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የመንግሥት 
ሌቦች አደራ-

ቢስነትና ሕዝብ 
ኃላፊነት  

   

   ፕሮፌሰር መስፍን 
     ወ/ማርያም   
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ሀገር በምን ይፈርሳል?

ኢትዮጵያዊው ወጣት በፒያሳ-ጊዮርጊስ አደባባይ እራሱን አቃጠለ

ርዕዮት ዓለሙ የቀዶ ጥገና ሕክምና ተደረገላት
መዕምናኑና ወረዳው በቤተክርስቲያኗ ይዞታ ላይ 

እየተወዛገቡ ነው

 የ‹‹ቃሊቲ ምሥጢሮች›› መፅሀፍ ገበያ ላይ ዋለ

ሁለት የአወሊያ ትምህርት ቤት ተማሪዎች 
በድንገተኛ አደጋ ሞቱ

www.fetehe.com Addis Ababa-Ethiopia 
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20 ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች በኢትዮዽያ የታሰሩ 
ጋዜጠኞች ባስቸኳይ እንዲፈቱ ጠየቁ

3

በዘመኑ የኛ 
ሙሽራ ኩሪ ኩሪ 

ወሰደሽ አስተማሪ 
ይባል ነበር 

   

         አቶ አስገደ ገ/ስላሴ    
    (የቀድሞ የህወሓት መስራች)
              ከመቀሌ

ዳግማዊት ጃፓን፣ 

ዳግማዊ ቴዎድሮስ 
(ክፍል ሁለት)

   

        

         በእውቀቱ ስዩም
       (ደራሲና ገጣሚ)    7 12

የሲዳማ ፖለቲካ ከሚኒሊክ እስከ ኢህአዴግ

አንድ ኢትዮጵያዊ ወጣት በአዲስ አበባ 
ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ዳግማዊ ምኒሊክ አደባባይ  
ህዝብ በተሰበሰበበት እራሱን አቃጠለ፡፡  

ወጣቱ ማክሰኞ ሚያዚያ 16 ቀን 2004 
ዓ.ም ከቀኑ 11፡00 ሰዓት አካባቢ በፒያሳ-ዳግማዊ 
ምኒሊክ አደባባይ በሚገኘው የስራ ማስታወቂያ 
ማንበቢያ ጎዳና ላይ በሃይላንድ የላስቲክ ውሃ 

መያዣ የያዘውን ቤንዚን ሰውነቱ ላይ አርከፍክፎ 
ክብሪት ጭሮ ራሱን ማቃጠሉን የአይን እማኞች 
ለፍትህ በወቅቱ አስታውቀዋል፡፡  

በወቅቱ ግለሰቡ ራሱን ሲያቃጥል 
‹‹የምበላው አጣሁ ምን ልብላ›› ሲል እንደነበረ 
በስፍራው የነበሩ የአይን እማኞች ለፍትህ 
ገልጸው፣ በእሳት በሚቃጠልበት ጊዜ በደመነፍስ 

እየሮጠ ወደ መሃል አስፋልቱ ቢገባም ተጋግዘው  
እሳቱን በውሃ እና በሸራ - ጨርቅ ማጥፋታቸውን 
አሳውቀዋል፡፡

ከጥቂት ደቂቃ በኋላ በስፍራው 
የተገኘው የፍትህ ጋዜጣ ዘጋቢ በቃጠሎው 
የተጎዳውን ወጣት የነደደ የሸሚዝ ቅዳጅና የአረረ 
ጃኬት እና ወድቆ የነበረበት ቦታ በውሃ ረጥቦ 

ተመልክቷል፣ የአይን እማኞችም ተጎጂው 
በፖሊስ ፓትሮል መኪና ተጭኖ ወደ የካቲት 
12 ሆስፒታል መውሰዱን ለፍትህ ገልጸዋል።  

ወደ የካቲት 12 ሆስፒታል በፍጥነት 
ያመራው ዘጋቢያችን ተጎጂው ወጣት በሆስፒታል 
ድንገተኛ አልጋ ላይ ተኝቶ ሲያቃስት፣ ጀርባው፣ 

ወደ ገፅ 15 ዞሯል

‹‹በአፋር ህዝብ ላይ በገዢው ፓርቲ እየደረሰ ያለው 
መፈናቀል ይቁም›› ሲል መኢአድ ጠየቀ 15

በጋዜጠኛ ተመስገን ጉዳይ ክንፈሚካኤል ደበበ ዛሬ 

ፍርድ ቤት ይቀርባል 15

15

ሰማያዊ ፓርቲ የምዝገባ ሰርተፍኬት 
ባለማግኘቱ መቸገሩን አስታወቀ
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ፊቸር

ኦሮማራን ፍለጋ
ታሪክ ከጥገኛ-ቅኝ ግዛት ህልዮት አንፃር መተንተን 
እንደማይችል ይገልፃሉ።

ሁለቱ ብሔሮች እርስ በእርስ ከነበራቸው 
የገዢና ተገዢ ሙግት ወጥተው የቅኝ ግዛቱን ታሪክ 
ለ‹‹አማራው›› ብቻ ሰጥተው ወደ ደቡብ የሚዘልቁ 
ምሁራንም አሉ። እነዚህ ተንታኞች የ‹‹አማራ››ው 
ቅኝ ገዢ በደቡብ አካባቢ ያሉትን አካባቢዎች በግድ 
መውረሩን በማስረጃ በማቅረብ የአማረኛ ቋንቋ 
ተናጋሪውን በቅኝ ገዥነት ይሰይሙታል። በሌላ ጫፍ 
የብዙ የታሪክ ሁነቶችን እና ማስረጃዎችን በመጥቀስ 
የግዛት መስፋፋት ፖሊሲው ‹‹የአማራው›› ብቻ 
እንዳልሆነ እና ሌሎችም ብሔሮች ተሳታፊ እንደነበሩ 
የሚጠቅሱ ምሁራንም አልጠፉም። ፕ/ር ሪቻርድ 
ግሪንፊልድ ለዚህ ተጠቃሽ ናቸው። ግሪንደፊልድ 
“Ethiopia” በሚለው መፅሐፋቸው ላይ ወደ ደቡብ 
በዘመተው የሸዋ ጦር ውስጥ በኃላፊነትም ጭምር 
የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የሆኑ የጦር አበጋዞች 
እንደነበሩ በሰፊው ይተነትናሉ። በሁለቱ ጥምረት 
የተደረገውን  ዘመቻም ‹‹የሸዋ-ኦሮሞ ኮንፌዴሬሽን›› 
ሲሉ ይጠሩታል። በሚኒልክ ዘመቻ ወቅት ራስ 
ጐበናን ጨምሮ ከወጨጫ ተራራ አካባቢ የተነሳው 
የሜታ ኦሮሞ መሪ ቢራቱ ጉሌ ተሳታፊ መሆናቸው 
የሚኒልክ ግዛት ማስፋፋት ሂደት ከቅኝ ግዛትና 
ከበቀል የነፃ ለመሆኑ ማሳያ ነው ይላሉ።ከዚህ 
በተጨማሪ መሐመድ ሐሰን ሚኒልክ በደቡብ ብቻም 
ሳይሆን ወደ ደቡብ ምዕራብ ኦሮሚያ ግዛት መስፋፋት 
ያደረጉት ዘመቻ በእነ ራስ ጐበና የተደገፈ መሆኑ 
ኦሮሞዎችም የዚህ ታሪክ ተሳታፊ ለመሆናቸው 
ማስረጃ ነው ይላሉ።ይህንን የመሐመድ ሐሰን ትንታኔ 
የማይቀበሉ የብሔሩ ልሂቃን በበኩላቸው የጐበና እና 
አንዳንድ የጦር መሪዎች ከሚኒልክ ጋር የነበራቸውን 
ተሳትፎ የቅጥረኝነት አስተሳሰብ የተጠናወታቸው 
መሆኑን ይከራከራሉ። በዚህ ወረራ የተሳተፉትን 
ኦሮሞዎችንም በጥቅሉ የ‹‹ቅኝ ገዢ ወታደሮች›› ሲሉ 
ይጠሯቸዋል።

ፕ/ር መሳይ የጥገኛ-ቅኝ ግዛትን 
አስመልክተው ሂስ በሰጡበት መጽሐፋቸው ላይ 
በአውሮፓ የቅኝ ገዢነት ታሪክ ነዋሪዎችን ለፈለጉት 
አላማ ከመጠቀማቸው ውጭ ለማናቸውም አይነት 
የስርአት አመራር ቦታ አጭተዋቸው እንደማያውቁ 
ይገልፃሉ። በማስረጃነትም የፊት አውራሪ 
ኃብተጊዮርጊስ እና የደጃዝማች ባልቻን ታሪክ 
ይጠቅሳሉ። በተለይ ፊት አውራሪ ኃ/ጊዮርጊስ ከፍተኛ 
የሚባለውን የመንግስት ባለስልጣን ሁሉ እስከመሾም 
ድረስ ስልጣን እንደነበራቸው ጠቅሰው ይከራከራሉ። 
ስለዚህም ይላሉ ፕ/ር መሳይ ‹‹በኢትዮጵያ ታሪክ 
የግዛት ማስፋፋት ፖሊሲ ሁሉን አቀፍ የሆነ እና 
በትብብር የተደረገ እንጂ የቅኝ ገዢና ተገዢ አይነት 
ግንኙነት የነበረው አልነበረም››።

ለምን አይተባበሩም?
 የኦሮሞን ጥያቄ ከኢትዮጵያ የፖለቲካ 

ስርዓት መሰንበት ጋር አዛምደው የሚተነትኑ የአማርኛ 
ቋንቋ ተናጋሪ ልሂቃንም ሆኑ የኦሮሞ ብሔርተኝነት 
አራማጆች ሁለት ተያያዥ ጭብጦችን ያነሳሉ። 
የመጀመሪያው የኦሮሞ ህዝብ በዘመናዊት ኢትዮጵያ 
አመሰራረት ሂደት ሰፊ አስተዋፅኦ አድርጓል የሚለው 
ነው። ደም ባፈሰሰው በዚህ የዘመናዊ መንግስት 
ምስረታ ሂደት የኦሮሞ ልሂቃን በማዕከላዊው መንግስት 
ግንባታ ከፍተኛ አስተዋፅኦ የማድርጋቸውን ያህል 
ቀሪዎቹ የብሔራቸው አባላት ባህላቸውን ማዕከል 
ያደረገ ጭቆና ከወቅቱ ገዢ መደብ ደርሶባቸዋል። 
ይህን ሁነት ‹‹ባለሁለት መልክ የኦሮሞ ታሪክ›› ሲሉ 
የሚጠሩት ዶ/ር መራራ ጉዲና ‹‹የዘመኑ የኦሮሞ 
የታሪክ እውነት ሁለት ጠርዝ ያለው ነበር፡፡ በጊዜው 
ኦሮሞ በተገዥነትም በገዥነትም ውስጥ ተሳትፏል፡
፡ ለዛች ኢትዮጵያ ነገስታትንና ንግስቶችን እንዳዋጣ 
ሁሉ ኑሮውን በጭሰኝነት ገፍቷል፡፡ ይህ ሁነት 
የኦሮሞን ታሪክ ምፅታዊ ያደርገዋል››ሲሉ “Ethiopia: 
Competing ethnic nationalisms and the quest 
for democracy” በሚለው ድርሳናቸው ለዚህ ሙግት 
የታሪክ ማስረገጫ ሊሰጡት ሞክረዋል።

ሁለተኛው መሟገቻ የብሔሩን ቁጥር 
በማሳያነት በማንሳት የሚጠቀስ ነው። በሀገሪቱ 
ካሉት ብሔሮች ቀዳሚ ቁጥር መያዙ የኢትዮጵያን 
ፖለቲካ ስርዓት ዴሞክራሲያዊ የማድረግ ኃላፊነት 
ይጠበቅበታል ይላሉ የነገሩ ተሟጋቾች። አሁን አሁን 
ወደ አደባባዩ ቢመጣም ይህ ሀሳብ መነሳት የጀመረው 
በ1960ዎቹ አጋማሽ በመኢሶን ስር በተሰባሰቡ የኦሮሞ 
ልሂቃን ነበር። አንድ ጠርዝ ላይ ቆሞ የአማርኛ እና 
የትግሪኛ ቋንቋ ተናጋሪ ፖለቲከኞችን ከመውቀስ 
የኢትዮጵያን ማዕከላዊ መንግስት በመያዝ በኦሮሞነት 
መልክ ለመቅረፅ መትጋት የተሻለ አማራጭ ስለመሆኑ 
ብዙዎቹን የወቅቱ ልሂቃን ያስማማ ክርክር ነበር።

እነዚህ ሁለት መከራከሪያ ነጥቦች በሁለቱ 
ቋንቋ ተናጋሪ ልሂቃን መሀከል ሊኖር ይገባል 
የሚባለውን የጋራ ፖለቲካዊ አቋም ማስረገጫ 
ተደርገው ቢቀርቡም አንዳንድ የጉዳዩ ተከታታዮች 
አጥብቀው ይተቹታል። የመጀመሪያውን ‹‹የተዛባ 
ታሪክ››፣ ሁለተኛውን መከራከሪያ ‹‹ፖለቲካዊ 
ቂልነት›› ሲሉ የሚጠሩት ፕ/ር መኩሪያ ባልቻ 
በተለይም በኦሮሞ ልሂቃን ጭምር የሚቀነቀነውን 
ብሔርተኞቹ በዴሞክራሲያዊ ሂደቱ ሊኖራቸው 
ይገባል የሚባለው ተሳትፎ ሁለት እግዳቶች 
እንዳሉበት ይከራከራሉ። ቀዳሚው የፕ/ሩ ተቃውሞ 
የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ልሂቃኑ የኢትዮጵያን 
መንግስታዊ አወቃቀር በተመለከተ ያላቸውን ዕይታ 
ይንተራሳል። እንደርሳቸው ክርክር እነዚህ ልሂቃን 
ኢትዮጵያ ቋንቋን መሰረት ባደረገ የፌዴራሊዝም 
ቅርፅ እንድትዋቀርም ሆነ የብሔር ፖለቲካ በአደባባዩ 
ተዋስኦ ውስጥ እንዳይወከል መከላከላቸው በሁለቱ 

ቡድኖች መሀከል የሚኖረውን ትብብር ኢ-አመክኗያዊ 
ያደርገዋል።ለዚህ የፕ/ር መኩሪያ ሙግት ከሳምንት 
በፊት ህይወታቸው ያለፈው ኖሪዌጂያዊው የኢትዮጵያ 
ወዳጅ ፕ/ር ሴግፈረድ ፖስዋንግ ደጋፊ ነጥብ 
ያነሳሉ፡፡ ፕ/ር ፓስዋንግ የአማረኛ ቋንቋ ተናጋሪ 
ልሂቅን የኢትዮጵያን አንድነት የተቀደሰ አድርገው 
የሚመለከቱ አልፎም የአማረኛ ቋንቋን የብሄራዊ 
ቋንቋነት በሌሎች ቡድኖች ተቀባይነት የማይገኝበትን 
ምክንያት የማይረዱ ሲሉ ይወቅሷቸዋል፡፡

 ፕ/ር መኩሪያ “A quest for a clear 
vision for the future of Oromia: Declaring 
our preferences” በሚለው ፅሁፋቸው በሁለተኝነት 
የሚያነሱት የኦሮሞ ፖለቲከኞች ከዚህ መሰል የቀደሙ 
ትብብሮች መክሸፍ የተነሳ የተዋጡበትን የጥርጣሬ 
መነፈስ በመጥቀስ ነው። ብሔርተኞቹ ከዚህ ቀደም 
ከሌሎቹ ቡድኖች ጋር የሞከሯቸው የጋራ አካሄዶች 
አለመሳካት ልሂቃኑን ሌሎቹን ባለማመን መንፈስ 
እንዲዋጡ አድርጓቸዋል ሲሉ ያወሳሉ።

በሁለቱ የብሔር ልሂቃን መሀከል ስላለው 
መስተጋብር ሲነሳ ተያይዞ የሚጠቀሰው በሀገር 
ውስጥ እና በዲያስፖራው ክፍል መሀከል ያሉት 
የግንኙነት ልዩነቶች ናቸው። በሀገር ቤት ባሉ ሁለቱ 
ቡድኖች መካከል አብሮ የመስራት ሙከራዎች 
በተለያዩ የፓርቲዎች የትብብር መድረኮች አማካኝነት 
ተሞክሯል። በግልባጩ በምዕራብ አውሮፓ እና 
በሰሜን አሜሪካ ሀገራት ባሉት እኒህ የሀሳቦቹ 
ወካዮች መሀከል ዋጋ ያለው የአብሮነት አካሄድ 
አልተስተዋለም። ይህን በውስጥ እና በውጪው 
የግንኙነት መልኮች መካከል ያለውን ልዩነት ያጠኑት 
ዶ/ር ዦን ዛሆሪክ የኦሮሞ ብሔርተኝነትን ከኩርድ 
ተገንጣይ ንቅናቄ ጋር በማስተያየት ቀዳሚ ምክንያቱን 
ከኢንተርኔት እና ሌሎች ኤሌክትሪክስ ሚዲያዎች 
መስፋፋት ጋር ያያይዙታል።

እንደ ዶ/ር ዣን ሙግት እንደ 
ኩርድ ብሔርተኞቹ ሁሉ የኦሮሞ ልሂቃንም 
ዋና መቀመጫቸው ከሀገር ውጪ መሆኑ እና 
ምሁራዊ ድልበት ያላቸውን የብሔርተኝነቱን 
ማብራሪያዎች የማቅረብ አቅማቸው ከኢንተርኔት 
መስፋፋት ጋር መገጣጠሙ ኢ-አመቻማች የሆነ 
ተዋስኦ የሚያቀርቡባቸውን ሁለት ሁኔታዎችን 
አመቻችቶላቸዋል። ፀሐፊው “The Oromo 
secessionism in a broader context of the 
Horn of Africa” በሚለው ጥናታዊ ፅሁፋቸው 
እንደሚያወሱት ይህ የሚዲያ ዘውግ ልሂቃኑን ‹‹ስም-
አልባነት›› /Anonymity/ እና ከባባድ የታሪከ-ፖለቲካ 
ሀሳቦችን አቅልሎ እና አደገኛ /Inflammatory/ 
ቃላትን   ተጠቅሞ በውስጥም በውጪም ላሉ 
የብሄርተኝነቱ ደጋፊዎች እንዲያቀርቡ አስችሏቸዋል። 
ከዲያስፖራ በኩል ያለው ሁነት ይህን ቢመስልም 
ነገሩን ማለዘብ ይቻል የነበረበትን ዕድል ገዢው 
ፓርቲ ስለመዝጋቱ የሚጠቅሱት የቼክ ሪፐብሊኩ 
ፀሐፊ በነዚህ ምሁር-ፖለቲከኞች እና በሀገር ውስጥ 
ባሉት ቀሪ የብሔሩ ተወላጆች መሀከል ጠንካራ 
ውይይቶችን እና ክርክሮች ሊደረጉ ቢችሉ ጠርዘኛ 
ሙግቶችን ወደ መሀከል ለማምጣት የሚቻልበት 
እድል ይፈጠራል። ‹‹ኢህአዴግ የኤሌክትሮኒክስ 
ሚዲያውን ማፈኑ በውስጥ እና በውጭ ባሉ የኦሮሞ 
ብሔርተኝነት ትንታኔዎች መሀከል ሰፊ ልዩነቶች 
እንዲከሰቱ አስችሏል›› ይላሉ ዶ/ር ዣን ዛሆሪክ ከላይ 
በተጠቀሰው ስራቸው። ይህን የቼኩን ፀሐፊ ክርክር 
ወደ መሬት ለማውረድ የሞከሩት ፕ/ር ጆን ሶረንሰን 
ነዋሪነታቸውን ባህር ማዶ ባደረጉት እና ሀገር ቤት 
ባሉት መካከል ዶ/ር ዣን በጠቀሷቸው ምክንያቶች 
ክርክሮች ሊደረጉ ያለመቻላቸው እና ብዙዎቹ ብሔሩን 
እንወክላለን የሚሉት የጉዳዩ ተንታኞች ከሀገር ውጪ 
መክተማቸው ኦሮሟዊነትን (Oromumma) በአንድ 
ማዕቀፍ ስር ብቻ እንዲበየን ዳርጎታል። ፕ/ር ሶረንሰን 
“Learning to be Oromo: Nationalist Discourse 
in the Diaspora” በሚል ርዕስ ባሳተሙት ጥናት 
እንደሚጠቅሱት ኦሮሟዊ ማንነት ባህላዊ ሁነት 
ከመሆን ይልቅ የፖለቲካ ጭብጥ እየሆነ መጥቷል። 
ፕ/ሩ ከቀዳሚው የኦሮሞ ብሔርተኝነት ተዋስኦ ውጪ 
ለማሰብ መሞከር፣ የብሔር ፖለቲካን አለመቀበል 
አልፎም ተለምዷዊውን የኦሮሞ ብሔርተኝነት ለማረም 
መድፈር ከብሔሩ ተወላጅ እንኳን ቢመጣ ኦሮሟዊ 
ማንነትን እንደሚያስነጥቅ በማውሳት ብሔርተኞቹን 
አብዝተው ይተቿቸዋል። ይህን የርሳቸውን መከራከሪያ 
መታገስ ያቃታቸው የሚመስሉት የቀድሞው የኦነግ 
አመራር የአቶ ሌንጮ ለታ ባለቤት ማርታ ኩዌ ኩምሳ 
“Learning not to Be-come Oromo? Chasing 
the ghosts, chasing John Sorenson” በሚል 
ፅሁፋቸው ፕ/ር ሶረንሰን የኤርትራን መገንጠል 
ደግፈው የኦሮሞን ጥያቄ ለማለዘብ መትጋታቸው 
ምሁራዊ ሰውነታቸውን ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነው 
እስከማለት አድርሷቸዋል።

ከላይ ለተተረኩት ጭብጦች ቀዳሚ ማሳያ 
ሆኖ የሚጠቀሰው መገንጠልን በተመለከተ ያለው 
ዕይታ ነው። በድረ-ገጾች ላይ የሚደረጉት ክርክሮች 
ጥብቀት ያላቸው ሊሆኑ አለመቻላቸው ገዢ ሆኖ 
በወጣው የኦሮሞ ብሔርተኝነት አማካኝነት የሚነሳው 
የመገንጠል ጥያቄ እንዳይለዝብ ሆኗል። ይህን ጠርዘኛ 
አቋም የሚያራምዱ ልሂቃን እንደዘነጉት የሚጠቀሰው 
ዋነኛ ጉዳይ እንገነጥላታለን የሚሏት ክልል 
የምትነብረው ሳትገነጠል በፊት በነበረችበት መልከዓ-
ምድራዊ ምህዳር የመሆኑ ሁነት ነው። የሶቭየት 
ህብረት መበታተንን የታዘበው አሚታያ ኢትዞኒያ 
“The Evils of self-determination” በሚለው 
ስራው የመገንጠል እንቅስቃሴ አራማጆች መገንጠልን 
ተከትሎ የሚመጣው ርዕስ-ብሔርነት ሁሉንም 
ችግሮች እንደሚፈታ ማመናቸውን ይወቅሳል። ዶ/ር 
ዣን ዛሆሪክ በበኩላቸው የአሜታያንን ሀቲት በመዋስ 
የኦሮሞ የመገንጠል ጥያቄ የማይሻገራቸውን ጥቂት 
ተግዳሮቶች ያነሳሉ። የመጀመሪያው የታሪክ ጥያቄ 
ነው። የጉዳዩ አራማጆች በማሳያነት የሚያነሷት 
ኤርትራ በታሪክ አጋጣሚ ከኦሮሚያ የተሻለ 
የማያነታርክ መልከዓ-ምድራዊ አቀማመጥ አላት። 
በተፃራሪው ኦሮሚያ በመልከዓ-ምድር፣ በታሪክም 
ሆነ በስነ-ህዝብ ተለዋጮች ለመገንጠል የሚያስችል 
ቅቡልነት ሊሰጣት የሚያስችል መለዮዎች የሏትም። 
ዶ/ር ዛሆሪክ እኒህን ጉዳዮች በመጥቀስና በሁለቱ 
ሱዳኖች መሀከል ድንበር ማስመር አለመቻሉን 
በማስታወስ ኦሮሚያን ከአዲሲቷ ደቡብ ሱዳን ጋር 
ያመሳስሏታል። ከነዚህ ተለዋጮች በዘለለ በሁሉም 
የኦሮሞ ብሔርተኞች መሀከል ወጥ አመለካከት 
ያለመኖሩ፣ የአለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያን 
በተመለከተ ከጥቃቅን ግጭቶች ውጪ የተረጋጋች 
አገር አድርጎ ማሰቡ አልፎም ጥያቄው የተበረዙ 
ታሪኮች ላይ መመስረቱ ክርክሩን ጉልበት ያሳጣው 
ይመስላል።እ.ኤ.አ. በ2004 ዓ.ም. በኖርዌይ ይህንን 
ጉዳይ አስመልክቶ ሰፋ ያለ የክርክር መድረክ ተዘጋጅቶ 
ነበር። በዚህ የበርገን ኮንፈረንስ ፕ/ር ኬጅቴል ቶርኖቬል 
“Future scenarios in Ethiopian politics and 
possible implications on the Oromo question” 
በሚል ርዕስ የኦሮሞ ጥያቄ ይሄድበታል ብለው 
የገመቷቸውን ስድስት የቢሆን እድሎችን /Scenarios/ 
አቅርበው ነበር። ፕ/ር ቶርኖቬል የመገንጠሉ ጥያቄ 
ሶስት ተያያዥ ጉዳዮችን አስከትሎ እንደሚመጣ 
ተናግረዋል። ምዕራባውያን የሀገሪቱን መበታተን 
ለመቀበል አለ መፍቀዳቸው፤ የሱማሊያ፣ የደቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦች፣ የጋምቤላና የቤኒሻንጉል ህልው 
የመሆን ጉዳይ እና በራሷ በኦሮሚያ ውስጥ የግጭት 
መስመሮች ከመኖራቸው የተነሳ ይህ የመገንጠል 
ጥያቄ የቢሆን እድል የሚኖረው እንደማይመስላቸው 
አውስተዋል።

ኦሮማራን ፍለጋ
በኦሮሞ እና በአማረኛ ቋንቋ ተናጋሪ ልሂቃን 

መሀከል በጥብቅ ምሁራዊ መከራከሪያዎች የታገዙ 
ክርክሮችም ሆኑ ውይይቶች ሲደረጉ አልተስተዋለም። 
አንዳንድ ተንታኞች ካለው ፖለቲካዊ ነባራዊ ሁኔታ 
ውጪ ለክርክሮቹ አለመከወን በሀሳቡ ወካዮች 
የሚስተዋለውን የልሂቅነት ባህርይ ተጠያቂ ያደርጋሉ። 
ከ1960ዎቹ የሚጀምረው የሀገሪቱ የዘመናዊ ፖለቲካ 
ፓርቲዎች ምስረታ በ‹‹ሁሉን እናውቃለን›› ልሂቃን 
የተበከለ ስለመሆኑ የውስጥም የውጪም የነገሩ 
ተንታኞች ይስማሙበታል። የልሂቃነት ፖለቲካ 
ህዝባዊ ተሳትፎን ግድ የማይል በፓርቲ መሪዎች 
እና የጉዳዩ ወካዮች ብቻ የሚከወን ጎደሎ ፖለቲካዊ 
እንቅስቃሴ ነው። የልሂቅነትን /Elitism/ ፅንሰ 
ሀሳብ በአፍሪካ አውድ በመተንተን ቀዳሚ የሆነው 
ሚሽነሪው ፀሐፊ ፕላሲድ ቴምፕልስ ነው። ቴምፕልስ 
ምዕራባውያን አፍሪካውያንን በተመለከተ የነበራቸውን 
እይታ ለማለዘብ የባንቱ ህዝብም የራሱ ፍልስፍና 
እንዳለው ለማስረዳት ባቀረበው “Bantu philosophy” 
በተባለ ድርሳኑ የአፍሪካውያን የልሂቅነት ሚና 
የቀድሞ የአህጉሪቷን ቅኝ ገዢዎች ከመተካት የዘለለ 
እንዳልሆነ ፅፏል። እኒህን ልሂቃን / Évolues/ 
የበቀሉበትን ማህበረሰብ ዕሴቶች የሚያነውሩ የቅኝ 
ገዢዎቻቸው ሀገራዊ ተወካዮች ሲል ይወቅሳቸዋል። 
ኢትዮጵያ እንደሌሎቹ አቻዎቿ በቅኝ ግዛት ውስጥ 
ባታልፍም ዘመናዊ ፖለቲካን ያስተዋወቁት ቴምፕልስ 
የሚላቸው ዓይነት ልሂቃን ስለመሆናቸው እንደ 
ተከስተ ነጋሽ እና መሳይ ከበደ ዓይነት ፀሐፊዎች 
አብዝተው ይከራከራሉ። ፕ/ር ተከስተ ነጋሽ የዚህ 
መሰል ልሂቃንን ሀገራዊ መሰረት አጼ ኃ/ሥላሴ 
ካስተዋወቁት የትምህርት ስርዓት ጋር ያስተሳስሩታል። 
ፕ/ር ተከስተ “The crises of Ethiopian education” 
በሚለው መድብላቸው የአፄውን የትምህርት ስርዓት 
የዘመኑን ወጣቶች ከሀገራቸው ታሪክም ሆነ የኋላ 
ማንነት ነጥሎ በምዕራባውያን ዕሴቶች ሊቀርፅ 
የሞከረ ሲሉ ይተቹታል። ይህ ተናቃይ ትምህርት 
ልክ ሌሎቹ አፍሪካውያን ልሂቃን የምዕራባውያኑን 
የ‹‹ኋላ ቀር›› የአፍሪካነት ትንታኔ እንደተቀበሉት 
ሁሉ ኢትዮጵያውያኑም ሀገራቸውን በዚህ መንፈስ 
እንዲረዷት ዳርጓቸዋል።ከዚህ በተጨማሪ የወቅቱ 
ግራ-ዘመም አስተምህሮት በወቅቱ ተማሪዎች 
የነበሩትን እና አሁን ሁለቱን ቋንቋ ተናጋሪዎች 
ወክለው በአደባባዩ የቆሙትን ልሂቃን ማህበረሰባቸውን 
በተመለከተ ‹‹ሥር-ነቀላዊ የሆነ ትንታኔ›› /
Iconoclastic analysis/ እንዲያቀርቡ ገፍቷቸዋል። 
የኦሮሞ ፖለቲካ ላይ የሚፅፉ መምህራን ከነዚህ 
ጭብጦች በተጨማሪ የሚሽነሪ ትምህርት ሚና 
ጥቂትም ቢሆን ለብሔሩ ተወላጆች የልሂቅነት መንፈስ 
መዳበር አስተዋፅኦ እንዳለው ያነሳሉ። በሌላ ጫፍ 
ላይ የቆሙትን የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ፖለቲከኞችም 

ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ የማህበረ-ፖለቲካ 
እና ኢኮኖሚያዊ ድቀቶች የህወሓትን ብቸኛ የስልጣን 
ጠቅላይነት በምክንያትነት የሚያቀርቡ የፖለቲካ 
ተንታኞች የኦሮሞ እና የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ 
ልሂቃንን የአብሮነት እንቅስቃሴ በመፍትሔነት 
ያቀርባሉ። ላለፉት ሃያ ዓመታት በሁለቱ 
የማህበረሰብ ክፍሎች መካከል ህወሓት ሊፈጥረው 
የሞከረው የጥርጣሬ መንፈስ የእነዚህን ልሂቃን 
ትብብር የግድ እያደረገው መጥቷል። በአንድ በኩል 
የኦሮሞ ብሄርተኞች ወደ ስልጣን ቢመጡ ኢትዮጵያ 
ያበቃላታል የሚለው ህወሓት፣ በሌላ ጫፍ የአማርኛ 
ቋንቋ ተናጋሪው ቡድን ሀገሪቱን የመምራት ዕድል 
ቢያገኝ ኦሮሞነት የሚባል ማንነት ይጨፈለቃል 
እያለ መስበኩ ለሁለቱ ልሂቃን መራራቅ ከፍተኛ 
አስተዋፀኦ አድርጓል፡፡ ይህንን የህወሓትን ሁለቱን 
ልሂቃን የማንፈራቀቅ ሙከራ ለመግራት  በተለያዩ 
ወቅቶች እንዳንድ ሙከራዎች ቢደረጉም ውጤታቸው 
ብዙም ተስፋ የሚያስጥ አልሆነም፡፡ በእዚህ የልሂቃኑ 
የግንኙነት መልኮች ላይ የሚናገሩ ፀሐፊዎች 
ከሁለቱም ቡድኖች የሚነሱ መከራከሪያዎችን፣ 
የየግል አቋሞችን እና የጋራ መለዮዎችን አዛምዶ 
ለመመልከት መሞከርን የተሻለ አካሄድ አድርገው 
ያቀርቡታል፡፡

ጥገኛ-ቅኝ ገዥነት?
የኦሮሞ ጥያቄን የቅኝ ተገዢነት አድርገው 

የሚቀርቡ ፀሐፊዎች ለሙግታቸው ማስረገጫ 
አድርገው የሚያቀርቡት የጥገኛ-ቅኝ ግዛትን /
dependent-colonialism/ ግርድፍ ኃልዮት ነው። 
ይህን መሟገቻ በስፋት ከሚያቀርቡት ፀሐፊዎች 
ቀዳሚ ፕ/ር አሰፋ ጃለታ ሲሆኑ እርሳቸው እንደሚሉት 
ዘመናዊት ኢትዮጵያ ህልውናዋን ያገኛቸው በታላቁ 
ብርታኒያ፣ ፈረንሳይ እና ኢጣልያ ትብብር ነው። 
“The Ethiopian state: Authoritarianism, 
violence and clandestine Genocide” በሚል 
ርዕስ በፓን አፍሪካን ጥናት ጆርናል ላይ ባሳተሙት 
ፅሁፍ አውሮፓውያኑ ኃያላኑ ሀገራት በአፍሪካ ቀንድ 
መከሰት፣ የአቢሲኒያ /ክርስቲያን ኢትዮጵያ/ ግዛት 
ፖለቲካዊ ስርዓት በማዕከላዊነት ዘዬ መጎልበት እና 
የሰሜን ኢትዮጵያውያን ዘመናዊ የጦር መሳሪያ 
በአውሮፓውያን ማግኘታቸው የዘመናዊት ኢትዮጵያን 
መንግስት ምስረታ በጥገኛ-ቅኝ ግዛት ሀቲት ለመበየን 
በቂ ተለዋጮች አድርገው አቅርበዋቸዋል።

ፕ/ር መሳይ ከበደ “Survival and 
modernization Ethiopian’s enigmatic present: 
A philosophical discourse” በሚለው መፅሀፋቸው 
ላይ የኢትዮጵያ የጭቆና ታሪክ ከቅኝ ግዛት ሀቲት 
ጋር የሚያያዝበትን መንገድ ይተቻሉ። ፕ/ር መሳይ 
የግዛት ማስፋፋት ቅኝ ግዛት (በደቡብ ኢትዮጵያ የግዛት 
መስፋፋት እንደተካሄደው) እና ኢምፔሪያሊዝም 
ቅኝ ግዛት (የምዕራብ አውሮፓ አገራት በአፍሪካ 
እንዳደረጉት) መካከል ያለው ልዩነት ሊጤን 
እንደሚገባው ይጠቁማሉ። የመጀመሪያው ተሞክሮ 
‹‹የመንግስት አስተዳደር ስርዓትን ወደተቀረው 
የአገሪቱ መሬት የማዳረስን ተልዕኮ›› በውስጡ ያቀፈ 
ሲሆን የሁለተኛው ስርዓት አላማ‹‹በገዢዎች እና 
ተገዢዎች መካከል ያለውን የበላይና የበታችነት 
ስሜት ለማስጠበቅ የተካሄደ ወረራ›› መሆኑን 
ያብራራሉ። እንደ ፕ/ር መሳይ በኢትዮጵያ ከረጅም 
አመት በፊት የነበረው የታሪካችን አካል ቅኝ ግዛትን 
በማስወገድ በአገሪቷ ተበታትነው የሚኖሩትን ዜጐች 
ዳግም መልሶ ለመሰብሰብ የተደረገ ጥረት ነው።

‹‹የቅኝ ገዢና ተገዢ ግንኙነት በኢትዮጵያ 
ነበር›› የሚለው ክርክር በአገራችን አሳማኝ መሆን 
ከማይችልባቸው ምክንያቶች መካከል በእርግጥ አንዱ 
በሌላው ላይ ገዢም ተገዢም ነበር የሚለውን ሙግት 
አትኩረን መመርመር ከጀመርን መሆኑን በኢትዮጵያ 
አገር ምስረታ/nation building/ ላይ ጥናት ያደረጉ 
ምሁራን ይናገራሉ። ለዚህ በማስረጃነት የሚያቀርቡት 
በግዛት ማስፋፋት ሂደት ወቅት ኦሮሞዎች 
የነበራቸውን ጉልህ ሚና በመጥቀስ ነው።

ፕ/ር መሐመድ ሐሰን “The Oromo 
of Ethiopia: A history 1570-1860” በሚለው 
መጽሐፋቸው ኦሮሞዎች በኢትዮጵያ ግዛት 
መስፋፋት ታሪክ የነበራቸውን ጉልህ ሚና በደንብ 
ያብራሩታል። ‹‹ኦሮሞዎች ሰፊ ግዛት ለመቆጣጠር 
አጭር ጊዜ ብቻ ነበር የወሰደባቸው። በተጓዙበት 
መንገድ እና በተቆጣጠሩት አዲስ ግዛት ሁሉ በአጭር 
ጊዜ ውስጥ ከነዋሪዎቹ ጋር የመዋሃድ እና አካባቢ 
የመልመድ ባህሪ ነበራቸው›› ይላሉ እኒህ ፀሐፊ። 
ከዚህ በተጨማሪም ኦሮሞዎች በተቆጣጠሯቸው 
ግዛቶች ላይ የነባር ስርዓቱን ያራምዱ እንደነበር 
ይጠቅሳሉ። በዚህ ምክንያት ‹‹ተወራሪዎቹ›› የከብት 
እርባታን የምርት ስልታቸው  ላደረጉት ኦሮሞዎች 
አገልጋይ ከመሆናቸውም በተጨማሪ ለገዢዎቻቸው 
ግብር ይከፍሉ እንደነበር መሐመድ ሐሰን ከላይ 
በተጠቀሰው መጽሐፋቸው ላይ ይገልፃሉ።

ኦሮሞዎቹ በተቆጣጠሯቸው ግዛቶች ሁሉ 
ልክ እንደ ‹‹አማራው›› ሁሉ ‹‹ኦሮማዊነትን›› ያስፋፋ 
እንደነበር በኦሮሞ ታሪክ ላይ ጥናት ያደረጉ ምሁራን 
ያብራራሉ። ከዚህ አመክንዮ በመነሳት የኢትዮጵያ 

ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ

ወደ ገፅ 7 ዞሯል
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የመንግሥት ሌቦች 
አደራ-ቢስነትና ሕዝብ ኃላፊነት

ወይ ከተማዬ!

ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም

ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ 
ስለመንግሥት ሌቦች እየተናገረ ነው፤ ሌቦቹን 
ግን እሱም አያውቃቸው፤ እነሱም እየሰሙት 
አይደለም፤ የመንግስት ሌቦች የተባሉት 
የሚግጡባቸው ዋናዎቹ መስኮች ታክስ፣ መሬትና 
የንግድ ውድድር መሆናቸውንም ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ገልጾአል፤ ከዚህም በላይ የተባሉትን 
የሌብነት መስኮች ከለምነት ወደበረሃነት 
ለመለወጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ኃላፊነት አለበት 
ያለ መሰለኝ፤ ሥልጣን ሳይኖር ኃላፊነት ከየት 
ይመጣል? እንግዲህ የፌዴራል ፖሊሱንና 
ሌላውን አልፎ፣ የደኅንነቱን ሰራዊት አልፎ፣ 
የጸረ-ሙስና ኮሚሽንን አልፎ፣ ዓቃቤ ሕግን 
አልፎ ሕዝብ እነዚያን ለምለም መስኮች ማድረቅ 
እንዴት ይችላል? ሌቦቹ ያሉት በመንግስት ጎራ 
ብቻ ሳይሆን በህዝብም ጎራ እንደሆነ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ጠቆም አድርጎአል፤ እንዲህ ከሆነ 
‹‹አባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ›› የሚባለው ሁኔታ 
ሰፍኖአል ማለት ይመስላል፤ ይህ እውነት ከሆነ 
ሌብነት ሥርዓት ሆኖአል ማለት ነው።

ሌብነትን ሥርዓት የሚያደርገው 
ምንድን ነው? የባለስልጣን ጉልበተኛነትና 
የስልጣን ተጠቃሚ ደካማነት፣ የጨቋኝ የተጨቋኝ 
ግንኙነት የተስፋፋ ሲሆንና በእነዚህ ግንኙነቶች 
ውስጥ ወይም በእነሱ መሀከል የሚዳኝ ሕግ ሲጠፋ 

አሁን በዚህ ሰሞን ‹‹የከተማችን 
ጉትያ›› ሊባል የሚችል ሰማይጠቀስ 
ፎቅ ላይ አስፈቅጄ ተፈናጠጥሁ። 

እንደባርኔጣ የተደፋውን የአድማስ ክፍክፋት ተከትዬ 
አንዴ በአይኔ ዳሰስኳት-አዲስ አበባዬን። እውር ጥጃ 
እንደጋጠው መስክ አልፎ-አልፎ ተቦጭቃለች። 
ሰሞኑን የጣለው ዝናብ ምድምዷን በሙጃና 
በቄጠማ ሸፍኖላታል። መንግሥታዊ ያልሆኑትን 
ድርጅቶች መንግሥት ቀድሞ ፊት ባይነሳቸው ኖሮ 
ይሄኔ የአዲስ አበባን አረንጓዴነትና የነዋሪዎቿን 
ረሀብተኝነት የተመለከተ አንድ ትልቅ ጥናት ይሰሩ 
ነበር። “Green Drought in Addis” (አረንጓዴው 
ረሃብ በአዲስ-አበባ) የተሰኘ። ይሄን አስቤ ቀፋፊ 
ቀልድ ተጣበቀብኝ። መልሶ ፀፀት የሚሆን ቀልድ። 
ኔሮን የሆንኩ ያህል ተሰማኝ። የገዛ ከተማው 
በገዛ ወታደሮቹ እንድትቃጠል ያዘዘውን የሮማ 
ቄሳር። የገዛ ወገኖቹን፣ የገዛ ሀብታቸውን አቃጥሎ 
የተዝናናውን እብድ ንጉስ።

‹‹ወይ ከተማዬ!››
አዲስ አበባ አጠፋሪስ የተቀባ ላሽ የበላው 

እራስ እንደመሰለች ፊት ለፊቴ ተነጥፋለች። 
ከአድማስ-ባርኔጣ የተረፈ ገላዋ ሁሉ በዚሁ ዘመን 
ያገነነው የላሽ ወረርሽኝ እንደተመታ እርግጠኛ 
ነበርኩ። የቦታ ፍልሰት በአይነ-ገመድ እንዲህ 
ይለካል። የህይወትስ? የኑሮስ? የጉርብትናስ?... 
በረጅሙ ተነፈስኩ። አካሌን ድንዛዜ ተሰማው። ‹‹ወይ 
ከተማዬ›› ብላ የጨው አምድ ሆና እንደቀረችው 
የሎጥ ሚስጥ ልሆን ይሆን? የፎቁ አናት ጠርዝ 
ላይ ቁጢጥ አልኩ። ሐሳቤ ግን አልተቀመጠም።

አሮጌ ከተማ ሥር የምትሰደው-በደሳሳ 
ጐጆዎቿ አይደለም። በነዋሪዎቿ ህይወት ነው። 
አቧራ የቃሙ የእግር መንገዶቿ ለነዋሪዎቿ የደም 
ሥሮች ናቸው። የጉልት ካቦቿ መተንፈሻ ሳንባ፣ 
መሸታ ቤቶቿ የልብ ምቶቻቸው ናቸው። እነዚህን 
ድንገት ተነስቶ በዶሮ ስልት መጫር ኃላፊነትን 
ከግምት የከተተ ተግባር አይደለም። የግዴለሽነትና 
የምንታመጣላችሁ መታበይ እንጂ። በእርግጥም 
ደግሞ ምንም አላመጣንም፣ ምንም አናመጣምም።

‹‹ወይ ከተማዬ!››
አዲስ አበባዬ፣ ጠላት ያወደማት 

የጥንታዊ ከተማ ፍርስራሽ የመሰሉ ቢስ-
ገላዎቿ አልፎ አልፎ ይታዩኛል። እነዚህ የነውር 
ስራዎች ተመሳሳይ ገመና መሸፈኛ የብረት ሽርጥ 
አገልድመዋል። ቢጫና አረንጓዴዎቹ የብረት 
ሽርጦች ከሩቅ ሲያዩዋቸው ልምላሜ እንዲመስሉ 

ወይም ሲደበዝዝ ነው፤ የዚህ ሁኔታ አንዱና 
ዋናው መገለጫው ፍርሃትና የማድበስበስ ባህል 
ነው፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳስረዳው በሙስና 
ወይም በንቅዘት ጉዳይ የሌብነት ወንጀልን 
የሚፈጽሙት ጉልበተኛው ባለስልጣንም ደካማው 
በስልጣን ተጠቃሚውም ናቸው፤ ሁለቱም ሕግን 
ረግጠው ጥቅማቸውን ብቻ የሚያደልቡ ናቸው፤ 
በዚህ ሚዛን ሁለቱም ሌቦች እኩል ናቸው፤ 
በተጨማሪ ደግሞ ጉልበተኛው ባለስልጣን አደራ 
አለበት ይባላል፤ ነገር ግን አደራውን የተቀበለው 
ከማንና በምን መንገድ መሆኑ በግልጽ 
ካልታወቀ ያባትህ ቤት ሲዘረፍ አብረህ ዝረፍ 
የሚለው መመሪያ በሥራ ላይ በዋለበት ሁኔታ 
ጉልበተኛው ባለሥልጣንና ምስኪኑ የምኞት 
ባሪያ አሁንም ወንጀላቸው እኩል ይመስለኛል፤ 
የባለሥልጣኑን ወንጀል ከምስኪኑ የምኞት ባሪያ 
ወንጀል የሚለየው የባለሥልጣኑ አደራ በላነት 
ሊባል ይችል ይሆናል፤ ነገር ግን በአደራ በላነት 
ሊያስከስሰው የሚችለው ሁኔታ የሚፈጠረው 
መንግሥተ-ሕዝብ ወይም ዴሞክራሲ በሚባለው 
ሥርዓት ነው።

በመንግሥተ-ሕዝብ ሥርዓት ሕዝብ 
ተቆጣጣሪም ዳኛም ሆኖ ለባለሥልጣኖቹ መሾምና 
መሻር ምክንያት ሊሆን ይችላል፤ ዳኞችንና ዓቃቤ 
ሕጎችን ለማሻር ምክንያት ሊሆን ይችላል፤ 
እንዲያውም ገዢውን ቡድን ሕዝቡ ሊለውጠው 
ይችላል፤ በዚህም ምክንያት ባለሥልጣኑ የሕዝብ 
ባለአደራነት ግዴታ አለበት ለማለት ይቻላል፤ 
በዚህም ምክንያት ባለሥልጣኑ የሕዝብ አገልጋይ 
እንጂ የአለቃው አሽከር አለመሆኑን በሚያረጋግጥ 
መልኩ በአሰራሩ ለህዝብ ግልጽነትና ተጠሪነትን 
ማሳየት ግዴታው ይሆናል፤ በዚህም ምክንያት 
ተገልጋዩ ሕዝብ በባለስልጣኖቹ ላይ ያለውን 

ሥልጣንና መብት አውቆና ተረድቶ በሙሉ 
ልብና በነጻነት በባለሥልጣኖቹ ላይ የሚያየውን 
ጉድለት ሳይፈራና ሳይሰጋ በአደባባይ መናገር 
ይችላል፤ በእንደዚህ ያለ ሥርዓት ውስጥ ሕዝቡ 
ባለሥልጣኖቹን የመቆጣጠር ኃላፊነት አለበት 
ለማለት ይቻላል።

ሕዝቡ ለጉልበተኞች ሌቦች በተጋለጠበት 
ሥርዓት ውስጥ ሕዝቡ ባለሥልጣን ሌቦቹን 
የማጋለጥ ኃላፊነት አለበት ማለት እንዴት ትክክል 
ይሆናል? ሕዝቡ ማድረግ የሚችለው ማሳበቅ ብቻ 
ነው፤ ይህም ቢሆን በያለበት ከሚርመሰመሱት 
ከመንግሥት አሳባቂዎች ጋር ያጣላል፤ ሌብነትን 
ለማቆም አስፈላጊ የሆኑት መዋቅሮች ሁሉ አሉ፤ 
ምንም የጎደለ አይመስለኝም፤ የጎደለው ኃላፊነት 
የሚሰማው ሰው ነው፤ ተደጋግሞ የሚሰማው 
ገጠመኝ አቤቱታ ያቀረቡበት ባለሥልጣን 
በጥቂት ጊዜ ውስጥ ሥልጣን ጨምሮ አቤቱታ 
የቀረበበት ወንበር ላይ ጉብ ብሎ ይገኛል 
የሚል ነው፤ እንግዲህ የተከሰሰው ሰው ዳኛ 
ሆኖ  ሲገኝ ዳኝነት ከየት ሊገኝ ነው! ሌላ ቀርቶ 
በጠኔ የሚወድቁ ተማሪዎችን ምሳ ለማብላት 
ለሚጥሩ በጎ አድራጊዎች ግልገል ጉልበተኛ 
ባለስልጣኖች እንቅፋት እንደሚሆኑ ተደጋግሞ 
ይሰማል፤ እነሱ ድርሻቸውን ሳያገኙ በጠኔ 
የሚወድቀው ደሃ ተማሪ እርዳታ አያገኝም ነው? 
ወይስ ማናቸውም እርዳታ በእኛ በኩል ማለፍ 
አለበት ነው? ወይስ እኛን አስኮንናችሁ እናንተ 
አትጸድቁም ነው? በህክምናም በኩል ተመሳሳይ 
ችግር እንዳለ በሐሜት ደረጃ ይወራል፤ ነገር ግን 
ስለዚህ ተጠቃሚው ሕዝብ ኃላፊነቱን ተቀብሎ 
ከሐሜትና ከወሬ ይልቅ እውነቱን አደባባይ 
ለማውጣት ፈቃደኛ አይደለም፤ ለዚህ አልበቃም፤ 
የባሰ ይመጣል ብሎ ይፈራል፤ ጉልበተኛውን 

ባለስልጣን ይፈራል፤ ጉልበተኛውን ባለሥልጣን 
ለማሳጣት የሞከረ የምኞት ምስኪን ሌላ ትልቅ 
ወንጀል ተለጥፎበት እከብራለሁ ሲል ይደኸያል፤ 
ስለዚህ ጎመን በጤና ይልና ከጉልበተኛው 
ጋር ጮማውን አብሮ ይቆርጣል፤ ብሉ ሌበል 
ዊስኪውን አብሮ ይጠጣል፤ ሕዝብም ውሃውን 
ፈልጎ ይጠጣ!

ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያሸነፉ ሌቦች 
ማንን ሊፈሩ ነው!

ዱሮ፣ ዱሮ በደጉ ዘመን በዱሮው ማዘጋጃ 
ቤት ፍርድ ቤት ነበረ፤ እዚያ የሰማሁትን ደማም 
ነገር አስታውሳለሁ፤ አንድ ኢጣልያዊ የከባድ 
መኪና ሹፌር በሁለት ጉዳይ ተከስሶ ቀርቦአል፤ 
አንደኛ የትራፊክ ሕግ በመጣስ፣ ሁለተኛ 
በመንግሥት መኪና የንግድ ዕቃ በመጫን ተብሎ 
ተነገረ፤ ዳኛው መነጽራቸውን አፍንጫቸው ጫፍ 
ላይ አድርገው እየጻፉ እንዳቀረቀሩ ‹‹ጥፋተኛ ነህ 
አይደለህም?›› ብለው ሲጠይቁት፣ ‹‹ኢኔ ሹፌር 
ኖ፤ መኪና የራስ…. (እንትና) ኖ፤›› ሲል ዳኛው 
የራስ እንትናን ስም ሲሰሙ ለመጀመሪያ ጊዜ 
ቀና አሉና የዓቃቤ ሕጉንም ስም አስታውሳለሁ፤ 
‹‹ሞገስ! ብለህ ብለህ ከማን ጋር ልታላትመኝ 
ነው?›› ሲሉት ዘመናዩ ዓቃቤ ሕግ ‹‹ባለቤቱ 
ራስ እንትና ናቸው ካለ፣ እሳቸውን ያቅርብ፤›› 
አለ፤ ደማሙ እውነተኛ ዳኛ ቀበል አድርገው 
በዓቃቤ ሕጉ እያሾፉ ‹‹እኮ ራስ እንትና እዚህ 
እንዲመጡ!›› አሉና ወደጣልያኑ ዞር ብለው 
‹‹በል ሂድ ወዳጄ!›› ብለው አሰናበቱት። 

ፈጣሪ ሰውን በአምሳሉ ከፈጠረ በኋላ 
ከዕጸ በለስ በቀር ሁሉንም ቅርጥፍ አርገህ ብላ 
ቢለው ዕጸ በለስንስ ለማን ትቼ አለና እሷንም 
ቅርጥፍ አድርጎ በላና ያስከተለውን ውጤት 
የማያውቅ አለ?

የታቀዱ የውድመት መጋረጃዎች ናቸው። 
ከበስተጀርባቸው ብዙ ህይወት፣ ብዙ ኑሮ ዳዋ 
ውጦት ይታየኛል። የብረት አጥሮቹ ግን ይሄን 
የመቃብር ጩኸት በደማቅ ቀለሞቻቸው ለመዋጥ 
ትንቅንቅ ገጥመዋል። መንግሥት በዶሮ ስልት 
ለመጫር ተፈጥሮው ሲል ብቻ የመመነቃቀራቸው 
ገመናዎቹ በእነዚህ የብረት-ዘቦቹ ተከበዋል።

‹‹ወይ ከተማዬ!››
ብዙ ኃላፊነት የሚሰማቸው መንግሥታት 

አሮጌ ከተሞችን ከመመነቃቀር ታቅበዋል። ጥፋቱ 
ብዙ፣ ስብራቱም የማይጠገን እንደሆነ ያውቁታልና 
ነው። ለምሳሌ ግብፅ ‹‹አሮጌዋን ካይሮ›› እንዳለ ትታ 
‹‹አዲሷን ካይሮ›› ጥቂት ፎቀቅ ብላ ገንብታለች። 
ምክንያቱ ደግሞ የአሮጌዋን ከተማ አቧራማ 
መንገድ ደምሥራቸው፣ ጉልቶቿን ሳንባቸው፣ ሺሻ 
ቤቶቿን ልባቸው… ያደረጉ ነዋሪዎች መኖራቸው 
በመታወቁ ነው። ናይጄሪያም በቅርቡ ተመሳሳይ 
እርምጃ ወስዳለች። የአሮጌዋን ሌጐስ ዋና ከተማነት 
ለነዋሪዎቿ ትታ አቡጃን አዲስ አቋቁማለች። ይሄ 
ኃላፊነትን በቅጡ መወጣት ነው። አዲስ አበባ፣ 
አዲስ አበባ ግን ‹‹ባልበላውም ልጫረው›› የሚል 
የዶሮ እልህ በተጠናወተው መንግሥት ሥር 
ወድቃለች።

ወይ ከተማዬ!
“WORLD ARMANAC” መጽሐፍ 

በ2009 እትሙ አዲስ አበባ ሦስት ሚሊዮን አንድ 
መቶ ሺህ ነዋሪዎች እንዳላት ጠቁሟል። ከእነዚህ 
ነዋሪዎች ውስጥ 35 ከመቶ ያህሉ በህይወት 
መቆየታቸው እንደተአምር የሚያስቆጥረው 
የድህነት ሥር ነዋሪዎች መሆናቸው ነው። ልብ 
በሉ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ነዋሪ የአዲስ አበባን 
አቧራማ መንገድ የኑሮው ደምሥር አድርጐ፣ 
የጉልት ካቦቿን ሣንባው፣ መሸታ ቤቶቿን የልቡ 
ምት አድርጐ ተአምራዊ ህይወት የሚያከናውን 
ነው። ይሄንን ነዋሪ ከአካባቢው ላይ ማንሳት 
ዛፍን ነቅሎ እንደመጣል ያለ ተግባር ነው። ነቅሎ 
መጣል፤ ነቅሎ መጣል…

ወይ ከተማዬ!
የመሐል ባተሌ ነዋሪው ከመሐል ተነቅሎ 

ዳር-ዳሩን ተደፍቷል። ምን ያህሉ በረሃብ፣ ምን 
ያህሉ በበሽታ፣ ምን ያህሉ በብቸኝነት ሥር ይሆን? 
የፀጥታ እልቂት! የዝምታ ሞት! ይቺን ከተማዬን 
የሚማልዳት፣ የሚታደጋት የለም። ብዙ የአዲስ 
አበባ ጐስቋላ መንደሮችና ነዋሪዎች ለዚሁ የፀጥታ 
እልቂት ተዘጋጅተው የሚጠብቁ ይመስላሉ። ወደ 
ሰሜን ፊቴን መለስኩ ተረት ሰፈር የቸርችል ጐዳና 
አናት ላይ ቅቢብ ብላ ትታየኛለች። ገዳም ሰፈርን 
በቴሌ አንቴናዋ ተመርቼ ደረስኩባት፣ እዚያው 

ስር ደጃች ውቤ ሠፈር አለ። ዶሮ ማነቂያ በቅርቡ 
የተጣጣሙትን አሮጌ ቄራ እና ከፊል ባሻ ወልዴ 
ችሎትን ቁልቁል ታያለች። ነግ በእኔዋ ውስጥ 
አድፍጣለች። እነዚህንና እነዚያን መንደሮች ማን 
ይታደጋቸው? ማን ያማልዳቸው? ብዙ ከተሞች 
በወለዷቸውና ውለታ በዋሉላቸው ግለሰቦች 
ምህረት ወርዶላቸዋል። የብሉይ ኪዳኑ አብርሃም 
ጋለሞታዎቹን ሰዶምና ገሞራን ለመታደግ 
ከእግዚአብሔሩ ጋር አልተደራደረምን? አንድ ሌላ 
የቅርብ ታሪክ ላጫውታችሁ፡-

በ1806 (እ.ኤ.አ) ነው። ፈረንሳዊው 
ናፖሊዮን የገነነበት ዘመን። አውሮፓን ያምሳታል። 
ጀርመን ደረሰ። እዚያ እስኪደርስ ብዙ አጥፍቷል። 
የጀርመኗ ብሮንስዊክ ከተማ ሲደርስ ግን ‹‹አትንኩ!›› 
አለ።

ሰራዊቱ ግራ በመጋባት ናፖሊዮንን 
በጥያቄ መልክ አየው…

‹‹አዎ፣ ይቺን ከተማ አትንኩ።›› አለ 
‹‹ከተማይቱ ባለውለታችን ናት። ፈላስፋውና 
የሒሳብ ሊቁ ፍሬደሪክ ጉስ እዚህ ነበር የተማረው። 
ስለዚህ ከተማይቱን አናጠፋትም።››

ብሮንስዊክን ፍሬደሪክ ጉስ አማለዳት፤ 
አዲስ አበባንስ?

ወይ ከተማዬ!
አዲስ አበባ አሮጌው ከአዲሱ ጋር 

ተቀላቅሎባት፣ በዚያ ላይ ዳዋ ውጧት አሮጌ 
የፌደራል ፖሊስ መኪና መስላለች። ወይም 
ተመትቶ የወደቀ ግዙፍ ወታደር። አዳዲሶቹ 
ከተሞች ላይ ህይወት አይታይም። የህንፃዎቹ 
አኗኗር ስር የሰደደና እርስ በእርስ የተደጋገፈ 
አይደለም። ዕድሩ በኢንሹራንስ፣ ዕቁቡ በባንክ፣ 
የአገር ሽማግሌው በችሎት፣ መተሳሰቡ በሥነ-ልቡና 
አማካሪ ተተክቷል። ጉርብትናው ባለመደራረስ ህግ 
ሞቷል። የከተማ ዘላንነት ተስፋፍቷል። እንዲህ 
ያለ ቦታ እንኳን በአፍራሽ ግብረ ኃይል፣ በአየር 
ኃይል ቢያፈራርሱት ያለምንም መንገራገጭ 
የዱሮውን ለመሆን አይቸገርም። ጉዱ ያለው ገዳም 
ሰፈር፣ ዶሮ ማነቂያ፣ ደጃች ውቤ ሰፈርና አሮጌ 
ቄራ ላይ ነው።

መንደሩ ሰው፣ ሰዉ መንደር ሆኖ 
ተደበላልቋል። አንዱ ሲነካ ሌላው ይናጋል። አሮጌ 
ቤት ላይ የምንወጣው ሰው ለማፍረስ ነው። 
የምንመዘው የህይወት ጐድን እንጂ የአሮጌ ቤት 
ሳጋ አይደለም። የምንንደው አካል እንጂ ግድግዳ 
አይደለም።

እዚህ ነባር መንደር ላይ ሳያገናዝቡ 
ድጅኖ ማንሳት ጥፋት እንጂ ልማት አይሆንም። 
ከዚያስ? ተብሎ የማይጠየቅበት ፍጥነት ያለው 

የደሃ ቀብር ላይ እንጂ ህይወት ላይ አይደለም።
ወይ ከተማዬ!
አዲስ አበባ የዶሮው ፖሊሲ የጫረው-

ገላዋ ተገጣጥቦ ይታየኛል። ብዙ ግጥብጥብ 
ደሴቶች በብረት አጥር ተከትረው እየተዘነጉ 
ነው። ተዘጋጅተው የሚጠብቁት ልማት ሳይመጣ 
የሙሽርነት ጊዜአቸውን የጨረሱ ብዙ ክትር 
ፍርስራሾች ይታዩኛል። አንዳንዶቹ ከአስር አመታት 
በላይ በሌጣነት የዘለቁ ቦታዎች ናቸው። ለምሳሌ ጊቢ 
ገብርኤል ወደካሣንችስ መውረጃ ላይ ያለው ክፍት 
ቦታ ነዋሪዎቹና ነጋዴዎቹ ተካልበው ከተባረሩ 
አስር ዓመት ሆኖታል። ቱሪስት ሆቴል መውጫ 
ላይ እንዲሁ ስምንት አመት ሙሉ በጋለሞታነት 
የቆየ ቦታ አለ። ብሔራዊ ቴአትር ጀርባ አርቲስቲክ 
ማተሚያ ፊት ለፊት ጭሮ-አዳሪዎቿን ዝናብ 
እንደመታው ውሻ ከላይዋ ላይ ካራገፈች ሰባት 
ዓመት የደፈነች ባተሌ ቦታ አለች…

…ይኸም ሆኖ ማፈናቀሉ አሁንም 
አልቆመም። የታጩት መሬቶች ሳይዳሩ ቆመው 
ቀርተው መንግሥት ጠለፋውን ጋብ ለማድረግ 
እንኳን ፈቃደኛነት አላሳየም። ከተፈናቀሉት 
የታነቁት፣ ከታነቁት ደግሞ የተዛተባቸው 
ይበልጣሉ። መንግሥት በእጁም በእግሩም የከተማ 
አጨዳ ላይ ተሰማርቷል። መሬትን እንደ መክሊት 
ቆፍሮ መቅበርን ሥራዬ ብሎ ተያይዞታል። 

ወይ ከተማዬ!
የተቀጠፈው ሳይበላ ሌላ መዘንጠፍ 

እውነት እንደሚባለው የልማት ነው? ወይስ 
የጥፋት? የማልማት ነው፣ የማበላሸት? 
ያጠራጥራል! ከማጠራጠርም በላይ አንድ እውነታ 
ያስገነዝባል። የነባር መንደሮችን አኗኗር መንግስት 
ፈርቶታል። መተሳሰቡ፣ መተዋወቁ፣ መደጋገፉና 
አለመፈራራቱ ከዚህ ቀደም ለነበሩ አመፆች በር 
ከፋች እንደሆነ ተገንዝቧል። በተመሳሳይ ችግር ላይ 
የተጣደ ተደጋጋፊ ማህበረሰብ ቱግ ብሎ የተነሳ 
ዕለት ከአጠገቡ የሚጠራጠረው የለምና ወደፊት 
ብቻ መቀጠሉ እሙን ነው። ስለዚህ…

ስለዚህ መንግሥት ልማት ላይ ሳይሆን 
‹‹ብወዛ›› ላይ ነው። አንዷን መንደር ሃያ ቦታ በትኖ 
አንድ የማይተዋወቅ ማህበረሰብ የመፍጠር ፍላጐት 
ያለው ይመስላል። የሚፈራራ፣ የማይደጋገፍ፣ 
የማይተሳሰብ ተጠራጣሪ ማህበረሰብ ለአምባገነንነት 
ምቹ እንደሆነ ግልፅ ነው። እናም መንግሥት ልምድ 
ባለው ቁማርተኛ ቅልጣፌ መንደሮችን እንደካርታ 
ይበውዛል። በዚህ መካከል ነባሩ ነዋሪ ይታመሳል፣ 
ይመሰቃቀላል፣ ፀጥተኛ ሞት ይሞታል።

ወይ ከተማዬ!!

ዓለማየሁ ገላጋይ
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ባለፉት ሃያ ዓመታት በሀገራችን 
የታዘብነው የፖለቲካ ስርዓት ንግግሮችን እና 
ድርድሮችን የሚጠየፍ፤ የሌላውን ወገን ሀሳብ 
ከፍ ሲል ባለማዳመጥ ዝቅ ሲል ደግሞ የቀረበውን 
ሙግት በመረምርም የተበከለ የመሆኑን 
እውነት ነው። ይህ በስርዓቱ ተቀናቃኞች በኩል 
የታየው የኢ-አመቻማች የፖለቲካ ባህል ጠንካራ 
ተቃዋሚዎች እንዳይኖሩ ከማድረግ ባለፈ 
የሀገራችንን ህልው ሆኖ የመሰንበት ሁነት ጥያቄ 
ውስጥ እስከመክተት ደርሷል። ይህ መልካም 
ያልሆነ የፖለቲካውን ተላምዶ በይበልጥ ግልፅ 
ሆኖ የምናገኘው በኦሮሞ እና በአማርኛ ቋንቋ 
ተናጋሪዎች ልሂቃን በኩል ነው። ፍትህ ይህ 
የሁለቱ ቡድኖች እርስ በርስ የመተግተግ ፖለቲካ 
ያበቃ ዘንድ እባካችሁን ተወያዩ ስትል ሀገራዊ 
ጥሪዋን ታስተላልፋለች።

በእርግጥ በሀገር ውስጥም ሆነ 
በባህር ማዶ ባሉት የሁለቱ ሀሳቦች ወካዮች 
ዘንድ የተሞከሩ ውይይቶች እና ድርድሮች 
ነበሩ። አሉም። እነዚህ ሁሉ የልሂቃኑ እና 
የፓርቲዎቹ የአብረን እንስራ ሙከራዎች ብዙም 
መለመድ ሳይችሉ በአጭሩ ቀርተዋል። ለነዚህ 

ሁሉ የከሸፉ ውይይቶች ፍትህ የየብሔሮቹን 
ፖለቲከኞች ተጠያቂ ታደርጋለች። ምክንያቱም 
አሁን ሀገራችን ካለችበት ሁኔታ አንፃር እነዚህ 
ልሂቃን እንወክለዋለን የሚሉትን የማህበረሰብ 
ክፍል በጉዳዩ ላይ ለማወያየት አልተቻላቸውም። 
ይህን ፖለቲካዊ ነባራዊ ሁኔታ ከግምት 
ውስጥ በማስገባት የሁለቱም ቡድን ተወካዮች 
በቅንነት እና ሀገራዊ ጥቅምን ባስቀደመ መልኩ 
መወያየት እንደነበረባቸው ፍትህ ታምናለች። 
ለመልካም እና ሀገራዊ ፋይዳ ሲባል አሁንም 
ጊዜው አልረፈደምና ልሂቃኑ የጋራ ፖለቲካዊ 
ጥቅም ወደሚሰጣቸው የጋራ መንገድ ይመጡ 
ዘንድ ፍትህ ትጠይቃለች።

ፍትህ በእነዚህ እስከአሁን ድረስ 
በሁለት ተፃራሪ ጠርዝ ላይ የቆሙት የሀገራችን 
ፖለቲከኞች መሀከል ውይይት እንዲኖር ጥሪ 
የምታቀርበው በሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች 
ነው። የመጀመሪያው ሁለቱም ቡድኖች 
እስከአሁን የመጡበት መንገድ ቢያንስ 
ለሚወክሉት ማህበረሰብ አንዳችም ፋይዳ 
ባለማምጣቱ አልፎም የልሂቃኑ የፖለቲካ 
ፀብ ወደ የብሔሮች እንዳይወርድ በመስጋት 
ነው። የልባም ፖለቲከኞች ዓይነተኛ መገለጫ 
መስረታዊ ጥያቄዎችን እስከማለዘብ በደረሰ 
የውይይት መልክ ይገለጣል። እናም የሁለቱ 

አቋሞች አራማጆች በእነዚህ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ 
አንደራደርም ከማለት ይልቅ የማንወያይባቸው 
ጭብጦች አይኖሩም ወደሚል ቀና መንፈስ ይሻገሩ 
ዘንድ ፍትህ አጥብቃ ትጠይቃለች። ልሂቃኑ 
ወደዚህ መሰል አቋሞች ራሳቸውን ካሸጋሸጉ 
ቢያንስ የጋራም ሆነ የየግል ጥያቄዎቻቸውን 
ሊፈታላቸው የሚያስችል መሀከለኛ መንገድ 
እንደሚያገኙ ፍትህ ታምናለች።

በፍትህ እምነት ለዚህ የውይይት ጥሪ 
ሁለተኛው ምክንያት የሀገራችንን የዴሞክራሲ 
ስርዓት መጎልበት ይመለከታል። እስከዛሬ ድረስ 
በኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 
ላለማጠናከሩ መንግስት በምክንያትነት ሲቀርብ 
ነበር። ነገር ግን እነዚህ ሁለት ቡድኖችም 
ፖለቲካው ለገጠመው ዕግዳት ድርሻ እንዳላቸው 
ፍትህ ታምናለች። ፅንፍ እና ፅንፍ ቆመው 
ሲነታረኩ የቆዩባቸው ጊዜያት መርዘም የሀገሪቱን 
የፖለቲካ ችግሮች እንዲባባስ ከማድረግ ውጪ 
ያስገኘው አንድም ሀገራዊ ጠቀሜታ የለም። 
ስለዚህም ይህን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት በማስገባት 
ለዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ስርዓት አስፈላጊ 
እንደሆነ የሚታመነው የጠንካራ ተቃዋሚ 
እጦትንም በመገንዘብ እኒህ የአንድ ሀገር ልጆች 
በግልፅነት እና በቅንነት ወደ ውይይት ይመጡ 
ዘንድ ፍትህ አበክራ ትጠይቃለች።

የቅርብ ግዜው የጠቅላይ ሚንስትር መለስ 
ዜናዊ የፓርላማ ንግግር ውስጥ ያደመጥኩት የወቅቱ 
ቁልፍ ቃል የኢህአዴግ መንግስት ማንም ሳይሆን 
የራሱ ኪራይ ሰብሳቢዎች ልማታዊ መንግስታቸን 
በልማትና በብልፅግና ጎዳና ላይ በፍጥነት እንዳይሮጥ 
በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ኪራይ ሰብሳቢዎች 
የስርዓቱ አደጋ መሆናቸዉን እንደሚከተለው 
ተናግረው ነበር «ከዚህ ከሙስና ተጠቃሚ የሆነ 
ሌባ ወይም እጠቀማለሁ ብሎ የሚጠብቅ ተስፈኛ 
በመዋቅር ውስጥ አለ በመንግስት መዋቅር ውስጥ  
ይሄን ከውስጥ የሚያጋጥመውን ሳቦታጅ እንቅፋት 
እየተቋቋመ ነው ይሄን የሚታገለው በዚህ ምክንያት 
አንድ እጁ ታስሮ ነው የሚታገለው፡፡ እጁም እግሩም 
ያልታሰረው ተራው ህዝብ ነው፡፡ ምክንያቱም ከዚህ 
ምንም የሚጠቀምበት  ነገር የለም፡፡ ስለዚህ ተራው 
ህዝብ በዚህ ትግል ተዋናኝ መሆን ተሳታፊ መሆን 
ወሳኝ ነው፡፡»  የሚለው ንግግር የጠቅላይ ሚኒስትሩ 
የቃል በቃል ንግግር ነው፡፡ እስቲ በተደጋጋሚ 
በጥንቃቄ አንብቡት፡፡ ምን ተረዳችሁ? ማን ነው እጅ 
አሳሪ? ወይም ማን ነው እጁን የታሰረው? ለመለየት 
አስቸጋሪ ንግግር ሆኖብኛል፡፡ 

አንድ እጁን የታሰረው ኪራይ ሰብሳቢ 
አመለካከት ነው የሚሉን ከሆነ  በንግግሩ ውስጥ 
ደግሞ  «ይሄን ከዉስጥ የሚያጋጥመውን ሳቦታጅ 
እንቅፋት እየተቋቋመ ነው ይሄን የሚታገለው» 
የሚለው ንግግር ኪራይ ሰብሳቢው የኢህአዴግን 
ሳቦታጅና እንቅፋት እያለፈ የሚታገል አካል መሆኑን 
ይነግሩናል፡፡ በዚህም ትንተና መሰረት ታሳሪው 
ኪራይ ሰብሳቢ አመለካከት ሳይሆን ኢህአዴግ ራሱ 
በኪራይ ሰብሳቢዎች አንድ እጁን መታሰሩን እረዳለሁ፡
፡ አንድ እጁ የታሰረው ደግሞ ክራይ ሰብሳቢው ነው 
የሚል ከሆነ እንድምታው  ኢህአዴግ ኪራይ ሰብሳቢ 
የሚፈጥረውን ሳቦታጅ እና እንቅፋት ተጋፍጦ 
ኪራይ ሰብሳቢን አንድ እጁን  አስሮት ከሆነ እሰየው 
ኢህአዴግ በርታ እለዋለሁ፡፡ ምክንያቱ የኢህአዴግ 
ኪራይ ሰብሳቢዎች ሀገርን የሚያክል የህዝብ ሀብት 
የጥቂቶች ቡድኖች የግል ሀብትና ንብረት እያደረጉት  
በዓለም በ24 ሰዓታት ውስጥ ግለሰቦች ሳያርሱ ሳይዘሩ 
ሳያጭዱ ወይም ሳይነግዱ  ሚሊየነር የሚሆኑባት 
የዓለማ ቀዳሚ የሙስና መገለጫ ሀገር  እየሆነች 
ነው፡፡ በአንፃሩ ደግሞ አብዛኞቻችን የበይ ተመልካችና 
ለሀገራችን ባእድ የሆንንና በኑሮ ውድነት በቀን አንዴ 
ለመመገብ ያቃተን በመሆኑ ኪራይ ሰብሳቢውን አንድ 
እጁን ኢህአዴግ አስሮልን ከሆነ ሰፊው ህብረተሰብን 
የሀገሩ ባለቤትና ተጠቃሚ ለማድረግ ያለመ በመሆኑ 
እሰየው ታላቅ የምስራችም ነው ባይ ነኝ፡፡

እውነት ግን ማንኛው ነው የታሰረው? 
ኪራይ ሰብሳቢ? ወይስ ኢህአዴግ ራሱ? እኔ ግን 
በግልፅ የሚታየኝ የኪራይ ሰብሳቢ አመለካከት አንድ 
እጅ መታሰር ሳይሆን የራሱ የኢህአዴግ አንድ እጁ 
የታሰረ  ይመስለኛል፡፡ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግርም 
ኢህአዲግ አንድ እጁ ታስሮ ይህን ሁሉ የውስጡ 
ሳቦታጅና እንቅፋት ተቋቁሞ በአንድ እጁ ነው እየታገለ 
ያለው የሚሉን ይመስለኛል፡፡ ስለዚህ ሁለቱም እጆቹና 
እግሮቹ ያልታሰረው ተራው የህብረተሰብ ክፍል 
ነውና በትግሉ ሊተባበረን ይገባል እያሉን የሚማፀኑ 
ይመስላሉ፡፡ የኔ አረዳድ ይሄ ነው፡፡  እጅና እግሩ 
ያልታሰረው ተራው ህዝብ ግን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ኪራይ ሰብሳቢዎችን አብረን እንታገል እንጥፋቸውም፡
፡ ለሚለው የትብብር ጥያቄ አዎንታዊ ምልሽ  ህዝቡ 
ይሰጥ ይሆን? እኔ ግን ህዝቡ አዎንታዊ የትግል 
ትብብር ለመስጠት ከማሰቡ በፊት ሶስት ጥያቄዎችን 
ለኢህአዴግ የሚያቀርብ ይመስለኛል፡፡ 1ኛ ኪራይ 
ሰብሳቢው ማን? 2ኛ ኪራይ ሰብሳቢ ለምን ተፈጠረ? 
3ኛ ኪራይ ሰብሳቢን እንዴት እንታገለው? የሚሉ 
ጥያቄዎች ማንሳቱ አይቀርም፡፡ እነዚህ አንድ በአንድ 
ለማየት እሞክራለሁ፡፡ እነዚህ ጥያቄች ሳይመለሱ 
አብረን እንታገል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የትግል ግብዣ 
ውጤቱ ኢህአዴግን ወደ ከፍተኛ የውድቀት አፋፍ 
ላይ ያደርሰዋል፡፡ ምክንያቱም ህዝቡን በሁሉም 
መስክ በኑሮ ውድነቱ ያደቀቀው የኢህአዴግ ስርዓት 
ነው፡፡ ኪራይ ሰብሳቢውም የኢህአዴግ አካል ነው፡
፡ ስለዚህ እጅና እግሩ ያልታሰረው ህብረተሰብ ይህን 
በኪራይ ሰብሳቢ የታጨቀ ስርዓትን እጅና እግሩን 
አስሮ ለመቀየር ዕድልና አጋጣሚ ይጠብቃል እንጂ 
ስርዓቱ እድሜ እንዲራዘምና ሰቆቃውም እንዲቀጥል 
ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የትግል የተባበሩኝ ጥያቄ ከላይ 
ያሥቀመጥኩት 3ቱ ጥያቄዎች ሳይመለሱ ቀና 
ህዝባዊ ትብብር ኢህአዴግ ያገኛል ብዬ አላስብም፡
፡ ምክንያቱም የአሁኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኪራይ 
ሰብሳቢዎችን አብረን እንታገል ጥያቄ  አንድ ሀገራዊ 
ተረትን አስታወሰኝ፡፡ «ጅብ የማያውቁት ሀገር ሄዶ 
ቁርበት አንጥፉልኝ አለ»  እንደማለት ሆኖብኛል፡፡ 
እስቲ እነዚህን 3ቱን መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄዎች 
ላይ ትንሽ ልፈላሰፍ፡፡ የኢህአዴግ አገዛዝና ኑሮ 
ውድነቱ ፈላስፋ አድርጎኛልና፡፡ 

ህዝባዊ ጥያቄ  አንድ- ኪራይ ሰብሳቢው ማን ነው?
መቼም የዚህ ጥያቄ መልሱ አጭርና 

ግልፅም ነው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት የኪራይ 
ሰብሳቢነት አደጋና አድራሻ ያለው በራሱ በኢህአዴግ 
ውስጥ ነው፡፡ ታዲያ ኢህአዴግ ማነው? መልሱ 
ግልፅ ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከታች 
የቀበሌ ሊቀመንበር ድረስ ያሉ ባለስልጣኛትንና ተራ 
አባሎችን ያጠቃልላል፡፡ ታዲያ ኪራይ ሰብሳቢው 
እዚህ ውስጥ የቱ ነው? የቱጋ ነው ያለው? መቼም 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአንድ ወቅት ስለ ራሳቸው 
ሲናገሩ ‹‹ያለኝ ነገር ይህች የምለብሳት ልብስና 
መፅሀፍቶቼ ናቸው ሀብቶቼ›› ብለውናል፡፡ ይህን 
እውነት ነው ብለን ብናልፈው ሌሎች ባለስልጣናትና 
አጋሮቻቸውን ደግሞ መቃኘት ግድ ሊለን ነዉ፡
፡ ይሄኔ ቱባ ቱባ ባለስልጣናቱ ያሉበትን የኪራይ 
ሰብሳቢነት የጭቃ አረንቋ ለመፈተሽ እንገደዳለን፡
፡ ነገር ግን ይህን ለማድረግ እንኳን እኛ ቀርቶ 
ለዚህ ስራ የተቋቋመው ፀረ ሙስና ኮሚሽን 
ሳይቀር ትንንሽዬ የሙስና አሳዎችን እንጂ በግልፅ 
የሚታዩትን ትልልቅ የሙስና አሳዎችን ለማጥመድ 
ማጣፊያው ሲያጥረው እየተመለከትን ነው፡፡ 
«አፍንጫችን ሲመቱት ዓይን ያለቅሳል» እንዲሉ 
ፀረ-ሙስና ተቋም ሰምቶ እንዳልሰማ አይቶ እንዳላየ 

እየሆነ ነው፡፡ ስለዚህ እነዚህ ትልልቅ የሙስና 
አሳዎች ባልተለዩበትና ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነትን 
ለመዋጋት ቁርጠኝነቱ ሳይኖር ትንንሹን የሙስና ዓሳ 
ብቻ ለማጥመድ ህዝቡ ለፀረ-ኪራይ ሰብሳቢ ትግል 
ይነሳልኛል ማለት ከንቱ ልፋት ነው፡፡
ህዝባዊ ጥያቄ ሁለት - ኪራይ ሰብሳቢ አመለካከት 

ለምን ተፈጠረ?
የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት በመሰረቱ 

ከሀገርና ከህዝብ ጥቅም ይልቅ ለግል ጥቅምና ለግል 
ምቾት ቅድሚያ የመስጠት ጫፍ የወጣ ራስ ወዳድነት 
(extreme self-seeking) ባህሪ መገለጫ ነው፡፡ ይህ 
ለምን ተፈጠረ ለሚለው 5 ነጥቦችን እጠቅሳለሁ፡
፡ እነዚህም ፡-

1ኛ ብሄራዊ ስሜትና የሀገር ፍቅር ማጣት ፡-
 ኢህአዴግ ደርግን አሸንፎ ስልጣን 

ከያዘባት እለትና ደቂቃ ከሽግግሩ መንግስት ጀምሮ 
ከኤርትራ የመገንጠል ሂደትና በወቅቱ የተወሰዱ 
የምን ቸገረኝ እርምጃና የኔ ስልጣን ካልተነካ 
ማንኛውንም የሀገር ጥቅምና ልዕልና በቀላሉ አሳልፎ 
የመስጠት ሁኔታ ለብሄራዊ ስሜት ማጣትና ለሀገር 
ፍቅር ስሜት መቀዛቀዝና በቀዳሚነት በር የከፈተና 
ዛሬ ለምንመለከተው ከፍተኛ የሀገራዊ ስልጣን ላይ 
ተቀምጦ  ሀገርንና ህዝብን ለሚጎዳ ኪራይ ሰብሳቢነት 
አመለካከት መዳበር ሁነኛ መነሻና አሉታዊ ሚና 
እንዲጫወት ምክንያት እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል፡
፡ የሀገር ፍቅርና ብሄራዊ ስሜት የሌለህ ከሆንክ 
ብዙ ሀገራዊና ህዝባዊ ጥቅሞችን አሳልፈህ የምትሰጥ 
ትውልድ ትሆናለህ፡፡ ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነትም 
የዚሁ ብሄራዊ ስሜትና ሀገር ፍቅር የማጣት 
መገለጫዎች ናቸው፡፡

2ኛ ኢህአዴግ ለውጥና ውስጠ ዲሞክራሲ 
ባህሪያት የማይታዩበት መሆኑ

በአንድ ስርዓት ውስጥ ዲሞክራሲና 
የስልጣን መለዋወጥ መተካካት ባህሪያትና ባህል 
ካለ በዛ ስርዓት ውስጥ ይሁን ፓርቲ ውስጥ 
የሚኖሩ አባሎችና አመራሮች ራሳቸውን ለጥሩ ስነ-
ምግባርና ባህሪያት የሚያጩና የሚያዳብሩ ሆነው 
የመገኘታቸው እድል እጅግ ሰፊ ነው፡፡ ምክንያቱም 
ነገ እኔም መሪ ከፍተኛ ባለስልጣን የመሆን እድል 
ስለሚኖረኝ ይህንን ጉዞ ለማሳካት አሁን ያለሁበትና 
የቆምኩበትን መንገድ ማፅዳት ለራሴ ሳይሆን 
ለህዝብ ጥቅም ላስቀድምና ሰፊ ግልጋሎት ሊሰጥ 
በሚያሥችል ሁኔታ ኃላፊነቴን እወጣለሁ የሚል 
ስሜትና ሞራል ይኖረዋል፡፡ በተቃራኒው በመንግስት 
ስልጣን ውስጥ ይሁን በፓርቲ ስልጣን ውስጥ ምንም 
ዓይነት ለውጥን የማያሥተናግድ የይምሰል ሳይሆን 
ትክክለኛ ዲሞክራሲ ሲጠፋ አባሉ ሀገራዊ ራዕይ አልባ 
ይሆንና የራሱን ግላዊ ራዕይን ማየትና ማሰላሰል 
ይጀምራል፡፡ ስለዚህ የሰው ልጁ ሁሉ ተፈጥሮአዊ 
ስሜትና ፍላጎት የሆነው የመሪነት ስሜት ሲቀዛቀዝና 
የፓርቲም ይሁን የመንግስት  የመሪነት በሮች በሙሉ 
በአንድ አምባገነን ጥርቅም ተደርገው ሲዘጉ ወይም 
በአንድ ግለሰብ ብቻ ሀላፊነቶች ሁሉ ተሰብስበው  
ሲያዙ ያኔ  አባሉ የስልጣን በር ማንኳኳት ያቆምና 
የሌብነትን የኪራይ ሰብሳቢነትን የሙስና አቋራጭ 
በርን ማንኴኴት ይጀምራል፡፡ በኢህአዴግም የሆነው 
ይህ ነው፡፡ 

አስተያየት

በአስፋው ጌታቸዉ
የገበያና ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት አማካሪ

ውይይት ለልዩነቶቻችሁ ሁነኛ  መፍትሔ ነው!

አንድ እጁንየታሰረው ኪራይ ሰብሳቢው ወይስ ኢህአዴግ?

ከአዘጋጁ
ባለፈው ሳምንት አስተያየት በሚለው አምድ ስር 
በብርሀኑ ተ/ያሬድ በተፃፈው ፅሁፍ የአዲስ አበባ 
የከተማ ምክር ቤት አባል የሚለው በአዲስ አበባ 

ወጣቶች ምክር ቤት አባል ተብሎ ይታረም

ወደ ገፅ 13 ዞሯል
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ተመስገን ደሳለኝ

አንድ በሉ
በዚህ አምድ ስር ሀገራዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ይዳሰሳሉ

አገር በምን ይፈርሳል?

በእርግጥም ይህ ወቅት በዚህ ጉዳይ 
ላይ እንድንነጋገር የምንገደድበት ነው። ጉዳዩ 
የግራ-ዘመሞች ወይም የቀኝ መንገደኞች ፖለቲካ 
አይደለም። ጉዳዩ ኢህአዴግን የመጥላት ወይም 
የመውደድ አይደለም። ጉዳዩ መለስ ስልጣናቸውን 
ይለቃሉ ወይስ አይለቁም የሚል አይደለም። 
ጉዳዩ የገዥው ፓርቲ ወይም የተቃዋሚዎችም 
አይደለም… የሀገር ጉዳይ እንጂ። ስለዚህም 
የፖለቲካ ልዩነቶች እንደተጠበቁ ሆነው ስለሀገራችን 
መፃኢ ዕድል በግልፅ ተነጋግረንበት፣ ተወያይተንበት 
ማሰሪያ ካላበጀንለት ድንገት ከእጃችን ወጥቶ የፈሰሰ 
ውሃ… ሊሆን ይችላል። እናም ከድንገቴው ቀን 
በፊት እንወያየበት፡፡

አዎን! በኢህአዴግ አብዮታዊ ዴሞክራሲ 
አሊያም በመድረኩ ሌበራል ወይም ሶሻል ዴሞክራሲ 
መቻቻል እና መደራደር ይቻላል። ከፀሀይ በታች 
ምንም አይነት ድርድር የማይኖረው በሀገር ጉዳይ 
ብቻ ነው፡፡ በዚህ ከተስማማን ቀጣዩ ጥያቄ ሀገር 
ማለትስ ምን ማለት ነው? የሚል ይሆናል ማለት 
ነው። በእርግጥ ሀገር ማለት ፖለቲካ አይደለም። 
ስልጣንም አይደለም። ስርዓትም አይደለም። 
መንግስትም አይደለም። ኢህአዴግ ማለትም 
አይደለም፤ መድረክና የመሳሰሉት ተቃዋሚዎችም 
እንደማለት አይደለም። …እነዚህ ሁሉ ‹‹ከሀገር 
በእጃችን›› ፍልስፍና በኋላ የሚመጡ ጥቅማጥቅሞች 
ወይም ጥያቄዎች ናቸው። ለእዚህም ነው ‹‹ሀገር›› 
የእነዚህ ሁሉ ማዕቀፍ ነው እያልኩ ያለሁት።

ፕ/ር መስፍን ወልደማርያም በ1966 
ዓ.ም. ‹‹ኢትዮጵያዊነት-ልማት በህብረት›› በሚል 
ርዕስ በፃፉት መጽሐፍ ላይ የሀገርን ትርጓሜ 
እንዲህ ይገልፁታል፡-

‹‹ አገር ማለት በአንድ አይነት ሕግና 
በአንድ መንግስት ጥላ ስር የሚተዳደሩ ሰዎች 
(ህዝብ) ባለመብት የሆኑበትና የኑሮአቸው መሰረት 
የሚያደርጉት በወሰን የተከለለና የማይደፈር 

መሬታቸውን ጨምሮ የሚገልፅ ህብረት ነው።››
ደህና! ይህንን ትንታኔ ይዘን፣ ከሀገር 

ስለሚገኝ ማንነት አሁንም ፕሮፍ በ1986 ዓ.ም. 
‹‹ኢትዮጵያ ከየት ወዴት?›› በሚል ርዕስ ስር 
ከፃፉት መጻፍ እንይ፡-

‹‹ኢትዮጵያዊነት ብዙ የተለያዩ 
ህብረተሰቦች የተዋሃዱበት አካል ክፍል መሆን 
ነው። ኢትዮጵያ ከጎሰኝነት በላይ እና ውጭ 
የሆነ አጠቃላይ ማንነት ነው። ኢትዮጵያዊነት 
የዚህች ውጥንቅጥ መሬት ባለቤትነት ነው፤ 
ኢትዮጵያዊነት የደጋው ብርድና የቆላው ሙቀት 
የሚገናኙበት የደጋው ዝናም ከቆላው ወንዝ ጋር 
የተዛመደበት ኃይል ነው። ኢትዮጵያዊነት ለሙሴ፣ 
ለክርስቶስና ለመሀመድ የሚጨሰው ዕጣን 
በእርገት መጥቶ የሚደባለቅበት እምነት ነው። 
ኢትዮጵያዊነት በቄጠማ ጓዝጓዝ ላይ የሚታየው 
መተሳሰብም መፈቃቀርም ነው። ኢትዮጵያዊነት 
የአስተዋይነት፣ የሚዛናዊነትና የጨዋነት ባሕርይ 
ነው። ኢትዮጵያዊነት ረዥምና ተጽፎ ያላለቀ 
ታሪክ ነው፤ ብዙ ሰዎችም የተሰዉለት ስሜት 
ነው…›› ይሉናል። በግሌ ከዚህ በታችም ሆነ ከዚህ 
በላይ በኢትዮጵያዊነታችን ላይ ትንተና ባይሰጥ 
እወዳለሁ። ምክንያቱም ለእኔ ኢትዮጵያዊነት ይህ 
‹‹ህብር›› እንጂ ብሔር ብሔረሰብ… አይደለም።

እንግዲህ ዛሬ ማዶ እና ማዶ ይዘን 
የምንናቆርበት ኢትዮጵያዊ ማንነታችን እና 
ኢትዮጵያ ሀገራችን በዚህ ቅፅር የተዋቀሩ ናቸው። 
ስለዚህም እውነት እውነት እላችኋለሁ ይህ ቅፅር 
ለየትኛውም የፖለቲካ አመለካከት ወይም ልዩነት 
ሲባል ሊፈርስ አይገባውም፡፡ ልዩነት ያልፋል፤ ሀገር 
ግን አያልፍም። እናም ‹‹አገር›› እና ‹‹ማንነት›› 
ብለን የተስማማንባት ‹‹ኢትዮጵያ›› ለፖለቲካዊ 
ጥቅም ሲባል ብቻ ለማፍረስ መሞከሩ አደገኛ 
መሆኑን ከሌሎች ተሞክሮ ልንማር ይገባል። ይህ 
ስጋት የቁም ቅዠት አይደለም፣ ይልቁንም ከበር 
እየደረሰ፣ ነገር ግን ልናስተውለው ያልቻልነው  
ግዙፍ አደጋ ሆኖብናል። በእርግጥ ቀናነቱ ካለ 
አደጋውን መከላከል ይችላል። ዋናው ከቀድሞ 
አምባገነኖች መሪዎቻችንን የመጨረሻ ሰአት 
‹‹አርቆ አሳቢነት›› መማር ነው። በተለይም ከአፄ 
ኃይለስላሴ እና ከኮለኔል መንግስቱ ኃይለማርያም። 
አፄው ስልጣናቸውን በሀይል ሊነጥቁ የተነሱ 
ወታደሮች ግራና ቀኝ እንደብራና በወጠሯቸው ጊዜ 
ምን ነበር ያሉት? …‹‹ለህዝባችን የሚጠቅም ከሆነ 
ሁሉንም ነገር ፈቅደናል። ነገር ግን  አደራ ይችን 
ሀገር በችኩልነት እንዳታፈርሷት›› ነው ያሉት። 

ኮሎኔል መንግስቱ ኃ/ማሪያምም መጨረሻቸው 
በደረስ ጊዜ በአቅራቢያቸው የነበሩትን ወታደሮች 
አሰባስበው የሞት የሽረት ትግል አላካሄዱም፣ 
ይልቁንም ‹‹ሀገርም ህዝብም ከሚጠፋ እኔ ልጥፋ›› 
ብለው ነው የኮበለሉት፡፡ ይህንን ነው ሀገር ከፖለቲካ 
ድልና ሽንፈት በላይ ነው እያልኩ ያለሁት፡፡ 
አፄውና ኮለኔሉ ‹‹በስልጣናችን የመጣውን ገለን 
እንሞታለን›› ቢሉ ኖሮ ዛሬ ሀገራችን በተለያዩ 
የዘውግ አንጃዎች የምትመራ ብጥቅጣቂ በሆነችም 
ነበር፡፡

የሆነ ሆኖ ባለፉት 20 አመታት 
በኢትዮጵያ በመሬት ያለው ፖለቲካ ሀገር ሊያፈርስ 
የሚችል እንደሆነ በቂ ምልክቶች እየታዩ ነው። 
ይህን ማለቴን የፖለቲካው የሀሳብ መሀንዲስ 
የሆነውን ኢህአዴግን ከመጥላት እና ከመውደድ ጋር 
በፍፁም መገናኘት የለበትም። ስለአምባገነንነትም 
አይደለም እያወራሁ ያለሁት። ለአምባገነንነት፣ 
ለአምባገነንነትማ ከኢህአዴግ በፊት ሀገራችንን 
የመሩት በሙሉ አምባገነኖች ናቸው። ስለምርጫ 
ማጭበርበርም አይደለም። የቀድሞዎቹ ጭራሹንም 
ምርጫ የሚባል ፖለቲካ መኖሩን አያውቁም፡፡ 
እያልኩ ያለሁት እነዚህ ሁሉ ሀገር ሲኖር የሚኖሩ 
ናቸው ነው። ይህንን በግልፅ መነጋገር ይኖርብናል። 
የኒኮላስ ማኪያቬሊ ‹‹ለሉዑላኑ እውነትን መንገር 
አንገት ያስቀነጥሳል›› የሚለውን ሰንካላ ምክር 
ሰምተን በፍርሃት መታጀል የለብንም። አሊያ 
ደግሞ ከአንገት መቀንጠስ እና ከሀገር መቀንጠስ 
አንዱን መምረጥ ይኖርብናል። …እንደኔ እንደኔ 
ከሆነ የአንገት መቀንጠሱን መርጠን ስለሀገራችን 
እንነጋገር፡፡

ኢህአዴግ የሚከተለው የዘውግ ፖለቲካ 
አደጋ ላይ መውደቅ የጀመረው ገና ከጠዋቱ ነው። 
ከሽግግር መንግስቱ ውስጥ ሰፋ ያለ ውክልና ይዞ 
የነበረው የአሁኑ ‹‹ሽብርተኛ›› የኦሮሞ ነፃ አውጭ 
ግንባር (ኦነግ) ከኢህአዴግ ጋር የነበረውን በርካታ 
ልዩነት ተከትሎ ‹‹ከክልሌ ውጡ›› ወደሚል የፖለቲካ 
አቋም የመጋፋት አዝማሚያ ያሳይ ነበር። ይህም 
በርካታ ዋጋ አስከፍሏአል። በእርግጥ ለኦነግም ሆነ 
ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ይህንን መሰል ፅንፍ 
ላይ ይቆሙ ዘንድ መደላደል የሆነላቸው ኢህአዴግ 
የቆመበት የዘውግ ፖለቲካ መሆኑ አያከራክርም።

የህወሓት የርዕዮተ-ዓለም መሀንዲሶች 
ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታም ሆነ የረዥም ዘውግ 
ታሪክ በተቃርኖ የሚቆም ንድፈ ሀሳብን እንደ 
ፖለቲካ ፕሮግራማቸው ሲወስዱት ከ90 በመቶ 
በላይ የሆኑት ተከታዮቻቸው (ተዋጊዎቻቸው) 

ጉዳዩን ለመረዳት ያላቸው አቅም ውስን በመሆኑ 
የትጥቅ ትግሉን በበላይነት ከመወጣት አልፈው 
የመንግስት ስልጣን ይዘው እስኪተገብሩት እና 
ችግሮች እስኪከሰቱ ድርስ የሞቱለት አላማ ይህ 
መሆኑን በሚገባ አልተረዱም። ስለዚህም ‹‹ሀገሬ››ን 
ብለው ‹‹ዱር ቤቴ›› ያሉ ታጋዮችን በጅምላ 
መውቀሱ በራሱ ስህተት ነው። ይህ ኃላፊነት /
ተጠያቂነት/ የአመራሩ ነው ሊሆን የሚችለው። 
ሆኖም የዚህ ፅሁፍ አላማ አመራሩን መውቀስ 
አይደለም። አላማው  ዛሬም ቢሆን አረፈደምና 
ከድጋፍና ከተቃውሞ ክልል ባሻገር ርዕዮት አለሙን 
በየትኛውም ወገን ያለ ካድሬ እንዲፈትሸው ግፊት 
ማድረግ ነው፡፡   

በነገራችን ላይ ኢህአዴግ የሚከተለውን 
አይነት የፖለቲካ ፕሮግራም ተከትሎ ሀገር 
ያስተዳድረ ወይም አያስተዳድረ ያለ /የተሳካለትም 
ያልተሳካለትም/ መንግስት ለማግኘት ብትፈልጉ 
ደክማችሁ ትተዉታላችሁ እንጂ አታገኙም። 
ምክንያቱም ይህ ንድፈ ሃሳብ በሌሎች ሀገራት 
በታሪክም ሆነ በህይወት የለምና፡፡ ምንአልባት 
በሙዚየሞቻቸው ልታገኙት ትችሉ ይሆናል፤ 
በተቀረ... ተቀበልነውም አልተቀበልነውም በዚህ 
ማዕቀፍ ውስጥ በአለማችን በብቸኝነት ቆሞ ያለው 
ኢህአዴግ ብቻ ነው፡፡ ስለዚህም ንድፈ ሃሳቡን ራሱ 
ልናየው የምንችለው ያለማነፃፀሪያ ነው ማለት ነው። 
ልክ ‹‹የተዘጋች ቤተ መቅደስ›› ትባል እንደነበረው 
የኤኒቨር ሆጃ አልባኒያ።… ለነገሩ የአልባኒያ 
መንፈስ በዚህም ቤት ያለ ይመስለኛል። ዘውገኝነቱ 
ግን እዚህ ይብሳል። ጉዳቱም የከፋ ነው፡፡

ለዚህም መሰለኝ የ‹‹ዘውግ ፖለቲካ››ን 
‹‹አፍራሽ›› ሲሉ የፖለቲካ ተንታኞች የሚተቹት። 
ይህ እውነት ቢሆንም አምባገነኖች ብዙውን ጊዜ 
አገዛዙን ከአደጋ ለመጠበቅ ሲሉ ብቻ የዘውግ 
ፖለቲካን እንደሚከተሉ ምሁራኖች ይናገራሉ። 
ይህ ደግሞ ለNational security (ለሀገር ደህንነት) 
ፍፁም አደገኛ በመሆኑ ውሎ አድሮ ሀገር ከማፍረስ 
አይመለስም።

ከሀገሪቱ የረዥም ዘመን ታሪክ 
ዘውገኝነትን እንፈልግ ብንል በ‹‹ወንዝ›› የተከፈለ 
አስተዳደር የምናገኘው ምናአልባት “The Era of 
princes” /ዘመነ መሳፍንት/ እየተባለ በታሪካችን 
በሚጠቀሰው ጊዜ ነው። በዚያ ወቅት የነበረው 
የሀገሪቱ አስተዳደር በጎበዝ አለቃ (በራስ፣ ደጃዝማች፣ 
ፊታውራሪ…) ከመከፋፈሉ ውጭ በኢትዮጵያ 
የነበረው “Power struggle” (የስልጣን ትግል) 

ወደ ገፅ 6 ዞሯል
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ስለሥነ-ምግባር ግዴታ

ውድ ዶ/ር አድለር
ሰዎች ኃላፊነት የሚሰማቸው ሲሆን 

እናደንቃለን። በአንፃሩ ደግሞ ኃላፊነት የማይወስዱትን 
እንወቅሳለን። ኃላፊነትን ለመቀበል መቻል የመልካም 
ባህርይ ማጣቀሻ ሆኖ ይቀርባል። ለመሆኑ የሥነ-
ምግባር ግዴታ ስንል ምን ማለታችን ነው? ባህሪውስ? 
እኛ እንድንወቀስ የሚያደርገን ምንጩስ ምንድነው? 
አንድ ሰው ለሌሎች ብቻ በሚያደርገው ነገር ተዳኝቶ 
ነው ኃላፊነት ይሰማዋል ማለት የሚቻለው? ነው 
ወይስ ለራሱም የሚያደርጋቸው ነገሮች ኃላፊነት 
ለመሰማቱ በዋቢነት ይጠቀሳሉ?

