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ጋናዊ መሆን አማረኝ!

ከመለስ አስተዳደር በኋላ ከመለስ አስተዳደር በኋላ 
የሚጠበቁ ክስተቶችየሚጠበቁ ክስተቶች

               ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ               ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ

የአቡነ ጳውሎስ ሃያኛ ዓመት በዓለ 
ሢመት አከባበር ቅሬታን ፈጠረ

ዓለም አቀፍ 
የሰብዓዊ መብት 
ተሟጋቾች 
የኢትዮጵያ 
መንግስትን 
አወገዙ

የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ
ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ613
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‹‹እኛ ስራችንን ጨርሰናል፤ 
ከዚህ በኋላ ኃላፊነቱን መወጣት 

ያለበት ህዝቡ ነው!!››

አቤ ቶክቻው

XN¬gL!

ከኬኒያ ጋር በድንበር ከተማነትና በደረቅ 
ወደብነት በማገልገል ላይ በምትገኘውና 
በኦሮሚያና በሱማሌ ክልላዊ መንግስት በጋራ 
በምትተዳደረው ሞያሌ ከተማ ሐምሌ 20 ቀን 
2004 ዓ.ም ውጊያ መከናወኑን ከሥፍራው 
ምንጮቻችን  ገለፁ፡፡ ምንጮቻችን እንደሚሉት 
የአደጋውን መጠን በትክክል ለመግለጽ ቢቸገሩም 
ከ20  በላይ የሰው ህይወት መጥፋቱን እና 
በህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ያደረሰ  እንደነበር 
አስታውቀዋል ፡፡

በሞያሌ ከተማ ውስጥ ውጊያ ተካሄደ
-ሞያሌ የሚገኘው የጦር ካምፕ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል

የፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ህልውና 
አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል

ምንጮቻችን እንደሚሉት “የአካባቢው 
ባለሥልጣናት ግጭቱ የተደረገው በቦረናና 
በገሪ ብሔረሰብ መካከል እንደሆነ ቢገልፁም 
ባልታሰበ ወቅት ከተማውን በመውረር ተኩስ 
የከፈቱት ቋንቋቸው የማይታወቅና ቁጥራቸው 
በውል የማይታወቁ ታጣቂዎች በወሰዱት ፈጣን 
ወረራ ከሞያሌ ከተማ ኮረብታ ላይ የሚገኘውን 
ወታደራዊ ካምፕ ሙሉ በሙሉ ያወደሙት ሲሆን 
በከተማው ውስጥ የነበሩትን ፖሊስ ጣቢያዎች 

ወደ ገፅ 11 ይዞራል....ወደ ገፅ 11 ይዞራል....

በአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /
አንድነት/ ኤዲቶሪያል ቦርድ ዘወትር ማክሰኞ 
እየታተመ ለህዝብ የሚሰራጨው ፍኖተ 
ነፃነት ጋዜጣ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ሲል 
ኤዲቶሪያል ቦርዱ አስታወቀ፡፡ የጋዜጣው 
ኤዲቶሪያል ቦርድ ሰብሳቢ አቶ በላይ ፍቃዱ 
ለዝግጅት ክፍላችን እንደገለፁት “በትላንትናው 
ዕለት ጋዜጣው ለህትመት በሚዘጋጅበት ወቅት 
በደንበኝነት የሚያሳትምልን ብርሃንና ሰላም 
ማተሚያ ቤት ፕሌት የለኝም በሚል ምክንያት 

ህትመቱን ለማስተጓጐል ሞክሮ ነበር፤ ሆኖም 
ግን የፓርቲው አመራሮች ከማተሚያ ቤቱ ጋር 
ባደረጉት ድርድር ለጊዜው ተፈቅዶ ሊታተም 
ችሏል” ብለዋል፡፡ 

በመቀጠልም አቶ በላይ ሲገልፁ  በአሁኑ ጊዜ 
መንግስት ተቺ ሚዲያዎችን በጠቅላላ ለማጥፋት 
የተያያዘው መንገድ በማተሚያ ቤት አማካኝነት 
ህትመቶችን ማስተጓጐል ነው፡፡ በቅርቡ እገዳ 

...እስከ ዛሬ ከ140 ክሶች በላይ ተከስሻለሁ፣ ከፍተኛ 
ባለስልጣናት፣ ፀረ ሽብር ግብረ ሀይል ጠርተው 
ደብድበውኛል፣ በቪዲዮ ቀርፀውኛል፣ ‹‹ከዚህ በኋላ…›› 
በሚል ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ ሰጥተውኛል፣ ይህን እስከዛሬ 
ለሚዲያ አልተናገርኩም፣...

የተፍረከረከውን የአቶ መለስ ስርዓት ማን ይተካው?የተፍረከረከውን የአቶ መለስ ስርዓት ማን ይተካው? 2

የሙስሊሞች ልዩ ተቃውሞ 
እያስደመመ ነው

ኦፌዴን እና ኦህኮ ተዋሐዱ

ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሬ ዝም አልልም!

ከአቶ መለስ ጋር የታመመው 
የኢህአዴግ ፖለቲካ

ሀገሪቱ በማን እየተመራች 
ነው?

የተቋማት ውድቀት፤ 
የኢህአዴግን ውድቀት 

አይቀሬነት አመላካች ነው!10
4
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ነብዩ ኃይሉ

የአቶ መለስ ከሚኒሊክ ቤተመንግስት መራቅ 
የወለደው የስልጣን ሽኩቻ ወደ ሌላ ምዕራፍ 
እየተሸጋገረ ይመስላል፡፡ በህወሓት ውስጥ 
የሚደረገው መገፋፋት ውስጥ አንድ ግዙፍ 
ቡድን ጎልቶ እየወጣ እንደሆነ ያመላክታል፡
፡ ለህወሓት ቅርበት ያላቸው ታማኝ ምንጮች 
እንደሚያረጋግጡት ኦህዴድ በፓርላማ ከፍተኛ 
ወንበር ቢይዝም እንደ ደኢህዴን ሁሉ እጁን 
ሰብስቦ የስልጣን ሽኩቻውን ለመመልከትና 
ከአሸናፊው ሀይል የሚያገኘውን ቦታ በፀጋ 
ለመቀበል ተገዷል፡፡ የብአዴን አንጋፋ መሪዎች 
አይሎ ሊወጣ በሚችለው ሀይል ውስጥ 
የሚኖራቸውን ድርሻ አስተማማኝ ለማድረግ 
ደፋቀና እያሉ ነው፡፡ መለስ ዜናዊን ተክቶ አራት 
ኪሎን ለመቆጣጠር የሚደረገው ሽኩቻ ግን 
በዋነኝነት መሰረቱን በህወሓት ውስጥ ያደረገ 
ነው፡፡  እነዚህ ሁኔታዎች አቶ መለስ ዳግም ወደ 
ቢሯቸው ላይገቡ እንደሚችሉ በፓርቲያቸውና 
በባልንጀሮቻቸው ጭምር ግንዛቤ እንደተያዘ 
ያሳብቃል፡፡ 

ወደ መቃብር ያዘመመ ስርዓት

የአቶ መለስን ከአደባይ መራቅ ተከትሎ 
ውስጥ ለውስጥ የሚሰራጩ መረጃዎች 
የሰውየውን በከፋ ሁኔታ መታመም ባስ 
ሲልም በሞት መለየት ያስረዳሉ፡፡ ከመንግስት 
በኩል የሚወጡት ይፋዊ መረጃዎችም ቢሆኑ 
በህመም ምክንያት በስራቸው ላይ እንዳልሆኑ 
ማረጋገጫ የሚሰጡ ናቸው፡፡ ባለፉት 21 
አመታት የኢህአዴግ የአገዛዝ ስርአት በአቶ 
መለስ የእውቀት አቅም፣ ሀሳብ አመንጪነት 
እንዲሁም ተክለስብዕና ላይ የተመሰረተ 
መሆኑ፣ የሰውየው አለመኖር በስርአቱ ህልውና 
ላይ አደጋ መጣሉ አይቀሬ እንደሆነ የተለያዩ 
ትንታኔዎች ያመላክታሉ፡፡ የአንድነት ፓርቲ 
የጥናትና ምርምር ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ 
በላይ በፍቃዱ በዚህ ሀሳብ ይስማማሉ፤ እሳቸው 
እንደሚሉት አቶ መለስ በየትኛውም ምክንያት 
አለመኖር በስርአቱ ላይ ግዙፍ ቀዳዳ ይፈጥራል፡
፡ አቶ በላይ ለትንታኔያቸው መሰረት ያደረጉት 
መለስ ፓርቲያቸው በሚያወጣቸው ፖሊሲዎች 
እንዲሁም ጥቃቅን በሚመስሉ ስራዎች ውስጥ 
ጭምር በመሳተፍ የነበራቸውን የጎላ ሚናነው፡፡ 

የስርዓት ለውጥ ሲቃረብ፣ ፍጻሜን 
የሚያመላክቱ እንግዳ ክስተቶች መታየታቸው 
አይቀሬ ነው፡፡ የኮሎኔል መንግስቱም ሆነ የአጼ 
ኃይለ ስላሴ ስርዓቶች የመውደቃቸውን አይቀሬነት 
አመላካች የሆኑ ክስተቶችን በስልጣናቸው 
የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ አሳይተው እንደነበር 
የሚናገሩ የፖለቲካ ተንታኞች፣ የአቶ መለስ 
ስርአትም የመጨረሻው መጨረሻ ላይ እንደደረሰ 
ይስማማሉ፡፡ ስርአቱን ያገነነው እጅግ ግዙፍ 
የፖለቲካ አቅምም ሆነ እጅግ ግዙፍ የቁጥጥር 
መዋቅር በተለያዩ ውስጣዊና ውጫዊ ምክንያቶች 
ተቦርቡሮ ባዶ ቀፎ እንደሆነ ፓርቲውን በቅርበት 
የሚያውቁ ይናገራሉ፡፡ 

ስርአቱ ገዝፎ ቢታይም ውስጡ ግን ባዶ 
እየሆነ መምጣቱን አጋልጠው የሚያሳዩ 
ክስተቶች መታየታቸው፣ ኢህአዴግን የመሰለ 
ግዙፍ ስርአት ቢወድቅ አሊያም በገዢው ቡድን 
ውስጥ ያለው የስልጣን ሽኩቻ ያልተሰላ አደጋን 

የተፍረከረከውን የአቶ መለስ ስርዓት 
ማን ይተካው?

ቢጋርጥ፣ በሀገሪቱ ላይ ሊፈጠር የሚችልን 
እያንዳንዱን የተጠባቂ ክስተት (possible sce-
narios) በመተንተን በሕዝብና በሀገር ላይ አደጋ 
እንዳይደርስ ዝግጅት ማድረግ የእያንዳንዱ ባለ 
ድርሻ ሀገራዊ ግዴታ ነው፡፡ በተለይም ዋነኞቹ 
ተዋንያን ስልጣን ላይ ያለው ኢህአዴግ፣ ተቃዋሚ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦችና አለም 
አቀፉ ህብረተሰብ የስልጣን ክፍተት (pow-
er vacuum) የሚያስከትላቸውን አደጋዎች 
ለማስወገድ የጎላ ሚና ይጠበቅባቸዋል፡፡ ከትላነት 
በስቲያ እሁድ ውህደቱን ይፋ ያደረገው የኦፌኮ 
ፕሬዝዳነት ዶ/ር መረራ ጉዲና አምባገነን መሪዎች 
ሲዳከሙና በተለያየ ምክንያት ሲወገዱ የስልጣን 
ክፍተት እንደሚፈጠር ያስረዳሉ፡፡ ለስልጣን 
ክፍተቱ ምክንያት የሚሆነው ደግሞ አምባገነን 
መንግስታቱ በግለሰባዊ ተክለስብዕና ግንባታ ላይ 
አተኩረው ተቋማትን ችላ ስለሚሉ ነው፡፡ በዶ/ር 
መረራም ሆኑ ሌሎች የኢትዮጵያን ፖለቲካ 
በቅርበት የሚከታተሉ ተንታኞች እንደሚናገሩት 
አቶ መለስ የገነቡት ጠቅላይ አምባገነናዊ ስርአት 
ባጋጠሙት ተደራራቢ ሕዝባዊ ጥቄዎችና 
ተቃውሞዎች እንዲሁም አምባገነናዊ አርክቴክቱ 
ከአደባባይ መራቃቸው የስርአቱን ለመውደቅ 
ማዝመም ያመላክታል፡፡    

ሀገር ለማዳን መሰባሰብ 

የኢትዮጵያ ፖለቲካ ባለፉት 50 አመታት 
ያስተናገዳቸው ክስተቶች የወለዳቸውና እስከ 
ዛሬ መፍትሄ ያላገኙ ጥያቄዎችን ተሸክሞ 
የእንፉቅቅ ሲጓዝ እዚህ ደርሷል፡፡ ለአመታት 
የተገነቡ የልዩነት አጥሮች ተመሳሳይ አላማ 
ይዘው የተሰለፉ ኃይሎች እንኳን ተግባብተው 
የሚሰሩበትን አግባብ አልፈጠረም፡፡ ባልበሰለ 
የፖለቲካ አመለካከት ልዩነታቸውን እያገዘፉ 
አብሮ ለመስራት የማይደፍሩ የፖለቲካ ቡድኖች 
የመኖራቸውን ያክል በተለያዩ ምክንያቶች 
የስርአቱ ማዳመቂያ በመሆን ትግሉን 
የሚያዳክሙም አልጠፉም፡፡ 

እስከ አሁን ፖለቲካን በጋራ የመስራትና 
የጋራ አቅምን በአንድ ላይ ተጠቅሞ ጠንካራ 
ተቀናቃኝ የመሆን እሳቤን ተግባራዊ ለማድረግ 

ትግል አግባብ በመታገል ላይ ካሉ ሀቀኛ 
ተቃዋሚዎች ጋር አብሮ ለመስራት መድረክ 
ዘግጁ መሆኑን ዶ/ር መረራ ያስረዳሉ፡፡ ሀገርን 
ለማረጋጋት የሚፈጠሩ ስብስቦች በሳል የፖለቲካ 
ርዕይና ሆደ ሰፊነትን መርሃቸው ሊያደርጉ 
ይገባል፡፡ የኢዴፓው ሊቀመንበር አቶ ሙሼ 
ሰሙ የሀገሪቷ ህልውና ቅድሚያ በመስጠት 
የአንድነት ሽግግር መንግስት ማቋቋም እዳለባቸው 
ያምናሉ፡፡ አቶ ሙሼ በስልጣን ክፍተት ሊደርስ 
የሚችልን ሀገራዊ አደጋ ቀድሞ መተንበይ 
ተገቢውን እርምጃ መውሰድ የየትኛውም 
ሀገር መልካም እይታ ካለው ፓርቲ የሚጠበቅ 
እንደሆነም ፓርቲያቸው እንደሚያምን አበክረው 
ይናገራሉ፡፡ ደርግ አምባገነናዊ ስርዓት ቢሆንም 
የሀይለ ሥላሴ ስርዓት የመውደቅ አዝማሚያ 
በሚያሳይበት ወቅት ሀገሪቱን የስልጣን ክፍተት 
ከሚያስከትለው አደጋ ታድጓታል፡፡

የአንድነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶ/ር ነጋሶ 
ጊዳዳ ‹‹የሀገር ጉዳይ ከምር የሚቆረቁረን 
ከሆነ ሀሳባችንን ልናራምድበት የምንችልበት 
ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር መሰባሰብ 
አለብን፡፡ ተሰባስበን ዴሞክራሲያዊ ተቋማትን 
ከፈጠርን በኋላ ፕሮግራማችንን ለህዝብ 
በማቅረብ መወዳደር እንችላለን፡፡›› በማለት 
ተቃዋሚዎች ቢከተል ይበጀተዋል የሚሉትን 
አቅጣጫ ያስቀምጣሉ፡፡ እንዶ ዶ/ር ነጋሶ 
‹‹አሁን በሀገሪቱ ላይ የሚታዩ ችግሮች ሁሉ 
የኢ-ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውጤቶች ናቸው፡፡ 
ዶ/ር ነጋሶ እንደሚሉት የሚያስጨንቀን የመለስ 
ጉዳይ ሳይሆን ስርዓቱ የሚለወጥበት አግባብ 
ነው፡፡ በእንደዚህ አይነት ትልቅ ኃላፊነትና 
ቁርጠኝነት በሚጠይቅ ክስተት ሲያጋጥም ሁለት 
አቅጣጫዎች እንዳሉ በመጠቆም ወደ ወቅቱ 
የአቶ መለስ መታመምና የኢህአዴግ መጨነቅ 
ይንደረደራሉ፡፡ 

ሁሉም ነገር በሰላም እንዲቀጥል ኢህአዴግ 
ትልቅ ኃላፊነት እንዳለበት የሚናገሩት ዶ/ር ነጋሶ 
መለስ ቢኖሩም ባይኖሩም፣ ቢድኑም ባይድኑም 
ህገ መንግስቱ ላይ በግልጽ በተቀመጠው መሰረት 
እንደገና ምርጫ እንዲካሄድ ማድረግ አልያም ጠ/
ሚኒስትሩን የሚተካ ሰው መሾም እንደ መፍትሄ 
ይቀመጣል፡፡›› በማለት ኢህአዴግ ሊከተለው 
የሚችለውን ህጋዊ መንገድ ይጠቁማሉ፡፡ 

ከኢህአዴግ ጋር የጋራ 

መንግስት 

በየትኛውም አምባገነናዊ የፖለቲካ ስርዓት 
ለሀገር ከማሰብ ይልቅ ለስልጣን የተለየ ትኩረት 
የመስጠት ክፉ ዝንባሌ ቢኖርም፣ ከስርዓቱ 
ባለሟሎች መሀከል የቀደም ስህተታቸውን 
በማረም ሀገርን ለማዳን የሚንቀሳቀሱ አይጠፋም፡
፡ በዚህ ታሳቢ በኢህአዴግ ውስጥ ይህ አይነት ቀና 
አመለካከት ያላቸውን አካላል በተለያዩ መንገዶች 
በማወያየት በፓርቲው ላይ ጫና አድርገው ወደ 
ድርድር እንዲመጣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ታዋቂ 
ግለሰቦችና አለም አቀፍ ማህበረሰብ ኃላፊነት 
እንዳለባቸው ይታወቃል፡፡ 

አንጋፋው ፖለቲከኛና የፖለቲካ ሳይንስ 
ምሁር ዶ/ር መረራ ጉዲና ከምርጫ 97 ጀምሮ 
ብሔራዊ የአንድነት መንግስት እንዲቋቋም 
ጥሪ ሲደረግለት እንደነበር ያስታውሳሉ፡
፡ ዶ/ሩ እደሚያስረዱት መድረክም በቅርቡ 
ባካሄደው መልኩ ብሔራዊ የአንድነት መንግስት 
እንዲቋቅምና ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጠር 
ጥያቄ አቅርቧል፡፡ የኢዴፓው ሊቀመንበር አቶ 
ሙሼ ሰሙም በስልጣን ላይ ካለው ፓርቲ ጋር 
አብሮ መስራት የሚያስችል ምክረ ሀሳብ ይዘው 
መቅረብ እንዳለባቸው ያምናሉ፡፡ በእሳቸው እምነት 
በዚህ ወቅት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ሀገርን 
የማዳን ጥረት እንጂ የፖለቲካ ልዩነት ሊሆን 
አይገባውም፡፡

የተለያዩ ሙከራዎች ተደርገዋል፡፡ ሆኖም እነዚህ 
ስብስቦች በቂ ጥናትና ውይይት የተደረገባቸው 
ባለመሆናቸው በሂደት ሲፈረካከሱና 
የሚጠበቅባቸውን ስራ መስራት አቅቷቸው 
ሲንፏቀቁ ታይቷል፡፡ ለዚህ የተለያዩ ምክንያቶች 
ቢቀመጡም በዋነኝነት ሁለት ችግሮች ይጠቀሳሉ፡
፡ አንደኛው የስብስቦቹን ግልጽ ግብና ራዕይ 
አለማስቀመጥ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በሳል 
ፖለቲካዊ ልበሰፊነት ማጣት ነው፡፡ 

የሀገሪቱ ሁኔታ የሚያሳስባቸው አካላት 
ኢህአዴግ መቀጠል የማይችልበት ደረጃ ቢደርስስ? 
የሚል ጥያቄ በማንሳት የተቃዋሚዎች ዝግጅት 
እስከ ምን ድረስ መሆን እንዳለበት ይጠይቃሉ፡፡ 
ለዚህ ተቃዋሚዎች ራሳቸውን እንደ መፍትሔ 
መቅረብ እንዳለባቸውም ይሞግታሉ፡፡ አቶ 
ሙሼም በዚህ ሀሳብ ይስማማሉ ‹‹በየትኛውም 
ሁኔታ ሀገሪቱ ወደአለመረጋጋት እንዳትገባ 
ተቃዋሚዎች ተሰባስበው መምከር አለባቸው›› 
ሲሉም የፓርቲያቸውን አቋም አጠናክረው 
ያብራራሉ፡፡

ሀገርን ከአደጋ ለማስጣል የሚደረጉ 
መሰባስቦች የሀገሪቱ ህልውና የሚያሳስባቸውን 
የፖለቲካ ኃይሎች ሁሉ ያሰባስቡ መሆን ካልቻሉ 
የሚፈራውን አደጋ ማስቀረት አይችሉም፡
፡ በተቃውሞው ጐራ የተሰለፉ ፓርቲዎች 
በመሀከላቸው ያለውን ልዩነት በማጥበብ አብሮ 
መስራት መነሳሳት እንዳለባቸው ምሁራን 
ይመክራሉ፡፡ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ መድረክ 
ህወሓትን ለገዳደር የሚችል እድል እንዳለው 
ያምናሉ፡፡ የፕሮፌሰሩ ስጋት ግን ፓርቲው 
ተጨማሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሊያሰባስብ 
ያለመቻሉ ጉዳይ ነው፡፡ መድረክ አሁን ካሉት 
የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የጐላ ተፅዕኖ 
ሊያመጡ የሚችሉትን ፓርቲዎች ቢያሰባስብም፣ 
ከስብስቡ ውጪ ያሉትን እውነተኛ ተቃዋሚዎች 
ገና አላሰባሰበም፡፡ ዶ/ር መረራ መድረክን ወደ 
ግንባር ከማሸጋገር ጀምሮ ወደ መድረኩ የሚመጡ 

ፓርቲዎችን በማነጋገር ረገድ ያልተቆጠበ ጥረት 
በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ይነገራሉ፡፡

የሀገሪቷን መረጋጋት ከሚፈልጉ በሰላማዊ 
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የኢህአዴግ መንግስት ህገ መንግስቱን መናድና 
ማስናድ ቀጥሏል

ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ
(ትርጉም በአናንያ ሶሪ
Anania20006@yahoo.com )

 የፈላጭ ቆራጭ አምባገነናዊ ስርዓት 
እና በአንድ ግለሰብ ላይ የተከማቸ ስልጣን  
ዋንኛው ችግር፤ ተቋማዊ የስልጣን ሽግግርን 
ሊያስተገብር አለማስቻሉ ነው፡፡ በአብዛኛው 
እንዲህ ያሉ የስልጣን ሽግግር መንገዶች በተጻፉ 
እና ዋጋ ባላቸው ሕገ መንግስቶች ውስጥ ተካተው 
ይገኛሉ፡፡ ቢሆንም ቅሉ ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ 
እና ኃይልን በማንአለብኝነት የመጠቀም አካሄድ 
ከጥቅም ውጪ አድርጎ ስለሚንዳቸው፣ ተቋማት 
ቅቡልነትንም ሆነ ህዝባዊ ከበሬታን ሊያተርፉ 
አይችሉም፡፡ ይልቁኑም ስልጣንን የማስተላለፍ 
ግድ-ባይነት በተለያዩ ተቀናቃኞች መሀል መራር 
ሽኩቻን ይቀሰቅሳል፡፡ የተቀናቃኞች እንደአሸን 
መፍላት፣ ሀይልን በማንአለብኝነት የመጠቀም 
ተፈጥሯዊ ውጤት ነው፡፡ ስልጣን/ ኃይል 
ከቅቡልነት ማዕቀፍ ውጪ ሲተገበር፤ ለስልጣን 
ተፎካካሪዎች የሚያስተላልፈው መልእክት 
ተነጥቆ መወሰድ ያለበት ነገር መሆኑን ነው፡፡ 
ይህም የተቀናቃኞችን ሽኩቻ ያንረዋል፡፡ 

 ሌላው የፈላጭ ቆራጭ ኃይል 
መልፈስፈስ የሚያስከትለው ውጤት ለህዝባዊ 
አመጽ የመነቃቃት አዝማሚያን ነው፡፡ እስከ 
ጊዜው ድረስ ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝን ያለ አንዳች 
ተቃውሞ ሲቀበሉ የኖሩ ሰዎች የአፋኙን ሀይል 
መዳከም ሲያስተውሉ በድንገት ለማመፅ የሚገፋፋ 
ስሜት ያድርባቸዋል፡፡ የአፋኙ አገዛዝ ሀይል 
የሚዳከመውም በሁለት መልኮች ነው፡፡ አንድም 
በገዥ ልሂቃኑ መካከል ላለው የስልጣን ሽኩቻ 
ሳቢያ ሲሆን አልያም የአፈና መሳሪያ ሆነው 
የሚያገለግሉት እንደ ፖሊስ እና መሳሪያ አንጋች 
ኃይሎች ያለ በቂ ጠባቂ መቅረት የሚያስከትለው 
ውጤት ነው፡፡ ቀደምሲል ምሉዕ ታማኝነታቸውን 
ሲገልጹ የነበሩት እነኚህ አፋኝ ኃይሎች አሁን 
በተልፈሰፈሰው ወይም በሞተው አምባገነን የተነሳ 
እየፈራረሰ ያለ የስልጣን ስርዓትን ምስል ማየት 
ይጀምራሉ፡፡ 

 ከላይ የተገለፀው ማብራሪያ የኢትዮጵያን 
ወቅታዊ ሁኔታ በትክክል ይገልጻል፡፡ አቶ መለስ 
እስካሁን ሞተውም ሆነ በበሽታቸው የአልጋ-
ቁራኛ ሆነው አሊያም ጥቂት ጊዜያት ቀርቷቸው፣ 
በአንድ ነገር ላይ እርግጠኛ መሆን ይቻላል፡
- የስልጣን ክፍተት በመኖሩ እና ስልጣኑን 
ለመያዝ የሚራኮቱ ተቀናቃኝ ሀይሎች ሽኩቻ 
መጀመራቸውን፡፡ እስካሁን ድረስ የኢህአዴግ 
መንግስት ስለ አቶ መለስ ሁኔታ አስተማማኝ 
መረጃ ሊሰጥ የማንገራገሩ ሀቅ እንኳ፣ የአቶ 
መለስ ጊዜ ለማብቃቱ በቂ ማመላከቻ ነው፡
፡ “በህክምና እየተረዱ ነው!” የሚለው ማረጋጊያ 
ወይም “እረፍት ላይ ናቸው፤ በቅርቡ ወደ 
ስራቸው ይመለሳሉ!” የሚሉት ማስተባበያዎች 
ህዝባዊ አመፅ እንዳይቀሰቀስ ለመከላል እና 
አሁን እየተካሄደ ያለውን የስልጣን ሽኩቻ አሸንፎ 
የሚወጣ አንጃ በውል እስኪለይ ድረስ ደባብቆ 

ለመቆየት የተነገረ ቅጥፈት ነው፡፡ በኢኮኖሚያዊ 
ቀውሶች ላይ የተጨመረው ጠንካራ ተቋም 
ያለመመስረት ውድቀት፣ የአቶ መለስ የሁለት 
አስርተ ዓመታት አገዛዝ ምንያህል ለኢትዮጵያና 
ለኢትዮጵያውያን ታላቅ ኪሳራ እንደነበር አመላካች 
ነው፡፡ 

 ኢትዮጵያዊያንን የሚያሳስባቸው ጉዳይ 
የአቶ መለስ አሊያም የተከታዮቻቸው እጣ ፈንታ 
ሳይሆን በድህረ-መለስ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን 
አይነት አዳዲስ ክስተቶች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ 
ነው፡፡ ሀሳቤ መጪውን ጊዜ መተንበይ አይደለም፤ 
የወደፊቱ ጊዜ ካለፉ ሁኔታዎች ብቻ ተነስቶ 
የሚጓዝ ነው ብዬ አላምንም፡፡ የታሪክ የጉዞ 
አቅጣጫ በተለያዩ ለመተንበይ በሚያስቸግሩ 
ተለዋዋጭ ኩነቶች/ጉዳዮች(variables) እንዲሁም 
ባብዛኛው ሰዎች እና ግለሰቦች በሚወስዷቸው 
ውሳኔዎች ላይ ይመሰረታል፡፡ የወደፊቱ ጊዜ 
በፈጠራ የተሞላ ሂደት(creative process) 
ውጤት ከመሆኑም በላይ በወጥነቱ አዲስ 
በመሆኑ ለመተንበይ የማያስችል ያደርገዋል፡
፡ በሂደቱ ላይ የሚሰጥ ትንታኔ ሊያደርግ 
የሚችለው ትልቁ ነገር ሊከሰቱ ይችሉ ይሆናል 
የሚላቸውን መላምታዊ ሁኔታዎች (scenarios) 
፣ ምን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ እና ነገሮች ወዴት 
ሊያድጉ እንደሚችሉ(potentialities) ማቅረብ 
እንጂ መተንበይ አይደለም፡፡ 

ከዚህ በፊት እንደተጠቆመው፣ የአቶ መለስ 
ሞት ወይም ከተግባር ውጪ መሆን የስልጣን 
ሽኩቻ ፈጥሯል፡፡ ይህም የስልጣን ሽኩቻ በኢህአዴግ 
ውስጥ በዋናነት በወሳኙ ኃይል በህወሓት ፓርቲ 
መሀል እየተከሰተ ነው፡፡ ‹‹ተፅእኖ ፈጣሪ›› 
በተባሉ ግለሰቦች ዙሪያ የሚከሰቱት የአንጀኝነት 
ሁኔታዎችም የዚህ መገለጫ ናቸው፡፡ የነዚህን 
ግለሰቦች ስም ሁላችንም እናውቃለን፡፡ ነገር ግን 

የተባሉቱ ግለሰቦች ወሳኝ ተዋንያን ይሁኑ አሊያም 
ሆነው እየቀጠሉ ያሉ ምንም ማስተማመኛ የለም፡
፡ እጅግ ያልተረጋገጠ የስልጣን ክፍተት ባለበት 
ሁኔታ ውስጥ፤ ባብዛኛው እምብዛም የማይታወቁ 
ግለሰቦች ወደ መድረኩ ብቅ ይላሉ፡፡ አዳዲስ 
አንጃዎች ሊፈጠሩ መቻላቸው አንድ ነገር ሆኖ 
በሌላ በኩል ደግሞ የበፊቶቹ ሊጠፉ ወይም 
ከአዳዲሶቹ ጋር ሊቀላቀሉ ይችላሉ፡፡ በሌላ አባባል 
በህወሓት ውስጥ የሆነ አዲስ አወቃቀር መጠበቅ 
ይገባናል፡፡ የተፎካካሪ ሃይሎች የተለየ መቀናጀት 
ሊከሰት ይችላል፡፡ 

 አሸናፊው አንጃ የታጠቁ ሃይሎቹን 
የድጋፍ መሰረት የሚይዝ ወይም የሚያረጋግጥ 
መሆኑ ሊጠበቅ የሚችል ነው፡፡ በዚህ አፍላ 
የስልጣን ትግል ሁኔታ ውስጥ የትኛውም ግለሰብ 
ወይም አንጃ የራሱን ፍላጎት ያለ አፋኝ ሃይሎቹ 
ድጋፍ ሊጭን አይችልም፡፡ በዚህ ረገድ ደግሞ 
ህወሓት ብቻ ቢያንስ በዚህ ወቅት የታጠቁ 
ኃይሎቹን ታማኝነት ሊያገኝ ስለሚችል፤ ሃይል 
የተቀላቀለበት አካሄድ እንኳን ቢከተል በስልጣን 
ላይ ሊቆይ መቻሉ የሚጠበቅ ነው፡፡ ከውስጣዊ 
የስልጣን ስርጭት በኋላም ምክትል ጠቅላይ 
ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ርዕሰ-መንግስት 
ሆነው ቢቀጥሉ እንኳ ማስመሰያ መሳሪያ 
ከመሆን አያልፉም፡፡ እንደኔ ግምት ከሆነ የአቶ 
ኃይለማርያም ምሉዕ አቅም አልባነት እንዳለ 
ሆኖ አሸናፊው አንጃ እሳቸውን ወደ ጠቅላይ 
ሚኒስትርነት ደረጃ ከፍ በማድረግ ነገሮች 
እስኪሰክኑ ድረስ ሁኔታዎችን በጥበብ መያዣ 
ሊያደርገው ይችላል፡፡ 

 እንዲህ ያለውን ሁኔታ ምን አይነት 
ነገሮች ሊቀይሩት ይችላሉ? አንዱና ወሳኝ ጉዳይ 
ሊሆን የሚችለው ወታደሩ የራሱን ፖለቲካዊ 

ከመለስ አስተዳደር በኋላ የሚጠበቁ ክስተቶች

ግርማ ሠይፉ ማሩ

የኢትዮጵያ ህገ መንግሰት አንቀፅ 29 ቁጥር 
3/ሀ ቅድመ ምርመራ በምንም መልኩ የተከለከለ 
መሆኑን ደንግጓል፡፡ ከዚህ ሌላ የወጣ አዋጅ 
በሉት ደንብ ወይም መመሪያ በጉልበት ካልሆነ 
ትርጉም የለውም፡፡  ይህንን የምለው በህገ 
መንግሰቱ አንቀፅ 9/1 “ሕገ መንግስቱ የሀገሪቱ 
የበላይ ህግ ነው”፡፡ ስለሚል ነው፡፡ በማስከተልም 
“ማንኛውም ህግ፣ ልማዳዊ አሰራር እንዲሁም 
የመንግስት አካል ወይም የባለስልጣን ውሳኔ ከዚህ 
ህገ መንግስት ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፈፃሚነት 
አይኖረውም” ነው የሚለው፡፡ ከፍትህ ሚኒስትር 
የወጣው በክቡር የፍትህ ሚኒስቴር ዴኤታው 
የተፈረመ ደብዳቤ ወይም የተከበሩ ዓቃቤ ህግ 
መረጃ አለኝ የሚል የአቤቱታ ደብዳቤ የፈለጉትን 
የህግ ዶሴ ገልብጠው ቢያጣቅሱ መልስ ሊሆን 
አይችልም፡፡ አንቀፅ 9/1 ይህንን አይደግፍም፡፡ 
ህግን እንዲያስከብሩ የሚጠበቅባቸው አካላት ህግ 
ለመጣስ ተባባሪ እየሆኑ መሆኑን ሌላ ማስረጃ 
ነው፡፡ አንቀፅ  29/6 በአንቀፅ 29 ስር በተደነገጉት 
ዲሞክራሲያዊ መብቶች ላይ በህግ ገደብ 
እንደሚጣል ደንግጎ፤ ይህንን ተላልፎ የተገኘ 
በህግ ተጠያቂ አንደሚሆን ይደነግጋል እንጂ 
ከላይ በአፅንኦት ያሰፈረውን ቅድመ ምርመራን 
ይሁን የሚል እንደምታ የለውም፡፡ ስለዚህ ይህ 

ህግ ወይም ይህንን መሰረት አድረገው ወጡ 
የሚባሉ ህጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በምንም 
መልኩ ቅድመ ምርመራን የሚፈቅድ ስልጣን 
አይሰጣቸውም፡፡ ስለዚህ ህገ መንግስቱ መሰረት 
የሆነውን የዲሞክራሲያዊ መብት የመጀመሪያ 
ክፍል ተንዷል እንላለን በራሱ የኢህአዴግ ቋንቋ፡፡ 

ለነገሩ ይህ ዲሞክራሲያዊ መብት አደጋ 
ላይ የወደቀው ዛሬ ሳይሆን ኢህአዴግ መራሹ 
መንግስት ከ1997 ምርጫ ማግስት ጀምሮ 
ተግባራዊ ያደረገው የፕሬስ ህግ ተግባራዊ 
ሲደረግ ነው፡፡ ለ1997 ምርጫ (ለዲሞክራሲያዊ 
ስርዓት መጎልበት ጭምር) ውጤት፤ ውጤቱን 
ተከትሎ በኢህአዴግ ላይ ለደረሰው ቁስል እንደ 
ዋና ተጠያቂ ከተደረጉት አካላት አንዱ ሚዲያ 
ነው፡፡ በዚህም መነሻ ነው ነፃ ፕሬስን እንታደግ 
እየተባለ ሲጮህ የነበረው፡፡ መንግስትም ሊሰማው 
የማይፈልገው ጩህት የሆነበት፡፡ እሰከ ዛሬ ድረስ 
ፕሬስን ከስቅላት እናድናት እያለ ሪፖርተር 
በቋሚነት ቢጮህም መንግስት ለጋዜጣዋ እንደ 
ጆሮ ጌጥ ወስዶት ሊሰማው ያልቻለው፡፡ 

ብዙ ሰው እንደሚስማማው መንግስትም 
እንደገለፀው መንግስት ዓይንም ሆነ ጆሮ 
የሚኖረው ለነዚህ መብቶች ሲባል ሳይሆን 
ለመንግስት ስልጣን ስጋት ይሆናል የሚባል 
እንቅስቃሴ አለ ብሎ ሲያስብ ነው፡፡ ለነገሩ 
መንግስት ይህን ይበል እንጂ በኔ የግል እምነት 
መንግስት በዚህም መስክ ቢሆን በቅጡ የሚያይና 
የሚሰማ መሆኑን አጥብቄ ነው የምጠራጠረው፡፡ 
የእነ አንዱዓለም አራጌን ፋይል ጉዳይ የተከታተለ 
ከኔ የተለየ አቋም ይኖረዋል ብዮ አላምንም፡፡

ቅድመ ምርመራ ከሌለ ፍትህ ጋዜጣ ህገ 
ወጥ እትም ይዞ ሊወጣ መሆኑን አቃቢ ህግ 
በምን ሊያውቅ ቻለ? - ከመስሪያ ቤቱ የስራ 
ዝርዝር ጋር ጥንቆላ የሚል ተጨማሪ ተግባር 
አለው ወይ? መረጃ ደረሰኝ ማለት ምን ማለት 
ነው? የዓቃቢ ህግ መስሪያ ቤት ከፍትህ ጋዜጣ 

ሰራተኞች ውስጥ ወይም ከብርሃንና ሰላም አንድ 
መረጃ አቀባይ አስቀምጦ ወይም ሌላ መንገድ 
ተጠቅሞ መረጃ ደረስኝ ማለት ይቻላል ወይ? ህገ 
መንግስቱ በማናቸውም ሁኔታ ቅድመ ምርመራ 
አይቻልም ሲል ምን ማለቱ ነው? በብርሃንና 
ሰላም ወይም በውስጥ አርበኞች በኩል እንዲህ 
ቅድሚያ ምርመራ ማድረግ ይቻላል የሚል ክፍት 
ቦታ ማበጀት ይቻላል ወይ? እንደ እኔ እምነት 
ጋዜጣው ተሰራጭቶ ችግር መኖሩ ከታወቀ 
ሁሉም የጋዜጣው ሃላፊዎች ሊጠየቁ ይገባል፡፡ 
ከዚህ ቀድሞ ጋዜጣ አትሞ እንዳይሰራጭ በፍርድ 
ቤት ማገድ ግን የህዝብን መረጃ የማግኘት መብት 
ከማፈን በተጨማሪ ጋዜጣውን አክስሮ ከጫወታ 
ለማስወጣት እንደሆነ ያለመጠርጠር የዋህ 
መሆን ነው፡፡ ይህ ከሆነ ደግሞ የመንግስታችንን 
አሳፋሪ የፋይል ቁጥር ከማብዛት ውጭ ምን 
ሊሆን ይችላል፡፡

ጋዜጣዋ ይዛው ወጣች የተባለው ደግሞ 
ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጤንነት እና ይህንን 
አስመልክቶ የተለያዩ ሰዎችና ተቋማት የሰጡት 
አስተያየት በመጨመር ነው የሚል ነው፡
፡ በእውነት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጤንነት 
አንድ ሰው ጭምር ሊያሳስበን ይገባል፡፡ በዚህ 
አጋጣሚ አይጋ ፎረም እርግጠኛ ነኝ አዲስ 
ዘመንም ያትመዋል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጤንነት 
ዙሪያ የሰጠሁትን አስተያየት እንደተለመደው 
በሚገባቸው ጠማማ መንገድ አጣመው 
አቅርበዋል፡፡ የሰጠሁትን አስተያየት እዚህ ጋር 
አልደግመውም ጠማምነታቸውን ለመግለፅ ብቻ 
ነው፡፡ ከዚህ የዘለለ ስለማይገባቸው፡፡ 

ወደ ዋናው ጉዳዬ ስመለስ አንድ የህዝብ 
ሃላፊነት የሚወስድ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ቀርቶ፤ የታዋቂ ግለሰቦች ለምሳሌ የኃይሌ 
ገብረ ስላሴ ወይም የቴዲ አፍሮ ጉዳዮች የግል 
ናቸው ከሚባሉበት ደረጃ ያለፉ ናቸው፡፡ ቴዲ 
አፍሮ ሲታሰር ዘገባው ሁሉ ቴዲና ፍርድ 

ቤት የሆነው፤ ኢትዮጵያ ውስጥ በትራፊክ 
አደጋ በማድረስ (ፍርድ ቤት አድርሷል ስላለ 
- መስማት መስማማት ላይሆን ይችላል ብዙ 
የማንስማማባቸው የፍርድ ቤት ውሳኔዎች 
ስለአሉ ለማለት ነው፡፡) ቴዲ የመጀመሪያ ስለሆነ 
አይደለም፡፡ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጤንነት ሁኔታ 
ኢህአዴግ ባህሪው ስላልሆነ ለህዝብ በፍጥነት 
(ቀጥሎም በግልፅ) አላስታወቀ ተብለናል፡፡ ይህ 
የኢህአዴግ ባህሪ ቢሆንም የኢትዮጵያዊያን ባህሪ 
ግን አይደለም፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ 
ከሆኑ ማለቴ ነው፡፡ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር 
ከኢህአዴግ ስለምትበልጥ በኢትዮጵያ ባህሪ 
መሰረት የማወቅ መብት ነበረን፡፡ አይደለም 
ይህንን ከነሚኒሊክ ነው የወረስነው ካልተባለ፡፡

ለማጠቃለል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጤና ሁኔታ 
በተመለከተ በሙሉ ጤንነትና በመደበኛ ስራ ላይ 
ይገኛሉ ከሚለው ከተከበሩ አቶ ሽመልስ ከማል 
የተረጋገጠ ነጭ ውሸት ጀምሮ ሞተዋል ከሚለው 
ሞታቸውን ትንሳኤአቸው አድረገው ለሚመለከቱ 
መላ ምቶች ዋናው ምንጩ የኢህአዴግ ባህሪ 
ነው፡፡ በእኔ እምነት እነዚህን ውሸቶችና የተለያዩ 
መላምቶችን መዘገብ በአገር ላይ የሚያመጣው 
አንዳች አደጋ አይታየኝም፡፡ ይህንን መሰረት 
አድርጌ ታዲያ የሰሞኑ እገዳ ፍትህን ከጫወታ 
ለማስወጣት ህጋዊ በሚመስል መስመር ሴራ 
እየተሴረ መሆኑ ቁልጭ አድርጎ ማየት ይቻላል፡
፡ ይህ ደግሞ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎችን እንደ 
አስፈላጊነቱ እየተሸራረፈ እንደ ሆነ ማሳያ ነው፡
፡ ከዚህ ጋር በማያያዝ ከዚህ በፊት የተጣሱ 
የህገ መንግስት አንቀፆችን ማሰባሰብ ብንጀምርና 
ምን ያህል አንቀጾች ከጫወታ ውጭ እንደሆኑ 
ፍኖተ ነፃነት እያሰባሰበች መረጃ ብትሰጠን ምን 
ይለናል ጎበዝ!!! በኢሜል አድራሻዬ ብትልኩልኝ 
ምስጋናዬ የላቀ ነው፡፡ ምልሼ ለእናንተው 
ለሚንደውም አካል አሳውቃለሁ፡፡

ቸር ይግጠመን!!

