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“ኢህአዴግን በቃ ለማለት ከበቂ በላይ ምክንያት አለን”
የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ

 “በጣም ቀላል የሆነውን ጥያቄ መንግስት ከጀርባው የሆነ 

የሚፈልገው ነገር ስላለ ሆን ብሎ እያወሳሰበ ያለ ይመስለኛል፡ 

ለምሳሌ የሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድ ቀላል ጥያቄ ጠይቋል፡፡”

ከቄሱም ከሼሁም 
የተጣላው ኢህአዴግ

ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ በፓርላማው ባደረጉት 

ንግግር ስለ አህባሽ አስተምህሮት ማብራሪያ በመስጠት ሌላኛውን 

የእስልምና ሴክት ከሽብርተኝነት ጋር በማያያዝ መፈረጃቸውም 

መንግስት የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በአሕባሽ አስተምህሮ የማጥመቅ 

ፍላጎት ያለው መሆኑን ወለል አድርጎ የሚያሳይ ነው፡፡ 

ምርጫ ለለውጥ ወይስ
ከአምባገነኖች ጋር ለመደነስ?

የእምዬን ወደ አብዬ ይብቃ 
ለዴሞክራሲ ያልበቃው 

ኢህአዴግ ነው!
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የኢትዮጵያን የጥንትና የአሁን ታሪክ 
ለማጥናት የሚነሳ ሰው በአገሪቱ ግዝፈት 
አግኝተው በዋናነት የሚያገኛቸው ነገሮች 
ሃይማኖትና ጦርነት ናቸው፡፡ አገሪቱ የውጪ 
ወራሪን ስትመክትና በውስጧ በተነሱ 
የፖለቲካ አመለካከቶች አለመግባባት የተነሳ 
ብረት የተማዘዙ ልጆቿ ባቀጣጠሉት እሳት 
ስትለበለብ ኖራለች፡፡ ከጦርነት ታሪካችን 
ባሻገር ደግሞ ሀይማኖት መታወቂያችን ሆኖ 
ቀጥሏል፡፡ ከዚህ የተነሳም ለአገር ሉአላዊነትና 
ለሀይማኖት ያለን አመለካከት ቀጥተኛ ነው፡
፡ የቀደሙትና ዘመነኞቹ (ባለጊዜዎች) 
ገዢዎቻችን እነዚህን ስስ ብልቶቻችንን 
በመጠቀም የስልጣን ዕድሜያቸውን ለማራዘም 
ያልፈነቀሉት ደንጊያ አልነበረም፡፡ ለህዝቡ 
ማህበራዊ መስተጋብር በመፍጠር ረገድም 
በኢትዮጵያችን ሀይማኖት የተጫወተው 
ሚና ቀላል አይደለም፡፡ የክርስትና እና 
የእስልምና ሀይማኖቶች መመሪያ የሆኑ 
ቅዱሳት መፃህፍት አገሪቱን በበጎ ነገሮች 
መግለፃቸው ለህዝቡ በአምላክ የመታወቅን 
ስሜት ፈጥሮለታል፡፡

በኢትዮጵያ በአፄዎቹ ዘመን ቤተክህነት የሲሶ 
መንግስትነትን ድርሻ በመውሰድ ከመንግስት 
ያልተናነሰ ሚና ተጫውታለች፡፡ ሌላው ቀርቶ 
ተስፋፊው የፋሺስት ኢጣልያ ወራሪ ለነፃነቱ 
በመቅናት የሸፈተበትን አርበኛ ለመግዛት 
ብጹዕ አቡነ ጴጥሮስን “ለእኔ የማይገዛውን 
ገዝቱልኝ” በማለት መማጸኑ የሚያሳየን ህዝቡ 
ለሀይማኖቱ ታዛዥና ፈሪሃ አምላክ ያደረበት 
መሆኑን ጣልያን ጭምር ማወቁን ነው፡፡

 በቤተክህነት የመጠቀምን ብልሃት 
በመዘየድ ግን ጣልያን የመጀመሪያው ወይም 
የመጨረሻው አልሆነም፡፡ በአራት ኪሎ 
በሚገኘው የምኒልክ ቤተመንግስት የመግባት 
ዕድል ያጋጠማቸው ሁሉ ቤተክህነቱንና 
መጅሊሱን ከአይነ ህሊናቸው በማራቅ 
ወደ አልጋቸው መውጣት አይፈልጉም፡
፡ በዚህ የተነሳም በሁለቱም ሲጠቀሙ 
ኖረዋል፡፡ ለዘረጉት ስርዓት የሚጎረብጡ 
የመሰሏቸውን የሀይማኖት መሪዎች ወደ 
ስልጣን እንዳይመጡ በማድረግ ለደገፏቸው 
የየእምነቱ መሪዎች ከለላ በመስጠት አራት 
ኪሎና ቤተሃይማኖቶች እጅና ጓንት ሆነው 
ቀጥለዋል፡፡ 

ኢህአዴግ በለስ ቀንቶት አዲስ አበባ 
ከገባ በኋላ መርቆሬዎስን ህገ ቤተክርስቲያንን 
በጣሰ መልኩ ለስደት በመዳረግ አሜሪካ 

ከትመው የነበሩትን አቡነ ጳውሎስን አምስት 
ኪሎ አስገብቷል፡፡

ደርግ የእስልምና እምነት ተከታዮችን 
ለመቆጣጠር ይረዳው ዘንድ ከህግ አግባብ ውጪ 
የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር 
ቤት (መጅሊስ) እንዲቋቋም አድርጓል፡፡ ደርግ 
ለእስልምና ምክር ቤቱ መመስረት እውቅና 
የቸረው ፖለቲካዊ ትርፍ እንደሚያገኝበት 
በማሰብ እንደነበረ (what happens to the 
terror narrative when muslims call for 
a secular state?) የተሰኘ ጥናት ያስረዳል፡
፡ ምክር ቤቱን የሚመሩ ሰዎች ምንም 
እንኳን ሙስሊሞች የነበሩ ቢሆንም ቦታውን 
የተረከቡት ከህዝቡ ተመርጠው ወይም 
የአማኙን ድጋፍ በማግኘታቸው አልነበረም፡
፡ ደርግ በሰዎቹ እምነት በማሳደሩ እንጂ፡
፡ ኢህአዴግ አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ 
በደርግ የተቋቋመው መጅሊስ መጠነኛ ለወጥ 
ተደርጎለት ለትርፍ ያልተቋቋመ መ.ያ.ድ 
በሚል የህግ አግባብ እንዲመዘገብ ተደረገ፡፡

 ህገ መንግስቱ በግልጽ መንግስት 
በሀይማኖት ጣልቃ እንደማይገባ ቢያውጅም 
ሂደቱን የሚከተሉ ሰዎች የመንግስት 
በሀይማኖት ጣልቃ ያለመግባት ጉዳይ 
ከወረቀት መዝለል አለመቻሉን ይጠቅሳሉ፡፡ 
ለዚህ ብዙ ምሳሌ ማቅረብ የሚቻል ቢሆንም 
የወቅቱ የሙስሊሞች “ህገ መንግስቱ ይከበር” 
ጩኽትን እንደ ማሳያ መጥቀስ ይቻላል፡፡

ቤተክህነት Vs መጅሊስ

በ1987 ቀላል ቁጥር ያልነበራቸው 
የእስልምና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያዊያን 
ወደ ቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 
ዜናዊ ጽ/ቤት በማምራት በሰላማዊ ሰልፍ 
“የመጅሊሱ አመራሮች” ከስልጣናቸው 
እንዲወርዱና ምርጫ እንዲደረግ ጠይቀው 
ነበር፡፡ በወቅቱ መለስ የሰላማዊ ሰልፈኞቹን 
ተወካዮች በመቀበል “የመጂሉሱን አመራሮች 
የማንሳትም የማስቀመጥ መብት አላችሁ” 
የሚል ምላሽ ሰጥተው ነበር፡፡ ነገር ግን 
ለአማንያኑ የተገባላቸው ተስፋ እውን 
መሆን አልቻለም፡፡ መለስ “የመጅሊሱን 
አመራሮች” የማውረድና የመሾም ስልጣን 
የህዝቡ እንደሆነ በመናገር ነጥብ ለማስቆጠር 
ቢሞክሩም ቃላቸው መሬት መርገጥ ሳይቻል 
ህዝቡ ላለፉት 18 አመታት ያረገዘውን 
ጥያቄ በድጋሚ አሁን ለማንሳት ተገዷል፡፡ 
ለመሆኑ መንግስት “የመጅሊሱ አመራሮች” 

በህዝብ ጥያቄ እንዲነሱ ከማስደረግ ይልቅ 
በሚልዮናት የሚቆጠሩ የእምነቱን ተከታዮች 
ማስከፋትን ምርጫው አደረገ? በለንደን 
መቀመጫውን ያደረገ “control Risks group” 
ገለልተኛ የምርምር ተቋም ባወጣው ሪፖርት 
የመጅሊሱን አመራሮች አማንያኑ ከካድሬ 
ለይተው እንደማይመለከቷቸው አመላክቶ 
ነበር፡፡ መንግስት በመጅሊሱ አማካኝነት 
ወደ ህዝቡ መድረስ የሚችል በመሆኑም 
አመራሮቹን ላለፉት 18 ዓመታት ያለ ምርጫ 
በስልጣናቸው እንዲቀመጡ አድርጓቸዋል፡፡ 

መጅሊሱ ራሱን በአገሪቱ የሚገኙ ሙስሊሞች 
ወኪል በማድረግ  የሚያቀርብ በመሆኑም 
ሃጅ ለማድረግ ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚያመሩ 
አማኞችን የቪዛ ጉዳይ ይከታተላል፡፡ በዚህ 
እንቅስቃሴው የተነሳም ለሙስና ያጋለጠውን 
ገቢ በህገወጥ መንገድ ሲያጋብስ መቆየቱን 
መረጃዎች ያጋልጣሉ፡፡ ለምሳሌ በ2003 
ከምዕመናን የሳውዲ ጉዞ የተሰበሰበ 3 ሚልዮን 
ብር የት እንደገባ አለመታወቁን መረጃዎች 
ይጠቁማሉ፡፡ በኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ 
አማንያንን የሚመራው ቤተክህነትም 
ለአመታት ግዙፍ ህጸጾች ሲስተዋሉበት 
ቆይቷል፡፡ 

አቡነ ጳውሎስ ከስልጣን እንዲወርዱ የጠየቁ 
ምዕመናን በፖሊስ ቆመጥ ተደብድበዋል፣ 
ካህናትና መነኮሳት ለእስራት ተዳርገዋል፣ 
በቤተክርስቲያን አጸድ ውስጥ አንድ ባህታዊ 
በጥይት ተመተው ተገድለዋል፡፡ ነገር ግን 
መንግስት በሀይማኖት ጣልቃ አልገባም 
ማለቱን በሽፋንነት እየተጠቀመ ድጋፉን 
ለመሪዎቹ ከማድረግ አላቋረጠም፡፡ ከሁለት 
አመታት በፊት አመታዊውን የሴኖዶስ ስብሰባ 
ለማድረግ የየክልሉ ጳጳሳት ጠቅላይ ቤተክህነት 
በተሰበሰቡበት ወቅት በሌሊት የጳጳሳቱ 
መኖሪያ ቤት እየተደበደበ የሀይማኖት አባቶቹ 
አቡነ ጳውሎስን ከፕትርክናው ለማውረድ 
የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እንዲያቆሙ 
ተነግሯቸዋል፡፡ ይህ ድርጊትም ቤተክህነቱ 
የመንግስትን ቀጥተኛ ድጋፍ ለማግኘቱ 
ለብዙዎች ማረጋገጫ የሰጠ ሆኖ አልፏል፡፡

አስገድዶ ጠመቃውና የዋልድባ 
ገዳም

በሐምሌ ወር 2004 የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የፌደራል 
ጉዳዮች ሚኒስትርና በኢትዮጵያ እስልምና 
ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት (መጅሊስ) 

የጋራ ትብብር አንድ መርሃ ግብር በሐረር 
ሐሮማያ ዩኒቨርስቲ ካምፓስ ተሰናድቷል፡፡ 
መርሃ ግብሩን እንዲካፈሉ ጥሪ ከተደረገላቸው 
የመጅሊስ የየክልሉ ተወካዮች (1.300 ይሆናሉ) 
ሐረር ቢገቡም መርሃ ግብሩን ጨርሰው 
የወጡት ግን 800 መሆናቸውን አሁን 
በህትመት ላይ የማትገኘው “የሙስሊሞች 
ጉዳይ መጽሄት” ገልፃ ነበር፡፡ የመርሃ ግብሩን 
ተካፋዮች በ “አህባሻ” አስተምህሮ ለማጥመቅ 
15 ሊባኖሳውያን መምህራን ወደ ሐረር 
እንዲመጡ ተደርገዋል፡፡ ከአህባሽ የእስልምና 
ሴክት ምሁራን መካከል ዶ/ር ሰሚር ቃዲ 
ለጋዜጦች ወደ ኢትዮጵያ እንዴት እንደመጡ 
በማብራራት የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትርና 
መጅሊሱ ስለ አህባሽ አስተምህሮ ትምህርት 
እንዲሰጡ በመጋበዛቸው እንደሆነ ተናግረው 
ነበር፡፡ ለመሆኑ የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር 
በየትኛው የህግ አግባብ ነው የሃይማኖት 
ሰባኪያንን በማስመጣት አማንያን እንዲማሩ 
የሚያደርገው? መጅሊሱ ይህንን ቢያደርግ 
ማንም ሊኮንነው አይችልም፡፡ ምናልባት በዚህ 
ቦታ ሊነሳ የሚችለው መከራከሪያ መጅሊሱ 
በእስልምና ውስጥ የተለያዩ አስተምህሮዎች 
(thoughts) የሚገኙ በመሆናቸው ለምን 
አህባሽን ለማስተማር በብቸኝነት ተመረጠ? 
የሚለው ሊሆን ይችላል፡፡ መንግስት ግን 
“የአሕባሽ” የእስልምና አስተምህሮ እንዲተነተን 
በየክልሉ የሚገኙ መምህራንን በማምጣት 
እጁን ማስገባቱ ከወቀሳ ውጪ ድጋፍ 
ሊያስገኝለት አይችልም፡፡

“የአሕባሽን” የእስልምና አስተምህሮ 
ኢትዮጵያዊያኑ የእስልምና መምህራን 
እንዲያውቁት በመጅሊሱ መደረጉ የሚከፋ 
ባይሆንም ነገር ግን የመርሃ ግብሩን ተሳታፊዎች 
አስተምህሮውን በግድ በመቀበል ተከታዮቻችሁን 
በዚህ አስተምህሮ ማጥመቅ አለባችሁ 
የምትል ቀጭን ትዕዛዝ መስጠትና ለምን ያሉ 
መምህራንን ከስራ ገበታቸው ማፈናቀልና 
ለእስራት መዳረግ ኢ-ህገመንግስታዊነት 
ነው፡፡ ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ 
ዜናዊ በፓርላማው ባደረጉት ንግግር ስለ 
አህባሽ አስተምህሮት ማብራሪያ በመስጠት 
ሌላኛውን የእስልምና ሴክት ከሽብርተኝነት 
ጋር በማያያዝ መፈረጃቸውም መንግስት 
የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በአሕባሽ አስተምህሮ 
የማጥመቅ ፍላጎት ያለው መሆኑን ወለል 
አድርጎ የሚያሳይ ነው፡፡ ይህንን አስተምህሮ 
በመቃወም ሰላማዊ እንቅስቃሴ በማድረግ 
ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን ሙስሊሞችን 
“የአልቃይዳ ክንፍ” በማድረግ ከፈረደበት 
ሽብርተኝነት ጋር ማያያዝ ከጥቅሙ ይልቅ 
መዘዙ የከፋ ይሆናል፡፡ 

መንግስት አንድ ጊዜ ለማድረግ የተነሳበትን 
አጀንዳ በየትኛውም ኪሳራ ለማስፈፀም 
ዘወትር የሚይዘውን ግትር አቋም በህዝብ 
ድምፅ ለማስተካከል መሠረታዊ ችግር ያለበት 
መሆኑም በየጊዜው ከአለቱ እንዲላተም 
እያደረገው ነው፡፡ ለዚህ ተጨማሪ ምሳሌ 

በማድረግ በዋልድባ ገዳም አካባቢ ለመገንባት 
የታሰበውን የስኳር ፋብሪካ መውሰድ 
እንችላለን፡፡ ልማትን የሚጠላ ዜጋ የለም፡፡ ነገር 
ግን ልማቱ ያሉንን የእምነት መገለጫ የሆኑ 
የተከበሩ ቦታዎች የሚነድ መሆን የለበትም፡
፡ መንግስት የሚያቅዳቸው እቅዶች እነዚህን 
ተቋማት በዋናነት የማይነኩ መሆናቸውን 
ማስላት ይኖርበታል፡፡ በዋልድባ አካባቢ ሊገነባ 
የታቀደው የስኳር ፋብሪካ ግን ይህን ስሌት 
የተከተለ አይመስልም፡፡ በገዳሙ አካባቢ 
የሚኖሩ የእምነቱ ተከታዮች መነኮሳትና 
በአጠቃላይ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች 
ገዳሙ ይከበር ዘንድ ጥያቄያቸውን በሰላማዊ 
መንገድ ቢያሰሙም ግትሩ መንግስት 
መነኮሳቱን በማሰር አንዳንዶቹን በማስገደድ 
ጥያቄያቸውን ከመድረኩ እንዲያወርዱ 
አድርጓል፡፡ ጫን ብለው የተቃወሙትንም “ፀረ 
ልማቶች” በማለት ፈርጇቸዋል፡፡ የእምነቱ 
ተከታዮች ልማቱን ሳይሆን ፋብሪካው ባልጠፋ 
ቦታ ገዳሙ አካባቢ መደረጉን የተቃወሙ 
ቢሆንም መንግስት የሚመቸውን ትርጉም 
በመስጠት “ልማት አደናቃፊዎች” ብሏቸዋል፡
፡

ለኢትዮጵያ ፖለቲከኞች አርአያ 
የሚሆነው ሰላማዊ እንቅስቃሴ

“ህገ መንግስቱን” ማጥቂያና ሲያሻው 
የሚጨፈልቀው ገዢው ፓርቲ በአገሪቱ 
የሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን “ከግቢ ፖለቲካ” 
እንዳይወጡ በማድረግ አሽመድምዷቸዋል፡
፡ በየፓርቲዎቹ አንገታቸውን ብቅ በማድረግ 
ከግቢ ፖለቲካ ለመውጣት የሚከጅሉ 
አመራሮችን “ህገ መንግስቱን” በሽፋንነት 
በመጠቀም ከጨዋታው እንዲወጡ 
ያደርጋቸዋል፡፡ በየአምስት አመቱ የሚጋጋለው 
የአገሪቱ የምርጫ ፖለቲካ የ1997 አይነት 
ንፋስ እንዳይነሳ ታትሮ የሰራው ኢህአዴግ 
በ2002 ምርጫ የአንበሳውን ድርሻ በመውሰድ 

ራሱን አውራ ፓርቲ በማለት ሰይሟል፡፡ 
በእነዚህ ሂደቶች ከመግለጫ የተሻገረ ሰላማዊ 
የትግል እንቅስቃሴ ያደረገ ፓርቲ ወደ 
መድረኩ አልመጣም፡፡ 

የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በዚህ በኩል 
የተፈጠረውን ክፍተት በመድፈን 
የፍርሃት መጋረጃውን በመግለጥ አደባባይ 
ወጥተዋል፡፡ አቶ መለስ ዜናዊና የበታች 
ሹማምንቶቻቸው ከአሕባሽ አስተምህሮ 
ውጪ ያሉትን ሙስሊሞች የሽብርተኝነት ዲ 
ኤን ኤ ያለባቸው በማለት የፈረጁ ቢሆንም 
“የመጅሊሱ አመራሮች ይውርዱ”የሚሉና 
ሌሎች መሰል ጥያቄዎችን ያነገቡ በብዙ መቶ 
ሺህ የሚቆጠሩ ሙስሊሞች ላለፉት 10 ወራት 
ያህል ተቃውሟቸውን በስለጠነና ጨዋነት 
በተሞላበት መልኩ ሲያስደምጡ ቆይተዋል፡
፡ የጩኽታቸው መጨረሻ መድረሻው አራት 
ኪሎ የመሸገውንና “ሽብርተኞች” የሚላቸውን 
መንግስት እስኪያነቃው ድረስ ያለ ሁከት 
የሆነውን ተቃውሞ ማሰማታቸውን 
የሚያቋርጡ አይመስልም፡፡ ከዚህ ሰላማዊ 
ነገር ግን መብትን ጠያቂ ትውልድ ቀሪው 
ኢትዮጵያዊና የተቃውሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች 
ብዙ ነገሮችን ሊማሩ ይገባቸዋል፡፡ 

የሰላማዊ ተቃውሞው እንቅስቃሴ አካል 
በሆነው በሰሜን ወሎ ባሳለፍነው ሳምንት 
ለሰው ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆነ 
ነገር ቢፈጠርም መንግስት “ድምፃችን 
ይሰማ” ለሚሉት ወገኖች የሚታወቅበትን 
በትሩን ከመምዘዝ ይልቅ ጆሮውን ማዋስ፣ 
በሽብርተኝነት ስም ያሰራቸውን የሙስሊሞቹን 
ተወካዮች መፍታትና ያለ አማኙ ተሳትፎ 
የተካሄደውን የይስሙላ “ምርጫ” ውጤት 
በማጠፍ እንደሚናገረው የሼሁና የቄሱ 
መሆኑን የምር ማሳየት ይጠበቅበታል፡፡ 
እነዚህን አወንታዎች በመደፍጠጥ “ኢህአዴግ 
የሼሁና የቄሱ ድርጅት ነው” ማለት ስላቅ 
ነው፡፡ 

ከቄሱም ከሼሁም  የተጣላው ኢህአዴግ
ዳዊት ሰለሞን

በ2004 የካቲት ወር ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ “በሰላምና ህገ መንግስቱ ዙሪያ ሀገራዊ መግባባት መፍጠር የዜጎችና የመንግስት መብትም፣ ግዴታም ነው!” 
በሚል ርዕስ ያዘጋጀውን ባለ 25 ገጽ ጽሁፍ ለአባላቱ በማከፋፈል በወረዳ ደረጃ ለውይይት አቅርቦ ነበር፡፡ እንደ ሁልጊዜው ያለፉትን ስርዓቶች ጭራቅ 
በማድረግ ራሱን “መልአክ” የሚያደርገው ኢህአዴግ በጽሁፉ መጨረሻ “ኢህአዴግ የቄሱም የሼሁም ድርጅት ነው” ብሏል፡፡ ድርጅቱን እዚህ መደምደሚያ 
ላይ ለመድረስ ያበቃውን መንስኤ የመረመረው ዳዊት ሰለሞን በበኩሉ” ኢህአዴግ ከቄሱም ከሼሁም ተጣልቷል ይለናል፡፡
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ተግባር በመሳተፍ ኃላፊነታቸውን 
በአግባቡ ሲወጡም ይታያል፡፡ በኢትዮጵያ 
ያለው ታሪክ ግን ከዚህ እጅጉን የተለየነው፡
፡ ከምርጫ 97 ወዲህ ምርጫ ቦርድ ብቻ 
ለመራጮች ትምህርት እንዲሰጥ በማድረግ 
ሲቪክ ተቋማቱን ሚና እንዳይወጡ መንግስት 
እንቅፋት አስቀምጧል፡፡ ይህ ሁኔታ 
ለገዢው ፓርቲ ምርጫዎችን እንደፈለገው 
እንዲያተራምስ ተጨማሪ እድል እንዲያገኝ 
የረዳው ይመስላል፡፡ የሲቪክ ተቋማት የጎላ 
አስተዋጾ ባደረጉበት ምርጫ 97 መራጮች 
ከመምረጣቸው አስቀድሞ ስለመብትና 
ግዴታቸው እንዲሁም ስለምርጫ አፈፃፀም 
የተሻለ ግንዛቤ ማግኘት ችለው ነበር፡፡ 
በአንፃሩ ከአምስት አመት በኋላ በተደረገው 
ምርጫ 2002 የሲቪክ ተቋማቱ ከማስተማር 
በመታቀባቸው “ማንን እንደምትመርጡ 
በስውር ካሜራ እንከታተላለን” የሚለውን 
የገዢውን ፓርቲ ካድሬዎች ተራ ማታለያ 
መራጩን ግራ ሲያጋባው ታይቷል፡፡ ይህን 
ክፍተት ለመሸፈን የማያስችል የማስተማር 
ስራ የሚሰሩ የሲቪክ ተቋማት በሌሉበት ነፃ 
ምርጫ ማካሄድ አስቸጋሪ ይሆናል፡፡  

ለምርጫ ዴሞክራሲ ምቹ መደላድል 
ለማረጋገጥ ከሚያስፈልጉት መስፈርቶች 
መካከል ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከደጋፊዎቻቸው 
ጋር እንዲሁም ከመራጮች ጋር በየጊዜው 
ለመገናኘት የሚያስችሏቸውን ህዝባዊ 
ስብሰባዎችን ማድረግ መቻላቸው ነው፡
፡ በዚህም ረገድ የፓለቲካ ምህዳሩ የተሻለ 
እድል የሰጠው ለኢህአዴግ ነው፤ ገዢው 
ፓርቲ የመንግስትን መዋቅር ተጠቅሞ 
አባላቱንም ሆነ የሚፈልገውን የህብረተሰብ 
ክፍል እንደልብ ማግኘት ይችላል፡፡ በአንፃሩ 
ተፎካካሪዎቹ ህዝባዊ ስብሰባ ለማድረግ 
ከአዳራሽ ኪራይ ጀምሮ ትልቅ ፈተና 
ሲያጋጥማቸው ይታያል፡፡ ባለፉት አመታት 
አንዱና ዋንኛው የተቃዋሚ ፓርቲዎች 

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፡፡

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፡፡

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 ክትትልና ስርጭት፡- 
 ወንድወሰን ክንፈ
0911-65 46 69
አከፋፋይ፡- 
 ነብዩ ሞገስ
አሳታሚዉ፡-አንድነት ለዴሞክራሲና 

ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት)
አድራሻ፡-አራዳ ክ/ ከተማ ወረዳ 07 

የቤት ቁ. አዲስ
አታሚ፡-አዲስ ጥራት ኃ/የ/የግ/ማህበር

አድራሻ፡-ቂርቆስ ክ/ከ ቀበሌ 13/14
የዝግጅት ክፍሉ ስልክ፡- 
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በቅርቡ የመወያያ አጀንዳ ሆነው ከሰነበቱ 
ፖለቲካዊ ጉዳዮች ውስጥ የሚጠቀሰው አንድ 
የህወሓት አንጋፋ ባለስልጣን “የኢትዮጵያ 
ህዝብ ለዴሞክራሲ ብቁ አይደለም” በማለት 
ህዝቡን መዝለፋቸውን የሚገልፀው መረጃ ነበር፡
፡ እኚህ አንጋፋ ባለስልጣን በተለያዩ ጊዜያት 
የህወሓት/ኢህአዴግን እኩይ አላማና ፍላጎት 
ያለአንዳች እፍረት በይፋ በመናገር አነጋጋሪ 
መሆን ጀምረዋል፡፡ ሰውየው ሆነብለውም 
ይሁን አምልጧቸው የሚናገሯቸው ሀሳቦች፣ 
የአምባገነናዊ ስርዓቱን እኩይ አስተሳሰብ 
ለአደባባይ እንዲውል የሚያደርግ ከመሆኑም 
በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን አይነት አስተሳሰብ 
ባላቸው አካላት እየተገዛ እንደሆነ እንዲገነዘብ 
የሚረዳ ነው፡፡ 

በመሠረቱ ዴሞክራሲ ለማንኛውም ሰብአዊ 
ፍጡር የተገባ ጤናማ የአስተዳደር ስርዓት 
ነው፡፡ የአንድ ህብረተሰብ የስልጣኔ ደረጃ 
ዴሞክራሲን ለመረዳትና ለመተግበር 
በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ የሚኖረው 
አስተዋፅኦ ይለያይ እንጂ ለዴሞክራሲ ብቁ 
ያልሆነ ህዝብ የለም፡፡ ዴሞክራሲ የሚሰጠው 
ነፃነት አስተዋይነትና የኃላፊነት ስሜትን 
አጣምሮ የያዘ መሆኑ የማይዘነጋ ሀቅ ነው፡
፡ ነፃነትን ግዴታን ከመወጣት ጋር አስተሳስሮ 
ለመጠቀምም ስልጣኔ የማይናቅ ፋይዳ አለው፡፡

የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት በአምባገነናዊ 
ስርዓትቶች ስር እንደመኖሩ ገዢዎቹ 
ግዴታውን እየነገሩ መብቱ እየከለከሉት 
ኖሯል፡፡ ኢትዮጵውያን እንደነበረን 
የስልጣኔ ቀደምትነትና ታሪካዊነት የሰለጠነ 
ዴሞክራሲያዊ ስርአት አልገነባንም፡፡ አሁን 
በስልጣን ላይ ያለው ስርአትም ለህዝቡ 
የሚመጥን አይደለም፡፡ ዴሞክራሲያዊ ስርአት 
በሀገራችን ለዘመናት ሳይገነባ ለመቆየቱ 
ተጠያቂነቱ የሚያርፈው በተለያዩ የዘመን 
ምዕራፎች ህዝቡ ጫንቃ ላይ ተፈናጠው የኖሩ 
አምባገነን ገዢዎቹ ላይ እንጂ ህዝቡ ላይ 
መሆን የለበትም፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝብ ለዴሞክራሲ ያለውን ቅርበት 
ለማረጋገጥ ብዙ ታሪካዊ እውነታዎችን 
መመልከት የሚቻል ቢሆንም ከጥቂት 
ዓመታት በፊት በምርጫ 97 ህዝቡ ያሳየውን 
ዴሞክራሲያዊ ብስለት መመልከቱ በቂ ማስረጃ 
ነው፡፡ 

