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ኢህአዴግ ውስጥ የተፈጠረው የስልጣን ሽኩቻ 
ወደ ክፍፍል እያመራ እንደሆነ ተገለፀ
“አቦይ ስብሀት በአቶ በረከት ስምኦን እገዳ ተጥሎባቸዋል” ውስጥ አዋቂ ምንጮች

“ምንም አይነት እገዳ አልተላለፈብኝም” አቶ ስብሀት ነጋ

‹‹አቡነ መርቆርዎስ ወደ መንበራቸው 
ሊመለሱ ይገባል››

ኢህአዴግን ለመገዳደር የሚያስችሉ ስልቶች 2

መልአከ ሰላም ቆሞስ አባ 
ገብረሚካኤል ገ/ኪዳን

በአሜሪካ የሚኔሶታ ቅዱስ ዑራኤል
ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ

13

የፍትህ 
ጋዜጠኞች 

ሐሙስ ፍ/ቤት 
ይቀርባሉ

የተከሰሱት የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ 
ተመስጌን ደሳለኝና የማስተዋል የህትመትና 
ማስታወቂያ ድርጅት ነሐሴ 17 ቀን 2004 
ዓ.ም በ3 ሰዓት ልደታ በሚገኘው ከፍተኛው ፍ/
ቤት 16ኛ ወንጀል ችሎት ይቀርባሉ፡፡ ድርጅቱን 
በመወከል የድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ ጋዜጠኛ 
ማስተዋል ብርሃኑ ይቀርባል ተብሎአል፡፡

ጋዜጣው ግልጽ ባልሆነ ውሳኔ ህትመቱ 
ከተስተጓጐለ አንድ ወር ያለፈው ቢሆንም በቅርቡ 
ተቋቋመ የተባለው “የሚዲያ ካውንስል” ዝምታን 
መምረጡ የካውንስሉን ገለልተኝነት ጥያቄ ውስጥ 
ከቶታል፡፡

6

የበዓሉን አከባበር ለመዘገብ በየአቅጣጫው 
የተሰማሩት የፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ጋዜጠኞች 
እንዳጠናቀሩት የሙስሊሙ ማህበረሰብ 
በተቀናጀ መልኩ የተለያየ የተቃውሞ 
ትዕይንቶችን አሳይቷል፡፡ በተሰበሰበው መረጃ 
መሠረት የተሰሙት የተቃውሞ ድምፆች 
“ሙስሊሙ ሠላም ነው፤ እኛ ጥቂቶች

አይደለንም፤ ሙስሊሙ አንድ ነው፣ 
ምርጫችን በመስጊዳችን፣ መጅሊሱ 
አይወክለንም፣ ካድሬዎች ከመጅሊስ ይውጡ፤ 
መፈክራችን አላህ አኩበር፣ የሃይማኖት ነፃነት 
መጠየቅ ሽብርተኝነት አይደለም፤ የታሰሩት 
ይፈቱ፤ የታሰሩት ሳይፈቱ ምርጫ የለም፣ 
ኢህአዴግ ለህገመንግስቱ ይገዛ፤ የሃይማኖት 
ነፃነታችን እስኪከበር ትግላችን ይቀጥላል፣ . . 
.” የሚሉ ይገኙበታል፡፡

በተለይ ከመስቀል አደባባይ ወደ አራት 
ኪሎ ያመራው የሙስሊሙ ማህበረሰብ 
በሁለት ቡድን ተከፍሎ ቤተመንግስት በር 
ላይ የተቃውሞ ድምፁን አሰምቶ ያለፈ 
ሲሆን ከስታዲዮም በሜክሲኮ ወደ ጦር 
ኃይሎች የተጓዘው ቁጥሩ በመቶ ሺዎች 
የሚቆጠረው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ነጭ 
መሐረብ በማውጣት መሐረብ ያልያዘ ደግሞ 
ነጭ ሶፍት እያውለበለቡና የተቃውሞ ድምፅ 

እያሰሙ ሜክሲኮ ፌዴራል ፖሊስ ዋና መ/ቤት 
ሲደርሱ በአንድ ላይ በመቆም አፍን በሁለት 
እጅ በመያዝ፣ ግራና ቀኝ እጅን በማጣመርና 
እርስ በእርስ በመያያዝ ተቃውሟቸውን 
ገልፀዋል፡፡ 

የመንግስት ሚዲያዎች ፖሊስን ጠቅሶ 
በሰራው ዜና ወደ በዓሉ የወጡ ጥቂት ሰዎች 
ሁከት ለመፍጠር ሞክረው መክሸፉን የዘገቡ 
ሲሆን አንድ ሙስሊም ነኝ ያሉ ግለሰብ 
ለፍኖተ ነፃነት እንደገለፁት ግን “ማንነታቸው 
ያልታወቁ ሰዎች ሙስሊሙ ህብረተሰብ ረብሻ 
እንዳስነሳ ለማስመሰል ተሞክሮ ነበር፡፡ ሆኖም 
ግን ሙስሊሙ ህብረተሰብ ተቃውሞውን 
ህጋዊና ሠላማዊ በሆነ መንገድ በጥንቃቄ 
የሚያራምድ በመሆኑ ሙከራቸው ከሽፏል፡
፡ ምንጊዜም ቢሆን እኛ ጥያቄዎቻችን 
እስኪመለሱ ድረስ ተቃውሟችን ይቀጥላል፡
፡ አንድም ጠጠር ሳንወረውር የሃይማኖት 
ነፃነታችንን እናስከብራለን፡፡ ከትግል 
መስመራችን የሚወጣ ማንኛውም ቡድን 
እኛን አይወክለንም፡፡” ብለዋል፡፡

በሌላ በኩል በዓሉ በደሴ ከተማ በተመሳሳይ 
ሁኔታ መከበሩን ከሥፍራው የደረሰን መረጃ 
አመልክቷል፡፡

በቤተ መንግስትና ፌደራል ፖሊስ በር ላይ 
ተቃውሞ ተደረገ

በመስጠት ያከበረው የሙስሊሙ 
ህብረተሰብ ወደየቤቱ ሲሄድ በመንግስት ላይ 
ከፍተኛ ተቃውሞ እያሰማ ተመልሷል፡፡

ከትላንት በስቲያ የተከበረው የሙስሊሙ 
ፆም ፍቺ በአዲስ አበባ ስታዲዮምና በስታዲዮሙ 
ዙሪያ በደማቅ ሁኔታ ተከብሮአል፡፡ በዓሉን 
በፀሎት፣ በስግደትና ለነዳያን ስጦታ 
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ኢህአዴግን ለመገዳደር የሚያስችሉ ስልቶች

ሰለሞን ስዩም

አንድነት ፓርቲ አጠቃላይ የሀገሪቷን ፖለቲካ 
በተነተነበት የስትራቴጂ መጻሐፉ አሁን ያለው 
ሀቅ “በአንድ በኩል ጠቅላይ የሆነ የአንድ ግለሰብና 
አንድ ፓርቲ አገዛዝ የሰፈነበት በሌላ በኩል 
ደግሞ እጅግ ደካማና የተከፋፈለ ተቃዋሚ ያለበት 
አስቸጋሪ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ እንገኛለን” 
ሲል እቅጩን አስቀምጧል፡፡ ይህን እውነት 
መሬት ላይ ማስቀመጥ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች 
ችግር እንደነበር የሚያወሱት አቶ ማናዬ ደጉ 
(ስም የተቀየረ) “ይህንን ሀቅ ሳይጋፈጡ ለድል 
መብቃት አይቻልም” ይላሉ፡፡ በሌላ በኩል ባለፉት 
21 ዓመታት ተቃዋሚ ፓርቲዎች የመብዛትና 
የመከፋፈል እንጂ የመሰባሰብና ጥቂት ጠንካራ 
ማዕከሎች የመፍጠር” አካሄድ ያለመከተላቸውን 
የሚያትተው የአንድነት ስትራቴጂክ ሰነድ በዚህም 
ምክንያት “ኢህአዴግን የሚገዳደር ጠንካራ ስብስብ 
ፓርቲ ሊወጣቸው አልቻለም” ሲል ውጤቱን 
ያስቀምጣል፡፡ የአንድነት ፓርቲ ኢዲቶሪያል 
ቦርድ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ በላይ ፈቃዱ 
በተቃውሚዎች እውነተኛ አማራጭ አልሆንም፤ 
ይህ የሆነው የፋይናንስና አሰባሰብ ድክመት፣ 
እንዲሁም ምሁራንን የመሳብ ችግር ነው” ይላሉ፡፡ 
አቶ በላይ የችግሩ ሁሉ ጥርቅም ግን “ድርጅታዊ 
አቅም በመገንባት ላይ የሚታየው ድክመት” ነው 
ሲሉ ይደመድማሉ፡፡ በዚህም አካሄድ በ1997 ዓ.ም 
የተሻለ በመሰባሰባቸው ያገኙትን 173 ወንበር 
ከማሻሻል ይልቅ ዳግም ባመጡት የመጠላለፍ ስራ 
ወደ አንድ ወንበር ወይም 0.2 በመቶ ማውረድ 
መቻሉን በቁጭት የሚያነሳው ደግሞ የድርጅቱ 
ስትራቴጂ ሰነድ ነው፡፡

አጠቃላይ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ጎራ ችግሮችን 
በአምስት ከፍሎ ማየት ይቻላል፤ የዓላማና የርዕዮተ 
ዓለም ችግር፣ የስትራቴጂና የስልት ችግር፣ 
የአመራር ችግር፣ የረዥም እይታና እቅድ ችግርና 
የገንዘብ ችግር ናቸው፡፡ አንዳንዶቹ ‹ፓርቲዎች› 
ከላይ የተነሱት ችግሮች የሚመለከታቸው 
አይደሉም፡፡ በዋነኛነት ደግሞ ህልውናቸው 
በወረቀት ላይ ብቻ በመሆኑ ነው፡፡ (በወረቀት ብቻ 
የሚታወቁ ናቸው፡፡) በሌላ አነጋገር ከምርጫ ቦርድ 
ውጪ የሚያውቃቸው ስለመኖሩም አይታወቅም፡
፡ ሌሎቹ ደግሞ ከወረቀት ባለፈ የሚታወቁ 
እንኳ ቢሆን ኢህአዴግ ‹ዴሞክራሲያዊነቱን 
ለማስመስከር ከደመወዝ እስከ ቢሮ ኪራይ 
እየከፈለ የሚያኖራቸው ናቸው፡፡ አቶ ማናዬ 
ደጉ ‹‹እነዚህ ኢህአዴግ በሚያዘጋጀው  የምርጫ 
ስነምግባር ደንብ ፊርማ በመሳሰሉት በቴሌቭዥን 
የምናያቸው ናቸው›› ይላሉ፡፡ ሦስተኞቹ እውነተኛ 
ተቃዋሚዎች ሲሆኑ ከላይ በተነሱት ችግሮች ላይ 
በመጨነቅና የመፍትሄ ሀሳብ በማቅረብ ራሳቸውን 
እንደ አማራጭ ማቅረብ ያለባቸውም ናቸው፡፡ 

እነዚህ በሦስተኛው ረድፍ ያሉት እውነተኛ 
ተቃዋሚዎች የሚፈፅሙት የስትራቴጂ ስህተት፣ 
ዋነኛ የትኩረት ኃይል በተጠና መልኩ ያለመለየት፣ 
አደረጃጀታዊ ስህተቶች፣ የትግል ስልት ችግሮችና 
ተባብሮ መስራት የሚጠይቀውን ‹ሰጥቶ መቀበል› 
ያለመቻል ናቸው፡፡ 

የአመራር ችግር ተብሎ የሚነገረው በአመራር 
ደረጃ ያሉ ሰዎች ስትራቴጂካዊ እውቀት ጉድለት 
እና ሙያተኛ (Professional) ያለመሆን ነው፡፡ 
ሌላው አንገብጋቢ ጉዳይ ተተኪ ሳያፈሩ ለረዥም 
ዘመናት የተለመዱ መሪዎች መታየት ያመጣው 
በህዝብ ዘንድ መሰልቸት እንደሆነ ይነገራል፡፡ 

በአንድነት ስትራቴጂክ ሰነድ ውስጥ ተሳትፎ 
ያደረጉ ግለሰብ በበኩላቸው “ፓርቲዎች አለባቸው 
የሚባለውን የረዥም ጊዜ እይታና እቅድ ችግር 
በስትራቴጂ ሰነዱ “አብዛኛዎቹ ፓርቲዎች የራስን 
የረዥም ጊዜ እይታና ዕቅድ ይዞ (proactively) 

የኢትዮጵያ ወቅታዊ የተቃውሞ ጎራ የኢህአዴግ አማራጭ ሆኖ መውጣት የሚችልበት ዕድል አለ፡፡ ከዚህ 
ቀደም ተፎካካሪ እንዳይሆን የኢህአዴግ አንባገነናዊ እርምጃ ዋነኛው መንስኤ ቢሆንም ተቃውሞ ጎራውም 

ከፍተኛ ኃላፊነት ይወስዳል፡፡ ሰለሞን ስዩም ዋነኛ የስትራቴጂ ጥያቄዎችን ከመለሱ በኢህአዴግ
ወቅታዊ ፈተናዎች በመታገዝ ተፎካካሪ ሆነው የሚወጡበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ይላል፡፡

ከመስራት ይልቅ ገዥው ፓርቲ ለሚሰራው ስራ 
መልስ እየሰጡ፣ ተቃውሞ እያሰሙ መኖርን ዋነኛ 
ተግባራቸው አድርገውታል” ተብሎ መቀመጡን 
ይናገራሉ፡፡ ግለሰቡ ይህንን ሁኔታ ሲያትቱ 
‹‹ኢህአዴግ ጥሩም መጥፎም አጀንዳ እያስቀመጠ 
ያልፋል፤ እኛ ደግሞ ለዚህ እንኳ የመልስ ምት 
ለመስጠት እንዘገያለን›› ይላሉ፡፡ በሌላ በኩል 
የተቃዋሚ ፓርቲዎች ዋና ግብ ከመተቸት የሚዘል 
መሆኑን ሲገልፁም “መልስ መስጠትና መተቸት 
አግባብ ቢሆንም ዋና ስራቸው ሲነሳ ማብቃትና 
ለህዝብ ማስተዋወቅ በተገባ ነበር” ሲል ስትራቴጂ 
ሰነዱ ማተቱን ይናገራሉ፡፡ 

የፓርቲዎች የገንዘብ ችግርን በተመለከተ ችግሩ 
የሚያርፈው ስለ ፖለቲካ ፓርቲዎች የወጣው 
አዋጅ ቁ.573/2000 ውስጥ ቢሆንም የኢህአዴግ 
አምባገነንነትና የፓርቲዎች የገንዘብ አሰባሰብ 
ፈጠራ ማነስም (ደካማነት) ተመሳሳይ ድርሻ 
እንዳለው ይነገራል፡፡ የአንድነት ለዴሞክራሲና 
ለፍትህ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ 
ሰብሳቢ የሆኑት ዶ/ር ኃይሉ አርአያ ‹‹ከሁሉ 
በላይ ደካሞች የሆንነው ገንዘብ በማሰባሰብ ነው›› 
ይላሉ፡፡ እንደ ዶ/ሩ አባባል የዚህ ዋነኛ ችግር 
በገንዘብ አሰባሰብ ዙሪያ ፈጠራ የታከለበት አካሄድ 
ያለመንደፍ ነው፡፡ አቶ በላይ ፈቃዱም ይህንን 
ሀሳብ እንደሚጋፉ ይገልፃሉ፡፡

የተቃዋሚዎች ዕድል 
የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይሎች የመንግስትነትን 

ዕድል አላገኙም፤ በመሆኑም የመንግሥት 
ሀጢያት ከሚባለው በአገዛዝ ወቅት የሚፈጠር 
ስህተትና የህዝብ አመኔታ ማጣት እንዲሁም 
መሰልቸት አልገጠማቸውም፡፡  ዶ/ር ኃይሉ ይህ 
ችግር የሌለበት የተቃዋሚ ጎራ ዋነኛ ስራቸው 
መሆን የሚገባው ‹‹ህዝቡ ዘንድ በመድረስ ምን 
ማድረግ እንደሚፈልጉ ማስረዳት ነው” ይላሉ፡፡ 
እንደ ህዝብ ግንኙነቱ አባባል በዚህም በኩል ከዚህ 
በፊት በተሰራው መንገድ እንኳን ህዝብ ዘንድ፣ 
የትም መድረስ እንደማይቻል ያወሳሉ፡፡ ‹‹በዚያ 
ለይ ኢህአዴግ ህዝቡ እና ተቃዋሚው እንዳይገናኙ

“የኢትዮጵያውያን የኑሮ ሁኔታ ከመቼውም ጊዜ በላይ 
ከፍቷል፡፡ የመቶ መቶኛ (የፐርሰንት ፐርሰንት) ሲሰላ 

የኑሮ ውድነት በአስር ዓመታት ውስጥ ብቻ ከሺህ በመቶ 
(1000%) በላይ ሆኗል፡”

በቦይ ከፍሏቸዋል›› ይላሉ፡፡ በተለይ በመካከለኛ 
አመራር ደረጃ ያሉትን የወረዳ አደራጆች ከህዝብ 
ዘንድ ለመነጠል የተደረገው የኢህአዴግ ጫና 
ከባድ ተፅዕኖ ማምጣቱ ይነገራል፡፡ ህዝቡም 
1997ን ተከትሎ ከተከሰተው የፖለቲካ ፍዘት 
የመውጪያው ሰዓት አሁን እንደሆነ የሚስማሙ 
አሉ፡፡ ሌላው ሀሳብ ተቃዋሚዎች ሀገር መረከብ 
የሚችሉበት ደረጃ ላይ የሚያደርሳቸውን ስብስብ 
በመፍጠር ራሳቸውን አማራጭ ኃይል በማድረግ 
ማቅረብ አለባቸው፤ አቶ በላይ ይህን “የሀይል 
አሰላለፍ ሁኔታን መረዳት ይሉታል፡፡ ይህ ካልሆነ 
ህብረተሰቡ በተቃውሞ ጎራ ውስጥ መሳተፍን 
“ከንቱ መላላጥ” አድርጎ የሚያየው ሲሆን ያለውን 
የለውጥ ተስፋም ይሟጥጥበታል፡፡

የኢህአዴግ ሀጢኣት 
የኢህአዴግ ሀጢያት ሆኖ የሚቀርበው 

የመጀመሪያው ጉዳይ መንግስት ከመሆኑ ብቻ 
የሚመጣ ነው፡፡ የትኛውም መንግስት የፈለገውን 
ሁሉ ለህዝቡ እያቀረበ እንኳ መሰልቸቱ አይቀሬ 
ነው፡፡ በዚያ ላይ እንደ መንግስት ሲሰራ ስህተት 
መፍጠሩ የማይቀር ከመሆኑም በላይ ሁሉንም 
ማስደሰት አይችልም፡፡ ትልቁ የኢህአዴግ ሀጢኣት 
እየሆነ የመጣው ግን ወቅታዊ ርምጃዎቹ ናቸው፡፡ 

ኢህአዴግ ከመሰረታዊ ባህሪው ባልተጣረሰ መልኩ 
ጥያቄዎቹን የመለሰ በማስመሰል አጀንዳዎችን 
መንጠቅ ችሏል፡፡ በተለይ መንፈሳዊ ልማት 
ወይም “soft development” የተባለውን ማሳካት 
ያልቻለው ኢህአዴግ ቁሳዊ ወደ ሆነው ልማት 
(hard development) ማዞሩ ይነገራል፡፡

የእሳቤ ሚና
አቶ ተክለ ብርሀን ተቃዋሚዎች የሀይል 

አሰላለፍ ሚዛን እሳቤን መለወጥ እንዳለባቸው 
ይናገራሉ፡፡ አቶ ተክለብርሀን ከኢህአዴግ 
ባህሪይ አንፃር የፍትህ፣ የመከላከያና ደህንነት 
ተቋማት የኢህአዴግ ፓርቲ ንብረት የሚመስለው 
ኢትዮጵያዊ በተቃዋሚዎች ላይ የሚኖረው 
ተስፋ የመነመነ እንዲሆን በማድረግ ረገድ ያለው 
አሉታዊ ተፅዕኖ ቀላል ያለመሆኑን ያሰምሩበታል፡፡ 
ተቃዋሚዎች በመጀመሪያ እነዚህ አካላት ገለልተኛ 
ሚናቸውን እንዲወጡ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ስራ 
ያለባቸው ሲሆን ሁለተኛ የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ 
ተቋም እንጂ የኢህአዴግ ያለመሆናቸውን በማስረፅ 
ያለውን የኃይል ክፍተት አስተሳሰብ ማጥበብ እና 
በደጋፊዎቻቸው ላይ ተስፋ ማሳደር ይችላሉ፡፡ 

መንግስታዊ ተቋማትንና ምሁራንንም በዚሁ 
መልኩ በማነቃነቅ የለውጡ አካል ማድረግ 
የሚችሉ ሲሆን በዋነኝነት የሚፈጥረው የኃይል 
እሳቤ ለውጥ የተቃውሞውን ጎራ የሚያለመልም 
ነው፡፡ በመሠረቱ ጠንካራና ለህዝብ ጥቅም 
የቆሙ ተቋማት የሌላቸው ሀገራት “የጨነገፈ 
መንግስታት” (failed states) የሚባለው ምድብ 
አካል ናቸው፡፡ በ2010 በወጣ የ‹‹failed states 
index›› መሰረት ኢትዮጵያ 15 ደረጃን ይዛለች፡፡ 
የዚህ ምድብ መሪ ጎረቤቷ ሶማሊያ ናት፡፡ 

“ድር ቢያብር”
የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ጎራ ተዋፅኦ የሚደንቅ 

ነው፤ ተዋፅኦው፣ ‹‹የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት  
ካልሆነ ብሔር ብሔረሰብ የሚባል የለም›› ከሚለው 
እስከ ‹‹ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አልነበረችም፤ 
ያሉት መገነጣጠል የሚችሉ ብሔሮች ናቸው››

 የሚለው ድረስ፡፡ የተለያዩ ምሁራን ይህን ሁኔታ 
በመርገም ውስጥ ያለ ምርቃት (Blessing in 
disguise) መሆኑን ይከራከራሉ፡፡ በመስከን 
ስትራቴጂካዊ ሆነው ከተደራደሩ ከህብረ ብሄራዊ 
እስከ ክልል ብሔራዊነት ድረስ ያሉ በመሆኑ 
ጥያቄዎችን ከጥግ እስከ ጥግ የመመለስ አቅም 
አላቸው ተብሎ ይታሰባል፡፡ መሃል ቤት መሆን 
አለብኝ የሚለው አንድነት “የአገር አንድነት ጥያቄ 
ውስጥ እንዲወድቅ የሚያደርጉት በአገራችን 
ከብሔር ጥያቄ ጋር በተያያዘ የሚነሱት ሁለት 
የብሔርተኛ አክራሪነት የአቋም ፅንፎች (ጫፎች) 
ናቸው” ሲል ይመድባል፡፡ አንድነት እነዚህን 
“እንገንጠል የሚሉት ብሔርተኞችና የብሔርን 
መብት የማይቀበሉት ብሄርተኞች ናቸው›› ካለ 
በኋላ አንድነት [ግን] የሚቆመው በእነዚህ ጫፎች 
መሃል ላይ መሆኑን ግልፅ በማድረግ ሁለቱ ጫፎች 
ወደ መሃል እንዲመጡ ጥረት ማድረግ” እንዳለበት 
ያስቀምጣል፡፡ አቶ ተክለ ብርሀን ‹‹የተቃዋሚ 
ጎራው ከተነሱትን ወሳኝ ስትራቴጂካዊ ጥያቄዎች 
‹በመለስ ከመለስ ዜናዊ በኋላ ኢህአዴግን ማን 
ይረከባል?› ከማለት በዘለለ፣ ሀገሪቷን ለመረከብ 
ደርሷል የሚባልበት ጊዜ ሩቅ አይለም›› ይላሉ፡፡ 
አቶ በላይ ይህ እንዲሆን ‹‹ድርጅታዊ ጥንካሬ ላይ 
መስራት ወነኛ ስራቸው ነው›› ይላሉ፡፡

በዚህ ዓመት ብቻ ሙስሊሞች ያነሷቸው ጥያቄዎች 
እና የተቃውሞ መሰረቶችን የተስተናገደበት 
አግባብ ከባድ ነበር፡፡ የኢህአዴግ መንግስት 
“ሴኩላሪዝምን” የኢትዮጵያ ብቸኛው መፍትሄ 
አድርጎ ቢወስድ ባልከፋ፡፡ ነገር ግን የእርምጃውን 
መሰረታዊ ምክንያት የስልጣኑ መፅናት አድርጎ 
ካየ ምክንያታዊ እርምጃ ለመውሰድ የማይችልበት 
ደረጃ ላይ ይደርሳል፡፡ በዚህ ሁኔታ ከሙስሊሙ 
ማህበረሰብ ጋር የገባበትን ጣጣ መገንዘብ እና 
መመንዘር የተቃዋሚዎች ድርሻ ነው፡፡ ከየትኛውም 
ሀይማኖት የሚመጣ አክራሪነትን የበላይ የማድረግ 
ሀሳብንም መዋጋት አለበት፡፡ ነገር ግን አክራሪነትን 
እንዋጋ በሚለው የኃያላን መንግስታት ፍላጎት 
ብቻ መመራት አግባብ አይደለም፡፡ 

በተጨማሪም በብዙዎች ዘንድ በኢህአዴግ 
ደጋፊነትና አንደኛው የስልጣን ማስጠበቂያ 
ማዕዘንነት የሚተሙትን የአቡነ ጳውሎስ ሞት 
ተከትሎ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያኗ ቀጣዩን 
ፓትሪያሪክ የምትሾምበት አግባብ የኢህአዴግና 
ኦርቶዶክስ ምዕመናኑ ነገር እንደሚለይ ይገመታል፡
፡ 

ኢትዮጵያ 40 በመቶ ህዝቧ የወጣቱ ክፍል 
ነው፡፡ በገጠር ያለው ወጣት የቤተሰቡ መሬት 
እየሸነሸነ ለአንድ ሰው የማትበቃውን ብጫቂ 
ማሳ ብዙ ሆኖ እንዲሰማራበት ይገደዳል፡፡ ይህ 
የጉልበትና የጊዜ ብክነት ከማስከተሉም በላይ 
ለያንዳንዱ የሚደርሰውን የምርት መጠንም ክፉኛ 
እየቀነሰው ይሄዳል፡፡ አንዳንድ ቦታዎች ላይ 
የተፈጥሮ ሀብት ሽሚያ ማስከተሉም አልቀረ፡፡ 
በከተማ የሚገኙ ወጣቶችም እንዲሁ፡፡ ከተለያዩ 
ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚመረቁትም 
ቢሆኑ ከድንጋይ ጠራቢነት የዘለለ የስራ ዕድል 
እየተመቻቸላቸው አይደለም፡፡ የስራ አጥነት 
ውጤት የሆኑት ሱሰኝነት፣ ወንጀል መፈፀም፣ 
ስደት እና የመሳሰሉት የሀገሪቱ መለያ ሆነዋል፡፡

የኢትዮጵያውያን የኑሮ ሁኔታ ከመቼውም 
ጊዜ በላይ ከፍቷል፡፡ የመቶ መቶኛ (የፐርሰንት 
ፐርሰንት) ሲሰላ የኑሮ ውድነት በአስር ዓመታት  
ውስጥ ብቻ ከሺህ በመቶ (1000%) በላይ ሆኗል፡

ጨዋ ኢትዮጵያውያን ለልመና የተዳረጉ ሲሆን 
ማህበራዊ አገልግሎት በተመለከተም ንፁህ 
የመጠጥ ውሃ፣ መብራትና አጠቃላይ የመንግስት 
አገልግሎት ተደራሽ መሆን ከብዷል፡፡ 

የኢትዮጵያ ፖለቲካን ለረዥም አመታት 
የተከታተሉት አቶ ተ/ብርሀን ምንዳዬ “ይህ 
አመት ጉደኛ ነው” ይላሉ፡፡ በተለይ ኢህአዴግ 
‹‹ከጉራ ፈርዳ ጀምሮ አማራዎች ላይ የዘመበተበት 
ነው” የሚሉት አቶ ተ/ብርሀን ታቃዋሚዎች 
ይህንን ‹‹ፀረ አማራነቱን›› ማጉላት ቢችሉ 
የኢህአዴግን ተቀባይነት መሸርሸር ይችላሉ፡
፡” ሲሉ ይደመድማሉ፡፡ ሌላው ነገር ኢህአዴግ 
በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚያደርገው መለሳለስና 
ታማኝ ያለመሆን፣ የፍትህ፣ ወታደራዊና ደህንነት 
ተቋማት ገለልተኛ ሚናቸውን መነጠቅ፣ የግብር 
ከመጠን በላይ መጫን…ወዘተ በመጠቀም  በትንሽ 
ስራ እንኳ ተቀባይነቱን ማሳጣት ይችላሉ፡፡

አጀንዳ ያለማስነጠቅ
ባለፉት 21 ዓመታት ተቃዋሚዎች 

ያነሷቸው ወሳኝ ጥያቄዎች ነበሩ፤ ተቃዋሚዎች 
የነዚህን ጥያቄዎች የባለቤትነት መብት ለመያዝ 
ያለመቻል በዋናነት አጀንዳቸው ያልተብራራ 
በመሆኑ እንደሆነ ይነገራል፡፡ ይህንን የተገነዘበው 
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ክብሮም (ከመቐለ)

የጠቅላይ ሚኒስትሩን ህመም ተከትሎ 
በመንግስት ባለስልጣናት አንዴ “ከአስር ቀናት 
በኋላ”  ሌላ ጊዜ ደግሞ “በቅርብ ግዜ ስራቸውን 
ይጀምራሉ፡፡” እየተባልን ስንት አስርት ቀናት 
አሳልፈናል። እኔ በግሌ የአቶ መለስን መንግስትና 
አስተዳደራቸው በጣም ከሚጠሉ ዜጎች አንዱ 
ብሆንም፣ ለሰውየው ግን ሞት አልመኝላቸውም። 
ምክንያቱም ህመምና ሞት ለማንም ሰው 
የማይቀር ዕዳ ነውና። ለጤናቸው ምህረት ኩፉኛ 
ለታመመው አስተዳደራቸውና ስልጣናቸው ደግሞ 
ሞት እመኛለሁ፣ ይሄ ምኞት በኢህአዴግ አፈና 
ስር ያለ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ፍላጎት ይመስለኛል። 

ለነገሩ አቶ መለስን ለዚህ ያበቋቸው 
ነፃነታቸውንና ህሊናቸውን ሸጠው እየኖሩ ያሉት 
ካድሬዎቻቸው ናቸው። ለምን ብትሉኝ ካድሬዎቹ 
በየመስራቤቱ፣ በየመሽታቤቱ፣ በየአደባባዩ፣ 
በየቀበሌውና በየሚድያው “ኢትዮጵያ ያለ 
ጠ/ሚ መለስ ዜናዊ እንደ ጎረቤታችን ሶማልያ 
ትበታተናለች፤ የማይተኩ መሪ ናቸው” ወዘተ 
እያሉ ውዥንብር ሲፈጥሩ መጥተዋልና ነው። 
ጊዜና አጋጣሚው ደግሞ የካድሬዎቹን ውሸትና 
ውዥምብር ከንቱነት አጉልቶ ያሳየ ይመሰለኛል። 
ይሄው አቶ መለስ የሉም እኛና ኢትዮጵያችን ግን 
መኖር ቀጥለናል። ኢትዮጵያ የአንድ አምባገነን 
መሪ ህልውና ላይ እዳልተንጠለጠለች ለካድሬዎቹ 

ነብዩ ኃይሉ

ከጊዜ ወደ ጊዜ የተቃውሞ አድማሱና 
ስልቱ እየሰፋ የመጣው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች 
ተቃውሞ የሁሉንም ከመስጂድ ወደ አደባባይ 
እየወጣ ይመስላል፡፡ የማይደፈሩ የሚመስሉ 
የስርአቱ መናገሻዎችም “ድምፃችን ይሰማ” 
የሚለውን ኮርኳሪ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጥያቄ 
እንዲያስተናግዱ በመገደድግ ላይ ናቸው፡፡ ባለፈው 
እሁድ በምኒሊክ ቤተ መንግስት እና በፌዴራል 
ፖሊስ ዋና መስሪያ ቤት ደጆች የተደረጉት 
የተቃውሞ ሰልፎች ለዚህ የማይታበሉ ማሳያዎች 
ናቸው፡፡ መንግስት ባለፈው እሁድ ከኢድ 
አልፈጥር በዓል ሶላት በኋላ በተለያዩ የሀገሪቱ 
ክፍሎች በሚሊዮኖች የተደረጉ የተቃውሞ 
ሰልፎች “የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ጥያቄ 
አላየሁም፣ አልሰማሁም” ማለት እንዳይችል 
ያደረጉ ስለመሆናቸው ለማሳመን አይከብድም፡፡  