                  ጂ.ደብሊው

ውድ ጂ.ደብሊው.
ኃላፊነት መውሰድ ግለሰባዊ አስተዋጽኦን 

የሚመለከት ጉዳይ ነው። አንድ ሰው ለሌሎች 
እንዲያደርጋቸው የሚጠበቁ ግዴታዎች ኃላፊነት 
የመሰማትና ያለመሰማት መለኪያዎች ይሆናሉ። 
ኃላፊነት የሚሰማን ሰው መሆን የሚመሰረተው 
ሞክረን ለተሳካልን ወይም ላልተሳካልን ነገር ምላሽ 
ለመስጠት ዝግጁነት ማሳየታችን ላይ ነው። የዚህ 
ሐሳብ ምንጩን የጠየቅን እንደሆን ደግሞ በሥነ-
ምግባር ደንቦቻችንና በህግ-ማዕቀፎቻችን እሽክርክሪት 

ላይ እናርፋለን። በእያንዳንዱ በቤተሰብ፣ በሥራ ወይም 
በንግድ እና በፖለቲካ ዕለት ተዕለት ህይወታችን 
ውስጥ ከዚህ ኃላፊነት ከመውሰድና ካለመውሰድ 
ጉዳይ ጋር ፊት ለፊት እንገጣጠማለን።

ሥነ-ምግባራዊውን ኃላፊነት በተመለከተ 
ከፍተኛ አለመግባባት የሚፈጠረው ለማንና እንዴት 
የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ላይ ምላሽ ለመስጠት 
ሲሞከር ነው። አንዳንድ ፈላስፎች ሥነ-ምግባራዊው 
ኃላፊነት መመስረት ያለበት በልዕለ-ኃያሉ ትዕዛዛት 
ማለትም በእግዚአብሔር ወይም በመንግስት ህግ 
ላይ ነው ይላሉ። የተቀሩት ደግሞ ሥነ-ምግባራዊ 
ኃላፊነት መምጣት ያለበት በልዕለ-ኃይል ትዕዛዛት 
ላይ ተመስርቶ ሳይሆን በውስጣዊ የህሊና ጥሪ ብቻ 
ነው ሲሉ ይከራከራሉ። አንዳንዶቹ ፈላስፎች እንዲሁ 
ሥነ-ምግባራዊ ኃላፊነት የሚመሰረተው በሥነ-
ምግባር ደንባችን ላይ ይሆንና ነገር ግን ከራሳችን 
ምክንያታዊነት ጋር እየተጣቀሰ ተቀባይነት ሲያገኝ 
ነው ይላሉ።

ለምሳሌ አንድ ሰው ቤተሰቡን፣ ባለቤቱንና 
ልጆቹን የመንከባከብ የስነ ምግባር ግዴታ እንዳለበት 
በህግ ተደንግጓል። ይሄ ሰው ይሄንን ሥነ-ምግባራዊ 
ኃላፊነት ባይወጣ ምናልባት የህግ ተጠያቂነት 
ሊያስከትልበት ይችል ይሆናል። ነገር ግን ብዙ ሰዎች 
ይሄንን ኃላፊነት ሲወጡ የሚታዩት በህግ እጠየቃለሁ 
ወይም ቅጣት ይደርስብኛል በሚል ፍራቻ ሳይሆን 
ቤተሰባቸውን የመደገፍ ውስጣዊ ጥያቄ ስላለባቸው 
ብቻ ነው። ሌላው ይቅርና ምንም አይነት አስገዳጅ 
ህግ በሌለበት ሁኔታ እንኳን ይሄን የሥነ-ምግባር 
ሰው ኃላፊነቱን ከመወጣት ዝንፍ አይልም።

ይሄን ያህል ለሌሎች ማድረግ ስላለብን 

ግዴታዎች ይሄንን ያህል ካልን እስኪ ደግሞ አንድ 
ተጨማሪ ጥያቄ እናንሳ። ሥነ-ምግባራዊ ኃላፊነታችን 
ለሌሎች በማድረግ ግዴታ ላይ ብቻ ይመሰረታል 
ወይስ ለራሳችንም እስከምናደርገው ድረስ ይዘልቃል? 
አርስቶትል የኃላፊነት ግዴታዎች ከሌሎች ሰዎች 
ጋር ያለን ግንኙነት በሚዳኝበት የፍትሃዊነት 
መመሪያ ላይ ይመሰረታል የሚል እምነት ነበረው። 
“Concerns the relation of a man to his 
neighbor” (አንድ ሰው ከጐረቤቱ ጋር በሚኖረው 
ግንኙነቱ ላይ ትኩረቱን ያደርጋል) ይላል። ይሄን 
ላይ-ላዩን ስንመለከተው የሥነ-ምግባር ግዴታዎችን 
ዕለት-ተዕለት ለሌሎች በምንገባቸው ቃል እና ውል 
(Contract) ላይ ይመሰረታሉ ማለት ነው።

ይሁንና ፕሌቶ እንደሚለው ደግሞ 
በሌሎች ላይ ኢ-ፍትሐዊ ድርጊት መፈፀም ለራስ 
ኢ-ፍትሐዊ የመሆን እና ሥነ-ምግባራዊነትን 
የመጨቆንና የማበላሸት ምክንያትነት አለበት። ሌሎች 
ፈላስፎች ደግሞ እውነትን የመፈለግና የተገኘውን 
እውነት ለሌሎች የመናገር ሥነ-ምግባራዊ ኃላፊነት 
አለብን ይላሉ። ጀርመናዊው ፈላስፋ ፍሬዴሪክ 
ኒች እንደሚለው ለሌሎች ሳይሆን ለራስ መዋሸት 
ከሁሉም የከፋው ሸፍጭነት ነው።

የሥነ-ምግባር ኃላፊነት ምናልባት 
የራስን አእምሮና አካል በአግባቡ አለመጠቀምን 
እስከማጠቃለል ሊዘልቅ ይችላል። አንድ ሰው በእራሱ 
ላይ ለሚያደርሰው መጥፎ ነገርም የሥነ-ምግባር 
ኃላፊነት አለበት። ምግባራዊ ኃላፊነትን እንዲህ 
አስፍተው የሚመለከቱት ፈላስፎች ስለአቋማቸው 
ምን ይላሉ?

ካንት ለዚህ ምላሽ አለው። ለራሳችን ሆነ 

ለሌሎች የምናከናውነው የኃላፊነት ተግባር የሚዳኘው 
በሥነ-ምግባር ህግ ነው ባይ ነው። የምናከናውናቸው 
ጉዳዮች ውስጥ ሌሎች ተሳተፉም አልተሳተፉም፣ 
ፍፃሜው አማረ አላማረ የምንገደድበት የህሊና 
ዳኝነት ውስጣችን አለ። ከራሳችንም ሆነ ከሌሎች 
ጋር የሚኖረን የኃላፊነት ተግባር የሚዳኘው ደግሞ 
አለማቀፍነት ባለው የሥነ-ምግባር ህግ ነው። ካንት 
አጥብቆ እንደሚመክረው በሁሉም ቦታና ጊዜ ውስጥ 
ለሁሉም ሰው ከሚያገለግለው አለም አቀፍ የሥነ-
ምግባር ህግ ጋር የሚፃረር የትኛውም ነገር ከማድረግ 
መቆጠብ እንዳለብን ነው።

በእውኑ አለም ውስጥ ለራሳችን በሚኖረን 
ኃላፊነትና ለሌሎች በምንወስደው ኃላፊነት መካከል 
ግጭት መፈጠሩ የማይቀር ጉዳይ ነው። የጥንታዊውን 
የሁለት ሰዎች አንድ ወግ እዚህ ላይ ማንሳት 
ተገቢነት አለው። እነዚህ ሁለት ሰዎች ባህር ላይ 
ጠፍተዋል። መካከላቸው አንድ ሰው ብቻ የሚያሻግር 
ግንድ አለ። እዚህ ላይ እንግዲህ እራሳችንንና ሌላውን 
የምናወዳድርበት ሥነ-ምግባራዊ ኃላፊነት የማያወላዳ 
ፈተና ላይ ሊወድቅ ነው። አንድ ሰው ለእራሱ ባለው 
ኃላፊነት እራሱን ለማዳን ሌላውን መስዋዕት ያድርግ? 
ወይስ ለሌላኛው ባለው የሥነ-ምግባር ኃላፊነት ተገድዶ 
እራሱን ለሞት አሳልፎ ይስጥ? ይሄን ያህል የከበደ 
አይሁን እንጂ ተመሣሣይነት ያላቸው አጣብቂኞች 
በዕለት ተዕለት ህይወታችን ውስጥ ያጋጥሙናል። 
ለሌላውና ለእራሳችን ባለን የግዴታ ኃላፊነት መካከል 
ግጭት የሚያስነሱ ብዙ ገጠመኞች። የሰው ልጅ 
ከሚያጋጥሙት የሥነ-ምግባር ግዴታዎች ሁሉ 
የላቀው ይሄ የኃላፊነት ግጭትን የተመለከተው 
እራስንና ሌላውን የማወዳደሪያ መድረክ ነው።

አገር በምን  ... ከገፅ 5 የዞረ
እንጂ የ‹‹ወንዝ›› (የክልል) ፖለቲካ አልነበረም። 
በ‹‹ፊውዳል››ነቱ የሚወቀሰው የነገስታቱ አገዛዝ 
ከፈረሰ በኋላ የተተካው የደርግ ስርዓት የለየለት 
አምባገነን ነው። ሁሉንም ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ 
መብቶችን በድብቅ ሳይሆን በይፋ ገርስሶአል። ነገር 
ግን ርዕዮተ አለሙ የተቀኘው በሀገር አንድነት 
ላይ ነው። እንዲያውም ስርዓቱ መላውን የስልጣን 
ዘመኑን የጨረሰው ‹‹እንገንጠል›› እና ‹‹እንከለል›› 
ከሚሉ ብሔርተኛ ቡድኖች ጋር ‹‹አንድ ሀገር አንድ 
ህዝብ›› በሚል አቋም በጦር መሳሪያ ሲፋለም 
ነው። ‹‹አብዮታዊ እናት ሀገር ወይም ሞት›› 
የሚለው መፈክርም ቢሆን የፖለቲካው ፍልስፍና 
መገለጫ ከመሆኑም ባሻገር ሀገራዊ ብሔርተኝነትን 
ለመፍጠር የነበረው አስተዋፅኦ በቀላል የሚታይ 
አይደለም። ነገር ግን ይህ ‹‹የአንድ ሀገር አንድ 
ህዝብ›› ፖለቲካ በኃይል ከተሸነፈ በኋላ በዘውግ 
ፖለቲካ ተተክቶአል፤ መፈክሩም ከ‹‹እናት ሀገር…›› 
ወደ ‹‹ብሔር ብሔረሰቦች…›› ተቀይሯል።

በእርግጥ ይህን ንድፈ ሀሳብ እስታሊናዊ 
ትንታኔ የሚሰጡት ቢኖሩም፣ ከማኪያቬሊ 
Divided and Rule (ከፋፍለ ግዛ) ፍልስፍና 
ጋር የሚያቆራኙት ይልቃሉ።  ይህ ፍልስፍና 
ለ‹‹ቅኝ አገዛዝ›› አስተዳደር ተግዳሮቶችን መሻገሪያ 
ይሆን ዘንድ እንግሊዝ ወደ መሬት በማውረዱ 
ግንባር ቀደም ነች። በቅኝ ግዛት ዘመን እንግሊዞች 
ይከተሉት የነበረው አስተዳደር Indirect Rule 
(የዘወርዋራ አስተዳደር) ሲሆን ይህንንም 
ለመተግበር የግድ በኃይል የያዙትን ሀገር በዘውግ 
ወይም በሃይማኖት ይከፋፈሉታል። እንደምሳሌ 
የቀድሞዋን ‹‹ሮዲዥያ›› ዛምቢያ እና ዙምባቤ ሲሉ 
በዘውግ የከፈሉበትን ወይም ህንድና ፓኪስታንን 
በሃይማኖት ከፈለው ሁለት ሀገር ያደረጉበትን 
ታሪክ ማየት እንችላለን።

ጉዳዩን ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣው 
ደግሞ የዘውግ አስተዳደሩ ሀገሪቱን ከአንድ 
ሀገር ወደ ዘጠኝ ክልሎች የሸነሸነበትን ፖለቲካ 
እናገኛለን። ይህ ሁኔታ በወቅቱ ብዙ የተተቸ እና 
ተቃውሞ የደረሰበት ቢሆንም ኢህአዴግ በበኩሉ 
ትችቱን ‹‹የነፍጠኛ ተቃውሞ›› እያለ ሲያጣጥለው 
ቆይቶአል። ሆኖም በብዙ ምሁራኖች ‹‹የከፋፍለ 
ግዛ እስትራቴጂ ነው›› በሚል ይቀርብ የነበረው 
አሳማኝ ትንተና ዛሬ ላይ ሲታይ ለእውነታው 
በእጅጉ የቀረበ እየሆነ ነው። አደጋው ምን ያህል 
እየቀረበ እንደሆነ ለማወቅ ሁለት ምሳሌዎችን ብቻ 
እንይ፡፡ የጋምቤላን እና የጉራፈርዳን።

እንደሚታወቀው ከ1983 ዓ.ም. በፊት 
የዛሬው ጋምቤላ ክልል በኢሊባቡር ክፍለ ሀገር ስር 
የሚገኝ አንድ የሀገሪቱ ክፍል ነው። ነዋሪዎቹም 
የአካባቢው ተወላጆች የሆኑትን ኑዌር፣ አኝዋክ፣ 
ኢታንግን… ጨምሮ በደርግ Resettlement 
program (የሰፈራ ፕሮግራም) ከተለያዩ የሀገሪቱ 
ክፍሎች የመጡ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። ደርግ 
ሰፈራውን ሲያካሂድ እንደምክንያት የአስቀመጠው 
ሁለት ነገሮችን ነው። የመጀመሪያው በአካባቢው 
የነበረው የእርሻ ስራ ኋላ ቀር በመሆኑ አዲስ 
መጤዎቹ ያስተምሯቸዋል፣ የባህል ልውውጥ 
ይኖራል፣ ሀገራዊ አንድነት ይጠናከራል፣ ከዘውግ 
ይልቅ ኢትዮጵያዊ ማንነት ይጎለብታል የሚል 
ሲሆን ሁለተኛው በድርቅ የተጠቁ አካባቢ ነዋሪዎች 

ሰፋፊና ለም ሆና ነገር ግን ስራ ላይ ያልዋለ 
መሬት ወዳለበት አካባቢ የማስፈር እቅድ ድርቅን 
ለመከላከል ፋይዳ አለው በሚል ነው።

እንግዲህ ወደ ኢሊባቡር /ጋምቤላ/ 
የተካሄደው ሰፈራ ከእዚህ አንፃር ነበር። ሆኖም 
በ1983 የመንግስት ለውጥ ሲመጣ የርዕዮተ-
ዓለም ለውጥም አብሮ መጣ። ያ ርዕዮተ-ዓለም 
የሚያበረታታው ደግሞ ሀገራዊነትን ሳይሆን 
አውራጃዊነትን ሆነ። እናም ትግራይ፣ አማራ፣ 
ኦሮሞና ጋምቤላ… እየተባለ በዘውግ መከለል 
ሲጀመር ቀድሞ የነበረው ‹‹ኢትዮጵያዊነት›› 
ብዥታ ውስጥ ገባ። ለምሳሌ በጋምቤላ የአካባቢው 
ተወላጆች ከሌላ አካባቢ ከመጡት ይልቅ ንፁህ 
ጋምቤላዊነትን ያንፀባርቁ ጀመር፤ ከዚህም አልፎ 
ከአማራ አሊያም ከትግራይ የመጣው ኢትዮጵያዊ 
የሁለት ዕድል ተጠቃሚ ተደርጎ በጋምቤላ 
ተወላጆች ዘንድ ተወሰደ።  ይህም ብቻ አይደለም 
ጋምቤላ ያልተወለደ በጋምቤላ እንደሁለተኛ ዜጋ 
የመታየቱ አዝማሚያ ለ‹‹መጤው›› የመጀመሪያ 
ዜጋ ሊሆን የሚችልበትን የተወለደበትን ክልል 
እንዲያልም አስገድዶታል። ይህ ደግሞ ሀገሬ 
የሚለው ኢትዮጵያን ሳይሆን የተወለደበትን 
አካባቢ እንዲሆን ገፍቶታል። ዛሬ በጋምቤላ 
ያለው ያለመግባባትም ኢህአዴግ እየተከተለ ካለው 
የዘውግ ፖለቲካ ፍልስፍና የሰረፀ እንጂ ከሰማይ 
እንደመብረቅ የወረደ ዱብ ዕዳ አይደለም።

ከዚህ በተቃራኒ የሚቆም ተሞክሮ እንደ 
ምሳሌ ማየት ካስፈለገ ደግሞ አሜሪካንን እና 
ጣሊያንን ማየት እንችላለን። መቼም የአሜሪካን 
ቀዳማይ መስራች አባቶች ታሪክ እንደሚነግረን 
ታላቂቷን አሜሪካ የገነቡት ተወላጆቹ ሳይሆኑ፤ 
መጤዎቹ ናቸው፡፡ ይህ ደግሞ ለረዥም አመት 
ራሳቸውን ‹‹አሜሪካዊ›› አድርገው በሚቆጥሩ ዜጎች 
መካከል ከፍተኛ ክፍተት ተፈጥሮ ነበር፡፡ ይህን 
ጊዜም ነው አሜሪካኖች ‹‹ምንጊዜም አሜሪካ›› 
የሚለው መንፍስ ይቀድም ዘንድ በተወላጆቹ 
(ሬድ ኢንዲያን) እና በመጤዎቹ (አንግሎሳክሰን፣ 
ኤዢያ፣ አፍሪካውያን…) መካከል ልዩነት ይጠፋ 
ዘንድ ቀን ከለሌሊት የሰሩት፡፡ ለዚህ ፍልስፍናም 
በዋናነት የተጠቀሙት የሰፈራ ፕሮግራምን ነው። 
በእርግጥ የአሜሪካኖቹ የሰፈራ ፕሮግራም በአንድ 
አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎችን ከቦታቸው በማስነሳት 
ወደሌላ ቦታ በመውሰድ አይደለም፡፡ የእነሱ የሰፈራ 
ፕሮግራም የተተገበረው ተቋምንና ሪሶርስን 
በማንቀሳቀስ የተከናወነ ነው። ለምሳሌ አንድ ግዙፍ 
ተቋም ከነበረበት ቦታ ተነስቶ ‹‹ተገለልን›› የሚሉ 
ዜጎቸ ወደሚበዙበት አካባቢ እንዲሄድ ይደረጋል። 
ይህንንም ተከትሎ ከተቋሙ ጋር ግንኙነት 
ያላቸው በርካታ ሰዎች አብረው ይሄዳሉ። በዚህም 
የባህል እና የልምድ ልውውጥ ያደርጋሉ። ይህ 
ሁኔታም ውሎ አድሮ ልዩነታቸውን እያጠበበው 
አንድነታቸውን እያጠናከረው ዛሬ የደረሱበት ታሪክ 
ላይ አድርሶአቸዋል። በጣሊያንም ያለው ይህ ነው። 
የጣሊያን ትርክት እንደሚያስነብበን ደቡብ ኢጣሊያ 
(ሲሲሊ) እና ሰሜኑ በስልጣኔ በእጅጉ የተራራቁ 
ከመሆናቸውም ባሻገር አብዛኛው የሲሲሊ ተወላጅ 
እራሱን እንዲሲሲሊያውያን እንጂ እንደ ጣሊያናዊ 
አይቆጥርም። ይህ ችግርም ይቀረፍ ዘንድ መንግስት 
የአሜሪካኖቹን አይነት የሰፈራ ፕሮግራም በስራ 

ላይ እያዋለ ነው። በዚህም መሰረት የሮም 
መንግስት ግዙፍ ተቋማትን ከሮም ወይም ከሚላን 
እና ከመሳሰሉት የአደጉ ከተሞች ነቅሎ ሲሲሊ ላይ 
ይተከላል። ይህን ጊዜም በርካታ የተቋሙ ሰዎች 
አብረው ወደ ሲሲሊ ይሄዳሉ። የሲሲሊ ተወላጆችም 
በተቋሙ ምክንያት የስራ እድልን ጨምሮ የባህል፣ 
የልምድ…ልውውጥ የሚያደርጉበትን አጋጣሚ 
ያገኛሉ። ከዚህ ሌላ ከሲሲሊም ወደ ሰሜን 
ጣሊያን የሚሄዱበትን የተለያዩ ስልቶች ጣሊያን 
ትጠቀማለች። በዚህም  በተለይ ከቅርብ ጊዜ 
ወዲህ በሲሲሊ ተንሰራፍቶ የነበረውን የማፊያ 
መዋቅር ብቻ ሳይሆን ሲሲሊያዊነትንም ሰባብረው 
ጣሊያናዊነትን እየገነቡ ነው። ይህ ሁኔታም ውሎ 
አድሮ ንፁህ ሲሲሊያዊ የሚል ስሜትን አዳክሞ 
አንድነትን ያጎለብታል።

ወደኢትዮጵያ ስንመጣ የምናገኘው 
የዚህን ግልባጭ ነው፡፡ ከኢትዮጵያዊነት ይልቅ 
አማራዊነት፣ ትግሬያዊነት፣ ኦሮሞአዊነት፣ 
ጉራጌያዊነት…፤ ከአንድነት ይልቅ መከፋፈል 
ላይ፣ ከኢትዮጵያዊነት ይልቅ አውራጃዊነት ጥሰው 
እንዲወጡ እየተመቻቸላቸው ነው፡፡ የጉራፈርዳ 
ቀውስም ከዚሁ የመነጨ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር 
መለስ እንዳሉት በጉራፈርዳ የሰፈሩት የምስራቅ 
ጎጃም ተወላጆች ናቸው። ሆኖም እነዚህ ሰዎች 
ወደጉራፈርዳ እንዴት መጡ የሚለውን እንይ፡
፡ ኢህአዴግ በሚከተለው የፖለቲካ ፍልስፍና 
ከኢትዮጵያዊነት ይልቅ ክልላዊነት ጎልቶ 
ወጥቶአል። ክልላዊነት ብቻም አይደለም ዞናዊነትም 
እንዲሁ እየጎለበተ ነው። ከዚህ ቀደም ስልጤ 
በዞን ደረጃ ይዋቀር ዘንድ የአካባቢው ተወላጆች 
ያደረጉትን የፖለቲካ ትግልና የተሳካላቸውን 
ተሞክሮ ማስታወስ ያስፈልጋል። እናም የጉራፈርዳ 
እና የምስራቅ ጎጃም ትስስር እንዲህ የጀመረ ነበር። 
…ከለታት በአንዱ ቀን ቤንች ማጂ ዞን ውስጥ 
የሚኖሩ የሚንጥ ተወላጆች ‹‹በዞን ደረጃ እንዋቀር›› 
ሲሉ ለክልሉ መንግስት ጥያቄ ያቀርባሉ። በወቅቱ 
የሚንጥ ተወላጆች ቁጥር አነስተኛ በመሆኑ የክልሉ 
መንግስትም ቁጥራቸው በዞን ደረጃ ለመዋቀር 
የሚያስችል እንዳልሆነ ይነግራቸዋል። ይህን ጊዜም 
ምስራቅ ጎጃም አካባቢ ያሉ ሰዎች ወደ አካባቢያቸው 
መጥተው እንዲሰፍሩ እና ለም የሆነ የእርሻ መሬት 
እንዲወስዱ የሚንጥ ኤሊቶች ያስተባብራሉ። ከዚህ 
በኋላም የምስራቅ ጎጃም ነዋሪዎች ቤንች ማጂ ዞን 
መጡ። የሚንጥ ተወላጆችም በዞን ደረጃ የመዋቀር 
ጥያቄያቸውን ድጋሚ አቀረቡ። አዲስ ሰፋሪዎቹም 
(ከምስራቅ ጎጃም የመጡት) ተቆጥረው በዞን ደረጃ 
ለመዋቀር ስላስቻላቸው ‹‹ጉራፈርዳ›› የሚባል 
ዞን ተዋቀረ። ይህ ከሆነም ከአመታት በኋላ ነው 
የ‹‹ውጡልን›› ፖለቲካ የመጣው።

ይህ አይነቱ ፖለቲካ ነው ሀገር 
የሚያፈርሰው፡፡ ውጡልን፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩም 
በፓርላማ ባቀረቡት ንግግር ‹‹ውጡልን››ን የደገፉት 
ይመስላሉ። ልክ ምስራቅ ጎጃም ከኢትዮጵያ 
ውጭ ወይም አፍጋኒስታን አካባቢ ያለ ይመስል 
ደጋግመው በጎ ባልሆነ መንፈስ ሲያነሱት ነበር።

መቼም ይህ ጨዋታ አደገኛ መሆኑን  
የእድሜያቸውን አብዛኛውን ክፍል በፖለቲካ 
ውስጥ ላሳለፉት ጠቅላይ ሚንስትር ይጠፋቸዋል 
ማለት ይከብዳል፡፡ ምክንያቱም ነገ አማራው 
ተነስቶ ‹‹ውጡልኝ›› ቢል ወይም ሌላው ብሔር 
የብሄሩ ተወላጅ ያለሆነውን ‹‹ከክልሌ ውጣልኝ›› 

ቢል ሊከሰት የሚችለው አደጋ የፖለቲካ ለውጥ 
ወይም የመንግስት ለውጥ ብቻ አምጥቶ የሚያባራ 
አይደለም፡፡ ይልቁንም ሀገርን ነው የሚያፈርሰው፡፡ 
እናም እስከዛሬ ስንነታረክበት እንደነበረው ‹‹በጆንያ 
ውስጥ ማን የበላይ ይሁን?›› ከሚለው የፖለቲካ 
ቁማር በዘለለ ጆንያውን ቀዶ ለመውጣት ባንሞክር 
ይሻላል፡፡

የዘውግ ፖለቲካ ቀዳሚው መዘዝን 
ተንታኞች ‹‹አስበልጦ የመጫረት አባዜ›› /Ethnic 
Outbidding effect/ ሲሉ የሚጠሩት ‹‹ፖለቲካዊ 
ዕዳ›› ነው። የተንታኞቹ ድምዳሜ የዘውግ ፖለቲካ 
የአደባባዩ ብቸኛ ተዋስኦ ሲሆን የየብሔሮቹ 
ልሂቃን የተሻለ የፖለቲካ ድጋፍ ለማግኘት 
ሲሉ የየብሔሮቻቸውን ጥያቄዎች አጎነው እና 
አክርረው ያቀርቡታል። በዚህ አካሄዳቸውም 
በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ የትኞቹም ብሔሮች እርስ 
በርስ የሚኖራቸውን ግንኙነት በእጅጉ ያሳሳዋል። 
እናም የዘውግ ፖለቲካ በበለጠ ሲፋፋ በሀገሪቱ 
ውስጥ የሚገኙት ፖለቲከኞችም በሀገራዊ ጥያቄ 
ላይ አብረው ከመቆም ይልቅ በየብሔሮቻቸው 
ሼል ውስጥ ይቀረቀራሉ። የዚህ ተራዛሚ ተፅዕኖ 
ሀገራዊ የጋራ የማንነት ጥያቄን ማደብዘዝ ይሆናል 
እንደተንታኞች አረዳድ።

ለዚህም ነው ኢህአዴግ አምባገነን ነው፣ 
የለም ዴሞክራት ነው፤ ምርጫ ያጭበረብራል፣ 
በፍፁም ህዝቡ ነው የመረጠው፤ በሰላማዊ ትግል 
ይለቃል፣ አይለቅም… በመሳሰሉት የፖለቲካ 
ጨዋታዎች ከመቆመር በዘለለ ስልጣንን ለመጠበቅ 
ሲባል መከፋፈልን እና አንዱ ሌላውን ‹‹ከክልሌ 
ውጣ›› ሲል በማይታይ እጅ ማጨብጨብና 
መገፋፋቱ ፖለቲካ ሳይሆን ሀገር ማፍረስ 
ነው የምለው። ፖላንድ እ.ኤ.አ. በ1919ዓ.ም 
እስከተፈረመው የቫርሳይለስ ስምምነት ድረስ ከ200 
አመት በላይ ከአለም ካርታ ላይ ጠፍታ ነበር። 
አርማኒያም በሌኒን ሩሲያና በከማል አታ ቱርኪ 
ወረራ ከምድረ ገፅ ጠፍታ እንደነበረ ማስታወሱ 
ጠቃሚ ነው። በእርግጥ ለፖላንድ እና ለአርመኒያ 
መጥፋት የውጭ ተፅዕኖን እንደዋነኛ ምክንያት 
ልናነሳው እንችል ይሆናል። ነገር ግን የዚያድባሬን 
ታላቂቷ ሶማሊያ ለአራት መበጣጠስ ከውጭ 
ተፅዕኖ ጋ በፍፁም አናገናኘውም። እናም 50 እና 
60 አመት በስልጣን ለመቆየት ይህን አይነቱን 
የፖለቲካ ሴራ ባናሴር የተሻለ ነው። ትውልድ 
በትውልድ ይተካል፤ ሀገር ግን… 

...ከላይ በማሳያነት የጠቀስኳቸው 
የጋምቤላ እና የጉራፈርዳ ሁነቶች በግሪክ ስነ-
ተረት /Mythology/ ላይ የሚተረከውን የ‹‹ፓንዶራ 
ሳጥን›› /Pandora’s box/ ወግ ያስታውሰኛል። 
ሲነገራት አልሰማ ያለችው ፓንዶራ የህይወት 
መከራዎችን ያጨቀውን ሳጥን ገፍታ ጣለችው። 
ሳጥኑን በፍጥነት ወደነበረበት ለመመለስ የሞከረው 
አባቷ /ባሏ/ ሳጥኑን ሲዘጋ በውስጥ የቀረው ተስፋ 
ብቻ ነበር ይላል የግሪኩ ተረት። እናም የሰው ልጅ 
በተስፋ ብቻ ይኖር ዘንድ ግድ ሆነ።

የዘውግ ፖለቲካን አሁን ባለው መልክ 
እንዲቀጥል መፍቀድ ሀገራችንን ሊያፈራርሱ 
የሚችሉ የግጭት መስመሮችን ወደአደባባዩ 
ማምጣት እንደሆነ የሃያ ዓመቱ የፖለቲካው ጉዞ 
እያሳየን ነው። እነዚህ መከራዎች አንዴ ከሳጥናቸው 
ከወጡ በምን እንመልሳቸዋለን? እንዴትስ መልሰን 
ኢትዮጵያን ልናገኛት እንችላለን?
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ኦሮማራን ፍለጋ ... ከገፅ 2 የዞረ

ዳግማዊት ጃፓን፣ ዳግማዊ ቴዎድሮስ 
(ክፍል ሁለት)

ዓለማየሁ ገላጋይ በቀደምለት፣ ስለስልጣኔ 
ባቀረበው ሐተታ ስለጃፓንና ስለ ኢትዮጵያ 
መመሣሠል እንዲሁም ስለዳግማዊ ቴዎድሮስ 
የስልጣኔ አርአያነት ተናግሮ አናግሮኝ ነበር። የዛሬ 
ሁለት ሰንበት እኔ ባቀረብሁት ሂስ ላይ መልስ ይዞ 
ቀረበ። በመልሱ ውስጥ ራሱን በሃገር ፍቅር የነደደ፣ 
እኔን ደግሞ የሃገር ፍቅር የጐደለኝ አስመስሎ 
በማቅረብ ከመርማሪዎች ያጣውን ድጋፍ ከአርበኞች 
ለመሰብሰብ ሞከረ።

 ነገሩን በዝርዝርዝ እንየው።
ወይ መመሣሠል! 

አንባቢ እንደሚያስታውሰው፣ ጥንታዊት 
ኢትዮጵያና ጥንታዊት ጃፓን ስለለውጥ 
ተመሣሣይ አመለካከት እንዳልነበራቸው ፅፌ 
ነበር። ኢትዮጵያዊያን ለውጥን የሚያስጠላ ህዋስ 
ይዘው ተወልደዋል ብዬ አላስብም። ይሁን እንጂ 
ለውጥን እንዲፈሩና እንዲጠራጠሩ ያደረጋቸው 
ክፉ ገጠመኝ ተፈራርቆባቸዋል ብዬ አምናለሁ። 
በታሪካችን፣ ነባሩን ካዲሱ ጋር የሚያቻችል የርዕዮተ 
ዓለም ሽግግር እምብዛም አልታየም። ክርስትና 
በሚስፋፋበት ጊዜ መነኮሳቱ የአረሚያውያኑን 
ክብር፣ ርስት፣ አልፎ አልፎም ሕይወት ይነጥቁ 
ነበር። ቤተክርስትያኖችንም በጣዖት ቤተመቅደሶች 
ላይ ገንብተዋል። ኢማም አህመድ ወልደ 
አብራሂም እስልምናን ሊያስፋፋ የሞከረበት መንገድ 
ከደብረሊባኖስ አጠገብ መስጊድ በመገንባት ሳይሆን 
ደብረሊባኖስን በማቃጠል ካህናትን በመግደል ነው። 
አዲስ ሐሳብ አዲስ ጥፋት ተደርጐ እንዲፈራ 
ያደረገው ይህን የመሳሰለው ክፉ ገጠመኝ ነው። 
በጃፓን ታሪክ ግን ቡዲዝም በእንግድነት ሲመጣ 
ባላገሩን ሺንቶይዝምን አላባረረውም። ስለዚህ ሁለቱ 
ጥንታዊ ሕዝቦች ለውጥን በተመሣሣይ አይን 
አያዩትም ነበር ማለት ይቻላል።

አለማየሁ ተቃወመ። በ1614 (1638?) 
ጃፓኖች ክርስትያኖችን በአዋጅ ማሣደዳቸውን 
ቤተክርስቲያንንም ማገዳቸውን ለውጥን የመጥላት 
መገለጫ አድርጐ በመተርጐም ‹‹…ይሄን ይሄን 
ስንመለከት ጃፓን እንዲያውም ከዓለም ህዝቦች ሁሉ 
በተለየ ለውጥን ባዋጅ ያገደች ድንበሯን የጠረቀመች 
ብቸኛ አገር ነች›› ብሎ ፃፈ።

ዓለማየሁ ጃፓኖች ክርስትናን በ1614 
ማገዳቸውን የጠቀሰው ልክ ነው። ይሁን እንጂ 
ክርስትና ከዚህ በፊት ለመቶ አመት ያላነሰ ጊዜ 
በጃፓን በነፃነት ይንሸራሸር እንደነበር የሚያውቅ 
አልመሰለኝም። ከበደ ሚካኤል በጃፓን እንዴት 
ሰለጠነች እንደገለፁት ‹‹…ጃፓኖች ለመጀመሪያ 
ጊዜ (በ1549) የፖርቹጋል ተወላጆች የሆኑ ካህናት 
ወደ አገራቸው በገቡ ጊዜ የክርስትያን ሃይማኖት 
በደግ አይን ተመልክተው እንዲያስተምሩ ፈቅደው 
አበረታቷቸው›› ። አለማየሁ ግን ክርስትና ገና 
የጃፓንን በር ሲያንኳኳ በካልቾ ተብሎ የተባረረ 
ይመሥል ቀዳሚ ታሪኩን ገድፎ ፅፏል።

ጃፓኖች መቶ አመታት የታገሡትን 
ሃይማኖት ሊያግዱ የተነሡበት ምክንያት የስፔን 
ቄሶች በተኩላ ገላቸው ላይ የበግ ሹራብ ደርበው 
ለቅኝ ግዛት ሲያደቡ ስለደረሱባቸው ነው። ይህም 
ራስን መከላከል እንጂ ለውጥን የመጥላት እርምጃ 
ተደርጐ አይቆጠርም።

ሌላው ቢቀር፣ ጃፓኖች ህልውናቸውን 
የወጠኑት በቻይኖች የተውሶ ፊደልና ባህል በመሆኑ 
አዲስ ሀሳብ ተቀባይነታቸውን ያጎላዋል፡፡

በእውቀቱ ስዩም

 ‹‹በበዕውቀቱ ስዩም ፅሁፍ ውስጥ›› 
ይላል ዓለማየሁ። ‹‹ራስን አሳንሶ የመመልከት 
አባዜ ጐልቶ ይስተዋላል። ለምሳሌ ዶክተር ዕጓለ 
ገብረዮሐንስ ያቀረቡት ምርምር ያለ ሂስ መቀበል 
ጉዳት እንዳለው ጠቅሶ የበርትራንድ ረስልን ዘበታዊ 
ንግግር አገላብጦ ሳይመረመር ይውጣል››

ዓለማየሁ ከነፃ አመለካከት የክርክር ሜዳ 
ወጥቶ ወደ አርበኝነት ጐሬ ስልታዊ ማፈግፈግ 
አደረገ። ዕጓለ ገብረዮሐንስና እንግሊዛዊው ፈላስፋ 
ረስል ባንድ ሐሳብ ላይ ተከራክረው እኔ ለፈረንጁ 
ያደላሁ ይመስል በራስ ማሣነስ ሊከሰኝ ሞከረ። እኔ 
ከበርትራንድ ረስል የጠቀስኩት ጃፓኖች ቡዲዝምን 
ከመቀበላቸው በፊት መጥቀም አለመጥቀሙን 
ፈተሹት የሚለውን ንባብ ነው። ይህም የረስል 
የግል አስተያየት ሳይሆን ታሪካዊ ሐቅ ነው። 
ዓለማየሁ ታሪካዊ ሐቁን ‹‹ዘበታዊ ንግግር›› ብሎ 
የሚያናንቅበት መሠረት የለውም።

ዓለማየሁ ስለፈረንጅ ታሪክ የፈረንጅ ምንጭ 
መጥቀሴን ራስን ማሳነስ አድርጐ በተረጐመበት 
መጣጥፍ ውስጥ እሱ ራሱ ‹‹ጣይቱ ብጡል›› 
ስለተባለው የመኮንን እንዳልካቸው ያማርኛ ተውኔት 
የ‹‹ባዕዱ›› ሞልቬየርን አስተያየት ተውሷል። ራስን 
ማሳነስ ማለት እንዲህ ያለ ሳይቸግር ጤፍ ብድር 
ነው።

ስለዳግማዊ ቴዎድሮስ
ስለዳግማዊ ቴዎድሮስ ለመናገር ትንሽ 

ፖለቲካዊ መናፍቅነት አስፈላጊ ነው። በበኩሌ 
ዓለማየሁ ንጉሡን የሞራል ስልጣኔ አርአያ 
ባያደርጋቸው ኖሮ እኔም ወደ ክርክሩ አልገባም ነበር። 
ንጉሡ፣  በዘመናቸው ከነበሩ ወደረኞቻቸው ጋር 
ሲነፃፀሩ በሞራል ኋላቀር ነበሩ ብዬ ነበር። እግርና 
እጅ በመቁረጥ መቅጣትን በይፋ የተቃወሙትንና 
ራሳቸውን ንጉሠ ዘብሔረ ኢትዮጵያ ብለው 
የሚጠሩትን ንጉሤ ወልደሚካኤልን ጠቅሻለሁ። 
በነበረው ላይ ለመጨመር፣ የራስ አሊን ሆደ ሰፊነት 
መጥቀስ ይቻላል። የሰሜኑ ራስ ውቤ በራስ አሊ 
ላይ የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ አድርገው 
ነበር። መፈንቅለ መንግስቱ ሲከሽፍ ራስ ውቤ በራስ 
አሊ እጅ ወደቁ። አሸናፊው ለተሸናፊው ምሕረት 
አድርገው ወደ ጥንቱ ማዕረጋቸው መለሷቸው። 

ባገራችን ከደጐች ይልቅ ጀግኖች ይከበራሉ። 
ወትሮ በጠላት ተከብበን የምንኖር ሕዝብ በመሆናችን 
ጀግንነት ለሚባለው ነገር ዋጋ መስጠታችን ተገቢ 
ነው። ይሁን እንጂ በብዙ የታሪክ አጋጣሚዎች 
እንደታየው የውጭ ጠላትን አባርረን ስንመለስ 
እርስ በርሳችን ተከባብረን መኖር ያቅተናል። ለምን? 
ለአብሮ መኖር መሠረት የሆኑትን እነ መሐሪነትን፣ 
እነ ደግነትን፣ እነ ታጋሽነትን፣ መበልፀግ 
የሚገባቸውን ያህል አላበለፀግናቸውም። ወይም 
ለመሐሪዎቹ፣ ለደጐቹ፣ ለታጋሾቹ ተገቢውን ክብር 
የሰጠን አይመስለኝም።

ዓለማየሁ ቀጠል አደረገና ‹‹አፄ ቴዎድሮስ 
ያከናወኗቸው የጭካኔ ተግባራት በዕውቀቱ 
እንዳደረገው በሌጣው የሚታዩ አይደሉም። 
ከህዝቡ፣ ከከባቢ ሁኔታው ጋር ተገናዛቢ እንጂ›› 
በማለት የማያዋጣ ክርክር አመጣ። ይሄ ምን ማለት 
ነው? በቴዎድሮስ ዘመን የኖረው ሕዝብ በንጉሱ 
የደረሰበት ግፍ ተገቢ አለመሆኑን ያውቅ እንደነበር 
የምንገነዘበው

‹‹…አንድ እግር በርበሬ መንቀል አቅቷችሁ
አንድዶ ለብልቦ አቃጥሎ ይፍጃችሁ›› 

የሚለው የምንትዋብ ግጥም ስንሰማ ነው። ዓለማየሁ 
ገላጋይ ነበልባሉ ከማይደርስበት ዘመን ላይ ተወልዶ 
የጭካኔውን ተገቢነት ሊያፀድቅ ይሞክራል። 
ያልተመለሰው ጥያቄ፡- የርህራሄን ትርጉም 
የሚያውቁ ሰዎችን ማግኘት በማይቸግርበት በዚያን 
ዘመን ዳግማዊ ቴዎድሮስ በርበሬ (Barbarian) 
የሚል ቅጽል ያስለጠፈባቸው ጭካኔ ውስጥ ለምን 
ገቡ የሚል ነው። ዓለማየሁ የመጨረሻ ሙከራ 
ለማድረግ የሚከተለውን የመርዕድ ወልደ አረጋይን 
ጥቅስ የሙጥኝ አለ።

‹‹…ቴዎድሮስ ከልጅነታቸው ጀምሮ 
በሰዎች ተወዳጅነትን ወይም መጠላትን ካፈሩላቸው 
ጠባዮች መካከል ሐቀኝነታቸውና ታማኝነታቸው 
ነበሩ። በረጅሙ የኢትዮጵያ ታሪክ ሒደት 
ኢትዮጵያውያን እውነት በመናገራቸውና በቃላቸው 
ፅኑ በመሆናቸው በጐረቤትና በሩቅ ሕዝቦች 
ታውቀዋል። ካስራ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን 
ጀምሮ ግን እነዚህ ጠባዮች ለብዙ ኢትዮጵያውያን 
እንግዶች እየሆኑ መጥተዋል። በግራኝ ወረራ 
አብዛኛው ሰው ጉልቱንና ሕይወቱን እንዳያጣ 
ፈርቶ ንጉሱን ከድቷል። ሃይማኖቱን ክዷል። 
ከግራኝ ወረራ በኋላም ሰላምና የመንፈስ እረፍት 
የሚያሳጡ ሁኔታዎች በመፈራረቅ በመነሳታቸው 
የአድርባይነትና የምቀኝነት ጠባዮች እየጐሉ ሄዱ። 
በፊት ኢትዮጵያውያን በሐቀኝነታቸው የታወቁትን 
ያህል ከዚህ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በወላዋይነታቸውና 
አጠራጣሪነታቸው ዝናን አተረፉ። ይህን የጠባይ 
ለውጥ ያስመጡ የፖለቲካ አለመረጋጋትና የኑሮ 
አስተማማኝ አለመሆን ሲሆን ቴዎድሮስ እነዚህን 
ገና ሳያሻሽሉ የአስተያየት ለውጥ ማምጣትን 
አስቀደሙ››

ዓለማየሁ ይህንን ጥቅስ የጠቀሰው 
የቴዎድሮስ ጭካኔ ከህዝቡና ካካባቢው ጋር ተገናዛቢ 
ነው ለሚለው ጭብጥ ማጠናከሪያ ይሆነኛል ብሎ 
ነው። ግን የመርዕድ ጥቅስና የዓለማየሁ ጭብጥ 
አራምባና ቆቦ ናቸው። የመርዕድ አንቀፅ ሲጨመቅ 
ከግራኝ በኋላ ኢትዮጵያውያን አጉል ባሕርያትን 
አዳብረዋል። ቴዎድሮስ ከህዝቡ ጋር ሲነፃፀሩ 
የባሕርይ ብልጫ አሳይተዋል። ቴዎድሮስ የስርዓት 
ለውጥ ለማምጣት ከመሞከራቸው በፊት የሕዝቡን 
ባሕርይ የማሻሻል ጥረት ማድረግ ነበረባቸው የሚል 
ነው።

አጠቃላይ ሐሳቡ በንጉሱ አመራር ቅደም 
ተከተል መፋለስ ላይ የቀረበ ሂስ እንጂ ጭካኔያቸውን 
የሚያፀድቅ አይደለም። ዓለማየሁ ጭብጤን 
ይደግፍልኛል ብሎ ይህን መጥቀሱ ያስተዛዝባል።

የመርዕድ ወልደአረጋይ ጥቅስ የዓለማየሁን 
ሐሳብ ባይደግፍም በራሱ ትክክልነቱ ያጠራጥራል። 
በመጀመሪያ የግራኝ ወረራን ተከትሎ የተከሰተ 
የሕዝብ ባሕርይ ድቀት መኖሩን የምናረጋግጠው 
እንዴት ነው? በአጤ ቴዎድሮስ ዘመን የነበረው 
አድርባይነት ባጤ ዘርዓያዕቆብ ዘመን ከነበረው 
አድርባይነት እንደከፋ የምናውቀው በምን ሚዛን 
ነው?

