እንደተወለደች ታውቋል። 

ዝንጀሮ እንኳን ባቅሙ 
ይጠጋል ከገደል

ወተት ይሸፍታል እንኳ 
ሰው ሲበደል።

ባስቸኳይ ለፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል እጇን እንድትሠጥ 
ማስጠንቀቂያ ደርሷታል! የሰዓት ገደብ 
እንኳን አልነበረውም! ያለ አንዳች ቅድመ-
ሁኔታ ጥብቅ ትዕዛዝ ተሰጥቷታል! ወራሪው 
ኃይል ሴት ስለሆነች ንቋታል! የሰውን ልክ 
አላወቀምና! ቆራጧ የኢትዮጵያ ጀግና ግን 
ለወራሪው ኃይል ማስጠንቀቂያ የሰናፍጭ 
ቅንጣት ታህል ዋጋ አልሰጠችውም! 
እንዴት ይታሰባል? እጅ መስጠት 
የኢትዮጵያውያን ባህል አይደለም! በፈጣን 
መልስ እምቢታዋን አስመዘገበች! ፍርጥም 
ባለ ቋንቋ ተናገረች! ባንዳዎች አሥረው 
እንዲያቀርቧት የትዕዛዝ ወረቀት ታጠቁ! 
ለኃይል ግዳጅ ተዘጋጁ! አርበኛዋን እጇን 
ጠምዝዘው እየጎተቱ ሊያመጧት ያለ ተስፋ 
የተሰፋ ምሥል ተመለከቱ! ከተራ ባንዳነት 
ባንዴ ይመዘዛሉ! ቡልቅባሽነት አሊያም 
ሹምባሽነት ተመዝግቧል! ሊሬ ባካፋ 
ይታፈሳል! ሴት ማርኮ ለማምጣት ደግሞ 
ምን ጭንቅ አለ? አሰቡ! ወሰኑ! እንደ ገና 
አሰቡ! እንደገና ወሰኑ! በደስታ ረክተዋል። 
በስሜት ፈንጥዘዋል።

ባንዳዎቹ ብዙ አላቅማሙም። 
አርበኛዋን ይዘው ለመመለስ ተንቀሳቀሱ። 
እሷ ከሁለት ወንዶች ጋር ካንድ ሣር 
ቤት ፊት ለፊት ነበረች። ተነፋነፍ ሱሪ 
አድርጋለች። ቀሚስ ለብሳለች። ጥለቱ ጥቁር 
የሆነ መቀነት ሸብ አድርጋለች። ገምባሌም 
ሆነ ጫማ አልነበራትም። በአዕምሮና 
በአካል ዝግጅት ግን አልመሰከነችም። 
ጠብመንጃዋን ከሣር ቤቱ ጭራሮ መዝጊያ 
ላይ ከውስጥ አስደግፋዋለች። ባንዳዎቹ ከች 
አሉ። ሦስት ነበሩ። እንደ ደረሱ ከወንዶቹ 
ላይ ጠብመንጃ ለመቀማት ግብግብ 
ገጠሙ። አርበኛዋ ጠብመንጃዋን ከመቅፅበት 
አነሣችው። አቀባበለችው። ልትገድላቸው 
ግን አልቻለችም። በግብግብ ትርዒት ነጥሎ 
ከዒላማ ውስጥ መዶል ያስቸግራል። 
ወዲያው ወደ ሰማይ አዘነበችው። ድም! 
ድም! ድም! ድም! ይህ የቤልጅግ ጠብመንጃ 
ድምፅ ነው! ጀግናዋ አርበኛ በላይነሽ ገብረ 
አምላክ ሠፈሩን በተኩስ አናወጠችው። 
ባንዳዎቹ ፈረጠጡ። ባንዳና ጅብ ጉልበት 
እንጂ ልብ አልፈጠረላቸውም። በአርበኞቹ 
ላይ ምንም ጉዳት አልደረሰም። በላይነሽ 
ተሞገሰች!

ጀግናዋ አርበኛ በላይነሽ 
ገብረአምላክ ባንዳዎችን አስበርግጋ ካበረረች 
በኋላ ሠራዊቷን ታጠናክር ገባች። ቀላል 
ሥራ አልነበረም። በጥቂት ሰዓታት ውስጥ 
ምን ሊፈጠር እንደሚችል ማን ያውቃል? 
ነፃነት ጠምቷታል። አርበኞች ከአካል ብቃት 
እንቅስቃሴ አልተለዩም። በላይነሽ ለሀብት 
ጉጉት አልነበራትም። የአባቷን በሬዎች 
እያሳረደች ለአርበኞች ስንቅ አሰናዳች።  
ስሟም እየታወቀ መጣ። እርዳታ 
እንዲላክላት ለአርበኞች መሪዎች ደብዳቤ 
ከተበች። ከማበረታቻ ቃል ጋር ውስን 
እርዳታ አልተነፈገችም። በዚህ ሒደት 
ባንዳ የበላይነሽን ቤት በእሳት አጋየው! 
ጀግናዋ በላይነሽ ደግሞ እየተንደረደረች 
ሔዳ የባንዳዎች አለቃን ቤት በተመሳሳይ 
ድርጊት ወደ ዐመድነት ቀየረችው። 

አንድ! ሁለት! አንድ! ሁለት! 
አንድ! ሁለት! ቆራጧ የኢትዮጵያ ልጅ 
በላይነሽ ገብረአምላክ ባሁኑ ሰዓት በሐረርጌ 
ጠቅላይ ግዛት በጨርጨር አውራጃ ውስጥ 
የተከታዮቿን የአርበኝነት ወኔ በበለጠ 
ለማሳደግ በቅስቀሳ ተግባር ተሰማርታለች። 
ግልፅ ነው! አርበኛዋ በላይነሽ ገብረአምላክ 
በጥቂት ቀናት ውስጥ አርበኞችን አስከትላ 
ትሔዳለች። በጨርጨር ውስጥ የነበረው 
ጦር ሠፈር ይለቀቃል። ጉዞ ይደረጋል። 
ዕለቱ ግን በምሥጢር ተይዟል! ጥቂት 
ቀናት ነጎዱ! የጉዞ መስመር ታውቋል! 
አርበኞች እንዲነሱ ትዕዛዝ ወረደ! 