በ1966 ዓ.ም አጋማሽ የአፄውን ስርዓት 
ላይ ከተነሱትና እምቢ ባይነታቸውን በአደባባይ 
ካስተጋቡት የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ 
የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በታሪክ ይጠቀሳሉ፡፡ 
ከሶስት አስርት አመታት በኋላም፣ አቶ መለስን 
ስርዓት የናጠና የሙስሊሞችን በአንድነት 

በዚህ ሁለት ወር ያስመስከረች ይመስለኛል። 

በሌላ በኩል ጠ/ሚ መለስም ሆኑ በዙሪያቸው 
የተሰለፉ ሰዎች ሰውየው የታመሙት በፈጠራ 
ክስ ተከስሰው በዕድሜ ልክ እና እስከ 18 አመት 
የሚደርስ እስራት የተፈረደባቸው እነ አንዱኣለም 
አራጌ፣ ናትናኤል መኮንን፣ ጋዜጠኛ እስክንድር 
ነጋና መሰል ኢትዮጵያውያን የሰላም ታጋዮችና 
ጋዜጠኞች በየእስር ቤቱ እየተጋፈጡ ያለውን 
ስቃይና መከራ እንዲያስተውሉ ይሆን? በማለት 
ራሴን እጠይቃለሁ ።

ወደ ዋና የፅሑፌ ርእስ ልመልሳችሁ፣ የአቶ 
መለስ መታመም ከተነገረ ማግስት ጀምሬ የነ 
ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሚድያዎች ስለዚህ ጉዳይ ምን 
ያሉ ይሆን እያልኩ ስከታተል እስከ አሁን ድረስ 
ምንም ትንፋሽ አላሉም። ታስታውሱ ከሆነ የግብፅና 
የሊብያ አምባገነኖች በህዝባዊ ማዕበል ሲናወጡና 
ሲሽቀነጠሩ እነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ደስተኞች 
ስላልነበሩ ሚድያዎቻቸው ትንፍሽ አላሉም ነበር፡፡ 

ኋላ የጠ/ሚ መለስ ዜናዊን የትናንት ታሪክ 
ሳገላብጥ እንዲሁም በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ 
የሚኖሩ ኤርትራውያን በኢንተርኔትና በVOA 
(አሜሪካ ራድዮ ትግርኛ ፕሮግራም) የጠ/ሚ መለስ 
መታመም ከልብ እንዳሳዘናቸው ሲገልፁ በሰማሁ 
ቁጥር የኤርትራ መሪዎችና ሚድያዎቻቸው 
በጠ/ሚ መለስ መታመም ዙሪያ ለምን ዝምታ 
እንደመረጡ ገባኝ፡፡ እንዲያውም ብዙ ኤርትራውያን 
በአሜሪካ ሬድዮ በግልፅ “ያለ ጠ/ሚ መለስ 
ዜናዊ ኤርትራውያን ምን ሊከተለን እንደሚችል 
እናውቃለን ስለዚህ እግዚአብሔር ምህረት 
እንዲሰጣቸው እንፀልይላቸው” ሲሉ አንዳንድ 
ጠ/ሚ መለስ ለኤርትራውያን ያደረጉትን “ውለታ” 
ያላወቁ ደግሞ ሀሳቡን  ሲቃወሙት ይደመጣሉ። 
ለመቃወማቸው ምክንያት ደግሞ “በዓለም አቀፍ 
ሕግ ለኛ የተፈረደብን መሬታችን (ባድመን 
መለታቸው ነው) በሀይል ይዞ አላሰረክብም እያለና  
የዓይናችሁ ቀለም አላማረንም ብሎ ከኢትዮጵያ 
አንድንወጣ ያደረገ ጠላታችን ነው” ይላሉ። 

ለነገሩ ኤርትራውያን ጠ/ሚ መለስን 

ያቆመ ጥያቄ፣ በአዲስ አበባና በሌሎች የሀገሪቱ 
ክፍሎች ባለፈው እሁድ ተስተናግደዋል፡፡ ከዚህ 
ሁሉ አመት በኋላ ሙስሊሙን በአንድነት 
ያሰባሰበው የተቃውሞ ሰልፍ በመንግስት 
“የጥቂት አክራሪዎች” ጥያቄ ተብሎ ቢወሰድም፣ 
ጥያቄው የሚሊዮኖች መሆኑን መንግስትም ሆነ፣ 
መንግስት በሚዲያዎቹ ያሳሳታቸው የህብረተሰብ 
ክፍሎች እንዲገነዘቡት ከፍ ባለድምጽ እና ጥርት 
ባለ መንገድ ያስረዳበት ነበር፡፡

ኢቲቪ እና ረመዳን

በረመዳን ወር ሙስሊሙ ሊያደርጋቸው 
ከማይገቡ የሀጥያት ድርጊቶች መሀል ኢቲቪን 
እና ውሸቱን አለመመልከት እንደሆነ የሚያሳዩ 
መልዕክቶች ፈገግ በሚያሰኝ መልኩ በማህበራዊ 
ሚዲያዎች ሲሰራጩ ሰንብተዋል፡፡ ኢቲቪን 
መመልከትን ከውሸት እኩል ሙስሊሙ እንዲፀየፍ 
የሚመክሩት እነዚህ ዋዛ አዘል መልዕክቶች 
ከማዝናናት ያለፈ ባለፈ ሙስሊሙ በጣቢያው 
እጅግ እንደተቆጣ መልዕክት ያስተላለፉ ነበሩ፡፡ 

በህዝብ ግብር እየተዳደረ ህዝብን የሚያማርረው 
ኢቲቪ በተለይ የሙስሊሙን ማህበረሰብ የመብት 
ጥያቄ ፖለቲካዊ ገጽታ በመስጠት እንዲሁም 
ከሌላ ሃይማኖቶች ተከታዮች ጋር ለማላተም 
ያደረገው እኩይ ጥረት፣ ጣቢያው በሙስሊሙ 
ህብረተሰብ በሰፊው እንዲወገዝ አድርጐታል፡፡ 
ለነገሩ “ጣቢያው በሙስሊሞች ጉዳይ ላይ ብቻ 
ነው አደገኛ አቋም የያዘው”  ለማለት ያስቸግራል፡
፡ ከዚህ ይልቅ ሁሉንም የሚያግባባው “ጣቢያው 
እንደ አንድ የአምባገነን የስርዓት የፕሮፓጋንዳ 
ማሽንነቱ የተለየ አመለካከት ያላቸውን አካላት 
ሁሉ ያጠቃል” ቢባል ነው፡፡ ለዚህም ይመስላል 
“ኢቲቪን ማመን ዘግቶ ነው!” በሚል የተተረተበት፡
፡ 

ጣቢያው የሙስሊሞችን ጥያቄ ከአክራሪነት 
ጋር በማያያዝ አብዛኛው ሙስሊም የማይጋራው 

ያላከበሩና ያላመሰገኑ ማንን ያከብራሉ? ለማንስ 
ያመሰግናሉ? እንዲያውም እውነት እንናገር 
ከተባለ ከኛ ከኢትዮጵያውያን በላይ ኤርትራውያን 
ሊያከብሩዋቸውና ሊያመሰግኗቸው ይገባል። ለምን 
የምትሉኝ ካላችሁ የሚከተሉት ነጥቦች በደምብ 
እዩልኝ። 

1ኛ. ነፃነት ወይም ባርነት የሚሉ ሁለት 
ሰማይና ምድር የሆኑ አማራጮች በማቅረብ 
“ሪፈረንደም” ተብየውን በማካሄድ ኤርትራ 
ከኢትዮጵያ እንድትገነጠል የማራቶን ሩጫ በጥዋቱ 
ከበረሀ ደደቢት እስከ ሚኒሊክ ቤተመንግስት 
በመሮጣቸው፤ 

2ኛ. በትረ-ስልጣናቸውን ለመጨበጥ ቋምጠው 
የኢትዮጵያ ህዝብ የወደ ፊት ዕጣ ሳያገናዝቡና 
አለማቀፍ ሕግን ወደ ጎን ትተው ኢትዮጵያ ወደብ 
አጥታ ሁለት ወደቦች ባሏት ኤርትራ ላይ ጥገኛ 
እንድትሆን ማድረጋቸው፤

3ኛ. ኤርትራ ከኢትዮጵያ ከተገነጠለች 
በኋላም ሻአብያዎች “ኤርትራ የብቻችን ኢትዮጵያ 
የጋራችን” እያሉ የኢትዮጵያን ሀብት በመቆጣጠር 
የበላይነታቸውን እንዲያሳዩ በሩ እንዲከፈትላቸው 
በማድረጋቸው። ለምሳሌ በአንድ ወቅት አንድ ዛፍ 
ቡና የሌላት ኤርትራ ያለ ህግና ቀረጥ የኢትዮጵያን 
ቡና እንደፈለገች በመዝረፍ ቡና ወደ ዓለም ገበያ 
በማቅረብ ከነ ብራዚል ተወዳድራ ከዓለም 3ኛ 
ወጥታ ነበር። ህገ ወጥ አካሄዳቸውን ሲቃወሙ 
የነበሩ ኢትዮጵያውን በኤርትራ ደህንነቶች 
ከአዲስ አበባ፣ ጎንደር፣ መቀሌ፣ ዓዲግራት ወዘተ 
ተይዘው ኣስመራ ተወስደው ሲታሰሩና ሲገደሉ 
የሚከራከርላቸው ወገን አልነበረም። ለምሳሌ 
ኢትዮጵያን መውረር ሲያስቡ መጀመርያ ጀግናውን 
ሓየሎም ኣርኣያን መግደል ስለነበረባቸው ገደሉት። 

4ኛ. የኤርትራን እቅድና አካሄድ የተረዱት 
እነ አቶ ገብሩ ኣስራትና(በወቅቱ የትግራይ  ክልል  
መስተዳድር ነበሩ) አቶ ስየ ኣብርሃ (የቀድሞ 
መከላከያ  ሚኒስተር ነበሩ)  “የኤርትራ  መሪዎች 
ሊወሩን  እያሰቡ  ነው፤ ከወዲሁ  ጥንቃቄ 
እናደርግ፣ የሰራዊታችንን አቅም መገንባት 

“የጥቂት አክራሪ ኃይሎች” ጥያቄ እንደሆነ 
ሲለፍፍ ከርሟል፡፡ በአሉ ሲቃረብ ግን 
“ለሙስሊሙ የተለየ ትኩረት ሰጥቻለሁ” ለማለት 
ያክል ስለበአሉ ዝግጅት ምዕመናኑን በመጠየቅ 
እንዲሁም ተደጋጋሚና አሰልቺ “የእንኳን 
አደረሳችሁ” መልዕክት በማስተላለፍ የሙስሊሙን 
ቀለብ ለመግዛት የቂል ሙከራ አድርጓል፡፡ሆኖም 
ይህ ድርጊቱ በአደባባይ “ኢቲቪ ውሸታም…
ኢቲቪ ውሸታም” የሚል ተቃውሞ ከመቀበል 
አላዳነውም፡፡ ከሁሉም በላይ የሚያስገርመው 
የህዝቡን የተቃውሞ አዝማሚያ አይቶ በአዲስ 
አበባ ስታዲዮም የተደረገውን የበዓል ስነስርዓት 
የቀጥታ ስርጭት በማቋረጥ፣ ወደ አዳማ ማስቀየሱ 
ነው፡፡ ይህ አይነቱ የተለመደ ኪሳራ የኢቲቪ ቀለብ 
መሆኑ ድርጅቱንም ሆነ የሰራተኞቹን ታአማኒነት 
የሚያቃልል ቢሆንም ጣቢያውን ከዚህ ተግባሩ 
ሊያርቅ የሚችለው የመንግስት የአስተዳደር 
አቅጣጫ ከአምባገነንነት ወደ ዴሞክራሲያዊነት 
ሲቀየር ብቻ መሆኑ አያከራክርም፡፡ 

የስርዓቱ ተጨማሪ ክስረት
የሙስሊሞችን የመብት ጥያቄ በሚመለከት 

መንግስት እየወሰዳቸው ያሉት እርምጃዎች 
ስርዓቱን ከተጨማሪ ክስረት አላደኑትም፡
፡ ለመንግስት ቅርበት ካላቸው አካላት የተገኙ 
መረጃዎች እንደሚያስረዱት የኢትዮጵያ 
ሙስሊሞችን የመብት ጥያቄ ለማዳፈን 
በመንግስት ገንዘብና የሰው ሃይል የተደገፉ 
የፀረ ተቃውሞ ሰልፎችና ስብሰባዎች በመላው 
ሀገሪቱ ተደርገዋል፡፡ ከሞላጎደል በስብሰባዎቹ 
ሲተላለፉ የነበሩት መልዕክቶች የመብት 
ጥያቄውን የሚያነሱትን አካላት በመኮነን 
እንዲሁም ጥቂትነታቸውን በማስረዳት ላይ 
የተመሰረቱ ነበሩ፡፡ የእነዚህ ስብሰባዎች ውጤት 
ለመንግስት የሚጠቅም አልሆነም፡፡ ይልቁኑም 
መንግስት በኃይማኖት ጉዳይ እጁን መክተቱን 
በሚገባ ያሳየበት እንዲሁም በሚከፍለው አበል 

አለብን” ብለው ስጋታቸው ስለገለፁ ብቻ ጠ/ሚ 
መለስ ይህንን ሀሳብ “የኤርትራ መሪዎች እብዶች 
አይደሉም። ይሄ የጦርነት ናፋቂዎች ሃሳብ ነው” 
ብለው በማብጠልጠል ለኤርትራ መሪዎች ጥሩ  
ዕድል  በመፍጠራቸው፤

5ኛ. ከወረራ በኋላ “ሀገሬ ለምን ተደፈረች 
ብሎ የተቆጣ የኢትዮጵያ ወጣት ከደቡብ እስከ 
ሰሜን፤ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ በአንድ ልብ 
ተንተግትጎ ወደ ጦር ግንባር በመሄድ እጅግ 
ዘግናኝ የሆነ መስዋትነት በመክፈል የተወረረውን 
ሉአላዊ መሬቱን ካስመለሰ በኋላ ጠላቱን ለአንዴና 
ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ የያዘው የድል ጉዞ 
ለጠ/ሚ መለስ የማያስደስት ስለሆነ ቤተመንግስት 
ሆነው “ተመለሱ” የሚል ቀጭን ትእዛዝ በማውረድ 
ችግሩ ሳይቋጭ እስከ አሁን የሰው ህይወትና 
ንብረት እንድናጣ አድርገዋል፤ 

6ኛ. የተደፈረ መሬታችንን በጀግናው መከላከያ 
ሰራዊታችን አስመልሰን ስናበቃ ይግባኝ የሌለው 
ፍርድ እንድንቀበል በመፈረማቸውና የሀገራችን 
የታሪክ ሊቃውንት(ሙሁራን) በማግለል “ሁሉን 
አዋቂ ነኝ” በማለት በዓለም ፍርድ ቤት የሀፍረት 
ካባ እንድንለብስና በመቶ ሺዎች በሚቆጠሩ 
ኢትዮጵያውያን ወጣቶች መስዋእትነት ተከፍሎ 
የተመለሰ መሬታችንን(ባድመን) በፍቃደቸው  
ለኤርትራ እንዲወሰን በማድረጋቸው፤

7ኛ. በሁለቱ የኤርትራ ወደቦች የነበረ በቢልዮን 
የሚገመተውን የመንግስትና የህዝብ ንብረት 
እንደዋዛ ለሻአብያ ተሰጥቶ መቅረቱን ለጊዜው 
ትተን፤ ለዘመናት ያካበቱትን ሃብት ተዘርፈው 
በባዶ እጃቸውና ባዶ እግራቸውን፣ እየተደበደቡና 
እየተዋረዱ ከኤርትራ የተባራሩ ኢትዮጵያውያን 
ቁጥር ያላቸውም። የአቶ መለስ መንግስት ይህንን 
ግምት ውስጥ ሳያስገባ ኤርትራውያን በኢትዮጵያ 
የነበራቸውን ማንኛውም ንብረት መርፌ ሳይቀር 
መጥተው እንዲረከቡና ከፈለጉ እንዲሸጡ 
እንዲለውጡ እንዲሁም ተኩራርተው እንዲኖሩ 
ለኤርትራውያን ጥሪ በማድረጋቸው፤

ተቃዋሚ የገዛበት ነበር ለማለት ይቻላል፡
፡ በመንግስትና ተቃውሞ እየደረሰበት ባለው 
በመጅሊስ የሚደራጁት የተቃውሞ ሰልፎች 
ውጤት ለመንግስት ተጨማሪ የክስረት ምንጭ 
ከመሆን አላለፉም  

አዲስ አበባን የሞሉት “ጥቂቶች” 

“መጅሊስ አይወክለንም፣ ኮሚቴዎች ሳይፈቱ 
ምርጫ የለም” የሚሉና ሌሎች መፈክሮችን 
የሚያሰሙ እና የታሰሩ የሙስሊሞች ጉዳይ 
መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላትን ምስል 
የያዙ ሰልፈኞች መንግስት በሃይማኖታቸው 
ጉዳይ ጣልቃ መግባቱ በማውገዝ በአዲስ አበባ 
ጐዳናዎች ላይ መፍሰሳቸው ያልታሰበበት እንግዳ 
ክስተት አልነበረም፡፡ በመንግስትም ሆነ ሰልፈኞቹ 
ቀድመው የተዘጋጁበት ይመስላል፡፡

የተቃውሞ ትዕይንቱ ለማድረግ የወጡት 
ምዕመናን በመንግስት ሊፈፀም የሚችልን 
ጥቃት እንዲሁም የአደጋ መጠን አጤነው 
የተጠና ኃላፊነት (calculated Risk) ወስደዋል፡፡ 
የሰልፈኞቹ አብዛኞቹ መፈክሮች የሚያስረዱትም 
የሙስሊሙ ጥያቄ ከሃይማኖት ተቋም ጥያቄ 
አልፎ፣ ወደ ሰብአዊ መብት ጥያቄ መሸጋገሩን 
ነበር፡፡ ለዚህ ማሳያ የሚሆነው የታሰሩ የኮሚቴ 
አባላት እንዲለቀቁ የጠየቁበት እና እኒሁ 
ታሳሪዎች ካልተፈቱ በምርጫ እንደማይሳተፉ 
በጋራ ያረጋገጡበት መንገድ ነው፡፡ ሌላው ማሳያ 
ሰልፈኞቹ የመብት ጥሰት ይፈፅሙብናል ባሏቸው 
ተቋማት ፊት ለፊት ሰልፎቹን ማድረጋቸው 
ነው፡፡ በተለይም በአራት ኪሎ ቤተመንግስትና 
ሜክሲኮ አደባባይ በሚገኘው የፌደራል ፖሊስ 
ዋና መስሪያ ቤት ፊት ለፊት “ጥቂቶች 
አይደለንም” የሚል መልዕክት በማስተላለፍና 
“ድምፃችን ይሰማ” የሚለውን የእንቅስቃሴውን 
መሪ ቃል /motto/ አሰምተዋል፡፡ አቶ መለስን 

የኤርትራ መንግስትና ኤርትራውያን
ስለምን የጠ/ሚ መለስ ዜናዊ ህመም አስጨነቃቸው?

ቤተመንግስት የደረሰው የሙስሊሞች ተቃውሞ

ወደ ገፅ 12 ይዞራል....

ወደ ገፅ 10 ይዞራል....
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ከሰው ልጅ መሰረታዊ መብቶች ውስጥ የሃይማኖት 
ነፃነት አንደኛው ነው፡፡ የኤፌዲሪ ህገ- መንግስት አንቀጽ 27 
የሀይማኖት ነፃነትን በግልጽ ይደነግጋል፡፡ የሃይማኖት ነፃነት 
የሚረጋገጠው ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት በሚኖራቸው 
ተቋማዊ ነፃነት ነው፡፡ በኢትዮጵያ የሃይማኖት ነፃነት 
በህገመንግስት ደረጃ ቢረጋገጥም መንግስት በሃይማኖት 
ተቋማት የውስጥ ጉዳይ እጁን በሰፊው አስገብቷል፡፡ 
በመሆኑም የሃይማኖት ተቋማቱ መሪዎች ለፈጣሪያቸውና 
ለህገ ሀይማኖታቸው ሳይሆን ለመንግስት ታማኝ ሆነው 
ይንቀሳቀሳሉ፡፡

ይህ ፀሐይ የሞቀው ድርጊት በየቤተ እምነቱ የተቋማዊ 
ነፃነት ጥያቄን ሲጭር ኖሯል፡፡ በተለይም አብዛኛውን ህዝብ 
በሃይማኖት ተከታይነት የያዙት የእስልምና እና የኢትዮጵያ 
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ዕምነቶች ተቋማዊ ነፃነት አለመከበሩን 
የእምነቶቹ አባቶችና ምዕመናን ይናገራሉ፡፡ ለምሳሌ ያክል 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ 
ሁለት ስፍራ እንዲሆንና ሁለት ፓትሪያርኮችን እንዲሾም 
ያደረገው የመንግስት ረዥም እጅ ነው፡፡ ይህ አይነቱ ጣልቃ 
ገብነት በእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ውስጥም 
እንዳለ በምዕመናኑ ይታመናል፡፡ ከስምንት ወር በላይ 
ያስቆጠረው የሙስሊሙ ህብረተሰብ ተቃውሞ ምንጭም 
ይኸህው “መንግስትን እንጂ አማንያኑን የማይወክሉ አካላት 
እየመሩን ነው” የሚል ተቃውሞ ነው፡፡ ይህን ግልጽ ጥያቄ 
ለማዳፈን የኢህአዴግ መንግስት የተከተለው የአፈና፣ 
የእንግልትና የእስራት መፍትሄ ፍፁም ኢ-ህገ መንግስታዊ 
መሆኑን እናምናለን፡፡ በተጨማሪም የትኛውንም ሃይማኖታዊ 
ጥያቄ የሽብር ድርጊት ለማድረግ መንቀሳቀሱን እንዲሁም 
ክርስትያኑንና ሙስሊሙን ለማጋጨት የሚያደርገውን ጥረት 
እንኮንናለን፡፡ በመሠረቱ መንግስት ይህ አይነቱ የአደባባይ 
ተቃውሞ እስኪደርስበት ድረስ መጠበቅ አልነበረበትም፡፡ 

መንግስት አሁንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ባለው 
ቅዱስ ሲኖዶሱ የውስጥ ጉዳይ በመግባት ለስርዓቱ የሚመች 
ሰው ለማስቀመጥ የሚያደርገው ጥረት ጨርሶ መቆም 
ይገባዋል፡፡ ቤተክርስቲያኒቱ በራሷ ህግጋትና ደንብ መሠረት 

ፓትርያርክና ጳጳስ እንድትሾም እንዲሁም በኢህአዴግ ጣልቃ 
ገብነት ምክንያት ለሁለት የተከፈለው ቅዱስ ሲኖዶስ እንደ 
ህዝበ ክርስቲያኑ ፍላጎት ወደ አንድነት የሚመጣበት መንገድ 
መፈለግ አለበት፡፡ የአቡነ ጳውሎስ ህልፈተ ህይወት መንግስት 
እጁን ከቤተክርስቲያኗ እንዲያወጣ መንገድ የሚከፍት 
እንጂ፣ በቤተክርስቲያኗ የውስጥ ጉዳይ አድራጊ ፈጣሪነቱን 
የሚያስቀጥልበት መሆን አይገባውም፡፡ ኢህአዴግ በዚህች 
ታሪካዊትና ሀገራዊ እሴት ያላት ቤተክርስትያን የውስጥ 
ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት ፍላጎት እንዳለው ለማወቅ አቡነ 
መርቆርዎስ በወቅቱ ጠ/ሚኒስትር ታምራት ላይኔ ፊርማ 
መባረራቸው ማስታወስ በቂ ነው፡፡

ለቤተክርስቲያኗ ነፃ መሆን የግድ የመንግስት ፍቃደኝነት 
ላይጠበቅ ይችላል፡፡ ለሃይማኖቱ የሚቆረቆሩ የቅዱስ ሲኖዶስ 
አባላት እና ሌሎች የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ህዝበ 
ክርስቲያኑ ለመብቱ መታገል ይኖርበታል፡፡ በአቡነ ጳውሎስ 
አመራር ላይ ቅሬታ የነበራቸው ምዕመናንም ለቤተክርስትያኒቱ 
የአመራር ገለልተኝነት መጣር አለባቸው፡፡

የሙስሊሙ ህብረተሰብ የተደራጀ ጥያቄም በተመሳሳይ 
መልኩ እንዲፈታ መንግስት እጁን ከእስልምና ጉዳዮች ጉባኤ 
/መጅሊስ/ ማራቅ ይጠበቅበታል፡፡ ከእንግዲህ የሙስሊሙን 
ጥያቄ “የጥቂቶች ጥያቄ” ነው እያለ ህዝብን እያደናገረ 
የሚቀጥልበት እድል የለውም፡፡ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች 
የተስተጋቡት የሙስሊሙ ህብረተሰብ ጥያቄዎች የጥቂቶች 
ሳይሆኑ በሚሊዮን የሚቆጠሩት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች 
እንደሆነ በአደባባይ ተቃውሞ አረጋግጠዋል፡፡ ስለሆነም 
መንግስት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እጁን ከሃይማኖት ጉዳዮች 
የሚያርቅበት መሆን ይገባዋል፡፡ የሀይማኖት ተቋማትም 
ከእውነተኛ ሀይማኖታዊ ተልዕኳቸው ውጭ የአብዮታዊ 
ዴሞክራሲ መስበኪያ አውዶች የሆኑበት ኢ-ህገ-መንግስታዊ 
አሰራር የሚያበቃበት ወሳኝ አጋጣሚ መሆኑን እናምናለን፡
፡ የሃይማኖት ተቋማትና ሀቀኛ የሃይማኖት አባቶችም 
ይህንን የመንግስት ተግባር በማጋለጥ እንዲሁም እርስ በርስ 
በመተባበር በኢትዮጵያ የሃይማኖት ነፃነት የሚረጋገጥበትን 
መንገድ መፈለግ ይገባቸዋል፡፡ 

መንግስት ከመቼውም ጊዜ በላይ 
ከሃይማኖት ጉዳይ እጁን ያርቅ

ዳንዲ
በአይነቷ ልዩ የሆነች የአንድነት ፓርቲ የንድፈ ሀሳብና የርዕዮተ ዓለም ትንተና መፅሄት 

የሆነችው ‹‹ዳንዲ›› መፅሔትን  በቅርቡ ቀን ይጠብቋት!  

በዳንዲ የፖሊሲ አማራጭ፣የርዕዮተ ዓለም ትንተና፣ የንድፈ ሀሳብ ገለፃዎች፣ ስትራቴጂካዊ ንድፍ 
እንዲሁም ኢኮኖሚ፣ፖለቲካ፣ ማህበራዊ፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ ኪነጥበብ ወዘተ በጥልቀት ይዳሰሳሉ!

በዳንዲ መፅሔት የመፍትሄ ሀሳብ የማያቀርቡ ፅሁፎች አይስተናገዱም!

የጠለቀ ጥናጣዊ  ትንተና ለማቅረብ ለሚፈልጉ ምሁራን በራችን ክፍት ሲሆን  የዝግጅት ክፍሉ አድራሻዎች 

  dandi@andinet.org or andinet@andinet.org

0926814681  ማግኘት ይቻላል

ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ሐምሌ 2003 ዓ.ም 

ተመሠረተ፡፡ ፍኖተ ነፃነት በአንድነት 

ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /አንድነት/ 

ፍቀድ በአንድነት የሰሜን አሜሪካን 

የድጋፍ ሰጪ ማህበር ሥር ዘወትር 

ማክሰኞ በዋሽግተን ዲሲ ከተማ የሚታተም 

በፖለቲካዊ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ 

በዕወቅታዊ ጉዳዮች እና በመዝናኛ ላይ 

የሚያተኩር ጋዜጣ ነው፡፡ 

ጋዜጣችን ሚዛናዊና ነፃ ጋዜጣ ሆኖ 
ማገልገል ይፈልጋል፡፡ የማንኛውም 
ሰው ሀሳብና አመለካከት 
የሚስተናገድበትና የሚንሸራሸርበት 
እንዲሆን እንሻለን፡፡ ሰፊ የሚዲያ 
ሽፋን ያለው ኢህአዴግም በዚህ 
ሚዲያ አቋሙንና ፖሊሲውን 
ለማቅረብ ቢፈልግ መድረኩ ክፍት 
ነው፡፡

አሳታሚ

አንድነት ሰሜን አሜሪካ የድጋፍ 
ድርጅቶች ማህበር 

Andinet North America 
Association of support 

Organizations

P.0.Box 48355 

Washington DC. 20002 

Tel (202) 462 0556

E-mail info@andinetusa.org

 



www.andinet.org
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‹‹አባይ ይገደባል፣ ኢህአዴግ ይወድቃል!!››

ተክሌ በቀለ 
tekleb2006@gmail.com

ውጤት አልባ የሥልጣን ካርዶች
የዚህ ሥርዓት የህልውና መሠረቶች፣ 

የብሔር ብሔረሰብ መብት(አፋዊም ቢሆን)፣ 
ጥቂቶችን ተጠቃሚ ያደረገ ቁሳዊ ልማትና 
የአፈና መዋቅር መሆኑን ብዙዎችን ያስማማል፡
፡ የብሔር-ብሔረሰብ መብት ሊከበር የሚገባው 
ተፈጥሮአዊ መብት መሆኑን አምንበታለሁ፡
፡ ብሔር/ብሔረሰቡን ከገነቡት ግለሰቦች በላይ 
ሆኖ ሊወሰድ ግን አይገባም፡፡ በኦሮምኛ ቋንቋና 
ባህል ስም እየማሉ በርካታ የብሔሩ ተወላጆችን 
በእስር፣ በስደትና በግድያ ማሰቃየት የግለሰቡን 
የተፈጥሮ መብት መንፈግ ይሆናል፡፡ የብሔር 
ብሔረሰቦች መብት ለኢህአዴግ የሥልጣን 
መሠረቱ የሆነለት የብሔር ጭቆናው ስለነበር 
ነው፡፡ ሆኖም በገዢዎች ዘንድ ከግዜው 
አስተሳሰብ ጋር የሚዛመድ ጭቆና እንደነበር 
የተሰወረ ታሪክ ባይሆንም በኢትዮጵያችን 
አንዱ ብሔር ሌላውን የረገጠበት ግዜ ግን 
አልነበረም፡፡ ፡፡ ህወሓት ይህን ሁኔታ ወደ 
ዘመኑ አመጣና ለአገዛዙ መጠቀሚያ አደረገው፡
፡ በሂደት እውነታው እየጎላ ሲመጣ ካርዱን 
እየለወጠ  መጣ፡፡ ቁሳዊ ልማትን ካርድ ቁጥር 
ሁለት አደረገው፡፡ 

በብድርና በልመና በመጣ ገንዘብ ጥራቱን 
ያልጠበቀ የመሠረተ ልማት ግንባታን የሥልጣኑ 
መሠረት ይሆንለት ዘንድ ሰነቀረው፡፡ ግዙፍ 
አገራዊ አጀንዳዎችን ደብቆ፤ ሦስተኛውን ካርድ 
(የአፈና መዋቅሩን) በመጠቀም ዘወትር ስለ 
ቁሳዊ ልማት  ይለፍፋል፤ ይሰብካል፡፡ የአንድ 
ሀገር ዋንኛው ሀብት ሰብአዊ ፍጡር መሆኑ 
ባይጠፋውም፣ ህዝቡን በድህነት አረንቋ ዘፍቆ 
መግዛትን መርጧል፡፡ አገራዊ ስሜት የሌለው 
አመራር ስሜታዊ ለመምሰል የሥልጣን 
መሠረቱ ሊናጋ ሲቃረብ የአባይንና ሌሎች 
ፕሮጀክቶችን ካርድ ይዞ ከተፍ አለ፡፡ የአምስት 
አመቱ የእቅድና ትራንስፎርሜሽን እቅድም 
እንዲሁ፡፡ የልማት ተቃውሞ ሊኖር አይገባም፡
፡ በጣም ወደ ኋላ ቀርተናልና፡፡ በፈጣሪ ዘንድ 
ክብሩ እና በአምሳያዉ የፈጠረው የሰውን ልጅ 
ነዉ፡፡ እናም የሰው ህልውና፣ክብር፣መብትና 
ነፃነት በደረጃ ሲቀመጡ ከልማት በላይ ናቸው፡
፡ የኢህአዴግ የስልጣን ካርዶች ዜጎችን ያኮሰሱ 
ናቸው የምንለው ለዚህ ነው፡፡ 

ኢህአዴግ በርካታ አገራዊና ክፍለ አህጉራዊ 
አጀንዳዎችን ነገ እንደሚፈነዱ እያወቀ ለግዜው 
ሥልጣን ላይ ለመቆየት የተለያዩ ካርዶች 
እየመዘዙ መጫወት የትም አያደርስም፡፡ አንድ 
ቀን ከሥልጣን መልቀቅ አይቀሬ ነውና፡፡ በዚህ 
መሀል የተፈጥሮ ጉዳይም አለ፡፡ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩን ጨምሮ የኢህአዴግ ሰዎች በተፈጠሮ 
ተጽእኖ ሥር እየወደቁ ይገኛሉ፡፡ የሥልጣን 
ኮርቻ ላይ እንደወጡ ዘላለም አይኖርምና 
በውድም በግድም ይወረዳል፡፡ እኔ በግሌ ለአቶ 
መለስ የውዴታውን እመርጥላቸዋለሁ፡፡ የዛሬው 
ጽሁፍም ህወሓት/ኢህአዴግ የውዱን ካልመረጠ  
በግድም የሚወረድበትን አመላካች ሁኔታ 
እየተከሰቱ እንዳሉ  የሚዳስስ ነው፡፡ 

ተቋማትና አባላቱ
የሲቪክ ማህበራት፣ የኃይማኖት ተቋማት፣ 

የተለያዩ የሙያና የፆታ ማህበራት አቅም 
አጥተዋል፡፡ የሥርዓቱ አገልጋይ የሆኑት 
ግዙፍ ተቋማት አቅም የሌላቸውን ተራ 
ግለሰቦች ሳይቀር ለማጥቃት ባለስልጣናት 
አለንጋ ሆነዋል፡፡ (ህገ-መንግሥቱ ወደ ፖለቲካ 
እንዳይገቡና እንዳይወግኑ የሚከለክላቸውን 
ተቋማት ሳይቀር ማኖ ለማስነካት አቶ በረከት 
ስምኦን መጽሐፋቸው ላይ በግልጽ ቋንቋ 
መሳሪያ ለማድረግ እንደሚፈልጉ የኛ ወገኖች 
ናቸው በማለት አስቀምጠውታል) 

የፍትሕ ተቋማት ህዝቡ እምነት ካጣባቸው 
ተቋማት ውስጥ ዋንኞቹ መሆናቸው ይበልጥ 
ጉዳዩን አሳሳቢ ያደርገዋል፡፡ የደርግ የማጥቂያ 
ስልት የሆነውን ግድያ ወደ እስር በመቀየር 
ከኢህአዴግ ጋር ልዩነት ያላቸውን አካላት 
በማሰር ለተቋማቱ መምከን አብነት ይሆናል፡፡

በኢህአዴግ አባላት መካከል በኢትዮጵያዊነትና 
ጠባብ ብሔርተኛነት የአስተሳሰብ ግጭቶች፣ 
የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ጽንሰ ሃሳብን መካንነትና 
የመሳሰሉት ችግሮች የህወሓት/ኢህአዴግ አሮጌ 
ባቡር የውስጥ ውጋቶች ናቸው፡፡ በስርዓቱ 
ውስጥ ሙስናና ምዝበራም ጣራ ነክቷል፡፡ 
የመልካም አስተዳደር እጦት፣ የኑሮ ውድነት 
የአገሪቱን ህዝብ በቁሙ አፍዝዘውታል፡፡ በግብር 
በሚተዳደረው ቴሌቭዥን ሳይቀር በጠራራው 
ፀሀይ ይዋሻል፡፡ ህመምን ሳንሰማ የሞት ዜና 
ይነገረናል፡፡ ጥል ሳይሰማ እርቅ ይነበባል፡፡

ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዚህ ዘርፈ ብዙ 
ችግር ብቸኛ የመፍትሔ አመንጪ ተደርገው 
ተወስደዋል፡፡ ካፕቴኑ አሮጌውን ባቡር 
ከፊት ይዘው እንዲመሩ በአባላቱ እምነት 
ቢጣልባቸውም፤ ያፈየጠጠ አደጋ አለ! 

