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ሰላማዊ ትግል ከባድ ቢመስልም 
ቀላል ነው

‹‹ስልጣን ከታጋይ እጅ መውጣቱ
ጥሩ ነው››
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አቶ አስራት አብረሃ

በዓመቱ ያልተጠበቁ 
ክስተቶች

የዓመቱ አሳፋሪ ፍረጃ

የዓመቱ አሳፋሪ ክህደት የአመቱ ሰብአዊ መብት 
ረጋጭ ተቋም

የዓመቱ ስኬታማ ተቃዋሚ 
ፓርቲ

የዓመቱ አነጋጋሪ 

የአመቱ አስገራሚ ህግና
ህግ አወጣጥ

ፖሊስ በቸልታ ያለፈው 
የአመቱ የሳምሶን ማሞ 

የዓመቱ ምርጥ አውጫጪኝ 
(አፈርሳታ)

በ2004 ዓ.ም በህዝብ እምነት 
ያጡ ተቋማት

የአመቱ አስቂኝ ዜና የዓመቱ አምባገነን ተቋም

የአመቱ ምርጥ ሰላማዊ 
ትግል

በራሱ ላይ የተኮሰ ፓርቲ

የአመቱ መሳጭ ንግግር የአመቱ ምርጥ ተገምጋሚ

ጉልህ
የ2ሺህ4 
ትዝታዎች

ዳኛቸው መዳኘቱን ቀጥሏል

አምባገነኖች ጫንቃችን ላይ ፊጥ 
ብለው መሰረታዊ መብቶቻችንን 
እየነጠቁ እንዲኖሩ አንፈቅድም!!!

ቤተመንግስቱ ኃይለማርያምን
ያሰራ ይሆን? የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ 

ኮሚቴዎች ቀነ ቀጠሮ ተጠየቀባቸው
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ኃላፊ አቶ አንዱዓለም አራጌ ላይ የግድያ ሙከራ 
ተፈጽሞባቸዋል፡፡ በደረሰባቸው ድብደባ ከፍተኛ 
ጉዳት ደርሶባቸው ህክምና እንዳያገኙ ተደርገዋል፡
፡ ለተፈፀመውም ድብደባ ማረሚያ ቤቱ ኃላፊነቱን 
አልወሰደም፡፡ እንዲያውም የተለመደ ድርጊት 
ነው፤ ሲል እንደ ተራ ጉዳይ አጣጥሎታል፡፡  

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ /
ኢብአፓ/ ፕሬዝደንት የሆኑት አቶ ዘሪሁን ገ/
እግዚአብሔር አቶ መለስ ዜናዊ ሞተ ተብሎ 
ሲነገር ስቀሐል ተብለው ከፍተኛ ድብደባ 
ተፈጽሞባቸዋል፡፡ ህክምናም እንደተከለከሉ 
ተረጋግጧል፡፡ አቶ ዘርይሁን በሰንሰለት ታስረው 
እንዲቀመጡ ከመደረጉም በላይ የማረሚያ ቤቱ 
ፖሊሶች ለቤተሰቦቻቸው “ገና እንገለዋለን” ብለው 
እንደዛቱባቸው ታውቋል፡፡  

የኦሮሞ ህዝብ ኮንግረስ /ኦህኮ/ ጽ/ቤት 
ኃላፊ የሆኑት አቶ ኦልባና ሌሊሳም በማረሚያ 
ቤቱ ውስጥ ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል፡፡ ጋዜጠኛ 
ርዕዮት ዓለሙ የተለያዩ ዛቻዎች የደረሷት 
ሲሆን ለህይወቷ አስጊ ሁኔታ እንዲፈጠርባት 
ተደርጓል፡፡ 

በጥቅሉ ማረሚያ ቤቱ የፍ/ቤት ውሳኔ 
አለማክበሩ፣ የአገሪቱን ህገመንግስት በግልጽ 
መጣሱ፣ ራሱን ከህግ በላይ አድርጐ በመብት 
ጥሰት ላይ መሰማራቱ ወይም ወንጀል ሲፈፀም 
በዝምታ ማለፉ የፌደራል ማረሚያ ቤቶች 
አስተዳደር በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ የአመቱ ሰብአዊ 
መብት ረጋጭ ተቋም ተብሎ ተመርጧል፡፡   

በርካታ የመንግስት መ/ቤቶች በአዋጅ 
የተሰጣቸውን ኃላፊነትና ሥልጣን በአግባቡ 
ባለመወጣታቸው ዜጎች ከፍተኛ መጉላላት 
ሲደርስባቸው ይታያል፡፡ በ2004 ዓ.ም ኃላፊነቱንና 
ተግባሩን በአግባቡ ያልተወጣ የተባለው 
የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ነው፡
፡ የማረሚያ ቤቱ ፖሊሶች በተለይም የፖለቲካ 
የእስረኞችን ቤተሰብ ማንጓጠጥ፣ ማመናጨቅና፣ 
ማስፈራራት፣ ሲያስፈልጋቸውም መሳደብን 
የለት ተእለት ተግባራቸው ሆኗል፡፡ ወዳጅ ዘመድ 
እስረኞችን እንደይጠቅ ይከለከላሉ፡፡ በጠባቂዎች 
ተመናጭቀው እስረኛ እንዳይጠይቁ ከተመለሱት 
መካከል የቀድሞ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶ/ር 
ነጋሶ ጊዳዳና ብቸኛው ተቃዋሚ የፓርላማ አባል 
የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ ይገኙበታል፡፡

ማረሚያ ቤቱ የአገሪቱን ህገመንግስትና 
አገሪቱ ፈርማ የተቀበለችውን ዓለም አቀፍ 
የእስረኛ አያያዝ ህጎች በመጣስ እስረኞች 
በጠበቆቻቸው፣ በሃይማኖት አባቶቻቸው፣ 
በወዳጆቻቸው  በሰብአዊ መብት ተሟጋቶች፣ 
በጋዜጠኞች እንዲሁም በቤተሰቦቻቸው ጭምር 
አንዳይጐበኙ ከልክሏል፡፡ 

የተወሰኑ እስረኞች በአሰቃቂና በግፍ 
የእስር አያያዝ እንደተያዙ ፍርድቤት ቀርበው 
አጋልጠዋል፡፡ ለህይወታቸውና ለጤንነታቸው 
አደገኛ በሆነ መልኩ በሰንሰለት ታስረው የሚሰቃዩ 
የፖለቲካ እስረኞች መኖራቸውም ተጋልጧል፡፡

በ2004 ዓ.ም በማረሚያ ቤት ውስጥ 
የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /
አንድነት/ ም/ሊቀመንበርና የህዝብ ግንኙነት ወደ ገፅ 7 ይዞራል....

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤ/ክ 
ፓትርያርክ የነበሩት ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ 
በያዝነው 2004 ዓ.ም ታመው ይሞታሉ ብሎ 
የጠበቀ አልነበረም፡፡ ነገር ግን በኃይማኖቱ ስርዓት 
በፆመ ፍልሰታ ወቅት ነሐሴ 8 ቀን 2004 ዓ.ም 
ታመው ወደ ባልቻ ሆስፒታል ቢሄዱም ፆሙም 
ሳይፈታ አዲሱም ዓመት 2005 ሳይገባ ነሐሴ 10 
ቀን 2004 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል፡
፡ ጳጳሱ በኃይማኖቱ ከፍተኛ ስልጣን ባለው ቅዱስ 
ሲኖዶስ ውስጥ ውዝግብ እንዲፈጠር በማድረግ 
እንዲሁም የበላያቸው የሆነውን የቅዱስ ሲኖዶስ 
ውሳኔ በመጣስ ሲወቀሱ መቆየታቸው ይታወሳል፡

በተመሳሳይም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 
ዜናዊ ለኢህአዴግ አባላት ሁሉንቻይ ተደርገው 
የሚወሰዱና በተቃዋሚዎቻቸው ዘንድ ደግሞ 
አምባገነን ተብለው ሲወገዙ 21 ዓመታትን 
ካሳለፉ በኋላ ለ2 ወራት ያህል ከመገናኛ ብዙሃንና 
ከመደበኛ ስራቸው ርቀው ሰንብተዋል፡፡ አቶ 

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ 
ክርስቲያን ውስጥ ካሉት ታላላቅ ገዳማት መካከል 
በሰሜን ጐንደርና በምዕራብ ትግራይ የሚገኘው 
የዋልድባ ገዳም አንዱ ነው፡፡ ይህ ጥንታዊ ገዳም 
በዙሪያው የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናትና የገዳሙ 
የልማት ቦታዎችን የያዘ ሲሆን ባሳለፍነው 2004 
ዓ.ም ለስኳር ልማት ፕሮጀክት በሚል የገዳሙ 
ክልል ጉዳት እንደደረሰበት መነኮሳቱ በተለያዩ 
ሚዲያዎች ማጋለጣቸው ይታወቃል፡፡ 

የህወሓት/ኢህአዴግ ቁልፍ ሰው የሆኑትና 
አቶ መለስ ዜናዊን ለስልጣን ማማ ያበቁት አቶ 
ስብሐት ነጋ ከሌሎች የኢህአዴግ ፖለቲከኞች 
በተሻለና በላቀ ሁኔታ ለማንኛውም መገናኛ 
ብዙኃን ቅርብ እየሆኑ መምጣታቸው ይታወቃል፡
፡ በዚህም ኢህአዴግ እንደ ጦር የሚፈራቸውን 
ኢሳትን፣ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮን፣ ፍትህ 
ጋዜጣንና ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣን ጨምሮ 
ለማንኛውም መገናኛ ብዙኃን ለተጠየቁት ጥያቄ 
ያለምንም ማንገራገር መልስ መስጠታቸው 
ከህውሓት ባህል አንፃር ግርምትን ፈጥሮ ነበር፡፡

በቅርቡ የኢህአዴግ አባላትና ደጋፊዎች አቶ 

ጉልህ የ2ሺህ4 ትዝታዎች

መለስ ህመማቸው ከወዳጅም ከጠላትም ተደብቆ 
ቢቆይም ገና ለህክምና ብራሰልስ እንደገቡ በውጪ 
ሀገር የሚገኙ የኢትዮጵያ  ብዙሀን መገናኛዎች 
እግር በእግር ተከታትለው ዘግበው ነበር፡፡ እንደ 
ህመማቸው ሁሉ መለስ ሞታቸውም አወዛጋቢ 
ነበር፡፡ የአቶ መለስ የህመምም ሆነ ሞታቸው 
የተሰማው ከውጪ ነው፡፡ የሆነ ሆኖ የአቶ 
መለስ መሞት በዓመቱ ያልተጠበቀ ክስተት ነበር 
ለማለት ይቻላል፡፡ 

አቶ መለስ ዜናዊ ነሐሴ 14 ቀን 2004 ዓ.ም 
ከሌሊቱ ከከ5፡40 ሰዓት ከዚህ ዓለም በሞት 
መለየታቸውን በ “ልማታዊ” ኢቴቪ የኢህአዴግ 
ባለስልጣናት ነሐሴ 15 ቀን ጠዋት ይፋ 
አድርገዋል፡፡ ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣም በኢትዮጵያ 
ፖለቲካውስጥ ወሳኝ ሚና የነበራቸውን ግለሰቦች 
ድንገተኛ አሟሟት በዓመቱ ያልተጠበቁ ክስተቶች 
መሃል መርጣቸዋለች፡፡

ንብረትነቱ የህወሓት እንደሆነ የሚነገርለት 
የኤፈርት አካል የሆነው ሱር ኮንስትራክሽንም 
የገዳሙን ክልል በማፈራረሱ መነኮሳቱ እና 
የኃይማኖቱ ተከታዮች በተደጋጋሚ ቅሬታ 
ማሰማታቸውን ተከትሎም ኢህአዴግም ተቃውሞ 
ያቀረቡ መነኮሳትን “አሸባሪ” ብሎ በመፈረጅ 
ማሰሩ ይታወሳል፡፡ ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣም 
ዓለም በቃኝ ብለው በገዳም የመነኑ መነኮሳትን 
መንግስት አሸባሪ ብሎ ማሰሩን የዓመቱ እጅግ 
አሳፋሪ ፍረጃ ብላዋለች፡፡

መለስ ዜናዊን ያለስራቸው ለማሞገስ “አባይን 
የደፈረ መሪ” የሚል ስያሜ ሰጥተዋቸው 
ነበር፡፡ አቶ ስብሐት ነጋ በዚህ ዙሪያ ለአዲስ 
ጉዳይ መፅሔት በሰጡት ምላሽ ስያሜውን 
እጅግ እንደሚቃወሙ በመግለጽ “አባይን 
የደፈረው መለስ ዜናዊ አይደለም፡፡ እንኳን 
መለስ ኢህአዴግም ቢሆን አባይን አልደፈረም፡
፡ አባይን የደፈረው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው” ሲሉ 
የሰጡት መልስ የኢህአዴግ ባለስልጣናትንና 
አባላትን አንገት ያስደፋ ነበር፡፡ በዚህ ባልጠበቀ 
ምላሻቸውም ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ የዓመቱ 
አነጋጋሪ ፖለቲከኛ ብላቸዋለች፡፡ 

በዓመቱ ያልተጠበቁ ክስተቶች የዓመቱ አሳፋሪ ፍረጃ

የዓመቱ አነጋጋሪ ፖለቲከኛ

2004 የአገራችን የዘመን አቆጣጠር ባሳለፍነው ማክሰኞ ወደ 2005 ይዞን ገብቷል፡፡ ወደ አዲሱ አመት ስንገባ በግል፣ በማህበራዊ 
ህይወታችንና እንደ አገር ከአሮጌው አመት ይዘናቸው ለመምጣት የምንፈልጋቸው ነገሮች ያሉትን ያህል የማንፈልጋቸው ነገሮችን 

ለታሪክ ትተን መምጣትን መፈለጋችን ያለና የሚኖር ነገር ነው፡፡ ፍኖተ ነጻነት ጋዜጣ እንደ አገር፣ እንደ ተቋምና
እንደ መንግስት ጠንካራና ደካም ጎኖቻችን ምን እንደነበሩ በመፈተሽ ወደ አዲሱ አመት ለገቡ ኢትዮጵያዊያን

በሙሉ ያለፉት 365 ቀናት እነዚህን ክስተቶች ያስተናገዱ ነበሩ በማለት ለማስታወስ ሞክራለች፡፡
አዲሱ አመት መልካሞቹን የምናጎለብትበትና ስህተቶቻችንን የምናርምበት እንዲሆን ምኞታችን ነው፡፡

በሀገሪቱ የሚገኘው የተቃውሞ ጎራ በደካማ 
እንቅስቃሴው ይታማል፡፡ ከህግ እስከ ጉልበት 
በመጠቀም ሁሉን ነገር ከሚቆጣጠረው ኢህአዴግ 
አንፃር ሲታዩ በአቅም ደረጃ እዚህ ግቡ የሚባሉ 
አይደሉም፡፡ 

በአመቱ በተለይ ከሀገር ውስጥ ከፍተኛ ገቢ 
በማሰባሰብ ስኬታማ ስራ የሰራው ፓርቲ አንድነት 
መሆኑን ከተቃዎሚዎች ሰፈር የተሰበሰቡ 
መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ አንድነት ከውጭ 
ሀገርም ከፍተኛ ገቢ በማሰባሰብ ከተቃዋሚዎች 
በመሪነት ደረጃ ላይ ተቀምጧል፡፡ 

አንድነት በዓመቱ ብዙ ቢሮዎችን በመክፈት 
አሁንም በመሪነት ደረጃ ላይ ያለ ሲሆን በአዲስ 
አበባና በክፍለ ሀገራት ህዝባዊ ስብሰባዎችን 
በማካሄድም የሚቀድመው የለም፡፡ በየሳምንቱ 
በህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጁ የአደራሽ ስብሰባዎችን 
በማድረግና መደበኛ ስልጠና በማካሄድ አሁንም 
በአንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል፡፡ አንድነት 
ከተቃዋሚ ጎራ ብዙ ሰራተኞችን በመያዝም 

ቀዳሚነቱን የሚቀናቀነው አልተገኘም፡፡ 

የአንድነት ሌላው የአመቱ ትልቁ ስኬት 
የኤዲቶሪያል ቦርዱ እንቅስቃሴ ነው፡፡ አንድነት 
ኤዲቶሪያል ቦርዱን ከስራ አስፈፃሚ እኩል 
በትይዩ ደረጃ ያስቀመጠ ፕሮግራም አለው፡
፡ ኢዲቶሪያል ቦርዱ ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣን 
ያሳትማል፡፡ በፓርቲዎች ታሪክ የድርጅት ልሳን 
ከ2000 ኮፒ በላይ ታትሞ ባያውቅም “ፍኖተ 
ነፃነት” ጋዜጣ እስከ 19 ሺህ ኮፒ በመታተም 
ትልቅ ስኬት አስመዝግባለች፡፡ አንድነት ልሳኑ 
ራሱን እስክትተቸው በመታገስም ልዩ ሆደ 
ሰፊነቱን አስመስክሯል፡፡ መንግስት ሲሆን 
የሚያስተዳድራቸውን የመገናኛ ብዙሃን በምን 
አይነት መልኩ እንደሚይዝም በማሳየት ፍንጭ  
ሰጥቷል፡፡

አንድነት ፓርቲ በ2004 ዓ.ም ባደረገው 
ጉልህ እንቅስቃሴ በአመቱ ስኬታማ ተቃዋሚ 
ፓርቲ በመባል በፍኖተ ነፃነት ተመርጧል፡፡ 

የዓመቱ ስኬታማ ተቃዋሚ ፓርቲ

ባለፈው ታህሳስ 2004 ዓ.ም የአፍሪካ ህብረት 
የመሪዎች ስብሰባ ዋና ጽ/ቤቱ በሚገኝበት አዲስ 
አበባ መደረጉን ተከትሎ አዲሱ የህብረቱ ጽ/ቤቱ 
ህንፃ ምረቃ መደረጉ ይታወቃል፡፡

ሙሉ በሙሉ በቻይና ህዝብና መንግስት 
እርዳታ ተሰርቶ በተጠናቀቀው አዲሱ የህብረቱ 
ህንፃ አጠገብ የቀድሞው የጋና ፕሬዘዳንት ክዋሜ 
ኑኩሩማ ሐውልት አብሮ ተመርቋል፡፡ የዚህም 
ምክንያት ተብሎ የቀረበው ክዋሜ ኑኩሩማ 
ዛሬ ላለው የአፍሪካ ህብረት የነበራቸውን 
ሚና ለመዘከር እንደሆነ ተገልፆ ነበር፡፡ 
ይህንንም ተከትሎ ዛሬ ላለው የአፍሪካ ህብረት 
መሠረት የሆነውን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 
መመስረቱንና ጽ/ቤቱም በኢትዮጵያ መንግስትና 
ህዝብ ወጪ በተሰራው የቀድሞ የፖሊስ ህንፃ 
(የዛሬው የህብረቱ ጽ/ቤት) እንዲሆን ትልቅ 

ሚና የተጫወቱት የቀድሞው የኢትዮጵያው 
ንጉሰነገስት አፄ ኃይለሥላሴ በግንባር ቀደምነት 
ይጠቀሳሉ፡፡

ሟቹ አቶ መለስ ዜናዊም ከኢትዮጵያዊያን 
ዘንድ ለአፄ ኃይለሥላሴስ ለምን የመታሰቢያ 
ሐውልት አልቆመም? ተብለው ሲጠየቁ “ፓን 
አፍሪካኒዝም ሲጠነሰስ ግንባር ቀደም ተጠቃሹ 
(ለዛሬው የአፍሪካ ህብረት መመስረት) ኩዋሜ 
ኑኩሩማ እንጂ አፄ ኃይለሥላሴ አይደሉም” ሲሉ 
መመለሳቸው አይዘነጋም፡፡ የፍኖተ ነፃነት ጋዜጣም 
አቶ መለስ ዜናዊ አፄ ኃይለሥላሴ ለአፍሪካ 
አንድነት እና ለዛሬው አፍሪካ ህብረት መመስረት 
ላበረከቱት የላቀ አስተዋፅዖና ለተጫወቱት ሚና 
እውቅና በመንፈጋቸው ድርጊታቸውን የዓመቱ 
አሳፋሪ ክህደት ብላዋለች፡፡ 

የዓመቱ አሳፋሪ ክህደት

መስከረም 29 ቀን 2004 ዓ.ም የወሩ 
የመጨረሻ ሰኞ በመሆኑ በህገ መንግስቱ 
ድንጋጌ ፓርላማ ይከፈታል፡፡ በለቱ ለምክር ቤት 
አባላት አንድ ሰነድ ታደለ፡፡ ሰነዱ በነጋታው 
መስከረም 30 ቀን 2004 ዓ.ም እንዲፀድቅ 
የታቀደ ቢሆንም በለቱ አባላቱ ቤተመንግስት 
ግብዣ ነበራቸው፡፡ አንዳንድ የአልኮል ዘሮችን 
የወሳሰዱት የምክር ቤት አባላት የተሰጣቸውን 

የህግ ረቂቅ ሳይመረምሩት ነበር በበነጋው ለሸንጎ 
የተሰየሙት፡፡ አወዛጋቢው የሊዝ አዋጅ በዚህ 
መልኩ ቢፀድቅም ከፍተኛ የህዝብ ተቃውሞ 
በማስነሳቱ ከፀደቀ በኋላ ለህዝብ ውይይት የቀረበ 
ብቸኛው ህግ መሆኑ እንደማይቀር ይገመታል፡
፡ ተለያዩ አስተያየት ሰጪዎች ህጉ የመንግስትን 
ምቀኝነት በጉልህ እንደሚያንፀባርቅ ተናግረዋል፡፡

የአመቱ አስገራሚ ህግና

የአመቱ ሰብአዊ መብት ረጋጭ ተቋም
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ነብዩ ኃይሉ

ላለፉት 21 አመታት የምኒሊክ 
ቤተመንግስት ለአንድና ለሁለት ቀን ግፋ 
ሲልም ለአንድ ሳምንት ካልሆነ ጌታውን 
አጥቷቸው አያውቅም፡፡ አቶ መለስ በግንቦት 
ወር በቡድን ስምንት ጉባኤ ከተካፈሉ በኋላ ግን 
ማንንም አምነው የማይርቁትን ቤተመንግስት 
በህመም ምክንያት ትተው ብራስልስ ከረሙ፡፡ 
ህመማቸው እና አማልክቱ ጨክነውም ዳግም 
ወደ ምኒሊክ ቤተ መንግስት በቁማቸው 
ሳይመለሱ ቀሩ፡፡ እናም ቤተመንግስቱ ላለፉት 
ሦስት ወራት ኦና ሆኗል፡፡ 

ሀገሪቱን ማን የት ተቀምጦ እንደሚመራት 
ብዙም ግልጽ ባይሆንም፣ ኃለማርያም ደሳለኝ 
በተጠባባቂነት ሀገሪቱን እየመሩ እንደሆነ 
ሲገለፅ ሰንብቷል፡፡ ይህ በእንዲህ እያለ 
ባለፈው አርብ መስከረም 4 ተጀምሮ ቅዳሜ 
መስከረም 5 ቀን 2005 ዓ.ም የተጠናቀቀው 
የገዢው አብዮታዊ ፓርቲ ምክር ቤት 
ስብሰባ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን በሟቹ 
ሊቀመንበሩ ምትክ ቢያስቀምጥም፣ ሰውየው 
እስከወሩ ማገባደጃ ቃለ መሀላ ፈፅመው 
ወደ ቤተመንግስት አይገቡም፡፡ ሁኔታው 
ኢህአዴግ ኃይለማርያምን ቤተመንግስት 
ከማስካባቱ በፊት ማጠናቀቅ የፈለገው ስራ 
እንዳለ አመላካች ነው፡፡ 

ኢህአዴግ ከ21 አመት በኋላ ከህወሓት 
ውጪ የሆነን ግለሰብ ለፓርቲው 
ሊቀመንበርነት በመሾሙ በፓርቲው 
የውስጥ ፖለቲካዊ የኃይል አሰላለፍ ላይ 
ለውጥ መጥቷል ለማለት ያስችላል? የአቶ 
ኃይለማርያም ፖለቲካዊ ተክለ ስብዕናስ 
እንደ መሪ ውሳኔዎችን ለመስጠት የሚያስች 
ይሆን? ለእነዚህ ጥያቄዎች ቀጣዩ ፅሁፍ 
ምላሽ ይሰጣል፡፡

የኢህአዴግ የኃይል አሰላለፍ 

ለውጥ አሳይቶ ይሆን?

ኢህአዴግ ላለፉት አመታት ከህወሓት 
ተፅእኖ ስር ተለይቶ አያውቅም፡፡ የአራት 
ፓርቲዎች ስብስብነቱም አፋዊ ከመሆን ያለፈ 
አልነበረም፡፡ ህወሓት ያቀደው፣ ህውሓት 
ያቦካውና የጋገረውን ተቀብሎ ከማስተጋባት 
ውጪ ህወሓትን የሚገዳደር አንድም አባል 
ድርጅት ያልነበረው ኢህአዴግ፣ ለህወሓት 
አንደኛ፣ ለብአዴን ሁለተኛ፣ ለኦህዴድ 
ሦስተኛ እንዲሁም ለደኢህዴን የአራተኛነት 
ደረጃ የሰጠ ውስጣዊ የኃይል አሰላለፍ 
ነበረው፡፡ 

የህወሓትም ሆነ የኢህአዴግ ጭንቅላት 
ተደርገው የሚወሰዱት መለስ ዜናዊ ከሞቱ 
በኋላ ግን የኢህአዴግ ውስጣዊ የኃይል 
አሰላለፍ እንዲቀያየር የሚያስገድድ ሁኔታ 
ተከስቷል፡፡ ለፓርቲው ቅርብ የሆኑ ወገኖች 
እንደሚገልፁት ህወሓት በአቶ መለስ ላይ 
ከተገቢው በላይ በመተማመመን ተተኪ 
ሰው ባለማዘጋጀቱ በኢህአዴግ ውስጥ 
የነበረውን ተፅእኖ በቀላሉ ለማጣት ተገዷል፡
፡ በብአዴን ውስጥ አዳዲስ ፊቶች በፊት 

እንዲመጡ ባይደረግም ቅሉ ፓርቲው ከአቶ 
መለስ በኋላ አለቅነቱ ለኔ ይገባኛል የሚል 
የተሳካ እንቅስቃሴ ማድረጉንም እነዚሁ 
ወገኖች ያስረዳሉ፡፡ ኦህዴዶች በስልጣን ሽኩቻ 
ላይ ብዙም አልተሳተፉም፤ ከብአዴን ጋር 
የነበራቸውን ዘመን ያስቆጠረ የመቀናቀን 
አዝማሚያ ላለማድረግ የተገደዱ ይመስላል፡
፡ አሁን ከሞላ ጐደል ኢህአዴግ ውስጥ 
ብአዴን ጠንከር ያለ ባይሆንም መግባባት 
ለመፍጠር የሚያስችል የበላይነት ይዟል፡
፡ ኢህአዴግ መንግስት እንዲመሰርት 
የሚያስችለውን ትልቁን የፓርላማ መቀመጫ 
የሚያዋጣው ኦህዴድ ሀገሪቱ ያላትን ሁለት 
ከፍተኛ የስልጣን ማዕረጐች ለማግኘት 
አለመቻሉ አስገራሚ ባይሆንም በፓርቲው 
ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ በመካከለኛ አመራር 
ላይ እየተጠናከረ ከመጣው በኢህአዴግ 
ውስጥ ስልጣን ይገባናል የሚል ጥያቄ 
አንፃር የኦህዴድ አመራሮች ፈተና ውስጥ 
መግባታቸው አይቀሬ ነው፡፡ ደኢህዴን አቶ 
ኃይለ ማርያምን ስላስመረጠ ብቻ በኢህአዴግ 
ውስጥ ያለውን ደረጃ በማሻሻል የበላይነቱን 
አረጋገጠ ለማለት ባይቻልም ተጠቃሚነቱን 
አረጋግጧል ለማለት ይቻላል፡፡ 

ይህ በሲቪል አስተዳደር ላይ የተደረገ 
የአሰላለፍ ለውጥ ሁሉን አቀፍ እንደሆነ 
ተደርጐ ከተወሰደ እና የህወሓት የበላይነት 
እንዳበቃለት ከተቆጠረ ግን ስህተት ላይ 
መጣሉ አይቀርም፡፡ ይህ ስህተት የገዢውን 
አብዮታዊ ፓርቲ ትክክለኛ ማንነት ካለመረዳት 
ይመጣል፡፡ በተግባር እንደሚታየው ኢህአዴግ 
ፍፁማዊ አምባገነንነቱን ለማስጠበቅ የተለያዩ 
ክንፎችን ዘርግቷል፡፡ አንደኛው የሲቪል 
አስተዳደር ክንፍ ሲሆን ሁለተኛው ወታደራዊና 
የደህንነት ክፍል ሲሆን ሦስተኛው የፓርቲውን 
ኢኮኖሚያዊ የበላይነት የሚያሳየው የንግዱ 
ክንፍ ነው፡፡ እነዚህ ክንፎች አመጣጥ ነው 
በሁሉም የበላይነቱን ተቆናጠው የነበሩት 
ህውሓቶች የመለስን ሞት ተከትሎ ከሌሎቹ 
ኢህአዴጋውያ በበለጠ ስልጣን በማጣት 
ስሜት ዙሪያው ቢጨልምባቸውም ኢህአዴግ 
ግን አሁንም ከቁጥጥራቸው ውጪ አይደለም፡
፡ በኢንዶውመንት ስም ባቁዋቋሟቸው የንግድ 
ድርጅቶች [ህውሓቶች] የሀገሪቱን ኢኮኖሚ 
የመዘወር አቅም አላቸው፡፡ የህውሓቶች 
ዋስትና ይህ ብቻ አይደለም፤ ይልቁንም 
በኢህአዴግ ፖለቲካዊ ውሳኔዎች ላይ 
ከፍተኛ ድርሻ ያለውንና ስርዓቱ እንደ አፈና 
መሳሪያነት የሚጠቀምበትን ወታደራዊና 
የደህንነት ኃይል በበላይነት መቆጣጠራቸው 
ለህወሓቶች በሲቪል አስተዳደሩ ያጡትን 
የኃይል ሚዛን ያስጠብቅላቸዋል፡፡ 

በቅርቡ ይፋ የተደረገው ወታደራዊ ሹመት 
ወትሮም በብሔር ስብጥር ፍትሀዊነት ማጣት 
የሚታማውን የሀገሪቱ የመከላከያ ሰራዊት 
የከፍተኛ መኮንንነት ስፍራዎች የህውሓት 
ሰዎች በበላይነት እንዲቆጣጠሩት ተጨማሪ 
ሀይል ሰጥቷቸዋል፡፡ ይህ እርምጃ ህውሓቶች 
ያለብዙ ፍትጊያ ሲቪል አስተዳደሩን እንዲለቁ 
የተሰጣቸው ማስተማመኛ መሆኑን ለመረዳት 
አይከብድም፡፡ በብሔር ስብጥሩ ካፍተኛ 
አለመመጣጠን የታየበት ወታደራዊ ሹመት 
ኃይለማርያም ቤተመንግስት ከመግባታቸው 
በፊት በጥድፊያ መደረጉ እና በትግራይ 
ክልል ብዙሀን መገናኛዎች እየተላለፈ ካለው 
“ሶስተኛውን የወያኔ እንቅስቃሴ እንጀምራለን” 
የሚል አንድምታ ካለው መልእክት ጋር 
ሲዳመር የኢህአዴግ የውስጥ ሽኩቻ ሀገሪቱን 
ለትርምስ እንዳይዳርጋት ያሰጋል፡፡   

ከዚህ በተጨማሪም አቶ ኃይለማርያም 
በሚያዋቅሩት ካቢኔ ውስጥም ሆነ 

በጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት በአማካሪነት 
ደረጃ ለህውሃቶች ሁነኛ ቦታዎች 
እንደተዘጋጀላቸው ቃል መገባቱን ከታማኝ 
ምጮች የተገኙ መረጃዎች አመላክተዋል፡፡ 
ይህ ደግሞ ህውሓቶች ጠቅላይ ሚኒስትሩን 
በቅርብ ርቀት ለመቆጣጠር የሚያስችላቸው 
እንደሚሆን ይገመታል፡፡ እዚህ ጋር ሊነሳ 
የሚገባው ጥያቄ ኃይለማርያም ምን ያክል 
በዙሪያቸው ያለውን የኃይል ሚዛን ትግል 
አልፈው በራሳቸው ውሳኔ ሰጪነት መስራት 
ይችላሉ? የሚለው ነው፡፡

ኃይለማርያም እና ኢህአዴግ

አቶ ኃይለማርያም በኢህአዴግ ውስጥ 
የጐላ ደርሻ ካላቸው ግለሰቦች ተርታ 
የተሰለፉት ከሁለት አመት በፊት የኢህአዴግ 
ምክትል ሊቀመንበር እንዲሆኑ ሲመረጡ 
ነበር፡፡ ሰውየው ከአስተዳደር ጋር የተገናኙ 
ስራዎች ላይ ረጅም አመት የመስራት 
ልምድ ቢኖራቸውም ከፖለቲካ ተክለ 
ሰብዕናቸው ይልቅ (technocrat) ገራገር 
የቴክኒክ ሰውነታቸው ያመዝናል፡፡ ይህንን 
የሚያረጋግጠውም ከሁለት አመት በፊት 
በምክትል ጠ/ሚኒስትርነትና ውጪ ጉዳይ 
ሚኒስትርነት ሲሾሙ “ስራው ላይ ልምድ 
ስለሌለዎት ለመስራት አይቸገሩም ወይ?” 
ተብለው ሲጠየቁ የሰጡት ማላሽ “ከቅርብ 
አለቃዬ[ከአቶ መለስ] ምክር እየጠየኩ እሰራለሁ” 
ማለታቸው ነው፡፡ የያኔው ገራገር ፖለቲከኛ 
ኃይለማርያም ደሳለኝ ዛሬም ፖለቲካዊ ብስለት 
ያገኙ አይመስሉም፡፡ የጠቅላይ ሚኒስትር 
መለስ ዜናዊን ሞት ተከትሎ በሰጧቸው 
አስተያየቶች መለስን በምንም አይነት ሁኔታ 
መተካት እንደማይችሉ ጠቅሰው ሀገሪቱን 
“በጋራ” ለመምራት እንደሚጥሩ ተናግረዋል፡
፡ ይህ የሚያሳየው አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ 
ለአንድ ፖለቲከኛ አስፈላጊና ወሳኝ የሆነው 
በራስ የመተማመንና ራስን ተፎካካሪ አድርጐ 
የማቅረብ ብቃት ጨርሶ እንደሌላቸው 
ነው፡፡ ፖለቲካ፣ መተጋገዝ፣ መተባበርና 
መመካከርን የሚጠይቅ የጋራ ስራ ቢሆንም፣ 
ሁልጊዜም ቆራጥነትና በራስ የመተማመን 
ግላዊ ጥንካሬን የግድ ይላል፡፡ 

የኢትዮጵያ ህገመንግስት ስልጣንን ሁሉ 
አከማችቶ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሰጣል፡፡ 
በመሆኑም አቶ ኃይለማርያም ህገመንግስቱ 
ሳይሳሻሻል “በጋራ” አመራር ለመስጠት 
መዘጋጀታቸው የሚያዛልቅ የብልህ ውሳኔ 
አይመስልም፡፡ “በጋራ” የሚወስኑትም ከማን 
ጋር እንደሆነ ብዙም ግልጽ አይደለም፡፡ 
ኢህአዴግ ከነበረው የወንጀልና የመብት ጥሰት 
ታሪክ እና አሁንም ሊወስዳቸው በሚችላቸው 
አደገኛ እርምጃዎች ፈጠነም ዘገየ በፍትህ 
ፊት የሚዳኝ ስርአት ከመሆኑ አንፃር አቶ 
ኃይለማርያም “በጋራ” ውሳኔ ለመስጠት 
መዘጋጀታቸው የኋላ ኋላ ጦስ ተቀባይ 
ሊያደርጋቸውም ይችላል፡፡ አምባገነንና 
ወንጀለኛ ስርዓትን መምራት የሚያስከፍለውን 
ዋጋ ሳያገናዝቡ “መለስ የጀመሩትን” 
እንደሚያስቀጥሉ ቃል መግባታቸው 
ከቀደመው የአቶ መለስ አገዛዝ ያልተሻለ 
አገዛዝ እንደሚኖራቸው አያጠያይቅም፡፡ 

