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በገፅ 3

መስከረም አበራ

እውን ዴሞክራሲ 
ቅንጦት ነውን?

በገፅ 8 በገፅ 7

በገፅ 4

አክሎግ ቢራራ (ዶ/ር

የኢትዮጵያን ሴቶች ምክር 
ለምን አንጠይቅም? 

በገፅ3

በገፅ3

በገፅ9

እሳት በማጥፋት የተጠመደ አገዛዝ

“ታሰርኩና ጫና ደርሰብኝ በሚል 
አንገቴን ደፍቼ አልኖርም”

አቶ ሀብታሙ አያሌው

በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ አርሲ ዞን የተቀሰቀሰው 
ግጭት በክልሉ ባሉ የተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች 
መስፋፋቱ ተገልጸ፡፡ ባሳለፍነው ሳምንት መጀመሪያ 
አካባቢ በምዕራብ አርሲ ዞን በሻላ፣ ሲራሮ፣ 
ኮፈሌና ቆሬ ወረዳዎች እንዲሁም ሻሸመኔ ከተማ 
የተቀሰቀሰው ግጭት አድማሱን አስፍቶ በምሥራቅ 

ሐረርጌ፣ በጉጂ፣ በምዕራብ ሸዋና በምሥራቅ ወለጋ 
አካባቢዎች ባሉ የተለያዩ ቦታዎችና ከተማዎች 
ቀጥሎ ሰንብቷል፡፡ 

         የካቲት 7 ቀን 2008 ዓ.ም. በምዕራብ 
አርሲ ሲራሮ አካባቢ የኦሮሞ ተማሪዎችን ተቃውሞ 
በተመለከተ በቅርቡ የተለቀቀውን የሃጫሉ ሁንዴ 

ዘፈን ሰርገኞች እያደመጡ ሲሄዱ በመንግሥት 
የፖሊስ አባላት እንዲዘጉ ቢነገራቸውም፣ ዘፈኑን 
ለመዝጋት ፈቃደኛ ባልሆኑ ሰርገኞ የአካባቢው 
ነዋሪዎችና በመንግሥት የጸጥታ አካላት መካከል 
በተደረገ ግጭት የፖሊስ አባላቱ ሙሉ በሙሉ 
መገደላቸውን ከሥፍራው ያገኘነው መረጃ 

በኦሮሚያ በተቀሰቀሰው ግጭት የበርከታ ሰዎች ሕይወት አለፈ
• አብያተ ክርሰቲያናት ተቃጥለዋል፤ በርካታ ዜጎች ተፈናቅለዋል

በሰሜን ሸዋና በኦሮሚያ ልዩ ዞን ድንበር 
አካባቢ የተከሰተ ግጭት ጉዳት አደረሰ

በደቡብ ጎንደር በተከሰተ ወረርሽኝ 
ብዙ ሰዎች መጎዳታቸው ተገለጸ

“የበጋው መብረቅ”  ውዝግብ ፈጥሯል
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ሥራ አስኪያጅ
አበበ ውቤ

ዋና አዘጋጅ
ሙሉቀን ተስፋው

0910159783

mulukentesfaw@gmail.com

የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 07 የቤት ቁጥር 09/297

ሪፖርተር 

ትሑት ጥላሁን

ርእሰ አንቀፅ

ግራፊክስ ዲዛይን 
ስልክ፤ 0911 18 09 33

አታሚ
‹‹ሶፍ ሚክ ማታሚያ ቤት 

ልደታ ክ/ከተማ ወረዳ 04 

የቤት ቁጥር 64 

አምደኞች
መስከረም አበራ

ቴዎድሮስ ኃይለማርያም (ዶ/ር)

አክሎግ ቢራራ(ዶ/ር)

ሩት አማኑኤል

መብራቱ በላቸው 

በሪሁን አዳነ 

ታዲዮስ ታንቱ

ነብዩ ሲራክ (ከሳውዲ አረቢያ)

ግዛቸው አበበ

በዲኦንሔር ፐብሊሺንግ ሚዲያ እና ኮምኒኬሽን ኃላ.የተ.የግ. ማኅበር እየተዘጋጀ የሚቀርብ ሳምንታዊ ጋዜጣ

የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ 
ቂርቆስ ክ/ከተማ  ወረዳ 08

 ቤ/ቁጥር 471

ስልክ፡     0910159783

 0919396240

ኢ
ሕአዴግ ሥልጣን 
ከያዘ ጀምሮ ያልገቡኝና 
ያልተመለሱልኝ ብቻ ሳይሆን 
ጥቂት እንኳን ፍንጭ 

አላቸው ብዬ የምነቅሳቸው ጉዳዮች ቢኖሩ 
ኖሮ ምንኛ በታደልኩ ብቻ ሳይሆን የጋራ 
ሆኖ በታደልን ነበር። ይህ ሳይሆን ቀረና 
ሙሉ ለሙሉ ለማለት በሚያስደፍር 
ደረጃ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ እጅግ በርካታ 
ያልተመለሱ፣ ሊመለሱ የሚከብዱና 
ጭርሱንም ለመመለስ የማይታሰቡ 
ጥያቄዎችን አዝሎ መዞር ከጀመረ የብር 
ኢዮቤልዩን እያከበረ ነው። ባጭሩ 25 
ዓመት ሞልቶል ማለት ነው።

         የማይመለሱ ጥያቄዎችን ይዞ 
በዞር ከከበደው መሃል ራሱን ለገመድና 
ለጥይት የሰጠ ጥቂት ባይባልም የዚህ 
እጥፍ የሚሆነው የአእምሮ ባለሙያዎች 
ለሚያዙለት መድኃኒቶች ጥገኛ ሲሆን፣ 

የገንዘብና ዘመናዊ ዕውቀቱ ጠብ ያለለት 
ደግሞ ፀበልተኛነት ገብቷል። ችሎታው 
አለኝና እችላለሁ የሚለውም አገር ጥሎ 
ብን ብሎ ጠፍቷል። ወይም ድንበር 
አቋርጦ ሲጓዝ የበረሐና የባሕር አውሬ፣ 
የጨካኝ ሰዎች መጫወቻና ምግብ ሆኖ 
ቀርቷል። እዚህ ላይ የማይመለሱ፣ 
ያልተመለሱና ማይገቡን ጥያቄዎች ጦስና 
መዘዙ እንዲህ ባጭሩ ተመዘው የሚያልቁ 
ስላልሆኑ ለዛሬው እንግታቸውና ወደ 
ነጥባችን እንመለስ። 

  ቅርስ የአንዲት ሉዓላዊት አገር 
ሕዝብ ታሪካዊ፣ ሃይማኖታዊና ባህላዊ 
ማንነት መገለጫ መሆኑን ማንም 
አይክደውም። ዕድሜና ታሪክ ያለው 
ሕዝብ ቅርስ አለው። ቅርስ ያለው ሕዝብ 
ደግሞ ለመታየት፣ ለመነበብ፣ ለመፃፍ፣ 
ለመነገር፣ ጥናታዊ  ፊልም ለማዘጋጀት 
የሚናፈቅ ሕዝብና አገር ባለቤት ነው። 

ጣሊያኖች፣ ግሪኮች፣ እስራኤልና 
ፍልስጤሞች፣ ኢራቆች፣ ግብፆች፣ 
ስፔኖች ኢትዮጵያውያኖች የመሳሰሉት 
ቀደምት ነገሥታቶቻቸው ያነጻቸው  ቤተ 
መንግሥታት፣ መናፈሻዎች፣ የጡንቻና 
የስፖርት ማሳያዎች የውጊያ ምሽጎች፣ 
የከብት ማሰሪያ ጋጦች ወዘተ.  ጎብኚና 
ቅርስ ተመራማሪ ውቅያኖስ እያቆራረጠ 
ሊጎበኛቸው የሚመጣው ‹‹ጅል›› 
ሆኖ ሳይሆን ዕድሜ የጠገበ ታሪክ 
ተከትሎ የሚታዩ መንፈሳዊና ቁሳዊ 
ቅርሶች ስላሉዋቸው ነው። ይህም 
ሀብት  አገሮቻቸውን በማስተዋወቅ በኩል 
የተጫወተውና እየተጫወተ ያለው ሚና 
እንዲህ እንደዋዛ የሚታይ አይደለም።

 የአንድ አገር ቅርስም የተቀረው የዓለም 
ሕዝብ ሁሉ ንብረት በመሆኑ አንዳንዴ 
ቅርሶች ሃይማኖትን መሠረት ባደረጉ ነገር 
ግን አጥፊ በሆኑ ተልዕኮዎች እንዳልነበር 

ሲሆኑ፣ በእሳት ሲጋዩ፣ በሌባ ሲዘረፉ፣ 
ሕዝቦች ድምጻቸውን የሚያሰሙት ለፌዝ 
አይደለም። ትናንት ለዛሬ መሠረት 
መሆኑን በሚገባ በመረዳታቸው እንጂ። 
የማሊው አማጺ በጥንታዊዋና ታሪካዊዋ 
ቲምቡክቱ፣ አይኤስ በቱርክና እንዲሁም 
በባቢሎ (ኢራቅ) በጤግሮስና ኤፍራራጦስ 
ወንዞችናን ሥልጣኔዎች መሠረት 
አድርገው የታነጹ ግንባታዎችን፣ የጽሑፍ 
አሻራዎንና ምስሎችን ከሜዳ እስከ ሙዚየም 
የተቀመጡትን ያለርህራሄ ሲያወድሟቸው 
ዓለም የተቆጣው ሞኝ ሆኖ አሊያም ኪሱ 
የሚገባ ገንዘብ ስላጣ አይደለም። እንደ 
ዕድልም የእኛዋ ኢትዮጵያ በጥንታዊነቷና 
ታሪካዊነቷ በዚህ ዘርፍ ከተሰለፈች በርካታ 
ዓመታትን አስቆራለች። ይህም በመሆኑ 
የዓለም ቅርስ ጉዳይና ደረጃ የሚመለከተው 
ዩኔስኮ አምስት ቁሳዊና ሁለት መንፈሳዊ 
እሴቶቿን መዝግቦላታል።

   ዓለም የሚያውቃት ሉሲም ባለፈው 
ጊዜ የአሜሪካንን የተለያዩ ከተሞች ዞራ 
መመለሷ የሚታወስ ነው። እዚህ ላይ 
ቅርስ ከአገሩ ተወሰዶ ዞሮ ይመለሳል 
ወይስ በክብር አገሩ ላይ ተቀምጦ ክብሩን 
የሚያውቁ እየመጡ ይጎበኙታል? 
የሚለው ከማይመለሱ ጥያቄዎች ጎራ 
የሚመደብ ነው። የኔ ስጋት ግን ገንዘብ 
ያለው ሁሉ በግሉ እንዳያት ትምጣልኝ 
ብሎ እንዳያዝባት ነው። ወደ ብሔራዊ 
ሙዚየም ተመለሰች የተባለችው የራሷ 
ሉሲ አጽም ለመሆኑ ማረጋገጫችን ምን 
ይሆን? ይህንንስ ለማወቅ የቴክኖሎጂው 
አቅምና ግብዓቶቹ አገራችን ይኖራት 
ይሆን? ሌላ የማይመለስ ጥያቄ። 
ምናልባትም የዘረ መል አጥኚዎች ወይም 
የጠፍር ምርምሩ ተቋም (ናሳ) ዘረመሏን 
(ዲኤንኤ) ለማጥናት በጉብኝት ሰበብ 
ተረክቧት ከሆነም ዶላሩን የተቀበሉ፣ 
ያቀባበሉ፣ ያደራደሩ ካሉ ወደፊት ይነግሩን 
ይሆናል። ያም ሆነ ይህ ግን አገር፣ ታሪክ፣ 
ቅርስ በሚለው ዝባዝንኬ በተወጠረውን 
ነፍጠኛ ሁሉ ቆሽቱን አሳርረናል ሲሉ 
በሆዳቸው የሳቁብን ገዥዎችን መመለሷን 
ነግረውናል። 

 ከሉሲ ይልቅ ጣሊያን ሮም ዓለም 
አቀፍ የምግብ ፕሮግራም ሕንጻ ፊት 
ለፊት በሚገኘው አደባባይ ላይ ተገፍትሮ 
‹‹እኔ ማነኝ?›› ሲል የነበረው አክሱም 
ሐውልት ወደ አገሩ መመለሱ በቅርስ 
ዙሪያ ለተሠራው ሥራ እንደ አንድ ምሳሌ 
ሊጠቀስ የሚገባው ነው። ቢሆንም ግን ከ20 
ዓመት ወዲህ በተለይ በመንፈሳዊ ቅርሶች 
ላይ የተነጣጠረው ለከት የለሽ ዘረፋ እጅግ 
ዘግናኝ ደረጃ በመድረሱ አክሱምና ላሊበላ 
የማይነቀሉ፣ ጣናና ዓባይ የማይቀዱ 
ሆነባቸው እንጂ ገና በጧቱ ተሸጠው ለአገር 
በወጡ ነበር። ወገን አስኪ አስበው! ጣናን 
ቀድቶ ላሊበላን፣ አክሱምንና የጎንደር ቤተ 
መንግሥቶችን ቀድቶና ነቅሎ በመሸጥ 

ትዝብት
ብሩክ ከበደ

ለነሱ የገባቻቸው ለኛ ያልገባችን አገር
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በ
ሕዝብ ብዛቷና በሀብቷ ከአህጉራችን በቀዳሚነት 
የምትጠቀሰው ናይጀሪያ በብሔረሰባዊና ሃይማኖታዊ ማንነት 
መሠረት ላይ የቆመ የፌደራሊዝም ሥርዓትን ስትከተል 
ኖራለች፡፡ የለየላቸው ሙሰኛ የሆኑት የናይጀሪያ ፖለቲከኞች 
የፖለቲካ ሥልጣን ለመያዝና ሥልጣናቸውን ተጠቅመው 
የአገር ሀብት ለመዝረፍ እንዲያመቻቸው ‹‹የእኔ›› የሚሉትን 

ሕዝብ ከጎናቸው ለማሰለፍ፣ በሕዝቦች መካከል ጥላቻና አለመተማመን 
ሲፈጥሩ፤ ይህ ጥላቻና አለመተማመን ሥር ሰዶ የናይጀሪያ ሕዝቦች 
ብሔረሰባዊና ሃይማኖታዊ ማንነታቸውን መሠረት አድርገው ሲፋጁ 
ኖረዋል፡፡ ናይጀሪያ ውስጥ የሃይማኖት ግጭት በጣም የተለመደ ነው፡
፡ በየጊዜው የሃይማኖት ተቋማት ይወድማሉ፤ በሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች 
ሕይወት ይቀጠፋል፤ በርካቶች የአካል ጉዳት ይደርስባቸዋል፤ ስፍር 
ቁጥር የሌለው ንብረት ይወድማል፡፡  

          በማንነትና በልዩነት አስተሳሰብ የሚታመሰው የናይጀሪያ 
ፖለቲካ ጠንካራና ብዙሃኑን የፖለቲካ ኃይል የሚያስማማ መንግሥት 
መመሥረት አልቻለም፡፡ በየጊዜው የሚከሰተውን የሃይማኖት ግጭትና 

የሽብር ጥቃት ማስቆም ካለመቻሉም በላይ፣ ከሦስት መቶ በላይ የሚሆኑ 
ሴት ተማሪዎች ቦኮሃራም በተሰኘው አሸባሪ ድርጅት ታግተው መከራቸውን 
ሲያዩ ይኼ ነው የሚባል አመርቂ ጥረት አላደረገም፡፡ በአጠቃላይ ያች 
በእምቅ ሀብቷ የምትታወቀው ናይጀሪያ የማንነት ፖለቲካ ነጋዴዎች 
እስረኛ ሆና እስከቀጠለች ድረስ ሺህዎች መሞታቸው፣ አካል ጉዳተኛ 
መሆናቸውና ንብረታቸውን ማጣታቸው እንደሚቀጥል ግልጽ ነው፡፡

           የሚያሳዝነው ኢትዮጵያችንም የናይጀሪያን መስመር 
እየተከተለች የመሆኑ ጉዳይ ነው፡፡ በአገራችንም እንደ ናይጀሪያ 
በርካቶች የማንነትን ፖለቲካ እንደ ዋና የሥልጣንና የሀብት ምንጭ 
እየተገለገሉበት ነው፡፡ የብሔረሰብ ፖለቲካ ነጋዴዎች ሌሎችን ከውድድር 
ውጪ ለማድረግና ክልሌ የሚሉትን አካባቢ ሀብት/መሬት በብቸኝነት 
ለመዝረፍ የሕዝቦችን አብሮነት ይንዳሉ፤ በብሔረሰቦች መካከል የግንብ 
አጥር ያጥራሉ፤ ጥላቻና አለመተማመን እንዲፈጠር አበክረው ይሠራሉ፡፡ 

          በአገራችን ባለፉት ሁለት ዐሥርት ዓመታት ከልክ 
በላይ የተራገበው የልዩነት ፖለቲካ ፍሬ ማፍራት በመጀመሩ በኢትዮጵያ 
በሁሉም አካባቢዎች ግጭቶች መልካቸውን በፍጥነት ወደብሔረሰብና 

ሃይማኖታዊ ቅርጽ እየቀየሩ ብዙ ወድመት እየደረሰ ብቻ ሳይሆን የዛሬ 
መለስተኛ ግጭቶች ነገና ከነገ ወዲያ አድገው እንዲጠብቁን እየሆኑ ነው፡
፡ ከአገር ሀብት ዘረፋ እስከ ጽንፈኛ የልዩነት ፖለቲካ፣ ውድድራችን 
ከናይጀሪያ ጋር የሆነ ይመስል፣ በቅርቡ በአርሲ አካባቢ እንደሆነው 
በየአካባቢው ግጭት ሲቀሰቀስ ቤተ እምነቶች ይቃጠላሉ፤ ንጹሐን 
ይገደላሉ፤ በገፍ ይፈናቀላሉ፤ ንብረታቸው ይወድማል፡፡ 

            አገዛዙ የችግሩን መሠረታዊ ምክንያት ቢያውቀውም 
የልዩነት ፖለቲካ የሥልጣኑ መሠረት በመሆኑ በቅርንጫፉ ላይ ነው 
ሲረባረብ የሚታየው፡፡ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ብዙ ነገር የሚጠበቅባቸው 
የሃይማኖት ተቋማትም በሚያሳዝን ሁኔታ አገዛዙን ላለማስከፍት 
ይመስላል በከፍተኛ ዝምታ ውስጥ ገብተዋል፡፡ ኢትዮጵያችን እንደ አቡነ 
ጴጥሮስ ያለ የአእምሮ ልዕልና ያለው የሃይማኖት አባት የነበራትን ያህን፣ 
በዚህም ረገድ ወደታች ወደ ቁልቁል ተንደርድራለች፡፡ ምን ይሻላል? 
የጨነቀ ነገር ነው፡፡ 

ከናይጀሪያ መንገድ ይሰውረን!
           

ከናይጀሪያ መንገድ ይሰውረን!
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ዜናዎች

        በሰሜን ሸዋ ኤፍራታና ግድም 
በኦሮሚያ ልዩ ዞን ጅሌ ጥሙጋ ወረዳዎች 
ድንበር አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች በእርስ 
በርስ ግጭት በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት 
ደርሷል፡፡ ባሳለፍነው ሳምንት በሁለቱ 
ወረዳዎች ድንበር አቅራቢያ አስኳይ 
ሸረፍ ቀበሌ በተነሳ ግጭት ግምቱ በውል 
ያልታወቀ የሰብልና የከብቶች መኖ የወደመ 
ሲሆን በሰዎች ላይም ጉዳት እንደደረሰ 
በአካባቢው ያሉ የሰላምና ግጭት አስወጋጅ 

ኮሚቴዎች ገልጸዋል፡፡ በግጭቱ ሳቢያ 
ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችም በሸዋ ሮቢት 
ሆስፒታልና በደብረ ብርሃን ሪፈራል 
ሆስፒታል ሕክምና እየተከታተሉ እንደሆነ 
ለማወቅ ተችሏል፡፡ እስካሁን ድረስ የሞተ 
ሰው ባይኖርም ችግሩ አሳሳቢ ነው ሲሉ 
ነዋሪዎች ለዝግጅት ክፍላችን ገለጸዋል፡፡ 

       ከ2001 ዓ.ም. ጀምሮ 
በአካባቢው ሁልጊዜ በየዓመቱ የንብረትና 
የሰው ጉዳት እንደሚደርስ የሚናገሩት 

ነዋሪዎች ከ26 የሚበልጡ ሰዎች 
በገጀራና በበትር ተደብድበው ከፍተኛ 
የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል፡
፡ በአካባቢው የአማራ፣ የኦሮሞና የአፋር 
ብሔረሰቦች የሚኖሩ ሲሆን ድንበር 
አካባቢ ችግር አጥቷቸው እንደማያውቅ 
ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የሚገልጹት፡
፡ በአካባቢው ያሉት አርብቶ አደሮች 
የታጠቁ በመሆናቸውና በመከር ወቅት 
ግመሎቻቸውንና ከብቶቻቸውን በአርሶ 

አደሮቹ ማሳ ላይ በመልቀቅ ከነዋሪዎቹም 
ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳሉ ሲሉ የሰላምና 
የግጭት አስወጋጅ ኮሚቴዎች ለዝግጅት 
ክፍላችን ከቦታው ተናግረዋል፡፡ በሰሜን 
ሸዋ የኤፍራታና ግድም ወረዳ አስተዳዳሪ 
አቶ ደረጀን የዝግጅት ክፍላችን በስልክ 
ለማነጋገር ያደረገው ሙከራ ስብሰባ 
ላይ ነኝ በማለታቸው ሊሳካ ባለመቻሉ 
የወረዳ አስተዳደሩን አስተያየት ማካተት 
አልተቻለም፡፡ 

የ
ኢትዮጵያ ፌደራላዊ 
ዴሞክራሲያዊ አንድነት 
መድረክ ኢሕአዴግ የተቃዋሚ 
ፖለቲካ ድርጅቶችን ሕገ 
መንግሥታዊ መብቶች በሕገ 
ወጥነት በመጣስ እየፈጸመ 

ያለውን ወንጀል በአስቸኳይ እንዲያቆም 
የካቲት 11 ቀን 2008 ዓ.ም. በሰጠው 
ይፋ ጋዜጣዊ መግለጫ ጠይቋል፡፡ መድረክ 
በመግለጫው ኢሕአዴግ የምርጫዎችን 
ሕዝበ ውሳኔዎች አሻፈረኝ በማለትና ሕገ 
መንግሥቱ ላይ በማመጽ ያለ ሕዝብ 
ፈቃድ እየገዛ መገኘቱ አገራችንን ወደ 
ብዙሃን ፓርቲና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 
ለማሸጋገር የነበረንን ሕልም ከንቱ 
ከማድረጉም በላይ እያቀነቀነው ያለው 
አብዮታዊ ዴሞክራሲ ቀመር በተግባር 
ሲታይ ጸረ ዴሞክራሲ፣ ጸረ ሕዝብና ጸረ 
ሰላም መሆኑን ዓለም አቀፍ ማኅበረሰቡም 
ሳይቀር እየተገነዘበ የመጣበት ጊዜ ነው 
ብሏል፡፡ 

የሰው ልጅ በተፈጥሮው አማራጭ 
አስተሳሰብ የሚፈልግና አንድ መንግሥትም 
ለረጅም ዘመን እንዲገዛው አይፈልግም፤ 
አብዮታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሰብ 
ኢሕአዴግ የሚከተለው ስትራቴጂ ሐቀኛ 
ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ሰበብ አስባብ 
እየፈለገ ማዳከም ላይ ያተኮረ ስለመሆኑ 
ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ በመድረክ ላይ 

ከተፈጸሙ ማዕቀቦች መረዳት እንደሚቻል 
በመግለጫው ተካቷል፡፡ መድረክ ታኅሳስ 
17፣ ጥር 8ና ጥር 23 ቀን 2008 ዓ.ም 
በተለያዩ የከተማችን ክፍሎች ሰላማዊ 
ሰልፍ ለማድረግ ጠይቆ በሰበብ አስባብ 
እንደታገደበት አስታውቋል፡፡ 

በቱኒዝያ፣ በሊቢያና በግብጽ የተደረጉት 
አቢዮቶች ለኢሕአዴግ የማንቂያ ደወሎች 
ናቸው የሚለው መግለጫው ራሱን 
ከውርደትና አገርንም ከጥፋት ማዳን 
እንደሚቻል በቂ ግንዛቤ ማድረግ አለበት 
ብሏል፡፡ በጨረሻም የኢሕአዴግ መንግሥት 
በመድረክ ላይ የጣለውን ሰላማዊ 
ሰልፍና ሕዝባዊ ስብሰባ የማደራጀት 
ኢሕገመንግሥታዊ ማዕቀብ በማንሳት ሕገ 
መንግሥታዊ መብታችንን እንዲያከብርና 
እንዲያስከብር አበክረን እንጠይቃለን 
በማለት መግለጫው አትቷል፡፡ 

ይህ በእንዲህ እንዳለ የመደረክ 
አመራሮች ወደ ድርጅቱ ቢሮ እንዳይገቡ 
በጸጥታ ኃይሎች እንደተከለከሉ ለመረዳት 
ተችሏል፡፡ የመድረክ ሊቀመንበር 
ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ለዝግጅት 
ክፍላችን እንደገለጹት፣ የመድረክ 
አመራሮች እሑድ የካቲት 13 ቀን 2008 
ዓ.ም. ስብሰባ ለማካሄድ ወደ ቢሯቸው 
ለመግባት በማምራት ላይ ባሉበት ሰዓት 
በመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች እንዳይገቡ 
ተከልክለው ተመልሰዋል፡፡   

ጎግል አማርኛን 
ወደ ከ100 
በላይ ወደሚሆኑ 
ቋንቋዎች 
መተርጎም ጀመረ

       የዓለማችን ትልቁ ሚዲያና መረጃ 
ሰጭ ኩባንያ ጎግል አማርኛ ቋንቋን ከመቶ 
ወደሚልቁ የተለያዩ የዓለም ቋንቋዎች 
መተርጎም ጀምሯል፡፡ ጎግል ፕሮግራሙን 
ሲጀምር እንዳስታወቀው አማርኛ ከአረብኛ 
ቀጥሎ ትልቁ ሴማዊ ቋንቋ በመሆኑና 
የተጠቃሚዎችም ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ 
ነው ሲል ገልጿል፡፡ የጎግል የአማርኛ 
ትርጉም ብዙ ውስንነቶች ቢኖሩትም ከዚህ 
በኋላ ለትርጉም ባለሙያዎችና ኢትዮጵያን 
ለማወቅ ለሚጥሩ የውጭ ዜጎች የሚሰጠው 
አገልግሎት ከፍተኛ ነው ተብሎለታል፡፡ 
ጎግል በቀጥታ የሚተረጉማቸው የዓለማችን 
ቋንቋዎች ቁጥር 104 ደርሷል፡፡  

“የበጋው 
መብረቅ”  
ውዝግብ ፈጥሯል

ብሩክ ከበደ
       አዲስ አበባ ፒያሳ በሚገኘው 

ሲኒማ ኢምፓየር አናት ላይ በትልቁ 
በተዘረጋው የፊልም ፖስተር ስያሜ የተነሳ 
ቅሬታ እየተደመጠ ነው፡፡ ለቅሬታውም 
ምክንያት የሆነው የበጋው መብረቅ በሚል 
ለፊልም የተሰጠው ርእስ ከዚህ ቀደም 
የአርበኛውን ሌ/ጄ ጃጋማ ኬሎ የሕይወትና 
የአርበኝነት ታሪክ ደራሲ ፍቅረማርቆስ 
ደስታ የበጋው መብረቅ በሚል ለጻፈው 
ርእስ ጋር  የሚጋጭ በመሆኑ ቅሬታ 
እንዳሳደረባቸው የጀነራሉ ልጅ ወ/ሮ የትም 
ወርቅ  ጃጋማ ገልጸዋል፡፡

       እኚሁ ቅሬታ አቅራቢ 
አያይዘውም ካልጠፋ ርእስ የመጽሐፍን 
ርእስ ለፊልም መስጠት አንባቢንና 
ተመልካችን ከማወዛገብና ፈጠራ የሌለ 
መሆኑን ከማመላከት ውጪ አንዳችም 
የዕውቀት ፋይዳ የለውም ካሉ በኋላ 
እንደአስፈላጊነቱ ወደፊት የአባታቸውን 
ታሪክ የያዘውን የመጽሐፍ ርእስ መብት 
በሕግ ለማስጠበቅ እንደሚንቀሳቀሱ 
ጨምረው ገልጸው የአባታቸው 95ኛ 
የልደት በዓል በሚታሰብበት ወቅት ይህን 
መሰል አሳዛኝ ነገር መከሰቱ እንዳሳዘናቸው 
ተናግረዋል፡፡

ያመለክታል፡፡ በዚህ ሰበብ በተነሳው 
ተቃውሞ ወደ ሻሸመኔና አጎራባች 
የምዕራብ አርሲ አካባቢዎች በመዝለቅ 
ከመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች ጋር 
ከፍተኛ ግጭት ተፈጥሯል፡፡ የአቶ መለስ 
ዜናዊን ፎቶ የያዘ ቢልቦርድ የተቃጠለ 
ሲሆን፣ የሕዝቡን ተቃውሞ ለመቀልበስ 
ይውላሉ የተባሉ መሥሪያ ቤቶች በብዛት 
ወድመዋል ሲሉ አስተያየት ሰጭዎች 
ይናገራሉ፡፡ ለኢንቨስተሮች የተሰጡ ሰፋፊ 
የእርሻ መሬቶችና የእንስሳት እርባታ 
ጣቢያዎች መውደማቸውም ተመልክቷል፡
፡ ንብረትነታቸው የሚድሮክ ግሩፕ የሆኑ 
በርካታ የትራንስፖርትና የኢንቨስተመንት 
ቦታዎች ወድመዋል፡፡ በዞኑ ቢያንስ 
ሦስት የኦሮቶዶክስ ተዋሕዶና አንድ 
የካቶሊክ አብያተ ክርስቲያናት በእሳት 
እንደተቃጠሉ ስማቸውን እንዳይገለጽ 
የፈለጉ ምንጮቻችን ከምዕራብ አርሲ 
አገረ ስብከት ተናግረዋል፡፡ በጉዳዩ ላይ 

