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Yosyonathan@gmail.com

0941414134 / 0928741717

ውድ ፀሐፍያን በፖለቲካ እና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ከዚህ በታች ባሉ 
አምዶች መፃፍ ለምትፈልጉ በዝግጅት ክፍሉ አድራሻ እንድትደውሉልን 

በአክብሮት እንገልፃለን፡፡

እንነጋገር

ታሪክፍትህ ድሮና ዘንድሮ
የግል አቤቴታ

ክትባት መዝናኛአብይ ጉዳይ
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ
0928741717

ማኔጂንግ ዳይሬክተር
የዮሴፍ ልጅ ዮናታን

0941414134

ዋና አዘጋጅ
ዮናስ ወ/ሰንበት

 
ማኔጂንግ ኤዲተር
ቤተልሄም ግርማ

ዓምደኞች
ግዛቸው ተዘራ
አይናለም ታደሰ

ዶ.ር ኤርሲዶ ለንዴቦ
ረ/ፕሮፌሰር ዳንኤል መኮንን

       ረዳት ፕሮፌሰር ጉቼ ጉሌ ሱላ  
ቤተልሄም ግርማ
ዶ.ር ሰላም በቀለ
ሀቢቢ ከድር

ሪፖርተሮች
ሰላም 

 የማስታወቂያ እና ሽያጭ
እስከዳር 

ኮምፒውተር ፀሐፊ
ሰናይት አጥላው 

የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ
የቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዳ 06 የቤት ቁጥር 

182/992  
Yosyonathan@gmail.com

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

የአዘጋጁ 
መልእ..

እግር ኳሱ ሌላ የፖለቲካ 
ቤንዚን እንዳይሆን!

የኢትዮጵያ እግር ኳስ ከአመት ወደ አመት ይህ ነው 
የሚባል እድገት ሳይታይበት : እንደውም በኃሊት ጉዞ 
የሚዳክር ነው::
ደመነፍሳዊና ኃላቀር አሰራርን በሚከተለው ፌደሬሽን ሳቢያ 
በወደቀው እግር ኳስ ብዙዎች ተስፋ ከቆረጡ ሰነባብቷል ::
በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ እንደ ካሮት ወደታች 
በሚጓዘው የኢትዮጵያ ኳስ ላይ ሌሎች ችግሮችም 
እየተበራከቱ ነው::
በብሄር ስምና አርማ ተቃኝተው የተደራጁ የእግር ኳስ 
ክለቦች መብዛታቸውን ተከትሎ ኳስ ሜዳው ውስጥ ፖለቲካ 
ሰተት ብሎ ገብቷል::
ስፖርታዊ ጨዋነት ገደል ገብቶ በየጊዘው አምባጓሮና ፀብ 
መመልከት የተለመደ ነው:: ሰዎች ኳስን ብለው ሄደው 
በአካላቸውና በህይወታቸው ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው::
ፌደሬሽኑ በብሄር ላይ የተቃኙ ክለቦች ወደ ኳስ ሜዳ 
ሲመጡ እየተቀበለ ማስተናገዱ ራሱን በቻለ መልኩ ለሀገር 
ስጋት የሚሆኑ ችግሮችን እየፈለፈለ ነው::
አሁን ላይ እግር ኳሱን በሚመራው ፌደሬሽን ላይ  ክለቦች 
እምነት የላቸውም:: ይህን ተከትሎ የአዲሰ አበባ ክለቦች 
ከፌደሬሽኑ አፈንግጠው ራሳቸዉን ችለው ለመጫወት 
ከስምምነት ላይ ደርሰዋል ::
ይህ አካሄድ ክለቦቹንና ፌደሬሽኑን እንደሚያወዛግብ 
የሚጠበቅ ቢሆንም ፌደሬሽኑ በራሱ ዙሪያ ያሉትን ችግሮች 
ቁጭ ብሎ እንዲመረምር ሊያስገድደው ይገባል::
ሀገሪቱ በተለያየ መልኩ የፖለቲካ እሳት እየነደደባት 
ከመሆኑ አንፃር እግር ኳሱ ሌላ ቤንዚን ሆኖ እንዲቀጥል 
መፍቀድ የለበትም::
በ 2012 ዓ.ሞ ሀገራዊ ምርጫ እንደሚካሄድ ይታወቃልና 
በብሄር የተቃኘው ፉክክር ሌላ ጦስ ይዞ እንደሚመጣ በማሰብ 
ፌደሬሽኑም ሆነ ሌሎች አካላት ቢነጋገሩበት መልካም ነው 
እንላለን ::
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( በሽመልስ አርአያ

ወደ ገፅ 21 ዞሯል $

አብይ ኢትዮጵያን እየዘወሩ?  
ወይስ እየተዘወሩ?

የ
አብይ አህመድ (ዶ/ር) መንግስት ከአንድ 
አመት የተሻገረ የስልጣን እድሜን 
ቢያስቆጥርም የመሪነት መዘውሩን 
እንዴት እያስኬደው እንደሆነ አሁን 
ድረስ ግልፅ አልሆነሞ!

የሀገሪቱ የወቅቱ ችግር ፖለቲካዊ ብቻ ተደርጎ 
ቢታሰብም የአብይ መሪ ኢኮነሚያዊ ተግዳሮቶችን 
የሚዘውርበት ጉልበት አለው ወይ ?ብለው 
የሚጠይቁ ምሁራንና ፖለቲከኞች ብዙ ናቸው::

የዶ/ር አብይ አስተዳደር በዚህ ወቅት ከገባበት 
የፖለቲካ ብቻ ሳይሆን የኢኮነሚ አጣብቂኝ 
ለመውጣት የራሱ የኢኮኖሚ ፍኖተ ካርታ 
የለውም መባሉ አንድ ችግር ሆኖ ፈተናውን 
ለማለፍ የሌሎች የሀገር ውስጥና የውስጥ 
ሀይሎች ጥገኛ ለመሆን ተገድዷል እየተባለ ነው::

ከዚህ በመነሳት አብይ ኢትዮጵያን እየዘወሩ?  
ወይስ እየተዘወሩ? የሚል አንኳር የመወያያ 
ሀሳቦች መድረኩን ተቆጣጥረውታል ::

ሽመልስ አርአያ የተባሉ ፀሀፊም ይህን መነሻ 
ባደረገ ለአብይ አህመድ አልታዘዝ ያለውን 
ኢኮነሚ ተኮር መሪ ከዚህ በታች ባለው መልኩ 

ተንትነውታል:-

አሁን ኢትዮጵያ  ከገጠማት ፖለቲካዊ ተግዳሮት 
ለማገገም ከማህበራዊ ድረ-ገፆች እስከ መደበኛ 
የመገናኛ አውታሮች ትኩረት እየሳበ ያለው 
ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መስፈን እንዳለበት 
የሚወተውቱ ሃሳቦች መብዛት ነው።

 እርግጥ ፖለቲካዊ አለመረጋጋት፣ የሰላም 
እጦትና የዜጎች መፈናቀል የወቅቱ የሀገሪቱ  
አንገብጋቢ ችግር እንደሆነ የአደባባይ ምስጢር 
ነው። ነገር ግን ለዚህ እንደ ሀገር ለተጋረጠብን 
ፈተና ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት የፖለቲካ ሪፎርም 
በማካሄድና ዴሞክራሲን በማስፈን ብቻ ከችግሩ 
እንወጣለን ካልን የችግሩ ምንጭ እንዲሁም 
ጥልቀት በሚገባ እንዳልተረዳን ይጠቁማል። 
ከዚህ አንፃር የፖለቲካ ሜዳውን ለማስተካከል 
መፍትሄዎች እየቀረቡ እንዳሉት ሁሉ ለኢኮኖሚ 
ተግዳሮቶች አይነተኛ መፍትሄ የሚጠቁሙ 
መድረኮች እምብዛም አይስተዋሉም። 

የመንግስት ባለስልጣናት ከሚያቀርቡት ወቅታዊ 
ኢኮኖሚ ነክ ሪፖርት መነሻነት የሚኖር ውስን 
ሽፋን ካልሆነ በስተቀር ሃገሪቷ የተደቀነባት 

ፖለቲካዊ ተግዳሮት ብቻ ይመስል ሁሉም 
እዛው ላይ ሲረባረብ ይስተዋላል።

ከፍተኛ ስራ አጥነት፣ የኑሮ ውድነት እና 
የመሳሰሉት የተጋረጠባቸው ሃገራት ፖለቲካዊ 
ቁመናቸው ምን ሊመስል እንደሚችል 
መገመት አያዳግትም። በመሆኑም አሁን 
የምንገኝበትን ምስቅልቅል ሁኔታ ላስተዋለ 
ከችግሩ ዋነኛ ምንጮች አንዱ ኢኮኖሚያዊ 
መሆኑ የአደባባይ ሚስጢር ነው። 

አንዳንድ ሃገራት (ለምሳሌ ቻይና) 
ዴሞክራሲን በሚፈለገው ልክ ባይፈቅዱም 
ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች በአግባቡ ወይም 
ከሞላ ጎደል በመመለሳቸው የተነሳ ለረጅም 
ዘመናት ሃገር ሳይናጋና እንደኛ የፖለቲካ 
ምስቅልቅል ውስጥ ሳይገቡ መቆየት እንደቻሉ 
ማየት ይቻላል። A regime that succeeds 
in providing bread and butter for 
its people is guaranteed for long 



4

 ቅፅ. 1 - ቁ.21  ነሐሴ 2011

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

በ
ቅርቡ አንዳርጋቸው ፅጌ " ትውልድ 
እንዳይደናገር እኛ እንናገር " 
በሚል ርዕስ ለአንባቢ ያቀረቡት 
መፅሀፍ ጥቂት የማይባሉ ሰዎችን 
እያወዛገበና እያነጋገረ ነው:: በተለይ 
የአማራ ብሄር ተወላጅ ልሂቃንን 
ያሰቆጣ አንድ የመፀሀፉ ሀሳብ ብዙ 

እየተባለበት ነው:: በዚህ ጉዳይ ላይ ወንድወሰን 
የተሰኙ ፀሀፊ ከዚህ በታች ያለውን ሀሳብ 
አስፍረዋል :-
ከእስር ይፈታ ዘንድ ቀን ከለሊት ታላቅ ዘመቻ 
ያደረኩለት አንዳርጋቸው ጽጌ «ትውልድ 
እንዳይደናገር እኛ እንናገር» የሚለውን አወዘጋቢና 
አደነጋጋሪ መጽሀፉን ለንባብ ካበቃበት ግዜ 
ጀምሮ አወዛጋቢነቱና አደነጋጋሪነቱን አጠንክሮ 
የቀጠለበት ሰው ሆኗል፡፡ ሆኖም በእስሩ ዘመን 
ያደረኩለትን (ከመላ የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር) 
የይፈታ ዘመቻዬን ስጠቅስ ሰውዬውን የይፈታ 
ዘመቻን ላደረግንለት ወገኖች ለምን ክህደት 
ፈጸመ ለማለት እንዳልሆነ ግንዛቤ ይያዝልኝ ዘንድ 
እያሳሰብኩ: የከእስር ይፈታ ዘመቻን ውለታን 
ለመመለስ አንዳርጋቸው እማያምንበትን ጉዳይ 
ባለመግለጽ አፉን ለጉሞ ይቀመጥ የማለትም 
ቅንጣት ታክል ፍላጎትና ሀሳብ እንደሌለኝ ገልጬ 
እሱ በነጻነት እሚያንሸራሽረውን አቋም እኔም 
በነጻነት የመተቸትና የመደገፍ መብት ስላለኝ 
ይህንን ጽሁፉ ለመተየብ መቻሌን ለመግለጽ 
እወዳለሁ፡፡

1ኛ- ነገደ አማራና የአማራ ብሄርተኝነት የለም 
የሚለው የአንዳርጋቸውን ትርክት ስንመለከት

ፕ/ር እዝቅኤል ገቢሳ ከፋና ጋር ባደረገው 
ቃለመጠይቅና ብሎም በትግራይ መቀሌ 
ዩንቨርሲቲ ተገኝቶ በገለጸው ገለጻ ላይ «እኔ 
በዜግነት ፖለቲካ አላምንም» ለሚለው 
አቋሙና ብሎም «እኔ ውህድ ብሄር በሚባል 
አገላለጽና ህልውና አላምንም» በማለት ለገለጸው 
አንዳርጋቸው መልስ በሰጠበት «አማራ የሚባል 
ነገድና የአማራ ብሄርተኝነት እሚባል የለም» 
ብሎ ገልጿል፡፡ 
እንደ አንዳርጋቸው አገላለጽ ይህንን የነገደ 
አማራን ህልውና የካደበትን እና ብሎም 
የአማራን ብሄርተኝነትንም አብሮ ጨፍልቆ 
የለም ያለበትን ጸረ አማራዊ አቋሙን 
አመክንዮታዊ ለማድረግ ባቀረበው «ታሪክ 
ተኮር » ገለጻው የዛሬ አማርኛ ቋንቋ እንኳን 
ጥንታዊውና ታላቁ የአክሱማይት መንግስት 
ወደ ደቡባዊው የኢትዮጵያ ክፍል ያሰማራቸው 
የሀረሩ፤ሀደሬ፣ጉራጌ፣አገው፣ቅማንትና ወዘተ 
ነገድ ተወላጅ ወታደሮቹ የተፈጠረ ቅይጥ ቋንቋ 
የሆነ ነው ይልና ይህ ቋንቋ ከነገደ አማራ 
መፈጠር በፊት የተከሰተ በመሆኑ የአማራ ቋንቋ 
አይደለም ብሎም አማራ የሚባል ነገድም ሆነ 
የአማራ ብሄርተኝነት የሚባልም የለም ሲል 
ይገልጻል፡፡
አንዳርጋቸው ጽጌ ይህንን ግኝቱንም እንደ አዳስ 

በአንዳርጋቸው ፅጌ ዙሪያ የተነሳው ውዝግብ
በመግለጽ ዛሬ «አማራ ነን የሚሉ የአማራ 
ተወላጆች ይህንን ታሪካዊ ሀቅ ይወቁ አይወቁ 
እማውቀው ነገር ባይኖርም ሀቁ ግን ይህ ነው» 
ሲል ይደመድማል፡፡

ይህንን የአንዳርጋቸውን ጥሬ ቃል እንኳን 
ብንመለከት እርሰበርሱ የሚቃረንና የሚጣረስ 
መሆኑን ለማወቅ ብዙም ልፋት አይጠይቀንም፡፡ 
«የአማርኛ ቋንቋ ከአማራ ነገድ መፈጠር በፊት 
የተፈጠረ ነው» ይልና ቀጠል አድርጎ «አማራ 
የሚባል ብሄር የለም» የሚለንን አባባሉን ብቻ 
ስንመለከት እርሰበርሱ የተጣረሰና የተቃረነ 
መሆኑን እናያለን፡፡ አማራ የሚባል ነገድ የለም 
ያለ ሰው እንዴት ነው መለስ ብሎ ደግሞ 
አማርኛ ቋንቋ ከአማራ ነገድ መፈጠር በፊት 
የተፈጠረ ነው ብሎ ሊናገር የቻለው ብለን ማየት 
ይገባናል፡፡

ሰውዬው የአማርኛን ቋንቋ ባለቤትነትን 
ለጥንታዊውና ለገናናው አክሱማይት መንግስት 
ለመስጠት ሲል በገለጸበት አንደበቱ የአማራን 
ህዝብ እንደነገድ መፈጠሩን «አማርኛ ቋንቋ 
የአማራ ነገድ ከመፈጠሩ በፊት የተፈጠረ 
ጥርቅም ቋንቋ ነው » ሲል ይገልጻል፡፡እናም 
አገላለጹ በራሱ የተቃረነ መሆኑን እናያለን 
ማለት ነው፡፡

2ኛ-አማራ የሚባል ነገድ የለም የሚለው 
ትርክታዊ አፈጣጠር
አማራ የሚባል ነገድ የለም የሚለውን ትርክት 
ለመጀመሪያ ግዜ ይዞ ወደ አደባባይ ብቅ ያለው 
ኮ/ል መንግስቱ ኃይለማሪያም ሲሆን እሱም 
አማራ የሚባል ተራራ እንጂ ህዝብ የለም በማለት 
በአደባባይ ለመግለጽ የተገደደው «የአማራው 
ገዢ መንግስት የሆነውን ደርግ » እያለች 
ስትገልጽ የነበረችውን የህወሃትን ወደ አዲስ 
አበባ ግስጋሴ ያሰጋውና ያስጨነቀው መንግስቱ 
እኔ የምመራው መንግስት የአማራ ገዢ ኃይል 
አይደለም ለማለት አማራ የሚባል ነገድ የለም 
እስከማለት ወታደራዊ ምርምሩን ተጠቅም 
የገለጸበት ሲሆን ከእሱ ቀጥሎ ደግሞ በ1984 
እና በ1985 ላይ ፕ/ር መስፍን ወልደማሪያም 
ብቅ ብለው አማራ የሚባል ነገድ የለም ያሉበት 
ወቅትን እናስታውሳለን፡፡

የኮ/ል መንግስቱ የአማራ ነገድ እሚባል የለም 
የሚለው ክህደታዊ ትርክት ዋና አፍላቂ ፕ/ር 
መስፍን ወልደማሪያም እንደሆነ የሚታወቅ 
ሲሆን ፕሮፌሰሩ ለደርግ ባቀረቡት «ጥናታዊ 
»በተባለ ግን Politically Motivated በሆነ 
ሁኔታ የህወሃትን የምንዋጋው የአማራውን 
አገዛዝ ነው የሚለውን ፕሮፖጋንዳዋን ዋጋ 
ለማሳጣትና ብሎም የደርግ መንግስት የአማራ 
መንግስት አለመሆኑን ለማሳየት ሲባል አማራ 
እሚባል ነገድ የለም በሚል ግብታዊ ትንተናን 
ሊያስተጋቡ እንደቻሉ መረዳት ይኖርብናል፡፡
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ወደ ገፅ 23 ዞሯል $

በአንዳርጋቸው ፅጌ ዙሪያ የተነሳው ውዝግብ
በፕ/ር መስፍን ወልደማሪያም ፖለቲካዊ ምክር 
የተጠቀመው ደርግ ትናንት የህወሃትን «ደርግ 
የአማራ መንግስት ነውን» ክስና አሉባልታን 
ለመከላከል «አም ሃራ ማለት በተራራ ላይ 
የሚኖር ህዝብ እንጂ አማራ የሚባል ነገድ የለም 
» እስከማለት እንደደረሰው የደርግ መንግስት 
ዛሬም አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ለሚያቀነቅኑት 
የዜግነት ፖለቲካ እንቅፋት ሆኖናል ብለው 
ለሚገልጹት የአማራን ብሄርተኝነትን ከኢትዮጵያ 
ፖለቲካ መድረክ ለማገድና ብሎም ለማሳገድ 
እንደመፍትሄ ያቀረቡት የአማራ ብሄርተኝነት 
እሚባል የለም ማለትን ሲሆን ለዚህም ህልውናዊ 
ክህደታቸው ልክ የደርጉ መንግስት ኮ/ል 
መንግስቱ የደርግ መንግስት የአማራ መንግስት 
አይደለም ለማለት «ታሪክን አጥንቼ እንዳገኘሁት 
አማራ የሚባል ተራራ ቢኖር እንጂ አማራ 
የሚባል ነገድ የለም» በማለት እንደተናገሩት 
ሁሉ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌም ይህንን የአማራ 
ብሄርተኝነትን ለመምታትና ለማስመታት 
«አማራ የሚባል ነገድ የለም፤ የአማርኛ ቋንቋም 
የአማራ ሳይሆን የብሄር ብሄረሰቦች ድብልቅ 
የሆነ የአክሱማይት መንግስት ቋንቋ ነው » ሲሉ 
እንደገለጹ መረዳት ይቻላል፡፡

