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በአቶ መለስ የሚሸበሩት የአዲስ 
አበባ ጎዳናዎች

የነፃነት ዘመን ቀርቧል፤ የመለስ መንግስት 
ለአብዮት እያመቻቸን ይሆን?

አንድነት ፓርቲ ፈረንሳይ
ህዝባዊ ስብሰባ

አዘጋጀ

እነ እንዱዓለም አራጌ ዐርብ 
ለቅጣት ውሳኔ
ይቀርባሉ
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ወደ ገፅ 10 ይዞራል....

ወደ ገፅ 13 ይዞራል....

9

ብሩክ ከበደ

በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባለፈው ሰኞ ሰኔ 25 
ቀን 2004 ዓ.ም “አንድ አገር ብዙ ሃይማኖት” 
በሚል ባቀረበው ዘጋቢ ፊልም ላይ ሙስሊም 
አማንያን ተቃውሟቸውን አሰምተዋል፡፡ አርብ 
ሰኔ 29 ቀን 2004 ዓ.ም በታላቁ አንዋር 
መስጊድ ከሶላት ስግደት በኋላ በተደረገው 
የተቃውሞ ትእይነት ላይ የተሳተፉ አማንያን 
በኢቴቪንና በዘጋቢ ፊልሙ ማዘናቸውን 
ለዘጋቢያችን አስረድተዋል፡፡

ዘጋቢዎቻችን ያነጋገሯቸው የተለያዩ 
ሙስሊም ምዕመናን እንዳስረዱት ዘጋቢ 
ፊልሙ መንግስት በሙስሊሙ የውስጥ ጉዳይ 
ከመግባት አልፎ፤ በሰላምና በመከባበር አብረው 
በሚኖሩት በሙስሊም እና በክርስቲያኖች 
መሀከል የጥርጣሬና የመቃቃር መልእክት 
የሚያስተላልፍ ነበር፡፡ በእለቱ በተለይ 
ኑር መስጂድና በታልቁ አንዋር መስጊድ 

የሙስሊሞች ተቃውሞ አገረሸ
-ኢቲቪም ውግዘት ደርሶበታል

ከስድስት ወራት በላይ የስቆጠረውን ሀገር 
አቀፍ የሙስሊሞች ተቃውሞና ከዋልድባ ገዳምና 
የስኳር ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ በኢህአዴግ 
ውስጥ የጐላ ልዩነት እየተፈጠረ መምጣቱን 
ቅርበት ያላቸው ምንጮች አመለከቱ፡፡

ለገዢው አብዮታዊ ግንባር ኢህአዴግ 
ቅርበት ያላቸው ምንጮች ለዝግጅት ክፍላችን 
እንዳመለከቱት ኢህአዴግ ውስጥ የተፈጠረው 
ልዩነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ በመድረሱ ፓርቲው 
ከፍተኛ ባለስልጣናቱን በሀይማኖት ዙሪያ 
በተደጋጋሚ በማወያየት ላይ ይገኛል፡፡ 
ምንጮቻችን አንድ ተወያይን ጠቅሰው እንደዘገቡት 
በውይይቱም ሆነ በመወያያ ሰነዱ ላይ ትኩረት 
ተሰጥቶት የሰፈረው ነጥብ መንግስት በሃይማኖት 
ጉዳይ ጣልቃ አለመግባቱን ተሳታፊዎቹ በቀና 
ልቡና እንዲረዱ የሚያግባባና የሚማፀን ነው፡፡ 
“ውይይቶቹ አስፈላጊ የሆኑት ከዝቅተኛ የፓርቲ 

አደረጃጀትና መዋቅር ጀምሮ ያሉ አባላት 
‹መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ገብቷል› 
የሚል አቋም በመውሰዳቸው ነው፡፡” የሚሉት 
ተሳታፊው ፓርቲው ውይይቱም በተለያዩ 
ደረጃዎች ማካሄዱን እንደሚቀጥል ተናግረዋል፡፡

እንደ ምንጮቻችን ማብራሪያ እነዚህ 
አይነት ውይይቶች በተለያየ ጊዜ የተደረጉ 
ሲሆን ከተወሰኑ የተቃውሞ አስተያየቶች ውጪ 
አወያዮቹም ሆነ ተሳታፊዎች አንድ አይነት ቋንቋ 
ተነጋግረው የመውጣት አዝማሚያ አሳይተዋል፡
፡ ተነጣጥለው ሲወያዩ ግን በሙስሊሞች የወቅቱ 
ጥያቄና በዋልድባ ገዳም መደፈር ጉዳይ ላይ 
መንግስት እየተከተለ ያለውን አቋም አምርረው 
የሚተቹ አባላት መበራከታቸው በፓርቲው 
ውስጥ የጐላ ልዩነት በመፍጠር ላይ እንደሚገኝ 
ምንጮቻችን አመልክተዋል፡፡

በኢህአዴግ ውስጥ የጐላ 
ልዩነት እየተፈጠረ ነው

ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ከዚህ 
ቀደም “የህትመት ውል ስታንዳርድ” በማውጣት 
አሳታሚዎችን ለማስፈረም ያደረገው እንቅስቃሴ 
“ህገ መንግስቱን የሚጥስና የቀረውን ቅድመ 
ምርመራ (ሳንሱር) መልሶ የሚያመጣ በማለት 
አሳታሚዎች ሳይቀበሉት የቀረ ሲሆን እስካሁንም 
መፍትሄ አለማግኘቱ ተጠቆመ፡፡ 

ከዚህ ቀደም ይህን ስታንዳርድ ውሉን 

በአሳታሚዎችና ብርሃንና ሰላም 
መካከል ፍጥጫው እንደቀጠለ ነው

አንቀበልም ባሉት አሳታሚዎችና በማተሚያ 
ቤቱ መካከል ድርድር ተካሂዶ የነበረ ሲሆን 
በተለይ አወዛጋቢ የነበረው አንቀጽ 10 ተሻሽሏል 
በተባለው ስታንዳርድ ውል ላይ አለመሻሻሉን 
አሳታሚዎች ይገልፃሉ፡፡ 

የውስጥ አዋቂ ምንጮች እንደገለፁት 
የግል ፕሬስ አሳታሚዎች ከዚህ በኋላ ምላሽ 

የኢህአዴግ ጥንካሬ ምን
ያክል ነው?2

ተምሮ መንከራተት እስከመቼ? “የተማረ ይጥረበኝ” አለች ኮብልስቶን

በተኮሰው ጥይት እራሱን 
የመታው ኢቲቪ 3

አቤ ቶኪቻው

መምህራን በነፃ የመደራጀት ጥያቄአቸውን እስከ ወዲያኛው 
ይተውታል የሚል እምነት የለኝም ከአቶ ገሞራው ካሣ
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ሰለሞን ስዩም

እንቁላል በጫፍና ጫፉ በመዳፍ 
መሃል አይሰበርም

ሙላቱ አርጋው ከመገናኛ ወደ ስድስት ኪሎ 
ሲነዱ በርጋታ ነው፤ የኢትዮጵያን ፖለቲካ፤ 
ኢኮኖሚና ስነ ልቦና ላለፉት 40 ዓመታት 
ስራዬ ብለው አንብበዋል፤ ባለፉት 21 ዓመታት 
የኢህአዴግን አስተዳደር እግር በግር ተከታትለዋል፤ 
“ኢህአዴግ ከተቃዋሚዎች አንጻር እጅግ  ጠንካራ 
ነው፤ ጥንካሬው ግን በትክክለኛው መሰረት ላይ 
አይደለም’’ ይላሉ፡፡ “ከመገናኛ ወደ ስድስት ኪሎ  
ስነዳ ቀጥ ያለው መንገድ የደህንነት ስሜት 
ይሰጠኛል፤ ጠንካራ የሚመስለው ግን ግዝፈቱ ወደ 
አንድ አቅጣጫ ያደላ የሚመስለው ኢህአዴግ ግን 
ያሳስበኛል፡፡” ይላሉ:: 

አብዮት ይከሰታል ?
ስማቸውን ያልጠቀሱ ፀሐፊ የኢንተርኔት 

ሰፈር ላይ በጫኑት ዳሰሳቸው “በቱኒዚያ፤ ግብፅና 
ኢትዮጵያ መካከል ያለው አንድነት ምን እንደሆነ 
ሳስብ እንደ ቤን አሊና ሙባረክ ሁሉ  አቶ 
መለስም  ለአስርታት መሪነት ላይ ቆይተዋል፤ 
ኢትዮጵያ የአንድ ፓርቲ ስርዓት ሀገር ሆናለች፤ 
ሀሳብን በነጻነት መግለፁ (ኢንተርኔት፤ ህትመት 
ሚዲያው) የቅድመ ምርመራ ስራ ተጀምሮበታል፡
፡ አስር ዓመታት ብቻ ከ70 በላይ ጋዜጠኞች ሀገር 
ጥለው ለመሰደድ ተገደዋል፤” እነኝህና ሌሎች 
መንስኤዎች ለአረቡ አለም ዓይነት አብዮት 
በቂ መነሻ ይሆናሉ ሲሉ ይከራከራሉ፡፡ በሌላ 
በኩል  ጂፈሪ ቶሞሰን የተባሉ የፖለቲካ ተንታኝ 
ይህንን አተያይ ያጣጥላሉ፤ እንደ ቶሞሰን እይታ  
የአብየቱ መንገድ ጠራጊ ለሚሆን  እንቅስቃሴ 
እንደ መሐመድ አልባራዲ፣አሊያም ሙስሊም 
ወንድማማቾች አይነቶቹ የሉም፤ የቀድሞዋ ዳኛ 
ብርቱካን ሚደቅሳና በችሎቷ የቀረበው የቀድሞ 
መከላከያ ሚኒስትር ስየ አብረሃ ምን ይፈጥራሉ? 
ደግሞም  በቦታው የሉም” ሲሉ ያለውን የአመቻት  
አካል እጦት ይገልጻሉ፡፡

 “Policy and political challenge” የሚል 
ሰነድ እንዳብራራው የኢህአዴግ ጠላት ራሱ ነው፤ 
ኢህአዴግ ለመግዛት የተዘጋጀ ቡድን ራሱ ብቻ 
እንደሆነ በማሰብ ሌሎችን ከመጠን ያለፈ ማናናቅ 
ስራው ማድረጉን ይናገራሉ፤ “ፓርቲው ሁለት ነገር 
ይዟል፤ ከፍተኛ የሰውና የገንዘብ ኃይልና  ያልተሳካ 
ግን የረጅም ዘመን ስልጣን፤ ለረጅም ጊዜ በመግዛቱ 
የተነሳ ያተረፈው የህዝብ ጥላቻ፤የሚያናንቃቸው 
ተፎካካሪ ቡድኖች ግን ትንሽ የሰው ኃይል እና 
ትንሽ ገንዘብ በጣም ከፍተኛ  ከሆነ የህዝብ 
ኢህአዴግን ያለመፈለግ ንፋስ ይዘዋል” የሚለው 
ሰነዱ “ህዝቡ ኢህአዴግ ይወድቃል አይወድቅም 
ላይ ሳይሆን እንደ አህአዴግ ግዙፍ ድርጅቶች 
ሲወድቁ የሚከሰተውን ቀውስ” ለመድፈን ማሰብ 
መሆኑን ይተነትናል፡፡

“ለራስ ሲቆርሱ …” ኢህአዴግ
አቶ መለስ ዜናዊ መንግስታቸው ለሚታማበት 

ተፎካካሪዎችን የማሰር ተግባር አንድም ቀን 
‘ተሸንፈው’ አያውቁም፤ የሚካሄዱ “እስሮች” 
ሁሉ መንግስታቸው በኢትዮጵያ ውስጥ 
‘ለመጀመሪያ’ ጊዜ ለዘረጋው ህገ-መንግስታዊነት 
ጥብቃና መቆሙ አንደ ሆነ ሳይሰለቹ ያስረዳሉ፤ 
በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የፖለቲካ ፓርቲ 
ሊቀመንበር የነበሩትን የወ/ሪት ብርቱካን ሚደቅሳ 
እስር በተመለከተም በወቅቱ ለፓርላማ  በሰጡት 
ማብራሪያ መንግስታቸው ለህግ የበላይነት ሲል 
ያሰራቸው በመሆኑ ‹‹ውሳኔው ያልጣመው 

የኢህአዴግ ጥንካሬ ምን ያክል ነው?
በሊማሊሞ ማቋረጥ” ይቀለዋል እንጂ ለድርድር 
እንደማይቀመጡ አስረዱ፡፡

ፓላንዳዊ የመንግስታት ዴሞክራሲያዊ 
ባህሪያት አጥኚ የሆኑት Wiktor Osiatynski 
በዚህ አይስማሙም፡፡ “Constitution of principle 
Vs Constitution of Compromise” በተባለ 
የጥናት ሰነዳቸው ዴሞክራሲያዊ ያልሆነ ህገ-
መንግስታዊነትን በሁለት መልኩ እንደሚያቀነቅኑ  
ያትታሉ፡፡ እነዚህ መንግስታት ህገ-መንግስታዊነትን 
ለራሳቸው ጥቅም ሲሆን አያስታውሱትም፤ 
ተቀናቃኞቻቸውን ለማጥቃት ሲሆን ግን 
የትኛውም እርምጃ  ህገ-መንግስቱን የሚያፈርስ 
ናዳ አድርገው በማቅረብ ያስሯቸዋል፤ አሊያም 
መብታቸው እንዳልሆነ ይነግሯቸዋል ፡፡ በወጣቶች 
አደረጃጀት ከፍተኛ ደረጃ ደርሶ የነበረ አንድ ወጣት 
ኢህአዴግ በነበረባቸው ጊዜያትና አሁን ድርጅቱን 
በለቀቀበት መካከል ያለውን የመንቀሳቀስ መብት 
እንዲህ ያወዳድራል፤ “ ከዚህ በፊት ወጣት ሊግ 
ሆነ ወጣት ፎረም ውስጥ እያለን ለስብሰባ ፈቃድ  
ጠይቀን አናውቅም፤ ፍቃድ ጠይቁ ብሎ የጠየቀን 
አካል የለም” ሲል ኢህአዴግ በነበረባቸው ጊዜያት 
‹ያልታሰበውን› ህገ-መንግስታዊነት ያስታውሳል፡
፡ ወጣቱ ድርጅቱን በአካሄድ ባለመስማማት ለቆ 
ከወጣ በኋላ ያቋቋሙት የወጣቶች ነጻና ገለልተኛ 
ማህበር ከማህበራት ማደራጃ ህጋዊ እውቅና ያለው 
ቢሆንም ፖሊስ ስብሰባ ማድረግ እንዳማይችሉ 
የከለከላቸው ዕለት “ለመሰብሰብ ፍቃድ የላችሁም 
ተብለን እንድንበተን ሲደረግ እና ከነበርንበት 
አዳራሽ በቅርብ ርቀት ህጋዊ ሰውነት የሌለው 
የወጣት ፎረም ከየትኛውም አካል ፍቃድ ሳይጠይቅ 
ስብሰባውን ያካሄድ ነበር” ሲል Osiatynski ሀሳብ 
የሚያጠናክር ምሳሌ ይሰጣል፡፡ 

የስልጣን ኢ-ተቋማዊነት
የኢህአዴግ ደጋፊዎች በመለስ ዜናዊ የመድረክ 

ጌታነት ይኮራሉ፤ በየአለም አቀፍ መድረኮች 
ብቻቸውን እየዞሩ በሚያሰሙት ዲስኩርም እንዲሁ 
ይደሰታሉ፡፡ ባለፉት 21 ዓመታት መንግስትን፣ 
ኢህአዴግንና ህወሓትን ያለማንም ጣልቃገብነት 
የመሩት አቶ መለስ ዜናዊ ተተኪ ባለማፍራት 
ግን በፖለቲካ አዋቂዎች ዘንድ በጅጉ ይኮነናሉ፡
፡ መለስ ዜናዊን ለረዥም ጊዜ የሚተካውን ሰው 
በመምረጡ ረገድ ኢህአዴግን ለውጥረት እንዲሁም 
የመከፋፈል አደጋ ያደርሰዋል የሚሉ አሉ፡፡ የነዚህ 
ቡድኖች የመከራከሪያ ነጥብ ፓርቲው ብሔርን 
መሠረት ባደረጉ የኢህአዴግ ፓርቲ አባላት 
ዘንድ ለውጥረትም፣መቃቃር መፍጠሩም አይቀሬ 
ይሆናል፡፡ በተለይ መረጋጋት በማይነበብባቸው 
ክልሎች መካከል መገፋፋት ሳይፈጥር አይቀርም፡

፡ በተመሳሳይ መልኩ አቶ መለስ ዜናዊ ለረዥም 
ዘመናት የያዙት በትረ ስልጣን ተተኪ መሪ 
የሚሆኑ ወጣት ፖለቲከኞችን ያለ ማፍራቱ 
በኢትዮጵያ ዛሬም ስልጣን ተቋማዊ እንዳልሆነ 
መቅረቱን ያሳይል፡፡ 

መድሐኒቶች መርዝ ናቸው
እንደ ኢህአዴግ ዓይነት ዴሞክራሲያዊ 

ጉዳዮች ይመለከቱናል የሚሉ መንግስታት 
ለፖለቲካ ተቃውሞ ያላቸው ግብረ መልስ ጥንቃቄ 
ይጠይቃል፤ በኢትዮጵያ ነፍጥ ያነሱ በርካታ 
የመንግስት ተቃዋሚዎች አሉ፤ ሰላማዊ ትግልን 
በቀኖናነት የያዙ ቡድኖችን የሚገፋ የፖለቲካ ከባቢ 
ግን የፖለቲካ መፍትሄ ሳይሆን የመጥፎ ምልክት 
ነው፤ ቴዎድሮስ ካሳ የተባሉ ሰው “ኢህአዴግ በዚህ 
በኩል የወሰደው መድኃኒት መርዝ ሆኖበታል” 
ይላሉ፡፡ ቴዎድሮስ ዋነኛ ምሳሌ በማድረግ 
የሚያነሱት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ፉክክር የኢኮኖሚ 
ትንተና የፖለቲካ ማዕከል እንዲሆን አድርገዋል 
በማለት የሚያነሷቸው ዶ/ር ብርሃኑ ነጋን ነው፡፡

የኢህአዴግ የፖሊሲ ማዕከል ድህነትን 
በመዋጋት ላይ ያተኮረ እንደሆነ ይናገራል፤ 
“policy & political challenge” የተባለው ሰነድ 
በበኩሉ ሁሉም እድገት ድሃውን ይጠቅማል 
ተብሎ ስለማይታሰብ ቁም ነገሩ ፍትሃዊ ዕድገት 
መሆኑን ያወሳል፡፡ እንደ ሰነዱ ትንተና ከሆነ 
እድገቱ ከህዝብ ብዛት ጋር መመጣጠን አለበት፤ 
70 በመቶ የከተማ ወጣት ስራአጥ በሆነበት 
ሁኔታ ሀሳብን በነፃነት መግለጽ ያለመቻል  
ሲደመር ለመቃወም ዝግጁ ይሆናል፡፡ የኑሮ 
ደረጃ መራራቅ ድሆች በመንግስት ላይ እምነት

እንዲያጡ ያደርጋል፤ በሌላ በኩል ከብሔር 
ብሔረሰቦች፣ የሃይማኖት ነፃነት ችግርና የመሬት 
ጉዳይ ጀምሮ ኢህአዴግ ለፖለቲካ ትርፍ ሲል 
ጠርዝ ድረስ የወሰዳቸው እርምጃዎች መርዝ 
እንደሆኑበት ይተነትናል፡፡ 

በሐምሌ 2007 እ.ኤ.አ. የአሜሪካ ትልቁ 
የህዝብ አስተያየት ድምፅ ሰብሳቢ የሆነው ለጋሽ 
ድርጅት ከ15 ዓመት ዕድሜ በላይ ያሉትን 
1000 ኢትዮጵያውያን ከጾታ፣ ቋንቋ ፣ክልል እና 
ሀይማኖት አንጻር ተመጣጣኝ ውክልና በመውሰድ 
ጥናት አድርጎ ነበር፡፡ ውጤቱን የተመለከተ አንድ 
ህትመት “ከሀይማኖት ድርጅት ሌላ ከግማሽ 
በላይ ቁጥር ያለው ኢትዮጵያዊ የሚተማመንበት 
አንድም የፖለቲካ ይሁን ማህበራዊ ተቋም የለም” 
ሲል ደምድሞ ነበር፤ የኢትዮጵያ ነክ ትንታኝ  
ምሁራንም የየራሳቸውን አስተያየት ሰጥተው 

ነበር፤ ኢትዮጵያ ላይ ሰፊ ምርምር በማድረግ 
የሚታወቁት የጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ  
ሳይንስ መምህሩ ቴሬንስ ልዮንስ “ሕዝቡ ለገዥው 
ፓርቲ ራሱን አስገዝቶ ሊሆን ይችላል፤ ይህ ማለት 
ግን በመንግስት ፖሊሲዎች ይስማማል ማለት 
አይደለም” ይላሉ፡፡ ፕሮፌሰሩ ጋሉኘ በሰራው 
ጥናት መሠረት ከአራት ኢትዮጵያውያን መካከል 
ሦስቱ የአገራቸው ፍርድ ቤቶች የተቋቋሙላትን 
ፍትህን የመወሰን እና ህግን በአግባቡ የመተርጎም 
ሚና ይወጣሉ ብለው እንደማያምኑ ተነግረዋል፡፡ 
በሪፖርቱ ተቃሞቻቸውን ባለማመን ኢትዮጵያውያን 
አፍሪካን የሚመሩ ነበሩ፡፡ መምህሩ ይህ “የአገሪቱ 
መረጋጋት በቋፍ ላይ እንዳለ ያሳያል” ይላሉ፡፡  
በ2004 ዓ.ም ይፋ የተደረገ ሌላው የህዝብ አስተያየት 
ስብስብ በተመድ እና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ትብብር 
ተሰርቶ ነበር፡፡ ክሊማንጃሮ ኢንተርናሽናል ሊ.ቲ.ድ 
የተባለ የታንዛኒያ ድርጅት የሰራው ይህ ጥናት 
በድጋሚ ዋነኛ የመንግስት ተቋማት በዜጎቻቸው 
ካለመታመንም በላይ የጥርጣሬ ምንጭ እንደሆኑ 
አረጋግጧል፡፡ ፍ/ቤቶችን ጨምሮ ዝቅተኛ ውጤት 
የተገኘበት ይህ ጥናት በሰኔ ወር ከተሰጠው 
‹የአሸባሪዎችና ተባባሪዎቻቸው› የጥፋተኝነት 
ውሳኔ በፊት መሆኑ ደግሞ ነገሩን የበለጠ አሳሳቢ 
ያደርገዋል፡፡ ፕሮፌሰሩ “አትጠራጠሩ፤ ዜጋው 
የሚወደው ተቋም ከሌላው የሚወደው መንግስት 
አይኖረውም፤ አንዱ የኢህአዴግ የውድቀት 
መንስኤም፣ ያለ መረጋጋት ቢፈጠር፣ ዜጋው 
እንዳይጎዳ የሚቆምለት ነፃና ተዓማኒ ተቋም 
ካለመኖሩ የተነሳ አመፅ ቢነሳ እንዲያውም ተባባሪ 
ይሆናል” ሲሉ ይደመድማሉ፡፡ 

  አቶ መለስ ሁሉም ነገር ለህግ-የበላይነት የቆመ 
ነው ቢሉም የቀድሞ  የትግል  ጓድና የመከላከያ 
ሚኒስትር የነበሩት ስየ አብርሃ ስለታሰሩበት ክስ 
የሚተነትን በጻፉት መፅሐፍ ሁሉም ነገር የግል 
ስልጣን የማስጠበቅ ፍላጎት እንደሆነ ያስረዳሉ፡፡ 
ይህን “ለራስ ሲቆርሱ አያሳንሱ” አካሄድ የሚተቹት 
አቶዊ ሚሊያም የተባሉ ሰው “ተርበው ሊበሉን 
የሚችሉ ሰዎችን ፊት በቁንጣን ተወጥረን መቅረብ 
ይመስላል” ሲል ይገልፁታል፡፡

ምን ይደረግ?
አፍሪኮም (AFRICOM) የተባለው የአሜሪካ 

የአፍሪካ ኮማንድ መሰረቱን  ዋሽንግተን 
ካደረገው አለም አቀፍ የስትራቴጂ ጥናት ማዕከል 
የሐሳብ አመንጪ ቡድን ጋር ባደረገው የጥናት 
ውል በቀጣዮቹ 10 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ 
ያለመረጋጋት  የሚገጥማቸውን የአፍሪካ አገራት 
ለይቷል፤ በዚህ ያለመረጋጋት ቡድን ውስጥ 
አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያ በተለይ የአረቡ 
ዓለም መነቃቃትን ተከትሎ ልከሰት የሚችለውን 
አለመረጋጋት ለመድፈን  አሜሪካውያን ፖሊስ 
አውጪዎች የመጠባበቂያ ፕላን እንዲያዘጋጁላት 
አስገድዷቸዋል፡፡

 የጥናቱ ዋና አላማ በቀጣዮቹ  አለመረጋጋት 
ይታይባቸዋል የተባለው እንደ ኢትዮጵያ ባሉ           
ሀገራት የሚነሱ ቀውሶችን በወታደራዊ ኃይል 
የመፍታት  ቅድሚያ ስለሚወስዱ እና ይህንን 
የሚያስቀር መንገድ መቀየስ ላይ የተኮረ ነው፡፡ 
በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የተረጋጋች ሆና ለተወሰነ 
ጊዜ ልትቀጥል ትችል ይሆናል፤ ነገር ግን ጠንካራ 
አትሆንም፡፡

በአብዛኞቹ ትንታኞች ዘንድ በቅርብ ጊዜ 
የሚነሳው ኢህአዴግን የመሳሰሉ ፖርቲዎች 
ሲወድቁ ከፍተኛ አቧራ ስለሚያስነሱ የሚፈጠረው 
ክፍተት ከፍተኛ ነው፤ በመሆኑም ተቃዋሚዎች 
“ሻዶ ገቨረንምነት” ማቋቋም እንዳለባቸው 
ይመክራል፡፡ አስተያየት ሰጪዎች “ አንድነትን”  
የመሳሰሉ ፓርቲዎች በተለይ በወታደራዊ ተቋሙ 
እና በአህኢዴግ ፓለቲካኞች ቀጣይ እጣ ፈንታ ላይ 
የተጠና አቋም መያዝ እንዳለባቸው ይመክራሉ፡፡    

 “እንቁላል በሁለቱ ጫፍና ጫፍ (በዋልታዎቹ) 
በመዳፍህ መካከል አይሰበርም ፤ በወገቡ በኩል 
በመዳፎችህ መካከል ከተጫንከው ግን ፍርክሽ 
ይላል፤ ኢህአዴግ ግዝፈቱን ስታየው እንቁላልን 
በዋልታዎቹ እንደመስበር ይከብዳል፤ የግዝፈቱ 
ለቁጥጥር ያለመመቸት ግን እንቁላልን በወገቡ 
እንደመስበር ቀላል ነው፡፡” ይላሉ ሙላቱ አርጋው፡
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በአቶ መለስ የሚሸበሩት የአዲስ አበባ ጎዳናዎች

ነብዩ ኃይሉ

“መጀመሪያ ዶክሜንተሪውን እንዳየሁት 
ፍርሃት ለቀቀብኝ ቆይቶ ግን የኢህአዴግን ፍራቻ 
አረጋገጠልኝ” ይህን አስተያየት የሰጠኝ ወዳጄ 
የሙስሊሞች ጥያቄ ወደ ተቃውሞ እስኪሸጋገር 
ድረስ ኢህአዴግን በብርቱ ይደግፉ ነበር፡፡ ኢቲቪ 
ያለውን ተቀብሎ የሚያስተጋባ የማይከፈለው 
አሪፍ ካድሬ፡፡ አሁን ግን ነገሮች ተቀያይረዋል 
“ኢህአዴግ በማልደራደርበት ዕምነቴ መጣብኝ፤ 
የምኖርለትም የምሞትለትንም ሃይማኖቴ ውስጥ 
እጁን አስገባ” በማለት ይከሳል፡፡ በአቶ መለስ 
ስርዓት የሚፈፀሙ አያሌ የመብት ረገጣዎችንና 
የዴሞክራሲያዊ መብት ጥሰቶችን እያዩ እንዳላዩ 
የሚያልፉ ግለሰቦችንና የመለስ አምላኪዎችን 
ጭምር ያባረረ ድርጊት ተፈፅሟል፡፡ “አሁንስ 
አበዙት” አስብሏል፡፡ 

በአወሊያ ትምህርት ቤት እጣ ፈንታ 
ላይ የተነሳው አለመግባባት የወለደው ሀገር 
አቀፉ የሙስሊሞች ተቃውሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ 
አቅጣጫውን ወደ መንግስት የማዞር አዝማሚያ 
እያሳየ ይመስላል፡፡ ሁኔታው የአንድ ወዳጄን 
ጽሁፍ አስታወሰኝ፡፡ “ከመጅሊስ ወደ መለስ” 

የሚለው የአናኒያ ሶሪ ጽሁፍ ህዝበ ሙስሊሙ 
በሃይማኖታዊ ጥያቄ ተከልሎ ሀገራዊ 
አጀንዳዎችን እንዳይዘነጋ የሚጠይቅ ነበር፡፡

ባለፈው አርብ ሰኔ 29 ቀን 2004 ዓ.ም 
በታላቁ አንዋር መስጂድ እና ፒያሳ አካባቢ 
በሚገኘው ኑር መስጂድ የተሰባሰቡት የአዲስ 
አበባ ሙስሊሞች የጁምአን ሦላት ሰግደው 
ለመበተን የፈለጉ አይመስሉም፡፡ በሁለቱም 
መስጂዶች ተመሳሳይ ተቃውሞ ለማሰማት 
ተዘጋጅተዋል፡፡ የዐርቡ ተቃውሟቸው ግን እንደ 
እስከ ዛሬው “መጅሊስ አይወክለንም፣ በቀበሌ 
አንመርጥም ወይም የኡለማዎች ምክር ቤት 
ምርጫውን የማስፈፀም ብቃት የለውም” የሚሉ 
ብቻ አልነበሩም፡፡ ይልቁኑም የመንግስት ሁነኛ 
የመገናኛ ዘዴ የሆነውን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን 
አምርረው አውግዘዋል፡፡ 

የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተለያዩ ወቅቶች፣ 
በተለይም የፖለቲካ ውጥረት ባየለባቸው ጊዜያት 
የሚያስተላልፋቸው ዘጋቢ ፊልሞች የመንግስትን 
አቋም አንዳንዴም ስጋትና ፍራቻ ያንፀባርቃሉ፡
፡ መንግስት ሊወስድ ላሰበው ፖለቲካዊ እርምጃ 
ድጋፍ ለማሰባሰብ አሊያም ለወሰደው እርምጃ 
ከህዝብ ቡራኬ ለማግኘት በኢቴቪ የሚቀርቡት 
ዘጋቢ ፊልሞች ብዙውን ጊዜ ከህዝብ አወንታዊ 
ምላሽ ሲያገኙ አይስተዋልም፡፡

ሰኔ 25 ቀን 2004 ማታ በኢቴቪ “አንድ ሀገር 
ብዙ ሃይማኖት” በሚል የቀረበው ዘጋቢ ፊልም 
በተለይ ከሙስሊሞች አቅጣጫ ፈጣን ተቃውሞን 
አስከትሏል፡፡ ለዚህም ይመስላል በዐርቡ የጁምአ 
ሶላት ላይ “ኢቴቪ ውሸታም..... ኢቴቪ ውሸታም” 
የሚሉና የጣቢያውን ኢ-ተአማኒነት የሚያጎሉ 
መሰል ውግዘቶች በጣቢያው ላይ ያደረሱት፡
፡ በእለቱ ምእመናኑ ኢቲቪ ከክርስቲያን 
ወንድሞቻቸው ጋር ሊያጋጫቸው መሞከሩን 
በአደባባይ ተቃውመዋል፡፡ ይህ አይነቱ ውግዘት 

በኢቲቪም ሆነ በመንግስት ላይ የተለመደው 
አይነት (counter productive) የከፋ አፀፋ 
ውጤት የሚያስከትል መሆኑ ዘጋቢ ፊልሙን 
ለተመለከተ ሁሉ ግልፅ ነው፡፡     

ያሰባሰብኳቸው መረጃዎች 
እንደሚያመለክቱት ኢቲቪ(ሌሎች አካላትም 
እደተለመደው አብረውት ሊሰሩ ይችላሉ) ዘጋቢ 
ፊልሙን ለማሰናዳት ከአራት ወራት በላይ 
ወስዶበታል፡፡ ፊልሙ ሀይማኖታዊ ርዕሰ ጉዳይ 
እንደማንሳቱ ለመሰናዶ የወሰደው ጊዜ ተገቢ 
ሊመስል ይችላል፡፡ ሆኖም ፊልሙ በህዝቡ 
ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖረው በሚል የተለያዩ 
የሃይማኖት ተቋማት ተወካዮች አስተያየት 
እንዲሰጡ መደረጉ ከቀደሙ ዘጋቢ ፊልሞች 
የተለየ ያደርገዋል፡፡

ፊልሙ በተለይም ከሙስሊም ወገኖች 
በመንግስት ላይ የሚቀርበውን ተቃውሞ 
ለማቀዛቀዝ በመጅሊስ ላይ የሰላ ተቃውሞ 
የሚያቀርቡ ተፅእኖ ፈጣሪ ሙስሊም የሃይማኖት 
ምሁራንን በርከት አድርጐ ማሳተፉ ሊያስቆጥር 
ያሰበውን ፖለቲካዊ ትርፍ የሚያመላክት ነው፡
፡ በተጨማሪም የዘጋቢ ፊልሙ ፕሮፓጋንዳዊ 
ይዘት እንዳይታይ በማሰብ በፊልሙ ውስጥ በትረካ 
የተሳተፈው ጋዜጠኛ በመሰል የፕሮፓጋንዳ 
ዘጋቢ ፊልሞች ላይ ተሳታፊ ያለመሆኑ 
ለፊልሙ የማግባባት አቅም ሰጥቶታል፡፡ እነዚህ 
ሁሉ ጥንቃቄዎች ግን ፊልሙ የታሰበለትን ግብ 
እንዲመታ የረዱት አይመስልም፡፡ 

ዘጋቢ ፊልም በባህሪው ፊልሙ 
በሚያጠነጥንበት ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሰፊ ጥናትና 
ምርመራ ማድረግን የሚጠይቅ ነው፡፡ ዘጋቢ 
ፊልሞች በሚያተኩሩበትት ርዕሰ ጉዳይ 
ለታዳሚው ቅርብ በመሆን እና የሚመለከታቸውን 
አካላት ማሳተፍ መቻላቸው ስኬታማ እንዲሆኑ 
ያደርጋቸዋል፡፡ ብዙ ጊዜ በኢቴቪ የሚቀርቡ 

ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው ዘጋቢ ፊሞችም በተቻለ 
መጠን ቅድመ ዝግጅቶች እንደሚደረግባቸው 
መገመት ይቻላል፡፡ ሆኖም በመረጃና በጥናት 
የታገዙ ባለመሆናቸውና ፕሮፓጋንዳዊ ቃናቸው 
ጐልቶ ስለሚሰማ የታሰበላቸውን ግብ ሲመቱ 
አይታዩም፡፡ “ብዙ ሃይማኖት አንድ ሀገር” በሚል 
ርዕስ ባሳለፍነው ሳምንት ሰኞ እና በድጋሚ 
ቅዳሜ ምሽት የቀረበው ዘጋቢ ፊልም ኢቲቪ 
የለፋለትን ግብ ሊመታ የቻለ አይመስልም፡፡ 

በየካቲት ወር በመቻቻል ዙሪያ አስተያየት 
እንዲሰጡ ተጠይቀው መተባበራቸውን 
የሚገልፁት ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል 
በዘጋቢ ፊልሙም አቀራረብ ቅር ተሰኝተዋል፡
፡ ረዳት ፕሮፌሰሩ እንደሚሉት ከሁለት ሰዓት 
በላይ የፈጀ ቃለመጠይቅ ተደርጐላቸው በፊልሙ 
የተካተተው አስተያየት ግን ቁንፅል ከመሆኑም 
በላይ የተምታታ መረጃ ለህዝብ እንዲተላለፍ 
ያደረገም ነው፡፡ የእስልምና ታሪክ ተመራማሪው 
አደም ካሚል ያቀረቡት አይነት ሀሳብና መልዕክት 
የመቆራረጥ በሽታ ኢቲቪ ላይ በተደጋጋሚ 
ይስተዋላል፡፡ ሁሌም አንድ ዘጋቢ ፊልም በቀረበ 
ማግስት “ሀሳቦቻችን ተቆራርጠዋል” የሚሉ 
አካላት ስሞታዎች ያሰማሉ፡፡ “ፕሮግራሙ 
እንዳበቃ በፌስቡክ ገፄ ላይ ‹የተናገርከው 
ተቆርጧል ወይ› የሚሉ በርካታ ጥያቄዎችን 
ተቀብያለሁ” የሚለው በርካታ መጽሀፍትን 
በእስልምና ዙሪያ ያዘጋጀውና በወጣት 
ሙስሊሞች ዘንድ ተደማጭ የሆነው አህመዲን 
ጀበል ነው፡፡ በአህመዲን ጀበል እምነት 2 ሰዓት 
ከ15 ደቂቃ ከፈጀው ቃለምልልሱ መሀከል 
ተቆራርጦ የቀረበው መልዕክት የተናገረበትን 
የሀሳብ ጭብጥ ሙሉ እንዳይሆን አድርጐታል፡፡