አጤ ቴዎድሮስ ከገባሮቻቸው የተሻለ ባሕርይ 
እንደነበራቸው መጥቀስም ልክ አይመስልም። 
በደህናው ቀን የንጉሱ ጓደኛ፣ በጐደሎው ቀን 
እስረኛ የነበረው ዋልድማየር እንደገመገመው 
በጊዜው የነበረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሩህና ንቁ 
የሚባል ነበር። ትምህርት ሲያገኝ ፈጥኖ ተቀባይ፣ 
ሩህሩህ ሲሆን በግፍ ሲነዱት ግን የቂም መንፈስ 
የሚያቆጠቁጥ አድርጐ ገልፆታል። ዋልድማየር 
ከኢትዮጵያውያን ብላቴኖች መካከል ጥቂቱን ሂሳብ 
ጂኦግራፊና ታሪክ ማስተማር ጀምሮ በፈጣን 
የትምህርት አቀባበላቸው ተደምሞ ነበር።

ስለዚህ ነጂው ከሕዝቡ ብልጫ እንዳለው 
ተደርጐ መገመቱ ልክ አይመስልም። አጤ 
ቴዎድሮስን የሞራል አርአያ ሊሆኑ እንደማይችሉ 
ለማሳዬት ጥቂት ገጠመኞችን ጠቃቅሼ ነበር። 
ዓለማየሁ በመጋፈጥ ፈንታ እውነትን እንደ ድመት 
አይነምድር ለማለባበስ ስለጣረ የሚከተለውን ሁነት 
እጨምራለሁ። ባጤ ቴዎድሮስ ዘመን የተከሰተውን 
ሁሉ እየተከታተለ ለወዳጁ ለእንጠንዮስ ደ አባዲ 
ሲዘግብ የነበረው የዋድለው አሰጋኸኝ የሚከተለውን 
ይመሠክራል።

‹‹…ቴዎድሮስ ንጉሥ ከደብረታቦር ወደ 
ጎንደር ገሰገሰ። ቅዳሜ ቀን ደረሰ። የጎንደርን ገበያ 
ዘረፈ። ከተማውንም ዘረፈ፣ አቃጠለ። ብዙ ጎበዞችም 
አቃጠለ። ሴቶችንም… የተቀበረ ወርቅ አሳዩኝ 
እያለ እጃቸውንና ጠጉራቸውን በእሳት አቃጠለ። 
ልብሳቸውንም የሴቶችንና የወንዶቹን ሁሉ ገፎ 
ዕራቁታቸውን አቆመ። በዚህ ቀን ታናሽ ጨርቅ 
ታናሽ ማቅ ያገኘ ብፁእ ነው።… ቴዎድሮስም 
ድውያኑንና አረጋውያኑን በበቅሎና ባህያ በፈረስ 
ጭኖ በቃሬዛም ይዞ ምፅራሕ አጠገብ ሰፈረ። 
የምፅራሕ ዕቃ ሁሉ ተዘረፈ። ሰውንም ሁሉ ወደ 
ቤት አግብቶ አቃጠለ። ሰውም በተቃጠለ ጊዜ እስከ 
ፍርቃ ሸተተ። ሕፃናትና ሴቶች ወደ ጣና ባሕር 
እየገቡ አለቁ። የጎንደርም ነጋዶች ብዙ ደብተሮች 
በምጽራሕ ተቃጠሉ።

…የሜጫ ሦስት መቶ ወታደር ካንድ 
አጥር ውስጥ አግብቶ ዘጋ። እህል ውሃ ነሳቸው። 
ከቦ ነፍጠኛ ጠበቃቸው። ሽንታቸውን ለመጠጣት 
አይነምድራቸውን ለመብላት ተጣሉ። እኩሉ ባስር 
ቀን፣ እኩሉ በሃያ እኩሉ በሰላሳ እኩሉ ባርባ ቀን 
ሞቱ። ከአርባ ቀን በኋላ አንድ ሰው ብቻ ቀረ። 
እግዜር በተአምራት አዳነው እንዳይባል ቴዎድሮስ 
በነፍጥ ገደለው። የፍርጣን ቤተክርስትያን ሁሉ 
እያፈረሰ ማገደው››

ዝርዝሩ ይቀጥላል። እኔ እዚህ ድረስ 
ይበቃኛል። አለቃ ኪዳነወልድ ክፍሌ ዳግማዊ 
ቴዎድሮስን ዳግማዊ ግራኝ ማለታቸው ትርጉም 
አለው። ሁለቱ ሰዎች የኪነ ጭካኔ ባለሙያዎች 
ነበሩ። ዓለማየሁ ይህንን ‹‹ከህዝቡና ከከባቢው ጋር 
እንዴት እንደሚያገናዝበው ለማየት ጓጉቻለሁ፡፡ 

ካወቅንበት ከቴዎድሮስ አወዳደቅ ጥሩ 
ትምህርት ማግኘት እንችላለን። በጉልቤ ሕዝብን 
ማስተዳደር አይቻልም። ፖለቲካ የማሽኮርመም 
ጥበብ ነው።

በመጨረሻ  
ዓለማየሁ ገላጋይ የዘመነ መሣፍንት 

መሪዎች ከቴዎድሮስ ጋር የሚወዳደር የስልጣን 
ፍላጐት እንደነበራቸው መፃፌ ገርሞት ማብራሪያ 
ጠይቋል። ተገቢ ጥያቄ ነው። እድሜና ወረቀት 
ከበረከተልኝ በሚቀጥለው እመለሳለሁ።

የቴዲን ፍቅረኛ 
ተዋወቋት                         

ዕንቁ የቤተሰብዎ መፅሔት
ነገ 

በገበያ ላይ 
ትውላለች

ስለቴዎድሮስ ካሣሁን 
ዘፈኖች መልዕክት                        

በ 3 ድንጋይ 
1 ነፍስ                    

ያላወቅሁት 
“የሴቶች ጉዳይ”                       

ጥቂት ሀሳብ...

ከወንጀል መንደር

ከመጡበት የፖለቲካ ተላምዶ አንፃር እኒህን ልሂቃን 
አንዳንዶች ‹‹የታላቂቱ ኢትዮጵያ ማርክሲስቶች›› 
ብለው ይጠሯቸዋል። እኒህ የልሂቅነት ባህሪያት 
የየብሔሮቹን ፖለቲከኞች የሚያብራሩ የመሆናቸው 
እውነት እንወክለዋለን ከሚሉት የማህበረሰብ ክፍል 
በቂ ግፊት እንዳይኖር ከማድረጉ በዘለለ የድርድር 
አካሄዳቸውን የጎዳባቸው ይመስላል፡፡

በነዚህ ሁለት የልሂቃን ስብስቦች 
መሀከል የሚደረጉ ውይይቶች ሀገራዊ አበርክቶት 
እንዳይኖራቸው የሆኑባቸው ዋነኛ ምክንያቶች 
አንደኛው ቡድን ለሌላኛው የሚያቀርባቸው ቅድመ 
ሁኔታዎች ናቸው። በአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪው ልሂቅ 
በኩል የሚነሳው ካለቅድመ ሁኔታ የኢትዮጵያን 
አንድነት ተቀበሉ /Unconditional unity/ የሚለው 
ሀሳብ ሲሆን፤ በሌላኛው ጫፍ ያለው ሙግት ኦሮሞን 
ጨምሮ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸውን 
ዕድል በራሳቸው በሚወስኑበት ሂደት በብሔሮቹ 
መልካም ፍቃድ የምትመሰረት /Conditional unity/ 
ኢትዮጵያ መኖር አለባት የሚል ነው። በጉዳዩ ላይ 
በተከታታይ የሚፅፉት ፋይሳ ኦሮሚያ የተባሉ 
ፀሐፊ ይህ የሁለቱ ቡድኖች ክርክር ‹‹በኢትዮጵያ 
አንድነት›› እና ‹‹በብሔሮች ነፃነት›› ላይ አንደራደርም 
ወደሚሉ ጠርዘኛ አቋሞች ሊወስድ እንደሚችል 
አስጠንቅቀዋል። ፋይሳ “Is alliance an  between 
forces of unconditional unity and forces of self-
determination possible?” በሚለው መጣጥፋቸው 
ሁለቱም ልሂቃን ከዚህ መከራከሪያቸው መለዘብ 
እንዳለባቸው ይመክራሉ።

እኒህን የሁለቱን ልሂቃን መከራከሪያዎች 
ሰፋ አድርጎ ለሚመለከታቸው ሙግቶቹን በከፊልም 
ቢሆን በግራ-ዘመም ሀሳቦች የተበከሉ ያስመስላቸዋል። 
ከላይ በተተረኩት የልሂቅነት መለዮች የሚበየኑ 
መሆናቸውም ውይይቶቻቸውን ጎድቶባቸዋል። 

በልሂቅነት ክፍልፋዮች ላይ የጻፉት ፕ/ር ጆን ሄግሌይ 
ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በሚገባ ባልደረጀባቸው 
ኢትዮጵያን ለመሰሉ ሀገራት እርሳቸው ‹‹በድርድር 
ለመግባባት የቻሉ ልሂቃን›› (Consensually united 
elites) የሚሏቸው የየብሔሮቹ ልሂቃን የገጠሟቸውን 
ዓይነት ተግዳሮቶች ለመሻገር የተሻሉ ናቸው። የቴክሳስ 
ዩኒቨርስቲው መምህር “Elite theory in political 
sociology” በሚለው ጥናታዊ ስራቸው በኢትዮጵያ 
እንደተለመደው አንደኛው የሌላኛውን ፍላጐት 
ባለማዳመጥ እና ሀሳቡንም በመደፍጠጥ ከሚከሰተው 
የተበታተኑ ልሂቃን /Disunited elites/ መኖር 
ይልቅ ቁጥራቸው በበዛ ድርድሮችና ማመቻመቾች 
አማካኝነት ልሂቃኑ መሀሉን መንገድ ይፈልጋሉ። 
በዚህ ንፃሬ ላይ የቆሙ ኢትዮጵያውያን ፀሐፊዎች 
ሀገሪቱ እኒህን መሰል ፖለቲከኞች ስለመሻቷ ያነሳሉ። 
አሁን ካለው አምባገነናዊ አገዛዝ ራስን ማላቀቅ እና 
ሀገሪቱ ስለምትተዳደርበት ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ 
ስርዓት መስማማት፤ የቀሩትን መሰረታዊ የልዩነት 
ጭብጦች በህዝብ-ውሳኔ ለማሳለፍ መሞከር ፕ/ር 
ሄግሌይ ለሽግግር ማህበረሰቦች የሚመክሯቸው 
የልሂቃን መገለጫዎች ናቸው። የሀርቫርድ 
ዩኒቨርስቲው የድህረ-ምረቃ ተማሪ ኡርጌሳ ቱራ 
“Making a care against forced assimilations 
and language tyranny” በሚለው ፅሁፋቸው 
እስከአሁን በአደባባዩ ላይ የሚነገረው ኢትዮጵያዊነት 
የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪው የፖለቲካ ፍላጐቶች 
መሸፈኛ /smokescreen/ እንደነበር በመጥቀስ 
በሁለቱ ልሂቃን መሀከል መካከለኛ መንገድ ሊፈለግ 
ከቻለ በኢትዮጵያዊነት ይዘቶችም ሆኑ መለዮዎች ላይ 
አስማሚ ነጥቦች የሚገኙበት ሁኔታ እንደሚፈጠር 
ይከራከራሉ። ይህ የኢትዮጵያዊነት የብያኔ ክለሳም 
የዘውግ ብሔርተኞችን ስሜት የሚያቅፍ የመሆን 
ዕድሉ ይሰፋል፡፡
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የሲዳማ ፖለቲካ ከሚኒሊክ እስከ ኢህአዴግ
ፖለቲካ እና ሥልጣን

ወደ ሲዳማ የባሕል አዳራሽ ሲዘልቁ 
በቀጭኗ መግቢያ ላይ ፊትዎን ወደ ግራና ቀኝ 
እንዲያማትሩ ይገደዳሉ። በስተቀኝ በኩል ብሔሩን 
የሚወክለው ትልቁ መሰብሰቢያ የ‹‹ሲዳማ የባሕል 
አዳራሽ›› በሰፊው ተንጣሎ ይመለከቱታል። 
ወደ ግራ አይንዎትን ሲያማትሩ በተለያየ ቅርፅ 
የተሰሩና ለብሔሩ ‹‹ማንነት›› ዋጋ የከፈሉ ጀግኖችን 
የሚታሰቡበት የተለያዩ ሐውልቶች ተሰድረው 
ያገኛሉ። የግቢው ድባብ የባሕል አዳራሹን ከማየት 
ይልቅ ጀግኖቹን ወደመመልከቱ እንዲያጋድሉ 
ያስገድዳል። እናም ወደ ሐውልቶቹ ተጠግተው 
ፊትዎን ቀና አድርገው ሲመለከቱ ጀግኖቹ ፊታቸው 
ኮስተርተር ብሎ የሲዳማን ባሕላዊ ልብስና የክብር 
መለያ  ለብሰው፤ አንዳንዶቹ በፈረስ ላይ፣ አንዳንዶቹ 
ቀጥ ብለው ቆመው፣ የተለያዩ የጦር መሳሪያቸውን 
ታቅፈው ይመለከታሉ።

እነዚህን ጀግኖች ፊታቸው ላይ ያለውን 
ግርማ ሞገስ ብቻ መመልከቱ አያጠግብም። ምን 
ቢሰሩ ነው? የሚለው ጥያቄም አእምሮን ማጫሩ 
አይቀርም። ከታች በእምነበረድ ላይ በተቀረፀ ጽሁፍ 
ጀግኖቹ ከማን ጋር ለምን አላማ እንደተዋጉ ተፅፎ 
ይገኛል። ከሐውልቱ ስር ተቀርፆ የተቀመጠው 
ፅሁፍ የመንግስትን አቋም የሚያንፀባርቅ ነው 
የሚል እምነት አለኝ። መንግስት ጀግኖቹ የሰሩትን 
ገድል እውቅና የሰጠ ብቻም ሳይሆን ተተኪዎቹ 
የሲዳማ ተወላጅ ህፃናት ይህንን ታሪክ እየሰሙ 
አርአያ እንዲሆኗቸውም ጭምር ለማስተማሪያ 
ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ትውልዱ ታሪክን መገረብ 
ብቻ ሳይሆን ‹‹ጠላቶቹ›› እነ ማን እንደሆኑ እግረ 
መንገዱን ያጠናም ዘንድ በሰፊው ተፅፎለታል-
በሲዳማ የባህል አዳራሽ።

ሐውልቱ ስር የተቀረፀውን ፅሁፍ በአንድ 
ወገን እንደ መንግስት አቋም ተቀብለን፣  በሌላ ወገን 
የብሔሩ ተወላጅ ምሁራን የፃፏቸውን አስረጂ ፅሁፎች 
ይዘን፤ ሲዳማዎች ስለራሳቸው እና ስለተቀረው 
የአገሪቷ ህዝብ ያላቸውን አመለካከት ለመመርመር 
መሞከር ጠቃሚ እይታዎችን ይሰጣል። ሁለቱም 
የብሔሩ የ‹‹ታሪክ ወካይ›› ነን የሚሉትን ወገኖች 
በሚያግባቧቸው ሃሳቦች ዙሪያ እስከመጨረሻው 
በአንድነት እንደማይዘልቁ ዝቅ ብለን እናያለን።  

በጥቅሉ ከኃውልቱ ስር የተቀረፁ ፅሁፎች 
ታሪካዊ ዳራ አራት የተለያዩ ዘመናትን ይወክላሉ። 
የሚኒልክን፣ የአፄ ኃ/ስላሴን፣ የጣልያን ወረራንና 
የደርግን ስርዓት። እኔም እንደ ዘመኑ ቅደም ተከተል 
ትንታኔውን ወደዚህ ዘመን አሻግረዋለው። 

ምሁራኑ እና ፖለቲከኞቹ
በሲዳማ ህዝብ ታሪክና ፖለቲካ ላይ ሰፊ 

ትንታኔ ከሰጡት ምሁራን በዋነኝነት ስማቸው 
ከሚጠቀሱት መካከል ስዩም ሀሜሶ ተጠቃሽ 
ናቸው። ስዩምና ሌሎች የብሔሩ ተወላጅ ልሂቃን 
በተለያየ ጊዜ የ‹ሲዳማ› ህዝብ ታሪክ በሌሎቹ 
ብሔሮች ዘንድ ሲታይ ያለው ግንዛቤ የተዛባ ነው 
ብለው የሚያምኑም ናቸው። ሁሉንም የብሔሩ 
ምሁራን በአንድም ይሁን በሌላ ጠቅለል አድርገን 
ስናያቸው የሲዳማን ታሪክና ፖለቲካ በሚመለከት 
የጋራ የሆነ አቋም እና መግባባት አላቸው። በተለይ 
በሲዳማ የታሪክ ዑደት ከዚህ በታች ባሉ አንኳር 
በሆኑ ነጥቦች ላይ የጋራ ግንዛቤ እና መግባባት 
እንዳለ ለማስተዋል ችያለሁ።

1. የአፄ ሚኒልክ የግዛት ማስፋፋት 
ተሞክሮ በእነርሱ አገላለፅ የ‹‹ቅኝ ግዛት›› ፖሊሲ 
የብሔሩን ራስ ገዝ ህልውና በእጅጉ የናደ መሆኑን፤ 
ባህላቸውና ታሪካቸው በሌሎች የነፍጠኛው ስርዓት 
ሙሉ በሙሉ በጫና ውስጥ እንደወደቀ፣

2. የአፄው አስተዳደር ቀድሞ የቆየውን 
‹‹የአንድ ብሔር የበላይነት ፖሊሲ›› ይበልጥ 
እንደገፋበትና የፊውዳል ስርዓት ከፍተኛ መሰረት 
እንደያዘ፣

3. በጣልያን ወረራ ወቅት ለጥቂት ጊዜም 
ቢሆን አርሶ አደሮቹ የመሬት ባለቤት በመሆን 
አንፃራዊ ነፃነት እንዳገኙ፣

4. ከአፄው መንግስት መውደቅ በኋላም 
የተተካው የወታደራዊ መንግስት ከላይ ተያይዞ 
የመጣውን ጭቆና ማስቀረት አለመቻሉንና 
እንዲቀጥል ማድረጉን፣

5. የኢህአዴግ መንግስት ‹‹ሲዳማ››ን ከሌሎቹ 
(ከ45 በላይ ከሚሆኑ ብሔሮች) ጋር በአንድነት 
በመጨፍለቅ የራስ ገዝ አስተዳደር ጥያቄን ዋጋ 
ማጣቱን… በሚሉት መከራከሪያቸው ላይ የጋራ 
የሆነ መግባባት አላቸው ።

በአጭሩ የምሁራኑ ትንተና ሲዳማዎች 
የራስ ገዝ አስተዳደር በኃይል በሚኒልክ ተወርረው 
ከተነጠቁበት ጊዜ ጀምሮ እስከ እዚህ ዘመን ድረስ  
ጥንት የነበራቸውን የማንነት መገለጫዎች፣ 
መብቶች እና ፖለቲካዊ አስተዳደሮች ከእጃቸው 
እንደወጡ በቁጭት ይፅፋሉ፤ ይናራሉ…።

በሲዳማ ታሪክ ላይ ሰፊ ጥናት ካደረጉት 

በሙሉነህ አያሌው
muleayalew@yahoo.com

ግለሰቦች መካከል ሶስቱ ከፃፏቸው ፅሁፎች መካከል 
ትንሽ እየቀነጨብን በማስረጃነት በመያዝ ለምን 
ይህንን ሊሉ እንደቻሉና መውጫ መንገዱ ምን 
መሆን እንዳለበት እንመለከት።

የብሔሩ ልሂቃን የሲዳማን ታሪክ በአጭሩ 
በዚህ መልኩ የሚያዩት ሲሆን ክልሉን እያስተዳደረ 
ያለው መንግስት በዚህ የታሪክ ዳራ ላይ ያለው 
አቋም በግርድፉም ቢሆን ይኸው ነው። የክልሉ 
መንግስት የሲዳማ ህዝብ ጭቆና ደርሶበታል ብለው 
ምሁራኑ በሚያነሷቸው ነጥቦች ላይ ከሁለት ሃሳቦች 
በስተቀር በአብዛኛው ተደጋጋፊ ሙግቶችን ይዞ 
እናገኛለን። የመጀመሪያው ምሁራኑ የሲዳማ ህዝብ 
ጥንት ብቻ ሳይሆን አሁንም ድረስ በደል እየደረሰበት 
ነው በሚለው ጥያቄ ላይ የብሔሩ የፖለቲካ ልሂቃን 
አይስማሙም።

ሁለተኛው የማይስማሙባቸው ነጥቦች 
የሲዳማ ህዝብን በደቡብ ክልል ውስጥ የሚያዩበት 
አተያይ ነው። የብሔሩ ምሁራን ሲዳማ የደቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተብሎ ከሚጠራው 
ስብስብ ወጥቶ፣እራሱን ችሎ ክልል መሆን ይገባዋል 
ሲሉ በብሔሩ የመንግስት ተወካዮች በበኩላቸው 
አሁን ባለው ስብስብ ውስጥ መብታችን በደንብ 
ስለተረጋገጠልን በዚሁ መቀጠል አለብን የሚል 
አቋም አላቸው።

ከሐውልቱ ስር
ሐውልት 1-ባሊቻ ዎራዎ
ከባሊቻ ዎራዎ ግዙፍ ሐውልት ስር፡-    

‹‹የሚኒልክ ወራሪ ወደ ሲዳማ እንዳይዘልቅ ድንበር 
ላይ ተዋግቶ በማዋጋት ታሪክ ሰርቶ ያለፈ ጀግና›› 
ይላል በአማርኛና በላቲን ፊደል በሲዳሞኛ ቋንቋ 
የተፃፈው ማብራሪያ፡፡

የመንግስት አቋም፡-  በዚህ ሐውልት ስር 
የሰፈረው ፅሁፍ የመንግስት አቋም የሚኒልክን 
‹‹ግዛት ማስፋፋት›› ታሪክ እንዴት እንደሚመለከተው 
ለማየት ያስችለናል። እነዚህን ቃላቶች አስምረን 
እናንብብ። ‹‹የሚኒልክ ወረራ፣ ድንበር ላይ ተዋግቶ፣ 
ታሪክ ሰርቶ ያለፈ ጀግና…›› የሚሉትን። 

መንግስት ሚኒልክ የአሁኗን ኢትዮጵያ 
የሰራበትን (የኢትዮጵያ ታሪክ እና የሚኒሊክ ወረራ) 
መንገድ የሚመለከተው በጥቅሉ የ‹‹ቅኝ ግዛት 
ፖሊሲ›› ነው የሚለውን ሙግት የተቀበለ ነው። 
ስለዚህ የሚኒልክ ወረራ የቅኝ ግዛት ማስፋፋት ፖሊሲ 
ስለነበር ባልቻ ዎራዎ ይህንን ከድንበር ለመመከት 
ታግለዋል የሚል ነው። ነገር ግን አልሆነም። የዚህን 
ጀግና ታሪክ እና በጊዜው የነበረውን የሚኒልክ ወረራ 
ምሁራኑ አጥብቀው ይተነትኑታል። 

የምሁራኑ አቋም፡- ሲዴ ጐዶ የተባሉ የብሔሩ 
ተወላጅ ፀሐፊ “There are no people called 
Sidamo” በሚለው ፅሁፋቸው ላይ የሚኒልክን 
ወረራ እና በጊዜው በብሔሩ ላይ ደርሷል የሚሉትን 
ጭቆና በስፋት ያብራሩታል።

‹‹የሚኒልክ ወራሪ ኃይል ወደ ሲዳማ 
ክልል ሲመጣ በጊዜው የመጨረሻው የሲዳማ ንጉስ 
ከነበረው ባሊኪኪቻ ዎራዎ (Balichicha Worawo) 
ጋር ስምምነት አድርገው ነበር። ስምምነቱ ልክ 
የውጫሌ አይነት ውል ነበር። (የውጫሌ አይነት 
ውል ሲል ምናልባት በቅኝ ገዥና ቅኝ ተገዢ መካከል 
የተደረገ ስምምነት አይነት ለማለት ይመስለኛል)። 
የሚኒልክን ጦር እየመራ ወደ ግዛቲቱ ይዞ የዘለቀው 
ባሻህ አቦዬ የተባሉ የጦር መሪ ናቸው። እኒህ የጦር 
መሪ ወደ ንጉሱ ይጠጉና ህዝቡ ማን እንደሚባል 
ይጠይቃቸዋል። ንጉሱም የሚመሩት ህዝብ 
‹‹ሲዳማ›› እንደሚባል ቢነግሯቸውም አዛዥ ባሻህ ግን 
‹‹ሲዳሞ›› ብለው መጥራት ይጀምራሉ።›› ወራሪው 
የተወረረውን ህዝብ ለማንቋሸሽ ሁለት መንገዶችን 
ተጠቅሟል ይላሉ እኒህ ጸሐፊ። አንደኛው መጠሪያ 
ስማቸውን በመቀየር በማንነታቸው እንዲሳለቁባቸው 
ማመቻቸት ሲሆን ሁለተኛው ህዝቡን በባርነት  
ስርዓት ማስተዳደር ነው።

ስለዚህም ነው ባሻህ ‹‹ሲዳማ›› ተብሎ 
የተነገራቸውን ‹‹ሲዳሞ›› ሲሉ የጠሩት ይሉናል። 
‹‹ምንም እንኳን በሁለቱ መካከል አስቀድሞ ስምምነት 
ላይ የተደረሰ ቢሆንም ብዙ ጊዜ መዝለቅ ባለመቻሉ 
ስምምነቱ ፈርሶ ጦርነት እጣ ፈንታቸው ይሆናል። 
በዚህ ጦርነት የባሻህ ጦር ሽንፈት ስለገጠመው 
ለሚኒልክ ሄዶ ሪፖርቱን ማቅረብ ግዴታው 
ነበር። ‹‹ሲዳሞ›› የሚባሉ ወገኖችን እንዳልቻላቸው 
አብራራ። ‹‹ሲዳማ›› የሚለው ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ 
‹‹ሲዳሞ›› በሚል በቤተ መንግስት እውቅና አግኝቶ 
ከዚህ ጊዜ ወዲህ መጠራት ተጀመረ›› ባይናቸው 
ፀሐፊው።

ማጠቃለያ፡- የሚኒልክ ወረራ በብሔሩ 
ምሁራንም ይሁን በፖለቲካ ልሂቃኑ ዘንድ አንድ 
አይነት አቋም እንዳለ ተረድቻለሁ። የሁለቱም 
ወካይ ቡድኖች የብሔሩ ታሪክ አቀራረብ ሚኒልክ 
ጠቅልሎ የሰራት አገርን እውቅና የመስጠት ነገር 
አይታይባቸውም። የሚኒልክ ወረራ እንዳታሰበው 
ባይሆን ኖሮ (ምን አልባት ሌላ ወራሪ እስካልመጣ 
ድረስ) ‹‹ሲዳማ›› የሚባል አገር በአሁኑ ጊዜ ይኖር 
ነበር ማለት ነው?  እናም በእነርሱ ሙግት ሚኒልክ 
ብሔሩን በአሁኗ ኢትዮጵያ ውስጥ መክተቱ 
በጠላትነት አስፈርጅቶታል። 

ሐውልት 2- የቴራ ቦሌ
ከሐውልቱ ስር፡-   ‹‹ጭቆናን በመቃወም 

ጠብመንጃውን አንግቦ የነፍጠኛውን ስርዓት  የታገለ 
ጀግና። ደርግን በመፋለም የህይወት መስዋዕትነትን 
የከፈለ ታጋይ››

የመንግስት አቋም፡- ይሄኛው ሐውልት 
የወከለው ጀግና ሁለት ስርዓቶችን ተሻግሮ የተዋጋ 
የብሔሩን አርበኛ ወካይ ነው። የመጀመሪያው 
የነፍጠኛ ስርዓቱን (አፄ ኃ/ስላሴ) ቀጥሎም የደርግን 
ስርዓት፡፡ የሲዳማ ብሔር አገዛዙ በተለዋወጠ ቁጥር 
ጨቋኞቹም፣ ጭቆናውም አብሮ እንደ ተፈራረቁበት 
ማሳያ ነው። መንግስት ለእነዚህ ሁለቱ ስርዓቶች 
እና ገዢዎች በብሔሩ ላይ ላደረሱት ግፍና በደል 
እውቅና የሰጠ ነው። እንደ ነባሩ ‹‹የቅኝ ግዛት 
ፖሊሲ›› ገዢዎች በኋላ የተተኩት አመራሮች 
ተመሳሳይ ስርዓትን ዘርግተዋል ብሎ ያምናል። 

የምሁራኑ አቋም፡- የዚህ ታሪክ ትንታኔ ላይ 
ስዩም ሐሚሶ የተባሉ ፀሐፊን እናገኛለን። እኚህ 
ግለሰብ የብሔሩን አጠቃላይ ባህላዊ እና ፖለቲካዊ 
ሁነቶችን ተንትኖ በማቅረብ የሚያክላቸው የለም። 
አጠቃላይ በብሔሩ ብቻም ሳይሆን በኢትዮጵያ 
ፖለቲካ ዙሪያ በርካታ ፅሁፎችንና መፅሐፍትን 
ያሳተሙ ምሁር ናቸው።

እንደ ሌሎቹ የብሔሩ ምሁራን ሁሉ ስዩም 
ሐሚሶም  የሲዳማ ህዝብ ታሪክ የቅኝ ግዛት ታሪክ 
ነው ብለው ያምናሉ። መፍትሄውም ሲዳማ የ‹‹ራስ 
ገዝ አስተዳደር›› ያስፈልጋታል የሚል ነው። 
አቶ ስዩም ሐሚሶ “Arrested development in 
Ethiopia” በሚለው ርዕስ ‹‹ተጨቋኝ ብሔሮች›› 
በመጡ ፀሐፊዎች በታተመው መድብል ውስጥ 
“Nationalism, democracy and self-
determination” በሚል ርዕስ ባሳተሙት ፅሁፍ 
የሲዳማ ህዝብ በተለያዩ ጊዜያት እየደረሰበት ያለውን 
ጭቆና በሰፊው ይተርካሉ። አቶ ስዩም የወራሪውን 
ኃይል በአጠቃላይ ‹‹አቢሲኒያውያን›› ሲሉ 
ይጠሯቸዋል። አገዛዙንም ‹‹የአማራ›› ይሉታል፡
፡ እነዚህ ነፍጥ የታጠቁ ‹‹የአቢሲኒያ›› ሀይሎች 
ምንም አቅም በሌለው ህዝብና ነፃ መሬት ላይ 
ያደረጉት ወረራ ከቀኝ ግዛት አይነት አስተዳደር ጋር 
የሚስተካከል ነው ይሉታል። ገበሬዎቹ በራሳቸው 
መሬት ላይ ጭሰኛ ሲሆኑ ወራሪዎቹ በበኩላቸው 
በሰው ሀገር መሬት ከበርቴ ሆነው ከመቶ አመታት 
በላይ ቆይተዋል ባይ ናቸው።

እነዚህ ኃይሎች በፈፀሙት ወረራ ምክንያት 
የብሔሩ ቋንቋ፣ ባህልና መንፈሳዊ እሴቶች በእጅጉ 
ተፅዕኖ እንደ ደረሰባቸው ይከሳሉ። ይህንንም 
የባህል ጭፍጨፋ (Cultural genocide) በማለት 
ከሰው ልጆች አካላዊ ጭፍጨፋ ጋር አመሳጥረው 
ያቀርቡታል።

ሐውልት 3- የሲዳማ የባሕል አዳራሽ
ከሐውልቱ ስር፡- በሰፊው በተንጣለለው 

የሲዳማ የባህል አዳራሽ ላይ ኢህአዴግ የሲዳማን 
ህዝብ ይደርስበት ከነበረው ጭቆና ገላግሎ ቋንቋውን፣ 
ባህሉን እና እምነቱን በነፃነት የሚያራምድበትን 
ነፃነት እንዳጐናፀፈው ምስክር ሆኖ ቀርቧል። የባሕል 
አዳራሹ  የሲዳማን ህዝብ መወከያ ቋሚ ቅርስ 
ከሆኑት መካከል አንዱ ነው።

    የመንግስት አቋም፡- ከላይ የቀረበው 
አስረጂ ተምሳሌት የመንግስትን አቋም በደንብ 
ይገልፀዋል። የአሁኑ አገዛዝን በሚመለከት በብሔሩ 
ወካይ ቡድኖች መካከል ልዩነት እንመለከታለን ። 

    የምሁራኑ አቋም፡- ወላሳ ኩሞ “Why 
do Sidama reject SNNPR” በሚለው ፅሁፋቸው 
ላይ ሲዳማ ከሌሎች 45 ከሚሆኑ ብሔሮች ጋር 
በአንድነት የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች 
በሚባለው ጥቅል ማዕቀፍ ውስጥ መጠቃለሉን 
ይተቻሉ። እርሳቸው ይህንን አካሄድ ጭቆናን በሌላ 
አይነት መንገድ ጠምዝዞ ከማምጣት ውጭ የህዝባዊ 
ትግሉ ጥያቄ መልስ እንዳላገኘ ይተነትናሉ።

ፀሐፊው ሲዳማ ብቻውን ክልል መሆን 
ሲገባው አለመሆኑ ኢህአዴግ ብሔሩን ለማዳከም 
ያደረገው እርምጃ ነው እስከማለት ሄደዋል። ለዚህም 
ሶስት ምክንያቶችን ያቀርባሉ። የመጀመሪያው 
ብሔሩ ለረጅም አመታት ሲጠይቅ የነበረውን የራስን 
እድል በራስ የመወሰን ጥያቄ ለማፈንና ከሌሎቹ 
ጋር በአንድነት ጨፍልቆ ለማስቀረት ያደረገው 
ነው የሚለው ሲሆን፣ ሁለተኛው ምክንያት ክልሉ 
በውስጡ ያመቀውን የተፈጥሮ ሀብት ለመበዝበዝ 
እንዲመቻቸው የቀየሱት ስትራቴጂ ነው ባይ 
ናቸው። በአሁኑ ጊዜ የሲዳማ ህዝብ ከ5 ሚሊዮን 
በላይ እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን ከዚህ ህዝብ 

ቁጥር በታች ያላቸው ህዝቦች የክልል መብት 
ሲሰጣቸው ሲዳማ ግን አላገኘም። አቶ ወላሳ በ1994 
ይህንን ጥያቄ ያነሱ የሲዳማ ተወላጆች በመንግስት 
የተወሰደባቸውን እርምጃ በማሳያነት ይጠቅሳሉ። 
ሶስተኛው ምክንያት ሲዳማ ጠንካራ ብሔር ሆኖ 
ከሌሎቹ በተለይ ከኦሮሞአቻው ጋር ህብረት ፈጥሮ 
ለስርዓቱ አደጋ ይሆናል ከሚል ስጋት የመነጨ ነው 
ይላሉ እኚህ ፀሐፊ።

መውጫ
በሁለቱ ጎራ የተሰለፈ የብሔሩ መብት 

ተሟጋቾች የብሔሩ ታሪክን በሚመለከት የጋራ 
መረዳት ቢኖራቸውም ልዩነቶቻቸው በይበልጥ ጎልቶ 
የሚወጣው ካለፉት 20 አመታት ወዲህ በተከሰተው 
የታሪክ አተናተን እና የፖለቲካ ሁነት ትርጓሜ ላይ 
ነው። ለዚህ ልዩነት ያለውን ነባራዊ ሙግት በግርድፉ 
እንኳን ካየነው የሚከተሉት መደምደሚያዎች ላይ 
መድረስ እንችላለን።

የመንግስት ልሂቃን፡- ብሔሩን ወክለው 
በስልጣን ላይ ያሉት ግለሰቦች አሁን ያለውን 
ፖለቲካዊ ድል የሚያነፃፅሩት ቀድሞ ከነበረው 
የአገዛዝ ስርዓት ጋር ስለሆነ የብሔሩ ጥያቄ ሙሉ 
ለሙሉ ተመልሷል የሚል እምነት አላቸው። በሌላ 
ጫፍ ከስልጣን ጋር ተያይዞ የሚገኙ መደላድሎች 
ከባለስልጣኖቹ በኩል በቀጣይ የሚነሱ ብሔር ተኮር 
ጥያቄዎችን ለማፈኛ ይጠቀሙበታል።

የብሔሩ ልሂቃን፡- ብሔሩን የሚወክሉ 
ሌሎች ምሁራን እስከአሁን የብሔሩ ጥያቄ መልስ 
አላገኘም ባይ ናቸው። ለዚህም ለስርዓቱ ታማኝ 
በሆኑ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ ጣታቸውን 
ይቀስራሉ። ለዚህ በመነሻነት የሚያቀርቡት 
መከራከሪያ የሲዳማ ህዝብ የራሱን ክልል የማዋቀር 
እውቅና የተከለከለበትን ሂደት በመጥቀስ ነው።

ሁለቱም (የብሔሩና የመንግስት ልሂቃን) 
በጋራ በቀደመው ታሪካችን ላይ ባላቸው ግንዛቤ ላይ 
ክፍተት ያለ ይመስለኛል። ሚኒልክ ያደረጉትን ወረራ 
የቅኝ ግዛት አባዜ ነው በሚለው ማመናቸው አደጋ 
አዝሎ እንደሚመጣ እረዳለሁ። የመጀመሪያው ከስር 
የሚወጡት ታዳጊዎች በአብሮነታችን ላይ ወደፊት 
ጥያቄ መጫራቸው አይቀርም። ማንም ቢሆን ቅኝ 
እንደተገዛ እየተነገረው፣ ግዛቱ ያለአግባብ እንደተቀማ 
እያሰበ፣በቀጣይ ነፃ መሆንን እንጂ ያለውን ስርዓት 
ተቀብሎ ይቀጥላል ለማለት አዳጋች ነው።

ሁለተኛው ከዚህ ታሪክ ጋር የሚጋጨው 
የአሁኗን ኢትዮጵያ እንደ አገር የመቀበላቸው ሁነት 
ነው። ከላይ በ‹‹ቅኝ ግዛት ተይዘን ነው ኢትዮጵያ 
ውስጥ የተጠቃለልነው›› የሚለው ትርክት 
እንዳለ ሆኖ፤መልሶ ‹‹መብታችን ተከብሮ ነው›› 
ያለነው ከሚለው የአሁኑ የፖለቲካ አቅጣጫ ጋር 
ይጋጫል።

ሌላው ሊተኮርበት የሚገባው ፖለቲካዊ 
ጭብጥ የማንኛውም ብሔር ጥያቄ መሰረቱ የመብት 
ጥያቄ የመሆኑ ጉዳይ ነው። ሲዳማዎች አሁንም 
ቢሆን የክልል ይገባኛል ጥያቄያቸውን እያነሱ 
ያሉት ያልተሟሉላቸው ጉዳዮች በመኖራቸው 
ነው። ስለዚህም ተገቢ እና አሳማኝ መልስ 
ሊሰጣቸው ይገባል። ኢትዮጵያዊ መሆን የውዴታ 
እንጂ የግዴታ ጥያቄ መሆን የለበትም። ውዴታን 
የሚያመጣው ነገር ደግሞ የመልካም አስተዳደር 
ጥያቄ ነው።ከኃውልቱ ስር ያለው ታሪክ የነባሩ 
ሳይሆን  የአዲሲቷ ኢትዮጵያ አዲሱ የታሪክ ድሪቶ 
መገለጫ ነው፡፡

ሲዳማን እንደ ተሞክሮ 
ከላይ የሲዳማን አጠቃላይ ተሞክሮ 

ለመዘርዘር ሞክሬያለሁ። ኢህአዴግ ከዚህ የፖለቲካ 
ቁመራ ምን ሊያተርፍ ፈልጐ ነው? የሚለውንም 
በተጨማሪነት ማቅረብ ተገቢ ነው።

ሲዳማ የህዝብ ቁጥሩ ከሐረሪ፣ አፋር፣ 
ሶማሊያ፣ ትግራይ……..የሚበልጥ ከሆነና ክልል 
የመሆንን መስፈርት ማሟላት ከቻለ ለምን ክልል 
የመሆን እድል ተነፈገው? የሚለውን ጥያቄ 
መንግስት ሊመልሰው ከቻለ መልካም ነው፤ 
ካልሆነ ግን ይህንን ጥያቄ በሌላ በኩል መመለስ 
ያስፈለገባቸውን አንዳንድ ነጥቦች ማንሳት ይቻላል። 

በአሁኑ ጊዜ ‹‹በብሔር›› ደረጃ አብዛኛውን 
የህዝብ ቁጥር የያዙት ኦሮሞ እና አማራ ናቸው። 
እነዚህ ብሔሮች ካላቸው የቁጥር ብልጫ አንፃር 
የስልጣን ይገባናል ጥያቄን ማንሳታቸው አይቀርም። 
ህጉም ቢሆን ይደግፋቸዋል። የፌዴራል ስርዓቱ 
ለዚህ ዋስትና እንደሆነ ህገ-መንግስቱ በግልፅ 
አስቀምጧል። 

በኢህአዴግ ፖለቲካ ሽረባ የእነዚህ ሁለቱ 
የብሔር ልሂቃን ወደ መንበረ ስልጣኑ መጠጋታቸው 
‹‹ታግለናል፣ ስልጣኑ ይገባናል›› ከሚሉት ገዢዎች 
ጋር ፊት ለፊት ያላትማቸዋል። ስለዚህ የነዚህን 
ህዝብ ቁጥር ሊገዳደር የሚችል ሌላ ክልል መፈለግ 
አስፈላጊ ነው።

አሁን ባለው ደረጃ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች 
እና ህዝቦች በጋራ በመሆን፣ የተሰበጣጠረውን 
ውክልና ወደ አንድ በመጠቅለል እኩል እንኳን 
መሆን ባይቻል በተመጣጣኝ የህዝብ ቁጥር ተፎካካሪ 
እንዲሆን ያስችለዋል። ስለዚህ ከዚህ ህብረት ውስጥ 
ሲዳማን ነጥሎ አውጥቶ የክልል መብት መስጠት 
ለኢህአዴግ ፖለቲካ ከሁለት ነገሮች አንፃር አደጋ 
ይኖረዋል። የመጀመሪያው ሲዳማ ከደቡብ ጥቅል 
ህብረት ወጥቶ ክልል መሆኑ ከላይ የአማራን እና 

ወደ ገፅ 14 ዞሯል
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ዳንኤል ተፈራ 

መልከ ብዙው ችግራችን እና የምሁራኑ አርምሞ

በተለይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ‹‹ሳይማር 
ያስተማረ›› ከሚባለው ደሃ ማህበረሰብ የወጡ 
ምሁራን የዋጣቸው ዝምታ ላይ የተለያዩ 
ፅሁፎችን አንብቤያለሁ። ይች ደሃ አገር ዜጐቿን 
የምታስተምረው እንደ ጨለማ ውስጥ ጧፍ ብርሃን 
ይለግሷት ዘንድ ነው። የእውቀት መገለጫ ወይም 
የመማር ጥቅም ብርሃኑን ከጨለማ፣ እኩዩን ከደጉ፣ 
ገለባውን ከፍሬው የመለየት ጥበብን ማወቅ እንደ 
ማለት ነው። ዲፕሎማ፣ ማስተርስ፣ ፒኤችዲ… 
እነዚህ ደግሞ እንደ የደረጃው ነገርን የመመርመር 
ማረጋገጫ ወረቀቶች ናቸው።

ታዲያ ሳይማር ያስተማረው ሕዝብም ሆነ 
አንጡሯ ሀብቷን ያፈሰሰችው ሀገር እኩል ጥያቄ 
ያነሳሉ። ምሁራ ክፉውን ከደጉ እንዲለዩና አይንና 
ጆሮ ሆነው እንዲያገለግሉ ካለው ምኞት የተነሳ 
ምሁራኑ ላይ የሚወርድባቸው ትችት ከፍተኛ ነው። 
በአብዛኛው ለማለት በሚያስደፍር መልኩ አንድ 
ጠርዝ ላይ በመቆም አሁንም የሚመጣባቸውን 
ትችት በዝምታ ይመልሳሉ። በአርምሞ ይሰማሉ። 
በተለይም በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ለምን ዝምታን 
መረጡ? የሚል ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ነው። በእርግጥ 
እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰነዘር በተደጋጋሚ 
የምንሰማው መልስ አለ። ‹‹እኔ በመንግስት መስሪያ 
ቤት አሊያም በግል ድርጅት በሙያዬ ተቀጥሬ 
በመስራቴ ሀገሬን እያገለገልኩ አይደለም እንዴ?›› 
የሚል ነው። 

‹‹ተቀጥሮ መስራት ሀገርን ማገልገል ነው›› 
የሚለው መልስ ላይ ላዩን ሲያዩት እውነት ለበስ 
ይመስላል። ግን አከራካሪ ነው። ቁንፅልም ነው። 
ጥያቄው ተቀጥሮ በሚሰራበት የመንግስትም ሆነ 
የግል ድርጅት ውስጥ ያለውን የተበላሸ አሰራር 
ታግሏል ወይ? የሚል ነው። እውነት እነዚያ 
‹‹ሳይማሩ ያስተማሩኝ›› የሚላቸው በታሪክ አጋጣሚ 
ዘመናዊውን የቀለም ትምህርት ሳያገኙ ቀርተው፤ 
አምሮታቸውን በልጆቻቸው ለመወጣት ጓጉተው 
ያስተማሩ ወላጆች የተጫነባቸውን መልከ ብዙ ችግር 
ምሁሩ ልጃቸው ማየት ሲቸግረው ምን ይባላል? 
በዝምታ ጥግ ላይ በአርምሞ መቆሙስ?

