
ነገረ  ኢትዮጵያ
ሐምሌ 4 ቀን 2006 ዓ.ም ቅፅ 1 ቁጥር 20

ሰማያዊ ‹የዜጎች ቃል 
ኪዳን ሰነድ›ን ለውይይት 

ሊያቀርብ ነው
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ወደ ገፅ 15  ዞሯል . . . 

ቅፅ 1 ቁጥር 20 አርብ ሐምሌ 4 2006 ዓ.ም
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በላይ ማናዬ ታምራት ታረቀኝ 

ዋጋ 10.00
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13

‹ ‹በኢትዮጵያዊነት 
ማንም ከኦሮሞዎች 

አይበልጥም፤ 
ኦርጅናል ኢትዮጵያውያን 

ነን››
አቶ ቡልቻ ደመቅሳ

‹‹መጽሐፍትና ጋዜጦች 
ለወጣቱ ሩቅ ናቸው››

‹‹አንድ መጽሃፍ ወይንም መጽሄት 
አሳትሞ ከማከፋፈል ጫት ማከፋፈል 
ቀላል በሆነበት አገር ውስጥ፤ ሰውን 
ለምን አታነብም ብሎ ለመውቀስና 
የአንባቢ ችግር አለ ብሎ ለመውሰድ 
ይቸግረኛል፡፡››

ዲ/ን ዳንኤል ክብረት

ምርጫ - ብቸኛው ወደ 
ሥልጣን መውጫ

ስለሺ ፈይሳ

የዘመናዊ ጦር ምስረታ 
በኢትዮጵያ 

ኦቦ ድሪባ! ‹‹ሚሉሽን 
ባልሰማሽ ‹ምናምን› 
ባልወጣሽ››

የሥርዓት ያለህ!

‹‹አሸባሪዎቹ›› ፖሊሶች

9 

ሰማያዊ ፓርቲ (ሰማያዊ) እሁድ ሰኔ 29/2006 ዓ.ም ባደረገው አስቸኳይ 
የብሔራዊ ምክር ቤት ስብሰባ በኮሚቴ ውይይት ሲደረግበት የነበረውን 
የዜጎች የቃል ኪዳን ሰነድ ለምክር ቤቱ በማቅረብ በሰነዱ ይዘትና አፈጻጸም 
ላይ ውይይት ካደረገ በኋላ በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ ለህዝብ ይፋ 
እንዲሆን ስምምነት ላይ መድረሱን የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ 
ዮናታን ተስፋዬ ለነገረ ኢትዮጵያ ገልጸዋል፡፡

ቄሱ በሽብር ተጠርጥረው 
ታሰሩ

ቄስ ብርሃነ እያሱ የተባሉ የዓረና ፓርቲ አባል ሰኔ 30 ቀን 2006 ዓ.ም 

በሽብርተኝነት ወንጀል ተከሰው መታሰራቸውን የፓርቲው የህዝብ 

ግንኙነት ኃላፊ አቶ አብርሃ ደስታ አስታወቁ፡፡ ወደ ገፅ 15  ዞሯል . . . 

የእንግሊዝ መንግስት በአቶ አንዳርጋቸው 
ተላልፎ መሰጠት ተወቀሰ

አልሻባብ ኬንያ 
ጦሯን ከሶማሊያ 
እ ን ድ ታ ስ ወ ጣ 

አስጠነቀቀ
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ርዕሰ አንቀፅ 

 እንዲህም ተብሏል!

ነገረ-ኢትዮጵያ ጋዜጣ ጥር 2006 
ዓ.ም ተመሰረተች፡፡ ነገረ-ኢትዮጵያ 

በሰማያዊ ፓርቲ አሳታሚነት 
የምትታተም ፖለቲካዊ፣ ወቅታዊ፣ 
ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን 

የምትዳስስ በየሳምንቱ  አርብ 
የምትወጣ ጋዜጣ ናት፡፡

ጋዜጣዋ ሚዛናዊና ነጻ ሆና የማገልገል 
መርህ አላት፤ ማንኛውም ሀሳብ በነጻነት 
የሚስተናገድባትና የሚንሸራሸርባት 
እንድትሆን እንፈልጋለን፡፡ ገዥው 
ፓርቲም ቢሆን አቋሙንና ፖሊሲውን 
ለመግለጽ ቢፈልግ የሰፊ ሚዲያ ባለቤት 
ነው ብለን ዕድሉን አንነፍገውም፤ 

በራችን ለሁሉም ክፍት ነው፡፡

ነገረ-ኢትዮጵያነገረ-ኢትዮጵያ

የአሳታሚ አድራሻ:- 
የካ ክ/ከተማ ቀበሌ 09/10 ቤት ቁ.460

E-mail: info@semayawiparty.org 
P.O.Box: 180298

ዋና አዘጋጅ ፡-  ጌታቸው ሺፈራው 
የካ ክ/ከተማ ቀበሌ 01/02 
ቤት ቁ. 07/859/14 
E-mail:getcholink@gmail.com 
ስልክ ቁጥር: 09-10-45-99-32

ምክትል ዋና አዘጋጅ፡- በላይ ማናዬ 
የካ ክ/ከተማ ቀበሌ 01/02 ቤት 
ቁ.099 
E-mail: belaymb@gmail.com 
ስልክ ቁጥር: 09-20-19-09-72

አምደኞች ፡- 
ፕ/ር አለማየሁ ገ/ማርያም 
ታዴዎስ ታንቱ 
ታምራት ታረቀኝ 
አፈወርቅ በደዊ 
እያስፔድ ተስፋዬ
ሳሙኤል አወቀ
ሕትመትና ክትትል
 ሳሙኤል አበበ 

0913 98 46 40

አታሚ፡- ሰማያዊ ፓርቲ

ሌይ አውት  ዲዛይን ፡-

                    ደሳለው ጌትነት

ባለፉት 23 አመታት የፖሊሲ ውድቀት ታይቶባቸዋል 
ከሚባሉት መስኮች መካከል አንዱ የትምህርት ስርዓቱ 
ነው፡፡ ገዥው ፓርቲ በሌሎች ተቋማት ጣልቃ እንደሚ
ገባው ሁሉ ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች በነጻነት 
የሚሰሩ፣ ነጻ ሀሳቦችና ምርምሮች የሚቀርብባቸው እንዲ
ሆኑ ከማድረግ ይልቅ ተማሪና አስተማሪዎችን በአብዮታዊ 
ዴሞክራሲ ለማጥመቅ ጥረት አድርጓል፡፡ ለስርዓቱ ያላደ
ሩትን መምህራን ከትምህርት ስራቸው አባርሯል፡፡ በእነሱ 
ምትክ በእውቀታቸው ሳይሆን በታማኝነት ካድሬዎቹን ሰግ
ስጓል፡፡ ትምህርት ቤቶች በተለይም ዩኒቨርሲቲዎችን ከነጻ 
ተቋምነት ይልቅ የገዥው ፓርቲ ካድሬዎች መፈልፈያ እን
ዲሆኑ በተሰራው ስራም ተማሪዎች ከትምህርት ይልቅ 
በካድሬነታቸው የሚያገኙት ውጤት ላይ ትኩረት እንዲያ
ደርጉ አስገድዷቸዋል፡፡ ከተመረቁ በኋላ ውጤት ያላቸው 
ተማሪዎች ካድሬ ባለመሆናቸው ስራ ሲያጡ በትምህርታ
ቸው ምስጉን ያልሆኑት ስራ እንዲያገኙ ሲደረጉ ቆይቷል፡
፡ በዚህም ምክንያት ተምሮ የላቀ ውጤት በማምጣት፣ በነ
ጻነት ከማስተማር ይልቅ የካድሬነት መታወቂያ መያዙ 
ቅድሚያ ተሰጥቶታል፡፡ 

የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች በካድሬነት የተተበተቡ፣ የገዥ
ውን አስተሳሰብ እንጂ ነጻ ሀሳብ የማይንሸራሸርባቸው፣ 
ከሰላም ልቅ ከፋፋይ ሀሳቦች የሚንጸባረቁባቸው በመሆኑ 
በእርስ በእስር ግጭቶት የታጀቡ ሲሆኑ ታይተዋል፡፡ 
ለዚህም ዋናው ምክንያት የገዥው ፓርቲ አሉታዊ የከፋፍ
ለህ ግዛ አሻራ መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ ከምርምር ይልቅ 
በከፋፍለህ ግዛ ተክነው የወጡት የዘመኑ ተማሪዎች ለማህ
በረሰቡ መልካም ነገር አስተዋጽኦ ከማድረግ ይልቅ በቀጣይ
ነት በሚሰጣቸው ካድሬነት ህዝብና ህዝብን በማናቆር እን
ዲጠመዱ አንድ ምክንያት ሆኗል፡፡

ባለፉት አመታት የነባር ዩኒቨርሲቲዎችን አቅም ከመገን
ባት ይልቅ የኢህአዴግ ፌደራል ስርዓት ባመጣው ጣጣ 
በየመንደሩ አቅርቦት ያልተሟላላቸው ዩኒቨርሲቲዎች እን
ዲገነቡ ተደርገዋል፡፡ ምንም እንኳ ግንባታዎቹ በራሳቸው 
ችግር ባይኖራቸውም ተማሪዎች ያለ መጽሃፍና ሌሎች 
አቅርቦቶች ተምረው ለስሙ ተመረቁ ተብለዋል፡፡ በየክልሉ 
አቅም የሌላቸውን ዩኒቨርሲቲዎች በመገንባት የተጠመ
ደው መንግስት ነባሮቹን ሳያጠናክር፣ አዲሶቹም ይህ ነው 
የሚባል አቅርቦት ሳይኖራቸው በርካታ ተማሪዎች ዲግሪ
ያቸውን እንዲወስዱ ተደርገዋል፡፡ ይህም በቀጣይ የአገሪ
ቱን እጣ ፈንታ የሚወስነውን የሰው ኃይል ብቃትና አቅም 
የሌለው፣ ከእውቀት ይልቅ በካድሬነት እንዲያድር መንገድ 
ከፍቷል፡፡ ካድሬ ያልሆኑት ደግሞ ስራ አጦች በመሆና
ቸው አገራችን ውስጥ የሚገኘውን ድህነት ከመቼውም ጊዜ 

በላይ አባብሶታል፡፡

በሌላ በኩል ስርዓቱ በካድሬነትም ቢሆን ስራ መቅጠር 
ከማይችልበት ደረጃ ላይ በመድረሱ ‹‹ስራ ፈጠራ›› በሚል 
አዲስ ስልት መንግስት ለተመራቂዎች ቦታ እንደሌለው 
አሳውቋል፡፡ በእርግጥ አንድ የተማረ ዜጋ በራሱ ስራ እን
ዲፈጥር ይጠበቃል፡፡ ሆኖም ግን የትምህርት ስርዓቱ ስራ 
ለመፍጠር የማያስችልና ተማሪዎች በቂ እውቀት እንዲ
ኖራቸው የማይገፋፋ፣ እንዲያውም የሚያግድ በመሆኑ 
ነው፡፡ ስራ ፈጠራ ከተባለ እንኳ ተማሪዎች በተማሩት 
የትምህርት ዘርፍ ሊሆን ይገባው ነበር፡፡ ይሁንና ተማሪ
ዎች ከሶስት እስከ ስድስት አመት ያህል ጊዜያቸውን ባጠ
ፉባቸው ጊዜያት አንድም ቀን ክፍል ውስጥ ያልተሰጣቸ
ውን የድንጋይ ፈለጣ፣ የእንሰሳት እርባታ፣ ንብ ማነብ፣ 
እንጨት ቆረጣና እርሻ የመሳሰሉ ስራዎች ‹‹በስራ ፈጠራ
ነት›› መቅረባቸው የትምህርት ስርዓቱን የመጨረሻ ውድ
ቀቶች የሚያሳይ ሆኗል፡፡ ተማሪዎች በእነዚህ ሙያዎች 
ላይ ለመሰማራት ካስፈለጋቸው መጀመሪያውኑ መርጠው 
በቴክኒክና ሙያ መሰልጠን ሲገባቸው አመታትን በማህ
በራዊና ተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፎች ጊዜያቸውንና የአገሪቱን 
ገንዘብ አባክነዋል፡፡ 

በተለይ 70፡30 የሚባለው አዲሱ የምደባ መንገድ ተማ
ሪዎች በማይፈልጉት የትምህርት መስክ እንዲመደቡና 
አብዛኛዎቹ እንዲባረሩ እያደረገ ነው፡፡ ያልተባረሩትም 
ቢሆን የሚፈልጉትን ትምህርት ክፍል ባለመግባታቸው 
ወደፊት በሚወዱት ሙያ ተሰማርተው አገሪቱን ለመ
ጥቀም ራዕይ ሊኖራቸው አይችልም፡፡ በተለይ ከመጀመ
ሪያው ሲገቡ ከመንግስት ስራ ከመጠበቅ ይልቅ የራሳቸ
ውን ስራ እንደሚፈጥሩ እየተነገራቸው የሚገቡ በመሆኑ 
የሚማሩት የይስሙላህ ዲግሪያቸውን ለመውሰድ እንጂ 
በተመረቁበት አገራቸውን ለማገልገል፣ በዚያ ሙያ ለመ
ስራት ተስፋቸው የተሟጠጠ ነው፡፡ በተጨማሪም እጣ 
ፈንታው ድንጋይ መቀጥቀጥ እንደሆነ ኢንጅነሪንግ፣ 
ህክምና፣ ህግም ሆነ ሌሎች ትምህርቶች ላይ ጠለቅ 
ያለ እውቀት ለመያዝ ፍላጎት የሚኖረው ትውልድ እን
ዳይፈጠር እያደረገ ነው፡፡ ይህ ዘርፈ ብዙ የትምህርት 
ስርዓቱ ውድቀት ስራ አጥ እንዲበራከት፣ ብቁ ምሁራን 
እንዳይኖሩ፣ ድህነት እንዲባባስ ከማድረጉም በተጨማሪ 
ከሰላም ይልቅ ጥል፣ ከመግባባት ይልቅ ልዩነትን እንዲ
ሰበክ ምክንያትና ለአገሪቱም መጠነ ሰፊ ችግር መነሻና 
አባባሽ ችግር በመሆኑ የተቋማት ነጻነት ሊከበር ይገባል፡፡ 
ከዚህም በተጨማሪ የፓርቲ አመለካከትን ለመስረጽ የተ
ቀረጸው የትምህርት ስርዓትና አሰራሩም አገሪቱን በሚጠ
ቅም መልኩ ሊሻሻል ይገባዋል!

ብቁ የሰው ኃይል ለማፍራት 

የትምህርት ፖሊሲው እንደገና ይፈተሽ!

‹‹የእኛ እንደ ሀገር በፍጥነት ወደፊት መጓዝ በትም
ህርት ከመሻሻል ጋር ይገናኛል፡፡ በመሆኑም የሰው 
ጭንቅላት የእኛ መሰረታዊ ሀብታችን ነው፡፡›› 

የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆን ኦፍ ኬኔዲ  

ፎቶ ግራፍ 
ፍቅረማርያም አስማማው 
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 ልብ አድርጉ

በላይ ማናዬ

(ክፍል ሁለት)

ከብዙዎቹ መካከል ለኢትዮጵያ እድገት 
ትልቁ ማነቆ ሆኖ የሚታየው ችግር ኢህአ
ዴግ የሚያራምደው የብሄር ፖለቲካ ነው፡፡ 
ባለፉት 23 አመታት ከታዩት ዋንኛ ችግሮች 
ውስጥ ዜጎች በፈለጉት ክልል ተንቀሳቅሰው 
ስራ የሚሰሩበትና ሀብት የማፍራት ተግባር 
በእጅጉ አስቸጋሪ የሆነበት ወቅት በመሆኑ 
ማንኛውም ዜጋ ላፈራው ንብረት መተማ
መኛ ማግኘት እጅግ  አስቸጋሪ ሆኗል፡፡ 
ስለሆነም በዚህ ወቅት የገጠሪቱ ኢትዮጵያ 
እድገት በእጅጉ ኋላ የቀረ እንዲሆን ምክን
ያት ሆኖ ቆይቷል፡፡ በአዲስ አበባም የሚታ
የው አንጻራዊ (እድገት) ዋንኛው ምክንያት 
አዲስ አበባ ማንኛውንም ብሄር ያለ ልዩነት 
ማስተናገድ በመቻልዋ ነው፡፡

እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት አንዱና ዋንኛው 
ጉዳይ የኢትዮጵያ የብሄር ፖለቲካ መሰረቱ 
ምንድነው የሚለው ጥያቄ ነው፡፡ እንደሚ
ታወቀው ምዕራባያውያን አፍሪካን ለመቀራ
መት  መጀመሪያ የጦር መሳሪያን በመጠ
ቀም በቀጥታ መውረር ሲሆን ይህ ተግባር 
ለተወሰነ ጊዜ ከተካሄደ በኋላና ከብዙ መስዋ
ትነት በኋላ አፍሪካን ለቅቀው ለመሄድ ተገ
ደዋል፡፡ ሁለተኛው አፍሪካን ለመቆጣጠር 
የተጠቀሙበት ዘዴ እራስ ወዳድ በሆኑ የአ
ፍሪካ መሪዎች አማካኝነት አፍሪካን በቁ
ጥጥራቸው ስር ለማድረግ የተጠቀሙበት 
ወይም የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ የሚባለው 
ነው፡፡ ሶስተኛው አፍሪካን መልሰው በቁ

ጥጥራቸው ስር ለማድረግ የተጠቀሙበት  
መንገድ አፍሪካን በአናሳ ብሄረሰቦች እንድት
ከፋፈል በማድረግና የመንደር መንግስታት 
በመመስረት አፍሪካን ለአንዴና ለመጨረሻ 
ጊዜ በቁጥጥራቸው ስር የማድረግ አውድ 
ነበር  የተከተሉት፡፡ ይህንንም እቅድ ተግባ
ራዊ ለማድረግ ኢህአዴግ የሚመራው መን
ግስት የእቅዱ  አስፈጻሚና ፊት አውራሪ 
ሆኖ ያገለገለበት ሁኔታ ነበረ፡፡ 

ይህ እቅድ ግን በመጀመርያ ደረጃ አንድም 
የአፍሪካ አገር ልምዱን ለመቅሰም የሞከ
ረበት ሁኔታ የለም፡፡ በተጨማሪ ደግሞ 
ሁሉም የአፍሪካ ህዝቦች በጋራ ያወገዙት 
እቅድ ሆኗል፡፡ በሌላ አነጋገር የብሄር 
ፖለቲካ የአፍሪካ ህዝቦች ሌላ የግጭት 
አጀንዳ ከመሆን የዘለለ ፋይዳ የለውም፡፡ በተ
ጨማሪም ደግሞ ሁሉም የአፍሪካ ህዝቦች 
የራሳቸው መገለጫ የሆኑ ቋንቋ፣ አመጋ
ገብ፣ አለባበስ፣ ሙዚቃ ወዘተ አላቸው 
እንጂ አንድም ብሄር የራሱ የሆነ ድንበር 
የለም፡፡ ሌላው ብዙ የተባለለት ኢህአ
ዴግ አመጣሹ እድገት በራሱ ምን ማለት 
እንደሆነ በብዙ ምሁራን  ዘንድ የተለ
ያየ ትርጉም ያለው ጉዳይ መሆኑ ነው፡
፡ በአንድ አገር ህንጻዎች ቢገነቡ፣ ፋብሪካ
ዎች  ቢተከሉ በአጠቃላይ በዜጎች የእለት 
ከእለት ኑሮ ላይ ለውጥ ማየት ካልቻለ 
በእኔ እምነት  እድገት ነው ለማለት አያስ
ደፍርም፡፡ በተለይ ብድርን መሰረት ያደረገ 
እድገት በአማዛኙ ተጠቃሚ የሚያደርገው 
አበዳሪውን እንጂ ተበዳሪውን አይመስለኝም፡

፡ ህንድና ቻይና እዚህ የእድገት ደረጃ ላይ 
የደረሱት አንድ ብር ከበለጸጉት አገራት ሳይ
በደሩ ነው፡፡ ኢህአዴግ ኢትዮጵያን ባስተዳደ
ረበት 23 አመታት የኢትዮጵያ ህዝብ አመ
ጋገብ፣ አለባበስ፣ በአጠቃላይ በመሰረታዊ 
ፍጆታ ላይ የታየ ምንም አይነት አመርቂ 
ለውጥ የለም፡፡ 

አሁንም ለአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ 
ምግብና ልብስ የመሳሰሉ መሰረታዊ ፍጆ
ታዎች አሁንም የቅንጦት ምርቶች ናቸው፡
፡ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እድገት በኃይል 
አቅርቦት መንገድ፣ በኢንዱስትሪ ልማት 
በዓይን የሚታይ ቢሆንም በኔ እምነት ኢህ
አዴግ አምጦ የወለደው እድገት አለ ብየ 
አላምንም፡፡ ሌላው ደግሞ ቅር የሚያሰኘው 
ጉዳይ ኢህአዴግ እራሱ አገር መሪ እራሱ 
ደግሞ እድገት መጥቷል እያለ መናገሩ 
በምንም መልኩ ተቀባይነት የለውም፡፡ 
እድገት መምጣቱ ሌላ ጉዳይ ነው፡፡ አንድ 
ሙዚቀኛ እራሱ ሙዚቃ ተጫውቶ እራሱ 
አዳምጦ እንዳጨበጨበው ሁሉ አንድ መን
ግስት ያመጣውን እድገት ዜጎች ቢመሰክሩ 
የተሻለ ነው የሚሆነው፡፡

ሌላው ትልቁ ኢህአዴግ የሚወቀስበት ነገር 
የአባይ ጉዳይና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳይ ነው፡፡ 
የአካባቢ ጥበቃ ጉዳይ ዋነኛው አጀንዳ ሆኖ 
ተግባራዊ መሆን ከጀመረ 5 አመት እንኳን 
አይሞላም፡፡ የአካባቢ ጥበቃ ስራ የተጀመረ
በት ዋናው ምክንያት ከአለም አቀፍ የካር

ቦን ንግድ ገንዘብ ይገኛል የሚል ዜና ስለ
ተሰማ እንጂ እንደ አካባቢ ጥበቃ ለኢህአ
ዴግ መቼም ዋና ጉዳይ ሆኖ አያውቅም፡፡ 
እዚህ ላይ አቶ በረከት ሰምኦን አባይ ግድብ 
የሚሰራበትን ቦታ ከጎበኙ በኋላ የተናገሩ
ትን ልጥቀስ፤ ‹‹አባይ ግድብ የተበጠበጠ 
ጭቃ እንጂ ውሃ አይደለም፡፡›› ይህ አባባል 
ማንኛውም አገሩን ለሚወድ ዜጋ አንገት 
የሚያስደፋ ጉዳይ ነው፡፡ አንድ ሰው ከ20 
አመት በኋላ ቤተ-መንግስት ተቀምጦ በግ
ንባር ቀደምትነት መፍትሄ አፈላላጊ መሆን 
ሲገባው እንደ አንድ መንገደኛ አስገራሚ 
ትችት ማቅረብ በምንም መልኩ ተቀባይነት 
ያለው ጉዳይ አይደለም፡፡ 

የአካባቢ ጥበቃ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ 
ላለ አገር አንድ ቁጥር አጀንዳ ሆኖ ምን 
ጊዜም መቀጠል ያለበት ጉዳይ ቢሆንም የባ
ለቤትነት ስያሜ እንዲኖር በከፍተኛ ደረጃ 
ተግተን መስራት አለብን፡፡ የእርከን ስራ 
ደግሞ በተራሮች፣ በተዳፋት ወራጆች ላይ 
ብቻ ሳይሆን ከተራሮች አምልጦ ወንዞች 
ውስጥ የሚገባውንም ደለል ለመቆጣጠር 
የወንዞች ውስጥ እርከን በፌዴራል መንግ
ስት ደረጃ በሁሉም ወንዞች ላይ መሰራት 
አለበት፡፡ በክረምት ወራት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ያሉት ወንዞች አሁንም እየፈሰሱ 
ናቸው፡፡ አሁንም የምንሳሳለትን አፈራች
ንን ይዘው እየሄዱ ነው፡፡ አሁንም በከፍ
ተኛ ደረጃ እንክብካቤ ይፈልጋሉ፡፡ የአካባቢ 
እንክብካቤ ይፈልጋሉ፡፡ 

የኢህአዴግ 23 አመታት ከንቱ የቤተ-መንግስት ቆይታ

በሀገሬ ለማየት በእጅጉ የምናፍቀው ነገር 
ሥርዓት ነው፡፡ ዳሩ ግን የማየው በተቃራ
ኒው ሥርዓት አልባነትን ሆነ፡፡ 

ከሰሞኑ ልጆቻቸውን በግል ትምህርት 
ቤቶች የሚያስተምሩ ወላጆች ለልጆቻቸው 
የሚከፍሉት ወርሃዊ የትምህርት ቤት 
ክፍያ በከፍተኛ መጠን (በእጥፍ) መጨ
መሩን በማንሳት ምሬታቸውን ሲያስተ
ጋቡ እየሰማን ነው፡፡ ምክንያቱን ለማወቅ 
ትምህርት ቤቶችን ስንጠይቅ የመምህራን 
ደመወዝ ከፍተኛ ስለሆነ ነው ይሉናል 
ይላሉ፤ መምህራን በበኩላቸው የሚከ
ፈለን ገንዘብ ከአገልግሎታችንና በእኛ 
ድካም ትምህርት ቤቶች ከሚያስገቡት ገቢ 
አንጻር ሲታይ እዚህ ግባ የሚባል ደመ
ወዝተኞች አይደለንም ባይ ናቸው፡፡ ስለሆ
ነም ቅሬታው የአንድ ወገን ብቻ አይደለም፡
፡ እናም፣ ይህን ቅሬታ ተከትሎ እዚህም 
እዚያም እህሳ ተባለ…መንግስት ‹እርምጃ› 
እወስዳለሁ አለ፡፡

ደግሞ በሌላኛው ጫፍ መንግስት ከአንድ 
ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ሰራተኞቹ ከሐምሌ 
2006 ዓ.ም ጀምሮ የደመወዝ ጭማሪ እንደ
ሚያደርግ ይፋ ማድረጉን ተከትሎ የፍጆታ 
ሸቀጦች ዋጋ ጣራ እየነካ ነው፤ ዋጋው ያል
ጨመረ ነገር የለም እየተባለ ጫጫታው 
አይሏል፡፡ ገና ደመወዙ እጃችን ላይ ሳይ
ደርስ የዋጋ ንረቱ አናታችን እያዞረው 
ነው ባዩ በዛ፡፡ እናም ህብረተሰቡ የመፍ
ትሄ ያለህ እያለ ድምጹን ማሰማት ጀመረ፡
፡ እህሳ ተባለ…መንግስት የማረጋጋት 
‹እርምጃ› እወስዳለሁ አለ፡፡

ትናንት ከትናንት ወዲያ ጀምሮ…መሰረ

ታዊ የምግብ ፍጆታዎች አቅርቦት እጥረት 
ተከሰተ ተባለ፤ በመሆኑም ገበያ ውስጥ 
ያለው የምግብ እህሎች እጥረት መፍትሄ 
ያሻዋል ተባለ፡፡ እህሳ ተባለ…መንግስት 
‹እርምጃ› እወስዳለሁ አለ፡፡ የወሰደውን እር
ምጃም አየን፡፡ ሆኖም ግን መፍትሄ የተባ
ለው እርምጃ መፍትሄ ሳያመጣ ቀረ፡፡ የመ
ንግስት እርምጃ ግን ቀጠለ፤ ድሮ ከምናው
ቀው ጅንአድ በተጨማሪ መንግስት ‹‹አለ 
በጅምላ!›› ብሎ ይፋዊ የማከፋፈል ንግድ 
ውስጥ ሲገባ ለመታዘብ በቃን፡፡ በአዲስ 
አበባ ውስጥ የከፈተውን ይህ ግዙፍ መጋዘ
ንም በጠ/ሚኒስትር ኃ/ማርያም አስመረቀ፡፡ 
በቀጣይም በተለያዩ የሐገሪቱ ከተሞች ላይ 
ተመሳሳይ የመንግስት የመነገጃ ሱቆች እንደ
ሚከፈቱ በድፍረት ሲነገር ሰማን፡፡ እህሳ…
የመንግስት ‹እርምጃ› ይኸው መሆኑን 
አየን፡፡

እኛ ብዙ ነገሮች ላይ ሮሮ ስናነሳ ችግሮ
ቻችን ሲፈቱ አናይም፤ በችግሮቻችን መነ
ሻነት በምናነሳቸው ጉዳዮቻችን ግን እንጠ
ለፋለን፡፡ አዎ፣ መንግስት ‹እርምጃ› ለመ
ውሰድ ይመቸዋል፤ በጠየቃችሁኝ መሰረት 
‹እርምጃ› ወስጃለሁ ይለናል፡፡ ይሄ መንግ
ስት የእርምጃ መንግስት ነው፡፡ ለእያንዳንዷ 
ነገር እርምጃ ከመውሰድ አይመለስም፤ ንቆ 
የሚተወው ነገር የለም፡፡ ‹እርምጃው› ግን 
የጉልበት ነው፡፡ እኛ ስለፍትህና ስለዴሞ
ክራሲ እጦት ስንናገር አጥፊዎች ተብለን 
‹እርምጃ› ይወሰድብናል፤ እሱ ሲናገር ግን 
ሁሌም የሚናገረው ነገር ትክክል ይሆናል፡
፡ ዴሞክራሲ አለ ሲለን አዎ አለ ማለት 
አለብን፡፡ ይህ ደግሞ የሌለውን እንዳለ በማ
ድረጋችን ብቻ የሚያሳጣንን ነገር የበዛ ያደ
ርገዋል፡፡ ስለሆነም እርምጃው ችግሮችን 
ለመፍታት ሳይሆን ሌሎችን ችግሮች በመ

ፍጠር ላይ ያተኮረ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 

አንዳንዴ ደግሞ ስርዓት አልባው የስልጣን 
ጋላቢ አካል ‹እርምጃ› ሲናፍቀው የሌለን 
ነገር ፈጥሮ በሰፊው መልፈፍ ይጀምራል፡
፡ ይሄ ነገር ይበላችኋል፣ ያኛው ነገር በህ
ልውናችሁ ላይ እየመጣ ነው፤ ደግነቱ ግን 
እኔ አለሁላችሁ፤ ስለሆነም እርምጃ ለመው
ሰድ ያስችለኝ ዘንድ የእናንተ ማወቅ አስፈ
ላጊ ሆኖ ስላገኘሁት ይኸው አቅርቤላችኋ
ለሁ ይላል፡፡ ከዚያማ…እሳት ሳይነሳ የእሳት 
አደጋ ሳይረን ይለቅብናል፡፡ ወንጀል ሳይገኝ 
‹ወንጀለኛ› ይዞልን በቴሌቪዥን መስኮት 
ይቀርባል፡፡ ሽብር ሳይኖር ይኸው ‹ሽብርተ
ኛው› ይለናል፡፡ በዚህም ‹እርምጃ› ለመው
ሰድ ይዘጋጃል፤ ይወስዳልም፡፡ እንዲህ ነው 
የእርምጃ መንግስት፡፡ 

የክፋቱ ክፋት ‹እርምጃ›ው ዘፈቀዳዊ ነው፡
፡ በመሆኑም መፍትሄ ብሎ የሚወስደው 
‹እርምጃ› መፍትሄ አይሆንም፤ ምክንያ
ቱም ዘፈቀዳዊ ነው፡፡ በዚህ አኳኋን ይሄው 
አንዱን ሲጨብጥ ሌላውን ሲለቅቅ ብዙ 
ዓመታት አለፉ፡፡ በእርግጥም በአሳለፍ
ናቸው ዓመታት ልክ ብንጓዝ ‹እርምጃ›ን 
ገና ድሮ በአንድ እርምጃ ማስወገድ እንችል 
ነበር፡፡ ይህ ግን አልሆነም፤ አልተፈለገ
ምም፤ የሚፈለገው በ‹እርምጃ› መቀጠል 
ነው፡፡ ኮሽ እንዳይል መደላድሉን ማበጀት 
ሳይሆን ኮሽ ሲል ‹እርምጃ› መውሰድን የሚ
መርጥ መንግስት ነው ያለን፡፡ ሁል ጊዜም 
ቢሆን የእኔ ‹እርምጃ› ያስፈልጋችኋል፤ አለ
በለዚያ…የሚል ከንቱ የጉልበታም ማስፈራ
ሪያ እየነዛ ለመኖር ብቻ የሚሻ መንግስት 
ነው ያለን፡፡

መንግስታችን በዚሁ የጉልበታሞች አካሄድ 
የትም ቦታ የእኔ መኖር ያሻችኋል እያለ በ‹
እርምጃ› ቢቀጥልም ነገረ-ስራው ግን ቅቡ
ልነት የለውም፡፡ እኛ ከዘፈቀዳዊ የጉልበት 
ነገረ-ስራው ይልቅ አስፈላጊያችን ሥርዓት 
እንደሆነ እናውቃለንና ‹የሥርዓት ያለህ!› 
ብለን ዘላቂውን መፍትሄ እንማትራለን፡፡ 
ለእናንተ ስል ነው ይሄን ‹እርምጃ› የም
ወስደው የሚለን ብዙ ነው፤ እንትና እኮ 
ያን ‹እርምጃ› የወሰደው ለእንትን ሲል ነው 
ይሉናል፡፡ ግን ግን የ‹እርምጃ› ነገር ዘላቂ 
መፍትሄ መች ሊያመጣ! አጼ ቴዎድሮስ 
የሰው እጅ የቆረጡት ለሀገር አንድነት ሲሉ 
ነው፤ አፄ ዮሐንስ አራተኛ ያን ሁሉ ህዝብ 
የፈጁት ለክርስትና ካላቸው ቀናዒነት ነው፤ 
መንግስቱ አምባገነን የሆኑት ወደው አይደ
ለም፣ ከውጭም ከውስጥም ጠላት በዝቶ
ባቸው ነው፤ መለስ ዜናዊ አፋኝ የሆኑት 
ሀገሪቱንና ህዝቡን ከሽብር አደጋ ለማዳን 
ነው…ይሉናል፡፡ ሁሉም ጥፋት ነው፤ 
ሁሉም የ‹እርምጃ› መንግስታት የጉልበት 
ነገረ-ስራ ነው፡፡ አንዳቸውም ግን የእኛን 
ችግር የሚፈታ ሥርዓት አላበጁም፤ የራስን 
ስልጣን የማስጠበቅ ስራ ብቻ!

አሜሪካ የቆመችው በስርዓት ነው፤ ስርዓ
ቱን ያበጁላቸው ደግሞ የቀደሙት አባቶቻ
ቸው ናቸው፤ እናም ‹‹Our Founding Fa-
thers›› እያሉ ይጠሯቸዋል፤ ዛሬም ያለመ
ታከት ያሞካሹዋቸዋል፡፡ ስርዓቱን ካበጁት 
አሜሪካውያን በኋላ የመጡትና የሚመ
ጡት አሜሪካውያን ተግባራቸው የተበጀ
ውን ስርዓት መጠበቅና ለተበጀው ስርዓት 
የበለጠ ጉልበት የሚሰጡ ተግባራትን በማከ
ናወን ነው፡፡ እገሌ መጣ እገሌ ሄደ የሚለው 

የሥርዓት ያለህ!

ወደ ገፅ 6 ዞሯል

መታሰቢያ መላእከ ህይወት ገ/ክርስቶስ
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ወደ ገፅ 10 የዞረ ...

እንግዳ

ነገረ ኢትዮጵያ፡- አቶ ቡልቻ በተለያዩ 
መድረኮች ላይ በፖለቲካ ተሳትፎዎ 
ነው የሚታወቁት፤ ነገር ግን አሁን ላይ 
ከፓርቲ ፖለቲካ ተሳትፎ የራቁ ይመስለ
ኛል፡፡ በዚህ ወቅት ስላልዎት የፖለቲካ 
ተሳትፎዎ በአጭሩ ቢነግሩኝ?

አቶ ቡልቻ፡- እኔ ከመድረክ የገባሁት የኦፌኮ መሪ 
ሆኜ ነው፡፡ አሁን የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረንስ 
(ኦፌኮ) እስኪ ወጣቶቹ ይስሩ፣ እነሱ ሲሰሩ የሚቻ
ለኝን እርዳታ አደርጋለሁ ብዬ በራሴ ፈቃድ ከፓርቲ 
ፖለቲካ ወጥቻለሁ፡፡ ‹‹Retire››  አድርጌያለሁ፡፡ እግ
ዚአብሄር ይመስገን ጤናማ ነኝ፡፡ በእድሜየ በኩል 
83 አመቴ ነው፡፡ በትምህርትም ሆነ በተፈጥሮ ስጦታ 
ትልቅ አቅም ያላቸው ልጆች ስላሉ እኔ በዚህ እድሜዬ 
መድከም የለብኝም ብዬ ነው የለቀቅኩት፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- ስለዚህ አሁን የቱንም 
የፖለቲካ ድርጅት አይወክሉም ማለት 
ነው? 

አቶ ቡልቻ፡- ልክ ነው! በግሌ ነው የምንቀሳቀ
ሰው፡፡ አሁን ምንም አልወክልም፡፡ አስተያየትም የም
ሰጠው፣ ንግግርም የማደርገው በግሌ ነው፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- መድረክ በቅርቡ አዲስ 
አበባ ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ ባደረገ
በት ወቅት ንግግር ሲያደርጉ በቦታው 
ነበርኩ፡፡ ‹‹በጋራ መምጣት ከፈለግን 
አንድ መሆን አለብን›› የሚል ንግግር 
አድርገው ነበር፡፡ ምን ለማለት ፈልገው 
እንደሆነ ሊያብራሩልኝ ይችላሉ?