አስተያየታቸውን የጠየቅናቸው የኦሮሚያ 
የሃይማኖት ተቋማት ኅብረት ኃላፊዎች 
ጉዳዩን በማጣራት ላይ ስለሆኑ አስተያየት 
መስጠት እንደሚቸገሩ ገልጸውልናል፡፡ 

በተያያዘ ዜና በምዕራብ አርሲ ከ1000 
በላይ የሆኑ የሌላ ብሔረሰብ አባላት 
መፈናቀላቸው ተገልጿል፡፡ የኢትዮጵያ 
ቀይ መስቀል ማኅበር የኮምዩኒኬሽንና 
የሀብት ልማት መምሪያ ኃላፊ የሆኑት 
አቶ ደግሰው አማኑ ዝግጅት ክፍላችን 
ላቀረበላቸው ጥያቄ ከአካባቢው 
ተፈናቅለው በአዋሳ ከተማና በቪሊቶ 
ሲራሮ እርሻ ልማት አካባቢ ለሚገኙ 
1000 ሺህ ለሚሆኑ ተጎጂዎች የብርድ 
ልብስ፣ የምንጣፍና የመጠለያ አገልግሎት 
በ562 ሺህ ብር ወጪ አገልግሎት እየሰጡ 
እንደሆነ ገለጸዋል፡፡ 

ተቃውሞው ባየለባቸው የምሥራቅ 
ሐረርጌ አካባቢዎች በግራዋ ጨፌና 
በበደኖ አካባቢዎች የሕዝብ ትራንስፖርት 

ሙሉ በሙሉ የተቋረጠ ሲሆን ይህ 
ዜና በተጠናቀረበት ወቅት አንዳንድ 
አካባቢዎች ፈጽመው ከመንግሥት 
ቁጥጥር ውጭ እንደነበሩም ለማወቅ 
ተችሏል፡፡ በምዕራብ ሸዋ የአምቦ ወህኒ 
ቤት በመቃጠሉ ምክንያት ቁጥራቸው 
በውል ያልታወቁ ሰዎች እንደተገደሉ 
የተገለጸ ሲሆን፣ በአምቦና በአካባቢው 
ያለው ተቃውሞ እንደቀጠለ መሆኑም 
ተጠቁሟል፡፡ በአገረ ማርያምና በነቀምት 
አካባቢዎችም ተመሳሳይ ተቃውሞዎች 
መኖራቸው የታወቀ ሲሆን በአገረ 
ማርያም የደረሰው የንብረት ውድመት 
ከሁሉም ቦታዎች ያይላል ተብሏል፡፡ 
ተቃውሞው በሚደረግባቸው አካባቢዎች 
የሚደርሱ የንብረት ውድመቶች በሚድሮክ 
ግሩፕንና በመንግሥት የልማት ተቋማት 
ላይ ያነጣጠረ እንደሆነ በብዙ ቦታዎች 
ያገኘናቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

         በደቡብ ጎንደር ዞን በደብረ 
ታቦርና በፋርጣ ወረዳዎች ምንነቱ በውል 
ያልተለየ ወረርሽኝ ተከስቶ በርካታ ሰዎች 
መታመማቸው ተጠቆመ፡፡ በፋርጣ 
ወረዳ መገንዲ በተባለ ቦታ የካቲት 5 
ቀን 2008 ዓ.ም. እንደተከሰተና የአንድ 
ቤት አባላት የሆኑ የዐሥርና የዐሥራ 
አምስት ዓመት እድሜ እህትማማቾችን 
ሕይወት እንደቀጠፈ ተገለጿል፡፡ የደቡብ 
ጎንደር ጤና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ 
አበባው ከልካይ ለዝግጅት ክፍላችን በስልክ 
እንደገለጡት በበሽታው የተጠረጠሩ ሰዎች 
ጊዜያዊ ማቆያ ተዘጋጅቶላቸው ለብቻቸው 
ተለይተዋል ብለዋል፡፡ በሽታው መጀመሪያ 
ከተነሳበት መገንዲ ከተባለው ቦታ በመጣ 
የሕግ ታራሚ ምክንያት በደብረ ታቦር 
ማረሚያ ቤት ከ57 በላይ ሰዎች በበሽታው 
መጠርጠራቸውን አልደበቁም፡፡ 

         የፋርጣ ወረዳ ጤና 
ጥበቃ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት 
አቶ ሰሎሞን ታደሰ በበኩላቸው መጠኑ 
አነስተኛ ቢሆንም በየቀኑ አዳዲስ በሽተኞች 
መኖራቸውን ጠቁመው በመገንዲ አሥራ 
ሦስት፣ በደብረ ታቦር ሆስፒታል ሠላሳ 
ሁለት እንዲሁም በደብረ ታቦር ማረሚያ 
ቤት ደግሞ ስልሳ ስድስት የሚሆኑ ሰዎች 
ለብቻቸው በተዘጋጀላቸው ጊዜያዊ ማቆያ 
ቦታ ክትትል እየተደረገላቸው ነው ብለዋል፡
፡ በሌሎች የአጎራባች ወረዳዎች በሽታው 
ስለመከሰት አለመከሰቱ ግን የሚያውቁት 
ነገር እንደለሌለ አክለው ገልጸዋል፡፡ 
በሽታውን ለመለየት የሚያስችሉ የቤተ 
ሙከራ ናሙናዎች ወደ ባህር ዳርና አዲስ 
አበባ ቢላኩም ይህ ዜና እስከተዘጋጀበት 
ጊዜ ድረስ ውጤት አለመታወቁን ነው 
ኃላፊዎቹ የተናገሩት፡፡ 

        በተያያዘ ወረርሽኙ በፈጠረው 
ስጋት ምክንያት በፋርጣና በደብረ ታቦር 
ያሉ ትምህርት ቤቶች መዘጋታቸውን 
ከቦታው ያገኘናቸው መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ 
የዞኑ ጤና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ 
አበባው የትምህርት ቤቶቹን መዘጋት 
አስመልክቶ ላቀረብንላቸው ጥያቄ በሽታው 
በተገኘበት አካባቢ ያለው የአንደኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት መዘጋቱን አምነው በደብረ 
ታቦር ያሉ ሁሉም ትምህርት ቤቶች 
የተዘጉት ግን ከርእሳነ መምህራን ጋር 
በነበረው ስብበሰባ ምክንያት ነው ብለዋል፡
፡ ለዝግጅት ክፍላችን አስተያየት የሰጡ 
መምህራን በበኩላቸው ርእሳነ መምህራኑ 
ሁልጊዜም ሳይኖሩ ትምህርት የሚቀጥል 
እንደሆነ ገልጸው አሁን የተዘጋው ግን 
በተቀሰቀሰው ወረርሽኝ ምክንያት ነው 
ሲሉ ገለጸዋል፡፡ በሽታው ሳል፣ ትውኪያ 

እንዲሁም ከማጅራት ገትር ጋር 
የሚመሳሰል ምልክቶች እንዳሉት የተገለጸ 
ሲሆን በድርቅ ምክንያት የተከሰተ ወረርሽኝ 
ሊሆን እንደሚችል ምክትል ጤና መምሪያ 
ኃላፊው ግምታቸውን አስቀምጠዋል፡፡ 

       ዘግይቶ በደረሰን መረጃ ደግሞ 
በዞኑ በላይ ጋይንት ወረዳ የተለየ ምልክት 
ያላው በሽታ መከሰቱን ሰምተናል፡፡ በላይ 
ጋይንት ወረዳ እስካሁን የሞተ ሰው የለም 
ተብሏል፡፡ በዋግኸምራ ዞንም የተለየ 
ወረርሽኝ የተከሰተ ሲሆን የአንድ ሰው 
ሕይወት ማለፉን የክልሉ ጤና ጥበቃ 
ገለጧል፡፡ በደቡብ ጎንደር ላይ ጋይንት 
ወረዳና በዋግኸምራ ዞን በበሽታው የተጠቁ 
ሰዎች ቁጥር የታወቀ አይደለም፡፡ በሁሉም 
የኦሮሚያ አካባቢዎች በሦስተኛው ዙር 
ተቃውሞ የደረሰው የሰው ሕይወት ጥፋት 
በውል አይታወቅም፡፡ 

በሰሜን ሸዋና በኦሮሚያ ልዩ ዞን ድንበር አካባቢ 
የተከሰተ ግጭት ጉዳት አደረሰ

በደቡብ ጎንደር በተከሰተ ወረርሽኝ 
ብዙ ሰዎች መጎዳታቸው ተገለጸ

“ወደ ቢሯችን እንዳንገባ 
በጸጥታ ኃይሎች ተከልክለናል”

ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ

በኦሮሚያ በተቀሰቀሰው ግጭት ...
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ከገዥው ግንባር አባልነት ጀምረህ እስከ ተቃዋሚ ድርጅት 

ከፍተኛ አመራርነት በነበረህ የፖለቲካ ተሳትፎ ምክንያት 

የኢትዮጵያን ፖለቲካ በቅርበት የመከታተልና የመረዳት 

ዕድል አግኝተሃል። ከዚህ በተጨማሪም ባለፉት ዓመታት 

በእስር ላይ ሆነህ ስትከራከር በመቆየትህ የኢትዮጵያ የፍትሕ 

ሥርዓት ያለበትን ደረጃ ለመረዳት የቻልክ ይመስለናል። 

እስኪ ከድርጅታዊ ተመክሮህና ካሳለፍከው የእስርና የክርክር 

ጊዜ ተነስተህ የአገራችን የፖለቲካ ሁኔታ በተለይም የፍትሕ 

ሥርዓቱ ያለበትን ደረጃ አብራራልን?

እንደምታውቀው ባለፈው አንድ ዓመት ከሰባት ወር 
በእስር ነው ያሳለፍኩት። በእርስ ቤት ለመረጃ ሩቅ 
ስለነበርን፤ ከኢቲቪ ውጪ ጋዜጣ፣ መጽሔትና ሌሎች 
የመረጃ ምንጮችን የምናገኝበት ዕድል ዝግ ስለነበረ፣ 
የወቅቱ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ይህን ይመስላል 
ብሎ ለመናገር አስቸጋሪ ይሆናል። በእርግጥ በገዥው 
ግንባር የነበረኝ ተሳትፎና በተቃዋሚ ፓርቲ ያሳለፍኩት 
ጊዜ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ አንዳች ዓይነት ግንዛቤ 
እንድይዝ አድርጎኛል። 

አጠቃላዩን የኢትዮጵያን የፖለቲካ ታሪክ ስናየው 
ግን ባለፉት  በረዥም ጊዜ ታሪካችን ውስጥ ሥልጣን 
አንድ ወይም ሁለት ጊዜ በስምምነት የሥልጣን 
ሽግግር የሚመስሉ ነበሩ እንጂ ያው የኃይላና የጡናቻ 
አገዛዝ ነው ባህላችን። ታሪካችን ጉልበተኞች ጉልበቱ 
የደከመውን እያሸነፉ ሥልጣን የሚያዙበት ሥርዓት 
ነው የነበረው። 

ይሁን እንጂ ደግሞ ኢትዮጵያ በዴሞክራሲ 
ግንባታ በኩል መሪዎቹ ባይቀለብሱት  ሕዝቡ በጣም 
ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሊያግዙ ከሚችሉ 
እሴቶች ጋር የተላመደ፣ የመቻቻል፣ አብሮ የመኖር 
ተምሳሌት የሆነ ከልዩነቱ አንድነቱን የሚያስቀድም 
ሕዝብ ያለበት አገር ነው። ሕዝቡ ያሉት ልዩነቶች 
አብሮ ለመኖር እንቅፋት ሆኖበት ነበር ለማለት 
አይቻልም።  ኢትዮጵያችን እንደ አጼ ቴዎድሮስ 
ዓይነት አገራቸውን ለማዘመን የቆረጡ፣ ለሥልጣኔ 
በር ከፋች የሆኑና በአገር ሉዓላዊነት ላይ የማይደራደሩ 

መሪዎች እንደነበሯት መካድ ባይቻልም በፖለቲካው 
ረገድ በተለይም በዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች 
አጠባበቅ ጉዳይ ላይ ትልቅ ችግር ነው ያለው። የዓለም 
ሥልጣኔ እየተሻሻለና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትም እያደገ 
ሲመጣ ኢትዮጵያ ከዓለም እድገት ጋር አብራ መሄድ 
አልቻለችም። በውጫዊና በውስጣዊ ምክንያቶች የተነሳ 
አገራችን ወደ ኋላ ተጎትታለች። 

 ወደ ዋና ነጥባችን ስንመለስ  የአንተና የእኔ 
ትውልድ የዚህ ፖለቲካ ባህል ውጤት በመሆኑ 
ፖለቲካን በሩቁ ሲሸሽ የኖረው ሕዝብ አካል ነን። እኔም 
እንደማናቸውም ኢትዮጵያዊ ብዙ የፖለቲካ ፍላጎት 
የሌለኝ ወጣት ሆኜ ነው ያደጉት። ለመጀመሪያ ጊዜ 
የፖለቲካ ፍላጎት አደረብኝ የምለው እንደአብዛኛው 
የአገራችን ሕዝብ በምርጫ 1997 ወቅት ነው። በተለይ 
በቅንጅት የተፈጠረው የለውጥ ፍላጎትና በሕዝቡ 
መካከል የነበረው ከፍተኛ ተነሳስሽነት እኔንም ትልቅ 
ተስፋ ውስጥ ነበር የከተተኝ። በእርግጥ ከ1994 እስከ 
1997 አጋማሽ ድረስ አገር ውስጥ አልነበርኩም። 
የተጧጧፈ የምርጫ ክርክር በሚደረግበት ጊዜ ነበር 
ወደ አገር ቤት የተመለስኩት። ስለዚህ የደረስኩበትን 
ያህል ቅንጅትን ለመደገፍ ፍላጎቴን አሳይቻለሁ። በኋላ 
ቅንጅት በአንድ በኩል የገዥው ፓርቲ ጡጫ ከፍተኛ 
በመሆኑ እና ቅንጅት እንደፓርቲ በነበረው የድርጅታዊ 
አቅም ማነስ ምክንያት ኢሕአዴግ የሚሰነዝረውን ጡጫ 
መቋቋም የማይችል ሆኖ ተንኮታኩቷል። ገዥው ግንባር 
የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት እንዲኖር አይፈልግም፤ 
ምንም የሚያጠራጥር አይደለም። ግን ደግሞ ሁሉንም 
ድክመታችንን በኢሕአዴግ ላይ ማላከኩ ዋጋ የለውም።

ከቅንጅት መፍረስ በኋላ እስከ 1999 መጨረሻ ድረስ 
ምንም ዓይነት የፖለቲካ እንቅስቃሴ አልነበረኝም። 
በ99 የአዲስ አበባ ወጣቶች ፎረም ሲመሠረት እዚያ 
ፎረም ላይ የመንግሥትና የወጣቶች የምክክር መድረክ 
ይቋቋማል ተብሎ ጥሪ ተደረገልኝና በመድረኩ ላይ 
ተገኘሁ። መድረኩ ሲመሠረት የነበረው ዓላማ ትልቅ 
ነበር። ከሕዝቡ ጋር በጋራ መሥራት አለብን የሚል 

ነበር አስተሳሰቡ። ከሕዝቡ ጋር በጋራ ለመሥራት 
ደግሞ የጋራ መድረክ መኖር አለበት ተብሎ ሕዝቡ 
ሊሳተፍባቸው የሚችሉ የሴቶች፣ የወጣቶችና የነዋሪዎች 
ፎረም ብሎ ሕዝቡ መንግሥትን ሊቆጣጠረው 
የሚችልበትን ትልልቅ መዋቅሮች መፍጠር ሕዝቡ 
በመንግሥት መዋቅሮች እንዲሳተፍ የተሳትፎውን ያህል 
እንዲጠቀም፣ ያሉ ብልሹ አሠራሮችን እንዲታገል፣ 
የኪራይ ሰብሳቢ ፖለቲካል ኢኮኖሚን እንዲታገል፣ 
ማኅበራዊ እሴቱን እንዲያሳድግ የሚሉ ነበሩ። በጊዜው 
አዲስ አበባ የነበረው ጊዜያዊ ባለአደራ አስተዳደር 
ነበር። ኢሕአዴግ ከባለአደራ አስተዳደሩ ጀርባ ነው 
የነበረው። በርግጥ ባለአደራ  አስተዳደሩ የኢሕአዴግን 
ትዕዛዝ የሚፈጽም እንደነበር ግልጽ ነው። ቢሆንም 
ግን በባለ አደራ አስተዳደሩ ላይ ሙሉ ጣልቃ ገብነት 
ስላልነበረው በየዞኖቹ የተመደቡት ካድሬዎች ባለአደራ 
አስተዳደሩን ለመቆጣጠር የፎረሞቹ መመሥረት 
ከፍተኛ ድርሻ ነበራቸው። ስለዚህ የባለአደራ አስተዳደሩ 
ወደዚህም ወደዚያም ውልፍት እንዳይል የነበሩ 
ፎረሞች ተቆጣጥረው ይዘው በመሬት ላይ ዝርፊያ 
እንዳይስፋፋና አድሎዓዊ አሠራር እንዲቀር በየዐሥራ 
አምስት ቀኑ በየርከኑ የታዩ ችግሮች ይገመገሙ ነበር። 
ከባድ ቁጥጥር ይደረግ ነበር። ኢሕአዴግ በባለአደራ 
አስተዳደሩ ምን ይደረጋል የሚለውን የሚቆጣጠርባቸው 
ዘዴዎች እነዚህ ፎረሞች ነበሩ ማለት ነው። 

የባለ አደራ መስተዳደሩ ኃላፊነቱን በ2000 ጨርሶ 
በ2001 መግቢያ በነበረው የማሟያ ምርጫ መስተዳደሩ 
ሥልጣኑን ለኢሕአዴግ ሲያስረክብ የነበሩ ፎረሞች ሚና 
ተለወጠ። መጀመሪያ የነበረውን አሠራር መቆጣጠርና 
ቀደም ሲል የነበረው ሚና አያስፈልግም ወደማለት 
አመሩ። ስለዚህ ቦታውን ኢሕአዴግ ስለተረከበው 
የፎረሞቹ ሚና ከመቆጣጠር ኢሕአዴግ የሚሰጠውን 
ተልዕኮ ወደ መተግበር ተቀየረ። ስብሰባ ውጣ፣ ጽዳት 
ዘመቻ ሂድ፣ ለመገናኛ ብዙሃን ቃለ-ምልልስ ስጥ ወዘተ. 
ስትባል የተነገርህን መፈጸም ብቻ ሆነ። ከዚያ ውጭ 
ይኸ ተበላሽቷል፤ ይህ ይስተካከል ማለት የሚታሰብ 

አልሆነም። 
በኔ በኩል በፎረሙ ውስጥ እስከ 2001 ዓ.ም. 

መግቢያ ድረስ ቆይቼ ኢሕአዴግ ባቀረበልኝ የአባልነት 
ጥያቄ መሠረት (ቀደም ብሎ ለከፍተኛ አመራር ብቁ 
ናቸው ብሎ ያመናቸውን ይመለምል ነበር) አባል 
ሆንኩ። ያን ጊዜ የቀድሞው ሚኒስትር ድኤታ የነበሩት 
አቶ ኤርሚያስ ለገሰ ከፍተኛ እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት 
ጊዜ ነበር። በቅርበት አብረን እንሠራ ነበር። የአሁኑ 
ወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር የሆኑት አቶ ሬድዋንን 
ጨምሮ እነ ካሚል አሕመድ በቅርበት የማገኛቸው ሰዎች 
ነበሩ። በ2001 ዓ.ም. የመንግሥት ፖሊሲ ስትራቴጂ 
ሥልጠና ወስደን የኢሕአዴግ አባል ሆኜ በአጭር 
ጊዜ ውስጥ በኢሕአዴግ መዋቅር በተለያየ ኃላፊነት 
ሠርቻለሁ። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የፖለቲካ 
ተሳትፎ አድርጌያለሁ የምለው በኢሕአዴግ ቤት ውስጥ 
በቆየሁባቸው የሁለት ዓመታት የአባልነት ጊዜዬ ነው። 
የአባልነት ጥያቄው ሲቀርብ የማነሳቸው ጥያቄዎች 
ነበሩ። አንዱ የዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ጉዳይ ነው፤ 
የዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊ ሥርዓቱ ጥቂት አምባገነኖች 
የሚመሩበት ስልት ነበር። የእያንዳንዱ የአገሪቱ 
እንቅስቀሴ በጠቅላይ ሚኒስተሩ ብቻ የሚወሰንበት፤ 
ቃላት እንኳ ሳይለወጡ እስከ ወረዳ የሚሄዱበት አንድ 
ቱቦ ማለት ነው በኢሕአዴግ አተገባበር። 

በመሠረቱ ዴሞክራሲያዊ ማዕካላዊነት  ስሙ 
ነው እንጂ ዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊ እዝ ነበር። 
ኢሕአዴግ ከፍተኛ ችግር የተዘፈቀና ሐሳብ ማንሸራሸር 
የማይቻልበት ድርጅት እንደሆነ ተረድቼ፤ አካሄዱ 
ለማንም እንደማይጠቅም የውይይት በርን የሚዘጋ 
እንደሆነ እከራከር ነበር። የምትለው ሆኖ ከተገኘ 
ይህንንም ለመለወጥ አብረህን መታገል አለብህ ስላሉኝ 
ተቀበልኩ። ሁለተኛው የመሬት ፖለሲው ነበር። 
ለፖለቲካው አዲስ እንደመሆኔ ሌሎቹ የፖለቲካ 
አስተሳሰቦች (እንደ ሊበራሊዝም ያሉ) ምን ይላሉ 
የሚለውን በትጋት አነብ ነበር። ምክንያቱም ምርጫ 
ማለት ሁለት ሦስት አማራጮች ሲኖሩ ነው። 
የተሰጠህን ከተቀበልክ መሸከም ነው እንጂ የምርጫ 
ጉዳይ አይደለም። ጎን በጎን የሌሎች ርዕዮተዓለም 
አማራጮችን እከታተል ስለነበር ኢሕአዴግ የሚከተለው 
የመሬት ፖሊሲ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አንድ ጋት 
ፈቅ የማያደርግና ሄዶ ሄዶ ተንገራግጮ የሚቆም 
እንደሚሆንና በኪራይ ሰብሳቢነት የሚገነባ ማንም 
የማይቆጣጠረው ፖለቲካል ኢኮኖሚ እንደሚገነባ 
ግንዛቤ ይዤ ነበር። ኢሕአዴግ መሬትን ተቆጣጥሮ 
አጠቃላይ አገሪቱን በልማታዊ መንግሥትነት ስም ራሴ 
አለማለሁ ካለ በአገሪቱ የሚኖረውን ትልቅ ካፒታል 
የሚያንቀሳቅሰው መንግሥት እስከሆነ ድረስ ብቸኛው 
መበልጸጊያ መንገድ መንግሥትና የመንግሥት 
ሥልጣን ብቻ ይሆናል ማለት ነው። የግል ሴክተሩ 
ሲቀጭጭ መንግሥትን የሚቆጣጠረው አይኖርም። 
አምባገነንነት አይቀሬ ይሆናል ማለት ነው። የኢኮኖሚ 
ብቻ ሳይሆን የዴሞክራሲም ጥያቄ ይሆናል። ያ ስጋት 
ስለነበረኝ ይኼ መለወጥ አለበት የሚል እይታ ነበረኝ። 
ይህ እንዴት ይሆናል ስለ ወዲፊት የአገሪቱ ኢኮኖሚ 
ሲያድግ የሚስተካከል ይሆናል ለዚህም አብረህን 
መታገል አለብህ አሉኝ። በኋላ እየቆየሁ የመሬት 
ፖሊሲ ሊሻሻል የሚችለው በኢሕአዴግ መቃብር ላይ 
ብቻ እንደሆነ አወቅኩ። ጥያቄዎችን እያነሳሁ በሄድኩ 
ቁጥር እነዚህ ነገሮች እየፈጠጡ መጡ። ድርጅቱ 
በፖሊሲ በኩል ግትር እንደሆነ ተረዳሁ። 

በፌደራሊዝም ሥርዓቱም ላይ ከፍተኛ ጥያቄዎች 
ነበሩኝ። እንደሚታወቀውና ብዙ አገር ወዳዶች 
እንደጻፉበት የብሔረሰብ ፌደራሊዝም እንደዩጎዝላቪያ 
ያሉ አገሮች በብዙ መልኩ ሸብበው ይዘውት እንኳ 
ከመፍረስ አላዳናቸውም። ቋንቋን መሠረት ያደረገ 
ፌደራሊዝም ሄዶ ሄዶ ተለጥጦ ለመለያየታችን ካልሆነ 
ለአንድነታችንና ለኅብረታችን አይጠቅምም። አገራችን 
የፌደራላዊ የመንግሥት አወቃቀር ያስፈልጋታል 
ከሚሉት ወገን ብሆንም፣ አሁን ኢሕአዴግ የሚከተለው 
ዓይነት የፌደራሊዝም ሥርዓት እንዲሆን አልፈልግም። 
ሁሉ አቀፍ ማለትም ጂኦግራፊን፣ ባህልን፣ ኢኮኖሚና 
የሕዝብ ሥነ ልቦናን መሠረት ያደረገ አጠቃላይ 
ብሔራዊ አንድነትን ባስጠበቀ ትርጉም ባለው መልኩ 
የፌደራሊዝም ሥርዓት ሊገነባ ይገባል ነበር የምለው። 

“ታሰርኩና ጫና ደርሰብኝ በሚል 
አንገቴን ደፍቼ አልኖርም”

አቶ ሀብታሙ አያሌው

እንግዳ

የሚያሳዝነው እኔ ብታሰርም 

ያንኑ ሰላማዊ ትግሉን ይዘው 

ይታገላሉ ብየ የማስባቸው ሰዎች 

ወደ መበታተን ሄዱ። ብዙዎቹ 

በኢሕአዴግ አሳበው ወደ ቤታቸው 

እንደገቡ ተረድቻለሁ
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ልዩነትህን ይዘህ እያንጸባረቅህ ልዩነትህ አሸናፊ ሆኖ 
እንዲወጣ መታገል አለብህ ነበር የምባለው። እንዳልኩህ 
የፖለቲካ ተሳትፎዬ የመጀመሪያ ስለነበረ ልዩነቶች 
ቢኖሩኝም አንድ በሚያደርጉኝ ጉዳዮች ላይ ተመስርቼ 
አስተዋጽዖ አድርጋለው በማለት ኢሕአዴግ ቤት ውስጥ 
ለሁለት ዓመት ቆየሁ። ከጊዜ ወደ ጊዜ ልዩንትን 
ባንጸባረቅክ ቁጥር የሚደርስብህ ጫናና መገፋት 
እየበረታ ይመጣል። ሐሳብ የምታንሸራሽርበት ምንም 
ዕድል የለም።  

የተሰጡኝን ኃላፊነቶች ውጤታማ በመሆን 
በግምገማው ‹‹ኤ›› እየተሰጠው በቃኝ ብሎ ድርጅቱን 
ትቶ የሄደ ምናልባት የመጀመሪያው ሰው እሆናለሁ 
ብየ እገምታለሁ። ኢሕአዴግ ለበለጠ ለከፍተኛ ኃላፊነት 
ትፈለጋለህ እያለኝ፣ የለም ሐሳብ ከማያስተናግድ ከዚህ 
ድርጅት ጋር መቆየት የለብኝም ዝም ብሎ የወጣትነት 
ጊዜየን ከመጨረስ ባሻገር ለአገሪቱ የሚጠቅም አንዳች 
ትርጉም ያለው ነገር መሥራት አልችልም ብዬ 
ለቀቅኩ። ከዚያ ለአንድ ዓመት ደቡብ አፍሪካ ሔድኩ። 
እንደገና ተመልሼ ጥር 14 ቀን 2004 ዓ.ም የባለራዕይ 
ወጣቶች ማኅበርን መሠረትን። የማኅበሩ ሊቀመንበር 
ሆንኩ። ዓላማውም የኢትዮጵያ ብሔርተኝነትን 
ማቀንቀን ነበር። በመንግሥት በኩል እንደስጋት 
በመታየቱ መቀጠል አልተቻለም። ለአንድ ዓመት ያህል 
(እስከ ጥር 2005 ዓ.ም.) እንደምንም እየተንገታገትን 
ቆየን። ከሦስት ወራት በኋላ የድርጅቱን ሊቀመንበርነት 
ለሌላ ልጅ አስረክቤ አንድነት በብሔራዊ ምክር ቤት 
አባልነት ገባሁ። ከዚያ በኋላ ሊጠቀስ የሚችለው 
በአንድነት ፓርቲ ውስጥ ያሳለፍኩት ጊዜና የፖለቲካ 
ተመክሮ ነው። የድርጅቱ ምክትል የሕዝብ ግንኙነት 
ሆኜ ከቆየሁ በኋላ፣ 2006 ዓ.ም. የኢንጂነር ግዛቸው 
ካቢኔ ሲመሠረት የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆንኩ። 
እስከታሰርኩበት ሐምሌ 1 ቀን 2006 ዓ.ም. ድረስ 
በዚሁ ኃላፊነት ነው የቆየሁት። 

የፍትሕ ሥርዓቱን በተመለከተ ላነሳኸው 
ጥያቄ እንደ አፍሪካ ባሉ አገሮች የፖለቲካ ተሳትፎ 
ስታደርግ መታሰርና ሞት እንዳለ እርግጠኛ ሆነህ 
ነው መግባት ያለብህ። በሌሎች በተለይ የዴሞክራሲ 
ባህል በዳበረባቸውና ይህን ባህል እየገነቡ ባሉ አገሮች 
አገሮች ውስጥ ወደ ፖለቲካ ስትገባ አንድ በታሪኬ 
አስመዝግቤው የምሄደው አገርና ወገን የሚጠቅም ሥራ 
አከናውናለሁ ብለህ ነው የምትገባው። አፍሪካ ውስጥ 
ግን ወይ እታሰራለሁ አሊያም እሞታለሁ ብለህ ነው። 
እኔም ከዚህ የዘለለ ግምት አልነበረኝም። አቅም የሌለው 
ፓርቲ ከሆነ ችግር እንደማይፈጠር ታውቃለህ። የበረታ 
ፓርቲ ከሆነ ግን አገዛዙ ያን እንደሚያደርግ እርግጠኛ 
መሆን ይቻላል። ስለዚህ ከሠራን እንደምንታሰር 
ካልሠራን ግን ችግር እንደማይኖር እርግጠኛ ነበርኩ። 
ትግሉን እያሰፋነው ከሄድን ይህን የሚያደርጉ ሰዎች 
ተለቅመው እንደሚታሰሩ ጥርጥር የለውም። 

አንዲት አገር ጠንካራ የፍትሕ ሥርዓት ካልተገነባች 
ዴሞክራሲ አይታሰብም። እኛ ሁልጊዜም ስንጮህበት 
የነበረውን አልተቀበሉንም ነበር። አሁን ከቅርብ ጊዜ 
ወዲህ ግን በመልካም አስታተዳደር እጦት ከተዘፈቁ 
ተቋማት መካከል በዋነኛነት የፍትሕ ሥርዓቱ 
ነው በማለት መንግሥት በይፋ መናገር ጀምሯል። 
በእርግጥም የፍትሕ ሥርዓቱ ያለበት ሁኔታ አደገኛ 
ነው። ከእኔ አንጻር ሳየው ለምን ተጠርጥሬ ተያዝኩ 
የሚል ቅሬታ የለኝም። ነገር ግን በተጠረጠርኩበት 
ወንጀል መልስ ለማግኘት አንድ ዓመት ከሁለት ወር 
ፈጅቷል። ከዚያ በኋላ ነጻ ናችሁ ተብለን የመፈቻ 
ደብዳቤ ተጻፈ። እንደገና ለ7 ወራት ታሰርን። ከሰባት 
ወራት በኋላ እንደገና ደግሞ በተፈጸመ የሕግ ስህተት 
ነው ብሎ ነጻ አለን። በሰው ሕይወትና ሞራል ላይ 
መቀለድ ባህል እየሆነ መጥቷል። ሕገ መንግሥቱ 
የተጠረጠሩ ሰዎች በአጭር ጊዜ መልስ ማገኘት 
እንዳለባቸው ይናገራል። ነገር ግን አጭር ጊዜ ማለት 
አንድ ዓመት ከሰባት ወር ማለት አይደለም።  

ሕዝባችን ፖለቲከኞች፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና 

ጋዜጠኞች ሲታሰሩ፣ ‹‹አርፎ አይቀመጥም›› እያለ አሳልፎ 

ይሰጣቸዋል የሚል ስሞታ ይቀርባል። በእስር ላይ እንቆየ ሰው 

አስተያየቱን እንዴት ታየዋለህ? ከኢትዮጵያውያን የሚገባህን 

ያህል ድጋፍ ያገኘህ ይመስልሃል?