ወደ ገፅ 14 ይዞራል....
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በሀገራችን ከቀን ወደ ቀን እያደጉና አየገዘፉ የመጡትን 
የህዝብን የለውጥ ጥያቄዎች ኢህአዴግ አጥጋቢ መልስ 
ሊሰጥ አልቻለም፡፡ እነዚህ የለውጥ ጥያቄዎች መልስ ሊያገኙ 
ያልቻሉበት ዋንኛ ጉዳይ፣ የሀገሪቱ ተቋማት ለህዝቡ ጥያቄ 
የሚመጥን መልስ መስጠት የማይችሉ በመሆናቸው ነው፡
፡ በአጭሩ የተቋማቱ ውድቀት እንደሆነ ያለምንም ብዥታ 
እንረዳለን፡፡ 

በሃይማኖት ተቋማት ላይ ተነሱ የሕዝብ ጥያቄዎች 
ብንመለከት፡፡ ኢህአዴግ አገሪቱን ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ 
እጁን በቀጥታ  በሃይማኖቶች ውስጥ ማስገባቱን እንረዳለን፡
፡ በነጋ በመሸ ቁጥር ብዙ የሚባልለት ህገ-መንግስት 
“መንግስት በሃይማኖት፣ ሃይማኖት በመንግስት ጉዳይ 
ጣልቃ አይገባም” ቢልም፣ በተግባር ግን ሕዝብ የሃይማኖት 
መሪዎቹና በመንግስት ካድሬዎች መካከል ያለውን ልዩነት 
መለየት የተቸገረበት ወቅት ላይ ነው የደረሰው፡፡

የሙስሊሙ ህብረተሰብ ላለፉት ዓመታት ጠንካራ 
የሃይማኖት ተቋም እንዲኖረው ያለማሰለስ ጠይቋል፡፡ በ1997 
ዓ.ም. መደረግ የነበረበትን የሃይማኖቱ መሪዎች ምርጫ 
እስካሁን ባለመደረጉ በተለያዩ አጋጣሚዎች ቅሬታውን 
ሲገልጽ ሰንብቷል፡፡ መጅሊሱ ከኢህአዴግ ተላላኪነት ራሱን 
አውጥቶ፣ ሕዝበ ሙስሊሙን እንዲመራ ያለመሰልቸት 
ጠይቋል፡፡ እነዚህን የሕዝበ ሙስሊሙ ጥያቄዎች፣ መጅሊሱ 
መፍትሄ ሊያበጅለት አልቻለም፡፡

ሲንከባለሉ የመጡ ችግሮች በእንዲህ እንዳሉ፣ መንግስት 
በግልጽ የአንድ ሃይማኖት አስተሳሰብ በሙስሊሙ ላይ 
ለመጫን ተነሳ፡፡ ይህን አስተሳሰብ ለማስረፅ በተዘጋጁ 
ስልጠናዎች ላይ መንግስት በግልጽ የዚህ አስተሳሰብ 
ደጋፊነቱን ማወጁ፣ ብዙዎችን አስደነገጠ፤ አስቆጣም፡
፡ ዘወትር የሚምልበትን ሕገ-መንግስት በግላጭ ጣሰ፡፡ 
ሰልጣኞቹ በካድሬዎች እየተመለመሉ ሥልጠና እንዲወስዱ 
ዋንኛ ስራ አድርጐት ቀጠለ፡፡ ይህን ድርጊቱን የተቃወሙ 
ሙስሊሞችን “አክራሪዎች” የሚል ተለጣፊ ስም በመስጠት 
ልዩነቶችንና አለመግባባቶችን ይበልጥ እንዲሰፉ አደረገ፡፡ 
በዚህ መሃል መጅሊሲ የመፍትሄው አካል መሆን ሲገባው፣ 
የችግሩ አካል ሆኖ በግልጽ ወጣ፡፡ 

የሙስሊሙን ህብረተሰብ መሠረታዊ የመብት ጥያቄዎች 
ኢህአዴግ አጥጋቢ በሆነ መልኩ ሊቀርፋቸው ሲገባ፤ የህዝበ 
ሙስሊሙን ወኪሎች እንደለመደው ለቁጥር የሚያዳግት 
ታፔላ ለጠፈባቸው፤ በህገ-ወጥነት፣ በተላላኪነት፣ 
በአሸባሪነት፣ በሃይማኖት ጽንፈኛነት /አክራሪነት/፣ በፀረ-
ሰላምና ፀረ-አንድነት፣ በሃይማኖት ሽፋን ፖለቲካ አጀንዳ 
የሚያራምዱ፣ የነውጥ ኃይል  ወደሚል ፍረጃ ገባ፡፡ ሕዝበ 
ሙስሊሙ ግን እጅግ ጨዋነት በተሞላበት፣ ከስሜት 
በወጣና ብዙዎቻችን ባስደመመ መልኩ፣ ፍጹም ሰላማዊ 
የሆነ ተቃውሞውን ቀጠለ፡፡ 

በዚህ ሰላማዊ እንቅስቃሴ የተበሳጨው ኢህአዴግ፣ የጸጥታ 
ኃይሎችን በማሰማራት ሙሰሊሙ ላይ ያልተመጣጠነ 
የኃይል እርምጃ ወስዷል፤ መስጂድ ሰብሮ በመግባት የተከበሩ 
የእምነት ተቋማትን ክብር ደፍሯል፡፡ በመጨረሽያም በህዝበ 
ሙሲሊሙ የተመረጡ የኮሚቴ አባለትን በጅምላ አስሯል፡፡

በቅርቡ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት 
እንዳመለከተው በታሰሩት የሙስሊም ተወካዮች ላይ የሰባዓዊ 
መብት ጥሰት መፈጸሙን ዘግቧል፡፡ በተለይ የሙስሊሙ 
መሪዎች ላይ ድብደባና ቶርቸር መፈጸሙን ሪፖርቱ 
አመልክቷል፡፡ 

የሃማኖት ተቋም ነጻነት ጥያቄ አንግበው የተነሱ 
ወገኖችን ላይ የደረሰውን የሰባዓዊ መብት ገፈፋን አጥብቀን 
እናወግዛለን፤ በዚህ ተግባር የተሳተፉ አካላትም የፈጸሙት 
የሰባዓዊ መብት ጥሰት በኃላፊነት እንደሚያስጠይቃቸው 

መገንዘብ ይኖርባቸዋል፡፡ 
የህዝበ ሙስሊሙ የመብት ጥያቄ በዱላ፣ በጠመንጃና 

በእስር መፈፀሙ አይፈታም ብለን እናምናለን፡፡ የህዝበ 
ሙሰሊሙ ጥያቄ ሊፈታ የሚችለው የኔ የሚለው፣ 
ሊወክለው የሚችል፣ ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት የፀዳ ነጻና 
ጠንካራ ተቋም ሲመሰርት ብቻ ነው፡፡

በክርስትና የሃይማኖት ተቋማት (በተለይም በኦርቶዶክስ 
ተዋህዶ) ውስጥ የሚታየው ጉድ፣ ከሙስሊሙ ተቋማ 
ከሚታየው ችግር ከአስር እጥፍ በላይ የገዘፈ ነው የሚል 
እምነት አለን፡፡ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ታምራት ላይኔ 
ከእስር ከተፈቱ በኃላ ከአሜሪካ ኤምባሲ ኃላፊዎች ጋር 
ያደረጉትን ወይይት ዊኪሊክስ ይፋ ማድረጉ ይታወቃል፡፡ 
በዚህ ውይይት ላይ አቶ ታምራት እንደገለጹት “የኦርቶዶክስ 
ቤተክርስቲያን ፓትሪያሪክ አቡነ መርቆሪዮስን በእኔ ፊርማ 
ከቦታቸዉ እንዲነሱ አድርጌ፣ ለእኛ ስርዓት ይሰሩልናል 
ያልነዉን እንዲሾሙ አድርገናል” ብለዋል፡፡

በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ውስጥ ተቋማዊ 
አሰራር ብሎ ነገር የለም፡፡ ሲኖዶሱ ትርጉም ያለው አካል 
መሆን አልቻለም፤ ተሰብስቦ የሚወስነው ውሳኔ ተግባራዊ 
አይሆንም፡፡ በሲኖዶስ ስብሰባ ላይ የመንግሰት ከፍተኛ 
ባለስጣናት እየተገኙ የሚፈልጉትን ውሳኔ እያስወሰኑ ወንጀል 
ሲፈጽሙ ቆይተዋል፡፡ “ለምን? እንዴት?” በማለት ጥያቄ 
ያቀረቡ ጳጳሳት መስቀላቸውን እያስቀመጡ ቤተመንግሥት 
እንዲገቡ ከተደረጉ በኋላ ዛቻና ማስፈራሪያ ተፈጽሞባቸዋል፤ 
በመኖሪያቸው ውስጥም የተደበደቡ አባቶች አሉ፡፡

መንግሥት  ካላጣው መሬት በኦርቶዶክስ ሃይማኖት 
ተከታዮች ታላቅ የቅድስና ቦታ ተደርጎ የሚቆጠረውን 
ዋልድባ ገዳም በእብሪትና በማን አለብኝነት በልማት ስም 
ደፍሯል፡፡ የዋልድባ ገዳም መጋቢና የገዳሙ ምሰሶ ሆነው 
በዙሪያው የሚገኙ ሶስት  ቤተክርስቲያናትን አፈራርሶል፡
፡ በገዳሙ ውስጥ ለረጅም ዓመታት  በምንኩስና የሚኖሩ 
አረጋዊያንና ገዳሙን የሚያገለግሉ “አትንኩብን፤ የእምነት 
ነፃነታችን ይከበር” ብለው ቢጮሁ “ፀረ-ልማት፤ ሽብርተኞች” 
እያለ አሸማቋቸዋል፡፡

የተቋማትን ነጻነት አስፈላጊነት ጉዳይ በሁለቱ ታላላቅ 
ዕምነቶች አስታከን አነሳን እንጂ፣ ለዴሞክራሲ ስር መስደድ 
ወሳኝ የሆኑ ተቋማት ሕዝቡ ውስጥ ያላቸው ተቀባይነት 
እጀግ አነስተኛ መሆኑን ኪሊማንጃሮ ኢነተርናሽናል የተባለ 
ተቋም ይፋ ማድረጉ ይታወቃል፡፡ በተለይም ፍርድ ቤቶች፣ 
ፖሊሲ፣ ነጻ ፕሬስ፣ ፓርላማና የሲቪክ ማህበራት ዋና 
ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

ኢህአዴግ ከአፈጣጠሩ ስናየው ሁሉን የመቆጣጠር 
አቅጣጫ የሚከተል ኃይል ነው፤ ቀጥተኛ የሆነውን 
የሙስሊሞችን የተቋም ነጻነት ጥያቄ እንኳን መፍቀድ 
የማይፈልግ አምባገነን ነው፡፡ በመሠረቱ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ 
ፍልስፍና በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካም ሆነ በማህበራዊ ዘርፍ 
ከሱ ቁጥጥር ውጭ የሆነ ተቋማትን በሀገራችን እንዲያብቡ 
በፍፁም አይፈቅድም፡፡ ያለፉት 21 ዓመታት ሂደቱ በግልጽ 
የሚያሳየው ይህንኑ ነው፡፡

ፕ/ት ኦባማ በጋና መዲና አክራ ተገኝተው ባደረጉት 
ንግግር በትክክል እንዳስቀመጡት “Africa doesn’t need 
strongmen, it needs strong institutions” /አፍሪካ 
ጠንካራ ተቋማት እንጂ፣ ጉልበተኛ መሪዎች አያስፈልጋትም/ 
ነበር ያሉት፡፡

ነጻ ተቋማት ሊኖሩ የሚችሉት ዴሞክራሲና ነጻነት 
በተከበረበት ሀገር ብቻ ነው፡፡ ስለሆነም ሁላችንም 
ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምስረታና ለሰባዓዊ መብቶች 
መከበር ለሚደረገ ትግል የድርሻችንን  ልናበረክት ይገባል፡፡ 
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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

  09 22 11 17 62

  09 23 11 93 74

  09 13 05 69 42

ፖ.ሳ. ቁ. 4222

ኢሜይል  fnotenetsanet@yahoo.com

 ujdparty@gmail.com

 andinet@ andinet.org

 ፋክስ ቁጥር ፡-+251-111226288  

የተቋማት ውድቀት፤ የኢህአዴግን ውድቀት 
አይቀሬነት አመላካች ነው!



www.andinet.org

5Fñt nÉnT ¥Ks® /Ml@ 24 qN 2004 ›.M.h#lt¾ ›mT Q{ 2 q$. 53

ጋናዊ መሆን አማረኝ!

ይድረስ ለምታጉረመርመው ወንድሜ
 ለምን ለውጥ እንደሚያስፈልግህ ልንገርህ

 ዳዊት ሰለሞን

‹‹አምሮት›› ሰው በመሆን ያገኘሁት 
ጸጋ እንደሆነ ይሰማኛል፤ እደሌሎቹ ሰብአዊ 
መብቶቼ በአምባገነኖች ካልተቀማሁ፡፡ ደግሞም 
እንደለመዱት ‹‹በአሸባሪነት›› ቢፈርጁኝም 
እንኳን ያማረኝን እስካገኝ መፈለጌን አላቆምም፡
፡ ተሳካልኝ የምለውም ያን የፈለግኩትን ነገር 
ሳገኘው ነው፡፡ ያለዚያህማ  ምኑን ሰው ሆንኩ?  
ያኔ ድሮ እኔን መሆን የተመኙትን ህዝቦች አሁን 
በተራዬ መሆን አማረኝ! ምን ይደረግ የአሁኑ እኔ 
የድሮውን እኔነቴን በመጣሌ ሌሎችን ለመሆን 
ተመኘሁ፡፡ ጋናዊነት ያማረኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ፡፡ 
መቼም ጋናዊያኑ ይህንን ቢሰሙ መገረማቸው 
አይቀርም፡፡ ግን ምን ይደረግ ደረቁ ሃቅ ይህ 
ነው፡፡ እነርሱን መሆን ናፈቀኝ፡፡ ለዚህ አምሮት 
የዳረጉኝ የዛሬ 21 አመታት ወታደራዊውን 
መንግስት በኃይል በመገልበጥ ለእናት ምድሬ 
ኢትዮጵያ አዲስ ጉልበተኞች የሆኑት ኢህአዴጎች 
ናቸው፡፡ 

እርግጥ ነው ቀድሞማ የእኔ አያቶች የነጭ 
ተስፋፊዎችን በእናት ሀገር ፍቅር እጅግ ኃላቀር 
በሆነ መሳሪያ ነድደው ደምስሰዋል፡፡ ይህንን 

በማድረግም የጥቁር ህዝቦች አለኝታ ለመሆን 
ችለዋል፡፡ የቀደሙት አበው ከእነ ግሪክና ግብጽ 
ስነጥበቦች በላቀ ደረጃ በአክሱም፣ በላሊበላ በአንድ 
ቋጥኝ ድንጋይ አብያተ ክርስቲያናትን በመገንባት 
ጠቢብ መሆናቸውን ያሳዩ ነበሩ፡፡ ሙስሊሞች 
መጠጊያ የሚሆናቸው መንግስት ባጡበት ወቅት 
የኢትዮጵያ መሪዎች የነብዩ መሐመድን የቅርብ 
ሰዎች በእንግድነት በመቀበል የሀበሻ ምድር 
የሰለጠነ ህዝብ ባለቤት መሆኗን አሳይተዋል፡፡ 

 ጃማይካውያን አሁን እኔ ጋናን 
የተመኘሁባትን ኢትዮጵያን ‹‹ቅድስት አገር›› 
በማለት ይጠሯታል፡፡ መሪዎቻችን እስከ 
አፍንጫቸው በታጠቁት ነፍጥ ታምነው 
ሲረግጡን የቦብ ማርሌይ ሀገር ልጆች ግን 
ምድሪቱን በጫማቸው እንኳን ለመርገጥ 
ይሳቀቃሉ፡፡ በቀድሞዋ ኢትዮጵያና በአሁኗ 
መካከል ብዙ ለውጥ አለ፡፡ በቀድሞው የአባቶቼ 
ታሪክ እንዳልኮራ ምኒልክ ቤተ መንግስት 
የተቀመጡ ሰዎች ‹‹የአክሱም ሐውልት ለደቡቡ 
ምኑ ነው›› ይሉኛል፡፡ ምኒልክን አፍሪካውያን 
የጥቁሮች የአልገዛምባይነት ተምሳሌት አድርገው 
ቢወስዷቸውም የወቅቱ ገዢዎቹ እምዬ ምኒልክን 
ቅኝ ገዢ አድርገው ይስሏቸዋል፡፡ ãረ ምን ይህ 
ብቻ አንገቴን እንድደፋ በማንነቴ እንድሸማቀቅ 
በየእለቱ የሚወረወሩብኝን ፍላጻዎች በደሜ 
ውስጥ ከተደባለቀው የእናት አገር ፍቅር የተነሳ 
መመከት ባልችል የገዢዎቼን ምኞት ለመፈፀም 
በመነሳት መደዴ ሆኜ በቀረሁ ነበር፡፡ 

ወዳነሳሁት የጋናዊነት አምሮቴ ልመለስ፡፡ 
የምዕራብ አፍሪቃዊቷ ሀገር ከኢትዮጵያ የረዥም 
ጊዜ ታሪክ ፣ ነጻነትና ቀደምት ስልጣኔ አንጻር 
ለውድድር የምትቀርብ አልነበረችም፡፡ መሬት ላይ 
ያለው እውነታ ግን ይህ አይደለም፡፡ የጋና ቅድመ 
አያት መሆን በምትችል አገር ተቀምጬ ለእናቴ 

የልጅ ልጅ አርአያ መሆን ሲገባኝ ወደታች ወርጄ 
በአምሮቷ ነደድኩ፡፡ ታሪኩ እንዲህ ነው፡፡ 

የዶክተር ኩዋሜ ኑኩርማህ አገር ቀደም 
ሲል እንዳደረገችው በ2009ኝም የጥይት ድምጽ 
ያልተሰማበትን ምርጫ አከናወነች፡፡ የጋና 
ምርጫ ሂደቱ ብቻ ሳይሆን አፈጻጸሙም ፍጹም 
ዴሞክራሲያዊ ነበር፡፡ እጅግ በጣም በተቀራረበው 
የድምጽ ቆጠራም ጆን አታ ሚለስ አሸነፉ፡
፡ የህግ ፕሮፌሰሩ ዘመን ሊጠናቀቅ ስድስት 
ወራት ሲቀሩት ግን መላ ጋናን የሀዘን ማቅ 
ያለበሰ ክስተት ተፈጠረ፡፡ ሚለስ በጉሮሮ ካንሰር 
ከዚህ አለም በሞት ተሰናበቱ፡፡ የአገሪቱ ጋዜጦች 
የምሽቱን የሚለስ ዜና እረፍት በማለዳ ለንባብ 
አደረሱ፡፡ ጋናውያን የፕሬዝዳንታቸውን እረፍት 
የዘገቡ ጋዜጦችን በመሸመት በቀጥታ ወደ 
የጉዳዮቻቸው አመሩ፡፡ ፕሬዝዳንቱ በመሞታቸው 
ረብሻ ይፈጠራል፣ ሌሎቹ ባለስልጣናት ቦታውን 
ለማግኘት ይሻኮታሉ የሚል ስጋት የአታን የአገር 
ልጆች አላስጨነቀም፡፡  

የፕሬዝዳንቱ ቢሮ ብዙም ሳይዘገይ ባወጣው 
መግለጫ በሞት በተለዩት አታ ቦታ ህገ 
መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ምክትልቸው 
የነበሩት ጆን ድራማኒ ማሃማ አክራ ላይ 
በተከናወነ ስነ ስርዓት ለቀሪዎቹ ስድስት 
ወራት ፕሬዝዳንት ሆነው መሾማቸውን ገለጸ፡
፡ ከስድስት ወራት በኋላ ለሚደረገው ምርጫ 
አታን ለመቀናቀን የምርጫ ቅስቀሳ  ያደርጉ 
የነበሩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በዜና እረፍቱ የተነሳ 
ላልተወሰነ ጊዜ የምርጫ ቅስቀሳቸውን በማቋረጥ 
ምክትሉ መሾማቸውን እንደሚደግፉ በአገሪቱ 
ቴሌቪዥን በመቅረብ ተናገሩ፡፡ በአታ ዜና 
እረፍት የአለም መሪዎች የተሰማቸውን ሀዘን 
በመግለጽ ለጋናዊያን መጽናናትን እየተመኙ 
ነው፡፡ ለጋናውያን ከተላኩት መልእክቶች 

አንዱን በዚህ ስፍራ ልጥቀስ፡፡ የመልእክቱ 
ባለቤት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ 
ናቸው፡፡ አፍሮ አሜሪካዊው ፕሬዝዳንት ‹‹አታ 
የሰብአዊ መብት ታላቅ ተሟጋች ነበሩ፡፡ ሁሉንም 
ጋናውያን በእኩልነት መምራት በመቻላቸው 
አፍሪካ ዛሬ ትልቅ ሀብት እንዳጣች ይሰማኛል›› 
ብለው ነበር፡፡ 

የአታ ጋና እና የመለስ ኢትዮጵያ   

 

ጋናዊነትን እንድናፍቅ ያደረገችኝን የመለስን 
ኢትዮጵያን በግርድፍ እንመልከት፡፡ ጋናውያን 
አታን በስልጣን ላይ የተመለከቷቸው ላለፉት 
አራት አመታት ብቻ ነው፡፡ ኢትዮጵያዊያን 
መለስን ለ21 ዓመታት በሁለት የስልጣን 
እርከኖች ያውቋቸዋል፡፡ በሽግግር መንግስቱ 
ዘመን ፕሬዝዳንት የነበሩት መለስ የታምራት 
ላይኔን ማልያ በመቀየር የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን 
መንበር ተረክበዋል፡፡ በ21 ዓመታት ውስጥ 
የተመለከትነው ቁንጮ ባለስልጣን መለስ ብቻ 
ናቸው፡፡ ነገር ግን ከጥቂት ጊዜያት ወዲህ መለስ 
በቦታቸው የሉም፡፡ 

ከካምፕ ዴቪዱ የG8 ስብሰባ ወዲህ 
ሰውየውን ከአንድ ጊዜ በላይ በቴሌቪዥን መስኮት 
መመልከት አልቻልንም፡፡ የአመቱን መርሃ ግብር 
ያጠናቀቀውን ፓርላማ መዝጋትና በአፍሪካ 
ህብረት ስብሰባ መታደም የመለስ የረዥም 
አመታት ስራ ቢሆንም በጤናቸው ላይ በተፈጠረ 
እክል የተነሳ ግዴታቸውን መወጣት ሳይችሉ 
ቀርተዋል፡፡ ጋና ያለ ምንም ጊዜ ማቃጠል 
የፕሬዝዳንቷን ሞት ለዜጎቿ ስታስታውቅ 
ኢትዮጵያውያን እስካሁን ድረስ በመለስ መኖርና 

ወደ ገፅ 15 ይዞራል....

ዳንኤል ተፈራ

ባለፈው ጊዜ ካንተ ከራስህ በስተቀር ማንም ነፃ 
የሚያወጣህ እንደሌለ ፅፌልህ ነበር፡፡ ማንም የማንም 
ነፃ አውጭ አይሆንም፡፡ ቢያንስ አንድ ሰው ራሱን ነፃ 
ማውጣት እንዳለበት ነግሬህ ነበር፡፡ እንደዚህ የምልህ 
ጓዳህ ውስጥ ተቀምጠህ ስታጉረመርም በመስማቴ 
ነው፡፡ ጓዳህ ውስጥ ተሸሽገህ ስታጉረመርም 
የምትሰማህ ሚስትህ ብቻ ትሆናለች፡፡ ምናልባትም 
ሁሌ ስለምታጉረመርም ሰልችቷት ላትሰማህም 
ትችላለች ወይም ስለ ሽሮ፣ ስለ በርበሬና ስለ ጤፍ 
አዝወትራ ስለምታስብ ያንተን የመኝታ ቤት ፖለቲካ 
ለመስማት ቀልብ አይኖራትም፡፡

እንዲያውም ጥፊህን ፈርታ እንጅ ባለቤትህ 
በሆዷ “ወንድ ከሆንክ ይሄን የቤት ውስጥ የፖለቲካ 
ትንታኔህን አደባባይ ላይ አትናገርም፤ የኑሮ ውድነቱ 
ናላህን እንዳዞረው፣ ሀሳብህን በነፃነት የመግለጽ 
መብትህ እንደተገደበ፣ ገዥው ፓርቲ የለየለት 
‹‹ዲክታተር›› እንደሆነ፣ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 
እንደሚቀልድብን ለምን ለእኔ ትወሸክትልኛለህ? 
እዚህ ከእኔና ነብስ ካላወቁ ልጆቻችን በቀር ማን 
ይሰማሀል? ይህ ግዑዝ ኮርኒስ ብታፈጥበት ምን 
ይመልስልሀል? ያንተን ብሶት እንድንሸከም ለምን 
ትፈርድብናለህ? ለአንተም ለእኛም የሚበጀው ይሄን 
ሀሳብ አደባባይ ላይ ወጥተህ ብትናገር ነበር” ብላ 
እስከ ዶቃማሰሪያህ ብትነግርህ ደስ ባላት ነበር፡
፡ ወንድሜ ግን አንተ የምታሸንፈው ብቸኛ አካል 

ሚስትህ ብቻ ናት፡፡ ጠረጴዛ እየደበደብክ አይንህን 
አፍጥጠህ የበላይነትህን የምታሳየው በጡንቻ 
ለምትበልጣት ሚስትህ ብቻ ነው፡፡

ታዲያ ቢሮህ ውስጥ ካድሬው አለቃህ 
የማታምንበት ስብሰባ ላይ ከአቅምህ በላይ መፈክር 
ተሸክመህ እንድትወጣ ሲያዝህ ፊት ለፊቱ ያለውን 
ጠረጴዛ በቡጢ ነርተህ “አላምንበትም! የማላምንበትን 
መፈክር ደግሞ አልሸከመም!” ብለህ አታፈጥበትም 
ኖሯል! ወገብህ እጥፍ እስከሚል ሰግደህ፣ ከማንም 
ቀድመህ ከተገኘህ በኋላ ማታ እቤትህ ውስጥ 
“እነዚህ ሰዎች እኮ አበዙት!” ትላለህ፡፡ ባለፈው 
የፀፍኩልህ ይሄንን ፀባይህን እንድትተወው ነበር፡
፡ አትፍዘዝ፣ ቀና ቀና በል፣ ሀሳብህን ፊት ለፊት 
ግለጽ፣ አታጐብድድ! ‹‹ይቺ ሀገር ያንተም ናት›› 
እያልኩ ልነግርህ ሞክሬ ነበር፡፡

ዛሬ ደግሞ እስቲ ለውጥ ለምን እንደሚያስፈልግህ 
ልንገርህ፡፡ ለውጥ ካለ የተለያዩ አስተሳሰቦች 
ይኖራሉ፡፡ አያትህ “አንድ በሬ ስቦ አንድ ሰው አስቦ 
አይሆንም›› ብሎ የተፈላሰፈው ከመሬት ተነስቶ 
አይደለም፡፡ የተለያዩ ሰዎች ሀሳብ መንሸራሸር 
አስፈላጊ እንደሆነ ስለሚያምን ነበር፡፡ የአንድ 
ሰው ሀሳብ የትም ሊያደርስ እንደማይችል አያትህ 
ያውቅ ነበር፡፡ ዛሬ የሚመራህ፣ ህግ የሚያበጅልህ፣ 
የሚተነብይና የሚያናፋብህ አንድ ሰው ነው፡፡ ከአንድ 
ሰው ሀሳብ ወዲያ ላሳር እየተባልክ ነው፡፡

ሃያ አንድ ዓመት ሙሉ በአንድ ሰው ሃሳብ 
ይከብዳል አይደል? የፒያሳ ልጅ ብትሆን ኖሮ ‹‹ãረ 
ይደብራል!›› ትል ነበር፡፡ ወንድሜ አንተም ለውጥ 
ስለሚያስፈልግህ ‹‹ይደብራል›› በል እያልኩህ ነው፡፡ 
በሃያ አንድ ዓመት ቢበዛ ሁለት መሪ ማየት ነበረብን፡፡ 
ሆኖም ኢህአዴግ አልፈቀደም፡፡ መሪው በስራ ብዛት 
ለህመም እስኪዳረጉ ድረስ እጁን አጣጥፎ ‹‹ቆራጡ 
መሪያችን›› የሚል መፈክር እያሰማ የሚስተዳድረው 
ገዥው ፓርቲ ብቻ ነው፡፡ ኢህአዴግ የሚያስደንቀው 
መሪው ፈፅሞ ባልተጠበቀ ሰዓት ዝንጥፍጥፍ ብለው 
እስከሚወድቁ መጠበቁ ብቻ አይደለም፡፡ ብቸኛ ሆኖ 
እነሱ ‹‹አውራ ፓርቲ›› ይሉታል፡፡ እንደዚያ ሆኖ 
ለ40 ዓመት መቆየት እንደሚፈልግ ነግሮሃል፡፡ 
ወንድሜ ይሄን ለማረጋገጥ ከፈለግህ ኢህአዴግን ልክ 
እንደ ‹‹ራምቦው›› ሲልቨር ስተር ስታሎን ምንም 

የማይበግረውና  ናዳ ያላቆመው አድርጎ የሳለውን 
የአቶ በረከት ስምኦንን ‹‹የሁለት ምርጫዎች ወግ›› 
አንብብ፡፡ትእግስተኛ ካልሆንክ ግን አትሞክረው፡፡

ከላይ ያነሳሁልህን የኢህአዴግን የረጅም 
ዘመን የስልጣን ናፍቆት እና ለውጥ ለምን 
እንደሚያስፈልግህ ልነግርህ ስለወደድኩ ነው፡፡ 
ቢያንስ እኮ መኝታ ክፍልህ ውስጥ ማጉረምረምህ 
ራሱ ነፃነት እንደሚገባህ አመላካች ነው፡፡ አዎ 
ወንድሜ በአደባባይ እንዳሻህ እንድትናገር የሚፈቅድ 
ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ያስፈልግሃል፡፡ ‹‹ዳቦ 
ካገኘህ ደግሞ ዴሞክራሲ ገለመሌ አያስፈልግህም፤ 
ፖለቲካና ምንትሴን በሩቁ›› እያለ ሲያልፍ ሲያገድም 
በነገር ኩርኩም የሚያወልቅህ . . .? ‹‹ፍርሃት›› 
የሚባል በሽታ በውስጥህ እንዲቀበር አደረገና 
ሳተናው ወንድሜ የቤት ውስጥ የፖለቲካ ተንታኝ 
ሆነህ እርፍ አልክ፡፡

ከላይ እንዳነሳሁልህ ነፃነትህን የሚያጎናፅፍህ 
ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በጣም ያስፈልግሃል፡፡ ግን 
እውነት እልሃለሁ ከጓዳህ ካልወጣህ በስተቀር 
ማንም ሊሰጥህ አይችልም፡፡ ነፃነትን የምታገኛት 
ራስህ ፈልገህ ነው፡፡ በተለያዩ ፕሮፖጋንዳዎች 
የታሰርክበትን ገመድ ቀስ እያልክ ፍታው፡፡ነፃነትህን 
ለማግኘት ድንጋይ መወርወር አይጠበቅብህም፡
፡ አይ እሱማ ተገቢም አይደለም፡፡ በቀደምለታ 
ሙስሊሙ ወንድምህ ፍፁም ሰላማዊ በሆነ መንገድ 
በፀጥታ ተሞልቶ እንዴት ተቃውሞውን እንደገለፀ 
አልሰማህም? እስካሁን በኢትዮጵያ የማያስከስሰው 
መስማት ብቻ ነው፡፡ ስለዚህ ቢያንስ ለመስማት 
እንኳ አትፍራ እንጂ!

እና የምትጀምረው ከሰፈርህ ነው፡
፡ በቅድሚያ‹‹ልማት ብቻ!›› እያለ የእግርህን 
አረማመድ የሚከተለውን የሰፈርህን ሰው ‹‹አይ! 
ልማት ብቻውን ለሰው ልጆች በቂ አይደለም፡
፡ ልማትም ዴሞክራሲያዊ ስርዓትም በተግባር 
ያስፈልጋል፡፡›› ብለህ ተከራከረው፡፡ ጥቂት ድፍረት 
ካገኘህ ደግሞ ‹‹እንዴ ይሄ እኮ 21ኛው ክ/ዘመን 
ነው፡፡ ዘመነ ቴክኖሎጂ ሲባል አልሰማህም እንዴ 
!›› ብለህ በመገረም ለማስተማር ሞክር፡፡ ያኔ ነፃ 
እየወጣህ እንደሆነ ይገባሃል፡፡

ወንድሜ ኢህአዴግ አርባ ዓመት ቀርቶ መቶ 

ዓመት ቢቆይ ጉዳይህ አይሁን፡፡ ዋናው ጉዳይ መቶ 
ዓመት የሚቆየው ህዝቡ መርጦት ነወይ? የሚለው 
ነው፡፡ ገዥው ፓርቲ ግን እያደረገ ያለው እንደሱ 
አይደለም፡፡ ምርጫ በስም ደረጃ እንጂ ከዚያ ባለፈ 
እንዲያገለግል አይፈለግም፡፡ በቀጣይ 40 ዓመት 
መቆየት አለብኝ ሲልህም ተሳስቶ እንኳ ‹‹ህዝቡ 
ከመረጠኝ›› አላለም፡፡ ‹‹መካከለኛ ገቢ እንዲኖራችሁ 
ከፈለጋችሁ›› እና ‹‹እንዳትበታተኑ ከፈለጋቸሁ›› 
እለ እንጂ!

ወንድሜ በተለይ ‹‹ኢትዮጵያ እንዳትበታተን›› 
ሲባል ሳቅ ቅጥጥ አድርጎ ይነፋኛል፡፡ ለምን መሰለህ? 
እንደ ሴራው ብዛትማ ኢትዮጵያ የምትበታተነው ገና 
ድሮ ነበር፡፡ ግን አየህ ኢትዮጵያ ማንም መጣ ማንም 
ሄደ አትበታተንም፡፡ በደምና በአጥንት የተሰራች 
የቃልኪዳን ምድር ናታ! የቃልኪዳኑ ምልክት ደግሞ 
አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀይ ነው፡፡ ስለዚህ አትፍራ! 
ለባለፉት 21 ዓመታት የተበጀው የብሄር ቋጠሮ 
እንኳን አላፈረሳትም እንኳን ሌላ፡፡

እና ምን መሰለህ? የፖለቲካ ጨዋታው 
በውድድር፤ ህዝብ መርጦ መሆኑ ቀረና በጉልበት፣ 
በኃይል በማስፈራራት ሆነ፡፡ በሰፈርህ ያስፈራሩሃል፣ 
በመስሪያ ቤትህ ያስፈራሩሃል፣ በቴሌቪዥን 
ያስፈራሩሃል. . . እነዚህ ተደማምረው ወንድሜን 
የቤት ውስጥ ፖለቲከኛ አድርጎህ እርፍ አለ፡፡ 
የፖለቲካ ፍልስፍናህን የምትነግራት ሚስትህ ብቻ 
ሆነች፡፡ አየህ ለውጥ የሚያስፈፈልግህ ለዚህ ነው፡
፡ ለውጡ ራስህን የሚመለከትና ብዙ ነፃነቶችህን 
የቀማህን ስርዓት መለወጥ ነው፡፡

ወንድሜ ስርዓት መለወጥ ስልህ ‹‹ነውጠኛ›› 
እባላለሁ ብለህ ብትት፣ ድንግጥ እንዳትል፡፡ እመነኝ 
አንዲት ኮሽታ ሳይሰማ፤ አንዲት ጠጠር ሳትወረወር 
ለውጥ ማምጣት ትችላለህ፡፡ እሱም ራስህን 
ነፃ ማውጣት ነው፡፡ አንተም፣ እኔም፣ እሱም 
መብታችንን የማናስነካ ነፃ ሰዎች ከሆንን ማንም 
እጃችንን ጠምዝዞ ሊወስድብን አይችልም፡፡ ቁልፉ 
እሱ ነው፡፡ የግለሰቦች ነፃ መሆን፣ ኢትዮጵያን የነፃ 
ግለሰቦች ሃገር ማድረግ እና ለውጥ የሚያስፈልግህ 
ለዚህ ነው፡፡ ምናልባትም ሌላ ቀንም እፅፍልህ 
ይሆናል፡፡ ግን እርግጠኛ ሆኜ የማውቀው አሁንን 
ብቻ ነው፡፡            
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‹‹እኛ ስራችንን ጨርሰናል፤ ከዚህ በኋላ 
ኃላፊነቱን መወጣት ያለበት ህዝቡ ነው!!››

የዛሬው እንግዳችን የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ነው፡፡ 

በጋዜጣቸው ላይ በተከሰተው መታገድና በአጠቃላይ በአገሪቱ ላይ እየጮህ ስለመጣው 

የፕሬስ ነፃነት ዙሪያ ባልደረባችን ሰለሞን ስዩም ጋር ቆይታ አድርጓል፡፡

ነው የማየው፤ በርግጥ እንዲህ አይነቱ 
እቅድ እንዳላቸው አውቃለሁ፤ በእለቱ 
ግን ቅድመ ምርመራ/ሳንሱር አደረጋችሁ 
እንዳይባሉ ነው፤ እግዱ የተላለፈው 
ግን ነገ ሊወጣ ዛሬ ነው፡፡ ጋዜጣው 
በቀኑ ‹‹ፕሌት የለም›› በሚል ተልካሻ 
ምክንያት ሳይታተም ቀርቶ ስለነበረ 
የሚወጣው ሀምሌ 14 ቀን እንደመሆኑ 
እግዱም መፃፍ የነበረበት ሐምሌ 14 
እንጂ ሀምሌ 13 አልነበረም፡፡ እነሱ ግን 
ያገዱት ሳይታተም ሀምሌ 13 ቀን ነው፡
፡ ስለዚህም ሁለት ነገር ግልፅ ማድረግ 
እፍልጋለሁ፡፡ የመጀመሪያው ከደርግ 
ውድቀት ጋር አብሮ የወደቀው ሳንሱር 
ተመልሶ መምጣቱ ሲሆን፣ ሁለተኛው 
ደግሞ ‹‹ታግዷል›› የሚል ደብዳቤ 
እየደረሰው ጋዜጣዋን ያተምው ብርሃንና 
ሰለማም ማተሚያ ቤት ኪሳራውን 
መውሰድ ግዴታው እንደሆነ ማለቴ 
ነው፡፡ 

ከዚያስ? 

ከዚያማ መንግስት ‹‹ለብሄራዊ 
ደህንነቴ ያሰጋኛል›› ካለ ጉዳዩን ፍርድ 
ቤት ስለሚፈታው በሚል የቀጣዩ 
ሳምንት ስራችንን ወደ መስራቱ ነበር 
የሄድነው፡፡ ስራውንም አጠናቀን ሐሙስ 
5፡00 ሰዓት ላይ በድጋሚ 30,000 /ሰላሳ 
ሺህ/ኮፒ ለማሳተም ክፍያ ለመፈፀም 
ስንሄድ ገንዘብ ተቀባዮቹ ‹‹ፍትህን 
እንዳትቀበሉ ተብለናል›› አሉ፡፡ በዚህ 
ጊዜ ወደ ኃላፊዎቹ ሄደን ስንጠይቃቸው 
‹‹በማናጅመንት ደረጃ ወስነናልና 
አናትምም›› አሉን፡፡ ይህ አግባብ 
ያለመሆኑን ነገርናቸው፣ ማተሚያ 
ቤቱ የመንግስት ተቋም እንደመሆኑ 
መጠን ለማናቸውም ህጋዊ ተቋማት 
አገልግሎት መስጠት ግዴታው እንጂ 
የማማረጥ መብት እንደሌለው አስረግጠን 
ነገርናቸው፡፡ ይሄን ጊዜ በጎን በኩል 
ከፍትህ ሚኒስትር ‹‹እንዳታትሙ›› 
የሚል ትዕዛዝ እንደደረሳቸው ነገሩን፣ 
እኛም ፍትህ ሚሚስቴር ሄደን 
ሚኒስትር ዲኤታውን አቶ ብርሃኑ 
ፀጋዬን አነጋገርናቸው፤ እርሳቸውም 
‹‹ለነሱ የጻፍነው ደብዳቤ የሚያሳየው 
የሀምሌ 14ቱን እትም ብቻ ነው፡፡ 
ድጋሚም ሆነ በጎን አላዘዝንም፣ ታዘናል 
ካሉ ማን እንዳዘዛቸው ይናገሩ›› አሉን፡
፡ ሁኔታው ሁሉ ተራ የቃላት ጨዋታ 
ነበር፡፡ የሆነ ሆኖ ይህንኑ ለማተሚያ 
ቤቱ እንዲነግሩልን ብንጠይቅ ፈቃደኛ 
ሳይሆኑ ቀሩ፡፡ 

በመቀጠል ምን እርምጃ ወሰዳችሁ?