የሦስተኛው አለም ፖለቲካ በአብዛኛው 
በጠንካራ አመራር (Bold leadership) ላይ 
የመመስረት ታሪክ እንደመያዙ፣ ኢህአዴግ 
ከጅምሩ በሴራ የታሸ ፖለቲካን ከማዘውተሩ 
እና የኢትዮጵያ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ውጥረት 
ላይ ያለ ከመሆኑ አንጻር የአቶ ኃይለማርያም 
ፖለቲካዊ ተክለ ስብዕና ፈተና ውስጥ 
መግባታቸውን ለመገንዘብ አያስቸግርም፡፡

የኃይለማርያም ፈተናዎች

ኢህአዴግ አቶ ኃይለማርያምን ወደ ፊት 
ያመጣበት ሂደት በፓርቲው የጋራ መግባባት 
ላይ የተመሰረተ ቢሆንም የኦህዴድ ተመጣጣኝ 
ቦታ አለማግኘት እንዲሁም የደህንነትና 
የወታደራዊ ስልጣኖች ተከማችተው ለህወሓት 
መሰጠታቸው ጊዜ ጠብቀው እንደሚፈነዱ 
ቦንቦች የሚቆጠሩ ናቸው፡፡ 

ኦህዴድ በአቶ ኃይለማርያም ካቢኔ 
የሚሰጠው ቦታ በአመራሮቹና በፓርቲው 
መካከለኛ አመራሮች መካከል እየተባባሰ 
ያለውን አለመግባባት ሊያረግበው የሚችል 
አይመስልም፡፡ በመሆኑም ኦህዴድ ከስድስት 
ወር በኋላ በሚደረገው የኢህአዴግ ጠቅላላ 
ጉባኤ ምን አይነት አቋም እንደሚወስድ 
ለመገመት አስቸጋሪ ነው፡፡  

በኢትዮጵያ ህገመንግስት ለጠ/ሚኒስትሩ 
የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥነት ስልጣንን 
ያጎናፅፋል፡፡ አቶ ኃይለማርያም ከመከላከያ 
ሰራዊቱ አዛዦች ጋር ቅርበት ያላቸው 
ያለመሆኑ፣ የህውሓት ከኢህአዴግ ኃላፊነት 
መራቅን ተከትሎ ፖለቲካዊ ውሳኔዎችን 
በወታደራዊና በደህንነት መዋቅር የመቃወም 
አዝማሚያ ሊከሰት የመቻሉ አጋጣሚ 
አይኖርም የማይቻል ነው፡፡      

አለም አቀፉ ማህበረሰብ የኃይለማርያምን 
ወደ ማማው መውጣት እንደ በጐ ጅማሮ 
መቁጠሩ የማይቀር ቢሆንም ሰውየው በቂ 
ዲፕሎማሲያዊ እውቀትና የዳበረ ልምድ 
ያላቸው ስላልሆኑ የአቶ መለስን ያክል 
የፋይናንስ ድጋፍ በማግኘት ስራቸው በመቆም 
ላይ ያሉትን የአባይ ግድብንና ሌሎች ትላልቅ 
ፕሮጀክቶችን ለማስቀጠል መቸገራቸው 
የማይቀር ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ ያለችበት የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና 
ያልተረጋጋና በርስ በርስ ጦርነቶች እንዲሁም 
በተጐራባች ሀገሮች መሀከል በቋፍ ላይ ባሉ 
ግጭቶች የተወጠረ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥም 
ነፍጥ ያነገቱና በጐረቤት ሀገራት የሚደገፉ 
ቡድኖች የመኖራቸው ጉዳይ፣ የኢትዮጵያ 
ጦር ሱማሌ ውስጥ ከመገኘቱና ከኤርትራ 
ጋር ካለው ወታደራዊ ፍጥጫ ጋር ሲዳበል 
በየትኛው ወቅት ምን ሊከሰት እንደሚችል 
ለመተንበይ አስቸጋሪ ነው፡፡

በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ያለው ከቁጥጥር 
ውጪ የሆነ የዋጋ ግሽበት እና ከፍተኛ የስራ 
አጥ ቁጥር፣ በአፈና እና በግድያ ያልበረደው 
የኢትዮጵያውያን የነፃነትና የመብት ጥያቄ 
እንዲሁም የኢህአዴግ መንግስት በሃይማኖት 
የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የመግባት አባዜ 
ያስጀመረው የሙስሊሞች የተደራጀ ተቃውሞ 
ትክክለኛ ምላሽ የማያገኙ ከሆነ ሊያቀጣጥሉ 
የሚችሉት ስርአቱ በምንም አይነት መንገድ 
ሊወጣው የማይችለው ህዝባዊ ንቅናቄ 
ሊፈጥር እንደሚችል ለመገመት ነብይነት 
ግድ አይልም፡፡ 

ከላይ ከተብራሩት ተጨባጭ ፈተናዎች 
አንፃር የምኒሊክ ቤተመንግስት ለአቶ 
ኃይለማርያም ደሳለኝ የሞቾት ስፍራ 
ሊሆንላቸው የሚችል አይመስልም፡፡

“እናሸንፋለን” we will win 

(www)

ቤተመንግስቱ ኃይለማርያምን
ያሰራ ይሆን?
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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

 udjparty@gmail.com

 andinet@ andinet.org

 ፋክስ ቁጥር ፡-+251-111226288  

ታሪክ የራሱ ሂደት እንዳለው እናውቃለን፡፡ በጊዜ ሂደት 

ውስጥም እያንዳንዱ ቀን የራሱን ታሪክ እንደ እንጎቻ 

እየጋገረ እንደሚያልፍ እናውቃለን፡፡ ጊዜ እንደሚመጣና 

ጊዜ እንደሚሄድም እናውቃለን፡፡ ትውልድ እንደሚቀጥልና 

ሃገርም በግለሰቦች መሞት እንደማትሞት እናውቃለን፡

፡ እያንዳንዳችንም በኖርንበት ዘመንና በእኛው ትውልድ 

የእኛውን ድርሻ ማድረግ እንዳለብንም እናውቃለን፡፡

በዚሁ የታሪክ ሽክርክሪት አራት አስርት አመታት 

ወደኋላ ብንንሸራተት ፊውዳሊዝም በተባለ የተተበተበና 

ባላባታዊ የአፄውን አገዛዝ እናገኛለን፡፡ ያውም በመጨረው 

ሰዓት እንኳ መውደቂያው እንደተቃረበ የማያውቅ ስርዓት፡

፡ በጎንም ‹‹መሬት ላራሹ!›› እያለ የተቦረቦረውን የፊውዳል 

ስርዓት በአፍጢሙ ለመድፋት ያቆበቆበ ትንታግ ትውልድ 

መፈክር ተሸክሞ በየጎዳናው ለነፃነት የጮኸበትን የታሪክ 

ምእራፍ ኢትዮጵያችን አስተናግለች፡፡

አሁን ላይ ሆነን ስናስበው ምን ያህል ወደ ኋላ 

እንደቀረን የሚነግረንን ትልቅ ምልክት ነው፡፡ የአፄው 

ስርዓት ወታደሮች ‹‹መሬት ላራሹ!›› መፈክር ተሸክመው 

በየጎዳናው የሚጮሁ ለውጥ ፈላጊ ወጣቶችን የንጉሱ 

ወታደሮች (ፖሊሶች) በጎንና በጎን ሲያጅቧቸው 

በዛሬው የዚህ ስርዓት አገልጋይ በሆነው ቴሌቪዥናችን 

ተመልክተናል፡፡ እስቲ ዛሬ የመፃፍና የመናገር መብታችን 

በአምባገነኖች የተነጠቅን የዚህ ትውልድ አባሎች 

ነፃነታችንን እንዲመልሱልን በሰላማዊ ሰልፍ ብንጠይቅና 

ብንወጣ ፌደራል ፖሊስ እንደ አፄው ፖሊሶች ያጅበን 

ይሆን? ይሄ እንዴት ወደኋላ እንደተሽቀነጠርን ያሳየናል፡

፡ በሃገራችን ዴሞክራሲም እንድናዝን የሚያደርገን ይሄው 

ነው፡፡

ከዛሬ 40 ዓመት በፊት የተቀነቀነውን የለውጥና የነፃነት 

ጥያቄ የነጠቀው ደርግም በግራ ዘመም ማዕበል ተጠልፎ 

የዚያን ትውልድ ጥያቄ በመመለስ ፈንታ በማፈን ያደረገው 

ርምጃ የመሰረተው ስርዓትና የተስገበገበለት ስልጣን በአጭር 

እንዲቀጭ ምክንያት ሆነ፡፡ ለደርጉ ስልጣን መቀጨትና 

ለአሁኖቹ ገዥዎች ወደ በትረ ስልጣኑ መምጣት የማርያም 

መንገድ የሆነው የደርጉና የደርጋዊው ስርዓት አቀንቃኞች 

አምባገነን መሆንና መሰረታዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን 

በይሉኝታ ቢስነት በመቀማቱ ነበር፡፡ ሃሳብን በነፃነት 

የመግለፅ መብትን ከኢትዮጵያ ህዝብ በመውሰድ የራሱን 

ሃሳብ በህዝብ ላይ በመጫኑም ነበር፡፡ 

በደርግ ድክመት ወደ በትረ ስልጣን የወጣው ኢህአዴግ 

መራሹ መንግስትም ላለፉት 21 ዓመታት ራሱን ከደርግ 

ጋር እያነፃፀረ ‹‹የተሻልኩ ነኝ›› ከማለት ውጭ መሰረታዊ 

መብቶችን በመንፈግ ከደርጉ የሚለይበትን ነጥብ ፈልገን 

ለማግኘት ይቸግረናል፡፡ ላለፉት 50 ዓመታት ያልተመለሱ 

ጥያቄዎች እንዲመለሱ አላደረገም፡፡ ዋና ዋና መሰረታዊ 

መብቶችን በህገ-መንግስት ላይና በሌሎች ህጎች ብቻ 

በማካተት ለውጥ ማምጣት ሳይችል ቀጥሏል፡፡

የኢህአዴግ ሊቀመንበርና የፌደራላዊ ስርዓቱ ርዕሰ 

መስተዳድር የሆኑት አቶ መለስ ዜናዊም በዚሁ ቅኝት 

ዘልቀው ለማናችንም የማይቀረውን ሞት በድንገት 

ሞተዋል፡፡

እጅግ በጣም በሚያሳቅቅና በሚያሳዝን ሁኔታ ስርዓቱ 

ለባለፉት 50 ዓመታት የኢትጵያ ህዝብ ሲጠይቅ የነበረውን 

መሰረታዊ መብቶች ጥያቄ ለመፍታት ያቀደ አይመስልም፡፡ 

እንደውም ብሶበታል፡፡ በአቶ መለስ የአገዛዝ ዘመን ሃሳብን 

በነፃነት የመግለፅ መብትና ነፃው ፕሬስ ጥርስ የተነከሰበት 

ቢሆንም ከእሳቸው ህልፈት በኋላ ተባብሶ በመቀጠል 

በሃገሪቱ ላይ ያሉ ነፃ-ፕሬሶች ተጠርቅመው ተዘግተዋል፡፡ 

ፍትህ ጋዜጣ በቅድሚያ የተተኪ አምባገነኖች ሰለባ 

ሆናለች፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ መሰረታዊ የነፃነት ጥያቄዎች 

አልተመለሱም፤ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አልተመሰረተም 

ብሎ በህጋዊ መንገድ እየታገለ የሚገኘው የአንድነት 

ፓርቲ ልሳን የሆነችው ፍኖተ-ነፃነት ጋዜጣም በመቀጠል 

የተተኪ አምባገነኖች ሰለባ ሆናለች፡፡ አምባገነኖች በስልጣን 

መተካካት ሰበብ ጫንቃችን ላይ ፊጥ ብለው መሰረታዊ 

መብቶቻችንን እየነጠቁ እንዲኖሩ የምንፈቅድበት አቅም 

የለንም፡፡ ዘመኑም አይፈቅድም፡፡ 

ስለዚህ ለመሰረታዊ የሰው ልጅ መብቶችና ሃሳብን በነፃነት 

የመግለፅ መብት የምናደርገው ትግል አጠናክሮ በመቀጠል 

ለባለፉት 50 ዓመታት ያልተመለሱት ጥያቄዎች በተግባር 

እስከሚረጋገጡ ድረስና ዴሚክራሲያዊት ኢትዮጵያ 

እስከምትፈጠር ድረስ ትግላችን ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡ 

አምባገነኖች ልሳናችንን እንዲዘጉ አንፈቅድም፡፡ ጋዜጣችንን 

በመዝጋትም ትግላችንን መጠምዘዝ አይችሉም፡፡  

  

መልካም አዲስ ዓመት ነፃነትና ብልፅግና

ለኢትዮጵያና ህዝቦቿ!!

አምባገነኖች ጫንቃችን ላይ ፊጥ ብለው 
መሰረታዊ መብቶቻችንን እየነጠቁ 

እንዲኖሩ አንፈቅድም!!!
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ኢህአዴግ ምንተዳው

ዳዊት ሰለሞን

የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈተ 
ህይወት ብዙ ሲያወዛግብ ከቆየ በኋላ ነሐሴ 
15/2004 ይፋ ተደርጓል፡፡ የመለስ መታመም 
ከተነገረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሳለፍነው ሳምንት 
ገዢው ፓርቲ አገሪቱን የሚያስተዳድር ባለስልጣን 
ሳይሾም ቆይቷል፡፡ የአገሪቱ የህጎች ሁሉ የበላይ 
ተደርጎ የሚወስደው ህገ መንግስት ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ በማይኖሩበት ወቅት ምክትሉ ተክቶት 
ይሰራል የሚል ድንጋጌ ያስቀመጠ ቢሆንም የአቶ 
መለስ ምክትል የነበሩት አቶ ኃይለ ማርያም 
የመለስን ቦታ በመሸፈን ሲሰሩ አልታዩም፡፡ 
የቀድሞው መምህር በውጪ ጉዳይ ሚኒስትር 
ቢሯቸው በመቀመጥ ላለፉት ሦስት ወራት 
ከመለስ ህመም አስቀድሞ ይሰሩ የነበረውን ስራ 
ሲሰሩ ስለመቆየታቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

በአውሮፓ ፓርላማ ባሳለፍነው ሳምንት 
የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በመንተራስ ንግግር 
ያደረጉት አና ጎሜዝ አገሪቱ ለሦስት ወራት ያህል 
ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር መቆየቷን አውስተዋል፡
፡ ኢህአዴግ ከመለስ ሀዘን ባለመውጣቱና 
ሰውዬውን የሚተካ ሰው በምኒልክ ቤተ መንግስት 

ለማስቀመጥ በመቸገሩ የመለስ ተተኪ ለወራት 
ሲያነጋግርና የኢህአዴግን አባል ድርጅቶች 
በየፊናቸው በስብሰባ ወጥሯል፡፡

 አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር በመለስ ጭንቅላት 
የሚመራ እንደሚሆን በለቅሶው ሰሞን የኢህአዴግ 
ቱባ ባለስልጣናት በቴሌቪዥን መስኮት በመቅረብ 
ሲናገሩ የተደመጡ በመሆናቸው አሁን ድርጅቱ 
የግድ ማድረግ ስላለበት ብቻ በመለስ ወንበር 
እንዲቀመጡ ሰው የሾመ ቢሆንም ተሻ_ሚው 
በቀሪዎቹ ሦስት የስልጣን አመታት መለስ 
የጀመሯቸውን ስራዎች፣ የፃፏቸውን መፃህፍትና 
የተናገሯቸውን ንግግሮች እያነበቡና እያደመጡ 
እንደ እርሳቸው ለመሆን ይሞክራሉ፡፡ ሙከራ 
ላይ እንዳሉም ምርጫው ይደርሳል የሚሆነውም 
ይሆናል፡፡ 

ኢህአዴግ የመለስን ተተኪ በመንበሩ 
ላይ ለማስቀመጥ በተቸገረባቸው ወራቶች 
ሁለት አነጋጋሪ ድርጊቶችን ፈፅሟል፡፡ 37 
የሚሆኑ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች የብርጋዴር 
ጀነራልነትና የጀነራልነትን ማዕረግ አግኝተዋል፡
፡ በተለያዩ ወንጀሎች ተከሰው የተፈረደባቸው 
2000 የሚጠጉ እስረኞች ሁለቱን ስዊድናዊያን 
ጋዜጠኞች ጨምሮ በምህረት እንዲለቀቁ 
ተደርገዋል፡፡ በእስር ቤት የተጣሉ ሰዎች 
ምህረት ማግኘት በመቻላቸውና የእናት አገር ዳር 
ድንበርን ለማስከበር ዘመናቸውን በጦር ግምባር 
ያሳለፉ ሰዎች በመሾማቸው ቅሬታ የሚሰማው 
ኢትዮጵያዊ አይኖርም፡፡ ሹመት ያዳብርና 
በምህረት ለተለቀቁት ሰዎችም እንኳን ደስ 
አላችሁ ማለት እንወዳለን፡፡ ነገር ግን ሁለቱን 
ነገሮች የፈፀመውን ገዢ ፓርቲና መንግስት 
እንጠይቃለን፡፡ 

የመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንደነገሩን 
ወታደሮቹን ለሹመትና እስረኞቹን ለመለቀቅ 
ውሳኔ ያቀረቡት አሁን በህይወት የተለዩን መለስ 
ዜናዊ ናቸው፡፡ መለስ ከህመማቸው አስቀድሞ 
እስረኞቹ እንዲፈቱና ወታደሮቹ ከፍተኛ 
ሹመት እንዲያገኙ ነገሮችን አመቻችተዋል፡
፡ የእርሳቸውን እሳቤ ለመተግበር ተነስቻለሁ 
የሚለን ኢህአዴግ እነዚህን ሁለት ዐቢይ 
ውሳኔዎች ለማሳለፍ በአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር 
አለመኖሩ አላስጨነቀውም፡፡ አገሪቱ በሽግግር 
ላይ የምትገኝ ቢሆንም የሽግግር ጊዜው አብቅቶ 
መደበኛው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮውን እስኪረከብ 
በሂደት ላይ የነበረውን ነገር ትንሽ ለመጠበቅ 
ያልፈቀደበት ምክንያት እንደ ዜጋ እንድንጠይቅ 
ያደርገናል፡፡ 

በእኔ እምነት የኢትዮጵያ የይቅርታ ህግ 
እንደሚደነግገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በይቅርታ 
ኮሚሽን አማካኝነት የቀረበላቸውን የይቅርታ 
ጥያቄ ለፕሬዘዳንቱ በማቅረብ ውሳኔ እንዲያገኝ 
ያስደርጋሉ፡፡ መለስ ግን በቢሯቸው ለሦስት 
ወራት ያህል አልነበሩም፡፡ በእነዚህ ሦስት ወራት 
ውስጥ ደግሞ ገዢው ፓርቲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
በሌሉበት ወቅት ቦታቸውን የሚሸፍን ሰው 
አልመደበም፡፡ ጥያቄው ፕሬዘዳንቱ ይቅርታ 
ለሚገባቸው ሰዎች ይሁንታ እንዲሰጡ ወረቀቱን 
ማን አቀረበላቸው የሚለው ነው፡፡ የወታደሮቹም 
ሹመት የመጨረሻ ይሁንታ የሚያገኘው 
በፕሬዘዳንቱ ነው፡፡ ሹመቱ ይጸድቅ ዘንድ 
የሚያቀርቡትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው፡፡ 
አቶ በረከት ስምኦን ኃ/ማርያም ደሳለኝ ጊዜያዊ 
ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸውን በለቅሶው ዘመን 
መናገራቸው አይዘነጋም፡፡ ነገር ግን ከበረከት 
ውጪ አቶ ኃ/ማርያምን ጊዜያዊ ጠቅላይ 

ሚኒስትር በማለት የጠራ ባለስልጣን አላገኘንም፡
፡ ከዚህ ይልቅ የህወሃት ምክትል ሊቀመንበር 
አቶ አባይ ወልዱ “መለስ አሁንም ጠቅላይ 
ሚኒስትራችን ናቸው” እስከ ማለት ደርሰዋል፡፡

አጠያያቂው የወታደሮቹ ሹመት

ኢህአዴግ ካለፉት የኢትዮጵያ ገዢዎች 
በተሻለ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት 
ስለማስከበሩና በአጼውና በደርግ ዘመን የብሔር 
ጭቆና መስፋፋትም ወደ ጫካ ለመግባት 
ምክንያት እንደሆነው ደጋግሞ ሲናገር ቆይቷል፡
፡ የመንግስትነት ዙፋኑን ከተረከበ በኋላም 
ለኢትዮጵያ የሚመጥነው አሃዳዊ የመንግስት 
አስተዳደር ሳይሆን ፌደራሊዝም ነው በማለት 
ፌደራሊዝምን በቋንቋ አጥር እንዲወሰን አድርጓል፡
፡ በዚህ መሰረትም ክልሎች የራሳቸውን መንግስት 
በማቋቋም ፕሬዘዳንቶቻቸውን ይሾማሉ፡
፡ ነገር ግን የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም በቅርፅም 
በአይነትም በሌሎች አገራት ከምንመለከተው 
የተለየ ስለመሆኑ በመስኩ ጥናት ያደረጉ 
ባለሞያዎች ይናገራሉ፡፡ 

ገዢው ፓርቲ በፌደራል ደረጃ ያዋቀረው 
መንግስት በተቻለ መጠን በአንድ ብሄር ቁጥጥር 
ስር እንዳይገባና ተመጣጣኝ የስልጣን ክፍፍል 
እንዲኖር እንደሚሰራ ሲነገር ቆይቷል፡፡ ከችሎታ 
ይልቅም ዋናው ነገር ኮታና በኢህአዴግ አብዮታዊ 
ዲሞክራሲ መጠመቅ ዋነኛው ጉዳይ ስለመሆኑ 
ከዚህ ቀደም አቶ መለስ ነግረውናል፡፡ የትምህርት 
ሚኒስትር የነበሩት ወ/ሮ ገነት ዘውዴ ለቦታው 
አይመጥኑም የሚል ቅሬታ የቀረበላቸው መለስ 
“የእኛን አይዲኦሎጂ የሚያራምድ ይሁን እንጂ 
ስለ ሌላው ነገር አይጨንቀንም” የሚል ምላሽ 

ወደ ገፅ 12 ይዞራል....

ወደ ገፅ 10 ይዞራል....

ቀለሙ ሁነኛው
kelemhun@yahoo.com

“አባይን የደፈረ መሪ” የሚለውን ሐረግ 
የመዘዝኩት ከኢህአዴግ የስብከት ፋይል 
ውስጥ ነው፡፡ መፈክሩ የእኔም ሆነ የብዙሃኑ 
የኢትዮጵያ ህዝብ እምነት አይደለም ፡፡ የአቶ 
መለስ የትግል አጋርና የህወሓት የኋላ ደጀን 
ተደርገው የሚወደሱት አቦይ ስብሀት ነጋም 
አባባሉን በፅኑ ይቃወማሉ፡፡ “አባይን የደፈረው 
መለስም ኢህአዴግም ሳይሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ 
ነው” ሲሉ ፍርጥም ብለው ተናግረዋል፡፡ 

በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ላይ ባንድ ወቅት 
“በአቶ መለስ የሚሸበሩ የአዲስ አበባ ጎዳናዎች” 
በሚል ርዕስ ጥቂት ነገሮችን ጫጭሬ ነበር፡፡ 
አቶ መለስ ከቤተ መንግስትና በተለይም ለስራ 
ከሀገር ሲወጡና ሲገቡ ከቦሌ አውሮፕላን 
ጣቢያ እስከ ምኒሊክ ቤተመንግስት ያለው ጎዳና 
ሽብር አያጣውም፡፡ በየጎዳናው የሚንቀሳቀሱ 
ዜጎችና ተሸከርካሪዎች እሳቸው እስኪያልፉ 
መግቢያ ይጠፋቸዋል፡፡ ወከባና እንግልቱ ሲታይ 
“አቶ መለስ መሪያችን ወይስ ደመኛችን?” 
ብለን እንድንጠይቅ ያስገድደናል፡፡ እኒህ 
አባይን መድፈራቸው እንደ ውዳሴ ማርያም 
የሚደገምላቸው አቶ መለስ በሚመሩት ህዝብ 
መሀከል ሥርዓት ባለው እጀባ ለመንቀሳቀስ 
መድፈር ለምን ተሳናቸው? ላለፉት 21 ዓመታት 
የማያምኑትን ህዝብ ሲመሩ እንደቆዩ ዓይነት 
ይሰማኝ ነበር፡፡ የልጅነት ዘመን ወዘናቸውን 
ለበረሀ ገብረው ነፃ ባወጡት ህዝብ መሀከል 
በነፃነት ለመመላለስ ከተቸገሩ ከመሞታቸው 
አስቀድመው ራሳቸውን ነፃ ማውጣት ነበረባቸው፡
፡ 17 ዓመታትን በረሀ 21 ዓመታትን በምኒሊክ 
ቤተመንግስት ያሳለፉት አቶ መለስ ለሥልጣን 
ባርነት ተገዝተው የነባራዊውን ዓለም እውነተኛ 
ህይወት ሳያጣጥሙ እንደዋዛ አለፉ፡፡

ትናንት በህይወት ሳሉ እንኳን 
የቤተመንግስቱን ቅጥር ለመርገጥ እሳቸው 
በሚያልፉበት መንገድ ላይ ጀርባውን አዙሮ 
እንዲቆም የሚገደደው ህዝብ ደስታቸውን 
ሳይሆን ልቅሷቸው ላይ ለመገኘት ታደለ፡፡ 

“አባይን የደፈረ መሪ” ቤተመንግሥቱን የደፈረ ህዝብ
ብሶቱን ሳይሆን ልቅሷቸውን ለመድረስ ሲነገረው 
ለወትሮው ባጠገቡ ለማለፍ የሚከብደው 
የምኒሊክ ቤተመንግስት በታሪኩ ለመጀመሪያ 
ጊዜ እግር በዛበት፡፡ የኔ ቢጢ የዋሁም የመንግስተ 
ሰማያትን በር የመርገጥ ያህል ቆጠረው፡፡ ሟችን 
መውቀስ ባህሉ ያልሆነው ጨዋው የኢትዮጵያ 
ህዝብ ግን ስለ አቶ መለስ መልካም መልካሙን 
ለመናገር ጨዋ ባህሉ አስገደደው፡፡

ሽፍታው ሞርኮታ 

 የኢትዮጵያ ህዝብ በሰው ልጅ ሞት 
አይደሰትም፡፡ በህይወቱ ሳለ የበደለውን ሰው 
ሞት እንኳን ሲሰማ ከልቡ ያዝናል፡፡ በ1990 
ዓ.ም መጀመሪያ አካባቢ ደቡብ ኦሮሚያን 
በተለይም ከያቬሎ እስከ ሞያሌ (ኬኒያ ጠረፍ) 
ድረስ የህዝብን ሰላም ያናጋ ሞርኮታ የሚባል 
ሽፍታ ለተወሰኑ ዓመታት አስቸግሮ ነበር፡
፡ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ተሸከርካሪዎችን 
እያስቆመ ያገኘውን ይዘርፋል፡፡ ጥቂት 
ሊገዳደረው የሞከረውን ሰው በጭካኔ ይገድላል፡፡ 
የሚያማልሉትን ሴቶች በጭካኔ አፍኖ እየወሰደ 
የወሲብ ባሪያ አድርጎና ለቀናት ያህል እያቆየ 
ሲያሻው ይገድላቸዋል፤ ከራራም ይለቃቸዋል፡፡ 
በዚያ መስመር የሚደረገው እንቅስቃሴ ከሽፍታው 
ሞርኮታ የተነሳ የፍርሃት ድባብ ያንዣበበት 
ነበር፡፡ ሕዝቡም በተለያዩ አጋጣሚዎች ምሬቱን 
ሲገልፅ ቢቆይም ባንድ ወቅት በመንግስት 
የታጠቁ ኃይሎች ታድኖ መገደሉ በዜና ሲነገር 
ብዙዎች ከልባቸው አዘኑ፡፡ አንዳንዶችማ “ጀግና 
ነበር፡፡ ምን ያደርጋል? ሞተ” ሲሉ ተደመጡ፡
፡ ይህን ያነሳሁት ይሄ ህዝብ ምን ያህል የዋህ 
ህዝብ እንደሆነ ለማሳየት አስቤ ነው፡፡ 

የሙሴን በትር ከመለስ ታንክ

ታላላቅ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎችና 
አጥኚዎች ሙሴን የዘመነ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ 
ክርስቶስ አድርገው ይቆጥሩታል፡፡ እንደ አዲስ 
ኪዳኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞታችንን በመስቀል 
ሞት የሻረና የዘላለም ህይወትን በትንሳኤው 
ያበሰረ ባይሆንም እግዚአብሄር እስራኤላውያንን 
ከግብፅ አገር የፈርኦን ቤት ባርነት መርቶ 
እንዲያወጣ የቀባውና እግዚአብሄርም በአለት 

ስንጥቅ ውስጥ ሸሽጎት ክብሩን ያሳየው አገልጋይ 
ነበር፡፡

የሙሴን ታሪክ ያነሳሁት የወንጌል ሰባኪ 
መሆን ዳድቶኝ አይደለም፡፡ ሰሞኑን በአቶ 
መለስ ሞት ምክንያት የአገራችን አርቲስቶች 
በግልና በጋራ በርካታ ነጠላ ዜማዎችን በሀዘን 
ማጀቢያነት መልቀቃቸው ይታወቃል፡፡ በኤፍ 
ኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች ካደመጥኳቸው በአንዱ 
ሙዚቃ ውስጥ የተቋጠረው ስንኝ በብርቱ 
አስገረመኝ፡፡ አቶ መለስን ከሙሴ ጥሪ ጋር 
በማነፃፀር እሳቸው ለሙሴ የተሰጠውን በትር 
ይዘው ኢትዮጵያን እንደመሩ፣ የድህነት ባህርን 
ከፍለው እንዳሻገሩን ተደርጎ መዘመሩ በእጅጉ 
ያስተዛዝባል፡፡ የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ በየዘመኑ 
ከሚለዋወጥ የፖለቲካ ንፋስ ጋር መንፈሷ 
ሕዝባዊነቷን እየጎዳው ነው፡፡ 

ወደ ርዕሰ ጉዳዬ ልመለስና ሙሴ የእስራኤልን 
ህዝብ ለ400 ዓመታት ከዘለቀው ከግብፁ 
ፈርኦን ቤት ባርነት እንዲያወጣ እግዚአብሄር 
ሲያስነሳው የሰጠው ብትር እንጂ ክላሽ ወይም 
ታንክ አይደለም፡፡ ግብፃውያንን “ገድለህ፣ 
ጨፍጭፈህ፣ ህዝቤን ነፃ አውጣ” አላለውም፡
፡ “በበትርህ ቀይ ባሕርን ሁለት ቦታ ከፍለህ 
ህዝቤን ከግብፃውያን ጦር አስመልጥ” ነበር 
ያለው፡፡ ሙሴ እስራኤላውያን ተስፋይቷን ምድር 
እስከሚወርሱ ለ40 ዓመታት ህዝቡን በምድረበዳ 
ሲመራ ከአምላኩ ዘንድ መናን ለምኖ ምህረትን 
ተማፅኖ እንጂ ወንድም ወንድሙን እንዲገድል 
እያደረገ አይደለም፡፡ አምላኩ በእስራኤላውያን 
የኃጢአት ሥራ ክፉኛ አዝኖ የቅጣት ክንዱን 
ሊዘረጋ ከዙፋኑ ሲነሳ ሙሴ “ከህዝብህ በፊት 
እኔን አጥፋኝ” ሲል ይማፀን ነበር፡፡

አቶ መለስ “ጎበዝና ብልህ መሪ ነበሩ 
ወይ?” ምንም ጥርጥር የለውም፡፡ በርካታ 
የሚያስመሰግኑና በታሪክ የሚዘከሩ ተግባራትን 
አከናውነዋል፡፡ ለውጥ ለማምጣትም ጥረዋል፡፡ 
ነገር ግን ከሙሴ ጋር ልናነፃፅራቸው አይገባም፡
፡ ሙሴ በሰማያዊ ምሪት ህዝብን ሲመራ 
አቶ መለስ በራሳቸው ፍልስፍና “በአብዮታዊ 
ዲሞክራሲ” ኢትዮጵያን ያስተዳደሩ፤ ሙሴ 
ጠዋት ማታ የፈጠረውን ትዕዛዝ የፈፅመ አቶ 

መለስ የራሳቸውን አመለካከት ያራመዱ፤ 
ሙሴ የእግዚአብሄር ሀይል ባረፈባት በትር 
ተአምራትን ሲያደርግና የቀይ ባህርን ለሁለት 
ሲከፍል አቶ መለስ ትውልድን እርስ በርስ ባፋጀ 
መድፍና ታንክ ታግዘው ለስልጣን የበቁ … ኧረ 
እየተሰተዋለ፡፡ እንዲያው ነገር አሳመርን ብለን 
የማይሆነውን ከሚሆነው ባንደባልቅ ጥሩ ነው፡
፡ “ሸማ በየፈርጁ ይለበሳል” እንዲሉ ነገሮችን 
በማመጣጠን ማነፃፀር ብንችል ለሁሉም 
ይበጃል፡፡ አቶ መለስን አንደኛው ወገን እጅግ 
አግዝፎ ስላሞካሻቸው ከሞት አይነሱም፣ ወይም 
ገነትን አይወርሱም፡፡ ሌላኛው ወገንም በጭፍን 
ጥላቻ ተነሳስቶ ህፀፃቸውን ስለከመረው ገሀነም 
አይገቡም፡፡ እውነትን መሰወር ግን ታሪክንም 
ያዛባል፣ ፈጣሪንም ያሳዝናል፡፡ በዚህም ሆነ 
በቀደሙት መጣጥፎቼ ያነሳኋቸው ሀሳቦች 
የሞተን ሰው ለመውቀስ ያነጣጠሩ አይደሉም፡
፡ አቶ መለስ ከሰሯቸው መልካምና አኩሪ 
ሥራዎች ጎን አስከፊና አሳዛኝ ተግባራትንም 
ፈፅመው እንዳለፉ ማመን አለብን፡፡

ሙሴ በምድረበዳ የመራቸው እስራኤላውያን 
“በሰላም ከምንኖርበት የግብፅ ምድር አውጥተህ 
በምድረ በዳ ለምን ታሰቃየናለህ?” እያሉ 
ባመፁበት ቁጥር ፈጣሪውን ልቦናና ትዕግስት 
እንዲሁም ፍላጎታቸውን እንዲያሟላላቸው 
ይማፀን ነበር እንጂ “አመፅ ናፋቂዎች፣ ሽብር 
ፈጣሪዎች፣ የጎዳና ላይ ነውጠኞች. . .” እያለ 
በጥይት አልመታቸውም፡፡ ጩኽታችን በእሳቸው 
እግር የሚተኩት ጠቅላይ ሚ/ር የአቶ መለስን 
ደካማ ጎኖች አርመው ጠንካራ ጎኖችን ምርኩዝ 
አድርገውና ስህተቶቻቸውን አስወግደው አገር 
እንዲመሩ ካለን ፅኑ ፍላጎት የመነጨ ነው፡
፡ ይሄን ደግሞ የማድረግ የዜግነት ግዴታችን 
ነው፡፡ 

ግለሰብን የተደገፈ ፓርቲ ፈጣሪውን የተደገፈ 
ህዝብ   

ኢህአዴግ ከአቶ መለስ ውጪ ህይወት 
እንደማይኖረው ህወሓት/ ኢህአዴግም ሆነ 
ህዝቡ ከተረዳው ውሎ አድሯል፡፡ ላለፉት 21 
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20 ዓመት ሙሉ የተቃዋሚ ፓርቲን 
እየመራ ለውጥ ማምጣት ያልቻለ 
መሪ ቦታውን መልቀቅ አለበት፡
፡ ሰው በተፈጥሮው ብቻ ሳይሆን 
በአስተሳሰብም ያረጃል፡፡ አዲስ 
ሐሳብ አምጥቶ የሐሳብ የበላይነት 
አስመዝግቦ አዲስ የትግል ስልት 
ቀይሶ የለውጥ ኃይል አደራጅቶ 
ለውጥ ማምጣት አይችልም፡፡ ሁልጊዜ 
የሚመራው ለውጥ የሚያመጣ 
ኃይል ሳይሆን መግለጫ በማውጣት 
ተቀምጦ የሚቃወም ድርጅት ነው፡፡ 
ዛሬ የሚያስፈልገን ደግሞ ለ20 ዓመት 
እንዳየነው ያለ ድርጅት ሳይሆን 
መሠረታዊ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል 
ድርጅትና መሪ ነው፡፡ 

ሰሞኑን የህወሓት ም/
ሊቀመንበርና የትግራይ ክልል 
ፕሬዝዳንት አቶ አባይ ወልዱ 
በትግርኛ ለሚተላለፍ የትግራይ 
ኤፍ ኤም እርቅ የለም 
በማለት ሲናገሩ ተደምጠዋል፡
፡ አረና እርቅ ጠይቆ ነበር? 
እርቅ የለም  ማለታቸውንስ 
እንዴትይመለከቱታል?