እውነት ለመናገር ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተለየ 
ፍቅርና አክብሮት አለኝ። የሕዝቡን ፖለቲካዊ ንቃተ 
ኅሊና ማሳደግ የኤሊቶች ኃላፊነት ነው። ሕዝብ መሪ 
ይፈልጋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ የኖረበት ባህልም 
ነው። ከድርቡሾች ጋር የተደረገውን የማህዲስቶች 
ጦርነት አጼ ዮሐንስ ጦርነቱን ካሸነፉ በኋላ ነበር 
እርሳቸው ተመተው የወደቁት። ጦርነቱን ያሸነፈው 
የኢትዮጵያ ሠራዊት ድሉን ገፍቶ ከማጣጣም ይልቅ 
ንጉሠ ነገሥታችን ተሰውተዋል በማለት ወደ ኋላ 
ተበትኗል። ሕዝብ መሪው ከሌለ የለም። ስለዚህ 
ኤሊቶች የሕዝቡን ንቃተ ኅሊና የማሳደግ ኃላፊነት 
አለባቸው። 

የኔ መሠረታዊ ችግር ሕዝቡ ሳይሆን ኤሊቶች 

ግልጽና ጥርት ያለ አቋም ይዘን ወደፊት መግፋት 
አለመቻላችን ነው። የሕዝብ ልጆች ስለሆንን የሕዝቡ 
ነጻብራቅ መሆናችን አይካድም። በምታደርገው ትግል 
ታስረህ ዘብጥያ ስትወርድ ሌላው ቀኝ ኋላ ሲዞር 
የሚሰማህ ስሜት አለ። ከማን ጋር ነበር ስታገል 
የነበረው? ከማን ጋር ነበር የተሰለፍኩት? ባለፉት አንድ 
ዓመት ከሰባት ወራት ጊዘያቶች ከኔ ጋር መከራውን 
የተጋፈጠው ማነው? ብዬ ስመረምር አዝኛለሁ። 
በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ትግሉን ለማገዝ አለን 
ሲሉን ከርመው፣ ያ ሁሉ ተስፋ በፍጥነት ወደ ባዶነት 
ተለውጦ በእስር ቤት የሚጠይቀን ስናጣ ሁላችንም 
አዝነናል። ለማን ነበር የምንታገለው? የምር ለራሳችን 
ነበር እንዴ የምንታገለው? ወይስ ለሕዝብ ነበር? 
የሚለውን በጥሞና ጊዜ ውስጥ እንደገና እንዳሰላስለው 
አድርጎኛል። ይህ የማይካድ ነገር ነው። 

እርግጥ ነው ከጎናችን ቆመው በሞራልም ሆነ 
በተለያዩ ነገሮች ሲደግፉን የነበሩ ወገኖች አልነበሩም 
ማለት አይደለም። በርካታ ሕዝብ ከኔ ጋር አልተጨነቀም 
ማለትም አይደለም። ይሁን እንጂ እኔ በመታሰሬ 
ሲጨነቅ የነበረውን ሕዝብ እኔ ወደ ቆምኩበት ትግልና 
ዓላማ ሊመራው የሚችል ጠንካራ አመራር አልተገኘም። 
ጥቂት በጣም ሊመሰገኑ የሚገባቸው በውጭም በአገር 
ውስጥም ያሉ የኢትዮጵያ ወገኖች ከጎኔ አልተለዩም። ግን 
እነዚህ ከሚጠበቀው አንጻር ሲታዩ በቁጥር በጣም ውስን 
ነበሩ። በአጠቃላይ የመጨረሻው ከፍተኛ እዳ በባለቤቴና 
በትንሽዋ ልጄ እንዲሁም በእህቶቼ ላይ ወድቆ ነበር። 
ያንን ተገንዝበው ለማገዝ ጥረት ያደረጉ ከምጠብቃቸው 
ይልቅ ያልጠብኳቸው ሆነው አግኝቻቸዋለሁ። 
ያልጠበቅኳቸው ሰዎች ለማጽናናት እኔንም ባለሁበት 
ለመጠየቅ እጅግ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። በርካቶች 
የጠበቅኳቸው ደግሞ በጠበቅኳቸው ቦታ አልተገኙም። 

አንተና ጓዶችህ በእስር ላይ እያላችሁ በድርጅታችሁ 

ውስጥ ችግር መፈጠሩ ምን ዓይነት ስሜት ፈጠረብህ? በአንተ 

ግምገማ መሠረት ጠንካራ ነው ሲባል የነበረው አንድነት 

እንዲያ በአንዴ የመንኮታኮቱ ምክንያትስ እንደሚባለው 

ገዥው ግንባር ብቻ ነውን?

       መጀመሪያ አካባቢ በጣም አዝኜ ነበር። 
ለኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ‹‹አንድነት›› 
ገንቢ ሚና ሊጫዎት የሚችል ድርጅት እንደነበር 
አምናለሁ። እና አንድነትን ለማፍረስ ገዥው ግባር 
ያለ የሌለ ኃይሉን ሲጠቀም የመድበለ ፓርቲ ሥርዓቱ 
እንዳያበብ ጽኑ አቋም እንደያዘና የዴሞክራሲ ግንባታውን 
በር ለመዝጋት የቆረጠ እንደሆነ ነው የተረዳሁት። 
አንድነት ያሉትን ጉድለቶች አርሞ ወደፊት እንዲገፋ 
መደረግ ሲገባው ወደ መፍረስ እንዲሄድ መግፋቱ 
ተገቢ አልነበረም የሚል እምነት አለኝ። በእስር 
ላይ ሆነህ ስትታገልለት የነበረው ፓርቲ መፍረሱን 
ስትሰማ ደግሞ የሚሰማህ የሐዘንና የመጠቃት ስሜት 
ከፍተኛ ነው። ግን ዋናው ጉዳዬ ፓርቲው አይደለም። 
ዋናው የትግላችን አምብርት መድበለ ፓርቲ ሥርዓቱ 
እንዲያብብ ነበር። 

ሁላችንም እንደምናውቀው ጦርነት ለኢትዮጵያ 
ብርቅ አይደለም። ለአገራችን ብርቅ የሆነባት ሰላማዊ 
የሆነ የሥልጣን ሽግግር ነው የሚል እምነት ይዘን 
ስንታገል የነበርን ሰዎች ነበርን። የሚያሳዝነው እኔ 
ብታሰርም ያንኑ ሰላማዊ ትግሉን ይዘው ይታገላሉ 
ብየ የማስባቸው ሰዎች ወደ መበታተን ሄዱ። 
ብዙዎቹ በኢሕአዴግ አሳበው ወደ ቤታቸው እንደገቡ 
ተረድቻለሁ። ግን ይሄ ለማናችንም አይጠቅምም። 
የአንድነት አመራሮች ችግራችን ምንድን ነው? 
የሚለውን መገምገም ነበረባቸው። ምን ዓይነት አባላት 
ነበር ይዘን የነበረው? የሚለው መታየት ነበረበት። 
ኢሕአዴግ አንድ ኩርኩም በሰነዘረ ቁጥር የምንፈርስ 
ሆነን ለምን ተገኘን የሚለው መገምገም ነበረበት። ከዚያ 
ውጭ በሰላማዊ ትግል አንድ ወይም ሁለት ሙከራ 
አድርገህ በጣም ፈጣን ለውጥ ለማምጣት መታገል 
ወይስ አይ ሁሉም ነገር አብቅቶለታል ብለህ መቃብር 
ላይ የአበባ ጉንጉን አስቀምጠህ መመለስ ነው የሚለው 
መታየት ነበረበት። 

ትግል ረዥም ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ከውድቀት 
መማርና ወደ ተሻለው መሄድ መቻል ነበረብን። በቀላሉ 
ለመፍረስ ያበቃን ምንድነው? እነማንን ነው ተሸክመን 
የነበረው? የሚለው መታየት ነበረበት። አንድነት 
የምን ዓይነት ሰዎች ስብስብ ነበር? ጠንካራ አባላት 
ነበሩት ግን ደግሞ እጅግ ደግሞ ጫፍ የረገጡ ሆድ 
አደሮች ነበሩበት። አጋጣሚ ሊጠቀሙ የተዘጋጁ ሰዎች 
ነበሩበት። አንዳች አማራጭ ያልነበራቸው የሥራ 
መፈለጊያ ወይም ገንዘብ ለማግኘት የሚደራደሩ ሰዎች 
ነበሩበት። ቀላል አልነበረም። በዚህ ስብስብ ነበር ወይ 
አገር የምንመራው? ይሄን በጥሞና ጊዜያችን በደንብ 
ለማየት ሞክረናል። ታሰርን በተባለ ማግስት ዞር ብሎ 
የሚያየን ሰው ስናጣ እንዴት ልባችን አይሰበርም፤ 
አይጎዳም? ሰላማዊ ትግሉን ለመምራት እስከ ሞት 
ተማምለን የተሰለፍን ሰዎች እነ እከሌ ታሰሩ ሲባል 
ኮፍያና መነጽር አድርጎ ከቤት የሚደበቅ ሰው ትግሉን 

እንዴት ሊመራው ይችላል? እነዚህ ሰላማዊ ታጋዮች 
ታስረው እነዚህ ሰዎች የታሰሩበት ዓላማ ቀጥታ ጫፍና 
ጫፍ ሳይረግጥ ሄዷል ወይ? ብለው እነዚህ ሰዎች 
መታሰር አልነበረባቸውም ማለት ነበረባቸው። አንድ 
ወቅት አባ ዱላ ገመዳ በቴሌቪዥን ሲናገሩ ጋዜጠኛ 
ሊታሰር ይችላል፤ ነገር ግን እየታሰራችሁም መታገል 
አለባችሁ ሲሉ ሰምቻቸው ገርሞኝ ነበር። እየታሰርንም፣ 
እየተደበደብንም፣ እየተገፋንም እናስተካክለዋለን፤ 
ማንም ተነስቶ በኩርኩም የማይመታን ጠንካራ 
እስክንሆን መታገል አለብን የሚል እምነት ሳይኖረን 
ነበር ለካ የታሰርነው። 

አንድነት የፈረሰው በሁለት ምክንያት ነው። በአንድ 
በኩል መንግሥትና የመንግሥት አግልጋይ የሆነው 
ምርጫ ቦርድ አሉ።  የዴሞክራሲ ሥርዓቱ ወደ ፊት 
እንዲሄድ  መደገፍ ይገባ ይመስል በግልጽ በቴሌቪዥን 
የምርጫ ቦርዱን ፕሬዝዳንት እንደሰማሁት በግልጽ 
ታዛዥ ለሆነው ለሚታዘዘን አንድነትን ሰጥተናል 
አሉ፤ እንዳሉትም አደረጉ። መታዘዝ ምንድነው? 
ለሕግ የበላይነት የሚገዛ ነበር መባል ያለበት። የሕግ 
የበላይነት በሌለበት አገር በምንም መልኩ ሰላማዊ 
ትግል ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ሁልጊዜ ሕግ የበላይ 
መሆን አለበት። ማን ሕጋዊ መስፈርቶችን አሟልቷል 
መባል ሲገባው አይ እኛ ለሚታዘዙን ሰዎች ሰጥተናል 
ሲሉ በጣም ያሳፍራል። እውን የመድበለ ፓርቲ 
ሥርዓት እንዲፈጠር የሚፈልግ ከሆነ ለሚታዘዘውና 
አሽከር ለሚሆነው ወገን ለምን ይሰጣል? ለሕግ የሚገዛ 
ነበር መባል ያለበት። 

ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የአንድነት ውስጣዊ 
ድርጅታዊ ድክመትም በሚገባ መፈተሸ አለበት። 
ፓርቲው ድርጅታዊ ጥናካሬና በውስጡ ተሰግስገው 
የነበሩት ሰዎች ምን ዓይነት ነበሩ የሚለው በደንብ 
መመርመር ይኖርበታል። የገዥው ግንባር ሴራ 
በጣም የተራቀቀ ቢሆንም፣ አንድ ድርጅት ከተቀናቃኙ 
የሚመጣን ጫና መቋቋም ካልቻለ ምኑን ድርጅት 
ሆነው?

 ቤተሰቦቼን በተመለከተ ላነሳኸው እውነት ለመናገር 
የፖለቲካ አቋሜ ላይ ብዙ ፍላጎት የላቸውም። እኔ 
ፖለቲከኛ እንድሆን የሚደግፍ የቤተሰቤ አባል የለም። 
ወደነሱ ውሳኔ እንደሄድ የሚችሉትን ያደርጋሉ። ነገር 
ግን እኔ የለም ይህች አገር እኔ አስፈልጋታለሁ ብዬ 
ስወስን የኔን ውሳኔ ያከብራሉ። በእኔ አመለካከት ከእኔ 
ጋር አብረው ዋጋ ከፍለዋል። የእኔ እምነትና አመለካከት 
እዳ ሆኖባቸው ከባድ ዋጋ አስከፍያቸዋለሁ። ይሁን 
እንጂ በተለይ ከተያዝኩበት ዕለት አንስቶ በፍትሕ 
ሥርዓቱ በተጠረጠርኩበት ወንጀል እንደማልገኝ በሚገባ 
ስለሚያውቁ ፍርድ ቤት ነጻነቴን እስከሚያረጋግጥ 
ድረስ በአቋም ጸንተው ባለቤተ ከጠበቃ ጋር እርሷ 
አብራ ጠበቃ ሆና ቆማ የሚቻላትን ትግል አድርጋለች። 
እህቶችም የሚቻላቸውን አድርገዋል። ወዳጆቼም 
የሚችሉትን ዋጋ ከፍለዋል። 

ከዚህ በፊት ተደጋግሞ እንደታየው ተስፋ የሚጣልባቸው 

ወጣት ፖለቲከኞች እስር ቤት ከቆዩ በኋላ በትግሉ ተስፋ 

ቆርጠው ወደ ውጭ አገር የመሄድ ሁኔታ አለ። ለመሆኑ በአገር 

ቤት ቆይተህ በአገራችን ፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎህን ትቀጥላለህ 

ወይስ አንተም እንደሌሎች ወደ ውጪ ታማትራለህ?

መጽሐፍ ቅዱስ ነገ ለራሱ ራሱ ነው ይላል። የእኛ 
ቀን ግን ዛሬ ነው የሚለው ነገር አለ። የወደፊቱን 
በመተንበይ፤ ማስመር አይቻልም። ነገር ግን አሁን 
ስሜትህ ምንድነው ብትለኝ ሁላችንም ታስረን ስንፈታ 
እየተደሰትን፣ ከትግል ርቀን እንድንኖርና ባሰመሩልን 
መስመር እንድንሄድ መሆን የለብንም ባይ ነኝ። 
ኢትዮጵያውያን የተለየ ሐሳብ በማራመዳቸው ምክንያት 
የሚታሰሩበትና የሚሳደዱበት ጊዜ ማብቃት አለበት። 
ንጹሐንን የማያስር ሥርዓት፤ በሐሳብ የበላይነት 
የምናምን ሰላማዊ ታጋዮችን የማያስር ሥርዓት 
መምጣት አለበት። ከሰማንያ ሚሊዮን በላይ የሚሆን 
ሕዝብ አለን። መቼም ሁሉም ሰው ተሰዶ አገሪቱ 
ራቁቷን አትቀር። ሰው ሁሉ ጫና በደረሰበት ቁጥር 
እየተሰደደ አገሪቱ ለማን ነው የምትተው የሚለው 
ያሳስበኛል። በእርግጥ የማንኛውንም አካል ውሳኔ 
አከብራለሁ። ማንም ሰው ያመነበትን ነገር ሊያደርግ 
ይችላል። መብቱ ነው። 

 በኔ በኩል በቀጣይ ምን ዓይነት አስተዋጽዖ ነው 
የማደርገው በሚለው ላይ እርግጠኛ አይደለሁም። ዓመት 
ከሰባት ወር ታስሬ ተፈታሁ፤ ስታገልበት የነበረው 
ደርጅት ፈርሷል። ኢትዮጵያ የመድበለ ፓርቲ ፖለቲካ 
ሥርዓቷ አሁን የምናየው ነው። ስለዚህ የምናደርገው 
አስተዋጽዖ ምንድን ነው? እንድ አክቲቪስት? እንድ 
ብሎገር ወይስ ጋዜጠኛ ሆኜ ነው የምጽፈው? ወይስ 
ፓርቲ ነው የማቋቁመው? የተቋቋመ ፓርቲ ውስጥ 
ነው የምገባው? ወይስ ለልጄ ጥሩ አባት ለሚስቴም 
ጥሩ ባል ሆኜ መኖር አለብኝ? ምንድነው ማድረግ 
ያለብኝ የሚለውን በፍጹም በእውነት አላውቅም። 
ስለታሰርህ ትተኸው የምትሄደው የትግል አውድ 
የለም። የተነሳሁለት ዓላማ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ 

ትግሉ በሚገባ እንዲያድግ ነው። በበኩሌ ታሰርኩ፤ 
ጫና ደርሰብኝ በሚል አንገቴን ደፍቼ የምኖር ሰው 
አይደለሁም። ልሆንም አልችልም። በምን መልኩ ለዚች 
አገር አስተዋጽዖ አደርጋለሁ በሚለው ላይ መልስ 
ለመስጠት ገና ብሆንም ሰላማዊ ትግሉን ከመቀጠል 
ውጪ አማራጭ አለ ብየ አላስብም። ምን ምርጫ 
አለ? እና እንዳልኩህ ታሰርኩና ጫና ደረሰብኝ በሚል 
አንገቴን ደፍቼ አልኖርም።

እስኪ የማዕከላዊ የምርመራ ሒደት ምን ይመስል 

እንደነበር አጫውተን? 

በእነዚህ የምርመራ ሒደቶች ላይ የፍርድ 
ቤት ጉዳይ ከመጠናቀቁ በፊት ዝርዝር አስተያየት 
ከመስጠት እቆጠባለሁ። ይህን የምልበት የራሴ በቂ 
ምክንያት አለኝ፤ የጠበቃየም አስተያየት ይኸው ነው። 
ሰብአዊና አካላዊ በደሎች በደንብ በተደራጀ መልኩ 
ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ መድረስ አለባቸው። 
ጠበቃየም በቂ ዝግጅት እያደረገ ስለሆነ እኔ አልፌ 
በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ መስጠት አልችልም። 

ስትፈታ ቀጥታ ወደየት ነበር የሄድከው? 

ባላሰብኩት ሰዓት ነበር የተፈታሁት። እኔ በእስር 
ቤት ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ በማንበብና የሕግ ድጋፍ 
ለታራሚዎች በመስጠት ነው የማሳልፈው። በተለይ 
በሽብር ወንጀል የተከሰሱ ሰዎች ሽብር ምን እንደሆነ 
ራሱ የማያውቁ ናቸው። ምን እንደሚያስቀጣቸውም 
አያውቁም። እኔ ቀድሜ ነው የገባሁት፤ በርግጥ 
ያጠናሁት የሰው ኃይል አስተዳደር ነው። ግን 
የምችለውን ያክል አግዛቸው ነበር። ሌላው አስተዳደጌ 
ከመንፈሳዊ ሕይወት ጋር የተቆራኘ ነው። ከዚያ 
ውስጥ በሚገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ 
ቤተ ክርስቲያን ቲዎሎጅም ገብቼ ተመርቄያለሁ። 
በመንፈሳዊ ሕይወት የማጽናናትና የማረጋጋት 
ሥራም አደርግ ነበር። የኅሊና መታወክ የገጠማቸውን 
ሰዎች የማጽናናትና የመምከር ሥራ አከናውን ነበር። 
በነበርኩበት ዞን የምታወቀውም በዚሁ ነው። 

ፍርድ የሚጠብቁ ከ20 በላይ የሆኑ ልጆች ነበሩና 
ጠዋት ተነስቼ የእነርሱን የቅጣት ማቅለያ አስተያየቶች 
ፈልገው ያን እያዘጋጀው ነበር። ያን የማደርገው 
የቤተሰብ ግንኙነትም ከመጀመሩ በፊት ቀደም ብዬ 
ነበር። ከተለመደው ሰዓት ቀደም ብሎ ሀብታሙ 
አያሌው ተፈች ነህና ውጣ የሚል ነገር ሰመው። እኔና 
ጓደኛየ መምህር አብርሃም ሰሎሞንም ነበር። ስንወጣ 
ወደየት እንደምንሄድ አናውቅም። ስልክ አልያዝንም። 
ቤተሰቦቻችን ፍርድ ቤት ቀጠሮ ስለነበር ወደዚያ 
ሄደዋል። ወጥተን የምንሄድበት ግራ ገባን። ሻንጣችንን 
ተሸክመን ግራና ቀኝ እያየን እንራመዳለን። ዓመት 
ከሰባት ወር ታስረህ ወጥተህ ወደየት እንደምትሔድ 
ግራ ሲገባህ አስበው። የተወሰነ መንገድ እንደሄድን 
እህቴ ምግብ ለማድረስ መጥታ አልፋን ውስጥ ገብታ 
ነበር። መፈታታችን ልጆች ነገርዋት ተመልሳ ስትመጣ 
መንገድ ላይ ሻንጣ አዝለን እየሄድን አገኘችን። ያው 
እሷ ስለነበረች በታክሲ ይዛን ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን 
ሄደን ገባን። ተሳልመን መኪና ያለው ሰው ተደውሎ 
መጥቶ እስኪወስደን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቆየን። 
ከዚያ አቶ ግርማ ሰይፉ ተደውሎለት መኪና ይዞ 
መጥቶ ነው ሁላችንንም ወደምንሄድበት ያደረሰን። 
ቦሌ መድሃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን እንደገና ሄደን 
ተሳለምን። ከዚያ በኋላ እነ በፍቃዱ ኃይሉ መጥተው 
ቁርስ ጋበዙን። ከዚያ ወደ ቤታችን ገባን። 

ባጋጣሚ እህቴ ባትመጣ በእግራችን እየሄድን ወይ 
ሰዎች አሳፍሩን ብለን እንለምን ነበር። በዚህ ደረጃ ነው 
የነበርነው። ቂሊንጦን ድሮ አውቀው ነበር። በታች በኩል 
አንድ መስመር ነው የነበረው። ከጊዜ በኋላ አንድን ቦታ 
ስታየው እንግዳ ነው የምትሆነው። ግራ ቀኝ ማንን 
እናይ ይሆን እያልን ነበር የምናስበው። ሁለተኛ ከዚያ 
ትተናቸው የወጣናቸው ጓደቻችን ያስጨንቁን ነበር። 

ከልጅህና ቤተሰቦችህ ጋር ስታገኝ ምን ተሰማህ? 

በነገራችን ላይ ከሁለት ሳምንት በፊት ልጄ መጥታ 
አሁን በቅርብ ጊዜ አባትና ልጅ የሚገናኙበትንም ዕድል 
ነፍገውናል። ድሮ ላይ ልጄን አቅፌ አጫውታት ነበር። 
አሁን ግን በሽቦ አጥር ውስጥ ተከልላ ነው ያገኘኋት። 
የሕፃናትን ሥነ ልቦና በጣም ነው የሚጎደው። አንድ ቀን 
አንድ የእስር ቤት ጓደኛዬ ልጄ መጥታ እያጫወታት 
በሚቀጥለው ስትመጭ ምን ታመጭልኛለሽ? አላት። 
ምንም አላመጣልህም አለችው። እሺ ለሀብታሙ ምን 
ታመጭለታለሽ? ሲላት ‹‹እሱን እቤቴ ይዤው ነው 
የምገባው›› ስትል በጣም ተሳቀቅኩ። አስብ የሦስት 
ዓመት ልጅ ነች፤ ሥነ ልቦናዋ ምን ያክል እንደሚጎዳ። 
ውስጥህ ይረበሻል። ባለቤቴ ተሰቃይታለች። እና የእሷን 
ረፍት ሳስብ ደስ አለኝ። ከዚያ ደግሞ ስንት ኢትዮጵያዊ 
እየተጨነቀ በየማኀበራዊ ሚዲያው ሐዘኑን ጭንቀቱን 
ይገልጽ እንደነበር እሰማለሁ። ስለሆነም ወዲያውኑ 
ማን ይሆን ይህን መፈታቴን ነገሮ ጭንቀታቸውን 
የሚገላግላቸው፤ ደግሞ ለሌሎች እንዲጨነቁ አልኩ። 
የተደበላለቀ ስሜት ነው የነበረኝ። 
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  ወቅታዊ

         ‹‹እንደሚታወቀው ከጸጥታና ሠላም ጋር 
በተያያዘ ጋምቤላ አካባቢ የተፈጠረው ችግር መነሻው 
በክልሉም ሆነ በወረዳ ደረጃ ያሉ አስተዳዳሪዎች 
የመልካም አስተዳደር ችግርን በሚገባ ለመፍታት 
ያለመቻላቸውና የቁርጠኝነት ማነስ ችግር ነው፡፡ 
በክልሉ የነበረው የፖለቲካ አመራር በሚገባው ደረጃ 
ቁርጠኛ ባለመሆኑ በግለሰቦች ደረጃ የተነሳ ጠብን ጸረ 
ሠላም ኃይሎች ወደለየለት የብሔር ግጭት ለማሳደግ 
ተንቀሳቅሰዋል፡፡›› 

          ከዚህ በላይ የተጠቀሰው ጽሑፍ 
የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት 
ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ 
(የካቲት 10 ቀን 2008 ዓ.ም.) ከሰጡት ቃለ-ምልልስ 
የተወሰደ ነው፡፡ ይህን የአቶ ጌታቸውን አስተያየት 
ይዘን በአገራችን እየተከሰቱ ስላሉትና ከጊዜ ወደጊዜ 
እየባሰባቸው ስለሚገኙት ግጭቶች እንዲሁም አገዛዙ 
ግጭቶችንና የግጭቶችን ምክንያቶች ስለሚያይበት 
መነጸር በርካታ ነጥቦችን ማንሳት፣ ብዙ ማለት 
እንችላለን፡፡

         አገዛዙ የብሔረሰቦች ጥያቄ ለአንዴና 
ለመጨረሻ ጊዜ በሕገ መንግሥቱ ተፈቷል፤ ለኢሕአዴግ 
መስመር መስጋና ይግባውና በአገራችን ከመቼውም 
ጊዜ በላይ በሕዝቦች መካከል መልካም ግንኙነት 
ሰፍኗል፤ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ተፈጥሯል፤ 
ከአንዳንድ ትምክህተኞችና ጠባብ ኃይሎች ውጪ 
ያለው ብዙሃኑ ሕዝብ ከኢሕአዴግ ጋር ሆኖ በታላቁ 
መሪ መሐንዲስነት የተቀየሰውን የኢትዮጵያን ሕዳሴ 
ለማረጋገጥ ደፋ ቀና በማለት ላይ ነው ወዘተ. ይለናል፡
፡ በሁሉም የአገሪቱ አቅጣጫ ተቃውሞዎችና ግጭቶች 
እየተበራከቱ ብቻ ሳይሆን፣ ግጭቶች በፍጥነት 
ብሔረሰባዊና ሃይማኖታዊ ቅርጽ እየያዙ የመጡበትን 
አደገኛ አዝማሚያ፣ የኢሕአዴግ ባለሥልጣናት ከላይ 
አቶ ጌታቸው እንዳቀረቡት በመልካም አስተዳደር 
ችግር እንደሚከሰቱ ወይም ኪራይ ሰብሳቢ የወረዳ፣ 
የዞንና የክልል አመራሮች እንደሚፈጥሯቸውና ጸረ 
ሠላም ኃይሎች አጋጣሚውን በመጠቀም ሁኔታውን 
ወደለየለት የብሔረሰብና የሃይማኖት ግጭት 
ለመውሰድ እንደሚንቀሳቀሱ ከመገለጹ ውጪ፣ 
ችግሮችና የበርካታ ኢትዮጵያውያንን ሕይወት 
የሚቀጥፉት ግጭቶች በመሠረታዊ የፖሊሲና 
የስትራቴጂ ውድቀት ምክንያት እንደተፈጠሩ ሲነገር 
ሰምተን አናውቅም፡፡ 

         በእርግጥም በአገራችን በሁሉም ማዕዘናትና 
በሁሉም መሥሪያ ቤቶች ሥር የሰደደ የመልካም 
አስተዳደር ችግር አለ፡፡ በእርግጥም አገራችን በኪራይ 
ሰብሳቢ ኢሕአዴጋውያንና በብሔረሰብ ፖለቲካ 
ነጋዴዎች ቁጥጥር ሥር ናት፡፡ በየአካባቢው በክልል 
ደረጃ፣ በዞንና በወረዳ ደረጃ የነገሡት በየብሔረሰቡ 
ስም የተኮለኮሉ የዘመኑ ጭቃ ሹሞችና ምስለኔዎች 
የሀብት ምንጭ የሆነውን ሥልጣናቸውን በየትኛውም 
መንገድ ለማስጠበቅ መንቀሳቀሳቸው አይቀርም፤ 
እንዲያውም የሚጠበቅና ተደጋግሞ የታየ ነው ለማለት 
ይቻላል፡፡ እነዚህ ኃይሎች በሕዝብ መካከል ጥላቻና 
ቁርሾ ይቀፈቅፋሉ፤ ግጭት ይፈጥሩና ከኋላ ሆነው 
ያስተባብራሉ ወዘተ. ይሁን እንጂ ደግሞ በየአካባቢው 
ያሉ ኪራይ ሰብሳቢ ካድሬዎች የሚፈጥሯቸው 
ችግሮች፣ ለምናያቸው ግጭቶች እንደ ዋና ምክንያት 
ሊቀርቡ አይችሉም፡፡ እንዴት?