በወቅቱ ህዝቡ የተገኘውን አንፃራዊ ነፃነት 
እንደ እድል በመጠቀም፣ ያሳየው ለለውጥ 
የመነሳሳት እና በነቂስ ወጥቶ መንግስትን 
በምርጫ ካርድ የመለወጥ የደረገው ጥረት 
ዴሞክራሲያዊነቱን የሚያሳይ ነበር፡፡ በአንፃሩ 
አምባገነኑ የኢህአዴግ መንግስት በወቅቱ 
የህዝቡን የለውጥ ማነሳሳት ለመቀልበስ 
የወሰዳቸው ኢሰብአዊ የጭፍጨፋና የሰብአዊ 
መብት ጥሰት እርምጃዎች የባለስልጣናቱን 
በጠብመንጃ የማሰብ ኢዲሞክራሲያዊነት 
የሚያረጋግጥ ነበር፡፡ 

ኢህአዴግ አሁንም ከ21 አመት በኋላ 
ዴሞክራሲያዊነትን ለመላበስ አልቻለም፡
፡ ይልቁኑም የአፈና ስርዓቱን በተለያዩ 
ዘዴዎች በማጠናከር አምባገነናዊነቱን ይበልጥ 
አግዝፎታል፡፡ 

እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ የስርአቱ ሁነኛ 
ባለስልጣን “የኢትዮጵያን ህዝብ ለዴሞክራሲ 
ብቁ አይደለም” ማለታቸው 21 አመት ሙሉ 
ሲያስተዳድሩት የኖሩትን ህዝብ አለማወቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ የኢትዮጵያን ህዝብ በቅርበት 
ለማየት ቢችሉ ህዝቡ ምን ያክል ለዴሞክራሲ 
ቅርብ እንደሆነና በአንፃሩ ኢህአዴጋውያኑ 
ከዴሞክራሲ ምንያክል እንደራቁ ለመገንዘብ 
በቻሉ ነበር፡፡ 

የኢትዮጵያን ህዝብ ንቀውና ረግጠው ሲገዙ 
የኖሩት ኢህአዴጋውያን ዘመን እንደተለወጠ፣ 
ለነፃነቱና ለብሔራዊ ክብሩ የትኛውንም 
መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጀ ትውልድ 
ኢትዮጵያ እንዳፈራች ሊገባቸው ያስፈልጋል፡፡ 

አምባገነናዊ ስርአትን ገንብቶ ህዝብን እየናቁና 
እያዋረዱ መግዛት ከአሁን በኋላ አያዋጣም፡
፡ ለሁላችንም የሚበጀው በጊዜ ዴሞክራሲያዊ 
ስርዓት እንዲሰፍን የየበኩላችንን ጥረት ማድረግ 
ነው፡፡ ዴሞክራያዊ ስርአት ሳይሰፍን የሀገሪቱ 
ችግሮች ለመፍታት አይሞከርም፡፡ አምባገነኑ 
የኢህአዴግ መንግስትም ሊገነዘብ የሚገባው 
ለፓርቲውም ሆነ ለሹማምንቱ የሚበጀው 
ይኸው መሆኑን ነው፡፡ ታሪክ እንደዘከረውና 
የቅርብ ጊዜዎቹ የሰሜን አፍሪካ አምባገነኖች 
ፍፃሜም ፍንትው አድርጎ እንደሚያሳየው 
ለዘላለም ተረግጦ የሚኖርና ህዝብና ለዘላለም 
ረግጦ የሚኖር አምባገነን አለመኖራቸው ነው፡፡ 

ነብዩ ኃይሉ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥቅምት 
19 ቀን 2004 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ 
የአዲስ አበባና የአካባቢ ምክር ቤት ምርጫ 
የሚደረግበትን የጊዜ ሰሌዳ ይፋ አድርጓል፡
፡ ቦርዱ የምርጫ ሰሌዳውን ይፋ ከማድረጉ 
አስቀድሞ በአዳማ 66 ፓርቲዎችን 
ሰብስቦ ስለ “ምርጫ ሰሌዳው” ሊያወያይ 
ቢሞክርም ከተሰበሰቡት ፓርቲዎች መሀከል 
34 የሚሆኑት “አስቀድመን ነጻ ምርጫ 
ለማድረግ የሚያስችል መደላድል ለመፍጠር 
እንወያይ” በሚል ፊርማ አሰባስበው 
ስብሰባው ያለውጤት ተበትኗል፡፡

የምርጫ ዴሞክራሲ ስርአት በአንድ 
ሀገር የስልጣን ሽግግር በነፃ ምርጫ ብቻ 
እንዲከናወን የሚያደርግ ስርአት ነው፡
፡ በመሆኑም ነፃ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ 
ስርአትን ግድ የሚል፣ የህዝብ የበላይ 
ባለስልጣንነት የሚገለጥበት የስልጡን  
ዴሞክራት ስርአቶች መገለጫ ነው፡፡ ሆኖም 
ይህን የምርጫ መርህ የማያምኑ እንደ 
ኢህአዴግ ያሉ አምባገነን ስርአቶችም ለወጉ 
ያክል ምርጫ ያካሂዳሉ፡፡ በአምባገነን ስርአቶች 
ውስጥ የሚደረጉ ምርጫዎች የህዝብን 
የስልጣን ባለቤትነት የሚያረጋግጡ ሳይሆኑ 
በአደባባይ ኮሮጆዎች የሚገለበጡባቸውና 
በምርጫ ማግስት ደምአፋሳሽ ግጭቶች 
የሚደረጉባቸው ናቸው፡፡  

የፖለቲካ ሳይንቲስቶች በአብዛኛው 
እንደሚስማሙበት በአንድ ሀገር ነፃ 
ምርጫ ለማከናወን የሚያስፈልጉ የቅድመ 
ምርጫ መደላድሎች አሉ፡፡ እነሱም፡
-  ለመራጮች ትምህርት የሚሰጡ ጠንካራ 
የሲቪክ ማህበራት መኖር ለውድድር 
የሚቀርቡት ተፎካካሪዎች የምርጫ ቅስቀሳ 
የሚያደርጉበትና ህዝባዊ ስብሰባዎችን 
የሚያደራጁባቸው ሁኔታዎች ምቹ መሆን፣ 
አድሏዊ ያልሆነ የመገናኛ ብዙሀን አጠቃቀም 
መኖር፣ ግልፅነትና ተጠያቂነትን የሚያሰፍን 
የምርጫ አስፈፃሚ አካልና ስርአት መኖር 
እንዲሁም በምርጫው ላይ የሚፈጠሩ 
ቅሬታዎችንና አለመግባባቶችን ያለአድሎ 
መፍታት የሚያስችል አካልና ስርአት መኖር 
ናቸው፡፡ ሆኖም ከላይ የተጠቀሱት የነፃ 
ምርጫ መደላድሎች ተሟልተው ሳይገኙ 
በምርጫ መሳተፍ የአጭበርባሪ አምባገነኖች 
አጫፋሪ ከመሆንና የህዝብ የነፃነት ጥያቄና 
የለውጥ መነሳሳት እንቅስቃሴ ላይ ውሀ 
ከመቸለስ ያለፈ ውጤት አይኖረውም፡፡  

እንደ ኢትዮጵያ ባሉ የዳበረ የዴሞክራሲ 
ንቃተ በሌለባቸው ሀገራት ምርጫ 
ከመካሄዱ አስቀድሞ ለመራጮች ትምህርት 
መሰጠት እንደሚገባ ብዙዎችን ያግባባል፡፡ 
የሲቪክ ተቋማት በተለያዩ ሀገራት በተደረጉ 
ምርጫች ላይ መራጮችን በማስተማር 

ስሞታ የነበረው ህዝባዊ ስብሰባዎችን 
ለማካሄድ እንዳይችሉ መንግስት በቀጥታና 
በተዘዋዋሪ ጫና ማድረጉ ነበር፡፡ ይህም 
አዳራሽ አከራዮችን በማስፈራራት እንዲሁም 
በይፋ የተጠራን ስብሰባ ማስሰረዝና ለስብሰባ 
ቅስቀሳ የሚያደርጉ የፓርቲ አባላትን በማሰር 
ጭምር ሲገለፅ ታይቷል፡፡ ከምርጫ 97 
ወዲህ በአንድነት ፓርቲ ከጠራውና 250 
ሰው ብቻ ከተሳተፈበት የተቃውሞ ሰልፍ 
ውጪ በተቃዋሚ ፓርቲዎች የተደራጀ 
አንድም የተቃውሞ ሰልፍ በአዲስ አበባ 
አለመካሄዱ ለዚህ ተጨማሪ ማስረጃ 
ነው፡፡ በመሆኑም ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
አላማቸውንና ፕሮግራማቸውን ለማስተዋወቅ 
እንዲሁም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ህዝብ 
ለማወያየት ሳይችሉ ወደ ምርጫ ለመግባት 
ከወሰኑ ማጣፊያው እንደሚያጥራቸው 
አያጠራጥርም፡፡      

ሌላው ለምርጫ ዴሞክራሲ አስፈላጊው 
መደላድል ፍትሃዊ የብዙሀን መገናኛ 
አጠቃቀም ነው፡፡ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ 
አብዛኞቹ ብዙሃን መገናኛዎች በመንግስት 
ቁጥጥር የሚገኙ ከመሆናቸውም በላይ 
በሀገሪቱ የነፃ ፕሬስ አፈና በእጅጉ ተንሰራፍቶ 
ይገኛል፡፡ በመሆኑም ከመንግስት የተለየ ሀሳብ 
ለማስተናገድ እጅጉን አዳጋች ነው፡፡ በመንግስት 
እጅ የሚገኙት ሁሉም ብዙሃን መገናኛዎች 
የኢህአዴግ የፕሮፓጋንዳ ማሽኖች ከመሆን 
አልፈው ተፎካካሪ ፓርቲዎችን በፍትሀዊነት 
ሲያገለግሉ አይታዩም፡፡ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
ሀሳባቸውን ከሞላጎደል ይገልጡባቸው የነበሩ 
ነፃ ጋዜጦች ተመናምነው በአሁኑ ወቅት 
መንግስትን የሚተች አንድም ነፃ ጋዜጣ 
ኢትዮጵያ ውስጥ አይታተምም፡፡ መንግስትን 
የሚተች መረጃ ያሰራጩ ጋዜጠኞች 
የአሸባሪነት ታፔላ ተለጥፎባቸው ወደ ወህኒ 
መውረዳቸውም የተቀሩት ጋዜጠኞች መረጃ 
በትክክል ለህዝብ እንዳያደርሱና ራሳቸውን 
ሳንሱር እንዲያደርጉ ተፅእኖ አሳድሯል፡፡ 
የህዝቡ መረጃ የማግኘት መብት በአምባገነኑ 
የኢህአዴግ መንግስት መገፈፉና በመንግስት 
ስር የሚገኙት ብዙሀን መገናኛዎች ኃላፊነት 
በጎደለው ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ የኢህአዴግ 
የፕሮፖጋንዳ ማስተላለፊያ መሆናቸው 
በገዢውና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል 
ኢፍትሀዊ የሚዲያ አጠቃቀም እንዲኖር 
አድርጓል፡፡ ይባስ ብሎም ከቅርብ ጊዜ 
ወዲህ ፓርቲዎች ልሳኖቻቸውን አትመው 
እንዳያሰራጩም ጭምር ተደርገዋል፡፡ ለዚህ 
ማሳያ የአንድነት ፓርቲ ልሳን የሆነውን 
የፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ህትመት እንዲቋረጥ 
መደረጉን ማስታወስ በቂ ነው፡፡ ተቃዋሚ 
ፓርቲዎች ምርጫ ሲቃረብ ብቻ በኢህአዴግ 
ተሰፍራ የምትሰጣቸውን አነስተኛ የሚዲያ 

ምርጫ ለለውጥ ወይስ
ከአምባገነኖች ጋር ለመደነስ?

ወደ ገጽ 7 ዞሯል

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምርጫ ሲቃረብ ብቻ 

በኢህአዴግ ተሰፍራ የምትሰጣቸውን አነስተኛ 

የሚዲያ ሽፋን ተጠቅመው የመንግስትን 

የብዙሃን መገናኛ አውታሮች ሙሉ ለሙሉ 

ከሚጠቀመው ኢህአዴግ እኩል ሃሳባቸውን 

ለማስተላለፍ ይቸገራሉ፡፡ በዚህ ሁኔታ 

በምርጫ ለውጥ ለማምጣት ማሰብ ባዶ 

ተስፈኝነት ነው፡፡ 

የእምዬን ወደ አብዬ ይብቃ 
ለዴሞክራሲ ያልበቃው ኢህአዴግ ነው!
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በሙሉነህ ወ/ትንሣኤ

በሀገራችን የፖለቲካ ውይይት የሚካሄደው 
በማያሻሙ ሐቆች ላይ ተመሥርቶ አይደለም፡
፡ በዚህም ምክንያት በስሜት የታጀበ የቃላት 
ጋጋታ ወደ ጭቅጭቅና ፀብ ይለወጣል፡፡ 
ከዚህም የተነሳ በመሠረቱ ተመሳሳይ የፖለቲካ 
አጀንዳ ያላቸው ፓርቲዎች ተለያይተው 
ይታገላሉ፡፡

ሃሳብ ሲጠራ ሂሳብ ይሆናል ይባላል፡፡ የተፈጥሮ 
ሳይንሶችን በሂሳብ መግለጽ ይቻላል፡፡ ለምሳሌ 
ሁለት የሃይድሮጅን ቅንጣቶች (molecules) 
እና አንድ የኦክሲጅን ቅንጣት ሲዋሀዱ ውሃ 
ይሆናሉ፡፡ ይህ የማያሻማ ሳይንሳዊና ሂሳባዊ 
ሐቅ ስለሆነ የውሃ አፈጣጠርን በተመለከተ 
ሁለት ወይም ሦስት የተለያዩ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች ሊቋቋሙ አይችሉም፡፡

በራሱ በፖለቲካ ግን ይህን ማድረግ አይቻልም፡
፡ የፖለቲካ ትምህርት የፖለቲካ ሳይንስ (po-
litical science) እየተባለ ይጠራ እንጂ ገና 
ሳይንስ አልሆነም፡፡ እንዲያውም ወደ ሳይንስነት 
ለመለወጥ እያደረገ ያለው ጉዞ በጣም አዝጋሚ 
ነው፡፡ ከማኅበራዊ ሳይንሶች (social scienc-
es) ውስጥ በሳይንሳዊ ግስጋሴው ኢኮኖሚክስ 
በተሻለ ሁኔታ ላይ ይገኛል፡፡ ኢኮኖሚክስ 
በኢኮኖሜትሪክስ (econometrics) ወይም 
ሂሳባዊ ኢኮኖሚክስ እየተጠቀመ ወደ ሳንሳዊ 
የዕውቀት ዘርፍ የመለወጥ ዕድሉን እያሰፋ 
ነው፡፡

የፖለቲካ ሳይንስ ከግለሰቦች ከቡድኖችና 
ከሀገሮች ጥቅሞች ጋር ሳይንሳዊ ባልሆነ 
መንገድ በጥብቅ የተቆራኘ በመሆኑ፣ ከስነ 
አመክንዮ (logic) ይልቅ የስሜት ግለት 
ያጠቃዋል፡፡ በሀገራችን የፖለቲካ ክርክር 
ወደ ጭቅጭቅ፣ መሰዳደብ እና ወደ እርስ 
በእርስ ግድያ እንዳመራ በዓይናችን ያየነው 
ጉዳይ ነው፡፡ ከዚህ በታች የቀረበው የፖለቲካ 
ሂሳባዊ ቀመር ይህን አሳዛኝ ሁኔታ በትንሹም 
ቢሆን ለመለወጥ ያስችላል የሚል ግምት 
አለኝ፡፡ በሀገራችን በፖለቲካ ውይይት ሂደት 
የሚፈፀሙ የአስተሳሰብ ግድፈቶችንም 
(logical fallacies) ለመቀነስ እንደሚያግዝ 
ይታመናል፡፡ ቀመሩ በመሠረታዊ የፖለቲካ 
ሐቆች (የፖለቲካ ሥልጣን ምንጮች) 
ላይ የተገነባ ሲሆን፣ በፖለቲካ መተንተኛ 
ማዕቀፍነት (political analytical frame-
work) እንዲያገለግል የታሰበ ነው፡፡

 የቀመሩ ይዘትና ትርጓሜ 

አጠቃላይ የፖለቲካ ሂሳባዊ ቀመሩ ይዘትና 
ትርጓሜው እንደሚከተለው ነው፡፡ 

ክፍል አንድ፤

ሥ= አ+ሕ

ክፍል ሁለት፤

ሕ= ሻ+ወ

ክፍል ሦስት፤

ሥ= አ+(ሻ+ወ)

ሥ= ሥልጣን 

አ= አሜሪካና አጋሮቿ

ሕ= ሕወሓት

ሻ= ሻዕቢያ

ወ= ወያኔ

ሂሳባዊ የፖለቲካ ቀመሩን በቃላት ለማብራራት 
እንሞክር፡፡ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ 
እውነተኛው የሥልጣን ምንጭ የጠመንጃ 
አፈሙዝ ነው፡፡ በትጥቅ ትግል የደርግ ወታደራዊ 
መንግሥትን ያሸነፉት የውስጥ ኃይሎች ሻዕቢያ 
እና ህወሓት ናቸው፡፡ እንደሚታወቀው ሻዕቢያ 
እና ህወሓት ወታደራዊ የፖለቲካ ድርጅቶች 
ናቸው፡፡ ሁለቱ በጣምራ (ሻ+ሕ) የውስጥ ኃይል 
ይባላሉ፡፡ እንደ እውነቱ ከሆነ ግን ሻዕቢያ 
ኤርትራን በኃይል ገንጥሎ ዓለም ያወቃት ነፃና 
ሉዓላዊ ሀገር ስለመሠረተ እንደ ውጭ ኃይል 
መቆጠር አለበት፡፡ በዚህ አመለካከት መሠረት 
በአሁኑ ጊዜ በሕወሓት ውስጥ የበላይነቱን 
የያዘው የሻዕቢያ ቡድን ኢትዮጵያን በቅኝ 
ግዛትነት እየገዛት ነው ማለት ይቻላል፡፡ ኤርትራ 
የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ነች ይል የነበረው ሻዕቢያ 
አሁን በተራው ኢትዮጵያን በቅኝ የመግዛቱ 
ሁኔታ አስገራሚ የታሪክ ምፀት ነው፡፡

አይበገሬው የውጭው ኃይል ደግሞ ዓለም 
አቀፋዊው፣ ወታደራዊው እና ኢኮኖሚያዊው 
ልዕለ ኃያሉ የአሜሪካ መንግሥትና አጋሮቹ 
ናቸው፡፡ የአሜሪካ መንግሥት እንደ ሁኔታው 
የሚለዋወጡ የፖሊሲ አማራጮች ያሉት ልዕለ 
ኃያል እንደመሆኑ በኢትዮጵያ የሚመሠረት 
መንግሥት ከተፅዕኖው ነፃ ሊሆን አይችልም፡፡ 
በሌላ አገላለፅ ከሀገር ውስጥ ጠንክሮ የወጣውን 
ኃይል ሁሉ ለራሱ ጥቅም በሚያመች መልኩ 
የመጠቀም ልዕለ ኃያላዊ ሥልጣን አለው፡፡

 የቀመሩ ታሳቢዎች 

የመጀመሪያው ታሳቢ፣ የኢህአዴግ መንግሥት 

በወታደራዊ ኃይል ላይ የተመሠረተ አምባገነን 
መንግሥት ነው፡፡ ከላይ እንደተመለከተው 
እውነተኞቹ የሥልጣን ባለቤቶች ሻዕቢያ እና 
ህወሓት ናቸው፡፡ ከኢትዮጵያ የግዛት አንድነት 
እና ሉዓላዊነት አኳያ፣ የኢህአዴግ አምባገነን 
መንግሥት እኩይ የሚባለው ዓይነት ነው 
(malevolent dictatorship):: ኤርትራን 
አስገንጥሏል፤ ኢትዮጵያን ወደብ አልባ 
አድርጐአል፤ ከቀይ ባህር አግልሏታል፡፡ 

ሁለተኛው ታሳቢ ኢህአዴግ የሚለው ስያሜ 
የህወሓት (ሻዕቢያ + ህወሓት) የይስሙላ 
ዲሞክራሲ ሽፋን መሆኑ ነው፡፡ ሦስቱ 
የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች (የኦሮሞ፣ 
የአማራና የደቡብ ተወካዮች የተባሉት) ምንም 
ዓይነት ወታደራዊ ኃይልና ሕዝባዊ መሠረት 
የላቸውም፡፡ በመሆኑም የህወሓት አሻንጉሊቶች 
ናቸው፡፡ የኢህአዴግ ሕገመንግሥት፣ ፓርላማ፣ 
የምርጫ ቦርድ፣ ፍርድ ቤቶች፣ የሰብዓዊ 
መብቶች ጥበቃ ኮሚሽን፣ ፀረ ሙስና ኮሚሽን፣ 
የፕሬስ አዋጅ፣ ወዘተ የይስሙላ ዲሞክራሲ 
መግለጫ ሰነዶችና ተቋማት ናቸው፡፡ 

ሦስተኛው ታሳቢ ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብና 
የሚወክሉት ጥቂት ሐቀኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
የሚያደርጓቸው የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች 
በከፍተኛ ደረጃ የተገደቡ በመሆናቸው እስካሁን 
ድረስ ምንም ዓይነት አዎንታዊ ለውጥ ሊያስገኙ 
አልቻሉም፡፡ በተቃዋሚዎች በኩል አንዳንድ 
ድክመቶች ቢኖሩም፣ ለዚህ ዋናው ምክንያት 
ለሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ዜጐችን በመትረየስ 
የሚረሽነው የኢህአዴግ እኩይ አምባገነን 
መንግሥት ነው፡፡ በመሆኑም በአሁኑ ጊዜ 
በኢትዮጵያ ባለው ተጨባጭ የፖለቲካ ሁኔታ 
እንኳን በሰላማዊ ትግል በትጥቅ ትግልም 
ለውጥ ማምጣት አይቻልም፤ ለዚህም ዋናው 
ምክንያት በአፍ ዲሞክራሲን እየሰበከ በተግባር 
ግን ሙሉ ድጋፉን (ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ) 
ለኢህአዴግ መንግሥት የሚሰጠው የአሜሪካ 
መንግሥት ነው፡፡ ከላይ እንደተመለከተው 
ልዕለኃያሉ የአሜሪካ መንግሥት ሌሎች ኃያላን 
ምዕራባውያን መንግሥታትን እና እንደ ዓለም 
ባንክና የዓለም የገንዘብ ድርጅት (IMF) ያሉትን 
ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን ይወክላል፡፡

አራተኛው ታሳቢ ከዘጠና በመቶ በላይ (90 
በመቶ በላይ) ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች 
ስለማይከበሩ አዎንታዊ ለውጥ ሊመጣ 
የሚችለው በታጠቀው ህወሓት ብቻ ነው፡
፡ እዚህ ላይ ዋናው ችግር በህወሓት ውስጥ 
የሻዕቢያ ወኪሎች የበላይነቱን መያዛቸው ነው፡፡ 

                    ከቀመሩ 
የሚመነጩ የፖለቲካ ትንበያዎች 

ከላይ ከተጠቀሱት ነጥቦች መገንዘብ 
እንደሚቻለው የቀመሩ ወሳኝ ታሳቢ ህወሓት 
በሻዕቢያ ቡድኖች መከፋፈሉና በአሁኑ ጊዜም 
ሆነ ባለፉት ሃያ አንድ ዓመታት የሻዕቢያ 

የኢትዮጵያ ፖለቲካ
 በሂሳባዊ ቀመር ሲገለፅ

ቡድን የበላይነቱን መያዙ ነው፡፡ ይህን ታሳቢ 
የማይቀበሉ የፖለቲካ ተንታኞች (ኢትዮጵያውያን 
ምሁራንን ጨምሮ) አሉ፡፡ እነዚህ ምሁራን 
በህወሓት ውስጥ የዚህ ዓይነት ክፍፍል እንደሌለ 
ያምናሉ፡፡ ሁሉም የህወሓት መሪዎች በጥቅም 
የተሳሰሩ ስለሆነ የጋራ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ 
የተቻላቸውን ያህል በሥልጣን ላይ ለመቆየት 
ይጥራሉ፡፡ ይህንንም አስተማማኝ ለማድረግ 
ማንኛውንም ዓይነት የኃይል እርምጃ ከመውሰድ 
ወደ ኋላ አይሉም ብለው ይከራከራሉ፡፡ አቶ 
ኃይለማርያም ደሳለኝን በይስሙላ ዲሞክራሲ 
ገፅታነት በመጠቀም “የታላቁ መሪያቸውን 
የአቶ መለስ ዜናዊን ራዕይ ሳይከለስና ሳይበረዝ 
ያስቀጥላሉ” ብለው ያምናሉ፡፡ ከዚህም ታሳቢ 
በመነሳት ኢህአዴግ የአሜሪካ መንግሥት ሙሉ 
ድጋፍ ያለው በመሆኑ ማንኛውም የውስጥ ኃይል 
ሊነቀንቅው የማይችሉ ወታደራዊ የፖለቲካ 
ድርጅት ነው ብለው ያስባሉ፤ ይተነብያሉ፡፡ 

ከዚህ በተፃራሪ የቆሙት የፖለቲካ ተንታኞች 
(እኔንም እዚህ ውስጥ አስገቡኝ) የሚያቀርቡት 
ክርክር የተለየ ነው፡፡ ሻዕቢያ እና ህወሓት 
በረሃ ሳሉ ኤርትራን እና ትግራይን አዋህደው 
ከኢትዮጵያ ለመገንጠል አስበው የነበረ ቢሆንም 
በተለያዩ ምክንያቶች ይህ ሃሳባቸው መክሸፉን 
ከሞላ ጐደል በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ 
ይህም ሆኖ በሥልጣን ዘመናቸው የመጀመሪያዎቹ 
ሰባት ዓመታት ሻዕቢያ አዲስ አበባ ባሉት 
ወኪሎቹ አማካይነት የኢትዮጵያን ሀብት (አጣና፣ 
ቡና፣ ስኳር፣ ገንዘብ፣ የውጭ ምንዛሪ ወዘተ) 
ያለ ገደብ ዘርፎአል፡፡ ለኢትዮጵያ የተቆረቆሩት 
የህወሓት ከፍተኛ የአመራር አባላትና የትግራይ 
ሕዝብ ይህን በማስቆማቸው የሻዕቢያ ጦር 
ባድሜን ወርሮ ያዘ፡፡ የኢትዮጵያ ሠራዊት 
በመልሶ ማጥቃት ሻዕቢያን የማይረሳ ትምህርት 
ሰጠው፡፡ ይሁንና የሻዕቢያ ወኪሎች በጦር ሜዳ 
የተገኘን ድል ቀልብሰው፣ በሕግ የበላይነት ስም 
ባድሜን ለሻዕቢያ አስፈረዱለት! ይህም አልበቃ 
ብሏቸው ለኢትዮጵያ የሚቆረቆሩትን የህወሓት 

መሪዎች (እነ ስዬን እና እነ ገብሩን) ከህወሓት 
አስወጧቸው፤ ይህም ርምጃ በህወሓት ውስጥ 
የሻዕቢያ ቡድኑን የበላይነት አረጋገጠ፡፡ 

በመሆኑም በአሁኑ ጊዜ በህወሓት የሥራ 
አስፈፃሚ ኮሚቴ ደረጃ ለኢትዮጵያ የሚቆረቆሩት 
ህወሓቶች ቁጥር እጅግ የተመናመነ በመሆኑ፣ 
ወሳኞቹ የሻዕቢያ ወኪሎች ናቸው፡፡ ይሁንና 
በህወሓት ም/ቤት በጠቅላላ ጉባኤው በሠራዊቱ፣ 
በደህንነት እና በፖሊስ ውስጥ ያሉት የህወሓት 
ሀቀኛ አባላት ቁጥር እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ፣ 
ለኢትዮጵያ የሚቆረቆሩት በፖለቲካው 
እንቅስቃሴ እንደገና ሊያንሰራሩ ይችላሉ የሚል 
እምነት አለ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የአሰብ 
ወደብ ጥያቄን ለማንሳት የደፈረው አረና ፓርቲ 
በቀላሉ የማይገመት ተፅዕኖ እያደረገ ነው፡፡ 
ከህወሓት የተባረሩት መሪዎች (እነ አቶ ገብሩ 
እና እነ አቶ ስዬ) እያሳደሩ ያሉት ሕዝባዊ 
መነሳሳት ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ነው፡፡ 
ይህን በተመለከተ፣ ታዋቂው የአረና አመራር 
አባል አቶ አሥራት አብርሃም የሚከተለውን 
ተናግሮአል፡-

