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የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ
0928741717

ዋና አዘጋጅ
ዮናስ ወ/ሰማያት 

 
ማኔጂንግ ኤዲተር
ቤተልሄም ግርማ

ዓምደኞች
ግዛቸው ተዘራ

ሙሉጌታ አክሊሉ
ዶ.ር ኤርሲዶ ለንዴቦ

ረ/ፕሮፌሰር ዳንኤል መኮንን ይልማ   
ቤተልሄም ግርማ

ዶ.ር ሰላም በቀለ

ሪፖርተሮች
ሰላም 

 የማስታወቂያ እና ሽያጭ
እስከዳር 

ኮምፒውተር ፀሐፊ
ሰናይት 

የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ
የቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዳ 06 የቤት ቁጥር 

182/992  

አታሚ
ሰላማዊት መኮንን ማተሚያ ቤት

አራዳ ክ/ከተማ ወረዳ 5  የቤት ቁጥር 262

ዮብ ሚዲያ እና ኢንተርቴይመንት 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር በንግድና ኢንዱስትሪ

የንግድ ሥራ ፈቃድ ቁጥር የንግድ ፈቃድ 
ቁጥር፡-KK/AA/14/706/793435/2011 ዓ.ም 

ተመዝግቦ
በየሳምንቱ የሚታተም በማህበራዊ፣

በኢኮኖሚያዊ እና በፖለቲካዊ ጉዳይ ዙሪያ
የሚያተኩር መጽሔት ታህሳስ1/2011 ዓ/ም

ተቋቋመ

በዚህ መጽሔት ላይ የሚወጡ
ማንኛውም ፅሁፎች ማተሚያ ቤቱን

አይመለከቱም

ሀገራችንን በጋራ ለመስራት

የአዘጋጁ 
መልእ..

የመጀመሪያው ነገር በየዘመነ ታሪኳ እየተሰራች 
የመጣች ነች ሀገራችን መሰረቷም፣ ጥንታዊ ነው፡፡ 
ታሪካዊ ድርሳናት የሚያወሱ፣ የሚያወድሱላት፣ ስረ 
መሰረቷ ጥልቅ የሆነች ነች ሀገራችን፡፡ ይህም ማለት 
ዛሬ እንደ አዲስ መሰረት ተጥሎ፣ ከባዶ የምትነሳ 
አይደለችምና “በጋራ እንስራት” ሲባል ቃሉ ለልዩ ልዩ 
ትርጓሜ መቅረብ የለበትም ለማለትም እንወዳለን፡፡ 

አሁን በጋራ የምንሰራት ሀገር የሁላችንን ስምምነት 
የምትሻ፣ በቆየ ማንነቷ ውስጥ የሚያጣላ የሚያናቁረንን 
ታሪክ የምታስወግድ፣ ከነበሩ ታሪካችን በጎውን ወስዳ 
አፍራሹን ለመጣል የህዝቦችዋን ልብ ወደ ማያለያይበት 
የአንድነት መንፈስ የምትመጣ መሆን ይገባታል፡፡ 

የአንድነትን ጉዳይ ለድርድር በማይቀርብ ስምምነት 
ላይ የምትፀና በህግና በፍትህ ፊት ህዝቦችዋን 
እኩል የምታመለከት፣ ለጋራ ብልፅግና እና ለጋራ 
የህልውና ጉዳይ ዜጎች በፅናት የሚቆሙበት ሀገር 
እንድትሆን ከምኞት በላይ በተግባር የምንሳተፍበት 
ሀገር እንድትሆን እንሻለን፡፡ 

ይህም ሲባል ጉድለቶችን ይሞላ ዘንድ መቻቻልና 
ትዕግስትን፣ የተጀመረው መልካም ለውጥ ተግባራዊ 
ይሆን ዘንድ አቅም በፈቀደ ሁሉ ድጋፍን፣ ማድረግ 
ይጠበቅብናል፡፡ አላማችን በሀገራችን ላይ የዜጎችን  
ሁለንተናዊ ጥቅም ማስጠበቅ ከሆነ ዜጎችን በአንድ 
ለምታስተባብር የጋራ አገር ቅድምያውን ሰጥተን 
መስራት ይጠበቅብናል፡፡    



3

 ቅፅ. 1 - ቁ.5  ሚያዚያ 2011

እሹሩሩ ኦነግ እሽሩሩ 
የ

ኦሮሞ ነፃነት ግንባር ለኦሮሞ ህዝብ 
መብት የተነሳሁ ነኝ ቢልም ባለፉ 
አርባ ዓመታት ለምን እንደቆመ 
ተግባሩ እያሳየን ነው። በተለይም 
በዚህ የለውጥ ጊዜ ኢትዮጵያን ወደየት 

ይዟት ሊሄድ እንደፈለገ በተግባር ያሳየን ስለሆነ 
ዛሬ ሁሉም በሚገባ ያውቀዋል። ሁሉን አካታች 
የሆነው የኦሮሞ ህዝብ በስሙ በሚካሄድ 
ወንጀል የአገሩ ህልውና አደጋ ላይ እየወደቀ 
ከሌላው ወገኑ ጋርም በፍቅር የሚኖርበትን 
ሁኔታ እየተበላሸ ነው።

ከሁሉም በላይ ስልጣን ላይ ያለው የለውጥ 
ሃይል ኦነግን እሽሩሩ የሚልበት ሁኔታ አሳሳቢ 
ነው። አምስት መቶ የማይሞላ ታጣቂ አለኝ ባለ 
በወሩ በአስር ሺዎች ታጣቂ አለኝ ሲልና ትጥቅ 
አልፈታም ብሎ ለያዥ ለገራዥ ሲያስቸግር 
ዝም ተባለ። ኦነግ ሲያልማት የኖራትን 
የተገነጠለች ኦሮምያ ሪፐብሊክ ለመመስረት 
ሁሉንም ለመዋጥ ሲያዛጋ እያየን ነው። አሁን 
ግን ከማዛጋት አልፎ እየነከሰም እያደማም 
ነው። ሶማልያ ለተፈፀመው እልቂትና 
ስደት ከአብዲ ኢሌ የበለጠ እንጂ ያነሰ ሚና 
አልነበረውም። ሃረርንና ድሬደዋን ለመሰልቀጥ 
በከባባ ነዋሪዎቹ ስቃይ ላይ ናቸው። በመቶ 
ሺህ የሚቆጠር የጌድዮ ህዝብ ላይ የተፈፅመው 
ዘኛኝ ግፍ አይደለም በድርጊቱ የተሳተፉትን 
ስልጣን ላይ ሆነው በቸልታ የተመለከቱትን 
ነገ ማስጠየቁ የማይቀር ነው። ኦነግ በደቡብ 
ለሚገኙ ሌሎችም ማህበረሰቦች የስጋት ምንጭ 
ነው። ቡራዩ የተካሄደው ዘኛኝ ጭፍጨፋ 
በግልፅ ለመናገር የዘርማጥፋት ወንጀል በሚገባ 

በመረጃ ተደግፎ የተቀመጠ ወንጀል ስለሆነ ነገ 
የሚወጣ እውነት ነው። አዲስ አበባን በመዳፉ 
ለማድረግና ነዋሪዋን ቅኝ ለመግዛት የተሄደበት 
ግልፅና ስውር ደባ የሚሳካ ባይሆንም ብዙ 
የሚያስከፍለን አደጋ ነው። ሞያሌ እንዲሁም 
ምዕራብ ወለጋ በዜጎች ላይ የተደረገው ግድያ፣ 
ዘረፋና የንብረት ማውደም ለሌላው ብቻ 
ሳይሆን ቆሜለታለሁ ለሚለው ለኦሮሞው 
ህዝብም የማይመለስ አረመኔ ድርጂት መሆኑን 
በአደባባይ አስመስክሯል። አስራ ስምንት የህዝብ 
ባንክ ሲዘርፍ፣ የህዝብ መጠቀምያ የሆኑ 
ትምህርት ቤቶች፣ ክሊኒኮችና መስሪያ ቤቶች 
ሲያወድም፤ የአካባቢ ተወላጁን ኢንቨስተር 
ከውጭ ባለሙያዎቹ ጋር ገድሎ ሲያቃጥል 
ኦነግ ለኦሮሞ ህዝብ ቆሟል የሚል ካለ ጤነኛ 
አይደለም።

የቤንሻንጉል ባለስልጣናትን በመግደል 
በኦሮሞዎች ጉረሮ ላይ ቆሞ በመቶ ሺዎች 
እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሲሆን አሁን  ደግሞ 
ወደ አማራው ሰሜን ሸዋና ወሎ ዘልቆ 
ከመንግስት የውስጥ ደጋፊዎቹ ባስታጠቁት 
ከባድ መሳርያ ንፁህ ኢትዮጵያውያንን ሲገድል 
ኦሮሞው ከሌላው ወገኑ ጋር በሰላም እንዳይኖር 
እያዘጋጀው ያለው አደጋ የማይታየው ካለ 
የሞተ ብቻ ነው።

ባለፉት ሶስት የትንቅንቅ ዓመታት በወያኔ 
ስናይፐር ሺ ወጣቶች በአደባባይ ሲረፈረፉ 
አንዲት ጥይት መተኮስ ሳይችል በኢሳያስ ጉያ 
የነበረ ልፍስፍስ ድርጂት ዛሬ ሺ ንፁሃንን 
የሚገድልበት ጉልበትና ችሎታ የት አገኘ? መልሱ 

በአንተነህ መርእድ

ወደ ገፅ 21 ዞሯል $

ቀላል ነው። ኦህዴድ ውስጥ ተጠልለው 
የኖሩ ዘራፊና ፈሪ ዘረኞች መሳርያውን፣ 
ገንዘቡን፣ መንግስታዊ ተቋሙንም ከፍተው 
አቅም ሰጥተውታል። ዴሞክራሲያዊ 
ለውጥ እነሱንም እንዳይጠራርግ ህወሃት 
ትቶት የሄደውን ስልጣንና የሃብት ምንጭ 
ተቆጣጥረው ተረኛ አምባገነን መሆን ያለሙ 
ለናቸው በእያንዳንዷ ክፍት ቦታ ራሳቸውን 
ሲሞሉ እያየን ነው።

ትናንት የአገር ጠላት ህወሃት መራሹ 
ጨካኝና ዘራፊ ቡድን ነበረ። በህዝብ ትግል 
ተወግዷል። ዛሬ ደግሞ ጎልቶ ያልወጣ 
ቢመስልም በኦነግ ዓላማ ዙርያ ኢትዮጵያን 
ቀፍዶ የሚይዝ ሌላ ዘረኛና ዘራፊ አምባገነን 
ስርዓት ለመትከል ቅርፅ እየያዘ የመጣ 
ሃይል በተረኛነት በኢትዮጵያ አድማስ ላይ 
ይታያል። ከዓመት በፊት የተለኮሰውን ተስፋ 
ሊያደበዝዝ ጥላውን ዕያጠላ ያለው አስፈሪ 
ዘረኝነት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመርና 
የፍቅር እንዲሁም የለማ መገርሳ ኢትዮጵያ 
ሱሴ አማላይ ሰበካ የሚወገድ አይደለም። 
ያዘናጋን እንደሆነ እንጂ።
መፍትሄው በህዝቡ እጅ ነው። መንግስት 
የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ እተሳነውና 
የተደራጀ ዘረኛ ቡድን ተስፋፊ ፍላጎቱን 
በመላ ኢትዮጵያውያን ላይ ለመጫን እድል 
እየሰጠው ስለሆነ ራሱን መጠበቅና ለውጡን 
ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ ማስኬድ የህዝቡ 
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መሬት ላይ ያለው እውነታና
እንደ መግቢያ

የሰው ልጅ ጤንነቱ ከመታወክ አልፎ ህልፈተ 
ህይወት ሊያጋጥመው የሚችል መሆኑን 
ከሚያመለክቱ ምልክቶች አንዱ የሰውነት 
የሙቀት መጠን ክፉኛ ሲዋዥቅና እያደር ከመሻል 
ይልቅ በከፍተኛ ሁኔታ አሳሳቢ እየሆነ ሲመጣ 
ነው ።የእንዲህ አይነቱን የአደገኛ ህመም ምልክት 
ትክክለኛ  ምንጩን (ምክንያቱን) አውቆ በጊዜ  
የሚበጀውን ማድረግ  አለመቻል ሞትን ቁጭ 
ብሎ መጠበቅ ማለት ነው።   ጊዜን ተሻምተው 
ከተጠቀሙበት ጨርሶ  ከመውደቅት (ከሞት) 
ይታደጋል ።  ከተንቀራፈፉበት ግን  እየጨፈላለቀ 
ያልፋል ። መቆም ይቅርና እያዘገሙ መጠበቅ 
ጨርሶ የጊዜ  ተፈጥሮና ባህሪ  አይደለም ። 
ጊዜን ለውጤታማ ሥራ ካልተጠቀሙበት ደግሞ  
በራሱ ትርጉም አይኖረውም። ምክንያቱም 
ትናንት ዛሬ አይደለም ፧ ዛሬም ነገ አይሆንም ፧ 
ነገም ዛሬ  ሊሆን አይችልም ።

የትናንት ስኬትንና ውድቀትን በጥሞና እና 
በቅንነት  ተረድቶና ገምግሞ ዛሬን ይበልጥ 
ስኬታማ ለማድረግና ነገን ደግሞ በላቀ ስኬት 
ለመቀበል  ዝግጁ መሆን ሲቻለን ብቻ ነው 
የትክክለኛ ለውጥ ባለቤቶች መሆናችንን 
በእርግጠኝነት መናገር የምንችለው ። ይህ ሲባል 
ለጊዜው ከሚኖረን አቅም በላይ ሆነው በሂደት 
ተፈፃሚ የሚሆኑ ፈታኝ ጉዳዮች የሉም ማለት 
አይደለም ። ይህ እንኳን እንደ እኛ በሁለንተናው 
ወደ ኋላ ለቀረ ማህበረሰብ በአንፃራዊነት  አደገ 
በሚባል ማህበረሰብም የሚያጋጥም የገሃዱ 
ዓለም  እውነታ ነው።

መሠራት  ያለባቸውንና መሥራት የምንችላቸውን 
ሥራዎች በጊዜው ለመሥራት (ለማከናወን) 
ተስኖን ቀውስ በተፈጠረ ቁጥር  አስፈላጊውን 
እርምጃ በመውሰድ ከቀውስ ለመውጣትና ሌላ 
ቀውስ እንዳይፈጠር  አስቀደሞ ለመከላከል 
ጥረት ከማድረግ  ይልቅ   ከቀውስ ላይ ቀውስ 
እየደረቡ “በለውጥ ሂደት የሚያጋጥም ነው፧ 
ለዓመታት የተቆለለና የተወሳሰበ ችግር በአንድ 
ሌሊት አይፈታም ፧ ወዘተ” የሚሉ እጅግ 
ደምሳሳና ልፍስፍስ ሰበቦችን በተዋቡ ቃላትና 
በሰላ አንደበት መደርደሩ ጨርሶ ስሜት የሚሰጥ 
ነገር አይደለም።

በዚህ  የተልካሻ  ሰበብ ድርደራ ላይ የጎሳ/
የዘውግ እና ልክ የሌለው የግልና የቡድን 
ፍላጎትን የማሳደድ ባህሪና ሸፍጥ ሲጨመርበት 
የሚያስከትለው ሁለንተናዊ ምስቅልቅል ምን 
ያህል አስከፊ እንደሆነ መሬት ላይ እየሆነ ካለው  
መሪር ሃቅ  በላይ የሚነግረንና የሚያሳየን የለም። 
ለለውጥ ሂደት ግብአትነት የሚያግዙ (በራሳቸው 
ለውጥ ያልሆኑ) አዎንታዊ እርምጃዎች 
መኖራቸው እውነት ቢሆንም ሂደቱ ከተጀመረ 
ብዙም ሳይቆይ የምናስተውለው የፖለቲከኞቻችን 

ጠገናው ጎሹ

አካሄድ  የጤናማ ፖለቲካ ባህሪን (ጤናማ 
የፖለቲካ የሙቀት መጠንን) ጨርሶ  አያሳይም 
።

ከልክ በላይ በሚወጣና በሚወርድ የፖለቲካ  
ትኩሳት መሠረታዊ ዓላማን ወይም ግብን 
(እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን) እውን  
ማድረግ የሚቻል አይሆንም ። ምክንያቱም 
እንዲህ አይነት ሁኔታ የጤንነት ምልክት 
አይደለምና ።

በእርግጥ ሃላፊነትን በቅንነት ፣ በእውነተኝነትና 
በግልፅነት ለመወጣት በሚደረግ ጥረት ውስጥ 
በሚያጋጥም ስህተት የሚፈጠር ጤናማ ያልሆነ 
ትኩሳት አይኖርም ማለት የገሃዱ ዓለም እውነታ 
አይደለም። በዚህ የእውነተኛ ለውጥ (የሥርዓት 
ለውጥ) ፍለጋ እንቅስቃሴ ሂደትም ከዚህ እውነታ 
የሚመነጩና ከችግርነት አልፈው ወደ ቀውስነት 
ሊለወጡ የሚችሉ ጉዳዮች ፈፅሞ አይኖሩም 
ወይም መኖር የለባቸውም ብሎ መከራከር 
ትክክል አይሆንም።   ሃላፊነትን በአግባቡ 
ለመወጣት ካለመቻል ወይም ድብቅ በሆነ የራስ 
ምክንያት (ulterior motive) አገር (ህዝብ) ቀውስ 
በቀውስ ሲሆን ሰንካላ  ሰበብ ( clumsy ex-
ecuse) ለመደርደር በሚደረግ ጥረት ውሸትን 
የመፈብረክ የፖለቲካ ባህሪ እየተጠናወተ (ልማድ 
እየሆነ ) ይመጣል ። የአገራችን ፖለቲካ ደግሞ 
የእንዲህ አይነት መሪዎችና  ፖለቲከኞች ደሃ 
አይደለም። አለመታደል ሆኖብን ሳይሆን በእኛው 
በእራሳችን  ልክ የሌለው ውደቀት ምክንያት።

የሩብ መቶ ክፍለ ዘመኑ የፖለቲካ ሥርዓት 
ካስከተላቸውና በቀላሉ ሊወገዱ ከማይችሉት 
የበሽታ አይነቶች አንዱና ዋነኛው ይኸው ነው ። 
የለውጥ አራማጅ የምንላቸውን ፖለቲከኞችንም 
ከማዋዠቅ አልፎ በእጅጉ እየተፈታተናቸው 
ያለው ይኸው ክፉ ልክፍት ነው። ለዚህ ነው 
በግዙፍና መሪር መስዋእትነት የተጀመረውና 
ጤናማ ይመስል የነበረው  የነፃነትና የፍትህ 
ፍለጋ እንቅስቃሴ የሙቀት መጠን  ብዙም 
ሳይቆይ በሚያስገርም ፍጥነት ወደ ታች 
የመውረዱን እውነታ  ለምንና እንዴት? ብሎ 
መጠየቅ የግድ የሚለን ።

የፖለቲከኞችን ድንቅ ዲስኩርና አንደበተ 
ርዕቱነት በመሬት ላይ ካለው እውነታ ጋር 
እያመሳከርን በጥሞና ለማጤን የሚያስችል 
የፖለቲካ አስተሳሰብና ቁመና ባለቤቶች ለመሆን 
እስከአሁን አልተሳካልነም ። 1966ቱ አብታዊ 
የመደብ ትግል አብዮት እና የ1983ቱ የህዝቦች/
ብሄር/ብሄረሰቦች አብዮት ለተወሰነ ጊዜ (ባፍላው) 
የነበራቸው የፖለቲካ ሙቀት ከዚህ ኢህአዴግን 
ጠጋግኖ (reform) የማስቀጠል ፖለቲካ ጋር 
የሚመሳሰል ነገር ነበራቸው። የለውጥ ነፋስ ነፈሰ 
በተባለ ቁጥር ለምን? እንዴት? ወደ የት? ለማንና 
ለምን ? ሳንል በስሜታዊነት ፈረስ የመጋለቡ 
ክፉ ልማድ ይኸውና ዛሬም እንደተጠናወተን 

ቀጥሏል ።

የፖለቲከኞችን ማለቂያ የሌለው ፣ ወደ ገሃዱ 
ዓለም የማይወርድ እና አንዳንዴም መያዣና 
መጨበጫ የሌለው የፖለቲካ ዲስኩር እየተከተልን 
እራሳችን ብቻ ሳይሆን መከረኛውን ህዝብ 
ጨምሮ ግራ ማጋባታችንን ቆም ብለን ለማየት 
የሚያስችል የሞራል ወኔ የማጣታችን ጉዳይ 
ለመረዳት ያስቸግራል ።  በፍጥነት ሽቅብ ወጥቶ 
በፍጥነት ቁልቁል የሚወርድ የፖለቲካ ሙቀት 
የጤና ማጣት እንጅ ሌላ ሊሆን አይችልም ። ይህ 
ደግሞ ፖለቲካዊ አሽሙር ወይም ስም ማጉደፍ 
ሳይሆን ግልፅና ግልፅ የሆነ መሪር እውነት ነው።

ግልፅ ፣ ቀጥተኛ እና  ተሽኮርማሚ ያልሆነ 
ሂሳዊ አስተያየት (ትችት) በተሰነዘረ ቁጥር 
“ለምን ተደፈርን” በሚል ያዙኝና ልቀቁኝ  የሚሉ 
ፖለቲከኞችን በቅጡ ሁኑ ሊባሉ ይገባል።  ይህ 
አይነቱ የፖለቲካ ሰብእና  ወይ የለየለት ድንቁርና  
ወይም  ልክ የሌለው ግብዝነት  ወይም ደግሞ 
ሸፍጠኝነት ነውና ወደ ትክክለኛው ህሊናችሁ 
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የዶር አብይ ዲሰኩር

ወደ ገፅ 17 ዞሯል $

ተመለሱ ማለት የግድ ነው ።  ቀን በተጠቆጠረ 
ቁጥር የሚታዩት የክፉ ነገሮች እየጎለበቱ ሲመጡ 
፣  ሙገሳውና ሆይ ሆይታው እየቀነሰ ሂሳዊ 
ትችቱ እየጠነከረ ሲመጣ ፖለቲከኞች የባህሪ 
ለውጥ ማሳየታቸው የማይጠበቅ አይደለም ። 
ችግር የሚሆነው በሂስ የሚጠርባቸው በበዛ 
ቁጥር ወደ መሃል ከምጣት ይልቅ ወደ ሌላኛው 
ጫፍ እየተጠጉ ሲሄዱ ነው ።  በዚህ አያያዛችን  
እንዴትና በየት በኩል እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓትን እውን ለማድረግ እንደሚቻለን 
ለመረዳት በእጅጉ ይከብዳል ።

ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንበረ ስልጣኑን 
ከተረከቡ በኋላ በተከታታይ ያደርጓቸው በነበሩ   
ዲስኩሮቻቸው  የለውጥ ጅማሮውን ብልሃትና 
ትእግሥት በተሞላበት አኳኋን የማስኬድን 
አስፈላጊነት ለመግለፅ “ለብዙ ጊዜ ተዘግቶ ወይም 
ታሽጎ  የኖረ ቤት ሲከፈት በጣም መጥፎ የሆነ 
ሽታ  እንደሚያስትል  የታወቀ ነው “ የሚል 
ምሳሌያዊ አባባል ደጋግመው ይጠቀሙ ነበር ።

ትክክል ነው! ነገር ግን ዛሬም በግልፅ ስለሚታየው 
ተመሳሳይ ችግር (ፈተና) ለመናገር ወኔ ማጣት 
(አለመድፈር)  ትናንት ከነበረው  የፖለቲካ ክርፋት 

ከምር ለመውጣት (ለመላቀቅ)  በታማኝነትና 
በቁርጠኝነት መቆምን አያሳይም ።  ለሩብ መቶ 
ክፍለ ዘመን ለህዝብና ለጤናማ አየር ዝግ ሆኖ 
የኖረው የህወሃት/ኢህዴግ የእኩይ ፖለቲካ 
ማምረቻና ማከፋፈያ መዕከል (ቤተ ተውኔት)  
በህዝብ አስገዳጅነት ተከፍቶ መጥፎው ሽታ 
(ግማት/ክርፋት) በዋናው በር መውጣት ሲጀምር 
በኦዴፓ/ኢህአዴግ እና በሌሎች በየጎሳቸው 
ተሸጉጠው በጎሳ/በዘውግ አጥንት ቆጠራ  ፖለቲካ 
ንግድ የሚነግዱ ፖለቲከኞች እና አክቲቪስት ነን 
ባዮች አማካኝነት ተመሳሳይ መጥፎ የፖለቲካ 
ሽታ  በኋላ በር በኩል እየተተካ አገርን ማወኩን 
ልብ አለማለትና ተገቢውን እርምት አለማድረግ  
የጤናማ ፖለቲካ ምልክት አይደለም ።

እናም በዚህ አስተያየቴ ውስጥ የማነሳው 
አይነተኛ ጥያቂ ለዘመናት የበከተና የከረፋ 
የፖለቲካ ሥርዓትን መሠረታዊ በሆነ ህዝባዊ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እውን ለማድረግ 
ጥረት እያደረገን ነው በሚባልበት በዚህ 
ወቅት የተመሳሳይ (ያለፍንበት)  የፖለቲካ 
ጨዋታ ሰለባዎች ስለአለመሆናችን ምን ያህል 
እርግጠኞች ነን ? የሚል ነው። አቀራረቤ 
በግልፅ የሚታየውንና የሚሰማውን ወይም 
አገር ያወቀውንና ፅሐይ የሞቀውን የፖለቲካ 
አስተሳሰብ እና ሸፍጥ  በተረዳሁትና በገባኝ 
መጠን አካፋን አካፋ ወይም ክርፋትን ክርፋት 
እስከ ማለት  የሚሄድ በመሆኑ የለውጥ አራማጅ 
የምንለውን ቡድን መቃወም ወይም ማደናቀፍ 
የሚመስላቸው ወገኖቼን እንደማይመቻቸው 
በሚገባ እረዳለሁና ምንም ቢሉ አይገርመኝም ።  
እንደሚከተለው ልቀጥል  ፦

የለውጥ ጅማሮውን የተረዳንበትና የተቀበልንበት 
ሁኔታ ነበር (ምን ይመስላል ) ?

የሩብ መቶ ክፍለ ዘመን የመከራ የውርደት 
ሥርዓተ ህወሃት/ኢሀአዴግን በቃኝ በሚል 
የተቀሰቀሰውን ህዝባዊ እምቢተኝነት በውዴታ 
ግዴታ በመሪነት በመቀላቀል በአንፃራዊነት  
አበረታች የሆኑና ለለውጥ እውን መሆን 
የሚያግዙ ተግባራት እንዲተገበሩ ያገዙትን 
የኢህአዴግ ፖለቲከኞች  በአግባቡ የመቀበልና 
የመደገፍ አስፈላጊነት አጠያያቂ አይደለም ።

አጠያያቂ ከሆኑትና የለውጥ ሂደት ጅማሮው 
ብዙም እርቀትና ጥልቀት ሳይሄድ የፖለቲካውን 
የሙቀት መጠን በፍጥነት ቁልቁል እንዲወርድ 
ካስገደዱት ዋነኛዎቹ ምክንያቶች መካከል   
የለውጥ ሃይሎች የምንላቸውን የኢህአዴግ 
ፖለቲከኞች የተቀበልንበት ሁኔታ ነው ።  
ለማሳያነት ያህል እንደሚከተለው ልግለፃቸው ፦

የለውጥ አራማጆች የምንላቸው ፖለቲከኞች 
የለውጥ ፍለጋ መሠረታዊ አነሳሳቸው በአምሳሉ 
ፈጥሮና አሳድጎ ሩብ መቶ ክፍለ ዘመን ሙሉ 

የእኩይ ዓላማው አስፈፃሚ (ፍፁም ታማኝ 
አገልጋዩ) አድርጓቸው የኖረውን ህወሃትን 
ከጫንቃቸው ላይ ለማውረድና በተሃድሶ (re-
form) ስም ገዥነታቸውን ለማስቀጠል እንጅ 
መሠረታዊ የሥርዓት ለውጥ እውን ለማድረግ 
እንዳልነበር ለመረዳት የፖለቲካ ሊቅ ወይም ባለ 
ልዩ ችሎታ ባለቤት መሆንን ጨርሶ አይጠይቅም 
። እያደር ራሱን ግልፅ እያደረገ የመጣውና 
በሸፍጥ የታጀበው የፖለቲካ አካሄድ የሚነግረንን 
መሪር ሃቅ ለመቀበል ወኔ (ድፍረት) እያጣን 
ሰንካላ ምክንያት የመደርደራችን ክፉ ልማድ 
ሃቁን ጨርሶ አይለውጠውም።  አልሸሹም 
ዘወር አሉ በሚያሰኝ አኳኋን ብዙም ሳይራመዱ 
የአደባባይ ሚስጥር እያደረጉ ያሉትን  የህወሃትን 
የበሰበሰና የከረፋ የጎሳ/የዘውግ/የመንደር ፖለቲካ 
አካሄድ ለማስተባበል ከቶ አይቻልም ።

በዚህ ረገድ ኦህዴድ/ ኦዴፓ የአንበሳውን ድርሻ 
በመውሰድ ተሳክቶለታል ፤ ብአዴን/አዴፓ ደግሞ 
እንደለመደው የእኩልነቱን ሳይሆን የአጃቢነቱን 
ሚና በመጫወት  አይወድቁ ውድቀት ወድቋል።  
መሪርነቱ እየከበደን ለመቀበል ወኔ ካላጣን 
በስተቀር  ከለውጥ ሂደቱ ጥቂት ወራት በኋላ 
አግጥጦና አፍጥጦ የወጣው እውነት ይህን ያህል 
ግልፅና ግልፅ  ነው ።  ግልፅ መሆኑስ ባልከፋ 
። በለየለት የጎሳ/የመንደር/የቡድን ፖለቲካ 
ሸፍጠኝነትና ሴረኝነት እየታጀበ የሚሊዮኖችን 
ንፁሃን ዜጎች ህይወት የማመሰቃቀሉና የእውነተኛ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት  እውን የማድረግን 
ጥረት ከባድ ፈተና ላይ የመጣሉ ጉዳይ ነው 
የቅን አሳቢ ዜጋን ልብ በብርቱ የሚያደማው ።

የህወሃት/ኢህአዴግ ጭራቃዊ ሥርዓት 
አገልጋይነት በቃኝ ብለው የነፃነትና የፍትህ ፍለጋ 
ህዝባዊ እንቅስቃሴውን በመሪነት ከተቀላቀሉ 
ወዲህ ለለውጥ ሂደት አጋዥ የሆኑ በጎና 
አበረታች እርምጃዎች መወሰዳቸውን ያየንበትና 
የምናይበት የተንሸዋረረ አመለካከት ለፓለቲከኞች 
የተሳሳተ መልእክት አስተላልፏል (እያስተላለፍም 
ነው) ።   ከሦሥቱ የመንግሥት አካላትን  
(ህግ አውጭዉን፣ ህግ ተርጓሚውንና ህግ 
አስፈፃሚውን ) ጨምሮ በልይ ልዩ መንግሥታዊ 
ተቋማት ውስጥ   ተካሄደና እየተካሄደ 
ነው የሚባለው የለውጥ እርምጃ ከፖለቲካ 
ፕሮፓጋንዳነት እና አንዳንዱም ከሸፍጥ ፖለቲካ 
የዘለለ አየደለምና ብዙም የምለው የለኝም ።

በበጎነት ጎልተው ከሚጠቀሱት  እርምጃዎች 
መካከል ሀ) ቀድሞም ቢሆን በግፍ ታስረው 
የነበሩ ዜጎች ከየእስር ቤቱና ከየማሰቃያ ማእከሉ 
መፈታታቸው ለ) የትጥቅ እና የሁለገብ 
የፖለቲካ ትግል እናካሂዳለን ይሉ የነበሩትን 
ተቃዋሚ ድርጅቶችን ጨምሮ በአገር ውስጥ 
አሉ ለሚባሉት በአንፃራዊነት የፖለቲካ ምህዳሩ 
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መንዜው ኦሮሞ 
በአበበ ገላው

ጃዋር መሃመድ 

በወቅቱ ጋዜጠኛም አክቲቪስትም ስለነበርኩ 
ልምዴንም ሃሳብም ለመለዋወጥ ችግር 
ስላልነበረኝ ለመልእክቱ አመስግኜ በጥቂት 
ቀናት ውስጥ መገናኝት እንደምንችል 
በመግለጽ መልስ ሰጠሁት።

ይህ ተማሪ ጃዋር ሲራጅ መሃመድ (Jawar 
Mohammed) ይባላል። ቀጠሮ ይዘን 
የዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ ትገኝ በነበረች 
አንድ ካፌ ተገናኘን። ማንነቱን አስተዋውቆኝ 
የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ አስተያየት መስጠት 
እንደጀመረ የዘር ፖለቲካ አቀንቃኝ መሆኑን 
ለመረዳት ጊዜ አልፈጀብኝም።

በትክክል ካስታውስኩ በእናቱ በኩል የመንዝ 
አማራ በአባትቱ በኩል የአርሲ ሙስሊም 
ኦሮሞ መሆኑን የነገረኝ ጃዋር ስታንፈርድ 
የደረሰው በልጅነቱ የገጠመውን በርካታ 
ማህበራዊ ችግሮችን ተቋቁሞ ነበር። ጃዋር 
ከራሱ የህይወት ተሞክሮ በመነሳት ቂም 
መቋጠሩን አልሸሸገም። ከዛም ተነስቶ 
ማህበራዊና ፖለቲካዊ ፍትህ እንዲኖር 
አስተዋጽኦ ለማድረግ መፈለጉ ምንም ችግር 
አላየሁበትም።

ግንኙነታችን አዳብረን ሌሎች በስታንፈርድ 
ይሰሩና ይማሩ የነበሩ ጥቂት ኢትዮጵያውያንን 
በመጨመር ብዙ ክርክርም ምክክርም 
አድርገናል። እንደውም የኢትዮጵያውያን 
የፖለቲካ ቀውስ መንስኤ የመደማመጥ እና 
የመነጋገር ባህል አለመኖሩ ነው በሚል 
መግባባት አንድ Stanford Ethiopian Fo-
rum የሚባል ትርፋማ ያልሆነ ድርጅት 
መስርተን ነበር።

ጃዋር ጥሩ አክቲቪስት እንደሚወጣው 
ጥርጥር አልነበረኝም። ግን በወቅቱ ደጋግሜ 
እሞግተው የበረው ከዘር ፖለቲካ አዙሪት 
ወጣ ያለ አመለካከት እንዲኖረው መታገልም 
ያለበት ዘር ቆጥሮ ሳይሆን ለሁሉም ጭቁን 
ኢትዮጵያውያን መሆን እንደሚገባው ነበር። 
በእኔ እምነት የኢትዮጵያውያን የጋራ ችግሮች 
ሳይፈቱ የየትኛውም ብሄረሰብ ችግር በተናጠል 
ሊፈታ አይችልም። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ 
ፖለቲካ በዘረኝነት የተበከለ በመሆኑ የዘር 
ፖለቲካ ጡዘት መፍትሄ ሳይሆን ቀውስና 
ግጭት በማባባስ አገራችንን ወደ እልቂትና 
መበታተን እንደሚወራት ለሚያስተውል 
ግልጽ ነው።

ዛሬ ጃዋር በስፋት እንዲታወቅና ተጽኖ 
ፈጣሪ እንዲሆን #ኢሳትን ጨምሮ ብዙዎች 
እረድተውታል። ይሁንና ጃዋር ያገኘውን 
አጋጣሚ የሚጠቀመው ሚድያን ጭምር 
በመጠቀም የዘር ፖለቲካን ለማጦዝ መሆን 
አይገባውም። መቼም ከዘር ፖለቲካ ጀርባ 
ጥላቻና ዘረኝነት መኖሩን መካድ ከባድ ነው። 
አውቀንም ይሁን ሳናውቅ ጥላቻና ዘረኝነትን 
ማስፋፋት የታሪክ ተወቃሸ እንደሚያደርገን 
ጥርጥር የለውም።

በአለም ላይ እጅግ ከባዱና እውቀትና ጥበብ 
የሚጠይቀው ነገር በህዝቦች መካከል እርቅ፣ 
ሰላም፣ መግባባት፣ ፍቅር፣ አንድነትና መከባበር 
መፍጠር ነው። በስሜት ነዶ ስሜት መቆስቆስ 
ቅላል ነው። በዘር ስሜት ግሎ ግጭትና ቁርሾ 
ማቀጣጠል እውቀት አይፈልግም።

ጃዋርና ሌሎች የዘር ፖለቲካ አቀንቃኞች 
ሰከን ማለት ይገባቸዋል። ህዝብ ስጋት ውስጥ 
እየገባ የተጀመረው ለውጥም ጥራጥሬ ውስጥ 
እንዲገባ አሉታዊ አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉ 
የዘር ፖለቲካ ግለሰቦችም ይሁኑ መንግስት 
አደብ ማስገዛት ካልቻለ ተመልሰን አዘቅት 
ውስጥ መግባታችን አይቀሬ ነው። — 
መንዜውኦሮሞ ጃዋር ሆይ! ከስሜታዊነት 
ወጣ ብለህ አስተውል። መለስዜናዊ በእናቱ 
በኩል ኤርትራዊ በአባቱ በኩል የትግራይ 
ተወላጅ ሆኖ በሁለቱም ህዝቦች በኩል 
የነበረውን ተሰሚነቱን ተጠቅሞ ማቀራረብና 
ወደ አንድነት መምራቱን ትቶ ወደ መለያየትና 
እልቂት መራን። በዚህም ለዘላለም በታሪክ 
ይወቀሳል።

አንተም ከአማራ እና ከኦሮሞ ህዝብ አብራክ 
መገኘትህን ባለመዘንጋት ሁለቱን ህዝቦች 
ከማራራቅና ከማናቆር ይልቅ የበለጠ 
ለማግባባትና አንድ ለማድረግ ብትተጋ 
መልካም ስራ ሰርተህ ከታሪክ ተወቃሽነት 
ትድናለህ።

እውቀትህን፣ ችሎታህን እንዲሁን ተጽእኖ 
ፈጣሪነትህን ለበጎ ተጠቀምበት። አለማችን 
ብዙ ቆሻሻ ታሪክ እንዳላት በመገንዘብም ታሪክን 
ለመማሪያ እንጂ ለቁርሾ መቀስቀሻነትና 
ህዝብን ለማለያየት ከመጠቀም እንቆጠብ።

ኢትዮጵያ የጭቁኖችና የድሆች አገር ናት። 
ጭቆናን ለመታገልም ዘር ሳንቆጥር ለተበደሉና 
ለተጨቆኑ ምስኪን ወገኖቻችን ሁሉ በጋራ 
እንቁም። አገራችንም ለሁኩም ዜጎቿ ፍትሃዊ 
እንድትሆን በቅንነት እንታገል። በልሂቃን 
ፖለቲካ ጦስ ድሃ አይፈናቀል ምስኪን 
አይገደል፣ የጋራ ቤታችን የሆነች አገራችንን 
እንዳትፈርስ እንጠንቀቅ።
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ለምን ይደቆሳል!

 ሞሀመድ አሊ ሞሀመድ

በአሁኑ ሠዓት ወሎ ላይ እየሆነ/እየተደረገ 
ስላለው ነገር የሚሰማኝን ሀዘንና ቁጭት 
በዝምታ ካልሆነ በስተቀር በምን ቋንቋ 
ልገልፀው እችላለሁ? ይኸ ሁሉ የሆነው “ኧረ 
እባካችሁ ተው …” እያልን እየተማፀንን ነው፡
፡ ወሎ የፍቅር አገር ነው፡፡ ወሎ የመቻቻል 
ተምሳሌት ነው፡፡ ወሎ ሙስሊም – ክርስቲያኑ 
ልዩነቱ ጎልቶ ሳይታይ አብሮ የሚኖርበት 
የዱኣና የፀሎት አገር ነው፡፡ ወሎ የአማራው፣ 
የኦሮሞው፣ የአፋሩ፣ የአርጎባው፣ የአገው፣ 
የራያው፣ የትግሬው … ወዘተ መግቢያና 
መናኸሪያ ነው፡፡ ወሎ የህብረብሔራዊነትና 
የአብሮነት መገለጫ ነው፡፡ ይህን ደጋግመን 
ተናግረናል፡፡ ግን የሚሰማን አልተገኘም፡፡

አሁን ላይ በከሚሴ፣ አጣዬ፣ ኤፌሶን፣ ማጀቴ 
… ወዘተ (በአካባቢው ተደራጅቶ በሚንቀሳቀስ 
ሽብርተኛ ቡድን) በወገኖቻችን ላይ እየተፈፀመ 
ያለው አስፈሪ ድርጊት በእንጭጩ ሊገታ 
ይገባል፡፡ መንግሥት የድርጊቱን ፈፃሚዎች 
በቁጥጥር ሥር ማዋልና ለፍርድ ማቅረብ 
ይኖርበታል፡፡ መንግሥት የህዝቡን ሰላም 
የመጠበቅ፣ ህግና ሥርዓትን የማስከበር 
ኃላፊነት እንዳለበት የዘነጋው ይመስላል፡
፡ ይህን ማድረግ ግዴታው ሲሆን፣ ካልቻለ 
ደግሞ ለህዝቡ ግልፅ ማድረግ አለበት፡፡ ህዝቡ 
ያለበትን ሁኔታ በግልፅና በትክክል ማወቅ 
አለበት፡፡

አሁን እየሆነ/እየተደረገ ያለው ነገር በተለይ 
የወሎን ህዝብ የሚያሳዝን መሆኑን ማወቅ 
ያስፈልጋል፡፡ የወሎ ህዝብ ያልበላውን 
የሚያክኩት ሌሎች ባለረጃጅም እጆች 
መሆናቸው ግልፅ ነው፡፡ እነዚህ ኃይሎች 
ወሎ ላይ ጦርነትና እልቂትን የሚደግሱት 
ለወሎ ህዝብ አስበው፣ ወሎን ከችጋር፣ 
ከስደትና ከመንከራተት ለመታደግ አይደለም፡
፡ ዝሆኖቹ በወሎና አካባቢው ላይ ሲፋለሙ 
ሣሩ እንደሚጎዳ አጥተውት አይደለም፡
፡ ምናልባትም ዓላማቸው ወሎን በጦርነት 
በመደቆስና አቅመ-ቢስ በማድረግ አካባቢውን 
በቀላሉ ለመቆጣጠርና እንዳሻቸው ለመፏለል 
ሊሆን ይችላል፡፡ ግንኮ ወሎን ለወሎዬዎች 
ቢተውት ለሁሉም በሩ ክፍት ነው፡፡ ወሎ 
ለምን ይደቆሳል? እንዳውም የለማና የበለፀገ 
ወሎ የሁሉም አለኝታ ሊሆን እንደሚችል 
ሊሰመርበት ይገባል፡፡

ይኸ ለሁሉም አካባቢዎች የሚሠራ ነው፡
፡ እንደሀገር የሚያስፈልገን የተናጠልና 

በአጠቃላይ ልማትና ብልፅግና ነው፡፡ ለዚህ 
ደግሞ እርስ በርስ መተሳሰብና መናበብ 
ያስፈልጋል፡፡ ጠባብ ብሔርተኝነት ለዚህ 
ትልቅ እንቅፋት ነው፡፡ ጠባብ ብሔርተኝነት 
በባህሪው ቀናተኛ ነው፡፡ እናም ተገቢ ላልሆነ 
ፉክክርና ግጭት መንስኤ ነው፡፡ አሁን 
በሀገራችን ለተፈጠረው የእርስ በርስ ፍጥጫ 
ዋነኛ መንስኤው የብሔርተኝነት አስተሳሰብ 
ነው፡፡ ከፊታችን የምንዋጋው ነገር ቢኖር 
ጠባብ ብሔርተኝነት ነው፡፡ የምንዋጋው ግን 
መሣሪያ አንስተን አይደለም፡፡ የምንዋጋው 
አስተሳሰቡን በተሻለና ተራማጅ በሆነ 
አስተሳሰብ ነው፡፡ ጠባብ ብሔርተኝነትን 
የምንዋጋው ማንንም ለመጉዳት አይደለም፡
፡ ይልቁንም በውጤቱ ሁሉንም ተጠቃሚ 
ለማድረግ ነው፡፡

አንድ ነገር ግን ይሰመርበት! ሌላው ሁሉ 
በብሔር ተደራጅቶ ሥጋት እየፈጠረ ባለበት 
ሁኔታ አንዱን ወገን ነጥሎ ለማውገዝ 
መሞከር በምንም ዓይነት መመዘኛ 
ፍትሐዊ ሊሆን አይችልም፡፡ ሌላው 
በብሔር ተደራጅቶ መብትህን ሲረግጥ፣ 
ጥቅምህን ሲጋፋ፣ ህልውናህን ሲገዳደር 
የሚኖርህ ብቸኛ አማራጭ አንተም እሱ 

በቀየሰው መንገድ ተደራጅተህ መከላከል 
ነው፡፡ በብሔር መደራጀት መወገዝና፣ 
እንዳስፈላጊነቱ በህግም መታገድ አለበት፡
፡ አለበለዚያ ግን ሁሉም በሂደት ተስፋው 
እየተሟጠጠ በየብሔሩ ተደራጅቶ አሸናፊና 
ተሸናፊ ወደሌለበት የማያልቅ ጦርነት 
ውስጥ መገባቱ አይቀሬ ይሆናል፡፡ ለዚህ 
ደግሞ በፌዴራልና በክልል ደረጃ በሥልጣን 
ላይ ያሉ አካላት ከሁላችንም በላይ ታሪካዊ 
ኃላፊነትና ተጠያቂነት አለባቸው፡፡ በተለይ 
በአሁኑ ሠዓት ሩዋንዳን በመጎብኘት ላይ 
ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 
(ዶ/ር) ያላቸውን የመንግሥት ሥልጣንና 
(ተሸርሽሮ ያላለቀውን) የህዝብ ድጋፍ 
በመጠቀም በዘር ፖለቲካ ላይ የማያወላውል 
አቋም መያዝና ተገቢውን እርምጃ መውሰድ 
ይጠበቅባቸዋል።

በዚህ አጋጣሚ በኦሮሚያ ልዩ ዞንና 
አካባቢው፣ በጦረኞችና ነፍሰ-በላ ቡድኖች 
ህይወታቸውን ስላጡ ወገኖቼ ሳስብ 
የሚሰማኝ ልባዊ ሀዘን ምን ያህል ጥልቅ 
እንደሆነ መግለፅ የምችልበት ቃላት የሉኝም፡
፡ ለቤተሰቦቻቸው መፅናናትን እመኛለሁ!!!