ባለሥልጣናቱና ባቡሩ
ዛሬ የኢህአዴግ ባለስልጣናት የሚደማመጡ 

አይመስሉም፡፡ ይፈራራሉ እንጂ ፍቅር 
በመካከላቸው የለም፤ ስለማይናበቡና 

ስለማይከባበሩ አንዱ ያወራውን ሌላው ይሽረዋል፡
፡ በብሔርና በጥቅም ተቧድነው ያናቆራሉ 
እንጂ ግን አይተማመኑም፡፡ በራሳቸው አባባል 
‹‹የመንግሥት ሌቦች›› በዝተዋል፡፡ ታድያ 
ሌባን ማን ያምናል? እንደ ስርዓት በስብሰዋል፣ 
አርጅተዋል፡፡ የሃሳብ ልዩነት ከተነሳ ማዋረድ፣ 
ማሰር ዓይነተኛ የድርጅቱ የጫካ ባህሪ መሆኑ 
ሃቅ ነው፡፡ የሩቁን ትተን በቅርቡ በነአቶ ገብሩ 
አስራትና ስየ አብርሃ የደረሰው በቂ ማሳያ 
ነው፡፡ ለነዚህ ሰዎች ያልሆነ ድርጅት ታዲያ 
ለማን ይሆናል? ይህን ሁሉ የጫነው ባቡር 
አርጅቶም በአንድ ሰው ይዘወራል፡፡ እናም አንድ 
ቀን ድንገት ተንገራግጮ መሀል ላይ ሞተሩ 
መጥፋቱ አያጠያይቅም፡፡

ምን ይደረግ?
የሀገሪቱን አጠቃላይ ችግር ሁሉ ኢህአዴግ 

የፈጠረው ነው ብሎ መደምደም ባይቻልም፣  
ህወሓት/ኢህአዴግ ያባባሳቸውና አዲስ 
የፈጠራቸው እግሮችም ሞልቷል፡፡ የገዢው 
ፓርቲ ወሳኝ ኃይሎች ችግሩን የመፍታት 
ፍላጎት ያላቸው አይመስሉም፡፡ በርካታ ቁጥር 
ያለው የታችኛው የድርጅቱ ክፍል ፍላጎቱ 
ቢኖረውም እድል የለውም፡፡ 

በነሆኑም ሀቀኛ፣ ሠላማዊና ህጋዊ ተፎካካሪ 
ፓርቲዎች ህብረትና ውህደት አስፈላጊነት ወሳኝ 
ምዕራፍ ላይ የደረሰ ይመስላል፡፡ የገዢዎችን 
በትር ከህዝቡ ቀድሞ ለመቅመስ የተዘጋጀ 
ቁርጠኛና ለአሁኒቷ ኢትዮጵያ የሚመጥን 
አመራር ግድ ብሏል፡፡ በዘመናዊ፣ ሠላማዊና 
ህጋዊ ትግል፣ የተሰላ ውጤት ከአመራሩ 
ይጠበቃል፡፡ ሥልጣን፣ ሀብትና የግል ዝና 
በአሁኑ ሰዓት ከኢትዮጵያዊነትና ከኢትዮጵያ 
በታች መሆናቸው ሊታመንበት ይገባል፡፡ ከቅርብ 
ግዜ ወዲህ ከተፈጠረው የአመራር ቁርጠኝነትና 
ያለመንበርከክ ባህል እየከፈለ ካለው ዋጋ የበለጠ 

ግልፅ ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዳዊት ሰለሞን

የላኪ አድራሻ፡- አዲስ አበባ 

የተቀባይ አድራሻ፡- ሁለት አለም 

መታመምዎን ያደመጥኩት ስለ እርስዎ 
መናገር ከማይታክተው ኢቲቪ ወይም በሌሎች 
አፍቃሪ ልሳንዎቹ አይደለም፡፡ ለአፍሪካ ህብረት 
አዲስ አበባ የገቡት የሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት 
‹‹መለስ ታመዋል›› በማለት በመናገራቸው ነው፡፡ 
ፕሬዚዳንቱ ይህንን ዱብ እዳ በጆሮዬ ሲያንቆረቁሩ 
በቅርቡ ምክትልዎ በማድረግ የሾሟቸው አቶ 
ኃይለማርያም ደሳለኝ በስፍራው ስለነበሩ አይ 
እኔ ስለማላውወቃቸው መለስ ይሆናል በማለት 
ለመፈላሰፍ ሞክሬ ነበር፡፡ 

እንዴት አንድ ዜጋ ስለመሪው ከሌላ አገር 
ከመጣ ጥቁረት እንግዳ ይሰማል? ይህ ነገር 
አውሮፓና አሜሪካ ውስጥ ተፈጥሮ ቢሆን ከአቶ 
ኃይለማርያም ደሳለኝ እንደትልቅ አገር  ክህደት  
ይቆጠር ነበር፡፡ ነገር ግን ቀድሞው መምህር 
ኢትዮጵያ ውስጥ በመሆናቸው ማንም ምንም 
አይላቸውም፡፡

የእርስዎ መታመም በተለያዩ ክስተቶች እየታየ 
ከመምጣቱ አስቀድሞ የኮሚኑኬሽን መስሪያ ቤት 
ህዝብን ለማረጋጋት ይሆን ለማደናገር ባልገባኝ 
መልኩ የተጣረሱ መረጃዎችን በተለይ ለውጪ 
ሚዲያዎች መስጠቱን ስራዬ በማለት ተያይዞት 
ቆይቷል፡፡ አቶ በረከት ስምዖንና አቶ ሽመልስ 

ከማል መለስ እረፍት ላይ ናቸው፤ አንዳንዴም 
አልጋ ላይ ሆነው አገሪቱን እየመሯት ነው፡
፡ ብለውናል፡፡ ከዚህ እልፍ ሲልም አቶ በረከት 
‹‹የእርሳቸው ህመም የእርሳቸውና የዶክተራቸው 
ጉዳይ ነው›› በማለት 85 ሚሊዮን ህዝብን ለ21 
ዓመታት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የመሩትን 
እርስዎን እንደ አንድ ተራ ሰው ቆጥረዎታል፡፡

እንዴት የጠቅላይ ሚኒስትራችን መታመም 
የእርሳቸው ብቻ ይሆናል፡፡ እኔ ግን አይመስለኝም፡
፡ እንዴ አገር እኮ መለስ ከሌሉ ምን ሊውጠን ነው 
እያለ ተጨንቋል፡፡ ህዝቡ ይቀርና ሊተካካ ነው 
የሚለን ኢህአዴግ እንኳን እራሳቸውን የሚመስል 
የአፍሪካ መሪ ማግኘት አልችልም እያለ ነው፡፡ 
መረጃዎችም ኢህአዴግን የሚዘወረው ህወሃት 
መሪውን ለመውለድ በስብሰባ ስለመወጠሩ 
እየነገሩን ነው፡፡

መቼም ክቡር ሆይ በጤንነትዎ ዘመን 
አዲስ ነገርንም ሆነ አዲስ ዘመንን እንደማያነቡ 
እንደነገሩኝ አልረሳውም፡፡ ነገር ግን እነ አቶ በረከት 
እንደሚነግሩን እረፍት ላይ ከሆኑ ጊዜ ለማሳለፍ 
ሲሉ የሆነውንም ያልሆነውንም እንዲያነቡ ተስፋ 
በማድረጌ ግልፅ ደብዳቤ ለመፃፍ ተነሳሁ፡፡ ብዙ 
ላሰለችዎ አልፈለግም፡፡ የውጪ ሚዲያና አገር 
እንዳይገቡ በሰበብ አስባቡ የታገዱ ፖለቲከኞች 
እንደሚሉት ወደማይቀረው አለም ተሻግረው 
ከሆነም ደብዳቤዬን በቀጣይ የሚመጣው ጠቅላይ 
ሚኒስትር እንደ እርስዎ በመሆን ያነባታል የሚል 
እምነት ሰቅዢያለሁ፡፡

በቅርቡ ፋይናንሻል ታይምስ የተሰኘው መፅሄት 
ከኢትዮጵያ መንግስት አገኘሁት ያለውን መረጃ 
ይፋ በማድረግ ጤንነትዎ መሻሻሉን አስነብቧል፡
፡ ያው ስለእርስዎ መረጃ የማገኘው ከሦስተኛ 
ወገን አይደል? መፅሔቱን ከየትም ብዬ ገዛሁት 
ነገር ግን ባነበብኩት ነገር ሀፍረትን ተሰማኝ ለካ 
ስለ እርስዎ ለውጪ የመገናኛ ብዙሃን መረጃ 
የሚሰጡት የብአዴኑ ሰው ብቻ አይደሉም፡፡ 
እርስዎም ራስዎ አገርም የምትገኝበትን ጭንቀት 
ዘንግተው ከደቡብ አፍሪካው የቀድሞ ፕሬዚዳንት 

መመለስዎን ግን አልደግፍም፡፡

እናም ስልጣን ቢበቃም ይሻላል፡፡ እስካሁን 
የዚህችን አገር እጣ ፈንታ በመወሰን ያለ እረፍት 
ደክመዋል፡፡ ለ21 ዓመታት በ21ኛው ክፍለ ዘመን 
ስልጣን ላይ መቆየት ዘመነኝነት አይደለም፡፡ 
ህዝቡ ሌሎች አማራጮችን እንዲመለከት እድሉን 
ሊሰጡን ይገባዎታል፡፡ እርግጥ ነው በኢትዮጵያ 
መፈንጠቅ ጀምሮ የነበረውን የ1997 የዴሞክራሲ 
ጮራ በእርስዎ ቀጭን ትዕዛዝ ታማኝ ወታደሮችዎ 
እንዳይፈነጥቅ አድርገዋል፡፡ አገሪቱን ወደ አዲስ 
ጎዳና ለመምራት የተፈጠረውን ወርቃማ አጋጣሚ 
በማኮላሸት ታሪክ መቼም ይቅር የማይለውን 
ያፈጠተ ስህተት ፈፅመዋል፡፡ ነገር ግን አሁን 
ለሁለተኛ ጊዜ ጀብዱ የሚፈፅሙበት መልካም 
አጋጣሚ እጅዎ ላይ ይገኛል፡፡

በአዲስ አመት ወደ ቢሮዎ ተመልሰው ከሁለት 
ወራት በላይ ለተለዩት ህዝብ ንግግር ሲያደርጉ 
የምጠብቀው መልእክት ስልጣንዎን ለማስረከብ 
ስለመወሰንዎ ነው፡፡ እንደው ስልጣን ለመልቀቅ 
የሚያበቃዎት ሺህ ምክንያቶ እንዳሉ ለመዘርዘር 
ባይታክረተኝም ነገር ግን ለጤንነትዎ ሲሉ ይህንን 
እንዲያደርጉ እምክርዎታለሁ፡፡ አምባገነኖች 
ከራሳቸው በላይ ሊጨነቁለት የሚፈልጉት ምንም 
ነገር እንደሌለ አውቃለሁ፡፡ በስልጣን ላይ ይህንን 
ያህል አመት መቆየት አምባገነንነት ካልሆነ ምን 
አይነት ስያሜ ሊሰጠው ይችላል? የአምባገነኖች 
ዲ ኤን ኤ ተወስዶ በቤተ ሳይንስ ምርመራ 
ባይደረግላቸውም የወል ባህሪ እንዳላቸው 
ግን በመስኩ ጥናት ያደረጉ ተመራማሪዎችና 
ተገዢዎች ይናገራሉ፡፡ ከተገዢዎቹ አንዱ የሆንኩ 
እኔም በጠቅላይ ሚኒስቴር ውስጥ የአምባገነኞች 
ዘር አይቻለሁ፡፡ እናም እባክዎ ስለ ጠየንነትዎ 
ሲሉ ወደ ደህንነትዎ እንጂ ወደ ስልጣንዎ 
ለመመለስ አያስቡ! 

‹‹ አቡነ መርቆሬዎስ ወደ መንበራቸው 
ሊመለሱ ይገባል››

‹‹እግዚአብሄር በመንግስትና ቤተክህነት ላይ 
እጁን አንስቷል›› 

ታምቦ ኢምቤኪ ጋር ስለ ሁለቱ ሱዳኖች 
ተጠብበው ቤቀኑ ስልክዎን ይመታሉ፡፡ ኢምቤኪ 
ለመድኃኒቱ መለስ ደህና ናቸው፡፡ በየቀኑም ከእኔ 
ጋር ይደዋወላሉ ማለታቸውን ጉደኛው መፅሄት 
ነገረኝ፡፡

ደህና በመሆንዎ ብደሰትም መበሳቸቴ 
ግን አልቀረም፡፡ ምነው ለኢምቤኪ መደወልዎ 
ካልቀረ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ እንኳን የህዝቡን 
መረጃ የማግነት መብት ቢያስከብሩለትና 
በሬዲዮና በቴሌቪዥን ወይም በሆነ ዘዴ ብቻ 
ድምፅዎን ቢያሰሙን ለደቂቃ በመገናኛ ብዙሃን 
የሚያስተላልፉት ደህንነት መልእክት ብዙ ትርጉም 
ይኖራታል፡፡ መለስ ላይመጡ ሄደዋል፡፡ የሚሉንን 
ዲያስፖራዎች በሙሉ ልብ ዋሽታችኋል ለማለት 
ታስችለናለች ከሁሉም በላይ ግን መንበርዎን 
ለመጨበጥ የሚደረገውን ይፋዊ ያልሆነ ሽኩቻ 
ባለህበት ረገጥ ታሰኘዋለች፡፡ ህዝቡም ምን 
ሊፈጠር ይችላል ከሚለው ስጋቱ በመላቀቅ እንደ 
ኪሊማንጃሮ ተራራ ከከበደው እለት ኑሮው ጋር 
መታገሉን ይቀጥላል፡፡ እነ አቶ በረከት በቅርቡ 
አዲሱ ዓመት ከመግባቱ አስቀድሞ ወደ መደበኛ 
ስራዎ እንደሚመለሱ ነግረውናል፡፡ መግለጫዎቹ 
እንደተለመደው የተሰጡት ለውጪ ሚዲያዎች 
ነው፡፡ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ደግሞ የበረከትን 
ንግግር በመተርጎም  ሊነገሩ መረጃዎችን 
ከሦስተኛ ወገን ማግነቱን በእርስዎም የስልጣን 
ዘመን ተላምደነዋል፡፡ ኢቴቪን ዘግቶ ነው ማመን 
ካልን በመሰንበታችንም እነ በረከት የመመለስዎን 
ጉዳይ ለውጪ ሚዲያዎች በመናገራቸው 
አንፈርድባቸውም፡፡

የመመለስዎን ዜና በመንተራስ አንድ ነገር 
እንድናገር ይፈቅዱልኝ፡፡ ከህመምዎ በመመለስ 
ሙሉ ጤንነትዎን ያገኙ ዘንድ እመኝልዎታለሁ፡
፡ እርግጥ ነው በእርስዎና በሚመሩት መንግስት 
አገሬ ተጠቃሚ ሆናለች የሚል እምነት የለኝም፡
፡ ነገር ግን እንደ ሰው ክፉ እንዲገጥምዎት 
አልመኝም፡፡ ጤናዎን በማግኘትዎ ወይም ወደ 
ደህንነትዎ በመመለስዎ ብደሰትም ወደ ስልጣንዊ 

ወደ ገፅ 14 ይዞራል....
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‹‹አቡነ መርቆርዎስ ወደ 
መንበራቸው ሊመለሱ ይገባል››

‹‹እግዚአብሄር በመንግስትና ቤተክህነት ላይ እጁን አንስቷል››

የዛሬው እንግዳችን በአሜሪካ የሚኔሶታ ቅዱስ ዑራኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ መልአከ ሰላም 
ቆሞስ አባ ገብረሚካኤል ገ/ኪዳን ናቸው፡፡ ኢትዮጵያን በመልቀቅ ወደ ሚኔሶታ ከማምራታቸው 
አስቀድሞ ከአርሲ ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል አንስተው በወለንጪቲ፣ በደብረዘይት፣ በመቂ፣ 
በመተሃራ፣ በአዲስ አበባና በኬኒያ የአብያተ ክርስቲያናት አስተዳዳሪና የስብከተ ወንጌል ኃላፊ 
በመሆን አገልግለዋል፡፡ የፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ባልደረቦች፣ የአቡነ ጳውሎስን ህልፈተ ህይወት 

ተከትሎ በአሜሪካ የሚገኘውና በቀድሞው የኢትዮጵያ ፓትሪያርክ አቡነ መርቆሪዎስ
የሚመራውን የቅዱስ ሲኖዶስን አቋም አስመልክተው አነጋግረዋቸዋል፡፡ አባ ገ/ሚካኤል

ለሰጡን ሰፋ ያለ ቃለ ምልልስ ከሁሉ አስቀድመን ልናመሰግናቸው እንወዳለን፡፡

አስቀምጧል ማለት ይቻላል፡፡ ከዚያ 
ሰዓት ጀምሮ ቤተክርስቲያኒቱም ሆነች 
አገሪቱ አስቸጋሪና ውስብስብ በሆነ 
ሁኔታ ለ21 ዓመታት ዘልቀዋል፡፡ ይህ 
የመከራ ዘመን አሁን ያልቅ ዘንድ 
እግዚአብሔር ሁኔታዎችን ስላመቻቸ 
ህጋዊው ፓትሪያርክ ወደ ቀደመው 
መንበራቸው ተመልሰው አንድ መንጋ፣ 
አንዲት ቤተክርስቲያንና አንድ ጉባኤ 
እንድትፈጠር ማድረግ አለባቸው፡፡ አሁን 
ድጋሚ ሌላ ፓትሪያሪክ እንሹም ማለት 
በድጋሚ በአገሪቱና ቤተክርስቲያኒቱ 
ላይ በቁስል ላይ ቁስል እንደ መጨመር 
ነው፡፡ ኢትዮጵያ ያሉ ጳጳሳት እንዲህ  
ካለው ነገር መታቀብ ይገባቸዋል፡
፡ በፍቅርና በመተሳሰብ በስደት ላይ 
የሚገኙትን ፓትሪያሪክና ጳጳሳት ወደ 
አገራቸው መልሶ ቤተክርስቲያኒቱን 
አንድ በማድረግ መምራትና ማስተዳደር 
አለባቸው፡፡

	የአቡነ መርቆሪዎስን መነሳት 
ብዙዎች የሚያገናኙት ከደርግ 
ውድቀት ጋር ነው፡፡ አቡኑን 
የደርግ አገልጋይ የማድረግ 
ሁኔታ ነበር፡፡ ምላሽዎ ምንድን 
ነው?

አባ ገ/ሚካኤል፡- ይህ ተራ ወሬና 
ማሳበቢያ ነው ካፈርኩ አይመልሰኝ 
እንደማለት፡፡ በየጊዜው እንዲህ አይነት 
መከራከሪያዎችን ማንሳት ለችግሩ 
መፍትሄ አይሆንም፡፡ ያለንበት ዘመን 
የሰለጠነ ዘመን እንደመሆኑ የሰለጠነ 
አስተሳሰብን ይዘን መገኘት ይገባናል፡
፡ በእርግጥ አቡነ መርቆሬዎስ ደርግን 
አገልግለዋል አላገለገሉም ለማለት 
የሚያስችለኝ በግሌ ደረስኩበት ነገር 
የለኝም፡፡ ምክንያቱም እርሳቸው 
መንበራቸው ላይ በነበሩበት ዘመን 
እኔ የቤተክርስቲያን አገልግሎት 
አልጀመርኩም፡፡ በጊዜው ተማሪ 
ነበርኩ፡፡ ስለዚህ የማውቀው ነገር 
የለኝም፡፡ ዋናው ጉዳይ ግን ችግሩ 
የሚስተካከልበትን መንገድ ለመፍጠር 
መዘጋጀት መቻላችን ነው፡፡

	የፓትሪያሪክ አቡነ ጳውሎስ 
ህልፈተ ህይወት ከመከሰቱ 
አስቀድሞ አዲስ አበባና አሜሪካ 
የሚገኙትን ሁለቱን ሲኖዶሶች 
ለማገናኘት የተጀመሩ ጥረቶች 
ነበሩ፡፡ የፓትሪያሪኩ ከዚህ ዓለም 
መሰናበት ለተቋረጠው የእርቅ 
ድርድር የሚያበረክተው በጎ 
ወይም መጥፎ አስተዋፅኦ ይኖር 
ይሆን ?

አባ/ ገ/ሚካኤል፡- የድርድሩ ሁኔታ 
ተጀምሮ በመልካም ሁኔታ ላይ እንዳለ 
መግለጫዎች በሁለቱም ሲኖዶሶች 

ስምምነት ተሰጥተዋል፡፡ ትልቁ ችግር 
የነበረው ሁለቱን ፓትሪያርኮች እንዴት 
አድርገን እናስተናግዳለን የሚለው 
ነበር፡፡ ነገር ግን ከሰው አቅም በላይ 
የሆነውን ነገር መፍታት የሚችለው 
እግዚአብሔር ለነገሩ አሁን መፍትሔ 
የሰጠ ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም 
ችግር አድርገን ይዘነው የነበረ ነገር 
ተወግዷል፡፡ አሁን ችግሩ ስለተስተካከለ 
ፓትሪያርኩን ወደ መንበራቸው 
በመመለስ ሌሎች አሉ የሚባሉ 
ችግሮችን ሊያስተካከሉ ይችላሉ፡፡

	የተጀመረው የእርቅ ሂደት 
እንዳይሳካ በግልፅ እንቅፋት 
የሆኑት አቡነ ጳውሎስ 
ናቸው መባሉን ከዚህ ቀደም 
አድመጠናል፡፡ አቡኑ እንደ ችግር 
መታየታቸው ምን ያህል እውነት 
ነው?

አባ ገ/ሚካኤል፡- እኔ ያለሁት 
በውጪ በመሆኑ በአዲስ አበባው ሲኖዶስ 
የእርቅ እንቅስቃሴ ላይ ፓትሪያርኩ 
ምን አይነት ተፅእኖ ይፈጥሩ እንደነበር 
አላውቅም፡፡ ሲኖዶሶቹ የየራሳቸው 
ልዑክ ሲልኩ ቆይተዋል፡፡ የእርቅ 
ድርድሩ ይከናወን የነበረው በሲኖዶሱ 
እውቅና በመሆኑ አንድ ሰው ብዙ ችግር 
መፍጠር ይችላል በማለት ለማመን 
አቸገራለሁ፡፡ ችግሩ እርሳቸው ከነበሩም 
መንገዱ ተጠርጓል ማለት ነው፡፡

	አሜሪካን አገር የሚገኘው 
ሲኖዶስ በአቡነ ጳውሎስ ድንገተኛ 
ህልፈተ ህይወት የተሰማውን 
ሀዘን የገለፀበትን ይፋዊ መግለጫ 
በማውጣት አዲስ አበባ ለሚገኘው 
ሲኖዶስ ስለመላኩ የሚያውቁት 
ነገር አለ?

አባ ገ/ሚካኤል፡- ይህ ነገር 
የሚገለጸው በሲኖዶስ ደረጃ ነው፡፡ ነገር 
ግን ገና ስለመሆኑ ነው የማውቀው 
ከዚህ ውጪ የማውቀው ነገር የለኝም፡፡

	የአቡኑን ዜና እረፍት 
ተከትሎ በቀጣይ የኢትዮጵያ 
ቤተክርስቲያን ልታደርገው 
ስለሚገባት ነገር የአሜሪካው 
ሲኖዶስ በመሰብሰብ ያሳለፈው 
ውሳኔ ወይም ያወጣው የአቋም 
መግለጫስ ይኖራል?

አባ ገ/ሚካኤል፡- ሲኖዶሱ 
የሚሰበሰበው በፓትሪያሪኩ ሰብሳቢነት 
ነው፡፡ ስብሰባው በአመት ሁለት ጊዜ 
ይከናወናል፡፡ አስቸኳይ ሁኔታዎች 
ሲፈጠሩም ስብሰባዎች ሊጠሩ ይችላሉ፡
፡ እስካሁን ባለኝ መረጃ ግን ለጳጳሳቱ 
ጥሪ አልተደረገም፡፡ 

	ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው 
ሲኖዶስ ከአቡኑ ቀብር በኋላ 
አዲሱን ፓትሪያሪክ እንደ ህጉ 
እንደሚሾም በመናገር ላይ 
ይገኛል፡፡ ብዙዎች ግን አሁንም 
ቢሆን የመንግስትን የፖለቲካ 
አጀንዳ የማያስቀድም የሃይማኖት 
አባት ወደ መንበሩ መምጣት 

ስለመቻሉ ብዙዎች ስጋት 
አላቸው በዚህ ዙሪያ የእርስዎ 
አስተያየት ምንድን ነው?

አባ ገ/ሚካኤል፡- እንግዲህ መንግስት 
ከዚህ ቀደም በቤተክርስቲያን ጣልቃ 
በመግባት ቤተ ሃይማኖትን  ደፍሯል፡
፡ ይህንን ድርጊቱን ያለመብሰል ውጤት 
በማድረግ እንውሰደው፡፡ አሁን ግን 
የ21 ዓመታት ልምድ አካብቷል፡፡ ከዚህ 
ቀደም ያደረገው ነገር ጥሩ እንዳልነበረ 
ለመመዘን የሚያስችለውን እድል 
አግኝቷል የሚል እምነት አለኝ፡፡ ስለዚህ 
በድጋሚ የቀደመ ስህተቱን ከመፈፀም 
መቆጠብ ይኖርበታል፡፡ የሃይማኖት 
ተቋማትን ነፃነት በመዳፈር የአማንያኑን 
ልብ ማግኘት አይችልም፡፡ በአገር ቤት 
የሚገኙ ጳጳሳትም አሁንም የታሪክ 
ተጠያቂ የማይሆኑበትን ነገር ለመፈፀም 
መቁረጥ ይኖርባቸዋል፡፡ ምክንያቱም 
ገና ከአሁኑ ቡድኖች መፈጠራቸውን 
እየሰማን ነው፡፡ እርስ በርስ እየተቧደኑ 
ከእኛ ጎጥ ሁን እየተባባሉ ነው ይህ ነገር 
ቤተክርስቲያኒቱንም ሆነ አገሪቱን ወደ 
ባሰ ችግር ይከታቸዋል፡፡ በፓትሪያሪኩ 
መንበር ላይ የሚቀመጠው ሰው 
ከየትኛውም ብሔር ይምጣ የሁሉም 
አባት መሆን ይገባዋል፡፡ አንዱን በዶሮ 
ሌላውን በሽሮ መሸኘት አይገባውም፡
፡ ፓትሪያሪኩ ለአማኞች ብቻ አባት 
መሆን የለበትም፡፡ ፍርድ ሲጓደልና ደሃ 
ሲበደል ሃይ የሚል መሆን ይገባዋል፡
፡ በመንግስት መሃል በመግባትም 
መንግስት ፍትህን ሲያጓድል  ይህ ጥሩ 
አይደለም በማለት የሚመክር መሆን 
ይጠበቅበታል፡፡ ህዝብም ከስርዓት 
ሲወጣ በመካከል ሆኖ የሚያስታርቅ፣ 
የሚያግባባ አባት መሆን ይገባዋል፡
፡ አሁን ግን እኔ ልመረጥ ወይም 
የእኔ  ብሔር የሆነ አባት ይመረጥ 
የሚሉ ድምፃቸው እየተሰማ ነው፡፡ ይህ 
ነገር ለማንም የሚጠቅም አይደለም፡
፡ የስልጣን ጥማት ያለባቸው ጳጳሳት 
ካሉ በየጎጣቸው  ፓትሪያሪክ መሾም 
ይችላሉ፡፡ፕትርክና ሹመት ሳይሆን 
ጥሪ እንደሆነ መገንዘብ ይኖርባቸዋል፡፡ 
ወንበሩ አንድ በመሆኑ የሚቀመጥበት 
አንድ አባት ብቻ ነው፡፡ ሁሉም 
የሚፈልገው ከሆነ ግን አንዱ ለስንቱ 
መሆን ይችላል? ጳጳሳቱ ከራሳቸው 
ይልቅ ለቤተክርስቲያን በማሰብ 
ከዘረኝነትና ከጎጠኝነት የፀዳ መንፈሳዊ 
ትጋት ያለው ሰው ማስቀመጥ 
ይኖርባቸዋል፡፡ ነገር ግን አሁን 
ህጋዊው ፓትሪያሪክ በስደት ስለሚገኙ 
ሌላ ሰው ለማስቀመጥ የሚያስገድድ 
ምክንያት የለም፡፡ አሁን ባለው ሁኔታ 
ዓቃቤ መንበርም መሾም አይገባም፡፡ 
የሚያስፈልገው ሲኖዶሱ ጠንከር ብሎ 
ከፓትሪያሪኩ ጋር በመግባባት ወደ 
መንበራቸው የሚመለሱበትን መንገድ 
ማመቻቸት ነው፡፡ 

	ግን እኮ መንግስት ከአንዳንድ 
የሲኖዱ አባላት ጋር በመሆን 
አዲስ ፓትሪያርክ ለማስቀመጥ 

	አባ በወቅታዊው የኢትዮጵያ 
ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጉዳይ 
ልናነጋግርዎ በመፈለግ ነው 
የደወልንልዎ ፈቃደኛ ነዎት?