          የየአካባቢው አመራሮች የችግሩ አካል 
መሆናቸው እውነት ቢሆንም፣ እነዚህ የክልል፣ የዞንና 
ወረዳ ገዥዎችና የብሔረሰብ ፖለቲካ ነጋዴዎች 
እንደፈለጉ የሚሆኑበትን ዕድል ያመቻቸላቸው ራሱ 
የኢሕአዴግ አገዛዝ መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ የሚታዩት 
ብዙዎቹ ግጭቶች የዚህ ሥርዓት ዋና የሥልጣን 
መሠረት ከሆነው የብሔረሰብ ፌደራሊዝም ጋር 
የተያያዙ ናቸው፡፡ የብሔረሰብ ፌደራሊዝሙ በራሱ 
ችግር ቀፍቃፊ የሆነውን ያህል ይኸው የፌደራሊዝም 
ሥርዓት በትክክል ተግባራዊ ይሁን በሚሉት ኃይሎች 
አካባቢ ደግሞ ተግባራዊ አለመሆኑ የግጭት ምንጭ 
ሲሆን እያየን ነው፡፡ 

          ብዙ አገር ወዳዶች ከመጀመሪያው 
ጀምረው የብሔረሰብ ፌደራሊዝም አደጋ አለው፤ 
ይህን ሥርዓት ተጠቅመው ወደሥልጣን ለመቅረብ 

እሳት በማጥፋት 
የተጠመደ አገዛዝ

የሚፈልጉ ኤሊቶች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ 
በሕዝቦች መካከል አላስፈላጊ ውድድር፣ ጥላቻና 
ጥርጣሬ ይፈጥራል፤ ጥላቸውና የእርስ በርስ 
አለመተማመኑ ደግሞ ውሎ አድሮ ወደዘር ፍጅት 
ሊያመራና የአገሪቱን ህልውና አደጋ ላይ ሊጥለው 
ይችላል ወዘተ. እያሉ አበክረው አስታውሰዋል፤ 
ተከራክረዋል፡፡ በሚያሳዝን ሁኔታ ልዩ ልዩ ስም 
እየተለጠፈባቸው፤ ከመፈረጅ ውጪ አስተያየታቸውን 
የተቀበለው ወይም በቅን ልቦና ለመስማት ዝግጁ የሆነ 
የሥርዓቱ አካል ባይገኝም፣ የእነዚህ አገር ወዳዶች 
አስተያየትና ግምገማ እውነትነት ግን በተግባር እየታየ 
ነው ለማለት ይቻላል፡፡ የኢሕአዴግ ሰዎች ‹‹… 
በግለሰቦች ደረጃ የተነሳ ጠብን ጸረ ሠላም ኃይሎች 
ወደለየለት የብሔር ግጭት ለማሳደግ ተንቀሳቅሰዋል›› 
ይሉናል፡፡ በብሔረሰቦች መካከል የጠበቀ አንድነት 
ከሌለ፣ ኅብረቱ እንዲፈርስ በብሔረሰብ ፖለቲካ 
ነጋዴዎች ሰፊ ሥራ ካልተሠራ እና ከብሔረሰቦች 
መካከል ጥላቻና አለመተማመን ካልነገሰ በስተቀር 
የትኛውም ጽረ ሰላም ኃይል በአንድ ጀንበር ቀስቅሶ 
ሊያፋጀው አይችልም፡፡ የአላስፈላጊ ውድድር፣ ጥላቻና 
አለመተማማን ዋና ምንጭ የሆነው ራሱ ሥርዓቱ 
ነው፡፡ 

          አገዛዙ ያስከፋው የብሔረሰብ የፌደራሊዝም 
አወቃቀሩን የሚቃወሙትን ወገኖች ብቻ ሳይሆን 
ደጋፊዎችንም ጭምር ነው፡፡ ኢሕአዴግ ከብሔረሰብ 
ፌደራላዊ ሥርዓቱ ጋር የቆረበ ቢመስልም፣ 
ድርጅቱ ይህን ሥርዓት ከመግዣ መሣሪያነት ባለፈ 
እንደማይጠቀምበትና ለሐቀኛ ፌደራሊዝም እንዳልቆመ 
ተግባሩ ምስክር ነው፡፡ ታዳጊ የሚባሉትን የሕወሓት 
ጓሮ የሆኑ ክልሎች ወደጎን ትተን የኢሕአዴግ አባል 
ድርጅቶች ይመሯቸዋል በሚባሉት ክልሎችም ቢሆን 
ሌሎቹ የሕወሓት ተላላኪ የሆኑት ድርጅቶች ይህ 

ነው የሚባል አቅምና ሕዝባዊ መሠረት እንደሌላቸው 
የሚያጠያይቅ አይደለም፡፡ ለሐቀኛ የፌደራል ሥርዓት 
እንታገላለን የሚሉት አካላት ይህንን በሕወሓት 
የሚዘወር የሞግዚት አስተዳደር እንደማይቀበሉ 
በተደጋጋሚ ሲገልጹና ሲቃወሙ ቆይተዋል፡፡ 
በኦሮሚያ ክልል የሚታየው ግጭትና የሰው ሕይወት 
መጥፋት ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ 

          በአገራችን ስለብሔራዊ መግባባት ብዙ 
ይነገራል፤ ብዙ ይጻፋል፡፡ ሕወሓት/ኢሕአዴግ በሕገ 
መንግሥቱ አማካይነት ብሔራዊ መግባባት ተፈጥሯል 
ባይ ነው፡፡ በእርግጥ በኢሕአዴግና ከኢሕአዴግ ውጪ 
ባለው ኃይል መካከል ብቻ ሳይሆን፣ ከኢሕአዴግ 
ውጪ ባለው የፖለቲካ ኃይል መካከልም ሰፊ 
ልዩነቶች አሉ፡፡ ያም ሆነ ይህ በአገራችን የፖለቲካ 
ተዋናዮች መካከልና በአጠቃላይ በሕዝቡ መካከል 
መግባባት እንደሌለ የማይቋረጠው ግጭት በቂ ምስክር 
ነው፡፡ የብሔራዊ መግባባት አጀንዳ ወቅታዊ አጀንዳ 
የሚሆነውም በዚህ ምክንያት ነው፡፡ 

ከጸረ ሠላም ኃይሎች ባሻገር
         ጀርመናዊው ሊቅ ካርል ሽሚት 

እንደተነተነው፣ የትኛውም አገርና መንግሥት 
ጠላት ይፈጥራል፤ ፖሊሲውንም ከፈጠረው ጠላት 
አንጻር ይቀርጻል፡፡ በተለይ አምባገነኖች ደግሞ ጠላት 
በመፍጠር የተካኑ ናቸው፡፡ ኢሕአዴግም እንደ 
አንድ አምባገነን ደርጅት የተለየ ሐሳብ የሚያነሱና 
ለሥልጣኔ ጠንቅ ናቸው የሚላቸውን ኃይሎችን ሁሉ 
በጠላትነት ይፈርጃል፡፡ ትምክህተኞች፣ ነፍጠኞች፣ 
ጠባቦች፣ አሸባሪዎች፣ የኒዮ-ሊብራል ኃይሎችና 
የሻዕብያ ተላላኪዎች፣ ጸረ ልማት፣ ጸረ ዴሞክራሲና 
ጸረ ሰላም ኃይሎች ወዘተ. ይላል፡፡ የአገሪቱ ችግሮች 

ሁሉ በእነዚህ ኃይሎች ላይ ያላከካሉ፡፡
         አገዛዞች ጠላት በመፍጠር የተካኑ 

ቢሆንም፣ ይህ ስትራቴጂያቸው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ 
ራቁቱን እንደሚቀርና መጋለጣቸው እንደማይቀር 
ደግሞ ታሪክ ከበቂ በላይ አሳይቶናል፡፡ ፖሊሲዎችና 
ስትራቴጂዎች መሥራት ከማይችሉበት ደረጃ 
ላይ ደርሰው በሚቆሙበትና የፖሊሲ ለውጥ 
በሚያስፈልግበት ወሳኝ ወቅት፣ በድሮው ያረጃ ያፈጀ 
መንገድ ለመቀጠል መሞከር ትርፉ ውድቀት ብቻ 
ይሆናል፡፡ የደርግ ወታደራዊ አገዛዝ የአገራዊና ዓለም 
አቀፋዊ የፖለቲካ ሁኔታውንና የኃይል አሰላለፉን 
ገምግሞ፣ እፍኝ የማይሞሉ ወንበዴዎች እያለ 
ከሚጠራቸው ኃይሎች ጋር ተደራድሮ ቢሆን ኖሮ 
እንደዚያ በአሳፋሪ ሁኔታ ባልተንኮታከተም ነበር፡፡ 
የሕዝብን ብሶት አቃሎ ማየት፣ በሥልጣን መታወርና 
ሁኔታዎችን አለመገምገም አረንቋ ውስጥ እንደሚከት 
በተደጋጋሚ የታየ ነው፡፡  

         ሕወሓት/ኢሕአዴግም ቢሆን እስካሁን 
በሥልጣን ላይ ያቆየው መንገድ ከጊዜ ወደ ጊዜ 
እየተራቆተና ባዶ ቀፎው እየቀረ መምጣቱን ተገንዝቦ 
ሁሉን የፖለቲካ ተዋናዮች የሚሳተፉበትንና በአገራችን 
ሐቀኛ ብሔራዊ መግባባት የሚመጣበትን የፖለቲካ 
መድረክ እስካልፈጠረ ድረስ ውሎ አድሮ አይወድቁ 
ውድቀት መውደቁ አይቀርም፡፡ የሚያሳዝነው አገራችን 
እንደ እስካሁኑ ከአገዛዝ ውድቀት በኋላ እንደ አገር 
የመቀጠል ዕድሏ ጥያቄ ውስጥ የመሆኑ ጉዳይ ነው፡፡ 

          በአገራችን ሁሉም ማዕዘናት 
የማንነት ጥያቄዎች እየተቀጣጠሉ መጥተዋል፡፡ 
አገዛዙ ሲኮተኩተው የከረመው የብሔረሰብ ፖለቲካ 
ሥር እየሰደደ በመምጣቱ ለራሳቸው ለፈጣሪዎችም 
የማይመለስ ሆኗል፡፡ ግጭት በተፈጠረ ቁጥር የሰው 
ሕይወት እያጨዱና ‹‹ተቆጣጥረነዋል›› እያሉ በእሳት 
ማጥፋት አካሄድ መቀጠል ደግሞ ጨርሶ አይቻልም፡
፡ ስለሆነም በየአካባቢው የሚቀሰቀሱትንና የበርካታ 
ኢትዮጵያውያን ሕይወት የሚቀጥፉትን ግጭቶች 
እንዲሁ በመልካም አስተዳደር ችግር የተፈጠሩ 
ናቸው እያሉ ከመመጻደቅና ራስን ከመሸንገል 
ወጥቶ መሠረታዊ የፖሊሲ እርምጃዎችን መውሰድ 
ያስፈልጋል፡፡ ሥልጣናቸውን ተጠቅመው ሚለየነር 
ቢሊየነር የሆኑት ኢሕአዴጋውያን ጥጋባቸው በረድ 
ብሎላቸው አገራችን የገጠማትን ችግር እስኪገነዘቡ 
ድረስ ግን ሌሎቻችን የቤት ሥራችንን መሥራት 
ይኖርብናል፡፡ 

   
   

ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች መሥራት ከማይችሉበት ደረጃ ላይ 
ደርሰው በሚቆሙበትና የፖሊሲ ለውጥ በሚያስፈልግበት 
ወሳኝ ወቅት፣ በድሮው ያረጃ ያፈጀ መንገድ ለመቀጠል 

መሞከር ትርፉ ውድቀት ብቻ ይሆናል
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ሰ
ው በአንድ እጁ ሊያጨበጭብ አይችልም። 
አገርም ከሕዝቡ ግማሽ በላይ የሚሆነውን 
ክልፍ ድምጽና መብት አፍኖ ሊያድግ 
አይችልም። የምሥራቅ ኤሲያ አገሮች ባለፉት 

ጥቂት ዓመታት  በፍጥነት አደጉ ወይም እያደጉ 
ነው ሲባል እድገታቸው የሴቶች ተሳትፎን ወሳኝነት 
ያሳያል። አገር አደገ ሲባል ሴቶችን ትቶ ያደገበት 
አገር አላየሁም። ልማታዊ መንግሥት ሲባል ሴቶች 
የምርት ኃይሎችን በማሳደግ፣ አገልግሎት በማቅረብ፣ 
በማኅበረሰባዊ ስብስቦችና አመራር፣ በመንግሥት 
ባልሆኑ ድርጅቶች ምሥረታና አባልነት እና በየፈርጁ 
በፖሊሲ ጽንሰ ሐሳቦች አቀራረጽና በአመራር በብዛት 
ያልተሳተፉበት አገር የለም። ብሔራዊ እድገት 
አለ ሲባል፤ ሁሉም ቢያንስ አብዛኛውዎቹ ሴቶች 
የተሳተፉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ወደ ነጻ ገበያው 
ዓለም ከመግባቷ በፊት-- ማለትም የሶሻሊስትን መርህ 
ተከትላ በራሷ ጥረት ብቻ ብቻ ለማደግ ተጣጥራ 
በመሠረተ ልማትና በምግብ ዋስትና ራሷን ችላ 
በነበርችበት ወቅትና ባለፉት ሠላሳ ዓመታት እጅግ 
አስደናቂ የሆነ እድገትና ልማት ከተቀዳጀችበት በኋላ 
ቻይና ብሔራዊ እድገቷን ስኬታማ ያደረገችው በሴቶች 
ተሳትፎ ጭምር ነው።

የቻይና ሴቶች የማይሳተፉበት ዘመናዊ የምርትና 
የአገልግሎት ክፍል የለም። በግል ክፍሉ ወሳኝ የሆነ 
ሚና አላቸው። የሕንድም እንደዚሁ ነው። ይህን ስል 
ሴቶች ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጥተዋል ማለቴ አይደለም። 
በአሜሪካ ሴቶች የሚያገኙት ገቢ የወንዶችን 75 በመቶ 
ነው። በኮሌጅ ትምህርት ተሳትፎ ግን የሴቶች ቁጥር 
ከወንዶች ይበልጣል። ከላይ የጠቀስኳቸው በማደግ 
ላይ የሚገኙና የበለጸጉ አገሮች ሴቶች የማኅበረሰብ 
ድልድይ፤ የእድገት አውታር፤ አብሮ የመኖርና 
ችግሮችን አብሮ የመፍታት መሠረት መሆናቸውን 
ተቀብለዋል። እንደማስታውሰው ከሆነ የኢትዮጵያ 
ሴቶች በተማሪው እንቅስቃሴ ከፍተኛ ተሳትፎ 
ነበራቸው። የሴቶችን እኩልነት የማይቀበል ተራማጅ 
አላጋጠመኝም።

በሕዝብ እልቂት የታወቀችው ሩዋንዳ በሴቶች 
ተሳትፎ ማንም አገር ሊወዳደራት ያልቻለበት 
ምክንያት የሩዋንዳ መሪዎች ብሔራዊ መግባባት፤ 
እርቅና ሰላም፤ ዘላቂነትና ፍትሐዊነት እድገት 
ያለሴቶች ተሳትፎ ሊሳካ እንደማይችል ስለተገነዘቡት 
ነው። አምሳ አንድ በመቶ የሚሆኑት የፓርላማ 
አባላት ሴቶች ናቸው። የሩዋንዳ እድገት አስተማማኝ 
ነው የሚባልበት ዋና ምክንያት የሴቶች ተሳትፎ 
ጠንካራ ስለሆነ ጭምር ነው። የሩዋንዳ ከውጭ 
እርዳታ ጥገኝነት ነጻ የመውጣት ዕድል ከፍተኛ 
ነው። የሩዋንዳ እድገት ዘላቂነት የሚኖረው ብሔራዊ 
መግባባት ስለተፈጠረ፤ የጎሳ ፖለቲካ ስለተወገደ፤ 
ኢኮኖሚው አሳታፊ ስለሆነ፤ ራስን በመቻል ላይ 
እምነት ስላለ፤ ጎሳዊ አድልዎና ሙስና እየጠፋ ስለሄደና 
ሴቶች በከፍተኛ ደረጃ በፖለቲካው፤ በኢኮኖሚው፤ 
በመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ወዘተ. ከፍተኛ ተሳትፎ 
ለማድረግ ስለቻሉ ጭምር ነው።  ሴቶች የኅብረተሰቡ 
ድልድይ ስለሆኑ የጎሳ ጥላቻ እንደገና እንዳይከሰት፤ 
በቤተሰብ፣ በጎረቤት፣ በስብሰባዎች፣ በመሥሪያ ቤትና 
በሌሎች ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ። ልጆቻቸውን 
ያለፈውን በማውሳት ይመክራሉ፤ ‹‹የእኛ የማንነት 
መታወቂያችን ሩዋንዳውያንነታችን ነው እንጂ ቱትሲ፣ 
ሁቱ ወይም ሌላ ጎሳ መሆናችን አይደለም›› ይላሉ። 
አባባሉ በቋንቋም ሆነ በሌላ ያላቸውን ማንነት መካድ 
አለመሆኑን ማወቅ አስፈላጊ ነው። 

በሩዋንዳ የሁሉም ዜጎች ተሳትፎና የሁሉም 
ግለሰቦች ሰብአዊ መብት ይከበር ሲባል የማንኛውም 
ሩዋንዳዊ ግለሰብ መብት ይከበር ማለት ነው። 
የጎሳዎች መብቶች ሊከበር የሚችለው የማንኛውም 
ግለሰብ መብት ሲከበር ብቻ መሆኑን በማረጋገጥ 
ላይ ናቸው። ጋናዊያንም በጎሳ ፖለቲካ መደራጀትን 
ሕገ ወጥ አድርገው የደረሱበት ድምዳሜ ተመሳሳይ 
ነው። ለጋናውያን ጋና የአገራቸው መለያ፣ ጋናዊነት 
የዜግነት መለያቸው ሆኖ አገሪቱ አስተማማኝ የሆነ 
እድገት በማሳየት ላይ ናት። የኢትዮጵያዊያን ብዥታ 

የአገርን ተቀዳሚነት አለማወቅና አለመቀበል ብቻ 
አይደለም። የብሔረሰብ መብት ይጠበቅ ሲባል የአገርን 
ጥቅም፤ የመላውን ሕዝብ መብትና ጥቅም በሁለተኛ 
ደረጃ እንየው የሚለው ብሂል መጠናከሩ ጭምር ነው። 

ወደ አገራችን የሴቶች ሚና ልመለስ። ከኢትዮጵያ 
ሕዝብ ከግማሽ በላይ የሚሆነው ክፍል ሴቶችን 
ያካትታል። ሆኖም፤ ሴቶች በፖለቲካ፣ በማኅበራዊ 
ኑሮና ሌላ ሊያበረክቱት የሚችሉት እምቅ አስተዋጽፆ 
ጎልቶ አይታይም። በሁሉም ጎሳዎች የሚታየው 
ሐቅ የሴቶች መብት ታፍኗል ለማለት የሚያስችል 
ነው። ሕወሓት/ኢሕአዴግ ልማታዊ መንግሥት 
መሥርቻለሁ ሲል መቆየቱን እናውቃለን። የልማትን 
ትርጉም ሰፊና ሁለንተናዊ አድርጌ ስለምመለከተው 
የኢትዮጵያ ሴቶች ተሳትፎስ ለምን አልዳበረም፤ 
ከድህነት አረንቋ ለምን ነጻ አልወጡም? ባህላዊ 
ጫናዎችና ጭቆናዎች ለምን አልተቀረፉም? 
በአገራቸው የወደፊት ዕድል ድምጻቸው ለምን 
ጎልቶ አይሰማም? ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮ ለምን 
እጣቸው ሆነ? የሚሉ ጥያቄዎችን አቀርባለሁ። 
በዚህ ሐተታ ሁሉን ለመተንተን አይቻልም። ከአሁኑ 
ብዥታና ውዥንብር አንጻር ተግዳዶሮቶችን በአጭሩ 
ለመዳሰስና የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲነጋገርበት 
የምፈልገውን አቀርባለሁ። የፖለቲካ ተወዳዳሪዎች፣ 
ልሂቃን፣ ምሁራን (አክራሪዎችን ጨምሮ) ሕዝብን 
ከሕዝብ የሚያራርቅ እንጂ የሚያቀራርብና እውነተኛ 
እኩልነትን ስኬታማ የሚያደርግ ንድፈ ሐሳብ 
ሲያቀርቡ አይታይም። በጭቁን ሕዝብ ስም ብዙ 
የፈጠራ ታሪክ ይነገራል፤ በአብዛኛው ተናጋሪዎቹ 
ሥልጣን የጣማቸው፤ የጎሳ ፖለቲካን የኢኮኖሚ 
ጥቅም የቀመሱ ወይም የሚመኙ ወንዶች ናቸው። 
የሚደመጡት አክራሪዎች ናቸው። የሚናገሩት ወደ 
ግጭት የሚያመራ ነው። ለወደፊቱ ትውልድ አብሮ 
መኖር፤ አብሮ ማደግ፤ አብሮ ችግሮችን መፍታት 
ወዘተ. የሚል አስኳል ጉዳይ ሲቀርብ አይታይም። 
በአገር ቤትም ሆነ ከአገር ውጭ አብዛኛዎቹ የወደፊቱን 
ዓለም ለመቅረጽና ለማመቻቸት የሚሞክሩት ልክ 
እንዳለፈው ታሪካችን፤ እናቶች የወለዶቻቸው ወንዶች 
ናቸው። ለመሆኑ፤ ሕዝብን ከሕዝብ የሚለያይ 
ጉዳይ ሲያቀርቡ፤ እናቶችን፣ እህቶችን፣ ሚስቶችን፣ 
በጠቅላላ ሴቶችን ምክርና ሐሳብ ጠይቀው ያውቁ 
ይሆን? ብየ ራሴን ስጠይቅ የማገኘው መልስ አሉታዊ 
ነው። ልክ ሴቶች እንደሌሉና እንደማያገባቸው። 
ሴቶችን የምናያቸው ሊያበረክቱት በሚችሉት እምቅ 
አቅም፣ ልምድ፣ አስተዋይነት፣ መግባባት፣ ቻይነት፣ 
የጉርብትና ውብነትና የያንዳንዱን ግለሰብ ሰብዕና 
አክባሪነት መነጽር አይደለም። 

የእርስ በርስ ግጭት ሲከሰትና ወጣቶች ሲሞቱ፣ 
ሲቆስሉ፣ እስር ቤት ሲገቡ፣ ሲሰደዱ፣ በውጭ አገር 
ሲዋረዱ፣ ሽብርተኞች ሊቢያ እንደሆነው አንገታቸውን 
ሲቆርጡት፣ ሳውዲ ዐረቢያ እንደሆነው የሳውዲ 
መንግሥት መቶ ስድሳ ሽህ ወጣቶች (አብዛኛዎቹ 
ሴቶች ናቸው) ከአገር እንዲወጡ ሲያደርግ፣ በዐረብ 
አገሮች በመንገድ እንደ ከብት በዱላ ሲደበደቡና 
ሲጎተቱ፣  በምርጫ ዘጠና ሰባት እንደሆነው ወጣቶች 
በገፍ በራሳቸው መንግሥት ሲገደሉና ሲቆስሉ፣ እስር 
ቤት ሲገቡ ‹‹ዋይ ዋይ›› የሚለው ማነው? እናቶች 
ናቸው። በምርጫ ዘጠና ሰባት ማግስት ይካሄድ 
የነበረውን የጥይት ሮምታ፤ ጭካኔ፤ ድብደባና ግድያ 
ኮምፒውተሬን ከፍች ቢሮየ ሆኜ ስመለከት የእኔ ጸሐፊ 
የነበረች ጋናዊ እራሴን ስይዝ አይታ ‹‹ምን ሆንህ?›› 
ብላ ስትጠይቀኝ። ሁኔታውን ለማስረዳት ሞከርኩ። 
ዓይኗ ያረፈው ከሚያለቅሱትና ከሚጮሁት እናቶች 
ላይ ነበር። የሚያለቅሱት ልጆቻቸው ለሰላማዊ ሰልፍ 
ወጥተው የሕወሓት/ኢሕአዴግ መንግሥት በገፍና 
በጭካኔ በልዩ መለዮ ለባሽ ስለጨፈጨፋቸው ነው። 
‹‹ስንት ሰው ሞተ?›› ብላ ጠየቀችኝ። ሁኔታውን 
ሳየው ብዙ መቶ የሞተ ይመስለኛል፤ ግን አላውቅም 
አልኳት። 

መለስ ዜናዊና ቃል አቀባዮቹ ‹‹ጥቂት ወንበዴዎችና 
ቦዘኔዎች ባንክ ሊዘርፉ ሲሉ ተገድለዋል ይላሉ›› 
ስላት ገረማት። ጋናዊዋ የተናገረችው አይረሳኝም። 

‹‹አምባገነን አስወግዳችሁ ሌላ አምባገነን ተካችሁ 
ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያን እንደ ታላቅ፤ ታሪክ 
እንዳላት አገር ነበር የምናያት። ሌሎችን የአፍሪካ 
አገሮች መቅደም ነበረባት። በእኛም አገር ብዙ 
ጭቅጭና የእርስ በርስ ጥላቻና ግጭት ነበር። እንደዚህ 
ያለ የመንግሥት ጭካኔ ሲካሄድና የጋና እናቶች 
ራሳቸውን ይዘው ሲጮሁና ሲያለቅሱ አላየሁም። 
የሚያለቅሱትንና የሚጮሁትን የኢትዮጵያ እናቶች 
ሳይ፤ እኔ ብዙ ሽህ የሞተ ይመስለኛል። እንዴት ይኼ 
በአሁኑ ዘመን ይሆናል። መለስ እብድ ነው እንዴ? 
የአፍሪካ ኅብረት ይኼን እያየ ለምን ከአዲስ አበባ 
አይወጣም? እኔ የራሴን ኤምባሲ ደውየ የአፍሪካ 
ኅብረት ከኢትዮጵያ ይነሳ ማለቴ አይቀርም›› እና 
ሌሎች ሌሎች ብዙ ነገሮች ተናገረች፤ ጠየቀች። ቲና 
ለምታደንቃት ኢትዮጵያ እና ለእኛ እናቶች አለቀሰች። 
አናት በመሆኗ ራሳቸውን ይዘው እየጮሁ ያለቀሱት 
ኢትዮጵያዊ እናቶች የደረሰባቸውን ጭንቀት አውቃው 
ነበር። የአፍሪካ መዲና የራሷን ልጆች በጭካኔ 
የሚጨፈጭፍ አገዛዝ አንዳላት የተገነዘቡ ብዙ ሌሎች 
አፍሪካዊያን እንደነበሩ አውቃለሁ። የእናቶች ጩኸት 
በዓለም አቀፍ ደረጃ ተሰምቶ ነበር። የሚያሳዝነው 
ከጩኸት አልፎ አያውቅም።

ቀረብ ብየ ስገመግመው ባለፉት አርባና አምሳ 
ዓመታት የኢትዮጵያ እናቶች የደረሰባቸው አሰቃቂ 
ኑሮ፣ ሮሮ እና ሌላ ሁኔታ የደረሰባቸው አገሮችና 
ሕዝቦች እንዳሉ ባይካድም የኢትዮጵያ ማለቂያ 
ያለው አይመስልም። ሶማሌዎች፣ አፍጋኖች፣ ደቡብ 
ሱዳናውያን፣ ኢራቃውያን፣ ሶሪያውያን፣ ሊቢያውያን፣ 
ሩዋንዳውያን የኮንጎ ዜጎች ወዘተ. እልቂት 
ደርሶባቸዋል። አገሮች ፈራርሰዋል። ሆኖም እያንዳንዱ 
አገር የተለየ ችግር አለበት። ቁም ነገሩ የኢትዮጵያ 
እናቶች በኤርትራ ጦርነት፣ በሶማሌ ወረራ፣ በእርስ 
በርስ ጦርነት፣ በደርግ ግፍ ዘመን፣ በግራ ክንፉ 
የነጭና የቀይ ሽብር ግድያና በአሁኑ አገዛዝ ጭካኔ 
ስንቶቹ ልጆቻቸውን፤ ባሎቻቸውን ወዘተ. አልቅሰው 
ቀብረዋል? ስንቶቹስ ልጆቻቸው፣ ባለቤቶቻቸው፣ 
ወንድሞቻቸው ወዘተ. አገራቸውን ለማገልገልና በሌላ 
ምክንያቶች እንደወጡ ቀርተውባቸዋል? የሞቱት 
እንኳን በአግባቡ ሳይቀብሩ ቀርተዋል። ስንቶቹ 
እናቶች ልጆቻቸውን ከሞት ለማትረፍ እንዲሰደዱ 
አድርገዋል? ስንቶቹ ድሃ እናቶች ልጆቻቸው፤ በተለይ 
ሴቶቹ ከድህነትና ከአፈና ነጻ እንዲሆኑ ደላላ እየከፈሉ 
ከአገራቸው በረሐ አቋርጠው እንዲሄዱና በባዕድ አገር 
የመከራ ሕይወት እንዲገፉ እየሸኙ ይልካሉ? ስንቶቹ 
ልጆቻቸውን ከሸኙ በኋላ እንቅልፍ ሳይወስዳቸው 
እያደሩ፤ በሰቀቀን በሽታ ይታመማሉ? ትክክለኛ መረጃ 
የሚሰበስብ የለም እንጂ ኢትዮጵያ ስንት የማይተኩ 
ልጆቿን አጥታ ይሆን? 