ወሎ 

ሌላው ሁሉ በ
ብሔር ተደራ

ጅቶ ሥ
ጋት 

እየፈጠረ
 ባለበት 

ሁኔታ አ
ንዱን ወ

ገን 

ነጥሎ ለ
ማውገዝ መሞከር በም

ንም 

ዓይነት መ
መዘኛ ፍት

ሐዊ ሊሆ
ን 

አይችልም
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የኢሕአዴግ ሕገ መንግሥት፣  ለአንድነት ጠንቅ 

ስ
ለ ኢትዮጵያ ሕዝብ ችግርና 
ያልተመለሱ ሕዝባዊ ጥያቄዎች 
ለመፃፍ ብዕርና ወረቀት አይበቃም። 
ታሪካችንና ሂደታችን ቢፃፍ . 
. . ቢፃፍ የማያበቃ ወራጅ ውኃ 

ሊመሰል ይችላል። አንዱን አጣጥመን 
ሰምተን፣ ዓይተን ሳንጨርስ ሌላው ይከተላል። 
ዛሬማ ከሰዓት በፊት ስላየነው ሳናወራ 
በፍጥነት አዲሱ ትኩሱ ዜና ይቀየራል። 
የዛሬ 45 ዓመቱ አብዮት ይህን አሳይቶን 
አልፏል። የአሁኑ “ለውጥም” ዛሬ የሰማነውን 
ሳናጣጥም ለሌላ ያስተላልፈናል። ደስ ብሎን 
ሳንስቅ የሚያስተክዘው፣ የሚያስለቅሰው 
አየሩን ይሞላዋል። ተለወጠ ብለን ስንጨፍር 
በአለህበት እርገጥ ያሰኘናል። ታሰሩ ብለን 
ስንፈነድቅ ተሾሙን እንሰማለን። የኢትዮጵያ 
አንድነት ብለን ሆ! ስንል ክልላችን ይውጠናል። 
የምናውለበልበው የአንድነታችን፣ የነፃነታችን፣ 
የማንነታችን፣ የኢትዮጵያችን ሰንደቅ ዓላማ 
የተሸከመው ኮከብ ሲያበግነን ቀለማቱን ቀይሮ 
ምን ታመጣላችሁ? ያሰኘናል።

ለ27 ዓመት በህወሓት ማዕከላዊነት ኢሕአዴግ 
በሚል የዘር ፖለቲካ የተዋቀረው አገዛዝ 
ኢትዮጵያን ለመበታተን የቀበረው ፈንጂ ዛሬም 
መምከን አልቻለም። በአሁኑ ወቅት ኢሕአዴግ 
ካዋቀራቸው ዘጠኝ ዘርንና ቋንቋን ተገን ካደረጉ 
ክልሎች ይባስ ብሎ ዛሬ በማንነት ጥያቄ ክልል 
በክልል ላይ እየተጠየቀ ሀገራችን ልትበጣጠስ 
እየተንደረደረች ለመሆኑ ወቅታዊ የሀገራችንን 
ፖለቲካ መቃኘቱ በቂ ነው። ጉዳያችን ስለ 
ሀገርና ሕዝብ ነውና የግለሰቦችን “ቀና” 
ንግግርና “ሀሳቢነት” ሳናናንቅ አድምጠናል፣ 
“ይሁን እስቲ” ብለናል። ቀናት ሳምንታትን፣ 
ሳምንታት ወራትን፣ ወራት ዓመትን 
ሲያስቆጥሩ ሂደቶች ሁሉ ወደ ቅስም ሰባሪ፣ 
አሳዛኝና አደገኛ ሁኔታ እያመሩ ለመሆኑ 
መገንዘብ አያዳግትም። በዚህ አንድ ዓመት ጉዞ 
ተፈናቀሉ፣ ተሰደዱ፣ መጠለያ የላቸውም፣ 
ተቃጠሉ፣ ተገደሉ በየለቱ አየሩን የሞላው፣ 
የዜና አውታሮች መንደርደሪያ ዜና፣ ድረ 
ገጾችን ያጣበበ፣ ሶሻል ሚድያዎችን ያጨናነቀ 
ወሬ ነው።

በዚህ አንድ ዓመት እስከ ሁለት ሚሊዮን 
የሚገመቱ ኢትዮጵያውያን በእርስ በርስ 
ግጭት በየቦታው የተፈናቀሉ እንዳሉ 
ተዘግቧል። በሶማሊያ ክልል የኦሮሞዎች 
መፈናቀል፣ ከቤኒ ሻንጉል የተባረሩ የአማራና 
ኦሮሞ ነዋሪዎች፣ በደቡብ ጌድዮ አካባቢ ከ200 
ሺህ በላይ ተፈናቃዮች፣ የወልቃይት አማሮች 

ጉዳይ፣ የትግራይ ነዋሪዎች መፈናቀል፣ እና 
ሌላም ሌላ በርካታ ኢትዮጵያውያን ኢሕአዴግ 
አመጣሹ የዘር ፖለቲካ የፈጠረው የእርስ 
በርስ ግጭቶች ውጤት ናቸው። በአማራና 
በትግራይ ክልል አካባቢ ያለው ፍጥጫ፣ 
የትግራይ ወታደሮች በአማራ ድምበር 
አካባቢ እየተከማቹ መታየት ሀገሪቷን ወዴት 
ሊወስዳት እየተንደረደረ መሆኑን ልንገነዘብ 
ይገባናል። ሰፋ አድርገን ስንመለከተው የጉዳዩ 
መነሻ የዘረኛው ኢሕአዴግ ሕገ መንግሥት 
ውጤት ነው። 

የዛሬ ዓመት አካባቢ ዶክተር ዐቢይ አሕመድ 
የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ሥልጣን ሲረከቡ 
የኢሕአዴግን ሕገ መንግሥት ተከትዬ ልሠራ 
ብቻ ሳይሆን ሊያስቀጥሉ እንደመጡ ሲነግሩን 
“ኢትዮጵያ! ኢትዮጵያ! ኢትዮጵያ!” የሚለው 
ድምጽ ብቻ ጋርዶን ላላደመጥነው በዚህ አንድ 
ዓመት ጉዞ ዛሬ ለተደረሰበት አጠያያቂ ሁኔታ 
ምንጩ የኢሕአዴግ አገዛዝና ሕገ መንግሥቱ 
ብቻ ነው። ትላንት ስንታገለው የነበረው ሕገ 
መንግሥት መሻሻል ሳይሆን መለወጥ አለበት 
ያልነው ዛሬ በባዶ ጩኸት ኢትዮጵያ ቢባልም 
ተግባር ላይ ያለው ግና ዘረኛውና ከፋፋዩ 
ሕገ መንግሥት ነው። “ሕገ መንግሥቱን 
ተገን አድርገን”፣ “ሕገ መንግሥቱ ተግባራዊ 
ይሁንልን” ሲባል አዎ! መከፋፈልን፣ 
መበታተንን፣ መገነጣጠልን አንቀጽ በአንቀጽ 
አስቀምጦ ይደነግጋልና ሕግን ተገን አድርጎ 
የመገነጣጠል አባዜን ተግባራዊ ለማድረግ 
የታቀደ መርዘኛና ሀገር በታኝ ሕገ መንግሥት 
መሆኑን መረዳት ይገባናል። አሁን አካሄዱ 
ወደ ዘረኝነት እየተንደረደረ ያለው “ለውጥ 
አራማጅ” ቡድን የአንድነት ኃይሉን ሀገር 
ቤት በማስገባትና በማሰባሰብ ይዘን የተነሳነው 
ሀገራዊና ሕዝባዊ ዓላማ በመዘንጋት የሕገ 
መንግስቱና የኢሕአዴግ አጫፋሪ ከሆንን 
በታሪክ ከመጠየቅ አናመልጥም። ወደ ሀገር 
ገብቶ መታገል ማለት ያለንን የሥርዓት 
ለውጥና መሠረታዊ ሕዝባዊ ጥያቄ ሊያዘናጋን 
አይገባም።

በተደጋጋሚ በልሳናችን “ኢትዮጵያችን” 
እንዳስነበብነው የሥርዓት ለውጥ ስንል 
የኢሕአዴግን አገዛዝ ማብቃት ጨምሮ 
ዘረኛው የወያኔ ሕገ መንግሥት መለወጥ 
መሆኑን በድጋሚ ማስገንዘብ እንፈልጋለን። 
ይህ ሕገ መንግሥት እስካለ ዘርንና ቋንቋን 
ተገን ያደረገ አከላለል አይወገድምና። 
ኢትዮጵያ 27 ዓመት የተጓዘችበትን ዘርንና 

ቋንቋን ተገን ያደረገ አከላለል እስከቀጠለ ድረስ 
በሀገራችን እድገትም ሆነ ልማት “ላም አለኝ 
በሰማይ...” እንደሚባለው ሀሳብና ቅዠት ሁኖ 
ይቀራል። የዘርና ቋንቋ አከላለል አንዱ ዘር 
ወደ ሌላው እንዳይገባ፣ እንዳይሠራ፣ የልማት 
ተካፋይ እንዳይሆን፣ባህሉን እንዳይጋራ፣ 
የሃይማኖት ልዩነቱን እንደያዘ እንዳይጓዝ፣ 
ዘር ለዘር እንደጠላት መተያየትን አብቃይ 
መሆኑን በአሳለፍነው 27 ዓመት ተመክሮ 
ካልተማርን የሀገራችን መበታተን መጨረሻው 
እየዬና ዋይታ እንደሚሆን ከሱማሌ፣ ከሩዋንዳ 
ሰቅጣጭ ሁኔታ ትምህርት በመቅሰም 
መጮህና ማልቀስ ያለብን ዛሬ ነው።

በቅርቡ እየተቀጣጠለ የመጣው በአንዳንድ 
የኦሮሞ ድርጅቶች “አዲስ አበባ የእኛ ነው” 
ጥያቄ ብቻ ሳይሆን አፈፃጸሙን ለመተግበር 
ሊኬድበት የሚታሰበው አካሄድ አሳዛኝና አሳፋሪ 
ነው። በተደጋጋሚ ብንለውም አሁንም ያለው 
የሀገራችን ታሪክ ተረት የሆነባቸው፣ ታሪካዊ 
ቅርሶቻችን ድንጋይ የሆኑባቸው፣ ሰንደቅ 
ዓላማችን ጨርቅ የሆነባቸው፣ የዓለም ኩራት 
ዐድዋ “የጡት ቆራጭ” ታሪክ የሆነባቸው፣ 
አማራን ለማጥፋት ላነጣጠሩ፣ ኦርቶዶክስ 
ቤተ ክርስቲያንና ምህመናንን ላሰደዱ፤ አዲስ 
አበባን ፊንፊኔ ቢሉ፣ እናት ሀገር ኢትዮጵያን 
ዝቅ ቢያደርጉ፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ 
ዓላማዋን ቢያቃጥሉ አያስደንቅም። የነሱ ችግር 
በየጊዜው የተቀያየሩ አፋኝና ጨቋኝ አገዛዞች 
ሳይሆኑ ኢትዮጵያ በመሆኗ ካልበተኗት፣ 
ካልገነጣጠሏት ገጀራቸውን ከመሳል፣ 
ዱላቸውን ከፍ ከማድረግ አይመለሱምና። 
በዘር አመጣሹ አከላለል መሠረት “አዲስ አበባ 
የእኛ ክልል” ማለት ወያኔ/ህወሓት የቀበረውን 
የመጨረሻ ፈንጂ በማቀጣጠል ኢትዮጵያን 
መበታተን መሆኑን ተገንዝበዋልና። ወያኔ 
በማስፈራራት፣ በድብደባ፣ በአፈና፣ በግድያና 
በጥይት ጅራፉ 27 ዓመት ፀጥ ለጥ አድርጎ 
የገዛውን ሕዝባችንን እኛም ዱላና ቆንጨራ 
አሳይተን አዲስ አበባን እንቀማዋለን ጉዞ 
የትም እንደማያደርስ ልንጠቁም እንወዳለን። 

የዛሬ ዓመት እውን ኢትዮጵያ ተዓምር 
አገኘች፣ መከራ ያልተለየው ሕዝባችን 
እፎይ ሊል ነው፣ የወጣቶች መንገላታት፣ 
መታሰር፣ መደብደብ፣ መሰደድ፣ መገደል 
ሊያበቃ ነው፣ የጀግኖች መኩሪያ የአንድነት 
ዓርማ ሰንደቅ ዓላማችን ሊውለበለብ ነው፣ 
ሀገራችን አንድነቷ ሲረጋገጥ፣ ሕዝባችን 
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ከኢትዮጵያችን ፓርቲ የተላከ መልእክት

የኢሕአዴግ ሕገ መንግሥት፣  ለአንድነት ጠንቅ 

ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ጉራጌ፣ አፋሩ፣ 
ጋምቤላው፣ ወላይታው፣ ሐረሬው ሌላውም 
ሌላው ሊተቃቀፍ ነው ወዘተ. ብሎ ዳር 
እስከዳር ደስታቸውን ወጣቶች በጭፈራ፣ 
እናቶች በእልልታ፣ አባቶች በጭብጨባ፣ 
ሕፃናት በቡረቃ ያጀቡት የለውጥ ጅማሮ 
ወደ ትካዜ፣ ሀዘን፣ ቁጭት ተቀይሮ “ምነው 
ፈጣሪ? መጨረሻችን ምን ይሆን?” ሲያስብል 
መስማቱና ማየቱ እጅጉን ያማል።

“አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን 
ሕዝባዊ ንቅናቄ” በወቅቱ የለውጡን ሂደት 
ብንደግፍም ገና ከጅምሩ “የቀን ጅብ በግ 
ላይሆን . . .” (http://www.ethiopiachen.
org/images/pdf/020511_1H1H-Ethi-
opiachin-Vol-3-No-1.pdf) ብለን 
በኢትዮጵያችን ቅጽ 3 ቁጥር 1 እትማችን 
አቋማችንን አሳውቀናል። ኢሕአዴግንና 
ሕገ መንግሥቱን ይዞ ተፈላጊው ለውጥ 
ምዕራፍ ላይ እንደማይደረስ በመገንዘባችን 
በወቅቱ ሰሚ ጠፋ እንጂ አሁንም የሽግግር 
መንግሥት አስፈላጊነትን ጠቁመናል። 
የጠቅላይ ሚኒስትር ዶር ዐቢይ አሕመድ 
እኔ አሻግራችኋለው አባባል የቀን ጅቦችንና 
ዘረኝነትን አቅፎ እንደማይሠምር ጠቁመን 
ነበር። ኢትዮጵያን ለመበታተን ተወጥኖ የዛሬ 
27 ዓመት በህወሓት ተግባራዊ የተደረገው 
ሕገ መንግሥት የሀገራችንና የሕዝባችን 
ህልውና ላይ ያነጣጠረ መሆኑ እየታወቀ 
ይህን ሕገ መንግሥት ይዞ ለውጥ፤ ዘረኝነትን 
ከማጠንጠን እንደማይሻገር ዛሬ ላይ ያለውን 
ወቅታዊ የሀገሪቷን ሁኔታ መቃኘት በቂ 
ነው። ህወሓት/ወያኔ ሠራሹ የኢሕአዴግ ሕገ 
መንግሥት ለሀገር ሉዓላዊነትና ለሕዝባችን 
አንድነት ጠንቅ በመሆኑ ሙሉ በሙሉ 
ከሥርዓቱ ጋር ማብቃት ይኖርበታል።  

“ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” ለውጥ ስንል 
የሕዝብ መፈናቀል አይደለም፣ እኛ ለውጥ 
ስንል ዘርንና ቋንቋን ማዕከል ያደረገ የግዛት 
አከላለል ያብቃ ነው፣ እኛ ለውጥ ስንል 
የኢሕአዴግ ሕገ መንግስት መለወጥ ነው፣ 
እኛ ለውጥ ስንል የዜግነት መብትን ያልገደበ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ማለታችን ነው። 
ይህ ለውጥ ደግሞ አሁንም ተግባራዊ ሊሆን 
የሚችለው ሁሉንም የፖለቲካ ድርጅቶች፣ 
የማህበረሰባዊ ድርጅቶች፣ የሃይማኖት 
አባቶች፣ ምሁራን፣ የተለያዩ የህብረተሰብ 
ክፍሎችን አካቶ በሚደረግ ምክክርና ውይይት 
ተግባራዊ ይሆን ዘንድ የአገዛዙን በር ከፈት 
በማድረግ ነው። 

በአሁኑ ወቅት እውን ትግራይ በአለው 
አገዛዝ አስተዳደር ሥር ናትን? በሕገ 
መንግሥቱ አንቀጽ 39 መሠረት መገንጠሏ 
በይፋ አይታወጅ እንጂ የህወሓት ቡድን 
እንደተቆጣጠራት ግልጽ ነው። የትኛው 
ክፍለ ሀገር፤ በኢሕአዴግ አባባል የዘር ክልል 
ነው ሰላም ያለው? “ኦሮሚያ” ሀገርነቱን 
ለማብሰር የቀረው አዲስ አበባ እንደሆነ 
እያፈጠጠ መጥቷል። ሲዳማ በመርዘኛው 
ሕገ መንግሥት መሠረት የራሳቸውን ክልል 
በማስመር ከደቡብ “ሕዝቦች” ለመለየት 
አኮብኩበዋል። ምሥራቁ የሀገራችን ክፍል 
በኦጋዴ ነፃ አውጪ ድርጅት እይታ ሥር 
ወድቋል። አማራው እራስን በመከላከል 
የተጀመረው የመደራጀት ሂደት አድማሱን 
አጥብቦ ለክልሉ መሞገቱን እየታዘብን 
ነው። አዲስ አበቤዎች ዋናዋን ኢትዮጵያ 
ባይዘነጉም ያፈጠጠባቸው ዱላና ገጀራ 
ተሰባስበው ይመክቱት ዘንድ እያስገደዳቸው 
ይታያል። ይህ ነው እንግዲህ የአንድ 
ዓመቱ የ“ለውጥ አራማጁ” ስጦታ። እውነት 
ኢትዮጵያ! እንደተባለው ከጅምሩ ዘረኝነትን 
ከመንከባከብ ይልቅ ጎጂ ጎኑ ላይ ተዘምቶ 
ቢሆን ሁኔታዎች በመጠኑም ቢሆን 
እየተቀየሩ በመጡ።    

በአሁኑ ወቅት ሀገራችን እጅግ አሳሳቢ 
ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ኢትዮጵያን 
ለመበታተን ያሰቡ ኃይሎች ባይሳካላቸውም 
የእርስ በርስ እልቂት ለመፈጸም ጣታቸው 
ቃታውን እየሳበ ነው። በየአካባቢው 
በርካታዎች እየተገደሉ ነው። ከቤት 
ንብረታቸው እየተፈናቀሉ ለበሽታ፣ ረሃብና 
ሞት የተዳረጉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን 
ተበራክተዋል። ቤታቸው በላያቸው 
ሲናድ፣ ውጡልን እየተባለ ንብረታቸው 
ሲቃጠል “አላየንም፣ አልሰማንም” እያሉ 
ዕርዳታ ማሰባሰብ አቁሳይ ጨዋታ ነው። 
እውን “ለውጥ አራማጅ መንግሥት”፣ 
ለሀገር አንድነት አሳቢ አገዛዝ፣ ለምስኪኑ 
ሕዝባችን ተገን ከሆነ ምነዋ! ከቤታቸው 
ሚፈናቀሉት፣ ንብረታቸው ሚቃጠለው፣ 
በጥይት ሚቆሉት ጋ ፈጥኖ መድረስ 
አቃተው? ምነዋ! ሀገር ሰላም እንደሆነች፣ 
ምንም ኮሽታ እንደሌለ በመፈናቀል አባዜ 
አውላላ ሜዳ ላይ የወደቁትና እየወደቁ 
ላሉት፣ በየአካባቢው ላሉ ግጭቶች 
መፍትሄውን ከመምከር ይልቅ የሰው 

ወደ ገፅ 21 ዞሯል $

“ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ 
ንቅናቄ” ለውጥ ስንል 
የሕዝብ መፈናቀል 

አይደለም፣ እኛ ለውጥ 
ስንል ዘርንና ቋንቋን 
ማዕከል ያደረገ 

የግዛት አከላለል ያብቃ 
ነው፣ እኛ ለውጥ 

ስንል የኢሕአዴግ ሕገ 
መንግስት መለወጥ 
ነው፣ እኛ ለውጥ 

ስንል የዜግነት መብትን 
ያልገደበ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ማለታችን ነው
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አማረ ተግባሩ (ዶ/ር)

አንድም ንጹህ በሌለበት ሁሉም ከሳሽና 
ወቃሽ መሆኑ ለአገር አይበጅም!!!


አ

ቶ ለማ መገርሳ ተናግረዋል።  ይህንን 
ልብ የሚነካ  ንግግራቸውንም 
አዳምጠናል። ቀደም ሲል በኦሮምኛ 
የተናገሩትንና “በድብቅ የተቀዳ” 
ተብሎ የአማርኛ ትርጉምም አብሮት 

የተለቀቀውንም አዳምጫለሁ። በይዘት አንድ ሲሆኑ 
ሁለቱም ልብ የሚነኩ ነበሩ። ትንሽ ቀደም ቢሉ 
ጥሩ ነበር። በቃል አቀባይ መግለጫ መስጠት 
ይበልጥ ጥርጣሬን ከማማባሱም ያለፈ  የቃል 
አቀባዩም መግለጫ እንደፉከራ ይከጅለው ስለነበር 
አቶ ለማ ላይ  የተሰነዘረው ቁጣ እንዳውም 
ይብሱን እንዲያሳምማቸውና አንዲጎዱበት ከማገዝ 
ያለፈ  ብዥታውን በማፅዳት ቅቡልነታቸው ለማደስ 
የረዳቸው አለመሰለኝም። ያስታወሰኝ ፕሬዝደንት 
ዶናልድ ትራምፕ አፍ እላፊ ይናገሩና የዋይት ሃውስ 
ቃል አቀባያቸው ሳራ ሳንደርስ ብቅ ብላ በጋዜጣዊ 
መገለጫ ከማስተባበል ያለፈ ሜድያውን ስትወርፍና  
ፕሬዝደንቱ የታወቁበትን alternative fact 
የምትተችበትን አጋጣሚ ነበር።  አሁን ግን እሳቸው 
ራሳቸው ተናግረዋል። ለማሰላሰል ጊዜ አግኝተው 
በርጋታና በሚገባ ተዘጋጅተው ጉዳያቸውን ለህዝብ 
ለማቅረብ  የረዳቸው ይመስለኛል።

በራሱ ህሊና ብቻ እየተመራ ነገሮችን ለመገመት 
ለሚሞክርና ለምንም አይነት political correct-
ness ለማይጨነቅ፣ ማን ወደደኝ ማንስ ጠላኝ 
ብሎ ለማያሳስበው ወገን  ንግግራቸውም የሚያረካ 
አይደለም ማለት የሚቻለ አይመስለኝም። በበኩሌ 
ርካታ ብቻ ሳይሆን ተነክቻለሁ።

አቶ ለማ መገርሳ ላይ ይህ ነው የማይባል ተፅዕኖ 
በማሳደር እሮሮውን ያሰማው ወገንና እሳቸውም 
የህዝብ እሮር በመስማት አጥጋቢ መልስ ስለሰጡ 
ደስ ሊላቸውና ተንፈስ ሊሉ ይገባል። ልብ በሚነካ 
ንግግራቸው ያላነሱትና ስሜትና እምነታቸውን 
ያልገለፁበት ጉዳይ የለም። በተለይም ከህፃን እስከ 
ወጣትና ጎልማሳ ዕድሜ ድረስ የሚደረሰውን 
ያገራችንን ትውልድ በጥላቻ መርዝ ተኮትኩቶ 
እንዲያድግ የተሰራውን ጥፋት አንድ ባንድ 
ዘርዝረዋል። አልፈው ተርፈው ያልሆነና ያልተደረገ 
ጡት ቆረጣ ድረስ የሚደርስ ታሪክ እየተፈጠረ፣ 
ለቂምና ጥላቻ ሃውልት ድረስ የቆመለትን ጉዳይ 
በጋለ ስሜት በማውሳት ከዚህ ለመውጣትና በዚህም 
በጥላቻ ስሜት የሚገፉ ወገኖችን በጥንቃቄ በመያዝ 
በኩል ዋጋ የተከፈለበት እንደነበር ነግረውናል። 
ማንም የማንንም ኢትዮጵያዊነት የማፅደቅም ሆነ 
የመግፈፍ መብት ሊኖረው እንደማይችል፣ የሳቸው 
ኢትዮጵያዊነት የግድ የሌላው ዜጋ ቀጥታ ግልባጭ 
ሊሆንም እንደማይገባው በሰፊው ዘርዝረዋል። 
መልሰውም መላልሰውም  ከኢትዮጵያዊ ሱሳቸውን 
ማንም ሊያላቅቃቸው እንዳምይችልና የማንንም 
አወንታም ሆነ አሉታ የሚጠይቁበት ጉዳይ 
እንዳልሆነ ደጋግመው አስምረውበታል።

ከዚህ በኋላ የሚከተለው ተግባር ነውና ይህኑኑ  
በሚችሉት ሁሉ ተግባራዊ እንዲያደርጉ በጥሞና 
መጠየቅ ተገቢ ይመስለኛል። የህዝብን ጩኸት 
ማዳመጥ ብቻ ሳይሆን ጊዜያቸውን ወስደው 
ለማሰላሰልና በዚህ መልክ ምላሽ በመስጠት 
በመድፈራቸው ሊመሰገኑ ይገባል።

አላጠፋሁም ወይም አላጠፋም አለማለታቸው 

ትልቅ ነገር ነው። ሰው ነኝና የመሳሳት መብቴ 
ሊከበርልኝ ይገባል ብለዋል። “አንድ ሺህ ጊዜ 
ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ብዬ አንድ ጊዜ ብሳሳት 
እንዴት አንድ ሺው በዜሮ ተባዝቶ ዜሮ” ተብዬ 
እረገማለሁ ማለታቸውን የመፀፀት እንጂ 
በመከላከያነት የቀረበ አድርጎ ለመውሰድ ተገቢ 
አይመስለኝም።

በእኔ አስተያየት ከዚህ በኋላ ወደኋላ በመመለስ 
“ሌላም መረጃ አለን” ፣ “በዚህ ጊዜ ከእከሌ ጋር 
ይህን ብለሃል” ወዘተ እየተባለ ወደትናንት 
በመመለስ መወነጃጀል ምንም ጠቀሜታ 
እንደሌለው መገንዘብ አስተዋይነት ነው። በኢትዮያ 
የፓለቲካ ታሪክ ውስጥ እጃችንን ለአንድ ሰሞን 
ያስገባን ማንኛችንም ብንሆን የሕይወት ታሪካችን 
እንደበረዶ የነፃ ነው ብሎ ማለት ሃቀኝነት 
የጎደለው ሸፍጠኘነት እንደሚሆን ምንም ጥርጥር 
የለውም። በኢህዴግ ውስጥ ከፍተኛ የስልጣን 
ሃላፊነት ከተረከበ አንስቶ እስከወረዳና ቀበሌ 
ድረስ ትንሽም ብትሆን በነበረው ስልጣን ሲያስርና 
ሲገርፍ የነበረው፣ በመነካካት ሱቅ የከፈትና ፎቅ 
የገነባ፣ ያለምንም ተፎካካሪነት ጨረታ ሲያሸንፍ 
የኖረ፣ ጉቦ እየተቀበለ የድሃ ገበሬና ከተሜ ቤትና 
ቦታ የቸበቸበ አንዳቸውም ቢሆኑ የህይወት 
ታሪካቸው ሆነ የብሔር ማንነታቸው ቢመረመር 
አንድም ንፁህ ይገኛል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው።

ዘመኑ በፈጠረልን ማህበራዊ ሚዲያ በመጠቀም 
መንግስትን ተጠያቂ በማድረግ የሚደመጠውም 
ወገንም መካከል ቢሆን  ዛሬ በሚሰራው  ስራ 
ይመሰገን እንደሆን እንጂ በትላንቱ ታሪኩ 
መኩራራት የሚችል ሁሉም እንዳልሆነ 
የሚታወቅ ይመስለኛል።    የአቶ ለማ ተፅዕኖ 
ፈጣሪነትና ስልጣናቸውን ታች ድረስ ለማውረድና 
ለመደመጥ ከቻሉ ውሎ አድሮ የምናየው 
ጉዳይ ነው። የማፈናቀሉና ህዝብን፣ ታሪክና 
ባህልን የማፅዳቱ ጉዳይ ይሰክናል ብዬ ተስፋ 
በማድረግ አቶ ለማ ቃል እንደገቡት ሰላማዊውና 
ደምራሲያዊ ሽግግሩ የተሳካ በማድረግ በታሪክ 
የሚታውሱ ጀግና ከመሆን ወደኋላ እንዳይሉ፣ 
ሸርተት ያሉም እንደሆነ ሜዲያው ምህረት የለሽ 
መሆኑን እንደተገነዘቡት አምናለሁ።

የጠ/ሚ  አብይም አረማመድ ከመወለጋገድ 
ይልቅ ሚዛኑን ጠብቆ በሰከነ መንፈስ 
ሽግግሩን ለመራት የአቶ ለማ መገረሳ ጠንካራ 
ኢትዮጵያዊነትና የመደመጥና የመከበር ሃይል 
ያስፈልገዋል። የለማ ድካም ማለት በብዙ መንገድ 
የአብይ መወላውል ማለት ይመስለኛልና አቶ 
ለማ የተናገሩትን በተግባር ሳይውል ሳያድር 
እንዲተረጉሙ  ብርታቱን ይስጣቸው። እኛም 
ድጋፋችን አየለየትም።

ለሰላም አኩልነትና የህግ የበላይነት የታዩትም 
ሕዝባዊ ንቅናቄዎች ለምንም የማይንበረከኩ 
ሆነው እንዲለመልሙ እርሶም ሊያግዟቸውና 
እንደ ባለድርሻ አካል እያቀረቡ በአሳሳቢ ጉዳዮች 
ላይ ቢያነጋግሯቸው ችግሮቹ ከመካረራቸው 
በፊት ማብረጃውን ቀድሞ ለማግኘት የረዳል 
የሚል ሃሳብ አለኝ።

የጠ/ሚ  አብይ 
አረማመድ 
ከመወለጋገድ 
ይልቅ ሚዛኑን 
ጠብቆ በሰከነ 

መንፈስ ሽግግሩን 
ለመራት የአቶ 
ለማ መገረሳ 
ጠንካራ 

ኢትዮጵያዊነትና 
የመደመጥና 
የመከበር ሃይል 
ያስፈልገዋል
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በዶ/ር አብርሀም አለሙ

የ
ህዝቦች ወንድማማችነትና የአብሮነት 
መልካም እሴቶች በአፍራሽ ሃይሎች 
ተልዕኮ አይደናቀፉም-ኦዲፒ

በአገራችን ታሪክ ታይቶ 
በማይታወቅ መልኩ የፖለቲካ 
ምህዳሩ ሰፍቶ ማንኛዉም አካል 
በነጻነት የመደራጀት፣ የፈለገዉን 
የፖለቲካ አጀንዳ በሰላማዊ 
መንገድ እንዲያራምድ፣ 
የሀገራችን ህዝቦች ለዘመናት 
የታገሉለትና ዉድ 
መስዋዕትነት የከፈሉበት 
እዉነተኛ ዲሞክራሲያዊ 
ስርዓት እዉን እንዲሆን 
በርካታ ስራዎች በመሰራት 
ላይ ይገኛሉ፡፡ በዚህ ረገድ 
ተስፋ ሰጪ ተጨባጭ 
ዉጤቶችም በመመዝገብ ላይ 
ናቸዉ፡፡

ሆኖም አንዳንድ የፖለቲካ ሃይሎች 
ዴሞክራሲ ምህዳሩን በማስፋት 
የተፈጠረዉን ምቹ ሁኔታ ተጠቅመዉ 
በሰለጠነና በሰላማዊ መንገድ የፖለቲካ 
አጀንዳቸዉን ከማራመድ ይልቅ የብሄር 
ጽንፈኛ አስተሳሰብን አንግበዉ በመነሳት፣ 
ህጋዊና ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል እንቅስቃሴን 
ከህገ ወጥና የግጭት መንገድ ጋር እያጣቀሱ 
እየተንቀሳቀሱ መሆኑ ታይቷል፡፡

እነዚህ ጽንፈኛ የፖለቲካ ሃይሎች የከሰሩ 
የፖለቲካ ሃይሎች ጋር በመቀናጀት ለዘመናት 
በአብሮነት እና በፍቅር የኖረን ህዝብ ሊያቃቅሩ 
ብሎም ሊያጋጩ የሚችሉ አጀንዳዎቸን 
በመቅረጽ ህዝብን ከህዝብ ጋር በማጋጨትና 
ንፁሃን ዜጎችን በእሳት በመማገድ ሀገራችን 
ከማትወጣበት የግጭት አዙሪት ዉስጥ 
በመክተት የለዉጥ እንቅስቃሴዉን ማደናቀፍ 
ዋነኛ አላማቸዉ አድርገዉ በመንቀሳቀስ ላይ 
ይገኛሉ፡፡

ሰሞኑንም በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሄረሰብ 
አስተዳደርና በክልሉ በሰሜን ሸዋ ዞን አንዳንድ 
ወረዳዎች በነዚህ ሃይሎች ቀስቃሽነት ግጭቶች 
መከሰታቸዉና በሰዉ ህይወት፣በአካልና 
በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወቃል፡
፡ኦዲፒ በግጭቱ ለጠፋዉ የሰዉ ህይወት፣ 
የአካል ጉዳት እና የንብረት ዉድመት 
የተሰማዉን ጥልቅ ሀዘን እየገለፀ በግጭቱ 
ዉድ ህይወታቸዉን ያጡ ወገኖች ፈጣሪ 
ነብሳቸዉን በገነት እንዲያኖር እየተመኘ 
ለተጎጂ ቤተሰቦችም መፅናናትን ይመኛል፡፡ 
የጥፋት ድርጊቱንም አጥብቆ ያወግዛል፡፡

በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ከኦሮሞ ዲሞክራቲክ 
ፓርቲ (ኦዲፒ) የተሰጠ መግለጫ

በህዝብ ደም የሚነግዱ የፖለቲካ ቁማርተኞች 
የተፈፀመዉ ጥፋት በየትኛዉም መልኩ 
ተቀባይነት የሌለዉና ማንኛዉንም ህዝብ 
የማይወክል መሆኑን አዲፒ ይገነዘባል፡፡ 
የግጭቱን ጠንሳሾች እና ተሳታፊዎች ለህግ 
ለማቅረብ በህግ አስከባሪ አካላት የሚደረገዉን 
የህግ የበላይነት የማስከበር እንቅስቃሴ እንዲሳካ 
ፓርቲያችን ያልተቆጠበ ድጋፍ ያደርጋል፡፡

ፓርያችን ኦዲፒ የተፈጠረዉን ችግር 
ለማረጋጋት እና ተመሳሳይ ችግር ዳግም 
እንዳይከሰት ለመከላከል ከአማራ ዲሞክራሲያዊ 
ፓርቲ (አዴፓ) እና ከአማራ ክልላዊ መንግስት 
ጋር በመቀናጀት በመስራት ላይ ይገኛል፡፡

በእኩይ የጥፋት ድርጊት የሰከሩ ሀይሎች 
ሰሞኑን የለኮሱት የጥፋት እሳት የህዝብ 
ለህዝብ ግጭት በማስመሰልና ችግሩ በኦሮሚያ 
ክልል እንዲስፋፋ በማድረግ ለዘመናት 
በወንድማማችነትና በመተሳሰብ በሰላም አብረዉ 
እየኖሩ ያሉ የኦሮሞና የአማራ ወንድማማች 
ህዝቦችን በግጭት እሳት በመማገድ ጊዜያዊ 
የፖለቲካ ትርፍ ለማጋበስ በመንቀሳቀስ ላይ 
እንደሚገኙ ታዉቋል፡፡

በሰላም አብሮ የሚኖሩትን ወንድማማች 
ህዝቦች ለማጋጨት የሚደረግ ማንኛዉም 

ሙከራና ድርጊት ህዝቦች ለዘመናት 
ባካበቱት የአብሮነት ዕሴት እና የህግ 

የበላይነትን በማረጋገጥ ሴራዉን 
ለማክሸፍ ኦዲፒ ዛሬም እንደ 
ትናንቱ ጠንክሮ ይሰራል፡፡

በዚህ አጋጣሚም የኦሮሞ 
ህዝብ በተለመደዉ 
የአቃፊነት ባህሉ 
ወንድም ከሆነዉ የአማራ 
ህዝብ እና ከሌሎች 
ብሄር ብሄረሰቦች ጋር 
ያለዉን አብሮነት 
በማጠናከር፣ በክልሉ 
በህዝቦች መካከል ግጭት 
ለመፍጠር የሚደረጉ 
የጥፋት ሀይሎቸን ሴራ 
ለማጋለጥ እና ለማክሸፍ 
እንዲንቀሳቀስ ጥሪያችንን 

እናስተላልፋለን፡፡

ኦሮሚያ የሁሉም ኢትዮጵያ ብሄር 
ብሄረሰቦች ቤት እንደሆነች ኦዲፒ 

በጽኑ ያምናል፡፡ በክልላችን የሚኖሩ 
ብሄር ብሄረሰቦች አሁን የደረሰንበት የለዉጥ 

ምዕራፍ ላይ እንድንደርስ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር 
አንድ ሆነዉ ከመሪዉ ፓርቲ ኦዲፒ ጎን 
ተሰልፈዉ ታግለዋል፡፡ ዉድ መስዋዕትነትም 
ከፍለዋል፡፡

ፓርቲያችን ኦዲፒ ለዚህም ታላቅ አክብሮት 
እንዳለዉ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ይወዳል፡
፡ በክልላችን ሁሉም ኢትዮጵያዊያን በሰላም፣ 
በእኩልነት፣ በወንድማማችነት እና በነጻነት 
እንዲኖሩ ችግሮች ሲከሰቱም ከአሁን 
ቀደም እየፈታናቸዉ በመጣንበት መንገድ 
እየተወያየን መፍትሄ እየሰጠን ለመሄድ ዝግጁ 
መሆናችንና ለጽንፈኛ እና ለከሰሩ የፖለቲካ 
ሃይሎች የሚከፈት በር እንደማይኖር፤ 
ለዚህም ፓርቲያችን መላዉን የክልሉን ህዝብ 
ከጎኑ በማሰለፍ ከማንኛዉም ጊዜ በበለጠ 
ትግሉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ለማረጋገጥ 
እንወዳለን፡፡

ፓርቲያችን ኦዲፒ የህዝቦች ወንድማማችነት፣ 
የኢትዮጵያን አንድነት እና የለዉጡን 
እንቅስቃሴ ለመገዳደር የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ 
እና የከሰሩ የፖለቲካ ሃይሎችን ከመላዉ ሀገር 
ወዳድ ኢትዮጵያዊያን እንዲሁም ከለዉጥ 
ኃይሎች ጋር በመተባበር በጽናት የሚታገላቸዉ 
መሆኑን ደግመን እናረጋግጣለን! የኦሮሞ 
ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሚያዚያ 01፣ 2011
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ደኢሕዴን...  ከኖርዲክ...
 (ከገጽ 27 የዞረ)

 (ከገጽ 31 የዞረ)

ይችላሉ ተብለው የታሰቡ አዳዲስ አመራሮች 
ተሾሙ፡፡
በመንግሥትም በድርጅትም አዳዲስ አመራሮች 
ቢሾሙም ኢሕአዴግ ሥልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ 
ሲነሱ የነበሩና ታፍነው የተከማቹ የሕዝብ 
ጥያቄዎች እንደገና ስለገነፈሉባቸው ፈተና 
ሆነባቸው፡፡ ለአዲሶቹ አመራሮች ሌላ ፈተና 
የሆነው ደግሞ በነትወርክና በትውውቅ ከክልል 
እስከወረዳ የተዘረጋው የቀድሞ አመራሮች 
አደረጃጀት ነበር፡፡ በዞኖችም በወረዳዎችም 
ሕዝብ በአደባባይ ያጋለጣቸውን አመራሮችን 
መርምሮ ተጠያቂ ለማድረግና በአዲስ የለውጥ 
አመራር ለመተካት በጣም ከባድ ሆነባቸው፡
፡ እሱ ቀርቶ በራሳቸውም ውስጥ በነፃ አእምሮ 
የለውጥ ስብዕና ተላብሰው አመራር መስጠት 
የማይችሉና ከቀድሞዎቹ ጋር በነትዎርክ 
የተተበተቡ አልጠፉም፡፡ ምክንያቱም ወደ ማዕከል 
የተሰበሰቡ የቀድሞ አመራሮች ወደ ማዕከል 
መሄዳቸውን በክልሉ አዳዲስ አመመራሮች 
ላይ እንደገና የበላይ ተደርገው እንደተሾሙ 
ቆጥረው በነትዎርካቸው አማካይነት በየጎጣቸው 
የቀበሩትን ፈንጅ ለማፈንዳት እንዲያመቻቸው 
እጃቸውን አልሰበሰቡም፡፡ ከክልሉ ሥልጣን 
እንዲለቁ ከተደረጉ በኃላም የድርጅቱ ቁንጮ 
ሆነው ራሳቸውን በማዕከላዊ ኮሚቴና በኢሕአዴግ 
ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ውስጥ እንደገና ሰገስጉ፡፡
አዳዲሶቹ የደኢሕዴን አመራሮች ለተወሰኑት 
የህዝብ ጥያቄዎች ሕገ-መንግስታዊ በሆነ 
መንገድ ምላሽ ለመስጠት ቢሞክሩም ከልምድ 
ማነስና ከችግሮቹ ስፋት የተነሳ በመቆየቱ 
የሕዝብ ቁጣዎች በየቦታው እንዲሰሙ ሆኖም 
ነበር፡፡ ለአንዳንዶች አስደሳች ምላሽ ለመስጠት 
ቢችሉም አንዳንዶቹ ጥያቄዎች ከድርጅቱ ሳንባ 
በላይ በመሆናቸው ድርጅቱ ተነፋነፈባቸው፡
፡ መፍታት እንኳን የሚችሏቸውን ችግሮች 
ለቀው በየቦታው እንደገና አለመረጋጋት ተፈጠረ፡
፡ የቀድሞ አመራሮች ያፈኗቸው የሕዝብ 
ጥያቄዎችና ያደረሷቸው በደሎች ሁሉ የአዲሶቹ 
አመራሮች ችግር እስከሚመስሉ ድረስ ሕዝቡ 
በየቦታው ቁጣዉን አሰማ፡፡ እንኳን አዳዲስ 
አመራሮች የቀድሞዎቹም ቢሆን በራሳቸው 
አይተውትም ፈትተውትም ስለማያውቁ ወደ 
ሕወሓት እንዳያመለክቱ ሕወሓት ከመቀሌ 
ኦሮሚያን አቋርጦ ለመድረስ አዲሱ የለውጥ 
አስተሳሰብ መንገዱን ቀላል አያደርግለትም፡፡ 
ቢሆንም ከተመለሱት የሕዝብ ጥያቄዎች ውስጥ 
የዞን መዋቅር ይገኝበታልና ዞኖችን በተገቢው 
ማደራጀት ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ ጉዳይ 
ቢሆንም እንደ አዲስ የተፈጠሩ የዞን አስተዳደር 
መዋቅሮችን በተገቢው ለማደራጀት ረዥም ጊዜ 
መውሰዱ አልቀረም፡፡ በመሆኑም የቀድሞዎቹ 
አመራር አካላት በእነዚያም ውስጥ የራሳቸውን 
ነትዎርክ ለመዘርጋት ምቹ ሁኔታ ፈጠረላቸው፡፡ 
ቢያንስ አዳዲስ ዞኖች ለውጡን በተቀበሉ አዳዲስ 
አመራሮች ተደራጅተው ጥሩ ቀጠና እንዳይሆኑ 
የለውጥ አስተሳሰብና ሕገ-መንግሥታዊ መርሆ 
መሠረት ሳይደረግና ሕዝብ ሳይመክርበት 
በነትወርክና በትውውቅ ብቻ የተወሰኑ ዞኖች 
አደረጃጀት ተፈፀመ፡፡ ይህም በእነዚያ ዞኖች 
የሕዝብ ቁጣ እንዲሰማ ከማድረጉም በላይ ሕዝቡ 
በሙሉ ልብ ወደ ልማት እንዳይገባ ምክንያት 
ሆኖ እስከ አሁን ቆይቷል፡፡
የደኢሕዴን የቀድሞ አመራሮች በክልሉ የሚነሱ 
ጥያቄዎችን ሕገ-መንግሥታዊ በሆነ መንገድ 
በራሳቸው አቅም እየፈቱ የቆዩ ቢሆን ኖሮ 
ችግሮችም ለአዲሶቹ አመራሮች አይከማቹም 
ነበር፤ አዳዲሶቹ የክልል አመራሮች ለተነሱ 