አቶ አባይ ያሉት እሱን ብቻ አይደለም፡
፡ እነዚህን እሾሆች በዲሞክራሲያዊ 
መንገድ ነቅለን እንጥላቸዋለን ሲሉም 
ሰምተናል፡፡ መንቀልንና ዲሞክራሲን 
ምን እንዳገናኘው አልገባኝም!! አቶ 
አባይ በጣም ተሳስተዋል፡፡ እኛ እርቅ 
አልጠየቅንም ምናልባትም አባሎቻቸው 
በፈጠሩባቸው ተጽእኖ የተናገሩት 
ይመስለኛል፡፡ በእርግጥ በአገር አቀፍ 
ደረጃ ብሔራዊ እርቅ ያስፈልጋል 
ብለን እናምናለን፡፡ በ92 እንደነበረው 
ውስጣችን ገብተው ሊበጠብጡን ነውና 
በእርቅ ሰበብ ውስጣችን ሊገቡ ነው 
ብለው ስጋታቸውን ገልፀዋል፡፡

ከአቶ መለስ ሞት ጋር ተያይዞ 
በአባሎቻችሁ ወይም በትግራይ 
ውስጥ በህዝብ ላይ የደረሰ 
ችግር ይኖር ይሆን?

አዎ በርካታ ችግሮች ተፈጥረዋል፡
፡ በመለስ ሞት ጨፍራችኋል፣ 
ዘፍናችኃል፣ ተደስታችኋል 
አላዘናችሁም ተብለው የታሰሩ አሉ፡
፡ በተለይ በመቀሌ ከተማ በተደጋጋሚ 
እስር ተፈጽሟል፡፡ በዚህ ምክንያት 
ፓርቲያችን ለአባሎቹ አንድ መመሪያ 
አውርዷል፡፡ አሁን ያለው ውጥረት 
እስኪረግብ ድረስ በጊዜ እንዲገቡ፣ 
ህዝብ በሚበዛበት መንገድና ሥፍራ 
እንዲንቀሳቀሱና ጥንቃቄ እንዲያደርጉ 
አድርገናል፡፡ አንድ የዩኒቨርስቲ 
መምህር በመለስ መሞት ተደስተሃል 
ተብሎ በመኪና ሊገጩት አሳደውት 
ከመንገድ ሸሽቶ በመውጣቱ 
አምልጧል፡፡ ይህ እንግዲህ እጅግ 
የሚያሳዝን ተግባር ነው፡፡ 

ለ13 ቀን የተከናወነውን የሐዘን 
ቀን ተገቢ አይደለም የሚሉ 
ወገኖች አሉ፡፡ እርስዎ ምን 
ይላሉ? 

በህወሃት ወንድምህም ቢሞት 
ማልቀስ ክልክል ነበር፡፡ ሲያለቅስ 
የተገኘ ሰው ግለኝነት ያጠቃሃል 
ተብሎ ይገመገማል፡፡ ይህ ህጋቸው 
አቶ መለስ እስከሞቱበት ዕለት 
የተከበረ ነበር፡፡ በአቶ መለስ ሞት 
ግን ህጉ ተጥሷል፡፡ ራሳቸው ማልቀስ 
ብቻ ሳይሆን አስለቃሾችን ሰብስበውና 
ቀጥረው ደረት ሲያስመቱ ሰንብተዋል፡
፡ ሐዘን በዘመቻ አከናውነዋል፡
፡ እንደሰው አቶ መለስ መሞታቸው 
ያሳዝናል፡፡ የፈፀሙት የዘመቻ ሐዘን 
ግን ተገቢ ነው ብዬ አላስብም፡፡

ለምን እንዲህ የተደረገ 
ይመስልዎታል?

በለቅሶው ምክንያት የህዝብ ድጋፍ 
አለን ለማሰኘት ነው፡፡ በአገራችን 
ባህል እንኳን የምታውቀው ሰው 
ቀርቶ አይተኽው የማታውቀው 
መንገደኛ ቢሞትም ተሰብስቦ ወጥቶ 
መቅበር የተለመደ ነው፡፡ በለቅሶው 
ከተሳተፉ መካከል አንድ እናት ሲናገሩ 
እንደሰማሁት ልጄ ሥራ ባይገኝም 
በሰላም ውሎ ይመለሳል ማለታቸውን 
ሰምቻለሁ፡፡ ሌላዋ እናት ደግሞ ልጄ 
ምግብ መብላት የጀመረው አሁን ነው 
ብለዋል፡፡ ምን ማለት ነው?

የአቶ መለስ መሞትና የአቶ ኃ/
ማርያም መተካት በኢህአዴግ 
ውስጥም ይሁን በመንግስት 
ሥራ ውስጥ የሚፈጥረው ነገር 
ምንድን ነው?

ኢህአዴግን እድልና ፈተና 
የሚገጥመው አሁን ነው፡፡ ኢህአዴግ 
ተስማምቶ መሄድ ከቻለ ጥሩ ነው፡
፡ የራሱን የውስጥ ችግር ፈትቶ 
የተወሳሰበውን የአገሪቱን ፖለቲካ 
እየፈታ ሊሄድ ይችላል፡፡ መስማማት 
አቅቶት መናናቅ፣ አለመደማመጥና 
አለ መከባበር ከገጠመው ፈተና 
የከፋ ነው፡፡ አቶ ኃ/ማርያም ስብሰባ 
የመያዝና የመምራት አቅም አላቸው 
ብዬ አላስብም፡፡ ከዚህ በፊት አንድ 

የህወሓት ሰው በሌላ ተሹሞ ደብዳቤ 
ሲደርሰው ይህ ደግሞ ምንድነው ብሎ 
ወረቀቱን ቀዳዶ መጣሉን አውቃለሁ፡፡ 
መለስ በግሉ አምባገነን ነበር፡፡ ከአንድ 
አምባገነን አመራር እጅ የወጣ ስብስብ 
እንዴት ሆኖ ተረጋግቶ ዲሞክራት 
ሆኖ አብሮ ሊጓዝ ይችላል የሚለውን 
የምናየው ይሆናል፡፡

አቶ ኃ/ማርያም መከላከያውን፣ 
የደህንነት መዋቅሩንና የፖሊስ 
ኃይሉን መምራት ይችሉ 
ይሆን? የአገሪቱ ቁልፍ ቦታዎች 
የተያዘው በተለመደው ሁኔታ 
ነው፡፡ በአቶ ኃ/ማርያምና 
በእነዚህ መዋቅሮች መካከል 
ያለው ግንኙነት ህገ መንግስታዊ 
ብቻ ነው፡፡ አሁን የሚፈጠረው 
ጥያቄ ከህገ መንግስቱና ከልዩ 
ልዩ ግንኙነትና ትስስር የቱ 
ይበልጣል ነው? 

ባለሥልጣናቱም መዋቅሩም ለህገ 
መንግስቱ ተገዢ ከሆኑ አቶ ኃ/
ማርያም የሚቸገሩበት መንገድ ያለ 
አይመስለኝም፡፡ ከህገ መንግስቱ ጀርባ 
ያለው ልዩ ልዩ ግንኙነትና ትስስር 
ካሸነፈ ችግር ሊፈጠር ይችላል፡፡ 
ኢህአዴግ ሊቀመንበሩን ሳይመርጥና 
ጠ/ሚኒስትር ሳይሾም በሽግግር ወቅት 
ውስጥ 37 ጀነራል መሾም ለምን 
እንዳስፈለገ አነጋጋሪ ነው፡፡ ተሻ_
ሚዎቹ አምና ከጦሩ ከተሰናበቱት 
ጋር በዕድሜና በአገልግሎት 
ተመሳሳይ ናቸው፡፡ ነባር ታጋዮችን 
መሾም የተፈለገበት ምክንያት ግልጽ 
አይደለም፡፡ አቶ ኃ/ማርያም ደግሞ 
አገርን ተረክቦ ለመምራት አቅም 
የላቸውም ብለን መደምደም ባንችልም 
ብዙ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

በአሀኑ ጊዜ ትግራይ ውስጥ 
ያለውን ፖለቲካዊ ድባብ 
እንዴት ይገልፁታል?

ሰሞኑን የመቀሌ ኤፍ.ኤም ሬዲዮ 
ሲናገር እንደሰማሁት 3ኛውን ወያኔ 
እንጀምራለን ብሎአል፡፡ ዘመኑ የወያኔ 
ወይም የአብዮት አይደለም፣ ወቅቱ 
ስለሰላማዊ ትግል የሚወራበት ነው፡
፡ ስለ ሰላማዊ የሥልጣን ሽግግር 
የሚሰበክበት ነው፡፡ በዚህ ወቅት 
ይህንን መናገር ህወሃት ከውስጥም 
ከውጭም ችግር ውስጥ መውደቁን 
የሚያሳይ ነው፡፡ ህወሃት በድንጋጤና 
በሽኩቻ ማዕበል ውስጥ ነው፡፡ ህዝቡም 
በተረጋጋ ሁኔታ እየተከታተላቸው 
ነው፡፡

ተቃዋሚዎች በአሁኑ ጊዜ 
መሥራት ያለባቸውን እየሰሩ 
ነው ብለው ያምናሉ?

እየሰሩ ናቸው ብዬ አላምንም፡፡ 
በሽግግሩ ወቅት በርካታ ሥራዎችንና 
እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ይችሉ 
ነበር፡፡ ኢህአዴግን መከተል ሳይሆን 
ቀድመው መሄድ ነበረባቸው፡፡ እግር  
በእግር እየተከታተሉ የትንበያ ትንተና 
መስጠት ነበረባቸው፡፡ይህ አልሆነም 

በኢህአዴግ በተለይም በህወሓት 
መካከል መከፋፈል ተፈጥሮአል 
ይባላል፡፡ ምናልባትም እርስዎ 
የተሻለ መረጃ ሊኖሮት ይችላል 
የሚል ግምት አለኝ፡፡ ምን 
ይላሉ?

እውነት ነው እኔ ባለኝ መረጃ 
ህውሓት መግባባት አልቻለም፡፡ ሥራ 
አስፈፃሚው ተሰብስቦ መግባባት 
ባለመቻሉ ማእከላዊ ኮሚቴውን 
ጠርቷል፡፡ ማዕከላዊ ኮሚቴው 
መግባባት ባለመቻሉ በመጨረሻ 
የተስማሙት ጠቅላላ ጉባኤ ተጠርቶ 
ይወሰን የሚል ድምዳሜ ላይ 
ደርሰዋል፡፡ ስለዚህ አሁን የሚጠበቀው 
ጠቅላላ ጉባኤ ነው፡፡ አለመግባባት ብቻ 
ሳይሆን እስከመከፋፈል ሄደዋል፡፡ 

ህወሓት እስካአሁን 
ሊቀመንበሩን አልመረጠም 
ምክንያቱ የተፈጠረው 
አለመግባባት ይሆን?

ትክክል ነው በተፈጠረው አለመግባባት 
መምረጥ ባለመቻላቸው አጀንዳው ወደ 
ጠቅላላ ጉባኤው ሄዷል፡፡

ሰሞኑን ኢህአዴግ 
ሊቀመንበሩንና ም/ሊቀመንበሩን 
መርጧል፡፡ በአገሪቱ ውስጥ 
ባለው ፖለቲካ ላይ የሚያመጣው 
ለውጥ ይኖር ይሆን?

ምርጫው ቢዘገይም የተሻለ ነው ብዬ 
አስባለሁ፡፡ ሊቀመንበሩ ከህወሓት ቢሆን 
ኖሮ ጥሩ አይሆንም ነበር፡፡ ህወሓት 
በኢህአዴግ ውስጥ ወሳኝ ሃይል ነው ፡
፡ የቀሩት ድርጅቶች የይስሙላ ናቸው 
የሚለውን አስተሳሰብ የቀረፈ ነው፡
፡ በተለይም ሥልጣኑ ከታጋይ እጅ 
መውጣቱም ሌላው ትልቅ ነገር ነው፡፡ 
ለተቃዋሚዎች ትርጉም አለው፡፡

ምንድነው ለተቃዋሚዎች 
የሚኖረው ትርጉም?

ሆኖም ግን ለአቶ ኃ/ማርያም መመረጥ 
ተቃዋሚዎች ግፊት አድርገዋል 
ወይም ተጽእኖ ፈጥረዋል ማለት 
ይቻላል፡፡ 

የተቃዋሚዎች መሠረታዊ 
ችግር ምንድነው ይላሉ?

የኢትዮጵያን የተቃውሞ ፖለቲካ 
ስታነሳ በርካታና ግራ የሚያጋቡ 
ነገሮች አሉ፡፡ በአብዛኛው በተቃዋሚ 
ፓርቲዎች ውስጥ ያለው አመራር 
ረዘም ላሉ ዓመታት የቆየ ቂም ያዘለ 
ነው፡፡ ተጠራጣሪነት፣ ቁርሾና ብቀላ 
ተሸክመዋል፡፡ ብዙዎቹ የፓርቲ 
መሪ ሆነው መቀመጥ የሚፈልጉ 
ናቸው፡፡ አዲስ ሐሳብ የላቸውም፡
፡ የዙር ስልጣን ይፈልጋሉ፡፡ መሪ 
እንዳይፈጠር በር ይዘጋሉ፡፡ አዲስ 
ሐሳብ አመንጪ መሆን አይችሉም፡
፡ አዲስ ሐሳብ የሚያመነጭ 
ሰው ለማግኘትም አይፈልጉም፡
፡ እንዲያውም አዲስ ሐሳብና አዲስ 
ሰው ማየት ይፈራሉ ይጠራጠራሉ፡፡ 
በዚህ ምክንያት ትግሉ አንድ እርምጃ 
ሳይገፋ ባለበት ወይም ወደኋላ ሲጓዝ 
ይታያል፡፡ ስለዚህ በተቃዋሚው ጐራ 
አብዮት ያስፈልጋል፡፡ ወደ ህዝብ 
ዘልቆ መግባት አለባቸው፡፡ አዲስ 
የትግል ስልት መቀየስ ያስፈልጋል፡
፡ ከቂም በቀል ከቁርሾ ከጥላቻ 
አስተሳሰብ መላቀቅ ይገባል፡፡ ቀደም 
ብለው በኢህአፓ፣ መኢሶን፣ ህወሃት 
አባልነት የተደራጁት አምነውበት 
ነበር፡፡ ለዓለማቸው ይሞታሉ፡፡ 
ዛሬ ተቃዋሚ ውስጥ የሚሰባሰቡት 
በጊዚያዊ ኩርፊያ፣ በስሜታዊነትና 
ጊዚያዊ ጥቅም በማጣት ይመስላል፡
፡ በቀላል ጉዳይ ከተቃውሞ ጐራ 
ሲወጡና ሲፍረከረኩ ይታያሉ፡
፡ የትግሉን መራራነትና ርዝመት 
አይረዱትም፡፡ በጽናት የሚታገሉ 
አባላትን በጥንቃቄና በእምነት 
መልምሎ መገንባት ያስፈልጋል፡፡

ወጣት ምሁራንን ለማሰባሰብ 
መስራት አለባቸው፡፡ ዛሬ ኢህአዴግ 
ቆዳውን ቀይሯል፡፡ ከዚህም በላይ 
ሊገዛን እየተዘጋጀ ነው፡፡ ይህንን 
ተረድቶ ህዝብን ሊያንቀሳቅስ የሚችል 
ስልት መቀየስ ይገባል፡፡ ፓርቲዎች 
መሰባሰብ አለባቸው፡፡ ልዩነታቸውን 
ትተው አንድ በሚያደርጋቸው 
ነጥቦች ተግባብተው በጋራ መታገል 
አለባቸው፡፡

በመጨረሻ መጥቀሱ 
የሚፈልጉት ነጥብ ይኖራል?

ሠላማዊ ትግል የሚዘጋው በምርጫ 
ነው፡፡ ህዝብን ለምርጫ ማዘጋጀት 
ይገባል፡፡ መንግስት ህዝብ ካልተባበረው 
ሊገዛ አይችልም፡፡ ኢህአዴግ 
ህዝብን በተለመደው ፕሮፓጋንዳና 
በአርቴፊሻል ሥራ እንዳያታልለው 
ማሳየት ይገባል፡፡ በድጋሚ መናገር 
የምፈልገው ተቃዋሚዎች ራሳቸውን 
መፈተሽ ያስፈልጋቸዋል የሚለውን 
ነው ፡፡

‹‹ስልጣን ከታጋይ እጅ መውጣቱ 
ጥሩ ነው››

የዛሬው እንግዳችን አቶ አስራት አብረሃ ይባላሉ፡፡የአረና ለፍትህና 
ሉዓላዊነት ፓርቲ /አረና/ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው፡፡

በአገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ከባልደረባችን
ብዙአየሁ ወንድሙ ጋር አጭር ቆይታ አድርገዋል፡፡
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ሟቹ ጠ/ሚኒስቴር ብቻቸውን ይሰሩ እንደነበር 
በአደባባይ አምኗል፡፡ አቶ መለስ 21 አመት 
ሙሉ ያለረፍት ሁሉንም መንግስታዊ ስራዎች 
በመስራታቸው በአጭር እንደተቀጩ የተናገሩት 
ባለሟሎቻቸው መለስ ብቻቸውን ሲሰሩ እነሱ ምን 
እየሰሩ እንደነበር ግን ለመናገር  አልደፈሩም ፡
፡ የሟቹን ጠ/ሚ/ር ታላቅነት ለመናገር ራሱን 
መሬት ያወረደው ኢህአዴግ በዚህ ስብከቱ  
በአመቱ ራሱ ላይ የተኮሰ ፓርቲ ተብሎ በፍኖተ 
ነፃነት ተመርጧል፡፡

መለስ ዜናዊ በህይወት እያሉ ኢህአዴግ ራሱን 
የዳሽን ተራራ ያክል ቆልሎ ያሳይ ነበር፡፡ ኢህአዴግ 
የመንግስት መዋቅርን በመጠቀም ከህግ ውጭ 
ራሱን ሲያደራጅም ኖሯል፡፡ የአቶ መለስ ዜናዊን 
ሞት ተከትሎ ግን ኢህአዴግ እውነተኛ ቦታውን 
ተናግሯል፡፡ የኢህአዴግ ካለ መለስ ትክክለኛ ቦታ 
ምንም እንደሆነም በተግባር አሳይቷል ፡፡

ኢህአዴግ ባለፉት 21 ዓመታት ሁሉን 
የሰራለት ሰው በመሞቱ ‹‹ባዶዬን ነኝ›› በማለት 
እየሰበከ የሚገኘው ፓርቲው፣ ስራዎቹን ሁሉ 

በራሱ ላይ የተኮሰ ፓርቲ
በርካታ የመንግስት ተቋማት በፖለቲካ አቋም 

የተዛባ አሰራሮችን ይጠቀማሉ፡፡ ደንበኞቻቸውንና 
አገልግሎት ፈላጊውን ህብረተሰብ ያጉላላሉ፡
፡ ራሳቸውን ከኃላፊነትና ከተጠያቂነት ውጭ 
አድርገው ግዙፍ የጥፋት እርምጃዎችን ሲወስዱ 
ይታያሉ፡፡ የብርሃንና ሠላም ማተሚያ ድርጅት 
የአገሪቱን ህገመንግስት በመጣስ ቅድመ 
ምርመራ ለማድረግ የሚያስገድድ ውል አዘጋጅቶ 
አሳታሚዎች እንዲፈርሙ ለማስገደድ ያደረገው 
ሙከራ አሳታሚዎች ውሉን አንፈርምም ብለው 
አቋም በመያዛቸው እቅዱን ማስፈፀም አልቻለም፡፡ 
ይሁን እንጂ እርምጃውን በሌላ መልኩ በመቀጠል 

የፍትህ እና የፍኖተ ነፃነት ጋዜጦችን አላትምም 
በማለት የማንአህሎኝነት አቋም ወስዷል፡፡ 

ማተሚያ ቤቱ በምን አይነት የህግ አግባብ 
ጋዜጦችን መርጦ አላትምም እንዳለ ተጠይቆም 
በቂ ምላሽ መሰጠትም አልቻለም፡፡ ማተሚያ 
ቤቱ በመንግስት የሚተዳደር እንደመሆኑ 
የኢህአዴግን አምባገነንነት ተዋርሶ በህጋዊ 
መንገድ ያልተከለከሉ ጋዜጦችን አላትምም ብሎ 
መከልከሉ ብርሃንና ሠላም ማተሚያ ድርጅት  
የዓመቱ አምባገነን ተቋም ተብሎ በፍኖተ ነፃነት 
ጋዜጣ ተመርጧል፡፡ 

የዓመቱ አምባገነን ተቋም

ግምገማ በማድረግ የክልል አመራሮችን 
ከስልጣን በማውረድ በምትካቸው ሌላ ታማኝ 
መሾም ኢህአዴግ ለ21 አመታት የተካነበት 
ተግባር ነው፡፡ በዚሁ አመትም ከፌደራል 
መንግስት የተላኩ አካላት ባሉበት ነዋሪዎችን 
በግዳጅ አፈናቅሎ በማስፈር፣ ድልግል መሬቶችን 
ለባእዳን በማስረከብ ወቀሳ የሚቀርብበት የጋንቤላ 
ክልል ባለስልጣናትን ለመገምገምና ለመበወዝ 
ተሞክሮ ነበር፡፡ 

ከመሬት ቅርምት በሚገኝ ሙስና ሚሊየነር 
እንደሆኑ የሚታሙትን የክልሉን ፕሬዝዳንት 
ኦሞት ኦባንግ ከስልጣን በማውረድ ክስ 
ለመመስረት የተዶለተ ግምገማ እንደነበር ውስጥ 
አዋቂዎች በወቅቱ ተናግረው ነበር፡፡ 

በግምገማው ርዕስ መስተዳደሩ ኦሞድ ኦቦንግ 
ከፓርቲ መሪነታቸው እንዲነሱ መወሰኑን 
ተከትሎ ሰውየውን ወደ ፍርድ ለመውሰድ ካርድ 

አምባገነኑ የኢህአዴግ መንግስት ካሰራቸው 
ሰላም ተናግረው ሰላም ከሚተነፍሱ ሰላማዊ 
ታጋዮች ውስጥ አንዱዓለም አራጌ በቀዳሚነት 
ይጠቀሳል፡፡ አንዱዓለም ያለጥፋቱ እንደታሰረ 
አሳሪዎቹ ራሳቸው እንደሚገባቸው አያጠራጥርም፡
፡

አሁን አንዱዓለም የእድሜልክ እስራት 
ተፈርዶበት በአሳሪዎቹ ቁጥጥር ስር ይገኛል፡፡ 
የመጨረሻው ፍርድ ሳይወሰንበት በፊት የቅጣት 
ማቅለያ እዲያቀርብ ተጠይቆ የሞራል የበላይነቱን 
አጉልቶ ያሳየበትን ንግግሩ በጨፍጋጋው የችሎት 
አዳራሽ አሰማ፤ ንግግሩም የሰሚዎቹን ሁሉ 
ቀልብ የገዛ ሆነ፡፡  

“እኔ በተፈጠርኩበት በዚህ ዘመን ለራሴ፣ 
ለልጆቼና ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ዴሞክራሲና 
ነፃነት እንደሚገባን በማመን አቅሜ በፈቀደው 

ተመዘዘ፡፡ እናም “በ1995 በአኝዋክ ተወላጆች ላይ 
በመንግስት የሀይል እርምጃ ሲወሰድ የክልሉ 
ፖሊስ ኮሚሽነር በመሆን እርምጃውን የመሩት 
እርሶ ነዎት” በሚል በገምጋሚዎቻቸው ተጠያቂ 
ተደረጉ፡፡ ይህን ግዜ ሰውየው “መቼም መንግስት 
መሀሪነውና ምህረት ያድርግሊኝ” አላሉም፡
፡ ወይም “አንድም ደም አላፈሰስኩም” ብለው 
አልሸመጠጡም፡፡ ይልቁንም ያልተጠበቀ “የደፋር” 
ንግግር አደረጉ፡፡ “እኔ በዚህ ጉዳይ የምጠየቅ 
ከሆነ ጠ/ሚኒስትሩም ይጠየቁ፡፡ እርምጃውን 
እንድንወስድ ትዕዛዝ የሰጡኝ እሳቸው ናቸው” 
አሉ፡፡ ይህንን ዜና የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮና 
ሌሎችም የዜና አውታሮች ይፋ ሲያደርጉት 
ደፋር ተናጋሪ በመባል የተሞካሹትን ኦምድ 
ኦቦንግ  ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣም የአመቱ ምርጥ 
ተገምጋሚ በማለት መርጣቸዋለች፡፡ 

መጠን ታግያለሁ፡፡ ይኼን በማድረጌ በማንም 
ላይ በክፋት አልተነሳሁም፤ ይኼን በማድረጌ 
ህግ ጥሼ አላውቅም፤ ይኼን በማድረጌ በደሃዋ 
ሃገሬ ጥቅም ላይ አልተነሳሁም፤ ይሄን በማድረጌ 
ፈጣሪዬን፣ የኢትዮጵያን ህዝብም ሆነ ህሊናዬን 
የሚያሳዝን አንዳች ነገር ፈፅሜያለሁ ብዬ 
አላምንም፡፡ ፍፁም ሰላም ይሰማኛል፡፡ እኔን እዚህ 
ያቆመኝ የነፃነት ናፍቆት ነው፡፡ በኢትዮጵያ ፍርድ 
ቤቶችም ፍትህን ለምኜ ስነፈግ ይኼ የመጀርያዬ 
አይደለም፡፡ ከሳሾቼ እንድጠጣው የሚፈልጉትን 
የግፍ ፅዋ በፀጋ ከመጠጣት ውጪ ባልፈረፀምኩት 
ወንጀል ማቅለያ የመጠየቅን አማራጭ ህሊናዬ 
ስላልተወልኝ አዝናለሁ፡፡”

ከላይ የቀረበውን መሳጭ ንግግር ያደረገውን 
ታጋይ አንዱዓለም አራጌን የአመቱ መሳጭ 
ተናጋሪ በማለት በፍኖተ ነፃነት ተመርጧል፡፡ 

የአመቱ ምርጥ ተገምጋሚ

የአመቱ መሳጭ ንግግር

በነሐሴ ወር የመጀመሪያ ሳምንት ጋዜጠኛ 
ሳምሶን ማሞና ባለቤቱ ለእስር የመዳረጋቸውን 
ዜና ኢትዮ ቻናል ይፋ አድርጋለች፡፡ ጋዜጠኛው 
የዋስ መብቱ ተከብሮለት በሌሊት ከእስር ከተለቀቀ 
በኋላ በቁጥጥር የዋለበት ምክንያት እርሱና ባለቤቱ 
የሚያስተዳድሯቸው ድርጃቶች የንግድ ፈቃዳቸው 
ባለመታደሱ እንደሆነ መናገሩ ተጠቅሷል፡፡ ሳምሶን 
እንደ ማንኛውም በንግድ ህግ የተመዘገበ ነጋዴ 
ግብር መክፈልና የንግድ ፈቃዱን ማደስ የሚገባው 
ቢሆንም “የ2002 /03 የንግድ ፈቃዱን አለማደሱንና 
ያልተከፈለ የግብር ዕዳ እንዳለበት በራሱ አንደበት 
እማኝነቱን ለህትመት ውጤቶች ሰጥቷል፡፡

ከእስር ከተፈታ በኋላ ጋዜጠኛው በፍኖተ ነፃነት 
እምነት ፖሊስ ሊጠቀምበት ይገባ የነበረን መረጃ 

ሰጥቷል” እኔ ብቻ ተለይቼ መታሰር አይገባኝም›› 
በማለት የተናገረው ሳምሶን‹‹ የታሰርኩት የንግድ 
ፈቃድ ባለማደስ ቢሆንማ ኖሮ ከመቶ ሺህ በላይ 
ነጋዴዎች በታሰሩ ነበር›› ብሏል፡፡ እርግጥ ነው 
ፖሊስ ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን የንግድ 
ፈቃዱን ያላደሰውን ሳምሶንን ከነባለቤቱ በቁጥጥር 
ስር አውሏል፡፡ ነገር ግን ሳምሶን በእርሱ መንገድ 
የሚነግዱ ሰዎች ስለመኖራቸው በአደባባይ 
ተናግሯል፡፡ ያለ በቂ መረጃ ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች 
በሚታሰሩባትና ሰዎች በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ 
መረጃ በሚፈለግባት አገር ሳምሶን “ሌሎችም አሉ” 
በማለት ጥቆማ እየሰጠ ፖሊስ ዝምታን መምረጡ 
በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ፍረጃ በአመቱ በከንቱ የባከነ 
መረጃ ለመሰኘት በቅቷል፡፡

ፖሊስ በቸልታ ያለፈው የአመቱ 
የሳምሶን ማሞ ምስክርነት

ኢህአዴግ እንደ ድርጅትም እንደ 
መንግስትም በርካታ ግምገማዎችን ያደርጋል፡፡ 
የባለሥልጣናት ግድፈቶች በነዚህ ግምገማዎች 
ይነሳሉ፤ የሙስና ወንጀሎቻቸውም ይጋለጣሉ፡፡ 
ሆኖም በፖለቲካ አመለካከት ከኢህአዴግ የተለየ 
አስተሳሰብን ካላራመዱ በስተቀር ሙስኞችና 
የአስተዳደር በደል ያደረሱ ባለስልጣናት በህግ 
ሲጠየቁ አይታይም፡፡ ግምገማ ሲደረግም ትኩረት 
የሚደረገው የታችኛው ሠራተኛ ላይ ነው፡፡ አልፎ 
አልፎ እርምጃ ቢወሰድም በእነዚሁ አካላት ላይ 
ነው፡፡ በዚህ ምክንያት ተቃዎሚዎች “ትንንሾቹን 
አሳዎች ትታችሁ ትልልቆቹን አሳዎች ያዙና 
አሳዩን” በማለት በመንግስት ላይ ሲተርቱ 
ተሰምቷል፡፡

በ2004 ዓ.ም ከተደረጉት ግምገማዎች 
ውስጥ ምርጥ የተባለው በከንቲባ ኩማ ደመቅሳ 
የተመራውና ቡራዩ ከተማ ውስጥ የተደረገው 
ግምገማ ነው፡፡ የአካባቢው ኃላፊዎች መሬት 
አላግባብ ወስደዋል፤ የመንግስት መሬት ሸጠዋል፣ 
ለውጠዋል፤ ለማይገባቸው ሰዎች ሰጥተዋል፤ 

በሚል ነበር ግምገማው፡፡ በዚህ ወቅት ታዲያ 
አቶ ኃይሉ ንጉሴ የተባሉ የማዘጋጃ ቤቱ ሰራተኛ 
“ግምገማ ከሆነ ታች ያለውን ብቻ ሳይሆን ወደ 
ላይ ያሉትንም ባለሥልጣናት እናጋልጥ፡፡” ካለ 
በኋላ “እዚህ ቡራዩ ከተማ ውስጥ ወ/ሮ አዜብ 
መስፍን (የጠ/ሚኒስትሩን ባለቤት መሆኑ ነው) 
በወንድማቸው ስም ያለአግባብ መሬት ወስደዋል፡
፡” በማለት ባልተጠበቀ ሁኔታ ያጋልጣል፡፡ ይሁን 
እንጂ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አቶ ኃይሉ ንጉሴ በዚህ 
ተግባሩ መፀረሙስና መኮንንነት አልተሾመም 
ወይም አልተሸለመም፡፡ ከግምገማው በኋላ ግን 
አቶ ኃይሉ የተገኙት ዘብጥያ ነበር፡፡ በአምባገነኖች 
ዘንድ ግምገማ የፖለቲካ ቂም በቀል መወጫ 
ከመሆን የዘለለ ውጤት ባይኖረውም አንዳንዴ 
እንዲህ አይነት መረጃ ይወጣበታልና “ግምገማ 
ለዘላለም ይኑር” ለማለት ያስቃጣል፡፡

ያልተጠበቀ መረጃ ያፈተለከበት የቡራዩ 
ማዘጋጃ ቤት ግምገማ በፍኖተ ነፃነት የአመቱ 
ምርጥ ግምገማ ተብሎ ተመርጧል፡፡

የዓመቱ ምርጥ አውጫጪኝ 
(አፈርሳታ)

ከ ገፅ 2 የዞረ....