አቶ ቡልቻ፡- እኔ ማለት የፈለኩት፤ የኢትዮጵያ 
ብሄሮች (ብሄሮች አሉ፡፡ የሉም ማለት አይቻልም፡
፡ ብሄሮች እንደለሉ መናገር ችግር የለውም የሚሉ 
ቢኖሩም ተሳስተዋል፡፡ እኛ አይደለም የምንፈጥራ
ቸው፡፡ እነሱ አሉ፡፡) መኖራቸውን አውቆ ከእነሱ 
ወኪሎች ጋር መነጋገር ነው፡፡ ኢትዮጵያ መነጋገሯ 
አይደለም፡፡ የብሄሮች ወኪሎች ተነጋገሩ ማለት ኢት
ዮጵያ ተነጋገረች ማለት ነው በውስጧ፡፡ የተለያዩ የፖ
ለቲካ መስመር የሚከተሉ ሰዎች አሉ፡፡ ይህ ማለት 
የአንድ ማህበረሰብ ሰዎች አንድ አይነት ፖለቲካ 
ይከተሉ ማለት አይደለም፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- በጎሳ ወይም በብሄር 
የተደራጁት አካላት ትክክል አይደሉም 
የሚሉ ሰዎች አሉ፤ ብሄር ማለት ሀገር 
ማለት ነውና ከቃሉ ጀምሮ ትክክል አይ
ደለም ይላሉ፡፡ እርስዎ ምን ይላሉ…
ለእርስዎ ብሄር ማን ነው? ብሄረሰብስ 
የትኞቹ ናቸው?

አቶ ቡልቻ፡- እኔ ‹‹ብሄር›› የሚባለውን ቃል የሰ
ማሁት የ19ና 20 አመት ሆኜ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ 
የሰማሁት፡፡ አንድ አራት ኪሎ ይገኝ የነበር ተስፋ 
ገብረስላሴ የተባለ ሰው ማተሚያ ቤት ነበር፡፡ ያ 
ማተሚያ ቤት ‹‹ተስፋ ገብረስላሴ ዘ ብሄረ ቡልጋ›› 
ይል ነበር፡፡ ይህ ምን ማለት እንደሆነ ጠይቄ አሁን 
የምረዳውን ተረዳሁ፡፡ ብሄር ማለት አሁንም እንደም
ንሰማው የአንድ ብዙ ወይንም አነስ ያለ ህዝብ አንድ
ነት፣ ወይንም ማንነት ማለት ነው፡፡ ምንም አያስቸግ
ረኝም፣ አስቸግሮኝ አያውቅም፡፡ ብሄር ማለት የህዝብ 
መገለጫ ማለት ነው፡፡ 

አቶ ቡልቻ ደመቅሳ ለረጂም ዓመታት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ተሳትፏቸው ይታወቃሉ፤ በተለይም የኦሮሞን 
ህዝብ መብት እናስከብራለን ብለው የፖለቲካ ፓርቲ መስርተው ከታገሉት ሰዎች መካከል ከፊተኞቹ አንዱ 
ናቸው፡፡ አቶ ቡልቻ አሁን ስላሉበት የፖለቲካ ተሳትፏቸውና ስለተለያዩ አንኳር ሀገራዊ ጉዳዮች ከጋዜጠኛ 
በላይ ማናዬ ጋር ቆይታ አድርገዋል፤ እንዲህ ይቀርባል፡-

‹‹በኢትዮጵያዊነት ማንም ከኦሮሞዎች አይበልጥም፤ 
ኦርጅናል ኢትዮጵያውያን ነን››

አቶ ቡልቻ ደመቅሳ

ነገረ ኢትዮጵያ፡- ህዝብ የተለያየና አን
ጻራዊ መገለጫዎች ይኖሩታል፡፡ በዚህ 
መሰረት እንደ ኢትዮጵያ የጋራ መገለጫ 
አይኖረንም? ‹ብሄር› የሚባሉት ቡድኖች 
መገለጫቸው ድንበር ሲያጣ ይታያል፡፡ 
ስለዚህ በጋራ የምንጋራቸውን ማንነቶ
ችስ ምን ልንላቸው ነው? 

አቶ ቡልቻ፡- ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም በዓለም 
ላይ ብዙ ሀገራት አሉ፡፡ በተባበሩት መንግስታት ላይ 
ያየኸው እንደሆነ 198 ነው ሀገራት አሉ፡፡ ኢትዮጵያ 
ከእነዚህ ሀገራት አንዷ ናት፡፡ እኔ ከእነዚያ መካከል 
አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያ ዜጋ ነኝ፡፡ ልክ አንድ 
ቤተሰብ ብዙ ሰው እንደሚኖረው እኛም ሀገራችን 
ውስጥ ስንገባ ብዙ አይነት ኢትዮጵያውያን አሉ፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- እገሌ ብሄር፣ እገሌ 
ደግሞ ብሄረሰብ ነው ብለው በምሳሌ ሊያ
ስረዱኝ ይችላሉ?

አቶ ቡልቻ፡- እኔ እንደሚገባኝ ነው የምሰጥህ፡፡ 
ኦሮሞ ማለት ኦሮምኛ የሚናገር፣ በምስራቅ፣ መካከለ
ኛውና ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚኖር፣ አብዛኛውን ጊዜ 
ግብርና መኖሪያቸው የሆነ መልካቸው (ከሌላው ኢት
ዮጵያውያን ይለያል አልልም) ጥቁርም አይደሉም፣ 
ቀይም አይደሉም፡፡ ብዙው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ
ዚህ ነው፡፡ ኦሮሞ እንዲህ አይነት ህዝብ ነው፡፡ ውስጥ 
የገባህ እንደሆነ ስነ ልቦና፣ የጋራ አመለካከት የመሳሰሉ 
የእያንዳንዱ ሰው ፍርድ አለ፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- አንዳንድ ፖለቲከኞች 
‹‹ብሄር›› የሚባሉትን ጎሳ፣ እንዲሁም 
ድርጅቶችን ‹‹የጎሳ ድርጅት›› ይሏቸዋል፡
፡ እርስዎ ይስማማሉ?

አቶ ቡልቻ፡- አልስማማም! ጎሳ ሌላ ነው፡፡ እኔ የአ
ማርኛ ሊቅ ባልሆንም መናገር እችላለሁ፡፡ ጎሳ የሚባል 

ቃል፤ እኔ እንጃ?! ኦሮሞ ጎሳ ነው እንዴ? ኦሮሞ ጎሳ 
አይደለም! አንድ ህዝብ ነው፣ ጎሳ አይደለም፡፡ ምን 
አልባት የሚዛመዱትን ከሆነ ኦሮሞ ውስጥ ብዙ እርስ 
በእርሳቸው የሚዛመዱ አሉ፡፡ እኔ በተወለድኩበት 
ወለጋ ውስጥ በራሱ ብዙ ብዙ ጎሳዎች አሉ፡፡ ጎሳ እንኳ 
ብዙም ትርጉም የለውም፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- እንደ ሩዋንዳ ያሉ 
ሀገራት አንድን ህዝብ ቋንቋን ወይም 
ጎሳን መሰረት አድርጎ በፖለቲካ ማደ
ራጀት በህግ ከልክለዋል፡፡ በጎሳ መደ
ራጀት በተለይ በፖለቲካ ፓርቲ ደረጃ 
ምን ያህል ያስኬዳል? ለሀገር አንድነትስ 
ተጽዕኖ አይኖረውም?

አቶ ቡልቻ፡- እኔ እንደሚመስለኝ፣ ኢትዮጵያ 
ውስጥ ዘጠና ሚሊዮን ህዝብ ነው የሚኖረው፡፡ እግ
ዚአብሄር ይመስገን መታወቂያ ስለሰጠን እንጂ ካለዚ
ያማ ማን ምን እንደሆነም አይታወቅም፡፡ አሁን ግን 
አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ.. በጣም ደስ የሚል መግለጫ፡፡ 
እሱማ ባይኖር ማን ነበር የምንባለው? የትግሬ ህዝብ 
በራሱ መሪዎቹን መርጦ ወደ ዋናው ከተማ ይመጣል፡
፡ ኦሮሞ በራሱ ክልል የራሱን መሪዎች መርጦ ወደ 
አዲስ አበባ ይመጣል፡፡ እነዚህ መሪዎች ኢትዮጵያን 
እንዴት እንምራት ብለው ሊስማሙ ይችላሉ፡፡ ሊነ
ጋገሩ ይችላሉ፡፡ አንድ ህዝብ በስሙ መጠራቱ ምን 
ከፋ? ችግሩ እኛ ኢትዮጵያውያን አይደለንም ሲባል 
ነው፡፡ ህወሓት፣ ኦነግና አሁን ኢህአዴግ ውስጥ 
ያለው የአማራ ድርጅት ኢትዮጵያዊ አይደለንም ይሉ 
ነበር፡፡ ችግሩ የሚመጣው እንዲህ ሲሆን ነው፡፡ ይህ 
ሳይሆን በስሙ ተጠርቶ፣ ከሌሎች የኢትዮጵያ ዜጎች 
ጋር ተዋዶና ተፋቅሮ፣ እየተረዳዳ፣ እየሰራ ቢኖር ምን 
ችግር አለው?

ነገረ ኢትዮጵያ፡- እርስዎ በፓርቲ ደረጃና 
በግል እንደሚታገሉለት የሚናገሩለት 
የኦሮሞ ህዝብ ሰፊ መሰረት ያለው 

መሆኑ ይታወቃል፡፡ የኦሮሞ ህዝብ ሰፊ 
መሰረት ያለው ሆኖ እያለ በቋንቋ በመ
ደራጀት መብቱን አስከብራለሁ ማለት 
ለክብሩ የሚመጥን አይደለም የሚሉ 
አካላት አሉ፡፡ የኦሮሞ ህዝብ በቋንቋ 
ከመደራጀት ይልቅ በህብረ ብሄራዊነት 
ተደራጅቶ በኢትዮጵያ የተሻለ ለውጥ 
ማምጣት አይችልም? በአንድ ክልል፣ 
በአንድ ማዕቀፍ ብቻ ተወስኖ መደራጀት 
ለክብሩ የሚመጥን ነው ብለው ያስባሉ?

አቶ ቡልቻ፡- የኦሮሞ ህዝብ ከ37 እስከ 40 
ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ነው፡፡ ግን አዋቂዎችና የተማ
ሩት የሚሉትን ልንገርህ፡፡ እኛ የኢትዮጵያ አካል ነን፡
፡ የትም መሄድ አንፈልግም፡፡ ኦሮምኛ እንናገራለን፡፡ 
ግን ኢትዮጵያውያኖች ነን፡፡ በኢትዮጵያዊነት ማንም 
ከእኛ አይበልጥም፡፡ እኩል ነን፡፡ እገዛችኋለሁ፣ እበል
ጣችኋለሁ፣ ቋንቋችሁን አፍናለሁ፣ የሚሉ ካሉ እንታገ
ላቸዋለን፡፡ እንጂ የትም አንሄድም፡፡ አገራችንን ትተን 
የት እንሄዳለን? ዛፍ እንኳ ስታየው ቅርንጫፉ ነው 
የሚወድቀው፡፡ ዋናው ግንድ ይቆማል፡፡ ኦሮሞ ግንድ 
ነው፡፡ ማንም ሰው ለኦሮሞ አንተ እንዲህ ነህ፣ አንተ 
እንዲህ ነህ ብሎ ሊነግረው አይችልም፡፡ ኦሮሞ ምን 
እንደሆነ ራሱን ያውቃል፡፡ እንዲያውም ኦሮሞ ይህ 
ሀገር የእኔ ነው፣ ከሌሎች ጋር ተጋርቼ እኖራለሁ ብሎ 
ነው የሚያምነው፡፡ ስለዚህ ነው እንገነጠላለን የሚሉ 
ሰዎች ያልተሳካላቸው፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- ታዲያ ኦሮሞ ግንድ 
ሆኖ እያለ እንደ ቅርንጫፍ ነጥሎና 
ጠበብ አድርጎ መደራጀት ለምን አስፈ
ለገ?

አቶ ቡልቻ፡- ኦሮሞዎች፣ እኛ ኦርጅናል ኢትዮ
ጵያውያን ነን፡፡ ኢትዮጵያውያን ሆነን ግን ለፖለቲ
ካና ማህበራዊ ህይወት እንደራጃለን፡፡ ቋንቋችን ስንና
ገር ነው የምንግባባው፡፡ አማርኛም እንናገራለን፣ ነገር 
ግን አማርኛም የማያውቅ አለ፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ 
ለምን ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ አማራ፣ ጉራጌ ተብሎ ይጠራል 
ብለው የሚከራከሩት አብዛኛውን ጊዜ የቀድሞ የሹማ
ምንት ልጆች ናቸው፡፡ የግራአዝማቹ፣ የቀኝአዝማቹ፣ 
የራሱ የቀኝአዝማቹ ዝምድና ያላቸው ሰዎች ናቸው፡
፡ እነሱ የሚመኙት ወደ ድሮው፣ ወደመሪነት፣ ወደ
ማዘዝ ቦታ ነው የሚመኙት፡፡ የፌደራል ጉዳይ ደግሞ 
ይነሳል፡፡ ለምንድን ነው ሁላችንም አንድ አዳራሽ 
ውስጥ የማንኖረው? ለምንድን ነው እያንዳንዱ ሰው 
ከሌላው ተወዳድሮ ቆንጆ ቤት ሰርቶ ለብቻው የሚኖ
ረው? ፌደሬሽን የሚጠሉ ሰዎች ምንድን ነው የሚፈል
ጉት? በ1983 ዓ.ም ፌደራሊዝም ከመገንጠል ይሻላል 
ተብሎ እኮ ነው የመረጥነው፡፡ ያኔ ሁሉም፤ ኦነግም፣ 
ህወሓትም፣ አማራም፣ ሲዳማም... ሁሉም ብሄር ፌደ
ራሊዝምን የመረጥነው እንገነጠላለን የሚሉትን ሰዎች 
ለማሸነፍ ነው፡፡ እኔ ኢትዮጵያ ከፌደራሊዝም ውጭ 
ተስፋ አላት ብዬ አላምንም፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- አሁንም ቢሆን ከፌደ
ራሊዝም ውጭ አማራጭ ይዞ የመጣ 
የፖለቲካ ፓርቲ ያለ አይመስለኝም፡፡ 
ልዩነቱ በቋንቋ/ጎሳ/ብሄር ከሚሆን ይልቅ 
አስተዳደራዊ አመችነትና ሌሎች መስፈ
ርቶች መታየት አለባቸው የሚል ነው፡
፡ እርስዎ አሁን እንደሚናገሩት ግን ኢህ
አዴግ የሚጠቀምበት ቋንቋን መሰረት 
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 ፖለቲካ

ጌታቸው ሺፈራው

ወደ ገፅ  12 የዞረ ...

ወደ ገፅ 10 ዞሯል ...

የሞት ቅጣት ፖለቲካ

ለእድገታችን እንቅፋት የሆኑ መራር እውነታዎች
ባለፉት ሁለት አስርት አመታት በርካታ 
የውሃ ግድቦች፣ መንገዶች፣ ትምህርትና 
የጤና ተቋማት ተገንብተዋል ይባላል፡
፡ ወደ ሰላሳ ዩንቨርስቲ አለን ይሉናል፡፡ 
በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች የዩንቨ
ርስቲ ቅጥር ግቢዎች ለመርገጥ በቁ እየታ
ባለ ነጋ ጠባ በብዙሃን መገናኛዎች ሲነገር 
ይሰማል፡፡

አብዛኛዎቹ በባዕድ ሀገር ተስደው 
የሚኖሩ ኢትጵያውያን (diaspora) በከፍ
ተኛ ጭንቀት ውስጥ የሚገኙት ስለ ሀገ
ራቸው መጻኢ እድል በመጨነቅና በሀገር 
ፍቅር ስሜት ውስጥ ሆነው ነው፡፡ አንዳ
ንዶች ደግሞ ከፍተኛ የእውቀት ደረጃ 
ላይ የሚገኙ እዚህ ሀገር ውስጥ ያንገሸገ
ሸንን የጎሳ ፖለቲካ አራማጆች መሆናቸው 
ሲታሰብ ምንኛ ያሳምማል፡፡ አንድ ሀይማ
ኖት ተከታይ የሆኑ የአንድ ሀገር ተወላጆች 
በጎሳ መርዝ ተለክፈው በተለዩ አብያተ ክር
ስቲያን እስከማስቀደስ ደረጃ ደርሰዋል ሲባል 
ምን ይሰማን ይሆን? ከዚህ  በላይ ብሄራዊ 
ውርደት (እብደት) አለን? ስንቶችስ ኢትዮጵ
ያውያን ሳይንትስቶች ናቸው ይህችን ሀገር 
ከድህነት ማጥ ለማውጣት ሙከራ ያደረ
ጉት፣ አምባገነኑን ስርዓት ተሹዋሚዎችን 
ሴራ ሳንዘጋ ማለቴ ነው፡፡

ይህች ሀገር እኮ ፕ/ር ጥላሁን ይልማ፣ 
ሳይንቲስት አጄታ ጋቢሳ፣ የሂሳብ ሳይንት
ስት ፕ/ር ደጀኔ ላቀው፣ ሳይንትስት ቅጣው 
እጅጉ ወዘተ ያፈራች ነች፡፡ ዛዲያ ለምን
ድን ነው እንዲህ መከራ ውስጥ ወድቃ የቀ

ረችው… ፕ/ር ጥላሁን ይልማ አሜሪካን 
ሀገር ካሉ የሙያ አጋሮቻቸው ጋር በመተባ
በር የሞለኪዩላር ባይሎጂ የምርምር ተቋም 
በደብረ ዘይት ከተማ ለማቋቋም ከአመታት 
በፊት ጠይቀው ስላልተሳካላቸው እዛው 
አሜሪካን ቀልጠው ቀርጠዋል፡፡  በነገራችን 
ላይ ይህ የምርምር ተቋም ዋንኛው አላማ 
የወባ በሽታን መከላከልና ማጥፋት ሲሆን 
ኢትዮጵያን ማእከል በማድረግ ለመላው 
አፍሪካ መድህን ለመሆን የታሰበ የምርምር 
ተቋም ነበር፡፡ ፕ/ር ጋቢሳም ቢሆን ለኢት
ዮጵያውያን ቀርቶ ለታዳጊ አገር ገበሬዎች 
የሚጠቅም የምርምር ባለቤት ናቸው፤ ኢት
ዮጵያ ግን በምርጥ ልጇ የአይምሮ ጭማቂ 
ውጤት ለምን ተጠቃሚ መሆን አልቻለ
ችም፣ ወገኖቼ ጠይቁ፡፡

ላለፉት አርባ አመታት ኢትዮጵያ እያሉ 
ዘወትር የሚያነቡ የኢትዮጵያ ጉዳይ እንቅ
ልፍ የነሳቸው የዚች ሀገር ልጆች እንዳሉ 
ኹሉ በተቃራኒው የተሰለፉም አልጠፉም፣ 
እንደእኔ የፖለቲካ አመለካከት፡፡ ለአብነትም 
የህወሓት/ኢህአዴግ አባል የሆነ በሙሉ 
ሰይጣን ነው ብለው የሚያሰቡ ሞልተዋል፡
፡ በእኔ በኩል በሚሊዮን የሚቆጠሩት የህ
ወሓት/ኢህአዴግ አባላት መላ ህዝብን 
መወከል እንደማይችሉ የፖለቲካ ታጋዮች 
መገንዘብ አለባቸው ባይ ነኝ፡፡ ይህ ማለት 
ግን ካድሬዎቹ ሀገርን አላደሙም ማለት 
አይደለም፡፡ አድርባዮች በሁሉም የኢትዮጵያ 
ክፍሎች ነበሩ፤ ዛሬም አሉ፡፡ ልዩነት የኢ
ህአዴግ አባላት ፊት አውራሪዎች ሲሆኑ 
ሌሎቹ ደግሞ ተከታዮች ስለሆኑ ነው፡፡ 

እናንት እውነተኛ የኢትዮጵያ ልጆች ሁሉ፣ 
የእኔ ብቻ ነው ትክክለኛ የፖለቲካ አስተሳ
ሰብ ብለው የሚያስቡ የሀገር ልጆች አመለ
ካከታቸውን ካልቀየሩ በቀር ከገባንበት የፖ
ለቲካ አጣብቂኝ መውጣት የምንችል አይመ
ስለኝም፡፡ ሁላችንም እኔ እብስ አንቺ ትብሽ 
ማለት ይገባናል፤ አገራችን ታማ እያቃሰ
ተች መሆኑን ለአፍታም መዘንጋት የለብ
ንም፡፡ 

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ከታመመ ከ40 
በላይ ሆኖታል፡፡ ለምሳሌ ያህል በአሁኑ 
ዘመን የብሄራዊ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ጣቢ
ያዎች የአገዛዙ የፕሮፓጋንዳ ማሽነሪዎች 
ሆነዋል፡፡ እነኚህ መገናኛ ብዙሃን ህዝቡ ቀን 
በአይን የተመለከተውን እውነት ማታ ላይ 
በማጋነን የውሸት ቅመም በመጨመር የሌ
ለውን እንዳለ በማድረግ በዜና መልክ ያቀር
ቡታል፡፡ እንደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ 
ዘገባ ከሆነ ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገቷ 
ማራኪ ሲሆን የህዝብ ኑሮ ተሻሽሏል፤ 
የህግ የበላይነት የዴሞክራሲና ሰብአዊ 
መብቶች ገቢራዊ ሆነዋል፡፡ የመናገር፣ የመ
ጻፍና ሀሳብን  በነጻነት መግለጽ መብቶች 
ገቢራዊ ሆነዋል፡፡ ወዘተ... ወዘተ፡፡

በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ እንደ እንጉዳይ 
ፈልተው የነበሩት የነጻው ፕሬስ ውጤቶች 
ከስመው በጣት የሚቆጠሩት ብቻ መቅረታ
ቸው ነው፡፡ ነጻ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች 
በማቋቋም አገዛዙን ለመተቸት መሞከር 
‹‹ላም አለኝ በሰማይ...›› ሆኗል፡፡ በስመ ነጻ 
ኤፍ ኤም የሬዲዮ ፕሮግራም የሚያስተላ

ልፉት ነጋ ጠባ ስለ እንግሊዝ ፕሪሜየር 
ሊግ አሊያም ማህበራዊና የመዝነኛ ፕሮ
ግራም ላይ ነው ትኩረታቸው፡፡ እነ ዛሚ 
ኤፍ ኤም ወይም ሌሎች እነርሱን መሰል 
በሬዲዮ ሞገድ ድምጻቸው ስለተሰማ ነጻነ
ትን ሚያሳይ አይመስለኝም፡፡ ኢትዮጵያ 
ዛሬም የነጻና ገለልተኛ ሬዲዮ ጣቢያ ምድረ 
በዳ ናት፡፡ 

በሌላው የሳንቲሙ ግልባጭ በተለይ ከውጪ 
ሀገር  ወደ ኢትዮጵያ የሚተላለፉ አንዳ
ንዶች ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደመጡ 
አይመስለኝም፡፡ አልፎ አልፎም ቢሆን 
አገዛዙ የሚሰራውን በጎ ምግባር መዝገብ 
እንደ ክህደት ይቆጥሩጣል፡፡ በተረፈ በሀገር 
ውስጥ የሚታተሙ ጋዜጦችና መጽሄቶች 
በአብዛኛው እንዲሁም ከውጭ ሀገር የሚተ
ላለፉ አንዳንድ ቴሌቨዥን ጣቢያዎች እንደ 
ኢሳት (ESAT) የመሳሰሉት በግሌ ኃላፊ
ነት የሚሰማቸው ናቸው ማለት እችላለሁ፡
፡ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ የሚዘግቡ የሚተ
ነትኑ ድረ-ገጾች ሬዲዮ ጣቢያዎች ጋዜጦ
ችና መጽሄቶች በተለይ በአገዛዙ ቁጥጥር 
ስር የወደቁትና በውጭ ሀገር ያሉ አንዳ
ንድ ድረ-ገጾች በእውነት ስለ እውነት ብለው 
የህዝብ ድምጽ እንዲሆኑ በተለይ ሰላማዊ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች በብርቱ መታገል መወ
ያየት አለባቸው፡፡

በታደሉት ሀገራት ፕሬስ እንደ አራተኛው 
መንግስት ይቆጠራል፡፡ ስለሆነም ለቁጥር 

ደረጀ መላኩ (tilahungesses@gmail.com)

‹‹ህይወት ጠፋ ተብሎ ሌላ ህይወት 
ማጥፋት በቀል እንጂ ፍትህ ሊሆን አይ
ችልም፡፡›› ታዋቂው ደቡብ አፍሪካዊ ቄስ 
ዴዝሞንት ቱቱ 

የሞት ቅጣት ከድሮ ዘመን ጀምሮ በአብ
ዛኛው ከፖለቲካና ከኃይማኖታዊ ስርዓት 
አፈነገጡ የተባሉ የስርዓቱ ተቃዋሚ
ዎች ላይ ስልጣን ላይ በሚገኙት አካላት 
ሲፈጸም የኖረ ቅጣት (በቀል) ነው፡፡ በእር
ግጥ ከሮም ዘመን ጀምሮ አንዳንድ ለአገ
ራቸው የሚጨነቁ ስርዓቶች በአገራቸው 
ብሄራዊ ጥቅም ላይ ችግር አደረሱ የሚ
ሏቸው ሰዎች ላይ ይህን ቅጣት ተግብረ
ዋል፡፡ ነገር ግን አሁንም ድረስ በስፋት 
የፖለቲካ መሳሪያ መሆኑ አልቀረም፡፡ 

በአሁኑ ወቅት 58 ያህል የዓለም አገራት 
የሞት ቅጣትን በስፋት ተግባራዊ ያደ
ርጉታል፡፡ ከእነዚህ መካከል አብዛኛዎቹ 
የአረብ አገራት ሲሆኑ ቀሪዎቹ ደግሞ 
ከግራ ዘመምነታቸው ያልወጡና በአ
ምባገነን ስርዓት ስር የሚገኙ አገራት 
ናቸው፡፡ የሞት ቅጣትን ተግባራዊ ከሚ
ያደርጉት መካከል ደግሞ 7ቱ በዘር ማጥ
ፋትና በመሳሰሉት ከባድ ወንጀሎች 
ካልሆነ በስተቀር ከስርዓቱ ጋር የተቃረነ
ውን ሁሉ ለመበቀል አይጠቀሙበትም፡
፡ ቀደም ባለው ጊዜ የሞት ቅጣትን ሲተ
ገብሩ የነበሩ 35 ያህል አገራት በአሁኑ 
ወቅት እንደማያስፈልግ በመግለጽ ተግ
ባራዊ እንደማያደርጉ ያሳወቁ ናቸው፡፡  
98 አገራት ጭራሹን ከህጋቸው አውጥ
ተውታል፡፡ 

90 በመቶው የሚሆነው የሞት ቅጣት 
ተግባራዊ የሚሆነው ኤሲያ ውስጥ 
ሲሆን ቻይና የሞት ቅጣትን ከሚተ
ገብሩ አገራት መካከል ቀዳሚዋ ናት፡፡ 
የቻይና መንግስት ለሚወስደው እርምጃ 
ብሄራዊ ጥቅምን በምክንያትነት ቢያነ

ሳም የሞት ቅጣት የሚፈጸምባቸው በሰ
ላማዊ መንገድ ስርዓቱን የሚቃወሙት 
መሆናቸው ይነገራል፡፡ 

ኢትዮጵያና የሞት ቅጣት 

‹‹ወንጀለኛ የሚባሉት ህይወታቸውን 
የሚያጡት በህግ ስር ሳይሆን በሌሎች 
ሰዎች እጅ ነው፡፡›› ጆርጅ በርናንድ፣ 
ጸሐፊ

በአገራችን ገዥዎች ስልጣናቸውን 
ይጋፋሉ ያሉትን ተቀናቃኝ በእስር 
አሊያም በሞት ሲቀጡ እንደነበር ከታሪክ 
እንረዳለን፡፡ ለስልጣን ሲባል አባት 
ልጁን፣ ልጅ አባቱን አሊያም ሌሎችም 
እርስ በእርስ ተገዳድለዋል፡፡ እነሱ ከስ
ልጣን እስኪወርዱ ድረስ ለእስራት ተዳ
ርገዋል፡፡ ይህ ተቃዋሚን ድራሹን የማ
ጥፋት የገዥዎች ባህል እነአጼ ኃይለስላ
ሴም አስቀጥለውታል፡፡ አጼ ኃይለስላሴ 
ለአገሩ ብሄራዊ ጥቅም ሲል በልጁ እንኳ 
ያልተደራደረውን በላይ ዘለቀን ከባንዳ
ዎች ጋር ሆነው በስቅላት ቀጥተውታል፡
፡ እያደርም ቢሆን ለውጥ ባላመጣው 
የንጉሱ ስርዓት ላይ መፈንቅለ መንግስት 
በሞከሩበት የቀድሞ ታማኞቻቸው ላይ 
ተመሳሳይ የሞት ቅጣት በቀል እርምጃ 
ወስደዋል፡፡

የኃይለስላሴ ስርዓትን ገርስሶ ስልጣን 
ላይ የወጣው ደርግ ያስቀጠለው ኃይለ
ስላሴ ከሌሎቹ ገዥዎች በውርስ ተቀ
ብለው በተጠናከረና በዘመናዊ መንገድ 
ያስተላለፉትን ጸረ-ተቃውሞ የፖለቲካ 
ባህል ነው፡፡ ወዲያውኑ የንጉሱ ስርዓት 
ተዋናይ ነበሩ ያላቸውን ለቃቅሞ አሰረ፡
፡ በተለምዶ 60ዎቹ ተብለው የሚጠሩት
ንም ረሸነ፡፡ አክሊሉ ኃብተወልድን የመ
ሳሰሉት በጣሊያን ወረራም ሆነ ደርግ 

ቆሜለታለሁ ሲለው ለነበረው የአገር አን
ድነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ኢትዮ
ጵያውያን በደም ፍላትና በጥላቻ ተረሽነ
ዋል፡፡ የቀድሞው ፕሬዝደንት መንግስቱ 
ኃይለማርያም ‹‹የመንግስቱ ኃይለማር
ያም ትዛታዎች›› በተባለው መጽሃፍ ላይ 
እነዚህን አዛውንቶች የተረሸኑበትን ምክ
ንያት ሲገልጽ ‹‹እነሱ እኮ በላይ ዘለቀን 
ሰቅለዋል፣ ጀኔራል መንግስቱና አቶ ግር
ማሜን ገድለዋል...›› ሲሉ ለመከራከር 
ሞክረዋል፡፡ እነ አክሊሉን የገደሉት  መን
ግስቱ ለበላይና እነ ግርማሜ ተቆርቋሪ 
ነኝ ማለታቸው አጠራጣሪ ቢሆንም በአ
ዛውንቶቹ ላይ የተወሰደው እርምጃ ግን 
ግን ከበቀል ውጭ ምንም ሊባል አይ
ችልም፡፡

ዘመነ ኢህአዴግ

ከ1983 ዓ.ም በኋላ የደርግ ባለስልጣናት 
በሞት የተቀጡ ቢሆንም ወደ እድሜ ልክ 
ተዛውሮላቸው አብዛኛዎቹ ተፈትተዋል፡
፡ ከዚህ ይልቅ ስልታዊ በሆነ መንገድ 
የሞት ቅጣት የተወሰነባቸውም አል
ጠፉም፡፡ ከእነዚህ መካከል እስር ቤት 
ውስጥ በደረሰባቸው ስቃይ እንዲሞቱ 
የተደረጉትን ፕሮፌሰር አስራት ወልደ
የስን መጥቀስ ይቻላል፡፡ በአሁኑ ወቅት 
በኢትዮጵያ ስለሞት ፍርደኞች መረጃ 
ለማግኘት ከባድ መሆኑን የሚያመለክ
ተው አምነስቲ ኢንተርናሽናል እ.ኤ.አ 
በ2013 በአጠቃላይ 123 ያህል የሞት 
ፍርደኞች እንዳሉ በሪፖርቱ አስታው
ቋል፡፡ ለምሳሌ ያህል እ.ኤ.አ በ2010 
ከሳህራ በታች ባሉ 24 አገራት 333 
የሞት ቅጣት ፍርዶች የተሰጡ ሲሆን 
ከእነዚህ መካከል አምስቱ ኢትዮጵያ 
ውስጥ ናቸው፡፡ እ.ኤ.አ በ2007 ኢትዮ
ጵያ የሞት ቅጣት ተግባራዊ ካደረጉ 25 
አገራት መካከል አንዷ ናት፡፡ ከእነዚህ 
አገራት መካከል 14 አገራት የሸሪዓ ህግ 
ሙሉ በሙሉም አሊያም በከፊል የሚተ

ገበርባቸው ናቸው፡፡ ሌሎቹ ደግሞ እንደ 
ቻይና እና ቬትናም ያሉ በኮሚኒስት 
ቀመስ ገዳይ ስርዓት የሚገዙ አገራት 
ናቸው፡፡ 

ምንም እንኳ ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ 
የሞት ፍርደኞች ቢኖሩም እስካሁን የተ
ተገበረው በሁለት ሰዎች ብቻ ላይ እንደ
ሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ይህም እስ
ካሁን ገዥዎች እየተቀባበሉ ያስቀጠሉ
ትን የሞት ቅጣት ፖለቲካ ባህል ለማ
ስቀረት ተስፋ ተጥሎበት ነበር፡፡ በደር
ግና በኃይለስላሴ ዘመን አንድም ምላጭ 
ስበው የገደሉ፣ አሊያም ያለፈ መንግስት 
ስር ሆነው አስገድለዋል የተባሉት ላይ 
ነበር እርምጃው የተወሰደው፡፡ ኢህአዴግ 
በደርግ ባለስልጣናት ላይ አስተላልፎት 
የነበረው ተመሳሳይ ነው፡፡ ችግሩ ግን በገ
ደሉት ብቻ ያልተወሰነ መሆኑ ነው፡፡ 
በ1997 ላይ ኢህአዴግን ስለሰላም፣ ስለአ
ገር አንድነት ለማስተማር የሞከሩት የቅ
ንጅት አመራሮች ነጻ አውጭነቱን ባልቀ
የረው ህወሓት/ኢህአዴግ በአገር ክህደት 
ወንጀል ተከሰው ታሰሩ፡፡ ከዛም በኋላ 
ከግንቦት ሰባት ጋር በመሆን የመንግስት 
ግልበጣ ለማድረግ ሙከራ አድርገዋል 
የተባሉ ኢትዮጵያውያን ተይዘው የሞት 
ፍርድ ተፈረደባቸው፡፡ የግንቦር 7 አባላት 
ናችሁ የተባሉ ጋዜጠኞች ሳይቀር የሞት 
ፍርደኛ ሆኑ፡፡ 

በዓለም ላይ የሞት ፍርድ ከሚፈረድባ
ቸው ወንጀሎች መካከል ሰውን በአሰቃቂ 
ሁኔታ የገደሉ፣ የጦር ወንጀልና የዘር 
ጭፍጨፋ ላይ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ 
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ከገፅ 3 የዞረ ... የስርዓት ያለህ
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የምጀመረው አህያ ተናገረች በተባለችው 
ነገር ነው፡፡ አህያ ማር አይጥማትም 
ይባላል፤ እንዴት ነው ተብላ ስትጠየቅ፡፡ 
‹‹ማን ሰጠኝና?›› አለች ይባላል፡፡ ብዙ ጊዜ 
ንባብ ልማድ ነው ይባላል፡፡ ግን ለሰው ማን 
እንዲያነብ ሰጠውና?! ኤግዚቪሽን አዳራሽ 
መጽሃፍ ለመግዛት የሚጋፉትን ሰዎችን 
ያየ ከዚህ አገር መጽሃፍ የሚያነብ ሰው 
የለም የሚሉትን ሰዎች የሚገዳደር ነው፡፡ 
ምክንያቱም ከግማሽ በላይ የሚሆነውን ኃላ
ፊነት የሚወስደው አቅራቢው ነው፡፡ አንድ 
መጽሃፍ ወይንም መጽሄት አሳትሞ ከማ
ከፋፈል ጫት ማከፋፈል ቀላል በሆነበት 
አገር ውስጥ ሰውን ለምን አታነብም ብሎ 
መውቀስና የአንባቢ ችግር አለ ብሎ ለመው
ሰድ ይቸግረኛል፡፡ ለሰው የሚያነበውን ነገር 
ማን ሰጠው? 