ጥያቄዎችም መላ መፍጠር አያቅታቸውም፡፡ 
የሕዝቦች ክልል የመሆን ጥያቄዎችንም ቢሆኑ 
ከቀድሞዎቹ አመራሮች ጣልቃ ገብነት ባይኖር 
ኖሮ ሕገ-መንግሥታዊ በሆነ መንገድ ማስተናገድ 
ይችሉ ነበር፡፡ በማዕከላዊ ኮሚቴና በኢሕአዴግ 
ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ውስጥ እንደገና 
የተሰገሰጉ የቀድሞ አመራሮች ሁሏን የክልሉን 
ውሳኔ በመቆጣጠር በአደባባይ ያሸማቀቃቸውን 
ሕዝብ ካሉበት እየተወረወሩ መበቀል ሥራቸው 
በማድረጋቸው አዲሶቹ የክልሉ አመራሮች 
በክልሉ የተሳካ የለውጥ ሥራ ሊተገብሩ
አልቻሉም፡፡ ሁሉም ሥራ ፀጥታ ማስከበር 
ሆነባቸው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ያልተመለሱ 
በርካታ የሕዝብ ጥያቄዎች በመኖራቸው በአሁኑ 
ወቅት የክልሉ ሕዝቦች በየቦታው በከፍተኛ ስጋትና 
ሰላም እጦት ውስጥ ይገኛሉ፡፡ ለድርጅቱ አመራር 
አካላት አሁንም ፈተና የሆነው ክልሉን በለውጥ 
አስተሳሰብ መምራት ጉዳይ ሳይሆን ደኢሕዴንን 
የማፍረስ ጥያቄ በበርካታ ካድሬዎች መቅረቡ 
ነው፡፡ ለነገሩ መታወቅ የነበረበት ደኢሕዴን 
በባለፈው ምርጫ ክልሉን እንዲያስተዳድረው 
የሕዝብ አደራ የተሰጠው ብቸኛ የፖሊቲካ 
ድርጅት መሆኑ ነው፡፡ ይህን ኃላፊነት የለውጥ 
አስተሳሰቡን ተላብሶ በክልሉ ሕዝቦች የሚነሱ 
ችግሮችን አየፈቱ እስከሚቀጥለው ምርጫ ድረስ 
እንኳን ለመምራት መግባባት ላይ አለመደረሱ 
ማንንም ያሳስባል፡፡ የደ/ብ/ብ/ሕ/ ክልል ለአስር 
እንኳን ቢከፈል ደኢሕዴን ጠንካራ የለውጥ 
ቁመና ቢኖረው ራሱ ነበር እስከሚቀጥለው 
ምርጫ ድረስ መምራት ያለበት፡፡ ይህን 
ያልተገነዘቡት አንዳንድ የደኤሕዴን ካድሬዎች 
አንድ የተለየ ሀሳብ ያለው ሰው ወይም የፖሊቲካ 
ድርጅት ብቅ ካለባቸውና ችግራቸውን ከጠቆመ 
በፍርሀት አገርን ያሸብራሉ፤ ያዙኝ ልቀቁኝ 
ብለው ይንቀጠቅጣሉ፤ የተሰጣቸውን የኃላፊነት 
ሥራቸውን ትተው በፈስቡክ የፌክ አካውንት 
ከፍተው የሰውዬውን ወይም የድርጅቱን ስም 
ለማጥፋት እየፃፉ ይውላሉ፡፡ ደግሞ ሰዎችን 
የግድ የደሕዴን ሥልጣን ካልተቀበልክ 
ብለውም በራሳቸው ነትዎርክ ቡድን በማስገባት 
እንዳይታገሏቸው ለማድረግም ይወተውቷቸዋል፡
፡ የደኢሕዴን አባል የነበሩና አሁን ሕዝብን 
ለማገልገል በድርጅቱ እምነት ያጡ ሆነው 
ያልፈለጉ ቢሆንስ በየወረዳው በማመልከቻ 
ተፈራርመው ከድርጅቱ አባልነት የለቀቁትን 
ሁሉ መመለስ ይችላሉን? ካሳሰባቸውም ጊዜው 
አልፎባቸዋል፡፡ እነዚህ ካድሬዎች ለራሳቸውም 
ቢሆን አቋማቸውን ፈትሸው በጊዜ መወሰን 
ያለባቸው ናቸው፡፡ የለውጡ ሐሳብ ወደ ሕዝቡ 
ከደረሰ በኃላ መዋቅራዊ በሆነ መልክ መሬት 
እንዳይቆነጥጥ በፅኑ እየታገሉ ደኢሕዴንን ወደ 
ገደል እየመሩ ስለሆነ ደኢሕዴን በሚቀጥለው 
ምርጫ መመረጥ ይቅርና እስከ ምርጫው 
ሳይበተን መቆየት መቻሉም አነጋጋር ነው፡፡
በማዕከላዊነት ቢግባቡና ቢያንስ መጪውን 
ምርጫ ሰላማዊ ቢያደርጉ ጥሩ ነው፡፡ ለነገሩ 
ደኢሕዴን ያለ ሕወሓት ሳንባ ዘላቂ ሕይወት 
ሊኖረው ስለማይችል እንደ ጎፋ ዞን ሕዝቦች 
ሌሎችም የደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል ሕዝቦች ሌላ 
አማራጭ የፖሊቲካ ፓርቲ መመሥረት ወይም 
መፈለግ ጊዜ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ አይደለም፡
፡ በፈስቡክ ገፄ ላይ ለጎፋ ዞን ሕዝቦች ይህን 
ሀሳብ ስለጠቆምኩ ብዙዎች እያሰቡበት እንደሆነ 
ከደኢሕዴን ካድሬዎችም ጭምር የተሰጡ 
አስተያየቶች ያሳያሉ፡፡ ይህ ነው እንግዲህ በራስ 
ሳንባ የማይተነፍስ የፖሊቲካ ድርጅት መዘዙ፡፡
ዶ/ር ጉቼ ጉሌ ሱላ
ረዳት ፕሮፌሰር (Soil and Water Resources 
Engineering)
አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ

አስፈሪ አውሬ (evil dragon) ሆኗል። 
ስግብግብነት ድንቁርናን ያብሳሉ፣ በባዶ ትርክት 
ያንደፋድፋሉ፣ ግጭት ይፈጥራሉ። ልህቃን 
ስግብግብ፣ ቁጠኛ፣ ተኩላ፣ ክፉ አውሬ ሲሆኑ 
የሚያሸንፋቸው ተፈጥሮ ባደለው የመቻቻል 
ዴሞክራሲ የሚኖረው አስተዋዩ መልካም 
ሕዝብ ነው።

አፍሪካውያን ዴሞክራሲያችንን ከማህበራዊው 
የመቻቻሉ ዴሞክራሲ ልንጀምር ይግባል። 
መልካም የሆኑ ልህቃን የግብረገብ ፍሬ 
የሆኑትን መቻቻል፤ መቀባበል፣መከባበርን 
ለብሰው የሕዝቡ አብሮነት ባህል ላይ ቢሰሩ 
የፖለቲካ ተሳትፎ ያድጋል። ልህቃን የፖለቲካ 
ፓርቲ ከመመስረቱ በፊት ልበ ሠፊ፣ ታጋሽ፣ 
ትሁት፣ አርቆ አሳቢ መሆኑን ሊመረምር 
ይገባል። አስተዋይነት በሂደት ታድጋለች። 
ይበልጥ አስተዋይ የፖለቲካ መሪ በእርሱ 
ምክንያት ሕዝብ እንዳይጎዳ አስቀድሞ 
ይጠነቀቃል። ሁላችንም ቂም በቀል ቀብረን 
ወደፊት ልንጓዝ ይገባል።

በሃገራችን ውስጥ በርካታ ቤተ ክርስትያኖች፣ 
መስጊዶች፣ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች ይታያሉ። 
የአማኙና የተማረው ሰው ብዛት ካልተማረውና 
ከማያምነው ሰው ብዛት ይበልጣል። የኃይማኖት 
አስተማሪዎች፣ ቀዳሾች፣ አገልጋዮች፣ ዘማሪዎች 
ብዙ ናቸው። የቴሌቭዥን ፕሮግራሞች፣ የዜና 
ሥርጭቶች እንደ አሸን ፈልተዋል። የምዕራቡን 
ዓለም ዴሞክራሲ የቀመሱ በርካታ ስደተኞች 
ተመልሰዋል። እነሆ ታድያ ግብረገብና ሥነ–
ምግባር እንደ ኦክስጂን እስትንፋሶቻችን በሆኑ 
ነበር። ቤተክርስትያኖች፣ መስጊዶች፣ ከፍተኛ 
የትምህርት ተቋማት የመልካም ምሁራን፣ 
የጀግኖች፣ የበሰሉ ልህቃን፣ የደጋግና የሕዝብ 
ተቆርቋሪ ሰዎች መፈጠርያ ካልሆኑ ችግር 
አለ ማለት ነው። በስድሳዎቹና ከዚያ በፊት 
በነበሩት ዓመታት ጀግንነት፣ ምሁርነትና 
አዋቂነት መልክ ነበረው። በኢሕአፓም፣ 
በመኢሶንም፣ በሌሎችም ድርጅቶች ሁሉ 
በፖለቲካ የሚሳተፈው ላመነበት ይሞታል 
እንጂ ጥቅማ ጥምቅሞችን አያባርርም ነበር። 
በኃይማኖተኛው፣ በአስተማሪውና በመንግሥት 
አገልጋዩ ውስጥ ግብረገብና ሥነ–ሥርዓት 
ይንጸባረቁ ነበር። ልያት ልታይ ማለት 
ነውር ነበር። ስድስተኛንና ስምንተኛ ክፍልን 
ሚኒስትሪ ማለፍ ጉድ የተባለበት ዘመን አልፎ 
ዛሬ ማስትሬትና ዶክትሬት ይቸበቸባሉ።

ግብረገብና ሥነ–ምግባር ለምን ተናዱ? ችግሩን 
መርምሮ መፍትሄ ማምጣት የኃይማኖት 
አስተማሪዎች፣ የምሁራንና የሃቀኛ ልህቃን 
ኃላፊነት እንጂ የመንግሥት ብቻ አይደለም።

የኦሮሞ ገዳ ባህላዊና ማህበራዊ ዴሞክራሲ 
እምቅ ኃብት እንዲሁም ጥንታዊ ሳባዊ 
እውቀትና ጥበብን ያዘልን – ኢትዮጵያውያን 
– እንደ አውሮፓው ትላልቅ ካቴድራሎች ከፍ 
ብሎ የሚታይ ውብ ዴሞክራሲ ለአፍሪካችን 
ለማበርከት ምን ያንሰናል? ታላላቅ ሃይማኖቶች 
ክርስትናንና እስልምናን (ሥነ–ምግባርንና 
ግብረገብን) ቀድመን የተቀበልን ሕዝብ፣ 
አትንኩኝ ባይ ነጻነቱን አፍቃሪ ሕዝብ፣ 
እንደምን የአፍሪካ ዴሞክራሲ ምሳሌ መሆን 
ያቅተዋል?

እግዚአብሄር ሃገራችንን ይጠብቅ፣ አሜን
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የጎፋ ወጣቶች...
 (ከገጽ 16 የዞረ)

ማሸሽና ከቀጥተኛው ሕዝብ መሰወር 
ከደኢሕዴን ልዩ መገለጫዎች ዋነኛው ስለ 
ሆነ ብዙም የተገረመ የለም። ለዚህም ነው 
ደኢሕዴን ሀዋሳ (በክልል ደረጃ) "የወንጀለኞች 
ስብስብ ነው" የሚባለው። ሕዝብን ዘርፈውና 
የተጣለባቸውን አደራ በልተው የሕዝብ 
አመኔታ ያጡ ጐዶሎዎች ከሠፈር በደኢሕዴን 
ጐታችነትና ገፊነት ሀዋሳና አዲስ አበባ የገቡ 
እነዚህ አደራ-በሎች "ሀዋሳና አዲስ አበባም 
ገብተናል" ብለው ሕዝቡ ላይ በቅርቡ በፌስቡክ 
ተሳልቀዋል።

በባለፈው የጠ/ሚ/ር ዶ/ር ዐብይ አህመድን 
የለውጥ ፍልስፍና ቀድመው ከዐየር የቀለቡ 
የዛላ ወረዳ የለውጥ ናፋቂ ወጣቶችና 
የዲሞክረሲያዊ የትግል ስልት ቀያሽ የነበሩ 
ቀደምት ጎልማሶች ባደረጉት የሞት ሽረት 
ግጥሚያ በነባር የደኢሕዴን አደኀሪ የሠፈር 
ዝኆኖች ላይ ከፍተኛ የአእምሮና የሞራል 
ቁስለትና አደጋ በመፍጠር ጨቋኞችን 
አካላቸውንና አሳባቸውን ጭምር ከሕዝብ 
አዳራሽ ማባረር ችለዋል። ዛላ ወረዳ ላይ 
የለውጥ እሳቤው እጅግ በተደራጀና በልምድ 
በፈረጠመ አካሄድ ስለተመራ የሕዝብ ንብረትና 
ገንዘብ ከዘራፊዎች መንጋጋ ተተፍቷል፣ 
የሌቦች ትሥሥር በአደባባይ ተበጣጥሷል፣ 
ሌቦቹ የሕዝብ ውክልናቸውን እንዲያጡ ሰፊ 
ትግል ተደርጎ ውጤት ተመዝግቧል፣ ምንም 
እንኳን ሥር-ነቀል ባይሆንም አዲሱ አመራር 
ከሞላ ጐደል በለውጥ ኃይሉ ተደራጅቷል፣ 
ወዘተ። ከተደራጀ በኋላ ግን ምንም ሥራ 
መሥራት የማይችል ጥርስ አልባ የአመራር 
አደጃጀት መሁኑና በቀደመው አምካኝ 
ትሥሥር መመራቱ ተረጋግጧል። ይህም 
የሆነበት ምክንያት በደኢሕዴን ሥርዓት ሕዝብ 
መሪውን መምረጥ ከአለመቻሉ ብቻም ሳይሆን 
በሕዝቡ የተጠሉና የተባረሩ የቀድሞ ካቢኔዎች 
ወንበር ከመልቀቃቸው በፊት ቀጣዮችን 
መርጠውና ዓላማቸውን እንዲያሳኩላቸው 
'አደራ' ሰጥተውም ጭምር ስለሚወጡ ነው። 
የዛላ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪውም በቀዳሚዎቹ 
የሕዝብ በዳዮች ከሌላ ወረዳ ተጠርቶ 
የመጣውና ተሹሞም ደርሶ-መልስ የሚሠራው 
የቀድሞ ጨቋኞችን ህልውና ለመጠበቅ 
መሆኑን በቆይታው አስመስክሯል።

የዑባ ደብረ-ፀሐይ ወረዳ የለውጥ ፕሮጄክት 
ገና ከጅምሩ ጀምሮ ፈተና የበዛበት፣ የወጣቱ 
እሥራትና እንግልት በስፋት ተስተዋለበት 
ሆኖ የሕዝቦች የረጅም ጊዜ የማንነትና 
የአደረጃጀት ጥያቄ ስላልተመለሰ ወረዳዋ 
የተጓዘችው መንገድ ጠመዝማዛና ወጣ-ገባ 
የበዛበት ሆኖ ዘልቋል። አሁን ደግሞ እጅግ 
በሚያሳዝን መልኩ የገፋ ዞን ከተደራጀ 
በኋላ የደኢሕዴንን ትንፋሽ ለማስቀጠል 
የሚማስኑ የዞኑ አመራሮች በቀደዱላቸው 
ቦይ የሚፈሱ የወረዳዋ የሥርዓቱ ነፍስ ጠባቂ 
የፊት ካቢኔዎች በብዙ አሥሮች የሚቆጠሩ 
(ከ40-50) የዑባ ደብረ-ፀሐይ ወጣቶችን 
ማሰሩ ተሰምቷል። ይህ እንግዲህ በለውጥ 
ማግሥት ምንም ወንጀል ሳይሠሩ "ነባሩን 
አደረጃጀት አንቀበልም፣ የጌዞ ብሔረሰብ 
ማንነት ጥያቄዎችን ካልተመለሰ ከጎፋ ዞን 

ጋር አንቀጥልም፣ ወዘተ” ያሉ ወጣቶች ላይ 
እየተፈፀመ ያለ የሰብዓዊና የዲሞክረሲያዊ 
መብት ጥሰት ነው። ፍትህ ለበቶ ወጣቶች!

ለመሆኑ የፖለቲካ ዝለት (Political Apathy) 
ምንድነው?

የወጣቶች የፖለቲካ ዝለት በግርድፉ ወጣቱን 
በፖለቲካው ሂደት ፍላጐትንና የተሳትፎን 
የሚያሳጣ፣ በአካባቢው በሚደረጉ የፖለቲካና 
ሌሎች ማኅበራዊ መስተጋብሮች ቸልተኛና 
ገለልተኛ የሚያደርግ፣ ተሳታፊና አድራጊ 
ሳይሆን ትዕዛዝ ተቀባይና ፈፃሚ ብቻ 
የሚያደርግ የማኅበረሰብ በሽታና ሕመም ነው። 
ብዙ የፖለቲካ ምሁራን እንደሚስማሙበት 
ወጣቱን የኅብረተሰብ ክፍል ለዚህ የማኅበረሰብ 
በሽታ የሚዳርጉ በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩም 
'የፖለቲካ ግንዛቤና የዕውቀት ማነስ'፣ 'የወጣቱን 
የፖለቲካ ንቃትና ተሳትፎ የሚኮተኩቱና 
የሚያሳድጉ የሲቪክ ተቋማት (civic institu-
tions) አለመኖር'፣ 'የወጣቱን የነቃ የፖለቲካ 
ተሳትፎን የማያበረታቱ የባህልና የሃይማኖት 
ጫናዎች'፣ 'የመገናኛ ብዙኀን ጫናና እያደገ 
የመጣው የተጠቃሚነትና የተመጋቢነት 
(consumerism) ባህል' ተጠቃሽ ምክንያቶች 
ናቸው።

ከዚህም በተጨማሪ ወጣቱን በተመለከተ 
ሰፋፊና የተለያዩ መሠረት-የለሽ አሉባልታዎች 
በተደጋጋሚ ይደመጣሉ። ለምሳሌ፦ "ወጣቱ 
ራስ-ወዳድ ነው፣ አጭርና ጊዜያዊ ነገር ብቻ 
ይፈልጋል፣ የቡድን አሳቢነት ተጠቂ ነው 
(victim of group collectivism)፣ የአቻ 
ጫና ግፊት አለበት፣ ቁም ነገረኛ አይደለም፣ 
መዝናናት ይወዳል፣ ማንበብና ማካበድ 
አይወድም፣ ወዘተ።" ከዚህም የተነሣ ስለ 
ፖለቲካ ማሰብ ሥራ ፈትነትና ኋላ ቀርነት 
ይመስለዋል። የአንድ አገር ወጣቱ ኃይል 
ፖለቲካ ላይ በንቃት ካልተሳተፈ

አምባገነኖች እድሜያቸውን ለማራዘም ምቹ 
ዋስትናን ያገኛሉ፥ ዲሞክረሲያዊም እንዲሆኑ 
የሚያስገድዳቸው ምንም ነገር የለምና (there 
is no any political incentive for the 
dictators to be democrat if the youth 
are alienated from the national political 
discourse because of political apathy)። 
የሕዝብ ነፃነትና ዲሞክረሲ ለአምባገነኖች 
መቼም ስለማይመቻቸው መንግሥታት መቼም 
እነዚህን ነገሮች ለሕዝብ በጠቅላላውና ለወጣቱ 
በተለይ አይሰጡም፥ ሕዝቡ ይቀበላቸዋል እንጂ 
(governments will never give you free-
dom and democracy but you must take 
it)። አምባገነን መንግሥታት ዋና ዓላማቸው 
የሕዝብ ተሳትፎንና ወሳኝነትን ማጎሳቆል፣ 
ወጣቱን ከፖለቲካ ተሳትፎ መገንጠል (alien-
ating the youth from political dis-
course)፣ ወጣቱ ፖለቲከኛ ሲሆን "ሥራ 
ስላጣ ነው" በማለት የወጣቱን ህሊና መንካት፣ 
"ሁሉም ፖለቲከኛ ከሆነ ሥራ ማን ይሥራ" 
የሚል እዬዬ መልቀቅ፣ ወዘተ ነው። ታዲያ 
ፖለቲካ የሥራ ፈቶችና የሥራ አጦች ነውን? 
ማንን ለማዘናጋትና ለዘላለም ሥልጣን ላይ 
ለመኖር ነው? እዚህ ላይ እንነጋገር ጐበዝ!

ታዲያ የፖለቲካ ዝለት (Political Apathy) 
ሕክምናና መድኃኒት አለውን?

ለዚህ ብዙ አመራማሪና ትልቅ ጥያቄ አጭሩ 
ምላሽ፦ "አዎን በእርግጥ አለው" የሚል 
ሆኖ ይህም ወጣቶች የሚፈልጓቸውንና 
የሚጠነቀቁላቸውን ማኅበራዊ፣ ፖለቲካዊና 
ስነ- ምጣኔያዊ ተቋማትን እውን ማድረግን 
ያካትታል። ለዚህ አንገብጋቢ ጥያቄ ረጅሙና 
ልምድ ቀሰሙ ምላሽ የተወሰኑ መርሆዎችንና 
ዳኀራዎችን የቃኘ ነው። ዋና ዋናዎቹ ቀጥለው 
ቀርበዋል፦

1. አሳባዊውንና ትክክለኛውን ዓለም ማለም 
(Being idealistic though difficult to prac-
tice)

ብዙ ሰዎች ነባራዊውንና እየሆኑ ያሉ ነገሮችን 
ብቻ አይተው "ለምን" ሲሉ ይስተዋላል፥ 
ነገር ግን ለውጥ እውን የሚሆነው የሌሉና 
የማይሆኑ ነገሮችን በምናባችን አይተን 
"ለምን የሉም? "ለምንስ አይሆኑም?" ብለን 
ስንጠይቅ ብቻ ነው። በዚህ የእይታ አቅጣጫ 
ነባራዊውን ነገር ከመቀበልና ቶሎ ከማመን 
በላይ አልፎ መሄድና የሌሉንና የማይደረጉ 
ነገሮችን ጭምር "ለምን" ብሎ መጠየቅ 
ከወጣቶች እጅግ የሚጠበቅ የቤት ሥራ 
መሆኑን ማስተዋል የግዴታ ነው። ዓለም ላይ 
የአንድ ግለሰብ፣ የዘር፣ የፆታ፣ የቆዳ ቀለም፣ 
የጂኦግረፊ መገኛ፣ የፖለቲካ አቋም እና 
የወዘተው ፍልስፍና ከሥር መሠረቱ ለአንዴና 
ለዘላለሙ ሳይገረሰስ እና ተቀባይነቱን ሳያጣ 
ዘላቂ ሠላም አይኖርም። አሁን እኛ ሠፈር 
(ጎፋ) የግለሰቦች የበላይነት፣ የአንድ ፖርቲ 
አባልነት፣ ኢ-ግብረገባዊ ግንኙነትና የጥቅም 
ትሥሥር፣ ዝምድና፣ እና ሌላም ብዙ ነገር 
ሲደረግ ዝም ማለትና ቸኩሎ አምኖ መቀበል 
የተሻለ ነገር ካለማሰብ የሚመነጭ ተለጓሚነት 
ነው። ስለዚህ ወጣቱ ኢትዮጵያዊ ሁሌም 
ከነባሩና ከተለመደው ነገር የተሻለና የላቀ 
አሠራርና የፖለቲካ ነፃነት መኖሩን ማለምና 
ለግቡም ሁሌ መታገል አለበት። የሚጠበቅብን 
የሚታየውን በድጋሚ ማየት ሳይሆን 
የማይታየውን ማሰብና መጠየቅ ነውና። አሁን 
ሳውላ አካባቢ ያሉ ወጣቶች ጎፋ አካባቢን 
በልዩነት የጠፈረውን የዘር፣ የጓደኝነት፣ 
የአምባገነንነት፣ ገደብ የለሽ የግለሰብ ሥልጣን 
ዋስትና፣ አፄአዊና ፊውዳላዊ ጅምር፣ 
የአካባቢውንና ኢሕአዴጋዊውን የምክር ቤት 
ደምቦችን በመጣስና ሕዝቡ በምክር ቤቱ 
ሳይሾማቸው በጉልበት የሕዝብና የመንግሥት 
ኃላፊ የመሆን አባዜዎችን በሠላማዊና 
በተደራጀ መልኩ መፋለም አለበት፥ ትግል 
መጨረሻ የለውምና (a fight for freedom 
does not culminate)። የታላቋ ሕንድ 
የነፃነት አብዮተኛ ማሃትማ ጋሃንዲ ያለውን 
ልብ እንበል፦ "የላቀ አሳብ ሲኖርህ አምባገነኖች 
መጀመሪያ ይንቁሃል፣ ቀጥለው ያፌዙብሃል፣ 
በመቀጠል ይዋጉሃል/ይታገሉሃል፣ ከዚያም 
አንተ ታሸንፋቸዋለህ" ነበር ያለው። የላቀ 
አሳብ ያለው ለዘላለም አይሸነፍም።

2. ሕይወታችንንና እምነታችንን ሁሌም 
መፈተሽ፣ መፈተንና መጠየቅ (Examining 
ourlives, beliefs & being skeptical)

ታላቁ የግሪክ ፈላስፋ 'Socratesʼ ተማሪዎቹን 
ባለ ሥልጣናትንና ሌሎች የተለመዱ 

ወደ ገፅ 26 ዞሯል $
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ከፋፋይ ገዢዎች ብቻ ነዉ። ለሕዝባችን 
በተገባዉ ቃል ኪዳን መሠረት የሚከተሉትን 
ሀሳቦች ተግባር ላይ ለማዋል ግልፅ የሆነ 
ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀትና ሥራዉን ቶሎ 
መጀመር ይገባል ብዬ አምናለሁ።

(ሀ)       መጀመሪያ የዉድ አገራችንን 
ሕልዉና ማስጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት 
እናድርግ

በኢትዮጵያ አገራችን አንድ ጎሣ የሌላ ጎሣ 
ጠላት የሆነበት ታሪክ ጨርሶ አልነበረም። 
ጭቁኑ ሕዝባችን በዘር፤ በጎሣና በሃይማኖት 
ሳይጋጭ ተቻችሎ ተደጋግፎ የኖረ ነዉ። ዛሬ 
ግን የዉሸት ታሪክ እየነዙ ሕዝቡን በማሳሳት  
ጎሣን ከጎሣ፤ ወገንን ከወገን ሲያጋጩና 
ሲያፈናቅሉ ይታያሉ። በተለይ በአማራ፤ 
በኦሮሞ፤ በቤኒሻንጉል፤ በሶማሌና ደቡብ 
ህዝቦች አካባቢ ብዙ ግጭቶች  ሲፈፀሙ 
ይታያሉ፤ ይሰማሉ። ወገን ተወገን ጋር 
ተታርቆ፤ ተፈቃቅሮና ተባብሮ እንዲኖር 
ሁኔታዎችን ማመቻቸት ይጠበቅብናል። 
ማንም ዜጋ በገዛ አገሩ በነፃ ተንቀሳቅሶ 
የመኖር፤ የመሥራትና የመነገድ መብቱ 
እንዲጠበቅለት ዋስትና መስጠት ያስፈልጋል።

(ለ)          የሽግግሩን መንግሥት ማስፋትና 
ማጠናከር

ላለፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያን በአምባገነንነት 
ሲያስተዳድር የቆየዉ ኢሕአዴግ ነዉ። አሁንም 
የለማ ቡድን በመባል የሚታወቀዉና በዶ/ር 
አቢይ የሚመራዉ መንግሥት ኢሕአዴግ 
መሆኑን ራሳቸዉ የሚናገሩት ሃቅ ነዉ። የዚህ 
ቡድን ወደ መንግሥት ሥልጣን መምጣት 
መላዉ ሕዝብ የአካሄደዉ ትግል ፍሬ 
እንደመሆኑ መጠን በወሰዳቸዉ እርምጃዎች 
ብዙ የተስፋ ምልክቶች ፈንጥቋል። ብዙ 
የፖሊቲካ እስረኞች የተፈቱ ቢሆንም አሁንም 
ለዓመታት የታሰሩና የገቡበት የማይታወቅ 
ብዙ ወገኖቻችን እንዳሉ ግን መርሳት 
አይኖርብንም። በተቃራኒዉ ግን ግፍ ያደረሱ 
ግለሰቦች የተቀማጠለ ኑሯቸዉን ቀጥለዋል። 
እነዚህ ግለሰቦች ለአደረሱት ግፍ መጠየቅ 
ይኖርባቸዋል። ስላደረሱትም እጅግ አሰቃቂ ግፍ 
ይቅርታ መጠየቅ ይጠበቅባቸዋል። ደብዛቸዉ 
የጠፋዉንም ዜጎች ዬት እንዳደረሷቸዉ 
ቢነግሩን ለቤተሰብና ለወገን ትንሽ የመንፈስ 
እርጋታን ሊፈጥር ይችላል። ዛሬም ብዙ 
አስፈሪ እንቅፋቶች እየገጠሙ ናቸዉ። ከሁሉ 
በላይ የጎሣ ግጭቶች መባባስና የሚሊዮኖች 
ወገኖቻችን በግፍ መፈናቀልና ለእንግልት 
መዳረግ ከፍተኛ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። 
በዚህ ምክንያት ብዙ ሰዉ ተስፋና እምነት እያጣ 
መጥቷል። ስለዚህ ለሕዝባችን ሰላም ዋስትና 
ለመስጠትም ሆነ ጤናማ ፍትሐዊ ምርጫ 
ከማካሄድ በፊት አብዛኛዉ የኅብረተሰባችን 
ወኪሎች የሚሳተፉበት ጊዜያዊ/የሽግግር 
መንግሥት ማቋቋምና ማጠናከር እጅግ 
ጠቃሚ ይመስለኛል።  አንድነትን የሚደግፉ 
ተቃዋሚ የፖሊቲካ ድርጅቶችም እየተቀራረቡ 
ኅብረት ቢፈጥሩ መልካም ነዉ። መቶ ቦታ 

እየተበጣጠሱ ማዉራት ብቻ በቂ ሊሆን 
አይችልም።

(ሐ)         ነፃ አገራዊ ምርጫ ቶሎ ማካሄድ

የኢትዮጵያ ከባድ ነቀርሳ ሆኖ እስካሁን 
ድረስ የቀጠለዉ ችግር የዲሞክራሲ እጦት 
ነዉ። አንድ ግለሰብ ጥሩ ሰዉ ሊሆን 
ይችላል። ግን ይሄ ብቻዉን በቂ ሊሆን ከቶ 
አይችልም። የሚያስፈልገዉ የሥርዓት 
ለዉጥ ነዉ። ፍትሃዊና ርትአዊ በሆነ 
ነፃ ሕዝባዊ  ምርጫ የተሰየመ ፓርላማ 
ሳይኖር አስተማማኝ መንግሥት ማቋቋም 
አይቻልም። ያዉ የተለመደዉ አምባገነናዊ 
ሆኖ ይቀጥላል። ከዚህ አባዜ ቶሎ መዉጣት 
ይኖርብናል። ሕዝቡ እንደሆነ ከዝግጁ በላይ 
ነዉ፤ የሚበጀዉን የመምረጥ፤ የማይፈልገዉን 
የማዉረድ በቂ ችሎታ አለዉ። ስለዚህ ሕዝቡ 
አልተዘጋጀም እያሉ ከንቱ መመፃደቅ ቦታ 
የለዉም። ያልተዘጋጁት አምባገነኖች እንጂ 
ጭቁኑ ሕዝባችን አይደለም። አሁን በአፋጣኝ 
የሚያስፈልገዉ ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ 
ማቋቋም፤ የምርጫ ጊዜ ማሳወቅ፤ በየምርጫ 
ኬላዉ ላይ አገራዊና ዓለም አቀፋዊ ታዛቢዎች 
እንዲቀመጡ ማመቻቸትና ሥልጣኑን 
ላቸነፈዉ ፓርቲ ማስረከብ የተቀደሰ ተግባር 
ይሆናል። በዚህ ጊዜ ሕዝቡ የራሴ መንግሥት 
የሚለዉን አስተዳደር አገኘ ይባላል። ሰላምና 
እርጋታም ይፈጠራል።

(መ)        የትላልቅ ከተሞች ምክር ቤቶችና 
ከንቲባዎች ምርጫ

ይሄም እላይ በተመለከተዉ መልክ ቢካሄድ 
ለሕዝቡ አመኔታና ዋስትና ይሰጣል ብዬ 
አምናለሁ። ደግሞም የግድ ይላል። በነፃ 
ምርጫ ካልተሰየሙ አምባገነንነት ብቻ 
ነዉና። ከሆነም የሕዝቡን ፍላጎት ሊያሟላ 
አይችልምና። ስለዚህ የአዲስ አበባ ሕዝብ ነፃ 
ምርጫ አካሂዶ ለከተማዋ ሰላም ሊያወርድ 
እንደሚችል የሚያጠራጥር አይመስለኝም። 
በተመሳሳይ መልኩ ሌሎችም የአገሪቷ 
ከተሞች በዉስጣቸዉ የሚኖሩትን ዜጎች 
ሙሉና እኩል መብት እንደሚያስጠብቁ 
ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል።

(ሰ)          ሕገ መንግሥት ማሻሻል

እላይ የተጠቀሰዉ አገራዊ ምርጫ 
እንደተገባደደ ሕገ መንግሥቱም አስፈላጊዉ 
መሻሻል እንዲደረግበት ያስፈልጋል። ያሁኑ 
ሕገ መንግሥት በችኮላ የተዘጋጀ ይመስላል። 
ብዙ ሰዎች ብሶት እያሰሙ ይገኛሉ። ከቀበሌና 
ወረዳ ጀምሮ እስከላይ ድረስ የሁሉንም ህዝብ 
ተወካዮች ያካተተ ሰፊ ዉይይት በማድረግ ሕገ 
መንግሥቱ ቢገመገምና አስፈላጊዉ መሻሻል 
ቢደረግበት የሕዝቡን ፍላጎት አሟልቷል ብሉ 
በሙሉ ልብ መናገር ይቻላል። ይሄ ደግሞ 
የሕዝብ መሰረታዊ መብት ጥያቄ ነዉ።

(ረ)          ነፃ ተቋማትን ማቋቋም

ነፃ ፍርድ ቤቶች፤ የመከላከያ ኃይሎችና 
የፖሊስ ሠራዊቶች ማቋቋም የግድ ይላል። 
ይሄ ካልሆነ ሀቀኛ ፍትሕ ስለመደረጉ ዋስትና 
አይኖርም። የዋስትናም ብቻ ሳይሆን የሥነ 

ልቦና ጉዳይ ነዉ። መተማመንን የበለጠ ነገር 
የለም። በነዚህም ሂደቶች ዉስጥ ካለ አድልዎ 
ሁሉንም ዜጎች እኩል ማሳተፍ ይጠበቅበታል።

፬ኛ/ ልማትና እድገት ላይ በመረባረብ ችጋር 
መቀነስ/ማጥፋት

እላይ የተጠቀሱት ችግሮች እንቅፋቶች 
በመፈጠራቸዉ ምክንያት እንጂ ሕዝባችንን 
ከድህነት ለማላቀቅ አቅቶን አይደለም። ሰፊ 
መሬት አለን። ታታሪ ሕዝብ አለን። በአገርም 
ሆነ በዐለም ያካበትነዉ ከፍተኛ ትምህርትና 
የሥራ ልምድ አለን። ዛሬ ስንት ሺህ የላቁ 
የኢትዮጵያ ሣይንቲስቶችና ምሁራን ሌሎች 
አገሮችን ሲያቀኑ ይገኛሉ። ለሁሉም ወገኖች 
ሁኔታዎች ቢመቻቹ አገሪቷን ማልማት 
ይችላሉ። አገሪቷን ከጠፍነትና አየሩን 
ከብክለት መከላከል ይኖርብናል። ወንዞቻችንና 
ሃይቆቻችን እንዳይበከሉና እንዳይደርቁ 
መከላከል ይኖርብናል። እስከመቼ ነዉ በብድር፤ 
በልመናና በስደት ላይ ብቻ ጥገኞች ሆነን 
የምንቀጥለዉ? ለወጣቱ፤ ለሴቱና ለወንዱ 
ሰፋፊ የሥራ ዕድሎች መክፈት ይኖርብናል። 
እድገትና ልማት ምን እንደሆኑ ለይተን ማወቅ 
ይኖርብናል። ልማት የሌለዉ እድገት ብቻዉን 
ዋጋ የለዉም። እድገት ልማትን አስከትሎ 
የሕዝብን ሕይወት መቀየር አለበት።

፭ኛ/      የትግልን ታሪክ ጥሩና መጥፎ ጎኖች 
ጠንቅቆ መለየት ያስፈልጋል

ልጆች ሆነን ስንማርም ሆነ ለአገር ስንታገል 
(ከተገንጣይ ቡድኖች በስተቀር) አንዳችም 
የጎሣ አስተሳሰብ አልነበረብንም። ስለዚህ 
ሁሉንም እየጨፈለቁ ታሪክ እያዛቡ መናገር 
ትልቅ ኃጢአት ነው። ደም ባፈሰሰዉና አጥንት 
በከሰከሰዉ መራራ ትግል ዉስጥ የሁሉም ዜጋ 
አስተዋጽኦ ነበረ። ወያኔ/ኢሕአደግ ሥልጣን 
ላይ ከወጣ ጀምሮ ግን በፈረደበት አማራ 
ላይ የማይወረወር የዉሸት ታሪክ የለም።  
የማከብራቸዉና የምወዳቸዉ ዶ/ር መረራ 
ጉዲና እንኳን ጥናታቸዉ ላይ ተመርኩዘዉ 
ባሳተሙት መጽሐፍ ላይ የጠቀሱት አንጀት 
የሚበላ ክፍል ይሄን ይመስላል፤ ቃል በቃል 
ባላስታዉሰዉም፤ ‘አንዳንድ ተገንጣዮች 
የሚስቱት ሃቅ ቢኖር በኢትዮጵያ ለመሬት 
ላራሹና ለእኩልነት ትግል የአማራን ልጅ ያህል 
ሕይወቱን የገበረ የለም’ ነበር ያሉት። የትግልን 
ዉጤት መንግሥት በመጨበጥና ባለመጨበጥ 
መታየበት የለበትም። አገር ወዳድ የሚታገለዉ 
ለሥልጣንና ለግል ጥቅም አይደለም። ሕይወት 
አጭር ናት። መተሳሰብና፤ መተባበርን የመሰለ 
ነገር አይኖርም።

ደጋግሜ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት አሁን 
የቅንጦት ዘመን አይደለም፤ የመኖርና 
ያለመኖር ጥያቄ ነዉ። ሕዝብ እየተፈናቀለ 
እረፍት አይኖረንም። ወገን ከወገን እየተጋጨ 
ሰላም አናገኝም። ሰላም ሳይኖር እድገት 
አይኖርም። ለልጆቻችንና ለሚቀጥለዉም 
ትዉልድ እናስብ። ሕይወት አጭር ናት። 
ካለፉት ጠንካራና ደካማ ጎኖች እየተማርን 
መልካም ሥራ ሠርተን በሰላም እንለፍ 
እያልኩ በጥሞና እማፀናችኋለሁ። ፈጣሪ 
ይጨመርበት።

ኢትዮጵያን...
 (ከገጽ 19 የዞረ)
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ወደ ገፅ 18 ዞሯል $

መንደርደሪያ

የጥላቻ ንግግር፣ እጅግ ብዙ የሆኑ በጎ 
ዕሴቶችን ለመናድ መንደርደሪያ ነው፡፡ የጥላቻ 
ንግግር፣ ጥላቻ ላይ የተመሠረቱ ወንጀሎችን 
(Hate Crimes) መጥሪያ ነው፡፡ የጥላቻ 
ንግግር፣አድልኦ እና መገለልን ያመጣል፡፡ የጥላቻ 
ንግግር፣የአንድን ብሔር አባላት፣የሃይማኖት 
ተከታዮች፣ስደተኞችን እና ሌሎች ቡድኖችን 
እንበለ ምክንያት በጭፍኑ እንዲጠሉ መንገድ 
ያለሰልሳል፡፡ የከፋው ደግሞ የዘር ማጥፋትን 
ወይንም ቡድን ጠረጋን ሊያስከትል ይችላል፡፡ 
በበርካታ አገራትም ተከሥቶ ነበር፡፡

በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አይሁዶችን የጀርመን 
ናዚዎች ከማጥፋታቸው በፊት በርካታ አይሁዶች 
በጀርመን እና ሌሎች አገራት በተሻለ የኑሮ ደረጃ 
ይመሩ ስለነበር እንደ ባለጠጋ ጥገኛ ተሕዋስያን 
(wealthy parasite )ተደርገው ተሥለዋል፡
፡ ጀርመኖች ደግሞ ከሌሎች የላቁ እንደሆኑ 
እራሳቸውን ቆጥረዋል፡፡ ሁቱዎች፣  በረሮ እንጂ 
ቱትሲዎች ብሎ መጥራት አቁመው ነበር፡፡

ይኽ እንግዲህ ጥላቻው በሕዝብ ደረጃ ከፍ ባለበት 
ወቅት ነው፡፡ አጠራሩንም አንዱ ቡድን  በጅምላ 
የሌላውን ተቀብሎ አጽድቆታል ማለት ነው፡፡ ይህ 
ዓይነቱን ፍረጃም ይሁን ስያሜ መነሻው እውነት 
እንዲሆን አይጠበቅም፡፡ ሕዝቡም የሚጋራው 
በምክንያታዊነት፣ ዐስቦ እና አሰላስሎ አይደለም፡
፡ ምክንያታዊነት የግለሰብ ባሕርይ እንጂ የሕዝብ 
አይደለችም፡፡  ቡድንን ጅምላዊነት ያጠቃዋል፡
፡ እንደ ግለሰብ ሲታሰብ ወለፈንድ እና ሐሰት 
መሆኑን የምንረዳውን ነገር፣ ከቡድናችን ጋር 
ስንቀላቀል ግን እንተወዋለን፡፡ የጥላቻ ንግግርም 
ቡድናዊ ቅርጽ ለመያዝ በእጅጉ የተጋለጠ ነው፡፡ 
ታሪክም ያሳየን ይሄንኑ ነው፡፡

በርካታ አገራት ከራሳቸውም ገጠመኝም ይኹን 
ከሌሎች የታሪክ ጠባሳ በመማር የጥላቻ 
ንግግሮችን የሚከለክሉ ሕግጋት አውጥተዋል፤ 
ተግባራዊ ለማድረግም ተቋማትን አደራጅተዋል፡፡