ኢትዮጵያውያን የእናቶችን እሮሮ፤ የእናቶችን 
እንባና ሐዘን፤ የእናቶችን አሰቃቂ ኑሮ ረጋ ብለን 
አላሰብንበትም። ካለፈው ስህተቶች ተምረን ለወደፊቱ 
አጥጋቢ መፍትሔዎች ለማቅረብ አልቻልንም። 
የፖለቲካ ባለሥልጣናት ሆንን የፖለቲካ ተቃዋሚዎች 
አብዛኛውን ብሔራዊና ማኅበረሰባዊ ጉዳይ አንጻር 
ለማየት የተቸገርን ይመስላል። ሁላችንም ሰው 
መሆናችን አያከራክርም። የጎደለን የሌላውን ሰብዕነት 
መቀበል አለመቻላችን ነው። እኔ የምከራከረው 
የእያናንዳንዱ ሰው ሕይወት ቅዱስ፣ ክቡርና ዋጋ ያለው 
መሆኑንም እንቀበል በሚል ነው። ሌላውን ካላከበርን 
ሌላው ሊያከብረን አይችልም። ምን ግዴታ አለበት? 
ሁሉም ዜጋ መከበርና ክብሩን ማስጠበቅ መብቱ 
ነው። የሌሎቻችንም ግዴታ ይኼው ነው። አንዱ 
በመንግሥት እጅ ሲገደል ሌሎቻችንም ተገድለናል 
ለማለት መድፈር አለብን። ምክንያቱም የሁላችንም 
ሕይወት ተመሳሳይና እኩል ነው። ከእናቶች አንጻር 
ብናየው ይህ የእኩልነት ተመሳሳይነት የጠነከረ 
ይሆናል።

መንግሥትም ሆነ ሌላ የእያንዳንዱን ግለሰብ 
ሕይወት እንደ ተራ ቁሳቁስ ካየው እልቂት ይቀጥላል። 
ልክ እንደሌላው ነገር በሕይወት መኖር አለመኖር 
የፖለቲካ ውሳኔ ይሆናል። የሚከፈለው ዋጋ አገርን 

ያፈርሳል፤ የሰውን ሀብትነት ዜሮ ያደርገዋል፤ ቢያንስ 
በማይፈለግ ደረጃ ይለውጠዋል። ወደ ኋላ ያለው 
የቅርብ የፖለቲካ ሒደት ታሪካችንን ማስታወስ  ለዚህ 
ይጠቅማል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአርባ እስከ አምሳ 
ሚልዮን በሚገመትበት በየካቲት 66 አብዮት ወሳኝ 
የሆነውን ለውጥ ያስገኘው ደርግ አልነበረም። ደርግ 
ሥልጣን ፈላጊ ሆነ ወድሟል። ከደርግ ጀርባ ቀደም 
ብሎ ለአገሩና ለወገኑ ይደራጅ፤ ይታገል፤ ይቀሰቅስ 
የነበረው አገር ወዳዱና ተራማጁ ወጣት ትውልድ 
ነው። ይህ ትውልድ ከሁሉም ብሔረሰቦች የተወጣጣ 
ነበር። የተደራጀው በሁለት አንጋፋ በነበሩ ድርጅቶች 
ዙሪያ ነበር። የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ድርጅት 
(በኋላ ኢሕአፓ የሆነው) እና የኢትዮጵያ ሶሻሊስት 
እንቅስቃሴ (መኢሶን) በአንድ ላይ ይሠሩ እንደነበረ 
አስታውሳለሁ። ወርቃማ ጊዜ እለዋለሁ። አብረው 
መሥራታቸው እና በኋላ መለያየታቸው ለአሁኑ 
ሁኔታ ስለሚጠቅም በአጭሩ እጠቅሰዋለሁ። ሁለቱ 
ድርጅቶች በጋራ ሆነው መጋቢት 23 ቀን 1966 
ዓ.ም. ‹‹የሕዝብ ድምጽ›› በተባለ ሕቡዕ ጋዜጣ 
‹‹የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄዎች›› በሚል ሰብሳቢ 
አርእስት የሚከተለውን ለሕዝብ አቅርበው ነበር፤ 
(1) ‹‹የኢትዮጵያ ሕዝቦች አንድነትን ይመርጣሉ። 
የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ ሰላምንና እድገትን ይሻል፤ 
(2) በዘልማድና በጥንታዊ ዘዴ በጢሰኝነት በመጋዦ 
መሬት እያረሱ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ሁሉ 
በትውልድ አገራቸው ከአያት ከቅድመ አያት በያዙት 
መሬት ላይ በግፍ የተተከሉባቸው ንጉሳዊ ቤተሰብ፤ 
መሳፍንትና መኳንንት ተነቅለውላቸው በመንግሥት 
አዋቂና በቀበሌ ሸንጎ አማካይነት መሬት እንዲደለደል 
(የመሬት ላራሹ ዐዋጅ ጽንሰ ሐሳብ ሕጋዊ የሆነበት 
መሠረት ይኼው ነው)፤ (3) ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 
ሃይማኖት፣ ዘርና ጾታ ሳይለይ ሠርቶ የተሟላ ኑሮ 
የመኖር መብቱ ታውቆለት መንግሥት ዋስትና 
በመስጠት ሥራዎችን ባስቸኳይ እየፈጠረና እያቋቋመ 
ማናቸውም በከተማ ወይም በገጠር የሚኖር ሥራ 
አጥ ሁሉ ሥራ እንዲያገኝ፤ የሞያ ማሰልጠኛዎች 
ተቋቁመው ጎልማሶች ሁሉ የሞያ ትምህርት 
እንዲያገኙ፤ ሥራ ፈልጎ ያጣ ሁሉ ሥራ እስኪያገኝ 
ድረስ ከነቤተሰቡ ሊያኖረው የሚችል የሥራ አጥ አበል 
እንዲያገኝ፤ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩት ልዩ ልዩ 
ብሔረሰቦች፣ ነገዶች፣ ጎሳዎች፣ ዘሮች ሁሉ እኩል 
መሆናቸው እንዲታወቅና በግብር ላይ እንዲውል፤ 
አንዱ ሌላውን መጨቆኑ፤ ተገዥ ማድረጉ፤ መሬቱን 
ርስቱን መቀማቱ፤ ቋንቋውን፤ ባህሉን መናቁና 
ማንቋሸሹ እንዲቀር።›› 

እዚህ ላይ ላሰምርበት የምፈልገው አሁንም ወደ 
ውዥንብር፣ ብዥታና አደገኛ የጎሳ ፖለቲካ የሚመራ 
አመለካከት ሲሽከረከር ይታያል። የብሔረሰቦች 
ጥያቄ ከሕወሓት/ኢሕአዴግ የሩብ ምእተ ዓመት 
አገዛዝ በኋላ አልተፈታም። ከላይ ወጣቱ ትውልድ 
መጀመሪያ ተስማምቶ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያቀረበው 
መርህ አቅጣጫ የብሔረሰቦች ጥያቄ የፍትሕ ርትዕና 
የእውነተኛ እኩልነት መሆኑን ነው። የኢትዮጵያ 
ግዛታዊ አንድነትና ማኅበረሰባዊ ግንኙነት ጠንካራና 
ተደጋጋፊ ሆነ ራስን በራስ የማስተዳደር፣ ብሔረሰቦች 
በራሳቸው ቋንቋ የመጠቀም፣ ባህላቸውንና ወግ 
ማዕረጋቸውን የማክበርና የማስከበር፣ መሬታቸውን 
የመጠቀም ወዘተ. መብቶች መከበር አለባቸው 
የሚለው ድጋፍ አግኝቶ ነበር። 

ያኔ የቀረበው ተግባራዊ ያልሆነው መንደርደሪያ 
ከአሁኑ ነባራዊ ሁኔታ ብዙም አይለይም። ‹‹የአገር 
ውድቀት፤ የሕዝቡ መደህየትና መጎሳቆል፤ የነጻነት 
ትርጉም ማጣት፤ የሰባዊ መብቶች መገፈፍና 
መሰረዝ፤ ኅሊናውን ያናወጠው አገር ወዳድና 
ተቆርቋሪ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን 
ጥያቄዎች ያቀርባል።›› ያቀረበው ለሕዝብ ነው። 

አሁን ተቋማዊ የሆኑትን ኪራይ ሰብሳቢነት፤ ጎሳዊ 
አድልዎና የፍትሕ አለመኖር ክስተቶች በሚመለከት 
የሚቀጥለው ቀርቦ ነበር። (1) ‹‹ጉቦና መድልዎን 
የሚያጠፋ ሕግና ድርጅት እንዲቋቋም፤ ሕጉን ጥሶ 
ጉቦ ሲቀበል፤ መድልዎ ሲያደርግ የተገኘ ወይንም 

አክሎግ ቢራራ (ዶ/ር

ነጻ አስተያየት

የኢትዮጵያን ሴቶች ምክር 
ለምን አንጠይቅም?
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መስከረም አበራ

ነጻ አስተያየት

ዕ
ውቀትን ከጠመንጃ አፈሙዝ 
የቀዱ ገዥዎቻችን ዳቦንና 
ዴሞክራሲን ነጣጥለው፤ እኛ 
ኢትዮጵያዊያን ደግሞ ‹‹ዳቦ 
ብርቁ ጎስቋሎች›› ስለሆንን 
ስለዴሞክራሲ ማሰባችንን ትተን 
ስለዳቦ ብቻ እንድናስብ ሰርክ 
ይነግሩናል። የዚህ አስተምሮ 

ፊታውራሪ ሟቹ አቶ መለስ ዜናዊ ናቸው። አቶ 
መለስን እንደ ዳዊት ከሚደግሙት አንዱ የሆኑት 
አቶ አባዱላ ገመዳም በአንድ ወቅት ‹‹ድሃ ሕዝብ 
ክብር የለውም›› ሲሉ በአላዋቂ አፋቸው አወቅኩ 
ሲሉ አጠፉ። የአቶ አባዱላን እንተወውና ወደ 
‹‹የቤቱ ራስ›› አቶ መለስ ስንመለስ ሰውየው 
ይህን የሚሉት ከ1997 ዓ.ም. ወዲህ ዴሞክራት 
ነኝ የሚሉበት አፍ እንደሌላቸው የሚያውቁ 
ብልጣብልጥ ስለሆኑ ነበር። ሥልጣን ላይ ለመሰንበት 
ደግሞ ዴሞክራትነቱ ስላልተሳካ ‹‹የማይታየውን›› 
የልማታዊነት ዜማ ማዜም ጀመሩ። ለልማታዊነት 
እና ለልማትም በዓለም የሌለ መለኪያ አምጥተው 
በኑሮ ዳገት ለምንገላታው ለኛው ለራሳችን 
‹‹አድጋችኋል፤ በልጽጋችኋል፤ ትንሽ ቆይታችሁ 
ደግሞ መካካለኛ ገቢ ይኖራችኋል›› እያሉ ልብ 
አውላቂ ክርክራቸውን ያዥጎደጉዱ ነበር። ይህ 
ምንም አድርጎ፣ ምንም ተናግሮ፣ እንዴትም 
ሆኖ  ሥልጣን ላይ ለመወዘት ብቻ ከሚሠራ አካል 
የሚጠበቅ ነውና አሁን የኢሕአዴግን ‹‹መኳንንት›› 
ለመውቀስ አይዳዳኝም። በአሁኗ ኢትዮጵያ አፈር 
ላይ ቆሞ ስለዴሞክራሲ ማውራትም  ለአንባቢ 
ትርጉም ያለው ነገር ላይሆን ይችላል። የኔ ሐሳብ 
ግን ወዲህ ነው። ለጊዜው ዴሞክራሲን በተግባር 
ለማየት ባንታደልም ስለ ዴሞክራሲ ያለን 
አስተሳሰብ ግን ሊስተካከል ይገባል ብየ አምናለሁ።

በአፍ ይጠፉ በለፈለፉ
እግሩ እንጂ ንግግሩ የማያምረው አትሌት 

ኃይሌ ገብረሥላሴ ከሰሞኑ በቢቢሲ ቀርቦ ስለአገሩ 
ዴሞክራሲ ‹‹ተንትኗል››። አላዋቂነት በሚያመጣው 
ድፍረት ከኢትዮጵያ አልፎ ለአፍሪካ የሚያስፈልጋት 
መልካም አስተዳደር እንጂ ዴሞክራሲ እንዳልሆነ 
ቀበጣጥሯል። ኃይሌ ይቀጥላል። በአፍሪካ መሪዎች 
እኔ ብቻ ነኝ አዋቂ መሪ ብለው ሥልጣን ላይ 
ሙጥኝ ማለት እንደሌለባቸው ራሱን ምሳሌ 
አድርጎ ያወራል። ‹‹ለምሳሌ እኔ›› ይላል ኃይላችን 
‹‹ለምሳሌ እኔ በአፍሪካ ብቸኛ ብርቱ ሯጭ ነኝ 
አልልም፤ ሌላ የሚበልጠኝ ይኖራልና›› እያለ እንደ 
ውኃ ሙላት የሚንጋጋ ግን እጅ እግር አልባ 
ሐሳቡን ያዥጎደጉዳል። ኃይሌ ያለውን ይበል። 
ሰውየው ከሩጫው በቀር በሌላ ጉዳይ ሳያጠፋ 
ገና ይቅርታ ሊደረግለት የሚገባ ሰው ነው። 
እንዲያውም መወቀስ ያለበት ሰው በሞላበት አገር 
ኃይሌን ስለዴሞክራሲ የጠየቀው ቢቢሲ ነው።

ኃይሌ ሊያውቀው የሚገባው ነገር ግን ሁሉ 
ነገር በሩጫ እንደማይለካ፤ በሩጫ ሁኔታም 
እንደማይገለጽ፤ ቢገለጽም ትርጉም አልባ 
እንደሚሆን ነው። መሮጥ የሚጠይቀው የአንድ 
አትሌትን ግላዊ ብርታት ሆኖ ሳለ ማኅበራዊና 
ፖለተካዊ ጉዳዮች ግን የብዙ መስተጋብር ውጤቶች 
ናቸው። እርሱ ደግሞ በደንብ የሚያውቃት፣ 
ከታላላቆች ተርታ ያሰለፈችው አንድ ነገር ብትኖር 
ሩጫ በመሆኗ የኢኮኖሚ እድገቱን ሲተነትን፣ 
የአገር ሽማግሌ ሆኖ የሠራውን ሲሠራም፣ 
የተመራውን መሬት ስላለማልማቱ ሲጠየቅም፣ 
ፖለቲከኛ ለመሆን ያለውን ምኞት (ይሁን ቅዠት) 
አስመልክቶ ሲናገርም ሩጫውን ተንተርሶ ነው። 
ይህ ልክ አይደለም። ሌላው ለኃይሌ መነገር ያለበት 

ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ የይቅርታ እዳ እየበዛበት 
እንሆነ ነው፤ ምናልባትም ካመጣልን ወርቅ 
በሚመጣጠን ሁኔታ በንግግሩ እያደማን  ነው። 
በአንድ ወቅት መምህራን ያነሱትን የደሞዝ ጭማሪ 
አስመልክቶ ከማይወቀሰው ሰይፉ ፋንታሁን ጋር 
ሆኖ የተናገረው ነገር ከበደሎቹ ሁሉ የላይኛው 
እንደሆነ በግሌ ይሰማኛል። 

የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ ኃይሌ በይቅርታ 
የጎበኘው ሰው ያለ አይመስለኝም። የአገሬ ሕዝብ 
በአንድ ወቅት ያከበረውን ሰው አጠፋ ብሎ 
አይጠላም፤ ግን ይንቃል። ሲንቅ ደግሞ ከነመፈጠሩ 
ይረሳል። ይህ ጥፋተኞችን በቁም ሞት የሚቀጣበት 
ድንቅ ጥበቡ ነው። እነ ሰሎሞን ተካልኝን፣ እነ 
ትዕግስቱ አወሉን፣ እነ ሌንጮ ለታን ወዘተ. 
የቀጣው እንዲህ ባለው የጨዋ ቅጣቱ ነው። እነዚህ 
ግለሰቦች ከጥፋታው ብርታት የተነሳ ሁለተኛ ዕድል 
ሳያገኙ ነው ለመረሳት መሪር ቅጣት የተዳረጉት። 
ኃይሌ ግን ሰባት ጊዜ ቢያጠፋ ሰባት ጊዜ ይቅርታ 
የሚደረግለት የኢትዮጵያ ህዝብ በንግግሮቹ 
ሳያዝንበት ቀርቶ ሳይሆን ውለታውን በማሰብ ነው። 
ኢትዮጵያ ደግሞ ያን ያክል የባለውለታ ችግር 
የለባትምና ኃይሌ ውለታውን አግዝፎ በማየት 
በሁሉ ነገር ዙሪያ የመጣለትን መዘላበድ የለበትም።

ዴሞክራሲ ምን ሆኖ ነው ቅንጦት የሆነው?
አብዛኛው የአገራችን ዜጋ ለብሔረሰቡ ባህል 

እድገት፣ ለሃይማኖቱ ክብር፣ አንዳንዴም 
ለኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶቹ ለነፍሱ ሳይሰስት 
የሚዋደቀውን ያህል ለዴሞክራሲዊ ስፍነት ሲታገል 
አናየውም። እንዲያውም ስለሁላችን ዴሞክራሲያዊ 
መብቶች የሚታገሉ ብፁዓንን ‹‹ጠብ ያለሸ በዳቦ›› 
ባይ ጥጋበኞች አድርገን እንገምታለን፤ ‹‹አርፎ 
አይቀመጥም›› ስንል እናስከትላለን። እንሙትለት 
የምንለው ጉዳይ ቸል በምንለው የዲሞክራሲ ስፍነት 
የሚመለስ መሆኑን አለማወቃችን ስለዴሞክራሲ 
ያለን ዕውቀት ከግማሽ በታች እንደሆነ ያሳብቃል።  

እንዲህ ሆነንም ግን የብሔረሰባችን መብት 
እንዲከበር እንፈልጋለን። የነጻና ፍትሐዊ ምርጫ 
ያለህ እንላለን። ገለልተኛ መገናኛ ብዙሃን ውል 
ይለናል። እንደ ቆቅ የነቃ ፓርላማ እንሻለን። ደም 
ሳይፈስ ሥልጣን ሕዝብ ለወደደው እንዲሸጋገር 
እንቃትታለን። ገለልተኛ ፍርድ ቤት ያምረናል። 
ያላጠፉ እንዳይታሰሩ፣ እንዳይገረፉ፣ እንዳይሰደዱ 
የሚያደርግ መድኃኒት ምሶ የሚያመጣልን አዋቂ 
እንዲከሰት የዘወትር ስለታችን ነው። ፍትሐዊ 
የሀብት ክፍፍል በግለሶበችና በብሔረሰቦች 
ዘንድ እንዲኖር ስለምንሻ፤ በአንድ ሌሊት ቱጃር 
የሚሆኑ ትቂት የገዥ ወገኖችን ድንገት የበቀለ 
ፎቅ አንጋጠን እያየን እንራገማለን። ያጠፉ 
የመሰሉን የመንግሥት ባለሥልጣናት በሕግ 
እንዲጠየቁልን፣ አሠራራቸውም ግልጽነት ያለው 
እንዲሆን እንፈልጋለን። የባለሥልጣናት ቅንጡ 
ሕይወት ምንጩ ምን እንደሆነ አውቀን፣ ዘራፊ 
ሹማምንት ለፍርድ እንዲቀርቡልን እንመኛን። 
ወደ ስደት ሰይፍ የሚነዳ በአገር ተስፋ ማጣት 
እንዲጠፋ እናለቅሳለን።  በብሔረሰብ ልዩነት ሳቢያ 
የሚመጣ የጎሪጥ መተያያት እንዲያበቃ አንሻለን። 
አማራጭ ፖሊሲ ያለው ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲ 
እንመኛለን። በየመሥሪያ ቤቱ ጉዳይ ይዘን ስንሄድ 
ከተፎ ባለሙያዎች እንዲያስተናግዱን ያምረናል። 
ሥልጣን ላይ ተወዝተው የሚቀሩ መሪዎች ባናይ 
እንወዳለን (ይህን ዴሞክራሲ ቢቆይና መልካም 
አስተዳደር ከሰማይ ዱብ ቢል ደግ ነበር የሚለው 
ኃይሌ ገብረሥላሴም ይመኛል)። አገራዊ ጥያቄዎችን 
በሰላማዊ ሰልፍ አለያም በነጻ ሚዲያ በኩል ጮክ 
ብለን መጠየቅ መልሱንም ቶሎ የማግኘት አምሮት 

እውን ዴሞክራሲ 

ቅንጦት ነውን?
በጣም የሚገርመው አቶ ግርማ ‹‹ኃይሌ የመንግሥት ባለሥልጣናትን 
ለመሞገት ወደኋላ አይልም›› ብለው ያቀረቡት ሐሳብ ነው። ለዚህ 

ማስረጃቸው ደግሞ የሆነ ቀን የነጋዴዎች ስብሰባ ላይ የተናገረውን ንግግር 
ከሰሙት ወገን መሆናቸውን ነው። ኃይሌ እንደ ነጋዴ ሲናገርማ እኛም 

ሰምተነው እናውቃለን። አጥሮ ያስቀመጠውን መሬት በተመለከተ መንግሥት 
ጥያቄ ሲያነሳበት እንዴት እንደተለዋወጠ አስተውለናል

ያቅበጠብጠናል። ሌላም ሌላም ...! ይህ ሁሉ ምኞት 
ግን ያለዴሞክራሲ እውን ሊሆን ከቶ አይችልም። 

ዴሞክራሲ የዚህ ሁሉ ችግራችን ፍቱን 
መድኃኒት እንደሆነ ለማመን የዴሞክራሲን ሰፊ 
ጽንሰ ሐሳብ ማወቁ ቢቆየን መሠረታዊና ቀለል 
ያለ ትርጉም መረዳት ግን ግድ ነው። ዴሞክራሲ 
ሰፊ ሐሳብ እንደመሆኑ በርከት ያሉ ትርጓሜዎች 
(definitions) አሉት። ብዙው ሰው እንደሚያስበው 
ዴሞክራሲ እንደ መንግሥታዊ የአስተዳደር ዘይቤ 
ወይም የመንግሥት ዓይነት ይተረጎማል (ይህ ግን 
ብዙዎቻችን እንደምናስበው የዴሞክራሲ ብቸኛ 
ትርጉም አይደለም)። ዴሞክራሲ እንደ የመንግሥት 
አስተዳደራዊ ዘይቤ ሲተረጎም በሕዝብ የሚመረጥ፣ 
ለሕዝብ የሚሠራ እና ከሕዝብ የወጣ የመንግሥት 
ዓይነት ነው (ይህ አብርሃም ሊንከን እንደተረጎመው 
ነው)። ይህ የዴሞክራሲያዊ መንግሥት ትርጓሜ 
በውስጡ ብዙ ነገሮችን ይይዛል። ዋናው መሠረታዊ 
ነጥብ ግን በሕዝብ ያልተመረጠ (በመፈንቅለ 
መንግሥት ቁጢጥ ያለ፣ ከጫካ እየተኮሰ ሲገሰግስ 
የመጣ፣ ምርጫ እያጨጭበረበረ የተቀመጠ) 
መንግሥት ዴሞክራሲያዊ ሊሆን አይችልም ማለት 
ነው። ይህ ትርጉም የሚያካትታቸውን ተያያዥ 
ጉዳዮች ወረድ ብለን ስለዴሞክራሲ መርሆዎችና 
እሴቶች በምናነሳው ነጥብ የበለጠ ግልጽ ይሆናሉ። 

ዴሞክራሲ ግጭትን በሰላማዊ መንገድ የመፍቻ 
ዘዴ ተደርጎም ሊተረጎም ይችላል። የሐሳብ 
ልዩነቶች ወደ መተላለቅ ሳያመሩ፤ በመነጋገር 
መፍትሔ ተሰጥቷቸው  በሰላም አብሮ መኖር 
እንዲቀጥል የሚደረግበት መንገድ የሚገኘው 
ዴሞክራሲ ሲኖር ነው። ዴሞክራሲ ባለበት አገር 
የሐሳብ ልዩነቶች በጥይት በሳንጃ ወደ መዘናጠል 
አይቀየሩም። ይልቅስ የሐሳብ ልዩነት ያላቸው 
ወገኖች  መሠረታዊ ጥቅማቸውን አሳልፈው 
ሳይሰጡ፤ በውይይት ልዩነታቸውን አጥብበው 
በሰላም ይኖራሉ። በዴሞክራሲያዊ ማኅበረሰብ 
አሸናፊ እና ተሸናፊ የሚባል ወገን የሌለው ለዚህ 
ነው። በዴሞክራሲያዊ ንግግር/ድርድር አንዱ መቶ 
በመቶ አጥቶ ሌላው መቶ በመቶ የሚያገኝበት 
ሁኔታ የለም። ይልቅስ በሰጥቶ መቀበል መርህ 
ሁሉም ተወያዮች ቀድሞ ካነሱት ጥያቄ አመዛኙ 
(75 በመቶው) ከተመለሰ ቀሪውን ለሰላም መሰዕዋት 
አድርገው ሰላማዊ ኑሯቸውን ይቀጥላሉ። 

የሰው ልጆችን የተለያዩ መብቶችና ነጻነቶች 
በተቋማዊነት ላይ አቁሞ ማስከበርም ሌላው 
የዴሞክራሲ ትርጉም ነው። ይህ ማለት 
በዴሞክራሲያዊ አስተዳደር የዜጎችን መብቶች 
ማስከበርን ያለሙ በርካታ ጠንካራ ተቋማት 
ይኖራሉ ማለት ነው። በአንድ አገር  ስለዜጎች 
መብት የሚናገሩ የተለያዩ ሕጎች ሊኖሩ ይችላሉ። 
ሕጎቹን በተግባር ለማስከበር ግን የተቋማት መኖር 
ግድ ነው። የሰብአዊ መብት አስከባሪ ተቋማት፣ 
ጠንካራ ፓርላማ፣ ነጻ ፍርድ ቤት፣ ገለልተኛ 

እና ነጻ የመገናኛ ብዙሃን፣ ገለልተኛ ምርጫ 
ቦርድ፣ የተለያለዩ የሲቪክ ማኅበራት ወዘተ. 
ከዴሞክራሲያዊ ተቋማት መካከል ናቸው። ለምሳሌ 
በአገራችን ኢሰመጉ በሕገ መንግሥቱ ላይ የተጻፉ 
ሕጎች በሕዝብ ሕይወት እንዲተገበሩ ደፋ ቀና 
ሲል የነበረ የጠንካራ ዴሞክራሲያዊ ተቋም አንድ 
መገለጫ ነው።

የዴሞክራሲ መርሆዎች
እነዚህ መርሆዎች በአለማችን እስካሁን 

ከታዩ የመንግሥታዊ አስተዳደር ዘይቤዎች 
ሁሉ  የዴሞክራሲ እንዴት ተመራጭ እደሆነ 
የሚያሳዩ ናቸው። በሌላ አባባል ዴሞክራሲ ካለ 
እነዚህ መርሆዎች በአንድ አገር የፖለቲካ ሰፌድ 
ላይ ጎልተው ይታያሉ ማለት ነው። 
	 የሕዝብ ሉዓላዊነት፡- ሕዝብ መንግሥትን 