ዜ ና ዎ ች

ከታዴዎስ ታንቱ

አውደ ታሪክ

ዝንጀሮ እንኳን ባቅሙ ይጠጋል ከገደል
ወተት ይሸፍታል እንኳን ሰው ሲበደል

ከጀግኖች ቀረርቶ የተወሰደ

አርበኛዋ በላይነሽ ገብረአምላክ ከአባቷ 

ከፊታውራሪ ገብረአምላክ ድብነህና ከእናቷ 

ከወይዘሮ ወርቅነሽ ፋንታ በኩሎ ኰንታ አውራጃ 

በኰንታ ወረዳ በ1907 ዓ.ም. ተወለደች። ወላጆቿ 

በሥራ ምክንያት ወደ ሐረርጌ ጠቅላይ ግዛት 

ስለተዛወሩ ገና የሦስት ዓመት ጨቅላ እንደነበረች 

እሷም የግድ መሔድ ነበረባት።

/የቅጣት/ የመጠየቅን አማራጭ ህሊናዬ ስላልተወልኝ አዝናለሁ።›› በማለት 
ለፍርድ ቤት ተናግሯል።

ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ፣ ናትናኤል መኮንን፣ ተስፋሚካኤል ደበበ 
(አበበ ቀስቶ) በዕለቱ ለችሎቱ ሊናገሩ የነበረው የቅጣት አስተያየት በዳኞች 
ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቶ የቅጣት አስተያየታቸውን በፅሁፍ በመዝገብ ቤት በኩል 
እንዲያስገቡ ታዝዞ ነበር።

ሆኖም ፍትሕ የ1ኛ፣ የ2ኛ፣ የ5ኛ እና የ7ኛ ተከሳሾች አንደኛው ጠበቃ 
ለሆኑት አቶ ደርበው ተመስገን፣ ተከሳሾቹ የቅጣት አስተያየት በፅሁፍ ማቅረብ 
አለማቅረባቸውን ለማወቅ ጥያቄ ያቀረበች ሲሆን አቶ ደርበውም ደንበኞቼ 
‹‹ምንም ያስገቡት የቅጣት አስተያየት የለም›› በማለት ገልፀዋል።

ነገር ግን በዚሁ መዝገብ ተከስሰው ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም. ፍ/
ቤቱ በብይን በነፃ ካሰናበታቸው በኋላ ዐቃቤ ሕግ ይግባኝ የጠየቀባቸው አራት 
ተከሳሾች ኮሎኔል አለበል አማረ፣ አቶ ኤፍሬም ማዴቦ፣ አቶ ደሳለኝ አራጌና 
አቶ ኤልያስ ሞላ በዕድሜ ልክ፣ በ25 ዓመት እና በአስር ዓመት ፅኑ እስራት 
እንዲቀጡ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የዛሬ ሳምንት መወሰኑ ይታወቃል።

በአፍሪካ የመሪዎች ስብሰባ 
ምክንያት የአንድነት ፓርቲ 

ስብሰባዎች እንዳይደረጉ ተወሰነ
በአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (አንድነት) አዘጋጅነት ነገ 

በሆቴል ዲ አፍሪካ አቶ ክቡር ገና ‹‹በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የሲቪክ 
ማህበራት ሚና›› በሚል ርዕስ ያቀርቡት የነበረው ወቅታዊ ጥናታዊ ጽሁፍና 
ውይይት፣ እንዲሁም ከነገ በስትያ በፈረንሳይ ለጋሲዮን በወረዳ 12/13 በልበ 
ብርሃን ቀበና ዕድር አዳራሽ ፓርቲው ሊያካሂደው የነበረው ህዝባዊ ስብሰባ 
ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀናት በአዲስ አበባ በሚጀመረው የአፍሪካ መሪዎች ስብሰባ 
ምክንያት የአዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባ ጽ/ቤት ስብሰባዎቹ የሚደረጉበት ቀናት 
እንዲለወጥ ማድረጉን አንድነት አስታወቀ፡፡

ፓርቲው ከከተማ አስተዳደሩ የስብሰባዎቹን ዕውቅና ጠይቆ ማግኘቱን 
በማስታወስ በከተማ አስተዳደሩ የሰላማዊ ሰልፍና ስብሰባ ማሳወቂያ ኦፊሰር በአቶ 
ማርቆስ ብዙነህ ፊርማ ከትናንት በስትያ ለፓርቲው በተፃፈ ደብዳቤ ‹‹ከሐምሌ 
ወር መጀመሪያ ቀን አንስቶ እስከ ሐምሌ 10/2004 ዓ.ም. ድረስ በአዲስ አበባ 
ከተማ የአፍሪካ መሪዎች ስብሰባ የሚካሄድ በመሆኑ ስብሰባው ወደ ሌላ ጊዜ 
እንዲተላለፍ ተወስኗል፡፡ ይሄም ታውቆ ፓርቲው ስብሰባውን ወደ ሌላ ጊዜ 
እንዲያስተላልፍ›› ተብሎ እንደተገለጸለት አስረድቷል።

የደብዳቤው ግልባጭም ለብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት፣ 
ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን እና ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መጻፉን ፓርቲው 
ጨምሮ ገልጿል።

ጉዳዩን አስመልክቶ የፓርቲውን የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶ/ር 
ኃይሉ አርአያን ፍትህ አነጋግራቸው ነበር። ‹‹ፈረንሳይ ለሚደረገው ሕዝባዊ 
ስብሰባ የተለያዩ የገንዘብ ወጪዎችና የሰው ጉልበት ወጥቶበታል… ለሆቴል ዲ 
አፍሪካም ቀሪ ብር እንዳለ ሆኖ 6000 ብር ቅድሚያ ተከፍሏል፡፡ አቶ ክቡር ገናን 
በተደጋጋሚ ጥያቄ ነው ለውይይቱ ያገኘናቸው፡፡ ከነገ በኋላ ለስራ ከሃገር ሊወጡ 
ይችላሉ፡፡ በተፈጠረው ነገር አዝነናል›› የሚል ምላሽ ሰጥተዋል።

‹‹ሰዎቹ (የኢህአዴግ ባለስልጣናት) በፍርሃት የተወጠሩ በመሆኑ 
ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዲኖር አይፈልጉም፡፡ ቢችሉ የወፍ በረራንም 
ሊያቆሙ የሚፈልጉ ናቸው፡፡›› ያሉት ዶ/ር ኃይሉ የመሪዎቹ ስብሰባ በአዲስ 
አበባ መደረጉ የፓርቲያቸውን ስብሰባ ወደ ሌላ ቀን ሊያሸጋግር እንደማያስችል 
አፅንኦት ሰጥተው ለፍትህ ተናገረዋል።

‹‹ስብሰባዎቹ ወደ ሌላ ቀን መሸጋገራቸው አግባብ አለመሆኑን 
ጠቅሳችሁ የከንቲባው ጽ/ቤትን ትጠይቁ ይሆን?›› በማለት ፍትሕ ለፓርቲው 
የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሌላ ጥያቄ አቅርባላቸው ነበር።

ዶ/ር ኃይሉም ‹‹አንጠይቅም! ጽ/ቤቱ ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ነገር 
አድርጎ ተባበሩን ነው ያለው፡፡ ጉዳዩ ከከንቲባው አስተዳደር አቅም በላይ ሊሆን 
ስለሚችል ‹ታዝዘን ነው› ሊሉን ይችላሉ›› በማለት መልሰዋል፡፡ አያይዘውም 
‹‹መንግሥት በአንዳንድ በኩል ብልጠት በሌላ በኩል ደግሞ ሞኝነት ይታይበታል። 
ሞኝ ሆኖ ነው እንጂ የመሪዎች ስብሰባን አስመልክቶ የዴሞክራሲ እንቅስቃሴን 
መገደብ አልነበረበትም፡፡ ዴሞክራሲያዊ እንቅስቃሴን በማበረታታት ሕዝቡ ምን 
ያህል ነፃ እንደሆነና በነፃነት ስብሰባ እንደሚያከናውን ለመሪዎቹ ማሳየት ይቻል 
ነበር›› ብለዋል።