የኢትዮጵያ ህዝብ በበርካታ የመንግስት 
ተቋማት በሚፈፀሙ ህገወጥና አድሏዊ ድርጊቶች 
ምክንያት እምነት ማጣቱን የሚያሳዩ የተለያዩ 
አመላካቾች ይስተዋላሉ፡፡ ዛሬ በመንግስት መ/ቤት 
አገልግሎት ፍለጋ ሄዶ ፍትሐዊ የሆነ ውሳኔና 
አገልግሎት ለማግኘት የኢህአዴግ አባል ወይም 
ደጋፊ መሆን የግድ ነው፡፡ አሊያም ጉቦ መስጠት 
ሌላኛው አማራጭ፡፡ 

በዚህ ምክንያት ህዝቡ በመንግስት ተቋማት 

ላይ እምነት የለውም፡፡ በ2004 ዓ.ም ኪሊማንጃሮ 
ኢንተርናሽናል የሚባል ተቋም 600 ኢትዮጵያዊያን 
በ27 የመንግስት ተቋማት ላይ አስተያየት እንዲሰጡ 
አድርጐ ነበር፡፡ በመጨረሻም የህዝብ አመኔታ 
ያቱ ተቋማት የተባሉት 1ኛ ፍ/ቤቶች 2ኛ ዐቃቢ 
ህግ 3ኛ ፖሊስ 4ኛ ጉምሩክ 5ኛ ቴሌኮሚኒኬሽን 
በደረጃ ተቀምጠዋል በተለይ የህግ ተርጓሚ አካላት 
በህዝብ እምነት ማጣት በአገሪቱ ውስጥ ያለውን 
የህግ የበላይነት ጥያቄ ውስጥ ከቶታል፡፡

በ2004 ዓ.ም በህዝብ እምነት ያጡ ተቋማት

በታህሣስ ወር የተጀመረውና ከጊዜ ወደ 
ጊዜ በህብረተሰቡ ውስጥ እየዘለቀ የመጣው 
የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጥያቄ በአመቱ የጐላ 
ትኩረት ከሳቡ ክስተቶች መሀከል ይመደባል፡
፡ “የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት 
(መጅሊስ) አወሊያ ት/ቤትን ለማስተዳደር ሞራላዊ 
ብቃት የለውም” በሚል ቀላል ጥያቄ ተጀምሮ 
ወደ መብት ጥያቄ አምርቷል፡፡ የመንግስት 
ታጣቂዎች የሀይል እርምጃ መውሰዳቸውም ሆነ 
ጥያቄውን የሚያስተባብሩት የመፍትሄ አፈላላጊ 
ኮሚቴ አባላት መታሰራቸው የሰላማዊ ትግሉን 
አቅጣጫ አላስቀየረውም፡፡ ተቃውሞውና ጥያቄው 
አሁንም ተጠናክሮ ለመቀጠሉ እንቅስቃሴው 
በተጠና ስትራቴጂ ላይ እንደተመሰረተና ተተኪ 
አስተባባሪዎችንም ያዘጋጀ እንደሆነ የሚያረጋግጥ 

ነው፡፡ ለሰላማዊ ተቃውሞው የህዝቡን ስሜት 
በማያንሩ የመቀመጥ፣ የዝምታና የእጅ ምልክት 
ተቃውሞዎችን መመረጣቸው ሙስሊም ባልሆነው 
ህብረተሰብና ጉዳዩን በሚከታተሉ ግለሰቦች ዘንድም 
“ደግሞ ዛሬስ ምን አይነት ትዕይንት ያሳዩ ይሆን?” 
በሚል እለተ ዐርብ በጉጉት እንዲጠበቅ አድርጓል፡፡

ይህ ጥያቄ ሰላማዊ የትግል አግባብ ተከትሎ 
የተካሄደ ከመሆኑም በላይ ከእምነቱ ውጪ የሆኑት 
ዜጐችንም ድጋፍና አጋርነት ለማግኘት የቻለ ነበር፡
፡ በአደረጃጀቱ፣ በተከታታይነቱ፣ በሰላማዊነቱ፣ 
በርካታ ህዝብ በማሳተፍ ቀልብ ገዢ የተቃውሞ 
ሰልፎችን በስኬት በማከናወኑ የኢትዮጵያ 
ሙስሊሞች ተቃውሞ የአመቱ ምርጥ ሰላማዊ 
ትግል በመባል በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ተመርጧል፡፡

የአመቱ ምርጥ ሰላማዊ ትግል

በኢትዮጵያ ዜጎች በፖለቲካዊ ምክንያት 
መታሰራቸውን ስንሰማ ድርጊቱ ቢያሳዝነንም 
ኢህአዴግ ከመሰሉ አንባገነናዊ መንግስታት 
የሚጠበቅ ነውና ላያስገርመን ይችላል፡፡ ሆኖም 
እንስሳ በፖለቲካዊ ምክንያት መታሰሩን ስንሰማ 
ግን ክስተቱ ከማስገረም አልፎ አስቂኝ ዜና 
ይሆናል፡፡ ነገሩ እንዲህ ነው በሰሜን ጎንደር 
ምዕራብ አርማጨሆ አርሷደሮች የእርሻ 
ቦታቸውን ለቀው እንዲወጡ በወረዳው አመራሮች 
ይታዘዛሉ፤ አርሷደሮቹ ግን ትዕዛዙን ባለመቀበል 
እምቢኝ ይላሉ፡፡ 

በዚህ ውዝግብ መሀከል እንዳሉ ክረምቱ 
ዝናቡን ጭኖ ይመጣል፤ በሬና ገበሬም እርሻ 
ላይ ይዘምታሉ፡፡ ሰኔ 15 ቀን 2004 ዓ.ም 
ግን  ለበሬዎቹም ሆነ ለገበሬዎቹ መልካም ቀን 
አልሆነም፤ ወረዳው አደራጅቶ ያስታጠቃቸውና 
“ፀረ ሽምቅ ኃይሎች” የሚል ስም የተደረበላቸው 
አካላት በስራ ላይ በነበሩት ገበሬዎች ላይ ቶክስ 

ይከፍታሉ፣ በአካባቢው የነበሩትንም 120 
በሬዎችና ከ60 በላይ ገበሬች ያስራሉ፡፡ 

የበሬና የገበሬ እስሩን አስቂኝ የሚያደርገው 
በሬዎቹ በፖለቲካ ምክንያት መታሰራቸው 
ብቻ ሳይሆን ከጌቶቻቸው በላይ በላይ ምግብ 
ተከልክለው መቀጣታቸው ነው፡፡  

አምባገነኑ የአቶ መለስ መንግስት በሰዎች 
ላይ የጀመረውን የግፍ አያያዝ ወደ እንስሳትም 
ማሻገሩ የሚያሳፍር ነው፡፡ የኢህአዴግ ስርአት 
ሲወድቅ የምዕራብ አርማጨሆ በሬዎችም 
ኢህአዴግን በመብት ጥሰት መክሰሳቸው 
የሚቀር አይመስልም፡፡ በሬ ከማሰቃየትና በበሬ 
ከመከሰስ ፈጣሪ ይሰውራችሁ!! ኢህአዴጋውያን 
አሜን በሉ! ይህን መረጃ ሰኔ 19 ቀን 2004 
ዓ.ም ለህዝብ ያደረሰችው ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ 
የምዕራብ አርማጨሆ በሬዎች ከገበሬዎች ጋር 
የመታሰራቸውን ዜና የአመቱ አስቂኝ ዜና 
በማለት መርጣዋለች፡፡           

የአመቱ አስቂኝ ዜና
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ሰላማዊ ትግል ከባድ ቢመስልም ቀላል ነው

ብስራት ወ/ሚካኤል

ሰላምን የሚጠላ ሰው የለም፡፡ ነጻነትን 
ለማግኘት ግን ሁለት አማራጮች አሉ፡
፡ አንዱ የኃይል አስተላለፍን መጠቀም ሲሆን 
ሌላው ሰላማዊ መንገድን በመከተል ነጻነትን 
ለማምጣት የሚደረግ ጥረት ነው፡፡ በሰላማዊ 
መንገድ የሚደረግ ጉዞ ግቡ ለሀገርናለህዝብ 
ሰላምን ከመፍጠር በተጨማሪ ዴሞክራሲያዊ 
ስርዓትን እውን ለማድረግ፣ የዜጐች ሰብዓዊ 
መብት እንዲከበር፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ 
ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ ትልቅ ሚናን 
ለመፍጠር  ያለመ ነው፡፡

በኢትዮጵያ ይህን ለመተግበር የተለያዩ 
አካላት ተንቀሳቅሰው ነበር፤ በመንቀሳቀስ ላይም 
ይገኛሉ፡፡ በተለይ ነፍጥ በማንገብ የኃይል 
አስተላለፍን ምርጫቸው ካደረጉት መካከል 
ህወሓት/ኢህአዴግ አንዱ ነው፡፡ ዓላማውን 
ለማሳካትም 17 ዓመታትን በትጥቅ ትግል 
አሳልፎ ስልጣን ላይ መቀመጡን የድርጅቱ 
አመራሮች የተናገሩ ቢሆንም ዛሬም ቢሆን 
ከልባቸው ከጫካው አስተሳሰብ እንዳልወጡ 
ይስተዋላል፡፡ ለዚህም ማሳያ ድርጅቱ አርቅቆ 
ባፀደቀው ህገ መንግስት ላይ የመደበለ ፓርቲ 
ሥርዓት፣ የፕሬስ ነፃነት እና ሐሳብን በነፃነት 
የመግለጽ መብት መረጋገጡን ቢደነግግም 
በተግባር ግን ሊያውለው እንዳልቻለ ከተጨባጭ 
እውነታዎች በመነሳት መገንዘብ ይቻላል፡፡

ሰላማዊ ትግል ያለው ጠቀሜታ
ሰላማዊ ትግል ከትጥቅ ትግል በእጅጉ 

ይለያል፡፡ በባህሪው ከነፍጥ (ከጦር መሳሪያ) 
ንኪኪ የራቀ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ነው፡፡ ይህም 
አምባገነን ስርዓትን በመቃወም ሰላማዊና ህጋዊ 
የስልጣን ሽግግር እንዲመጣ ሰላማዊ ሰልፍ 

በማድረግ፣ የትምህርት፣ የርሃብና የስራ ማቆም 
አድማ ማድረግን ጨምሮ 100 – 200 የሚጠጉ 
ስልቶችን በመጠቀም ጫና ለማሳደር የሚያስችል 
ስለመሆኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ እነዚህ 
አመፅ አልባ የትግል ስልቶች መብትን የበለጠ 
ፍሬያማ የሚሆኑት ከተናጠል ይልቅ በሙያ 
ማኅበርም ይሁን በፖለቲካ ፓርቲ ተደራጅቶ 
በመንቀሳቀስናበመታገል ነው፤ለስኬታማነቱ  ግን 
መስዋዕትነት መክፈልንም ይጠይቃል፡፡ 

በርግጥ በኢትዮጵያ በተቃዋሚዎች ሰላማዊ 
ትግሉ ውጤታማ እንዲሆን ምን ያህሉ በአግባቡ 
ተተግብረዋል የሚለው መታየት ያለበት ቢሆንም 
የመታገያ ስልቶቹን ከማኅበረሰቡ ባህልና ወግ 
እንዲሁም አኗኗር ጋር የሚሄዱትን እንኳን 
ለይቶ ያለማወቅና  ያለመጠቀም ችግር እንዳለ 
መናገር ይቻላል፡፡

ሰላማዊ ትግል የዜጐችን ለቅሶ ከማቆምና 
አምባገነን ሥርዓትን ከማስወገድ በተጨማሪ 
ሰላማዊ የስልጣን ሽግግርን ለማምጣት ከፍተኛ 
ጠቀሜታ አለው፡፡ በዚህም የህዝቡን የፖለቲካ፣ 
የኢኮኖሚና የማኅበራዊ ህይወት ተሳትፎ 
ንቃተ ህሊናን ለማሳደግ ጉልህ ሚና እንዳለው 
ይታወቃል፡፡ 

ሌላው ጠቀሜታ የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ 
ትጥቅ ትግል ገብተው የሚያጠፉትን የሰው 
ህይወት፣ ጊዜና ገንዘብን ለመቆጠብና ለዚህ 
የሚውለውን ሃብት ለሀገር ሰብዓዊና ቁሳዊ 
ልማት እንዲውል በማድረግ ከፍተኛ ጠቀሜታ 
ይኖረዋል፡፡ ለዚህም ገዥው ፓርቲን ለመደበለ 
ፓርቲ ሥርዓት ያለውን ቁርጠኝነት የሚጠይቅ 
ነው፡፡ ይህ በገዥው ፓርቲ ይሁንታን ባያገኝ 
እንኳ ለተግባራዊነቱ ተቃዋሚዎችም ትልቅ 
ኃላፊነት እንዳለበቸው ሊዘነጋ አይገባም፡፡ 
ስለሆነም ሰላማዊ ትግል ብዙ ፈተናዎች ያሉበት 
ቢሆንም የዜጐችን ኑሮ ለማሻሻልና የሀገርን 
ዕድገት ከፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ይልቅ በተግባርም 
ለማረጋገጥ ይረዳል፡፡

ኢህአዴግ ስለ ሰላማዊ ትግል 

ያለው አመለካከት 
ኢህአዴግ ከአፈጣጠሩ በሰላማዊ ትግል 

እምነት የሌለው በመሆኑ ስልጣንን በትጥቅ ትግል 
መያዙ ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ የህዝቡን ልብ 
ለማማለል ከ4 ዓመት የሽግግር መንግስት ቆይታ 

በኋላ ባፀደቀው ህገ መንግስት በሀገሪቱ የመደበለ 
ፓርቲ ሥርዓት መመስረቱንና ሐሳብን በነፃነት 
መግለፅ እንደተረጋገጠ ይፋ አድርጐ ነበር፡፡ 
ነገር ግን ድርጅቱ ቃሉን ማክበር ቢሳነውም፤ 
የመንግስት ሥልጣን በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ 
ብቻ የሚያዝ መሆኑን መግለፁ አይዘነጋም፡፡ 

 በኢህአዴግ አመለካከት ሐሳብን በነፃነት 
መግለጽ ማለት እርሱ በሚፈቅደው ርዕሰ ጉዳይ 
እና በሚመራው መንገድ ብቻ መሆን እንዳለበት 
ይገነዘባል፡፡ የመደበለ ፓርቲ ሥርዓትንም ቢሆን 
የምስክር ወረቀት ያላቸው ብዙ ፓርቲዎች በሀገሪቱ 
መኖራቸውን እንጂ በነፃነት ተንቀሳቅሰው ከህዝቡ 
ጋር እንዲወያዩና አማራጭ ፖሊሲዎቻቸውንና 
ፕሮግራሞቻቸውን እንዲያቀርቡ አይፈቅድም፡
፡ ምናልባት በሁኔታዎች አስገዳጅነት ቢፈቅድ 
እንኳ ለእንቅስቃሴያቸው ሌላ “የህግ ገደብ” ያለው 
ቀይ መስመር ያሰምራል፡፡ ነገር ግን የመጫወቻ 
ሜዳውን አጥብቦ በየጊዜው የመንግስት ስልጣን 
የሚያዘው በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ ብቻ 
መሆኑን ይደሰኩራል፡፡

ምናልባት እንደ 1997 ዓ.ም ጠባብ የምርጫ 
ምህዳር በመፍጠር  ቢሸነፍ የመጣበትን 
የትጥቅ ትግል ያስታውስና ማወራረጃ በማድረግ 
የተፎካካሪዎቹን ትግል ለመቀልበስ ይተጋል፡፡

በርግጥ ሰላማዊ ትግል ከትጥቅ ትግል 
ያላነሰ ከፍተኛ መስዋዕትነት እንደሚያስከፍል 
ቢታወቅም አዋጭነቱ ላይ ግን ምንም ጥርጥር 
የለውም፡፡ በዚህም ከሀገሪቷ አምባገነን ሥርዓትን 
በማስወገድና በማንኛውም እንቅስቃሴ ህዝባዊ 
ተሳትፎን እንደሚያጐለብት ይታወቃል፡፡ ስለዚህ 
ለዜጐች ተጠቃሚነት ሰላማዊ ትግል ትልቅ 
አስተዋፅዖ አለው፡፡ 

ለአብነትም የአሜሪካው ማርቲን 
ሉተርኪንግ፣ የህንዱ ማህተመ ጋንዲና የደቡብ 
አፍሪካው ኔልሰን ማንዴላንና ሀገሮቻቸው 
አሁን ያሉበትን ደረጃ ማየት በቂ ይመስለኛል፡፡ 
ኢህአዴግና አመራሮቹ ግን የመጡበት መንገድ 
የትጥቅ ትግል በመሆኑ ከላይ የተጠቀሱትን 
አምኖ ለመቀበል ይከብዳቸዋል፡፡ በዚህም 
ምክንያት ሰላማዊ ትግል የሚያደርጉትንና 
ለማድረግ የሚፈልጉትንም ወደ ሌላ የትግል 
አቅጣጫ (ወደ ትጥቅ ትግል) እንዲያዘነብሉ 
እያስገደደ ይገኛል፡፡ ምክንያቱም ቀድሞም ቢሆን 
ኢህአዴግ  የሰላማዊ ትግል እውነታን የሚረዳው 

በህግ እንዳፀደቀው ሳይሆን እንደራሱ ፍላጐትና 
ልምድ በመሆኑ ነው፡፡

ሰላማዊ ትግል በኢትዩጵያ 
የስልጣን ሽግግሩ በዴሞክራሲያዊ መንገድ 

እንዲከናወን ሁሉም የሚመኝ ቢሆንም 
ተግባራዊነቱ ከችግር አልጸዳም፡፡የውጪ ጠላትን 
ያንበረከክንበትን የጦር ጀብደኝነት ስሜት በሀገሪቱ 
የፖለቲካ ስርዓት ለውጥ ላይም መተግበራችን 
አንዱ አንዱ እንቅፋት ነው፡፡ ችግሮችን በጠረጴዛ 
ዙሪያ ከመፍታትና ጠቃሚውን ከመውሰድ ይልቅ 
የአልሸነፍ ባይነትን ባህል የሙጥኝ ማለታችን 
ለሰላማዊ ትግሉ አለመሳካት ዋነኛው ነው፡፡ 

ሌላው ገዥዎች ስልጣንን የህዝብና የሀገር 
አገልጋይ መሆኛ አድርጎ ከመቀበል ይልቅ እስከ 
ዕለተ ሞት(እንደ አቶ መለስ ዜናዊ) ድረስ የግል 
ርስት አድርጎ የመቁጠር አባዜ አንዱ ለሰላማዊ 
ትግል አለመሳካት ምክንያት ነው፡፡

ተቃዋሚዎች የሚጠቀሙትን የሰላማዊ 
ትግል ስልት ከህዝቡ ባህልና ወግ፣ ከጊዜው 
ትውልድና ቴክኖሎጂ  ጋር አጣምሮና አስማምቶ 
ከመጠቀም ይልቅ ጊዜ ያለፈባቸውንና በተቃራኒ 
ጎራ ያለው ተቀናቃኛቸው የሚያውቃቸውን 
የተወሰኑ የምዕራባዊያን ሰላማዊ የትግል ስልት 
ብቻ በመጠቀም ድልን መናፈቃቸው ሂደቱን 
ስኬት አልባ አስመስሎታል፡፡ በአንጻሩ ህዝቡ 
በ1997ዓ.ም የምርጫ ወቅት   ለዴሞክራሲያዊ 
ስርዓት መመስረት ያሳየውን ቁርጠኝነት 
ባለመድገሙ ዛሬ የመከራ ጌዜን እንዲገፋ 
አስገድዶታል፡፡ በአጠቃላይ ሰላማዊ ትግሉ 
ውጤታማ ይሆን ዘንድ ገዥው ፓርቲ ቢያንስ 
በወረቀት ላይ ያሰፈራቸውን ህጎች ቢተገብርና 
ዓርዓያ ቢሆን፣ ተቃዋሚዎች ደግሞ ከሀገራችን 
ህዝብና ከትውልዱ  ጋር ሊሄዱ የሚችሉ 
የመታገያ ስልቶችን ቢቀይሱና ቢተገብሩ፣ 
ህዝቡም ሌላ ሰው ነፃ እንዲያወጣው ከመጠበቅ 
ይልቅ ራሱን ነፃ ለማውጣት ቢሞክርና ላመነበት 
ተቃዋሚም አስፈላጊውን ድጋፍ ቢያደርግ 
ሰላማዊ ትግሉ ባጭር ጊዜ ውጤታማ ይሆናል፡
፡ ስለዚህ ሰላማዊ ትግሉ በአግባቡና በጊዜው 
ከተጠቀሙበት መስዋዕትነትን በማስከፈሉ ከባድ 
ቢመስልም  ከውጤቱ አንፃር ሲታይ ግን ቀላል 
ነው ለማለት እንደፍራለን፡፡

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 ጥናታዊ  ትንተና ለማቅረብ ለሚፈልጉ ምሁራን በራችን ክፍት ሲሆን 

የዝግጅት ክፍሉ አድራሻዎች 

  dandi@andinet.org or andinet@andinet.org

0926814681  ማግኘት ይቻላል



www.andinet.org
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ዳኛቸው መዳኘቱን ቀጥሏል

ሰለሞን ስዩም

ግንቦት 7 ቀን 2004 ዓ.ም ገበያ ላይ በዋለችው 
ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ላይ “እውነት የራሷም 
የውሸትም ማስረጃ ናት” በሚል ርዕስ እጓለ ገብረ 
ዮሐንስን በማንሳት ከሌሎች ሁለት ምሁራን ጋር 
በማወዳደር አንዳች ነገር ከትቤ ነበር፡፡ በወቅቱ 
ካልኳቸው የሚከተለውን ልድገም “በህይወት 
ቆይታ ውስጥ ምጡቅ እጓለዎችን ታዘብኩ፡፡ አንዱ 
እጓለ እኔ እንጂ አብዛኛው አንባቢ የማያውቁልኝ 
ነው [በወቅቱ አያቴ ናቸው ላለማለት ነበር]፡፡ የቤተ 
ክህነቱ ምሁር፣ የእውነት ተከላካይ የይሉኝታ ገዳይ፡
፡ ሁለተኛው ግን ፈላስፋው እጓለ ገብረ ዮሐንስ 
ናቸው፡፡ በዘመኔ ከሚነሱትና ውዳሴ ከበዛላቸው 
ሰዎች የማያንሱ ግን የተረሱ ጀግና ይመስሉኛል፡፡

“ዶ/ር እጓለ ገብረ ዮሐንስ የአካዳሚያዊ 
እውቀት ረድፍ አደላዳይ ይመስላሉ፡፡ ባደረጓቸው 
ንግግሮች የጥንቃቄ አምባ እንደነበሩ ይነገርላቸዋል፡
፡ ፕ/ር መስፍን ወ/ማሪያም ቀጥታና /ፊት ለፊት/ 
ተናጋሪ ቢሆኑም ሀሳባቸው ሁሌም ቀጥተኛ ነው 
አልልም፡፡ ፕ/ሩ ትኩረታቸው የያዙትን ጉዳይ 
ያለፍርሃት በመፃፍ ላይ ነው፡፡ ፕ/ሩ በባህሪያቸው 
ሰንጣቂ ቢሆኑም ቅሉ ተቺ መካሪም ይመስሉኛል፡
፡ በአፃፃፋቸው የተለዩ የስንዴ ዘሮችን ማሳው ላይ 
ከሚለይ ገበሬ ጋር ይመሳሰላሉ፡፡ አሁን አሁን ወደ 
አደባባይ የመጡት ዶ/ር ዳኛቸው አሰፋ ደግሞ 
ወደኛ የዞረውን ሳንቲም ግልባጭ እንዳለው ማሳየት 
ስራዬ ያሉ ናቸው፡፡ ዶ/ር ዳኛቸው የስንዴ ዘሮችን 
ማሳው ላይ ከመለየት ይልቅ የማሳውን ስንዴ በነዶ 
በነዶ ወደ ማሰር ያዘነብላሉ፡፡ 

ይህን ለማንሳት የተገደድኩት ዳኛቸው ለዛሬ 
መነሻ የሆነኝን ንግግር የዘጉት በዶ/ር እጓለ ሀሳብ 
በመሆኑ እንዲሁም የሦስቱን ሰዎች የአደባባይ 
ምሁርነት ከዚህ በፊት ካንዴም ሁለቴ አወዳድሬ 
በመፃፌ ነው፡፡

ዶ/ር ዳኛቸው ተቃዋሚዎችን የመተቸት 
ጊዜው አሁን ያለመሆኑን ቢናገሩም ዶ/ር እጓለ 
“እውነት የራሷም የውሸትም ማስረጃ ናት” በማለት 
አንድን ጀርመናዊ ፈላስፋ ጠቅሰው መናገራቸውን 
አስታወሱ፡፡ እጓለ ያሉት “አንድን ሁሌም ደሳሳ 
ነው እያሉ ከመኖር ከጎኑ ምርጥ ቤት መስራት 
በራሱ የጎጆውንም ደሳሳነት የራሱንም አዲስነት 
ይመሰክራል” ሲሉ ነበር፡፡ ይህን ምሳሌ ያነሱት 
ዳኛቸውም ተቃዋሚዎች ሁሌ የኢህአዴግን ፖሊሲ 
በመተቸት ከሚጠመዱ ምርጥ አማራጭ ፖሊሲ 
ቢያቀርቡ ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚመቱ 
ለማጠየቅ ነበር፡፡ 

1647 ኢንግሊዝ Vs የዛሬ ኢትዮጵያ
የፈላስፎቹ አውራ አርስቶትል “knowledge 

is classification” ይላል፡፡ እንግሊዛዊው ዲደር 
በበኩሉ “knowledge is comparism” ይላል፡፡ 
ዳኛቸው ደግሞ “knowledge is classification 
and comparism›› የሚሉ ይመስሉኛል፡፡

ጥቅምት 2 ቀን 1647 ዓ.ም እ.ኤ.አ በእንግሊዝ 
ሀገር ለንደን ከተማ አንድ በሻማ ብርሃን የደበዘዘ 
ቤት ውስጥ ሰዎች ስብሰባ ተቀምጠዋል፡፡ የስብሰባው 
አጀንዳ ዛሬ ላይ ሆነን ስናስብ በወቅቱ አጀንዳ 
ይሆናል የሚባል አይደለም፡፡ “ዴሞክራሲያዊ 
መንግስትና አተገባበሩ›› የሚል ነበርና፡፡ በቤቱ 
ውስጥ የአምስት ሬጂመንት ኃላፊው ኮሎኔል 
ሬንቦ፣ የአብዮቱ አቀጣጣይ አሊቬር ክሬምዌል 
እንዲሁም የወግ አጥባቂ ቡድኑ አይቶን ዋነኞቹ 
ተዋናዮች ነበሩ፡፡ 

ስለጉዳዩ ዛሬ ላይ ሆነን እንድንተርክ ያደረገን 
ደግሞ አንድ የሻማ ብርሃኑ ብዙም የማይደርስበት 
ጥግ ላይ ተቀምጦ “Note” የሚወስድ ሰው ነበር፡፡ 

የመጀመሪያው ጉዳይ ‹‹ማን ይምረጥ›› የሚል 
ነበር፡፡ ይህ ሲባል ያው ‹‹ከወንዶች መካከል እነማን 
ይመርጣሉ?” የሚል መሆኑ ነው፡፡ 

ወግ አጥባቂው አይቶን “ገንዘብ ያፈሩ፣ ቤት 
ንብረት ያላቸው ናቸው መምረጥ የሚችሉት” 
ይላል፡፡ የዚህ ሰው ዋነኛ መከራከሪያ ድሃ 
አይመርጥም የሚል ጭፍን አልነበረም፡፡ ቁም ነገሩ 
“ማንም አልፎ ሂያጅ ሀገሩ ላይ ላይኖርበት በኛ 
ህይወት ወስኖ እኛን ማግዶ እንዳይሄድ” የሚል 
ነው እንጂ፡፡ ኮሌኔል ሬንቦ ተቃወመ፡፡ “እያንዳንዱ 
ሰው የራሱ ህይወት ኃላፊ ነው፡፡ በመሆኑም 
የኃላፊነት እኩልነት (equality of responsibility) 
መኖር አለበት” ሲል አጥብቆ ተከለከለ፡፡ ዳኛቸው 

ስለዚህ ኮሎኔል ሲያነሳ ‹‹ደርግ ድቅን ይልብኛል›› 
ይላሉ፡፡ ሁለቱን ሲያወዳድሩም ሄግል “ከታሪክ 
የተማርነው ቢኖር ከታሪክ ያለመማራችንን ነው›› 
ሲል መናገሩን ይጀምራሉ፡፡

ኮሎኔል ሬንቦ “በዴሞክራሲያዊት እንግሊዚ 
ማን ይምረጥ?” ብሎ ሲከራከር ደርግ ከ500 
ዓመት በኋላ “ማን ይገደል” ብሎ ይከራከር 
እንደነበር በማስታወስ የሰው ልጅ ታሪክ ከታሪክ 
ያለመማሩ ታሪክ መሆኑን ይናገራሉ፡፡ ኮሎኔል 
ሬንቦ “አስተዳደር የዜጎች ፍቃድ ይጠይቃል” ሲል 
ያክላል፡፡ አይተን በበኩሉ ይህ ከሆነ እያንዳንዱ 
ተነስቶ “እኔ ፍቃዴን አንስቻለሁ” ሲል መንግስት 
መርጋት ስለማይችል መንግስት አልባነት 
(Anarchy) ይነግሳል ሲል መስቀለኛ ጥያቄ 
ያቀርባል፡፡ የኮሌኔሉ ሀሳብ የተቋጨው “ፈቃድ 
ሰጪውን ህዝብ የሚወክሉ ህግ አውጪዎች 
እኛ የመረጥናቸው ናቸው” በሚል እንደሚፈታ 
ተስማሙ፡፡

ስለ ፈቃድ /ስምምነት/ consent/ ሲነሳ 
እንግሊዛዊው ጆን ሎክ ብዙ ሄዶበታል፡፡ ሎክ 
“ኮንሴንት /ስምምነት/ ያልተሰጠው መንግስት 
በተወካይነት ያለ ቢሆንም እንኳ ይወርዳል›› 
ይላል፡፡ በመሆኑም የዴሞክራሲ መሠረት ተደርጎ 
የተቀመጠው የግለሰቦች የንቃተ ሀሳብ (the idea 
of individual consciousness) ነው፡፡ ይህ ማለት 
ማንም ስላንተ ልናገርልህ አይገባም ማለት ነው፡፡

ዴሞክራሲ ከሀይማኖት እስከ አለም
በ17ኛው ክ/ዘመን ላይ ሆነው ሲከራከሩ የነበሩት 

እንግሊዞች ሀይማኖትን መሠረት አድርገው ነበር፡፡ 
ስለ መናገር ነፃነት ሲነሳ “እግዚአብሄር ሀብታም፣ 
ድሃ፣ ዕብድ፣ ጤነኛ፣ ምሁር፣ መሃይም ብሎ 
ሳይለይ ሁሉንም ስለሚያናግር የመናገር ነፃነት 
ለሁሉም መፈቀድ አለበት” ሲሉ ተከራክረዋል፡፡ 
በተለይ አይተን ‹‹ማንም እግዚአብሄር አናግሮኛል 
ብሎ በቃዠ መጠን እንዴት እንፍቀድ /እናድምጥ?” 
በማለት ቢጠይቅም የአብዮቱ ባለውለታ ኦሊቨር 
ክሬምዌል ግን “እግዚአብሄር የምክንያታዊነት 
የበላይና ምንጭ ነው፡፡ በመሆኑም የእግዚአብሄር 
ንግር ይሁን አይሁን በ‹ውይይት› እንለየዋለን” ሲል 
ተከራከረ፡፡ ዶ/ር ዳኛቸው ይህ ቅጽበት “የንግግር 
ነፃነት” /freedom of conversation/ ህይወት 
የዘራበት አጋጣሚ ነው” ይላሉ፡፡ በሌላ አነጋገር 
በዜጎች ላይ የዘፈቀደ ጣልቃገብነት የሚከለክል 
አነጋገር ነበር፡፡

እንግሊዞች እግዚአብሄር በፓርቲዎችም ሆነ 
በሌሎች ቡድኖች ውስጥም ስለሚናገር የፈለጉትን 
የመናገር ነፃነት ይሰጣቸው በማለታቸው ለዚህ 
መድረሳቸው ይነጋራል፡፡ 

የውክልና ዴሞክራሲ ያለ ተቃዋሚ
“የውክልና ዴሞክራሲ የተቃዋሚ ቡድኞችን 

መኖር የግድ ይላል፤ በኢትዮጵያ ካልሆነ 
በቀር” በማለት በፌዝ የጀመሩት ዶ/ር ዳኛቸው 
“የተቃውሞ ድባብ የዴሞክራሲ ኦክሲጅን ነው” 
ይላሉ፡፡ ዶ/ር ዳኛቸው በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ 
ውስጥ በግለሰብም ሆነ በቡድን የራስን ዕድል 
ለሚወስን ጉዳይ እንኳ ተቃውሞ ማቅረብ 
እደማይቻል ምሳሌ ያነሳሉ፡፡ ባለፈው ዓመት ብዙ 
ሺህ ሚሊዮን ገበሬ ወጥቶ እርከን ሲሰራ ነበር፡፡ 
እናት ልጇን በጫንቃ ይዛ ነበር የተሰማራችው፡፡ 
ከቀረች 60 ብር ትቀጣለች፡፡ በጉልበት የተሰራው 
ወደ ገንዘብ ሲለወጥ 8.4 ቢሊዮን ብር እንደነበር 
ተገልጧል፡፡ ስራው እነዚህን ሰዎች ይጥቀማቸው 
አይጥቀማቸው በመጀመሪያ መፍቀድ አለባቸው፡
፡ ታዲያ እንደምን እየጨፈሩ በቴሌቪዥን 
አየናቸው? ዶ/ር ዳኛቸው “የሰው ልጅ በነፃ ሲሰራ 
እልል አይልም” ይላሉ፡፡ 

ዶ/ር ዳኛቸው ጉዳዩን የበለጠ ለማብራራት 
ደግሞ እንግሊዛዊውን የፖለቲካ ፈላስፋ ጆን 
ስትዋርት ሚልን ያነሳሉ፡፡ ስትዋርት “ያንተ ነፃነት 
የሌሎችን ነፃነት ሳይገታ ነው” ይላል፡፡

 ከሙት ባህር አሳ አይጠመድም
የኢህአዴግ ካድሬ የማይታየው እጅ (the 

Invisible hand) ተብሎ የሚጠራው ህዝብ መኖሩን 
አያውቁም፡፡ ፓርላማውም የህዝብ ውክልናንን 
ቢያስብ ህይወት ይዘራ ነበር፡፡ ነገር ግን “በአሁኑ 
ሁኔታው ከፓርላማው የጦፈ ክርክር መጠበቅ 
ከሙት ባህር አሳ እንደማጥመድ ነው” ሲሉ 
ይተቻሉ፡፡ ዳሩ የሀገሪቱ የውይይት መድረክ እና 
የአጀንዳ ፈጣሪ /አከፋፋይ መሆን ሲገባው ህይወት 
የሌለው መሆኑን ደጋግመው ያብጠለጥላሉ፡፡

“መለስሲዝም”? 
በ19ኛው መቶ ዘመን በሩስያ የኖረ አሌክሳንደር 

ሃድሰን የሚባል ፀሐፊ እንዲህ ይላል “አንድ 
እንግሊዛዊ ‹እኔ እንግሊዛዊ ነኝ ሲላችሁ፣ እኔ ነፃ 

ሰው ነኝ› ማለቱም ነው፤ አንድ አሜሪካዊ ‹እኔ 
አሜሪካዊ ነኝ› ሲላችሁ ‹እኔ ነፃ ሰው ነኝ ማለቱ 
ነው፤ ነገር ግን አንድ ጀርመናዊ ‹እኔ ጀርመናዊ 
ነኝ› ሲላችሁ ‹እኔ ነፃ አይደለሁም፤ ንጉሴ ግን 
ያሻውን የሚሆን ነፃ ነው› ማለቱ ነው፡፡” በዳኛቸው 
እይታ ኢህአዴጎች ከጀርመናዊው የባሱ እንጂ 
የተሻሉ አይደሉም፡፡

የትኛውንም ካድሬ ስለ ራሱ አሊያም ስለ 
ኢህአዴግ ጠይቁት፡፡ ስለ መለስ ያወራችኋል፡፡ “ህገ 
መንግስቱ እንዴት ነው?” ብትሉት “መለስ ማለት 
ሁሉ ነገር ነው ይላችኋል፡፡ “ሌኒኒዝም የመጣው 
ሌኒን “42 volume” ፅሁፍ ጥሎ ሄዶ ነው፡
፡ “መለስ ምን ፃፈ?” የሚሉት ዳኛቸው “ይህም 
የፓርቲ ምስጢር ሆኖ እንዳይሆን?” ይላል፡፡ 

ሌላው አስገራሚ ነገር ኢህአዴግ የመለስን 
ሞት ተከትሎ የተናገረው ነው፡፡ “የኢትዮጵያ 
ህዝብ ሆይ! የመለስን ሞት ተከትሎ ምንም 
ለውጥ ስለማናደርግ አትስጋ” ማለቱ በአለም 
የመጀመሪያው ፓርቲ ሳያደርገው እንደማይቀር 
ዳኛቸው ይናገራሉ፡፡ ህዝቡ በከፍተኛ ችግር ውስጥ 
እያለ በዚህ አጋጣሚ ለውጥ ማድረግ ሲገባ 
በተቃራኒው ለውጥ ባለመኖሩ ህዝቡን ለማፅናናት 
መሞከር ለፍቺ እንደቸገራቸው ዶ/ሩ ይናገራሉ፡፡

አስተዳደር ሁለት መልክ ሊኖረው እንደሚችል 
የሚናገሩት ዳኛቸው “Authority principle” 
የተባለው አይነት የያንዳንዱን ኃላፊነት የሚዘረዝር 
እንደሆነ ይናገራሉ፡፡ ሌላው “Leadership 
principle” ሲሆን ለኃላፊዎች የሚዘረዘር ኃላፊነት 
አይኖርም፡፡ ሀገር በመሪ መርህ ትተዳደራለች፡
፡ በዚህ ስርዓት ሁለተኛው ሰው ለይስሙላ 
የሚቀመጥ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት 
የመሪውን ጭንቅላት መሸከም አትችልም፡፡ 
“መለስም ይህንኑ አደረገ” ይላሉ ዶ/ር ዳኛቸው፡፡ 
ሞቶ እንኳ “የመሬት ጉዳይ በመቃብሬ ላይ” ያለው 
ሳይነካ ቀረ፡፡

የመለስን ሞት ተከትሎ ድምፃቸውን ያሰሙት 
አባይ ወልዱ “መለስ ሞተም ኖረም መሪያችን 
ነው” ማለቱ ዳኛቸው ላይ ግርምትን ፈጥሯል፡፡ 