ያ ማለት የሶስቱም የነገደ አማራን ህልውናን 
ከሃዲ ሰዎች ማለትም ፕ/ር መስፍን 
ወልደማሪያም፣ኮ/ል መንግስቱ ኃይለማሪያምና 
አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ነገደ አማራ የሚባል 
ህዝብ የለም ብለው የገለጹበት ወቅትና ዘመን 
ቢለያይም ምክንያታቸው ግን አንድና አንድ 
የሆነ Politically Motivated ሆኖ ለፖለቲካዊ 
ፍጆታና ትርፍ ታስቦ የተነገረና ብሎ ዛሬም 
እየተነገረ ያለ ጸረ አማራዊ ክህደት መሆኑን 
እንረዳለን፡፡

3ኛ- አማራ፣የአማራ ብሄርተኝነት፣የአማርኛ 
ቋንቋና የአንዳርጋቸው ትርክት

እንደ አንዳርጋቸው ጽጌ አባባል ይህ የአማርኛ 
ቋንቋ ባለቤት ጥንታዊው የአክሱማይት መንግስት 
የተለያዩ ብሄርብሄረሰቦች የፈጠሩት ቋንቋ ነው 
የሚለውን Shallow እና መሀይማዊ ትርክት 
እንደ አዲስ ግኝት አድርጎ ለማቅረብ ቢዳዳውም 
ፈጽሞ አዲስ እንዳልሆነና አንዳርጋቸውም ይህንን 
ትርክት በማቅረብ የመጀመሪያ ሰው እንዳልሆነ 
እሱ ቢክድም ማስረጃ አለና የመጀመሪያ ሰው 
እንዳልሆነ ልገልጽ እወዳለሁ፡፡

እንዲያውም የአቶ አንዳርጋቸው የአማርኛ 
ቋንቋ የነገደ አማራ አይደለም ትርክት የዶ/ር 
ሀብተማሪያም አሰፋ ትርክት እንደሆነ 
መግለጹም ተገቢ ሆኖ ይገኛል፡፡ ህወሃት አዲስ 
አበባን በተቆጣጠረ ሁለተኛ ዓመት ላይ ማለትም 
በ1985 አከባቢ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ የኢህአዴግ 
ሹመኛ ሆነው በአዲስ አበባ መስተዳድር 

ውስጥ በሚያገለግሉበት ወቅት አንድ ዶ/ር 
ሀብተማሪያም አሰፋ የሚባል አፍቃሬ ህወሃትና 
ካድሬ ከስድስት መቶ በላይ ገጽ ያለውን መጽሀፍ 
በ«የኢትዮጵያ ነገዶች ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች 
አመጣጥ» በሚል ርእስ ስር አሳትሞ እንደነበረ 
እማልዘነጋው እውነታ ነው፡፡

ዶ/ር ሀብተማሪያም አሰፋ በዚህ ከላይ በገለጽኩት 
ድልብ መጽሀፉ ላይ የአማርኛን ቋንቋ የጥንታዊው 
አክሱማይት መንግስት ወታደሮች የፈጠሩት 
ቋንቋ ነው ሲል ይገልጸዋል፡፡ እንደ ዶ/ር 
ሀብተማሪያም አሰፋ አገላለጽ ታላቁ የአክሱማይት 
መንግስት ወታደሮች ወደ ደቡባዊቷ የኢትዮጵያ 
ክፍል ሸዋ፣ሲዳሞ፣ሀረርና…ወዘተ ዘምተው ብዙ 
ዓመታት በመቆየታቸው ከአከባባዊ ነዋሪዎች ጋር 
ለመግባባት ሲሉ የፈጠሩት ቅይጥ የወታደሮች 
ቋንቋ ነው ይለንና በዚህም ምክንያት ይላል 
ዶ/ር ሀብተማሪያም አሰፋ «ዛሬ እኔ በአማርኛ 
ቋንቋ በመናገሬ የሚከፉ የትግራይ ተወላጆች 
እምመልሰው አማርኛ የተሰባበረ የትግሪኛና 
ግእዝኛ ቋንቋ ውጤት የሆነ የአክሱማይት 
ወታደሮች ቋንቋ የሆነ በመሆኑ የትግሬ ቋንቋ 
ነው እያልኩ ነው እየገለጽኩላቸው የምገኘው » 
ሲል እዚያው መጽሀፉ ላይ አስፍሮ ይገኛል፡
፡ ይህ ማለት አማርኛ ቋንቋ በአክሱማይት 
ወታደሮች የተፈጠረ የወታደር ቋንቋ ወይም 
የብሄር ብሄረሰቦች ቅይጥ ቋንቋዎች የፈጠሩት 
ቋንቋ ነው ማለት ነው፡፡
ይህ እንግዲህ በ1985 እና በ1986አከባቢ 
በኢህአዴግና በተለይም በህወሃት ውስጥ በስፋት 
ሲስተጋባ የነበረ ትርክት ሲሆን ሀሳቡ ቅቡልነትን 
ተነፍጎ ሲቀበር ከሁለት ዓስርተ ዓመታት ቆይታ 
በኃላ በአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ከተቀበረበት 
ተቆፍሮ በመውጣት እንደ አዲስ የቀረበ  ትርክት 
መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል፡፡

4ኛ- እውነታው ምንድነው?
ገናናው የአክሱማይት መንግስት ህልውና 
ከመከሰቱ በፊት ነገደ አማራ እንደ ህዝብ የተከሰተ 
መሆኑን ከታሪክ መዛግብት መረዳት ተችሏል፡
፡ ታላቁ አክሱማይት የንጉስ ቀዳማዊ ምንሊክ 
አራተኛ ልጅ ሲሆን ይህ ማለት ከክርስቶስ ልደት 
880 ዓ. ዓ በፊት የነገሰ ሲሆን ከክርስቶስ ልደት 
1000ዓ ዓ በፊት በ19ዓመቱ የነገሰው የንግስት 
ሳባ ልጅ ቀዳማዊው ምንሊክ የስም አወጣጡ 
እራሱ እንደሚገልጸው የአማርኛ ቋንቋ መሆኑን 
እና አማሮች በዘመኑ መከሰታቸውን ያሳየናል፡
፡ ምንሊክ ማለት ከእስራኤላዊው አባቱ ንጉስ 
ሰለሞን የተወለደ በመሆኑ «አባትህ ቢያይህ ምን 
ይልክ ይሆን » በሚል አነጋገር «ምንሊክ » 
እንደተባለ ታሪክ ይገልጻል፡፡
ይህው የሰለሞናዊውን ስርወ መንግስትን 
ከክርስቶስ ልደት 1000 ዓመት በፊት የመሰረተው 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

አቶ ተሻለ ሰብሮ

“ኢራፓ ከኢዜማ ጋር የተዋሀደው 
ተሯሩጦ አይደለም”

የ
ኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ በቅርቡ 
ከኢዜማ ጋር ውህደት ፈጽሟል፡፡ 
በዚህ እና በምርጫ ቦርድ እየተዘጋጀ 
ባለው ህግ ላይ የኢራፓ ፕሬዝዳንት 
አቶ ተሻለ ሰብሮን መርፌ 
አነጋግራለች፡፡ 
መርፌ፡- ምርጫ ቦርድ እያዘጋጀ 

ባለው ፓርቲዎች ሲመሰረቱ ምን ያህል አባል 
ሊኖራቸው እንደሚገባና በሌሎች ደንቦች ላይ 
አንዳንድ ፓርቲዎች ተቃውሞአቸውን ሲያሰሙ 
አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ደግፈውታል፡፡ 
እርስዎ በዚህ ረቂቅ ህግ ላይ ያልዎት አስተያየት 
ምንድን ነው?
አቶ ተሻለ፡- ፓርቲዎች እስከዛሬ ሲገዙበት የነበረው 
በአዋጅ ቁጥር 573/2000 የሚታወቀው የፖለቲካ 
ፓርቲዎች አዋጅ ላለፉት አስራ አንድ አመታት 
ሰርቷል፡፡ በዚህ አዋጅ መሠረት ቁጥራቸው የበዛ 
የፖለቲካ ድርጅቶች ተፈጥረዋል፡፡ እነዚህ በርካታ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠራቸው ደግሞ ገዢው 
ፓርቲ በሀገሪቱ ዲሞክራሲ እንዳለ እንደማሳያነት 
ተጠቅሞበታል፡፡ 
በአንፃሩ ደግሞ በተቃውሞ ጎራ የፓርቲ ብዛት 
እንጂ ጥራት አለመኖሩ ከኢህአዴግ ጋር ያለውን 
የፉክክር መንፈስ ጎድቶታል፡፡ አሁን ግን ጊዜው 
እየተቀየረ፣ የህዝቡም ፍላጎት አዲስ አካሄድን 
የሚሻ በመሆኑ ተወደደም ተጠላ በድሮው 
መንገድ መጓዝ አይቻልም፡፡ 
አሁን አይደለም አዋጆቹና ደንቦች ህገ መንግስቱ 
የግድ መሻሻል ያለበት ጊዜ ላይ ነው የተደረሰው፡፡ 
አሁን በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኩል እየተዘጋጀ 
ያለው ህግም የዚህ ውጤት ይመስለኛል፡፡ 
እንግዲህ አሁን ላይ እየተዘጋጀ ያለው ህግ ጠንካራ 
ፓርቲዎች እንዲፈጠሩ ከመፈለግ የመነጨ ነው 
ብዬ አምናለሁ፡፡ ታዲያ ይሄ ህግ ሲወጣ ሁሉንም 
ሊያስደስት እንደማይችል ይታወቃል፡፡ 
የእኛ ፓርቲ የኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ 
ቀድሞም ከነበረው መርህ አንጻር በዚህ ጊዜ 
ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ውህደት ፈፅመናል፡፡ 
በመሆኑም እኛ አዲስ የሚወጣው ህግ ያን ያህል 
አያሳስበንም፡፡ ታዲያ በዚህ ህግ ላይ አስተያየት 
ስሰጥ እኛን አይመለከተንም በሚል መንፈስ 
ሳይሆን በእውነታው ላይ ተመሰርቼ እንደሆን ግን 
አፅንኦት እንዲደረግልኝ እፈልጋለሁ፡፡ 
እኔ በፓርቲ ጋጋታ አላምንም፡፡ የቀድሞው 
አካሄድ የሀገሪቱን ፖለቲካ ጎድቷል፡፡ ህዝቡ 
የሚፈልገውን ነገር እንዳያገኝ አድርጓል፡፡ ከዚህ 
አንጻር ሁኔታዎች መለወጥ ስላለባቸው ጠንካራ 
ፓርቲዎች እንዲፈጠሩ የሚያደርግ ህግ መዘጋጀቱ 
ተገቢ ነው ብዬ ነው የማምነው፡፡ 
መርፌ፡- በርካታ ፓርቲዎች እየተዘጋጀ ያለውን 
ህግ የሚቃወሙት ለምን ይመስልዎታል? 
አቶ ተሻለ፡- በዋነኝነት የጥቅምና የስልጣን 
ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ነው ተቃውሞው፡
፡ ለምን? አብዛኛዎቹ ፓርቲዎች ተሰባስበው 
ጠንካራ ድርጅትን ከመፍጠር ይልቅ 
ተንጠባጥበው የሚጓዙበት መንገድ ለፓርቲ 
መሪዎቹ የሚያስገኘው ጥቅም አለ:: ይህ ጥቅም 
እንዲቋረጥባቸው ስለማይፈልጉ ከሌሎች ጋር 

ህብረት መፍጠርን : ውህደትን አይሹም፡፡ ግን 
ህዝቡ ደግሞ የፓርቲ የቁጥር ብዛት ምንም 
እንደማይፈይድ በደንብ ተገንዝቧል፡፡ አሁን ያለው 
መንግስታዊ አካልም እውነተኛ የዲሞክራሲ 
ስርአት እንዲሰፍን ፍላጎት ያለው በመሆኑ 
የቀድሞውን ህግ እንቀይረው ሲል ፓርቲዎቹ 
ከማኩረፍና ከመቃወም ይልቅ እኛስ እንዴት 
አካሄዳችንን እንቀይር ብለው ማሰብ አለባቸው፡፡ 
ፓርቲን እንደ ግል ድርጅት ከመመልከት አባዜ 
መውጣት ነው አሁን ያለብን፡፡ አዲሱ ህግ 
ለብዙኅኑ  ይጠቅማል ከተባለ ለዚያ መገዛት ግድ 
ነው፡፡ 
መርፌ፡- አሁን ያለው መንግስት (በዶ/ር አብይ 
የሚመራው) የፓርቲዎች ቁጥር እንዲቀንስ 
የሚፈልግ ቢመስልም አሁንም ለአዳዲስ 
ፓርቲዎች እውቅና እየሰጠ ነው በሚል ይታማል፡
፡ በእዚህ ላይ ምን ይላሉ? 
አቶ ተሻለ፡- ይሄ ግራ የሚያጋባ ነው፡፡ አሁን 
አዳዲስ ፓርቲዎች እየተፈጠሩ ናቸው፡፡ 
መንግስት ሊቀንስ ይፈልጋል፣ በሌላ በኩል ደግሞ 
ሰርተፍኬት ይሰጣል፡፡ ይሄ መቆም አለበት፡፡ 
እንደዚህ አይነት አካሄድ እንዳንግባባ ያደርጋል፡፡ 
መንግስት ውጭ ሀገር ያሉ ፓርቲዎችን ወደ 
ሀገር ቤት እየጋበዘ እውቅና እየሰጠ ባለበት 
ሁኔታ ደግሞ ሌሎች እንዲጠፉ የሚያስብ ከሆነም 
የተሳሳታ አካሄድ ነው፡፡ 
መርፌ፡- የእናንተ ፓርቲ የኢትዮጵያ ራዕይ 
ፓርቲ በቅርቡ ኢዜማን ተቀላቅሏል፡፡ አንዳንዶች 
እንደውም ኢራፓ አዜማን ቀድሞ የተቀላቀለው 
ይሄ ህግ እንደሚወጣ ስለሚያውቅ ነው ይላሉ፡
፡ እውነት ነው? 
አቶ ተሻለ፡- (ሳቅ)… እንዲህ እያሉ የሚያወሩ 
ሰዎች ኢራፓ የተመሰረተበትን አላማና 
መርህዎውን የማያውቁ ናቸው፡፡ ኢራፓ የዛሬ 

አስር አመት ሲቋቋም ይዞ ከተነሳቸው አላማዎች 
ውስጥ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር እስከ ውህደት 
በሚደርስ መልኩ አብሮ መስራት አንዱ ነው፡፡ 
በዚህ መርሃችን መሰረትም ከተለያዩ ፓርቲዎች 
ጋር በየጊዜው ስንነጋገር ቆይተናል፡፡ አሁን 
ከኢዜማ ጋር በውህደት የተቀላቀልነውም አዲስ 
ተአምር አጋጥሞን ሳይሆን ከበፊት ጀምሮ 
ስናስበውና ጥረት ስናደርግበት የነበረው ጉዳይ 
ጊዜው ደርሶ እውን ስለሆነ ነው፡፡ 
ኢራፓ ምርጫ ቦርድ አዲስ ህግ ሊያወጣ 
ነውና ብሎ ተሯሩጦ አይደለም ከኢዜማ ጋር 
የተቀላቀለው፡፡ 
ከኢዜማ ጋር ስለ ውህደት መነጋገር የጀመርነው 
አሁን ሳይሆን የዛሬ አስራ አንድ ወራት ነው፡፡ 
አርበኞች ግንቦት ሰባት ወደ ሀገር ቤት እንደገባ 
በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ነው ንግግሩ የተጀመረው፡
፡ እውነታው ይሄ ነው፡፡ እንጂ ምርጫ ቦርድ 
አዲስ ህግ ሊያወጣ ነው ብለን ያደረግነው ነገር 
አይደለም፡፡ ደግሞም ሌሎች ፓርቲዎች የሌላቸው 
የምርጫ ቦርድ አዲስ ህግ የማውጣት መረጃ 
ኢራፓ ለብቻው አይኖረውም፡፡ 
መርፌ፡- ለአመታት የሰሩበትን፣ የደከሙበትን 
ፓርቲ በውህደት አክስሞ ህልውናውን እንዲያጣ 
ማድረግ ምን አይነት ስሜት ይፈጥራል? 
አቶ ተሻለ፡- የሚፈጥረው ስሜት አለ፡፡ ለአመታት 
የወጣህበት፣ የወረድክበት፣ የተሰቃየህበት፣ 
የታሰርክበት፣ ዋጋ የከፈልክበት ፓርቲ የአንተ 
የማንነትህ አንድ መገለጫ ነው፡፡ 
በኢራፓ እኔም ሆንኩ ሌሎች የፓርቲው አባላት 
(ወንድም፣ እህቶቼ) ብዙ ደክመናል፡፡ ጊዜያችንን፣ 
ጉለበታችንን፣ አእምሮአችንን፣ ገንዘባችንን 
ፓርቲው ላይ አፍስሰናል፡፡ ይህን ስላደረግን 
አይቆጨንም፡፡ ለምን? ይህን ያደረግነው 
የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ለውጥ እንዲመጣ 
ነው፡፡ ለህዝብ የምታደርገው ነገር ሁሉ ደግሞ 
ያስደስታል እንጂ አይፀፀትም፡፡ 
ዛሬም ከኢዜማ ጋር ኢራፓን አክስመን ስንቀላቀል 
ህዝብ ለሚፈልገው ነገር ስንል ነው፡፡ ህዝብ 
የፓርቲዎችን ትብብር: በአንድነት መስራት 
ስለሚፈልግ ኢራፓ የአንድነትን ጎዳና መርጧል፡
፡ ኢዜማ እኛ ስናራምደው የነበረውን ፖለቲካ 
ያራምዳል፤ ከሞላ ጎደል የሚያስማሙን ብዙ 
ነገሮች አሉ ብለን ስላሰብን ምርጫችን ሆኖ 
ተቀላቅለናል፡፡ 
መርፌ፡- ከኢዜማ ጋር በመቀላቀላችሁ 
ያገኛችሁት የሰዎች ግብረ መልስ (feedback) 
ምን ይመስላል?
አቶ ተሻለ፡- ብዙዎቹ አድናቆታቸውን 
:አክብሮታቸውን ገልፀውልናል፡፡ መደሰታቸውንም 
ነግረውናል፡፡ የወሰናችሁት ትልቅ ውሳኔ ነው፣ 
ትልቅ ኮሚትመንት የሚጠይቅ ውሳኔ ነው 
ብለውናል፡፡ 
“ስልጣንና ጥቅም ሳያጓጓችሁ፣ ከራሳችሁ 
ይልቅ ሀገርና ህዝባችሁን በማስቀደማችሁ 
ትመሰገናላችሁ” ብለውናል፡፡ 
በእውነቱ ያልጠበቅነውን ግብረ መልስን ነው 
ከሀገር ቤትም ውጭ ሀገርም ካሉ ኢትዮጵያውያን 
እያስተናገድን ያለነው፡፡ 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!
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ወደ ገፅ 28 ዞሯል $

ገ
ዥው ፓርቲ ኢሕአዴግ 
በውስብስብ ፈተናዎች ውስጥ 
በመውደቅና በመነሳት መካከል 
መሆኑ ይታወቃል። ድርጅቱ 
ተስፋ የለውም የሚሉ አንዳሉ 
ሁሉ ድርጅቱ ወደ አዲስ ቅርፅና 
አደረጃጀት እያመራ ነው የሚሉም 

አሉ። የዋዜማው ቻላቸው ታደሰ ድርጅቱ 
እየያዘ ያለውን አዲስ አሰላለፍና ቀዳዳ 
ያመላከተበትን ዘገባ ከዚህ በታች ተስተናግዷል:- 

 ኢሕአዴግ የለም ላይመለስ ከስሟል አሁን 
ያለነው በአዲሱ ድህረ ኢሕአዴግ ወቅት ላይ 
ነው የሚል አስተያየት ያላቸው የፖለቲካ 
ጉዳይ አዋቂዎች አሉ። 
በእርግጥ ያለነው ድህረ ኢሕአዴግ ወቅት ላይ 
ነውን?