አባ ገ/ሚካኤል፡- በቅርቡ የዋልድባን 
ገዳም መደፈር በማስመልከት ለኢሳት 
ቴሌቪዥን አስተያየቴን ሰንዝሪያለሁ፡
፡ ያንን ቃለ ምልልስ ልትመለከቱ 
ትችላላችሁ፡፡

	አባ ኢሳት በኢትዮጵያ አየር 
ላይ አይውልም በዚህ ላይ 
መንግስት የተቋሙን አባላቶች 
በሽብርተኝነት ፈርጇቸዋል፡፡

አባ ገ/ሚካኤል፡- ልክ ነው፡
፡ ኢሳት በኢትዮጵያ እንደማይተላለፍ 
አውቃለሁ፡፡ እናንተን ላለማድከም 
በማለት እንጂ እኔማ ለመናገር ዝግጁ 
ነኝ፡፡ ደግሞ እንደምታውቁት ያለሁባት 
አገር የመናገር ነፃነት የተከበረባት ናት፡
፡ በኢትዮጵያ የምትገኙ ጋዜጠኞች 
የተለያዩ ጫናዎች ቢደረግባችሁም 
ታሪክና የኢትዮጵያ ህዝብ መቼም 
ቢሆን ውለታችሁን ስላመይዘነጉ 
እንድትበረቱ በዚህ አጋጣሚ አደራ 
ማለት እፈልጋለሁ፡፡

	በ1984 አቡነ ጳውሎስ ወደ 
መንበረ ፓትርክናው ሲመጡ 
የቤተክርስቲያኑን ህገ መንግስት 
በመጣስ ነው የሚሉ ሰዎ 
አሜሪካን አገር በስደት የሚገኙት 
አቡነ መርቆሪዎስ አሁን 
ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት 
መንበራቸውን መረከብ 
ይገባቸዋል ይላሉ፡፡ ነገር ግን 
ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው 
ቅዱስ ሲኖዶስ የአቡነ ጳውሎስን 
ምትክ ወደ መንበሩ ለማምጣት 
እንቅስቃሴ ጀምሯል፡፡ የእናንተ 
አስተያየት ምንድን ነው?

አባ ገ/ሚካኤል፡- ትክልል ነው፡
፡ ይህ የቤተክርስቲያን አለም አቀፍ 
ቀኖና ስለሆነ አገራችንን ኢትዮጵያም 
ከምትመራባቸው ህገ ደንቦች አንዱ 
ፍትሃ ነገስት ነው፡፡ ይህ መፅሀፍ 
በአንድ ዘመን በአንድ አገርና በአንድ 
ቤተክርስቲያን ሁለት ሰው ሊሾም 
አይገባውም ይላል፡፡ በሆነ አጋጣሚ 
ግን ቢሾም ሁለተኛው ለመጀመሪያው 
ይልቀቅለት ነው የሚለው፡፡ ስለዚህ 
ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ 
አራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ 
ተዋህዶ ቤተከርስቲያን ህጋዊ ፓትሪያሪክ 
ሆነው በማገልገል ላይ በነበሩበት ጊዜ 
አሁን በመግዛት ላይ ያለው መንግስት 
ሲመጣ ህገ ቤተክርስቲያንን ተላልፎ 
ህጋዊውን  ፓትሪያሪክ ከመንበራቸው 
በማውረድና በማሳደድ የራሱን ሰው 

ጥረት እያደረገ ነው ይባላል፡
፡ ለሹመት የታጩ ጳጳሳትም 
እንዳሉ ይነገራል፡፡  

አዲስ ፓትሪያሪክ እንሹም ማለት 
ለቤተክርስቲያን ማሰብ አይደለም፡፡ 
ሁለተኛ መንግስት ከቤተክርስቲያኒቱ 
ላይ እጁን ማንሳት ይገባዋል፡
፡ ባለፈው ጊዜ በማወቅም ይሁን 
ባለማወቅ ያልጠቀመውን ስህተት 
የሰራው መንግስት አሁን ግን ሙሉ 
ለሙሉ እጁን ከቤተክህነት ማውጣት 
ይገባዋል፡፡ እንኳን ከቤተክርስቲያን 
መንግስት እጁን በኃይል ከጫነበት 
አካል ሁሉ ላይ ማንሳት ይኖርበታል፡
፡ ምክንያቱም ስርዓቱ በአሸዋ ላይ 
በመቆሙ ጎርፍ ቢመጣበት የቆመበት 
ነገር ተጠራርጎ ይወሰዳል፡፡ ጎጆውም 
ይፈራርሳል፡፡ አሁን በመግዛት ላይ 
ያለው መንግስት እንዲህ አይነት ነገር  
እያጋጥመው ነው፡፡ ስለዚህ ስርዓቱን 
ያቆሙ ኃይሎች ሰዎች በመሆናቸው 
ዘመን እየገታቸው ነው፡፡ ምንም እንኳን 
ለደሃ ባያዝኑ፣ ፍትህ ቢያጓድሉ ኃይል 
ቢጠቀሙና የህዝቡን ጥያቄ በተገቢው 
መንገድ ባይመልሱ እግዚአብሔር  
ቸር ነውና የንሰሃ ጊዜ ይሰጣቸዋል፡
፡ አሁን ግን አመራሮቹ የንሰሃ 
ዘመናቸውን እየጨረሱ ይመስለኛል፡
፡ ናቡከደነጹርን የመሰለ አምባገነንና 
ጨካኝ መሪ  የተሰጠውን የንሰሃ ጊዜ 
ባለመጠቀሙ በባሀር ሰጥሟል፡፡ አሁን 
ያለው ስርዓትም ለዜጎቹ እንደ አባት 
መሆና ካልቻለ ችግር ይፈጠራል፡፡ 
የበደሉትን ህዝብ ይቅርታ በመጠየቅ 
እጁን ከቤተክርስቲያን ማንሳት አለበት፡
፡ ጳጳሳቱም በዚህ ወቅት ከስራቸው 
በመቆጠብ ለህዝቡና ለቤተክርስቲያን 
ዘብ መቆም ይገባቸዋል፡፡ 

	ነገር ግን በኢትዮጵያ የሚገኙ 
ጳጳሳት የሚጠቅሷቸውን ነገሮች 
የማድረግ ሞራልና ቁርጠኝነት 
ይኖራቸዋል በማለት ያስባሉ?

አባ ገ/ሚካኤል፡- እንግዲህ የሰው 
ማንነት የሚታወቀው ወደ ብርሃኑ 
ሲወጣ ነው፡፡ እነዚህ ጳጳሳት ፓትሪያሪኩ 
አላሰራም አሉን በማለት ሲናገሩ ነበር፡፡ 
በአቡነ ጳውሎስ ሁሉን ነገር ሲያመካኙ 
ቆይተዋል፡፡ አሁን ግን አቡኑ ላይመለሱ 
ሄደዋል፡፡ ስለዚህ ጳጳሳቱ የሚፈተኑበት 
ትክክለኛ ወቅት መጥቷል፡፡ መንግስትም 
አራተኛውን ፓትሪያሪክ ከስልጣን 
እንዲወርዱ ያደረኩ እኔ አይደለሁም 
በማለት ሲናገር ቆይቷል፡፡ ነገር ግን 
በውጪ የሚገኙ ጳጳሳት ወደ አገራቸው 
እንዲገቡ መፍቀድና ባለመፍቀዱ 
ይፈተናል፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር 
በመንግስት ላይ እጁን በማንሳት 
የቅጣት በትሩን እያሳረፈ ይገኛል፡፡

	አባ ይህንን ነገር በነፃነት 
የሚናገሩት ከአገር ርቀው 
ስለሆነ ነው እዚህ ቢሆኑ 
አሁን የሚናገሯቸውን ነገሮች 
ለአደባባይ አያበቋቸውም ነበር 

ወደ ገፅ 15 ይዞራል....
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የነገ ተስፋ የሆኑ ህፃናት ደግሞ የልጅነት 
ወጋቸውን ቦርቀው የሚያሳልፉበትን ዘመን 
የወላጆቻቸውን በኑሯቸው ተሰቃይተው ፈገግታ 
አልባ የተበሳጨና የተጨነቀ ፊት በማየት 
ደስታቸው ራቀ፣ ተስፋቸውም ጨለመ፡፡

የኃይማኖት አባቶችም ስለነፍስ ብለው ስጋና 
ዓለምን ቢንቁም ተኩላዎች ከመንጋቸው ገብተው 
ቢበጠብጧቸው ሰላማቸውን አጡ፤ ብቻ ምን 
አለፋችሁ? ሁሉም የተሻለ ጊዜ በሀገሩ እንዲመጣ 
አንድነቱን ክፉዎች ቢፈታተኑትም የሁሉም ስሞታ 
ግን ለአንድ አምላክ ማሰማት ብቻ ሆነ፡፡ ይኽውም 
ከፈጣሪ ዘንድ ተሰምቶ ዜጐችን እንደጠፈጠፉት 
ሸክላ ሲቆጥሩ የኖሩ ትዕቢተኞችም አንደበታቸው 
ተዘጋ፡፡ አንዳንዶችም ኢትዮጵያዊያን አንድነትና 
ሰላም፤ ፍቅርና ርህራሄን ቢፈታተኑም ለዘመናት 
የተገነባው የአንዲት እናት ሀገር ልጆች ፍቅር 
በመንገደኞች መለያየት እንደማይቻል ለማሳየት 
የረመዳንና የፍልሰታ ፆም ተገጣጠሙ፡፡ 

የሙስሊሙም ሆነ የክርስቲያኑ ምዕመን 
ፀሎት በየአቅጣጫው አንድ ሆነ፤ ሀገራቸው 
ሰላምና ፍቅር እንዲወርድ ፣ የኃይማኖት 
ነፃነታቸው እንዲከበርና ከፍፁማዊ የባርነት 
አገዛዝ ዜጎቻቸው ነፃ የሚወጡበትን ቀን ተመኙ፡
፡ፀሎታቸውና ልመናቸው ከፈጣሪ ዘንድም 
ተሰምቷልና ትዕቢተኞች መበታተን ጀመሩ፡፡ 
አሁንም ቢሆን የኃይማኖት አባቶችና በኃይማኖት 
ጉዳይ ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ(ኢህአዴግ)ጣልቃ 
ገብነት መጠንቀቅና መጠበቅ አለባቸው፤ ስራቸው  
ሰውን ከፈጣሪ ጋር ማገናኘት እንጂ ከኢህአዴግ 
ጋር አይደለምና፡፡

አንዳንዶች በሁለቱ ወንድማማችና 
እህትማማቾች ፆም ወቅት በድንገት የፈጣሪ 
ጥሪ ደርሷቸው ተሰናብተዋል፣ ቀሪዎቹ ደግሞ 
ይኑሩ አሊያም ጥሪ ይድረሳቸው  ባይታወቅም 
እስከወዲያኛው ዳግም የማናያቸው ሆነዋል፡፡ 
ትዕቢተኞች ግን ቀን የሚጠብቁ ይመስላል ፡፡ ያ 
የሚሳደብ አንደበት ተዘግቶ ንፁሃን ላይ ያረፈው 

የግፍ ጡንቻም ተኮማትሯል፡፡ ምክንያቱም 
የህዝቡ የሰቆቃ እምባ ፅዋው ሞልቶ ከፈጣሪ ዘንድ 
ደርሷልና፡፡ ምናልባት እስከ ፊታችን መስከረም 
ፀደይ ሌሎች ትዕቢተኞችም ረግፈው ብሩህ ቀን 
ይመጣ ይሆናል፡፡ ማን ያውቃል? የኢትዮጵያዊያን 
የሰቆቃው ፍፃሜ ደወል ተሰምቶ ይሆን? ያቺ 
የመስከረም ፀደይ ለኢትዮጵያዊያን ብሩህ ቀን ይዛ 
እንደምትመጣ ይጠበቃል፤ አቦ ያድርግልን፡፡

አሁን ከህዝቡ ምን ይጠበቃል?

ህዝቡ በክፉዎች ሐሳብ መከፋፈሉንና 
መበታተኑን ትቶ እንደ ቀድሞ አንድነቱን 
በማጠናከር ሀገሪቱን ከተኩላዎች መጠበቅና 
መታደግ ይኖርበታል፡፡የግፍና የሰቆቃ አገዛዝ 
በቃኝ በማለት በድፍረት መናገር ይኖርበታል፤ 
ከዚህ የባሰ ምንም ሊመጣ አይችልምና፡፡ እዚህ 
ላይ ለኢትዮጵያዊያን ክርስቲያንና ሙስሊሞች 
ያለቻቸው አንዲት ሀገር ስለሆነች አንድነታቸውን 
በማጠንከር ክርስቲያኑ ለሙስሊሙ፣ ሙስሊሙም 
ለክርስቲያኑ ድጋፉን በመስጠት መተባበር አለበት፡
፡

በአጠቃላይ ለሙስሊሙም ሆነ ለክርስቲያኑ 
ያለችን አንዲት ሀገር ናት፤ እሷም ኢትዮጵያ  
በቃ!፡፡ ያለን ዕድል የእኛን ኢትዮጵያ ለእኛ ለዜጎች 
እንድትመች ማመቻቸትና መጠቀም ነው፡፡ ለእኛ 
ነፃነት ሌላ እንዲታገልልን መጠበቅ የዋህነት ነው፡
፡ በዚህም የማህበራዊ ሚዲያዎችን(ፌስቡክ፣ኢ-
ሜይል፣የሞባይል ፅሑፍ አገልግሎት፣…
የመሳሰሉትን) በመጠቀም ለአምባገነኖች ጥቃት 
በር ባለመክፈት የተለያዩ ሰላማዊ የሆኑ  የለውጥ 
እንቅስቃሴ መንገዶችን መተግበር ያስፈልጋል፡፡

እዚህ ላይ ለኢትዮጵያዊ ክርስቲያን 
በችግሩም ሆነ በደስታው ጊዜ ከጐኑ የማይለየው 
ከምዕራባዊያን ክርስቲያኖች ይልቅ አጠገቡ 
ያሉት ወንድምና እህቶቹ ሙስሊሞች ናቸው፡፡ 
ለሙስሊሙም ቢሆን የሚደርስለት ከማያውቃቸው 
የአረብ ሀገራት ሙስሊሞች ይልቅ ወንድምና 

ነፃነት አልናፈቃችሁም?

የብሔራዊ ምርት እድገት ብቻውን የጤናማ ኢኮኖሚ 
መገለጫ አይደለም!

ብስራት ወ/ሚካኤል
afrosonb@gmail.com

የኢትዮጵያዊያን ሰቆቃ በምድር አልሰማ 
ቢል እንደ እንደ አቤል መስዋዕትና እንደ ናቡቴ 
ደም በሰማይ የሚሰማውን ያገኘ ይመስላል፡
፡ እናቶች የልጆቻቸውን ፤ የራሳቸውን ስቃይና 
የጓዳቸውን ባዶነት አይተው አነቡ፡፡ ሰሚ 
ግን አላገኙም ፡፡ አባቶች ከእናቶች ጋር ሆነው 
የቆሰሉላትንና የደሙላትን ሀገር እንደ ባይተዋር 
የበይ ተመልካች ሆነው አንገታቸውን ወደ ላይ 
አንጋጠው መልካሙን ተመኙላት፤ ከአውሬው 
የታሪክና ነፍሰ በላ ስርዓት የሚላቀቁበትንም 
ትንሳኤም ናፈቁ፡፡

ወጣቶች የሌሎች መጠቀሚያ ከመሆን ይልቅ  
በሙያቸውና ባላቸው ብቃት ተወዳድረው ለዕለት 
ጉርስ የሚሆናቸውን የስራ መስክ ለማግኘት 
በኢህአዴግ አባልነት መስፈርት ብዙሃኑ የልጅ 
ጡረተኛ፣ ቀሪው ስደተኛ ሆነው በገዛ ሀገራቸው 
ባዕድ ሆኑ፡፡ በስተመጨረሻም ለዓመታት የተማሩ 
የእናት ኢትዮጵያ የስስት ልጆች በተለያየ 
የትምህርት መስክ ተመርቀው “ስራችሁ ኮብልስቶን 
የሚባል ድንጋይ ጠረባ ነው” ተባሉና አረፉት፡
፡ በቃ ወጣቶች ከእንግዲህ የሌሎች መጠቀሚያ 
ከመሆን ይልቅ የመብቶቻቸው ተጠቃሚ ለመሆን 
መድፈርና በንቃት መንቀሳቀስ አለባቸው፡፡ 

አቶ ተመስገን ዘውዴ

የ macro-economy አስተዳደር ተግዳሮት 
ያለው GDP ውን በማሳደግ ላይ ሳይሆን GDP 
ውን እያሳደጉ የዋጋ ግሽበትን በመቆጣጠር 
ላይ ነው፡፡ በሀገራችን አሁን እየታየ ያለው 
የዋጋ ግሽበት ምንጩ ምን እንደሆነ በትክክል 
ጥናታዊ በሆነ መንገድ ባይታወቅም ለዋጋ 
ግሽበት መሠረታዊ ምክንያቶች ናቸው ተብለው 
የሚታወቁት Demand pull እና cost push 
inflation ናቸው፡፡ 

በነዚህ መንስኤዎች በጠቅላላ ፍላጐትና 
ጠቅላላ አቅርቦት curve ላይ የማጋደል ሁኔታዎች 
ይፈጠራሉ፡፡ መንስኤው በትክክል የታወቀን የዋጋ 
ግሽበት በ conventional መፍትሄዎች ማረም 
ይቻላል፡፡ እነዚህ conventional መፍትሄዎች 
አንደኛው የዋጋ ግሽበቱን ለማርገብ መንግሥት 
ወጪውን እንዲቀንስ ማድረግ ነው፡፡ ገዥው 
ፓርቲ ይህንን እንደ መፍትሄ ለመጠቀም ፍላጐት 
የለውም፡፡ ምክንያቱም በተለይ በኛ ሀገር ልማታዊ 
መንግሥት የሚለውን አመለካከት ፖለቲካዊ በሆነ 
መልኩ ብቻ በመተርጐም የ GDP እድገት ብቻውን 
እንደ ግብ የሚታይበት ሁኔታ ተፈጥሯል፡
፡ የ GDP እድገት በኢኮኖሚው ውስጥ ያለውን 
የገንዘብ መጠን መጨመሩ ስለማይቀር እየሞቀ 
ያለን ኢኮኖሚ ወደ ግለት ያሸጋግረዋል፡፡ ይህ 
ማለት በምርቶች ላይ የሚታየው የዋጋ ጭማሪ 

በወራትና በሳምንታት መጨመሩ ቀርቶ በቀኖችና 
በሰዓታት የምርቶች ዋጋ ይቀያየራሉ ማለት 
ነው፡፡ ይህ ደግሞ ለ inflation ብቻ ሳይሆን ለ 
hyper-inflation ምክንያት ይሆናል ማለት ነው፡፡ 
በኢኮኖሚው ውስጥ በጣም ትንሽ ምርት ኖሮ ብዙ 
የገንዘብ ፍሰት ሲኖር ይህ ሁኔታ ይፈጠራል፡፡

 እንግዲህ ይሄንን በኢኮኖሚ ውስጥ የተከማቸ 
ከምርትና አገልግሎት ጋር ያልተጣጣመ የገንዘብ 
ፍሰትን ለማስተካከል የሚወሰድ መፍትሄ 
መንግስትን ወጪውን እንዲቀንስ ያስገድደዋል፡፡ 
`ልማታዊ` ነኝ የሚል መንግስት ቢሆንም እንኳን 
ፍትሐዊ የስልጣን ክፍፍል ባለበት የፌዴራል 
ሥርዓት ሀገር መንግስት ወጪውን እንዲቀንስ 
ተቋማዊ የሆኑ ማስገደጃዎች አሉ፡፡ በኢትዮጵያ 
የፌደራል ሥርዓት የሥልጣን ክምችቱ ያለው 
በማዕከላዊ መንግስት ሥራ አስፈፃሚው እጅ 
በመሆኑ መንግሥት ተገዶ ወጪውን እንዲቀንስ 
ሊደረግ የሚችልበት ሁኔታ የለም፡፡ 

ሌላው በዋጋ ግሽበት አዙሪት (cycle) ውስጥ 
የገባን ኢኮኖሚ ለማስተካከል ይረዳል ተብሎ 
የሚታመነው የባንክ የወለድ መጠንን ማሳደግ 
ነው፡፡ የዋጋ ግሽበቱ ዋና ምክንያት በኢኮኖሚው 
ውስጥ እየታተመ የሚገባው ብር ልቅነት 
መሆኑ ስለሚገመት የመገበያያ ገንዘባችን ዋጋ 
እንዲኖረው ከተፈለገ ባንኮች የወለድ የቁጠባ 
መጠንን ከፍ በማድረግ ዜጐች በባንክ የቁጠባ 
ወለድ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ነው፡፡ ይህ 
ሀገራዊ ፋይዳ አለው፡፡ የወለድ መጠን በመጨመሩ 
ምክንያት ቆጣቢዎች ከባንክ የሚያገኙት የቁጠባ 
ወለድ ገቢያቸውን እንዲጨምር ያደርገዋል፤ 
በተጨማሪም መንግሥት በኢኮኖሚው ውስጥ 
ያለመጠን የተትረፈረፈውንና ከምርትና 
አገልግሎት ጋር የማይጣጣመውን ዋጋው የወረደ 
ገንዘብ ወደ ባንክ ገብቶ በተሻለ ወለድ ሥራ 
ፈጣሪዎች (entrepreneurs) እና investors 

ከባንክ በመበደር ለኢኮኖሚው ልማት አስተዋጽኦ 
እንዲያደርጉ ያነሳሳል፡፡

 አሁን ለቁጠባ ባንኮች የሚከፍሉት የወልድ 
መጠን እጅግ አነስተኛ በመሆኑና ‘ከእጅ ወደ 
አፍ` ገቢ የሚተዳደር አብዛኛው ሕዝብ ገንዘቡን 
ለመቆጠብ ተነሳሽነት እንዲኖረው አይገፋፋም፡
፡ የቁጠባ ባህልን ማዳበር የሚቻለው ባንኮች 
በሚጫወቱት የሎተሪ ማስታወቂያ ሳይሆን 
የወለድ መጠንን በማሳደግ ህዝቡን ከ GDP 
ዕድገቱ ተጠቃሚ እንዲሆን በማድረግ ነው፡፡ ይህ 
ገዢ ፓርቲ ግን የወለድ መጠን በገበያ ሥርዓት 
እንዳይተዳደር በማድረግና የባንኮችን መወዳደሪያ 
መሣሪያዎች (tools) በሙሉ በቀጭን ትእዛዝ 
በመዝጋቱ የፋይናንስ ሥርዓቱ የእዝ እንጂ 
የገበያ ሥርዓትን መሠረት ያደረገ አይደለም፡፡ 
ማንኛውም ሰው አሁን ባለው ሁኔታ የባንክ ሂሳብ 
ቢከፍት ይሄኛው ባንክ ከዚያኛው ባንክ የተሻለ 
ጥቅም ያስገኝልኛል ብሎ ሳይሆን ለቤቱ ወይም 
ለሥራ ቦታው ቅርብ የሆነውን በመምረጥ ነው፡
፡ ሌሎችም የዋጋ ግሽበቱን ሊያስታግሱ የሚችሉ 
የተለመዱ (conventional) መፍትሄዎች አሉ፣ 
ሁሉም ግን `ለልማታዊ መንግሥት` ፕሮፓጋንዳ 
ስለማይመቹ ገዢው ፓርቲ እየተጠቀመባቸው 
አይደለም፡፡ 

በተደጋጋሚ በሚያሰለች መልኩ በመንግሥት 
ሚዲያ የገዥው ፓርቲ ከፍተኛ ካድሬዎች 
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላለፉት ስምንት ዓመታት 
በተከታታይ የሁለት አሀዝ (double digit) እድገት 
አሳይቷል ቢሉም፤ የዋጋ ግሽበቱ ስላስከተለው 
ከፍተኛ ጥፋት ለመናገር አይደፍሩም፡፡ ቀደም 
ብዬ ለማስገንዘብ እንደሞከርኩት የ macro 
economy አስተዳደር ከባዱ ሥራ ኢኮኖሚውን 
እያሳደጉ የዋጋ ግሽበትን መቆጣጠር ነው፡፡ 
በተጓዳኝ የሚሰሩ ለምሳሌ ያህል በዋጋ ግሽበት 
cycle ውስጥ ኢኮኖሚው ሲገባ የበጀት ጉድለትን 

ማጥበብ፣ የብር የመግዛት አቅምን ሚዛናዊ 
ማድረግ፣ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያለንን የንግድ 
ሚዛን (deficit) ማጥበብ፣ የወጪ ንግዳችን 
በዓይነትም በመጠንም እንዲጨምር ማድረግ፣ 
ከውጪ የሚገቡ ሸቀጦች በሀገር ውስጥ 
እንዲፈበርኩ ማድረግ (import substitution)፣ 
እንዲሁም የ current account balance ን 
አስተማማኝ እንዲሆን በማድረግ የተረጋጋ የ 
macro economy አስተዳደር እንዲኖር ማድረግ 
ይቻላል፡፡ 

እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉ በቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪ በ macro economy ው ላይ ተጽእኖ 
ሊያሳድሩ የሚችሉ ሁኔታዎችን ሳይቆጠሩ 
GDP ውን (ብሔራዊ ምርቱን) ብቻ በሁለት 
አሀዝ አሳድጊያለሁ ማለት ትርጉም የለውም፡
፡ የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ inflationary cycle 
ውስጥ መግባቱ ከተረጋገጠ በኋላ መንግሥት 
በጀቱን በከፍተኛ ሁኔታ ማሳደጉና ገንዘብ 
እያተመ ወደ ኢኮኖሚው በማስገባት የዋጋ 
ግሽበቱ እንዲባባስ ማድረጉ ልማታዊ መንግሥት 
የሚለውን ፕሮፓጋንዳ ለማስፈፀም መሞከሩ፣ 
በሰለጠኑ ዴሞክራት ሀገሮች ቢሆን ኖሮ ከፍተኛ 
ተጠያቂነትን የሚያስነሳ ሊሆን እንደሚችል ይህ 
ገዥ ፓርቲ ሣይገነዘበው ቀርቶ ነው ማለት 
አይቻልም፡፡ ያለንበት የኑሮ ውድነት ቀውስ ሆን 
ተብሎ በማን አለብኝነት በልማታዊ መንግሥት 
ሥም የተፈፀመ ከፍተኛ ቀውስ ሲሆን ወደፊት 
ከፍተኛ ተጠያቂነትን ሊያስከትል የሚችልና 
የሥራ አስፈፃሚውን ሙያዊ ብቃት ማጣት 
ያጋለጠ ብሔራዊ ጥፋት መሆኑን ማረጋገጥ 
ተችሏል፡፡

የሁለት አሀዝ የኢኮኖሚ እድገት (Double 
digit economic Growth) በተለይ የ monetary 
policy ው አስተዳደር ነፃና ገለልተኛ በሆኑና 

ወደ ገፅ 15 ይዞራል....

እህቶቹ ኢትዮጵያዊያን ክርስቲያኖች ናቸው፡፡ ይሄ 
ለሁላችንም የሚጠፋን አይመስለኝም፡፡ አሁን ግን 
ክፉዎች የዚህን አቅጣጫ ሊያስቀይሩ ይችላሉና 
አንድነታችንን ከመቼውም ጊዜ በላይ አጠናክረን 
ማሳየትና የተሻለ ጊዜና ስርዓት እንዲመጣ 
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ በቋንቋና አካባቢ እንዲሁም 
በብሔር ለሚከፋፍሉ ዲያቢሎሶች በሩን መክፈት 
የለብንም፤ እየተፈፀመ ያለው በደልና ሰቆቃ 
በሁሉም ላይ ነውና ሁሉም ለመብቱ አንድ ሆኖ 
መተባበር ይኖርበታል፡፡ 

የተቃዋሚዎች ሚና

ተቃዋሚዎች የቢሮ ውስጥና የጓዳ 
ፖለቲካቸውን ትተው ወደ ህዝቡ ወርደው 
ህዝቡን ሊያግዙት ይገባል፡፡ እዚህ ላይ እንደ 
ሰፊ ከተማ እቁብና እድር ተከፋፍለው ህዝቡን 
እንወክልሃለን እያሉ ከማጭበርበር ተቆጥበው 
ቢያንስ በሚያስማማቸው አንድ በመሆን አዲስና 
የተሻለ ህዝብን ያሳተፈ ሥርዓት ለመፍጠር 
በተግባር መትጋት አለባቸው፡፡ 

በተለይ በሀገር ቤት ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች 
ኢህአዴግ ቆንጥሮ የሚሰጣቸውን መብት 
ከመጠበቅ ይልቅ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ወደ 
ህዝቡ ወርደው ሊሰሩና የህዝቡን ስቃይ ሊጋሩት 
ይገባል፤ ጊዜው አልቋልና፡፡ እውን ህዝቡንና 
ሀገራቸውን የሚወዱ ከሆነም ተቃዋሚዎች  
በሚያስማማቸው አንድ ሆነው በመስራት 
መጪውን ጊዜ ብሩህ ማድረግ ይችላሉ፤ ይሄ 
ደግሞ በላያቸው ላይ ያለ አንዱ ፈተና መሆኑን 
መዘንጋት የለባቸውም፡፡ 

የህዝቡን ሰቆቃና መከራ ከማራዘም 
በስተቀር የተናጥል ትግል የትም እንደማያደርስ 
ፖለቲከኞች ከእስካሁኑ ጉዟቸው ሊማሩ ይገባል፡
፡በሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎችም የነጮችን 
ይሁንታና ፈቃድ መጠበቅና ማመን ትተው 
በቀጥታ ከህዝቡ ጋር በመሆን ትግላቸውን ሊገፉ 

ወደ ገፅ 10 ይዞራል....
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የቤተመንግሥቱ ትልቁ 
ዛፍ ተገነደሰ!