ሰማያዊ ፓርቲ ‹‹ስለ20 ዓመት የኢትዮጵያ 
የፖለቲካ ጉዞ›› በሚል ርዕስ ውይይት ያካሂዳል

ሰማያዊ ፓርቲ በወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያዘጋጀው የውይይት መድረክ 
እሁድ ይቀርባል በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፍልስፍና መምህር የሆኑት ዶ/ር 
ዳኛቸው አሰፋ በኢትዮጵያ ባለፉት ሃያ አመታት ስለተስፋፉ የፖለቲካ ሀሳቦችና 
ፋይዳዎቻቸው እንዲሁም መጪው ጊዜ በእሳቸው እይታ ምን ዓይነት የፖለቲካ 
ርዕዮት እንደሚያስፈልገው ያላቸውን ምልከታ በተጠቀሰው ዕለት ከጠዋቱ 3፡00 
ሰዓት በሠማያዊ ፓርቲ ጽ/ቤት ጥናታዊ ፅሁፋቸውን እንደሚያቀርቡ ፓርቲው 
በተለይ ለፍትሕ ገልጿል።

ማረሚያ 
ባለፈው ሣምንት የፍትሕ ጋዜጣ ዕትም ላይ በገጽ-12 ‹‹በአዲስ አበባ መዲና 
የአፍሪካ ኅብረት መንግሥታት የመንገድና የመሬት ስሪት ታሪክ›› በሚል 
ርዕስ ፕ/ር ላጵሶ ጌ.ድሌቦ ከጻፉት ፅሁፍ የሚከተሉት ዐረፍተ-ነገሮች ከፅሁፉ 
መጨረሻ ላይ በስህተት ተቆርጠው ቀርተዋል። አንባቢያንን እና ፕሮፌሰሩን 
ይቅርታ እየጠየቅን ፅሁፉ ተሟልቶ እንዲነበብ እንጠይቃለን።

1. ኢትዮጵያ ታላላቅ አገር መስራች አበው ነገስታት ቴዎድሮስ፣ ዮሐንስ፣ 
ምኒልክና ኃይለስላሴ፣

2. ለሪፐብሊኩ የፌደራልና የክልል መንግስታት፣ለአፍሪካ የሕብረት አባል 
መንግስታት፣

3. መታሰቢያ እንዲሆን አግባብ ባለው መንገድና አሰራር በይፋ ቢደረግ 
በአገር፣ በአህጉርና በዓለም ደረጃ የአገሪቱን ታላቅ የታሪክ ቅርስና ውርስ 

ፋይዳ የበለጠ የሚያሳድግ የአገር ጉዳይና ተግባር ይሆናል፡፡

እነ እስክንድር ዛሬ...
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ዜ ና ዎ ች

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ 
ዴሞክራሲያዊ አንድነት /መድረክ/ 
‹‹ለኢትዮጵያውያን ስደት መባባስ፣ 
ሰቆቃ እና ሞት መንስኤ የኢህአዴግ 
ኢ-ዴሞክራሲያዊ አገዛዝ ነው›› በሚል 
ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚሰጥ 
ለፍትሕ በላከው ደብዳቤ ገለፀ።

መድረኩ ዛሬ በሚሰጠው 
ጋዜጣዊ መግለጫ በኢትዮጵያ ውስጥ 
የስራ አጥነት ቁጥር መጨመሩን፣ 
ስራን በነፃነት ሰርቶ ለመኖር አለመቻል 
የሚሉት ነጥቦች ላይ  እንደሚያተኩር 
ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገልፀዋል።

በስራ አጥነት እና በመልካም 
አስተዳደር ችግር ምክንያት በርካታ 
ወጣቶች በስደት ከሀገር እየወጡ 
ለስቃይና ለሞት መዳረጋቸውን አንስቶ 
መንግሥት ለነዚህ ችግር አስቸኳይ 
መፍትሄ እንዲሰጥ መግለጫው 
እንደሚጠይቅ ለማወቅ ተችሏል።

በተያያዘም ‹‹መድረኩ 
የግንባር መስራች ጠቅላይ ጉባዔውን 
ከአንድ ሳምንት በኋላ ሐምሌ 14 
2004 ዓ.ም. ያደርጋል። መድረኩ 
በሚያደርገው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ 

መኢአድ ኢህአዴግ የፀረ-ሽብር 
አዋጁን እንደሽፋን በመጠቀም  
አባላቶቼን እያሰረ ነው አለ
የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት /መኢአድ/ ኢህአዴግ የፀረ-

ሽብር አዋጁን እንደሽፋን በመጠቀም በፓርቲው አባላት እና ደጋፊዎች ላይ 
እስር፣ ግድያ እና ማዋከብ እያደረገ ነው ሲል አማረረ።

ፓርቲው ትላንት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ‹‹የፀረ-ሽብር አዋጁ 
በሕገ-መንግሥቱ የተቀመጡትን ዋና ዋና የሰብዓዊ እና የዴሞክራሲያዊ 
መብቶችን የጨፈለቀ ነው። በዚህም ምክንያት በፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች 
ላይ በከፋ ሁኔታ በመተግበር ላይ ነው›› በማለት  ገልጿል።

 ለዚህም ድርጊት እንደማሳያም በምስራቅ ጎጃም ዞን የደጀን ወረዳ 
የመኢአድ ወጣት ም/ቤት አባል የሆነው ወጣት ወንዴ እንዳለ ግንቦት 1 
ቀን 2004 ዓ.ም. በታጣቂ መገደሉን፣ ወጣት ቴዎድሮስ አያሌው በሀሰት 
ክስ ተመስርቶበት ከአስር አመት በላይ እንደተፈረደበት፣ ቁጥራቸው በውል 
የማይታወቁ የፓርቲው አባላቶች ከተለያዩ የክልል ከተሞች በፌዴራል ፖሊስ 
ተይዘው መሰወራቸውንና ፓርቲውም አባላቱ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ  
እንደማያውቅ አስታውቋል።

የፓርቲው ዋና ጸሐፊ አቶ ተስፋዬ ታሪኩ ‹‹ዛሬ ፍርድ እና እስራት 
የተወሰነው በመደራጀት ሕገ-መንግስታዊ መብት ላይ ነው። በነፃነት የመናገር 
እና የመፃፍ በአጠቃላይ ሰው ሆኖ መፈጠር የሚቻለው ያለማሰብን፣ያለመጻፍን 
በራሱ ፍላጐት ማንኛውንም ሰብዓዊ እንቅስቃሴ አለማድረግን ኢህአዴግ 
ካረጋገጠ ብቻ ነው›› ሲሉ ገልጸዋል።

ዋና ፀሐፊው አክለው ‹‹አቶ ስለሺ ጥጋቤ፣ አቶ ታድለው ተፈራ እና 
አቶ መለሰ አስሬ የተባሉት የፓርቲ አባላቶች በፍርድ ቤት ትዕዛዝ መያዛቸው 
ሳያንስ ፓርቲው እንዲጎበኛቸው ያለመፈቀዱ በፓርቲው ላይ እየተወሰደ 
ያለው ሕገ-ወጥ እርምጃ የከፋ ደረጃ መድረሱን ያሳያል።›› ሲሉ ጨምረው 
ተናግረዋል።

በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች 
ተቃውሞ የተሠነዘረበት 
የቴሌኮም አዋጅ ፀደቀ

ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለውይይት የቀረበው እና 
በሀገር ውስጥ እንዲሁም በውጭ በሚገኙ ኢትዮጵያኖች ትችት የተሠነዘረበት 
የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል መቆጣጠሪያ አዋጅ ከትናንት በስትያ በተወካዮች 
ምክር ቤት ፀደቀ። 

የምክር ቤቱ አባላት በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተወያዩ በኋላ ለዝርዝር 
እይታ ለሳይንስ መገናኛና ቴክኖሎጂ እና ለመከላከያና ደህንነት ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴዎች ተመርቶ የነበረ ሲሆን ኮሚቴዎቹ ተወያይተውበት እና የተወሰኑ 
ማስተካከያዎች ተደርገውበት እንዲፀድቅ ተደርጓል።

የፀደቀው የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል መቆጣጠሪያ አዋጅ በተለያዩ 
የህብረተሰብ ክፍሎች ትችት ቢሰነዘርበትም አዋጁ ከዚህ በፊት በአዋጅ ቁጥር 
281/1984 መሰረት ኢንተርኔትን በመጠቀም የድምጽ፣ የፋክስ፣ የኢንተርኔት 
መግባቢያዎችን ይከለክልና ያስቀጣ የነበረውን አዋጅ ሽሮታል።

በዕለቱ አዋጁ ‹‹ህብረተሰቡን በውድ ዋጋ ስልክ ማስደወልን ለማስጠበቅ 
እና ገበያውን በሞኖፖል የያዙትን ለመደገፍ የተደረገ ነው›› በማለት እንዳይፀቅ 
የመድረክ ብቸኛ ተወካይ የሆኑት አቶ ግርማ ሠይፉ ተቃውመውታል፡፡ አቶ 
ግርማ በማያያዝ ‹‹በሌሎች አገሮች የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል የሚሠሩ 
አሉ። ነገር ግን ወንጀሉን ለመቆጣጠር አማራጭ የሚያደርጉት በተመጣጣኝ 
ዋጋ (ታሪፍ) ማስደወልን ነው›› ሲሉ አስተያየታችውን ተናግረዋል።

ይህንን የአቶ ግርማን ተቃውሞ ተከትለው  አስተያየታችውን 
ለምክር ቤቱ የሰጡ የተከበሩ አቶ ሚሊዮን አሰፋ ‹‹የነፃ ገበያ ውድድር 
የሚደረገው በሕገ-ወጦችና ሕግን አክብረው አገልግሎት በሚሰጡ መካከል 
መሆን የለበትም። ይህ አዋጅ የወጣው አገልግሎቱን በሞኖፖል ለመቆጣጠር 
ሳይሆን ሕገ-ወጥነትን ለመቆጣጠር ነው›› በማለት ገልፀዋል።

ጉዳዩ፡- በፍትህ ጋዜጣ 
በወጣው የድርጅታችን ሠራተኞች ቅሬታ 
ከድርጅቱ የሥራ አመራር የተሠጠ 
መልስን ይመለከታል፡፡

ውድ የፍትህ ጋዜጣ 
አዘጋጆች፡

ወደ ዋናው ጉዳያችን 
ከመግባታችን በፊት የጋዜጣው ሥራ 
አስኪያጅና አዘጋጆች ላደረጉልንና 
ለሚያደርጉልን የሥራ ትብብር በቅድሚያ 
የላቀ ምስጋናችንን እናቀርባለን።
  እንደሚታወቀው ድርጅታችን 
ዜድ.ቲ.ኢ. በዓለም ላይ ከተመዘገቡ 
ዋነኛዎቹ የቴሌኮም ዕቃዎችና የኔትወርክ 
ሥራዎችን በማቅረብ የሚታወቅ ሲሆን 
በተለይም በፈጠራና ተሻሽለው በሚሰሩ 
የቴሌኮም ዕቃዎችና አገልግሎቶች ከ500 
ያላነሱ አገልግሎት ሰጪዎችን በ140 
ሀገራት ላይ በማገልገል ይገኛል።

ዜድ.ቲ.ኢ. በኢትዮጵያ 
ውስጥም ቅርንጫፍ ቢሮ በመክፈት 
ይህንኑ አገልግሎቱን ከኢትዮ-ቴሌኮም 
ጋር በመሆን በመሥራት ላይ ይገኛል።

ወደ ዋና ጉዳያችንም ስንመለስ 
የፍትህ ጋዜጣ ሰኔ 22 ቀን 2004 ዓ.ም 
እትም ‹‹በቻይናው ዜድ.ቲ.ኢ ካምፓኒ 
ላይ ሠራተኞች ከፍተኛ አቤቱታ 
አቀረቡ›› በሚል ርዕስ ባወጣው ዜና 
የድርጅታችን በሐገር ውስጥ የሰው 
ኃይል ሥራ አስኪያጅ በከፊል ለጋዜጣው 
መልስ የሰጡ ሲሆን በተጨማሪ በተነሱት 
ነጥቦች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ መልስ 
እንደሚከተለው አያይዘናል።

1. በድርጅቱ ውስጥ 
የደመወዝና የደረጃ ስኬል የለም 
ተብሎ በሠራተኛ ማኅበሩ መሪዎችና 
አንዳንድ ሰራተኞች የቀረበው ቅሬታ 
ተገቢ አለመሆኑና ጉዳዩም ከዚህ ቀደም 
በሠራተኛ ማኅበሩ በፍርድ ቤት ተነስቶ 

የነበረ ሲሆን በወቅቱም ድርጅታችን 
አስፈላጊ የደመወዝና የደረጃ ስኬሉን 
ዝርዝር ለፍርድ ቤቱ በማቅረቡ የማኅበሩ 
ጥያቄ ተገቢ እንዳልነበረ በቀረቡት 
ማስረጃዎች የተረጋገጠ ሲሆን፣ ይህም 
ግልባጭ በሰራተኞች ማኅበሩ እጅ 
ይገኛል። ሆኖም ግን ይህ የደመወዝና 
የደረጃ ስኬሉ ከሁለት ዓመት በላይ 
በሥራ ላይ የዋለ ስለሆነ ከሰራተኛ 
ማኅበሩ ጋር በመሆን የደመወዝ ስኬል 
ማሻሻያ በመስራት ላይ ይገኛል።

2. የፅዳት ሠራተኞች 
የደመወዝ መጠን በተመለከተ ድርጅቱ 
የሚቀበለው ቢሆንም፣ ለአብዛኛው 
የፅዳት ሰራተኛ ድርጅቱ ካሉት ከ50 
በላይ የሠራተኞች መኖሪያ ቤቶች ውስጥ 
ለእያንዳንዳቸው መኖሪያ ቤት በነፃ የሰጠ 
ሲሆን ይህም ጉዳይ የድርጅቱ ግዴታ 
ባልሆነበት ሁኔታ በቅን አስተሳሰብ 
የተደረገ ነው። የሚከፈላቸው የደመወዝ 
መጠን ከሚሰሩት የሥራ ብዛትና ክብደት 
አንፃር በቂ ሲሆን ነገር ግን በሚደረገው 
የአዲሱ የደመወዝ ማሻሻያ ጋር ጉዳያቸው 
አብሮ መፍትሔ የሚያገኝ ይሆናል።