ግሪካዊው ፈላስፋ ፕላቶ “ንጉሥ ፈላስፋ 
መሆን አለበት” ይላል፡፡ የሀገሩ ሰዎች ግሪኮችም 
“የተማረ፣ የተመራመረ፣ አርበኛ ይግዛን” ይሉ 
ነበር፡፡ መካከለኛው አውሮፓ ‹‹መሪ ከፈጣሪ 
የሚመደብ “ስዩመ እግዚአብሄር ነው” አለ፡፡ 
የፈረንሳይ አብዮተኞች በበኩላቸው መሪ ህዝብ 
የመረጠው (ስዩመ ህዝብ) ነው” አሉ፡፡ ዳኛቸው 
“መለስስ ስዩመ ምንድ ነው?” በማለት በጥያቄ 
ያልፉታል፡፡ ዳኛቸው “ለማንኛውም አባይ ወልዱ 
‹ልማታችንን ያደናቀፈ ዋ!› ብሏልና መለስን 
እያማሁ የሀዘን ማብረጃቸው መሆን አልፈልግም” 
ሲሉ ያሽሙራሉ፡፡

ምድብ አልባው ኢህአዴግ 
ፍፁማዊው የዘውድ ስርዓት ስርወ መንግስትን 

የስርዓቱ መፍትሄው አድርጎ የሚያቀርብ 
ነበር፤ ወታደራዊው አምባገነን በበኩሉ ህገ 
መንግስታዊነትን (Constitutionalism) መፍትሄ 
ሲል ያውጃል፡፡ “አብዮታዊ ዴሞክራቱን ኢህአዴግ 
ምን ልበለው?” ሲሉ የሚጠይቁት ዳኛቸው 
“ሲዜሪያኒዝም” ቢባል የሚመርጡ ቢሆንም ከዚህ 
ይልቅ “Post Constitution” ወይም ‹‹ድህረ ህገ 
መንግስት›› የሚል ሌላ መጠሪያ እንደሚሰጡት 
ያወሳሉ፡፡

የሀሳብ የበላይነት ፈተና
ዶ/ር ዳኛቸው አንድን ስርዓት ለመጣል በሀሳብ 

ማለፍ ግድ የሚል መሆኑን በአትኩሮት ያነሳሉ፡
፡ በዘውዳዊ አገዛዝ ዘመን ተማሪው “መሬት 
ለአራሹ” የሚል ጥያቄ ማንገቡ “ዳይናሚቱን ፎቁ 
ላይ እንደመጥመድ ነበር፡፡” ዘውዱ ይህን ጥያቄ 
ከመለሰ ቀጥታ ይሞታል ካልመለሰ ተቃውሞ 
ይጥለዋል፡፡ ሁለተኛው ሆነ፡፡

ስለዚህ በጀብደኝነትና ፅንፍ በመያዝ ሳይሆን 
የኢህአዴግ ባህሪ የማይመልሳቸውን ጥያቄዎች 
የሀሳብ ማዕከል ማድረግ የትግሉ ምትክ የለሽ 
መፍትሄ መሆኑን አብራርተዋል፡፡ 

ዳኛቸው ከፖለቲካው ጋር እኩል ከመራመድም 
በላይ ቀድመን መሄድ አለብን ይላሉ፡፡ የዛሬ 20 
ዓመት የእስራኤል ጠ/ሚ/ር ወደ አሜሪካ መጥተው 
ያሉትን ምሳሌ ያነሳሉ፡፡ ጠ/ሚ/ሩ “አረቦቹ ዛሬም 
በራዲዮና ቴሌቭዥኖቻቸው፤ ልክ ገና ወደ 
እስራኤል መጥተን ድንኳን ውስጥ በነበርንበት ጊዜ 
እንደሚሉት “እናጠፋቸዋለን፤ እንደመስሳቸዋለን፤ 
ከምድረገጽ እናጠፋቸዋለን› ይላሉ፡፡ እኛ 
ግን አሁን የኒውክላር ጦር መሣሪያ ባለቤት 
ሆነናል፡፡›› ሲሉ ከወቅቱ እውነታ መራቃቸውን 
እንደተናገሩ ያብራራሉ፡፡ ምሳሌውን ያቀረቡላቸው 
ተቃዋሚዎችም “የወቅቱን የኢህአዴግ እውነተኛ 

ጥንካሬ በመገምገም ያንን የሚገዳደር ድርጅታዊ 
ጥንካሬና ሀሳብ መያዝ” እንደሚጠበቅባቸው 
ተናግረዋል፡፡ 

ዶ/ር “ዲያስፖራው የያዘው ፅንፈኝነት 
አይመቸኝም” ይላሉ፡፡ ሆኖም ይህ አስተሳሰብ 
የመጣው ራሱ ኢህአዴግ ከያዘው አቋም አንፃር 
የመልስ ምት ይሆን ዘንድ መሆኑን እንደሚገነዘቡም 
እንዲሁ፡፡ ለምሳሌ ለአባይ ግድብ ወደ አውሮፓና 
አሜሪካ የተጓዘው የኢህአዴግ ቡድን ለሚሊኒየም 
ግድቡ ገንዘብ እንዲያዋጡ ሲያግባቡ “መጀመሪያ 
ሀገር ቤት ካሉት እነ ዶ/ር ነጋሶ፣ እነ ኢ/ር 
ሀይሉ ሻውል፣ እና ዶ/ር ያዕቆብን አነጋግሯቸው፤ 
እነሱ አዋጡ ካሉን እናዋጣለን” ማለታቸውን 
አድንቀዋል፡፡ “በርግጥ” ይላሉ ዶ/ር የተለመደ 
ቀልዳቸውን በመኃል ሲያመጡ፣ “በርግጥ እኔ ነፃ 
ገበያ ነኝ፤ ፓርቲ ስላልሆንኩ ገንዘብ አይልኩልኝ 
ብዬ በመስጋት ሳልተቻቸው አላልፍም” ብለዋል፡፡ 
በሌላ በኩል ካልሺመንት የተባለ ጀርመናዊ ፈላስፋ 
“ፖለቲካ ወዳጅና ጠላት መለያ መሳሪያ ነው” 
ይላል፡፡ ኢህአዴግ እንደ መርህ የሚከተለው ነው፡፡ 
ኢህአዴግ ስህተቱን የተቸ እንደ ጠላት፣ ስህተቱን 
የተቀበለ እንደወዳጅ የሚያይ ድርጅት ነው፡፡

ማርክስ አንድ ስርዓት ለመቀጠል የሀሳብ 
የበላይነት መያዝ አለበት ይላል፡፡ ይህ ግን 
ኢቴቪ ራሱን እንደሚያራባው ሁሉ ከመንግስት 
ሀሳብ ውጭ እንዳይነገር ለማለት እንዳልነበር 
ያብራራሉ፡፡ ሁሉን ነገር መቆጣጠር በኢህአዴግ 
ስርዓት ውስጥ ማንም ሰው በቴሌቭዥን መስኮት 
ለመቅረብ አይታመንም፤ ቀጥታ ስርጭት (live) 
አይታሰብም፤ ሌላ ምንም አማራጭ መሰማት 
የለበትም፡፡

በዚህ ሁኔታ ሁሉም እጁን ሰጥቷል የሚሉት 
ዶ/ር ዳኛቸው አርትስቱ ገብሯል፤ አዲስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ “theater and development” የሚል 
የድህረ ምረቃ ት/ት ከፍቷል፤ እንግዲህ በቆሎ 
መዝራትና ድራማ የት እንደሚገናኙ እናያለን 
ይላሉ፡፡

ለዶ/ር ዳኛቸው የተጠራቀመ ስልጣን የነፃነት 
ሞት ነው (concentrated power is the death 
of freedom) የስርዓቱ ምስጢራዊነት ሲታይ 
የጥቂት ሰዎች አገዛዝ (oligarchy) ይመስላል፤ 
ነገር ግን ኦቶሊተሪያን (authoritarian) ነው፡፡

ለዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ፍልስፍና
የፖለቲካ ፍልስፍና ሦስት አንጓዎችን 

የሚንተራስ ነው፡፡ የመጀመሪያው ሀገራት 
የሚይዙት ባህል ነው፡፡ ለምሳሌ በኢትዮጵያ “ሁሉ 
ነገር ከአንድ ወገን ብቻ የሚገኝበት” (ማኒኪያኒዝም) 
የሚያይልበት ባህል ነው፡፡

ሁለተኛው ዴሞክራሲያዊ ሀሳቦች የሚረከቡበት 
ተቋማት መገንባትን ይጠይቃል፡፡ ኢትዮጵያ 
አቶ መለስን እንጂ ለዚህ የሚሆኑ ተቋማትን 
አልገነባችም፡፡ 

ሦስተኛው “ፈቃድ” ነው፡፡ በኢትዮጵያ 
የዴሞክራሲያዊ ፍላጎትና የገዥዎች ፍላጎት 
የሚፋተጉባት ሁኔታ ቢታይም እስካሁን የኋለኞቹ 
ፍላጎት እየተተገበረ ነው፡፡

ኢህአዴግ ኃይለ ማርያምን ወደ ሊቀመንበርነት 
አምጥቶታል፡፡ ዶ/ር ዳኛቸው “ኃ/ማሪያም 
አንዲት ጥይት አልተኮሱም፤ እኔ እንኳ ለኢላማ 
ተኩሻለሁ” ሲሉ ያፌዛሉ፡፡ ዶ/ር ይህን የሚሉት 
ኢህአዴግ (ህወሓት) ለኃ/ማሪያም ምንም ክብር 
የለውም ለማለት ነው፡፡ ጀነራሎቹን ለመሾምም 
የፈለጉት “ኖርክም አልኖርክም እኛ አለን” ለማለት 
ነው ብለዋል፡፡

ኮለኔል ዊንጌትና የመለስ ለቅሶ
ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ “የመለስን ለቅሶ ተከትሎ 

ህዝቡ አደባባይ የወጣበት ሁኔታ “ከህዝብ 
ስነልቡና” አንፃር እንዴት ይታያል?” የሚል 
ጥያቄ አነሱላቸው፡፡ ዶ/ር ዳኛቸው ሲመልሱ “እኔ 
በማውቀው ባህል አሽከር፣ ገረድ፣ እመቤት፣ 
ልዕልት፣ ልጅ እየተገፋፉ እየተጓሸሙ እኩል 
ሆነው የሚያለቅሱት ንጉስ ሲሞት ነው” ብለዋል፡፡

በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ጊዜ ንጉሱ በሱዳን 
በኩል ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ደጃዝማች ከበደ 
ተሰማና ሻለቃ ዊንጌት አጅበዋቸው ነበር፡፡ በወቅቱ 
ንጉሡን አጅበው ወደ ኢትዮጵያ ቢገቡም ‹‹ሀገሩን 
ሁሉ ሞልቷል›› የተባለው አርበኛ ሊቀላቀላቸው 
አልቻለም፡፡ በዚህ የተደናገሩት ደጃች ተሰማ ሻለቃ 
ዊንጌትን “ኧረ ይሄ ነገር እንዴት ነው?” አሏቸው፡
፡ ሻለቃም ‹‹ግድየለም፣ አንድ ሁለቴ ጣሊያንን 
ድል ስናደርግ ከየተራራው ወርዶ ይመጣል›› 
ይሏቸዋል፡፡ እነ ሻለቃ ጣሊያንን ገጠሙ አይቀጡ 
ቅጣት ቀጧቸው፡፡ በየተራራው የመሸገው አርበኛም 
ተግተልትሎ መጣ፡፡ ህዝቡም እንዲሁ፡፡
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ነብዩ ኃይሉ

ዋጋው ይለያይ እንጂ አምባገነን 
መንግስታት ባሉበት ሀገር የሚደረግ 
መብት የማስከበር ትግል ዋጋ 
ያስከፍላል፡፡ የሚከፈለው መስዋዕትነት 
እንደ አምባገነኖቹ ጭካኔና እንደ 
ታጋዮቹ የትግል ስትራቴጂ ይለያያል፡፡ 

የኢህአዴግ አምባገነንነት 
ባያከራክርም ከዚህ አምባገነን ስርአት 
ኢትዮጵያን እንዴት ነፃ እናውጣት 
የሚለው ጥያቄ ላይ የተለያዩ 
ስትራቴጂዎችን ይዘው በተለያየ ፅንፍ 
የተሰለፉ ኃይሎች መበራከት “የቱ ነው 
ትክክል” ማስባሉ አይቀሬ ነው፡፡ 

በአንድ ጎራ ስርአቱን በትጥቅ 
ትግል ለመጣል የተሰለፉ፣ በሌላ ጐራ 
ደግሞ ስርዓቱን በየትኛውም መንገድ 
በትጥቅም ሆነ በሰላም ማስወገድ 
የሚል ግራ የገባው የትግል ስትራቴጂ 
የነደፉ ኃይሎች ሲሰለፉ ሦስተኞቹ 
በሰላማዊ ትግል እና በሀገሪቱ የህግ 
ማዕቀፍ ስርአቱን ለማስወገድ የተነሱ 
ናቸው፡፡ 

የመጀመሪያዎቹ ሁለት አማራጮች 
አንባገነኖች የሚያደርሱትን ጭቆና 
ሰላባ የሆኑ ሰዎች በእልህ የሚገቡበት 
የበቀል መንገዶች በመሆናቸው የትግል 
ስትራቴጂዎቹ አዋጪነት አጠያየቂ 
ነው፡፡ በዘመኑ ትውልድ ተመራጭም 
አይደሉም፡፡ ስለሆነም የዚህ ጽሁፍ 
አላማ ሦስተኛውን የሰላማዊ ትግል 
አማራጭ ይተነትናል፡፡

የሰላማዊ ትግል አቅጣጫ
በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስለ ሰላማዊ 

ትግል የተንሸዋረረ እንዲሁም በአንድ 
ፈርጅ ብቻ የታጠረ እይታ ይስተዋላል፡፡ 
ሰላማዊ ትግልን መግለጫ ከማውጣት 
ግፋ ሲልም የተቃውሞ ሰልፍ ከማድረግ 
ጋር ብቻ ማገናኘት የሚቀናቸው 
ይበዛሉ፡፡ ሰላማዊ ትግል ግን ከዚህ 
እጅግ የሰፋና የጠለቀ ትርጓሜ የያዘ 
ነው፡፡ ሰላማዊ ትግል አንድን ጨቋኝ 
ስርዓት ኃይል አልባ በሆነ መንገድ 
መገዳደር ማለት እንደሆነ በዘርፉ 
ጥናት ያደረጉ ምሁራን ያስረዳሉ፡፡ 
ሰላማዊ ትግል የህዝብ ትግል እንደ 
መሆኑ ይዞ የሚነሳቸው ተጨባጭ 
የህዝብ ጥያቄዎች ሊኖሩ እንደሚገባም 
ይመክራሉ፡፡ እነዚህ ጥያቄዎች በጠራና 
በተብራራ መልክ ለህዝብ ማቅረብና 
ድጋፍ እንዲያገኙ ህዝቡ እምነት 
በሚጥልባቸው የሀይማኖት መሪዎች፣ 
ምሁራን፣ እውና እና አመኔታን 

ያተረፉ ጋዜጠኞች ወይም ታዋቂ 
ፖለቲከኞች፣ ባለፀጋ ነጋዴዎች፣ 
የሲቪክ ተቋማት ተወካዮች/መሪዎች 
የእንቅስቃሴው አስተባባሪዎች ሊሆኑ 
ይገባል፡፡ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የታዩትን 
የሰላማዊ እንቅስቃሴ አካሄዶች 
ካስተዋልን ማህበራዊ ሚዲያዎች 
ሚናቸው እጅግ የጎላ ነው፡፡ 

በኢትዮጵያ ደረጃ የሰላማዊ ትግል 
ንቅናቄ ለማንሳት የሚያስችሉ ህዝባዊ 
ቅሬታዎችና ሁሉንም ህብረተሰብ 
ክፍል የሚያስተባብሩ ጥያቄዎች ይኖሩ 
ይሆን? ለዚህ ጥያቄ የማያከራክር ምላሽ 
መሰጠት አስቸጋሪ ሊሆን ይቻላል፡
፡ ሆኖም ጥያቄዎቹ መኖራቸውን 
የሚያረጋግጡ ለምሳሌዎችን ለመጥቀስ 
አይከብድም፡፡ ከነዚህም መሀከል 
በመንግስት የሚፈፀሙ የመብት 
ጥሰቶች፣ በተሳከረ የኢኮኖሚ ፖሊሲ 
ሳቢያ የመጡ እንደ አመቺ የንግድ 
ስርዓት አመኖር፣ የስራ አጥነትና 
የኑሮ ውድነት፣ የፌዴራል መንግስት 
በክልሎቹ እና በሃይማኖቶች የውስጥ 
ጉዳይ በግልፅ ጣልቃ የመግባት 
አዝማሚያዎች፣ የብሔረሰብ መብቶች 
በእኩልነትና በፍትሀዊነት ባለመመለሱ 
የሚሰነዘሩ ጥያቄዎች ለዘመናት 
አለመመለሳቸውን ከብዙ በጥቂቱ 
ህዝቡን ሊያስተባብሩ የሚችሉ ህዝባዊ 
ቅሬታዎችና ጥያቄዎች ናቸው  ብሎ 
መውሰድ ይቻላል፡፡

የሰላማዊ መብት ማስከበር 

እንቅስቃሴ ሀ. . .ሁ
ሰላማዊ የመብት ማስከበር 

እንቅስቃሴ እንዲጀመር በዋነኝነት 
የሚያስፈልገው መሠረታዊ ቅድመ 
ሁኔታ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ 
ጨቋኝና ተጨቋኝ የመኖራቸው ጉዳይ 
ነው፡፡ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ 
የህብረተሰቡን መብቶች የሚረጋግጥ 
አካል መኖር [መብቶቻቸው 
የተረገጡባቸው ዜጎች እንኳን ጭቆናን 
የሚቀበል የአኗኗር ባህል ቢኖራቸውም] 
በራሱ ሰላማዊ የመብት ማስከበር 
እንቅስቃሴ እንዲጀመር የሚያስችል 
አመቺ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ 

የመብት ረገጣ ባደጉ ሀገራት 
የለም ባይባልም የጉዳቱ መጠን 
ሰፍቶና የሰው ልጅ በሰብአዊነቱ 
ሊያገኛቸው የሚገቡ መሰረታዊ 
መብቶቹን በአምባገነን ገዢዎች 
የሚቀማውና የሚረገጠው ግን ባላደጉ 
ሀገራት ውስጥ ነው ለማለት ይቻላል፡
፡ በእነዚህ ሀገራት የሚገኙ ህዝቦች 
ባብዛኛው ግዴታዎቻቸውን ጨቋኝ 

ገዢዎቻቸው በሚገባቸው ቋንቋ 
አበክረው ቢነግሯቸውም መሠረታዊ 
መብቶቻቸው ምን ምን እንደሆኑ 
ለይተው እንዲያውቁ አያረጓቸውም፡
፡ በመሆኑም በእንደዚህ አይነት 
ህብረተሰብ ዘንድ ሰላማዊ የመብት 
ማስከበር እንቅስቃሴ እንዲጀመር 
ቀዳሚው እርምጃ ግንዛቤ መፍጠር 
ነው፡፡ 

ግንዛቤን ለመፍጠር መደበኛና 
ኢመደበኛ መንገዶችን መጠቀም 
ይቻላል፡፡ እነዚህን መንገዶች 
ለመምረጥ የአምባገነን ገዢዎቹ ባህሪ 
ወሳኝ ነው፡፡ ለምሳሌ እንደ ኢህአዴግ 
ያለው ስልታዊ ጠቅላይ አምባገነን 
አገዛዝና የመብት ረገጣዎችን 
በመንቀስ ለጭቁን ኢትዮጵያውያን 
ግንዛቤ ለመፍጠር እንደ አስፈላጊነቱ 
መደበኛ እና ኢመደበኛ መንገዶችን 
መጠቀም ያሻል፡፡ መደበኛ የሆነው 
የግንዛቤ መፍጠሪያ መንገድ የመገናኛ 
ብዙሃንን፣ መጽሐፍትን እንዲሁም 
የተለያዩ በራሪ ወረቀቶችን የሚይዝ 
ነው፡፡ በዚህ መንገድ ተደራሽ 
የሚሆነው ኢትዮጵያዊ ትምህርት 
ቀመስና ለመረጃ ቅርብ የሆነው 
ብቻ ነው፡፡ ከዚህ ውጪ የሆነው 
የህብረተሰብ ክፍል በኢመደበኛ 
የግንዛቤ መፍጠሪያ ዘዴዎች ማለትም 
በቤት ለቤት ቅስቀሳ፣ በአቻ ለአቻ 
መረጃ ልውውጥና በመሳሰሉት 
ተደራሽ የሚሆንበት መንገድ አለ፡፡ 
የግንዛቤ መፍጠሪያ ስልቶቹ ቢለያዩም 
ግባቸው ግን ወጥ መሆን አለበት፡፡ 

የግንዛቤ መስጫዎቹ ግብ፡- 
1.ህዝቡ የኢህአዴግ አፋኝ አገዛዝ 

የነጠቀው መሠረታዊ መብቶች 
እንዳሉ እንዲረዳና መብቱንና 
ግዴታዎቹን እንዲያውቅ ማድረግ፡
፡

 2. ህብረተሰቡ የኢህአዴግን አፋኝ 
አገዛዝ ለማስወገድና ሙሉ በሙሉ 
የመብቱ ባለቤት መሆን እንዲችል 
የሚያደርግ አቅም እንዳለው 
እንዲረዳና በራስ መተማመኑ 
እንዲጨምር ማድረግ፡፡

3. የኢትዮጵያ ህዝብ በጦርነት 
የተጐዳ እንደመሆኑ መጠን 
አደጋ አልባ የመብት ማስከበሪያ 
ስልቶች መኖራቸውን እንዲያውቅ 
በማድረግ ለሰላማዊ የመብት 
ማስከበር እንቅስቃሴ ማሰናዳት 
ማስቻልን በዋናነት መጥቀስ 
ይቻላል፡፡ 

ግንዛቤ ያለውን ህብረተሰብ ወደ 

ሰላማዊ የመብት ማስከበር እንቅስቃሴ 
ለማስገባት ቀጣይ የሚሆነው 
ስትራቴጂ የመንደፍ ተግባር ነው፡፡

ስትራቴጂ…ስትራቴጂ…

ስትራቴጂ
ስትራቴጂ አንድን ስራ በእቅድ 

በአመቺ የአተገባበር ዘዴ፣ በአነስተኛ 
ወጪና በከፍተኛ ጥራት ለማከናወን 
የሚያስችል ዝርዝር ጥናት ነው፡፡ 
የመብት ማስከበር እንቅስቃሴዎችም 
በስትራቴጂ መመራት ይገባቸዋል፡
፡ በመሆኑም ኢትዮጵያ ውስጥ 
የሚደረግ ሰላማዊ የመብት ማስከበር 
እንቅስቃሴ በአግባቡ የተጠና 
ስትራቴጂ ያስፈልገዋል፡፡ በኢትዮጵያ 
ነባራዊ ሁኔታ እነዚህን ስትራቴጂዎች 
ለመቀየስ የሚያስችሉት አካላት ነፃ 
ማህበራት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና 
የመብት አቀንቃኞች ናቸው፡፡ እነዚህ 
አካላት አቅማቸውን በእውቀትና 
በገንዘብ እንዲያጠናክሩ ማድረግ 
ከተቻለ የኢህአዴግን ባህሪ ያገናዘበ 
በኢትዮጵያውያን በቀላሉ የሚተገበር 
አዋጪ የትግል ስትራቴጂ ማፍለቅ 
ይችላሉ፡፡ ስትራቴጂ እና ባጠቃላይ 
የመብት ማስከበር እንቅስቃሴውን 
አላማና ግብ በግልጽ ማስቀመጥና 
እሱን ለማስፈፀም መንቀሳቀስ 
ለሰላማዊ ትግሉ መሳካት የማይታለፍ 
ፋይዳ ይሰጠዋል፡፡

አላማውና ግቡ በግልጽ የተቀመጠ 
እንቅስቃሴ በቀላሉ ደጋፊዎችን 
ለማሰባሰብ አያስቸግርም፡፡ በኢትዮጵያ 
ውስጥ የሚደረግ ሰላማዊ የመብት 
ማስከበር እንቅስቃሴ ግልፅ ሀገራዊ 
አላማና ግብ ማንገብ ይኖርበታል፡፡ በዚህ 
ረገድ የሀሳብ መለዋወጫ መንገዶችን 
ማመቻቸት ከላይ የተጠቀሱት አካላት 
ሚና መሆን ይኖርበታል፡፡ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች የሲቪክ ማህበራት እና 
የመብት አቀንቃኞች የህዝብ የመወያያ 
መድረክ በማዘጋጀት፣ በማህበራዊ 
መረቦች ሀሳብን በማለዋወጥ እና 
የተለያዩ የህዝቡን ሀሳቡ ለማሰባሰብ 
የሚያስችሉ ዘዴዎችን ተጠቅሞ 
የህዝቡን አቋምና የግንዛቤ ደረጃ 
መለካት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይህም 
የጠራ፣ ግልጽና በህዝብ አመኔታን 
ያገኘ አላማና ግብን ለማስቀመጥ 
የሚያስችል ነው፡፡ 

ሰላማዊ ትግልን መምራት 

ማስተባበር፣ መቆጣጠር
የህዝባዊ መነሳሳቶች አንዱና 

አስደንጋጩ ገጽታ የሚመራ፣ 
የሚያስተባብርና የሚቆጣጠር አካል 
ካላገኙ አደገኛ ውጤት ማስከተላቸው 
ነው፡፡ ይህ አይነት የማይፈለግ 
ውጤት በሀገራችንም ሆነ አደጉ/
ሰለጠኑ በሚባሉ ሀገራት ጭምር 
ያጋጠመ ክስተት ነው፡፡ በመሆኑም 
የህዝቡን ቀልብ ገዝተው የህዝብ 
አጀንዳ የሆኑትን የመብት ጥያቄዎች 
ግልጽ በሆነ አላማና ግብ በሚመራ 
ስትራቴጂ ተግባራዊ ለማድረግ 
የለውጥ መነሳሳቶች ከቁጥጥር ውጪ 
እንዳይወጡ አስቀድሞ መቆጣጠርና 
ማስተባበር ይጠይቃል፡፡ 

በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያውያን 
የመብት ጥሰት ጥያቄዎች የአንድ ወገን 
ብቻ አይደሉም፡፡ ይልቁንም መላው 
ህብረተሰብ ለማለት በሚያስደፍር ደረጃ 
የኢህአዴግ ደጋፊ የሆነውም ፖለቲካን 
ቁቤ የማይለውም ሆነ የኢህአዴግ 
ተቃዋሚውን በጋራ የሚያስባስቡ 
ሃይማኖታዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ 
ጥያቄዎች እንዲሁም የመብት 
ጥሰቶች ይስተዋላሉ፡፡ ይህንን ከግንዛቤ 
በመክተት እንዲሁም የተጀመሩና 
ለተቃውሞ ጫፍ የደረሱ የህዝብ 
ብሶቶችን በመመልከት በኢትዮጵያ 
ሰላማዊ የመብት ማስከበር እንቅስቃሴ 
ለማድረግ የሚያስችሉ ሁኔታዎች 
እንዳሉ ለመናገር አያጠራጥርም፡፡

ኢህአዴግ በህገመንግስቱ እውቅና 
ያገኙ መብቶችን እንዲያከብር 
የሚጠይቁና በሰላማዊ ትግል መሞገትን 
የግድ የሚል ደረጃ ላይ ተደርሷል፡
፡ እነዚህን የህዝብ ብሶቶች በሰላማዊ 
መንገድ የሚመራ የሚያስተባብር 
ተቃዋሚ ፓርቲ እና/ወይም የሲቪክ 
ተቋም እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡ 

በዚህ ወቅት እንደ ዘመቻ ነፃነት 
ያሉ ህዝባዊ መሰረት ያላቸው 
የመብት ማስከበር እንቅስቃሴዎች 
አስፈላጊነታቸው ከመቼውም ጊዜ 
በላይ ጎልቶ ይታያል፡፡ በፍኖተ ነፃነት 
ጋዜጣ አዘጋጆች የተወጠነው “ዘመቻ 
ነፃነት” ከአሁኑ ያልተጠበቀ ቅቡልነት 
አግኝቷል፡፡ ኢትዮጵያዊ ሁሉ የተቀማ 
መብቱን የሚያስከብርበትን የውይይት 
የምክክርና የትግል መድረክ ሁላችንም 
ለመቀላቀል እንነሳ፡፡ 2005 ዓ.ም 
የድል፣ የነፃነትና የሰላም አመት 
ይሁንልን፡፡

“እናሸንፋለን” we will win 

(www)

ለዘመቻ ነፃነት የሚረዱ የሰላማዊ ትግል ነጥቦች

ዓመታት እሳቸው ባመነጯቸው 
አዳዲስ አስተሳሰቦችና በቀየሷቸው 
የብልጠት መንገዶች ነበር ፓርቲው 
የተጓዘው፡፡ ለዚህም ሁለት ዋና ዋና 
ማሳመኛዎችን ማቅረብ ይቻላል፡፡ 
አንደኛው በየ5 ዓመቱ ምርጫ በመጣ 
ቁጥር እሳቸውን የሚተካ በሳልና 
አስተዋይ ሰው ባለመኖሩ ረጅም ጊዜ 
በስልጣን ላይ እንዲቆዩ በፓርቲያቸው 
መገደዳቸውን እሳቸውም ሆኑ የትግል 
አጋሮቻቸው በተደጋጋሚ ሲገልፁት 
ነበር፡፡ እጅግ ግዙፍና ካለፈው 
ዘመናቸው የተሻለ ሥራ መሥራት 
በሚችሉበት እድሜ ላይ ሳሉ ባጭሩ 
ለመቀጨታቸው ዋንኛው ምክንያት 
ይሄ ነበር፡፡

ሁለተኛው ማሳመኛ ከነሀሴ 
15/2004 ዓ.ም ጀምሮ ባሳለፍናቸው 
የሀዘን ቀናት የአገሪቱ ብዙሃን 
መገናኛዎች ከትጥቅ ትግሉ ወቅት 
ጀምሮ እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ 
የተመዘገቡት ድሎች በአጠቃላይ 
የሳቸው ትሩፋቶች እንደሆኑ ሲናገሩ 
ከርመዋል፡፡ ከጎጥና ከቀበሌ አንስቶ 
እስከ ፌደራል መንግስት የተሰሩ 
ሥራዎች ሁሉ ለሳቸው ተጠቅልሎ 
መሰጠቱ የፓርቲው ምሰሶና ዋልታና 
ማገር እንደነበሩ በጉልህ የሚመሰክር 
ነው፡፡ ሌሎቹ ሹማምንት የማንን 
ጎፈሬ ሲያበጥሩ እንደከረሙ ወደፊት 
የሚነሳ ጥያቄ ይሆናል፡፡ 

ከእነዚህ ሁኔታዎች የተነሳ የአቶ 

መለስ ድንገተኛ ሞት የኢህአዴግን 
ጎራ አውራ የሌለው ንብ ሊያደርገው 
እንደሚችል ለመገመት አያዳግትም፡፡ 
ሁኔታው ያሳሰባቸው አያሌ የዓለማችን 
የፖለቲካ ሳይንስ ጎምቱ ምሁራንና 
ተመራማሪዎች በማህበራዊ ድረ 
ገፆችም ሆነ በአለም አቀፍ ሚዲያዎች 
የድህረ መለስ የስልጣን ሽግግር 
ለኢትዮጵያ እጅግ ፈታኝ እንደሚሆን 
አሳማኝ ማስረጃዎችን እየጠቀሱ 
ያትታሉ፡፡ ህወሓት በግንባሩ ስብስብ 
ውስጥ ላለፉት ሁለት አስርት አመታት 
ገዝፎ የቆየውን የአዛዥነት ሚና 
እንዳያጣ የሚደረገው ፍትጊያ ከ1993 
ዓ.ም በባሰ መልኩ እንደሚያሰጋው 
በእርግጠኝነት ይከራከራሉ፡፡ ለዚህ 

ሁሉ ዋንኛ መንስኤ ፓርቲው በአንድ 
ሰው ማንነትና የፖለቲካ ፍልስፍና 
ላይ መደገፉ ነው፡፡

ነውጥ በመጣ ቁጥር የሚለወጠው 
መንግስትና መሪ እንጂ አገርና ህዝብ 
አይደለም፡፡ ኢትዮጵያ በፈጣሪ ሰማያዊ 
መዝገብ ውስጥ አስቀድማ የምትታወቅ 
ምድር ናት፡፡ ይህች ዛሬ የምንኖርባት 
በነገስታት የፈረቃ አገዛዝ ዘመን 
የተጎሳቆለች ኢትዮጵያ በመጽሐፍ 
ቅዱሳችን ውስጥ ከ40 ጊዜ በላይ 
ስሟ ተጠቅሶ እናነባለን፡፡ በመከራዋ 
ዘመንም እጆቿን ወደ እግዚአብሄር 
እንደ ምትዘረጋ በግልፅ ተፅፏል፡
፡ በስመ “ሥዩመ እግዚአብሄር” 
በአገሪቱ የነገሱት አፄ ኃይለ ሥላሴ 

ከስልጣናቸው ሲወገዱ ህዝቡ 
በየዋህነት መሬት የምትንቀጠቀጥ 
መስሎት ቢጠብቅም አንዳችም 
የተፈጠረ አዲስ ክስተት አልነበረም፡
፡ መሬትን ለማንቀጥቀጥ ሥልጣኑ 
ያለው በፈጣሪ እጅ እንጂ ስልጣን ላይ 
በሚወጡ ነገስታት አይደለም፡፡ 

ቀናት ይፈራረቃሉ ወራቶች 
ያልፋሉ፣ ዓመታት ይነጉዳሉ፣ 
ያረጀው ትውልድ በአዲስ ይተካል፣ 
ቀላያት በክረምት ጢም ይላሉ፣ 
በበጋም ይጎድላሉ፣ የተፈጥሮ ዑደት 
ጊዜና ሚዛኑን ጠብቆ ይዟዟራል፣ 
ነገስታት ያልፋሉ፣ በአዲስም 
ይተካሉ፤ የኢትዮጵያ አምላክ ግን 
ለዘላለም በዙፋኑ ላይ ነው፡፡ አሜን! 