አሁንም የኢሕአዴግ አምባገነናዊ ባህል 
እንዳለ ቢሆንም፣ ድርጅታዊ መዋቅሩ ግን 
መዳከሙ በግልጽ ይታያል፡፡ መንግሥትን 
የሚመራው ራሱ ኢሕአዴግ ነው ለማለትም 
የማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል፡፡ ውስጣዊ 
በይነ-ድርጅታዊ ቅራኔውም ወደ አዲስ አሳሳቢ 
ደረጃ ተሸጋግሯል፡፡ በሚመራው መንግሥት 
ውስጥም የቅድመ ተከተል መደበላለቅ 
ይስተዋላል፡፡ ችግር ፈች አዳዲስ የፖለቲካ እና 
ፖሊሲ መፍትሄዎች ነጥፈውበታል፡፡ ቡድናዊ 
አመራር በሚፈልግበት በዚህ ፈታኝ ወቅት፣ 
በሊቀመንበሩ መዳፍ ስር ብቻ እየወደቀ ነው፡፡
 ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አምና የወረሷቸው 
የውስጠ ኢሕአዴግ ቅራኔዎችም ተባባሱ 
እንጅ ፈጽሞ አልሰከኑም፡፡ በአጭሩ ግንባሩ 
ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ሊያስጀመር ይቅርና፣ 
የራሱ ውስጣዊ ጣጣ ለሀገሪቱ ህልውና 
አንድነትና ሰላም ስጋት እየሆነ መጥቷል፡፡  
በድህረ-ኢሕአዴግ ዘመን ምን ዐይነት 
አዲስ የፖለቲካ አሰላለፍ ሊወለድ ይችላል? 
በፌደሬሽኑ እና ፌደራላዊ ሥርዓቱ ላይስ ምን 
አንድምታ ይኖረዋል? 

የመፍረስ ምክንያቶች
 ለኢሕአዴግ መፍረስ ውስጣዊ እና ውጫዊ 
ምክንያቶች አሉ፡፡ ከውስጥ ርዕዮተ ዐለማዊ 
ልዩነት እና ድርጅታዊ ቅራኔዎችን፣ 
ከድርጅት ደሞ ሕወሃትንና ደኢሕዴንን 
ውስጥ ያሉ በተለይ የክልልነት ጥያቄ ያነሱ 
ብሄርተኞችን ሚና መጥቀስ ይቻላል፡፡ 
ትልቁ ስጋትም ከውስጥ የሚመጣው ነው፡፡ 
ከውስጡ ከሚቆረቆሩለት ይልቅ የተሰላቹበት 
እየበዙ መጥተዋል፡፡ ለኢሕአዴግ መፍረስ 
አንዳንድ ወገኖች እንደ ምክንያት የሚያነሱት 
ርዕዮተ ዐለምን ነው፡፡ በኢሕዴግ ደረጃ ግን 
እስካሁን ይህ ነው የሚባል የርዕዮተ ዐለም 
ለውጥ አልተደረገም፡፡ ኦዴፓ እና አዴፓ 

የኢህአዴግ አዲስ 
አሰላለፍና ቀዳዳ

ግን በተናጥል መግለጫዎቻቸው አብዮታዊ 
ዲሞክራሲን ለማጠልሸት ሞክረዋል፡፡ ሕወሃት 
ባንጻሩ ጥብቅና ቆሞለታል፡፡ ያም ሆኖ 
ከመግለጫ ያለፈ፣ ኦዴፓም ሆነ አዴፓ መሬት 
የቆነጠጠ የርዕዮተ ዐለም ለውጥን በድርጅት 
ፕሮግራማቸው አላካተቱም፡፡ ሁለቱም ሕገ 
መንግሥታዊ ማሻሻያ እንደሚፈልጉ ፍንጭ 
ሰጥተዋል፡፡ መግለጫቸውን እና ንግግራቸውን 
እንደ ርዕዮተ ዐለም ለውጥ መውሰድ 
አስቸጋሪ ነው የሚሆነው፡፡ በተለይ ሕዝበኝነት 
ከተጋባባቸው ወዲህ አቋማቸው እየዋዠቀ 
መምጣታቸውም ይህንኑ ያጠናክራል፡፡
 ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ኦሕዴድ/
ኦዴፓ የብሄር ፖለቲካን ከማናናቅ እና ሕገ 
መንግሥትታዊ ማሻሻያ ከጠየቀበት አቋሙ 
አፈግፍጓል፡፡ አዴፓም ቢሆን አሁን ከገጠመው 
የአመራር መዳከም አንጻር፣ በቀደመ አቋሙ 
ምን ያህል ይገፋበታል የሚለው አጠራጣሪ 
ነው፡፡ እንደ ግንባርም ሆነ አባል ድርጅቶች 
በተናጥል ለምን ግልጽ የርዕዮተ ዐለም ለውጥ 
እንዳላደረጉ መላ ምቶችን ማስቀመጥ ይቻላል፤ 
አንደኛው፣ አባል ድርጅቶች በተናጥልም 
ሆነ እንደ ኢሕአዴግ የርዕዮተ ዐለም ለውጥ 
የሥልጣን መሠረታችን ይሸረሽርብናል ወይስ 
ያጠናክርልናል ብለው ስለሚጨነቁ ይሆናል 
የሚለው መላ ምት ነው፡፡ ሌላኛው መላ 
ምት አንዱ የሌላኛውን ዕቅድ ስለማያውቅ፣ 
አንዳው ቀድመው የርዕዮተ ዐለም ለውጥን 
በይፋ በፕሮግራማቸው ቢያካትቱ በግንባሩ 
ውስጥ ቦታቸውን እና የሃይል ሚዛናቸውን 
እንዳያሳጣቸው መስጋታቸው እንደሆነ 
መገመት ይቻላል፡፡ ሦስተኛው ምናልባት 
ገና አዳዲስ የፖለቲካ አሰላለፎችን እያጤኑ 
ሊሆን ይችላል፡፡ ሌሎች ከግንባሩ እና ከውጭ 
ያሉ ብሄርተኛ ሃይሎችም ሕገ መንግሥቱ 
እንደወረደ በተሟላ ሁኔታ ይተግበር፣ ሕብረ 
ብሄራዊ ፌደራሊዝምም ይስፈን ባይ ናቸው፡፡  
“ፌደራሊስት” እና “አሃዳዊ”የሚል የጎራ ክፍፍል 
በማምጣት፣ ኢሕአዴግ ሊያመጣው ይችላል 

ባሉት የርዕዮተ ዐለም ለውጥ ላይ ተጽዕኖ 
ለመፍጠር እየታተሩ ነው፡፡ “አሃዳዊ” የሚለው 
ፍረጃ፣ ከኢሕአዴግ ውስጥ አዴፓን፣ ከውጭ 
ደሞ እንደ ኢዜማ ያሉ ፓርቲዎችን አንገት 
ለማስደፋት መሆኑም ግልጽ ነው፡፡ በአጠቃላይ 
ከማሻሻያ ጠያቄዎች ይልቅ፣ “ፌደራሊስት” 
የሚል ቅጥያ ለራሳቸው የደረቡት ሃይሎች 
ድምጽ ነው ጎልቶ የሚሰማው፡፡
 ኢሕአዴግን የርዕዮተ ዐለም ልዩነት 
ያፈርሰዋል የሚለው መከራከሪያም  እምብዛም 
አሳማኝ የሚሆን አይመስልም፡፡ ከርዕዮተ 
ዐለም ፍትጊያ ይልቅ ጎልቶ የሚታየው 
የሥልጣን ሽኩቻ እና በተገኘው ክፍተት 
የራስን ብሄር ጥቅም የማስጠበቅ አካሄድ ነው፡
፡ በይነ ድርጅታዊ ቅራኔ ግን ኢሕአዴግን 
የማፍረስ አቅም ያለው እየሆነ ነው፡፡ ቅራኔው 
ብዙ መነሻዎች ይኖሩታል፡፡ በተለይ የሕወሃት 
እና አዴፓ ቅራኔ በሚመሯቸው ክልሎች 
መካከልም ግጭት ሊቀሰቅስ የሚችል ሆኗል፡፡ 
በተለይ ከሕወሃት ድርጅታዊ ግትርነት አንጻር 
ቅራኔውን ያጦዘው ላጭር ጊዜ ፖለቲካዊ ግብ 
ነው ብሎ ማሰብ ያስቸግራል፡፡ ከአዴፓ ጋር 
አብሮ ላለመስራት ማንገራገሩም እንደ ተጎራባች 
ክልል በጋራ ጉዳዮች ላይ አለመነጋገር ወይም 
በኢህአዴግ መድረክ መስተጋብሩን ማቆምን 
ያጠቃልላል፡፡ ዐቢይ ግን በቅርቡ መግለጫቸው 
ፍጥጫውን በፖለቲካ የሚያጋጥም ነው 
በማለት ሊያቃልሉት ነው የሞከሩት፡፡ በርካታ 
የፖለቲካ ታዛቢዎችም ሆኑ ራሳቸው ጠበኞቹ 
ግን እንደዚያ አቃለው እንደማያዩት ግልጽ 
ነው፡፡ ምናልባት ዐቢይ ማቃለል የመረጡት፣ 
ችግሩን እስካሁን ለመፍታት ለምን 
አልሞከሩም የሚል ጥያቄ እንዳይነሳባቸው 
ለመከላከል እንደሆነ አንድ ግምት መያዝ 
ይችላል፡፡ ምክንያቱም ፍጥጫውን ማርገብ 
እንደ ጠቅላይ ሚንስትርነታቸው እና እንደ 
ግንባሩ ሊቀመንበርነታቸው ድርብ ሃላፊነት 
ነው ያለባቸው፡፡ በርግጥ ችግሩን ለመፍታት 
መድረክ እንደሚዘጋጅ በደፈናው ጠቁመዋል፡፡
እዚህ ላይ ግን ሦስት መሰናክሎች ጎልተው 
ይወጣሉ፤ አንደኛው:-የማስታረቂያው 
መድረክ ከሚገባው በላይ መዘግየቱ ነው፡፡ 
ሁለተኛ:- ኢሕአዴግ ግንባር  አቀፍ የሆኑ 
የጋራ ችግሮች ላይ እንጅ፣ የሁለት አባል 
ድርጅቶቹን ቅራኔ ወይም ጠብ የሚፈታበት 
ተቋማዊ አሰራርና ልምድ የለውም፡፡ ካሁን 
በፊት ቅራኔ ተነሳ ከተባለም በአንድ ድርጅት 
(ማለትም በሕወሃት) ውስጥ ብቻ የተወሰነ 
ስለነበር፣ ኢህአዴግ እንደ ግንባር ጉልህ 
ሚና አልነበረውም፡፡ ሦስተኛ:- መድረኩ 
ቢዘጋጅ እንኳን የእሳቸውንም ሆነ የግንባሩን 
አስታራቂነት ሚና፣ ሕወሃት ሊቀበለው 
ይችላል ወይ? የሚለው አጠራጣሪ ይሆናል፡፡ 

ትግራይ ውስጥ የአብይ መንግስት አየታወቅም
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ወደ ገፅ 16 ዞሯል $

በ
ሲዳማ ልሂቃን የተጀመረው 
የክልል እንሁን ጥያቄ ዘጠኝ ሌሎች 
ክልሎችን አስከትሎ በመምጣት 
የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች 
እና ህዘቦች ክልል በመባል 
የሚታወቀውን ክልል የፖለቲካ 
ሙቀት ውስጥ ከቶታል፡፡ክልል 

ጠያቂዎቹ የሲዳማ ልሂቃን የክልሉን ዋና ከተማ 
አዋሳን ይዞ ክልል ከመመስረት ውጭ ሌላ 
ነገር መስማት የማይፈልጉ መሆናቸው ደግሞ 
ነገሩ አወሳስቦታል፡፡የሲዳማ የክልልነት ጥያቄ 
ከዞን ጀምሮ ወደ ክልልምርቤት በሚያዘግምበት 
ጊዜ የሲዳማ የክልልነት ጥያቄ ህገመንግስታዊ 
ቢሆንም ክልል ጠያቂዎቹ የሲዳማ ፖለቲከኞች 
የአዋሳ ከተማን እጣ ፋንታ በጥያቄያቸው ውስጥ 
እንዴት እንደሚመለከቱት በጥብቅ መጣራት 
ነበረበት፡፡ ይህ አልሆነም፡፡ የሲዳማ ዞን ምክርቤት 
በሙሉ ድምፅ አፀደቅኩት ያለውን የክልልነት 
ጥያቄ ወደ ክልሉ ምክርቤት ይዞ ሲመጣ የክልሉ 
ምክርቤት የክልሉ ብሄረሰብ ሁሉ ያለማት አዋሳ 
ጉዳይ ጥርት ባለ መንገድ እንዲቀርብለት ጠይቆ 
ጉዳዩን ለማብራሪያ ወደ ዞኑ መመለስ ነበረበት፡፡

የአዋሳ ነገር ሾላ በድፍን በሆነበት ሁኔታ የክልሉ 
ምክርቤት ጉዳዩን ወደ ምርጫ ቦርድ መግፋቱ 
ትልቅ ስህተት ከመሆኑም ባሻገር ምርጫ 
ቦርድን ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ጭምር ውሳኔ 
እንዲሰጥ የማስገደድ አጣብቂኝ ውስጥ ከቶታል፡፡
የክልሉ ምክርቤት የአዋሳን ነገር እንዲህ እንደዋዛ 
በተድበሰበሰ ሁኔታ ወደ ምርጫቦርድ ያሳለፈበተት 
አጉል መዘናጋት አሁን ክልሉን የሚመራውን 
ደኢህዴንን ዋጋ እያስከፈለው ይገኛል – በኤጄቶ 
ጎረምሳ እስከመደብደብ ያደረሰውም ይሄው 
መዘናጋቱ ነው፡፡
የደቡብ ክልል ምክርቤት በወቅቱ እልህ 
በሚመስል ሁኔታ ተሯሩጦ አዋሳን ጨምሮ 
ክልል ለመሆን የሚጠየቀውን ልክ ያልሆነ 
ጥያቄ ጭምር አግበስብሶ ወደ ምርጫ ቦርድ 
ከማስተላለፉ በፊት የአዋሳ ከተማ ነገር ተብራርቶ 
እንዲቀርብለት ቢጠይቅ ኖሮ የሲዳማ ልሂቃን 

የአዋሳ እጣ ፈንታ ያለው 
በማን እጅ ነው?