ደሞ አርምሞ ምንድን ነው? ከእንግዲያስ 
እንመልስ። ከአባቶች እንደሰማነው የግዕዝ ቃል 
ነው። ቀደም ባለው ጊዜ ፀሎት ሲደረግ ከንፈርን 
እንኳ ሳያንቀሳቅሱ በአርምሞ (በፍፁም ፀጥታ 
ተሞልቶ) መቆም ነበር። በህሊና ብቻ ከፈጣሪ 
ጋር መገናኘት፣ ሳያንሾካሹኩ ሚስጥር መጋራት 
ነው። አርምሞ በሃይማኖት ዘርፍ ያለው ትርጓሜ፡
- ‹‹አምላክ የልብን ያውቃልና ከንፈርን ሳያላውሱ 
በልብ መንገር›› ነው። በአርምሞ ውስጥ ጥልቅ የሆነ 
ተመስጦ አለ። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ አርምሞ ስንል 

ተጨማሪ ትርጓሜ እናገኛለን። ሰምቶ እንዳልሰሙ 
ማለፍ። እንዲሁ ‹‹አዳምጦ በአርምሞ አለፈው›› 
ሲባል አልሰማችሁም?

አዎ እንዲያ ነው። በዘመናችን ያሉት 
ምሁራኖች አርምሞ ላይ ናቸው። በኢትዮጵያውያን 
ላይ መፍትሔ አልባ እየመሰለ የመጣ የኑሮ 
ውድነት እንደ ዝናብ ሲወርድባቸው፣ ማህበራዊ 
አለመግባባቶች ሲፈጠሩ፣ ግለሰቦች በፍትሕ እጦት 
ሲንገላቱ፣ ገዥው ፓርቲ የማሰርና የመፍታት 
ስልጣኑን ሲጠቀም፣ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ 
የገባችበት ቀዳዳ ሲጠፋ፣ ከታፊውና ለፍላፊው 
አደባባይ ላይ ወጥቶ ሲዘባረቅ፣ እያንዳንዱ ፍርሃት 
በሚሉት ገመድ ተቀፍድዶ ወደ ግለ ሳንሱር 
ስንወርድ፣ አንድ ትውልድ በተበላ የትምህርት 
ስርዓት ፖሊሲ ወገቡን ሲመታ፣ ሙስናና የተበላሸ 
አስተዳደር እንደ ኮረብታ ጉች፣ ጉች ብለው ሲታዩ… 
ምኑ ቅጡ!... እና እንዚህን ችግሮች ይታገሏቸው 
ዘንድ በዩኒቨርስቲዎች በቀለም የተጠመቁ ምሁራኖች 
ወዴት አሉ?

እንደዚህ ስንል በጅምላ አይደለም። 
ቁጥራቸው ጥቂት ሆነብን እንጂ ስለሀገርና ስለህዝብ 
ሲሉ የሚጠበቅባቸውን አስተዋፅኦ ከማድረግም 
በዘለለ ህይወታቸውን ቤዛ ያደረጉ፣ ስለሀገር ኖረው 
ስለሀገር የሞቱ፣ እምቢ የእውነቱን መንገድ አለቅም 
ብለው ትንቅንቅ ውስጥ ያሉ አሉን። (ፕ/ር መስፍንን 
ልብ ይሏል) ግን ኢትዮጵያን ከምታክል ባለታሪክ 
እና ትልቅ ሀገር የሚጠብቀው ይሄ ብቻ ነወይ? 
ስለእውነት ለመከራከር የቆረጡ ልሂቆቻችን እነዚህ 
ብቻ ናቸው ወይ? መልሱን ለአንባቢ ልተው።

በትንሳኤ በዓል ማግስት ከአንድ ፕሮፌሰር ጋር 
ነበርኩ። ስማቸውን መጥቀሱ ብዙ አያስፈልገኝም። 
ተገቢም አይደለም። ያወራነው ኢ-ወጋዊ በሆነ 
መንገድ ስለነበር ነው የማልጠቅሰው። ቢያንስ ግን 
ለዚች ፅሁፌ እንደ መነሻ ሆነውኛል። ፕሮፌሰር x 
እንበላቸው እንዴ? እሽ ፕሮፌሰር x። 

ፕሮፌሰር x አንደበታቸው ጣፋጭ ነው። 
በአውሮፓና አሜሪካ ያሳለፏቸውን ግሩም ወቅቶች፣ 
ስልጣኔያቸውንና የልጃገረዶቻቸውን ቅልጥፍና ሁሉ 
ያወጉኝ በተመስጦ ነው። ታዲያ ወጋችን አለምን 
ተሽከርክሮ ኢትዮጵያ ላይ ደረሰ። ፖለቲካ አዋቂ 
ናቸው። የእያንዳንዱ ችግራችን መንስኤ ምን 
እንደሆነም አጫወቱኝ። 

‹‹እየውልህ ዋናው የዚህ ሀገር ችግር የተሳካ 
የፖለቲካ ሲስተም የመዘርጋት ችግር ነው። አሜሪካ 
የምትመራው በሲስተም ነው። ኦባማ ሲስተሙ 
ውስጥ የተሰነቀረ አንድ ሰው ነው። የሚሰራው 
ኦባማ ሳይሆን ሲስተሙ ነው። አሜሪካ ፕሬዚዳንት 
ስትሆን የሲተሙን ቁልፍ ለተወሰነ ዓመት ትረከባለህ 
ማለት ነው። ከዚያ በአግባቡ የተዘረጋውን ሲስተም 
በስርዓቱ ማሰራት ነው የፕሬዚዳንቱ ኃላፊነት።

ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሲስተም 
በፕሬዚዳንትነት ወይም በጠ/ሚኒስትርነት የያዘው 

ሰው ነው። ሲስተም የሚባል ነገር የለም። ባለፉት 
ዓመታት ሲስተም ንጉሱ ነበሩ። ከዚያ እሳቸውን 
ሙጥጥ አድርጎ አስወግዶ መንግስቱ ተተካና በቃ 
ሲስተም ሆኖ ቁጭ አለ። መንግስቱን ያስወገዱት 
መለስ ዜናዊም የዘረጉት ሲስተም የለም። አሁን 
ሲስተም መለስ ዜናዊ ናቸው። ይሄን እነሱም 
ጠንቅቀው ያውቁታል። ለዚህ አይደለም እንዴ ‹‹እኔ 
ከሌለሁ ኢትዮጵያ ትበተናለች›› የሚሉህ።

በግለሰቦች መመራትና በተዘረጋ የፖለቲካ 
ሲስተም መመራት ልዩነቱ ይሄ ነው። እኛ ስንመራ 
የነበረው በአንድ ግለሰብ ነው። አሁን እየተመራን 
ያለነው በአንድ ግለሰብ ነው። ይሄው ስልጣኑን 
የያዙት ግለሰብ ሲስተም እንዘርጋ የሚሏቸውን 
ሁሉ ያስወግዳሉ። ለስልጣ ናቸው ዘላለማዊነት ሌት 
ተቀን ይሰራሉ። ያኔ ፖለቲካው ይታመማል። አሁን 
ያለው ፖለቲካ የታመመ ነው አይደለም? አዎ! 
ነው እንጅ! ፖለቲካው ከታመመ ኢኮኖሚውም፣ 
ማህበራዊ ህይወቱም ይታመማል። ሽፈራው 
ሽጉጤ አማሮችን እንዳባረሩ ሰምተሃል አይደል?›› 
ፕሮፌሰሩ ሲያፈጡብኝ ‹‹አዎ!›› አልኩ። በደምብ 
ሰምቼ ነበር። ‹‹ከትናንት ወዲያ ዶሮ ስንት 
እንደተሸጠ ሰምተሀል አይደል? አንድ መቶ ስልሳ!›› 
ከላይ የነገርኳችሁ ፕሮፌሰሩ ካጫወቱኝ ጥቂቱን 
ነው። በኢትዮጵያ ሁሉንም የሚያሳትፉ የፖለቲካ 
ሲስተም መዘርጋት እንዳለበት ያምናሉ። የኢህአዴግ 
ብልጭልጭ ኢኮኖሚ ሀገሪቷን አስተማማኝ መሰረት 
ላይ የቆመች አያደርጋትም ብለው ይከራከራሉ። 
ታዲያ ከፕሮፌሰሩ ጋር የነበረንን ቆይታ የቋጨነው 
እንዲህ ነው፡-

‹‹ፕሮፌሰር ግሩም፣ ግሩም ትንታኔዎችን 
ነው የነገሩኝ። ታዲያ ጥሩ የፖለቲካ ሲስተም 
እንዲዘረጋ እርስዎ ለምን አይታገሉም፣ ለምን 
የሚያምኑበትን ነገር አያደርጉም?›› አልኳቸው። 
ደነገጡ። ‹‹እ!›› አሉኝ። ደገምኩላቸው። ‹‹የዚህን 
መንግስት ጠባይ እየነገርኩህ? ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 
ለመገንባት ፍላጐቱ እንደሌላቸው ነግሬህ? ሀብትና 
ንብረቴስ? መጦሪያ ልጣልህ እንዴ! ሞኝህን ፈልግ። 
እኔ ዝም ብዬ መኖር ነው የምፈልገው።›› አሉኝ። 
በተለየ ደግሞ እኔ ደነገጥሁ። ምሁራኑ በአርምሞ 
እስከመቼ የሚፈለገው በአርምሞ ነው። የጓዳ ውስጥ 
የፖለቲካ ተንታኞች ሆነው ማለት ነው። ፈረንጆች 
እንደዚህ አይነቱን ፖለቲካ ‹‹Kitchen politics›› 
ይሉታል።

በአዲስ አበባ ዩኒቨርስት የማስተርስ ተማሪ 
የሆነው ሲሳይ አሰምሬ ‹‹የምሁራኑ ዝምታ›› በሚለው 
ባለ55 ገፅ የጥናት ፅሁፍ ላይ ምሁራኖች የቆሙበትን 
አርምሞ ታሪካዊ ዳራና ገፊ ምክንያቶችን ለማቅረብ 
ይሞክራል። በቅድሚያ ግን ምሁር (Intellectual) 
የሚለው ቃል አከራካሪ እንደሆነ ይጠቅሳል። 
ምሁራን ሀገራችንን ወደ ተሻለ የፖለቲካ ስርዓት 
የመለወጥ ኃፊነት የሚጠበቅባቸው ቢሆንም ይህንን 
ባለማድረጋቸው የተፈጠሩትን ሀገራዊ ዘርፈ ብዙ 

ችግሮች ታሳቢ ያደረገ ጥናት እንደሆነ ይጠቅሳል 
ጥናቱ። ለምሁራኑ ዝምታ ምክንያት ያላቸውን 
ከዘረዘረ በኋላ ፖለቲካዊ ዝምታቸው ያለውን 
የወደፊት አደጋ በመጠቃቀስ ይደመድማል።

በእርግጥም ይሄን ዝምታ (አርምሞ) 
ተደብቆ የኖረ ጅኒ የፈጠረው አይደለም። የራሱ 
ታሪካዊ ሂደት እንዳለው የሚያስማሙ ጽሁፎች 
ብዙ ናቸው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ሲሳይም ሆነ 
ሌሎች ምሁራኖችን ላይ የረበበውን ‹‹የምናገባኝ!›› 
ዝምታ የእነ መንግስቱ ነዋይን መፈንቅለ መንግስት 
ተከትሎ በተቀጣጠለው የተማሪዎች ንቅናቄና 
የምሁራን ቀልብ መሳብ እንዲሁም ርዕዮተ-ዓላም 
አንግቦ መፈሳፈስ የሙህራዊ ንቃትንና ሚናን 
የሚያሳይ ትንሽ ብርሃን ነበር።

ብርሃኗ ደርግ በተባለ ንፋስ ስትጠፋ ግን 
ብዙ አልቆየችም። ደርጉ ስልጣን በያዘ ማግስት 
የንጉሱን ፊውዳላዊ ምሁራን በጅምላ በመጨፍጨፍ 
የጀመረው ልሂቅ ማጥፋት ቀይ ሽብርና ነጭ ሽብር 
ላይ የተፋፍሞ በመቀጠሉ ትንሽ ፍሬ መሰብሰብ 
የጀመረው ምሁር እንደ ጨው ተበተነ። በደርጋዊ 
ቋንቋ አከርካሪው ተመታ። ፕሮፌሰር xን ጨምሮ 
የፖለቲካ ‹‹ፎቪያ›› የያዛቸው ልሂቆችም ከጉዳዩ ጋር 
በሩቁ መጫወቱን ይመርጣሉ። አብዮት ልጆቿን 
ብቻ ሳይሆን ምሁሮቿን በልታለች።

ከዚያ በኋላ የተፈጠረውን ገዥውን 
ፓርቲም የሚያካትተው የትግል መስመር የብሄር 
ተኮሩ ሆነ። ድሉም የብሄር ተኮር ምሁራን ሆነ። 
ይሄው የኢህአዴግ አገዛዝ ምሁራንን ከአርምሞ 
የሚያወጣና የሚያሳትፍ አይደለም ይላሉ። እንደ 
ምክንያት በ1985 ዓ.ም. ወደ 42 የሚሆኑ የአ.አ.ዩ 
መምህራንን የኤርትራን መገንጠልና የብሔር 
ፖለቲካን በመቃወማቸው ከስራቸው ተባረሩ። 
ከተባረሩት መካከል 11 ፕሮፌሰሮችና 14 ተባባሪ 
ፕሮፌሰሮች ይገኙበታል ይላል የፖለቲካ ሳይንስ 
ተማሪው ሲሳይ። ኢህአዴግ ግን ‹‹ተማሪዎችን 
ያነሳሱ፣ የብቃት ማነስ የታየባቸውና ለጡረታ እድሜ 
የደረሱ›› የሚሉ ተልካሻ ምክንያቶችን ያነሳል።

ገዥው ፓርቲ ምሁራንን በጥርጣሬ ያያል። 
አብዮታዊ ዴሞክራሲን በሙሉ ልብ መቀበላቸውን 
ይጠራጠራል። የሚከተለው መስመርም ይሄው 
ነው። አብዮታዊ ዴሞክራሲን መቀበል አሊያም 
በሊማሊሞ ማቋረጥ።

አሁንም ግን ለሀገር ብዙ ጠቀሜታ አላቸው 
የሚባሉ ምሁራን ከአርምሞ ሳጥናቸው መውጣት 
አልቻሉም። ችግሩ ለባለፉት 40 ዓመታት ሲነባበር 
የቆየ ቢሆንም ችግሩን ሰብሮ መውጣት ግድ 
ይላቸዋል። ባለቅኔው ሰለሞን ደሬሳ ስላልተሳካለትና 
ከስሜት ውጭ ስለሆነ ገጣሚ ሲናገር፡- ‹‹ወለሎ 
ሲከሽፍ ከሞሱሩ እንደተበላሸ ፈንጂ ቱሽሽ…ሽሽ›› 
ይላል ህዝብን የማያገለግልና ነፃ ያልሆነ ልሂቅነትም 
እንዲሁ ነው። ከሞሱሩ እንደተበላሸው ፈንጂ 
ቱሽሽሽሽ…

ወደ ገፅ 10 ዞሯል

እንደ አሸን የፈሉት የአቶ መለስ ‘ጥቂቶች’ 
እና ሰበቦቻቸው

ዛሬ በዚህ ጽሑፍ ስለአቶ መለስ ‘ጥቂቶች’  
ጥቂት ለማለት ወደድኹ። ከማክሰኞው የፓርላማ 
ንግግራቸው ውስጥ ቀልቤን የሳበውም ይኸው 
በ‘ጥቂቶች’ የታጀበው ተደጋጋሚ አገላለፃቸው 
ነው። ጥቂት መምህራን፣ ጥቂት ሰለፊዎች፣ 
ጥቂት ጥቅማቸው የተነካባቸው እና በግብር ያኮረፉ 
ነጋዴዎች፣ ጥቂት ሞፈር-ዘመት ደን መንጣሪዎች፣ 
የሰለፊ እምነት ተከታዮች ነን የሚሉ አንዳንዶቹ፣ 
አንዳንድ የማህበረ-ቅዱሳን አባላት፣… የሚሉት 
የአቶ መለስ ምላሾች በጆሮዎቼ ላይ የጥቂቶች ጅረት 
ሰርተው ከውቅያኖስ የገዘፈ የታላቅ ሞገድ ድምፅ 
አሰሙኝ። ትንሽ ወደኋላ መለስ ብለን እናስታውስ 
ካልን ደግሞ፡- ጥቂት የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች፣ 
ጥቂት ስግብግብ ነጋዴዎች፣ ጥቂት የቅንጅት 
ነውጠኛ አመራሮች፣ ጥቂት ‘ህገ-ወጦች’፣ ጥቂት 
የከተማ ድሆች፣ ጥቂት ሥራ-አጥ ወጣቶች፣ ጥቂት 
ሽብር-ፈጣሪዎች፣ ጥቂት ሆድ-አደር ምሁራን፣ 
ጥቂት ፅንፈኛ-የትግራይ ብሔረተኞች፣ ጥቂት 
ጠባብ-ብሔረተኞች፣ ጥቂት ትምክህተኞች፣ ጥቂት 
ኪራይ-ሰብሳቢዎች፣ ጥቂት ጥገኛ ባለሀብቶች… 
ወዘተርፈ የሚሉትን እናገኛለን።

መምህራኑን አስመልክቶ የቀረበው የደሞዝ 
ጭማሪ ጥያቄ እና ተከትሎት የመጣው የስራ ማቆም 
አድማ 99.9 በመቶ የሚሆኑትን እንደማይመለከት 
ተነግሮናል። ተቃውሞ የተሰማባቸው ት/ቤቶችና 
መምህራን ከአጠቃላይ በሀገሪቱ ከሚገኙት ከ300-
400 ሺህ መምህራን (የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ) 
ቁጥር አንፃር ሲሰላ ተቃውሞ ያቀረቡት መምህራን 
‘ጥቂት’ ናቸውም ብለውናል። ታዲያ ስለእነዚህ 
‘ጥቂቶች’ በብዙሃን የ99.6 ተወካዮች ምክር ቤት 
ውስጥ ጉዳዬ ብሎ መወያየቱ መልካም ቢሆንም ተገቢ 
እና ፍትሃዊ ጥያቄዎቻቸውን በ‘ጥቂቶች’ ሰበብነት 
ወደጥግ መግፋቱ ግን የጥቂት ኢህአዴጋውያን 
የዘወትር ስልት መሆኑ እጅግ ያሳዝናል።

የቅርቡ የሊዝ አዋጅ ላይ ተቃውሞ በተነሳ 
ጊዜም፡- ‘ጥቂት ጥቅማቸው የተነካ ግለሰቦች’ ጫጫታ 
ነው ተብሏል። ጫጫታም ይሁን ጉምጉምታ 
ኢህአዴግ እንደመንግስት እነዚህን ጉዳዮች በተገቢው 
መንገድ ሊፈታ አለመቻሉ ደግሞ በጥቂቱ ሳይሆን 

በአያሌው አደጋ ላይ የሚጥለው አሳሳቢ ጉዳይ ነው። 
ጥቂት በጥቂቱ እየተስተጋባ ያለውም የ‘ጥቂቶች’ 
ጩኸት በ‘ጥቂቶች’ ተጀምሮ በብዙዎች ሊቀጣጠል 
እንደሚችልም በተለይ ለአቶ መለስ ህወሓት እንግዳ 
ነገር አይሆንም። ወደደደቢት በረሃ ለትግል የገቡት 
ታጋዮች ጥቂቶች አልነበሩምን? ከኢህአፓ ክፍፍል 
በኋላ በትግል ለመቀጠል የወሰኑት ኢህዴንዎችስ 
ጥቂት አልነበሩምን? ታዲያ ይህ ‘ጥቂቶችን’ 
የመናቅ አባዜ ከአቶ መለስ የጥቂቶች መንግስትነት 
ጋር እንዴት አብሮ ይሄዳል? 

በቅርቡ ከጉራ-ፈርዳ የተፈናቀሉት 
ገበሬዎችንም በ‘ጥቂትነት’ ስም በግፍ ማባረር እና 
ጥቂትም ቁብ አለመስጠት ለብአዴን (የቀድሞው 
ኢህዴን) እንዴት ሊዋጥለት ቻለ? 

ጥቂቶች ቆራጦች ያልተንበረከክነው
ነገ እልፍ እንሆናለን ታሪክ ምስክር ነው! 

ሲሉ የዘመሩ ሁሉ ዛሬ የ‘ጥቂቶችን’ ለቅሶ መስማት 
ስለምን አቃታቸው ይሆን?

የዛሬ ‘ጥቂቶች’ የነገ እልፍ እንደሚሆኑም 
አስቀድሞ መጠርጠር ብልህነት ነው። ‘ጥቂት 
ገንጣይ-ወንበዴዎች’ እያለ ሲያላግጥ የከረመው 
ደርግ ስሌቱ እንደተሳሳተ የገባው እጅግ ዘግይቶ 
ነበር። ከጥቂትነት ወደ እልፍነት የተሻገሩት 
እነአቶ መለስ ደግሞ በተራቸው ደርግን ደምስሰው 
በደርግ ወንበር ላይ ሲቀመጡ የ‘ጥቂቶችን’ ድምፅ 
የሚመረምሩ ካልሆኑ ከአዙሪቱ እንዴት መውጣት 
ይቻላል?

እሳት በሌለበት ጭስ አይጨስም! እንዲሉ 
የህዝብን ድምፅ ለመስማት 50+1 አብላጫ አሃዝነት 
መጠበቅ ቂልነት ነው። የብዙዎች ዝምታም ለምን 
በአቶ መለስ እንደስምምነት (ኧረ እንደውም እንደ 
እርካታ) መገለጫ ብቻ ተደርጐ እንደሚቆጠር 
አይገባኝም፡፡ ዝምታ እኮ ያለመስማማትም 
ጭምር መገለጫ ሊሆን ይችላል። በመሆኑም 
ይህን የ‘ጥቂቶች’ የተበላበት የዜሮ-ድምር ሰበበኛ 
ፖለቲካቸውን ትተው የ‘ጥቂቶችንም’ ጥያቄ ቢሆን 
በቅንነት ማድመጥ መጀመር አለባቸው።

አሊያ የብዙዎችን ሕጋዊ እና ህገ-
መንግስታዊ የመብት ጥያቄ የ‘ጥቂቶች’ በማስመሰል 
ብሎም ወይ መደሰታቸውን ካልሆነም ማዘናቸውን 

በተቀየደ መድረክ/አግባብ ሊገልፁ የተሳናቸውን 
ሁሉ ለዜሮ-ድምር ፖለቲካቸው መጠቀሚያነት 
ሲሉ ከጥቂት ራስ-ወዳድ ቅልብ ካድሬዎቻቸው ጋር 
በደምሳሳው ደምረው የተፈበረከ ‘99.9% እርካታ’ 
መፍጠር ራሳቸውን ካልሆነ ማንንም አያታልልም። 
ህዝብ ደግሞ ለ20 ዓመታት አይታለልም! You 
can fool some people sometime but not 
all the people all the time! (አንዳንድ ሰዎችን 
አንዳንድ ጊዜ ማታለል ይቻል ይሆናል፤ ሁሉንም 
ሰዎች ግን ሁሌ አታታልልም!)

በዓለም ላይ ያለ ማንኛውም ስርዓት ሕዝብን 
ሊያሳዝን ይችላል። ወይም የህዝቡን ጥቅም የሚነካ 
ተግባር አውቆም ይሁን ሳያውቅ ሊፈጽም ይችላል። 
ይህ የሚጠበቅ ነው። ሕዝቡ ደግሞ ያዘነበትን 
ወይም ጥቅሙ የተነካበትን ድርጊት ሲቃወምና 
እንዲሻሻል ሲጠይቅ በቀዳሚነት የመንግስት ድርሻ 
ሊሆን የሚገባው ጥያቄውን፣ ብሶቱን፣ ተቃውሞን 
በቅን ልቦና መስማት ነው።

አቶ መለስም በአንድ ወቅት፡- ‹‹ኢህአዴግ 
አይንና ጆሮ ያለው መንግስት ነው፤ ያያል 
ይሰማል…›› ብለው ነበር። ነገሩ እንዲህ ከሆነ ዘንዳ፡
- ዛሬ ኢህአዴግ የህዝቦችን የመብት ጥያቄና ጩኸት 
እየሰማ እና እያየ ነውን? መንግስት በመስማቱ 
ብቻ ብዙ ጥቅሞችን ያገኛል። የፈፀመውን ተግባር 
ለመገምገም፤ ስህተት ሆኖ ካገኘው ለማሻሻል። 
ስህተት አይደለም ብሎ ካመነ ደግሞ ህዝቡን 
አስረድቶ ትክክለኛ መፍትሄውን ለመጠቆምና 
ከህዝቡ ጋር ያለው ግንኙነት መልካም ሆኖ 
እንዲቀጥል፤ ለህዝብ ጥያቄ ጆሮ በመስጠት ብቻ 
የሚያገኛቸው ትርፎች በርካታ ናቸው። ህዝብም 
የሚሰማው መንግስት ስላለው ይኮራል። በሀገሩ 
ይመካል፤ ይተማመናል። እንዲህ ዓይነቱ ግንኙነት 
እስካለ ድረስ መንግስት በነፃነት እየተሳሳተም፣ ህዝብ 
እያሳዘነም፣ እያስደሰተም ቢቀጥል የሀገሪቱ ህልውና 
በፀና መሰረት ላይ የቆመ ይሆናል። ህዝቡ ተበዳይ 
ቢሆን እንኳ ሰሚ ስላለው ከበደሉ ይልቅ ተስፋው 
የገዘፈ ስለሚሆን በሀገሩ ላይ ያለው ብርሃናማ 
አተያይ በበደሉ ሊደበዝዝ አይችልም።በብሔራዊ 
ኩራት ላይ የተመሰረተ ዜግነቱ አይናወጽም። ሰሚ 
ያለው ህዝብ አያምፅም፤ ጫካ አይገባም፤ አብዮት 

ለማስነሳት አይናፍቅም።
በተቃራኒው ህዝብ ዕድለ-ቢስነቱ የከፋ 

የሚሆነው ሥልጣን ላይ ባለው መንግስት እንዲከፋ፤ 
እንዲበደልና እንዲያዝን መደረጉ ሳያንሰው በደል 
ሲበዛበት፣ ግፍ ሲያንገፈግፈው፣ ሀዘን ሲወረው 
የሚጮኽበት እድል ሲነፈግ ቢጮኽም ሰሚ ሲያጣ 
ብሶቱ እሮሮ ይሆናል። ረሃቡ ቸነፈር፣ ለቅሶው 
እዬዬ ይሆናል። የበደል በደል ሰሚ ማጣት ነውና። 
በዚህ ጊዜ ህዝብ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ብቻውን 
እንደተጣለ ይሰማዋል። ብሔራዊ ኩራቱ ይገፈፍና 
ዜግነቱ ዋጋ ያጣል።

ብሶቱን አውጥቶ ሲናገር ደግሞ እንደ 
‘ጥቂቶች’ አይረቤ-ስሞታ እና ዋጋ-ቢስ አሉባልታ 
ሲቆጠርበት በመናገሩ ራሱ ይፀፀታል። ከዚህም 
የከፋው ግን ህገ-መንግስታዊ ጥያቄው ተጠምዝዞ 
ፖለቲካዊ እኩይ-አንድምታ ሲሰጠው እና ጥያቄው 
ብቻ ሳይሆን ጠያቂውም ጭምር እንደ ጥፋት ሃይል 
መናጆነት ሲቆጠር ህዝብ ይሸበራል። ጠንከር ያሉ 
ጥያቄዎች በቀረቡ ቁጥር እና በጋዜጦች ላይ የሰላ 
ሂስ በተፃፈ ጊዜ ሁሉ ‹‹ከጀርባው የአመፅ ሃይሎች 
እጅ አለበት›› የሚለው የመንግስት ድምዳሜ 
መደጋገሙ፡- መንግስት ‹‹አመፅ ሊነሳብኝ ይሆን?›› 
የሚል ጠንካራ ስጋት እንዳለው ያሳያል። 

በእኔ እምነት ይሄም ስጋት ተገቢ ስጋት 
ነው። ከህጋዊና ከሰላማዊ ሂደት ውጭ የሚካሄዱ 
አብዮቶች በሀገራችን ሊኖር የሚገባውንና እንዲሆን 
የምንመኘውን ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እንዳይኖር 

አናንያ ሶሪ
anania20006@yahoo.com
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በዚህ ዓምድ የአገራችንን ህጎች ፣ ዓለም አቀፍ ህግጋት ፣ በሀገራት መካከል የተደረጉ ስምምነቶችን 
እንዲሁም ለንፅፅር እና ለማገናዘቢያ ይረዳን ዘንድ ሌሎች ሀገሮችን ህጎች መሰረት በማድረግ 

ከማንኛውም አይነት የፖለቲካ ተፅዕኖ ነፃ በሆነ መልኩ ትንታኔ ይሰጣል፡፡

የፍትህ ዓምድበጌታቸው ታምራት (LLB)

ኢትዮጵያዊቷ ወጣት በሊባኖስ በአሰሪዋ 
ድብደባ ደረሰባት ይህንንም ተከትሎ የሚደርስበትን 
ጫና በቅጡ ሃይ የሚልላት ወገን ብታጣ ራሷን 
አጠፋች የሚለውን ዜና የሰማው ዕለት ልቤ በሀዘን 
ተሸበረ። የሀገሬ ልጅ በሰው ሀገር ደሟ ደመ ከልብ 
መሆኑን ሳስብ ብዙ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ሀገራት 
ሊደርስባቸው የሚችለውን የአሰሪዎች እንግልት እና 
ወከባ ከዚህ ያልተለየ እንደ ሆነ ገባኝ። በእርግጥ 
ዛሬ ልዳስሰው ያሰብኩት ጉዳይ ይህ ባይሆንም 
በሌላ ፅሁፍ የዜጐች መብት በአለም አቀፍ የስራ 
ህግ መሰረት እምን ድረስ እንደሆነ እናያለን። ይህ 
በአሰሪ እና በሰራተኛ መካከል ያለ ጉዳይ ግን እግር 
አውጥቶ ባህር እና ውቂያኖስን ቢሻገርም በሁለቱ 
አካላት መካከል ያለው ግንኙነት በሀገር ቤትም 
የስራ ህግን መሰረት ያደረገ ነው ብሎ አፍን ሞልቶ 
መናገር አይቻልም። የአሰሪና ሰራተኛ ህግን መሰረት 
አድርገው ግንኙነታቸውን በመብት እና በግዴታ 
በተወሰነ የስራ ውል እንዲንቀሳቀስ የሚፈልጉ 
አሰሪዎች የመኖራቸውን ያህል ከሰራተኞቻቸው 
ጋር ያለው ግንኙነት በመብት ጥሰት ተሞልቶ 
በግዴታ በታጠረ እጅ አዙሮ አገዛዝ የጌታ እና ሎሌ 
ግንኙነት የመሰረቱ አሰሪዎችን በሀገራችን መቁጠር 
እድሜን የመቁጠር ያህል ቀላል ነው። በእርግጥ 
መብታቸው በቅጡ ያልገባቸው፣ የተገዢነት መንፈስ 
የተናወጣቸውና አሰሪዎቸውን ሲያዩ መሬት ደርሰው 
የሚመለሱ ሰራተኞችም ሞልተዋል። የዛሬ 123 
ዓመት በፊት በአውሮፓውያን አቆጣጠር ከልክ 
በላይ ያለፈ የአሰሪዎች ስግብግብነትን፣ ረጅም የስራ 
ሰዓት እና ሌሎች ጫናዎች ያንገሸገሻቸው ሰራተኞች 
ወደ አደባባይ ረጋ ብለው ወጡ። የስራ ሰዓታችን 
በአሰሪዎቻችን ፍቃድ ሳይሆን በህግ የተገደበ ወሰን 
ይኑረው፣ በአሰሪዎችን የሚደርስብን ጫና ይብቃ 
በማለት መንግስታትን አጨናነቀ። ጥያቄያቸውም 
ሰሚ አግኝቶ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የሰራተኞች የቀን 
የስራ ሰዓት ከ8 ሰዓት መብለጥ እንደማይችል በህግ 
መደንገግ ጀመረ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ይህ ጉዳይ 
በሁሉም የዓለም ሀገራት ከፍተኛ የስራ ሰዓት ሆኖ 
በህጐቻቸው እንዲካተት ተደረገ። ይህ ቀን በመላው 
ዓለም ሜይ ዴይ (May Day) በመባል በፈረንጆች 

አቆጣጠር ሜይ መጀመሪያ ላይ ይከበራል። ዛሬም 
ይህን ቀን ታሳቢ በማድረግ በሀገራችን ያለው የአሰሪና 
ሰራተኛ ህግ በውስጡ ካሉት መሰረታዊ ጉዳዮች 
የተወሰኑትን መርጠን ለማየት እንሞክራለን።

ይህ አዋጅ የአሰሪ እና ሰራተኛ ጉዳይ 
አዋጅ 377/1996 በሚል መጠሪያ የሚታወቅ 
ሲሆን በአዋጅ ቁጥር 494/1998 የተወሰኑ አንቀፆች  
በማሻሻያ መልክ ተካተውበታል። በሶስቱ አካላት 
ማለትም በመንግስት፣ በአሰሪና በሰራተኛው መካከል 
ያለው የፍላጐት ልዩነት በየትኛውም ሀገር የሚገኝን 
የስራ ህግ ለማርቀቅ አስቸጋሪ እንደሚያደርገው 
የዘርፉ ምሁራን ይናገራሉ። ብዙውን ጊዜ መንግስት 
በአሰሪዎች የሚፈጠረውን የስራ እድል እንዲሁም 
የሚሰበሰበውን የግብር እና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች 
በማሰብ ህጉ ለሰራተኛው ሰፋ ያለ መብት ሰጥቶ 
እነዚህን ጥቅሞች እንዳያጣ ይሰጋል በሌላ ወገን 
የዜጐቹን መብት በህግ በተገደበ ማዕቀፍ በማስቀመጥ 
ሰራተኛው የጉልበት ብዝበዛ ሳይደረግበት የላቡን 
የሚያገኝበትን መንገድ ማመቻቸት አለበት። ስለዚህ 
የአሰሪ እና የሰራተኛን ሕግ ማርቀቋ ከፍላጐቶች 
ጉራማይሌነት አንፃር አስቸጋሪ ያደርገዋል። 
የሀገራችን የአሰሪና የሰራተኛ ህግም ከእንዲህ ዓይነቱ 
ችግር የራቀ አልነበረም።

ለዛሬ ከዚሁ አዋጅ 377/1996 ውስጥ 
አንቀጽ 4 ውስጥ የተቀመጠውን የስራ ውል ይዘት 
ወይንም በአሰሪ እና ሰራተኛ መካከል የሚደረግ 
የውል ስምምነት በውስጡ ምን ምን ነገሮች መያዝ 
እንዳለበት እናያለን። አንቀፅ 4 ንዑስ አንቀጽ 1 
እንዲህ ይላል ‹‹ማንኛውም ሰው ደሞዝ እየተከፈለው 
በአሰሪ መሪነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ 
ለተወሰነ ወይም ላልተወሰነ ጊዜ ወይም የተወሰነ ስራ 
ለአሰሪው ለመስራት ቢስማማ በሁለቱ መካከል የስራ 
ውል ይመሰረታል።›› ህጉ እንደሚያስረዳው በአሰሪ 
እና በሰራተኛ መካከል የስራ ውል እንዲመሰረት 
አሰሪ ለሰራተኛው ደሞዝ መክፈል አለበት። ያለ 
ደሞዝ የሚደረግ የስራ ስምምነት የስራ ውል ነው 
ተብሎ ሊወሰድ አይችልም። ስለዚህ በሁለቱ ወገኖች 
የውል ስምምነት ውስጥ ደሞዝ መገለፁ የግድ 
ነው። ከዚህ ሌላ የስራ ውል በቀን በተገደበ ጊዜ 
ካልሆነም ላልተወሰነ ጊዜ ሊቆይ እንደሚችል ህጉ 
ይገልፃል። አሰሪው ሰራተኛው በፈለገው የቀን ገደብ 
እንዲሁም ያለገደብ በሰራተኛውም ፍቃድ መሰረት 

አንድ የተወሰነ ስራን ለአሰሪው በደሞዝ ሊሰራ 
መስማማት ይችላል። ይህም ማለት የስራ ውል 
በወራት በተገደበ የኮንትራት ስምምነት እንዲሁም 
እንደ ፍላጐታቸው በቋሚነትም ሊደረግ ይችላል። 
ነገር ግን ይህ ስምምነት በውስጡ የሰራተኛውን 
የስራ ድርሻ በግልፅ ያስቀመጠ መሆን እንደሚገባው 
‹የተወሰነ ስራን› የሚለው ሀረግ ይገልፃል። ይህ 
የሆነበት ዋናው ምክንያት ብዙውን ጊዜ አሰሪዎች 
በግልፅ ባልተቀመጠ የስራ መደብ ከሰራተኞች ጋር 
ስምምነት በማድረግ ሰራተኛውን በድርጅቱ ውስጥ 
ያለውን ስራ በሙሉ እንዲያከናውን ያስገድዱታል 
ያን ሁኔታ ለመቀነስ ይመስላል ህግ በውል 
ስምምነቱ ውስጥ ‹…የተወሰነ ሥራ…› በሚል ሀረግ 
የሥራውን መገለፅ አስፈላጊነት አካቷዋል።

በሁለተኛ ደረጃ የስራው ውሉ የተዋዋይ 
ወገኖችን መብት እና ግዴታ በማያጠራጥር 
አኳኋን በሚያውቁበት ሁኔታ እና በግልፅ መስፈር 
ይኖርበታል። ይህም በአንቀፅ 4 ንዑስ አንቀጽ 2 
ውስጥ ተቀምጧል። የማንኛውም ውል መገለጫ 
ለውል ሰጪውም ይሁን ለውል ተቀባይ የሚሰጠው 
መብትና ግዴታ ነው። መብትና ግዴታ ተዋዋይ 
ወገኖች ያለምንም ተፅዕኖ ፍላጐታቸውን አሳይተው 
የተስማሙበት ሊሆን ይጋባዋል። ይህ ሳይሆን 
ቢቀር ግን ሁለቱ ተዋዋይ ወገኖች በነፃነት መብትና 
ግዴታዎቻቸውን ለመቀበል ተስማምተዋል ለማለት 
ያስቸግራል። በሀገራችን ባለው ነባራዊ ሁኔታ 
የስራ አጡ ቁጥር እጅግ የበዛ መሆን ቀጣሪዎች 
በሚፈልጉት የስራ መስክ በዛ ያለ አመልካች ወይም 
አማራጭ ስለሚኖራቸው እንዲሁም ተቀጣሪዎች 
ስራውን ለማግኘት ካላቸው ከፍተኛ ጉጉት የተነሳ 
ብዙውን ጊዜ የስራ ውል በአሰሪና በሰራተኛው ሙሉ 
ፍላጐት ሳይሆን በአሰሪዎች በሚቀመጥ በተወሰነ 
መልኩ ፍላጐትን በሚጋፋ የስራ-ውል ስምምነት 
ያደርጋል። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ አሰሪዎች 
የስራ ውል ስምምነቱን ግልፅ በሆነ ሁኔታ እንዲደረግ 
አይፈልጉም። በመሆኑም ሰራተኞች ከፍተኛ የሆነ 
የጉልበት ብዝበዛ እና በተጠላለፈ የስራ መስክ ውስጥ 
ለረጅም ሰዓት እንዲሰሩ ይደረጋል።

የስራ ውል የስራውን ዓይነትና ቦታ፣ 
ለስራ የሚከፈለውን ደሞዝ መጠን፣ የስሌቱን ዘዴ፣ 
የአከፋፈሉን ሁኔታና ውሉ ፀንቶ የሚቆይበትን ጊዜ 
መያዝ ይኖርበታል። የስራ ውል እነዚህን ነገሮች 

በውስጡ ካልያዘ ግልፅነት የጐደለው ስለሚሆን 
ውሉ በሕጉ አግባብ መሰረት ተፈፅሟል ማለት 
አይቻልም። እነዚህ የውሉ መሰረታዊያን በግልፅ 
ከተቀመጡ ሰራተኛው ከአሰሪው የሚደርስበትን 
ጫና ወይንም ግልፅ ባልሆነ የስራ ዓይነት፣ ቦታ 
እንዲሁም የተዛባ አከፋፈል ምክንያት እንዳይንገላታ 
ይረዱታል። አሰሪውም ከውሉ ማዕቀፍ ማፈንገጥ 
ሲጀምር መብቱን ማስከበር የሚችልበት ሁኔታ 
እንዲኖር ይረዱታል። በአንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 4 
የተቀመጠው ሌላው ጉዳይ የስራ ውል ህግን ወይም 
ሞራልን ተቃራኒ ለሆነ ስራ አይደረግም የሚለው 
ነው። ልክ እንደማንኛውም የውል ዓይነት የስራ 
የውል ስምምነት ህጋዊና ከህበረተሰቡ የአኗኗር 
ዘይቤ የወጣ መሆን የለበትም። ለምሳሌ በኢትዮጵያ 
ህግ መሰረት ስርቆት ወንጀል ነው፡፡ ሁለት ወገኖች 
ስርቆትን ለመፈፀም ቢስማ ይህ ውል ምንም 
እንኳ በውስጡ ከላይ ያስቀመጥናቸውን የውል 
መሰረታዊያን ቢይዙም የስራ ውል ነው ተብሎ 
አይቆጠርም ህጋዊነትም የለውም። ስለዚህ የስራ 
ውል ስምምነትም እንደማንኛውም የውል ዓይነት 
ህጋዊነት የግድ ይለዋል። ይህም ማለት ውሉ 
ተቀባይነት እንዲኖረው በህግ የተከለከሉ ነገሮችን 
ለመፈፀም መስማማትን ማካተት የለበትም። ሌላው 
በማህበረሰቡ ውስጥ እንደ ፀያፍ ተግባራት የሚታዩ 
ተግባራትን ለመፈፀም መስማማት በራሱ ህጋዊ 
የውል ስምምነት ተደርጐ አይወሰድም።

የስራ ውል በሕግ፣ በህብረት ስምምነት 
ወይም ለሰራተኛው ከተሰጡት ጥቅሞ ያነሰ ጥቅም 
የሚሰጥ መሆን የለበትም (አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 5) 
። በአለም አቀፍ ደረጃ ለሰራተኛ የሚሰጡ መብቶችና 
በዚህ በአሰሪና ሰራተኛ ህግ ውስጥ የተካተቱትን 
ጨምሮ ሁሉም መብቶች ሳይሸራረፉ በስራ ውል 
ስምምነቱ ውስጥ መቀመጥ ይገባቸዋል። በሕግ 
በተቀመጠ ማዕቀፍ የአሰሪውም ሆነ የሰራተኛው 
መብትና ግዴታዎች ታውቀው አሰሪዎች ከልክ 
ሳያልፍ ከሰራተኞቻቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት 
በቅጡ የሚከታተልና የህጉ መሰረታዊ አስፈላጊነት 
በደንብ የገባው አካል እስከሌለ ድረስ ዜጐች 
በሀገራቸውም ሆነ በስራ ሀገር አለመንገላታቸውን፣ 
አለመቀጥቀጣቸውን፣ አለመረገጣቸውን፣ 
አለመደፈራቸውን… እንዴት ማወቅ ይቻላል? ቸር 
እንሰንብት።

የስራ ውል ስምምነት  ምን ምን ነገሮችን መያዝ አለበት?

ያደርጋሉ። ይህ ደግሞ ሁሉንም እንደገና ከዜሮ 
እንድንጀምር የሚያስገድደን በመሆኑ የሚናፈቅ 
ተግባር ነው ብዬ አላምንም። ነገር ግን አመፅ 
የመታፈን ውጤት መሆኑን በቅርቡ የተካሄዱት 
የአረቡ አለም አብዮቶች በግልፅ ያሳዩን በመሆኑ 
ከዚህ ልንማርበት በተገባ ነበር። 

የጠሉት ይወርሳል የፈሩት ይደርሳል! 
እንዲሉ አሁን የሚስተዋለው የኢህአዴግ አካሄድ 
ግን ድርጅቱ ወደሚሰጋው ብዙዎች ደግሞ 
ወደማይመኙት መንገድ የሚመራ ነው። 

የሆነ ሆኖ ይህ የአቶ መለስ እና 
የመንግስታቸው ስጋት ስር-ሰደድ (Deep-rooted) 
የሆነ የተግባቦት (Communication) ችግር 
እንዳለበት ጠቋሚ ነው። ለሙስሊም አማኞች ጥያቄ 
የተሰጠውም መልስ የህዝብ ጥያቄና የመንግስት ጆሮ 
ላለመገናኘታቸው ምስክር ነው። የህዝበ-ሙስሊሙን 
ጥያቄና የጥያቄውን አቀራረብ የተከታተለ ሰው 
የመንግስት ምላሽ በማያወላውል ሁኔታ የተግባቦት 
ችግር (Communication problem) ያለበት 
ስለመሆኑ ማረጋገጡ አይቀርም። ራበን ሲባል 
ወየውልህ- ልንበላህ ነው፣ በግፍ ከመሬታችን 
ተፈናቀልን ኧረ የመንግስት ያለህ ሲባል የፖለቲካ 
አራማጆች እኩይ ሴራ፣ እባካችሁ ነፃነት ስጡን 
ሲባል የአክራሪ እስልምና አሸባሪዎች መንግስት 
የመቀየር ሙከራ እያለ በማንጋደድ የሚተረጉመው 
የኢህአዴግ ጆሮ ምንያህል የተዛባ እና ታማሚ 
እንደሆነ አመላካች ነው፡፡   

ኢትዮጵያዊያን ሙስሊሞች ‹‹የሃይማኖት 
መሪዎቻችንን እራሳችን እንምረጥ!›› የሚሉ ሰላማዊ 
ጥያቄዎችን ይዘው ረዥም ጊዜያትን በሰላም ቆዩ። 
ጥያቄያቸውንም ደረጃ በደረጃ ለሚመለከታቸው 
የመንግስት አካላት ሂደቱን ጠብቀው አቤት 
እያሉ ህገ-መንግስታዊ መብታችን ይከበር ሲሉ 
ምላሹ ደግሞ ‹‹ይሄ ጥያቄ ሽፋን ነው፤ ጥቂት 
ሰለፊዎች እስላማዊ መንግስት የመመስረት 
አጀንዳቸውን የሚያራምዱበት ተቃውሞ ነው›› 
ሆነ። ታዲያ መንግስትና ህዝበ-ሙስሊሙ በአግባቡ 
እየተደማመጡ ነውን? መፍትሄውስ ምንድነው? 
በእኔ እምነት የመንግስት ስጋት የሚወገድበትም 
ሆነ የህዝበ-ሙስሊሙ ጥያቄ ምላሽ የሚያገኝበት 
መፍትሄ አንድ ብቻ ነው። በ‘ጥቂቶችም’ ቢሆን 
የቀረበውን ጥያቄ በቅንነት አድምጦ ተገቢነት 
አላቸው የሚባሉትን ህገ-መንግስታዊ በሆነ መንገድ 

መመለስ ብቻ ሁነኛ መፍትሄ ነው። ያኔ ህዝበ-
ሙስሊሙ ለጥያቄው ምላሽ ያገኛል። በዚህ ጥያቄ 
የተከለሉ ‘ጥቂት የእስላማዊ መንግስት ናፋቂ’ 
ሰለፊዎች ካሉም ብቻቸውን ይቀራሉ። የመንግስት 
ስጋትም ይቀረፋል። ከዚህ ውጪ ጥያቄን ማፈን 
በጥቂቱ ሳይሆን በአያሌው ዋጋ ያስከፍላል።

“ጥቂቶች” ከሚለው በተጨማሪ ሌላኛው 
የመንግስት ሰበብ ‹‹ከጥቂቶቹ ጀርባ ሌላ ፖለቲካዊ 
አጀንዳ አለ›› የሚል እርግጠኝነት ነው። ከዋልድባው 
ገዳም እስከ ዝቋላው ደን፣ ከጉራፈርዳው የገበሬዎች 
አቤቱታ እስከመምህራን ስራ-ማቆም አድማ፣ 
ከሙስሊሞች ጥያቄ እስከዜጐች የነፃነት ፍላጐት 
ያሉትን አግባብነት ያላቸውን ጥያቄዎች ሁሉ እንደ 
‘ስውር ፖለቲካ ማራመጃ’ መቁጠሩ እና እነዚህን 
የብሶት ድምፆች በተመሳሳይ ሰበብ ለማዳፈን 
መውተርተሩ መንግስት ምን ያህል ለስልጣኑ 
መደላደል እንጂ ለህዝብ ፍላጐቶች እና ጥቅሞች 
መረጋገጥ ግድ እንደሌለው ግልፅ ማሳያዎች ናቸው። 
በመሆኑም፡- አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም! 
እንደሚለው ብሂል መንግስት ለህዝብ እሮሮዎች 
‘የዝሆን ጆሮ ይሰጠኝ!’ ብሎ በአላየሁም አልሰማሁም 
ብልጣ ብልጥነት አይኖቹንም ጆሮዎቹንም ደፍኗል። 
ለማንኛውም፡- እኔ ሰምተሃል! ብዬዋለሁ ኢህአዴግን 
በአራዶቹ ቃና።

የሚያዚያ ዘጠኙ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽም 
የኢትዮጵያ ህዝብ ዕድለ-ቢስ፣ ሰሚ-የሌለውና በበደል 
ጨለማ ውስጥ ያለ ምስኪን መፃጉዕ መሆኑን 
የሚያሳይ ሆኖ አግኝቼዋለሁ።

የሰሞኑ የመምህራን ጥያቄ፡- ‘ጥቂት’ 
መምህራን ‘ባለማወቅ’ና በ‘ግንዛቤ ማነስ’ ወይም 
በሌላ ‘ፖለቲካዊ ዓላማ’ ያነሳሱት እንጂ 99.9 በመቶ 
የሚሆኑት መምህራን ጥያቄውን አላነሱም -እንደአቶ 
መለስ አባባል።

የሙስሊሞቹም ጥያቄ ‘ጥቂት’ የሰለፊ 
እምነት ተከታዮች በሌላ ‘ፖለቲካዊ ዓላማ’ ያነሳሱት 
እንጂ የመላ ሙስሊሙ ጥያቄ አይደለም-አሁንም 
እንደርሳቸው አመላለስ።

የተፈናቃይ አማርኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያንም 
ጉዳይ ‘ጥቂት’ ሞፈር-ዘመት ደን-መንጣሪዎች…. 
(ዝኒ ከማሁ-ይኼም እንደፊቱ) ጥቂት….ጥቂት… 
ጥቂት…. እነዚህ ‘ጥቂቶችን’ ከእስከዛሬው አያሌ 
‘ጥቂቶች’ ጋር ብንደምራቸው ስንት ይሆኑ ይሆን?