“በህወሓት ውስጥ በውድም በግድም አባል 
ሆኖ ያለው ወጣትና ምሁር በቁጥር ቀላል 
እንዳልሆነ ይታወቃል፡፡ ይህ ወጣት የበረከት 
(የበረከት ስምዖን) አገልጋይ መሆን አለበት 
ብዬ አላሰብም፡፡ በፓርቲው ውስጥ ከታች 
የለውጥና የእርምት እንቅስቃሴ መጀመር 
አለበት፡፡ ለኤርትራ ጥቅም የቆመውን አሮጌውን 
አመራር በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለመቀየር 
የአገሩን ጥቅምና ሉዓላዊነት የሚያስከብር 
አቋም በመያዝ፣ የባህር በራችንን ለማስመለስ 
የሚደረገውን ትግል በመቀበል መታገልና 
የራሱን ታሪክ በወርቅ ቀለም መፃፍ ይችላል፡
፡ የአቶ መለስን ታሪክ መድገም ቁምነገር 
የለውም፡፡ በህወሓት ውስጥ ያለው የትግራይ 
አዲሱ ትውልድ ፈፅሞ የማንም ሎሌ መሆን 
የለበትም” (አዲስ ታይምስ፣ ቅፅ1፣ ቁጥር 6)

 ማጠቃለያ እና ድምዳሜዎች

ከላይ የቀረበው የፖለቲካ ሂሳባዊ ቀመር 
በኢትዮጵያ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ ለመተንተን 
የሚያግዝ ነው ብዬ አምናለሁ፡፡ ብዙዎቹ የቀመሩ 
ክፍሎች በማያሻሙ መሠረታዊ የፖለቲካ 
ሥልጣን እውነታዎች ላይ የተመሠረቱ ናቸው፤ 
ግን ህወሓት በሻዕቢያ ቡድኖች ተከፋፍሏል 
የሚለው ታሳቢ የሃሳብ ልዩነት ሊፈጥር 
እንደሚችል መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ የአሜሪካ 
መንግሥት ተፅዕኖ ምን ያህል ነው የሚለው 
ሊያነጋግር ይችላል፡፡ አንድ ጓደኛዬ የአሜሪካ 
ተፅዕኖ መቶ በመቶ (100 ፐርሰንት) ነው 
ብሎኛል፡፡ እኔ ግን ከ50-70 በመቶ ቢሆን ነው 
ብዬ መልሼለታለሁ፡፡

በሌላ በኩል ላለፉት ሃያ አንድ ዓመታት በህወሓት 
ውስጥ የበላይነቱን ይዞ የቆየው “ለኤርትራ 
ጥቅም የቆመው” ቡድን ነው ብዬ አምናለሁ፡፡ 
በዚህ ላይ ታዋቂው ምሁር፣ ደራሲና ለኢትዮጵያ 
ተቆርቋሪው አቶ አሥራት አብርሃም የሰጠው 
(ወጣት ስለሆነ ነው አንተ ያልኩት) የምስክርነት 
ቃል ከፍተኛ ግምት ሊሰጠው ይገባል፡፡ 

“ለኤርትራ ጥቅም የቆመው” ቡድን ከአሜሪካ 
መንግሥት በሚያገኘው ያልተቆጠበ ድጋፍ 
ምክንያት የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል እንዳያካሂድ 
በሮቹን ሁሉ ቆልፎበታል፡፡ በመሆኑም የለውጥ 
ቀስቃሽ ሊሆኑ የሚችሉት በህወሓት የፖለቲካ 
እና ወታደራዊ መዋቅር ውስጥ ያሉት ለኢትዮጵያ 
የሚቆረቆሩት እውነተኛ የህወሓት አባላት 
ናቸው፡፡ በሌላ በኩል ሐቀኛ ተቃዋሚዎች በሙሉ 
(አንድነት/መድረክ፣ መድረክ፣ መኢአድ፣ ሌሎች) 
የሰላማዊ ትግል አንድነት ግንባር ፈጥረው 
ለሰብዓዊ እና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር 
በጋር መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል፡፡  

ሽፋን ተጠቅመው የመንግስትን 
የብዙሃን መገናኛ አውታሮች ሙሉ 
ለሙሉ ከሚጠቀመው ኢህአዴግ 
እኩል ሃሳባቸውን ለማስተላለፍ 
ይቸገራሉ፡፡ በዚህ ሁኔታ በምርጫ 
ለውጥ ለማምጣት ማሰብ ባዶ 
ተስፈኝነት ነው፡፡  

ገለልተኛ የምርጫ አስፈፃሚ 
አካልና ግልፅና ተጠያቂነትን 
የሚያሰፍን የምርጫ ስርአት 
መኖር ለምርጫ ዴሞክራሲ 
መሰረት ነው፡፡ ሆኖም በኢትዮጵያ 
የምርጫ አስፈፃሚነት ኃላፊነትን 
የተሸከመው ብሔራዊ ምርጫ 
ቦርድ ለኢህ አዴግ ያደረ ነው፤ 
የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች 
ሁሉ የገዢውን ፓርቲ ጥቅም 
ታሳቢ ያደረጉ ናቸው፡፡ የምርጫ 
ማስፈፀሚያ ስርአቱም ቢሆን 
ግልፅነትና ተጠያቂነትን 
የሚያሰፍም አይደለም፡፡ ሁሉም 
ሀቀኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
በአንድነት እንደሚስማሙት ከዚህ 
ቀደም በምርጫ ቦርድ ቡራኬ 

አግኝተው የኢህአዴግ አሸናፊነት 
የተነገረባቸው ምርጫዎች ሁሉ 
በገዢው ፓርቲ የተጭበረበሩ 
ናቸው፡፡ በመሆኑም አብዛኞቹ 
የኢህአዴግ ተቀናቃኝ ፓርቲዎች 
ወደ ምርጫ የሚገቡት ቦርዱን 
እንደ አንድ ገለልተኛ ተቋም 
ቆጥረው ሳይሆን የሚመርጠን 
ህዝብ የሰጠውን ድምፅ ያስከብራል 
በሚል መንፈስ ነው፡፡ የምርጫ 
ጣቢያዎች አደረጃጀት፣ የታዛቢዎች 
አመራረጥና ከድምፅ አሰጣጥ እስከ 
ውጤት አገላለፅ ያለውም የምርጫ 
አፈፃፀፀም ስርአትም ግልፅነት 
የሰፈነበት አለመሆኑ ደግሞ 
ደጋግሞ ጭቅጭቅ ሲያስነሳ የኖረ 
ጉዳይ ነው፡፡ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
ለገዢው ፓርቲ ወገንተኛ የሆነ 
የምርጫ አስፈፃሚ አካል ቡራኬ 
በሚሰጠው ምርጫ መሳተፍ መች 
ይሆን የሚታክታቸው?    

በምርጫ ሂደት ውስጥ 
ያለመግባባት አይጠፋም ትልቁ ነገር 
አለመግባባቱ የሚፈታበት መንገድ 

ነው፡፡ በምርጫው ላይ የሚፈጠሩ 
ቅሬታዎችንና አለመግባባቶችን 
ያለአድሎ መፍታት የሚያስችል 
አካልና ስርአት መኖር ሌላኛው 
የምርጫ ፖለቲካ መደላድል ነው፡
፡ በኢትዮጵያ በምርጫ መሀል 
የሚከሰቱ አለመግባባቶችንና 
ቅሬታዎችን መፍትሄ የሚሰጡት 
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና ፍርድ ቤት 
ናቸው፡፡ ከላይ እንደተመለከትነው 
ምርጫ ቦርድ ከገዢው ፓርቲ 
ተፅእኖ ነፃ ያልወጣ እንደመሆኑ 
የሚቀርቡ ቅሬታዎችንም ሆነ 
አለመግባባቶችን ለመፍታት 
የሚያደርገው እንቅስቃሴ ሁሉ 
የኢህአዴግን ጥቅም የሚያስከብር 
እንደሆነ ካለፉት ተሞክሮዎች 
መመልከት ይቻላል፡፡ ሁለተኛው 
የቅሬታ ማስተናገጃ መድረክ 
የሆነው ፍርድ ቤትም በተመሳሳይ 
ጫናስር የሚሰራና የመንግስት 
ኃላፊዎችን የልብ ትርታ 
እየተከተለ ውሳኔ የሚያስተላልፍ  
ተቋም ሆኗል፡፡ በገለልተኝነት 
ምርጫ ላይ የሚፈጠሩ ቅሬታዎች 

ያለአድሎ መፍታት የሚያስችል 
ስርአት ቢኖርም ቅሬታውን 
መፍትሄ የሚሰጥ ገለልተኛ አካል 
አለመኖሩ ተፎካካሪ ፓርቲዎች 
በልበ ሙሉነት ወደ ምርጫ 
እንዳይገቡ እንቅፋት ሚያስቀምጥ 
ነው፡፡    

ኢህአዴግ እነዚህን መሰረታዊ 
የምርጫ ቅድመ ሁኔታዎች 
ሳያሟላ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
ውጤቱ ወደታወቀ የአዲስ አበባና 
የአካባቢ ምክር ቤት ምርጫ 
እንዲገቡ ጥረት አያደረገ ነው፡
፡ ይህ ወቅት ከሀቀኛ ተቃዋሚ 
ፓርቲዎች ብስለት የተሞላበት 
ውሳኔ የሚጠበቅበት ነው፤ ሁለት 
ምርጫ አላቸው አንድም ለነፃ 
ምርጫ የተስተካከለ መደላድል 
እንዲፈጠር መታገል አሊያም 
እንደተለመደው ኢህአዴግን 
በማጀብ ወደ ምርጫ ገብቶ 
“ምርጫው ተጭበርብሯል” በሚል 
አታካች ዜማ ከአምባገነኖች ጋር 
መደነስ፡፡

ምርጫ ለለውጥ ወይስ. . .
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	 የአዲሱን ጠ/ሚ/ር የፓርላማ 
አቀራረብ እንዴት አገኙዋቸው?
የኔ ከብዙዎች ይለያል፡፡ አብዛኛው የተለየ 
ብዙ ነገር ይጠብቅ ነበር፡፡ ጠ/ሚ/ሩ በራሳቸው 
አካሄድ በራሳቸው ቁመና እንዲመጡ 
የሚጠብቁ ነበሩ ፡፡ ሰርፕራይዝ ቢያደርጉን ደስ 
አይለኝም ባልልም ነገር ግን የራሳቸውን ብዙ 
ነገር እስኪያመቻቹ ድረስ ይህን አያደርጉም፡
፡ ውስጥ ውስጡን እየሰሩ ወደ ራሳቸው 
የሚመጡበት ነገር ይኖራል፡፡
	 ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ኃ/ማርያምን 
መተቸት መቸኮል ይሆን? 
 የሚበጀን ራሳቸውን ሆኑ አልሆኑ እያልን 
ከመተቸት ራሳቸውን እንዲሆኑ መምከር 
ነው፡፡
	 የአቶ መለስ የአጥቂነት መንፈስ 
በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ላይ  ግን ያደረ 
አይመስልም?
ተቃዋሚዎችን በሚመለከት ለተጠየቁት 
ጥያቄ ከሰጡት መልስ አንፃር  ዛሬውኑ 
ጥያቄዎቻችሁን ይዛችሁ ቤተመንግስት ኑ 
ይሉናል ብሎ የሚጠብቅ ተሳስቷል፡፡ ስለዚህ 
እኛም አኮሞዴቲቭ ሆነን ለድርድር የሚሆን  
እድል ማበጀት አለብን፡፡ ገና ከአሁኑ በፍርሃት 
ግብግብ እንዳይጀምሩ ማለቴ ነው፡፡ አንደኛውኑ 
ሁሉን ነገር ተሳስተው ከጀመሩት መውጪያ 
ቀዳዳ ይጠፋቸዋል፡፡ እንደዚያ እንዳይጀምሩ 
ነው መጣር ያለብን
	 በዚህ አመት የአዲስ አበባና 

የአካባቢዋ ምርጫ ይደረጋል፡፡ አብዛኞቹ 
ተንታኞች እንደሚሉት በኢትዮጵያ 
ባለው ሁኔታ የቅድመ ምርጫ መደላድል 
የለም፣ ተቃዋሚዎች ምርጫ ተወዳድረው 
የሚያሸንፉበት ፖለቲካዊ ከባቢ አልተፈጠረም 
፡፡ ከዚህ አንፃር የአንድነትና የመድረክ ወደ 
ምርጫው መግባት ምን ለውጥ ያመጣል 
ብለው ያስባሉ? ፋይዳስ ይኖረዋል ? 
እኔ ምርጫ መሳተፍ ፋይዳ አለው ብዬ 
እከራከራለሁ፡፡ በፓርቲ ደረጃ እንወዳደር 
አንወዳደር ገና ያልለየለት ነገር ነው፡፡ ነገር 
ግን የምርጫ ፓርቲዎች እስከሆንን ድረስ 
ስራችን ለዚያ የሚሆን ነው፡፡ መደላድል 
የለም በሚል ቁጭ ብንል ቁጭ ማለታችን 
መደላደልን አያስተካክልልንም፡፡
	 ይህ ባልተሟለበት ሁኔታ የምርጫ 
ፓርቲ መሆን በራሱ ስህተት አይደለም? 
አይደለም ይህ ስህተት ከሆነ ፓርቲ መዝጋት 
ነው፡፡ ሌላው አማራጭ ፈቃድ አይጠይቅም፡፡
	 የምርጫ ፓርቲ ከመሆን በመለስ 
ማህበራዊ ንቃትና እንቅስቃሴ በመፍጠር 
ለምርጫ የሚሆን መደላድል ለመፍጠር 
መታገል ይቻላል ብዬ ነው፡፡አይቻልም እንዴ 
?
እርሱ የፓርቲ ስራ አይደለም፡፡ የምትናገረው 
ስለ ሲቪል ማህበራት ስራ ነው፡፡ አሁን 
ካለው ሁኔታ የተነሳ ግን የሲቪል ማህበራትን 
ስራ እየቀላቀልን እንሰራለን፡፡ መንቀሳቀስ 
ስላልተፈቀደላቸው ስራቸውን ደርበን 

እንሰራለን፡፡ በቂ ሚዲያዎች ቢኖሩ ጋዜጣ 
ማተም አይጠበቅብንም ነበር፡፡ ሆኖም የኛ ዋነኛ 
ትኩረት ሀገር ሊመሩ የሚችሉ መሪዎችን 
ማፍራት ነው፡፡ የህዝብን ድምፅ ማስከበር 
ነው፡፡ ነገሩ ኢህአዴግ ምርጫ ያጭበረብራል፡
፡ ነገር ግን ዛሬ መርካቶ ስትሄድ ሞባይል 
ከቀማህ በሌላ ቀን ስትሄድ መጠንቀቅ አለብህ፡
፡ የሚቀማው የህዝብ ድምጽ በመሆኑ ህዝቡ 
የራሱን ድምፅ መጠበቅ አለበት፡፡ ምርጫ 
ካልገባን ግን ስለሌላችሁ አልመረጥናችሁም 
ይላል፡፡ ህዝብ እንዲህ ካለ ኢህአዴግ ምንም 
ሊያደርግ አይችልም፡፡
	 ከዚህ አንፃር አንድነት ቢወዳደርም 
ባይወዳደርም ውሳኔ እስከሚሰጥ መዘጋጀቱ 
አይቀሬ ነው፡፡ ምን ያህል የምርጫ ታዛቢ 
መሆን የሚችሉ ሰዎችን የሚያንቀሳቅሱ 
ሰዎችን አዘጋጅታችኋል? 
ከግዜው የቀደመ ጥያቄ ነው 
	 አንድነት የስትራቴጂ ሰነድ አለው፣ 
ሌሎች ፓርቲዎች ካዘጋጁትም የአንድነት 
የሚልቅ ይመስለኛል፡፡ ነገር ግን ስትራቴጂካዊ 
አስተሳሰብና አካሄድ ተቃዋሚዎች ጋር 
ይጎድላል ይባላል፣ ይህ ሰነድ ያን ክፍተት 
ይሞላል? ለማንኛውም በሰነዱ ላይ 
ያሰፍራችሁትና የተገበራችኋቸው ነገሮች ምን 
ያህል ይጣጣማሉ?
በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ለመስራት እየጣርን 
ነው፡፡ ነገር ግን ዕቅዶቹን ለመፈፀም 
የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ባልተሟሉልን 

ልክ ጎዶሎ መሆኑ አይቀርም፡፡ አሁን ግን 
እዚያ ደረጃ ላይ አልደረሰንም፡፡ ወደ ሞቀበት 
የማጋደል ሳይሆን ምርጫን መሠረት ያደረገ 
እንቅስቃሴ ስለምናደርግ ጥሩ ነው፡፡ በተለይ 
በራሳችን አቅም ራሳችንን ችለን ለመንቀሳቀስ 
የምናደርገው ጥረት ጥሩ ነው፡፡ በጋዜጣና በድረ 
ገጽ ህዝብን ለመድረስ  ጥረት እናደርጋለን፡፡ 
ብዛት ብቻ ሳይሆን ብቃት ያላቸውን አባላት 
የመመልመል ጥረታችን ግን በቂ አይደለም፡፡
	 ይህ ከሆነ ኢህአዴግ ህገ ወጥ እንኳ 
ቢሆን ለሰዎች የመንግስት ስራ እየሰጠና አበል 
እየከፈለ አባል ያደርጋል፡፡ አንድነት መንግስት 
ቢሆን ይህን ያድርግ ባይባልም አሁን ማድረግ 
ያለበት ሰዎችን በአማራጭ የመማረክ ጉዳይ 
ነው፡፡ በዚህ በኩል ምን ያህል ሄዳችኋል?
ይህ ከባዱ ግን ትክክለኛው መንገድ ነው፡
፡ የምንገኘው ለመስጠት የሚመጡ ሰዎች 
የሚመረጡበት ቦታ  እንጂ የሚያገኙበት 
አይደለም፡፡ ሆኖም ይህ በቂ አይደለም፡፡ ም/ቤት 
ውስጥም ሆኜ አንዳንድ ጥያቄዎችን ስጠይቅ 
መልስ አንዲሰጠኝ ሳይሆን ኢህአዴግና እኛን 
ለመለየት ነው፡፡ ለነጋዴው እንዲያ ይደረግ 
ስል ኢህአዴግ በያዘው ርዕዮት አለም ያንን 
እንደማያደርግ አውቃለሁ፣ አንድነት ደግሞ 
ለዚያ መልስ እንዳለው ለማሳየት ነው፡፡ 
የቀበሌ ቤቶችን ለነዋሪዎቹ አስተላለፏቸው 
ስንል ያን መያዣ ማድረግ ስለሚፈልጉ 
እንደማያስተላልፉላችሁ እናውቃለን፡፡ 
አንድነት ግን ያን ያደርጋል ለማለት ነው፡
፡ መንግስት ገንዘብ ካለው ስኳር ፋብሪካ 
ከሚገነባ ለዜጎች አበድሮ እነሱ ሰርተው 
ቢከፍሉ ነው የሚሻለው እንላለን፡፡ ይህ ግልጽ 
ልዩነታችን ነው፡፡
	 አንድነት ውስጥ ያሉ አመራሮች 
የራሳቸውን ካድሬ የማሰልጠን ብቃት 
ነበራቸው ነገር ግን የርዕዮት አለምና የአመራር 
አባላት የመመልመል ስልጠና የማትሰጧቸው 
ለምንድ ነው? ከውጭ የሚመጣውን ብቻ 
የምትጠብቁበትስ ለምንድነው?
ዕቅዱና አደረጃጀታችን ይጠናቀቅ በሚል ነው፡
፡ ዋናው ነገር ግን ይህን ለማድረግ ዕቅዱ 
አለን፡፡ የትኛውም ፕሮፌሰር የሊበራል 
ዲሞክራሲ ፍልስፍናን ሊተነትን ይችላል፤ 
የኛን ሀሳብ ግን አይሸከምልንም፡፡ ቅኝቱን እኛ 
ነን የምናውቀው፡፡
	 የፓርቲዎች ህብረት 
እንደሚያስፈልግ አንድነት በስትራቴጂ 
ሰነዱም አስቀምጧል፡፡ እየተሰራ ያለ ነገርም 
አለ፡፡ ምን እድገት አሳይቷል፤ ጥቅሙስ 
ምንድነው?
አንድነት ፍላጎት እንዳለው አስቀምጧል፡፡ ይህ 
ግን ሌሎቹ አሏቸው ማለት አይደለም፡፡ ነገር 
ግን የተበታተነ ትግል ጠቃሚ አይደለም፤ 
ሁሉም ሰው በአንድ ቅርጫት ይግባ ባንልም  
የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከሁለትና ሦስት 
አማራጮች በላይ ያስተናግድ አንልም፡፡ ከዚህ 
አንፃር ከአንድነት ጋር እስከ ውህደት ድረስ 
ለመሄድ የሚፈልጉ ስላሉ አብረን ሂደቱን 
እየተከታተልን ነው፡፡ ሁሉም ወደሚመስለው 
ቢሄድ ጥሩ ነው፡፡ ኢህአዴግን የሚመስሉትም 
ሊቀላቀሉት ይችላሉ፡፡ የኢህአዴግን አካሄድና 
ስራ እየደገፉ ሌላ ሰርቴፊኬት ይዞ ፓርቲ 
መባል ትርጉም የለውም፡፡ ይህ አማራጮቹን 
ውስብስብ ያደረጋል፡፡ አማራጩን ባያወሳስቡት 
እና ለዋንጫ ብንጫወት መልካም ነው፡፡
	 አንዳንድ ሰዎች የተቃዋሚዎች 
ትብብር መመስረት የሚገባው በፕሮግራማቸው 
ተመሳሳይነት ላይ ሳይሆን ኢህአዴግን በመጣል 
ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ በመመስረት ላይ 
ባላቸው አላማ መሆን አለበት ፡፡ ልዩነታቸው 
በድህረ ኢህአዴግ ውስጥ ይፈቱታል ይላሉ፡፡ 
በዚህ አልስማማም፡፡ ኢህአዴግን ጥለን ከዚያ 
በኋላ እንነጋገራለን አይሰራም፡፡
	 እያልኩ ያለሁት፤ እነዚህ ተባባሪዎች 

ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን እንገንባ 
እያሉ ነው፡፡ በየትኛውም ህጋዊ ትብብር 
ኢህአዴግን ካስወገዱ ለዴሞክራሲዊነት 
የሚደረገው ትግል ሰመረ ማለት ነው፡፡ 
ታዲያ በዚያ ዴሞክራሲያዊነት ውስጥ ስለ 
ልዩነት ማውራት አይቀልም?
አሁን ልዩነት መፍታት ያልቻሉት ኢህአዴግን 
አስወግደው ይብዛም ይነስም ስልጣን ይዘው 
ይፈታሉ ብዬ አልገምትም፡፡ ዋናው ጉዳይ 
በራሱ ኢህአዴግን መጣል ተደርጎ መያዝ 
የለበትም፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ 
ስርዓት መገንባት አለበት ከተባለ ሲጀመር 
ነው፡፡ “የትም ፍጪው ዱቄቱን አምጪው 
አይሰራም፡፡ “The means Justifies the 
end” የሚለው ይስማማኛል፡፡
በግድ መስማማት የለብንም እኮ፡
፡ ያለመስማማታችንንም ግልጽ ማድረግ 
ሌላ ነገር ነው፡፡ ለምሳሌ ኢህአዴግ 
አብዮታዊ ዴሞክራሲን ትቻለሁ ካላለ በቀር 
አንስማማም፡፡ ይህ አንድ አማራጭ ነው፡
፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ከፈለገ አብዮታዊ 
ዴሞክራሲን ሲመርጥ ሊኖር ይችላል፡
፡ እኛ ግን የተለየ አማራጫችንን ለህዝብ 
የምናደርስበት መድረክ ይኑረን ነው፡፡
	 መለስ ዜናዊ መስከረም 2000 
ዓ.ም በብዕር ስማቸው (ታደሰ ገ/ወልድ) 
አዲስ ራዕይ መጽሄት ላይ ሙሉ በሙሉ 
ፅፈው እንደነበር ይነገራል፡፡ በዚያ ሰፊ ፅሁፍ 
ኢህአዴግ ዴሞክራሲያዊ አውራ ፓርቲ 
(dominate democracy party) ነው ሲሉ 
ተከራክረዋል፡፡ ይህ እውነት ነው? ሲዊድን 
ውስጥ ካለው ሁኔታስ ጋር የኛ መወዳደር 
ይችላል?
ይህ ፍልስፍና በኢትዮጵያ ውስጥ ተቀባይነት 
አግኝቷል የሚለው አያስማማኝም፡፡ 
የኢህአዴግ አባላትም አይስማሙም፡፡
	 ጥያቄዬ አውራ ፓርቲ የሚፈጠረው 
ሌሎች ፓርቲዎች እያሉ ህዝቡ ግን አንዱን 
የበለጠ ስለሚወደው ያገነዋል፣ ተደጋጋሚ 
ይመርጠዋል የሚል ነው ሂደቱ ግን 
ዴሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ነው፡፡ መለስም 
በፅሁፋቸው ህዝቡ ዴሞክራሲያዊ በሆነ 
መልኩ እኛን እየመረጠ አውራ አድርጎናል 
የሚል ነው፡፡
ይህ ውሸት ነው፡፡ የኢህአዴግ አባላቱ 
በራሳቸው በያንዳንዱ ጥቅማቸውን መንዝረ 
ስታየው ተጠቃሚዎች አይደሉም፡፡ ቅሬታ 
አለባቸው የአብዮታዊ ዴሞክራሲን መስመር 
የማስፈፀም ግዴታ ውስጥ ገብተዋል እንጂ 
ተጠቃሚ ግን አይደሉም፡፡ አንድ ተግባራዊ 
ምሳሌ ልንገርህ የሊዝ ፖሊሲ ም/ቤት ውስጥ 
አፅድቀው ብቻዬን ተቃውሜ ስወጣ ያፀደቁት 
ሰዎች ምን እናድርግ ብለው ቅሬታ ያነሱ 
ነበር፡፡ የየራሳቸውን መኖሪያ ቤት ዋጋ 
አሳጥቶባቸዋል፡፡ እነሱ እንኳ ተጠቃሚዎች 
አይደሉም፡፡ ሌላውማ ሌላ ነው፡፡ አውራ 
ፓርቲ መሆኑን ችግር የለብኝም፡፡ ህዝቡ 
ተመችቶኛል ብሎ እስከመረጠ ድረስ ችግር 
የለብኝም፡፡
	 አውራ ፓርቲ የሆነው በራሱ 
ጉልበት ነው ማለት ነው?
አውራ ፓርቲም አይደለም ዴሞክራሲያዊም 
አይደለም፡፡ ኢህአዴግ በጉልበቱ የሚኖር 
ቀማኛ ፓርቲ ነው፡፡
	 የኢህአዴግ አባላት እንኳ ለጥቅም 
እርስ በርስ የሚወዳደሩበት ደረጃ ላይ 
ደርሰዋል፡፡ ህዝቡ ደግሞ የችግሩ መጠን ቀን 
በቀን እየጨመረ ነው፡፡ እንው ህዝቡ ብሶቱ 
ቢለካ ምን ያህል ነው?
ሰዎች በምን ደረጃ እንደሚማረሩ ማወቅ 
ይከብዳል፡፡ ለምሳሌ በኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ 
ላይ የሚገጠመው ፊውዝ ሀይል ከበዛበት 
ይቃጠላል፡፡ ኢትዮጵያውያን ምን ጋ ሊደርስ 
ነው በቃን የሚሉት የሚለው አይታወቅም፡፡ 