ዘጋቢ ፊልሙ በኢትዮጵያ የነበረውን 
የሀይማኖት መቻቻል በማወደስ ይጀምርና 
የሀይማኖት ነፃነቱ የፈጠራቸው ልቅነቶች ወደ 

ከመ/ር ቀለሙ ሁነኛው 

kelemhun@yahoo.com 

ዛሬ ካለው የአለማችን ተጨባጭ ሁኔታ 
የየትኛውም አገር መሪዎች ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀሱ 
የሚደረገው ጥበቃ እጅግ የጠነከረ ነው፡፡ ተራ 
ሰው በነበሩ ጊዜ እንዳሻቸው በህዝብ መሀከል 
የሚንቀሳቀሱ ሁሉ የሥልጣን ማማው ላይ 
ሲወጡ ዙሪያገባቸው በጦር መሣሪያ ይከበባል፡
፡ በሚያልፉባቸው መንገዶች ወፍ እንኳን ዝር 
አትልም፡፡ በተለይ በሚመሩት ህዝብ የሚጠሉ 
መሪዎች ከሆኑማ ሽርጉዱ አይጣል ነው፡፡ 
ጠባቂዎቻቸው መርዝ እንደበላች ውሻ ሲክለፈለጉ 
ይታያል፡፡ በእርግጥ በህዝባቸው ዘንድ ተወዳጅ 
የሆኑ ዴሞክራት መሪዎች እንደልብ መንቀሳቀስ 
ቢችሉም ለደህንነታቸውና ለአገሪቱ ክብር ሲባል 
ተገቢው ጥበቃ ይደረግላቸዋል፡፡ የሚደረግላቸው 
ጥበቃ ግን የህዝብን የየዕለት ኑሮ የሚያስተጓጉልና 
በሽብር የሚንጥ አይደለም፡፡ ሕዝቡ ራሱ በነፃነት 
የመረጣቸው በመሆኑ የሚመሩትን ሕዝብ 
አይፈሩም፡፡

የሚመሩትን ሕዝብ የሚፈሩ መሪዎች ግን 
ዕድሜ ልካቸውን በሥጋት ይኖራሉ፡፡ ለህዝብ 
የመጡ ሳይሆኑ በህዝብ ላይ የወጡ አምባገነኖች 
ናቸው፡፡ ዜጎች አይደለም በአካል ሊያዩዋቸው 
ድምፃቸውን እንኳን መስማት አይፈልጉም፡
፡ በተለይም በ21ኛው ክፍለ ዘመን የአፍሪካ 
መርገም ሆነው የተነሱት መሪዎች በሚመሩት 
ህዝብ ዘንድ የማይታመኑና እነሱም የሚመሩትን 
ህዝብ የማያምኑ ህዝባቸውን በዴሞክራሲና 
በፍቅር ሳይሆን በጠብመንጃ አፈሙዝ መግዛት 
የሚቀናቸው ናቸው፡፡ ለዜጎች ህይወት ግድ 
የላቸውም፡፡ ደም በማፍሰስና በማፋሰስ ይረካሉ፡
፡ የሕዝቦቻቸው መጎሳቆል ጉዳያቸው አይደለም፡፡ 

አገራችን ኢትዮጵያ የዚህ እኩይ ዕጣ ፈንታ 

ተጋሪ ናት፡፡ በየዘመናቱ የተነሱት መሪዎቿ 
በጠብመንጃ እንጂ፣ መቼም ቢሆን በህዝብ 
ድምጽ ተመርጠው ሥልጣን ላይ አልወጡም ፡
፡ ኢትዮጵያውያን እስከ አሁን ለዴሞክራሲያዊ 
ምርጫ አልታደልንም፡፡ ዛሬም የምዕራቡን ዓለም 
ዴሞክራሲ ለመቀላወጥ ተገደናል፡፡ ያለፈውም 
ሆነ የዛሬው ትውልድ በመሪዎቹ ላይ እንዳቄመ፣ 
መሪዎቹም በህዝቡ መሀከል በነፃነት ለመንቀሳቀስ 
እንደሰጉ እስከ የት እንደምን ዘልቅ ግራ ቢያጋባም 
የነፃነት መሻታችንን እውን ለማድረግ በጽናት 
መታገልን ይጠይቀናል፡፡

አፄ ኃይለ ሥላሴ በግማሽ ምዕተ ዓመት 
የንግስና ዘመናቸው ከኮሎኔል መንግስቱ እና 
ከአቶ መለስ ዜናዊ በተሻለ መልኩ በህዝብ 
መሀከል በነፃነት ይንቀሳቀሱ ነበር፡፡ ይህን ስል 
ንጉሱ ዴሞክራት መሪ ሆነው ሳይሆን “ሥዩመ 
እግዚአብሄር” በሚል የማስፈራሪያ ንጉሱ 
ከእ/ር ዘንድ እንደ ዳዊትና ሰለሞን ለመሪነት 
የተቀቡ ተደርጎ ስለሚሰበክ ህዝቡ ካደረበት 
ፈሪሀ እግዚአብሄር የተነሳ ንጉሱ ሲወጡና 
ሲገቡ እንኳን ሊተናኮላቸው ቀና ብሎ ለማየት 
ይፈራል፡፡ ንጉሱም የህዝቡን የውስጥ ስሜት 
ስለሚያውቁ እንደልባቸው ይወጣሉ ይገባሉ፡፡ 
ከዚህ አንፃር የ1966 አብዮት ንጉሱን ከሥልጣን 
ሲያሽቀነጥራቸው ህዝቡ መሬት ትንቀጠቀጣለች 
በሚል ይጠባበቅ እንደነበር አስታውሳለሁ፡፡ ይሁን 
እንጂ እንኳንስ መሬት ልትንቀጠቀጥ ንፋስም 
ሽው አላለ፡፡ 

የዘመነ ወታደራዊው ደርግ ፊታውራሪ 
ኮሎኔል መንግሥቱ ኃ/ማርያም የሥልጣን 
ተቀናቃኞቻቸውን በስበብ አስባቡ ካስወገዱ በኋላ 
“ቆራጡ መሪያችን” የሚል ካባ ደርበው ብቅ አሉ፡
፡ በወቅቱ በነበረው የፖለቲካ ፓርቲዎች (ህቡዕ 
ድርጅቶች) የመስመርና የአላማ ልዩነት ሳቢያ በእነ 
ኢህአፓ ጅምላ ጭፍጨፋ እሳቸውም በላንድሮቨር 
መኪና አዲስ አበባ ውስጥ ለመንቀሳቀስ ሲሞክሩ 

በጥይት መቁሰላቸው ይታወቃል፡፡ ከዚያ በኋላ 
የሚደረግላቸው ጥበቃ እንደ ብረት እየጠነከረ 
መጣ፡፡ አገሪቱን በአንድ ፓርቲ አገዛዝ ሥር 
ጠቅልለውና ሥልጣናቸው እጥፍ ድርብ ሆኖ እያለ 
የሚመሩትን ህዝብ አጥብቀው ስለሚፈሩ የጥበቃ 
አጀባቸው ጠንካራ ነበር፡፡ በቤተ መንግሥት 
ጠባቂዎቻቸው ላይ ፍፁም እምነት ነበራቸው፡
፡ ኮሎኔሉ ምንም እንኳን ጨቋኝና የለየላቸው 
አምባገነን ቢሆኑም በውስጣቸው የሚንቦገቦገው 
የኢትዮጵያዊነት ስሜትና የሀገር ፍቅር ፅናታቸው 
ዛሬም ቢሆን በጨቆኑት የኢትዮጵያ ሕዝብ ልብ 
ውስጥ እንዲታወሱ አድርጓቸዋል፡፡ “እናት ሀገር 
ወይም ሞት” የሚለው መፈክራቸው መለያቸው 
ነበር፡፡ በየጊዜው በሚያደርጓቸው ረጃጅም 
ንግግሮች መሀከል “እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ 
. . .” ማለት ይቀናቸው ነበር- ኮሎኔሉ፡፡ 
አምባገነንነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ለነገሩ ለ17 
ዓመታት ከሻዕቢያና ከህወሓት ጋር ያደረጉት 
ጦርነት ኤርትራን ያለማስገንጠል ትንቅንቅም 
እንደ ነበር አይካድም፡፡ 

ኢትዮጵያ ከኮሎኔል መንግስቱ እጅ ተነጥቃ 
ለአቶ መለስ ዜናዊ ከተቸረች ይኸው ድፍን 
21 ዓመት ተቆጠረ አቶ መለስም ኮሎኔሉን 
በ4 ዓመታት ብልጫ እየመሩ ነው፡፡ 21 ቁጥር 
ማሊያ ለብሰው የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ክለብ 
አጥቂ በመሆን ይጫወታሉ፣ ሲያሻቸውም ግብ 
ጠባቂ በመሆን ከመሀል ሜዳ ኳሷን አፈፍ 
በማድረግ ፋዎል ይፈፅማሉ፡፡ በአጠቃላይ 
ሀገሪቱን በራሳቸው ፖለቲካ እያተራመሷት 
ይገኛሉ፡፡ በ1994 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 
ምሁራን ጋር ባደረጉት ውይይት አንድ ምሁር 
አቶ መለስን “ኳሷ በእግርዎ ስር ናት ሲፈልጉ 
ይጠልዟታል፣ ሲያሻዎትም ጎል ያገቧታል . . 
.” ሲል የተናገራቸው በእርግጥም እውነት ሆኖ 
አግኝቸዋለሁ፡፡ ኢትዮጵያን እንደ ነጠላ ወረቀት 
የሚያጥፉና የሚዘረጉ አንድ እና አንድ እሳቸው 

ብቻ ናቸው ያልገባው አንድ ሰው ካለ የሃያ አንድ 
አመቷን ኢትዮጵያን አያውቃትም ማለት ነው፡፡ 

በተለይም ከምርጫ 97 በኋላ የአቶ መለስ 
ተክለ ስብዕና በመላው አገሪቱ እየገዘፈ እንዲመጣ 
በተለያየ መጠን የህዝብ ግንኙነት ስራ በመሰራት 
ላይ ነው፡፡ እንደ መከለሻ ቅመም በየሥፍራው 
እየተገኙ የሚያደርጉት ዲስኩርና በጥቂት 
የህብረተሰብ ክፍሎች አንገት ላይ በሚያጠልቁት 
ሜዳሊያ የራሳቸውን ሰብዕና እንዲሰቅል ታስቧል፡
፡ ፎቶግራፋቸው “ብልህ መሪ፣ አስተዋይ መሪ፣ 
የአፍሪካ ጠበቃ፣ አባይን የደፈረ መሪ፣ ምርጥ 
ነውና ምረጡት . . .”  በሚሉ ‹‹አማላይ›› 
ቃላት ተዥጎርጉሮ በየአደባባዩ መሰቀል ከጀመረ 
ሰነባብቷል፡፡ እሳቸው ግን ከህዝቡ ልብ ውስጥ 
ውልቅ ብለው የወጡት ዛሬ አይደለም፡፡ ለዚህም 
ማረጋገጫው የምርጫ 97 የህዝብ ድምጽ ነው፡
፡ የዴሞክራት መሪዎች መገለጫ በየአደባባዩ 
የሚሰቀለው ፎቶ ግራፋቸው ሳይሆን በሕዝብ 
ልብ ውስጥ መስረጋቸው ነው፡፡

አቶ መለስ “99.6% ህዝብ መርጦናል” ቢሉም 
ሕዝብ ወድዶ እንደመረጠው መሪ በህዝብ መሀከል 
ለደቂቃ እንኳን ለመንቀሳቀስ አይደፍሩም፡፡ 
ከቤተመንግስት ወጥተው እንደ ልብ ለመንቀሳቀስ 
ድፍረቱም ሆነ ሞራሉ የላቸውም፡፡ አቶ መለስ 
ከአገር ሲወጡም ሆነ አዲስ አበባ ውስጥ ለሥራ 
ጉዳይ ሲንቀሳቀሱ የአዲስ አበባ ጎዳናዎች 
ይናወጣሉ፡፡ የፖሊስ ሞተሮችና መኪናዎች 
አዲስ አበባን በጡሩምባ ጩኽት ያተራምሷታል፡
፡ የፌደራል ፖሊሶች አገር አማን ነው ብለው 
የሚንቀሳቀሱ ዜጎችን እያዋከቡ በየሥርቻው 
ሲወሸቁ አሊያም ከአስፋልቱ ርቀው ፊታቸውን 
እንዲያዞሩ ሲያስገድዱ ይስተዋላል፡፡ ላለፉት 21 
ዓመታት የአዲስ አበባ ህዝብ በተለይም ከቤተ 
መንግስት እስከ ቦሌ አየር መንገድ የሚንቀሳቀሱ 
ዜጎችና አሽከርካሪዎች ይህንን ሰላማዊ መሰል 

ወደ ገፅ 15 ይዞራል....

ወደ ገፅ 13 ይዞራል....

በተኮሰው ጥይት እራሱን የመታው ኢቲቪ
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የአንድ ሀገር የትምህርት ፖሊሲና አቅጣጫ 
በትምህርት ስርዓቱ አልፈው የሚወጡትን ተማሪዎች 
ሙያዊ ብቃት ይወስናል፡፡ የተማሪው የግል ጥረት እና 
የሚማርበት አካባቢ ሁኔታ በተማሪው ሙያዊ ብቃት ላይ 
የሚያበረክተው አስተዋጽኦ እንደተጠበቀ ሆኖ የትምህርት 
ስርዓቱ የሚያፈራቸው ተማሪዎች ማንነት ላይ ጉልሁን 
አሻራ ያበረክታል፡፡ በሌላ አነጋገር በአንድ ስርአተ ትምህርት 
ተቀርፀው የሚወጡ ተማሪዎች ስኬትም ሆነ ውድቀት 
የትምህርት ስርዓቱን ውድቀትና ጥንካሬ ያሳያሉ፡፡ 
ህወሓት/ኢህአዴግ ተግባራዊ ያደረገው የትምህርት ስርዓት 
ልምሻነት ብዙ ማሳያዎችንና ንድፈ ሀሳባዊ ትንታኔዎችን 
መስጠት ቢቻልም፣ ስርአቱ እያፈራ ያለውን የከፍተኛ 
የትምህርት ተቋማት ምሩቃን ሙያዊ ብቃትና ተፎካካሪነት 
የትምህርት ፖሊሲው ኪሳራ ማመላከቻ ነው፡፡ በምጣኔ 
ሀብት፣ በምህንድስና ወይም በስታትስቲክስ የሰለጠነ ምሩቅ 
በሰለጠነበት ሙያ የማይሰራ ከሆነና ተደራጅቶ ሲሚንቶ 
እንዲሸጥ ወይም ኮብል እስቶን ፈልፍሎ እንዲደረድር 
ከተደረገ አሊያም በሰለጠነበት ሙያ ለመቀጠር ለአመታት 
ከተንከራተተ፣ የትምህርት ስርዓቱን ልምሻነት አስረግጦ 
ያሳያል፡፡ 

በመሠረቱ የአንድ ሀገር የትምህርት ስርዓት ሀገሪቱ 
ያላትን የሰለጠነ የተማረ የሰው ሀይል ፍላጐት እንዲሁም 
የሰለጠነ የሰው ሀይል ክፍተት ከግምት የሚከት መሆን 
ይገባዋል፡፡ በሀገሪቱ የማይፈለግ ወይም ከሚፈለገው በላይ 
የሚሰለጥን ምሩቅ ማፍራት ብቻውን እንደስኬት መታየት 
የለበትም፡፡ መንግስት በርካታ ዩኒቨርስቲዎችን የማስፋፋቱን 
ያክል ዩኒቨርስቲዎቹ ስለሚያስፈልጋቸው መምህራንና 
የትምህርት መረጃዎች ቆም ብሎ ማሰብ ተስኖታል፡
፡ በመሆኑም ደረጃቸውን ያልጠበቁ ዩኒቨርስቲዎችን 
በማስፋፋት የቁጥር አምልኮውን ተያይዞታል፡፡ 
የዩኒቨርሲቲዎቹ ቁጥር ማደጉ በራሱ እንደ እድገት ሊታይ 

እንደማይገባው እናምናለን፡፡ ጥራት ከሌላቸው ተቋማት 
ሙያዊ ብቃት ያላቸውን ምሩቃን መጠበቅ ያስቸግራል፡
፡ በመሆኑም መንግስት የተማሪዎችን ተወዳዳሪነት 
ለማስጠበቅ የከፍተኛ ተቋማትን ጥራት ማስጠበቅ 
ይጠበቅበታል፡፡ 

መንግስት በየዓመቱ ለተመራቂውም ሆነ ለማንኛውም 
ሥራ ፈላጊ ዜጋ ከሞያው፣ ከእውቀቱና ከልምዱ ጋር 
ተመጣጣኝ የሆነ የሥራ መስክ የማመቻቸት ግዴታ 
አለበት፡፡ ተመራቂ ወጣት ምሁራንም በተመረቅንበት ሞያ 
ተመጣጣኝ ሥራ ይሰጠን ብሎ መጠየቅ የዜግነት መብት 
ነው፡፡ ሥራ አይናቅም፤ ሥራ ክቡር ነው ብለን እናምናለን፡
፡ ይህ ማለት ግን በ15 ቀን ሥልጠና ዜጐች ሊሰማሩበት 
በሚችል ሥራ መስክ ላይ 16 ዓመት ተምሮ በዲግሪ 
የተመረቀ ባለሞያ ማሰማራት ግዴታ አይደለም፡፡ አገራችን 
የተማረ ዜጋ የተትረፈረፈባት አገር አይደለችም፡፡ ወጣት 
ምሁራንን መንግስት በአግባቡ ሊይዛቸው ይገባል እንላለን፡፡

አንድ አገር የመጀመሪያው ትልቁ ሀብቷ ዜጐቿ 
ናቸው፡፡ የዜጐቿን እውቀት፣ ጉልበትና ልምድ አደራጅቶና 
አስተባብሮ ለአገር ልማትና ዕድገት ሊያውለው ይገባል፡፡ 
በኢህአዴግ የሥልጣን ዘመን እንደተመለከትነው ግን ወጣት 
የዩኒቨርስቲ ምሩቃንን እውቀትና ችሎታ ለአገርና ለህዝብ 
ጥቅም ከማዋል ይልቅ እያደራጀ ለሥልጣኑ ማራዘሚያ 
ተጠቅሞባሞባቸዋል፡፡ ሥራ ለማግኘት ከፈለጋችሁ አባሌ 
የመሆን ግዴታ አለባችሁ ብሎ አስገድዷል፡፡ ኢህአዴግነትን 
ከኢትዮጵያዊነት በላይ እንደሆነ ለማስመሰል ሞክሮአል፡፡ 
ተመራቂ ተማሪዎችም የዚህ ስርዓት ሰለባ ናቸው፡፡ ይህ 
እዚህ ላይ መቆም አለበት፡፡ ወጣቱ በነፃነት የመደራጀት 
በዜግነቱ በሰለጠኑት ሙያና በመረጠው ሥራ መስክ 
የመሠማራት መብት አለው ብለን እናምናለን፡፡ መንግስት 
እንደመንግስትነቱ ኃላፊነቱን ይወጣ እንላለን፡፡ 
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ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ሐምሌ 2003 ዓ.ም ተመሰረተ፡

፡ፍኖተ ነፃነት በአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ 

ፓርቲ (አንድነት) ስር የሚታተም በፖለቲካዊ፣ 

በማህበራዊ፣ወቅታዊ ጉዳዮችና በመዝናኛ ላይ 

የሚያተኩር  ጋዜጣ ነዉ፡፡

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

ዋና አዘጋጅ፡-

       ነብዩ ኃይሉ

አድራሻ፡-

        ልደታ ክ/ከተማ ወረዳ 10

       የቤት ቁ. 320

 ኢሜይል፡- nebiyuhailu@gmail.com

አዘጋጆች፡-
 ብዙአየሁ ወንድሙ

 ብስራት ወ/ሚካኤል

 ሰለሞን ስዩም 

አርታኢ፡-

 አንዳርጌ መስፍን

 

አምደኞች፡-ዶ/ር ኃይሉ አርአያ

 ኢ/ር ዘለቀ ረዲ

 ቀለሙ ሁነኛዉ

 በለጠ ጎሹ

 አንዷለም አራጌ

 ደረጀ  መላኩ

ኮምፒዩተር ጽሁፍ፡-

 ብርቱካን መንገሻ

ህትመት ክትትል፡- 

 ወንድወሰን ክንፈ

አከፋፋይ፡-

 ነብዩ ሞገስ

አሳታሚዉ፡-አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 

(አንድነት)

አድራሻ፡-አራዳ ክ/ ከተማ ወረዳ 07 የቤት ቁ. አዲስ

አታሚ፡- ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት

አራዳ ክ/ ከተማ ቀበሌ 07 የቤት ቁ.984

የዝግጅት ክፍሉ ስልክ፡- 01 11249659
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  09 23 11 93 74
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ኢሜይል  fnotenetsanet@yahoo.com

 ujdparty@gmail.com

 andinet@ andinet.org

 ፋክስ ቁጥር ፡-+251-111226288  

ተምሮ መንከራተት እስከመቼ?
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አቦይ ስብሐትን በቃለ ምልልስ

ዳዊት ሰለሞን

ህወሓትን ከመሠረቱት ጥቂት ወጣቶች 
መሀከል በዕድሜ አንጋፉ ከነበሩት ስብሐት ነጋ 
አንዱ ናቸው፡፡ በትጥቅ ትግሉ ወቅትም ህወሓትን 
ረዘም ላሉ አመታት በሊቀመንበርነት መርተዋል፡
፡ የድርጅቱ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል በመሆንም 
ህይወታቸውን ከኢህአዴግ ጋር አመሳስለዋል፡፡ 

የአቦይ ስብሐት የትግል አጋር የነበሩና በተለያዩ 
ምክንያቶች ከድርጅቱ የተሰናበቱ ውስጥ አዋቂዎች 
ሰውየው ከህወሓት ሊቀመንበርነት ከተነሱ በኋላም 
ቢሆን ከጀርባ ሆነው እንደሚመሩት ይጠቅሳሉ፡
፡ የድርጅቱ እስትንፋስና አርክቴክት በማድረግ 
የሚቆጥሯቸው ተጋዳላዮች ቁጥር ጥቂት 
አልነበሩም፡፡ በስም የኢህአዴግ ሊቀመንበር መለስ 
ዜናዊ ይሁኑ እንጂ ስብሐት በመለስ ውስጥ 
ጎልተው እንደሚታዩ ይነገራል፡፡ ከቅርብ አመታት 
ወዲህ ግን መለስ “የሰብሓት” ልጅ አይመሰሉም፡
፡ የባለቤታቸው የወ/ሮ አዜብ መስፍን ኃያልነት 
እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ ሰብሓት በመለስ 
ህይወት የነበራቸው ሚና እየደበዘዘ በመምጣቱ 
መለስ በቀዳማይ እመቤቷ ስር ገብተዋል፡፡ ይህም 
የስብሓትን የመጋረጃ ጀርባ ግዙፍነት የሉም 
የሚባልበት ደረጃ አድርሶታል፡፡ 

አሁን አቦይ “የኢትዮጵያ የሰላምና ልማት 
ተቋም ኢንስቲትዩትን” ይመራሉ፡፡ ነገር ግን 
ምስላቸውን ከመድረኩ እስከ መጨረሻው 
ለማጥፋት ባለመፍቀዳቸው በየአጋጣሚው 
በነፃ ጋዜጦችና በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ብቅ 
በማለት ድምፃቸውን ያሰማሉ፡፡ በኢህአዴግ የ21 

ዓመታት የገዢነት ዘመን ስብሓት አዲስ ዘመን 
ጋዜጣ ከአልሻባብ የገንዘብ ድጋፍ ተደርጎላታል 
በሚላት ፍትህ ጋዜጣ በመፃፍ የመጀመሪያው 
ተጋዳላይ ናቸው፡፡ የቀድሞው መምህር አሁንም 
ቢሆን ለጋዜጠኞች ቃለ ምልልስ የመስጠት ችግር 
የለባቸውም፡፡ የሌሎቹ የኢህአዴግ ቱባ ባለስልጣናት 
ጠቅላይ ሚኒስሩን ጨምሮ ቢሮዎቻቸው ለነፃ 
ጋዜጠኞች በብረት የተከረቸመ ቢሆንም የአቦይ 
ቢሮ ክፍት ነው፡፡  

ከኢህአዴግ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነታቸው 
ከለቀቁም በኋላ በድርጅቱ የነበራቸው ተሰሚነት 
አለመቀነሱን የሚከራከሩት ስብሓት ሰኔ 16/2004 
ለንባብ ለበቃችው አዲስ ጉዳይ መጽሄት ሰፋ ያለ 
ቃለምልልስ በመስጠት ሁለት ጫፍ ያላቸውን 
አስተያየቶች ሰንዝረዋል፡፡ በመምህርነት ሙያ 
ትጥቅ ትግሉ ቀደም ብሎ በተለያዩ የኢትዮጵያ 
ክልሎች መዞራቸው ህዝቡ በአስከፊ ግፍ 
እየተሰቃየ መሆኑን ለመመልከት መብቃታቸው 
ወደ በረሃ ለመውጣት ምክንያት እንደሆናቸው 
አቦይ ይገልፃሉ፡፡ አስገራሚው ነገር ስብሐትን 
ወደ ጫካ እንዲወጡ ያደረጓቸው ነጥቦች ዛሬም 
መሬት የረገጡ መሆናቸው ነው፡፡ “ህዝቡ እየኖረ 
ነው ሊባል አይችልም፡፡ ስቃይ ነው፤ ሲኦል ነው፡
፡ ታሞ መሞት የተለመደ ነው፡፡ ረሃብ ከመጣ 
በቀላሉ ይገድልሃል” በማለት ‹‹ናፈቀኝ ዱሩ›› 
ያሉበትን ምክንያት ያብራራሉ፡፡ እነዚህ ነገሮች 
ነፍጥ በማንሳት ጫካ ለመግባት የሚያበቁ ከሆነ 
ዛሬም እኮ ታመው የሚድኑ ጥቂቶች ናቸው፡
፡ ሰፊው ህዝብ ሌሎቹን ያኗኑራል እንጂ እየኖረ 
አይደለም፡፡ ‹‹ከኢትዮጵያ ህዝብ 5 በመቶው ቁርጥ 
ሲበላ 95 ከመቶው ‹ቁርጡን› አውቆ ይኖራል›› 
የሚሉ ስላቆች የተፈጠሩት አቦይ በረሃ በገቡበት 
ዘመን አይደለም፤ አሁን እንጂ፡፡ ኢትዮጵያ ሁለት 
ልጆች አሏት፡፡ የእንጀራና ከአብራኳ የተገኙ ልጆች፡
፡ የዘመናችን ኢትዮጵያ የአብራክ ልጆች በገዢው 
ግምባር በአንድም በሌላ መንገድ የተጋቡ ናቸው፡
፡ ለእነርሱ ነግዶ ማትረፍ፣ የፈለጉትን ማግኘት 
ቀላል ነው፡፡ የፓርቲ መታወቂያ ለሌለው ቀሪው 
ኢትዮጵያዊ ግን ሌላ አገር ያለው ይመስል፡፡ 
ህይወት ፈታኝ ናት፡፡ ኢህአዴግ 7 ሚሊዮን አባል 
አለኝ በማለት ራሱን የአገሪቱ አውራ ፓርቲ አድርጎ 

የሚመፃደቀው 7 ሚልዮን ችግሮች ያሉባቸው 
ዜጎች ለችግራቸው መጠጊያ እንዳደረጉት ሳይገነዘብ 
ይሆን? 

“ደርግና አፄ ኃይለ ሥላሴ እንዲሁም ከዚያ 
በፊት የነበሩት ስርዓቶች ሀገርን በማወቅና 
ህዝብን በመጥቀም ምንም ልዩነት የላቸውም፡፡” 
የሚሉት ሰብሓት “ነፍጠኝነት በአመለካከት ደረጃ 
በቀጣይነት መቀጥቀጥና ከዚህም በላይ መደምሰስ 
አለበት” ይላሉ፡፡ መቼም ነፍጠኝነት መቀጥቀጥ 
እንደሚገባው በብረት ትግል ስልጣን የተቆናጠጡ 
ሰዎች ሲናገሩ ማድመጥ ማስረገሙ አይቀርም፡፡ 
ብረትን በብረት በመቃወም ወደ በረሃ የገባ ሰው 
ስለ ሰላማዊ ትግል የማውራት ሞራል ይኖረዋል 
የሚል እምነት የለኝም፡፡ ባይሆን በስብሓት 
የሚያምረው ደርግን ስላናገሩበት ቋንቋቸው ቢናገሩ 
ነው፡፡ ነፍጠኝነት እንደ ቀድሞው አሸማቃቂ 
ትርጉም እስካልተሰጠው ድረስ ብረት ማንገት 
ነው፡፡ ነፍጠኛ መሣሪያ የያዘ በሚለው ትርጓሚ 
ከተስማማን ነፍጠኝነትን በአመለካከት ደረጃ 
መቀጥቀጥ የሚገባው ለማን ነው? እውነት ነው 
ደርግ ነፍጠኛ /ባለመሳሪያ/ ስለነበር የብዙዎችን 
ህይወት ቀጥፏል፡፡ ደርግ ስለፈጸመው ግፍ መናገሩ 
አግባብ ነው፡፡ ነገር ግን ይህንን በዋነኝነት መስማት 
የሚገባው ማን ነው? ኢህአዴጋውያኑ በየግንቦት 
ሃያው ስለ ደርግ ማውራትን ይመርጣሉ እንጂ 
አያዳምጡም፡፡ ‹‹ደርግን መቃብር ሰደድነው›› 
ይሉናል እንጂ የደርግ ነፍስ በእነርሱ ህይወት 
ስለማግኘቱ ማሰላሰል አይፈቅዱም፡፡ 

አቦይና ጓዶቻቸው በነፃነት ርሃብ ደደቢት በርሃ 
ሲመሽጉ የነበራቸው ራዕይ የጠፋችውን ነፃነት 
ስለመመለስ እንደነበር መገመት አያዳግትም፡፡ 
ነገር ግን ትልቁ ጥያቄ መሆን የሚገባው ‹‹ነፃ 
አውጪዎች ነፃነትን ያውቋት ነበርን?›› የሚለው 
ነው፡፡ ከ21 ዓመታት በኋላም ቢሆን ኢትዮጵያ 
በነውጥ ስር ናት፡፡ ዛሬም መንግስት የሚቃወሙትን 
በአደባባይ ከፈለጋችሁ ይዋጣልን እያለ ይገኛል፡፡ 

‹‹ብዙ መስዋዕትነት ክፍለን ያገኘነውን ስልጣን 
በምርጫ ካርድ እንዴት እናስረክባለን?›› የሚሉ 
ባለስልጣናት ቁጥር ቀላል አይደለም፡፡ ደርግ 
እስከ አፍንጫው በታጠቀው ነፍጥ በመተማመን 
የአብዮቱን ተቃዋሚዎች ደፍጥጧል፡፡ ኢህአዴግስ?

ደርግ ለገደላቸው ወጣቶች የመታሰቢያ 
ሃውልት ማቆም አያፍርም፡፡ ኃይለ ሥላሴንና ከዚህ 
ቀደም ለነበሩ የኢትዮጵያ መንግስታት የጭራቅ 
ምስል መፍጠር ለዚህ ትውልድ ምኑ ነው? 
ይህ ትውልድ የሚፈልገው የወቅቱ መንግስት 
ታገልኩለት የሚለውን ዴሞክራሲ በተግባር 
እንዲያሳይ ነው፡፡ ደርግ ወጣቶችን ጨፈጨፈ 
እያልን በየምርጫው ማግስት ለተቃውሞ የወጡ 
ወጣቶችን በጥይት ናዳ የምንቆላቸው ከሆነ በደርግ 
መስፈሪያ የማንሰፈርበት ምክንያት ምንድን ነው? 
በፍርሃት የተሸበበው የቀድሞው የነፃነት አቀንቃኝ 
ቴዲ አፍሮ ከዚህ ቀደም “አዲስ ንጉስ እንጂ ለውጥ 
መቼ መጣ” በማለት ማቀንቀኑ በኢህአዴግና በደርግ 
መካከል ልዩነት ስላለመኖሩ ማሳያ አይሆንምን? 

በአቦይ ቃለ ምልልስ ብዙ ሰበዞች ሊመዘዙ 
የሚገባ እንደሆነ ይሰማኛል፡፡ ፅሁፌን ከመቋጨቴ 
በፊት አንድ ነጥብ ልጨምር፡፡ ስብሓት 
ደርጅታቸው ሁለት ነገሮችን በመፈፀማቸው 
የሚኩራሩ ይመስላሉ፡፡ የብሄር ብሄረሰቦችን 
ጥያቄ መመለሱንና አገሪቱን ከመበታተን ታድጓል 
ይላሉ፡፡ “ህወሓት የተነሳው በኢትዮጵያ ዋነኛው 
ቅራኔ የብሄር ብሔረሰብ ብሎ ነው፡፡” የሚሉን 
የቀድሞው አንጋፋ ተጋዳላይ በ1983 አዲስ አበባ 
ሲደርሱ አገሪቱን ፈርሳ እንዳገኟት ይነግሩናል፡፡ 
ኢትዮጵያ በምትባል አገር መቆየት የማይፈልጉ 
ብዙ ድርጅቶች ነበሩ፡፡ እስከ መገንጠል ድረስ 
የሚለውን አንቀጽ 39ን ያስቀመጥነው ለማቆየት 
ነው፡፡” የምትል ዐረፍተ ነገር ይጨምሩልናል፡፡ 

አቦይ ስለ የትኛው ኢትዮጵያ ነው የሚናገሩት? 
ኤርትራን ከእናት አገር እንድትቆረስ “ነፃነት ወይስ 
ባርነት” የሚል ህዝበ ወሳኔ እንዲደረግ የፈቀደና 
ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ ኢትዮጵያን የአሰብ ወደብ 
ባለቤትነትን ካሳጣ በኋላ ለአዲሲቷ አገር ኤርትራ 
የመጀመሪያ እውቅናን የሰጠ ድርጅት እንዴት 
አገርን ከመበታተን ታደግናት ይሉናል? አቦይና 
ጓደኞቻቸው እንደ ዛሬው አይሁን እንጂ ከሻዕቢያ 
ጋር ታላቅና ታናሽ በነበሩበት ዘመን ይህንኑ 
የኢሳያስ አፈወርቂን ከኢትዮጵያ የተነጠለች 
ኤርትራን የመመስረት ፍላጎት ለማሳካት ቃል 
ኪዳን ፈጽመዋል፡፡ ህዝብ ውሳኔው ለይስሙላ 

ዳንኤል ተፈራ

የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማስታወቂያውን 
ማስተላለፍ ከጀመረ ሰነባብቷል፡፡ ያውም አብዛኛው 
ሰው ይከታተለዋል በሚባለው የዜና ሰአት 
ላይ ነው የሚያስተላልፈው፡፡ ከዶክመንተሪው 
የተቀነጨቡ ልብ ሳቢ ትእይንቶችን የያዘውን 
ማስታወቂያ የሰማሁት በተደጋጋሚ ነው፡፡ ምንም 
እንኳ ‹‹ለምን በሃይማኖት ዙርያ የሚያጠነጥን 
ዶክመንተሪ ማዘጋጀት ፈለጉ?›› የሚለው ግልፅ 
ቢሆንም፤ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወቅታዊ 
ጉዳዮችንና የህዝብን ቀልብ የሳቡ ጠንካራ 
ጥያቄዎች ሲነሱና የገዥውን ፓርቲ ስልጣን 
የሚገዳደሩ ሁኔታዎች ሲከሰቱ ‹‹ማስተባበያ›› 
የሚመስል ዶክመንተሪ አልያም የመንግስትን 
አቋም የሚያጠናክር ዶክመንተሪ ማዘጋቱን 
የለመድነው ቢሆንም ‹‹ብዙ ሃይማኖት አንድ 
ሃገር›› የሚለውን ማስታወቂያ ከተከታተልኩ 
በኋላ ለማየት ጓጓሁ፡፡

መጓጓቴ ግን ከልክ ያለፈ አልነበረም፡፡ ከዚህ 
በፊት በኢቲቪ የተላለፉት አኬልዳማና እመቤት 

በኢትዮጵያ “የሃይማኖት መቻቻል” አለ እንዴ?
ፍትህን የመሳሰሉ ወቅት ወለድ ዶክመንተሪዎች 
ምን ተከትለው እንደመጡ ማወቄና የፕሮግራሙ 
አቀራረብ ወደ ገዥው ፓርቲ አስተሳሰብ 
የማድላቱ ነገር ለጉጉቴ ቀዝቃዛ መሆን 
አስተዋፅኦ ነበራቸው፡፡ የኢቲቪ ዶክመንተሪዎችን 
እንደማስተባበያ የሚመለከቱ ወዳጆች አሉኝ፡
፡ የወዳጆቼን ምልከታ እንዳላከብር የሚያደርገኝ 
ምንም ምክንያት የለም፡፡

ቢሆንም ‹‹ብዙ ሃይማኖት አንድ ሃገር›› 
የሚለውን የኢቲቪ ወቅታዊ ስንቅ ቀዝቃዛ 
ጉጉቴ አዘናግቶኝ ሳልመለከተው ቀረሁ፡፡ ነገርግን 
መደገሙ አይቀርም ብዬ ተፅናናሁ፡፡ መፅናናቴ 
እውነት ሆኖ ‹‹በተመልካች ጥያቄ መሰረት›› ብሎ 
ኢቲቪ ዶክመንተሪውን ደገመው፡፡ የተደገመውን 
ፕሮግራም ሳያመልጠኝ ተከታተልኩት፡፡ 

የተከታተልኩበት ምክንያት ‹‹መንግስት 
በሃይማኖት ጣልቃ እየገባ ነው›› የሚለው 
የሙስሊሙና የክርስትያኑ ምእመን ክስና 
ክሱን ተከትሎ ‹‹መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ 
አይገባም፤ እኛ ወደ ሃይማኖት ተቋማት የሄድነው 
ህገ-መንግስት ልናስተምራቸው ነው›› በሚለው 
የመንግስት መልስ መካከል ያለውን ተቃርኖ 
ለማሰስ ነው፡፡ እንዲሁም ኢቲቪ እግር ጥሎት 
አዲስ ፍንጭ ጠብ ያደርግ እንደሆነ ውድ ጊዜን 
ሰውቶ መመልከቱ ሊጠቅም ስለሚችልም ነው፡፡

ብዙ ሃማኖት አንድ ሃገርን አየሁት፡፡ 
በተለያዩ ሃይማኖቶቸ ውስጥ የሚኖሩ ግለሰቦች 
የተናገሩት ቅንጭብጭብ ትረካዎች የተሞላና 
የሃይማኖት መሪ የተባለ ሁሉ ስለ ኢትዮጵያውያን 
በሃይማኖት ተቻችሎ ስለመኖር፤ ክርስቲያኑ፣ 
ሙስሊሙ፣ ፕሮቴስታንቱ እንዲሁም ሃይማኖት 

አልባው ተቻችሎ የሚኖርባት ሃገር መሆኗን 
ለመናገር ታሪካዊ ዳራዎችን እዚና እዚያ 
በመርገጥ ሊያስቃኘን የከጀለ ፕሮግራም መሆኑን 
ለመታዘብ ይቻላል፡፡ 

በኢትዮጵያ የሃይማት መቻቻል አለ እንዴ? 
በመቻቻል ነው የምንኖረው ወይስ ተዋደንና 
ተሳስበን? እሽ! እንግዲያስ መቻቻል የሚለውን 
ቃል የአማርኛ መዝገበ ቃላት ሳንገልጥ እኛን 
በሚያግባባን መልኩ እንተርጉመው፡፡ መቻቻል 
ከሚለው ቃል ጀርባ ቁርሾ፣ ቂም፣ አለመግባባትና 
አንዱ ላንዱ ጠላት መሆን ይኖራል፡፡ ስለዚህ 
ቁርሾውና ቂሙ ማረቅ፤ አለመግባባቱ 
አለመፈታትና ጠላትነቱ ወደ ሰላም መለወጥ 
ሳይችል ሲቀር በመቻቻል መኖር የሚለው ቃል 
ይመጣል፡፡ በቻቻል ባለመስማማት ተስማምቶ 
መኖር እንደማለት ነው፡፡

ታዲያ ተቻችሎ መኖር ሲባል በኢትዮጵያ 
ባለመስማማት ተስማምተን ነው እንዴ 
ምንኖረው? በፍፁም! እንደዚያ ሊሆን አይችልም፡
፡ ገዥው ኢህአዴግ ‹‹መቻቻል›› የሚለውን 
ቃል ለምን እንደሚጠቀም ገብቶኝ አያውቅም፡
፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት የኖረው ተቻችሎ 
ሳይሆን ተዋዶና ተዋልዶ፤ ተፋቅሮና ተሳስቦ 
ነው፡፡ ተቻችሎ የሚለው ቃል የኢትዮጵያውያንን 
የዘመናት አብሮ የመኖር ባህል ያሳንሳል፤ 
ቱባውን ባህል ያኮስሳል፡፡ 

በፖለቲካ አይን ስናየው ደግሞ ‹‹ተቻችሎ 
መኖር›› የሚለውን ስናየው የቋንቋ፣ የሃይማኖት 
ልዩነት እያለው በአንድነት አብሮ የኖረው 
ኢትዮጵያዊ እርስ በእርሱ እንዲጠባበቅ በማድረግ 
የስልጣን እድሜን ማራዘም አንደኛው ሲሆን 

ሁለተኛው ደግሞ መቻቻሉን የፈጠርኩት እኔ 
ነኝ የሚል ሚጢጢ ሞገስ የማግኘት እቅድ ነው 
ብለን ልንተረጉመው እንችላለን፡፡

በሃይማኖት በኩልም መቻቻል የሚለው ቃል 
ከላይ እንደጠቀስነው ነው፡፡ ዋና ዋና የሚባሉትን 
ሁለት ሃይማኖቶች እንይ፡፡ ክርስትና ወደ 
ኢትዮጵያ የገባው እንደ ሸቀጣሸቀጥ ተጭኖ 
ሳይሆን በራሱ የታሪክ አጋጣሚ ነው፡፡ የታሪክ 
አጋጣሚው ደግሞ ረጅም አመታትን ያስቆጠረ 
ነው፡፡ ስለዚህ ክርስትና ኢትዮጵያዊ ሆኖ ከቀጠለ 
ረጅም አመት ሆኖታል ማለት ነው፡፡

እስልምናም እንደዚሁ በአንድ ታሪካዊ ዳራ 
ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ከቀጠለ 
ረጅም አመታት አልፉዋል፡፡ በእነዚህ ረጅም 
አመታትም ሌላውን የዓለማችን ህብረተሰብ ክፍል 
በሚያስደንቅ መልኩ የእስልምናና የክርስትና 
እምነት ተከታዮች ሃይማኖታቸውን የግላቸው፣ 
ሃገራቸውን የጋራ አድርገው ኖሩ፡፡ አሁንም 
እየኖሩ ነው፡፡ ወደፊትም ይኖራሉ፡፡

ሲኖሩ ግን ተቻችለው አይደለም፡
፡ እንዲቻቻሉ የሚያደርግ ቂምም ሆነ ቁርሾ 
የለባቸውም፡፡ በታሪክ አጋጣሚ የተከሰቱ 
የመስፋፋት ጦርነቶችንም እንደ ታሪክ አጋጣሚ 
እንጂ ከዚያ ባለፈ አይገልጧቸውም፡፡ ታድያ 
ለምንድነው ስለሃማኖት መቻቻል የሚወራው? 
የምን መቻቻል ነው? ያለው እኮ አብሮ መኖር፣ 
መዋደድ፣ መተሳሰብና ፍቅር ነው፡፡

ባለፈው ዓመት መዲናችንን ያጥለቀለቁ 
ቢልቦርዶች ነበሩ፡፡ እነዚህ ቢልቦርዶች ሸክና ቄስ 
አንድ ላይ ቆመው፤ ጎረቤታም የሆኑ ሙስሊምና 

ወደ ገፅ 15 ይዞራል....