በማግስቱ የአቃቤያነ ህግ አለቃ አቶ 
ሚካኤል ተክሉን አገኘናቸው፡፡ እርሳቸው 
ግን ጠንከር ብለው ‹‹ከዚህ ቀደም ካንተ 
ጋር ማዕከላዊ ሁሉ ተገናኝተናል፤ እስከ 

ዛሬም ያለከው መንግስት ምሕረት 
አድርጎልህ ነው፣ አሁን ግን ምህረት 
አያደርግልህም፣ ወንጀል እየሰራህ 
እንደሆነ ማወቅ አለብህ›› አሉኝ፡፡ ሸገር 
ራዲዮ ላይም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 
የህዝብ ግንኙነት ‹‹ፍትህ ጋዜጣ ወንጀል 
ትሰራ እንደነበር ስንከታተል ነበር›› 
ያሉትን ስንደምረው እንግዲህ ይህ 
ተቋም የተለመደውን እኩይ ስራውን 
በፍትህ ላይ ለመስራት እያሴረ እንደሆነ 
አመላካች ነው ብዬ አስባለሁ፡፡ 

በአጠቃላይ ኢህአዴግ ፍትህን 
ከህትመት ውጭ ለማድረግ ሁለት 
አይነት ጨዋታ ተጫውቷል፡፡ 
ምክንያቱም መጀመሪያ የሀምሌ 14ቱን 
ሲያግድ የእግድ ደብዳቤ አዘጋጅቶ 
ህግን የተከተለ ለማስመሰል  ሞክሯል፡
፡       የአሁኑን ሲዘጋ ደግሞ 
ተቋማትን ነው የተጠቀመው፡፡ ብርሃንና 
ሰላምን በማጋፈጥ ማለቴ ነው፡፡ መቼም 
ህጋዊነትና ህገ ወጥነትን እየቀላቀሉ 
መጠቀም የስርዓቱ መገለጫ ባህሪ 
እንደሆነ 21 ዓመት ሙሉ ያየነው ነው፡፡  

አሁን ኢህአዴግ ውስጥ የበላይነት 
እየያዘ የመጣው ሀይል ነው 
ጋዜጣዋን የከለከለው የሚል 
‹‹Facebook›› ላይ ለጥፈሀል፣ 
ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ መከልከል 
ደግሞ በነእስክንድርም አይተናል፤ 
ያንተ ክልከላ የቱ ነው? 

ምርጫ 97ትን ተከትሎ በተፈጠረው 
ቀውስ የነ እስክንድር ነጋን ፣ የነ 
ዳዊት ከበደን፣ የነወሰንሰገድ ገ/ኪዳንን፣ 
የነዘካሪያስ አሳታሚን በአጠቃላይ 5 
ጋዜጦችን ህግን ሽፋን በማድረግ ነው 
ያገዷቸው፤ ሌሎች ወደ ሃያ ሶስት 
የሚሆኑ ጋዜጦችን ደግሞ ለማተሚያ 
ቤቶች በሙሉ የማስፈራሪያ ደብዳቤ 
በመበተን ‹‹እንዳታትሙላቸው›› በማለት 
ነው እንዳይታተሙ ያደረጓቸው፤ 
እነ ‹መዝናኛ›ን የመሳሰሉ ጋዜጦች 
ከህትመት ውጭ የሆኑት በዚህ መልኩ 
ነው፡፡ በተለመደው የኢህአዴግ ታክቲክ 
ነው፡፡ ዛሬም ያንን ነው ፍትህ ላይ 
የተገበሩት፡፡  

 በእኔ እምነት ይህ እየሆነ ያለው 
የአቶ መለስን የጤና መታወክ ተከትሎ 
በተከሰተው የስልጣን ሽኩቻ የበላይ 
እየሆነ የመጣው ‹‹አክራሪ ሀይል›› 
ቡድን ለደጋፊዎቹ እንደ መጫወቻ 
ካርድ እንዲያገለግለው ፍትህን ለመታያ 
መስዋዕት አድርጎ ማቅረቡ ነው፡፡  

ወደ ህትመት እንድትመለስ 
ካልተፈቀደልህ የስርዓቱን የፍትህ 
ተቋማት በማመን፣ ተከራክሬ 
አሸንፌ ወደ ስራዬ እመለሳለሁ 
ብለህ ታስባለህ ?

ብዙ ሰዎች በስርዓቱ ውስጥ ያለውን 
የፍትህ ስርዓት ተፈታትነው አሸንፈዋል፡
፡ እኛም በዚያ መልኩ ተጉዘን የፍርድ 
ቤቱን ነጻነትና ገለልተኝነት አሊያም 
ተቃራኒውን በሚገባና በግልጽ ለዚህ 
ትውልድም ሆነ ለታሪክ  ለአደባባይ 
እናበቃለን፡፡

በዚያስ ካልተሳካላችሁ የመጨረሻ 
አማራጫችሁ ምንድን ነው ? በዚህ 
ስራ መቼም ተጽእኖ እየፈጠራችሁ 
ነበርና እምቢ ብትባሉ ከፕሬስ 
ውጭ በምን ትሰማራለችሁ  ? 

ከዚያ በፊት ለምሳሌ ፕሬስ 
አሳታሚዎች ማህበር ተመስርቷል፤ 
ሊቀ መንበሩ አቶ አማረ አረጋዊ ናቸው፡

፡ ምክትል ሊቀ - መንበሩ አቶ ታምራት 
ገብረጊዮርጊስ ናቸው፡፡ ለነሱ ደብዳቤ 
ጽፈናል፤ ከዚህ በፊት ‹‹የህትመት 
ስታንዳርድ ውል›› ብሎ ካመጣው በተለየ 
ማተሚያ ቤቱ በተናጠል ማገድ ስለጀመረ 
በጻፍነው ደብዳቤ መሰረት በአስቸኳይ 
ስብሰባ ተጠርቶና ጉዳዩ ተጣርቶ እርምጃ 
ይወስዳል ብለን እናምናለን፡፡ 

አለም አቀፍ ተቋማት ፣ የኢትዮጵያ 
ወዳጅ ሀገራት፣ …. በስርዓቱ ላይ ጫና 
ፈጥረው የኢህአዴግን የፕሬስ መጋፋቱን 
ድርጊት ይገድቡ ዘንድ እናሳውቃለን፡
፡ እስካሁን ባለው ሁኔታ አለም አቀፉ 
ድጋፍ ጥሩ ነው፡፡ ፍትህ ጋዜጣ ላይ 
የደረሰውን በማውገዝ CPJ �እና 
IPI ጠንካራ መግለጫ አውጥተዋል፡
፡ በማያወላዳ መልኩ በኢትዮጵያ 
ያለውን ነጻ ሚዲያ መግደል መሆኑን 
ነው ያተኮሩበት፡፡ በተረፈም ሀፊንግተን  
ፖስት፣ ብሉምበርግ፣ AFP፣ AP… 
የመሳሰሉ አለም አቀፍ ሚዲያዎች  
ከፍተኛ ሽፋን በመስጠት አጋርነት 
አሳይተዋል፡፡ በውጭ ሀገር ያሉ ሁሉም 
የኢትዮጵያዊያን ሚዲያዎችም ሰፊ 
ሽፋን ሰጥተውታል፡፡  የአሜሪካ ድምጽ 
ራዲዮ፣ ጀርመን ድምፅ ራዲዮ፣ ሸገር 
ሬዲዮ፣ ሪፖርተር እና አዲስ አድማስ 
ጋዜጣም ጉዳዩን ለህዝብ ለማሳወቅ 
ያደረጉት ጥረት የሚደነቅ ነው፡፡ እኛም 
በዚህ መልኩ ስርዓቱ ላይ ጫና በማሳደር 
ከፍትህ ላይ እጁን ያነሳ ዘንድ እስከ 
መጨረሻው እንታገላለን፡፡ 

ለምን እንደ ጓደኞችህ አትሰደድም 
? አንተ እንዲያውም ‹‹ጓደኞቼን 
መልሱልኝ›› እያልክ ትጽፋለህ፤ 
በአካል ከሚደርስብህ ወከባ 
በተጨማሪ በአይጋ ፎረም፣ 
በአዲስ ዘመን፣ በክብ ጠረጴዛ 
ጫናዎች ነበሩ፤ ከዚያም ውጭ 
አዲስ ነገሮች ከሀገር ሲሰደዱ 
እንደምታስታውሰው መንግስት 
በሽብርተኝነት ሊከሰን በማሰቡና 
ክሱ ደግሞ እስከ እድሜ ልክ 
እስራት ስለሚሄድ ያንን ለመቀበል 
ዝግጁ አልነበረንም ነው ያሉት፣ 
እናንተ ግን ጋዜጣዋ ተከልክላም 
ሀገር ውስጥ ናችሁ፡፡ ስደትን እንደ 
አማራጭ  ያልወስድከው ለምንድን 
ነው ?  

ፍትህን እንደምትከታተል 
አውቃለሁ፡፡ ካየሀቸው ጽሁፎቼ መካከል 
‹‹ጓደኞቼን መልሱልኝ›› የሚለው 
አንዱ ነው፡፡ እነዚህ ጓደኞቼ ወደውና 
ፈቅደው እንደማይሰደዱ አውቃለሁ፡፡ 
ከመሰደዳቸው በፊት አብዛኛዎቹ ‹‹ይህ 
አገር የማነው?›› እያሉም ይፅፉ ነበር፣ 
እኔ ደግሞ የዚህን ተቃራኒ ‹‹ሀገሩማ የኔ 
ነው›› ብዬ ጽፌያለሁ፤ ይህንን ያልኩበት 
ምክንያት  ለመብት ነጠቃና ለጭቆና 
መፍትሄው ስደት ሳይሆን ማንኛውንም 
መስዕዋት ከፍለህ መብትህን ማስከበር 
በመሆኑ ነው፡፡ ለእንዲህ አይነቱ ምሳሌ 
ደጋግሜ እንደምናገረው እኛ አርአያ 
ማድረግ ያለብን ጠ/ሚ/ር መለስን ነው፡
፡ አቶ መለስ የደርግ አገዛዝ አፈና 
ሲበረታባቸው ‹‹ይህ አገር የማን ነው› 
ብለው አልጠየቁምም አልተሰደዱምም፡፡ 
ያደረጉት ምንድን ነው? ብለን ከጠየቅን 
የምናገኘው መልስ የተነጠቁትን መብት 
በትግል አስመለሱ የሚል ይሆናል፡፡ እኛም 
በማንኛውም ሰላማዊ መልኩ መብታችንን 
መልሰን ለማግኘት እንሞክራለን 
እንጂ እስርን እና የመሳሰሉት ነገርን 

ባለፉት ሁለት እትሞች ፍትህ 
ገበያ ላይ አልዋላችም፣ አንዱ 
ታትሞ ሲታገድ አንዱ ሳይታተም 
ነው የታገደው፤ ስትል እንደነበረው 
የማይታወቅ ቡድን እየከለከለህ 
ነው? በትክክል የከለከለህ አካል 
አይታወቅም ብዬ ነው፡፡ 

በመጀመሪያ የሆነው ብርሃንና 
ሰላም ማተሚያ ቤት ሀምሌ 13 ቀን 
ለምትወጣው ጋዜጣችን ሀምሌ 12 
ቀን ለህትመት ስንሄድ ሳንሱር አድርጎ 
‹‹አላትምም›› በማለቱ አርብ ዕለት 
አልወጣችም፡፡ ለምን እንዳላተሙም 
ሄደን ስንጠይቃቸው የስራ ኃላፊዎቹ 
የመጀመሪያ ገፅ ላይ ያሉትን ‹‹እነዚህ 
እነዚህን ዜናዎች ቀይሩ›› አሉን፤ ይህ 
ሳንሱር መሆኑንና መስሪያ ቤቱ ጽሑፍ 
ተቀብሎ ከማተም ውጪ የፍርድ 
ቤት ስራ ሊሰራ እንደማይችል፣ ‹‹ይሄ 
ያስከስሳል አያስከስምም፣ ይህ ወንጀል 
ነው አይደለም›› የሚል ስልጣንም 
እንደሌለው አስረድተን የማተም ግዴታ 
እንዳለበት ስንነግራቸው ‹‹ተነጋግረን 
እንወስን›› ብለው ለከሰአት በኋላ ቀጠሮ 
ሰጥተው አሰናበቱን፡፡ ያው ብርሃንና 
ሰላምን እንዲህ ሲል በጎን ከሚመራው 
አካል መመሪያ ለመቀበል እንደሆነ ግልፅ 
ነው፡፡ ሆኖም ከሰዓት በኋላ 8፡30 ስንሄድ 
‹‹ይውጣ!›› እያሉ ይማገቱ የነበረበትን 
ሁኔታ ትተው ጋዜጣዋ እንዲታተም 
ተፈቀዷል አሉንና ታተመች፡፡ 

ከማተሚያ ቤቱ ኃላፊዎች ጋር 
ስብሰባ ጨርሰን ስንወጣ የፍትህ 
ሚኒስቴር ሚኒስትር ዲኤታውና 
ጋዜጣው ከታተመች በኋላ ያገዱት አቃቤ 
ህግ ብርሃኑ ወንድምአገኝ እዚያው ቁጭ 
ብለው እየጠበቁ ነበር፡፡ ስለዚህ ጋዜጣዋ 
ታትማ ከመውጣቷ በፊት ነው ሳንሱር 
ተደርጋ የተጋደችው ማለት እንችላለን፡፡ 

በምን ማረጋገጥ ይቻላል ?

የሚገርመውና ለሳንሱር 
መቸኮላቸውን የምታውቀው ማገድ 
የነበረባቸው ጋዜጣዋ ጋዜጣ ሆና 
ከታተመች በኋላ ሀምሌ 14 መሆን 
ሲገባው፣ የእግድ ደብዳቤ የወጣው ገና 
ከመታተሟ ቀድሞ ሐምሌ 13 ቀን 
2004 ዓ.ም ነው፡፡ 

ያልታተመውን ፅሁፍ መመርመር 
እንደማይችሉ ህገ - መንግስቱ 
ደንግጓል፡፡ ሆኖም ቀድመው ካዩ 
እና እንዲወጣ ካልፈለጉ ህትመቱን 
የፈቀዱት ‹‹ቀድመን አላየንም›› 
የሚለውን ሀሳብ ስለጉዳዩ 
ለማናውቀው ሰዎች ለማሳየት 
ነው ? ወይስ ዞሮ ዞሮ ማገዳቸው 
ላይቀር አንተን ለማክሰር ነው ?

ማክሰር የሚለውን በሁለተኛ ደረጃ 

በመፍራት በመሰደድ ለሚመጣውም 
ሆነ ለአሁኑ ትውልድ መጥፎ ምሳሌ 
አንሆንም፡፡ ደጋግመን እንዳልነው 
‹‹ጉዟችን እስከቀራኒዮ ድረስ ነው››፡
፡ ስለዚም ቀራኒዮ መች ደረስን? እናም 
ወደ ቀራኒዮ የሚጓዝ ስደትን መፍትሄ 
አያደርግም፡፡ ሌሎች ኢትዮጵያውያኖችም 
መብታቸው በተነጠቀ ቁጥር ውስጥ 
ውሱን ከሚንሾካሾኩ፣ ወይም ከሚሰደዱ 
አሊያም በብእር ስም በየማህበራዊ ድር-
ገፆች ከሚፅፉ መብታቸውን መልሰው 
ለማግኘት እንዲነሱ አበረታታለሁኝ፡፡  

እኔ እንደ ወዳጅ ጋዜጣዋ ለዚህ 
ስርዓት ዴሞክራሲያዊነት ምስክር 
ከምትሆን፣ ተቺ እስከሆነች ማለቴ 
ነው፣ እንኳንም ተዘጋች ብል 
ትስማማለህ ?

አልስማማም፡፡ ለምን መሰለህ 
የማልስማማው? ለፍትህ ህትመት ፈቀደ 
አልፈቀደ ስርአቱ ኢ - ዴሞክራሲያዊና 
አምባገነን እንደሆነ ምንም አያከራክርም፡፡ 
በተቃራኒው የፍትህ መኖር ድምጽ አልባ 
ለሆኑ ወገኖች እንዲሁም ይህን አስከፊ 
ስርዓት ለመቀየር በሚደረገው ሰላማዊ 
ትግል ላይ ድርሻ አላት፡፡ ተዘግታ 
ስርአቱን ከምታሳጣ ይልቅ ድምፅ አልባ 
ለሆኑት ድምጽ መሆኗ፣ የፍርሃትን 
ቆፈን ገፋ በረከቶችን ወደ ሰላማዊ ትግል 
ማውጣቷ የተሻለ ጠቃሚ ነው ብዬ 
እገምታለሁ፡፡ 

ተመስገን ፍትህን ተቋማዊ ( 
institutional ) አላደረጋትም 
ይባላል ? ለምሳሌ አብዛኛው ሰው 
ያንተ ጽሁፍ አንባቢ ነው፣አንተ 
ባትፅፍ ሰው አይወድም፡፡ የውጭ 
ጽሁፎች ላይ ጥገኛ የሆነ ጋዜጣ 
ነው ይባላል፡፡ ዛሬም ማስተዋል 
ህትመትና ማስታወቂያ ስራ 
ድርጅት ነው የሚለው፤አዲስ 
ነገሮች ከመስፍን ነጋሽ አሳታሚ 
ወደ አዲስ ነገር ተቋም አሳታሚ 
ለማምጣት ጊዜ አልፈጀባቸውም፤ 
ምን አስባችሁ ነበር እናንተ  ? 

ፍትህ ተቋማዊ ነው፣ ፍትህ 
ሲጀመር በ‹‹ተመስገ አሳታሚ›› ነበር 
የምትታተመው፣ ከየካቲት 25 ቀን 
2001 ዓ.ም ጀምሮ አዲሱ የፕሬስ 
ህግን ተከትሎ ወደ <plc> ዞሯል፡
፡ ‹‹ማስተዋል›› የሰው ስም ቢሆንም 
የአሳታሚ ተቋሙ ስም ነው፡፡ አዲስ 
ነገርም ከአዋጁ በፊት እንዳልከው 
‹‹በመስፍን አሳታሚ ድርጅት›› ስር 
ነበረች፡፡ ከአዋጁ በኋላ ደግሞ አዲስ ነገር 
አሳታሚ በሚል ተቀይሮአል፡፡ ሁለተኛ 
የውጭ ጽሁፍ ላይ ጥገኛ አይደለንም፡፡ 

አምደኛ ያልሆኑ ሰዎች ሰፊ ቦታ 
ይይዙ ነበር ማለቴ ነው፡ 

ቋሚ የድርጅቱ አምደኞች ናቸው 
ባብዛኛው የሚሸፍኑት፡፡ ለውጭ 
ጽሁፍ የምንሰጠው ገፅ 12 ላይ ‹‹ነጻ 
አስተያየት›› አለ፣  ገፅ 4 ላይም ‹‹ነፃ 
አስተያየት›› አለ፤ ከሁለቱ ውጭ ለውጭ 
ሰዎች መች ቦታ አለን? ያንተ መረጃ 
የተሳሳተ ነው ማለት ነው፡፡ 

አክቲቪስት ነህ እንዴ ተመስገን?  
በጣም ለመተቸት አትፈራም፣ 
ሰዎችን የማስከተል ባህሪም 
አለህ፣ ‹‹ለዚህ ብዬ ነው እንዲህ 
የምላችሁ፣ በዚህ በኩል እመኑኝ፣ 
እንደዚህ ብታደርግ እንዲህ ይሆናል 
የምልህ ለዚያ ነው….›› ትላለህ፤  

ወደ ገፅ 12 ይዞራል....
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እድሉን ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ ካጋጠማቸው 
በኋላ በአጠቃቀም ችግር ምክንያት ለ17 ዓመት 
የታገሰቻቸውን ዕድል ሳይጠቀሙባት ከእጃቸው 
አመለጠቻቸው፡፡

የወቅቱ የሀገራችን መሪ ጠ/ሚኒስትር መለስ 
ዜናዊ ከዚህ ቀደም ሀገሪቱን ከመሩት መሪዎች 
ይልቅ የተሻለ መስራት የሚችሉበት ወቅት ላይ 
ሀገሪቱን የመምራት እድል በእጃቸው ላይ ወድቆ 
ነበር፡፡ ጠ/ሚንስትር መለስ መሪ የሆኑበት ዘመን 
ዓለም ከተበታተነ ግንኙነት ወደ አንድ መንደርነት 
የመጣችበት ወቅት ስለነበር በሀገሪቱ ላይ ከሌሎቹ 
ቀደምት መሪዎች ይልቅ በተሻለ ጊዜ ስልጣን 
የያዙ መሪ ነበሩ፡፡  ብልጭ ብሎ ድርግም ካለው 
የዴሞክራሲው ሥርዓት ምስረታ ጋር ተዳምሮ 
በወቅቱ በርካታ ግብአቶችን ከሚዲያ የማግኘት 
እድል ነበራቸው፡፡ እርሳቸው ግን ይህንን ዕድል 
ተጠቅመው በሀገሪቱ በዴሞክራሲ ምስረታ ላይ 
አተኩሮ ሰርቶ ሀገሪቱን ዴሞክራሲያዊ ሀገር፣ 
ህዝቦች በነፃነት መሪያቸውን የሚመርጡባት ነፃ 
ምርጫ የሰፈነባት ሀገር ከማድረግ ይልቅ በግኡዝ 
ነገር ግንባታ ላይ ብቻ በማተኮር የእድሉ ተጠቃሚ 
ሳይሆኑ ቀሩ፡፡

በቅርቡ ጠ/ሚኒስትሩ ከመታመማቸው ጋር 
ተያይዞ ብዙ የሚባሉ ነገሮች አሉ፡፡ ከእርሳቸው 
ወገን የሆኑ ባለስልጣናት “ሀኪማቸው ላልተወሰነ 
ጊዜ እረፍት ስለሰጣቸው ነው እንጂ በቅርብ ጊዜ 
ሥራ ይጀምራሉ” ቢሉም ሌሎች ደግሞ “በእርግጥ 
በጤናቸው ሆነው ቢሆን ኖሮ በቴሌቪዥን 
መልካቸውን የማየት ዕድል ባይኖርም እንኳ ቢያንስ 
ድምፃቸውን በሬዲዮ ማሰማት ባላቃተን ነበር” ይላሉ፡
፡ የዚህ ጽሁፍ ዓላማ የጠቅላይ ሚንስትሩ ጤንነት 
ላይ ለማጠንጠን አይደለም፡፡ የቀድሞ መሪዎቻችን 
በተለይ ከአፄ ኃ/ሥላሴ ጀምሮ ታሪክ መስራት 
እየቻሉ ጊዜ ስለገደባቸው መሪዎች ለመነጋገር ነው፡፡

አንድ ወቅት አንድ የቀድሞ አርበኛ የሆኑና 
የራስ ጎበና ዳጬ ዘመድ የሆኑ ሰው “አፄ ኃ/ሥላሴ 
በርካታ ስህተቶችን ሰርተዋል፡፡ ከስህተቶቻቸው 
ሁሉ ትልቁን ድርሻ የምትወስደው ስህተት የ80 
ዓመት ልደታቸውን ባከበሩበት ጊዜ ስልጣናቸውን 
ለአልጋ ወራሹ ልጃቸው ይሰጣሉ ተብለው ሲጠበቁ 
ያንን ሳያደርጉ በመቅረታቸው ህዝቡ ተስፋ›› 
እንደቆረጠባቸውና ትልቅ ኪሳራ እንደደረሰባቸው 
አጫውተውኛል፡፡ የደርግም አካሄድ ትክክል 
አልነበረም፡፡ ሥልጣኑን ለተገቢው አካል ስጥቶ 
የውትድርና ተግባሩን አከናውኖ ኖሮ ዛሬ አገራችን 
ለትርምስና ለጎሳ ምስቅልቅል ባልተጋለጠች ነበር፡፡

የቀደመውንም ይሁን አሁን ያለውን ስንመለከት 
የዚች ሀገር ያለመታደል ሆኖ በዚች ሀገር ስልጣኑን 
የሚይዙት ግለሰቦች ከሌሎች ግለሰቦች በልጠውና 
ጎልተው ለመታየት ሲሰሩ ፓርቲዎችም ቢሆኑ 
ከሀገር ይልቅ ፓርቲያቸው ከሌሎች ፓርቲዎች 
ጎልቶ እንዲወጣ ሌት ተቀን ሲባክኑ ይታያል፡
፡ በዚህም በሀገሪቱ ውስጥ አማራጭ መንግስት 
እንዳይኖር ጉልበተኞች ግለሰቦችና የአሸናፊዎቹ 
ፓርቲ ብቻ ገኖ እንዲኖር እየተደረገ ስላለ ታሪክ 
የሚሰራ ፓርቲና ሰው ጠፍቷል፡፡ በዚህ ምክንያትም 
የሀገሪቱ ውድቀት እየተፋጠነ ነው፡፡ 

ጋናውያን መሪያቸው ለራሳቸው የግል ሥልጣን 
ፍላጎታቸው ሳይሆን ለጋና እና ጋናውያን ስለሰሩ 
የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ “ጋናውያን 
ለሰው ልጆች መብት የቆሙ” ሲሉ አሞካሽተዋቸዋል፡
፡ እኚህ ሰው በመሠረቱት ዴሞክራሲ ምክንያት 
የጋናውያን ተስፋ እስከ መሆን ስለደረሱ በዚህ 
ሰሞን ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ ህዝቡ በከፍተኛ 
ሀዘን በመዋጡ በመሪያቸው ሞት ሀዘኑን ሲገልጥ 
“አንተ የዲሞክራሲ ጀግና! የጋና አባት ሆይ! አንተ 
ከምትሞት እኛ ተለውጠን እንሙትልህ! አንተ 
ለጋናና ለጋናውያን ታስፈልጋታለህ!” በማለት 
ሲያለቅሱ ገሚሶቹ ደግሞ “አንተ ስትሞት እኛ 
ታመምን” በማለት በሞት ለተለዩዋቸው መሪያቸው 
ፍቅራቸውን ገልጠዋል፡፡

በሀገራችን ኢትዮጵያ ይህንን ዓይነቱን 
ስሜት ሊፈጥር የሚችል ዕድለኛ ማን ይሆን? 
ኢህአዴግ እንደሚለው ሆኖ ጠ/ሚንስትራችን 
እውነትም የሀኪም ዕረፍት ላይ በሆኑና ተሽሏቸው 
ያመለጣቸውን ዕድል እንደገና ቢጠቀሙበት እጅግ 
ጥሩ ነበር፡፡ መቼም አንድ ሰው ለአንድ ሀገር ገዢ 
ቢሆንና የማስተዳደር ሀላፊነት ቢሰጠው በግል 
ህይወቱ በርካታ ነገሮችን ያጣል፡፡ ከማህበራዊ 
ኑሮ ይገለላል፤ በጠባቂዎች ዕይታ ስር ይውላል፤ 
በአብዛኛው በግል ህይወቱ እንኳ ሳይቀር ለራሱ 
ከመወሰን ይልቅ ጠባቂዎቹን ሃሳብ ይፈጽም ዘንድ 
ግድ ይሆንበታል፡፡ በግሉ የሚያገኘው ነገር ቢኖር 
ያው የተሰጠውን ዕድል በአግባቡ ከተጠቀመ ስሙን 
ከመቃብር በላይ ከመትከል ያለፈ ምንም ማድረግ 
አይችልም፡፡ ምክንያቱም ሰው ዘላለማዊ አይደለምና 
ነው፡፡ ጠ/ሚንስትራችን በሀገሪቱ የመሠረቱት 
ስርዓት በእጅጉ አሳፋሪ የመሆኑ መለኪያ ታመው 
እንኳ መታመማቸውን ከህዝባቸው እንዲደበቅ 
ሲደርግ የአቻቸው ጋና መሪ መሞታቸው 
ለህዝባቸው ለማሳወቅ ሰዓታት አልፈጀም፡፡ 
በምትካቸው ለመተካትም እንዲሁ ጊዜ አልፈጀም፡፡ 
ምክንያቱም እርሳቸው ተገቢውን ሥርዓት በተገቢው 

የዴሞክራሲ ሁኔታ ስለዘረጉ ጋናውያን ባለውለታ 
የሆነ መሪያቸውን ከማጣት የዘለለ ሌላ ችግር 
አልገጠማቸውም፡፡

አሁንም ቢሆን ዕድል በገዥዎቻችን እጅ ነች፡
፡ በአንድም ይሁን በሌላ ጊዜውን ጠብቆ ለውጥ 
ሊመጣ ይችል ዘንድ ግድ ነው፡፡ አሁንም ቢሆን 
ለዚች ሀገር የሚጠቅማት ከግል ፍላጎት ውጪ 
የሀገሪቱን ለውጥ የሚያስቀድም ጀግና ነው፡፡ 
ነገሮች ካመለጡ በኋላ “ይህንን ማድረግ ነበረብኝ” 
ማለቱ ወትሮ መጥነው ሳይደቁሱ ድስት ጥዶ 
እንደማልቀስ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ ተቃዋሚዎችንም 
ይመለከታል፡፡ ህዝብ እንዲያምናቸው ግልፅ ሥራ 
መሥራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ለህዝቡ አማራጭና 
አለኝታ መሆናቸውን በህዝባቸው ዘንድ ተዓማኒነት 
እንዲያገኙ መስራት ግድ ይላቸዋል፡፡ 

አሁን ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ እግር በግር 
እየተከታተሉ ህጋዊ እርምጃን እየወሰዱ ለህዝብ 
ማሳወቅ ተገቢ ነው፡፡ ያለበለዚያ ሀገሪቱ በችግር 
ጊዜ እያለች ለማገዝ ያልተንቀሳቀሰ የፖለቲካ 
ድርጅት ከህዝቡ ጋር እንደ ኢህአዴግ ሁሉ ሆድና 
ጀርባ መሆኑ አይቀሬ ነው፡፡ በሀገራችን ጉዳይ ላይ 
ፈራ ተባ የምንልበት ሳይሆን በግልፅ ፊት ለፊት 
ወጥተን የሀገራችንን ሁኔታ የምንወስንበት ጊዜ 
ነው፡፡ ከዚች ሀገር ባንድም ይሁን በሌላ ኮብልለው 
ያሉትም ቢሆን ዘራፍ በሩቅ ማለት ብቻ በቂ 
አይደለም፡፡ በገንዘብም፣ በቁስም በሐሳብም ባጠቃላይ 
በሁለንተናዊ መልኩ መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል፡
፡ የኢህአዴግ ካድሬዎችም ብትሆኑ ጉዳዮችን 
በጥልቀት መርምሮ መፍትሄ መስጠት እንጂ ሕዝብን 
በማባበልም ይሁን በማስፈራራት “ኢህአዴግን 
በሰላማዊ ሰልፍ ደግፉ፤ ሌሎችን ግን ተቃወሙ” 
ማለት ተገቢ አይደለም፡፡ ለአገር አንድነትም ሆነ 
እድገት እንዲህ ዓይነቱ አሰራር አይበጅም፡፡ በ1997 
ህዝቡን “ተቃዋሚዎችን ተቃወም” እያላችሁ 
አመሳችሁት፡፡ ህዝቡ ግን እናንተን ፈርቶም 
ይሁን ስለለመናችሁት አክብሯችሁ፤ ያላመነበትን 
ቢቃወምም ያመነበትን ከማድረግ አልተወም፡፡ ህዝብ 
ያላመነበትን ነገር እንዲያደርግ በማባበልም ይሁን 
በማስፈራራት ማስገደድ እሳትን በዓመድ አዳፍኖ 
ከማሳደር የተለየ አይደለም፡፡ ዛሬ ላይ ማንም 
ያላመነበትን እንዲያደርግ አስገድደነው ቢያደርግ 
እንኩዋን ነገ ለራሱ የሚያምንበትን ነገር ላለማድረጉ 
ምንም ዋስትና የለም፡፡ ስለዚህ በሙስሊሞቹ ዙሪያ 
ያለውንም እንደ መንግስት በህገመንግስቱ መሠረት 
ቢፈታ ስምን ከመቃብር በላይ ለማዋል ይረዳል፡
፡ ያለበለዚያ “አለባብሰው ቢያርሱ ባረም ይመለሱ 
ነው፡፡” 

“አለባብሰው ቢያርሱ ባረም ይመለሱ!”

አቶ መኮንን ማንያዘዋል ተሸለሙ ቢሉኝ 
በጣሙን ገረመኝ

ኢ/ር ዘለቀ ረዲ

ብዙዎች በተለያየ አጋጣሚ እድል በእጃቸው 
ገብቶ ባጠቃቀም ችግር ብቻ መመስገኛ እና ማወደሻ 
ከማድረግ ይልቅ ለመወቀሻ ሲያውሉት ይታያል፡
፡ በሀገራችን ቀደም ያሉት ጀግኖች ከእለታዊ 
ጥቅማቸው ይልቅ ለዘላዓለማዊ ክብራቸው ሲሉ 
ውድ ህይወታቸውን ለሀገራቸውና ለህዝባቸው 
ነፃነት ስለከፈሉ ስማቸው ከመቃብር በላይ ዘላለም 
ሲዘከር ይኖራል፡፡

ጥቂቶች ግን ከህዝብ እና ከሀገር ጥቅም ይልቅ 
ጊዜያዊ የሆነውን የግል ማንነት አግንኖ የመውጣት 
አባዜ የተጠናወታቸው መሪዎች እንኩዋን በሌላው 
የዓለም ህዝብ ዘንድ ይቅርና በህዝባቸውም ዘንድ 
ቢሆን በህይወት እያሉ ስማቸው ሞቶ ከመቃበር 
በታች ይውላል፡፡ በአገዛዝ ላይ በነበሩበት ጊዜ ምንም 
አልሰሩም ማለት ሳይሆን በህዝባቸው ዘንድ ተወዳጅ 
መሆን ያለመሆን ጉዳይ ነው፡፡

ኢትዮጵያን ለ17 ዓመት በአምባገነንነት 
ያስተዳደሩት ኮ/ል መንግስቱ ኃ/ማርያምም ቢሆኑ 
የሚቃወሙአቸውን ከመግደልና ከሀገር ከማሳደድ 
ጀምሮ በዘመኑ ዝቅተኛ የሚባለውንና ዕድለኞች ብቻ 
የሚያገኙትን እስር ጨምሮ በርካታ ግፍ ቢሰሩም 
ለዚች ሀገር ግን ምንም አልሰሩም ማለት ግን 
አይደለም፡፡ ቢያንስ ወራሪዋ ሱማሌ ኢትዮጵያን 
ወራ የኢትዮጵያን ሰፊ መሬት ለመንጠቅ ባደረገችው 
ጦርነት የከፈሉት ዋጋ ቀላል የሚባል አይደለም፡
፡ ሆኖም ግን ለሀገር ሉዓላዊነት የከፈሉትን ዋጋ 
በአስተዳደራቸው በሰሩት ኢ-ዲሞክራሲያዊ ስራቸው 
ውጤቱ ዜሮ ሆነ፡፡

ዛሬ ኮሎኔሉ ኑሮአቸው በስደት ሆነው ከአሉት 
በታች ከሞቱት በላይ ሆነው እርሳቸው ሳይሞቱ 
ስማቸው ቀድሟቸው ሞቶ ተቀብሯል፡፡ ኮለኔል 
መንግስቱ ኃ/ማርያም ይህችን ሀገር የመምራት 

በለጠ ጐሹ ወ/ሚካኤል

እሁድ ሐምሌ 15/2004 በወጣው “ሪፖርተር” 
ጋዜጣ ላይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች 
ማህበር ለኢህአዴግ መንግሥት የኢንዱስትሪ 
ሚኒስትር ለአቶ መኮንን ማንያዘዋል የማህበሩን 
የክብር ሽልማትና የምስክር ወረቀት መስጠቱን 
አንብቤ ሳልጨርስ፣ ከት ብዬ መሳቅ ጀመርኩ፡፡ 
ወደብ አልባነት ከሀገር ሕልውና ባሻገር በኢኮኖሚ 
ልማትና ዕድገት ላይ ያለውን አሉታዊ ተጽዕኖ 
በደንብ እያወቁ፣ ሆን ብሎ ኢትዮጵያን ወደብ 
አልባ ካደረጋት አምባገነን መንግሥት ጋር ወግነው 
ከጉልበተኛው ኢህአዴግ በመጠጋት ባገኙት ትንሽዬ 
ሥልጣን የራሳቸውን ጥቅም ሲያራምዱ ለቆዩት 
ለአቶ መኮንን ማንያዘዋል ሽልማት መስጠት ምን 
መልዕክት ለማስተላለፍ ነው?

የኢኮኖሚክስ ትምህርት እስከ ሁለተኛ ድግሪ 
ድረስ መውሰዳቸው የሚነገርላቸው አቶ መኮንን፣ 
የኢትዮጵያን ማክሮ ኢኮኖሚ ምስቅልቅሉን 
ካወጡ በኋላ፣ በመሬት ላይ በተጨባጭ ሊታይ 
ያልቻለውን ሕዝባዊ ልማትና ዕድገት አለ ብለው 
ለማሳመን የሐሰት ኢኮኖሚያዊ ስታትስቲክሶችን 
እየፈበረኩ ለቀጣፊዎቹ የኢትዮጵያ ቴሌቪዝን እና 
ሬዲዮ እንዲሁም ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እየሰጡ 
ለአያሌ ዓመታት በውሸት ኢኮኖሚያዊ ፕሮፓጋንዳ 
ሲያደነቁሩን ለኖሩት ለአቶ መኮንን የኢኮኖሚክስ 
ሽልማት መስጠት ሙያውን እንደማርከስ 
ይቆጠራል፡፡ ለበርካታ ዓመታት በሚኒስትር 

ዴኤታነት በቆዩበት በገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት 
ሚኒስቴር ዋናውን የቴክኖክራት (technocrat) 
ሥራ ይሰሩ የነበሩት እሳቸው ሲሆኑ፣ አለቃቸው 
አቶ ሱፊያን አህመድ አቶ መለስን እያገለገሉ ያሉት 
በዋና የኢኮኖሚ ካድሬነት ነው፡፡

አቶ መኮንን ማንያዘዋል ለራሳቸው መጦሪያ 
የሚሆን ሕንፃ እየሰሩ፣ ለድሃው የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ኢኮኖሚው በዓመት ከአስራ አንድ በመቶ በላይ 
አድጐአል እያሉ ሲደሰኩሩ የኖሩ ሰው ናቸው፡
፡ በሀገሪቱ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ የዋጋ 
ንረት የተከሰተው በእሳቸው አመራር ሰጪነት 
ነው፡፡ የብር የውጭ ምንዛሪ ተመን ከዘጠና 
በመቶ በላይ ያሽቆለቆለው በእሳቸው የ “ሥልጣን” 
ዘመን ነው፡፡ በአዲስ አበባ የሥራ አጥነት ምጣኔ 
(unemployment rate) እስከ ሰባ በመቶ የደረሰው 
በእሳቸው ዋና “ማክሮ ኢኮኖሚስትነት” ነው፤ 
የመንግሥት በጀት ጉድለት ጣሪያ የነካውና የወለድ 
ተመን ከዋጋ ንረት በከፍተኛ መጠን ያነሰው በአቶ 
መኮንን አመራር ሥር ነው፡፡ የኢትዮጵያን ማክሮ 
ኢኮኖሚ በዚህ መልክ ቅጥ አንባሩን ላጠፋ ሰው 
የክብር ሽልማት መስጠት ምን የሚሉት የግለሰብ 
ፖለቲካዊ ትክለ ስብዕና ግንባታ ነው?