ስለ ነፃነት ጥምቅ አናውቅም ማለት አልችልም፡
፡ ነገር ግን ኑሯችን ወደታች የሚያድግ ነው፡
፡ በቀን ሦስቱ እንበላ ከነበረ አሁን አምስት 
አስራ አንድ እንደርጋለን፡፡
አምስት አስራ አንድ ካስቸገረን ጥራት ላይ 
እንመጣለን፡፡ ቆሎ ዳቦ እያልን በላን እንላለን፡
፡ ይሄን መቼ ነው በቃኝ የሚለው ካልን 
የሚያቀው ፈጣሪ ብቻ ነው፡፡ ኢህአዴግን 
በቃን ለማለት ግን ከበቂ በላይ የሆነ ምክንያት 
አለን፡፡ ጋዝ መግዛት አቃተን ወደ እንጨት 
ስንመለስ ነበር በቃን ማለት የሚገባን፡፡ 
ጤፍ መግዛት ተስኖን ወደ ስንዴና ማሽላ 
ስንመለስ “ጤፍማ የኢትዮጵያዊነት ምልክት 
ነው፡፡ ይህን የማያደርግልኝ መንግስት በቃኝ 
ማለት ነበረበት፡፡ መቼ ነው የሚበቃው ካልከኝ 
አላውቅም እልሃለሁ፡፡
	 የእስልምና እምነት ተከታዮች 
የሚያነሱት ጥያቄና የመንግስት አያያዝ 
እንዴት የሚታይ ነው?
እኔ ሁሌ እንደምለው የሀይማኖት ጥያቄ ከህገ 
መንግስቱ ውጭ በምንም መልኩ መታየት 
የለበትም፡፡ አሁን መንግስት የያዘበት መንገድ 
የተዋጣለት ነው ብዬ ለመስከር አልችልም፡
፡ በጣም ቀላል የሆነውን ጥያቄ መንግስት 
ከጀርባው የሆነ የሚፈልገው ነገር ስላለ ሆን 
ብሎ እያወሳሰበ ያለ ይመስለኛል፡፡ ለምሳሌ 
የሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድ ቀላል ጥያቄ 
ጠይቋል፡፡ ያ ቀላል ጥያቄ ምርጫው ማከናወን 
ያለበት በእምነት ተቋማችን ውስጥ ነው አሉ፡፡ 
ይህ አያከራክርም፡፡ ሌሎች የእምነት ተቋማት 
ቀበሌ መርጠው አያውቁም፡፡ መስጊድ ሄዶ 
መምረጥም መመረጥም የእምነቱ ግርማ 
የሚጠይቅ ነው፡፡ ይህን መንግስት ለምን 
መቀበል እንዳልፈለገ አልገባኝም፡፡ ቀበሌ 
ለመምረጥ የመጣው ሰውዬ በስመ ተውፊቅ 
ሙስሊም ነው ሊባል ነው? መስጊድ ቢሆን 
በስራው ማንም ያውቀዋል፡፡ ነገ ደግሞ 
ምርጫውን ምርጫ ቦርድ ነው ማከናወን 
ያለበት ሊሉ ይችላሉ፡፡ ሌላው የፈለጉትን 
ሴክት የመከተል መብታቸው ሊጠበቅላቸው 
ይገባል፡፡ የትኛው ሴክት ነው ለኢትዮጵያ 
የሚመቸው ማለት የለባቸውም፡፡ ያሸነፈው 
ቦታው ይያዝ፡፡ ይህ የህዝብ የመምረጥ 
መብት ነው፡፡ ቢፈልጉ የመሳሳት እድል 
እንኳ ሊሰጣቸው ይገባል፡፡ በሚቀጥለው 
ራሳቸው ያርሙታል፡፡ ኢህአዴግ ተሳስተው 
መድረክን እንዳይመርጡ ብሎ ይሰጋል እኮ! 
ይህ ዴሞክራሲያዊ አይደለም፡፡
	 ባለፉት 21 ዓመታት ኢህአዴግ 
የነደፋቸው ፕሮግራሞችና ፖሊሲዎች 
ሳይፈፅም አንዱ በአንዱ ላይ እየተደራረበ ዛሬ 
ላይ ደርሰናል፡፡ ኢህአዴግ ፕሮግራሞቹ ፍፁም 
ችግር የሌለባቸው ነገር ግን አፈፃፀሙ እክል 
የሚገጥመው መሆኑን ያነሳል፡፡ ጠ/ሚ/ሩ ሴራ 
በተሞላበት ሁኔታ ነበር የሚያድበሰብሷቸው፡
፡ አሁን ግን ያ የሚሆንበት ሁኔታ ባይኖር 
ወዴት የሚወስደው ይመስልዎታል?
መገመት ብዙም አልወድም፡፡ ግን የእድገትና 
ትራንስፎርሜሽን እቅዱን ካየን ኢህአዴግ 
ባለፉት 21 ዓመታት ያልሰራቸውን ስራዎች 
ለማካካስ የፈለገ ይመስላል፡፡ ያስቀመጣቸውን 
ነገሮች ከስራ እኔ ላጨበጭብለት እችላለሁ፡
፡ በይፋ ላደንቃቸው እችላለሁ፡፡ አሁን 
ሁለት ዓመት ተኩል አልቋል፡፡ ግማሹ 
ስራ ግን አልተሰራም፡፡ ግማሹ በዝግጅት 
ላይ ነን ይላል፡፡ አንዳንዱ ከዕድገት እና 
ትራንስፎርሜሽን አንፃር ክለሳ ይላል፡፡ ከዚህ 
አንፃር ተሳክቷል የሚሉት 11 ነጥብ ምና 
ምኑ ነው፡፡ ያንን ቆጥረን ስለማንረከብ ነው፡፡ 
አሁን ግን ጥሩ ጥሩ ቁጥሮችን ሰጥተውናል፡
፡ ይህን ያክል ኪሎ ሜትር ባቡር መስመር 
ይህንን ያክል ኪሎ ሜትር መንገድ ብለውናል፡
፡ ቆጥረን እንቀበላቸዋለን፡፡ ኤሌክትሪኩንም 
እንቀበላቸዋለን፡፡

ኢህአዴግን በቃ ለማለት ከበቂ 
በላይ ምክንያት አለን

የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ

 በጣም ቀላል የሆነውን ጥያቄ 

መንግስት ከጀርባው የሆነ 

የሚፈልገው ነገር ስላለ ሆን ብሎ 

እያወሳሰበ ያለ ይመስለኛል፡ 

ለምሳሌ የሙስሊሙ ማህበረሰብ 

አንድ ቀላል ጥያቄ ጠይቋል፡፡
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የኣምሪ ልጅ አክኣብ በእስራኤል መንግስት 
ላይ የነገሰ ሰባተኛ ንጉስ ነበር፡፡ በንግስና 
ዘመኑ ጅማሬ ላይ በመንግስት አስተዳደር 
በኩል ጠንካራ ንጉስ የነበረ ቢሆንም ፍፃሜው 
ግን በአሳዛኝ ትዕይንት የተሞላ ሆነ፡፡ ከዚህም 
የተነሳ በመጽሐፍ ቅዱስ 1ኛ ነገስት 16፥30 
ላይ ‹‹ከእርሱ በፊት ከነበሩት ሁሉ ይልቅ 
በእግዚአብሄር ፊት ክፉ አደረገ›› የሚል 
ብርቱ ቃል ተፅፏል፡፡ በሚስቱ በኤልዛቤል 
እየተመራ እግዚአብሄርን በክፉ ምግባሩ 
ያሳዘነ ንጉስ ነበርና፡፡

አክአብ እግዚአብሄር የእስራኤልን ህዝብ 
እንዲመራ ከሰጠው የንጉስነት ሥልጣንና 
ከቸረው ሀብትና ጥበብ ይልቅ የኢዝራኤላዊውን 
የናቡቴን የወይን ቦታ ሊነጥቀው ተነሳ፡
፡ ምስኪኑ ናቡቴ ከአባቶቹ የወረሰውን 
የአባቶቹ የታሪክ አሻራ ያረፈበትን የወይን 
ሥፍራ፣ ለቀጣይ ትውልድ እንዲያስተላልፍ 
በኑዛዜ ያገኘውን ለም የወይን መሬት፣ አያት 
ቅደመ አያቶቹ ከግብፁ ፈርኦን ቤት ባርነት 
ተላቀው አምላካቸው ካወረሳቸው የተስፋይቱ 
ምድር ያቆዩለትን የወይን እርሻ ንጉስ አክአብ 
ዙፋኑን ተገን አድርጎ ሊወርሰው ተመኘና 
“. . . በቤቴ አቅራቢያ ነውና የአትክልት 
ቦታ አደርገው ዘንድ የወይን ቦታህን ስጠኝ፡፡ 
ስለ እርሱም ከእርሱ የተሻለ ቦታ እሰጥሀለሁ 
ወይም ብትወደድ ግምቱን ገንዘብ እሰጥአለሁ” 
አለው ፡፡

ናቡቴ ግን የዋዛ አልነበረም፡፡ በአባቶቹ 
ርስትም ድርድርን አያውቅም፡፡ አክአብ 
ንጉስ ስለሆነ አልፈራውም፡፡ ከአፍ እስከገደፉ 
የታጠቀ የጦር ሀይል ቢኖረውም ልቡ 
አልራደም፡፡ ዘራፍ አለ ናቡቴ! “የአባቶቼን 
ርስት እሰጥህ ዘንድ እግዚአብሄር ያርቅልኝ” 
አለው ፍርጥም ብሎ፡፡ አሜን! አሁንም 
እንዲህ አይነት ነገስታትን እግዚአብሄር 
ከእኛም ዘንድ ያርቅልን!

ሚስቱ ኤልዛቤል ከባልዋ ከንጉስ አክአብ 
በእጅጉ የከፋች ሴት ነበረች፡፡ ከክፋትዋና 
ከእርኩሰትዋ የተነሳ በዮሐንስ ራዕይ ምዕራፍ 
20 ከቁጥር 20 እስከ 23 ስምዋ የረከሰና 
ጣዖታትን የማምለክ ምሳሌ ሆኖ ተፅፏል፡፡ 
አክአብም የዚህችን ሚስቱን ሀሳብ በመከተል 
ነበር እግዚአብሄርን ያሳዘነው፡፡ 

ናቡቴ የወይን እርሻውን ላለመስጠት 
አክአብን ፊት ለፊት ተጋፈጠው፡፡ አክአብም 
ተቆጥቶና ተናድዶ ጥቅልል ብሎ ተኛ፡
፡ ምግብም መመገብ አልፈለገም፡፡ ይህን 
የተረዳችው ቀዳማዊት እመቤት ኤልዛቤል 
በክፋት ተሞልታ በአክአብ ስም ደብዳቤ 
ፅፋ ማህተሙንም አትማ ለከተማው ህዝብ 
አዋጅ አስነገረች፡፡ ሁለት የሀሰት ምስክሮችም 
ናቡቴ እግዚአብሄርንና ንጉሱን እንደሰደበ 
አድርገው በአደባባይ እንዲመሰክሩ አደረገች፡፡ 
እነዚህን የሀሰት ምስክሮች መጽሐፈ ነገስት 
“ምናምንቴ ሰዎች” ይላቸዋል፡፡

በአክአብ ዘመን የነበሩ  “ምናምንቴ ሰዎች” 
ዛሬም በዘመን ኢህአዴግ እንደ አሸን ፈልተው 
በአደባባይ በንፁሀን ዜጎች ላይ በሐሰት 
ሲመሰክሩ አይተናል፡፡ የሰላማዊ ትግል 
አቀንቃኝ ወጣቶች በእነዚህ ምናምንቴ ሰዎች 
እብለት ዘብጥያ ሲወርዱ እየተመለከትን 

ነው፡፡ 

ቀዳማዊት እመቤት ኤልዛቤል ያዘጋጀቻቸው 
የሐሰት ምስክሮች በሰጡት ቃል ናቡቴ በህዝቡ 
ፊት ተወግሮ ተገደለ፡፡ እሷም ወደ ባሏ ዘንድ 
መልክተኛ ላከች፡፡ “ናቡቴ በህይወት የለምና 
በገንዘብ ይሰጥህ ዘንድ እምቢ ያለውን የወይን 
ሥፍራ ተነስተህ ውረስ” አለችው፡፡ ይህ ሁሉ 
ሲሆን ግን እግዚአብሄር በዙፋኑ ላይ ነበር፡
፡ እያንዳንዷን ድርጊት ያውቃታልና ፍርዱ 
ሳይዘገይ ወጣ፡፡ የናቡቴን ደም ውሾች በግፍ 
እንደላሱት የኤልዛቤልንም ደም ውሾች ላሱት፤ 
የክፉ ሰው ሞቱም አያምርም፡፡ (የጋዳፊን 
አሟሟት ልብ ይሏል፡፡)

ዛሬ አገራችን ያጣችው እንደ ናቡቴ አይነት 
ለአላማቸው የሚጨክኑ ዜጎችን ነው፡፡ በሐሰት 
በወንድሞቻቸውና እህቶቻቸው ላይ የሚመሰክሩ 
ምናምንቴዎችማ እንደ አሸን ፈልተው እያየን 
ነው፡፡ በረሀብ አለንጋ እየተገረፉ “ጠግበናል”፣ 
በግፍ ተረግጠው እየተገዙ “ነፃነት አግኝተናል” 
ባዮችን ቤት ይቁጠረው፡፡

ኢህአዴግ ከመሬት ይዞታ ጋር በተያያዘ 
የነደፈው ፖሊሲ ከሀገር ይልቅ የጠቀመው 
ጥቂት የስርአቱ ሹመኞችን ነው፡፡ ከቀበሌ 
ጀምሮ የስልጣን እርከኑን የተቆጣጠሩት 
ባለስልጣናት እንደ ንጉስ አክአብና ኤልዛቤል 
የድሀውን መሬት እየነጠቁ በለፀጉበት፡
፡ ምስኪኑን ህዝብ ከይዞታው እያፈናቀሉና 
እየቸበቸቡ አለማቸውን ቀጩበት፡፡ 

የግፍ ጥዋ ሞልቶ የፈሰሰባት የለገጣፎ ለገዳዲ 
ከተማ ነዋሪዎች ግን በሚያስገርም ሁኔታ 
ናቡቴን ሆነው ብቅ አሉ፡፡ እትብታቸው 
በተቀበረበት ከተማ ጥቂት የኦህዴድ/ኢህአዴግ 
“አክኣቦች” የአባቶቻቸውን የእርሻ መሬት 
በመናኛ የካሳ ክፍያ ገንዘብና በጠብመንጃ 
አፈሙዝ እያስገደዱ በልማት ሰበብ ላለፉት 
ሰባት አመታት ባለማቋረጥ ሸንሽነው ቸረቸሩት፡
፡ ትውልዱ እንኳን ያባቶቹን ርስት ሊወርስ 
ይቅርና አባቶቻቸው በዕድሜ ጀንበራቸው 
መጥለቂያ ሰዓት በድህነት ሲቆራመዱ 
ተመለከቱ፡፡ እነሱም የነገ ተስፋቸው ዛሬ ላይ 
ሲጨልም ታያቸው፡፡ በገዛ አገራቸው መፃተኛ 
ሆኑ፡፡ “ግፍ ሲናኝ ከብት ሰጥሞ ድንጋይ 
ይዋኝ” ይላሉ አበው፡፡ በለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ 
የተከሰተው ይሄ ነበር፡፡ ጥቂት ተሻDሚዎች 
በሀብት የናኙባት ህዝቡ ግን አውራ እንደሌለው 
ንብ የተበተነባት ትንሽዬ ከተማ፡፡

ቀድሞ የማይተዋወቁ ወጣቶች ተቀራርበው 
ስለከተማዋ ሁኔታ በግልጽ መወያየት ጀመሩ፡
፡ ከላይ እስከታች በኦህዴድ ቱባ ሹማምንት 
የተጠላለፈውን የሙስና ድር በጣጥሰው 
የነዋሪውን እምባ ለማበስ ቆርጠው ተነሱ፡፡ 
ላለፉት አምስትና ስድስት አመታት ከኦሮሚያ 
ክልላዊ መንግስት ለሚመጡ ሹማምንት 
ቢጮኹም ሰሚ አላገኙም፡፡ ይባስ ብሎም 
ተናጋሪዎቹ ከተማዋን ለቅቀው እንዲሰደዱ 
ተደረጉ፡፡ ለማጣራት ተወክለው የሚመጡት 
የክልል ሹማምንቶችም አፍ ማስዘጊያ 500 
ካሬ እየተሰጣቸው ይመለሱ ጀመር፡፡

ከወራት በፊት በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ላይ 
የተጀመረው የጩኽት ዘመቻ “ኢያ ደበርሳ” 
(ጩኽት አስተጋቡ) በሚል ህዝቡን ለትግል 
አነሳሱት፡፡ ብሶቱና ምሬቱ በጋዜጣዋ 
የተስተጋባለት ነዋሪ ብዙሃን መገናኛዎችን 
የትግል መሣሪያው አደረገ፡፡ እነዚህ በጣት 
የሚቆጠሩ የትግሉ አስተባባሪ ወጣቶች 
በአንዲት ጀንበር ከአንድ ሺህ በላይ የሚጠጋ 
ህዝብን በማስፈረም ለዘመናት ያልተደፈረውን 

የከንቲባውን ቢሮ ደፈሩ፡፡ “እስከ ዛሬ ድረስ 
የተሰጠው የይዞታ ማረጋጋጫ ካርታ ለእነማን 
እንደተሰጠና ከተማዋን የቆረቆሩትና በእርሻና 
በከብት እርባታ የሚተዳደሩት አባቶቻችን 
የካርታው ተጠቃሚ ያልሆኑበትን ምክንያት 
ማብራሪያ እንዲሰጠን እንፈልጋለን፡፡” ሲሉ 
አቤት አሉ፡፡ አቤቱታቸውም ከፍኖተ ነፃነት 
ጋዜጣ አልፎ አለም አቀፍ ሽፋን አገኘ፡
፡ ዘወትር እውነትን ፈልፍለው በማውጣት 
የህዝብን ብሶት የሚያስተጋቡት  የአሜሪካና 
የጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ጋዜጠኞች ከሰመጉ 
(ሰብአዊ መብት ጉባኤ) የልዑካን ቡድን ጋር 
ለገጣፎ ከተማ ላይ ድንገት በመከሰታቸው 
በለገጣፎ ከተማ “የነአክኣብ” መንደር በፍርሃት 
ራደ፡፡

እግዚአብሄር ከናቡቴ ተወግሮ መገደል በኋላ 
ነብዩ ኤልያስን ወደ ሰማርያ ላከው፡፡ አክኣብ 
ከናቡቴ በወረሰው የወይን እርሻ (መስክ) ላይ 
እንዳለ ነበር ኤልያስ የእግዚአብሄርን የቁጣ 
መልዕክት የነገረው፡፡ አክኣብ ቃሉን ከነቢዩ 
እንደሰማ ማቅ ለብሶ፣ በማቅ ላይ ተኝቶ 
እንደፆመ ይተርክልናል፡፡ የልዑካን ቡድኑ 
አባላትና የጋዜጠኞቹ በስፍራው መገኘት 
የነቢዩ ኤልያስን ያህል ነበር ለለገጣፎና ለገዳዲ 
ከተማ ነዋሪዎች፡፡ 

በተለይም የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ዜናውን 
በዘገበው ማግስት “ህዝቡን ለአመጽ 
አነሳስታችኋል፡፡ መንግስት ሞቷል በሚል 
የሽብር ተግባር ለመፈፀም ሞክራችኋል” በሚል 
እንቶ ፈንቶ በ25/01/2005 ዓ.ም ከንጋቱ በ11 
ሰዓት 7 ወጣቶችን ቤታቸውን በማስፈተሽ 
ስብስቦ አሰራቸው፡፡ በወቅቱ ኤልዛቤል ናቡቴ 
ተወግሮ እንዲገደል በአክኣብ ስም ደብዳቤ ፅፋ 
ወደ ከተማዋ ህዝብ የላከችውን አይነት ሚና 
የተጫወተው የከተማዋ አቃቤ ህግ ቢሮ ነበር፡፡ 
አንዳችም የክስ ፋይል ባልተከፈተበትና ምንም 
አይነት የወንጀል ማስረጃ በሌለበት ሰላማዊ 
ምድር፣ የከተማዋ ሹማምንት ለፖሊስና 
ለአቃቤ ህግ በሰጡት ቅፅበታዊ ትዕዛዝ 
ወጣቶቹ ቢታሰሩም የከተማዋ ነዋሪዎች እሳት 
ለብሰው፣ እሳት ጎርሰው ፖሊስ ጣቢያውንና 
ማዘጋጃ ቤቱን በመክበብ ጩኽታቸውን 
አስተጋቡ፡፡ “መሬታችንን በግፍ የቀማችሁንና 
የተጣፈ ሱሪና የተንሻፈፈ ጫማ አድርጋችሁ 
ወደ ከተማዋ የገባችሁት እናንተ ሹማምንት 
ዛሬ በብርሃን ፍጥነት ባለ ዘመናዊ የቤት 
መኪናና ባለ ትልልቅ የንግድ ድርጅት ባለቤት 
የሆናችሁት ሳያንስ ልጆቻችንን ማሰራችሁ 
ለእኛ የቁም ሞት ስለሆነ ባስቸኳይ የታሰሩት  
ፍቱልን፡፡ መቼም ጊዜው የናንተ ነውና 
መሬቱን እንዳሻችሁ አድርጉ፡፡ መንግስት 
ባለበት አገር በጠራራ ፀሐይ የህዝብና የአገርን 
ሀብት የዘረፋችሁት እናንተ እያላችሁ ስለ 
መብታችን የሚሟገቱትን ወጣቶች ማሰር 
አትችሉም. . .” የሕዝቡ ጩኽት ከሰማየ 
ሰማያት እንደሚወርድ እቶን እሳት ነበር 
የሚፋጀው፡፡  በተለይም በ26/01/05 ቅዳሜ 
ዕለት የከንቲባውን ቢሮ መገኘት የሰማው 
ነዋሪ በነቂስ በመውጣትና በመክበብ ቀኑን 
ሙሉ አግተውት መዋላቸው የሕዝብ 
ቁጣ በጠብመንጃ አፈሙዝ እንደማይበርድ 
በአደባባይ ያስመሰከረ ተግባር ነበር፡፡

የሕዝቡ ቁጣ ያስፈራቸው ሹማምንት ቅዳሜ 
ማምሻውን የታሰሩትን ለመፍታት ተገደዱ፡፡ 
በጣም የሚያስገርመው ወጣቶቹ በህግ ከለላ 
ስር እያሉ የከተማዋ የኦህዴድ ሹማምንት 
(ከንቲባውን ጨምሮ) በፖሊስ ጣቢያ ግቢ 
ተገኝተው የፖሊስን የወንጀል ምርመራ 
ተግባር ሲፈፅሙ መታየቱ በአገሪቱ ያለውን 
የፍትህ ስርዓት ጥያቄ ውስጥ ያስገባ ድርጊት 
ሆኖ አልፏል፡፡ ከሁሉም የሚያስገርመው 

ደግሞ ቅዳሜ የፍርድ ቤት ሥራ በሌለበት 
ሁኔታ ምሽት 12፡40 ሰዓት ላይ በ21 ሺህ 
ብር ዋስትና እንዲፈቱ መደረጉ ነው፡፡ 

ዛሬም የነዋሪው ህዝብ ትግል አልተገታም፡፡ 
አቃቤ ህግ አንዳችም የክስ ቻርጅ ስላላቀረበና 
ምንም መረጃ ስለሌለው በዋስትና የተያዘው 
21 ሺህ ብር እንዲመለስላቸው እየጠየቁ ሲሆን 
ብዙሃን መገናኛዎች በተለይም የአሜሪካና 
የጀርመን ሬዲዮ ጣቢያ ጋዜጠኞች እና 
የተለያዩ ብሔራዊና አለም አቀፋዊ የሰብአዊ 
መብት ተሟጋች ድርጅቶች ለለገጣፎ ለገዳዲ 
ከተማ ነዋሪዎች ጩኽት ትኩረት ሰጥተው 
እየሰሩ ናቸው፡፡

ትግሉ የሚጠናቀቀው በድል ነው፤ ሕዝቡ ህገ 
መንግስታዊ መብቱን ለማስከበር ከሚያደርገው 
ትግል አንዳች ኃይል አይገታውምና፡፡ 
የሕዝቡን መሬት እየቀሙ የቸረቸሩ ሙሰኞች 
ለፍርድ መቅረብ ይገባቸዋል፡፡ በህዝቡ ስም 
የተሰራው እስከ 21 ሺህ የሚጠጋ የይዞታ 

ማረጋገጫ ካርታ አሰጣጥ ምስጢሩ መጋለጥ 
አለበት፡፡ ካለ አግባብ የተዘረፈው የህዝብና 
የአገር ሀብት የሆነው መሬት በፀረ ሙስና 
ኮሚሽንና ጉዳዩ በሚመለከታቸው አካላት 
አፋጣኝ እርምጃ ሊመለስ ይገባል፡፡ 

የከተማዋ ነዋሪ ህዝብም ህገ መንግስቱ 
ያረጋገጠለትን ዲሞክራሲያዊ መብት 
ተጠቅሞ ያመነባቸውን መሪዎች በግልጽነትና 
በተጠያቂነት መርሆዎች ላይ ተንተርሶ 
እንዲመርጥ እድል ሊሰጠው ይገባል፡፡ 
የቀበሌ ሊቃነ መናብርትን ሳይቀር ከተለያዩ 
አካባቢዎች እየመደቡ ስልጣን ላይ ማስቀመጥ 
የሕዝቡን ሕገ መንግስታዊ መብት የሚጥስ 
ነው፡፡ ሕዝቡ መሪዎቹን ከራሱ መሀከል 
መርጦ እንዲሰይም ሁኔታዎች ካልተመቻቹ 
የከተማው ሁኔታ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ 
ሊያመራ ይችላል፡፡ 

የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሹማምንት ከአቶ 
መለስ ቀብር ማግስት በግምገማና በሹም ሽር 

ሥራዎች በመጠመዳቸው እስከ ዛሬ ለህዝቡ 
ጩኽት ምላሽ አልሰጡም፡፡ ይሁን እንጂ 
ነዋሪዎቹ የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ አለማየሁ 
አቶምሣ ሰብስበው እንዲያነጋግሯቸው ይሻሉ፡
፡ ነዋሪዎቹ ሙስናን በመዋጋት ሙሰኞችን 
ለፍርድ ለማቅረብ የጀመሩትን ትግል 
የትኛውም ባለ አዕምሮ የሆነ ሰብአዊ ፍጡር 
የሚደግፈው ሰናይ ምግባር ነው፡፡ ይሄ 
የመንግስት በተለይም የፀረ ሙስና ኮሚሽን 
ተቀዳሚ ተግባር መሆኑን የክልሉ መንግስት 
ሊገነዘበው ይገባል፡፡

ኦህዴድም የፈጣሪዎቹን የሕወሓትና የብአዴን 
መሪዎችን ፍላጎት ለማሳካት ላለፉት 21 
ዓመታት ያጎበደደው ይብቃና የኦሮሞን 
ህዝብ እምባ ለማበስ የራሱን ጉብጠት ያቃና፡
፡ “እወክለዋለሁ” የሚለውን ህዝብ በራሱ 
ሹማምንት እያስዘረፈና እያስገረፈ ከአሁን 
በኋላ በስልጣን ላይ መቀጠል አይችልም፤ 
ሕዝቡ የፍርሃትን ተራራ እየናደ መውጣት 
ጀምሯልና፡፡

የለገጣፎ ለገዳዲ ነዋሪዎች  የዘመናችን “ናቡቴዎች”

በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ እና በጤና 
ጥበቃ ሚኒስቴር ጥብቅ ቁጥጥር 
እንደሚደረግበት በሚነገርበት 
የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ 

ሆስፒታል ለታካሚዎች ተገቢውን የህክምና 
ማስረጃ በወቅቱ እንደማይሰጥና ይልቁንም 
እንደሚያጉላላ ቅሬታ ያደረባቸው ታካሚዎች 
ገለፁ፡፡ አንዳንድ የሆስፒታሉ ሐኪሞች ማስረጃ 
ለመስጠት ፈቃደኛ ካለመሆናቸው የተነሳ 
ወደሌላ አካል ይመራሉ ተብሏል፡፡ በተለይ 
በደረሰባቸው ህመም ከፍተኛ ችግር ላይ 
የወደቁና አደጋ የደረሰባቸው ሰዎች ተጨማሪ 
ገንዘብ በግል እንደሚጠየቁና ክፍያ ለመፈፀም 
አቅም ያነሳቸው ማስረጃቸውን ለማግኘት 
ለወራት እንደሚመላለሱ ተጠቁሟል፡፡

ከክልል ከተማ መጥተው ከታከሙና የህክምና 
ማስረጃቸውን ለማግኘት ከ6 ወራት በላይ 
ተመላልሰው ካላገኙ መካከል ወጣት ኤርምያስ 
ጐበዜ ይጠቀሳል፡፡

ወጣት ኤርምያስ ጎበዜ በአማራ ክልል ሰሜን 
ሸዋ ዞን በሚገኘው ጣርማ በር ዋሻ  በቀን 
ሰራተኝነት ተቀጥሮ በሚሰራበት ወቅት የሰሌዳ 
ቁጥሩ “ኮድ 3-20593 ኢት” የሚል እና የጐን 
ቁጥሩ 1653 የሆነው የህዝብ ማመላለሻ 
ተሽከርካሪ የቀኝ እግሩና እጁ ላይ ከፍተኛ 
ጉዳት በማድረሱ ከጥር 21 ቀን 2004 እስከ 
መጋቢት 25 ቀን 2004 ዓ.ም በጥቁር አንበሳ 
ሆስፒታል ህክምና መከታተሉ ታውቋል፡
፡ ይህንንም ሆስፒታሉ ለወጣት ኤርምያስ 
የካርድ ቁጥር 170191 በመስጠት እንዲታከም 
ማድረጉን ታውቋል፡፡ 

ወጣቱ በደረሰበት ጉዳት ምን ያህል የመሥራት 
አቅሙ እንደቀነሰ የሚያስረዳ የሐኪሞች 
ቦርድ ውሳኔን ማስረጃ ለማግኘት ቢጠይቅም 
ባልታወቀ ምክንያት ሊሰጠው አልተቻለም፡፡ 
የተጠቀሰውን መረጃ ለማግኘትም ከደብረሲና 
እስከ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ከ5 ወራት በላይ 
ተመላልሶ አልተሳካለትም፡፡ 

በደረሰበት ጉዳት  በአሁኑ ሰዓት በክራንች 
የሚንቀሳቀሰው ኤርምያስ ጎበዜ አስፈላጊ 
የህክምና ማስረጃ በተመለከተ የአማራ ክልል 
ሰሜን ሸዋ ዞን ፍትህ መምሪያ አቃቤ ህግ 
ጨምሮ የጣርማ በር ወረዳ ፖሊስ ወንጀል 
ምርመራ በህጋዊ ደብዳቤና በአካል ቢጠይቁም 
ሆስፒታሉ ማስረጃውን “ለተጐጂው ሰው 
ነው የምንሰጠው” በማለት እንደመለሷቸው 
ታውቋል፡፡ ተጐጂው ወጣት ጉዳቱን 
ያደረሱበትን የተሸከርካሪ ባለንብረቶች በህግ 
ለመጠየቅና እስካሁንም ለህክምና ያወጣውን 
ወጪ ለማስመለስ የህክምና ማስረጃው 
አስፈላጊ በመሆኑ ምንም ማድረግ አለመቻሉን 
በመግለጽ በተደጋጋሚ ጊዜያት ወደ ሆስፒታሉ 
የነርቭ ቀዶ ጥገና (Neuro surgery) ህክምና 
ክፍል  ቢመላለስም ሰሚ አካል አላገኘም፡፡

የጋዜጣው ዝግጅት ክፍልም የሚመለከታቸው 
አካላትን በተለይም የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ 
ሆስፒታል የነርቭ ቀዶ ጥገና ህክምና ክፍል 
በተደጋጋሚ በአካል ሄዶ ቢጠይቅም ምላሽ 
የሚሰጠውን አካል ሊያገኝ አልቻለም፡
፡ የዩኒቨርስቲው የሕክምና ት/ቤት ዲንና 
የሆስፒታሉ የሐኪሞች ቦርድ ኃላፊ የሆኑትን 
ዶ/ር ማህሌትን በጉዳዩ ዙሪያ ጠይቀናቸው 
መልስ እሰጣችኋለው ብለው ከአንድ ወር በላይ 
ብንጠብቅም በአካል ቢሮአቸው በተደጋጋሚ 
ብንሞክርም ምላሽ ልናገኝ አልቻልንም፡፡ 
የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ወደሆኑት 
ዶ/ር ረዘነ ጋርም ስለ ጉዳዩ ለማጣራት ጥረት 
ብናደርግም ምላሽ ባለማግኘታችን ወደ ጤና 
ጥበቃ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ 
የሆኑትን አቶ አህመድ ኢማኖን ጠይቀን 
በሆስፒታሉ መብቱ ተጥሶ ጉዳት የደረሰበት 
አካል ካለ ሆስፒታሉን መክሰስ ይቻላል ሲሉ 
ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ የአቶ አህመድን ምላሽ 
አስመልክቶም በሆስፒታሉ አገልግሎት ቅሬታ 
ያደረባቸው ታካሚዎች “የመንግስት ተቋምን 
በህግ ጠይቆ መፍትሄ ማግኘት የማይታሰብና 
የማይሆን ነገር ነው” ሲሉ በተስፋ መቁረጥ 
ስሜት ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል
                      የአቃቤህግን ትዕዛዝ አልተቀበለም

mailto:Kelemhun@yahoo.com


www.andinet.org

13h#lt¾ ›mT Q{ 2 q$. 62 Fñt nÉnT ህዳር 4 qN 2005 ›.M.

www.andinet.org

12 h#lt¾ ›mT Q{ 2 q$.  62Fñt nÉnT ህዳር 4 qN 2005 ›.M.