የተለያዩ የሲቪክ ማኅበራትም የጥላቻ ንግግር 
ምንነቱን፣ ይዘቱን፣ መንስኤውን፣ መዘዙን እና 
ሌሎችም ጭብጦች ላይ በመመርኮዝ ጥናት 
ያጠናሉ፤የፍትሕ ተቋማትን ያሰለጥናሉ፤ 
ሕዝብን የማንቃት ሥራ ይፈጽማሉ፡፡ ብሎም፣ 
ዴሞክራሲያዊ ማኅበረሰብ ለመገንባት አስተዋጽኦ 
እያበረከቱ ይገኛሉ፡፡ በዚህ መንገድ ብዙ 
ማኅበረሰቦች በሠላም እና በመቻቻል እንዲኖሩ 
እያደረጉ ነው፡፡

የጥላቻ ንግግር ምንነት እና መለያዎቹ

የጥላቻ ንግግርን ምንነት በተመለከት ቁርጥ 
ያለ እና ወጥ ብያኔ የለም፡፡ ይሁን እንጂ 
በርካታ ብያኔዎች የሚጋሯቸው ነጥቦች አሉ፡
፡ በመሆኑም ማንኛውም የዘር ጥላቻን፣ 

የሌላ አገር ዜጋን ወይንም ስደተኛን በጭፍኑ 
መጥላትን፣ጸረ-ሴማዊነትን፣ ትዕግስት አልባ 
እና አግላይ የሆነ ብሔርተኝነትን፣ ቁጥራቸው 
አነስተኛ የሆኑ ብሔረሰቦችን ሰበብ እየፈለጉ 
መገለል እንዲደርስባቸው የሚሰብኩ፣ 
የሚያሰራጩ፣ የሚያነሳሱ፣ የሚያበረታቱ እና 
ትክክል እንደሆኑ ለማስረዳት የሚደረጉ ጥረቶች 
የያዙ ቃላዊ ገለጻዎች፣ ጽሑፎች፣ ምስሎች እና 
ሥዕሎች፣ቅርጻ ቅርጾች በሙሉ የጥላቻ ንግግር 
ይሰኛል፡፡

ስለሆነም ንግግር (Speech) የሚለው ቃል 
ድምጽን ብቻ የሚያመለክት አይደለም፡
፡ በዚህ ጽሑፍም ውስጥ የጥላቻ ንግግር 
ሲባል ድምጽን፣ጽሑፍን፣ምስልን፣ቅርጻ 
ቅርጽን፣የድምጽ እና ምስል ቅንብሮች፣ካርቱኖችን 
ያካትታል፡፡

የጥላቻ ንግግር አድራጊው የተለያዩ ቡድኖችን 
ባላቸው ማኅበራዊ መሠረት እና አቋም ወይንም 
ርእዮተ-ዓለምም ላይ በመመርኮዝ እነዚህ ቡድኖችን 
በጥቅል ወይንም በተናጠል አባሎቻቸውን 
መገለል እና መድልኦ እንዲደርስባቸው 
ማድረግ ነው፡፡  እንደ አይሁዶች፣ ቱትሲዎች፣ 
ጂፕሲዎች፣የአውስትራሊያ ነባር ሕዝቦች 
ብሔርን መሠረት ሊያደርግ ይችላል፡፡

በበርካታ አውሮፓ እና ሌሎች አገራትም 
እንደሚፈጸመው ሃይማኖታዊ መነሻ ሊኖራቸው 
ይችላል፡፡ ቀለም ላይ የተመሠረት ጥቁሮች ላይ 
እንደደረሰው ሊሆን ይችላል፡፡የጥላቻ ንግግር 

የጥላቻ ንግግርን
 

የሚከለክል ሕግ ሲወጣውብሸት ሙላት

ውጤቱ ከማኅበራዊ ተቋማት ኢኮኖሚያዊ 
መስክ እንዲገለሉ ወይንም እንዳይሳተፉ 
ማድረግ፣ሲካፋው እንዲገደሉ ሊያደርግ 
ይችላል፡፡

በአጭሩ ዘርን፣ብሔርን እና ሃይማኖት እና 
እንደ ስደተኛነት ያሉ ማኅበራዊ መሠረቶችን 
ምርኩዝ አድርጎ የሚፈጸሙ ንግግሮች 
ከጥላቻ እስካልጸዱ ድረስ ወይንም ጥላቻ 
ካዘሉ የጥላቻ ንግግር ይባላሉ፡፡ሕግም ሲወጣ 
ይሄንኑ ለመከልከል ነው፡፡ ተናጋሪውንም፣ 
ጥላቻን ያዘለ ንግግር ካደረገ  የወንጀል 
ኃላፊነት እንዲኖርበት ያደርጋል፡፡

ይሁን እንጂ የጥላቻ ንግግርን በቀላሉ 
መለየት አዳጋች ነው፡፡ አዳጋችነቱ የንግግሩ 
ሰለባ ለሆነው አይደለም፤ለሌላ ወገን እንጂ፡
፡ በማር የተለወሰ ንግግር ሆነው የመቀርቡ 
አሉ፡፡ ለምሳሌ፣ ቅኔያዊ ንግግሮች ይሆኑና 
ስናነባቸው ወይንም ስንሰማቸው ወይንም 
ስናያቸው በአንዴ የማናስተውላቸው አሉ፡፡

እንዲህ ዓይነቶቹን፣ ከአውሮፓዊው የሕግ 
አተረጓጎም ልማድ የሚሳየን በዚህ መጠን 
የንግግር ነጻነት መገደብ ተገቢ አይደለም በሚል 
ምክንያት የሚያስቀጡ አለመሆናቸውን ነው፡
፡ ይሁን እንጂ ጥላቻ የሌላቸው መሆናቸውን 
አያሳይም፡፡



16

 ቅፅ. 1 - ቁ.5  ሚያዚያ 2011

የጎፋ ወጣቶች...
 (ከገጽ 28 የዞረ)

(Adde Manggistte) ነበር፣ 'ደርግ' ከግለሰብ 
ባርነት ታድጎናል፣ መሬት የእኛ እንደ ሆነ 
የነገሩን የቀደሙ የኢትዮጵያ ወጣቶችና ደርግ 
ነበሩ፥ ለእነሱ ከመቀመጫዬ እነሳለሁ፤ እነሱ 
ከእኛ ፍርሃትን አስወግደዋል፥ ክብር ለእነሱ" 
ብለዋል።

ታዲያ ወጣቱ ከዚህ ሁሉ ድካሙ በኋላ 
ዛሬ የፖለቲካ ዝለት ቢይዘው ይበዛበታል? 
ይፈረድበታል? እነዚያን ከላይ የዘረዘርኳቸውን 
የወጣቱን ኢ-ሚዛናዊውንና ታሪካዊውን 
ያልተወዳደቀ የፖለቲካ ሰነድ የማያነቡ ዘመን-
ወለድና የሕዝብ ዕዳ የሆኑ ተላላ ፖለቲከኞች 
በመሠረት የለሽ አሉባልታዎች (groundless 
allegations) ይመራሉ። እንዲህም ሲሉ 
ይደመጣሉ፦ "ወጣቱ በወቅታዊ የፖለቲካና 
የመንግሥት ጉዳዮች ላይ ብዙም ፍላጎት፣ 
ግንዛቤ፣ የኃላፊነት ስሜት፣ ዕውቀትና 
ዝንባለ፣ ወዘተ የለውም።" ገፋ ሲልም 
"ወጣቱ ነውጠኛ፣ ሥርዓት አልበኛ፣ አደገኛ 
ቦዘኔ፣ ፀረ-ሠላም፣ ሱሰኛ፣ ወዘተ" የሚለው 
እጅግ የጦዘና ያፈተለከ ጠቅላላ የአደኀሪዎች 
አባባል የወቅቱን የአገሪቱን ወጣት ወካይ 
ተደርጐ ይወሰዳል። ነገር ግን ይህ አሉባልታ 
የየዘመኑን የለውጥ አንጋቢ የአገሪቱን ወጣት 
በፍፁም አይወክላልም። እስኪ እንነጋገርበት!

እውቀትም፣ እምነትም አብረው ሲከዱት 
ሰው የሚንቀሳቀሰው እንደ ሌሎቹ ደመ-
ነፍሳዊ እንስሳት በእውር-ድንብሩ ነውና፤ 
ያለፉትን 28 ዓመታት ኢትዮጵያም በእውር-
ድንብር ስትመራ ቆይታለች። "ቆይታለች" 
ከማለት "እዚህ ደርሳለች" ማለቱ ሳይሻል 
አይቀርም። የአገራችን የፖለቲካ ጉዞ ሽቅብ 
ሳይሆን ቁልቁል ነውና የቁልቁለት ተዳፋትነቱ 
እየጨመረ ሲሄድ የቁልቁለት አዙሪቱ (the 
downward spiral) የት እንደሚያደርሳት 
ገና በውል አናውቅም። መቼም እግዚአብሔር 
መልካም አምላክ ነውና

 

በታሪክ የሰማነውን የአባቶቻችንን ወኔ በዛሬ 
ወጣቶች ውስጥ አስርጾ፣ በያለበት የሚታየውን 
የጸብ ዝንባሌ ወደ ፍቅርና ስምምነት ለውጦ፣ 
በብሔርና በጎሳ ተለጓጉሞ 'በሕወሓት 
ዘመን' ተወልዶ ያደገውን ወጣት አዲስ ነገር 
አስተምሮ፤ ያልተፈጠረበትን በጎ ማኅበረሰባዊ 
ግንዛቤ አስጨብጦ ተአምር ሊያሳየን ጀምሯል። 
ዲሞክረሲያዊነትና ኢትዮጵያዊነት ሳይሆን 
ፍርሃትና ሠፈርተኝነት ሲነገረው ቢያድግም 
ከ30 ዓመት በታቹ ወጣት ዘንድሮ ኢሕአዴግን 
ፋታ ነሳው፤ ይህስ የእግዚአብሔር ሥራ ነው።

በባለፈው አንድ ዓመት ገደማ በአገሪቱ የተለያዩ 
ማዕዘናት በወጣቱ ተደግሦ የተጀመረው 
ውስጥ-በቀል የለውጥ ትልም ምርት የሚቀንሱ 
በአሳብና በአካል ያረጁ ብረታውያንን አስወግዶ 
አገሪቱን ለሽቅብ ጉዞ ሲያጭ፥ ኢትዮጵያችንም 
ለአዲሱ እጮኛዋ ልክ ርብቃ ለይስሐቅ እንደ 
ተስማማች ሳታቅማማ ፈቃደኝነቷን ገልፃለች 
(ዘፍጥ. 24፥58)። የአብርሃም ሎሌ የርብቃን 
ቤተሰቦች ሲጠይቅም እነሱም ርብቃን ጠይቀው 
ወዲያው እንደተስማሙ፤ የእኛ ወጣቶችም 
ኢትዮጵያን ለለውጥ እንዳጯት በወቅቱ 

ለነበሩ ጠ/ሚ/ር ኃይለማርያም እሳቸው 
በሚገባቸው ቋንቋ ሲነግሯቸው እሳቸውም 
"ነገሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆኗል" (ዘፍጥ. 
24 ፥ 50) ብለው አገሪቱን ለለውጥ ፈቀዱ፥ 
ሥልጣን ለቀቁ።

ታዲያ ምነው የጎፋ ወጣቶች (ጎዝዳዎች) እንደ 
ሌሎቹ (ቄሮ፣ ፋኖ፣ ላካይቶ፣ ወዘተ) ምስጋናና 
ዕውቅና አልጠበቃቸውም? የሌሎች አካባቢ 
ወጣቶች ከኢትዮጵያ የቆየ የአብዮት ታሪክ 
በተቃራኒው ተጉዞ ወጣቶቹ ምስጋናና ክብር 
ሲያገኙና የለውጡ ፍሬ ተቋዳሽ ሲሆኑ የጎፋ 
አካባቢ ወጣቶች መገኛቸው ዱዛ (ማረሚያ 
ቤት) ሆነ። አገሪቱ ላይ ለውጥን መፈለግ 
የሚበረታታና ተራማጅነት ሆኖ ሲሞካሽ 
የጎፋ የለውጥ አብዮተኞች በ'ነውጠኝነት' 
ተፈርጀው ዘብጥያ ወረዱ። በኢትዮጵያ ሌሎች 
በትጥቅ ትግል የሚያምኑና የታጠቁ ኃይሎች 
እንኳን በይቅርታና በመደመር ፍልስፍና 
ወደ አገር ተጋብዘውና ጥበቃ ተደርጐላቸው 
በሠላም ሲታገሉ፥ ሣውላ ላይ፦ "ነባር 
ደኢሕዴኖች አይወክሉንም፣ አንፈልጋችሁም፣ 
ይበቃችኋል፣ ወዘተ" ያሉ በሥርዓቱ ዘመን 
ተወልደው በሥርዓቱ ያልተጠቀሙ ብቻ 
ሳይሆን የተበደሉ ውስን ወጣቶችን በጥይት 
አስደብድበው ገድለው፣ አካል አጉድለው፣ 
አስደብድበውና አስረግጠው፣ የተረፉትን 
ያለ ፍርድ ውሳኔ ማረሚያ አጉረው፣ ወዘተ 
ማሰቃየት የተቀረው ወጣት ላይ የፖለቲካ 
ዝለት (Political Apathy) ቢያስከትል 
ይፈረድበታል? ሞትን በእርግጥ የምንፈራው 
ሞትን ስናይ ነውና እኔ አልፈርድባቸውም። 
የጎፋ ወጣቶች የደኢሕዴንን ቁናሳም ጫካ 
መንጥረው፣ እባቡንና የበረሃውን ዘንዶ 
ቆርጠው፣ የሌሊት ፅልመቱ ውስጥ የብርሃን 
ፋና ወርውረው ጮራው ሲፈነጥቅ ብረታሞቹ 
ደኢሕዴናውያን ዳግም አንሰራርተው 
ሕዝባውያንን ከርቼሌ ጠርቅመው፥ ሥልጣንን 
ለራሳቸው ብቻ ቀፍድደውና የቀደሙ 
ደኢሕዴን ቅልቦች ራሳቸውን የመንግሥትና 
የሕዝብ ኃላፊ አድርገው ሾሙ። መክሸፍ እንደ 
ጎፋ የለውጥ ወጣቶች ትግል!

ከምንም በላይ እጅግ የሚያሳዝነው የጎፋ 
የለውጥ ትግሉን የመሩ ወጣቶች የቀድሞ 
ደኢሕዴን ጨቋኞች እልህ መወጣጫ ሆነው 
ማለቂያ ለሌለው እሥራትና እንግልት 
መዳረጋቸው ነው። ጠቅላይ ሚ/ር ዶ/ር ዐብይ 
አህመድ ዘወትር የሚለፈልፉት አገሪቱ ላይ 
የሕግ የበላይነትን ከመቼውም ጊዜ በላይ 
ለማስፈን በመሆኑ በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች 
አንፃራዊ የሕግ የበላይነት ተስተውሎ ወጣቱ 
ለካቢኔው ያለ ቅጥ ፍርሃቱ ተላቅቆት፣ የሥራ 
አማራጭ ተመቻችቶለት በሠላም ወጥቶ 
ይገባል። ታዲያ ጎፋ ሣውላና በቶ የኢትዮጵያ 
አካል አይደሉምን? ሣውላና በቶ ዛሬም ያለው 
የሕግ የበላይነት ሳይሆን የግለሰብ የበላይነት 
ነው። ስለ 'የሕግ የበላይነት' በባለፈው እትም 
በዝርዝር ጽፌያለሁ። የሕግ የበላይነት ዋና 
ዓላማው፦ 'ባለ ሥልጣኑንና ሌላውን ሕዝብ 
በሕግ ፊት እኩል ማድረግ፣ እያንዳንዱ ሰው 
(ካቢኔውንም ሆነ ሌላውን) ላጠፋው ጥፋት 
በሕግ ፊት እኩል ማስጠየቅ፣ ካቢኔው 
እንዳይባልግ መለጐምና ወዘተ ነው። አንድ 
ሰው ወንጀል ቢፈፅም እንኳን የሚዳኝበትና 
የሚቀጣው በሕጉ በተመለከተው መቅጫ እንጂ 
"ወንጀሉ የተሠራው ማን ላይ ነው” ተብሎ 

በልዩነት አይፈረድበትም። ለአብነት ያህል የጎፋ 
ዞን አደረጃጀቱ በራሱ የሚያረጋግጠው የሕግ 
የበላይነትን ሳይሆን የግለሰብ ሉዐላዊነትንና 
አይነኬነትን ነው። በደኢሕዴን ኃላፊዎች 
ይሁን እንጂ ድርጅታዊ መመሪያና ደምብ 
ቢጣስም ችግር የለም፥ እነሱ ኃላፊዎች ናቸዋ! 
የጎፋ ወረዳዎች እያንዳንዳቸው (የይስሙላም 
ቢሆን) የሕዝብ ምክር ቤቶች አሏቸው። 
በነባር መመሪያውና ደምቡም መሠረት 
የወረዳና የዞን ዋና አስተዳዳሪዎች የሕዝብ 
ምክር ቤት አባል መሆን እንደሚጠበቅባቸው 
ደምቡ ቢያስገድድም አዲሱ የጎፋ ዞን ላይ 
ይኼኛው ተጥሷል፥ በቃ እነሱ የፈለጉት 
ይሆንላቸዋል፥ በአጭር ቃል ከሕግ በላይ 
ናቸው። ጎፋ ላይ ዛሬም የሕግ የበላይነት 
ሳይሆን የካቢኔ የበላይነት ስላለ ወጣቶቹ፦ 
"ካቢኔን ተቃወማችሁ፣ አንቀበልም አላችሁ፣ 
አንሰማም አላችሁ" ተብለው ነው ያለ ፍርድ 
ቤት ውሳኔ የማቀቁትና የሚማቅቁትም። 
ያሳሰረው፣ ያስደበደበውና ያስገደለው ካቢኔ 
ሹመት ላይ ሹመት ሲደረብለት ተደብዳቢው 
ወጣት ስቃይ ይፈራረቅበታል። በአገሪቱ 
የታወጀው ነፃነት ጎፋን አልደረሰም።

ጎፋ ሠላማዊ ሠልፍ ወጥተው ለጠ/ሚ/ሩ 
ጨዋዊ ድጋፉን፥ ነገር ግን ለነባር አምባገነን 
ደኢሕዴኖች ጨዋዊ ተቃውሞውን በአደባባይ 
ገልጾ ቤት የገባው የጎፋ ወጣት የደኢሕዴን 
በቀለኞች ሰለባ ሆኖ በቀጣይ መድረክ (እስከ 
አፍንጫው በታጠቀው የመከላከያና የደቡብ 
ክልል ልዩ ኃይል ታጅበው በመጡ) በሥርዓቱ 
ባለሥልጣናት ትዕዛዝ ሣውላ ከተማ ላይ 
በጥይት ረገፉ። ተኩሶ ገዳይና አስገዳይ 
በነፃነት ሲሸልል ተሰዳጅና ሟች ማረሚያ 
የሚማቅቅባት ምድር - ሣውላ። ይባስ ብሎ 
ሰሞኑን የሚሰማው ለሰሚ ጆሮ የሚሰቀጥጥ 
ነው። እነዚህ ድምጽ አልባ ተጨቋኞች ሣውላ 
ማረሚያ መሰቃየታቸው ያነሰ ይመስል

ጉዳያቸው በፌደራል እንዲታይ ተብሎ 
ከሣውላ ማረሚያ ወደ አርባ ምንጭ ማረሚያ 
ተዛውረው እንዲሰቃዩ (በዚያውም እንዲሞቱም 
ሊሆን ይችላል) ተወስኖባቸዋል።

ሣውላ በግፍ የታሰሩ ወጣቶች ጉዳያቸው 
ተጣርቶና ድምፃቸው ተሰምቶ በነፃ ሳይለቀቁ 
ሌላ አዲስ የእስራት አዋጅ በአካባቢ ወረዳዎች 
ተሰምቷል። በወጣቶቹ የለውጥ ፍላጐትና 
የአካባቢው የደኢሕዴን የበላይ ጠባቂዎች 
የፀረ-ለውጥ ጫፋዊ ፍጥጫ ሲታመሱ የነበሩ 
ሁለት የጎፋ ወረዳዎች ዛላና ዑባ ደብረፀሐይ 
ወረዳዎች ናቸው። በእነዚህ ሁለቱም ወረዳዎች 
በእያንዳቸው አደገኞች የደኢሕዴን አደኀሪ 
ተወካዮች ነበሩ። እነዚህም ሁለት ፀረ-ሕዝብ 
ሹመኞች የቀድሞው ጋሞ ጎፋ ዞን ምትክል 
ዋና አስተዳዳሪና የዞኑ የደኢሕዴን ቅርንጫፍ 
ጽ/ቤት ኃላፊ የነበሩ በለውጡ ጊዜ አምባገነኑ 
ደኢሕዴን ጎማው በመተንፈሱ እነዚህ ሁለቱም 
ከየራሳቸው የመነሻ ወረዳዎች ከተነሳባቸው 
ሕዝባዊ ተቃውሞ የተነሳ ከሕዝብ ወደ ላይ 
ሸሽተውና ተደብቀው ከእይታ ተሰውረዋል። 
ይህም ወንጀለኞችን ወደ ላይኛው መወቅር 

ወደ ገፅ 13 ዞሯል $
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 ቅፅ. 1 - ቁ.5  ሚያዚያ 2011

 (ከገጽ 5 የዞረ)

መሬት ላይ...
ከአደጋ ዞንነት ነፃ መሆኑ እና ሐ) ሃሳብን በነፃነት 
የመግለፅና የማንሸራሸር አንፃራዊ ነፃነት  ዋነኞቹ 
ናቸው ።  አዎ! ምን ያህል ይዘልቃሉ ? የሚለው 
እንደተጠበቅ ሆኖ እነዚህን እንደ ጉልህ የለውጥ 
ሂደት ግብአቶች መቀበል አያስቸግርም ።

ነገር ግን አንደኛ   እነዚህን የአያሌንፁሃን ዜጎች  
መስዋእትነት ውጤት የሆኑትን  አዎንታዊ  
እርምጃዎች የአቢይና የጓዶቻቸው ችሮታ 
አስመስሎ የማየት፣ ሁለተኛ የለውጥ ሐዋርያ 
ነኝ የሚለውን ቡድን እነዚህን የለውጥ ሂደት 
አጋዥ እርምጃዎች  ከመወሰድ ያነሰ ሌላ ምን 
አይነት የለውጥ አራማጅነት እርምጃ ሊወስድና 
ሊያስወሰድ እንደሚችል አለመጠያቅ ወይም 
ሂሳዊ ጥያቄ (critical) አስተያየት ለመሰንዘር ወኔ 
ማጣት ፣ ሦስተኛ  ከሩብ መቶ ክፍለ ዘመን በላይ 
ከጨካኝ ሥርዓቶች ለመላቀቅ ግዙፍና መሪር 
መስዋዕትነት ለከፈለ ህዝብ እነዚህ አዎንታዊ 
እርምጃዎች ቢያንሱበት እንጅ አይበዙበትም 
ብሎ እውነቱን በግልፅና በቀጥታ ለፖለቲከኞች 
ለመንገር መሽኮርመም  የለውጥ ጅማሮውን 
የተቀበልንበትን ድክማት ያመለክታሉ ።

አያሌ መስዋእትነት የተከፈለበት የህዝባዊ 
እምቢተኝነት (ትግል) ተልኮውና ግቡ መሠረታዊ 
ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን (እውነተኛ 
ለውጥን) እውን ለማድረግ መሆኑ የሚያጠያይቅ 
አይደለም። ይህ ማለት ደግሞ ለሩብ መቶ 
ክፍለ ዘመን የመከራና የውርደት ምንጭ በሆነ 
አደገኛ የፖለቲካ ቫይረስ (ተውሳክ) የተመረዘው 
የኢህአዴግ ሥርዓት እንደ ሥርዓት ተወግዶ 
በአዲስና ጤናማ ሥርዓት ባልተተካበት ሁኔታ  
ወደ ተፈላጊው ለውጥ ለመሄድ  የሚያግዙ 
አወንታዊ እርምጃዎችን  አንድና ሁለት ብሎ  
በመቁጠርና በራሳቸው ለውጥ እንደሆኑ አይነት 
አድርጎ  በመውሰድ “ለውጥ ተካሄደ” እያሉ ከራስ 
አልፎ ህዝብን የማሳሳቱ የፖለቲካ አመለካከት 
አሁን ለምናየው ጤናማነት  ለጎደለው የፖለቲካ 
ሙቀት የራሱን አሉታዊ አስተዋፅኦ አድርጓል ።

ኢህአዴግ  ከሥርዓት ተቆጣጣሪነቱ ተወግዶ አገር 
በዴሞክራሲያዊ የሽግግር ሥርዓት ወደ ህዝባዊ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ምሥረታ ትሸጋገር ብሎ 
መጠቅ በወንጀል የማይጠየቁ ኢህአዴጋዊያን 
ከፖለቲካው ጨዋታ ይሁኑ ማለት አይደለም ። 
ጥያቄው የበሰበሰና የከረፋ የፖለቲካ ጨዋታቸውን 
እርግፍ አድርገው በመተው የጋራ እጣ ፈንታን 
በጋራና በነፃነት ለመወሰን  የሚያስችለውን 
የፖለቲካ ጨዋታ ይቀላቀሉ የሚል ነው ።  
ይህን በግልፅና በቀጥታ ለመናገር የሚሽኮረመም 
ወይም ወኔ የከዳው የፖለቲካ ሰብእና እያየነውና 
እየሰማነው ላለው እያደር የመዝቀጥ የፖለቲካ 
አባዜ የራሱን አስተዋፅኦ አድርጎል ።

እንዲያውም ለመሠረታዊ ለውጥ (fundamental 
change of a political system) እና ለተሃድሶ 
(reform) አቻ ትርጓሜ በመስጠት ለፖለቲከኞች 
የሸፍት ባህሪና አካሄድ ቡራኬ መስጠት 
የሚቃጣው ልፍስፍስ ፖለቲከኛ፣ ጋዜጠኛ ፣ 
አክቲቪስት ፧ ምሁር ፣ ወዘተ   ብዙ ነው ።

የሥርዓት ለውጥ በእኛ አገር ተጨባጭ ሁኔታ 
በበሰበሰና በሩብ መቶ ክፍለ ዘመን ፖለቲካ 
ሠራሽ ወንጀል በተዘፈቀ ሥርዓተ ኢህአዴግ 
ፈፅሞ እውን ሊሆን አይችልም ። አዎ! እንኳን 

ከቃላትና ከርዕቱ አንደበት በስተጀርባ የጎሳ/
የዘውግ ፖለቲካ ሸፍጥ ባህሪ በተጠናወታቸው 
ፖለቲከኞች እንደ መልአክ የሆኑ (ፈፅሞ 
አይገኙም እንጅ) ፖለቲከኞችን መንበረ ሥልጣን 
ላይ በማውጣትና በተሃድሶ (reform) የፖለቲካ 
ተውኔት የኢህአዴግን የበሰበሰና የከረፋ ሥርዓት 
የተቀደሰ ማድረግ ጨርሶ አይቻልም ።

አሁን በአገራችን የምናየው የኢህአዴግ ተሃድሶ 
(reform) የሥርዓት ለውጥን እውን የሚያደርግ 
ሳይሆን የበከተው የኢህአዴግ ሥርዓት እንደ 
ሥርዓት እንዳለ ሆኖ በህዝብ ያስጠሉትን 
ገፅታዎች እንደምንም የህዝብን ስሜት 
በሚያማልል አኳኋን የማስኬድ አስቀያሚ 
የፖለቲካ ጨዋታ (ተውኔት) ነው ። ይህን መሪር 
ሃቅ ለለውጥ ሂደቱ አጋዥ የሆኑ አወንታዊ 
እርምጃዎችን ድንቅ ለውጥ (ጥልቅ ተሃድሶ) 
በሚል እራሱን ከመደለል አልፎ መከረኛውን 
ህዝብ ግራ ለሚያጋባው የአገሬ ፖለቲከኛና 
ምሁር ተብየ ለመቀበል እንደሚከብደው እረዳለሁ 
። አፍጥቶና አግጥጦ እየተፈታተነን ያለውን  
ሃቅ ግን ጨርሶ አይለውጠውም ።

የአሁኑ የለውጥ ፍለጋ እንቅስቃሴ ደም አፋሳሽ 
ባለመሆኑና አወንታዊና አበረታች ጎኖች ያሉት 
በመሆኑ በአግባቡ ለሚጠቀምበት ወደ መልካም 
ውጤት ሊያመራ የሚችል መሆኑን መቀበል 
አያስቸግርም።

ለዚህ  የሚያበቁ አማራጭ የፖለቲካ ሃይሎችን 
በራሳችን ልክ የሌለው ድክመትና ውድቀት 
ምክንያት ለመፍጠርና ለማዘጋጀት ባለመቻላችን 
ይኸውና የለውጥ አራማጅ የምንላቸው 
ፖለቲከኞች እንደቀደሙት ሁሉ (1966 እና 
1983) “ከእኛ የተሻለና እኛን የሚተካ ስለሌለ እኛ 
ሥልጣን የለቀቅን እለት አገር ይፈርሳል” የሚል 
አይነት መልእክት ይነግሩናል ።

አዎ! እውነታቸውን ነው ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ለዓመታት ተዘፍቀው የኖሩበትና አሁንም 
በመሠረታዊነት ያልተለወጠው ገዥ ቡድናቸውና 
መንግሥታቸው እንደአሸን እንዲፈለፈሉ 
ያደረጋቸውን የፖለቲካ ፓርቲ ተብየዎችን 
ምንም አይነት ከምርና ከቅንነት የመነጨ  የጋራ 
አገራዊ የፖለቲካ ራእይ ፣ስትራቴጅና አጀንዳ 
በሌለበት “ሰብሰብ በሉና ተፍካክራችሁ ሥልጣኑን 
ውሰዱ” ብለው ሲሳለቁባቸው ከማጨብጨብ 
አልፎ ምርቃኑንና ሙገሳውን የሚያዥጎደጉዱ 
ፖለቲከኞች ባሉበት አገር ይህን የግብዝነት 
ፖለቲካ ዲስኩር  መስማት ያሳዝን እንደሆን 
እንጅ ጨርሶ  አያስገርምም።  ከዚህ የበለጠ 
የትውልድ ኮስማናነትና ውደቀት ግን የለም ።

አግባብነት ባለው ሂሳዊ አስተሳሰብና ድጋፍ 
(ተሳትፎ) ላይ ሳይሆን እጅግ ልክ በሌለው 
ስሜታዊነት ላይ በቆመ የፖለቲካ ምንነትና 
ማንነት  ለዘመናት የዘለቀውን ግዙፍና ውስብስብ 
የአገራችን የፖለቲካና የፖለቲከኝነት ባህሪና 
ወዴትነት  ተረድቶ ተገቢውን ለማድረግ ከቶ 
አይቻልም።   ተማርኩና ተመራመርኩ የሚለው 
የአገሬ ሰው የዚህ ክፉ ልክፍት ተጠቂ የመሆኑ 
ሃቅ ደግሞ በእጅጉ አሳፋሪና አሳዛኝ ነው ። 
ከራሱ ውደቀት የተነሳ ለዘመናት ከዘለቀበት 
የመከራና የውርደት ህይወት መማር አቅቶት 
ዛሬም በየአደባባዩና በየአዳራሹ እየሰበሰቡ እንደ 
ጀማሪ ተማሪያቸው ሊያስተምሩት የሚቃታቸው 
ፖለቲከኞች ዲስኩር  ሳይገባው ወይም 
ለምንና እንዴት ብሎ ሳይጠይቅ ጭብጨባውን 
ያቀልጠዋል። ታዲያ በእንዲህ አይነት አኳኋን 
የተቀበልናቸው ፖለቲከኞች የግብዝነትና 

የሸፍጠኝነት ሰለባ ቢሆኑ ምን ይገርማል ?

በአንፃራዊነት ከኢህአዴግ የበሰበሰና የከረፋ 
ፖለቲካ ተለይተው የለውጥ ፍለጋ እንቅስቃሴውን 
የተቀላቀሉትና የለውጥ አራማጅ የምንላቸው 
ፖለቲከኞች ለህዝብ ጆሮና ስሜት በእጅጉ 
እርቀው የነበሩትን የኢትዮጵያዊነት፣ የአብሮነት፣ 
የሃይማኖታዊ እምነትና የሞራል እሴቶችን ጉልህ 
የንግግሮቻቸው ክፍሎች በማድረጋቸው “ከሰማየ 
ሰማያት የተላኩልን የዚህ ዘመን ሙሴዎች” እስከ 
ማለት የተሄደበት እርቀት ዛሬ እያታየ ላለው 
የምስቅልቅልና የሸፍጥ ፖለቲካ አስተዋፅኦው 
የጎላ ነው ። ለግማሽ መቶ ክፍለ ዘመን በሸፍጥ፣ 
በሴራ፣ በክህደትና በመከራ ከተሞላ የፖለቲካ 
ተሞክሮ በኋላም በእንዲህ አይነት እጅግ የወረደ 
የፖለቲካ ሰብእና ላይ የመገኘት አባዜ ይህን 
ትውልድ  ገንቢ በሆነ ቁጭት አነሳስቶ ከዚህ  
አስቀያሚ አዙሪት  ለመውጣት የሚያስችል 
ትግል ውስጥ እንዲገባ ሊያደርገው ይገባል ።

የጠቅላይ ሚኖስትሩን የአንድ ዓመት ጉዞ 
አስመልክቶ በሚዘጋጁ መድረኮችና  የመገናኛ 
ዘዴዎች  የሚቀርቡ የምሁራን ወረቀቶች 
(በእውን ጥናታዊ ለማለት ያስቸግራል)  መሬት 
ላይ ካለው  የፖለቲካ ፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ 
ምስቅልቅል ተነስቶ ፖለቲከኞችን  በግልፅና 
በቀጥታ ከመሞገትና ከጎሳ/ከዘውግ የፖለቲካ 
ማንነት ሸፍጥ እንዲወጡ ከማገዝ ይልቅ  
አካደሚክ አይነት ዲስኩርና ተሽኮርማሚነት  
የተጠናወታቸው ናቸው ።የዛሬ ዓመት 
ፖለቲከኞችን የተቀበልንበትን ልፍስፍስና አሳፋሪ 
የፖለቲካ አስተሳሰብና አቀራረብ አሁን ትርጉም 
ባለው ደረጃ እየተወጣነው አይደለም ።

ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና 
አስተዳደራቸው

የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ንግግሮች 
(ዲስኩሮች) በተደበላለቀ ስሜት ከሚከታተሉ  
ተራ (ordinary)  ወገኖቼ  መካከል   አንዱ 
ነኝ ። ምንም እንኳ ንግግሮቻቸው ከወጥነት 
(consistency)  ፣ ከሸፍጥ (yhpocracy) እና  
ከውስብስቡና ከባዱ የገሃዱ ዓለም  ፖለቲካ  
አንፃር  ከእንጭጭነት አይነት (naivety) 
ችግር ነፃ ባይሆኑም በአጠቃላይ ግን ስሜትን 
የመግዛት ሃይል ያላቸው መሆኑን መካድ 
አይቻልም ። በንግግሮች ውስጥም በአወንታዊነት 
(በአበረታችነት) መታየት ያለባቸው ቁም ነገሮች 
መኖራቸውን መካድም  ስህተት ነው።

ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ጓዶቻቸውን ጥርሳቸውን 
ነቅሎ ካሳደገ የሩብ መቶ ክፍለ ዘመን ሴረኛና 
ሸፍጠኛ የጎሳ/የዘውግ ፖለቲካ ማንነት 
የሚመነጭና  ጤናማነት የጎደለው የፖለቲካ 
ትኩሳት እየወጣና እየወረደ አገርን ጤና መንሳቱን 
ቀጥሏል ። ጠቅላይ ሚኒስትሩንና የለውጥ 
አራማጅ የምንለውን ቡድን ይህ ክፉ ልክፍት 
ካስከተለውና እያስከተለ ካለው ምስቅልቅል 
ሃላፊነትና ተጠያቂነት  ነፃ ለማድረግ  አይኑን 
ጨፍኖ የሚከራከረው ብዙ ነው ።

ይቀጥላል...
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የጥላቻ...  (ከገጽ 15 የዞረ)

ወደ ገፅ 22 ዞሯል $

ስለጥላቻ ንግግር የአሜሪካ መንገድ
አሜሪካ ትልቅ ቦታ የምትሠጠው ዕሴት ቢኖር 
ነጻነት (Liberty)  ነው፡፡ ነጻ ንግግር  ደግሞ 
አንድም የሰው ልጅ ህልውና አካል ሲሆን 
በሌላ መልኩ ደግሞ ነጻነት እና ዴሞክራሲ ያለ 
ነጻ ንግግር ምንጊዜም ጎደሎ እንደሆኑ ነው፡፡ 
በመሆኑም፣ የአሜሪካ መርሕ ነጻነትን እራሱን 
የሚያጠፋ እስካልሆነ ድረስ ንግግር ላይ ገደብ 
አይኖርም፡፡ በተለይም ደግሞ የንግግሩ ይዘት 
ጥላቻን ያዘለ ነው በሚል ሰበብ ብቻ ክልከላ 
የለም፡፡

ገደብ የሚደረገው ንግግሩ የሚደረገበትን ዐውድ 
በማየት ይሆናል፡፡ የተደረገው ንግግር የኃይል 
ድርጊት ላይ የተመሠረተ ሕገ ወጥ ድርጊት 
ለማስነሳት ቅርብ ከሆነ ሊገደብ ይችላል፡
፡ ካልሆነ ንግግርን መልሶ በንግግር በመጋፈጥ 
እንጂ በመገደብ እና በማፈን ዴሞክራሲ 
አይሰፍንም፣የሚል አካሔድ ነው የአሜሪካ፡፡

የብዙኃኑ መንገድ

በርካታ አገራት ከአሜሪካ የተለየ መንገድ 
ነው የሚከተሉት፡፡ አገራት ለተለያየ ዕሴት 
ቅድምና ይሰጣሉ፡፡ የዕሴቶቻቸው መነሻ ደግሞ 
የራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ ነው፡፡ ለአንዳንዶች 
እኩልት፣ለሌሎች ሰብአዊ ክብር፣ ወይንም 
ተከባብሮ እና ተፈቃቅዶ መኖር ወይንም የእነዚህ 
ቅይጥ ሊሆን ይችላል፡፡
እኩልነትን የሚያስቀድሙት አንድን ግለሰብ 
ከሌላ ጋር ለሚኖረው ግንኙት ትኩረት ይሠጣሉ፡
፡ ስለግለሰቡ ነጠላ ሕይወት ወይንም ምርጫ 
ሳይሆን ከሌሎች ጋር የሚኖረው መስተጋብር 
ነው ዋና ማጠንጠኛቸው፡፡ ሰብአዊ ክብርን 
የሚመርጡ ደግሞ ማንም ሰው የሌላውን ስም 
ሳያጎድፍ፣ ሳያንኳስስ፣ ሳያጣጥል፣ ሳያገልል 
ወዘተ እንዲኖር እና መከባበር እንዲሰፍን 
ይመርጣሉ፡፡ በቡድኖች መካከል የሚኖር 
ተከባብሮ እና ተፈቃቅዶ መኖርን የሚመርጡም 
አሉ፡፡
ለእነዚህ ዕሴቶች ከፍተኛ ቦታ ለሚሠጡ 
አገራት  ነጻ ንግግር ለእነዚህ ዕሴቶች ማጎልመሻ 
እንደምትሆን ይጠበቃ፡፡ ስለሆነም ሰብኣዊ ክብርን 
የሚነካ፣ ተቻችሎ እና ተፈቃቅዶ የሚኖርን 
ማኅበረሰብ እንዳይኖር እንከን የሚሆን፣ 
በማኅበረሰብ መከካል ያለው የባህል ሥሪት አንዱ 
ከአንዱ የሚበልጥ እንደሆነ የሚሰብክ ንግግር 
እንዲኖር አይፈቀድም ወይንም አይበረታታም፡፡

የኢትዮጵያንም ሕገ መንግሥት ስናጤነው ትልቁ 
ዕሴቱ የግለሰቦች ነጻነት ላይ የተመረከዘ እና ግለሰብ 
ዜጎችን ነጻነት ሳይሆን የብሔሮች፣ብሔረሰቦች እና 
ሕዝቦች እኩልነት እና ተከባብሮ እና ተፈቃቅዶ 
መኖርን የመረጠ ስለሆነ ነጻ ንግግር ወይንም 
ሐሳብን በነጻነት መግለጽ ለእነዚህ ዕሴቶች ተገዥ 
መሆኗ ግድ ነው፡፡ የአውሮፓውያኑም መንገድ 
ይኼው ነው፡፡
ከአሜሪካን ውጭ ያሉት አገራት በሙሉ የጥላቻ 
ንግግርን ወንጀል አድርገዋል ማለት አይደለም፤  
ያደረጉትም ቢሆኑ ተመሳሳይ ይዘት የላቸውም፡፡ 
ወንጀል ያደረጉበት ነባራዊ ምክንያትም ይለያያል፡
፡ ወንጀል እንዲሆን በተለያዩ ምሁራንም 
የሚቀርበው ክርክር እንዲሁ ወጥ አይደለም፡
፡ ወንጀል የሆነባቸውም አገራትም ሕጎቻቸውን 
እንዲሰረዙ የሚቀርብ ክርክር እና ውትወታ አለ፡፡
የጥላቻ ሕግ የሚከለክል ሕግ የማዉጣትን 

ትርፍ እና ኪሳራዎቹን ለመለየት በሁለቱም 
ጎራ ከሚነሰት መከራከሪያዎች የተወሰኑትን ብቻ 
ላቅርብ፡፡

ንግግር፣ የጥላቻም ቢሆን ወንጀል መሆን 
የለበትም ባዮች

የመጀመሪያው መከራከሪያቸው ንግግርን ወንጀል 
በማድረግ ከሚገኘው ጥቅም ይልቅ፣ ጥላቻ 
ባለው ንግግር የሚፈጠረውን ጉዳት መታገስ 
የሚያስገኘው ይበልጣል፤የሚል ነው፡፡
ንግግርን ማፈን በርካታ መብቶችን እንዲጣበቡ 
ያደርጋል፤በርም ይከፍታል፤ ከዚህ በተጨማሪ 
ማንኛውም መጥፎ ሐሳብ የሚጠፋው እና 
ማምከኛ ሊሆን የሚችል ተቃራኒ ሐሳብ 
በማቅረብ እንጂ ንግግሩን በመከልከል አይደልም፤ 
መንግሥትም የምንናገረውን ነገር ይዘቱን 
ሊመርጥልን አይገባም፤ ግለሰቦችም ክፉን ከበጎ 
ለይቶ የማወቅ አቅምም ችሎታም ስላላቸው 
ይሄንኑ ነጻነታቸውን ማክበር ተገቢ ነው፡፡ ሕግም 
ቢሆን ክፉ የማሰብንና እና የመናገርን ባሕርይን 
ሊቀይር አይችልም፤ስለሆነም ወንጀል ማድረጉ 
ፋይዳቢስ ነው ይላሉ፡፡

የጥላቻ ንግግር ይከልከል የሚሉት መከራከሪያዎች

ጥላቻን ያዘለ ንግግር በብዙ ምክንያት ጠቃሚ 
አይደለም፣አስጸያፊ ነው ይላሉ፡፡ ለዚህ 
ከሚያቀርቡት ምክንያቶች ውስጥ የሚከተሉትን 
መጥቀስ ይቻላል፡፡ የንግግሩ ሰለባ የሚሆኑትን 
የአንድ ቡድን አባላት እንደ ጠላት እንዲቆጠሩ 
ያደርጋል፤ ለብዙ ነገሮች ተጠርጣሪዎች 
እንዲሆኑ ያመቻቻል፡፡
ሌላው መከራከሪያ ደግሞ ከሌሎች የማኅበረሰብ 
አባላት በእኩልነት አይታዩም፡፡ ለምሳሌ እንደ 
ተገንጣይ የሚሳሉ ከሆነ የመገንጠል ፍላጎት 
ከሌላቸው ጋር እኩል ተደርገው አይታዩም፡፡ 
ከዚህ ሌላ ደግሞ፣በማሕበራዊ አቋማቸው ዝቅ 
ተደርገው እንዲታዩ ያደርጋል፡፡
ከሌሎች የማኅበረሰብ ክፍሎች ጋር  የተረጋጋ 
እና ቅንነት የተሞላባት ግንኙነት እንዳይኖር 
እንቅፋት ይፈጥራል፡፡ በግለሰቦች እና በቡድኖች 
መካከልም ጥርጣሬ እና ውጥረት እንዲሰፍን 
ያደርጋል፡፡  አንዱ የሃይማኖት ተከታይ ወይንም 
የብሔር አባላት የበለጠ ለአገር አሳቢ ሌላውን 
ጠላት አድርጎ የመሳል አዝማሚያን ይፈጥራል፡፡
ችሎታቸውን እና አቅማቸውን በተገቢው ሁኔታ 
እንዳይጠቀሙ ያደርጋል፤ የተወሰኑ ሰዎችን 
ባሕርይ ለጠቅላለው የማሳደግ አዝማሚያን 
ስለሚያበረታታ የቡድኑን አባላት በሙሉ ተጠቂና 
ሰለባ እንዲሆኑ ያደርጋል፡፡ በመሆኑም ጥላቻ 
አዘል ንግግር መከልከል አለበት ይላሉ፡፡

የንግግር ነጻነት የሚገደብባቸው ምክንያቶች

በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 29(6) ላይ በማያሻማና 
በግልጽ ቋንቋ እንደተገለጸው ሐሳብን በፕሬስና 
በማናቸውም መገናኛ ብዙሃን ማንኛውም ሰው 
ሲገልጽ የሐሳቡ ይዘት ምንም ይሁን ምን፣ 
ሐሳቡ በመገለጹ የሚያስከትለው ውጤት ምንም 
ይሁን ምን፣ መከልከል አይቻልም፡፡ ይዘቱንም 
የሚያስከትለዉንም ዉጤት (Content and 
Consequence) መሠረት አድርጎ የንግግር 
ነጻነትን መገደብ አይቻልም፡፡
ከዚህ የምንረዳው አንዱ ነጥብ አንድን ቡድን 
( ምሳሌ ብሔር) ባህል የሚተች ይዘት ያለው 
ጽሑፍ ማተም ወይንም ማሰራጨት አይቻልም 
የሚል ሕግ ሊኖር አይችልም፡፡ በመሆኑም 
ይዘቱን መሠረት በማድረግ ሐሳብን የመግለጽ 
ክልከላ አይኖርም ማለት ነው፡፡

ሁለተኛው ደግሞ አንድ ጽሑፍ ታትሞ 
በመውጣቱ የመንግሥትን ተአማኒነት ያሳጣል 
በማለት መከልከል አይቻልም፡፡ ጠንከር 
ስናደርገው ደግሞ አንድ ጽሑፍ  መውጣቱ 
አንድን ብሔር ከሌላው ጋር ሊያግጭ ይችላል 
በሚል ምክንያት ክልከላ አይኖርም፡፡ የሚከለክል 
ሕግም ማውጣትም አይቻልም፡፡ ይህ ደግሞ 
የሚያስከትለውን ዉጤት በማሰብ ብቻ መገደብ 
አይቻልም ማለት ነው፡፡ ወንጀል ማድረግማ 
ፈጽሞ አይታሰብም!!!!