አባይን የደፈረ መሪ ቤተ ... ከ ገፅ 5 የዞረ....
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በአንድነት ፓርቲና ኢቴቪ መካከል ያለው
ክስ እንደገና ቀጠለ

የመድረክ አመራሮች 
በሰሜን አሜሪካ ካሉ 
ደጋፊዎች ጋር
እየተነጋገሩ ነው

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት 
ግንባር (መድረክ) ከቅንጅት ወደ ግንባር ከተሸጋገር 
በኋላ አመራሮቹ በሰሜን አሜሪካ ካሉ ደጋፊዎቻቸው 
ጋር እየተነጋገሩ እንደሆነ ሊቀመንበሩ አቶ ጥላሁን 
እንደሻው በተለይ ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡

በዶ/ር መረራ ጉዲና የሚመራው ልዑክ 
አሜሪካን ሀገር የሚገኙትን አቶ ስየ አብርሃን 
ጨምሮ አቶ ተመስገን ዘውዴና አቶ ገብሩ አስራት 
እንደሚገኙበት ታውቋል፡፡ ልዑካኑ ከመጓዛቸው 
አስቀድሞ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በሐምሌ ወር 
መጀመሪያ ወደ አሜሪካን ሀገር በማቅናት የመድረኩ 
ደጋፊዎች ጋር ለሚደረገው ውይይት የተመረጡ 
ከተሞችን በማየትና በማመቻቸት የተሰጣቸውን 
ተልዕኮ እንደፈፀሙና የቪዛ መቆያ ጊዜያቸው 
እስኪጠናቀቅም ከልዑካኑ ጋር በተደረጉ ውይይቶች 
ላይ ተሳትፈው ወደ ሀገር ቤት መመለሳቸው 
ተጠቁሟል፡፡

ነሐሴ አጋማሽ 2004 ዓ.ም ይፋ የስራ ጉዞ 
ያደረጉት የመድረክ አመራሮች የተሰጣቸውን 
ተልዕኮ ጨርሰው በመስከረም መጨረሻ 2005 
ዓ.ም አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመለሱም 
ተገልፅዋል፡፡ አያይዘውም ልዑካኑ በዋናነት 
የተሰጣቸው ተልዕኮ መድረክ ወደ ግንባር 
የመሸጋገሩን ስምምነት፣ የግንባሩን መተዳደሪያ 
ደንብና ሊሰራ ያቀደውን ፕሮግራም በውጭ ለሚገኙ 
ኢትዮጵውያን ማሳወቅና ማስረዳት እንደሆነ 
ገልፀውልናል፡፡ በተጨማሪም ከደጋፊዎቹ ግንባሩን 
ለድል ለማብቃት እንዲያስችልና በሀገር ውስጥ 
ከአባሎችና ደጋፊዎች ገንዘብ ለማሰባሰብ ገዥው 
ኢህአዴግ እንቅፋት እየፈጠረ ስለሆነ በውጭ ካሉ 
ደጋፊዎች የገንዘብ ድጋፍ ለማሰባሰብ መታቀዱን 
አቶ ጥላሁን እንደሻው ጠቁመዋል፡፡

እንደ ሊቀመንበሩ ገለፃ ከሆነ በውጭ ያሉ 
ኢትዮጵያውያን በተለይም ደጋፊዎችን ጨምሮ 
የሀገሬ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ በሙሉ የግንባሩን 
ዓላማና ራዕይ ተገንዝበው የሞራል፣ የገንዘብና 
የሙያ ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባ በመጠቆም፤ 
አስፈላጊውን እገዛና ድጋፍ ያደረጉና እያደረጉ 
ያሉትም ስራችንን በመከታተል ያልተሰራ ካለ 
አመራሮችን ሊወቅሱ እንደሚችሉ አስታውቀዋል፡፡ 
አያይዘውም ሁሉም የድርሻውን ከተወጣ መድረክ 
በአጭር ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያን ህዝብ ለስልጣን 
እንደሚያበቃ ገልፀዋል፡፡

የልዑካኑ አባላት በአሜሪካን ሀገር ከተሞች 
የተሰጣቸውን ተልዕኮ ከጨረሱ ኢትዮጵያውያን 
ወደ ሚበዙበት የካናዳ ከተሞችም ለተመሳሳይ 
ዓላማ እንደሚያቀኑ ይጠበቃል፡፡

መብራት ኃይል 
ደረሰኝ ከለከለን ሲሉ 
ተጠቃሚዎች አማረሩ

በብሩክ ከበደ

በመርካቶ አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች ለመብራት 
አገልግሎት በሚገዙት ካርድ ደረሰኝ የለንም በሚል 
ምክንያት አገልግሎታቸውን እያቋረጡ መሆኑን 
አንዳንድ ተጠቃሚዎች ለፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ 
ገልፀዋል፡፡

እንደ ተጠቃሚዎቹ አገላለጽ ከሆነ ለቤት 
አገልግሎት ቢሆን ችግር የሌለው ቢሆንም በእቃ 
ግዥ አቅርቦትና ቫት ከፋይ የሆንን በአገልግሎት 
ሰጪነት ላይ የተሰማራን ከፍተኛ ችግር ላይ 
ወድቀን እንገኛለን ካሉ በኋላ ሰሞኑን “የተጀመረውን 
እናስቀጥላለን የሚለው ፕሮፓጋንዳ የተጀመረውን 
እንኳን ለማስቀጠል አቅም እያነሳቸው ነው” ሲሉ 
አማረዋል፡፡

በተያያዘ ዜናም መብራት ኃይል “ወርሐዊ 
የአገልግሎት መጠቀሚያ ቢል የለም” በሚል 
የከፋዩን ጊዜና ጉልበት እየበላ ይገኛል ሲሉ 
ያማርራሉ፡፡ ሌሎች ባለጉዳዮች በበኩላቸው ቴሌም 
የድርጅቱን አቅምና ስም የማይመጥን ወርሐዊ ቢል 
ማዘጋጀቱ አገሪቷ ወዴት እየሄደች ነው የሚያሰኝ 
ነው ሲሉ ያደረባቸውን ጥርጣሬ ገልፀዋል፡፡

ኢትዮጵያ በአፍሪካ ትልቁና ከፍተኛ ሀይድሮ 
ኤሌክትሪክ ያመነጫል በማለት በመገንባት ላይ 
የምትገኘውን የአባይ ግድብ እንድታዘገይ አለም 
አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ጠየቀ፡፡ የኢትዮጵያ 
መንግስት “ህዳሴ” በማለት የሰየመውን የግድብ 
ግንባታ የጀመረው በአባይ ላይ ሲሆን ፕሮጀክቱ 
80 ቢሊዮን /4.5 ቢልዮን ዶላር/ እንደሚጠይቅ 
ተገምቷል፡፡ 6,000 ሜጋ ዋት ለአገሪቱ አጎራባች 
አገራት ኤክስፖርት እንደሚያደርግ እቅድ 
የተነደፈለት ግድቡ ሙሉ ለሙሉ በመጠናቀቅ 
ስራ እንደሚጀምር የሚጠበቀው በ2018 እንደ 
ፈረንጆቹ አቆጣጠር ነው፡፡ 

የአይ ኤም ኤፍ የአገራት ወኪል የሆኑት 
ያን ሚኬልሰን ለጋዜጦች የህዳሴውን ግድብ 
በማስመልከት በሰጡት አስተያየት “ይህንን 
ፕሮጀክት በሚመለከት እንደገና ማሰብ 
እንደሚያስፈልግ ይሰማናል፡፡ መንግስት 
ፕሮጀክቱን ዕውን ለማድረግ በማሰብ ፋይናንሱን 
በሙሉ በግድቡ ላይ በማዋል የአገሪቱን ኢኮኖሚ 
መጉዳት አለመቻሉን መፈተሸ ይኖርበታል፡
፡ ለጥቂት ፕሮጀክቶች ስኬት በማሰብ ከአገሪቱ 
የፋይናንስ እንቅስቃሴ ላይ ገንዘብ የምትወስድ 
ከሆነ ቀሪዎቹ በመደበኛነት ለመቀጠል ይቸገራሉ፡
፡” 

የአንድነት ፓርቲ ም/ሊቀመንበርና ህዝብ 
ግንኙነት ኃላፊ የነበሩት አቶ አንዱዓለም አራጌ፣ 
ጋዜጠኛና ፖለቲካ ተንታኝ እስክንድር ነጋ፣ 
የአንድነት ፓርቲ ብሔራዊ ምክር ቤት አባል አቶ 
ናትናኤል መኮንንን ጨምሮ ሌሎች የታሰሩበት 
1ኛ ዓመት በሻማ ማብራት ዝግጅት ታስቧል፡
፡ መስከረም 3 ቀን 2005 ዓ.ም በአንድነት 
በፓርቲው ዋና ጽ/ቤት በተከናወነ ዝግጅት ላይ 
የታሳሪ ቤተሰቦች፣ የአንድነት ፓርቲ አመራሮች፣ 
የፓርቲው አባላትና የሌሎች ፖለቲካ ፓርቲ 
ተወካዮች በዝግጅቱ ላይ ታድመዋል፡፡

መድረኩን ያስተባበሩት የአንድነት ፓርቲ 
ህዝብ ግንኙነት አባል የሆኑት አቶ ፍቃዱ ሰጠኝ 
የሻማ ዝግጅቱ ዓላማ በኢትዮጵ ውስጥ ስለመብትና 
ነፃነት በሠላማዊና በህጋዊ መንገድ ሲታገሉ 
ለእስር ለበቁ የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን 
ለማሰብ መሆኑን አስረድተው የዕለቱን ዝግጅት 
የሚያወድሱ አጫጭር ግጥሞችን በማቅረብ 
የተለያዩ እንግዶችን በተናጋሪነት ጋብዘዋል፡፡

በቅድሚያ ለታዳሚው ንግግር ያደረጉት 
የአንድነት ፓርቲ ብሄራዊ ም/ቤት ዋና ፀሐፊ 
የሆኑት አቶ ትግስቱ አወሉ ሲሆኑ “ፖለቲካ 
አገርን የመምራት ጥበብ እንጂ የህዝብ መጨቆኛ 
መሣሪያ አይደለም” ካሉ በኋላ “ዴሞክራሲያዊና 
ፍትሐዊ ሥርዓት ባልሰፈነበት አገር የሚከሰተው 
ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውሶች 
እጅግ አስከፊ ናቸው” ብለዋል፡፡ በዚህ ምክንያት 
በአገራችን በተንሰራፋው ኢ-ዴሞክራሲያዊና 
ኢ-ፍትሐዊ ሥርዓት ህዝብ በአፈና ውስጥ 

ኢትዮጵያ ለአለም ገበያ ቡናን በከፍተኛ መጠን 
በማቅረብ በአምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች፡፡ 
የአገሪቱን ኢኮኖሚ ከግብርና ተጽእኖ ለማላቀቅም 
እየተሞከረ ይገኛል፡፡ ነገር ግን አሁንም የአገሪቱ 
አጠቃላይ ገቢ የተንተራሰው በግብርና ላይ ነው፡
፡ በመንግስት ቁጥጥር ስር የሚገኘው የመብራት 
ኃይል በ210 ለጅቡቲ መብራት መሸጥ ጀምሯል፡
፡ በ2020 ደግሞ ለግብፅ 2000 ሜጋዋትና 
ለሱዳን 1.200 ሜጋዋት ለመሸጥ አቅዷል፡
፡ ኃይልን ኤክስፖርት በማድረግ በአመት 1.6 
ቢሊዮን ዶላር ማግኘት እንደሚቻል በአዲስ አበባ 
መቀመጫውን ያደረገው አክሰስ ካፒታል ሪሰርች 
ካምፓኒ ባወጣው የጥናት ሪፖርት ገልፆል፡፡ 

‹‹ረዥም ጊዜ የሚወስዱና ከፍተኛ ወጪ 
የሚጠይቁ ፕሮጀክቶች ለሌሎች የፋይናንስ 
ሴክተሮች የሚሰጠውን ትኩረትና በጀት 
አለመንካታቸውን ማረጋገጥ ግድ ይላል›› የሚሉት 
ሚኬልሰን “መንግስት ፕሮጀክቱን በማዘግየት 
ቀሪዎቹን ፕሮጀክቶች አለመጉዳቱን ማጥናት 
ይገባዋል” በማለት ምክራቸውን ይለግሳሉ፡፡ 

የመንግስት የኮሚኒኬሽን ሚኒስትር 
የሆኑት አቶ በረከት ስምኦን ለግድቡ የሚደረጉ 
ስጦታዎችን የሚያሰባስብ ኮሚቴን ይመራሉ፡
፡ መንግስታቸው ፕሮጀክቱን የማዘግየት ሀሳብ 

ወድቋል፤ ህዝቡም ዝምታን መርጧል፣ ዛሬ 
የምናበራው ሻማ ነፃ ሻማ አይደለም፤ በአጥር 
ሽቦ የተከበበ ሻማ ነው፤ እስረኞቻችን የትግላችን 
አርአያ እንጂ የእኛ ማስፈራሪያዎች አይደሉም፤ 
ዛሬ በአገራችን ባለው የፖለቲካ ሁኔታ ሁላችንም 
ነፃ ሰዎች አይደለንም፤ ቀድሞ ማንን እንደሚያስር 
የሚያውቀው ኢህአዴግ ነው፤ እነ አንዱዓለም፣ 
እስክንድር፣ ናትናኤል ውብሸት፣ ርዮት፣ በቀለ 
ገርባና ኦልባና የድርሻቸውን እየተወጡ ናቸው 
እኛስ?” ሲሉ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል፡፡ አቶ 
ትግስቱ በርካታ ነጥቦችን በማንሳት ለታዳሚው 
ንግግራቸውን ቋጭተዋል፡፡

በዕለቱ የሰማያዊ ፓርቲ ተወካይ አቶ ይልቃል 
ጌትነትም ንግግር አድርገዋል፡፡ አቶ ይልቃል 
እንዳሉት “አንዱዓለም እና ርዕዮት ጓደኞቼ 
ናቸው፡፡ አንዱዓለም ከመታሰሩ ከሁለት ቀን 
በፊት ለዓመት በዓል ተቀጣጥረን ተገባብዘን ነበር፡
፡” ካሉ በኋላ “በዚህ የሻማ ምሽት ላይ የተገኘው 
የሰው ቁጥር ይህ ብቻ መሆን አልነበረበትም፡
፡ ፓርቲዎች ተሰባስበን ትግላችንን ማጠናከር 
ይገባናል፡፡” ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል፡፡

የዕለቱ ሻማ የቀድሞ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት 
የነበሩት የአንድነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶ/ር ነጋሶ 
የለኮሱ ሲሆን የመዝጊያውን ንግግር የአንድነት 
ፓርቲ ብሔራዊ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ 
ዘካርያስ የማነብርሃን አድርገዋል፡፡ አቶ ዘካሪያስ 
ሲናገሩ “የሠላም አርበኞቻችን ከታሰሩ ዛሬ 365 
ቀን ሆኗቸዋል፡፡ እነሱ የዜግነት ግዳጃቸውን 
እየተወጡ ናቸው፡፡ እኛስ ምን እየሰራን ነው?” 

የአባይ ግድብ ግንባታ እንዲዘገይ ተጠየቀ

እነ አንዱዓለም አራጌ የታሰሩበት 1ኛ
ዓመት በሻማ ምሽት ታሰበ
- የፖለቲካና የህሊና እስረኞች እንዲፈቱ ጥሪ ቀረበ

- የሻማ ምሽት ዕለት ጥቁር ልብስ እንዲለበስ ተጠየቀ

ፈጽሞ እንደማይቀበል በመጠቆም ”የግድቡ 
የግንባታ እቅድ በደንብ የታሰበበት  ነው፡፡ 
መንግስት ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ በራሱ አቅም 
ሊሰራቸው ካቀዳቸው ግዙፍ ፕሮጀክቶች ግድቡ 
አንደኛው ነው” ይላሉ፡፡ 

ኢትዮጵያ ከአመታዊው የአገሪቱ ጠቅላላ 
ምርት ከምታገኘው ገቢ 16 በመቶ ማለትም 
144 ቢልዩን ብር ይህሉን ለፕሮጀክቱ ለማዋል 
አቅዳለች፡፡ መንግስት ከዚህ በተጨማሪ ለአምስት 
አመታት ያወጣው የትራንስፎርሜሽን እቅድ 
በኢንዱስትሪ ዴቨሎፕመንት፣ በትራንስፖርት፣ 
በቴሌኮሚኒኬሽን፣በኤሌክትሪክ ኃይልና በቤቶች 
ግንባታ ግዙፍ የሚሰኙ ስራዎችን ለመስራት 
ወጥኗል፡፡ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ 
የሚውለው ገንዘብ የሚገኘው ከኢትዮጵያዊያን 
ብቻ ነው፡፡ የውጪ አበዳሪዎች ለግድቡ የሚውል 
ገንዘብ ለማበደር ፈቃደኞች ሳይሆኑ ቀርተዋል፡
፡እንደ ኢትዩጵያ መንግስት ፍረጃ ከሆነ ደግሞ 
የአበዳሪዎቹ ምክንያት በአባይ ውሃ ላይ 
የሚደረግን ማንኛውንም አይነት ፕሮጀክት ግብፅ 
ሰትቃወም በመቆየቷ ነው፡፡ መንግስት ለጊዜው 
ቦንድ በመሸጥ 5 ቢልዮን ብር ከአገሪቱ ዜጎች 
ሰብስቧል፡፡ እንደ በረከት ገለጻ ቦንዱ የ5.5 ወይም 
የ6 ከመቶ ጥቅም የሚያስገኝ ነው፡፡

ሲሉ ጠይቀዋል፡፡ አቶ ዘካሪያስ በመቀጠልም 
“ዛሬ በእስር እየማቀቁ የሚገኙ የፖለቲካና 
የህሊና እስረኞች የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች 
ናቸው፡፡ እናከብራቸዋለን፡፡ እንዘክርላቸዋለን፡፡ 
ዛሬ እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ ጥቁር ልብስ 
ለብሼአለሁ፡፡ ብዙዎቹ ለማነው ያዘንከው? ምን 
ችግር ገጠመህ እያሉ ጠይቀውኛል፤ እኔ ዛሬ 
ጥቁር የለበስኩበት ምክንያት ስለአለኝ ነው፡፡ ወር 
በገባ በሦስት ኢትዮጵያ ውስጥ በአመለካከታቸው 
ምክንያት በእስር በመማቀቅ ላይ ለሚገኙ 
የፖለቲካና የህሊና እስረኞች የሻማ ምሽት 
የምናደርግበት ዕለት ነው፡፡ በአገሪቱ ውስጥ ያሉ 
የፖለቲካና የህሊና እስረኞች በሙሉ እስኪለቀቁ 
ድረስ ዘወትር ወር በገባ በሦስት የሐዘን ቀን 
ሆኖ ጥቁር መለበስ አለበት ብዬ አምናለሁ፡
፡ ስለዚህ ሁሉም ሰው በየወሩ ጥቁር በመልበስ 
እንዲያስታውሰው ጥሪዬን አቀርባለሁ” ብለዋል፡፡ 

በመጨረሻም አቶ ዘካሪያስ ሐሳባቸውን 
ሲያጠቃልሉ “ዛሬ በአገራችን የመናገር፣ 
የመጽሐፍ፣ በነፃነት የማሰብ መብት ሞቷል፡፡ 
የኦሮሞ፣ የአማራና ሌሎችም ቋንቋ ተናጋሪ ልጆች 
በእስር ቤት እየማቀቁ ናቸው፡፡ አባት ያላቸው 
የስዊዲን ጋዜጠኞች ሲፈቱ አባት የሌላቸው 
ኢትዮጵያዊያን ጋዜጠኞች ሊፈቱ አልቻሉም፡
፡ ስለዚህ በእስር ላይ የሚገኙት ጋዜጠኞች 
እስክንድር ነጋ፣ ውብሸት ታዬ፣ ርዕዮት ዓለሙና 
የሱፍ ጌታቸውና በእስር ላይ የሚገኙ የፖለቲካና 
የህሊና እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ 
እንዲፈቱ እጠይቃለሁ” ብለዋል፡፡ በዕለቱ በርካታ 
ግጥሞችና መጣጥፎች ቀርበዋል፡፡

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 
(አንድነት) የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን 
ድርጅት “አኬልዳማ” የተሰኘ ዘጋቢ ፊልም ላይ 
የፓርቲዬን ስም አጥፍቷል በሚል በፌደራሉ 
የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ልደታ ምድብ 9ኛ 
ፍትሐብሄር ችሎት ክስ መስርቶበት ክርክር 
ሲደረግበት ቆይቷል፡፡ ይሁን እንጂ  ፍ/ቤቱም 
ክሱ የፓርቲው ከፍተኛ አመራር ከሆኑት ከነ አቶ 

አንዱዓለም አራጌ ጋር ይያያዛል በሚል በጉዳዩ 
ላይ ውሳኔ እስኪሰጥ የክሱ ሂደት እንዲዘገይ 
አድርጐት ነበር፡፡ 

 በፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት ልደታ ምድብ 
3ኛ ወንጀል ችሎት ሲታይ የነበረው የነ አቶ 
አንዱዓለም አራጌ የክስ ሂደት ውሳኔ የተሰጠበት 
በመሆኑ በአንድነት እና ኢቴቪ መካከል 
እንዲዘገይ የተደረገው የክስ መዝገብ ዳግም 

በመንቀሳቀሱ ለጥቅምት 22 ቀን 2005 ዓ.ም 
ከረፋዱ 4 ሰዓት ተቀጥሯል፡፡ በዕለቱ ተከሳሾችም 
ልደታ በሚገኘው የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት 
9ኛ ፍትሐብሄር ችሎት እንዲቀርቡና የክሱ 
ሂደት እንዲቀጥል በመወሰኑ ለኢቴቪ መጥሪያ 
እንደተሰጠው የአንድነት ፓርቲ ጠበቃ አቶ 
ገበየሁ ይርዳው ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡
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የመንግስት አካሄድና “ዘመቻ ነፃነት”
ሰለሞን ስዩም

የጋዜጣችን ዝግጅት ክፍል አንድ ነገር 
እያስተባበረ ነው፡፡ ከዚያ በፊት ግን እነሆ ቅድመ 
ታሪክ፡- ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ለሀገር ውስጥ 
ደጋፊዎቿና አንባቢዎቿ ታትማ ትሰራጭ ነበር፡
፡ ሆኖም ለመጨረሻ ጊዜ 20 ሺህ ኮፒ ገደማ 
ለማሳተም ክፍያ ለመፈጸም ወደ ብርሃንና 
ሰላም ብንሄድም የስልታዊ አምባገነኖቹ 
ድርጅት ‹‹ከእንግዲህ አላትምም፤ የትም መሄድ 
ትችላላችሁ›› ነበር ያለን፡፡ ይህ ንግድ ላይ 
የተሰማራ የመንግስት ድርጅት ወደ ካድሬያዊ 
ስራ የተሰማራው መብታችንን ጥሶ ነው፡፡ 

ከዚህ የመነጨ የሚመስል ግዙፍ 

ዓላማ ተይዟል፡፡

በአለም ታሪክ ህዝባዊ አላማዎች ግብ ሲመቱ 
የታዩት በአሳታፊነት ነው፡፡ አሁን በኢትዮጵያችን 
እየደረሰብን ያለው የሁሉንም ተሳትፎ የሚጠይቅ 
ጉዳይ ነው፡፡ ከንግዲህ መነጋገር ያለብን እንዴት 
ሁሉንም እናሳትፍ የሚል መሆን ይገባዋል፡
: ይህ በዋናነት የተያዘውን አላማ አግባብነትና 
ግልጽነት ማረጋገጥን ይጠይቃል፡፡ አላማው 
የሁሉም ባይባልም የአብዛኛው ፍላጎት ያለበት 
እንዲሆን ማድረግ ነው፡፡ አሊያም የተያዘው 
አላማ የሚመለከታቸውን ሰዎች በትክክል 
መምረጥ እንዲሁም ለነዚህ የተለዩ አካላት 
በትክክል ማድረስ፡፡ እንደሚታወቀው የትኛውም 
አላማ ፅናት የሚጠይቅ ነው፡፡

መረጃ ማግኘት የሰብአዊ መብት አካል 
መሆኑ የታወቀው በቅርብ አይደለም፡፡ የተለያዩ 
ሀገራት የመረጃ ነፃነት ቀንን ሰይመው እያከበሩ 
ነበር፡፡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ 
ጉባኤም በ1993 እ.ኤ.አ ባስተላለፈው ውሳኔ 
የአለም የፕሬስ ነፃነት ቀን ሜይ 3 ቀን እንዲከበር 
ወስኗል፡፡ ይህን ተከትሎ በኢትዮጵያም በተለያየ 
ጊዜ የፕሬስ ነፃነት ቀን መከበር ጀምሯል፡
፡ በ2002 ዓ.ም የመንግስትና የግል ጋዜጦች 
እለቱን በተለያየ ጎራ ተከፍለው አስበዋል፡
፡ በ2003 ዓ.ም ዕለቱን ለማስታወስ በተዘጋጀ 
ዝግጅት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት አገዛዝ ሰዎች 
የሙያተኞቹን ቦታ በመንጠቅ ዝግጅቱ ለሁለት 
ተከፍሎ አንደኛው ወገን ዝግጅቱን ረግጦ 
ወጥቷል፡፡ 

ነገሩን የባሰ ቀልድ የሚያደርገው በለቱ 
የዝግጅቱ ጥናት አቅራቢ ካልሆንኩ ያሉት ሰው 
የመረጃ ነፃነትን በማፈን ጋዜጠኞችን እስከ እድሜ 
ልክ በሚደርስ ፅኑ እስር ለማስቀጣት ሲንቀሳቀሱ 
የነበሩ የቀድሞ አቃቢ ህግ መሆናቸው ነው፡፡ 

በተጨማሪም የተመደበውን አወያይ በመፈንገል 
የለቱ አወያይ የሆኑት ሰው መንግስትን 
ለማሞገስ በተቋቋመ ሚዲያ ውስጥ የሚሰራ 
ነው፡፡ ዩኒስኮ (UNESCO) በ1997 እ.ኤ.አ ሌላ 
ውሳኔ ወደ መሬት ለማውረድ ተንቀሳቅሷል፡፡ 
በየዓመቱ የዩኒስኮ ወይም ጉሌርሞ ካኖ ተብሎ 
የተሰየመ የአለም የፕሬስ ነፃነት ሽልማት የሚል 
ፕሮግራም በማዘጋጀት ለፕሬስ ያለውን አክብሮት 
ገፍቶበታል፡፡ 

የአፍሪካ የጋዜጠኞች ፌዴሬሽን /African 
Federation of Journalists/ ይፋ ባወጣው 
ጥናቱ በአፍሪካ የጋዜጠኞች ስቃይና እስር 
እየበረታ እንጂ አየቀነሰ ያለመሄዱ አሳስቦታል፡
፡ ይህ ሰቆቃዊ ሁኔታ በባለፈው ዓመት የተመድ 
ዋና ፀሐፊ ባን ኪ ሙን እና የዩኒስኮ ዳይሬክተር 
ጀነራል ኢሪና ባኮቫን ዘንድም ትኩረት ስቦ ነበር፡
፡ በ2003 ዓ.ም ብቻ 62 ጋዜጠኞች በፃፏቸው 
ፅሁፍ የተነሳ ተገድለዋል፡፡

ከአፍሪካም ምስራቅ አፍሪካ የባሰች 
የጋዜጠኞች ሲኦል ናት፡፡ በሶማሊያ ጋዜጠኛ 
እንደ ከንቱ ነገር ይገደላል፡፡ በኤርትራ ጋዜጠኛን 
ወዴት እንደሚሰውሯቸው አይታወቅም፡
፡ የኤርትራ ሁኔታ የስርዓቱ ገፅታ ነው፡፡ 
ኢትዮጵያ ጎብኚዎችን በመቀበል፣ ስብሰባዎችን 
በማስተናገድ (የአለም የኢኮኖሚ ፎረም፣ አይካሳ) 
እና አንዳንድ ለውጦችን በማድረግ ከኤርትራ 
ጋር አትወዳደርም፡፡ የተሻለ ሪከርድ አላት፡፡ 
ጋዜጠኞችን በማሰቃየት ግን የአንድ እናት ልጆች 
መሆናቸውን የአፍሪካ የጋዜጠኞች ፌዴሬሽን 
ይገልፃል፡፡

እስክንድር ነጋ የተከሰሰው የፀረ ሽብር ህጉን 
ተላልፏል በሚል ነው፡፡ ነገር ግን እውነተኛ 
የእስሩ ምክንያት በወቅቱ የአረብ ፀደይን ተከትሎ 
የነበረውን ሁኔታ ከኢትዮጵያ አንጻር በመተንተን 
የመንግስት ጥርስ ውስጥ መግባቱ ነው፡፡ ባለቤቱ 
ሰርካለም ፋሲል ምርጫ 97ን ተከትሎ አብራው 
ለ17 ወራት መታሰሯ ይታወሳል፡፡ ሰርካለም 
አለም አቀፍ ተሸላሚ ናት፡፡ ልጃቸው ‹ናፍቆት›ም 
በዚያው የቃሊቲ እስር ቤት ቢወለድም አባቱ 
ደግም በፀረ ሽብር ህግ መተላለፍ በኢ-ሰብአዊ 
ሁኔታ ሲያዝ በጨቅላ ህሊናው ለማየት 
ከመገደዱም በላይ ሊከላከለው ሞክሯል፡፡ ምርጫ 
97ን ተከትሎ ከተዘጉት ደርዘን ጋዜጦችም 
ሦስቱ የእስክንድር ነበሩ፡፡ የኢትዮጵያ አስተዳደር 
በበኩሉ ጋዜጠኝነት ላለመከሰስ ዋስትና አይሆንም 
ሲል ይከራከራል፡፡ 

አለም አቀፍ ጋዜጠኞች ለኢትዮጵያ የውጭ 
ጉዳይ ሚኒስቴር የፃፉት ደብዳቤ እንዲህ ይላል፡

-“ኢትዮጵያ የሀገር ውስጥና የውጭ ጋዜጠኞችን 
በማሰቃየት፣ በማሳደድና በማሰር ያላት ታሪክ 
በአሉታ ተመዝግቦላታል፡፡ ባለፉት 10 ዓመታት 
ኢትዮጵያ የዓለማችን ሁለተኛዋ ጋዜጠኛ አሳሪ 
ሀገር ነበረች፡፡ 79 ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኞችን 
ከሀገር በማሳደድ ደግሞ የአለማችን ቁጥር 
አንድ ሀገር ናት፡፡ ከ2006 እ.ኤ.አ ጀምሮ ደግሞ 
ለአሶሼትድ ፕሬስ፣ ለኒውዮርክ ታይምስ፣ 
ለዴይሊ ቴሌግራፍ፣ ለብሉም በርግ ኒውስ፣ 
ለክሪስቲያን ሳይንስ ሞኒተር፣ ለአሜሪካ ድምፅና 
ለዋሺንግተን ፖስት የሚሰሩ ተባባሪ ጋዜጠኞችን 
ወይ አስራለች አሊያም ከሀገር አሳዳለች፡፡
›› ደብደቤው ‹‹የስዊድን ጋዜጠኞች ፍርድም 
ተመሳሳይ መልክ ያለው ነው” ሲል ተቀባይነት 
እንደሌለው ገልፆ ነበር፡፡ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ 
ጋዜጠኞችን በማሳደድ የጋዜጠኞች ሲኦል ናቸው 
ከሚባሉት ኢራን፣ ኩባና ኤርትራም ትብሳለች፡፡  

አንዳንድ ሰዎች ኢራንና ኢትዮጵያን 
ባላቸው የድንበር ርቀት አናነፃፅራቸው ይላሉ፡
፡ እነዚህ ኢትዮጵያ ከኢራን አትርቅም በማለት 
የሚያመሳስሉት ሰዎች የሚጠቀሙት ርቀትን 
አይደለም፡፡ ከ2001 ጀምሮ እስከ 2003 ዓ.ም 
ድረስ በኢራን እስር ቤት የነበሩትን ቫኔ ባውር እና 
ጆሽ ፋታል የተባሉ አሜሪካውያንን በኢትዮጵያ 
እስር ቤት እስከ 2004 ዓ.ም መጨረሻ ከማቀቁት 
የስዊድናውያን ጋዜጠኞች ጆሃን ፓርሰንና 
ማርቲን ሺባዬን በማመሳሰል ነው፡፡ 

እነዚህ አመሳሳዮች እንደሚሉት እንደ 
ኢራን ሁሉ በኢትዮጵያ ያሉ የመንግስት 
ተቺዎች ከየቤታቸው እየተለቀሙ ይታሰራሉ፣ 
ይደበደባሉ፣ ይሰቃያሉ፣ የት እንደታሰሩ 
አይታወቅም፤ እንዲሁም ከመጠን በላይ ሀይል 
በመጠቀም በራሳቸው ላይ እንዲመሰክሩ 
ይደረጋሉ፡፡ ለብዙ ዘመን የመለስ ዜናዊ መንግስት 
የማንንም ድምጽ ለመስማት ፍቃደኛ አልነበረም፡
፡ ምዕራብ ሀገራትም የመረጃ ነፃነትን ለመከላከል 
ትርጉም ያለው ስራ አልሰሩም፡፡ በዚህ ረገድ 
የሁለቱ ሲዊዲናውያን ጋዜጠኞች መታሰር 
ለኢትዮጵያውያን ታሳሪዎች የዕድል ያክል ነበር፡
፡ የስርዓቱ አምባገነንነት ለአለም መህበረሰብ ይፋ 
ሆኗልና፡፡

የዘመቻ ነፃነት ‹‹ስትራቴጂዎች››

በፍኖተ ነፃነትና ፍትህ አለመታተም የተጀመረ 
ቢሆንም የ‹‹ዘመቻ ነፃነት›› እንቅስቃሴ ሰፋ ያለ 
እና አካቶነት ያለው ነው፡፡ የዘመቻው የመጀመሪያ 
ስራ የስርዓቱን ፀባይ በሚገባ ማጥናትና ማወቅ 
ነው፡፡ ስርዓቱ አስተዳደራዊ/ተቋማትን በመጠቀም 

ህጋዊ መብቶች የሚያዳክም ነው፡፡ የስፖርት 
ጋዜጣ ለማሳተም ከመንግስት እስከ ግል ማተሚያ 
ቤት ምንም ክልከላ የለውም፡፡ የፖለቲካ ጋዜጣ 
ለማሳተም ግን አዲስ ዘመንን መምሰል ግድ 
ብሏል፡፡ ስለዚህ የሚፃፍ እና  የማይጻፍ ተብሎ 
አጀንዳ ተመርጧል ማለት ነው፡፡ የፖለቲካ ፅሁፍ 
መንግስት የማይታገሰው ሆኗል፡፡

 ጥያቄያችን “ትልቅ” (grand) መሆን አለበት፡
፡ ጥያቄው አካቶነት (inclusive) ካለው ሰዎችን 
መሰብሰብ ቻልን ማለት ነው፡፡ ከንግዲህ  ‹ፍትህ› 
አሊያም ‹ፍኖተ ነፃነት› እንዲታተሙ ቢፈቀድ 
እንኳ ሀሳብን በነፃነት መግለፅን የሚጠይቀው 
ዘመቻ ነፃነት አይቆምም፡፡  

በሌላ በኩል የችግሩ ምንጭ ማተሚያ ቤቱ 
ሳይሆን የስርዓቱ ባህሪ መሆኑን ማጉላት ነው፡
፡ ስለዚህ ኢላማችን ብርሃንና ሰላም ሳይሆን 
ብርሃንና ሰላም በዚህ መልኩ እንዲሰራ የፈረደበት 
ስርዓት ነው፡፡ ሌላው ጉዳይ ለጥያቄዎቻችን መልስ 
የምናገኘው እኛ ተጠናክረን ስንቀርብ መሆኑን 
መገንዘብ ነው፡፡ በዚህ ረገድ የኢህአዴግ አባላት 
ሆነው የፍትህና ፍኖተ ነፃነት አንባቢ የሆኑትንም 
መማረክ አለብን፡፡ ወዳጆችን በማፍራት ጠላት 
መቀነስ ይጠበቅብናል፡፡ በሌላ በኩል ራሳችንን 
ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት ማምጣት አለብን፡
፡ ይህ ኢህአዴግን በሀሳብ የመቅደምን ግዙፍ 
የቤት ስራ የሚሰጠን ነው፡፡ በዚያ ላይ ሁሉ 
ነገር በስርዓት በስርዓቱ የተቀመጠ (structured) 
መሆን አለበት፡፡ በደንብ የተለዩ የረዥምና የአጭር 
ጊዜ የሚሉ ዕቅዶችንም ማዘጋጀት ያስፈልገናል፡፡ 

በዚህ አጋጣሚ እንቅስቃሴውን ለመጀመር 
የግድ አደባባይ መውጣት አይጠበቅብንም፡፡ 
ኢህአዴግን ባለመተባበር ብቻ መልስ እንዲሰጠን 
ማድረግ ይቻላል፡፡ ትብብር መንፈግ ዘርፈ ብዙ 
ነው፡፡ በሌላ በኩል በቂ አደራጅ ሀይል ያስፈልጋል፡
፡ በዚህ በዚህ ሙስሊሞቹ የተውልን ስልት ስላለ 
‹የኋለኞች ዕድል› (late comers advantage) 
አለን፡፡ የፌስቡክ እና የጋዜጣ አንባቢ ጀግኖችንም 
በስትራቴጂካዊ አካሄድ ማቀፍ አለብን፡፡ 

ስትራቴጂካዊ አዕምሮ ወሳኙ ነገር ነው፡፡ 
ጉልበት፣ ጊዜና ገንዘብ ይቆጥባል፡፡ መንገዳችን 
ሁሌም ሰላማዊ ነው፡፡ ያም ሆነ ይህ ኢህአዴግ 
በቀላሉ ስለማይለቀን ለዚያ መዘጋጀት ግድ ይላል፡
፡ የፍኖተ ነፃነት ‹‹ሀሳብን የመግለጽ የውይት 
ክበብ›› የዘመቻው ፕሮጀክት ማዕቀፍ እንጂ 
አንዴ ብልጭ ብሎ የሚጠፋ አይደለም፡፡  

 We WILL Win (WWW)

ኢህአዴግ ... ከ ገፅ 5 የዞረ....