እስከ መሾምና መሻር ድረስ የዘለቀ ፖለቲካዊ 
ሥልጣን ይኖረዋል። በዴሞክራሲያዊ አስተዳደር 
ሕዝብ በየምርጫ ዘመኑ መንግሥትን የመቀየር 
ሙሉ መብት አለው። ይህ ብቻ አይደለም፤ ከፍተኛ 
በሥልጣን መባለግ ያየባቸውን የመንግሥት 
ሹማምንት፣ በፓርላማ ውስጥ ድምጼን በትክክል 
አላሰሙም ያላቸውን የፓርላማ ተመራጮች 
የምርጫ ዘመን ሳይደርስም ከወንበራቸው አውርዶ 
በሌላ መተካት ይችላል። 
	 ፍትሐዊ፣ ነጻ እና በተወሰነ ዓመት 

ልዩነት የሚደረግ ምርጫ፡- ፍትሐዊ የሚለውን 
ሐሳብ በጋዜጣ አምድ ዘርዝሮ መጨረስ ይከብዳል። 
ሆኖም ዋና ዋና ጉዳዮችን ለማንሳት ያህል፤ 
ፍትሐዊ ምርጫ ማለት የተወዳዳሪ ፓርቲዎች 
የበጀት ስርጭት ተመጣጣኝነት፣ የመገናኛ 
ብዙሃን አጠቃቀም እኩልነት፣ የምርጫ ቆጠራ 
እውነተኛነት፣ መንግሥትም ገዥ ፓርቲም 
የሆነ እንደ ኢሕአዴግ ያለ ፓርቲ በምርጫ 
ወቅት መንግሥትንቱን ከፓርቲነቱ ጋር ሳያዋቃ 
በፓርቲነቱ ብቻ ከተወዳዳሪ ፓርቲዎች ጋር 
የሚፎካከርበት ሁኔታ መፈጠሩን ሁኔታ ሁሉ 
ያጠቃልላል። ይህ ማለት የመንግሥትን ባጀት፣ 
ተሸከርካሪ፣ የሥራ ጊዜ ወዘተ. ለገዥው ፓርቲ 
ምርጫ ቅስቀሳ ማዋል የምርጫን ፍትሐዊነት 
እጅግ የሚጎዳ ስለሆነ  መደረግ የለበትም ማለት 
ነው። ነጻ የሚለው ጉዳይ ደግሞ ከምርጫ በፊትም 
ሆነ በኋላ ሕዝብን የማስፈራራት ነገር አለመኖርን 
የሚወክል ነው።   
	 ግጭትን በሰላም መፍታት፡- የሰው ልጅ 

ባለበት ሁሉ በተለያዩ የፍላጎት ግጨጠቶች ሳቢያ 
የሐሳብ ልዩነት ይኖራልና ይህ ልዩነት በሰላም 
እንዲፈታ ዴሞክራሲያዊ መንገዶችን ተጠቅሞ ደም 
መፋሰስን የማስቀረቱ ፈለግ የዴሞክራሲ መገለጫ 
ነው።
	 የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት፡- የተለያየ 

ሐሳብ ያላቸው ፓርቲዎች በነጻ ተንቀሳቅሰው፣ 
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ምርጨ ሲደርስ ሐሳባቸውን ለሕዝብ አቅርበው 
ለመመረጥ የሚያስችላቸው ከባቢ ነው። ምርጫ 
ባልደረሰበት ሰዓት ደግሞ ፓርቲዎች ከሌላው 
ሕዝብ በተሻለ የፖለቲካ ንቃት አላቸው ተብሎ 
ስለሚገመት የመንግሥትን አካሄድ ተከታትለው 
ባጠፋቸው አቅጣጫዎች እርምት እንዲወስድ 
ከሕዝብ ጎን ሆነው ይሞግታሉ፤ የመንግሥትን 
ብልሹ አሠራር ያጋልጣሉ፤ አማራጭ አቅጣጫ 
ያሳያሉ፤ በአገሪቱ የሚወጡ ሕጎችን ይዘት 
ከሕዝብ ጥቅም አንጻር ፈትሸው ጉድለት ካላቸው 
እንዲስተካከሉ ይሞግታሉ።  
	 ሰላማዊ የሥልጣን ሽግግር፡- አገራዊ 

ምርጫ ከተደረገ አሸናፊና ተሸናፊ መኖሩ ግድ 
ነውና ተሸናፊው በመንግሥት ሥልጣን ላይ 
ከነበረ ለአሸናፊው ሥልጣኑን ስረክቦ ሕዝብ ሆኖ 
የሚኖርበት ፈለግ ነው - ይህኛው መርሆ።
	 የዜጎች ሰብአዊ እና ዴሞክራሲያሲ 

መብቶች መከበር፡- የዜጎች ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ 
መብት የሚከበረው ዴሞክራሲ ሲኖር ብቻ ነው። 
ሰው ሰብአዊ መብቱ የሚከበረው ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ሲዘረጋ ብቻ ነው። ዴሞክራሲ በሌለበት 
አገር ሰብአዊ መብት ይከበር ማለት ፖለቲካዊ 
የዋህነት ነው። አንድ መንግሥት ዴሞክራሲያዊ 
አይደለም ማለት የሚፈራው ሰማያዊም ሆነ 
ምድራዊ ኃይል የለም፤ የሚያከብረው ሕግ 
አይኖርም፤ ታገስ ተመለስ የሚለው ደፋር የለም። 
ስለዚህም የፈለገውን ያስራል፤ ያሻውን ይገድላል፤ 
የተረፈውን ይደበድባል፤ ቀሪውን ያሰድዳል። 
በስተመጨረሻም ብቸኛ የአገር ባለቤት ይሆናል። 
	 ግልጽነት እና ተጠያቂነት ያለው 

መንግሥታዊ አስተዳደር፡- ይህ የመልካም 
አስተዳደር ቁልፉ ነው። መልካም አስተዳደር 
በዋናነት ሥር የሚይዘው በተጠያቂነት እና 
በግልጽነት ላይ የተመሠረተ የመንግሥት አሠራር 
ሲኖር ነው።

በተለያየ ደረጃ ያሉ የመንግሥት ባለሥልጣናት 
ስላጠፉት ጥፋት የሚጠየቁበት መንገድ ተጠያቂነት 
ይባላል። ካልሆነ ሕዝብ በጥንድ ዓይኑ ያለቅሳል 
እንጂ ገዥዎች ማንን ፈርተው የሥልጣን 
ብልግናቸውን ይገታሉ! በአገራችን የተንሰራፋው 
የሙስናና ብልሹ አሠራር ችግር ምንጩ ተጠያቂነት 
ከአገሪቱ ጓዙን ተቅልሎ ስለጠፋ ነው። ጭራሽ ያጠፋ 
የመንግሥት መኳንንት ከፍ ወዳለ ቦታ ተወስዶ 
ዘለግ ባለ የሥልጣን ሰገነት ላይ ይቀመጣል። 
ይሄኔ ሕዝቤ ያለቅሳል፤ የሚሰማው ግን የለም! 
የፍትሕ መጓደሉ፣ የሲቪል ሰርቪሱ ድንብርብሮሽ፣ 
አገር ጠቅልሎ ለመጉረስ የደረሰው መንግሥታዊ 
ሙስናና አባካኝነት፣ የመሬት ዘረፋው (የምርጫ 
ኮሮጆው ዘረፋም ጭምር)፣ እያሰለሰ አገራችንን 
ለእርጥባን የሚያቆማት ረኀብ ወዘተ. የተጠያቂነት 
እጦት ያመጣው ችግር ነው። 

ተጠያቂነትን ለማምጣት ደግሞ የመንግሥት 
አሠራር በግልጽ ለህሕዝብ የሚታይ መሆን 
አለበት። እኛ አገር ይህ የለም። ዝርዝር የሆነውን 
የመንግሥትን አሠራር ማወቅ ቀርቶ በአገራችን 
የሚደረጉ ዋና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን እንኳን 
የምንሰማው ከውጭ የመገናኛ ብዙሃን ነው። 
መንግሥት ለሕዝብ ሪፖርት የሚያደርገው 
እንድንሰማው የሚፈልገውን ነገር ብቻ ነው። 
ያልሰማነውን መጠየቅ እንዴት ይቻላል! ኤርትራ 
አገራችንን ልትወር ምሽግ ስትቆፍር ለእኛ የሚነገረን 
‹‹አገር ሰላም ነው አገራችንም ልማት ላይ ነች›› 
የሚል ነበር። ሌላው ቀርቶ  ሃያ ምናምን ዓመት 
እንደብረት ቀጥቅጦ የገዛንን ጠቅላይ ሚኒስትር 
ሞት እንኳን የሰማነው ከስንት ቀን በኋላ ነው! 
እስከዛሬም ሰውየውን የገደለውን በሽታ ምንነት 
አናውቅም። በሰለጠነው ዓለም መሪዎቻቸው 
ሲታመሙ ሆስፒታል በተኙበት ሁኔታ ለሕዝባቸው 
ይታያሉ፤ ከሞቱም ሳይውል ሳያድር ለሕዝብ 
ግልጽ ይደረጋል። ከላይ በተጠቀሱት ምሳሌዎች 
መነጽር የእኛን አገር መንግሥታዊ ግልጽነት 
አንባቢ መፈተሸ ይችላል ብየ አስባለሁ።  

   	የሕግ የበላይነት፡- ዴሞክራሲ በዚህኛው 
መርሆው ‹‹የሰው አገዛዝ›› በሕግ አመራር እንዲተካ 
ያደርጋል። ይህ ገዥዎች የወደዱት ከሕግ ፍርድ 
እንዳያመልጥ ገዥዎች የጠሉት ደግሞ ሕግ 
ሳያዝ እንዳይሞት፣ እንዳይታሰር ያግዛል። ይህ 
ጽንሰ ሐሳብ የዜጎች በሕግ ፊት እኩል መታየት 
ከሚለው ሐሳብ ጋር ይጋመዳል። የሕግ የበላይነት 
ከተጠያቂነት ጋርም እጅግ ወዳጃል። ዝርዝሩን 

በጋዜጣ አምድ መጨረሱ ስለማይቻል ነገሩን በቀን 
ተቀን ሕይወታችን አንድ አጋጣሚ ለማሳየት 
የሕግ የበላይነት ካለ ዳኞች በስልክ እየታዘዙ ፍርድ 
አይሰጡም ማለት ነው። እንደ አቶ መለስ ያሉ 
አምባገነኖችም ፍርድቤት በያዘው ጉዳይ ላይ እከሌ 
ወንጀለኛ ነው፤ እንቶኔ አገር ከድታ ነው እስርቤት 
የገባችው ዓይነት ደምፍላት የሚነዳው ቅድመ-
ብያኔ አይሰጥም ማለት ነው።   
	 የመንግሥት ክንፎች ሥልጣን መለያየት፡

- በዴሞክራሲያዊ አስተዳደር መንግሥት ሕግ 
አውጭ፣ ሕግ አስፈጻሚ፣ ሕግ ተርጓሚ የተሰኙ 
ሦስት ክንፎች አሉት። እነዚህ የመንግሥት ክንፎች 
ራሳቸው ሥራ ያላቸው ሲሆን በተጨማሪ አንዱ 
ሌላውን ይቆጣጠራል። ከሁሉም ትልቅ ሥልጣን 
ያለው ሕግ አውጭው ሕግ አስፈጻሚውን እና 
ሕግ ተርጓሚውን ይቆጣጠራል፤ ሕግ ተርጓሚው 
ከአስፈጻሚው ተጽዕኖ ነጻ እንዲሆን በተለያየ 
መንገድ ይቆጣጠራል። ሕግ ተርጓሚው በበኩሉ 
የሕግ አስፈጻሚው አካሄድ ሕጋዊ እንዲሆን 
ይሠራል፤ ማኅበረሰብ በፍትሕ እንዲገለገል ነጻና 
ገለልተኛ በሆነ መንገድ ሥራውን ይሠራል። 
በአገራችን ይህ ሆኖ ቢሆን ኖሮ የፓርላማ 
አባላት በአቶ መለስ አምባገነናዊ መዳፍ ውስጥ 
ገብተው ትልቅ ሥልጣን ያለውን ፓርላማ የሳቅ 
ቤት አያስመስሉትም ነበር። ይልቅስ አቶ መለስ 
(የአስፈጻሚው ቁንጮ) የሚያመጧቸው የነበሩ 
ተለያዩ ሕጎችንና ፖሊሲዎችን ለማስጸደቅ 
ከፓርላማው ብርቱ ሙግት ይገጥማቸው ነበር። 

   	የሃይማኖት እና የመንግስት መለያያት፡
- በዚህ መርህ መሠረት መንግሥት በሃይማኖት፣ 
ሃይማኖት ደግሞ በመንግሥት አሠራር ውስጥ 
ጣልቃ አይገቡም ማለት ነው። ይህ ማለት 
መንግስት በእጅ አዙርም ይሁን በቀጥታ የሚሾመው 
መጅሊስም ሆነ ሲኖዶስ አለያም የመንግሥት አፍ 
ሆኖ የሚቀላምድ ፓስተር አይኖርም ማለት ነው። 
ይህ መርህ ሃይማኖታችንን ለእኛው ተውልን 
ለሚሉ እንደ ‹‹ድምችን ይሰማ›› ዓይነት ትግሎች 
መልስ ይሰጣል። 

ከላይ የተጠቀሱት የዴሞክራሲ መርሆዎች 
በትክክል ከተሠራባቸው የዴሞክራሲ እሴቶችን 
በተጨባጭ ማየት ይቻላል (በዚህ ሁኔታ እሴት 
የሚለው ቃል ውጤት እንደማለት ይተርጎም)። 
የዴሞክራሲ እሴቶችን ለማየት የታደለ ሕዝብ 
መልካም አስተዳደር በደጁ ነው። ማኅበረ-ፖለቲካዊ 
ሕይወቱ ፍትሕ የሰፈነበት ይሆናል። ሰጥቶ 
መቀበልን እንጂ ማሸነፍን አያልምም። ጀብደኝነት 
አይነካካውም። መቻቻል ያጠላበት አብሮነት 
ይኖረዋል። ከመጋጨት ይልቅ መነጋገርንና 
መደራደርን ገንዘቡ ያደርጋል። ግጭት አልቦ 
ብዝሃነት ያጅበዋል። በመረጃ የዳበረ፣ መሪዎቹን 
የሚወድ እንጂ የማይፈራ ዜጋ ይሆናል። ዜጎች 
ሁሉ መብታቸው ተከብሮ በእኩልነት ይኖራሉ። 
የአምባገነን መዳፍ አያኛቸውም። 

ዴሞክራሲ በጣም ባጭሩ ይህን ይመስላል።ታዲያ 
በዚህ ውስጥ አትሌት ኃይሌ ገብረሥላሴ የሚለው 
ቅንጦት መገኛው ወዴት ነው?! ኃይሌን በማንበብ 
አልጠረጥረውም እንጂ አንብቦ ቅንጦት የትጋ 
እንዳለች ቢጠቁመኝ ለመማር ዝግጁ ነኝ። 
የዴሞክራሲ እሴት የሆነው መልካም አስተዳደርስ 
በየት ዞሮ ቢሮጥ ነው ከዴሞክራሲ ቀድሞ ለሕዝብ 
የሚደርሰው? ነገሩን ለኃይሌ ግልጽ ለማድረግ 
በሩጫ ማስረዳት ስላለብኝ ያለዴሞክራሲ መልካም 
አስተዳደርን መሻት ሳይሮጡ ‹‹ሜዳሊያውን 
አምጡ፤ ሩጫው ቅንጦት ነው›› እንደማለት ነው። 

የአቶ ግርማ ሰይፉ ይባስ...!
አትሌት ኃይሌ ስለዴሞክራሲ የተናገረውን 

ተከትሎ በማኅበራዊ ድረ-ገጾች ከፍተኛ ውርጅብኝ 
ደርሶበታል። ከዚህ በተቃራኒው የቆሙት ብቸኛ 
የፓርላማ አባል የነበሩት አቶ ግርማ ሰይፉ 
ናቸው። አቶ ግርማ በፌስቡክ ገጻቸው ‹‹ኃይሌ 
ዴሞክራሲ አያስፈልግም አላለም፤ ይህን የሚል 
ደንቆሮም አይመስለኝም፤ ግን ዴሞክራሲው 
ቢቆይና መልካም አስተዳደር ብናገኝ፣ ጥሩ ገዥዎች 
ቢኖሩን ነው ያለው፤ በዚህ ላይ ደግሞ ምን ስህተት 
አለ›› ሲሉ በጻፉት ጽሑፍ ችግሩ ያለው ሯጩ 
ኃይሌ ጋ ብቻ እንዳልሆነ የሚያስገነዝብ ክርክር 
ያመጣሉ። መልካም አስተዳደር ከዴሞክራሲ ቀድሞ 

በሥልጣን አማካይነት የሕዝብ ሀብት የሚዘርፍና 
የሚቀማ፣ በሕዝብ ላይ በደልና ግፍ የሚሠራ፣ 
የመንግሥት ሀብት ለራሱ ጥቅም የሚያውልና 
የሚያባክን፣ የተጣለበትን የሕዝብ አደራ ያጎደለ 
ባለሥልጣን ከፍ ያለ ቅጣት እንዲቀጣ፤ (2) እስከዛሬ 
ድረስ በፍትሕ ማጣት የተጉላላው ሰው ሁሉ ትክክለኛ 
ፍርድ ያገኝ ዘንድ የፍርድ ቤቶች አቋም በቶሎ 
እንዲለወጥና የፍርድ ሥራ እንዲፋጠን፤ ፍርድ 
ቤቶች ከአስተዳደር (ከፖለቲካ) ተለይተው ትልቅ 
ትንሽ ሳይሉ ያለአድልዎ እንዲፈርዱ፤ እስካሁን 
ጉቦ በመብላት የታወቁ ዳኞች ከሥራቸው ተነስተው 
ርምጃ እንዲወሰድባቸው፤ (3) ሰብአዊ መብቶችንና 
ዴሞክራሳዊ ነጻነቶችን ማክበርና ተግባራዊ እንዲሆኑ 
ሁኔታዎችን ማመቻቸት፤ ሁሉም ኢትዮጵያዊ 
ነጻ ትምህርት እንዲያገኝና እንዲማር ማድረግ፤ 
(4) ትክክለኛና የማያዳል መንግሥት የማግኘትና 
የመመሥረት መብት የሕዝቡ ብቻ እንደሆነ ታውቆ 
መንግሥቱ በሕዝብ የተመረጠና የተደገፈ፣ በሕዝብ 
ቁጥጥር ሥር ብቻ የሆነ፣ በሕዝብ ፊት ኃላፊነት 
ያለበት እንዲሆን፤›› የሚሉ ይገኙበታል። 

አገራችን ከራሱ ጥቅም በላይ ለአገሩ አንድነት፣ 
ሉዓላዊነት፣ ክብርና ለመላው ሕዝቧ ነጻነት፤ ሰብአዊ 
መብትና የኢኮኖሚ እድገት የሚያስብ፣ የሚታገልና 
መስዋዕት ለመሆን የተዘጋጀ ትውልድ አፍርታ ነበር። 
ይህ ትውልድ የአገሩንና የሕዝቡን ታሪክ የአካባቢውን 
ሁኔታ ያውቅ ነበር። አብዛኛው የዚህ ትውልድ አባል 
ኢትዮጵያ ረጅም የመንግሥትነት ታሪክ ያላት፣ 

የሥልጣኔ ባለቤት የነበረች፣ ሆኖም መልካም አገዛዝ 
የሌላት፣ የሕዝቧ ስብጥርነት በአግባቡ ያልተያዘባትና 
በአካባቢዋ የሚገኙት የዐረብ አገሮች ወንዞቿንና ለም 
መሬቶቿን ለመውሰድ ዒላማቸው አድርገው ሕዝቧ 
እርስ በርሱ እንዲጋጭ ያልተቆጠበ ጥረት ያደረጉባት 
አገር መሆኗን የተገነዘበ ነበር ለማለት ይቻላል። 

ትውልዱ ትችት በማቅረብ ብቻ የተወሰነ 
አልነበረም። ግዙፍና የማይሸነፍ ይመስል የነበረውን 
የመሳፍንት አገዛዝ ጫናና ተራራ እንዲናድ ያደረገ 
ትውልድ ነው። ወታደሩ ከሕዝብ ጎን እንዲቆምና 
ስልጣን ከመያዝ እንዲቆጠብ ለማድረግ ከፍተኛ 
ጥረት አድርጎ ነበር። ሁኔታውን በቅርብ ያውቅ 
የነበረና ከላይ ለተጠቀሰው ሰነድ አስተዋጽፆ 
ያደረገው አገር ወዳድና ተራማጅ ዶ/ር ወርቁ ፈረደ 
ከእልፈቱ በፊት በጻፈው ‹‹እድገት ብሎ ውድቀት 
የወታደር  ሶሻሊዝም›› መጽሐፉ እንዲህ ብሏል፤ 
‹‹ዛሬ ከሃያ ዓመታት በኋላ መለስ ተብሎ ሲታይ፤ 
ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ሁኔታው እዚህ ላይ ቆሞ 
ቢሆን ኖሮ ከብዙ የእርስ በርስ ፍጅትና እልቂት፤ 
አሁን ከምንገኝበት ሶሺዮ-ኢኮኖሚያዊ፣ ወታደራዊና 
ፖለቲካዊ አዘቅት፤ ከመበታተንና እድገትን በመጨበጥ 
በተለየን፤ በተሻለ ሁኔታ ላይ ለመገኘት በቻልን ነበር። 
የብዙሃኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍላጎትም ከዚህ ውጭ 
አልነበረም።›› ታዲያ ይህ ተራማጅና አገር ወዳድ 
ትውልድ ለምን ሕዝብን መአከል ያደረገ ዴሞክራሳዊ 
አገዛዝ ለመመሥረት አልቻለም? በሚቀጥለው 
ጽሑፌ እመለስበታለሁ። 

እንደማይመጣ ከላይ ለማሳየት ስለሞከርኩ ወደዛ 
አልገባም። የገዥ ጥሩ ከየት ይሆን የሚገኘው? 
ገዥ ማለት ሕግ የማይዳኘው ተጠያቂነት የሌለው 
ማለት ነው። ታዲያ ይህ ዓይነቱ ገዥ ማንን ፈርቶ 
በምን መንገድ ነው ጥሩ የሚሆነው?  

አቶ ግርማ ሲቀጥሉም የክርክሩ ጭብጥ 
ያልሆነውንና ማንም የማይክደውን የኃይሌን 
ባለውለታነት ያነሳሉ፤ ስለ ኃይሌ ሥራ ፈጣሪነትም 
ያክላሉ። ‹‹ኃይሌ ምጽዋት እንደሚሰጡ ግብዞች 
አይደለም። ከዛ ይልቅ ሥራ ፈጥሮ ብዙዎችን 
እንጀራ ያበላል›› ይላሉ። ሥራ ፈጥሮ ዜጎችን 
የሚቀጥር ‹‹ደግ›› ሰው ከዓመታት አንዴ እንኳን 
በሞትና ሕይወት መካከል ያሉ መታከሚያ 
የሌላቸውን ምስኪን ወገኖቹን ቢያሳክም ሥራ 
ፈጣሪነቱን ያስቀረዋል? አቶ ግርማ ስላነሱት 
ነገሩን አነሳሁት እንጂ ማንም ‹‹ለምን ሩህሩህ 
አልሆንክም?›› ተብሎ መወቀስ አለበት ብየ 
አላምንም። ርህራሄና ለጋስነት ከታደሉ ትቂቶች 
በቀር ለሁሉም አልተሰጠምና!    

አቶ ግርማ ከምክንያታዊነት ይልቅ ወዳጅነት 
ያጠላበት ክርክራቸውን በምሳሌ ያጀቡበት አካሄድ 
ደግሞ የአቶ ግርማን የዴሞክራሲ ግንዛቤ 
እንድናጠይቅ ያደርገናል። ተከራካሪው ንግራቸውን 
ያስረዳልኛል ያሉትን ግን ስለጉዳዩ ያላቸውን 
ግንዛቤ ከኃይሌ መሻሉን ጥያቄ ውስጥ የሚከተውን 
ምሳሌያቸውን ያስከትላሉ። ምሳሌው ይህ ነው፤ 
‹‹አንድ ሰው የመኪና መንገድ እንዲገባለት ሲጠየቅ 
አይ ግዴለም የእግረኛ መሄጃ መንገድ ይቅደምልኝ 
ቢል የመኪና መንገድ አይፈልግም ማለት 
አይደለም›› ይላሉ። ሌላም ከአንቡላንስ ይልቅ ወፍጮ 
ይቅደምልን ያሉ የእንትን ሰፈር ነዋሪዎችን ምሳሌ 
ያነሳሉ። የእግረኛ መንገዱ መልካም አስተዳደር 
ሆኖ መኪና መንገዱ (የቅንጦቱ) ዴሞክራሲ 
መሆኑ ነው። ያለ መልካም አስተዳደር ዴሞክራሲ 
ይመጣል ብለው ማሰባቸው ነው እንግዲህ አቶ 
ግርማን ከኃይሌ ጋር የሚያመሳስላቸው። ሰውየው 
የዛሬን አያድርገውና የታላቁ አንድነት ፓርቲ 
ምክትል ሊቀመንበር ሆነው የሠሩ ሰው መሆናቸው 
ነገሩን ይበልጥ አሳዛኝ ያደርገዋል። የፓርቲያቸው 
ሙሉ ስም እንኳን ‹‹አንድነት ለዴሞክራሲ እና 
ለፍትሕ›› የሚል ነበር። ታዲያ አቶ ግርማ ሌላ 
ሥራ አጥተው ነው ‹‹ቅንጦት›› ለሆነ ነገር 
የሚታገል ፓርቲን ሲመሩ የነበረው?