ከጥበቡ ግርማ ሙላቱ

ጥቅምት 10 2005 ዓ.ም. ለንባብ 
የበቃው የሪፖርተር ጋዜጣ ልዩ ዕትም 
ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም 
ደሳለኝ የኋላ ታሪክ ሰፊ ሽፋን ሰጥቶ ብቅ 
ማለቱ ይታወሳል፡፡ የዘገባውን ተኣማኒነት 
ለማጎልበት ጋዜጣው የጠቅላይ ሚኒስትሩን 
የቀድሞ የሥራ ባልደረቦችንና ወዳጆች አግኝቶ 
ለማነጋገር ብዙ የደከመ ይመስላል፡፡ ሆኖም 
ግን ሪፖርተር ጋዜጣ የአቶ ኃይለማሪያምን 
ጠንካራ ጎን ለመዳሰስ ባደረገው ጥረት፤ 
የጠቅላይ ሚኒስትሩን የመጠቅለል ብቃትን 
በጥርጣሬ ዓይን የሚያዩ ወገኖች በግብዓትነት 
ሊጠቀሙበት የሚችሉትን መረጃዎችን 
ሳያቀብል አልቀረም፡፡ በእኔ እምነት ዘገባው 
አንባቢያን ዘንድ ሲደርስ  በአዘጋጆቹ ዘንድ 
ፈጽሞ ያልተጠበቀን ትርጉም (unintended 
interpretation) የመስጠት አቅም አለው፡፡ 

ለምሳሌ አንዳንድ ወገኖች የአቶ 
ኃይለማሪያምን ከደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች 
ክልል ርዕሰ መስተዳደርነት ወደ ቀድሞው 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቤተመንግስት 
ለመዛወራቸው በመንስኤነት የሚያስቀምጡት 
የአመራር ብቃታቸውን ማነስ ነው፡፡ ሪፖርተር 
ጋዜጣም ይህንኑ ግምት የሚያጠናክር መረጃን 
ነበር ይዞ ብቅ ያለው፡፡ 

የአቶ ኃይለማሪያም የእምነት ተምሳሌትና 
አማካሪ (Informal adviser) የነበሩ ቢሾፕ 
ሕዝቅኤል የሲዳማና የወላይታ ግጭት የአቶ 
ኃይለማሪያም አመራርን ክፉኛ ተፈታትኖት 
እንደነበረ በጋዜጣው ላይ በግልጽ ተናግረዋል፡
፡ ጋዜጣው የቢሾፑን ምላሽ ያስቀመጠው 
እንደዚህ ነው፦

 “አንድ ጊዜ በዚህ በሐዋሳ ጉዳይ 
አሁን አስቸጋሪውን ጉዳይ ለመወጣት 
እየሞከርኩ ነው ያለሁትና ጸልዩልኝ 
ብሎኝ ነበር፤የሚሉት ቢሾፑ አቶ 
ኃይለማሪያም እንዴት ከክልል ወደ 
ፌደራል መንግስት በአቶ መለስ ዜናዊ 
ጥሪ መሠረት እንደሄዱ ያብራራሉ…..” 
በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ተቸግሮ ነበር፡
፡ እናም ይህ የወላይታና ሲዳማ ጉዳይ 
እንዳስቸገረው ለመለስ ነግሬዋለሁ 
አለኝ፡፡ መለስስ ምን አለህ ብዬ ጠየቁት፡
፡ አንተ እዚያው እኖራለሁ ብለህ 
ካላሰብክ በል ሁሉንም ነገር አስረክብና 
ዛሬ ና ብሎኛል ሲለኝ በእሱ ልብ ውስጥ 
ገብተሃል ማለት ነው፤ ስለዚህ ብትሄድ 
ይሻላል አልኩት በማለት ያስታውሳሉ፡
፡” 

እንግዲህ ከቢሾፕ ህዝቅኤል ማብራሪያ 
የምንረዳው አቶ ኃይለማሪያም በሲዳማና 
በወላይታ መካከል ለነበረው ችግር መፍትሄ 
መስጠት እንዳቃታቸው ነው፡፡ ከዚህም 
የምናስተውለው  አቶ ኃይለማሪያም ግጭቶችን 
የመስተዳደርና የመፍታት ብቃትን (conflict 
management and resolution) እንዳልተካኑ 
ነው፡፡ አሁን ደግሞ አቶ ኃይለማሪያም ከ80 
በላይ ብሄር ብሄረሰቦች ያሉባትን ሀገር 
ለመምራት ቃለ-መሐላ ፈጽመዋል፡፡ ይሁንና 
የሁለት ብሄሮችን ግጭት ማስተዳደር 
አቅቶኛል ያሉ ሰውዬ በየትኛው ቀመር የ80 
ብሄሮች ቀንበር ይሸከማሉ ብለን እንመን? 
መጽሐፉም የሚለው “በጥቂቱ የታመነ 
በብዙው ይሾማል” ነው፡፡ 

የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስም 
ቢሆኑ እያፈሩ የነበሩት መሪዎችን ሳይሆን 
ተከታዮችን እንደነበረ ሪፖርተር ጋዜጣ ቁልጭ 
አድርጎ አሳይቷል፡፡ በእኔ እምነት የሲዳማና 
የወላይታ ግጭት የአቶ ኃይለማሪያምን 
አስተዳደራዊ ብቃት ለመገምገም ምቹ ሁኔታ 
ነበር፡፡ ለምሳሌ አንድ ሰው ስለ ዋና ጥበብ ብዙ 
መጽሐፍት አገላብጦ ብዙ ሊፈላሰፍ ይችላል፤ 
ሆኖም ግን ዋናን ለመልመድ የግድ ውኃው 
ውስጥ ደፍሮ መግባት ግድ ይለዋል፡፡ በእኔ 
እምነት አቶ ኃይለማሪያም ስለ “ዋናው” ንድፈ 
ሐሳብ ብዙ መጽሐፍት ካገላበጡ በኋላ ውኃ 
ውስጥ ገብተው ለመዋኘት ሙከራ ሳያደርጉ 
አልቀሩም፤ በዚህም ሂደት ውስጥ በውኃው 
ላይ መንሳፈፍ ሲያቅታቸው ስልካቸውን 
አንስተው አቶ መለስ እና ቢሾፕ ሕዝቅኤል 
(life savers) ጋ ደውለው የድረሱልኝ ጥሪ 
አሰሙ፤ አቶ መለስም ለአቶ ኃይለማሪያም 
ተግባራዊ የዋና ጥበብ ምን እንደሆነ እዚያው 
ከመዋኛው ገንዳ ውስጥ እያሉ እንደማስተማር 
ፈጥነው እንዲወጡ አዘዙአቸው፡፡ 

በእኔ እምነት እንደዚህ ዓይነት ርህራሄ 
(sympathy) የሚቸረው ለተከታይ እንጂ ነገ 
ለመሪነት ለሚታጭ ሰው አይደለም፡፡ ዕጩ 
መሪ እውነተኛው ማዕበል ውስጥ ገብቶ 
መፈተሽና መታየት ይኖርበታልና፡፡  ቢሾፕ 
ሕዝቅኤል የአቶ ኃይለማሪያምን የ”አመራር 
ዋና” ተግባርን አቋርጦ ወደ ፌዴራል 
መንግስት መዛወርን በቀጥታ ያቆራኙት 
መለስ ልብ ውስጥ ከመግባት ጋር ነው፡
፡ ስለዚህም ከክልል አመራርነት በፌዴራል 
ደረጃ ለበለጠ ኃላፊነት ለመታጨት “ዋናውን” 
ስኬታማ በሆነ መልኩ ማጠናቀቅ አይጠበቅም 
ማለት ነው፡፡ ቤተመንግስት ለመግባት ቅድመ 
ሁኔታው  ሰውዬው ልብ ውስጥ መግባት 
ነው፡፡ “…በእሱ ልብ ውስጥ ገብተሃል ማለት 
ነው፤ ስለዚህ ብትሄድ ይሻላል አልኩት…”፦ 
ቢሾፕ ሕዝቅኤል፡፡ በእርግጥ የቀድሞው 
ጠቅላይ ሚኒስትር ልብ ውስጥ ለመግባት ሌላ 
እኛ የማናውቀው መስፈርት ይኖር ይሆናል፡
፡ ያም ሆነ ይህ የኢህአዴግ የደህንነት ሰዎች 
ማንም ሰው የአሁኑን ጠቅላይ ሚኒስትር 
አቶ ኃይለማሪያምን አውቀዋለሁ በሚል 
ሰበብ አላስፈላጊና አዋኪ መግለጫ እንዳይሰጥ 
ብዙ መስራት እንዳለባቸው ይሰማኛል፡
፡ አንዱ የቀድሞ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ 
ሹፌራቸው ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ዛሬም 
ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንደ ጥንቱ በቀጣይነት 
“ጋሼ ኃይሌ” እያለ ለመጥራት ያሳያው 
ቁርጠኝነት የሚደነቅ ቢሆንም የፕሮቶኮሉ 
ጉዳይ ሊዘነጋ ዘንድ አይገባም፡፡       

ሪፖርተር ጋዜጣ ግን ለአቶ ኃይለማሪያም 
መሾም ከቢሾፕ ሕዝቅኤል በተለየ መልኩ 
የአካዳሚክ ልዕቀታቸውን (academic ex-
cellence) እንደ አንድ ወሳኝ ቅድመ ሁኔታ 
ለማስቀመጥ አንድ ሐሙስ የቀረው ይመስላል፡
፡ በእርግጥ ብዙዎች የአቶ ኃይለማሪያም 
የአመራር ክህሎት በርዕስነት በሚነሳበት 
ወቅት ፈጥነው በኩራት የሚያብራሩት ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ በአረካ አከባቢ የማትሪክ ውጤት 
3.80 በማግኘት ለማለፍ የመጀመሪያው ሰው 
እንደ ነበሩ ፤ከዚያም በአዲስ አባባ ዩኒቨርሲቲ 
የሲቪል ምህንድስና ትምህርትን በከፍተኛ 
ማዕረግ እንዳጠናቀቁ፤ ቀጥሎም ፊንላንድ 
ሀገር ሄደው የሳኒቴሽን ምህንድስናን የወርቅ 
ተሸላሚ በመሆን እንዳጠናቀቁ… ወዘተ ነው፡
፡ በተለይ በአረካ አከባቢ “የመጀመሪያውና 
ታሪካዊው ከፍተኛ ውጤት (3.80) “ በተበሰረ 

ጊዜ የተንጸባረቀው ፌሽታና ጭፈራ በጋዜጣው 
ላይ የተተረከው በቅርቡ ከ31 ዓመታት በኋላ 
የኢትዮጵያ ብሄራዊ የእግር ኳስ ቡድን 
ባገኘው ድል ድባብ ውስጥ ሆኖ ይመስላል 
“…ኃይሌ 3.80 ነጥብ አመጣ ሲባል ጓዳኞቹና 
የአረካ ልጆች በመኪና አጅበውትና የመኪናው 
ጣራው ላይ አቁመውት ከሶዶ ሲመጡ እኛና 
የከተማው ህዝብ አስፋልት ላይ ወጥተን 
እየጨፈርን ነበር የተቀበልነው..በዚች ዕለት 
የኃይሌ ስም እንደ ደማቅ ኮከብ ፈክቶ ታየ…..
ወዘተ፡፡” አቶ ኃይሌ ግን አሁንም ለወላይታና 
ምናልባትም ለደቡብ “የመጀመሪያው” 
የሚያሰኛቸው አጋጣሚ ተፈጥሮ እንደ ያኔው 
ደማቅ ኮከብ ፈክተው ታይተዋል፡፡ 

የአመራር ሳይንስ ጠበብት ግን እንደ እኛ 
የአካዳሚክ ልዕቀትን ለመሪነት እንደ ዋና 
መመዘኛ አድርገው አያስቀምጡም፡፡ አመራር 
ሥነ-ጥበብ ነው የሚል አቋም የሚያራምዱ 
ደራሲና የአመራር ሳይንስ ሊቅ ማክስ 
ድ.ፕሪ “Leadership is an art” በተሰኘው 
መጽሐፋቸው ይህንኑ በተመለከተ እንደዚህ 
በማለት አስቀምጠዋል…”leadership is an 
art to be learned over time, not simply 
by reading books….The measure of 
leadership is not the quality of head, 
but the tone of the body” ደራሲው 
በአጭሩ ማስገንዘብ የፈለጉት የአመራር 
ክህሎት ገመድ የተገመደው ከአንድ የሙያ 
ዘርፍ ሳይሆን ከልዩ ልዩ ተዛማጅ የዕውቀትና 
የጥበብ መረቦች (networks of relation-
ships) እንደሆነ ነው፡፡   

ከላይ ከገለጽኩት ባሻገር የጥቅምቱ 10 
ሪፖርተር ጋዜጣ የአቶ ኃይለማሪያምን 
የአመራር ውሳኔን አሰጣጥ የሚያስገመግም 
ሌላ ተጨማሪ እውነትንም ይፋ አድርጎልናል፡
፡ ይህኛው ከአርባ ምንጭ ዩንቨርሲቲ 
ቆይታቸው ጋር የተገናኘ ነው፡፡ አቶ 
ኃይለማሪያም በዩንቨርሲቲው እያሉ ብዙ 
የግንባታ ሥራዎችን እንዲከናወን መንገድ 
ከፍተዋል፡፡ በዚሁ የግንባታ ሂደት ወቅት 
አንድ ኮንትራክተር ሥራውን አጠናቅቆ 
ካስረከበ በኋላ ለአቶ ኃይለማሪያም እጅ መንሻ 
ለመስጠት የሞከረበትን ሁኔታ ሪፖርተር 
ጋዜጣ እንደዚህ በማለት ያስረዳናል፦

ይህን አካሄድ የሥነ ምግባርና ፀረ-ሙስና 
ባለሙያዎች እንዴት እንደሚመለከቱት 
ባላውቅም በእኔ ዕይታ ግን ኮንትራክተሩም 
ሆነ አቶ ኃይለማሪያም በህግ ፊት 
ሊያስጠይቅ የሚያስችል ስህተት ሰርተዋል 
ባይ ነኝ፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ኮንትራክተሩ 
እጅ መንሻውን ስኬታማ በሆነ መልክ 
ሰጥተዋል፡፡ የአቶ ኃይለማሪያም “እምቢ 
ለግሌ” ውሳኔ ያስቀያረው የእጅ መንሻውን 
ተቀባይ ብቻ ነው…..ከግለሰብ ወደ 
ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ!  በሙስና ሳይንስ 
ዘርፍ ላይ ጥናት የሚያደርጉ ባለሙያዎች 
እንደዚህ ዓይነቱን ሁኔታ “massive brib-
ery” በማለት ይጠሩታል፡፡ በእኔ ግምት 
ኮንትራክተሩም ወደ ፊት የበለጠ ተጠቃሚ 
የሚሆነው እጅ መንሻውን ለአንድ ግለሰብ 
ከሚሰጥ ይልቅ ለማህበረሱ ቢሰጥ ነው፡፡ 

ሰፋፊ የመንግስት የኮንስትራሽን 
ሥራዎች በሚከወኑበት ወቅት ሙሰኛ 
ኮንትራክሮች  ለባለሥልጣናት የእጅ 
መንሻ የሚሰጡበት ጊዜ በዋናነት በሁለት 
ምድብ የተከፈለ ነው፡፡ አንዳንዱ ገና 
ስራው ሳይጀመር የሥራውን ቅበላ 
ለማመቻቸት አስቀድሞ እጅ መንሻ 
ይሰጣል   (pre- project implemen-
tation bribery):: ሁለተኛው ዓይነት 
ፕሮጄክቱ ከተጠናቀቀ በኋላ (post proj-
ect implementation bribery) የሚሰጥ 
ነው (የአቶ ኃይለማሪያም ዓይነት)፡፡ 
የሁለተኛው ዓይነት የእጅ መንሻ ዓላማ 
ስውር ነው፤ ምንም እንኳን የእጅ መንሻው 
“ለቀናነታቸው፤ ለሥራ አክባሪነታቸውና 
ለአስተዳደራዊ ተግባራቸው” በሚሉ አዘናጊ 
ቃላት ተከሽኖ ቢቀርብም ተልዕኮውና 
ትርጉሙ ሌላ ነው፡፡ ብዙውን ጊዜ እንደዚህ 

ዓይነቱ እጅ መንሻ የሚሰጠው ውለታውን 
ተገን በማድረግ የአንድን ተቋም ደንበኝነት 
ዝንተ ዓለም ይዞ ለመቆየት ነው፡፡ ለምሳሌ 
በወቅቱ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ 
በሚኖሩት ቀጣይ ፕሮጀክቶች የሥራ 
ሂደት ውስጥ በማህበረሰቡ ዘንድ ቅድሚያ 
የሚሰጠው ለዩኒቨርሲተው ማህበረሰብ 
መዋለ ህጻናት ህንጻን በእጅ መንሻነት 
የሰጠው የቀድሞ ደንበኛ ነው፡፡ ከዚህም 
የተነሳ ሌሎች ኮንትራክተሮች ለማህበረሰቡ 
ባይተዋር የመሆን ዕድል ሊያጋጥማቸው 
ይችላል፡፡ ይህ ደግሞ ከሙስና ዓይነቶች 
አንዱ ለሆነው ለአድሎአዊነት (favorit-
ism) የዩኒቨርሲተውን ህብረተሰብ አሳልፎ 
ይሰጣል፡፡ ስለዚህም አቶ ኃይለማሪያም 
የወሰኑት ውሳኔ ላይ ላዩን ሲታይ መልካም 
ቢመስልም ከህግና ከሞራል አንጻር 
ሲገመገም ተቀባይነቱ አጠያያቂ ነው፡፡ 
ደግሞም ሪፖርተር  ጋዜጣ ከመዋለ ህጻናት 
ተቋሙ የመጀመሪያዎቹ ተመራቂዎች 
እነማን እንደነበሩ ያስቀመጠው በዚህ 
መልክ ነው፦ “….በዚህ አነስተኛ መዋለ 
ሕጻናት ውስጥ ከመጀመሪያዎቹ ተማሪዎች 
ውስጥ የራሳቸው የኃይለማሪያም ልጆችም 
የመጀመሪያዎቹ ተመራቂ ህጻናት ናቸው፡
፡” ሰውዬው እጅ መንሻውን በቀጥታ 
ባይቀበሉም በልጆቻቻው አማካይነት በእጅ 
አዙር ተቀብለዋል ማለት ይቻል ይሆንs 
ሪፖርተር ጋዜጣ አቶ ኃይለማሪያም “ዛሬ 
በዚህ የማህበረሰብ ትምህርት ቤት የሚማሩ 
ተማሪዎች ዩኒፎርም ለብሰው፤ በከተማው 
ሲንቀሳቀሱ ሳይ ዕንባዬ ይመጣል” ብለው 
እንደ ተናገሩ ጠቅሶአል፡፡ የዕንባ ኬሚካላዊ 
ውቅሩ አንድ ዓይነት  ቢሆንም የሚፈስበት 
ምክንያት ግን ይለያያል፡፡ ዛሬ አቶ 
ኃይለማሪያም ለ”mass bribery” በወቅቱ 

በር መክፈታቸውን ሲያስተውሉ ዕንባ 
ይመጣ ይሆን?    

ሐሳቤን ከመቋጨቴ በፊት ቀጣይዋን 
ማንፀሪያ ላሣይና ልሠናበት፦ አንድ 
ባለጠጋ ሰው ወደ ውጪ ሀገር ለመሄድ 
የአይሮፕላን ቲኬት ቆርጦ የበረራው ቀን 
እንደደረሰ ማለዳ ተነስቶ ወደ አይሮፕላን 
ማረፊያ ለመሄድ ጎዙን አሰናዳ፡፡ የባለጠጋው 
የሌሊት ዘበኛ ግን ጉዞው ይሰረዝ ዘንድ 
ተማፀነ፡፡ የተማፅኖው ምክንያት ደግሞ 
ሌሊት ተኝቶ ያየው ህልም ነበር፤ ዘበኛው 
በህልሙ ያየው አለቃው ቲኬት የቆረጡበት 
አይሮፕላን በእሳት ሲጋይ ነበር፡፡ ባለጠጋው 
ሰውዬም ምክሩን በመስማት ጉዞውን ሰረዘ፤ 
ትንሽ ቆይቶም ልክ በዘበኛው እንደተነገረው 
ቲኬት የቆረጠበት አይሮፕላን በእሳት 
ሲጋይ በቴሌቪዥን ተመለከተ፡፡ ታሪኩን 
የሰማ ሁሉ በዘበኛው ህልም ዕውን መሆን 
ተገርሞ ከባለጠጋው ዘንድ የሚሸለመውን 
ሽልማት በጉጉት በሚጠባበቅበት ወቅት 
ባለጠጋው አንድ ፖስታ ይዞ ከተፍ አለ፡
፡ ሁሉም የገመተው በፖስታ ውስጥ የብዙ 
መቶ ሺዎች ሽልማት የያዘ ቼክ እንዳለ 
ነበር፡፡ ዘበኛው ፖስታውን ሲከፍተው 
ፈጽሞ ባልጠበቀው ሁኔታ ከሥራው 
እንደተባረረ የሚገልጥ የሥራ ስንብት 
ደብዳቤ ሆኖ ተገኘ! ለምን ቢባል ይህ 
የሌሊት ዘበኛ ህልሙን ያያው ማታ 
ተኝቶ ነው፤ በአለቃውና በዘበኛው መካካል 
የነበረው የሥራ ውል ስምምነት ደግሞ 
ይህን በፍጹም የማይፈቅድና ምናልባትም 
ዘበኛው ተኝቶ ከተገኘ ያለአንዳች 
ማስጠንቀቂያ ከሥራ የሚያስባርር ነበር፡
፡ አበቃሁ!! 

      

የ”ጉዞ ኃይለማሪያም” አንድምታ
“ቤተመንግስት ለመግባት፤መለስ ልብ መግባት”

         
“የአርባ ምንጭ 

ዩኒቨርሲቲ ግንባታ 
ሲጠናቀቅ በወቅቱ 
የነበሩ ኮንትራክተር 
ለአቶ ኃይለማሪያም 
ምን እናድርግልዎት? 
በማለት ለቀናነታቸው፤ 
ለሥራ አክባሪነታቸውና 

ለአስተዳደራዊ 
ተግባራቸው እንደ 
ውለታ ተቆጥሮ እጅ 

መንሻ ይቀርብላቸዋል፤ 
አቶ ኃይለማሪያም ግን 

በግላቸው ለዋሉት ውለታ 
ምንም ነገር ተቀብለው 
ኪሳቸው ማስገባትን 

አልፈለጉም፡፡ ይልቁንም 
ለተቋሙ መምህራንና 
ለተራ ሠራተኞች 

ሳይቀር ለልጆቻቸው 
መማሪያ የሚሆን 

ግቢው ውስጥ መዋዕለ 
ሕፃናት እንዲገነቡላቸው 

ይጠይቃሉ፡፡ 
ኮንትራክተሩም ይህን 
ለማድረግ ወደ  ኋላ 

አላሉም…” 

እነ በቀለ ተፈረደባቸው
- የእነ አንዱዓለም  እና ጋዜጠኛ እስክንድር  

ይግባኝ ሊደመጥ ነው
የኦፌዴን መድረክ ከፍተኛ አመራርና 
የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ መምህር 
የሆኑት አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ 
አቶ አልባና ሌሊሳ፣ አቶ ኦልቤካ 
ለሚና ሌሎች ተጠርጣሪዎች ያሉበት 
ክስ አንድ ዓመት ከ2 ወር ከፈጀ 
ክርክር በኋላ ጥቅምት 15 ቀን 2005 
ዓ.ም ተፈረደባቸው፡፡ ቀደም ሲል 
ፍርድ ለመስጠት  የነበረው ቀጠሮ 
ጥቅምት 5 ቀን 2005 ዓ.ም ቢሆንም 
ጉዳዩን የያዙት ዳኞች (ሙሉጌታ 
ኪዳኔ፣ሁሴን ይመር እና እንደሻው 
አዳነ) ተቀይረዋል በሚል አዲስ 
የተሰየሙት ዳኞች የተፃፈውን ፍርድ 
ለማንበብ በመቸገራቸው ሌላ ቀጠሮ 
መስጠታቸው ተጠቁሟል፡፡ ፍርድ 
ቤቱም የቅጣት ውሳኔ ለመስጠት 
ለህዳር 15 ቀን 2005ዓ.ም ጠዋት ቀነ 
ቀጠሮ መስጠቱ ታውቋል፡፡
በፍርዱ ወቅት የማቅለያ ሐሳብ 
የተጠየቁት አቶ በቀለ ገርባ “የተፈጥሮ 

ግዴታዬ ሆኖ በተፈጠርኩበት የኦሮሞ 
ህዝብን ብሶትና ችግርን በመናገሬና 
በማሰማቴ ታሰርኩ እንጂ ወንጀል ሰርቼ 
አይደለም፤ ጥፋተኛም አይደለሁም፡
፡ ለዚህ ታላቅ ህዝብ መብት መከበር 
መታሰሬ ለእኔ ትልቅ ክብር ነው፡
፡ ይቅርታ መጠየቅ ቢኖርብኝ እንኳ 
ትክክለኛውን የህዝብ ብሶትና ችግር 
በተገቢው መንገድ ሳላስተላልፍና 
ሳልናገር እንዲሁም ለህዝቡ መብት 
መጠበቅና መከበር ሳልታገል ቀርቼ ከሆነ 
ይቅርታ መጠየቅ የሚገባኝ ህዝቡን ነው 
እንጂ ይህን መንግስት አይደለም፤ ስለዚህ 
ባልሰራሁት ወንጀል ይቅርታ መጠየቅ 
አይገባኝም” በማለት የማቅለያ መፋረጃ 
ሐሳብ እንደማያቀርቡ ጉዳዩን እያየ ላለው 
የፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት ልደታ ምድብ 
3ኛ ወንጀል ችሎት አስረድተዋል፡፡ በዚሁ 
ክስ መዝገብ ላይ ያሉት ወጣት ገልገሎ 
በበኩላቸው የፈፀምኩት ወንጀል ስለሌለ 
የማቅለያ ሓሳብም ሆነ የምጠይቅው 

ይቅርታ ስለሌለ የፈለጋችሁትን መፍረድ 
ትችላላችሁ ሲሉ አስረድተዋል፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ ጋዜጠኛ እስክንድር 
ነጋን ጨምሮ የአንድነት መድረክ ከፍተኛ 
አመራሮች አቶ አንዱዓለም አራጌ፣ አቶ 
ናትናኤል መኮንን ጨምሮ የተፈረደባቸው 
ሌሎችም ተከሳሾች ለፌደራል ጠቅላይ 
ፍርድ ቤት ይግባኝ ጠይቀዋል፡፡ በዚህም 
መሠረት የጋዜጠኛ እስክንድር ነጋና የአቶ 
አንዱዓለም አያሌው ይግባኝ ማክሰኞ 
ጥቅምት 27 ቀን 2005 ዓ.ም ጠዋት 
በሚውለው 6 ኪሎ በሚገኘው ጠቅላይ 
ፍ/ቤት እንደሚደመጥ ተገልፆል፡፡
የነ አንዱዓለም አራጌና ናትናኤል መኮንን 
እና ሌሎች ተከሳሾችን ጨምሮ አርብ 
ጥቅምት 30 ቀን 2005 ዓ.ም 6 ኪሎ 
በሚገኘው በዚሁ በፌደራሉ ጠቅላይ ፍ/
ቤት ጠዋት በሚውለው ችሎት የጠየቁት 
ይግባኝ እንደሚደመጥ ታውቋል፡፡
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በ1969 ዓ.ም በሱማሌ ወረራ ወቅት 
የጦር ሜዳ ጀብዱ በፈፀሙት መ/አ 
በቀለ በላይና ጦርነቱ የነበረውን 
አጠቃላይ ድባብ የሚያሳየውን 
በጋዜጠኛ ሰለሞን ለማ ገመቹ 

