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በምርጫ ስም የሚደረገው ማወናበድ ይቁም!

ኢህአዴግ የአንድ ለ አምስት ጠርናፊዎቹን 
እየገመገመ ነው  

“በሀገሪቱ የተደረገው ምርጫ የቧልትና 
የቀልድ ምርጫ መሆኑን

 ለህዝብ አሳውቀናል” አቶ አስራት ጣሴ

የህክምና ባለሞያዎች ድራማ እየተመለከቱ 
የታካሚዋ ህይወት ጠፋ

በቤንች ማጂ በተነሳ ግጭት 
ሶስት ተማሪዎች ቆሰሉ

ሲ.አ.ን ምርጫ ቦርድን ለ3 አመት ህፃን 
የምርጫ ካርድ መስጠቱን በማስረጃ አጋለጠ

    የሰንደቅ ጋዜጣ ገጽ ሶስት፣ የአዲስ         
    ዘመን ገጽ ሶስት መንትያ

በዳዊት ሰለሞን
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Uz@ÈCNN “Fñt nÉnT“ BlÂ¬L “FñT“ ¥lT mNgD ¥lT s!çN knÉnT UR s!ÈmR 
ynÉnT mNgD ¥lT nW::

ጋዜጣችን ሚዛናዊና ነፃ ጋዜጣ ሆኖ ማገልገል 
መርሁ ነው፡፡ ማንኛውም ሀሳብና አመለካከት 
የሚስተናገድበትና የሚንሸራሸርበት እንዲሆን 
እንሻለን፡፡ ሰፊ የሚዲያ ሽፋን ያለው 
ኢህአዴግም በዚህ ሚዲያ አቋሙንና ፖሊሲውን 
ለማግለፅ  ቢፈልግ መድረኩ ክፍት ነው፡፡

ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ሐምሌ 2003 ዓ.ም ተመሰረተ፡፡ 

ፍኖተ ነፃነት በአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ 
ፓርቲ (አንድነት) ስር የሚታተም በፖለቲካዊ፣ 
በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ወቅታዊ 
ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር  ጋዜጣ ነዉ፡፡

ኢህአዴግ በአምባገነናዊ ዕብሪት በመወጠር 
በህዝብ ላይ ማላገጡን ቀጥሎበታል፡
፡ እንደመንግስት ደካማው የሀገሪቱ 
ኢኮኖሚ የሚጠናከርበትን ዘዴ መቀየስ 
ሲገባው የሀገሪቷን ሀብት በምርጫ ስም 
ይበትናል፡፡ ይህም ድሃዋን ሀገራችንን 
ለገንዘብ፣ለጉልበትና ለጊዜ ብክነት 
ዳርጓታል፡፡ በዚህ የብክነት ተግባር ውስጥ 
ብሔራዊ ሀላፊነቱንና ግዴታውን ወደ 
ጎን በማለት የኢህአዴግ ጉዳይ አስፈፃሚ 
የሆነው ምርጫ ቦርድም ከተጠያቂነት 
አይድንም፡፡ ከደረሰው ብክነት በላይ በምርጫ 
ስም ሚደገጉት ህገወጥ ተግባራትም አስጊና 
አሳሳቢ ሆነዋል፡፡

ባለፈው ሳምንት የተካሄደው የአካባቢና 
የከተማ አስተዳደር ምርጫ በርካታ አሳዛኝና 
አሳፋሪ ድርጊቶች ተፈፅመውበታል፡፡ ከነዚህ 
ድርጊቶች መሀከል ለመጥቀስ አንድ ፓርቲ 
ብቻውን የሚሮጥበት ምርጫ  እንዲካሄድ 
መደረጉ፣ ህዝቡ በግዳጅ የምርጫ ካርድ 
እንዲወስድ መደረጉ፣ ከአንድ በላይ 
የምርጫ ካርድ ለገዢው ፓርቲ አባላት 
መታደሉ፣ ለምርጫ እድሜያቸው 
ያልደረሱ ህፃናት(በሲዳማ ለሶስትና ለሰባት 
አመት ህፃናት ካርድ ታድሏል)የምርጫ 
ካርድ እንዲያገኙ መደረጉ፣ ድምጽ ሲቆጠር 
የተገኙ ባዶ የምርጫ ወረቀቶች የምርጫ 
አስፈፃሚዎች እየተመለከቱ ከኢህአዴግ 
ድምፅ ጋር እንዲደባለቁ ይሁንታ መሰጠቱና 
ምርጫ ቦርድ የኢህአዴግ ቀኝ እጅ ሆኖ 

መቀጠሉ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ እነዚህ 
ድርጊቶች አምባገነኑን ገዢ ፓርቲና 
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን በታሪክ ተጠያቂ 
የሚያደርጉና በሀገራችን ሊያብብ ይገባው 
የነበረውን የምርጫ ዴሞክራሲ የቀጩ 
ናቸው፡፡ 
ከመላው የሀገራችን ክፍሎች እየመጡ 
ያሉ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት 
ህዝቡ በግዳጅ የምርጫ ካርድ እንዲወስድ 
ቢደረግም በምርጫው ቀን ለመምረጥ 
ፍላጎት አላሳየም፡፡ ወደ ምርጫ ጣቢያ 
ያመራውም ህዝብ ባዶ ወረቀት 
በመክተትና በድምፅ መስጫ ወረቀቶቹ 
ላይ ብሶቱን በመፃፍ ኢህአዴግ በምርጫ 
ስም የሚያደርገውን ህገወጥ ድርጊት 
ተቃውመዋል፡፡ ኢህአዴግ የህዝቡ 
መልዕክት ሊገባው ግድ ይላል፤ ህዝቡን 
በምርጫ ስም የሚደረጉ ማወናበጃዎች 
አሰልችተውታል፡፡

ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሚያስታውሰው 
በምርጫ 97 ተፈጥሮ የነበረው በምርጫ 
በነቂስ የመሳተፍ ሁኔታ ለሌሎች 
ሀገራትም በምሳሌነት ሚጠቀስ ነበር፡፡ 
ያኔ ከንጋት እስከሌሊት ሌሊት ተሰልፈው 
ድምፃቸውን የሰጡ መራጮች በዘንድሮው 
ምርጫ አልታዩም፡፡ እንዲያውም 
በተገላቢጦሽ በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ 
የምርጫ ጣቢዎች ባዷቸውን ውለዋል፡
፡ ይህ ክስተት ድንገት በዴሞክራሲያዊ 
የውጥ ጉዟችን ላይ የመጣ አደጋ 

ሳይሆን የገዢውን አምባገነናዊ ቡድን 
ስልጣን ለማራዘም ሲባል ይሁነኝ ተብሎ 
የተነደፈ እኩይ እቅድ ነው፡፡ በኢትዮጵያ 
አንፃራዊ ነፃነት ከመጣና ህዝቡ በነፃነት 
የሚመርጥበት ሁኔታ ከተፈጠረ ገዢው 
ቡድን እንደማይመረጥ በማወቁ ለእውነተኛ 
ምርጫ የሚያስፈልጉ መደላድሎችን 
ባለመፍጠርና ህዝቡን በማፈን ብቸኛ 
ተመራጭ የሚሆንበትን መንገድ በመከተል 
የሀገሪቷን ዴሞክራሲ ጉዞ አደናቅፏል፡፡ 

ይህ የአደባባይ ህገወጥነት የኢትጵያ ህዝብ 
በምርጫ ለውጥ አይመጣም ወደሚል አደገኛ 
አረዳድ እንዲመጣ በማስገደድ ላይ ነው፡፡ 
ህዝቡ ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተፋፋመ 
የመጣው የለውጥ ፍላጎት፣ በምርጫ ተስፋ 
የመቁረጥ ስሜትና መንግስት የሚያደርሰው 
ብሔራዊ ጭቆና ተደማምረው ሀገራችንን 
ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዳይመሯት 
ያሰጋል፡፡ ኢህአዴግ አጠናክሮ የቀጠለው 
በምርጫ ስም የማወናበድ ተግባር ሊያመጣ 
የሚችለው ቀውስ በሁሉም ባለድርሻ 
አካላት ትኩረት ሊደረግበት ይገባል፡፡ 
ይህ ዕኩይ አምባገነናዊ ተግባር በመላው 
የሀገሪቱ ህዝብ ይብቃ ሊባል ይገባዋል፡
፡ ኢህአዴግንና አምባፈነናዊ ስርአቱን 
በሰላማዊ መንገድ ለማስወገድ ከመቼውም 
ጊዜ በላይ መነሳት የግድ ሆኗል፡፡ ሁሉም 
ኢትጵያዊ ኢህአዴግን በምርጫ ስም 
የሚደረገው ውንብድና ይቁም ሊለው ግድ 
ይላል፡፡ 

በምርጫ ስም የሚደረገው ማወናበድ ይቁም!
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1/በኦንላይን እርዳታ ለማድረግ ለምትፈልጉ 
በፔይፓል  (pay pal secure
payment) 
እነዚሀን ድህረ ገጾች ይጎብኙ 

http://www.fnotenetsanet.com/
http://www.andinet.org/
http://www.andinetusa.org/ 

2/ በኤሌክትሮኒክስ ቀጥታ ለምታስተላልፉ 
 
Andinet North America (Finote Netsanet 
News Paper)
Bank Name : Wells Fargo
ACC# 753-085-0978
Routing # 054-001-220

በውጭ ሀገር ለምትገኙ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ቀደም ሲል ለፍኖተ ነጻነት ጋዜጣ 
የህትመት መሳሪያ ማደራጃ ለመግዛት እንዲቻል ጥሪ መቅረቡ ይታወሳል። በጥሪው መሰረት 
በርካታ ወገኖቻችን ተግባራዊ ምላሽ እየሰጡ መሆናቸው በወገኖቻችን እንድንኮራ አድርጎናል። 
ይሁን እንጂ በርካታ ወገኖቻችን በገንዘብ አላላኩ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ በመጠየቃቸው 
ይህን ማብራሪያ አቅርበናል። ገንዘቡ የሚገባው በቀጥታ በፍኖተ ነጻነት አካውንት ነው። 

3/ በቼክ ወይም በገንዘብ ማዘዣ
(money order) 

Andenet North America (Finote Netsanet 
News Paper)
P.O.Box 48355
Washington DC 20002
Tel. (202) 462-0556 Fax: (202) 462-0557

  ማሳሰቢያ ፡ ገንዘቡን ገቢ ካደረጋችሁ በሁዋላ በሚቀጥለው ኢሜይል አድራሻ ብታሳውቁን ለስራችን ጥራት ይረዳናል።
Email: info@andinetusa.org

ስለትብብራችሁ አስቀድመን ከፍተኛ ምስጋናችንን እናቀርባለን።
በመላው አለም የምትገኙ ወገኖቻችንም ይህን መረጃ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። 

        
የፍኖተ ነጻነት ጋዜጣ ዝግጅት አስተባባሪ ኮሚቴ በሰሜን አሜሪካ

በምርጫ ስም የሚደረገው ማወናበድ ይቁም!