ጥቂቶች + ጥቂቶች + ጥቂቶች + ………………..= አእላፋት

እንደ አሸን የፈሉት ... ከገፅ 8 የዞረ
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እግዜርና ዳዊት አብረው ተቧደኑ
ብቻውን ታጠቀ ጎልያድ ምስኪኑ
አንዳንዱ ተገዶ ብቻውን ሲፈጠር
   በጥቅሻ ይወድቃል እንኳንስ በጠጠር
       በዕውቀቱ ሥዩም 
ይህ ሀቅ ነው ያለማችን ሀቅ፡፡ ከባለስልጣን 

ጋር የተሰለፈ ደካማ ብቻውን ያለን ጀግና 
ይዘርራል፡፡ ከባለስልጣንም ጋር የተቀመጠ ደካማ  
አቅም እንኳ ባይኖረው ጀግናን ለማዋረድ፤ 
ምሁርን መሃይም ለማለት፤ ጤነኛውን በሽተኛ 
ለማለት ብቃት እንኳ ባይኖራቸው ርካሽ ድፍረት 
አያጣቸውም ፡፡ 

ለመሆኑ ሰው ሰለጠነ የሚባለው ምን 
ሲሆን ነው? ሃሳብን በሃሳብ ሲሞግት ፍልስፍናን 
በፍልስፍና ሲመልስ እውቀትን በእውቀት 
ሲያረክስ አይደለምን ? ሰውንስ ሰው የሚያሰኘው 
የሃሳብ ልዩነቱ የአመለካከት  ጉራማይሌነቱ  
አይደለምን ?

የጀመርነው በግጥም እንደመሆኑ ገጣሚ 
ወይም ግጥም አዋቂ የሚባል ስም ከተጎናጸፉት 
ሰዎች ጥቂት አመለካከቶችን እንውሰድ፡፡ ግጥም 
በሚባለው ዙርያ ያላቸው የሃሳብ  ወይም ሀሳብን 
የመግለጽ ልዩነት ተመርተን  ወደ እለታዊ 
የዲስኩር መስመራችን እንመለሳለን፡፡

‹‹ግጥም ሲዋጣ ስንኝ ይገጥማል ፡፡ ቤት 
ይመታል ዜማ ይነበባል ፡፡ ቋንቋ ይፈነድቃል፡
፡  ተረት ይተረታል ፡፡  ታሪክ እልባት ያገኛል ፡
፡ ግጥምን የሚያረክሰው  ያንዳንድ መስመሮች 
መበላሸት ሳይሆን  የሀሳብ ወይንም የስሜት  ሀቅ 
ማጣት ወይንም ለገጣሚው ባይተዋር መሆን 
ነው፡፡ ››

                     ሰሎሞን ደሬሳ
‹‹ በሃገራችን ስነግጥም ውስጥ ትልቅ በሽታ 

ኪነጥበብ
የሚመስለኝ ስሜትን ብቻ በመከተል የሚጽፈው 
‹ገጣሚ› መብዛቱ ነው ፡፡ግጥም የሥሜት 
ማራገፊያ አይደለም፡፡ ገጣሚው ስሜቱ በተነሳ 
ቁጥር በግጥም ላይ ካራገፈው  ስሜቱ በተነሳ 
ቁጥር  ወደሴተኛ አዳሪ ቤት እንደሚሮጠው 
ቅንዝረኛ  ሆነ ፡፡ ግጥምንም የቆሻሻ ማራገፊያ 
አደረገው ማለት ነው፡፡››

                   ገዛኸኝ ጌታቸው
‹‹ስነ-ግጥም የህያው ስሜቶች ምስክርነት 

እንደሆነ  እናምናለን፡፡ ምናባዊ መገለጥም 
እንደሆነ እናምናለን፡፡  ለአያቶቻችን ከመለኮት ጋራ 
የሚያገናኝ መሰላል ለአባቶቻችን የአብዮትን ሰይፍ 
የሚስል  ሞረድ ለእኛ ፍለጋ /ሀሰሳ/ መሆኑን 
እናምናለን፡፡ ያልተንዛዛ ለቅሶ ያልቆረፈደ ተረብ 
ያልተዝረከረከ ፍልስፍና መሆኑን እናምናለን፡
፡ ለገጣሚው ብቻ የተሰጠ መክሊት መሆኑንም 
እናምናለን፡፡››               

                   በዕውቀቱ ሥዩም 
ከዚህ በላይ የተመለከትነው የሦስት 

ሰዎች እይታ ነው፡፡  ሁሉም ያወሩት /የገለጹት 
/ ስለግጥም ነው፡፡ ሁሉም በተለያየ መንገድ 
ሁሉም በተለያየ ቃል /ተለያየ የሚባል/  ሀሳብ 
አራምደዋል፡፡ ከሶስቱ ሃጢአተኛ ማን  ነው? 
ከሦስቱ ጣዲቅስ ማን ነው? እገሌ ጣዲቅ እገሌ 
ሃጢአተኛ ብሎ  የበየነውስ ዳኛ ማንነት ከወዴት 
ነው? 

ይህ የሀሳብ መለያየት የዕይታ ጉራማይሌነት 
የአስተሳሰብ መራራቅ የጤናማነት ባሕርይ 
ነው ብየ አምናለሁ፡፡ የሰው ልጅ እንደ እንስሳ 
መንጋ  አንድ አቅጣጫን ሊከተል አይችልም፡
፡ አንድ ሃሳብን እኩል ሊያራምድ አይችልም፡፡ 
በተለይ በኪነጥበብ ፍልስፍና እና ሳይንስ ይሕን 
መሰሉ ወላዊ አኗኗር ይኖራል ብሎ ማሰብ ዘበት 
ይመስለኛል ፡፡ ሰው መሆን ማለት ይህ ነው፡፡ 

 አንድ ሃሳብ መጫን አንድ ርዕዮተ ዓለም  
ብቻ ይንገስ ማለት ነውርም በደልም ነው፡፡ 
ነውርን ለሚያውቅ ግብረ ገብ፡፡ ለመሆኑ ሰው 
ሁሉ አንድ አሳቢ አንድ ተናጋሪ አንድ አድራጊ 
አንድ ተመራማሪ ቢሆን የዚህች ዓለም ጥፍጥና 

ከወዴት ይገኛል፡፡ ከሃሳብ እና ከፍልስፍና  
መለያየት ጣፋጭ የኪነጥበብ ስራ ይገኛል ፡፡ 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን እየገነነ እየጠላሁትም 
ያለሁት መጥፎ የኪነጥበብ እና የብዙሃን መገናኛ 
ሰዎች ጥንዎት ሃሳብን በሃሳብ መመከት ሳይሆን 
ሀሳብን በዱላ እና በስድብ ለመመከት መሞከር 
ነው፡፡ በጸሐፊያን በደራሲያን በገጣሚያን 
በሚዲያ ሰዎች መካከል ይህን የመሰለ ጎራ ጠቀስ 
ትርምስ ያስተዋልንበት ጊዜ ብዙ ነው፡፡ የሎሬት 
ጸጋዮ ገብረ መድኅንን ሞት ተከትሎ የተነሳው 
የሁለት ጎራ ጸሐፊያን የስድድብ አብዮት ፤ 
የስብሐት ገብረ እግዚአብሔርን ሞት ተከትሎ 
የተነሳው እና ስብሃትን በሚወዱ እና ለስብሀት 
ስሜት በሌላቸው ሰዎች መካከል ተራ ስድድብ 
እንጅ ጥበባዊ እና ሃሳባዊ ሙግት ሲካሄድ 
አላስተዋልንም፡፡  አሁን ደግሞ የሎሬት አፈወርቅ 
ተክሌን ሞት ተከትሎ የለመደብን የስድድብ 
አብዮት ሳይቀሰቀስ እንዳልቀረ እንጠረጥራለን ፡
፡ የተስፈዬ ገሰሰ ‹‹ሽልማቱ›› የተሰኘች  መጽሐፍ 
በሸረሪት ድር ታብታ ከተቀመጠችብት እየተነሳች  
መነበብ የተጀመረችው ለዚሁ አተካራ ቅድመ 
ዝግጅት ለማድረግ ይመስላል፡፡ 

የንግግር አለዚያም የመጻፍ አለዚያም 
የእውቀት አቅም አጥሯቸው ሳይሆን አብሯቸው 
የሚቆም አለቃ የጠፋባቸው ጸሀፊያን በተለያየ 
ጊዜ ያሏቸውን ወይም ያማረሯቸውን  ነጥቦች 
ብንመለከት ሀገሪቱ የሀሳብ መድረክ ሳትሆን፤ 
ጥበብም የፍልስፍና ጉባኤ ሳይሆን የጦርነት 
አውድማ ሊመስሉን ይችላሉ፡፡ 

 ይህ አተካራ ደግሞ ደራሲ ከደራሲ ፤ 
ገጣሚ ከገጣሚ፤ ሰዓሊ ከሰዓሊ፤ ዘፋኝ ከዘፋኝ 
ጋር ብቻ ሳይሆን ደራሲዎች ከመንግስት ሰዎች 
፤ ጸሐፈዎች ከመንግስት ካድሬዎች  ጋር ሁሉ የ 
‹ለምን አሰባችሁ እና ለምን ልዩ ዕይታን አያችሁ 
› ግብግብ ሲገጥማቸው ይስተዋላል፡፡ ለዚህ 
ይመስላል አብዬ መንግስቱ ለማ 

መቸስ ባለቅኔን ይፈታተኑታል
እንዳሻው ሊናገር ስልጣን ተሰጥቶታል
ሁሉንም አጣፍጦ ሊያሰማን አፍ አለው

ማሰብ መለያየት ማወቅ አንድ መሆን
ሲያማ ሰውን ቀርቶ ለእግዜርም አይተርፈው

 ያሉት፡፡ በዚህ ቅኔ ውስጥ የምናገኘው 
ቁም ነገር አብዬ መንግስቱ የባለቅኔዎች ጠበቃ 
ለመሆን ሞክረዋል፡፡ ባለቅኔ እንዳሻው እንዲያስብ 
እንዲጽፍ መብት እንዳለው ለመናገር ይጥራሉ፡
፡ እንቆጣጠራችሁ ለሚሉ የመንግስት ካድሬዎች 
አይመለከታችሁም ባለቅኔ አይደለም ለመንግስት 
ካድሬ፤ ለፈጣሪው የሚመለስ ገደብ የለበትም 
ይላሉ፡፡ በአፈ ታሪክ የሰማኋት አንዲት የአብዬ 
መንግስቱ ገጠመኝ በዚህ ዙርያ አለች፡፡ 

አብዬ መንግስቱ ያሻኝን አስባለሁ እንጅ 
አስብ ተብዬ አላስብም አለዚያም የሰዎችን 
ርዕዮተ አለም ተቀብዬ ላስተጋባ ግዴታ የለብኝም 
የሚሉ አይነት ነበሩ ፡፡ አንድ ዕለት ፕሬዚደንት 
መንግስቱ ኃይለማርያም  ቢሯቸው አስጠርተው 
ስለአብዮቱ ግጥም ይጻፉ ይሏቸዋል፡፡ ባለቅኔው 
ሆዬ ወይፍንክች አብዮት ለእሳቸው ምናቸው?  
ይሄኔ  ፕሬዚደንት ይበሳጩና ‹ስለአብዮቱ 
ካልጻፍክ መቀመጫህን በሳንጃ እወጋሃለሁ› 
ይሏቸዋል ፡፡ ይሄኔ አብዬ ፈገግ ብለው  ‹‹ግድ 
የለም ያኔ ስለተወጋው መቀመጫዬ እጽፋለሁ›› 
አሉ፡፡ ይባላል፡፡ 

ከዚሁ ጋር የምትመሳሰል አንዲት ቀደም 
ያለች ታሪክ አክዬ ልጨርስ ፡፡ ግጥሙን የሰማሁት 
አፋዊ ሆኖ ነው፡፡ ምንጩን ለማጣራትም ሞክሬ 
ነበር፡፡ አልተሳካልኝም፡፡ /የዚህ ጽሑፍ እስከዛሬ 
መዘግዬት ምክንያትም ይህ ሊሆን ይችላል/  
ዮፍታሄ ንጉሴ ናቸው አሉ፡፡ በሃሳባቸው ምክንያት 
መገለል ወይም መወንጀል ደርሶባቸው ኖሮ 
ለአንድ ታማሚ ወዳጃቸው እንዲህ ብለው ላኩ፡፡ 

ታመህ ሳልጠይቅህ መቅረቴን አትውቀስ
ባውቀው ነው መምጣቴን እንደማልመለስ
(ዕድሜ እና ዕውቀት ጸጋ የሆነላችሁ 

አብራርታችሁ ትነግሩን ዘንድ አደራ ጥያለሁ) 
ሀገሪቱ ውስጥ ጠቢብ ሆኖ ማሰብ ፤ አስቦ 
መናገር መጻፍ ፤ ጋዜጠኛ ሆኖ ማሰብ ያሰቡትን 
መጻፍ፤ ባለቅኔ ሆኖ ማሰብ አስቦ መቀኘት የግል 
ዕይታን ማየት የግል ፍልስፍናን ማምጣት ወደ 
ማያሰድብበት ዘመን ውሰዱን ፡፡
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በዘመኑ የኛ ሙሽራ ኩሪ ኩሪ ወሰደሽ 
አስተማሪ ይባል ነበር

በሃገራችን በድሮ መሳፍንት ዘመን 
ለዘመናዊ ትምህርት የሚሠጠው አትኩሮት በጣም 
ዝቅተኛ በመሆኑ የሃገራችን ህዝብ ከ 70 ዎቹ 
ዓ.ም. በፊት የነበረ ትምህርት የመሳፍንቶች ልጆች 
ብቻ ካልሆኑ የድሃው ህዝብ የመማር ዕድል 
አልነበረውም::

አፄ ኃይለስላሴ ወደ ስልጣን ከመጡ 
ወዲህ ግን ስርዓታቸው ያልተማረ ሰው ዕድሜ 
ሊኖረው እንደማይችል ስለተረዳና በወቅቱ አፍሪካን 
ተቀራምተው በቅኝ ግዛት ይገዙ በነበሩ ምዕራባውያን 
ኢትዮዽያን ለመበዝበዝና ህዝቦቿን እንዳሻቸው 
ለማድረግ ስለሚፈልጉ ለኢትዮዽያ የተማረ ዜጋ 
ያስፈልጋታል የሚለው ሀሳብ ዘመናዊ ትምህርት 
እንዲጀመርና እንዲስፋፋ አንድ ምክንያት ነበር::

አፄ ሃይለስላሴም በምዕራባውያን እድገት 
ቀናተኛ ስለነበሩ በቀጥታ የእንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ 
አሜሪካ የትምህርት ካሪኩለም ኮፒ በማድረግ 
በሃገራችን ከ1ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ከዚያም አልፎ 
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በሌላ ክልሎች እንደ 
መምህራን ማሰልጠኛና የቴክኒክ ኮሌጆች ተከፍተው 
ብዙ አስተማሪዎች በማፍራት ምንም እንኳ 
ለሁሉም ጠቅላይ ግዛቶች እኩል ዕድል የሚሰጥ 
ባይሆንም በሶስት ደረጃ ማለትም ከ1ኛ እስከ 6ኛ፣ 
ከ7ኛ እስከ 8ኛ፣ ከ9ኛ እስከ 12ኛ በመክፈል ያገሩን 
ሰርዶ በሃገሩ በሬ እንደሚባለው የምዕራባውያን 
ድጋፍ ያልተለየው በሃገር አስተማሪ ላገር ታዳጊ 
ወጣቶች ትምህርት መስጠት ተጀመረ:: 

በዚያ ወቅት ሲማሩ የነበሩ አብዛኞቹ 
የገዥዎች፣ የመሳፍንቶች፣ የእነሱ አጃቢዎች የሆኑ 
ምስለኔዎች፣ በመጠኑም በአውራጃና ወረዳ ከተሞች 
የሚገኙ ነጋዴዎች፣ እንዲሁም ነቃ ያሉ በከተሞች 
አካባቢ የሚኖሩ ሃብታም ገበሬዎችና የከተማ 
ነዋሪዎች ልጆች በተጨማሪም በወቅቱ ፍትህ 
የሚባል ስላልነበር በዳኝነት ክርክር የነበራቸው 
ተሟጋቾች ልጆች ይማሩ ነበር:: ምክንያቱም 
ለሚያደርጉት ክርክር በራፖር ፀሃፊዎች ገንዘባቸውን 
ወጪ ያደርጉ ስለነበረ ነው::

በአፄ ሃይለስላሴ ዘመነ መንግስት የተሻለ 
ደሞዝ ይወስዱ የነበሩ፣ ሱፍ (መልካም ልብስ) 
የሚለብሱ፣ በአውደ ዓመት ሙክት የሚያርዱ፣ 
ቤተሰቦቻቸው መልካም ኑሮ የሚኖሩ፣ ልጆቻቸውን 
በሚገባ  የሚያስተምሩና፣ የሚዝናኑ አስተማሪዎች 
ነበሩ::

በዘመኑ “የኛ ሙሽራ ኩሪ ኩሪ ወሰደሽ 
አስተማሪ” ይባል ነበር:: አስተማሪ ክቡርና ሃብታም 
ስለነበር ነው:: በዚያ ግዜ አስተማሪ በወላጆች 
የተከበረ፣ በተማሪዎች የሚወደድ፣ ክብሩን ጠብቆ 
የሚዝናና፣ የሰውነቱ ምቾት ከነቤተሰቡ ወዛምና 
ለአካባቢው ማራኪ ነበር:: ጥሩና መልከ መልካም 
የትልቅ ሰው ልጅ እንደ ሚስት ሆና የሚያገኝ 
መምህር ነበር::

በዘመነ አፄ ሃይለስላሴ በሀገራችን 
ህዝብ የመልካም አስተዳደር፣ ፍትህ፣ ነፃነትና 
የሕግ የበላይነት ስላልነበረ እንዲሁም ሰብአዊና 
ዲሞክራሲያዊ መብቶች የማይከበሩበት የንጉሱ 
ቤተሰቦችና መዋቅራቸው ከህዝቡ በላይ ሆነው 
አሁን እንዳሉ ባለስልጣኖች የተለዩ ፍጡራን ሆነው 
ራሳቸውን እንደ ቅብዐ ቅዱስ እንደተቀቡ አድርገው 
በማሰብ ነገር ግን የተበላሹና  በህዝብ ንብረትና 
ገንዘብ ልጆቻቸውን በውጭ ሃገራት የሚያስተምሩ 
ገንዘብ ለዘር ማንዘራቸው በውጭ ሃገር ያስቀመጡ 
ነበሩ:: 

ለዚህ የገዥዎች ብልሹ አስተዳደር 
ከአስተማሪነት እባረራለሁ ጥቅሜና የቤተሰቦቼ 
ጥቅም ይነካል ብሎ እንደዛሬው አንዳንድ መምህራን 
ራስ ወዳድነት ሳያጠቃው ግንባር ቀደም በመሆን 
ዘውዳዊውን አገዛዝ በመቃወም እንደ መሪ ሆነው 
ተማሪዎችንና ህዝብን በቅርበት በማንቃት የዘውዳዊ 
አገዛዝ ከመሰረቱ ያናጋ፤ ያን እንቅስቃሴ ወደ ገጠር 
ገበሬና የከተማ ላብአደር በማስፋት ህብረተሰቡ 
ለለውጥ እንዲነሳ ያደረገ አስተማሪ ነበር:: የአዲስ 
አበባ ዩንቨርሲቲዎችና የሌሎች ኮሌጆች ፀረ ዘውዳዊ 
አገዛዝ መሰረት የነበረ አስተማሪ ነበር:: ስለሆነም 
የድሮ አስተማሪ ለራሱ ጥቅም ብቻ የማያስብ፣ 
የህዝብን ፍላጎት የሚያስቀድም፣ የማይፈራ የህዝብ 
መብራት ነበር::

የአፄው ስርዓት ተገርስሶ ሊወድቅ 
የቻለው፤ ምንም እንኳ ደርግ ተጠግቶ ቆይቶ 
ቢነጥቀውም፤ ዋና ተዋናዩ አስተማሪ ነበር::

የደርግ ስርዓት ፀረ ዲሞክራሲ መሆኑን 

አውቆ በመላው ሃገራችን ከዳር እስከ ዳር ፀረ ደርግ 
ፖለቲካ ድርጅቶች እንዲፈጠሩ ያደረገም አስተማሪ 
ነበር:: ብዙ ሰዎች ፀረ አፄው ስርዓትና ፀረ ደርግ 
ወታደራዊ ስርዓት ህዝቡን ያነሳሱ የአዲስ አበባ 
ዩንቨርሲቲ ተማሪ ብቻ አድርገው የሚያቀርቡ 
አሉ:: ነገር ግን የዩንቨርሲቲው ህብረተሰብ ስብሰብ 
ያለው በመሆኑ እንዲሁም በመናገሻ ከተማ የሚኖሩ 
በመሆኑ ጎላ ብሎና በቅርበት ለዘውዳዊ አገዛዝ ስጋት 
ቢሆንም በከተማም በገጠርም ተሰግስጎ የለውጥ 
ረመጥ ፈጣሪ ግን አስተማሪ ነበር::

በሌላ በኩል በትምህርት ጥራትም በአፄ 
ሃይለስላሴ ስርዓት የተሻለና በሳል ተማሪዎች 
የሚፈጠሩበት ዘመን ነበር:: ለዚህ ውጤት 
አሁንም የመምህራን አገር ወዳድነትና ለህብረተሰቡ 
ተቆርቁረው ከልብ ያስተምሩ ስለነበር ነው:: 
በሙያቸውም እንደዛሬው በቀበሌ መሃይሞችና 
የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ፖለቲካ ጣልቃ ገብተው 
የሚዘባርቁበት አልነበረም:: ነፃ ሆነው በተሰጣቸው 
ካሪኩለም የሚያስተምሩ ነበሩ::
በዘመነ ወታደራዊው ደርግ የአስተማሪ ነፃነትስ

በዘመነ ደርግ ለትምህርትም ለአስተማሪም 
የሚሰጠው ክብር እጅጉን ዝቅተኛ ነበር:: እንዲያውም 
ወታደራዊ ደርግ ከጌቶቹ ዘውዳዊ አገዛዝ ተምሮ 
ከ12ኛ እስከ ዩኒቨርሲቲዎች እድገት በህብረት 
ዘመቻ በሚል አዋጅ በማውጣት ምሁሩ ተሰብስቦ 
ሁከት እንዳይፈጥርበት እንዲበታተን አድርጎታል:: 
በተለይ ምሁራን መፈልፈያ በሆኑ ዩኒቨርሲቲዎችና 
ኮሌጆች እንዲዳከሙ አድርጓል::

የአስተማሪ ኑሮም እየተጎሳቆለ ሄደ:: 
ነፃነትም ተከልክሎ የትምህርት ጥራትም በሽተኛ 
ሆነ:: የመምህራን ክብርም ከሚታሰበው በላይ 
ዝቅተኛ ሆነ:: ወታደራዊ ደርግ ሰው አስተምሮ 
በሳይንስ እንደማነፅ ሁሉም ነገር ለወታደራዊ ሃይል 
ግንባታ ሆኖ የሃገራችን የተማሩ ወጣቶችና አንጡራ 
ሃብትም ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ይዝመት 
አለ::

የኢትዮዽያ ሃገር ወዳድ አስተማሪም 
የደርግን ፋሽዝም ለመጀመሪያ ግዜ ነቅቶ ደርግን 
“ፀረ ህዝብ ነው ለሃገራችን አይጠቅምም መጥፋትም 
አለበት” በማለት ፖለቲካ ፓርቲ ፈጥሮ ትጥቅ 
በማንሳት በረሃ የወጣ አብዛኛው አስተማሪ ነበር:: 
ይህን ስል ግን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ማግለሌ 
አይደለም:: በወቅቱ የነበሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 
በተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ተሰልፈው ከባድ 
መስዋዕትነት ከፍለዋል:: ጠንካራና የህብረተሰቡን 
የወደፊት ዕጣ የሚያስብ ነበር:: 

እንግዲህ የአስተማሪን ጉዳይ ካየን ታሪኩ 
ብዙ ነው:: ያኔ አስተማሪ በ17 ዓመት የወታደራዊ 
ደርግ ግዜ አብዛኛው ወደ ትግል በረሃ ወጥቶ ደርግን 
ሲፋለም ገሚሱ ደግሞ የደርግ አፈና ሳይገድበው 
ከደርግ መሃል ሆኖ በህቡዕ ድርጅት በረሃ ለወጡ 
ድጋፍ በማድረግ ደርግን ለመደምሰስ ወሳኝ ሚና 
ነበረው:: ያ በአፄ ሃይለስላሴ የነበረው ክብር ግን 
እየተነፈገ ኑሮው እየተበላሸ የትምህርት ጥራትም 
እየተኮላሸ ሄደ፡፡ የአስተማሪን መብት መንጠቅ 
በደርግ ግዜ ህመሙ የጀመረ ቢሆንም በኢህአዴግ 
መንግስት ግን ወደ ሞት አፋፍ ቀርቧል::

የአስተማሪ ኑሮና ክብር በዘመነ ህወሓት-
ኢህአዴግስ?

የሃገራችን አስተማሪ ህወሓት ኢህአዴግ 
ስልጣን በያዘበት መጀመሪያ አካባቢ መብትና ነፃነት 
አገኘሁ ብሎ ያለውን ሞያ አሟጥጦ ለተማሪው 
ለማስተላለፍ ያለ እረፍት ቅዳሜ፣ እሁድ፣ ጥዋት፣ 
ማታ ሳይል ጊዜ ሳይገድበው በነፃነት ያስተምር 
ነበር:: በተለይ እኔ በነበርኩበት ትግራይ ክልል 
የነበሩ አስተማሪዎች ‹‹ወንድሞቻችን ያለቁበትን 
ስርዓት እኛም በሙያችን ያለአንዳች ልግምት 
እንስራ›› የሚል መፈክርና ተግባር ነበራቸው:: 
በኑሮዋቸው (በደሞዛቸው) ግን ምንም ለውጥ 
አልነበረም:: በዚያም ወቅት እንደዛሬው 10ኛና 12ኛ 
ክፍልን እየወደቀና ከዩኒቨርሲቲ የሚመለስ ተማሪ 
አልነበረም:: አስተማሪዎች በደርግ ደካማ ካሪኩለም 
የተማረን ተማሪ በአስተማሪዎች ልዩ ድጋፍ ያልፍ 
ነበር:: በዚያ ጊዜ የትግራይ አስተማሪዎች ጥዋት 
ተነስተው ቲቶሪያል ያስተምሩ ነበር:: 

ህወሓት ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ ከሁለት 
ዓመት በኋላ የአስተማሪዎች አንድነትን የሚሰነጥቅና 
ሞራል የሚሰብር ሬር ስትራክቸር(የእድገት 
እርከን) በሚል ኣስተማሪዎች በሙያ ተገምግመው 
እንደየብቃታቸው ደረጃ እንዲሰጡ በማለት 
በካድሬዎች የሚመራ ስብሰባና ግምገማ ተጧጧፈ:: 
አስተማሪዎች ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ሲገማገሙና 
ነጥብ ሲሰጡ ካድሬዎች ግን እንዴት እገሌ 70፣ 
80፣ 90 ፐርሰንት ያገኛል? በማለት አስተማሪዎች 
የሰጡትን ነጥብ በማጣጣላቸው በአስተማሪዎች 
ትልቅ ቅሬታ ተፈጠረ:: በአስተማሪዎች መካከልም 
ክፍፍል እንዲፈጠር ተደረገ:: አስተማሪዎች 
በመማርና ማስተማር ሙያ በሚመለከት ዋና 
መለኪያ፤ ማነው የህወሓት አባል? ማነው አባል 
ያልሆነ? በሚል አስተማሪዎች የቤትና የውጭ 
ልጆች ሆኑ::

የፓርቲ አባልነት በአስተማሪዎች 
ብቻ ተወስኖ አልቀረም:: ተማሪዎችም በየክፍሉ 
ሕገ መንግስቱን በሚፃረር የህወሓት ሴል 
ተመሰረቱ::ኣሁንማ ለትምህርት ጥናት በሚል 
ሽፋን በግልፅ ኣንድ ለኣምስት ኣደረጃጀት የህወሓት 

መዋቅር ሁነዋል$  በአፄ ሃይለስላሴ የነበረ የአስተማሪ 
ክብር በተማሪዎችና በቀበሌ ሴቶች ሙያ በጎደለው 
አካሄድ ተደፈረ:: ከዚያ በኋላ የቅን አስተማሪዎች 
ሞራል እየተነካ ሄደ፣ ኑሮውም ተጎሳቆለ፣ ድሮ 
በቅድሚያ ሚስት የሚያገኝ የነበረ “የኛ ሙሽራ 
ኩሪ ኩሪ፣ ወሰደሽ አስተማሪ” እንዳልተባለ አሁን ያ 
ክብር ነበር ከመሆኑም በላይ ተንቋል:: እንደድሮው 
ሱፍ ለባሽ አይደለም፣ አይዝናናም፣ ሰውነቱ የከሳና 
ወዝ የሌለው አስተማሪ ነው:: እንደድሮውም 
ሙክት መግዛቱ ቀረ:: ሙያውን ጠልቶታል:: ዱሮ 
አስተማሪ የተረጋጋ ኑሮ የነበረው ሲሆን አሁን 
ካሉት የመንግስት ሰራተኞች አንፃር ግን በጨለማ 
ውስጥ የሚኖር አስተማሪ ነው::

በስራው የሚገመግመው በአስተማሪነት 
ሙያ የሰለጠነ ሳይሆን በቀበሌ አስተዳዳሪዎችና 
በሙያው ምንም ቅርበት በሌላቸው በአቅም እጅግ 
ዝቅተኛ በሆኑ ግለሰቦች ናቸው::

የአሁኑ አስተማሪ እንደድሮው አንድነት 
ኖሮት በስርዓቱ የሚፈፀሙ በደሎችን አይቶ ሂስ 
ለማድረግ ወይም ፖለቲካዊ፣  ኢኮኖሚያዊና 
ሙያዊ ተቃውሞን ለመግለፅ አንድነቱ ከመላላቱ 
የተነሳ እርስ በርሱ የሚፈራራና የሚጠራጠር ፈሪ 
ሆኖዋል:: ሌላው ቀርቶ ለጥናት በሚል ሽፋን 
በትምህርት ቤት ውስጥ በ1/5 ኔትወርክ የተማሪዎች 
ቡድንን አስተማሪው ይፈራል፤ ይሰጋል፡፡  በዚህም 
አንድነቱን እያጣ ነው:: አሁንማ አስተማሪዎችም 
በ1/5 ኔትወርክ መደራጀት አለባቸው ተብለዋል:: 
ይህን ታድያ የትምህርት ነፃነት ወይስ የአይነ ቁራኛ 
እስረኛ እንለዋለን?

በአለባበሱን ብንመለከት ድህነት ምክንያት 
ከተማሪው በታች ነው:: ያቺ ሙሽራ ኩሪ ኩሪ ወሰደሽ 
አስተማሪ የምትባል የነበረች ኮረዳም እንዴት ብላ 
ለአስተማሪ ልትሞሸር የሚበላ፣ የሚለበስ፣ በአውደ 
ዓመት የሚታረድ፣ የሚጌጥ የት ያገኝና:: 

የዘንድሮው ደሞዝ ጭማሪ ሚኒስትሩ 
እንዳሉት “ኑሮውን የሚቀይር፣ ለራሱና ለቤተሰቡ 
የሚያዝናና” እንዳሉት ሳይሆን ከ50 እስከ 142 
ብር ሆና ቀረች:: ኑሮውን ልትቀይረው ይቅርና፣ 
ልታዝናናው፣ ልብሱን ሊቀይርበት ጥሩ ጫማ 
ሊረግጥ ይቅርና ጭማሪው የዶሮን ዋጋ እንኳን 
አልሆነችም:: እንግዲህ በደሞዝ ጭማሪውና 
በእርከን ማሻሻያው የተቆጡ በመላው አገር 
የሚገኙት አስተማሪዎች አንድ አንዱ ቦታ ላይ 
አፈናው በርትቶባቸው ውስጥ ለውስጥ በማንሾኳሸክ 
ተቃውሞዋቸውን ሲገልፁ ግማሹም እስከ ስራ 
ማቆም ኣድማ በመታበት ግዜ ብዙ ኣዲስ ነገርና 
መፍትሄ ያመጣሉ ተብለው የማይጠበቁ ጠቅላይ 
ሚኒስትራችን በፓርላማ ቀርበው 99 በመቶ 
አስተማሪ ደስተኛ ነው ብለው አይናቸውን በጨው 
ኣጥበው ተናገሩ$ አቶ መለስ ስልጣናቸው ላይ 
የሚያነጣጥር የህዝብ ጥያቄ ሲነሳባቸው አንድ 
የተለመደ ኣሰራር ኣላቸው$ ጥያቄውን በማንቋሸሽ 
ጠያቂውን ወንጀል ጋር በማስጠጋትና ጥላ ሸት 
በመቀባት ባላቸው ስልጣን ተጠቅመው መወንጀልና 
ማሰር እንዲሁም ከስራና ከተለያዩ መንግስታዊ 
ግልጋሎቶች ማግለልና እንዲሰደድ ማድረግ . 
. . . . . . . ወዘተ$ ለምሳሌ  የኢህአዴግና 
የጠቅላይ ሚኒስትሩን ድክመት በጥብቅ የሚኮንኑ 
ጋዜጠኞችን ሽብርን በመደገፍ” የኣሸባሪ ኣባል 
በመሆን ወዘተ የሚሉ ስም ተለጥፎባቸው ለእስርና 
ከኣገር ለመሰደድ አደረጉዋቸው፤ ጠንካራ ኣማራጭ 
ፖለቲካ ድርጅቶችም የኣሸባሪዎች ኣባላት የሚመሩት 
እያሉ ከህዝብ ለመነጠል መሞከርና ጠንካራ 
ኣመራሮች በተለይ ወጣቶች በማሰር ለማሸማቀቅ 

የሚያደርጉት ሙከራ ኣስቀድመው በፍርድ ቤት 
ብይን ሳይሰጠው ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
በፓርላማቸው እንዳሰፈራሩትና እንደተገበሩት 
ኣሁንም ኣስተማሪዎች ላይ እየደገሙት ይገኛሉ$ 
ራስህ ልትሰራው ያሰብከውን ኣስቀድመህ በሌላ ሰው 
እንዲተገበር እንደተጠየቅክ አስመስሎ የማቅረብ (fore 
shadowing) ስልትን እንዲህ በማለት አቀረቡት$ 
“እነዚህ በእርከን ማስተካከያው ያለተደሰቱት 
ኣስተማሪዎች ድሮውም ተማሪዎችና ወላጆቻቸው 
ብቃት የሌላቸው ኣስተማሪዎች ለምን ይመደቡብናል 
ኣባሩርልን ብለውን ነበር” ብለው የቅድመ ማጥቃት 
ዛቻ በተለመደው ቦታ (በፓርላማቸው) የውስጥ 
ችግራቸውን ህዝቡና ተማሪው ላይ ለማላከክ 
እጃቸውን እያወራጩ ነገሩን$ ለነገሩ ብቃት የሌሌው 
ኣስተማሪም ቢመደብ ተጠያቂው መንግስታቸው 
እንጂ ኣሰተማሪዎቹ ኣይደሉም ምክንያቱም 
ድሮውም ህዝብና ኣማራጭ ፓርቲዎች እንደሚሉት 
የትምህርት ጥራት ከኣካዳምያዊ ነፃነት የተያያዘ 
ነውና በፖለቲካ ኣመለካከት ያለቦታቸው የተቀመጡ 
ካድሬ ኣሰተማሪዎች ኣሉ ብለው ለሚጮሁት 
ጩኸት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተዘዋዋሪም ቢሆን 
ማመናቸውን ያመላክታል$

ከላይ እንደጠቀስኩት የባሰ ነገር 
ደግሞ ፍፁም ነፃነቱን ማጣቱ ነው:: በተለይ 
ከመምህራን ኮሌጅ በሰርተፊኬትናዲፕሎማ 
የተማሩ በየገጠሩ የሚገኙ አስተማሪዎች ያቺ 
ሙያቸው ስለማታስተማምን አንደኛ የፓርቲ አባል 
መሆን አለባቸው:: ሁለተኛ የማስተማር ስራቸውን 
ትተው የአብዮታዊ ዲሞክራሲ አላማዎች ለማስረፅ 
በቀበሌዎች እየታዘዙ በየገጠሩ እየዞሩ ህዝብን 
ለማደናገር ያስተምራሉ:: ሶስተኛ ተማሪዎች ያጥኑ 
አያጥኑ በቀበሌዎች ትዕዛዝ አንድ ተማሪ መውደቅ 
የለበትም ስለሚባል በወረዳዎችና በቀበሌ በየገጠሩ 
የሚያስተምር አስተማሪ ነፃነቱን ተነጥቆ ለራሱ 
ታፍኖ እያፈነ የሚኖር አስተማሪ ነው:: በአጠቃላይ 
የክልላችን አስተማሪ ከኑሮው ጀምሮ እስከ ነፃነቱን 
መነጠቁና ከፍጡራን በታች የሚኖር ሞራሉ 
የተነካ ሆኖዋል:: እንደ ዘመነ አፄውና ዘመነ ደርግ 
የነበሩ አስተማሪዎች መንግስታትን አናግቶ እስከ 
መጣል ሊደርስ ይቅርና ለራሱም ነፃነት ሊከራከር 
አልቻለም:: ለዘንድሮ አስተማሪ ፅናቱን ይስጠው 
ከማለት በስተቀር ምንም ማለት አይቻልም:: በተለይ 
ደግሞ በትግራይ ያለው አስተማሪ እንደ መድሃኒት 
ፋብሪካ ጥራት መፈተኛ ጥንቸልና አይጥ ሆኗል::

እስቲ በትግራይ ክልል ያለ አስተማሪ 
በተጨባጭ ምን እያደረገ ነው? ችግሩን ለመቋቋምስ 
ምን እርምጃ እየወሰደ ነው? ምናልባት ይህ ሰው 
በትግራይ ክልል ያሉ አስተማሪዎች ብቻ ለምን 
ይነግረናል ትሉኝ ይሆናል:: በሃገራችን ስላሉ 
አስተማሪዎች የማውቀውን ከመግለፅም ወደኋላ 
አልልም:: ይሄን ግን በቂ መረጃ ሳገኝ እመለስበታለሁ 
በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ግን በትግራይ 
ክልል የሚታየው ችግር በሁሉም ክልሎች 
መስተዋሉ ነው:: ስለዚህ በትግራይ የአስተማሪው 
ሁኔታ በትንሽ ላውራችሁ::

1. አብዛኛው አስተማሪ 
በሙያው ለመስራት ደስተኛ አይደለም:: ሌላው 
ቀርቶ የህወሓት አባላቶች የሆኑትም ደስተኞች 
አይደሉም::ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 99 በመቶ 
ኣስተማሪ በተደረገለት የእርከን ማስተካከያ ደስተኛ 
ነው እንዳሉት ኣይደለም$

2. በትግራይ ክልል ካሉት 
አስተማሪዎች እጅግ ብዙ የሚሆኑት የመማር 
ማስተማር ስራቸውን እየጣሉ ወደ ስደት 
ማለትም ወደ ሳዑዲ፣ እስራኤል፣ ሱዳንና ሌሎች 
ሃገሮች ተሰደዋል:: አንድ አንዶቹ አስተማሪዎች 
ለትራንስፖርትና ለስንቃቸው ከደደቢት የብድር 
ተቋም ብድር እየጠየቁ ገንዘብ ይዘው ይሄዳሉ:: 
የነዚህ አስተማሪዎች ወደ ስደት መፍለስ በመላው 
የትግራይ ዞኖችና ወረዳዎች ቢሆንም በምስራቃዊ 
ዞንና በሰሜን ምዕራብ ዞን እጅጉን የተባባሰ ነው:: 
የክልላችን አስተዳዳሪዎች ይህ የአስተማሪዎች 
ፍልሰት ሆድ ይቻለው ብለው ዝምታን መርጠው 
ይገኛሉ:: በአንፃሩ በትግራይ የመማር ማስተማር 
ሂደት በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለ ዲስኩራቸውን 
ይነዛሉ::ሃቁ ግን ስደቱን ነው እያየን ያለነው$

3. የቀረው መምህር ከላይ 
እንደተገለፀው ነፃነቱን አጥቶ ለህሊናው መስራት 
ረስቶ በስመ የፖለቲካ ፓርቲ አባልነት በአጉል 
ተስፋ የህልም እንጀራ ለመብላት ይታትራል::

4. አንዳንዱ መምህር ደግሞ 
ችግሩን ችሎ ጥርሱን ነክሶ የሚኖር ነው:: 
የሚያሳዝነው ግን በስደት ቀይ ባህር ሰሃራ 
በረሃዎችን አቋርጦ ሲሰደድ በባህርና በነበልባል 
ፀሃይ ተቃጥሎ የሚቀረው ነው:: 

እንደኔ እምነት ግን አስተማሪዎች 
የ60ዎቹ ዓ.ም. ወንድሞቻቸውና አባቶቻቸውን 
ኮቴ ተከትለው ለፍትህ ለነፃነትና ዴሞክራሲ ሲሉ 
ብዙ መስዋዕትነት እንደከፈሉ በሰላማዊ መንገድ 
ተደራጅተው ቢታገሉ መሰረታዊ መፍትሄ ሊያገኙ 
ይችላሉ:: የቀደምት ወንድሞቻቸውና አባቶቻቸው 
እንዳደረጉት፤ በጉልበት ሳይሆን፤ በሰላም ለመታገል 
ዕድል አለ:: እንደነዚያ ከባድ መስዋዕትነት 
አይጠይቃቸውምና::

    
           ቸር ያሰንብተን

አቶ አስገደ ገ/ስላሴ
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አለም አቀፍ

ካሳሁን አ.