የተፃፈው “የጀግና ወሮታ” የተሰኘው መጽሐፍ 
በደማቅ ሥነ ሥርዓት ተመረቀ፡፡ መጽሐፉ 
የተመረቀው ጥቅምት 11 ቀን 2005 ዓ.ም 
በሀገር ፍቅር ቲያትር አደራሽ ሲሆን በምረቃው 
ላይ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የታሪክ 
ተመራማሪዎች፣ የኪነጥበብ ሰዎች፣ የታሪኩ 
ባለቤቶችና ቤተሰቦች እንዲሁም ጋዜጠኞች 
ተገኝተዋል፡፡

የመጽሐፉን ይዘት በመድረክ ላይ የገመገሙት 
ጋዜጠኛ ነፃነት አበበና ጋዜጠኛ ደጀኔ ተፈራ 
መጽሐፉን “ድንቅ የታሪክ ማጣቀሻ ነው” 
ብለውታል፡፡ “ከመቀመጫዬ ተነስቼ ለአገሬ 
ጀግኖች እጅ ነሳለሁ” በማለት የግምገማ 
አስተያየቱን ያቀረበው ጋዜጠኛ ነፃነት ተስፋዬ 
እንዳለው “ባለፉት መንግስታት የሚፃፈው 
ታሪክ የንጉሱንና የነገስታቱን ነበር፡፡ የዝቅተኛው 
ጀግኖች ታሪክ ተዘግቦ አላየንም፡፡ ይህ መጽሐፍ 
ይህንን የሰበረ ነው፡፡ ነገ የጀግናው ፶/አለቃ አሊ 
በርኬ ታሪክ የማይፃፍበት ምክንያት አይኖርም” 
ሲሉ ተስፋቸውን ገልፀዋል፡፡ በመቀጠል ሐሳቡን 
ያቀረበው ጋዜጠኛ ደጀኔ ተፈራ ነው፡፡ ጋዜጠኛ 
ደጀኔ እንዳለው “የእኔና የጀግናው መ/አ በቀለ 
በላይ የትውልድ ሥፍራ አንድ አካባቢ ነው፡
፡ አባቶቻችንና አያቶቻችን ጓደኛሞች ናቸው፡፡ 
አገርን ከጠላት መከላከል ከአያቶቻችን ሲወርድ 
ሲወራድ የመጣ ነው፡፡ ለጀግኖች ሲዘመር 
እየሰማን ያደግን ትውልድ ነን፡፡ በዚህ መጽሐፍ 
ውስጥ የኰሎኔል ዘመድኩን ኃይሌን ታሪክ 
ስናነብ ልበወለድ ይመስላል፡፡ ይህ መጽሐፍ 
ባይፃፍ ኖሮ የነጀረናል ሰለሞን ተሰማን 
ኰሎኔል በላይ አስጨናቂን እነዚህን የአገሬን 
ጀግኖች ታሪክ እንዴት ማወቅ ይቻል ነበር?” 
በማለት ሰፊ አስተያየቱን አቅርቧል፡፡ 

ከሁለት ጋዜጠኞች ቀደም ሲል “ይህ የጦር 

ኃይሎች ሬድዮ ፕሮግራም ነው” በማለት በመረዋ 
ድምጽ ታዳሚውን ያስደመጠው ጋዜጠኛ 
አክሊሉ ዘለቀ /ሻበል/ ነበር፡፡ በቀድሞ መንግስት 
በየሳምንቱ እሁድ በሚተላለፈው የጦር 
ኃይሎች ሬዲዮ ፐሮግራም አዘጋጅ የነበረው 
አክሊሉ ዘለቀ በዕለቱ በክብር እንግድነት በተገኙ 
የቀድሞ መንግስት ጠ/ሚኒስትር ፍቅረ ሥላሴ 
ወግደረስ ም/ፕሬዝዳንት ኰሎኔል ደበላ ዲንሳ 
ብ/ጅ ከሳዬ ጨመዳ ብ/ጅ ገዝሙ በዛወርቅ የላቀ 
ጦር ሜዳ ተሸላሚው ጀግና ፶/አለቃ አሊ በርኬ 
እና በርካታ ከፍተኛና መስመራዊ መኮንኖች 
የቀድሞ ሠራዊት አባላትና ቤተሰቦቻቸው ጥሪ 
የተደረገላቸው እንግዶች ፊት ቀርበው ከ21 
ዓመት የነበረውን ትውስታ ገልፀውታል፡፡ ከ21 
ዓመት በፊት በሬዲዮ ሲንቆረቆር የነበረው 
መረዋ ድምፅ ዛሬም በነበረው ቅላጼ መስማቱ 
ታዳሚውን አስደንቋል፡፡ ከ21 ዓመት በፊት 
ታዳጊ ወጣቶች የነበሩትና አክሊሉ ዘለቀን በአካል 
የማያውቁት ህፃን ሆነው ሲሰሙ የነበረውን 
ድምጽ ሲሰሙ በመገረም አድናቆታቸውን 
በጭብጨባ ገልፀዋል፡፡ የሠራዊቱ አባላት 
በጉጉት ይከታተሉት የነበረውን ድምጽ ከ21 
ዓመት በኃላ በመስማታቸውም አዝናንቷቸዋል፡
፡ እናንተ አለቆቼ ፊት ቁጭ ብዬ መናገር 
ይከብደኛል፡፡ ቆሜ እንድናገር ፍቀዱልኝ በማለት 
የተዘጋጀለትን ወንበር በመልቀቅ ያለፈውን 
ትዝታ ለታዳሚው አካፍላል፡፡ ጋዜጠኛ አክሊሉ 
ዘለቀ /ሻምበል/ በዕለቱ የሚመረቀውን “የጀግና 
ወሮታ” የተሰኘውን መጽሐፍ “እውነተኛ ታሪክ 
ነው” ብሎታል፡፡ አክሊሉ እንዳለው “እኔ የጦር 
ኃይሎች ጋዜጠኛ ስለነበርኩ እስከ ጦር ግንባር 
እየተንቀሳቀስኩ እዘግብ ነበር፡፡ ጦርነቱ ውሎ 
እየተመለከትን እንዘግባለን፡፡ በምስራቁ የጦር 
ግንባር በእነ መ/አ በቀለ በላይ የተፈፀመው 
የጀግንነት ታሪክና የኢትዮጵያ ጦር የፈፀመው 
አገርን የመከላከል ገድል እውነተኛ ታሪክ 
ተጽፎ በማየቴ ተደስቼአለሁ፡፡ በዚህ አጋጣሚ 
ተሰብስበን መገናኘታችን ደስ ብሎኛል” ሲል 
ገልፆለታል፡፡

ሰፊ ትዝታውን ለታዳሚው የተረከው አክሊሉ 

ዘለቀ “የሬዲዮ ፕሮግራሙን እስከ ዘጋሁበት 
ዕለት የነበረውን እውነት እመሰክራለሁ” 
ብሎአል፡፡ አክሊሉ በመቀጠልም “መ/አ 
በቀለ በላይን ያገኘሁት ዋርዴር ላይ ነው 
የደመሰሰውን ታንክ ለጦር አዛዦችና 
ለጋዜጠኞች ገለፃ ሲያደርግ በሥፍራው ተገኝቼ 
ተመልክቼአለሁ በወቅቱ በሬዲዮ ዘግቤዋለሁ፡፡ 
ዛሬ በርካታ ጀግኖች ሜዳ ላይ ወድቀው ሲለምኑ 
ያሳዝነኛል፡፡ ለአገር ዳር ድንበር የተዋቀቀ ጀግና 
እንደጠላት እየታየ ጐዳና ሲጣል ጐበዝ ምን 
ይሰማችኃል?” ሲል ታዳሚውን ጠይቋል፡፡ በሌላ 
አገር የክበር ጀግና የተሸለመ ውሻ ምን ያህል 
ክብር እንዳለው ሰምቼአለሁ፡፡ አገራችን ለአገር 
ዳር ድንበር የተወደቀ ግን ሲራብ ሲታረዝ 
ይታያል፡፡ ጀግንነት ለረሃብ ሊያጋልጥ አይገባም 
ይህ መጽሐፍ የግለሰብ ታሪክ አልገለፀም፡
፡ የኢትዮጵያን ሠራዊት ታሪክና ገድል ከብዙ 
በጥቂቱ የዳሰሰበት ነው፡፡ የሠራዊታችን 
ጀግኖች ታሪክ ጽፌ በድጋሚ እስከምንገናኝ 
ደህና ሰንብቱ” በማለት በወታደራዊ ሠላምታ 
መድረኩን ለቋል፡፡ 

“ውትድርና የተቀጠርኩት በቀ.ኃ.ሥላሴ ዘመን 
ነው፡፡ እኔ በዚያ ወቅትም ቢሆን የግለሰብ ወይም 
የአንድ ቡድን ሎሌ አልነበርኩም፡፡ በሌላው 
ጊዜ ቢሆን የማንም አሽከር አልነበርኩም፡፡ እኔ 
የኢትዮጵያ ህዝብ አሽከር ነበርኩ፡፡ ባሳለፍኩት 
የውትድርና ታሪኬ እኮራለሁ፡፡ ማንም ከሜዳ 
ተሰቶ ምን ስለአለ አልሸማቀቅም፡፡ የጊዜ ጉዳይ 
ነው፡፡ ጊዜውን ጠብቆ እውነት ትመሰክራለች፡
፡” በማለት ኮፍጠን ባለ ወታደራዊ አነጋገር 
ሐሳባቸውን የገለፁት በምስራቁ ጠርነት 
የጀግንነት ሜዳሊያ ተሸላሚው ብ/ጅ ከሳዬ 
ጨመዳ ናቸው፡፡ ጀ/ር ካሳዬ “ምናልባት 
ንግግሬ ስሜታዊ ከሆነ ይቅርታ” በማለት 
ታዳሚውን ሲጠይቁ ጭብጨባ ተሸሯቸዋል፡
፡ ጀግናው ፶/አለቃ አሊ በርኬ ብ/ጅ ገዝሙ 
በዘወርቅ አስተያየታቸውን ከመሰጠታቸውም 
በላይ በርካታ የታሪኩ ባለቤቶች ሐሳባቸውን 
አሸራሸረዋል፡፡

የጀግና ወሮታ መጽሐፍ በደማቅ 
ሥነ ሥርዓት ተመረቀ

በሰሜን ሸዋ የሚገኘው የደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ 
በተነሳው የተማሪዎች ተቃውሞ አለመረጋጋቱ 
ተጠቆመ፡፡ በአስተዳደሩ እና በተማሪዎቹ 
መሀከል በተፈጠረው ግጭት ከዩኒቨርሲቲው 
ውጭ በተጠሩ የፀጥታ ኃይሎች ጉዳት 
የደረሰባቸው በርካታ ተማሪዎች በደብረብርሃን 
ሆስፒታል እንደሚገኙ ምንጮቻችን 
አስታወቀዋል፡፡ በግጭቱ ምክንያት ከየመኖሪያ 
ክፍላቸው እየታፈሱ የታሰሩት ተማሪዎች 
ቁጥርም በርካታ መሆኑን ከስፍራው የተገኙ 
መረጃዎች ጠቁመዋል፡፡

የተማሪዎቹ ተቃውሞ ምን እንደነበረ 
ያነጋገርናቸው ተማሪዎች እንደገለፁት ከሆነ 
በዩኒቨርሲቲው ውስጥ አዲስ የመጣ የውጤት 
አሰጣጥ ተግባራዊ ሊደረግ መሆኑንና ይህም 
በርካታ ተማሪዎችን ለመቀነስ ታስቦ ነው 
ብለዋል፡፡ በዚህም ትምህርት ሚኒስቴር 

ዩኒቨርስቲውን የውጤት ቤተሙከራ 
ማድረጉና ከዚህ በፊትም ሌላ ነገር ሞክረው 
እንዳልተሳካላቸው በመግለጽ ተቃውሞውም 
ሊሰፋ የቻለው የዩኒቨርስቲው ፕሬዘዳንት 
እያነጋገሩ ሳለ ጥያቄ ስናቀርብ የጠሩትን 
ስብሰባ ራሳቸው ረግጠው በመውጣታቸው 
መሆኑን አስታውሰዋል፡፡

በአዲሱ አሰራር በመሰራትም የውጤት አሰጣጥ 
መጠኑ እጅግ ከፍ መደረጉ ብቃት ያላቸውንም 
ልጆች ግቢው ሊያጣ እንደሚችል ተገምቷል፡፡

በተፈጠረው ግጭት ምክንያትም በርካታ 
ተማሪዎች ከግቢ ወጥተው አልጋ በመያዝና 
ቤ/ክርስቲያን ግቢ ገብተው መጠለላቸው 
የተጠቆመ ሲሆን ረብሻውን ፈርተው 
ከዩኒቨርስቲው የወጡ እንዳይገቡ፤ በግቢ ውስጥ 

በደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ በርካታ ተማሪዎች 
እንደታሰሩ ነው

ያሉትም እንዳይወጡ መደረጉ ታውቋል፡፡ በቤ/
ተክርስቲያን ግቢ የተጠለሉትና በዩኒቨርስቲው 
ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በፌደራል ፖሊስ 
እየታፈሱና እየተደበደቡ ወደ እስር ቤት 
ከመወሰዳቸው በስተቀር ቁጥራቸውን ግን 
ለማወቅ እንዳልተቻለ ተገልፆል፡፡

በአሁን ወቅት ዩኒቨርስቲው ከሌላ ቦታ በመጡ 
ፌደራል ፖሊሶች መከበቡ የተጠቆመ ሲሆን 
የተቋረጠው ትምህርትም በግዳጅ እንዲጀመር 
በድምጽ ማጉያ ሳይቀር እየተነገረ መሆኑ 
ታውቋል፡፡

የዩኒቨርስቲው አስተዳደር በበኩላቸው 
መመሪያው የተላለፈው ከትምህርት ሚኒስቴር 
እንደሆነ ገልፀው ስማቸውን የስራ ድርሻውን 
ከነ ክስተቱ ሊገልፁ ፈቃደኛ አልሆኑም፡፡

በአገሪቱ ውስጥ በህጋዊ መንገድ ተደራጅተውና 
ዕውቅና አግኝተው ከሚንቀሳቀሱት ፓርቲዎች 
መካከል ከ34 በላይ የሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
የጋራ ኮሚቴ አቋቋሙ፡፡ የውስጥ አዋቂ 
ምንጮች ለዝግጅት ክፍላችን እንደገለጹት 
ጥቅምት 25 ቀን 2005 ዓ.ም ባከናወኑት 
ስብሰባ ሰባት አባላት ያሉት ጊዛዊ አስተባባሪ 
ኮሚቴ በማዋቀር ኮሚቴው የሚያከናውነውን 
ኃላፊነትና ተግባር ዘርዝሮ በመስጠት 
ተጠናቋል ተብሎአል፡፡
ታማኝ የዜና ምንጮቻችን እንደገለጹት 
ባለፈው እሁድ በመድረክ ጽ/ቤት በተከናወነ 
ስብሰባ የተመረጡት ጊዛዊ አስተባባሪ ኮሚቴ 
ምርጫው ከመከናወኑ በፊት ፓርቲዎች 
በመግባባት የወቅቱ የጋራ ጉዳይ በሆኑት ላይ 
ውይይት መከናወኑን ይገልፃሉ፡፡ ፓርቲዎች 
በመደማመጥና በመከባበር ውይይት 
ካከናወኑ በኃላ አንድ ጊዜዊ አስተባባሪ 
ኮሚቴ እንደሚያስፈልጋቸው መተማመን 
ላይ በመደረሱ ኮሚቴው ተዋቅራል ብለዋል፡፡ 
የተመረጡት ጊዛዊ ኮሚቴው አባላትም፡-
1. አቶ አስራት ጣሴ የአንድነት ፓርቲ 
ዋና ፀሐፊና የመድረክ ሥራ አስፈፃሚ ሰብሳቢ
2. አቶ ወንድምአገኝ ደነቀ የመኢአድ 
ተ/ም/ፕ ም/ሰብሳቢ
3. አቶ ግርማ በቀለ የኦሞ ህዝብ 
ዲሞክራሲያዊ ህብረት /የኦ.ሕ.ዲ.ኅ/ 
ሊቀመንበር ፀሐፊ
4. አቶ ስለሺ ፈይሳ የሰማያዊ ፓርቲ 
አመራር ም/ፀሐፊ
5. አቶ አለሳ መንገሻ የጌዲኦ ሕዝብ 
ዲሞክራሲያዊ ድርጅት /ጌሕዴድ/ ሊቀመንበር 
አባል
6. አቶ ኤርጫፎ ኤርዴሎ የከንባታ 
ሕዝብ ኮንግረስ /ከሕኮ/ ሊቀመንበር አባል

7. አቶ ለገሠ ላንቃሞ የሲዳማ አርነት 
ንቅናቄ /የሲ.አ.ን/ አመራር አባል
ሆነው ተመርጠዋል፡፡ በምርጫው ወቅት 
በተደረገው የምርጫ ጥቆማ ብዙዎቹ ከእኔ 
ይልቅ እከሌ ቢሆን ይሻላል የሚል ሐሳብ 
ያንሸራሸሩ ስለነበረ ምርጫው ሁሉንም 
ያሳተፈ ነበር ተብሎአል፡፡ በተለይ የመድረክ 
ፓርቲዎችና የመድረክ አመራሮች ሲጠቆሙ 
ከመድረክ አንድ ሰው ከተመረጡ በቂ ስለሆነ 
ከሌላ ፓርቲ ይጠቆም ብለው ራሳቸውን 
በማግለላቸው ምርጫው አሳታፊ እንዲሆን 
አድርገዋል፡፡
በስብሰባው ላይ ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ፣ ዶ/ር መረራ 
ጉዲና፣ ዶ/ር ሻኮ ኦዳ፣ የመድረክ ሊቀመንበር 
አቶ ጥላሁን እንዳሻውን ጨምሮ ታዋቂ የፓርቲ 
አመራሮች ተገኝተው ስብሰባውን ተካፍለዋል 
ተብሎአል፡፡ መንግስት፣ ኢህአዴግና ምርጫ 
ቦርድ በጋራ በመሆን በአገሪቱ ውስጥ ነፃ፣ 
ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንዳይደረግ 
በጋራ እየሰሩ ናቸው በማለት የምርጫ ቦርድን 
የጊዜ ሰሌዳ ያብጠለጠሉት ተቃዋሚዎች 
ፊርማ አሰባስበው የጋራ ኮሚቴ ሊያቋቁሙ 
ችለዋል፡፡
ከጊዜ ሰሌዳው በፊት ምርጫ ቦርድ ባሉት 
መሠረታዊ የምርጫ ችግሮች ላይ አጀንዳ ይዞ 
ሊያነጋግረን ይገባል በማለት የተፈራረሙትና 
ኮሚቴ ያዋቀሩት ፓርቲዎች፡- የኢትዮጵያ 
ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ 
/መድረክ/፣ የአረና ትግራይ ለዲሞክራሲና 
ሉዓላዊነት /አረና/፣ አንድነት ለዲሞክራሲና 
ለፍትህ ፓርቲ /አንድነት/፣ ኦሮሞ ፌዴራላዊ 
ዲሞክራሲያቂ ንቅናቄ /ኦፌዴን/፣ መላው 
ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ /መኢዴፓ/፣ 
ኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ /

ኢሶዴፓ/፣ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች 
ህብረት /ኢዴኃህ/፣ ጠባሮ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ 
ህብረት /ጠህዴህ/፣ ኦሮሞ ህዝብ ኮንግረስ /
ኦህኮ/፣ ደቡብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ 
ህብረት /ደኢዴህ/፣ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ /
ሲአን/፣ ጌዲኦ ሕዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት 
/ጊሕዴድ/፣ ኦሞ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ 
ህብረት /ኦ.ህ.ዴ.ግ/፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
አንድነት ፓርቲ /ኢብአፓ/፣ የየም ብሔረሰብ 
ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ /የብዴን/፣ ሶዶ ጐርደና 
ሕዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት /ሰጐሕዴድ/፣ 
ከንባታ ሕዝብ ኮንግረስ /ከሕኮ/፣ ሀዲያ 
ብሔራዊ አንድነት ዲሞክራሲያዊ ድርጅት /
ሐብአዴድ/ ፣ የደንጣ ዱባሞ ክችንችላ ሕዝብ 
ዲሞክራሲያዊ ድርጅት /ደዱክ ሕዴድ/፣ 
የሐዲያ ብሔር ድርጅት /ሐብዴድ/፣ መላው 
አማራ ሕዝብ ድርጅት /መዐሕድ/፣ የጉራጌ 
ሕዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር /ጉሕዴግ/፣ 
መላው ኢትዮጵያ ህብረት አንድነት ድርጅት 
/መኢአድ/፣ ኮንሶ ሕዝብ ዲሞክራሲያዊ 
ህብረት /ኮሕዴህ/፣ ሠማያዊ ፓርቲ /ሰማያዊ/ 
የባሕር ወርቅ መስመሰ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ 
ድርጅት /ባወመሕዴድ/፣ ጋሙ ጐፋ ሕዝቦች 
ዲሞክራሲያዊ አንድነት /ጋጉሕዴአ/ የኢትዮጵያ 
ፍትህ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ /
ኢፍደኃግ/፣ ጋሙ ጐፋ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ 
አንድነት /ጋጉሕዴአ/ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲዊ 
ህብረት /ኢዴህ/ የኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ /
ኢራፓ/ ኢትዮጵያ አንድነት ዴሞክራሲዊ 
ድርጅት /ኢአዴድ/ ሲሆኑ በተጨማሪ ሌሎች 
ፓርቲዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ለመቀላቀል 
ጥያቄ ማቅረባቸውን ምንጮቻችን ይገልፃሉ፡
፡ የተቋቋመው ኮሚቴ የተቋቋመበትን ዓላማና 
የሚያከናውናቸውን ተግባራት በቅርቡ ጋዜጣዊ 
መግለጫ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል፡፡

ተቃዋሚዎች ምርጫ ቦርድን በመቃወም 
የጋራ ኮሚቴ አቋቋሙ

በአዲግራት ማረሚያ ቤት በደረሰ ፍንዳታ የበርካታ 
እስረኞች ህይወት አለፈ

በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በሚገኘው 
አዲግራት ማረሚያ ቤት በደረሰ ፍንዳታ ወደ 
38 ሰዎች ህይወት ማለፉንና ከ5 በላይ ሰዎች 
ከፍተኛ ጉዳት እንደረሰባቸው ተጠቆመ፡፡ እንደ 
ምንጮቻችን ጥቆማ ከሆነ እስረኞቹ ተኝተው 
ሳለ ጥቅምት 21 ቀን 2005 ዓ.ም ከረፋዱ 5፡00 
ሰዓት አካባቢ በነበሩበት ፎቅ ከፍተኛ የፍንዳታ 
ድምጽ እንደተሰማና ቤቱም እንደተናደ የተገለፀ 
ሲሆን በዚህም የሰው ህይወት መጥፋትን 
ጨምሮ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ታውቋል፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ በተፈጠረው ግርግር 
ጉዳያቸው ገና በፍርድ ቤት እየታየ ያሉ 
ተጠርጣሪዎችን ጨምሮ ሌሎችም ተከሳሾች 
ያመለጡ መሆኑን በመግለጽ ጉዳቱ 
የደረሰባቸው እስረኞች ግን በፖለቲካ ጉዳይ 
የመብት ጥያቄ በማንሳት እስከ ዕድሜ ልክ 
ፅኑ እስራት የተፈረደባቸው እንደሚገኙ 
ተጠቁሟል፡፡ የደረሰውን ጉዳት አስመልክቶ 
የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ለተጐጂ ቤተሰቦች 
ቤቱ የተደረመሰው እስረኞች ለማምለጥ 

ፎቁን ሲቦረቡሩ እንደሆነ በመግለጽ ደርሷል 
የተባለውን ፍንዳታ ማስተባበሉን ምንጮቻችን 
ጠቁመዋል፡፡

ፍኖተ ነፃነት ዝግጅት ክፍልም ስለ ጉዳዩ ዝርዝር 
ሁኔታ ለማጣራት አዲግራት ማረሚያ ቤት 
ተደጋጋሚ ጥረት ብናደርግም አልተሳካም፡፡ 
አዲግራት ለኤርትራ ድንበር ኩታ ገጠም ቅርብ 
ከተማ መሆኗ ይታወቃል፡፡

እየተፈፀመ ያለው የሰብአዊ መብት 
ረገጣ እንዲቆም መኢአድ ጠየቀ

በአገሪቱ ውስጥ እየተፈፀመ ያለውን ከፍተኛ 
የሰብአዊ መብት ረገጣ በአስቸኳይ እንዲቆም 
መኢአድ ጠየቀ፡፡ ጠ/ሚኒስትር ኃ/ማርያም 
ደሳለኝ የኢህአዴግን አምባገነናዊ ሥርዓት 
ለማስቀጠል ያረጋገጡ ናቸው ሲሉ 
አውግዘዋቸዋል፡፡ የመላው ኢትዮጵያ 
አንድነት ድርጅት /መኢአድ/ ሰሞኑን 
በላከልን መግለጫ እንደዘረዘረው “በደቡብ 
ክልል ሳውላ ጐፋ ዞን በመኮሎዛ ወረዳ፣ 
በደራሼ ዞን የሰገን አካባቢ፣ በዳውሮ ዞን 
ጌና በፈንጫ ወረዳ በአማራ ክልል ሃዊ 
ዞን በጓንጓ ወረዳ፣ በአንካሻ ወረዳ፣ በሰሜን 
ሸዋ ቀይት ወረዳ፣ በምዕራብ ጐጃም 
ቋሪት ወረዳ፣ በምዕራብ ጐጃም ሜጫ 
ወረዳ፣ በሰሜን ጐንደር የምስራቅ በለሳ 
ወረዳ፣ በደቡብ ወሎ ዞን ለገሂዳ ወረዳ፣ 
በደብረበርሃን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ፣ 
በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞን በቡሱሬ ወረዳ 
በሚገኙ አባላቶቼ ላይ እጅግ አስከፊ ጥቃት 
እየተፈፀመባቸው ይገኛል” በማለት ባለ 
ሦስት ገጽ መግለጫ አውጥቷል፡፡

መኢአድ በመግለጫው እንደዘረዘረው 
“የቀድሞ ጠ/ሚኒትር አቶ መለስ 
በመሞታቸው ስቃችኃል፣ መለስ 
በመሞቱ አገራችን ነፃ ወጣች ብላችሁ 
አውርታችኃል፣ የአቶ መለስን ሞት 
ለማብሰር ተሰብስባችኃል፣ ከመኢአድ 
ወጥተህ መልቀቂያ አቅርብ ተብለህ 
በተደጋጋሚ ተነግሮህ አልፈፀምክም፣ 
አቶ መለስ ሞተው ሙዚቃ አዳምጠሃል፤ 
የሙስሊሙን ህብረተሰብ እንቅስቃሴ 
የምትመሩት እናንተ ናችሁ፣ ወዘተ 
በማለት እስር ድብደባ የንብረት ዝርፊያ 
ከት/ቤት ማባረር በንብረት ላይ ጉዳት 
ደርሷል የሚል ነው፡፡ ኢህአዴግና 
መንግስት አባሎችንና ተሻDሚዎቹን ከዚህ 
ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እንዲያደርግ 
ጥሪውን አቀርባለሁ” ብሎአል፡፡

መግለጫው በማያያዝም “በአንድ 
የተከማቸው ፓርላማ ላይ ቀርበው ንግግር 
ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም 
ደሳለኝ ንግግራቸው ተቃዋሚዎችን 