 የአንድነት ፓርቲ ብሔራዊ ምክርቤት 
ስብሰባ ትላንት ተደረገ

የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 
ብሔራዊ ምክር ቤት ዋና ጸሀፊ አቶ 
ትግስቱ አወሉ በተለይ ለፍኖተ ነፃነት 
እንደተናገሩት የፓርቲው ብሔራዊ ምክር 
ቤት በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ 
ውሳኔ አሳልፏል፡፡
 
በዚሁም መሰረት የአንድነት ፓርቲ 
ጠቅላላ ጉባኤ በመጪው አመት መስከረም 
ወር የመጨረሻ ሳምንት ላይ እንዲደረግ 
በፓርቲው ስትራቴጂክ እቅድ መሰረት 
አድርጎ እንደሚያካሂድ አስረድተዋል፡፡ 

በፓርቲው ደንብ ለሊቀመንበሩ በተሰጠው 
ስልጣን መሰረት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ 
የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ የነበሩትን ኢ/ር 
ዘለቀ ረዲን በስራ አፈፃፀም ብቃት ማነስ 
ምክንያት አንስተው በቦታው አቶ ስዩም 
መንገሻን መተካታቸውን ለምክር ቤቱ 
አሳውቀዋል፡፡ ምክር ቤቱም ሹመቱን 
አፅድቋል፡፡ 

አቶ ትግስቱ ጨምረውም ባለፈው 
ረቡዕ በሰንደቅ ጋዜጣ ለአንድነት ፓርቲ 
አሉታዊ አመለካካት ባለቸው አካላት 

የወጣውን መሰረተ ቢስ ውንጀላና 
በፓርቲው ስራአስፈፃሚ አባል በነበሩት 
ኢንጅነር ዘለቀ ረዲ በተሰጠው የሀሰት 
መረጃ ዙሪያ ኢንጅነር ዘለቀ በተገኙበት 
ሰፊውይይት መደረጉን አብራርተዋል፡፡ 

ምክር ቤቱ በሰጠው ውሳኔ መሰረትም 
ነገ ሰኞ ሰንደቅ ጋዜጣ ያወጣውን ሀሰተኛ 
መረጃ የሚያስተካክል መግለጫ እንዲሰጥ 
ኢ/ር ዘለቀን በሚመለከትም ጉዳዩ 
ለብሔራዊ ዲሲፕሊን ኮሚቴ እንዲመራ 
መወሰኑን የምክር ቤቱ ጸሀፊ ገልፀዋል፡፡ 
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ወ/ሮ ሰፊያን እንደዋጋው የተባሉት የቤት 
እመቤት የህክምና ባለሙያዎች ተገቢውን 
ኃላፊነት ባለመወጣታቸው  ህይወታቸው 
ማለፉን ቤተሰቦቻቸው ለፍኖተ ነፃነት 
ጋዜጣ ዝግጅት ክፍል አስታወቁ፡፡ 

የሟች ቤተሰቦች በሠነድ አስስደግፈው 
ለዝግጅት ክፍላችን እንዳስታወቁት 
የጥሩነሽ ቤጂንግ አጠቃላይ ሆስፒታ 
የዕለቱ ተረኛ ሐኪሞች በፈጠሩት 
ኃላፊነት የጎደለው አገልግሎት አሰጣጥ 
የእህታቸውን ህይወት ሊያጡ ችለዋል፡፡

የሟች ቤተሰቦች እህታችን አጣን 
የሚሉበት ሁኔታ ሲያስረዱ “እህታችን 
መንታ ማርገዟ ተነግሯት ተገቢውን 
የህክምና ክትትል እያደረገች የእርግዝና 
ጊዜዋን ጨርሳለች ፡፡ መጋቢት 26 ቀን 
2005 ዓ/ም ለሊት ምጥ ያዘኝ አለች፡፡ 
እያማጠችና እየተሰቃየች ነጋ በማግስቱ 
ጠዋት ነተስተን ሳሪስ ጤና ጣቢያ 
ወስደናት፤ ጤና ጣቢያው የደረሰነው 
4 ሰዓት ነው፡፡ ለጊዜው ምንም ዕርዳታ 
ሳይደረግ 6 ሰዓት ሆነ፡፡ የጤና ጣቢያው 
ሠራተኞች ለምሳ ወጡ፡፡ 7 ሰዓት 
ሲመለሱ የላብራቶሪ ምርመራ አድርገው 
ከአቅማችን በላይ ስለሆነ ብለው ለጥሩነሽ 
ቤጂንግ አጠቃላይ ሆስፖታል ሪፈር 
ተጻፉልን፡፡ 
ከቀኑ 8 ሰዓት ሲሆን ጥሩነሽ ቤጂንግ 
አጠቃላይ ሆስፒታል ደረስን፡፡” በማለት 
ይገልጻሉ፡፡

ቤተሰቦቿም በመቀጠልም ሲያብራሩ  “8 
ሰዓት ሆስፒታሉ ብንደርስም ከ8-11 ሰዓት 
ድረስ ከሆስፒታሉ ምንም ዓይነት እርዳታ 
ማግኘት አልቻለችም፡፡ ከ11 ሰዓት በኃላ 
ወደ ዘውዲቱ ሆስፒታል ሪፈር ጻፉልን፡
፡ 12 ሰዓት ሲሆን ዘውዲቱ ሆስፒል 
ደረስን፡፡ 
የዘውዲቱ ሆስፒታል የዕለቱ ተረኞች 
ምንም እርዳታ ሳያደርጉ ተኝታ መታከም 
አለባት፡፡ እኛ አልጋ የምንሰጠው እኛ ጋ 
ክትትል እያደረጉ ለቆዩ ታካሚዎች ነው፡፡ 
ስለዚህ ወደ መጣችሁበት ሆስፒታል 
ተመለሱ፤ ብለው ጻፉልንና ተመልሰን 
ወደ ጥሩነሽ ቤንጂንግ ሆስፒታል ሄድን፡
፡ የዕለቱ ሐኪሞች ተመልሰን ስንመጣ 
ተቀብው ሊያስተናግዱን አልቻልንም፡
፡ የደረስነው ከምሽቱ ሦስት ሰዓት ነው፡
፡ ሐኪሞች በአንድ ክፍል ተሰብስበው 
“ሰው ለሰው” ድራማ ይመለከቱ ነበር፡
፡ ቀን የተመለከተቻት ሐኪምም ቆማ 
ድራመውን ትመለከታለች እህታችን 
ህመሙ ጨምሮባት የስቃይ ድምጽ 
ታሰማለች፡፡ ደም ይፈሳታል፡፡ ኸረ 
እባካችሁ ልትሞትብን ነው! እርዳታ 
ስጡልን ብለን ለመንን፤ ከውጪ የጥበቃ 
ሠራተኞች ጠርተው ሆስፒታሉን እየረበሹ 
ስለሆነ አስወጧቸው ብለው አስወጡን፤ 
ባለሞያዎቹ እኛ ነን እንጂ እናንተ 

አይደላችሁም ምታውቁት መውለጃ ጊዜዋ 
ገና ነው ብሎን አግዳሚ ላይ አስቀምጠዋት 
እነሱ ወደ ድራማቸው ሄዱ፡፡ 

እኛም አላስችል ብሎን እየተመላለስን 
በቀዳዳ ስንመለከት ስትሰቃይ 
ተመልክተናል፡፡” ሲሉ በለቅሶና በቁጭት 
ሁኔታውን ይገልጹታል፡፡
የሟች ቤተሰቦች በማያያዝም ሲናገሩ 
“እስከ ለሊቱ 6 ሰዓት ድረስ ምንም 
እርዳታ አላገኘችም:: ከሌሊቱ 6 ሰዓት 
አልጋ ተገኝቶላታል ገንዘብ ክፈሉ ተባልን 
ለጊዜው ደስ ብሎን ከፍለን አልጋ ይዛ 
ተኛች፡፡ ከቀን ጀምሮ እንደተመለከትነው 
አሁንም ደም ይፈሳትል የምጥ ስሜት 
የተናነቃታል፡፡ 
መርዳት ባለመቻላችን እያየን አዝነን 
ጥለን ወጣን፡፡ ከዚያ በኋላ መግባት 
እንደማንችልም ተነገረን፡፡ እስከ ለሊቱ 
9፡15 ድረስ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለች 
ማወቅ አልቻልንም በትግስት ተቀምጠን 
ጠበቅን፡፡ ዘጠኝ ሰዓት ከሩብ ሲሆን 
አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጅ በሠላም 
መገላገሏን ለእሷ የተመደበችውና ቆማ 
ድራማውን የምትከታተለዋ ሐኪም 
አበስረችን፡፡ ለልጆቹ ልብስ ጠየቀችን፤ 
ይዘን ስለነበረ ሰጠናት፡፡ ማየት እንችል 
እንደሆነ ጠየቅን ቆይ አሁን ትረጋጋ ብላን 
ሄደች፡፡ 
ከንጋቱ 12 ሰዓት ሲሆን አሁንም ማየት 
እንድንችል ጠየቅን አሁን የሚያስፈልጋት 
አጥሚት ስለሆነ አምጡላት አሉን፤ 
ሰጠናት፡፡ እኛ ደግሞ አንድ ቀን ሙሉ 
ደም ሲፈሳት ስለዋለች ልባችን ሊረጋጋ 

ባለመቻሉ ማየት ፈለግን አልፈቀዱልንም 
የሰጠናትን አጥሚት ትጠጣም አትጠጣም 
ያወቅነው ነገር የለም፡፡ 

ሀኪሟ ተመልሳ መጥታ በጣም በጥሩ 
ሁኔታ ላይ ናት ከ2-7 ሰዓት ትወጣለች 
አለችን፡፡ ሁላችንም በጣም ደስ አለን፡
፡ በየአቅጣጫው እየደወልን ለዘመድ 
አዝማድ ተናገርን፤ ይዘናት ለመውጣት 
ስንዘጋጅ ትንሽ ደም ስለፈሰሳት ደም 
ያስፈልጋታል አሉን፡፡ ሁላችንም 
የእህታችንን ህይወት ለማትረፍ ወደ 
ስታዲየም አካባቢ ደም ለመስጠት ቀይ 
መስቀል ሄድን ፡፡”  በማለት ያስረዳሉ፡፡ 
አክለውም “ሟች እህታችን ከዚህ በፊት 
ሁለት ጊዜ በቤት ውስጥ ወልዳለች፡፡ 
የመጀመሪያ ልጇ 17 ዓመት ከሁለት ወሩ 
ሲሆን ሁተኛዋ ልጇ 16 ዓመቷ ነው፡፡ 

ሁለተኛዋ ልጇ ተደብቃ ገብታ እናቷን 
ስትመለከት በጀርባዋ ተንጋላ ተኝታለች 
አያኗም ተጫፍኗል፡፡ ብላ ነገረችን፡
፡ እኛ ደም ለመለገስ ስንሯሯጥ የ17 
ዓመት ከሁለት ወር የሆነውን ልጇን 
አስፈርመው አፕራሲዮን አደረግን አሉን፡
፡ ከኦፕራሲዮን በኃላ መሞቷ ተነገረን፡
፡ በምን ምክንያት ኦፕራስዮን ልትሆን 
እንደቻለች ሊያስረዱን አልቻሉም 
ዕድሜው 18 ዓመት ያልሞላ ልጅ ለምን 
ማስፈረም ፈለጉ?፡፡ አስክሬን ለማስረከብ  
እና ገንዘብ ለመቀበል ይህ ነው የማይባል 
በደል ደርሶብናል፡፡ አስክሬን ለማውጣት 
ገንዘብ ለመክፈል በሊፍት ውስጥ የገባውን 
ባለቤቷን መብራት ጠፍቶ ለ30 ደቂቃ 
በአየር እጥረት ተዳክሞ በብረት ታግለንና 
ሊፍቱን ፈልቅቀን ስናወጣው የሊፍት 
ሠራተኛው እረፍት ሄዷል  መብራት 
ስለጠፋ ነው ብለው አላግጠዋል፡፡ 

አስክሬኑን ከወሰድን በኋላ ከፍተን 
ስንመለከተው  የተከፈተው አካሏ በአግባቡ 
አለመሰፋቱን ማየት ችለናል፡፡ 
እህታችን የሞተችው በሐኪሞች ጥፋት 
ነው፡፡ የተፈጸመብንን በደል ህዝብና 
የሚመለከተው የመንግስት አካል 
ይወቅልን፡፡” ሲሉ ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ 
ዝግጅት ክፍላችን ድረስ በመምጣት 
አስረድተዋል፡፡

በጉዳዩ ላይ የጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል 
ኃላፊዎች አስተያየት እንዲሰጡበት 
ተመላልሰን ጥያቄ አቅርበን ነበር፡፡ 
በተሰጠን መልስም “በዚህ ጉዳይ መልስ 
መስጠት የሚችሉት ኃላፊ የሉም፤ 
ጥያቄውን በደብዳቤ መጠየቅ አለባችሁ፤ 
ከመምጣታችሁ በፊት ስልክ ደውሉልን”   
በሚል ምክንያቶች የሆስፒታሉን 
አስተያየት ማካተት አልቻልንም፡፡ በጉዳዩ 
ላይ አስተያየት መስጠት የሚችል አካል 
ቢኖር አሁንም መግለጽ እደሚችል 
ዝግጅት ክፍሉ ያሳውቃል፡፡