ወደ ገፅ 7 ይዞራል....
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መምህራን በነፃ የመደራጀት ጥያቄአቸውን 
እስከ ወዲያኛው ይተውታል የሚል 

እምነት የለኝም

የዛሬው እንግዳችን አቶ ገሞራው ካሣ ይባላሉ፡፡ በነባሩ የኢትዮጵያ 

መምህራን ማህበር (ኢመማ) ዋና ፀሐፊ ሆነው አገልግለዋል በወቅታዊ 

ጉዳዮች ዙሪያ ከባለደረባችን ብዙአየሁ ወንድሙ ጋር ቆይታ አድርገዋል፡፡

ምርጫ ቦርድ ላይ በርካታ የፖለቲካ 
ድርጅቶች የሚያሰሙት እሮሮም የዚሁ 
አካል ነው፡፡ 

መምህራን በአዲስ መልክ 
ለመደራጀት ጠይቃችሁ 
መከልከላችሁን ትናገራላችሁ፡
፡ ከልካዩ አካል ማን ነው? 
ለክልከላውስ ምን ምክንያት 
ተሰጣችሁ? አሁንስ ጥያቄአችሁን 
ትታችሁታል ወይስ ሌላ አማራጭ 
ይዛችኋል?

ቀድም ሲል ለዓመታት የዘለቀው 
ውጣ ውረድ እንዳለ ሆኖ በተለይ 
ከግንቦት 1997 ብሔራዊ ምርጫ በኋላ 
የመንግሥት ቅጥ አልባ ጭካኔና የፍ/
ቤቱ አያያዝ ተስፋችንን እያመናመነው 
በመምጣቱ ውስጥ ውስጡን ለሌላ 
አማራጭ ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ 
ተገደድን፡፡ ከብዙ ድካም በኋላ 
ተማምነን የጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ 
በፈረደብን በወሩ ማለትም በሐምሌ 
ወር 2000 ዓ. ም. ከየክልሉ ከመጡ 
ከመምህራን ተወካዮች ጋር መክረንና 
መሥራች አባላት መርጠን፤ አዲስ 
ስያሜ አውጥተን፤ የመመሥረቻ ህገ-
ማህበሩን አዘጋጅተንና ማንኛውም ህጉ 
የሚጠይቀውን ፎርማሊቲዎች ሁሉ 
አሟልተን በወቅቱ ጉዳዩ ለሚመለከተው 
በፍትህ ሚኒስቴር የማህበራት ምዝገባና 
ፍቃድ ሰጪ ክፍል አመለከትን፡፡ 

ከብዙ ደብዳቤዎች ልውጥና ደጅ 
ጥናት በኋላ የፍትህ ሚኒስቴር 
በህግ ተቀባይነት የሌለው ምክንያት 
(መምህራን በሙያቸው ለመደራጀት 
አሠሪ መ/ቤታቸውንና ተቀናቃኛቸውን 
ቡድን ማስፈቀድ፤ ኢመማና ብአማ 
አንድ ዓይነት ስያሜ ነው ማለት ፡
የተወሰኑ ክልሎች መምህራንን ብቻ 
ለማካተት ስላሰቡ፤ ከአንድ በላይ 
ማህበር አይኖርም የሚሉትን) ደርድሮ 
የመመዝገብ ማመልከቻችንን ውድቅ 
በማድረጉ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ 
ፍ/ቤት ላይ ክስ መሠረትንበት፡፡ ፍ/
ቤቱም ለወራት ሲያሟግተን ቆይቶ 
በማሀከል የማህበራት ምዝገባ ኤጀንሲ 
ከፍ/ሚኒስቴር ተገንጥሎ ለብቻው ራሱን 
ችሎ መቋቋሙ ሲታወጅ ጉዳያችሁ በዛ 
ይታይላችሁ ብሎ መዝገባችንን ዘጋው፡
፡ በዛን ወቅት አዋጁ ቢወጣም የእኛ 
ማመልከቻ የገባው ከስምንት ወር 
በፊት መሆኑን በመግለጽ ህጉ ወደ 
ኋላ ተመልሶ ልንዳኝበት የማይገባ 
ከመሆኑም በላይ ኤጀንሲው ቢሮ 
ስላልከፈተና ሥራ ስላል ጀመረ የበታች 
ፍርድ ቤት የሰጠው ውሳኔ ላይ ያለንን 
ቅሬታ በመግለጽ ፌደራል ከፍተኛ ፍ/

ቤት ይግባኝ ጠየቅን፡፡ ከፍተኛው ፍ/
ቤትም በሁለት ቀን ቀጠሮ የስር ፍ/ቤት 
ውሳኔን አጽንቶ አሰናበተን፡፡ አማራጭ 
ስላጣን ኤጀንሲው ሥራ እስኪ ጀምር 
ጠብቀን ማመልከቻችንን አስገባን፡፡ 
ኤጀንሲው ውስጥ ያሉ ካድሬዎች እዚህ 
ግባ በማይባል ሰበብ አስባብ (መተዳደሪያ 
ደንቡን እንደገና እንድንበውዝ፤ 
የተሞሉ ፎርሞች እንዲቀየሩ፤ ደስ 
ያላላቸው ቃል እንዲለወጥ ሲአደርጉ፤ 
ስለኛ የኋላ ታሪክ ጥናትና ምርምር 
እያካሄድን ነውና ጊዜ ስጡን ወዘተረፈ 
እያሉ) ከዓመት በላይ ሲያመላልሱን 
ቆይተው በመጨረሻ የእናንተፋይል 
ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና 
ለፌደራል ዕንባ ጠባቂ ተቋም የተላከ 
ስለሆነ ሲመለስ እንጠራችኋል፡፡ 
ከዛ ውጭ ፈጽሞ አናነጋግራችሁም 
ብለው ቢሯቸውን ዘጉብን፡፡ ይሄንኑ 
ውሳኔአቸውን በህጉ መሠረት በጽሁፍ 
መልስ እንዲሰጡን እስከ ዋናው 
ዳሬክተር አቶ አሊ ሲራጅ ድረስ 
በአካል ለማቅረብ ብንከለከልም በጽሁፍ 
አመልክተን ፍቃደኛ አልሆኑም፡፡ 
መዝገባችሁን ወስደውታል የተባሉትን 
መ/ቤቶች ስንጠይቅ ምንም ይሄ ነው 
የሚባል የሚጨበጥ መልስ ሊሰጡን 
አልፈለጉም፡፡ እስካሁን ያለው ሁኔታ 
ይሄን ሲመስል ለወደፊቱም በእኔ 
እምነት የጊዜ ጉዳይ እንጂ መምህራን 
በነፃ የመደራጀት ጥያቄአቸውን እስከ 
ወዲያኛው ይተዉታል የሚል እምነት 
የለኝም፡፡ በደል በበዛባቸው ቁጥር 
የመደራጀት ፍላጎታቸው እንደሚጠነክር 
ከተሞክሮ አውቃለሁ፡፡ ሌላ አማራጭ 
መንገዱም ያለው በነሱው እጅ ነው፡፡

ታዲያ ነፃ ማህበራት በሌሉበት 
አገር ዴሞክራሲያዊ ሥርአት 
መገንባት ይቻል ይሆን?

እኔ እስከማውቀው ድረስ የሚታሰብ 
አይደለም፡፡ ምክንያቱም በመጀመሪያ 
ደረጃ ያለ ድርጅት የብዙሀንን ጥቅም 
ማስከበር፤ የሀገር ጉዳይ መሥራት 
የማይሆን ነገር ነው፡፡ በተለይ ነፃ 
የሙያና ሠራተኛ ማህበራት የአባላቱን 
መብትና ጥቅም ከማስከበራቸው ጎን 
ለጎን ለሙያቸው ጥራትና ስፋት፤ 
ለሥራቸው ውጤታማነት ትልቅ ድርሻ 
አላቸው፡፡ የአባላቶቻቸውን የአመለካከት 
አድማስ ለማስፋትና ለማጥራት፤ 
ማህበራዊ መስተጋብራቸውን ስልጡን 
ለማድረግ፤ የሰብአዊ መብቶችን አክብሮ 
ለማስከበር በእጅጉ የሚረዱ መተኪያ 
የማይገኝላቸው የተግባር ት/ቤቶች 
ናቸው፡፡ ለዴሞክራሲያዊ ሥርአት 
ግንባታ ወሳኝ ግባአቶች ናቸው፡፡ 
በነዚህ ግብአቶች ያልተሞላ ዲሞክራሲ 
ለስም ብቻ ዲሞክራሲ ቢባል ለምንም 
የማይበጅ ባዶ ቀፎ ነው፡፡ 

 እስቲ ከሲቭል ማህበራት 
ጉዳይ ወጣ እንበል፣ አገሪቱ ውስጥ 
ያሉ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
ከኢህአዴግ የተሻለ አማራጭ አላቸው፤ 
አገር የመምራት ብቃት አላቸው ብለው 
ያምናሉ?

ይሄን ጥያቄ በደፈናው በአዎንታ 

ወይም በአሉታ መመለስ አግባብ 
አይመስለኝም፡፡ ታማኝና ተጨባጭ 
የሆኑ መስፈርቶች ሊኖሩን ይገባል፡፡ 
ከሁሉ በፊት የእያንዳዳቸውን የፖለቲካ 
ፕሮግራም አጥርቶ ማወቅ ይጠይቃል፡
፡ የእለት በእለት እንቅስቃሴአቸውና 
በሕዝብ ዘንድ ያላቸው ቦታ ሌላው ወሳኙ 
መስፈርት ነው፡፡ በተናጠል አመራሩ 
እንደዚሁም በጅምላ ደግሞ ድርጅቱ 
ከተመሠረተ እስካሁን ያስመዘገበው 
ድክመትና ጥንካሬ(ፈረንጆች ትራክ 
ሪኮርድ የሚሉት) እንደ ሦስተኛ 
መመዘኛ መታየት አለበት፡፡ ከነዚህ 
ሦስት መስፈርቶች ውስጥ እኔ የሆነውን 
ያክል ልናገር የምችለው በተወሰኑት 
ፓርቲዎች የፖለቲካ ፕሮግራምና 
በህዝቡ ስሜት ላይ ነው፡፡ ለዛውም 
የኢህአዴግ አባል የሚባሉትን ጨምሮ 
የስድስት ፖለቲካ ድርጅቶች ፕሮገራም 
ብቻ ነው ያነበብኩት፡፡ ስድስት ያልኩህ 
የኢህአዴግና የአባል ድርጅቶቹ 
የፖለቲካ ፕሮግራማቸው የአንዱ 
ከሌላው የስም ለውጥ ካልሆነ በስተቀር 
በሀሳብ ደረጃ ልዩነት የማታይበት እንደ 
ካርቦን ኮፒ የሚቆጠር ስለሆነ ነው፡፡ 
አጋር ድርጅቶች የሚባሉትም ከዚህ 
የተለየ የሚኖራቸው አይመስለኝም፡
፡ በህበረ-ብሔር የተደራጁት ተቃዋሚ 
ፓርቲዎች በፖለቲካ ፕሮግራማቸው 
በግልጽ ከኢህአዴግ የሚለዩና በእኔ 
እምነት የተሻለ አገራዊ ራዕይና 
አማራጭ ሀሳብ አላቸው፡፡ በሁለተኛው 
መስፈርት ደግሞ የእኔ ግንዛቤ 
የሚፈቅደውን ያክል እንዳጤንኩት 
ከሆነ ኢህአዴግ በአብዛኛው በህዝብ 
የሚወደድ አይደለም፡፡ አባል ድርጅቶቹ 
እንወክለዋለን በሚሉት ህብረተሰብ 
ዘንድ በንቀትና በጥላቻ ስም እንደሚጠሩ 
እነሱም ያውቃሉ፡፡ የጉልበት 
ጉዳይ ሆኖ እንጂ ህዝቡ ኢህአዴግ 
ሰልችቶታል፡፡ የምር ጠልቶታል፡፡ 
ኢህአዴግን ከመጥላት በመነሳት ብቻ 
የትኛውም የተቃዋሚ ጎራ ከኢህአዴግ 
የተሻለ የህዝብ ይሁንታ አለው፡
፡ አንድ የፖለቲካ ድርጅት አገራዊ 
ራዕይ ኖሮት ሕዝብ እስከደገፈው 
ድረስ ከተጠላው የተሻለ አማራጭ 
የማይሆንበትና እድሉን ካገኘው አገር 
የመምራት ብቃቱን በሂደት ማጎልበት 
የማይችልበት ምንም ምክንያት የለም፡፡ 

የፀረ-ሽብር አዋጅ ከረቂቁ ጀምሮ 
ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞታል፡
፡ ኢህአዴግ በህግ ሽፋን ጠንካራ 
ተቃዋሚዎችንና ጋዜጠኞችን 
ለማጥቃት አስቦ ነው ይባል 
ነበር፡፡ ህግ ሆኖ ከወጣም በኋላ 
ተቃዋሚዎችና ጋዜጠኞች 
ሲታሠሩ ‹‹ያልነው ነው 
የደረሰው›› ይላሉ፡፡ እርስዎ ይሄን 
ሀሳብ ይጋሩታል?

አዎ ሀሳቡን እጋራዋለሁ፡፡ ለምን 
እንደሚጠቅመው ባይገባኝም 
የኢትዮጵያ መንግሥት የሽብርተኝነትን 
ትርጉም እጅግ በጣም ለጥጦታል፡
፡ አንድን ነገር ከሚገባው በላይ 
ማጋነን ወይም ማንቋሸሽ የተናጋሪውን 
ተአማኝነት ጥያቄ ውስጥ ይከተዋል 

ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን 
የመደራጀት መብት እንዴት 
ይገልጹታል?

የመደራጀት መብት ትርጉም የሚኖረው 
ቢያንስ 4 ቁም ነገሮች ሲሟሉ ነው፡፡1. 
የጋራ ጥቅምና ፍላጎት ያላቸው ሰዎች 
ያለምንም የውጭ ኃይል ጠልቃ ገብነት 
በራሳቸው በነፃነት መደራጀት ሲችሉ፣ 
2. አባላቱ የድርጅቱን መሪዎች 
በዴሞክራሲያዊ አግባብ መርጠው 
በድርጅቱ የመመሥረቻ ህገ ደንብና 
የአገሪቱ ህግ በሚፈቅደው መሠረት 
ዓላማቸውን ሊተገብሩበት ከቻሉ፣ 3. 
በአባላቱ ፍቃድ የተሰየመው የድርጅቱ 
አመራር ተጠሪነቱ ለመረጠው አካል 
ሆኖ እንቅስቃሴው ሁሉ የአባላትን 
ጥቅምና ፍላጎት የሚያስጠብቅ ሲሆን፣ 
4. ስርዐት አመራር ወይም የሥራ 
ዘመኑ ያበቃ አባላቱ መክረውበት በሌላ 
ሰው መተካት የሚችሉበት አሠራር 
ሲኖር ነው ስለ መደራጀት መብት 
መናገር የሚቻለው፡፡

 ይሄ መብት በኛ አገር በህገ መንግሥት 
ደረጃ የተፈቀደ ቢሆንም ከትልልቅ 
የመንግሥት ባለስልጣኖችና ተቋማት 
ጀምሮ የመንደር ካድሬዎች ሳይቀሩ 
እንዳሻቸው ይሽሩታል፡፡ 

 የካቲት 6 ቀን 2001 ዓ.ም. የታወጀው 
የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት 
አዋጅ ይሄን የመደራጀት መብትን 
የሚጻረረውን አሠራር ህጋዊ ሽፋን 
ለመስጠት የታቀደ አፈና ነው ብዬ 
አምናለሁ፡፡ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ 
የመደራጀት መብት በትልቁ ህግ 
ተፈቅዶ በትንሹ ህግ ተሸሯል፡፡ 
በጉልበት ታፍኗል፡፡

መንግሥት በተቋማት የውስጥ 
ጉዳይ የሚኖረውን ጣልቃ ገብነት 
በምን መልኩ ይገልጹታል?

የቀድሞው የኢትዮጵያ መምህራን 
ማህበርን ለ15 ዓመት (ሚያዚያ 
1985 - ሰኔ 2000) የዘለቀውን የፍ/
ቤት ውሎ ለተከታተለውና የጠቅላይ 
ፍ/ቤት ሰበር-ሰሚ የመጨረሻ ውሳኔ 
እንዴት የማህበሩን ስያሜና ንብረት 
መምህሩን ለማይወክሉ የመንግሥት 
ካድሬዎች አሳልፎ እንደሰጠበት፤ 
የት/ሚ እና የፍትህ ሚኒስትር በኋላም 
ከላይ በገለጽኩት አዋጅ የተቋቋመው 
የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት 
ኤጀንሲ የመምህራንን በነፃ የመደራጀት 
መብት ለማፈን የቢሮክራሲውን 
ሰንሰለት ተጠቅመው እንዴት 
እንደተጋገዙበት ማጤን ጥያቄህን 
የሚመልሰው ይመስለኛል፡፡ በብሔራዊ 

እንጂ ያልነበረውን እንደነበረ 
ሊአደርገው አይችልም፡፡ መዝገበ 
ቃላት የሚለው ትርጉም እንዳለ ሆኖ 
ትልልቆቹ መንግስታት (እነ አሜሪካና 
እነ እንግሊዝ) ለሽብርና ለሽብርተኛ 
የሰጡት ትርጉምና በብዙሃን መገናኛ 
በየቀኑ የምንሰማውና የምናየው 
የሽብርና የሽብርተኞች ተወዳዳሪ 
የማይገኝለት እጅግ አሰቃቂ ተግባር 
ጋር አብሮ ይሄዳል፡፡ የኢትዮጵያ 
መንግሥት በዚህ ወንጀል የወነጀላቸው 
ወገኖችና ፈጸሙት ወይም ሊፈጽሙ 
ተዘጋጁ ያለው ደግሞ በምንም 
መስፈርት ስለሽብርና ሽብርተኞች 
ከሰማነውና ካየነው ጋር አይገጥምም፡
፡ የሥርአቱን እንከን ተችተው የጻፉ 
ጋዜጠኞችን፤ በሰላማዊ መንገድ 
የፖለቲካ እምነታቸውን የሚያራምዱ 
የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችንና አንተ 
በመጣህበት መንገድ እኛም ወደያዝከው 
ሥልጣን እንመጣለን ብለው የሚዝቱ 
ግለሰቦችንና ድርጅቶችን ሁሉ በጅምላ 
ሽብርተኞች ብሎ ያገኛቸውን አስሮ 
ያላገኛቸውን በሌሉበት ከሶ በፀረ-ሽብሩ 
ህግ መሠረት ነው ያስፈረደባቸው፡፡ 
መቼም ከመሰረቱ የተፋለሰ ነገር ምን 
ጊዜም እንከን አያጣውም፡፡ ልብ በል፤ 
እዚህ በጁ ያሉት ዜጎች እስር ቤት 
ይማቅቃሉ እንጂ አውሮፓና አሜሪካ 
ያሉት ግለሰቦቹም ሆኑ ድርጅቶቹ 
በያሉበት አገር ያለምንም ስጋት በነፃነት 
ይኖራሉ፡፡ እዚህ በሌሉበት ተከሰውበት 
በሌሉበት የተፈረደባቸውን ዓላማ 
ለማሳካት እዛ ባደባባይ ደጋፊዎቻቸውን 
እየሰበሰቡ ይመክራሉ፤ ይዘክራሉ፡
፡ ይሄ ሊሆን የሚችለው ሁለቱ 
መንግሥታት (የእኛና የፈረጆቹ) 
በሽብርና በሽብርተኛ ትርጉም ላይ 
ስላልተግባቡ ነው፡፡ የመንግሥታችንን 
ቃል ከቁብ ስላልቆጠሩት ነው፡
፡ ለፍትህ ሥርአታችን ምንም ቦታ 
ስላልሰጡት ነው፡፡ በነገራችን ላይ 
በትርጉሙ ሳይግባቡ እንዴት ሽርክና 
እንደመሰረቱና ከአንዴም ሁለቴ 
ሠራዊታችን ሽብርተኞችን ለመዋጋት 
ድንበር ተሻግሮ የህይወት መስዋእትነት 
እንዲከፍል እንደተደረገ ጊዜው ሲፈቅድ 
የምንጠያየቅበት ይሆናል፡፡ ፈረንጆቹ 
ለመንግሥታችን ክብር ኖሯቸው፤ 
ደረጃውን የጠበቀ ነፃ ፍ/ቤት እንዳለ 
ቢቀበሉና ውንጀላውን አምነውበት 
ቢሆን ኖሮ እንኳንስ በጓዳቸው 
ከብብታቸው ስር ያለን ሽብርተኛ ቀርቶ 
ውቅያኖስ አቋርጠው በሰው አገር 
ኦሳማ ቢን-ላደንን ምን እንዳደረጉትና 
የኒዩኩለር የጦር መሣሪያ ባለቤትና 
አንድ ቁጥር የፀረ-ሽብር ሸሪካቸውን 
የፓኪስታንን መንግሥትና ሕዝብ 
እንዴት እንዳዋረዱት አይተናል፡፡ 
ለነገሩ እኛም እንዳቅማችን የመናቁን 
ውርደት የድርሻችንን ያክል አላነሳንም 
ማለት የምንችል አይመስለኝም፡፡ 
የፍትህ ሥርአታችንን ዋጋ ሲአሳጡት 
እኛን በህገ አራዊት እንደምንገዛ የዱር 
እንሰሶች መቁጠራቸው ነው፡፡ ለዚህ 
ደግሞ በዋነኛነት ተጠያቂው የኛው 

ወደ ገፅ 14 ይዞራል....
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ድርሻ የሆኑትን የመሠረተ ልማት ግንባታዎች 
የሚሰራው በቴሌቪዥን እያሳየ “ለተጨማሪ 
አርባ ዓመታት በሥልጣ ላይ መቆየት ይገባኛል” 
ለማለት ነው፡፡ በግል ዘርፉ የሚከናወኑት 
ትላልቅ የልማት ሥራዎች የሚካሄዱት ኢህአዴ 
አባላቶቼና ደጋፊዎቼ ናቸው በሚላቸው ጥቂት 
አሸርጋጆችና አሽቃባጮች ነው፡፡ በአሁኑ 
ጊዜ የኢትዮጵያ ጠቅላላ የሕዝብ ብዛት ወደ 
ዘጠና ሚሊዮን (90 ሚሊዮን) የደረሰ ሲሆን፣ 
ከዚህ ውስጥ ለስራ የደረሰው የሕዝብ ብዛት 
ከ4.50 ሚሊዮን ይገመታል፡፡ ኢህአዴግ 
በራሱ መሥፈርት እየገመገመ የቀጠራቸውና 
ያስቀራቸው የመንግሥት ሠራተኞች ቁጥር 
አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን (1.2 ሚሊዮን) 
ገደማ ሲሆኑ፣ አሸርጋጅ የግል ባለሀብቶች ደግሞ 
በሺዎች ሳይሆኑ በመቶዎች የሚቆጠሩ ናቸው፡፡ 
ትናንሽና መካከለኛ የግል ነጋዴዎችና ሠራተኞች 
ለሥርዓቱ አደገኞች ናቸው ተብለው ስለሚገመቱ 
በተለይ በኢህአዴ “የታክስና የግብር መዶሻ” 
የሚቀጠቀጡ ናቸው፡፡ ስለዚህ እንደ እውነቱ 
ከሆነ የኢህአዴግ የኢኮኖሚ ልማት ስትራቴጂ 
በጠቅላላው ከአንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን (1.5 
ሚሊዮን) ያልበለጡ ሰዎች ብቻ የሚሳተፉበትና 
ቀሪውን ከአርባ ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ያገለለ ነው 
ቢባ ማጋነን አይሆንም፡፡ 

ኢህአዴግ ‹‹መሬት የመንግሥት ብቻ 
ነው›› ይላል፡፡ ይህ ምን ዓይነት ኢኮኖሚክስ 
እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለም፡፡ የመንግሥት መሬት 
ሊሆን የሚችለው በዜጐች በግል ወይም በወል 
ያልተያዘው መሬት ብቻ ነው፡፡ እርግጥ በግልና 
በወል የሚያዘው መሬት ሕጋዊ ይዞታ መሆኑ 
መረጋገጥ ይገባዋል፡፡ 

በዚህ መንገድ በተያዘ የግል ወይም የወል 
መሬት ላይ ሙሉና ያልተሸራረፈ የባለቤትነት 

መብት ሊኖር ይገባል፡፡ ለጠቃሚ ኢንቪስትመንት 
የውጭ ዜጐች መሬት በኪራይ ሊይዙ ይችላሉ፡
፡ ስለዚህ መሬትን በተመለከተ መሠረታዊው 
መርህ፣ “የመሬት ባለቤትነት ለዜጐች፣ የመሬት 
ኪራይ ለውጭ ዜጐች” (freehold for nationals, 
leasehold for foreiners) መሆን ይገባዋል፡፡

በግል ወይም በወል ያልተያዘ መሬት 
በመንግሥት ይዞታ ሥር የሚውለው አጠቃቀሙን 
ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ ነው፡፡ መንግሥት 
የከተማ ዋና እና ዝርዝር ፕላን (master and 
detailed plans) የማዘጋጀት ኃላፊነት አለበት፡
፡ ለምሳሌ በዚህ መሠረት ለመኖሪያ ቤቶች 
የተደለደለውን መሬት ቤት ለሌላቸው ዜጐች 
ያለአድልኦ በነፃ ወይም በጣም በአነስተኛ ክፍያ 
እየሰጠ ሕጋዊ የቤት ሥራ ማህበራትን በማቋቋም 
ዘመናዊ የጋራ መኖሪያ ሕንፃዎችን መገንባት 
ይቻላል (apartment buildings) የኢህአዴግ 
“የኮንደሚኒዬም ስትራቴጂ” ጨርሶ የሚያዋጣ 
አለመሆኑ ተረጋግጦአል፡፡ በአዲስ አበባ የዛሬ 
ስምንት ዓመት ገደማ ለተመዘገቡት አርት 
መቶ ሃምሣ ሺህ ነዋሪዎች እስካሁን የሠራቸው 
የኮንደሚኒዬም መኖሪያ ክፍሎች ከመቶ ሺህ 
አይበልጡም፡፡ እናም ስትራቴጂው ከሽፎአል፡
፡ ለዚያውም ኢህአዴግ ኮንደሚኒዬሞቹን 
የሚደለድለው ለአባላቱና ለደጋፊዎቹ ብቻ ነው፡
፡ በሌላ በኩል ለነባር የግል የቦታ ይዞታዎች 
ሕጋዊ ካርታ እየሰጠ መሸጥ መለወጥን ጨምሮ 
ሙሉ የግል ባለቤትነት መብት ማክበር ሲገባው 
ይዞታዎቹ በሊዝ ይካተታሉ እያለ ነው፡፡ ‹‹ከድጡ 
ወደ ማጡ›› ይሏል ይህ ነው፡፡

ስለ መሬት ብዙ ማለት ይቻላል፤ ግን ጉዳዩን 
በተመለከተ የኢህአዴግ ፖሊሲና ስትራቴጂ ምን 
ያህል የተበላሸና የተጣመመ ናሙና ይመስለኛል፡
፡ ከላይ እንደተመለከተው ሌላው የሀብት ምንጭ 

የሰው ኃይል ነው፡፡ ያልተማረና ያልሠለጠነ 
የሰው ኃይል ለምርት የሚያደርገው አስተዋፅዖ 
ከቀን የጉልበት ሥራ የሚያልፍ አይሆንም፡
፡ በመሆኑም የሰው ኃይልን ምርታማነት ከፍ 
ለማድረግ ጥራት ያለው ትምህርትና ሥልጠና 
ወሳኝ ነው፡፡ ግን የኢህአዴግ የትምህርትና 
ሥልጠና ፖሊሲና ፕሮግራም እንደሚታወቀው 
“ድንጋይ ኮረት ማምረቻ” ሆኖአል፡፡ ኢህአዴግ 
ለፕሮፓጋንዳ የገነባቸውን የዩኒቨርሲቲ ሕንፃዎች 
ጭምር “የካድሬዎች ማሠልጠኛ ተቋማት” 
አድርጐአቸዋል፡፡ ኢህአዴግ በዚህ መንገድ 
“ያደነቆራቸውን ወጣቶች” የውሸት ዲግሪ እየሰጠ 
“በድንጋይ ጠራቢነት” አያሰማራቸው ነው፡፡ በሌላ 
በኩል “በሥልጣን ላይ ለተጨማሪ አርባ ዓመታት 
መቆየት ይገባኛል” ለማለት የሚያስገነባቸውን 
መሠረተ ልማቶች በጣሊያኖች፣ በቻይናውያን፣ 
በሕንዶች፣ በፓኪስታኖች፣ ወዘተ እያሰራ ነው፡፡ 
ቢሊዬነሩ አምባገነን “ዲግሪ” ያላቸውን ምሁራን 
ድንጋይ ጠራቢዎች እያደረገ ለዘለዓለም ለመግዛት 
ያሰላ ይመስላል፡፡

ሌላው የሀብት ምንጭ ካፒታል ነው፡
፡ እንደሚታወቀው ካፒታልን በሁለት መክፈል 
ይቻላል፡፡ የገንዘብ ካፒታል እና ቁሳዊ ካፒታል፤ 
(financial and physical capital):: የገንዘብ 
ካፒታል በራሱ ወለድ እያስገኘ የገቢ ምንጭ 
ቢሆንም ዋናው ተግባሩ ግን ወደ ቁሳዊ ካፒታል 
ተለውጦ ለቁሳዊ ምርት ግብዓት መሆን ነው፡
፡ በሀገራችን የገንዘብ ካፒታል በብር እና በውጭ 
ምንዛሪ የተያዘን ገንዘብ ያጠቃልላል፡፡ የውጭ 
ምንዛሪ በሀገራችን የማይመሩቱ የካፒታል 
ዕቃዎችን ከውጭ ሀገር ለማስመጣት በማስቻል 
በልማት ሂደቱ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል፡
፡ ለማንኛውም በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ 

የኢህአዴግ መንግሥትና
የጡት አባታዊ ሥርዓቱበለጠ ጎሹ ወ/ሚካኤል

ኢህአዴግን እንድቃወመው የገፋፋኝ 
ፖለቲካውን መምራት ስላቃተው ብቻ አይደለም፤ 
ኢኮኖሚውንም መምራት ስላልቻለ ነው፡፡ 
የታመቀ ብሶቴን እንደገና ቀስቅሶ ይህችን አጭር 
መጣጥፍ ለማዘጋጀት ያነሳሳኝ፣ ኢኮኖሚውን 
በተመለከተ የተከበሩ አቶ ተመስገን ዘውዴ እሁድ 
ሰኔ 24/2004 በአንድነት ጽ/ቤት በአደረጉት 
ንግግር ላይ “ኢህአዴግ የሕዝቡ ሞግዚት የመሆን 
አባዜ አለበት” ብለው ተናገሩ መባሉ ነው ‹‹ፍኖተ 
ነፃነት›› ሰኔ 26/2004) ይህ የጨዋ ሰው አነጋገር 
ነው፡፡ ኢህአዴግ የሕዝቡ ሞግዚት አይደለም፤ 
ዘራፊ ነው! የሞግዚትነት ማዕረግ መስጠት 
ካስፈለገ መስጠት ያለበት ለደርግ መንግሥት 
ነው፡፡ ደርግ ለሕዝቡ መሬት በነፃ ሰጥቶአል፤ 
ጤፍ በኩንታል ስልሣ ብር (60 ብር) ሂሳብ 
አቅርቦአል፡፡ ኢህአዴግ ግን ደርግ የሰጠንን 
መሬት እየነጠቀን ነው፤ አስራ አንድ ነጥብ ሰባት 
ቢሊዮን ዶላር (11.7 ቢሊዮን ዶላር) ዘርፎ ውጭ 
ሀገር አስቀምጦአል፡፡

ሁኔታውን ሰፋ አድርገን ስናየው፣ በኢህአዴግ 
አስከፊ አገዛዝ ሥር በሀገራችን የምናየው 
የኢኮኖሚ ገጽታ የፖለቲካ ኢኮኖሚን ባህርያት 
የሚያንፀባርቅ ነው፡፡ ፖለቲካው በኢኮኖሚው 
ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ያደርጋል፡፡ የኢኮኖሚ ሀብት 
ምንጮች የሆኑት የሰው ኃይል፣ መሬት እና 
ካፒታል በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ በኢህአዴግ 
ቁጥጥር ሥር ናቸው፡፡ መሬት የሚሰጠው 
ለኢህአዴ አባላትና ደጋፊዎች ነው፡፡ በመንግሥት 
መ/ቤቶች የሚቀጠረው የሰው ኃይል የአባልነትንና 
የደጋፊነትን መሥፈርት ያለፈ ብቻ ነው፡፡ በባንክ 
ብድር መልክ የሚሰጠውም የገንዘብ ካፒታል 
የሚታደለው ተመሳሳይ “የይለፍ ወረቀት” 
ለለጠፉት ብቻ ነው፡፡

ኢህአዴ መደበኛ የመንግሥት የልማት ወደ ገፅ 15 ይዞራል....