ከ21 ዓመታት በፊት የቀድሞው 
የኢህዲሪ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ 
ኃ/ማርያም ሥልጣን ማብቂያ ላይ 
ቤተመንግስት ቅጥር ግቢ ውስጥ የቆመ 
አንድ ትልቅ ባህር ዛፍ ከሥሩ ተነቅሎ 
ወደቀ፡፡ በዚያን ጊዜ የባህር ዛፉን መውደቅ 
የሰሙና የተመለከቱ ተገርመዋል፡፡ ዛፉ 
በንብረትና በህይወት ላይ አደጋ ባለማድረሱ 
ቢደሰቱም በዕድሜ የገፉ አዛውንቶች ግን 
የዙፋን አወዳደቅ ከመጥፎ “ሚልኪ” ጋር 
አያይዘውታል፡፡ በርግጥም በዚያው ሳምንት 
ኮሎኔል መንግስቱ አገር ጥለው ጠፉ፡፡ 

ባለፈው ሳምንት ደግሞ አራት ኪሎ 
ቤተመንግሥት በምዕራብ አቅጣጫ 
የወደቀ ሲሆን ግቢው ውስጥ የሚገኘውን 
አንድ ቤት ደርምሷል፡፡ የዛፉን መውደቅ 
ያስተዋሉ “ታሪክ ራሱን ሊደግም ይሆን?” 
ሲሉ ጠያይቀዋል፡፡ ለማንኛውም አምላክ 
ስለመሪዎቻችን መልካም ነገር ያሰማን፡፡

የአበበ ገላውን 
ድምጽ ሳይንቲስቶች 

እየተመራመሩበት ነው!
እንደሚታወቀው በያዝነው አመት 

መገባደጃ ላይ የG8 አገራት አሜሪካን 
ውስጥ በሬገን ማዕከል ስብሰባ ማካሄዳቸው 
አይዘነጋም፡፡ በዚህ ታላቅ ጉባኤ ላይም 
የኢትዮጵያው ጠ/ሚንስትር አገራቸውን 
ወክለው ተገኝተው ነበር፡፡ እናም ንግግር 
በማድረግ መድረክ ላይ በወጡበት ወቅት 
አበበ ገላው የተባለ ሟርተኛ ጋዜጠኛ “ነፃነት! 
ነፃነት!” በማለት እንደ ብራቅ በመጮሁ 
ተሰብሳቢዎቹን ማስደንገጡ አይዘነጋም፡
፡ በተለይም የኢትዮጵያው ጠ/ሚንስትር 
ክፉኛ መደንገጣቸውና አንገታቸውን 
መድፋታቸው ተረጋግጧል፡፡ የጋናው 
ፕሬዚዳንትም ከሳቸው ጎን ተቀምጠው 
ስለነበር መደንገጣቸው ተረጋግጧል፡፡ ይህ 
ሁኔታ ከተከሰተ በኋላ አንዳንድ ምልክቶች 
በመታየታቸው የአሜሪካን የሥነ ልሳን 
ሳይንቲስቶች በአበበ ገላው ድምፅ ላይ አዲስ 
ምርምር እያካሄዱ መሆናቸውን ለማወቅ 
ተችሏል፡፡

ሳይንትስቶቹ ጋዜጠኛ አበበ ገላውን 
ወደ አንድ የእንስሳት ማዕከል (zoo) 
በመውሰድ አምስት የዝንጀሮ ግመሬዎችን 
ወደ አንድ አዳራሽ ውስጥ ይዘው በመግባት 
ካስቆመጧቸው በኋላ አበበን ጮክ ብሎ 
“ነፃነት! ነፃነት!” እያለ እንዲጮህ አዘዙት፡
፡ እሱም ትእዛዙን ፈፀመ፡፡ ወዲያው ግን 
ግመሬዎቹ በድንጋጤ በያሉበት ወደቁ፡፡ 
ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ሦስቱ ግመሬዎች 
ከድንጋጤቸው ቢላቀቁም አሁንም ድረስ 
ፍርሃት እንደወረራቸው መሆኑ መረጃው 
ይጠቁማል፡፡ አንደኛው ግመሬ ወዲያው 
ላንድኛው ሲያሸልብ፤ ሁለተኛው ግን 
እስካሁን ድረስ እያጣጣረ ይገኛል ተብሏል፡፡ 

የስነልሳን ሳይንቲስቶቹ እንደሰጡት 
ፍንጭ ከሆነ የአበበ ገላው ድምፅ እንደ 
ብራቅ በሚጮህበት ወቅት በማይክሮ ሴኮንድ 
ጊዜ ውስጥ የልብ ምትና የደም ዝውውር 
ባንድ ጊዜ ቀጥ እንደሚያደርግና በዚህ 
ምክንያትም ህይወት በድንጋጤ ሊያልፍ 
እንደሚችል አረጋግጠዋል፡፡ ሳይንቲስቶቹ 
በአበበ ገላው ድምጽ ላይ የሚያደርጉትን 
ምርም እንደማያቋርጡ ገልጠው ወደፊት 
በችምፓዚዎችና በጎኔላዎችም ላይ 
ሙከራውን እንደሚካሂዱ አስታውቀዋል፡
፡ በጋዜጠኛ አበበ ገላው ድምፅ የተገኘው 
ንጥረ ድምፅ “ፈንጂ ድምፅ” (Ejective or 
explosive sound) የሚባለው ሲሆን እጅግ 
አደገኛ ከመሆኑ የተነሳ እንደ ብራ መብራቅ 
በሴኮንድ ጊዜ ውስጥ በድንጋጤ አድርቆ 
እደሚገድል ሳይንቲስቶቹ አረጋግጠዋል፡፡

ብዙአየሁ ወንድሙ

ነሐሴ 9 ቀን 2004 ዓ.ም 
ማለዳ ላይ በርካታ የመንግስትና 
መንግስታዊ ያልሆኑ፤ እንዲሁም 
የውጪ አገር ሚዲያ ዘጋቢዎች 
ፌዴራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት 16ኛ 
ወንጀል ችሎት በተለምዶ 
“ፍትህ አዳራሽ” ከሚባለው በር 
ላይ ተኮልኩለዋል፡፡ አብዛኛው 
ጋዜጠኛ ሊከታተለው የመጣው 
ጉዳይ የፍትህ ጋዜጣ አዘጋጆች 
እንደተከሰሱ ስለተሰማ የፍርድ 
ሂደቱን ለመስማት ነው፡፡ 1ኛ 
ተከሳሽ የጋዜጣው ዋና አዘጋጅ 
ጋዜጠኛ ተመስጌን ደሳለኝ 2ኛ 
ተከሳሽ የማስተዋል ህትመትና 
ማስታወቂያ ሥራ ድርጅት ሥራ 
አስኪያጅ ጋዜጠኛ ማስተዋል 
ብርሃኑ ከማለዳው ችሎቱ በር 
ላይ ቆመዋል፡፡

የፍትህ ጋዜጣ አንባቢያን፣ 
የሚዲያ ቤተሰቦችና ጉዳዩን 
ሊከታተሉ የፈለጉ ሰዎችም 
በችሎቱ ዙሪያ ቆመዋል፡፡ ሁልጊዜ 
በፍ/ቤቶች እንደተለመደው ቢያንስ 
ለአንድ ሰዓት ያህል ውጪ 
ከተቆመና በርካታ ሰው ተሰባስቦ 
ግፊያና መጨናነቅ ከተፈጠረ በኋላ 
የችሎት በር ይከፈታል፡፡ በግራም 
በቀኝም ተጋፍቶ ቦታ ያገኘ ገብቶ 
ይቀመጣል፡፡ ይህ የሚሆነው 
የሥርዓት አስከባሪ ፖሊሶች ፍተሻ 
ግልምጫና ግፍተራ በትግስት 
ማለፍ የቻለው ብቻ ነው፡
፡ “ኧረ ምነው? እባካችሁ ለምን 
እንዲህ ታጉላሉናላችሁ? ለምን 
እንዳመጣጣችን አታስገቡንም?” 
የሚል ጥያቄ የሚያነሳ ግለሰብ 
ካለ የመግባት መብቱም ሊገፈፍ 
ይችላል፡፡ 

ከማለዳው የተሰባሰበው ታዳሚ 
በልማድ ህግና ግዴታ የሆነውን 
የመገፍተር፣ የመገልመጥ፣ 
የመመናጨቅ ሁሉ እየተቀበለ 
መግባት ተጀመረ፡፡ የገባውም ገባ 
ያልገባው ውጪ ቀረ፡፡ የመግባት 
ዕድል ያላገኘን ቆመን ችሎቱን 
ለመከታተል ብንማፀንም ህግ 
አስከባሪዎች አልፈቀዱልንም፡
፡ እንዲያውም ለፍ/ቤቱ ክብርና 
ለፀጥታው ሲባል በበረንዳው ላይና 
በቅርበት እንዳንቆም ማስጠንቀቂያ 
ተሰጠንና በረንዳውን ለቀን 
በርቀት ቆምን፡፡ ሌላ አማራጭ 
በማጣታችን የፍ/ቤቱን ውሳኔ 
ለመስማት ራቅ ብለን መጠበቅ 
ግድ ሆነብን፡፡  የፀጥታ አስከባሪ 
ፖሊሶች እየተመላለሱ “ወደዚያ 
ራቅ በሉ!! ድምፃችሁን ቀንሱ!!” 
እያሉ ቆዩ፡፡ እኛም ከችሎት ውጪ 
ብንሆንም  ብዙዎች ዝምታን 
ጥቂቶች ድምጽ ቀንሰው የባጥ 
የቆጡን እያነሳሳን ስንጫወት 
ቆየን፡፡

እስከ ዛሬ የምናውቀውና 
የሕግ አግባብነት የለውም፤ 
ተከሳሾች ተጠርተው ሲገቡ ዳኞች 
ተሰይመው ተከሳሾች መቅረብ 
አለመቅረባቸውን ሲያረጋግጡ 
ተከሳሾች ተጠርጥረው 
በተከሰሱበት ወንጀል የእምነት 
ክህደት ቃላቸውን ሲሰጡ 
የተከሳሾች የዋስትና መብት 
ሲጠበቅ ወይም በተለያየ ጉዳይ 
ዛሬ ጉዳዩን ለማየት ስለአልተቻለ 
ለሌላ ጊዜ ተቀጥሮአል ተብሎ 
ሲቀጠር ነበር፡፡ ያም ሆነ ይህ 
ለምነውና ተመናጭቀውም 
ቢሆን ችሎት የገቡት በሙሉ 
እየተሳሳቁ ከችሎት ወጡ፡፡ ውጭ 
የነበርንም ተጠርጣሪ ተከሳሾችም 
ግራ በመጋባት “ምን ሆናችሁ 
ወጣችሁ?” በማለት ጠየቅን፡
፡ “ለነሐሴ 17 ቀን 2004 ዓ.ም 
ተቀጥሮአል” የሚል መልስ 
ሰጡን፡፡ “ተከሳሾች ተጠርተው 
ችሎት ሳይገቡ እንዴት 
መቅረባቸው ተረጋግጦ ተቀጠረ?” 
የሚል ጥያቄ ቀረበ፡፡ “አይ 
ዳኞች አልተሰየሙም፤ የችሎት 
አስከባሪው ነው ቀጠሮውን 
የተናገረው፡፡ ከዚያ ሁሉም 
ችሎቱን ለቆ ወጣ፤” በማለት 

አስረዱን፡፡ “ሥራዬን ትቼ እስከ 
አምስት ሰዓት ተቀመጥኩ” እያሉ 
የተቆጩ ጥቂቶች አልነበሩም፡፡ 

የህግ ባለሞያዎች ግን 
ከታዳሚው በተለየ ሁኔታ 
ብስጭትም ትካዜም ገባቸው፤ 
ጠጋ ብዬ ለማነጋገር ሞከርኩ፡
፡ አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ 
ያልፈለጉ የህግ ባለሞያ /ጠበቃ/ 
“የዚች አገር የፍትህ ሥርዓት 
ሙሉ በሙሉ ወደ ጨለማ 
እየተጓዘ ነው” አሉኝ፡፡ “እንዴት?” 
አልኳቸው “አንድ ሰው በፍ/ቤት 
ትዕዛዝ ተጠርቶ ከመጣ አነጋግሮና 
ቀጥሮ መሰጠት ያለበት ዳኛ 
እንጂ የችሎት ተላላኪ አይደለም፡
፡ አንድ ተላላኪ የዕለቱን መዝገብ 
ተመልክቶ ቀጠሮ የመስጠት 
ስልጣን የለውም፡፡ እንዴት 
የችሎት ተላላኪ ቀጠሮ ነግሮ 
የችሎቱን ታዳሚዎች ይበትናል” 
አሉኝ፡፡ “ምናልባት ዳኞች ቀደም 
ብለው በመዝገቡ ላይ የቀጠሮ 
ውሳኔ ሰጥተውበት ከሆነ?” ብዬ 
ጠየኳቸው፡፡ “ቀደም ብለው የቀጠሩ 
ከሆነ ለምን እስከ አምስት ሰዓት 
ድረስ ባለ ጉዳዮችን ማጉላላት 
አስፈለገ? በጥዋቱ በማስታወቂያ 
ቦርድ ላይ ‹ዛሬ ችሎት የለም› 
ተብሎ ለምን አልተለጠፈም? 
‹አንተ ግባ አንተ ውጣ እዚህ 
አትቁም ድምፅህን ዝቅ አድርግ› 
ምን አመጣው? የፍትህ ሥርዓት 
ማለት ይህ ነው?” በማለት ወደኔ 
አፈጠጡብኝ፡፡ መልስ የለኝም፡፡ 

ወደ ሥራ ባልደረቦቼ ተቀላቅዬ 
ወጌን ጀመርኩ፡፡ “የዛሬው የችሎት 
ዘገባ ምንድነው?” አልኳቸው፡
፡ አንደኛው ጋዜጠኛ “የፍትህ 
ጋዜጣ አዘጋጆች ፍትህ አዳራሽ 
ደጃፍ ላይ ቆመው ተመለሱ ብለህ 
ፃፈው” አለኝ፡፡ ሌላው ቀጠለ፤ 
“የፍትህ ጋዜጠኞች በፍትህ 
አዳራሽ ሲንቃቁ ውለው በችሎቱ 
አስከባሪ ቀጠሮ ተሰጣቸው ብለህ 
ፃፈው” አለኝ፡፡ ወደ ሌላው ጋዜጠኛ 
ዞርኩና “አንተስ ምን ትላለህ?” 
ብዬ ጠየኩ፡፡ “ጋዜጠኞች በጠቅላላ 
ተሰብስበው የፍትህ ጋዜጠኞችን 
ጉዳይ ለመዘገብ ሄደው በፍትህ 
አዳራሽ ውለው ተመለሱ ብለህ 
ፃፍልኝ” አለኝ፡፡ የእለቱ የፍትህ 

ጋዜጣ አዘጋጆች የክስ ሂደትና 
የፍትህ አደራሽ የችሎት ውሎ 
በዚህ ዓይነት ተጠናቀቀና ነሐሴ 
17 ቀን 2004 ዓ.ም በ3 ሰዓት 
ዳግም ለመገናኘት ተስማምተን 
ተለያየን፡፡

የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ 
የሆነው ጋዜጠኛ ተመስጌን 
ደሳለኝ የተከሰሰው በሦስት 
ክስ ሲሆን 1ኛው ክስ የሚለው 
በ1996 ዓ.ም የወጣውን ወ/ሕግ 
አንቀጽ 43/1/ሀ እና 257/ሀ ሥር 
የተመለከተውን በመተላለፍ ነሐሴ 
23 ቀን 2003 ዓ.ም በተሰራጨ 
ዕትም “ሞት የማይፈሩ ወጣቶች” 
በሚል ርዕስ በተላለፈ ጽሁፍ 2ኛ 
ክስ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወ/
ሕግ አንቀጽ 43/1/ እና 244 
ሥር የተመለከተውን በመተላለፍ 
ሐምሌ 22 ቀን 2003 ዓ.ም 
“የሁለተኛ ዜግነት ህይወት 
በኢትዮጵያ እስከመቼ ካወጣነው 
ይልቅ የሚቀረን ይረዝማል” በሚል 
ርዕስ በወጣው ጽሁፍና እንዲሁም 
በ3ኛ በ1996 ዓ.ም የወጣውን 
የወ/ሕግ አንቀጽ 43/1/ሀ እና 
486/ሀ/ ሥር የተደነገገውን 
በመተላለፍ መጋቢት 7 ቀን 
2004 ዓ.ም በተሰራጨው እትም 
“ሲኖዶሱና መጅሊሱ የአብዮታዊ 
ዲሞክራሲ ማጥመቂያ” በሚል 
ርዕስ በተላለፈው ጽሁፍ ሲሆን 
ማስተዋል ህትመት ማስታወቂያ 
ሥራ ድርጅት በበኩሉ በ1996 
ዓ.ም የወጣውን የወ/ሕግ 
አንቀፅ 34/1 እና 257/ሀ/ሥር 
የተመለከተውን በመተላለፍ 
1ኛ ተከሳሽ የተመለከተው ክስ 
በተገለፀው ጊዜያት የወንጀል ይዘት 
ያላቸው የፍትህ ጋዜጣ ዕትሞች 
በአሳታሚነት በመካፈል የወንጀል 
ድርጊቱን የቀሰቀሰ በመሆኑ በዋና 
ወንጀል አድራጊነት ተካፋይ 
በመሆን በፈፀመው የመገፋፋትና 
ግዙፍ ያልሆነ መሰናዳት ተግባር 
ወንጀል ተከሷል የሚል ነው፡
፡ ድርጅቱን በመወከል የድርጅቱ 
ሥራ አስኪያጅ ጋዜጠኛ 
ማስተዋል ብርሃኑ ቀርበዋል፡፡ 
ከክሱ ጋርም የጋዜጣው እትም 
የሆኑ አምስት የጋዜጣ እትሞች 
በማስረጃ ተያይዘው ቀርበዋል፡፡ 

ፍትህ ጋዜጣ “በፍትህ አዳራሽ” . . . !!
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አቤ ቶኪቻው

በቅርቡ አቶ በረከት ስምዖን ለኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥን ከዛም ቀጥሎ ውጪ ሀገር ለሚገኝ 
ራዲዮ ጣቢያ ቃለ ምልልስ ሰጥተውም አልነበር! 
በዛን ወቅት የኮሚኒኬሽን ሚኒስቴራችን 
ደረታቸውን ነፍተው ድምፃቸውን አወፍረው 
“የአቶ መለስ ጤና ባለፈው ጊዜ ከገለፅኩት 
በጣም እየተሻሻለ መምጣቱን እና በቅርቡም ወደ 
ስራቸው እንደሚመለሱ ልነግራችሁ እወዳለሁ!” 
ብለው ነገረውናል።

ታድያ ውጪ የሚገኘው ጋዜጠኛ አቶ 
በረከትን አንድ ፈታኝ ጥያቄ ጠይቋቸው ነበር። 
“አቶ መለስ በህይወት ካሉ ወይ ድምፃቸውን ወይ 
ደግሞ ምስላቸውን አለማቅረብዎ እንደ መንግስት 
ኮሚዩኒኬሽን ኃላፊነትዎ የብልህ እርምጃ ነው 
ይላሉ?” ብሏቸው ነበር።

እርሳቸውም እንደ “ማህረቤን ያያችሁ ጨዋታ” 
ዙሪያውን ተሽከርክረው ተሽከርክረው “እኛ ምስል 
ባናሳይም ድምፅ ባናሰማም ህዝባችን ያምነናል 
ውጪ ሀገር ያለው ህዝብ ነው የማያምነው እርሱ 
ደግሞ የራሳቸው ጉዳይ” ብለዋል።

እውነታቸውን ነው። አቶ በረከትን እና 
እምዬ ኢህአዴግን ካላመንን ማንን እናምናለን!? 

ስለዚህ አዎ ልክ ናቸው በሀገሩ ህዝብ ኢህአዴግ 
ይታመናል። ችግሩ ግን እኛ ስናምነው እርሱ 
ደግሞ ያመናል እንጂ… ማመኑንስ እናምነው 
ነበር።

ለምሳሌ በ97 ቱ ምርጫ የምርጫውን ውጤት 
ተቀብሎ “ላጥ” ይላል ብለን አምነን ነበር። 
ግን አልታመነም በጥይት አሳመመን እንጂ… 
አሁንም ለምሳሌ በ2002 ቱ ምርጫ ፍትሀዊ እና 
ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ያደርጋል ብለን አምነነው 
ነበር  ነገር ግን በተቃራኒው ሆነ ታመምንም። 
አሁንም ለምሳሌ የዛሬ ሃያ አመት ከአስር አመት 
በኋላ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በቀን ሶስቴ ይበላል 
ተብለን አምነነን ነበር። ነገር ግን ከሃያ አመት 
በኋላ እንኳን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች በርሃብ 
እንደተጠቁ ከራሱ የመንግስት ሚዲያ ሰምተን 
ታመናል።

የሆነ ሆኖ አሁንም የአቶ መለስን ነገር ከራሱ 
የመንግስት አፍ ካልሰማን በስተቀር “በህይወት 
አሉ በቅርቡ ወደ ስራቸው ይመለሳሉ” በሚለው 
የአቶ በረከት ንግግር እናምናለን አምነን ግን 
እንጠይቃለን!

ታድያ በህይወት ካሉ፤ ታድያ ካለፈው 
ጊዜ የተሻለ ጤንነት ላይ ከተገኙ፤ ባለፈው 
ጊዜ አትሌቶቹ ያንን ሁሉ ድል ሲያስመዘግቡ 
በርካታ የበታች ሹማምንቶቻቸው “ደስ ብሎናል 
እንኳን ደስ አላችሁ” ሲሉን እርሳቸው ምነው 
ዝም አሉን? የህዝቡ ደስታ የእርሳቸው ደስታ 
አይደለምን!? ብለን ጠየቅን መልስ ግን የለም። 
ይሁን እንግዲህ የኢትዮጵያን ህዝብ በሆነ ነገር 
ተቀይመውት ቢሆን ነው። ብለን እኛም ዝም 
አልን።

አሁን ደግሞ የብፁዕ አባታችንን ዜና እረፍት 
ተከትሎ በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት 
“እግዜር ነብሳቸውን ይማር” ብለው ሀዘናቸውን 
ሲገልፁ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ግን “ከእጃቸው 

እንዳልተሳለመ ሰው” ዝም ብለዋል። እኛ 
እስከምናውቀው ድረስ አቶ መለስ እና አቡኑ በጣም 
ወዳጅ ነበሩ…! ታድያ አቶ መለስ ሞታቸውን 
ሲሰሙ ዝም ማለት እንደምን ሆነላቸው። ፀብ 
ነበራቸው ማለት ነው? ወይስ አቶ መለስ ሌላው 
ሌላው “ባለፈው ጊዜ ከተገለፀው ሲሻላቸው” 
መስማት እና ማየት ገና አልጀመሩም…!? ታድያ 
ምኑን ተሻላቸው?

እባክዎን አቶ በረከት እስቲ ደግሞ ብቅ 
ብለው ይንገሩን!

በመጨረሻም 1

‘ሕገ ቤተ ክርስቲያን’

የቤተክርስቲያን መተዳደሪያ ህግ አንቀፅ 17 
እንዲህ ይላል

“ፓትርያርኩ በሞት ሲለይ ቅዱስ ሲኖዶስ 
በሹመት ቀደምትነት ካላቸው ሊቃነ ጳጳሳት 
መካከል በዕለቱ ዐቃቤ መንበረ ፓትርያርክ መርጦ 
ይሾማል፡፡ የተተኪው ፓትርያርክ ምርጫም 
ይካሔዳል፡፡” ብራቮ ቤተክርስቲያናችን!

ሕገ መንግስቱ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሞቱ 
የሚል ቃል የለውም… ሳስበው ያኔ ህገ መንግስቱ 
ሲረቅ አቶ መለስ “ተው አታሟርቱብኝ… 
እኔ አልሞትም!” ብለው እንዳይጠቀስ ያደረጉ 
ይመስለኛል።

በመጨረሻም 2  ሆያ ሆዬ እና ኢቲቪ! 

ህፃናቶቹ የቡሄን በዓል ለማክበር ተሰባስበዋል። 
በየቤቱ እንደ ሁኔታው የተለያየ ግጥም እያሰናዱ 
በየደጃፉ ይጨፍሩ ነበር። በዚህ ሁኔታ ሲሄዱ 
ሲሄዱ አንድ የኢህአዴግ ዋና ካድሬ ቤት ደረሱ። 
“ይህ ሰው ድርጅቱን ካላቆላመጡለት ጠብ 
አይለውም፤ ጭራሽ ለፀብ ይጋበዛል እንጂ…” 
በሚለው ጨፋሪዎቹ ህፃናት ተስማምተዋል። 
ስለዚህም በራዲዮ እንደሚሰሙት ኢህአዴግን 
“አውራው ፓርቲ” እያሉ እየጠሩ አሞካሽተው 

ሳንቲማቸውን ገቢ ለማድረግ ተነጋገሩ… 
በተኮላተፈ የልጅ አንደበት ጀመሩ…

“መጣና መጣና ደጅ ልንጠና… 
እዚህ ቤቶች አንደምን ናችሁ 
ባመት አንድ ቀን መጣንላቹ…. 
“እዛ ማዶ አንድ ፊኛ 
እዚህ ማዶ አንድ ፊኛ 
አውሪው ፓርቲ አደገኛ”

ብሎ አንደኛው ብሎ ዘፈን አወጣ  ሌላው 
ህፃን ቀስ ብሎ ማስተካከያ ተናገረ። “አውራው 
ፓርቲ ነው የሚባለው!” አለው። ስለዚህ ድጋሚ 
አስተካክሎ ለመጨፈር ደገመው፤

 
“እዛ  ማዶ አንድ ፊኛ 
እዚህ ማዶ አንድ ፊኛ 
አውሬው ፓርቲ አደገኛ”

አሁንም ተሳሳተ። ይሄን ጊዜ ሊሸልም 
የተዘጋጀው አባወራ ካድሬ ከስልክ ከፍ 
ከራዲዮ ዝቅ ያለ አንዳች መነጋገሪያ አወጣ። 
ተነጋገረም። ልጆቹ ደነገጡ ዱላቸውን እና 
ፊታቸውን አዙረው ወደ መጡበት ሮጡ! እግሬ 
አውጪኝ አሉ። እግራቸው ግን አላወጣቻቸውም 
አካባቢው ከመቅስፈት በአድማ በታኝ ፖሊሶች 
ተሞላ። ሁሉም ልጆች በቁጥጥር ስር ዋሉ። 
ማታ ላይም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዲህ 
የሚል ዜና ቀረበ።

“ሆያ ሆዬን ሽፋን በማድረግ በማድረግ ድብቅ 
የፖለቲካ አጀንዳ ሲያራምዱ የነበሩ ፈልፈላ 
ግለሰቦችን የፌደራል ፖሊስ እና የብሄራዊ 
ደህንነትና መረጃ የጋራ ፀረ ሽብር ግብረ ሃይል 
ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር በቁጥጥር ስር 
አውሏቸዋል።

ግለሰቦቹ ከሻቢያ፣ ግንቦት ሰባት እና ኦነግ 
ጋር ጥብቅ ቁርኝት እንደነበራቸው የተደረሰበት 
ሲሆን አንዳንዶቹም ኤርትራ ድረስ በመሄድ 
መንግስትን የሚያጥላላ የቡሄ ግጥም ሲለማመዱ 
እንደነበር ተደርሶበታል” የሚል ዜና ቀረበ!

በጠቅላይ ሚኒስትሩ “መኖር” እናምናለን አምነን 
ግን እንጠይቃለን!



10 Fñt nÉnT ¥Ks® n/s@ 15 qN 2004 ›.M. h#lt¾ ›mT Q{ 2 q$. 56 11Fñt nÉnT ¥Ks® n/s@ 15 qN 2004 ›.M.h#lt¾ ›mT Q{ 2 q$. 56

www.andinet.org

10 Fñt nÉnT ¥Ks® n/s@ 15 qN 2004 ›.M. h#lt¾ ›mT Q{ 2 q$. 56

ይገባል፡፡ የምዕራባዊያንም ሆነ የነጮች 
ድጋፍ የሚኖረው ከራሳቸው ጥቅም 
አንፃርና የተቃውሞ የኃይል ሚዛን 
ሲደፋ መሆኑ ማንም የሚጠፋው 
አይመስለኝም፤ በዚህም መማር ከቻልን 
የሙስሊም ወንድሞቻችንን ብስለትና 
ቁርጠኝነት ማንሳት በቂ ይመስለኛል፡፡

የሀገር ቤቱ ሳያንስ በባህር ማዶም 
ተከፋፍለው ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶችም 
በያሉበት በሚያስማማቸው አንድ 
በመሆንና በመከራ ውስጥ ለሚታገሉ 
ሀገር ቤት ላሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
በሚችሉት ሁሉ ድጋፋቸውን በመስጠት 
ሀገሪቷን መታደግ ይኖርባቸዋል፡፡ ያኔ 
እውነት ለህዝቡና ለሀገሪቱ የቆሙና 
የሚታገሉ መሆናቸውንም ማረጋገጥ 
ይቻላል፡፡ አለበለዚያ ከእንግዲህ 
በኋላ በዚህ በሰለጠነ ዘመን በህዝቡ 
ተንጠላጥዬና አሞኝቼ የስልጣን ኮርቻ 
ላይ እወጣለሁ ማለት የሚያስኬድ 
አይመስለኝም፤ አሜን ብሎ የሚቀበልም 
አይኖርምና፡፡

ስለዚህ ተቃዋሚዎች ከፈዘዘ 
የፖለቲካ ሂደት(dormant political 
activity) ወጥተው ሀገሪቱንና ህዝቡን 
ከአደጋ ለመታደግ ከወዲሁ ነቅተው 
መዘጋጀት ይኖርባቸዋል፡፡ ምክንያቱም 
የኢትዮጵያዊያን ነፍስ በላው ክፉ 
አገዛዝ ፍፃሜ በራሱ ጊዜም ቢሆን 
እየተከናወነ ነውና   በመሀል ክፍተት 
እንዳይፈጠር የግል ስልጣን ፍላጐትና 

የኢህዴግ መድብለ ፓርቲን የማፍረስ ስልታዊ አካሄድና 
የተቃዋሚዎች ተመሳሳይ መንገድ

ኢ/ር ዘለቀ ረዲ

ኢህአዴግ ከ1997 ምርጫ በፊት 
አንፃራዊ ዴሞክራሲ የመከተል አካሄድ 
የነበረው ሲሆን በዚህ ጊዜ ውስጥ 
መታሰሩ፣ መገረፉ፣ የተቃዋሚ ፓርቲ 
አባል ስለሆኑ ብቻ ከስራ መባረሩ 
እንዳለ ቢሆንም በአንፃሩ እንዲህ 
እንደዛሬው ፈፅሞ ነፃ ጋዜጦችን 
አይናችሁን ለአፈር  አላለም፡፡ኢህአዴግ 
ከ1997 ወዲህ የተከተላቸውን ጥቂት 
ስትራቴጂዎችና ይህንን ለምን ሊከተል 
እንደቻለ ያሳዩልኛል የምላቸውን  መላ 
ምቶች ለማስቀመጥ እሞክራለሁ፡፡

ህወሓት /ኢህአዴግ/ ከ1997 ምርጫ 
በፊት በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት እንዳለው 
ያስብ ነበር፡፡ በተለያዩ ምክንያቶች 
ሰላማዊ ሰልፍ የወጡትን፤ተሰባስበው 
ገበያ የሚሄዱትንና ሰርግ ቤት 
የሚጨፍሩትን ሰዎች በቴቪ በመቅረፅ 
“ተቃዋሚዎችን እየተቃወሙና 
ኢህአዴግን እየደገፉ ነው” በሚለው 
ሪፖርት በእጅጉ መሳሳቱን ያወቀው 
በ1997 ሚያዚያ 30 ኢህአዴግ 
የሚቃወመውን ህዝብ ብዛት መስቀል 
አደባባይ አልችለውም ብሎ በመላው 
የአ/አ ጎዳናዎች ከተትረፈረፈ በኋላና 
በምርጫው ዕለት በተለይ በአ/አ ምርጫ 
ጣቢያዎች ከ30 በላይ የኢህአዴግ 
ካድሬዎች ባሉበት ቦታ እንኳን በ2 
ሰው ያለመመረጡን ሲረዳ ነበር፡፡

ኢህአዴግ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ 
የተከተለው መስመር፡-

ነጻ ሚዲያ እንዳይኖር ማድረግ ነው

ከ1997 በፊት በነፃነት የህዝብን 
ብሶት እና ትክክለኛ መረጃ የሚሰጡ 
ነፃ ጋዜጦችን ማሳደድና ማሰር 
ጀመረ፡፡ እንደምንም ብለው ታግለው 
ለመቀጠል የሞከሩ ሚዲያዎችን 
እየተከታተለ እንዲጠፉ አደረጋቸው፡፡ 
በዚህም ምክንያት ህዝቡን ከኢህአዴግ 
ካድሬዎች ዲስኩር በቀር አማራጭ 
እንዳይሰማ አደረገው፡፡

የገዢው ፓርቲ የነፃውን ፕሬስ 
ጋዜጠኞች በማሰር፣ በማስገደድ፣ 
በማስፈራራት፣ ከፃፉት ጽሁፎች የህግ 
ስህተት በመፈለግ በመክሰስ እንዲጠፉ 
ለማድረግ ሌት ተቀን ይሰራል፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ ማተሚያ ቤቶች ጋዜጦቹን 
እንዳያትሙ በማድረግ እንዲዳከሙ 
ብሎም እንዲጠፉ ያደርጋል፡፡