3. ‹‹የከፍተኛ ባለስልጣናትን 
ስም እየጠሩ ያስፈራሩናል›› ተብሎ 
በጋዜጣው የተጠቀሰው ሁኔታ በተለይም 
በድርጅታችን የሥራ አመራርና አጠቃላይ 
ሠራተኞች አሳዛኝ ሆኖ ያገኘነው ሲሆን 
በተለይ ዜድ.ቲ.ኢ በኢትዮጵያ ውስጥ 
የሚያደርገውን የልማት ሥራዎች 
ለማደናቀፍ ሆን ተብሎ የተደረገና 
በመረጃ ያልተደገፈ ሲሆን ይህም ተግባር 
ሊወገዝ የሚገባው ተግባር መሆኑን 
እንገልፃለን።

4. ‹‹በድርጅቱ ካፌ ውስጥ 
ሴት ሠራተኞች ይደበደባሉ›› ተብሎ 
ለቀረበው አቤቱታ፤ ሁኔታው ከሁለት 
ዓመት በፊት የተፈፀመና ይህንንም 

ድርጊት የፈፀመው ሠራተኛ በወቅቱ 
ወደ ሀገሩ እንዲመለስ የተደረገ ሲሆን 
ይህም ድርጊት በድጋሚ እንዳይፈፀም 
የድርጅታችን የአስተዳደር ኃላፊዎችና 
ሠራተኞች ጥብቅ ክትትል የሚያደርጉ 
በመሆኑ ይህን መሰል ድርጊት ፈጽሞ 
በአሁኑ ወቅት አለመኖሩን እንገልፃለን።

በዚሁም መሠረት ከላይ ከተራ 
ቁጥር ከ1-4 በተገለፀው ድርጅታችን 
ለጉዳዩ መልስ የሰጠበት ሲሆን፣ በአሁኑ 
ወቅትም በዓለም ላይ በተፈጠረው 
የኢኮኖሚ ጫና በድርጅታችን የትርፍና 
የካሽ ፍሎው ላይም ጫና የተፈጠረ 
ቢሆንም እንኳን የሠራተኛውን 
መብትና ጥቅም ባለማቋረጥ አስፈላጊን 
ሁሉ ለማድረግ ጥረት በማድረግ ላይ 
መሆናችንን እያሳወቅን፤ በተጨማሪም 
ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ኢትዮጵያዊ 
ሠራተኞችን ቻይና ሀገር ድረስ በመላክ 
ስልጠና እንዲያገኙ እና በኢትዮጵያ 
ውስጥ ለሚደረገው የልማት ሂደት 
አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ እንገኛለን።

በአጠቃላይም በሠራተኛ 
ማኅበሩና በሠራተኞቹ የቀረቡት 
አቤቱታዎች የተጋነኑና የድርጅቱን 
መልካም ስምና ዝና የሚያጎድፉ 
በመሆናቸው የተጠቀሱት ሀሳቦች 
በመረዳት የፍትሕ ጋዜጣ ለአንባቢያንና 
ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እውነታውን 
እንዲያውቁት በሚቀጥለው እትም ላይ 
እንዲያወጣልን በትህትና እየጠየቅን 
ለሚደረግልን የሥራ ትብብር ሁሉ 
በድጋሚ እናመሰግናለን።

ዛንግ ያንሚንግ
ዋና ሥራ አስፈፃሚ
የማይነበብ ፊርማ
ዜድ.ቲ.ኢ. (ኤች.ኬ) ሊሚትድ 

የኢትዮጵያ ቅርንጫፍ
 

ዜድ.ቲ.ኢ. ፍትሕ ጋዜጣ ላይ ወጥቶ 
ለነበረው ዘገባ ማስተባበያ ሰጠ

‹‹ለወሬ ነጋሪ›› የተሰኘ ታሪካዊ 
መጽሐፍ ለንባብ በቃ

‹‹ለወሬ ነጋሪ›› የተሰኘ በሩዋንዳ በጐሳ ላይ ተመስርቶ ሲዘወር የነበረው ፖለቲካ 
በመጨረሻ ወደ ከፋ የርስ በርስ እልቂት ማምራቱን የሚተርክ መጽሐፍ ለንባብ 
በቅቷል። በደራሲ ኢማኩሊ ሊባጊዛ የተደረሰውና በይልማ ኃይሉ ወደ አማርኛ 
የተመለሰው ይህ መጽሐፍ፣ 218 ገፆች ሲኖሩት በ40 ብር ለገበያ ቀርቧል።

‹‹አየሁሽ›› እሁድ ይመረቃል
በደራሲ መሀመድ ዳውድ እና በዳይሬክተር ዘሪሁን አሰማው የተሰራው 

‹‹አየሁሽ›› የተሰኘው የፍቅር ኮሜዲ ፊልም እሁድ ሐምሌ 8 ቀን 2004ዓ.ም 
በአዲስ አበባ እና በክልል ከተሞች ባሉ የግል ሲኒማ ቤቶች ለእይታ ይቀርባል። 
እንዲሁም ሐምሌ 14 በልዩ ፕሮግራም በሀርመኒ ሆቴል ጥሪ የተደረገላቸው 
እንግዶች በተገኙበት ይመረቃል ።

በትሩዝ ፊልም ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ የቀረበው ‹‹አየሁሽ›› ፊልምን ሰርቶ 
ለማጠናቀቅ 8 ወር የፈጀ ሲሆን 1፡30 ደቂቃ እርዝማኔ እንዳለው ተገልጿል።

የግንባር መስራች አባላቱን አወያይቶ 
አመራሩን ይመርጣል። የግንባሩን 
መመሪያና ደንቡን ያጸድቃል›› ሲሉ 
ምንጮች ለፍትሕ ተናግረዋል።

መድረኩ የግንባሩን አመራር 
ከመረጠ እና መመሪያና ደንቡን 
ካፀደቀ በኋላ የግንባርነት ጥያቄውን 
ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንደሚያቀርቡ 
ይጠበቃል።

መድረክ ለኢትዮጵያውያን ስደት መባባስ አህአዴግን 
ተጠያቂ በማድረግ ዛሬ መግለጫ ይሰጣል

ከህወሓት መስራቾች መካከል አንዱ የነበሩት አቶ 
አስገደ ገ/ሥላሴ ‹‹ገሃዲ ሦስት›› በሚለው መጽሐፋቸው 
ውስጥ የአቶ ብስራት አማረን ስም አጥፍተዋል በሚል 
በቀረበባቸው ክስ ላይ የፍርድ ሂደቱን እየተከታተሉ የሚገኙት 
ዳኛ መብርሂት ሐዱሽ ‹‹ሕገ-መንግሥቱን ንደዋል›› በሚል 
በአቶ አስገደ ለቀረበው ክስ በዛው ዕለት በመቀሌ የቅጣት ፍርድ 
ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።