የሻማ ምሽት
ዛሬ ሐምሌ 3 ቀን 2004 ዓ.ም በኢትዮጵያ የሚገኙ የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን 

አስመልክቶ የሻማ ማብራት ዝግጅት በአንድነት ፓርቲ ፅ/ቤት ይካሄዳል፡፡ ስለዚህ 

በእለቱ የህሊናና የፖለቲካ እስረኞችን ለማሰብ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል፡፡

ሰዓት፡- 10፡00 ጀምሮ
የአንድነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት

ክርስትያኖች ወግ እያወጉ ስራቸውን ሲከውኑ፤ 
ሙስሊምና ክርስትያን አባወራዎች አንድ ላይ 
ሆነው የሚያሳዩ ነበሩ፡፡ ቢልቦርዶችን እንዳየን 
የተለያዩ ጥያቄዎችን ልንሰነዝር እንችላለን፡፡ ምን 
ለማትረፍ ነው? ሙስሊምና ክርስትያኑ ለብዙ 
መቶ ዓመታት የኖረው እህትና ወንድም ሆኖ 
አይደለም እንዴ? ነው ወይስ የልዩነት መስመር 
ለመፍጠር ታቅዶ ነው? የሚሉ ጥያቄዎች 
ማንሳት ይቻላል፡፡ በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ 
ከሚሰቀሉ ቢልቦርዶች ዝቅ ብሎ ‹‹መቻቻል›› 
የሚለው ሰርጎ ገብ ቃል መስፈሩ ነው፡፡ ኸረ 
በህግ! በኢትዮጵያ ህዝበ ሙስሊሙና ህዝበ 
ክርስቲያኑ የሚኖረው ተቻችሎ አይደለም፡

፡ ከላይ እንዳነሳሁት እንዲቻቻል የሚያደርግ 
ቂምና ቁርሾ የለበትም፡፡ የሚኖረው በአንድነት 
ተዋድዶና ተከባብሮ ነው፡፡ 

ወደ መነሻችን እንመለስ፡፡ ኢቲቪ 
ያስተላለፈው ዶክመንተሪ ርዕሱ ጥሩ ነበር፡
፡ ክፋቱ ግን ኢትዮጵያ የብዙ ሃይማት ሀገር 
መሆኑዋ የተጀመረው በዘመነ ኢህአዴግ እንደሆነ 
ሊነግረን መሞከሩ ላይ ነው፡፡ በፕሮግራሙ ላይ 
እንግዳ ሆነው የቀረቡት ግለሰቦች በገደምዳሜም 
ቢሆን መቻቻል የሚለው ቃል ገላጭ እንዳልሆነ 
ሲናገሩ አድምጫሁ፡፡

ትርፉና ኪሳራው በወጉ የተሰላ አልመለሰኝም 
እንጅ ፕሮግራሙ ሲሰራ የራሱ ግብ ይኖረዋል 

ተብሎ ይገመታል፡፡ ግቡም ወቅታዊ ጉዳዮች 
ላይ ትኩረት በማድረግ ለማረቅ መሞከር ነው፡
፡ እንደሚታወቀው የእስልምና እምነት ተከታይ 
የሆኑ ሙስሊም ወገኖቻችን በመጅሊሳቸውና 
በመንግስት ጣልቃ ገብነት ላይ ተቃውሞ 
ሲያሰሙ ከርመዋል፡፡ ለተቃውሞአቸውም ጠ/ሚ 
መለስን ጨምሮ እስከ ታች ያሉ ካድሬዎች 
ድረስ የሰጡትን መልስ አድምጠናል፡፡ ምላሻቸው 
ካንጀት ጠብ ይላል ወይ የሚለው እንዳለ ሆኖ 
ማለት ነው፡፡ 

በኢትዮጵያ የሌለውን ‹‹አክራሪነት›› 
ደንቅረው፤ አክራሪነት በእስልምናም ሆነ 
በክርስትና እንደሚታይ ጠቅሰው ለመከራከር 

መሞከራቸው ስህተት ነበር፡፡ ስለዚህ ‹‹ብዙ 
ሃይማኖት አንድ ሀገር›› የተሰራበት አንድምታ 
በዚህ ዘውግ የሚሽከረከር ሆኖ እናገኘዋለን፡፡

ይችን አጭር ጦማር ለማጠቃለል ያክልም 
በኢትዮጵያችንም የሀይማኖት መቻቻል የሚባል 
ነገር የለም ብሎ ለመከራከር ያህል ነው፡፡ 
እናም የሀይማኖት መቻቻል አለ እንዴ? ስል 
እጠይቃለሁ፡፡ አሁንም ሆነ ወደፊት የምንኖረው 
ተቻችለን ሳይሆን ተዋድደን ነው፡፡ ከቀደምት 
አባቶች የተማርነውም በፍቅርና በመተሳሰብ 
መኖርን ነውና፡፡

በኢትዮጵያ “የሃይማኖት ... ከ ገፅ 5 የዞረ....
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ሸክሙ ከብዶናልና 
ቀንሽልን

- አባታችን ሆይ አራት ኪሎ ከደመናው 
ሥር የምትኖር! ስምህ ይቀደስ! ፍትሕ 
ፈቃድህ ይሁን

- የእለት እንጀራ ያረረብን ነንና ዛሬ ስጠን

- አቤቱ የጠገቡትን አትርሳቸው ሲዘሉ 
ይሠበራሉና! የተራቡትን ግን እርሳቸው 
ተጠቅልለው በየጥጋጥጉ ይተኛሉና!

- አቤቱ መግቢያ የለንምና ከምንኖርበት 
አታስወጣን!

- አቤቱ ጨርሰን ከምድረ ገጽ 
እንዳታጠፋን ከግራ ጎንህ አጥንት 
በተገኘችው ቀዳማዊት እመቤት ስም 
እንማፀንሃልን!

- ቀዳማዊት እመቤታችን ሆይ፤ 
በመልአኩ በቅዱስ ስብሐት ስም 
ሰላምታ እናቀርባልሽለን! ከሴቶች ሁሉ 
አንቺ ተለይተሽ የተባረክሽ በመሆንሽ 
ቀዳማዊት ተብለሻልና! ከአንቺ በፊትም 
ቀዳማዊቶች አልነበሩም! ከአንች 
በኋላም አይመጡም! አንቺ ግን 
የመሐፀንሽ ፍሬ የተባረከ በመሆኑ 
እሱ (የአራት ኪሎው ንጉስ ከጎንሽ 
አይለይምና ተማልደሽ አማልጅን

- እንቁራሪቶች ኩሬ፣ አይጦች ጉድጓድ 
መኖሪያ አላቸው፡፡ እኛ አንዲት 
ጎጆ የምንቀልስባት ቁራጭ መሬት 
በቃሊቲም ሆነ በቂሊንጦ አትንፈጊን! 

- ሁሉን ነገር እንደ ዘንዶ አትሰልቅጭው! 
ትንሽ ትንሽ እንኳን አንጠባጥቢ! 
አለበለዚያ አንድ ቀን ያንቅሻልና! 

- ቀዳማዊት እመቤታችን ሆይ፤ የኑሮ 
ሸክሙ ከብዶናልና እዳና መዋጮ 
ትቀንሱልን ዘንድ አንችና የሕይወት 
አገርሽን (የምድርሩን ንጉሥ) 
እንማፀናችኋለን!

ታዲያ ምን ስለሆንክ 
ነው የምትረግጠኝ?
የቤት እመቤቷ አዛውንት ነጠላቸውን 

ትከሻቸው ላይ ጣል አድርገው ወደ ሱቅ 
ሄደዋል፡፡ ወቅቱ ክረምት ስለሆነ ዝናብ ዘንቦ 
እያባራ ነው፡፡ ካፊያውና ቅዝቃዜው ከፍተኛ 
ነው፡፡ ነጠላ ጫማ አድርገው እግራቸው 
ቅዝቃዜ ተሰምቷቸዋል፡፡ የመጡበትን እቃ 
ለመግዛት በዋጋ እየተከራከሩ ሳለ አንዱ 
ጎረምሳ በግዙፍ ጫማው እግራቸው ላይ 
ይቆማል፡፡ ከፍተኛ ህመም ተስምቶአቸው 
እግራቸውን ሲጎትቱ ሰው መርገጡን  
አይቶ  እግሩን አንስቶላቸው ምንም 
ዓይነት ድንጋጤና ርህራሄም ሳይሰማው 
ባለሱቁን “ያንን እቃ ስጠኝ ዋጋው 
ስንት ነው?” እያለ ይጠይቃል፡፡ ወ/ሮዋ 
በንዴትም በመገረምም ቀና ብለው አዩትና 
ጃኬቱን ይዘው “ካድሬ ነህ?” ይሉታል፡፡ 
“አይደለሁም”  ይላቸዋል፡፡ “ደህንነት ነህ?”  
ይሉታል፡፡ ወይዘሮዋ አሁንም ንዴታቸው 
እየጨመረ “ቀበሌ ነህ?” አይደለሁም፡፡ “ 
ታዲያ ፌደራል ነህ” ብለው ይጮሁበታል  
“�ረ እናት ተውኝ እኔ ምንም አይደለሁም፡
፡” ይላቸዋል፡፡  “ታዲያ ምን  ስለሆንክ ነው 
የምትቆምብኝ ?’’ አሉና እናትነት ርህራሄ 
በጥፊ አጮሉት ፡፡

ብዙአየሁ ወንድሙ

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች 
ጉባኤ /ኢሠመጉ/ በዛሬው ስሙ 
ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ /ሰመጉ/ 
ከተመሠረተ 20 ዓመት ሞላው፡፡ 
ሰመጉ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው 
አገር በቀል ሰብአዊ መብቶች 
ተከራካሪ ድርጅት ነው፡፡ ድርጅቱ 
በታዋቂ ምሁራን የተመሠረተ 
ሲሆን በወቅቱ ይከሰቱ የነበሩትን 
ሰብአዊ መብቶች አጋልጧል፡
፡ መሠረታዊ የሰብአዊ መብቶች 
ድንጋጌዎችን ለተለያዩ የህብረተሰብ 
አካላትና ተቋማት አስተምሮአል፤ 
ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች 
እንዲከበሩ ከፍተኛ ትግል 
አድርጓል፤ በአገሪቱ ውስጥ 
ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ 
እንዲያደርግ አስተሯል፤ ምርጫን 
ታዛቢዎችን አሰማርቶ ታዝቧል፡
፡ ጠቅላል ባለ አገላለጽ ሰመጉ 
ሰብአዊ መብቶች የሕግ የበላይነት 
እንዲከበር መልካም አስተዳደር 
እንዲሰፍን፣ ዲሞክራሲያዊ 
መብቶች እንዲከበሩ ነፃና ፍትሐዊ 
ምርጫ እንዲከናወን ያደረገው 
እንቅስቃሴ ቀላል አይደለም፡፡

ሰመጉ እነዚህን ተግባሮች 
ሲያከናውን የአብዛኛውን 
ኢትዮጵያዊ ቀልብ ስቧል፡፡ በርካታ 
አባሎችንም አፍርቶ እንደነበር 
ይታወቃል፡፡ ጠንካራ የምርመራ 
ሠራተኞች እንደነበር ይታወቃል፡
፡ ጠንካራ የምርመራ ሠራተኞች 
እንደነበሩትም የቅርብ ጊዜ ትዝታ 
ነው፡፡ በተለይ ከምርጫ 97 በኋላ 
ሰመጉ ጠንካራ ሠራተኞቹን 
አጥቷል የተወሰኑት በደረሰባቸው 
ጫና ከአገር ተሰደዋል ጥቂቶች 
ደግሞ የሰመጉ ሠራተኛነትን 
ለቀው በሌላ ሥራ ለመሠማራት 
የተገደዱ አሉ፡፡ ከላይ ለመጠቃቀስ 
የሞከርኩት ሰመጉ ከተጓዘባቸውና 
ካከናወናቸው ሰፊ ተግባራት 
ውስጥ ጥቂቱን ነው፡፡ ዛሬ ሰመጉ 
አለ ወይ? የሚሉ በርካታ ሰዎች 

እንዳሉ እገምታለሁ፡፡ ሰመጉ 
የዓላማና የአፈፃፀም ድርጊቱን 
ለወጠ እንዴ? የሚሉና የሰመጉ 
አመራሮች እነማናቸው? ለምን 
ከሚዲያ ራቁ? የሚሉ ጥያቄዎች 
ሲነጉ እንሰማለን፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰኔ 
28/2004 ዓ.ም ሰመጉ በጽ/ቤቱ 
ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቶ ነበር፡
፡ ጋዜጣዊ መግለጫውን የሰጡት 
የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ዳሬክተር 
አቶ እንዳልካቸው ሞላ ናቸው፡፡ 
የዕለቱ መግለጫ ዓላማ “በሰብአዊ 
መብቶች ጉባኤና በኢትዮጵያ 
ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን 
መካከል የተደረገውን የመግባቢያ 
ሰነድ ስምምነት አለ መከበርን” 
አስመልክቶ የተሰጠ ነበር፡፡ 
በመግለጫው ላይ እንደተገለፀው 
“የበጐ አድራጐት ድርጅቶች አዋጅ 
621/2001 መታወጅ በኋላ ሰመጉ 
እና መሰል ሰብአዊ መብት ተቋማት 
90% ገቢያቸውን ከሃገር ውስጥ 
ለመሰብሰብ ተገደዋል፡፡ በመሆኑም 
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት 
ኮሚሽን /ኢሰመኮ/ ከዓለም አቀፍ 
ማህበረሰብ የሚገኙ እርዳታዎችን 
ተቀብሎ እንደድልድይ በማገልገል 
እነዚህን ገቢዎች ለነዚህ ተቋማት 
በማስተላለፍ እንዲደግፍ የታለሙ 
የፕሮጀክት ሳምምንቶች ሰመጉን 
ጨምሮ በኢሰመኮና በሌሎች 
ተቋማት በወቅቱ ተደርገዋል፡፡” 
ይላል፡፡ መግለጫው በመቀጠልም 
“ይህ የለጋሽ አገሮችና ድርጅቶች 
እያዋጡ ያሰባሰቡት ፈንድ እንደ 
ሀገር ውስጥ ፈንድ ተደርጐ 
እንዲቆጠርና ይህንን ፈንድም 
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት 
ኮሚሽን ተረክቦ ከሌሎች ሰብአዊ 
መብት ነክ ጉዳዮች ላይ ከተሰማሩ 
የሀገር ውስጥ መንግስታዊ 
ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር ዝርዝር 
ስምምነት እያደረገ እንዲያካፍል 
ስምምነትና መግባባት ነበር፡፡ ከዚህ 
አዎንታዊና ቅን እምነት ተነስቶና 
ከህጉ መታወጅ በፊት ህዝብ ያገኝ 
የነበረው አገልግሎት እንዳይቋረጥ 
በማሰብ ነበር ሰመጉ የመግባቢያ 
ሰንዱን የተፈራረመው፡፡ በ2003 
እና በ2004 ዓመታዊ እቅድና በጀቱ 
ውስጥ አካትቶ ተግባራዊነቱን 
ሲጠብቅ ቆየ፡፡ ከላይ ለተጠቀሰው 

የህግ ድጋፍ ፋይናንስም ከሌላ 
ምንጭ ማፈላለጉን አቆመ፡
፡ ነገር ግን ባላወቅነው ምክንያት 
በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን 
ስምምነቱን ሳያከብር ስለቀረ 
ለዚህም ምክንያት መስጠትም ሆነ 
መወያየት ስለአልፈለገ ይህንን ይፋ 
ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል፡
፡” በማለት ያብራራል፡፡ መግለጫው 
ሐሳቡን ሲደመድም “መግለጫችን 
ያስፈለገበት ዋና ምክንያት 1) 
የመግባቢያ ሰነዱን መፈራረማችን 
ለተለያዩ አካላት በሪፖርትና 
በመግለጫ መልክ ከሚገባው በላይ 
የተስተጋባ መሆኑ እና 2ኛ) ይኽው 
ስምምነት በተለያዩ መገናኛ ብዙኃን 
የተዘገበበት ስለነበር ተመጣጣኝ 
በሆነ መልኩ ማስተካከያ መስጠት 
የግድ ስለሆነብን ነው፡፡” በማለት 
ያጠናቅቃል፡፡

ጋዜጠኞች ለአቶ እንዳልካቸው 
ሞላ በርካታ ጥያቄዎችን አንስተው 
ነበር፡፡ ከጥያቄዎቹ መካከል 
ጥቂቶቹ “የሰመጉ ሥራ አስፈፃሚ 
በተሟላ መልኩ እየሠራ ነው? 
እንቅስቃሴአችሁ በሚዲያ ለምን 
አይታይም? በሚቀርብላችሁ 
አቤቱታ መሠረት በአገሪቱ ውስጥ 
በአሁኑ ወቅት ያለው የሰብአዊ 
መብት ጥሰት ከዚህ በፊት ከነበረው 
ጨምሯል ወይስ ቀንሷል? 
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን 
ከመንግስት ጋር ወግኖ እንደሚሰራ 
ይታማል፡፡ በምን አምናችሁት 
ነው ከእሱ ጋር ልትፈራረሙ 
የቻላችሁት? የበጐ አድራጐት አዋጅ 
በመታወጁ በእንቅስቃሴአችሁ ላይ 
ያመጣው ጉዳት አለ? በአሁኑ ጊዜ 
ስንት ጽ/ቤት አላችሁ? በሠራተኛ 
ደረጃስ ስንት አላችሁ? ‹የኢትዮጵያ 
ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር 
በተደጋጋሚ በአሁኑ ጊዜ በአገሪቱ 
ውስጥ ቶርች የለም› ብለው 
በእናንተ እምነት እውነት ቶርች 
የለም? ማህበራት ማደራጃ ኤጀንሲ 
ጋር የነበራችሁ የፍ/ቤት ክርክር 
ምን ደረሰ? ኮሚሽኑ ስምምነቱን 
እንቢ ካለ የሚቀጥለው እርምጃችሁ 
ምንድነው?” የሚሉ ይገኙበታል፡፡

የሰመጉ ዳሬክተር የሆኑት አቶ 
እንዳልካቸው ሞላ ለጋዜጠኞች 
በሰጡት መልስ “የሰመጉ ሥራ 
አስፈፃሚ የተሟላ ሰባት የኮሚቴ 

አባላት አሉ አብዛኛው አመራሮች 
ተቋሙ ሲመሰረት ጀምሮ የነበሩ 
ናቸው፡፡ የኮሚቴው አባላት 
ሥራቸውን በአግባቡ እያከናወኑ 
ነው፡፡ የሥራ እንቅስቃሴአቸው 
በሚዲያ የማይታየው አብዛኛው 
ሚዲያዎች በቅርብ ሽፋን 
ስለማይሰጡን ነው፡፡ በዚህ 
አጋጣሚ ጋዜጠኞች ለሰመጉ 
እንቅስቃሴ አስፈላጊውን ሽፋን 
እንድትሰጡን ጥሪዬን ማቅረብ 
እወዳለሁ፡፡ ከሚቀርብልን አቤቱታ 
ተጣርተው ለመግለጫ ያልበቁ 
የመብት ጥሰቶችን ብንመለከት 
የሰብአዊ መብት ጥሰት ቀንሷል 
የሚያሰኝ አይደለም፡፡ ቶርች መኖር 
አለመኖሩን ለማረጋገጥ እስረኞችን 
ማነጋገር ያስፈልጋል፡፡ የእስረኞች 
አያያዝንም ለማየት ፈልገን ነበር፡፡ 
በመጀመሪያ ቃሊቲ ማረሚያ ቤትን 
ለመጐብኘት ፈልገን ሄደን ከማረሚያ 
ቤቶች አስተዳደር ‹እንድትጐበኙ 
የተፈቀደላችሁን ደብዳቤ አምጡ› 
አሉን፡፡ የማረሚያ ቤቱን አስተዳደር 
በደብዳቤ አምጡ አሉን፡፡ የማረሚያ 
ቤቱን አስተዳደር በደብዳቤ ጠየቅን፡
፡ በተደጋጋሚ ከመላለሱን በኋላ 
‹ዳሬክተሩና አምስቱም ምክትሎቹ 
ለረጅም ሥልጠና ሄደዋል፤ ከእነሱ 
ውጪ ሌላ ሊወሰን የሚችል የለም› 
ተባልን፡፡ ይህ ማለት እንግዲህ 
ምን ማለት እንደሆነ መገመት 
ይቻላል፡፡ በየፍ/ቤት በማህበራሰቡ 
ከምንሰማው እዚህ አገር ቶርች 
የለም ለማለት እንቸገራለን፡፡ 
በሰመጉ የአሠራር ደንብ መሠረት 
መሟላት የሚገባቸውን ነጥቦች 
አሟልተን አለ ወይም የለም ለማለት 
የሚያስችለን ነጥብ የለንም፡፡” ሲሉ 
መልሰዋል፡፡ አቶ እንዳልካቸው 
የቀረቡላቸውን ጥያቄዎች 
በማያያዝ ሲመልሱ “የኢትዮጵያ 
ሰብአዊ መብት ለመንግስት ወግኖ 
የሚሰራ ተቋም እንደሆነ ይታማል፡
፡ እንዴት አምናችሁት ነው? 
የተፈራረማችሁት ለሚለው ጥያቄ 
ሰመጉ የሚከተለው የራሱን መርህ 
ነው፡፡ በተባበሩት መንግስታት 
የፓሪስ ስምምነት መሠረት 
የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ተቋማት 
ከመንግስት ነፃ መሆን እንዳለባቸው 
መርሁ ያዛል፡፡ በዚህ መርህ 

ሰመጉ ትላንትናና ዛሬ

ወደ ገፅ 15 ይዞራል....

በትሩዝ ፊልም ፕሮዳክሽን 
የተዘጋጀውና በደራሲ መሐመድ 
ዳውድ በዳሬክተር ዘሪሁን 
አስማማውና በሣሙኤል አበበ 
የተሰራው “አየሁሽ” የተሰኘ 
አዲስ ልብ አንጠልጣይ አስቂኝ 
የፍቅር ፊልም ሐምሌ 8 ቀን 
2004 ዓ.ም በሁሉም የግል 
ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል፡፡ በዚሁ 
ፊልም ላይ ዘሪሁን አስማማው፣ 

ህሊና ጌታቸው፣ ካሳሁን ፍስሐ 
(ማንዴላ)፣ ወሳይነህ ሀይሉ 
(እሙሹ) ፍሬህይወት ባህሩ፣ 
መኮንን ላዕከ፣ ማርታ ካሳ፣ ሮዛ 
ዘለቀና ሌሎችም ወጣትና አንጋፋ 
ተዋንያን ተሳትፈውበታል፡
፡ ፊልሙን ሰርቶ ለማጠናቀቅ 
8ወር ጊዜ የፈጀ ሲሆን የፊልሙ 
1፡30 ደቂቃ ርዝማኔ እንዳለው 
ተጠቁሟል፡፡ የፊልሙ ታሪክ 

“አየሁሽ” አዲስ ፊልም ሊመረቅ ነው!
ሰዎች እያዩን ብለው የተደባበቀ 
ስራ የሚሰሩ ሰዎችን የሚያጋልጥና 
ከህሊና ጋር ሙግት የሚገጥምበትን 
ያሳያል፡፡ ፊልሙ ከተመረቀ በኋላ 
በነሐሴ ወር በሁሉም ሲኒማ 
ቤቶች ለተመልካች እንደሚቀርብ 
ፕሮዲውሰሮቹ ለዝግጅት ክፍላችን 
ገልፀዋል፡፡

“ቤሎ” 
ፊልም 

ሊመረቅ ነው
በሐሩሓ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር አቅራቢነት በራኒ 
ዮሐንስ ዋቅጅራ ደራሲነት በቢንያም 
ዮሐንስ ወልዴ ዳሬክተርነት በራማ 
ፊልም ፕሮዳክሽን የተዘጋጀው 
“ቬሎ” የተሰኘ ልብ አንጠልጣይ 
የፍቅር ፊልም ሐምሌ 8/2004 
ዓ.ም ጀምሮ በመላው የግል ሲኒማ 
ቤቶች ሐምሌ 13/2004 ዓ.ም 
ደግሞ በአምባሳደር ሲኒማ ቤት 
መታየት እንደሚጀምር አቅራቢው 
በላከልን ደብዳቤ ገልፀዋል፡፡ 
የፊልሙ ቀረፃ የተከናወነው አዲስ 
አበባ፣ ድሬደዋና ናዝሬት ሲሆን 
350 ሺ ብር እና 10 ወር ጊዜ 
እንደፈጀ ለማወቅ ተችሏል፡፡

ጋዜጣ የተመሰረተበት 1ኛ ዓመት 

በልዩ  ልዩ ዝግጅት ሊከበር ነው
-   በዕለቱም ጋዜጣው እስካሁን ባለው ቆይታ በባለሙያዎች ይገመገማል

-  የጋዜጣው አንባቢያን አስተያየት ይንሸራሸራል

-  ለጋዜጣው እዚህ መድረስ አስተዋፅዖ ላበረከቱ ተቋማትና ግለሰቦች ልዩ    

   የ “እናመሰግናለን” መርሃ ግብር ይኖራል

-  ለጋዜጣው ዕድገት የሚረዱ ስጦታዎች በዕለቱ ይበረከታል
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ሰለሞን ስዩም

የመለሰ ዜናዊ መንግስት ከዚህ ቀደም ሞኛ 
ሞኝ አምባገነን አልነበረም፡፡ ለነገሩ ህወሓት 
ከትጥቅ ትግል ዘመኑ ጀምሮ ጮሌ ነበር፡፡ 
ከወንዝ የጫነውን አሸዋ  በማዳበሪያ በተሞሉ 
እህሎች ሸፍኖ በጊዜው ተከስቶ ለነበረው አስከፊ 
ርሃብ የሚሄደውን የርዳታ ገንዘብ የተቀበለ ቡድን 
ከህወሓት በቀር ማን ነው? ከጊዜ ወዲህ ግን ቀስ 
በቀስ እብሪተኛ እየሆነ ነው፡፡ ነገሮችን እንደ ከዚህ 
ቀደሙ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ መከወን 
ሲችል ‹‹ማን ምን ያመጣል›› ሲል በየአደባባዩ 
መተግበርን መርጧል፡፡ ከንግዲህ መለስ ዜናዊን 
ከኮሎንል መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሚለያቸው 
አንድም ኮሎኔል ያለመሆናቸው ሁለትም 
ከመንግስቱ  የ17 ዓመታት አገዛዝ በላይ ለ21 
ዓመታት መግዛታቸው ሲሆን ሶስትም እንደ 
መንግስቱ በየአደባባዩ መግደል ያለመምረጣቸው 
ነው፡፡ 

በመንግስቱ አምባገነን ዘመናት ዜጎች 
በአመለካከታቸው የተነሳ ብቻ በየአደባባዩ 
ተገድለው ሬሳቸውም እዚያው አደባባይ 
ተገኝቷል፤ አሊያም ለማስፈራሪያነት በየአደባባዩ 
ተሰቅሏል፡፡ የመለስ መንግስት ምኔ ሞኝ፣ ሰው 
ከገደለ “ሽፍታ” አሊያም አሸባሪ ገደልኩ ይላል 
እንጂ ሞኛ ሞኙ የመንግስቱ መንግስት “ኢህአፓ 
ትውደም” እንደሚለው ‹‹አንድነት ፓርቲ 
ይውደም›› አሊያም በፓቲው አስተሳሰብ የሚመራ 
ሰው በግልፅ ይታሰር ሳይል አንዱአለምን፣ 
ናትናኤልን፣ አሊያም ምስኪኑን እስክንድርን 
በሽብር መክሰስ ነው፡፡ አሊያም  ሊገድልህ 
ሲፈልግ ቀድሞ በፓርላማው የሽብርተኝነት 
ማዕረግ  ለሰጠው ድርጅት አባል ያደርግሃል 
ማለት ነው፡፡ ለነገሩ በመለስ አምባገነን መንግስት 
ዘንድሮ ገድሎ በአደባባይ መስቀል መጀመሩን 
ከወደ ጎንደር ተሰምቷል፡፡

በነገራችን ላይ የመለስ ዜናዊ መንግስት 
የደርግን ያክል ሞኛ ሞኝ ባይሆንም የንጉሱ 
መንግስት ዓይነት እንደ ነበር ግን ማስረጃዎችን 
ጠቅሼ መፃፍ እችላለሁ፤ አፄ ኃይለ ሥላሴ 
የማይፈልጉት ሰው ካለ በቀጥታ ከማስወገድ 

የነፃነት ዘመን ቀርቧል፤ የመለስ መንግስት 
ለአብዮት እያመቻቸን ይሆን?

በፍርድ ቤት ነው የስቅላት ቅጣት እንዲፈፀምበት 
ያሚያደርጉት፤ በዚሁ መልኩ የሞት ፍርደኛ 
የሆነው መንግስቱ ንዋይ ይቅርታ ጠይቆ የሞት 
ፍርዱ እንዲቀርለት ተጠይቆ ነበር፡፡ እንግዲህ 
አፄ ኃይለ ሥላሴ የማይፈልጓቸውን ሰዎች 
የተለያዩ ‹ህጋዊ› እርማጃዎችን በመውሰድ 
ያስወግዳሉ አሊያም ያርቃሉ፡፡ ኢህአዴግ ዶ/ር 
ብርሃኑ ነጋን በፍርድ ቤት ነው የሞት ውሳኔ 
ያሰጠው፡፡ የቅንጅት ታሳሪዎች ይቅርታ ጠይቀው 
ነው ከእስር የተፈቱት፡፡ ንጉሱ ገረማሜ ንዋይን 
አንዴ ወላይታ ሌላ ጊዜ ጅጅጋ እንደመደቡት 
ሁሉ መለስም ስዬን አንዴ አዲስ አበባ አንዴ 
መቀሌ ይመድበው ነበር፡፡ አፄ ኃይለ ሥላሴ 
መሳፍንቱን በተለያየ መልኩ ከቤተ መንግስት  
ያርቋቸዋል፤ ልክ መለስ ስዩም መስፍንን ቻይና 
እንደላኳቸው፡፡

በዚህ በዚህ የኢህአዴግ መንግስት ከደርግ 
እንጂ ከአፄው መንግስት አይሻልም፡፡ 

መለስ ዜናዊ በጆርጅ ኦርዌል ‹‹Animal 
farm›› ውስጥ ተስለዋል፡፡ በመፅሃፉ ውስጥ 
‹ጆርጅ ማጆር› የሚባል ገፀ ባህርይ ከኃይለ 
ስላሴ እና ከመለስ ዜናዊ ጋር እንደሚመሳሰል 
ለማወቅ ‹‹ፍፁም ገር ለመምሰል የሚተጋ›› 
ተብሎ በዋናነት  በተገለፀበት ባህሪው ማስተዋል 
ይቻላል፡፡ ይህ ገፀ ባህርይ ‹‹All animals are 
equal››/ሁሉም እንስሳት እኩል ናቸው/ ቢልም 
እንደ አቶ መለስና አፄ ኃይለ ስላሴ ሁሉ ‹‹…
Some are more equal›› /አንዳንዶቹ ይበልጥ 
እኩል ናቸው/ ከሚሉት ውስጥ ናቸው፡፡ መለስ 
የሚመሩት ፓርቲ የሚያሳትመው አዲስ ራዕይ 
መፅሔት በመስከረም-ጥቅምት 2002 ዓ.ም 
የምርጫ ስትራቴጂ ሲትተነትን ‹‹በኢትዮጵያ 
ያሉት ተቃዋሚ ኃይሎች ሁሉም በኪራይ 
ሰብሳቢነት ዙርያ የሚታዩ [መሆናቸው] …
የማይካድ ነው›› የሚለውና ‹‹በአንድ በኩል 
ኢህአዴግና ህዝቡ በሌላ በኩል ተቃዋሚዎችና 
ብጥብጥ ናፋቂ የሆነው ውስን ደጋፊያቸው›› 
የሚል ፅሁፍ (በመጋቢት-ሚያዚያ  2002 ዓ.ም 
ዕትሟ ይዛ ወጥታለች)  ‹‹የትኛውም በሁለት 
እግሩ የሚሄድ ጠላት ነው፤ የትኛውም በአራት 
እግሩ የሚሄድ አሊያም ክንፍ ያለው ወዳጅ ነው›› 

ከሚለው የ‹‹Animal farm›› የማጆር ሀሳብ በምን 
ይለያል? ይህ የአዲስ ራዕይ ሀሳብ ብቻ ሳይሆን 
የኢህአዴግም የመለስ ዜናዊም ነው፡፡ በየመገናኛ 
ብዙሃኑ በልማት ስም የሚዜሙትስ ከ‹‹Beasts 
of England, beasts of Ireland›› የእንስሳቱ 
ዝማሬ በምን ይለያሉ? 

አሁን ለማሳየት የፈለግሁት ነገር ለሁለት 
የተከፈለ ነው፤ አንዱ የመለስ ዜናዊ መንግስት 
እንዲሁም አቶ መለስ የባሰ እብሪተኛና ጥንቃቄ 
የጎደለው አምባገነን እየሆኑ ቢመጡም በዚያው 
መጠን ለመብታቸውና ለነፃነታቸው ሞትን 
ለመጨለጥ ፍፁም የማይፈሩ ሰዎችን እንደ አሸን 
እያፈሩ መምጣታቸው ነው፡፡ ይህን ስል ሰዎች 
በፍርሃት ቆፈን አልተያዙም ለማለት ፈልጌ 
አይደለም፡፡ ነገር ግን ፍርሃት የሚሞትበት ጅኒ 
ከብልቃጡ የሚወጣበትን ሁኔታ የሚያመቻቸው 
የመለስ ዜናዊና የመንግስታቸው እብሪተኝነት 
ተስፋችንን ይበልጥ እያደረጉ መምጣታቸው 
ነው፡፡ ወደ የነጻነት ዘመን የሚወስደንን ቲኬት 
እየቆረጡልን ይመስለኛል፡፡ ሁኔታቸው ሁላችንን 
ለቃሊቲ የሚያበቃን እብሪተኝነት በመሆኑ ከዚህ 
ቀደም እንዳልኩት ሁሉ፣ ሁላችንንም ማሰር 
የማይችሉበት ዘመን የበለጠ ይቀርባል፡፡ ከእስር 
ነፃ የምንሆንበት ያ ዘመን የነፃነት ዘመን ይባላል፡
፡ እስከዚያው የመስዋዕት በጎቻችን እስክንድር፣ 
ናትናኤል፣ በቀለ፣ አንዱአለም፣ ኦልባናና ሌሎች 
ብዙ ሺዎች አሉልን፡፡ ከዚህ በተቃራኒ ግን 
በአንገታቸው ዙሪያ ያንጠለጠሉትን የድንጋይ 
ወፍጮ ቀን በቀን የሚያበዙት መለስ ዜናዊ 
መጨረሻቸው ያሳስበኛል፤ ቢሆንም

 

‹‹ተግተህ ተግተህ እንደበርበሬ ፍል
ወዴት ትሸሻለህ እዳህን ሳትከፍል››

በሚለውን ዜማ እየሸለልኩ ለበቀል 
አልዘጋጅም፡፡ ነገር ግን ስለ መለስ እና 
መንግስታቸው አረመኔነት ምስክር ይሆነን ዘንድ 
አንዱአለም አራጌ ሰኔ 20 ቀን 2004 ዓ.ም 
‹የጥፋተኝነት› ውሳኔ በመለስ ዜናዊ መንግስት 
የፍትህ አካል ሲሰጠው የተናገረውን እንይ፤

‹‹ያሳለፍነው ግማሽ ምዕተ አመት የኢትዮጵያ 
ህዝብ ለሰብዓዊ ክብሩና ለዴሞክራሲያዊ መብቶቹ 
የታገለበት ዘመን ነው፡፡ ይሁን እንጂ የሰብዓዊና 
የዴሞክራሲያዊ መብቶች ባለቤት ለመሆን 
እስካሁን አልታደለም፡፡ እኔ በተፈጠርኩበት በዚህ 
ዘመን፣ ለራሴ፣ ለልጆቼና ለኢትዮጵያውያን ሁሉ 
ዴሞክራሲና ነፃነት እንደሚገባ በማመን አቅሜ 
በፈቀደው መጠን ታግያለሁ፤ ይህን በማደርጌ 
በማንም ላይ በክፋት አልተነሳሁም፤ ይህን 
በማድረጌ ህግ ጥሼ አላውቅም፤ ይህን በማድረጌ 
በድሀዋ አገሬ ጥቅም ላይ አልተነሳሁም፤ ይህን 
በማድረጌ ፈጣሪዬ፣ የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ 
ህሊናዬን የሚያሳዝን አንዳች ነገር ፈጽሜያለሁ 
ብዬ አላምንም፡፡ ፍፁም ሰላም ይሰማኛል፤ እኔን 
እዚህ ያቆመኝ የነፃነት ናፍቆት ነው፤ በኢትዮጵያ 
ፍርድቤቶችም ፍትህን ለምኜ ሲነፈግ ይህ 
የመጀመሪያዬ አይደለም፤ ከሳሾቼ እንድጠጣ 
የሚፈልጉትን የግፍ ፅዋ በፀጋ ከመጠጣት 
ውጭ ባልፈፀምኩት ወንጀል ማቅለያ የመጠየቅን 
አማራጭ ህሊናዬ ስላልተወልኝ አዝናለሁ፡፡››

እስካሁን የማወራው የነፃነት ዘመን መቃረቡን 
ለማወቅ ምልክት የሚሆኑን ዜጎች ‹‹ዘጠኝ ሞት 
ከበር ቆሟል›› ሲባሉ እንደ ቀልድ ‹‹አንዱን ግባ 
በለው›› ማለት መጀመራቸው ነው፡፡

   ዜጎች ለመንግስታቸው የመገዛት ስነ 
ልቡና እንዳላቸው የፖለቲካ ስነ ልቡና ተንታኞች 
ያስረዳሉ፡፡ ይህ ግን መንግስት የመንግስትነት 
ሚናውንና ክብሩን ሲይዝ ብቻ ነው፤ ሲታመን፣ 
ሆደ ሰፊ ሲሆን፣ ሀገራዊ ራዕይ ሲኖረውና… ፡
፡ እድሜ ለመለስ ዜናዊ መንግስት ሽፍትነት፣ 
ይህንን ሁሉ እሴት እርግፍ አድርጎ እየተወ 
የሰቆቃችንን ዘመን እያሳጠረልን ነው፡፡ ከላይ 
የተዘረዘሩትን እሴት ላልያዘ መንግስት የሚገዛ 
ዜጋ አይኖርም፡፡ ለእውነት ይኖራል፤ ከዚያ 
ይፈረድበታል፤ ከዚያ ኦምሌቱን ጭልጥ! አይኑን 
ሳይጨፍን እኮ ነው! 