በሌሎች አገራት ስናይ በፌደራል ደረጃ 
‹‹ናሽናል ላይብራሪ›› ተብሎ ትልቅ ቤተ-
መጽሃፍት ይኖራል፡፡ ከዛ በኋላ ደግሞ 
‹‹ስቴት ላይብራሪ›› አለ፡፡ በእርግጥ እኛ 
አገር ናሽናል ላይብራሪ አለ፡፡ ነገር ግን 
አሁን አዲሱ ህንጻ ከተሰራ በኋላ ተቃለለ 
እንጂ እስካሁን ውስጥ ገብቶ ቦታ ለማግኘ
ትም ከባድ ነበር፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ 
አራት አምስት ክልሎች ድሮ የነበሩትን 
አብያተ-መጽሃፍት እንዴት እንደሚያስተ
ዳድሩ አይቻለሁ፡፡ የአዲስ አበባን ጨምሮ 
ብዙዎቹ ቤተ-መጽሃፍት ባለቤት የላቸ
ውም፡፡ አንዴ አስተዳደርና ጠቅላላ አገልግ
ሎት ይወስዳቸዋል፤ አንዴ ትምህርት ቢሮ 
ይወስዳቸዋል፤ በኋላ ላይ ደግሞ ወጣት 
አደረጃጀት የሚባሉት ሲጀምሩ ማንበብ ያለ
ባቸው ወጣቶች ብቻ ይመስል የወጣት አደ
ረጃጀት ናቸው ተባለ፤ በኋላ ላይ የሴቶ
ችና ህጻናት የሚባለው ሲመጣ የሴቶችና 
ህጻናት ናቸው ተባለ፡፡ በአጠቃላይ ባለቤታ
ቸው ማን እንደሆነ ለማወቅ አልተቻለም፡
፡ እናም እኛ አገር ‹‹ስቴት ላይብራሪ›› አለ 
ብዬ ለመናገር ይከብደኛል፡፡ 

እንግሊዝ ብንሄድ በንጉሳዊ ቤተሰቡ ስር 
ንግስቲቱ ነች አርካይቭና ላይብረሪን የም
ትቆጣጠረው፡፡ አውስትራሊያ ብንሄድ ልክ 
እንደ እንግሊዝ ናሸናል፣ ስቴትም ሆነ 
በወረዳ ደረጃ የሚገኙት ላይ ያሉትን ላይ
ብራሪዎች የሚቆጣጠሩት የንጉሳዊያን 
ቤተሰቡ በተለይም ንግስቲቱ ናች፡፡ እኛ 
አገር ይህ የለም፡፡ ምን አልባት የምታውቁ 
ሰዎች ኩራዝ አሳታሚ ድርጅት የሚባል 
በነበረበት ጊዜ የእኛ አገር ደራሲያን የሰጧ
ቸው ረቂቆች የት እንዳሉ ብታዩ እኛ አገር 
ላይ ለንባብ ያለውን ቦታ በደንብ ያሳያች
ኋል፡፡ ወደ አቃቂ ብቅ ብትሉ የብዙ ደራሲ
ያን ረቂቆቹ አንድ ትልቅ የቆርቆሮ መጋዘን 
ውስጥ ተቀምጠው ከእኛ ይልቅ አይጦቹ 
የማንበብ አጋጣሚ አግኝተዋል፡፡ ዛሬ በጣም 
የምናደንቃቸውን ትልልቅ ደራሲያን ጽሁፍ 
ያሳተመው ትምህርት ሚኒስቴር ነው፡፡ እን
ዲያውም አንድ ሰው መጽሃፍ ሲያሳትም 
ለትምህርት ቤቶቹ እንዲዳረስ መጀመሪያ 
ለትምህርት ሚኒስቴር ነበር የሚሰጠው፡
፡ ያ ትልቅ ተቋም ምንም የለኝም ብሎ 
ሲቀመጥ የእኛ አገር የንባብ ባለቤት ማን 
እንደሆነ ያሳየ ጉዳይ ነው፡፡ 

በሌላ በኩል ደግሞ አነባለሁ የሚለው 
ዜጋም ሊወቀስ የሚችልበት አጋጣሚ አለ፡
፡ ብዙዎቻችን ሱቅ ሄደን እቃ እንገዛለን፡
፡ እቃውን በካርቶን እንደታሸገ እናመጣ
ዋለን፡፡ ስንቶቻችን ውስጡ የተጻፈውን 
ማንዋል የማንበብ ልማድ አለን? እንዲያ
ውም ብዙዎቹ እቃውን ከማይሆን ሶኬት 
ላይ ሰክተው ካቃጠሉ በኋላ ነው ስለ እቃው 
የሚያውቁት፡፡ ስንቶቻችን የእቃዎች አገል
ግሎት የሚያልቅበትን ዘመን የማንበብ 
ልማድ አለን? ስንቶቻችንስ የመንገድ ምል
ክቶችን የማንበብ ልማድ አለን? የምንገዛው 
መድሃኒት የት ቦታ ላይ መቀመጥ እንዳለ
በት፣ ለስንት አመት ልጅ መሰጠት እንዳ
ለበትና መቼ እንደሚወሰድ ካርቶኑ ውስጥ 
አለ፡፡ ስንቶቻችን ይህን የማንበብ ልማድ 
አለን? ንባብ ከእለት ተዕለት ጉዳዮቻችን 
ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው፡፡ አንድ ሰው 
መጽሃፍና ጋዜጣ ላያነብ ይችላል፡፡ ሳያነብ 
ከኖረ ግን ይህ ሰው እየተጎዳ ነው፡፡ ይህም 
በመሆኑ ምልክቶች እንዲነበቡ የሚያስቀ
ምጡ ተቋማት እንኳ ትኩረት አይሰጡ
ትም፡፡ ምሳሌ ላንሳ!

‹‹መጽሐፍትና ጋዜጦች ለወጣቱ ሩቅ ናቸው››
ዲ/ን ዳንኤል ክብረት

ቀለበት መንገድ ላይ ሁሌም ሳየው የሚያስ
ቀኝ አንድ ምልክት አለ፡፡ ልክ የቦሌ ኤርፖር
ትን ተሻግራችሁ ወደታች ስትሄዱ ወደቦሌ 
ኤርፖርት የሚያሳየውን መንገድ ለመግ
ለጽ የተሰራ ትልቅ ታፔላ አለ፡፡ ታፔላው 
‹‹ቦሌ አየር መንገድ›› ይላል፡፡ ኢትዮጵያ 
ውስጥ ቦሌ አየር መንገድ የሚባል የለም፡
፡ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድና አቢሲ
ኒያ የበረራ አገልግሎት ነው፡፡ ቦሌ አውሮ
ፕላን ማረፊያ አለ፣ ቦሌ አየር መንገድ ግን 
የለም፡፡ የኢትዮጵያ አየር መንገድም ቦሌ 
አየር መንገድ የሚባል የለም ብሎ አልተ
ቃወመም፡፡ የኤርፖርቶች ድርጅትም አል
ተቃወመም፡፡ ሁለቱም ተስማምቷቸዋል፡፡ 
እኛም አልተቃወምንም፡፡ ምክንያቱም ተስ
ማምቶናል፡፡ ስለማናነበው ማለት ነው፡፡ 

ለድርጅቶች አህጽሮት ይጻፋል፡፡ እኔ የአንድ 
የግብርና ምርምር ድርጅትን ሰዎች ሁሉ 
ለምንድን ነው እንዲህ አድርጋችሁ የጻፋ
ችሁት ብዬ ጠይቂያቸዋለሁ፡፡ ወደ አህጽ
ሮት ሲያመጣው ግ.ም.ማ.ድ ነው የሚለው፡
፡ ይህን ጽፎ እንዴት አንድ መስሪያ ቤት 
በሰላም ይኖራል? እንዴት በሰላም ውሎ 
ያድራል? ኃላፊዎቹም ምንም አልተሰማ
ቸውም፣ ሰራተኞቹም አልተሰማቸውም፡፡ 
የት ነው የምንሰራው ሲባሉ ግ.ም.ማ.ድ 
ነው የምንሰራው ይላሉ፡፡ ማንበብ መታየት 
ያለበት ጋዜጣና መጽሃፍ ከማንበብ ብቻ 
አይደለም መታየት ያለበት፡፡ ጭራሽ ነገሮ
ችን አናነባቸውም፡፡ አትግቡ ተብሎ ቢጻፍ 
ብዙ ሰው ይገባል፡፡ ከገባ በኋላ ውጣ ሲባል 
ነው ‹‹ለምን?›› የሚለው፡፡ ስለሆነም ከእ
ያንዳንዱ ጉዳያችን ጋር ማንበብ መያያዝ 
አለበት፡፡ ልጆቻችንም ማስተማር ያለብን 
መጽሃፍ እንዲያነቡ ብቻ አይደለም፡፡ እያን
ዳንዱን ነገር ‹‹ይህ ነገር ሊከለክል ይችላል፣ 
ሊፈቅድ ይችላል›› በሚል ማየት እንዳለባ
ቸው ማስተማር አለብን፡፡ 

በአንድ ወቅት በፍርድ ቤቶች አንድ ጥናት 
ተደርጎ ነበር፡፡ አንድ ሰው መብቱን ለማ
ስከበር ወደ ፍርድ ቤት በሚሄድነት ጊዜ 
‹‹አሳውጅ!›› የሚባልበት ጊዜ አለ፡፡ ያ 
ሰው ሲያሳውጅ ‹‹የሚቃወም ሰው ካለ 
በዚህ ቀን ይምጣ!›› ይባላል፡፡ ብዙ ሰው 
በቀኑ አይመጣም፡፡ ብዙ ሰው የሚመጣው 
ያ ሰው መብት ከጸና በኋላ ሲሆን ጥናቱ 
እንደሚያሳየው የሚመጣውም ሰው ነገረኝ 
ብሎ ነው፡፡ የራሱን ጉዳይ እንኳ ጋዜጣ 
ላይ አንብቦ አይመጣም፡፡ ሰው እኮ ገዝቶ 
ማንበብ ሊያቅተው ይችላል፡፡ ግን ጋዜጣና 
መጽሄት ለማንበብ የሚችልበት እድል 
የለውም፡፡ የአዲስ አበባ መስተዳደር አሁን 
እያወዛገበ ባለው ማስተር ፕላን ላይ አንድ 
ውይይት ተደርጎ ነበር፡፡ ኮንዶሚኒየሞችን 
ብትመለከቱ ለምሳሌ ሰሚት ከ60 ሺህ 
በላይ ህዝብ ሰፍሮበታል፡፡ ጀሞ ወደ 100 
ሺህ በላይ ህዝብ ሰፍሮበታል፡፡ እዛ ውስጥ 
እንኳ አንድ ቤተ-መጽሃፍት አልተሰራም፡፡ 
ነገር ግን ሁለቱም ቦታዎች ላይ በእያንዳን
ዳቸው ከ60ና 70 በላይ ቢራ ቤቶች (ግሮ
ሰሪዎች) ተከፍተዋል፡፡ ግንባታዎቹ ሲሰሩ 

ክፍት ቦታዎቹን አይቼ ለምን እንደሆነ 
ስጠይቅ ለለቅሶ፣ ለሰንበቴ፣ ለበግ ማረጃ 
ብለው ነግረውኛል፡፡ ያ ሁሉ ህዝብ በሚኖር
በት ለማንበቢያስ አያስፈልግም? ይህ በሌለ
በት ሁኔታ ሰውን አታነብም ብሎ መውቀስ 
እንዴት ይቻላል? እኔ የምሰራበት አካባቢ 
ወደ አምስት የመጽሃፍት ማከፋፈያዎች 
ነበሩ፡፡ ከእነዚህ መጽሃፍት ማከፋፈያዎች 
መካከል አሁን የቀረው አንድ ብቻ ነው፡
፡ ሶስቱ ወደ ጫት ቤትነት ተቀይረዋል፡፡ 
ለምንድን ነው ስለው፤ ‹ግብር ከፍለን አያ
ዋጣም› አለኝ፡፡ እውነቱን ነው አያዋጣም፡፡ 
ወጣቱ ቃሚና ጠጭ ሆነ ነው የሚባለው፡
፡ ጫትና መጠጥ ቤት በየአምስት ሜትሩ 
ማግኘት ይቻላል፡፡ ወይንም ኮንዶሚኒ
የም ከሆነ ፎቁ ስር ላይ ይገኛሉ፡፡ ስለዚህ 
ለወጣቱ ቅርብ ናቸው፡፡ መጽሃፍና ጋዜጦች 
ግን ለወጣቱ ሩቅ ናቸው፡፡ እናም እኛ እየወ
ቀስን ያለነው ይህንን ሰው ነው፡፡ 

ያም ሆኖ ግን እኔ ትኩረት መስጠት የም
ፈልገው በየእለቱ ከሚገጥሙን ነገሮችም 
ጭምር ማንበብን መማር አለብን፡፡ ምግብ 
ቤት ገብቶ አስተናጋጆች ሜኑ ሲያመጡ
ለት ሜኑውን አጥፎ ‹‹እስኪ አንቺ ንገሪኝ፡
፡ ምን አላችሁ?›› የሚል ሰውኮ አለ፡፡ አስ
ተናጋጆቹ ሜኑው ላይ ያለውን 20ና ከዚያ 
በላይ ምግብ በቃላቸው ሊያውቁት ስለማ
ይችሉ ሶስትና አራት አይነት ምግብ ይጠ
ሩለትና ከተጠሩት መካከል ይመርጣል፡፡ 
እሱ ቢያነበው ግን ከ20 መካከል መምረጥ 
ይችል ነበር፡፡ እርግጥ ነው ጫና አለ፡፡ መጽ
ሃፍት ላይ ያለው ግብር፣ አሳታሚዎች ላይ 
ያለው እንዲሁም ጋዜጣና መጽሄት አዘጋ
ጆች ላይ ያለው ጫና ይገባኛል፡፡ ሆኖም ግን 
እኛስ ይህንን የምናመልጥበት የምንችለው 
መንገድ የለም ወይ?

አንድ ‹‹እፎይ›› የሚባል ቃል የማይወድ 
ሰው ነበር ይባላል፡፡ ይህ ሰው ሚስት 
ያገባል፡፡ ሚስት ካገባ በኋላም ‹‹እፎይ ካልሽ 
እፈታሻለሁ›› ይላታል፡፡ እንደ አገባት ወዲያ
ውኑ ወደ ዳገት ነው የሚወስዳት፡፡ መቼም 
ሰው ሲደክመው ‹‹እፎይ!›› ይላል፡፡ በመሆ
ኑም ‹‹እፎይ!›› ስትል ያባርራታል፡፡ እንዲህ 
እያደረገ ብዙ ሚስት ሲያገባና ሲያባርር 
ይቆያል፡፡ በኋላ ይህን የሰማች ሌላ ሚስት 
ትመጣለች፡፡ እሷንም ወደ ዳገቱ ይዟት ሄደ፡
፡ ሄዳ፣ ሄዳ ወደ ላይ ስትደርስ ይደክማ
ታል፡፡ ግን እንዴት ‹‹እፎይ›› ትበል? ምክ
ንያቱም ሌሎቹን ‹‹እፎይ›› ሲሉ እንዳባረራ
ቸው ሰምታለች፡፡ ስለሆነም ‹‹አብዬ ያችን 
ሚስትዎትን እፎይ ስትል ነው አይደል ያባ
ረሯት?›› ብላ አመለጠች፡፡ እኛስ ማምለጥ 
የለብም ወይ? 

(ይህ ጽሑፍ የተሰናዳው ከሰኔ 27-30/2006 
ዓ.ም በኤግዚብሽን ማዕከል ኢትዮ ዓለም 
አቀፍ የመጻህፍት አውደ ርዕይና የሚዲያ 
ኤክስፖ በተካሄደበት ወቅት ስለንባብ ባህ
ላችን ንግግር እንዲያደርጉ ከተጋበዙት 
መካከል ዲ/ን ዳንኤል ክብረት ከተናገሩት 
ውስጥ ነው፡፡)

ጉዳይ አያሳስባቸውም፡፡ ሰው ቢቀያየር የማይ
ቀያየር ምሰሶ ስርዓት አላቸውና ስጋት አያድር
ባቸውም፡፡ ስርዓት የያዘ ሀገር መሰረቱን ያጸና 
ለመሆኑ አሜሪካ ምሳሌ ነች፡፡ ከእኛዋ ኢት
ዮጵያ በእጅጉ ዘግይታ እንደ ሀገር የምትታ
ወቀው አሜሪካ በእጅጉ ጥላን ወደፊት ሸም
ጥጣለች፡፡ ለዚህ ግስጋሴዋ ምክንያቱ ምንድር 
ነው ካልን መልሱ የተበጀው ጠንካራ ስርዓት 
የሚል ይሆናል፡፡  

በእኛ ሀገር ሁኔታው ለየቅል ነው፡፡ መስራች 
አባቶቻችን የጀመሩት ላይ ጨምረን የፀና 
መሰረት ላይ የቆመ ስርዓት አላበጀንም፡፡ በተ
ቃራኒው አንዳችን የሰራነውን ሌላችን እናፈር
ሰዋለን፡፡ ሲመስለኝ ከምንም የመጀመር አባዜን 
ብቻ ከቀደሙት ወርሰናል፡፡ ያለፉት መሪዎች 
የጀመሩት ስራ ሁሉ አይዋጥልንም፤ አጥፊ 
አድርገን እንፈርጀዋለን፡፡ ስለሆነም ሁሉም 
የእኔ ብቻ ነው ትክክል በሚል መቦጀን የራሱን 
‹እርምጃ› ይወስዳል፡፡ በዚህም ስርዓት አልባ 
ሆነን እንዘልቅ ዘንድ ‹እርምጃ› ይወሰድብናል፡፡ 

ሥርዓት ማበጀት ያስፈራናል፣ በተለይ ለስ
ልጣን ፈላጊዎች፡፡ ስርዓት ካለ ህዝብ ብሶቱ 
ይሰማል፡፡ ስርዓት ከተበጀ የሚያማርሩን 
ነገሮች መፍትሄ የሚያገኙበት መንገድ ህጋ
ዊነትን ይላበሳሉ፤ ቀልጣፋም ይሆናሉ፡፡ ይህ 
ደግሞ ‹እርምጃ› ለመውሰድ አይመችም፡፡ ስለ
ሆነም ገዥዎች ስርዓት ማበጀትንም ሆነ እን
ዲበጅ አይሹም፡፡ በስርዓት በታነጸ ሀገር ማንም 
ሰው ስልጣን ስለጠማው ብቻ የመሪነት እርካ
ብን አይጨብጥም፤ ስርዓት አላ! አንድ ቡድን 
ወይም ግለሰቦች ከስርዓት ሲወጡ ‹‹ስርዓት 
አድርጉ!›› ተብለው ስርዓቱን በተረከበው ህዝብ 
ዘንድ ይገሰጻሉ፡፡ ዳሩ ግን ስርዓት የለም፡፡ በስ
ርዓት የሚመራንም አልተገኘም፤ ምክንያቱም 
የምንመራው በ‹እርምጃ› ነው፡፡  

የኑሮ ውድነትን የሚፈታው ‹እርምጃ› ሳይሆን 
ተወዳዳሪ የኢኮኖሚ ስርዓት ማበጀት ስንችል 
ነው ይላሉ የመስኩ ምሁራን፡፡ ግን ሰሚ 
ጆሮ አያገኙም፤ ስለሆነም የእነሱ ምክረ-ሀሳብ 
የዝሆን ጆሮ ይሰጠውና ወደ ግብታዊ ‹እርምጃ› 
ይኬዳል፡፡ የሀሳብ ትግል አድርገን የተሻለ ስራ 
መስራት እንችላለን ያሉትን ሰዎች በሀሳብ 
መሞገት ወደጎን ይገፋና የተለመደው ግብታዊ 
‹እርምጃ› ይወሰድባቸዋል፡፡ ብዕር ለያዘ እንካ 
ጠብመንጃ ይሆናል ‹እርምጃው›፡፡ 

ሥርዓት ቀጣይነት ያለው መስተጋብር ነው፤ 
ሥርዓት በውስጡ የሰላም አየርን አምቆ የያዘ 
ሁለንተናዊ ትስስር ነው፡፡ ሥርዓት አንድ ህዝብ 
ወደየት መጓዝ እንደሚፈልግና ወዴት እየሄደ 
እንደሆነ በግልጽ ያመለክታል፡፡ ሥርዓት፣ 
ሥርዓት አለው፡፡ አንዱ ከአንዱ ጋር በምን 
መልኩ እንደተሳሰረና መተሳሰር እንዳለበት ያስ
ቀምጣል፡፡ ለዚህም ነው ሥርዓት ትስስር ነው 
የምለው፡ ስለሆነም ይሄ ትስስር በሀገርና በመ
ንግስት ደረጃ ሲኖር የዜጎች ሁለንተናዊ መስ
ተጋብርና አንድነት ይጎለብታል፡፡ ይህን ነው 
ገዥዎቻችን ያልፈለጉት፤ ለዚህም ነው በሀገራ
ችን ስርዓት እንዲበጅ የማይሹት! በጋራ የሚያ
ስማማን ህገ-መንግስት እንኳ እንደሌለን እያየን 
ነው፡፡ ልዩነታችን በፖሊሲዎቻችን ብቻ መሆን 
ሲገባው በጋራ በሚያቆሙን ጉዳዮች ሁሉ ልን
ለያይ ግድ የሚለን ሁኔታ ውስጥ ተዘፍቀናል፡
፡ ምክንያቱም ሥርዓት የለም፡፡ ከጥቃቅን እስከ 
አንኳር ጉዳዮች ድረስ የሚነሱት ችግሮቻችን 
ምንጫቸው ስርዓት አልባነታችን መሆኑ ግልጽ 
ነው፤ ችግሮች ከተፈጠሩም በቀላሉ ለዘለቄታው 
መፍታት በቻልን ነበር፣ ሥርዓት ቢኖር ኖሮ፡፡

እናም ደመወዝ ጨመረ ተብሎ ከዚህም 
ከዚያም ያሉ የግብይት ሰዎች በዋጋ ንረት 
መማረራቸው፣ የትምህርት ክፍያ በእጥፍ 
ጨመረብን ብለው እየየ ማለታቸው መነሻው 
የታወቀ ነው፡፡ እናም አስፈላጊው ሥርዓት የማ
በጀቱ ጉዳይ ነው፡፡ የትምህርት ስርዓት ያስፈል
ገናል፤ የግብይት ስርዓት ያስፈልገናል፤ የጤና 
ስርዓት ያስፈልገናል፤ የከተማ ልማት ስርዓት 
ያስፈልገናል፤ የፍትህ ስርዓት ያስፈልገናል፤ 
ከምንም በላይ ደግሞ የዴሞክራሲ ስርዓት ያስ
ፈልገናል፡፡ በምንዘረጋው የተጠና ሳይንሳዊ 
ስርዓት ወደፊት መራመድ እንችላለን፡፡ ስርዓት 
በማበጀት ግብታዊ ‹እርምጃ›ን ማስቀረት እን
ችላለን፡፡ ስለሆነም የሁላችንም የጋራም ሆነ 
የተናጠል ትግል ሥርዓት እንደ ሀገር እንዲ
ኖረን የሚያስችል መሆኑን በማወቅ የሚደረግ 
መሆን ይኖርበታል፤ ይህን መንገድ ቀድመው 
የጀመሩትም ቢሆኑ የትግላቸውን አድማስ 
በማስፋት መላ ሀገሪቱን ማዳረስ ላይ ሊያ
ተኩሩ ይገባል፡፡     



ነገረ  ኢትዮጵያ
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የዘመናዊ ጦር ምስረታ በኢትዮጵያ  
ይህ ጽሁፍ በመጀመሪያ ሊዘጋጅ የታሰበው በሰ
ማያዊ ፓርቲ የወጣቶች ጉዳይ ዘወትር ቅዳሜ 
በሚዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ‹‹የኢት
ዮጵያ ሰራዊት አመሰራረትና ለሀገር ሉዓላዊ
ነት ያደረገው አስተዋጽኦ›› በሚል ርዕስ ለውይ
ይት መነሻ የሚሆን ጽሁፍ እንዳቀርብ በመጋ
በዜ ነው፡፡ በውይይቱም እለት በቀላሉ ተነግሮ 
ሊያልቅ ከማይችለው ሰፊ የሰራዊቱ አመሰራረ
ትና አኩሪ የተጋድሎ ታሪክ በወፍ በረር ዋና 
ዋና ጉዳዮችን በማንሳት ለመቋጨት ተሞክሮ 
ነበር፡፡ ይሁን እንጂ በነገረ ኢትዮጵያ ጋዜጣ 
ጽሁፉን ለማውጣት ሌላ እድል በማግኘቴ 
እነሆ ይኸው ለጋዜጣ በሚያመች መልኩ ተዘ
ጋጅቶ ለአንባቢ ቀርቧል፡፡  

ውትድርና መደበኛ የጦር ኃይል ከመታወቁ 
ብዙ ሺህ ዓመታት አስቀድሞ በኢትዮጵያ ባህል 
ውስጥ ከፍተኛ ስፍራ ይዞ የኖረ ክንዋኔ ነው፡
፡ ማንኛውም ሰው የጤንነት፣ የእድሜ ችግር 
ከሌለበት ወይም መነኩሴ፣ ካህን ካልሆነ በስተ
ቀር ወታደር ከመሆን የሚያግደው ሌላ ምንም 
ነገር አልነበረም፡፡

በእርግጥ የጥንቱ ውትድርና እንደ ዛሬው 
ዘመን በጦርነት ሙያ መደበኛ ትምህርት 
አልነበረውም፡፡ እንዲሁም ደመወዝ፣ ቀለብ፣ 
መለያ ልብስ (ዩኒፎርም) የምንለው አልነበረ
ውም፡፡ ከዚህ ይልቅ በሀገር ላይ ጦርነት ክተት 
ሲታወጅ የራሱን መሳሪያ ወልውሎ፣ ስንቁን 
ቋጥሮ በየጌታው ስር በማደር የሚዘምትና 
ለሀገር ክብር ደሙን የሚያፈስ አጥንቱን የሚ
ከሰክስ  ከጦርነቱም በኋላ ወደ ቀድሞ ሙያው 
ተመልሶ በላቡ ጥሮና ግሮ የሚያስተዳድር ወዶ 
ዘማች  ሰራዊት (voluntary army) ነበር፡፡

በተለይ ጦርነቱ ረዥም ጊዜ በሚጠየቅበት 
ወቅት ቀለቡን በአካባቢው ባለ ደሀ ገበሬ ላይ 
ተሰሪ እየሆነ አዳንዴም በማስገደድ እና ዘርፎ 
የሚበላ ስለነበር በገጠሩ ህዝብ አኗኗር ላይ 
ከፍተኛ አሉታዊ ተጽእኖ ነበረው፡፡ በጥንት 
ዘመን ‹‹የህብረት ሰራዊት›› እየተባለ የሚጠራ 
ልዩ ልዩ አገልግሎት የነበረው ጥንታዊ ሰራዊት 
በኢትዮጵያ እንደነበር ይታወቃል፡፡ በተለይም 
በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት በደንብ የተ
ደራጀ ኃይለኛና ግዙፍ ሰራዊት እንደነበር 
በታሪክ ተጽፏል፡፡ ይህ ሰራዊት በየብስ ብቻ 
ሳይሆን በዚህ ዘመን ባህር ወለድ እንደሚባለው 
ከምድር ወደ ባህር እየወጣ ይዋጋ እንደነበር፣ 
እስከ አንድ ሺህ በሚደርሱ መርከቦች ከቀይ 
ባህር ማዶ እየተሻገረ ግዛት ማስፋፋት መቻሉ 
ይጠቀሳል፡፡ ይህ የአጼ ካሌብ ሰራዊት በ8ኛው 
ክ/ዘመን በተነሳችው ዮዲት ጉዲት (እሳቶ) 
መላ መዋቅሩ ሊፈራርስ ችሏል፡፡ ከዮዲትም 
ዘመን ፍጻሜ በኋላ በተለይም በመራ ተ/ኃይማ
ኖት የንግስና ዘመን መሪ ፈረሰኛ፣ አገር ጠባቂ 
ሰራዊት፣ ቅሪት ሰራዊት፣ ሀሴተ ፍትህ፣ እመ 
ህዝብ፣ ሰላም ጠባቂ ሰራዊት እየተባለ እስከ 
አጼ ልብነ ድንግል ዘመን ደርሷል፡፡ አገልግሎ
ቱም የኬላ ጠበቂነት፣ የዳኝነት ድምበር ጠባ
ቂነት፣ የፖሊስ ተግባርን አጣምሮ መስራት 
እንደነበር በታሪክ ተመዝግቧል፡፡ ይህ ሰራዊት 
በግራኝ አህመድ መነሳት በቅርጽም በይዘ
ትም ተለውጦ ሙሉ ለሙሉ ተዋጊ ሆኗል፡
፡ የግራኝ አህመድ ወረራ እየተባለ በሚጠራው 
የእርስ በርስ ውጊያ በሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች 
ጎራ ሁለት የጊዜው የአውሮፓ ኃያላን የነበሩ 
ሰራዊት በውጊያ ላይ መሳተፍ የኢትዮጵያን 
ውትድርና ከዘመናዊው ዓለም ውትድርና ጋር 
ያሥተዋወቀ ሆኗል፡፡

የሰላም ጠባቂ ሰራዊት አቋሙ ሳይለወጥ በጎ
ንደር ነገስታት ዘመንም ዳግም ሊያንሰራራ 
ችሏል፡፡ ግዳጁም ወህኒ አምባዎችን መጠበቅ 
የቀረጥ ኬላዎችንና ማንኛውንም የገንዘብ ምን
ጮችን መጠበቅ ነበር፡፡ የዚህ ሰራዊት አለቃም 
የራስነት ማዕረግ ያለው ነው፡፡ ይህም እስከ 
ዘመነ መሳፍንት ድረስ የቀጠለ ሲሆን በዘመነ 
መሳፍንት ማዕከላዊ መንግስት እየተዳከመ 
በመሄዱ የሰራዊቱ አሰራርም ሆነ አላማ እንደ
መሳፍንቱ አስተሳሰብ አድማሱ እየጠበበ ሊሄድ 
ችሏል፡፡ በዚህ ዘመን መጨረሻ ግድም የነበ
ሩት ትንሹ ራስ አሊ እንግሊዛዊው ዮሃንስ 
ቤል የውትድርና  እውቀት እንዳለው ስለነገራ
ቸው በነገሩ በጣም ተደስተው ለወታደሮቻቸው 
ዘመናዊ ስልጠና  እንዲሰጥላቸው ማድረግ 
ችለው ነበር፡፡ በኢትዮጵያ ታሪክ የዘመነ መሳፍ
ንትን ጥቁር መጋረጃ  ቀደው በመጣል ኢትዮጵ
ያን በአንድ ማእከላዊ መንግስት ስር ለማማከል 
ቆርጠው የተነሱት አጼ ቴዎድሮስም ይህንኑ 
ወታደር የማሰልጠንና የማዘመን ተግባር ቀጥለ

ውበት ነበር፡፡ ለዚህም ‹‹ወታደር የንጉስ ነገስቱ 
እንጂ እንደቀድሞው የራሶችና የደጅአዝማች 
የግል ጦር አይደለም፡፡ ራስም ሆነ የደጅአዝ
ማች የወታደር አለቃ እንጂ አሳዳሪ አይሆንም፡
፡ አሳዳሪ ንጉስ ነገስቱ ብቻ ነው›› በማለት የሰራ
ዊቱን አስተዳደርና ዕዝ ለማማከል ሞክረዋል፡፡ 
(የቀድሞ ጦር መጽሐፍ)

በአጼ ምኒልክም ዘመን በንጉሱ በራሳቸው 
በቀጥታ የሚመራ ባይሆንም ጭፍሮቻቸው 
የሚያስተዳድሩት ሆኖ ንጉሱ በፈለጉ ማንኛ
ውም ጊዜ እንደ አሰኛቸው እያዘዙ የሚጠቀ
ሙበት ሰራዊት ነበር፡፡ የእራሳቸው ጦር ግን 
መሰረቱ የተጣለው ገና ንጉስ ሸዋ እያሉ ነበር፡
፡ በተለይም ከአጼ ቴዎድሮስ ሞት በኋላ ከጎን
ደር መጥተው በእርሳቸው ስር ባደሩ 20 ሺህ 
የጎንደሬ ወታደሮች ነው፡፡            

የዘመናዊ ጦር ምስረታ   

አልጋ ወራሽ ተፈሪ በንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ 
ዘመነ መንግስት በ1910 ዓ.ም የራሳቸውን 
ወታደር ኃይል ማደራጀት ጀመሩ፡፡ ይህም ጦር 
በአለባበሱ፣ በትጥቁ፣ በስነ ስርዓቱ፣ እንዲሁም 
በመላ አደረጃጃቱ የተለየና ዘመናዊነት የተላ
በስ እንዲሆን ጽኑ ምኞት ነበራቸው፡፡ በመሆ
ኑም ከቤልጂግ መንግስት ወታደራዊ አማካሪ
ዎች በማስመጣት ሀሳባቸውን ለማስፈጸም ተግ
ባሪዊ እንቅስቃሴ አደረጉ፡፡ ስልጠናውም በጃን
ሜዳ ተጀመረ፡፡ የክብር ዘበኛም ከሌላው የሚ
ለይበት የደንብ ልብስ (ዩኒፎርም) ለመጀመሪያ 
ጊዜ አገኘ፡፡ ይኸውም ኮቱ ሳሪያን ሱሪው ተፈሪ 
የሚባለው ስፌት ሆኖ በሱሪው ላይ ከቁርጭ
ምጭሚት እስከባት የሚደርስ የጨርቅ ገንባሌ 
ነበረው፡፡ መለዮው ‹‹ኬፒ›› ሆኖ ዓርማው የአ
ንበሳ ቅርጽ ያለበት ዙሪያው በሰለሞን ኮኮብ 
የተከበበና አናቱ ላይ ዘውድ ያለበት ነበር፡፡ 
ጫማ ግን አልነበረውም፡፡ ሆኖም አቅም ያለው 
ገዝቶ ቢያደርግ አይከለከልም ነበር፡፡ ከዚሁ ጋር 
ተያይዞ የሙዚቀኛ ክፍሉ (ማርሽባንድ) በ1911 
ዓ.ም ተቋቋመ የዚህ ሙዚቀኛ ክፍል አባላት 
ወደ መቶ የሚደርስ ቁጥር ያላቸው ሲሆኑ 
ሁሉም የጋምቤላ ተወላጆች ነበሩ፡፡ የሰልፍ 
መሪው ወይም ዘንግ ወርዋሪው በልሁ አባ ቆሮ 
ይባል ነበር፡፡                      

የክብር ዘበኛው በዚህ መልክ መቋቋም ከአጼ 
ቴዎድሮስ ጀምሮ ፍቺ ሳይገኘለት የኖረውን 
በኢትዮጵያ ቋሚና ዘመናዊ የጦር ኃይል የማ
ደራጀት ህልም እውን ለማድረግ የመጀመሪያ
ውን  ምዕራፍ የገለጠ ነበር፡፡ የአንድን ወታደር 
አካላዊና አእምሮአዊ ብቃት በዘመናዊ የውጊያ 
ዘዴና  ወታደራዊ ስነ-ስርአት በማነጽ ከጦር 
መሳሪያ ጋር ያስተዋወቀም ነበር፡፡ በአጠቃላይ 
አንድ ወጥ አስተምህሮ (ዶክትሪን) እና አንድ 
እዝ ያለው በዘመናዊ የጦር ተጥቅ የተደራጀ 
መደበኛ ሰራዊት  የመፍጠር ጭላጭል የታበት  
ፋና ወጊ ተግባር ሆኗል፡፡

ሌላው ከዘመናዊነት ጋር አብሮ የሚነሳው 
ተግባር በ1914ዓ/ም የጦር ሚኒስቴር የወ
ታደር ቀለብ መስፈርና ደመወዝ መክፈል 
መጀመሩ ነው፡፡ በዚህም መሰረት ቀለብ በየወሩ 
የሚሰፈር ሆኖ ደመወዝ ግን በዓመት የሚ
ከፈል ሆኗል፡፡ ደመወዝ በገንዘብ የማይከፈ
ለው በማደሪያ መሬት የሚወሰነው‹‹ መደበኛ
››ና ‹‹ንስንስ›› ሲባል በደመወዝ የሚተዳደር 
‹‹ቂጣበል›› እየተባለ  በግዜው ይጠራ ነበር፡፡ 
እንዲሁም ታህሳስ 26/1920 በቀ.ኃ.ስ ትዕዛዝ 
የጦር ሚኒስትሩ ፊታውራሪ ብሩ የጡረታ 
ማደሪያ አዋጅ ማውጣታቸው ሌላው የዘመና
ዊነት ገጽታ ነበር፡፡

   የጦር መኮንኖች ማሰልጠኛ ተቋም ምስረታ

አንድን ሰራዊት ዘመናዊ ነው ከሚያሰኙት 
ብዙ ነገሮች ውስጥ ዋንኛው በውጊያ ብልሃት  
የተካነ አርቆ አስተዋይና ቁርጠኛ አመራር ለመ
ስጠት የአካል፣ የመንፈስም ሆነ የአምሮ ዝግ
ጁነት ያለው መሪ ሲኖር ነው፡፡ ለዚህም ነው 
‹‹የአንድ ሰራዊት ራሱ አመራሩ ነው›› የሚባ
ለው ታዲያ ይህንን ቁም ነገር አሟልቶ ለማ
ግኘት የማሰልጠኛ ትምህርት ቤቶችና ጥራት  
ያላቸው ብቁ አሰልጣኞች መኖር የውዴታ 
ግዴታ ነበር፡፡ በዚህም መሰረት ወደ ፊት 
ሊገነባ  የታሰበውና እየተገነባ ላለው ዘመናዊ 
ሰራዊት ብቁ አመራር የሚሰጡ ጠንካራ መሪ
ዎችን ለማፍራት ታስቦ ከሁለተኛው የጣሊ
ያንና የኢትዮጵያ ጦርነት ቀደም ብሎ የጦር 

መኮንኖች  ማሰልጠኛ ተቋም ተከፍቶ ስራ 
የተጀመረ ሲሆን በወረራው ምክንያት ስራው 
ሊቋረጥ ችሏል፡፡

  የሆለታ ገነት ት/ቤት

የኢጣሊያ ወራሪ ሰራዊት በጀግኖች አባቶቻችን 
ቆራጥ ተጋድሎና በእንግሊዝ ሰራዊት እገዛ 
ድል ተመትቶ ከኢትዮጵያ ከተባረረ በኋላ እን
ደገና ት/ቤቱን ለማቋቋም በማሰብ 12 ወጣቶች  
ተመርጠው ወደ ፈረንሳይ ሀገር ለትምህርት 
ተልከዋል፡፡ በኋላም አዲስ ለሚቋቋመው ት/
ቤት  አሰልጣኝና አማካሪዎች እንዲልክ የስዊ
ድን መንግስት ተጠይቆ 6 ሰዎችን የያዘ አንድ 
ቡድን  በ1927 አዲስ አበባ ሊገባ ችሏል፡፡ በተደ
ረገው ጥናትም ለት/ቤቱ መቋቋም አመቺ ሆኖ 
በመገኘቱ የሆለታ ገነት ተመርጧል፡፡ በመቀጠ
ልም የሰልጣኝ ተማሪዎች ምልመላ ከዳግማዊ 
ምኒልክ  ከተፈሪ መኮንንና ከሌሎችም የውጭ 
ቋንቋን ከሚያስተምሩ ት/ቤቶች መካከል 
ተደርጎ  የመግቢያ ፈተናውን ያለፉ 107 ተማ
ሪዎች ጥር 27/1927 ዓ.ም ወደ ማሰልጠኛው 
በመግባት ስልጠናቸውን  ጀምረዋል፡፡ ይህ 
ቁጥርም ከቀናት በኋላ 128 ደርሷል፡፡ ትም
ህርቱም የሚሰጠው በፈረንሳይኛ ቋንቋ ነበር፡፡