ይህ ከ1997 ምርጫ በኋላ 
ኢህአዴግ የተከተለው የአፈና ስልት 
ህዝቡ ሌላ አማራጭ መኖሩን እንዳይረዳ 
ለማድረግና ሀገሪቱ ረዘም ላለ ጊዜ 
በህወሓት /ኢህአዴግ/ እንድትመራ 
ለማድረግ ነው፡፡ በ1997 ምርጫ 
ህዝቡን በማነቃቃቱ በኩል ሚዲያዎች 
ያበረከቱት አስተዋፅኦ ቀላል እንዳልነበረ 
የተረዳው ኢህአዴግ በ2002 ምርጫ 
ህዝቡን አማራጭ የመገናኛ ብዙሃን 
እንዳይኖር አድርጎ ብቻውን “አውራ 
ነኝ” እንዲል ረድቶታል፡፡ በዚህ አፈናም 
እስካሁን እንደቀጠለ ነው፡፡

የተለያዩ የአፈና ህጎችን 
ማውጣት

ሀ. የፀረ ሽብር አዋጅ 

ኢህአዴግ ከ1997 ምርጫ በኋላ 

የተለያዩ የአፈና ህጎችን አውጥቶ 
ፓርቲዎችና አንዳንድ አካላት በነፃነት 
እንዳይንቀሳቀሱ አድርጓል፡፡ በአጠቃላይ 
የፀረ ሽብር አዋጅ ለትርጉም ክፍት 
መሆኑ መብታቸውን አናስነካም 
የሚሉ ታጋዮችን ለማሸማቀቅ ባያለፈ 
ሽብርተኝነትን ከመዋጋት አኳያ 
የሰራው ስራ ያን ያህል ነው ለማለት 
ያስቸግራል፡፡

አብዛኛውን ጊዜ ከዓለም ነባራዊ 
ሁኔታ አንፃር  ነገሮችን ስንመለከት 
በርካቶች ህዝብን ሳይሆን ራሳቸውን 
የሚቃወማቸውን ወገን ሽብርተኛ 
እያሉ ይፈረጁ ነበር፡፡ ለምሳሌ ያህል 
ደቡብ አፍሪካን በቅኝ የገዟት ነጮች 
የነፃነት ታጋዩን ኔልሰን ማንዴላን 
በሽብርተኝነት ፈርጀዋው ነበር፡፡

የፍልስጤም የነፃነት ታጋይ 
ያሲን አራፋትንም እንዲሁ ሽብርተኛ 
በማለት እስራኤላዊያን  ፈርጀዋቸዋል፡
፡ ቀደም ሲል በግብፅ ተደራጅቶ 
ለነፃነት ሲታጋል የነበረው የሙስሊም 
ብራዘርስ ሁድ በአምባገነኑ ሆስኒ 
ሙባረክ እንደ ሽብርተኛ ተቆጥሮ ነበር፡
፡ የበርማም የነፃነት ታጋይ ሳንሱቺም 
እንዲሁ እንደ ሽብርተኛ ስለተቆጠረች 
ከ2 አስርት ዓመታት በላይ የቁም 
እስረኛ ተደርጋ ነበር፡፡ ባጠቃላይ 
አሁን ያለውን የኢህአዴግ መንግስት 
የሽብርተኛ አሰያየም ከላይ ካየናቸው 
የተለየ አይደለም፡፡

ለ. የመያድ ህግ

በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሱ መንግስታዊ 
ያልሆኑ ድርጅቶች በዲሞክራሲው 
ግንባታ ላይ ያላቸው አስተዋፅኦ ቀላል 
ያለመሆኑን የተረዳው ህወሓት /
ኢህአዴግ/ በስራ ላይ እንዲውል 
ባደረገው የመያዶችና የሲቪክ ማህበራት 
ህግ የነጻ ምህበራት ህልውና የለም 
የሚባልበት ደረጃ እንዲደርስ አድርጓል፡፡

የተቃዋሚዎች ሚና
ይህ ሁሉ ሲሆን መንግስት 

የፈለገውን እየፈረጀ የፈለገውን 
ሲያስር ሃይ የሚለው ማጣቱ የሀገሪቱ 
ዜጎች ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰ 
ከመሄድውጪ ለውጥና መሻሻል 
አልታየበትም፡፡በእንዲህ አይነት ሁኔታ 
አንድ ገዢ ፓርቲ አምባገነን ሆኖ 
ህዝቡን በኢ-ዲሞክራሲያዊ አገዛዝ 
ተብትቦ ሲያዝ ሃይ የሚለው አንድ 
ጠንካራ አካል ያስፈልገው ነበር፡፡ 
በዚህ ዙሪያ የእኛ ሀገር ተቃዋሚዎች 
መስራት ሲገባን ያልሰራናቸውን 
ስራዎች ለማየት እሞክራለሁ፡፡

ሀ. የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
በህዝባቸው መታመን አለባቸው፡
፡ ህዝብ አንድን የተቃዋሚ ፓርቲ 
ሊያምን የሚችለው 

አንድ ፓርቲ ጠንካራ እና በህዝቡ 
ዘንድ አመኔታ የሚኖረው አነሳሱ ከታች 
ወደላይ ሲሆን ነው፡፡ ከታች ያለውን 
የህብረተሰብ ክፍል ገበሬውን ወዛደሩን፣ 
ተማሪውን እና መሰል የህብረተሰብ 
ክፍሎች አቅፎ ከያዘ ነው፡፡ ይህንን 
ካደረገ መንግስት የመሆን እድል 
ባይኖረው እንኳ መንግስትን ከአልሆነ 
አካሄድ እንዲመለስ የማድረግ አቅም 
ይኖረዋል፡፡ በአሁኑ ሰዓት ይህንን 
ያደረገ ፓርቲ በሀገራችን አለን ?

አዳዲስ አመራሮች ማሰልጠን 
እና ማለማመድ /train & socialize 
new leaders/ በዚህ በኩል አብዛኛው 
የተቃዋሚ ፓርቲ ማለት ይቻላል 
አዳዲስ አመራር እንዳይወጣ በራቸውን 
ከርችመው የሚታገሉ ሲሆን በአጋጣሚ 
የተቀላቀሏቸውን አዳዲስ አመራሮች 
ለማስወገድ ሌት ተቀን የሚሰሩ 
የትየለሌ ናቸው፡፡ ተተኪ የሌለው ፓርቲ 
በህዝብ ዘንድ እንዲታመን ማድረግ 
ፈፅሞ አይችልም፡፡ በአሁኑ ሰዓት 
ከፓርቲው አመራሮች ይልቅ ህዝቡ 

አርቆ ያስባል፡፡ መሪዎች በተመሪዎች 
ተበልጠዋል፡፡ ይሁን እስካልሰሩ ድረስ 
በህዝብ መታመን እና ህዝብን ይዞ ጫና 
ፈጥሮ መንግስት መሆን አይችሉም፡፡ 
የተቃዋሚ መሪ ብቻ ሆኖ መቀጠል 
ግን ይቻላል፡፡ 

በአመራር ላይ ባሉ ሰዎች መካከል 
ግጭት እንዳይኖር ጠንክሮ መስራት /
minimize or avoid conflict between 
leaders/ ያስፈልጋል፡፡ በሀገራችን ያሉ 
ተቃዋሚዎች ለአላማቸው ከሚሰሩበት 
ጊዜ ይልቅ እርስ በርስ የሚጋጩበትና 
ግጭቶችን ለመፍታት /ለማስታረቅ/ 
የሚወስዱት ጊዜ ይበልጣል፡፡ እርስ 
በርስ የሚጣላ መንግስት ደግሞ ፀንቶ 
መቆም ስለማይቻለው ህዝቡ ሊያምነው 
አይችልም፡፡

የረጅም ጊዜ ፕሮግራምና የተረጋጉ 
ቋሚ አባላትን መያዝ ስለሚያስፈልግ 
በዚህ ላይ መስራት /long term 
program & stable core of 
member ship/ በሀገራችን ያለን 
በርካታ የተቃዋሚ ጎራ ድርጅቶች 
ይህንን ሰርተናል ማለት አይቻልም፡፡ 
ኢህአዴጎችም ቢሆኑ ሰርተናል ሊሉን 
አይችሉም፡፡ በዚህ ዙሪያ ብዙዎቹ 
ፓርቲዎች ያሏቸው አባላት የሥራ 
አስፈፃሚውን ያህል ሲሆን ጥቂቶቹም 
ቢሆኑ ከጠቅላላ ጉባኤ ያህል በላይ 
አባል የላቸውም፡፡ ይህን እስካላደረጉ 
ድረስ ለውጥ ሊያመጡ አይችሉም፡፡ 
እነዚህንና ሌሎች ነገሮችን ስንመለከት 
አምባገነን መንግስት በዚያ አምባገነንቱ 
ለመቀጠል ይጥራል፤ በቀጥታ በቃኝ 
ብሎ ስልጣን አይለቅም ለዚህም 
ይሰራል ኢህአዴግ በዚህ በኩል እየሰራ 
በአምባገነንነቱ እየቀጠለ እየተሳካለትም 
ነው፡፡ ሆኖም በአንፃሩ ተቃዋሚዎች 
በዚህ መንገድ ለለውጥ ስላልሰራን 
ህዝብን ነፃ ልናወጣ አልቻልንም፡፡ 
በአጭሩ ከተቃዋሚዎች ብዙ እየተጠበቀ 
እኛ ግን ትንሽ አልሰራንም!፡፡ 

ነፃነት ... ከ ገፅ 7 የዞረ.... ከ ገፅ 3 የዞረ....

ስብዕናን መገንባት ትተው ሀገርንንና 
ወገንን መታደግ ላይ ቅድሚያ 
በመስጠት አንድነታቸውን ማጠንከር 
አለባቸው፡፡ ከዚያ በኋላ የተመቻቸ 
ስርዓት በመፍጠር በነፃው መድረክ 
መወዳደርና የህዝብን የውክልና ስልጣን 
ይሁንታ ማግኘት ይቻላል፡፡

የምሁራን ሚና
ምንም እንኳ አልፎ አልፎ ጥቂት 

ፊደላዊያን (የወረቀት ምሁራን) 
እና ምሁራን (የተግባር ሰዎች) 
የህዝቡን ብሶት በማስተጋባት ሚና 
የነበራቸው ባይጠፉም አብዛኛው ግን 
ራሱን ከፖለቲካው መድረክ ያገለለ 
ቢመስለውም ህዝቡ ላይ የደረሰውን 
የችግር ገፈት ከመቅመስ ግን የታደገው 
የለም፡፡

በየጊዜው የሚታየው የኑሮ 
ውድነት፣ የመጠለያ እጦት፤ የሙያ 
ነፃነትና የዜግነት ክብር ተገፈው 
በአስተሳሰብ ከዘቀጠው ካድሬ ፈቃድ 
ከህዝቡ ካዝና እፍኝ የደመወዝ 
ማሻሻያና ጭማሪ ጠብቆና ለምኖ 
እስከመቼ እንደሚኖር ምሁራኑ 
ማጤን ይኖርባቸዋል፡፡ በየዐረፍተ ነገሩ 
እንግሊዘኛን መቀላቀልና  መደስኮር 
የምሁር መለያና ዋጋ አድርጎ ከመቁጠር 
ቢያንስ ዝምታቸውንና ፍርሃታቸውን 
ሰብረው ለሀገሪቱም ሆነ ለራሳቸው 
ነፃነት የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል፤ 

አለበለዚያ የጋን ውስጥ መብራት 
መሆናቸውን ሊያውጁ ይገባል፡፡ እዚህ 
ላይ “አያገባኝም” ማለት ድሮ ቀርቷል፡፡ 

የሀገራችን ምሁራን በቀጥታ 
በፖለቲካውና በማኅበራዊ ህይወት 
ንቁ ተሳትፎ ማድረግ የግድ ይላል፡
፡ ምክንያቱም እነሆ የህዝቡ የሰቆቃ 
ፍፃሜ ደወል እየተሰማ ነውና፡፡ የዚህም 
ምልክት በስፋት እየተስተዋለ ስለሆነ 
ከነፃነቱ ብስራት ተቋዳሽ ለመሆንና 
በደማቁ የታሪክ መዝገብ ለመስፈርም 
በንቃት ለመሳተፍ ጊዜ ማጥፋት 
የለባቸውም፤ በዚህም ዳር ቆሞ 
አቃቂር ከማውጣት  የሚጠበቅባቸውን 
መወጣት ይኖርባቸዋል፣ አለበለዚያ 
ማንም  ከተወቃሽነት ማምለጥ 
አይችልም፡፡

በአጠቃላይ ሁሉም በየቤቱ 
በኑሮ ውድነት፣ በመጠለያ እጦት፣ 
በኃይማኖት ነፃነት እጦት በታፈነ 
ጩኸት ዘወትር እህህ ከማለትና 
የመከራና የሰቆቃ ዘመን ከመግፋት 
መብቱን ሌሎች እንዲያስከብሩለትና 
እንዲሰጡት ከመጠበቅ እንደ ዜጋ 
ማግኘት የሚገባውን ክብርና ዋጋ 
ለማግኘት ቅድሚያ ራሱን ከፍርሃት 
ነፃ ማውጣት ይጠበቅበታል፡
፡ ምክንያቱም እስከመቼ በሀገራችን 
ጉዳይ ባዕድ ሆነን  መከራና ስቃይ 
እያስተናገድን እንኖራለን? በቃ! ነፃነት 
አልናፈቃችሁም?

ቤተመንግስት ...
ባያገኙም ቤተ መንግስታቸው አካባቢ 
ላሉ ሰዎቻቸው በሚገባቸው ቋንቋ 
ጥያቄያቸውን በሰላማዊ መንገድ 
ያስተጋቡት ሰልፈኞቹ የፌደራል 
ፖሊስ ህንፃ ፊት ለፊትም የተቃውሞ 
ትዕይንታቸው እጃቸውን በማጠላለፍ 
መታሰራቸውን እንዲሁም አፋቸውን 
በእጃቸው በመሸፈን መታፈናቸውን 
አሳይተው በሰላም ተበትነዋል፡፡ 

ከተቃውሞ ሰልፉ አድራጊዎቹ 
ብዛትና የእድሜ ስብጥር እንዲሁም 
ልበ ሙሉነት በመነሳት የጥያቄውን 
ሰላማዊነት ለመረዳት አይከብድም፡
፡ በቡድን የሚሄዱም ሆነ በተናጠል 
ሁለት ወይም ሦስት ሆነው 
ተበታትነው ከስቴዲዮም የሚመለሱት 
ምዕመናን በተለይ ፌደራል ፖሊስ 
መስሪያ ቤት አጥር ላይ ተንጠልጥሎ 
ይቀርፃቸው የነበረው ካሜራ ፊትለፊት 
ሲደርሱ እንደተመካከሩ ሁሉ 
እጃቸውን አጠላልፈው የእስር ምልክት 
ማሳየታቸው ተቃውሞው ስር የሰደደ 
እንደሆነ ያረጋግጣል፡፡ 

መንግስት ህጋዊ እንደሆነ 
የሚናገርለትን መጅሊስ “ካድሬ 
መጅሊሱን ይልቀቅ” በማለት እንዲሁም 
“ኢህአዴግ ለህገመንግስቱ ይገዛ” ሲሉ 
መሞገታቸው መንግስት ከእንግዲህ 
በሃይማኖት የፖለቲካ ቁማር መቆመር 
እንደማያዋጣው ሳይወድም እንዲቀበል 
ያስገደደ ይመስላል፡፡ ሰልፈኞቹ 
ሰላማዊ መሆናቸው ያጐናፀፋቸው 

ልበ ሙሉነትና ቆራጥነት፣ በአፈና 
ስር ላለው ሆኖም ይሄነው የሚባል 
ተግባራዊ ሰላማዊ ትግል ውስጥ 
ላልገባው ቀሪው ኢትዮጵያዊ የልብ 
ልብ የሚሰጥ ነው፡፡

በአጠቃላይ ይህ የኢትዮጵያ 
ሙስሊሞች የተቃውሞ ሰልፍ 
መንግስት እና ሙስሊሙ ህብረተሰብ 
በአደባባይ ሂሳብ እንዲያወራርዱ 
እድል የሰጠ ነበር ለማለት ይቻላል፡፡ 
በአንድ በኩል መንግስት የሙስሊሙን 
መነሳሳት “ከአክራሪነትና ፀረ ሰላምነት” 
ጋር አያይዞ የእንቅስቃሴውን አደገኝነት 
ለወራት በኢቲቪና በሌሎች የሚዲያ 
አውታሮቹ ሲወተውት ከርሟል፡፡ በሌላ 
በኩል የሙስሊሙ ጥያቄ የመብት 
ጉዳይ እንደሆነና ፍፁም ሰላማዊ 
መሆኑን የእንቅስቃሴው ተካፋዮች 
በተለያዩ መንገዶች ተናግረዋል፡፡ ከዚህ 
አንፃር እሁድ ነሐሴ 13 ቀን 2004 ዓ.ም 
በተከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል ላይ 
የታየው ፍፁም ሰላማዊ የተቃውሞ 
ትዕይነት መንግስትን በአደባባይ ያጋለጠ 
ነበር፡፡ የአቶ መለስ መንግስት ፍፁም 
ጠንካራ በመሰለበት ወቅት ያጋጠሙት 
ውስጣዊና ውጫዊ ውጥረቶች 
የቆመበትን መሰረት አናግተውታል፡፡ 
የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመብት ጥያቄ 
የሚቀርብበት ማራኪ የሰላማዊ ስልት 
አግባብ የኢትዮጵያን ነፃነት ለሚናፍቁ 
ሁሉ የነፃነትን መንገድ የሚያመላክት 
መሆኑ አያጠያይቅም፡፡
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ለሎሬት አርቲስት 
አፈወርቅ ተክሌ 

መታሰቢያ
የሥዕል ዓውደ 

ርዕይ ሊከፈት ነው
- መታሰቢያነቱ እጅግ በተከበሩ የዓለም ሎሬት 

ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ተሰይሟል 

በአገራችን ለአምስተኛ ጊዜ የሚደረገው 
የሥዕል ዓውደ ርዕይ ከነገ በስቲያ ሐሙስ 
በሸራተን ሆቴል እንደሚከፈት አስተባባሪዎቹ 
አስታወቁ፡፡ ሸራተን ሆቴል ለጋዜጠኞች በሰጠው 
ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቀው ዓውደ ርዕይ 
ለመክፈት ዝግጅት ማጠናቀቁን አስታውቋል፡፡

አስተባባሪዎቹ እንዳሉት “50 ሠዓሊያን 
የተሳተፉበት ሲሆን የውድድር መንፈስ እንዲኖር 
ሲባል ከ50 ሰዓሊያን መካከል የ15 ሰዓሊያን 
እንዲቀር ተደርጐ የተመረጡ የ35 ሰዓሊያን ሥራ 
የሆኑ 500 የሥዕል ሥራዎች ለእይታ ይቀርባሉ” 
ተብሎአል፡፡ በመቀጠልም አስተባባሪዎቹ 
ከአራተኛው ኤግዚቢሽን በኋላ የተፈፀመውን 
ሲገልፁ “ወጣት ሰዓሊያንን ለማበረታታት 
ሲባል ገንዘብ አሰባስበን አከፋፍለናል” ሲሉ 
አስረድተዋል፡፡

በመጨረሻም አስተባባሪዎቹ እንዳሉት “በዚህ 
ዓመት ዓለም በተለይም ኢትዮጵያ አንድ ታላቅ 
ሰዓሊ እጅግ የተከበሩ ሜትር አርቲስት የዓለም 
ሎሬት አፈወርቅ ተክሌን አጥታለች፡፡ ከመንግስት 
ጋር ተነጋግረን ወይም ከውጪ ሥራቸውን ከሌላ 
ሰው ካገኘን አራት ስራቸውን በኤግዚቢሽኑ ላይ 
ለማቅረብ አቅደናል፡፡ የዘንድሮውን ዝግጅት 
መታሰቢያነቱንም ለእሳቸው ሰይመነዋል” 
ብለዋል፡፡ 

ዓውደ ርዕዩ ከነሐሴ 17-20 ቀን 2004ዓ.ም 
ድረስ በሸራተን ሆቴል ለእይታ የሚቀርብ 
ስለሆነ ማንኛውም ሰው በነፃ ገብቶ መጐብኘት 
እንደሚችል አስተባባሪዎች ገልፀዋል፡፡ 

ነሐሴ 12 እና 13 ቀን 2004 ዓ.ም 
ለሁለት ተከታታይ ቀናት መደበኛ ስብሰባውን 
ያከናወነው የአንድነት ፓርቲ ብሔራዊ ምክር 
ቤት “የፓርቲው ሥራ አስፈፃሚ በአንድ ወር 
ጊዜ ውስጥ ራሱን ገምግሞ ሪፖርት እንዲያቀርብ 
መታዘዙን” የብ/ም/ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ዘካርያስ 
የማነብርሃን ለዝግጅት ክፍላችን ገለፁ፡፡ 

የጋዜጣው ዝግጅት ክፍል ለብ/ም/ቤቱ 
ሰብሳቢ ያቀረበው ጥያቄ የብ/ም/ቤቱ ስብሰባ ምን 
ነበር? ም/ቤቱ በምን በምን አጀንዳ ተወያየ? 
ምን ውሳኔ አስተላለፈ? በማለት ላቀረብንላቸው 
ጥያቄ አቶ ዘካርያስ ሲመልሱ “የፓርቲው 
የሦስት ወር የሥራ ሪፖርት ቀርቦ ሰፊ ውይይት 
ተደርጐበታል፡፡ ም/ቤቱም የቀረበውን የሥራ 
ሪፖርት ከገመገመ በኋላ የሥራ እንቅስቃሴው 
በቂ ነው ብሎ ባለማመኑ ሥራ አስፈፃሚው 
እንደገና በአንድ ወር ውስጥ ራሱን ገምግሞ 
ሪፖርት እንዲያቀርብ አዟል፡፡ ብ/ም/ቤቱም 

አስቸኳይ ስብሰባ ተጠርቶ ሪፖርቱን ካዳመጠ 
በኋላ በፓርቲው የትግል ስትራቴጂ መሠረት 
የአንድ ዓመት የትግል ጉዞውን ለመወሰን 
ስምምነት ላይ ደርሷል” ብለዋል፡፡

በማያያዝም አቶ ዘካሪያስ ሲመልሱ “አንድነት 
ፓርቲ በመድረክ ውስጥ ያለው ተሳትፎ ምን 
እንደሚመስልና መድረክ አሁን ባለው የትግል 
እንቅስቃሴ ወደምንፈልግበት ግብ ያደርሰናል 
ወይ? የሚለው በጥልቀት ተገምግሞ ሪፖርት 
እንዲቀርብለት ብ/ም/ቤቱ ወስኖአል፡፡” ሲሉ 
አብራርተዋል፡፤ በመቀጠልም “ኢዲቶሪያል ቦርድ 
የሦስት ወር የሥራ እንቅስቃሴውን ሪፖርት 
ያቀረበ ሲሆን ም/ቤቱም ውይይት አድርጐበት 
መመሪያዎችን ሰጥቷል፡፡ የፓርቲው ልሳን 
የሆነው ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ የፓርቲው የጀርባ 
አጥንት ከመሆኑም በላይ የህዝብ ጋዜጣ ሆኖ 
ማገልገሉንም በአድናቆት ተቀብሎታል፡፡ የህዝብ 
ተደራሽነቱን በማስፋት የስርጭት አድማሱን 

የአንድነት ፓርቲ ም/ቤት ሥራ አስፈፃሚው በአንድ 
ወር ውስጥ ራሱን ገምግሞ ሪፖርት እንዲያቀርብ አዘዘ

- የመድረክ እንቅስቃሴ እንዲገመገም  ምክር ቤቱ አሳስቧል

አስፍቶ የጥራት ደረጃውን አጠናክሮ እንዲቀጥል 
መመሪያ ተሰጥቷል፡፡” ብለዋል፡፡

በመጨረሻም አቶ ዘካርያስ ሲመልሱ 
“የፋይናንስ መምሪያው ሪፖርት ለውይይት 
የቀረበ ቢሆንም ም/ቤቱ ጉዳዩን ከተመለከተ በኋላ 
የፓርቲው ሥራ አስፈፃሚ እንደገና በዝርዝር 
ተመልክቶት ለሚቀጥለው ስብሰባ እንዲቀርብ 
አዟል፡፡” ሲሉ አስረድተዋል፡፡ 

አንድነት ፓርቲ 40 የብሔራዊ ም/ቤት 
አባላትና 15 ተለዋጭ አባላት ያሉት ሲሆን 
ለሁለት ቀን በተከታታይ ከጥዋቱ 2፡30 እስከ 
ምሽቱ 12፡30 ሰዓት ድረስ ቅዳሜና እሁድ 
ስብሰባ አድርጐ አጠናቋል፡፡ የፓርቲው ብ/ም/ቤት 
በየ3 ወሩ መደበኛ ስብሰባ ማድረግ እንዳለበት 
የፓርቲው ደንብ የሚያዝ ቢሆንም ከአንድ ወር 
በኋላ በአስቸኳይ ስብሰባ ተመልሶ ሊመከር 
የተስማማ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡

ቢሾፍቱ የከተማ 
አውቶቡሶች 

ያለ አገልግሎት 
ቆመዋል

በአዲስ አበባ ያለው አንበሳ የከተማ አውቶቡስ 
የትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ከብረታ 
ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን  የተረከባቸው 
አውቶቡሶች ብዙም አገልግሎት ሳይሰጡ የቆሙ 
እንዳሉ ተጠቆመ፡፡

አንበሳ አውቶቡስ አገልግሎት ድርጅት 500 
ቢሾፍቱ የከተማ አውቶቡሶችን ከብረታ ብረት 
ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ለመግዛት የተስማማ 
ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 459 አውቶቡሶች ተረክቦ 
41 እንደሚቀሩ የተገለፀ ሲሆን ድርጅቱ 
ከተረከባቸው ውስጥ ከ200 ያላነሱ አውቶቡሶች 
በብልሽት መቆማቸው ተገልፁአል፡፡ 

በተጠቀሰው ችግር ዙሪያ የአንበሳ አውቶቡስ 
የከተማ ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት 
የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ በቀለ ጌታነህ 
በበኩላቸው “በአሁኑ ሰዓት አብዛኛውን የአዲስ 
አበባና አጐራባች ከተሞች የትራንስፖርት 
አገልግሎት እየሰጡ ያሉት አዳዲሶቹ ቢሾፍቱ 
አውቶቡሶች ቢሆኑም አንዳንዶቹ ተበላሽተው 
በመለዋወጫ አቅርቦት ችግር ቆመዋል፤ በቀላሉ 
ጥገና የሚያስፈልጋቸውን ግን የብረታ ብረት 
ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ባለሙያዎች መጥተው 
ይጠግናሉ” ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ የቴክኒክ 
ኃላፊው አቶ ንጉሱ ላቃቸው በበኩላቸው 
“የተበላሹ አዳዲሶቹ የቢሾፍቱ አውቶቡሶች 130 
ያህል ሲሆኑ የተፈጠረው ችግርም በመለዋወጫ 
አቅርቦት እጥርት” ነው ሲሉ ገልፀውልናል፡፡

አንዳንድ የአውቶቡሶቹ አሽከርካሪዎች 
እንደሚሉት ከሆነ አውቶቡሶቹ ብዙም 
አገልግሎት ሳይሰጡ በየመንገዱ እንደሚቆሙ 
እና በተጠቃሚዎች ላይም ከፍተኛ ችግር 
እየተፈጠረ እንደሆነ ገልፀውልናል፡፡
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ቤተክርስቲያኗ ከአባ ጳውሎስ በኋላስ?