አቶ ግርማ ሲቀጥሉ እንኳን ኃይሌ ቀርቶ አሉ 
የተባሉ (እንዲህ ዓይነቶቹን ማን አሉ እንዳላቸው 
የሚያውቁት አቶ ግርማ ብቻ ናቸው) የተቃውሞ 
ፓርቲ መሪዎች ‹‹ዴሞክራሲ ቅንጦት ነው ባይሆን 
ሰብአዊ መብታችን ይከበርልን›› የሚል አስተያየት 
ሲሰጡ ለምን አልተናገራችሁ  ሲሉ ኃይሌ ላይ 
በተለየ ምክንያት የተዘመተበት ለማስመሰል 
ይቃጣቸዋል። ‹‹ሰውን በሐሳቡ ምክንያት 
አትሳደቡ›› እያሉ የሚሞግቱት አቶ ግርማ ‹‹ኃይሌን 
የምትሰድቡት ንግግሩን ቆርጣችሁ ቀጥላችሁ 
ስለሆነ ደንቆሮዎች  ናችሁ›› ሲሉ እሳቸው 
እየተሳደቡ አይደለም! የሆነ ሆኖ እኔ ሙሉውን 
ቃለ ምልልስ ሰምቼዋለሁ። ኃይሌ ስለዴሞክራሲ 
የተናገረው ከስህተትነት የሚያመልጠው እንደ አቶ 
ግርማ በወዳጅነት እንስፍስፍ አንጀት ካደመጡት 
ወይም የእሱን አላዋቂነት የሚጋራ ሰው ከሰማው 
ብቻ ነው። 

በጣም የሚገርመው አቶ ግርማ ‹‹ኃይሌ 
የመንግሥት ባለሥልጣናትን ለመሞገት ወደኋላ 
አይልም›› ብለው ያቀረቡት ሐሳብ ነው። ለዚህ 
ማስረጃቸው ደግሞ የሆነ ቀን የነጋዴዎች 
ስብሰባ ላይ የተናገረውን ንግግር ከሰሙት ወገን 
መሆናቸውን ነው። ኃይሌ እንደ ነጋዴ ሲናገርማ 
እኛም ሰምተነው እናውቃለን። አጥሮ ያስቀመጠውን 
መሬት በተመለከተ መንግሥት ጥያቄ ሲያነሳበት 
እንዴት እንደተለዋወጠ አስተውለናል። ይህ ግን 
ለግል ጥቅም እና ኪስ ሙላት የሚደረግ ራስን 
ማዕከል ያደረገ ሙግት ነውና መንግሥትን 
በመሞገት ለሚሰጥ አድናቆት የሚበቃ አይደለም። 
አቶ ግርማ በነጋዴዎች ስብሰባ የሰሙትም ኃይሌ 
ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ ጥቅም ሲሞግት እንዳልሆነ 
ለማወቅ የነጋዴዎች ስብሰባ ላይ መገኘት 
አያስፈልግም። 

አቶ ግርማ ኃይሌ ብዙ ጥፋት አላጠፋም 
እንደማለት ሲሉ ከቆዩ በኋላ ድንገት ደግሞ 
‹‹ሰው ሲሠራ ይሳሳታል›› ይላሉ። ለመሆኑ ኃይሌ 
የትኛውን ለዴሞክራሲያዊ ሽግግር የሚረዳ ሥራ 
ሲሠራ ነው ይህን ስህተት የሠራው?! የማያውቁትን 
መዘላበድ እና ሲሠሩ መሳሳት ምን አገናኛቸው?! 
አቶ ግርማ እንዲህ የማይሞገተውን እየሞገቱ 
ራሳቸውን ከማስገመት ወዳጃቸው የሚመስለውን 
ኃይሌ ገብረሥላሴን ከአንደበቱ ሰብሰብ እንዲል 
ቢመክሩት ደግ ነው።       

የኢትዮጵያን ...
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Midday Promotion Service 
Our services: 
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	 All company organized 

Address: 
0118- 26- 3437 / 0913- 06- 6206 

መኪና የሚገዛ፣ ፎቅ የሚሰራ፣ ዱባይና ቻይና 
በመመላለስ ሸቀጥ የሚያግዝ ዜጋን መፍጠር እንዴት 
እንደሚያም!!።

       ነገርን ነገር ያነሳዋል ሆነብኝናም 
ያልተመለሰልኝ አንድ ጉዳይ ልመዝ ፈለኩ። ወቅቱ 
የኢትዮጵያ እሥራ ምእት (2!) ሊከበር ነው በሚል 
ያልተጨበጡ ያልተረጋገጡ ፕሮፖጋንዳዎች በሙሉ 
አቅጣጫ የሚረግፉበት ጊዜ በመሆኑ ቤተ ከህነትም 
ነዋሪነቱ ለንደን በመሆነው ሙሉጌታ ዐሥራተ ካሳ 
( አባቱን ደርግ ነው የረሸናቸው)  እና በመሰሎቹ 
ከወዲያ ወዲህ እየተናጠች ነው። በርካታ እንግዶች 
ወደ ኢትዮጵያ ዶላር ተሸክመው እንደ አሸን ይፈሳሉ 
በመባሉም በቋፍ ላይ የነበረው የዋጋ ግሽበትና 
የሕዝቡ ማኅበራዊና ሥነ ልቦናዊ ትስስር ቦታውን 
ለቆ በምትኩ ስግብግብነት በሚዘገንንበት ሁኔታ ጫፍ 
ደረሰ። ያኔ የተመሰቃቀለው ቅዠት እስከዛሬም ወደ 
ቦታው ሊመለስ ቀርቶ በዛው ብሶበታል የአገርን እሴት 
በፈርሱ ለገለበጡት እነ ሆድ አምላኩ ሁሉ ነገር እልል 
በቀምጤ ሆነላቸው።

 በዚህ መሃል ነው አንግዲህ አሜሪካዊቷ አቀንቃኝ 
ወደ አገራችን የመጣችው። ለዚህች ድምጻዊትም ቤተ 
ክህነት በታላቁ ሥላሴ ቤተክርስቲያን ሃይማኖታዊ 
ሥርዓትን በተከተለ መንገድ አቀባበል አደረገችላት። 
ከበሮው፣ ጽናጽሉ ወረቡ፣ ቅዳሴው፣ መወድስ 
ቅኔው ሁሉ ተዥጎደጎደ። ንግሥ ይመስል ለአንዲት 
ግለሰብ ያውም እምነቷ በአበ/አ/ቤ/ክ ቀኖናዊና 
ዶግማዊ ሥርዓት ጋር ለማይመሳሰል ይህ ሁሉ 
ለምንና በምን ምክንያት ተደረገ የሚል ጠያቂ ቢገኝ 
የሚመልስልን አይገኝም። ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን 
ከተደረገላት በኋላም ሁለት ሺህ ዓመታትን ያስቆጠረ 
የብራና መጽሐፍ ሟቹ ፓትርያርክ አቡነ ጳውሎስ 
ለዚች ድምጻዊት በስጦታ መልክ አበርክተውላታል። 
ለመሆኑ የሕዝብ ሀብት በሽልማት መስጠት ይቻላል? 
በወረራና በሌብነት ባሕር ማዶ የተጓዙብንን ቅርሶች 
አገራችንን የሚወዱ የሌላ አገር ዜጎች ለማስመለስ 
ዕውቀታቸውንና ገንዘባቸውን እየከሰከሱ በተለያየ ጊዜ 
ለማስመለስ ያላሰለሰ ትግል እያደረጉ ባለበት ጉዳዩ 
የሚያገባቸው ግን በምንታመጣላችሁ ዓይነት እያወጡ 
ለግል ስምና ዝና መግዣ ሲያውሉት ለምን ሆነ 
የሚል ጠያቂ የለባቸውም። ምክንያቱም ተጠያቂያዊ 
ምላሽና ምክንያታዊነት ከላያችን ላይ ተገፈው ከሄዱ 
ዓመታትን አስቆጥረዋልና።

  ከዚህ ውጪ በመልሶ ግናባታ(ልማት) ጦስ በአዲስ 
አበባ ከተማ እጅግ በርካታ ታሪክና ዕድሜ የጠገቡ፣ 
የትናንት ኪነ ሕንጻን የሚያንጸባርቁ (የሚያስታውሱ) 
የተለያዩ የንግድና መንግሥታዊ ተቋማት፣ መኖሪያ 
ቤቶች ለጊዜው ዳቦ እንደበሉ የተፈቀደላቸው ወጣቶች 
እየተደራጁ ዶጋ አመድ አድርገዋቸዋል። ቅርስን 
መጠበቅና መንከባከብ ያለበት መንግሥት መሆኑ 
ቀረና ሕዝብ ኸረ ቅርስ ነው! እያለ ቅርሶች ወደሙ።

        ቱሪስቶች በጉጉት ሊያይዋት 
የሚመጡት ከአፍሪካ ትልቁ ክፍት የገበያ ቦታ 
የነበሩት ጉልቶቿ፣ የመካከለኛውን ምስራቅ ጥንታዊ 
ሕንጻዎችን የተከተሉት የገበያ ሱቆች ወዘተ. ሁሉ           
በ‹‹Homeless politicians›› ትዕዛዝ ወድመው ውበትና 
ነፍስ ሳይሆን አርቴፊሻል ብልጭልጭ በተሸለሙ 
ሕንጻዎቿ በመተካቷ ለወትሮው መርካቶ ብቅ ያለ 
ከጭድ ተራ እስከ ምዕራብ ሆቴል፣ ከአደሬ ሰፈር እስከ 
አብዶ በረንዳ፣ ከአውቶቢስ ተራ በአመዴ ቁልቁል ወደ 
ራጉኤል ወዘተ. ሲወዛወዝ የማያጣውን ቱሪስት ዛሬ 
መርካቶ መሃል ማየት እንደብርቅ እየታየ ነው።

         የመጀመሪያው ጣይቱ ሆቴልም ቆይቶ በሙስና 
ወህኒ ለተመረወረ ግለሰብ እዚህ ግባ በማይባል ዋጋ 
ተሸጦለት  እንደፈለገው ታሪካዊና ጥንታዊ ቁሳቁሶች 
እየሰባበረና እየገነጣጠለ ለዘርፈ ብዘ ንግዶች ክፍሎቹን 
ሁሉ ቢያከራያቸውም አሁንም ጥንታዊ አርክቴክቱንና 
የተረፉትን ቁሳቁሶች መመልከት የሚሹ የውጪ አገር 
ዜጎች ባይመቻቸውም እየመጡ ሲያርፉበት ይታያሉ። 
እነዚህ ነጮች የሚገርሙ ናቸው። አትድረሱብን 

እየተባሉ በግድ የሚመጡ። ይህም አነሰው ተብሎ 
ባለፈው ጊዜ እሳት አደጋ መከላከያ መሥሪያ ቤት 
አጠገቡ እያለ የእሳት ሲሳይ ሆኗል።

 ቅርስን፣ ታሪክን፣ ባህልን እያነሳን ብንዘረዝር 
የጋዜጣው ሙሉ ገጽ አይበቃንም። ይህ ሁሉ 
አሉታዊ ሒደትም የሚፈጥረው ኢሕአዴግ በሥሩ 
የሚያሰባስባቸው ለቡድን ርዕዮት ብቻ የተፈጠሩ 
የሚመስሉ፣ በግል አዲስና ለየት ያለ ነገር መፍጠር 
ዕድሉም ዕውቀቱም የሌላቸው በመሆናቸው አንድ 
ቂመኛ፣ ተንኮለኛ፣ ዘረኛና ጥቅም አሳዳጅ የበላይ ኃላፊ 
ካለ የሱን ሐሳብንና ውሳኔ ከማስቀደምና ለማንጸባረቅ 
ውጪ በግላቸው ለምንና እንዴት የሚል አመክንዮ 
የሌላቸው ለሚሠሩት ሁሉ የማያዩ ይመስል አቅጣጫ 
አልተቀመጠም ወይም አቅጣጫ እስከሚቀመጥ 
የሚጠብቁ አሳዛኝ ፍጡሮች ስለሆኑ ነው።ይህ ደግሞ 
ለጊዜው ቢያንከላውስም ፈራሽ ነው። 

  አገራት ለቅርስ ካላቸው ክብርና ፍቅር የተነሳ 
እሱንም ተከትሎ የሚያገባው ገቢ ደጎስ ያለ በመሆኑ 
ነባር ከተማዎቻቸውን ሳይነኩ ሌላ ከተማ እየቆረቆሩ 
ነው። ግብጽ እንኳን በቅርቡ ጥንታዊነቷን ካይሮ 
ሳትነካ ሌላ ከተማ ለመገንባት ዕቅድ እንደያዘች 
ሰሞኑን ተናግራለች። ናይጄሪያም ርእሰ መዲናዋን 
ከሌጎስ ወደ አዲሷ ከተማ አቡጃ ካዞረች ከራርማለች። 
ኤርትራም ዋና ከተማ አስመራ በጥንታዊ ሕንጻዎቿና 
ባህሏ ዩኔስኮ ሊመዘግባት እንቅስቃሴ መጀመሩን 
አስደምጦናል። የኛዋ አዲስ አበባ ግን መተንፈሻ 
በሌለው በመስታወት የተገጠገጠ ፎቅ ተሸክማ 
አረንጓዴነቷ ርቋት ጣር ውስጥ ትገኛለች።

        ጽሑፌን ከመዝጋቴ በፊት የታሪካዊ 
ቅርሶች ቆይታና ያላባራውን አደጋ በተመለከተ ሰሞኑን 
የገጠመኝን ላወሳ ፈለኩ። 65ኛ ዓመት ምሥረታው 
እያሰበ የሚገኘው አንበሳ መድኃኒት ቤትን አብዛኛው 
ነፍስ አወቅ የአዲስ አበባ ነዋሪ እንደሚውቀው 
እርግጠኛ ነኝ። በተለይ በሐኪም የሚታዘዙ ነገር 
ግን በየትኛውም መድኃኒት ቤቶች የማይገኙ የቆዳ 
ሕመም መድኃኒቶችን ቀምሞ በማቅረቡ ለታዋቂነቱ 
ቁልፍ ሚናውን ተጫውቶለታል። ወደዚህ ታሪካዊ 
መድኃኒት ቤት ጎራ የሚል ካለ የመድኃኒቶቹ 
መደርደሪያ የተሠሩባቸው እንጨቶችና ቅቦቻቸው፣ 
ክብደት ሚዛን መለኪያው፣ የተለያዩ መጠን 
ያለቸው ቁሳቁሶቹ፣ በሦስት ረድፍ የተዘረጋው 
ባልኮኒ፣  በየትኛውም መድኃኒት ቤቶች የማይገኘው 
የተስተናጋጅ ወንበር፣ ታሪካዊ ፎቶዎች ወዘተ.. ነጭ 
ጉዋን በለበሱ የፋርማሲው ሠራተኞ ታጅቦ ሲታይ 
ውበቱ የትየለሌ ነው።

ይኸው መጀመሪያ ኪንግ ጆርጅ ኬክ ቤት (ማዘጋጃ 
ፊት ለፊት ታጥሮ የሚገኘው ሥፍራ) የነበረውና 
ቆይቶ አሁን ወደሚገኝበት ቄዎድሮስ አደባባይ 
ከሰይጣን ቤት (አምፊ ቲያትር) ከፍ ብሎ ሥራውን 
የቀጠለው መድኃኒት ቤት በልማት ጦስ እንዲፈርስ 
ሲወሰንበት የድርጅቱ ባለቤቶች ለአራዳ ክፍለ ከተማ 
ቱሪዝም ቢሮ አቤት ብለው ለጊዜው የተሳካላቸው 
ቢሆንም ፊት ለፊታቸው ሃያ ሜትር በማይሞላ ርቀት 
አዲሱን የመጸዳጃ ቤት በመናፈሻ መልክ አደራጅተው 
ደንቅረውባቸዋል።

 አንባቢ እንግዲህ ልብ በል፤ ከሁሉ አስቀድሞ 
መንግሥት በዋናነት ሊመራውና ሊቆጣጠረው 
የሚገባውን የቅርስ ጉዳይ ወደ ታች እንደተራ ነገር 
አውርዶት እንዲፈርስ፣ እንዲጠፋ፣ እንዲዘረፍ 
ማድረግ ብቻ ሳይወሰን ቅርስ፣ መድኃኒት ቤት፣ 
መጸዳጃ ቤት፣ በአንድ ላይ በአቅጣጫ ፈላጊዎች 
ወይም አቅጣጫ ባልተሰጣቸው አተያዮች እንዴት 
እንደሚሰናሰን።

ለዚህ ነው አገሬ አትገባኝም፣ ልትገባኝ አትችልም 
የምለው ጎበዝ ላንተ የገባችህ ለሆነ ወዲህ በለንና 
አስረዳን። ያልገባን ግን የትየለሌ ነን። ለምን ቢሉ 
አቅጣጫ የሚያሳዩዋቸው አቅጣጫ ፈላጊዎች በሙሉ 
አቅጣጫቸው ወደ ገደል እንጂ ወደ ሜዳ የሚያመራ 
ባለመሆኑ                                        

ፍሬ አፍርቷል። በሲዳማና በባሌ፣ በሐረርጌና 
በሶማሊ፣ በአደሬና በኦሮሞ ሕዝቦች መካከል 
ግጭትና መቃቃር ፈጥሯል። 

አሁን በመላ አገሪቱ ሰላም የለም። ኢሕአዴግም 
በጎረቤት አገር አይደለም በግዛቱ ሰላም ማስከበር 
አልቻለም። በብአዴንና በሕወሓት መካከል 
ግልጽ አለመግባባቶች ተፈጥረዋል። ሁለቱም 
ክልሎች የመልካም ጉረቤት አገሮች ያክል 
ግኙነት የላቸውም። አንዱ አንዱን መውቀስ 
የየዕለት ሥራቸው ሆኗል። ሕወሓት የቅማንት 
ተወካዮችን ለሦስት ወራት አሰልጥኖ መቀሌ 
ቢሮ ከፍቶ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ማድረጉ 
የአደባባይ ሚስጥር ሆኖ ታውቋል። ሕወሓት 
ብአዴንን የወልቃይትን ጉዳይ ያባባሰው እርሱ 
ነው ሲል ከሷል። ብአዴን የአማራ ትምክህተኛ 
አስተሳሰብን በመንተራስ የቆየ ግዛቴ ይገባኛል 
እያለ ሕዝቤን አሳምጧል ሲል ወቅሷል። 
የወልቃይት አማራም ከትግሬዎች ጋር ምንም 
ዓይነት ዝምድና የለኝም በማለት ገፍቶ የማንነት 
ጥያቄውን ለፌደሬሽን ምክር ቤት አስገብቷል። 

         በአፋር ክልል ከተንዳሆ ስኳር ፕሮጀክት 
ጋር በተያያዘ አርሶ አደሮች ከመንግሥት ጋር 
ግጭት ውስጥ ናቸው። በሰሜን ሸዋና በአፋር 
ክልል ዞን አምስት መካከል የማያባራ ግጭት 
አለ። ችግሩን መንግሥት ለመፍታት ጥረት 
አድርጎ አያውቅም። በኦሮሚያና ሶማሊ ክልሎች 
በቆየ የግጦሽ እሳር በተነሳ ጠብ ለአራት ወራት 
የቆየው ግጭት ለመቶዎች ሕይወት መጥፋት 
ምክንያት ሆኗል። የሶማሊ ክልል ውስጥ 
ያሉ ጎሳዎች የዕውቅና ጥያቄ በማንሳታቸው 
በጅምላ ተገድለዋል። መፍትሔ እስካሁን 
አልተሰጣቸውም። በደቡብ የጋሞና የጎፋ ሕዝቦች 
መካከል የተፈጠረው መቃቃር መፍትሔ 
አልተሰጠውም። የጋሞ ሕዝብ ተወካዮች ዘወትር 
ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ቢመላለሱም ጋሽ 
ኃይሌ የአህያ ባል ሆኖባቸዋል። ጋምቤላ እንደ 
ክልል በወታደራዊ አገዛዝ ሥር ነች። በአሮሚያ 
ለሦስተኛ ጊዜ የተነሳው ተቃውሞ መላ ክልሉን 
አዳርሷል። በተማሪዎች የተጀመረው ተቃውሞ 
ሁሉንም ኅብረተሰብ አሰባስቧል። 

        ግና በዚሁ ሁሉ ጊዜ ፈርዖን 
ከጥፋቱ አይማርም። አይሁዶች ከግፍ ጭቆና 
ለመጣት ባሕርና በረሐ አቋርጠው እንደሚሄዱ 
ፈርዖን አልገባውም ነበር። ኢሕአዴግም እንዲሁ 
ነው። ችግሮችን ለመፍታት የሚወስዳቸው 
መፍትሔዎች በጣም ያረጁና ያፈጁ ናቸው። 
ፕ/ር መስፍን ወልደማርያም ወያኔ እንደቡድን 
አስቀድሞ ማዬት የማይችል የአእምሮ ድኩማን 
ቡድን እንደሆነ ደጋግመው ይናገራሉ፤ 
እውታቸውን ነው። ነገም ችግሮች እየባሱ ሲሔዱ 
ባለው የግትርነት ባሕርይ ኢሕአዴግ ከአቋሙ 
ላይነቃነቅ ይችላል። ሕዝብም አሁን አንዳች 
የሚሳሳለት ነገር የለውም። በንብረቱና በሕይወቱ 
አዛዥና ናዛዥ ሕወሓት/ኢሕአዴግ እስከሆነ 
ድረስ ተቃውሞውን ይቀጥላል። የሚበላውን 
ያጣ፣ መሬቱን የተነፈገ፣ የነገ ውሎው በአገዛዝ 
የሚወሰንለት ሕዝብ ምንን ተስፋ ያደርጋል? 
ለእንዲሀ ዓይነት ዜጋ በመኖርና ባለመኖር 
መካከል ምን ልዩነት ይኖረዋል? መምሸት 
መንጋት ተስፋና ለውጥ ከሌለው ምን ይፈይዳል? 
እንደ አገር ውድቀትስ ከዚህ በላይ ምን አለ?

        እንደዋዛ በጨሊያ አካባቢ የተነሳው 
ተቃውሞ አሁን ወራትን ደፍኗል። ሕወሓት/
ኢሕአዴግ የሐሳብን ነጻነትና የዜጎችን መብት 
እስካላከበረ አሊያም ሥርዓቱ በዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት እስካልተተካ ድረስ ተቃውሞው 
የሚቀጥል ይሆናል። ይህን ለመናገር የግድ ነብይ 
መሆን አይጠበቅም። ግን እንደምናዬው ብዙ 
ዜጎች ይጎዳሉ፤ ጥፋትም የማይቀር ይሆናል። 
ሆኖም የሚደርሰውን ጥፋት ለመቀነስ የአመጹን 
ፈተናዎች መለዬት አስፈላጊ ይሆናል። 

           የአመጹን ፈተናዎች ለመለየት 
አመጹ ለምን በኦሮሚያ ክልል ብቻ ተወሰነ? ብሎ 
መጠየቅ ያሻል። በኦሮሚያ ክልል የሚካሔደውን 
ተቃውሞ ሌሎች የኢትዮጵያ ሕዝቦች እንደ 
ቲአትር የሚመለከቱት ይመስላል። በጋምቤላ 
አካባቢ አሁን የተነሳው ተቃውሞ በሥርዓቱ 
ላይ ከማተኮር በእርስ በእርስ መገዳደል ላይ 
ያተኮረ ነበር። በደቡብም በአማራም የኦሮሚያን 
አመጽ የሚደግፍ ሕዝብ አምብዛም አይታይም። 

ግን ለምን? የአማራ ሕዝብ ደልቶታል ማለት 
ነው? ደቡብ ላይ ሁሉም ነገር ምቹ ነው ማለት 
ነው? ፈጽሞ አይደለም። በሁሉም የአገራችን 
አካባቢዎች ያሉ ዜጎች በአገዛዙ ላይ ጥላቻቸውን 
በልዩ ልዩ ዜዴ እየገለጹ ነውና። ታዲያ ለምን 
ተቃውሞውን አይደግፉም ወይም አይቀላቀሉም 
ብለን ካልን የሚከተሉትን ምክንያቶች እናገኛለን። 

           የኦሮሚያ ተቃውሞ በጥቂት ጽንፎች 
ተወጥሯል። የመጀመሪያው አገዛዙ በተገኘው 
ቀዳዳ ሁሉ የኦሮሞን ሕዝብ ከሌላው ሕዝብ ጋር 
እንዲጋጭ አሊያም ደግሞ እንዲቃቃር ለሃያ 
አምስት ዓመታት ሠርቷል። አሁንም እየሠራ 
ነው። ኢሕአዴግ የሚከተላቸው የመፍትሔ 
ሐሳቦች በጣም ያረጁ ናቸው የምንለውም ከዚህ 
አንጻር ነው። የአገራችን ሕዝቦች አንድነት አገዛዙ 
ፈጽሞ አይፈልገውም። በዚህም ምክንያት በርካታ 
የግፍ ጊዜያትን አስቆጥረናል። በ1980ዎቹ 
በሐረርጌ፣ በአርሲ አርባ ጉጉና በመተከል በጎሳ 
ግጭት ምክንያት ብዙ ዜጎች ሲያልቁ ሕወሓት 
ፊልም ተመልካች ነበር። በ1992፣ በ1998ና 
በ2004/5 ዓ.ም. ንጹሐን ዜጎች ከነቤታቸው 
ሲቃጠሉ በመቶ ሺህዎች ሲፈናቀሉ ማንም 
ምንም ያለ የለም። ሥርዓቱ ግን በዜጎች መካከል 
ያለውን ልዩነት ጣሪያ ያስነካው ስለመሰለው 
የመቆያ ጊዜውን እየገዛ እንደሆነ ይረዳ ነበር። 
በዚህ ዓመት ብቻ የዓለም የስደተኞች ድርጅት 
ባውጣው መረጃ ከግማሸ ሚሊዮን ዜጎች በላይ 
ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ይህ ሁሉ በኦሮሚያ 
የተቀጣጠለውን አመጽ ሌሎች ሕዝቦች በፍርሐት 
እንዲያዩት አድርጓል። 

         ሁለተኛው ደግሞ እንደሚታወቀው 
ቀጠናው የአሸባሪዎች መናኸሪያ ከሆነ ቆይቷል። 
እንደ አልሸባብ ያሉ ቡድኖች የኦሮሚያን 
ተቃውሞ በዓይን ቁራኛ ያዩታል፤ አሊያም 
እጃቸውንም ለማስገባት ይሞክራሉ። በዚህ 
ምክንያት እስላማዊ አክራሪዎች የሌላ እምነት 
ተከታዮችንና የእምነት ተቋማት ላይ አደጋ 
ያደርሳሉ። ሰሞኑን በምዕራብ አርሲ አብያተ 
ክርስቲያናትና የቀሳውስት ቤቶች መቃጠላቸውን 
ብዙሃኑ የኦሮሞ ሕዝብ ይደግፈዋል ብሎ ማሰብ 
የዋህነት ነው። የሰፊው የኦሮሞ ሕዝብ ፍላጎት 
ከአፈናና ከጭቆና ሥርዓት መላቀቅ ቢሆንም 
ጥቂት አክራሪ ኃይሎች በሌሎች ሕዝቦች ላይ 
ችግር ሲያደርሱ ተቃውሞውን እንደሚጎዳው 
አላወቁም። በአናቱም ቁጥራቸው የማይናቅ 
ብሔርተኞች የእነዚህ ተባባሪዎች መሆናቸው 
ሌሎች ዜጎች በጥርጣሪ እንዲያቸው ሆኗል። 
ምንም እንኳ የኦነግ ዓርማን መስቀል የዜጎች 
የፍላጎት ጉዳይ ቢሆንም የአንድነታችንን ማገር 
ብሔራዊ ዓርማችን የኦነግን ያክል ክብር 
ሲሰጥ አለመመልከት ለትግሉ እንቅፋት ሊሆን 
እንደሚችል ለመገንዘብ አለመቻል የዋህነት 
ነው። ሕወሓት/ኢሕአዴግ ይህን እንደሚፈለግ 
መገንዘብ ያሻል።  

       ስለሆነም እንቅስቃሴው ግቡን 
እንዲመታ ካስፈለገ በሌሎች ሕዝቦች ላይ 
የሚደርሰው ትንኮሳ ቀርቶ ኦሮሚያን ነጻ 
ከማድረግ አገራችንን ነጻ ወደማድረግ ቢሸጋገር 
ሁሉንም ሕዝብ ያሳተፈ እንደሚሆን ጥርጥር 
የለውም። ይህም የማይሆንበት ምክንያት የለም። 
ሌሎች የአገራችን ዜጋም በኦሮሞ ወንድሞቹ 
ላይ የሚደርሰው ግፍ ሊሰማው ይገባል። አሊያ 
ግን እየተነጣጠልን ለገዥዎቻችን መልካም ኮርቻ 
ሆነን መቀጠላችን ነው። አገዛዙ እንደሆነ ነጥሎ 
መምታት ይችልበታል። 

         ሕወሓት/ኢሕአዴግ ሕዝቤን ልቀቅ 
እየተባለ አልሰማም። ሕዝብም አልፈልግህም 
ሲለው አላወቀም። እንደ ፈርኦን ምልክትን 
እሻለሁ አለ፤ ምልክትም አየ። ዜጎች በረኀብ 
አለቁ፤ ሰማይ ዝናብን ከመዝነብ ታቀበ። ችጋር 
ውስጥ ገባን። በዚህ ሁሉ ጊዜ ግን ኢሕአዴግ 
እርምጃው ዜጎችን ማሰርና ማሳደድ ሆነ። ሕዝብ 
ተቆጣ። ለምን ብሎ አደባባይ ወጣ። በዚህም ግዜ 
ኢሕአዴግ ጋኔል የወረሳቸው ሰዎች ናቸው አለ። 
ድንበር የሚጠብቁትን ሽፍቶች ሲል ተሳለቀ። 
ማንነታቸውን የጠቁትን አሸባሪዎች ሲል 
ዛተ። ሕዝብ እንዲያው እየሞተ እንደሚያምጽ 
አላወቀም። ምክንያቱም ሕወሓት እንደቡድን 
የማሰብ ተሰጥዖ የለውምና። ኢሕአዴግ ሆይ 
ሕዝቤን ልቀቅ!