በፈረንሳይ እየተካሄደ ያለው ፕሬዚዳንታዊ 
ምርጫ እየተጧጧፈ ይገኛል። ባልታሰበ እና 
ባልተጠበቀ መንገድ የኒኮላስ ሳርኮዚን መንግስት 
የሚገዳደር ፖለቲካ ፓርቲ እና መሪ ወደ መንበረ 
ስልጣኑ እየተጠጋ ለመሆኑ አመላካች ፍንጮች 
መታየት ጀምረዋል። ለዚህ ትልቁ ማረጋገጫ 
የሚሆነው የመጀመሪያው ዙር የፕሬዚዳንታዊ 
እጩ መረጣ ውጤት ነው።

ምንም እንኳን በፈረንሳይ ላለፉት 17 
ዓመታት የግራ-ዘመም ፖለቲካ ፓርቲ በስልጣን 
ላይ መውጣት ሳይቻለው ቢቀርም አሁን እየተካሄደ 
ያለው ምርጫ ውጤት ተራው የእነርሱ ለመሆኑ 
አመላካች ነው።

ፍራንኮይስ ሆላንዴ የግራ-ዘመም 
ፓርቲያቸውን ይዘው ይህንን ታሪክ ለመቀየር የቀኝ 
ክንፍ ተወካይ ከሆኑት በአሁኑ ፕሬዚዳንት ኒኮላስ 
ሳርኮዚ ላይ በመጀመሪያው ዙር ድምፅ ማሰባሰብ 
ውጤት ብልጫውን ወስደውባቸዋል። ሆላንዴ 
በምርጫው ከተሳካላቸው እ.ኤ.አ. ከ1995 ወዲህ 
የግራ-ዘመም ፖለቲካ ክንፍን ወክለው የመጀመሪያው 
የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ይሆናሉ። ሚትራንድ ከ17 
ዓመት በፊት በፈረንሳይ የመጨረሻው የግራ-ዘመም 
ፖለቲካ ክንፍ ፕሬዚዳንት የነበሩ ሰው ናቸው።

በመጀመሪያ ዙር የምርጫ ውጤት 
መሰረት ሳርኮዚ 27.2% የሚሆነውን የመራጮች 
ድምፅ ያገኙ ሲሆን ሆላንዴ በበኩላቸው 28.6% 
የሚሆነውን ድምፅ ተቀዳጅተዋል።

ፈረንሳይ እንዲህ ባለ በተሟሟቀ የምርጫ 

ግብግብ ውስጥ ባለችበት በአሁኑ ወቅት ከምርጫው 
ፉክክሩ ጀርባ ሊተኮሩባቸው የሚገቡ ዋና ዋና 
ነጥቦች እንዳሉ ተንታኞች ይገልፃሉ።

የሁለቱ ፈረሶች እሽቅድምድም
በመጀመሪያው ዙር ፕሬዝዳንታዊ 

ምርጫ በአጠቃላይ ወደ አስር የሚጠጉ እጩ 
ተወዳዳሪዎች ተሳትፈውበታል። በስተመጨረሻም 
ከህዝብ ተሰብስቦ በተገኘው ውጤት በጥቅሉ እድል 
ፊቷን ወደ ሳርኮዚ እና ሆላንዴ ብቻ ያዘነበለ 
እንዲሆን አድርጐታል። በፈረንሳይ የምርጫ ህግ 
አንድ ግለሰብ የፕሬዚዳንትነት መንበረ ሥልጣኑን 
ለመረከብ የመራጩን ከ50% በላይ ድምፅ ማግኘት 
ይጠበቅበታል። በመጀመሪያው ዙር ምርጫ 
ከተሳተፉት ተወዳዳሪዎች መካከል አንዱም በምርጫ 
ህጉ ላይ የተቀመጠውን የአብላጫ ድምፅ መስፈርት 
ማሟላት ካልቻሉ ከተወዳዳሪዎቹ መካከል ሁለት 
አብላጫ ድምፅ ያገኙ እጩዎች ወደ ሁለተኛው ዙር 
ውድድር እንዲገቡ ይደረጋል።

በዚህ ወቅት ሌሎች በምርጫ ውድድሩ 
ተካፍለው የነበሩ እና የአንደኛነት አልያም 
የሁለተኛነት ደረጃን ማግኘት ያልቻለ ተወዳዳሪ 
ለመጨረሻው ዙር ማለፍ ባይችሉም ያገኙት ድምፅ 
ለሁለቱ አብላጫውን ድምፅ ላገኙ ተፎካካሪዎች 
በእጅጉ ይጠቅማል። ከሆላንዴ እና ሳርኮዚ በመቀጠል 
ሌሎች ድምፅ ካገኙ ተፎካካሪዎች መካከል ማሪን 
ለ ፔን ከቀኝ-ክንፍ 17.9% የሚሆነውን የመራጭ 
ድምፅ ስታገኝ ሜሌንኮን ከግራ-ክንፍ በበኩሉ 
11.7% በማግኘት አራተኛ ሆኖ አጠናቋል።

ምንም እንኳን እነዚህ ግለሰቦች 
ለፕሬዝዳንትነት የሚያበቃ ድምፅ ባያገኙም በቀጣይ 
ለፕሬዚዳንትነት የሚወዳደሩት ተፎካካሪዎች 
በመርዳት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ሊያደርጉ እንደሚችሉ 
ይጠበቃል። በተለይ በመጀመሪያው ዙር ምርጫ 
ውጤት የተሸነፉት ኒኮላስ ሳርኮዚ ለሁለተኛ ጊዜ 
በመንበረ ስልጣኑ መቀጠል ከፈለጉ ቢያንስ ቢያንስ 

የቀኝ ክንፍ ተወዳዳሪ የሆነችውን ለ ፔን የመራጭ 
ህዝብ ድጋፍ ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል።

የኢኮኖሚ አጀንዳ ጉዳይ
ለምርጫ ፉክክር ወሳኝ ናቸው ከሚባሉት 

ግብዓቶች መካከል በፉክክሩ ወቅት የሚነሳው 
የአጀንዳው ጭብጥ ጉዳይ ነው። በተለይ በአሜሪካ 
ይህ ጉዳይ ትልቁን ስፍራ ይይዛል። የኢኮኖሚ 
ጉዳይ በፈረንሳይ ፖለቲካም መድረክም ትልቅ 
የመፎካከሪያ ርዕስ ነው።

በዘንድሮው የፈረንሳይ ምርጫ የስራ 
አጥነት ጥያቄ እና የመንግስት ገንዘብ ወጪን 
በሚመለከት ትልቅ የመከራከሪያ አጀንዳዎች 
ናቸው። በመጀመሪያው ዙር ለሳርኮዚ ውጤት 
ማጣት የወጣቶቹ ተፅዕኖ ከፍተኛ እንደነበር 
ክርክሩን የታዘቡ ፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ። 
ወጣቶቹ የሳርኮዚ መንግስት የሚፈለገውን ያህል 
ስራ እንዳልፈጠረላቸውና ለዚህም ድምፃቸውን 
ለተቀናቃኙ ለመስጠት እንደተገደዱ ይገልፃሉ።

ሆላንዴ ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት 
መንግስት ከፍተኛ ገንዘብ በማውጣት ተሳትፎ 
ማድረግ እንዳለበት የሚያምኑ ሲሆን ሳርኮዚ 
በበኩላቸው የኢኮኖሚውን መነቃቃት ለማጐልበት 
አንዳንድ ቀረጦች ላይ ቅናሽ በማድረግ ማበረታታት 
እንደሚገባ ይከራከራሉ።

ምርጫውና ዩሮዞን
በአውሮፓ በተፈጠረው እዳ ቀውስ፣ 

በግሪክ እና በሌሎች አውሮፓ አገራት የተከሰተውን 
ኢኮኖሚ አለመረጋጋት እልባት ለመስጠት 

ከጀርመኗ መራሄ መንግስት አንጌላ ሜርከል ጋር 
በመሆን ኒኮላስ ሳርኮዚ ሰፊ ስራ ሰርተዋል። 
የመጀመሪያው ዙር በድል ያጠናቀቁት ሆላንዴ 
በምርጫው ቢሳካላቸውና ስልጣን ቢይዙ ይህንን 
ስትራቴጂ ይቀጥሉበታል ወይ? የሚለው ጥያቄ 
አጠያያቂ እንደሚሆን ሂደቱን የሚከታተሉ 

ተንታኞች ይገልፃሉ። 

በተለይ በምርጫ ፉክክሩ ወቅት ሆላንዴ 
ፕሬዚዳንት ሳርኮዚ ከሜርኬል ጋር ያደረጓቸው 
ስምምነቶች ዳግም ሊጤኑ እንደሚገባ አንስተው 
መከራከራቸው የዮሮዞን አካባቢ አገራትን ዳግም 
ወዳአለመረጋጋት የሚከት እርምጃ ሊወስዱ 
እንደሚችሉ ስጋታቸውን ይገልፃሉ። ፈረንሳይ 
የራሷን ውስጣዊ ችግር እልባት ሳትሰጥ ሌሎች 
አገራትን ወደ መርዳት ማዘንበሏ ትክክለኛ አካሄድ 
አይደለም የሚል አቋም አላቸው።

ሌላው ሆላንዴ በምርጫው ቢያሸንፉ 
ሊያደርጉ ካቀዷቸው ተግባራት መካከል በሀብታሞቹ 
ላይ ቀረጥ መጨመር የሚለው ሲሆን ይህም ከሌሎች 
አጐራባች የአውሮፓ እና ከተለያዩ የአለም አገራት 
ወደ ፈረንሳይ ብቅ ብለው መዋዕለ ነዋያቸውን 
የሚያፈሱ ባለሀብቶችን ከአገሪቷ ያሸሻል የሚል 
ስጋት መኖሩ ምርጫውን በትኩረት እንዲከታተሉት 
አድርጓቸዋል።

ፈረንሳይና አሜሪካ
ሆላንዴ በምርጫ ውድድሩ ከተሳካላቸው 

በዚህ አመት መጨረሻ የፈረንሳይን ጦር ሙሉ 
ለሙሉ ከአፍጋኒስታን እንደሚያስወጡ ቃል 
ገብተዋል። እቅዱ እውነት ይሁን አይሁን በፓሪስ 
እና ዋሽንግተን መካከል ውጥረት መቀስቀሱ 
አይቀርም እየተባለ ይገኛል። ሆላንዴ አሜሪካ 
ለፈረንሳይ በጣም እንደምታስፈልጋት ያውቃሉ። 
አሜሪካም አውሮፓን በደንብ ትፈልጋታለች። ስለዚህ 
በሁለቱ መካከል የጋራ የሆነውን ጥቅም ለማስጠበቅ 
ትብብር የግድ ስለሚያስፈልግ ሆላንዴ እንዳቀዱት 
ያደርጉታል የሚል እምነት እንደሌላቸው ታዛቢዎቹ 
ያስረዳሉ። ሌሎች ተንታኞች በበኩላቸው ምናልባት 
ፓርቲው ሶሻሊስት ግራ-ዘመም ከመሆኑ አንፃርና 
የኮሚኒስት ርዕዮት አለም ተከታዮች የሆኑ ግለሰቦች 
በውስጡ በመኖራቸው ከአሜሪካ ጋር የሚኖራቸው 
ግንኙነት ሊቀየር እንደሚችል እምነት አላቸው።

በፈረንሳይ የፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ፍጥጫ

3ኛ አርአያ የሚሆን ጥሩ የቅርብ ሞዴል- 
መሪ ማጣት 

 ሰዎች ባብዛኛው የአሳዳጊያቸውን፣ 
የመምህራቸውን፣ የባልንጀራቸውን የበላይ 
መሪያቸውን ባህሪያት በሞዴልነት ይወርሳሉ፡፡ ወደ 
ኢህአዴግ ስንመጣም በየደረጃው ያሉ ባለስልጣናትና 
መሪዎች የበላዮቻቸውን ተምሳሌትናነትና አምሳያነትን 
የመውረስ ባህሪ በስፋት ይንፀባረቃል፡፡ ይህን በምሳሌ 
ለማብራራት የቀበሌ ሊቀመንበር የኪራይ ሰብሳቢነት 
መጠንና ደረጃውን የሚወስነው የወረዳው አስተዳዳሪ 
በሚሰራውና በሚያራምደው የኪራይ ሰብሳቢነት 
አመለካከት መጠን ነው፡፡ የወረዳው አስተዳዳሪ ደግሞ 
የዞኑ አስተዳዳሪ በሚያራምደው የኪራይ ሰብሳቢነት 
መጠን እራሱን ይቀርፃል፡፡ እንዲህ እንዲህ እያለ 
እስከ ፌደራል ድርስ ይዘልቃል፡፡ እንግዲህ ጥሩም 
ሆነ መጥፎ  መሪ ለመሆን በቅርብህ ያለው አለቃህ 
ባህሪ ላንተ ማንነት ትልቅ መሰረት የሚጥል ነው፡
፡ ኪራይ ሰብሳቢነትንም ከምንጩ የጭቃ አረንቋ 
ማድረቅ የሚቻለው ኢህአዴግ ከቀበሌ እስከ ፌዴራል 
ያሉ በየደረጃው የሚገኙ መሪዎች ቢሮ ባለስልጣኖች 
ለቅርብ ተከታዮቻቸው ጥሩ አርዓያ (ሞዴል) መሆን 
ሲችሉ ብቻ ነው፡፡ አሁን ባለው የኢህአዴግ ሁኔታ 
ግን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ እንዳሉት መዋቅሩ 
የተጨማለቀ፤ በመንግስት ሌባ በግል ሌባ የተበከለ 
ብሎም ጥሩ አርዓያ መሆን የማይችል አመራር 
በመሆኑ ሊታሰብበት እንደሚገባ እጠቁማለሁ፡፡  

4ኛ ማቆሚያና ልጓም ያልተበጀለት የኑሮ 
ውድነት ፡- 

ሰዎችን በአብዛኛው ከትንሹ የዘበኝነት ስራ 
ዘርፍ እስከ ትልቁ የሚኒስትርነት ማዕረግ ድረስ ባሉ 
የስራ ዘርፎች ወደ ሙስና እንዲገቡ ከሚያስገድዳቸው 
ዋንኛ ምክንያት ሰዎች በሚያገኙት የደሞዝ መጠን 
ያለውን የኑሮ ውድነት ተቋቁሞ መኖር ባለመቻላቸው 
ነው፡፡ የእለት ጉሮሮን ለመሙላት ከደሞዝ ሌላ 
ተጨማሪ ገቢ የግድ እያላቸው በመቸገራቸው 
በስራቸው ላይ የኪራይ ሰብሳቢነት (ሙስና) ባህሪ 
እንዲነግስባቸው የተገደዱ መሆኑ” እንረዳለን፡፡ ስለዚህ 
ልዩ ተጨማሪ ገቢ የሚገኝበትን መንገድ ሁሌም 
ሲያስብ ያድራል፡፡ በአቅሚቲ እገባለሁ! አትገባም! 
አስወጣለሁ! አታስወጣም! በሚለው ንትርክ መሀል 
ተጨማሪ ገቢ የሚያገኝበትን መንገድ ሲፈላሰፍ 
ታገኘዋለህ፡፡ ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 
ሙስናን ከምንጩ ለማድረቅ በእውነተኛነት ከፈለጉ 
ሙሰኛ ባለስልጣኖችን ህዝቡ በመጠቆሙ የሚያበቃ 
አይሆንም፡፡ ጥቆማም በራሱ አንድ የሙስና ምንጭ 
ሊሆን እንደሚችል መገመት ያሻል፡፡ እጠቁምሀለሁ! 
አትጠቁመኝ! በራሱ ብዙ ሺዎች ወይም ሚሊየን 
ብር እንደሙስናው መጠን ሊያወጣ ይችላልና ይህም 
ዋናው የመፍትሄው አካል አይሆንም፡፡ በመሆኑም 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ባለ በሌለ ጉልበቶት የኑሮ 
ውድነቱን ለማቆም ቁርጠኛ መሆን ከቻሉና ይህን 
ካደረጉ ብዙዎቹን ህዝባዊ ጥያቄዎችን የሙስናና 
ኪራይ ሰብሳቢነት ችግርን ከምንጩ ማድረቅ ይችላሉ፡
፡ የዚህን ጊዜ ሙስና ለመስራት የሞራል ድፍረት 
የሌለው ትውልድና ባለስልጣን መፍጠር ይችላሉ፡፡

5ኛ የአፍ እንጂ ልብ ፖለቲካኛ ማጣት ፡- 
የኢህአዴግ ትክክለኛ ዓላማ አራማጆችም 

ትግሉን እየመሩ የመጡና የሚታገሉ ታጋዮች 
ዋንኞቹ ደጋፊዎችና የዓላማቸው ሰዎች ነበሩ፡፡ 
ቀሪዎቹ ደግሞ በመንገድ የተቀላቀሉና የድል አጥቢያ 

አርበኞች ናቸው፡፡ ከነዚህ ሁሉ የባሱትና ለአሁኑ 
ኢህአዴግ የእራስ ምታትና ኪራይ ሰብሳቢነት 
የዳረጉት ደግሞ ዓለማ የለሾች  ከነፈሰው ጋር 
የሚነፍሱ  እናቴን ያገባ ሁሉ አባቴ ነዉ የሚሉና 
በአፋቸው ኢህአዴግ በልባቸዉ ግን ባዶዎች የሆኑ  
በአፈ ጮሌነት  ስልጣን በመቆጣጠር በሚፈጠርላቸዉ 
እድል  በ24 ሰዓታት ዉስጥ ሚሊየነር የሚሆኑ 
ሌቦች ናቸው፡፡ እናም ሙስናን ከምንጩ ለማድረቅ  
እነዚህን ተስፈኞች በወንፊት ከፓርቲው ውስጥ 
ማጥራት ያስፈልጋል፡፡ እነዚህ ተስፈኛ ሌባ የአፍ 
ፖለቲከኞችን የማጥሪያዉ መንገድ በዋነኝነት ሁለት 
መሆኑን ልገልፅ እወዳለሁ፡፡ 

1ኛውና ዋነኛው ፓርቲው ራሱን 
የመፈተሻ ጊዜ መውሰድ ይኖርበታል፡፡ በዚህ ጊዜ 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እውነተኛ አብዮታዊ 
ዲሞክራቶችን ከአስመሳዮቹ ለመለየት ልክ ጫጩቶች 
እናት- ዶሮዋቸውን ተከትለው እንደሚሄዱ ሁሉ 
ኢህአዴግ ስልጣን ሲለቅ እውነተኛ አብዮታዊ 
ዲሞክራቶች  ከአቶ መለስ ዜናዊ ጋር ሲከተሉ  
የጭልፊት ልጆች የሆኑት ግን  እንደ ይሁዳ ወግድ 
ኢህአዴግ  ብለው አሳልፈው ይሰጡታል ወይም 
እንደ ጴጥሮስ ሶስት ጊዜ ክደውት ወደ መጡበት 
ይበራሉ፡፡ 

2ኛው የአፍ ኢህአዴግያዊያንን 
ከእውነተኞቹ የማጥሪያው መንገድ ነው ኢህአዴግ 
በመሆንና ባለመሆን መካከል የሚገኝ ማንኛዉንም 
ጥቅም ዜሮ የማድረግ ፖሊሲን ማራመድን ነው፡፡ 
ሰዎች  በአብዛኛው ኢህአዴግ የሚሆኑት የኢህአዴግ 
የጎሳ ፖለቲካ አምነውበትና ወደውት ሳይሆን ኢህአዴግ 
በመሆን የሚገኘውን ስልጣን፣ የመስሪያ ቤት  
ኃላፊነት፣  የደረጃ እድገት፣ ዝውውር፣  የትምህርትና 
የስራ እድል፣ ቤትና መሬት የማግኘት እድል ወዘተ 
ጥቅሞች ተራ ሰው ከመሆን በተለየ መልኩ የሚገኙ 
ጥቅሞች በመኖራቸው ነዉ፡፡ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች 
ሁሌም እነዚህን ጥቅሞች ለማስፋት እንጂ ህዝብን 
ለማገልገል ሀገርን የማልማትና የመቀየር ራዕይ 
የሌላቸው ከንቱ ሰዎች ናቸው፡፡ ስለዚህ የኢህአዴግ 
አባል በመሆንና ባለመሆን መካከል የሚገኝን ጥቅም 
ዜሮና ከዜሮ በታች ማድረግ ከተቻለ ኢህአዴግ ጋር 
የሚመጡ ሰዎች የዓላማ ፅናትና አፍቃሬ ኢህአዴግ 
የሆኑ የዓላማና ባለ ራዕይ ሰዎች ብቻ በማሰባሰብ 
ኢህአዴግ  የጥሩ ሰዎች ስብስብ ባለቤት የሆነ ፓርቲ 
ወደ መሆን እንዲሸጋገር መስራቱ ያዋጣል፡፡

አሁን ባለው ሁኔታ ኢህአዴግ መሆን 
ማለት ዜጋ በመሆንና ባለመሆን መካከል ያለ 
ልዩነት እስከመምስል የደረሰ በመሆኑ ለመዋቅሩ 
መጨማለቅና የጭቃ አረንቋ መሆን ዋነኛው 
ምክንያት ይኸው በዜጎች መካከል አድሎአዊ አስራር 
በመስፈኑ ሳቢያ ፓርቲው ጥቅመኛ ፖለቲከኛንና 
የዓላማ ፖለቲከኛኝን የመለየት አጣቢቂኝ ፈተና 
ዉስጥ በመግባት እድሜዉን እንዲያጥር እያደረጉት 
ነው፡፡ ስለዚህ «የሚሾመው ሁሉ ሲሾም፣ ያልበላ 
ሲሻር ይቆጨዋል » የሚለዉ ተረት የኪራይ 
ሰብሳቢዎች ተረት ብቻ ሳይሆን መርሃቸውም 
ጭምር ነዉ፡፡ እናም የተሾመ ሁሉ በፍጥነት ፊቱን 
ወደ ሙስና በር ያዞራል፡፡ይሞስናልም፡፡ ኢህአዴግም 
በየጊዜው በመሾም በመሻር ወርቅ የሆነዉን የልማትና 
የብልፅግና ዓመታትና ጊዜያት እያቃጠለ ይኸው 
21 ዓመት ሙሉ በቀን ሶስቴ መብላት አቅቶን 
የኢህአዴግን በተለይም የጠቅላይ ሚኒስትሩን በቀን 

ሶስቴ እንድትበሉ አደርጋለሁ ያሉትን ምኞት ብቻ 
እየበላን እንኖራለን፡፡ 
ህዝባዊ ጥያቄ ሶስት  - ኪራይ ሰብሳቢነትን እንዴት 

እንታገለው? 
ጠቅላይ ሚንስትር መለስ ዜናዊ ሁለት 

እጁና ሁለት እግሩ ያልታሰረዉ ሰፊ ህዝብ ኪራይ 
ሰብሳቢዎችንና የሌብነት ተስፈኞችን በመንግስት 
መዋቅርና በያሉበት ስፍራ ሁሉ እንድንታገላቸዉ 
ጥሪ አቀረቡልን እንጂ ሌቦቹን ከመጠቆም ያለፈ 
የትግል ስልት አልነገሩንም፡፡ ሙሰኛና ኪራይ 

ሰብሳቢዎችን የመታገያና የማፅጃ ዋነኛ መሳሪያዎች 
ግን ከላይ የተቀመጡት ሶስት ህዝባዊ ጥያቄዎችን 
በአግባቡ ምላሽ እንዲያገኙ ማድረግና ለሙሰኝነት 
መፈጠርና መስፋፋት ምክንያት ናቸው ያልኴቸው 
አምስት  ሁኔታዎች በግልባጩ አዎንታዊ ይዘት 
ያላቸው ሲደረጉ ያኔ ኪራይ ሰብሳቢነትን በዚህ 
ስልት በተጨባጭ መታገል እንደሚያስችል መገንዘብ 
ይቻላል፡፡

ኢትዮጵያ ከሀሳብ ልዩነትጋር ለዘላለም ትኑር !

አንድ እጁንየታሰረው ... ከገፅ 4 የዞረ
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ከታዴዎስ ታንቱ

ኮሶ ለታየው ሰው መድኃኒቱ ኮሶ፤
ማጠጣት ነው እንጂ መልሶ መልሶ።

አውደ ታሪክ

ከቀረርቶ የተወሰደ

ሊነጋ ሲል ይጨልማል። የብርሃን ተስፋ 
በፅልመት ውስጥ ይስተዋላል። ለጊዜው ግን ጨለማ 
ነግሰዋል። ጎሕ ሊቀድ ተቃርቧል። አርበኛው ትናንት 
ምሽት ላይ ከሰላሌ ተነስቷል። ሌሊቱን በሙሉ 
ተጉዟል። የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪን ሥጋ ለምድር 
አራዊትና ለሰማይ አእዋፍ ሊሰጥ ቆርጧል። በቁጭት 
አቋም ተመልሶ መጥቷል። በዋና ከተማችን ውስጥ 
ፋሽስቶችን ይባርካል። በጎራዴ ያወራርዳል። በሳንጃ 
ይበልታል። ለዓላማው በዓላማ አዲስ አበባን ለቅቆ 
በሔደ በአስረኛው ቀኑ ተመልሷል። ሐምሌ 21 ቀን 
1928 ዓ.ም. መሆኑ ይመዝገብልን። አርበኛው ባሁኑ 
ሰዓት የራስ መኮንን ደን እየተባለ ከሚታወቀው 
አጠገብ ደርሷል። ተአምር ሊሰራ ታጥቆ ተነስቷል። 
ከደኑ መግቢያ ላይ ግን የፋሽስት ኃይል መሽጓል። 
አርበኛው በዚህ ጭብጥ ላይ በቂ መረጃ ታጥቋል። 
አሁን የአካሄድ ስልት እንዲለውጥ የግድ ብሏል። 
ጀግናው አርበኛ መንገዱን ያስለቅቃል፡፡ ጨለማው 
እየበረታ ሄዷል። ምንም ነገር ማየት የማይታሰብ 
ሆኗል። አርበኛው ግን ፍጥነት ቀጥሏል። ወደ ምሽጉ 
ተጠግቷል! ተጠግቷል! በጣም ተጠግቷል። የፋሽስት 
ኃይል በተቃራኒ አቅጣጫ በተጠንቀቅ ቆሟል። አንድ 
ባላንጣ እንደ መጣበት አውቋል። ለይቶ እንዳያይ 
ጨለማው ጋርዶታል። በመላ በግምት ተኩሷል።ድም! 
አርበኛው ለስልቱ ከአፀፋው ታቅቧል፡፡ ድም! ድም! 
ድም! ድም! አሁንም የአፀፋ ድምፅ አልተሰማም። 
አርበኛው ግን ከብልጭታው አትርፏል። ሶስት 
ጣሊያኖችን ለይቷቸዋል። ደስ ብሎታል። ዳቦ 
በማር ይገምጣል። ጣሊያኖቹ ከምሽጋቸው ወደ 
ፊት መጥተዋል። አርበኛው ሃምሣ ሜትር ያህል 
በደረቱ ተስቧል። ድም! ድም! ድም! ድም! ቡም! 
ጥይት! ጥይት! ጥይት! ጥይት! ቦምብ! አርበኛው 
አከታተለባቸው። ጣሊያኖቹ ወደቁ። የተቀሩት 
በደኑ ውስጥ ተሽሎክሉከዋል፡፡ ፀጥታ ሆነ። ጎሕ 
በመጠኑ ፈንጥቋል። አርበኛው ቀስ ብሎ ወደ ፊት 
ይሄድ ገባ። ጠብመንጃውን በግራ ሽጉጡን በቀኝ 
እጁ ይዟል። ይሔዳል! ይሔዳል! በዝግታ እርምጃ 
የቀስታ ጉዞ ይስተዋላል! ጣቱን በሽጉጡ ምላጭ ላይ 
አሳርፏል። ከወደቁ ጣሊያኖች መካከል ያልሞተ ካለ 
ይጨርሳል። አሁን አጠገባቸው ደርሷል። ሶስቱም 
ጣሊያኖች በድነዋል። የአርበኛው ግምባር እንደ አበባ 
ፈካ። ‹‹የኢትዮጵያ አምላክ ላንተ ምን ይሳንሃል?›› 
አሰበ። በአንዱ ጣሊያን ሬሳ ላይ ወጥቶ ዓይኑን 
አጎረጠረጠ። እንደ መፎከርም ቃጣው። ጀግናው 
አርበኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ልጅ ግን የፉከራን መዘዝ 
ለመገንዘብ የአስተውሎት ደሃ አልነበረም። ጎሕ ገና 
እየቀደደ መሆኑን ልብ ብሏል።  አሁንም የጨለማ 
ብርድ ልብሷ አልተገፈፈም። የዓይን ዕይታ ከጥቂት 
ሜትሮች በላይ አይዘልቅም። ፋሽስቶች ተሽሎክልከው 
ወደ ደን ውስጥ ከመዝለቃቸው በስተቀር ያሉበት ቦታ 
በውል አልታወቀም። አርበኛው አሰበ።  በዚያ ሁኔታ 
ድምፅ ማሰማት አደጋ ያመጣል። ስሜቱን በስሜቱ 
ድል አድርጓል። የፉከራ አቋሙን በአቋም ሽሮታል። 
ጀግንነት ከአስተዋይነት ጋር ይሏል ይሄ ነው!

እናቱ ኢትዮጵያ በጠራችበት ሰዓት 
ጨርቄን ማቄን ሳይል ተገቢውን መልስ ከመቅፅበት 
የሰጠው ጀግናው አርበኛ ብዙም ሳይቆይ ሳንጃውን 
መዝዞ የቆመበትን ሬሣ አንገት ቆረጠው። ወዲያው 
የተቆረጠውን ጭንቅላት በፀጉሩ ይዞ ዓይኑን በዓይኑ 
ትኩር ብሎ ተመለከተው። ‹‹ምን ይመስላል?›› 
በውስጡ ውስጡን ጠየቀ። ጊዜ ለማባከን ግን 
አልፈለገም። ተገቢውን ሥራ ማከናወን ይመረጣል። 
የጣሊያኑን ጭንቅላት ወርውሮ ከሬሳዎቹ ላይ 
መሳሪያ ገፈፈ። አንድም ሳያስቀር ሰብስቧል። ጀግናው 
ታሪክ ሰርቷል። ባንድ ጊዜ ሶስት ገድሏል። ሙሉ 
ሰው ምትኩ! ከመነሻው ድል ተጎናፅፏል። ኩራ! ኩራ! 
እንኩራ!

ጀግናው የኢትዮጵያ ሕዝብ ልጅ ሙሉ 
ሰው ምትኩ ስምንት ተዋጊዎችን ብቻ አስከትሏል። 
አርበኛ ለነፃነቱ ይሰዋል። ፈሪ ለሆዱ ያድራል። 
ሁሉም የመነሻ ጀግኖች በስም ታውቀዋል። አኩሪ 
ተግባራቸው ደግሞ ጎልቶ ወጥቷል። ከተዋፅዖ 
መጠሪያ በላይ ማንነታቸውን ይናገራል። አዛዥ 
ሙሉ ሰው ምትኩ የዝርዝሩ መግቢያ ይሁን! አንድ! 
ሰባት (7) ጎራሽ ሽጉጥ ሳንጃና (ስልሳ አምስት) 65 
ጥይት ታጥቋል። አምስት ሺህ ጥይት (5000) 
ደግሞ በአህያ ተቀርቅቧል። ሁለት! አርበኛ አስፋው 
ኃይለ ሥላሴ ቤልጅግ መትረየስ፤ አንድ መቶ ሰላሳ 
ጥይት /130/ በድርብ ዝናር ሶስት! አርበኛ ወርቁ 
ስሜ ቤልጅግ ጠብመንጃ ሳንጃ አንድ መቶ ሃምሳ 
(150) ጥይት አራት! አርበኛ ሥዩም ከበደ ቤልጅግ 
መትረየስ ማውዜር ከአንድ መቶ ሃምሳ (150) 
ጥይት አምስት! አርበኛ ዋስይሁን አላምንህ ቤልጅግ 
ማውዜር ሣንጃና አንድ መቶ ሃምሳ (150) ጥይት 
ስድስት! አርበኛ ፋንታ ደስታ ቤልጅግ ማውዜር፤ 
ሣንጃና አንድ መቶ ሃምሳ (150) ጥይት ሰባት! 
አርበኛ እንግዳ ትሰሜ ቤልጅግ ማውዜር፤ ሣንጃና 
አንድ መቶ ሃምሳ (150) ጥይት ስምንት! አርበኛ 
ግራዝማች ሠራልኝ ተንሣው፤ ቤልጅግ ማውዜር፤ 

ሣንጃና አንድ መቶ ሃምሳ (150) ጥይት ዘጠኝ! 
አርበኛ ታደሰ ሠራልኝ፤ ቤልጅግ ማውዜር፤ ሣንጃና 
አንድ መቶ ሃምሳ (150) ጥይት አስር! አርበኛ 
መምሬ ግዛው፤ ቤልጅግ ማውዜር፤ ሣንጃና አንድ 
መቶ ሃምሳ (150) ጥይት ታጥቀዋል።

ውድ የኢትዮጵያ ህዝብ ልጅ ሙሉ ሰው 
ምትኩ ሐምሌ 22 ቀን 1928 ዓ.ም. ከፋሽስቶች ጋር 
ቀኑን ሙሉ ተዋግቷል። ሲመሽ ጦርነቱ ቆሟል። 
ጀግናው አርበኛ ባሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ውስጥ 
መሆኑን አንዘንጋ። የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል 
ለስለላና ለጆሮ ጠቢ ልዩ ትኩረት ሰጥቷል። ሲመሽ 
ከማደሪያው አጠገብ ስድስት ሰላዮች ተያዙ። ሁሉም 
አመኑ። ሙሉ ሰው ምትኩ ግን አልገደላቸውም። 
ድንጋይ ተሸክመው ምሕረት ለመኑ። ጀግና ሲቻለው 
ይምራል። ለጊዜው በእግር ብረት አሰራቸው። 
ጀግናው አርበኛ ሙሉ ሰው አሁን አዲስ አበባን 
ለቅቆ ወጥቷል። ለአርበኝነት የተፈጠረው ለጦርነት 
ተሰልፏል። የኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ከሀገራችን 
እስካልወጣ ድረስ ዕረፍት መች ያስባል? ነሐሴ 10 
ቀን 1928 ዓ.ም. ነው። አርበኛው ሙሉ ሰው አሁን 
ጉረኒ በተባለ ቦታ በከፍተኛ ውጊያ ላይ ተሰማርቷል። 
ጣሊያኖች በርቀት ከሬዲዮ ጋር ይጫወታሉ። ትእዛዝ 
ይሰጣሉ። አቤቱታ ይቀበላሉ። ባንዳው ግን ገፍቶ 
መጥቷል። ጦርነቱ ቀጥሏል። ለማዳ አገልጋዮች 
ተደምስሰዋል። አይጥ ሞቷን ስትሻ የድመት 
አፍንጫ ታሸታለች። ልቡ ያበጠበት ዝንጀሮ ከአንበሳ 
ይዋጋል። ምሱን አግኝቷል። አርበኛው ሙሉ ሰው 
ድል አድርጓል። በጉረኒ የወገን አሸናፊነት ተበሰረ። 
የሬሣ ነዶ ታሰረ። ባንዳ እንደ በሬ ታረደ። ወሬ ለወሬ 
ያህል አይደለም። ታሪክ ይናገራል። ነቃሽ ይዘናል።

በእናት ሀገሩ ፍቅር የተቃጠለው ጀግናው 
አርበኛ ሙሉ ሰው ምትኩ መለስተኛ ጦርነቶችን 
እያካሄደ መንዝ ደርሷል። መቼም ወሬ አይደበቅም። 
ደጃች መሸሻ ተወንድ በላይ የተባለ ግለሰብ ለፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ታማኝነቱን አረጋግጧል፡፡ 
ድፍን ሸዋ በዚህ ክስተት አዝኗል። የባንዳ አንገት 
ይቀላል። ጥር 22 ቀን 1929 ዓ.ም. ከምሽቱ 
በስምንት ሰዓት ላይ የደጃች መሸሻ ተወንድ በላይ 
ቤት ተከበበ። ጀግናው የኢትዮጵያ አርበኛ ማንንም 
አይፈራም። ባንዳው ደጃች መሸሻ የተጠናከረ ታጣቂ 
አሰልፏል። ጦርነት ተከፈተ። ሌሊቱን በሙሉ ውጊያ 
ሆነ። ጀግናው አርበኛ የበላይነቱን ይዟል። ጦርነቱ 
ቀጥሏል። ዛሬ ይለያል! ጥር 23 ቀን 1929 ዓ.ም. 
ንጋት ላይ የደጃች መሸሻ ታጣቂዎች ፈረጠጡ። 
አርበኛው በደጃች መሸሻ ቤት ላይ እሳት ለቀቀ። 
ባንዳው ደጃች መሸሻ ግን በእሳት በተያያዘው ቤት 
ውስጥ አልነበረም። ከግቢው እንዳልወጣ ታውቋል። 
በአንዲት ትንሽ ባለቆርቆሮ ክዳን ቤት ውስጥ 
አድፍጧል። ታጣቂዎቹ ተሸንፈው መፈርጠጣቸውን 
አውቋል። ምን ማድረግ ይችላል? ራሱን እንዳይገድል 
ባንዳ ልብ የለውም። መትረየሱን ደግኖ ፍልሚያውን 
እንዳይቀጥል ብቻውን ምን ያመጣል? ተስፋውን 
ቆርጧል። ‹‹ኑ ማርኩኝ!›› በማለት ገረዱን ላካት። 
አርበኞች ጊዜ አላባከኑም። ደጃች መሸሻን ከነበረበት 
አወጡት። ነገር ግን ከአርበኞች መካከል ብዙዎቹ 
ትእግስት አልነበራቸውም። ደጃች መሸሻን በጎራዴ 
ለማወራረድ ቸኩለዋል። አርበኛው ሙሉ ሰው 
ምትኩ ግን ትእግስት እንዲያደርጉ ከመምከር 
አልታቀበም። ብዙዎችንም ሐሳባቸውን እንዲለውጡ 
ለማድረግ ችሏል። ሆኖም አንዳንዶች ጎራዴ እየመዘዙ 
የደጃች መሸሻን አንገት ለመቅላት መንደርደራቸው 
አልቀረም።

ሁኔታው በእንዲህ እንዳለ ደግሞ 
ባንዳውን ደጃች መሸሻን ለማስለቀቅ ከሰላሌና 
ከደብረ ብርሃን የተውጣጣ ብዙ የፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል መምጣቱ ተሰማ። ደጃች መሸሻ ደስ 
አለው። የጦርነቱ ውጤት ምን ሊሆን ይችላል? 
ለትንቢት ነቢይነት ይጠይቃል። ጀግኖቹ የኢትዮጵያ 
አርበኞች ግን በተጠንቀቅ ቆመዋል። የማይቀረው 
ጦርነት ተለኩሷል። ከጧቱ 5 ሰዓት እስከ ምሽቱ 
1 ሰዓት ቀጠለ። የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል 
ፈረጠጠ። ጀግናው አርበኛ ድል አድርጓል። ቀጥሎ 
ምን ይደረግ? ደጃች መሸሻ ከዚህ ቀደም አንዱን 
አርበኛ ጅሩ ገበያ ላይ ሰቅሏል። አሁን ደግሞ እሱን 
ለማስለቀቅ ከመጣው ኃይል ጋር ጦርነት ተካሂዶ 
የሰው ሕይወት አልፏል። የአርበኞች ቁጣ አሻቅቧል። 
ትዕግሥታቸው ተሟጥጧል። ሁሉም ጎራዴውን 
መዝዞ ፉከራውን አቀለጠ። ማን ከማን ያንሳል? 
አንድ! ሁለት! ሶስት! አንገቱ ተቀልቶ ወድቋል። 
እጆቹ ከአካሉ ተለያይተዋል። እግሮቹ ከጉልበት በታች 
ሔደዋል። ዓይኖቹ በሣንጃ ተጎልጉለው ወጥተዋል። 
ጥርሶቹ በእርግጫ ረግፈዋል።  ደግሞ ይህን የጀግና 
መኳንንት ካባ ለባንዳ ማን ሰጠው? ልብሱን በሙሉ 
ገፈፉት። መላ አካሉን በጎራዴና በሳንጃ በጣጠሱት። 
አቤት እልህ!

ጀግናው የኢትዮጵያ ልጅ ሙሉ ሰው 
ምትኩ መጋቢት 26 ቀን 1929 ዓ.ም. ላይ በተደረገው 
ጦርነት ከፍተኛ ጀብዱ ፈፅሟል። በእለቱ ከ2 ሰዓት 
እስከ 8 በተካሄደው ጦርነት አርበኞች የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪን እያሳደዱ ቀጥተዋል። እንዲሁም 
መጋቢት 27 ቀን 1927 ዓ.ም. ከፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል ጋር ጦርነት ተካሂዶ አርበኞች ድል 
አድርገዋል። ጦርነቱ በዚህ ብቻ አላበቃም። ቀጥሏል። 
ሚያዚያ 10 ቀን 1929 ዓ.ም. በኰሎኔል ጋሬሊናና 
በማጆር ጆርዳኖ የተመራ ወራሪ ኃይል በእነ ሙሉ 
ሰው ምትኩ ድል ተደርጓል። በዚሁ ጦርነት ማጆር 
ጆርዳኖ ተገድሏል። እንዲሁም ትንቲ ጃርዲኖ 

የተባለ ፋሽስት ተደምስሷል። በጦርነቱ አጋሰሶች፤ 
በቁሎዎች መትረየሶችና ጥይቶች በምርኮ ከአርበኞች 
እጅ ገብተዋል። 

ቆፍጣናው አርበኛው ሙሉ ሰው ምትኩ 
ግንቦት 25 ቀን 1929 ዓ.ም. መርሓ ቤቴ ውስጥ 
ቀኑን ሙሉ ተዋግቷል። በዚሁ ጦርነት ቀኛዝማች 
ሀብተ ማርያም የተባለ ባንዳ ተገድሏል። ድል 
የጀግኖች ሆኗል። ጀግናው ሙሉ ሰው ምትኩ 
ለአርበኝነት ተቀብቶ የተሰማራ ይመስላል። በረሃብና 
በውኃ ጥም በበለጠ ይጠነክራል። የተለየ ፍጡር 
ይሆን እንዴ? ዛሬ ሰኔ 19 ቀን 1929 ዓ.ም. ነው። 
ጦርነት ተከፍቷል። ቀኛዝማች አያሌው የተባለ ባንዳ 
ከፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ እጅ አንድ ሺህ ተጨማሪ 
ብረት አግኝቷል። ከመጠን በላይ ይፎክራል። 
አርበኛውን ሙሉ ሰው ምትኩን እንደሚያሸንፈው 
ይናገራል። ደፋር ባንዳ ነው። ጦርነቱ ተፋፍሟል። 
ጀግና ይሰዋል። ጀግና ይገድላል። ከጧቱ በ5 ሰዓት 
የተከፈተው ጦርነት ከቀኑ በ10 ላይ በአርበኞች 
ድል አድራጊነት ተጠናቀቀ። ለማዳ አገልጋይ ባንዳ 
ቀኛዝማች አያሌው ተገደለ። በቅርቡ የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል የደጃዝማችነት ማዕረግ ሰጥቶት 
ነበር። አልቀናውም። ገደ ቢስ ማዕረግ ሆኗል። በጣም 
ያስደስታል። ባሁኑ ወቅት የባንዳው የቀኛዝማች 
አያሌው አንገት ተቆርጦ ጭንቅላቱ ካቺሳ ገበያ 
ላይ ተሰቅሏል። ለህዝብ ዕይታ ቀርቧል። የባንዳን 
ራስ ቆርጦ በአደባባይ ከመስቀልና የዕብድ ውሻን 
ጭንቅላት በመቁረጥ በቤተ ሙከራ ከመመርመር 
የበለጠ ጀግናን የሚያዝናና ነገር የለም። በነገራችን 
ላይ ከባንዳው ቀኛዝማች አያሌው ጋር በተካሄደው 
ጦርነት ከአርበኞች ብዙ ጀግኖች ተሰውተዋል። ታሪክ 
ይናገራል። ሀገርን ለትውልድ ለማቆየት የተከፈለ 
መስዋዕትነት በመሆኑ በኢትዮጵያዊነት መንፈስ 
ለዘለዓለም ይነሳል።

ለእናት ሀገራችን ትግሉ የጠየቀውን 
መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል ቆርጦ የተነሳው 
አርበኛው ሙሉ ሰው ምትኩ አሁን ሙገር በረሃ 
ውስጥ ይገኛል። ሰኔ 29 ቀን 1929 ዓ.ም. ነው። 
ባንዳው ራስ ኃይሉ ህልቆ መሳፍርት የሌለውን 
የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል አስከትሎ መጥቷል። 
ጦርነቱ ተከፍቷል። ውጊያው ቀጥሏል። የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል አርበኞችን ሊቋቋም አልቻለም። 
ለጥቂት ጊዚያት ተዋግቶ ፈረጠጠ። ልማደኛው 
ፈርጣጭ ራስ ኃይሉ ደግሞ በፈረስ አምልጧል። 
ባንዳው ራስ ኃይሉ ግን አርፎ አልተቀመጠም። ቤሊ 
የተባለ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ጄኔራል 
አስከትሎ ግንደ በረት ላይ ተገኘ። ጦርነት ተካሔዶ 
አርበኞች ድል አድርገዋል። በዚህ ጦርነት ሙሉ ሰው 
ምትኩ መትረየሶችንና ጠብመንጃዎችን ማርኳል። 
ዕለቱ ሐምሌ 18 ቀን 1929 ዓ.ም. እንደ ነበር 
ታውቋል። አሁንም አርበኞች ድል ተቀዳጅተዋል።

ለነፃነቱና ለአንድነቱ እጅግ ቀናዒ የሆነው 
ጀግናው ሙሉ ሰው ምትኩ ባሁኑ ሰዓት ሜታ 
ሸኖ ኢየሱስ ላይ ለጦርነት ተዘጋጅቶ ይጠባበቃል። 
ሐምሌ 20 ቀን 1929 ዓ.ም. ነው። ጦርነት ሊከፈት 
ተቃርቧል። ከቀኑ 7 ሰዓት ሆኗል። የፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል ተጠግቷል! ተጠግቷል! ከፈሪ መሬት 
ጠርዝ ደርሷል! ተኩስ ከፍቷል። አሁን ከቀኑ 9 
ሰዓት ነው! ጦርንቱ ተፋፍሞ ቀጥሏል! የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ያለ የሌለ አቅሙን አሰልፏል። 
ጦርነቱ እስካሁን አልበረደም። ከሌሊቱ ውድቅት 
ደርሰናል። ጦርነቱ ቀጥሏል። አሁን በውጊያ ወረዳ 
የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል አዛዥ ተገድሏል። 
አርበኞች የበላይነትን ይዘዋል። ሌሊቱን በሙሉ 
ውጊያ ተካሒዶ አሁን ነግቷል። ከሞት የተረፈው 
የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ተዋጊ ከሸኖ ወደ አዲስ 
አበባ ፈርጥጧል። ጀግናው ሙሉ ሰው ምትኩ 
በታላቅ ጀግንነት ግዳጁን ተወጥቷል። እስካሁን 
ከፍተኛ ጉዳት እንዳልደረሰበት ታውቋል። ጀግኖች 
ወድቀዋል። ጀግኖች ተሰውተዋል። ፋሽስቶች የዕብድ 
ውሻ ሞት ሞተዋል።

የኢትዮጵያ ውድ ልጅ ጀግናው ሙሉ 
ሰው ምትኩ ጅሩ ላይ በተካሄደው ጦርነት ሳንጃውን 
ወድሮ በጨበጣ መግባቱ ተመልክቷል። በፋሽስት 
ወራሪ ተዋጊ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ጀግናው 
ሙሉ ሰው ምትኩ ወደ አርበኝነት ከተሰማራበት 
ወቅት አንስቶ አንዴም አላወላወለም። ለብዙ ቀናት 
ውሃና ምግብ በማይገኝበት አርበኞችን አረጋግቶ 
መርቷል። አስፈላጊ ሲሆን በአመራሩ ስር የነበረው 
አርበኛ ከሌሎች ጋር እንዲቀላቀል በማድረግ እሱ 
በንዑስ ክንፍ አዛዥነት ይወሰናል። በዚህም መሰረት 
መስከረም 27 ቀን 1930 ዓ.ም. በሁለት ጄኔራሎች 
የተመራውንና ወደ ሰላሳ ሺህ የተገመተውን የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ከሌሎች ጋር አንድ ላይ ሆኖ 
ተዋግቷል። በእለቱ የጎድሩ ባላባት የራሱን ሰው 
ይዞ ከአርበኞች ጋር ተቀላቅሏል። በዚሁ እለት 
አንድ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ጄኔራል 
በአርበኞች ተገድሏል። ጦርነቱ እልህ አስጨራሽ 
እንደ ነበር ታውቋል። ጄኔራሉ ከተገደለ በኋላም 
ለአምስት ሰዓታት ጦርነቱ ቀጥሏል። ከቀኑ በሰባት 
ሰዓት የተቀሰቀሰው ጦርነት ፀሐይ ስትጠልቅ 
ቆሟል። ከፍተኛ ጉዳት ስለደረሰበት የፋሽስት 
ኢጣሊያ ወራሪ ተዋጊ እግሬ አውጪኝ ብሏል። በዚህ 
ጦርነት ከተደመሰሱት ከፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪዎች 
ብዙዎቹ ኢጣሊያኖችና የሊቢያ ተወላጆች እንደ ነበሩ 
ታውቋል። ጀግናው አርበኛ ሙሉ ሰው ምትኩ በዚህ 
ጦርነት ከፍተኛ ጀብዱ ፈፅሟል። ታሪክ ይናገራል። 
እውነት ተመዝግቧል። ጀግና ለዘለዓለም ሕያው ሆኖ 
ይኖራል።

አሁን ጀግናው አርበኛ ሙሉ ሰው 
ምትኩ አጋምሳ በተባለ በረሃ ውስጥ ይገኛል። በዚህ 
በረሃ ውስጥ አንድ ጠብታ ውሃ ማግኘት እንኳን 
አይታሰብም። ሃምሳ ሺህ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ 
ተዋጊ ለጦርነት አሰፍስፏል። እለቱ የካቲት 13 ቀን 
1930 ዓ.ም. መሆኑ ይመዝገብልን። በፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ መካከል አብዛኞቹ የሊቢያ ተወላጆች ነበሩ። 
እንዲሁም የከሰላ ሻንቅሎች በብዛት ተስተውለዋል። 
ጀግናው ሙሉ ሰው ምትኩ ሌሎችን አርበኞች 
አስከትሏል። ዘልሎ በጨበጣ ገብቷል። ከፍተኛ 
ጀብዱ ፈፅሟል። አርበኞች ድል ተጎናፅፈዋል። 
ጀግናው አርበኛ ሙሉ ሰው ምትኩ በሌሎችም የጦር 
ሜዳ የጀግንነት ውሎዎች ተመዝግቧል። ይህ ጀግና 
በመጨረሻ ወደ ሱዳን ተሰድዷል።

ቆራጡ አርበኛ ሙሉ ሰው ምትኩ ወደ 
ሱዳን ከተሰደደ በኋላ ግን የት እንደደረሰ ሳይታወቅ 
ቀርቷል። ይህ ጀግና በ1907 ዓ.ም. በሐረርጌ ውስጥ 
በውትድርና አገልግሏል። በ1918 ዓ.ም. ደግሞ ወደ 
ወሎ ተዛውሮ ሰርቷል። የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ 
በኢትዮጵያ ጥቃት በፈፀመበት ወቅት በሻምበል 
ማዕረግ በውትድርና ግዳጅ ላይ እንደ ነበር ታውቋል። 
ጀግናው ሙሉ ሰው ምትኩ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ 
ኃይል ከሀገራችን ከተባረረ በኋላ ታዲያ የት ደረሰ? 
ከሱዳን አልተመለሰም ይሆን? ታሪኩን ከሌሎች 
አርበኞች ታሪክ ጋር አጣምሮ በማሳተም ለዛሬው 
ትውልድ ያስተላለፈው የታሪክና የቤተ መንግስት 
ዜና ማሰናጃ ጽሕፈት ቤት እንደ ነበር ታውቋል። 
ታሪኩ የታተመው ደግሞ በ1937 ዓ.ም. ነበር። 
ሶስት ልጆች የወለደችለት ባለቤቱ ተዋበች ገብሬ 
መስከረም 2 ቀን 1936 ዓ.ም. ደሴ ውስጥ ሞተች። 
ሙሉ ሰው ምትኩ ግን መጨረሻው ምን እንደሆነ 
አልተነገረንም። ልጆቹስ አድገዋል ወይስ ሞተዋል? 
ምናልባት በህይወት ያሉ አርበኞች ስለአርበኛው 
ሙሉ ሰው ምትኩ የሚያውቁት ነገር ካለ ይንገሩን! 
ጀግናው አርበኛ ሙሉ ሰው ምትኩ የት ደረሰ? ማን 
ገደለው? የዚህ ጀግና ፍጻሜው የግድ በግድ ሊታወቅ 
ይገባል።

ኮሶ ለታየው ሰው መድኃኒቱ ኮሶ፤
ማጠጣት ነው እንጂ መልሶ መልሶ።

የኦሮሞን በፖለቲካው የሚገዳደራቸውን የህዝብ 
ቁጥር መቀነስ ነው የሚሆነው። ይህ ደግሞ 
ለህወሓት ተወካዮች አደጋ መሆኑ አይቀርም። 
ከዚህ ጋር ተያይዞ ሲዳማ እራሱን ችሎ እንደ ክልል 
መዋቅሩ ሌላ ተወዳዳሪ ኃይል ወደ ፖለቲካው ፉክክር 
ማምጣት ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ምክንያት 
የሲዳማን ፈለግ እየተከተሉ ሌሎች ተመጣጣኝ 
ቁጥር ያላቸው በደቡብ ህብረት ውስጥ የተጠቃለሉ 
ብሔሮችን የክልል ይገባኛል መብት ጥያቄ ሊያነሱ 
ይችላሉ የሚለው ስጋት ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ 
ጥያቄውን እንደ ጥያቄ ከማየት ውጭ ለጊዜው 
መልስ ሊሰጥ የሚችል አይመስለኝም።