በሕግ የሚገደብባቸው ምክንያቶች የሚከተሉት 
ናቸዉ፡፡

እነዚህም፡-

የወጣቶችን ደህንነት የሚያናጉ፣

የግለሰብን መብት የሚጥሱና ሰብኣዊ ክብርን  
የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎችን ማድረግ፣

የጦርነት ቅስቀሳ ማድረግ የሚሉት ብቻ ናቸው፡፡

ከእነዚህ ከሦስቱ ውጪ በሌሎች ምክንያት 
ፈጽሞ ሐሳብን በነጻነት በማናቸውም የፕሬስ 
ውጤቶችም ይሁን በኤሌክትሮኒክ መንገድ 
እንዳይገለጹ መከልከል ወይንም ወንጀል ማድረግ 
ፈጽሞ ሕገ መንግሥቱን መጣስ ነው፡፡

ከላይ ተገለጹትን ግቦች ለማሳካት ሲባል ብቻ ነው 
የንግግርን ነጻነት መገደብ የሚቻለው፡፡ ጥላቻ 
ያዘሉ ንግግሮችን ለመገደብ መነሻዎቹ እንዚህ 
ብቻ ናቸው፡፡

ከዚህ አንጻር ሕጉ ቢወጣ፣ሕገ መንግሥታዊ ይሆን 
ዘንድ ንግግሮቹ የጦር ፕሮፓጋንዳ፣የወጣቶችን 
አስተዳደግ ላይ ችግር የሚፈጥሩ ከሆነ፣ ወይንም 
የግለሰብን መብት ወይንም ክብር እና ሰብአዊ 
ክብር የሚቃረኑ ንግግሮችነ ብቻ ነው በጥላቻ 
ንግግርነት ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉት፡፡

ከእነዚህ ውስጥ የጥላቻ ንግግርን ለመከልከል 
የሚወጣዉ ሕግ፣ ሕገ መንግሥታዊ ለማድረግ 
የሚቻለው  በአንዱ ብቻ ነው ፡፡ የአንድን ግለሰብ  
ብሔሩን፣ ሃይማኖቱን፣ዘሩን ወይንም ሌላ 
ማኅበራዊ መገለጫን መሠረት አድርጎ የሰውን 
ክብር (Individual Honour) ወይንም ሰብአዊ 
ክብርን (Human Dignity) የሚጻረሩ ንግግሮችን 
አስቀድሞ ሕግ በማውጣት መገደብ ይቻላል፡፡ 
ከሕገ መንግሥቱ በመነሳት በሥራ ላይ ያሉትን 
ሌሎች ሕጎችን እንቃኝ፡፡

ሃይማኖትን፣ ፖለቲካን፣ ዘርን (ብሔርን 
አይልም) መሠረት ያደረገ በሐሰት የሚያነሳሳ፣ 
የሚያጥላላ፣ የሚስፋፋ ማናቸውም ድርጊት 
ወንጀል እንደሆነ በወንጀል ሕጉ በግልጽ አለ፡፡

ከዚህ በተጨማሪም አንድ ሃይማኖት  ጋር  
የተያያዙ ማናቸውንም ጸያፍ እና የአማኙን 
ስሜት የሚነካ ድርጊት የፈጸመ ሰው በደንብ 
መተላለፍ ሊቀጣ የሚቻልበት ሕግ አለ፡፡

ሕዝብን በተለያዬ መንገድ ወደ ግጭት እና 
አመጽ የሚመሩ ንግግሮችን ማድረግ ወንጀል 
እንደሆነ በመደበኛው የወንጀል ሕግም ይሁን 
የኮምፒውተር ወንጀሎችን ለመደንገግ በወጣው 
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በቀለ ገሠሠ (ዶ/ር) መጋቢት ፳፻፻፲፩ ዓ/ም

ኢትዮጵያን ማዳንና ማሳደግ ቀላል ነው

ወደ ገፅ 14 ዞሯል $

መንደርደሪያ፤

ዋና ዋና ችግሮቻችንን ጠንቅቀን እናቃለን 
ወይ? አይመስለኝም። የዛሬዉ ጥያቄ ቅድሚያ 
የቅንጦት ነዉ ወይስ የመኖር? እኔ የመኖር 
ይመስለኛል። የሚያዋጣንን ትግል እያካሄድን 
ነዉ ያለነዉ ወይ? አይመስለኝም። ችግር 
ፈጣሪዎች ከሆን የሕዝቦቻችን ጉዳት አይባባስም 
ወይ? ካለጥርጥር። የዉድ አገራችንን ሉዓላዊነት 
ማስጠበቅ እንችላለን ወይ? ካለጥርጥር። 
የሕዝባችንን ደህንነት ማስጠበቅ እንችላለን 
ወይ? ካለጥርጥር። በአገራችን ዘላቂ ዕድገት 
ማምጣት እንችላለን ወይ? ካለጥርጥር።

ስለዚህ እንስማማ ጎበዝ፤ ካለፉት አላስፈላጊ 
ጥፋቶች እንማር። በህብረት ቆርጠን እንነሳ፤ 
ሰላም ካለ በፈጣሪያችን ቸርነት የማንደርስበት 
መልካም ደረጃ አይኖርም። ስለዚህ የሚከተሉትን 
ቅን ሀሳቦች ዐይታችሁ የየድርሻችሁን ገንቢ 
ሚና እንድትጫወቱ በሕዝባችንና በፈጣሪያችን 
ስም አደራ እላችኋለሁ።

፩ኛ/ ያለን ፀጋና የተፈጥሮ በረከት

ቸሩ አምላካችን ሁሉን ነገር አሟልቶ ነዉ 
የሰጠን። በዓለም ሁሉ ዞሬ እንዳየሁት እንደኛ 
አገር የታደለ አላየሁም።  የምድራችን ስፋት 
ዬትየሌለ ነዉ። ከቆላ እስከደጋ ለግብርናና 
ለከብት እርባታ ተስማሚ አየርና መሬት 
አጎናጸፎናል። በወንዞቻችንና በሃይቆቻችን 
ብዛት ሀብታም አድርጎናል። በተሟላ የተፈጥሮ 
ሀብት ያሸበረቀች እጅግ የላቀች ቅድስት አገር 
ሰጥቶናል። ለዚህ ነበር ዉድ አገራችን ከራስዋ 
አልፋ ለሌሎችም የምትተርፍ የዳቦ ቅርጫት 
ናት እያልን በትምህርት ቤት ያደግነዉ። 
ሕዝባችን በደግነት፤ በሰዉ አክባሪነት፤ በእንግዳ 
ተቀባይነትና በታታሪነቱ የታወቀ ነዉ። ይሄ 
ሁሉ እያለን ነዉ የምንቸገረዉ፤ ‘የዐባይን ልጅ 
ዉሃ ጠማዉ’ እንደሚባለዉ።

፪ኛ/ በፊት ከገጠሙን ተግዳሮቶችና እንቅፋቶች 
መማር እንችላለን?

ያ ሁሉ ሀብትና ፀጋ እያለን ግን ዉድ 
አገራችን መድረስ ከሚገባት የእድገት ደረጃ 
ልትደርስ አልቻለችም፡፡ ደጋግሜ ለማስታወስ 
እንደሞከርኩት፤ ርሃብና ችጋር ቶሎ ቶሎ 
ይጎበኟታል፤ በቶሎም አይለቋትም፤ ሚሊዮኖች 
በየዓመቱ ይጠቃሉ፤ ሺህዎች ይሰደዳሉ፤ 
ለምን ብሎ መጠየቅ ተገቢ ጥያቄ ይመስለኛል፡
፡ ሰላምና እርጋታ በማዉረድ የተፈጥሮ 
ኃብቶቻችንን  ተንከባክበን ለመጠቀም ብንችል 
ኖሮ ምንኛ የዕድገት ደረጃ ላይ በደረስን ነበር፡፡ 
ከባድ እንቅፋቶች የሆኑን ብዙ የዉስጥና የዉጪ 
ኃይሎች ናቸዉ፤ በአጭሩ እንመልከት፡፤ 

ሀ) ዉስጣዊ ችግሮች

ዋናዉን ዉስጣዊ ችግር በአንድ ሀረግ 
ማሳጠር ይቻላል፤ የዲሞክራሲ ማጣት። 
በግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሥልጣን 
ወቅት ዘመናዊ ሕገ መንግሥት ወጣ፤ ብዙ 
ትምህርት ቤቶች፤ ኮሌጆች (ከነጥራታቸዉ)፤ 
ክልኒኮች፤ ሆስፒታሎች፤ ወዘተ ተገነቡ። የ5፤ 
5 ዓመት በመባል የሚታወቁት ብዙ የዕድገት 
ዕቅዶች/ፕላኖች ተዘርግተዉ ነበር። ዳሩ ምን 
ያደርጋል፤ የጎደለዉ አንድ ትልቅ ነገር ነበር፤ 
የዲሞክራሲና የመሬት ላራሹ ጥያቄ። በዘመኑ 
ንጉሠ ነገሥቱ ሁኔታዎችን አገናዝበዉ 
የሕዝቡን እሮሮ ሰምተዉ ፓርላማዉን 
በማጠናከር፤ የመሬት ይዞታን ቢያስተካክሉና 
ትንሽ ዲሞክራሲያዊ ለዉጥ ለማድረግ 
ቢሞክሩ ኖሮ ያ ሁሉ ዉድቀት ባልደረሰ 
ነበር። በ1950ዎቹ በእነ ብርጋዴር ጄነራል 
መንግሥቱ ነዋይ የተጀመረዉ ትግል ከባድ 
ምሣሌ ጥሎ አለፈ። ቀስ በቀስ የወጣቶች፤ 
የምሁራን፤ የገበሬዎችና የሠራተኞች 
ብሶቶችና ትግሎች እያደጉ በመምጣታቸዉ 
ምክንያት ረዥም የንጉሠ ነገሥቱ ዙፋናዊ 
አገዛዝ ሊያከትም በቃ።

የንጉሠ ነገሥቱ ዙፋን በወደቀበት ወቅት 
የተጠናከረ ተቃዋሚ የፖሊቲካ ፓርቲ 
ባለመኖሩ የሕዝቡ ትግልና ድል በወታደሮች 
ተቀማ። ነገር ግን ምንም እንኳን በእጁ 
ባለዉ ጠብ መንጃ አማካኝነት ሥልጣን ላይ 
ቢቆናጠጥም በጦር ኢኮኖሚ ዉስጥ እንኳን 
ሆኖ አንዳንድ መልካም ለዉጦች አሳይቶ ነበር። 
ነገር ግን ዲሞክራሲ እንደገና ታፈነ። ሕዝብ 
ለሚያሰማዉ የዲሞክራሲ ጥያቄዎች ምላሹ 
ርሸና ሆነ። በሂደቱም ደርግ በገዛ ኃጢአቱና 
በሕዝባችን የረጅም ጊዜ ቆራጥ ትግል ኃይሉ 
ተደመሰሰ።  ወጣቱና ሕዝቡ በተደጋጋሚ 
በጠየቀዉ መሠረት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል 
የተወከለበት ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት 
ቢመሰረት ኖሮ ወደ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር 
ግንባታ ሊያመራ በቻለ ነበር። አሁንም 
በድጋሜ ዕድሉ አመለጠን። ያንን በታሪካችን 
ተሰምቶ የማይታወቅ የሕዝብ (በተለይ 
የንፁሐን ወጣቶች) እልቂት አስከተለ።

ወያኔም ሲገባ ከደርግ የባሰ መንግሥት 
አይመጣም በማለት ብዙ ዜጋ በቀና ፊት 
ተቀብሏቸዉ ነበር። ‘የሚያጠግብ እንጄራ 
ከምጣዱ ያስታዉቃል’ እንደሚባለዉ 
ብዙዉ ነገር የተበላሸዉ ገና ከጅምሩ ነበር። 
በመጀመሪያዉ የለንደን ‘የሰላም’ ጉባኤ/
ኮንፈረንስ ላይ ሆነ ቀጥሎ በተቋቋመዉ የሽግግር 
መንግሥት ዉስጥ ኅብረብሄር የነበሩ የፖሊቲካ 
ድርጅቶች እንዲሳተፉ አልተፈቀደም። ሕገ 
መንግሥቱም ሲረቀቅ ሕዝብን አላሳተፈም። 
በተለይ የአማራዉ ሕዝብ እንደጠላት ተፈረጀ። 
ሥልጣን ላይ ከወጡ በኋላ በርግጥ ብዙ 
ግንባታዎች ተዘርግተዋል፤ ትልልቅ ፎቆችና 
ሰፋፊ መንገዶች ተሠርተዋል፤ በየክልሉ 
ብዙ ዩኒቬርሲቲዎች ተገንብተዋል። ሕዝቡ 
ግን ተረሳ፤ ተራበ፤ ተሰደደ፤ ተፈናቀለ። 

የአገር እድገት በፎቆች ብዛትና በመንገድ 
ስፋት ብቻ አይለካም። በተለይ የ1997ን 
የማያወላግድ የምርጫ ዉጤት ተቀብሉ 
ወያኔ/ኢሕአደግ ሥልጣኑን ቢያስረክብ ኖሮ 
ታሪክ በመሥራት ተመስግኖ፤ ለጥፋቶቹም 
ይቅርታ ተደርጎለት ተሸልሞ አገርም ሰላም 
ባገኘች ነበር። በኢትዮጵያ ምድር ታሪክ ራሱን 
ይደጋግማልና ይሄ ሊሆን አልቻለም። በዚህም 
ምክንያት እስከዛሬ ድረስ አገሪቷ ከባድ ጣጣ 
ዉስጥ ትገኛለች። ጎሣን ከጎሣ እያናከሱ 
ይገኛሉ። ሕዝብ በጉልበት ይፈናቀላል፤ ክፉኛ 
ይሰቃያል። የአገሪቷ ኅልዉና ራሱ ጥያቄ 
ዉስጥ እየገባ መጥቷል።

ለ) የዉጪ ወራሪዎችና ከፋፋዮች ጣልቃ 
ገብነት

የዉጪ መንግሥታት የየራሳቸዉን ጥቅም ብቻ 
ነዉ የሚያስቀድሙት። በመጀመሪያ በ16ኛዉ 
ክፍለዘመን ወደ አፍሪቃ የመጡት ሕዝቡን 
ለባርነት ለመዳረግ ነበር። ወስደዉ አስቆፈሩ፤ 
አሳረሱ፤ አሽከርና ገረድ አደረጓቸዉ። ቀጥለዉ 
ከኢትዮጵያ በስተቀር ሁሉንም የአፍሪቃ 
አገሮች የቅኝ ግዛቶች አደረጓቸዉ፤ ሀብቱን 
ሙጥጥ አድርገዉ ዘረፉት። በሁለተኛዉ 
የዓለም ጦርነት ኃይላቸዉ ሲዳከም ነፃነት 
ተገኘ፤ ሆኖም ግን አምባ ገነኖችን ሥልጣን 
ላይ በማስቀመጥ የእጅ አዙር ግዛትና ብዝበዛ 
ቀጠሉበት። ጣሊያን በአድዋና በማይጨዉ 
ሞከረችን።  ፖርቱጋሎች፤ እንግሊዞች፤ 
ፈረንሳዮች፤ ተርኮችና ግብጾችም አንጃብበዉብን 
ነበር። እንግሊዝ በተለይ በኤርትራ በኩል 
ብዙ የክፍፍል ሴራዎች ሠርታብናለች። ዛሬ 
አሜሪካኖች፤ ፈረንሳዮች፤ ቻይናዎችና ዐረቦች 
ቀይ ባሕርንና ህንድ ዉቅያኖስን የመቆጣጠር 
ሽኩቻዎች ዉስጥ ናቸዉ፤ እየተቆጣጠሩም 
ይገኛሉ። ስለዚህ ካለሕዝባችንና ከፈጣሪያችን 
በስተቀር ከዉጪ ንፁሕ ወዳጆች ይኖሩናል 
ብሎ መገመት ሞኝነትና ግብዝነት ነዉ።

፫ኛ/ ምን ማድረግ ይኖርብናል?

ሕዝባችንን ከመከራ፤ አገራችንን ከዉድቀት 
መታደግ ይኖርብናል። አገር ግን ለእኛ 
ብቻ ሳትሆን ለልጆቻችንና ለሚቀጥሉትም 
ትዉልዶች መትረፍ ይኖርባታል። 
ወንድሞቻችን፤ እህቶቻችን፤ አባቶቻችንና 
አያቶቻችን ደማቸዉን አፍስሰዉ አጥንታቸዉን 
ከስክሰዉ በነፃነት ያቆዩዋት ቅድስት አገር 
በሁላችንም ትብብር ህልዉናዋ ተረጋግጦ አብባ 
ለዘለዓለም እንድትኖር ለማድረግ  ኃላፊነቱ 
የሁላችንም መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል። 
ስለዚህ የሚከተሉትን እርምጃዎች ብንወስድ 
ሁላችንም አቸናፊዎች እንሆናለን፤ ካለዚያ 
ሁላችንም ተጎጂዎች እንሆናለን። ይሄ ደግሞ 
የሚበጀዉ ለሴይጣንና ለዉጪ ወራሪዎችና 



20

 ቅፅ. 1 - ቁ.5  ሚያዚያ 2011

 (ከገጽ 30 የዞረ)ነፃ ፈቃድ...
ግን” ሲል ደግሞ እውቀትን እየሰጠው ነው፡
፡ ሁሉ አይጠቅምህም፡፡ ለምን? ቢባል ሞት 
አለበት አይጠቅምህም ያጠፋሃል ማለት ነው፡፡ 
ይህ ደግሞ እውቀት ነው እንጂ ህግ ወይንም 
ስርአት አይደለም፡፡ ስለዚህ አዳም ኤደን ገነት 
ውስጥ ሳለ ነፃ ፈቃድ ነበረው፡፡ 

በነፃ ፈቃድ ጽንሰ ሐሳብ እግዚአብሔር 
መንገድን እንጂ አስገዳጅ ትዕዛዝን አይሰጥም፡
፡ የእግዚአብሔር ነፃ ፈቃድና የሙሴ 
ትዕዛዛት ልዩነት እንዳላቸው ማወቅ አለብን፡
፡ በመጀመርያ ደረጃ እግዚአብሔር ነፃ ፈቃድን 
የሰጠው ኃጢአትን ለማያውቀው ለአዳም 
ሲሆን ሙሴ ደግሞ ትዕዛዛዊ ህግን የሰጠው 
በኃጢአት ለወደቀው ሰው ነው፡፡ ልዩነቱ 
ከማንነት ይጀምራል፡፡ ነፃ ፈቃድ ከማንነቱ 
የኃጢአት ዘር ለሌለበት ማንነት ሲሰጥ፣ 
ትዕዛዛዊ ህግ ግን ከማንነቱ ኃጢአተኛ ለሆነ 
ሰው ተሰጥቷል፡፡ እናም ነፃ ፈቃድ ማለት 
የውስጥ ማንነቱ ነፃ ለሆነ አዳም በውጪ ካለው 
ክፋት ራሱን ጠብቆ ይመላለስ ዘንድ የተሰጠ 
የፈቃድ አይነት ነው፡፡ ትዕዛዛዊ ህግ ማለት 
ደግሞ የውስጥ ማንነቱ በኃጢአት ለተመረዘ 
ሰው ኃጢአቱ ገዝፎ መረን እንዳይወጣ እንደ 
ልጓም የተሰጠ የህግ አይነት ነው፡፡ ታድያ 
እግዚአብሔር ለአዳም ፍሬውን አትብላ ሲለው 
መልካሙን መንገድ እያሳየው እንጂ ትዕዛዛዊ 
ህግ እየሰጠው አልነበረም ማለት ነው፡፡ “በገነት 
ካለው ዛፍ ሁሉ ትበላለህ” ነበር የተባለው 
እንጂ ገደብ አበጅቶ አትብላ የሚል ትዕዛዛዊ 
ህግ አልተሰጠውም፡፡

     እንግዲህ አዳም በነፍሱ ውስጥ የትኛው 
በልጦ እንደገዛው ስንመለከት፡- ሞት ስላለበት 
ክፉ የሚያሳውቀውን የዛፍ ፍሬ መብላት 
አይጠቅምም የሚል አንድ እውቀት አለ፡፡ 
ሁሉ ተፈቅዷል የሚል ሌላ እውቀት ደግሞ 
አለ፡፡ እዚህ ጋር አዳም ነፃ ስለሆነ ለወደደው 
መገዛትና መፍቀድ መብቱ ነው፡፡ በፈቃዱም 
ሞትን መረጠ፡፡ ስለዚህ ሰው ይህን ነጻ 
የሚባለውን ፈቃዱን ሲነጠቅ ደግሞ የምርጫ 
ፈቃድ የሚባለው ላይ ወደቀ፡፡ 

የምርጫ ፈቃድ ማንነቱ በተጽዕኖ ስር ሆኖ 
ከራስ የሚነሳ የፈቃድ አይነት ነው፡፡ አዳም 
ሞትን የሚያሳውቅ የተባለውን ፍሬ ከበላ በኃላ 
የመጣ የፈቃድ አይነት ነው፡፡ የምርጫ ፈቃድ 
ስብዕናው ይሻለኛል፣ ያዋጣኛል፣ ይህ መልካም 
ነው ብሎ የሚወስንበት ወይንም የሚመርጥበት 
ነው፡፡ ሁለት ነገር ይቀመጥለታል፡፡ እርሱም 
ተፅእኖ ያደረገበትንና የበለጠበትን ይመርጣል፡
፡ ሁለቱንም መምረጥ ግን አይችልም፡፡ 
አለመርጥም የሚባል ነገርም የለም፡፡ ከሁለት 
አንዱን የመምረጥ ግዴታ አለበት፡፡ ስለዚህ 
ተፅዕኖ ሆነ ማለት ነው፡፡ 

የምርጫ ፈቃድን (Self-will) ትርጓሜ በስፋት 
ለማወቅ ወደ ዘፍ 3 መሄድ አለብን፡፡ ዘፍ 
3 ላይ አዳም ከተፈቀደለት ዛፍ መካከል 
ብትበላው ሞትን ትሞታለህ የተባለውን በነፃ 
ፈቃዱ ለመብላት በመወሰኑ “አዳም ክፉና 
ደግን ለማወቅ ከእኛ እንደ አንዱ ሆነ” ተባለና 
የምርጫ ፈቃድ ተሰጠው፡፡ ከዚህ በኋላ ግማሽ 
ማንነቱ በክፉ የተያዘው አዳም በተጽዕኖ ስር 
በምርጫ ፈቃድ ሆነ፡፡ 

ክፉና ደጉን ስለማወቅ ስናጠና እውቀት 
በየትኛውም ሁኔታ መረጃ ሲሆንና ህይወት 
ሲሆን ይለያያል፡፡ ታድያ የእግዚአብሔር 
እውቀት በመረጃ መልክ ሲሆን የአዳም እውቀት 
ግን ክፉን በህይወት በመካፈሉ ነው፡፡ አዳም 
የነበረው መረጃ ክፉና ደግን ከሚያሳውቀው 
ዛፍ አትብላ የሚል ነበር፡፡ 

ስለዚህ አዳም ፍሬውን ከበላ በኋላ ክፉ 
የህይወቱ ግማሽ ክፍል ሆኗል፡፡ ለዚህ ነው 
ሐዋርያው ጳውሎስ “በስጋዬ የሚኖር ክፉ 
እንዲያድርብኝ አገኛለሁ” የሚለው፡፡ በሮሜ 
7ʼ18 ላይ ሲያብራራ “የማልወደውን የማደረግ 
ከሆነ ያንን የማደርገው እኔ አይደለሁም በእኔ 
የሚያድር ኃጢያት ነው” ይላል፡፡ 

2. የምርጫ ፈቃድ 

አንድ ሰው ህይወት ውስጥ የሚመጣው 
በግፊት፣ በመነሳሳት፣ በተፅዕኖ ነው፡፡ ሰው 
ከጨከነ ብቻ ነው በምርጫ ፈቃድ የወደደውን 
ማድረግ የሚችለው፡፡ ለምሳሌ፡- እነ አብርሃም 
በሚኖሩበት ዘመን እንደነበረው አለማት 
በእግዚአብሔር ቃል እንደተፈጠሩ እነርሱም 
በቃልና በእምነት እንደኖሩት የምርጫ 
ፈቃዳቸውን ለመጣላቸው ለእግዚአብሔር 
ቃል አስገዝተው እንደኖሩት ማለት ነው፡
፡ ልክ ጨክነው ፈቃዳቸውን ሲያስገዙ 
ህይወታቸው ከቃል ጀመረች፤ ከቃል ተነሳች፡
፡ ለምሳሌ፡- ሎጥ በኖረበት ጊዜ በዘመኑ 
በነበረው የግብረ ሰዶም ኃጢአት ሰው ሁሉ 
ረክሶ እና የወደደውን በሚያደርግበት ጊዜ 
ሎጥ ከመጣው የእ/ር ቁጣ ያመለጠው ጻድቅ 
ነፍሱን አስጨንቆ ከአሳባቸውና ከድርጊታቸው 
ጋር ባለመስማማቱ ነበር፡፡ (ጻድቅ ሎጥም 
በመካከላቸው ሲኖር እያየና እየሰማ ዕለት ዕለት 
በዓመፀኛ ሥራቸው ጻድቅ ነፍሱን አስጨንቆ 
ነበርና በዓመፀኞች ሴሰኛ ኑሮ የተገፋውን ያን 
ጻድቅ ከዳነ፣ 2ኛጴጥ2፣7-8)

ሰለዚህ ሰው በምርጫ ፈቃድ ለመኖር 
ላመነበትና ለገባው ነገር መጨከን አለበት፡፡ 
ሲጨክን ደግሞ ህይወቱ ከቃል ይጀምራል፡፡ 
ምን ማለት ነው? ሲባል ሰውየው ሊታሰር፣ 
ሊገረፍ ይችላል ነገር ግን ላመነበት ቃል 
ሲጨክንነ እርሱ ያመነበትና የወደደው ነገር 
በፈቃዱ በኩል አልፎ ይገለጣል፡፡ ሰለዚህ ሰው 
በምርጫ ፈቃድ ለመኖር ላመነበትና ለገባው 
ነገር መጨከን አለበት፡፡ ሲጨክን ደግሞ 
ሕይወቱ ከቃል ይጀምራል፡፡ በምርጫ ነው 
የሚኖረው ማለት በተፅዕኖ ነው የሚኖረው 
ማለት ነው፡፡ 

 የምርጫ ፈቃድን በምሳሌ ብናየው አንድ 
ጊዜ የውሾች ውድድር ነበርና የውሻው 
ባለቤት ውሾቹን ያወዳድርና ሰዎችን ቁማር 
በማጫወት ገንዘብ ያገኛል፡፡ ይህ ሰው 
በአንዱ ሳምንት አንደኛው ውሻ እንዲያሸንፍ 
ያደርገዋል፣ በሁለተኛው ሳምንት ደግሞ 
ሌላኛውን ውሻ፡፡ ይህ ጉዳይ የገረመው አንድ 
ሰው መጥቶ የውሾቹን ባለቤት ሚስጥሩን 
ይጠይቀዋል፡፡ የውሾቹ አሳዳጊ እንደዚህ ብሎ 
መለሰ “በአንደኛው ሳምንት ለአንዱ በሚገባ 
ስመግበው በሁለተኛው ሳምንት ደግሞ 
ሌላኛውን በደንብ እመግበዋለሁ፡፡ በደንብ 
የተመገበው ውሻ የሳምንቱ አሸናፊ ይሆናል 
ብሎ መለሰለት፡፡ ውሾቹ ፉክክሩ ውስጥ ሲገቡ 
በጣም የበላው ውሻ በጣም ሃይል ይኖረዋል፡

፡ ያልበላው ደግሞ ይደክማል ማለት ነው፡
፡ ስለዚህ አሁን ውሾቹ ተጣልተው ሳይሆን 
የሚሸናነፉት በበሉት ምግብ መጠን ልክ ነው 
ብሎ መለሰለት፡፡” በምርጫ ፈቃድ ውስጥ ነን 
ማለት ልክ እንደዚህ ምሳሌ በተፅዕኖ ስር ነን 
የሚበልጠው ነው የሚገዛን ማለት ነው፡፡ 

የምርጫ ፈቃድን እንደው በምርጫ ደረጃ 
ምርጫ እንበለው እንጂ እሱም እውነት 
አይደለም በውስጡ ባርነት አለው ምክንያቱም 
ፈቃድ ሁሉ ከኃይል አንፃር ስለሚተረጎም፡
፡ ለመውጣት ፈቅጃለሁ፣ ፈቃዴ ግን 
የሚፈፀመው እንደ ኃይሌ መጠን ነው፡፡ 
ምክንያቱም ተነስቼ ከወጣሁ የሚሆን ነገር 
አለ፡፡ ይህ ነገር እንዳይሆን የፈቀድኩትን 
እንዳልኖር የሚያደርጉ አስገዳጅ ኃይሎች 
ደግሞ አሉ፡፡ ክፉ የሚባለው ነገር አስገዳጅ 
ኃይል አለው፡፡ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር 
“መልካምን ማድረግ ስፈልግ መልካም 
ማድረግ አልችልም” አለ ለምን? ፈቃድ 
አለኝ፡፡ መልካምን ማድረግ ግን የለኝም አለ፡
፡ ፈቃድ እያለህ መልካም ማድረግ እንዴት 
የለህም ሲባል የሚያስገድደኝ ሌላ ህግ አለ፤ 
ሌላ መርህ አለ ይለናል፡፡ እኔ ሳልሆን በእኔ 
ላይ የሚኖር ፈቃዱን በእኔ አድርጎ የሚፈፅም 
አለ ማለት ነው፡፡ 

ሰው አንድን ነገር ማድረግ ስለቻለ ፈቃድ 
ያለው ይመስለዋል፡፡ ነገር ግን ነገሩን መፈፀም 
የቻለው በእርሱ ፈቃድ ልክ ስለሆነ ነው እንጂ 
ተፅዕኖ ለማድረግ የሚፈልግ ሌላ ሃይል 
ስለሌለ አይደለም፡፡ ነገር ግን በእርሱ ፈቃድ 
ከፍ ያለ ቢመጣበት ምንም ፈቃድ ቢኖረው 
ማድረግ አይችልም፡፡ 

3. ቅጽበታዊ ፈቃድ (Accidental will)

ይህ የፈቃድ አይነት እውቀትን፣ ስልጣንን 
ሳይጠይቅ እንደአመጣጡ የሚገለጥ የፈቃድ 
አይነት ነው፡፡ የስብዕናውን ፈቃድ አልፎ 
የሚገለጥ ፈቃድ አይነት ነው፡፡ ያለ እቅድ፣ 
ያለ ሀሳብ በጊዜ ሳይወሰን በድንገት የሚመጣ 
ፈቃድ ነው፡፡ ስለዚህ የፈቃድ አይነት መፅሐፍ 
ሲናገር “ሴት በጫካ ብትደፈር አመነዘረች ብለህ 
እንዳትገድላት” ይላል፡፡ ምክንያቱም እንደጎርፍ 
የመጣ የሌላ ፈቃድ ነው የገዛት እንጂ የእርሷ 
ፈቃድ የለበትም፡፡ የእርሷ ፈቃድ በደፋሪው 
ፈቃድ ስር ወድቋል፡፡ እሷነቷ መርጦና ወስኖ 
አይደለም ነገሩ የተፈፀመው፡፡ ክስተታዊ 
ፈቃድ ማለት በአጋጣሚ የሚፈጠሩ ክስተቶች 
ወይንም ፈቃዶች የስብዕናውን የፈቃድ አላማ 
ያላካተቱ ሆነው ወደ መገለጥ ሲመጡ ማለት 
ነው፡፡ የቅጽበታዊ ፈቃድ ከእቅዳችን ውጪ 
የሆነ ፈቃድ ሲደርስብን ነው፡፡ ለምሳሌ፡- አንድ 
ሰው ቁጭ ብሎ ሌላ ስራ እየሰራ እሳት ተነሳ 
ቢባል ሰውየው ሀሳቡ አይደለም፤ የሰውየው 
እቅድ ውስጥ የለም፤ በዚህ ነገር ላይ ዝግጁ 
አይደለም፡፡ ነገር ግን ከሰማው ነገር በመነሳት 
አጥር ወይ በር ሰብሮ ሊወጣ ይችላል፡፡ 
ሰላም በሆነ ጊዜ ይህንን አድርግ ቢባል ግን 
አያደርገውም፡፡ ከእርሱ ውጪ የሆነ ክስተት 
ፈቃዱን ተቆጣጠረው ማለት ይሄ ነው፡፡   
ይቀጥላል…
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 (ከገጽ 3 የዞረ)እሹሩሩ... የኢሕአዴግ...
 (ከገጽ 9 የዞረ)

ሃላፊነት ነው። ስለሆነም
ህዝቡ መንግስት የአገሪቱን ፀጥታ 
እንዲያስከብር ጠንክሮ መጠየቅ፣ መታገልና 
ማስገደድ፤ ህዝቡ በየአካባቢው በመደራጀት 
የአካባቢውን ፀጥታ መጠበቅና ግጭቶች 
እንዳይነሱ መከላከል፣ ከአጎራባች ህዝብ ጋር 
መልካም ግንኙነት መቀጠል፣ ለጋራ ደህንነት 
መተባበር፤ በፖለቲካ አስተሳሰብ፣ በሃይማኖት፣ 
በባህልና በዘር ልዩነት የሚራገቡ ቅስቀሳዎችን 
ማስወገድ፤ ይህንን ልዩነት የሚሰብኩትን 
እንዲያቆሙ ማስገደድ፤ በተፈጠረው ቀውስ 
የተፈናቀሉትን ማቋቋም፣ ራሳቸውን እንዲችሉ 
ማድረግ፤ የአገሪቱ ኤኮኖሚ አደጋ ላይ ስለሆነ 
ምርት እንዲጠናከር፣ ገበያ እንዲስፋፋ፣ የህዝብ 
ግንኙነት እንዲሳለጥ ማድረግ። የምርት 
ቋማት ላይ የሚደረግን ጥቃት መከላከል፤ 
በባህላችንም፣ በእምነታችንም ያልነበረውን 
እየተለመደ የመጣውን ጭካኔ ማውገዝና 
መከላከል ያስፈልጋል
መንግስት ኦነግን እሽሩሩ የሚልበት እንቀልባ 
እስኪበጠስ በትዕግስት ስንጠብቅ አገራችንን 
እናጣታለን። ዛሬ መንግስት የምንለው ሃይል 
የጠራ አቋም ወይንም አቅም ያለው አይመስልም። 
አቋሙ ሆነ አቅሙ የህዝቡን ፍላጎት ማካተት 
የሚችለው ህዝባዊ ትግሉ ሲቀጥል ነው። 
አሁን “ፖለቲከኛ” ነኝ የሚለው አማተርም 
ሆነ ህዝቡ የለውጥ ሃይል ከሚባለው አካል 
ብዙ ይጠብቃል። ጨርሶ ስህተት ነው። እነዚህ 
ሰዎች በህዝብ ትግል ተገድደው አገልጋይነቱም 
ሰልችቷቸው ትግሉን ተቀላቀሉ እንጂ 
በተፈጥሮአቸው የለውጥ ሃይል አይደሉም። 
በህዝብ ሙቀትና ጭብጨባ የጀመሩት 
እስክስታ ከውስጣቸው የመነጨ አለመሆኑን 
ተግባራቸው እያሳየን ነው። ዋናውን ስራቸውን 
ትተው አሁንም ድቢ እየመታን እንድናጂባቸው 
እንጂ ስህተታቸውን እንድንነግራቸው ፍላጎት 
እያሳዩ አይደለም። ቀዝቀዝ ስናደርግ ሲቆጡና 
ሲደናገራቸው፣ እልፎ እልፎም የከፈሉትን 
መስዋዕትነት ሊሰብኩን ይዳዳቸዋል። 
ልጆቻቸው በስናይፐር ከተገደሉባቸው ወላጆች 
ወይንም ጥፍራቸው በፒንሳ፣ ብልታቸው 
በሃይላንደር ከተጎተቱት በላይ መስዋዕት 
ከፍለናል ሊሉን ምንም አልቀራቸውም። ውሾን 
ያነሳ ውሾ ይሁን እንደሚባለው የትናንቱን 
ረስተን ወደ ወደፊት እንሂድ ያለን ህዝብ 
የዛሬ ጥፋታቸውን እንዲያርሙ ሊነገራቸው 
ሲሞከር ትናንት የሰሩትን “ገድል” ሊሰብኩን 
ይዳዳቸዋል። ህወሃትም የአስራ ሰባት ዓመት 
ገድልና የስልሳ ሺህ መስዋዕት ለሃያ ሰባት 
ዓመት ሰብኮ አልጨረሰውም። አላሳመነንም። 
ከህዝብ የተደበቀ መስዋዕት ሆነ ወንጀል 
የለም። አንበሳ ጦጣን “ነይ ውረጅ አልበላሽም” 
ሲላት “አልበላሽምን ምን አመጣው?” ብላለች። 
“ትናንት ይህን አድርገናል” የሚል የውለታ 
ጥያቄ የዛሬን ስህተት አይሸፍንም።

አብይ ሆይ ያለምንም ዋስትና ከሰንሰለት 
የለቀቅከው ኦነግ ዛሬ ህዝብና አገር እያደማ ነው። 
አንተንና ጓዶችህን ለመብላት እንደማይመለስ 
ልቦናህ ያውቀዋል። የጊዜ ጉዳይ ነው። ትናንት 
በአንቀልባ እሹሩሩ የተባለው ኦነግ ዛሬ በመግዘፉ 
አንቀልባውን በጥሶ አዛዩን ሊያጠቃ ምንም 
አልቀረውም። አዝሎት ያመጣውን ያጠፋ 
እነደሆነ እንጂ ኢትዮጵያና ህዝቧ ራሳቸውን 
ለመጠበቅ ይገደዳሉ።

ድስት ለማማሰል ውጭ ውጪውን ተመልካች 
ተኮነሳ?

በተለይ በአዲስ አበባ አላስፈላጊ ግጭትና 
መተላለቅ በነዋሪውና በነጣቂዎች እንዳይፈጠር 
መንግሥትና የአዲስ አበባ አስተዳደር አውቆ 
መኝታን አቁመው እራሳቸውን መቀስቀስ 
ይገባቸዋል። በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባና 
አካባቢዋ ያለውን አለመረጋጋትና ጭንቀት 
ለመቅረፍም ሆነ የአዲስ አበባን ነዋሪ 
ለማረጋጋት ቀጥሎ የተመለከቱት ነጥቦች 
ተግባራዊ ይሆኑ ዘንድ እንጠይቃለን።

1. የከተማዋ ነዋሪ ሰላምና ደህንነት 
አሳሳቢ ደረጃ ሳይደርስ የህግ አስከባሪና ፖሊስ 
ኃይል የቅኝትና የጥበቃ ስራውን አጠናክሮ 
መጀመርና ሁኔታው እስኪረጋጋ መቀጠል 
አለበት።

2. በ“ሕገ ወጥነት” የተሠሩ ናቸው 
የተባሉ የመኖሪያና የንግድ ቤቶችን ማፍረስ 
መቆምና ከአሁን በኋላ ያለፈቃድ የሚሠሩ 
ቤቶች ላልተወስነ ጊዜ ማስቆም ያስፈለጋል። 
ዜጎች ቤት ሰርተው፣ መታወቂያ አውጥተው፣ 
መብራትና ውሃ አስገብተው፣ ለዓመታት 
ከኖሩ በኋላ “ሕገ ወጥ” ብሎ ማፍረስ የሕግ 
አግባብነት የለውም። ኗሪዎችም ሆኑ የከተማ 
አስተዳደር (መንግሥትመ ቢሆን) በሕግ 
ፊት እኩል ስለሆኑ ጉዳዩን አግባብ ወዳለው 
ፍርድ ቤት ወስዶ ከሳሽ የከተማው አስተዳደር 
ተከሳሽ ነዋሪው ማስረጃና መከራከሪያቸውን 
አቅርበው ፍትሕ መጠየቅ ይኖርበታል እንጂ 
የከተማው አስተዳደር እራሱ ከሳሽ፣ እራሱ 
ምስከር፣ እራሱ ባለማስረጃ ሆኖ የማፍረስ፣ 
ፍርድ መበየንና ማስፈጸም የዜጎችን ሕጋዊ 
መብት መጣስ ነው፤ በዚህ መንገድ እየተካሄደ 
መልካም አስተዳደር አይሰፍንም።

3. ከአዲስ አበባ ለሕዝብ ተወካዮች 
የተመረጡ እንደራሴዎችና በከተማው 
አስተዳደር ያሉ የሕዝብ ተወካዮች የሚወክሉት 
ሕዝብ እየደረሰበት ያለውን የመኖሪያና መነገጃ 
ቤቶቹ በከተማው አስተዳደር የሚፈርስበትን 
ተግባር መመርመርና ለሚመለከተው 
የመንግሥት አካል ማሳሰባና ሁኔታውንም 
በቀርብ መከታተል ይገባቸዋል።

4. አዲስ አበባ የፌደራል መንግሥቱና 
የኢትዮጵያችን ዋና ከተማ ስለሆነች 
ሁኔታዎች ወደ ሰላምና መረጋጋት 
እስኪያመሩ ድረስ ማንኛውም የአዲስ አበባ 
ይገባኛል ጥያቄ ላልተወሰነ ግዜ እንዲቆም 
ፌዴራል መንግሥቱም ሆነ የሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት መመሪያ መስጠትና ማስፈጸም 
ይኖርበታል። ዋና ከተማዋ አዲስ አበባን 
በሚመለከት የሚደረግ የባለቤትነት ጥያቄ 
እየተከሰተ ካለው የባሰ ውጥረትና የግጭት 
መንስሔነት አንጻር ማስቆሙ ወቅታዊ 
እርምጃ ነው።

5. በማንኛውም ጊዜና ቦታ በሚደረጉ 
“ሰላማዊ” የተባሉ ሰልፎች የሚታዩት 
መልእክቱን ከሚያስተላልፉ መፈክሮችና 
ንግግሮች እልፎ ድምጽ አልባም ሆነ ሌሎችን 
መሣሪያዎች ይዞ መገኘት የፍጥጫ፣ 
የማስፈራሪያና የሰላም አደፍራሽ ገጽታ በሕግ 

አስከባሪዎች መከልከል ይገባዋል።

ውድ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ!       