እንደገና ከጠላት ወራሪ በኋላ በሰኔ ወር 1933 
ዓ.ም የሆለታ ጦር ት/ቤት ስራውን ጀምሯል፡
፡  በዚህ ወቅት ት/ቤቱ እጩ መኮንኖችን የማ
ሰልጠን ተግባሩን የጀመረው በጊዜያዊ ስምም
ነት በእንግሊዝ ወታደራዊ አስተዳደር በመሆኑ 
የበላይ አዛዦቹ አስተዳዳሪዎችና አሰልጣኞቹ  
የእንግሊዝ ጦር መኮንኖች ነበሩ፡፡ በእነርሱም 
ስር የኢትዮጵያ መኮንኖች ውስን ተሳትፎ ነበ
ራቸው፡፡ ከአሰልጣኞቹ ውስጥ ቀደም ሲል የመ
ኮንንነት ማእረግ የነበራቸው ያንኑ እንደያዙ 
ሌሎቹ ግን  የካቲት 6 ቀን  በ1934 ዓ.ም 
ተመርቀው  ወደ ተግባር  ተሰማሩ፡፡ 1ኛ ኮርስ 
እጩ ተመራቆዎች ህዳር 1 ቀን 1928 ዓ.ም 
ትምህርታቸውን አጠናቀው ማዕረጋቸውን ለብ
ሰዋል፡፡ የሆለታ ገነት ጦር ትምህርት ቤት 
እስከ 1983 ዓ.ም በ54 ኮርሶች  27,543 መኮን
ኖች አስልጥኖ አስመርቋል፡፡ በዚህም ከጊዜ ወደ 
ጊዜ የሰራዊቱን አደረጃጀት የተሟላ ለማድረግና 
በቂ አመራር ለመስጠት አስችሏል፡፡

  የቀ.ኃ.ስ ሀረር ጦር ት/ቤት (አካዳሚ) 

የዚህ ታላቅ አካዳሚ ምስረታ ቀ.ኃ.ስ በ1942 
ዓ.ም ህንድን በጎበኙበት ግዜ በተለይም የህንድ 
የመከላከያ አካዳሚ ሲጎበኙ ቀደም ሲል ጠይ
ቀውት የነበረውን አካዳሚ ለማቋቋም የህንድ 
መንግስትን ድጋፍ በተመለከተ እንደገና ጉዳዩን 
አንስተው ከተወያዩ በኋላ የውል ስምምነት 
ተፈራርመው በመካከላቸው ለስራው መሰረት 
ሊጣል ችሏል፡፡ ከአምስት አመት በኋላ ኮሎኔል 
ኢን ሲ ራውሊ የተሰኙ ህንዳዊ መኮንን በ1948 
ዓ.ም ኢትዮጵያ መጥተው በጉዳዩ ላይ አብሮ 
የሚሰራ ቡድን ከኢትዮጵያ ተመድቦላቸው 
ቡድኑም የአካዳሚውን መስሪያ ቦታ መረጣ 
በማድረግ ደብረዘይት፣ ሀረር፣ ባህርዳር፣ ጅማ 
ለስራው አመቺ እንደሚሆኑ ተረጋግጦ በመጨ
ረሻ በሀረር ከተማ እንዷቋቋም ተወሰነ፡፡  በ40 
እጩ መኮንኖች ሚያዝያ 27 ቀን 1950 ዓ.ም 
የማሰልጠን ተግባሩን  ጀመረ፡፡

የአዛዥነት ሚናውም ከህንዳውያኑ ወደ ኢት

ዮጵያውያን ሲዛወር ሜ/ጀ/ ኃይሌ ባይከዳኝ 
የመጀመሪያው ኢትጵያዊ የጦሩ አዛዥ መሆን 
ቻሉ፡፡ አካዳሚው ከተቋቋመበት ከሚያዝያ 
1950 እስከ ግንቦት 1969 ድረስ በ19 ዓመት 
ግዜ ውስጥ 1292 መኮንኖች ተቀብሎ 994ቱን  
በመኮንነት ሊያስመርቅ ችሏል፡፡ ከእነዚህም 
ውስጥ 59 መኮንኖች ለጀነራልነት በቅተዋል፡
፡ አካዳሚው ምሩቃን ውስጥ 78 በህክምናና 
በሌሎች ሙያ የዶክትሬት ድግሪ ከ80 በላይ 
ማስተርስ ድግሪ 200 የሚሆኑ የመጀመሪያ 
ድግሪ ከ30 በላይ የኮሌጅ  ዲፕሎማ  አግኝተ
ዋል፡፡ በ1967 ዓ.ም የአካዳሚው የማስተማሪያ 
ቋንቋ ወደ አማርኛ ተለወጠ፡፡ ኮ/ል ጎሹ ወልዴ 
ብ/ጄ፣ ታጠቅ ታደሰ፣ ብ/ጀ ተስፋዩ ትርፌ፣ 
መ/አ ጥበብ መንክር ከብዙዎቹ ምርጦች 
ምርጥ ሊባሉ የሚችሉ ናቸው፡፡

የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት አመሰራረት 

1. በጦር ሚኒስቴር ስር ያለውና ከአርበኝነት 
የተመለሰው ሰራዊት

2. በጌዲዎን ጦር ውስጥ ሆኖ በእንግሊዝ ጦር 
መኮንኖች ሲታዘዝ የቆየውና  በሰባ  ቅ/ጊዮርጊስ 
ጦር ት/ቤት የሰለጠነው ሁለት ሻለቃ በማቀና
ጀት ተገቢውን ስልጠና ሰጥቶ ቀስ በቀስ ለሚ
ገነባው የኢትጵያ ጦር ሰራዊት እርሾ  ዘጋጀት 
ተቻለ፡፡ ከዚህ ውስጥ አነስተኛው ቁጥር  በሰ
ዊድኖች እንደገና ለሚቋቋመው ኩብር ዘበኛ 
ጦር፣ ቀሪውን አነስተኛ ጦር ለፖሊስ ሰራዊት  
ብዙሃኑ ደግሞ የእግረኛ ጦር ለመቋቋም 
ተመደበ፡፡ ለጦር ሰራዊት የተመደበው ኃይል 
በ11 ሻለቆች ተደልድሎ የኢትዮጵያ ሰራዊት 
(Ethiopian army) ተባለና  በጀኔራል ኮተም  
አዛዥነት መቋቋሙ ይፋ ሆነ፡፡

1ኛ. ሻለቃ -አዘዞ (ጎንደር)፣ 2ኛ. ሻለቃ-ደ/
ማርቆስ (ጎጃም)፣ 3ኛ. ሻለቃ ጅማ (ክፋ) 
እና ነገሌ ቦረና (ሲዳማ)፣ 4ኛ. ሻለቃ-ጎርጎራ 
(ጎንደር)፣ 5ኛ. ሻለቃ ጢጣ (ወሎ)፣ 6ኛ. 
ሻለቃ፣ 7ኛ.  ሻለቃ አሰበ ተፈሪ (ሀረር)፣ 
8ኛ. ሻለቃ ማይጨው (ትግራይ)፣ 9ኛ. ሻለቃ-
ሃማሬሳ ሀረር፣ 10ኛ. ሻለቃ አላማጣ (ወሎ)፣ 
11ኛ. ሻለቃ አዲስ አበባ በመሆን በዋና ዋና 
የሃገሪቱ እስትራቴጂካዊ ቦታዎች ተደለደለ፡፡

የአንድ አገር ሰራዊት ቋሚና ዘመናዊ የሚያ
ሰኘው ከታጠቀው የጦር መሳሪያና ከሰለጠነ
በት  የውጊያ ጥበብ በቀዳሚነት ከሰላማዊው 
ህዝብ የማለይበት የራሱ የሆነ የደንብ ልብስና 
ምልክት  (ዓርማ)፣ ደሞዝ፣ የተከለለ መኖሪያ 
ሰፈርና የአኗኗር ስርዓት ሲኖረው ነው፡፡ ይህ 
በአስራ  አንድ ሻለቆች ተደልድሎ የተደራ
ጀው ሰራዊት በተጨማሪ ከቀድሞው የክተት 
ሰራዊት የተሸለ የሚያደርገው የወር ደመወዝና 
ቀለብ ተወስኖለት ከሲቪሉ ህዝብ የሚለየው 
የደንብ ልብስም ተሰጠው፡፡             
  ደመወዝ

ስለሺ ፈይሳ 

ለመኮንኖች ለበታች ሹሞች       ቀለብ

ሻለቃ ባሻ       35   ማርትሬዛ      8   ማርትሬዛ

ሻለቃ 100 ማርትሬዛ           ሻለቃ መ/ባሻ       30  ››          8    ››

ሻምበል-  75 ሻምበል  ባሻ       25 ›› 8   ››         

መ/አ 60 መጋቢ ባሻ/      20 8    ››

ም/መ/አ 55 የ፶/አ 18 8    ››

የ፲አ 11 8    ››

ም/የ፲/.አ 11 8    ››

ተ/ወ 10 8    ››

በዚህ መልክ የተደራጀው የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት በ1936 ዓ.ም አርባ ያህል ሻለቆች ወይም ወደ 
13 ብርጌዶች ደርሶ ነበር፡፡ እነዚህም ብርጌዶች በ3 ክ/ጦሮች ስር ተደልድለው በ1939 ዓ.ም የኢ
ትዮጵያ ጦር ሰራዊት መባሉ ቀርቶ የምድር ጦር ሰራዊት ተባለ፡፡ ይህም ጦር ሰራዊቱን ወደፊት 
ሊቋቋም ከታሰበው አየር ኃይልና ባህር ኃይል ለመለየት መታሰቡን  ያመለክታል፡፡ይቀጥላል...



ነገረ  ኢትዮጵያ
ሐምሌ 4 ቀን 2006 ዓ.ም. ቅፅ 1 ቁጥር 20 8

 ዝክረ ታሪክ

ታዴዎስ ታንቱ 
የመ.ሣ.ቁጥር 43414

   ከቀረርቶ ሥነ ቃል የተወሰደ

 ጀግና በልጅነት ግዳይ በልጅነት ካልሰበሰቡት፤ 

በምን ይለቀሳል ሞት የመጣ እለት? 
ንቃቄ ወደ ፊት ሲሳቡ ይታያል፡፡ ለቅድሚያ 
የተኩስ ተነሳሽነት አቋም የወሰዱ ይመስ
ላል! ታሪክ ለመስራት ተነስተዋል! ወደ ፊት 
ተጠግተዋል! ወራሪውን ኃይል ለማሳፈር 
ቆርጠዋል! አሁን ተጠግተዋል! በጣም ቀር
በዋል ድም! ድም! ድም! ዱዋ! ዱዋ! ዱዋ! 
ጀግኖቹ የኢትዮጵያ አርበኞች አሁን የቅድ
ሚያ ተነሳሽነት ወስደዋል! ተኩስ ከፍተ
ዋል!  ከወራሪው ኃይል ተዋጊዎች የአጸፋ 
ተኩስ ተሰምቷል! ከንጋቱ አስራ ሁለት 
ሰአት አንስቶ ጦርነቱ ተፋፉሟል! የቅርጤ 
ጦር ሜዳ ከደም ጋር ተዋህዷል! የባንዳ 
ሬሳ በየቦታው ተዘርሯል! ቀጥሏል ጦርነቱ! 
ከድል ወዲህ እንዳማይቆም ታውቋል! የኢ
ትጵያ ጀግና ዘወትር ታሪክ ይሰራል! ድም! 
ድም! ድም! ዱዋ! ዱዋ ዱዋ! ቀጥሏል  
ጦርነቱ!  የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያ 
ተኩስ ተጠናክሯል! ማን ይፈራል ሞት? 
አሁን እኩለ ቀን ሆኗል፡፡ 

ጦርነት ግን እንደ ተጋጋለ ቀጥሏል! ቅርጤ 
የውጊያ መስክ በደም ጨቅይቷል! ከባህር 
ማዶ የመጣ ተኩላ የአናብስት  መኖሪ
ያን ደፍሯል! በዕብሪት የታነጸ አዕምሮ 
ውርደትን ይገበያል! ቀጥሏል ጦርነቱ! 
ከቀኑ አስር ሰአት ሆናል! ድል ሳይመዘገብ 
ጊዜው ገፍቷል! ድም! ድም! ድም! ዱዋ! 
ዱዋ! ዱዋ! ይህ  የኢትዮጵያ አርበኞች 
የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያ ተኩስ ድምጽ 
ነው! የእሳት ዝናብ ይጥላል! የሞት ገበያ 
ደርቷል! በዚህ ጦርነት የተሳተፈው የፋሽ
ሽስት ኢጣልያ ወራሪ ኃይል ተዋጊ ክንፍ 
በቁጥር አስር ሺህ ያህል እንደ ነበር ተመ
ልክቷል! አሁን ከምሽቱ አስራ ሁለት ሰአት 
ሆኗል!  የኢትዮጵያ አርበኞች የበላይነታቸ
ውን በተግባር አረጋግጠዋል! ቆርጤ የደም 
መሬት ሆኖ ውሏል፡፡ 

የፋሽስት ኢጣል ወራሪ ኃይል ተዋጊ ክንፍ 
አባላት ከቆርጤ ወደ ባልጪ ሲሮጡ 
ይታያል! አሳድዶ መድፋት የኢትዮጵያ አር
በኞች የተለመደ ተግባር መሆኑን አንጣ! 
ባልጪ የሸንኮራ ወረዳ ዋና ከተማ ናት! የኢ
ትዮጵያ አርበኞች ድል አድራጊነት ዕውን 
ሆኗል! ይህ  በታሪካችን የጥንታዊት ኢት
ዮጵያ የጀግኖች አርበኞች የጦርነትና የድል 
አድራጊነት ብስራት  ቀጥታ ድምጽ ነው! 
ከሸዋ ጠቅላይ ግዛት ከየረር ከረዩ አውራጃ 
ከሸንኮራ ወረዳ ከቅርጤ የውጊያ መስክ! 
የካቲት 20 ቀን 1933 ዓ/ም!

ቆራጡ የኢትጵያ ጀግና ሺፈራው ዱባለ 
አሁንም ሸንኮራ ውስጥ መሆኑ ሊታወቅ 
ይገባል! የፋሽስት ኢጣልያ ወራሪ ኃይል 
ተንጰርጵሯል! ቀኑ ጨልሞበታል! ተስፋው 
ጠውልጓል!  ከኢትዮጵያ መሬት የሚወጣ
በት ቀን ተቃርቧል! የፍጻሜው ድል ያለ 
ጥርጥር የአርበኞች ይሆናል! አሁን የፋ
ሽስት ኢጣለያ ወራሪ ኃይል በሸንኮራና 
ምንጃር ውስጥ የሚገኙ ምሽጎችን  ለቅቆ 
ሲፈረጥጥ ይስተዋላል! የኢትዮጵያ አርበ
ኞች በወላፈናቸው ማባረር የጀመሩ ይመ
ስላል!  የተለቀቁ ምሽጎችን የኢትጵያ አርበ
ኞች የካቲት 23 ቀን 1933 ዓ/ም ተቆጣጥረ
ዋል! ጀግናው አርበኛ ሺፈራው ዱባለ አሁን 
ከምሽጎች ባንዱ አጠገብ ይታያል! አርበኞች 
ሲጎማለሉ ይስተዋላል! የፋሽስት ኢጣልያ 
ወራሪ ኃይል ታዋጊን ሬሳ ለምድር አራዊ
ትና ለሰማይ አዕዋፍ  ሲሰጡ እንደ ኖሩ 
ይታወቃል፡፡  

ቆራጡ የኢትዮጵያ ጀግና ሺፈራው ዱባለ 
አሁን ሸዋን ለቅቆ ወደ ወሎ ለመግባት  
ተንቀሳቅሷል! የኢትዮጵያ አርበኞች አሁን 
እናት ሀገራችንን ከፋሽስት ኢጣልያ ወራሪ 
ኃይል  ለማጽዳት ተነስተዋል! የመስክ  

የመረጃ  ቡድን  ስምሪት  ተግቶ ይሰራል! 
የፋሽስት  ኢጣልያ ወራሪ ኃይል አሁን 
አቅሙን ለማጎልበት ከባቲ ወደ ቡርቃ በመ
ቀናጀት ላይ እንደ ነበር  ታውቋል! ምንም 
አይነት ምድራዊ ኃይል ካሁን ወዲህ 
በዚህች ሀገር ላይ ሊያቆየው ግን  አይ
ችልም! ተስፋው እየተሟጠጠ መጥቷል! 
ሆኖም ወራሪው ኃይል ለመከልከል ይዘጋ
ጃል!  ተስፋ ባይኖረውም በተስፋ ይንቀሳቀ
ሳል! ቆራጡ የጦር ባለሙያ ሺፈራው ዱባለ 
አሁን ወሎ ውስጥ ከባቲ ወደ ቡርቃ በመ
ቀናጀት ላይ የነበረውን የፋሽስት ኢጣልያ 
ወራሪ ኃይል ተዋጊ ባቋራጭ ለመክበብ 
ተጠግተዋል! አቋራጭ የጉዞ መንገዶችን 
መርጧል! ግፈኞቹ ለአንዴና ለሁልጊዜ 
የሚቀጡበት ሰአት ደርሷል! 

የኢትዮጵያ አርበኞች ወራሪውን ኃይል ተዋ
ጊዎች ከብበዋል! በአስቸኳይ እጃቸውን እን
ዲሰጡ ጠይቀዋል! የወራሪው ኃይል ተዋጊ
ዎች ግን ፍቃደኛ አልነበሩም! ድም! ድም! 
ድም ዱዋ! ዱዋ! ዱዋ! የኢትዮጵያ አርበ
ኞች በተከበበው የፋሽስት ኢጣልያ ወራሪ 
ኃይል ተዋጊ ላይ ተኩስ ከፍተዋል! የቅድ
ሚያ ተነሳሽነት ወስደዋል! ለጥቂት  ጊዜአት 
የተኩስ ልውውጥ ተደርጓል! ቆራጦቹ የኢ
ትዮጵያ አርበኞች ወዲያው ሳባ ሶስት  የፋ
ሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ተዋጊዎችን 
ማርከዋል! እንዲሁም ሶስት አልቤን መት
ረየስ ማርከው ወስደዋል! የኢትዮጵያ አርበ
ኞች ድል አድራጊነት ተበሰረ! ሚያዝያ 23 
ቀን 1933ዓ/ም! 

ልበ መሉ የጦር ሰው ሺፈራው ዱባለ አሁን 
ደግሞ ውሎን ለቅቆ ወደ ጎንደር ገብቷል! 
የኢትዮጵያ አርበኞች በደብረ ታቦር ላይ 
የመሸገውን የፋሽስት ኢጣልያ ወራሪ ኃይል 
ለመክበብ ከውሳኔ ላይ ደርሰዋል! ድል አድ
ራጊዎቹ የኢትዮጵያ አርበኞች የኢትዮጵያን 
ሰንደቅ ዓላማ በመላው ኢትዮጵያ ለማው
ለብለብ ቆርጠው ተነስተዋል! ድም ድም! 
ድም! ዱዋ! ዱዋ! ዱዋ! ይህ የኢትዮጵያ 
አርበኞች የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያ 
ተኩስ ድምጽ ነው! የወራሪው ኃይል ተዋጊ 
ክንፍ የአጸፋ ተኩስ አሰምቷል! ነገር ግን 
የኢትዮጵያ አርበኞችን አቅም ለመገንዘብ 
ጊዜ አልፈጀበትም! ወዲያው እየተግተለ
ተለ ወጥቶ ተማረከ! የደብረ ታቦር የፋሽ
ስት አጣሊያ ወራሪ ኃይል ምሽግ በኢትዮ
ጵያ አርበኞች ቁጥጥር ስር ዋለ! ሐምሌ 6 
ቀን 1933ዓ/ም!

ጀግናው የኢትዮጵያ አርበኛ ሺፈራው ዱባለ 
ከደብረ ታቦር አሁን ቁልቋል በር ወደ ተባለ 
ቦታ አምርቷል! ምንጠራው ቀጥሏል! ዕብሪ
ተኛው የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል በየ
ቦታው ይርበተበታል! መውጫና መግቢያ 
አጥቷል! የኢትዮጵያ አርበኞች አሁን ወደ 
ፍርቃ በር ይስተዋላል! የተማረኩትን ጣሊ
ያኖችና ባንዳዎች እየነዱ ሲሄዱ ይታያል! 
ጉዟቸውን ቀጥለዋል! ከማይቀለበስ የድል 
እርከን ላይ ደርሰዋል! የሰውን መንጋ እንደ 
በሬ ሲነዱ ይታያል! አሁን ደግሞ ከፍርቃ 
በር ወደ ጎርጎራ ሄደዋል! ወኔ የከዳቸውን 
የፋሽስት ኢጣልያ ወራሪ ኃይል  ተዋጊዎች 
ወደ አንድ ቦታ መሰብሰብ ለኢትዮጵያ አር
በኞች ራሱን የቻለ ስራ ሆኗል! ያደፈጠው
ንና የተደበቀውን ባንዳ ሁሉ ወደ አማካይ 
ቦታ መሰብሰብ የግድ ነበርና! 

በመቀጠል  ደግሞ ምንዝሮ ከተባለ መንደር 
ደርሰዋል! አሁንም ጉዟቸውን ቀጥለ
ዋል! ወደ ቆላ ድባ  ዘልቀዋል! ቀዳማዊ 
ኃይል ስላሴ ከመዲናቸው ገብተዋል! በየ
ቦታው ያደፈጡ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ 
ኃይል ተዋጊዎችን በመስብሰብ የተመደበላ

ቸውን ቦታ ማስያዝ ግን ወራትን  የሚ
ጠይቅ ስራ ይመስላል! የኢትዮጵያ አርበ
ኞቸ አሁንም ጎንደር ውስጥ መሆናቸው 
አይታጣ! በቆላ ድባ  ያደፈጡ ባንዳዎችን 
የጦር መሳሪያ አስፈትተዋል! መስከረም 3 
ቀን 1934 ዓ/ም!

የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ተመልሶ 
ለመንሰራራት አንዳችም ተስፋ ባይኖረውም 
በተፈለገው ፍጥነት እጁን ለኢትዮጵያ አር
በኞች ለመስጠት ዝግጁ አልነበረም! እንዴ
ያውም ጀግኖች የኢትዮጵያ አርበኞች በየ
ቦታው ተዘዋውረው ትጥቅ በሚያስፈቱ
በት ወቅት 3 ሺህ ፈረሰኞችና 3 ታንኮች 
ከብቧቸው እንደነበር ታውቋል! ነገር ግን 
በስልታዊ ማፈግፈግ  ጉርአምባ  ከተባለ 
ቦታ ሊደርሱ ችለዋል! ጀግናው የኢትዮጵያ 
አርበኛ ሺፈራው ዱባለ አሁን በጉርአምባ 
ውስጥ መሆኑ ታውቋል! ነገር ግን እዚያ 
ብዙ አልቆየም! ከጥቂት ጊዜአት በኋላ ለቅቆ  
ሔዷል!

የጦር ባለሙያው ጀግናው አርበኛ ሺፈራው 
ዱባለ አሁን ዘንጋጅ ከተባለ መንደር ገብቷል! 
የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ተዋጊዎች 
ተስፋቸውን ስለቆረጡ የኢትዮጵያ አርበኞ
ችን በየቦታው ገድለውት ለመሞት የወሰኑ 
ይመስላል! ምኞት አይከለከልም!  የማይ
ችሉትን  በጀብደኝነት  ሲሞክሩ  ይስተ
ዋላል!  ዘንጋጅ  ላይ ጀግናው የኢትዮጵያ 
አርበኛ ሺፈራው ዱባለ ተከበበ! ተከብቦ ዝም 
ብሎ አልተቀመጠም! በፍጥነት መገጭ የተ
ባለውን ወንዝ ተሻግሮ ከኋላው የከበበውን 
የፋሽስት ኢጣልያ ወራሪ ኃይል ተዋጊ ይጠ
ርገው ገባ! በአመዛኙ የፋሽስት ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል ተዋጊዎች ፈረሰኞች እንደነ
በሩ ተመልክቷል! የኢትዮጵያ አርበኞች 
ጥይት እየተመቱ በመንገጭ ወንዝ ውስጥ 
ወድቀዋል! የተረፈው ሲንፈራገጥ የኢትዮ
ጵያ አርበኞች በመሄጃ መንገዱ ላይ የነበ
ረን ድልድይ በቅድሚያ በመያዝ የፋሽስት 
ኢጣልያ ወራሪ ኃይል ድባቅ መቱት! 

ቆራጡ የኢትዮጵያ አርበኛ ሺፈራው ዱባለ 
አሁንም ጎንደር ውስጥ መሆኑ ይመዝገብ
ልን! ጦርነቱ ቀጥሏል!  የፋሽስት ኢጣልያ 
ወራሪ ኃይል ተዋጊዎች ተስፋቸውን  ቆር
ጠዋል! ግን በአንድንዱ ቦታዎች በሰላም 
እጃቸውን ለመስጠት ፍቃደኛ አልሆኑም!  
ምክንያቱም እጃቸውን ቢሰጡ እንደሚገደሉ 
አምስቱም የስሜት ህዋሶቻቸው ስለሚነግ
ሯቸው በጣም ፈርተዋል! በዚህ ሂደት ከፍ
ርሀታቸው ብዛት የተነሳ ባንድ ቦታ ቁጥሩ 
የበዛ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ተዋጊ
ዎች እጅግ በጋሸበ ሳር ውስጥ ለጥ ብለው 
እንደተኙ የኢትዮጵያ አርበኞች መረጃ ደረ
ሳቸው! 

ቀኑ በታሪክ  ላይ አልተጠቀሰም! 1934 
ዓ/ም መሆኑ ግን ታውቋል! ጀግናው የኢ
ትዮጵያ ልጅ ሺፈራው ዱባለ ይህንኑ ሳር 
ውስጥ ለጥ ያለውን የፋሽስት  ኢጣሊያ 
ወራሪ ኃይል ተዋጊ በማሽላ መጠበ
ቂያ ማማ ላይ ወጥቶ ቁልቁል በመትረ
የስ ይቆላው ገባ! ወዲያው ትልቅ ጦርነት 
ተከፈተ! ወራሪው ኃይል ያለ የሌለ ኃይሉን 
አሰለፈ! በአቅራቢያው የነበረውን ኃይሉን 
አሟጥጦ ተጠቀመ! ነገር ግን አልተሳካለ
ትም! በዚሁ ባልተጠቀሰው ቀን በተካሄደው 
ጦርነት 19 የኢጣሊያ አዝማቾች በኢትዮ
ጵያ አርበኞች ተገድለዋል! 3 ታንኮች ተሰ
ባብረዋል! 88 ጠብመንጃዎች ተማርከዋል!

              ይቀጥላል....                          

 (ካለፈው የቀጠለ)

የሀገር ባለውለታ ታሪክ ዋጋው ከወርቅና 
ዕንቁ ይበልጣል፡፡ ጀግናው አርበኛ ሺፈራው 
ዱባለ ከሀገር ባለውለታዎች ዝርዝር ይነ
በባል! ስሙ ዝንተ ዓለም ህያው ሆኖ 
ይኖራል፡፡ ለዘላለም ይታወሳል! በትውል
ዶች ቅብብሎሽ እየታደሰ ይሄዳል! የታሪክ 
ጉልላት ይሆናል! ታሪክ ይናገራል! አሁን 
በሸንኮራ ወረዳ ውስጥ በቱሉ ፈራ ተራራ 
አጠገብ ደርሰናል፡፡ የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ 
ኃይል አንድ ተዋጊ ክንፍ ከተራራው በቅርብ 
ርቀት ይስተዋላል! ሰፍሯል! በሰው ሀገር 
ውስጥ ገብቶ ያቅራራል! ከውድቀቱ የማይ
ማር እንዳያንሰራራ ተደርጎ ይመታል፡፡ ለእ
ብሪተኞቹ የሚገባውን ቋንቋ የኢትዮጵያ 
አርበኞች በትክክል አውቀዋል! ከአፈር ጋር  
ማዋሀድ አማራጭ የሌለው ተደርጎ ተወስ
ዷል! ዕብሪት ፍጻሜው ውድቀት ነው! 

ጀግናው አርበኛ ሺፈራው ዱባለ አሁን 
ለደፈጣ አደጋ ከውሳኔ ላይ ደርሷል! 
ውሳኔው በተግባር ይፈጸማል! ተግባር 
ደግሞ ከውሳኔ ይመነጫል፡፡ የወራሪውን 
ኃይል ተዋጊ ክንፍ ለመደቆስ ቆርጧል! በው
ድቀት ምሽት በተግባር ተነስቷል! በቱሉ 
ፈራ ተራራ አጠገብ መሆናችን አይዘንጋ! 
ቆራጡ አርበኛ ሺፈራው ዱባለ አሁን ወደ 
ወራሪው ኃይል ተዋጊ ክንፍ ሰፈር ተጠግ
ቷል! አደጋ ለመጣል ተንቀሳቅሷል! ተጠግ
ቷል! ተጠግቷል! ተጠግቷል! በቀጥታ አዝ
ማቹን ለመግደል ወስኗል! አዝማቹ ሲገደል 
በሊሬ የተቀጠረ ባንዳ ምን ልብ ይኖረዋል? 
አሁን ጀግናው አርበኛ ሺፈራው ዱባለ በአ
ዝማቹ ጣሊያን ላይ አነጣጥሯል! ድም! 
ድም! ድም! 

ቆራጡ አርበኛ ሺፈራው ዱባለ በማይታ
መን ድፍረት እየተሳበ ተጠግቶ የታዋጊውን 
ክንፍ አዝማች ከአፈር ጋር  አዋህዶታል! 
ቆራጡ የኢትዮጵያ ልጅ ጀግናው አርበኛ 
ሺፈራው ዱባለ ታሪክ ሰርቷል! ጀግና 
ለህይወቱ አይሳሳም! አርበኛው ሺፈራው 
ዱባለ አዝማቹን በመግደል ብቻ ተወስኖ 
አልቀረም! የሟቹን ጣልያን ረጅም አልቤ
ንና ሽጉጥ ማርኳል! አዝማቹ የእብሪቱን 
ዋጋ አግኝቷል! ተደምስሷል! ይህ በታሪክ 
ላይ ስሙ ያልተጠቀሰው አዝማቹ ጣሊያን 
ሲገደል የወራሪው ኃይል  ተዋጊ አባላት 
እግሬ አውጭኝ ብለዋል! ጀግናው የኢትዮ
ጵያ ልጅ ጀግንነቱን በተግባር ላይም አስ
መስክሯል! የኢትጵያ አርበኞች እንዳይልፉ 
ተዘግቶ የነበረው መንገድ አሁን ተከፍቷል፡
፡ በቱሉ ፈራ ተራራ አጠገብ የሰፈረው የፋ
ሽስት ኢጣሊያ ተዋጊ ኃል ክንፍ ብትንትኑ 
ወጥቷል! ይህ በታሪካችን የጥንታዊት ኢት
ዮጵያ የጀግኖች አርበኞች የትግልና ድል 
ቀጥታ ድምጽ ነው! ከአሸዋ ጠቅላይ ግዛት 
ከየረር ከረዩ አውራጃ ከሸንኮራ ወረዳ ከቱሉ 
ፈራ የውጊያ መስክ! ጥር 15 ቀን 1938 
ዓ/ም፡፡

ቆፍጣናው የኢትጵያ አርበኛ ሺፈራው 
ዱባለ ከድል በኋላ ለሚጠብቀው ትግል 
ዘወትር  በተጠንቀቅ ይስተዋላል! አሁንም 
ጦርነት ይጠብቀዋል! ጦርነት ነው! ትግል 
ነው! ፍልሚያ ነው! የእናት ሀገር ግዳጅ 
ነው! ጀግናው የኢትዮጵያ አርበኛ ሺፈራው 
ዱባለ አሁን ቅርጤ የተባለ ቦታ በተለመ
ደው የውጊያ መንፈስ ይስተዋላል! የኢት
ጵያ ሉዓላዊነት ዳግም ይረጋገጣል!  ኢት
ዮጵያ ጀግና ሞልተዋታል! ኢትዮጵያ ጎበዝ 
ሞልተዋታል! ቅርጤ ላይ መሆናችን አይ
ዘንጋ! በጥቂት ጊዜአት ተኩስ ሊከፈት 
ይችላል! ቆራጦቹ የኢትዮጵያ አርበኞች 
አሁን ከሳርና ቅጠል  ጋር ተመሳስለው በጥ
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በ2004 ዓ.ም አጋማሽ ጀምሮ ተጠኛክሮ የቀ
ጠለው የሙስሊሙ እንቅስቃሴ የሙስሊሙ 
መፍትሄ አፈላላጊዎች መታሰር፣ መጅሊስ 
ቀበሌ ውስጥ መመረጥ፣ በሙስሊሙ እን
ቅስቃሴ አባላት ናችሁ የተባሉት ወከባን 
ጨምሮ በበርካታ ትዕይንቶች ቀጥሎ አሁን 
ላይ ደርሷል፡፡ ከመጀመሪያው ጀምሮ በአክራ
ሪነትና በሽብርተኝነት ሲከሰስ የቆየው የሙ
ስሊሙ እንቅስቃሴ በፍጹም ሰላማዊነቱ በመ
ቀጠሉ አንዳች ክፍተት ፈልጎ ለመምታት 
የሚፈልገውን ሰበበኛ መንግስትም ያስቸገረ 
ይመስላል፡፡ በተለይ ድምጻችን ይሰማ የተሰኘ 
ቡድን የሚመራው እንቅስቀሴ ልክ እንደወ
ታደራዊ ትዕዛዝን የሚቀበልና ልዩነት የማ
ይታይበት ነው፡፡ አርብ ተቃውሞ ይደረጋል 
ተብሎ መልዕክት ተላልፎ ተቃውሞው ይደ
ረጋል የተባለበት ጊዜ 30 ደቂቃ ሲቀረው 
‹‹ቀርቷል!›› ከተባለ ‹‹ለምን ቀረ?›› የሚል 
የልዩነት ጥያቄ አይነሳም፡፡ አሊያም በመረጃ 
እጥረት የተባለው ነገር በስህተት ሲተገበር 
አይታይም፡፡ በአጠቃላይ በጥቃቅን ጉዳዮች 
ልዪነት ሳይፈጠርበት አሁንም ድረስ በጽናት 
ዘልቋል፡፡ ይህም የሆነው እንቅስቃሴው በሚ
መሩት አካላት እምነት ያለውና በመረጃ የተ
ሳሰረ መሆኑን ነው፡፡

አንዋርም ሆነ ሌሎች መስጊዶች ተቃውሞ 
ይኖራል ተብሎ ወደቦታው ባቀናሁበት 
ወቅት ያጋጠመኝም ይህ የሙስሊሙ እንቅ
ስቃሴ ሰላማዊነትና ጠንካራ ዲስፕሊን ነው፡፡ 
ተቃወሞው በአምስት ደቂቃ ውስጥ ያልቃል 
ከተባለ በተባበለት ደቂቃ ጀምሮ በታሰበለት 
ጊዜ ያልቃል፡፡ ከመጀመሩ በፊትም ሆነ ካለቀ 
በኋላ ምንም የተፈጠረ አይመስልም፡፡ በእን
ቅስቃሴው የተሳተፉት ሙስሊሞች የመደና
ገጥ፣ የተለየ ደስታ አሊያም ሌላ ነገር/ችግር 
የተፈጠረ አይመስልም፡፡ የእለት ተእለት የተ
ለመደ ተግባር፣ የራሳቸው ጉዳይ አድርገው 
ይዘውታልና፡፡ 

ሰኔ 25/2006 ዓ.ም የኮሚቴዎቹ 20ኛ የመ
ከላከያ ምስክር በተሰማበት ወቅት ቃሊቲ 08 
አዳራሽ ተገኝቼ ነበር፡፡ ገና በጠዋቱ በርካታ 
ወጣቶች በአምስት ሰልፍ ተሰልፈው ይጠባ
በቃሉ፡፡ ወደቦታው ስሄድ በርካታ ፖሊስና 
መከላከያ ይኖራል የሚል ግምት ነበረኝ፡
፡ ከተሰለፉት ወጣቶች አጠገብ አንድም 
ፖሊስ አሊያም መከላከያ አይታይም፡፡ 
በሰልፉ መሃል እየዞረ ‹‹ወረቀት፣ እስክር
ቢቶ፣ ስልክ እንዳትይዘዙ! እዚህ ቦታ አስቀ
ምጡ፣ በዚህ ተሰለፉ፣›› እያለ ሰልፉን የሚ
ያስተባብር ወጣት አየሁ፡፡ መጀመሪያ ላይ 
ከትዕዛዙ ሲቪል ፖሊስ ቢመስለኝም ከወጣ
ቶቹ ጋር እየተቀላለደ፣ ሰላምታ እየተለዋወጠ 
ሳየው የእንቅስቃሴው አንድ አካል ስለመሆኑ 
ተረዳሁ፡፡ ቆይቼ እንዳየሁት ይህ ወጣትም 
ባላስፈለገ ነበር፡፡ ወጣቶቹ ሰልፍ አያበላሹም፡
፡ ከሰልፋቸው ንቅንቅ አይሉም፡፡ እነዚህ መብ
ታቸውን በመጠየቃቸው ‹‹አሸባሪ፣ አክራሪ፣ 
ጽንፈኛ፣ የሙስሊም መንግስት ለመመስረት 
የሚንቀሳቀሱ›› ተብለው እንደ ጠላት የሚታ
ዩት ወጣቶች ራሳቸውንም፣ ሌላውንም የሚ
ያሰልፉ፣ ፖሊስ የማያስፈልጋቸው፣ ራሳቸ
ውን ፖሊሶች ያደረጉ ፍጹም ሰላማዊ ሆነው 
አገኘዋቸሁ፡፡ እነዚህን ራሳቸውን ገዝተው 
ሌሎቹንም በራሳቸው ፈቃድ የሚያሰልፉ 
ወጣቶች መንግስት አሸባሪ ቢላቸውም እነሱ 
ግን ‹‹ፖሊስ ለምናችን!›› ብለው ራሳቸውን 
ፖሊስ አድርገዋል፡፡ በእርግጠኝነት ይህ ሰላ
ማዊነታቸው ‹‹አሸባሪ›› የሚለውን መንግ
ስት ያስቸገረ ሆኗል፡፡ በስሜት ከፖሊስ ጋር 
ይተናኮላሉ፣ ይበጠብጣሉ፣ ይጮኻሉ ሲባሉ 
እነሱ ግን ራሳቸውን ገዝተዋል፡፡ ለመምታት 
አንዳች ምክንያት የሚፈልግላቸው መንግስ
ትን ፍጹም ሰላማዊ በመሆን አስቸግረዋል፡፡ 
እነዚህን ሰላማዊ ወጣቶች በአሸባሪነት ፈርጆ 
በርካታ ፖሊሶችን ቢልክም እነዚህ ወጣቶች 
ራሳቸው ፖሊስ በመሆናቸው ራሱ መንግ
ስት ፖሊስ መላኩን አቁሟል፡፡ የአሸባሪነት 
ክሳቸው ባይነሳላቸውም የራሳቸው ፖሊስ 
መሆናቸውን ግን አስመስክረዋል፡፡ 