የህክምና ባለሞያዎች ድራማ እየተመለከቱ 
የታካሚዋ ህይወት ጠፋ
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አመታዊ በጀት የተያዘለት፣ባለቤቶቿ 
ከመጋረጃው በስተጀርባ የሚዘውሯትና 
እራሷን የነጻ ጋዜጦች ‹‹ምድብ ›› ውስጥ 
የምትቀላቅለው ‹‹ሰንደቅ›› ጋዜጣ (በነገራችን 
ላይ ፋናም የግል መሆኗን ወገቧን ገትራ 
እንደምትከራከርና  አንባቢ መርሳት 
አይገባውም) ሰርግና ምላሽ ሆኖላታል፡
፡ ሰርግና ምላሹም አንድነት ለዴሞክራሲና 
ፍትህ ፓርቲን በውድቀት አፋፍ እንዳገኘችው 
ጋዜጣዋ ማመኗን ተከትሎ የተፈጠረ ነው፡፡

ሰንደቅ የሚያዚያ ወር ቁጥር 397 ዕትም 
‹‹በቃኝ›› በሚል ርዕስ የአንድነት ፓርቲ 
አመራር የነበሩት ኢንጅነር ዘለቀ ረዲ 
የሰጡትን እርስ በእርሱ የተጣረሰ ቃለ 
ምልልስ፣ የኢንጅነሩን ከአመራርነት መልቀቅ 
በድጋሚ በዜና መልክና ከአዲስ ዘመን ገጽ 
ሶስት ተዛምዱ ባለው መልኩ ሰንደቅም 
በገጽ ሶስቷ ‹‹ኪራይ ሰብሳቢነት ፣በአንድነት 
ፓርቲ ›› በሚል ዐቢይ ርዕስ ፓርቲው ላይ 
በማነጣጠር የሳምንቱን አጀንዳዋን አንድነትን 
አድርጋለች፡፡

ኢንጅነሩ ለምን ‹‹በቃኝ›› ማለታቸውን 
ሰንደቅ ዘገበች በማለት ለወቀሳ አልቸኩልም፡
፡‹‹በቃህ››የተባሉት ሰው ፣ሁሉን ቀድሜ 
‹‹በቃኝ›› አልኩኝ ማለታቸውን ለምናውቅ 
ሰዎችም ጋዜጣዋ ለኢንጅነሩ መድረክ  
እንደምትሆን እንጠብቀው የነበረ ነገር እንጂ 
እንግዳ አይደለም፡፡ 

በገጽ 3 አንድነትን የገዢውን ፓርቲ 
ልሳን በመዋስ ‹‹በኪራይ ሰብሳቢነት›› 
ለመወንጀል ስማቸው ያልተጠቀሰው 
‹‹የጋዜጣዋ ሪፖርተር›› ዙራዙሩን ዞረው 
እርባና ያለው መረጃ ሳያቀርቡ ለፓርቲው 
በመጨረሻው መጨረሻ አዛኝ ቅቤ አንጓች 
በመምሰል ‹‹ራሱን ማጽዳት አለበት››በማለት 
ጽሁፋቸውን ቋጭተዋል፡፡ ሰንደቅ 
የጋዜጠኞቿን  ሃላፊነት በምትጠቅስበት 
ግርጌ ‹‹ሪፖርተር ››እንዳላት ባትክድም 
ስያሜያቸው ‹‹ከፍተኛ ሪፖርተር››እንደሆነ 
ትነግረናለች፡፡ ገጽ ሶስት ላይ የወጡት 
ጸሀፊ ግን ‹‹የጋዜጣው ሪፖርተር ነኝ 
››ማለታቸውም የሰንደቅንና የአዲስ ዘመንን 
ቤተሰባዊነት ቅርብ ያደርገዋል፡፡ 
(እረስቼው ለካ አዲስ ራዕይም ስሙ የተጻፈ 
ዋና አዘጋጅ የነበራት ቢሆንም ዋና አሰናጇ 
ግን መለስ ዜናዊ ነበሩ፡፡)

አንድነት ‹‹በሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ላይ 

የሚሰነዝረው የኪራይ ሰብሳቢነት ውንጀላ 
ተቀባይነት የሚኖረው ፓርቲው ከኪራይ 
ሰብሳቢነት ፣አመለካከት ሙሉ ለሙሉ ራሱን 
ማጽዳት ሲችል ብቻ መሆኑ ግንዛቤ ሊወሰድ 
ይገባል፡፡ መልእክቱ ግልጽ፣ ቋንቋውም 
አንድና አንድ ነው፡፡ 

እርግጥ ነው አንድነት ገዢውን ፓርቲ 
በሙሰኝነት ሲከስ ቆይቷል፡፡ ኢህአዴግም 
ቢሆን በአንድ መድረኩ ‹‹ዋነኛ ችግሬ ኪራይ 
ሰብሳቢነት ነው፡፡)በማለት ተናግሯል፡፡ 
አሁን ሰንደቅ አንድነት ሌሎችን በሚከስበት 
ሚዛን ላይ ሲቀመጥ ቀልሎ ስለ መገኘቱ 
በሚጮህ ርዕስ ስር አገኘሁ ያለችውን መረጃ 
አቅርባለች፡፡ 

ኪራይ ሰብሳቢነትን በአንድነት ቀረበ 
ከተባለው ማስረጃ አንጻር የሚመዝኑ ሰዎች 
‹‹ኪራይ ሰብሳቢዎችን በፓርቲው የማያገኙ 
በመሆናቸው ጋዜጣዋን መታዘባቸው 
እንደተጠበቀ ሆኖ የኪራይ ሰብሳቢ ፖለቲካ 
ኢኮኖሚ ምን ማለት እንደሆነ እንመልከት፡፡

ለኪራይ ሰብሳቢነት አቻ ትርጉም ለመስጠት 
የሞከሩ ባለሞያዎች የጋራ ስምምነት ላይ 
በመድረስ አንድ አይነት ድምዳሜ ላይ 
ባይደርሱም አንድ የሚያደርጋቸውን ትርጓሜ 
ከመስጠት አልተቆጠቡም፡፡ 
Rent-Seeking When a company, 
organization or individual uses their 
resources to obtain an economic 
gain from others without reciprocate 
any benefits back to society through 
wealth creation.(ኪራይ ሰብሳቢነት፤ አንድ 
ካምፓኒ፣ድርጅት ወይም ግለሰብ የኢኮኖሚ 
ጥቅም ከሌሎች ለማግኘት በእጁ  የሚገኘውን 
ሀብት  ለማህበረሰቡ ምንም አይነት 
ጥቅም ሳያበረክትበት ሀብቱን ለራሱ ብቻ  
ለማከማቸት መፈለግ ነው፡፡) በዚህ ትርጓሚ 
መነሻነት ሰንደቅ አንድነት ውስጥ ተገኘ 
ያለችውን ኪራይ ሰብሳቢነት ብንፈልገው 
ዱካውን እንኳን ማግኘት አንችልም፡፡ 

የፓርቲው የፋይናንስ ኮሚቴ ለፓርቲው 
ማጠናከሪያ የገቢ ማሰባሰቢያ እቅድ በመንደፍ 
በ2004 አንድ ምሽት የእራት ፕሮግራም 
በማዘጋጀት የትኬት ሽያጭ ያቀርባል፡፡ 
በዚህም መሰረት እያንዳንዱ የፓርቲው ስራ 
አስፈጻሚ 15,000 ብር የሚያወጡ ኩፖኖችን 
እንዲሸጥና ገንዘቡን ገቢ እንዲያደርግ ያዛል፡
፡ (ሰንደቆች የፓርቲው ጸሀፊ 24.000ብር 

አላስገቡም በማለት መዘገባቸው በዚህ 
አጋጣሚ ፍጹም ውሸት መሆኑን ከፓርቲው 
የፋይናንስ ኮሚቴ ማጣራት እንደሚቻል 
መጠቆም እወዳለሁ፡፡) ኮሚቴው በቅርቡ 
ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ ከኩፖን ሽያጭ 
ገቢ መደረግ ከነበረበት ውስጥ የተወሰነው 
ተሟልቶ አለመግባቱን በመጠቆም ያልተሸጠ 
ኩፖን በእጁ የሚገኝ አመራር ያልተሸጠውን 
ኩፖን ገቢ እንዲያደርግ ጠይቋል፡፡ እንግዲህ 
ሰንደቅ ይህንን ሪፖርት በመውሰድ 
‹‹አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 
በኪራይ ሰብሳቢነት ተጨማልቋል›› ለማለት 
የደፈረችው፡፡ 
(በነገራችን ላይ ከፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል 
የፋይናንስ እንቅስቃሴውን በውጪ ኦዲተር 
በማስመርመር ከምርጫ ቦርድ የምስክር 
ወረቀት ያገኘ አንድነት ብቻ መሆኑን 
ሰንደቆች ያውቁ ይሆን?)

እኛ አገር ሁሉም ነገር በራስ አረዳድና 
በአድርባይነት ከታመነለት ወገን ፍላጎት 
በመነሳት ትርጉም የሚሰጠው በመሆኑ 
ኪራይ ሰብሳቢነት ወይም (Rent-Seeking)
ሁሉንም አይነት ትርጉም በመያዝ ውዥንብር 
እየፈጠረ ይገኛል፡፡ በአንድ ወቅት ታዋቂው 
አትሌት ሻለቃ ሃይሌ ገ/ስላሴ ‹‹ህንጻ 
በመስራት እያከራየሁ ገቢ አገኛለሁ፣እና እኔ 
ኪራይ ሰብሳቢ ነኝ ›› በማለት መጠየቁን 
ሰምቼ ነበር፡፡ አሁን ደግሞ ሰንደቅ ተሸጦ 
ይሁን ሳይሸጥ ገቢ ያልተደረገበትን ምክንያት 
ያልታወቀ ኩፖን በስራ አስፈጻሚዎቹ 
እንደተበላ በመቁጠር ‹‹በትንሹ ያልታመኑት 
አንድነቶች በትልቁ እንዴት ይታመናሉ፡፡›› 
በማለት ለመሳለቅ ትሞክራለች፡፡ ለመሆኑ 
በሰነድ ደረጃ የሚገኝን ኩፖን እንደ ገንዘብ 
በመውሰድ ድምር ወጥቶለት እንዴት 
ለኪራይ ሰብሳቢነት ውሏል ይባላል? እርግጥ 
ነው የፋይናንስ ኮሚቴው በሪፖርቱ ገንዘቡና 
ያልተሸጠው ኩፖን ገቢ ይደረግ ብሏል፡፡
 
ሰንደቅ እነዚህን እውነታዎች በተጣረሰ 
መልኩ የራሷንና የጌቶቿን የቃላት ፍቺ 
በመጠቀም‹‹ኪራይ ሰብሳቢነት በአንድነት 
ነግሷል ትላለች፡፡
ግጥምጥሞሹ ለአንዳንድ የዋሃን የአጋጣሚ 
ሊመስላቸው ቢችልም የአዲስ ዘመን ገጽ 
ሶስትና የሰንደቅ ገጽ ሶስት ድብቅ አላማን 
በማንገብ ተመሳሳይ ውጤት ላይ ለመድረስ 
ብዕራቸውን ከወረቀት ባገናኙ ዙምቢዎች 
ሀሳብ እንዲሞሉ ተደርገዋል፡፡     

በዳዊት ሰለሞን

    የሰንደቅ ጋዜጣ ገጽ ሶስት፣ የአዲስ         
    ዘመን ገጽ ሶስት መንትያ
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ፍኖተ ነፃነት፡- የ33ቱ ፓርቲዎች 
ስብስብ እስካሁን ምን ምን አከናወኑ?