ሰዎቹ ኃጥያታቸውን ያለቅጥ ቢያበዙም በኔ 
በኩል ብልጫዬ ካሁኑ ይቅር ማለት ነው፡፡ ለነገሩ 
የኔ ትውልድ ብልጫም እንደ መለስ ዜናዊ በቂም 
በቀል ተሞልቶ ዋጋውን ያለማውረዱ ነው፡፡

አቤ ቶኪቻው

እትዬ ፍዳዬንአየሁ ይባላሉ። በሽሮሜዳ አካባቢ 
ነዋሪ ናቸው። ዋና ስማቸው እንኳ ወርቅያንጥፉ ነበር። 
ነገር ግን ወርቅ አልተነጠፈላቸውም። ከባለቤታቸው አቶ 
ሃይለኛው ጋር ሲኖሩ አንድ ልጅ አፍርተዋል። የልጃቸው 
ስም እንደማንም የደሀ ቤተሰብ ልጅ ተስፋዬ ነው።

ያው እንደሚታወቀው፤ በምስኪን ቤተሰብ ውስጥ 
የመጀመሪያ ልጅ ሲወለድ የሚወጣለት ስም ተስፋዬ 
ነው። ምክንያቱም ቤተሰቦቹ ተስፋ የሚያደርጉት ከእግዜር 
ቀጥሎ ልጃቸውን በመሆኑ ነው።

እትዬ ፍዳዬን አየሁ እና ልጃቸው ተስፋዬ ባለቤታቸው 
አቶ ሃይለኛው በህይወት እያሉ እንደምንም ለእለት ጉርስ 
ለአመት ልብስ የማይቸገሩትን፤ እርሳቸው ከሞቱ በኋላ 
ግን የእነ ተስፋዬ ተስፋ አደጋ ላይ ወድቆ ነበር።

በዚህም የተነሳ ጎረቤት፤ “አሁንማ ጎርምሷል 
ሊስትሮ ሰርቶም ቢሆን ያግዝሽ እንጂ!” የሚል ሃሳብ 

ማቅረብ ቢጀምርም እትዬ ፍዳዬን አየሁ ግን “እምቢኝ 
እኔ በህይወት እያለሁ ልጄ ለስራ ሳይደርስ አደባባይ 
አይወጣም ተምሮ ጥሩ ደረጃ እንዲደርስልኝ ነው ምኞቴ” 
ብለው ወይ ፍንክች አሉ። እናም ያለ አባት የቀረው፣ 
ተስፋ ይሆነኛል ብለው ተስፋዬ ያሉት ልጃቸውን ምንም 
እንዳይጎድልበት ጥረት ማድረግ ጀመሩ።

እውነትም ተስፋዬም አላሳፈራቸውም ጥይት የሆነ 
ተማሪ ወጣው! ሚኒስትሪን ነቀነቀው ማትሪክንም በጠሰው 
እና ዩንቨርስቲ ገባ።

ተስፋዬ የተመደበው “ሾሎቅ” የተባለ የሀገሪቱ 
ክፍል የተሰራ አዲስ ዩንቨርስቲ ነው። አንዳንድ የሾሎቅ 
ነዋሪዎች፤ “በአካባቢያቸው መብራት ሳይኖር፣ መንገድ 
ሳይገባ፣ ውሃ ሳይስፋፋ፣ እንኳን ሌላ ቀርቶ ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ሳይኖር ቀድሞ ዩንቨርስቲ በመገንባቱ 
መንግስት አካባቢውን በተማረ ሃይል ለማጎልበት ቆርጦ 
መነሳቱን ያሳያል!” ብለው አስተያየታቸውን ሲሰጡ 
በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ታይቷል።

እትዬ ፍዳዬን አየሁ… (ውይ ስማቸው ለምን 
እንደወጣላቸው ሳልነግራችሁ…) ከላይ እንደነገርኳችሁ 
የመጀመሪያ ስማቸው ወርቅ ያንጥፉ ነበር። ይህ ስም 
ለምን ተሰጣቸው…? ሀገር ጉድ ያስባሉ ቆንጆ ስለነበሩ! 
እርሷን የሚያገባ መጀመሪያ ወርቅ አንጥፎ ነው። በሚል 
ምኞት   ነበር።

ነገር ግን የመጀመሪያ ባላቸው ሲያገባቸው እንኳንስ 
ወርቅ ነጠላም አላነጠፈም። ጠልፎ ወሰዳቸው እንጂ፤ 
ሳይወዱ በግድ ወይዘሮ የተደረጉት ወርቅያንጥፉ 
በስንተኛው ጊዜ ከጠላፊያቸው አምልጠው አዲሳባ ገቡ። 

አዲሳባ ሰው ቤት ሰራተኛ ሆነው ሲኖሩ ከቀጣሪያቸው 
ጋር ፍቅር ጀመሩ። እዛም ትንሽ እንደቆዩ ወንደላጤው 
ቀጣሪያቸው ሌላ ሚስት ሊያገባ እንደሆነ ነገራቸው። 
አለቀሱ ሆዳቸው ባባ፤ አለቀሱ የፍቅር እና የቁጭት 
እንባ… ከዛም ጥለውት ወጡና ከእንጦጦ እንጨት 
እየለቀሙ በመሸጥ ኑሯቸውን ሊገፉ ሽሮ ሜዳ መኖር 
ጀመሩ።

በዚህ ጊዜ አቶ ሃይለኛውን አገኙ። ከእርሳቸው ጋር 
ተጋብተው መኖር ሲጀምሩ ተስፋዬን ፀነሱ። ይሄኔ አቶ 
ሃይለኛው እግዜር ይስጣቸውና “እንጨት ለቀማውን 
ትተሽ አርፈሽ ቤትሽ ቁጭ በይ!” ብለው አሳረፏቸው።

ልጁም ከተወለደ በኋላ በዛው ለመደባቸውና እንጨት 
ለቀማውን ርግፍ አድርገው ተዉት። የቤቱ ውስጥ ችግር 
ግን እቤት የሚያስቀምጥ አልነበረም።

ያው ሽሮሜዳ ገንዘብ ከፍሎ የሚያሰራ ባይኖርም፤ 
የተስፋዬ እናት በየቤቱ በክፍያ ሳይሆን በ “ላግዛችሁ” 
ሰበብ ስራ እየረዱ ለርሳቸውም ለልጃቸው ተስፋዬም 
የሚበላ እያገኙ፤ ከአቶ ሃይለኛው ጋር ራት፣ መብራት 
እና መኝታ ብቻ ነበር የሚጋሩት።

ይሄኔ ከየጎረቤቱ ሲጫወቱ ታድያ “ቤተሰቦቼ 
ወርቅ ይነጠፍላታል ብለው ወርቅ ያንጥፉ አሉኝ። እኔ 
ግን እንኳንስ ወርቅ ሊነጠፍልኝ ፍዳዬን አየሁ!” እያሉ 
መብከንከን የዘወትር ተግባራቸው ነበር። በዚሁ ፍዳዬን 
አየሁ ተብለው ቀሩ።

ባለቤታቸው አቶ ሃይለኛው ከሞቱ በኋላ 
ተስፋዬን  የማስተማር ሃላፊነት ሙሉ በሙሉ እትዬ 
ፍዳዬን አየሁ ላይ ወደቀ። የባሰውን ፍዳቸውን  ያዩ 

ጀመር። አንዴ ቀን ስራ አንዴ ያንኑ እንጨት ለቀማ 
እየሰሩ ገቢ ለማግኘት መከራቸውን አዩ።

ተስፋዬ ዩንቨርስቲ በጠሰ በድፍን ሽሮሜዳ ደስታ ሆነ። 
ሾሎቅ ዩንቨርስቲ የተመደበው ተስፋዬ ከእናቱ ላለመራቅ 
ቀረብ ያለ ቦታ የሚቀይረው ሰው ፍለጋ በየ ዩንቨርስቲዎች 
ደጃፍ እና በተለያዩ የአውቶብስ ፌርማታዎች፤ የቀይሩኝ 
ማስታወቂያ ለጠፈ። ነገር ግን አልተሳካለትም።

ጉዞ ወደ ሾሎቅ
የሾሎቅ አካባቢ ሰዎች ኢህአዴግ አዲሳባ ሲገባ 

በርካታ አስተዋፅዖ ያበረከቱ ናቸው። ነገር ግን 
አካባቢያቸው መንገድ እንኳ በቅጡ አልተሰራላቸውም። 
“ምነው እኛ ለናንተ እንደዚህ ነበርን?”  ብለው መንግስትን 
ቢጠይቁም፤ የመንግሰት ተወካዮች፤ “ሀገራችሁ ለትግል 
እንጂ ለልማት አይመችም” ብለው መልሰውላቸው ነበር። 
ይኸው ዛሬ ወግ ደረሳቸውና ዩንቨርስቲ ተገነባላቸው። ይህ 
ዩንቨርስቲ ለሀገሪቱ ሶስት ሺህ አራተኛው ሲሆን ለክልሉ 
ደግሞ ሶስት መቶ ሃያ ሁለተኛው ነበር።

ተስፋዬ ዩንቨርስቲው ለመድረስ አሰቃቂ የመኪና 
መንገድ እና አድካሚ የእግር ጉዞ አሳልፏል። “ዩንቨርስቲ 
ለመግባት ከተማርኩት ይልቅ ወደ ዩንቨርስቲው ለመድረስ 
የተጓዝኩት ይበልጥ ያድክማል።” ብሎ ለእናቱ ደብዳቤ 
ቢፅፍ እናቱ እትዬ ፍዳዬን አየሁ፤ “አይዞህ ልጄ 
እስኪያልፍ ያለፋል” ብለው አፅናንተውታል።

በዩንቨርስቲው የተሟላ መፅሐፍ፣ የተሟላ ቤተ 
ሙከራ፣ የተሟላ የትምህርት መሳሪያ ማግኘት ፈተና 

“የተማረ ይጥረበኝ” አለች ኮብልስቶን

ወደ ገፅ 14 ይዞራል....
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እነ መለስ በእነ እስክንድር ጫማ ሲገቡ
ምን ይሉ ይሆን?

ፍሰሀ ደምሴ

የአንዱዓለም አራጌን ታሪካዊ ንግግር 
ለሰማ የቆመበትን ረዥምና የተደላደለ 
የሞራል ከፍታ (stature) ለመመልከት 
አይቸገርም፡፡ በእውነት ላይ ቆሞ 
ለእውነት ወግኖ ካልሆነ እንደዚህ 
አይነቱን ኃያል ቃላት ማፍለቅም 
የሚቻል አይደለም፡፡ በቂም ለሚያሴሩና 
እንደቀትር እባብ አደብተው ለሚናደፉ 
አንባገነኖች “አርጩሜያችሁን 
አልዝቡልኝ” ማለት እደሰብአዊ ፍጡር 
ባያሳፍርም፣ እውነትን በእምነት 
በማስደገፍ መስዋእትነትን ለመክፈል 
ቆርጦ “የቀዳችሁልኝን ጽዋ ለመጠጣት 
ዝግጁ ነኝ” ማለት ግን ወፍራም የሞራል 
የበላይነትን የሚያሳይ ነው፡፡ ሌሎቹም 
በግፍ መዳፍ የወደቁ “በጫካ ህግ 
ወግ” የተደቆሱት የፖለቲካ እስረኞች 
ባይናገሩም የሞራል የበላይነታቸውን 
ከፊታቸው ላይ ይነበብ ነበር፡፡

አንዱዓለም አራጌም ሆነ አብረውት 
የታሰሩት ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ፣ 
ናትናኤል መኮንን እና ሌሎች 
ፖለቲከኞች “በሽብር ፈጠራ” 
ተጠርጥረው ስለመታሰራቸው ውሃ 
የሚያነሳ ክርክርም ሆነ ማስረጃ ማቅረብ 
ያልቻለውን አቃቤ ህግ ፖለቲካዊ ፍርድ 
ማስወሰኑ ቢጠበቅም አሸማቃቂ ነበር፡፡ 

ከሁሉ የሚገርመው ደግሞ ከችሎቱ 
ማብቃት በኋላ የተፈፀመው አሳፋሪ 
ድርጊት ነው፡፡ ያለ ማስረጃ “የረቱትን” 
አቃቤ ህጎች ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ 
“እንኳን ደስ አላችሁ” በማለቱና ፍርድ 

ቤቱን የመናገር እድል በመጠየቁ “ፍርድ 
ቤት ረብሸሀል” በሚል ከችሎት መልስ 
ከናትናኤል መኮንን ጋር ጨለማ ቤት 
መወርወሩ ነው፡፡ አንዷለም አያሌውም 
ከችሎት እንደወጣ በፖሊሶች ተረግጦ 
ኩላሊቱ ቢጎዳም ህክምና እንኳን 
ተነፍጓል፡፡ ይሄ ሁሉ ግፍና በደል ግን 
የአሳሪዎችቸው ቢያንስ በዘመን ሂደት 
እንኳን ያልሰለጠኑ አሁንም በጫካ ህግ 
የሚመሩ መሆናቸውን የሚያጋልጥና 
የታሳሪዎቹን ጀግንነት ጮክ አድርጎ 
የሚተርክ ነው፡፡

ታዋቂ የፍልስፍና ፕሮፌሰርና 
ደራሲ የሆኑት ዶ/ር አንድሪው 
በርንስቴን (the philosophical 
foundations of heroism) በሚለው 
ጽሁፋቸው ስለ ጀግና ማንነት ግሩም 
ትንታኔ ሰጥተው ነበር፡፡ ለፕሮፌሰሩ 
ጀግና በቀደሙት ዘመናት ብሉይ 
ትርጉም ይዞ ከነበረው በጡንቻ 
ከመርታት፣ በጡንቻ ከማሸነፍ ከፍያለ 
ትርጉም አለው፡፡ “ጀግንነት ጭብጡ 
ሞራላዊ ነው” ይላሉ የፍልስፍና 
ፕሮፌሰሩ፡፡ በፕሮፌሰር አንድሪው 
የተፍታታው የጀግና ትርጉም  እንዲህ 
ይላል “ጀግና ሊያሳካ የተነሳውን አላማ 
ከግብ ለማድረስ ከፍ ባለ የሞራል 
ማማ ላይ የወጣ፣ ያለመታከት 
ሀይለኛ ተገዳዳሪውን የሚጋፈጥ ነው” 
በእውነት ፕሮፌሰር ልክ ብለዋል፣ 
ይህ ፍቺ ያለ ጥርጥር የእነ እስክንደር 
ነጋን ጀግንነት አረጋግጦ የሚያሳይ 
ነው፡፡ ግንቦት 20 በመጣ ቁጥር 
እስኪሰለቸን ድረስ እንደሚነግሩን 
እውነተኞቹ ጀግኖች መሳሪያ ይዘው 

መሣሪያ የያዘውን ደርግን ያንበረከኩት 
መለስና ጓደኞቻቸው ሳይሆኑ 
መሳሪያ ሳይዙ መሣሪያ የያዙትን 
የመለስ ደቀመዛሙርት የተፋለሙት 
አንዱዓለም አራጌ፣ እስክንድር ነጋ፣ 
እና መሰል ታጋዮች ናቸው፡፡ 

የጥፋተኝነት ፍርዱ ሲተላለፍ 
አንዱዓለም አራጌ የተናገረው ድንቅ 
ንግግር ከግሉ ባለፈ በሰላማዊው 
የትግል ሜዳ በእነ መለስ ዜናዊ 
የተደቆሱ ታጋዮችን ሁሉ የሚያካትት 
ነው፡፡ አንዱዓለም ረቡዕ ለፍርድ 
ቤት እንዳስረዳው ለግማሽ ምዕተ 
አመት የቀጠለው የኢትዮጵያ ህዝብ 
ለሰብአዊ ክብሩና ለዴሞክራሲያዊ 
መብቱ ታግሏል፡፡ እንደ አለመታደል 
ሆኖ አልተሳካም እንጂ አቶ መለስን 
የስልጣን ማማ ላይ ያኖረው የህወሓት/
ኢህአዴግ ትግልም የዚህ አካል ነበር፡
፡ አዎ ተወደደም ተጠላ አቶ መለስና 
ጓደኞቻቸው አሁን እነ አንዱዓለም 
እንደሚታገሉት አይነት ትግልም 
ባይሆን ፀረ ዴሞክራሲያዊ አገዛዝን 
ታግለዋል፡፡

በትግሉ ሂደትም በመቶ ሺዎች 
የሚቆጠሩ የነፃነት ታጋዮችንም 
ህይወት ገብረዋል፡፡ ዛሬ ግን በትግሉ 
ሂደት የወደቁ ሰማዕታትን ንፁህ 
አላማ አራክሰዋል፤ ታግለው የጣሉትን 
የደርግን አንባገነናዊ ጨፍጫፊነትና 
አፈና ወርሰው እነሱም ሌላ 
ደርግ ሆነዋል፡፡ ሁሌም አምባገነን 
ጨፍጫፊዎችና አፋኞች የተዋረደ 
ሞራላዊ ዝቅታ ላይ ናቸውና ለሰብአዊ 
ክብር ሆነ ለዴሞክራሲያዊ መብቶች 

የሚደረግን ትግልም ሆነ ጥያቄ 
ባልተመጣጠነ ኃይል ለመደፍጠጥ 
ይጨክናሉ፡፡ ይህ ጭካኔያቸው የእነሱን 
የሞራል ዝቅታና የሰላማዊ ታጋዮቹን 
የሞራል ከፍታ በግልጽ የሚያሳይ ነው፡
፡

መቼም እነ አቶ መለስ ራቀም 
ቀረበ የእነ እስክንድር ነጋን ጫማ 
ማጥለቃቸው አይቀርም፡፡ ታዲያ ያኔ 
አንዱዓለም አራጌ እንዳለው “ለራሴ፣ 
ለልጆቼና ለኢትዮጵያውያን ሁሉ 
ዴሞክራሲና ነፃነት እንደሚገባን 
በማመን አቅሜ በፈቀደው መጠን 
ታግያለሁ” ይሉን ይሆን? ስራቸው 
እንደዚያ እንደማያስብላቸው ግልፅ 
ነው፡፡ ምክንያቱም እነ አቶ መለስ 
እንኳን ኢትዮጵያውያንን ነፃ ሊያወጡ 
ቀርቶ በህዝቡ ላይ በሚፈፅሟቸው 
የተለያዩ በደሎች ምክንያት እራሳቸውን 
ከህዝብ አርቀው በፍርሃት ቆፈን 
ከመኖር ርሳቸውን አላላቀቁም፡
፡ “ፍፁም ሰላም ይሰማኛል፣ ከሳሾቼ 
እንድጠጣው የሚፈልጉትን የግፍ ጽዋ 
በፀጋ ከመጠበቅ ውጪ ባልፈፀምኩት 
ወንጀል ማቅለያ የመጠየቅን አማራጭ 
ህሊናዬ ስላልተወልኝ አዝናለሁ” 
ለማለት የሚያስችል የሞራል መሠረት 
የሌላቸው አቶ መለስ እና ጓዶቻቸው 
ፍትህ ፊት ሲቀርቡ ምን ይሉ ይሆን? 
ይሄ ጥያቄ እንኳን የጉዳዩን ባለቤቶች 
ማንንም የሚያሳቅቅ ነው፡፡ 

አቶ መለስ እንኳን ፍትህ ፊት 
ቆመው አንባገነን ጨፍጫፊ ኖት፣ 
በሰው ልጆች ላይ ወንጀል ፈፅመዋል 
ተብለው ቀርቶ በቅርቡ አበበ ገላው 

የተባለ ጋዜጠኛ ኦባማ ፊት “መለስ 
ዜናዊ አምባገነን ናቸው” በማለቱ በአለም 
አደባባይ አንገታቸው ተሰብሯል፡፡ 
ታዲያ ያኔ እነ መለስ ምን ይሉ ይሆን? 
መቼም የካዱት ፈጣሪ ከታረቃቸው፣ 
(ማክሳውያን በመሆናቸው) ልቡናቸው 
ከተመለሰ፣ በማንአህሎኝነት 
የተወጠረው ዕቡይነታቸው ከሰከነ 
የሚከተለውን የሚናገሩ ይመስለኛል፡፡

“ዛሬ ባዋረድነው፣ ያሻንን 
ባስወሰንበት ፍርድ ቤት ቆመን ላለፉት 
አመታት ያሰቃየነውን፣ ያሰርነውን፣ 
ነውን፣የገደልነውን የኢትዮጵያ ህዝብ 
ይቅርታ መጠየቅ እንፈልጋለን፡
፡ ባለፉት አመታት የተደረገውን 
የኢትዮጵያ ህዝብ የነፃነት ትግል ጉዞ 
ማወካችንን አሁን ተገንዝበናል፡፡ ይህን 
በማድረጋችን ህግን ተላልፈናል፣ይህን 
ለማድረግ በክፋት ተነሳስተናል… 
በመሆኑም ውስጣችን ሰላም አጥቷል፡
፡ ሰላማችን እንዲመለስ ያዋረድነው 
ፍርድ ቤት የሚወስንብንን የፍትህ ፅዋ 
ከመጨለጥ ውጪ አማራጭ የለንም” 

መቼም እንደ አንድ ሰብአዊ ርህራሄ 
እንደሚሰማው ዜጋ እነ መለስ ዜናዊ 
የአእምሮ ሰላም አጥተው ዘመናቸውን 
ሁሉ እንዲገፉ አልፈልግም፡፡ ይህ 
ማለት ግን እድሜ ልክ ሰላም የሚያሳጣ 
ስራ አልሰሩም ለማለት አደለም፡
፡ እኔ እያልኩ ያለሁት ሰላማቸውን 
በቶሎ እንዲያገኙ በቶሎ ፍትህ ፊት 
ይቁሙ ነው፡፡ ያ ደሞ የመለስም ሆነ 
የጓዶቻቸው ናፍቆት ይሆናል ብዬ 
እገምታለሁ፡፡ ሰው እስከ መቼ ከራሱ፣ 
ከህዝቡና ከሀገሩ ተጣልቶ ይኖራል?

በኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት በኩል 
በመላው ሀገሪቱ ነዳጅ የሚከፋፈል 
ሲሆን ባለፉት ሦስት ቀናት ከቅዳሜ 
እስከ ሰኞ ሐምሌ 2 ቀን 2004 
ዓ.ም በአዲስ አበባ ቤንዚንና ናፍጣ 
በመጥፋቱ  በአሽከርካሪዎች ላይ 
ከፍተኛ ጫና በመፍጠሩ ተሳፋሪዎች 
ላይ ተፅዕኖ ማሳደሩ ታውቋል፡፡ 

በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ 
በተዘዋወርንባቸው የነዳጅ ማደያዎች 
በግልፅ በየማደያው “ቤንዚን የለንም፤ 
ናፍጣ የለንም” የሚል ማስታወቂያ 
በመለጠፍ ለተጠቃሚዎች 
መግለፃቸውን ለመታዘብ ችለናል፡፡ 

እንደ አንዳንድ ምንጮች ጥቆማ 
ከሆነ የነዳጅ እጥረቱ የተፈጠረው 
መንግስት ከሐምሌ 01 ቀን 2004 
ዓ.ም ጀምሮ መጠነኛ የጉዞ ታሪፍ 
ቅነሳ ማድረጉን ተከትሎ እንደሆነ 
የተገለፀ ሲሆን ይህንንም ለማጣራት 
የኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት ተደጋጋሚ 
ሙከራ ብናደርግም አልተሳካም፡፡ 

የፍኖተ ነፃነት ዝግጅት ክፍልም 
የጉዳዩን አሳሳቢነት በመገንዘብ 
የችግሩን መንስኤ ለማጣራት በየነዳጅ 
ማደያዎቹ ስንሞክር “ነዳጅ በተለይ 
ቤንዚንና ናፍጣ አልገባም” የሚል 
መልስ ሰጥተውናል፡፡ ጉዳዩ በቀጥታ 
የሚመለከተው የንግድ ሚኒስቴር፤ 
የህዝብ ግንኙነት ባለሙያው 
አቶ አማከለ ይማም በበኩላቸው 
“ችግሩ የተፈጠረው በነዳጅ እጥረት 
ሳይሆን መንግስት መጠነኛ የዋጋ 
ክለሳ ማድረጉን ተከትሎ የነዳጅ 
ማደያ አካባቢዎች ላይ አያዋጣንም 
በሚል የተፈጠረ ችግር ነው” ሲሉ 
ገልፀውልናል፡፡ 

የተፈጠረውን ችግርም 
ለማስተካከል የንግድ ሚኒስቴር 
ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 
እየተነጋገረ እንደሆነና በቅርቡም 
መፍትሄ እንደሚያገኝ አቶ አማከለ 
ገልፀዋል፡፡ 

በአዲስ አበባ ከፍተኛ
የነዳጅ እጥረት ተከሰተ

“ከልዩነታችን አንድነታችን 
ይበልጣል” /ወጣት ሀብታሙ አያሌው/

በአንድነት ፓርቲ የሕዝብ ግንኙነት 
አዘጋጅነት እሁድ ሐምሌ 1 ቀን 
2004 ዓ.ም ከ3 ሰዓት ጀምሮ “የአዲሱ 
ትውልድ ተልዕኮ” በሚል ርዕስ በወጣት 
ሀብታሙ አያሌው አቅራቢነት ውይይት 
ተካሄደ፡፡ 

በርካታ ወጣቶች በጉጉት 
የተከታተሉት ይሄው ዝግጅት ከዚህ 
በፊት በኢህአዴግ ውስጥ የአዲስ አበባ 
ወጣቶች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትና 
የኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን ስራ 
አስፈፃሚ አባል እንዲሁም ሌሎችን 
በርካታ ሀላፊነትም ተረክቦ ሲሰራ ከቆየ 
በኋላ ስርዓቱ በነፃነት መደራጀትን 
በማፈኑ ልዩነት ተፈጥሮ እንደወጣ 
በሚናገረው ወጣት ሀብታሙ አያሌው 
ለታዳሚው “የአዲሱ ትውልድ ተልዕኮ 
ምን እንደሆነ” ባቀረበው ትንታኔ ላይ 
አስረድቷል፡፡

በአሁኑ ሰዓት “የባለራዕይ ወጣቶች 
ማህበር” በማቋቋም የተነፈገውን ነፃነት 
ለመመለስ እየታገለ የሚገኘው ወጣት 
ሀብታሙ ለታዳሚውች እንደገለጠው 
“ሁሉም ትውልድ የራሱ የታሪክ ተልዕኮ 
አለው፡፡ በታሪክ ውስጥ ትውልድ 
ማለፍና ትውልድ መተካቱ አይቀርም 
ስለዚህ የዚህ ትውልድ ተልዕኮ ደግሞ 
ኢትዮጵያዊነትን መልሶ በመገንባት ነፃ 
ሆኖ የመኖር መብትን ማረጋገጥ ነው” 
ብሏል፡፡

“የሰብዓዊ መብትና ዴሞክራሲያዊ 
መብት ልዩነት የላቸውም” የሚለው 
ሀብታሙ፡፡ የአዲሱ ትውልድ ተልዕኮን 

በሦስት ዋና ዋና ጉዳዮች ከፍሎ 
አቅርቧል፡፡

አንደኛው ከፖለቲካ ይዘት 
መውጣት ሲሆን አዲሱ ትውልድ 
በፖለቲካ ፍዘት ውስጥ እንዲወድቅ 
ያደረጉትን መንስኤዎችንም አቅርቧል፡
፡ “ህዝቡ እንዲፈራ፣ እንዲሸማቀቅና 
ሀሳቡን በነፃነት እንዳይገልፅ ያደረጉት 
የፖለቲካ ይዘቶች መካከል ገዥዎች 
በፈለጉት ጊዜ ጣልቃ የሚገቡበት 
የኢኮኖሚ ተፅዕኖ እና የዴሞክራሲ 
ስርዓት ግንባታ ምህዳሩ መጥበቡ ዋና 
ዋናዎች ናቸው” ብሏል፡፡ 

በሁለተኛ ወጣቱ ከፖለቲካ ፍዘት 
ከወጣ በኋላ ታሪክን በማረም ኢትዮጵያን 
እንደ ሀገር ማስቀጠል ይገባዋል፡
፡ በማያያዝም “ታሪክን ማረም ማለት 
ምን ማለት እንደሆነ” ለተሳታፊዎች 
ያስረዳው ወጣት ሀብታሙ “የነበረውን 
እያፈረሱ አዲስ መገንባት ሳይሆን 
አዎንታዊ ገጽታዎችን በመከተልና 
አሉታዊ ታሪኮችን በመተው ተስተካክሎ 
መቀጠል ነው” ብሏል፡፡ 

እንዲሁም በሦስተኛ “ታሪክን 
ካረምን በኋላ ኢትዮጵያዊ አንድነትን 
መገንባትና ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብን 
ማምጣት የአዲሱ ትውልድ ተልዕኮ 
መሆን አለበት” በማለት አስረድቷል፡፡

የወጣቱ ተልዕኮ እንዳይሳካ 
እንቅፋት የሚሆኑት “መሪዎች 
የፖለቲካ ፍዘት የሚፈጥሩት የስልጣን 
ዕድሜያቸው ለማራዘም ስለሚፈልጉ 
ብቻ ነው” ያለው ወጣት ሀብታሙ 
“የዛሬዎቹ የኢትዮጵያ መሪዎች 
ዋነኛው ስልታቸው በአብዮታዊነት 

ኢትዮጵያዊነትን መተካት ነው፡፡ 
አብዮታዊያኑ የኢትዮጵያን ታሪክም 
በማሳነስ ‹የመቶ ዓመት› እያሉን ነው” 
በማለት ከፍተኛ ወቀሳ ሰንዝሯል፡፡ 
ስለዚህ “ይሄ ስርዓት ምን እያደረገ ነው 
ያለው? ይሄ መቼ ማብቃት አለበት 
የሚለውን ይሄ ትውልድ መመለስ 
ይገባዋል፡፡” በማለት ተናግሯል፡፡

“በኢህአዴግ ቤት ጋዜጣ ማንበብ 
እንኳን ያስገመግማል” ያለው ሀብታሙ 
ሁሉ መስዋዕትነት የተከፈለው እኛ 
በነፃነት እንድንኖር ነው፡፡ ከኢህአዴግ 
አስተሳሰብ ውጭ የሚያስብ ጠላት ነው 
የሚለው ማብቃት አለበት” በማለት 
ጠንካራ ሀሳብ ሰንዝሯል፡፡

አሁን ጥያቄው በዚሁ የፖለቲካ 
ፍዘት መቆየት አለብን ወይስ 
መውጣት? የሚል ነው የሚለው 
ሀብታሙ አዲሱ ትውልድ ኢትዮጵያዊ 
አንድነትን በማምጣት ለፍትህ 
ለዴሞክራሲና ለነፃነት መታገል 
አለበት፡፡ በደም የተገነባው ኢትዮጵያዊ 
አንድነታችን ከልዩነታችን ይበልጣል 
ስለዚህ አንድ እንሁን በማለት የዕለቱ 
ገለፃውን አብራርቶ አቅርቧል፡፡

በመጨረሻም ከተሳታፊዎች 
የተለያዩ አስተያየቶችና ጥያቄዎች 
ቀርበው መልስ ተሰጥቶባቸዋል፡፡ 
መድረኩንም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው 
ዶ/ር ኃይሉ አርአያና ምክትሉ አቶ 
ዳንኤል ተፈራ መርተውታል፡፡ የህዝብ 
ግንኙነት ክፍሉ እንዳሳወቀው እንደዚህ 
ዓይነት ውይይቶችን አጠናክሮና 
አስፍቶ ይቀጥላል፡፡ ውይይቱም 7፡30 
ላይ ተጠናቋል፡፡

አዲሱ ትውልድ ኢትዮጵያዊነትን በመገንባት
ዙሪያ ስላለው ተልዕኮ ውይይት ተደረገ

የሚሰጡት በማህበራቸው በኩል 
እንደሆነ ተናግረዋል፡፡

 ሐምሌ 2 ቀን 2004 ዓ.ም 
በነበረው ቀጠሮም በሪፖርተር ጋዜጣ 
ዋና ስራ አስኪያጅ በአቶ አማረ 
አረጋዊ የሚመራው የአሳታሚዎች 
ማህበር በኩል ውሉን በተመለከተ 

መልስ እንደሚሰጡ ታውቋል፡፡ 

ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣም ውሉ ህገ 
መንግስቱን ስለሚጥስና ለቅድመ 
ምርመራ ስለሚያጋልጥ እንደገና ሰከን 
ብሎ መወያየት እንደሚገባና በአሁን 
ደረጃ መፈረም እንደማይቻል በተወካይ 
በኩል ይፋ መደረጉ ተገልፆል፡፡

በአሳታሚዎችና ... ከ ገፅ 1 የዞረ....
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የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ/
አንድነት/ ም/ ሊቀመንበርና ህዝብ ግንኙነት 
ኃላፊ የነበሩት አቶ አንዱዓለም አራጌ የፓርቲው 
ብሔራዊ ም/ቤት አባል  ናትናኤል መኮንን፣ 
የባህር ዳር ዞን የአንድነት ፓርቲ ሰብሳቢ ሻምበል 
የሺዋስ ይሁንዓለም፣ የመኢዴፓ ህዝብ ግንኙነት 
ኃላፊ ፣ አቶ ክንፈሚካኤል ደበበ፤ አቶ ዮሐንስ 
ተረፈ ፣ አቶ ምትኩ ዳምጤ፣ የቀድሞ የፓርላማ 
አባል የነበሩት አቶ አንዱዓለም አያሌውና 
ጋዜጠኛና የፖለቲካ ተንታኝ እስክንድር ነጋ  
በመጪው ዐርብ ሐምሌ 6 ቀን 2004 ዓ.ም 
በ3 ሰዓት ልደታ በሚገኘው ፌደራል ከፍተኛ 
ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት  ለቅጣት ውሳኔ 
ተቀጥረዋል፡፡

 ፍ/ቤት ባለፈው ሰኔ 20 ቀን 2004 ዓ.ም 
በዋለው ችሎት ተከሳሾችን በጠቅላላ “ጥፋተኛ” 
በማለት የወሰነ ሲሆን ዐቃቤ ህግ የፍርድ ማክበጃ 

ሐሳብ አቅርቧል፡፡ ዐቃቤ ህግ ባቀረበው የቅጣት 
አስተያየት ከሞት በስተቀር ከፍተኛው ቅጣት 
እንዲወሰንባቸው ሲጠይቅ ተከሳሾች የፍርድ 
ማቅለያ እንዲያቀርቡ ተጠይቀው አቶ አንዱዓለም 
አራጌ “ እግዚአብሔርንም የኢትዮጵያን ህዝብም 
አልበደልኩም፡፡ ማንንም በክፋት ለመጉዳት 
አልተንቀሳቀስኩም፡፡ ውስጤ ሰላም ይሰማኛል፡
፡ ከሳሾቼ የምትሰጡኝን የግፍ ጽዋ ለማንሳት 
ዝግጁ ነኝ…..” በማለት የተናገሩ ሲሆን ናትናኤል 
መኮንን፣ ክንፈሚካኤል ደበበና እስክንድር ነጋ 
ሐሳብ ለማቅረብ ቢለምኑም ፍ/ቤቱ እንዲናገሩ 
ስለአልፈቀዳላቸው  ሐሳባቸውን በችሎት ላይ 
አላቀረቡም፡፡ ሆኖም ግን ከውሳኔ በፊት በጽሑፍ 
ለችሎቱ ማቅረብ እንደሚችሉ ተነግሮአቸዋል፡፡

በዕለቱ በሌሉበት ጉዳያቸው እየታየ ካሉት 
16 ተከሳሾች ውስጥ የአቶ አንዱዓለም አራጌን 
ወንድም ደሳለኝ አራጌን ጨምሮ ኤፍሬም ማዴቦ፣ 

እነ እንዱዓለም አራጌ ዐርብ ለቅጣት ውሳኔ ይቀርባሉ

በጭቆናና በክፋት ያደገ አእምሮ አደገኛ እንደሆነ 
በባለሞያ ተገለፀ

ኮሎኔል አለበል አማረ…. የተባሉት ፍ/ቤት በነፃ 
ቢያስናብታቸውም ዐቃቤ ህግ ለጠቅላይ ፍ/ቤት 
ይግባኝ በመጠየቁ ተከሳሾቹ ጥፋተኛ ተብለው 
የቅጣት ውሳኔ ተሰጥቷቸዋል፡፡ 

ክሳቸው በሌሉበት የሚታየው እነ አቶ 
አንዳርጋቸው ጽጌ ፣ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ፣ ጋዜጠኛ 
ፋሲል የኔዓለም፤ አበበ በለው፣ አበበ ገላው፣ 
መስፍን ነጋሽና ዐብይ ተ/ማርያም ባለፈው ችሎት 
ጥፋተኛ ስለተባሉ የቅጣት ውሳኔ ይሰጥባቸዋል 
ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ሰኔ 20 ቀን 2004 ዓ.ም 
ችሎት ከተጠናቀቀ በኋላ አቶ አንዱዓለም 
አያሌው  በፖሊስ በመመታታቸው ህመም ላይ 
እንደነበሩ እና እስክንድር ነጋና ናትናኤል መኮንን 
ደግሞ ከነበሩበት እስር ቤት ውጭ ጨለማ ቤት 
ታስረው እንደነበር ከቤተሰቦቻቸው የደረሰን 
መረጃ ያመለክታል፡፡