ከአንድ ሰዓት በላይ ከጠበቅን በኋላ ኮሚ

‹‹አሸባሪዎቹ›› ፖሊሶች
ቴዎቹ በመኪና ሲመጡ ተሰላፊው ያለ 
ድምጽ ሁለት እጁን እያወጣ ደማቅ ሰላምታ 
ሰጣቸው፡፡ እነርሱም አጸፋውን  መለሱ፡
፡ አሁን መግቢያው ሰዓት እየተዳረሰ ነው፡፡ 
በወጣቶቹ ዘንድ ግር ብሎ መግባት፣ መገፋ
ፋት አይታይም፡፡ ከሴቶቻቸው በፊት ደግሞ 
ማንም አይንቀሳቀስም፡፡ እያንዳንዱ በሰልፍ 
ያልፋል፡፡ 6 ሰው በአንድ ጊዜ ከሰልፉ 
ወደ አዳራሹ ይላካል፡፡ ግቢ ውስጥ ያለው 
ፖሊስ መጀመሪያ የሄዱትን ፈትሾ ካልጨ
ረሰ ‹‹ቁም፣ ተመለስ›› ሳይባል መንገድ ላይ 
ይቆማሉ፡፡ ከስድስት ሰው ከበለጠ ራሱ ቆሞ 
ይቆያል፡፡ ከፊት ሆነው ከየትኛው ሰልፍ 
ሰዎች መግባት እንዳለባቸው የሚያስተላ
ልፉት አስተባባሪዎች ሰልፉን ተቀላቅለው 
ሲገቡ አንዱ ተነስቶ አስተባባሪ ይሆናል፡
፡ አዳራሹ ይሞላል፣ ከፊት ያለው ወንበር 
ይያዛል ተብሎ ግፊያና እሽቅድድም ፈፅሞ 
የለም፡፡ 

ታዳሚው ወደ አዳራሹ ሲገባ ሁሉም በየ 
በኩሉ ለማስተናገድ ይጥራል፡፡ ከጎኑ ክፍት 
ቦታ ካለ እጁን እያወጣ ወደ አዳራሹ የሚገባ
ውን ይጋብዛል፡፡ ገና ይገባሉ የተባሉ ሴቶች 
መቀመጫ ይሆናል የተባለው ወንበር ላይ 
የእኔ ቢጤ እንዳይቀመጥ፣ ቀድመው ከተ
ቀመጡት ሴቶች ጋር እንዳይቀላቀል ሌላ 
ተለዋጭ ቦታ ይሰጠዋል፡፡ ከጎኑ የተቀመ
ጠው ድምጽ እንዳያሰማ ጥረት ያደርጋል፡
፡ ሁሉም በፀጥታ በመቀመጡ አዳራሹ ያን 
ሁሉ ሰው የያዘ አይመስልም፡፡ በወቅቱ የጠየ
ኳቸው የእንቅስቃሴው አባላት በፍርድ ኮሚ
ቴዎቻቸውን ‹‹እንኳን ለሮመዳን ጾም አደ
ረሳችሁ›› ለማለትና ፍርድ ቤቱ ምንም 
ይበል ምን ከጎናቸው መሆናቸውን ለማረ
ጋገጥ እንጅ ለፍርድ ቤቱ ክብር እንደሌላ
ቸው፣ ፍትህም እንደማይጠብቁበት አጫው
ተውኛል፡፡ ያም ሆኖ ግን በፀጥታና በፍጹም 
ጨዋነት ችሎቱን ታድመዋል፡፡

በተለያዩ ወቅቶች የዞን ዘጠኝ፣ የሙስሊሞች
ንም ሆነ የሌሎችን ችሎት ልከታተል በሄድኩ
በት ወቅት ያየሁት ነገር ቢኖር ችሎቱ ከተባ
ለበት ጊዜ እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ የሚዘገይ 
መሆኑ ነው፡፡ እንዲያውም የሰዓት ቀጠሮ ባህ
ላችን ከፍርድ ቤት የመጣ እስኪመስል ድረስ 
አንድና ሁለት ሰዓት ማርፈድ ተለምዷል፡
፡ ምን አልባትም  የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት 
በአርፋጅነት በዓለም አንደኛ ሳይሆን አይቀ
ርም፡፡ ይህ የችሎት ማርፈድ ባህል ችሎቱን 
የሚከታተሉ አካላት በተስፋ መቁረጥ እንዲ
ከታተሉ፣ አሊያም ተስፋ ቆርጠው እንዲሄዱ 
ለማድረግ ሳይሆንአይቀርም የሚል ግምትም 
አለኝ፡፡  

የሙስሊሙ ኮሚቴ የፍርድ ችሎትም በዚሁ 
የማርፈድ አጉል ባህል ተጎጅ ነው፡፡ ሆኖም 
ወጣቶቹ ዳኞቹ ቀሩ ብሎ ሰልፋቸውን አላ
ፈረሱም፣ ወደ ቤታቸውም አልተመለሱም፡
፡ የፍርድ ሂደቱ ይጀመራል ከተባለበት ሰዓት 
ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ ዘግይቶ ጀመረ፡
፡ በምክንያትነት የተነገረው አቃቤ ህጎቹ 
የመኪና አደጋ ደርሶባቸው ነው  የሚል 
ነበር፡፡  እኔ ግን በበኩሌ ይህን ለማመን ይቸ
ግረኛል፡፡ አቃቤ ህጎቹ ከገቡ በኋላ አንዲት 
የ26 አመት የቤት እመቤት በ20ኛ የመከላ
ከያ ምስክርነት የሙስሊሙ መፍትሄ አፈላ
ላጊ ኮሚቴ የመከላከያ ምስክርነቷን ማቅረብ 
ጀመረች፡፡ ወጣቷ 17ቱን የሙስሊሙ ከሚቴ 
አፈላላጊ አባላት በስም ከጠራች በኋላ ከጥር 
11/ 2004 ዓ.ም  እስከ ሐምሌ 6 2004 
ዓ.ም የኮሚቴዎቹ አባላት የተናገሯቸውን 
ንግግሮች ከእነ ቀኑ እየጠራች መናገር 
ጀመረች፡፡ ምስክሯ መጅሊስ እኛን አይወክ
ለንም፤እኛ የመረጥነው መጅሊስ ይኑረን፣ 
አህባሽ የተባለ አስተምህሮት እንደ አስተም
ህሮት መቀጠል ይችላል እኛ ላይ ግን በግድ 
አይጫንብን እና አወሊያ የሙስሊሙ ማህበረ
ሰብ ነው የሚሉ ሶስት ጥያቄዎች እንደነበሩና 
ይህን ጥያቄ ያነሳውን የሙስሊሙን ማህበረ
ሰብ የወከሉት ኮሚቴዎቹ ጥያቄውን ለመን
ግስት ያቀረቡ መሆኑንና የሙስሊሙ ማህ
ረሰብም ሆነ ወኪሎቹ ይህንን ጥያቄ ካነሳ 

በኋላ አሸባሪ፣ አክራሪ እየተባሉ የተለያየ 
ስም እንደተለጠፈባቸው ገለጸች፡፡ አብዛኛዎ
ቹን የኮሚቴ አባላት ስምና የተናገሩትን ነገር 
እየጠቀሰች ይህ ክስ ትክክል አለመሆኑንና 
ኮሚቴው ሰላማዊ መሆኑን፣ ከሌሎች የእም
ነት ተከታዮች ጋርም አብሮ ለመኖር የሚያስ
ችሉ፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት መስበ
ካቸውን መሰከረች፡፡

የሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ጠበቃ
ዎች ምስክሯን መስቀለኛ ጥያቄ በሚጠይቁ
በት ወቅት በአደጋ ምክንያት ነው የዘገየነው 
ያሉት አቃቤ ህጎች ጥያቄው ጠቅላላ ነው፣ 
ጭብጡ ውስጥ የለም፣ ረዘመ፣ አጠረ በሚል 
ከአስር ጊዜ በላይ መቃወሚ ቢያቀርቡም 
ዳኞቹ  ጥያቄው ትክክል መሆኑን በመግለጽ 
ጠያቂዎቹም ሆነ ምስክሯ እንዲቀጥሉ በተ
ደጋጋሞ ገለጹ፡፡ ሆኖም አቃቢያነ ህጉ ጥያቄ
ውን አቋርጠው ‹‹አግባብ አይደለም›› ሲሉም 
ሆነ ዳኞቹ ‹‹ጥያቄው ተገቢ ነው ተገቢ አይ
ደለም›› የሚል ብይን ለመስጠት ተሰባስበው 
ሲወያዩ በርካታ ደቂቃዎች ባክነዋል፡፡ ጠበ
ቃዎቹም ይህ የተደጋጋሚ የአቃቤ ህጎች 
ተቃውሞ ጊዜ ለመግደል መሆኑን ገልጸው 
ተቃወሙ፡፡ ሆኖም አቃቤ ህጎቹ በረባ ባልረ
ባው ማስቆሙን ቀጠለ፡፡ በጠበቃዎቹና በአ
ቃቢያን ህጎች መካከል በነበረው ሰጣ ገባ 
ዳኞች ጥያቄዎቹ አግባብ መሆናቸውን ቢበ
ይኑም ለስለስ ብለው ይናገሩ የነበሩትን ጠበ
ቃዎች ‹‹በስነ ስርዓት ተናገሩ›› ሲሉ አርፋ
ጆቹንና በረባ ባልረባው ‹‹ጥያቄው አግባብ 
አይደለም›› የሚሉትን አቃቢያን  ህጎች ላይ 
ለስላሳ ሆነው ታይተዋ፡፡

 ሶስት ሰዓት ተጀምሮ በርካታ ምስክሮች ይሰ
ሙበታል ተብሎ የተቀጠረው ችሎት አንድ 
የመከላከያ ምስክር ለመስማት እስከ 6፡30 
ወሰደ፡፡ እነዚያ መኪና አደጋ ደርሶብን ነው 
ስራ ይጀመራል ከተባለበት ጊዜ 90 ደቂቃ
ዎችን ዘግይተው መጥተው የረባ ያልረባ 
የመቃወሚያ ጥያቄ እያነሱ ጊዜውን ያራዘ
ሙት አቃቤያነ ህጎች ‹‹አሁን 6፡30 ሆኗል፡
፡ የማይመቸው ሰው አለ፡፡ የምሳ ሰዓት ነው፡
፡ ከስራ ሰዓት ውጭ መስራት የለብንም፡፡›› 
ብለው መቋረጥ እንዳለበት ተቃወሞ አቀረቡ፡
፡ ‹‹አሸባሪ›› የተባሉት ኮሚቴዎቹን ጨምሮ፣ 
ጠበቃዎቹ፣ ዳኞቹና ታዳሚዎቹም እስከ 
ስምንት ሰዓት ድረስ ምስክሮች እንዲሰሙ 
ፍላጎታቸውን ከማሳየታቸው በላይ  (በተለይ 
ዳኞቹ ከአንድ ቀን በፊት በተደረገው ችሎት 
እስከ ስምንት ሰዓት ድረስ ምስክር እንደ
ሚሰማ ተስማምተው እንደነበር በመግለጽ) 
አቃቢያነ ህጎቹን እንዲታገሱ ጠየቁ፡፡ አቃቤ 
ህጎቹ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ለለሁለተኛው 
ቀን ተቀጠረ፡፡ ኮሚቴዎቹም መጀመሪያ 
ላይ ከሰዓት በኋላ እንዲደረግ ሀሳብ ቢያቀር
ቡም ይህ ሀሳባቸው ተቀባይነት ባለማግኘቱ 
የተከፉ አይመስሉም፡፡ ታዳሚውም ቢሆን 
አንዳች መከፋት አይታይበትም፡፡ ኮሚቴ
ዎቹ ዳኞቹ የነበሩበት መድረክ ላይ ወጥተው 
ሁለት እጆቻቸውን እርስ በእርስ እየጨበጡና 
ልባቸውን ይዘው እንደሚወዷቸው በመግለጽ 
ሲሰናበቱ ታዳሚውም ሁለት እጁን በማወዛ
ወዝ አጸፋውን መለሰ፡፡ ተወካዮቻቸውን ወደ 
እስር ቤት እንደሚያቀኑ ሳይሆን ለአንዳች 
ተልዕኮ እንደሚያመሩ ሸኗቸው፡፡ ችሎቱን 
ለመታደም የተገኙት አብዛኛዎቹ ወጣቶች 
በስም ከመተዋወቅ በላይ ጓደኛሞች መሆና
ቸው ይታያል፡፡ የኮሚቴዎቹ አባላት ከችሎቱ 
ሲወጡም ሆነ በሆነ አጋጣሚ ሲተያዩ ከወ
ጣቶቹ ጋር የሚለዋወጡት ሰላምታ ወጣቶቹ 
በአብዛኛዎቹ አሊያም በሁሉም ችሎቶች እን
ደሚገኙ ያሳብቃል፡፡ 

‹‹ትግሉ የጽኑዎች ነው!››

እርግጥ ነው እነዚህ ‹‹አሸባሪ፣ አክራሪ›› የሚ
ባሉት ወጣቶች ትግላቸው ጽኑ ስለመሆኑ 
ባለፉት ሶስት አመታት ታይቷል፡፡ የመንግስ
ትን ግፊት በሰላማዊነት እየታገሉ መቀጠላቸ
ውም ለአቋማቸው ጽናት ቀዳሚው ምስክር 
ነው፡፡ ተቃውሞ አለ ባሉበት ቀን ተቃው
ሞው በተባለለት ሰዓት፣ የተባለውን ጥያቄ 

ማንሳታቸው፣ ድምጻችን ይሰማም ሆነ ሌላ 
የሙስሊሙን እንቅስቃሴ የሚመራው አካል 
አቁም ሲለው የሚያቁም፣ የሚያስተላልፈው 
መልዕክት በቀጥታና በአስገራሚ መንገድ 
የሚተላለፍ መሆኑ ለሙስሊሙ እንቅስቃሴ 
ጽናት ትልቅ ምስክር ነው፡፡ ፖሊስ ሲላክ
ባቸው ራሳቸው ፖሊስ ሆነው መንግስትን 
ማሳጣታቸውንና ቀዳዳ እንዳያገኝ ማስቸገራ
ቸው ሌላኛው ጽኑነታቸውን ያሳዩበት ነበር፡፡

የሙስሊሙ እንቅስቃሴ ባለፈው አርብ ሰኔ 
27 በታላቁ አንዋር መስጂድ ይህንኑን አቋማ
ቸውን የሚያሳይና ‹‹ለትግሉ ጽኑዎች ነን›› 
በሚል መሪ ቃል በታሰበለት መንገድ ተቃ
ውሟቸውን በደማቅ ሁኔታ ገልጸዋል፡፡ በተ
ቃውሞው የተሰሩት መሪዎቻቸው በአስቸ
ኳይ እንዲፈቱ፣ አፈናውና ማወከቡ እንዲ
ቆም፣ መንግስት በእምነታቸው ጣልቃ መግ
ባቱን እንዲያቆም ተቃውሟውን ገልጸዋል፡
፡ እስካሁን በወረቀትና በሶፍት ይገለጽ የነበ
ረው ተቃውሞ ባለፈው አርብ በባነርና በመሳ
ሰሉት ጥያቄያቸውን መግለጻቸው ታይቷል፡፡

ወደፊትስ?

የሙስሊሙ እንቅስቃሴ ‹‹በአሸባሪነትና በአክ
ራሪነት›› ቢፈረጅም በእስካሁኑ ጉዞው ፍጹም 
ሰላማዊነቱን አሳይቷል፡፡ ሰንደቅ አላማ እን
ዳቃጠለና እንደቀደደ በሀሰት ቢወነጀልም 
በነቂስ የአገሩን ሰንደቅ አላማ ይዞ ‹‹ጸረ ኢት
ዮጵያ›› አለመሆኑን ለማስመስከር ሞክሯል፡
፡ በተለይ ወደመጀመሪያው አካባቢ ተቃዋሚ 
ፓርቲዎች በሚጠሩት ሰላማዊ ሰልፍ በሰ
ላማዊ ሰልፍና ጥያቄ አቀራረብ ዙሪያ ያላ
ቸውን ልምድ አሳይተዋል፡፡ ይሁንና ወደ 
አሁኑ በመስጊዶች እየታጠረ በሌሎች ማህ
በራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥያቄዎች 
እምቅ ልምዱን ከማካፈልና ተሳታፊ ከመሆን 
ይልቅ መስጊድ ላይ ብቻ እየታጠረ ይገኛል፡
፡ የእምነት ነጻነት ማጣት፣ የኮሚቴዎቹ 
እስርና ሌሎች አፈናዎች ከስርዓቱ ፖለቲካዊ 
መሰረት የመነጨ ሆኖ እያለ የሙስሉሙ 
እንቅስቃሴ ከእምነት ማዕቀፍ ወጥቶ (ሰፍቶ) 
ሲቪክ እንቅስቃሴውን ሲደግፍ አይስተዋ
ልም፡፡ ይህም ንቅናቄው ሊያበረክት ይችል 
የነበረውን አስተዋጽኦና አፋኝ ብሎ በፈረጀው 
መንግስት ላይ ማምጣት የሚችለውን አስተ
ዋጽኦ አኮስሶታል፡፡ 

የሙስሊሙ እንቅስቃሴ ትልቅ ልምድ 
እያለው በአንድ ጉዳይ ብቻ መታጠሩን መንግ
ስት ከሌሎች እምነት ተከታዮችም ሆነ አካላት 
ጋር እንዲነጣጥለው ክፍተት የሚሰጥ ነው፡፡ 
የሙስሊሙ እንቅስቃሴ ሌሎች ኢትዮጵያው
ያን እንቅስቃሴውን እንዲደግፉም ሆነ የሌሎ
ችን ጥያቄ መደገፍ በሚያስችል መንገድ በፖ
ለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች 
አስተዋጽኦ ማበርከት ከቻለ የራሱን መብት 
ብቻ ሳይሆን የሌሎቹንም መብት በማስከበር 
የማይናቅ ሚና ይኖረዋል፡፡ ሌላው ህብረተ
ሰብ መንግስት ‹‹አክራሪ፣ አሸባሪ›› ብሎ በሚ
ያቀርበው ክስ ሳይወናበድ ከሙስሊሞቹ ጎን 
እንዲቆም የራሱን ሚና ይጫወታል፡፡ እንዲህ 
ካልሆነ ግን በመስጊዶች ብቻ የታጠረ፣ በመ
ንግስት ፕሪፖጋንዳ ምክንያት ሌላው ማህበ
ረሰብን የማይስብና ያለውን እምቅ የሰላማዊ 
ትግል ልምድ ለሌሎቹ ስለማያጋራ የስርዓ
ቱን አፈና ለመቋቋም እንዳይችል ያደርገዋል፡
፡ በመሆኑም በሰላማዊነቱና ራሱን በመቆጣ
ጠር አርዕያ የሆነው የሙስሊሙ ማህበረሰብ 
እንቅስቃሴ የአጠቃላይ ትግሉም አካል ቢሆን 
ሚና እና ክብሩን ከፍ ያደርገዋል እንጅ አያ
ቀጭጨውም፡፡ እንዲያውም በሙስሊሞችና 
በሌሎች እምነት ተከታዮች መካከል ልዩነት 
እንዳለ የሚነዛውን ፕሮፖጋንዳ በማክሸፍ 
ትልቅ ሚና ይጫወታል፡፡  

ሳሙኤል አበበ



ነገረ  ኢትዮጵያ
ሐምሌ 4 ቀን 2006 ዓ.ም. ቅፅ 1 ቁጥር 20 10

  ከገፅ 5 የዞረ ... የሞት ቅጣት...

ከገፅ 4 የዞረ... በኢትዮጵያዊነት ...
ያደረገ አወቃቀር እንዲቀጥል የፈለጉ 
ይመስለኛል?

አቶ ቡልቻ፡- አዎ! አማራጭም የለውም፡፡ ታዲያ 
በምን የተመሰረተ ድርጅት ሊሆን ነው? በቋንቋው፣ 
በባህሉ፣ በሚኖርበት አካባቢ የፖለቲካ ድርጅት ቢያ
ቋቁም ምን ይጎዳል? ለምንድን ነው የሚጠላው? 
አሁን እነሱ የሚሉት በዘር ሳይሆን በወንዝ፣ በተራራ፣ 
አንዳንድ ዳርቻዎችን በመጥቀስ ነው፡፡ ለምሳሌ በአጼ 
ኃይለስላሴ ጊዜ ሸዋ አማራም፣ ኦሮሞም ነበረበት፡
፡ በዛን ጊዜ ሀገረ ገዥው ራስ መስፍን ነበሩ፡፡ እኔ 
አውቃቸዋለሁ፡፡ በጣም ጥሩ ሰው ነበሩ፡፡ በጣም 
ትሁት፣ ሩህሩህና ፍትህ የሚያውቁ ሰው ነበሩ፡
፡ እሳቸው አማራ ነበሩ፡፡ ኦሮሞዎቹ እንደልባቸው 
ራስ መስፍን ጋር አይመሩም፣ ራስ መስፍንን አያማ
ክሩም፡፡ አማራ የሆኑት የሸዋ ሰዎች ግን ራስ መስፍ
ንን እንደራሳቸው መሪ፣ እንደራሳቸው ሀገረ ገዥ፣ እን
ደራሳቸው እንደራሴ አድርገው ነበር የሚያዩት፡፡ ይህ 
ራሴ በህይወቴ ያየሁት ገጠመኝ ነው፡፡ ህዝብ የሚፈ
ልገውን ያውቃል፡፡ ከፌደራሊዝም ውጭ አማራጭ 
የለንም፡፡ ፌደራሊዝምን በደንብ መምራት የመንግ
ስት ፋንታ ነው፡፡ ፌደራሊዝም በሚመራበት ወቅት 
የኦሮሞ ህዝብ ‹ራስ መስፍን የእኛ አይደሉም› እንዳ
ሉት እንዳይሆን መደረግ አለበት፡፡ የአዲስ አበባ መን
ግስት ሁሉንም ሰው በእኩልነትና በፍርድ የያዘ እንደ
ሆነ ፌደራሊዝም ጥሩ አማራጭ ይሆናል፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- ፌደራሊዝሙ በቋንቋ 
መዋቀሩ እንደ ችግር ተብሎ የሚነሳው 
ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ‹‹ሀገራችሁ 
አይደለም ውጡ›› እንደሚባሉ በመጥቀስ 
ነው፡፡ በደቡብና ቤንሻንጉል እየታየ ያለ
ውንም እንደማሳያ ይጠቅሳሉ፤ እና…

አቶ ቡልቻ፡- እሱን በጭራሽ አልደግፍም፡፡ እሱን 
በመመካከር፣ በአስተዳደር፣ በፖለቲካ፣ አንድም ነገር 
ሳይደበቅ መነጋገርና መወያየት ያስፈልጋል፡፡ ግልጹን 
ማውጣት ነው የሚጠቅመው፡፡ ለምሳሌ ከወለጋ አማ
ራዎችን አንስተዋቸዋል ይባላል፡፡ ውሸት መሆኑን 
አውቃለሁ፡፡ ግድ የለም አስነሷቸው እንበል፡፡ ታዲያ 
ለምንድን ነው የምታስነሷቸው ብሎ መጠየቅ ነው? 
ኢትዮጵያውያን የትም ሄደው መስራትና መኖር አለ
ባቸው፡፡ በመሆኑም ማፈናቀል ካለ ለወደፊት ወንጀል 
ተደርጎ መወሰድ አለበት፡፡ አንድ ብሄር ሌላኛውን ይህ 
ያንተ አይደለም፤ ከሌላ ነው የመጣኸው ብሎ ሲያፈ
ናቅል የሚቀጣበትን አግባብ መፈለግ ነው ያለብን፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- በአንቦና በሌሎች አካባ
ቢዎች ግጭት ለመነሳቱ ቀዳሚው ምክ
ንያት የኦሮሚያ መሬት ሊወስድ ነው፣ 
አርሶ አደሮች ሊፈናቀሉ ነው በሚል 
ነበር ይታወል፡፡ በአንድ በኩል አዲስ 
አበባ የኦሮሞ ነች እየተባለ በሌላ መልኩ 
ደግሞ የኦሮምያ መሬት ለአዲስ አበባ 
ሊሰጥ ነው ማለት እርስ በእርሱ አይ
ጋጭም? 

አቶ ቡልቻ፡- እንደ እኔ ይህንን ጣጣ ያመጡት በፌ
ደራል መንግስቱ ውስጥ የሚሰሩ አንዳንድ ባለስልጣ
ናት ናቸው፡፡ እርግጥ ነው ኦሮሞ መሬቱ በአዲስ አበባ 
እንዲወሰድ አይፈለግም፡፡ ምክንያቱም የጋራ ጥቅም 
ነው፡፡ አሜሪካም ውስጥ እንዲህ አይነት ጭቅጭቅ 
አለ፡፡ ትልልቅ የመንግስት ስራዎች ሲሰሩ አንዱ ስቴት 
ይመረጣል፡፡ ለመንግስት ስራ የተመረጠው ስቴት 
የስራ አጥነትና ሌሎች ችግሮች እንደሚፈጠሩ በመግ
ለጽ ይከራከራሉ፡፡ ታዲያ ምን አለ የኦሮሞ ወጣቶች 
እኛ ሳንጠየቅ ይህን ያህል መሬት ለምን ይወሰድብ
ናል? ቢሉ ምን ችግር አለው፡፡ አሜሪካ ዋና ከተማው 
ዋሽንግተን ዲሲ ነው፡፡ ዋሽንግተን የቨርጂኒያና የሜ
ሪላንድን መሬት ዝም ብሎ ይከልላል? የማይታሰብና 
የማይደረግ ነገር ነው፡፡ ለማንም ሳይናገሩ ልዩ ዞኖችን 
እንደወሰዱት አይደለም፡፡ ይህ እኮ ሰውን መናቅ ነው፡
፡ ከህዝቡ ጋር ተማክረዋል? መንግስት የህዝብ ወኪል 
ከሆነ ህዝብን መናቅ አይችልም፡፡ በሰለጠነ መንገድ 
ቢደረግ ኖሮ ማን ይቃወም ነበር?

ነገረ ኢትዮጵያ፡- በቅርቡ ‹‹ሰማያዊ 
ፓርቲ አይገባኝም!›› ማለትዎትን አንብ
ቤያለሁ፡፡ ሰማያዊ አይገባኝም ሲሉ ምን 
ማለትዎት ነው?

አቶ ቡልቻ፡- አንድነትን አውቀዋለሁ፡፡ መኢአ
ድን አውቀዋለሁ፡፡ ሰማያዊን ግን አላውቀው ማለቴ 
ነው፡፡ ይህ ግልጽ ነው አላውቃቸውም ማለት ነው፡

፡ እነሱም አላማቸውን ለማሳወቅ ፓምፕሌት አይበት
ኑም፡፡ እኔ ለምሳሌ ኦፌኮ በነበርኩበት ጊዜ ስለ አላ
ማችን በርካታ ፓምፕሌቶችን እያሳተምኩ እበትን 
ነበር፡፡ ህዝብ አላማችን እንዲያውቅ እናደርግ ነበር፡
፡ ሰማያዊ ፓርቲ ይህንን ሲያደርግ አላየሁም፡፡ እና 
ሰማያዊ ከአንድነት ምን ያህል ልዩነት ኖሮት ነው 
ሰላማዊ ሰልፍ የተፈቀደለትና አንድነት ሰላማዊ ሰልፍ 
የተከለከለው? አይገባንም፡፡ እውነቴን ነው ፖለቲ
ካም እውነት ሊሆን ይችላል አንዳንዴ፡፡ ይህን አላው

ቅም የምለው ከልቤ ነው፡፡ አንድነት ከኦሮሞ የሚለ
ይበትን አንዳንድ ምክንያቶች አውቃለሁ፡፡ ይህ ከቅን 
ልቦና የማደርገው ንግግር ነው፡፡ ቢፈልጉ ፓምፕሌት 
ይላኩልኝ አንብቤ እረዳዋለሁ፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- እርስዎስ በግልዎ 
ለማወቅ ጥረዋል?

አቶ ቡልቻ፡- አዎ! ጠየኩ! ቢሮ ውስጥ እባካችሁ 
የሰማያዊ ፓርቲ ፓምፕሌት፣ መግለጫ ካላችሁ ብዬ 
ጠይቄያለሁ፡፡ አሁንም እጠይቃለሁ፡፡ ለምሳሌ ከአ
ንድነት ልዩነታቸው ምንድን ነው? አንድነት አማራ፣ 
ኦሮሞ፣ ትግራይ ሳይሆን ኢትዮጵያ መባል እንዳለ
በት እንደሚፈልጉ አውቃለሁ፡፡ የሰማያዊ ምን እንደ
ሆነ አላውቅም፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- ሰማያዊ አቋሞቹን፣ 
መግለጫዎቹንና ሌሎቹንም በዚህ 
ጋዜጣ ያሳውቃል፡፡ ለምሳሌ ነገረ ኢትዮ
ጵያን አንብበው ያውቃሉ?

አቶ ቡልቻ፡- እስካሁን አላየሁም፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- ለ2007 ሀገራዊ ምርጫ 
እየተቃረብን ነውና ከምርጫው ምን 
ይጠብቃሉ?

አቶ ቡልቻ፡- በአሁኑ ጊዜ የህዝቡን የኢኮኖሚ 
ችግር፣ የኑሮ ውድነት፣ የስራ አጥነት፣ በተለይም 
የምግብ ዋጋ መናር አለ፡፡ ይህን ሁሉ ህዝቡ ያውቃል፡
፡ ታዲያ ህዝቡ ይህን እያወቀ ኢህአዴግን እንመር
ጣለን ይላል? እንግዲህ እያንዳንዱ ሰው መፍረድ 
አለበት፡፡ ይህ ሁሉ ችግር እያለ በማን አገር ነው አንድ 
ፓርቲ 20ና 30 አመት ስልጣን ላይ የሚቆየው? ቻይና 
ብቻ ነው አይደለም?! እንደ ቻይና ኮሚኒስት እንሁን 

ብሎ የኢትዮጵያ ፓርላማ ፈቅዷል? ያለ ፓርላማ 
ፈቃድ የኢትዮጵያ መንግስት እንደፈለገ የሚንቀሳቀስ፣ 
የፈለገውን ገንዘብ የሚያወጣ፣ የፈለገውን የሚገዛ፣ 
የፈለገውን የሚሸጥ፣ ዴሞክራሲ እንደሌለ አድረጎ 
ነው የሚያስተዳድረው፡፡ እንደ ፖለቲከኛ ሳይሆን 
እንደ ዜጋ ሳየው ተቃዋሚዎች በሚቀጥለው ምርጫ 
ትልቅ እድል አላቸው፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- እርስዎ የሚገልጹት 
ብሶት መኖሩን ነው፡፡ ግን ተቃዋሚዎች 
የሚሉትን እድል ለመጠቀም የቤት ስራ
ቸውን እየሰሩ ነው ብለው ያምናሉ?

አቶ ቡልቻ፡- ተቃዋሚዎች የማይፈታ ችግር 
አለባቸው፡፡ አሁን በቀደም በጋዜጣ ላይ ሳነብ ኢህ
አዴግ በደግነቱ ለተቃዋሚዎች ገንዘብ ሰጠ የሚል 
አይቼ በጣም ተደነኩ፡፡ ጋዜጣው ላይ ቃል በቃል 
‹‹ለግሷል!›› ይላል፡፡ ይህ እኮ ድንቁርና ወይንም ክፋት 
ነው፡፡ በየትኛውም ሀገር ምርጫ ሲደርስ መንግስት 
ለተቃዋሚዎች ገንዘብ መስጠት ግዴታው ነው፡፡ 
ዋናው የመንግስት ስራ እኮ ነው፡፡ በጀት ያስፈልጋ
ቸዋል፡፡ ካለ በጀት ምንም ነገር አይሰሩም፡፡ የኢትዮ
ጵያ ተቃዋሚዎች  አንድ ቦታ ላይ ለመድረስ የኢትዮ
ጵያ በጀት እንዲደርሳቸው ያስፈልጋል፡፡ ይህ ደግነት 
አይደለም፡፡ የማንም ሀገር ተቃዋሚ በመንግስት 
በጀት ይንቀሳቀሳል፡፡ ተቃዋሚ አስተያየቱን በግልጽ 
በጋዜጣ፣ በቴሊቪዥንና በመሳሰሉት ካልገለጸ ማን 
ይመርጠዋል? እሱ እኮ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘ
ጋው በር፡፡ በሩ ከተዘጋ ተቃዋሚዎች እንዴት ይን
ቀሳቀሳሉ?  በሬድዮና ቴሌቪዥን አትናገሩ ከተባለ፣ 
ሰላማዊ ሰልፍን ለህዝብ በቴሌቪዥን እንዳይታይ ከተ
ደረገ ተቃዋሚዎች እንዴት ይንቀሳቀሳሉ? እንደዛም 
ሆኖ ግን ተቃዋሚዎች አሁንም ትልቅ እድል አላቸው 
ባይ ነኝ፡፡ 

ነገረ ኢትዮጵያ፡- በመጨረሻ መናገር እፈ
ልጋለሁ የሚሉት መልዕክት ካለ?