አቶ አስራት፡- ከተፈራረምን 6 ወር 
የሆነን ሲሆን ተጨባጭ ሆኑ የስራ 
እንቅስቃሴዎችን አድርገናል፡፡ ከዚህም 
መካከል የሚያዚያ 2005 ዓ.ም. ምርጫን 
አስመልክቶ ለሀገሪቱ ይጠቅማሉ 
ያልናቸውን 18 ጥያቄዎችን ለብሔራዊ 
ምርጫ ቦርድ፣ ለጠቅላይ ሚኒስትር 
ጽህፈት ቤት፣ ለኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት አፈጉባዔ፣ ለኢህአዴግ ጽህፈት 
ቤት በማቅረብ ምርጫውን ነፃ፣ፍትሃዊ፣ 
ተዓማኒና ሰላማዊ እንዲሆን ትልቅ ትግል 
አድርገናል፡፡ ነገር ግን ከእነሱ በኩል 
ምንም ዓይነት ምላሽ ባይገኝም በእኛ በኩል 
ውጤታማ ስራ ሰርተናል ብለን እናስባለን፡
፡ በርግጥ ከ33ቱ ውስጥ 5ቱ ከተፈራረምን 
በኋላ ወደ ምርጫ ቢገቡም የቀሩት 28ቱ 
በሙሉ ይህ ምርጫ ፍትሃዊና ተዓማኒ 
ስለማይሆን አጃቢ መሆን አንፈልግም 
በሚል ከምርጫው ወጥተናል፡፡ 
ከምርጫው የወጣነውም ተገደን እንደሆነና 
ቢያንስ 18ቱም ጥያቄዎች ባይመለሱም 
እንኳ በመሰረታዊ ሐሳቦች ዙሪያ ውይይት 
ቢደረግበትና የተወሰኑ ጥያቄዎች እንኳ 
ቢመለሱና በትንሹ ምርጫው ከፈት ቢል 
ወደ ምርጫው እንገባ ነበር፡፡ በመሐል 
ፒቲሽን ፈርሞ ወደ ምርጫው የገባው 
የሲዳማ አርነት ንቅናቄ(ሲአን) ተመልሶ 
ወጥቷል፡፡ ስለዚህ በሀገሪቱ የተደረገው 
ምርጫ የቧልትና የቀልድ ምርጫ መሆኑን 
ለኢትዮጵያ ህዝብና ለዓለም አቀፉ 
ማኀበረሰብም አሳውቀናል፡፡ በዚህ ምርጫ 
መሳተፍ ለሰብዓዊ መብት መሻሻል፣ 
ለሀገሪቱ ዴሞክራሲያዊ ዕድገት፣ 
የህግ የበላይነትና ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ 
ለውጥ ምንም ጥቅም እንደሌለው ነው 
የተረዳነው፡፡ በተፃፃራሪ መልኩ ያየነው 
እንደሆነ በዚህ ምርጫ መሳተፍ ማለት 
የሰብዓዊ መብት ጥሰትን፣ የዜጎች 
መፈናቀልን፣የዴሞክራሲያዊ መብት 
ጥሰትን እንዲቀጥል መፍቀድና መቀበል 
ማለት ነው፡፡ ይህን ደግሞ የማንኛውም 
ሰው ህሊና የሚቀበለው ተግባር ስላልሆነ 
የጠቀስኳቸው የመብት ጥሰቶች በሀገሪቱ 
እንዲቀጥሉ ስለማንፈልግ ከምርጫው 

መውጣታችን ተገቢ ነው፡፡ ሌላው ትልቁ 
ውጤታማ ስራ የሆነው ሁሉም ፈራሚ 
ፓርቲዎች በየፓርቲያችን ከምርጫ 
ጉዳይ ባለፈ ወደፊት በጋራ ልንሰራቸው 
ስላሰብናቸው ስራዎች በሰፊው ተወያይተን 
የካቲት 23 ቀን 2005ዓ.ም በመኢአድ 
ጽህፈት ቤት በርካታ እንግዶች በተገኙበት 
የጋራ የስምምነት ሰነድ ተፈራርመናል፡፡ 

ፍኖተ ነፃነት፡- ወደ ፊት ሊያሰራችሁ 
የሚችል የመጨረሻ ሰነድ ነው ወይስ 
ከምርጫ ጉዳይ ውጭ ልትሰሩ አላሰባችሁም?

አቶ አስራት፡- የመጨረሻ የሚባል 
ሳይሆን በጋራ ለመስራትና ወጥ የሆነ 
አቋም ለመያዝ እንጂ  ከምርጫ ጉዳይ 
ባለፈ ወደፊት በተጠናከረ መልኩ በጋራ 
ሊያሰራ የሚችል ሰፊ ጥናት የተደረገበት 
ረቂቅ ተዘጋጅቶ ለየፓርቲዎቹ 
ተበትኗል፤ ፓርቲዎቹም ተነጋግረው 
ለሚቀጥለው ስብሰባ ይቀርባል፡፡ 
ከላይ ከጠቀስኩት ውጭ ሰነዱን የፈረምን 
ፓርቲዎች በጋራ ህዝባዊ ስብሰባ 
ለማድረግ ወስነን ስናበቃ እንቅፋቶች 
ገጥመውናል፡፡ ከገጠሙን ችግሮች 
መካከል ጥር 26 ቀን 2005 ዓ.ም. ህዝባዊ 
ስብሰባውን ለማካሄድ አዳራሾች ፈልገን 
በመጨረሻ ኢየሩሳሌም ሆቴልን አግኝተን 
ከተስማማን በኋላ እንደውም እኔው ራሴ 
5ሺህ ብር ቀብድ ይዤ ስሄድ በመጨረሻ 
ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል፡፡ ከዛ በኋላ 
የወሰድነው እርምጃ አዲስ አበባ ባሉ 
የፒቲሽን ፈራሚ ፓርቲዎች አዳራሽን 
በመጠቀም ከህዝብ ጋር መወያየትን 
እንደ አማራጭ በመውሰድ በመድረክ፣ 
በአንድነት፣ በመኢአድ እና በሰማያዊ 
ፓርቲ ጽህፈት ቤቶች ግቢ ውስጥ 
መጋቢት 29 ቀን 2005 ዓ.ም. በተመሳሳይ 
ቀንና ሰዓት የተለያዩ አመራሮች ከህዝቡ 
ጋር ተወያይተናል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
በዕለቱ በሺህዎች የሚቆጠሩ በራሪ 
ወረቀቶችን ለህዝቡ በመበተን የአዲስ 
አበባ፣ የድሬዳዋ እና የአካባቢ ምርጫ 
ነፃ፣ተዓማኒ፣ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ 
እንዳልሆነ በመግለፅ ወቅታዊ ሀገራዊ 
ጉዳዮችን ባጭሩ ለማሳወቅ ችለናል፡፡

ፍኖተ ነፃነት፡- ከህዝቡ ያገኛችሁት 
ግብረ መልስ ምን ነበር?

አቶ አስራት፡- በአራቱ አባል ፓርቲዎች 
ያደረግነው ህዝባዊ ስብሰባም የተሳካ ነበር፡፡ 
እንደውም በወቅቱ ከተነሱ በርካታ ገንቢ 
ሐሳቦች መካከል 33ቱ የሚለው መቼ 
ነው ወደ አንድ የምትቀየሩት፣ እናንተ 
እንደዚህ መሰባሰባችሁን እንደግፋለን፤ 

በርቱና ጠንክራችሁ ስሩ፤ አብረናችሁ 
ነን የሚሉና እስካሁን የሚጠበቅባችሁን 
ያህል አልሰራችሁም፤ ፈርታችኋል፤ 
ደክማችሁብናልም የሚል ወቀሳም 
መጥቶብናል፤ ለዚህም በርካታ ምክንያቶች 
ያሉን ቢሆንም ወቀሳውን አምነን 
ተቀብለናል፤ በዚህ ችግር የለብንም፡
፡ ለወቀሳው በእኛ በኩል የተሰጠው 
መልስ ጠንካራ ፓርቲና አመራር ሊወጣ 
የሚችለው ከጠንካራ ህዝብ መሐል 
እንደሆነ እና ለዚህም ህዝቡ ጠንካራ 
መሆን እንዳለበት ጠቁመናል፡፡ ከዚህ 
ውጭ አብራችሁ ወደፊት ለመቀጠላችሁ 
ምን አሳማኝና ተጨባጭ ዋስትና 
ትሰጡናላችሁ? ሀገሪቱ በአሁን ወቅት 
ከፍተኛ ችግር ላይ ነችና ከጋዜጣዊ 
መግለጫ ባለፈ ምን ልትሰሩ አስባችኋል? 
የሚሉና በርካታ ጥያቄዎችም ተነስተዋል፡
፡ ይህም ለእኛ ትልቅ ስኬታማና 
ውጤታማ ውይይት ነበር፡፡ ከዚህ ውጭ 
በወቅቱ የታዘብነው ህዝቡ ምን ያህል 
ብሶት ውስጥ እንዳለ አይተናል፡፡  አመራሩ 
ጠንክሮ ከወጣና ጥሩ አመራር ካለ ህዝቡ 
እንከተላለን የሚል ምላሽ ሰጥቶናል፡፡ 

ፍኖተ ነፃነት፡- አሁን ያለው 
ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ መቼ 
ነው ኃላፊነቱን የሚያስረክበው?

አቶ አስራት፡- የፊታችን ሚያዚያ 20 
ቀን 2005 ዓ.ም. ነው፡፡ ያኔ አሁን 
ሲሰራ የነበረው እኔም ያለሁበት ጊዚያዊ 
አስተባባሪ ኮሚቴ በወቅቱ ለሚመረጥ ቋሚ 
ኮሚቴ ያስረክባል፡፡ አሁን እኔም ያለሁበት 
ኮሚቴ ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ ነበር፡
፡ አሁን ግን ይሄ ሰነድ ከተፈረመ በኋላ 
ጊዜያዊ አስተባባሪ የሚለው ኮሚቴ ቀርቶ 
ከየፓርቲዎቹ ሁለት ሁለት ሰዎችን ወክሎ 
ከዛ ውስጥ በመተዳደሪያ ደንባችን መሰረት 
በስድስት ወር አንዴ በሚደረግ ምርጫ 
በቋሚነት ዘጠኙ ተመርጠው አብይ ኮሚቴ 
በሚል ይተካል፤ ስራውም የተግባር ነው 
የሚሆነው፡፡ እዚህ ላይ ጉባዔው ከነባሮቹ 
ተወሰኑትን ሊወስድ ይችላል አሊያም 
ሙሉ በሙሉ ሊቀይርና ሊወስድም 
ይችላል፤ ይሄ ያኔ የሚታይ ነው፡፡

ፍኖተ ነፃነት፡- እራሳችሁን ከምርጫው 
አግልላችኋል፤ የሚያዚያውን ምርጫ 
እንዴት ታዘባችሁት?

አቶ አስራት፡- ይሄንን በሁለት መልኩ 
ነው የምናየው፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ 
ጣቢያዎቹ እጅግ ቀዝቅዘው ህዝቡ “ምን 
ተወዳዳሪ አለና ነው የምንመርጠው?” 
በሚል አብዛኛው ህዝብ እራሱ 