አቶ መኮንን ማንያዘዋል “በኢትዮጵያ ህዝብ 
መካከል ያለው የሀብት ልዩነት ደረጃ ስዊድን 
ሀገር ካለው ሁኔታ ይሻላል” እስከ ማለት የደረሱና 
አለቃቸው አቶ መለስ ዜናዊም ይህንኑ ያለአንዳች 
ሀፍረት በአደባባይ እንዲለፍፍ ያደረጉ አሳሳች 

ግለሰብ ናቸው፡፡ አቶ መለስ ጂኒ ኮኦፊሸንት (Gini 
Coefficent) የሚሉት የሀብት ልዩነት መለኪያ 
አሓዝ በኢትዮጵያ 0.29 ነው በማለት ከስዊድን 
እንደሚሻል ተናግረዋል፡፡ ይህ በሼክ አላሙዲ እና 
በጐዳና ተዳዳሪዎች መካከል ያለው የሀብት ልዩነት 
እጅግ ዝቅተኛ ነው እንደማለት ነው፡፡ 

የእነ ዶ/ር እሸቱ ጮሌን የእነ ዶ/ር ብርሃኑ 
ነጋን እና የእነ ዶ/ር በፈቃዱ ደግፌን ዝና ያረከሰው 
ይህ ሽልማት አንድ ቀን ኃይል ሰጪ መድሐኒቶችና 
ዕፅ እየወሰዱ የኦሎምፒክ ሜዳሊያ እንደወሰዱት 
ስፖርተኞች ከአቶ መኮንን ተነጥቆ ለሌሎች 
ለሚገባቸው ኢኮኖሚስቶች መሰጠቱ አይቀርም 
ብዬ እገምታለሁ፡፡ አቶ መኮንን ማንያዘዋል ሰፊው 
የኢትዮጵያ ህዝብ ለዳቦ መግዣ የሚሆን ገንዘብ 
አጥቶ የረሀብ ጉንፋን ሲስል፣ ኢህአዴጐችና 
አጫፋሪዎቻቸው በሸራተን ሆቴል ለአንዲት 
መለኪያ መጠጥ ሦስት ሺ ብር (3000 ብር) 
እየከፈሉ ሲጐነጩ አንዲት ቃል ያልተነፈሱ ሹመኛ 
ናቸው፡፡ አቶ መኮንን በተለይ ከ1993 ዓ.ም በፊት 
በኢትዮጵያ ምድር ይርመሰመሱ የነበሩት የሻዕቢያ 
ወኪሎች የኢትዮጵያን ሀብት በጠራራ ፀሐይ 
ሲዘርፉ ዝምታን የመረጡ ጥቅመኛ “ቴክኖክራቲክ” 
ካድሬ ናቸው፡፡ 

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ማህበረሰብ 
ምን ነክቶት ነው የዚህ ዓይነት ቅሌት ውስጥ 
የገባው? እንደሚወራው ከሆነ፣ ከዶ/ር ብርሃኑ 
ነጋ በኋላ ማህበሩ በጠንካራው የኢህአዴግ መዳፍ 

ሥር ወድቋል፡፡ ጐበዝ ተመራማሪ ኢኮኖሚስቶች 
ማህበሩን እየለቀቁ መሄዳቸውም ይነገራል፡፡ እነ አቶ 
መኮንን ማንያዘዋል ያመሰቃቀሉትን የኢትዮጵያ 
ማክሮ አኮኖሚ ለማስተካከል በሐቀኝነት ይሰሩ 
የነበሩት ኢኮኖሚስቶች ብዙዎቹ ከሀገር ወጥተዋል፤ 
ከፊሎቹም የራሳቸውን የምክር አገልግሎት 
(consultancy) በመክፈት ለመተዳደሪያ የሚሆን 
ገቢ ለማግኘት እየተፈጨረጨሩ ነው፡፡

የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ስግብግቦች 
መሬታችንን ያለ ከልካይ ሲቀራመቱ፣ ደሀ ዜጐች 
የደርግ መንግሥት ጭምር ከሰጣቸው መሬት 
ያለአግባብ ተፈናቅለው፣ ቦታው ለባለዘመኖች 
ሲሰጥ አሥራ አንድ ነጥብ ሰባት ቢሊዮን ዶላር 
(ከ210 ቢሊዮን ብር በላይ) በሙስና ከኢትዮጵያ 
ተዘርፎ ባህር ማዶ ሲሻገር፣ ሙሰኞች በበላይ 
ትዕዛዝ በተሰጡ የባንክ ብድሮች ፎቅ ሲሰሩ፣ 
በዜጐች ላይ ተገቢ ያልሆነ የታክስና የግብር ክምር 
ሲቆለል፣ የዩኒቨርስቲ ምሩቃን በድንጋይ ጠራቢነት 
እንዲሰማሩ ሲደረግ አንዲት ቃል ትንፍሽ ያላሉት 
አቶ መኮንን ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች 
ማህበር የክብር ሽልማቱን ሲወስዱ የተሰማቸውን 
እውነተኛ ስሜት ቢነግሩን ደስ ይለኝ ነበር፤ ግን 
አይነግሩንም፤ ምክንያቱም እንደሰማሁት ከሆነ፣ 
ያስጀመሩትን ፎቅ ገና አላጨረሱም!

ሀገሬ ኢትዮጵያ ሞኝ ነሽ ተላላ

የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ፡፡
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ፍኖተ ነፃነትን የእንጀራ ልጅ 
አደረጓት

ትላንት የፍኖተ ነፃነት የህትመት ዕለቷን 
ጠብቃ ለአንባቢ እንድትደርስ የሚጣደፉት 
የጋዜጣዋ አዘጋጆች ከህትመት ክትትል 
ባለውያው አስደንጋጭ ዜና ሰሙ፡፡ ብርሃንና 
ሠላም ማተሚያ ቤት ፕሌት የለኝም ጋዜጣችሁን 
አላትምም ማለቱን ተከትሎ ጉዳዩን ለማጣራት 
የተላኩት የዝግጅት ክፍሉ ሰራተኞች ከማተሚያ 
ቤቱ የሰሙት አስቂኝም አናዳጅም ነው፡፡ 
የብርሀንና ሰላም ሰዎች ፕሌት ያለን ለአዲስ 
ዘመን፣ ለሪፖርተርና ለሰንደቅ ነው ብለዋል፡፡ 
ጎበዝ ሌሎቹ ጋዜጦች ልጆች ናቸውን? ታዲያ 
ፍኖተ ነፃነትን በምን እዳዋ የእንጀራ ልጅ 
አደረጓት፡፡ 

ከመሪዎቻችን ስንቱ 
የአእምሮ ህሙማን 

ይሆኑ?
ባለፈው ሳምንት ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ አንድ 

አስደንጋጭ ዜና አውጥቶ ነበር፡፡ “በኢትዮጵያ 
ውስጥ ከአምስቱ አንዱ የአእምሮ ህመምተኛ ነው፡
፡” የሚል ነው፡፡ እንደ ዜና ዘገባው የባለሞያዎች 
ጥናት ይፋ የተደረገው ባለፈው ሳምንት ነበር፡
፡ የአገሪቱን ዜጐች ወደ አእምሮ ህሙማንነት 
እየቀየረ ያለው የአገሪቱ ሥርዓት ምን ይሰማቸው 
ይሆን? ቢጠየቁ መልሳቸው ምን ይሆን? 
አበረታች ጅምር ነው፤ የልማትና የዕድገት 
ጉዞአችን በተፋጠነ ሁኔታ እየሄደ ያለበት ሁኔታ 
ነው የሚሉ አይመስላችሁም?!!

እኔን ያሳስበኝ እሱ አይደለም፡፡ የአገሪቱ 
ህዝብ ከአምስቱ አንዱ የአእምሮ ህመምተኛ ከሆነ 
ከ20 ሚኒስቴሮች ውስጥ 4ቱ ከ547 የህዝብ 
ተወካዮች ም/ቤት አባላት 109ኙ ከ60 የአገራችን 
ጀኔራሎች 12ቱ የአእምሮ ህመምተኞች ናቸው 
ማለት ይቻል ይሆን? ከሆነ የአእምሮ ህሙማኑን 
ለይተን ብናውቃቸው ጥሩ ነበር፡፡

መታመሙንም ታመም 
ነገ ትድናለህ . . .!!

አቶ መለስ በጠና ታመው ውጪ አገር 
ሆስፒታል ተኝተው እንደሚገኙ መንግስት 
ቢደብቅም ብዙዎቹ ኢትዮጵያኖች ይስማሙበታል፡
፡ በተለይ አቶ በረከት “የአቶ መለስን መታመም 
ይፋ ያላደረግነው በጫካ የትግል ዘመን ከነበረ 
ልምድ ነው፡፡” ማለታችው አግራሞትን ፈጥረዋል፡
፡ የ17 ዓመት የጫካ ዘመን ባህል 21 ዓመት 
ያለውን የመንግስትነት ኃላፊነትና ባህርይ ላይ 
ተጽዕኖ መፍጠሩ፤ ዛሬም የምንገዛው በጫካ ህግ 
ነው!! የሚለውን አባባል የሚያጠናክር ሆኗል፡፡

ሰሞኑን ከሚነገሩት ሹክሹክታዎች ውስጥ 
በዓባይ ፀሐዬና በፀጋዬ በርሄ የተመራው ቡድን 
ኦነግ ያለበት ድረስ ሄዶ አቶ ሌንጮ ለታን 
“እባካችሁን አማራ ከሚረከብ እናንተ ኑና አገሪቱን 
ተረከቡን፤” ብለው ልመና ላይ ናቸው የሚል 
ወሬ ተሰማ፡፡ ቀጠል ብሎ ደግሞ በአፈጉባኤ 
አባዱላ ገመዳ የተመራ ቡድን ጠ/ሚኒስትሩን 
ጠይቆ መመለሱ ተወራ፡፡ በወ/ሮ አስቴር ማሞ 
የተመራው ቡድን ደግሞ ሊጠይቅ ሄዶ እስከ አሁን 
አልተመለሰም እየተባለ ነው፡፡ ጠያቂዎቹ ደርሰው 
የሚመለሱት በራሳቸው ወጪ ሆኖ ለማደሪያ 
ብቻ ኢምባሲ ማደር ትችላላችሁ ተብለዋል አሉ፡
፡ “መታመሙን ታመም ነገ ትድናለህ፤ ወዳጅ 
ዘመድህን ትለይበታለህ” እንደሚባለው ይህ ሰውዬ 
ድኖ ከተነሳ አይለቁንም በሚል እሳቤ ሄዶ እጅ 
ለመንሳት ሠልፍ ተይዟል እየተባለ ነው፡፡ ኧረ 
ያልሰማችሁ አንፋሽ አጐንባሽ ፓርቲዎች ጉድ 
እንዳትሆኑ!! ፈጠን ብላችሁ ከሠልፉ ተቀላቀሉ 
የሆነውስ ሆነና እኛም ለ21 ዓመት አቶ መለስን 
በደንብ አድርገን ስለምናውቃቸው ምናለ ባሉበት 
ሄደን እንድንጠይቃቸው ቢፈቀድልን?

ብዙአየሁ ወንድሙ

የመጨረሻ ክፍል

ባለፈው ሳምንት እነ አንዱዓለም 
አራጌ በጊዜ ቀጠሮ ወቅት ከሚዲያና 
ከዘመድ አዝማድ እንዲሁም ከህግ 
አማካሪዎችና ከሀይማኖት አባቶቻቸው 
ተሰውረው መቆየታቸው ተመልክተን 
ነበር፡፡ ጠበቆቻቸው ሊያናግሯቸው 
ሞክረው ተከለከሉ፡፡ በተለይ በመጀመሪያ 
የአንዱዓለም ጠበቃ እንዲሆኑ ቤተሰብ 
ተነጋግሮ የነበሩት አንድ ጠበቃ በመርማሪ 
ፖሊሶች በደረሰባቸው ግልምጫና 
ማስፈራሪያ ሁለተኛ ወደዚያ ቦታ መሄድ 
እንደማይፈልጉ ገልፀው ትተዋል፡፡

ይህ በእንዲህ እያለ ለሁለት እና ከዚያም 
በላይ ተሰውረው የነበሩት ተጠርጣሪዎች 
ጥቅምት 30 ቀን 2004 ዓ.ም ፌዴራል 
ከፍተኛ ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት ቀረቡ፡
፡ “በሽብርተኝነት” ተከሰሱና የክስ ቻርጅ 
ደረሳቸው፡፡ ጠ/ሚኒስትሩ እንዳሉትም 
እያንዳዳቸው 100 እና 200 ገጽ የሚመስል 
ሽክም የክስ ወረቀትና የሰነድ ማስረጃ 
ተሰጣቸው፡፡ ተከሳሶች የተሰጣቸውን 
ሰነድ እየተሳሳቁና እየተሳለቁ ተቀበሉት፡
፡ የተቀበሉት ሰነድ ቁም ነገር እንደሌለው 
ዓይነት ንቀት በሚመስል መልክ ሲመለከቱት 
ይስተዋላል፡፡ በዚህ ክስ 24 ተከሳሾች 
የተከሰሱ ሲሆን 8ቱ በአካል ቀርበዋል፡፡ 
ከ9 -24 ያሉት ተከሳሾች በጋዜጣ እንዲጠሩ 
ታዘዘ፡፡ በአካል ከተገኙት መካከል ሁለተኛው 
ተከሳሽ የአንድነት ፓርቲ ብ/ም/ቤት አባል 
መምህር ናትናኤል መኮንን ለቤተሰቡ፣ በፍ/
ቤቱ ለተገኘውና ለሚዲያው አስደንጋጭ 
የሆነ፤ ለፍ/ቤቱ፣ ለዐቃቢ ህግና ለፖሊሶች 
ደግሞ ከቁምነገር ያልቆጠሩት ነገር ተናገረ፡፡

መምህር ናትናኤል ለችሎቱ የተናገረው 
“በማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ ታስሬ 
ግፍ ተፈጽሞብኛል፡፡ ከወንጀል ምርመራ 
ኃላፊው እስከ ታችኛው ወንጀል መርማሪው 
ሠራተኛ ድረስ ያሉት አንድ ላይ ሆነው 
ልብሴን ሙሉ በሙሉ አስወልቀው ውሃ 
እየደፉብኝ ለ23 ቀናት  አሰቃይተውኛል፡
፡ እነሱ እንድናገር የጠየቁኝን አልናገርም 
በማለቴ 7 ቀን ምግብ እንዳልበላ ከለከሉኝ፡
፡ እነሱ እንድናገር የምፈልገውን የማትናገር 
ከሆነ አትቀመጥም፤ አትተኛም፤ ብለው 3 
ቀን ሙሉ በቁም እንድሰቃይ አድርገውኛል፡፡ 
እጄን ወደኋላ አስረው ከቤተሰቤ የተላከልኝ 
ምግብ ፊት ለፊቴ አስቀምጠው እንዲሸተኝ 
እያደረጉ ውጪ አውጥተው ይደፉታል፡፡ 
በረሃብ አሰቃይተውኛል፡፡ እኔ በዚህ ሁኔታ 
ታስሬ እየተሰቃየሁ የፌደራል ሰብአዊ መብት 
ኮሚሽን ኮሚሽነር ጥሩነህ ዜና ማዕከላዊ 
ወንጀል ምርመራን እስር ቤቶችን እየጐበኙ 
እኔ የታሰርኩበትን ክፍል ዘለው ካለፉ በኋላ 
በማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ በዜጐች ላይ 
በግልጽ የሚፈፀመውን ቶርች ለመሸፈን ሲሉ 
“ቶርች የለም” ብለው በሚዲያ በመናገር 
ለሚፈፀመው ወንጀል ተባባሪ ሆነዋል፡
፡ የደረሰብኝን ቶርች በጊዜ ቀጠሮ እቀርብ 
ለነበረው የፌ/መ/ደ/ፍ /ቤት አራዳ ምድብ 
ችሎት አቤቱታ አቅርቤ ውሳኔ ሳይሰጥበት 
እዚህ ፍ/ቤት ቀርቤአለሁ፡፡” በማለት 
አመለከተ፡፡ አቤቱታውን የሰማው ፍ/ቤትም 
“ወደፊት በክስ ሂደቱ እናየዋለን” በማለት 
ያለፈው ሲሆን ከዚያ በኋላ “የውሾን ነገር 
ያነሳ ውሾ” እንደሚባለው በዚያው ቀረ፡፡ 
በዕለቱ ጠበቃ ማቆም የሚችሉና የማይችሉ 
ተብሎ ተለየና ማቆም ለማይችሉ መንግስት 
እንዲያቆም ትዕዛዝ ተሰጠ፡፡ ተከሳሶች 
ከጠበቃቸው ጋር ህዳር 5 ቀን 2004ዓ.ም  

እንዲቀርቡ ተቀጠረ፡፡

በዚህ አጋጣሚ ሳይጠቀስ የማይታለፈው 
በጊዜ ቀጠሮው ለመጀመሪያ ጊዜ ፍ/ቤት 
ሲቀርብ አንዱዓለም አራጌ “ለአንዴና 
ለመጨረሻ ጊዜ” ብሎ መናገሩ ይታወሳል፡
፡ ክሱ ሲከፈት “ፍ/ቤቱ ነፃ ነው ብዬ 
ስለማላምን አልከራከርም፡፡ በተሰጣቸው 
ትዕዛዝ መሠረት የፈለጉትን ይወስኑ፡
፡ ሞትንም ጨምሮ ውሳኔውን ለመቀበል 
ዝግጁ ነኝ” በማለት አቋም ይዞ እንደነበረው 
የፓርቲው  አመራሮች ገልፀዋል፡፡ ሆኖም ግን 
“ፓርቲው የፍ/ቤቱ ውሳኔው ምንም ይሁን 
ምንም የዳኝነት ሥርዓቱ ለታሪክ ተመዝግቦ 
መቀመጥ አለበት፡፡ የሥርዓቱን ማንነትና 
ትክክለኛ ገጽታ ለማሳየት ስለሚጠቅም 
በክርክሩ ሂደት እለፍ ብለን በማግባባት 
እንዲከራከር አድርገናል” ሲሉ አመራሮቹ 
ለጋዜጠኞች አስረድተው ነበር፡፡

ህዳር 5 ቀን 2004 ዓ.ም መንግስት 
ጠበቃ እንዲያቆምላቸው የታዘዘው 
ባለመቅረቡ የጠበቆች ጽ/ቤት ጠበቃ 
ያልመደበበትን ምክንያት ቀርቦ እንዲያስረዳ 
ታዘዘ፡፡ 5ኛ ተከሳሽ ክንፈሚካኤል ደበበ 
“መንግስት ከሶኝ ራሱ ጠበቃ ሊያቆምልኝ 
አይገባም፡፡ መንግስት የሚመድብልኝን 
ጠበቃ አልቀበልም” በማለቱ ለቀሩት 
እንዲመደብ ተደረገ፡፡ ቀጠሮው ለህዳር 13 
ቀን 2004 ዓ.ም ተቀጠረ፡፡

በቀጠሮው መሠረት ተከሳሾች ቀርበው 
የእምነት ክህደት ቃላቸውን ሰጡ፡፡ 
ጠበቆችም የክስ መቃወሚያቸውን አቀረቡ፡
፡ የአንዱዓለም አራጌ፣ የናትናኤል መኮንን፣ 
የክንፈሚካኤል ደበበና የእስክንድር ነጋ 
ጠበቆች ጠበቃ ደርበው ተመስጌንና ጠበቃ 
አበበ ጉታ ባቀረቡት የክስ መቃወሚያ 
በክሱ ላይ “የሞተ፣ የታገተ፣ የወደመ 
ንብረት አይገልጽም፡፡ የትኛው ተከሳሽ 
ማንን ለመግደል እንዳሴረ ክሱ በግልጽ 
ባለመገለጹ የተከሳሾችን የመከላከል መብት 
ያጠባል፡፡ የዮሐንስ ተረፈ፣ የሻምበል የሼዋስ 
ይሁንዓለም፣ የምትኩ ዳምጤና የአንዱዓለም 
አያሌው ጠበቆችም መጀመሪያ ያቀረቡት 
መቃወሚያ እንዲመዘገብላቸው ጠየቁ፡፡ 
በመቀጠልም ተከሳሾች የእምነትና የክህደት 
ቃላቸውን እንዲሰጡ ተጠየቁ፡፡

አንዱዓለም አራጌ በሰጠው የእምነት 
ክህደት ቃል “ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን 
ሰላማዊ ትግል ለማፈን የተወሰደ እርምጃ 
ነው፡፡ ወንጀል አልፈፀምኩም” በማለት 
ሲናገር ናትናኤል መኮንን በበኩሉ 
“የሚነገረውን ድርሰት አልሰራሁም፡፡ 
የተከሰስኩት በሠላማዊ መንገድ በመታገሌ 
ነው፡፡ ሠላማዊ ትግል ወንጀል ከሆነ ብቻ 
ነው ወንጀለኛ የምሆነው፡፡ እኔ ወንጀል 
አልፈፀምኩም፡፡” ብሎአል፡፡ ክንፈሚካኤል 
ደበበ ደግሞ “የተፃፉትን ተረታ ተረቶች 
አልፈፀምኩም፡፡” ሲል መልሷል፡፡ ፍ/ቤቱ 
በተደጋጋሚ ተከሳሾች ሌላ ትርፍ ነገር መናገር 
እንደማይችሉ፡፡ ሲጠየቁ ጥፋተኛ ነኝ ወይም 
አይደለሁም በማለት ብቻ መልስ እንዲሰጡ 
ትዕዛዝ ተሰጥቷል፡፡ ሌሎች እስክንድር 
ነጋ፣ ሻ/ል የሺዋስ ይሁንዓለም አንዱዓለም 
አያሌው፣ ዮሐንስ ተረፈና ምትኩ ዳምጤም 
“ጥፋተኛ አይደለንም” በማለት ቃላቸውን 
ሰጥተዋል፡፡

 ጠበቃ ደርበው ተመስጌንና ጠበቃ 
አበበ ጉታ ለፍ/ቤቱ የምናቀርበው አቤቱታ 
አለ፤ በማለት “ኢቴቪ ፍ/ቤት በያዘው ጉዳይ 
ላይ በፍ/ቤቱ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥርና 
ተጠርጣሪዎች እስኪፈረድባቸው ድረስ 
እንደ ንፁህ ሰው የመታየት ህገ መንግስታዊ 
መብታቸውን በመጣስ “አኬልዳማ” የሚል 
ዶክሜንተሪ ፊልም እያሳየ ነው፤” ብለው 
በመቀጠል “ተከሳሾች እየተፈፀመብን ያለውን 
እንናገር ብለው ሲጠይቁ አሁን ፍ/ቤቱ 
ቀጠሮውን የያዘው የእምነት ክህደት ቃል 
ለመቀበል ነው፤ አቤቱታ ካላችሁ በጽሁፍ 
አቅርቡ” አለ፡፡ አንዱዓለም አራጌ “እኔ ፍ/
ቤት ስቀርብ የመጀመሪያዬ አይደለም፡፡ ይህ 
ፍ/ቤቱ አቤቱታችንን ለመስማት ፍቀደኛ 
አይደለም፡፡ እየተፈፀመብን ያለውን በደልና 
የመብት ጥሰት ለማን እናመልክት” በማለት 
ሲናገር ክንፈሚካኤል ደበበ “ኢቴቪ የፍ/

ቤቱን ሥልጣን የሚጋፋ የተከሳሾችንም ህገ 
መንግስታዊ መብት ጥሰት እየፈፀመብን ነው፡
፡ አቤቱታችን ሰምቶ ፍትህ ሊሰጠን ይገባል፡
፡” በማለት ሲጠይቅ አቤቱታችሁን በጽሑፍ 
አቅርቡ ተብሎ፡፡ አቤቱታው በጽሁፍ የቀረበ 
ቢሆንም “ጉዳዩ ከፍ/ቤቱ ጋር አይገናኝም” 
በማለት ፍ/ቤቱ አልፎታል፡፡ 

ከዚያም የዐቃቢ ህግ ምስክሮች 
ተደምጧል፡፡ የዐቃቢ ህግ ምስክሮች በርካታ 
ሰዎችን በሚይዝበት ክፍል ውስጥ ተደምጦ 
የተጠናቀቀ ሲሆን ተከሳሾች እንዲከላከሉ 
ከተበየነ በኋላ ግን የተከሳሾች መከላከያ 
ምስክሮች አነስተኛ ሰው በሚይዝበት ክፍል 
እንዲታይ ተደርጓል፡፡ ቤተሰብና ጉዳዩን 
ለመከታተል ይመጣ የነበረው በርካታ ሰው 
የመከላከያ ምስክሮችን መከታተል ባለመቻሉ 
ቅሬታን ፈጥሮአል፡፡ በተለይ ችሎት ሳይመጡ 
በሚዲያ ለሚከታተሉ ጋዜጠኞች ችሎት 
እየገቡ መዘገብ ባለመቻላቸው ጋዜጠኞችም 
ሚዲያ ለሚከታተሉ ቅሬታ መፍጠሩ 
አልቀረም፡፡ በአብዛኛው በተሟላ መንገድ 
ሲዘገብ የነበረው በመንግስት ሚዲያ ብቻ 
ነበር ማለት ይቻላል፡፡

ሌላው በወቅቱ አነጋጋሪ የነበረው ነገር 
የአንዱዓለም አራጌ በችሎት ላይ የተናገረው 
ነው፡፡ ከቀረቡት ክሶች አንዱ “አገር ክህደት” 
የሚል ነበር፡፡ ለዚህ ክስ አንዱዓለም 
ያቀረበው መቃወሚያ “እኔ የአገሬን 
ዳርድንበር ቆርሼ ለሌላ አልሰጠሁም፤ 
አገሬን ወደብ አልባ አድርጌ አላስቀረሁም፤ 
እኔ ኢትዮጵያ የመቶ ዓመት ታሪክ አላት 
ብዬ የአገሬን ታሪክ አላጠፋሁ፤ የአገሬን 
ባንዲራ ጨርቅ ነው ብዬ አልተናገርኩም፤ 
ይህንን ያደረጉት እያሉ እኔ ምን አጥፍቼ 
ነው በአገር ክህደት የምትከሱኝ” በማለት 
የተናገረው ነው፡፡ አንዱዓለም በፍርድ ሂደቱ 
ሐሳቡን በነፃነት እንዲናገር የተፈቀደበት ቦታ 
የለም፡፡ ፍ/ቤቱ በተደጋጋሚ እንደሚለው 
“ችሎቱ ከያዘው ቀጠሮ ውጪ መናገር 
የፍትሐብሄር ሥነ ሥርዓቱ አይፈቅድም” 
የሚል ነው፡፡ በዚህ መሠረት አንዱዓለም 
ሆነ ሌሎች ተከሳሾች የሚፈልጉትን ነገር 
መናገር ባይችሉም በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ 
የሚወረውሩት ቃላት መነጋገሪያ መሆኑ 
አልቀረም፡፡

ሰኔ 20 ቀን 2004 ዓ.ም ይህ ዕለት 
የፍርድ ውሳኔ የሚጠበቅበት ዕለት ነው፡፡ 
ክሱንና የዐቃቢ ህግ ምስክሮችን በበቂ ሁኔታ 
አስተባብሎአል ብሎ ፍ/ቤቱ ያመነበትን 
በነፃ የሚያሰናብትበት አላስተባበሉም ብሎ 
ያመነበትን ጥፋተኛ ተብሎ የሚወሰንበት 
ነበር፡፡ ሁሉም የራሱን ግምት ወስዶ ዕለቱን 
በጉጉት ጠበቀ፡፡ ፍ/ቤቱ በሌሉበት ክሳቸው 
የታዩትን ሦስት ሰዎች ነፃ አለና ሌሎችን 
በጠቅላላ ጥፋተኛ በማለት ወሰነ፡፡ በዕለቱ ነፃ 
የተባሉትም ዐቃቢ ህግ ይግባኝ ጠይቆ ጠ/ፍ/
ቤቱ ጥፋተኛ ናቸው ብሎ ከዋናው መዝገብ 
ቀድሞ ፍርዱ ተሰቶበታል፡፡ አብዛኛው 
ቤተሰብ ላይ ጊዛዊ ድንጋጤንና ንዴትን 
መፍጠሩ አልቀረም፡፡ ወዲያውኑ የታሳሪ 
ቤተሰብና የታሳሪ ጓደኞች ለመናደድም 
ለማልቀስ የሞከሩትን በአስደንጋጭ ቁጣና 
በአበረታች ቃላቶች በመጽናት የነበረው ድባብ 
በአጭሩ ተቀየረ፡፡ ምክንያቶቹ እስረኞቹ 
ከጅምሩ “ፍ/ቤቱ ላይ እምነት የለንም፤ 
በነፃነት አይሰሩም፤ ፍ/ቤቶች በነፃ አደረጃጀት 
የተደራጁ አይደሉም፤ ፍ/ቤቶች በተሰጣቸው 
ትዕዛዝ የሚፈርዱ ናቸው፡፡” እየተባለ በስፋት 
የሚንሸራሸረው ሐሳብ አይሎ መታየቱ ነው፡
፡ ጥፋተኛናችሁ ከሚለው ውሳኔ በኋላ 
የመፋረጃ ሐሳብ እንዲቀርብ ፍ/ቤቱ ጠየቀ፡
፡ ዐቃቢ ህግ ባቀረበው ሐሳብ እያንዳንዱ 
ተከሳሽ ያለውን ሪከርድ በመጥቀስ የመፋረጃ 
ሐሳቡን አቀረበ፡፡ የቅጣት ውሳኔውም ከሞት 
መለስ እንዲወሰን ጠየቀ፡፡

ተከሳሾች የመፋረጃ ሐሳብ 
እንዲያቀርቡ ተጠየቀ፡፡ ጠበቃ ደርበው 
ተመስጌንና ጠበቃ አበበ ጉታ “ደንበኞቻችን 
የመፋረጃ ሐሳቦችንን እኛው እናቀርባለን 
ስለአሉ ዕድሉ ለእነሱ ይሰጥልን” 
በማለታቸው አንዱዓለም አራጌ ተናገረ፡፡ 
“እግዚሐብኤርንም የኢትዮጵያን ህዝብም 
አልበደልኩም፡፡ ማንንም በክፉት ለመጉዳት 

አልተንቀሳቀስኩም፡፡ ውስጤም ሰላም 
ይሰማኛል፡፡ ከሳሾቼ የምትሰጡኝን የግፍ 
ጽዋ ለማንሳት ዝግጁ ነኝ” አለ፡፡ ናትናኤል 
መኮንን፣ ክንፈሚካኤል ደበበ፣ እስክንድር ነጋ 
ለመናገር ሞከሩ፡፡ ፍ/ቤቱ አልፈቀደላቸውም፡
፡ ሥነ ሥርዓቱ እንደማይፈቅድ የሚናገሩት 
የሚጐዳቸውን መሆኑን ፍ/ቤቱ አስረዳ፡፡ 
ተከሳሾች ለከሳሾቻችን ከሰጣችሁት እድል 
ለእኛ ትንሹን ፍቀዱልን በማለት ተማፀኑ፤ 
አልተፈቀደም፡፡ የዕለቱ ችሎት ተጠናቀቀ፡
፡ የቤተሰብ ጊዜያዊ ንዴት ቀዘቀዘ፡፡ ሁሉም 
የሚናገረው መጽናናትን ነው፡፡ ጋዜጠኞች 
በዘገባቸው የቤተሰብንና የጠበቆችን ሐሳብ 
ለማከተት ጥያቄያቸውን ቀጠሉ፡፡ ለምን 
የቅጣት ማቅለያ በእናንተ አልቀረበም? 
የሚለው ተደጋጋሚ ጥያቄ ነበር፡፡ የጠበቆቹ 
መልስ ደግሞ “አንድ ጠበቃ የሚሠራው 
ደንበኛውን ፍላጐት ጠብቆ ነው፡፡ እዚህ ጋ 
አንተ አታስፈልገኝም፡፡ እራሴ እናገራለሁ 
ካለ፤ መብቱ የእሱ ነው፡፡” ጥፋተኛ 
ተብለዋል፡፡ ምን ሐሳብ አላችሁ? ለሚለው 
ጥያቄ ቤተሰብ የሚሰጠው ሐሳብ ተመሳሳይ 
ነው፡፡ ከምርመራ ጊዜ ጀምሮ በፖሊስና በፍ/
ቤት የሚሰራውን ተመልክተናል፡፡ ተከሳሾች 
ሐሳባቸውን እንዳይገልጹ እየተከለከለ ዐቃቢ 
ህግ ደግሞ ያሻውን እንዲናገር የሚፈልገውን 
ምስክር በሚፈልገው መንገድ በሚፈልገው 
ክፍል እንዲያስመሰክር ተከሳሾች ደግሞ 
በጠባብ ክፍል ቤተሰባቸውና ጋዜጠኞች 
ችሎቱን እንዳይከታተሉ ወከባና ማመናጨቅ 
እየተፈፀመ፤ በምርመራ ላይና በማረሚያ ቤት 
ድብደባ እየተፈፀመ ምንም ዓይነት ውሳኔ 
የማይሰጥ ፍ/ቤት ጠ/ሚኒስትሩና ኢቴቪ 
በእስረኞች ላይ ውሳኔ እየሰጠ አቤቱታ 
ሲቀርብለት ፍ/ቤቱን አይመለከትም፤ እያለ 
ብይን የሚሰጥ ፍ/ቤት ዛሬ ጥፋተኛናችሁ 
ብሎ ቢወሰን አያስገርመንም የሚል መንፈስ 
ያለው ነው፡፡

የመጨረሻው የፍርድ ቀጠሮ ሐምሌ 
6 ቀን 2004 ዓ.ም ነው፡፡ የቅጣቱን መጠን 
ለማወቅ እንዴትእንደሚፈረድባቸው ሁሉም 
እርግጠኞች ነበሩ፡፡ አልደረሰልንም ብለው 
ያሳለፉት ይሆን? የሚለው ስጋት እንዳለ ሆኖ 
በጥዋት ፍ/ቤቱ በቤተሰብ በጋዜጠኞችና 
በዲፕሎማቶች ተከቧል፡፡ የተለመደውን 
የፖሊስ ወከባና ማመናጨቅ ቁጣ ግልምጫ 
አስተናግደን የገባም ገባ የመግባት ዕድል 
ያልገጠመውም ግቢው ውስጥ ሆኖ ችሎቱን 
መከታተል ጀመረ፡፡ ዳኞች ሥፍራቸውን 
ያዙ፡፡ ወደ መጨረሻው አካባቢ ከችሎቱ 
የተቀላቀሉት የግራ ዳኛው ሁሴን ይመር 
የቅጣት ውሳኔውን አነበቡ፡፡ አንዱዓለም 
አራጌ፣ አንዳርጋቸው ጽጌ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋና 
ጋዜጠኛ ፋሲል የኔዓለም እድሜ ልክ ጽኑ 
እስራት፤ ክንፈ ሚካኤል ደበበ 25 ዓመት 
እስራት፤ ናትናኤል መኮንን፣ ሮቤ ውቤ፣ 
ዘለሌ ፀጋ ሥላሴ፣ ኦባንግ ሜቶ እና ጋዜጠኛ 
እስክንድር ነጋ 18 ዓመት እስራት፤ ሻምበል 
የሺዋስ ይሁንዓለም፣ መስፍን አማን፤ ጋዜጠኛ 
አበበ በለውና ጋዜጠኛ አበበ ገላው 15 
ዓመት እስራት፤ የቀድሞው የፓርላማ አባል 
አንዱዓለም አያሌው 14 ዓመት እስራት፤ 
ጋዜጠኛ መስፍን ነጋሽና ጋዜጠኛ ዐብይ ተ/
ማሪያም 8 ዓመት እስራት ተፈረደባቸው፡፡ 
ታዳሚውም ሆነ እስረኞቹ ቁጥሩን ለመስማት 
በጉጉት ከመጠበቅ ባለፈ የተለየ የፈጠረ ነገር 
አልነበረም፡፡ ፍርዱ ተነቦ እንዳለቀ ቤተሰብና 
ችሎቱን የተከታተለው ሁሉ እስረኞችን በእጅ 
ሠላምታ በማርገብገብ ተለያቸው፡፡ ከችሎት 
ከተወጣ በኋላ ሁሉም ስልኩን እየከፈተ 
መደወል ጀመረ፡፡ ስም እየጠቀሰ “እከሌ 
ይህን ያህል ዓመት እከሌ ይህንን ዓመት” 
ይላል፡፡ ከብዙዎቹ የሚሰማው ተደጋጋሚ 
ቃል “የሚገርመው ባይፈርዱባቸው ነበር” 
የሚለው ነው “የተሰጠው ፍርድ የጠበቅነውን 
ነው፡፡ ፍ/ቤቱ ነፃና ገለልተኛ አይደለም” 
የሚለው ሐሳብ በስፋት ተንሸራሽሯል፡
፡ መንግስት ሽብርተኞች ናቸው ብሎ 
ቢደመድምም ብዙዎቹ አላመኑበትም፡፡ 
ሽብርተኝነት የሚዋጉ መንግስታት ፍርደኞቹ 
ሽብርተኞች ሳይሆኑ የፖለቲካና የህሊና 
እስረኞች መሆናቸውን እያስተጋቡ ናቸው፡
፡ እና ፍርደኞቹ ሽብርተኞች ወይስ የአገሪቱ 
ብሔራዊ ጀግኖች?

‹‹የሚገርመው ባይፈርድባቸው ነበር!!!›› 
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አቤ ቶኪቻው

የዛሬ አስራ አምስት ቀን “ጠቅላይ ሚኒስትሬ 
ሆይ ከወዴት አሉ” ብዬ አብዝቼ መጮኼን እርስዎ 
ወዳጄም እኔም እግዜሩም እናስታውሳለን። ከዛ 
ጊዜ ጀምሮም በየቀኑ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሬ ዝም 
አላልኩም። በዛ ሰሞን የኮሚኒኬሽን ሚኒስትራችን 
እጅግ የተከበሩ ደራሲ እና ባለስልጣን አቶ በረከት 
ስምዖን በስንት ጊዜያቸው በቴሌቪዥን መስኮት 
ያለሁበት ሀገር ድረስ መጥተው “አታስብ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ደህና ናቸው፤ ብቻ ሀኪም እረፍት 
ስለሰጣቸው ለጊዜው ስራ ላይ አይኖሩም” ሲሉ 
በማባበል እና የሰውን ወሬ በማስተባበል ነገሩኝ።
ከእርሳቸው በፊት አቦይ ስብሐት፣ ከአቦይም በፊት 
የጠቅላዬ ምክትል አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስለ 
ህመማቸው ትንሽ ትንሽ ነግረውኛል። ከሁሉም 
በፊት ግን በአፍሪካ ህብረት የኔፓድ መክፈቻ ላይ 
የሴኔጋሉ ፕሬዘዳንት ናቸው ስለ ሀገሬ ጠቅላይ 
ሚኒስትር ህመም በይፋ የተናገሩት። በእውነቱ ይሄ 
በጣም ሆድ የሚያስብስ ነው። ለመሆኑ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ የማናቸው? የእኔ አይደሉምን!? ከእኔና 
ከሴኔጋሉ ፕሬዘዳንትስ ስለ እርሳቸው የሚጨነቅ፣ 
የሚቀርባቸውስ ማነው? በእውኑ እኔ በቅጡ ሳልሰማ 
የውጪ ሰው “ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታመዋል እግዜር 
ቀላሉን ያድርግላቸው” ብለው ሲናገሩ በሰማሁ ግዜ 

ባይተዋርነት ተሰምቶኝ ያነባሁትን እንባ ሞታቸውን 
ስሰማ እንኳ አላነባውም። 

አንድ ወቅት ክብር አቶ ቡልቻ ደመቅሳ 
በፓርላማው ጠቅላይ ሚኒስትሩን የጠየቋቸው 
ጥያቄ ትዝ አለኝ። “እርስዎ የእኛ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ኖት ለውጪ ሀገር ጋዜጠኞች እና ባለስልጣናት 
ስልጣንዎን የሚለቁበትን ጊዜ ተናገሩ ሲባል ከውጪ 
እንሰማለን… ለመሆኑ ለእኛስ ለምን አይነግሩንም? 
እርስዎ የእኛ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደሉም እንዴ?” 
ብለዋቸው ነበር። አቤት ያኔ ጠቅላይ ሚኒስትራችን 
ያሳዩት ፈገግታ! በነገራችን ላይ ፈገግታቸው ራሱ 
እኮ ከቆሎ ተማሪ ቅኔ የበለጠ ብዙ ፍቺ አለው። 
ብቻ በዛች ፈገግታቸው አቶ ቡልቻን ብዙ ነገር 
አሏቸው። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሬ በፈገግታቸው 
ሲቀኙ አናያቸውም። ምክንያቱም እረፍት ላይ 
ናቸውና! በርግጥ ህመማቸውም፣ እረፍታቸውም 
ቅኔ ሆኖብናል። እሰይ የኛ ባለ ቅኔ… እንበላቸው 
ይሆን!? 

የሆነ ሆኖ ግን ከድሮም የጠቅላይ ሚኒስትራችን 
ነገር ለውጪ ሰዎች እንጂ ለእኛ ሽፍንፍን መሆኑ 
ይደንቃል። አንዳንድ አባወራዎች አሉ፤ እነዚህ 
አባወራዎች ለቤተሰባቸው ግልፅ ካለመሆናቸውም 
በተጨማሪ ንፉግ እና ተቆጪም ናቸው። ለውጪ ሰው 
ግን “ልነጠፍልህ ልዘርጋልህ?” በማለት ትህትናቸው 
መከራ ነው። ማህበረሰባችን ታድያ ለእንዲህ 
አይነት አባወራዎች አንድ ስም አውጥቶላቸዋል። 
“የውስጥ ቀጋ የውጭ አልጋ” የሚል።
እናልዎ ወዳጄ የጠቅላይ ሚኒስትሬን በጠና መታመም 
ከሀገር ውስጥ “ባሉካዎቻችን” ሳይሆን ከውጪ 
ሃይሎች ቅድሚያ መስማቴ በጣም ነበር የተሰማኝ።
እርግጥ ነው ኢሳት ቴሌቪዥን ከሁሉም ቀድሞ 
ታማኝ ምንጮቹን በመጥቀስ የጠቅላይ ሚኒስትሩን 
በጠና መያዝ ወሬ አድርሶን ነበር። ይህንንም በየፌስ 
ቡኩ በርካቶች ተቀባብለውታል። 

በነገራችን ላይ ባለፈው ጊዜ የኢቲቪው 
የህትመት ዳሰሳ ፕሮግራም ላይ ከኛም በላይ 
ትጉህ እና ልማታዊ የሆኑት ጋዜጠኞቻችን “አዲስ 

አድማስ” የተባለውን ጋዜጣን ጠቅሰው “ፌስ 
ቡክን የመሰሉ ማህበራዊ ድረ ገፆች ላይ የሚወጣ 
መረጃ የማይጨበጥ እና የማይታመን ነው።” 
ብለው የማጣጣል ስራ ሲሰሩ ተመልክቻለሁ። ልክ 
ይህንን ሳይ “ይሉሽን ባልሰማሽ ፌስ ቡክን ባላማሽ” 
ስል ለቴሌቪዥኔ ተረትኩላት። የምር ግን አሁን 
ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የፌስ ቡክን መረጃ ሲያንቋሽሽ 
ሰውስ ለምዶታል፤ እግዜሩ ራሱ ቢሰማ ተገርሞ 
ያባራል…? ለማንኛውም የፌስ ቡክ መረጃዎች 
ከየትም የሚመጡ አይደሉም። ራሱ ኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥን የሚጠቅሳቸው እነ ቢቢሲ እነ ሮይተርስ 
አንዳዴም እነ ዋልታ ሳይቀሩ እንደ ምንጭ 
ይጠቀሳሉ። ታድያ የሮይተርስን እና የዋልታን 
ዜና ኢቲቪ እኔ ራሴ ካልነገርኳችሁ የማይጨበጥ 
ምንጭ ነው ብሎ ማለቱ በእውነት ይሉኝታ ማጣት 
አይደለም? (አረ “ሼ…!” አሉ የኛ ሰፈር ልጆች) 

ከሁሉ የገረመኝ የጠቅላይ ሚኒስትራችንን 
በጠና መያዝ መንግስታችን ያንን ያህል ጊዜ 
ያቆየው ለምንድነው? የሚለውን ኢቲቪ ደራሲ 
በረከት ስሞንን ጠቅሶ ሲመልስ “የኢህአዴግ የጫካ 
ባህሪ ነው” ብሎ ሲናገር ሰምቼው ይሔ ቴሌቪዥኔ 
ተበላሽቶ መሆን አለበት እንጂ መንግስትን 
ያህል ነገር “እስከ አሁንም በጫካ ስርዓት ነው 
የሚተዳደረው፣ በጫካው ልምድ ነው ያለነው” ብሎ 
መናገር ትልቅ ሽሙጥ ነው። ብዬ ተበሳጭቻለሁ። 

ለማንኛውም አሁንም የአቶ መለስን መያዝ 
አስመልክቶ በርካታ ጭምጭምታዎች እየተሰሙ 
ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ህመም የተነሳ 
ቤተመንግስት አካበቢ ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ማን ይሁን? በሚል ጭንቀት የባለስልጣኖች 
ግርግር እንደተጧጧፈ ነው። ኧረ እንደውም 
እንደሰማሁት ከሆነማ… ላለፉት በርካታ ወራት 
ምንም ያልተባሉ ሰላማዊ የመጅልሱ ተቃዋሚዎች 
ላይ እርምጃ እና እርግጫ የተወሰደው የቤተ 
መንግስቱን ግርግር ሰው ልብ እንዳይለው እና 
ትኩረት እንዳይሰጠው ተብሎ ነው እየተባለ ነው።
እንግዲህ በጫካው ደንብና ህግ መመራት ችግሩ 

ይሄ ነው። ነገሮችን በግልፅነት የሚነገርበት ሁኔታ 
ከሌለ የህብረተሰቡ የመገመት መብት ሊከበርለት 
ይገባል እያሉም በርካቶች እያወጉ ነው። 

የሆነ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 
ምን ውስጥ እንደገቡ እስከ አሁንም የጠራ ወሬ 
አልሰማንም። በምትኩ የተምታታ ዜና እያዳመጥን 
ነው። ባለፈው እሁድ እለት ለህትመት የበቃው 
እንግሊዘኛው “ፎርቹን” ጋዜጣ መለስ ወደ አዲስ 
አበባ መመለሳቸውን አስመልክቶ ፊት ለፊት ገፁ 
ላይ አስነብበቦን ነበር። በስንተኛው ቀን ደግሞ 
ሪፖርተር ጋዜጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውጪ ሃገር 
በእረፍት ላይ ናቸው ብሎ ዘግቦልናል። (በቅንፍም 
ሪፖርተር ውጪ ሀገር… ብሎ ሲል፤ መንግስተ 
ሰማያትን ይሆን ወይስ ገሀነመ እሳትን ይሆንን? 
ሲሉ ግምታቸውን ተናግረዋል። እኔም እና ጠቅላይ 
ሚኒስትሬ ከገነት ውጪ የት ሊሆኑ ፈለጋችሁ!? 
ስል ተቆርቋሪነቴን አሳይቻለሁ።) የፎርቹንን እና 
የሪፖርተር ጋዜጣን ነገር ልብ ብለን ስናየው ግን 
ዘጋቢዎቻችን እየዘገቡልን ሳይሆን እያወዛገቡን ነው 
የሚመስለው። 

የመንግስት ሰዎችም ሀቁ ይሄ ነው ብለው 
ሊነግሩን አልተቻላቸውም። እዝችጋ ይሔኔ 
እርሳቸው ቢሆኑ ኖሮ… ብለን አጥብቀን እንቆጫለን! 
“አጎደሉን እኮ አጎደሉን እኮ…” ብለንም በሀዘን ዜማ 
እናንጎራጉርላቸዋለን። 

አሁን በቅርቡ በዴሞክራትነታቸው የሚታወቁት 
የጋናው ፕሬዘዳንት “ሚልስ” በድንገተኛ ህመም 
መሞታቸው ሲሰማ አንዳንዶች ኧረ ይሄ ነገር 
የታይፕ ግድፈት ሊሆን ይችላል ብለው ተከራክረው 
ነበር። የምርም ግን እንደሚወራው ጠቅላይ 
ሚኒስትራችን እስከ አሁን ድረስ በህይወት ካሉ 
“እግረ ቀጭን እያለ እግረ ደንዳና ይሞታል” 
የሚለው የሀገራችን አባባል ሰራ ማለት ነው።

በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን 
ለመጨረሻ ጊዜ በሙሉ ግርማ ሞገሳቸው የታዩት 
አሁን ድንገት ከሞቱት የጋናው ፕሬዘዳንት 

ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሬ ዝም አልልም!