ኢትዮጵያ ሀገራችን እጅግ የመገነጣጠልና 
የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ ልትገባ 
እየተንደረደረች ነው። በአራቱም ማዕዘን 
ያለውን የዕለት ተለት ዘገባ ላደመጠና 
ለታዘበ የሕዝባችን እየዬ፣ ዋይታ፣ ጩኸት 
መጨረሻው ጥፋት እንዳይሆን ያሰጋል። 
በተለያየ ዘመናት ሀገራችንን ያጠቁ የውስጥና 
የውጭ ኃይሎች እንደነበሩ አንዘንጋ። ዛሬም 
ይህንን ሊደግሙ ያኮበኮቡ ሀገር በቀልና ባዕዳን 
ኃይሎችን ጥቃት ልንመክት የምንችለው በጋራ 
በመምከርና በመደራጀት መሆኑ አጠያያቂ 
ሊሆን አይገባውም። ዘርንና ቋንቋን ተገን ያደረገ 
ሥርዓት ካላበቃ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከቶም 
ልትቀጥል አትችልምና መሰባሰቡ ግድ ይላል። 
በአንዳንድ ዘረኛ ድርጅቶች አቀንቃኝነት አሁን 
የተያዘው አካሄድ ወገን ከወገን በማጋጨት 
ሀገራችን ኢትዮጵያን ለመበታተን ነውና 
በንቃት መከታተል አስፈላጊነቱን ልንጠቁም 
እንወዳለን። የ27 ዓመቱ የህወሓት/ኢሕአዴግ 
ሤራ ዛሬ የመጨረሻው ምዕራፍ መደምደሚያ 
ላይ ደርሷል። ይህ የጥፋት ተልዕኮ ሀገርም 
ሕዝብም ይዞ እንዳይጠፋ ቁርጠኝነት 
ይጠይቃልና በጋራ እንነሳ።

ሁሉም የኢትዮጵያ ጎሳዎች/ነገዶች 
ከኢትዮጵያችን የትኛውም ዘር ተገንጥሎ ሀገር 
መሆን እንደማይችል በመገንዘብ ከአንዳንድ 
አጥፊ የፖለቲካ ድርጅቶችና ሰባኪዎች ይልቅ 
አንድነታችንን በማጠናከር የምንተቃቀፍባት፣ 
የምንሳሳቅባት፣ የምንኖርባት ሀገራችንን 
በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ላይ መገንባቱ 
ጠቀሜታው ለኦሮሞው፣ ለትግራይ፣ 
ለአማራ፣ ለአፋር፣ ለኦጋዴን፣ ለሲዳማ፣ 
ለወላይታ፣ ለጉራጌ፣ ለጋምቤላ፣ ለሁሉም 
ጎሳዎች/ነገዶች ነውና “ዘራችን ኩራታችን” 
ብለን በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ሀገራችንን 
ኢትዮጵያ እናኑራት።   

አዲስ አበባ አይደለም ወለጋ፣ አርሲ፣ ከፋ፣ 
ኢሉባቡር፣ ባሌ ኦሮሞ የኢትዮጵያ፣ ወልቃይት 
አይደለም ትግራይ የኢትዮጵያ፣ ቅማንት 
አይደለም ጎንደር፣ ጎጃም፣ ወሎ፣ ሸዋ፣ አማራ 
የኢትዮጵያ፣ አፋር፣ ኦጋዴን፣ ሐረርጌ፣ 
አዋሳ፣ ሲዳሞ፣ ገሙጎፋ የኢትዮጵያ ሁላችን 
ሁላችን ኢትዮጵያ ናት ደማችን። በሀገራችን 
የመከራችን፣ የድህነታችን፣ የጉስቁላችን 
ነቀርሳ አምባገነን አገዛዞች እንጂ እምዬ 
ኢትዮጵያ አይደለችምና አሁንም እንሰዋላት። 
የሁላችንም እልውና አንዱ ከአንዱ እንደ 
ሸረሪት ድር የተሳሰረ ነውና አንዱን በጥሰን 
አብረን እንደምንወድቅ መገንዘብ ይኖርብናል። 
በሀሰት ቅስቀሳ፣ በ27 ዓመት የዘር ፖለቲካ 
የተመረዘውን የመገነጣጠል አደጋ ለማንም 
አይበጅምና “ዘራችን ኢትዮጵያ” ብለን 
የመነሳቱን ጠቀሜታ ደግመን እናሳስባለን። 
ከዋርካችን ኢትዮጵያ ተቀንጥሰን የምናተርፈው 
ኪሳራ ብቻ ሳይሆን በታሪክ ተጠያቂነትን 
ጭምር ነውና እየከረረ ለመጣው የዘረኝነት 
ጥፋት በር አንክፈትለት ስንል “አንድ ሀገር! 
አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” 
ድምጻችንን እናሰማለን።
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የቀቤና ... (ከገጽ 18 የዞረ)

 (ከገጽ 29 የዞረ)

የጥላቻ...

የቆጠራ ካርታ የተዘጋጀው? ማነው እንዲዘጋጅ 
ያዘዘው? ማን ነው የቀየረው? ለምን? የሚሉት 
ጥያቄዎች ህዝብ በአስቸኳይ እንዲመለሱለት 
የሚፈልጋቸው ጥያቄዎች ናቸው::
የቀቤና ወረዳ መንግስትና ህዝብ ጉዳዩ 
ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጥያቄውን 
ያቀረበ ቢሆንም እስካሁን ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ 
ለመፍታት የተንቀሳቀሰ አካል የለም:: የቆጠራ 
ጉዳዮችንና የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት 
ሃላፊነት የተሰጠውና የሚመለከተው የክልሉ 
ምክትል አስተዳዳሪ ሲሆን:- የደቡብ ክልል 
ምክትል አስተዳዳሪ ደግሞ ኤልያስ ሽኩር ነው:: 
ይህ ሰው በዞኑ የሚፈጠሩ ችግሮችንና በቀቤና 
ህዝብ ላይ የሚደርሱ ጭቆናዎችን በተዋናይነት 
እየመራ የነበረ በመሆኑ አሁንም ለችግሩ ትኩረት 
ሰጥቶ ይፈታል የሚል እምነት የለኝም::
የችግሩ መንስኤ የጉራጌ ዞን ሲሆን በህዝብ 
ቁስል ላይ እንጨት በመስደድ ከህግና ስርአት 
ውጭ ለዘመናት ሲያልመው የኖረውን:- ነገር 
ግን በህዝብ መሪር ተቃውሞ ሳይሳካ የቆየውን 
የከተማ የመስፋፋትና የአከባቢውን ህዝብ 
በመጨቆን ገበሬውን የማፈናቀል ራዕይ ማሳካት 
ነው:: ይህ እንደማይሆን ደግሞ የቀቤና ወረዳ 
ህዝብና አስተዳደር ቅሬታቸውን በማያሻማ 
ሁኔታ ለሚመለከታቸው አካላት በማቅረብ፣ 
የሚመለከታቸው አካላት ለችግሩ መፍትሄ 
የማይሰጡ ከሆነ በአከባቢው መጥፎ ነገር ሊፈጥር 
እንደሚችልና ይሄ ችግር ባልተፈታበት ሁኔታ 
ምንም አይነት ቆጠራ በወረዳው እንደማይካሄድ 
አሳውቀዋል:: 
ሆስዕና ቅርንጫፍ ሆነው የደቡብ ክልልን 
የቆጠራ ባለሞያዎችን እያሰለጥኑና እያስተባብሩ 
ያሉት አቶ ካሳሁን ስለጉዳዩ ተጠይቀው:- 
ከዚህ በፊት የቆጠራ ካርታው ሲዘጋጅ እነዚህ 
አምስት ቀበሌዎች በቀቤና በወረዳው ተካተው 
መሰራታቸውን አመልክተው አሁን በምን ሁኔታና 
እንዴት ከወረዳው የቆጠራ ካርታ ውጭ እንደሆኑ 
የሚያውቁት ነገር እንደሌለ አሳውቀዋል:: 
ኮሚሽኑ አስቀድሞ በጥናት ያዘጋጀውን የቆጠራ 
ካርታ የቆጠራ ሲስተሙ ላይ የመቀየር ተግባር 
እንዲህ በቀላሉ የሚታይ ስራ አይደለም ውስጡ 
በደንብ በፈተሽ ይገባዋል:: ይህ ሴራ የጉራጌ ዞን 
አመራሮችን ጨምሮ በክልልና በፌደራል ደረጃ 
የሚገኙ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተሳትፎ ጭምር 
ያለበት ጉዳይ እንደሚሆን አያጠራጥርም:: 
ምክንያቱም የሶፍትዌር ባለሞያንም የሚያሳትፍ 
በህዝብ ላይ የተሰራ ሸፍጥ ነው::
ሳይቃጠል በቅጠል እንደሚባለው የቤህራዊ 
የህዝብና ቤት ቆጠራ ኮሚሽን፣ ማአከላዊ 
እስታስቲክስ ኤጀንሲና የደቡብ ክልል የችግሩን 
አሳሳቢነት በመረዳት ቆጠራው ከመቀራረቡ 
በፊት መፍትሄ ሊያበጁለትና የቆጠራው ካርታ 
መጀመርያ ወደ ነበረበት ተመልሶ በግፍ ከቀቤና 
ወረዳ እንዲወጡ የተደረጉ ቀበሌዎች ለባለቤቶቹ 
እንዲመለሱ እየጠቆምኩ ለጹሁፉ ታአማኒነት 
የቆጠራ ካርታውን በምስል እያቀረብኩ በክቡር 
ጠቅላይ ሚንስትራችን ዶክተር አብይ የተጀመረው 
የለውጥ እርምጃ በፍጹም ወደ ደቡብ ክልል 
ዞኖች አለመውረዱን መረዳት የሚገባን ይሆናል:: 
ውድ አንባብያን የመጨረሻ በሆነውና የክፍል 3 
የዚህ ጹሁፍ ቆይታዬ በወልቂጤ ከተማ ህዝቡን 
በማፈናቀል የተዘረፉ መሬቶችንና የገበሬውን 
በደል ይዤላችሁ እመጣለሁ::
ቸር እንሰንብት!!

አዋጅ ላይ አሉ፡፡ እንዲሁም በርካታ ሕጎች 
ብሔርን፣ ዘርን፣ ሃይማኖትን፣ ጾታን፣ የፖለቲካ 
አቋምን መሠረት አድርጎ አድልኦ መፈጸም 
እንደማይቻል ተደንግጓል፡፡

ይህ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ የጥላቻ ንግግርን 
ወንጀል መሆናቸውን እና በሌሎች አስተዳደራዊም 
ይሁን ማኅበራዊ ጉዳዮች ላይ ብሔርን ወይንም 
ሃይማኖትን መሠረት አድርጎ በሚኖር ያልተገለጠ 
ውስጣዊ ጥላቻ ቢኖር እንኳን አድልኦ ማድረግ 
የተከለከለ መሆኑን ለማሳየት ነው፡፡

ከዚህ በተጨማሪም በርካታ ዓለማቀፍ ሰነዶችን 
ኢትዮጵያ ስላጸደቀች እነዚህ ስምምነቶችም 
የዘር፣ የብሔር፣ የሃይማኖት እና ሌሎች 
ነገሮችን ታሳቢ ያደረገ ማዳለት ስለሚከለክሉ 
ያው የአገራችን ሕጎች ናቸውና እነሱም አሉን፡፡ 
ነገር ግን ክልከከላው የወንጀል ስላልሆነ በወንጀል 
አያስቀጡም፡፡ በመሆኑም እነዚህ አገራዊም 
ይሁኑ ዓለማቀፋዊ ሕጎች የንግግር ነጻነት 
ወይንም መብት ፍጹማዊ ስላልሆነ በምን ሁኔታ 
እንደሚገደቡ፣ ከገደቡ ሲታለፍም ሊያስቀጡ 
መቻላቸውንም ነው ለመግለጽ የተሞከረው፡፡

ሕገ መንግሥቱን የሚጥሱ ሕጎች

ይህ በእንዲህ እንዳለ ሕገ መንግሥቱ ከጸደቀ 
ወዲህ ከላይ ከገለጽናቸው መሥፈርቶች ጋር 
የማይሔዱ በርካታ ድርጊቶች ወንጀል ሆነዋል፡
፡ ለምሳሌ የመንግሥትን ስም ማጥፋት፣ 
መንግሥትን መስደብ፣ አገራዊ አርማንና 
ባንድራን መስደብ፣ ሌሎች ሀገራትን፣ ዓለማቀፍ 
ተቋማትን፣ አርማዎቻቸውንና ባንድራዎቻቸውን 
መስደብና ስም ማጥፋት እና የሀገርን ደህንነት 
አደጋ ላይ የሚጥሉ ወታደራዊ እና ኢኮኖሚያዊ 
መረጃዎች ለጠላት ሀገር አሳልፎ መስጠት 
ወዘተ፡፡
በዓለም ላይ በሕገ መንግሥቷ የአገር ደህንነትን 
አደጋ ላይ የሚጥል መረጃም ቢሆን እንኳን 
ያልከለከለች ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን አትቀርም፡
፡ ይሁን እንጂ፣ ሕገ መንግሥቱ ላይ 
ከሰፈረው በእጅጉ በራቀ እና በተቃረነ ሁኔታ 
ባንድራን መስደብ፣የመንግሥት ስም ማጥፋት 
የመሳሰሉትን ወንጀል ሆነዋል፡፡ በየትኛውም 
አገር ደግሞ የሀገራትን የደህንነት ሁኔታ አደጋ 
ላይ የሚጥል መረጃን ለጠላት መንገርን ወይንም 
መግለጽን መከልከል ሕገ መንግሥታዊ ነው፡፡

በዚህ ረገድ ሕገ መንግሥታችን ከየትኛውም 
ዓለምአቀፋዊ የሰብአዊ መብት ሰነድ ይሻላል፡
፡ የብዙዎቹ መለኪያዎች በሕግ መደንገግና 
ለዴሞክራሲያዊ ማኅበረሰብ አስፈላጊ መሆን 
(Necessary for a democratic society) ሲሆኑ 
የሁለተኛውን መስፈርት አስፈላጊነቱን የመወሰን 
(margin of appreciation) በአብዝሃኛው 
የተተወው ለሚመለከታቸው ሀገራት ነው፡
፡ እነዚህ መስፈርቶች፣ እንደፈለጉ ለመፈንጠዝ 
የተመቹ ሲሆኑ በተቃራኒው የኢትዮጵያ ሕገ 
መንግሥት የመረጣቸው ደግሞ ጥብቅ እንዲሁም 
ለመለካት የማያስቸግሩ መስፈርቶችን ነው፡፡

ይሁን እንጂ ከላይ እንዳየነው መንግሥት አሁን 
ባለው አሰራር ከቀጠለ የጥላቻ ንግግርን በተለይ 
ብሔርን ከብሔር፣ አንድ የሃይማኖት ተከታይን 
ከሌላው ለማጋጨት የሚያነሳሱ፣ወይንም ጥላቻን 
በቡድኑ ላይ የሚነዙ ንግግሮች መከልከል 
አይሳነውም፡፡ ብዙ ያልተሳኑትን ሕጎች እንዳወጣ 

እና እስካሁንም ለመሻር የሚደረግ ፍላጎት 
አለመኖሩንም ጭምር ዐይተናል፡፡

የተጨማሪ ሕግ ወይንም ሥርዓት ሲያስፈልግ፤

ኢትዮጵያ፣ ከአሁን በፊት ስለ ሰብኣዊ መብት 
አፈጻጸሟ  ሪፖርት ስታቀርብ በተሰጣት ግበረ-
መልስ ውሥጥ የጥላቻ ንግግርን ወንጀል ማድረግ 
አንዱ ነበር፡፡ በበጎም ተቀብላው ነበር፤ ምንም 
እንኳን ሕግ ማውጣቱ ላይ እመርታ ባታሳይም፡፡

ስለምን ሕግ ያስፈልገናል ብንል በርካታ 
ምክንያቶችን ማንሳት ይቻላል፡፡ የጉዳዩ 
አሳሳቢነትም መንግሥትም የተረዳው ይመስላል፡
፡ በቴሌቭዥን የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲቀርቡ 
ተመልክተናል፡፡ በተለይ ደግሞ በማኅበራዊ 
ሚዲያ ስለሚተላለፉ እና ስለሚሰራጩ የጥላቻ 
ንግግሮችንም መጨመር ይቻላል፡፡

ይሁን እንጂ ይህንን ከሚያስፋፉት ውሥጥ 
አንደኛው መንግሥት ራሱ እንደሆነ ጥናቶች 
ያሳያሉ፡፡ አንዱን የመንግሥት አድራጎት ብቻ 
እንመልከት፡፡ እሱም መንግሥታዊ ፍረጃን 
ይመለከታል፡፡ እርግጥ ነው የአገራችን መለያ 
ከሆነ ቆይቷል፡፡  ነፍጠኛ፣ትምክህተኛ እና 
ጠባብ፣ የቀን ጅብ፣ ወዘተ የሚሉትን መጥቀስ 
ይቻላል፡፡

የንግግር ነጻነት ላይ ገድብ የሚጣለው 
ለዲሞክራሲያዊ ማኅበረሰብ ግንባታ ነው፡፡ 
ዴሞክራሲያዊ ማኅበረሰብ ደግሞ መቻቻል እና 
ብዙሃነት ከመለያ ባሕርያቱ መካከል ናቸው፡፡ 
መቻቻልን የሚያጠፋ እና ብዙሃነትን የሚቃረንን 
ንግግር ደግሞ ለዴሞክራሲያዊ ማኅበረሰብ 
ግንባታ ጠንቅ ነው፡፡ እንዲህ ዓይነት ንግግሮችን 
መረን እንዲለቁ ማድረግ  ውሎ አድሮ ራሱን 
ዴሞክራሲን ያጠፋል፡፡ ስለሆነም፣ ዴሞክራሲን 
ራሱን ከጥፋት ለመታደግ የዴሞክራሲ መገላጫ 
የሆነው የንግግር ነጻነት ላይ ገደብ መኖሩ በብዙ 
አገራት የተለመደ አካሄድ ነው፡፡
ለዴሞክራሲያዊ ማኅበረሰብ ግንባታ የሚያስፈልጉ 
ነገሮች ደግሞ ከአገር አገር ሊለያዩ ይችላሉ፡፡ 
ፈረንሳይ እና ቱርክ ሃይማኖታዊ የሆኑ ጉዳዮች 
ወደ መንግሥታዊ ተቋማት ብቅ ማለትን 
ለዴሞክራሲ እንደ ጠንቅ ያይቱታል፡፡
ጀርመን የናዚ እና የፋሽት አዝማሚያ፣ በስፔን 
ደግሞ መገንጠልን የሚያነሳሳ ወይም የሚደግፍ፣ 
በእስራኤል የአገሪቱን መኖር የማይቀበል ወዘተ 
ለዴሞክራሲያዊ ማኅበረሰብ ጸር እንደሆነ 
ይቆጠራል፡፡ ይሁንና እነዚህን ጉዳዮች አስቀድሞ 
በሕግ ማሳወቅን ይጠይቃል፡፡
ለማጠቃለል ያህል ረቂቅ አዋጁ በመጀመሪያ 
ደረጃ ቢያንስ ሕገ መንግሥቱን የማይጥስ መሆን 
ይጠበቅበታል፡፡ በመቀጠል፣ የጥላቻ ንግግርን 
በፊታዉራሪነት ሲያጋፍር የነበረዉ ራሱ 
መንግሥት ነዉ፡፡ ዜጎችን በወንጀል ለመቅጣት 
አስቀድሞ ሕግ ከማዉጣት፣ መንግሥት ራሱ 
ግልጽ ፖሊሲ መከተል፣ እስከዛሬ በሚሊዮን 
ቅጅ ያሰራጫቸዉን ጥላቻ ያዘሉ መንግሥታዊ 
ሰነዶቹን በኦፊሴል ማስወገድ እና ከጥቅም 
ዉጭ ማድረግ፣ ሕጻናት ሁሉ በሚማሩባቸዉ 
መጻሕፍት ዉስጥ የተሰገሰጉ የጥላቻ መልእክትና 
ጹሑፎች አስቀድሞ ማረም ወዘተ ያስፈልጋል፡
፡ መንግሥት የራሱን ኃላፊነት ሳይወጣ ወደ 
ሕዝቡ በመሮጥ የግዴታ ቀንበር 
ለመጫን መታተር፣ የሚወጣዉን ሕግ በሕዝብ 
ዘንድ ተቀባይነት ይኖረዋል ማለት ዘበት ነዉ፡፡
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አብርሀም አየለ

ለፋታ ንፉግ የሆነው ፓለቲካችን
የ1966 ዓ.ም. ለውጥን ተከትሎ አገሪቱን በጠቅላይ 
ሚንስትርነት ይመሩ የነበሩት ክቡር ፀሐፊ ትዕዛዝ 
አክሊሉ ሃ/ወልድ ስልጣናቸውን ከለቀቁ በኋላ 
በልጅ እንዳላካቸው መኰንን መተካተቸው ከአርባ 
አራት ዓመት በፊት የነበረው ትውስታ ነው፡፡ 
የተተኩት አዲሱ ጠቅላይ ሚ/ር ስልጣናቸውን 
እንደያዙና በቅጡም ሳይደላደሉ – ከግራ፣ 
ከቀኝ፣ ከኋላና ከፊት የተከተለው ተቃውሞና 
ሰላማዊ ሰልፍ አገሪቱን አረጋግተው አስተዳደራዊ 
አሰራራቸውን ለመዘርጋት ሁኔታዎች 
አልተመቻቹላቸውም ነበር፡፡ የተሰጣቸውን 
ኃላፊነት ለመወጣት፤ እንዲሁም ሕዝቡም ሆነ 
አገሪቱ የሚፈልጉትን ለውጥ ለማምጣት ‹ፋታ› 
እንዲሰጣቸው ተቃዋሚዎቻቸውን አበክረው 
ይጠይቃሉ፡፡ ከጊዜም በኋላ ‹ፋታ› የሚለው ቃል 
የፖለቲካ ስላቅ ከመሆን አላለፈም እንጂ፡፡

እንዳልካቸውን የሚሰማቸው አላገኙም፡
፡ የተቃውሞው አድማስ እየሰፋ በተለያዩ 
የህብረተሰቡ ክፍሎች ቀጠለ፡፡ ለዚህም ተቃውሞ 
ኢሐአፓ፣ መኢሶንና ሌሎችም የተቃዋሚ ቡድኖች 
በተቀጣጠለው ተቃውሞ ላይ ቤንዜን በመጨመር 
አጋጋሉት፡፡ ነገሩ ያላማረውና አመጣጡም ሆነ 
አመላካች ግቡ መልካም ሆኖ ያላታየው እውቁ 
ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ ዋና አዘጋጅ በሆነበት 
አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ‹ማንም እየተነሳ ቱግ 
ማለቱን ትቶ አርፎ ስራውን ይስራ› የሚል 
አስተያየት ሰነዘረ፡፡ ከዚህ ሀሳብ በተፃራሪ የቆሙት 
የወቅቱ ‹ተራማጆች› ጋዜጠኛው የሰጠውን 
ምክር አዘል አስተያየት በማጣጣል ‹እርስዎንና 
መሰሎችዎን ያስደንግጥ እንጂ ..›በሚል ሀተታ 
የተያዘው የለውጥ ሂደት የዘመናት የትግል 
ውጤት እንደመሆኑ እየተጋጋለ እንደሚቀጥል 
በተለመደው በራሪ ወረቀት ይገልጻሉ፡፡ ፋታ 
የጠየቁት ጠቅላይ ሚኒስተር ጥያቄያቸው ሰሚ  
ባለማግኘቱ ‹የዘመናት  የትግል ውጤት› የሆነው 
መንፈስ አሸንፎ እሳቸውም እስር ቤት ይገባሉ፡፡ 
ከዚያም የሆነውና የምናውቀው ሆነ፡፡

ነገሩን ለማሳጠር የዚሁ እንቅስቃሴ ድምር 
‹ደርግ› የሚባለወን ዲያቢሎሳዊ ስብስብ ለስልጣን 
አበቃ፡፡ በዚሁ ስብስብ የተገደሉትን የሁለቱን ሊቀ 
መናብርት ማለትም የሌ/ጀነራል አማንና የብ/
ጀነራል ተፈሪ ባንቲን የስልጣን ዘመን በመቀነስ 
ቀሪውን የደርገ ቆይታ ሌ/ኰሎኔል መንግሥቱ 
ኃ/ማሪያም ደርግ ወደ መቃብር እስከተሸኘበት 
ድረስ ፈነጩበት፡፡ ኢትዮጵያ በታሪኳ አይታ 
የማታውቀውን የእርስ በርስ እልቂት በመሪ 
ተዋናይነትም አስተናገዱ፡፡ ጨካኙ መንግሥቱ 
በጭፍጨፋቸው የቀራቸው የህብረተሰብ አካል 
አልነበረም፡፡ ሕፃኑ፣ ወጣቱ፣ ጎለምሳው፣ 
ተማሪው፣ ወታደሩ ሰራተኛው ፆታና እድሜ 
ሳይለዩ ፈጁት፡፡ ለስልጣናቸው ማብቃትና 
ለሳቸውም አገር ጥሎ መፈርጠጥ ዋናውና 
አንኳር ምክንያት ይሄው ገደብ የለሽ ግድያቸው 
እንደሆነ ምንም አያጠራጥርም፡፡

‹ፋታ› ወደተነፈጉት ጠቅላይ  ሚ/ር 
እንዳልካቸው  መኰንን እንመለስ፡፡ በወቅቱ እኝህ 
ሰው በነበራቸው የትምህርትና የሥራ ተሞክሮ 
ሁኔታዎች ተመቻችቶላቸው ስራቸውን ቀጥለው 
ቢሆን ኖሮ – የነጭና ቀይ ሽብር ተብሎ ስም 

የወጣለት እልቂት ይካሄድ ነበር? ከኤርትራ 
ጋር የተካሄደውና ለብዙ ወገኖች (ኢትዮጵያም 
ኤርትራም) እለቂትና ለአገራቱም መድህን 
ሊሆን ይችል የነበረው የኤኮኖሚ ውድመት 
ይፈፀም ነበር? ለዚች ደሃ አገር በተለያየ መልኩ 
ቤዜ ሊሆኑ ይችሉ የነበሩት የጦርና የሲቪል 
ባለስልጣናት እንዲሁም ወጣቶች በአሰቃቂ 
ሁኔታ ይገደሉ ነበር? በአጠቃላይ ለማስቀመጥ 
በሌ/ኰሎኔል መንግሥቱ ዘመነ መንግሥት 
የተካሄዱት ሌሎች ሰባአዊና ቁሳዊ ውድመቶች 
ተግባራዊ የማይሆኑበት እድል የሰፋ እንደነበር 
መገመት ይቻላል፡፡

አገራችን ወደአለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ስንመለስ፤ 
ወጣቱና አንደበተ ርትዕ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ጅማሯቸው መልካም ነው፡፡ በሂደት ሊያሻሽሎቸው 
የሚገቡ ጉዳዮች እንዳሉ ይታመናል፡፡ ሆኖም፤ 
በአጭሩ የስልጣን ዘመናቸው ብዙ አመርቂና 
አስደናቂ ተግባራትን አከናውነዋል፡፡ ይህንኑ 
በአጭር ለመግለጽ፤ በሕይወት እናገኛቸዋለን 
ብለን ያላሰብነውን የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ፣ 
በጦርነት ፍጥጫ የነበሩትን ኤርትራንና 
ኢትዮጵያን ሰላም እንዲያሰፍኑ፣ በተለያዩ 
የመካከለኛው ምስራቅ አገራት ሰባዐዊ መብታቸው 
ተጠሶ በአሰቃቂ ሁኔታ ይገኙ የነበሩ ወገኖቻችንን 
ከራሳቸው ጋር ይዞ በመምጣትና ከዚያም 
ህጋዊ በሆነ መልኩ መብታቸው እንዲጠበቅ 
ማድረግ፣ ሎሌች ሌሎችንም አድርገዋል፡፡ እኝህን 
መሪ ከማደንቅበት እንዱ ምናልባትም ዋናው 
ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊያን የሰጡትን ክብር 
ነው፡፡ ባለፉት አርባ ያህል ዓመታት የኖርንበት 
ድባብ፤ ቀይ ሽብር፣ ነጻ እርምጃ፣ እጅ ይቆረጣል፣ 
አስፈላጊው እርምጃ ይወሰዳል፣ ወዘተ እየተባልን 
የኖርን ዜጎች ዛሬ አገራችንና  ሕዝቧን ከፍ ከፍ 
የሚያደርግ መሪ ስናገኝ የፈጣሪ ፀጋ ነው ከማለት 
ውጭ ሌላ ምን ማለት ይቻላል?  አገራችን ሰላም 
የሰፈነባት ሆና ለዘመናት በማኅበራዊ ኑሯችን፣ 
በኤኮኖሚና በፖለቲካውም ምህዳር የተረጋጋች 
እንድትሆን ይህንን እድል በአግባቡና በሰከነ 
ሁኔታ ልንከባከበው ይገባል፡፡ ይህንንም ስናደርግ 
አግባብ በሆነና በሰለጠነ መንገድ አስተያየት 
በመስጠት መሆን እንዳለበት በማመን ነው፡፡

ጠቅላይ ሚንስትሩ ወደ ስልጣን ሲመጡ 
የተረከቧት አገር፤ በሚያሳዝን ሙስና 
የተዘረፈች፣ በሚያሰቅቅ ሁኔታ የሕዝቡ ሰባዓዊ 
መብት የተጣሰበት፣ ስልታዊ በሆነ መንገድ 
ሕዝቡ  በዘርና በጎሳ እንዲከፋፈል የተደረገበት፣ 
የውጭ ምንዛሪም ሆነ የአገሪቱ የፋይናንስ አቋም 
የተመናመነበት ምናልባትም የተሟጠጠበት 
እንደሆነ ግልጽ ነው፡፡ በሜቴክ፣ በሕዳሴው 
ግድብ፣ በልማት ባንክ፣ ባልተገለፀው ኤፈርትና 
በሌሎችም የደረሰውን ዝርፊያ ስንመለከት 
አገሪቱ አገር ሆና መቀጠሏም የሚገርም ሆኖ 
እናገኘዋለን፡፡ ይህን በመሰለ አቋም የምትገኝን 
አገር እንኳን በአንድ ዓመት ከዚህ በኋላ በሚገኙ 
ብዙ ጊዜያትም አንኳን ማስተካከል ከተቻለ 
የሚደነቅ ይሆናል፡፡

በተለያዩ  የአገራችን አካባቢዎች የመፈናቀልና 
የጦርነት ችግሮች አሉ፡፡ ይህም ለሃያ ሰባት 
ዓመታት የተዘራው የተንኮል አዝመራ ውጤት 

ለመሆኑ አማኝ መቁጠር አስፈላጊ አይሆንም፡
፡ ይህን ከመሰለው እኩይ ሰቆቃ ለመታደግ 
የምንወስዳቸው ርምጃዎችና የምንሰጣቸው 
አስተያየቶች እንዲሁም ምክር የሰከነና በጥበብ 
የታጀበ መሆን ይኖርበታል፡፡

የሶሻል ሚዲያውን ለጊዜው ወደ ጎን በማለት 
(በዚህ መድረክ ላይ የሚሳተፉት በአብዛኛው 
የአገራችንን ሰላም የማይፈልጉ ምንደኞች 
በመሆናቸው) አንዳንድ የቴሌቪዥን 
ጣቢያዎችና የግል ጋዜጦች/መጽሔቶች ላይ 
ወቅታዊ ሁኔታችን ባላገናዘበ መልኩ በጠቅላይ 
ሚኒስትሩና በአስተዳደራቸው ላይ የሚሰነዝሩት 
አንዳንድ አስተያየትቶች ከመስመር የወጡ ሆነው 
አግኝቼቻዋለሁ፡፡ የኢሳት የተወሰኑ ጋዜጠኞች 
የሚወረውሯቸው ቃላትና አስተያየቶች – ምን 
ነካቸው? ያሰኛል፡፡ አሁን አሁንማ ብዙ የኢሳት 
ወዳጆች የነበሩ ወዳጆቼ ‹አይ ኢሳት በቃኝ› ማለት 
ከጀመሩ ሰነባብተዋል፡፡ የጣቢያው አስተዳደርም 
በዚህ ጉዳይ ላይ ለህልውናው  መቀጠል 
ሊያስብበት ይገባል፡፡ አቶ ኤርምያስ ለገሰ ጠቅላይ 
ሚንስትሩ የኢንሳ ባልደረባ በነበሩበት ወቅት 
ይህን አደረጉ፣ ይህን ፈጸሙ እያለ ብዙ ለመናገረ 
ያደረገው ሙከራ አግራሞት ጭሮብኛል፡፡ 
የግለሰቡ አነጋገርና የሰውነት እንቅስቃሴ ሀሳብ 
የሚሰነዝር ብቻ ሳይሆን የተለየ ተልእኮ ያለው 
ያስመስላል፡፡ እንዲያው ነገርን ነገር  ያነሳዋልና 
ያገለገለወን ኢሕአዴግን ከመክዳቱ በፊት ራሱ 
በጻፈው ‹የመለስ ትሩፋት› ገጽ I ላይ ‹በኢሐዴግ 
የፖለቲካ ጎዳና በአባልነት፣ በመካከለኛና ከፍተኛ 
ካድሬነት ከ12 ዓመታት በላይ አገልግሏል› 
በሚል ተገልጾል፡፡ እንግዲህ ኢሕአዴግን 
ስናውቀው ካድሬ ማለትም ምን ማለት እንደሆና 
የአርባ ዓመታት ተሞክሯችን እንደሚነግረን አቶ 
ኤርምያስ በእነዚህ ጊዜያት ለኢትዮጵያ  ሕዝብ 
እርጥብ ቄጤማ እንዳላነጠፈለት የምንገነዘብ 
ይመስለኛል፡፡ ‹በሌላው ዓይን ውስጥ ያለውን 
ጉድፍ …..› እንዲል መጽሐፉ መጀመሪያ 
ራስንም መመርመር ጠቃሚ ይሆናል፤፤

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉበት ሁኔታ፤ የገናውን 
ዳቦ ያስታውሰኛል፡፡ የታወቁት ጠላቶቻቸው 
የማይሸርቡት ተንኮልና ሴራ የለም፡፡ ሊደግፎቸው 
የሚገቡት ደግሞ እንዲሁ የሆነውንም 
ያልሆነውንም እያነሱ ችግር አብቃዮች ሆነዋል፡
፡ ለእኝህ ሰው በተቻለ መጠን ድጋፋችንን 
ሳናቋርጥ፤  አስፈላጊና ጠቃሚ በሆኑ ጉዳዮች 
ላይ አስተያየት/ምክር እየሰጠን ወደቀናው 
መንገድ በጋራ ብንጓዝ አገራችንንም ወገናችንንም 
እንጠቅማለን፡፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ 
አህመድ ስልጣን በተረከቡበት እለት ከአደረጉት 
ንግግር የሚከተለውን በመጥቀስ ልሰናበት፤

‹በታሪካችን በተለያዩ አጋጣሚዎች አዲስ 
የፖለቲካ ምዕራፍ የመጀመር እድሎችን አግኝተን 
ብዙዎቹን በወጉ ሳንጠቀምባቸው አምልጠውናል፡
፡ አሁንም፣ ይህ የስልጣን ሽግግር አዲስ ምዕራፍ 
የምንጀምርበት ሌላ ታሪካዊ እድል ነው፡
፡ በመሆኑም በከፍተኛ ስሜት ልንጠቀምበት 
ይገባል‹
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 ከኖርዲክ እና ከእስካንዴነቪያን 
ዴሞክራሲ ምን እንማራለን?

በ
ርካታ የፖለቲካ ምርምሮችንና 
ጥናቶችን ስንቃኝ የ“ዴሞክራሲ” 
ሃሳብ ትልቁንና ማዕከላዊውን ሥፍራ 
መያዙን እንገነዘባለን። ዴሞክራሲ 
– ችግር (problem)፣ መፍትሄና 

(solution) ሂደት (process) ነች። በሃያ 
አንደኛው ክፍለ ዘመን ዴሞክራሲ የትምህርት 
ተቋማትና ዩኒቨርሲቲዎች ምርምርና ጥናት 
ከመሆን አልፋ ለፕሮፖጋንዳ ፍጆታ የዋለች 
ማደናገርያ ሆናለች። በዚህ ዘመን ብዙዎች 
ዴሞክራት ለመምሰል ይሞክራሉ። የሕዝብ 
ፍላጎትና ፈቃድ ደግሞ ዴሞክራሲን ሕጋዊ 
ማድረግ ነው። ይህን ፍላጎትና ፈቃድ በሥራ 
ላይ የሚያውለው ኃይል (power) በሥርዓት 
የመምራት ኃይል (the power to rule) 
የተቀናጀ የሕዝብ መንግሥት ነው።

ስካንዲኔቭያ የምንላቸው ሃገሮች ዴንማርክ፣ 
ኖርዌና ስዊድን ሲሁኑ ፊንላንድና፣ 
አይስላንድ፣ የፋሮ ደሴቶች Faroe Islands)፣ 
አላንድና ስቫልባርድ ደሴቶች (Aland Islands 
and Svalbard) እንዲሁም ጃን ማዬን (Jan 
Mayen)ሲጨመሩ ኖርዲክ ሃገሮች (Nor-
dic Countries) ይባላሉ። የስካንዴኒቪያን 
ሃገሮች ዴሞክራሲ የሰዎችን ቀልብ ከሳበ 
ቆይቷል። ዴሞክራሲ ፅንሠ–ሃሳብ ነች፣ 
ባይን አትታይም። ስለማትታየዋ ዲሞክራሲ 
ማውራት ደግሞ ቀላል ላይሆን ይችላል። 
ዴሞክራሲ እንዴት ነው የምትተገበረው? 
እንዴትስ ነው ማህበራዊ ለውጥ ልታመጣ 
የቻለችው? ዲሞክራሲን አስመልክቶ ገለጻዎቹ 
በርካታ ከመሆናቸውም በላይ አንዳንዶቹ 
በትክክል ያልተነገሩና ያልተጻፉ (impre-
cise) ሌሎቹ ተለዋዋጭነቷን (continuously 
changing) የሚያስረዱ ናቸው። ዴሞክራሲ 
መቻቻል ነች። ዴሞክራሲን ከሥር መሠረቱ 
ለማወቅ የስካንዴኒቭያን ምሁራን የትናንሽ 
ሃገሮችን የአብሮነት ባህል ሳይቀር ያጠናሉ። 
ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ዴሞክራሲን 
አስመልክቶ ሶስት ትላልቅ መጽሃፍ ለዕትመት 
በቅተዋል። ሁለቱ በእንግሊዝኛ ነው የተጻፉት 
(Koch & Ross eds. 1949, Lauwerys 
ed. 1958)። በተጨማሪም የስካንዴኒቭያን 
ዴሞክራሲ፣ በተለይም ደግምፕ ከፅንሰ–
ሃሳብነት ወደ ቁሳካልነት ተለውጦ በርካታ 
ማህበራዊ ለውጦችን ማምጣት ስለቻለው 
ምጣኔ–ኃብታዊው ዴሞክራሲ በበርካታ 
ጽሁፎች ለዕትመት በቅተዋል።

የስካንዴኔቪያውም ሆነ ባጠቃልይ የኖርዲክ 
ሃገሮች ዴሞክራሲ ከሌሎቹ የምዕራቡ ዓለም 
ዴሞክራሲ የተለዩ ባይሆንም በምጣኔ–ኃብት 

እድገት በተመጣጣኝ የሃብት ክፍፍል ዙርያ 
የጎላ ለውጥ ማምጣታቸውን ማንም አይክድም። 
ዴሞክራሲያቸው በሂደት ላይ ስለሆኑ 
ክርክሮችና ሙግቶች ይበዛሉ። የስካንድኔቭያ 
ዴሞክራሲ አርዓያ (model) ነች ሲባል “ፍፁም 
ነጥራ የወጣች” ነች ለማለት አይደለም። ይሁንና 
ግን የዴንማርክ፣ ኖርዌና ስዊድን ዴሞክራሲ 
ሌሎች እንደ ምሳሌ ሊወስዷቸው የሚገቡ በጎ 
ጎንኖች አሏቸው።

፩. ዴሞክራሲ ምንድን ነች? ዴሞክራሲን ስናስብ 
ሶስት ነገሮች ከፊታችን ድቅን ይላሉ። እነሱም 
– ተወካይ (ወኪል) (representative)፣ ህገ–
መንግሥታዊ (constitutional)፣ ፖለቲካዊ 
(political) የሚሉት ናቸው። የመራጩን 
ጉዳይ ሊያስፈጽም የሚችል ሃቀኛ፣ ትጉህና 
አደራ ተቀባይ ወኪል ከሌለ ዲሞክራሲን ማሰብ 
አይቻልም። ህገ–መንግስት ከሌለ ዲሞክራሲም 
የለም። ልበ ሠፊነት፣ ታጋሽነት፣ የመቻቻልና 
የመቀባበል ፖለቲካ ሳይሰፍን ዲሞክራሲ እያሉ 
ማውራት ውሃን ሲወቅጡ መዋል ነው። የሶስቱ 
አበይት ጉዳዮች ድምር የሆነችው ዴሞክራሲ 
ዋናው ተግባሯ “ሕዝብን አስማምታ የሁሉም 
– ለሁሉም – አገልጋይ የሆነ መንግሥት” 
መመስረት ነው። ሮበርት ዳህል የተባለው 
የስካንዴኒቭያ ምሁር“ዴሞክራሲ ማለት 
ድርጅት ለመመስረት አልያም ለመቀላቀል 
የሚኖረው ነጻነት፣ ሃሳብን የመግለጽ መብት፣ 
የመምረጥ መመረጥ መብት፣ ሙያዊ ብቃቱ 
ካለ መንግሥት መሥሪያ ቤት ውስጥ ማገልገል 
መቻል፣ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ድጋፍና 
ድምጽ የመሰብሰብ መብት፣ መረጃ የማግኘት 
መብት፣ ነጻና ሚዛናዊ ምርጫ፣ የመንግሥት 
ፖሊሲዎች በምርጫውና በሌሎች ጠቃሚ 
ሃሳቦች ላይ ብቻ እንዲወሰኑ ማድረግ ናቸው” 
ይላል።

ዴሞክራሲ ሂደት ነች። “ያለቀች፣ የነጠረች፣ 
በቂ” – የምትባል ዴሞክራሲ የለችም። አንድ 
ግለሰብ ተፈጥሮ ካደለችው ሙሉ ነጻነቱ ላይ 
ቆንጥሮ ለመረጠው የፖለቲካ ተቋም በአደራ 
ይሰጣል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ማዕከላዊውን 
የመንግሥት ኃይል ለመቆጣጠር በሃሳብ 
ይታገላሉ። ኃይላቸው የመረጧቸው ግለሰቦች 
ናቸው። በብዙሃን ምርጫ ሥልጣኑን 
የተቆጣጠረው ፓርቲ ወይም ፓርቲዎች 
መንግሥት ይመሠርታሉ። የመንግሥት 
ተቋማት ፖለቲካዊ ውሳኔ ያደርጋሉ። 
መንግሥት አደራ ተቀባይና አገልጋይ እንጂ 

በኖርዲክና 
ስካንዴኒቭያን 
ሃገሮች ውስጥ 
መንግሥት 

ማለት ማህበራዊ 
ጥቅሞችን 

መልሶ ለመራጮቹ 
ግልሰቦች እኩል 
ለማከፋፈል ንጹህ 
የፖለቲካ ሥራ 
የሚከውን አካል 

ነው።
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በዝባዥና ጉቦኛ አይደለም። በኖርዲክ ሃገሮች 
ውስጥ አንድ ግለሰብ ከሕጻንነቱ ጀምሮ 
ግብረገብንና የህግ የበላይነትን በቤቱ፣ በሕጻናት 
መዋያ፣ በትምህርት ቤት ሳለ ይማራል። 
ግለሰቦች የለበሱት ግብረገብነትና ሥነ–
ምግባር ሥልጣንን ለግል ፍላጎታቸው ማሟያ 
እንዳያደርጉ ኅሊናቸውን ይገዛል።