“በሀገሪቱ የተደረገው ምርጫ የቧልትና የቀልድ 
ምርጫ መሆኑን ለህዝብ አሳውቀናል” አቶ አስራት ጣሴ

አንጋፋው ፖለቲከኛ አቶ አስራት ጣሴ የዛሬ እንግዳችን ናቸው፡፡ 
አቶ አስራት የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ(አንድነት) 
ዋና ጸሐፊና የመድረክ አመራር አባል ናቸው፡፡ የ33ቱ ፔቲሽን 
ፈራሚ ፓርቲዎች ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴም ሰብሳቢ ናቸው፡፡ 
በወቅታዊ  የሀገሪቱ  ጉዳይ  ላይ  ከፍኖተ ነፃነት ጋር ቆይታ አድርገዋል  መልካም  ንባብ
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አለመሳተፉን ሂደቱን ከቃኙ አንዳንድ 
ጋዜጠኞችና ከህዝቡም ለማወቅ ችለናል፡
፡ የነበረው ሂደት የመራጭነት ካርድ 
ይዘው የነበሩትን በግድ በየቤቱ በመሄድ 
ካርዱን አምጡ በማለት የማስፈራራት፣ 
የመቆጣትና የማዋከብ ሂደት እንደነበር 
የታዘብንበት ሁኔታ እንዳለና አሁንም 
ድረስ በህዝቡ እየተነገረ መሆኑ 
ምርጫ ነበረ ለማለት አያስደፍርም፡፡ 
ምክንያቱም ምርጫ እኮ የራሱ ደረጃ 
አለው፤ ህዝቡ በፍላጎቱ ሲፈልግ ይመርጣል 
ሳይፈልግ ይተዋል እንጂ በግድ በየቤቱ 
እያንኳኩ ምረጡ ማለት ህዝቡ መብቱን 
አያውቅም ማለትና ህዝቡን የመናቅ ያህል 
ይቆጠራል፡፡ ስለዚህ ምርጫው አሳፋሪና 
አሳዛኝ ነበረ፤ ቀልድም ነው ማለት ይቻላል፡፡ 
በዚህም የኢትዮጵያ ህዝብ ሃብት፣ ንብረት፣ 
ጊዜና ጉልበት በከንቱ የባከነበት ነው፡፡
ሌላው ምርጫውን የገመገምነው ከ33ቱ 
ፈራሚ አባል ፓርቲዎች መካከል 
በአመራርም የነበረው የሲዳማ አርነት 
ንቅናቄ(ሲአን) በመርህ ደረጃ ምርጫው 
ነፃና ፍትሃዊ እንደማይሆን ቀድመን 
ብናውቅም የሲዳማ ህዝብ 5 ሚሊዮን በላይ 
የሆነ ብዙ ህዝብ ለምርጫ ወስኖና ቆርጦ 
በመነሳት ተዘጋጅቻለውና ወደ ምርጫው 
ግቡ ብሎ ባቀረበለት ጥያቄ መሰረት ወደ 
ምርጫው ሊገባ መሆኑን ባሳወቀ ጊዜ 
ፓርቲው የህዝቡ እንደመሆኑ መጠን 
እኛም ህዝቡ ለምርጫው ከተዘጋጀና 
ድምፁን ንቁ ሆኖ ለመጠበቅ ከበቃ 
ለሌሎች ወገኖቻችንም ትልቅ ትምህርትና 
ተሞክሮ ስለሚሆን ተስማምተን ሲአን ወደ 
ምርጫው ገብቶ ነበር፡፡ ሁኔታውን በጥብቅ 
በጋራ እየተከታተልን ሳለን ሲአንም በራሱ 
አባላትና በእኛም አመራሮችና አባላት 
ትልቅ ድጋፍ እየተደረገ ለምርጫው 
ቢዘጋጅም የኢህአዴግ የተለመደው አፈና፣ 
ግድያ፣ እስርና ስቃይ ተጠናክሮ በመቀጠሉ 
ምርጫው እሁድ ሊደረግ አርብ ዕለት እራሱን 
ከምርጫው ማግለሉን ይፋ አድርጓል፡፡ 
ለዚህም በርካታ ተጨባጭ ማስረጃዎች 
ከነ ሙሉ ሰነዶች እጃችን ላይ ገብቷል፡፡ 

ፍኖተ ነፃነት፡- አለ የሚሉትን 
መረጃ ማግኘት ይቻላል?

አቶ አስራት፡- አዎ፤ በተጨባጭ አለን፡
፡ እንደውም እነኚህን ማየት ትችላልህ 
( ከላይ የተጠቀሱትን ተፈፀሙ የተባሉ 
ችግሮችን ሰነድ ማየት ችለናል) 
የደኢህዴን/ኢህአዴግ አባላት የህዝብ 
ታዛቢ ሆነው ተመርጠዋል፣ የኢህአዴግ 
አባላት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫ 
አስፈፃሚ ሆነው ተመድበዋል ይህም 
አባል የሆኑበትና የከፈሉበት ሰነድ ይኸው 
እጃችን ላይ ይገኛል፣ ከምርጫ ቀናት በፊት  
ምልክት የተደረገባቸው የምርጫ ወረቀቶች 
ታድለዋል፣ አንድ ለአምስት በሚል ጥርነፋ 
ኢህአዴግን ለማስመረጥና እንዲመርጡ 
ለማድረግ ቃል በመግባት የተግባር ስራ 
የሚሰሩ ከነሙሉ ስም ዝርዝራቸው እና 
ግዴታቸው ሰነድ ከነ እጅ ፅሑፋቸው 
አለ፣ ሌላው ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት 
በታች የሆኑ እንዲመርጡ ተመዝግበዋል፣ 
አንድ መራጭ ከአንድ በላይ የመራጭነት 
ካርድ እንዲወስድ ተደርጓል፣ የመራጩ 
የመኖሪያ ቀበሌ እና የቤት ቁጥርም ሆነ 
ሌላ አድራሻ የሌላቸው ተመዝግበዋል፡፡  
በዚህ ሁኔታ በሀገሪቱ ላይ ምንም ዓይነት 

ነፃ፣ ተዓማኒና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ 
ሊኖር አይችልም፡ገዥው ኢህአዴግም 
ሆነ በስልጣን ላይ ያሉት ቁንጮዎች 
ድፍረት ያነሳቸው በአዋጅ በሀገሪቱ ላይ 
የመድበለ ፓርቲ ስርዓት የለም ብለው 
ማስነገር ነው እንጂ በተግባር በኢትጵያ 
የመደበለ ፓርቲ ስርዓት የለም ብዬ አፌን 
ሞልቼ መናገር እችላልሁ፡ስለዚህ ከላይ 
የጠቀስኩልህ ጥሩ ማሳያ ስለሆነ ፒቲሽን 
ፈራሚዎች ከአባላችን ሲአን ጋር በመሆን 
ያለውን እውነታ ከነሙሉ ማስረጃው 
አርብ ሚያዚያ 11 ቀን 2005ዓ.ም. 
የተሰጠውን መግለጫ ማየቱ በቂ ነው፡፡
ሌላው እጃችን ላይ ያለው ሰነድ ኢህአዴግ 
በድፍረት በየወረዳው ለምሳሌ በንፋስ ስልክ 
ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ የኢህአዴግ 
ጽህፈት ቤት በመንግስት ማህተም 
በመጠቀም መጋቢት 20 ቀን 2005 ዓ.ም. 
…ባለሃብቶች፣ ኩባንያዎች፣ ሪልስቴቶችና 
መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በግድ 
368 ሺህ ገንዘብ እንዲያዋጡ ደብዳቤ 
ፅፎላቸዋል፡፡ በደብዳቤው ማጠቃለያ 
ላይ እራሱ”…. ማሳወቅ ነው “ የሚል 
አስገዳጅ ነገር ነው የተቀመጠው፡፡ 
ይሄ ከዚህ በፊት በኢህአዴግና በመንግስት 
መካከል ልዩነት የለም፤ ሊኖር ግን ይገባል 
ብለን በተደጋጋሚ መጮሃችን ይታወቃል፡፡ 

ፍኖተ ነፃነት፡- ከምርጫው እራሳችሁን 
ማግለላችሁ ትክክል ነው ማለት ነው?

አቶ አስራት፡- አዎ፡፡ በዚህ ሁኔታ እንዴት 
ምርጫ ማካሄድ ይቻላል? ስለዚህ ከምርጫ 
መውጣታችን ተገቢ ነው ብለን እናምናለን፡፡

ፍኖተ ነፃነት፡- ህዝባዊ ውይይቱንስ 
ከአዲስ አበባ ውጭ አድርጋችኋል? 

አቶ አስራት፡- ይሄ የ 33ቱ ፓርቲዎች 
ጥምረት የገንዘብ አቅም ችግር አለበት፡
፡ አሁን የምንንቀሳቀሰው ከራሱ 
ከየፓርቲዎቹ በሚሰበሰብ አነስተኛ 
ገንዘብ ነው፡፡ በርግጥ ዕቅዱ ቢኖረንም 
ካለብን የገንዘብ አቅም እጥረት የተነሳ 
በቅርቡ በክልሎች ውይይት ማድረግ 
አስቸጋሪ ቢሆንም ማድረጋችን አይቀርም፡
፡ ለምሳሌ ከ33ቱ አባል ፓርቲዎች 
መካከል የሲዳማ አርነት ንቅናቄ(ሲአን) 
በቅርቡ በሐዋሳ ከተማ ህዝባዊ ስብሰባ 
ለማድረግ ታስቧል፡፡ እዚህ ህዝባዊ ስብሰባ 
ላይ የ33ቱም ፓርቲ ተወካዮች ይገኛሉ፡፡ 
ይሄ ካለቀ በቅርቡ ወደ ሐዋሳ እንሄዳለን 
ብለን እናስባለን፡፡ በዚህም ህዝቡ እያጋጠመ 
ያለውን ችግርና በመጨረሻው ሰዓት ለምን 
ከምርጫው እንዲገለል እንደተደረገና 
በአጠቃላይ ሀገራዊና አካባቢያዊ ጉዳይ ላይ 
ሰፊ ውይይት እናደርጋለን የሚል እምነት 
አለን፡፡ ያኔ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት 
የሚያካትት ሀገር አቀፍ ህዝባዊ ንቅናቄ 
ለመፍጠር ሰፊ ስራ መስራት ይጠበቅብናል፡፡ 

ፍኖተ ነፃነት፡- ከዚህ በኋላስ 
ይሄ የ33ቱ ፓርቲዎች ጥምረት 
ወዴት ያመራል ብለን እንጠብቅ?

አቶ አስራት፡- በርግጥ ይህን ተንብይ ብባል 
መገመት ያስቸግረኛል፡፡ ምክንያቱም ገና 
በበርካት ሀገራዊ ጥያቄዎች ዙሪያ በሰፊው 
መነጋገር፣ መተማመን እና መግባባት 
አለብን፡፡ ምክንያቱም አሁን 33ቱ 

ፓርቲዎች ጠንክረው መውጣታቸውን 
በማየት ለመከፋፈል በርካታ ስራዎች 
እየተሰሩ እንዳሉ እናውቃለን፡፡ ስለዚህ 
የአብሮነት ስራችን ተጠናክሮ መቀጠልና 
ከምርጫ ጉዳይ ባለፈ በርካታ ሀገራዊ 
ጉዳዮች ላይ የጋራ አቋም ላይ በግልፅ 
በሰፊው መወያየት ያስፈልጋል፡፡ 
ይህ ማለት ግን በመሐከላችን ጥርጣሬ አለ 
ማለት አይደለም፡፡ ስለዚህ በአጭሩ ወዴት 
ያመራል የሚለውን ለመመለስና ወደ 
ግንባርና ውህደት ለማምራት በእርግጠኝነት 
ለመናገር ጊዜ ስለሚያስፈልግ ወደፊት 
አብረን የምናየው ነው የሚሆነው፡፡ በርግጥ 
በተለያየ ጊዜ በምናደርጋቸው ስብሰባዎች 
ላይ መቼ ነው 33ቱ፣ 28ቱ መባላችን ቀርቶ 
በአንድ ማኀተም የምንተዳደረው የሚል 
ጥያቄ በተደጋጋሚ ይነሳል፡፡ የህዝቡም 
ግፊት ይሄው ነው፡፡ ይህንን እኛም 
የምንደግፈውና የምንቀበለው ጉዳይ ነው፡፡ 
ስለዚህ በጥንቃቄ ጊዜ ተወስዶ መሰራት 
አለበት፤ ይህም እንደሚሳካ ጥርጥር የለውም፡፡

ፍኖተ ነፃነት፡- አሁን ካላችሁት 33 
ፖለቲካ የፓርቲዎች ውጭ ሌሎች 
ፓርቲዎችም መምጣት ቢፈልጉ ምንድነው 
ምታደርጉት? አባል መሆን ይችላሉ?