ለነሱ የገባቻቸው. . . ሕዝቤን ልቀቅ. . .
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ታሪክና ኅብረተሰብ 
                    ሸንቁጥ አየለ

የ
ኢትዮጵያ ፖለቲካ እጅግ ሰፊና ጥልቅ 
ሲሆን ውስብስብነቱም የዚያኑ ያህል ናላ 
የሚያዞር ነው። ብዙውን ጊዜ የልዩነቶቹ 
ምንጭ ግልጽ አይሆንም። ኢትዮጵያ እንደ 
አገር ህልውናዋ ተጠብቆ እንድትቀጥል 

የሚፈልጉ ኃይሎች በሙሉ በአገራቸው ያለውን 
የፖለቲካ ሁኔታና የኃይል አሰላለፍ መረዳት ብቻ 
ሳይሆን በሚችሉት ሁሉ ተንትነው ለመረዳትና 
መላ ለመፈለግ  ጥረት ማድረግ አለባቸው።

በዚህ ጽሑፍ ውስጥ አንዳንዶች ድርጅቶች 
በሚመሯቸው ሰዎች ተገልጸዋል:: አንዳንዶቹም 
በድርጅቶቹ ስም ተጠቅሰዋል። አንዳንዶችም 
የድርጅቶቹ ሙሉ ስም ሳይሆን የድርጅቶቹ 
የተወሰነ የስማቸው ክፍል የተጠቀሰ ሊኖር 
ይችላል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጉልህ ድርሻ 
እያበረከቱ ያሉ ድርጅቶችና ግለሰቦች በዝርዝር 
ነጥረው አልወጡም። ትንታኔው ብዙ የሚቀረው 
ነገር እንዳአለ ግልጽ ነው። ቢሆንም የዚህ አጭር 
ትንታኔ ዋና ግቡ ኢትዮጵያን ለማዳን ያለው 
አማራጭ እነዚህ ሁሉ ኃይሎች የግድ መሰባሰብ፣ 
መቀናጀትና አብረው መምከር እንዳለባቸው 
ለማሳየት ነው።

የኢትዮጵያዊነት ወይም አንድነት ኃይሉ 
ብዙ ዓይነት ቡድኖችን እና ድርጅቶችን ይዟል። 
የተወሰኑት አብረው የመሥራት ዝንባሌ ያላቸው 
ሲሆን የተወሰኑት ደግሞ በፍጹም አብረው 
ላለመሥራት የተማማሉ ይመስላሉ። በዚህ 
የኢትዮጵያዊነት እና/ወይም አንድነት አመለካከት 
አራማጅ ኃይሎች ውስጥ የሚካተቱ ኃይሎች ዋነኛ 
የማያግባባቸዉ ጉዳይ የሥልጣን ጉዳይ ይመስላል። 
ከሥልጣን ሽኩቻው በተጨማሪ ግን ሌሎች ቁልፍ 
ጉዳዮችም አሉ። እነዚህም ያለመተማመን ጉዳይ፣ 
እከሌ የሚባለው ጎሳ ወደ ሥልጣን እንዳይመጣ 
ተንኮልና ነገር የመጎንጎን አካሄድ፣ የፓርቲ 
ሥልጣንን ለመቆጣጠር በጎሳ የመቧደን ነገር ዋና 
ዋናዎቹ ናቸው። የኢትዮጵያዊነት አንድነት ኃይሎች 
በሦስት ዘርፍ ሊከፈሉ ይችላሉ። የመጀመሪያዎቹ 
በትጥቅ ትግል የሚያምኑ እና ኤርትራን እንደ 
መንደርደሪያ ለመጠቀም የወሰኑ ኃይሎች ሲሆኑ፣ 
ከነዚህ ኃይሎች በዋነኛነት አርበኞች ግንቦት 
ሰባት የሚጠቀስ ነው። ከአርበኞች ግንቦት ሰባት 
በተጨማሪም የአማራን፣ የኦሮሞን የትግራይን 
የኦጋዴንና የሌሎችንም ብሔረሰቦች የሚወክሉ  
ድርጅቶች ኤርትራ ውስጥ እንደመሸጉና በትጥቅ 
ትግል ሕወሓት/ኢሕአዴግን ለማንበርከክ እየተጉ 
እንዳለ በስፋት ይሰማል።

በሰላማዊ ትግል የሚያምኑና በአገር ቤት ያሉ 
ተቃዋሚ ፓርቲዎች ስንመለከት፣ በአገራችን 
ለቁጥር የሚያታክት የፖለቲካ ፓርቲዎች 
(ምናልባትም ከመቶ በላይ) እንዳሉ ይታወቃል። 
ሆኖም በኢትዮጵያ ሕዝብ ኅሊና የሚመላለሱትን 
ጥቂቶቹን ብቻ ለመጥቀስ፣ ሰማያዊ ፓርት፣ 
መድረክ፣ መኢአድና ኢዴፓ ጥቂቶቹ ናቸው። 
በአገር ቤት ከሚንቀሳቀሱ የሰላማዊ ታጋይ ነን 
ብለው እራሳቸውን ከፈረጁ ኃይሎች ውስጥ 
ግን በግልጽ የአገዛዙ ፈረስና ጋሪ የሆኑ በርካታ 
የተቃዋሚ ፓርቲዎች እንዳሉ ገሃድ ነው። 
አንዳንዶቹም ወያኔ ያቋቋመቻቸውና የሰየመቻቸው 
ናቸው።  

ሌሎች በውጭ አገር የሚገኙ ልዩ ልዩ 
ፓርቲዎችና የሲቪል ማኅበራት፤ የሽግግር 
መንግሥት እንደመሠረቱ ያሳወቁ ኃይሎች፣ 
ኢሕአፓ፣ መኢሶን፣ የኢትዮጵያዊነት የትብበር 
መድረክ የመሠረቱ ኃይሎች፣ አዲስቷ የኢትዮጵያ 
የጋራ እንቅስቃሴ ኃይሎች ይጠቀሳሉ። በሌላ 
በኩል በዉጭ አገር ከሚኖሩ የሲቪል ማኅበራት 
ውስጥ ሞረሽ ወገኔ፣ መቀመጫውን እንግሊዝ 
አገር ያደረገው የኢትዮጵያ ሶሊዳሪቲይ 
ሙቭመንት የሚባለው የሰብአዊ መብት ተከራካሪ 

ድርጅት እንዲሁም ኢትዮጵያዊነት የሚባለውና 
ኢትዮጵያዊነትን የሚሰብከው ድርጅቶች ተጠቅሽ 
ናቸው።

የአማራ ሕዝብን እንወክላለን የሚሉ ኃይሎችን 
ስንመለከት፣ በመጀመሪያ የተመሠረተው የመላው 
አማራ ሕዝብ ድርጅት (መዐሕድ) ቢሆንም ከጊዜ 
ብኋላ ልዩ ልዩ ድርጅቶች በአማራ ሕዝብ ስም 
እየተመሠረቱ ይገኛል። እንደሚታወቀው መዐሕድ 
አመሠራረቱ የአማራ ሕዝብ ላይ በሕውሓት 
የዘር ማጥፋት ዐዋጅ በመታወጁ ይህንን ሕዝብ 
ከተከፈተበት መጠነ ሰፊ ጥቃት ለመጠበቅ 
ነው። መዐሕድ በሒደት ግራ የመጋባትና ወደ 
ተለያየ አቅጣጫ የመፍሰስ አካሄድ ስለገጠመው 
መንገራገጭ ቢገጥመውም የመላው አማራ ሕዝብ 
የሚለው አስተሳሰብ ግን አሁንም ጠንካራ እሴትን 
የተላበሰ ምኅዳርን በአማራ ማኅበረሰብ ውስጥ 
ማስረጽ የቻለ አስተሳሰብ ሆኖ ይገኛል። ከመዐሕድ 
የሚወጡት የአማራ ፖለቲከኞች አንዳንዴ ወደ 
አንድነቱ ጎራ ሌላ ጊዜ ደግሞ ወደ ብሔራቸው 
ጎራ ወጣ ገባ የማለት ሁኔታ የሚስተዋልባቸው 
መዐሕድ አመሠራረቱ የአማራ ሕዝብ ከትግራይ 
ሽፍቶች ያልጠበቀው የዘር ማጥፋት ሲገጥመው 
ግራ በተጋባበት ወቅት የተፈጠረ ድርጅት ስለሆነ 
ነው።

በተለይም በአማራ ሕዝብ ላይ እየደረሰ 
ያለው የማያባራ የጥቃት እንቅስቃሴ የመላው 
አማራ ሕዝብ አስተሳሰብ ሁልጊዜም ከጥቃት 
የመስፈንጠሪያ የአስተሳሰብ ምኅዳር ሆኖ እየታየ 
በመምጣቱ እዚህ ጎራ ውስጥ የተሰባሰበው እምቅ 
የተቃዋሚ ኃይል ቁጥር በርካታ ሆኖ እንዲገኝ 
ያደርገዋል። አስተሳሰቡ የተጸነሰውና የተወለደው 
ከጠባብ ብሔረተኝነት ወይም ከተነጣይነት ሳይሆን 
አማራውን ከማዳን አስተሳሰብ ብቻ ስለነበር 
የአማራውን ህልውና የማስጠበቅ ሥራውን 
በአስተማማኝ የሚሠራ የአንድነት ኃይል ከመጣ 
ይሄን ማቀፍ ይቻላል።  

የኦሮሞ ሕዝብን እንወክላለን ብለው 
የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ውስጥ ደግሞ፣ ቀዳሚውን 
ስፍራ የሚይዘው ኦነግ ሲሆን፣ እንደሚታወቀው 
የኦነግ አመሠራረት የኦሮሞ ሕዝብ ብሔራዊ 
ጭቆና በአማራ ገዥ ኃይል ተደርጎበታል የሚል 
ነው። ብሔራዊ ጭቆናው ሊገታ የሚችለዉ ኦሮሞ 
መገንጠል ሲችል ብቻ ነው የሚል ታሳቢን አንግቦ 
የተነሳው ኦነግ በሒደት የተለያዩ አስተሳሰቦችን 
የሚወክሉ ቡድኖችን ፈጥሯል። ከእነዚህም ውስጥ 
ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን በመመሥረት አብሮ 
መኖር ይቻላል የሚሉ ኃይሎችን፣ እንዲሁም 
የኦሮሞ ሕዝብን ማንነት ከእምነት ጋር በማጣመር 
አንድ የፖለቲካ ማኅበረሰብ ለመፍጠር የሚተጉ 
ኃይሎች እየተስፈነጠሩ የወጡበት ሁኔታ 
ታይቷል። በሕወሓት/ኢሕአዴግ ዘመነ መንግሥት 
የተመሠረቱቱ በርካታ የኦሮሞ ድርጅቶች በኦሮሞ 
ሕዝብ ላይ በትግራይ ገዥ መደቦች ብሔራዊ ጭቆና 
እየተደረገ ነው ከሚል ታሳቢ የተመሠረቱ እና 
ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ሥልጣንን በምርጫ 
ተወዳድሮ መያዝ ይቻላል ብለው የሚያስቡ ቡድኖች 
ይገኙባቸዋል።

በአጠቃላይ የኦሮሞን ሕዝብ እንወክላለን 
የሚሉት ኃይሎች መልካቸውና ቡድናቸው ብዙ 
ቢሆንም በሦስት ዘርፍ ተከፍለው ሊታዩ ይችላሉ። 
የኦሮሞ ሕዝብ ጥቅምና ህልውና በማስጠበቅና 
በኢትዮጵያዊነት ለመቀጠል የሚያስቡ ኃይሎች 
ብዙሃኑን የሚወክሉ ኃይሎች ናቸው። ጥቂቶች 
ቢሆንም የኦሮሞን ጉዳይ ከእስምልና እምነት 
ጋር የሚያያይዙም ኃይሎችም አሉ። በሦስተኛ 
ደረጃ ደግሞ ኦሮሞ ከኢትዮጵያ መነጠል አለበት 
ብለው የሚሉ ኃይሎች ሲሆኑ ሙሉ በሙሉ 
የቀደመውን አቋማቸውን ትተውታል ባይባልም፣ 
በሒደት የአመለካከት ለውጥ እያመጡና ኢትዮጵያ 

ዴሞክራሲያዊት አገር ሆና ከተሠራች የኦሮሞ 
ሕዝብ አትራፊ እንደሚሆን ግንዛቤ እያሳደጉ 
የመጡ ናቸው።

የትግራይን ሕዝብ እንወክላለን የሚሉትን 
ኃይሎች ስንመለከት ደግሞ፣ ሕወሓት ዋናውና 
ብቸኛው ገዥ የፖለቲካ አስተሳሰብ ሆኖ ይታያል። 
ሕወሓት በአስተሳሰብ ደረጃ ሦስት ነገሮችን ቀላቅሎ 
የያዘ ኃይል ነው። የብሔረሰብ ፖለቲካ፣ የመደብ 
ፖለቲካ እና የኢምፔሪያሊስት ፖለቲካን አዳቅሎ 
የያዘ ኃይል ነው። እንደ ብሔረሰብ ፖለቲካነቱ 
በራሱ የብሔረሰብ የበላይነት ያምናል። እንደ መደብ 
ፖለቲካ አራማጅነቱ ተቀናቃኝ መደብ የሚላቸዉን 
ኃይሎች በሙሉ በመደምሰስ ያምናል። እንደ ተስፋፊ 
የፖለቲካ አስተሳሰብ አራማጅነቱ የወራሪነትና 
የነጋዴነት ባሕርይው ጥልቅ ነው። ሕውሓት 
በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ወደ ድርድርና አብሮ 
ወደ መሥራት የሚመጣ ኃይል አይመስልም። 
ምክንያቱም እብጠቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷልና 
ነው። ቢሆንም እብጠቱን የሚገዳደርበት ኃይል 
ከመጣ ወደ ድርድር መምጣቱ ተፈጥሮአዊ ሒደት 
ነው።

በሌላ በኩል አረና ትግራይ በትግራይ ፖለቲካ 
እና በሌሎች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅቶች መካከል 
ጥሩ ድልድይ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። በተለይም 
ወጣት የትግራይ ምሁራን ይሄን ፓርቲ ወደፊት 
እየተቀላቀሉ ከመጡ አረና በመጻኢቷ ኢትዮጵያ 
ህልውና ላይ አዎንታዊ ሚና ሊጫወት የሚችል 
ፓርቲ ሊሆን ይቻላል።

ከላይ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በበላይነት 
የሚዘውሩትን እንዲያውም የችግር ምንጭ 
ሆነው የቆዩትን ሦስቱን ብሔረሰቦች እንወልላለን 
የሚሉትን ድርጅቶችና ስብስቦች ጠቀስን እንጂ 
በየብሔረሰቡና በየአካባቢው በርካታ የተደራጁና 
አገዛዙን እየተቃወሙ ያሉ እንደ ኦብነግ ያሉ 
ድርጅቶችም አሉ። ኢትዮጵያ የብሔረሰቦች እስር 
ቤት ናት ብለው የሚያምኑ ግን በመገንጠል 
የማያምኑ ሌሎች የብሔረሰብ ድርጅቶች፤ ሌሎች 
የተነጣይነት የፖለቲካ አስተሳሰብ የሚያራምዱ 
የብሔረሰብ የፖለቲካ ድርጅቶች፤ የመሃል 
ሰፋሪነት እና የአድርባይነት ፖለቲካ አራማጆች፤ 
የግለሰቦችን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚሰሉ የፖለቲካ 
ቀመር አራማጆች፤ በተምታታ የፖለቲካ አካሄድ 
ውስጥ የተዘፈቁ ኃይሎች፤ የሲቪል ማኅበራት፤ 
በአገራችን ፖለቲካ ላይ ተሳትፎ የሚያደርጉ ነገር 
ግን በድርጅት ያልታቀፉ ታዋቂ ግለሰቦች፤ ገንቢም 
አፍራሽም ሚና እየተጫወቱ የሚገኙ የሃይማኖት 
ተቋማት ወዘተ. ሁሉ አሉ።

በሕቡዕ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይሎች ቁጥር 
ስንት እንደሆነ የሚያውቅ የለም። የሕወሓት/
ኢሕአዴግ አምባገነንት እስከ ቀጠለ ድረስ የሕቡዕ 
ፖለቲካ የወደፊት ኢትዮጵያ ዋነኛ መገለጫ 
እንደሚሆንም የሚያጠራጥር አይደለም።  

ከላይ በጥቂቱ ለማየት እንደተሞከረው በዚህ 
ወቅት ያለው የፖለቲካ አስተሳሰብና አሰላለፍ እጅግ 
ብዙና ውስብስብ ከመሆኑ የተነሳ አገሪቱን ወዲህና 
ወዲያ በመጎተት ብትንትኗን ሊያወጣት ይችላል። 
ያልተቀናጀ፣ ያልተማከለ፣ ያልተናበበና አገራዊ 
ትብብርን መሠረት ያላደረግ አካሄድ በየአቅጣጫው 
አለ። የተለያዩ ኃይሎች ስለዴሞክራሲ ሲጮሁ 
የአገሪቱ ህልውና ራሱ እንዳያከትም ጥንቃቄ 
ማድረግ ይገባቸዋል። ስለሆነም የአገሪቱም 
ህልውና እንዲረጋገጥ እንዲሁም ዴሞክራሲያዊት 
ኢትዮጵያም መልክ ባለው አካሄድ ትሠራ ዘንድ 
ብሔራዊ ተቋማዊ ትብብር ለአገራዊ ህልውና 
እና ደህንነት የግድ መከናወን አለበት። ብሔራዊ 
ተቋማዊ ትብብር ለአገራችን ህልውናና ደህንነት 
ሲባል የተናበበ፣ የተቀናጀ፣ የተማከለና አገራዊ 
ህልውናን መሠረት ያደረግ የዴሞክራሲ ትግልን 
ለማካሄድ የጋራ ግብን የሰነቀ ብቻ ሳይሆን የሁሉም 
ኢትዮጵያውያን ዜጎችና የፖለቲካ ኃይሎች ደህንነት 
የሚረጋገጥበት ሁኔታን መፍጠር የሚችል ሁኔታን 
ማስፈን የቻለ አካሄድ ነው። 

ብሔራዊ ተቋማዊ ትብብር ከሁሉ በፊት 
የአገሪቱን ህልውና ለማረጋገጥ ትልቅ ምናልባትም 
ብቸኛ መፍትሔ ነው ማለት ይቻላል። የአገሪቱን 
ህልውና ለማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ዴሞክራሲያዊት 
ኢትዮጵያን ለመፍጠርም ወሳኝ ነው። እንዲሁም 
በልዩ ልዩ ሁኔታ የሚነሱ የሕዝብ ጥያቄዎችን 
በማቀናበርና በማቀናጀት ወደ አንድ አገራዊ ግብ 
ለማድረስ ወሳኝ ነው። በአሁኑ ወቅት በርካታ 
የሕዝብ ጥያቄዎችና ክስተቶች መልክ ያለው 
አገራዊ ይዘት የሚኖራቸው ብሔራዊ ተቋማዊ 
ትብብር ለአገራዊ ህልውናና ደህንነት ሲቋቋም ብቻ 
ነው። ኢትዮጵያዊነት ከየአቅጣጫው እየደረሰበት 
ያለው ፈተና ከባድ በመሆኑ ሁሉም በየፊነውና 
በተናጠል ከመንቀሳቀስ ወጥቶ ትብብር ከመፍጠር 
ውጪ ምርጫ የለም። የኢትዮጵያዊነት ማማ 
ከተሰበረ መጠገን አይቻልም። መፍትሔው ማማው 
ከመሰበሩ በፊት መረባረብ ብቻ ነው።

ብሔራዊ ተቋማዊ ትብብር 

ከሁሉ በፊት የአገሪቱን 

ህልውና ለማረጋገጥ 

ትልቅ ምናልባትም ብቸኛ 

መፍትሔ ነው ማለት 

ይቻላል። የአገሪቱን 

ህልውና ለማረጋገጥ ብቻ 

ሳይሆን ዴሞክራሲያዊት 

ኢትዮጵያን ለመፍጠርም 

ወሳኝ ነው

የኢትዮጵያዊነት ማማ ከመሰበሩ በፊት



  12 የቀለም ቀንድ ቅጽ 3 ቁጥር 30 የካቲት 15 ቀን  2008

ቁጥር 1፡ አዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ሐና ማርያም ከጤና ጣቢያው 100 ሜትር አለፍ ብሎ
ቁጥር 2፡ ሰሜን ሸዋ መሐል ሜዳ ወርልድ ቪዥን ፊት ለፊትና ወይን መድሐኒዓለም ፊት ለፊት
ቁጥር 3፡ መገናኛ ውልና ማስረጃ ፊት ለፊት ገነት ኮሜርሻል ሴንተር 2ኛ ፎቅ የመድሐኒት መሸጫና ነጻ የመረጃ ማዕከል
ቁጥር 4፡ ጎጃም በረንዳ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ካለበት ሕንጻ ላይ 2ኛ ፎቅ 221 ቁጥር የመድሐኒት መሸጫና ነጻ የመረጃ ማዕከል
ቁጥር 5፡ አየር ጤና አለፍ ብሎ ሰበታ መንገድ ደግነት ኮንዶሚኒዬም ሕንጻ ቁጥር 223
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መንቶች የዕጽዋት(የባህል) መድኃኒት ማምረቻና መሸጫ 
MENTOCHE HERBAL MEDICINE PRODUCTION CENTER

ይህ የዕጽዋት መድኃኒት ማዕከል ሲወርድ ሲዋረድ የነበረውን የአባቶች የባህል 
(እጽዋት) መድኃኒት ሕክምና በማሳደግ ፍቱንነታቸዉ ተረጋግጦ በከፊል በሳይንስና 

ቴክኖሎጅ በማስመዝገብና ከኢንቨስትመንት ፈቃድ በመውሰድ በማምረት ላይ ይገኛል። 
ለዉስጥ ችግር በሚወሰድ፣ በቆዳ ላይ ለሚወጣ በመቀባት ሲሆን ከኬሚካልም ሆነ 

ከባዕድ ነገሮች ነጻ የሆነ ነው። ከሚመረቱት ምርቶች በከፊል

በሚወሰድ
 ለኪንታሮት ፌስቱላ መድሀኒት በደም ዉስጥ ያለን አጥቦ የሚያወጣ ሲሆን 
ድርቀት፣ ወገብ ችግር፣ ጋዝና ወሲብ ችግርን ያድናል።
 ለነቀርሳ (ካንሰር) በሽታ ከደም ውስጥ አጥቦ የሚያወጣ በጭንቅላት፣ በአንገት፣ 
በጡትም ሆነ በአንጀት ላይ ያለዉን ያድናል።
 የደም ግፊት (ብዛት) እስከ መጨረሻዉ የሚያድን።
የኮሌስትሮል፣ የስብና የፕሮቲን ክምችትን ያቀልጣል፤ ስለሆንም ኮሌስትሮል 
ያጠፋል።

 ‹‹ሽንት ለሚያስቸግረውና ለስኳር በሽታ (deabetics) ፍቱን መድኃኒት አለን››
 ለነርቨ፣ ለሪህ፣ ለደም መወፈር (መርጋት) ለዲስክ መንሸራተት ያድናል።
 ለጉበት ሄፓታይተስ ሦስቱንም አይነት የጉበት በሽታ ያድናል።
 ለአእምሮ ጭንቀት ለሚጥል በሽታና ለሚያፈዘዉ ያድናል።
 ለቆዳ በሽታ አለርጅክም ሆነ ፈንገስ ሶራይስስ ጭምር ያድናል።
 ኤድስን የሚያባብሱ ተዛማጅ በሽታዎችን በማከም የድካም ስሜትን፣ 
መክሳትንና የምግብ ፍላጎት መቀነስን እንዲጨምር ያደርጋል። 
 በሆድ ዉስጥ ላለ በሽታ አሜባ፣ ታይፎይድ፣ ጃርዲያ፣ አስካሪስና ውሃ ወለድ 
በሽታዎችን ያድናል። 

የሚቀባና በፊንጣጣ የሚገባ መድኃኒት
 ለኪንታሮት (ፊስቱላ) በሚቀባ ምንም አይነት ህመም የሌለዉ ሲሆን ሥራም 
የማያስፈታ ነዉ። ለቆየ የአባላዘር ለዉስጥ ኪንታሮት በፊንጠጣ የሚገባ የዉስጥን 
የፈንገስ ክምችት የሚያወጣ ምንም አይነት የህመም ስሜት የሌለዉ ነዉ። 
 የቆዳበሽታሁሉንምዓይነትበመቀባትያድናል
 ያለ እድሜ ለሚመጣ የወሲብ (የብልት መፍጠን) ችግር በመቀባት የሚያድን 
አብዛኛዉ ሕዝብ የኪንታሮት በሽታ መድሀኒት በተመጣጣኝ ዋጋ እንሸጣለን።

ፈርዖን እስራኤላውያንን በግፍ ቀንበር ሥር 
ለዓመታት ሲንገላታቸው፣ ወንዶቻቸውን 
ሲገድላቸው፣ አዲስ የተወለዱ ሕፃናት 
ከጭድና ከጭቃ ጋር ተለውሰው ለፒራሚድ 

መሥሪያ ሲውሉ የሕዝብ እምባ ሞልቶ እየፈሰሰ 
እንደሆነ አያውቅም ነበር። በግፍ የተጎዱ አይሁዶች 
ጩኸታቸው ግንብ የሚያፈርስ አልመሰለውም፤ 
እምባቸው ጎርፍ ሆኖ እንደሚያሰጥም አላወቀም። 
የተጠራቀመ እንባ ከዓባይ ግድም ይልቅ ሰፊ ቦታ 
ይሸፍናል። ኢሕአዴግም እንደ ፈርዖን ሆኗል፤ ልቡ 
ደነደነ። በእንባ የተሠራ ምግብ አላቃረውም። በደም 
የጨቀየ መሬት ላይ ፈንጥዝያ አለ። ምልክትን 
ቢያይም ልቡናው የደነደነ ነው። 

ቢሆንም ግን ኢሕአዴግ ከመቼም ጊዜ በላይ 
አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል። ቀዳዳው ሁሉ ሰፍቷል። 
አንዱን ቀዳዳ ሲሰፋ ሌላው ብቅ እያለ፣ መጠገን 
ከማይችልበት ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው። በዚህ ሁሉ 
መካከል ግን አሳዛኙ ሰው አቶ ኃይለማርያም ናቸው። 
ጋሽ ኃይለማርያም ስማቸው ላይ ብቻ ይመስላል ኃይል 
ያለው። ከዚያ ውጭማ ምንም ማድረግ የማይችሉ 
ልፍስፍስ ሆነዋል። ኃይለማርያም ደሳለኝ ሙስናን 
በጽኑ እዋጋለሁ ቢሉም ቅሉ ከሙስና የጸዳ ሰው 
በማጣታቸው ማንም መቅጣት አልቻሉም። አንድስ 
እንኳ ንጹሕ ቢገኝ በድንጋይ ይውገራት እንዳለ 
ወንጌሉ አንድም ከሙስና የጸዳ ሰው ጠፋ በኃይሌ 
ሰፈር! በኢሕአዴግ ውስጥና ውጭ በአገር ውስጥና 
ውጭ ነገሮች ሁሉ ለአገዛዙ የተመቹ አልሆኑም።

         ነገሩን ሰፋ ካደረግነው የሲያድ ባሬን 
አገር የተቆጣጠረው አልሸባብ ለኢሕአዴግ የጉሮሮ 

አጥንት ነው። በአናቱም ከኤርትራ ጋር ያለው ግጭት 
ያለስምምነት 15 ዓመት አልፎታል። በኢትዮጵያና 
በሱዳን ድንበር አከላል በርካታ አርሶ አደሮች በየቀኑ 
ነፍሳቸውን እየገበሩ ነው። የዓባይ ውኃ ግድብ ሌላ 
ራስ ምታት ነው። ከምሥራቅ አፍሪካ ብቻም ሳይሆን 
ከአፍሪካ የግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት ነኝ የሚለው 
ኢሕአዴግ ድርቅንም የሥራ አጥነትንም መቋቋም 
የሰማይ ስባሪ መሸከም ሆኖበታል። ኢሕአዴግ ላይ 
የተፈጥሮም የዜጎችም ጥያቄ መመለስ የሚችል 
አልሆነም። በኢሕዴግ የሚጨበጥም የሚያዝም 
ጠፍቷል። ሁሉም ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነፋስን 
እንደመከተል እንዳለው ጠቢቡ። የሚያሳዝነው ግን 
ይህ ሁሉ ሆኖም ኢሕአዴግ ችገሩን ለመፍታት 
የሚወስደው መፍትሔ በራሱ ችግር መሆኑ ነው። 

አገሪቱ ተመሰቃቅላለች። ችግሮቿ ሁሉ 
በኢሕአዴግም ሆነ በኃይለማርያም የአመራር ብቃት 
የሚፈቱ አይደሉም። ችግሩን የከፋ የሚያደርገው 
ደግሞ ኢሕአዴግ በስብሶም ነፍስ አለኝ ማለቱ ነው፤ 
ወድቆም ቆሜያለሁ ማለቱ ነው፤ ቆሽሾም ንጹሕ 
ነኝ ማለት ነው። እስኪ በአገራችን ኢትዮጵያ አሁን 
ያለችበትን ሁኔታ እንይ። 

ኢሕአዴግ ሕዝቤ ይወደኛል አለ ባለፈው ዓመት። 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ከእኔ ውጭ ማንንም ስለማይፈልግ 
ድምጹን ሰጥቶኛል ሲል ሙሉ ፓርላማውን በአምስት 
ዓመት ሊዝ ገዛው። ይህን ተናግሮ ወራት ሳይደፍን 
መንግሥት እንኳን ሳይመሠርት የመረጣቸው ሰዎች 
ዳቦ ተራቡ፤ ተጠሙ፤ ታረዙ። እኔ እያለሁ የማንንም 
ነጭ እርዳታ አልሻም ብሎ ‹‹ድምጽ የሰጡትን›› 
ዜጎች በረኀብ ቀጣ። የተራቡ ሰዎች ቁጥር ከአንድ 

ሚሊዮን ወደ 8 ሚሊዮን ሲደርስ የአንድ ወር 
ጊዜ ልዩነት እንኳ አልነበረም። በሳምንታት ውስጥ 
የአገሪቱ ሕዝብ 10 በመቶ ተርቧል ተባለ። ቀጠለ፤ 
ወደ 15 በመቶ ቁጥሩ ተመነደገ። ይህም ሆኖ የውጭ 
ጋዜጠኞች ናቸው እንጂ የእኔ ዜጎች ችግር ይህን 
ያክል የከፋ አይደለም ሲል ሞገተ። በረኀብ ልጇ 
የሞተባት እናት ‹‹የመረጥኩትን መንግሥቴን›› 
ስም አላጠፋም በማለት በበሽታ ሞተብኝ ስትል 
ስለኢሕአዴግ ምላሷን አጠፈች። በአገራችን ከዐሥር 
ሰዎች ሁለቱ አሁን ጾም አዳሪ ናቸው። ቀድሞም 
ቢሆን ከዐሥር ሰዎች ሁለቱ ወይም ሦስቱ ሆዳቸውን 
መሙላት አይችሉም። በፍጹም የድህነት ወለል ውስጥ 
ይኖራሉ። ዕውቅና ከተሰጣቸው ምንዱባን ጎን ሞዴል 
አርሶ አደሮች ሲጨመሩበት ከአገራችን ሕዝቦች ወደ 
ግማሽ የሚሆኑት ችግር ውስጥ ገብተዋል። 

ኢሕአዴግ ለ25 ዓመታት ሲያራግበው በቆየው 
የብሔረተኝነት ፍልስፍና ፍሬ ካፈራ ውሎ አድሯል። 
የጎሳ ግጭት ከሰሜን እስከ ደቡብ የሌለበት ቦታ 
አለ ለማለት ያስቸግራል። በሁሉም ቦታ፣ በሁሉም 
ክልልና ቀዬ ግጭት አለ። ከሰሜን ብንነሳ የወልቃይት 
አማራ  ከሕወሓት ጋር ለ25 ዓመታት ያላቆመ 
ግጭት ውስጥ ነው። ሕዝቡ አማራነታችን መልሱ 
እያሉ ነው፤ አሁን ድምጻቸው ማዶ አልፎ መሰማት 
ጀምሯል። በአፋር ክልልና በአማራ ክልል መካከል 
ሰው ሳይሞት ወራትን ቀርቶ ሳምንት አይደፍንም። 
ቤኒሻንጉል ጉምዝ የብሔረሰቦች እስር ቤት ናት። 
ኦሮሚያ ክልልም ተመሳሳይ ነው። በሸዋም፣ 
በአርሲም የጎሳና የሃይማኖት ግጭት አለ። በደቡብ 
የጋሞና የጎፋ ሕዝቦችን ለማጣላት የተደረገው ሴራ 

ሕዝቤን ልቀቅ!
ሳምሶን ኃይሌ

ገፅ 10

ኢሕአዴግ ለ25 ዓመታት 
ሲያራግበው በቆየው 

የብሔረተኝነት ፍልስፍና 
ፍሬ ካፈራ ውሎ አድሯል። 

የጎሳ ግጭት ከሰሜን እስከ 
ደቡብ የሌለበት ቦታ አለ 

ለማለት ያስቸግራል