ወደ ገፅ 13 ይዞራል....

ሰለሞን ስዩም

በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ቅጽ 2 ቁጥር 51 ላይ 
“አንድነት እንደተለመደው መግለጫ ሰጠ፤ በቃ?” 
በሚል ርዕስ አንዳንድ ትችት መሰል ቃላትን ሰንዝሬ 
ነበር፡፡ ነገር ግን አብዛኛው የፓርቲው ንቁ አባላት 
“ደግመህ ፃፍብን” ማለታቸው እጅጉን አኩርቶኛል፡
፡ በተለይ የጽ/ቤቱ ንቁ ፖለቲከኞች እንዲህ አይነት 
ትችት ለመቀበል “ሆደ ሰፊ” መሆናቸው የፓርቲው 
አንዱ ብልጫ እንደሆነ ተሰምቶኛል፤ ይህ ማለት 
በማሰብም ሆነ ባለማሰብ እንዲሁም ትችቴን 
ትኩረት ካደረገበት ስንፍና ምድብ ውስጥ የነበሩት 
ጥርስ ለመንከስ አልደረሱም ብዬ አይደለም፡፡

በዛሬው ጽሁፌ ግን ከትችት ይልቅ የመፍትሄ 
ሀሳቦችን ለመዳሰስ ብሞክር የሐሳቤን ሚዛናዊነት 
ከመጠበቁም በላይ ለመፍትሄ የቀረበ ፍሬ ነገር 
የሚገኝበት ስራ ሊሆንም ይችላል፡፡ በቁጥር 
51 ጽሁፌ “ሰላማዊ ሰልፍን የትግል መጨረሻ 
አድርገሃል” ያሉኝ ወዳጆቼ ነበሩ፤ ፅሁፉ ይህንን 
አረዳድ አይጋብዝም ባልልም ለማለት የፈለግሁት 
ቢያንስ ይህቺን ትንሽ ተፈጥሮአዊ መብት እንኳ 
በመተግበር እንጀምር ለማለት ፈልጌ ነው፤

በነገራችን ላይ ፍትህ ጋዜጣ ባለፉት ሁለት 
ሳምንታት ገበያ ላይ አልዋለችም፡፡ የጋዜጣዋን 
መታገድ ተከትሎ ዋና አዘጋጇ ተመስገን ደሳለኝ 
የከለከለኝ በህወሓት ውስጥ የበላይነት እየያዘ 
የመጣው ቡድን ነው ይላል፤ ያም ሆነ ይህ ተመስገን 
በአልሸባብ ስም የተፃፈለት የ14 ሺህ ዶላር መልስልን 

ደብዳቤ እውን መሆንን ለማረጋጥ ይመስለኛል፡
፡ ተመስገን 14 ሺህ ዶላር መልሶ ለመክፈል 
ከተገደደ ‹‹ለኪሳራ ተዳርጓል›› ለማለት ይቀለዋል 
ለኢህአዴግ፡፡ ሌላው በነገራችን ላይ፣ትላንት ሰኞ 
23 ቀን 2004 ዓ.ም ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት 
‹‹ፕሌት ስለሌለኝ ጋዜጣችሁን አላትምም›› ብሎ 
ማስቸገሩን ላርዳችሁ፤እንደ አያያዛቸው ሰምንት 
በዚህ ጋዜጣ ላንገኛኝ እንችላለን፤ፕሌት የለም 
አለ ላለማተም ሰበብ ነው እንጂ ፍትህ ጋዜጣንም 
እንዲሁ አይደለም መከልከል የጀመሩት፤ቀድመው 
ሳንሱር አደረጉ እንዳይባል ነገ ለሚሰጡን የእግድ 
ደብዳቤ ዛሬ ማሳደር ፈልገው ነው፡፡ ሰዎቹ 
እንዲህ እንዲያ ከሚሉ ‹‹ኢህአዴግ››ን ጀርባቸው 
ላይ መነቀስ ቢችሉ የተሻለ ግልፅ ይሆን ነበር፤ 
ለማንኛውም ስርዓቱ እንደ ምርግ ሲወድቅ ነው 
እየጎዳን ያለው፤በምንም መልኩ እሺ ልንለው 
አይገባም፡፡

ለማንኛውም ፍትህ የታለች? ፍትህ ጋዜጣ 
ብቻ እንዳይመስላችሁ፤ አንድ የኦህዴድ/የኢህአዴግ 
ከፍተኛ ሹም በለገጣፎ ብቻ 60 ቦታዎችን 
እንደወሰደ ታማኝ የመረጃ ምንጮች ሹክ ብለውን 
ነበር፤ እንግዲህ ተመልከቱ፤ ይህ ሰው ከሱሉልታ፣ 
ከቡራዩ፣ ከሰበታ፣ ከገላን፣ ከደብረዘይት፣ ከአዳማ… 
ስንት ወስዶ ይሆን? የዚህ ወራሪ ሰውዬ ፓርቲ 
ግን መሬት በሊዝ አሊያም በኮንደሚኒየም መልክ 
ካልሆነ አይገኝም ይላል፤ ይሄንን ሳስብ አብዮትን 
አልፈልግም የሚለው አቋሜ ይሸረሸራል፤ እነዚህ 
ሆድ አደሮች ጠፍተው ፍትህ የምትመጣ ከሆነ 
እንኳን አብዮት አርማጌዲዮን ቢመጣ አልሰጋም፡፡ 
ሁለቱም ፍትህ…

በመንገድ ስትሄዱ ምን ትታዘባላችሁ? 
የኢህአዴግ መንግስት ጂኒ ኮኦፊሸንት 0.29 ደርሷል 
ሲል ይደሰኩራል፡፡ ይህ ማለት የሀገሪቷ ዜጎች የገቢ 
ክፍፍል በጣም ከመጥበቡ የተነሳ ሼህ መሐመድና 
እኔ ተቀራራቢ ገቢ እንዳለን ይነገረናል ማለት ነው፤ 
ስለማህበራዊ ፍትህ የሚያወሩት መለስ ዜናዊ 
እድለኛ አይደሉም፤ ከመታመማቸው በፊትም 
ቢሆን በፕሮቶኮል የተጋረዱ ስለሆኑ ማን ለልመና 
እጅ ይዘረጋባቸዋል? ስንት ጨዋ እናትና አባቶች 
ልመና ከጦር ሜዳ እየከበዳቸውም ቢሆን አደባባይ 

ወጥተዋል፤ አብዛኛው ሰው ወደ ልመና የወጣበትን 
አካሄድ የሚተነትን ከሆነ 0.29 ነው የተባለው ጂኒ 
ኮኦፊሸንት ትክክል ነው፤ ለማንኛውም ካለን ላይ 
እንስጥ! እንስጥ! 

የመለስ ዜናዊን ሕመም ሳስብ ከምደር ዝላዩ 
አሸዋ በፊት እስኪደክመው የሮጠ የምድር ዝላይ 
ተወዳዳሪ ይመስሉኛል፤ ረዥም አይዘልም፡፡ አሊያም 
ደግሞ የዱላ ቅብብል ተወዳዳሪ ሆነው ሳለ ዱላውን 
ሳያቀብሉ ራሳቸው ይዘው ሮጡ፤ ከዚያ መጨረሻው 
ጋ ሳይደርሱ ወደቁ፤ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን 
ዕቅዱን እንደትራኩ መጨረሻ ካየን ማለት ነው፡፡

ለሁሉም የኢህአዴግ ወያኔያዊ ባህሪ ባየለበት 
በአሁኑ ሰዓት አንድነት ቢያድርግ የሚላቸውን 
ውሱን ነገሮች ላንሳ፤ 

የሚከተለውን ርዕዮተ አለም በተመለከተ 
አንድ ሁለት ተብሎ የሚለይ ግልጽነት ማምጣት 
አለበት፡፡ በተለይ ኢህአዴግ ከሚከተለው የአጥቂነት 
አካሄድ አንፃር አንድነት በሊበራሊዝም ስም የቡድን 
መብቶችን የሚጋፋ ተደርጎ የፕሮፓጋንዳ ሰለባ 
መሆኑን በሁለት መልኩ መከላከል መቻል አለበት፤ 
አንደኛ ይህን ፕሮፓጋንዳ ማክሸፍ ሲሆን ሁለትም 
ይህ ከመሆኑ በፊት በቡድን እና ግለሰባዊ መብቶች 
ላይ ያለውን አቋም ለማንም ግልጽ በሆነ መልኩ 
መትከል የሚገባው ነው፡፡

ለዚህ የመጀመሪያው ስራ በተለይ አመራሩ 
ከፖለቲካ አሽኮሌሌ (political abstraction) 
መውጣት ነው፡፡ ምርጫ በመጣ ቁጥር “ሰብዓዊ 
መብት እናስከብራለን! ዴሞክራሲያዊ መብት 
እናሰፍናለን!” ማለት ምንድነው? ኢህአዴግ “ድህነት 
ላይ የምዘምተው የዜጎች ጠግቦ የመኖር ሰብዓዊ 
መብት ለማስፈን ነው” ቢል አንድነት ምን ብሎ 
ሊከራከር ነው? ከፖለቲካ አሽኮሌሌ መውጣት 
ማለት የአንድነት ፖለቲካዊ ትግል ለእያንዳንዱ ጎጆ 
ምን አይነት ለውጥ እንደሚያመጣ በኩሽና ፖለቲካ 
(kitchen politics) መግባባት ማለት ነው፤ አንድ 
ዜጋ ጠዋት ቤቱ ሆኖ የሚያስበው ቁርስ መብላት 
መቻል አለመቻሉ ነው፤ ከዚያ ታክሲ፣ …ከዚያ 
ደህንነቱ፤

በተጨማሪም በኢኮኖሚ፣ ፖለቲካዊ፣ 
ማህበራዊ፣ ወታደራዊ፣ ሃይማኖታዊና ባህላዊ 

አጀንዳዎች አንድ ሁለት የሚባል አቋምና ግልጽ 
መግባቢያ መያዝ ነው፡፡ ትርፍና ኪሳራው የተሰላ 
የተሻለ አቋም በግልጽ በመውሰድ ህብረተሰቡ ዘንድ 
ማድረስ ነው፤ የኢህአዴግን ችግር ለመናገር ሁለት 
ኤምባሲ ከመሄድ አንድ ገበሬ ቤት መሄድ ትርጉም 
ያለው ፖለቲካ ነው፡፡ 

የኢህአዴግ የጭቆና መሳሪያ ሆኗል የሚባለው 
ወታደራዊ ተቋም እንዲሁም የደህንነት መዋቅርን 
እንደወረደ ከመዝለፍ ይልቅ በቀጣይ ያላቸውን 
እጣ ፈንታ ግልጽ በማድረግ ለገለልተኛ ሚናቸው 
እንዲተጉ መስራት ይቻላል፡፡ ነፃ ማኅበራትን፣ 
ባለሀብቶችን፣ አለም አቀፍ የፖለቲካ ተዋናይ 
ድርጅቶችና ግለሰቦች አንፃር የተፍታታ ፖሊሲ 
በመቅረፅ ማስተዋወቅ ግድ ይላል፡፡ አሁን ባለው 
ሁኔታ የተቃዋሚዎች ዋነኛ ስራ የሚመስለው 
የኢህአዴግ ተግባራትን እየተከተሉ መልስ 
መስጠትና ተቃውሞ ማሰማት ሙያ ሆኗል፡፡ 

አንድነት ወጣቶች ላይ ኢንቨስት ማድረግ 
እንዳለበት አምናለሁ፤ በርግጥ “በእጅ ያለውንና 
ወደፊት የሚቀላቀለውን የሰው ሀይል ለማብቃት 
ቅድሚያ ሰጥቶ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል፡፡ ፈረሱንና 
ፈረሰኛውን ሳያያይዙ ስለ ተሳካ ፍልምያ ማሰብ 
አይቻልም” በማለት በስትራቴጂና የአምስት ዓመት 
ዕቅድ ውስጥ ቢያካትትም ስትራቴጂውን ከፃፉት 
በቀር አብዛኛዎቻችን የምናውቅ አይመስለኝም፡
፡ ስለዚህ በቤቱ ያሉትን ሳይስል ሌሎች…
አልመጡልኝም ማለት የነገሮችን ቅደም ተከተል 
ያለመረዳት ነው፡

በተመሳሳይ ሁኔታ የበቁትን ወጣቶች በተሰላቹ 
እና በደከሙ አመራሮች ፈንታ በመተካት ትግሉን 
ከሁሉም አቅጣጫ መመልከት የሚችል አመራር 
ያለው ደርጅት ማድረግ ይቻላል፡፡ በተጨማሪም 
በሚገርም ሁኔታ እየወረደ የነበረውን የተቃዋሚዎች 
ቡድን በማሰባሰብ ከአይን የሚገባ ተቃዋሚ ማድረግ 
የግድ ይላል፡፡

በመጨረሻም፤ አንድነት ግን ከዚህ ሁሉ 
ማስቀደም ያለበት የፓርቲ ዲሲፕሊንን 
በማስፈን ላይ ነው፡፡ የፓርቲ ዲሲፕሊን፣ 
ዲሲፕሊን፣ዲሲፕሊን፣ዲሲፕሊን…..

ከፖለቲካ አሽኮሌሌ መውጣት፣የአንድነት አንዱ መንገድ
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የአንድነት መንግስት የግድ ይላል
አቶ ግርማ ካሳ (ከሰሜን አሜሪካ)
(muziky68@yahoo.com)

አገራችን ኢትዮጵያ፣  ወደ ዘጠና ሚሊዮን 
የሚቆጠሩ ልጆች ያሏት፣ በተፈጥሮ ሃብትም 
እግዚአብሄር የባረካት አገር ናት። ልጆቿ 
ቢተባበሩ፣ ቢቀባበሉና ቢስማሙ፣ በአፍሪካ 
አይደለም ፣ በዓለም አሉ ከሚባሉ ጠንካራ አገራት 
መካከል ትሆን ነበር።

በአገራችን ታሪክ አያሌ በደሎች ተፈጽመዋል። 
ያለፉትን አርባ አመታትን ብቻ እንኳ ብንመለከት፣ 
ብዙ ልንጽፍና ልንናገር እንችላለን። ደርግ 
የፈጃቸው፣ ከኢሕአፓ፣ ከመኢሶን ከኢዲዩ አባላት 
በተተኮሱ ጥይቶች የወደቁ፣ በኦነግ አክራሪዎች 
ያለቁ ፣ የኢሕአዴግ የደህንነት አባላት ሰላባዎች 
የሆኑ፣  ኢትዮጵያዊያን  እጅግ በጣም ብዙ 
ናቸው። 

አዎን .. ታሪካችን የደም መፋሰስ፣ 
የእልህ ፣የጭካኔና የመጠፋፋት ታሪክ ነው። 
አላወቅነውም እንጂ ከታሪካችን እና ከፖለቲካችን 
ጀርባ የቆመው፣ ስልጣኔና ብስለት ሳይሆን፣ 
የው ልጆች ጠላት የሆነው ፣ የወገኖቻችንን ደም 
ለትውልዶች ሲጠጣ የኖረው፣  የሐሰት አባት ፣  
እራሱ ሉሲፈር ዲያብሎስ ነው።

ዶር ማርቲን ሉተር ኪንግ የፍቅርን ኃይል 
ሲያስተምሩ «እርስ በርሳችን እንደ ወንድማማቾች 
መዋደድ መማር አለብን። አለበለዚያ ግን እንደ 
እብዶች እንጠፋለን»  ነበር ያሉት። ማህተመ 
ጋንዲም በበኩላቸው «አይን ለአይን ፣ ዓለምን 
ሁሉ እዉር ያደርጋል» በማለት፣ ይቅር 
አለመባባልና መበቃቀል፣ የማታ ማት ሁላችንንም 
ይዞ ገደል እንደሚገባ አስረድተዋል። 

ኢትዮጵያ እንደ አገር እንድትኖር ከተፈለገ 
፣ ኢትዮጵያዊያን  ከዘረኝነት፣ ከቂም በቀል፣ 
ከጥላቻ፣ ከእልህ ወጥተው በፍቅር ፖለቲካ 
መተሳሰር ይኖርባቸዋል። ፍቅር ብቻ ነው 
የሕልዉናችን መሰረት !! የማይፋቀር ሕዝብ 
የተረገመና በርግጠኝነት የሚጠፋ ሕዝብ ነው። 

ሰሞኑን፣ ኢትዮጵያውያንን በስፋት እያነጋገረ 
ያለ አንድ ነገር አለ። እርሱም የጠቅላይ 
ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ መታመም ነው። ለሃያ 
አንድ አመታት አገርን ያስተዳደሩት እኝህ ሰው፣ 

ለጊዜው ገለል ማለታቸው፣ ምን አይነት እንድምታ 
ሊፈጠር እንደሚችል ለመገመት ይክብዳል። ነገር 
ግን አንድ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻል ነገር 
ቢኖር፣ ቢያንስ ቢያንስ የአቶ መለስ ሕመም 
ትልቅ ውይይትን በመካከላችን እንዳጫረ ነዉ።

በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 74 መሰረት ጠቅላይ 
ሚኒስቴሩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢና  
የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ናቸው። ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ በሌሉበት ጊዜ ምክትል ጠቅላይ 
ሚኒስተሩ፣ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሰጣቸው 
ስልጣን፣ ተክተዋቸው እንደሚሰሩ አንቀጽ 75 
ያስቀምጣል። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሞቱ 
ወይንም አሁን በአቶ መለስ እንደምናየው ለረጅም 
ጊዜ የመታመም ሁኔታ ከተፈጠረ የመተካካቱ 
ሂደት እንዴት ሊሆን እንደሚችል ሕገ መንግስቱ 
ግልጽ አላደረገም። በመሆኑ በአሁኑ ወቅት 
አገሪቷን እነማን፣ ከማን በተሰጣቸው ስልጣን፣ 
እየመሩ እንደሆነ የሚታወቅ ነገር የለም።

በአንድ በኩል ሕገ መንግስታዊ በሌላ በኩል 
ፖለቲካ ቀውስ ውስጥ እየገባን ነው ማለት 
ነው። በኢሕአዴግ ባለስልጣናት በኩል የመረጃ 
ድርቀት መታየቱ፣ በአንጻሩም ደግሞ በተለያዩ 
ድህረ ገጾች የምናነባቸው የተለያዩ ዘገባዎች፣ 
እንደ ዜጎች አገራችን ምን አይነት ሁኔታ ላይ 
እንዳለች እንድናስብና እንድንጠይቅ እያደረገን 
ነው። በተለይም ከአራት ኪሎ አካባቢ ጥሩ ነገር 
እየሸተተን አይደለም። ትንሽ ግራ መጋባቶችና 
ውጥረቶች በመንግስት ባለስልጣናት መካከል 
እየታየ ያለ ይመስላል። እንኳን የተቀረው 
ኢትዮጵያዊ፣ ለገዢው ፓርቲ ቀረቤታ ያላቸው 
ወገኖች ሁሉ ሳይቀሩ እጆቻቸውን አጣምረው፣ 
ከንፈር እየመጠጡ ምን እየሆነ እንዳለ ለማወቅ 
እየጓጉ ነው።

«አንድ ሰው በሞት ከዚህ አለም ሲለይ 
ወይንም፣ ሲሰቃይ ማየት አያስደስተኝም» ያሉት፣ 
የአቶ መለስ የቀድሞ ጓደኛ እና ከአቶ መለስ ጋር 
በበረሃ አብረው የተዋጉ፣ የቀድሞ የኢትዮጵያ 
መከላከያ ሚኒስቴር፣  አሁን ደግሞ የአንድነት 
ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ብሄራዊ ምክር ቤት 
አባል የሆኑት፣ አቶ ስዬ አብርሃ፣ አቶ መለስ 
ዜናዊ ከሕመማቸው በቶሎ እንዲያገግሙ፣ 
የፖለቲካ ፍጻሜያቸውም በጥሩ፣  ታሪካዊ፣ 

ጠቃሚና ገንቢ መንገድ እንዲጠናቀቅ ምኞታቸዉ 
እንደሆነ የገለጹ ሲሆን፣ የአቶ መለስን ሕመም 
ተከትሎ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የፖለቲካ ቀውስ 
እንደተፈጠረ ለአሜሪካ ድምጽ አስረድተዋል።

ከአቶ መለስና ከሚመሩት ድርጅት ጋር ትልቅ 
የፖለቲካ ልዩነቶች እንዳላቸው የጠቆሙት አቶ 
ስዬ ፣ኢትዮጵያ የፖለቲካና የሚሊቲሪ አመራር 
አባላት ከሕዝቡ ጋር በመስራት፣ አገሪቷ በሰላም 
ወደ ፊት መሄድ የምትችልበትን መንገድ 
ማመቻቸት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ይህን የአቶ 
ስዬ አባባል በጣም እጋራዋለሁ።

ኢሕአዴግ ከዚህ በፊት የሰራቸውን መልካምም 
ሆኑ የጥፋት ተግባራቱ እንደተጠበቁ፣ እንደ ገና 
በኢትዮጵያ አዲስ ምእራፍ የሚከፈትበትን ሁኔታ 
የማመቻቸት ትልቅ እድል በፊቱ ቀርቦለታል ባይ 
ነኝ። የኢሕአዴግ ባለስልጣናት፣ በዝግ ስብሰብ 
እየመከሩ ነው ተብሎ በሚወራበት በአሁኑ ወቅት፣ 
ለራሳቸው ፣ ለቤተሰባቸው ፣ ለድርጅታቸው  
ለአገራቸውና ለታሪካቸው ሲሉ፣ በሰከነ መንፈስ 
ተወያይተው፣ ወደ መልካም ውሳኔ ይደርሳሉ 
የሚል ተስፋ አለኝ። ጸሎቴም ይሄው ነው። 

«ስልጣን በእጄ ውስጥ አስገብቼ፣ ሌሎች 
የተቃዋሚ ኃይሎች አመራር አባላትን ሽብርተኛ 
የሚል ስያሜ እየሰጠውና እያሰርኩ፣ ሰላማዊ 
ሰልፎችን እና ተቃውሞዎችን እየጨፈለኩ ፣ 
ነጻና ገለልተኛ ጋዜጦችን እየዘጋሁ እቀጥላልሁ» 
በሚል መቼም ትልቅ ስህትት ይሰራሉ ብዬ 
አልጠብቅም። ኢሕአዴግ እንደ ድርጅት መቀጠል 
ከፈለገ፣ እራሱን ለእርቅ ለሰላም ለብሄራዊ 
መግባባት ማዘጋጀት ይኖርበታል። 

ለዚህም እንዲረዳ አንዳንድ ሃሳቦችን 
እንደሚከተለዉ በአክብሮት ለማቅረብ እፈልጋለሁ፡

1. የአቶ መለስ ዜናዊ ሕመም ዙሪያ 
የሚደረገዉ የድብብቆሽ ጨዋታ መቆም አለበት። 
በግልጽ እንደ ወንድማማቾች ሁሉንም ነገር 
እንነጋገር። 

2. የታሰሩ የፖለቲካ እሥረኞች ሁሉ 
በአስቸኳይ መፈታት አለባቸው።

3. የዴሞክራሲ ተቋማት ነጻና ገለልተኛ 
የሚሆኑበት እና አዲስ ብሄራዊ ምርጫ 
የሚደረግበትን ሁኔታ ለማመቻቸት፣ አሁን 
ኢሕአዴግ የጀመራቸውን ትላልቅ ፕሮጀክቶች 

እንዳይቋረጡ ለማድረግ ፣ ኢትዮጵያ በአካባቢዋ 
እያደረገች ያለው ጠቃሚ እንቅስቃሴዎችን በበለጠ 
ለማጠናከር፣  አገር ቤት ከሚገኙ በሕግ እውቅና 
ካላቸው የተቃዋሚ ድርጅቶች ጋር ኢሕአዴግ 
በቅንነት ንግግር መጀመር አለበት።

4. አዲስ ምርጫ እስኪደረግ ድረስ፣ 
የኢሕአዴግ አባል ጠቅላይ ሚኒስቴርነቱን ይዞ፣  
ተቃዋሚዎችን ካቤኔ ውስጥ በማስገባት የአንድነት 
መንግስት እንዲቋቋም ቢደረግ ይጠቅማል።

5. ተቃዋሚዎችን ለማፈን ተብሎ 
የተዘረጋው የጸረ-ሽብርተኛ ሕግ፣  እንደ 
አልቓይዳና አልሻባብ ያሉትን ብቻ ለመወጋት 
የሚያስችል ሆኖ በእጅጉ ተሻሽሎ፣  ኦነግ፣ 
ኦብነግ፣ ግንቦት ሰባትን የመሳሰሉ ድርጅቶች 
ከሽብርተኞች ሊስት ውስጥ መውጣት አለባቸዉ።

6. አገር ውስጥ መንቀሳቀስ የማይችሉ 
እንደ ኢሕአፓ፣ ኦነግ፣ መኢሶን፣ ሕብረ ሕዝብ፣ 
ግንቦት ሰባት... የመሳሰሉ ድርጅቶች በኢትዮጵያ 
ውስጥ በነጻነት መንቀሳቀስ ይችሉ ዘንድ 
ማስተማመኛዎችን ማዘጋጀት ያስፈልጋል።

ከላይ የተጠቀሱትን ነጥቦች ኢሕአዴግ 
ለማድረግ ቢዘጋጅ የተቃዋሚ ኃይሎችም 
ተገቢውን አዎንታዊ ምላሽ በመስጠት ወደ መሃል 
ይመጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።

ይህንን በርግጥ ማድረግ ከቻልን፣  ሁላችንም 
አሸናፊ ሆነን፣ ለትውልድ የሚያኮራ ታሪክ 
ልንሰራ እንችላለንል። እኛ ኢትዮጵያውያን 
ከሌሎች ሕዝቦች አናንስም። የጋራ ለሆነች አንዲት 
አገራችን ፣ እንደ ወንድማማቾች ፣  ይቅር 
ተባብለን፣ ተከባበረን ፣ ተያይዘን፣ ተመካክረንና 
ተቻችለን በጋራ መሥራት አያቅተንም።

ጥያቄው «ይቻላል ወይ ?» የሚል 
አይደለም። አዎ ይቻላል። ሰይጣንን ማሳፈር 
ይቻላል። ተቀናቃኞቻችንን ማፍቀር ይቻላል። 
ልዩነቶቻችንን ማጠበብ ይቻላል። በእግዚአብሄር 
እርዳታ ለልጆቻችን የምናወርሳት፣ የተከበረች፣ 
የበለጸገች፣ ሰዎች ከርሷ የሚሰደዱባት ሳይሆን 
ወደ እርሷ የሚሰደዱባት ታላቂቷን ኢትዮጵያ 
መገንባት ይቻላል። «ጥያቄዉ ፍቃደኞች ነን ወይ 
? » የሚል ነው።

እግዚአብሄር አምላካችን አዕምሯችንን 
በጥበቡ፣ ልቦናችንን በፍቅሩ ይሞላልን !

ቀለሙ ሁነኛው
kelemhun@yahoo.com

የዛሬውን ጽሁፌን በቅኔ ልጀምር፡
፡ጊዜውም ቅኔ የሚያስቃኝ ነውና፡፡ 
መቼም የዚህ ዘመን ኢትዮጵያዊነት 
የሰምና ወርቅ ጣጣ ያለበት ቅኔ ከሆነ 
ውሎ አድሯል፡፡ 

ቅኔ አንድ
እምዬ ምኒሊክ ወርቅ ስጠኝ ብዬ እኔ 
አለምንህም፤

ብር ስጠኝ ብዬ እኔ አለምንህም፣ 

አምና ነበር እንጅ ዘንድሮ የለህም፡፡ 

ይህ የቅኔ ስንኝ በዘመኑ የአፄ 
ምኒሊክን የመሞታቸውን ሚስጥር 
የጠቆመ ነው፡፡ የቅርብ ጊዜ ታሪካችን 
እንደሚነግረን አፄ ምኒሊክ በወቅቱ 
ባጋጠማቸው ፅኑ ህመም የአልጋ 
ቁራኛ ከሆኑና ከሞታቸውም በኋላ 
ምስጢሩ ከቤተመንግስት አልወጣም፡
፡ ሕመማቸውም ሆነ ሞታቸው ድብቅ 
ነበር፡፡ ያውም ለዓመታት ያህል፡፡ በዚህ 
ዋናው ምክንያት ዙፋኑን የሚወርሰው 
አልጋ ወራሽ ማንነት በቤተመንግስት 
መኳንንትና መሳፍንት መሀከል 
የፈጠረው ትልቅ ሽኩቻ ነው፡፡ በዘመንኛ 
አጠራር “የሸዋ ፖለቲካ” የሚባለው፡
፡ እንደዛሬው ዘመን ቴክኖሎጂ ቢሆን 
የንጉሱ መታመምም ሆነ መሞት 
የዓመታት ምስጢር አይሆንም ነበር፡፡ 
እንኳን ሞትን ያህል ነገር ቤተመንግስት 
ጠዋት የተወራች ወሬ ማታ ለሕዝብ 
ጆሮ ትደርሳለች፡፡ 

በርግጥ በዚያን ዘመን የቤተመንግስት 
ምስጢር እንደ ዛሬው በዋዛ የአደባባይ 
ወሬ አይሆንም፡፡ በወቅቱ በንጉሱ 
ህልፈተ ህይወት መመስጠር የተናጠው 
ቤተመንግስቱ እንጂ ህዝብ አልነበረም፡
፡ማንም አልጋውን ቢወርስ ህዝቡ ግድ 
አይኖረውም፤ አገዛዙ ዘውዳዊ ነውና፡
፡ውሎ አድሮ ምስጢሩ መውጣቱ 
አልቀረምና የንጉሱ ሞት ጭምጭምታ 
ተሰማ፡፡ ይህን ጊዜ ነበር ቅኔ ዘራፊው 
የንጉሡን ዘንድሮ በህይወት አለመኖር 
ከህዝብ ጆሮ ያደረሰው፡፡

ቅኔ ሁለት
ሁልጊዜ አዋቂዎች ብልጥ እናንተ 
ብቻ፣ 

መች እኛ አጣነው ባዶውን ኮርቻ፡፡

ይህን ጽሁፍ ልጽፍ ስዘጋጅ 
ነበር አንጋፋው ደራሲና የማህበራዊ 
ታሪክ አዋቂ አንዳርጌ መስፍን ይህ 
ቅኔ ከተነገረበት የታሪክ አውድ ጋር 
አጣጥሞ ያጫወተኝ፡፡ የሸዋው ፖለቲካ 
መላ እስኪበጅለት የንጉሱ ሞት 
አደባባይ እንዳይወጣ የተለያዩ ዘዴዎች 
ተቀይሰው ነበር፡፡ መቼም እንደ ዛሬው 
ዘመን ስልጣኔ መሪዎች ጠዋትና ማታ 
ብቅ የሚሉበት የቴሊቪዥን መስኮትና 
ማህበራዊ ድረ ገፆች ባይኖሩም ንጉሱ 
አልፎ አልፎ የሚታዩባቸው መድረኮች 
ይኖራሉ፤ ከቤተ መንግስት ውጭ ማለት 
ነው፡፡ እናም አንድን ሰው የንጉሱን 
ልብስ በማልበስ ለማሳየት ተሞከረ፤ 
አፄ ምኒሊክ ከቤተመንግስታቸው 

በበቅሎ ወጥተው ወደ እንጦጦ 
እንደሚሄዱ በማስመሰል፡፡ መቼም 
በየዘመናቱ የኢትዮጵያ ህዝብ የዋህና 
ቅን አመላካከት ያለው ነውና አብዛኛው 
ሰው “እውነትም እምዬ ምኒሊክ ናቸው” 
በሚል ወገቡ እስኪቀነጠስ እያጎነበሰና 
መሬት ላይ እየተነጠፈ ሰላም ይላል፡
፡ በዚህ መሀከል አንዱ ጎንደሬ 
ቆሞ በትዝብትና በንቀት ያይ ነበር፡
፡ ከአስመሳዩ ንጉስ ጀርባ ያሸረግዱ 
ከነበሩት አንዱ የሸዋ መኳንንት ወደ 
ጎንደሬው ተጠግተው “ምነው ንጉሱ 
ሲያልፉ ሰላምታ እንደመስጠት 
ተገትረህ መቅረትህ?” ይሉታል፡፡ ይህን 
ጊዜ የንጉሱ ኮርቻ (ዙፋን) ባዶ መሆኑን 
ከላይ ባየነው ቅኔ መለሰ፡፡

ቅኔ ሦስት
ሀዘን ይዘዋል አሉ አቶ መለስ ዜና 

ደህና አይደሉም ወይ ጌቶች እንደአምና?