አዋሳን ጨምረው ወስደው ክልል መመስረት 
እንደሚፈልጉ ግልፅ ማድረጋቸው አይቀርም 
ነበር፡፡ይሄን ጊዜ የክልል ምክርቤቱ የሲዳማን 
ክልል የመሆን ህገመንግስታዊ መብት እያከበረ 
ነገር ግን የአዋሳን ጉዳይ በተመለከተ በቀረበው 
ጉዳይ ላይ እንደማይስማማ አስረግጦ መከራከርና 
አዋሳን ሸጉጦ የተነሳውን ልክ ያልሆነ ጥያቄ 
በአብላጫ ድምፅ ውድቅ ማድረግ ሁሉ ይችል 
ነበር፡፡
ሁለተኛው አማራጭ የክልሉ ምክርቤት መነጋገር 
የሚችለው የሲዳማ ክልል ከአዋሳ ውጭ ባሉት 
ከተሞች ዋና ከተማውን አድርጎ መመስረት 
ይችላል አይችልም በሚለው ጉዳይ ላይ ብቻ 
መሆኑን አስረግጦ አሳውቆ ጥርት ባለው፣ህገ-
መግስቱም በሚደግፈው የሲዳማ የክልልነት  
ጥያቄ ላይ ብቻ ተወያይቶ ውሳኔውን ወደ ምርጫ 
ቦርድ ማስተላለፍ ነበር፡፡ይህ ህጋዊም ተገቢም 
አካሄድ ነው፡፡
ምክንያቱም አዋሳ ከተማ በሲዳማ ዞን ውስጥ 
ያለች ከተማ አይደለችም፡፡ ስለዚህ ሲዳማ ክልል 
ይሁን የሚለው ጥያቄ የሚያመለክተው የሲዳማ 
ዞን የተባለውን የግዛት ወሰን  የሲዳማ ክልል 
ብሎ ከዞን ወደ ክልል የማሳደግን ጥያቄ ነው፡
፡ በዚህ ግዛት ውስጥ ደግሞ አዋሳ የለችም!አዋሳ 
በራሷ ከተማ አስተዳደር የምትተዳደር እንደሆነች 
እና ከሲዳማ ዞን የተነጠለች እንደሆነች የሲዳማ 
ልሂቃን ቁጭ ባሉበት በክልሉ ምክርቤት በ1995 
በወጣ አዋጅ ተደንግጓል፡፡
ሆኖም አዋሳ ከተማ  በሲዳማ ክልል ውስጥ 
የምትገኝ ከተማ ባልሆነችበት ሁኔታ የዞኑ 
መቀመጫ እንድትሆን ተደርጓል፡፡ ይህ የሆነው 
ደግሞ በደቡብ ክልልም ሆነ በአዋሳ ከተማ 
አስተዳደር የሲዳማ ልሂቃን ተፅዕኖ ከፍ ያለ 
በመሆኑ ነው፡፡ይህ ለምን ሆነ የሚለውን ከመለስ 
ዜናዊ ውጭ የሚያውቅ የለም፡፡ሊሆን የሚችለው 
ግን ከተሞችን በዙሪያቸው ባሉ ብሄረሰቦች የገጠር 
ልሂቃን እጅ የመጣል ኢህአዴጋዊ የፖለቲካ 
ዘይቤ ምክንያት ነው፡፡ ይህ ራሱ የሚነሳው 
ደግሞ የቆምኩት ለገጠሩ ህዝብ ነው ከሚለው 
በዘረኝነት ላይ የቆመው የኢህአዴግ የፖለቲካ 

ዘይቤ ነው፡፡    
የሲዳማ ፖለቲከኞች አዋሳን ማዕከል ያላደረገች 
የሲዳማ ዞን በህልማቸውም አስበዋት ስለማያውቁ 
የክልሉ ምክርቤት የአዋሳን ነገር በተለይ በ1995 
ከወጣው አዋሳን ከሲዳማ ዞን ለይቶ የራሷ 
አስተዳደር ያላት ከተማ መሆኗን ጠቅሶ አጥብቆ 
ቢከራከር  ኖሮ ጥያቄውን በአጭሩ ማስቆም 
ይቻል ነበር፡፡
አሁን ማድረግ የሚቻለው አንደኛ አማራጭ 
ሪፈረንደም አስፈፅማለሁ የሚለው ምርጫ ቦርድ 
እና የክልሉ ምክርቤት የአዋሳ ከተማ በክልሉ 
ህገመንግስት የደቡብ ክልል ዋና ከተማ መሆኗን 
እና ይህችን ከተማ ለሲዳማ ዞን በመስጠቱ ዙሪያ 
የክልሉ ህዝብ እና ስብጥሩ የአዋሳ ከተማ ህዝብ  
ድምፅ የሚሰማበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው፡
፡ የሲዳማ ዞን ህዝብ ክልል ለመሆን ሪፈረንደም 
እንዲያደርግ መብት ሲሰጠው የአዋሳ ህዝብም 
ወደ ሲዳማ ክልል ወይስ ወደተቀረው የደቡብ 
ክልል መካለል እንደሚፈልግ ሪፈረንደም 
የማድረግ መብት ሊሰጠው ይገባል፡፡ በሁለተኛ 
አማራጭነት የተቀረው የደቡብ ክልል ህዝብም 
አዋሳን መዲናው አድርጎ በደቡብ ክልል 
ውስጥ መቀጠል ነው ወይስ በየቋንቋው ክልል 
መመስረትን ነው የሚሻው የሚለው ነገርም 
ለመላው የደቡብ ህዝብ በአማራጭነት ቀርቦለት 
በሪፈረንደም መወሰን አለበት፡፡
ሶስተኛው አማራጭ የደቡብ ክልል ህዝቦች 
በየቋንቋቸው ክልል የመመስረት ፍላጎት 
እንዳላቸው በሪፈረንደም ካሳወቁ የአዋሳ ህዝብ 
በፌደራል መንግስት ስር የሚተዳደር የፌደራል 
ከተማ ወይም ከደቡብ ክልል በአንዱ (ምናልባትም 
በሲዳማ ክልል) ውስጥ ለመግባት እንዲመርጥ 
ለክልሉ ህዝቦች ሁሉ የተሰጠው ሪፈረንደም 
የማድረግ መብት ሊሰጠው ይገባል፡፡
ከላይ የተጠቀሱት አማራጮች ሊሆኑ 
የሚችሉት መቼ ነው ብሎ መጠየቅ እጅግ 
አስፈላጊ ነገር ነው፡፡ እንደሚታወቀው የሲዳማ 
ልሂቃን መላው የደቡብ ህዝብ የደከመባትን 
አዋሳን ጨምሮ በመውሰድ ክልል የመመስረት 
ጥድፊያቸው 11/11/11 በሚል ቀመር ታጅቦ 
የማዕከላዊውን መንግስት፣የደቡብ ክልልን 
የሚመራውን ደኢህዴንን እና የምርጫ ቦርድን 
ፋታ ነስቶ፤ከሲዳማ የማይወለደውን በአዋሳ እና 
በሲዳማ ዞን የሚኖር ህዝብ በህይወት ጭምር 
የሚተመን ከባድ ዋጋ ሲያስከፍል ከርሟል፡፡
የሲዳማ ልሂቃን በሪፈረንደም ክልል የመሆን 
መብታችን ይከበርልን ሲሉ ለሚያነሱ ጥያቄ 
ይህንን የማስፈፀም ስልጣን የተሰጠው የምርጫ 
ቦርድ ነው፡፡ ሆኖም ምርጫ ቦርዱ አሁን ባለበት 
የሰው ሃይል እና ድርጅታዊ ቁመና የሲዳማ 
ልሂቃን 11/11/11 ሲሉ ባስቀመጡት የጊዜ ገደብ 
ውስጠጥ ይህን ማስፈፀም እንደሚቸገር ሲገልፅ 
ከርሟል፡፡
ከምርጫ ቦርድ ጎን ለጎን ሪፈረንደሙን 
በማስፈፀሙ እና አዲሱን ክልል በማቋቋሙ 
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ከኢትዮጰያችን
ኢሜል ፡ ethiopiachen2009@gmail.com

ወደ ገፅ 12 ዞሯል $

ዶ/ር አብይ ከሀምሌ 22 
ምን ሊማሩ ይገባል?

የ
ሐምሌ 22 ቀን 2011 ዓ.ም. በመላ 
ሀገራችን የተካሄደው የችግኝ ተከላ 
የሚደገፍና አቅሙ ካለ በቀጣይነት 
መሠራት ያለበት ለመሆኑ ከጥያቄ 
አይገባም። በ28 ዓመት የወያኔ/
ኢሕአዴግ አገዛዝ “ደን ተቃጠለን” 
ሲሰማ የኖረ ጆሮ ዛሬ በጠ/ሚር 

ዶክተር ዐቢይ አሕመድ መሪነት የተካሄደው 
የችግኝ ተከላና የታየው ሕዝባዊ ተሳትፎ ሊቃኝ 
ይገባዋል። ካልተሳሳትን 350 ሚልዮን ችግኝ 
በ12 ሰዓት ተከላ ከሀገሪቷ አቅም፣ ከሎጂስቲክ 
አቅርቦት አንፃር የተለያዩ ጥያቄዎች ቢያስነሳና 
እንዴት? ቢባልም በአጭሩ ሕዝቡ የሀገር ፍቅሩን 
አሳይቶበታል። ዘር ሳይለይ የሀገር ችግኝ 
በአንድነት ተክሏል። የችግኝ ተከላ ዘመቻ ሙሉ 
ለሙሉ የሚደገፍ ጅማሮ ነው። የጉዳዩ አሳሳቢነት 
ትኩረት ማግኘቱ እራሱ ይበል የሚያሰኝ ነው። 
በተለይ እንደ ኢትዮጵያችን ላለች ድሃና 
በተደጋጋሚ በአየር ንብረት መዛባትና ተያይዞም 
በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ድርቅና ችጋር በሚሊዮን 
የሚቆጠር ሕዝቧ የሚሰቃይባት ሀገር፣ በምግብ 
አቅርቦትም እራሷን ባለመቻሏ በውጪ ሀገራት 
ምፅዋዕትና ዕርዳታ ለምትተነፍሰው ሀገራችን 
የደን ማልማት ሥራ አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን 
የህልውናም ጥያቄ ነው። የተባበሩት መንግሥታት 
የምግብና ግብርና ድርጅት ያሠፈረውን ሃቅ 
ማየት ብቻ የደን ልማት ሥራው ምን ያህል 
አሳሳቢ መሆኑን ለመገንዘብ ይረዳል። 
የኢትዮጵያችን የመሬት የቆዳ ስፋት ብቻ 100 
ሚሊዮን ሄክታር ወይም 1 ሚሊዮን ካሬ ኪሎ 
ሜትር ነው። በፈረንጆቹ 2016 በእኛ 2008/9 
ዓ.ም. ከዚህ ውስጥ በደን የተሸፈነው 13 ሚሊዮን 
ሄክታር (130 ሺ ካሬ ኪሎ ሜትር) ወይም 13 
በመቶ ብቻ ነው። ለእርሻ የሚውለው 36 ሚሊዮን 
ሄክታር (360 ሺ ካሬ ኪሎ ሜትር) ነው። 
ሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት ያሰፈሩት መረጃ 
ደግሞ አስደንጋጭ ነው። ይኸውም ከ1983 እስከ 
1998 (በፈረንጆቹ ከ1990 እስከ 2005) ባሉት 
የኢሕአዴግ አስተዳደር 15 ዓመታት ውስጥ ብቻ 
የደረሰው የደን ጥፋት ከነበረው 14 በመቶ ወይም 
2.1 ሚሊዮን ሄክታር (21ሺ ካሬ ኪሎ ሜትር) 
ነው። በሌላ አነጋገር በአማካይ በየዓመቱ 140 ሺ 
ሄክታር (1 ሺ 400 ካሬ ኪሎ ሜትር) ደን ሲጠፋ 
ነበር ማለት ነው። የደን ጥፋቱን ለመረዳት ያህል 
ይህ መረጃ የሚነግረን ወርዱ 35 ስፋቱ 40 ኪሎ 
ሜትር የሆነ ደን በየዓመቱ እየጠፋ እንደሆነ 
ነው። የኢትዮጵያችን የደን ሽፋን ከላይ 
እንደተጠቀሰው ከመሬት ብቻ የቆዳ ስፋቱ 
ተመናምኖ 13 በመቶ ወይም 13 ሚሊዮን 
ሄክታር (130 ሺ ካሬ ኪሎ ሜትር) ብቻ ሆኗል። 
እጅግ የሚያስደነግጠው ይህ የደን መመናመን 
ብቻውን ሳይሆን የመመናመኑ የፍጥነት መጠን 
ነው። ይህ ካልተገታና በተቃራኒው አቅጣጫው 
ወደ ደን ማልማትና ማስፋፋት ካልተቀየረ የደን 
መመናመኑን ማስቆም ወይም መቀልበስ 

የማንችልበት አስከፊ የታሪክ ምዕራፍ ላይ 
መድረሳችንና ኢትዮጵያችንም ከቻድና ከደቡባዊ 
ሱዳን ወደታች እየተስፋፋ ባለው የሰሐራ በረሃ 
መዋጥ የጊዜ ጉዳይ ነው። የደን መሬት ሽፋን 
መመናመን የሚሄድበት ፍጥነትና አብሮም 
የኢትዮጵያችን ሕዝብ ብዛት የሚጨምርበትን 
መጠን ስናዛምዳቸው የሁኔታው አስጊነት 
ይበልጥ ግልፅ ይሆናል። ኢሕአዴግ ሥልጣን 
እንደያዘ ወደ 50 ሚሊዮን ይገመት የነበረው 
የሕዝብ ብዛት በአማካይ በ2.2 በመቶ እያደገ 
ባለፈው የፈርንጆች ዓመት 110 ሚሊዮን 
ደርሷል። የምግብ፣ የኅይል ወይም ኤነርጂ፣ 
የመጠለያ ፍላጎትም ያን ያህል ስለሚያድግ 
የደን መመናመኑንም ያፈጥነዋል፤ 
አፍጥኖታልም። ስለዚህም የተጀመረውን የደን 
ማልማት ዘመቻን እየደገፍን በተጨማሪ 
ሥራው ዘለቄታና ውጤታማ እንዲሆን ከታች 
የተጠቀሱትን ተያያዥ ጉዳዮችን ለማሳሰብ 
እንጠቁማለን፦ ይህ የደን መመናመንና 
የተጀመረው የደን ማልማት ዘመቻ 
የሚያስገነዝበን ጉዳይም አለ፤ ይኸውም 
ችግሩም መፍትሄውም የጎጥ፣ የዘር ክልል 
ወዘተ ሳይሆን የኢትዮጵያችን ጠቅላላ መሆኑን 
ነው። ሀገራዊ ችግሮች በጎሣ፣ በነገድ፣ በብሔር 
ሳይታጠሩ በጋራ መሥራትና መረዳዳት 
አስፈላጊነትን ያሳየው ይህ የደን ማልማት 
ዘመቻ የዘር ፖለቲካን ለሚቆምሩት 
የክሥረታቸው ማሳሰቢያ ደውል ነው። 
ሌሎችም ኢትዮጵያችንን አጎሳቁለው የያዙ 
የድህነት፣ የጤናና የትምህርት የመሳሰሉት 
አገልግሎቶች በአጠቃላይ ወደ ዘላቂ ልማትና 
መሻሻል እንዳንሄድ ተብትበው የያዙን ችግሮች 
በሁሉም አካባቢ ያሉ ሀገራዊ ጉዳዮች ስለሆኑ 
መፍትሄያቸውም እንደዛው ሁሉ ሀገራዊ ነው። 
በነገድና ጎጥ ታጥሮ ማሰብ የችግሮቻችንን 
መፍትሄዎች ሀገራዊ አድማስ ማየትን 
ይከለክላልና ይህ የደን ማልማት ዘመቻ በዚህ 
ረገድም አስተዋጽዖ ስለሚኖረው ኢትዮጵያዊ 
ብሔራዊ ስሜትን በማጎልበት ዘረኝነትን ዝቅ 
ከማድረግ አንፃር ልንጠቀምበት ያስችለናል። 
የዛሬ 8 ዓመት በግብጽ ሙባረክን፣ በሊቢያ 
ጋዳፊን እየበላ የተዛመተው “የአረብ ስፕሪንግ፣ 
የአረቡ አብዮት የእስላም ወንድማማቾች” 
እንቅስቃሴ ያስደነገጠው የመለስ ዜናዊ አገዛዝ 
ወረርሽኙ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይዛመት “ዐባይ! 
ዐባይ!” የተባለበት ዘመን ነበር። ለኢትዮጵያችን 
ዐባይ ብሔራዊ አጀንዳ ነው። ማንም ኢትዮጵያዊ 
የዐባይን ጥቅም ይፈልገዋል። ዐባይ 
ተዜሞለታል፣ ተገጥሞለታል፣ ተጽፎለታል። 
ዐባይ እየተወደደ “ከሃዲው” ተብሏል፣ 
የተቆጩም “ዐባይ ዱር አዳሪ” ብለውታል፣ 
ስሙ ብቻ “ዐባይ የሀገር ሲሳይ” አስብሎታል 
ሌላም ሌላ። ይህ በሕዝብ ልብ በቁጭት፣ 
በብግነት፣ በንዴት ያለን እምቅ ስሜት 
በመጠቀም በሀገራችን በመለስ ዜናዊና በአገዛዙ 

ላይ እየተነሳሳ ያለውን ሕዝባዊ እንቅስቃሴ 
ወደ አብዮት እንዳይቀየር መለስ ዜናዊ ለክፉ 
ቀን ያስቀመጠውን የዐባይ አጀንዳ ይዞ ብቅ 
አለ። “ዐባይ የእዳሴው ግድብ፣ ዐባይ 
ሚሊንየም” ተባለለት፤ ስም ወጣለት። ዐባይ 
የአገዛዙ እድሜ ማራዘሚያ ይሆን ዘንድ 
ተለፈፈለት፤ ዳግም ተዜመለት። በወቅቱ 
በትንሹ በ4 ቢሊዮን ዶላር በጀት፣ በአምስት 
ዓመት ጽንስ የዐባይ ግድብ ልደተ ዘመን 
ተሰጠው። ከኢትዮጵያ አልፎ አፍሪካን 
በብርሃን ያጥለቀልቃል የተባለለት እዳሴ 
ግድብ ዛሬማ እንኳን ሕዝቡ የወቅቱ ጠ/
ሚርም የዘነጉት ይመስላል። በሰሞኑ ጋዜጣዊ 
መግለጫቸው በ2012 ዓ.ም. መጠናቀቅ 
ያለባቸው ብለው የምኒልክ ቤተ መንግስትን፣ 
በነፍስ ወከፍ 5 ሚልዮን ብር እራት 
የተበላበትን የአዲስ አበባ ማስዋብን፣ የተለያዩ 
ጅምር ግንባታዎችን ሲያነሱ የዐባይ እዳሴ 
ግድብ መኖሩም የተዘነጋቸው ይመስላል። 
ዐባይ ፖለቲካዊ ጠቀሜታውን የተወጣ 
ይመስል ከዳር እስከዳር በታላቅ ስሜትና 
ደስታ ለዐባይ ግንባታ ሆ! ብሎ የተነሳውን 
ሕዝብ ዘንግቶታል። “ቦንድ” እየተባለ ለዐባይ 
የተሰበሰበ የሕዝብ ገንዘብ ዐባይ ውጦታል። 
የዚህ ሂደት ውጤት የዐባይን ብሔራዊ ስሜት 
በመጠቀም ሕዝባችን በአገዛዙ ላይ ያለውን 
ጥላቻ በማርገብ በዐባይ ስም ድጋፉን 
በመስጠት መለስ ዜናዊ እፎይታ ቢያገኝም 
ከሰማዩ ቅጣት ሊያመልጥ አልቻለም። 
በተመሳሳይ መልኩ ዛሬ ሀገራችን 
በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚውና በማህበረ ሰብ 
ዘይቤው ቀውስ ውስጥ ገብታለች። ሕዝብን 
አሻግራለሁ ያለው የጠ/ሚር ዐቢይ አገዛዝ 
የዘር ፖለቲካ ድልድዩን እያንገዳገደበት 
በአለበት ወቅት ኢትዮጵያዬ! ኢትዮጵያዬ! 
ዝማሬው ተግባራዊነቱ ሲሸረሸር በችግኝ ተከላ 
ስም ትንፋሽ ለመሳብ ሳይሆን ሕዝባዊ 
አጀንዳን ከፍ ለማድረግ ይጠቀሙበት ዘንድ 
እንጠቁማለን። በዓለም ደረጃ ሪኮርድ ተሰበረ 
ተብሎ የተዘገበለትን 350 ሚልዮን ችግኝ 
እውን የት ቦታ ላይ ተዘጋጀ? በዛሬ የሀገራችን 
ገንዘብ አቅም አንድ ችግኝ ለማዘጋጀት ምን 
ያህል ገንዘብ ይጠይቃል? የአንድ ችግኝ ዋጋ 
በትንሹ በ100 ብር ብናሰላው 35 ቢልዮን ብር 
ሐምሌ 22 ቀን መሬት ላይ ውሏል ማለት 
ነው። ሌላውን ወጪ ሳይጨምር። 350 
ሚሊዮን ችግኝ ግብርና ሚንስትር ወይም 
የሚመለከተው አካል የማዘጋጀት አቅም፣ ቦታ 
አለውን? ይህ 350 ሚልዮን ችግኝ እንዴት 
ተጓጓዘ? ችግኝ አንዱ በአንዱ ላይ ተጭኖ 
የሚጓጓዝ ፍሬ እንዳልሆነ ልንገነዘብ ይገባናል። 
አንድ አይሱዙ የጭነት መኪና ብንወስድ 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ከአክሊሉ ወንድአፈረው ( ethioandenet@bell.net )

በፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ 
የተረቀቀው ህግ ሲገመገም

ወደ ገፅ 16 ዞሯል $

መግቢያ
ምርጫ ቦርድና መንግስት  ማክስኞ ሃምሌ 
16፣ 2011 የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባን 
በተመለከተ አዲስ ህግ አርቅቀው በፓርላማው 
የህግ ቋሚ ኮሚቴ በኩል ለውይይት በሚል 
አቅርበዋል። ፓርላማው  ይህንኑ ረቂቅ 
ህግ  ብዙም ሳይለወጥ የሚያጸድቀው  ከሆነ 
እንደምታው  ምንድን ነው የሚለውን በዚህ 
ጽሁፍ ለውይይት መንደርደሪያነት አቀርባለሁ።
ረቂቅ ህጉ ብዙ ጉዳዮችን የሸፈነና በጎ ጎኖች 
ያሉት  ቢሆንም በዚህ ጽሁፍ የማተኩርበት  
ግን ስለፓርቲዎች ምዝገበ በተመለከተ ለምዝገባ 
ማቅረብ አለባቸው ( አስር  ሽህ የደጋፊዎችን 
ፊርማ)በሚለው ላይ ነው። የግለሰብ 
ተወዳዳሪወችንም በተመለከተ የሰፈረውን በዚሁ 
መልክ መገምገም ይቻላል።
የመደራጀት መብት የዴሞክራሲ መብት ነው:: 
ይህን መብት ማስፋት እንጂ ማጥበብ ጎጂ ነው 
::
ከአምበባገነን ስርዓት ወደ ዴሞክራሲ በሚደረገው 
ጉዞ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አደረጃጀትን 
ለመወሰን፣ ለእንቀስቃሴያቸው ህጋዊ እውቅና 
ለመስጠትም ይሁን ለመገደብ የሚችሉ ይህን 
መሰል ህጎች ፣ በሀገሪቱ ቀጣይ የፖለቲካ ስርዓት 
ምስረታና ግንባታ ውስጥ  ዜጎች ሊኖራቸው 
የሚችለውን ተሳትፎ ለማበረታታትም ይሁን 
ለማዳከም እጅግ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ።  
በስልጣን ላይ የሚገኙ መንግስታት 
የሚደነግጓቸውና ተግባራዊ የሚያደርጓቸው  
ህግጋትና ደንቦች ዴሞክራሲያዊ ስርአትን 
እውን ለማድረግ ሊያግዙም: እንቅፋት ሊሆኑም 
ይችላሉ።
አንዳንድ ህግጋት መደራጀትንና ህዝብም 
በፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ የሚኖረውን 
ተሳትፎ የሚያበረታቱ ሲሆን ሌሎች ደግሞ 
የተለያየ መሰናክሎችን በመደርደር ህዝብ 
ከመደራጀትና በፖለቲካውም ንቁ ተሳታፊ 
ከመሆን ወደሃላ እንዲል ያደርጋሉ::
ለምሳሌ  የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መደራጀት 
መሰረታዊና ሰብአዊ መብት እንደሆነ ቢደነግግም 
የማህበራት ህግ  (Charities and associ-
ations) የተባለው ህግ ባሰቀመጠው እንቅፋት 
የተነሳ ማህበራዊ ድርጅቶች በነጻ እንዳይደራጁ 
ህዝቡም በነዚህ ድርጅቶች ውስጥ ከመሳተፍ 
ራሱን እንዲያርቅ  በማድረግ በሀገራችን ነጻ 
ህዝባዊ ድርጅቶች ድምጥማጣቸው እንዲጠፋ 
ተደርጓል። በፖለቲካ ድርጅቶችም ላይ የተለያየ 
ተጽእኖ በማሳደር የተቃዋሚ ድርጅቶች አቅመ 
ቢስ የህዝብ ተሳታፊነትም እጅግ የጎደላቸው 
የቀጨጩ ድርጅቶች ሆነው እንዲቆዩ መደረጉ 
ይታወቃል።
አሁን የረቀቀውን የህግ ረቂቅ ስንመረምርም 
መጠየቅ የሚገባው አንዱ  ጥያቄ ይህ ህግ ዜጎች 

በፖለቲካ ድርጅት እንዲሳተፉ ሁኔታዎችን 
ይብልጥ የሚያመቻች ነው? ወይንስ በቀጥታም 
ይሁን በተዛዋሪ እንቅፋት የሚፈጥር  ነው? 
የሚለው ነው። 
አንዳንድ ሰዎች  መቶ ሚሊዮን ህዝብ ባለበት 
ሀገር አስር ሽህ  የደጋፊ ፊርማ አቅርቡ  
ማለት ምን ችግር አለው ? ፖለቲካ ድርጅቶች 
የህዝብ ድጋፍ ካላቸው ለምን ይጨነቃሉ 
ይላሉ።የምርጫ ቦርዱ አንድ ባለስልጣንም 
ይህንኑ በቪኦኤ ቃለመጠይቃቸው ሲያሰተጋቡ 
ተደምጧል።
በእኔ አመለካከት ለፓርቲዎች ምዝገባ አስፈላጊ 
ነው የሚባለውን ቁጥር አሁን በስራ ላይ ካለው 
1500 ወደ 10000 (አስር ሽህ)  ከፍ ማድረግ 
የቁጥሩ ጉዳይ ወይንም የድርጅት ድጋፍ  
ማግኘትና ማጣት መመዘኛ ብቻ አይደለም። 
ሲጀመር ባንድ ወቅት ድጋፍ ያለው ድርጅት 
በሌላ ጊዜ ድጋፍ ላይኖረው ይችላል። ድርጅቶች 
በትንሽ ሰዎች ቁጥር ተጀምረው ወደ ታላቅ 
ሀይልነት እንደሚያድጉ የታወቀ ነው። በአንድ 
ወቅት ድጋፍ አላቸው የሚባሉ ገናና ድርጅቶች 
በሌላ ወቅት ባዷቸውን ሊቀሩ ይችላሉ። ይህ 
ብዙሀነት ባለው የፖለቲካ ስርአት  ውስጥ 
እውነታ ነው።
የመደራጀት መብት የዴሞክራሲ መብት ነው። 
በፖለቲካ ፓርቲ የመደራጀት መብት ደግሞ 
ከፍተኛው የፖለቲካ መብት መገለጫ ሲሆን  
ምዝገባውን በተመለከተ የሚያስፈልገው ቁጥር 
ከፍ ወይም ዝቅ ማለቱ ከምህዳሩ መስፋትና 
መጥበብ ጋር በቀጥታ የሚያያዝ ነው። 
ለመመዝገብ ከሚፈልጉት ፓርቲዎች አመቺ 
ሁኔታ መኖር አለመኖር ጋር ብቻ ሳይሆን 
የህዝብንም አማራጭ ከማስፋትና ከማጥበብ 
ጋር በቀጥታ የሚያያዝ ጉዳይ ነው።
አሁን  የተረቀቀው “ማሻሻያ“ አዳዲስ ድርጅቶች 
በያዙት ሃሳብ ዙርያ ከትንሽ የአባላትና  ደጋፊወች  
ቁጥር  ተነስተው እንዲያድጉ የሚያበረታታ 
ምህዳር  የሚፈጥር ሳይሆን ገና ከጅምሩ እጅግ 
ከፍተኛ የሆነ ተግዳሮት ከፊታቸው እንዲደቀን 
ያደርጋል። እንደ ረቂቅ ህጉ ከሆነ አንድ 
ድርጅት አስር ሽህ አባላት  ወይም ደጋፊዎችን 
እስኪያፈራ ድረስ በህጋዊነት ስለማይታወቅ 
(ስለማይመዘገብ)  ህጋዊ የፖለቲካ ድርጅቶች 
የሚኖራቸው  የህግ ከለላና መብት አይኖረውም 
።ለምሳሌ በማንኛውም ደረጃ በፖለቲካ ውድድር 
ውስጥ አይሳተፍም። በዚህ ወሳኝ የሽግግር 
ወቅትም በሀገሪቱ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ይህ 
ነው የሚባል ተሳትፎ ሊያደርግ አይችልም። 
ተሳትፎው ሁሉ በመንግስት ችሮታ እንጂ 
እንደመብት የሚጎጎናጸፈው አይሆንም።
ባንጻሩ አሁን ጎላ ብለው የሚታዩና  እስካሁን 
በነበረው ሁኔታ  የተመዘገቡ ድርጅቶች 
ብቻ  የፖለቲካ መድረኩ ዋና ተዋናይ ሆነው 
እንዲቀጥሉና መድረኩንም እንዲቆጣጠሩ 

ስለሚያግዝ ያለውን ሁኔታ (status quo)  
የሚያስቀጥል እንጂ አዳዲስ ሀሳብ ያላቸው 
ሀይሎችን በፖለቲካ ሜዳው ውስጥ ገብተው 
አማራጫቸውን ለህዝብ እንዲያቀርቡ  የተሻለ 
ሁኔታን የሚፈጠርና የሚያበረታታ  አይደለም። 
በዚህ ሂደት የሚፈጠረው የፖለቲካ ምህዳርም  
የተወሰነ የፖለቲካ አስተሳስብ ዙሪያ እየተሽከረከረ  
እንዲቀጥል ይህ አስተሳሰብም ጎልቶ እንዲወጣም 
ያግዛል። ይህ ደግሞ  በህጋዊ መድረኩ  ለህዝብ   
የሚቀርቡ የፖለቲካ አማራጮች ውሱን 
እንዲሆኑ (እንዲጠቡ)  በማድረግ  ምህዳሩ ለ” 
አውራ ፓርቲና መሪ አመለካከት” ስር መስደድ 
የተመቻቸ እንዲሆን ያደርጋል። 
ለህጋዊነት ለመመዝገብ የሚያሰፈልገውን 
ቁጥር ዝቅ ማድረግ ደግሞ አዳዲስ ሀሳቦች 
በየጊዜው  እንዲፈልቁ፣ ዜጎች ወደ ፖለቲካ 
መድረኩም እንዲገቡ ሁኔታወችን ያመቻቻል። 
የተወሰነ ሀሳብ የበላይነትን ይቀንሳል። ፖለቲካ 
ፓርቲዎችም ሁል ጊዜ አዳዲስ ተወዳዳሪ 
ሀሳብ ስለሚሞግታቸው ለህዝብ ፍላጎት 
ተገዥነታቸውንና  የፈጠራ ችሎታቸውን  እጅግ 
ያጠናክራል።
ከዚህ በታች የሚገኘው መረጃ እንደሚያሳየው 
በዴሞክራሲ የገፉም ሆኑ በዴሞክራሲያዊ 
ሽግግር ውስጥ የሚገኙ አብዛኛዎቹ ሀገሮች 
የፖለቲካ ድረጅቶችን በህጋዊነት ለመመዝገበብና 
ለመንቀሳቀስ የሚያስቀምጡት የአባላት ወይም  
የደጋፊዎች ቁጥር አሁን ሀገራችን ውስጥ 
የተረቀቀው ህግ ከሚጠየቀው ( 10 ሽህ ) እጅግ 
ያነሰ መሆኑን ነው። 
ዝቅተኛ ቁጥር ሀገር ዝቅተኛ ቁጥር
ህንድ 100 ላትቪያ 1000 ታንዛንያ  500
ፊሊፒንስ 5 ፖላንድ 1000 ፈ ረ ን ሳ ይ ና 
እንግሊዝ ዝቅተኛ ቁጥር የለም
ናፓል 0ስዊድን 1500 ካናዳ  250
ካምቦዲያ 4000 ፊንላንድ 5 0 0 0  
ርዋንዳ ለፕሬዚደንትነት 600
በጋና 210 በናሚቢያ  3500 
በዩጋንዳ 6500
ቼክ ሪፐብሊክ 1000 ስሎቫንያ  500 
ደቡብ አፍሪካ 500
ቤልጅየም 3050 ናይጀሪያ 500 ሱዳን 
500
ኤስቶንያ 1000 ላይበሪያ 5 0 0  
ዛምቢያ 1000
ከላይ ከተጠቀሱት ሌላ ፓርቲዎችን
 ህጋዊነት ለመስጠት እጅግ የተጋነነ የአባላት 
ቁጥር  የሚጠይቁ አንድ ሁለት ሀገሮች አሉ:: 
ከእነርሱም ውስጥ አንዷ ኬንያ ነች። ኬንያ 
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ደጀኔ አሰፋ

ሰሚ ያጣው       ጩኸት!!

የ
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 
የአክሱም ያልተጠበቀ ጉብኝት 
የተሰጠው ሽፋን የከተማዋ 
ነዋሪዎች የአክሱም ሐውልት 
ተጎዳብን የሚል አቤቱታ 
ነበር።የለገጣፎ ተፈናቃዮች፣የራያ 
እና የወልቃይት ሕዝብ 

የሰብዓዊ መብት ጥሰት ጩኸቶችን ግን 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልሰሙም።ጉዳዩን 
ያስተባብራሉ የተባሉ፣ጥያቄውን ያነሱ ብቻ 
ሳይሆን የአማርኛ ሙዚቃ ሰማችሁ፣ትግርኛ 
ቲቪ አላይም ብላችሁዋል የሚል ክስ እና 
ማንገላታት፣ድብደባና እንግልት ዛሬም 
አልቆመም። 
ከአክሱሙ ጉዞ በሁዋላ ሕወሓት ተሳዳጅ 
ሳይሆን ከኦዴፓ ጋር በፈጠረው እንደ 
ግን ፍቅር እንደገናን የፓለቲካ ጨዋታ 
በዘረፈው፣በገደለው አስሮ ባሰቃየው ሊጠየቅ  
ቀርቶ በዚያ ድምጻቸውን ሲያሰሙ የነበሩ 
እየተሳደዱ ነው። ከሰኔ 15 በፊት የነበረውን 
የፓለቲካ እሳቤ ግንዛቤ ውስጥ በመክተት 
ይመስላል ዛሬም የራያ የሕዝብ ግንኙነት 
ሀላፊ የሰሚብያለህ ሲሉ ይጣራሉ።
የራያን ሰሚ ያላገኘ ጩኸት እነሆ ምን 
አልባት ሕዝብ ሰሚ ማጣቱን እንዲገነዘብ 
ይሆናል።ያንብቡት ሼር ያድርጉት
የዶ/ር ዓብይ መንግስት....
መቼም በራያ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን 
አሰቃቂ ግፍ ለመግለፅ ትልቅ አቅም 
ይፈልጋል። "ኧረ የፍትህ ያለህ?" ብንልም 
ሰሚ የለም። ሰሚ አለማግኘት ደግሞ ሌላ 
ህመም ነው! የማይነጋ ጨለማ!
ትህነግ በራያ ንፁሃን ዜጎች ላይ ያለከልካይ 

የሚፈፅመው ኢሰብአዊ ድርጊት ዛሬም 
አላባራም። ትህነግ ከማዕከላዊው መንግስት 
በራቀ ልክ እልሁን የሚወጣው በራያ ህዝብ 
ላይ ነው። ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከትህነግ 
ጭቆና ተላቆ አንፃራዊ እረፍት ያገኘ ሲሆን 
የራያ ህዝብ ግን አሁንም የትህነግ የግፍ 
ማራገፊያ ወደብ ሆኖ ብቻውን የመከራ 
ፍዳውን እየበላ ይገኛል። 
ከአምስት ወር በፊት የትህነግ ልዩ ሃይሎች 
#ሰላም_ደሳለኝ የተባለች የራያ ወፍላ ታዳጊን 
ለሰባት ሆነው በመድፈር ልጅቱ ከአካላዊ 
ጉዳት በተጨማሪ ለአእምሮ ህመም (ለእብደት) 
ተዳርጋ እንደቀረች የሚታወቅ ነው። 
የእህታችን ጠባሳ ሳይሽርልንና በመንግስት 
ዝምታም እጅግ አዝነን ባለንበት በዚህ የመከራ 
ወቅት ይሄው በሃምሌ 20/2011 ቅዳሜ 
ምሽት በራያ አላማጣ ጅሃን አካባቢ (ስሟን 
መጥቀስ ለህልውናዋ ስል አልጠቅሰውም) የ16 
አመት ታዳጊ ልጅ በ4 የትህነግ ልዩ ሃይሎች 
ተደፍራለች። ከደፈሯት በኋላም ሰውነቷን 
በምላጭ በመተልተል ጭካኔ የተሞላበት 
ኢ-ሰብአዊ ድርጊት ፈፅመውባታል። ለሶስት 
ቀናት ደብቀዋት ከከረሙ በኋላ በቤተሰብ 
እና በህዝቡ ፍለጋ ተገኝታ ወደ ቤተሰቧ 
ተመልሳለች። በዚህ ወንጀል አንዲት #ሴት 
የልዩ ሃይል አባል በትልተላው ተባባሪ የነበረች 
ሲሆን ለጓዶቿ ስትል በድርጊቱ መተባበሯም 
ታውቋል። የልጅቱን ሰውነት የተለተሉበት 
ምክንያት፥ መደፈሯ ሳይታወቅ በደም መፍሰስ 
እንድትሞት ነበር። ሆኖም ግን ትረፊ ያላት 
ነፍስ በህይወት ተርፋ የደረሰባትን አሰቃቂ  
ለቤተሰቡ እያለቀሰች መተንፈስ ችላለች። 
በ1997 ዓ.ም ተሻሽሎ በወጣው የኢፌዲሪ 

የወንጀል ህግ አንቀጽ 520 እና ተከታይ 
አንቀጾቹ መሰረት የአስገድዶ መድፈር ወንጀል 
እስከ ሞት ቅጣት ድረስ ያስቀጣል። የአስገድዶ 
መድፈር የተፈጸመባት/በት ግለሰብ የእድሜ 
ትንሽነት/ህጻንነት፣ የአካል እና የእዕምሮ 
ጉዳት ታይቶ ቅጣቱ እየከበደ በመሄድ እስከ 
ሞት ፍርድ ይደርሳል ይላል የወንጀል ህጉ። 
በአንድ የክልል ልዩ ሃይል እንዲህ ዓይነት 
አሰቃቂ ድርጊት ሲፈፀም ደግሞ ቅጣቱ ምን 
ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ይቻላል። ታዲያ 
ምን ያደርጋል የፌደራል መንግስት በራያ 
ወረዳዎች የህግ የበላይነትን ማስከበር ቀርቶ 
የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ተቀዳሚ ህገ 
መንግስታዊ ግዴታውንስ መች ተወጥቶ 
ያውቃል?!? የራያ ህዝብ ቢገደል፣ ቢታፈን 
፣ ቢፈናቀል አልያም አስከፊ የሰብዓዊ መብት 
ጥሰት ቢፈፀምበት ማንስ ይታደገዋል?!? 
.ዶ/ር አብይ መንግስት የራያን ህዝብ የመረረ 
ጩኸት ፥ በደልና ግፍ የሚመለከትበት ግዜ 
እጅጉን ይናፍቃል!!! የመከላከያ ሰራዊት ከቶ 
ወዴት አለህ? የሰላም ሚኒስቴር የራያን ህዝብ 
ሰቆቃ የሚሰማበት ጆሮ የለውምን? የሴቶች 
እና ህፃናት ሚኒስቴር የራያ ሴቶችና ህፃናትን 
እንደ ዜጋ ቆጥሮ በአገልግሎቱ ተደራሽ 
ማድረግ ለምን ተሳነው? የጠቅላይ አቃቤ ህግ 
ተግባር እና ድርሻ የራያን ህዝብ አያካትት 
ይሆን? የፌደራል ፖሊስ በራያ ወረዳዎች 
እንዳይገባ ማን ነው የከለከለው?!? 
እናንት ባለስልጣናት ይህች የተደፈረችው 
ታዳጊ የእናንተ ልጅ ብትሆን ምን ይሰማችሁ 
ይሆን?!? መች ይሆን ፍትህን በራያ ላይ 
የምታሰፍኑት? የራያ ህዝብ ኢትዬጵያዊ 
አይደለንምን? ኧረ የፍትሕ ያለህ!!!!