አቶ አስገደ በ22/10/2004 ዓ.ም. በመቀሌ ከተማ 
ሰሜን ወረዳ ችሎት ፍርድ ቤት ዳኛ መብርሂት ሐዱሽ ላይ 

‹‹ለራሳቸው ራሳቸው እንዲፈርዱ ክስ አቀረብኩላቸው›› በማለት 
ክስ መስርተው እንደነበረ ለፍትሕ ገልፀዋል።

የክሱ ይዘትም ሦስት ሲሆን 1ኛው ዳኛዋ ተከሳሹ 
የመከላከያ ምስክሮችን ለማቅረብ እየተንቀሳቀሱ እያለ ‹‹ጥፋተኛ›› 
የሚያስብል ይዘት ያለው ብይን በመስጠታቸው ሲሆን 2ኛው 
ደግሞ ተከሳሹ የመከላከያ ምስክር ለማቅረብ ወስነው ሲያበቁ 
ዳኛዋ እንደገና ዘግይተው ሆነ በማለት ተከሳሹን ለማስጨነቅ 
ለምስክሮችና ለአጃቢዎቻቸው ጭምር አግባብ የሌለው የገንዘብ 
ወጪ እንዲያደርጉ ጫና በመፍጠራቸው ነው።

ሦስተኛው ክስም አቃቤ ሕግ 
የማይመለከተውን ተከሳሽ ያቀረባቸውን 
የመከላከያ ምስክሮች ‹‹እኔ ላቀረብኩት 
ማስረጃ የሚያፈርስ (ምስክርነት) 
የላቸውም›› በማለት ላቀረበው ሃሳብ 
ምስክሮች ገና ለገና ቀርበው ቃለ መሃላ 
በመፈጸም በተከሳሹ ለሚቀርብ ጭብጥ 
ጥያቄ ሊቀርብላቸው እያለ የተከሳሹ 
ጠበቃ የአቃቤ ሕግን ሃሳብ ሲቃወሙ 
ዳኛዋ በቁጣ ባለመቀበላቸው ነበር። አቶ 
አስግደ ‹‹ይሄም በህገ መንግሥታችን 
አንቀፅ 20 ንዑስ ቁጥር 4 የተቀመጠ 
ምስክሮችን የማስደመጥና ማስረጃ 
የማቅረብ መብቴን በመሻራቸው በአዋጅ 
ቁጥር 187/2003 አንቀጽ 9/1/ረ ነጋሪት 
ጋዜጣ አዋጅ መሰረት የኔን ጉዳይ 
የያዙት ዳኛ ወ/ሪት መብርሂት ሐዱሽ 
ሕገ-መንግስታዊ መብቴን የረገጡ 
በመሆናቸው ከችሎቱ ተነስተው በሌላ 
ዳኛ ልዳኝ›› በማለት ከላይ በተጠቀሰው 

ቀን ክስ አቅርበው ነበር።
ዳኛዋም በ26/10/2004 ዓ.ም. 

ክሱን ተቀብለው ከከሳሽ ጋር ክርክር 
ካደረጉ በኋላ ‹‹እሳቸው ለራሳቸው 
በመበየን ‹ስህተት አልሰራሁም፣ ፍፁም 
የጠራሁ ነኝ› በማለት ብይን ለመስጠት 
ለ02/11/2004 ዓ.ም ቢቀጥሩም 
በ04/11/2004 ዓ.ም. ሌላ ገለልተኛ ዳኛ 
ብይን ይሰጥበታል›› እንዳሏቸው አቶ 
አስገደ ለፍትሕ ያስረዳሉ።

በ04/11/2004 ዓ.ም. መዝገቡ 
ለሰሜን ወረዳ ምድብ ችሎት ዳኛ 
አፅብሃ ገ/ሚካኤል ቢሰጥም ዳኛው ‹‹ዳኛ 
መብርሂት ሐዱሽ ትክክል ናቸው›› 
በማለት መዝገቡን መልሰው ለዳኛ 
መብርሂት መስጠታቸውን አቶ አስገደ 
ጠቅሰው የቅጣት ፍርዱም በከሰሷቸው 
ዳኛ አማካኝነት በዛሬው ዕለት እንደሚሰጥ 
ለፍትሕ ተናግረዋል።

አቶ አስገደ ክስ በመሰረቱባቸው ዳኛ ላይ 
ዛሬ የቅጣት ፍርድ ይሰጣል

መድረኩ የግንባሩን አመራር ከመረጠ እና 

መመሪያና ደንቡን ካፀደቀ በኋላ የግንባርነት 

ጥያቄውን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 

እንደሚያቀርቡ ይጠበቃል።
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በመፅሐፍ ቅዱስ እንደተጠቀሰው ፍልስጤማውያኑ 
በአንድ ወቅት ከእስራኤላውያኑ ጋር ጦርነትን ለማድረግ 
የተዘጋጁበት ወቅት ነበር። በአንደኛው የተራራ አናት ላይ 
ፍልስጤማውያኑ በአንድ ወገን ተሰድረዋል። እስራኤላውያኑ 
ደግሞ በሌላኛው የተራራ ጫፍ ላይ ሆነው የጠላቶቻቸውን 
እንቅስቃሴ በአንክሮ ይከታተላሉ። በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለው 
ሰፊ ሸለቆ ድንበራቸው ነው። ፍልስጤማውያኑ የሚመኩበትን 
ታላቁን ሰው ጐልያድን ከፊት በኩራት አቁመዋል። መጽሐፍ 
ቅዱስ በቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁ.4 ጀምሮ የጎልያድን 
መጠን እንዲህ ይገልፀዋል።

‹‹ከፍልስጤማውያኑ ሰፈር የጌት ሰው ጎልያድ፥ 
ቁመቱም ስድስት ክንድ ከስንዝር የሆነ፥ ዋነኛ ጀግና መጣ። 
በራሱም የናስ ቁር ደፍቶ ነበር፥ ጥሩርም ለብሶ ነበር፤የጥሩሩም 
ሚዛን አምስት ሺህ ሰቀል ናስ ነበር። …የጦሩም የቦ እንደ 
ሸማኔ መጠቅለያ ነበር፤ የጦሩም ሚዛን ስድስት መቶ ሰቅል 
ብረት ነበር።››

ፍልስጤማውያኑ በጎልያድ ላይ ከነበራቸው 
መተማመን አንፃር ጦርነቱን በድል እንደሚፈፅሙት እርግጠኛ 
ናቸው። በጦር መሳሪያና በጉልበት ብቻ ድል ወደ አንድ ወገን 
እንዳደላች በእርግጠኝነት ይናገራሉ። የፍልስጤማውያኑን 
ጥንካሬ የተረዱት እስራኤላውያኑ ባዩት ነገር በመደናገራቸው 
የተነሳ ፍርሃት በውስጣቸው ገባ። በራሳቸው ላይ የነበራቸው 
መተማመኛ ከመሰረቱ ተናጋ። 