የክልል ይገባኛል ጥያቄ በደቡብ አካባቢ 
መነሳቱ ለኢህአዴግ መንግስት እንደታዛቢ አግባብ 
መሆኑ ቢታመንበትም መንግስት ጥያቄውን አቻችሎ 
ሊያልፍበት የሚችልባቸው ሌሎች ዘዴዎችንም 
ቀይሷል። ከደቡብ ክልል የተገኙ ልሂቃንን በከፍተኛ 
የመንግስት ማዕረግ ሹመት የመስጠትን ጉዳይ። 
ሹመቱ በግርድፉ ስናየው በሁለት አቅጣጫ 
ጠቀሜታዎች አሉት። እነዚህን ጠቀሜታዎች ከወደ 
ጐን (Horizontal) እና ከወደ ላይ (Vertical) በኩል 
ልናያቸው እንችላለን።

ወደ ጐን (Horizontal)- የደቡብ ተወካይ 
በመንግስት የስልጣን ደረጃ ከፍ ብሎ መቀመጡ 

በትይዩ  ከማንም ብሔር በተሻለ ቅድሚያ 
እየተሰጣቸው እንደሆነ እንዲገነዘቡ ይረዳቸዋል። 
ይህ ደግሞ ልሂቃኑ የተቀረውን ተከታያቸው 
ለሌላ የመብት ጥያቄ እንዲነሳሱ አይገፋፏቸውም። 
የተነሳሱትንም ለማፈን መጠቀሚያ ያደርጓቸዋል።

  ወደ ላይ (Vertical)- በክልሉ ውስጥ 
የሚገኙ የማህበረሰብ ተወካዮች ከሌሎቹ አንፃር 
የበታችነት እንዳይሰማቸው ያደርጋቸዋል። በከፍተኛ 
የመንግስት መዋዕቅር ውስጥ ከእነርሱ የተገኘ ግለሰብ 
ቦታውን በኃላፊነት መምራት መቻሉ ለብሔረሰቦቹ 
ትልቅ ደስታን ይፈጥርላቸዋል ተብሎ ይታመናል።

ወደ ጐንም ወደ ላይም ኢህአዴግ ከብሔሮቹ 
ልሂቃን ጋር በመሆን ክልሉን በደንብ ተቆጣጥሮታል 
ለማለት ይቻላል። ጥያቄው ይሄ አካሄድ እስከመቼ 
ሊቀጥል ይችላል? የሚለው ነው። ምንአልባት 
ኢህአዴግ በመንበረ ስልጣኑ እስካለ ድረስ? ትክክለኛ 
ማረጋገጫ ባይሆንም ሊቀጥል ይችላል የሚለውን 
እንቀበል ቢባል እንኳን የኢህአዴግ መንግስት 
የመላዕክት ስብስብ አይደለምና መውደቁ አይቀርም። 
በዚህ ጥልፍልፍ ፖለቲካ ከኢህአዴግ በኋላስ 
መብታቸው የታፈነባቸው ብሔሮች በኢትዮጵያ 
ወደፊት እጣ ፈንታ ላይ ምን ጥያቄ ይዘው ሊመጡ 
ይችላሉ? የሚለውንም አብሮ ማየት ያስፈልጋል።

የሲዳማ ፖለቲካ ... ከገፅ 8 የዞረ
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ዜናዎች
ርዕዮት ዓለሙ የቀዶ ጥገና ሕክምና ተደረገላት

የፍትህ ጋዜጣ አምደኛ ርዕዮት ዓለሙ 
በጡቷ ላይ በተፈጠረ ዕጢ ምክንያት ማክሰኞ እለት 
በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የቀዶ ጥገና 
Jክምና ተደርጎላት ወደ ማረሚያ ቤት መመለሷን 
ቤተሰቦቿ ለፍትሕ ገለፁ።

እንደ ቤተሰቦቿ አገላለፅ ከሆነ ከቀዶ 
ጥገና በኋላ ርዕዮት በጣም አሟት ነበር። ይኼንን 
ህመሟን ከማስታመም አኳያ በሆስፒታሉ ሆና 
ሕክምናዋን ብትከታተል የተሻለ እንደሚሆን፣ ነገር 
ግን ይህ መሆን እንዳልቻለ ጨምረው ለፍትሕ 
ተናግረዋል።

ፍትሕም የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ 

በየካ ክ/ከተማ አስተዳደር ወረዳ 12 
ልዩ ስሙ ካራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ‹‹የካራ 
ቅድስት አርሴማ›› ቤተክርስቲያን የፀበል ቦታ ህጋዊ 
ይዞታነት በህብረተሰቡ እና በወረዳው መካከል 
ውዝግብ አስነሳ።

ወረዳው ‹‹የቤተክርስቲያኑ ይዞታ ህጋዊ 
አይደለም›› እና ‹‹ያለ አግባብ ቦታውን አስፋፍተው 
ይዘዋል›› በማለት ትናንት ወደ ስፍራው የአፍራሽ 
ግበረ ሃይል ልኮ የፀበል ቦታው እንዲፈርስ ሲያደርግ 
በአካባቢው ከነበረው ህብረተሰብ ጋር ተጋጭተዋል።

የየካ ክፍለ ከተማ የወረዳውን አስተዳደር፣ 
የየካ ክ/ከተማ ፖሊስን እና ከህብረተሰቡ ውስጥ 
ከተውጣጡ ጊዜያዊ ኮሚቴ ጋር በመነጋገር ‹‹ያለ 
አግባብ ተይዟል›› የተባለው ቦታ በህብረተሰቡ 

መዕምናኑና ወረዳው በቤተክርስቲያኗ 
ይዞታ ላይ እየተወዛገቡ ነው

በጋዜጠኛ ተመስገን ጉዳይ ክንፈሚካኤል 
ደበበ ዛሬ ፍርድ ቤት ይቀርባል

ሰማያዊ ፓርቲ የምዝገባ ሰርተፍኬት 
ባለማግኘቱ መቸገሩን አስታወቀ

‹‹በአፋር ህዝብ ላይ በገዢው ፓርቲ እየደረሰ ያለው 
መፈናቀል ይቁም›› ሲል መኢአድ ጠየቀ

20 ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች በኢትዮዽያ የታሰሩ ጋዜጠኞች 
ባስቸኳይ እንዲፈቱ ጠየቁ

የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት በሰሜን ሱዳን ጦርነት 
እንደተቃጣባቸው ገለፁ

ቅንጅት በፓርቲው ሕጋዊ አመራር የማይታወቅ 
ሕገ-ወጥ ስብሰባ መጠራቱን ገለፀ

የ‹‹ቃሊቲ ምሥጢሮች›› መፅሀፍ ገበያ ላይ ዋለ

ሆስፒታል ቢሮ (Out patient Department 
Head) ድረስ በአካል በመሄድ ስለጉዳዩ ለመጠየቅ 
ጥረት አድርጋ ነበር።

ሆኖም ስለ ርዕዮት የጤናና የሕክምናን 
ጉዳዩ ተገቢውን ሙያዊ ምላሽ መስጠት 
የሚችሉትን የሕክምና ባለሙያ አግ„ቶ ለማነጋገር 
በቅድሚያ መጠየቅ ያለባቸው የተመላላሽ ሕክምና 
ክፍል ኃላፊ የሕክምና ዶክተር በሚሊኒየም አዳራሽ 
በመካሄድ ላይ ባለው 13ኛው ዓለም አቀፍ የጤና 
ጉባኤ ተሳታፊ በመሆናቸው አግኝተን ምላሻቸውን 
ማካተት አልቻልንም።

በእነ አንዷለም አራጌ የክስ መዝገብ 
በፍርድ ሂደቱ ዘገባ ላይ አቃቤ ሕግ በፍትሕና 
ነጋድራስ ጋዜጦች ላይ ባቀረበው አቤቱታ ምክንያት 
ጉዳዩን እየተከታተለ የሚ ገኘው የፌደራል ከፍተኛው 
ፍርድ ቤት ሶስተኛ ወንጀል ችሎት ባዘዘው መሰረት 
ተከሳሽ ክንፈ ሚካኤል ደበበ (አበበ ቀስቶ) በጋዜጣው 
ላይ ወጥቶ የነበረው ፅሁፍ የእርሱ ስለመሆኑ ዛሬ 
በችሎት ቀርቦ ያስረዳል።

ባሳለፍነው ሳምንት ማክሰኞ ሚያዚያ 16 
ቀን 2004 ዓ.ም. በነበረው ችሎት ፍርድ ቤቱ አቃቤ 
ሕግ በሁለቱ ጋዜጦች ላይ ያቀረበውን አቤቱታና 
የጋዜጦቹ ዋና አዘጋጆች ለቀረበባቸው አቤቱታ 
በፅሁፍ የሰጡትን ምላሽ መርምሮ ብይን ለመስጠት 
ቀጠሮ ይዞ ነበር።

ሰማያዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ 
የምዝገባ ሰርተፍኬት በወቅቱ ሊሰጠን ባለመቻሉ 
ስራችንን ለመስራት ተቸግረናል አለ።

ፓርቲው የፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ 
አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀፅ 5 ‹‹የምዝገባ ማመልከቻ 
ላቀረበ ፓርቲ ቦርዱ ሰነዶች መሟላታቸውን 
አረጋግጦ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ የምስክር ወረቀቱን 
ለአመልካቹ ይሰጠዋል›› እንደሚል ጠቅሶ፣ የሶስት 
ወራት ጊዜ ያለፈው ቢሆንም ሰርተፊኬቱን ሊያገኝ 
አለመቻሉን ገልጿል።

መኢአድ በአፋር ህዝብ ላይ በገዢው 
ፓርቲ እየደረሰ ያለው መፈናቀል እንዲቆም ትናንት 
በጽ/ቤቱ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫላይ ጠይቋል፡፡

 ፓርቲው በመግለጫው ‹‹በአፋር 
ክልል በአዋሽ ወንዝ አጠገብ በዱብቲ፣ በአሳይታና 
በአፍምቦ ወረዳዎች የሚኖሩ ዜጎችን መንግስት 
ቦታውን ‹ለሸንኮራ ተክል እፈልገዋለሁ› በሚል ሰበብ 
እንዲፈናቀሉ በማድረግ ላይ ይገኛል›› ያለ ሲሆን፣ 
የተወሰነ ህዝብ ቀዬውን እንዲለቅ እንደተደረገና 
‹‹አንለቅም›› ካሉት ውስጥ ደግሞ መቶ ሰዎች 
አለአግባብ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ገልጿል።

የድርጅቱ የህዝብ ግንኙነት ም/ኃላፊ አቶ 
ጌታቸው አበበ በስፍራው ለነበሩ ጋዜጠኞች ‹‹ለዜጎቹ 
ተለዋጭ ቦታ ሳይሰጣቸውና ካሳ ሳይከፈላቸው ተነሱ 
መባላቸው አግባብ አይደለም›› ሲሉ ተናግረዋል።

መኢአድ ኢህአዴግ በአፋራ የሚኖሩ ዜጎች 
‹‹ሀብት ንብረት›› ካፈሩበት ቦታና ካለሙት አካባቢ 
እያፈናቀለ ያለውን ተግባር ባስቸኳይ እንዲያቆምና 
የታሰሩ አንድ መቶ ዜጎችም እንዲፈቱ ጠይቋል።

በሌላ ጋዜጣዊ መግለጫም የኢትዮጵያ 
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት 
ፓርቲውን በመጉዳት ላይ እንደሚገኝ ገልጿል።

የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በ17/7/2004 
ዓ.ም. በጻፈው ደብዳቤ የፓርቲው ማህተም 
ሊያገለግል የሚገባው እስከ ሚያዚያ 30/2004 ዓ.ም. 
ድረስ እንደሆነ እና ሰኔ 13/2003 ዓ.ም. የኢፌዴሪ 
የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የዋለው 

መቀመጫውን በኦስትሪያ ቪየና ባደረገው 
ዓለም አቀፍ ፕሬስ ኢንስቲቱት (IPI) ‹‹የዓለም 
የፕሬስ ነፃነት ጀግኖች›› ተደርገው የሚታዩ ሃያ 
ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች የኢትዮጵያ መንግስት 
እስክንድር ነጋና ሌሎች ጋዜጠኞችን በሽብርተኝነት 
ክስ ማሰሩን በማውገዝ ባስቸኳይ እንዲለቀቁ 
ጠየቁ።

ጋዜጠኞቹ ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 
ዜናዊ በጻፉት ደብዳቤ ‹‹በሽብርተኝነት ክስ ጋዜጠኛ 
እስክንድር ነጋ በመስከረም/ 2004 ዓ.ም. መታሰሩን 
አጥብቀን እናወግዛለን›› ያሉ ሲሆን ‹‹የመንግስት 
ውሳኔ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት የተፈቀደውን 
የመናገር ነፃነትና የፕሬስ ነፃነት፣ የተባበሩት 

የአዲሲቷ አፍሪካዊት ሀገር የደቡብ ሱዳን 
ፕሬዚዳንት የሆኑት ሳልቫ ኬር በጐረቤታቸው 
ሰሜን ሱዳን ጦርነት እንደተቃጣባቸው ባሳለፍነው 
ማክሰኞ ዕለት አስታውቀዋል። 

ፕሬዚዳንቱ ይኼንን የተናገሩት 
በሀገራቸው ላይ የሰሜን ሱዳን መንግስት በጦር 
ጀት ስምንት ቦምቦችን ከጣለባቸው ከሰዓታት በኋላ 
ነበር፡፡ 

የደቡብ ሱዳን ፕሬዝደንት ማክሰኞ ዕለት 
ወደ ቻይና ለጉብኝት ሊያመሩ በተዘጋጁበት ወቅት 

ቅንጅት ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ፓርቲ 
(ቅንጅት) በፓርቲው ሕጋዊ አመራር የማይታወቅ ሕገ-
ወጥ ስብሰባ ለሚያዝያ 21/2004 ዓ.ም. መጠራቱንና 
ይኼም ሕገ-ወጥ ድርጊት ሊቆም እንደሚገባ ለፍትሕ 
ጋዜጣ በላከው መግለጫ አስታወቀ።

የፓርቲው ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 
መጋቢት 19/2004 ዓ.ም. ቀጥሎም የማዕከላዊ ምክር 
ቤት ሚያዝያ 8/2004 ዓ.ም. ባደረጉት ስብሰባዎች 
በፈፀሙት ከፍተኛ ጥፋት ከፓርቲው አመራርና 
አባልነት እንዲወገዱ ውሳኔ የተላለፈባቸው አቶ 
ሳሳሁልህ ከበደ እና አቶ ወርቅነህ ከበደ አስተባባሪነት 
በፓርቲው ሕጋዊ አመራር የማይታወቅ ስብሰባ ከላይ 
በተጠቀሰው ቀን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጽ/ቤት 
አዳራሽ በሕገ-ወጥ መንገድ መጠራቱን በፕሬዚዳንቱ 
በአቶ አየለ ጫሚሶ በተÍፈ መግለጫው ገልጿል።

580 ቀናትን በቃሊቲ እስር ቤት 
ያሳለፈው ጋዜጠኛ ወሰንሰገድ ገብረኪዳን ‹‹የቃሊቲ 
ምሥጢሮች›› የሚል መጻሕፍ አሳተመ፡፡ 
በ‹‹ኢትኦጵ››እና ‹‹አዲስ ዜና›› ጋዜጦች በተለያየ 
ጊዜ በዋና አዘጋጅነት ይሰራ የነበረው ወሰንሰገድ 
ምርጫ 97ን ተከትሎ ለእስር መዳረጉ ይታወሳል፡
፡ በሁለት ዓመታት የእስር ቆይታው ከቀድሞ 
የቅንጅት ላዕላይ ምክር ቤት አባላት በአንድ ክፍል 
ታስሮ በነበረበት ሰዓት የታዘባቸውን አስገራሚ 
ክስተቶችን በዚህ መጻሕፉ አካቷቸዋል፡፡

ከቀድሞው የቅንጅት ላእላይ ም/ቤት 
አመራሮች ጋር በኢ/ር ኃይሉ ሻውል ፋይል 

ኮሚቴ እንዲለቀቅ ቢያግባባም በህብረተሰቡ ዘንድ 
ተቀባይነትን አላገኘም። በቦታው የነበሩ የወረዳውም 
ሀላፊዎች ‹‹ህጋዊ አይደለም፣ ይፈርሳል›› በማለት 
ገልፀዋል።

የህብረተሰቡና የወረዳው አስተዳደር 
አለመግባባትን እንዲሁም ስለቤተክርስቲያኑ ህጋዊ 
ይዞታነት በቦታው የፍትህ ጋዜጣ ባልደረባ ተገኝቶ 
ለማጣራት ጥረት አድርጎ ነበር፡፡ ሆኖም በቦታው ላይ 
በነበረው የየካ ክ/ከተማ ፖሊስ ‹‹ሳታስፈቅድ ነው ወደ 
ቦታው የገባኸው›› በማለት ወደ ጣቢያ በመውሰድ 
እንዳነጋገሩት እና የወረዳው አስተዳደር ሀላፊ 
ስለጉዳዩ እንዲያስረዱት በጣቢያው ሲጠይቃቸው 
እጅግ ሥነ-ምግባር የጎደለው ቃላት እና ተግባር 
ከሀላፊው እንደተፈፀመበት ጨምሮ ተናግሯል።

ሆኖም በዕለቱ ፍ/ቤቱ አቃቤ ሕግ 
ሚያዚያ 11/2004 ዓ.ም. በፍትሕ ጋዜጣ ላይ 
ተከሳሽ ክንፈሚካኤል ደበበ ከቃሊቲ ማረሚያ ቤት 
‹‹ማቆሚያና ገደብ ያጣው የምስኪኗ እናቴ እንባ›› 
በሚል ርዕስ በጋዜጣዋ ቁጥር 183 ገፅ 4 ላይ 
በተፃፈው ፅሁፍ ተጨማሪ አቤቱታ ማቅረቡን 
ተከትሎና የተከሳሹ ምላሽ በማስፈለጉ በችሎት 
ቀርቦ እንዲያስረዳ ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር።

በዛሬው የችሎት ውሎም ፍ/ቤቱ 
የተከሳሽን ምላሽ አዳምጦ በጋዜጠኛ ተመስገን 
ደሳለኝ እና የነጋድራስ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ሱራፌል 
ግርማ ላይ ውሳኔ ሊያስተላልፍ ወይም ለብይን ሌላ 
ቀጠሮ ሊሰጥ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል።

እንዲሁም ‹‹በዚሁ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ 
ገጽ ላይ ቦርዱ በዚህ ሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ምላሽ 
ካልሰጠ የምዝገባ ማመልከቻ ያቀረበውን የፖለቲካ 
ፓርቲ በዚህ ህግ መሰረት እንደመዘገበው ይቆጠራል›› 
ብሎ ‹‹ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲ መሆናችንን አዋጁ 
ቢያረጋግጥልንም የምዝገባ ሰርተፍኬት ስላላገኘን 
በቅርቡ ልናዘጋጀው ላቀድነውና ብዙ ለተዘጋጀንበት 
ህዝባዊ ስብሰባ አዳራሽ መከራየት አልቻልንም›› 
ብሏል - ፓርቲው፡፡

ችሎት በመኢአድና በተከሳሾች (የታገዱ አባሎች) 
መካከል ስለነበረው ሁኔታ ያስተላለፈውን ውሳኔ 
ፓርቲው ተግባራዊ አድርጎ ውጤቱን እስከሚያዚያ 
30 ቀን 2004 ዓ.ም. ድረስ ለቦርዱ እንደሚያሳውቅ 
መጠየቁ ተገልጿል።

ማህተሙን በተመለከተ ‹‹ማህተማችን 
ላይ የተጣለው እስከ ሚያዚያ 30/2004 ዓ.ም. ብቻ 
ያገለግላል የሚለው ቀነ ገደብ ከምንተዳደርበት አዋጅ 
አንፃር ህገ-ወጥ ትእዛዝ በመሆኑ ቦርዱ ጉዳዮችን 
ከህግ አንፃር እና ፓርቲዎች ካላቸው ህገ-መንግስታዊ 
መብት አኳያ እንዲመለከተው አበክረን እናሳስባለን›› 
ብሏል።

ከፓርቲው የታገዱ ግለሰቦችን (እነ አቶ 
ማሙሸት አማረን) በተመለከተም መኢአድ ‹‹ያላግባብ 
ከድርጅቱ ታሰናብቻለሁ›› የሚል ማንኛውም 
ግለሰብ በድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ እና በተሻሻለው 
የፓርቲዎች የምዝገባ አዋጅ መሰረት በተገቢው አካል 
ምላሽ ማግኘት እንዳለበት እንደሚያምን ጠቅሷል። 
‹‹ነገር ግን ምርጫ ቦርድ ደንቡና አዋጁ ከሚሰጠው 
ኃላፊነት ውጭ በፓርቲያችን አሰራር ጣልቃ 
በመግባት ትእዛዝ መስጠቱ አግባብ አለመሆኑን 
ተገንዝቦ እጁን ከመኢአድ ላይ እንዲያነሳ አጥብቀን 
እንጠይቃለን›› ሲልም አስገንዝቧል።

በተያያዘም ‹‹በቤንች ማጂ ዞን ጉራፈርዳ 
ወረዳ በህዝብ ላይ የሚደርሰው ማፈናቀልና ማሳደድ፣ 
ድብደባና እስራት፣ እንግልትና ግድያ አሁንም 
እንደቀጠለ ነው›› ሲል መኢአድ ገልጿል።

መንግስታት የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ስምምነት 
እና ዓለም አቀፉን የሰብዓዊ መብቶች ድንጋጌ የጣሰ 
ነው›› ሲሉ ገልጸዋል።

እንዲሁም የእስክንድር ነጋና ሌሎች 
ጋዜጠኞች መታሰር ‹‹የማንኛውም ዴሞክራሲያዊ 
ማህበረሰብ መገለጫ የሆነውን ምርመራንና ትችትን 
(ሂስን) ወንጀል ያደረገ ነው›› ብለዋል።

የኢትዮጵያ መንግስት ኢ-ፍትሃዊ በሆነ 
ሁኔታ የታሰሩትን እስክንድርንና ሌሎቹን ጋዜጠኞች 
ያለቅድመ ሁኔታ እንዲፈታም ጠይቀዋል።

ፔቲሽን ተፈራርመው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ 
የላኩት 20ዎቹ ጋዜጠኞች በሀገራቸውና በዓለም 
አቀፍ ደረጃ ለፕሬስ ነፃነት ላደረጉት አስተዋፅኦ 
ክብር የተቸራቸው መሆናቸው ታውቋል።

ስለተፈጠረው ግጭት ቢናገሩም ለአመታት በጦርነት 
ያሳለፉት ሁለቱ ሀገራት ግልፅ በሆነ ሁኔታ ጦርነት 
አለማወጃቸው ታውቋል። 

ሰሜን ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ተገቢውን 
እልባት ባላገኙበት የድንበር የይገባኛል ጥያቄና 
በነዳጅ ሀብት ገቢ ምክንያት ከቅርብ ሳምንታት 
ወዲህ ወደ ከድፍተኛ ደረጃ ሊያመራ ወደሚችል 
ጦርነት የመጠጋት አዝማሚያ እንዳሳዩ አሶሺየትድ 
ፕሬስ ዘግቧል።

የተጠቀሱት ግለሰቦች የታገደውንና ቀሪ 
የተደረገው (Void) የፓርቲውን ማህተም ለመጠቀም 
መንቀሳቀሳቸው በራሱ ሌላው ሕገ-ወጥ ስራ መሆኑን 
የጠቀሰው ቅንጅት፣ ‹‹የስብሰባ አስተባባሪዎችም ሆነ 
የግብረአበሮቻቸውም ዓላማ ሕገ-ወጥ ብቻ ሳይሆን 
በፓርቲው ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ በይፋ የታገደ 
ማህተም መሆኑ ታውቆ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ›› 
በማለት ጠይቆ ነበር።

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም 
የተጠራውን ስብሰባ ማገዱን በትናንትናው እለት 
እንዳስታወቃቸው የገለፀው ፓርቲው፣ አቶ ሳሳሁልህና 
አቶ ወርቅነህ ሌሎች የስብሰባ አዳራሾችን በማፈላለግ 
ላይ ስለመሆናቸው መረጃው እንዳለው ለፍትሕ 
ጨምሮ አስረድቷል።

ከተከሰሱት ሰዎች መሀል አንዱ የነበረው ወሰንሰገድ 
ገብረኪዳን ለእስር ከተዳረገበት ቀን አንስቶ በይቀርታ 
እስከተለቀቀበት ቆይታ ድረስ ለሁለት ዓመታት 
አብረውት የነበሩትን አንጋፋ ፖለቲከኞችን 
ሀሜቶች፣ሹኩቻዎች እና እስከዛሬ ያልተሰሙ 
ሚስጢራዊ የቃሊቲ ህይወታቸውን  ዕለት ተዕለት 
በማስታወሻ በመያዝ ከ7 ዓመታት በኃላ በመጻሕፍ 
መልክ ለህትመት አብቅቷል፡፡

የቃሊቲ ምስጢሮች 200 ገጾች ሲኖሩት 
ሊትማን መጻሕፍት መደብር ያከፋፍለዋል፡፡ 
ለመጀመርያ ዙር 10ሺ ኮፒዎች መታተማቸውን እና 
የአንዱ ዋጋ 35 ብር መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡

ሁለት የአወሊያ ትምህርት ቤት ተማሪዎች 
በድንገተኛ አደጋ ሞቱ

ሁለት የአወሊያ የመጀመሪያ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ተማሪዎች ለመዝናናትና ፎቶ 
ለመነሳት በአስኮ አዲሱ ሰፈር አካባቢ ባለ ኩሬ ውስጥ 
በመስጠማቸው ህይወታቸው ማለፉ ታወቀ።

ነጅሚያ አወል እና ሐያት አንሳር 
የተባሉት እነዚህ ሴት ተማሪዎች የሰባተኛ ክፍል 
ተማሪዎች የነበሩ ሲሆን ሚያዚያ 4 ቀን 2004 
ዓ.ም. ስድስት ሰዓት አካባቢ ከፈተና ወጥተው ፎቶ 
ለመነሳት በሄዱበት ስፍራ አደጋው እንደደረሰባቸው 
ለማወቅ ተችሏል።

በተለምዶ ብርጭቆ እና አስኮ አዲሱ ሰፈር 
በመባል በሚጠሩት ሰፈሮች መካከል በሚገኘው ስፍራ 

ለመዝናናትና ፎቶ ለመነሳት ከሄዱት ተማሪዎች 
መካከል ሁለቱ በቦታው ባለው ኩሬ ውስጥ 
በመስጠማቸው ምክንያት ህይወታቸው ሊያልፍ 
እንደቻለ በአወሊያ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ከሚገኙ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል።

ይህ ቦታ ለአደጋ የሚያጋልጥ እንደሆነና 
ከዚህ በፊትም ወደ 20 የሚጠጉ ሰዎች ላይ አደጋ 
እንደደረሰ መስማታቸውን የሚናገሩት የአከባቢው 
ምንጮቻችን፣ ተማሪዎች ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት 
ጉዳዩ ትኩረት ተሰጥቶት መፍትሄ እንዲበጅለትና 
ቦታው እንዲደፈን ለማድረግ እንቅስቃሴ 
መጀመራቸውን ጨምረው ለፍትህ ገልፀዋል።

ኢትዮጵያዊው ወጣት  ... ከገፅ 1 የዞረ
ፊቱ እና ከወገቡ በላይ ያለው የሰውነቱ ክፍል 
በቃጠሎው ተጎድቶ ተመልክቷል፤ በአካባቢው 
የነበሩ ፖሊሶችም ለመድሀኒት መግዣ የሚሆን 
ገንዘብ ሲያዋጡለት እንደነበር ታይቷል። 

ሆስፒታል ውስጥ ዘጋቢያችን 
ያናገረው የፖሊስ አባል እንደገለጸው ተጎጂው 
ዳዊት እንደሚባልና በ1998 ዓም ከደቡብ ክልል 
ለፌዴራል ፖሊስ አባልነት ተመልምሎ ወደ 

አደስ አበባ እንደመጣ ገልፆ፣ ከፌደራል ፖሊስ 
አባልነት ከተባረረ 6 ወራት ሆኖታል፣ ዳዊት 
እራሱን በሚያቃጥልበት ጊዜ ‹‹የምበላው አጣሁ 
ምን ልብላ›› ሲል እንደነበረ በስፍራው ከነበሩት 
የአይን እማኞች የፍትህ ዘጋቢ አረጋግጧል፡፡

በአሁኑ ጊዜ ተጎጂው ወጣት በየካቲት 
አስራ ሁለት ሆስፒታል ህክምና እየተደረገለት 
መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል።
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ኢስ. ፮፥፩
በመጽሐፈ አስቴር በስድስተኛው ምዕራፍ 

በስድስተኛው ቁጥር ላይ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው። 
‹‹በዚያም እግዚአብሔር እንቅልፍን ከንጉሱ አጠፋ፤ 
የዘመኑንም ታሪክ መጽሐፍ ያመጣና ያነብለት ዘንድ 
ጸሐፊውን አዘዘ።›› አስ. ፮፥፩

በዚህ መጽሐፍ አስቴር በተባለው መጽሐፍ 
ንጉሥ አርጤክስስ፣ ንግስት አስቴር፣ የንጉሱ ባለሟል 
ተንኮለኛው ሐማ እና አይሁዳዊው መርዶክዮስ 
የተሰኙ ሰዎች በገፀ ባህርይነት አሉ። ሐማ ይሁዲው 
መርዶክዮስን አልሰገድክልኝም በማለት በተንኮል 
ተነሳበት። ለንጉሱም ነገር በመስራት ንጉሥ አርጤክስስ 
በሚያስተዳድራቸው መቶ ሃያ ሰባት ሃገራት ውስጥ 
በሚኖሩ አይሁዳውያን ላይ የሞት ፍርድን እንዲያበጅ 
አደረገው። የአይሁድ ዘር የሆነችው የንጉሡ ሚስት 
አስቴር በአንቺና በአባትሽ ቤት የመጣ ጥፋት ነውና 
እግዚአብሔር ባንቺ አድሮ ስራውን ይሰራ ዘንድ ለንጉሱ 
አሳስቢ ሲል መልዕክትን ላከባት።ንግስቷ አስቴርና 
መርዶክዮስን ጨምሮ መላው አይሁድ በእነሱ ላይ 
ስለታወጀባቸው የሞት ብያኔ ወደ ፈጣሪያቸው ያሳስቡ 
ጀመር። እንግዲህ ይህ በንጹሐን ላይ የተፈረደ ፍርደ 
ገምድል ብይን ነው በንጉሱ ህሊና እየተመላለሰ እረፍት 
የነሳው፣ በሃሳቡ እያቃጨለ ሌሊት እንቅልፍ የነሳው። 
በምስኪናን ላይ የግፍ ፍርድን ፈፅሟልና የድሆች 
አምላክ እግዚአብሔር እንቅልፍን ከልክሎ ጭንቀትን 
ለቀቀበት። እንቅልፍ አሳጥቶ የሚያስጨንቀው 
ስሜትም የየእለት ክንውኑ የሚዘገብበት ዜና መዋዕል 
‹የዘመኑን ታሪክ መጽሐፍ› አምጥተው ያነቡለት ዘንድ 
እንዲያዝ አደረገው።

እንቅልፍ የልዩ ልዩ ሁነቶች መገለጫ ነው። 
እንቅልፍ ዥው አድርጐ የሚወስደው ሰው አንድም 
ሀሳበ ቢስ ነው፤ አንድም ከጭንቀት ወይም ከስጋቶች 
ነፃ ነው። እንቅልፍ እምቢ የሚለው ሰው ደግሞ ወይ 
በደስታ ነው፣ ወይ በሐዘን ነው፣ ወይ በጭንቀት 
(በስጋት) ነው። ከታሪኩ አውድ እንደምንረዳው ግን 
የዚህ ንጉስ የእንቅልፍ እጦት የጤና አይደለም። 
እንዲያውም እግዚአብሔር በአምሳሉ በሰራው ሰው 
ላይ ጥፋትን እንደፈፀመ ያሳያል። ጌታ እግዚአብሔር 
ለፍጡሩ ቀናኢ ነውና አረመኔ ነገስታትን እንቅልፍ 
ይነሳል፤ የገዛ ጭካኔያቸውም ልኬቱን አልፎ እንደ ክፉ 
ሕልም ደጋግሞ እየመጣ ሲያስደነብራቸው እንቅልፍ 
በአይናቸው ሳይዞር ወገግ ይላል። የእኛው ንጉሥ 
እንቅልፍ አጥተዋል?

በእርግጥ እንቅልፍ ከንጉሳችን እንደጠፋ 
አመላካች የሚሆኑ አንዳንድ ምልክቶች አሉ። እኚህ 
ምልክቶች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየጦዙ የመጡ 
ናቸው። ባለፈው ሚያዝያ 9 ቀን በዋለው የፓርላማ 
ንግግራቸው የእኛው ንጉስ እኚህን እንቅልፍ የነሷቸውን 
ጉዳዮች ለመዳሰስ ሞክረዋል። እኚህ ችግሮች ስርዓቱ 
ዓምኖ ከተጠቀመባቸው ሰውንም ከሚያጠምቅባቸው 
የገዛ መርሆቹ ነው። በመሆኑም የሃገሪቱ በተደናበረ 

አቅጣጫ መባተልን ተከትሎ ስር እየሰደዱ የመጡ 
ችግሮች ዛሬ ላይ ስርዓቱን እያጨናነቁ ንጉሱንም 
እንቅልፍ እየነሱት የመጡ ይመስለኛል። ‹‹ሰው ለወዳጁ 
ጫጩት ያርዳል›› እየተባለ ለሄደ ለመጣ ወዳጅ አንገቷ 
ሲቀላ የነበረ ዶሮ ለቅርጫ ስትቀርብ ያውም በግዙፍ 
የፋሲካ በዓል ላይ፤ ይህ እንዳደረጉት አገራት ሮኬት 
ሽቅብ የሚምዘገዘግ የኑሮ ውድነት፣ የሸቀጦች ዋጋ 
ንረት በምን ያለ አስከፊ መንገድ እየተጓዘ እንደሆነ 
አመላካች ነው። እሺ ስጋ የቅንጦት ይሁን። በአመት 
በዓልም ጭምር ይሁን። ግን ድሃ ወይንም ሰው 
በሰውነቱ ብቻ ሊያገኛቸው የሚገቡ መደበኛ ሸቀጦችም 
የቅንጦት ወደ መሆን ደረጃ ከተሸጋገሩ ደግሞ ‹ወራጅ› 
ያስብላል። ተሳፋሪ ከፌርማታው ቀድሞ ‹ወራጅ› ካለ 
ደግሞ ችግር አለ ማለት ነው። ሆዱን የራበውን ሰው 
ደግሞ በሃሳዊ እድገት አታባብለውም። ሆዱን የራበው 
ሂድ ይብሰዋል ሆድ የባሰው ደግሞ ማጭድ ይዋሳል፤ 
ተመስገን እንዳለው ሆድ ብሶት ማጭድ ያገኘ ሰው 
ደግሞ የዓመት በዓል ቄጤማ አያጭድም። እናም ይሄ 
ስርዓቱን ያስጨንቃል ንጉሱንም ያሳጣል።

ከዚህ ዓመት ዓበይት ክስተቶች ውስጥ አንዱ 
የሆነው የመምህራኑ ጉዳይም በባለፈው የፓርላማ ውሎ 
በንጉሱ ተዳሷል። ለጥያቄያቸው ተገቢ ምላሽ መስጠቱ 
ይቅር ግን ቢያንስ ትልቅ ልምድ ካካበቱበት ባዶ ተስፋ 
እንኳ ትንሽ ቢቆነጥሩ ውሸት አዘል ማባበያ ቢሆንም 
እስከ ሁሌ ባይሆንም እንደ አንዳንዴ የማለዘብ ኃይል 
አለው። ‹‹ጽድቁ ቀርቶብኝ በወጉ በኮነነኝ›› እንዳለው 
የአገሬ ሰው ይባስ ብሎ ማስፈራሪያና ዛቻ። ከስራ ገበታ 
‹ማስወገድ›። ሌላም አንድ እቅድ ‹የብቃት ማረጋገጫ 
ምዘና› በሚል ሰበብ ‹ሂስና› ‹ግለ ሂስ› ሊውጡ ነው 
መምህራን ወይም ረቡኒ በእብራይስጥ ‹‹ሆላ ረቢ ሆላ 
ሆላ መምህር ሆላ ኢየሱስ ክርስቶ በተጠራበት ስም 
የተጠራህ ሁላ…›› አለ ገጣሚው። መምህራን ወደድንም 
ጠላንም ሃገርን ወደ ተሳሳተም ሆነ ወደ በጎ ጎዳና 
የመምራት ህሊናዊ ኃይል አላቸው። ሃገር ትውልድ 
ናትና በ16ኛው ክ/ዘ የነበረችው ኢትዮጵያ የዚያ ዘመን 
ትውልድ ናት የ20ኛው ዘመን ኢትዮጵያም የዘመኑ 
ትውልድ ኢትዮጵያ ናት የዛሬው ኢትዮጵያም የዛሬው 
ትውልድ ማለት ናት ትውልድን ደግሞ መምህራን 
ይቀርፁታል። ስለዚህ መምህራን ሃገርን ይቀርፃሉ፤ 
ከፈለጉ በጎ ከፈለጉ መጥፎ አገር። መሰረታዊ የህልውና 
ጥያቄን ላነሳ መምህር መልሱ ይሄ አልነበረም። ረቢም 
ከፋው ሲከፋውም እንደ ኩበት እሳት ውስጥ ውስጡን 
ይፈጋል። ይህም ስርዓቱን ያጨናንቃል፣ ንጉሱንም 
እንቅልፍ ይነሳል።

ሁለት አይነት ሥራ አጥነት እዚች አገር 
ውስጥ አለ፤ የተማረና ያልተማረ። የተማረ ስራ አጥነት 
ፊደል ቆጥሮ ኮሌጅ የተመረቀ ግን ያለ ስራ ቁጭ 
ያለ ሁለተኛው በተለምዶ ያልተማረ የሚባለው ፊደል 
ካለመቁጠር እስከ ኮሌጅ ገብቶ አለመመረቅ ድረስ ያሉና 
ስራ የሌላቸው። ስራ የኑሮ መሰረት ነውና በየትኛውም 

አንፃር ምቹ የስራ ሁኔታ እስከሌለ ድረስ ኑሮን ወደ 
ተስፋ መቁረጥ ስለሚመራው ጉርምርምታ ያስነሳል። 
በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ያላደጉ ሃገራት ላይ 
ትምህርትን ብቸኛው የስራ ምንጭ አድርጐ የመቁጠር 
ደካማ አስተሳሰብ ባለበት ሁኔታ የመጀመሪያው አይነት 
ስራ አጥነት በእጅጉ የከፋ ነው። በተለይ ደግሞ ይህ 
የተማረው ግን ስራ አጡ ክፍል ዛሬ በአረብ ሀገራት 
ለመጡት ለውጦች እና ነውጦች ዋነኛ መንስዔ ነበር 
ሲባል በእርግጥም አንድን መንግስታዊ ስርዓት ያሰጋል፣ 
ንጉስንም እንቅልፍ ያሳጣል። ቱኒዚያዊው መሀመድ 
ቦአዚዝ ባለዲግሪ ስራ አጥ ነበርና፣ አትክልት አዟሪ 
ግን የተገፋ። በመንግስቱ ፍፃሜ፤ በባህሪዩ ኅልፈት 
የሌለበት ልዑል እግዚአብሔር የእጆቹን ስራዎች ጥሎ 
አይጥልምና ከክፉ ነገስታት ላይ እንቅልፍን ያጠፋል። 
አንድ የኢትዮጵያ ዜግነት ያለው ሰው በኢትዮጵያዊነቱ 
ብቻ ሃገሬ ብሎ የፈለገው ክፍላተ ሀገር ላይ መኖር 
ወደ ማይችልበት ደረጃ ላይ እየተደረሰ ነው። አንድ 
የአንድ ክልል ታርጋ ያላት መኪና ወደ ሌላኛው 
ክልል ድንበር አቋርጣ ለማለፍ የሚደርሰውን ውጣ 
ውረድ ረዥም መንገድ ወደ ክፍለ ሃገር የተጓዙ ሁሉ 
አስረግጠው ያውቁታል። እንደድሮው ኢትዮጵያዊነትን 
ብቻ መከታ አድርጐ ‹ያለ ብሔሩ› ‹የሰፈረ› ኢትዮጵያዊ 
የስጋት ኑሮን መግፋት ጀምሯል። በዚህም የችግሩ 
ገፈት ቀማሾች ብቻ ሳይሆኑ አያሌ ኢትዮጵያውያን 
አጉረመረሙ። ለጉምርምታው ምላሽ ንጉሱ የነገሱበት 
ፓርላማ ላይ ማብራሪያ (ምላሽ) ብጤ ሰጡ። 
እርሱም ቢሆን ጉርምርምታውን አጠነከረው እንጂ 
አላለዘበውም። ይህን መሰል ጉርምርምታዎች ደግሞ 
ስርዓቱን ያጨናንቃሉ፣ ያሰጋሉ። ምክንያቱም አብዛኛው 
ኢትዮጵያዊ ወይ በጋብቻ አሊያም በኑሮ እርስ በእርስ 
የተዛመደ የተሳሰረ ነውና ከዚህ የሚመነጭ ጉርምርምታ 
ንጉሱን እንቅልፍ ይነሳል፣ የህልውና ጥያቄ ነውና።

በየውጭ ሃገራቱ ኢትዮጵያውያን እንደ 
ዜጋ አይቆጠሩም፣ ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች የትም 
ተጥለው ማንም እንዳሻው የግፍ አይነት ሲፈፅምባቸው 
እንደ እቃም መሬት ለመሬት ሲጎትታቸው መንግስት 
ከሌለባት ሀገር የመጡ ይመስል ሌላው ቢቀር ቃል 
የሚናገርላቸው መንግስት ያጣሉ። በጉብኝትም 
ሆነ በሌላ ምክንያት ሃገራችን ውስጥ መጥተው 
ጉዳት ለደረሰባቸው የውጭ ዜጐች ለፖለቲካ ሽፋን 
ለዲፕሎማሲው ሲል ከሚያደርገው ማሽቃበጥና 
ሽርጉድ ጋር ስናስተያየው ደግሞ በጣም ያናድዳል። 
ይህም ብሶት አዘል ጉርምርምታን ይፈጥራል። 
ዳግመኛም ስርዓቱን ያጨናንቃል፤ ወዲያውም ንጉሱን 
እንቅልፍ ይነሳል። በሃይማኖት በኩልም ያሉትን 
ጉዳዮች ስናይ እንቅልፍ የሚያሳጡ ናቸው። ለብዙ ጊዜ 
ሲንከላወስ የቆየው የሙስሊም ወገኖቻችን አጀንዳም 
በባለፈው የፓርላማ ውሎ ተነስቶ ጉርምርምታን 
ጨመረ (አባሰ) እንጂ መፍትሄያዊ ምላሽ ሳይሰጥበት 
አልፏል። ክቡር ጠ/ሚኒስትሩ በዚሁ ሃይማኖት ላይ 

ባተኮረ ዲስኩራቸው ማህበረ ቅዱሳንን ከአክራሪነት ጋር 
በተያያዘ ሸንቆጥ አድርገውት አለፉ። በእርግጥ አንዳንዴ 
ማጣፊያው ያጥራል። በሙስሊም ወገኖችቻን ላይ ብቻ 
ላለመናገር (ላለማስከፋት) (ለእኩልነት ብጤ) እንደሆነ 
ግልፅልፅ ብሎ በሚያሳብቅ ሁኔታ ‹ከክርስቲያኖችም› 
ብለው ‹አንዳንድ የማህበረ ቅዱሳን ሰዎች› የሚለውን 
ሃረግ አስከትለው ማህበሩን ነኩት። በቅርቡ 21ኛ 
ዓመታቸውን የሚደፍኑት እኒህ ንጉስ ማህበረ 
ቅዱሳንን አያውቁትም ብዬ ስህተትን አልፈፅምም። 
ይህ ማህበር ከዋነኛው ሃይማኖታዊ ተልዕኮው ባለፈ 
በርካታ ሃገራዊ ፋይዳ ያላቸው ትሩፋቶችን እየፈፀመ 
ያለ ሀገራዊ ማሀበር መሆኑም አይሰወርባቸውም። ዳሩ 
ግን የማንነት፣ የአንድነት እና የኢትዮጵያዊነት ጉዳይ 
የሚያቅለሸልሸው ስርዓተ መንግስት ይህን ማህበር 
እሰይ አበጀህ ቢለው ነበር የሚደንቀኝ። እኔ ግን እላለሁ 
ይህች ሃገር ትንሳኤ ናፋቂ ናት፤ እንደዚህ ማህበር 
አይነት በቀናኢ ኢትዮጵያዊ መንፈስና ዓላማ ያላቸው 
ማህበራት ደግሞ የትንሳኤዋ ዋልታዎች ናቸው። እናም 
እንደዚህ አይነቶቹ ፍርሃት ያረበበባቸው በሃይማኖቶች 
ላይ የሚደረጉ ጣልቃ ገብነቶች በስርዓቱ ላይ ያንዣበቡ 
ውስጣዊ ጭንቀቶች መሆናቸውን እንገነዘባለን። በተለይ 
ደግሞ እንደ ኢትዮጵያውያን አይነት በሃይማኖት 
ጉዳዮች ወደኋላ ማለትን ያለመደን ህዝብ የሚመራ 
ንጉስ ስጋቶቹ ብዙ ናቸው በእሳት እንደመጫወት 
ነውና፤ እናም እላለሁ ከንጉሱ አይን ላይ እንቅልፍ 
ጠፍታለች።

ሌላም ሌላም ብዙ ተደራራቢ ችግሮችን 
መንቀስ ይቻላል። በመጽሐፍ ቅዱስና በዓለም ታሪክ 
እንደምንረዳው ነገስታት መሰናበቻቸው ሲደርስ 
ያቅበጠብጣቸዋል። ጭንቀትን ይልክባቸዋል። 
እንቅልፍም ያጣሉ። ንጉስ ሳዖል ከፍተኛ ጭንቀት ስለ 
ነበረበት ዳዊት በበገናው ያፅናናው ነበር። ንጉስ በመጽሐፍ 
ቅዱስ እንደተፃፈው ናቡከደነፆር በእግዚአብሔር 
ህዝብ ላይ የሚፈፅመው ግፍ ሲበዛ ከልኩ ሲያልፍ 
እግዚአብሔር ተቆጥቶ እንደ እንስሳ ሰባት አመት 
ሙሉ በዱር ሳር አስጋጠው። ሌላው ንጉስ ብልጣሶር 
በሃይማኖት ጣልቃ ገብቶ የቤተ እግዚአብሔር ንዋያት 
ላይ ያልተገባ ነገር ቢፈፅም መንግስቱ ተከፈለች፣ 
ለባዕዳንም ተላልፋ ተሰጠች። ነገስታት ፍፃሜያቸው 
ሲቃረብ ያቅበጠብጣቸዋል፣ በብዙ ጉዳዮች ላይ 
ጣታቸውን ይሸነቁራሉ በግፍ ላይ ግፍን ይፈፅማሉ። 
እናም ሁለት ምርጫዎች አሉ። አንደኛው ንጉስ 
አርጤክስስ እንዳደረገው ‹‹የዘመኑን የታሪክ መጽሐፍ›› 
ዞር ብሎ በማገላበጥ ለደጉ መርዶክዮስ ተገቢውን ክብር 
እና ቦታ መስጠት። ለክፉው ሐማምም የስራውን። 
ካልሆነም ከላይ እንዳየናቸው ነገስታት አይነት ቅጣትን 
ከእግዚአብሔር ዘንድ መቀበል ይሆናል ‹‹በዚያም 
ሌሊት…›› ለቅድምናው መጀመሪያ፣ ለኋላው ፍፃሜ 
የሌለው አምላካችን ምህረትን ይላክልን። 

ሰላም ፍቅርና አንድነት ለአንዲት ኢትዮጵያ!

በዚያም ሌሊት እግዚአብሔር እንቅልፉን ከንጉሱ አጠፋ
ኤናግ ግርማ ክንፈ