መስጠታቸው አይዘነጋም፡፡ 

ገዢው ፓርቲ ወታደሩን በአገሪቱ 
ሉአላዊነት ላይ ለሚቃጡ ጥቃቶች ምላሽ 
ለመስጠት ከሚጠቀምበት ባሻገር በአገር ውስጥ 
የሚነሱ ሰላማዊ ተቃውሞዎችን ለማፈኛነት 
እየተገለገለበት ይገኛል፡፡ ዛሬም ድረስ የአገሪቱ 
የመከላከያ ኃይል የመንግስት በትር ነው፡
፡ አቶ በረከት ስምኦን የሁለት ምርጫዎች 
ወግ በማለት በሼህ አላሙዲን ገንዘብ ለንባብ 
ባበቁት መጽሐፋቸው ወታደሩ በምርጫ 1997 
የተነሱ ተቃውሞዎችን ለማፈን አሰላለፉን 
እንዳስተካከለ ነግረውናል፡፡ ነፃ የምርጫ ቦርድና 
ነፃ ሚዲያ አለመኖሩ የሚያስጮኽንን ያህል ነፃ 
የሆነ ሁሉንም የአገሪቱን የፖለቲካ ፓርቲዎች 
በእኩል አይን የሚመለከት የመከላከያ ኃይል 
አለመኖሩ ያሳስበናል፡፡ በረከት በመጽሀፋቸው 
እንደነገሩን ወታደሩ አስላለፉን የሚያስተካክል 
ከሆነ ሹመቶቹም የሚታደሉት አሰላለፋቸውን 
ለሚያስተካክሉ ብቻ ነው ማለት ነው፡፡ ስለዚህ 
ሹመቱ በሞያቸውና ለአገር ባበረከቱት አስተዋኦ 
ተለክቶ የሚሰፈር ሳይሆን የገዢውን ፓርቲ 
ህልውና ለማስቀጠል በሚኖራቸው ቁርጠኝነት 
የሚለካ ነው፡፡ ለዚህ አይነተኛ ማስረጃ የሚሆነን 
መንግስት የተቻኮለ እርምጃ በመውሰድ የሰላሳ 
ሰባቱን ወታደራዊ ሹመት እንዲፀድቅ ማድረጉ 
ነው፡፡ ድርጅቱ አገሪቱን በእርሱ ስር እንጂ 

ከእርሱ የተሻገረ ህይወት እንዲኖራት ለማሰብ 
የማይፈቅድ በመሆኑ የሚፈጽማቸው ነገሮች 
ሁልጊዜም የእርሱን የአገዛዝ ዕድሜ የሚያራዝሙ 
እንዲሆኑለት ይፈልጋል፡፡

በግሌ የወታደሮቹን ሹመት የአንበሳ ድርሻ 
የወሰዱት ሰሜነኞቹ ናቸው በማለት የኢህአዴግን 
ጨዋታ ለመጫወት የሚያስችለኝን ካርድ 
መምዘዝ አልፈልግም፡፡ ብሄራዊ አንድነታችን 
እንዲሸረሸር ያደረገው ይህ መንግስት 
በአባቶቻችንና አያቶቻችን ዘመን ያልነበረ አጥንት 
ቆጠራ ውስጥ እንድንገባ ያደረገንን ፖለቲካ 
ላለፉት 21 ዓመታት ሲመግበን በመቆየቱ ግን 
መጠየቃችን አይቀርም፡፡ እውን ለዚህ ሽልማት 
የሚበቁ የኦሮሞ፣ የአማራና የሌሎች ክልሎች 
ተወላጅ ወታደሮች ሳይኖሩ ቀርተው ይሆን?

የስዊዲናዊያኑ መፈታት

በሶማሊያ በኩል ወደ ኦጋዴን በመግባት 
በክልሉ ነዳጅ በመፈለግ ስራ ላይ የተሰማራውን 
የአገራቸውን ኩባንያ እንቅስቃሴ በምርመራ 
ጋዜጠኝነት ለመፈተሸ የሞከሩ ሁለት የስዊዲን 
ጋዜጠኞች በኢትዮጵያ ጦር ተይዘው ሽብርተኛ 
ቡድንን ለመርዳት የሚል ክስ ቀርቦባቸው 
እያንዳንዳቸው 11 ዓመት እስራት ተፈርዶባቸው 
ቃሊቲ ከወረዱ 6 ወራት ያህል ተቆጥረዋል፡፡ 
መንግስት ጋዜጠኞቹን ለ11 ዓመታት በእስር 

እንደማያቆያቸው ከነበረው ልምድ በመነሳት 
ብዙዎች ጠብቀዋል፡፡ እነሆ አዲሱን አመት 
ምክንያት በማድረግም ጋዜጠኞቹ በይቅርታ ህግ 
እንዲለቀቁ ተደርገዋል፡፡

በኢትዮጵያ እስር ቤቶች የሚገኙ ጋዜጠኞች 
ግን ሁለት ብቻ አይደሉም፡፡ መንግስትን 
የሚተቹ ጽሁፎችን በጋዜጦችና በብሎጎች 
ሲያሰራጩ የነበሩ ኢትዮጵያዊያን ጋዜጠኞች 
ዛሬም በእስራት እየማቀቁ ነው፡፡ አዲሱን አመት 
ምክንያት በማድረግ መንግስት ሲውዲናዊያኑን 
ከእግረ ሙቃቸው እንዲላቀቁ ሲያደርግ እነ 
እስክንድር፣ ርዕዮትንና ውብሸትን የመሳሰሉትን 
በተከረቸመ በር እንዲቀመጡ ፈርዶባቸዋል፡፡ 
መንግስት እንደነገረን ጋዜጠኞች ከኦጋዴን ነፃ 
አውጪ ግንባር ጋር በመተባበር በጦርነት ቀጠና 
የተያዙት ብረት አንግተው ነው፡፡ እነ ርዕዮት 
ግን በከተማ ውስጥ ብዕርና ወረቀትን በማገናኘት 
ሐሳባቸውን ከመግለጽ ውጪ የፈጠሩት ወይም 
ሊፈጥሩት ያሰቡት ጦረኛ ተግባር አልነበረም፡፡ 
ጋዜጠኞቹ በብዕሮቻቸው ጦረኝነትን በማውገዝ 
መንግስትም ሆነ ነፍጥ ያነገቱ ተቃዋሚዎች 
ብሔራዊ ዕርቅ በመመስረት ለሁሉም ልጆቿ 
የምትሆን ኢትዮጵያን እንዲፈጥሩ ይወተውቱ 
የነበሩ ናቸው፡፡ 

ገዢው ፓርቲ በሁለቱ ስዊዲናዊያን ጋዜጠኞች 

መታሰር የሚደርስበትንና እየደረሰበት የነበረውን 
ጫና ለመቀነስ በማሰብ በምህረት ስም ነፃ 
እንዲወጡ አድርጓቸዋል፡፡ በኢትዮጵያ የስዊዲን 
አምባሳደር የሆኑት ዲፕሎማት በብሎጋቸው 
ባሰፈሩት ጽሁፍ “አቶ መለስ ዜናዊ ጋዜጠኞቹን 
እንደሚለቋቸው ቃል የገቡልን በግንቦት ወር ነበር፡
፡ ከዚህ በመነሳትም ከእስር ቤት እንደሚወጡ 
እርግጠኞች ነበርን” ብለውናል፡፡ ከእስር ወጥተው 
ወደ አገራቸው ያመሩት ጋዜጠኞችም በሰጡት 
ጋዜጣዊ መግለጫ “ይቅርታ እንድንጠይቅ 
የተደረግነው በግዴታ ነው” ብለዋል፡፡ መንግስት 
ጋዜጠኞቹን እንዲሁ ለቀቀ እንዳይባል ይቅርታ 
ጠይቀው ነው የምትለውን ሐረግ በመምዘዝ 
እስር ቤቱን እንዲለቁ አድርጓል፡፡ 

አስቀድሜ እንደተናገርኩት የህሊና እስረኞች 
በቃሊቲ እንዲገኙ አልፈቅድም ነገር ግን መንግስት 
በመጀመሪያ የዜጎቹ ደህንነት ሊያሳስበው ይገባል፡
፡ መለስ የውስጥ ቀጋ የውጪ አልጋ የነበሩበት 
ዘመን መቆም አለበት፡፡ የዚህ አገር መንግስት 
የኢትዮጵያ ህዝቦች መሆኑን ለማረጋገጥ 
መታተር ይኖርበታል፡፡ የራስን ዜጎች እስራት 
እያጠነከሩ ለሌሎች ሩህሩህ መሆን ግን እንደ 
ዜጋ በመንግስቴ ሃፍረት እንዲሰማኝ ያደርገኛል፡፡ 
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የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ 
ኮሚቴዎች ቀነ ቀጠሮ ተጠየቀባቸው

በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር 
እንደታቀደ የተገለፀውና በአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ በሙከራ 
ደረጃ ተግባራዊ ሊደረግ የታሰበው የ40/60 
የመኖሪያ ቤት ቁጠባ ሂደትና ክንውን ግልጽነት 
እንደጐደለው ተጠቆመ፡፡

በተለይ በመንግስትና በግል መስሪያ ቤት 
ተቀጥረው የሚሰሩ አብዛኛው የአዲስ አበባ 
ነዋሪዎች የከተማ መስተዳደሩ ይፋ ያደረገው 
ወርሃዊ ቁጠባ የትኛውን የህብረተሰብ ክፍል 
ታሳቢ እንዳደረገ በማስረጃ የተደገፈ መግለጫ 
አለመቅረቡን አስታውሰዋል፡፡ በመንግስት ይፋ 
በተደረገው መሠረት ዝቅተኛ የተባለውን ባለ 
አንድ መኝታ ባለቤት ለመሆን በወር 857 ብር 
በወር መቆጠብ እንደሚያስፈልግ የተገለፀ ሲሆን 
በተለያዩ የመስተዳደሩ መገናኛ ብዙኃን ደግሞ 
ባለ አንድ መኝታ ለማግኘት በየወሩ 520 ብር 
መቆጠብ እንደሚያስፈልግ የሚያትቱ መረጃዎች 
ለህዝቡ እየደረሱ እንደሆነ ተጠቁሟል፡፡ 

በመንግስት እየተነገረ ያለው መረጃ እርስ 
በርስ የሚጣረስ በመሆኑ ነዋሪዎች ግራ 
እተጋቡ ሲሆን ለዚህም ሁለት የተምታቱ 
መረጃ በአንድ ላይ መውጣታቸው ግርታን 
መፍጠሩ ተጠቁሟል፡፡ በዚህም መሠረት 
ቀድሞውኑ ባለ 1 መኝታ 128,590 ብር 

ለረዥም አመታት በነፃው ሚዲያ የጋዜጠኝነት 
ሙያ ላይ በመሰማራት ሲሰራ የቆየውና አሁንም 
በተለያዩ ሚዲያዎች በመሥራት ላይ የሚገኘው 
ጋዜጠኛ ብሩክ ከበደ ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ላይ 
ለአንድ አመት ያህል ያለክፍያ በነፃ ያገለገለበትን 
አገልግሎት ለወጣት ፖለቲከኛውና በአሁኑ 
ጊዜ በእሥር  ላይ ለሚገኘው አንዱዓለም አራጌ 
ማስታወሻ እንዲሆን ጠየቀ፡፡

ጋዜጠኛው ዘወትር ማክሰኞ እየታተመች 
ለአንባቢያ የምትወጣው ጋዜጣ ለአንድ ዓመት 
በነፃ ያገለገለበትን ምክንያት ሲያስረዳም 
“ዜጐች ሀገራቸውን ለቀው በመውጣት ሳይሆን 
በሀገራቸው ተቀምጠው ረሀቡንም፤ እስሩንም፣ 
ግፋ ካለ ሞቱንም ከወገናቸው ጋር መቅመስ 

ለነዋሪው እንደሚተላለፍ የተገለፀ ሲሆን በሌላ 
በኩል 78,485 ብር እንደሆነ፤ ባለሁለት መኝታ 
በፊት ይፋ በተደረገው 200,475 ብር መክፈል 
እንደሚያስፈልግ በአዲሱ መረጃ 130,00 ብር 
እንደሚከፈል ባለ 3 መኝታ ለሚፈልግ 320,000 
ብር መክፈል የሚጠበቅባቸው 190,000 ሺህ 
ብር እንደሆነ የተገለፀ ሲሆን ይህም 60% 
ከመንግስት በ17 ዓመት የሚከፈል ብድርን 
ታሳቢ እንዳደረገ መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡ 40% 
የቤቱ ዋጋ ግን 5 ዓመት በየወሩ ከነዋሪው 
በሚቆጠብ ገንዘብ እንደሚሸፈን ተገልፆአል፡፡ 

በዚህ መሠረት የ40/60 የቤት ቁጠባ 
ግንባታ መርሃ ግብር የትኛውን የህብረተሰብ 
ክፍል አቅም ታሳቢ እንዳደረገም እስካሁን 
በመረጃ አሀዝ ተደግፎ ባለመቅረቡ ነዋሪው 
የእቅዱ ተግባራዊነት ላይ ጥርጣሬን ማሳደሩ 
ያነጋገርናቸው አንዳንድ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች 
አስታውቀዋል፡፡ 

ከዚህ በፊት በተጠቀሰው የቤት መርሃ 
ግብር ተጠቃሚ ለመሆን ባለ 1 መኝታ ፈላጊ 
857 ብር፣ ባለ 2 መኝታ ፈላጊ 1,337 ብር 
ባለ 3 መኝታ ፈላጊዎች 2,133 ብር በየወሩ 
በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመቆጠብ ተጠቃሚ 
ይሆናሉ ሲል የከንቲባው ጽ/ቤት ይፋ ማድረጉ 
ይታወሳል፡፡

ስላለባቸውና አንዱዓለምም ለፍትህና ዴሞክራሲ 
ጥማቱ እሥር ቤት ከተወረወረ አንድ ዓመት 
ሆኖታል፡፡ እኔም ከውጪ ሆኜ የዚህ የዴሞክራሲ 
ተሟጋች አቅሜ በፈቀደ መጠን ራዕዩን ካሳካሁለት 
የበኩሌን እንደተወጣሁ ይሰማኛል ብሏል፡፡ 

 ብሩክ ከበደ ምንም አይነት ፍንጭና መረጃ 
በማይገኝበት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ሆኖ 
ቁልፍና ወሳኝ መረጃዎችን ለወገኑ ለማድረስ 
ከፍተኛ መስዋዕትነት በከፈለውና ከአፍሪካ 
ቀዳሚ የሆነውን ዋንጫ ያገኘው (አኒጋማ) አባል 
የነበረ፣ ተነባቢ በነበሩ እንደልሳነ ሕዝብ የመሳሰሉ 
ጋዜጦችና የተለያዩ መጽሄቶች ላይ በሙያው 
ያገለገለና አሁንም በማገልገል ላይ የሚገኝ 
ጋዜጠኛ ነው፡፡

አዲሱ የ40/60 የቤት ቁጠባ 
ግልጽነት እንደጐደለው ተገለፀ

ጋዜጠኛው የአገልግሎት መታሰቢያነቱ 
ለአንዱዓለም አራጌ ሰጠ

ኢህአዴግ መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት 
በአሸባሪነት ፈርጆ የ11 ዓመት ፅኑ እስራት 
የፈረደባቸው ሲውድናውያኑ ጋዜጠኞች 
በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይቅርታ እንድንጠይቅ 
የተደረግነው ተገደን ነው ሲሉ ለሀገራቸው 
መንግስት ብሮድካስት መገናኛ ብዙኃን 
መግለፃቸውን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘገቡ፡፡ 

ጋዜጠኞች ማርቲን ስኪቢ እና ጆን ፐርሰን 
የኢህአዴግ መንግስት የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃ 
አውጭ ግንባር (ኦብነግ) ጋር ተባብራችኋል 
በሚል በፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት ልደታ ምድብ 
3ኛ ወንጀል ችሎት የ11 ዓመት ፅኑ እስራት 
ከተፈረደባቸው በኋላ የኢትዮጵያውያን 2005 
ዓ.ም ዘመን መለወጫን ምክንያት በማድረግ 
ከ11 ወራት እስራት በኋላ ባለፈው ጳጉሜ 5 ቀን 
2004 ዓ.ም በ “ይቅርታ” ተለቀው በዕለቱ ወደ 
ሀገራቸው ገብተዋል፡፡ ጋዜጠኞቹም የጤናቸውና 
የስነ ልቦናቸው ሁኔታ እስኪስተካከል በሚል 
የሲውድን መንግስት በልዩ ስፍራ ካስቀመጣቸው 
በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ፤ የጦር መሳሪያ 
ይዘን ፎቶ ግራፍ እንድንነሳ በማስገደድ በኦጋዴን 
በረሃ ላይ ያሉንን እንድንፈፅም አድርገውናል 
ሲሉ ተናግረዋል፡፡ አያይዘውም በኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥንም ተገደን ይቅርታ እንድንጠይቅ 
የተደረግን በመሆኑ በምስሉ ላይ የገለፅናቸው 
ቃላት እኛን አይመለከቱም ሲሉ ገልፀዋል፡
፡ ድርጊቱም የኢትዮጵያ መንግስት የፈፀመው 

አሳፋሪ ድርጊት በመሆኑ የዓለም ማኅበረሰብ 
እንዲያውቀው እንፈልጋለን ብለዋል፡፡

በቃሊቲ ወህኒ ቤት በቆዩባቸው 11 ወራት 
የእስር ጊዜም በርካታ አሰቃቂ ተግባሮች 
በመንግስት ይፈፀሙ እንደነበር በመጠቆም እስር 
ቤቱ ግፍ የሚፈፀምበት ሥፍራ ነውም ብለዋል፡፡ 
በተጨማሪም “እኛ ነፃ ጋዜጠኞች ነን” በማለትም 
ቃሊቲ ወህኒ ቤት ያሉ በርካታ ጋዜጠኞችና 
ፖለቲከኞች በግፍ ታስረው እየማቀቁ መሆኑን 
ለዓለም ህብረተሰብ እንድናሳውቅ አደራ ያሉን 
በመሆኑ በኢትዮጵያ መንግስት በጋዜጠኞች 
ላይና ፖለቲከኞች ላይ የሚፈፀመውን ግን 
ዓለም ሊያውቀውና ሊያወግዘው እንደሚገባ 
አስታወቀዋል፡፡

ሲውድናውያኑ ጋዜጠኞች ተገደው ይቅርታ 
መጠየቃቸውንና የተመሰረተባቸው ክስም 
በፀጥታ ኃይሎች የተቀነባበረ የሐሰት ውንጀላን 
በሀገራቸው መገናኛ ብዙኃን ይፋ ማድረጋቸውን 
ሮይተርስን ጨምሮ በርካታ ሌሎች ዓለም አቀፍ 
መገናኛ ብዙኃን የዘገቡት ሲሆን የኢትዮጵያ 
መንግስት በበኩሉ የሰጠው ምላሽ የለም፡፡ ፍኖተ 
ነፃነት ጋዜጣ ክፍልም በጉዳዩ ዙሪያ ለማጣራት 
የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ኃላፊዎች 
ወደሆኑት አቶ በረከት ስምዖንና አቶ ሽመልስ 
ከማል ጋር ተደጋጋሚ ጥረት ቢደረግም ፈቃደኞች 
ሊሆኑ አልቻሉም፡፡

ተገደው ይቅርታ መጠየቃቸውን 
ሲውድናውያን ጋዜጠኞች ተናገሩ

ለመስከረም ሶስት ተቀጥረው የነበሩትና 
በእስር ቤት ጉዳያቸውን በመከታተል ላይ 
የሚገኙት የህዝበ ሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ 
ኮሚቴ አባላት ከተያዘላቸው ቀጠሮ አንድ ቀን 
ዘግይተው አራዳ ጊዮርጊስ በሚገኘው ፍርድ ቤት 
እንዲቀርቡ መደረጋቸው ታውቋል፡፡ በእስር 
ላይ የሚገኙት የኮሚቴ አባላት መስከረም 
ሦስት በፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ የሰሙ 
የሙስሊም እምነት ተከታዮችና ጋዜጠኞች 
በዕለቱ በስፍራው ቀደም ብለው ቢገኙም 
ተጠርጣሪዎቹን ፖሊስ ሳያቀርባቸው ቀርቷል፡
፡ ህዝቡ በነቂስ በመውጣት ጠባቡን ፍርድ 
ቤት ሞልቶና ከግቢው ውጪ ስርዓት በተላበሰ 
ሁኔታ ፍርድ ቤቱ እስከሚዘጋበት ሰዓት ድረስ 
በእርጋታ ሲጠባበቅ ቢቆይም ለጊዜው ግልጽ 
ባልሆነ ምክንያት ታሳሪዎቹ ወደ ፍርድ ቤት 
ሳይመጡ ቀርተዋል፡፡ 

በስፍራው ችሎቱን ለመከታተል ተገኝቶ 
የነበረው ዘጋቢያችን ከፍርድ ቤቱ ሰራተኞች 
በእስር ላይ የሚገኙት ኮሚቴዎች በዕለቱ ፍርድ 

ቤት እንደሚቀርቡ ተነግሮት ነበር፡፡ ለኮሚቴዎቹ 
ያላቸውን ፍቅርና አጋርነት ለመግለጽ በፍርድ 
ቤቱ የታደሙ ሙስሊሞች “ኮሚቴዎቹን 
ያላመጧቸው የህዝቡን ብዛት በመመልከት 
ሰለፈሩ ነው” የሚሉ አስተያየቶችን ይሰነዝሩ 
እንደነበር ሪፖርተራችን አድምጧል፡፡ 

እስረኞቹ በተያዘላቸው ቀን በፍርድ ቤት 
ያልቀረቡ ቢሆንም በማግስቱ አርብ እንዲቀርቡ 
ተደርገዋል፡፡ አርብ የስግደት ዕለት የነበረና 
እስረኞቹን ሊያቀርቧቸው አይችሉም በሚል 
ስሜት ይመስላል ፍርድ ቤቱ ባዶ ነበር፡፡ ፖሊስ 
ኮሚቴዎቹ ላይ ምርመራውን ባለማጠናቀቁ 
ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠው በመጠየቁ 
ፍርድ ቤቱ ለጥቅምት 1 ምርመራውን 
አጠናቅቆ እንዲያቀርብ ፈቃድ ሰጥቶታል፡
፡ በዋስ ተፈትተው ጉዳያቸውን በውጪ 
እንደሚከታተሉ ተስፋ አድርገው የነበሩት 
እስረኞችም እስከ ጥቅምት ወር በወህኒ 
እንደሚቆዩ ተነግሯቸዋል፡፡ 

በአማራ ክልላዊ መንግስት በሰሜን ጐንደር 
ዞን ምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ የአብርሃጅራ ከተማ 
አስተዳደርና የፀጥታ ቢሮ ኃላፊዎች ከፍተኛ 
የሆነ የመብት ጥሰት እየፈፀሙ እንደሆነ የዜና 
ምንጮቻችን ገለፁ፡፡ ምንጮቻችን እንደሚሉት 
“የቢሮው ኃላፊዎች ራሳቸውን ከህግ በላይ አድርገው 
ስለሚያስቡ የዜጐችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ 
መብቶችን እንዲሁም ሰዎች በዜግነታቸው 
ያገኙትን ህገ መንግስታዊ መብቶች ይጥሳሉ፡፡” 
ሲሉ ቅሬታቸውን ያቀርባሉ፡፡

ምንጮቻችን እንደሚሉት “ኃላፊዎች በማን 
አለብኝነትና በጀብደኝነት ሰዎችን በአመለካከታቸው 
ብቻ እንደ ወንጀለኛ በመቁጠር ከህግ አግባብ 
ውጭ ከሥራ ያግዳሉ ያዋክባሉ፣ ያመናጭቃሉ 
ያንጓጥጣሉ . . .” በማለት ያስረዳሉ፡፡ ለነዚሁ 
የፀጥታ ቢሮ ኃላፊዎች ሰለባ ሆነዋል የተባሉትን 
የቢሮውን ሠራተኛ አቶ አንጋው ተገኝ ጠይቀን 
በሰጡን መልስ “በእርግጥ ከፍተኛ በደል 
እየተፈፀመብኝ ነው፡፡ እኔ የአስተዳደርና ፀጥታ 
ቢሮ ሠራተኛ ነኝ፡፡ ከአንድ ዓመት በፊት የብአዴን 
አባል እንድሆን ተጠየቅኩ፡፡ እኔ እንደ አንድ 
የመንግስት ሠራተኛ የሞያ ሥራ ከመሥራት 
ውጪ አባል መሆን እንደማልፈልግ ነገርኳቸው፡፡ 
አንተ የተቃዋሚ ደጋፊ ስለሆንክ ቢሮ እንዳትመጣ 
ከሠራተኛ ጋርም እንዳትገናኝ ደሞዝህን ብቻ 
መጥተህ እንድትወስድ አሉኝ፡፡ እኔ ደሞዝ መውሰድ 

ያለብኝ ሥራ ሠርቼ ነው፡፡ ሥራዬን ልሥራ 
ብላቸው ከለከሉኝ፡፡ ምንም ማድረግ ባለመቻሌ 
አንድ ዓመት ሙሉ ያለ ሥራ ደሞዝ እየተከፈለኝ 
ቆየሁ፡፡ ተከታትለው ተከታትለው ምንም ጥፋት 
ሊያገኙብኝ ባለመቻላቸው አሁን ሰሞኑን ደግሞ 
ሥራውንም ከተማውንም ለቀህ ሂድ የሚል ትዕዛዝ 
ደረሰኝ፡፡ የተወለድኩትም ሥራዬም ኑሮዬም እዚሁ 
ነው፡፡ የት ልሂድ ብላቸው ምንም የምናውቀው 
ነገር የለም ወደ ፈለክበት ሂድ እያሉኝ ነው፡፡ አቤት 
የምልበት ቦታ አላገኘሁም፡፡ የዜግነት መብቴም 
ተገፏል፡፡ እባካችሁ የሚሰማ የመንግስት አካል ካለ 
ጩኽቴን አሰሙልኝ”ሲሉ መልሰውልናል፡፡

በዋናነት የመብት ጥሰቱን እየፈፀሙ ናቸው 
የተባሉትን የአካባቢውን የአስተዳደር ፀጥታ 
ሠራተኛ አቶ ገ/መድህን ወንድም እሸትን በስልክ 
አግኝተን ስለሚባለው ነገር ብንጠይቃቸውም 
“ዝናብ ስለሆነ አይሰማኝም፡፡ ለማላውቀው ሰው 
መረጃ ለመስጠት ፍቃደኛ አይደለሁም” የሚል 
መልስ የሰጡን ሲሆን የአስተዳደርና ፀጥታ ቢሮ 
ኃላፊ ናቸው የተባሉትን አቶ ፋሲል ሰንደቁን 
በተመሳሳይ ሁኔታ በተንቀሳቃሽ ስልካቸው ላይ 
አግኝተን ላቀረብንላቸው ጥያቄ በሰጡን መልስ “እኔ 
አሁን ያለሁበት ቦታ በረሃ ውስጥ ስለሆነ መልስ 
ለመስጠት ፈቃደኛ አይደለሁም” ብለዋል፡፡ ባገኘነው 
መረጃ መሠረት ግን በረሃ ነኝ ያሉት አቶ ፋሲል 
በወቅቱ ቢሮአቸው እንደነበሩ መረዳት ችለናል፡፡

የብአዴን አባልነትን ያልተቀበሉ ሰራተኛ 
“ከተማዋን ለቅቀህ ጥፋ” ተባሉ

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የናዝሬት /
አዳማ/ ከተማ ነዋሪዎች በውሃ እጦት ለከፍተኛ 
ችግር መጋለጣቸውን ለዝግጅት ክፍላችን 
አስታወቁ፡፡ በርካታ የከተማው ነዋሪዎች 
“ለተከታታይ 20 ቀናት ውሃ ሙሉ በሙሉ 
በመቋረጡ ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠናል” 
ብለዋል፡፡

አንዳንድ የከተማው ነዋሪዎች እንደሚሉት 
“በቅርቡ የተዘረጋው የውሃ መስመር ለ50 
ዓመት ዋስትና ያለው ነው እየተባለ ሲነገር 
ሰምተን ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ገበሬዎች የውሃ 
መስመሩ ጥገና ካልተደረገለት ሊሰነብት 
እንደማይችል ይናገሩ ነበር ፡፡ ባለሞያዎቹ ግን 
የገበሬዎቹን አስተያየት አናንቀው ትተውታል፡
፡ ነገር ግን ገበሬዎቹ እንዳሉት የቧንቧው 
መስመር ተሰብሯል፡፡ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ 
ያልተወጡት የውሃ ልማት ሠራተኞች በህግ 
ሊጠየቁ ይገባል፡፡” ሲሉ በምሬት ይገልፃሉ፡፡

በተመሳሳይ ሁኔታ ነዋሪዎቹ “በከተማው 

የውሃ ማጠራቀሚያ ዲፖ ያለ በመሆኑ 
ዲፖውን ተጠቅመው መጠባበቂያ ማስቀመጥ 
ሲገባቸው ኃላፊነት በጐደለው ሁኔታ ዲፖው 
ባዶውን ተቀምጧል፡፡ በዚህ ምክንያት በአደጋ 
ጊዜ ማግኘት የሚገባንን ውሃ ማግኘት 
አልቻልንም፡፡ መጠየቅ የሚገባው አካል ሊጠየቅ 
ይገባል፡፡ እነዚህ የአካባቢው ኃላፊዎች ውሃ 
በቦቴ እያከፋፈልን ነው እያሉ ይዋሻሉ፡፡ እኛ 
በቦቴ ያገኘነው ጠብታ ውሃ የለም፡፡ ለነማን 
ቤት እንደሚያከፋፍሉም አልገባንም የከተማው 
ህዝብ በአሁኑ ጊዜ ህይወቱን ለማትረፍ 
ከሞጆ፣ ከወለንጪቴ፣ አዋሽና ከዲራ እያጓጓዘ 
እየተጠቀመ ነው፡፡ አቅም ያጣ ደግሞ ዝናብ 
ሲጥል  በማጠራቀም ይገኛል፡፡ ስለዚህ የሚሰማ 
የመንግስት አካል ካለ እባካችሁን እየተፈፀመብን 
ያለውን ስቃይ አሳውቁልን” ሲሉ ቅሬታቸውን 
ገልፀዋል፡፡ የአዳማ ልዩ ዞን ውሃ ልማት ሀሳብ 
እንዲሰጥበት በተደጋጋሚ በስልካቸው ላይ 
ብንደውልም ስልካቸው ስለማይነሳ ሀሳባቸውን 
ማካተት አልቻልንም፡፡

የናዝሬት ነዋሪዎች በውሃ እጦት 
ተቸግረዋል



www.andinet.org

14 Fñt nÉnT rb#: mSkrM 9 qN 2004 ›.M. h#lt¾ ›mT Q{ 2 q$. 60

ዳዊት ይመስገን

ብሶት የወለደው ጀግናው 
የኢህአዴግ ሰራዊት ደርግ ይጠቀምበት 
የነበረውን የመገናኛ ብዙሃን 
ከተቆጣጠረ 21 ዓመታት ተቆጥሯል፡፡ 
እርግጥ ነው በወታደራዊው መንግስት 
ስር የነበሩት የኤሌክትሮኒክስና 
የህትመት ሚዲያዎች ነጋ ጠባ 
የሚያስተጋቡት የደርጉን ዲስኩር 
ነበር፡፡ በነፃነት ናፍቆት በወጣትነት 
የዕድሜ ክልል ደደቢት በረሃ የመሸጉት 
አዲሶቹ የኢትዮጵያ መሪዎች የመገናኛ 
ብዙሃንን ነፃነት የሚደነግግ አንቀጽ 
በህገ መንግስት እንዲሰፍር በማድረግ 
ከቀድሞው መንግስት የተለዩ 
መሆናቸውን ለማሳየት ሞክረዋል፡፡

ነፃ ሚዲያ በህገ መንግስቱ እውቅና 
ማግኘቱን ተከትሎ በዛ ያሉ የህትመት 
ውጤቶች በአገሪቱ በስፋት መሰራጨት 
ጀምረዋል፡፡ ነገር ግን ኢህአዴግ ደርግ 
ይጠቀምባቸው የነበሩትን በህዝብ 
ገንዘብ የተቋቋሙ የኤሌክትሮኒክስ 
ሚዲያዎች የራሱ ፕሮፓጋንዳ መሳሪያ 
በማድረግ እንዲቀጥል ፈረደባቸው፡
፡ ደርግን በማወደስ ይታወቁ የነበሩት 
ሚዲያዎች የኢህአዴግ ልሳን ሆኑ፡
፡ ኢህአዴግን ገንጣይና አስገንጣይ 
በማለት እስከ ጥግ ይነግሩት የነበሩ 
ጋዜጠኞች ማልያቸውን በመቀየር 
ኢህአዴግን ያንቆለጳጵሱት ገቡ፡፡ 

ነፃ አውጪዎች የብረት ትግልን 
እንጂ ነፃነትን የማያውቋት በመሆናቸው 
ግን ነፃ ሚዲያው በአገሪቱ የነፃ ሚዲያ 
ወግ ሊደርሰው አልቻለም፡፡ መንግስት 
የህትመት ውጤቶቹንና ጋዜጠኞችን 
ወደራሱ በማስጠጋት የህዝቡን ድምጽ 

ከእነርሱ ለማግኘት ከመሞከር ይልቅ 
በተቃዋሚነት በመፈረጅ መመልከቱ 
ላለፉት 21 ዓመታት በመድረኩ 
ውስጥ ለሚገኙ ጋዜጠኞች መስመሩን 
አስቸጋሪ አድርጎታል፡፡ በትጥቅ ትግል 
ወቅት አግአዚ ኦፕሬሽንን በመምራት 
በእስር ቤት ታጉረው የነበሩ ወጣቶችን 
ያስፈታው የአሁኑ ገዥ ፓርቲ ምኒልክ 
ቤተ መንግስት ከገባ በኋላ በተራው 
የነፃ ሚዲያ አባላትን ወደ እስር ቤት 
ማጋዝ ጀመረ፡፡

የስርዓቱ ሊቀመንበር የነበሩትና 
በሞት የተለዩት አቶ መለስ ዜናዊ 
ራሳቸውን ለምዕራባዊያን የአዲሲቱ 
ኢትዮጵያና የአፍሪካ ዴሞክራት መሪ 
በማድረግ ለማቅረብ ቢሞክሩም በአገር 
ውስጥ ለነፃ ጋዜጠኞች ገሃነምን 
በመፍጠር የሚዲያ አባላቱን የሰቆቃ 
ህይወት እንዲመሩ አድርገዋል፡፡ 
ለውጪ ጋዜጠኞች የተለየ አክብሮት 
የነበራቸው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 
በየአጋጣሚው ከጋዜጠኞቹ ጋር ቃለ 
ምልልስ ለማድረግ በራቸውን ክፍት 
ቢያደርጉም ለአገራቸው ጋዜጠኞች 
ግን ቢሯቸውን በብረት ከርችመው 
ቆይተዋል፡፡

የኢትዮጵያ ነፃ ፕሬስ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩን እንደፈለገው ለማግኘት 
አለመታደሉ ብቻ አልነበረም ችግሩ፡
፡ መንግስት በየጊዜው መልካቸውን 
በመለዋወጥ የሚያወጣቸው ገዳቢ 
ህጎች ለጋዜጠኞች እስራትና ስደት 
ምክንያት ሆነዋል፡፡ በተለይ በቅርቡ 
የወጣው የፀረ ሽብርተኝነት ህግ 
ከፍተኛ ቅጣትን ይዞ ከመምጣቱም 
በላይ እጅና እግር የሌለው መሆኑ 
ለስምንት ጋዜጠኞች እስር ቤት 