በአቶ መለስ ፊታውራሪነት 
የሚሽከረከረው ህወሓት /ኢህአዴግ 
ስልጣን በጨበጠባቸው የመጀመሪያ 
ዓመታት በጎንደር አዝማሪ ቤቶች 
ጎልተው የሚሰሙና ዳንኪራ 
የሚረገጥባቸው ቅኔዎች (ስነቃሎች) 
አንዱ ነው ይህ ግጥም፡፡ ከሁለት 
አስርት አመታት በኋላ እኒህ 
አዝማሪዎች የቋጠሩት የቅኔ ስንኝ ዛሬ 
ከአቶ መለስ ዜናዊ የህመም ሚስጥር 
ጋር ገጥሟልና ቅኔው ይፈተሸ! ሕብረ 
ቃሉም ይታወቅ፡፡ ሰሙም ይፈልቀቅና 
ወርቁ ይገኝ፡፡

ሙሉ በሙሉ በዘር ላይ በተመሠረተ 
ህወሓት ሠራሽና ህወሓት መራሽ 
ፓርቲዎች በግንባርነት የተዋቀረው 
ኢህአዴግ ከ1993 ዓ.ም የህወሓት 
መሰንጠቅና ከ1997 ዓ.ም ምርጫ በኋላ 
በታሪኩ የገጠመው ሌላኛው ከፍተኛ 
ችግር ያሁኑ የአቶ መለስ ጽኑ ህመም 
ይመስለኛል፡፡ የኢህአዴግ ድርጅታዊ 
አወቃቀር በህወሓት ላይ የተደገፈ 
በመሆኑ የ1993 ዓ.ም የህወሓት 
መሰነጣጠቅ ሌሎቹን የግንባሩን አባላት 
ያለ ዕረፍት አምሷቸዋል፣ ከወንበራቸው 
አሽንቀንጥሯቸዋል፣ አሊያም በውርደት 
አሸማቋቸዋል፡፡ የግንባሩ አደረጃጀት 
ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ቢሆን ኖሮ 
ህወሓት የራሱን ችግር በውይይት 
ፈትቶ ይመጣል እንጂ የሌሎቹን 
ፓርቲዎች መሠረት አያናጋም ነበር፡
፡ በእርግጥ ከሀገሪቱ ብሄር ብሄረሰቦች 
ከፍተኛውን ቁጥር የያዘውን የኦሮሞን 
ሕዝብ ይመራል የሚባለው ኦህዴድ 
በድሉ ዋዜማ አክሱምን አለፍ ብሎ 
አዴት ወረዳ ገደላማ ሥፍራ ላይ 
ጥቂት  ታጋዮችን የኦሮሞ ስምና ልብሰ 
ተክህኖ አልብሶ ያዋቀረው የቀድሞው 
የደህንነት ባለስልጣን ሟቹ ክንፈ ገ/
መድህን እንደነበር ይነገራል፡፡ 

ከኦሮሞው ቀጥሎ ከፍተኛውን 
የሕዝብ ቁጥር የያዘውን የአማራን 
ብሄረሰብ የወከለው ብአዴን ከድል በኋላ 
ከኢህዴን የተፈበረከ ብሄር ተኮር ፓርቲ 
ነው፡፡ ቀደም ሲል በኢህአፓ ፖለቲካ 
ውስጥ የነበሩና የኢህአፓ መዋቅር በቀይ 
ሽብር እኩይ ዘመቻ ሲፈራርስ ጫካ 

የገቡት የዛሬዎቹ የብአዴን መሪዎች 
ነበሩ ኢህዴንን የመሠረቱት፡፡ ስሙም 
እንደሚያስረዳው የኢትዮጵያ ህዝብ 
ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ) ገና ከመነሻው 
ህብረብሄራዊ ፓርቲ ነበር፡፡ በትጥቅ 
ትግሉም ወቅት ከህወሓት መስራች 
የትግራይ ተወላጆች በማይተናነስ 
ጀግንነት ጦር ሜዳ ላይ ውለዋል፡፡ 
ተፈራ ዋልዋም ሆነ ታምራት ላይኔ 
የዚህ ጀግንነት ማሳያዎች ናቸው፡፡ 

ህወሓት ገና ከመነሻው የትግራይን 
ህዝብ ነፃ ለማውጣት በረሀ በወረዱ 
ታጋዮች የተመሰረተ መሆኑን በሚገባ 
ይታወቃል፡፡ ዛሬም ቢሆን ከድል 
በኋላ መስራቾቹ የሀገሪቱን መንበረ 
ስልጣን እንኳን ተቆጣጥረው እየገዙ 
ሳለ የነፃ አውጭነት ስያሜውን 
ለመቀየር አይዳዳቸውም፡፡ ኢህዴንን 
ወደ ብአዴን ከብሄራዊ አስተሳሰብ ወደ 
ብሄር አመለካከት የቀየሩት ህወሓቶች 
ራሳቸውን ባሉበት አስቀምጠዋል፡፡ ይህ 
ቅኔ ግን አንድ ቀን ይፈታል፡፡

በተለያዩ ውስብስብ ችግሮች ውስጥ 
ያለው ኢህአዴግ እርስ በርሳቸው 
በማይተማመኑ ፓርቲዎች ለይምሰል 
የተገነባ ነው፡፡ ገና ከጅምሩ በህወሓት 
ከቅርብ አመታት ወዲህ ደግሞ በአቶ 
መለስ ዜናዊ ላይ የተደገፈ ፓርቲ ነው፡፡ 
ኢህአዴግ ማለት አቶ መለስ አቶ መለስ 
ማለት ኢህአዴግ፡፡ ግንባሩ በጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ትክለ ስብዕና ላይ ነው 
የቆመው፡፡ በሳቸው ሳንባ የሚተነፍስ 
በሳቸው የልብ ትርታ የሚንቀሳቀስ 

ከአቶ መለስ ጋር የታመመው የኢህአዴግ ፖለቲካ

ወደ ገፅ 15 ይዞራል....
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ጠ/ሚኒስትሩ ታመው ሆስፒታል እንደሚገኙ 
በሚገለጽበት በአሁኑ ወቅት “አገሪቱን እየመሩ 
ያሉት አቶ መለስ ዜናዊ ናቸው ተብሎ መገለፁ 
የህገመንግስቱን የህግ ክፍተት የሚያሳይ ነው” 
ሲል መኢአድ አስታወቀ፡፡ የመላው ኢትዮጵያ 
አንድነት ድርጅት ይህንን ያሳወቀው ሰሞኑን 
የፓርቲው አመራሮች በጽ/ቤታቸው በሰጡት 
ጋዜጣዊ መግለጫ ነው፡፡ ፓርቲው መንግስት 
እጁን ከሃይማኖት ላይ እንዲሰበስብ ጥሪውን 
አቅርቧል፡፡

የፓርቲው ተቀዳሚ ም/ፕሬዝደንት አቶ 
ወንድምአገኝ ደነቀው፣ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊዋ 
ወ/ሪት መሶበ ወርቅ ቅጣው፣ የድርጅት ጉዳይ 
ኃላፊው አቶ አበባው መሐሪ በጋራ በመሆን 
በሰጡት መግለጫ የኢህአዴግ መንግስት 
የሃይማኖት ተቋማትን በካድሬዎች እንዲመራ 
ካለው ጽኑ አቋም እጁን በሃይማኖት ተቋማት 
ውስጥ አስገብቶ ሃይማኖቶችን እርስ በእርስ 

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ 
ግንባር (መድረክ) አባል ፓርቲ የሆኑት የኦሮሞ 
ፌደራሊስት ንቅናቄ (ኦፌዴን) እና የኦሮሞ ህዝብ 
ኮንግረስ (ኦህኮ) አንድ ሆነው ለመስራት ውህደት 
ፈጠሩ፡፡ ፓርቲዎቹ ከዚህ በፊት የኦሮሚያን 
ህዝብ ወክለው በተናጥል የፖለቲካ ትግል 
እንቅስቃሴ ያደርጉ እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን 
በአሁን ወቅት ግን እሁድ ሐምሌ 22 ቀን 2004 
ዓ.ም ጀምሮ አንድ በመሆን ውህደት ፈጥረዋል፡፡

የውህድ ፓርቲው መጠሪያ ስምም የኦሮሞ 
ፌደራሊስት ኮንግረንስ (ኦፌኮ) በሚል ተሰይሟል፡
፡ የውህዱ ኦፌኮ ሊቀመንበር በመሆን የመድረክ 
ም/ሊቀመንበርና የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት 
ዶ/ር መረራ ጉዲና ሊቀመንበር፣ ቃሊቲ በሚገኘው 
የፌደራሉ ማረሚያ ቤት ሆነው ጉዳያቸውን 
ልደታ በሚገኘው ፍ/ቤት እየተከታተሉ 
የሚገኙትና የአዲስ አበባ የኑኒቨርስቲ መምህር 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤ/ክርስቲያን 
ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ሃያኛ ዓመት 
በዓለ ሲመት በሸራተን አዲስ ሆቴል መከበሩ 
በምዕመናኑ ላይ ቅሬታ ማሳደሩ ተገለፀ፡፡

ፓትርያርኩ ቀደም ሲል ሐምሌ 5 ቀን 
2004ዓ.ም የሃያኛ ዓመት በዓለ ሲመታቸውን 
በጠቅላይ ቤተክህነት የስብከተ ወንጌል አዳራሽ 
ያከበሩ ሲሆን በተጨማሪም በዓለ ሲመቱን 
አስመልክቶ “ራዕይ ለትውልድ” በተባለ አካል ስም 
በሸራተን አዲስ ሆቴል የራት ግብዣ መደረጉ 
የፓትርያርኩን መንፈሳዊ አባትነት ጥርጣሬ 
ውስጥ የከተተ ነው ሲሉ ስማቸውን መግለጽ 
ያልፈለጉ የኃይማኖቱ አባቶች ገለፁ፡፡

   አንዳንድ የኃይማኖቱ ተከታዮችና 
አባቶች ቅሬታ የፈጠረው መንግስት ታላቁን 
የዋልድባ ገዳም እያፈራረሰ መሆኑን እያወቁ 
ምንም ትንፍሽ አለማለታቸው፣ በተለያየ 
የሀገሪቱ አካባቢዎች በርካታ የአብነት ትምህርት 
ቤቶችና አድባራትና ገዳማት በገንዘብና ቁሳቁስ 

ለማጋጨት የሚያከናውነውን ተግባር ማቆም 
አለበት ብሎአል፡፡ “በአገሪቱ ውስጥ አሸባሪነት 
ስለመኖሩ ማረጋገጫ የለም” ያሉት የመኢአድ 
አመራሮች “የሙስሊሙን ህብረተሰብ ለመከፋፈል 
መንግስት እያከናወነ ያለውን ድርጅታዊ ሥራ 
ማቆም አለበት” ሲሉ አሳስበዋል፡፡

የመኢአድ አመራሮች እንደሚሉት 
“ኢህአዴግ በአገሪቱ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ 
መቆጣጠር ይፈልጋል፡፡ ሙስሊሙን ህብረተሰብ 
ለመከፋፈል መሪዎቻችሁን በቀበሌ ምረጡ 
መባሉ በግልጽ መንግስት በሙስሊም ሃይማኖት 
ውስጥ ለመዘርጋት የፈለገውን እጅ የሚያሳይ 
ነው” ብሎአል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ በዋልድባ 
ገዳም ሦስት ቤተክርስቲያኖችን ለማፍረስ 
እና በሃይማኖቱ ሥርዓት መሠረት ዓመታዊ 
ክብረበዓል እንዳያከብሩ መከልከሉ ኢህአዴግ 
በሃይማኖት ዙሪያ እየተከተለ ያለውን ጣልቃ 
ገብነት የሚያሳይ ነው፡፡” ሲሉ ተቃውሟቸውን 

የሆኑት አቶ በቀለ ገርባ ተቀዳሚ ም/ሊቀመንበር 
ሆነው ተመርጠዋል፡፡ በወቅቱ አቶ ሙላቱ ገመቹ 
እና አቶ ገብሩ ገብረማርያም ም/ሊቀመንበር፣ 
አቶ በቀለ ነጋ ዋና ፀሐፊ፣ አቶ ደጀኔ ጣፋ ም/
ዋና ፀሐፊ በመሆን የተመረጡ ሲሆን የኦዲትና 
ኢንስፔክሽን ኃላፊ በመሆን ደግሞ ኮ/ል አስራት 
እና ሌሎች አመራር አባላትም መመረጣቸው 
ታውቋል፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ ኦፌኮ እስካሁን 
በገዥው ፓርቲም ይሁን በተቃዋሚዎች 
ያልታየና ያልተለመደ አዲስ የመማክርት ጉባኤ 
(counselor’s elders) አቋቁሟል፡፡ በዚህም 
መሠረት የተከበሩ አቶ ቡልቻ ደመቅሳ የአዲሱ 
መማክርት ጉባኤ ሰብሳቢ፣ ፕሮፌሰር ተሰማ 
ፀሐፊ፣ ዶ/ር ሞጋ ፍሪሳ፣ ኮ/ል ሳህሉ ብሪ፣ አቶ 
ተስፋ ቡሽን፣ አቶ ማሞ ገዳ እና አቶ ደቢሳ በየነ 
አባል በመሆን ተመርጠዋል፡፡

እጥረት እየተዘጉ እሳቸው በቀለጠ ድግስ በዓለ 
ሲመታቸውን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ 
መንገድ በቤ/ክርስቲያኗ ገንዘብ በሸራተን አዲስ 
ሆቴል ማድረጋቸው ለዓለማዊ ተግባር እንጂ 
ለመንፈሳዊ ተግባር ግድ እንደሌላቸው የሚያሳይ 
ነው ሲሉ የኮነኑም አልታጡም፡፡

በተለይ ያነጋገርናቸው አንዳንድ የኃይማኖቱ 
ተከታይ ምዕመናንና አባቶች ገለፃ ከሆነ 
የፓትርያርኩን በዓለ ሲመት አስመልክቶ 
“20 ዓመት ስኬታማ የስራ ዘመን” በሚል 
ስለፓትርያርኩ የተገለፀው አቡነ ጳውሎስን 
ሆን ተብሎ ለመካብ ካልሆነ በስተቀር በሳቸው 
ዘመን በቤ/ክርስቲያኗ ታይተው የማይታወቁ 
በርካታ ችግሮች መፈጠራቸውን አስታውሰዋል፡
፡ ለአብነትም ቅዱስ  ሲኖዶሱ ለሁለት 
መከፈሉ(በሰሜን አሜሪካና በኢትዮጵያ)፣ የተለያዩ 
ሀገረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት በደህንነት ኃይሎች 
መታገት፣ መደብደብና መሰደብ፣ በቅዱስ ሲኖዶሱ 
የተወሰኑ ጉዳዮች ተፈፃሚ ያለመሆን፣ ከፍተኛ 
የሙስና ተግባር በቤ/ተክርስቲያኗ ላይ መፈፀሙ፣ 

መንግስት እጁን ከሃይማኖት ላይ እንዲሰበስብ መኢአድ 
ጥሪውን አቀረበ

-ሀገሪቱን እየመራ ያለው ማን እንደሆነ አለመታወቁም አሳስቦኛል ብሏል

ኦፌዴን እና ኦህኮ ተዋሐዱ
- የውህዱ ፓርቲ ስያሜ ኦፌኮ ተብሏል

- ዶ/ር መረራ ጉዲና ሊቀመንበር፣ አቶ በቀለ ገርባ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው

  ተመርጠዋል

- የፓርቲዎቹ ውህደት ትግሉን አንድ ርምጃ ያሳድገዋል ተባለ 

የአቡነ ጳውሎስ ሃያኛ ዓመት በዓለ ሢመት 
አከባበር ቅሬታን ፈጠረ

አስታውቀዋል፡፡

ከመግለጫው በኋላ ጋዜጠኞች በርካታ 
ጥያቄዎችን አቅርበዋል፡፡ ስለጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ህመም ከሌሎች ፓርቲዎች ስለአላቸው ግንኙነት፣ 
ስለወደፊቱ የትግል ሥልታቸው ጥያቄዎች 
ቀርበው ነበር፡፡ አመራሩም በጋራ በሰጡት መልስ 
“የኢትዮጵያ ህዝብ መሪው ሲታመምና ሳይኖር 
በማን እንደሚመራ የማወቅ መብት አጥቷል፡
፡ በአሁኑ ጊዜ አገሪቱን ማን እንደሚመራትም 
አናውቅም፡፡ የጠ/ሚኒስትር ሥራ ደቂቃ በደቂቃ 
ውሳኔ የሚጠይቁና ፊርማ የሚያስፈልጓቸው 
ጉዳዮች አሉ፡፡ አቶ በረከት ማነው የሚመራን 
ተብለው ሲጠየቁ ሆስፒታል የተኙት አቶ መለስ 
ናቸው መባሉ የህገመንግስቱን የህግ ክፍተት 
የሚያሳይ ነው፡፡ ም/ጠሚኒስትሩ ተክተው 
የመሥራት ሥልጣን እንደሌላቸው ያሳየ ነው፡
፡ በአሁኑ ጊዜ ህዝቡ የሚመራውን አያውቅም” 
በማለት ገልፀዋል፡፡

   የዚህ መማክርት ጉባኤ አባላት በዕድሜ 
የገፉ፣ የፓርቲው አባል የሆኑ፣ በህዝብና 
በአባላት እምነት የተጣለባቸው አንጋፋ ሰዎች 
ሲሆኑ በዋነኝነት ሥራቸውም ካላቸው ልምድና 
ተሞክሮ አኳያ ኦፌኮን ማማከር፣ በሀገራችን 
ኢትዮጵያ የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት 
ማማከርና ማስታረቅ፣ እንዲሁም የውህዱን 
ፓርቲና የሀገሪቱን አንድነት ማስጠበቅ እንደሆነ 
ተጠቁሟል፡፡ በዕለቱ ውህዱ ፓርቲ ኦፌኮ 
ጋዜጣዊ መግለጫም ሰጥቷል፡፡

   የተለያዩ ፖለቲከኞችና የአዲስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ ምሁራን፣ ያነጋገርናቸው የአዲስ 
አበባ ነዋሪዎች የፓርቲዎቹ ውህደት በሀገሪቱ 
የሚደረገውን የፖለቲካ ትግል አንድ ርምጃ 
ወደፊት እንደሚያሳድገውና ከፍተኛ የህዝብ 
ድጋፍም እንደሚያስገኝላቸው ያላቸውን እምነት 
በተለይ ለፍኖተ ነፃነት ገልፀዋል፡፡

መንግስት በኃይማኖታችን ጉዳይ በግልፅ ጣልቃ 
እንዲገባ መደረጉ፣ በርካታ የቅርሶች መጥፋትና 
የመሳሰሉት በሳቸው ዘመን የተፈፀሙ አሳዛኝና 
አሳፋሪ ድርጊቶች በመሆናቸው ስኬታማ ዘመን 
መባሉ ለኃይማኖቱ ተከታዮችና ለቤ/ክርስቲያኗ 
ያላቸውን ንቀት ያሳያል ሲሉ ኮንነዋል፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ በስማቸው በ200 
ሚሊዮን ብር ወጭ የኤድስ ፣የቲቢ እና የካንሰር 
ህሙማን መገገሚያ ማዕከል ሊገነባ መሆኑም 
በዕለቱ ይፋ የተደረገ ሲሆን፤ ማዕከሉንም 
ዶ/ር ቴዎድሮስ አድሃኖም፣ የበላይ ተቆጣጣሪ 
እንዲሆኑ በፓትርያርኩ መሾማቸው ተጠቁሟል፡
፡ በክብረ በዓሉ ላይም የተለያዩ የኃይማኖት 
አባቶችና ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት 
መገኘታቸው ታውቋል፡፡ 

ስለ በዓለ ሲመታቸውና በተጠቀሱት ችግሮች 
ዙሪያ አስተያየትና ዝርዝር መረጃ እንዲሰጡን 
ጠቅላይ ቤ/ክህነት ጽ/ቤት ጥረት ብናደርግም 
አልተሳካም፡፡

ዘርፈዋል ተብሏል፡፡ ነዋሪዎቹ ስለደረሰው አደጋ 
ሲገልፁ 20 ሰው ሞቶ 16ቱ በአንድ ጉርጓድ 
መቀበራቸውን አይተናል፣ ጥቃቱ የተፈፀመው 
በየትኛውም ብሔርና ቋንቋ ተናጋሪ ላይ ሳይሆን 
በወታደራዊና በመንግስት ተቋማት እንዲሁም 
በታጣቂዎች ላይ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ 

ይሁን እንጂ በተባራሪ ጥይት የሞቱ ሲቪሎች 
መኖራቸውን በመጠቆም በአካባቢው ያለው 
ኃይል ለጊዜው መቋቋም ተስኖት የነበረ ቢሆንም 
ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ታጣቂዎቹ ከተማውን 
ለቀው በመሄዳቸው ውጊያው ለጊዜው ቆሞ 
እንደነበር አስታውሰዋል፡፡ በኋላም በአካባቢው 
የተከሰተው ግጭት በከተማው ነዋሪዎች ላይ 
ከፍተኛ ሥጋት መፍጠሩን፣ ከተማዋን የወረሩት 
ታጣቂዎች ቋንቋቸው አለመታወቁ ብቻ ሳይሆን 
የታጠቁት መሣሪያ የአገራችን ሠራዊትና ፖሊስ 
ከታጠቀው የተለየ ምናልባትም እጅግ ዘመናዊ 
ሳይሆን እንዳልቀረ ያላቸውን ግምት ሰጥተዋል፡፡ 
በጉዳዩ ላይ የመንግስት አካላት አስተያየታቸውን 
እንዲሰጡበት ያደረግነው ሙከራ ለጊዜው 
አልተሳካም፡፡

በሞያሌ ከተማ ...
ከ ገፅ 1 የዞረ....

ከ ገፅ 1 የዞረ....
የተደረገበት የፍትህ ጋዜጣም ሲከለከል ቅድሚያ 
የተሰጠው ምክንያት ተመሳሳይ መሆኑን 
ገልፀዋል፡፡ በማያያዝም አቶ በላይ የመፍትሄ 
ሐሳቡን ሲያቀርቡ “በአሁኑ ጊዜ በመንግስት ሆነ 
በግል ማተሚያ ቤቶች መተማመን ስለማይቻል 
ፓርቲው የራሱን ማተሚያ ማሽን መግዛት የግድ 
ሆኗል፡፡” ካሉ በኋላ “በአገር ውስጥም በውጭ 
አገር የምትኖሩ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያን 
ሁሉ አስቸኳይ ድጋፍ አድርጋችሁ ጋዜጣውን 
ከመዘጋት ልትታደጉት ይገባል፡፡” ሲሉ 
ጥሪያቸውን አቅርበዋል፡፡

ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ 
በማህበራዊና በመዝናኛ ላይ አተኩሮ ከልሳንነት 
ባሻገር በአገሪቱ ውስጥ ያለውን የነፃ ሚዲያ 
ክፍተት በመሸፈን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ 
ተነባቢነት ያተረፈና በሰፊው ነፃ ሐሳቦች 
የሚንሸራሸሩበት ጋዜጣ መሆኑ ይታወቃል፡፡

የፍኖተ ነፃነት ...

ኦሮሚያ ትራፊክ ፖሊስ 
ጥንካሬውን እያጣ ነው 

ተባለ
በመላው አገሪቱ የቅድመ አደጋ መከላከልና 

ጠንካራ ቁጥጥር በአርያነት ይጠቀስ የነበረው 
የኦሮሚያ ትራፊክ ፖሊስ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 
ጥንካሬውን እያጣ ነው ሲሉ አንዳንድ የተሸከርካሪ 
ተገልጋዮች ለዝግጅት ክፍላችን አስታወቁ፡
፡ ተገልጋዮቹ እንደሚሉት “ተሸከርካሪዎች 
ከመጠን በላይ እንዳይፈጥኑ ከመደበኛ ጭነት 
በላይ እንዳይጭኑና ሹፌሮች የደንብ ልብስ 
ለብሰው እንዲነዱ፤ በተጨማሪም ከታሪፍ በላይ 
የሚያስከፍሉ ሹፌሮችንና ረዳቶችን ይቆጣጠሩ 
የነበሩት ቁጥጥር በመላላቱ በተገልጋዮች ላይ 
ጉዳት እየደረሰ ነው፡፡” ሲሉ ተጠቃሚዎች 
ገልፀዋል፡፡ 

እነዚህ በተለያዩ ምክንያት በኦሮሚያ ክልል 
የሚንቀሳቀሱና እንዲሁም በኦሮሚያ የተለያዩ 
ከተማዎች የሚኖሩ አንዳንድ ግለሰቦች ለዝግጅት 
ክፍላችን እንደገለፁት “ከሌሎች ክልሎችና 
በኦሮሚያ ከሚገኙት መንግስታዊ ተቋማት 
ውስጥ በጠንካራ አርዓያነት የሚነሳው የኦሮሚያ 
ትራፊክ ፖሊስ በአዲስ አበባና በአንዳንድ 
ክልሎች እንደምናየው ጥፋተኛ ከያዙ በኋላ 
መልቀቅ፣ እያዩ እንዳላዩ መሆንና በተለይ 
ተገልጋይን ለአደጋ በሚያጋልጥ መንገድ እቃን 
ከሰው ጋር ሰውን በሰው ላይ መጫንና ከታሪፍ 
ውጪ ማስከፈል ወንጀል መሆናቸው እየታወቀ 
ትራፊክ ፖሊሶች እያዩ እንዳላዩ የማለፍ ተግባር 
ተጀምሮአል” ብለዋል፡፡

በመጨረሻም ተገልጋዮች እንደሚሉት 
የሚመለከታቸው የክልሉ ባለሥልጣናት 
በአስቸኳይ እርምጃ በመውሰድ ተቋሙን ወደ 
ቀድሞ ዝናው የመመለስ ኃላፊነት ይጠበቅባቸዋል” 
ሲሉ በተለይ ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡ 
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አንዱዓለም አራጌ “ሽብርተኛ” ወይስ …

ዶ/ር በዛብህ ደምሴ

 በያዝነው ሐምሌ ወር ውስጥ የመገናኛ 
ብዙኃን ከፍተኛ የዜና ሽፋን የእነ አንዱዓለም 
አራጌ የክስ መዝገብ ላይ የተሰጠው ፍርድ ነው፡
፡ ወጣቱ ፖለቲከኛ አንዱዓለም አራጌ “ሽብርተኛ 
ነው” በሚል የኢህአዴግ ፍ/ቤት እድሜ ልክ 
እስራት እንደፈረደበት ሰማሁኝ፡፡ እውነት 
አንዱዓለም ሽብርተኛ ነው?

እኔ አንዱዓለምን ያወቅኩት በ1992 ዓ.ም 
ነው፡፡ ኢዴፓ የተመሠረተበት ወቅት ሲሆን 
በፓርቲው የአመራር ደረጃ ተገናኘን፡፡ ያን ጊዜ 
አንዱዓለም የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ተማሪ ነበር፡
፡ አንዱዓለም አስተዳደጉ በቤተክርስቲያን ሥነ 
ምግባር ስለሆነ ትሁትና ለሰው ልጅ ትልቅ 
አክብሮት ያለው ነው፡፡ ለሰው ልጅ ብቻ ሳይሆን 
ለእንስሳትና ለፍጡር ሁሉ ርህራሄ ይሰማዋል፡፡ 

አንዱዓለም ጥልቅ የሆነ የአገር ፍቅር አለው፤ 
ቅንጅት ሲቋቋም ኢዴፓን ወክለን የቅንጅት 
ላዕላይ ም/ቤት አባል ነበርን፡፡ በየስብሰባዎቹ 
ላይ የሚያራምደው የህጋዊና ሠላማዊ ትግልን 
መርህ ነው፡፡ የማርቲን ሉተር ኪንግ የሰላማዊ 
ትግል ውጤት ከደሙ ጋር የተዋሐደ ነው፡፡ 
አንዱዓለም አራጌ በሰላማዊ ትግል የቆረበ ወጣት 

ነው ማለት ይቻላል፡፡ የቅንጅት አመራር ሲታሰር 
አመራሩ ውክልና ከሰጣቸው ሰዎች አንዱ እኔ 
ነበርኩኝ፡፡ እስር ቤት እያለ ስጠይቀው አበክሮ 
የሚነግረኝ ከእስር ውጪ ያለነው የቅንጅት 
አመራሮች የህጋዊና የሠላማዊ ትግልን መንገድ 
ብቻ ተከትለን አመራር እንድንሰጥ ነበር፡፡

እነሱ እስር ቤት እያሉ እኔና ሻለቃ አድማሱ 
መላኩ ቅንጅትን ወክለን አሜሪካን አገር ሄደን 
ነበር፡፡ እዚያው አሜሪካን አገር የተለያዩ ግዛቶች 
እየተዘዋወርን ሳለ እነሱ ተፈቱ፡፡ ከእስር ቤት 
እንደወጡ አመራሩ አሜሪካን መጥቶ ነበር፡
፡ አሜሪካን ሲመጡም በኢ/ር ኃይሉ ሻውል 
እና በቅንጅት አምስቱ ሥራ አስፈፃሚ መካከል 
አለመግባባት ተፈጥሮ እንደነበረ ታወቀ፡፡ 
በመካከላቸው የተፈጠረው አለመግባባት ወደ 
ልዩነት እንዲያመራ አንዱዓለም አሜሪካ እኔ 
ዘንድ እየደወለ ጉዳዩን በሽምግልና እንዲፈታ 
ይወተውት ነበር፡፡ እኛም ሁለቱም ወገን ተቀምጦ 
በመነጋገር ለአገርና ለህዝብ ሲባል ልዩነታቸውን 
በመቻቻልና ወደ ጐን እንዲተው ያደረግነው 
ጥረት አልተሳካም፤ አንዱዓለምና የተወሰኑ 
ወጣቶች ቅንጅት እንዳይከፋፈል ቢማፀኑም 
አልሆነም፡፡ የቅንጅት አመራር መኢአድና 
አንድነት ፓርቲ በመሆን ሁለት ቦታ ተከፍሎ 
መንቀሳቀስ ሲጀምር አንዱዓለም በሁለቱም 
ውስጥ ላለመግባት ወስኖ ራሱን አገለለ፡፡ ከብዙ 
ጊዜ በኋላ በአንድነት ፓርቲ ውስጥ ገብቶ 
ትግሉን ተቀላቀለ፡፡

በአንድነት ፓርቲ አመራር ውስጥ እያለ 
መኢአድንና አንድነትን ለማዋሐድ ሁለቱ 
ፓርቲዎች በተስማሙት መሠረት አንድ 
የውህደት አመቻች የጋራ ኮሚቴ ተዋቅሮ 
ነበር፡፡ በዚህ ኮሚቴ ውስጥ እኔ ከመኢአድ፣ 
አንዱዓለም አራጌ ከአንድነት ፓርቲ ተወክለን 
ለስድስት ወራት የሁለቱን ፓርቲዎች ደንብና 

ፕሮግራም መርምረናል፡፡ በሁለቱ ፓርቲዎች 
መካከል ያለውን የዓላማ፣ የስትራቴጂና 
የታክቲክ እቅዶችን ለማየት ሞክረናል፡፡ በሁለቱ 
ፓርቲዎች መካከል የዓላማ የፕሮግራምም ሆነ 
የስትራቴጂ ልዩነት የለም፡፡ ያገኘነው ልዩነት 
የግለሰቦች መኮፈስ እብጠትና የግል ፍላጐትን 
ማስቀደም ነው፡፡ በዚሁ መንፈስ በተለይ በኢ/ር 
ኃይሉ ሻውል የግል ፍላጐትና እንቢተኝነት 
የህዝብ ጥያቄ የሆነው የውህደት ውጥን ከሸፈ፡
፡ ውህደቱ እንዲሳካ አንዱዓለም ያደረገው ጥረት 
ከፍተኛ ነው፡፡ ያቀርባቸው የነበሩ የበሰሉ ሐሳቦች 
ከዕድሜው በላይ ነበሩ፡፡ ትዕግስቱ በውስጡ 
የሰረፀው የሐገር ፍቅር፣ የተላበሰው የሰላማዊ 
ትግል መርህ የኢህአዴግ ፍ/ቤት ከሰጠው ውሳኔ 
እጅግ ተቃራኒ ነው፡፡

በዓለም ላይ የሽብርተኞች ተፈጥሮና ባህርይ 
ይታወቃል፡፡ ሠላምን የማይፈልጉ፣ ህሊናቸውን 
ለንዋይ ያስገዙ፣ ሱስኞች፣ ለሰብአዊ ፍጡር 
ርህራሄ የሌላቸው፣ ከእግዚሐብሄር መንገድ 
የወጡ፣ እምነታቸውንና ፍላጐታቸውን በኃይል 
ለመጫን የሚፈልጉ ናቸው፡፡ አንዱዓለም 
አራጌ ደግሞ “ሳንገድል እየሞትን፣ ሳንደበድብ 
እየተደበደብን፣ ሳናስር እየታሰርን ክፋትና 
ጥላቻን ተቀብለን ፍቅርና ደግነትን እንስጥ” 
እያለ የሚሰብክ ወጣት ነው፡፡ ፍትህ፣ 
ዲሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ 
ህዝብ በመረጠው እንዲተዳደር የነፃነት ናፍቆት 
ያደረበት ልጅ መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው፡
፡ ኢህአዴግ የሚከተለው የሽብርተኝነት መርህ 
ከእውነት የራቀ ነው፡፡ ሽብርተኝነትን በግንባር 
ቀደምትነት በምትዋጋው አሜሪካን አገር ውስጥ 
ባሉ ዩኒቨርስቲ ተፈልገው እንዲያስተምሩ 
የተደረጉ ኢትዮጵያኖችን ኢህአዴግ ሽብርተኛ 
ብሎ ይሰይማል፡፡ አሜሪካን እንዴት ነው 
ሽብርተኛን ቀጥራ በዩኒቨርስቲዋ እንዲያስተምር 
የምታደርገው? የሚያስተምረው በአሜሪካን 

ውስጥ ሽብርተኝነት እንዲኖር ስለምትፈልግ 
ነው? በጥቅሉ ኢህአዴግ ተቃዋሚዎችን 
ተቺዎቹንና ጋዜጠኞችን ሽብርተኛ እያለ 
የሚከሰውና የሚያስረው ገመናውን 
ስለሚያጋልጡ ነው፡፡ የፀረ ሽብር አዋጁ ዓላማ 
ተልዕኮና ግብ ተቃዋሚዎችንና ጋዜጠኞችን 
በህግ ሽፋን ወንጀል ለመፈፀም የታቀደ ነው፡፡ 
በተግባር እያየነው ያለውም ይህንኑ ነው፡፡

በዚህ ትውልድ ውስጥ ኢህአዴግ ለዘረጋው 
ኢ-ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እያከናወነ ላለው 
አገር የመበተን፣ ዜጐችን የማዋረድ፣ ድህነትንና 
ሰቆቃን የማስተናገድ ዓላማው ተባባሪና 
መሣሪያ ሆነው ለሚያገለግሉ ሁሉ የሕሊና ዕዳ 
አለባቸው፡፡ የሐሰት ክስ መስርተው ለሚከሱ 
ለሚያስሩ የሀሰት ምስክሮችን እያሰለጠኑ 
የሚያስመሰክሩም፣ የሚመሰክሩም ዛሬ ሊሞገሱ 
ሊሸለሙ ይችላሉ፡፡ ዛሬ የጣፈጠ ምግብ 
እየተመገቡ ነው፡፡ ለልጆቻቸው ለትልዱና 
ለህሊናቸው እያስቀመጡ ያለው እዳ ግን ከፍተኛ 
ነው፡፡ የዛሬ ትውልድ ብቻ ሳይሆን ታሪክና 
መጪው ትውልድ ይፋረዳቸዋል፡፡ በተለይ ዛሬ 
ካባ ለብሰው ክቡር በሆነው የዳኝነት ሥራ ላይ 
የተሰማሩ ዐቃቤ ህግ ሆነው የሚያገለግሉ ቆም 
ብለው ሊያስተውሉ ይገባል፡፡

ሐሳቤን ለማጠቃለል አንዱዓለም አራጌና 
ወዳጁ እስክንድር ነጋ ሽብርተኞች ናቸው ብዬ 
ፍጹም አልቀበልም፡፡ መቸገር ብቻ ሳይሆን 
የሽብርተኝነት ተፈጥሮ የላቸውም፡፡ እነሱ 
እየጮሁ ያለው የህዝብ ድምጽ ይሰማ ነው፡፡ 
የአገሪቱ ዜጐች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት 
እንዲከበር ነው፡፡ ፍትሐዊ ሥርዓት እንዲመጣ 
ነው፡፡ በሽብርተኝነት መፈረጃቸውን አወግዛለሁ፡
፡ ኢህአዴግ ከአስመሳይ ድርጊቱ ተመልሶ 
የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን እንዲፈታ 
ሁላችንም እንጩህ፡፡

እና አቅደህ ነው አክቲቪስት ለመሆን ወይስ 
ባጋጣሚ ነው  ? 

- አዝማሚያው ሊኖር ይችላል - ይህ ለምን 
የሆነ መሰለህ - የኢትዮጵያ ሚዲያን ታውቃለህ 
- በተመቻቸ መሬት ላይ አይደለም የምትሰራው፣ 
ለምሳሌ ዛሬ ፍትህ ታገደች፣ እስከ ዛሬ ከ140 
ክሶች በላይ ተከስሻለሁ፣ ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ 
ፀረ ሽብር ግብረ ሀይል ጠርተው ደብድበውኛል፣ 
በቪዲዮ ቀርፀውኛል፣ ‹‹ከዚህ በኋላ…›› በሚል 
ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ ሰጥተውኛል፣ ይህን እስከዛሬ 
ለሚዲያ አልተናገርኩም፣ በተለያዩ ጊዜያት ከፍተኛ 
የደህንነት ጫናዎች ይደረጉብኛል፣ በዚህ ውስጥ 
ሆነህ በምዕራባውያን ሀገራት እንዳሉት ጋዜጣዎች 
‹‹ጋዜጠኛ›› ብቻ ሆነን ልንቀር አልቻልንም፣ ህዝብ 
ይህን በደል ያውቅ ዘንድ ግፊት ማድረግ ነበረብኝ፣ 
ህግ እንዲከበር፣ ይህን እንዲታገል ጽሁፎቼን በዚህ 
መልኩ እቃኝ ነበር፡፡ በአጠቃላይ ‹‹Activist›› ነኝ 
ባልልም እስከዛሬ ፍትህ ስታደርግ የነበረው ግን 
ከዚህ የተለየ አልነበረም፡፡ ሁለቱም ጎን ለጎን 
እየሄዱም ይመስለኛል፡፡ 

ጋዜጣዋ ከመተቸት ባለፈ መፍትሄ ጠቋሚ 
ነበረች ? 

- ሙሉ በሙሉ መፍትሄ ሰጪ አዝማሚያ 
የያዘች ነበረች ብሎ ለመናገር ድፍረቱ የለኝም፡፡ 
በተወሰነ ደረጃ፣ በጋዜጣዋ አቅም ልክ የመፍትሄ 
ሀሳቦችን የምታቀርብበት ብዙ ጊዜት ነበሩ፡፡ በትችቱ 
ልክ መፍትሄ ትሰጥ ነበር ብዬ ግን አልናገርም፡
፡ ሆኖም ችግሩን አጉልቶ ማሳወቅ ለመፍትሄው 
መቃረብ ነው፣ ብዙ ጊዜ ፍትህ ችግሮችን በማሳየት 
ከግማሽ መንገድ በላይ ትጓዝ ስለነበር መፍትሄ 
ጠቋሚ ነች ልንላት እንችላለን፡፡ 

ፍትህ በኢትዮጵያ ፕሬስ ምን አበርክቶ ነበራት ? 

ድህረ 97 የነበረውን ቆፈን መግረፍ ነበር 
አላማችን፣ ያንን በትክክል እያሳካን ነበር፡፡ ሌላው 
ጋዜጠኝንት ‹‹በሰምና ወርቅ›› እንደማይቀርብ 
ለኢትዮጵያውያን ጋዜጠኞች ጥሩ መልዕክት 
ያስተላለፍን ይመስለኛል፡፡

ቆፊኑን ገፈናል ስትል ግን፣ እውነትም ከቅርብ 
ጊዜ ወዲህ ዝም ጭጭ ብለው የነበሩት 
ምሁራን ፍትህ ላይ በመጻፍ ድምጽ ማሰማት 

ጀምረው ነበር፣ ስርአቱ ይህንን መነቃቃትና 
የቆፈኑ መገፈፍ ያስፈራው አይምስልህ - 
እናንተን ለማገድ ያበቃው ማለቴ ነው፤

- ልክ ነህ - ኢህአዴግ በአሁኑ ሰዓት የአፍሪካ 
ትልቁ አምባገነን ለመሆኑ ምንም አያጠያይቅም፤ 
ከሙባረክ ውድቀት በኋላ ቦታውን የተረከበው 
ኢህአዴግ ነውና፡፡ ስለዚህ ጠንካራ ሚዲያዎችን 
የስልጣኑ ስጋት አድርጎ ነው የሚያያቸው፡፡ ከዚህ 
ፍርሃት የመነጨ ነው ፍትህ ላይም የተወሰደው 
እርምጃ፡፡

- ምን ታጎድሉብናላችሁ?   በተለይ አርብ 
አርብ ፣ 

- ይህን አንተ ነህ የምትፈርደው፡፡ ለማንኛውም 
ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ጋዜጣ በ7 ሰው 
ይነበባል የሚል ጥናት አለ፡፡ ይህንን ደግሞ በ30 
ሺህ ብትመታው ሁለት ሞቶ አስር ሺህ ሰው አርብ 
አያነብም ማለት ነው፡፡

 መዝጋታችሁ እውነት ከሆነ የፍርሃቱ ድባብ 
ተመልሶ አይመጣም ትላለህ? ሌሎች የሚተቹት ገባ 
ወጣ በማለት ስለሚመስለኝ ነው፣

ፍርሃት አይመለስም፣ ለምን መሰለህ ፣ አሁን 
ጎበዝ ወጣት ጸሀፊዎች እየመጡ ነው፣ ለምሳሌ አንዱ 
አንተ ነህ፣  በርካታ አዳዲስ ጸሀፊዎች እየመጡ 
ስለሆነ ስርዓቱን ይገረስሱታል፡፡ እናምኢህአዴግ 
በማን አለብኝነት ፍትህን ቢያፍንም ሺህ የፍትህ 
መንፈስ ያለባቸው ወጣቶች እየተፈጠሩ ነው፡
፡ ከዚህ በኋላ የኔና ያንተ ትውልድ ወደ ፍርሃት 
አይመለስም፡፡ 

እናንተ ከታገዳችሁ የአይጋ ፎረም የአዲስ 
ዘመን እና የክብ ጠረጴዛ ስራ ምን የሚሆን 
ይመስልሀል ?

- አዲስ ዘመን ገፅ ሶስት ባዶውን ይወጣል 
- ስለ ፍትህ በሚጽፍበት ቦታ ላይ ማለቴ ነው፡
፡ የአይጋ ፎረምም ዕጣ ፈንታ ሌላ ኢህአዴግን 
የሚያስጨንቅ እስኪነሳ የተለየ አይሆንም፣ ሰራቸው 
እኛ ነበረን፣ የኢህአዴግ ካድሬዎችንና ሌሎች የዋህ 
ኢትዮጵያውያንን በስነ ልቦና ማዘጋጀት ነበር፣ እከሌ 
የሚባለው ሚዲያ ከግንቦት ሰባት ጋር፣ እከሌ 
ከአርበኞች ግንባር፣ እከሌ ደግሞ ከአልሸባብ ጋር… 

እያሉ ተደጋጋሚ ጽሁፎችን በመጻፍ መንግስት 
ለሚወስድብህ እርምጃ ፍትሃዊነት ያዘጋጁሃል፡፡ 
በቀጣዩ ነጥሮ በሚወጣ ድርጅት ወይም ሚዲያ ላይ 
ፊታቸውን ያዞራሉ ብዬ አስባለሁ፡፡ 

አልሸባብ አስራ አራት ሺህ ዶላር መልስልኝ 
ባለው መሰረት መልሶ ነው የተዘጋው ሊል 
ይችል ይሆን መንግስት ?

- ይህን ማለት አይችልም፤ በዚህ ጉዳይ 
ድሮ አሸናፊው መንግስት ነበር፣ አዲስ ነገርና 
አውራምባን ሲዘጉ ከስረው ነው  አሉን፡፡ እኛ ግን 
እነኚህን ደረጃዎች አልፈናል፣ ባለፈው የታገተብን 
ከመቶ ሺህ ብር በላይ እዚያ ተይዞ ተመሳሳይ 
ቁጥር ለማዘዝ ማተሚያ ቤት ሄድን ነበር፤ ስለዚህ 
በኪሳራ ነው ሊል አይችልም፡፡ እንዲያውም አልፎ 
ተርፎ መንግስት ነጥብ የጣለበት ታክቲክ ነው፣ ይህ 
አይነቱ የስርዓቱ የአፈጀ፣ ያለፈበት ማጥቂያ ስልት 
የአደባባይ ገመና የሆነም ይመስለኛል፤ 

ልጆች፣ ትዳር፣ ህይወት እንዴት ነው  ? 

[ረዥም ሳቅ ነበረው]፤ የሚገርም ነው፣ ትዳር 
የለኝም፤ ጓደኛም የለኝም፤ ቤት ተከራይቼ ነው 
የምኖረው፤ በፊት ከቤተሰቦቼ ጋር እኖር ነበር፤ 
ከሁለት አመት ወዲህ ግን ቤተሰቦቼ ከተለያዩ 
የስርዓቱ ባህሪና ከኢትዮጵያ ፖለቲካ አደገኛነት 
ተነስተው ከዚህ ስራ እንድርቅ ጫና ስላደረጉብኝ 
ብቻዬን መኖር ጀመርኩ፤ ከስምንት ወራት ወዲህ 
ደግሞ በደረሰብን የደህንነት ጫና እኔና ሁለቱ 
ምክትል አዘጋጆቼ እኔ የተከራየሁባት ቤት ውስጥ 
አብረን መኖር ጀምረናል፤ ደጋግመን እንደጻፍነው 
የቺን ቤት ወዳጆቻችን ‹‹አሲምባ›› የሚል ስም 
አውጥተውላታል፡፡ አሲምባ ደርግ ከፍተኛ ብትር 
ያሳረፈባቸው ‹‹የ ያ ትውልድ›› ወጣቶች የመሸጉባት 
ትግራይ ውስጥ የምትገኝ ተራራ ናት፡፡ 

በአጠቃላይ ጋዜጣችሁ ለምን ታገደች ማለት 
ነው  ? 

እኔ እስካሁን የማውቀው ግልጽ ነገር የለም፣ 
የፍትህ ሚኒስቴር ሚኒስትር ብርሃነ ሀይሉ 
‹‹ብሎምበርግ›› ለተባለ የውጭ ሚዲያ በሰጡት 
ማብራሪያ ‹‹በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጤናና በሙስሊሙ 
ተቃውሞ ላይ የጻፈው ነገር አለ›› የሚል ሆኖ 
አግኝተነዋል፣ ስለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጤና እኛ 

የተለየ ነገር አልያዝንም፣ የተለያዩ ወገን መረጃዎችን 
እና የአቶ በረከትን መግለጫ ነው የዘገብነው፤ 

ስለሙስሊሞች ተቃውሞ የተነሳ እንደሆነ 
ደግሞ መንግስት በሙስሊሙ ላይ የወሰደባቸውን 
እርምጃ ባገኘነው መረጃ በማጋለጣችን ቅሬታ 
ተሰምቶት ሊሆን ይችላል፣ ሚኒስትሩ እንዳሉት ያ 
ዘገባ ለብሔራዊ ደህንነት ያሰጋል የሚል  ነው፤ 
መቼም ሀይማኖታዊ ተግባሩን እያከናወነ ያለን 
ምዕመን መስጂድ ውስጥ ገብተው መደብደባቸውን 
መዘገብ እንዴትም ቢለጠጥ ለአገር ስጋት ነው 
ብዬ አላስብም፣ በግሌ እስልምና እምነትም ሆነ 
ሙስሊሞች ለብሄራዊ ደህንነት ስጋት ናቸው 
ብዬ ለሰከንድም ቢሆን አላስብም፡፡  እነሱ ያሉት’ኮ 
‹‹መጅለስ ይውረድ ነው›› መለስ ይውረድ አላሉም፣ 
የሀይማኖታዊ ነጻነት ጥያቄ ነው፡፡ መለስ ይውረድ 
ቢሉም ለብሄራዊ ደህንነት ስጋት ነው ብዬ አላስብም፡
፡ በአጠቃላይ  ጋዜጣው ከዚህ በኋላ ለህትመት 
ብትበቃም  በእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ 
እየደረሰ ያለውን እንዲህ አይነት አፈናዎችንም ሆነ 
ተመሳሳይ ድርጊቶችን  ከመዘገብ ወደ ኋላ አንልም፡፡ 

 እሱ አለፈ - ቀጣዩስ ለምን አልታተመም ? 