አቶ ቡልቻ፡- እንዴት የኢትዮጵያ ህዝብ ዝም ብሎ 
አንድ ጥያቄ ሳይጠይቅ ይኖራል? ተቃዋሚዎችን በራ
ዲዮና በቴሌቪዥን ያሰሙን ብሎ በሰልፍ አይጠይ
ቅም? እንደዚሁም ደግሞ መንግስት መረጃ አልሰጥም 
እያለ ሲያስቸግር ህዝቡ አይጠይቅም? የመንግስትን 
ንብረት አጠቃለሁ፣ የሚገዙበት፣ የሚዙት የኢትዮ
ጵያ ባለስልጣናት ብቻ ናቸው፡፡ የመንግስት ኩባንያ
ዎች ሁሉ በኢህአዴግ ስር ነው የሚተዳደሩት፡፡ ድሮ 
በአጼ ኃይለስላሴ ጊዜ እንደዚህ ነበር፡፡ ነገር ግን በእ
ርሳቸው ጊዜ እንደዛ የሆነው የግል ባለሀብት ስለጠፋ 
ነው፡፡ ዛሬ የግል ባለሀብት እንደ ልብ ነው፡፡ ለምን
ድን ነው የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ሁሉ ንብረት 
የሚቆጣጠረው? የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ቴሌ፣ አየር 
መንገድን ሁሉ ለምንድን ነው በስሩ ያደረገው? እኛ 
ኮሚኒስት ነን እንዴ? ፓርላማ ኢትዮጵያ ኮሚኒስት 
ነች ብሏል፡፡ ይህ የኢህአዴግ የራሱና የውስጥ አሰራር 
ነው፡፡ ይህን ለህዝብ መናገር እፈልጋለሁ፡፡  

ባለፉት 23 አመታት በመቶዎች የሚ
ቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የሞት ፍርድ 
ተፈርዶባቸዋል፡፡ ከእነዚህ መካከል ግን 
ፍርዱ ተግባራዊ የሆነባቸው የጀኔራል 
ኃየሎም አርዓያና የክንፈ ገብረመድህን 
ገዳዮች ብቻ ናቸው፡፡ በተቃራኒው የፖ
ሊስና መከላከያ አባላት ሳይቀር ህዝብን 
በጅምላ ጨፍጭፈው የሞት ፍርድ አል
ተፈረደባቸውም፡፡ በሰዎች ላይ አሲድ 
መድፋትን ጨምሮ አስነዋሪና ጨካኝ 
እርምጃ የወሰዱት ኢትዮጵያውያን ላይ 
የሞት ፍርድ አልተተገበረባቸውም፡
፡ የኃይማኖት አባቶች ሳይቀር ‹‹የሞት 
ፍርድ ይፈረድባቸው›› ያሉት ግብረ ሰዶ
ማውያን ጭራሹ በፍርድ ደረጃ እንኳ 
የሞት ፍርድ አልተፈረደባቸውም፡፡ ቀይ 
ሽብርን ፈጽመዋልና አስፈጽመዋል የተ
ባሉት የደርግ ባለስልጣናትም እንዲሁ 
በምህረት ተፈትተዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት 
አብዛኛዎቹ የፖለቲካ የሞት ቅጣት የተ
በየነባቸው ከግንቦት ሰባት ጋር በተያ
ያዘ የታሰሩ ናቸው፡፡ በሌላ በኩል የገን
ጣይ ስም ይዘው በተመሳሳይ ክስ የታ
ሰሩት አብዛኛዎቹ የዚህ የሞት ቅጣት 

ሰለባዎች አይደሉም፡፡ ይህ ሁሉ ሲታይ 
የሞት ቅጣት (በቀል) ፖለቲካ የስር
ዓቱን ስልጣን አደጋ ላይ የጣሉ እንጂ 
ብሄራዊ ጥቅም ላይ ያላተኮሩ እንደሆነ 
መገመት ይቻላል፡፡ ምንም እንኳ እስካ
ሁን ተግባራዊ ባይሆንም ገዥው ፓርቲ 
በአንድ በኩል ከቀደሙት የኢትዮጵያ ስር
ዓቶች፤ በሌላ በኩል አብዛኛውን ፖሊሲ
ውን ከሚገለብጥባት ቻይና በሚያመሳስ
ለው መልኩ በፍትህ ስም የሞት ቅጣት 
የበቀል ፖለቲካን እየተከተለ መሆኑን 
መገንዘብ ይቻላል፡፡ በርካታ ኢትዮጵ
ያውያን የግንቦት ሰባት አባላት ናችሁ 
ተብለው የሞት ቅጣት ውሳኔው በተሰጠ
በት ወቅት ህወሓት/ኢህአዴግን በደንብ 
የሚያውቁትና በአንድ ወቅት ከስርዓቱ 
ዘዋሪዎች መካከል የነበሩት አቶ ስዬ 
አብርሃ «አገሪቷ ዉስጥ በአጠቃላይ 
ያለው ችግር ፖለቲካዊ ነው። በመሆኑም 
በመሰረቱ መፍትሄዉ ፖለቲካዊ ነዉ፡፡ 
መፍትሄው ሰዎችን መግደል ነዉ ብዬ 
አላምንም። እንደሚመስለኝ ያሉ ችግሮች 
መታየት ያላባቸው በአጠቃላይ ካለው 
የፖለቲካ ሁኔታ ጋር መሆን ይገባዋል» 

ሲሉ ‹‹የሞት ፍርድ›› የሚባለው ብይን 
ፖለቲካዊ መሆኑን መስክረዋል፡፡

የደርግ ባለስልጣናትን እንዲፈቱ መደረጉ 
በወቅቱ ኢህአዴግን በብዙዎቹ ዘንድ ያስ
መሰገነ ተግባር ነበር፡፡ ሆኖም ኢትዮጵያ
ውያንን በክላስተር ቦንብ አስደብድበዋል 
የተባሉ ኢትዮጵያውያን ሲፈቱ ምንም 
አይነት የጥይት ድምጽ ያላሰሙት እንደ
ገና የሞት ቅጣት መወሰኑ ጉዳዩን የህግ 
ሳይሆን የስልጣን እንደሆነ አመላክቷል፡፡ 
በቅርቡ በዚሁ ጋዜጣ ላይ ‹‹የሞት ፍርድ 
አይገባኝም›› በሚል ሀሳባቸውን ያስተላለ
ፉት የአንድነት ብሄራዊ ምክር ቤት አባል 
አቶ መላኩ ተፈራ የሞት ፍርድ ሲፈረ
ድባቸው ‹‹የእግዜር ትንሽ ወንድም....›› 
የተባለው የጎንደሩ ጨፍጫፊ ሞክሻቸው 
ግን ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንደሚፈቱ ይጠ
በቃል፡፡ ይህም የሚያሳየው የሞት ቅጣት 
ገዥዎች ለወቅታዊ ስልጣናቸው አስጊ 
የሆነውን እንጂ በተፈጸመ ወንጀል ተመ
ስርቶ በፍርድ ቤት የሚወሰን አለመሆ
ኑን ነው፡፡ 

 በፖለቲከኞች የሚወሰነው ‹‹ፍርድ››

የሞት ቅጣት የስልጣን ተቀናቃኞችን 
ለማጥቃት የሚውል የመበቀያ መሳሪያ 
በሆነበት አገር ፍርድ ቤት ማስፈጸሚያ 
እንጂ ወሳኝ ሊሆን አይችልም፡፡ በእኛ 
አገርም ገዥዎች ከዘመን ዘመን እየተቀ
ባበሉት ያመጡት ይህንኑ ብልሹ የበቀል 
ፖለቲካ ባህል ነው፡፡ ይህን ሁኔታ 
ጀኔራል መንግስቱ ንዋይ በሚገባ ገልጸው
ታል፡፡ ጀኔራሉ ዳኞቹ ችሎት ላይ ከመ
ቀመጣቸው በፊት የሞት ፍርድ እንደተ
ፈረደበት ያውቃሉ፡፡ ይህንንም በወቅቱ 
‹‹እናንት ዳኞች የበየናችሁብኝን የሞት 
ፍርድ ያለ ይግባኝ ተቀብያለሁ፡፡...በእግ
ዚአብሄር ስም ተሰይማችሁ ከተቀመጣ
ችሁበት የፍርድ ወንበር ላይ ከመቀመጣ
ችሁ በፊት በእኔ ላይ የምትሰጡትን የዛ
ሬውን ፍርድ ታውቁት እንደነበር ሳስብና 
ፍርድ እስከዚህ መርከሱን ስታዘብ ሀዘኔ 
ይበዛል፡፡›› ሲሉ ከችሎት በፊት የሚወ
ሰነውን የሞት ቅጣት (በቀል) ፖለቲካ 
በግልጽ አሳይተዋል፡፡ 

ይህ በገዥዎች ቀድሞ የሚወሰን ቅጣት 
አሁንም ተባብሶ እንደቀጠለ የወቅቱ 

ወደ ገፅ 12 ዞሯል ...



ነገረ  ኢትዮጵያ
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ኦቦ ድሪባ! ‹‹ሚሉሽን 

ባልሰማሽ ‹ምናምን› ባልወጣሽ››
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የኔ-ሐሳብ

ከጥቂት ጊዜያት በፊት ነው፤ እዚሁ 
አዲስ አበባ ውስጥ፡፡ አንድ እንደ አዲስ 
የሚሰራ መንገድ ነበር ፕላን ከተደረገ 
ዓመታትን ያስቆጠረ፤ ተጀምሮም ሲን
ጓተት ያታከተ፡፡ እናም ይህን መንገድ 
ስራውን ሊጎበኙ አንድ ባለስልጣን ወደ 
ቦታው ያቀናሉ፣ የተከበሩት አቶ ድሪባ 
ኩማ፡፡ 

አቶ ድሪባ ወደ መንደራችን ጎራ ብለው 
የሚሰራው መንገድ ለምን እንደዘገየ ኮን
ትራክቶሮቹን በጥያቄ ያንቆራጥጣሉ፡
፡ ከስር ከስራቸው የሚያሶከሱኩት ካድ
ሬዎች መልስ ይሰጣሉ፤ ኮንትራክተ
ሩም ያው ይመልሳል ዓይን ዓይን እያየ-
የካድሬዎቹን፡፡ ይህ እየተከናወነ ታዲያ 
ጉጅሌው ሁሉ እጅብ ብሎ ከንቲባውን 
እግር በእግር እየተከተለ ወደ ታች ካለ 
ወንዝ ጋር ይደርሳል፡፡ ኦቦ ድሪባ ዓይ
ናቸው ከአንድ ነገር ላይ ተተክሎ አል
ነቀል አለ፡፡ ያጀባቸው ሰው ሁላ የዓይ
ናቸውን ጠርዝ ተከትሎ ወደሚያዩት 
አቅጣጫ ተበተነ፡፡ በእንጨት ተነባብሮ 
የተሰራ ድልድይ፡፡  

ከምእመን እስከ ታቦታቱ፣ ከላብ አደሩ 
አፍንጫውና ወፍራም ከንፈሩ ቦርጩን 
እስከከለሉት የቀበሌ ሊቀመንበር ከቀማኛ 
እስከ ፖሊስ ብቻ ምን አለፋችሁ ትንሽ 
ትልቁ ሲሄድ ሲመለስባት የኖረች የእ
ንጨት ድልድያችን፡፡ ይህች የእንጨት 
ድልድይ በተለይ በወርሓ ጥር ልዩ 
መልክ አላት፡፡ የሰፈር ውሪ ሁላ ከወጠ
ምሻ ወጠምሻ ጉብሎች ጋር ተጋግዘው 
ይጠጋግኗታል፤ የመንደራችን ሽማግሌ
ዎች ደግሞ በምህንድስና ወረቀት ባይ
ጨምሩ ጥቁር ባይለብሱም ወዲህ በል 
ወዲያ በል እያሉ የድልድያችንን ውበት 
ያሽሞነሙኑታል፡፡ እህቶች እና እናቶች 
ደግሞ የሚጠግብ ያውርድላቸውና 
የጣፈጠ መብል ለሚለፋው ሁሉ ይዘ
ክራሉ፡፡ ታቦታቱ በእልፍ ሰው ታጅበው 
ወደ መንበረ-ክብራቸው የሚመለሱት 
በዚህች የእንጨት ድልድያችን ነው፡፡ 

እና ይህን ድለድይ ኦቦ ድሪባ በአንክሮ 
ሲያዩ ቆዩና “በ21ኛው ክ/ዘመን እንዴት 
እዚህ እመሀል ከተማ ላይ የእንጨት 
ድልድይ!” ብለው ዘራፍ አላስነኩትም፡፡ 
ማንም አልመለሰላቸውም ነበር፡፡ ሁሉም 
ልክ እንደሆኑ አምኖ ዓይኑን ዘንበል እያ
ደረገ በሀፍረት ተሸማቀቀ፡፡ 

ወይ ክቡር ከንቲባ እርስዎ በ21ኛው ክ/
ዘመን የእንጨት ድልድይ መኖሩ አስ
ገረመዎት! እኛ በስንቱ እንደምንገረም 
በሰሙና ጉድዎን ባወቁ፡፡ “ሚሉሽን ባል
ሰማሽ ምናምን ባልወጣሽ” አሉ፡፡ አዎ 
ክቡርነትዎ ለእርስዎ ስልጣን በሰጠዎት 
በህወሓት/ኢህአዴግ ዘመን ስንት ጉድ 
አለ መሰለዎት! “በ21ኛው ክ/ዘመን!” 
አስብሎ መዳፍ አፍ ብቻ ሳይሆን ሙሉ 
ፊት ላይ የሚያስጭን፡፡

እውነት ነው በብረት ዘመን የእንጨት 

ድልድይ ሊያስገርም ይችል ይሆናል፡፡ 
ለኛ ግን ድልድያችን ከእርስዎ መንግስት 
በላይ በፍቅር ታሸጋግረናለች፡፡ አይዞሽ 
አይዞህ እየተባባልን እየተሳሰብን ያአንድ 
መንደር ልጆች ተዋደንባታል፡፡ ጠብ 
ያለን ሳንቀር የድልድዩን ርብራብ እግራ
ችን ሳት ሲያደርገው አይዞህ እኔን ተባብ
ለን ተታርቀንባታል፡፡ ልጅ ያዘለች ወይ 
በእድሜ የጠና ደግፈን አልፈንባታል፡
፡ ፈጣሪ ባርኳታል ልክ እንደ ገሊላዋ 
አህያ፡፡ ክቡርነቷ የእርስዎ መንግስት 
ግን ሀገርን የምታክል ነገር መሸጋገሪያ 
መግባቢያ ቋንቋ አሳጥቶ ዘውግ ለይቶ 
አቧድኖ ለጠብ ያዘገጃጀናል፡፡ ጎሳ ከጎሳ 
ሊያናቁረን ድልድያችንን አፈራርሶ ሊበታ
ትነን 23 ዓመት ሙሉ ፈግቷል፤ “በ21
ኛው ክ/ዘመን!” ቀበሌ ቢሄዱ ለመንግስት 
ተወክለናል ያሉ ፈላጭ ቆራጮች “በ21
ኛው ክፍለ ዘመን” በሰውነትህ ሳይሆን 
በጎሳህ ነው እውቅና የሚሰጥህ ብለው 
መታወቂያ ከልክለውናል፡፡       

ኦቦ ድሪባ ድሮ በንጉሱ ጊዜ አሉ እነ መን
ግስቱ ንዋይ ዙፋን ሊገለብጡ ብለው ሲን
ቀሳቀሱ ሲያዙ ጃንሆይ በክብር አስረው 
በፍርድ ቤት አከራክረው ነው አሉ 
ሞት የተፈረደባቸው፡፡ በእርስዎ መንግ
ስት ህወሓት/ኢህአዴግ ግን እነ መላኩ 
ተፈራን ያለ ክርክር ያለ ስሚ አሰቃይ
ተው በውሸት መረጃ ማስቀጣታቸው 
ሳያንስ “ይህን አሉ” እንዳንል ለታሪክ 
እንኳን እንዳይተርፉ እፍንፍን አድር
ገው ባለጊዜዎቹ ወደ ቃሊቲ ይወረዉ
ሯቸዋል፡፡ እማምላክን ነው የምለዎት 
በዚሁ እርስዎ በሚያገለግሉት ስርወ-
መንግስት፣ “በ21ኛው ክ/ዘመን!”፡፡ 

የድሮ ስርዓት ናፋቂ አይበሉኝ እንጂ 
(ነገሩ ቢሉም ግድ የለኝ መች ወደነው 
ብለው …) በአፄው ዘመን ተማሪ እን
ዳሻው ቢቃወም እንኳን ግንባር ግንባ
ሩን ልብ ልቡን እየተባለ በአልሞ-ተኳሽ 
ሊገደል ይቅርና ጫፉንም የሚነካው አል
ነበረም፡፡ እንደው ቢበዛ ታስሮ ይፈታል፤ 
ቢመታ እንኳን አባት ልጁን ከሚቀጣ
በት የጨከነ ዱላ አያርፍበትም ነበር 
(ደጉ ጊዜ ትለው ነበር አያቴ አፈሩን 
ያቅልላት)፡፡ በዚህ በእርስዎ መንግስት 
- “በ21ኛው ክ/ዘመን!” ግን ስንቱን ጉድ 
አየነው መሰለዎት፡፡ አዲሳባ ላይ ስንቱ 
በአልሞ-ተኳሽ ለጋነቱን አሳጡት… ያን 
ቆይ ተውት 10 ዓመት ሊሞላው ነው፡፡ 
ትናንት እዚህ አምቦና አርሲ ላይ ስንቱን 
ኢትዮጵያዊ ነው የእርሶ መንግስት ታጣ
ቂዎች ድፍት ያደረጉት ግንባር ግንባ
ሩን ልብ ልቡን እያወለቁ… ስንቱን ደብ
ድበው አካለ ስንኩል አደረጉት! እ-ን-ዴ 
ኦቦ ድሪባ ጉድ እኮ ነው የሚሰሙት ከዛ 
ቢሮዎ ቢወጡ “በ21ኛው ክ/ዘመን!” መን
ግስት ነኝ የሚለው እርስዎ የሚያገለ
ግሉት ህወሓት/ኢህአዴግ እንደ ዱርዬ 
ወሮ-በላ 100 ለማይሞሉ ብዕር ለያዙ 
ሰላማዊ ታጋዮች 500 ጦር አሰልፎ 
ቢሯቸውን ገንጥሎ ገብቶ እንደ አህያ 
ጭቃና በረት ላይ እያንደባለለ የደባደባ
ቸው፡፡ ታሪክ ነው መቸስ ይህ የእናንተ 
“21ኛው ክ/ዘመን!” 

ክቡርነትዎ በየመንግስት መስሪያ ቤቱ 
ያለው ጉድማ አይነሳ፡፡ ማእከላዊ የሚባ
ለው ማጎሪያ 9 ሰው አስሮ ማስረጃ ለማ
ቅረብ አልቻልኩም “ቢሮዬ ያለው አንድ 
ኮምፒውተር ነው” አለን ያህን የሚያክል 
ህንፃ ውስጥ፡፡ ሌሎች መስሪያ ቤቶችም 

ዮናታን ተስፋዬ

እንዲሁ ናቸው ህንፃ ብቻ! ቀፎ! 
ውስጡ ባዶ ቀፎ! በዚህ “በ21ኛው ክ/
ዘመን!” መዝገብ ፍለጋ ላይ ታች የሚሉ 
ፊታቸው አመድ የተነሰነሰበት የሚመ
ስል ምስኪን ሰራተኞችና ለሰዓታት ተሰ
ልፈው የዛሉ ተገልጋዮች ሲጨቃጨቁ 
ማየት መዳፍ አፍ ላይ ባያስጭን እንኳን 
ከንፈር ያስመጥጣል፡፡ 

ዓለም ለውሃና ለመሬት በምትናቆርበት 
በዚህ ዘመን የእርስዎ መንግስት መሬት 
እንደ ተራ ነገር ‘ገፀ-በረከት’ እያደረገ 
ለባዕድ ሲሸልም ስንቱን በሀገሩ ስደተኛ 
እንዳደረገው ያውቁ ይሆን!? አዎ “በ2
1ኛው ክ/ዘመን!” አሰብና ኤርትራን 
70000 ነፍስ አስበልቶ ቻው ቻው ማለቱ 
ሳያንሰው በጎንደር በኩል ኢትዮጵያን 
ገምሶ ለሱዳን ለማበርከት የጫካ ውለታ
ውን ለመመለስ የዛሬ ስጋቱን ለመቀነስ 
ይደራደርልዎታል፡፡ የአንድ ሀገር መንግ
ስት ምንም ጥቅም ሳያገኝ ገና ለገና በቄ
ሳራዉያን እጅ ያለችን ሀገር ነገ ጠቅልዬ 
ስለምገዛት ዛሬ ለውሃ መሬት ይሰጣት 
የሚል ጅልጅል ያለ አመክንዮ አቅርቦ 
መሬት እየመተረ የሚሰጠው በዚሁ “በ2
1ኛው ክ/ዘመን ነው”፡፡  ይሄ ብቻ መሰለ
ዎት እንዴ ጉዱ? እስቲ በለመደ እግር
ዎት ከኛ መንደር አሻግረው ይሂዱ ወደ 
ከተማዋ ዳርቻዎች… ገበሬውን እያፈና
ቀሉ መሬቱን የሚቸበችቡት እኮ የእር
ስዎ ሰዎች ናቸው፡፡ ከሁሉ “ዘራፍ” የሚ
ያሰኘው ግን በደቡብ ኢትዮጵያ ገበሬውን 
ከርስቱ እየነቀሉ ለአረብና ምእራባውያን 
መሬቱን ሲቸበችቡት… በዚህ “በ21ኛው 
ክ/ዘመን!”! መዳፍ አፍ ላይ ጭኖ እሪ 
ማለት ዘራፍ ማለት እጅግ ሲያንስ ነው፡
፡ በጣም ሲያንስ፡፡

ለማናቸውም ድልድያችንን ለቀቅ መን
ግስትዎን ጠበቅ ያድርጉ፡፡ በ21ኛው ክ/
ዘመን የሚያገለግሉት ህወሓት/ኢህአ
ዴግን የመሰለ ግራ የተማታበት መን
ግስት ይህችን ሀገር ሲገዛ ማፈር አይ
በዛብዎትም እና ድልድዩ ላይ ሳይሆን 
ዞረው ሰዎችዎ ላይ መዳፍዎን አፍዎ 
ላይ ይጨኑ፡፡ “ጽድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ 
በኮነነኝ” ትላለች አያቴ እንዲህ ያለ ነገር 
ሲገጥማት፡፡ እና ክቡር ከንቲባ በእን
ጨት ድልድያችን አይገረሙ፣ ይልቅ 
ስንት ነገር መስራት የሚችለውን በከ
ሰረና በከሸፈ ፖለቲካችሁ የምታሳድዱ
ትን ስደተኛ ከዙፋኑ ዘወር ብላችሁ ወደ 
ሀገሩ ገብቶ 21ኛው ክ/ዘመን ላይ ለመድ
ረስ ብንለፋ መልካም ነው፤ ህዝብን የሚ
ያነቁ እና የሚያስተምሩትን ጋዜጠኛ፣ 
ምሁራንና ፖለቲከኞች እስር ቤት ከም
ታበሰብሷቸው እነሱን ፈታ ሚዲያዉን 
ለቀቅ አድርጋችሁ ውዲቷ ሀገራችን 
መጪውን ዘመን እንደዘመኑ የሚዋጅ 
ትውልድ ቢፈጠርባት ይበጃል፡፡ ካልሆ
ነም በትግላችን ይፈጠራል!  አቦ ድሪባ 
ብዙ ማለት በወደድኩ ግን ወረቀቱ ውድ 
ነው እና ይህን ያህል ካልኩ ይብቃኝ፤ 
‘እ-ኽ’ ላለ ልብ ላለው ይህ ቢበዛ ነው!       
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ከገፅ 5 የዞረ ..  ለዕድገታችን እንቅፋት ... ...

የሚታክቱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎች 
ተክለዋል፡፡ ለምሳሌ በፈረንሳይ የሚታተ
ሙት የዕለት ጋዜጦች  በብሄራዊ ደረጃ 
አስር ሲሆኑ እያንዳንዱ ክፍለ ሀገራት 
አውራጃ የራሳቸውን የዕለት ጋዜጦች 
ያትማሉ፡፡ በሳምንቱ የሚወጡ ወደ ሀያ 
አምስት የሚጠጉ፣ በየወሩ የሚታተሙ 
ሰላሳ የሚደርሱ፣ በየሶስት ወሩ ደግሞ 
ሀምሳ የሚሆኑ መጽሄቶች  አሉ፡፡ 

በዚህ ላይ በነጻ የሚታደሉ በርካታ የዕለት 
ጋዜጦች አሉ፡፡ በትንሽዋ ሀገር አየርላንድ 
(በቆዳ ስፋት ማለቴ ነው) ለሴቶች ለልጆች፣ 
ለሽማግሌዎች፣ ለገበሬዎች፣ ለምኹራን ለሳ
ይንስና ቴክኖሎጂ አጥኚና ተመራማሪዎች 
ስፖርት ለሚወዱ ባአጠቃላይ ሁሉም የሚ
ፈልገውን መጽሄት አይነት ሊያገኝ ይችላል፡
፡ ለንደን ፓሪስ ወይም ኒዮርክ የታተሙ 
ስመ-ጥር ጋዜጦች መጽሄቶች ጠዋት በደብ
ሊን ለአንባቢያን ይቀርባል፡፡ 

በደብሊን አየር ላንድ በየቀኑ ለቁጥር የሚ
ታክቱ ጋዜጦች (መጽሄቶች) በየዕለቱ ለአን
ባቢያን በነጻ ይታደላሉ፡፡ የቴሌቨዥን ጣቢያ 
ብዛት በሁሉም ሀገራት በመቶ ይቆጠራሉ፡፡ 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥዋት በማኪያቶ ሰዓት 
የሚነበብ በማጣት ‹‹ታዲያስ ምን አዲስ 
ነገር አለ›› ይባላል፡፡ ዘጠና ሚሊዮን ህዝብ 
ላላት ሀገር ዘጠኝ ነጻ ጋዜጦች እንኳን 
ማጣት ልብን  ይሰብራል፡፡ አንድ ነጻነቱን 
የጠበቀ ሬድዮ (ቴሌቪዥን) ጣቢያ አለመ
ኖሩ በእውነት የደረሰበትን አሳፋሪ ሁኔታ 
ያሳያል፡፡ ነጻ ፕሬስ፣ ነጻ መንፈስ በሌለበት 
ሀገር ከድህነት ውርዴ መፈወስና  አምባገነ
ኖች ጡጫ ከቶውንም መገላገል አይቻልም፡፡ 

ሀገራችን ትምህርትን ከማስፋፋት አኳያ 
ይበል የሚያሰኝ ስራዎች ተከናውነውባ
ታል ይላሉ፡፡ ከ30 በላይ የመንግስት ዩን
ቨርሲቲዎችና ወደመቶ የሚደርሱ ግል 
ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አሉ ይባላል፡፡ 
ይሁንና የተማሪዎች ቁጥር ከሰኸራ ምድረ 
በዳ በታች ካሉት ሀገራት ጋር ሲወዳደር 
ከሁሉም ያነሰ ነው፡፡ ይህ ባልከፋ! ‹‹በእ
ንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ›› እንዲሉ የትም
ህርት ጥራት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛል፡
፡ እንደነ ፕሮፌሰር መስፍንና ፕሮፌሰር 
ተከስተ ነጋሽ ጥናት የመሳሰሉት አንጋፋ 
ምሁራን እንዳመለከቱት የኢትዮጵያ የት/ት 
ውድቀት እየታየ ነው፡፡ አንድ ዩኒቨርሲቲ 
ተመራቂ ወጣት አሰሪው መስሪያ ቤት 
የሰጠውን ችግር (የሀገሪቱ ችግር) የመፍ
ታት ብቃት ሊኖረው ይገባል፡፡ በተቃራኒው 
ብዙ ወጣቶች የራሳቸውን ችግር እንኳን 
መፍታት ተስኗቸዋል፡፡

በየአካባቢያችን እንደምንሰማው (እንደምና
የው) በርካታ የዩንቨርሲቲ ወጣት ተመራ
ቂዎች ስራ  አጥ እየሆኑ ነው፡፡ አንዳን
ዶች ካጠኑት የት/ት አይነት ጋር የማይገ
ናኝ ስራዎች እንደ ድንጋይ ጠረባ በመሳሰ
ሉት ተሰማርተዋል፡፡ ዘመድ አዝማድ የሌ
ላቸው ደግሞ የጎዳና ኑሮ ላይ ወድቀዋል፡
፡ ቀደም ባሉት አመታት ከፍተኛ ነጥብ 
ያመጡ (ሰቃይ ተማሮዎች) ይቀበሉ የነበሩ 
አንዳንድ የምዕራብ ሀገር የዩኒቨርሲቲዎች 
በኢትዮጵያ የዩንቨርሲቲ የትምህርት ጥራት 
ላይ ጥያቄ ማንሳት ጀምረዋል፡፡ ስለሆነም 
እጅግ በረቀቀና ስልታዊ በሆነ መንገድ ይቀ
በሉት ከነበረው የተማሪዎች ቁጥር በእጅጉ 
ቀንሰዋል፡፡ ለዚህም ይመስላል በርካታ ተማ
ሪዎች ወደ ቻይና ህንድና ኮሪያ ዩንቨርሲቲ
ዎች እየተላኩ የሚገኙት፡፡

በአንደኛም ሆነ በሁለተኛ ትምህርት ቤቶች 
ቢሆን የትምህርት ጥራት ጉዳይ በእውነት 
ህሊናን  ይበጠብጣል፤ ይህችን ሀገር ለመ
ረከብ የተዘጋጁ ተማሪዎች እነማን ይሆኑ 
የሚለው ጥያቄ መልስ የሚገኝለት አይመ
ስልም፡፡ ብዙሃኑ የሀገሬ ወጣቶች ሀሳባቸ
ውን ማብራራት የማይችሉ የንባብና የሂሳብ 
ክህሎቶቻቸው እጅግ የደከመ ነው፡፡ እነ 
ጃፓንና ብራዚል እንዲሁም ምዕራባውያን 
በየትናውም የዓለም ክፍል መብቶቻቸውን 
አስከብረው የሚኖሩት ስለተማሩ ብቻና ብቻ 
ነው፡፡ 

የዚች ሀገር የተፈጥሮ ሀብት ጥቅም ላይ 

የሞት ፍርደኛው አቶ መላኩ ተፈራም 
(ጨፍጫፊው አይደሉም) እንዲህ ገል
ጸውታል፡፡ ‹‹ፍርዱ በፍርድ ቤት ነው 
ያለቀው ለማለት ይከብዳል፡፡ ፍርዱ ሳይ
ጀመር ነው ያለቀው፡፡... ገና ሲይዙን፣ 
ፍርድ ቤትም ሳይወስነው ምን እንደሚ
ፈረድብን ይታወቅ ነበር ማለት ነው፡
፡ ፍርድ ቤት ይቀርቡ የነበሩት አብዛኛ
ዎቹ መረጃዎች ከእውነታ የራቁ ነበሩ፡
፡›› ሲሉ የሞት ቅጣቱ በህግ የተወሰነ 
ሳይሆን ፖለቲካዊ መሆኑን አስፍረዋል፡
፡ አቶ መላኩ ጨምረውም ‹‹በአሁኑ 
ወቅት ያለው ፍርድ ያኔ በነመንግስቱ 
ንዋይ ጊዜ ከነበረውም ወደኋላ ተንሸራ
ትቷል፡፡ እኛ በንጉሱ ዘመን በተመሳሳይ 
ወንጀል ተከሰው እንደታሰሩት እነ መንግ
ስቱ ነዋይ ተመሳሳይ እድል አላገኘንም፡
፡›› ሲሉም ከኃይለስላሴው ዘመን የባሰ 
የሞት ቅጣት ፖለቲካው (በቀሉ) ተጠና
ክሮ እንደቀጠለ በዚሁ ጋዜጣ ላይ ሀሳባ
ቸውን ገልጸዋል፡፡

በሰፈሩት ቁና

የሞት ቅጣት ፍርድ ሳይሆን ፖለቲካ 
በሆነባት ኢትዮጵያ የገዥዎች ተቀናቃኝ 
ብቻ ሳይሆን የድሮ ገዥም የገፈቱ ቀማሽ 
ሆኖ ቀጥሏል፡፡ ጀኔራል መንግስቱ በመ
ጨረሻው ንግግራቸው ‹‹ዛሬ መኖራች
ሁን በማየቴ ነገ መሞታችሁን ረስታ
ችሁ አሜን ብላችሁ ቀናችሁን በማስ
ተላለፍ በመገደዳችሁ በእኔ ላይ ሳትፈ
ርዱ በራሳችሁ ላይ የፈረዳችሁ መሆናች
ሁን አላስተዋላችሁም፡፡›› ያሏቸው ባለስ
ልጣናት ከ13 አመት በኋላ በደርግ እጅ 
ወደቁ፡፡ እነዚህ ባለስልጣናት ስልጣን ላይ 
በነበሩበት ወቅት በፍርድ የተወሰነ አስ
መስለው የፖለቲካ ውሳኔዎችን በመወ
ሰን የሚቃወሟቸው ላይ የሞት ፍርድ 
ፈርደዋል፡፡ በእነጀኔራል መንግስቱ ላይ 
በፍርድ ቤት ስም ፖለቲካዊ ውሳኔ ሲያ
ስተላልፉ የነበሩት ባለስልጣናት በዘመኑ 
አብዮተኞች እጅ በሰፈሩት የሞት ቅጣት 
ፖለቲካ ተሰፈሩ፡፡ ተቃዋሚዎቹን በሞት 
ፍርድ ፖለቲካ ‹‹አብዮታዊ እርምጃ›› እየ
ወሰዱ ስልጣንን ማቆየት የሚቻል የመሰ
ላቸው እነመንግስቱ ኃይለማርያምም ተሸ
ናፊዎች ሆነው የሞት ፍርድ ተወሰነባ
ቸው፡፡ ደግነቱ አብዛኛዎቹ ተሸናፊነታቸ
ውን የሚያሳዩ ተግባራት ተፈጸሞባቸው 
ከ20 አመት በኋላ ተለቀዋል፡፡

በአሁኑ ወቅት ኢህአዴግ ተመሳሳይ 
የሞት ቅጣት ፖለቲካ ተግባራዊ እያደ
ረገ ስለመሆኑ የሞት ፍርደኞቹ እየመ
ሰከሩ ነው፡፡ ይህ የሞት ቅጣት (በቀል) 
ፖለቲካ አዙሪት ከአሁኑ ካልተገታ የኢ
ህአዴግ ባለስልጣናትም የነገዎቹ የሞት 
ቅጣት (በቀል) ፍርደኞች ላለመሆናቸው 
እርግጠኛ መሆን አይቻልም፡፡  አሸባሪ
ዎቹን እንዲወጋ ለራሱም ቀለብ የሚ
ሰፍሩት ምዕራባዊያን በክብር ዜግነት 
የሰጧቸውን፣ ምንም ጥይት ያልተኮሱ
ትን በሞት ቅጣት እየወሰነ ያለው ኢህ
አዴግ በጋምቤላ፣ በሶማሊ፣ በኦሮሚ
ያና በሌሎችም አካባቢዎች እንደፈጸማ
ቸው በሚነገሩት የግድያና የማፈናቀል 
ወንጀል ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት 
ተቋማት፣ ሚዲያዎች፣ አገራትና የስር
ዓቱ ተቃዋሚ ኢትዮጵያውያን ከሰብአዊ 
መብት ጥሰት አልፈው በዘር ማጥፋት 
እየከሰሱት ነው፡፡ ስልጣን ላይ እያለ በዘር 
ማጥፋት ፖለቲካ የሚከሰስና ካረጀውና 
ካፈጀው የሞት ቅጣት (በቀል) ፖለቲካ 
አዙሪት ያልወጣ ገዥና ማን አለብኝ ባይ 
ባለስልጣናቱ ነገ የባለፈውን ገዥዎችና 
የአሁኑን ተቀናቃኞቻቸውን እየሰፈሩበት 
በሚገኘው የሞት ቅጣት (በቀል) ፖለቲካ 
መሰፈራቸው የማይቀር ይሆናል፡፡

ደርግ የአጼ ኃይለስላሴን የሞት ቅጣት 
ፖለቲካ አወገዘው እንጂ ከስህተታ
ቸው አልተማረበትም፡፡ ይልቁን በጸረ-

አብዮት፣ በዝባዥ አስበዝባዥ፣ መሃል 
ሰፋሪ ስም በስፋት ተገበረው፡፡ ሰው ገድ
ለዋል ያላቸውን የአጼ ኃይለስላሴ ባለ
ስልጣናት በጅብላ ጨፈጨፈ፡፡ የደርግ 
ባለስልጣናትም በአብዮት ስም ባደረ
ጉት ጭፍጨፋ በሞት ቅጣት ተጠያቂ 
ሆኑ፡፡ ኢህአዴግ የደርግንና የአጼ ኃይ
ለስላሴን የሞት ቅጣት ፖለቲካ እያወ
ገዘ መሳሪያ ባላነገቡት (ቢያነግቡም ሰው 
ባልገደሉት) ላይ የሞት ቅጣት ፖለቲ
ካውን ማወጁን ሲቀጥል እነመንግስቱ 
ንዋይ ሊሰቀሉ በተቃረቡበት ወቅት ‹‹ዋ! 
ዋ! ዋ! ለእናንተና ለገዢአችሁ፡፡ የኢት
ዮጵያ ህዝብ  ሃሳቤ በዝርዝር ገብቶት 
በአንድነት በሚነሳበት ጊዜ የሚወርድባ
ችሁ መዓት አሰቃቂ ይሆናል፡፡›› ያሉትን 
የሰሙ አይመስልም፡፡ ከደርግም፣ ከኃይ
ለስላሴም፣ ከራሳቸውም ሳይማሩ ቀጥለ
ውበታል፡፡

ለአብነት ያህል ሰኔ 16/2006 ዓ.ም የመን 
ላይ ታገቱ የተባሉት የግንቦት 7 ጸሃፊ 
ተይዘው ኢትዮጵያ ውስጥ መግባታቸው 
ተነግሯል፡፡ ኢህአዴግ ግንቦት ሰባትን 
በእጅጉ የሚያወግዘው እንደመሆኑ በአቶ 
አንዳርጋቸው ላይ እርምጃ ሊወስድ እን
ደሚችል ብዙዎቹ ስጋታቸውን እየገለጹ 
ነው፡፡ ይህ ድርጊት ከተፈጸመ የኢትዮጵ
ያውያን ገዥዎች ለዘመናት እየተቀባበሉ 
የቀጠሉት የሞት ቅጣት ፖለቲካና መዘዙ 
አሁንም ሊቀጥል እንደሚችል አያጠራጥ
ርም፡፡ ምንም እንኳ ግንቦት ሰባት በአሸ
ባሪነት ቢከሰስም እስካሁን ድረስ በባለ
ስልጣናትም ይሁን በሌላ አካል የሞት 
ይቅርና የአካል ጉዳት ስለማድረሱ አይነገ
ርም፡፡ ስለሆነም በአቶ አንዳርጋቸው ላይ 
ይህ ተግባር ከተፈጸመ እርምጃው የሚ
ወሰደው ‹‹ህይወት ጠፋ (ሊጠፋ ነው) 
ተብሎ ሌላ ህይወት ማጥፋት በቀል››ም 
ያነሰ ስልጣን ይነጥቃል የተባለው ተቀና
ቃኝ ላይ መሆኑ ነው፡፡ 

የሞት ቅጣት ፖለቲካ ስህተት መሆኑን 
እየታወቀ በሌሎቹ በተፈጸሙበት አብዛኛ
ዎቹ ጊዜያት የኢትዮጵያ ፖለቲካን ወዳ
ልሆነ አቅጣጫ ጠምዝዟል፡፡ መፈንቅለ 
መንግስት ሙከራ ያደረጉት እነ ግርማ
ሜና መንግስቱ ላይ የተወሰደው እርምጃ 
ለስርዓቱ መወገድ አቀጣጣይ ሆኖ አገል
ግሏል፡፡ የደርግ ባለስልጣናት በጀኔራሎ
ቹም ሆነ በወቅቱ በነበሩት ተቃዋሚዎች 
በግብታዊነት ያስወሰዷቸው ጨካኝ እር
ምጃዎችም በስተመጨረሻ ስልጣናቸውን 
አጥተው ገንጣይ አስገንጣይ ብለው ሲያ
ወግዟቸው በነበሩት 20 አመት ያህል 
ታስረው ከሞት ቅጣት በቀል ለትንሽ 
ተርፈዋል፡፡ በርካታ ማህበራዊ፣ ኢኮኖ
ኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮችን ባለመ
ፍታቱ የቀለም አብዮት፣ የጎዳና ላይ 
ነውጥና አክራሪነት ሌት ተቀን እየበረ
ገገ የሚገኘው ኢህአዴግ የሞት ቅጣት 
(በቀል) ፖለቲካ ባለፉት ስርዓቶች ላይ 
ካስከተሉት መዘዝ ካልተማረ ተመሳሳይ 
ችግሮች እንደማይከሰቱ እርግጠኛ መሆን 
አይቻልም፡፡ 

ከዚህም ባሻገር ኢህአዴግ ‹‹አሸባሪ›› 
የሚለው ግንቦት 7 እስካሁን የሰው 
ህይወት ባያጠፋም በዓለም ታሪክ ድርጅ
ቶች በመንግስት እርምጃ ምክንያት ጽንፍ 
መያዛቸው ከታሪክ ታይቷል፡፡ በመሆ
ኑም ኢህአዴግ ሊወስደው በሚችለው 
እርምጃ ግንቦት ሰባትም ወዳልሆነ ጫፍ 
እንዳይገፋ ያሰጋል፡፡ ይህን ችግር ለመከ
ላከል የኢትዮጵያ መንግስት ከጠላትነት 
ስሜት ከመነጨ ጥላቻና በቀል ይልቅ ነገ
ሮችን በትግስት ማየት ይገባዋል፡፡ በተ
ጨማሪም የሞት ቅጣት ፖለቲካን በበ
ላይነት ከመወሰን ይልቅ ለፍርድ ቤቶች 
ነጸነት መስጠት፤  ከስልጣን ይልቅ ለብ
ሄራዊ ጥቅም ሲባል በመቀራረብ ብሄራዊ 
መግባባት ማስፈኑ ከበቀሉ አዙሪት የሚ
ወጣበት ብቼኛው መንገድ ነው፡፡ 

  ከገፅ 10 የዞረ ... የሞት ቅጣት...