የግንቦት ሰባት 
ፍርደኞች ዝዋይ 
ማረሚያ ቤት 
ተወሰዱ

በተለያየ ጊዜ በግንቦት ሰባት ተከሰውና 
ተፈርዶባቸው አቃቂ በሚገኘው ቂሊንጦ ማረሚያ 
ቤት የነበሩት እስረኞች ባለፈው ረቡዕ ሰኔ 27 
ቀን 2004 ዓ.ም ወደ ዝዋይ መወሰዳቸውን 
ከቤተሰቦቻቸው የደረሰን ዜና ያመለክታል፡፡ የዜና 
ምንጮቻችን እንደሚሉት “እስረኞቹ ከታሰሩበት 
ጊዜ ጀምሮ በማረሚያ ቤቱ ጠባቂዎች “ግንቦት 
ሰባት” እየተባሉ የሚጠሩ ሲሆን ቤተሰብም 
ለመጠየቅና ስንቅ ለማድረስ ሲሄድ “ግንቦት 
ሰባት የሆነው እገሌ የሚባል” ተብሎ ካልጠየቁ 
እስረኛውን ለማግኘት እንደሚቸገሩ ይገልጻሉ፡፡

አንዳንዶቹ “ግንቦት ሰባት” የሚል ስም 
ተቀብዬ ተቀምጨአለሁ:: በተደጋጋሚ ሲነገረኝና 
ሁሉም ግንቦት ሰባት ሲሉኝ ለምጄው እኔም 
ግንቦት ሰባት ነኝ እያልኩ ማላገጥ ጀምሬአለሁ” 
እያሉ እንደሚነጋገሩ ቤተሰቦቻቸው ገልፀዋል:: 
ወደ ዝዋይ የተወሰዱት እስረኞች ቁጥራቸው 
በውል ባይታወቅም በግምት በመቶ ደረጃ 
እንደሚቆጠሩ የእስረኞቹ ቤተሰቦች ይናገራሉ፡
፡ በ2005 ዓ.ም በጀት መንግስት እስር ቤቶችን 
ለማስፋፋት ተጨማሪ በጀት መያዙ ይታወቃል፡፡ 
2005 ዓ.ም የአዲስ አበባ መስተዳደርና በመላው 
አገሪቱ  የአካባቢ ምርጫ ደርጋል የሚባልበት 
ወቅት እንደሆነ ይታወቃል፡፡ 

እንክብካቤ እየተደረገለት ያላደገ በጭቆናና 
በክፋት ያደገ  በተዛባ አያያዝ ያደገ አእምሮ ለራሱ 
ለህብረተሰቡና ለአገርም ጐጂ እንደሚሆን ተገለፀ፡
፡ ይህን የገለፁት ታዋቂው የህክምና ባለሞያ ዶ/ር 
መስፍን አርአያ ናቸው፡፡ ዶ/ር መስፍን ይህን 
የተናገሩት የኢትዮጵያ ሴት ደራሲያት ማህበር 
ከፖፕሌሽን ሚዲያ ሴንተር ጋር በመተባበር 
“ትውልዱን ከሱስ እናድን” በሚል በኢትዮጵያ 
ብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጽሐፍት ኤጀንሲ 
ባዘጋጀው ኪነጥበባዊ ምሽት ላይ ነው፡፡

በክብር ተናጋሪነት የተጋበዙት ዶ/ር መስፍ 
አርአያ በዕለቱ ለታደሙት ወጣትና አንጋፋ 
የሴት ደራሲያት እንዲሁም ለተጋበዙ እንግዶችና 
ጋዜጠኞች አስተምረዋል፡፡ ዶ/ር መስፍን “ሰውን 
ሰው ያደረገው ሥራና አውራጣቱ ነው ሲባል 
እሰማ ነበር በእኔ እምነት ግን ሰውን ሰው 
ያደረገው አእምሮ ነው፡፡” በማለት የመግቢያ 
ንግግራቸውን የጀመሩት ዶ/ር መስፍን አእምሮ 

እንክብካቤና ጥበቃ እየተደረገለት ማደግ 
እንደሚገባው አስምረውበታል፡፡ ዶ/ሩ እንዳሉት 
“በጭቆናና በክፋት ያደገ አእምሮ በተዛባ 
አያያዝ ያደገ አእምሮ ጤናማ ሆኖ ለራሱም 
ለህብረተሰቡም ሆነ ለአገር አይጠቅምም፡፡ ስለዚህ 
የአካላችን ንጉስ የሆነውን አእምሮ እንጠብቀው” 
ብለዋል፡፡ ዶ/ር መስፍን በማያያዝም “18 
ዓመት ያልሞላቸው ህፃናት አልኮል እንዲጠጡ 
አይመከርም፡፡ አልኮል ብቻ ሳይሆን እንክብካቤና 
ጥበቃ ያልተደረገለት አእምሮ በመጨረሻ ላይ 
የሚያስከትለው ጉዳት የከፋ ነው፡፡” ብለውታል፡፡ 
በመጨረሻም ዶ/ር መስፍን “በርካታ ውድ ሰዎች 
አእምሮአቸውን መንከባከብ አቅቷቸው በእኔ መ/
ቤት በኩል አልፈዋል፡፡ ሐሳባቸውን ማውጣት 
እየፈለጉ ማውጣት ባለመቻላቸው በየሥርዓቱ 
በሚደርስባቸው ተጽኖ መቋቋም እያቃታቸው 
አእምሮአቸው ተበላሽቷል፡፡ ለሱሰኝነትና ለከፋ 
ድርጊት ተዳርገዋል፡፡ ስለዚህ አእምሮአችንን 

እንንከባከበው፡፡” በማለት እውቀታቸውንና የሞያ 
ልምዳቸውን አካፍለዋል፡፡

በወቅቱ ባለመጀመሩና በአንድ ዕለት በርካታ 
ተመሳሳይና ተደራራቢ ፕሮግራም በመያዝ 
ታዳሚው መሰላቸት እየተሰማው ፕሮግራሙን 
እያቋረጡ ለመሄድ ቢገደድም በዚህ “ትውልዱን 
ከሱስ እንታደገው” በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀው 
የኪነ ጥበብ ምሽት በርካታ ታዋቂና ወጣት የሴት 
ደራሲያን ዝግጅታቸውን ያቀረቡበት መነባንቦች 
የተደመጡበት ዝግጅት ነበር፡፡ በሱሰኝነት 
ለጐዳና ተዳርገው የነበሩ ሁለት ወጣቶች ሰዎች 
ባደረጉላቸው እርዳታ ከሱሰኝነት ወጥተው 
ራሳቸውንና ቤተሰባቸውን እንዴት ማስተዳደር 
እንደቻሉ ልምዳቸውን ለታዳሚው አካፍለዋል፡፡ 
የኢትዮጵያ ሴት ደራሲያት ማህበርና ፖፕሌሽን 
ሚዲያ ሴንተር በተደጋጋሚ ተመሳሳይ 
ፕሮግራም እንዳዘጋጁ ይታወቃል፡፡

በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ቅዳሜ ሰኔ 30 ቀን 
2004 ዓ.ም በተደረገው የተማሪዎች ምረቃ ሥነ 
ሥርዓት ላይ በክብር እንግድነት የተጋበዙት 
የሲብል ሰርቪስ ሚኒስትሩና የዩኒቨርስቲው 
የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ጁነዲን ሳዶ ተቃውሞ 
ገጠማቸው፡፡

ዩኒቨርስቲው በጠዋቱ መርሃ ግብር 2,380 
የድህረ ምረቃ ተማሪዎችን ያስመረቀ ሲሆን 
ከነዚህ ውስጥ 2,322 የሁለተኛ ዲግሪ 58ቱ 
ደግሞ በዶክተሬት ዲግሪ ተመርቀዋል፡፡

በፌደራሉ አቃቤ ህግ እነ አቶ በቀለ ገርባ 
በሽብርተኝነት ተከሰው በፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት 
ልደታ ምድብ 3ኛ ወንጀል ችሎት ጉዳያቸው 
እየታየ ይገኛል፡፡ 

ፍርድ ቤቱም 2ኛ ተከሳሽ የሆኑትን የአቶ 
ኦልባና ሌሊሳ የመከላከያ ምስክሮችን ቃል 
ለመስማት ለሰኔ 28 ቀን 2004 ዓ.ም ጠዋት 
ቀነ ቀጠሮ ነበረው፡፡ የተከሳሽ ምስክሮችም ከአዲስ 
አበባና ከክልል የመጡ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ግን 
“ዛሬ በፍርድ ቤቱ አስተዳደር በተፈጠረ ችግር 
ካሴት (ክር) ስለሌለ ለነገ ሰኔ 29 ቀን ከሰዓት 
በኋላ የምስክሮችን ቃል እንሰማለን፤ ይሄ 
አንዳንዴ ይገጥማል ›› ሲል ገልፃDል፡፡ 

የአቶ ኦልባና ሌሊሳ ተከላካይ ጠበቃ 
በበኩላቸው “ችግሩ የካሴት (ክር) አለመኖር 
ከሆነ እኛ ገዝተን እናቅርብና የምስክሮቻችን 
ቃል ይሰማልን፡፡ ምክንያቱም ከአምቦ የመጡ 
ምስክሮች ሊጉላሉብን ነው፡፡” በማለት ሐሳብ 
አቅርበዋል፡፡ በችሎቱ ላይ የተሰየሙ ዳኞችም 
በጉዳዩ ዙሪያ ከመከሩ በኋላ ለነገ ሰኔ 29 ቀን 
2004 ዓ.ም ሊሰጥ የነበረውን ቀነ ቀጠሮ የዛኑ 
ዕለት ሰኔ 28 ቀን 2004 ዓ.ም ከቀኑ 9፡00 ሰዓት 
የምስክሮችን ቃል ለመስማት ቀጠሮ ሰጥተው 
ነበር፡፡

ፍርድ ቤቱም ከሰዓት በኋላ በነበረው 
ችሎት የአቶ ኦልባና ሌሊሳን ከቀረቡት አምስት 
የመከላከያ ምስክሮች ውስጥ የአንዱን ቃል ብቻ 
በመስማት ቀሪዎቹን ለሐምሌ 17 ቀን 2004 
ዓ.ም ጠዋት ለመስማት ተለዋጭ ቀነ ቀጠሮ 
ሰጥቷል፡፡

ከሰዓት በኋላ በነበረው መርሃ ግብር 6,512 
በመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎች ተመርቀዋል፡፡ 
ዩኒቨርስቲው በ2004 ዓ.ም በአጠቃላይ 8,892 
ተማሪዎችን ያስመረቀ ሲሆን ካለፈው 2003 
ዓ.ም ጋር ሲነፃፀር ከ3 ሺህ ተማሪዎች በላይ 
መቀነሱ ተጠቁሟል፡፡

በተለይ ከሰዓት በኋላ በነበረው የምረቃ 
መርሃ ግብር ላይ የክብር እንግዳው አቶ ጁነዲን 
ሳዶ ንግግር ማድረግ ከጀመሩ በኋላ ከተመራቂ 
ተማሪዎች “ኮብል ስቶን” እያሉ በመጮህ 

ከፍተኛ የተቃውሞ ድምጽ አሰምተዋል፡፡ የክብር 
እንግዳው ንግግራቸውን ቢቀጥሉም በርካታ 
ተማሪዎች ከምረቃው “የልደት አዳራሽ” ጥለው 
በመውጣት ከቤተሰቦቻቸው እና ጓደኞቻቸው 
ጋር የፎቶ መነሳት ሥነ ሥርዓት ሲያካሂዱ 
ተስተውሏል፡፡ 

ተማሪዎችም ወደ 6 ኪሎ ግቢ ምረቃው 
ሥነ ሥርዓት ሲገቡ ካሜራ ይዘው መግባት 
እንደማይችሉ በመግለጽ በተለምዶ 2ኛ በር 
በሚባለው እና ተመራቂዎች በሚገቡበት ሥፍራ 
ከፍተኛ ፍተሻ ይደረግ እንደነበር ተጠቁሟል፡፡ 
ነገር ግን የተመራቂ ተማሪ ተጋባዥ እንግዶች 
ካሜራ ይዘው የገቡ በመሆኑ ከምረቃው አዳራሽ 
ውጭ የፎቶ መነሳት ስነ ሥርዓቱ እስከ 11፡00 
ሰዓት ቀጥሎ ነበር፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ ከተመራቂ ተማሪዎች 
መካከል ከፍተኛ ውጤት የነበራቸው ስማቸው 
ባለመተላለፉ እና ለሽልማት ባለመታጨታቸው 
ቅሬታ የተሰማቸው እንዳሉም ተገልፃDል፡፡

የተማሪዎችን ተቃውሞ አስመልክቶ 
የዩኒቨርስቲው ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት 
ምክንያቱን ብንጠይቅም አቶ ሶፎኒያስ የሱፍ 
ምንም ተቃውሞ እንዳልተፈጠረ ሲገልፁልን 
በስፍራው ተገኝተን የታዘብነውን ስንነግራቸው 
“እዚህ ላይ አስተያየት መስጠት አንችልም፣ ይሄ 
ከክብር እንግዳው ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል” 
የሚል መልስ ሰጥተውናል፡፡

ፍርድ ቤቱ 
በካሴት እጥረት 
የምስክሮችን 
ቃል ሳይሰማ 

ቀረ
በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የምርቃት ዝግጅት ላይ 

የክብር እንግዳው ተቃውሞ ገጠማቸው
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ወደ ገፅ 14 ይዞራል....

ወደ ገፅ 14 ይዞራል....

የትላልቅ ፎቅ ባለቤቶች የሚፈፅሙትን 
የሰብአዊ መብት ገፈፋ ማነው ሀይ የሚላቸው?

መ/ር ደረጀ መላኩ

ባለፉት ሃያ አመታት በሀገራችን በተለይ 
በአዲስ አበባ ከተማ በርካታ ህንፃዎች 
መገንባታቸውን ማንም ሰው የሚክደው 
አይደለም፡፡ ህንፃዎቹ በከተማችን መታየታቸው 
የሚያስደስት ነው፡፡ 

ሆኖም የህንፃዎቹ መሠረት በእውነት ላይ 
የተመሠረቱ ቢሆኑ ኖሮ ኢትዮጵያውያን ሁሉ 
እልል ማለት ይገባቸው ነበር፡፡ ሥፍር ቁጥር 
የሌላቸው ታላላቅ ህንፃዎች ባለቤቶቹ እነማን 
ናቸው? የገንዘብ ምንጫቸውስ ምንድን ነው? 
መሬት የተገኘውስ እንዴት ነው? የነባር ነዋሪዎች 
ካሳ ክፍያስ ምን ይመስላል? ነባር ነዋሪዎች 
አካባቢያቸውን ለመልቀቅ የነበራቸው ፍላጎት 
ምን ያህል ነው? ወዘተ ለሚሉት ጥያቄዎች 
መልሱን በይደር ትቼ፣ እኔ ወደተነሳሁበት ነጥብ 
እወስዳችኋለሁ፡፡ 

መነሻ ነጥቤ ህንፃ እናስገነባለን የሚሉ በርካታ 
ዲታዎች (ሀብታሞች) የሚፈፅሙትን የሠብአዊ 
መብት ገፈፋ መጠቆምና አገዛዙ አሊያም የሠብአዊ 

መብት አስከባሪ ድርጅቶች መላ እንዲዘይዱለት 
ነው፡፡ በቅድሚያ ግን ሰብአዊ መብት ስንል ምን 
ማለታችን እንደሆነ ለማብራራት እሞክራለሁ፡፡ 

የሰብአዊ መብቶች ዝርዝር እ.ኤ.አ በዲሴምበር 
1948 ዓ.ም የተመድ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ 
ብሎ በአፀደቀው ዓለም አቀፍ ሰነድ ውስጥ 
የተካተቱ ሲሆን ሰነዱንም በድርጅቱ ውሳኔ 
(ሪዞልዩሽን) መልኩ ኢትዮጵያ በድርጅቱ መስራች 
አባልነቷ ምክንያት ተቀብላው ከኖረች በኋላ 
የኢትዮጵያ መንግስትም የተጠቀሰውን የተ.መ.ድ 
የሠብአዊ መብት ድንጋጌ በግልጽ የኢትዮጵያ 
ከፍተኛው የሕግ አካል አድርጎ ተቀብሎታል፡
፡ እንዲሁም ከሞላ ጎደል በተመሳሳይ አገላለጽ 
ሠብአዊ መብቶች በኢ.ፌ.ዲ.ሪ መንግስት አዲስ 
ህገ መንግስት ውስጥ በ30 አንቀጾች አማካይነት 
እንደገና ተዘርዝረው መገኘታቸው የእነዚህ 
መብቶች መኖር ተግባራዊነታቸው ከአስከተለው 
ችግር ሌላ ጥያቄ የለበትም፡፡

በመሠረተ ሃሳብ ደረጃ ሠብአዊ መብቶች 
ስንል ሰጭ እና ነሽ በሌለበት ሁኔታ የሁሉም 
የሰው ልጆች መለያ ሀብቶች መሆናቸውን የጋራ 
ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል፡፡ በዚህም መሠረት 
የሰው ልጅ መሠረታዊ ሠብአዊና ዲሞክራሲያዊ 
መብቶች ናቸው ተብለው ዓለም አቀፍ እውቅና 
ከአገኙት መብቶች የሚከተሉትን በዋናነት 
መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

1. የሠብአዊ መብቶች ጆርናል ቅፅ 17 ቁጥር 
1 እና 2፣ የጥር 1996 እትም፣

2. ሁሉም ዓለም አቀፍ የሠብአዊ መብት 
ድንጋጌዎች በ4 ዋና ዋና ክፍሎች 

3. በሕግ ፊት ሰው ሆኖ የመታወቅ መብት፣

4. በህግ ፊት እንደ ሰው መቆጠር

5. በሕይወት የመኖር መብት

6. በሕግ ፊት የእኩልነት መብት 

7. የአካል ደህንነት የመከበር መብት፣

8. በዘፈቀደ (ያለሕጋዊ ሥርዓት) ያለመያዝና 
ያለመታሰር መብት

9. የግል ሕይወት የመከበርና የመጠበቅ 
መበት፣

10. የእምነትና የሕሊና እንዲሁም ሀሳብን 
በነፃነት የመግለጽ መብት፣ 

11. የመሰብሰብና በማህበር የመደራጀት መብት 

12. ከቦታ ቦታ የመዘዋወርና በመረጡት ቦታ 
የመኖር መብት 

13. ጉዳዩን ለፍርድ ቤትና ለሚመለከተው 
አካል አቅርቦ ፍትህ የማግኘት መብት 

14. የዜግነት መብት

15. የባለንብረትነት መብትና የመምረጥና 
የመመረጥ መብት የመሳሰሉት 
ይገኙበታል፡፡

ከዚህ በላይ የተጠቀሱትም ሆነ ያልተጠቀሱት 
የሰብአዊና ዲሞክራሲዊ መብቶች አስቀድሞ 
እንደተጠቀሰው የኢ.ፌ.ዲ.ሪ መንግስት ተግባራዊ 
አደርጋቸዋለሁ ብሎ በተቀበላቸው የተመድ 
የሠብአዊ መብቶች ድንጋጌ፣ ዓለም አቀፍ 
የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊና የባህል መብቶች 
ስምምነት ዓለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ 
መብቶች ሥምምነት ውስጥ በዝርዝር የሚገኙ 
የኢትዮጵያ ሕግ አካል ሲሆኑ እያንዳንዱን በዚህ 
አጭር ጽሁፍ ውስጥ መዳሰስ ፈጽሞ የማይቻል 
መሆኑን ለአንባቢያን በቅድሚያ እገልፃለሁ፡
፡ እንዲሁም በአዲስ አበባ ስላለው የመብት 
ገፈፋ ሁኔታ አስተያየት ከመስጠቴ በፊት 

ማህበራዊ ችግሮች ሁሉ የተወገዱበትና ሰብአዊና 
ዴሞክራሲያዊ መብቶችም ሙሉ በሙሉ 
የተከበሩት አገር ወይም የዓለም ክፍል አለመኖሩ 
የታወቀ ቢሆንም በአብዛኛው የአፍሪቃ አህጉር 
ውስጥም ሆነ በተለይ በሀገራችን በኢትዮጵያ 
ውስጥ የችግሮቹ ዓይነትም ሆነ ውስብስብነት 
ግን ወደር የለሽ መሆኑንና ቃልና ተግባርም 
የማይገልፃቸው ከባድ ፈተናዎች መሆናቸውን 
የማይረካ ወይም የሚክድ ቢኖር ይህን ከመሰለው 
ውዝግብ ውስጥ “ጥቅም” አፋሽ ሆኖ የተገኘ ብቻ 
ነው፡፡ 

ለማንኛውም በአዲስ አበባ ታላላቅ ህንፃዎችን 
የሚያስገነቡ አንዳንድ ባለ ሀብቶች የሚፈፅሙትን 
የመብት ገፈፋ ላስቃኛችሁ፡- 

“ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ ባለ እዳ 
አይቀበለውም” እንዲሉ አንዳንድ ዲታዎች አለም 
አቀፍ የሰብአዊ መብቶችን ሲጥሱ ታያላችሁ፡
፡ የድርጊቱን እንዴትነትና ምክንያት ዝቅ ብዬ 
ለማብራራት እሞክራለሁ፡፡ በጣም ጥቂትና 
ሞራል ካላቸው ሰዎች በስተቀር ህንፃ ለመገንባት 
መሬት ከተረከቡ በኋላ የመጀመሪያ ተግባራቸው 
የእግረኛውን መንገድ ጭምር አጥር ማጠር ነው፡
፡ በየት ኛውም የአዲስ አበባ አቅጣጫ ብትጓዙ 
ይሄን ታስተውላላችሁ፡፡ 

ታላቅ የሕይወት ትምህርት ቤት የነበረው 
አራት ኪሎና አካባቢው እንዲሁም ታሪካዊው 
የባሻ ወልዴ ችሎት እንዳልነበረ ከሆነ በኋላ ዙሪያ 
ገባውን በላሜራ አጥር ታጥሯል፡፡ ከአሮጌው ቄራ 
ወደ ቱሪስት ሆቴል ትራንስፖርት አጥታችሁ 
በእግራችሁ ስትጓዙ ታላቅ ሐዘን ውስጥ 
ትወድቃላችሁ፡፡ 

ግርማ ሞገስ 

በጠራራ ፀሐይ ምንም ውሃ የማይቋጥር 
አሣማኝ ምክንያት ሳይጠቀስ አንድ ሀገር 
በሚያስተዳድር አካል የሚጠበቅ ህጋዊ 
አካሄድ  ባልተከተለ መንገድ ከስራ ገበታችን 
ከተፈናቀልን ድፍን አራት ወር ሊሞላን በጣት 
የሚቆጠሩ ቀናት ይቀሩናል፡፡ ሰውና ሰው 
በሚያጨካክን፣ ዘመድ አዝማድ በሚያቆራርጥ፣ 
ተረዳድቶና ተደጋግፎ ለመኖር የሚያስቀናው 
የአኗኗር ዘይቤያችንን በሚያናጋ ሁኔታ የትም 
መወርወራችን፣ ስማችንና ክብራችን መጉደፉ 
መቼም ይሁን መቼ የሚረሳ አይደለም፡፡ ይህን 
ሁሉ የምንባለው “መምህራን ምን ሊያመጡ 
ይችላሉ” በሚል እሳቤ ነው፡፡ ይህ እውነት ነው፡፡ 
የምን ተማመንባቸው ተጨማሪ የገቢ ምንጮች 
እንደሌሉን ከእጅ ወደ አፍ ከሆነው ገቢያችን 
ለክፉ ቀን ብለን የቋጠርነው ጥሪት እንደሌለን 
መንግስት ስለሚያውቅ፣ የመብት ጥያቄ 
በማንሳታችን አውላላ ሜዳ ላይ ጣለን፡፡ 

ከስራ በመባረራችን ያየናቸውን አበሳዎች 
በልባችን ይዘን ፍትህ በምንናፍቅበት በዚህ ወቅት 
“ላጠፋችሁት ጥፋት በይፋ ይቅርታ ጠይቁና ወደ 
ስራ ገበታችሁ መመለስ ትችላላችሁ” ተባልን፡፡ 
ለመሆኑ ጥፋታችን ምንድነው? ሰው ተበድሎ 
እንዴት ይቅርታ ይጠይቃል? ህገ መንግስቱን 
ተጠቅመን መብታችን መጠየቅ ጥፋት ነው? 
ምን ዓይነት የተገላቢጦሽ ዘመን ላይ ደረስን? 
አለቆቻችን ሊያውቁት የሚገባቸው አንድ ነገር 
ለመሞት ተተዘጋጀን እንጂ ያልሞተን መግደል 
አይቻልም፡፡ ለመጥፋት የተዘጋጀን እንጂ 
ያልጠፋን ማጥፋት አይቻልም፡፡ ለመሰበር 
የተዘጋጀን እንጂ ያልተሰበረን መሰበር አይቻልም፡
፡ አንዳንዶች ሲሞቱ ይወለዳሉ፤ ሌሎች ደግሞ 

ተበድዬስ ይቅርታ አልጠይቅም!
ሲወለዱ ይሞታሉ፡፡

አንዳንዶች ሞትን ለልደት፣ ሌሎች 
ልደትን ለሞት ተጠቅመውበታል፡፡ አንዳንድ 
ሣይንቲስቶች ከትምህርት ቤት ባይባረሩ ኖሮ 
ሣይንቲስት ባልሆኑ ነበር፡፡ አፄ ቴዎድሮስ 
በመቅደላ አምባ ላይ “እጄን ለጠላት አልሰጥም” 
ብለው ራሳቸውን የሰውባት ቀን የሞቱባት 
ሳትሆን በኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ የነገሱባት 
እለት ነበረች፡፡ ምናልባት ንጉሱ ያንን የመሰለ 
አስደናቂ መስዋዕትነት ባይከፍሉ ኖሮና 
ለእንግሊዝ ጀኔራሎች እጃቸውን ቢሰጡ ኖሮ 
ዛሬ እርሳቸውን የምናያቸው በሌላ መነፅር በሆነ 
ነበር፡፡

ታሪካችን የሚያስተምረን እየተበደሉ 
ይቅርታ መጠየቅን ነው እንዴ? አይመስለኝም፡
፡ ለበደላችን ፍትህን መሻት፣ የኢትዮጵያውያን 
በወርቅ የተፃፈ ታሪካችን ነው፡፡ የሀቀኛ ዜጋ 
አንዱ መለያ በቅድሚያ ራስን ከፍርሃት ነፃ 
አውጥቶ ለህዝብ የህሊና ነፃነት መታገል ነው፡
፡ መታገል ማለት አመጽ መቀስቀስ አይደለም፡
፡ እውነትን ማየትና ማሣየት ነው፡፡ ይሁንና 
በተለይም አምባገነን መንግስት ባለበት አገር 
እውነት መናገር፣ መብትን መጠየቅ ዋጋ 
ያስከፍላል፡፡ ለሀገራቸውና ለህዝባቸው የመንፈስ 
ልዕልና ሲሉ እውነትን የተናገሩ፣ የፃፉ ሰዎች 
ከስራ መሠናበት፣ ስደት፣ እስር፣ ግርፋትና 
ሞት ደርሶባቸዋል፡፡ 

በቅርብ ከተፈፀሙት ተመሳሳይ ግፎች 
መካከል በቅርቡ በመምህራኑ ላይ የደረሰው 
በአሳፋሪነቱ ለአመታት የሚታወስ ነው፡
፡ ለእርከን ማሻሻያ የተሰጠው መግለጫ 
የመምህሩን ክብር ያንኮሰሰ ይበልጥም ካለበት 
የኑሮ ውድነት አዘቅት ውስጥ የሚከተው ስለሆነ 
“ማስተባበያ ይሰጥበት” የሚል ግልጽና አጭር 

ጥያቄ ነበር፡፡ መምህራኑ መንግስት ስህተት ላይ 
ሲወድቅ እያዩ ዝም የሚል አቅም ስላልነበራቸው 
ፍርሃታቸውን አሽቀንጥረው ህሊናቸውን 
ያነገሱ ነበሩ፡፡ በዚህ ጊዜ ይመስለኛል ልክ ጌታ 
ባሪያውን እንደሚቀየመው መንግስት መምህሩን 
የተቀየመውና ለመቆጣት የፈለገው፡፡ ከዚያም 
የቂም በትር ማሳረፍ የተጀመረው፡፡ 

ታዲያ በምን መስፈርት ይሆን በአንድ ጀንበር 
ከስራ መሠናበታችን፣ መብታችን መጠየቅ 
እንደ ስህተት ተቆጥሮ የይቅርታ ደብዳቤ 
በተዋረድ ለተለያዩ ተቋማት አስገቡ ማለት 
ምን አመጣው? የባለስልጣኑን ተጠያቂነት እና 
ስህተት ወደ መምህሩ ማላከክ እና በምትኩም 
ስህተትን ለማድበስበስ ከመጣር በላቀ ፖለቲካዊ 
ትርፍ ለማግኘት ከተበዳይ ይቅርታ ለመሻት 
መሯሯጥ ሀገራችን ያለችበት የፍትህ ፅልመት 
አመላካች ነው፡፡ ሀገር የሚያስተዳድር መንግስት 
ተራ ዜጎች ጥፋት ቢያጠፋ እንኳን ሆደ ሰፊ 
ሆኖ መማር የሚቻልበትን ሁኔታ ማመቻቸት 
ከመንግስት ተቋም የሚጠበቅ ቢሆንም ዳሩ 
የመንግስት ተቋማት ስህተት ሲሰሩ በአፋጣኝ 
ስህተቶችን እንደማረም በተቃራኒው በስህተት 
ላይ ዕልፍ ስህተት እየደመሩ መጓዝ 21 
ዓመታት በከንቱ አለፉ፡፡ የሀገሪቱ የአስተዳደር 
ሁኔታ በምን አቅጣጫ እያመራ ነው የሚል 
ጥያቄ እንዲያጭር የሚያደርግ ነው፡፡ ኢህአዴግ 
ስልጣን ላይ የቆየበትን 21ኛ ዓመቱን ሲያከብር 
ስለ ስኬቱ ብቻ ሳይሆን ሳይሰራ ስለቀረውም 
ስራ ስለ አስተዳደራዊ ስህተቶች ማመን ቢችል 
ለራሱም ለሀገርም መልካም አቅጣጫ አመላካች 
በሆነ ነበር፡፡

በገሀድ የሚታየው ግን ኢህአዴግ ፍፁም 
ስህተት አልባ እንደሆነ እራሱን መቁጠር 
ሲሆን በተለያዩ አጋጣሚ በህብረተሰቡ ውስጥ 

የሚሰማውን እሮሮ በጥሞና ማድመጥ 
ቢቻል እና ከተራ ፕሮፓጋንዳ ወጥቶ በተለይ 
የሀገራችን ተማሪዎች የሚፈታተኗቸው የታወቁ 
የጤና፣ የአመጋገብ (በተለያየ ትምህርት ቤት 
እንደተመለከትነው በምግብ ዕጦት በየክፍል 
ውስጥ የሚወዱቁ ተማሪዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ 
ጊዜ በእጅጉ እያሻቀበ መሆኑ)፣ በኢኮኖሚያዊ፣ 
በማህበራዊ ችግሮች በተጨማሪ በምዕራቡ 
ዓለም የባህል ተፅዕኖ የተነሳ ከፍተኛ የማንነት 
ቀውስ እየደረሰባቸው መሆኑ እየታየ ነው፡፡ 
በትምህርት ገበታ እንኳን ሆነው ገና ከጅምሩ 
ተስፋ መቁረጥና ከዚህም ባለፈ መሰደድ የዚህ 
ትውልድ እጣ ፈንታ እየሆነ ነው፡፡ የዛሬ ሃያ 
አንድ ዓመት የተወለዱና በኢህአዴግ ዘመን 
ያደጉ ህፃናት ተማሪዎች ናቸው ዛሬ አዲሶቹ 
የስደት ሰለባ የሆኑት፡፡ ታዲያ ዛሬ ላይ ታሪክ 
ይቅር የማይለው ስደተኛ ትውልድ የሚፈለፍል 
መንግሥት በምን መሥፈርት ነው “ይቅርታ 
ጠይቁና ወደ ሥራችሁ ተመለሱ” የሚለው? 
“ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሀል” እንደሚባለው 
ነው፡፡ 

በማንኛውም ሀገር ምሁራን ትውልድን 
በዕውቀት መቅረጽ ብቻ ሳይሆን በሀገር ጉዳይ 
ላይ የተሻለ አመራር እንዲመጣ የዕውቀታቸውን 
ያህል ማበርከት ድርሻቸው ሆኖ ይታያል፡፡ 
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ግን 
ፖለቲካዊ ተሳትፎም ሆነ ችግሮችን ነቅሶ መናገር 
ወደ ማይፈለግበት ደረጃ የተደረሰበት ነባራዊ 
ሁኔታ የተፈጠረ ሲሆን፣ አሁን በትምህርት 
ቤት የተማሪዎች አንድ ለአምስት ከቀበሌ እስከ 
ጓረቤት ድረስ የተደራጀው መዋቅር ኢህአዴግ 
ከመደገፍ የተለየ አስተሳሰብ የሚያራምዱ ሰዎች 
በማሸማቀቅ ግፋሲልም ከስራ ማሰናበትና ለስደት 
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እርማት 
በባለፈው ሳምንት ዕትማችን “ከስራ 

የተባረሩ መምህራን ይቅርታ አንጠይቅም 
አሉ” በሚለው ርዕስ ስር አቶ ሀብተ አብረሃ 
የየካ ክ/ከተማ ት/ት ቢሮ ኃላፊ ተብሎ 
የተፃፈው የየካ ክ/ከተማ የመምህራን 
ማህበር ሰብሳቢ፣ “ስለ መምህራኑ ጉዳይ 
አጠቃላይ ማብራሪያ በተመለከተ “የአዲስ 
አበባ ት/ት ቢሮ የሚለው “የአዲስ አበባ 
መምህራን ማህበር” እንዲሁም “በኔ 
በኩል ይቅርታ ቢጠይቁ ወደ ስራቸው 
እንደሚመለሱ ነግሬአቸዋለሁ” የሚለው 
የአዲስ አበባ መምህራን ማህበር ጠቅላላ 
ጉባኤ መምህራኑን በይቅርታ ወደ ስራቸው 
እንደሚመልሳቸው መንግስትን ጠይቋል፤ 
ይህንኑ ለመምህራኑ ተገልፆል” ተብሎ 
እንዲነበብና ለተፈጠረው ስህተት አቶ 
ሀብተ አብረሃንና አንባቢዎችን ይቅርታ 
እንጠይቃለን፡፡

አክራሪነት እያመሩ መሆናቸውን ይተርካል፡
፡ በመጨረሻም የሀይማኖት አክራሪነት አሳሳቢ 
ደረጃ ላይ እንደደረሰ በማሳየት መንግስት እየወሰደ 
ያለውን እርምጃ አወዳድሶ ይጠቀለላል፡፡ የዘጋቢ 
ፊልሙ ጉልህ ችግር እውነታን በማድበስበስ 
የመንግስትን ጥቅም የሚያስጠብቅ ፖለቲካዊ 
አጀንዳ መያዙ ነው፡፡ ስላለፈው የሀገሪቱ ታሪክና 
ሃይማኖቶች ስላሳለፉት አበሳ ባማረ ቋንቋ 
ሲናገሩ የነበሩ ምሁራንና የሀይማኖት አባቶች 
የአቶ መለስ መንግስት እየፈፀመው ስላለው 
በሀይማኖት ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ተግባር 
አለማንሳታቸው(አንስተው ተቆርጦም ይሆናል) 
ፊልሙን ጐዶሎ አድርጐታል፡፡ በተለይም ዘጋቢ 
ፊልሙ በሀይማኖት መሪዎች ላይ የሚቀርበውን 
የአትወክሉንም ተቃውሞ በአክራሪነት በመፈረጁ 
ኢቴቪ የሰራቸውን ብኩን ዘጋቢ ፊልሞች ቁጥር 
በአንድ ከማሳደግ ያለፈ ሚና እንዳይኖረው 

አድርጓል፡፡ 

ዘጋቢ ፊልሙ እስከዛሬ አይነኬ ሆነው 
የቆዩ አንዳንድ ሀይማኖታዊ ጉዳዮችን ለመዳሰስ 
መሞክሩንና በርከት ያሉ ሰዎች ሀሳቦች ማካተቱ 
አወንታዊ ጐኑ ነው የሚለው አህመዲን ጀበል፣ 
ፊልሙ አክራሪነትን ሙስሊማዊ አልባሳትን 
ከመልበስ ጋር ማቆራኘቱ አሉታዊ ውጤቱ ነው 
ብሎ ያምናል፡፡ ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚልም 
በዚህ ሀሳብ ይስማማሉ፡፡ በእሳቸው እምነት 
በዘጋቢ ፊልሙ ያልተገባ ፖለቲካዊ ትርፍ 
ለማግኘት በመፈለጉ የተለያዩ እውነታዎች 
በፊልሙ ተዛንፈው እንዲቀርቡ ተደርጓል፡፡ ረዳት 
ፕሮፌሰሩ ለንግግራቸው ማሳያነት የሚጠቅሱት 
በዘጋቢ ፊልሙ ውስጥ መጅሊስን የሚደግፍ 
አስተያየት የሰጡትን የአማራ ክልል የእስልምና 
ጉዳዮች ተጠሪ ነፃና ገለልተኛ ለማስመሰል የደሴ 

ከተማ ነዋሪ በሚል ማቅረቡን ነው፡፡

ዘጋቢ ፊልሙ በክርስትናም ሆነ በእስልምና 
እምነት ተከታዮች ዘንድ አለመግባባትን 
የሚያስከትሉትን “ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት 
ናት” እና “በኢትዮጵያ ያሉ ሀይማኖቶች ሁሉ 
መጤ ናቸው” የሚሉትን ሀሳቦች ተገቢ ምሁራዊ 
የታሪክ ትንታኔ ሳያገኙ መቅረታቸው በሁለቱም 
ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ ቅሬታን የሚፈጥር 
ነው፡፡ 

ኢቲቪ ያስተላለፈው ዘጋቢ ፊልም 
ለመንግስት ካስገኘው ጥቅም ይልቅ ዳፋው የበዛ 
ይመስላል፡፡ በመጅሊስ ላይ አነጣጥሮ የሰነበተውን 
የሙስሊሞችን ሀገር አቀፍ ተቃውሞ ባልታሰበ 
ሁኔታ ወደ መንግስት የማዞር ውጤት 
በማስከተል ላይ ይገኛል፡፡ ባራቮ ኢቲቪ!!   