- እነሱ ናቸው የሚያውቁት  

ስለዚህ ጉዳይ ማወቅ ለሚገባው አካል ምን 
መልዕክት አለህ  ? 

- እኛ ስራችንን ጨርሰናል፤ ከዚህ በኋላ 
ኃላፊነቱን መወጣት ያለበት ህዝቡ ነው፣ የቻልነውን 
ተቋቁመን ሰርተናል፣ ጉዳዩ አሁን የፍትህ ባልደረቦች 
ጉዳይ አይደለም፡፡ ጉዳዩ የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ 
ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ፡፡

ቀጣዩ ምን ይመስልሀል  ? 

- የአቃቤ ህግ ጥቁምታ እንደሚያሳየው 
መጀመሪያ ፍትህን ዘግተው አንባቢያንን እና ለፕሬስ 
ተቆርቋሪ የሆኑትን በሙሉ  ያለማምዳሉ፡፡ ከዚያ 
በኋላ ደግሞ አንድ ምክንያት ፈጥረው ወይም 
ከአንዱ አሸባሪ ድርጅት ጋር ፈርጀው እጃቸውን 
ይጭኑብናል፡፡ ያስሩሃል ማለት ነው፡፡ ይህ 
የተለመደ አሰራራቸው ነው፡፡ እኛ ግን ለሀገራችን 
እና ለህዝባችን ሁሉንም ለመቀበል እስከ ቀራኒዮ 
አደባባይ እንጓዛለን!

‹‹እኛ ስራችንን ጨርሰናል፤ ከዚህ በኋላ ... ከ ገፅ 6 የዞረ....
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ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሬ ...

በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት 
ከፍተኛ ኮሚሽነር የሆኑት ኔቪ ቪላይ እ.ኤ.አ 
ሐምሌ 18 ቀን 2012 ዓ.ም በሰጡት ጋዜጣዊ 
መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት በጋዜጠኞች 
ላይና ለሰብዓዊ መብት የሚቆረቆሩትን ማሰሩ 
በሰብዓዊ መብት ላይ የተቃጣ “አደገኛ ደወል” 
ነው ሲሉ ገልፀዋል፡፡ የኢትዮጵያ መንግስትም 
ሰፊና አሻሚ የህግ ትርጓሜን በያዘው “የፀረ 
ሽብር” ህግ በሀገሪቱ ላይ ስጋት መፍጠሩን 
በመጠቆም በአሁን ሰዓት ታዋቂው የፖለቲካ 
ተንታኝ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋና የተቃዋሚ 
ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላትን በማሰር 
የሀገሪቱን ህገመንግስት ጨምሮ ኢትዮጵያ 
ፈርማ የተቀበለቻቸውን የሰብዓዊ መብት ድንጋጌ 
የጣሰ ነው ሲሉ ድርጊቱን አውግዘዋል፡፡

በተያያዘ ዜና አምንስቲ ኢንተርናሽናል 
የተባለው ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች 
መንግስት ሰላማዊ ተቃውሞ በሚያሰሙ 
ሙስሊሞች ላይ እየወሰደ ያለውን የኃይል 

እርምጃ አወገዘ፡፡ ተቋሙ እ.ኤ.አ ሐምሌ 26 
ቀን 2012 ዓ.ም  በሰጠው መግለጫ አዲስ አበባ 
በሚገኙ በአወሊያ መስጅድና ት/ቤት እንዲሁም 
በታላቁ አንዋር መስጅድ ሰላማዊ ተቃውሞ 
በማሰማታቸው የታሰሩትን፣ በመንግስት ፀጥታ 
ኃይሎች በተሰወሩትና የአካል ጉዳት በደረሰባቸው 
ሙስሊሞች ላይ እየተፈፀመ ያለው የሰብዓዊ 
መብት ጥሰት በእጅጉ ማዘኑን በመግለጽ 
ድርጊቱን  አውግዟል፡፡

በተለይ በቅርቡ ተቃውሞ የሚያሰሙ 
የሙስሊሙ ማኅበረሰብ ተወካዮች ላይ 
እና የሙስሊም መጽሄት ጋዜጠኞች ላይ 
የተወሰደውም እርምጃ እንዳሳሰበው በመግለጽ 
የኢትዮጵያ መንግስት ለሁሉም ኢትዮጵያውያን 
ተቃውሟቸውን በሰላማዊ መንገድ ለሚለገፁት 
በሀገሪቱ ህገ መንግስትና ኢትዮጵያ ፈርማ 
የተቀበለቻቸውን ድንጋጌዎች መተግበርና 
መጠበቅ እንዳለበት በመግለጫው አስታውቋል፡፡

ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች 
የኢትዮጵያ መንግስትን አወገዙ

     ሰሞኑን መደበኛ ስብሰባውን ያደረገው 
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ም/ቤት በልዩ 
ልዩ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎችን 
በማሳለፍ መጠናቀቁን ምንጮቻችን ገልፀዋል፡፡ 
ምንጮቹ እንደሚሉት በክልሉ መንግስት ገዢው 
ፓርቲ ኦህዲድና በአንዳንድ የክልሉ መንግስት 
ካቢኔ አባላት ውስጥ በሙስናና በመንደርተኝነት 
በተቧደኑ ባለሥልጣናት የሥራ እንቅፋት 
በመሆንና በህመም ምክንያት መስተዳድሩን 
መምራት አልቻሉም በሚባሉት አቶ አለማየሁ 
አቶምሳ ምትክ ወ/ሮ አስቴር ማሞን ይሾማል፣ 
በክልሉ ሙሰኞችና በመልካም አስተዳደር እጦት 
አቤቱታ የሚቀርብባቸውን የሥራ ኃላፊዎች 
ከቦታቸው ያነሳል ተብሎ ተጠብቆ የነበረው ም/
ቤት ምንም ሳይል አልፎታል፡፡ 

   ለብዙ ጊዜ በም/ቤቱ ስብሰባ ላይ የማይገኙት 
አቶ ዘላለም ጀማነህ መደበኛ ወንበራቸውን 
ትተው በመጨረሻ ወንበር ላይ ተቀምጠው 

የነበረ ሲሆን የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ አለማየሁ 
አቶምሳ፣ የክልሉ ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ፍቃዱ 
ሰቦቃ፣ ሚኒስትር አቶ ጁኔዲን ሳዶ የመሳሰሉት 
ከፍተኛ ባለሥልጣናት በም/ቤቱ ስብሰባ ላይ 
አለመገኘታቸው አነጋጋሪ ሆኖ ሰንብቷል፡
፡ የመንግስት ባለሥልጣናት ባይገኙም ም/ቤቱ 
ስብሰባውን አድርጐ ውሳኔዎችን አሳልፏል፡፡ 

  ምንጮቻችን እንደሚሉት ም/ቤቱ ባልተጠበቀ 
ሁኔታ የክልሉ የፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩትን 
አቶ ታደለ ነጌሾንና ምክትላቸውን ሰዒድ 
ጁነዲን ከኃላፊነት በማንሳት በምትካቸው አቶ 
ደሞዜ ማሞን ፕሬዝዳንት አቶ ቦጃ ታደሰን ም/
ፕሬዝዳንት አድርጐ ሾሟል፡፡ የሥራ ኃላፊዎቹ 
ከቦታቸው የተነሱት በሙስናና በክልሉ የፍትህ 
ሥርዓቱን ፍትሐዊ ማድረግ ባለመቻላቸው ነው 
ተብሎ በጥርጣሬ ከመነገሬ ውጪ ምክንያቱን 
በግልጽ ማወቅ አልተቻለም በማለት ምንጮቻችን 
ጠቁመዋል፡፡

ጨፌ ኦሮሚያ የክልሉ ከፍተኛ ባልስልጣናት
 ባልተገኙበት ስብሰባውን አከናወነ

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 
(አንድነት) በምዕራብ ሸዋ ዞን የነበረውን 
አደረጃጀት ከህዋስ ደረጃ ከፍ ለማድረግ ያደረገው 
ጥረት ውጤት አስገኝቷል ተባለ፡፡ የቀጠናው 
አደራጆች ለዝግጅት ክፍላችን እንደገለፁት እስከ 
ሐምሌ 22 ቀን 2004 ዓ.ም የነበረው የአካባቢው 
መዋቅር ጠንካራ አልነበረም፡፡ ይሁን እንጂ 
በአካባቢው ያሉት ጠንካራ አባላትና ከዋናው ጽ/
ቤት የተላኩ አደራጆች ባደረጉት ጥረት ሐምሌ 

22 ቀን 2004 ዓ.ም የዞኑ ጊዜያዊ ስራ አስፈፃሚ 
7 አባላት ያሉበት ኮሚቴ ሊቋቋም መቻሉ 
ተጠቁሟል፡፡

ከፓርቲው የተገኘው መረጃ እንደሚያመላ 
ክተው በቅርቡ በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ከተማ 
አንድነት የራሱን ጽ/ቤት ለመክፈት ዝግጅቱን 
አጠናቋል፡፡ፓርቲው ከዚህ በፊት በተለያዩ 
የሀገሪቱ አካባቢዎች ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶችን 
መክፈቱ ይታወቃል፡፡ 

አንድነት በአምቦ አደረጃጀቱን አጠናከረ

    በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምስራቅ 
ሐረርጌ ድንበርና በሱማሌ ክልላዊ ድንበር ላይ 
በተፈጠረ አለመግባባት ከምስራቅ ሐረርጌና 
ከምዕራብ ሐረርጌ ወደ ሱማሌ ይሄድ የነበረው 
ጫት ከባቢሌ ከተማ እንዳያልፍ መደረጉን የዜና 
ምንጮቻችን ገለፁ፡፡ ምንጮቻችን ለዝግጅት 
ክፍላችን እንደተናገሩት “በሁለቱ ክልል ድንበር 
ላይ የሚኖሩ አንዳንድ ግለሰቦች በሚፈጥሩት 
አለመግባባት በተለያየ ጊዜ ግጭቶች እየተነሱ 
እስከ መሣሪያ መማዘዝ ያደርስ የነበረ ሲሆን 
ችግሩ እያደገ መጥቶ በአሁኑ ጊዜ በኦሮሚያ 
ድንበር ያሉት ኬላዎች ወደ ሱማሌ ክልል ጫት 
እንዳይሻገር ከልክለዋል” ብለዋል፡፡

   ከአባባቢው የመጣን ነዋሪዎች ነን የሚሉ 

የአይን እማኞች እንደሚሉት “በአሁኑ ወቅት 
ጫት ወደ ሱማሌ ክልል ባለመሻገሩ ነዋሪዎች 
መቸገራቸውንና በዚሁ ምክንያት ጦርነት ሊነሳ 
ይችላል የሚል ሥጋት ተፈጥሮአል፡፡ አልፎ 
አልፎ አሁንም ግጭቶች እየተደረጉ ናቸው፡፡ 
ጉዳዩ ውይይት ተደርጐበት መፍትሄ ካልተገኘ 
አሳሳቢ ነው” ይላሉ፡፡ ጅጅጋን ጨምሮ በተለያዩ 
የሱማሌ ክልል ከተሞች ያሉ ተጠቃሚዎች 
በጫት እጦት እየታመሱ መሆኑ ተጠቁሟል፡፡

  ከዚሁ ጋር ይያያዙ አይያያዙ ባይታወቅም 
በባቢሌ ወረዳ ውስጥ በሚገኘው ዳከታ እና 
በጂጂጋ አካባቢ በተደጋጋሚ ተኩስ ይሰማ 
እንደነበር ምንጮች አክለው ገልፀዋል፡፡

ጫት ከኦሮሚያ ወደ ሱማሌ ክልል እንዳይገባ 
በነዋሪዎች ታገደ

ከሰባት ወራት በላይ ያስቆጠረው የሙስሊም 
ምዕመናን “መጅሊስ አይወክለንም፣ መንግስት 
በኃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይግባ” የሚለው 
ተቃውሞ አሁንም እንደቀጠለ ነው፡፡ 

ጥያቄውን በማስተባበር ከመንግስት ጋር እስከ 
መደራደር ደርሰው የነበሩት የሙስሊም መፍትሄ 
አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት ሁሉም በቁጥጥር ስር 
ቢውሉም ተቃውሞው እንደቀጠለ ነው፡፡

ባለፈው አርብ ሐምሌ 20 ቀን 2004 ዓ.ም 
ከጁሙኣ ስግደት በኋላ ከተለያዩ የአዲስ አበባ 
ክፍሎች የተሰበሰቡት ሙስሊም ምዕመናን 
በአይነቱ ልዩ የሆነ የዝምታ ተቃውሞ አሳይተዋል፡

በልዩ ፊልም ፕሮዳክሸን የቀረበው በኢን-
ስታይል ፊልም ፕሮዳክሽን የተዘጋጀው በደራሲ 
መቅደስ በቀለ (ማክዳ) በዳይሬክተር አዚዝ 
መሃመድ  የተሰራው ‹‹ፒራሚድ›› የተሰኘ 
በአይነቱ ለየት ያለ አዲስ  የፍቅር ፊልም 

በልዩ፤ፕሮግራም፤በኢትዮጵያ፤ብሔራዊ፤ቴአ
ትር፤ሐምሌ፤29፤እሁድ፤ቀን፤2004፤ዓ.ም፤

በ12፡00ሰዓት፤ሚኒስትሮች፤አምባሳደሮች
፤ታዋቂ፤ግለሰቦች፤አርቲስቶች፤ጋዜጠኞች፤የ
ኪነጥበብ ቤተሰቦች፤በተገኙበት በደመቀ ሥነ-
ሥርዓት ይመረቃል፡፡ በነሀሴ 6 ቀን 2004 
ዓ.ም በሁሉም የግል ሲኒማ ቤቶች እና በክልል 

፡ዘጋቢዎቻችን ከስፍራው የሰበሰቧቸው 
መረጃዎችና ፎቶግራፎች እንዳመለከቱት 
ምዕመናኑ ቁጭ ብለው፣ እጃቸውን አፋቸው 
ላይ አድርገው፣ እጃቸውን በማጠላለፍ (የእስር 
ምልክት በማሳየት)፣ እጃቸውን ወደ ፈጣሪ 
በማንሳትና ለታሰሩ ወገኖቻቸው ፀሎት በማድረስ 
ተቃውሟቸውን አሰምተዋል፡፡

በዕለቱ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ የሰው ቁጥር 
በተቃውሞው ላይ ቢሳተፍም አንዳችም አይነት 
የፀጥታ ችግር አልተፈጠረም፡፡ የፀጥታ ኃይሎች 
ችግር ሊፈጠር ይችላል በሚል አካባቢው ላይ 
ቢሰባሰቡም ህዝቡ ተቋውሞውን በሰላማዊ 
መንገድ በመግለጽ ተበትኗል፡፡

ከተሞች እንዲሁም በነሀሴ 20 ቀን 2004 ዓ.ም 
በመንግስት ሲኒማ ቤቶች ለተመልካች ይቀርባል፡
፡ 

በዚሁ ፊልም ላይ ዳዊት አባተ ፣ ፅዮን 
መላኩ /ልዩ/፣ ቴዎድሮስ ጋሻውበዛ፣ ነበያት 
መኮንን፣ አልማዝ አበበ፣ መቅደስ በቀለ/ማክዳ/ 
፣ ጌታቸው ካሳ እና ሌሎችም ወጣትና አንጋፋ 
ተዋናዮች ተውነውበታል፡፡ ፊልሙን ሰርቶ 
ለማጠናቀቅ 2 ዓመት ያህል ሲወስድ ከ500,000 
ሺ ብር በላይ ወጪ ወጥቶበታል፡፡ 1፡35 ደቂቃ 
የሚወስደው ፈልም ታሪኩ በፍቅር ህይወት ላይ 
የሚያውጠነጥነው ፊልም ነው፡፡ 

የሙስሊሞች ልዩ ተቃውሞ እያስደመመ ነው

“ፒራሚድ” አዲስ ፊልም ሊመረቅ ነው!

በ“ሽብርተኝነት” ተከሳ የ14 ዓመት እስራትና 
33ሺ ብር ቅጣት የተፈረደባት ጋዜጠኛ ርዕዮት 
ዓለሙ ባቀረበችው ይግባኝ  በመጪው ዐርብ 
ሐምሌ 27 ቀን 2004 ዓ.ም ከጧቱ በሦስት ሰዓት 
6 ኪሎ በሚገኘው ጠ/ፍ/ቤት 1ኛ ወንጀል ችሎት 
ለውሳኔ ትቀርባለች፡፡ 

ክሱን የተመለከተው ፌዴራል ከፍተኛ ፍ/
ቤት በወሰነው ውሳኔ ቅሬታዋን ለጠቅላይ ፍ/ቤት 
1ኛ ወንጀል ችሎት ያቀረበችው ጋዜጠኛ ርዕዮት 
ዓለሙ ይግባኝዋ ሲታይ ቆይቷል፡፡ ርዕዮት በፍ/
ቤት በአካል በተደጋጋሚ በመገኘትና በጠበቃዋ 
አማካኝነት የተፈጠረውን የአተረጓጐም ስህተት 

ያለችውን ቅሬታ አቅርባለች፡፡ ዐቃቤ ህግም 
የራሱን መከራከሪያ ነጥቦች አቅርቧል፡፡ የግራና 
ቀኝ ክርክሩን ያደመጠው ፍ/ቤት በይግባኙ ላይ 
ውሳኔ ለመስጠት ለመጪው ዐርብ በሦስት ሰዓት 
ቀነ ቀጠሮ ሰጥቷል፡፡ 

ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙ በቅርቡ የአገሯን 
መንግስት በመተቸት የታሰረች ሴት ጋዜጠኛ 
በሚል ዓለም አቀፍ ሽልማት ያሸነፈች መሆኗ 
ይታወቃል፡፡ ሽልማቱ በሚቀጥለው ዓመት 
ጥቅምት ወር 2005 ዓ.ም ርዕዮት ወይም 
ተወካይዋ በሚገኙበት ሥነ ሥርዓት በአሜሪካን 
አገር ይሰጣታል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙ ለይግባኝ ውሳኔ 
ዐርብ ፍ/ቤት ትቀርባለች

ከ ገፅ 9 የዞረ....

ጋር ነበር። በአሜሪካው ፕሬዘዳንት ባራክ ኦባማ 
ጋባዥነት በግሩፕ ስምንት ሀገሮች ስብሰባ ላይ ጎን 
ለጎን ተቀምጠው ታይተዋል። ምነው እንኳ የዛኔ 
አይደል እንዴ… ያ አበበ ገላው የተባለ ጋዜጠኛ 
ጠቅላይ ሚኒስትራችንን “አንተ” ብሎ ጠርቶ 
ያንን ሁሉ ነገር የተናገራቸው። ይኸው ከዛ ጊዜ 
በኋላ “መድፍ ተደግፈው መፅሀፍ ሲያነቡ የነበሩ” 
ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጋዜጠኛው የቃላት መድፍ 
ጉዳት ደረሰባቸው” እያለ ሀገሬው ሲቧልት መቼም 
የሰው አፍ ክፉ ነው ይኸው ተይዘው የት እንዳሉ 
እንኳ በቅጡ አይታወቅም። ከርሳቸውም አልፎ 
ተርፎ አጠገባቸው ተቀምጠው የነበሩት ምስኪን 
ፕሬዘዳንት ለሞት በቁ። “ለሀጢያን የመጣ ለፃድቃን 
ይተርፋል” ሲሉ የተረቱም አሉ። 

እውነት ግን ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሆነ ነገር 
ውስጥ ተደብቀው እየሰሙን ይሆን!? ወይስ በሰማይ 
ከአባታቸው ዘንድ ቁጭ ብለው እየፀለዩልን ይሆን!? 
የምር እኮ ግራ የሚያጋባ ነው። የጋናው ፕረዘዳንት 
ሞትም ሆነ ህመም እንዲሁም ተተኪያቸው 
ወዲያውኑ ነበር ለሀገሬው ህዝብ የተገፀው የእኛ 
ግን…

በኢትዮጵያ ታሪክ ከዚህ በፊትም ምኒሊክ የሞቱ 
ጊዜ ለአመታት ሞታቸው ተደብቆ “አሉ እረፍት 
ላይ ናቸው” እየተባለ ህዝቡ “ንጉስ ሆይ ሺህ አመት 
ይንገሱ” እያለ ቀጥ ለጥ ብሎ ተገዝቶላቸዋል። 

ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከአይናችን ከተሰወሩ 
ሁለት ወር ሊጠጋን ነው። ታድያ አሁን ማን 
እየመራን ነው? በእውኑ መልካሙ እረኛችን 
እርሳቸው አልነበሩምን!? ከእንግዲህስ ማን ይሆን 
በእርሳቸው እግር የሚተካው ወይስ እውነትም 
“ከሽርሽሩ” መልስ ይመጡና እንደቀድሞው 
“አንቀጥቅጠው” (አንቀባረው ማለቴ ነው!) ይመሩን 
ይሆን። ለማንኛውም ስለ ጠቅላይ ሚኒስትራችን 
ቁርጥ ያለውን የሚነግረን እስክናገኝ ድረስ ግራ 
መጋባታችን ቀጥሏል። እናም ሁላችንም በየጓዳው 
እያንጎራጎርን እንገኛለን። 

ሞተዋል እንዳልል ቀብርዎን አላየው፤
አሉም እንዳልልዎ ድምፅዎን አልሰማው
ምን ብዬ ልናገር ለጠየቀኝ ሰው…?

እኔ በበኩሌ ዛሬም በጠቅላይ ሚኒስትሬ 
ጉዳይ እየተጨነቅሁ መሆኑን የእርሳቸውን ነገር 
ለአፍታም እንኳ ቸል የማልለው ጉዳይ መሆኑን 
ለማሳወቅ እወዳለሁ። እርሳቸው ለእኛ ጊዜ 
እንደዚህ አልበሩም። በየሄድንበት፣ በየገባንበት እና 
በየ ወጣንበት ይከታተሉን ነበር። እርሳቸው እንኳ 
ባይሳካላቸው ለእያንዳንዳችን የሚከታተለን ሰው 
መደበውልን ነበር። ታድያ እርሳቸውን የሚከታተል 
አንድ ሰው እንዴት ይጠፋል? ስላሉበት ሁኔታስ 
በቅጡ የሚነግረን አንድ እንኳ እንዴት አይገኝም?

በመጨረሻም ፕሬዘዳንታችን
የኦሎምፒክ ቡድናችን ወደ ለንደን መጓዙን 
ሰምተናል። የዘንድሮ ኦሎምፒክ ቡድናችን በጣም 
ተስፋ የተጣለበት እንደሆነም ተነግሮለታል። 
በርካታ ወጣት አትሌቶችን ማካተቱ እና እስከዛሬ 
ተሳትፈንበት የማናውቀው ውሃ ዋና ላይ 
መሳተፋችን ውጤቱን የምንጓጓለት እንዲሆን 
አድርጎታል። በዚሁ አንቀፅ ለቡድናችን መልካም 
ውጤት እመኛለሁ።

የኦሎምፒክ ቡድናችን ሽኝት በብሔራዊ ቤተ 
መንግስት የተደረገ ጊዜ በዛን ሰሞን ብዙ ሲወራባቸው 
የነበሩት ክቡር ፕረዘዳንታችንን ተመልክተናቸው 
ነበር። ታድያ አንድ ወዳጄ ክቡርነታቸውን ሲመለከት 
“እንዴ…!” ሲል ከጣራ በላይ ጮክ ብሎ ደነገጠ። 
ምነው? አልነው ማ….? እኛ! እርሱም ሲቀጥል፤ 
“እኔ የምለው ክቡርነታቸው ዳይቨርት አደረጉት 
ማለት ነው!?” አለን። ምኑን…? ስንለው ምንም 
ሳይመልስልን። “ምስኪን ጠቅላይ ሚኒስትሬ!” 
ሲል ተቆጨ። የሰው ሰምና ወርቅ መከራ ነው።
ወዳጄ ይበሉ እስቲ ለማንኛውም ቸር እንዲገጥመን 
አጥብቀው ይፀልዩ! እኔ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሬ ዝም 
አልልም።



www.andinet.org

14 Fñt nÉnT ¥Ks® /Ml@ 24 qN 2004 ›.M. h#lt¾ ›mT Q{ 2 q$. 53

ከመለስ በኋላ ... ከ ገፅ 3 የዞረ....

ብስራት ወ/ሚካኤል
afrosonb@gmail.com 

ሰው ከዚህች ዓለም ፍጡር አንዱ 
ብቻ ሳይሆን መኖሪያቸውን በምድር 
ያደረጉትንም እንዲገዛና እንዲጠቀም 
የተፈቀደለትም ጭምር ፍጡር ነው፡
፡ ይህ ሲባል ግን እንደሚዋለድ 
እንደሚያድግ እና እንደሚሞት መረሳት 
የለበትም፤የሰው ልጅ ሟች ነውና፡፡

እንዳለመታደል ሆኖ የገዥው ቡድን 
መሪዎች ግን ብዙዎች ተሰውተው 
እዚህ የደረሱ መሆናቸው እንኳ ያሰቡት 
አሊያም የሚያስቡት አይመስልም፡፡ 
እነኚህ ሰዎች ደግሞ ከታሪክና ትውልድ 
ሳይሆን ከአደጋ እንጂ ከሌላ መማርን 
የሚፈቅዱ አይመስልም፡፡ ለዚህም ነው 
ብዙ የሚዘምሩለት፤ ሲያሻቸው በሰበብ 
አስባቡ ተቀናቃኞቻቸውን፣ ለሀገርና 
ለህዝብ የሚያስቡትን ንፁሃን ለመወንጀል 
የሚጠቀሙበት “ህገ መንግስት” ብዙ 
ክፍተቶችን ይዞ የሚገኘው፡፡ ሲያዜሙለት 
ግን ህገመንግስቱ ያልመለሳቸው 
ጥያቄዎች የሉም ቢሉም እጅግ ብዙ 
ጥያቄዎች ያለመመለሳቸው ይልቁንም 
ዝግ የሆኑ ብዙ ቢኖሩም ለአሁኑ ግን 
ወቅታዊውን አንዱን ጉዳይ እንይ፡፡

በመሪዎች ጉዳይ የተቀመጠ 
ህጋዊ ማዕቀፍ አለመኖር 

የእኛ ሀገር መሪዎች ራሳቸውን 
ታማሚና ሟች መሆናቸውን አምነው 
የመቀበል ባህሪ አይታይባቸውም፡
፡ ይልቁንም ራሳቸውን ዘለዓለማዊ 
(መለኮታዊ) ባህሪ የተላበሱ አድርገው 
ይቆጥራሉ፡፡ ከዚህም የተነሳ አምባገነን፣ 
በሙስና የተዘፈቀ፣ ሁሉን ነገር እሱ 
ብቻ አዋቂ አድርጐ የመቁጠር ክፉ አባዜ 
ይፀናወታቸዋል፡፡

     በኢትዮጵያም በአሁን ወቅት 
ሥልጣናቸውን ዘለዓለማዊ ዙፋን 
አስመስለውት ያሉት ከላይ ከተጠቀሱት 
የተለየ ባህሪ አይታይባቸውም፡፡ ለዚህም 

ይመስላል በህገ መንግስቱ ላይ እንኳ 
የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር አሊያም ጠቅላይ 
ሚኒስትር ቢታመሙና ቢሞቱ ማን 
እንደሚተካቸው በግልጽ የተቀመጠ 
ነገር የሌለው፡፡ በቅርቡ ርዕሰ ብሔሩ 
(ፕሬዘዳንቱ) ታመው ነበር፡፡ ከስራቸው 
ግን ህጋዊ ማዕቀፍ ያለው ምክትል 
ፕሬዘዳንት የለም፡፡ ነገር ግን በየዕለቱ 
(ምናልባት ካልደበቋቸው) የተለያዩ 
ተፈፃሚነት ያላቸውና የሚፈፀሙ ሀገራዊ 
ጉዳዮች እሳቸው በታመሙ ወቅት 
ማን ፈርሞ እንዳፀደቃቸውና ህጋዊ 
እንዳደረጋቸው አይታወቅም፡፡

ርዕሰ ብሔሩ የስራ ጊዜያቸውን 
ሳይጨርሱ ቢያልፉ እንኳ ማን እና 
ሌላ እንዴት እንደሚተካ አሁንም ድረስ 
በግልጽ የተቀመጠ ነገር የለም፡፡ በየዕለቱ 
ግን እንግዳ መቀበልና መሸኘትም ይሁን 
መፈረም የተለያዩ የሚሰሩት ስራ 
ይኖራል፡፡ የሚዜምለት ህገ መንግስት 
ግን በመሪዎች “ብልጣብልጥነት” ይሁን 
ዝርክርክነት ስለዚህ የተቀመጠ ነገር 
ባለመኖሩ ሀገሪቷን በህገወጥ መንገድ 
ሌላ ሊተካ ነው ማለት ነው፡፡ ይሄ ደግሞ 
የመንደር ማፍያዎች ስራ እንጂ የሀገር 
መሪዎች ስራ ሊሆን አይችልም፡፡ 

ሰሞኑን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ታመው ልክ ጫጉላ ቤት(ሙሽራ) ሆነው 
የተቀመጡ ይመስል ለረጅም ጊዜ ተደብቆ 
ቆየ፡፡ በርግጥ እሳቸው የታመሙት 
ሰሞኑን ሳይሆን ድሮም ሙሉ ለሙሉ 
ጤነኛ ነበሩ ለማለት አያስደፍርም፡
፡ ምክንያቱም በተለያየ ጊዜ  በሀገሪቱና 
በህዝቡ እንዲሁም በመንግስታቸው ላይ 
በርካታ ስህተቶችን ፈፅመዋል፡፡ ለምሳሌ 
ንፁሃንን በድፍረት ባልተረጋገጠ ነገር 
ወንጀለኛ በማድረግ በፍ/ቤቶች ላይ 
ጫና መፍጠር፣ የሀገሪቱንና የህዝቡን 
ጥቅም የባህር በር (የአሰብ ወደብን)፣ 
ባድመንና የመሳሰሉትን ለሌላ አሳልፈው 
የመስጠት፣ በየመድረኩ መሳደብ፣…
የመሳሰሉት፡፡ እነኚህ ድርጊቶች ደግሞ 
በህመም እንጂ በጤንነት የተፈፀሙ 
ናቸው ለማለት ያስቸግራል፡፡

ይሁን እንጂ የእሳቸው መታመምና 
የአልጋ ላይ ዕረፍት ከፈጣሪ/ከዶክተሮች 
የተበየነባቸው አሜሪካ በተካሄደው የቡድን 
8 አባል ሀገራት የጋራ ውይይት መድረክ 
ላይ በተደረገው ስብሰባ ወቅት ከጋዜጠኛ 
አበበ ገላው የተላከ መብረቅ ድምጽ በኋላ 
ነው፡፡ በወቅቱ የጋናው ፕሬዘዳንት ጆን 
ኢቫንስ አታ ሚልስ አብረዋቸው በመድረኩ 
የተጋበዙ ቢሆንም አቶ መለስ ዜናዊ ላይ 
የአበበ ገላው አስደንጋጭ የተቃውሞና 
የውግዘት ናዳ ሲወርድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ደንግጠው አንገታቸውን ሲደፉ፤ 

ከጐን ያሉት የጋና አቻቸው ራሳቸውን 
እየነቀነቁ ይታዘቡ እንደነበር አይተናል፡፡ 
የሚገርመው ግን ባራክ ኦቦማን ጨምሮ 
የበለፀጉ ሀገራትን መሪዎች ያስደመመው 
የአበበ ገላውና የአቶ መለስ ዜናዊ 
የመድረኩ ከስተት የጋና አቻቸውንም 
ያስደነገጠ ሲሆን በቅርቡ እኚሁ ከአቶ 
መለስ ጐን ተቀምጠው የነበሩት 
የጋናው ፕሬዘዳንት ከዚህ ዓለም በሞት 
ተለይተዋል፤ነፍሳቸውን ይማረውና፡፡ 
የኢትዮጵያው አቶ መለስ ዜናዊ ደግሞ ከነ 
አቶ በረከት ስምዖን በተሰጠው መግለጫ 
ግን አቶ መለስ መታመምና ዕረፍትም 
እንደሚያስፈልጋቸው በዶክቶሮቻቸው 
እንደተነገራቸው ይፋ ተደርጓል፡፡

አቶ መለስ ዕረፍት 
እንደሚያስፈልጋቸው የኢትዮጵያ ህዝብና 
ተቃዋሚዎች ደጋግመው የነገራቸው 
ቢሆንም “ፓርቲዬ ስለመረጠኝ ነው” 
በሚል ፈሊጥ ያለዕረፍት የ4 ኪሎውን 
ቤተመንግስት “የሙጢኝ፣ አልለቅም” 
በማለታቸው ለዚህ ደርሰዋል፡፡ ታዲያ 
ለእሳቸው የጤና ህመም ተጠያቂው 
ፓርቲያቸው ኢህአዴግ ነው? ወይንስ 
ጋዜጠኛ አበበ ገላው? ወይንስ ራሳቸው? 
እንደኔ እንደኔ ተጠያቂው የአራት ኪሎ 
ጉልቻ ያደረጋቸው ፓርቲያቸው አሊያም 
ራሳቸው ተጠያቂ መሆን አለባቸው፤ 
መጠየቅ ካለበት፡፡ አሁንም ቢሆን አቶ 
መለስ ታመው ስራ እየሰሩ እንዳልሆነና 
መስራትም እንደማይችሉ በቀጥታም 
ይሁን በተዘዋዋሪ ከመንግስታቸው 
በተሰጠ መግለጫ ማረጋገጥ ተችሏል፡፡

ታዲያ አሁን ሀገሪቱ በማን 
እየተመራች ነው?

አቶ በረከት ስምዖን ለጋዜጠኞች 
መመለስ ያልቻሉትና መመለስም 
ያልደፈሩት በአሁን ወቅት ሀገሪቱ 
በማን እየተመራች እንደሆነ የሚለውን 
ነው፡፡ ለዚሀ ዋናው ምክንያት ደግሞ 
የመጀመሪያው የሚሾሙት አሊያም 
የሚመረጡት ጠቅላይ ሚኒስትር 
ቢታመሙ አሊያም ቢሞቱ “በዚህ ደረጃ 
ላይ ያለ ተክቶ ይሰራል” የሚል ግልጽ 
የሆነ ህጋዊ ማዕቀፍ ያለመኖር ነው፤ 
የምክትል ጠ/ሚኒስትሩ ተጠሪነታቸው 
ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ከሚለው በቀር፡
፡

በአሁን ወቅት ደግሞ በኢህአዴግ 
ካምፕ ውስጥ የእሳቸውን ቦታ ለመያዝ 
እየተፈጠረ ነው የሚባለው የስልጣን 
ሽኩቻ የትኛው ጐራ መጥቆ እንደወጣና 
መንበረ ስልጣኑን ማን እንደተቆጣጠረው 
ግልጽ አልሆነምና ነው፡፡ እዚህ ላይ 

ሀገሪቱ በማን እየተመራች ነው?
ሌላም ግልፅ ያልሆነው የወ/ሮ አዜብ 
መስፍን ነገር ነው፡፡ እንደወጉና እንደ 
ባህላችን ቢሆን ባል ሲታመም በዋናነት 
ከጐን ሆና የምታስታምመውና በህመም 
ወቅት ምስጢራዊ ግንኙነት የሚኖራት 
የልቡንም የምትሞላው ሚስት ነበረች፡
፡ አቶ መለስ ዜናዊ ግን ለዚህ የታደሉ 
አይመስሉም፡፡ ምክንያቱም ባለቤታቸው 
እንደሆኑ የሚታወቁት ወ/ሮ አዜብ 
መስፍን ያሉት አዲስ አበባ 4 ኪሎው 
ቤተ መንግስት ውስጥ ነውና፡፡ አቶ መለስ 
ግን ህክምናቸውን እየተከታተሉ ያሉት 
በውጭ ሀገር እንደሆነ ይነገራል፤ ሌላ 
የሚናፈስ ወሬ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው፡፡ 

  የአቶ መለስ በውጭ ሀገር 
ህክምናቸውን እየተከታተሉ ነው መባሉና 
የወ/ሮ አዜብ መስፍን አዲስ አበባ መኖር 
በራሱ በርካታ ጥያቄዎችን ያስነሳል፡፡ 
የመጀመሪያው አቶ መለስ ባለቤታቸው 
ከጐናቸው እንዳይሆኑ የተፈለገው  
እንደ ባለቤት አያምኗቸውም፡፡ አሊያም 
አይወዷቸውም ወይንም ባለቤታቸውንም 
ይፈራሉ ወይንም ይጠራጠራሉ ማለት 
ነው፡፡ ይህ ማለት ደግሞ እስካሁንም 
ምናልባት ልጅ ከመውለድ ባለፈ የባልና 
ሚስት ወግ አልነበራቸውም ማለት ነው፡፡ 

   ሌላው የወ/ሮ አዜብ መስፍን 
ቤተመንግስት መቆየት የሀገሪቱን 
የመሪነት ሚና እንዲጫወቱ ነው አሊያም 
በእሳቸው አለመኖር ስልጣናቸው ላይ 
አደጋ እንዳይፈጠርና ምናልባት ድነው 
የሚመጡ እንኳ ቢሆን ጓዶቻቸው አየር 
ላይ እንዳያስቀራቸው በመፍራት የስልጣን 
(የወንበር) ዘብ አድርገዋቸው ሊሆን 
ይችላል፡፡ ይህ ማለት ደግሞ አቶ መለስ 
ኢህአዴግ ውስጥ ያሉትን ማናቸውንም 
ባለስልጣናት እንደማያምኗቸው፤ 
ባለስልጣናቱም በሳቸው መረብ ውስጥ 
የተጠመዱ ሞኛሞኝ አሳዎች እንጂ 
በራሳቸው የሚተማመኑ አለመሆናቸውን 
ይገልፃል፡፡ በርግጥ አቶ መለስ ጥላቸውንም 
እንደማያምኑ ይነገራል፡፡ ይህ ደግሞ 
እሳቸው በስልጣን ህይወት ዘመናቸው 
ለሀገሪቱ ህዝብ፣ ለተቃዋሚዎች ብቻ 
ሳይሆን ለኢህአዴግ አመራር አባላትም 
ምን ያህል ክፉ እንደነበሩ የሚያሳብቅ 
ይሆናል፡፡

ሦስተኛው ደግሞ የወ/ሮ አዜብ 
አዲስ አበባ መኖር አቶ መለስ እስከ 
ወዲያኛው አርፈው ይሆን እንዴ? 
የሚያስብል ጥያቄን ያጭራል፡
፡ ምክንያቱም ባለቤታቸው ታመው 
እንዴት ቢጨክኑ ነው ወ/ሮ አዜብ አዲስ 
አበባ የሚቀመጡት? ያስብላልና፡፡ ይሄ 
ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ ባህል፣ እንደ 
ጥሩ ሚስት እና እንደ ሴት ተፈጥሮአዊ 

ባህሪ ባል ታሞ በውጭ ሀገር እየታከመ 
ሚስት ተንደላቃ አዲስ አበባ መቆየት 
የማይታሰብና አምኖ ለመቀበል የሚከብድ 
ነገር ነው፡፡ በዚህ ጽሁፍ የመጨረሻው 
ግምት የወ/ሮ አዜብ ባለቤታቸው ታመው 
በውጭ ሲታከሙ የእሳቸው አዲስ አበባ 
መሆን የአቶ መለስን መታመም ተከትሎ 
በተፈጠረ የስልጣን ሽኩቻ መጥቆ የወጣው 
አካል አግቶ የቁም እስረና አድርጓቸውም 
ሊሆን እንደሚችል ይገመታል፡፡

ከላይ የተጠቀሱት ግምቶች እንዳሉ 
ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገሪቱን 
በመወከል በየዕለቱ በርካታ ነገሮች 
እንደሚያከናውኑ ይጠበቃል፡፡ በዋነኝነትም 
የተለያዩ የትብብር፣ የብድር እና የእርዳታ 
ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ሰነድ ላይ 
መደራደርና ማፅደቅን ጨምሮ በርካታ 
ሀገራዊ ጉዳዮች እሳቸውን የሚጠብቁና 
የሚመለከቱ አሉ፡፡

ታዲያ በዚህ ሁኔታ በአሁን ወቅት 
አቶ መለስ በሌሉበት በህጋዊ መንገድ 
እሳቸውን ተክቶ የሚሰራ ማን እንደሆኑ 
እና ማን እየመራው እንዳለ ህዝቡ 
የማወቅ መብቱ መነፈጉ አሳሳቢ ጉዳይ 
ነው፡፡ ሌላው ደግሞ እሳቸውን ተክቶ 
እየሰራ ያለው ማን እንደሆነ ማወቅ 
ተጠያቂነትን፣ ኃላፊነትንና ምናልባትም 
ግልፀኝነት ያለው አሰራርን ያሰፍናል፡
፡ ነገር ግን በአሁን ወቅት ሀገሪቱን 
ማን እየመራት እንዳለ አለመታወቁ 
የአቶ መለስ አሻንጉሊት እንደሆኑ 
የሚነገርላቸው እና “የመንግስት ሌቦች” 
የሚባሉት ባለስልጣናት በሚፈጥሩት 
የወንበር ሽኩቻ በሀገሪቱና በህዝቡ ላይ 
ከፍተኛ ችግር መፈጠሩ አይቀርም፡
፡ ስለዚህ በአሁን ወቅት የጠቅላይ 
ሚኒስትሩን ስራ በህጋዊ መንገድ ተክቶ 
እየሰራ ያለው ማን እንደሆነ ስልጣን ላይ 
ባሉ የሚመለከታቸው አካላት በግልጽ 
ሊነገር ይገባል፡፡ 