ሊውል የሚችለው በእውቀት የበለጸገ 
ትውልድ ተኮትኩቶ ሲያድግ ብቻ ነው፡
፡ ይህ እስካልሆነ ድረስ የተፈጥሮ ሀብታ
ችን የውጪ ባለሀብቶችና የጥቂት አምባገ
ነን ገዢዎች መፈንጫ ሆኖ ይቀራል፡፡ ኢት
ዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ 
ይሄን ሁሉ ግፍና መከራ አይቶ እንዳላየ 
ሰምቶ እንዳልሰማ ሆኖ ትውልዱ ዝምታን 
የመረጠው በፍርሀት ብቻ ሳይሆን በት/ት 
ቆይታው በቂ እውቀት መቅሰም ባለመቻሉ 
ነው፡፡ ኢትዮጵያ በሌላት ጥሪት ያስተማረቻ
ቸው ምኹራኖች ኑሮና የጎሳ ፖለቲካ ያንገ
ሸገሸው ሁሉ በሚያስደነግጥ ሁኔታ በዓለም 
ላይ እንደ ጨው ዘር መበተናቸውን የማያ
ውቅ ያለ አይመስለኝም፡፡ ምንም እንኳን የስ
ደተኛውን ቁጥር ለማወቅ አዳጋች ቢሆንም 
እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ኢትዮጵያው
ያን በዓለም ላይ ባሉት ሀገራት ውስጥ እንደ 
ጨው ዘር ተበትነው ይገኛሉ፡፡ 

ከፍተኛ እውቀት ያላቸው የዩንቨርሲቲ ፕሮ
ፌሰሮችና  የህክምና  ስፔሻሊስቶች ለአጭር 
ጊዜ ስልጠናም ሆነ ለረጅም አመት ትም
ህርት ወደ ውጪ ሀገር ሲሄዱ ተመል
ሰው የሚመጡ ጥቂቶች ናቸው፡፡ የሰላ
ማዊ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆኑ የሲቪል 
ተቋማት ትኩረት ሰጥተው ካልተወያዩና 
መፍትሄ ካልፈለጉ ሀገሪቱ የእውነተኛ 
ምሁራን ምድረ  በዳ ሆና መቀጠሏ አይቀሬ 
ይመስለኛል፡፡ ለግምት የሚያስቸግር ውድቀ
ትም  በሀገሪቱ ላይ ሊከሰት ይችላል፡፡

ከመተማ-ጋምቤላ 1600 ኪ.ሜ ርዝመት 
ስላለው አወዛጋቢ መሬት ግልጽ ማብራሪያ 
ለኢትዮጵያ ህዝብ አልተሰጠም፡፡ ጉዳዩ ያሳ
ሰባቸው በውጭ ሀገር የሚኖሩ ተቆርቋሪ 
ምሁራኖች በኢትዮ-ሱዳን አቅራቢያ የሚገ
ኘው ይህ ረዥምና ሰፊ የድንበር መሬት 
ለሱዳን ሊሰጥ ነው እያሉ ጥንታዊና 
ማስረጃ እያስደገፉ በአመቻቻው መንገድ 
ሲናገሩ ሲጽፉ ይስተዋላሉ፡፡ ይህ የቀጣዩን  
ትውልድ ህይወት ሊያናጋ እንደሚችል 
መታወቅ አለበት፡፡ ጉዳዩ የጥቂት ምኹራን 
ወይም  የሰማያዊ ፓርቲ ጉዳይ ብቻ አይ
ደለም፡፡ የዚች ሀገር መጻኢ እድል የሚያ
ሳስባችኹ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪል 
ማህበራት ድምጻቸውን ከፍ አድራጋችሁ 
ማሰማት ይገባችኋል፡፡ 

በእውነቱ ለመናገር ብዙዎቻችን ስለ 
ፖለቲካ ያለን አመለካከት (እውቀት) አን
ገትን ያስደፋል፡፡ ለምሳሌ ያህል የህወሓት/
ኢህአዴግ አገዛዝ ፊት አውራሪዎችና ቃፋሪ
ዎቻቸው ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሰብ 
ውጪ የሚያራምድ የፖለቲካ ፓርቲ አመ
ራርና አካላት ፍልስፍና ማዳመጥ አይፈል
ጉም፡፡ ሲፈልጉ ያስራሉ ሲያሻቸው ከስራ 
ገበታቸው ላይ ያፈናቅሏቸዋል፡፡ የአገዛዙን 
አደገኛ አካሄድ በብዕራቸው የተቹ ጋዜጠ
ኞች ዘብጥያ ይወረወራሉ፡፡ 

ወደ ተቃዋሚው የፖለቲካ ጎራ ስንገባም 
ልብን የሚያደማ ነገር እናስተውላለን፡፡ በየ
ትኛውም ዓለም ተሰምቶም ታይቶም በማይ
ታወቅ ሁኔታ ከ90 በላይ የፖለቲካ ፓርቲ 
ተብዬዎች መፈልፈላቸው ምን ለመሆን 
ነው፡፡ 

የሰለጠነው ዓለም እርግፍ አድርጎ የተወ
ውን የጎሳ ፖለቲካን ማራመድ ለማን ይጠ
ቅማል፡፡ ለዚች አገር ከሶስት (አራት) በላይ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያስፈልጋት አይ
መስለኝም፡፡ ያውም ህብረ ብሄራዊ የሆኑና 
ርዕዮት ዓለም ፍልስፍና አኳያ የተቀኙ 
ሲሆኑ ነው በዚች ሀገር  ላይ ዴሞክራ
ሲያዊ ስርዓት እውን ሊሆን የሚችለው፡
፡ የጎሳ ፖለቲካ መከራና ችግር እንዳመጣ 
የተማርን ይመስለኛል፡፡ ስለሆነም በተቃው
ሞው ጎራ ያላችሁ የጎሳ ፖለቲካ አራማጆች 
እራሳችሁን ጠይቁ፡፡ በተረፈ እንደ ሰማያዊ 
ፓርቲ የመሳሰሉት (የጎሳ) ፖለቲካን አስከፊ 
ውጤት በተመለከተ የማስተማር ተግባር 
ለነገ የሚባል አይደለም፡፡

(አቶ ደረጀ መላኩ የሰብአዊ መብት ተቆር
ቋሪ ናቸው፡፡)    



ነገረ  ኢትዮጵያ
ሐምሌ 4 ቀን 2006 ዓ.ም ቅፅ 1 ቁጥር 2013

‹‹ሥልጣን ያለ ምርጫ፣ ምርጫ ያለ 
ምርጫ አስፈጻሚ ተቋም እውን አይሆ
ንም›› ከሚለው እምነቴ በመነሳት በዚህ 
ጋዜጣ ተከታታይ አስተያየቶችን እያቀረ
ብኩ ነው፡፡ ዛሬ የሚቀርበው ምርጫ ቦርድን 
የሚመለከተው ተከታይ ክፍል ሶስት ነበር፡
፡ ነገር ግን የቀደሙትን ጽሁፎቼን የተመለ
ከቱ አንዳንድ ወዳጆቼ ለምርጫ ያለህ አመ
ለካከት የተጋነነ ነው፣ ለምርጫ ቦርድ የሰጠ
ኸው ትኩረትም የማይገባ ነው የሚል አስተ
ያየት በመሰንዘራቸው በጉዳዩ እንወያይበት 
ዘንድ በወዳጆቼ አስተያየት ላይ በመመርኮዝ 
ምልከታየን አሰፈርኩ፡፡

ወዳጆቼ ለአስተያየታቸው መከራከሪያ 
ብለው የሚያቀርቡት ምርጫ የሰላማዊ 
ትግል አንድ ዘርፍ ሆኖ ሳለ አንተ አንድና 
ብቸኛ መንገድ አደረከው የሚልና ዴሞክ
ራሲ በሌለበት፣ ተቋማት በነጻነት ባልተ
ደራጁበትና አንባገነን መንግስት ሥልጣን 
ላይ ባለበት ሥለ ምርጫ ማሰብ አይቻልም 
የሚል ነው፡፡ አሁን ባለንበት ተጨባጭ 
ሁኔታ መታሰብ ያለበት ስለ ምርጫ ሳይሆን 
ስለሌሎች ሰላማዊ ትግሎች ነው በማለትም 
ሙግታቸውን ያጠናክራሉ፡፡

በሥልጣን ላይ ያለን መንግሥት በመቃ
ወም ትግል የሚደረገው መንግሥታዊ 
ሥልጣኑን የያዘው ኃይል ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት መመስረት፤ የሕግ የበላይነትን 
ማረጋገጥ፣ የኃብት እኩል ተጠቃሚነትን 
ማስፈን፣ ወዘተ አልቻለም፣ እኛ ሥልጣን 
ብንይዝ ‹‹በሕዝብ ለሕዝብ የህዝብ›› የሆነ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በመመስረት የሕዝ
ብን የሥልጣን ባለቤትነት፣ የኢኮኖሚ ተጠ
ቃሚነት፣ የሰብአዊ መብት መከበር የህግ 
የበላይነት ወዘተ እናረጋግጣለን በማለት 
ነው፡፡ የሚፈለገውን ሥልጣን መያዝ የሚ
ቻለው በምርጫ ሲሆን ለሥልጣን የሚያ
በቃውን ከኮሮጆ የሚቆጠር የመራጮች 
ደምጽ ወደ ሥልጣን የሚቀይረው ደግሞ 
ምርጫ አስፈጻሚው ተቋም ምርጫ ቦርድ 
ነው፡፡ ስለሆነም ሥልጣን ሲታሰብ ምርጫ፣ 
ምርጫ ሲታሰብ ምርጫ ቦርድ መታሰባ
ቸው ግድ ነውና ስልጣን ይዘን ተግባራዊ 
የምናደርገው ዓላማ አለን የሚሉ ፖለቲከ
ኞች ምርጫ ዘወትር የሚያስቡት ከእያንዳ
ንዱ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴና እቅዳቸው 
ጋር እያዛመዱ የሚሰሩት መሆን አለበት፡፡

ስለሆነም ምርጫ ወደ ስልጣን መውጫው 
ወይንም ሥልጣንን ማጽኛው ብቸኛው 
መንገድ በመሆኑ ከሰላማዊ ትግሎች አንዱ 
ብቻ ነው ሊባል የሚችል አይመስለኝም፡፡ 
ሌሎቹ ትግሎች ሁሉ ነጻ ምርጫ ለማካ
ሄድ የሚያስችሉ መደላድሎችን ለመፍጠር 
የሚካሄዱ እንጂ በራሳቸው ወደ ሥልጣን 
የሚያደርሱ አይደሉም፡፡ ከምርጫ ውጪ 
ስልጣን መያዝ ቢቻልም አግባብ አይሆንም፡
፡ ዴሞክራሲ የለም፣ ነጻ ተቋማት አልተ
ፈጠሩም፣ ስልጣን ላይ ያለው አንባገነን 
ነው፣ በአጠቃላይ የፖለቲካ ምህዳሩ ለአ
ሳታፊ ምርጫ የሚመች አይደለም ወዘተ 
የሚባሉ ጉድለቶች ተስተካክለው ምርጫ 
ማካሄድ እንዲቻል በቅድመ ምርጫ አግባብ
ነት ያላቸውና የሚፈለገውን ውጤት ሊያስ
ገኙ ይችላሉ የተባሉ የሰላማዊ ትግል አይ
ነቶች ይካሄዳሉ፤ በድምጽ ቆጠራው አለ
መግባባት ከተፈጠረ ኮሮጆ ተገልብጧል 
ከተባለ፣ ተሸናፊው አሸንፌአለሁ ካለ ወዘተ 
የመራጩ ሕዝብ ድምጽ በትክክል ወደ 
ሥልጣን መለወጥ የሚያስችል ደረጃ ላይ 
ለመድረስ የድምጹን ባለቤት ሕዝብ በማነሳ
ሳት ከመስዋዕትነታቸው ውጤታቸው የሚ
ያመዝን የተለያዩ ሰላማዊ ትግሎች ሊደረጉ 
ይችላሉ፡፡ መቶም ይባሉ ሁለት መቶ የሰላ
ማዊ ትግል አይነቶች ምርጫን በመተካት 
አንድን ወገን ለሥልጣን ሊያበቁ ግን አይች
ሉም፤ ከሆነም ተገቢ አይሆንም፡፡

እንኳን ሰላማዊ ትግልን የመረጡ ፖለቲከ

ምርጫ - ብቸኛው ወደ ሥልጣን መውጫ
ኞች ቀርቶ በጠመንጃ ወደ ሥልጣን የወጣን 
ማነጋገር በሚያውቀውና በሚገባው ቋንቋ 
ነው ብለው ዱር ቤት ያሉ ወገኖች ቢሆኑም 
ስለ ምርጫ ማሰብ ብቻ አይደለም መስራት 
ያስፈልጋቸዋል፡፡ ጠመንጃ ነክሶ እየገደ
ለና እየሞተ ታግሎ በለስ ቀንቶት ለአሸና
ፊነት የሚበቃ ኃይል ሀገሪቱን ከተቆጣጠ
ረና አዳሩን በቤተ-መንግሥት ካደረገ በኋላ 
ሥልጣኑ እንዲጸናና መንግሥቱ እንዲረጋ 
ምርጫ ማካሄድ ግድ ይለዋል፡፡ አለበለዚያ 
ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደ መንግሥት 
ሳይሆን እንደ ፋኖ ይቆጥረውና መገለል ይገ
ጥመዋል፡፡ ስለሆነም ወደ ሥልጣን ለመው
ጣትም ሆነ በተለያየ መንገድ የደረሱበትን 
ሥልጣን ለማጽናት ምርጫ ወሳኝ የሚባል 
ብቻ ሳይሆን ምርጫም አማራጭም የሌለው 
ብቸኛ መንገድ ነው፡፡

ሰላማዊ ትግልን መርጠው በሕግ ተመዝግ
በው በሀገር ውስጥ ቢሮ ከፍተው አባላት 
አፍርተው የሚንቀሳቀሱ ፖለቲከኞች 
በምርጫ አሸንፈን ሥልጣን በመያዝ ዓላ
ማችንን ተፈጻሚ ለማድረግ ነው የምንታ
ገለው ማለት እውነትም እምነትም የዕለት 
ተዕለት ተግባራቸውም መሆን ይገባዋል፡
፡ ይህ ሲሆን ጥያቄው ዴሞክራሲ በሌለ
በት ነጻ ተቋማት ባልተፈጠሩበት አምባገ
ነን ኃይል ሥልጣን ላይ ባለበት ስለ ምርጫ 
ማሰብ ተገቢም ወቅታዊም አይደለም የሚል 
ሳይሆን ነጻና የሁሉንም ወገን አመኔታ የሚ
ያተርፍ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችሉ ሁኔ
ታዎች እንዲሟሉ ከመሪዎች ጩኸት እስከ 
ህዝብ አመጽ፣ ከቢሮ መግለጫ እስከ አደ
ባባይ ተቃውሞ የሚዘልቅ ትግል ማድረግ 
ነው፡፡ ባለፈው አንድ አመት ፓርቲዎች 
ባካሄዷቸው ብዙዎቹ ከሳሎን እስከ በረንዳ 
በሆኑ ሰላማዊ ሰልፎች ከተነሱ ጥያቄዎች 
ምርጫ በመጀመሪያው ረድፍ መገኘት 
ሲገባው በአንዱም ፓርቲ ሰልፍ ላይ ሲነሳ 
አልተሰማም፡፡ ይህም ለምርጫ ይህን ያህል 
ትኩረት ሊሰጠው አይገባም የሚለው የአ
ንዳንድ ወዳጆቼ እምነት የብዙዎቹ ፖለ
ቲከኞች ብሎም የፓርቲዎቹ እምነት እን
ደሆነ ያመለክታል፡፡ አራት አመት ሙሉ 
ስለ ምርጫ ምንም ሳይተነፍሱ ከርመው 
የምርጫ ደወል ሲሰማ የሚነሳ ጥያቄም 
ሆነ የሚሰማ ጩኸት የእናቴ መቀነት አደ
ናቀፈኝ ከመሆን አያልፍም፡፡ በቀላል ምሳሌ 
ጉዳዩን እንየው፣ ሚስት ለማግባት ወስኛ
ለሁ የምትሆነኝን እየፈለግሁ ነው የሚል 
ውሳኔና የምትሆነኝን ባገኝ አገባለሁ ማለት 
በጣም የተለያዩ ናቸው፡፡ የመጀመሪያው 
ወስኗልና የምትሆነው ምን አይነት ሴት 
እንደሆነች ለይቶ አውቋልና ውሳኔውን ተግ
ባራዊ ለማድረግ ቀን ከሌት ይማስናል፣ 
ይፈልጋል ያፈላልጋል፣ ውሳኔውን ግባራዊ 
ሳያደርግ እረፍት አይኖረውም፡፡

በአንጻሩ ሁለተኛው አልወሰነምና የምትሆ
ነው ምን አይነት ሴት እንደሆነች ለይቶ አላ
ወቀምና የምትሆነኝ ማግኘት አልቻልኩም 
እያለ ሰበብ እየደረደረ ዕድሜውን ይገፋል፡፡ 
ከዚህ ምሳሌ አንጻር በየምርጫ ወቅት የታዩ 
ክንውኖችን ስናስታወስ ባላፉት አራት ምር
ጫዎች ፖለቲከኞቻችን የፈጸሙት በሁለ
ተኛነት የቀረበውን ምሳሌ አይነት ሲሆን 
በምርጫ 97 ግን የመጀመሪያውን ምሳሌ 
አይነት ተግባር ለመፈጸም ችለው ነበር፣ 
እንወዳደራለን ብለው ወሰኑ የምንወዳደረው 
ለተሳታፊነት ሳይሆን ለአሸናፊነት ነው 
ብለው ቆረጡ፤ አቅማቸውን አስተባብረው 
ሰሩ (መጎነታተሉ ቢኖርም) እናም ዓለምን 
ያስገረመና ኢህአዴግን ያስደነገጠ ውጤት 
ለመምጣት በቁ፡፡

ለምርጫም ለምርጫ ቦርድም ይህን ያህል 
ትኩረት መስጠት አያስፈልግም ሲባል 
በተለይ ደግሞ ይህ የሚባለው እጅን 
አጣጥፎ ተቀምጦ ሲሆን የታጋዮቹ ዓላማ 
ለውጤት በጽናት መታገል ሳይሆን በተ
ቃውሞ ብቻ ተቀዋሚ እየተባሉ መኖርን 

የመረጡ የሚያስመስል ነው፡፡ ምርጫ ከሰላ
ማዊ የትግል አይነቶች አንዱ ነው ሲባልም 
ከምርጫ ውጪ በሌሎች የትግል አይነቶች 
ለሥልጣን መብቃት ይቻላል የሚል አስተ
ሳሰብ እንዳለ የሚያመለክት ነው፡፡ በርግጥ 
የሚፈለገው ሰውን በሰው መተካት ድር
ጅትን በድርጅት መለወጥ ከሆነ ከምርጫ 
ውጪ ባሉ መንገዶች ስልጣን መያዝ 
ይቻላል፤ ነገር ግን የሕዝብን የሥል
ጣን ባለቤትነት የሚያረጋግጥ የሥርዓት 
ለውጥ ማምጣት አይቻልም፡፡ ድምጻዊው 
‹‹አዲስ ንጉስ እንጂ ለውጥ መቼ መጣ!›› 
እንዳለው ካሆነ በስተቀር፡፡ ሕዝብ ወዷቸ
ውና ፈቅዷቸው የሁሉንም ባይሆን የአብ
ዛኛውን መራጭ ድምጽ አግኝተው ሳይሆን 
በማኪያቬል ስልት ለሥልጣን የሚበቁ 
ኃይሎች አንድም የሕዝብ ፍቅር ስለሌላ
ቸው አንድ ቀን ሆን ብሎ ተነስቶ ያወርደ
ናል ብለው ስለሚሰጉ ሁለትም እነርሱ ለሥ
ልጣን በበቁበት መንገድ ሌላውም ሊመጣ 
ይችላል ብለው ስለሚፈሩ ስልጣናቸውን 
በጠብ-መንጃና በደህንነት ማስጠበቅን ዋና 
ሥራቸው ያደርጉታል፡፡ ኮሽ ባለ ቁጥር እየ
ደነበሩ ዜጎችን ያስራሉ፣ ያሰቃያሉ፣ ይገድ
ላሉ፡፡ ምርጫ ቢካሄድ እንደማያሸንፉ ስለ
ሚያውቁ ምርጫ ሳያካሂዱም ቢኖሩ ደግሞ 
ከዓለም እንደሚገለሉ ስለሚረዱ የይስሙላ 
ምርጫ ያካሄዳሉ፡፡ 

እንዲህ የሚያደርግ መንግሥት ባለበት ከተ
ቃውሞው ወገን የሚጠበቀው ወዳጆቼ እን
ደሚሉት ፓርቲዎችም እንደሚያደርጉት 
አምባገነን ባለበት ምርጫ ማሰብ አይቻ
ልም በማለት ከዓመት ዓመት ሰሚ የሌለው 
ጩኸት ማሰማት ሳይሆን በምርጫ እንደ
ሚወዳደሩ ብቻ አይደለም እንደሚያሸንፉ 
ከቃል ባለፈ በተግባር መዘጋጀት ብሎም 
አንባገነኖች ለስልጣናቸው ማራዘሚያ የሚ
ያስቡትን የይስሙላ ምርጫ ሥልጣናቸውን 
የሚያጡበት እውነተኛ ምርጫ ለማድረግ 
የሚቻለውን ሁሉ ትግል ማድረግ ነው፡፡

ሰበብ እያበዙ ከምርጫ መራቅ ወይንም 
በሙሉ ልብና በበቂ ዝግጅት አለመወዳደር 
በተግባር እንደታየው የሚጠቅመው አምባ
ገነኖችን ነው:: ከሕዝቡ ሥነ ልቦና ከሀገ
ሪቱ ነባራዊ ሁኔታ እንዲሁም ከፖለቲከ
ኞቹ አቅም አንጻር እየተፈተሸ ከመስዋእት
ነቱ ውጤቱ የሚያመዝን የተጠናና የታቀደ 
ተከታታይ ሰላማዊ ትግል በማካሄድ አን
ባገነኖች ለራሳቸው ቀጣይ ህልውና ሲሉ 
እንዲንበረከኩና ነጻና ፍትሀዊ ምርጫ ለማ
ካሄድ ገለልተኛ ተቋም እስከ ማቋቋምና 
ጊዜ እስከመወሰን ድረስ ወርደው እንዲስ
ማሙ በማድረግ ሁሉም በእኩል የሚወ
ዳደሩበት፣ ድምጽ ለመስጠት እድሜውም 
ሕግም ከሚፈቀደለት ዜጋ አብዛኛው የሚ
ሳተፍበት ምርጫ በማካሄድ በጠመንጃ 
አፈሙዝ ሳይሆን፣ በማኪያቪሊያዊ መን
ገድም ሳይሆን፣ በዴሞክራሲያዊ ሂደትና 
ውጤት አስተማማኝና ትውልድ እየተቀባ
በለ የሚያጎለብተው መንግሥት መመስረት 
ይቻላል፣ ይገባልም፡፡ 

በተቃራኒው አምባገነኑ ኃይል ለሕዝባ
ዊው ተቃውሞ አልምበረከክም በማለት ኢ-
ሰብአዊ ወደ ሆነ ተግባር ሊገባ ይችላል፡
፡ ይህ ደግሞ ትግሉን ይበልጥ ሊያፋፍመ
ውና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብን ትኩረት 
ሊስብ ስለሚችል ቢዘገይም ለውጤት 
መብቃቱ አይቀርም፡፡ ያኔ አምባገነኑ አገዛዝ 
በኃይል ተገፍቶ ከስልጣኑ ሲወርድ ቀዳሚ 
ስራ የሚሆነው ጊዚያዊ መንግስት ማቋቋ
ምና በአጭር ጊዜ ሁሉን አሳታፊ የሆነ ነጻ 
ምርጫ ማካሄድ የሚቻልበትን ሁኔታ ማመ
ቻቸት ነው፡፡ ተሸናፊውን ሳይንቁና ሳያገሉ፣ 
በጉልበት ሳይመኩና ሳይኩራሩ፣ የሕዝባ
ዊው ትግል ግንባር ቀደም መሪ እኔ ነኝ 
በማለት ሳይታበዩ፣ ሁሉን አሳታፊ የሆነ 
ነጻ ምርጫ በማካሄድ ሥልጣን ከድምጽ 
መስጫ ኮሮጆ ውጤት የሚገኝ የአምስት 
ዓመት ኮንትራት እንጂ የሞት የሽረት ጉዳይ 

እንዳልሆነ በተግባር ማሳየት ይቻላል፡፡ 

ይህን ለማድረግ ግን መጀመሪያ ከሥልጣን 
አባዜ ራስን ማላቀቅ ተገቢ ነው፡፡ ፍትሀዊ 
ምርጫ ማካሄድንና መውጣት መውረድን 
በየቤቱ መለማመድም ያስፈልጋል፡፡ የተቃ
ዋሚ ፓርቲ ወንበርን የሙጢኝ ብለው ለስ
ልጣኔ ያሰጉኛል በሚሉዋቸው የትግል ጓዶ
ቻቸው ላይ ሸፍጥ የሚፈጽሙ ፖለቲከኞች 
ለምኒልክ ቤተ-መንገሥት ቢበቄ ሥልጣን 
ወይንም ሞት ላለማለታቸው እርግጠኛ 
መሆን አይቻልም፡፡ ሥልጣን ወይንም ሞት 
ብሎ ማሰቡ በሁሉም ዘንድ ቆሞ ምርጫ 
ወይንም ሞት ቢባል እመርጣለሁ፡፡ ይህ 
ሲሆን በዚህ ሾልኬ፣ በዛ በኩል ተረማ
ምጄ፣ ኮሮጆ ገልብጬ፣ ሕዝብ አነሳስቼ፣ 
ወዘተ የምፈልገውን ስልጣን ላገኝ እችላ
ለሁ የሚል አስተሳሰብ ስለማይኖር ሁሉም 
ለምርጫ በትኩረት ያስባል፣ በበቂ እቅድና 
ዝግጅት ይሰራል፣ ፍትሀዊ ምርጫ ለማካ
ሄድ የሚያበቁ ሁኔታዎች እንዲሟሉ ይታ
ገላል፣ ተወዳድሮ ለማሸነፍ የሚያበቃውን 
ስራ ሁሉ አቅሙ በፈቀደ መጠን ይሰራል፡፡

ይህ ሁሉ ተሰርቶ የምርጫውን ውጤት 
በተጨባጭ ሊያዛቡ የሚችሉ ሕገ-ወጥ ተግ
ባራት ሲታዩና ለማስተካከል ብዙ ተጥሮ 
የማይቻል ሲሆን ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ 
ሳይሆን ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ 
ሲባል በበቂ ማስረጃ አጋልጦ ከምርጫው 
መውጣት ሕዝቡም እንዳይሳተፍ መቀስ
ቀስ ይቻላል፡፡ የዘመናት የስልጣን በሽታ
ችን ለቆን በመራጩ ሕዝብ ድምጽ ለመ
ዳኘት ከበቃን ደግሞ በሀገርነት የምን
ቀድማቸውና በሥልጣኔ ጥለውን የነጎ
ዱት ሀገራት ሲፈጽሙት እያየን የምንቀ
ናበት አሸናፊና ተሸናፊ የሚጨባበጡበትን 
ሥልጡን ፖለቲካ ለማየት እንበቃልን፡
፡ በእኛ ጊዜ ባይሆን ልጆቻችን ለዚህ እን
ዲበቁ ዛሬ መሰረት የሚሆን ትንሽ ትንሽ 
ስራ እንስራ፡፡

ኢህአዴግ ደርግን አሸንፎ በጠመንጃ የያ
ዘውን ሥልጣን ማጽናት ለመንግሥቱም 
እውቅና ማስገኘት የሚችለው በምርጫ 
በመሆኑ በሕገ-መንግሥቱ አስፍሮ አፈ
ጻጸሙ ምንም ይሁን ምን በየአምስት 
አመቱ ተግባራዊ እያደረገ ነው፡፡ በምንም 
መልኩ ስልጣኑ ከእጁ እንዳይወጣ መንግ
ስታዊ ተግባሩን በምርጫ እየቃኘ አራት 
ዓመት ሙሉ ይሰራል፡፡ በምርጫ 2002 
ማግስት ለንባብ የበቃው የሐምሌ/ነሐሴ 
እትም አዲስ ራዕይ መጽሄት ላይ የሰፈ
ረውና በአቶ መለስ እንደተጻፈ በሚገመ
ተው ጽሁፍ ውስጥ በምርጫ 97 ከገጠ
ማቸው ቀውስ ተምረው ለምርጫ 2002 
አሸናፊነት እንደበቁ ሲገልጽ፣ «ቀውሱን 
ለመፍታት ወሳኙ ጉዳይ የሕዝቡን መብት 
አክብሮ የመፍትሄው ዋና አካል እንዲሆን 
ማድረግ መሆኑን በመገንዘብ የምርጫው 
ውጤት በታወቀ ማግስት ህዝቡ ቅር የተ
ሰኘበትን ነገር ለማወቅ የመረጠንንም ሆነ 
ያልመረጠንን ሕዝብ በሰፊው አነጋገርን» 
እያለ ይቀጥላል፡፡

 ይህ አገላለጽ ኢህአዴግ ሁል ጊዜም ስለ 
ምርጫ የሚያሰስብ መሆኑን የሚያሳይ 
ይመስለኛል፡፡ እንደ ጽሁፉ ገለጻም ሆነ 
በተግባር እንዳየነው የምርጫው ውጤት 
በታወቀ ማግስት ነው ኢህአዴግ ለቀጣይ 
ምርጫ ስራ የሚጀምረው፣ በተቃውሞው 
ጎራ ግን ምርጫ ከአንድ ዓመት ያነሰ 
ጊዜም ቀርቶት መስራት አይደለም ስለ 
ምርጫ ማሰብ የለም፤ ለምርጫና ምርጫ 
ቦርድ ይህን ይህል ትኩረት መስጠት አያ
ስፈልግም ሲባልም ይሰማል፡፡ ስለ ምርጫ 
ካልታሰበ ለምርጫ ትኩረትም ክብደትም 
ካልተሰጠ የሚያልሙትን ስልጣን በየትና 
እንዴት ሊያገኙት ይችላሉ? እንነጋጋር፡፡

ታምራት ታረቀኝ
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ጋሻው መርሻበእለተ አርብ በነፋሻማው ምሽት ከጓደኛዬና 
የትግል አጋሬ ብርሃኑ ተ/ያሬድ ጋር ለፖለ
ቲካ ስራ ወደ ምስራቅ ጎጃም ለመጓዝ ተሰ
ናድተናል፡፡ ለጉዟችን የምሽት መንገደኞቹን 
በተለምዶ አባዱላ (በነገራችን ላይ መኪኖቹ 
ለምን አባዱላ እንደተባሉ የሚያውቅ ካለ 
ቢያስረዳኝ ፍላጎቴ ነው፤ እኔና ጓደኛዬ ግን 
አባ ኩማ፤ አባ ደመቀ፤ አባ ኃይለማርያም 
እያልን ሙድ ስንይዝባቸው እንደነበር አል
ደብቃችሁም) የሚባሉትን መጓጓዣዎች 
ለመጠቀም ፈልገናል፡፡ በምሽት የምንጓዝ
በት ምክንያት አንድም አርብ ቀኑን ስራ ላይ 
ውለን ምሽቱን ለመጓዝ ሲሆን ሁለተኛው 
ምክንያት ግን ካለን የበጀት እጥረት አንጻር 
ምሽቱን በጉዞ ለመሸወድ ነው፡፡ የምሽቷ ጉዞ 
ለአልጋ ከሚከፈል ወጭ ታድናለች፡፡ ሁለተ
ኛዋ ምክንያት እራቱን በእንቅልፍ እደሚሸ
ውድ ድሃ አይነት ነች፡፡ 

ለደላላዎች ደውለን ለሁለት ሰዓት ተቀ
ጠርን፡፡ ነገር ግን ሁለት ሰዓት ላይ ብቅ 
ያለ መኪና የለም፡፡ ሰዓቱ መቁጠሩን ቀጠለ 
ሶስት አራት አምስት እያለ እኩለ ሌሊቱ 
ተጋመሰ፡፡ መኪና ግን የለም፡፡ እኛም 
በተስፋ መደወላችን አላቆምንም፡፡ ‹‹እየመ
ጣን ነው›› የሚል በተስፋ የተሞላ የደላላ 
ማባበያ አልተለየንም፡፡ እኛም ከእንግዲህ 
ወዲያ ‹‹ተስፋችን ደላላ አይደለምን›› ብለን 
መጠበቃችንን ተያይዘነዋል፡፡ ደቂቃው 
ግን አሁንም ይቆጥራል፡፡ የምሽቱ ብርድ 
ምን ያሳቅፋል የሚባል አይነት ነው፡፡ እኛ 
ለአንድ ቀን እንዲህ የተቸገርንበትን ምሽት 
እድሜ ልካቸውን ጎዳና ላይ የሚኖሩ ወገኖ
ቻቻን የእለት ተዕለት ኑሯቸው መሆኑን 
ለመረዳት እነሱን መሆን ግድ ብሎናል፡፡ 
ሌሊቱ በተንቀራፈፈ ፍጥነትም ቢሆን እየተ
ጋመሰ ነው፡፡ ብርዱም ከመንግስት የተላከ 
ይመስል ይቀጠቅጠናል፡፡ አሁንም እንደው
ላለን፣ ጠብቁን የሚለው የደላላ ቃል ቃናዋ 
ሳትቀየር ወደ ጆሯችን ትፈሳለች፡፡ 

ብርዱ ትዕግስትን ይፈታተናል፡፡ ሲጸናብኝ 
ለምን እዚህ ቦታ ተገኘሁ ስል ራሴን ጠየኩ፡
፡ መልሱ ወዲያውኑ ከጥልቁ የአዕምሮ 
ክፍል እንዲህ ሲል መጣልኝ፡፡ ‹‹ሀገርህ 
በአንባገነኖች መዳፍ ስር ወድቃ እየማቀ
ቀች ነው፡፡ እነዚህ አንባገነኖች የድሃውን 
ገንዘብ ዘርፈው ሲምነሸነሹ ድሃው የሀገርህ 
ህዝብ ግን በላስቲክ ቤት እና መንገድ ላይ 
ተሰጥቶ ያድራል፡፡ አንተ ወጣት ነህ በመሆ
ኑንም የሀገርህን እጣ ፈንታ መወሰን ይኖ
ርብሃል፡፡ 

ለዚህ ክቡር አላማ ስትል በዚህ ሰዓት 
እዚህ ተገኝተሃና ደስ ይበልህ›› ሲል አዕ
ምሮየ መለሰልኝ፡፡ እንዲያ ሰፍቶ ይዞኝ የነ
በረው ብርድ ከመቅጽበት ከላየ ላይ ተኖ 
ጠፋ፡፡ ስቃዩ ከባድ ቢሆንም ቅሉ ፍሬው 
ጣፋጭ መሆኑን አልዘነጋውም፡፡ መኪናው 
ግን አሁንም አልመጣም፡፡ ከፊት ለፊታ
ችን እሳት በማንድድ ላይ ያሉ እንስት 
ወጣቶች ይታዩናል፡፡ በቀጥታ ወደ እነሱ 
ሂደን እሳት እንሞቅ ዘንድ ጠየቅናቸው፡
፡ በሚገርም ትህትና እንደምንችል ሲጋብ
ዙን በፍጹም ወዳጅነት ነበር፡፡ እሳቱ ጋር 
ስንጠጋ ያ ጨምድዶ ይዞን የነበረው ቆፈን 
ድራሹ ጠፋ፡፡ ወጣቶቹ በአስራዎቹ መጨ
ረሻና በሀያዎቹ መጀመሪያ ላይ የሚገኙ 
ሴቶች ሲሆኑ ኑሮ አስገድዷቸው ክቡር የሆ
ነውን ገላቸውን በመቸርቸር የሚተዳደሩ 
እህቶቻቻን ናቸው፡፡ 