የሰው ልጅ ውስጡ የነበረውና ያለው እምነቱ 
ሲናድ ፍርሃት ወደ ውስጡ ይገባል። የፍርሃት መጨረሻው 
ደግሞ ውድቀት ነው። እምነትና ፍርሃት በአንድ ላይ 
የሚታዩ ሁለት የሰው ልጅ ባህሪያት መገለጫዎች ናቸው። 
እችላለሁ፣አደርገዋለሁ የሚል ደፋር ብቻ ነው በውስጡ ያለውን 
እምቅ ኃይል አውጥቶ ሊጠቀምበት የሚችለው። አንድን 
ነገር ለመከወን አስቀድሞ ሊከወን የታሰበውን ጉዳይ ማመን 
ያስፈልጋል። ለዚህም ነው መጽሐፍ ‹‹እመን እንጂ አትፍራ›› 
የሚለው። ከነዛ ሁሉ እስራኤላውያን አንድ ትንሽ ብላቴና የበግ 
እረኛ ብቻ ነው ጎልያድን መጣል እንደሚቻል ያመነው፡፡ ዳዊት 
በእምነት ውስጡ ያለውን ፍርሃት አስወግዷል። ለዚህም ነው 
ንጉስ ሳኦል ‹‹አንተ ገና ብላቴና ነህና እርሱም ከብላቴናነቱ 
ጀምሮ ጦረኛ ነውና አትችለውም›› ቢለው ዳዊትም መልሶ 
‹‹ከአንበሳ እና ከድብ እጅ ያስጣለኝ እግዚአብሔር ከዚህ 
ፍልስጤማዊ እጅ ያስጥለኛል›› ሲል የመለሰለት።

እምነት ማለት የማይቻለውን ይቻላል ብሎ ማመን 
ነው። እምነት ማለት የማይታየውን ይታያል ብሎ መቀበል 
ነው። እምነት ማለት እንሻገራቸዋለን ብለን የማናስባቸውን፣ 
እንገዳደራቸዋለን ብለን የማንገምታቸውን ኃይላት ሁሉ በልብ 
እችለዋለሁ፣ጋሬጣውን አልፈዋለሁ፣ወጀቡን እሻገረዋለሁ ብሎ 
ማመን ነው። እምነት እንደ እውቀት የኃሳብ ገደብ የለበትም። 

እውቀት ለመቀበል ማስረጃና ምክንያት ሲፈልግ እምነት 
ግን ከዚህ ይሻገራል። ዳዊት የጎልያድን አቋምና ጥንካሬ 
ከእምነት ይልቅ በእውቀት ዓይን ብቻ ተመልክቶት ቢሆን ኖሮ 
ወንጭፍና የድንጋይ ጠጠሮችን ብቻ ይዞ ሊጋፈጠው ባልፈቀደ 
ነበር። የዳዊት እምነት ከጎልያድ ጥንካሬ የላቀ ነበርና በጉልበት 
ሳይሆን በእምነት አሸነፈው።

አጤ ምኒሊክ በአድዋ ጦርነት ወቅት ጦራቸው 
የኢጣሊያን መንግሥት በፍፁም  ሊቋቋመው ቀርቶ ፊት ለፊት 
ሆኖ እንኳን ሊያየው ብቃቱ እንደሌለው ተነግሯቸው ነበር። 
ጣልያን ከታጠቀው ዘመናዊ የጦር መሳሪያ አንፃር፤በጋሻ እና 
ጦር ለመዋጋት ቆርጦ ለተነሳው ኢትዮጵያዊ የሚቻል ነው 
ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ነው። ንጉሰ ነገስት ምኒሊክ ጦራቸው 
ጣልያንን ድል እንደሚነሳ ስላወቁ በእምነት መሩት። የማይቻል 
የለምና በውስጣቸው ያለው እምነት፣ ኢትዮጵያዊነትን፣ 
የመበደልን፣የመገፋትን ፣የመወረርን ስሜት አንግበው 
ጦራቸውን አዘመቱት፡፡ስንትና ስንት የተባለለት የኢጣሊያ ጦር 
አንድ ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ድራሹን አጠፉት። በእውቀት 
ለተመሩት ጣልያኖች ሽንፈቱ በታሪካቸው ጥቁር ጠባሳ ሆኖ 
ሲያልፍ ለኢትዮጵያውያኑ ሰንቀውት የነበረው የማሸነፍ ወኔ 
በእምነት መልካም ታሪክ ፃፈላቸው።

  አርበኞቹም በዳግም የኢጣሊያ ወረራ ወቅት 
እንዲሁ ነበሩ። በጊዜው ከተፃፉ አኩሪ ገድሎች መካከል የ16 
አመቱ ብላቴና ታሪክም ይህንኑ ነው የሚነግረን። አቢቹ 
የተባለው ከፍቼ አካባቢ የተነሳው አርበኛ ከእነ ራስ ካሣ 
ያልተናነሰ ጦሩን አስከትሎ በአምስቱ አመት ወረራ ወቅት 
የፈፀመው አኩሪ ገድል ህያው ምስክር ነው። አቢቹ ህፃን 
ነኝ፣ አገርን ለማገልገል የሚገባኝ ደረጃ ላይ አልደረስኩም 
አላለም። የአቢቹ ተከታዮችም ይሄ ብላቴና እንኳን ጦር 
ሊመራ ገና ራሱንም ለማስተዳደር ዝግጁ አይደለም ብለው 

አላናናቁትም።በመሪውና በተመሪው መካከል እምነት ኃይል 
ነበራት፡፡መንፈሳቸው ጠንካራ ነበር፡፡በየትኛውም የህይወት 
ሰልፍ ከጉልበት ይልቅ ቀድሞ መንፈስ ከደከመና ከተሸነፈ 
ሌላው ሁሉ ከንቱ ነው። 

ምን ጦር ቢሰለፍ፣ ምን ወታደር ቢከማች፤ 
በመንፈስ ብርቱ እስካልተሆነ ድረስ ያሰቡትን መከወን 
እንደማይችል ደርግ ምስክር ነው።ከአፍሪካ ተወዳዳሪ 
ያልተገኘለትን የጦር ኃይል ገነባ። ወታደራዊ አዛዦቹን በተለያዩ 
እውቅ የዓለማችን ሚሊተሪ አካዳሚዎች አሰለጠነ። ብዙ 
ወጣቶችን በጦር ኃይል ስልጠና ብቁ አደረገ። የታጠቃቸውን 
እጅግ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች በአደባባይ ለህዝቡም፣ 
ለጠላቶቹም ማስፈራሪያ ይሆን ዘንድ አሳየ። በዚህ ሁሉ ሂደት 
ውስጥ ግን ወታደሩ በአስተዳደሩ እና በስርዓቱ ላይ ያለውን 
ጠንካራ እምነት መገንባት ሳይቻለው ቀረ። ደርግን በእውቀት 
ለሚመረምር ሰው ኃይሉን መንካት እንደማይችል ቢተነትን 
ስህተት ነበር ልንለው አንችልም። አገር ትጠፋለች እንጂ 
ደርግ ይወድቃል ብሎ ማሰብ ፈፅሞ የሚቻል አልነበረም። 
መንካት ችግር ነው ብለው የሚያምኑ ብዙዎች ቢሆኑም 
የሚያሸንፉ ግን ጥቂቶች ናቸው። በጥቂቶች መካከል በእምነት 
የሚገነባው ጠንካራ መንፈስ ወደተቀሩት በፍርሃት ቋፍ ውስጥ 
ወዳሉትም ሁሉ ይዛመታል። የሆነውም ይሄው ነው። ጥቂት 
መንፈሰ ጠንካሮች፣ ደፋሮች፣ ለእምነታቸውና ለአላማቸው 
እስከመጨረሻው ህይወታቸውን ለመስጠት የተዘጋጁ ሰዎች 
የርዕያቸውን መጨረሻ ያያሉ። ሌሎችም የነዚህን ብርቱ ታጋዮች 
የእምነታቸውን ፍሬ እየተመለከቱ ይከተሏቸዋል። ለዚህም ነው 
በየትኛውም የአለማችን የአገራት ታሪክ ላይ የለውጥ ምክንያት 
ሆነው የምናገኛቸው ጥቂቶች የሚሆኑት፡፡ የሚያምን ሰው 
በሚያምንበት መጠን ውጤቱን፣ድካሙንና በረከቱን ያገኘዋል። 
መጽሐፉም እንዲህ እንዲል ‹‹እስከመጨረሻው የሚፀና እርሱ 