የለገጣፎ ሹመኞች “እሽ አትበሉን የሹም ዶሮዎች”

መ/ር ዘካርያስ የማነብርሃን

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 
በፈሪሃ እግዚአብሔርና በመንፈስ ቅዱስ እየተመሩ 
የሚመሯት አባቶችን አጥታ ላለፉት 20 አመታት 
ስትንገላታ መቆየቷ ፀሐይ የሞቀው ሀቅ ነው፡፡ ይህ 
ብቻ አይደለም ቤተክርስቲኗ ከቀኖና ጥሰት ጀምሮ 
ሰውን እንደ ሰው ልጅነቱ ልታቅፍና ልታከብር 
ሲገባት በዘር አምላኪዎች ስትታመስና ስትታወክ 
ቆይታለች፡፡ በዚህ ምክንያትም በታሪኳ ውስጥ 
በሁለት ሲኖዶስ በውጭ ሀገርና በአገር ውስጥ 
እስከመከፈል ደርሳለች፡፡ 

ቤተክርስቲያኗ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ 
ናቸው ተብሎ በህገ መንግስቱ ቢደነገግም አባ 
ጳውሎስ ከመንግስት መንግስት ከአባ ጳውሎስ ጐን 
በመሰለፍ ያሻቸውን ሲያደርጉ መኖራቸው እውነት 
ነው፡፡ አባ ጳውሎስ ኢህአዴግ የመንግስተ ሰማያት 
መግቢያ በር ነው ከማለት ጀምረው ካህናቱን ልብሰ 
ተክህኖ አልብሰው መስቀል አሸክመው በየአደባባዩ 
ለኢህአዴግ የድጋፍ ሰልፍ ሲያስወጡ ኖረዋል፡፡ 
ይህንን ሀቅ የሚክድና የሚያስተባብል የሃይማኖት 
አባት አይኖርም፡፡ 

አባ ጳውሎስ ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ መንበር 
ፕትርክናውን ከያዙት የቤተክርስቲያኗ አባቶችና 
ልጆች ጋር ሲቋሰሉ ቆይተዋል፡፡ የቤተክርስቲያኗ 
የሠራተኛ ቅጥርን  የስጋ ዝምድናን መሠረት 
በማድረግ ከመንበረ ፓትሪያሪኩ ጽ/ቤት ጀምሮ እስከ 
ምግብ አብሳይ ድረስ ያለው የስራ ዘርፍ የተያዘው 
በአብዛኛው በአንድ ጎሳ ነው፡፡ 

Iyyaa Dabarsaa (Lagaxafooirra)

ኢያ ደበርሳ(ከለገጣፎ)

 “እሽ! አትበሉኝ” የሹም ዶሮ፣

 ቀረች ገና ጥንት ድሮ፡፡

 ዛሬግን “እሽ!” ትባላለች፣

 “እምቢኝ” ብትል ትበላለች፡፡

“አንተ ዶሮ ስታረባ ጎረቤትህ ሸለምጥማጥ 
ያረባል” ይላሉ የጥንት አባቶቻችን፡፡ የዘመናችን 
የኢህአዴግ ፖለቲካ ከዚህ አባባል ጋር የሚቀራረብ 
ይመስለኛል፡፤ ስለ ፍትህና መልካም አስተዳደር 
እጦት ብሶታችንን ስንተነፍስ “አሸባሪ፣ ፀረ ልማት 
. . .” ወዘተ የሚሉ ሸለምጥማጦችን ከሸፍጥ 
የፖለቲካ ላቦራቶሪ ፈጥሮ ይለቅብናል፡፡

ለዚህ ፅሁፍ መነሻ የሆነኝ ቅዳሜ ነሐሴ 
5/2004 በለገጣፎ ከተማ አስተዳደር በየጎጡ 
ከተጠሩ የሕዝብ ስብሰባዎች በአንዱ መድረክ 
የቀረበው ሀሳብ ነው፡፡ የፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ 

ዛሬ በመላ ኢትዮጵያ በተለይም በአ.አ ያሉትን 
አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎችን የብሄር ተዋፅኦ 
ብንፈትሽ ይህንን ሃቅ ፍንትው አድርጐ ያሳየናል፡፡ 
በቤተክርስቲያኗ የስልጣን ሹመት ማዕረግ በአብዛኛው 
የተንበሸበሹት የቤተክርስቲያኗ ሊቃውንት ሳይሆኑ 
ለመንበረ ፓትሪያሪኩ ታማኞች የሆኑ ጨዋ ወንበር 
ጠባቂዎች ናቸው፡፡ 

የቤተክርስቲያኗ አስተዳደር ላለፉት 20 
አመታት በምዝበራና በሙሰኝነት የተሞላ በመሆኑ 
የቤተክርስቲያኗ ተቋርቋሪ እውነተኛ አባቶች 
እና ሊቃውንት ብሎም የእምነቱ ተከታይ የሆኑ 
ምዕመናን የ5 ኪሎውን ግቢ ቤተክህነት ከማለት 
ይልቅ “ቤተክህደት” በማለት ቅሬታቸውን ሲገልፁ 
መኖራቸው የአደባባይ እውነት ነው፡፡ 

የቤተክርስቲያኗ አስተዳደር ችግር ይህ ብቻ 
አይደለም፡፡ ላለፉት አመታት ቤተክርስቲያኗ 
በተለያየ መንገድ የምታገኛቸው ገቢዎች ለምሳሌ 
ከምዕመናኖቿ የምትሰበስበው፤ከምታከራያቸው 
ህንጻዎችና ከውጪ ዕርዳታ የምታገኘው በርካታ 
ገንዘብ በአብዛኛው በዋዛ በፈዛዛ የግለሰቦች ኪስ 
ማዳበሪያ ከመሆን አልፈው አያውቁም፡፡ ገንዘቡ 
ለፓትሪያሪኩ የቅንጦት ዕቃዎች መግዣነት 
ከማገልገሉም በላይ ጥይት የማይበሳቸው አዲስ 
ሞዴል መኪና ተሸምቶበታል፡፡ ይህንን ሁኔታም 
በተለያየ ጊዜ የቅዱስ ሲኖዶሱ አባላት ይገልጹ 
እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው፡፡ 

የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት የቤተክስርስቲያኗን 
የአስተዳደር ችግር እንዲሁም የቅኖና ጥሰት ለማረም 
በተለያየ ጊዜ ጥረት ቢያደርጉም በአባ ጳውሎስ አሻፈረኝ 
ባይነት ሳይሳካ ቀርቷል፡፡ ሲኖዶሱ የፓትሪያሪኩን 
ስልጣን ለመገደብ እንዲሁም ከህገ ቤተክርስቲያን 
ውጪ በየቤተክርስቲያኑ የተሰቀለው የፓትሪያሪኩ 
ፎቶና በቦሌ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በህይወት 
እያሉ የተቀረፀላቸው ሀውልት “ከሥርዓት ውጪ 
ነው ” በማለት እንዲነሳ ቢወስንም ተፈፃሚነት 
አላገኘም፡፡ይልቁንም አባ ጳውሎስ ከደህንነት ኃይሉ 
ጋር በቅንጅት ባደረሱት የአባቶችን አፍ የማዘጋት 
ዘመቻ ባለፈው አመት አስነዋሪ ድርጊት በመፈፀም 
ብፁአን አባቶችን አሸማቀዋል፡፡

የመኗሪያ ቤታቸውን በርና መስኮት በማሰበር 

በቁጥር 54 እትሟ በለገጣፎ ከተማ በመሬት 
ቅርምትና በሙስና መንሰራፋት ዙሪያ 
የነዋሪዎችንና የከንቲባውን ውዝግብ በተመለከተ 
ዜና ሠርታ አስነብባናለች፡፡ እኔም እንደ ነዋሪነቴ 
የህዝብን ብሶት በጎለደፈች ብዕሬ ስንኝ ቋጥሬ 
ጫጭሬ ነበር፡፡

በዕለተ ቅዳሜ ከተከናወኑ ስብሰባዎች በአንዱ 
እኔም ታዳሚ ነበርኩ፡፡ መድረኩ ላይ ከተኮለኮሉት 
ሹመኞች አንዱ ስለ ለገጣፎ ከተማ በጋዜጣዋ ላይ 
የሰፈረውን ሀሳብ ለህዝቡ ገለፃ አደረገ፡፡ ጋዜጣዋ 
ፍፁም የሀሰት ዘገባ ይዛ እንደወጣችና ይህንንም 
ድርጊት እየፈፀሙ የሚገኙት “ሽብርተኞች” 
መሆናቸውን ካድሬ ተብዬው አይኑን በጨው 
አጥቦ ደሰኮረ፡፡ እናንተዬ  ይሄ አሸባሪነት ይባስ 
ቅጡን አጣ እኮ፡፡ 

የአሸባሪነት ትርጉሙ ወዴት እያመራ ነው? 
የላይኛዎቹ ሹማምንት አንዳንድ የነፃው ፕሬስ 
ጋዜጠኞችን የሀሰት መረጃና ማስረጃ በማሰባሰብ 
በአሸባሪነት በመክሰስ ቃሊቲ ሲወረውሩና ከአገር 
ሲያሰድዱ የሰሙት የለገጣፎ ሹመኞችም ከማን 

ዛቻና ማስፈራሪያ በምሽት እንደተፈፀመባቸው 
በወቅቱ ድርጊቱ የተፈፀመባቸው ሊቃነጳጳሳት 
ለመገናኛ ብዙሃን ግልፅ አድርገዋል፡፡

የቤተክርስቲያንን አባቶችና ልጆች አንድ 
ለማድረግ የተጀመረው የሽምግልና ሂደት በአባ 
ጳውሎስ አሻፈረኝ ባይነት እስከአሁን ድረስ ሳይሳካ 
ለመቆየቱና ለመጓተቱ ምክንያት የተደረጉት 
ፓትርያርኩ ናቸው፡፡ በዚህ ምክንያትም ዛሬ እሳቸው 
ሲያልፉ ቤተክርስቲያኗ ለከፋ ችግር ተጋልጣለች፡፡

በእዚህ ሁሉ ህፀፅ የተሞሉት ፓትሪያሪክ 
አባ ጳውሎስ ከዜና ዕረፍታቸው በኋላ 
የሚዥጐደጐድላቸው ከንቱ ውዳሴ ብዙዎች 
ምዕመናን አሳዝኗል፡፡ በተለይም ብፁዐን አባቶች 
የሚሰጧቸው የሰሞኑ የሀሰት ምስክርነት ትዝብት 
ላይ የሚጥል ከመሆኑም በላይ ህዝበ ክርስቲያኑ ከአባ 
ጳውሎስ ቀብር በኋላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 
ቤተክርስቲያን የወደፊት የአመራር ዕጣ ፈንታ ምን 
ሊሆን ይችላል? ምን ዓይነትስ ምስቅልቅል ሊከተል 
ይችላል? በሚል የእምነቱ ተከታዮች ስጋት ሆኗል፡፡ 

ቤተክርስቲያኗ ክርስቶስ  በደሙ የመሠረታት 
ስለሆነች ትናንትናም ነበረች፤ ዛሬም አለች፣ 
ወደፊትም ትኖራለች፣ ምንም አትሆንም፡፡ ቁም 
ነገሩ ይህቺ ጥንታዊት ባለታሪክ የኢትዮጵያችን 
መገለጫ የሆነችው ቤተክርስቲያን ክብሯንና 
ሞገሷን እንዲሁም ቀኖነዋን ጠብቆ የሚመጥናትና 
በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ 
የሚመራ አመራር እንዴት ታግኝ ነው? 

ስለዚህ ቤተክርስቲያኗ ያለፈችበትን የ20 
አመታት ጉዞ በጥንቃቄ መርምራ እንደ ከዚህ ቀደሙ 
ፓትሪያሪኳ በኢህአዴግ አመራር እንዳይሾምባት 
በሯን ዘግታ ብፁዐን አባቶች ሱባኤ ገብተው 
በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ተመርተው የቤተክርስቲኗን 
መሪ መሰየም ይጠበቅባቸዋል፡፡ የዕምነት አባቶች፣ 
ሊቃውንት ቤተክርስቲያን፣ ካህናት፣ የሰንበት 
ትምህርት ቤት አባላት፣ ወጣቶች፣ የማህበረ 
ቅዱሳን አባላት እንዲሁም ተገልጋዩ ምዕመን በጋራ 
ወደ ፈጣሪ በፀሎት በመማለድ እውነተኛ ፈሪሃ 
እግዚአብሄር ያደረበት፣ በጎሳ የማያምን ለተበደሉና 
መብታቸው ለተረገጡ ወገኖች የሚቆረቆር፣ ያጠፋን 
አጥፍተሃል ብሎ የሚገዝት፣ የሀገር አንድነት 

አንሼ?” በሚል እንደ በቀቀን ወፍ የአለቆቻቸውን 
ንግግር ደገሙት፡፡ ይህንን የዋህና ቅን ህዝብ 
በስመ ሽብርተኝነት ሊያስፈራሩት ሞከሩ፡፡ መሬቱ 
በጠራራ ፀሐይ እየተዘረፈና ሹመኞቹ የሐሰት 
ካርታ እያዘጋጁ ለሚስጢረኛ ደላላዎቻቸው 
በትነው ሲሸጡ ህዝቡ እያየ “ትተነፍስና ዋ!” 
የሚል ማስፈራሪያን አንግበው ተነሱ፡፡

እነዚህ ሹማምንት በጋዜጣዋ ላይ የሰፈረው 
ፅሁፍ ሀሰት ስለመሆኑ በቂ ማስረጃ ማቅረብ 
የሚችሉ ከሆነ ለጋዜጣዋ የዝግጅት ክፍል 
ማስተባበያ መፃፍ ሲኖርባቸው አሸባሪ የሚል 
የፈሪ በትራቸውን መሰንዘራቸው ከተጠያቂነት 
አያድናቸውም፡፡ ይልቅስ አሸባሪዎች እነሱ 
ናቸው፡፡ መንግስት ባለበት አገር የህዝብን ሀብት 
እየተቀራመቱ የከበሩ፡፡ ህዝብን በማስመረር 
በመንግስት ላይ እንዲነሳሳ የሚያደርጉ፡፡ የኦሮሚያ 
ክልላዊ መንግስትም ሆነ የሚመለከተው አካል 
እነኚህን “የቀበሮ ባህታዊያንን” ተግባር ሊመረምር 
ይገባል፡፡ ህገ መንግስታዊ መብታችንን ተጠቅመን 
በተገኙት መድረኮች ቅሬታችንን እንዳናቀርብ 

እንዲጠበቅ አጥብቆ የሚመክር፣ ከአንደበቱ የሀሰት 
ምስክርነት የማይወጣ፣ የተጣሉትን የሚያስታርቅ 
የሚበድሉትን ባለስልጣናት የሚገስጽ፣ ሁሉንም 
ኢትዮጵያዊ በእኩል አይን የሚመለከት፣ ሁልጊዜም 
መነኮሰ ሞተ ማለት መሆኑን ተገንዝቦ ከአፍቅሮተ 
ነዋይ የራቀ፣ ለእውነት ብቻ የቆመ፣ የቤተክርስቲያኗን 
ችግር በመቻቻል በይቅርታ ሁሉንም በማስተማርና 
በማግባባት የሚፈታ፣ የቤተክርስቲያኗንም ክብር 
በተለይም የዋልድባ ገዳም መነኮሳትን የጣር ጩኽት 
በግንባር ቀደምትነት የሚሰማና በመንፈሳዊ ህይወት 
ተመርቶ የሚፈታ ለቤተክርስቲያናችን መሪ አባት 
በፀሎትም ሆነ በምክክር ለማግኘት ልንተጋ ይገባል፡፡

ይህንን ወርቃማ አጋጣሚ በወንድሞቻችን 
ከህዝበ ሙስሊም ተምረን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ 
ቤተክርስቲያን ዕምነት ተከታዮች ልንጠቀምበት 
ግድ ይለናል፡፡ መንግስትን እጅህን ከቤተክርስቲያኗ 
አውጣ የህገመንግስት ድንጋጌ አንቀፅ 11 “መንግስት 
በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፡፡ ሃይማኖትም 
በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፡፡” ይላልና 
ኢህአዴግን አደብ ግዛ ልንለው ይገባል፡፡ 

የዕምነታችንን መሪ እናንተ እረኞቻችን 
የሆናችሁ ብፁአን አባቶች ለሥጋችሁ ሳይሆን 
ለነፍሳችሁ በመገዛት ህገ ቤተክርስቲያንን ብቻ 
አክብራችሁና በመንፈስ ቅዱስ ብቻ ተመርታችሁ 
እውነተኛ አባት እንድትሰይሙልን በገባችሁት ቃል 
ኪዳን እንማጸናችኋለን፡፡

ይህ ሲሆን ብቻ ነው ቤተክርስቲያናችን ለ20 
ዓመታት ከመታት የአስተዳደር ድርቅ የምትገላገለው፡
፡ እናንተም አባቶች በቅዱስ መፀሐፍ ወደሮሜ 
ሰዎች ም2 ቁ 21 “እንግዲህ ሌላውን የምታስተምር 
ራስህን እንዴት አታስተምርም አትስረቅ ትላለህ 
ነገር ግን አንተ ራስህ ትሰርቃለህ፡፡ አታመንዝር 
ትላለህ ነገር ግን አንተ ራስህ ታመነዝራለህ፡፡ ወደ 
ጐልማሳ ሚስትም ትሄዳለህ፤ ጣዖትን ትጸየፋለህ 
አንተ ግን ቤተመቅደስን ትዘርፋለህ፤ ህግን በመሻር 
እግዚአብሄርን ታቃልለዋለህ እንደተፃፈም እነሆ 
በእናንተ ምክንያት አሕዛብ የእግዚአብሄርን ስም 
ይሰድባሉ” ከእዚህ ወቀሳ ይሰውረን ለንስሃ ሳይበቁ 
ከመቀሰፍና ከመስቀሉ ሥር ቁማርተኝነት አምላክ 
ይጠብቀን፡፡ አሜን!!  

ሊያስፈራሩን ቢሞክሩም እኛ ግን አንፈራም፡
፡ መንግስታችንም “የመንግስት ሌቦችን” 
በማጋለጣችን እንደሚደሰት እርግጠኞች ነን፡፡

በጣም የሚያስገርሙት የከተማው ከንቲባ 
የለገጣፎ ለገዳዲ ህዝብ ከ5ሺህ እንደማይበልጥና 
“21 ሺህ ካርታ ወጥቷል” የተባለው ሀሰት መሆኑን 
መናገራቸው ነው፡፡ ለመሆኑ ዘንድሮ መቀሌ ላይ 
ለተካሄደው “የከተሞች ቀን” የለገጣፎ ለገዳዲ 
ከተማ አስተዳደር ባዘጋጀው ባለ ቀለም መጽሄት 
ላይ የከተማዋን የህዝብ ብዛት በተመለከተ 18,175 
ነዋሪ መሆኑን በፅሁፍ መስፈሩን ዘነጉት እንዴ? 
(መፅሄቱ በእጄ ስለሚገኝ ለዝግጅት ክፍሉ ከዚህ 
ፅሁፍ ጋር ማስረከብ እወዳለሁ፡፡) ቀሪው 13 ሺህ 
ህዝብ ለህገወጥ ካርታ የተዘጋጀ ስለመሆኑ ጡት 
የሚጠቡ የከተማው ህፃናት ሳይቀሩ ያውቁታል፡፡

በተረፈ ለለገጣፎ ለገዳዲ ሹመኞች ስለ ሽብር 
እና ሽብርተኝነት “ሴሚናር” ቢሰጣቸው ጥሩ ነው፡፡ 
አለበለዚያ ውለው ሲያድሩ የሰፈር ውስጥ የሰዎች 
ንትርክንም (የግል ፀብ) ሽብር በሚል መፈረጃቸው 
አይቀርምና፡፡  

የኤርትራ መንግስትና ኤርትራውያን ... ከ ገፅ 3 የዞረ....

ሀገር የደፈረውን የኤርትራ መንግስት የእጁን 
ለመስጠት ራሳቸው መርቀው  የላኩት ጀግናው 
ፓይለታችን በዛብህ ጴጥሮስ ዓለም አቀፍ ሕግ 
ተከትለው የትደረስክ አላሉትም።  የኢህአዴግ 
መንግስት ተቃዋሚ የሆኑት የፕሮፌሰር በየነ 
ጴጥሮስ ወንድም መሆናቸው ውጪ ምን አርጎ 
ይሆን? ለአቶ መለስ ይህ አጋጣሚ ኢትዮጵያውያንን 
ሲክዱ የመጀመርያቸው አይደለም። ለምሳሌ 
ለዘመናት ኤርትራ ሲኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን 
በ1984 ዓ.ም ሃብት ንብረታቸውን በሻዕብያ 
ተወርሶ ከኤርትራ እንዲወጡ ሲደረግ እነ ጠ/ሚ 
መለስ እንኳን ህዝባቸውን ወክለው የዲፕሎማሲ 
ስራ ሊሰሩ የችግሩ ሰለባ የሆኑና ያልሆኑ 
ዜጎችን ደም እያላወሱ አቤቱታ ሲያቀርቡላቸው 

“የተወረሱትና ውጡ የተባሉት ‹የኢሰፓ› አባሎችና 
ቤተሰቦቻቸው እንጂ ንፁሃን ዜጎች ኣይደሉም” 
በማለት አፌዙባቸው። 

በዛብህ ጴጥሮስ ንፁህ ኢትዮጵያዊ ስላልሆነ 
ይሆን እስከ አሁን በህይወት መኖሩና አለመኖሩ 
ሳይታወቅ ከዓለም አቀፍ ህግ ውጭ ደራሽ ወገን 
ያጣ ዜጋ የሆነው? 

መቼም ሀገራዊ ኃላፊነት ተሸክሞ እንጂ ለግሉ 
ጥቅም ብሎ አይደለም አስመራ ሄዶ  የተያዘው።                   

8ኛ. ከኢትዮጵያውያን ቦታ በመቀነስ 
ለኤርትራውያን የከፍተኛ ትምህርት Scholarship 
እንዲሰጥ በመፍቀዳቸው፤ ለምሳሌ በ2004 ዓ.ም 
በመቐለ ዩኒቨርሲቲ 52 ዲግሪ 18 ማስትሬት 

አንድ ሰው ዶክትሬት እንዲማሩ እንደተፈቀደላቸው 
የሚያሳይ መረጃ አለኝ። (ትክክለኛውን ቁጥር 
ከመቐሌ ዩኒቨርስቲ ማግኘት ይቻላል። የትግራይ 
ክልል ሚድያዎችም ዘግበውት ነበር።)  

በነዚህ ጉዳዮችና ሌሎች እኔ የማላውቃቸው 
ውለታዎች ኤርትራውያን ለጠ/ሚ መለስ 
ከህመማቸው እንዲድኑ ፀሎት ማድረጋቸው 
ያንሳቸው እንደሆነ እንጂ አይበዛቸውም። 
እንዲያውም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይህን 
ያክል እንክብካቤ ለኤርትራ ህዝብ አድርገውለት 
አያወቁም።

“ከጠ/ሚ መለስ በኋላ  ምን እንደሚመጣ 
እናውቃለን” እያሉ ስጋታቸው የገለፁ ያሉ 

ኤርትራውያን ግን ድህረ መለስ በተቃዋሚ 
ፓርቲዎች በሚመሰረተው መንግስት ኢትዮጵያ 
በኢህኣዴግ አገዛዝ ያጣችውን ወደብ በህጋዊ 
መንገድ መጠየቋ እንደማይቀር ስለሚያውቁ ነው። 
አዎ…አዎ የወደብ ጥያቄውንማ እኔም በግሌ 
የሚያግዘኝ ካገኘሁ ከመጠየቅ ወደኋላ አልልም። 
ኢህአዴግ ግን “ኢትዮጵያ መቼም ወደብ ኖሯት 
አያውቅም” ብሎ ራሱ የኢትዮጵያ ባለ ጋራ ሆኖ 
መዝገቡን ይዘጋዋል። የወደብ ጥቅም ለኢህአዴግ 
ከሸቀጥ ያለፈ አይደለም።  ለኢትዮጵያውያ ግን 
የህልውና ጉዳይ ነው፡፡ 

ደህና ሰንብቱ! 
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አዲስ አበባ በሚገኘው የደብረ ይባቤ ቅዱስ 
ያሬድ ቤ/ክርስቲያን አስተዳዳሪ የግድያ ሙከራ 
ተደረገባቸው፡፡ አስተዳዳሪው ሊቀ ብርሃን  ተ/
ማርያም መንገሻ ነሐሴ 11 ቀን 2004 ዓ.ም 
ለቅዳሜ አጥቢያ ከሌሊቱ 6፡30 ሰዓት ቤ/
ክርስቲያኗ ቅጥር ግቢ ካለው ማረፊያቸው 
ለአገልግሎት ወደ ቤ/ክርስቲያን እየሄዱ 
ሳለ በድንገት ድብደባ እንደተፈፀመባቸው 
ተገልፃDል፡፡

ድብደባውን የፈፀሙባቸው የቤ/
ክርስቲያኗ ሁለት አገልጋዮች እንደሆኑ እና 
እንደሚያውቋቸው ሊቀብርሃን የገለፁልን 
ሲሆን ተጠርጣሪዎችም በአካባቢው  በሚገኘው 
የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ላንቻ ፖሊስ በቁጥጥር 
ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ እንዳለ 
ጠቁመዋል፡፡ ተጠርጣሪዎቹም ከአስተዳደር ጋር 
በተያያዘ ከዚህ በፊት ቅሬታ እንደነበራባቸውና 
በዕለቱም በዱላ ጭንቅላታቸው፣ ግራ እግራቸው 
እና እጃቸው ላይ በድብደባው ከፍተኛ ጉዳት 
የደረሰባቸው በመሆኑ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል 

የህክምና እርዳታ እንደተደረገላቸው ለማወቅ 
ተችሏል፡፡ በድብደባው ወቅትም አንዲት ሴት 
ጮሃ እንዳስጣለቻቸውና በመጨረሻም የቤ/
ክርስቲያኗ የጥበቃ ሰራተኞች ደርሰው ሁለት 
ጥይት በመተኮሳቸው የአካባቢው ፖሊስ 
መድረሱ ተጠቁሟል፡፡

በተለይ ድብደባው የተፈፀመው የአቡነ 
ጳውሎስን ሞት ተከትሎ እንደሆነ እና ጥቃቱ 
የደረሰባቸው የቤ/ክርስቲያኗ አስተዳዳሪም 
የጳጳሱ የቅርብ ሰው በመሆናቸው ባለ 
አስተዳዳራዊ ግንኙነት ሊሆን እንደሚችል 
ምንጮቻችን ጠቁመዋል፡፡ እንደ ሊቀብርሃን 
ገለፃ ከሆነ ደግሞ አንደኛው ደብዳቢ “ከጳጳሱ 
ጋር አንተም አብረህ ትቀበራለህ” ብሎ 
ድብደባውን እንደፈፀመ ገልፀውልናል፡፡ 

ሊቀ ብርሃን በቅዱስ ያሬድ ቤ/ክርስቲያን 
አስተዳደር ሆነው የተመደቡት ከታህሳስ 
2004 ዓ.ም ጀምሮ መሆኑ ያገኘነው መረጃ 
አመልክቷል፡፡

የቤተክርስቲያኗ አስተዳዳሪ የግድያ 
ሙከራ ተደረገባቸው

በደቡብ ክልላዊ መስተዳደር በሚገኘው 
ደራሼ ወረዳ ያሉ አመራር አካላት ያለብንን 
ድክመት የያዘ መረጃ ለክልል፣ ለዞን፣ ለህዝብ 
እና ለፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ሰጥታችኋል 
በሚል የወረዳው የኢህአዴግ አመራሮች 
መወዛገባቸውን ምንጮቻችን ጠቁመዋል፡፡

በተለይ ከወረዳው አስተዳደር ብልሹ 
አሰራሮች ጋር በተያያዘ መረጃ ሰጥታችኋል 
በሚል የኢህአዴግ መሠረታዊ የድርጅት 
ሊቀመንበር አቶ አለሙ ቦንጐሮ እና 
ምክትላቸው አቶ ዳቲኮ ወጋሶ ከኃላፊነት 
መነሳታቸው ተገልፁአል፡፡ 

ይህ በእንዲህ እንዳለ የወረዳው ፍትህ ጽ/
ቤት መርማሪ ከሳሽ የነበሩት አቶ ዮሐንስ 
ደያሞ በመንግስት የትምህርት ዕድል በአርባ 
ምንጭ ዩኒቨርስቲ እንዲከታተሉ ሲሰጣቸው 
የምንሰራውን ስራና ያለብንን ድክመት 

አጋልጠሃል በሚል የወረዳውን የድጋፍ 
ደብዳቤ ቢከለክሏቸውም የዞኑ አስተዳደር 
ፅፎላቸው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ 
መደረጉ ተጠቁሟል፡፡ የወረዳው አመራሮችም 
የግለሰቡን የትምህርት ዕድል ማጨናገፍ 
ሲሳናቸው “የሀገር ክህደት ወንጀል ፈፅሟል” 
በሚል የፍርድ ቤት ማዘዣ ደብዳቤ አውጥቶ 
በወረዳው ሊያሰራቸው እንደሆነ ምንጮቻችን 
አስታውቀዋል፡፡

ከላይ የተጠቀሱትን ጉዳዮች በተመለከተ 
የወረዳው አስተዳደሮች አለ የሚሉትን መልስ 
እንዲሰጡን ተደጋጋሚ ጥረት ብናደርግም 
አልተሳካም፡፡ ዕርምት ባለፈው በዚህ ወረዳ 
በ2002ዐዓ.ም ግጭት ተፈጥሮ መሳሪ ተሰበሰበ 
የተባለው ጊዜው 2000ዓ.ም. ተብሎ ተስተካክሎ 
እንዲነበብ እንጠይቃልን፡፡

መረጃ ሰጥታችኋል በሚል የአመራር 
አካላት ተወዛገቡ

ኢህአዴግ ውስጥ የተፈጠረው የስልጣን 
ሽኩቻ ወደ ክፍፍል እያመራ እንደሆነ የፓርቲው 
ውስጥ አዋቂ ምንጮች በተለይ ለፍኖተ ነፃነት 
ጋዜጣ ገለፁ፡፡

የህወሓት አመራሮች አቶ ኃይለማርያም 
ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስቴር መለስን እንዳይተኩ 
እንቅፋት ፈጥሯል የሚሉት ምንጮቹ፣ 
የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ህመም 
ተከትሎ የተነሳውን የስልጣን ሽኩቻ ለመፍታት 
እንዳይቻል ኢህአዴግ ውስጥ ክፍፍል መፈጠሩ 
እንቅፋት ፈጥሯል ተብለዋል፡፡ በህወሓት 
ውስጥ የተነሳው የስልጣን ሽኩቻ መቋጫ ያገኘ 
ቢመስልም፣ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣኑ 
ከህወሓት ሰዎች ውጪ መሄድ የለበትም 
የሚለው አቋማቸው በኢህአዴግ ውስጥ 
የከፋ ልዩነት እንዲመጣ ማድረጉን ምንጮቹ 
አስረድተዋል፡፡

የአሜሪካ መንግስት ዲፕሎማቶች አቶ 
ኃይለማርያም ደሳለኝ የጠቅላይ ሚኒስትርነት 
ስልጣኑን መያዝ አለባቸው የሚል ምክር 
ለኢትዮጵያ ባለስልጣናት መግለፃቸውን 
ተከትሎ፣ ብአዴኖችም ስልጣኑ ይገባናል በማለት 
በአቶ በረከት ስምኦ ልዩ ስብሰባ በባህርዳር 
መካሄዳቸውን ምንጮቻችን አብራርተዋል፡
፡  ብአዴኖች ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን 
እንደሚፈልጉ ፍንጭ ማሳየታቸው በፓርቲው 

ኢህአዴግ ውስጥ የተፈጠረው 
የስልጣን ሽኩቻ ወደ ክፍፍል እያመራ 

እንደሆነ ተገለፀ
“አቦይ ስብሀት በአቶ በረከት ስምኦን እገዳ ተጥሎባቸዋል” ውስጥ አዋቂ ምንጮች

“ምንም አይነት እገዳ አልተላለፈብኝም” አቶ ስብሀት ነጋ

ውስጥ ከፍተኛ ውጥረት ፈጥሯል የሚሉት 
የቅርብ ምንጮች ለፍኖተ ነፃነት እንደገለፁት 
በህወሓትና በብአዴን አመራሮች መካከል ያለው 
አለመግባባት በማየሉ አቶ በረከት ስምኦን አቶ 
ስብሐት ነጋ በመገናኛ ብዙሀን ምንም አይነት 
መግለጫ እንዳይሰጡ እገዳ ተጥሎባቸዋል፡፡ 

ኢህአዴግ ውስጥ በተከሰተው የስልጣን 
ሽኩቻም ሆነ ክፍፍል ውስጥ ኦህዴድ የያዘው 
አቋምም ሆነ ተሳታፊነት  እንደሌለ ምንጮችችን 
ጨምረው ገልፀዋል፡፡ 

ፍኖተ ነፃነት ስለጉዳዩ ያነጋገራቸው 
የህውሓት ነባር ታጋይ አቶ ስብሀት ነጋ 
ጉዞ ላይ በመሆናቸው አስተያየት ለመስጠት 
እንደማይችሉ አስረድተው፣ ሆኖም ምንም 
አይነት እገዳ እልዳልተላለፈባቸው ገልፀዋል፡፡ 
አተ ስብሀት ጨምረውም ስለጉዳዩ ከመንገድ 
ሲመለሱ ለፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ሰፋ ያለ 
ማብራሪያ ለመስጠት ቃል ገብተዋል፡፡ 

ፍኖተ ነፃነት በማስከተልም ስለጉዳዩ 
ማብራሪያ ለማግኘት የኢህአዴግ የህዝብ 
ግንኙነት ኃላፊ ወደ ሆኑት አቶ ሴኮ ቱሬ 
ጋር የስልክ ጥሪ ብታደርግም ስብሰባ ላይ 
መሆናቸውን ገልፀዋል፡፡ በማስከተልም ጉዳዩ 
በቀጥታ የሚመለከታቸው አቶ በረከት ስምኦንን 
ለማግኘት የተደረገው ጥረት ስልካቸውን 
ባለመመለሳቸው ሊሳካ አልቻለም፡፡  
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አባይ ይገደባል ... ከ ገፅ 5 የዞረ....