እሳቱን እየቆሰቆሱ ሲንከባከቡን በእውነት 
እነዚህ ልጆች ከእንዲህ አይነት ኑሮ እን
ዲወጡ ከመታገል በላይ የሞራል ልዕልና 

ከወዴት ይገኛል ሲል ውስጤ ነገረኝ፡፡ እን
ስቶቹ ከሀምሳ ብር ጀምሮ ባለው ክፍያ 
የመጣውን ቅንዝራም ሁሉ ያስተናግዳሉ፡
፡ ከሚስቱ ጋር ተጣልቶ በደንፎ የሚመጣ፤ 
ከባድ መኪና ሾፌር እንዲሁም መጠጥ 
ስሜቱን ያነሳሳው ሁሉ ደንበኛቸው ነው፡
፡ ለዚህ ስራ ተብለው የተዘጋጁ ላዳ ታክሲ
ዎች በአካባቢው አሉ፡፡ ሁለት ቁጥር መኪ
ኖችም ግልጋሎቱን ይሰጣሉ፡፡ ይህ ድርጊት 
እዚያ አካባቢ ብቻ የሚደረግ ሳይሆን 
በመላዋ አዲስ አበባ እንደ ወረርሽኝ የተ
ሰራጨ ተግባር ነው፡፡ በነገራችን ላይ የእነ
ዚህ እንስቶች ታሪክ በዚች መጣጥፍ አይ
ደለም ወፈር ባለ ጥራዝ እንኳን ተተርኮ 
የሚያልቅ አይደለም፡፡ እንዲህም እንዲያም 
እያለ ሊነጋጋ ነው፡፡ ከምሽቱ ጀምሮ ስንደዋ
ወለው የቆየነው መኪና መጥቷል፡፡ ከነዚያ 
ዛሬ እንጂ ነገ ከማያስጨንቃቸው ፍልቅልቅ 
እንስቶች እና ከሚያነዱት እሳት ልንሰናበት 
ነው፡፡ ወሬአቸው አንዳች ጣፋጭ ቅመም 
አለው፡፡ መተሳሰባቸው ግርም የሚል ተፈጥ
ሯዊ ቃና አለው፡፡ ያለ ገደብ በልቅነት የሚ
ያወሩት ወሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚሰማው 
ለጆሮ ቢሰቀጥጥም እየቆየ ግን አንዳች 
ጫዕም አለው፡፡ 

አራት ቁጥሩ ላንድ ክሩዘር መኪና ከፊት 
ለፊታችን ደርሷል፡፡ እነዚያን የሚይጠገቡ 
ምስኪን እህቶቻችን ተሰናብቶ መሄድ ምን 
ያክል ከባድ እንደሆነ እንደኔ ክብካቤያቸውን 
ማየት ግድ ይላል፡፡ ተሰናበትናቸው፤ ስን
ሞቀው ላደርነው እንጨት መግዣ ይሆና
ቸው ዘንድ ሀምሳ ብር ሰጥተናቸው ወደ 
መኪናችን ገባን፡፡ ለእነዚያ ምስኪን እህቶች 
አንዳች የሚረባ ነገር አለማድረግ ደግሞ 
የበለጠ ያማል፡፡ ለነገሩ እኛ መንገዱ ላይ 
ነን፤ ህይዎታችን ከፍለንም ቢሆን ለሁሉም 
ልጆቿ የተመቸች ድህነትና ውርደት የሌለባ
ትን ኢትዮጵያን ለልጆቻችን ለማስረከብ እየ
ታገልን ነው፡፡ ለዚህም ሲባል በብርድ ስንገ
ረፍ እያደርን ነው፡፡ ወደ መኪናው ሆድ ገብ
ተናል፡፡ ለደብረ-ማርቆስ 200 ብር በእያንዳ
ንዳችን ተጠየቅን፡፡ መኪናው አራት ቁጥር 
ስለሆነ እኛም አለንበት በሚል የምንከፍል
በት ምክንያት አይኖርም ስንል ለመከራከር 
ሞከርን፡፡ ክርክራችን ግን ሰሚ ጆሮ ሊያገኝ 
አልቻለም፡፡ 

ካልከፈልክ ውረድ የሚል የሚያጓራ ድምጽ 
አራት በአራት ሊሆን ምንም ካልቀረው 
ሹፌር ተነገረን፡፡ እንከስሃለን አልነው፡፡ 
‹‹የት ሂደህ ነው የምትከሰኝ ኬንያ ነው›› 
ብሎ ሳቀብን፡፡ እውነቱን ነው፣ ህግ ቢኖር 
ኖሮ በእነዚያ አስፓልት ዳር ብርድ ሲገር
ፋቸው በሚያድር እንስቶች ገንዘብ የተገዛ 
መኪና አይነገድበትም ነበር፡፡ ጭቅጭ
ቁን ትተን በጧት ደብረ-ማርቆስ መድረስ 
አለብን፡፡ ስለዚህ ከፍሎ ከመሳፈር ውጭ 
አማራጭ አልነበረንም፡፡

የአዲስ አበባን ሰማይ እንዳለፍን በጭጋጋ
ማው ንጋት ጉሙ የበረዶ ግግር መስሎ 
መሬቱ ላይ ተኝቷል፡፡ በተፈጥሮ የታደ
ለው የሰላሌ ሜዳ ለመጻፊያ የተዘጋጀ ብራና 
መስሎ ተዘርግቷል፡፡ ይህ ሁሉ የእርሻ 
መሬት እያለን ለምን በምግብ ራሳችን እን
ደማንችል ሳስበው ግርምትን ያጭርብኛል፡
፡ ገራገሮቹ የኦሮሚያ ገበሬዎች ነጭ ጋቢ
ያቸውን ትክሻቸው ላይ ጣል አድርገው 
ወደ ቤተ-ክርስቲያን በአስፓልቱ ጠርዝ 
በባዶ እግር ይሄዳሉ፡፡ ሀብታቸውን በኦ
ህዴድ ካድሬ የሚዘረፉት ምስኪን ገበሬ
ዎች በባዶ እግር ያን ቀዝቃዛ አስፓልት 
ሲረግጡ ማየት ህመሙ አንጀት ድረስ 
ዘልቆ ይሰማል፡፡

እንደ ሚሳኤል በሚወነጨፈው ላንድ-
ክሩዘር በጧት የአባይን ጠመዝማዛማ በረሃ 
ተያያዝነው፡፡ አባይ በስርጉጥጓጡ እየተሸለ
ከለከ ወደ ንስር ምድር (ግብጽ) ለም አፈራ
ችን ተሸክሞ ይኳትናል፡፡ ከላይ ሆኖ ሲያዩት 
የአባይን አወራረድ ተከትሎ የተኛው ደመና 
(ጉም) አመልማሎ ጥጥ ይመስላል፡፡ ቁል
ቁለቱን ወርደን አባይ ድልድዩ ጋር ደር
ሰናል፡፡ ‹‹አባይ ጉደል ብለው አለኝ በተ
ህሳስ፤ የማን ሆድ ይችላል እስከዚያው 
ድረስ›› የተባለለት ወንዝ ዘንዶ መስሎ ተጋ
ድሟል፡፡ አባይ የሁለት ዓለም ሰው ያደረጋ
ቸውን የአንድ ሀገር ወንድማማቾች ሽንጠ 
ረጅሙ ‹‹የህዳሴው ድልድይ›› የሽማግሌ
ነቱን ቦታ ወስዶ በላዩ ላይ አሳልፎ ያገ
ናኛቸዋል፡፡ ለዚህ ውለታውም ‹‹የሕዳው 
ድልድይ›› ስንት ፕሮፖጋንዳ እንደተሰራ
ለት የኢቲቪ ጋዜጠኛ ይቁጠረው፡፡ ለነገሩ 
ሰዎቹ ምንም ነገር ሰርተው ስለማያውቁ 
አንድ ድልድይ ሰራን ብለው እልል በቅምጤ 
ቢሉ ብዙም ላይገርም ይችላል፡፡ የሰዎቹን 
ጩኸት ላስተዋለ ማርስ ላይ በእግራቸው 
የተጓዙ ይመስሉ ነበር፡፡ ከሰሞኑ አንድ ውቅ
ያኖስ ላይ የተሰራ 26 ማይልስ ድልድይ 
ስመለከት መቶ ሜትር የማይሆነው የአባ
ይን ድልድይን እንድታዘበው አድርጎኛል፡፡ 
10 ሰዎችን በሆዱ አቅፎ የያዘው ውርግርግ 
ላንድ ክሩዘር የአባይ በረሃን ዳገት በደቂቃ
ዎች ፉት ብሏት ደጀን አደረሰን፡፡ 

ደጀን እንደደረሱ አንድ የሚታዘቡት ነገር 
ይገጥመዎታል፡፡ ከዚህ በፊት ያልነበሩ 
አዳዲስ ቤተ-ክርስቲያንና መስጊድ በቀጭኑ 
አስፓልት ብቻ ተለያይተው ማዶና ማዶ 
ተሰርተዋል፡፡ በእውነት ይህ መሆኑ 
ባልከፋ፡፡ ራጉኤልና አንዋር ይኸው ጎን 
ለጎን ምዕመኖቻቸውን የእምነት ትጥቅ 
ሲያስታጥቁ ተከባብረው ለዘመናት ዘልቀዋ
ልና፡፡ ነገር ግን የደጀኑ ሆን ተብሎ ለፕፖ
ጋንዳ የተሰራ መሆኑ ያሳብቃል፡፡ መንግ
ስት በእለተ ጥምቀት ማዜማ ሳይቀር የሀ
ይማኖቶችን አለመቻቻል የሚሰብክ ነውረኛ 
ድራማ (ዶክመንሪ) እየሰራ መስጊድንና 
ቤተ-ክርስቲያንን ጎን ለጎን መስራት ሁለቱ 
አማኞች ለጸብ እርቀው እንዳይሄዱ ይመስ
ላል፡፡ ደግነቱ ህዝቡ ጨዋ በመሆኑ መንግ
ስትን የሚሰማበት ጆሮ የለውም፡፡ ሌላኛው 
ምክንያት የሀይማኖት መቻቻልን እኔ ነኝ 
ፈጣሪው ብሎ ለመከራከርም ይመስላል፡፡ 
ደጀንን እንዳለፍን መኪናችን ለሹፌሩ እስ
ኪያስቸግረው ድረስ የሚያንገላታ ወጣ ገባ 
መንገድ ይጠብቀዎታል፡፡ 

ይህ መንገድ ከአመት በፊት እንዲሁ ነበር፡
፡ ይህን መንገድ ያዬ አንድ ጃማይካዊ ቻይና 
እዚህ አካባቢ ግዛት የላትም እንዴ? ሲል 
በጃማይካኛ ቅኔ ቻይና መንገድ በመስራት 
ስም እየወረረችን እንደሆነ ሸንቆጥ አድርጎ
ኛል፡፡ በነገራችን ላይ ይህ ጃማይካዊ ኢት
ዮጵያ ውስጥ የገረመውን ነገር ጠይቄው 
እንዲህ ሲል አጫውቶኝ ነበር፡፡ ‹‹በጣም 
የሚደንቅ ሞዴል መኪኖች እንዳሉበት 
ሁሉ የለማኙ ቁጥር ለመግለጽ ከባድ ነው፡
፡›› ብሎ መልሶልኛል፡፡ የሚገርመኝ ነገር 
ይላል ጃማይካዊው አክሎም ‹‹ይህ ሁሉ 
ለማኝ ለምኖ ብቻ መተዳደሩ ነው፡፡ ለምን 
ዘርፈው አይበሉም›› ነበር አለኝ፡፡ ሾፌራችን 
መሪው ሊነጥቀው ሲል መልሶ እየያዘ በተጎ
ራረደው መንገድ ከወዲያ ወዲህ እየተላጋን 
ማርቆስ ደርሰናል፡፡ 

ማርቆስ የቆፍጣና ንጉስ ተክለ-ሀይማኖት 
መናገሻ ከተማ ናት፡፡ ተክለ ሀይማኖት ሀገራ
ቸውን ከውጭ ጠላትም ሆነ ከውስጥ የሚያ
ጋጥማቸውን ጦርነት የሚወጥኑትና የሚሸ

ርቡት እዚች ከተማ ማርቆስ ላይ ከትመው 
ነበር፡፡ የንጉሱን ጉዳይ ለታሪክ ባለሙያዎቹ 
ትትን ዘመነኛውን ፖለቲካ እናውራ፡፡ ጥን
ታዊቷ ማርቆስ ምንም እንኳን የእድሜዋን 
ባልቴትነት የሚመጥን ባይሆንም በእድገት 
ጎዳና ላይ መሆኗን እዚህም እዚያም በተቆፋ
ፈሩትና ግንባታ ላይ ያሉት ህንጻዎች ያሳብ
ቃሉ፡፡ ማርቆስ እንደደረስን አልቤርጎ ይዘን 
ሻወር መውሰድ ነበረብን፡፡ FM INTERNA-
TIONAL HOTEL (ኤፍ ኤም ኢንተርናሽ
ናል ሆቴል) ከፊት ለፊታችን በኩራት ተኮ
ፍሷል፡፡ ከሱ ፊት ለፊት ጎዛምን ሆቴል 
በማን አለብኝነት ጉብ ብሏል፡፡ በቀጥታ 
ወደ ጎዛምን አመራን፡፡ አልጋ እንዳላቸው 
ጠየቅን፣ ዋጋው ግን ለእንደኛ አይነት የሚ
ቀመስ አይደለም፡፡ 

አንድ ሺህ የኢትዮጵያ ብር ተጠየቅን፡፡ 
ለእኛ አንድ ሺህ ብር ደብረ ማርቆስ ደርሶ 
ለመመለስ የተበጀተልን ነበር፡፡ ለነገሩ አንድ 
ሺህ ብር ወር ሙሉ የምኖርባትን ቤት የተ
ከራዬሁበት ገንዘብ በመሆኑ ለአንድ ቀን 
አዳር ስጠዬቅ ድንጋጤ ‹‹ህቅ›› አድርጎ ሊገ
ድለኝ ነበር፡፡ ማርቆስ ላይ እንዲህ አይነት 
ደረጃውን የጠበቀ ሆቴል መኖሩ ባልከፋ 
ነበር፤ አገልግሎቱን የሚያገኘው ግን ድሃው 
ሳይሆን የድሀውን ህዝብ ደም እንደ ቁንጫ 
የሚመጡት የአማራ ክልል ባለስልጣናት 
ናቸው፡፡ 

‹‹የአማራ ህዝብ በባዶ እግሩ የሚሄድ ትም
ክህታም›› እያሉ የሚሰድቡት እነ አለም
ነው ወጣ ሲሉ እዚህ ሆቴል እንደሚም
ነሸነሹ ሰምቻለሁ፡፡ አንድም ቀን የህዝቡ 
ብሶት ሳይሰማቸው ህወሓት የሰጣቸውን 
የቤት ስራ ሲከውኑ የሚውሉት የአማራ 
ክልል ባለስልጣናት በየዞን ከተማው እንዲህ 
አይነት ሆቴል ማስገንባታቸው የማይቀር 
ነው፡፡ ብቻ ጎዛምን ሆቴል አዲስ አበባ 
ካሉት ትልልቅ ሆቴሎች ጋር ትክሻ ለትክሻ 
መጋፋት የሚችል በሀገሬው ቋንቋ ዋ… 
‹‹ሸላይ›› ነው፡፡ በቀጥታ ወደ FM INTER-
NATIONAL HOTEL አመራን፡፡ ደክሞ
ናል፤ ቢያንስ ሻዎር ወስደን ስራ መጀመር 
አለብን፡፡ እየሰራን ያለው እንቅልፍና 
ደከመኝ የማይታወቅበትን ፖለቲካ ነው፡፡ 
ሻወር ለመውሰድ ሰንጠይቅ ውሃ የለም፡፡ 
በቀጥታ ወደ ምስራቅ ጎጃም አስተባባሪዎ
ቻችን ለመደወል ስልካችን አወጣን፤ ኔትወ
ርክ የለም፡፡ ማርቆስ በጨለማ ቆፈን ተው
ጣለች፡፡ ውሃ፣ መብራት፣ ኔትወርክ የለም፡
፡ የለም ብቻ ነው ያለው በማርቆስ፡፡ ቀኑ 
እየሄደ ነው፤ አመራሮቻችን ጋር መገናኘት 
አልቻልንም፡፡  

በሚቀጥለው ሳምንት አጠቃላይ የጎጃም 
ህዝብ ከስርዓቱ ጋር ያለውን ዝምድና፤ የነ
አበጀ በለው ሀገር ጎንቻ ለተላላኪው ብአዴን 
ያለውን ስሜት እናወራለን፡፡ እስከዚያው 
ድረስ ለመንፈሰ ጠንካራዎቹ ገበሬዎች 
ይህችን አንድ ስንኝ ከጎጃም ዘፈን መዘዝኩ፡፡          

     የአባ ኮስትር ሀገር የበላይ ዘለቀ፣

      ዛሬም ወንድ አለበት ዘሩ መች አለቀ፡፡

                   

ይቀጥላል…          



ነገረ  ኢትዮጵያ
ሐምሌ 4 ቀን 2006 ዓ.ም ቅፅ 1 ቁጥር 2015

አዲስ አበባ፡- ሰማያዊ ፓርቲ 
(ሰማያዊ) እሁድ ሰኔ 29/2006 ዓ.ም 
ባደረገው አስቸኳይ የብሔራዊ ምክር 
ቤት ስብሰባ በኮሚቴ ውይይት ሲደረ
ግበት የነበረውን የዜጎች የቃል ኪዳን 
ሰነድ ለምክር ቤቱ በማቅረብ በሰነዱ 
ይዘትና አፈጻጸም ላይ ውይይት ካደረገ 
በኋላ በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ 
ለህዝብ ይፋ እንዲሆን ስምምነት ላይ 
መድረሱን የፓርቲው የህዝብ ግንኙ
ነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋዬ ለነገረ 
ኢትዮጵያ ገልጸዋል፡፡ 

ሰነዱ ለውይይት በሚበቃ መልኩና 
ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በሚያ
ስማማ መልኩ በኮሚቴ ታይቶ ስም
ምነት የተደረሰበት መሆኑን የገለጹት 
የህዝብ ግንኙነቱ በቅርብ ቀን ህዝብ፣ 
ምሁራን፣ የህግ ባለሙያዎች፣ ጋዜ
ጠኞችና ሌሎችም ጉዳዩ የሚመለከታ
ቸው ሁሉ ተወያይተው በህገ-መሰረት 
እንዲጠቀሙበት እንዲያስችል እቅድ 
መያዙን ገልጸዋል፡፡ 

ሰማያዊ ‹የዜጎች ቃል 
ኪዳን ሰነድ›ን ለውይይት 

ሊያቀርብ ነው
አቶ ዮናታን ‹‹የቃል ኪዳን መሰረቱ 
የተዘጋጀበት ዋናው ምክንያት ባለፉት 
50ና 60 አመታት ህገ-መንግስት 
ተረቀቀ ቢባልም የህዝብ ሀሳብ ያልተ
ካተተበትና የህዝብን ጥቅም መሰረት 
አድርገው ያልወጡ መሆናቸውን 
ተከትሎ ይህን ክፍተት ለመሙላት 
ነው፡፡›› ሲሉ የሰነዱን አላማ ገልጸ
ዋል፡፡ 

በተጨማሪም የቃል ኪዳን ሰነዱ 
በርካታ አካላት የሚወያዩበት 
በመሆኑ የሰማያዊ ፓርቲ ብቻ እን
ደማይሆን የገለጹት የህዝብ ግንኙነቱ 
‹‹ማንኛውም አካል ህግ ለማውጣት 
መሰረት እንዲያደርገው ለውይይት 
የምናቀርበው ሰነድ ነው ብለዋል፡፡›› 
ሰማያዊ ፓርቲ ስልጣን ቢይዝ ህገ-
መንግስትነት ይጠቀመዋል ወይ ብለን 
የጠየቅናቸው ኃላፊው ‹‹የቃል ኪዳን 
ሰነዱን ህገ-መንግስት አናደርገውም፡
፡ ነገር ግን ህገ-መንግስቱን ጨምሮ 
ሁሉም ህጎች ሲሻሻሉም ሆነ ሲቀየሩ 
የቃል ኪዳን ሰነዱ መነሻ ይሆናል›› 
ሲሉ ገልጸዋል፡፡

ቄሱ በሽብር 
ተጠርጥረው ታሰሩ

ዜና

ቄስ ብርሃነ እያሱ የተባሉ የዓረና 
ፓርቲ አባል ሰኔ 30 ቀን 2006 ዓ.ም 
በሽብርተኝነት ወንጀል ተከሰው መታሰ
ራቸውን የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት 
ኃላፊ አቶ አብርሃ ደስታ አስታወቁ፡፡

ከአሁን በፊት ስምንት ያህል የዓረና 
አባላት በሽብርተኝነት ክስ መታሰራ
ቸውን ያስታወሱት የህዝብ ግንኙነት 
ኃላፊው ቄስ ብርሃነ እያሱ ከአሁን 
ቀደም በሽብር እንደተከሰሱት ‹‹መን
ግስትን ለማፍረስ ጥረዋል፣ ከውጭና 
አገር ውስጥ ከሚገኙ አሸባሪዎች ጋር 
ተገናኝተዋል፣ ህወሓት እንዳይመረጥ 
ቅስቀሳ ያደርጋሉ፣ ያደራጃሉ›› በሚል 
ተመሳሳይ ክስ መታሰራቸውን ገልጸ
ዋል፡፡

ቄስ ብርሃነ እያሱ በእርሻ ስራ ላይ 
እያሉ በአራት ፖሊሶችና በስድ
ስት ሚሊሻዎች ተይዘው እንደታ
ሰሩ የታወቁ ሲሆን እነ ወይዘሮ አል
ጋነሽ ፍርድ ቤት በቀረቡበት ወቅት 
ፖሊስ ሌሎች ያልተያዙ ተባባሪ
ዎች አሉ በሚል ጥያቄ አቅርቦ እን
ደነበርና ፖሊስ ቄስ ብርሃነን ግብረ 
አበር ናቸው በሚል እንደያዛቸው አቶ 
አብርሃ ገልጸዋል፡፡

የዓረና የህዝብ ግንኙነት አቶ አብርሃ 
ደስታ ለሳምንታት ታስረው ከሚፈቱ
ትና ከጠፉት ውጭ በሽብርተኝነት 8፣ 
እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች በሌሎች 
ክሶች 115 ያህል የዓረና አባላት መታ
ሰራቸውን በፌስ ቡክ ገጻቸው ላይ አስ
ፍረዋል፡፡  

በምስራቅ አፍሪካ የአልቃይዳ የሽብር 
ክንፍ የሆነው አልሻባብ የኬንያ መን
ግስት ለዜጎቹ ደህንነት ካሰበ ጦሩን 
ከሶማሊያ ማስወጣት እንደሚኖርበት 
ማስጠንቀቂያ አስተላለፈ፡፡

የሽብር ቡድኑን ቃል አቀባይ አሊ 
ሙሃመድ ራጌን ጠቅሶ አልሻሂድ ኔት
ወርክ እንደዘገበው፣ የኬንያ መንግ
ስት ቃል አቀባዩ ‹የሙጃሂዲን እጆች› 
ብሎ ከጠራው ጥቃት ዜጎቹን መጠበቅ 
ከፈለገ ጦሩን ከሶማሊያ ምድር ማስ
ወጣት ይኖርበታል ብሏል፡፡ ‹‹ሰላም 
ከፈለጋችሁ ጦራችሁን አስወጡልን›› 
የሚለው የሽብር ቡድኑ፣ ያን ማድረግ 
የማይቻል ከሆነ ግን ጥቃቴን አጥና
ክሬ እቀጥላለሁ ማለቱን የዜና ምንጩ 
ዘግቧል፡፡

ባለፈው ቅዳሜ የሽብር ቡድኑ በሁለት 
የተለያዩ ከተሞች ባደረሰው ጥቃት፣ 
በሂንዲ ከተማ 13 እንዲሁም 9 ሰዎች 
በጋምባ ከተማ መገደላቸውንና አንድ 

አልሻባብ ኬንያ ጦሯን 
ከሶማሊያ እንድታስወጣ 

አስጠነቀቀ
ሰው ደግሞ የደረሰበት አለመታወቁን 
የቀይ መስቀልን መረጃ በመጥቀስ 
ዘገባው ያሰፈረ ሲሆን የቡድኑ ቃል 
አቀባይ የሞቱት ሰዎች   እስከ 30 
እንደሚደርስ ተነግሯል፡፡

ይኸኛው የሽብር ቡድኑ ጥቃት ከአንድ 
ወር በፊት በላሙ የወደብ ከተማ 
ፈጽሞት ከነበረው ተመሳሳይ ጥቃት 
ወዲህ የመጀመሪያው ነው፡፡ 

የሮመዳን የጾም ወር መግባትን 
ተከትሎ አልሻባብ ተከታታይ ጥቃቶ
ችን ለመፈጸም ማስጠንቀቂያ መስጠ
ቱን ተከትሎ የኬንያ መንግስት ዜጎቹ 
የዓለም ዋንጫ እግር ኳስ ጨዋታዎ
ችን በቤታቸው ሆነው እንዲከታተሉ 
ማሳሰቢያ ሰጥቶ እንደነበር ይታወ
ሳል፡፡

የእንግሊዝ መንግስት የውጭ ጉዳይ 
ቢሮ የሞት ቅጣት ሊፈጸምባቸው 
ይችላል የተባሉትን የግንቦት 7 
ዋና ጸሐፊ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ 
ተላልፎ እንዳይሰጡ መከላከል ባለ
መቻሉ ወቀሳ እንደደረበበት ዘ ጋርዲ
ያን ዘገበ፡፡ አንዳርጋቸው ከዩናይትድ 
አረብ ኢሜሬትስ ወደ 
የመን እያቀኑ በነበሩ
በት ወቅት በየመን የደ
ህንነት ኃይሎች ሰንዓ 
አየር መንገድ ለሳም
ንት ያህል በታገቱበት 
ወቅት የእንግሊዝ መን
ግስት ያውቅ የነበር 
ቢሆንም ለኢትዮጵያ 
መንግስት ተላልፈው 
እንዳይሰጡ ምንም 
አይነት እንቅስቃሴ 
አለማድረጋቸውን የግ
ንቦት 7 ቃል አቀባይ 
የሆኑት አቶ ኤፍሬም 
ማዴቦን ጠቅሶ ዘ ጋር
ዲያን ዘግቧል፡፡  

የውጭ ቢሮው ከሳም
ንት በፊት አቶ አን
ዳርጋቸው ለኢትዮ
ጵያ መንግስት ተላ
ልፈው መሰጠታቸውን ማረጋገጡን 
ያስታወሰው የዜና ምንጩ፣ የእንግ
ሊዝ መንግስት የየመን መንግስት ስለ 
አቶ አንዳርጋቸው በየመን መታገት 
መረጃ እንዲሰጣቸው ቢወተውቱም 
የቬና ዓለም አቀፍ ስምምነትን በጣሰ 
መልኩ ጥያቄያቸው ምላሽ እንዳላገኘ 
በመጥቀስ ሰውዬው ኢትዮጵያ ውስጥ 
በሞት የመቀጣት አደጋ ሊገጥማቸው 

የእንግሊዝ መንግስት በአቶ 
አንዳርጋቸው ተላልፎ 

መሰጠት ተወቀሰ
እንደሚችል የውጭ ጉዳይ ቢሮው 
መግለጫ አስፍሯል፡፡ 

የዘ ጋርዲያን ዘገባ አቶ አንዳርጋቸው 
በየመን በኩል ወደ ኤርትራ ሲያመሩ 
እንደነበር የጠቀሰው ዘገባው፣ 
ሰውዬው በሽብርተኝነት ክስ የሞት 

ቅጣት የተላለፈባቸው በመሆኑ ‹‹የእ
ንግሊዝ መንግስት የሚቻለውን ሁሉ 
በማድረግ በአስቸኳይ አቶ አንዳርጋቸ
ውን ወደ እንግሊዝ የመመለስ ስራ 
እንዲሰራ›› ታዋቂዋ ዲፕሎማት አና 
ጎሜዝ ለእንግሊዝ ውጭ ጉዳይ ሚኒ
ስትር ዊሊያም ሄግ ደብዳቤ መጻፋቸ
ውን አስታውሷል፡፡  



ነገረ  ኢትዮጵያ
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እውን የራዛ ዘመቻ 
የመኢሶን ዕቅድ ነበርን?

ነፃ መድረክ 

በዚህ ጥያቄ ላይ ከዚህ በፊት ከመረጃ 
ጋር ማስተባበያ ያቀረብኩ ቢሆንም የመ
ንግስት ስልጣን ይዘው የነበሩት ደርግም 
ሆኑ ኢህአዴግ በሬዲዮና በቴሌቪዥን 
እንዲሁም በጋዜጣና በመጽሔት መኢሶን 
በወጣቱ ዘንድ ተደማጭነት እንዳይኖ
ረው ለማድረግ ብዙ የሀሰት ፕሮፖጋንዳ 
በድርጅቱ ላይ ነዝተውበታል፡፡ ከመንግስ
ትም በተጨማሪ በአብዮቱ ወቅት ጥቅማ
ቸው የተነካ ግለሰቦችም ሆኑ ስብስቦች 
ያለ አንዳች ማስረጃ ዘመቻ አካሂደዋል፡፡ 
በተለይ አፍቃሪ ሻዕቢያ የሆነው ኢሕአፓ 
አመራር ለስም ማጥፋቱ ዘመቻ ከሌሎቹ 
አይተናነስም፡፡ ቁጥራቸው እያነሰ ይምጣ 
እንጂ እስካሁንም ድረስ የሀሰት ፕሮፖ
ጋንዳውን የሚነዙ አልታጡም፡፡ ከዚህ 
በፊት ስለራዛ ዘመቻ ለቀድሞው የውጭ 
ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ስዩም መስፍን 
ግንቦት 4 ቀን 1997 ዓ.ም በጦቢያ 
መጽሄት መልስ ሰጥቼ ነበር፡፡  

አቶ እያስፔድ ተስፋዬ ያንን መጽሄት 
የተመለከቱት አይመስለኝም፡፡ አንብበ
ውት ቢሆን ኖሮ  በ‹‹ነገረ ኢትዮጵያ›› 
ጋዜጣ ቅጽ 1 ቁጥር 17 አርብ ሰኔ 13 
ቀን 2006 ዓ.ም በታተመው ገጽ 16 
ላይ ‹‹በዚሁ ሚያዚያ ወር ደርግ በመኢ
ሶን ሀሳብ አመንጭነት ለራዛ ዘመቻ መዘ
ጋጀት ጀመረ..›› ብለው ባልጻፉ ነበር፡፡  
አቶ እያስፔድ ተስፋዬ በአብዮቱ ወቅት 
ስለተከናወነው ድርጊት ሲያወሩ አፍቃሪ 
ሻዕቢያ የነበረውን አመራር በሙሉ የወ
ሰደው እርምጃ ትክክል ነበር ብለው ሲከ
ራከሩ አይከብድዎትም? እንደምገም
ተው ከእርስዎና ከእያሱ አለማየሁ በቀር 
በአሁኑ ጊዜ ይህንን አቋም የሚያንጸባ
ርቅ ያለ አይመስለኝም፡፡ ሆኖም ግን ዝም
ታውን ሰብረው በውይይቱ በመካፈልዎ 
በጣም አከብሮታለሁ፡፡ 

ለጊዜው ስለራዛ ዘመቻ ባነሱት ጉዳይ ላይ 
በ‹‹ነገረ ኢትዮጵያ›› አጭር መልስ እሰጥ
ዎትና  በሌሎች ጉዳዮች ግን ሠፊ አምድ 
በምናገኝበት ሎሚ መጽሄት ላይ በሌሎች 
ባነሷቸው ነጥቦች ላይ መልሴን አቀር
ብሎታለሁ፡፡ እኔም በሎሚ መጸሔት 
ላይ በተከታታይ ከማስረጃ ጋር ስላቀ

መርዕድ ከበደ

ረብኳቸው ጉዳዮች ምንም ማስተባበያ 
ሳያቀርቡ ‹‹ከነማርከሻው ተመልክተን 
ነበር›› ይሉናል፡፡ እስኪ ደግሞ ወደፊት 
ስለ ራዛው ዘመቻ ያልኩትን ከነ ማርከ
ሻው ያቅርቡልን፡፡ ለማንኛውም ወደ ራዛ 
ዘመቻ ልመለስ፡፡

እስከማውቀው ድረስ መኢሶን መቼም 
ጊዜ ቢሆን የኤርትራ ችግር ወታደራዊ 
መፍትሄ ይኖረዋል ብሎ አያውቅም፡
፡ ለዚህም ማስረጃ የሚሆነው መኢሶን 
በወቅቱ ያወጣው የነበረው ልሣኑ 
‹‹የሠፊው ህዝብ ድምጽ›› እትም ነው፡
፡ ለአብነት ያህል በመኢሶን ውትወታና 
በሌሎች ግፊት የተነሳ ደርጉ ግንቦት 
8 ቀን 1968 ዓ.ም ኤርትራን በተመለ
ከተ ያወጣውን የሠላም ፖሊሲ፣ ግንቦት 
10 ቀን 1968 ዓ.ም ‹‹የሠፊው ህዝብ 
ድምፅ›› ልዩ እትም ያወጣውን መጥቀስ 
ይቻላል፡፡ 

የራዛ ዘመቻንም በተመለከተ እንደ 
መኢሶን ደርግን አምርሮ የተቃወመ 
አልነበረም፡፡ ይሄንኑ በተመለከተ የራዛ 
ዘመቻ እንደታጠፈ የ‹‹ነበር›› አንደኛ 
ፀሃፊ ገስጥ ተጫኔ ከገጥ 177-8 ላይ 

‹‹ከዚህም በተጨማሪ በሀገር ውስጥ 
መኢሶን፣ ከሀገር ውጭ ደግሞ ‹ጉዳዩን 
በቸልታ አንመለከትም ያሉ መንግስ
ታትና ሰብአዊ ድርጅቶች› ዘመቻው 
ይገታ››  በማለት በደርግ ላይ ጮሁ፡
፡ በዚህም የራዛ ዘመቻ ታጠፈ ተባለና 
የመኢሶን ውትወታ መልስ አገኘ፡፡›› 
ብለው ጽፈዋል፡፡ እንግዲህ ሀቁ ይህ ሆኖ 
እያለ ዘመቻውን መኢሶን ላይ ማላከኩ 
ወጣቱን ትውልድ ከማቀናበድ በስተቀር 
ምን ይጠቅማል?

የኢሕአፓ አመራር ግን በወቅቱ ከኤ
ርትራ ተገንጣይ ኃይሎች ጋር በገባው 
ወታደራዊ ውል መሠረት የራዛን 
ዘመቻ ዝርዝር ወታደራዊ መረጃ ለጀ
ብሀና ለሻዕቢያ ማስተላለፉ ይታወቃል፡
፡ የሀሰት ፕሮፖጋንዳ እንዳይመስልብኝ 
የመረጃ ምንጩን ላቅርብልዎት፡፡ የናንተ 
አባል ሆኖ ሲያገለግል የነበረው አስማ
ማው ኃይሉ በ2003 ዓ.ም ‹‹ኢሕአሠ›› 
(ከ1964-70 ዓ.ም) ብሎ በሰየመው 
መጽሐፉ ገጽ 218 ላይ ‹‹የራዛን ዘመቻ 
በተመለከተ በቂ መረጃ የሰጠነው ለሁለ
ቱም ድርጅቶች ነው፡፡ መረጃው የዘመ
ቻውን ዓላማና እቅድ ያጠናቀረና አሰላ

ለፉን የሚጠቁም ሆኖ በቀጥታ ከደርግ 
ጽህፈት ቤት ከውስጥ አባላት የተላከ 
ነው፡፡›› ይላሉ፡፡ በዚህ አይነት ኢትዮጵያ 
ከጠላቶቿ የተሰወረ ወታደራዊ ምስጥር 
የሚባል አልነበራትም ማለት ነው፡፡ እን
ግዲህ አቶ እያስፔድ ተስፋዬ ‹‹የራዛ 
ዘመቻ›› ታሪኩ ይኼው ነው፡፡ 

አፍቃሪ ሻዕቢያ የነበረው የድርጅትዎ 
አመራር የአገር አንድነትንና አብዮቱን 
ከውጭ ጠላቶችና ከአድሀሪው መደብ 
ጋር ተባብሮ እንዴት እንደወጋ ጽሁፍ
ዎን ሲጨርሱ በሎሚ መጽሔት ላይ 
አቀርብልዎታለሁ፡፡ ወጣቱ ትውልድ 
ከእኔና ከእርስዎ የሀሳብ ልውውጥ ጥሩ 
ትምህርት እንደሚቀስም ተስፋ አደ
ርጋለሁ፡፡ እስከ ዛሬ ወጣቱ ትውልድ 
ሆን ተብሎ የአገሩን ጥቅም ማን እን
ደተጻረረ እንዲያውቅና እሱም ለአገሩ 
ጥቅም ተስፋ ቆርጦ እንዳይታገል ለማ
ድረግ የመንግስት ሥልጣን በያዙ ኃይሎ
ችም ሆነ፣ ወይም ደግሞ ባልያዙ ግለሰ
ቦች ውዥንብር ተነዝቶበታል፡፡ አቶ እያ
ስፔድ፣ ይህን ጉዳይ በድፍረት ለውይ
ይት በማቅረብዎ አከብርዎታለሁ፡፡ ከመ
ኢሶንም ሆነ ከኢሕአፓ ኢትዮጵያ ትበ
ልጥብናለች፡፡ ድርድቶቹን ለኢትዮጵያ 
መፍትሔ እናስገኛለን ብለን በመሳሪ
ያነት ፈጠርናቸው እንጂ እኛም ሆንን 
ወይንም ኢትዮጵያ ለድርጅቶቹ ሲባል 
አልተፈጠረችም፡፡ እኔና እርስዎ ለኢት
ዮጵያ መድህን ለመሆን አዲስ ድርጅት 
መስርተን ወይንም ደግሞ ባሉት ውስጥ 
ገብተን መታገል እንደምንችል አይዘንጉ፡፡  

ስለዚህ የውይይታችን መንፈስ መሆን 
ያለበት፣ ያለ አግባብ መኢሶንም ሆነ 
ኢሕአፓ ስህተት አልሰሩም ነበር ብሎ 
ለማሳመን መሟገት የለብንም፡፡ ከዚህ 
ይልቅ ካለፈው ስህተቶቻችን ተምረን 
እንዴት ለአዲሲቷ ዴሞክራሲያዊት ኢት
ዮጵያ ልንታገል እንችላለን የሚለውን 
መንፈስ ለመፍጠር መሆን አለበት፡፡ 
ጽሁፍዎን ጽፈው ሲጨርሱ ለአነሷቸው 
ጉዳዮች መልስ ለመስጠት ቃል እገባለሁ፡
፡ ለዛሬው በዚሁ ልሰናበት፡፡  