በከፍተኛ ሁኔታ ለማጥቃት የታለመ 
እንደሆነ አሁን በፓርቲያችን አባላት ላይ 
እየተወሰዱ ያሉት እርምጃዎች ጠቋሚ 
ናቸው፡፡ በንግግራቸው የመድብለ ፓርቲ 
ስርዓትን የማይቀበሉ ከመሆናቸውም 
በላይ የኢህአዴግ አምባገነናዊ ስርአት 
አስቀጣይ እንደሆኑ የሚያረጋግጥ ሆኗል፡
፡ በንግግራቸው ጋዜጠኞችንና ሰላማዊ 
ተቃዋሚዎችን ለማስፈራራት መሞከር አገር 
ለመምራት የማያስፈልገውን ህዝባዊነት 
መላበስ እንደማይችሉ እራሳቸው ያረጋገጡ 
ይመስላሉ፡፡ የጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር 
ክብር የሚገባቸውን የአገራችንን የእድሜ 
ባለፀጋ አባቶችን የናቀ “ጡረተኞች ስልጣን 
ይፈልጋሉ” በማለት መፈረጁ ተገቢ የሆነ 
ንግግር አለመሆኑን ፓርቲያችን በሐዘን 
ይገልፃል” ሲል ያብራራል፡፡ መኢአድ በቅርቡ 
አዲስ አበባ ከተማ ላይ እየተፈፀመ ያለውን 
የመኖሪያ ቤት የማፍረስ ፕሮግራም ቡድኑ 
አውግዞ መንግስት ከድርጊቱ እንዲቆጠብ 
መጠየቁ ይታወቃል፡፡ 
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አልፎ አልፎ ጠዋት ላይ የማገኛቸው 
የማኪያቶ ጓደኞች አሉኝ፡፡ በቅርቡ በፓርላማ 
የነበረውን ውሎ መሠረት አድርገው የግል 
አሰተያየት በመስጠት እንደተለመደው 
ውይይት አደረግን፡፡ በዚህ መሃል አንዱ 
ምሳሌያዊ ንግግር ጣል አደረገ፤ እኔም 
ምሳሌው ስላስደመመኝ ላካፍላችሁ ወደድኩ፡
፡ ቁራ ታውቃላችሁ፤ በተለይ መሬት ላይ 
በእግሯ ስትሄድ አታምርም፤ ይህ ችግር 
እንዳለባት እሷም ታውቃለች፡፡ በሌላ በኩል 
ደግሞ የእርግብ አካሄድ ይማርካታል፡፡ 
አካሄዷን ለማሳመር እንደ እርግብ መሄድ 
ይኖርብኛል ብላ ወሰነችና ልምምድ ጀመረች፡፡ 
አስር ዓመት ሙሉ ቤት ዘግታ ስትለማመድ 

ቆይታ ሳይሳካላት ይቀርና ተስፋ በመቁረጥ 
አንድ ውሣኔ ላይ ትደርሳለች፤ ቢያስጠላም 
በራሷ የቀድሞ አካሄድ እንደ ቁራ ለመሄድ 
ትወስናለች፡፡ የሚያሳዝነው ግን የእርግብንም 
ሳትለምድ የራሷም የቁራ አካሄድ ጠፋባት፡፡

የዚህ ምሳሌ መነሻ የሆኑት ክቡር ጠቅላይ 
ሚኒስትር ሀይለማሪያም ደሳለኝ ናቸው፡
፡ በምክር ቤት ውስጥ የቀድሞውን ጠቅላይ 
ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ለመምሰል ሲያደርጉ 
የነበረው ሙከራ የትዝብቱ አንድ አካል ነው፡
፡ በዚህ ዕይታ ሙሉ በሙሉ ባልስማማም 
“ፍፁም ውሸት ነው፤ ሰውየው ራሳቸውን 
ነበር የነበሩት” ብዬ ልከራከር አልችልም፡፡ 
እኔም የሆነ ነገር ታይቶኛል፡፡ ስለዚህ ይህ 
ማሳሰቢያ አቶ ሀይለማሪያም መለስን ላይሆኑ 
ሀይለማሪያምን እንዳያጡት የተሰጠ ምክር 
በመሆኑ በበጎ ወስጀዋለሁ፡፡ 

የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማሪያም 
በደንብ በሚያውቁት አንድ የመጽሐፍ 
ቅዱስ ታሪክ ሀሳቤን ላስረዳ፡፡ መጽሐፈ 
ሳሙሄል ቀዳማዊ ምዕራፍ 17 ዝርዝሩን 
ማየት ይቻላል በአጭሩ ታሪኩ የጎሊያድና 
የዳዊት ነው፡፡ ንጉስ ሳኦል ዳዊት ጎልያድን 
ለመግጠም ይመረጥና ይልከዋል፡፡ ወደ 
ፍልሚያው ሊገባ ሲል፤ ሳኦል ለዳዊት 
እንዲጠቅመው በሚል የንጉሱን ካባና ንጉሱ 
በጦርነት ጊዜ የሚጠቀምበትን ዋነኛ መዋጊያ 
የሆነ የናስ ቁር ደፋለት፤ ጥሩርም አለበሰው፡

፡ ዳዊት ግን የንጉሱን ልብስ ለብሶ መንገድ 
ሲጀምር አልተመቸውም፤ አውልቁልኝ ብሎ 
አወለቀው፤ በማስከተልም የተሰጠውን ትጥቅ 
ይቅርብኝ ብሎ “ወንጭፌን አምጡኝ” አለ፡፡ 
ከዚያም ብዙዎቹ በዚህ አለባበስና በወንጭፍ 
እንዴት ጎልያድን የሚያክል ግዙፍ ሰው 
ለማሸነፍ እንደሚችል ሲጠየቅ ጎልያድ 
እንደምታዩት ትልቅ ነው (የጎልያድ ቁመት 
ከስድስት ክንድ በላይ ነው) ለኔ ጎልያድን 
መምታት ሳይሆን መሳት ነው ከባድ ይላቸዋል፡
፡ ግጥሚያው ሲጀመርም ዳዊት ጎልያድን 
በወንጭፍ ግንባሩን ብሎ ጣለው፡፡ እንዳለውም 
ከባዱ ነገር ጎልያድን መምታት ሳይሆን 
መሳት መሆኑን አስመሰከረ፡፡ ዳዊት ያደረገው 
ከንጉሱ ካባ ይልቅ የራሱ ደበሎ፤ ከንጉሱ 
ዘመናዊ መሳሪያ ይልቅ ራሱ የሚያውቀው 
ወንጭፍ እንደሚሻል አስመሰከረ፡፡ እዚህ ጋ 
ለአቶ ሀይለማሪያም የተላለፈው መልዕክት 
የንጉሱን “ሌጋሲ” ማስጠበቅ በሚል ሳይሆን 
በራሳቸው ደበሎና ወንጭፍ እንዲጠቀሙ 
ለማሳሰብ ነው፡፡

እነዚህ ሁለት ምሳሌዎች ለአቶ ሀይለ 
ማሪያም በጣም ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው፡
፡ ምርጫው እንደ ቁራዋ ሌላ ለመሆን 
ሞክሮ እራሳቸውንም መሆን አቅቶዋቸው 
ሳይሳከላቸው መቅረት ወይም እንደ ዳዊት 
የንጉሱን ትተው እራሳቸውን መሆን ነው፡
፡ ምርጫው የግል ነው የኛ ጉዳይ መምከር 
ነው፡፡

ጠቅላይ ሚኒስትሩ እራሳቸውን እንዲሆኑ 
የምፈልግበት አንድ ሁለት ነጥብ ላንሳላችሁ፡
፡ እንደ ፕሬስ ህግ የመናገርና ሃሳብን በነፃነት 
የመግለፅ መብት የንግድ ህግ መሆኑን 
አናውቅም ነበር፡፡ እነዚህ ድንጋጌዎች በንግድ 
ህግ ብቻ የሚጠቀሱ ቢሆን ኖሮ በፍትሐብሄር 
ህግ እንጂ በህገመንግስት ውስጥ የሚጠቀሱ 
አይሆኑም ነበር፡፡ የህገ መንግስቱን አንቀፅ 
29/2 እና ሌሎችም ድንጋጌዎች እንዳይሽራረፉ 
መጠየቅ በንግድ ህግ እንዲታይ ማለት ተገቢ 
አይደለም፡፡

ነጋዴዎች የያዙትን የንግድ ቤት በሽያጭ 
ይተላለፍ የሚል አስተያየት ሲሰጥ ይህ 
ዓላማው ድሃው እንዲኖርበት ነው ማለት 
የእውቀት ሳይሆን ጉዳዩ ሌላ ነው፣ ድሃው 
የሚኖርበት ቤትም ቢሆን ለድሃ በይዞታነት 
ይተላለፍ ማለት ይቻላል፡፡ በጥያቄ 
የቀረበላቸው ግን ነጋዴዎች እየነገዱ ያሉበትን 
ቤት ባለቤትነት አዛውሩና ገንዘብ ተቀበሉ፡፡ 
የተቀበላችሁን ገንዘብ ደግሞ ለኢንቨስትመንት 
አውሉት ማለት ለወዳጅ የተሰጠ ምክር 
ነው፡፡ ልብ ብለው ያድምጡኝ ይህ ምክር 
ከተቀናቃኝም ቢሆን ሊታሰብበት የሚገባ 
ነው፡፡ ለነገሩ ዓላማው እራሱን ችሎ የሚኖር 
ነጋዴንም ቢሆን በጭሰኝነት መያዝ እንደሆነ 
ያስታውቃል፡፡ ለነፃነት ስንል ጫካ ገባን የሚል 
ቡድን የዜጎችን ነፃነት ለመገደብ ምንም 
መንገድ እንደሚጠቀም ማሳያ ነው፡፡ ይህ 
ደግሞ ጫካ የመግባታቸው ሚስጥር ለነፃነት 
ነበር የሚለው ነጭ ውሽት እንደሆነ መረዳት 
ከባድ አይሆንም፡፡ ነፃነትን የሚያከብር ቡድን 
በምንም ዓይነት የሌሎችን ነፃነት በቁሳዊ ጉዳይ 
ለመያዝ አይጥርም፡፡ ነፃነት የማያውቅ ነፃ 
አውጪ የሚለው የሚገልፃችሁ ይመስለኛል፡፡

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማሪያም ደሳለኝ 

ከቁራና ከዳዊት የቱን ይመርጣሉ?

ጠቅላይ ሚኒስትሩ እራሳቸውን እንዲሆኑ የምፈልግበት አንድ ሁለት ነጥብ 
ላንሳላችሁ፡፡ እንደ ፕሬስ ህግ የመናገርና ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት 

የንግድ ህግ መሆኑን አናውቅም ነበር፡፡ እነዚህ ድንጋጌዎች በንግድ ህግ ብቻ 
የሚጠቀሱ ቢሆን ኖሮ በፍትሐብሄር ህግ እንጂ በህገመንግስት ውስጥ የሚጠቀሱ 

አይሆኑም ነበር፡፡ የህገ መንግስቱን አንቀፅ 29/2 እና ሌሎችም ድንጋጌዎች 
እንዳይሽራረፉ መጠየቅ በንግድ ህግ እንዲታይ ማለት ተገቢ አይደለም፡፡

ከኦህዴድ ከፍተኛ አመራር

አመፅ አልባ ትግል ማለት ውጫዊውን 
አካል ከጥቃት ማስቀረት ብቻ አይደለም፡
፡ ውስጣዊውንም የመንፈስ ጥቃት ማስቀረት 
ጭምር እንጂ፤ ለዚህ አባባል መነሻ የሆነ 
ማክሰኞ ጥቅምት 13 ቀን 2005 በፍኖተ 
ነፃነት ጋዜጣ በቅጽ 2 ቁጥር 61 በገጽ 7 ላይ 
በተጠቀሰው ኦህዴድ “አራት ቦታ ለመሰንጠቅ 
ጫፍ ላይ ደርሶአል” በሚል ርዕስ ሥር 
የወጣውን ከ21 ዓመት በፊት ጀምሮ በኦህዴድ 
ውስጥ ስላለሁኝ ጠንቅቄ ስለማወቅ ተጨባጩን 
ለመግለጽ ነው፡፡

የኦህዴድ መሥራቾች የሚባሉት በሳህል በረሃ 
ተማርከው “በዘረባ ግደፍ” (ዝምበል) በሚባል 
እስር ቤት በነበሩና በሻቢያ ተማርከው በስጦታ 
hTPLF በተሰጡ ሰዎች ነው፡፡ ሌላው ቀርቶ 
የተኙበትን ጐን እንኳን ለማዞር የዋሪዲያን 
ፈቃድ የሚጠየቁ ግለሰቦች ናቸው፡፡

ለምሳሌ ጐናቸውን ለማዞር “ዋርዲያ 
ልገልበጥ” ብለው ስጠይቁ “ተገርበጥ” ተብለው 
ሲፈቀድላቸው ብቻ በግራ ጐናቸው የሚገለበጡ 
ነበሩ፡፡ በቀኝ ጐናቸው ለመተኛት ፈቃድ 
የሚጠይቁት ምናሴ ወ/ጊዮርጊስና (አባዱላ 
ገመዳ) ታዬ ተክለማሪያም (ኩማ ደመቀሳን) 
TPLF አሰባስቦ በአዴት አካባቢ በ1982 በኦሮሞ 
ስም ህወሓት የፈጠራቸው ሰው ሠራሽ ኦሮሞች 
ናቸው፡፡

እነዚህ በየትኛውም ሥርዓት ለኦሮሞ ሕዝብ 
ነፃነት ፍትህና እኩልነት ታግለው የማያውቁ 
ግለሰቦች በሰው ተጠፍጥፈው የተሰሩ 
ተንቀሳቃሾች ኢህአዴግ በግንቦት ወር 1983 
ዓ.ም አዲስ አበባን ሲቆጣጠር በስመ ኦሮምኛ 
ተናጋሪነት ወደ ማያውቁት ሥልጣን ብቅ ያሉ 
ናቸው፡፡

እነዚህ ግለሰቦች ወዳልጠበቁት ሥልጣን ብቅ ካሉ 
ጊዜ ጀምሮ እርስ በርሳቸው ወንበር ከመቀያየር 
ውጪ በዕውቀቱ በልምዱ በሕዝብ ዘንድ ባለው 
ተቀባይነት በብሄሩ የሚኰራውን የኦሮሞ 
ተወላጅ እንደጠላት ይፈርጁና ያስፈርጁ ነበር፡
፡ ጠንካራ የኦሮሞ ልጆችን ኦነግ ነው በማለት 
ያሳድዱ ገቡ ጠንካራ ተቃዋሚ የፖለቲካ 
ድርጅቶችን በደህንነት ሃይልና በገንዘብ ያፈርሱ 
ነበር፡፡ ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅቶችን አባላት 
በገንዘብ በመግዛት ድርጅቱን ይበትኑ ነበር 
ለአብነትም ኦብኮና ኦፌዴን በቂ ማስረጃዎች 
ናቸው፡፡ ጠንካራ የኦሮሞ ልጆችን በኮራፕሽን 
እንዲጨማለቁ በር እየከፈቱላቸው ከትግሉ 
እንዲሸራተቱ አድርገዋል፡፡ ይህ ሁሉ የኦሮሞን 
ትግል ማጥፊያ አንዱ ዘዴ ነው፡፡

ለዚህም ምክንያቱ ምርኮኞቹ የተማረኩት 
አካላቸው ብቻ ሳይሆን አዕምሮአቸውም ጭምር 
መሆኑን በገሃድ ያሳያል፡፡ ምርኮኞቹ የኦሮሞን 
ሕዝብ ጥያቄ ለመመለስ የሚንቀሳቀሱ ሳይሆን 
የጌቶቻቸውን ትዕዛዝ ለማስፈፀም የሚተጉ 
ናቸው፡፡ ለዚህም በአዲስ አበባ ከተማ መሬት 
ለጌቶቻቸው ማደል ኦሮሞን ማፈናቀልና 
ንብረቱን መዝረፍ ዋናው ተግባራቸው ሆኖ 
ቆይቷል፡፡

አንድ ወቅት ኩማ ደመቅሳ በአዲስ አበባ ከተማ 
በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከተማ በሃና ማርያም 
አካባቢ በድንጋይ ጠረባና በአንስተኛ ሥራ 
የተሰማሩትን ጀብዱ እንደሥራ በመኩራራት 

ኦህዴድ አሥር ቦታ ቢሰነጠቅም 
ለኦሮሞ ሕዝብ ፋይዳ የለውም

“በዚህ ሥራ ላይ ከተሰማሩት ከ75% በላይ 
የኦሮሞ ልጆች ናቸው” ብለው ሲደሰኩር 
ተጨብጭቦላቸዋል፡፡ የተጨበጨበላቸው 
የኦሮሞን መሬትና ንብረት ቀምቶ ከቀየው 
አባሮ ድንጋይ ፈላጭ ማድረጉ የጌቶቹን 
ተልዕኮ በማሳካታቸው ያጨበጨቡለት የጌቶቹ 
ሌሎዎች ናቸው እንጂ እሳቸው “ኮብልስቶን 
ድንጋይ አንስቶ ግባአችን ነው” ሲል የኦሮሞ 
ልጆች እስቲ ይሁና ብለው አፈዘውበታል፡፡

በመሆኑም ኦህዴድ ከእንግዲህ እንኳንስ 
እንደድሮ ዳቦ መስቀለኛ መሰነጣጠቁ ቀርቶ 
በ10 ቦታ ቢሰነጣጠቅ አምኖት የሚከተለው 
የኦሮሞ ልጅ የለም፡፡ ግን አባዱላ የሰበሰባቸው 
ሆዳምና ዘራፊ ከንቲባዎችና የቢሮ ሃላፊዎች 
ካልሆኑ በስተቀር የኦሮሞን ሕዝብ የፖለቲካ 
ድርጅት አልባ ተተኪ ፓለቲከኛ ከኛ እንዳያገኝ 
ከፍተኛውን ሚና የተጫወቱት እነዚህ 
ሁለቱ ሰዎች ናቸው፡፡ አባዱላ በኦሮሞ ዘንድ 
ተቀባይነት ሁለት ሰዎች ናቸው፡፡ አባዱላ 
በኦሮሞ ዘንድ ተቀባይነት አለው የሚሉት 
ጉበኞች ዘራፊዎችና ለሆዳቸው ያደሩ ግለሰቦች 
ብቻ ናቸው፡፡ አባዱላ የመለስ ጉዳይ አስፈፃሚ 
እንጂ የአሮሞ ድርጅት ተወካይ አይደሉም፡
፡ በአባዱላ ገመዳ ተመልምለውና በየከተማው 
ቁልፍ ቁልፍ የመሬት ዝርፊያ ላይ የተሰማሩ 
ናቸው፡፡ የኦሮሞ ልጆችን እያሳደዱ ያስደበደቡ 
ያሳስሩ ያስገደሉ ያሰደዱና እስከ አስር ቦታ 
በየከተማው ቦታ ወስደው ከብረዋል፡፡ ላካበቱት 
ህገወጥ ሀብትና ሲፈጽሙ ለኖሩት ወንጀል 
ከለላ ፍለጋ አባዱላ አባዱላ እያሉ ያላዝናሉ፡
፡ ይዋል ይደር እንጂ ማንም ከተጠያቂነት 
አያመልጥም፡፡

ጉቦ፣ ውሸት፣ ማጭበርበር፣ ዘረፋ የኦሮሞ 
ሕዝብ ባሕል አይደለም፡፡ እነዚህ በኦሮሞ ህዝብ 
ዘንድ የተወገዙ ናቸው፡፡ ጉበኛ፣ ውሸታም፣ 
አጭበርባሪ በሕዝብ ፎቅ ቀና ብሎ ለመሄድና 
አፍ ሞልቶ ለመናገር ሞራል የለውም፡፡ ለምን 
እነዚህ በተጨባጭ ያሉት ያመዘዛሉና ነው፡
፡ ስለዚህ እነዚህ ምርኮኞች ወጣቱንም ሆነ 
ሴቶች ቀና ብለው ስለመብታቸው እንዳይጠይቁ 
ተደራጅተው ሕዝባቸውን እንዳያደራጁ በነውረኛ 
ድርጊት ውስጥ እንዲዘፈቁን ድርጅቱ ተተኪ 
እንዳያገኝ ከዓመት ወደ ዓመት አባዱላንና 
ኩማን ሲዘምሩ እንዲኖሩ አድርገዋቸዋል፡፡

ዛሬ ደኢሕዲን በ14 ዓመቱ የጠቅላይ 
ሚኒስትርነቱን ቦታ ሲቆናጠጥ ከጠ/
ሚኒስትርነት ጀምሮ መከላከያን፣ ፌደራል 
ጉዳዮችን፣ የኢህአዲግ ጽ/ቤት ሚኒስትርነትን፣ 
የሥራና ከተማ ልማትን፣ የሳይንስና 
ቴክኖሎጂ፣ የመሳሰሉትን ቁልፍ ቦታዎች 
ተቆናጧል፡፡ የደቡብ ህዝብ ብዛት 17 ሚሊዮን 
የማይበልጠውን ሕዝብ ነው፡፡ በዲፕሎማቲክ 
መስኩም አውሮፓን ኤዥያንና ቁልፍ ቁልፍ 
የሆኑ የአፍሪካ ሀገሮችን ሲቆጣጠር 40 
ሚሊዮን ሕዝብ የያዘው ኦሮሞ ግን የኢህአዴግ 
ትርፍራፊ ሚኒስትርነትን ብቻ በመያዝ 
የኦሮሞ ድርሻ የሆነው ቦታ ሁሉ ሰው የለንም 
እያለ እየመለሰ ለሌሎች ሰጥቷል፡፡ የኦሮሞ 
ድርሻ ሲሰጥ የውርደት ተግባር የሚፈፀሙት 
እነኝሁ ምርከኞች ናቸው፡፡

- በቀ.ኃ.ሥላሴ ዘመነ መንግሥትም 
ሆነ በደርግ ዘመን የትምህርት 
ሚኒስትርና የግብርና ሚኒስትር 
የኦሮሞ ኮታ ነበር፡፡ ይህ ዛሬ ለብአዴን 
ተሰጥቶአል፡፡ ኬንያ፣ ሱዳንና ደቡብ 

አፍሪካ አምባሳደርነትም የኦሮሞ 
ነበር፡፡ ዛሬ hTPLF የተሰጡ ናቸው፡፡

- ይብዛም ይነስ በኦሮሚያ ውስጥ 
የሚገኙት የልማት ድርጅቶችን 
የአሮሞ ተወላጅ ያስተዳድር ነበር 
ዛሬ ሙሉ በሙሉ የሚያስተዳድረው 
የTPLF አባላት ናቸው፡፡ 

- በመሆኑም አባዱላ በመለስ ሞት 
በከፍተኛ ደረጃ የተደሰተ ግለሰብ 
ነው፡፡ ምክንያቱም ቀይ ካርደ 
በመለስ እጅ ነበርና ነው፡፡ አሁን 
ቀይ ካርዱ ስለተቀበረ ፈካ ብሎ ሩጫ 
ጀምሮአል፡፡ ኩማ ደመቅሳ በችሎታ 
ማጣት ሁሉንም ሰው ያጠራጥራል፡
፡ በተለይ ለኦሮሞ ልጅ ጠላት ነው፡
፡ ኦሮሞ ከምድር ኢትዮጵያ ቢጠፋ 
የእርሱ ክብርና ወንበር እስካልተነካ 
ደንታ የለውም፡፡ ሁለቱም ምርኮዎች 
በሰውነትም በአዕምሮም የተማረኩ 
በአካዳሚ እውቀት ስለአልገፋ 
የሚበልጣቸውን የኦሮሞን ልጅ 
ለማየት አይሹም፡፡

“ኦህዴድ የትልቅ ሕዝብ ትንሽ ድርጅት” 
ሣይሆን ኦህዴድ በትልቅ ሕዝብ ስም የሚደልሉ 
የምርከኞች ትንሽ ዕቁብ ነው፡፡ ለምን ቢባል 
ድርጅት በተለይም የፖለቲካ ድርጅት ማለት 
ማንኛውንም መስዋዕትነትን ከፍሎ ድርጅቱን 
ወደፊት ማራመድ ሲሆን የኦሮሞ ሕዝብ ሌላ 
መሪ ድርጅት ካገኘ ከኦህዴድ በ100 ኪሎ 
ሜትሮች ለመራቅ ሱሪውን አጣጥፎ በመጠባበቅ 
ላይ ይገኛል፡፡

ኦህዴድ የኦሮሞ ሕዝብ እውነተኛ ድርጅት 
ቢሆን ኖሮ አሁን ውስጥ የቀሩት ሁለቱ 
ምርኮኞችና እነ ሽፈራው ጃርሶ፣ ሱፊያን 
አህመድ፣ ጁነዲን ሳዶ፣ ጌታቸው በዳኔ፣ ግርማ 
ብሩ ለሆዳቸው አድረው ለመለስ ተንበርክከው 
የኦሮሞን ሕዝብ ለመስዋትነት ሲያቀርቡ 
ለሆዴ አላድርም ሕዝቤን ለመስዋዕትነት 
ሲቀርብ ቁጭ ብዬ አላይ ያሉ እንደ እና ሐሰን 
ዓሊ፣ ዮናታን ዴቢሳ፣ ድርባ አርቆ ሲሰደዱ 
እንደ እነ ባዩ ጉርመሳ፣ መኰንን ፍጤና 
ኢፋ ጉደታ ለሕዝባቸው መስዋአት ሆነዋል፡
፡ እንደ እነ ኢብራሂም መልካ ነጋሶ ጊዳዳና 
ደረጄ በቀለ ደግሞ ድርጅቱን አትጠቅሙም 
ብለው ድርጅቱን ጥለው ሲወጡ የድርጅቱን 
ዓላማ ቢስነትና ተላላኪነት የተገነዘቡ በመሆኑ 
ድርጅቱ የሰፊው ሕዝብ ትንሽ ድርጅት ሳይሆን 
የሆዳሞችና የምርኮዎች ትንሽ እቁብ ናት፡፡

መለስ ለመሞት በተቃረበ ጊዜ 34 
ጀኔታሎችን ሲሾም ይህ ከቁመታችን አኳያ 
ኮታ አልተሰጠንም ብሎ የተከራከረ የለም፡
፡ ምክንያቱም አሁንም የካድሬዎች ወሬ 
በዲሞክራሲያዊ አሰራር የተሰራ ነው ማንም 
ቢሾም እኛ ሰው ስለሌለን ምንም ማድረግ 
አንችልም፣ እነሱ ታጋለው የመጡ ናቸውና 
ዝም በሉ ይሉናል፡፡ ኃ/ማርያም ደሳለኝ ጠ/
ሚኒስትር ሲሆን ደመቀ መኰንን ም/ጠ/
ሚኒስትር ሲሆን የትኛው በረሃ ገብተው ነው 
ከአርባ ምንጭ ወይስ ከፍኖተ ሰላም በርሃ 
የመጡ ናቸው፡፡ የኦህዴድ ጉድ ተዘርዝሮ 
ስለማያልቅ በሚቀጥለው በስፋት ቀሪዎቹን 
እንዳስሳለን፡፡
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አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት) ቅዳሜና እሁድ 
ሙሉ ቀን የፈጀ ግምገማ ማካሄዱን የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች 
ገለፁ፡፡ 

ግምገማው በ2004 ዓ.ም የፓርቲው ስራ አስፈፃሚ ለ8 ወራት 
ያካሄደውን ስራ መሰረት ያደረገ ሲሆን ጠንካራና ደካማ ጐኖችን በግልፅ 
መተቻቸት ራስን ሂስ በማድረግና የአፈፃፀም ብቃትን በመገምገም 
ለ2005 ዓ.ም አቅጣጫ ለማስቀመጥ የረዳ ነው ተብሏል፡፡

የፓርቲው ዋና ፀሐፊ የሆኑት አቶ አስራት ጣሴ ስለዚሁ የሥራ 
አስፈፃሚ ግምገማ አስተያየት ሲሰጡ ግምገማው በሦስት ደረጃ 
የተከፈለ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ በዚህም መሠረት ሥራ አስፈፃሚው 
በቋሚ ኮሚቴዎችና እያንዳንዱ ሥራ አስፈፃሚ በግሉ የሥራ አፈፃፀም 
ግምገማ ተካሂዶበታል፡፡ 

እንደ አቶ አስራት ገለፃ የፓርቲውን ችግሮች ከመፍታት አንፃር አራት 
መሠረታዊ ሃሳቦች የግምገማው ዋና አካል ነበሩ ፡፡ እነሱም‹‹ የፓርቲውን 
የፋይናንስ ዕጥረት መቅረፍ ፤ የፓርቲውን አባላት በብዛትና በጥራት 
ማፍራት፤ በአባላት ዘንድ ግልፅ የሆነ የፖለቲካ አረዳድ እንዲኖርና 
ፕሮግራም፣ ደንብ፣ ፖሊሲና እንዲሁም የ5 ዓመቱን የፓርቲውን 

ዕቅድና ስትራቴጂ ከማስፈፀም አንፃር የተዳፈነውን የፖለቲካ ምህዳር 
ለማስፋት ምን ተሰራ›› በሚሉት አንኳር ጉዳዮች የተቃኘ እንደሆነ 
አብራርተዋል፡፡

በግለሰብ ደረጃ የተካሄደው ግምገማም የፖለቲካ ተነሳሽነት፣ ሚስጥር 
ጠባቂነት፣ አርአያነት፣ ጠቃሚ ሃሳብ ማመንጨት፣ ልምድን ማካፈል፣ 
ቃለ መጠይቅ መስጠት፣ የመድረክ ተሳትፎን በዕቅድ መስራት፣ ዕቅድን 
ማስፈፀምና አባላትን ማፍራት የመሳሰሉ በርካታ ነጥቦች ተነስተው 
የሥራ አስፈፃሚ አባላቱ መገምገማቸውን ለመረዳት ችለናል፡፡

በአጠቃላይ የግምገማው ውጤት ደካማና ጠንካራ ጐኖች ተለይተው 
በቅርቡ ለሚሰበሰበው ብሔራዊ ም/ቤት የሚቀርብ መሆኑን ከፍተኛ 
አመራሩ ተናግረዋል፡፡

የፓርቲው ሊቀመንበር ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ በበኩላቸው ግምገማው 
ድክመታችንን አጥርተን እንድናይና ለ2005 ዓ.ም የተሻለ የሥራ 
አፈፃፀም እንዲኖረን የሚረዳ ነው ካሉ በኋላ የሥራ አስፈፃሚው 
ባካሄደው ግምገማ ችግሮችንና ድክመቶችን አስወግዶ በ2005 ዓ.ም 
የበለጠ ለመስራት የተግባባበት የግምገማ ሂደት ነበር ብለዋል፡፡