የራያ
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ስንት ችግኝ በአግባቡ ሳይበላሽ ተፈላጊው ቦታ 
ሊያደርስ ይችላል። ስንት ማጓጓዣ መኪናስ 
ያስፈልገን ይሆን? እነኚህንና መሰል ጥያቄዎች 
ባለሙያተኞቹና ፖለቲከኞች ቢያነሱ 
አያስደንቅም። ከዚህ ስሌት በመነሳት የችግኝ 
ተከላው ፖለቲካዊ ጠቀሜታ ለማግኘት የሚል 
ስሜትን ቢፈጥርም፤ እውን ወደ በረሃ እያዘገመች 
ያለችውን ኢትዮጵያችንን ለትውልድና 
ለዘለቄታው የተመናመነ ደኗንና የዱር 
አራዊቶቿን ለመጠበቅ ከሆነ የችግኝ ተከላውና 
መንከባከቡ ያላቋረጠ ሂደት መሆን እንደሚገባው 
እንጠቁማለን። በእርግጥ ለመናገር የችግኝ 
ተከላው አስፈላጊነት ከጥያቄ ባይገባም በመቶ 
ሚልዮን የሚቆጠር የኢትዮጵያ ሕዝብ ዛሬ 
ያረረበት ሌላውን እንተወውና ሽንኩርትና ድንች 
ነው። ሽንኩርትና ድንች በየጓሮው ተክሎ የለት 
ጉርሳቸውን ቢቃመሱ የሚመርጥ ሕዝብ ቀላል 
አይደለም። ረሃብ፣ ልጆችን አጉርሶ ወደ 
ትምህርት ቤት መላክ፣ ህብረተሰባችን 28 ዓመት 
ስለሚበላው እያሰበ የኖረበት የሰቀቀን ኑሮ 
በመጠኑም እንዲቀረፍ ከተፈለገ አጣዳፊ የአጭር 
ጊዜ ዕቅድ አውጥቶ ማቃመስ ይመረጣል። 
የሕዝቡን አጣዳፊ የኑሮ ችግሩን እንቅረፍ ከተባለ 
የአበባ ችግኝ ሳይሆን ጎመን፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ 
ሽንኩርትና ድንች ቢተክል ይመረጣል። ከብት 
ከብቱን ለሥጋ በሊታዎቹ ኢሕአዴግ/ህወሓት 
እንተወውና። ዛሬ የአዲስ አበባን የዋጋ ንረት 
ብንመለከተው 1 ሊትር ዘይት 100 ብር፣ 1ኪሎ 
ሽንኩርት 30 ብር፣ 1 ኪሎ ድንች 10 ብር፣ 1 
ኩንታል ጤፍ 4000 ብር፣ 1 እንጀራ 7 ብር 
ከ50፣ 1 ኪሎ ቅቤ 350 ብር፣ አንድ አነስተኛ 
ዶሮ 250 ብር፣ 1ኪሎ ሥጋ ከ 300 እስከ 400 
ብር፣ አንድ እንቁላል 5 ብር ከ 50፣ ግማሽ 
ሊትር የሾላ ወተት 17 ብር ወዘተ. ደርሶ 
እያንዳንዱን ቤተሰብ ሃሳብ ላይ የጣለበት አጣዳፊ 
ችግርን “ቻሉት” በሚል የሚታለፍ አይደለም። 
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ የሰጡት የሐምሌ ወር 
2011 ዓ.ም. መጨረሻ ጋዜጣዊ መግለጫ ችግኝ 
በቅሎ ዝናብ እስከሚያመጣ መብራት በፈረቃ 
እንደሚቀጥል እቅጩን ነግረውናል። እንግዲህ 
የዛፍ ችግኝ ዛፍ ሊባል የዓመታት ጉዳይ ነው። 
ያውም የተተከለውን ችግኝ የሚንከባከበው ተቋም 
ከተገኘ። ከሚጠጣና ምግብ መሥሪያ ተርፎ 
ችግኞቹ የሚጠጡት ውሃ ከተገኘ ነው። 
በየአካባቢው ለቤት ፍጆታ በየቀኑ ሰልፍ የሚይዙ 
የውሃ ጀሪካኖችን ለተገነዘበ፤ አገዛዙ ችግኞቹን 
በውሃ ጥም እንዳይቀጣ እየሰጋን የእግዜር ውሃ 
አይንሳቸው እንላለን። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ 
በጥቅሉ የሕዝብን ስሜትና ቁጣ የተቆጣጠሩ፣ 
የሀገርን ድህነትና ስቃይ የገዙ እየመሰላቸው 
በተጋነነ የችግኝ ተከላ ግራ የተጋባው የኢሕአዴግ 
አገዛዝ ለፖለቲካ ችግሩ መቅረፊያ አስቦት ከሆነ 
ዳግም ስህተት እየተሠራ መሆኑን መጠቆም 
የፈለግነው። ጠ/ሚር ዐቢይ አሕመድ አሁንም 
በሳቸው አባባል በሰኔው “መፈንቅለ መንግሥት” 
በሰጡት የቁጣ መግለጫ አ . . .ሄ. . .ኤ . . . 
እሚያሰኝ ትዝብት ውስጥ እራሳቸውን 
እንዳልከተቱ በዛሬው ጋዜጣዊ መግለጫቸው 
ደግሞ በነመለስ የሰለቸንን አባባል ይደግሙልናል። 
በየጊዜው ስለሚታሠሩ ወገኖች ለማስተማመን 
“በሺዎች የሚቆጠሩ መረጃ ደርሶናል” ሲሉ 
የቀራቸው ቢኖር “እኔ ልሙት!” መሃላ ነው። 
“መፈንቅለ መንግሥት ካልሆነ በወቅቱ ከተሰዉት 
ውስጥ ሐዘኑ ለምን አድሎሃዊ ይሆናል” 
ይሉናል። እስቲ ይጠየቁና መንግሥትስ ወገን 
ለይቶ አይደል እንዴ መፈንቅለ መንግሥት 
ያለው? “ዱባና ቅል አበቃቀሉ ለየቅል” እንዲሉ 
የእነመንግሥቱ ነዋይን መፈንቅለ መንግሥት 

 (ከገጽ 9 የዞረ)ዶ/ር አብይ... ሊያያይዙና “ግርግር” ብለው ሊያጥላሉ 
ይፈልጋሉ። መለስ ዜናዊ አሸባሪ እያለ 
በርካታዎችን አስሯል፣ አሰቃይቷል፣ ገድሏል። 
የግንቦት ሰባት አባላትን የመፈንቅለ መንግሥት 
ሙከራ ሲያደርጉ በሚል ከ8 ዓመት በፊት የ80 
ዓመት አዛውንት ጨምሮ የሚፈልጋቸውን ዜጎች 
አስሮ በግፍ አሰቃይቷል። ዛሬም በመፈንቅለ 
መንግሥት ስም እስርና ስቃይ ተቃውሞን ጋብ 
ያደርጋል ተብሎ ከሆነ የዋህነት ነው። የፖለቲካ 
እስረኞችን የፈታነው እኛው፣ የምናስረውም 
እኛው አመላለስ ለውጥ አራማጁን ወደ ጥያቄ 
ከማስገባት አልፎ ወዴት እየተንደረደረ እንደሆነ 
አመላካች ነው። ዛሬም መንግሥት እራሱ ከሳሽ፣ 
ወንጃይ፣ መሥካሪ፣ አሳሪ፣ ፍርድ ሰጪ ከሆነበት 
መድረክ አልተላቀቅንም ስንል ትላንት የነበረው 
ዛሬም ቀጥሏልና ነው። የወያኔ/ኢሕአዴግን ሕገ 
መንግሥትን እምቢኝ የምንለው 28 ዓመት 
ከፋፍሎናልና ሀገራችንን ሳይበትናት፣ ሕዝባችንን 
ሳይነጣጥል እንደ ችግኝ ተከላው ልንከባከበው 
ሳይሆን ነቅለን ልንጥለው ይገባልና ነው። የ28 
ዓመት የኢሕአዴግ ሕገ መንግሥት ረሃብ፣ 
እሥር፣ እንግልት፣ በሽታ፣ ሥራ አጥ፣ ስደተኛ፣ 
የመንግሥት ዘራፊ፣ አበራከተ ሀገርን ወደ 
በረሃነት ቀየረ፣ የተፈጥሮ ሃብቷን አወደመ 
እንጂ ለሀገርና ሕዝብ አልበጀምና ሀገር 
እንድትኖር ኢሕአዴግና ሕገ መንግሥቱ ከሀገርና 
ሕዝብ ጫንቃ ላይ መወገድ ይኖርባቸዋል። 
የኢሕአዴግ ትልቁ ችግር ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል 
ይዋሻሉ። በአምስት ዓመት ይጠናቀቃል ተብሎ 
የተፎከረለት ዐባይ ዓመጸኛው “ዶላሩን ወደ በረሃ 
ይዞት ኮበለለ” ዜና ብንሰማ እንዳይደንቀን። 
በአምስት ዓመቱ የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አሥር 
የስኳር ፋብሪካ እንደሚሠራ የተወራላት ሀገራችን 
ስንቱን አግኝታ ስንቱን ተዋሽታለች? የ 5 ሺ 
ኪሎ ሜትር ሽፋን የባቡር ሃዲድ ግንባታም 
ተወርቶ ቀርቷል። በርካታ ዶላር በዚህ ዓመት 
ያስገባው የጠ/ሚሩ አገዛዝ “ረሃብ ጊዜ አይሰጥምን” 
ምነዋ ዘነጉት? የኢሕአዴግ አገዛዝና ህወሓት 
ከጥፋት የማይማሩ መሆናቸውን አፍ ሞልቶ 
መናገር ቢቻልም ጠ/ሚር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ 
ከሐምሌው 22 የችግኝ ተከላ እሳቸውም ሆኑ 
መሰል ወገኖቻቸው ትምህርት ሊቀስሙ 
እንደሚገባ ልናሳስብ እንወዳለን። የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ምን ጊዜም ሀገሩን ይወዳል፣ ሰንደቅ 
ዓላማውን ያከብራል። አራት ነጥብ። ሀገርህ 
ተነካች ሲሉት ተቃውሞና በደሉን እረስቶ 
“አለሁልሽ” ባይ ነው። ዐባይ ሲነሳ እናቶች 
መቀነታቸውን፣ አባቶች የውስጥ ደረት ኪሳቸውን 
ዳብሰዋል። ሕፃናት ገብቷቸው ፈንጥዘዋል። 
የመንግሥት ሠራተኞች ደሞዛቸውን ለግሰዋል፣ 
ነጋዴዎች፣ ተማሪዎች፣ ወጣቶች ሁሉም 
የኅብረተሰብ ክፍል ለዐባይ ግድብ ተግባራዊነት 
ተረባርቧል። ዐባይ እንደ ውሃ አሳዳጅነቱ የውሃ 
ሽታ ሆኖ የቀረው በሕዝብ እምቢተኝነት ሳይሆን 
በአገዛዙ ዝርፊያና ተንኮል ነው። ከሚበላው 
ቆጥቦ፣ ከልጆቹ ነጥቆ ለዐባይ የቸረን ሕዝብ 
የዘረፉ የቀን ጅቦች ለጊዜው ተወራባቸው እንጂ 
በለውጥ አራማጁ ክፍል የተደረገው ቢኖር ዛሬ 
ላይ ሁነን ስናየው እጅግ ከፍተኛ ከለላ ነው 
የተሰጣቸው። ትላንት ለዐባይ ሆ! ብሎ የወጣ 
ሕዝብ ጠ/ሚር ዶክተር ዐቢይ ለሥልጣን ሲበቁ 
በዕልልታ፣ በጭብጨባ የተቀበላቸው ሀገሩን ብሎ 
እንደሆን ሊማሩበት ይገባል። ወያኔ/ህወሓትን 
ዋልታ ባደረገው ዘረኛ አገዛዝ ሀገሬ ተከፋፈለች 
በሚል ስጋት ላይ የነበረው ሕዝባችን 
“ኢትዮጵያችን” ሲባል ሰንደቅ ዓላማውን ከፍ 
አድርጎ የጮኸው፣ በእልህና በሲቃ የተላቀሰው 
ለማንም አይደል ለእምዬ ኢትዮጵያ እንጂ። 
ዛሬም እንደትላንቱ ለችግኝ ተከላው ቁጥሩ 
ይጋነንም አይጋነን በየአካባቢው የታየው 

እርብርቦሽ እናት ኢትዮጵያን ተብሎ እንደሆን 
እያስተማረን ነው። ለሀገሩ፣ ለሰንደቁ ያለውን 
ፍቅር በችግኝ ተከላው ዳግም እያሳየን ነው። 
ኢሕአዴግን የደገፈ የመሰለን ተታለናል፣ 
ለዘረኝነት ያጨበጨበ እንዳይመስለን፤ ለእምዬ 
ኢትዮጵያ እንጂ። አግባብ በሌለው አፈሳና እሥር 
የልጆቻቸውን እሥር ቤት ውሎ እያስታወሱ 
ሀገር ፍቅርን በችግኝ ተከላ እያስተማሩን ያሉ 
እናቶች ሊከበሩ ይገባቸዋል። ሻይ በዳቦ ያጡ 
ሕጻናት በችግኝ ተከላው ሲሻሙ “ኢትዮጵያችን 
ኑሪ! እንወድሻለን!” እያሉ ሲነግሩን ነው። 
ለሀገርና ለሕዝብ አንድነት ሲሉ በህወሓት/
ኢሕአዴግ አገዛዝ ልጆቻቸውን፣ ወገኖቻቸውን 
ያጡ፣ ለአካልና ለስነልቦና ሰለባ የሆኑ ሳይቀሩ 
በችግኝ ተከላው በመሳተፍ ይቅር ለእግዚአብሔር 
ሲያሰሙ፤ መስማት የተሳነው አገዛዝ ትምህርት 
መውሰድ ካልቻለ እውነት እውነት እንላለን 
የሀገርና የሕዝብ ጊዜ ሲመጣ ወየው ለተንኮለኞች 
ቢባል አያስከፋም። ከኢሕአዴግ/ህወሓት አገዛዝ 
ውስጥ ቅን አሳቢ ወገኖችን በጠ/ሚር ዐቢይ 
አማካይነት ብቅ ያደረገ አምላክ አካሄዳቸውን 
ከሳቱ፣ በጠባቡ በር ገብተው ኢትዮጵያን ካላዳኑ፤ 
እጆቿን ወደ እግዚአብሔር የዘረጋችው ኢትዮጵያ 
አንድነቷን አምላኳ ያስታቅፋታል፣ ኢትዮጵያን 
አትንኳት ያሉት ነብዩ መሐመድ ሌላ ጠባቂ 
ይልኩላታልና ስጋት አይግባን። የጠ/ሚሩ 
“አትረብሹን” አባባል ሕዝብም ሆነ የፖለቲካ 
ድርጅቶች የመረበሽ አባዜ ይዟቸው አይደለም። 
አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሌላው ቢቀር እንጀራ 
በሽሮ ለመመገብ ሲሰቃይ፣ ሕፃናት ዳቦ በሻይ 
መቅመስ ሲሳናቸው ስናይ ዝም አንልም። ሀገር 
በዘረኞች በትር ስትወገር፣ ዘር እየተለየ 
ሲፈናቀልና አውላላ ሜዳ ላይ በረሃብና በበሽታ 
ሲረግፉ እያየን ዝም ካልን ምኑን ለሕዝብ 
ታገልን። አንዴ በአሸባሪ፣ ሌላ ጊዜ ሕገ 
መንግሥታዊ ሥርዓቱን ሊንዱ፣ አሁን ደግሞ 
በመፈንቅለ መንግሥት ሥም መንግሥት እራሱ 
ከሳሽ፣ ወንጃይ፣ መስካሪ፣ ፈራጅ እየሆነ ዜጎችን 
በየእሥር ቤቱ ሲያጉርና ሲያሰቃይ እያየን ስለ 
ሰው ልጅ መብት አቤት ካላልን ምኑን ስለ 
ዴሞክራሲያ መብት ደሰኮርን። 28 ዓመት ሀገርና 
ሕዝብ የዘረፈ፣ ያሰቃየ፣ የገደለ፣ ያሳደደ 
መንግሥት ሕገ መንግሥት እያለ ሲያስፈራራ፣ 
ለውጡ 28 ዓመት ተኮትኩተው የደለቡ የቀን 
ጅቦችን ካልዋጠ፣ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ 
ካላደረገ፣ ዘረኝነትን ቀብሮ ሕዝባዊነትን ካላነገሰ 
ምኑን ለውጥ ሆነና ከትግል እናፈገፍጋለን። ጊዜ 
እየጠበቁ፣ የሕዝብን ጥያቄ ማዘናጊያ ብሔራዊ 
አጀንዳ በመሳብ ሀገር አትገነባም፤ አትለወጥም። 
ሕዝባችን እያሳየ ካለው የሀገር ፍቅርና የአንድነት 
ፍላጎት ትምህርት ወስደን ከሕዝብ ጎን መቆም 
ያልቻለ አገዛዝም ሆነ የፖለቲካ ድርጅት አወዳደቁ 
የከፋ ነው። የሚጥለው የሚያምጸውና እምቢኝ 
ለሀገሬ የሚለው ሕዝብ ነውና ጆሮ ያለው ስለ 
መጨረሻው ቢያስብ መልካም ነው። አገዛዝ 
ይመጣል፣ አገዛዝ ይሄዳል ሀገርና ሕዝብ ግና 
ዘላለማዊ ናቸውና። ትግላችን ለእምዬ ኢትዮጵያ 
እንጂ ለሌላ አይደለም። “አንድ ሀገር አንድ ሕዝብ 
ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” ይህ ነው 
ድጋፋችን፣ ይህ ነው ሀሳባችን፣ ይህ ነው 
ትግላችን!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር! ፈጣሪ 
ኢትዮጵያን ይባርክ!