፪. ማህበረሰብ ምን ያህል ነው ዴሞክራሲያዊ 
መሆን ያለበት? ማህበረሰቡ ፖለቲካውንና 
ምጣኔ–ኃብቱን ለማያያዝ ዴሞክራሲን እንደ 
መርህ ይጠቀማል። “ዴሞክራሲ አትጨበጥም፣ 
ቢሆንም ግን ልቅ ልትሆን አይገባም” ይላሉ 
የስካንዴኒቭያን ሃገር ሰዎች። “ዴሞክራሲ 
በውዥንብርና ሃሰት ታምሳ ድንገት አስመሳይ 
ሰው እጅ ውስጥ ከገባች ማህበራዊ መብቶች 
ይደፈጠጣሉ” ብለው ይፈራሉ። ከአስመሳዮች 
የጠራችው የስካንዴኔቭያን ሃገሮች ዴሞክራሲ 
ጥንቃቄን አክላ ማህበረሰባዊና ኤኮኖምያዊ 
ጉዳዮችን እንደ ሰንሠለት አያይዛ የባህል፣ 
የትምህርትና የህግ ፖሊሲዎችን መስመር 
ታሲዛለች። መንግስት የሕዝቦች ነጻነት (liber-
ty) እንዲረጋገጥ የግለሰቦች ነጻነትና መብት ላይ 
ጥበቃ ይደረጋል። አንድ ግለሰብ በፖለቲካዊ 
ጉዳዮች ላይ በነጻነት ይሳተፋል። ይህም ማለት 
በሃገሪቱ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ግለሰቡ ወሳኝ 
ሚና የመጫወት ብቃቱን በንቃት ካላንዳች 
ፍርሃት ያንጸባርቃል ማለት ነው። ተሳትፎ 
ካነሰ “ጥቂቶች ደፋር (ተናጋሪ) –ብዙሃን 
ፈሪ (አዳማጭ)” ይሆኑና ፖለቲካ በማይገባው 
ሰው እጅ መዳፍ ውስጥ ትወድቃለች። ሰዎች 
ካላንዳች መሸማቀቅ፣ ይሉኝታና ማስመሰል 
የሚያደርጉት ንጹህ የፖለቲካ ተሳትፎ 
በዴሞክራሲ ስም የሚወሰልቱ አስመሳዮችንና 
ጭብጨባ ወዳድ ፖለቲከኞችን ገለል ያደርጋል።

በኖርዲክና ስካንዴኒቭያን ሃገሮች ውስጥ 
መንግሥት ማለት ማህበራዊ ጥቅሞችን መልሶ 
ለመራጮቹ ግልሰቦች እኩል ለማከፋፈል ንጹህ 
የፖለቲካ ሥራ የሚከውን አካል ነው። ፖለቲካ 
በስካንዴኒቭያን ሃገሮች ውስጥ ሥልጣን ላይ 
መወጣጫ ስውር ገመድ አይደለችም። እርግጥ 
ገመዷን ካልያዙ የፖለቲካ ሥራን ማካሄድ 
አይቻልም። ግለሰቦች እኩል ክህሎትና እውቀት 
ሊኖራቸውም አይችልም። ሰዎች ተመሳሳይ 
የሆነ ሲቪል፣ ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ኃብታዊና 
ማህበራዊ ግንዛቤ የላቸውም። የግለሰቡ ውስጣዊ 
ባህርይና የግንዛቤ ደረጃ እይታን ያለያያሉ። 
ፖለቲካ ችሎታን፣ ብስለትን፣ ትህትናን 
አርቆ አሳቢነትንና አስተዋይነትን ይጠይቃል። 
በኖርዲክና ስካንዴኒቭያ ሃገሮች ውስጥ እነዚህ 
ምግባሮች የሉተራን ፕሮቴስታንት ኃይማኖት 
አስተምርሆ ያስታጠቃቸው ዛሬ ባህል መስለው 
የሚታዩ በጎ ፍሬዎች ናቸው። የሆነ ሆኖ ግን 
አንድ ምሁር ፖለቲካውን ሲገልጹት “ድምጽ 
ይቆጠራል ግብዓት ይወስናል” ብለዋል (votes 
count but resources decide)። ፖለቲካ 
መሠሪ ካልሆነች ባለሙያ ነች። መሠሪ ፖለቲካ 
የግል ጥቅምን ማፈሻ አካፋ ነች። ባለሙያ 
ፖለቲካ ችግሮችን ከሥር መሠረቱ ተረድታ 
መፍትሄ ታዘጋጃለች። ባለሙያ ፖለቲካ 
እንክርዳዱን እየወረወረች የሚጠቅመውን 
ባማረ ሳህን ታቀርባለች፣ አቅም ካነሳትም 
ሕዝቡን ታወያያለች።

፫. በስካንዴኒቭያን ሃገሮች ውስጥ ዴሞክራሲ 
ምን ይዘት አላት? የፖለቲካ ተሳትፎና የሰዎች 
እኩልነት (participation and equali-
ty) የስካንዴኒቭያው ዴሞክራሲ አንኳር 
ጉዳዮች ናቸው። ዴሞክራሲ እንዲሁ ተወልዳ 
እንዲሁ አታድግም፣ ከፊት ለፊቷ የሚመጡ 
በርካታ ጣጣዎችን እየቀረፈች ነው ዘመን 
የምትሻገረው። የውስጥ መቆራቆሶችና ትርምሶች 
የደሞክራሲ ቀበኞች ናቸው። የእንግሊዝና 
የአሜሪካ የፖለቲካ ዴሞክራሲ ውጣ 
ውረዶች ለስካንዴኒቭያኖች ተሞክሮ ናቸው። 
ከከበርቴውም ሆነ ከኅብረተሰብዓዊው የምጣኔ 
ኃብት ሥርዓት ጠቃሚ ጠቃሚውን መርጠው 
በሥራ ላይ ማዋላቸው ስካንዴኒቭያኖቹን 
የእኩልነት ማህበራዊ–ዴሞክራሲ ፍሬ 
እንዲመገቡ አስችሏቸዋል። በማህበራዊ–
ዴሞክራሲ የሚታገዘው የምጣኔ ኃብት–
ዴሞክራሲ ወደትረፈረፈ ምርትና ወደተሻለ 
የኃብት ክፍፍል እያሸጋገራቸው ነው።

፬. የስካንዴኒቭያው ፖለቲካዊ–ዴሞክራሲ 
ምንድነው? የስካንዴኒቭያው ፖለቲካዊ–
ዴሞክራሲ ዋነኛ ዓላማው የፖለቲካ ባህሉን 
ማሳደግ ነው። ፖለቲካ በሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤቱ ወይንም ፓርላሜንት ውስጥ ህግ 
ሆኖ ይነደፋል። በመንግሥትነት የተሰየመው 
ይህን ህግ የሚያስፈጽመው ክንፍ (executive 
branch) ለፓርላሜንቱ ተጠሪ ነው። ይህ አካል 
ሥራውን በጥራት ካልሰራ የሕዝብ ተወካዩ 
ምክር ቤት ሊያስወግደው ይችላል (vote of 
non-confidence)። የህግ ተርጓሚ ተቋማት 
(judicial institutions) ለዴሞክራሲው 
ግንባታ ጉልህ ሚና ባይጫወቱም እንኳን 
ሲቪል መብቶችን ያስጠብቃሉ። ፖለቲካዊ–
ዴሞክራሲ ሕዝቡ የፖለቲካ ተሳታፊ እንዲሆን 
ታበረታታለች፣ ታነቃቃለች። በምርጫ ጊዜ 
ብቻ ተሳትፎን ማሳየት በቂ የፖለቲካ ባህልን 
አይገነባም። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ 
ስዊድንና ኖርዌ ውስጥ በአብላጫ ድምጽ 
ያሸነፉ ነጠላ ፓርቲዎች ወንበሩን የመቆጣጠር 
ዕድል ተቀናጁ እንጂ በስካንዴኒቭያን ሃገሮች 
አብዛኛውን ጊዜ ፓርቲዎች በጥምረት ሥልጣን 
ስለሚይዙ ፉክክሩና ተሳትፎው ከፍ ያለ ነው። 
ሕዝቡ ማንኛውንም ግልጋሎት ከሙስናና አድሎ 
ውጭ ከሆኑት ዞኖችና ክፍለ–ሃገሮች ያገኛል። 
የሕዝብ ተወካይ ምክር ቤቶች ሥልጣኑን 
ሰብስበው አይዙም፣ በተዋረድ ለተቋቋሙት 
መስተዳድሮች (local and regional gov-
ernments) ያከፋፍሉታል። በስካንዴኒቭያን 
ውስጥ ግብረገብና ፖለቲካ ጎን ለጎን ይሄዳሉ። 
መንግሥት በየተዋረዱ ያሉ መስተዳድሮችን 
በታማኝነት በቂ የራስ ገዝ ሥልጣን (au-
tonomy) ያስጨብጣቸዋል። እነዚህ አካላት 
ሥራቸውን በታማኝነት ይወጣሉ፣ ሕዝቡም 
ያከብራቸዋል። ይህን የመሰለው ሙሉ 
የሥልጣን ውክልና (delegation of power)
ፌደራላዊ ቅርጽ ከያዙ መንግሥታ ክንውኖች 
ለየት ይላል።

፭. ማህበራዊ–ዴሞክራሲ እንዴት ይገለጻል? 
ማህበራዊ–ዴሞክራሲ በቅንነትና በመልካም 
ስነ–ምግባር በሚከወን ሕዝባዊ ግልጋሎት 
ይገለጻል። ስነ–ምግባሩ በማህበራዊ ቡድኖችና 

ግለሰቦች መካከል ያለውን የመደብና አካባቢያዊ 
ልዩነት(class and regional differences) 
ያሟሟል። የስካንዴኒቪያው ሰዎች ተመሳሳይ 
(homogeneity) የመሆናቸው ጸጋ ሰላምን 
አስገኝቶላቸዋል። ስካንዴኒቭያኖች በቤትም፣ 
በመሥሪያ ቤትም ሆነ በስብሰባ ቦታ ላይ 
ባህርያቸው ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ነው። 
መቻቻል የማህበራዊ–ዴሞክራሲው ሁነኛ 
ነጸብራቆች ናቸው። ማህበራዊ–ዴሞክራሲ 
ከፖለቲካውና ምጣኔ–ኃብታዊው ዴሞክራሲ 
በቂ ውጤቶች እንዲፈልቁና መልካም ትስስሮች 
እንዲያድጉ ትጥራለች። ማህበራዊ–ዴሞክራሲ 
ባጭሩ መግባባት፣ መተሳሰብና መቻቻል 
ናቸው። ከጥርጣሬና ከለበጣ ውጭ የሆነው 
መልካም አንድነታቸው ያገኙትን በሰላም 
እንዲካፈሉ አድርጓቸዋል። የማህበራዊ–
ዴሞክራሲያዊ እሴቶች የሆኑት እኩልነትና 
ትብብር(equality and solidarity) ከፖለቲካዊ 
ጉዳዮች ይልቅ ትልቅ ግምት ይሰጣቸዋል። 
“የእኩልነት” መርኅ የፖለቲካ ሥራ ብቻ ሆኖ 
ከተተወ በቶሎ አይተገበርም። “እኩልነት” 
ማህበራዊ ተግባርም ነው። እኩልነትና 
አድሎ–የለሽ መልካም ቅርብርቦሽ (equal-
ity and equity) የስካንዴኒቭያው ሃገሮች 
ዓይነተኛ መግለጫ ነው። መልካም ባህርያት 
ለፖለቲካ ባህል እድገት አስተዋጾ አላቸው። 
የነቃ ተሳትፎ ከሌለ ዴሞክራሲ ትቀጭቻለች። 
ለዚህም ነው ተሳትፎና የሲቪል መብቶች 
መከበር ጎን ለጎን የህገ–መንግስት ጥበቃ 
የሚደረግላቸው። ዴሞክራሲ አሰስ ገሰሱን 
አትሰበስብም። ጥሩ ሃሳብ እንዳለ ሁሉ መጥፎ 
ሃሳብም አለ። ዴሞክራሲ ከተለያዩ አቅጣጫዎች 
የሚወረወሩ ሃሳቦችን ታበጥራለች። ዴሞክራሲ 
በማህበረሰቡ ውስጥ የሚንጸባረቀውን ማህበራዊ 
ሕይወት ትመዘናለች። ዴሞክራሲ – ግለሰቡ 
አንዳንዴ እንደግለሰብነቱ አንዳንዴ ደግሞ 
እንደ ማህበረሰብ አባልነቱ እርሷ የሰጠችውን 
ፍሬ ማጣጣሙንም ትገመግማለች። ከአራቱም 
አቅጣጫ የሚወረወረው ሃሳብ በጊዜና በሂደት 
እየተደመረ ለዴሞክራሲ እድገት አስተዋጾ 
ያደርጋሉ።

ስካንዲኔቭያ ውስጥ ዴሞክራሲ የፖለቲካ 
መሳርያ (political machine) አይደለችም፣ 
ይልቁንም ዴሞክራሲ ወደ ማህበራዊ–
ዴሞክራሲ (social democracy) የምታሸጋግር 
ግለሰቦች እጅ ለእጅ ተያይዘው የሚጓዙባት 
የአብሮነት ድልድይ ነች። የማህበራዊ–
ዴሞክራሲ መገለጫዎች፣ እኩልነት (equali-
ty)፣ የቦታ፣ የማንነት፣ የሰው ልጅ እኩልነት 
(equality of status)፣ የመወዳደር፣ የማወቅ፣ 
የመሳተፍ፣ ወዘተ፣ እኩልነት (equality of 
opportunity)፣ እንዲሁም እከሌ እከሌ ሳይሉ 
እኩል የማስጀመር (equality of starting) 
ግቦች ናቸው።

፮. የስካንዴኔቪያ ምጣኔ–ኃብታዊ ዴሞክራሲ 
ምንድነው? ጂዮቫኒ ሳርቶሪ (Giovanni Sartor) 
የተባለው ምሁር “ምጣኔ–ኃብታዊ ዴሞክራሲ 
ማለት ተመጣጣኝ የኃብት ክፍፍልና በምጣኔ 
ኃብቱ ላይ እኩል የመወሰን መብትን(redis-

ወደ ገፅ 31 ዞሯል $



26

 ቅፅ. 1 - ቁ.5  ሚያዚያ 2011

 (ከገጽ 13 የዞረ)

የጎፋ ወጣቶች...

እምነቶችን፣ ሃይማኖቶችንና አሠራሮች 
እንዲፈትሹና እንዲጠይቁ በማበረታታቱ ፍርድ 
ቤት በቀረበበት ያለውን አስገራሚ ንግግር 
ማስታወስ ለዘንድሮው ወጣት መልዕክት 
አለው፦ "ያልተፈተሸ፣ ያልተፈተነ፣ ያልተሄሰና 
ያልተጠረጠረ ሕይወት ሊኖሩት ያልተገባና 
ባይኖሩትም የማውቆጭ ሕይወት ነው (The 
unexamined life is not worth living)። 
የሶሻሊዝም አብዮተኛ፥ አይሁዳዊው ጄርመናዊ 
Social Philosopher ካርል ማርክስም 
የሕይወት ፍልስፍናው 'ጥርጣሬ' እንደ ነበረ 
የሕይወት ታሪኩ ያረጋግጣል። ኢትዮጵያዊ 
ወጣቶች እምነቶቻቸውን፣ አመለካከቶቻቸውን፣ 
ባለ ሥልጣናትንና የተለመዱ አሠራሮችን 
ሁሉ መጠየቅ (challenge ማድረግ) እና 
መፈተሽ አለባቸው። ወጣቱ ሌላው ወገኑ 
ሲሰቃይና ሲጨቆን ዝምታውን የሚመርጥ 
ከሆነ የራሳቸው እምነትና አአስተሳሰብ 
ትክክለኛነት ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ይህን 
የማናደርግና ስሕተቶቻችንን የማናርምና 
የማንማርበት ከሆነና ራሳችንን በየጊዜው 
የማንፈትሽ ከሆነ ትክክለኛውን አሠራር ማን 
እንደሚሠራና የትኞቹም አሠራሮች ትክክል 
እንደ ሆኑ ስለማናውቅ ነገሮችን የምንፈፅመው 
በደመነፍስና በእውር ድንብር ይሆናል። Let 
us challenge our beliefs and actions.

 

3. የምንፈልገውን ዓይነት ሰው ሆነን መገኘትና 
ለምንፈልገው ለውጥ ራሳችን መለወጥ

(Being the change we wish to see in 
the world)

ማሃትማ ጋሃንዲ "ለውጥና አብዮት 
ከራስ ይጀምራል" ብሎ ነበር። ፍትሃዊ፣ 
ዲሞክረሲያዊና ምቹ ዓለም ከፈለግን 
የምናገኘው በሥራና ራሳችንን በመለወጥ 
እንጂ በምኞት አይደለም። ፍትሃዊ፣ ሃቀኛና 
ምቹ ዓለም ከፈለግን እነዚህን ነገሮች እኛው 
መጀመር አለብን። ለውጥ የምንፈልግ ከሆነ 
ራሳችን ተለውጠን መገኘት የግድ ነው።

4. ንቃተ-ህሊናችንን ማሳደግ፣ ለብቻችን 
ማሰብ መቻልና የቡድንና የአቻ ጫናን መቀነስ

(Being independent thinkers and em-
powering self agency and self esteem)

ራሳችንን ለማሳደግ ከምንም በላይ ውጤታማው 
መንገድ ራስን በተከታታይ ጥያቄዎች (pro-
voking and probing/follow-up ques-
tions) ማጣደፍና ለራስም አጥጋቢ ምላሾችን 
ለመስጠት መጣር ነው። እኛ ሁላችንም 
የአስተሳሰቦቻችን ውጤቶች ነንና የምናስበው 
ትክክል ሲሆን የምንኖረው ልክ ይሆናል። 
የምናወራው፣ የምንኖረው፣ የምናነሳው፣ እና 
የየራሳችንን የዓለም እይታ (world view) 
የምንገነባው በአስተሳሰቦቻችን ነውና ደህና 
አሳቢ ለመሆን ራሳችንን ማለሠልጠን አለብን። 
ለብቻችን ማሰብ ማለት ለነገሮች ልቦቻችንንና 
ጭንቅላቶቻችንን ክፍት አድርገን፣ ተቃራኒ 
አሳቦችንም ጭምር በመታገስና በምክንያት 
መሞገት ማለት ነው። የኢትዮጵያ አምባገነኖች 

ወጣቱን ኃይል የሚፈሩት ወጣቱ ውሸት 
ስለማያወራና በእውነት ስለማይደራደር ነው።

5. ዓላማ መር መሆንና መጨረሻችንን 
ከጅምሩ ማየት መቻል (Standing firm for 
Something and being purpose driven)

ሮዛ ፓርክስ፦ "የማትወድቅለት አንድ 
ነገር ከሌለህ ለሁሉም ነገር ትወድቃለህ" 
ትል ነበር። ስለዚህ የኢትዮጵያ ወጣቶች 
የማይደራደሩበትና በነፍስ ተወራርደው 
የቆሙለት አንድ ነገር ሊኖራቸው ይገባል። 
ለምሳሌ፦ የሰብዓዊ መብቶች መከበር፣ 
የዲሞክረሲ መረጋገጥ፣ የነፃነትና የሠላም 
ዋስትና። ወጣቶች የትኛውንም የመብት 
ጥሰት፣ ረጅም የሥልጣን ጊዜን፣ የዘረኝነት 
ፖለቲካን፣ የጥላቻና የፍርሃት ድባብን 
ሳይታገሱ አምርረው መታገል አለባቸው።

6. ከሌሎች ተመሳሳይ ዓላማ ካላቸው ወጣቶች 
ጋር ትሥሥር መፍጠር፣ የላቀ የቴክኖሎጂ 
አጠቃቀምና የአደረጃጀት ስልቶችን ማወቅ 
(Peer/professional networking, ad-
vanced technology uses and organiza-
tional strategy)

ከአቻ ወጣቶች ጋር መተሳሰርና የጋራ ግንባር 
መፍጠር ወጣቶችን በግል ከመጥቀሙም 
በላይ ለፖለቲካ ዓላማና ማኅበረሰብ ማንቂያና 
የሰዉን ንቃተ ህሊና ከማዳበር አኳያ ከፍተኛ 
ሚና ይጫወታል። የፖለቲካ ተሳትፎን 
ለማሳለጥ፣ እንዲሁም ውጤታማ የምናብና 
የገሃድ ኅብረተሰብን (virtual and ac-
tual communities) ከመፍጠር አንፃር 
ዘመናዊ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም አቻ የለሽ 
ጠቀሜታ አለው። ከአምባገነን ፓርቲዎችና 
መንግሥታት ለመገላገልና የየአገራቱን ቀናት 
ውብ ለማድረግና ለማሸነፍ፥ ብሎም የሰብዓዊና 
ፖለቲካዊ መብቶች ለማጋገጥ የወጣቶች 
አደረጃጀቶች የመሪነት ሚና አላቸው።

7. ለድምፅ አልባዎች ድምፅ መሆንና 
ለታፈኑት መሟገት (Becoming voice for 
the voiceless)

በአገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች የታፈኑ፣ 
ያልተሰሙ፣ ያልተወከሉ፣ በየምርጫ ሰሞኑ 
ድምፃቸው የሚዘረፍባቸው ብዙ ሚሊዮኖች፣ 
በየማረሚያ ተቋማት ታጉረው የተረሱ 
የፖለቲካ እሥረኞች፣ ወዘተ አሉና ወጣቱ 
ዛሬም ለእነዚህና በአዲስ መልክ ያለ ፍርድ 
ቤት ውሳኔ በየዕለቱ የታሳሪውን ቁጥር 
ከሚያሻቅቡ ወጣቶች ጎን መቆም አለባቸው። 
ለአገራዊው ለውጥ የታገሉና በገዳዮች በግፍ 
የታሠሩ የሳውላ አካባቢ ወጣቶችም ድምፃቸው 
እንዲሰማ ሌሎች ወጣቶች አሁንም ሠላማዊ 
ትግላቸውን መቀጠል ይጠበቅባቸዋል። 
ሙስና፣ በሥልጣን መባለግ፣ አልተጠያቂነትና 
አገራዊ የመንግሥት አሠራር ግልፅነት 
መጥፋት የአገሪቱ መገለጫዎች በመሆናቸው 
የአገሪቱ ወጣቶች እነዚህን ጉዳዮች በተመለከተ 
ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ማሰማት 
አለባቸው።

8. ተስፋ አለመቁረጥና በዘላቂነት መታገል 
(Perseverance and consistence)

ወጣቶች የትዕግሥትን ኃያልነት፣ 

የቁርጠኝነትን፣ የዓላማ ፅናትንና የተስፋ 
አለመቁረጥን ትርጉም በቅጡ ማወቅ 
አለባቸው። በ1941 ዓ/ም የእንግሊዝ ጠቅላይ 
ሚኒስትር የነበረው Winston Churchill 
ለወጣት ተማሪዎች ባደረገው ንግግር በራሱ 
ቋንቋ ብሎት የነበረው፦ “Never give in. 
Never give in. Never, never, never, 
never — in nothing, great or small, large 
or petty — never give in, except to 
convictions of honour and good sense. 
Never yield to force. Never yield to 
the apparently overwhelming might of 
the enemy" ነበር። ይህም በቀጥታ አማርኛ 
"አትተዉ፣ አትሸነፉ፣ በትልቅም ሆነ በትንሹ 
ተስፋ አትቁረጡ፣ ለማያሳምናችሁና መልካም 
ስሜት ለማይሰጣችሁ ነገር እጅ አትስጡ፣ ዛሬ 
ለምታዩት አስፈሪ ጠላታችንም ቢሆን እጅ 
አትስጡ፣ በተለይም ለጉልበተኛ አትንበርከኩ" 
እንደ ማለት ነው።

6

Written by Aynalem Tadesse

ታዲያ የጎፋ ልጆች እሥራቱና እንግልቱ 
ቢሰለቻቸውና ቢያስዝላቸው ይፈረድባቸዋልን? 
አይፈረድባቸውም፥ ነገር ግን ዛሬም ለዝለታቸው 
የሚታዘዘው መድኃኒት ሌላ ትግል ነው። 
ስፖርት ላስዛለው ሰውነት የሚመከረው ቤት 
መቀመጥ ሳይሆን አሁንም ሌላ ስፖርታዊ 
ልምምድ ነውና ለፖለቲካውም ዝለት (Politi-
cal apathy) መድኃኒቱ የፖለቲካ ትግል ነው። 
ያለ መራር ትግል ዲሞክረሲን የተጎናፀፈ አገር 
በታሪክ መዛግብት አልተጻፈም፥ አምባገንንም 
የሚገረሰሰው በምኞት ሳይሆን በትግል ነው። 
የታሰሩ ወጣቶች ጀግኖቻችን ናቸው፥ እነሱ 
በአሥሮች ሲቆጠሩ በሺሆች ለሚቆጠሩት 
ለሌሎች ወጣቶች ነፃነት ሲሉ ብዙዎች 
የየራሳቸውን ኑሮ ሲያጐሳቁሉና ሲያመሰቃቅሉ 
ጥቂቶች ደግሞ መስዋዕት ሆነዋልና።

ነፃነትን ለሕዝቡ የሚሰጥ ቸር መንግሥት 
ኖሮ አያውቅም፥ ነፃነትን ሕዝቡ ከመንግሥት 
ይቀበላል እንጂ መንግሥት አይሰጠውም። 
የፖለቲካ ዝለትን በእርግጥ ልንዋጋው 
እንችላለን? አዎን፤ በመነጋገርና በመመካከር፥ 
እርስ በርስም በመተሻሸትና በማዋዛት የፖለቲካ 
ዝለቱ በቅርቡ ይለቀል።

ፍትህ በግፍ ታስረው ማረሚያና ፖሊስ ጣቢያ 
ላሉ፣ ምህረት ላጡና ለሚሰቃዩ የጎፋና በቶ 
ወጣቶች!

ሰዋዊ ክብርና ዕውቅና ለዛሬው አንፃራዊ 
ነፃነት በራሳቸው ነፍስ እንኳን ለጨከኑ የጎፋ 
ወጣቶች (ጎዝዳዎች)!

Can we really rebuke ‘Political Apathy’ 
among the youth in Gofa?

ጤና ይስጥልኝ

ዓይናለም ነኝ።
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ደኢሕዴን ያለ ሕወሓት ሳንባ

የ
ሕወሓት ታጋዮች ለዲሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ግንባታና የልማት ምኞት 
ኖሮአቸው ጫካ ገብተው ሲታገሉ 
ቆይተው ትግሉ እየቀናቸው ሲመጣ 
ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ብሔረሰባዊ 
የፖሊቲካ ድርጅቶችን በመፍጠር 

የአራት ብሔራዊ ድርጅቶች ግንባር የሆነውን 
ኢሕአዴግን በመመሥረት ሥልጣን መያዛቸው 
ይታወቃል፡፡ ከአራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች ውጭ 
ያሉ የብሔረሰብ ድርጅቶች እስከዛሬ ድረስ 
የኢሕአዴግ አጋር/ደጋፊ ድርጅቶች ተብለው 
የተወሰነ የመንግስት ኃላፊነት ሥልጣን 
ቦታዎች እየተሰጣቸው የቆዩት ናቸው፡፡ ነገር 
ግን ድርጅቶቹ በሕወሓት የበላይ ተመልካችነት 
ድጋፍ መደረጉ የማይካድ ነው፡፡ ኢሕዴግ 
በልማቱ በርካታ ለውጦችን ማስመዝገቡ 
ባይካድም በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታዉ 
ግን ከአምናው ለውጥ በፊት አለተሳካለትም 
ማለት ይቻላል፡፡ አማራጭ የፖሊቲካ ፓርቲን 
በዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ማሳተፍ 
ይቅርና ሕወሓት በብሔረሰብ ያደራጃቸው 
የፖሊቲካ ድርጅቶችም ቢሆኑ በሕወሓት 
ፍልስፍና የበላይነት ተቀፍድደው ስለቆዩ 
በውስጣቸውም ዴሞክራሲዊነት በተገቢው 
ሳይገነባ ቆይቷል፡፡
ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ስንመጣ ኢሕአዴግ 
ስልጣን ሲይዝ የደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ከ56 
በላይ ብሔረሰብ ያለው በመሆኑ ሕወሓቶች 
ለአመራር እንዲመቻቸው የብዙ ብሔረሰብ 
ፖሊቲካ ድርጅቶች ግንባር የሆነውን ደኢዴግን 
በመመሥረት በሞግዝትነት እያስተዳደረ ከቆየ 
በኃላ የብሔረሰብ ፖሊቲካ ድርጅቶችን በማዋሄድ 
ሕብረ-ብሔራዊ የሆነውን ደኢሕዴንን አቋቋሙ፡፡ 
ነገር ግን ደኢሕዴን እስከ ለውጡ ማግስት ድረስ 
በሕወሓት የበላይ ተመልካችነት ሥር ሆኖ በራሱ 
ሳንባ ሳይተነፍስ መቆየቱ ነው የሚያስገርመው፡፡ 
የደኢሕዴን የቀድሞ ካድሬዎች ስለድርጅታቸው 
ጉዳይ ስኔየር የሕወሓት ካድሬዎችን ሳያማክሩ 
ውሳኔ ለማስተላለፍ ሲቸገሩ ቆይተዋል፡፡ 
ነፍሳቸውን ይማርና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር 
መለስ ዜናዊ የየዕለቱን የደኢሕዴን እንቅስቃሴ 
መረጃ እየተቀበሉ እንደሚመሩት ብዙዎች 
ይስማሙበታል፡፡ አቶ መለስ ከሞቱ በኃላ ደግሞ 
በምትካቸው ሥልጣን የተሰጣቸውን ጠ/ሚ 
ኃይለማሪያም ደሳለኝ ከደኢሕዴን በመሆናቸው 
የሕወሓት ካድሬዎች በዙሪያቸው ሆነው ከበዋቸው 
እንደጋሪ ፈረስ ያደርጓቸው እንደነበረ የአደባባይ 
ምስጢር ነው፡፡ አቶ ኃለማሪያምን በሥራቸው 
ለመደገፍና በቅንነት ያላቸውን ልምድ ለማካፈል 
ብቻ ቢሆን መልካም ነበር፡፡ ነገር ግን ነገሩ 
አንዳንዶቹ የሕወሓት ካድሬዎች በአቶ መለስ 
ዜናዊ ጊዜ ብዙ ላልተሳካላቸው ሀብት ምዝበራ 
ለማመቻቸትና አብዛኛውን የውሳኔ ሰጭነት 
መብቶችን በእጃቸው አድርገው ለይስሙላ ጠ/ሚ 
አድርገው ለማቆየትና የደኢሕዴን ካድሬዎችም 
ከሕወሓት ፍልስፍና ወጣ ካሉ አፍንጫቸውን 
ይዘው ወደ መስመር የሚያስገቡት ራሳቸው 
ሆነው ለመቆየት ነው፡፡ ለነገሩ በአብዛኛው 

ያሰቡት ተሳክቶላቸዋል ማለት ይቻላል፡፡ አቶ 
ኃይለማሪያም በግላቸው አቅም የሚያንሳቸው 
አልነበሩም፡፡ ይህንም ከዚያ በፊት በነበራቸው 
ጌዜ በደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል በነበራቸው ኃላፊነትና ወደ 
ማዕከል ከተወሰዱ በኃላ የውጭ ጉዳይ ሚ/ርና 
ም/ጠ/ሚ ሆነው በሰሩበት አሳይተዋል፡፡ ሆኖም 
የሕወሓት ካድሬዎችን ከፊትና ከጎን ሳያቆሙ 
የመስራት በራስ መተማመን አልነበራቸውም 
ለማለት ያስደፍራል፡፡ በዚህ ምክንያት ሌሎችም 
የደኢሕዴን ካድሬዎች ከሕወሓት ካድሬዎች 
ይሁንታ እየጠበቁ የራሳቸውን በኢሕአዴግ 
ብቸኛ ሕብረ-ብሔራዊ የፖሊቲካ ድርጅት 
የሆነውን ከማሳደግና በውኑ ሕብረ-ብሔራዊ 
ድርጅት ከማድረግ የብሔረሰባዊ ድርጅቶች 
ግንባር (ደኢሕዴግ) ሆኖ እንደቆየ አድርገው 
በጥበት ፖሊቲካ ሲናጡና ለቢሮ ኃላፊነትና 
ለሚኒስቴርነት ሹመቶች እንዲሁም ለኮብራ 
መኪና በብሔረሰባቸው ስም ሲሽቀዳደሙ 
ኖረዋል፡፡
ደኢሕዴን የደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል ሕዝቦች ችግሮችን 
መፍታት ተስኖት የሕዝቦችን ጥያቄ ማፈን 
መፍትሔ አድርጎ በሚያምንበት ሁኔታ ላይ 
እያለ የለውጥ አስተሳሰብ ከኢሕአዴግ ማህፀን 
ውስጥ በኦሮሚያና አማራ ክልሎች በሚደርሱ 
የዴሞክራሲያዊ መብትና የሰብአዊ መብት 
ጥሰቶች መብዛት ባስመረራቸው የኦሮሚያና 
የአማራ ክልል ፖሊቲከኞች ግፊት ብቅ ብሎ 
ሕወሓትን ወደ መቀሌ አስገባው፡፡ ታዲያ የደኢዴን 
ካድሬዎች ድርጅታቸውን በራሱ ሳንባ ብቻ 
እንዲተነፍስ ሳያደርጉ ስለቆዩ ምን ይዋጣቸው? 
የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች የክልሉን ሕዝብ 
እንደአንድ ሕዝብ አድርገው መምራት አቅቷቸው 
የየራሳቸውን ብሔረሰብ መጎተት ጀመሩ፡
፡ የድርጅቱ መርህ ዲስፕሊንም መሬት ላይ 
ተጣለ፡፡ ካድሬዎች በድርጅቱ መሪ አላማ ላይ 
ቆመው የሥራ ሥምርት መስጠትና መቀበል 

አቃታቸው፡፡ የድርጅቱ የውስጥ ዴሞክራሲዊ 
ሥርዓትም ተፈተነ፤ የድርጅት ማዕከላዊነትም 
ጠፋ፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ በክቡር ጠ/ሚ ዶ/ር 
ዐቢይ የሚመራው የኢሕአዴግ የለውጥ ሀሳብ 
ከደኢሕዴን
ካድሬዎች በላይ አልፎ በመገናኛ ብዙሐን 
አማካይነት ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች 
ጆሮ ደረሰ፡፡ በሁሉም የደቡብ ክልል ከተሞች 
ማለት በሚያስችል ደረጃ የፍትሕ እጦትና 
የዲሚክራሲያዊ መብት ጥሰቶች ያስመረራቸው 
ሕዝቦች በወጣቶች ታጅበው ለለውጥ ሐሳቡ 
የድጋፍ ሰልፍ አቀለጡ፤ እግረ-መንገዱንም 
በሥልጣን የባለጉና የበደሏቸውን ባለሥልጣናትን 
አደባባይ ላይ “የቀን ጅቦች” በማለት አሸማቀቁ፡
፡ በሥልጣን ጥማት ብቻ የታወሩና የፖሊቲካ 
ኪሳራ የገጠማቸው የደኢሕዴን ካድሬዎች 
የማያዋጣ የፖሊቲካ ስሌት ውስጥ ገብተው 
እየመሩትና እያስተዳድሩት ያሉትን ሕዝብ 
አርስ በርስ ለማጋጨት የጥላቻ ፖሊቲካ ሲዘሩ 
ስለነበረ በሕዝቦች መካከል ግጭቶች ተፈጠሩ፡
፡ አንዳንዶቹ ካድሬዎች በከፍተኛ ሥልጣን 
ላይ ሆነውም ከሥራቸው ካሉ ካድሬዎች ጋር 
የማይገባ ግንኙነት ፈጥረው ስለነበረ ግጭቶችን 
መቆጣጠር ተሳናቸው፡፡ የብዙ ሰው ሕይወት 
ኢ-ሰብኣዊ በሆነ ሁኔታ ተቀጠፈ፤ ንብረት 
ተዘረፈ፤ ብዙ ቤቶች ተቃጠሉ፤ ብዙ ዜጋ ከቤት 
ንብረቱ ተፈናቀለ፡፡ ስለዚህ ችግር ያለባቸው 
ነባር የደኢዴን ከፍተኛ የፖሊቲካ አመራሮች 
የክልሉን ሥልጣን እንዲለቁ በቀረበላቸው ጥያቄ 
መሠረት ለብዙ ዓመታት ሲፈነጩበት ከነበረው 
ሥልጣናቸው ለቀው ወደ ማዕከል ወይም ወደ 
ሌላ አገር በአምባሳደርነት እንዲሄዱ ተደረገ፡
፡ በምትካቸውም ለውጡን ተግባራዊ ሊያደርጉ 

ወደ ገፅ 12 ዞሯል $

ዶ/ር ጉቼ ጉሌ ሱላ
ረዳት ፕሮፌሰር 
(Soil and Water Resources Engineering)
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የጎፋ ወጣቶች የፖለቲካ ዝለት 
ወረርሽኝና መፍትሔዎቹ

(The Epidemics of Political Apathy among the 
Youth in Gofa and its remedial measures)

አይናለም ታደሰ

ወደ ገፅ 16 ዞሯል $

የጎፋ ወጣቶች የፖለቲካ ዝለት ወረርሽኝና 
መፍትሔዎቹ

(The Epidemics of Political Apathy 
among the Youth in Gofa and its re-
medial measures)

የፖለቲካ ጥመት ያሳምማል፣ ያስዝላል፣ 
ተስፋ ያስቆርጣል፣ ሞት ያስመኛል፣ ወዘተ። 
የጠመመ ፖለቲካ መገለጫው ብዙ ነው፦ 
ይዘርፋል፣ ይቀማል፣ ያሳድዳል፣ ያስራል፣ 
ይገድላል፣ይናጠቃል፣ የተናጠቀውንና 
የቀማውን የራስ ያደርጋል። ንጥቂያውና 
ቅሚያው ቁስ ብቻ ቢሆን ባልከፋ! የእኛ አገር 
ፖለቲካ አሳብ ይቀማል፣ አብዮት ይናጠቃል፣ 
ትግል ይዘርፋል። ወጣቱ ታግሎ፣ ጫካውን 
መንጥሮ፣ በራሱ ጨክኖ፣ በነፍሱ ተወራርዶ፣ 
እሳት ጨብጦ፣ ደሙን አፍስሶ፣ አጥንቱን 
ከስክሶ፣ አብዮት አፈንድቶ አገር ሲያቃና 
የእኛ አገር ብረታም አምባገነኖች አብዮቱን 
ይቀሙታል፥ የወጣቱ የለውጥና የትግል 
ፍሬ ሲጐመራ አምባገነኑ የራሱ ያደርጋል። 
መች በዚህ ብቻ ያበቃና? ወጣቱን ይገርፋል፣ 
ያስራል፣ ያንገላታል፣ ከአገር አገር ያሳድዳል፣ 
ይገድላል፣ ብዙም ብዙም ያደርጋል። ከዚህም 
የተነሳ ወጣቱ አብዮት ይጠነስሳል፤ ይመራል 
እንጂ አብዮቱ ወዲያሁኑ ስለሚከስምበትና 
ስለሚነጠቅበት የአብዮቱን ውጤት 
አይኖርበትም። ስለዚህም የፖለቲካ ዝለት 
(Political apathy) ሰለባ ይሆናል።

የኢትዮጵያን የዘመናዊ የወጣቶች የትግል 
ታሪክ ስንቃኝ የምናረጋግጠው ይህንኑ ነው። 

በንጉሡ ጊዜ ከ1963 ዓ/ም ጀምሮ በጊዜው 
"መለኰታዊ" የተባለውን ዘላለማዊና ዘውዳዊ 
ዙፋን ገርስሶ ደርግን የወለደው የኢትዮጵያ 
የተማሪዎች እንቅስቃሴ የተመራውም በወጣቱ 
ነበር። ጭቆና ባለበት ሁሌም አብዮተኛ ሥራ 
አያጣም፥ ጭቆና የአብዮተኞች ምቹ አጋጣሚ 
ነው፥ አብዮተኛ ዓላማው ሁሌም ጨቋኝን 
ከሥሩ መናድ ነውና። የኢትዮጵያ ወጣቶች 
ያኔ አብዮቱን ሲጀምሩት ምቹ መሠረቶች 
የነበሯቸው የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች የመደብ 
ጭቆና፣ የሃብትና የምርት ባለቤትነት ማጣት፣ 
የሃይማኖትና የባህል ህልውና ክህደት፣ 
የማንነትና የቋንቋ እኩልነት መነፈግ፣ 
ከምንም በላይ በተፈጥሮ ያገኘውን መሬት 
የመጠቀም መብቱን መነፈጉ በወቅቱ ለፈነዳው 
አብዮት ለም መሠረቶቹ ነበሩ። ተማሪዎቹም 
"መሬት ለአራሹ" እና "የብሔር ብሔረሰቦች 
መብቶች ይከበሩ" የሚሉ አገር አስከታይና 
ፍፁም ረቺ መፈክሮችን ይዘው አደባባይ 
ሲወጡ ልቡ ያልራደበትና ብርክ ያልያዘው 
አምባገነን አልነበረም። ጊዜው የአምባገነኖቹ 
መክሰሚያ፣ መንኮታኮቻና የሰንኮፋቸው 
መንቀያ ነበርና አምባገነኖቹ ወጣቶቹ ላይ 
ያልወሰዱት የእርምጃ ዓይነት አልነበረም፦ 
ታሰሩ፣ ተገደሉ፣ ተሰደዱ፣ ሌላም ሌላም... 
ብዙ ተደረጉ። ያም ቢሆን ወጣቱ በጊዜው ድል 
አልተነሳም፥ ዘውዳዊውን ባለ ብረት አከሰመ፣ 
ሥልጣን በኦፊሲያላዊነት በዘር ሐረግ 
የነበረውን ታሪካዊ ነውር ለአንዴና ለመጨረሻ 
ጊዜ ደመሰሰ፣ አፄያዊነትም በአገሪቱ በአዋጅ 
ተንኮታኮተ።

ዳሩ ግን ያ ወጣቱ መስዋዕት የሆነበት 

የአብዮት ፍሬ እንደ ወጣቶቹ የለውጥ ፍላጐት 
ለጭቁኑ አርሶ አደር ሙሉ በሙሉ በወጉ 
ሳይደርስ በውስን ቡድኖች (በወታደራዊው 
ደርግ) ተጠልፎ ወጣቱ ከእንደገና ለስደትና 
ለእንግልት ተዳረገ። ያም ሆኖ አብዮቱ ዘመንና 
ታሪክ የማይረሳውን የትውልዶች ጀብዱ ሠርቶ 
አልፏል፦ መሬት ለአራሹ እንዲሆንና አርሶ 
አደሩም የመሬት ባለቤትነቱ እንዲረጋገጥለት 
ብቸኛና ዓይነተኛ ሚናውን ተወጥቷል። 
የኢትዮጵያ አርሶ አደር የመሬቱና የምርቱ 
ባለቤት መሆኑን በጊዜያዊ ወታደራዊው ደርግ 
በኩል የነገረውና የአርሶ አደሩንም የመሬት 
ባለቤትነቱንና ተጠቃሚነቱን ያረጋገጠው 
የወጣቱ አብዮት ነበር። ለዚህ ዛሬም ቢሆን 
የኢትዮጵያ ጭቁኑ አርሶ አደር ሕያው ምስክር 
ነው። በ2000 ዓ/ም ዛላ ወረዳ ጋንዳ ቀበሌ 
ገበሬ ማኅበር በልማት ሠራተኝነት በምሠራበት 
ጊዜ በወቅቱ የዛላ ወረዳ የ'ደኢሕዴን' ንዑስ 
ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ቅጥረኞች "የአካባቢና 
ማሙያ" ለሚባለው የማደናገሪያ ምርጫ 
የቅስቀሳ ዘመቻ በወጡበት አንድ ቀበሌው 
ታዋቂ ሽማግሌና ፖለቲከኛ አባት የተናገሩት 
መቼም አይረሳኝም። ቃል በቃልም እንዲህ 
ነበር ያሉት፦ "እናንተ ኢሕአዲጎች ለእኛ ምን 
ሠራችሁ? መንገድ አልሠራችሁ፣ መብራት 
አልዘረጋችሁ፣ ውሃ አላስገባችሁ፣ ሆስፒታል 
የለን፣ በየዓመቱ ግብር ከመሰብሰብና የምርጫ 
ዘመን ጠብቃችሁ "ምረጡን" ከማለት ሌላ 
የላችሁም?" ነበር ያሉት። አያይዘውም "ደርግን 
አታንኳስሱ፤ እሱ ወንድ የሆነ መንግሥት 
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“የቀቤና ህዝብና 
የወልቂጤ ከተማ”

ክፍል 2 

በሀቢብ ከድር

በጉራጌ ዞን 4ኛው ዙር የህዝብና ቤት ቆጠራ ሌላ የግጭት ምንጭ ሊሆን ይችላል!!