ቀለሙ ሁነኛው
kelemhun@yahoo.com

ለአንድ መንግስት የሥልጣን 
ህልውናው የአገሪቱ የኢኮኖሚ 
ጥንካሬና የዜጎች ፍትሃዊ የሀብት 
ክፍፍል መስፈን የአንበሳውን ድርሻ 
ይይዛል፡፡ የዜጎችን መሠረታዊ 
ፍላጎቶች (ምግብ፣ ልብስ፣ መጠለያ) 
እንደየቅደም ተከተላቸው በበቂ ሁኔታ 
ለማሟላት የሚውተረተር መንግስት 
በህዝብ ዘንድ ያለው ተቀባይነት 
የጎላ ነው፡፡ ዛሬ ያደጉ አገራት ዜጎች 
ከምግብ ከልብስና ከመጠለያ ባሻገር 
የቤት መኪና እንደ አንድ መሠረታዊ 
ፍላጐት መቁጠር ከጀመሩ ውለው 
አድረዋል፡፡ የእኛ ግን “ፅድቁ በቀረና 
በወጉ በኮነነኝ” እንዲሉ ነው፡፡ 

ዛሬ ዛሬ የአገራችን ዜጎች በቀን 
አንድ ጊዜ ለመመገብ እንኳን ሲቸገሩ 
ይታያል፡፡ የኑሮ ውድነቱ ከህዝቡ 
የመቋቋም አቅም በላይ ሆኗል፡፡ በኢትዮ 
ኤርትራ ጦርነት ወቅት አስመራ ላይ 
በተከሰተው የጤፍ ዋጋ መናር “ጉድ” 
ያልነው ውሎ አድሮ የእኛንም ቤት 
አንኳኳ፡፡ በአሁኑ ሰዓት 100 ኪሎ 
ነጭ ጤፍ ከ1.700 እስከ 1.800 ብር 
እየተሸጠ ነው፡፡ (ይሄ ዋጋ የኢቴቪውን 
ጤፍ አይመለከትም) የመበያው ነገር 
አይነሳ፡፡ የመጨረሻዋን ሽሮ እንኳን 
ለመመገብ ፈተና ሆኖብናል፡፡ የህዝቡ 
ጭንቀት መሽቶ በነጋ ቁጥር የሚላስ 
የሚቀመስ ነገር ነው፡፡

መኖሪያ ቤትንና ልብስንማ ማን 
ተጨንቆላቸው? ከየትስ ተገኝተው? 
በተለይም መኖሪያ ቤት እንዴትስ 
ታስቦ፡፡ ከሃያ እና ከሠላሳ አመታት 
በፊት ወጣቶች ሥራ በያዙ በአጭር 
ጊዜ ውስጥ ቤት የመስራት ህልማቸው 
ይፈታል፡፡ ኮንዶሚኒየም ቤቶችን 
ማሰብ ከሰማይ መናን የመጠበቅ ያህል 
ነው፡፡ ዕጣው እከኳን ቢደርስ የቅድመ 
ክፍያው ገንዘብ ከየት ይመጣል? 
ባንድ ጊዜ ሠላሳ እና አርባ ሺህ ብር 
ለመቁጠር ቅጠል አይደል አይቀጠፍ? 
40/60 የተባለው እቅድም ጠቀሜታው 
ገንዘብ ላላቸው እንጂ ዝቅተኛው 
የህብረተሰብ ክፍል ከወር ገቢው ቆጥቦ 
የቤት ባለቤት ለመሆን አይችልም፡
፡ እንኳን ሊቆጥብ ደመወዙ የወር 
አጋማሽ አላደርስ ብሎታል፡፡ በወር 
ገቢያችን የዕለት ጉርሣችንን እንኳን 
መሸፈን አልቻልንም፡፡ 

አሁን በግልጽ ከሚታየው 
የአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር 
የዜጎች ችግር ከመክፋት አልፎ 
እየከረፋ መጥቷል፡፡ ድህነት ዕድሜና 
ፆታ ሳያግደው ዜጎችን ለአደባባይ 
ልመና እየዳረገ ይገኛል፡፡ በከተሞች 
በልመና ላይ የተሰማሩ ዜጎች ቁጥር 
ከዕለት ዕለት እየጨመረ መጥቷል፡

፡ ፀአዳ ነጠላቸውን ትከሻቸው ላይ 
ጣል ያደረጉ እናቶች በሀፍረት 
እየተሸማቀቁና ዙሪያ ገባቸውን 
እየገረመሙ የልመና እጃቸውን 
ሲዘረጉ ማየት ምንኛ ይሰቀጥጣል? 
በፊት በፊት በየአስፓልቱ ዳርም 
ሆነ በቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ 
ተኮልኩለው ሲለምኑ የምናያቸው 
ወገኖቻችን በተለያየ ደዌ የተመቱ፣ 
ማየት የተሳናቸው፣ ብርቱ የአካል 
ጉዳተኞች ሻል ካለም ጧሪና ረዳት 
ያጡ አረጋዊያን ነበሩ፡፡ ዛሬ ግን 
ከአራትና አምስት አመት ህፃናት 
አንስቶ የጉልበት ሥራን አገላብጦ 
የሚሰራ ጎረምሳ ሳይቀር በልመና 
ለመሰማራት ተገድዷል፡፡ አንዳንድ 
መፅዋቾች “በዚህ ቁመናህ ሠርተህ 
መብላት ስትችል ለምን ትለምናለህ?” 
በማለት ሲፈርዱ ይሰማል፡፡ የሰው 
ልጅ ግን ምንም ቢሆን ችግሩ ካልጠና 
ልመናን እንደ አማራጭ አይጠቀምም፡
፡ ለልመና ሰው ፊት ከመቆም በላይ 
ቅስም ሰባሪና ኢ-ሞራላዊ ድርጊት 
የለም፡፡

ልመና የዘመናችን ህፃናት 

እጣ ፈንታ 

ነሐሴ 3/2004 ቀትር ላይ ድንገተኛ 
ጉዳይ ገጥሞኝ ፒያሳ ላይ ተከስቼ 
ነበር፡፡ የምሳ ሰዓት በመሆኑ ከየሥራ 
ገበታው ለምሳ የወጣው ሠራተኛ 
እንደየ ኪሱ አቅም የሚጎርሰውን ፍለጋ 
ይሯሯጣል፡፡ መሀሙድ ሙዚቃ ቤት 
ልዩ የመቀጣጠሪያ ሥፍራ በመሆኑ 
ፒያሳን የሰው ጎርፍ ተለይቷት 
አያውቅም፡፡ 

ጉዳዬን ጨርሼ ሳበቃ ሲኒማ 
ኢትዮጵያ ፊት ለፊት ከሚገኙ 
ታክሲዎች አንዱ ላይ ተሳፈርኩ፡
፡ ታክሲው እስኪሞላ ቁጭ ብዬ 
ያየሁት ትዕይንት ግን ውስጤን 
ጎረበጠው፡፡ በቁጥር እስከ አስራ 
አንድ የሚደርሱ ዕድሜያቸው ከ5 
እስከ 12 ዓመት የሚገመት አፈር 
ድቤ የመሰለ ዘባተሎ ጨርቅ መሳይ 
ገላቸው ላይ ጣል ያደረጉ፣ የአላፊ 
አግዳሚውን እግር እየተከተሉ “አባባ 
ዳቦ መግዣ፣ እማማ ራበኝ፣ እባካችሁ 
አትጨክኑ” እያሉ የሚማፀኑ ሴትና 
ወንድ ህፃናትን ሳይ አንጀቴ ተላወሰ፡፡ 
ወደ ውስጤም አለቀስኩ፡፡ ፀጉራቸው 
በቅጫም ተወሯል፡፡ የእግራቸው 
ንቃቃት የውሃ መውረጃ ቦይ 
ይመስላል፡፡ የሰውነታቸው ጭቅቅት 
እድፍ ሳይሆን ጭቃ ቢባል ይቀላል፡
፡ የእጅና የእግሮቻቸው ጥፍር ጥንት 
ሦስተኛ ክፍል ሳለሁ ያነበብኩትን የ 
“ቡቱ ቡቱቱ”ን ታሪክ አስታወሰኝ፡፡ 
የልመና ዘይቤያቸው እንደ አረጋዊያኑ 
ርህራሄን ማጫር ባይችልም 
ጨቅላነታቸውን ያጤነ የአቅሙን 

ሳይወረውርላቸው አያልፍም፡፡ ይህን 
ማድረጉ ባልከፋ፡፡ ግን እስከመቼ? 
የእነዚህና መሰል ህፃናት የነገ 
ተስፋ ምን ሊሆን ይችላል? መቼም 
ይህችን አገር የመረከብ ሞራልም 
ሆነ ስብዕናን ይገነባሉ ብሎ ማሰብ 
የቁም ቅዠት ነው፡፡ ያለ ዕድሜያቸው 
ከወላጆቻቸው ጀርባ ወርደው ለአስከፊ 
የልመና ህይወት የተዳረጉበትን አገር 
ነፍስ ሲያውቁ እንደ ሲዖል ነው 
የሚያይዋት፡፡ 

በአንድ ወቅት ሰሜን ኢትዮጵያን 
ከጎበኘ አንድ ኬኒያዊ ዜጋ ጋር 
የመገናኘት ዕድሉ ገጥሞኝ ነበር፡፡ 
ሰለየአገራችን ወቅታዊ እና ታሪካዊ 
ሁኔታዎች ስንጨዋወት ወደ 
ላሊበላ ለጉብኝት በሄደበት ወቅት 
የተመለከተውንና እጅግ ስሜቱን 
የጎዳውን ትዕይንት አጫወተኝ፡
፡ በአካባቢው ቱሪስቶችን በልመና 
የሚያዋክቡት እንቦቅቅላዎች 
ከወገባቸው በላይ ያለውን ገላቸውን 
ከሸፈኑበት ጨርቅ ይልቅ ናይሮቢ 
ከተማ ውስጥ በየውሃ ቦዩ ሥር 
ተጥለው የሚታዩት በእጥፍ 
እንደሚሻሉ ሲያወራኝ እየዘገነነው 
ነበር፡፡ “ስማ ወንድሜ” ሲል ፊቱን 
አኮሳትሮ ተመለከተኝና “ በጣም 
የገረመኝ የመንግስታችሁ ጥጋብ ነው፡፡ 
የአገራችሁ ህግ ከኬኒያ ስለሚለይ ልባሽ 
ጨርቆች እንደ ህገወጥ ዕቃ ታይተው 
ይወረሳሉ፡፡ ከተወረሱ በኋላ ግን 
በቴሌቪዥን መስኮት እያሳዩ ማቃጠል 
ምን የሚሉት ነው? የተወረሰው ልብስ 
ተሰብስቦ ለእንደነዚያ አይነቱ ህፃናት 
ቢሰጥ ምናለበት?” የዚህ ኬኒያዊ 
ሀሳብ ቅዱስ ቢሆንም ይህንን ሰናይ 
ምግባር ለመተግበር መንግስታችን 
ቅንነት የለውም፡፡ ለቻይና የጨርቅ 
ገበያ ሲባል መቃጠሉ ከምንም በላይ 
ያስደስተዋል፡፡

ዛሬ የውጭ አገር ጉብኚዎች 
በሚንቀሳቀሱባቸው የአገራችን ታሪካዊ 
ሥፍራዎች የተንሰራፋው የህፃናት 
ልመና የኢትዮጵያን ገፅታ ክፉኛ 
የሚያጠለሽ ነው፡፡ በካሜራቸውም 
እየቀረፁ በደረሱበት እንደሚሳለቁብን 
መገንዘብ የተሳነን ይመስላል፡፡ በዚህ 
ረገድ ለመንፈሳዊ ጉብኝት ወደ ሰሜን 
የተጓዘ አንድ ኢትዮጵያዊ በጋዜጣ ላይ 
ያሰፈራትን አንድ መጣጥፍ ማንበቤን 
አስታውሳለሁ፡፡ ጉብኝቱን አቋርጦ 
መመለሱን በፅሁፉ ላይ አስፍሯል፤ 
“የእነዚህን ህፃናት ጉስቁልና እያየሁ 
እንዴት ሆኖ መዝናናት ያምረኛል?” 
በሚል፡፡

እስቲ ሌላም ትዕይንት ላክል፡፡ 
በየክልሎች በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች 
ምሽት ላይ ከተማሪዎች ምሳና እራት 
የተረፈ ምግብ “ቡሌ” እንደ አቅማቸው 
ገዝተው ለመጉረስ እንደ ጉንዳን 
የሚተራመሱ ህፃናት ከአመት አመት 

አገር ተረካቢ ወይስ ልመናን ወራሽ ትውልድ?
ቁጥራቸው እየጨመረ መጥቷል፡፡ 
ካፍቴሪያዎችን የሚያፀዱ የተወሰኑ 
ወጣቶች እንደ ክፍያ የሚታሰብላቸው 
በኩርቱ ፌስታል እየተሞላ 
የሚሰጣቸው ተረፈ ምግብ ነው፡፡ 
እነዚህ ወጣቶች ከእራት አገልግሎት 
በኋላ የፅዳት ተግባራቸውን 
እንደፈፀሙ ምግባቸውን በፌስታል 
ሸክፈው የአጥሩ በር ላይ ሲደርሱ 
በህፃናቱ ይወረራሉ፡፡ አስገራሚው 
ትዕይንት ግን ምግቡ በሳህን 
ሳይሆን በእጅ ጉርሻ እየተለካ ነው 
በሳንቲም የሚሸጠው፡፡ የ “ቡሌው” 
ገበያ እስከ ምሽት ድረስ የደራ ነው፡
፡ ለአንድ ጉርሻም የሚከፈለው ዋጋ 
በየጊዜው ይጨምራል፡፡ በአሁኑ 
ወቅት ከድህነታችን እጅግ መክፋት 
የተነሳ በሆቴሎችም ሆነ በየትኛውም 
መመገቢያ ሥፍራዎች ትሪው ላይ 
ምግብ ማስቀረት እየተረሳ ነው፡
፡ የመመገቢያው ሣህን ቀለሙ 
እስከሚለቅ ጠርገን ለመመገብ 
ተገደናልና፡፡ ቀድሞ ለውሻ ኮንትራት 
ይያዝ የነበረው የሆቴሎች ተረፈ 
ምግብ ዛሬ ላይ ለሰው ልጆች እየተሸጠ 
ነው፡፡ ደራሲና ሀያሲ ዓለማየሁ 
ገላጋይ በአንድ ወቅት ቸርችል ጐዳና 
ላይ ከቸርችል ሆቴል ከፍ ብሎ ማለዳ 
ማለዳ ስለሚደራው “የቡሌ” ገበያ ምስል 
ከሣች በሆኑ ቃላት አስነብቦናል፡፡

ልመናን ለማስቀረት 

የተለመነው ገንዘብ የት 

ገባ? 
በ2001 ዓ.ም በተለይም ከአዲስ 

አበባ ከተማ በልመና ላይ የተሰማሩትን 
ወገኖቻችንን የህይወት ታሪክ 
በማጥናት ወደ የመጡበት አካባቢ 
በፈቃደኝነት ለማጓጓዝ ተሞክሮ ነበር፡፡ 
ዓላማው ጥሩ ቢሆንም ሂደቱ ለቀጣይ 
ህይወታቸው መሠረት የሚጥል 
ስላልነበረ የሄዱትም ቀስ በቀስ ተመለሱ፡
፡ አዳዲሶችም ታከሉበት፡፡ በወቅቱ 
ሂደቱን ለማስቀጠል ሰፊ የሚዲያ 
ሽፋን ተሰጥቶት በህብረ ቀለማት 
የተንቆጠቆጠና በፉከራ ፅሁፎች 
የታጀበ ካርድ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ 
(ህፃንና አዋቂ ሳይል) እንዲገዛ መደረጉ 
ይታወቃል፡፡ በየትምህርት ተቋማትና 
በየመስሪያ ቤቱ የተሸጠው በሚሊዮን 
የሚገመት የካርድ ገንዘብ የውሃ ሽታ 
ከሆነ ዓመታት አለፉ፡፡ በአንዳንድ 
ሥፍራዎች ገንዘቡን የሚሰበስብ አካል 
እንደጠፋም ይነገራል፡- ሌላው ሳያንስ 
በድሆች ሰበብ የሚለመን ገንዘብም 
ለሙሰኞች መዳረጉ በዘመነ ኢህአዴግ 
የታየ እጅግ አሳፋሪና እኩይ ድርጊት 
መሆኑን ከተረዳን ውለን አድረናል፡
፡ በገመና 2 ድራማ ተከታታይ 
ትዕይንት (አጨራረሱ የጨረባ 
ተዝካር ቢመስልም) የተመለከትነው 

የገሀዱን ዓለም ምስጢር አጉልቶ 
ያሳየ እውነታነው፡፡ ዛሬ በየደረጃው 
ረዳት በሌላቸው ወገኖቻችን እያሳበቡ 
የሚነግዱ መያዶች (NGO) ምስጢር 
አንድ ቀን መገለጡ አይቀርም፡፡

መስቀል አደባባይ ኤግዚብሽን 
መግቢያ በር በስተግራ ከተሰቀለው 
የአቶ መለስ ግዙፍ ፎቶግራፍ ዙሪያ 
የተኮለኮሉት ህፃናትና ወጣቶች እውን 
የነገን ብሩህ ተስፋ እያዩ ነውን? ወይስ 
እጣ ፈንታቸው ሲኒማ ኢትዮጵያ ፊት 
ለፊት እንደሚለምኑት ህፃናት ይሆን?

ኢህአዴግ የዘወትር መፈክሩ 
“ድህነትን ታሪክ እናደርጋለን” የሚል 
ነው፡፡ ደህነትን ታሪክ ለማድረግ 
ግን ከሁሉ በፊት ትኩረት ሊሰጠው 
የሚገባው አገራዊ ፍቅር የሸከፈ 
ዜጋን መፍጠር መቻል ነው፡፡ ዜጎች 
አገራዊ ፍቅር ሲኖራቸው ለወገናቸው 
አሳቢ ይሆናሉ፡፡ ኢህአዴግ ግን ይህን 
አይነት ድባብ ዜጋ መፍጠር ይቅርና 
ቀድሞ የነበረውን እየሸረሸረው ይገኛል፡
፡ ለዚህም በዋናነት የሚጠቀሰው 
ወጣቶች በኮንቴይነር ታፍነው እየሞቱ 
ከአገር ሲሰደዱ ማየታችን ነው፡
፡ በየበረሀው የሚረግፉት ወገኖቻችን 
ስብዕናን በሚያዋርድ ልመና ላይ 
ከመሰማራት በየበረሀው የአሸዋ 
ሲሳይ መሆንን የመረጡ ይመስላል፡
፡ ዛሬ በኢህአዴግ የስልጣን ባቡር ላይ 
የተሳፈሩ ሹመኞች በየአቅጣጫው 
የአገሪቱን ሀብት እየዘረፉ 
የተንደላቀቀ ኑሮ ሲኖሩ የሰፊው ድሀ 
ኢትዮጵያዊያን ልጆች መንገድ ላይ 
ተዘርግፈው እየለመኑ የሰው ፊት 
ይገርፋቸዋል፤ ዜጎች ከሚከረፋ ቆሻሻ 
መጣያ ገንዳ ውስጥ የተጣለ ምግብ 
እየፈለጉ ይመገባሉ፡፡  የሹመኞቻችን 
ልጆች የነገዋን ኢትዮጵያ ይረከባሉ 
እንዳንል ዕድገታቸው ቻይና፣ 
አውሮፓና አሜሪካ ነው፡፡ ከህዝባችን 
ትውፊትና ባህል በእጅጉ ርቀው ማለት 
ነው፡፡ በዚያ ላይ ድህነት ስለሚባለው 
ሸክማችን የሚያውቁት ነገር የለም፡
፡ ምናልባትም ድህነት ኢትዮጵያ 
ውስጥ የተሰራ መጫወቻ አሻንጉሊት 
ሊመሰላቸው  ሁሉ ይችላል፡፡

ኢህአዴግ ጓዳውን ሊፈትሽ 
የሚገባው ወሳኝ ሰዓት ላይ የደረሰ 
ይመስለኛል፡፡ የኑሮ ውድነቱ ድህነትን 
እያባባሰው ከመምጣቱም በላይ 
የሚያንገሸግሽ ደረጃ ላይ አድርሶታል፡
፡ በመላ አገሪቱ በዜጎች መሀከል 
የተፈጠረው የኑሮ ደረጃ መለያየት 
የሰማይና የምድር ያህል ተራርቋል፡
፡ በዚህ ሁኔታ ኢህአዴግ መንግስት 
ሆኖ የማይቀጥልበት ጊዜ የተቃረበ 
ይመስላል፤ የነገዋን ኢትዮጵያ 
ለትውልድ ለማስተላለፍ እጅን 
አጣጥፎና የበይ ተመልካች ሆኖ 
የሚኖር ዜጋ የለምና፡፡ 

ለመክፈል መዘጋጀትን ወቅቱ ይጠይቃል፡
፡ የፈራ መልቀቅ ይጠበቅበታል፡፡ እውነትም 
“ሳንገድል እየሞትን፣ ሳናስር እየታሰርን. . 
.” ፍትህና ዴሞክራሲን፣ እኩልነትና ነፃነትን 
በኢትዮጵያችን ዘርተን ለማጨድ ትጋት 
ያስፈልጋል፡፡ 

 ህዝቡስ ?
ኢትዮጵያውያን የአስተሳሰብ እርቅ 

ያስፈልገናል፡፡ የትውልድ መግባባትም እንዲሁ፡፡ 
ጥፋትን ማረም አሁን ያለው ህብረተሰብ ኃላፊነት 
ይሆናል፡፡ የትኛውም ብሔር ለየትኛውም ቡድን 

መጠቀሚያ ለመሆን መፈቀድ የለበትም፡፡ 
በጨለማው ዘመን የትግራይና የኤርትራ ህዝብ 
የከፈሉት ዋጋ ያተረፉትን ያክል አለመሆኑ ሊጤን 
ይገባዋል፡፡ አሁን የሚያስከፍለው ዋጋ ደግሞ 
የበለጠ እንደሚሆን ማስላቱ ተገቢ ይሆናል፡
፡ ገዢ መደቦች ያስከፈሉትን ዋጋ አስከፍለው 
መቀበራቸው ባይቀርም፣ ኢትዮጵያችን ያጣችው 
ሃብትና ክብር ግን ከስሌት በላይ ነው፡፡ አንድ 
ትውልድና አንድ ሀገር አጥታላች፡፡ የትግሉ 
ግብግብ ማሸነፍን እንጂ በውጤቱ ላይ በሰከነ 
መንፈስ ሃሳብ ስላልታከለበት ኪሳራው እንደበዛ 
ብዙዎቹ ይስማማሉ፡፡ ብሔርን ወይም ጠባብ 
ጥቅምን መሠረት አድርገው የሥርዓት ለውጥ 

እናመጣለን የሚሉ ኃይሎችን በማረም በኩል 
ከህዝቡ ብዙ ይጠበቃል፡፡ ለዚህ ኪሳራ ህወሓትና 
ትግራዋይ በቂ ምሳሌ ናቸዉ፡፡

በህብረ ብሔር የተደራጁትም ቢሆን 
ውስጣቸውን ሊያጠሩ ይገባል፡፡ ድሮና ዘንድሮ 
አንድ አይደሉም፡፡ ዘመናዊ ህብረተሰብና አገር 
መገንባት የሚቻለው በዘመነ አስተሳሰብ ሲቃኙ 
እንደመሆኑ መዘመን ለሁሉም ያዋጣል፡
፡ አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ 
(አንድነት) በዚህ በኩል ብዥታ የለበትም፡፡

የኢትዮጵያ መፍትሔ አገር ውስጥ 
በመሆኑ ችግሩ መፈታት ያለበት በኢትዮጵያ 
ህዝብ ድጋፍና ተሳትፎ እዚሁ ነው፡፡ ሀቀኛ 

ፓርቲዎችና ህዝቡ ተደማምጦ ለለውጥ 
ካልጠነከሩ ለራሱ ጥቅም ቅድሚያ ከሚሰጠው 
የአለም አቀፍ ማህበረሰብ መና መጠበቅ የከንቱ 
ከንቱነት ይሆናል፡፡

ህዝብ ወሳኝ ኃይል ነው፡፡ አባይን የደፈረ 
መሪ የለም፡፡ ድርጅትም እንዲሁ፡፡ ይህም 
በአንዳንድ የገዢው ፓርቲ አመራሮች 
ታምኖበታል፡፡ በግሌም በጣም አምንበታለው፡
፡ ህዝቡ በነፃነት የመረጠውን ፓርቲ ተከትሎ 
አንድ አይደለም አባይን አራት ቦታ ሊገድብ 
ችላል፡፡ ስለሆነም  መርኋችን ‹‹አባይ ይገደባል፣ 
ኢህአዴግ ይወርዳል›› መሆን ይገባዋል፡፡
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የብሔራዊ ምርት እድገት ... ከ ገፅ 7 የዞረ....
ከ ገፅ 6 የዞረ....

ሀገራዊ ዕይታ ባላቸው ባለሙያዎች 
ካልተመራ የ GDP እድገቱ ለዋጋ 
ግሽበቱ በቀጣይም ለኢኮኖሚው 
መጋልና ለሀገሪቱ የገንዘብ መሸመት 
አቅም መንኰታኰትና የብሔራዊ 
ኢኮኖሚ ውድቀት ዋነኛ ምክንያት 
ይሆናል፡፡ አሁን በቅርቡ በአፍሪካዊቷ 
ሀገር ዝምባቡዌ እየታየ ያለውም መጠን 
የለሽ የዋጋ ግሽበት ከዚህ የ macro 
economy አስተዳደር ጀብደኝነት 
የመነጨ ነው፡፤ የዝምባቡዌ ብሔራዊ 
መገበያያ ገንዘብ ከወረቀትነት ባለፈ ዋጋ 
በማጣቱ ዛሬ ይህቺ ለነፃነቷ ከፍተኛ 
ተጋድሎና መስዋዕትነት የከፈለች ሀገር 
የምትጠቀመው የመገባቢያ ገንዘብ 
የአሜሪካንን dollar ሆኗል፡፡ የኢትዮጵያ 
የ macro economy አስተዳደርም 
መሠረቱና ይዘቱ ከፖለቲካ ፍጆታ 
የዘለለ ባለመሆኑ ሰፊውን የኢትዮጵያን 
ህዝብ ከድህነት ወደ ከፋ ድህነትና 
ረሀብ እያሸጋገረ የሚገኘው ከዚህ በላይ 
በተጠቀሱ ምክንያቶች ነው፡፡

በዚህ የዋጋ ግሽበት ሸማቹ 
ህብረተሰብ ከፍተኛ የኑሮ መጐሳቆል 
እያደረሰበት መሆኑን በየአካባቢያችን 
በዓይናችን የምናየው እውነታ ነው፡፡ 
ከህዝብ ተለይተው በራሣቸው የተመቻቸ 

ዓለም ውስጥ የሚኖሩ ካድሬዎች 
ይህንን የከፋ የኑሮ ሁኔታ ለመገንዘብና 
መፍትሄ ለማፈላለግ በእብሪት ልባቸው 
በመደፈኑ ሊያስተውሉት አይችሉም፡
፡ የመንግሥት ሠራተኛውና በጡረታ 
የተወሰነ ገቢ የሚያገኙ ዜጐች ገቢያቸው 
ባለበት ሆኖ የዋጋ ግሽበቱ ግን የወርሃዊ 
ገቢያቸውን የመግዛት አቅም ከግማሽ 
በላይ እንዲቀንስ አድርጐታል፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግሥት ጤናማ 
ነው ብሎ የሚያምንበት የተተነበየ 
(forecasted Inflation rate) የለውም፡፡ 
ይህ ደግሞ የጤናማ macro economy 
አስተዳደሩን ችግር ውስጥ ይጥለዋል፡
፡ በ macro economy አስተዳደር 
የ inflation እና unemployment ን 
ለመሸከም የሚያስችል ሙያዊ ትንበያ 
ያለመኖሩ ችግር አለው፡፡ የጨለማ 
ጉዞ ነው፡፡ ኢኮኖሚው የሚተዳደረው 
በባለሙያዎች ሳይሆን በፖለቲካ 
ካድሬዎች መሆኑን ይህ በግልጽ 
ይናገራል፡፡

 ማንኛውም ጤናማ የኢኮኖሚ 
ዕድገት የዋጋ ግሽበትንና (inflation) 
የሥራ አጥነትን (unemployment) 
ለመቀነስ ግብ (target) ሊኖረው ይገባል፡

፡ ይህንን ግብ ለማሳካት መንቀሳቀስ 
ያስፈልጋል፡፡ ይህ ደግሞ ዝም ብሎ 
በጭፍንነትና በእንስሳዊ ወኔ የሚሳካ 
ሳይሆን በስሌት መሆን አለበት፡፡ ገዥው 
ፓርቲ የራሱን ጩኽት ብቻ እያዳመጠ 
መንገድና ፎቆች መሠራታቸውን እንደ 
ከፍተኛ  ገድል በማውራት ሕዝቡን 
ከድህነት ወደ ባሰ ድህነት እያሸጋገረ 
ይገኛል፡፡ ዴሞክራሲና የኢኮኖሚ 
ልማት ምን ያገናኛቸዋል ከሚል ገዥ 
ፓርቲ ከዚህ በላይ መጠበቅ ይቻላልን? 

ዋናው ቁምነገር በአፋጣኝ መፍትሄ 
ሊያገኝ የሚገባው የዋጋ ግሽበት 
ጉዳይ በገዥው ፓርቲ እንደ ቁምነገር 
ባለመታየቱ የሸማቹ ሕብረተሰብ ኑሮ 
ከዕለት ወደ ዕለት እየተጐሳቀለና 
ለከፍተኛ ችግር እየተጋለጠ በመሄድ 
ላይ ይገኛል፡፡ መንግሥት ከላይ 
የተጠቀሱ መፍትሄዎችንና ሌሎችንም 
ተግባራዊ ለማድረግ ፍላጐቱ 
ባይኖረውም የዋጋ ግሽበቱ ባለበት 
እንኳን እንዲቆም ለማድረግ እንዲቻል 
መፍትሄዎችን ማፈላለግ መንግሥት 
ኃላፊነትና ግዴታ እንዳለበት በድጋሜ 
ማሳሰብ እንፈልጋለን፡፡

የሚሉ ሰዎች አሉ?

አባ ገ/ሚካኤል፡- እንኳን መንፈሳዊ 
አባቶች ይቅሩና በአገር ውስጥ የሚገኙ 
ጋዜጠኞችና የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች 
ትልቅ ዋጋ የሚያስከፍላቸው ቢሆንም 
በድፍረት እየተናገሩ አይደለም እንዴ? 
አገሪቱ ልትሄድበት የሚገባትን ቀና 
መንገድ መጠቆም ጦርነት ማወጅ 
አይደለም፡፡ ስለዚህ የምንገኝበት ቦታ 
እውነትን ለመናገር እንደ ምክንያት 
መቅረብ አይገባውም፡፡

	በውጪ የሚገኙ የሃይማኖት 
አባቶች በኢትዮጵያ መንግስት 
በተለያዩ አጋጣሚዎች የተፈፀሙ 
የመብት ጥሰቶችን ለአለለም 
አቀፍ ማህበረሰብ ሲያሰሙ 
ቆይተዋል፡፡ በዚህ የተነሳም 
መንግስት ማኩረፉ አይቀርም፡
፡ ሁለቱ ሲኖዶሶች በጋራ 
ለመስራት ቢስማሙ መንግስት 
እናንተ ወደ አገር እንድትመለሱ 
የሚፈቅድ ይመስላችኋል? 
ጳጳሳቱስ ልንታሰር እንችላለን 
የሚል ስጋት አይገባቸውም?

አባ ገ/ሚካኤል፡- ህግ ይከበርና 

ሰብአዊ መብት ይጠበቅ በማለት መጮህ 
መንግስትን ሊያስከፋው ይችል ይሆናል 
እንጂ አገር መክዳት አይደለም፡፡ 
ወንጀልም ኃጢያትም ባለመሆኑ ደግሞ 
ጳጳሳቱ እንታሰራለን በሚል ስጋት 
ወደሚወዷት አገራቸው ከመመለስ 
የሚያግዳቸው ነገር አይኖርም፡፡ 

	በመጨረሻ መንግስት የልማት 
አደናቃፊና ከሽብርተኞች ለይቼ 
አልመለከታቸውም ያላቸውን 
የዋልድባ መነኮሳት እስርና 
የገዳሙን ሁኔታ እንዴት 
ይመለከቱታል?

አባ ገ/ሚካኤል፡- ቤተክርስቲያን 
መቼም ቢሆን የልማት ፀር ሆና 
አታውቅም፡፡ በደርግ ጊዜ እንኳን 
የኢትዮጵያ ገዳማት የተለያዩ እገዛዎች 
ይደረግላቸው ነበር፡፡ በታሪኬ እንዲህ 
አይነት ነገር ሲያጋጥመኝ ግን 
የመጀመሪያዬ ነው፡፡ ገዳማትና አድባራት 
ደኖች እንዳይመነጠሩ በመጠበቅ ታላቅ 
አስተዋፅኦ አበርክተዋል፡፡  መሳሪያ 
ያልታጠቁና እጃቸው ላይ ከመቁጠሪያ 
ውጪ ያልያዙ መነኩሴዎችን ማሰር 
በየትኛውም መመዘኛ  አግባብ 
አይደለም፡፡

‹‹አቡነ መርቆርዎስ ...

ኢትዮጵያውያን ኋይት ሐውስ ፊት ለፊት የረሀብ አድማ አደረጉ

በ
አሜሪካ የሚኖሩና 
“ነፃ ሚዲያ 
ለኢትዮጵያ” በሚል 
ነፃ ተቋም የተደራጁ 
ኢትዮጵያውያን ኃይት 

ሀውስ ፊት ለፊት ለ72 ሰዓት የዘለቀ 
የረሀብ አድማ ማድረጋቸውን ለፍኖተ 
ነፃነት ጋዜጣ አስታወቁ፡፡ 

በኢትዮጵያ የፕሬስ ነፃነትና 
ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት 
እንዲከበር የሚጠይቁት እነዚህ 

ወጣት ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው 
ያለውንና በመረጃ ልውውጥ ላይ 
ገደብ የሚጥለውን የመንግስት አሰራር 
ተቃውመዋል፡፡ በኢትዮጵያ አማራጭ 
የሚዲያ እንዳይኖር የመንግስት አፋኝነት 
እንቅፋት መሆኑን እና ጋዜጠኞችም 

እታሰራለሁ በሚል ስጋት ውስጥ ሆነው 
መስራታቸው ኮንነዋል፡፡ የኢትዮጵያ 
መንግስት በፕሬስ ነፃነትና በሰብአዊ 
መብት ይዞታው በተለያዩ አለም አቀፍ 
ተቋማት እና በአሜሪካ መንግስት ትችት 
ሲደርስበት መቆየቱ ይታወሳል፡፡
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