 “አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን 
ሕዝባዊ ንቅናቄ”  ድረ ገጽ ፡ www.ethiopia-
chen.org , www.ethiopiachen.com  
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.21  ነሐሴ 2011

ተቀድቶ የማያልቀው የግእዝ 
ምስጢራት

የ
ኢትዮጰያ ዋናው ምስጢር 
ያለው በግእዝ ላይ እንደሆነ 
ይነገራል:: የግእዝ ሊቅ የሆኑት 
መሪጌታ ሀይለመለኮትም 
"ግእዝ ስለ ፀሀይ : ስለ 
ከዋክብት : ስለ ጨረቃ: ስለ 
ነፋስ: ስለ ባህር : ስለ እንሰሳት 

ወዘተ ብዙ ነገር ይናገራል::" ይላሉ::
ግእዝ ከእግዚአብሔር ለአዳም የተሰጠ : 
ብሎም የመላዕክት መግባቢያ ቋንቋ እንደሆነ 
የተለያዮ ምሁራን እንደሚገልፁት ሁሉ 
ለረጅም ጊዜ በግእዝ ላይ ጥናት ያደረጉት 
መሪጌታ ሀይለመለኮትም ይስማማሉ:: 
" ለአዳም እፀ በለሰን ጨምሮ ስለ እፅዋቶች 
የተነገረው በግእዝ ነው" ሲሉም ይገልፃሉ::
ግእዝን ያልተጠቀምንበት ሀብታችን 
እንደሆነና ትምህርቱም በቤተክርስቲያን 
አከባቢ መገደቡ የግእዝ እውቀት እንዳይሰፋፋ 
እንዳደረገው ምሁራን ያወሳሉ::
የግእዝ ሊቁ መሪጌታ ሀይለመለኮትም 
ይህንን አፅንኦት በማድረግ በማአከላቸው 
የግእዝ ትምህርትን እየሰጡ ይገኛሉ::
"ግእዝ ከእግዚአብሔር ለኢትዮጰያ የተሰጠ 
ስጦታ ቢሆንም አንዳንዶች ግን ለግእዝ 
ያላቸው አመለካከት የተዛባ እንደሆነ " 
የሚጠቅሙት እኚህ ሊቅ " ግእዝ ያወቀን 
ሰው እንደ ቡዳ : ጠንቋይ : ሟርተኛ 
የመቁጠር ነገር አለ:: ይሁንና እኛ 
የናቅነውንና ያጣጣልነውን ግእዝን ዛሬ 
ሰልጥነዋል: አውቀዋል የሚባሉት ፈረንጆች 
ለራሳቸው ሊያደርጉት ሲጣጣሩ ይታያል" 
ብለዋል::
ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዮ አይነት የግእዝ 
መፅሀፍቶች እንደሚገኙ ይነገራል::
ከግእዝ መፅሀፍት አይነቶች ውስጥ ስለ 
እፅዋት የሚያወሱ እንዳሉ የሚጠቁሙት 
መሪጌታ ሀይለመለኮት " ኢትዮጵያ ውስጥ 
በርካታ ለመዳህኒትነት የሚያገለግሉ 
እፅዎት ነበሩ:: አሁን ግን የቀሩት 675  
እፅዋት ናቸው:: ከእነዚህ እፅዋት ውስጥ 20 
በመቶዎቹ መርዛማ ሲሆኑ 80 በመቶዎቹ 
መዳህኒቶች ስለመሆናቸው" ይገልፃሉ ::
"አንዳንዶች በእፅዋት የሚከናወነውን የባህል 
ህክምና ቢያጣጥሉትም የባህል ህክምና 
ለተለያዩ በሽታዎችና ህመሞች ፈውስ ነው::

"የእፅዋት ስሩ: ግንዱ: ቅጠሉ: ፍሬው 
ላጠናና ላወቃቸው መዳህኒቶች ናቸው"  
ሲሉም መሪጌታ ሀይለመለኮት አውስተዋል::
የግእዝና የእፅዋት መምህር የሆኑት 
መሪጌታ ሀይለመለኮት በአዲስ አበባና 
በክልል ከተሞች በከፈቷቸው ማእከላት 
ትምህርት በመስጠት ላይ ናቸው::
"እኔ ያወኩትን እውቀትና ጥበብ ለሌሎች 
ማስተላለፍ አለብኝ:: እውቀትና ጥበባችን 
መቀበር የለበትም :: እነዚህ የኢትየጵያ 
ስጦታዎች ወደፊትም ከትውልዱ ጋር 
መቀጠል አለባቸው:: አንዳንዶች እውቀትና 
ምስጢሩን ለመደበቅ ይፈልጋሉ:: እኔ ግን 
አላምንበትም" ብለዋል::
እንደ እኚህ መምህር ገለፃ የባህል ህክምና 
መኖር ኢትዮጵያ ከውጭ ለምታስገባው 
መዳህኒት የውጭ ምንዛሪን ያስቀራል::


ግእዝ ከእግዚአብሔር 
ለኢትዮጰያ የተሰጠ 
ስጦታ ቢሆንም 

አንዳንዶች ግን ለግእዝ 
ያላቸው አመለካከት 

የተዛባ ነው!!
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

“በአሜሪካ የሜቄዶኒያው ዶ/ር ቢኒያም 
ለድርጅታችን ጥሩ ቀስቅሷል” 

መ
ሰረት የበጎ አድራጎት ድርጅት 
በአሜሪካ የሰሜን አሜሪካ 
የኢትዮጵያ የስፖርት ፌደሬሽን 
በሚያዘጋጀው አመታዊ 
ፕሮግራም ላይ ተጋብዞ ነበር፡፡ 

ድርጅቱ በዚያ ስለነበረው ቆይታና በሌሎች ጉዳዮች 
ላይ የድርጅቱ ዳይሬክተር ወ/ሮ መሰረት አዛገን 
አነጋግረናቸዋል፡፡ 
መርፌ፡- የአሜሪካ ቆይታችሁ ምን ይመስል ነበር? 
ወ/ሮ መሰረት፡- በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ 
ስፖርት ፌደሬሽን በየአመቱ የሚያዘጋጀው 
ፕሮግራም አለ፡፡ ኢትዮጵያዊያንን በሚያሰባስበው 
በዚያ ፕሮግራም ላይ መሰረት የበጎ አድራጎት 
ድርጅት ለትርፍ ከማይሰሩ ድርጅቶች ጋር አንዱ 
በመሆን ተጋብዞ ስራችንን እንድናስተዋውቅ፣ ገቢ 
እንድናሰባስብ ተፈቅዶልን ነበር እዚያ የተገኘሁት፡
፡ በዚህ አጋጣሚ የፕሮግራሙን አዘጋጆች ከልብ 
እናመሰግናለን፡፡ ድርጅታችን በዚያ መድረክ ላይ 
ሲጋበዝ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ::የዛሬ አመትም 
ተገኝተን ነበር፡፡ 
ዘንድሮም በአትላንታ ለአንድ ሳምንት ቆይታ 
አድርጊያለሁ፡፡ ከዚያ ለተጨማሪ ቀናት በአትላንታ 
ዙሪያ ባሉ ከተሞች መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት 
ስራውን አስተዋውቋል፡፤ 
ሌላው ቻርለስ በሚባል ቦታ በመስረት የበጎ 
አድራጎት ስራ የተዋወቅን አይናለም ግስላ 
ከተባለች አህት ጋር በጋራ ልንፅፍ ያሰብነው አንድ 
መጽሐፍ ስለነበር የመፅሐፉን ንድፍ ለማዘጋጀት 
የሁለት ሳምንት ተጨማሪ ቆይታ አድርጊያለሁ፡፡ 
መርፌ፡- ዲሲ ላይም አንድ ፕሮግራም 
እንደነበራችሁ ሰምቼ ነበር:-
ወ/ሮ መሰረት፡ በዋሽንግተን ዲሲ በኢትዮጵያ 
ኤምባሲ በክብር አምባሳደር ፍፁም አረጋ 
ስራችንን እንድናስተዋውቅ ተፈቅዶልን አንድ ጥሩ 
ፕሮግራም አዘጋጅተናል፡፡ 
ያንን ፕሮግራም የተለየ የሚያደርገው  የሜቄዶንያ 
የአረጋዊያንና የአእምሮ ህሙማን መስራችና ስራ 
አስኪያጅ ዶ/ር ቢኒያም በለጠ ተገኝቶ ስለ እኛ 

ወ/ሮ መሠረት አዛገ 

ድርጅት ስራ ገለፃ አድርጓል፡፡ ከዚያ በተጨማሪም 
ኮሚቴ ተዋቅሮ ሰዎች አባል እንዲሆኑና በየወሩ 
ለመስረት በጎ አድራጎት ድርጅት መዋጮ 
እንዲያዋጡም አስተባብሮልናል፡፡ 
ይህ ትልቅ ነገር ነው፡፡ ሰዎች አባል ሲሆኑ በየወሩ 
ገንዘብ ያዋጣሉ፡፡ ይህ ማለት ደግሞ ድርጅታችን 
በየወሩ ገቢ ይኖረዋል ማለት ነው፡፡ በዚህ አጋጣሚ 
ለዶ/ር ቢኒያም በለጠም ምስጋናዬን አቀርባለሁ፡፡
መርፌ፡- በአትላንታ የሚገኘው የመሰረት በጎ 
አድራጎት ፓርትነር እንቅስቃሴስ ምን ይመስላል?
ወ/ሮ መሰረት፡- በአትላንታ የሚገኘው ተስፋ 
ለኢትዮጵያዊያን አትላንታ የተሰኘው የድርጅታችን 
ደጋፊ ልክ እንደ ቀድሞው ሁሉ አሁንም የገቢ 
ማሰባሰቢያ ትኬት በመሸጥ ላይ ይገኛል፡፡ የጋራ 
ስራችንን አጠናክረን ለመቀጠልም ውይይት 
አድርገናል፡፡ 
ሌላው ዘንድሮ ኖቭል ሂውማኔትርያን ሚሽን 
የተሰኘ አዲስ ፓርትነር አግኝተናል፡፡ ይህ ድርጅት 
ከዚህ በፊት ለሜቄዶኒያ ገቢ ማሰባሰቢያ ያደርግ 
ነበር፡፡ የዚህ ድርጅት መስራቸች ወ/ሮ አደይ 
ከባለቤቷ ከአቶ ቶማስ ጋር ሆነው ከእኔ ጋር 
ከተወያዩ በኋላ ከሜቄዶኒያ ባሻገር መሰረት የበጎ 
አድራጎትንም ለመደገፍ ወስነዋል፡፡ 
በአትላንታ በነበረን የገቢ ማሰባሰብ ፕሮግራምንም 
በማስተባበር ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል፡
፡ በአጠቃላይ ሆፕ ፎር ኢትዮጵያ አትላንታ፣ 
ኖቭል ሂውማኔትርያን፣ ኢንስፓየር ሀበሻ፣ 
ሜቄዶኒያ በአሜሪካ ድርጅታችን በነበረው ቆይታ 
አግዘውናልና ሁሉንም እናመሰግናለን፡፡ 
መርፌ፡- አዲስ አመት በመጣ ቁጥር የመሰረት በጎ 
አድራጎት “አንድ እሽግ፣ ለአንድ ህፃን” ፕሮግራም 
ይታወቃል፡፡ ለአዲሱ የትምህርት ዘመን ምን 
ታስቧል?
ወ/ሮ መሰረት፡- እንደተለመደው የትምህርት 
ቁሳቁስ የማሰባሰቡን ስራ ጀምረናል፡፡ እንደ ሀገር 
ደግሞ አንድ የሚያስደስት ስራም እየተሰራ ነው፡፡ 
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ ለሚገኙ 
ለሁሉም የመንግስት ትምህርት ቤት ተማሪዎች 

የትምህርት ቁሳቁስና ዩኒፎርም ለመስጠት 
እየተንቀሳቀሰ ነው ::
ይህንን ተከትሎ ለምን ከከተማው አስተዳደር ጋር 
በመሆኑ የትምህርት ቁሳቁሶችን አትስበስቡም? 
የሚሉ ሀሳቦች እየተሰነዘሩ ስለሆነ እኔም ከንቲባውን 
ክቡር ኢንጅነር ታከለ ኡማን ለማነጋገር ጥረት 
እያደረኩ ነው፡፡ 
የሆነው ሆኖ እነርሱ የሚደግፉን ነገር ካለ በጣም 
ደስተኞች ነን፡፡ ዞሮ….ዞሮ ግን እኛ እንደተለመደው 
ስራችንን እየሰራን ነው፡፡ እዚህ ጋር መታወቅ 
ያለበት መሰረት የበጎ አድራጎት ለተማሪዎች 
የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ የሚያደርገው አዲስ 
አበባ ላይ ብቻ አይደለም፡፡ በተለያዩ ክልሎች ላይም 
ስራውን እንሰራለን፡፡ ዘንድሮ ደግሞ ተጨማሪ 
በሱማሌ ክልል የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ 
የምናደርግበት ፕሮግራምን አቅደናል፡፡ 
የአዲስ አበባው በከተማ አስተዳደሩ የሚሸፈን 
ከሆነ አዲስ አበባ ላይ የምናደርገውን ወደ ሱማሌ 
ክልል የምናዞረው ይሆናል፡፡ 
መርፈ፡- ድርጅታችሁ ለረጅም ጊዜ የቦታ ጥያቄ 
ነበረው፡፡ ከምን ደረሰ?
ወ/ሮ መሰረት፡- አዎ! ጥያቄውን ስናቀርብ አራት… 
አምስት አመታት ተቆጥረዋል፡፡ አሁን ግን ተስፋ 
የሚሰጥ ምላሽ አግኝተናል፡፡ ቀጣዩ ቦታውን 
የመረከብና ወደ ግንባታ የመግባቱ ሂደት ነው፡፡ 
ለድርጅቱ ህንጻ ግንባታ የተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ 
ስራዎችንም ለመስራት ታቅዷል፡፡ መሰረት 
የበጎ አድራጎት ድርጅት ደግሞ የገቢ ማሰባሰብ 
ጥሩ ልምድ ስላለው ስራው እንደሚሳክልን 
እንተማመናለን፡፡ 
መርፌ፡- በእርስዎ በኩል የሚያስተላልፉት 
መልእክት ካለ :-
ወ/ሮ መሰረት፡- አንድ እሽግ ለአንድ ህፃን ፕሮጀክት 
ድርጅታችን ለአመታት ሲሰራበት የቆየ ከመሆኑ 
አንጻር ይህን ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን፡
፡ ዘንድሮም ስራውን በስኬት ለማጠናቀቅ 
የትምህርት ቁሳቁስ ለድርጅታችን በመስጠት 
ወገኖቻችን ከጎናችን እንዲቆሙ እንጠይቃለን፡፡ 
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ወደ ገፅ 17 ዞሯል $

የሀሳብ ተሀድሶ የሚያስፈልገው 
ፖለቲካችን

በ
ሌላ ወገን ግን ስመለከትወና 
በጥብቅም ስመረምር አብዛኛዎቻችን 
ይህንንም ያህል ራሳችንን ለመጠየቅና 
የመንፈስ ተሃድሶ ለማድረግ ዝግጁ 
አይደለንም። ስህተት መሆኑ 

እየታወቀ ድሮ የሰራነው ስራ ትክክል ነው 
ብለን ድርቅ ብለን የምንከራከር አለን። እኛ 
ሳንሆን ሌላው ነው ጥፋተኛ እያልን አሁንም 
እንምላለን፣ አንገዘታለን። አንዳንዶቻችን ደግሞ 
ከተንኮል ጋር የተወለድን ይመስል ግለሰቦችን 
እናሳድዳልን። በዚህም ለኢትዮጵያ ህዝብ 
ነፃነት የሚደረገውን ትግል እናጨናግፋለን። 

ሌሎቻችን ደግሞ የድርጅትና የግለሰብ ፍቅር 
እያንገበገበን ዕውነተኛ ውይይትና ክርክር 
እንዳይደረግ መንገዱን ሁሉ ለመዝጋት 
እንሞክራለን። በዚህም አንዳንድ ድርጅቶችና 
እንቅስቃሴዎች የሚያካሂዱትን ትግል ትክክል 
መሆኑንና አለመሆኑን ሳንመረምርና ሳንጠይቅ 
ወደ ኩርፊያ እናመራለን። በእርግጥ ከተንኮል 
ጋር የተወለደን ማዳን አይቻለም። በቀና 
መንፈስ እንታገላለን ብለው እዚህና እዚያ 
የሚሉትን ግን ወደ አንድ ውሳኔ ላይ 
ከመድረሳቸው በፊት ሰፊ ጥናትና ምርምር 
ማድረግና እንዲሁም በቂ ግንዛቤ ማድረግ 
እንደሚያስፈልግ ልናሳስባቸው እንወዳለን። 
እንደምናየው የዓለም ሁኔታ እየተወሳሰበና 
አስቸጋሪ እየሆነ የመጣ ነው። ስለሆነም 
ትክክለኛ ወይም ሳይንሳዊ አመለካከትን 
ለማዳበርና አገራችንን ካለችበት ችግር 
ለማላቀቅ የምንፈልግ ከሆነ ካለንበት ሁኔታ 
ባሻገር መመልከት ይኖርብናል። አስተሳሰባችንን 
ለመለወጥ ዝግጁ መሆን ይኖርብናል። አንድን 
ሃሳብ ከመቀበላችንና እንደ ዕምነት 
ከመውሰዳችን በፊት ትክክል መሆኑንና 
አለመሆኑን መመርመር መቻል አለብን። 
የተለያዩ ሃሳቦችንና ቲዎሪዎችን ማወዳደር 
አለብን። ችግር ፈጣሪዎች ሳንሆን ችግርን 
ፈቺ ለመሆን ከፈለግን የሚያዋጣው መንገድ 
ሳይንሳዊ መንገድ ብቻ ነው። ይህንን ካልኩኝ 
በኋላ የወያኔንም ሆነ ዛሬ ደግሞ በዶ/ር አቢይ 
አህመድ የሚመራውን አገዛዝ የሃሳብ ችግርና 
ግትርነትን ምንጭ ወይም ምክንያት መረዳቱ 
አስፈላጊ ይመስለኛል። በአገራችን ታሪክ 
ውስጥ ከየብሄረሰቡ የተውጣጡ ምሁራን ነን 
ባዮች የየብሄረሰቦቻቸውን የአስተሳሰብ ችግርና 
የማቴሪያል ዕድገት ኋላ-ቀርነት በማንሳት ሰፊ 
ጥናት ለማድረግ አልሞከሩም። ሁሉም ነገር 
ከብሄረሰብ ጭቆና አንፃር በመታየቱ 
ከሀብረተሰብ የባህል ታሪክ ዕድገትና(So-
cio-cultural studies) ከማወዳደር አንፃር(-
Comparative Studies) ጥናት ስላተደረገ 
የበሽታችንን ዋና ምክንያት ወይም መነሾ 
ለማወቅ አልተቻለም። ስለሆነም አንዳንድ 
ሙከራ በሚደረግበት ጊዜ ፈላስፋ ነኝ፣ ማንም 