አቶ አስራት፡- ጥሩና ተገቢ ጥያቄ ነው፡
፡እዚህ ላይ ግልፅ መሆን ያለበት ጉዳይ 
ቢኖር በምርጫ መሳተፍና ከምርጫ 
እራስን ማግለል ጋር በተያያዘ ማንም 
ዘሎ እሚገባበት ቦታ አይደለም፡፡ 

እኛም የራሳችን መስፈርት ይኖረናል፡፡ 
ምክንያቱም እኛ የሀገራችን ኢትዮጵያን 
ጉዳይ ከምርጫ በላይ ነው የምናየው፡
፡ ሌለው በግድም ይሁን በተለይየ 
ምክንያት ወደ ምርጫ የገቡም 
ቢሆኑ ከእነሱም ጋር መነጋገርና 
መስራት ይቻላል፤ ችግር የለብንም፡፡ 
ይህ ማለት ግን ያመለከተና እገባለሁ ያለ 
ሁሉ አባል ሆኖ ይገባል ማለት አይደለም፤ 
መስፈርት ይኖረናል፡፡ ነገር ግን እስካሁን 
ጥያቄ ያቀረበ አካል ስለሌለ ወደ ዝርዝር 
መስፈርቱ መግባት አስፈላጊ አይመስለኝም፡፡ 
በአጠቃላይ አብሮ መስራት የሚፈልግ 
አካል ካለ እናበረታታለን፣ እንደግፋለን፡፡

ፍኖተ ነፃነት፡- በመጨረሻ 
ከምርጫው ጋር በተያያዘ መናገር 
የሚፈልጉት ካለ ዕድሉን ልስጥዎት፡፡

አቶ አስራት፡- ማለት ያለብኝን ብዙ 
ብያለሁ፡ነገር ግን በስልጣን ላይ ያለው አካል 
ምርጫን ከስልጣን ጋር ብቻ ማያያዝና 
ማየት ትልቅ ስህተት ነው፡፡ ምክንያቱም 
የዴሞክራሲም ጉዳይ ነው፡፡ የዴሞክራሲ 
ጉዳይ ደግሞ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ፣ 
የእኩልነት፣ የሰላምና መረጋጋት ፣የሰብዓዊ 
መብትና የሀገር ህልውና ጉዳይ ነው፡፡
ስለዚህ ዴሞክራሲንና የህዝብን ጥያቄ 
አፍኖ በጦር መሳሪያ አስፈራርቶ ሁሉንም 
ነገር እንደፈለገ አደርጋለሁ ማለት 
ለማንም ለምንም አይጠቅምም፡፡ ኢህአዴግ 
እየሄደበት ያለው መንገድ አምባገነናዊ 
ስርዓትና በጦር መሳሪያ የሚደረግ ስልጣን 
ኪሳራ እንጂ ጥቅም የለውም፡፡ ስለዚህ 
ይሄ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከሀገራችን 
ተወግዶ ስልጣን የህዝብና ለህዝብ መሆን 
አለበት፡፡ ይሄ ደግሞ ጊዜ የሚሰጠው 
ጉዳይ ባለመሆኑ ሁላችንም ለተግባራዊነቱ 
መንቀሳቀስ ይገባናል እላለሁ፡፡
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“የአገሪቱ ህዝብ በተለይ የአማራው ህዝብ 
ከሥራውና ከመኖሪያ እየተፈናቀለ ያለው 
በክልል ወይም በወረዳ ባለሥልጣናት 
ውሳኔ ሳይሆን ከፌዴራል መንግስት 
በሚሰጥ ትዕዛዝ ነው፡፡” ሲል የመላው 
ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት/መኢአድ/
አስታወቀ፡፡
መኢአድ ይህንን ያሳወቀው ባለፈው 
አርብ ረፋዱ ላይ በጽ/ቤቱ በሰጠው 
ጋዜጣዊ መግለጫ ነው፡፡ ፓርቲው ወደ 
ዓለም አቀፍ ፍ/ቤት በመሄድ የኢትዮጵያ 
መንግስት በዘር ማጥፋት ወንጀል ለመክሰስ 
እየተዘሰጋጀ መሆኑን አስታውቋል፡፡ 
መኢአድ “በአማራ እና በአፋር ህዝብ 
ላይ እየተፈጸመ ያለው የአምባገነኖች እና 
ዘረኞች ጥቃት እንዲሁም የዘር ማጥፋት 
ወንጀል በአስቸኳይ እንዲቆም እንጠይቃለን፡
፡” በሚል ርዕስ ባለ አራት ገጽ መግለጫ 
አውጥቷል፡፡ መግለጫው በመግቢያው 
ላይ “ኢህአዴግ የምኒሊክ ቤተመንግስትን 
ከተቆጣጠረ ጊዜ ጀምሮ በአማራ ህዝብ 
ላይ ያነጣጠረ የጥቃት ዘመቻ ሲፈጽም 
ቆይቷል፡፡ በበደኖ፣በአርባጉጉ፣በአረካና 
በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ጭፍጨፋ 
ፈጽሟል፡፡ ጥቃቱ ለ22 አመት ቀጥሎ 
ዛሬም በጉራፈርዳና በአፋርና በቤኒሻንጉል 
የዘር ማጥፋት ሥራ እየተሰራ ነው፡፡
”  በማለት ይዘረዝራል፡፡ መግለጫው 
በመጨረሻም “እንዲመለሱ ለተደረጉ ወገኖች 
ተገቢው የህግ ጥበቃ እንዲደረግላቸው፣ 
ለደረሰባቸው አካላዊና ሞራላዊ ጥቃት 
ተገቢው ካሳ እንዲከፍል፣ ድርጊቱን 
የፈፀሙትን ለፍርድ እንዲያቀርብ፣ 
ጥላቻንና ክፍፍልን የሚያራግቡ ኃይሎች 

በደቡብ ክልል በቤንች ማጂ ዞን በሚገኘው 
ሚዛን 2ኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት 
ቤት በተነሳው ግጭት ሶስት ተማሪዎች 
መቁሰላቸውና ከሚያዚያ 10 ቀን 2005 
ዓ.ም. ጀምሮ ትምህርት መቋረጡን የፍኖተ 
ነፃነት ምንጮች ጠቆሙ ፡፡

እንደ ፍኖተ ነፃነት ምንጮች ገለፃ ከሆነ 
ከሚያዚያ 7 ቀን 2005ዓ.ም. ጀምሮ 
በትምህርት ቤቱ ተማሪዎችና አስተዳደር 
አካላት በተነሳ አለመግባባት ከፍተኛ እረብሻ 
በመፈጠሩ እንደሆነ ተገልጧል፡፡ ለረብሻው 
መንስኤው ለትምህርት ቤቱ  ከአሜሪካ 
በተሰጠው የትምህርት ዕድል የ12ኛ ክፍል 
የመሰናዶ ተማሪዎች መካከል በተደረገው 
ውድድር ከሴቶች ተማሪ መድኃኒት 
ስታሸንፍ ከወንዶች ደግሞ በጀመሪያ 

ከዚህ እኩይ ድርጊታቸው ባስቸኳይ 
እንዲታቀቡ፣ ሕዝብን በዘርና በኃይማኖት 
ከፋፍሎ በማፋጀት ሥልጣንን ለማራዘም 
የሚደረገው ጥረት ላለፉት 21 ዓመታት 
ደም ያፋሰሰ በመሆኑ ባስቸኳይ እንዲቆም 
እንጠይቃለን ብሏል፡፡
መግለጫውን የሰጡት የፓርቲው 
ፕሬዘዳንት ኢ/ር ኃይሉ ሻውል፣ የፓርቲው 
ም/ሊቀመንበርና የቀጠና አደራጅ አቶ 
ተስፋዬ ታሪኩ ናቸው ፡፡ መግለጫው 
በንባብ ከተሰማ በኃላ ከጋዜጠኞች ለቀረቡ 
ጥያቆዎች መልስ ተሰቷል፡፡ ኢ/ር ኃይሉ 
በሰጡት መልስ “ ከቤኒሻንጉል ጉምዝ 
የተፈናቀሉት ሰዎች በወረዳ ባለሥልጣናት 
እንደሆነ በመግለጽ ስህተቱ ታርሞ 
ተፈናቃዮች ወደ ሥፍራቸው ተመልሰዋል 
ይባላል፡፡ ሐሰት ነው፡፡ የዘር ማጥፋት 
ዘመቻው የሚከናወነው የፌዴራል 
መንግስት በሚሰጠው ትእዛዝ መሆኑን 
መረጃ አለን፡፡ ህዝቡን እየደበደበ እያሰረ 
የሚያፈናቅለው ልዩ ኃይል የሚባለው 
ጦር ነው፡፡ ልዩ ኃይልን የሚያዘው ደግሞ 
ፌዴራል መንግስት ነው፡፡ ተፈናቃዮች 
ፍኖተ ሠላም በሠፈሩበት ወቅት ውሃ 
አጥተው የወንዝ ውሃ ሲጠጡ ነበር፡
፡ ብዙዎቹ በተቅማጥ እየተሰቃዩ ናቸው፡
፡ አሁን ወስደው ያስገቧቸው ቤታቸው 
በፈረሰበት፤ መዝጊያቸው ተነቅሎ 
በተወሰደበት ቤት ውስጥ ነው፡፡ ቻግኒ 
ያሉትን አልመለሷቸውም ፍኖተሠላም 
ያሉትንም የወሰዳቸው የአገር ውስጥና 
የውጭ ጩኸት ስለደረሰባቸው 2 
ተቃውሞውን ለማብረድ ተብሎ እንጂ 
በድርጊቱ ተፀጽተው አይደለም መንግስት 

ተማሪ ጌታመሳይ ማሸነፉ ከተጠቆመ 
በኋዋላ በተደረገ የውጤት ማጣራት ሂደት 
ተማሪ ዮሐንስ ማለፉ መለጠፉ ነው፡፡ 
ይህንንም ተከትሎ በተለይ የውድድሩ አዘ
ጋጅ ኮሚቴ በወንዶች ተማሪ ዮሐንስና 
ተማሪ ጌታመሳይ ውድድር ላይ የውጤት 
አሰራር  ስህተት በመኖሩን  በተማሪዎችና  
በትምህርት ቤቱ መምህራንና አስተዳደር 
አካላት መካከል በተፈጠረ አለመግባባት 
መማር ማስተማሩ ሂደት መቋረጡ 
ተጠቁሟል፡፡ 

በመጨረሻም በተደረገው የውጤት 
ማጣራት መሰረት በውድድሩ ያለፈው 
ተማሪ ዮሐንስ መሆኑንም ምንጮቻችን 
አስታውሰዋል፡፡

በግልጽ ይቅርታ መጠየቅ አለበት፡፡ ወደ 
ዓለም አቀፍ ፍ/ቤት ሄደን ለመክሰስ 
የሚያስችለን ከበቂ በላይ ማስረጃ አለን ፡፡ 
ለመክሰስ ዝግጅት እያደረግን ነው፡፡ ኮስማና 
መስለን ብንታይም ይህንን ለማድረግ አቅም 
አለን፡፡ ከጉራፈርዳ ተፈናቅለው በእኛ ጽ/
ቤትና በአዲስ አበባ ከተማ ተጠልለው 
የነበሩት ተፈናቃዮች ለሊት አፍነው የት 
እንዳደረሷቸው አይታወቅም፡፡ በህይወት 
መኖር አለመኖራቸውም መረጃ የለም፡፡” 
ሲሉ ተናግረዋል፡፡
አቶ ተስፋዬ ታሪኩ በበኩላቸው 
በሰጡት መልስ በቅርቡ ከቤኒሻንጉል 
ክልል የተፈናቀሉትን ተዘዋውረው 
መመልከታቸውን ገልፀዋል፡፡ “ በአሶሳ 
ኩምሩክ 60 ኢንቬስተሮች አሉ፡፡ 
60ዎቹም የቀድሞ የህውሃት ታጋዮች 
ናቸው፡፡ በአካባቢው ከ200 በላይ ትግሪኛ 
ተናጋሪዎች አሉ፡፡ በርካታ ኦሮምኛ 
ተናጋሪዎችም ይገኛሉ፡፡ ማንም የነካቸው 
የለም፤ አማርኛ ተናጋሪዎችን እየለቀሙ 
እየደበደቡ እያሰሩ ከአካባቢው ያባርራሉ፤ 
ባንባሲ ያለው ካድሬ አካባቢውን ከአማራ 
ሳላፀዳ ዕረፍት የለኝም፤ እያለ በግልጽ 
ይፎክራል፡፡ ሰብስበው ጭድ የተከመረበት 
ቦታ ሜዳ ላይ አስረዋቸዋል፡፡ ጭዱን 
ለኩሰው በእሳት ሊፈጁን ነው ብለው 
ሥጋት ላይ ናቸው፡፡ አንድ ተፈናቃይ 
የኤች.አይ.ቪ መድኃኒት ተጠቃሚ ነኝ 
በፖሊስ ሄጄ መድኃኒት ላምጣ ብሎ 
ቢጠይቅ አትሄድም ድብን በል ተብሎ 
ተከልክሏል፡፡ ስለዚህ ወደ ዓለም አቀፍ 
ፍ/ቤት መሄዳችን የማይቀር ነው፡፡” ሲሉ 
ተናግረዋል፡፡ 