የተኮሰው ጥይት ... ከ ገፅ 3 የዞረ....

 በአዲስ አበባ ከተማ ቀበና ሥፍራው 
መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አካባቢ ያሉ 
ነዋሪዎች “በቀበሌው ልማት ኮሚቴ ስም 
የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች በፈጠሩብን ሰው ሰራሽ 
አረንቋ ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠናል” ሲሉ 
ለዝግጅት ክፍላችን አስታወቁ፡፡ አንዳንድ 
የአካባቢው ነዋሪዎች በተለይ ለፍኖተ ነጻነት 
ጋዜጣ እንደገለጹት “የቀበሌው ኃላፊዎች ኃላፊነት 
በጎደለው መልኩ መንገዱን በግሬደር አሳርሰው 
መተላለፊያ በማጣታችን ለችግር ተጋልጠናል፡፡” 
ሲሉ አማረዋል፡፡

ነዋሪዎቹ እንደሚሉት “ከዋናው መንገድ 
ወደ ቤተክርስቲያኑና ወደ አዋሬ የሚያልፈውን 
የውስጥ ለውስጥ የጠጠር መንገድ በኮብልስቶን 
ድንጋይ ለማሰራት ቀደም ሲል ገንዘብ ተሰብስቦ 
ነበር፡፡ ገንዘቡ ቢሰበስብም መንገዱን በኮብልስቶን 
ማልበስ አልተቻለም፡፡ ጉዳዩ በነዋሪዎች 
መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል፡፡ ይህ በእንዲህ እያለ 
ሰሞኑን የክረምት ጊዜን ጠብቀው ግሬደር 
አምጥተው በግምት 400ሜትር የሚያህለውን 
ርዝመት መንገድ አርሰው ከሌላ ቦታ አፈር 
አምጥተው ደፍተወው ሄዱ፡፡ በአሁኑ ጊዜ 
በተለይ አዛውንቶች ቤተክርስቲያን መሄድ 

አልቻሉም፡፡ አምቡላንስ ገብቶ ምጥ የያዛትን 
ሴት መውሰድ አይችልም፡፡ በታረሰው መንገድ 
ላይ ጤና ጣቢያ አለ፡፡ እናቶች ህጻናትን ክትባት 
ማስከተብ አልቻሉም፡፡ የነዋሪውና የአገልግሎት 
ፈላጊው ህብረተሰብ ስቃዩ ያስደስታቸዋል፡
፡ መብራት ተበላሽቶ የመብራት ኃይል መኪና  
መግቢያ አጥቶ ተመልሷል፡፡ በተደጋጋሚ 
መኪናዎች ያሳልፈናል እያሉ በጭቃ እየተያዙ 
በጎታች መኪና  እየተጎተቱ እየወጡ ናቸው፡፡ 
ህጻናት በመንገዱ  መሄድ አይችሉም፡፡” በማለት 
ቅሬታቸውን ገልፀዋል፡፡

በማያያዝም ነዋሪዎቹ “ መንገዱን በዚህ 
ሁኔታ አርሰውና አቡክተው ሲያበቁ  አረጋውያን 
ሲወድቁና ሲነሱ ተሽከርካሪዎች በጭቃ እየተያዙ 
የአካባቢው ህብረተሰብ እየተጎዳ ይገኛል፡
፡ ‘እንደጠጠር መንገድነቱ እንዳንገለገል ለምን 
እንዲህ አደረጋችሁ?” ብለን ስንጠይቃቸው 
‘ፀረ-ልማት ናችሁ፤ የልማት እንቅፋቶች’ 
እያሉ ይፈርጃሉ፡፡ እነዚህ ሰዎች በህግ ሊጠየቁ 
ይገባል::  መንገዱን አርሰው  መንደር ለመንደር 
እየዞሩ ‘ገንዘብ አዋጡ’ እያሉ ያዋክባሉ፡፡ 
እባካችሁ የሚሰማን መንግስት ካለ ጩኸታችንን 
አሰሙልን፡፡” በማለት ጠይቀዋል፡፡  

የቀበና አካባቢ ነዋሪዎች  
ቀበሌው ለችግር አጋለጠን አሉ

በጊዶሌ ከተማ ለተስፋፋው ፍቺ 
ነዋሪዎች የመንግስት እጅ 

አለበት አሉ
 በደቡብ ክልላዊ መንግስት ደራሼ ወረዳ 

ጊዶሌ ከተማ “ለተስፋፋው የጋብቻ ፍቺ 
በቀጥተኛ መልኩ የመንግስት እጅ አለበት” ሲሉ 
አንዳንድ የጊዶሌ ከተማ ነዋሪዎች ለዝግጅት 
ክፍላችን አስታወቁ፡፡ ነዋሪዎቹ እንደሚሉት “ 
የህብረተሰቡን የንቃተ ህሊና ደረጃ  ባልጠበቀና 
የአካባቢውን ነዋሪ ባህልና እምነት ባልተከተለ 
ሁኔታ የሚሰጡ ስልጠናዎችና ስብሰባዎች 
ለቤተሰብ  መበተንና የጋብቻ ፍቺን ፈጥሮአል፡፡”  
በማለት ምሬታቸውን ይገልጻሉ፡፡

አንዳንድ የጊዶሌ ከተማ ነዋሪዎች በተለይ 
ለፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ እንደገለጹት “ የአካባቢው 
ህብረተሰብ ጋብቻ የሚፈፅምበት ባህልና ወግ 
አለው፡፡ በጋብቻ መካከል አለመግባባት ሲፈጠር 
በሽምግልና የሚታይበትና እርቅ የሚፈጠርበት 
ሁኔታ አለ፡፡ ጋብቻው ጤናማ ሆኖ መቀጠል 
ካልቻለም ፍቺ የሚደረግበት የቆየ ባህል አለን፡፡ 
በባህላዊ ሁኔታ ካልተፈታ ደግሞ በህግ አግባብ 

ጉዳዩ ያልቃል፡፡ ይህ ባለበት ሁኔታ በቅርቡ 
ባህላችንን፣ እምነታችንና ልምዳችንን ግንዛቤ 
ውስጥ ባላስገባ መልኩ ከመሐል አገር የመጣን 
አስተሳሰብና ልምድ እንደወረደ ለማስተላለፍ 
ተሞክሮአል፡፡ ሴቶችን ለብቻ ሰብስበው ‘የሴቶች 
መብት’ በማለት በሰጡት ትምህርት በአጭር 
ጊዜ ውስጥ በቁጥር እጅግ  በርካታ ጋብቻዎች 
ፈርሰዋል፡፡ ህጻናት ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠዋል፡
፡ በዚህ ምክንያትም ቤተሰብ እየተበተነ ነው፡፡ 
በከተማው ውስጥ ማህበራዊ ቀውስ እየተፈጠረ 
ነው፡፡ ይህ መንግስት በቀጥታ የፈጠረው ችግር 
ነው፡፡ መንግስት እጁን ይሰብስብልን፡፡” በማለት 
ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡

ኢህአዴግ በየትኛውም አካባቢ የተረጋጋ  
ህብረተሰብ ማየት ስለማይፈልግ በተለዩ 
ምክንያቶች ህዝብን ማመስ እንደ ስልት 
የሚጠቀምበት አንዱ የአስተዳደር ዘዴው 
እንደሆነ ሲነገር መቆየቱ ይታወቃል፡፡ 

“ኢቲቪ ውሸታም” የሚል መፈክር በሰፊው 
ተደምጠዋል፡፡ 

በተያያዘ ዜና በላፍቶ ክ/ከተማ በወረዳ 
12 በአንድ የውጪ ባለሀብት ከ3ሺህ ካሬ 
ሜትር በሚበልጥ ቦታ ላይ የተገነባው አዲስ 
መስጊድ ባለፈው አርብ የጁምአ ፀሎት 
እንዲመረቅ ተወስኖ እንደ ነበርና ቁልፉን ግን 
የሚመለከተኝ አካል መረከብ አለብኝ በማለቱና 
ምዕመኑ ደግሞ ቁልፉን የምናስረክበው እኛ 
ለምናምንበት ተጠሪ መሆን አለበት በሚል 
በተፈጠረው አለመግባባት ለሦላት ወደ መስጊድ 
የገቡ ምዕመናን አንወጣም በማለታቸው ከ50 
የሚበልጡ ግለሰቦችን ጨምሮ ቁልፉን ይዟል 
የተባለው ግለሰብ በፖሊስ ተይዘው መሄዳቸውን 
በስፍራው የነበሩ የዐይን እማኞች ገልፀዋል፡፡

በተያያዘ ዜናም ሐምሌ 1 ቀን 2004 ዓ.ም 
በአፄ ምኒሊክ ዘመን ከተገነባው የአዋሬው 
መስጊድ ቀጥሎ እንደተሠራ የሚታወቀውና 
ሱማሌተራ በሚገኘው አዲሱ የበኒን መስጊድ 
“ወንድማማችነት” በሚል ምዕመኑ ታላቅ 
ጉባኤ ያዘጋጀ ሲሆን በዕለቱም በሬታርዶ 
ለነዳያኖች ሊታደል ታስቦ የነበረው ሥጋና 
ብስኩቶች በፖሊስ ኃይል እንዳይገባ ተከልክሎ 
የተመለሰ ቢሆንም ሕዝበ ሙስሊሙ ግን እስከ 
እኩለ ቀን ድረስ ፀሎቱን አካሂዶና ሀይማኖታዊ 
ትምህርቱን ተከታትሎ እንደተመለሰ ስማቸው 
እንዳይገለጽ የፈለጉ ምዕመናን ተናግረዋል፡፡ 

ጉዳዩንም ለመከታተል በሥፍራው የደረሰው 
የጋዜጣው ዘጋቢ በርካታ ቁጥር ያለው የፖሊስ 
ኃይል በመስጊዱ ዙሪያ ለመመልከት ችሏል፡፡ 

በአሳሳቢ ችግር ዙሪያም በእድሜ የገፉ 
የሀይማኖቱ ተከታዮች መንግስት ቻይና 
ይቅር ባይ ብቻ ሳይሆን የብዙሀኑን ጥያቄ 
መመለስ ግዴታው መሆን እንዳለበት እየታወቀ 
ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ ግን ለደርግም 
አልተንበረከክንም የሚለው ሀያ አመት 
የሞላው መፈክሩ እየረፈደበት መሆኑን ቆም 
ብሎ ሊያስብ ይገባዋል ሲሉ ምክር አዘል 
አስተያየታቸውን ሰተዋል፡፡ 

የእስልምና ዕምነት ተከታዮች 
የሚመሯቸውን የሀይማኖት አባቶች 
ከመምረጥና ከእምነታችን አስተምህሮታችንና 
ግዴታችን ውጪ የሚያወጣንን መጤ እስላማዊ 
እምነት በመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣኖችና 
ካድሬዎች አስፈራሪነትና አሰልቺ ፕሮፓጋንዳ 
እንድንቀበል ጫና እየተደረገብን ነው ሲሉ 
የሚያካሂዱት እንቅስቃሴ ከዕለት ወደ 
ዕለት አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሰ ይገኛል፡
፡ ሳምንታዊውን የአርብ ሶላት የፀሎት ሥነ-
ሥርዓትም ተከትሎ ጉለሌ ከሚገኘው አወሊያና 
አንዋር መስጊድ የሚሰባሰበው የእምነቱ ተከታይ 
ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉን የሚያሰማው 
የአቤቱታ ድምፅ ወደ ሌሎችም መስጊዶች 
በመዛመት ላይ ይገኛል፡፡

የሙስሊሞች ተቃውሞ ... ከ ገፅ 1 የዞረ....

አንድነት ፓርቲ ፈረንሳይ ህዝባዊ 
ስብሰባ አዘጋጀ

የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 
የወረዳ 12/13 የምርጫ ክልል ስራ አስፈፃሚ 
ኮሚቴ ህዝባዊ ስብሰባ ማዘጋጀቱን አስታወቀ፡
፡ የወረዳው ስራ አስፈፃሚ የህዝብ ግንኙነት 
ኃላፊ አቶ ነብዩ ባዘዘው እንዳስታወቁት 
ለሐምሌ 8 ቀን 2004 ዓ.ም የተዘጋጀው ህዝባዊ 
ስብሰባ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር 
ነው፡፡ በስብሰባው የሚሳተፈው ማን እንደሆነ 
ላቀረብንላቸው ጥያቄ አቶ ነብዩ ሲመልሱ 
“ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በስብሰባው መሳተፍ 
እንደሚችል” ያስታወቁ ሲሆን በዕለቱ የፓርቲው 
ከፍተኛ አመራሮች እንደሚገኙም ተናግረዋል፡
፡ በዕለቱ የአንድነት ፓርቲ ከፍተኛ አመራር 
የሆኑት የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ፣ የድርጅት 
ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኢ/ር ዘለቀ ረዲ፣ 
የህዝብ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶ/ር 
ኃይሉ አርአያ፣ የኤዲቶሪያል ቦርድ ሰብሳቢ 
አቶ በላይ ፍቃዱ እንዲሁም የፓርቲው ዋና 
ፀሐፊ አቶ አስራት ጣሴ እንደሚገኙ ታውቋል፡

፡ የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉና አቶ በላይ ፈቃዱ 
ጥናታዊ ጽሁፍ እንደሚያቀርቡ ተጠቁሟል፡
፡ የወረዳው የድርጅት ጉዳይ ሰብሳቢ ወ/ሮ 
እመቤት ኃይሌ በበኩላቸው ወረዳ 12/13 
የሚባለው በምርጫ አደረጃጀት መሆኑን 
አብራርተው ፈረንሳይ ለጋሲዮንን በሙሉ አካሎ 
ስድስት ኪሎ እና ቀበናን እንደሚያጠቃልል 
በመግለጽ የዕለቱ ህዝባዊ ስብሰባ ፈረንሳይ 
ለጋሲዮን ልዩ ስሙ ኬላ የልብ ብርሃንና 
ቀበና አቦ እድር አዳራሽ ከጠዋቱ 2፡00 ጀምሮ 
የሚከናወን ሲሆን ማንኛውም ሰው በስብሰባው 
ላይ መገኘት እንደሚችል ገልፀው ጥሪያቸውን 
አስተላልፈዋል፡፡

አንድነት ፓርቲ ከዚህ በፊት በሊዝ አዋጅ፣ 
በኑሮ ውድነት በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች 
በአዲስ አበባ ደረጃ የተሳኩ ህዝባዊ ስብሰባዎችን 
ማድረጉ የሚታወስ ሲሆን በየሳምንቱ እሁድ 
በጽ/ቤቱ አዳራሽ በተለያዩ ጉዳዮች ቋሚ የህዝብ 
ጋር ውይይት እንደሚያደርግ ይታወቃል፡፡
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መምህራን በነፃ የመደራጀት ...

“የተማረ ይጥረበኝ” ... ከ ገፅ 9 የዞረ....

ከ ገፅ 6 የዞረ....

ከትምህርት ሚንስቴር ጀምሮ እስከ ውጭ 
ጉዳይ ሚንስቴር ድረስ ዋናውን ጎዳና ይዛችሁ 
ቁልቁል ስትጓዙ በስተቀኝ በኩል የምታስተውሉት 
ሀቅ ይህነኑ ነው፡፡ ይሄ ሁሉ ሰፊ ቦታ አልበቃ 
ብሏቸው አስፋልት ድረስ አጥረዋል፡፡ እዚህም 
መኪና እና እግረኛ እየተጋፋ ሽቅብና ቁልቁል 
መውጣትና መውረድ፤ ልብ በሉ ይገነባል 
የተባለው ህንፃ 10 አመት (ከዚያ በላይ) ጊዜ 
ከፈጀ ለአመታት የሚከሰተውን ችግር አስቡት? 
በሰለጠነው አለም የሰው ልጅ ክብር አለው፡
፡ የተፈለገውን ያህል ታላቅ ፕሮዤ ቢሰራም 
የእግር መንገዶች አይዘጉም፡፡ እኛ ግን ለዚህ 
አልታደልንምና ከምድር ወደ ላይ 3 አሊያም 
4 ከፍ ሲል 14 ፎቆችን ልንገነባ ነው በማለት 
በእግራችን የምንጓዝበትን መንገድ ዘግተው 
ከመኪና ጋር ያጋፉናል፡፡ ለዚህ ግን ዋናው 
ተጠያቂ ማን ነው? በእኔ በኩል እኔ እና እናንተ 
ነን ባይ ነኝ፡፡ እርግጥ ነው መንግስት ያወጣውን 
ደንብ የሚጥሱ ባለሀብቶችን መቅጣት ይገባዋል፡፡ 

ሌላው አሳሳቢና ሳልጠቅሰው የማላልፈው 
ቁም ነገር የአረንጓዴ ተክል ቦታ መጥፋት ጉዳይ 
ነው፡፡

በአዲስ አበባ ከተማ በጥቂት አመታት 
ውስጥ በርካታ ህንፃዎች በመገንባታቸው 
የተደሰቱ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ የዛፍ መትከያ 
ቦታ ባለመኖሩ ደግሞ ልባቸው የሚደማ የህሊና 
ሰዎች ያሉ ይመስለኛል፡፡ “ጽድቁ ቀርቶብኝ 
በቅጡ በኰነነኝ” እንዲሉ እንኳን አዲስ የአረንጓዴ 
ተክል ቦታ ሊዘጋጅ ቀርቶ የነበሩትም ህይወት 
የሌላቸው ህንፃዎች ተቆልለውባቸዋል፡፡ ለዚህ 
ደግሞ በርካታ ምሳሌዎችን ማንሳት የሚቻል 
ይመስለኛል፡፡

ከኡራኤል ቤተክርስቲያን እስከ መገናኛ 
ስትጓዙ በርካታ ህንፃዎችን በአይናችሁ 
ታያላችሁ፤ ሆኖም ግን ከህንፃዎቹ ፊት ለፊት 
(ኋላ) አንድም የዛፍ መትከያ ቦታ አታገኙም፡፡ 
አንዳንዶቹ እንዲያውም በቂ የመኪና ማቆሚያ 
የላቸውም፡፡ 

ከብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ ከጥቁር 
አንበሳ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤትና ከቅዱስ ጊዮርጊስ 
ቤተክርስቲያን ፊት ለፊትና ጓሮ የነበሩ የአረንጓዴ 
ተክል ቦታዎች እንዳልነበሩ ሆነዋል፡፡ ‹‹ለምን?›› 
ብሎ የጠየቀ ግን ያለ አይመስለኝም፡፡ ከብርሃንና 
ሠላም ፊት ለፊት የነበረው አረንጓዴው መሬት 
አሁን ህንፃ ተሰርቶበታል፡፡ 

በዛሬው አለም አንድ ህንፃ ከመገንባቱ 
በፊት የአታክልት ቦታ፣ የመኪና ማቆሚያ እና 
የእግረኛ መሄጃ መንገድ በቅድሚያ ይጠናል፡
፡ እኛም ሀገር እውቀቱ የጠፋ አይመስለኝም፡፡ 
የጠፋው ቅንነቱ ነው፡፡ ግለኝነት ተስፋፍቷል፤ 
ስግብግብነት ነግሷል፡፡ በየትም ሀገር በሁለት 
ህንፃዎች መኋከል ክፍተት አለ፡፡ እንደ አሜሪካ 
ባሉ ሀገሮች ደግሞ በየ120 ሜትር እርቀት 
በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚወስዱ መንገዶች 
ይሰራሉ፡፡ እዚህ እኛ አገር ያሉ ዲታዎች ደግሞ 
ቅጥልጥል ህንፃዎችን እየገነቡ ያሳዩናል፡፡ ግኡዝ 
ባቡር መሆናቸው ይሆን? 

ቅን ልቦና እንዲሁም መልካም አስተዳደር 
ብንታደል በካርቦን ገበያ ብቻ ብዙ ቢሊዮን ዶላር 
ማፈስ እንችል ነበር (ዛፎችን በመትከል ብቻ ማለቴ 
ነው)፡፡ አሁን በጣም አሳሳቢና ትውልድን እየገደሉ 
ስለሚገኙ ዲታዎች ድርጊት ተጨማሪ መረጃ 
ልስጣችሁ፡፡ ሁላችሁም እንደምታስታውሱት 
ከሃያና ሰላሳ አመታት በፊት በአዲስ አበባ 
ከተማ በርካታ የህፃናት መቦረቂያና የወጣቶች 
ሜዳዎች ነበሩ፣ ከመሀል ከተማ ወጣ ቢሉም 
የከብት ማሰማሪያ ሥፍራዎች ነበሩ፡፡ ዛሬ ወደ 
አልነበርነት ወይንም ወደ ባዶነት ተቀይረዋል፡
፡ በሌላ አነጋገር በስሚንቶ የተድበለቦሉ ረጃጅም 
ፎቆች ተገንብተውባቸዋል፡፡ እነዚህ ሁሉ ታዲያ 
ባዶ ቦታ ሁሉ ድንጋይ ቢደረደርበት (ህንፃ 
ቢንጣለል) ምን ክፋት አለበት ለሚል ግን መልስ 
አለኝ፡፡

ለመጪው ትውልድ የሚያስብ አእምሮ 
በርካታ የስፖርት ማዘውተሪያ ሥፍራዎች 
እንዲሰሩ ያስባል፤ አቅም በፈቀደ ሁኔታም 

የትላልቅ ፎቅ ባለቤቶች የሚፈፅሙትን ... ከ ገፅ 12 የዞረ....

እንዲገነቡ ስልት ይቀይሳል፡፡ በእኛ ሀገር እየተሰራ 
ያለው ግን ዛሬን ብቻ በልቼ ነገ ይጥፉ የሚል 
የስግብግብነት ሥራ ነው፡፡ 

ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ተጠያቂው መንግስት 
የተባለው አካል ቢሆንም የራሳቸውን ጥቅም 
ብቻ የሚያሳድዱ ባለ ሀብቶችም ከተጠያቂነት 
አይድኑም፡፡ ህዝቡም ቢሆን ለምን ብሎ 
ባለመጠየቁ በመጪው ትውልድ ሲረገም 
ይኖራል፡፡ ይሄም የሚሆነው ተተኪው ትውልድ 
ለምን ብሎ ለመጠየቅ መንፈሣዊ ወኔ ካልከዳው 
ነው፡፡ 

በመጨረሻም አንድ ተጨባጭ የሰብአዊ መብት 
ገፈፋ ምሳሌ ላንሳና ልሰናበት፡፡ ብዙዎቻችሁ 
መሀል ፒያሣ የሚገኘውን የአዲስ ባንክ ሜዳ 
(መሀል አራዳን) የምታውቁት ይመስለኛል፡፡ 

ይህ ሜዳ የቀድሞውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
ቡድን ግብ ጠባቂ ለማ ክብረት፣ ህሩይ፣ 
ረዘነ፣ ጥላዬ ማስረሻ፣ ብስራት ቦንገር (ነፍሱን 
ይማረው) ዳዊት ዲናሬ . . .ወዘተ የተባሉና 
ሌሎች ታዋቂ ተጨዋቾችን ያፈራ ባለ ውለታ 
ሜዳ ነበር፡፡ የዛሬን አያድርገውና፡፡ በልጅነት 
አዕምሮዬ የማስታውሳቸው፣ የሀገር ፍቅር፣ 
መሀል አራዳ፣ ታክሲ፣ ሼል፣ ብርሃንና ሠላም 
የተሰኙ የእግር ኳስ ቡድኖች በዚሁ ሜዳ ላይ 
በማራኪ ጨዋታ የህዝቡን አዕምሮ ያድሱ ነበር፡፡

በነገራችን ላይ የጊዮርጊስ ተጫዋች 
የነበረው ተስፋዬ ቼንቶ፣ የፖሊሱ ሲሳይ፣ 
የመቻሉ ካንጋሮ፣ የመብራት ሀይሉ ግብ ጠባቂ 
እስጢፋኖስ፣ የመቻሉ ሙሉአለም እና አስፋው 
ባዩ አዲስ ባንክ ሜዳ ላይ የኳስ ጥበባቸውን 
ያሳዩን ነበር፡፡ አገር ሲያረጅ ጃርት ያበቅላል 
እንዲሉ ዛሬ ሜዳው በአራሙቻ ተውጧል፡፡ 

አዲስ ባንክ በተፈጥሮአቸው አዝናኝ የነበሩ 
ሰዎችም ነበሯት፡፡ እኔ የአቦክራ ዘግሬትና አበበ 
ኮረንቲ ተረብና ዘፈን አይረሳኝም፡፡ እዚህ ሰው 
በሰውነቱ ብቻ የሚከበርበት ስፍራ ነበር፡፡ ነበር 
ልበል ዛሬ ሜዳው ዳዋ በመልበሱ፡፡ በደምሳሳው 

የመሀል አራዳ ሜዳ በደቡብ አቅጣጫ ከፍልውሃ 
አካባቢ፣ በሰሜን አቅጣጫ ከአዲሱ ገበያና 
አካባቢው፣ እንዲሁም ከአራት ኪሎና ከመርካቶ 
የሚመጡ ሰዎች መገናኛ ነበር ብል የተሳሳትኩ 
አይመስለኝም፡፡ 

ዛሬ ግን ያ ሁሉ ደስታና ፈንጠዝያ የለም፡
፡ ከቦታው ላይ የቆመ ህንፃ ባይኖርም ቁፋሮ 
እንደተጀመረ ግን አስተውያለሁ፡፡ ህንፃው 
የዘገየው ለምን ይሆን? እጅግ ውድ ማዕድን ተገኘ 
እንዴ? መልሱን ለሜድሮክ የስራ ሀላፊዎችና 
ለስርአቱ ሹምባሾች ትቼዋለሁ፡፡ 

ግራም ነፈሰ ቀኝ የፒያሳና ጎረቤቶቿ መንደር 
ነዋሪ የሆነው የአሁኑ ትውልድ እንደ እንቦሳ 
ይቦረቅበት የነበረው ሜዳ ላይ ድርሽ እንዳይል 
በመደረጉ የጫትና የመጠጥ ሱስ ተገዢ ለመሆን 
ተገዷል፡፡ ከዚህ ባሻገር ከሜዳው ዳርቻ አካባቢ 
ትገኝ የነበረች የከተማ አውቶቢስ ማዞሪያና 
መተላለፊያ መንገድ በመዘጋቷ በአካባቢው ከባድ 
የትራፊክ መጨናነቅ ይስተዋላል፡፡ መኪና እና 
ሰው እየተጋፋ ሲሄዱ ማስተዋል ለሰሚው ግራ 
ነው፡፡ ጉዳዩ የሚመለከተው የአዲስ አበባ ትራፊክ 
ፖሊስ ጽ/ቤት ለአመታት መንገዱን ዘግቶ 
ያጠረውን ድርጅት ለምን መጠየቅ እንዳልቻለ 
ግርምትን ያጭራል፡፡ 

አሰቃቂ የትራፊክ አደጋ ከተከሰተ በኋላ 
የአዞ እንባ ይሻላል ወይንስ ሜድሮክን መንገዱን 
እንዲከፍት መጠየቅ? የአንበሳ አውቶቢስ 
ድርጅትስ ቢሆን ለዘመናት ሲጠቀምበት 
የነበረውን ሰፊ የአቶቢሶቹን ማዞሪያ ሲነጠቅ 
ለምን ዝምታን መረጠ? ድርጅቱ በአንበሳ 
አውቶቢስ የሚገለገለውን ህዝብ እና ሠራተኞቹን 
ከአደጋ የመጠበቅ የሞራል ግዴታ አለበት፡፡ 
ከሁሉም የሚገርመው በአካባቢው አፍንጫ ስር 
ያለው ማዘጋጃ ቤት አይቶ እንዳላየ መሆኑ ነው፡፡ 

ሰብአዊ መብቶች ተፈጥሮአዊ መብቶች 
ናቸው፡፡ ስለሆነም እያንዳንዱ ሰው የራሱን 
ሰብአዊ መብት ማስከበር አለበት እያልኩ 
እሰናበታለሁ፡፡ 

መንግሥት ነው፡፡ ወደድንም ጠላን የአስተዳደር 
ሥርአታችንና የኢትዮጵያ መንግሥት ሲናቅ 
ሕዝቡም አብሮ ይናቃል፡፡ 

እርስዎ የስደቱን ህይወት ኖረውበት 
ስለሚያውቁትና ከአገር አገር ተዘዋውረውም 
ስላዩት እንደው ዲያስፖራው ወገናችን 
በአገሩ ጉዳይ የሚያደርገው ተሳትፎ 
እስከምን መሆን አለበት ይላሉ?

በእኔ ግንዛቤ በሦስት ዋና ዋና ቁም ነገሮች ላይ 
ቢአተኩሩ (ቁጥራቸው ቢአንስም እየሠሩ ያሉ አሉ) 

የአገር ቤቱን ትግል ለማገዝ የተዋጣለት ሥራ 
መሥራት ይችላሉ ብዬ አምናለሁ፡፡ 1 የኢትዮጵያ 
መንግሥት ባለስልጣኖች እያደረሱ ያሉትን 
የሰብአዊ መብቶች ጥሰትና የአገር ብሔራዊ ጥቅም 
የሚጎዳ ተግባራቸውን በተጨባጭ መረጃ አግባብ 
ላላቸው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማጋለጥ፤ 
የመፍትሔ ሀሳቡን እያመላከቱ ቀጣይነት ባለው 
አሠራር መጎትጎት (ሎቢ ማድረግ)፡ 2 በአገር ቤት 
ውስጥ ሆነውና አገራዊ አጀንዳ አንግበው ለፍትህና 
ለዴሞክራሲ ለሚታገሉ ኃይሎች እንደዚሁም 
በኢትዮጵያ አገራዊ ጉዳይ ላይ በሚዛናዊነት 

እውነታውን የሚዘግቡና የዜና ስርጭታቸው አገር 
ቤት የሚዳረስ የብዙሃን መገናኛዎችን (ከሀገር 
ውጭ ያሉም ቢሆን) በገንዘብ፤ በመረጃ ማቀበልና 
በቁሳቁስ (በማቴሪያል) ማገዝ፡ 3 ከትምህርት፤ 
ከዘመኑ ቴክኖሎጂ፤ ከመጻህፍትና ከተለያዩ 
ሀገሮች ተሞክሮ ሊቀሰሙ የሚችሉ እውቀቶችንና 
መረጃዎችን እያሰባሰቡና ለእኛ አገር በሚጠቅም 
መልኩ እያዘጋጁ የዲሞክራሲያዊ ኃይሎችን 
አመራርና አባላት የአመለካከት አድማሳቸውን 
እንዲአሰፉበት፤ የትግል ስልታቸውን ለየወቅቱ 
እንደሚስማማ አድርገው እንዲቀርጹት፤ ግባቸው 

ለህዝብ ግልጽ ሆኖ እንዲታይና ህዝቡ ከመደገፍ 
አልፎ በትግሉ እንዲሳተፍበት የማድረግ ብቃት 
እንዲኖራቸው ማገዝ መቻል ማለት ከአገር ቤቱ 
የማይተናነስ ትልቅ መስዋእትነት መክፈል ነው፡
፡ እዚህ ላይ ታዲያ አንድ ነገር ግን ለግራ ቀኙ 
በጥብቅ ማሳሰብ እወዳለሁ፡፡ በውጭ አገር የሚኖሩ 
አገር ወዳድ ዜጎች አገር ቤት ያለውን የወገን 
ኃይል ከላይ ከተጠቀሱት ወይም በሌላ አማራጭ 
በሚቻላቸው ከማገዝና ከማማከር ያለፈ አመራር 
ከመስጠት ጨርሶ መቆጠብ ይኖርባቸዋል፡፡ 

ሆነበት። የዩንቨርስቲው መማሪያ ክፎሎችም ሆኑ ማደሪያ 
ቤቶች ገና ተሰርተው አላለቁም ነበር። አንዳንድ ጊዜ እነ 
ተስፋዬ ክፍል ውስጥ እየተማሩ የሚማሩበት ክፍል ግንባታ 
እዛው ይደረጋል።  እነ ተስፋዬ ከፊት ለፊት ባለው ወንበር 
ላይ ሰብሰብ ብለው ሲማሩ ከኋላ ያለው ግድግዳ ሊሾ 
ይገረፍ ነበር። እንደውም ግንበኛው አስራ ሁለተኛ ክፍል 
ሳልጨርስ ከዩንቨርስቲ ተማሪዎች ጋር አብሬ ተማርኩ! 
እያለ ማታ መሸታ ቤት ተማሪዎቹ ስለሚማሩት ነገር 
እያወራ የጠጪውን አፍ እንደሚያስከፍት ይነገራል።

በጥቅሉ ተስፋዬ እንደ እናቱ እትዬ ፍዳዬን አየሁ 
ፍዳውን አይቶ ተመረቀ።

ወደ ቤት ወደ ማድቤት

ተስፋዬ ዲግሪውን ጭኖ ወደ ትውልድ መንደሩ 
ሽሮሜዳ መጣ። እትዬ ፍዳዬን አየሁ ይቺን ቀን በጉጉት 
ሲጠብቋት ይኸው ደረሰች። ልጃቸው ተስፋዬ ዳቦ 
ሊሆናቸው ደረሰላቸው።

ወደ ሰፈሩ ከአራት አመት በኋላ ሲመጣ በሃሳቡ፤ 
“ወደቤት ወደ ማድቤት አንድ እንጀራ ለጎረቤት” እያለ 
ነበር። እንጀራው ግን ከየት ይመጣ ይሆን? በርግጥ 
ተምሯል። ግን ምን ይሰራ ይሆን? በእውኑ በሾሎቅ 
ዩንቨርስቲ ያገኘው እውቀት ተወዳዳሪ ያደርገው ይሆን…? 

ተስፋዬ ከእርሱ በፊት ከዩንቨርስቲ የተመረቁ ልጆች 
ውስጥ ስራ ያገኘ ሰው ማሰብ ጀመረ። ማንም በሀሳቡ 
አልመጣም።

የሽሮሜዳን አስፋልት ጨርሶ የሰፈሩን ኮረኮንች 
መንገድ ሲጀመር ተቆፋፍሮ ድንጋይ ተቆልሎ ተመለከተ። 
በሃሳቡም “ይሄ የማያልፍለት ሰፈር ዛሬም ይፈርሳል…!?” 
እያለ በሆዱ አማረረ።

የተቆለለው ድንጋይ ኮብል ስቶን ይባላል። ለአራት 
አመት በኖረበት “ሾሎቅ” የኮብልስቶን ግንባታ አላየም። 
በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ግን ብዙ ጊዜ ስለ ኮብል ስቶን 
ሰምቷል። እንደውም አንድ ጊዜ በኢቲቪ የጥያቄና መልስ 
ውድድር “የከበረ ድንጋይ ከሚባሉት ውስጥ አንዱን 
ጥቀስ…” ተብሎ የተጠየቀ ተወዳዳሪ “ኮብል ስቶን” ብሎ 
መመለሱን አስታውሶ ሳቀ።

የተቆለሉት ኮብል ስቶኖች  የሞቀ ወግ ይዘው 
ነበር። ግማሹ “ተመስገን ጌታዬ የወንዝ ድንጋይ አድርገህ 
አላስቀረኸኝ!” እያለ ሲያመሰግን ሌላው ደግሞ፤ “እዚህ 
ቆልለው አቧራ ከሚያጠጡን እዛው ወንዛችን ውስጥ 
በውሃ መንቦራጨቅ በስንት ጣዕሙ!” እያለ ያማርራል።

ድንገት ተስፋዬን ሲመለከቱ ኮብል ስቶኖቹ 
ማውራታቸውን ትተው ፀጥ ፀጥ አሉ። እርሱ ካለፈ በኋላ 

ለኮብል ስቶንነት ያልታደለ በድሮ ጊዜ “የኬር ንጣፍ” 
በመባል የሚታወቅ ድንጋይ ስለ ተስፋዬ ተናገረ፤ “እዚህ 
ሰፈር ረጋ ብሎ የሚረግጠን እርሱ ነበር የት ጠፍቶ 
መጣ!?” አለ። ሌላውም “አንተ እዚሁ ተኝተህ፤ እርሱ 
ዩንቨርስቲ በጥሶ ይኸው አራት አመት ተምሮ ጨርሶ 
መጣ!” አለ ምንው ድንጋይ ባልሆንኩ በሚል ቁጭት። 
ይሄን ግዜ አንዷ ኮብል ስቶን ቀበል አደረገችና “እሰይ 
ጠራቢያችን እርሱ ነዋ!” ስትል በደስታ ተናገረች። በዚሁ 
ጨዋታው ደራ፤

ኮብል ስቶኖቹ ከዚህ በፊት በማህበር በተደራጁ 
ያልተማሩ ሰዎች ሲጠርቡ እና ሲቀጠቀጡ በጣም ከበድ 
ከበድ ያለ ዱላ ያርፍባቸው ነበር። አሁን ግን ተመስገን 
ጊዜው ተሻሽሎ ባለ ዲግሪዎች ይጠርቧቸው ጀምረዋል። 
ባለ ዲግሪዎቹ ልጆች እጃቸው እስክርቢቶ የለመደ ስስ 
በመሆኑ የተነሳ ብዙም አይመቷቸውም። በዚህም አንድ 
ሰው ተመርቆ ሲመጣ ደስታቸው ወደር የለውም። 
አንዳንዶቹም “ምንም ቢሆን የተማረ የጠበኝ ነኝ!” እያሉ 
ባለተማረ ሰው የተጠረቡት ላይ ይንቀባረሩባቸዋል። 
አንደውም ከኮብል ስቶኖቹ አንዱ አንድ አባባል ፈልስፏል። 
“የተማረ ይጥረበኝ!” የሚል።

እትዬ ፍዳዬን አየሁ ፍዳቸውን አይተው ያሳደጉት፤ 

ፍዳቸውን አይተው ዩንቨርስቲ ድረስ ያስተማሩት፣ ተስፋ 
ይሆነኛል ያሉት ልጃቸው በርቀት ሲመጣ ተመለከቱት 
በተለይ ይቺ አራት አመት እንዴት እንዳለቀችላቸው 
የሚያውቁት እርሳቸው ብቻ ናቸው። ከዚህ በኋላ አረፍ 
ሊሉ ነው። ተስፋቸው ይኸው መጣ!  እልልታውን 
አቀለጡት።

በየቦታው አለፍ አለፍ ብለው የተቆለሉ የሰፈራቸው 
ኮብል ስቶኖችም ከእትዬ ፍዳዬን አየሁ ጋር አብረው 
እልልታቸውን አቀለጡት። ምንም ቢሆን “የተማረ 
ይጥረበኝ” ነውና!