እዚህ ላይ የተቃዋሚ ፖለቲካ 
ፓርቲዎች እና ህዝቡም ይህን ማወቅ 
እንዳለበት መጠየቅ ይኖርበታል፡፡ እንደ 
አቶ መለስ ህመም የነ አቶ በረከት 
መግለጫ “ይሄ የገዥው ፓርቲ የቆየ 
ባህል ነው” ተብሎ መታለፍ የሚያመጣው 
መዘዝ የከፋ ሊሆን ስለሚችል ከወዲሁ 
ነቅቶ መጠበቅና መጠየቅ ተገቢ ነው፡፡ 
አለበለዚያ በመሀል በሚፈጠር ክፍተት 
የሀገሪቱ ሀብትና ንብረት በግልጽም ይሁን 
በስውር እየተዘረፈ ሊሆን ስለሚችል 
ተጠያቂነትና ኃላፊነትን የሚወስድ አካል 
ባለመኖሩ ሆን ተብሎም ይሆን ባለማወቅ 
ብዙ ስህተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉና 
ሀገሪቱን ማን እየመራት እንዳለ በግልፅ 
መታወቅ አለበት፡፡ 

ፍላጎት በማዳበር የህወሓትን የሲቪል ክንፍ ሃይል 
በማንኮታኮት ወደ ስልጣን መገስገሱ ነው፡፡ ይህ 
ክስተት የመሆን እድሉ ያን ያክል እሩቅ አይደለም፤ 
ልምድ እንደሚያሳየው አንድ አንጃ በሌላው አንጃ 
ላይ የበላይነት ለማግኘት ሲል ለጦር ሰራዊቱ ጥሪ 
ባቀረበ ቁጥር በሰራዊቱ ውስጥ የስልጣን ጽኑዕ 
ፍላጎትን ይቀሰቅሳል፡፡ ሠራዊቱ እራሱ ሥልጣኑን 
ለራሱ መጠቅለል ሲችል ለሌላ አካል መስራት 
ለምን ያስፈልገዋል? ነገር ግን ይህ ሁኔታ ሊከሰት 
የሚችለው ሰራዊቱ አንድነት ሲኖረው ነው፡
፡ ካለበለዚያ በውስጡ ያሉ ቅራኔዎች በተለይም 
በከፍተኛ እና ዝቅተኛ መኮንኖች መሀል ወይም 
በተለዩ ከፍተኛ ባለማዕረጎች መሀል ያለ የሀሳብ 
ልዩነት ገኖ ከወጣ ሠራዊቱን ሊያሽመደምደው 
እና የሲቪሉን አመራር እንዲቀበል ሊያስገድደው 
ይችላል፡፡ 

ሁለተኛው የህወሓት አገዛዝን መቀጠል አደጋ 
ላይ ሊጥል የሚችለው ጉዳይ ህዝባዊ አመጽ ነው፡
፡ የህዝቡን እየተንተከተከ ያለ አጠቃላይ መማረር 
ስንመለከት፣ የሕወሓት አገዛዝ ካለ ጠንካራና 
ታማኝ የአፈና ኃይል ሊቀጥል ስለማይችል 
ማንኛውም የመዳከም ምልክት ህዝባዊ ዓመፅን 

ያበረታታል፡፡ የአጠቃላይ ህዝባዊ ዓመፅ መከሰት 
ደግሞ ሁኔታውን በበለጠ ያወሳስበዋል፡፡ የደም 
አፋሳሽ ግብግብ መጀመር እጅግ አደገኛና 
ከቁጥጥር የወጡ ነገሮችን በማስከሰት ገዢውን 
ፓርቲና ሰራዊቱን የበለጠ ይከፋፍላል፡፡ አንደኛው 
ከቁጥጥር የወጣ ክስተት የብሔር አፀፋዊ መልስ 
ነው፡፡ የሁለት አስርተ-ዓመታት ብልሹ አገዛዝ 
እና የኢትዮጵያ በብሔር ፖለቲካ መጥለቅለቅ 
ህዝባዊ ቁጣን ወደ መንግስት ሥልጣን ብቻ 
ሳይሆን ወደ ብሔር ቡድኖችም እንዲያነጣጥር 
ያደርጋል፡፡ እንዲህ ያሉ አንዳንድ ግብግቦች 
ኢህአዴግን በመሰነጣጠቅ ሰዎች ከመደባቸው 
አሊያም ከብሔራዊ አንድነታቸው ይልቅ በብሔር 
አጥራቸው እንዲሰባሰቡ ያደርጋሉ፡፡ 

 ሌሎችም ጉዳዩን የሚያወሳስቡ ነገሮች 
አሉ፡፡ ለምሳሌ ፡- የኤርትራ አካሄድ፣ እጅግ 
ከፍተኛ ህዝባዊ መነሳሳት በኢትዮጵያ ውስጥ 
ከተከሰተ ኤርትራ የኔ ናቸው የምትላቸውን 
ግዛቶች ለመቆጣጠርና የባድመን ወታደራዊ ድል 
ለመበቀል ወደ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ልትገባ 
ትችላለች፡፡ 

     ሌላኛው ለመገምገም እጅግ አስቸጋሪ 
የሚሆነው ጉዳይ ደግሞ የተቃዋሚው ሚና ነው፡
፡ ተቃዋሚው ጎራ ራሱን እንደ አንድ የተጠናከረ 
እና የተባበረ ኃይል አድርጎ ካቀረበ እንደብሔር 
ግብግቦች ያሉ እጅግ አስከፊ ሁኔታዎችን 
በማስቀረት ረገድ የበኩሉን ሚና መጫወት 
ይችላል፡፡  

 ህዝባዊ መነሳሳት ከተከሰተ ይህ 
ተቃዋሚ ኃይል ራሱን እንደ አማራጭ መንገድ 
ማቅረብ ይቻለዋል፡፡ በዚያም አለ በዚህ ሕወሓትን 
የመተካት እድሉ የሚወሰነው በህዝባዊ አመጽ 
መከሰት ላይ ነው፡፡ ያኔም እንኳ፣ እንዲሁ 
እንደተከፋፈለ ከቀጠለ ያን ያህል ተጽእኖ 
አይኖረውም፡፡ መድረክ ራሱን ወደ ግንባር ደረጃ 
ማሸጋገሩን እንደ መልካም ዜና እወስዳለሁ፡፡ 
ነገር ግን ይህ በቂ አይደለም፡፡ ከህወሓት አንፃር 
እውነተኛ አማራጭ ሆኖ ለመቅረብ፤ ህብረቱ 
ሊተማመኑበት የሚገባ ሊሆን ከማስፈለጉም 
በላይ ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ብሎም 
ቢሮክራሲውንና ወታደራዊ መዋቅሩን ሊያግባባ 
ያስፈልገዋል፡፡ 

 በመጨረሻም፣ የምዕራባውያን ኃይሎች 
ቀጥተኛ ተሳትፎ እና እውነተኛ ተጽእኖ ሁሉንም 
ተፎካካሪ ኃይሎች ሊወክል የሚችል መንግስት 
ለማቋቋም የሚደረገውን ጉዞ በማቀላጠፍ 
ይህነው የሚባል ተጽእኖ ሊያሳርፍ አልቻለም፡
፡ የምዕራባውያን ተጽእኖ ወታደራዊ መፈንቅለ 
መንግሰትን ወይም የህወሓት ዳግም ወደ ስልጣን 
መመለስን ማስቀረት ይችላል፡፡ የህዝባዊ መነሳሳትን 
ጭምር ሊከላከል ይችላል፡፡ የምዕራባዊያን ተጽእኖ 
ውጤታማ እንዲሆን መሰረት የሚሆኑ ሁለት 
አበይት ጉዳዮች ደግሞ የሚከተሉት ናቸው፡- 

1ኛ) ምዕራባውያን ኃይሎች ራሳቸው የተባበረ 
ግንባር መፍጠርና እንደ ታማኝ አደራዳሪ መቅረብ 
መቻል አለባቸው፡፡ 

2ኛ) ተቃዋሚው ጎራ በበኩሉ በአንድ ድምጽ 
ተባብሮ ሁሉን አሳታፊ የሆነ የሽግግር መንግስት 
እንዲቋቋም አሳማኝ በሆነ መንገድ ሊከራከር 
ይገባዋል፡፡  

 ይህ የመጨረሻው አማራጭ እጅግ 
ተመራጭ ነው፣ ምክንያቱም ይህ ብቻ የሰላማዊ 
ሽግግር ተስፋ ነውና ! 
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ከአቶ መለስ ጋር ...

ጋናዊ መሆን ...

www.andinet.orgwww.andinet.org

ከ ገፅ 10 የዞረ....

ከ ገፅ 5 የዞረ....

መሞት ዙሪያ ጥርት ያለ ምስል 
ማግኘት አልቻሉም፡፡ ይድነቃቸው 
ብለው የጠ/ሚኒስትሩ የቅርብ ሰው 
አቶ በረከት ስምኦን የመለስ መታመም 
የአንድ ግለሰብ ጉዳይ በመሆኑ ሰው 
መጨነቅ አይገባውም አሉን፡፡ 

እውን የመለስ መታመም ወይም 
ወደማይቀረው አለም መጓዝ የአንድ 
ሰው ጉዳይ ብቻ ነው? ደግሞስ የአንድ 
ግለሰብ ተራ ጉዳይ ከሆነ ለምን 
ለሚቀርብላቸው ጥያቄ የመንግስት 
ኮሙኒኬሽን ጉዳዮችን የሚመሩ 
ሰዎች መናገር ተሳናቸው፡፡ ሰውየው 
ተወደደም ተጠላ የአገሪቱ መሪ ናቸው፡
፡ በእርሳቸው የሚመራው ህዝብ ደግሞ 
የመሪውን አጠቃላይ ሁኔታ የማወቅ 
መብት አለው፡፡ የመለስ ኢትዮጵያ 

ሌላኛው አስቂኝ ገጽታ ስለ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ጤንነት የዘገበችውን 
‹‹ፍትህ›› ጋዜጣን እስከማገድ መድረሱ 
ነው፡፡ ዛሬ ጋዜጣዋ ከአንባቢዎቿ 
እንድትነጠል ምክንያት የሆናት ስለ 
መለስ ህዝብ የማወቅ መብት አለው 
የሚል አቋም ማራመዷ ነበር፡፡ 

የጋና ህገ መንግስት ፕሬዝዳንቱ 
በእረፍት፣ በህመምና በሞት ምክንያት 
መደበኛ ስራቸውን ማከናወን ባይችሉ 
ምክትላቸው እንደሚሰሩ በግልጽና 
በማያሻማ ቋንቋ መግለጽ በመቻሉ 
ያለ ምንም ጫጫታ የአታን መንበር 
ምክትሉ ተቆናጥጠውታል፡፡ የመለስ 
ኢትዮጵያም እንደ አታ ጋና ሁሉ 
ህገ መንግስት አላት፡፡ ነገር ግን ህገ 
መንግስቷ በስልጣን ላይ ያለውን ገዢ 

እስከጠቀመ ድረስ የትርጉም መለጠጥ 
ያጋጥመዋል፡፡ ተቃዋሚዎችን ፀጥ 
ማድረግ እስከቻለ ደግሞ በየመድረኩ 
ይደሰኮርለታል፡፡ 

ኢህአዴግ በደም የተጻፈ ነው 
የሚልለት ህገ መንግስት በአንቀጽ 75 
ንዑስ አንቀጽ ለ ‹‹ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
በማይኖርት ጊዜ ምክትል ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ተክቶት ይሰራል›› ይላል፡
፡  ህገ መንግስቱ የተብራራና ግልጽ 
አይደለም፡፡ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
በስራቸው የማይኖሩት መቼ ነው 
? አለመኖራቸውስ የሚረጋገጠው 
እንዴት ነው  ? መቼም አሁን ጥርሱን 
ባገጠጠው እውነት መሰረት መለስ 
በቦታቸው የሉም፡፡ እናስ አገሪቱን 
እየመራት የሚገኘው ሰው ማን ነው?  
እንደ ህገ መንግስቷ ገለጻ ከሆነ 

መለስ በሌሉበት ጊዜ ምክትላቸው 
አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ተክተው 
መስራት ነበረባቸው፡፡ 

እውን ኃይለማርያም በአሁኑ 
ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ናቸው? 
ወይስ አገሪቱ መለስን የሚተካ ሰው 
አላዘጋጀችም? ለመለስ ቅርብ ነን 
የሚሉ ሰዎች በጠና ታምመዋል፡
፡ ጠንከር ሲልም ሞተዋል የሚሉ 
ዘገባዎች የፀረ-ሰላም ኃይሎች ወሬ 
ስለመሆኑ ያለመታከት እየተናገገሩ 
ነው፡፡ አፍቃሬ መለስ የሆኑ ጋዜጦችም 
‹‹ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሜሪካ እረፍት 
ላይ ይገኛሉ›› ከማለት ጀምሮ ‹‹ሀገር 
ውስጥ ገብተዋል›› የሚሉ አደናጋሪ 
መረጃዎችን ሲሰጡ፣  ‹‹ውሸትን 
እፈራለሁ›› የሚለን ኢትዮ ቻናል 
የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጤንነት በጥሩ 

ሁኔታ ላይ ይገኛል›› በማለት ዘግቧል፡
፡ ነገር ግን መለስ አሜሪካ እንዳልሄዱ 
ተረጋግጧል፡፡ የአሜሪካ መንግስት 
ሰውየው ወደ ግዛቱ እንዳልገቡ ለቪኦኤ 
ማረጋገጫ ሰጥቷል፡፡ ቻናሎችም የት 
ሄደው የመለስን ጤንነት እንዳረጋገጡ 
በዘገባቸው ያሉን ነገር የለም፡፡ 

እና ወዳጄ በጥቂቱ ከዘረዘርኳቸው 
ነጥቦች በመነሳት ጋናዊነትን በመመኘቴ 
አይቀየሙኝ፡፡  ነገር ግን ያለጥርጥር 
ጨለማው በብርሃን ይሸነፋል፡
፡ ያን ጊዜም በኢትዮጵያ ምድር 
ጋናውያን ያሸተቱትንና የቀመሱትን 
የዴሞክራሲ መአዛና ጥፍጥና 
ማሽተታችንና መቅመሳችን አይቀርም፡
፡ ሰው አይደለን? ያን የተመኘነውን 
ነፃነታችንን ፈልገነው ማግኘታችን 
አይቀሬ ይሆናል፡፡ 

መሆኑ የሰሞኑ ክስተቶች ጉልህ 
ምስክሮች ናቸው፡፡ በሕገ መንግስቱ 
በረቀቁት አንቀፆች “አገሪቱን በበላይነት 
ይመራል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን 
ይሾማል ይሽራል” የሚባለው ፓርላማ 
በ2004 ዓ.ም የስራ ዘመን በሩ 
ያለእሳቸው አልዘጋ ማለቱ ለአብነት 
ይጠቀሳል፡፤ በ14/11/04 በኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥን በቀረበው “የሚዲያ ዳሰሳ” 
ፕሮግራም ላይ ጋዜጠኞቹ 19ኛው 
የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ 
በአቶ መለስ አለመገኘት መቀዛቀዙን 
በአደባባይ መተረካቸው እጅግ 
አስገራሚና አፍሪካም ከአቶ መለስ 
ውጭ እስትንፋስ እንደሌላት ማሰብ 
ይመስለኛል፡፡ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 
የአቶ መለስ በስብሰባው ላይ አለመገኘት 
የመታመማቸውን እውነትነት ያጎላዋል 
በሚል ፕሮግራሙን እንደነገሩ 
ስለዘገቡት የሕብረቱ መሪዎች ስብሰባ 
የድብርት ድባብ ያጠላበት ነበር ማለቱ 
የጤንነት አይደለም፡፡

የሰሞኑ የአቶ መለስ ህመምና ወደ 
ሥራቸው የመመለስና ያለመመለስ 
ጉዳይ ምስጢር መሆኑና የድምፃቸው 
መጥፋት “የማይተማመኑ ባልንጀሮች 
መንገድ ለመንገድ ይማማላሉ፡፡
” እንዲሉ የግንባሩ ፓርቲዎች ከቶም 
ከውስጣዊ ሽኩቻ እንደማያርፉ ግልጽ 
ነው፡፡ ከሽኩቻም በዘለለ ግንባሩ እንደ 
ቋጥኝ ሊሰነጣጠቅ ይችላል፡፡ የፖለቲካ 
ጨዋታው በዘር ላይ የደመቀና 
ተጫዋቾቹም የዘረኝነት ቀይ ማሊያን” 
ያጠለቁ ናቸውና ጉዳዩ በቸልታ ሊታይ 
አይገባም፡፡ አቶ መለስ እስከወዲያኛው 
መመለስ የማይችሉ ከሆኑ የቀጣዩ 
ጠቅላይ ሚ/ር ማንነት በግለሰቦች 
ማንነት ላይ ሳይሆን ከየትኛው 
ብሔረሰብ የሚለው ጥያቄ ብርቱ 
ውዝግብ የሚያስነሳ ይመስላል፡፡ ፅዋው 
ወደ የትኛው ተረኛ ባለሳምንት ቤት 
ይግባ? 

ይሄ ጥያቄ በቀላሉ ምላሽ የሚያገኝ 
አይመስልም፡፡ “ህወሓት ያለፉትን 21 
ዓመታት ስለመራ ተረኛው ጠ/ሚ/ር 
ከኦህዴድ፣ ከብአዴን ወይም ከደቡብ 
ህዝቦች ይሁን” ለማለት ኢህአዴግ 
አንድ አቋም ይይዛል ብሎ ማሰብ 
ተላላነት ነው፡፡ የህወሓት መሪዎች 
ለማስመሰል “እኛ ይብቃንና ከሌላው 
ብሄር ጠቅላይ ሚ/ር ይሰየም” ቢሉ 
እንኳን በእነሱ መንገድ የሚጓዝ 
ድምፃቸውን ፈጥኖ የሚሰማ ያዘዙትን 
የሚከውን ሰው ወደሚያገኙበት ፓርቲ 
ማዘንበላቸው አይቀሬ ነው፡፡ ከዚህ 
በዘለለ ነገሮችን የማወሳሰቡና የማጦዙን 
ጉዳይ በዋናነት የሚተውኑት የህወሓት 

መሪዎች የመሆናቸው እድል የሰፋ ብቻ 
ሳይሆን በእጃቸው ላይ ነው ያለው፡
፡ ሌላው ቀርቶ በጡረታ ተገልለዋል 
የሚባሉት የህወሓት ቁልፍ ሰዎች 
ዛሬም የስልጣን እጃቸው አላጠረም፡፡ 
እነ አቦይ ስብሃት ነጋ በጠቅላይ ሚ/ሩ 
ህመም አመካኝተው ለቃለ መጠይቅ 
የሚሰጧቸው መልሶች ውስጣዊ 
ስሜትን አመላካች ናቸው፡፡ አንቀጹ 
ያዘለው ሀሳብ አንካሳ ቢሆንም በህገ 
መንግሥቱ አንቀጽ 75/ለ የተደነገገውን 
እንኳን ደፍሮ የሚናገር ወገን የለም፡፡

ዋና ዋና ታማሚዎች እነማን 
ናቸው?

1. አብዮታዊ ዲሞክራሲ 
የዚህ ኃሊዮት (theory) ቀማሪ አቶ 

መለስ ብቻ ናቸው፡፡ ሁለት የሚፃረሩ 
(አብዮት እና ዲሞክራሲን) ለማፋቀር 
የወጠኑት ፍልስፍና ካለሳቸው ፍፃሜ 
አይኖረውም፡፡ በሳቸው ቀመር ውስጥ 
ደፍሮ የሚገባ ሹመኛ (አዲስ ጠቅላይ 
ሚ/ር) እሳቸው ባቀዱት መንገድ 
ስለማይመራው ከማይወጣው አዘቅት 
ውስጥ ሊገባ ይችላል፡፡

2. የአምስት አመቱ የዕድገትና 
የትራንስፎርሜሽን እቅድ
ይህ እቅድ ሲወጠን በመሀል 

ጣልቃ የገባውን የህዳሴውን ግድብ 
በጀት ሳያካትት ከ500 ቢሊዮን ብር 
በላይ እንደሚያስፈልግ ተነግሯል፡
፡ ይህ ገንዘብ ደግሞ በዋዛ አይገኝም፡
፡ ወይም እንደ ሙሴ ዘመን መና 
ከሰማይ አይወርድም፡፡ ቻይናም ሆነ 
አውሮፓ ተሯሩጠው ዕርዳታና ብድርን 
በማፈላለጉ ረገድ ከደደቢት በረሀ ጀምሮ 
ልምዱና ክህነቱ ስላላቸው እንደዚሁም 
የአበዳሪዎችን ቀልብ ስለሚስቡ ዕቅዱ 
ከሳቸው ጋር አብሮ መታመሙ አይቀሬ 
ነው፡፡

3. የሕዳሴው ግድብ
ይሄም ከትራንስፎርሜሽንና 

የዕድገት እቅዱ ብዙ አይለይም፡፡ በወቅቱ 
የኢትዮጵያ ህዝብ የፖለቲካ ስሜት 
አቅጣጫውን ለማስቀየስና ከተሳካ 
እንደተፎከረውም “አባይን የደፈረ 
መሪ” የሚለውን በታሪክ ድርሳናት 
ላይ በእርግጠኝነት ለማቅለም የእሳቸው 
ድርሻ የጎላ ይሆናል፡፡ ለጋሽ እና አበዳሪ 
አገራት እጃቸውን ለመዘርጋት የአንድን 
አገር መሪ የዙፋን መደላድል ከግምት 
ማስገባታቸው አይቀርም፡፡ አሁን የአቶ 
መለስ ጉዳይ እንቆቅልሽ በሆነበት 
ወቅት ምዕራባውያንንም ሆነ የአገሪቱን 
ዜጎች ተስፋ ማድረግ አይቻልም፡፡ 

የኢህአዴግ የፖለቲካ ህመም በቀጥታም 
ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሕዝቡን 
ህይወት መንካቱ አይቀርም፣ አገሪቱን 
እያስተዳደረ የሚገኘው አንድ እና አንድ 
ኢህአዴግ ነውና፡፡ 

4. ፓርላማው
“እንኳን ዘንቦብሽ . . .” እንዲሉ 

ፓርላማው አውራ የሌለው ንብ ይሆናል፡
፡ የ2005 ዓ.ም በጀትን ተወያይቶ 
ለማፅደቅ የጠቅላይ ሚ/ሩ ህመም ሳንካ 
በሆነበት ፓርላማ በትልልቅ አገራዊ 
ጉዳዮች ላይ ውሳኔዎችን ያሳልፋል 
ብሎ ማሰብ አዳጋች ነው፡፡ 

5. የአገሪቱ መከላከያ ሠራዊት 
አቶ መለስ የጦር ሠራዊት አዛዥ 

መሆናቸው በህገ መንግሥቱም 
ላይ ተደንግጓል፡፡ ድንገት በሚከሰቱ 
የጦርነት አዋጆች ላይ የፓርላማውን 
ውሳኔ ሳይጠብቁ የሚያዙባቸው 
ሁኔታዎች እንደነበሩ ይታወቃል፡፡ 
ሌላው ቀርቶ በአሁኑ ሰዓት ከአልሻባብ 
ጋር እየተፋለመ ያለው የአገሪቱ ጦር 
ወደ ሶማሌያ የገባው በእሳቸው ትዕዛዝ 
እንጂ በፓርላማ ውሳኔ አልነበረም፡
፡ ይህ ጦር ያለበትን ደረጃ መርምሮና 
ፖለቲካዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ጉዳትና 
ጠቀሜታውን መዝኖ ውሳኔ መስጠት 
አንድ እና አንድ የአቶ መለስ ሥልጣ 
ነው፡፡

6. ሚኒስትሮችና ከፍተኛ 
ሹመኞች

በኢህአዴግ የእስከዛሬው 
አስተዳደራዊ መዋቅር በየመ/ቤቱ 
ለሚፈጠሩ ጉዳዮች በድፍረት አመዛዝኖ 
ውሳኔ የሚሰጥ ሚኒስትርም ሆነ 
ከፍተኛ ሹመኛ ማግኘት ይከብዳል፡
፡ ሁሉም የእሳቸውን የልብ ትርታ 
እያዳመጡና ፊታቸውን እያዩ ነው 
ሲንቀሳቀሱ የቆዩት፡፡ እኒህ ባለስልጣኖች 
እሳቸውን ባላማከሩበትና ይሁንታቸውን 
ባላገኙበት ሁኔታ ቢሰሩና ስህተት 
ቢፈጠር ድንገት ተሽሎኣቸው 
ወደ ወንበራቸው በተመለሱ ሰዓት 
ሊገጥማቸው የሚችለውን ፈተና (chal-
lenge) በማሰብ በራስ የመተማመን 
(self confidence) ያጣሉ፡፡ ይሄ 
ደግሞ እያንዳንዱን ተቋም ከላይ 
እስከታች በተዋረድ መጉዳቱ አይቀርም፡
፡ የተቋማቱ መጎዳት ደግሞ የአገር 
ጉዳት ነው፡፡ 

7. ኢቴቪ (ETV)
ይሄ ትልቁ ታማሚ ነው፡

፡ እንዲያውም “ICU” (Intensive 
care unit) ወይም “Recovery” የገባ 
በሽተኛ፡፡ ከሀኪሞች በስተቀር ቤተሰብም 
ሆነ ጠያቂ ዝር ከማይልበት ክፍል 

ተዘርግቶ የተኛ፡፡ ማጋነን እንዳይሆን 
እንጂ ከእሳቸው በፊት የታመመው 
ኢቴቪ ይመስለኛል፡፡ አቶ መለስ G 8 
ስብሰባ ላይ ተገኝተው (የአበበ ገላውን 
የነፃነት ጩኽት ከግምት በማስገባት) 
ሲመለሱ አብሯቸው የተጓዘው 
ጋዜጠኛም ሆነ ቴሌቪዥን ጣቢያው 
ስለ ስብስባው ሂደት ትንፍሽ አላሉም፡
፡ አንድ ቦታ በተገኙና ንግግር ባደረጉ 
ቁጥር እየደጋገመ የሚያሰለቸን ኢቴቪ 
ትንፍሽ አለማለቱ ቀድሞ መታመሙን 
ይመሰክራል፡፡ ከራሳቸው ፍቃድ ውጭ 
ንክች እንደማያደርግ ገሀድ ወጣ፡፡ 
ሜክስኮ በተካሄደው G20 ስብሰባ ላይ 
ገፅታቸውን ብቅ አድርጎ ያሳየን ኢቴቪ 
የሰውነታቸው ክብደት በከፍተኛ ደረጃ 
መቀነሱን ሁኔታቸው ስለሚያሳብቅ 
ዝርዝር ሂደቱን ለአፍታም አላቀረበም፡
፡ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ 
አዘጋገብማ የሚገርም ነው፡፡ ገና 
ከስብሰባው ቀናት በፊት የእያንዳንዱን 
አባል አገራት ሙዚቃና ውዝዋዜ 
የሚያስኮመኩመን ኢቲቪ ደብዛው 
ጠፋ፡፡ ሂደቱን በተመለከተ ኢህአዴግን 
የሚያሞግሱ (የሚያወድሱ) ዘገባዎችን 
እያነፈነፈ በሚያቀርበው በሚዲያ 
ዳሰሳ ከተተረከው ውጪ በምስል 
የተደገፈውን የስብሰባውን ክንውን 
በሙሉ አይናችን አላየንም፡፡ ምናልባት 
በዚህ ታላቅ አህጉራዊ የመሪዎች 
ስብሰባ ላይ ያውም በሚመሯት አገር 
ላይ የሚከናወን እልፍ ሲልም በአፍሪካ 
ጠበቃነታቸው በሚሞገሱበት መድረክ 
ላይ አለመገኘታቸው በማህበራዊ ድረ 
ገፆች የተናፈሱትን ወሬዎች ተጨባጭ 
ስለሚያደርጋቸው ሊሆን ይችላል፡
፡ ቴሊቪዥን የሚከታተለው ሕዝብ 
በአፍሪካ መሪዎች ስብሰባ መሀከል 
አቶ መለስን ሲያጣቸው ግር መሰኘቱ 
አይቀርም፡፡ አንድ ልጁን የሚድር 
አባወራ ተጋባዥ ጠርቶ እሱ ባይገኝ 
ምን ይባላል? መቼም በሞትና በህይወት 
መሀከል የሚገኝ የአልጋ ቁራኛ መሆን 
አለበት እንጂ ምርኩዝም ይዞ ቢሆን 
መታደሙ አይቀርም፡፡ 

እንግዲህ እኔ የታዩኝን በሽተኞች 
ነው በብዕሬ መርምሬ ይፋ ያደረግኩት፡፡ 
አንባቢያንም ሆኑ የፖለቲካ ተንታኞች 
ከአቶ መለስ ጋር የታመሙ ሌሎች 
በሽተኞችን ሊያሳዩን ይችላሉ፡፡

በተደጋጋሚ ሲነገርና ሲፃፍ 
እንደነበረው አቶ መለስ በ21 ዓመታት 
የመሪነት ዘመናቸው ከሚመሩት 
ፓርቲ የራሳቸውን ምትክ ለማፍራት 
መምከናቸው በእጅጉ ያሳዝናል፡፡ 
እውነቱን ለመናገር አቶ መለስ አገር 
የመምራት ብቃታቸው ምንም ጥርጥር 

የለውም፡፡ ብልህና በዕውቀት የተካኑ፣ 
የአለምን ሚስጥር ከመጽሐፍት አለም 
ጠንቅቀው የሚያውቁ ሰው ናቸው፡
፡ እንዲህ አይነት ሰው አንዴት 
ተኪውን መፍጠር ተሳነው? ይህን ስል 
ከራሳቸው ፓርቲ አንጂ ከ90 ሚሊዮን 
የኢትዮጵያ ህዝብ ማለቴ አይደለም፡
፡ የፖለቲካ ምህዳሩ መጥበቡ እንጂ 
አገሪቱ እሳቸውን በእጥፍ ሊያስከነዱ 
የሚችሉ የቁርጥ ቀን ልጆች እንዳሏት 
አምናለሁ፡፡

ፅሁፌን ከማጠቃለሌ በፊት 
አንድ ሁለት ነገር ልበል፡፡ መቼም 
ምንም ይሁን ምንም የፖለቲካ 
አመለካከት ልዩነቶችም ቢኖሩም 
አቶ መለስ ላለፉት 21 ዓመታት 
አገሪቱን መርተዋል፡፡ በእርግጥ 
አሁንም ቢሆን አገሪቱን እየመሩ 
ያሉ እሳቸው እንደሆኑ እየተነገረን 
ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ልጅ የአባቱን 
መታመም በቅርበት እንደሚያውቅ 
ሁሉ የሳቸውም መታመም ከኢትዮጵያ 
ህዝብ መሰወር የለበትም፡፡ የኢትዮጵያ 
ህዝብ ክፉ የሚያስብ ህዝብ አይደለም፡
፡ “እግዚአብሄር ይማራቸው” እንጂ 
“ይግደላቸው” አይልም፡፡ አቶ በረከት 
ለህዝብ ይፋ ያልተደረገው የበረሃ 
ባህላቸውን ለመጠበቅ እንደሆነ 
የደሰኮሩት ውሃ የማያነሳ ንግግር ነው፡፡ 
በህዝብ ላይ ማፌዝም ይመስለኛል፡፡ ዛሬ 
እኮ ሁሉም የጫካ ታጋይ አይደሉም፡
፡ ቤተመንግስት ከከተሙ 21 ዓመት 
አለፋቸው፡፡ በበረሃው ትግል ወቅት 
የነበረን ታክቲክና ባህል መሀል አገር 
እየኖሩና 90 ሚሊዮን ህዝብ እየመሩ 
ለመተግበር መሞከር ከዓለም ስልጣኔ 
ጋር  እንደአለመራመድ ይቆጠራል፡፡ 
ፕሬዝዳንት ግርማም በታመሙባቸው 
ጥቂት ወራት ጉዳዩ ለህዝቡ ምስጢር 
ተደረገ፡፡ እሳቸው ደግሞ የትኛው በረሀ 
ወርደው ይሆን የታገሉት? በየጊዜው 
ሕዝብን መዋሸት ኢህአዴግን እንዲጠላ 
ካደረጉት ባህርያት መካከል ዋንኛው 
ነው፡፡ እውነት ቢናገሩ እንኳን ለማመን 
ያዳግተናል፡፡

በቅኔ የጀመርኩትን ጽሁፍ በፀሎት 
ላሳርግና ልውጣ፡፡ አቶ መለስ ዜናዊ 
እንደ ማንኛውም ሰብአዊ ፍጡር 
ሊታመሙም ሆነ እስከወዲያኛው 
በሞት ሊለዩ የሚችሉ ስጋ ለባሽ 
ቢሆኑም እግዚአብሄር የፈውስ 
እጆቹን እንዲዘረጋላቸው እመኛለሁ፡፡ 
የአብራካቸውን ክፋዮችና ባለቤታቸውን 
ፈጣሪ ከሀዘንና ከጭንቀት ያሳርፋቸው 
ዘንድ ፀሎቴ ነው፡፡ 

ፈጣሪ አምላክ የኢትዮጵያን ክፉ 
ያርቅልን፡፡  
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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፡፡ 

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

አዝናኙ ሲዝናና የጋዜጠኞች የእግር ኳስ 
(ፋትሳል) ውድድር ዛሬ ቦሌ ወሎ ሰፈር በሚገኘው 
ሮክ ቦተሞ ጂምናዚየም ቀጥለው ይደረጋሉ፡
፡ በመርሃ ግብሩ መሠረት ቃልኪዳን መጽሄት 
ልዩ አቦልን በዘጠኝ ሰዓት እንዲሁም ኢትዮጲካ-
ሊንክ ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን አስር ሰዓት 
እንደሚስተናግዱ ታውቋል፡፡

አዝናኙ ሲዝናና ዓርብና ቅዳሜ ሩብ ፍፃሜ 
ለመግባት በተደረጉ ጨዋታዎች ዓርብ ልዩ አቦል 
ከቃና ዜማ ቅዳሜ ኢትዮጵካሊንክ ከፍኖተ-ነፃነት 
ጋዜጣ የተደረጉ ጨዋታዎች እልህ አስጨራሽ 
የነበሩ ሲሆን በእነዚህም ጨዋታዎች ልዩ አቦል 
ቃና ዜማን ኢትዮጵካ-ሊንክ ፍኖተ ነፃነትን 
በተመሳሳይ ውጤት 5 ለ 2 መርታት ችለዋል፡
፡ በሌሎች ጨዋታዎች በፍኖተ ነፃነት 7 ለ 2 
ሽንፈት አጋጥሞት የነበረው ሸገር ኤፍ ኤም 102.1 
በድንቅ አጨዋወት ፋና ብሮድ ካስት ኮርፖሬትን 
9 ለ 0 ሪፖርተር አዲስ ጉዳይን 4 ለ 0 ሲያሸንፉ 
ያሳለፍነው ሰኞ በስምንትና በዘጠኝ ሰዓት ሪፖርተር 

ጋዜጣ ከዘገነርስ ጋዜጣ፣ ሸገር ኤፍ.ኤም 102.1 
ከላይፍ ኢዝ ጉድ 98.1 ጨዋታቸውን አድርገዋል፡፡

ይህንን አዝናኙ ሲዝናና የጋዜጠኞች ፉትሳል 
(እግር ኳስ) ውድድር ሆላንድ ካር ደደቢት እግር 

ኳስ ቡድን፣ አምቦ ማዕድን ውሃ እና ሌሎችም 
ስፖንሰር ያደረጉ ሲሆን የውድድሩ አዘጋጆች 
ምስጋና አቅርበዋል፡፡ 

የሚዲያ ካፕ የሁለተኛ ዙር ውድድር እየተካሄደ ነው 

ለአንድነት ፓርቲ የገቢ
ማሰባሰቢያ የራት ግብዣ ምሽት ሊካሄድ ነው

    አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲን 
/አንድነትን/ በፋይናንስ ለማጠናከር በሚቀጥለው 
የፊታችን ቅዳሜ ሐምሌ 28 ቀን 2004 ዓ.ም 
11 ሰዓት ጀምሮ የገቢ ማሰባሰቢያ የራት ግብዣ 
እንደሚደረግ ከፓርቲው ፋይናንስ ጉዳይ ቋሚ 
ኮሚቴ አስታወቀ፡፡ 

    የፓርቲው ፋይናንስ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴው 
ለዝግጅት ክፍላችን እንደገለፀው “ዝግጅቱን 
ለማድረግ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የታቀደ ሲሆን 
ቦታውም ለከተማው አማካኝ በሆነ ሆቴል ውስጥ 
ለማድረግ ታስቦ የነበረ ቢሆንም በርካታ ሆቴሎች 

ተጠይቀው ዝግጅቱን ለማስተናገድ ፍቃደኛ 
ባለመሆናቸው የራት ግብዣውን በአዳራሽ 
ለማድረግ ተገደናል” ሲሉ ቅሬታቸውን ገልፀዋል፡፡

ቋሚ ኮሚቴው እንዳለው “የራት ግብዣውን 
ፓስተር አካባቢ ለመድረስ በግምት 200 ሜትር 
ሲቀር በሚገኘው ኖክ ማደያ አካባቢ በሚገኘው 
ግርማ ንዋይ ህንፃ ላይ በሚገኘው የሠርግ 
አዳራሽ ለማድረግ ተገደናል፡፡” ብለዋል፡፡ ስለ ራት 
ግብዣው ትኬት አሻሻጥ ጉዳይ የጠየቅናቸው 
የቋሚ ኮሚቴው ም/ሰብሳቢ አቶ ፀጋዬ አላምረው 
ሲመልሱ “ትኬቱ ለተወሰኑ ጊዜያት ሲሸጥ 

ቆይቷል፡፡
አሁንም በመሸጥ ላይ ይገኛል፡፡ ዓላማው 

ፓርቲውን በገንዘብ ለማገዝ ነው፡፡ ትኬቱ 
ባለ 100፣ ባለ 500 እና ባለ 300 ብር ሲሆን 
አሁንም መግዛት ይቻላል” ብለዋል፡፡ በመጨረሻም 
ኮሚቴው ባስተላለፈው መልዕክት እንደገለፀው 
“ትኬት ያልገዙ በቅድሚያ በመግዛት ከዚህ በፊት 
የገዙም ወደ ራት ግብዣው ሲመጡ ትኬቱን 
ይዘው እንዲመጡ ማሳሰቢያ ይነገርልን” በማለት 
መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡

ወቅታዊ የውይይት ጥሪ
ኑ ስለ ሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ እንወያይ!!

እሁድ ሐምሌ 29 ቀን 2004 ዓ.ም ‹‹ሰላማዊ ትግልና ወቅታዊው የሃገራችን 
ሁኔታ›› በሚል ርዕስ ውይይት ይካሄዳል፡፡

አቅራቢ፡- ኢንጅነር ዘለቀ ረዲ፤ ስለሆነም እርስዎም በሀገርዎ 
ወቅታዊ ጉዳይ ተሳታፊ እንዲሆኑ በአክብሮት ተጋብዘዋል፡፡

ሰዓት፡- 3፡00 ጀምሮ
ቦታ፡- በአንድነት ጽ/ቤት አዳራሽ

የሀገር ጉዳይ የሁላችን ጉዳይ ነው!!                   የአንድነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት

የነ በቀለ ገርባ የፍ/ቤት ጉዳይ እያነጋገረ ነው
በፌደራሉ አቃቤ ህግ በሽብርተኝነት ተከሰው 

በቃሊቲ ወህኒ ቤት ሆነው በፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/
ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ ወንጀል ችሎት ጉዳያቸውን 
እየተከታተሉ የሚገኙት የመድረክ አመራሮች እነ 
አቶ በቀለ ገርባ እና አቶ ኦልባና ሌሊሳን ጨምሮ 
በዛው ክስ የሌሎች ተከሳሾች የፍ/ቤት ጉዳይ 
እያነጋገረ ይገኛል፡፡

እነ አቶ በቀለ ገርባ በተከሰሱበት ጉዳይ አቃቤ 
ህግ ማስረጃ እና የአቃቤ ህግ ምስክሮችን አቅርቦና 
አሰምቶ ከጨረሰ ረጅም ጊዜ ቢሆንም የተከሳሾችን 
ማስረጃና መከላከያ ምስክሮች የማሰማት ሂደት 
መጓተቱ ተከሳሾችንና ተከላካይ ጠበቆችን ቅር ያሰኘ 
ሲሆን የችሎቱን ታዳሚና ጉዳዩን በሚከታተለው 

ህዝብ ዘንድ ደግሞ ግርታን መፍጠሩ ተጠቁሟል፡፡

የልደታ ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት በነ በቀለ 
ገርባ የክስ መዝገብ የ2ኛ ተከሳሽ የሆኑትን የአቶ 
ኦልባና ሌሊሳ የመከላከያ ምስክሮችን ቃል ለመስማት 
ለሐምሌ 19 ቀን 2004 ዓ.ም ቀነ ቀጠሮ ሰጥቶ 
ነበር፡፡ ይሁን እንጂ በወቅቱ የመከላከያ ምስክሮች 
የቀረቡ ቢሆንም ከሳሽ የሆነው አቃቤ ህግ አባላት ግን 
ሳይገኙ ቀርተዋል፡፡ በዚህም መሠረት ፍ/ቤቱ አቃቤ 
ህግ አልተገኘም በሚል የአቶ ኦልባናን የመከላከያ 
ምስክር ለመስማት ለህዳር 7 ቀን 2005 ዓ.ም ጠዋት 
ተለዋጭ ቀነ ቀጠሮ ሰጥቷል፡፡

የተከሳሹ ጠበቃም ምስክሮቻቸው እየተጉላሉ 
መሆኑን በመጠቆም ፍትህ ሚኒስቴር ሌላ አቃቤ 

ህግ አዘጋጅቶ ማቅረብ ነበረበት ብለው ቢናገሩም ፍ/
ቤቱ ለፍትህ ሚኒስቱር ማሳሰቢያ ይፃፋል ሲል ምላሽ 
መስጠቱ ተጠቁሟል፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚሁ የክስ መዝገብ 
7ኛ ተከሳሽ የእኔ መከላከያ ምስክሮችም ቃል 
አልተሰማልኝም በሚል አቤቱታ በማቅረባቸው 
የምስክሮቻቸውን ቃል ለመስማት ፍ/ቤቱ ለሐምሌ 
25 ቀን 2004 ዓ.ም ጠዋት ቀነ ቀጠሮ ሰጥቷል፡፡

   ከዚህ በፊት በዚሁ የክስ መዝገብ ፍ/ቤቱ 
የአቶ ኦልባና ሌሊሳን መከላከያ ምስክሮችን ቃል 
ለመስማት ቀጥሮ ሳይሰማ የምስክሮችን ቃል መቅጃ 
ክር (ካሴት) አልቋል በሚል ቀጠሮ ማራዘሙን 
መዘገባችን ይታወሳል፡፡