መጣልና በዛ ያሉ ጋዜጠኞች አገር 
ጥለው እንዲሰደዱ አድርጓል፡፡ በአለም 
አቀፍ ማህበረሰብና በነፃ ጋዜጠኞች 
ከፍተኛ ትችት የሚሰነዘርበት የፀረ 
ሽብር ህጉ ሚዲያውን እንደ አንድ 
የነፃ ሐሳብ መንሸራሸሪያ መድረክ 
በመመልከት ጥበቃና ከለላ ከመሰጠት 
ይልቅ በሽብርተኝነት በመፈረጁ ዛሬ 
የጋዜጠኞች ብዕር ቀለም እንዳይተፋ 
እያደረገ ነው፡፡ በድፍረት ለመፃፍና 
ሐሳባቸውን ለመግለጽ የሞከሩ 
ጋዜጠኞችም ዕጣ ፈንታቸው 
የሽብርተኝነት ታፔላ እየተለጠፈላቸው 
ማደሪያቸው ቃሊቲ ይሆናል፡፡ ለዚህ 
ውብሸት፣ ርዕዮትና እስክንድር 
አይነተኛ ማስረጃ በመሆን መቅረብ 
ይችላሉ፡፡ 

መንግስት ጋዜጠኞችን 
በሽብርተኝነትና ሃገር በመክዳት 
መቅጣት እንደማያዋጣው እየተረዳ 
በመምጣቱ ይመስላል ሌላ የማፈኛ ስልት 
በመንደፍ ሚዲያውን እያሽመደመደው 
ይገኛል፡፡ በበረሃ ትግል ወቅት የቆረጣ 
ስልትን በመጠቀም ታዋቂ እንደነበር 
የሚነገርለት ኢህአዴግ ይህንን ልምዱን 
በድጋሚ ከቀበረበት በማውጣት 
ለቆረጣው ተመቻችቶ ባገኘው  
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት 
አማካኝነት እየተገበረው ይገኛል፡፡ 
በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን መገንባቱ 
የሚነገርለት ብርሃንና ሰላም ማተሚያ 
ድርጅት ኢህአዴግ የመንግስትነት 
መንበሩን ከደርግ በሀይል ከተረከበ 
ጀምሮ ነጻ ጋዜጦችን በደምበኝነት 
በመያዝ ሲያትም ቆይቷል፡፡ የድርጅቱ 
ደምበኞች አልተቀበሉትም እንጂ 
በቅርቡ ማተሚያ ድርጅቱ ለደምበኞቹ 
ባሰራጨው አዲስ የደምበኝነት ፎርም 

ኢህአዴግ ፕሬሱን የሚያፍንበት አዲስ ስልት
በህገ መንግስት እውቅና የተነፈገውን 
ቅድመ ምርመራ መልሶ ለማምጣት 
የሚያስችለውን አንቀጽ አቅርቦ ነበር፡
፡ ፡፡ ድርጅቱ በራሱ አነሳሽነት ህገ 
መንግስቱን የሚጥስ የውል ስምምነት 
እንደማያቀርብ የጠረጠሩ ሰዎች ቀጣዩ 
እርምጃ ምን እንደሚሆን የጠበቁት 
በስጋት ነበር፡፡

የአዲስ ነገርና አውራምባ ታይምስ 
አዘጋጆች ለደህንነታቸው በመስጋት 
አገር ጥለው ከመሰደዳቸው ጥቂት 
ቀደም ብሎ ከፍተኛ የአንባቢ ቁጥር 
እያገኘች የመጣችው ፍትህ ጋዜጣ 
የብርሃንና ሰላም ስውር እጅ ቀጣይ 
ኢላማ በመሆን በእያንዳንዱ አርብ 
በናፍቆት ይጠብቋት ከነበሩ ብዙ 
ሺህ አንባቢዎች ጋር እንዳትገናኝ 
የሚያደርግ እርምጃ ተወስዶባታል፡
፡ ጋዜጣዋን ያትም የነበረው ድርጅቱ 
ያለ ምንም የህግ አግባብ ከፍትህ 
ጋር የነበረውን የህትመት ግንኙነት 
በማቋረጥ አላትምም ብሏል፡፡ 

ከፍትህ በመለጠቅ አንጋፋው 
ማተሚያ ድርጅት አብዮታዊ እርምጃ 
የወሰደው በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ 
ላይ ነው፡፡ የመለስ ዜናዊን ዕረፍተ 
ስጋ የተመለከተ ዘገባና የጠቅላይ 
ሚንስትሩን የስልጣን ዘመን ህጸጾች 
በመያዝ መለስ በተለያዩ የመንግስት 
የመገናኛ ብዙሃንና የህትመት 
ውጤቶች ከተነገረላቸው ባሻገር ሌላ 
መልክ እንዳላቸው መግለጧ የብርሃንና 
ሰላም ስውር እጅን ደብቶታል፡፡ 
የጋዜጣው የህትመት ሰራተኛ ለልዩ 
ዕትም የሚከፍለውን በማዘጋጀት ወደ 
ድርጅቱ ቢያመራም ድርጅቱ ቀና 
ምላሽ ሊሰጠው አልቻለም፡፡ የድርጅቱ 

አስተዳደር ‹‹ጋዜጣዋን ላለማተም 
ወስኛለሁ›› የሚል ምላሽ ተሰጥቶታል፡
፡

መንግስት እንደ ቀድሞው 
ጋዜጦችን በግልጽ ለማጥቃት 
የሚፈልግ አይመልስም፡፡ በእጅ 
አዙር ግን ማተሚያ ድርጅቶች ላይ 
ጫና በመፍጠር ፖለቲካን በሩቁ 
ከሚሉ ወይም ለገዢው ፓርቲ 
ከወገኑ ጋዜጦችና መጽሄቶች ውጪ 
እንዳያትሙ እያደረገ ነው፡፡ ህትመት 
ተቋረጠብኝ በማለት የሚጮህ የጋዜጣ 
ባለቤት ደግሞ ከመንግስት የሚሰጠው 
ምላሽ ‹‹እኛ መቼ አገድንህ? 
ድርጅቱን ደግሞ አከሌን ተቀበለው 
በማለት ማስገደድ አንችልም›› የሚል 
ይሆናል፡፡ ገዢው ፓርቲ ጨዋታው 
እንደሚያዋጣው በመተማመኑ ይህንን 
ቁማር እንደ ሽፋን እየተጠቀመበት 
ይገኛል፡፡ 

ፍትህን እንዳላገደ ፍትህ ሚኒስትር 
ለአዘጋጆቹ ማረጋገጫ በመስጠት እጁን 
እንደ ጴላጦስ ለመታጠብ ሞክሯል፡
፡ ለፍኖተ ነፃነት የሚሰጠውም 
ምላሽ ከዚህ እንደማይርቅ መገመት 
አያዳግትም፡፡ አገሪቱ በየአመቱ 11 
በመቶ አድጋለች እየተባለ ነገር ግን 
ዛሬም በአገሪቱ በብቃት የህትመት 
ውጤቶችን የማተም አቅም ያለው 
ድርጅት አንድ ብቻ መሆኑ ያስገርማል፡
፡ ለፕሬስ ነፃነት በህገ መንግስቴ 
እውቅና ሰጥቺያለሁ የሚል መንግስት 
ለፕሬሱ ዘብና ጥብቅና ካልቆመ የህጉ 
መጽደቅ ጠቀሜታ ለፖለቲካ ፍጆታ 
ካልሆነ ከቶ ለምን ይሆናል? ፡፡

We will win (www)

አራት ኪሎ በሚገኘው ቅድስት ሥላሴ 
ቤተክርስቲያን የተቀበሩት የኢፌዲሪ ጠ/
ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ መቃብር ልዩ 
ጥበቃ እየተደረገለት እንደሆነ ተገለፀ፡፡ 
ምንጮቻችን እንደሚሉት አቶ መለስ ከተቀበሩ 
በኋላ ባልተለመደ ሁኔታ የቅድስት ሥላሴ 
ቤተክርስቲያን በሮች የተቆለፉ ሲሆን መቃብሩ 
በተለየ ኃይል ልዩ ጥበቃ እየተደረገለት ነው፡፡

የመረጃ ምንጮቹ ጨምረው እንደገለፁት 
ከቀብሩ በኋላ በወክማ ወይም በመንፈሳዊ 
ኮሌጁ አቅጣጫ ያለው በር ሙሉ በሙሉ 
ተቆልፎ የሚውል ሲሆን ቀን ቀን በዋናው 
በር ወደ ቤተክርስቲያኑ የሚገባ ካለ የት 
እንደምሄድ ለምን መግባት እንደፈለገ ተጠይቆ 
ከታመነበት ብቻ እንደሚገባና ሲገባና ሲወጣም 

ከትትል ይደረግበታል፡፡ ምሽት ላይ የዋናው 
በር የሰው መግቢያ ብቻ የሚከፈት ሲሆን 
በርካታ ሰው ለፀሎት የሚገባ ቢሆንም የአቶ 
መለስ የቀብር ቦታ በልዩ ጥበቃ እየተጠበቀ 
ነው፡፡

በቀብሩ ዕለት አስክሬኑ የለበሰው የሰሀገሪቱ 
ሰንደቅ ዓላማ አብሮ መቀበሩ በህዝቡ ላይ 
ከፍተኛ ቅሬታን የፈጠረ ከመሆኑም በላይ 
የተለያዩ ትርጉም እየተሰጠው ይገኛል፡
፡ ሰንደቅ ዓላማ ከአስክሬን ጋር ይቀበራልን 
በማለት የጠየቅናቸው አንዳንድ ሰዎች በሰጡን 
አስተያየት “የኢህአዴ መንግስት በአገር 
ሰንደቅ ዓላማ ላይ ሲፈጽም ከቆየው ጥፋት 
አሁንም አለመላቀቁን ያሳየበት ነው፡፡ የአንድ 
ሉዓላዊ አገር ባንዲራ አይቀበርም፡፡ ሰንደቀ 

የአቶ መለስ መቃብር በልዩ ሁኔታ እየተጠበቀ ነው
አስከሬኑ ከነሰንደቅ ዓላማው መቀበሩ አነጋጋሪ ሆኗል

ዓላማ ከማንም በላይ ነው፡፡  ማንም ይሙት 
ማን የአገር ባንዲራ አብሮ የሚቀበርበት ህግ 
የለም፡፡ ታሪካዊ ወንጀል ተፈጽሟል” ሲሉ 
ተችተዋል፡፡

በሌላ በኩል ደግሞ አቶ መለስ ከሁለት 
ወር በላይ ያሉበት ሁኔታ አለመታወቅና ሞቱ 
ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ አስክሬናቸው እንደ አንድ 
የአገር መሪ በግልጽ በመስታወት አለመታየቱ 
በህብረተሰቡ ዘንድ አነጋጋሪ ሆኖ ሰንብቷል፡
፡ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች እደሚሉት 
“ኢህአዴግ የአቶ መለስን መታመም ለብዙ 
ጊዜ ደብቆን ቆይቷል፡፡ ሞቱ ብሎ ከነገረን 
በኋላ ህክምናቸውን ሲከታተሉበት የነበረውን 
ሆስፒታል ደበቀ፡፡ የህክምና ማስረጃቸውንም 
ይፋ አላደረገም፡፡ከዚህም አልፎ ተርፎ 

አስክሬናቸውንም አላሳየንም፡፡ ከተቀበሩም 
በኋላ አስክሬኑን አሁን ባለው ሁኔታ መጠበቅ 
ለምን አስፈለገ ከአስክሬኑ ሳጥን ጀርባ ምን 
ሚስጥር አለ?” በማለት ያላቸውን ጥርጣሬ 
ገልፀዋል፡፡ በተለይ የመቀሌ ነዋሪዎች የአቶ 
መለስ አስክሬን አለመታየት በግልጽ ሚስጥሩ 
ምንድ ነው የሚል ጥያቄ አንስተው እንደነበረ 
የመረጃ ምንጮቻችን ከሥፍራው ገልፀዋል፡፡

የፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ አዘጋጆች በቀብሩ 
እለት በሥፍራው ተገኝተው የቀብሩን ሥነ 
ሥርዓት እንዳይዘግቡ በመንግስት ኮሚኒኬሽን 
ጉዳዮች የተከለከሉ በመሆናቸው በሥፍራው 
ተገኝተው መዘገብ አልቻሉም፡፡ ከቀብሩ በኋላም 
በህዝብ የሚነሱትን ጥያቄዎች ለማጣራት 
ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም፡፡

ውድ አንባብያን!
በጋዜጣችን የሀገር ውስጥ ህትመት መቋረጥ ከጎናችን በመቆማችሁ እጅግ እናመሰግናለን፡፡  በስርዓቱ  

አፋኝነት  የተነሳ በዚህ መልኩ ለታተመችው ጋዜጣችንም  ብርታት እንደምትሆኗት እንተማመናለን!! 

በቀጣይም ህገ መንግስታዊ መብታችንን ለማስከበር ለምናደርገው

የ‹‹ዘመቻ ነፃነት›› እንቅስቃሴ ከጎናችን እንድትቆሙ እንጠይቃለን!!! 

We Will Win (WWW)



www.andinet.org
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ከኢንጂባራው ዘላለም

ወህኒ ቤት በሚገኙ እስረኞች 
አንድ የተለመደ አባባል አለ፡፡ “ሁሉም 
የኢትዮጵያ ህዝብ እስረኛ ነው፡
፡ ከወህኒ ቤት ውጪ ያሉት በዋስ 
የወጡ ናቸው፡፡” የሚል ፡፡ እያንዳንዱ 
ኢትዮጵያዊ ለሰኮንዶች ቁጭ 
ብሎ ቢያስበው መረዳት የሚችል 
ይመስለኛል፡፡ ሁላችንም መብትና 
ነፃነታችንን ተገፈን በገዢዎቻችን 
መልካም ፍቃድ የምንኖር ሆነናል፡
፡ የአገሪቱ ዜጐችና የአገሪቱ ሀብትና 
ንብረት በጠቅላላ የወያኔ /ኢህአዴግ 
ምርኮኛ ተደርጐ ተወስዷል፡፡ እነሱ 
በወሰኑልንና በፈቀዱልን መጠን 
እንኖራለን፡፡

አንድ ወቅት ከኦሮሚያ አካባቢ 
ተይዞ ለረጂም ዓመታት አብሮኝ 
ታስሮ የነበረ አንድ የእስር ቤት 
ጓደኛዬ ያለኝን አረሳም፡፡ “በኦሮሚያ 
ያሉ አስተዳዳሪዎቻችን /የኦህዲድ 
ባለሥልጣናት/ መቶ ፐርሰንት ለወያኔ 
ሎሌ ለመሆን አምነው የተቀበሉ 
ናቸው፡፡ የኦህዲድ መሥራቾች 
በጠቅላላ ከቀድሞው መንግስት 
ሠራዊት የተማረኩ ናቸው፡፡ 
በምርኮ ዘመናቸው ሎሌነታቸውንና 
ታዛዥነታቸውን ያረጋገጡ ናቸው፡
፡ ተማርከው በረሃ ውስጥ በእንጨት 
አጥር ውስጥ እንዲተኙ ይደረጋሉ፡፡ 
የሚጠብቃቸው የወያኔ ዘብ /ዋርዲያ/ 
ሳያስፈቅዱ የተኙበትን ጐናቸውን 
መቀየር ወይም መገልበጥ አይችሉም፡፡ 
ይህ የእስረኞች ህግ ነው፡፡ ለመገልበጥ 
ሲፈልጉ ‹ዋርዲያ ልገልበጥ› ብለው 
ይጠይቃሉ፡፡ ዋርዲያው ‹ተገልበጥ› 
ብሎ ሲፈቅድለት ይገለበጣል፡
፡ ምርኮኞቹ በዚህ ሠልጥነው 
ታዛዥነታቸው ከተረጋገጠ በኋላ 
በድርጅት ተመልምለው ወደ ትግሉ 
ይቀላቀላሉ፡፡ በዚህ መንገድ የታነፁት 
የኦህዲድ ባለሥልጣናት ሥራቸውን 

ይሰራሉ፡፡ ልፈርም፤ ልሰረው፤ 
ልግደለው፤ ልፍታው፤ መሬቱን 
ልስጠው፤ ንብረቱን ልንጠቀው እያሉ 
እየጠየቁ ሲፈቀድላቸው ያደርጋሉ፡
፡ አድርጉ ያሏቸውን ያደርጋሉ፤ 
አታድርጉ ያሏቸውን አያደርጉም፤ 
የራሳቸው የሆነ ነፃ ሐሳብና ነፃ ውሳኔ 
የላቸውም፡፡ የራሳቸውን መብትና 
ነፃነት አሳልፈው ሰጥተው ሰፊውን 
የኦሮሞ ህዝብ ለጥቃት ዳረጉን” ሲል 
አጫውቶኛል፡፡

ዛሬ በየወህኒ ቤቱ የምንመለከታቸው 
ፖሊሶችና ሠራተኞች ስንመለከት 
ይህንኑ አሳብ የሚያንፀባርቁ ናቸው፡
፡ በእስረኞች ጉዳይና በአስተዳደራዊ 
ጉዳይ ውሳኔ መሰጠት የሚችሉት 
ወያኔዎች ብቻ ናቸው፡፡ ወደ ዕለቱ 
ጽሁፌ ትኩረት ልመልሳችሁ፡
፡ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ እስረኛ 
መሆኑን ለመረዳት የሰሞኑን የአቶ 
መለስን ሞትና ሐዘን መፈተሸ በቂ 
ነው፡፡ “ውጣና አልቅስ” ሲሉት ወጥቶ 
የሚያለቅስ “ቀብር እንዳትወጣ” 
ሲሉት ቤቱ የሚቀመጥ፤ ደረት 
እየመታችሁ አልቅሱ ሲባል እየዘለለ 
ደረቱን የሚመታ ህዝብ ነው፡፡ ይህ 
ሊሆን የቻለው እስረኛ ህዝብ ስለሆነ 
ነው፡፡ የህሊና ነፃነት የለውም፤ ለዚህ 
ህዝብ ልናዝንለት ይገባል፡፡ እንደገና 
ወደ ዋናው ፅሁፌ ልመልሳችሁ፤ 
አሰቃቂው የወያኔ ወህኒ ቤቶች 
የተለያዩ ገጽታዎችን እንመልከት፤ 
ዛሬ በመጠኑ ከቂሊንጦ ከፍተኛ 
ወህኒ ቤት ጋር ላስተዋውቃችሁ፡
፡ ከአቃቂ ድልድይ ምስራቃዊ ሰሜን 
አቅጣጫ በግምት ሰባት ኪሎ ሜትር 
ላይ ቂሊንጦ ከፍተኛ ወህኒ ቤትን 
ያገኙታል፡፡ መንገዱ ጥርጊያ መንገድ 
በመሆኑ ለተሸከርካሪ ምቹ አይደለም፡
፡ ወደዱም ጠሉም አያድርስብዎትና 
ዘመድ ጓደኛ ቂሊንጦ ከታሰረብዎት 
መሄድ የግድ ነውና በመኪና ወይም 
በጋሪ አየተጉላሉ መሄድዎ አይቀርም፡
፡ ቂሊንጦ ሲጀመር ለዩኒቨርስቲ 

ነበር ይባላል፡፡ በሀገራችን ከጊዜ ወደ 
ጊዜ የእስረኛ ብዛት በመጨመሩ 
ዩኒቨርስቲው ወደ ወህኒ ቤት ሊቀየር 
ችሎአል፡፡

በቂሊንጦ ከፍተኛ ወህኒ ቤት 
ውስጥ ከትግራይ በስተቀር ከመላው 
ኢትዮጵያ የመጡ እስረኞች ይገኛሉ፡፡ 
አብዛኛው የፖለቲካ እስረኞች ናቸው፡
፡ የቤኒሻንጉል፣ የሲዳማ፣ የኦሮሞ፣ 
የአርበኞች ግንባር፣ የግንቦት ሰባት፣ 
የሱማሌ፣ የአፋር አባል ናችሁ 
ተብለው በርካታ እስረኞች የታጐሩበት 
ነው፡፡ በተጨማሪ ከነብስ ግድያና 
የወያኔ /ኢህአዴግ/ ባለሥልጣናት 
የግል ካምፓኒ ሲሰሩ የመብት ጥያቄ 
ያነሱ ዜጐች እየታፈኑ የሚወረወሩበት 
ወህኒ ቤት ነው፡፡ እስር ቤቱ 
ከፍተኛ ጥበቃ የሚደረግበት ነው፡
፡ በተለያዩ ወታደራዊ ካንፖችና 
ሥውር የምርመራ ሥፍራዎች 
ሲሰቃዩ ቆይተው እዚህ ወህኒ ቤት 
ይወረወራሉ፡፡ በቂሊንጦ ወህኒ ቤት 
የኢትዮጵያ ህገመንግስት የዓለም 
አቀፍ የእስረኛ አያያዝ ህግ ስለሰው 
ልጅ ሰብአዊ ፍጡርነት አይታወቅም፡፡ 
የግቢው የጥበቃ ኃላፊዎች የራሳቸው 
የሆነ መንግስት ያቋቋሙ ይመስላሉ፡፡ 
ለሚፈጽሙት እጅግ አሰቃቂ ወንጀል 
የሚጠይቃቸው የለም፡፡ በቅርቡ 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት 
ፓርቲ /ኢብአፓ/ ፕሬዘደንት በሆኑት 
በአቶ ዘሪሁን ገ/እግዚአብሄር ላይ 
የተፈፀመው አሰቃቂ ድብደባና በብረት 
ሰንሰለት እስር ማስታወሱ በቂ ነው፡
፡ ይህንን ወንጀል የፈፀሙ እስከ ዛሬ 
የጠየቃቸው አካል የለም፡፡

ቂሊንጦ ወህኒ ቤት ወያኔ በቅርቡ 
ያስገነባው ወህኒ ቤት በመሆኑ 
የተሟላ አገልግሎት ማግኘት 
አይቻልም፡፡ በቂሊንጦ በሐኪም 
የሚወሰን ምግብ ማግኘት አይቻልም፡፡ 
እስረኞቹ በአብዛኛው ከየክልሉ የመጡ 
በመሆናቸው በየወቅቱ ስንቅ አቀባይ 

አሰቃቂው የኢትዮጵያ ወህኒ ቤቶች ሌላው ገጽታ
የላቸውም፡፡ ከፍተኛ የሆነ የምግብና 
የውሃ እጥረት አለ፡፡ ቤተሰብ አዲስ 
አበባ ያላቸው እስረኛም ሥፍራው 
ለትራንስፖርት ምቹ ባለመሆኑ ስንቅ 
በወቅቱ አግኝቶ መረዳዳት አይቻልም፡
፡ በጥቅሉ ቂሊንጦ የረሃብ፣ የእርዛት፣ 
የዋይታና የሰቆቃ ሥፍራ ነው፡፡ 
እስረኞች በተለይ የፖለቲካ እስረኞች 
እንዲሰቃዩ የሚፈለግበት ቦታ ነው፡፡ 
ጋዜጠኛ ውብሸት ታዬም በዚህ የሰቆቃ 
ወህኒ ቤት ይገኛል፡፡ በቂሊንጦ ወህኒ 
ቤት የህግ አማካሪ የሃይማኖት አባት 
ሥፍራ የላቸውም፡፡ በቂሊንጦ ወህኒ 
ቤት ቢሄዱ በ1984 ዓ.ም የታሰሩ 
የኦሮሞ ልጆችን ያገኛሉ፡፡ በዚህ እስር 
ቤታ ታጉረው የሚገኙት በአብዛኛው 
የአማራ ተወላጆች ሲሆኑ በሁለተኛ 
ደረጃ ኦሮሚኛ ተናጋሪዎች ናቸው፡፡ 
ጠባቂዎቹና በወህኒ ቤቱ ያሉት ፈላጭ 
ቆራጮቹ ደግሞ ያው ሁላችሁም 
እንደምታውቋቸው ናቸው፡፡

ቂሊንጦ ወህኒ ቤት ሌላው 
አስገራሚው ነገር ደግሞ አብዛኛው 
እስረኛ ከሱዳን እየተያዙ የመጡ 
መሆናቸው ነው፡፡ አገር ውስጥ 
ያለው አስተዳደር አልመች ብሎአቸው 
ወይም ህይወትን ለመቀየር በስደት 
ወደ ሌላ አገር ለመሻገር ብለው 
ሱዳን የገቡ ዜጐች የተለያየ ተለጣፊ 
ስም እየተሰጣቸው ተይዘው የመጡ 
ናቸው፡፡ ቋንቋቸው ተጠይቆ ስም 
ይወጣላቸዋል፡፡ ኦሮሞ ከሆነ ኦነግ፣ 
ሱማሌ ወይም አፋር ከሆነ አልሻባብ፣ 
ሲዳማ ከሆነ የሲዳማ ነፃ አውጪ፣ 
አማራ ከሆነ የአርበኞች ግንባር ወይም 
ግንቦት ሰባት ይባላል፡፡ ብዙዎቹ 
የተከሰሱበትን ድርጅት ስም የሰሙት 
ከተያዙ በኋላ ነው፡፡ ተመስክሮባችኋል 
ተብለው ተፈርዶባቸው ቂሊንጦ 
ይወረወራሉ፡፡

በቂሊንጦ ደም ብዛት፣ ስኳር፣ 
የሳንባ ህመም ለመያዝ በጣም ቀላል 
ነው፡፡ የተሟላ ህክምና ማግኘትም 

አይቻልም፡፡ የሚፈለገው ለወያኔ /
ኢህአዴግ/ አገዛዝ ያልተመቸ 
ዜጋ ሁሉ ተሰቃይቶ እንዲሞት 
የሚደረግበት ሥፍራ ነው፡
፡ በቂሊንጦ 1 ለ5 አደረጃጀት አለ፡
፡ በእዚህ አደረጃጀት ያልታቀፈ 
እስረኛ የሚደርስበት አስተዳደራዊ 
ጫና አይጣል ነው፡፡ የተደራጀውም 
ነፃነት የለውም፡፡ የራሱንና የጓደኛውን 
የግል ገበና መደበቅ አይችልም፡፡ 
ምን እንደበላ ምን እንደጠጣ ከማን 
ጋር ምን እንዳወራ የማሳወቅ ግዴታ 
አለበት፡፡ ከተደራጀበት ቡድን ውጪ 
ምንም ዓይነት ሚስጥር ማውራት 
መዋልም አይፈቀድም፡፡ ከሌላ ሰው 
ጋር ምግብ መብላት ቢፈልግም ቀድሞ 
ለጠርናፊው ማሳወቅ ይጠበቅበታል፡
፡ ወያኔ /ኢህአዴግ/ እጅግ በቀልተኛ 
ድርጅት መሆኑን ለማየት ቂሊንጦን 
መጐብኘት ነው፡፡ ችግሩ ግን እስረኛው 
በነፃነት መረጃውን መስጠት ይችላል 
ወይ? የሚለው ነው፡፡ ምክንያቱም 
መረጃውን በግልጽ ከሰጠ ከዚያ በኋላ 
ምን እንደሚጠብቀው መገመት ቀላል 
ነው፡፡ እንደ አስፈላጊነቱ ዛሬ የወንጀል 
አፈፃፀሙ ተሻሽሎ በተደራጁ ቅጥር 
ነፍሰገዳይ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል፡፡ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን 
የተቃዋሚዎችና የነፃ አውጪ 
ድርጅቶችን ብዛትና ዓይነት ለማወቅ 
ከፈለጉ ቂሊንጦ ይሂዱ፡፡ ሌላው 
ሳይናገር የማይታለፈው ነገር በሙስና 
ተይዘው ረጂም ዓመት የሚፈረድበት 
እስረኛ ቂሊንጦ ወህኒ ቤት አይሄድም፡
፡ በየ3 ወሩና በየ6 ወሩ ከቃሊቲ ወህኒ 
ቤት ወደ ቂሊንጦ ሰዎች ሲመረጡ 
በሙስና የታሰሩት ለቃሊቲ ኃላፊዎች 
የሚያደርጉትን ያደርጉና ይታለፋሉ፡፡ 
በሙስና ተይዞ ቃሊቲ የገባ ተዝናንቶና 
ቅንጡ እስር መኖር ይችላል፡፡ ለዛሬው 
እዚህ ላይ ላብቃ ለሚቀጥለው 
ሸዋሮቢትንና ዝዋይ ወህኒ ቤቶችን 
አስጐበኛችኋለሁ፡፡ ቸር እንሰንብት

የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር 
የተለያዩ የከተማው ነዋሪዎች በ1997 
ዓ.ም በኋላ በተፈፀመ የመሬት ወረራ 
በሚል በርካታ ቤቶችን ሊያፈርስ 
እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ተጠቆመ፡
፡ ቤቶቹ እንዲፈርሱ የተወሰነው 
ከከተማው ፕላን ውጭ ነው በማለት 
በየወረዳው ነዋሪዎችን ለማወያየት 
ቢሞከረም ከህዝቡ ዘንድ ተቀባይነትን 
ባለማግኘቱ መስተዳደሩ ግብረ ኃይል 
በማቋቋም በመስከረም 2005 ዓ.ም 
የመጀመሪያ ሳምንት ጀምሮ በየረር 

አካባቢ የማፍረሱ ስራ መጀመሩን 
ነዋሪዎቹ ገልፀዋል፡፡ 

መስተዳደሩ በበኩሉ “ቤቶቹ 
ህገወጦች ስለሆኑ እንደሚፈርሱ 
ቀድመን አሳውቀናል” ቢልም ነዋሪዎቹ  
ካርታ የሌላችሁ በሊዝ ስም ክፍያ 
ፈፅሙና የቦታ ማረጋገጫ ባለቤትነት 
ካርታ ይሰጣችኋል ተብሎ በምርጫ 
2002 ዓ.ም በፊት እንደተነገራቸው 
በማስታወስ ቅሬታ እንዳሳደረባቸው 
ገልፀዋል፡፡

በአዲስ አበባ ከተማ የቤት 
ማፍረሱ ሂደት ቀጥሏል

ሌላኛዋ የብርሃንና ሰላም ሰለባ” ፍትህ 
ጋዜጣ አንባቢዎቿ ጋር መድረስ 

አልቻለችም
በማስተዋል የህትመትና 

ማስታወቂያ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል 
ማህበር ስር በሳምንት አንድ ቀን 
ለንባብ ትደርስ የነበረችውን ፍትህ 
ጋዜጣን ያትም የነበረው ብርሃንና 
ሰላም ማተሚያ ድርጅት ከጋዜጣዋ 
ጋር የነበረውን ደምበኝነት ማቋረጡ 
አይዘነጋም፡፡

ጋዜጣዋ በየሳምንቱ አርብ 
የተለያዩ ወገኖችን ነፃ አስተያየትና 
ህዝቡ የሚመራውን የሰቆቃ ህይወት 
ለማጋለጥ መድፈሯ ዋና አዘጋጇን 
ተመስገን ደሳለኝን በኢትዮጵያ ታሪክ 
አቻ የማይገኝለት ተከሳሽ ያሰኙትን 
ብዛት ያላቸውን የክስ ቻርጆች 
እንዲደረሱት ምክንያት ሆናው 
ቆይታለች፡፡

ፍትህ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 
ዜናዊን የጤንነት ሁኔታና በውጪ 
የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ፖለቲከኞችና 
በአገር ውስጥ እንዳይሰራጩ የተደረጉ 
መገናኛ ብዙሃን ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ከዚህ አለም በሞት ተለይተዋል 
በማለት መናገራቸውን በመጥቀስ 
ለንባብ ለመብቃት 30,000 ኮፒ 
የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅትን 

በማዘዝ የሚገባውን ክፍያ ከፈጸመችና 
ህትመቷ ከተጠናቀቀ በኋላ መንግስት 
ጋዜጣዋ እንዳትሰራጭ አድርጓል፡፡

ፍትህ ሚኒስትር የፍትህ ጋዜጣን 
የአንድ ሳምንት ህትመት እንጂ 
ቀጣይ ህትመቶቿን አላገድኩም 
በማለት ከመናገሩም በላይ ፍርድ ቤት 
ጋዜጣዋ እንድትታገድ የሚጠይቅ ክስ 
ስላልቀረበልኝ አላገድኳትም በማለት 
መናገሩ አይዘነጋም፡፡ ፍትህ በፍርድ 
ቤትና በፍትህ ሚኒስትር በይፋ 
ያልታገደች ቢሆንም ብርሃንና ሰላም 
ማተሚያ ድርጅት “ታስጠይቀኛለች” 
በሚል ሰንካላ ሰበብ ለህትመት ወደ 
ድርጅቱ እንደማያስገባት እየተናገረ 
ይገኛል፡፡

በጋዜጣዋ ላይ በሚያወጣቸው 
ጽሁፎቹና ሌሎች የጋዜጣዋ 
ኢ-መደበኛ የሆኑ አምደኞች 
ባቀረቧቸው ጽሁፎች በቅርቡ ፍርድ 
ቤት እንዲቀርብ የተደረገው ጋዜጠኛ 
ተመስገን የዋስትና መብት ተነፍጎት 
ለእስር ከተዳረገ ስድስት ቀናት በኋላ 
ያለ ምንም የጽሁፍ ማስረጃ ከእስር 
ቤት እንዲወጣ መደረጉ አይዘነጋም፡
፡ ዋና አዘጋጁ ከእስር ከተለቀቀ በኋላ 

ለአገር ውስጥና ለውጪ ሚዲያዎች 
በሰጣቸው አስተያየቶች ህትመቷ 
የተቋረጠባትን ፍትህ ጋዜጣን 
ማሳተም እንደሚጀምር ተናግሮ ነበር፡
፡ የተመስገንን ተስፋ የሰነቀ ንግግር 
ያደመጡ የጋዜጣዋ ደምበኞችና 
በኢትዮጵያ ነፃ ሚዲያ እንዲያብብ 
የሚፈልጉ ሰዎች አርብን በጉጉት 
መጠበቅ ቢጀምሩም የጋዜጣዋ 
አዘጋጆች አማራጭ ማተሚያ 
ቤት ለማግኘት ያደረጉት ሙከራ 
ለጊዜው ባለመሳካቱና ብርሃንና ሰላም 
ማተሚያ ድርጅት አቋሙን ለመቀየር 
ባለመፍቀዱ ፍትህ ለገበያ ሳትቀርብ 
ቀርታለች፡፡ 

ለፍኖተ ነጻነት ቅርብ የሆኑ 
የመረጃ ምንጮች የፍትህ ጋዜጠኞች 
ጋዜጣዋን ለህትመት በድጋሚ 
ለማቅረብ በሚያደርጉት አማራጭ 
ፍለጋ እንደሚቀጥሉ ይናገራሉ፡፡ 
በመንግስት ቁጥጥር ስር የሚገኘው 
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት እንደ 
ፍትህ ሁሉ አማራጭ በመሆን ለገበያ 
የቀረበቸውን ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣን 
አላትምም በማለት የደምብኝነት 
ውሉን ማቋረጡ አይዘነጋም፡

በአማራ ክልላዊ መንግስት ምዕራብ 
አርማጭሆ ወረዳ የአስተዳደሩ ጽ/
ቤት መቃጠሉን የዜና ምንጮቻችን 
አስታወቁ፡፡ ምንጮቻችን “ነሐሴ 27/ 
2004 ዓ.ም ሌሊት የአስተዳደሩ ጽ/ቤት 
ተቃጥሎአል” ብለዋል፡፡

ከአካባቢው የዜና ምንጮቻችን 
ከላኩልን መረጃ መረዳት እንደተቻለው 
ወረዳው ጽ/ቤት በገጠመው ቃጠሎ 
የተለያዩ ሰነዶችና ኮምፒውተሮች 
ሙሉ በሙሉ የወደሙ ሲሆን 
የቃጠሎው መነሻ ምን እንደሆነ በግልጽ 
አለመታወቁ ጉዳዩን የበለጠ አነጋጋሪ 

አድርጐታል ፡፡ ምንጮቻችን አያይዘው 
ሲናገሩ “ቃጠሎው የተፈፀመው የአቶ 
መለስ ቀብር በተፈፀመበት ዕለት 
መሆኑ በአካባቢው የበለጠ መነጋገሪያ 
ሆኖ ሰንብቷል” ብለዋል፡፡

በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡን 
ጽ/ቤታቸው ተቃጠለ የተባለባቸውን 
የወረዳውን አስተዳዳሪ አቶ አላቸው 
አየለና የወረዳው የማህበራዊ ዘርፍ 
ኃላፊ አቶ ሀብቴ ገድሉ ዘንድ 
ተንቀሳቃሽ ስልካቸው ላይ በተደጋጋሚ 
ብንደውልም ስልካቸው ስለማይነሳ 
ሐሳባቸውን ማካተት አልቻልንም፡፡

የወረዳው አስተዳደር ጽ/ቤት 
ባልታወቀ ምክንያት ተቃጠለ
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