ከኮብል ስቶኖቹ አንዱ ግን እንዲህ ሲል ጠየቀ፤ “እኔ 
የምለው ቅድም ወንድሜ የኬር ንጣፍ ሲናገር እንደሰማሁት 
ይሄ ረጋ ያለ ልጅ ለአራት አመት ትምህርት ላይ ነበር። 
ይኸው ሌሎቹ ምንም ሳይማሩ ይቀጠቅጡን የለ እንዴ!? 
እርሱ ታድያ እንደነርሱ ሳይማር ሊጠርበን ሲችል፤ ይሄን 
ያህል ጊዜ በትምህርት ምን አለፋው!? አለ።

ይሄንን ጥያቄ፤ ተስፋዬም፣ እትዬ ፍዳዬን አየሁም፣ 
ሌላ ኮብል ስቶንም፣ የኬር ንጣፍም፣ መንግስትም፣ 
ፀሐፊውም መመለስ አይችሉም። ምናልባት ጊዜ 
ይመልሰው ይሆናል።
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አቦይ ስብሐትን...
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በአቶ መለስ ...
ሽብር በማስተናገድ ተሰላችተዋል፡፡

ውድ አንባቢያን ሃሳቤን 
የሚያጠናክሩ ገጠመኞችን ላንሳላችሁ፡
፡ አንዱ ገጠመኝ የራሴ ነው፡፡ ወሩን 
በትክክል ባላስታውሰውም ሁኔታው 
የተከሰተው ከዛሬ 13 ዓመት በፊት 
ነው፡፡ ከሁለት ጓደኞቼ ጋር ቦሌ መንገድ 
በሚገኘው ፊላሚንጎ ሬስቶራንት 
በረንዳ ላይ ሻይ ቡና እያልን ስንጫወት 
ድንገት አካባቢው በፖሊስ ተተራመሰ፡፡ 
መኪናዎችም ሆኑ እግረኛው መግቢያ 
እስከሚያጡ ተጯጯሁ፡፡ እኔና 
ጓደኞቼም የተፈጠረውን ነገር ሳናውቅ 
በጥፊና በእርግጫ ተብለን እግሬ 
አውጭኝ አልን፡፡ ነገሮች ከተረጋጉ 
በኋላ ስንሰማ አቶ መለስ ከውጭ 
ስለገቡ መሆኑን ተረዳን፡፡

ሰሞኑን አንድ በዕድሜ የገፋ ሰው 
እንደ እኔው የገጠማቸውን አጫወቱኝ፡
፡ ቦሌ አካባቢ ቆይተው መኪናቸውን 
እያሽከረከሩ ወደ መስቀል አደባባይ 
ሲጓዙ ድንገተኛ ግርግር ይገጥማቸዋል፡
፡ ፌደራል ፖሊሶችና ትራፊክ በቁጣ 
ያንቧርቁባቸውና “መኪናህን ይዘህ 
ከአስፓልት ውጣ” ሲሉ ያዟቸዋል፡
፡ ግራ ቀኙን ሲያዩ ከአስፖልት 

ለመውጣት የሚያስችል አማራጭ 
ስላልነበራቸው “ወዴት ልሂድ?” ሲሉ 
በመደናገጥ ይጠይቃሉ፡፡ “ስትፈልግ 
ገደል ግባ!” በማለት ከደነፋባቸው 
በኋላ ከኋላና ከፊት መኪናቸውን 
እየገፉ ከመስመር አውጥተው የሆነ 
ገደላማ ሥፍራ ላይ ከነመኪናቸው 
ይወሽቁቸዋል፡፡ ወዲያው ግርግሩ 
እንዳለፈ እነዚሁ ፖሊሶች “አሁን 
መሄድ ይችላሉ” ሲሏቸው መኪናዋን 
ለማንቀሳቀስ ተቸገሩ፡፡ ፖሊሶቹ ከኋላ 
እየገፉ ረድተዋቸው አስፋልት ከወጡ 
በኋላ በመደመም ስሜት ውስጥ ሆነው 
“ለመሆኑ ይሄ ሁሉ ማዋከብ ምን 
ስለተፈጠረ ነው?” በማለት ይጠይቃሉ፡
፡ አንዱ ፖሊስ ወደ ጆሮአቸው ተጠግቶ 
“ጠቅላይ ሚ/ር መለስ ከውጭ እየገቡ 
ስለነበር ነው” ሲላቸው በንዴት ይጦፉና 
“ታዲያ እኚህን ጠቅላይ ሚ/ር እኔ 
አልመረጥኳቸውም እንዴ?!” በማለት 
ከልባቸው ማዘናቸውን አጫወቱኝ፡፡ 
እውነት ነው ህዝብ የመረጠው መሪ 
የሚመራውን ሕዝብ አይፈራም፡፡ 
በህዝቡ ላይ ሙሉ እምነት ሊኖረው 
ይገባል፡፡ እኛ ኢትዮጵያውያን ግን 
ለዚህ ክብር አልታደልንም፡፡

ከ ገፅ 5 የዞረ....

የተደረገ እንጂ ቀድሞውኑ ውጤቱ 
ምን እንደሆነ የሚታወቅ ነበር፡፡  አሁን 
ደርሶ በህገ መንግስቱ “የራስን ዕድል 
በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠል 
የሚደነግገውን አንቀጽ 39 ያሰፈርነው 
አገሪቱን ከመበታተን ለመታደግ ነው” 
ማለት የሹፈት ንግግር ከመሆን 
አያልፍም፡፡ እውነት ነው አሁን 
በአመት አንድ ቀን የሚከበር  የብሄር 
ብሄረሰቦች ቀን አለ፡፡ የኢትዮጵያን 
የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ግን አንድ 
ቀን በመቀደስና በዚሁ ቀን ባንዲራ 
እያውለበለቡ እንዲጨፍሩ በማድረግ 
መብታቸው ተከብሯል ማለት ስላቅ 

ነው፡፡ ዛሬም የህዝቡ ዴሞክራሲያዊ፣ 
ኢኮኖሚያዊ፣ ሃይማኖታዊ… 
መብቶች እየተረገጡ ነው፡፡ ጎጠኝነት 
እግር እያወጣ ህብረብሄራዊነት ወደ 
ተማሰለት መቃብር እየወረደ ነው፡
፡ ክልላችንን ልቀቁ የሚባሉ የሌሎች 
ክልሎች ተወላጆች ቁጥር ተበራክቷል፡
፡ በቅርቡ ከጉራፈርዳ ወረዳ በግፍ 
እንዲባረሩ የተደረጉ የአማራ ተወላጆች 
ለዚህ አባባሌ አይነተኛ ማጣቀሻ ናቸው፡
፡ በአርሲ በበደኖ ጉድጓድ የተወረወሩ 
አማሮችም የዚህ የዘውጌ ፖለቲካ 
ተጠቂዎች ናቸው፡፡

ከ ገፅ 12 የዞረ....

ሰመጉ ...
መሠረት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት 
ኮሚሽን ለዚህ መርህ ሊመራ ይገባል 
የሚል ተስፋ አለን፡፡ እኛ ለመንግስት 
ወግነን አለመስራታችን የዓለም አቀፍ 
የሰብአዊ መብቶችን ድንጋጌ አክብረንና 
ተቀብለን በመስራታችን ኢሰመኮ 
እኛን አሳንሶ የማየት መንፈስ አለው፡
፡ ያለ ፍ/ቤት ውሳኔ የማህበራት 
ኤጄንሲ በባንኮች ከ8 ሚሊዮን ብር 
በላይ የነበረንን ገንዘብ በጠቅላላ 
እንዳይንቀሳቀስ ተደርጓል፡፡ ይህ 
ውሳኔ ህገወጥ ነው ብለን በማመናችን 
በፍ/ቤት በክርክር ላይ ነን፡፡ ፍትህ 
እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን፡
፡ ሰመጉ ከዚህ በፊት 12 ጽ/ቤቶችና 
60 ቋሚ ሠራተኞች ነበሩት፡፡ ዛሬ 
ግን 3 ጽ/ቤቶችና 12 ቋሚ ሠራተኛ 
ብቻ አለው፡፡ ለዚህም ችግር የበጐ 
አድራጐት አዋጅ መውጣት ውጤት 
ነው፡፡ አዋጁ በአገሪቱ ዜጐች ላይ 
የሚፈፀመውን ሰብአዊ መብት ጥሰት 
በቅርብ እየተከታተልን ለመንግስት 
ባለሥልጣናትና ለዓለም አቀፍ 
ማህበረሰብ እንድናሳውቅ ተጽኖ 
ፈጥሮብናል፡፡ ስለ ምርጫም የነበረን 
ተሳትፎ ቆሟል፡፡ ምርጫዎችን 
እንዳንታዘብ ታግደናል፡፡ ኮሚሽኑ 
ስምምነቱን እንቢ ካለ ምን ለማድረግ 
አስባችኋል ለሚለው ምንም 
የምናደርገው ነገር የለም፡፡ እሱን 
ተማምነን ያቀድናቸው ፕሮጀክቶች 

ዋናዎቹ የገንዘብ ካፒታል ምንጮች 
የባንክ ብድር እና ዕቁብ ናቸው፡፡ 
ኢህአዴግ በቀጥታና በተዘዋዋሪ በባንክ 
ብድር ላይ ቁጥጥርና ተፅዕኖ ያደርጋል፡
፡ የመንግሥት ንብረት በሆኑት 
በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኢትዮጵ 
ልማት ባንክና በኮንስትርክሽንና ቢዝነስ 
ባንክ የሚሰጡ ብድሮች በሚሉ ማለት 
ይቻላል፣ የኢህአዴግን ይሁንታ 
የሚያገኙት ብቻ ናቸው፡፡ ኢህአዴግ 
በግል ባንኮች በሚሰጡት ብድሮችም 
ላይ በተዘዋዋሪ ተፅዕኖ ያደርጋል፡፡

ኢህአዴግ “ልማታዊ መንግሥት” 
ነኝ ይላል፡፡ ከኢህአዴግ ባለሥልጣኖች 
ስለ ልማታዊ መንግሥት (devel-
opmental state) ትንሽ ግንዛቤ 
ያላቸው አቶ መለስ ብቻ ናቸው 
ብዬ እገምታለሁ፡፡ እሳቸውም ቢሆኑ 
በሚገባ የተረዱት አይመስለኝም፡
፡ በአጭሩ ‹‹ልማታዊ መንግሥት›› 
ማለት ለግሉ የኢኮኖሚ ክፍል (private 
sector) (enabling environment) 
የግሉ ዘርፍ የማይሰራቸውን እና ነፃ 
ገበያው በብቃት የማያስተናግዳቸውን 
(market failure) የልማት ሥራዎች 
የሚሰራ መንግሥት ማለት ነው፡
፡ ኢህአዴግ ግን ይህን አይደለም፤ 
የዚህ ተፃራሪ ነው እየሰራ ያለው፡
፡ እራሴን ምሳሌ አድርጌ ሁኔታውን 
ለማስረዳት ልሞክር፡፡ በአዲስ አበባ 

የደርግ መንግሥት የመሬት ድርሻዬን 
ሁለት መቶ ካሬ ሜትር ሰጥቶኝ 
ቤት ሠራሁበት፡፡ በቅርቡ ገዥዎች 
‹‹ለንብረቱ ሁለት ሚሊዮን ብር 
ሰጥተውኛል›› ስል ኢህአዴግ የሊዝ 
አዋጅ አውጥቶ መብቴን ዜሮ አደረገው፡
፡ ኢህአዴግ ይህን ያደረገው ከእኔ አንድ 
ምስኪን ኢትዮጵያዊ የቦታውን ዋጋ 
ሊዘርፍ ነው፡፡ ቤቴን ከመቶ ሺ ብር 
ባልበለጠ ዋጋ ገምቶ አንድ ሚሊዮን 
ዘጠኝ መቶ ሺህ ብር ሊነጥቀኝ ነው፡፡ 
ኢህአዴግ ማለት የጠራራ ፀሐይ ወደል 
ማጅራት መቺ ማለት ነው፡፡ እኔ ቤቱን 
(በውስጡ ታዋቂ ቦታውንም) ሸጬ 
ሁለት ሚሊዮን ብሩን ባገኝ፣ በአንድ 
ሚሊዮን ብር ገደማ ሌላ ቤት ሠርቼ 
(ከእነ ቦታው) በቀሪው አንድ ሚሊዮን 
ብር የግል ቢዝነስ አቋቋሞበት ነበር፤ 
ኢህአዴግ ግን ከእኔ ዘርፎ ለካድሬዎቹና 
ለጠባቂዎቹ ነው የሚያከፋፍለው፡፡

በአጠቃላይ ለኢህአዴግ እንደ 
መንግሥት ከመቶ የምሰጠው ማርክ 
አሥራ አምስት ብቻ ነው፡፡ የኢህአዴግ 
የኢኮኖሚ ፖሊሲ “ያስገኘልን” ሥራ 
አጥነት፣ የዋጋ ንረት፣ የብር የውጭ 
ምንዛሪ ተመን መውደቅ፣ ከፍተኛ 
የበጀት ጉድለት፣ የወለድ ተመን ከዋጋ 
ንረት በከፍተኛ መጠን ያነሰ መሆን፣ 
“የከረፋ ሙስና” ከፍተኛ የውጭ 
ዕዳ ጫና ከፍተኛ የሀብት እና የገቢ 

ልዩነት ሀገር ጥሎ መሰደድ በውጭ 
ሐዋላ ላይ ከፍተኛ ጥገኝነት ወዘተ 
ነው፡፡ እናም እንደምንም ተጣጥረን 
በሰላማዊ መንገድ ኢህአዴግን 
ከሥልጣን ማስወገድ ከቻልን እንደ 
አንድነት ያሉት ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
እነዚህን አስከፊ የኢኮኖሚ ገጽታዎች 
በአጭር ጊዜ ማስተካከል ይችላሉ 
ብዬ አምናለሁ፡፡ እርግጥ ከባዱ ሥራ 
ኢህአዴግ የበታተነውን “የኢኮኖሚ 
ሀብት ቋት” መልሶ እንደነበር ማድረጉ 
ነው፡፡ ኢህአዴግ የበታተነው “የኢኮኖሚ 
ሀብት ቋት” ማን መሰላችሁ? ኢትዮጵያ 
ናት፤ የኢህአዴግ የኢኮኖሚ ግንዛቤ 
ጮርቃ በመሆኑ ትልቁን የሀብት 
መሠረት አስወስዶብናል፡፡ አሰብ 
ወደብን፣ የቀይ ባህር ጠረፍን አሳልፎ 
በመስጠቱ ብቻ እኛ ኢትዮጵያውያን 
በዓመት ሁለት ቢሊዮን ዶላር (36 
ቢሊዮን ብር) ለባዕዳን እንገፈግፋለን፡
፡ ለወደብ አገልግሎት ለሁለት 
ዓመት ተኩል የምንከፍለው ገንዘብ 
ኢህአዴግ የሚመፃደቅበትን “ሕዳሴ 
ግድብ” ያሰራል? “የኢኮኖሚ ሀብት 
ቋት” (resource pool) ምን እንደሆነ 
የማያውቅ መንግሥት ሀገር መምራት 
አይችልም፡፡ እውነቱን እንነጋገር ካልን 
የኢህአዴግ መንግሥት የጡት አባት 
ሥርዓት (Mafia or patronage sys-
tem) ነው፡፡

የኢህአዴግ መንግሥት ... ከ ገፅ 7 የዞረ.... ከ ገፅ 8 የዞረ....

መምከናቸውን የሚመለከታቸው ሁሉ 
እንዲያውቁ ማድረግ፤ ፕሮጀክቶቹን 
ለማስፈፀም ወደ ሌላ አቅጣጫ ፈንድ 
እንዳናፈላልግ ኮሚሽኑ በተስፋ 
እንቅፋት እንደሆነን ማሳየት ለዓለም 
አቀፍ ድጋፍ ሰጪዎች ማሳወቅ 
ለሚሰጡት እርዳታና ድጋፍ ግምት 
ውስጥ እንዲያስገቡት ማድረግ ብቻ 
ነው፡፡ ሌላ የምናደርገው ነገር የለም” 
ሲሉ መልሰዋል፡፡

የኢትዮጵያ ሠብአዊ መብቶች 
ጉባኤ በ1984 ዓ.ም የተቋቋመ ቢሆንም 
በቅርቡ በታወጀው የበጐ አድራጐት 
አዋጅ መሠረት ሁሉም መንግስታዊ 
ያልሆኑ ድርጅቶች ፍቃዳቸውን 
በአዲስ መልክ እንዲያወጡ ታዘዘ፡፡ 
ኢመጉም ህጋዊ የሚያደርገውን ፍቃድ 
ሲጠይቅ ምርጫን እንደማይታዘብ፣ 
ከሰሙ ውስጥ ኢትዮጵያ 
የሚለውን እንዲያወጣ በመንግስት 
ከታዘዘቸው ነጥቦ ውስጥ ይገኛሉ፡
፡ ሰመጉ ህልውናውን ላለማጣት 
የሚታወቅበትን ኢሰመጉን ወደ ሰመጉ 
መቀየሩን በወቅቱ የድርጅቱ አመራሮች 
ማሳወቃቸው ይታወሳል፡፡ ሰመጉ 
በአፍሪካ የሰብአዊና የህዝቦች መብቶች 
ኮሚሽን የታዛቢነት ቦታ አለው የዓለም 
አቀፍ የፀረ ስቃይ ድርጅቶች አባል 
እና የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች 
ፌዴሬሽን ኮርስ ፓንዲግ አባል ነው፡፡

ከ ገፅ 3 የዞረ....

አቶ መለስ ከቤተ መንግስት 
ሲወጡም ሆነ ወደ ቤተ መንግስት 
ሲገቡ ለተሽከርካሪና ለእግረኛ መንገዶች 
እየተዘጉ የድሃ ኢትዮጵያውያን የዕለት 
እንቅስቃሴ መስተጓጐሉና የፀጥጣ 
ሰራተኞችና የፖሊሶች ግፍተራና 
የቁጣ ውርጅብኝ እየጨመረ መምጣቱ 
ዜግነትን የሚፈታተን ድርጊት እየሆነ 
ነው፡፡ አቶ መለስ የሚመሩትን ህዝብ 
በተጠራጠሩ ቁጥር የእኛም ጥርጣሬ 
ይጨምራል፡፡ ህዝቡን የመፍራታቸው 
ምስጢርም ግራ ያጋባናል፡፡ ከዚህ ሁሉ 
የሰቆቃ ህይወት ለመገላገል ሌሎች 
እርምጃዎችን ለመድፈር ባይቻል 
እንኳን ጊዜያዊ መፍትሄ አለው፡፡ 
ይኽውም የሆሊውድ የፊልም አክተሮች 
በጠራው ሰማይ ላይ የሚተውኑባቸውን 
አይነት ባለ ብረት እግር ሂሊኮፕተሮች 
ለቤተመንግስት መግዛት ነው፡፡ ያለ 
ምንም መተረማመስ ጠቅላይ ሚ/
ሩን ከቤተ መንግስት ቦሌ በአየር ላይ 
ማጓጓዝ ይቻላል፡፡ ሲወጡም ሆነ ሲገቡ 
እኛም አናያቸውም እሳቸውም አያዩን፤ 
ድሮም አላዩንም፣ ነገም አያዩንም

“ግልግል የድሃ ሞት!” 

ያለክልላቸው ቤትና ንብረት 
የማፍራት መብታቸው ለኢትዮጵያውያን 
የተነፈገ ቢሆንም የህንድ የቻይና እና 
የአረብ አገራት ቡልዶዘሮች ሰፋፊ 
የእርሻ መሬቶችን በመያዝ አገሮቻቸውን 
እየቀለቡ ነው፡፡ እነዚህ የውጪ 
ኩባንያዎች ለም መሬትን ይቀራመቱ 
ዘንድ ገበሬው ያለ ፍላጎቱ እየተገደደ 
በሰፈራ ጣብያ እንዲሰፍር ተደርጓል፡
፡ እነዚህ ችግሮች አቦይ የመሩትና 
አሁንም የማምንበትን ሃሳቤን ከማቅረብ 
አላቋረጥኩም የሚሉለት ስርዓት 
የወለደው ነው፡፡

ተበድዬስ ይቅርታ ...
መዳረግ ሲሆን ዛሬ በይፋ ያልተደነገገ 
ግን በውስጥ ስምምነት የተወሰነ 
የሚመስል የአንድ ፓርቲ ገዥ 
መደብ የበላይነት ነግሷል፤ ማሳያው 
ሊሆን የሚችለው ወትሮ ጥቂትም 
ቢሆን እስትንፋስ ይታይበት የነበረው 
ፓርላማ ዛሬ የአንድ ድምጽ ቤት 
ሆኖ ሀሳቦች ያለከልካይ በአንድ ቧንቧ 
ብቻ የሚንቆረቆሩበት ስፍራ ሆኗል፡፡ 
የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ያከተመለት 
መስሏል፡፡ ባለፉት መንግስታት 
እንደነበረው ሁሉ ዛሬም የመንግስት 
መዋቅር ህዝቡን የሚያስተዳድረው 
በተፃፉና ፊት ለፊት በሚነበብ ህግ 
ብቻ ሳይሆን ባልተፃፉና በልማድም 
በበታች አካላት ህግጋትም እንደ ደንብ 
በተወሰዱ አሰራሮች ጭምር ነው፡፡ 
ህገ መንግስታችን በዓለም ላይ አሉ 
ተብለው ስም ከወጣላቸው ድንቅ 
ህገ መንግስት ተዳቅሎ የተቀዳና 
በጽሁፍም ሲታይ ዴሞክራሲያዊ 
ይዘት አለው፡፡ ሆኖም ግን መምህሩ 
የዕርከን ማሻሻያ ጥያቄ ባነሳበት ወቅት 
ህገ መንግስታዊ መብቱን በመጠቀም 
የነበረ ቢሆንም በወቅቱ ያገኘው ምላሽ 
መብቱ ተዘርዝሮ ተመንዝሮ ሲወርድ 
ግን ክልከላና ገደቦች እንደተበጀለት 
እና አባቶቻችን “ቢላዋ ሰጥቶ ስጋ 
መንሳት” እንደሚሉት፣ መብት ሰጥቶ 
ተግባራዊ ማድረግ መከልከል ነው፡
፡ ታዲያ ህገ መንግስቱ የሰጠውን 
መብት በመጠቀም ጥያቄ ቢያነሳም 
ህገ መንግስታዊ መብቱ የተገደበበትና 
ጣታቸውን ቀስረው ጥፋቱ ያንተ ነው 
ብሎ ስህተትን ማላከክ በምን መርህ 
ይሆን? 

በአንድ ጀንበር ከስራ ገበታ 
መሠናበታችን ሳያንስ የተለያዩ 
የፖለቲካ ታርጋ  መምህር ሲያሻቸው 
“በመምህርነት ያልተሳካለት፣  
ተላላኪ እና ከተለያዩ የሽብር ተግባር 
ከሚፈጽሙ ድርጅቶች ጋር ንኪኪ 

ያላቸው” በማለት የተለያዩ ስሞች 
የተሰጡት መምህሩ ሆኖ ሳለ ጠ/
ሚኒስቴር መለስ “ከስራ የተሰናበቱ 
መምህራን የተሰናበቱበት ምክንያት 
ብቃት የሌላቸው መምህራን ናቸው” 
ብለው ነበር፡፡ ታዲያ ዛሬ የይቅርታ 
ደብዳቤ ወደ ብቃታችን ይመልሰን 
ይሆን? ወይስ የብቃት መስፈርቱ 
መብትን አለመጠየቅ፣ ስህተቶች 
በዝምታ ማለፍ? ወይንስ የኢህአዴግ 
ፓርቲ አባል መሆን ይሆን? ወይንስ 
የደረሰበት የስነ ልቦና ጫና ላይ 
ተጨማሪ ጫናዎች ለመፍጠር?

“የተለያዩ ተቋማትን እየዞርክ 
ይቅርታ አርጉልኝ በማለት ጠይቅ” 
ማለት አንገት የሚያስደፋ ታሪካዊ 
ስህተት ነው፡፡ የይቅርታ ትርጉም 
ማሳጣትም ነው፡፡ ይቅርታ ትልቅ ዋጋ 
ያለው ከእንቁ የከበረ የፈጣሪ ቃል ነው፡
፡ በመሆኑም ይቅርታ ጠያቂውም ሆነ 
ሰጭው አካል እኩል የሚረኩበት ነው፡
፡ ይህ ሲሆንም በዳይ ተፀፀቶ ተበዳይን 
ይቅርታ ይጠይቃል፡፡ ተበዳይ ደግሞ 
የቋጠረውን ቂምና በቀል ከአእምሮው 
ውስጥ አውጥቶ ይቅርታ ይሰጣል፡
፡ ለዚህም ነው እኩል ይረኩበታል 
የምንለው፡፡ የኛ መንግሥት ግን 
እየሰራ ያለው የተገላቢጦሹን ነው፡
፡ ገና በረሃ ሳለ ጀምሮ የይቅርታን 
ትርጉም ሳያውቅ እሱ አሰቃይቶና 
በድሎ መልሶ ይቅርታ ጠይቁኝ 
ይላል፡፡ እስከ መቼ እንዲህ እያታለለ፣ 
የይቅርታን ትርጉም እያዛባና 
በይቅርታ ላይ እየቀለደ ይኖራል? 
አስሮ “ይቅርታ ከጠየቃችሁኝ 
እፈታችኋለሁ” ይላል፡፡ ከሥራ 
አፈናቅሎ “ይቅርታ ከጠየቃችሁኝ ወደ 
ሥራችሁ እመልሳችኋለሁ” ይላል፡
፡ እስከ መቼ እየቀለደና በዜጎች ላይ 
እየተሳለቀ ይኖራል? በበኩሌ የቀረው 
ይቅር እንጂ ተበድዬስ ይቅርታ 
አልጠይቅም!!
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አንድነት ለዴሞክራሲና 

ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት)

የገቢ ማሰባሰቢያ የራት 
ፕሮግራም

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

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

በራት ፕሮግራሙ ላይ ታዋቂ 
ግለሰቦች ንግግር ያደርጋሉ፡፡ የራት 
ግብዣዉ ሐምሌ 28 ቀን 2004 ዓ.ም 
ይደረጋል፡፡ የሆቴሉ ስም ሐምሌ 24 
በሚወጣዉ ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ላይ 
ይገለፃል፡፡ 

በውጪ አገር የምትኖሩ 
ኢትዮጵያውያን ሀገር ውስጥ 
በሚገኙ ወዳጅ ዘመዶቻችሁ በኩል 
ካርዱን መግዛት ትችላላችሁ፡፡

ለተጨማሪ መረጃና ካርድ ለመግዛት 
በሚከተለዉ አድራሻ ይጠቀሙ፡-

በቢሮ ስልክ ቁጥር፡- 01 18 40 08 11

ሞባይል  0911 61 84 34

ኢ-ሜይል:-

  andinetfinance@yahoo.com

andinet@andinet.org

የአንድነት ለዴሞክራሲና 

ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት)

ንብ ባንክ ዑራኤል ቅርንጫፍ

የሂሳብ ቁጥር  510

ለዴሞክራሲ ስርዓትና ለህግ 
የበላይነት ሁላችንም ካርዱን 
በመግዛት ድርሻችንን እንወጣ!

ወንድሙ ደግፍ

Wondim7878@yahoo.com

18ኛው የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና በቤኒን 
ፖርቶኖቮ ሲካሄድ ቆይቶ ፍፃሜውን ማግኘት ከቻለ 
ሰንበት አለ፡፡ ይህ የአፍሪካ ወጣቶች አትሌቲክስ 
ሻምፒዮና ተተኪዎችን ከማፍራት አንፃር ከፍተኛ 
ሚና አለው፡፡ በቅርቡ እንኳ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ 
ላይ ተፅዕኖ መፍጠር ከቻሉት እንደ ፋንቱ መጌሶ፣ 
መሐመድ አማን . . . የመሳሰሉ አትሌቶችን በእነዚህና 
በእነዚህ መሰል ውድድሮች ውጤታማ እንዲሆኑ 
አስችሏቸዋል፡፡ በዘንድሮ የፓርቶኖቮ አትሊቲክስ 
ውድድር ናይጄሪያ በርካታ ወርቆችን በማግኘት 

ውድድሩን በበላይነት ማጠናቀቅ ችላለች፡፡ በአጠቃላይ 
11 ሜዳሊያዎች ስታገኝ 10ሩ ወርቅ ናቸው፡፡ 
በሁለተኝነት ማጠናቀቅ የቻለችው ጐረቤታችን ኬንያ 
ስትሆን 9 ወርቅ፣ 9ብር፣ 9ነሀስ በአጠቃላይ 27 
ሜዳሊያዎች ማግኘት ችላለች፡፡ በሦስተኝነት ማጠናቀቅ 
ያስቻላት ውጤት ያስመዘገበችው ደቡብ አፍሪካ 
ስትሆን 6 ወርቅ፣ 10 ብር፣ 6 ነሀስ በአጠቃላይ 22 
ሜዳሊያዎችን አግኝታለች፡፡ ኢትዮጵያስ? ኢትዮጵያ 
በውድድሩ ተሳታፊ ነበረች ከማለት የዘለለ ውጤት 
ማምጣት አልቻለችም፡፡ በውድድሩም አንድም ወርቅ 
ማስመዝገብ ሳይቻል ሁለት ነሐስ በ5,000 ሜትር 
በተክለዝጊ እና በ20 ኪ.ሜ ርምጃ አይናለም እሸቱ 
የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ልዑካን እጅና እግሩን ብቻ 

ይዞ እንዳይመጣ ማድረግ ችለዋል፡፡ 

በተለያየ ውድድሮችና መድረኮች ላይ እንደታየው 
የኬንያ አትሌቲክስ ቡድን በረዥም ርቀት የተያዘውን 
የኢትዮጵያ የበላይነት ወደ ኬንያ ማስኮብለል ከቻሉ 
ሰንበትበት ብሏል፡፡ አሁንም በመጪው የለንደን 
ኦሎምፒክ ይህንን ከማድረግ የሚያግዳቸው ያለ 
አይመስልም፡፡ ስለዚህ ፌዴሬሽኑ ከአትሌቶቹ ጋር 
ያለው ግንኙነት ጤናማ ነውን? እንዲሁም ውጤቱን 
በማስቀልበስ ወይም በመቀየር ረገድ እየሰራ ያለው 
ነገር ምንድን ነው? የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን 
ሽኝቱን ያደምቃል ወይስ በጠንካራ ስራ ወደ ቀድሞ 
ቤቱ ይመልስ ይሆን? አትሌቲክሱ ትኩረት ይሻልና 
ትኩረት ይሰጠው!

ወቅታዊ የውይይት ጥሪ
ኑ ስለ ሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ እንወያይ!!

ቅዳሜ ሐምሌ 7 ቀን 2004 ዓ.ም ‹‹በዲሞክራሲያዊ ሥርዓት 
ግንባታ የሲቪክ ማህበራት ሚና›› በሚል ርዕስ ውይይት ይካሄዳል፡

አቅራቢ፡- አቶ ክቡር ገና፤ ስለሆነም እርስዎም በሀገርዎ ወቅታዊ 
ጉዳይ ተሳታፊ እንዲሆኑ በአክብሮት ተጋብዘዋል፡፡

ሰዓት፡- 8፡00 ጀምሮ

ቦታ፡- በሆቴል ዲአፍሪክ አዳራሽ
የሀገር ጉዳይ የሁላችን ጉዳይ ነው!!                   የአንድነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ከየት ወደየት?

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሰሜን ሸዋ ዞን 
በሆነው ፊቼ ከተማ የአካባቢው ባለሥልጣናት 
በዘረጉት አስተዳደራዊ መዋቅር ከፍተኛ 
አስረዳደራዊ በደል እየተፈፀመ መሆኑን 
ነዋሪዎች ለዝግጅት ክፍላችን አስታወቁ፡
፡ አንዳንድ የአካባቢው ነዋሪዎች ለዝግጅት  
ክፍላችን እንደገለጹት “በየደረጃው የሚገኙ 
የአስተዳደር ሰራተኞች በፀጥታ ተግባር ላይ 
ተሰማርተዋል፡፡” በማለት ያማርራሉ፡፡

ነዋሪዎች እንደሚሉት “የባለሥልያናቱን 
ጥቅምና ፍላጎት እስካሟላ ድረስ በፊቼና 
ዙሪያዋ ባሉ ወረዳዎች ሰው ማሰር፣ 
መግደል፣ ከመሬቱ ላይ ማፈናቀል፣ ሰውን 
መስደብ፣ ማዋረድና መደብደብ እንደመብት 
የሚቆጠርበት አካባቢ ነው፡፡ የአካባቢው 

ባለሥልጣናት የፈለጉትን ወንጀል ቢፈጽሙ 
የሚጠይቃቸው አካል የለም፡፡ ዜጎችም 
እንዲህ ዓይነት በደል ተፈጸመብን ተብሎ 
አቤቱታ የሚቀርብበት ቦታ የለም:: ቢኖርም 
አቤቱታውን ሰምቶ ጉዳዩን አጣርቶ እርምጃ 
ለመውሰድ አቅም ያለው አካል የለም፡፡” 
በማለት ያስረዳሉ

 የአካባቢው ነዋሪዎች በማያያዝም በዚሁ 
ዞን በግራር ጃርሶ ወረዳ ልዩ ስሙ ጊኖ ቀበሌ 
ውስጥ ነዋሪ የነበረው አቶ ቸሩ ዘውዴ በጥይት 
ተገደለ ይላሉ፡፡ “በግድያው ላይ የአካባቢው 
ባለስልጣናት እጅ አለበት የሚል ጥርጣሬ 
አለን” ይላሉ ነዋሪዎቹ፡፡ ይህ በእንዲህ 
እንዳለ ቀደም ሲል የዞኑ የፀጥታ ቢሮ ኃላፊ 
የነበሩት አቶ መላኩ ፋንታ “የገደለውን ሰው 

እንዳትጠቁሙ” እያሉ ሲያስፈራሩ ቆዩ፡፡ በሌላ 
በኩል ደግሞ “የጠቆመ ሰው በሽብርተኝነት 
ተከሶ እድሜ ልኩን ይታሰራል፡፡ ዝም በሉ 
እያሉ መንደር ለመንደር ወሬ ሲያናፍሱ ቆዩ፡፡
” በማለት ተናግረዋል:: በማያያዝም ነዋሪዎቹ 
ሲያብራሩ “ራሳቸው ወንጀል ይፈጽሙና 
በአመለካከታቸው የእኛ አይደሉም ያሏቸውን 
ወይም አላጎበደዱልንም ጥፋታችንን 
ያጋልጡናል  የሚሏቸውን ሰዎች እየሰበሰቡ 
‘ተጠርጥረሃል’ እያሉ ያስራሉ፡፡ ዋስ ሲሄድ 
ዋሱን አስፈራርተው ያባርራሉ፡፡  እስረኛውን 
ፍ/ቤትም ሳያቀርቡ አስረው ያስቀምጣሉ፡፡” 
በማለት ቅሬታቸውን ያቀርባሉ፡፡ በጉዳዩ ላይ 
የግራር ጃርሶ ወረዳ መስተዳድርንና ፖሊስን  
የፀጥታ ቢሮ ኃላፊዎችን አስተያየት ለማካተት 
ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም፡፡

በፊቼ የመልካም አስተዳደር
እጦት ህዝቡን እያመሰው እንደሆነ ተገለፀ

በአማራ ክልላዊ መንግስት ደቡብ ወሎ 
ዞን ውጫሌ ከተማ ነዋሪዎች በመብራት 
መቆራረጥ ነዋሪዎች አማረሩ፡፡ አንዳንድ 
የከተማው ነዋሪዎች ለዝግጅት ክፍላችን 
በላኩልን መረጃ መሠረት በየዕለቱ መብራት 
እየተቆራረጠ ለከፍተኛ ችግር ተዳርገናል” ሲሉ 
መረጃቸውን አድርሰዋል፡፡

ነዋሪዎቹ የላኩልን ሰነድ እንደሚያሳየው 
ከግንቦት 2-30 ቀን 2004 ዓ.ም ድረስ ለ29 

ቀናት መብራት የተቋረጠበት ጊዜያት የሚያሳይ 
ዳታ ደርሶናል፡፡ ዳታው እንደሚያሳየው 
“ነዋሪዎች በ29 ቀናት ውስጥ 696 ሰዓት 
ማግኘት ሲገባ ማግኘት የቻል ነው 587 ሰዓት 
ከ43 ደቂቃ ብቻ ነው፡፡ በጠቅላላ በ29 ቀናት 
ውስጥ ከ108 ሰዓት በላይ ተቋርጦብናል፡፡ 
ይህ ወደ ቀን ሲቀየር በቀን ከ3 ሰዓት በላይ 
መብራት ይቋረጥብናል፡፡ በዚህ ምክንያት 
ኑሮአችንን በእቅድ መምራት አልቻልንም፡

፡ ለተመሰቃቀለ ችግር ተዳርገናል፡፡” በማለት 
ምሬታቸውን ይገልፃሉ፡፡

በውጫሌ ከተማ በተፈጠረ የአገልግሎት 
አለማግኘትና የመልካም አስተዳደር 
እጦት በተደጋጋሚ የብሶት ደብዳቤዎችና 
አቤቱታዎች ለዝግጅት ክፍላችን በመላክ ላይ 
ናቸው፡፡ የከተማው መስተዳድር እና የወረዳው 
አስተዳደር ኃላፊዎች ሐሳብ እንዲሰጡበት 
የተደረገው ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም፡፡

የውጫሌ ነዋሪዎች በመብራት መቆራረጥ ተቸግረዋል 