ከረብሻው ጋር በተያያዘ ሚያዚያ 11 
ቀን 2005ዓ.ም. በትምህርት ቤቱ አካባቢ 
ተኩስ መከፈቱና  በተፈጠረ ግጭትም 3 
ተማሪዎች ቆስለው ወደ ህክምና ጣቢያ 
መወሰዳቸው ተረጋግጧል፡፡ ይህን ዜና 
እስከዘገብንበት ድረስም ትምህርት ቤቱ 
በፌደራል ፖሊስ መከበቡ ተጠቁሟል፡፡ 

ይህንንም በሚመለከት የትምህርት ቤቱ 
ዋና ርዕሰ መምህር የሆኑት አቶ አብዱ ካሣ 
ስለጉዳዩ ስናነሳላቸው አሁን ስለማልችል 
ከ30 ደቂቃ በኋላ መልሳችሁ ደውሉ 
ካሉ በኋዋላ ስልካቸውን በመዝጋታቸው  
ምላሻቸውን  ማካተት አልቻልንም፡፡ 

ምክትላቸው አቶ አበራ ጉልማንም 
ለማናገር ጥረት ብናደርግም ስልካቸውን 
ጆሯችን ላይ ዘግተዋል፡፡ 

ህዝብ እየተፈናቀለ ያለው ከፌዴራል መንግስት 
በሚሰጥ ትዕዛዝ መሆኑን መኢአድ አሳወቀ

በቤንች ማጂ በተነሳ ግጭት 
ሶስት ተማሪዎች ቆሰሉ
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የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረንስ(ኦፌኮ) 
ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር፣የመድረክ 
ከፍተኛ አመራርና የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 
መምህር የሆኑት አቶ በቀለ ገርባና የኦፌኮ 
አመራር አባል የሆኑት አቶ ኦልባና ሌሊሳን 
ጨምሮ ወጣት ወልቤካ ለሚ፣ አደም ቡላ፣ 
ደረጀ ከተማ፣አዲሱ ምክሬ፣ገልገሎ ጉፉ፣ 
መሐመድ መሉ እና ወይዘሪት ሐዋ ዋቆ 
በፌደራሉ አቃቤ ህግ በሽብርተኝነት ክስ 
ተመስርቶባቸው በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ 
ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ ወንጀል ችሎት 
የጥፋተኝነት ውሳኔ የተወሰነባቸውን ክስ 
በመቃወም ይግባኝ ቢጠይቁም እስካሁን 
ውሳኔ አላገኙም፡፡
 በዚህም ምክንያት ይግባኝ የጠየቁት ክስ 

የሲዳማ አርነት ንቅናቄ(ሲአን) ሚያዚያ 11 
ቀን 2005ዓ.ም.  አዲስ አበባ በሚገኘው 
የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ 
ፓርቲ(አንድነት) ዋና ጽህፈት ቤት በሰጠው 
ጋዜጣዊ መግለጫ የኢትዮጵያ ምርጫ 
ቦርድ ገለልተኛ እንዳልሆነ ማስረጃዎች 
አጋለጠ፡፡ ፓርቲው የሚያዚያ 2005ዓ.ም. 
የከተማ አስተዳደርና የአካባቢ ምርጫ ላይ 
በደቡብ ክልል ሲዳማ ዞን ለመወዳደር 
ወደ ምርጫው ቢገባም በቅስቀሳው 
ወቅት አባሎቹ ላይ ኢህአዴግ ከፍተኛ 
ማስፈራራት፣ እንግልት፣ እስርና ግድያ 
እየፈፀመ በመሆኑ አቤቱታውን ለብሔራዊ 
ምርጫ ቦርድ ወዲያው ቢያሳውቅም 
መፍትሄም ሆነ ምላሽ ሊሰጥ ባለመቻሉ 
ከምርጫው ወጥቷል፡፡ 
በመግለጫው እንደተጠቀሰው በዞኑ 
ለሚገኘው ዳሌ ወረዳ ምክር ቤት ዕጩ 
ተዋዳዳሪ የሆኑት አቶ ተሸመ ሳታና 
ባካባቢው ባለስልጣናት ከምርጫው እራሱን 
እንዲያገል በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ከሰጡ 
በኋላ በጥይት ገድለውት የውሃ ጉድጓድ 
ውስጥ በመጨመር የአስከሬን ምርመራ 
እንኳ እንዲደረግ አጥብቀን ብንጠይቅም 
ፖሊስ ቶሎ እንዲቀበር አድርገዋል ሲል  
የተፈፀመበትን ጠቁሟል፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ ዕጩ ተወዳዳሪ 
የመንግስት ሰራተኞች ከስራ እንዲፈናቀሉ 
ተደርገዋል፣ ህገወጥ የስራ ቦታ 
ዝውውርም ተፈፅሞባቸዋል ፣ በግፍ 
እንዲታሰሩ ተደርገው ተፈርዶባቸዋል፤ 

6 ኪሎ በሚገኘው በፌደራሉ ጠቅላይ 
ፍርድ ቤት አቶ በቀለ ገርባ ለሚያዚያ 14 
ቀን 2005ዓ.ም. የተቀጠረ ሲሆን የአቶ 
ኦልባና ሌሊሳ ደግሞ ለሚያዚያ 16 ቀን 
2005ዓ.ም. ክርክር ለማድረግ ተቀጥሯል፡
፡ በዚህ የክስ መዝገብ ያሉ ሌሎች ስድስት 
ተከሳሾች ይግባኝ ቢጠይቁም እስካሁን 
የተሰጠ ቀነ ቀጠሮ አለመኖሩ ታውቋል፡፡ 

አቶ በቀለ ገርባ ቀደም ሲል በከፍተኛው 
ፍርድ ቤት የተወሰነባቸው ቅጣት 8 ዓመት 
ሲሆን አቶ ኦልባና ሌሊሳ ደግሞ 13 ዓመት 
ፅኑ እስራት መሆኑ ይታወቃል፡፡

በተያያዘ ዜና በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ 
ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ ወንጀል ችሎት 

በሲአን ስብሰባ ተካፍላችኋል በሚል 3 
ሴት ተማሪዎችና 4 ወንድ ተማሪዎች 
ለሁለት ዓመት ከትምህርት ገበታቸው 
ታግደዋል፣ ሌሎችም እስራት 
በመፍራትም  መሰደዳቸውን በመግለጫው 
አስታውቀዋል፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ 
ምርጫ ቦርድ ለአንድ ድምፅ ሰጭ ሁለትና 
ከዛ በላይ ካርድ ማደል፣ ድምፅ መስጫ 
ወረቀት ከድምፅ መስጫው ቀን አስቀድሞ 
ለካድሬዎች ማደል፣ህዝቡ ለድምፁ ዋጋ 
በመስጠት አዋጁ በሚፈቅደው መልኩ 
የሰጠውን ድምፅ እንዳይጭበረበር ከምርጫ 
ጣቢያው 500 ሜትር ርቆ እንዳይጠብቅ 
የምርጫ አዋጅን በመፃረር  ቀጥታ ወደ 
ቤታችሁ ግቡ በማለት የምርጫ ክልል 
ጽህፈት ቤት በማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ትዕዛዝ 
መስጠቱም ኢህአዴግና ምርጫ ቦርድ 
ያልተለያዩበትን ማስረጃ ዋቢ በማድረግ 
ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ አለመሆኑን 
ፓርቲው በመግለጫው አስታውቋል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ፓርቲው በመግለጫው 
ወቅት ለማስረጃ ካቀረባቸው በርካታ 
የፎቶና የቪዲዮ ማስረጃ በተጨማሪ 
በርካታ የሰነድ ማስረጃዎችን ለጋዜጠኞች 
ይፋ ያደረገ ሲሆን ከቀረቡት መካከልም 
የ3ዓመት እና የ5ዓመት ህፃናት 
የመራጭነት ካርድ መውሰዳቸውን፣ አንድ 
ሰው ሁለትና ከሁለት በላይ የመራጭነት 
ካርድ መውሰዳቸውን፣ ሚያዚያ 13 
ቀን የሚደረገው የቀበሌ የድምፅ መስጫ 
ካርድ የምርጫ ቦርድ ማህተምና ፊርማ 

በፌደራሉ አቃቤ ህግ በሽብርተኝነት ክስ 
ተጠርጥረው በተከሰሱት በነተሸለ በከሺ  
የክስ መዝገብ ክስ የተመሰረተባቸው አቶ 
ተሸለ በከሺ፣ሐሰን መሐመድ፣ አለማየሁ 
ጋሮምሳ፣ ልጅዓለም ታደሰ፣ ቶሎሳ በቾ 
እና ወጣት ሙላታ አብዲሳን ጨምሮ 69 
ተከሳሾች  ሚያዚያ 11 ቀን 2005ዓ.ም. 
የመከላከያ ምስክር ለመስማት ቀነ ቀጠሮ 
የተሰጠ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ ለሰኔ 27 ቀን 
2005ዓ.ም. ተለዋጭ ቀነ ቀጠሮ ሰጥቷል፡፡ 

በዚህ የክስ መዝገብ የኦፌኮ አባላትን 
ጨምሮ የቀድሞ የፓርላማ አባል የሆኑት 
የተከበሩ አቶ ጉቱ ሙሊሳ ይገኙበታል፡፡ 
ተከሳሾቹ የፍርድ ውሳኔ ሳያገኙ ከሚያዚያ 
19 ቀን 2003ዓ.ም. ጀምሮ በፍርድ ቤት 
እየተመላለሱ እንደሚገኙ ይታወቃል፡፡

ያረፈበት የድምፅ መስጫ ወረቀት ቀድሞ 
መውጣቱና መታደሉ፣ ከመደበኛው 
የተለየ የተጭበረበረ ድምፅ መስጫ ካርድ 
አዘጋጅቶ ማደል፣ ምልክት የተደረገበት 
የምርጫ ወረቀት በማደል ከኢህአዴግ 
ደጋፊ ውጭ ለሆኑ መራጮች ድምፅ 
እንዳይሰጡ የተበላሸ የመራጮች ካርድ 
መሰጠቱ፣ ምርጫ ቦርድ የፃፈው መራጮች 
ድምፅ ከሰጡ በኋላ ወዲያው ወደቤታቸው 
እንዲሄዱ  ትዕዛዝ ያረፈበት ደብዳቤ፣ አንድ 
ለአምስት የተደረገ ጥርነፋ ለምርጫ ቃለ 
መሐላ የተፈፀመበት ሰነድ፣ የ አካባቢው 
የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስፈፃሚዎች 
ኢህአዴግ አባል  የሆኑበትንና የአባልነት 
መዋጮ ያዋጡበትን ሰነድን ጨምሮ 
በርካታ ማስረጃዎችን ማየት ችለናል፡፡
ፓርቲው በመግለጫው  ምርጫው 
የይስሙላ ያለተወዳዳሪ ፖለቲካ ፓርቲ 
እና አብዛኛው ህዝብ ያልተሳተፈበት 
ምርጫ የየትኛውንም የምርጫ መስፈርት 
የማያሟላ በመሆኑ ምርጫው ውድቅ 
እንዲደረግ ጠይቋል፡፡ በመጨረሻም 
በሀገራችን እውነተኛ የዴሞክራሲ ስርዓት 
ሰፍኖ የዜጎች የግልና የቡድን መብት 
እንዲከበር በእንዲህ በተናጠል በሚደረግ 
ትግል ውጤት እንዳይመጣ ሲአን ተገንዝቦ 
33ቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሀገር አቀፍ 
የፖለቲካ ግንባር የሚፈጠርበትን ሁኔታ 
በአስቸኳይ አመቻችቶና የጋራ ትግል 
ስልት ቀይሶ ለሰላማዊ ትግል እንዲነሳ 
ጥሪውን አቅርቧል፡፡