ወደ ገፅ 22 ዞሯል $

ውድ አንባቢያን በዚህ መጽሄት ቁጥር 4 እትም 
ላይ “የቀቤና ህዝብና የወልቂጤ ከተማ” በተሰኘው 
ጹሁፌ የቀቤና ቤህረሰብ በወልቂጤ ከተማ 
እየደረሱበት ያሉትን ጭቆናዎችና በደሎችን 
ለማስፈር ሞክሬ ነበር:: አራተኛውን ዙር 
የህዝብና ቤት ቆጠራን አስታኮ በቀቤና ህዝብ ላይ 
የተሴረውን ሴራና ግፍ እንደማቀርብላችሁ ቃል 
በገባሁት መሰረት እነሆ በክፍል 2:- ”በቆጠራ 
ምክንያት የቀቤና ወረዳን ለማጥፋት ብሎም 
የህዝብ ብዛቱን ለማቀጨጭ“ የተወጠነውን 
ውጥንና በግዜ መፍትሄ ካልተበጀለት ለጉራጌ 
ዞን የአዲስ ግጭት ምንጭ ሊሆን ስለተቃረበው 
ጉዳይ አብራራለሁ::
የቀቤና ወረዳ የተዋቀረው በ23 የገጠር ቀበሌ 
ገበሬ ማህበር እና በአንድ የከተማ መስተዳድር 
ሲሆን ከነዚህ 23 የገጠር ቀበሌ ገበሬ ማህበራት 
ውስጥ አምስት(5) ያህል የሚሆኑት ወልቂጤን 
3600 ከበው የሚገኙ ናቸው:: እነዚህ በወልቂጤ 
ከተማ ዙርያ የሚገኙ የቀቤና ወረዳ 5 ቀበሌዎች 
ምንም እንኳን የጉራጌ ዞንና የከተማው አስተዳደር 
በየግዜው በልማትና በተቋማት ግንባታ ሰበብ 
ገበሬውን እያፈናቀለና እየገፋቸው በፊት 
ከነበራቸው ይዘት እጅግ ቢቀንሱም፥ በወረዳው 
ከሚገኙ አብዛኛው ቀበሌዎች የበለጠ የህዝብ 
ብዛት ያላቸው ናቸው:: እነዚህ አምስት ቀበሌዎች 
የህዝብ ብዛታቸው ከፍተኛ ከመሆኑም ባሻገር 
ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የቀቤና ህዝብ የባህል፣ 
የታሪክና የሃይማኖት ቅርሶቹ የሚገኙባቸው 
ስፍራዎችም ጭምር ናቸው::  የአንድ ህዝብ 
መገለጫ ከሆኑ ታሪካዊ ትውፊቶች ውስጥ 
ጥንታዊ መስጂዶችና የመቃብር ስፍራዎች ዋነኛ 
ተጠቃሽ ናቸው:: 
በወልቂጤ ከተማ ዙርያ የሚገኙት እነዚህ 
አምስት ቀበሌዎች የዘቢሞላ ሃድራን ጨምሮ 
ታሪካዊና ጥንታዊ መስጂዶችን፣ የመቃብር 
ስፍራዎችን፣ ጥንታዊ የቀቤና ቤህረሰብ መገለጫ 
የሆኑ የቤት አሰራር ጥበቦችንና የአኗኗር 
ዘይቤዎችን የሚያሳዩ ታሪኮችን በውስጣቸው 
ሰንገው የያዙ ናቸው::
የቀቤና ወረዳንና የቀቤና ህዝብን ከነዚህ ቀበሌዎች 
ለይቶ መመልከት አይቻልም:: የጉራጌ ዞንና 
የወልቂጤ ከተማ አስተዳደር እነዚህ በከተማው 
ዙርያ የሚገኙ የቀቤና ወረዳ ቀበሌዎችን 
በጉልበት ወደ ከተማው ለማካለልና ከወረዳው 
ለመንጠቅ እጅግ የበዛ ሴራና ለረጅም አመታት 
የዘለቀ የማታለልና የማስገደድ ስራ ቢሰራም 
በህዝቡ መሪር ትግልና መስዋዕትነት እስካሁን 
ሊያሳካው አልቻለም ለወደፊቱም ቢሆን ህዝብን 
በመበደልና በመጨቆን ሊሳካ አይችልም::
የነዚህ የቀቤና ወረዳ አምስት ቀበሌዎች ህዝብ 
ለከወልቂጤ ከተማ ማስፋፈያ፣ ለተቋማትና 
ለልማት በሚል ሰበብ በማታለል ያለምንም ካሳ 
መሬቱ ሲዘረፍና ሲፈናቀል እንዲሁም ለግለሰቦች 
ሲቸበቸብ እያየ የኖረ ህዝብ ነው:: የህዝቡን 
ቆይቶም ቢሆን መንቃትንና መሬቱን አሳልፎ 
ያለመስጠት ቁርተኝነቱን የተመለከተው የጉራጌ 

ዞንና የከተማው አስተዳደር መሬቱን ከገበሬው 
ለመንጠቅ የህግ አግባብና የህዝብ ውይይትን 
ማስቀደም ሲገባው የተለያዩ የማስፈራርያና 
የተንኮል ዘዴዎችን በመጠቀም የቀቤና ህዝብን 
በተገኘው አጋጣሚ መበደልንና መጨቆንና 
እንደ አማራጭ በመውሰድ ቂም መወጣጫ 
አድርገውታል::  የጉራጌ ዞን የአራተኛውን 
ዙር ሃገር አቀፍ የህዝብና ቤት ቆጠራን፣  
በጉልበትና በማስፈራራት ያልተሳካለትን የቀቤና 
ወረዳን አምስት ቀበሌዎች የመቀራመት ተልዕኮ 
ማስፈጸሚያ ለማድረግ ጠብ እርግፍ ማለት 
ከጀመረ ሰነባብቷል:: 
ሃገር አቀፍ አራተኛው ዙር የህዝብና ቤት 
ቆጠራ በተለያየ አከባቢ በተፈጠረ የቆጠራ 
ካርታ መዛባትና የተፈናቃዮች ሁኔታ በግልጽ 
ላልተነገረ ግዜ መራዘሙ የሚታወስ ነው:: ነገር 
ግን የሚመለከተው አካል ችግሮቹን ለመፍታት 
እስካሁን ያሳየው እንቅስቃሴም ይሁን የወሰደው 
እርምጃ የለም:: 
በጉራጌ ዞን በወልቂጤ ከተማና በቀቤና ወረዳ 
እጅግ በጣም አወዛጋቢና ለግጭትም ጭምር 
መንስኤ ሊሆን ተቃርቦ የነበረው፥ ህብረተሰቡ 
ፍጹም በማያውቀው ሁኔታ ተቀርጾ የመጣው 
የቆጠራ ካርታ ጉዳይ እስካሁን ካለመስተካከሉም 
በላይ ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ የሚንቀሳቀስ 
የመንግስት አካል አላየንም::
ከአንድ አመት በፊት ማዕከላዊ እስታስቲክስ 
ኤጀንሲ ወደ ዞኑ መጥቶ ከባለድርሻ አካላት ጋር 
በመሆን በሰራው የቆጠራ ካርታ ወልቂጤ ከተማ 
ዙርያ የሚገኙ አምስት ቀበሌዎች በትክክል 
በሚገኙበት በቀቤና ወረዳ ተካተው ነበር:: ቆጠራው 
በተቃረበበትና አንድ ወር አከባቢ በቀረበት ወቅት 
እስታስቲክስ ኤጀንሲ ይፋ ያደረገውና የቆጠራ 

ባለሞያዎች ያረጋገጡት ካርታ ግን እጅግ በጣም 
የሚያሳዝን ነው::
ከአንድ አመት በፊት እስታስቲክስ ኤጀንሲ 
የሰራውና ህዝብ ያመነበት፣ የወልቂጤ ከተማና 
የቀቤና ወረዳ የቆጠራ ካርታ በማን፥ለምንና 
እንዴት እንደተቀየረ በማይታወቅ ሁኔታ የቀቤና 
ወረዳ አስተዳደር ውስጥ የሚገኙ አምስት(5) 
ቀበሌዎችን ከወረዳው ውጭ ያደረገ አዲስ 
የቆጠራ ካርታ ተዘጋጅቷል:: 
በመሆኑም እስከዛሬም ድረስ ለወረዳው የሚገብሩ 
የወረዳው መታወቂያ ያላቸውና በወረዳው 
የሚተዳደሩ እጅግ ብዙ ህዝብ የሚገኝባቸውን 
አምስት ቀበሌዎች ያለ ወረዳውና ያለህዝብ 
እውቅና በአምባገነንነት በወረዳው እንዳይቆጠሩ 
ማሰብ በራሱ ከፍተኛ የሆነ በህዝብ ላይ የሚፈጸም 
ንቀትና ገበሬውን ከይዞታው የማፈናቀልና 
መሬቱን በሃይል ለመንጠቅ የሚደረግ እኩይ 
ተግባርና ሴራ ነው:: 
የጉራጌ ዞን የከተማን ይዞታ ለማስፋፋት አስቦ 
እንኳ ቢሆን ይህን በመሰለ አሻጥር፣ ሸፍጥና ማን 
አለብኝነት መሆን አለነበረበትም:: አንድን የራሱ 
የሆነ አስተዳደር ያለውንና ህገ-መንግስቱን ተገን 
አድርጎ የተቋቋመን ሉአላዊ ወረዳንና ህዝብን 
በመናቅ አምስት ቀበሌዎችን በሃይል ለመቀነስ 
መሞከር በጉራጌ ዞን ምን ያህል ፍትህ እንደራቀች 
አንዱ ማሳያ ሊሆን ይችላል:: በየትኛው ህግ 
ነው የወረዳው አስተዳደር አካላትና የወረዳው 
ህዝብ ተስማምተው ያጸደቁትን የቆጠራ ካርታ 
በሸፍጥ እንዲሰረዝ ተደርጎ፥ የወረዳው አስተዳደር 
አካላትና የወረዳው ህዝብ የማያውቁት አዲስ 
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ነፃ ፈቃድ አሁን አለ?

ፈቃድ 

በነፍስ ውስጥ ካሉ ክፍሎች መካከል ፈቃድ 
የውሳኔ ስፍራና የማንነታችን ማዕከል ነው፡
፡ ፈቃድ በነፍስ በኩል ከመንፈስ አለም 
ለሚመጣለት ማንኛውም የውስጥ መረጃ 
እንዲሁም በማየትና መስማትከውቺ 
ለሚመጣለት የውጪ መረጃ አቋሙን 
የሚገልጥበት ስፍራ ነው፡፡ ይህ ስፍራ 
እያንዳንዱ አካል (Person) ያለው ማንነት ሁሉ 
የማንነቱ መገለጥና ሃላፊነትን የሚወስድበት 
የተጠያቂነቱ ቦታ ነው፡፡ ፈቃዱን የማይገልጥ 
ማንኛውም አካል (Person) በእስር ወይንም 
በፍርድ ያለ በመሆኑ ከሌላ ፈቃድ ስር የተገዛ 
ፍጥረት ነው፡፡ 

ይሁን እንጂ ነፍስ ውስጥ ያለው የመረጃ አቅም፣ 
እንዲሁም የሰውየው ጥንካሬ ለመፍቀድ 
ወይንም ላለመፍቀድ የሚወሰን ነገር ነው፡፡ 
ስብዕናውን አብልጦ የሚገዛው ነገር ከመንፈስ 
አለም በነፍስ ክፍሉ ውስጥ የሚመጣለትንን 
አሊያም ደግሞ ከውጪ በማየትና በመስማት 
ለሚመጣው መረጃ ፈቃዱን ማስገዛቱ ነው፡
፡ ስብዕናው ከመንፈስ አለም የሚመጣለትን 

ማንኛውንም እውቀት፣ ራዕይ፣ መረዳት፣ 
ሀሳብ እያጎለበተ እንዲገዛው ያደርጋል፡፡ 
ስለዚህ ከሁለት አንዱ የበለጠው ፈቃዱን 
ይገዛዋል፡፡ 

አንድ አካል (Person) በውስጡ ያለውን 
ማንነት የሚገልጠው በውሳኔው ነው፡
፡ ውሳኔ የማንነት መገለጥ ነውና፡፡ 
ነገር ግን ፈቃድ ሁልጊዜ በነፍስ ውስጥ 
የሚበልጠው ነገር ከገዛ በኋላ የሚገለጥ 
ነገር ከሆነ ማንነቱን በልጦ ለምን 
አስገዛው? እንዴትስ ሊበልጥ ቻለ? የሚሉ 
ቁልፍ ጥያቄዎችን መመለስ አለብን፡፡ 
እነዚህን ጥያቄዎችም በየተራና በቅደም 
ተከተል መመለስ እንዲቻለን በቅድሚያ 
ስንት አይነት ፈቃድ አለ? እንዴትስ 
ነው የሚሰሩት? የሚለውን መመልከት 
ይኖርብናል፡፡ 

የፈቃድ አይነቶች 

1. ነፃ ፈቃድ 

ነፃ ፈቃድ ማለት ህግ፣ ስርአት እንዲሁም 

ምንም አይነት ኃይል የማይሰለጥንበት፣ 
የማይገዛው ፈቃድ ማለት ነው፡፡ ለምሳሌ 
ጳውሎስ 1ኛ ቆሮ 6፣12 ላይ ስለ ነፃ ፈቃድ 
ሲናገር “ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ በእኔ ላይ ግን 
አንድ ነገር እንኳ አይሠለጥንብኝም” (I will 
not be brought under the power of any) 
እንግሊዘኛው የኪንግ ጀምስ መጽሐፍ ቅዱስ 
ሲናገር ደግሞ ከምንም አይነት ኃይል በታች 
የተገዛሁ አይደለም ይላል፡፡ ስለዚህ በላዩ ላይ 
የሚሰለጥንበት ህግ፣ ስርአት ወይም ምንም 
አይነት ኃይል ከሌለበት ያ ፈቃድ ነፃ ይባላል፡
፡ ስለዚህ ይህ የፈቃድ አይነት አካል (Person) 
ያላቸው ፍጡሮች በእርሱ ማንነት ሲፈጠሩ 
የነበራቸው የፈቃድ አይነት ነው፡፡ ይህም ማለት 
ሲፈጠሩ ከምንም ተፅዕኖ በታች ባልነበሩበት 
በዚያን ጊዜ የነበረ የፈቃድ አይነት ነው፡፡ 

ነፃ ፈቃድ የሚገኘው እግዚአብሔርን በመምሰል 
የሚኖርበት፣ የሚገዛበት፣ እዛ ንፁህ የሆነው 
ቦታ ላይ ብቻ ነው፡፡ ኃጥያትም ወደ እና አለም 
እስኪገባ ድረስ ሁለትነት የለም ነበር፡፡ ሁለትነት 
በሌለበት ቦታ ላይ ፍጥረት ከተሰራ ይህ ፈቃድ 
ነፃ ፈቃድ ነው፡፡ ሁለትነት ማለት ዘፍ 3ʼ22 
“ሰው ክፉና ደጉን ለማወቅ ከእኛ እንደ አንዱ 
ሆነ” የተባለው ማለት ነው፡፡ 

በሁሉም ባለ አካል (Person) ፍጥረቶች ላይ 
መሰረት አድርገን ብንመለከት ሁሉም ነፃ 
ሆነው የተፈጠሩ ነበሩ፡፡ ኩሩቡ፣ መላዕክትና 
የመጀመርያው ሰው አዳም በነፃ ፈቃድ 
ተፈጥረዋል፡፡ ሰው ሲፈጠር በነፃ ፈቃድ ነበር፡፡ 
ይህም እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከፈጠረው 
በኋላ በኤደን ገነት ሲያስቀምጠው ዘፍ 2ʼ16 
“በኤደን ገነት ካለው ዛፍ ሁሉ ትበላለ” አለው፡
፡ እዚህ ጋር ሁሉን ትበላለህ ሲለው ምንም 
የከለከለው ነገር የለም ማለት ነው፡፡  ከዚያም 
“ነገር ግን ክፉና ደግ ከሚያሳውቀው አትብላ” 
ተብሎ እግዚአብሔር ለእርሱ የመረጠለት 
መልካሙ መንገድ ተነገረው፡፡ ታድያ ሁሉን 
ትበላለህ ተብሎ ሁሉ ከተፈቀደ የአዳም 
ምርጫው ነፃ ፈቃድ ነው፡፡ ይህም ማለት 
ሞትን ከሚያሳውቀው ዛፍ መብላት ትችላለህ 
ነገር ግን ይጎዳሃል የሚል ነው የእግዚአብሔር 
እውቀት፡፡ ስለዚህ እውቀት ነው የነገረው እንጂ 
ምንም አላለውም፡፡ ነገር ግን ቢከለክለው፣ ህግ 
ቢያወጣለት ኖሮ ነፃ ፈቃድ ሳይሆን የሰጠውን 
ፈቃድ ወስዶበታል ይባል ነበር፡፡ ነፃ ፈቃዱን 
የሚያሳየው ቃል፣ ክፉና ደጉን የሚያሳውቀውን 
አትብላ የሚለው አይደለም፡፡ በገነት ካለው ዛፍ 
ሁሉ ትበላለህ፡፡ ይህ ነው የአዳም ነፃ ፈቃድ፣ 
መብላት ትችላለህ፣ አለመብላትም ትችላለህ፡
፡ ይህ የአንተ ፈቃድ ነው የተባለው፡፡ “ነገር 

በሐዋርያ ዘላለም ጌታቸው

ወደ ገፅ 20 ዞሯል $
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ወደ ገፅ 12 ዞሯል $

 (ከገጽ 25 የዞረ)
 ከኖርዲክ...

tribution of welath and equalization of 
economic opportunities) መቀናጀት ነው” 
ይላል። ምጣኔ ኃብታዊ ዴሞክራሲ የፖለቲካ–
ዴሞክራሲው ሌላኛዋ ነጸብራቅ ነች። ፖለቲካ 
ምጣኔ ኃብቱን ካላሳደገ ባዶ ልፈፋ ነው። ጫና 
የማያበዛ መንግሥትና ተሳትፎ የሚያበዙ ትጉህ 
ግለሰቦች ሲገጣጠሙ ምርት ይትረፈረፋል። 
ፖለቲካና ምጣኔ–ኃብት በቅንነት ከተያያዙ 
እድገት ያስገኛሉ። ፖለቲካው በጉቦና ሌብነት 
ከተመረዘ ምጣኔ–ኃብት ይቀጭጫል ወይንም 
ይባክናል። መርዘኛ ፖለቲካ አመጽ ይጭራል።

“ትላልቅ ቤተ ክርስትያኖች በግርማ ሞገስ 
ከፍ ብለው፣ ተውበው የሚታዩትን ያህል 
ዴሞክራሲም እንዲሁ ተደስተው ረክተው 
በሚታዩ ዜጎች ውስጥ ልትታይ ይገባል” ይላሉ 
የምዕራቡ ዓለም ሰዎች። ቤተ ክርስትያናት 
ግብረገብን አስተምረዋል። ዴሞክራሲም 
የግብረገብ ቅጅ ነች። ዴሞክራሲ የሕዝብ 
ራዕይ ነች፣ ባለ ራዕዩ ሕዝብም ዴሞክራሲን 
ይተገብራታል። ስካንዴኒቭያኖች ትልቁ 
ኃብታቸው የሆኑትን ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ–
ኃብታዊና ማህበራዊ–ዴሞክራሲዎቻቸውን 
በእጅጉ ይንከባከባሉ። ዜጋው አዩኝ አላዩኝ 
ሳይል በትጋት ይሠራል፣ በትህትና 
ይነጋገራል። ከላዕላይ መዋቅር እስከ ታኅታይ 
መዋቅር በተዋረድ የሚያገለግሉት ሁሉ 
ከሕዝብ በታች መሆናቸውን በአቀራረባቸውና 
በትህትናቸው ይገልጹታል። በእርግጥ 
የስካንዴኒቭያው ዴሞክራሲ የተለየ አይደለም፣ 
እንደማንኛውም ሃገር በሕዝብ ተወካይ በምክር 
ቤቱ ነው የሚመራው። ስካንዴኒቭያኖቹን ልዩ 
የሚያደርጋቸው ምናልባት በፍቅር፣ ትብብርና 
ማህበራዊ ተሳትፎ የዳበረው ፖለቲካዊ 
ባህላቸው ሊሆን ይችላል። ባለጸጋና በሰው 
ልጆች መብትና እኩልነት የሚያምኑ ዜጎች 
(affluent and egalitarian) ለመሆን የበቁት 
ስካንዴኒቪያኖች የስኬታቸው ምስጢር ጽኑ 
የሆነው መተጋገዛቸውና መቻቻላቸው ነው። 
ማህበረሰቡ ገንዘቡንና ጉልበቱን እንደችሎታው 
አፍሶ ተቀራራቢ ጥቅም (benefit) ያገኛል። 
ዴሞክራሲያቸው እንደ ንጹህ ውሃ ከላይ 
ከመንግሥቱ መዋቅር እየፈሰሰች እታች 
ያሉትን ማህበራዊና ምጣኔ ኃብታዊ ጉዳዮችን 
ታረሰርሳለች። ቅንነት፣ ደግነት፣ መቀባበል፣ 
መከባበር፣ ወዘተ፣ የመሳሰሉት የመልካም 
ባህርያት መገለጫዎች ስካንዲኔቭያ ውስጥ 
ፍትህ (justice) ከፍ እንድትል ምክንያት 
ሆነዋል።

ደስታን (happiness) ከፍ ለማድረግና ሙስናን 
(corruption) ለመቀነስ ብሎም አድሎ የለሽ 
ማህበራዊ ሕይወትን ማበልጸግ በስካንዴኒቭያ 
ሃገሮች ውስጥ በሂደት ያሉ ያልተገባደዱ 
የዴሞክራሲ ሥራዎች ናቸው። ደስታ ማህበራዊ 
ነች። የተራቡ፣ የታረዙ፣ መጠለያ የሌላቸው 
ሰዎች አጠገብ የሚኖሩ ባለጠጎች ተፈጥሯዊ 
ደስታ አይኖራቸውም። የጎረቤታቸው ቤት 
በላዩ ላይ እየፈረሰበት የሚያዩ ሠፈረተኞች 
ደስተኞች አይደሉም። ዘርፎ ባለገንዘብ የሆነ 
ሰው ፍርሃት እንጂ ደስታ በውስጡ የለም። 
ስካንዴኒቭያ ውስጥ አንዱ እየበላ አንዱ 
ጦሙን አያድርም። መንግሥት ለተቸገረ 
ግለሰብ ቤት፣ ልብስ መጠለያ ያቀርባል። ሥራ 

አጥ ድጎማ ያገኛል፣ ትምህርት፣ ሕክምና፣ 
የሕጻናት መዋያ፣ የአረጋውያን መኖርያ ነጻ 
ናቸው። መንግሥት ሁሉም የመኖርያ ቤት 
ባለቤት እንዲሆን ሥርዓት ዘርግቷል። እነዚህ 
ሁሉ የሕዝቡ አንድነትና ትብብር የወለዳቸው 
እሴቶች እንጂ ፖለቲካው ብቻውን የፈጠራቸው 
አይደሉም። መንግሥትም፣ የፖለቲካ ፓርቲም 
ይሁን የሠራተኞች ማህበራት አሁን የደረሱበት 
ማህበራዊ ደስታ ምንጩ ሃይማኖቱ ያዳበረው 
ትብብርና አንድነት ነው።

በዛም አነሰም ስካንዴኒቭያኖች መሠረታዊ 
ችግሮችን ቀርፈው ማህበራዊ ደስታ ለብሰዋል። 
ኖርዲኮች በዓለም የደስታ ሠንጠረዥ ላይ ከአንድ 
እስከ አስር ባለው ሥፍራ ላይ ይመደባሉ። 
በዘንድሮው – Happiest country in 2019 
–ፊንላድ አንደኛ ስትሆን ዴንማርክ፣ ኖርዌ፣ 
አይስላንድ፣ ኔዘርላንድ. ስዊዘርላንድ፣ ስዊድን፣ 
ኒውዚላንድ፣ ካናዳና አውስትራሊያ በቅደም 
ተከተል እስከ አስረኛ ያለውን ቦታ ይዘዋል። 
Transparency International በየዓመቱ 
በሚያወጣው Corruption Perception Index 
የኖርዲክ አገሮች (Nordic Countries) መቶ 
በመቶ (100%) ሙስና አልባ ባይሆኑም ከሞላ 
ጎደል ሙስና የሌለባቸው (non-corruption) 
ወይም ፀረ–ሙስና (anti-corruption)ሃገሮች 
በመባል እስከ አስር ያሉትን ቦታዎች በመያዝ 
ዓለምን ይመራሉ።

የኖርዲኳ ዴሞክራሲ ለሌሎች ታዳጊ ሃገሮች 
ተሞክሮ መሆን ትችላለች? ዴሞክራሲያቸው 
ታጋሽነትን፣ መቀባበልን፣ መቻቻልን፣ 
መግባባትን በማስተማሩ ረገድ ለአፍሪካ ምሳሌ 
ልትሆን ትችላለች። የፖለቲካ ተሳትፎን 
(political participation) ለማሳደግም 
ከዴሞክራሲያቸው ብዙ መልካም ነገሮችን 
መቅዳት ይቻላል። የፖለቲካ ተሳትፎ ማለት 
የሕዝብ ተወካይን መምረጥ (voting repre-
sentative)፣ በውሳኔ ሕዝብ (referndum) 
ላይ መስተፍ፣ የፖለቲካ ድርጅትን መፍጠርና 
በህጋዊው ይሁን ህጋዊ ያልሆነ የተቃውሞ 
ሰልፍ (legal or illegal protest) ላይ 
እስከመሳተፍ ያሉትን ሁኔታዎች ያካትታል። 
ሁልጊዜ የተጠበቀ ውጤት (outcome) 
ባይመጣም ተሳትፎ ያደረገ ግለሰብ ቢያንስ 
ቢያንስ መንግሥት ፖሊሲውን እንዲመረምር 
ማስገደድ በመቻሉ ልቡ ተስፋን (hope) 
ይሞላል፣ እርካታን (satisfaction) ያዝላል። 
የፖለቲካ ተሳትፎ መንግስት የተሻለ ፖሊሲ 
እንዲመርጥና የተሻለ ውጤት እንዲያመጣ 
ማስገደድ ማለት ነው። የተሻለ ውጤት ማለት 
– ደስታና እርካታን (happiness and sat-
isfaction) ማፍለቅ ነው። የፖለቲካ ተሳትፎ 
ግንዛቤን ከመጨመሩ በላይ ግለሰቡ መብቱንና 
ግዴታውን (rights and duties) እንዲያውቅ 
ያደርገዋል።

ኖርዲኮቹን ባጠቃላይ ስካንዴኒቭያኖችን ደግሞ 
በተናጠል ስናስብ “ዴሞክራሲ” ደስታና እርካታ 
ነች። አፍሪካን ስናስብ ደግሞ ዴሞክራሲ ገና 
በውል ያልተያዘች ጽንሠ ሃሳብ ነች። አፍሪካ 
የራሷ ችግር አለባት። ምግብ፣ የመጠጥ 
ውሃ፣ ልብስ፣ መጠለያ የሌለውንና በፖለቲካ 
ትርምሶችና መቆራቆዞች ሳብያ ተጎጂ፣ 
ተሰዳጅ፣ ተፈናቃይ የሆነን ሕዝብ የፖለቲካ 
ተሳታፊ ማድረጉ ቀላል አይደለም። ሕዝቡን 

ቀና ማድረጉና ፊት ለፊት ከተደነቀሩበት 
ችግር ማላቀቁ ቀዳሚ ተግባር ሊሆን ይገባል። 
ዴሞክራሲ – በስሟ ብዙ ተነግዷል፣ ተምረናል 
የሚሉ ሰዎች ችግር አብዥዎች እንጂ መፍትሄ 
አቅራቢዎች አልሆኑም። ጥቂት ያልሆኑ 
ልህቃን – መስዋዕት – ከመሆን ይልቅ – 
ተጠቃሚ – ለመሆን ስለሚንደረደሩ ነባራዊ 
ሁኔታዎችንና ሌሎች ግብዓቶችን ማዛመድና 
ማስተሳሰር ባለማቻላቸው አህጉሪቱን ማኅበራዊ 
ቀውስ ውስጥ ከተዋል። በአፍሪካ የሚገኙ በርካታ 
ልህቃን (elites) ሶስቱን ንጥረ–ፖለቲካዎች 
ማለትም – ሠላም፣ ልማትና ዴሞክራሲን –
ማምጣት ያልቻሉ – ሶስት ዓይነት ዲግሪዎችን 
በከንቱ የተሸከሙ፣ በሕዝብ ገንዘብ የተማሩ 
የሕዝብ ዕዳ ናቸው። መፈናቀል፣ መሰደድ፣ 
መራብ፣ መጠማት፣ መገደል፣ መዘረፍ፣ 
እስር፣ ግርፊያ፣ በዘር መለያየት – የልህቃኑ 
የፖለቲካ ተሳትፎ(elites political participa-
tion) የወለዳቸው አሳፋሪ ተግዳሮቶች ናቸው።

አፍሪካ ሶስት ዓይነት “ልህቅ” አላት። 
አንደኛው ዓይነት “ልህቅ” በመንደር፣ በሠፈር፣ 
በመሸታ ቤቶች እየተዘዋወር የሰውን ስብዕና 
የሚንድ፣ ሃሚታንና ውሽንብርን የሚያስፋፋ፣ 
ጓደኛሞችን፣ ጓዶችን፣ ፍቅረኛሞችን፣ ወዘተ፣ 
ሶስተኛ ሰው ሆኖ የሚያጣላ፣ የሰውን ገመና 
ለማሽተት የሚራወጥ፣ በየቤቱ የተበላውን፣ 
የተወራውን ለማወቅ ጥያቄና ስለላ የሚያበዛ 
“ተራ የመሸታ ቤት ልህቅ” ነው። ሁለተኛው 
ዓይነት “ልህቅ” ትናንሽ እውቀቶችን ተሸኮሞ 
የሰውን አስተሳሰብ የሚያጣምም፣ ከሃቅ 
ይልቅ ሸፍጥን የሚወድ፣ አነጋገሩንና 
አለባበሱን አሳምሮ በተለይ ብርሌ ሲጨብጥ 
ተንታኝና አዋቂ መስሎ አወዛጋቢ ሃሳቦችን 
የሚተፋ ለሌሎች የመናገር ዕድል የማይሰጥ 
“የአስተሳሰብና አስተዋይነት ገዳይ ልህቅ” 
ነው። ሶስተኛው ዓይነት “ልህቅ” ፖለቲካውን 
ተሸሽጎ ዝንተ ዓመት የተገነባን አብሮነትን፣ 
መተጋገዝን፣ መቻቻልን የሚንድ ሰዎች 
በዘርና በጎሳ በተከፋፈሉለት መጠን አድፍጦ 
ጥቅማ ጥቅሞችን የሚቃርም፣ የሌሎችን ሃሳብ 
የማያዳምጥ፣ ምክንያታዊነትን ንዶ ጽንፈኝነትን 
የሚገነባ፣ በህዝቦች መሃከል ከፍተኛ ጉዳት 
የሚያደርስ “ክፉ ልህቅ” ነው። ሶስቱም ዓይነት 
ልህቃን ምክንያታዊነትና አመክንዮ በሕዝቡ 
መሃል እንዳይሰራጩና የሰዎች የፖለቲካ 
አስተሳሰብና ባህል እንዳያድጉ ያደርጋሉ። 
በሃሰትና በክፋት የተለወሱ ትርክቶች ሁሉ 
ሃቅንና እውነትን አጠውላጊ ክፋቶች ናቸው። 
የደካማ ልህቃን ውጤቶች የሆኑት ክፋቶች 
እግር አውጥተው በማህበራዊ መገናኛዎች (face 
book, Twitter, etc) ሲረጩ መልካምነትን፣ 
አስተዋይነትን፣ መቻቻልን፣ መተጋገዝን፣ 
መግባባትን፣ ወዘተ፣ እንደ አንጨቆረር (black 
hole) ውጠው ያስቀራሉ።

በአፍሪካ ውስጥ ከላይ ከተመለከትናቸው 
ዓይነት ልህቃን (elite) ይልቅ ተቻችሎ አብሮ 
የሚኖረው ሕዝብ ብርቱና ዘመን ተሻጋሪ 
ነው። እንደ ተኩላ የሚያቅበዘብዘው የፖለቲካ 
ስግብግብነት (political greediness) ከድንፋታ 
(anger)ጋር ተዛምዶ የገዛ ወገኑ ላይ ክፉና 
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ዶ/ር አብይ እስረኛ 
አይደለም

(ግዛቸው ተፈራ)

መርፌ መፅሔት በ4ኛ ዕትሟ የዶ/ር አብይን 
ፎቶ በፊት ለፊት ገፅ ይዛ ስትወጣ እጃቸው 
በካቴና ታብቶ ይታያል፡፡ የዚህ ፎቶ መገለጫም 
“የኦዴፓው እስረኛ” የሚል ነው፡፡ ይህን 
አባባል በምክንያትነት ለማሳየት ከተጠቀሱት 
ጥቂቶቹ ሃሳቦች መሃል ደግሞ ስለ አዲስ 
አበባው የባልደራስ ጉዳይ ዝርዝር መግለጫ 
አለመስጠታቸው፣ ከኦሮምያ ክልል መስተዳደር 
ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ በግልፅ ወጥተው 
አቋማቸውን በንግግርም በእርምጃም ከመግለጽ 
መቆጠባቸው ወዘተ. እየተጠቀሱ ጉዳዩ “…
ግዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ እንዲሰበር፣ ዘር 
ከልጓም ስለሚስብ…” በሚል የቃል በቃል 
ገለፃ ተጠቅሷል፡፡ “ኢትዮጵያዊነትን መርህ 
አድርጌያለሁ” የሚል መሪ ሚዛናዊ መሆን 
እንደሚገባው ሲጠቀስም የወቅቱን አጠቃላይ 
ችግሮች ወደ ጎን በመተው በቅታዊ ፍላጎቶችና 
በተጋረጡ፣ እና በሚታዩ እንከኖች ላይ 
የዶ/ሩ እጅ እንዲላላም ተገልጧልል፡ የዚህም 
ምክንያቱ የኦዶፓ እስረኛ ከመሆናቸው 
እንደሚነሳ ለማሳየትም ይመስላል፣ በተለይ 
የፎቶው መልዕክት፡፡ 
“…አቅም ቢያጥር እንኳ አካፋን አካፋ 
ማለት” እንደሚገባም ይህም አሁን መጀመር 
እንዳለበት፣ አማካሪና ሚዛናዊ ሀሳብ 
የሚሰጡትንም ማቅረብ እንደሚገባ፣… በተለይ 
አሁን እየረገበ የመጣውን ህዝባዊ ድጋፍ 
ለመመለስ ከላይ የተጠቀሱና ሌሎች የሚታዩ 
ችግሮችም ተመልክተዋል፡፡ ይህን ሀሳብ በበጎ 
መመልከት የሚገባ ነው፡ ነገር ግን ታየ ወይም 
እየታየ ነው ከሚባለው አጠቃላይ ችግር ጀርባ 
በርግጥም የዶ/ር አብይ ያንድ ፓርቲ እስረኝነት 
አለ ወይ? ለዚህ ማሳያ ሆነው የተጠቀሱት 
ጉዳዮች የቱን ያህል አሳማኝ ናቸው? 
በዚህ የለውጥና የሽግግር ወቅት ብዙ 
ያልተለመዱ እና አዳዲስ የሆኑ ገንቢ 
እርምጃዎች ተወስደዋል፡፡ መሰረታቸውም 
ይቅርታ እና ፍቅር በመሆኑ በጭራሽ ላገሪቱ 
መንግስታዊ ባህል አዲስ ናቸው፡፡ ይህ አዲስ 
ለውጥ እንዲህ ያሉና የተለያዩ ተግዳራቶች 
ቢገጥሙት የሚጠበቅ ሲሆን እኒህን 
ተግዳሮቶች መንግስታት እንደነበር ባህላቸው 
ሁሉ በለመዱት መልክ ቢመልሱት ይህ 
ጥያቄ አያነሳም፡፡ ስለዚህም በአዲሱ የለውጥ 
እንቅስቃሴ ይህ ጥያቄ መነሳቱ የማይቀር ነው፡
፡ 
ችግሩ በአንድ ግዜ መሪውን የአንድ ፓርቲ 
እስረኛ ማድረጉ ላይ ብቻ ነው፡፡ በሌላ መልኩ 
ሲታይ ለያንዳንዱ ተከታይ ለፈራ ጥያቄ ሁሉ 
ማብራሪያ መሻቱ ነው፡፡ ይህን በመሰለው 
ማብራርያም እያንዳንዱ ቡድን ተከታይ እያበጀ 
የየራሱን ማስታወቂያ ለማሰራት የሚመች 
መሆኑ ነው፡፡ 
ይህ ወቅት ከዚህ የለውጥ መንፈስ አንጻር 

የሚጠበቅበት የጎደለውን በመቻቻል ብቻ 
በመሙላት ወደ መጭው ሰለማዊ የምርጫ 
ግዜ በሰላም መግፋት ነበር፡፡ አቧራ 
ማስነሳትና ከተጀመሩት በጎ ነገሮች ይልቅ 
ጉድለቶችን በማጉላት መጫጫህ፣ በሀገሪቱ 
ፈተና ላይ ተጨማሪ ስጋት፣ ተጨማሪ 
ውጥረት መፍጠር ሆኖ ፍርዱም የዚሁ 
መገለጫ ሆኖ እየታየ ነው፡፡ 
ባለፉት ረጅም ወራትና፣ ይበልጡንም 
በዚህ ያለፈ አንድ አመት ውስጥ ያንድን 
መሪ ቆራጥነትና አስተዋይነት የሚጠይቁ 
ተግባራት ተከናውነዋል፡፡ በለውጥ ወቅት 
እንደተለመደው እርቅና ሰላም ሳይሆን ባገሪቱ 
ባህል ውጥረትን የሚያንሩ፣ ግፋ ካለም ደሞ 
የሚያፋስሱ ተግባራት ሲፈፅሙ ኖረዋል፡፤ 
በ1997 ዓ.ም ማግስት የቅንጅት እና 
የህብረትን ሰላማዊ ተግዳሮት በሴራ ሃይል 
ያሸነፈው ኢህአዴግ ፓርላማውን በከፈተ 
ማግስት ትኩረት ማስቀየሻ፣ ነገር ግን ደም 
ማፈሰሱ ግልፅ የሆነውን ወደ ሶማልያ 
ወታደሮችን የማዝመት ሀሳብ አቀረበ፡፡ አሁን 
ጥያቄው በተቀለበ ሰው ለውጥ ላይ ሳይሆን 
ወደ ሱማሊያ “አንዝመት ወይስ አንዝመት” 
የሚለው እንደሆነ ተደረገ፡፡ በርግጥም የሀገር 
ውስጥ ዋነኛ የመብት ጥያቄ የነበረውን፣ 
ቅንጅትና ህብረት በምርጫ አሸንፈው ሳያበቁ 
ለምን ተሰረቁ… የሚለውን ጥያቄ አዲሱ 
የዘመቻ ጥያቄ ሸፈነው፡፡ አጨቃጫቂነቱ 
ቀላል ያልነበረውን ያህል ስልጣን ላይ 
ያለውንም መንግስት የ “ፋታ መግዣ” ግዜ 
አስገኝቶለታል፡፡
ይህኛው የዶ/ር አብይ የለውጥ አላማ 
በግልፅ እና ያለምንም ደባ፣ ወይም የተለየ 
ፖለቲካዊ ሴራ እየተካሄደ ያለ ነው፡፡ ይሁንና 
በፍርሃት፣ በጥርጣሬ፣ ብሎም በጥላቻ 
ውስጥ ካደረገው አፍራሽ ልማድ ሊያመልጥ 
አልቻለም፡፡ ዛሬ በአዲስ አበባና በኦሮምያ 
ክልል መንግስት መሃል ወቅታዊ ያልሆኑ 
አጀንዳዎች እየተነሱ እሪሪሪ! የሚባልላቸው 
አልነበሩም፡፡ ይሁንና ጥቂቶች የብዙውን 
ልብ ለመኮርኮር እንዲመቻቸው የወቅቱ 
አጀንዳ ያደርጉታል፡፡ በዚህ አጀንዳ ውስጥም 
ተ/ሚንስትሩ እንዲሳተፉ ይፈልጋሉ፡፡ በዚህ 
አጀንዳ ውስጥ ባለመሳተፋቸውም ያንድ ወገን 
የፖለቲካ ፓርቲ እስረኛ ናቸው እስከመባል 
ያደርሳሉ፡፡ ይህ ግን መናኛ ሀሳብ ነው፡፡ 
ትርፍ ቢኖረው እንኳ አጀንዳውን አንስተው 
የሚጮሁትን ከማስተዋወቅና የግል ጉዳይ 
ከመሆን አያልፍም፡፡ በምንም መልኩ አዲስ 
አበባ ያንድ ወገን የግልና የቡድን ሀብት 
እንዳልሆነችና ልትሆንም እንደማትችል 
እየታወቀ “ልትነጠቅ ነው” ብሎ የሚጮኸውን 
ወገን ዋጋ ሰጥታ የምትሰማው ሊሆን 
አይገባም ነበር፡፡ ምናልባት አወዛጋቢ ጥያቄን 

በመፍጠር፣ የተፈጠረውንም በማጋነንና 
በማጉላት የተጋይነት ካባ ደርቦ መታየት 
ቢያስፈልግ እንኳ እንዲህ ያለው አጀንዳ 
ወቅታዊ ባለመሆኑ ብቻ ውዳቂ ከመሆን 
አይዘልም፡፡ 
በግልፅ እንደሚታየው በአዲስ አበባ ጉዳይ 
ላይ ጥቂቶች ዝነኛ መሆን በፈለጉ ቁጥር ጠ/
ሚንስትሩ እስከ ድርድር የሚያደርስ መግለጫ 
እንዲሰጡ ይጠበቃል፡፡ ይሁንና ይህ የወቅቱን 
ያገሪቱን ችግር እንደየመሪዎቹ ደካማ ጎን 
መገለጫ አሳይቶ ህዝብን የመቀስቀስ አላማ 
የተነቃበት፣ የተሰላቸ እና የወቅቱን የመሪዎቹን 
ግንዛቤ ብሎም አላማ የማይመጥን ነው፡፡ 
እርግጥ ነው ጠ/ሚንስትር አብይ እየተፈተኑ 
ነው፡፡ ይህም የሚመሩትን ፓርቲ ጨምሮ፣ 
አዳዲስ አጀንዳ ይዞ የሚመጣውን “እወቁኝ 
ባይ” ቸምሮ የትናንቱን የወያኔ ቁምና ቁጭትን 
አክሎ፣ ያለው ሁሉ ለአዲሱ የለውጥ ሃይል 
ፈተና ነው፡፡ ለሀገሪቱም እንዲሁ፡፡ 
በዚህን ወቅት እንደ ዶ/ር አብይ አይነቱን መሪ 
እንኳን ተገኘ ብሎ መቀበል የመጀመሪያው 
ነገር ነበር፡፡ ባለፈው አንድ አመት ውስጥ 
የተከናወነውን በጎ ተግባር ከግዜው አጭርነት 
አንጻር መዝኖ ማመስገንም የተገባ ነው፡፡ 
እንዲሁ ሁሉ መረን የወጡ አሳዛኝ እና አደገኛ 
ነገሮችን ማወገዝ፣ ብሎም ከለውጥ ሃይሉ ጋር 
አጋር ሆኖ መታገል ዋናው ጉዳይ ነው፡፡ ይህ 
ይጠበቃል፡፡ 
በዚህ ወቅት በመንግስት ልዩ ልዩ የአቅም ማነስ 
የህግ መላላት ቢኖር የበለጠ ስርዓተ አልበኝነት 
እንዲስፋፋ “እነ እከሌ አልተጠየቁምና እነ 
እከሌ እንደፈለጉ ማናፋት ይፈቀድላቸው” ብሎ 
መሞገት ያው ስርዓት አልበኝነትን ከዳር ሆኖ 
እንደመገፋፋት ነው፡፡ 
“እሱ በህገ ወጥነቱ ካልተጠየቀ እኔ 
ለምን እጠየቃለሁ! ብቻ ሳይሆን ተጠያቂ 
የሚያደርገኝን ነገር የግድ ማድረግ እና በዚህም 
ህዝባዊና መንግስታዊ ዕውቅናን ማግኘት 
አለብኝ” ማለት ጅልነት ሲሆን ይህም ጅልነት 
በሚቀጥሉት የሰላም ወቅቶች ሲመጡ ትዝብት 
ላይ የሚጥል ይሆናል፡፡ 
አሁን በአዳዲስ አጀንዳ እውቅናን የሚሹ፣ 
አንድም የሚጠቀስ በጎ ነገር ለዚህች ሀገር 
ያላበረከቱ፣ ሁሌም በመቃወምና በጥላቻ 
ስሜት መንጋውን የሚኮረኩሩ ሰዎች ያላንዳች 
የተጨበጠ አገራዊ አስተዋፅኦ ነገ በታሪክ ፊት 
እርቃናቸውን የሚቀሩ ናቸው፡፡ 
ዶ/ር አብይ አህመድ ነፃ ሆነው፣ ለበጎ አላማቸው 
ይተጉ ዘንድ መታገዝ ይገባቸዋል፡፡ እስካሁን 
የሚተጉት ለግል ወይም ለልዩ ቡድን ጥቅም 
እንዳልሆነም ሂደቱን በቅንነት የሚያስተውል 
ሁሉ አያጠፋውም፡፡ አቧራ ከሚያስነሱት በቀር 