ይድናል››።
1997 ዓ.ም. ኢህአዴግ የህዝቡ ሞራል ሞቷል፤ 

ለፖለቲካ ያለው ተነሳሽነትና ድጋፍ ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ 
ውጭ አይሆንም፤ ህዝቡ በምርጫ ፖለቲካ ቁማር ተዳክሟል 
ብሎ ያስብ ነበር። በእርግጥ ለውጥን ናፍቀው አልሆን 
ያላቸው፣በምርጫ ፉክክር ወደ መንበረ ስልጣን ይወጣል 
ብለው የገመቱ ግለሰቦች እና አመራሮች ተስፋ የቆረጡበት 
ጊዜ ነበር። ታሪክ የመስራትን ኃላፊነት የሚወስዱት ጥቂቶች 
ናቸውና እድል ፊቷን ወደ ባለተራዎቹ አዞረች። አመት 
ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተመሰረተው የፖለቲካ ድርጅት ስንትና 
ስንት አመት በትግል፣ በኋላም በሥልጣን ላይ የረጅም 
ጊዜ ተሞክሮ የነበራቸውን ታጋዮች አንበረከከች። በሚሊዮን 
የሚቆጠሩ ዜጐችን ወደ አደባባይ ይዛ ወጣች። የማይነካው 
ተነካ፣ የማይደፈረው ተደፈረ፣ የማይቻለው ተቻለ፣ ታሪክም 
ተሰራ። ‹‹ለሚያምን ሁሉ ይቻለዋል›› እንዲል በጊዜው ማድረግ 
እንደሚቻል ላመኑ ሰዎች ተቻለ።

እምነትን እና ተስፋን የሰነቀ ሰው አንዳችም ፍርሃት 
በውስጡ አይኖርም። ፍርሃትን በእምነቱ ያስወገደ ግለሰብ 
ለቆመለት አላማ እስከመጨረሻው መፅናት ይጠበቅበታል። 
ያለበለዚያ በእምነት የቆየው ማንነታችን ፍርሃት ወደ ውስጡ 
ዘልቆ ሲገባ መንገዳገድ ይጀምራል። ታሪክ ያሳያቸውንም 
የእድል በር ትዘጋበታለች። በመፅሐፍ ቅዱስ ጴጥሮስ ለዚህ 
አንዱ ማሳያ ነው። ጌታ በውሃ ላይ ሲራመድ ባዩት ጊዜ 
ምትሐት ነው ብለው በማመናቸው ምክንያት ሐዋርያቶቹ 
ፈሩ። ታወኩም። ወዲያውም ፍርሃታቸውን አይቶ እየሱስ 
ተናገራቸው ‹‹አይዞአችሁ እኔ ነኝ አትፍሩ›› ጴጥሮስም እየሱስ 
መሆኑን ለማመን ማረጋገጥ ፈለገ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 
14 ቁ.28-33 እንዲህ ይላል፡-

‹‹ጴጥሮስም መልሶ፡- ጌታ ሆይ አንተስ ከሆንህ 
በውሃው ላይ ወደ አንተ እንድመጣ እዘዘኝ አለው። እርሱም፡
- ና አለው። ጴጥሮስም ከታንኳይቱ ወርዶ ወደ ኢየሱስ 
ሊደርስ በውኃው ላይ ሄደ። ነገር ግን የነፋሱን ኃይል አይቶ 
ፈራ፥ ሊሰጥምም በጀመረ ጊዜ ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ። 
ወዲያውም ኢየሱስ እጁን ዘርግቶ ያዘውና፡- አንተ እምነት 
የጐደለህ ስለ ምን ተጠራጠርህ? አለው›› የጴጥሮስ እርምጃ 
በእምነት መጉደል ምክንያት ተሰናከለ። ላቀድነው አላማ፣ 
ለወጠንነው ግብ፣ ለታገልንለት ለቆምንለት የፍትሕ መዛባት፣ 
የዜጐቻችን ሰቆቃ፣ እንግልት፣ ርሃብ፣ ቸነፈር፣ ጦርና 
የጦርንም ወሬ ለማስቆም የተነሳሳን ሰዎች በእምነታችን 
እስከመጨረሻው ልንፀና ይገባል። ማዕበልና ወጀብ፣ እንቅፋቶች 
ሁሉ ከመንገዳችን ቢጋረጡም በእምነት ለሚፀና ሁሉ 
ይቻለዋል። በውስጣችን ያለውን ቅን ሀሳብ ከግብ እንድናደርስ፣ 
የተገነባንበት ጠንካራ መንፈስ እንዳይወላውል ፅናቱን ይስጠን። 
አሜን ይስጠን።

‹‹አንተ እምነት የጎደለህ ስለ ምን ትጠራጠራለህ?››
ማቴዎስ ወንጌል ም.14 ቁ.31

  አርበኞቹም በዳግም የኢጣሊያ ወረራ ወቅት እንዲሁ ነበሩ። በጊዜው 

ከተፃፉ አኩሪ ገድሎች መካከል የ16 አመቱ ብላቴና ታሪክም ይህንኑ 

ነው የሚነግረን። አቢቹ የተባለው ከፍቼ አካባቢ የተነሳው አርበኛ 

ከእነ ራስ ካሣ ያልተናነሰ ጦሩን አስከትሎ በአምስቱ አመት ወረራ 

ወቅት የፈፀመው አኩሪ ገድል ህያው ምስክር ነው።

ጥር 8 ቀን 2004 ዓ.ም በእስካይ ባስ አደጋ ለሞቱ 42 መንገደኞች በደጀን ከተማ 
በቤተሰቦቻቸው የታነፀው የመታሰቢያ ሕንፃ

ጥር 8 ቀን 2004 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደር በእስካይ ባስ ትራንስፖርት ሲጓዙ አባይ በረሃ 
ውስጥ በደረሰ አደጋ የሞቱ 42 ተሳፋሪዎች 6ኛ ወር ሐምሌ 8 ቀን 2004 ዓ.ም በደጀን ደብረ አሚን 

ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ዘመድ ወዳጆቻቸው በተገኙበት በፀሎት ታስቦ ይውላል።
በዕለቱ በዚሁ ሥነ-ሥርዓት ተገኝታችሁ ወገኖቻችን ማሰብ የምትፈልጉ እንድትገኙልን በክብር ጠርተናችኋል።

አስተባባሪ ኮሚቴው
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ኢትዮጵያ
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