የተለያዩ ወጣቶችን በማቀፍ የተመሰረተው “ባለዕራይ ወጣቶች 
ማኅበር” በቦሌ ክፍለ ከተማ አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን አደረገ፡፡ 
ማኅበሩ ጥቅምት 18 ቀን 2005 ዓ.ም ባካሄደው የምስረታ እና 
የምክር ቤቱን መደበኛ ጉባዔ በማድረግ 50 አባላትን የያዘ ምክር 
ቤት በመመስረት 13 ስራ አስፈፃሚ አባላትን መምረጡን የላከልን 
መረጃ አመልክቷል፡፡

ማኅበሩ ከክ/ከተማው 14 ወረዳዎች በተውጣጡ አባላት መመሥረቱን 
ገልፆ ወጣቶች በስፋት በማኅበሩ እንዲሳተፍና የማኅበሩን አላማ 
ውጤታማ ለማድረግ ምክር ቤቱ ውሳኔዎችን በማስተላለፍ በክ/
ከተማው ጽ/ቤት ያደረገው ጉባኤ መጠናቀቁ ተጠቁሟል፡፡ 

በተያያዘ ዜና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህግ አግልግሎት  ነሐሴ 
24 ለዝግጅት ክፍላችን በፃፈው ደብዳቤ ነሐሴ 8 በወጣችው ፍኖተ 

የአንድነት ሥራ አስፈፃሚ ከፍተኛ 
ግምገማ አካሄደ

አብርሃም በቀለ ገለታ

(ከቤልጅየም ገንት ዩኒቨርሲቲ 
ተመራማሪ)

ከቀደምት አባቶቻችን ከወረስናቸው 
መልካም ነገሮች መካከል 
በባኣላት የምንለዋወጣቸው 
መልካም ምኞቶች ይጠቀሳሉ፡
፡ በተለይም ደግሞ አዲስ 

አመት በመጣ ቁጥር ዘመኑ የብልጽግና፡
የእድገት፡ የሰራ፣ ወዘተ ይሁንላችሁ 
መባባሉ በአሉን የደስታ ከማድረጉም 
ባሻገር በአዲስ ተስፋ እንድንሞላ የራሱን 
አስተዋጾ እያደረገ ዝንተ አለም ይዘልቃል። 
እዚህ ጋር ስለ በኣላት ያነሳሁት ስለእርሱ 
ላወራ ፈልጌ አይደለም። አዲስ አመት 
በማለፉ  ስለአዲስ አመትም ማውጋት 
አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። እኔ መዳሰስ 
የፈለግኩት ከእኩሌታው እጅጉን ለላቅነው 
ለኛ ለምስኪኖች ከምኞት ስላልዘለቁት 
ብልፅግና፣ ስራና እድገት ወዘተ ስለ 
መሳሰሉት ጉዳዮች ነው።

እርግጥነው ምኞቶቹ እውን የሆኑላቸው 
ባለወንበሮችና በዙሪያቸው የሚያደገድጉ 
ደጅ ጠኝዎች ይህ ጉዳይ የነሱም ጉዳይ 
ከመሆን ካለፈ ሁለት አስርታትን 
አስቆጥሯል።ግን ደግሞ በታደሉት ሃገራት 
ከወንበሩ የሚቀመጠው አስቀማጩን ምን 
ጎደለህ ብሎ ሊያገለግል እንጂ በአስቀማጩ 
ሊገለገል አልነበረም። በዚህ ረገድ የኦባማ 
የጤና ደንብ ተጠቃሽ ይሆናል።

የአገራችንን ባለጊዜ ባለወንበሮችን 
ከቀደሙት ለየት የሚያደርጋቸው 
ከውጭ የሚታዘቧቸውን ለማሞኘት 
በሚመስል ዘወትር ከልሳናቸው 
እኩልነት፣ ዲሞክራሲ፣ ፍትህ፣ የህግ 
የበላይነት፣ማህበራዊ በልፅግና፣ ወዘተ 
የሚሉት ቃላት አለመጥፋታቸው ነው። 
ተግባራቸውን ላስተዋለ ግን በነዚህ ቃላቶች 
የሚገልፁትን ተፈጥሮአዊ እሴቶቻችንን 
ደፍጥጠው ለነሱ ተገዥና በነርሱ መልካም 
ፈቃድ አዳሪዎች ያደረጉን መሆናቸው 
አይጠፋውም።

የሰው ልጅን ፈጣሪው ያደለውን መሰረታዊ 
ነገሮች ለምሳሌ ምግብ፣ መጠለያ፣ 
ልብስ፣ጥበቃ የመሳሰሉትን ገዢዎቻችን 

የማንደርስባቸው ተስፋዎች አድርገውብን 
ዘወትር እነሱን የምናገኝበትን መንገድ 
እያሰብን አገር ወደ ጥፋት ጎዳና ስታመራ 
እንዳናስተውል አድርገውናል።እንድያም 
ሲል የሰውነት ክብራችን ተዋርዶ ሆድ 
ሞልቶ ለማደር ሲባል ለነሱ አገልጋይና 
ተገዥ እንድንሆን ተፈርዶብናል።

እንዳንናገር አፋችን ተለጉሞ፣ ያሻንን 
እንዳንመርጥ የምርጫው በር ተከርችሞ፣ 
በህግ እንዳንዳኝ ከህጉ የበላይ ሆነው፣ሃገር 
ያፈራውን ሃብት በጋራ እንዳንጠቀም 
እነርሱ የመሃን ልጆች ሆነው ስቃይና 
ጣራችንን አብዝተውብናል።

ከላይ እንደጠቀስኩት ብልፅግና፣ ስራ፣ 
እድገት የመሳሰሉት ነገሮች እውን 
የሚሆኑት የሰው ልጅ በተፈጥሮ 
የታደለውን መሰረታዊ ነገሮች የማገኘት 
መብቱ ሲጠበቅ፡የሰውነት ክብሩ ተጠብቆ 
ከተገዢነት ሲላቀቅና የመናገር፣ ሃሳብን 
የመግለፅ፣ የመሰብሰብ የመፃፍ፣ ፍትህ 
የማግኘት፣ እኩልነትና የህግ የበላይነት 
ሲረጋገጥ ብቻ እንደሆነ መገንዘብ ያሻል።

ታድያ በአገራችን እኚህ ሁሉ መብቶች 
ተደፍጥጠውና በአምባገነኖች ቁጥጥር 
ስር ውለው የአዳም ልጆች ሁሉ በግፉና 
በበደሉ ተማረው የነፃነት ያለህ፣ የፍትህ 
ያለህ፣የዲሞክራሲ ያለህ ብለው ሲብሰለሰሉ 
እምቢ ለመብቴ ለሰብአዊ ክብሬና ለነፃነቴ 
የሚሉ ጀግኖች መነሳታቸው ግድ ይላል። 
በዚህ ረገድ አንዷለም፣ እስክንድር፣ 
ውብሸት፣ ርእዮት፣በቀለ ኦልባና እና 
ሌሎች በሺህ የሚቆጠሩ የነፃነት ፋና ወጊ 
ሊሆኑ ከፊታችን ቀድመዋል።

አቡነ ጴጥሮስ በዚያ ፈታኝ ሰአት ‹‹ያገሬ 
ልጅ ወገኔ ሆይ አገርህንና ነፃነትህን 
ለወራሪ አሳልፈህ ትሰጥና ገዝቼሃለሁ›› 
ብለው ስለነፃነት ራሳቸውን መስዋእት 
አድርገዋል። የነፃነትና የፍትህ ፋና 
ወጊ የሆነው ኣንዷለም ከአምባገነኖችና 
ፍርደ ገምድሎች ችሎት ቆሞ በነፃነቱና 
በሰብዓዊ መብቱ ከማንም እንደማይደራደር 

እንዲህ ሲል ኣስረግጦላቸዋል “ያሳለፍነው 
ግማሽ ምእተ አመት የኢትዮጵያ 
ህዝብ ለሰብዓዊ ክብሩና ዲሞክራሲያዊ 
መብቶቹ የታገለበት ዘመን ነው። 
ይሁን እንጂ የሰበአዊና ዲሞክራሲያዊ 
መብቶቹ ባለቤት ለመሆን እስከአሁን 
አልታደለም። እኔም በተፈጠርኩበት በዚህ 
ዘመን ለራሴ፡ለልጆቼና ለኢትዮጵያዊያን 
ሁሉ ዲሞክራሲና ነፃነት እንደሚገባን 
በማመን አቅሜ በፈቀደው መጠን 
ታግያለሁ።ይሄን በማድረጌ በማንም ላይ 
በክፋት አልተነሳሁም፡፡ ይሄን በማድረጌ 
ህግ ጥሼ አላውቅም፡ይሄን በማድረጌ 
በደሃዋ አገሬ ጥቅም ላይ አልተነሳሁም፡
፡ ይሄን በማድረጌ ፈጣሪዬን የኢትዮጵያን 
ህዝብም ሆነ ህሊናዬን የሚያሳዝን አንዳች 
ነገር ፈፅሚያለሁ ብዬ አላምንም።ፍጹም 
ሰላም ይሰማኛል። እኔን እዚህ ያቆመኝ 
የነፃነት ናፍቆት ነው። በኢትዮጵያ 
ፍርድ ቤቶችም ፍትህን ለምኜ ስነፈግ 
ይሄ የመጀመሪያዬ አይደለም። ከሳሾቼ 
እንድጠጣው የሚፈልጉትን የግፍ ፅዋ 
በፀጋ ከመጠጣት ውጪ ባልፈፀምኩት 
ወንጀል ማቅለያ የመጠየቅን አማራጭ 
ህሊናዬ ስላልተወልኝ አዝናለሁ።”

ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ምእራፍ ጠርዝ 
ላይ ሆነን ጀግኖቻችንና ፋና ወጊዎቻችንን 
ስናስብ እነሱ የጀመሩትን የነፃነትና 
የዲሞክራሲ ጥያቄዎች ለማስመለስ 
የሚፈለግብንን መስዋእትነት ለመክፈል 
መነሻ ወቅቱ አሁን እንደሆነ መገንዘብ 
እንደሚኖርብን ይሰማኛል።

እንግዲህ ብልፅግና፣ስራ፣ እድገት 
የመሳሰሉት ጉዳዮች እውን የሚሆኑት 
የሰው ልጅ ነፃነትና ዲሞክራሲያዊ 
መብቶቹ ሲረጋገጡ ብቻ እንደሆነ አውቀን 
የሚገባንን እንወጣ እያልኩ ነገሬን በዚህ 
እቋጫለሁ።

                                      
ቸር እንሰንበት

የነጻነትና  የዲሞክራሲ ጥያቄ

ነፃነት ጋዜጣ የባለራዕይ ወጣቶች ማህበር በጉለሌ ሊያደርጉት 
የነበረው ስብሰባ በኮ/ር አብደላ በሚመሩ አፍጥ በታጠቁ ፖሊሶች 
ተበትኗል የሚለው ዜና ላይ ቅሬታ እንዳለው ሰገልጧል፡
፡ አያይዞም ኮ/ር አብደላ የክ/ከተማውን ፖሊስ አይመሩም 
ያለሲሆን የክ/ከተማው ፖሊስ ኃላፊም በእለቱ የታጠቀ ፖሊስ 
አሰማርተው ስብሰባ አልበተኑም ብሏል፡፡ አያይዞም ኮ/ር አብደላ 
በእለቱ ስብሰባውን አልበተኑም፣ጋዜጣውም ቅሬታ ስላቀረቡት 
ወጣቶች የሚመለከተውን የፖሊስ አካል በማነጋገር ሚዛናዊ 
ዘገባ አላቀረበም ብሏል፡፡

በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን የጠየቅናቸው የባለራዕይ ወጣቶች 
ማህበር አመራር አባላት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንን ቅሬታ 
መሰረተቢስ መሆኑን ገልፀው በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ላይ ነሐሴ 
8 የወጣው ዘገባ ትክክል መሆኑን  አረጋግጠዋል፡፡     

ባለራዕይ ወጣቶች ማኅበር መደበኛ ጉባዔውን አጠናቀቀ

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የለገጣፎ 
ለገዳዲ ከተማ ለ1300 በላይ የሆኑ ነዋሪዎች 
በ23/02/2005 ዓ.ም ባካሄዱት ከፍተኛ ስብሰባ 
የከተማዋ ከፍተኛ ባለስልጣናት በሙስና 
የተዘፈቁ መሆናቸውን በምሬት ገለፁ፡፡

ማለዳ 3፡30 ሰዓት ላይ የተጠራው ስብሰባ 
የተዘጋጀው በህዝቡ ጥያቄ ጉትጎታ ሲሆን 
በከተማው ምክር ቤት አስገዳጅነት የክልልና 
የከተማዋ ባለስልጣናት ተገኝተዋል፡፡ ሕዝባዊ 
ስብሰባውን የመሩት አቶ ኢብራሂም ሀጂ 
ከኦህዴድ ጽ/ቤት የተወከሉ ከፍተኛ ባለስልጣን 
ሲሆኑ ነዋሪዎቹ ከመሬት ንጥቂያና በከፍተኛ 
የሙስና መዘፈቅ በብርቱ ከሚያወግዟቸው 
ባለስልጣናት መካከል ከንቲባው አቶ መገርሳ 
ገለታ፣ ምክትሉ አቶ አስናቀ ወርቁ፣ የከተማው 
ኦህዴድ ተጠሪ አቶ መምህር ኦልቀባ 
እና ሌሎችም ተገኝተዋል፡፡ የምክር ቤቱ 
አፈጉባኤዎችም የዕለቱ የህዝብ ስብሰባ እንዲሳካ 
በማስተባበር ጉልህ ተሳትፎ አድርገዋል፡፡

ነዋሪዎቹ ወደ ስብሰባው አዳራሽ የታደሙት 
የቀድሞውን ጠ/ሚ/ር መለስ ዜናዊን ፎቶግራፍና 
“በሙሰኞች የተዘረፈው መሬታችን ይመለስ፣ 
ሙሰኞችን ለፍርድ በማቅረብ የመለስን ራዕይ 
እናሳካለን፣” የሚሉ መፈክሮችን በመያዝ ነበር፡፡

በዕለቱ የተካሄደው ስብሰባ በከፍተኛ የቁጣ 
ስሜትና እጅግ የሚሰቀጥጥ የሙስና ተግባራትን 
በማጋለጥ ትዕይንቶች የታጀበ ነበር፡፡ የከተማ 
ነዋሪዎች ካነሷቸው ጥያቄዎችና ሀሳቦች መሀከል 
99% የሚሆነው የከተማዋ ነዋሪ የይዞታ 
ማረጋገጫ ካርታ ሳይኖረው የእርሻ፣ የግጦሽና 
የመኖሪያ ቤቱ ያረፈበትን ቦታ በባለስልጣናቱ 
በመቀማቱ ጉዳዩ እንዲጣራና ለፍርድ 
እንዲቀርቡ የሚጠይቅ ነው፡፡ በማያያዝም እስከ 
ዛሬ የወጣው ካርታ እስከ 21.000 ሊደርስ 
እንደሚችልና ይህም ከከተማዋ ነዋሪዎች 
ቁጥር አንፃር በአምስት እጥፍ እንደሚበልጥ 
በአንድ ሰው ስም ከ20 እስከ 30 ካርታ ወጥቶ 
በከፍተኛ ዋጋ መሸጡን፣ ነዋሪዎቹ በሌሉበት 
ቦታ የእርሻና የግጦሽ መሬታቸው በከተማዋ 
መሀንዲሶች እየተለካ ሥፍራው “ለልማት 
ይፈለጋል” በሚል ሰበብ እየተነጠቁ ለድህነት 
መዳረጋቸውን፣ ከተለያየ ሥፍራ በተለይም 

ከአዲስ አበባ መሬት ለሚገዙ ግለሰቦች ከአንድ 
ሰው እስከ 5 ሺህ ብር በመቀበል በህገወጥ 
መንገድ መታወቂያ እንደሚሰጥ የይዞታ 
ማረጋገጫ ካርታ ከሚያዝያ 2001 ዓ.ም 
ጀምሮ ቆሟል ቢባልም እስከ 2004 ዓ.ም 
የተሰጡ ካርታዎችን ኮፒ ነዋሪዎቹ በመረጃነት 
እንደያዙና በአቶ አለማየሁ አቶምሣ (የክልሉ 
ፕሬዝዳንት) እውቅና ያገኘ አጣሪ ቡድን 
ሲመጣ በእጃቸው የሚገኙትን አጠቃላይ 
መረጃዎች እንደሚያስረክቡ አፅንኦት ሰጥተው 
ተናግረዋል፡፡

የከተማዋ ነዋሪ የሆነ አንድ ወጣት በምሬት 
ያቀረበው ሃሳብ ግብ አቶ ኢብራሂም ሃጂን 
ጭምር ያስደነገጠ ነበር፡፡ የቀድሞው የለገጣፎ 
ሊቀመንበር በከተማዋ ውስጥ ያስገነቡትን 
ባለ ሁለት ፎቅ ሆቴል በህዳር 2004 ዓ.ም 
ሲያስመርቁ አንድ የከተማዋ የቀድሞ 
ባለስልጣን አንድ ውስኪ በ60 ሺህ ብር 
ከአንድ የመሬት አሻሻጭ ደላላ ጋር በመሆን 
ደግሞ አንድ ፍየል በ60 ሺህ ብር ጨረታ 
አሸንፈው መውሰዳቸው ባለስልጣናቱ የህዝብና 
የመንግስት ሀብት በሆነው መሬት ምን ያህል 
ይዝናኑና ይመፃደቁ እንደነበር የሚያሳይ ጉልህ 
ማስረጃ ነው ሲል እንባ እየተናነቀው የተናገረው 
ለማመን የሚያዳግት ቢሆንም ድርጊቱ ህዝብ 
ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ተግባር እንደሆነ 
ማረጋገጥ ተችሏል፡፡ 

በማያያዝም የወ/ሮ ሎሚ ኡርጌን ታሪክ 
ከባለስልጣናቱ አስከፊ ሙስና ጋር በማነፃፀር 
ያቀረበው ሀሳብ ነዋሪቹን ክፉኛ አስቆጥቶታል፡
፡ ወ/ሮ ሎሚ ከአዕምሮ በሽተኛ ወንድማቸውና 
ከአይነ ስውር እናታቸው ላይ በግፍ 
የተቀማውን መሬት ባለቤታቸው ለማስመለስ 
ሲሞክሩ ከአቅማቸው በላይ በመሆኑ በብስጭት 
ታመው ሲሞቱ ባለስልጣናቱ ግን ከህዝብ ላይ 
በግፍ የነጠቁትን መሬት እየቸበቸቡ አንድ 
ጠርሙስ ውስኪ እና አንድ ፍየል በ120 ሺህ 
ብር በመግዛት ይንደላቀቃሉ፡፡ 

የከተማዋ ምክር ቤት አባላት አቶ መገርሳ 
ገለታ በዕለቱ የህዝብ ቅሬታ ማቅረቢያ መድረክ 
ላይ እስከ ዛሬ የተሰጡ የይዞታ ማረጋገጫ 
ካርታ ዝርዝር ማስረጃና ይህንንም ማስረዳት 

የሚችሉትን የመሬት አስተዳደር ባለስልጣናት 
በተለይም አቶ አለማየሁ ያደታንና መሀንዲሱን 
አቶ ሚሊዮን በቀለን ይዘው እንዲቀርቡ 
ቢነገራቸውም በዕለቱ ይዘው አልቀረቡም፡
፡ መሀንዲሱ አቶ ሚሊዮን  ከሁለት ወራት 
በላይ በስራ ገበታው ላይ ባለመገኘቱ አገር ጥሎ 
እንዲጠፋ በህዝቡ ዘንድ ይነገራል፡፡

በከፍተኛ የህዝብ ዋይታና እሮሮ በታጀበው 
በዚህ ስብሰባ ላይ ኦህዴድን ወክለው የተገኙትን 
አቶ ኢብራሂም ሀጂን የከተማዋ ነዋሪዎች 
ከፍተኛ ወቀሳ ሲሰነዝሩባቸው ተደምጧል፡
፡ ሚያዝያ 2/2004 ዓ.ም በከተማዋ ነዋሪዎች 
ተመሳሳይ ስብሰባ ላይ ተገኝተው በነበረበት 
ወቅት የህዝቡን ብሶት አድምጠው ቢሄዱም 
አንዳችም እርምጃ እንዲወስድ ባለማድረጋቸው 
ከከተማዋ ባለስልጣናት ጋር በሙስና 
እንደሚጠረጥሯቸው በግልጽ ተናግረዋል፡
፡ እሳቸውም በህዝብ ፊት ከደሙ ንፁህ 
መሆናቸውን ምለው የተገዘቱ ሲሆን የዛሬውን 
እጅግ አስደንጋጭ አሳዛኝ የህዝብ አቤቱታ 
ወዲያውኑ ለክልሉ ፕሬዝዳንት እንደሚያቀርቡ 
ቃል ገብተዋል፡፡ አያይዘውም “ይህ የሰራችሁት 
አኩሪ የትግል ተግባር የኦሮሚያ ክልላዊ 
መንግስት አቢይ ተግባር መሆን ነበረበት 
እናንተ ግን ከእኛ ቀድማችሁ በመገኘታችሁ 
ለእናንተ ያለን አክብሮት ወደር የለውም” ሲሉ 
በመገረም ተናግረዋል፡፡

ከስብሰባው መጠናቀቅ በኋላ በቀጣይ ምን 
ለማድረግ እንዳሰቡ የጠይኳቸው ወጣቶች 
ሙሰኞች ፍርድ ፊት ቀርበው እስከሚጠየቁና 
የተዘረፈው የሕዝብ መሬት ወደ መንግስት 
የመሬት ባንክ እስከሚገባ ትግላቸው 
እለት ተዕለት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል 
አረጋግጠውልኛል፡፡ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት 
ባለስልጣናትና ጉዳዩ የሚመለከታቸው ክፍሎች 
የለገጣፎ ለገዳዲ ነዋሪዎችን የፀረ ሙስና ትግል 
በአደባባይ እንዲቀላቀሉም ጥሪ አቅርበዋል፡፡

በዚህ የትግል እንቅስቃሴ ውስጥ ከተሳተፉት 
ነዋሪዎች መሀከል 7 ወጣቶች “አሸባሪዎች” 
ተብለው ለሁለት ቀናት ከታሰሩ በኋላ በህዘብ 
የተቃውሞ ትዕይነትና በብዙሃን መገናኛዎች 
ጩኽት መፈታታቸውን መዘገባችን ይታወቃል፡

በለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ ሙሰኞችን ለፍርድ ለማቅረብ 
የተጀመረው ትግል ተፋፍሞ ቀጥሏል

- ባለስልጣናቱ አንድ ጠርሙስ ውስኪ እስከ 60 ሺህ ብር መግዛታቸውን 
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የፓርቲያችን መስራች አባል የሆኑት የወ/ሮ ላቀች 
ደገፉን ህልፈተ ህይወት አስመልክቶ በአንድነት 

ፓርቲ የተዘጋጀ አጭር የህይወት ታሪክ
ወ/ሮ ላቀች ደገፉ ለሀገራቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥልቅ ፍቅር 
የነበራቸው ከመሆኑም በላይ ለሰው ልጆች ክብርና ለሰብአዊና 
ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ተሟጋችና ተቆርቋሪ ነበሩ፡፡  
ይህኑን ጽኑ እምነታቸውን ለማሳካት በነበራቸው የፖለቲካ ተሳትፎ 
በተቃውሞ የፖለቲካ ጎራ ተሠልፈው ለሀገር አንድነትና ሉዓላዊነት፣ 
ለህዝብ መብትና ጥቅም በጽናት ታግለዋል፡፡ 

በ1992 ዓም የኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ኢዴፓ) 
በሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ሲመሠረት መሥራች አባል በመሆን 
ፓርቲውን ካቋቋሙት ግንባር ቀደም አባላት መካከል አንዷ ነበሩ፡
፡ በፓርቲውም ውስጥ  ከ1992 ዓም ጀምሮ እስከ 1998 ዓም 
ድረስ የማዕከላዊ ምክር ቤት አባል፣ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባልና 
የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ በመሆን በከፍተኛ አመራርነት አገልግለዋል፡
፡  ኢህአዴግ አገራችንን ወደብ አልባ በማድረጉ ኢዴፓ የተቃውሞ 
ድምጽ ሲያሰባስብ ግንባር ቀደም በመሆን ከፍተኛ የህዝብ ድምጽ 
ካሰባሰቡት ውስጥ ወ/ሮ ላቀች አንዷ ነበሩ፡፡ 

በ1997 ምርጫ  ከፍተኛ የህዝብ ፍቅርና ድጋፍ ያተረፈውን ቅንጅት 
ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ፓርቲን በመወከል ከወረዳ 5 የአዲስ አበባ 
ክልል ምክር ቤት ሆነው በከፍተኛ ድምጽ ተመርጠዋል፡፡ በ1998 
ዓም አራቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመዋሀድ ቅንጅት  ለአንድነትና 
ለዴሞክራሲ ፓርቲን ሲመሰርቱ ኢዴፓን በመወከል የቅንጅት 
የላዕላይ ምክር ቤት አባል በመሆን ተመርጠው የፓርቲው ውህደት 
እንዲሰምርና የትግል መሥመሩ እንዲሳካ ያላሰለሰ አስተዋጽኦ 
አበርክተዋል፡፡  

በመቀጠልም የቅንጅት ወራሽ የሆነው አንድነት ለዴሞክራሲና 
ለፍትሕ ፓርቲ (አንድነት) ትግሉን ለማስቀጠል በ2ዐዐዐ ዓም 
ሲመሠረት መስራች አባል የነበሩ ሲሆን ከ2ዐዐዐ-2ዐዐ4 ዓም ድረስ 
ለአራት አመታት በአንድነት ፓርቲ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 
አባልነትና በሴቶች ጉዳይ ኃላፊነት አገልግለዋል፡፡   ከ2ዐዐ4 ዓም 
ጀምሮ በህመም ተሳትፎአቸውን እስካቆሙበት እለት ድረስ በአንድነት 
ፓርቲ የፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴና በህግና ሰብአዊ መብት ጉዳይ ቋሚ 
ኮሚቴ አባልነት በጽናትና በቁርጠኝነት አገልግለዋል፡፡ 

ከዚህም በላይ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ 
የኦዲትና ኢንስፔክሽን ኮሚቴ  ዋና ፀሐፊ ሆነው በመመረጥ በጽናት 
ለትግሉ አስተዋጽኦ አበርክተዋል፡፡ መድረክንም በመወከል በ2ዐዐ2 
ዓም ምርጫ በወረዳ 5 ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነት 
ተወዳድረው ከፍተኛ የህዝብ ድምጽ አግኝተዋል፡፡  

ወ/ሮ ላቀች ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተባበረ አቅም እንዲንቀሳቀሱና 
በሀገራችን ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዲመጣ ፓርቲዎችን 
በማገናኘትና በማስተባበር ሌተቀን ሲደክሙ ቆይተዋል ውጤቶችንም 
አስመዝግበዋል፡፡  በሌላም በኩል በፖለቲካ ተሳትፎ የሴቶችን ብቃት ለማሳደግ በተለያዩ ድርጅቶች አማካኝነት ሴቶች የተለያዩ ስልጠናዎችን 
እንዲያገኙ በርካታ ተግባሮችን አከናውነዋል እንዲሁም በየዓመቱ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚከበረውን የማርች ኤይት የሴቶች ቀን አስመልክቶ 
ፓርቲውን በመወከልና ከሌሎች የሴቶች ማህበራት ጋር ጭምር በማቀናጀት በዓሉ በደመቀ ሁኔታ እንዲከበርና የሴቶችን መሠረታዊ ጥያቄዎች 
በማንሳት ለሴቶች መብት በጽናት ታግለዋል፡፡ 

ወ/ሮ ላቀች የኢህአዴግ መግሥት በተደጋጋሚ ተቃዋሚዎችን በፖለቲካ አመለካከታቸው ሲያስር የታሳሪ ቤተሰቦችን በማጽናናትና ድጋፍ 
በማድረግ ይታወቃሉ፡፡ የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን እንግልትና መከራ ለማስታወስ በየወሩ የሚዘጋጀውን የሻማ ማብራት ምሽት ኮሚቴ  
በመምራትና በማስተባበር ከፍተኛ አስተዋፆ አድርገዋል፡፡ በነበሩባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉ ፓርቲውን ከማደራጀትና ከማስተባበር 
በተጨማሪ በማህበራዊ ጉዳይ ግንባር ቀደም አስተባባሪ በመሆን አገልግለዋል፡፡ በምርጫ ወቅትም ገቢ በማሰባሰብ መድረኮችን በማስተባበርና 
በመምራት ውጤታማ ተግባራትን ሠርተዋል፡፡ ወ/ሮ ላቀች በአገሪቱ ውስጥ ፍትሓዊና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲሰፍን ከነበራቸው ጽኑ 
እምነት በመነሳት በጽናት የታገሉና ያታገሉ ከፍተኛ አመራርና የህዝብ አለኝታ ነበሩ፡፡ 

የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ አንድነት እና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ 
አንድነት (መድረክ) አባላትና አመራሮች እንዲሁም በውጪ ሀገር ያሉ የአንድነት ድጋፍ ሰጪ 

ማህበራት በወ/ሮ ላቀች ደገፉ ሞት የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እየገለጽን  
ለቤተሠቦቻቸውና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ይመኛሉ፡፡