ሲ.አ.ን ምርጫ ቦርድን ለ3 አመት ህፃን 
የምርጫ ካርድ መስጠቱን በማስረጃ አጋለጠ

የነ አቶ በቀለ ገርባ ይግባኝ ክስ ተቀጠረ
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ነዋሪነታቸው ወላይታ ሶዶ የሆኑት አቶ አላሮ 
አላንቦ ለዝግጅት ክፍላችን ይዘው በቀረቡት 
ሰነድ እንደሚሉት “ከወ/ሮ አበበች ኩንቼ ጋር 
ተጋብተን ልጆች ወልደናል ቤት ሠርተናል፤ 
ንብረት አፍርተናል፡፡ ከ28 ዓመት በፊት በፍ/
ቤት ተለያይተናል፡፡ በወቅቱ በጋራ ያፈራነው 
ንብረታችንና ቤታችንን እንድንካፈል 
ተወስኗል፡፡ ያፈራነውን ንብረትም 
ተዘርዝሯል፡፡ ይሁን እንጂ ንብረቴ ሁለት 
ቦታ ተከፍሎ ከሚባክን ለልጆቼ ባለበት ሁኔታ 
በቀድሞ ባለቤቴ እጅ እንዲቀመጥ ወሰንኩኝ 
ይህንኑ በጋራ ሽማግሌዎች ተስማምተን 
ለእሷ አስረክቤ ከቤቴ ወጣሁኝ፡፡  በአሁኑ ጊዜ 
ቤቱን ግማሹን ለት/ቤት አከራይታ ግማሹን 
በብቸኝነት ትጠቀምበታለች በጋራ ያፈራነው 
ንብረትም ቤት ውስጥ በእሷ እጅ ቀርቷል 
በፍላጎቴ የሰጠኋት በመሆኑ ቅሬታ የለኝም 
እኔ ልጆቼን ሰብስቤ በማገኛት ወርሃዊ ገቢ 
ልጆቼን አሳድጋለሁ፡፡ ዘመዶቼ በሚያደርጉልኝ 
ድጋፍ የግሰብ ቤት ተከራይቼ እኖራለሁ፡፡”  
በማለት ይዘረዝራሉ፡፡
 
አቶ አላሮ በመቀጠልም “እውነቱ ይህ ሆኖ 
ሳለ ከ28 ዓመት በኃላ በፖለቲካ አመለካከቴ 
እኔን ለማጥቃት የፈለጉ ግለሰቦች ባቀነባበሩት 
ሴራ የቀድሞ ባለቤቴ በወላይታ ሶዶ ከተማ 
መርካቶ ክፍለ ከተማ በ900 ካሬ ሜትር 
ላይ የተሰራ የጋራ መኖሪያ ቤት ስለአለኝ 
እንዲያካፍለኝ የሚል ክስ መሠረተች፡

፡ እኔም ክሱ ደርሶኝ ለፍ/ቤቱ መልስ 
ሰጠሁኝ፡፡ ከ28 ዓመት በፊት መለያየታችን፤ 
ያፈራነው ንብረት ተዘርዝሮ በሽማግሌዎች 
መለያየታችንን፤ በጋራ ያፈራነው መኖሪያ 
ቤታችን በእሷ እጅ እንደሚገኝ፤ ከዚያ 
በኋላ ልጆቼን በማሳደግ ማሳለፌን፤ ቤትም 
ንብረትም ማፍራት አለመቻሌን በስሜ 
የተሰራ ቤት አለመኖሩን በመግለጽ  መልስ 
ሰጠሁኝ፡፡ ከሳሽ የሆነችው የቀድሞ ባለቤቴም 
በ300 ካሬ ሜትር ላይ የተሠራውን የአጎቴን 
ቤት የእሱ ስለሆነ ያካፍለኝ አለች፡፡ ይህ 
በመጀመሪያ ካቀረበችው ክስ ጋር የማይጣጣም 
ቤቱም የእኔ አለመሆኑንም አስረዳሁ፡፡ ጉዳዩን 
የሰማው አጎቴም ጣልቃ ገብ ተከራካሪ ሆኖ 
በመግባት ቤቱ የእኔ አለመሆኑን ገልጾ 
የእሱ መሆኑን የሚያሳይ ሠነዶች በመያዝ 
ተከራከረ፡፡ ማዘጋጃ ቤቱ የሰጠውንም የይዞታ 
ባቤትነት ካርታ አቀረበ፡፡ ፍ/ቤቱም ለወላይታ 
ሶዶ ማዘጋጃ ቤት ደብዳቤ ጽፎ በሰሜ ቤት 
መኖር አለመኖሩን ጠየቀ ማዘጋጃ ቤቱም ለፍ/
ቤቱ በጹሑፍ በሰጠው መልስ በአቶ አላንቦ 
ስም ሰጪ ቤት አለመኖሩን አረጋግጠ፡፡ 
ክርክሩን የተመለከተው የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/
ቤቱም ክሱን ውድቅ አድርጎ በነጻ አሰናበተኝ፡
፡” ሲሉ ይናገራሉ፡፡
በመቀጠልም “የቀድሞዋ ባለቤቴ ለከፍተኛ 
ፍ/ቤት ይግባኝ ጠይቀች::”  በማለት 
ሂደቱን በማስረዳት ይቀጥላሉ፡፡ “ይግባኙን 
የተመለከተው ከፍተኛው ፍ/ቤት የሥር ፍ/

ቤትን ውሳኔ በመሻር ቤቱን እንዲያስረክባት 
ወሰነ፡፡ የሌለኝን ቤት ከየት አምጥቼ ብዬ 
ብከራከር አስረክብ! አስረክብ !! ተባልኩ፡
፡ እኔም በተራዬ ለጠቅላይ ፍ/ቤቱ ይግባኝ 
ጠየኩኝ:: የሌለኝን ቤት አስረክብ እየተባልኩ 
ነው ፡፡ የማንን ቤት ላስረክብ? ከየት አምጥቼ 
ልስጣት? ብዬ ተከራከርኩ፤ ጠቅላይ ፍ/ቤቱም 
የከፍተኛ ፍ/ቤቱን ፍርድ አጽድቆ አስረክብ 
አለኝ ፌዴራል ሰበር ችሎት ድረስ በይግባኝ 
ቀረብኩኝ ያላፈራሁትን ቤት ከየት ላምጣ? 
ማዘጋጃ ቤቱን በስሜ ምንም ቤት እንደሌለኝ 
እያረጋገጠ ፤አሁንም ቤቱን አስረክብ ተብሎ 
የመጨረሻ ፍርድ ተሰጠብኝ፡፡ አሁን በአፈጻጸም 
ለማዘጋጃ ቤቱና በቀበሌ መስተዳድሩ የቤቱ 
ግምት እንዲቀርብ ተጠየቀ፡፡ አሁንም ማዘጋጃ 
ቤቱ በስሙ ቤት ስለሌለ ግምት አውጥቼ 
ማቅረብ አልችልም ብሎ መልስ ሰጠ፡፡ ፍ/
ቤቱ የአፈጻጸሙን ትዕዛዝ ቀይሮ አፈጻጸሙን 
ዳኛ እንዲያስፈጽም ፍ/ቤቱ አንድ ዳኛ መደበ 
የተመደቡት ዳኛ አሁን አስረክብ እያሉ 
እያሰቃዩኝ ነው፡፡ እኔ ደግሞ የሌለኝን ቤት 
ከየት አምጥቼ ላስረክብ? ብዬ ብጠይቅ 
ቤቱን ካላስረከብክ ትታሰራለህ እያሉኝ ነው፡
፡  የት ሄጄ አቤት እንደምል ግራ ገብቶኛል 
ኸረ እባካችሁ የሚሰማ የመንግስት አካል 
ካለ አሳውቁልኝ፡፡ ጉዳዩን አጣርቶ መፍትሔ 
የሚሰጥ አካልም ካለ አስውቁልኝ:: እየተፈፀመ 
ያለውንም ጉድ የኢትዮጵያ ህዝብ ይወቅልኝ” 
ሲሉ  በምሬት ተናግረዋል፡፡   

ሰበር ፍርድቤቱ በሌለ ንብረት ላይ ውሳኔ 
መስጠቱ እያነጋገረ ነው 

ባለፈው ሳምንት ሚያዝያ 6 በመላው 
ሀገሪቱ በተካሄደው የአካባቢና የከተማ 
ምክር ቤት ምርጫ እጅግ ጥቂት መራጭ 
በመሳተፉ ኢህአዴግ ተደናግጦ ግምገማ 
እንደጀመረ ለፓርቲው ቅርበት ያላቸው 
ውስጥ አዋቂ ምንጮች ለፍኖተ ነፃነት 
ገለፁ፡፡ 

ምንጮቹ ለፍኖተ ነፃነት እንዳስረዱት 
ኢህአዴግ አንድ ለ አምስት ህዝቡን 
እንዲያደራጁ ያሰማራቸውን ጠርናፊዎች 
በግምገማ እያተራመሳቸው ነው፡፡ 
እንደምንጮቹ መረጃ ኢህአዴግ በመላው 
ሀገሪቱ የጥርነፋ መዋቅር አደራጅቷል፤ 
መዋቅሩ የግለሰቦችን ዝርዝር መረጃ 
ለደህንነት አካላት ማስተላለፍ፣ በምርጫ 
ወቅት ኢህአዴግ እንዲመረጥ ማስገደድ 
እና ፓርቲውና መንግስት ላይ የሚነሱ 
ተቃውሞዎችን ለመቆጣጠር ተብሎ 

የተደራጀ ነው፡፡ ሆኖም ባለፈው 
ሳምንት በተደረገው ምርጫ አንድ ለ 
አምስት የተጠረነፈው አብዛኛው ህዝብ 
ለምርጫ አለመውጣቱ ኢህአዴግን 
አስደንግጦታል፡፡ በዚሁ ምክንያትም 
ጠርናፊዎቹን “የምርጫ ሰራዊት በአግባቡ 
አላንቀሳቀሳችሁም” በማለት ጥብቅ 
ግምገማ በማካሄድ ላይ ይገኛል፡፡
  
የፍኖተ ነፃነት የመረጃ ምንጮች 
እንደሚያስረዱት በተለይ በአዲስ አበባ 
በሁሉም ወረዳዎች ያሉት የኢህአዴግ 
ካድሬዎችና የህዋስ አመራሮች አንድ 
ለ አምስት የጠረነፏቸውን ግለሰቦች 
ስም ዝርዝር ለአለቆቻቸው ከቃለመሀላ 
ጋር አስመዝግበዋል፤ ፓርቲውም 
ከተጠረነፈው ህዝብ መሀከል ቢያንስ 
80 በመቶ እንደሚመርጠው በካድሬዎቹ 
ማረጋገጫ ተሰጥቶታል፡፡ ለኢህአዴግ 

በደረሰው ዝርዝር መሰረት ለምርጫ 
ያልወጡ ተጠርናፊዎችን ዝርዝር ከፍተኛ 
በመሆኑ ጠርናፊዎችን መገምገም 
ጀምሯል፡፡ ጠርናፊዎቹና ሌሎች 
የኢህአዴግ ካድሬዎችም ቤት ለቤት እየዞሩ 
የተጠረነፉ ሰዎች ለምን እንዳልመረጡ 
እንዲጠይቁና እንዲያስጠነቅቁ ኢህአዴግ 
ትዛዝ አውርዷል፡፡
 
በተያያዘ ዜና ባለፈው ሳምንት በተደረገው 
ምርጫ በርካታ መራጮች ድምፅ 
ያልተሰጠበት ወረቀት ኮሮጆ ውስጥ 
በመክተታቸው የምርጫ አስፈፃሚዎች 
እየተመለከቱ ባዶ ወረቀቱ ላይ ለኢህአዴግ 
ምልክት እየተደረገ እንደተቆጠረና የተለያዩ 
የተቃውሞ መልዕክቶች የተፃፉባቸው 
ወረቀቶችም በብዛት መገኘታቸውን 
ከተለያዩ አካባቢዎች ተጠናቅረው ለፍኖተ 
ነፃነት የረደሱ መረጃዎች አመላክተዋል፡፡             

ኢህአዴግ የአንድ ለ አምስት ጠርናፊዎቹን 
እየገመገመ ነው 

-“ፓርቲው ህዝብ ለምርጫ ያልወጣው በጠርናፊዎች ድክመት 

ነው የሚል አቋም ላይ ደርሷል” ውስጥ አዋቂ ምንጮች   
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ሰበር ፍርድቤቱ በሌለ ንብረት ላይ ውሳኔ 
መስጠቱ እያነጋገረ ነው 