ዶ/ር ፍቃዱ በቀለ

የሚወዳደረኝ የለም የሚለው የፕሮፌሰርነት 
ማዕረግ የያዘው ሁሉ መሳደብና መደንፋት 
ይጀምራል። የአገዛዙንና የመሪዎችን 
የአስተሳሰብ ችግር ሲነግሩት ብሄረሰቡን እንዳለ 
ለመስደብ ወይም ለማንቋሸሽ የሚደደረግ 
አካሄድ ይመስለዋል። በዚህ መልክ ሳይንሳዊ 
ጥናትና ውይይት ከማድረግ ይልቅ ችግሩ 
በይደር እንዲታለፍና፣ በላዩ ላይ ሌላ ችግር 
እንዲደረብበት ይደረጋል። ለነጻነት በሚደረገው 
ትግል ውስጥ ከማንኛውም ወገናዊነት መላቀቅ 
የመጀመሪያው ተግባር መሆኑ ብዙዎቻችን 
የተረዳን አይመስለኝም። በተጨማሪም 
አብዛኛዎቻችን የአንድን ብሄረሰብ ችግርና 
የህሊና አወቃቀር ለመረዳት የምናድረግው 
ጥረት ይህንን ያህልም አይደለም። ለመሰረታዊ 
ለውጥ እንታገላለን የምንል ከሆነ ካለንበት 
ሁኔታ ባሻገር ማየት መቻል አለብን። 
መለኪያችን የብሄረሰብና የሃይማኖት ጭቆና 
ሳይሆኑ፣ ሳይንስና ፍልስፍና ብቻ መሆን 
አለባቸው። ማንኛውም ህብረተሰብ ችግሩን 
የሚፈታውና የሰለጠነ ህብረተሰብ ለመመስረት 
የሚችለው በሳይንስ አማካይነት እንጂ፣ 
የብሄረሰብና የሃይማኖች ጭቆናን አጉልቶ 
በማሳየቱ አይደለም። ማናኛውም ብሄረሰብም 
ሆነ፣ ይኸኛው ወይም ያኛው የሃይማኖት 
ተከታይ የሆነ በመጀመሪያ ደረጃ መሰረታዊ 
ፍላጎቱ መሟላት አለበት። መብላትና መጠጣት 
እንዲሁም ተጠልሎ መኖር አለበት። ህክምናና 
ትምህርትም ማግኘት መቻል አለበት። 
የአንድን ህዝብ መሰረታዊ ችግርና ጥያቄዎች 
በብሄረሰብና በሃይማኖት መፍታት አይቻልም። 
የብሄረሰብና የሃይማኖት ጥያቄዎችን አጉልቶ 
ማሳየትና በእነዚህ ዙሪያ አስተሳሰባችን 
እንዲሽከረከር ማድረግ ያለብንን ኋላ-ቀርነት 
ያጠናክረዋል። ችግራችንን ያባብሰዋል። 
እንደማህብረሰብ እንዳንኖር ያግደናል። 
የብሄረሰብ ጥያቄን በሳይንስ አማካይነት ብቻ 
መፍታት የሚቻል ሲሆን፣ የሃይማኖት ጥያቄ 
ግን ግላዊ ነው። ሃይማኖትን የህብረተሰብ 
ጥያቄ አድርጎ ማንሳትና፣ የተወሰነው 
የህብረተሰብ ክፍልም ጭንቅላቱ በዚህ 
እንዲጠመድ ማድረግ መሞከር ልንወጣው 
የማንችለው ችግር ውስጥ ይከተናል። 
ሃይማኖት ዕምነት ነው። በሳይንስ የሚረጋገጥ 
አይደለም። በሌላ ወገን ግን ማንኛውም 
ሃይማኖት መከበር ያለበት ነው። ያም ሆነ 
ይህ ሰው መሆናችንና አንደኛው ከሌላው 
እንደማይበልጥ የምንረዳው ሳይንስንና 
ፍልስፍናን እንዲሁም ዲያሌክቲክን መሰረት 
አድርገን ከታገልን ብቻ ነው። ይህንን ካልኩኝ 
በኋላ ወደ ዋናው ፍሬ ነገር ላይ ላምራ። 
የቀድሞው የወያኔም ሆነ የዛሬው አገዛዝ 
የሃሳብ ግትርነት ዋና ምክንያት ምንድነው? 
ለምንድ ነው አገዛዞቹ እንደዚህ አምረው 
በጥፋታቸው እንዲቀጥሉ የተገደዱት? 
በአዕምሮ ጉድለትና በሃሳብ አለመዳበር የተነሳ? 

ወይስ አንዳች ከውጭ ሆኖ የሚቆጣጠረቸውና 
የሚገፋፋቸው ኃይል ስላለ ነው ወይ 
እንደዚህ አምረው የሚገፉበ? ብለን 
መጠየቅና ተቀራራቢ መልስ ለመስጠት 
መሞከር አለብን። የኢትዮጵያን ህብረተሰብ 
ታሪክ በደንብ ለተከታተለ የፊዩዳሊዝም 
ጥንስስ የተጣለው ትግሬ ውስጥ ወይም 
አክሱም ግዛት ነው። ይህ ግዛት በዘመኑ 
ታላቅ ስልጣኔዎች ከሚባሉት ውስጥ 
ቢጠቃለልም፣ ወደ ውስጥ ሲታይ ግን 
ህብረተሰቡ በስራ-ክፍፍል የዳበረና ሃሳብ 
የሚንሸራሸርበት አልነበረም። የአገዛዙም ገቢ 
ከውጭ ንግድ በሚገኝ ገቢና በግብር(Tribu-
tary) ላይ የተመሰረተ ስለነበር ወደ ውስጥ 
ቢያንስ እንደ ቻይናው ስልጣኔ የስራ-
ክፍፍልን በማዳበርና ቢሮክራሲያዊ አሰራርን 
በማጎልመስ የሚታማ አልነበረም። በዚህም 
የተነሳ የሰው ኑሮና የአሰራር ዘዴ 
ተደጋጋሚና አሰልቺ ስለነበር ለመንፈስ 
ተሃድሶው የሚያግዘው አንዳችም ነገር 
አልነበረም። የስራ ክፍፍሉም ውስን 
ስለነበረና በግብራና ላይም የተመካ ስለነበር 
በተፈጥሮ ላይ ከፍተኛ ዘመቻ ሲያካሂድ 
ቆይቷል። ትግራይ ውስጥ በተደጋጋሚ 
ይከሰት ለነበረው ድርቅና ረሃብ ዋናው 
ምክንያት ከብዙ መቶ ዐመታት ጀምሮ 
ሲሰራበት የነበረው የአስተራረስ ዘዴ ነው። 
ተከታታይነት(sustainable) ያለውና 
የተፈጥሮን ምንነት በመረዳት እንክብካቤ 
የሚደረግለት የአስተራረስ ዘዴና የአኗኗር 
ስልት ስላለነበር ለም የነበረው የትግራይ 
መሬት ቀስ በቀስ ወደ በረሃነት እንዲለወጥ 
ተገደደ። በዚህም ምክንያትና ከሌላው 
ህብረተሰብ ጋር በንግድና በስራ-ክፍፍል 
አማካይነት መገናኘት ያልቻለው ህዝብ 
በአስተሳሰሰቡ ውስንና ተጠራጣሪ ሆነ። 
በራሱ ብቻ ተገልሎ እንዲኖር የተገደደው 
ህዝብ በአጠቃላይ ሲታይ አገሪቱ ካሳየችው 
በጣም ደካማ ዕድገት ጋር ተያይዞ ወደ ፊት 
መራመድና የሃሳብ ለውጥ ማድረግ 
አልቻለም። ይህ ጉዳይና የሃሳብ ውስንነትና 
የፈጠራ ችሎታ አለመዳበር በአብዛኛዎቹ 
የአገራችን የሰሜኑ ክፍልም በጉልህ 
ይታያል። ከዚህ ዐይነቱ ህብረተሰብ 
የፈለቀውና የፔሪፈሪ ካፒታሊዝም ዕውቀት 
ጭንቅላቱን የገረፈው የትግራይ ኤሊት 
የትግራይን ክፍለ-ሀገር ወደ ኋላ መቅረት 
የተረጎመው ካጠቃላዩ ከአገሪቱ ሁኔታና 
ከአገዛዙ ባህርይ ጋር ከማያያዝ ይልቅ፣ 
የአማራው ኤሊት የትግራይን ዕድገትና 
የህዝቡን የኑሮ መሻሻል እንደማይፈልግ 
አድርጎ ነው። ይህ አመለካከቱና አተረጓገሙ 
ደግሞ በሳይንስ የሚደገፍ አይደለም። 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 (ከገጽ 10 የዞረ)

በፖለቲካ ፓርቲዎች...

ቁጥሩን የጨመረችው በብሄር: በክልልና 
በሀይማኖት መደራጀትን ሙሉ በሙሉ አግዳ 
እንጂ የብሄር ፍጥጫ እና ግጭትን የሚጋብዝ 
ህገመንግስታዊ ድባብ ውስጥ ሆና አይደለም።
የፖለቲካ ድርጅቶች መብዛት ለዴሞክራሲ 
እንቅፋት አይደለም
የፖለቲካ ድርጅቶች ህጋዊነት ለማግኘት የ 10 
ሽህ ሰው ድጋፍ መማቅረብ ይገባቸዋል የሚለው 
ሀሳብ አስፈላጊነት በሚገልጹ ክፍሎች በኩል 
የሚቀርበው አንዱ  ሀሳብ  በሀገራችን ውስጥ 
የፖለቲካ ድርጅቶች ቁጥር በዝቷል ። ይህም 
ለዴሞክራሲያዊ ሂደት እንቅፋት ነው ። ስለዚህም 
እንዲቀነሱ ማድረግ ያሰፈልጋል ከሚለው 
አስተሳሰብ ጋር ነው::ይህ ግን ከእውነታው ጋር 
የሚጋጭ ነው::ለምሳሌ ህንድ በአለም ትልቅ 
የህዝብ ቁጥር ያላት ሀገር  ስትሆን  በሀገር 
አቀፍ ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ከሁለት ሺህ በላይ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች ይገኙባታል።ይህ የህንድን 
ዴሞክራሲ አጠናከረው እንጂ አላቀጨጨውም፡
፡ በአፍሪካ  ዴሞክራሲያዊ ስርአት በመገንባት 
ተሳካላት የምትባለው ቤኒን እስከ አለፈው 
አመት (2018) ድረስ በህጋዊነት የሚንቀሳቀሱ 
ሁለት መቶ ያክል ፖለቲካ ፓርቲዎች ነበሯት 
:: በዚህ ጊዜ ውስጥ በቤኒን ውስጥ ዴሞክራሲ 
ስር ሰደደ እንጂ አልተደናቀፈም፡
በአንጻሩ  በራሽያና መሰል ሀገራት የሚታየው 
ደግሞ እጅግ ዝቅተኛ ቁጥር ያላቸው የፖለቲካ 
ድርጅቶች ብቻ ህጋዊ ሆነው ሲንቀሳቀሱ ነው። 
በነዚህ ሀገሮች ውስጥ ደግሞ ዴሞክራሲ ታፍኖ 
የአንድ ድርጅት እና ግለሰብ የበላይነት እንደሰፈነ 
ነው።
ይህ እውነታ የድርጅቶች መብዛት ለዴሞክራሲ 
እንቅፋት አለመሆኑንና ችግሩ የሚመነጨው 
ከሌሎች የመንግስታት ፖሊሲና ተግባር 
እንደሆነ ነው።
በሀገራችን ሁኔታ ድርጅቶችን ቁጥር መቀነስ 
ያሰፈልጋል ቢባል እንኳ አዳዲስ ድርጅቶችን 
ለመመዝገብ 10 ሽህ ድጋፍ አምጣ ከሚለው 
አላስፈላጊ እርምጃ  ውጪ ቅነሳውን እውን 
ለማድረግ የሚያሰችሉ እርምጃዎችን መውሰድ 
ይቻላል። ለምሳሌ  በሀገራችን ካሉት “የተመዘገቡ 
ድርጅቶች” ውስጥ ብዙዎቹ ቀደም ሲል 
ኢህአዴግ አጅበውት እንዲጓዙ የፈለፈላቸው 
ስለሆኑ  እነርሱን ማስወገድ ከፈለገ ኢህአዴግ 
አሁንም በአንድ ቀን ሊያደርገው የሚችለው 
ቀላል ተግባር ነው። 
ሁለተኛው በሀገራችን የፓርቲዎች ቁጥር 
እጅግ የበዛው ህገመንግስቱ ከደነገገው የብሄር 
አደረጃጃት ጋር ተያይዞ እንደሆነ የሚታወቅ 
ነው። ለዚህ ደግሞ መፍትሄው በህብረ ብሄራዊ 
ድርጅቶች ላይ ተጽእኖ ማድረግ ሳይሆን ለየት 
ያለ  ቆራጥና ሁሉንም የሚያግባባ ዘመን ተሻጋሪ 
ባለራእይ እርምጃ በመውሰድ ነው። ይህም 
ቢሆን ሰፊ ውይይትና መግባባትን ይጠይቃል፡
ነጻ  የህዝብ ድምጽ የድርጅቶችን ቁጥር  
እንዲበዛም እንዲቀንስም ያደርጋል
ህዝብ የፈለገውን የመደገፍ የማይደግፈውን 
ደግሞ ያለመደገፍ መብቱን ሙሉ በሙሉ 
ተግባራዊ እንዲያደርግ የሚያመቻች ሁኔታ 
ተግባራዊ ከተደረገ  ቀስ በቀስ የህዝብ  ድጋፍ 
ያላቸው  ፓርቲዎች እንዲያድጉ የሌላቸው 
ደግሞ እንዲከስሙ ወይም  ከሌሎች ጋር 
እንዲዋሀዱ ሁኔታው ያሰገድዳቸዋል።በዚህ 
መሰረትም የህዝብ ድምጽ የድርጅቶችን ቁጥር  
እንዲበዛም እንዲቀንስም ያደርጋል። ወደ ገፅ 23 ዞሯል $

ይህ አይነቱ አሰራር የድርጅቶችን ቁጥር 
ለመወሰን ከሚኖረው ታላቅ ሀይል በተጨማሪ 
ፖለቲካ ፓርቲዎች  ለህዝብ ድምጽ ትልቅ 
ግምት እንዲሰጡና   ህዝብም  በፖለቲካው 
ውስጥ በንቃት ሲሳተፍ ከፍተኛ ተጽእኖ 
ፈጣሪነቱን  የሚያረጋግጥበት ሁኔታን (EM-
POWERING ) ይፈጥራል ። ጠያቂና ንቁ 
ተሳትፎ የሚያሳይ ዜጋ ደግሞ ለዴሞክራሲያዊ 
ስርአት እውን መሆን  ጠንካራው መሰረት ነው። 
የዴሞክራሲያዊ ሽግግርን እውን ለማድረግ 
የዚህ አይነት የህዝብ ተሳትፎን ማእከል ያደረገ 
አካሄድ  አይነተኛ መሳሪያ ነው።
በተጽእኖ አማራጭን ማጥበብ የፖለቲካ 
ተሳትፎን ይቀንሳል የህዝብንም ብሶት 
ይጨምራል
የህዝብን የፖለቲካ አማራጭ  በፖለቲካ 
ውሳኔና አርቲፊሻል በሆነ መልክ አጥብቦ መጓዝ  
የህዝብን  የፖለቲካ ተሳትፎ ያዳክማል እንጂ 
አያጠነክረውም። ህዝብንም እያደር ቅር ያሰኛል 
እንጂ አያስደስተውም። ይህ ደግሞ ጤነኛ 
የፖለቲካ ስርአትን ለመገንባት አይረዳም።ለዚህ 
በምሳሌነት ሊጠቀሱ ከሚችሉት የተለያዩ 
ሀገሮች ውስጥ ቀደም ብዬ የጠቀስኳት ምእራብ  
አፍሪካዊቷ ሀገር ቤኒን አንዷ ነች። ቤኒን 
በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1989 በተካሄደ 
ብሄራዊ የመግባባት ጉባኤ ከ 1972 ጀምሮ 
በሀገሪቱ የተንሰራፋውን አምባገነን አገዛዝ 
አስወግዳ  ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርአት ተሸጋግራ 
በተከታታይ ሰፊ የዴሞክራሲ ግንባታን 
በማካሄድ ታላቅ አድናቆትን አትርፋ ህዝብም 
በዚሁ ረክቶ ቆይታለች።
በዚህ ጊዜ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቁጥር 
ከ70 ወደ 200 አድጓል።  ይህን  እንደ 
ጤናማ ጉዞ ያልተመለከተቱት ከሁለት 
አመት በፊት (እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 
በ2016)  ወደስልጣን የመጡት አዲሱ የቤኒን 
ፕሬዚደንት ፓትሪስ ታሎን (Patrice Talon) 
በሚመሩት ሀገር የሚንቀሳቀሰው የምርጫ 
ኮሚሽን ፓርቲዎችን ለመቀነስ አዲስ እቅድ 
አወጣ።ፖለቲካ ፓርቲዎችን በዛ ያለ የደጋፊ 
ፊርማ አምጥታችሁ እንደገና ተመዝገቡ ማለት 
እንደሚያዋጣ የተረዳው ኮሚሽን አዲስ ዘዴ 
ቀየሰ። ለምርጫ ውድድር ሁሉም ድርጅቶች 
እያንዳንዳቸው  428000( አራት መቶ ሀያ 
ስምንት ሽህ  ዶላር) ማስያዝ ይኖርባቸዋል 
የሚል ህግ አርቅቆ  ፕሬዚደንት ፓትሪስ ታሎን 
ፓርቲ ብዙሀኑን መቀመጫ የተቆጣጠረው 
ፓርላም እንዲጸድቅ  ተደረገ። 
ኮሚሽኑና መንግስት ይህን ሁኔታ እንዲያሰቆም 
ብዙዎች ቢማጸኑም “ የህዝብ ድጋፍ ካላችሁ ይህን 
ገንዘብ ማሰባሰብ እንዴት ይከብዳል “ በማለት 
ፕሬዚደንቱ በእቅዳቸው ቀጠሉበት።የገንዘብ 
ክፍያ ሊያሟሉ ያልቻሉ ተቃዋሚዎች በምርጫ 
ኮሚሽኑ ትእዛዝ ከጨዋታ ውጭ ሆኑ። 
ከፖለቲካ ውድድር ታገዱ። 
ይህ ሆኖ በአውሮፓ አቆጣጠር በማርች 2019 
(ዘንድሮ) በተካሄደው ምርጫ የፕሬዚደንቱ 
ፓርቲና አንድ ሁለት የእርሳቸው ወዳጅ 
የሆኑ ፓርቲዎች የፓርላማውን ወንበር ሁሉ 
ጠቅልለው “ አሸነፉ” ተባለ።
 የሚገርመው ግን በዚህ ምርጫ ድምጽ 
የሰጠው ህዝብ  23% ብቻ መሆኑ ነው። 
ቀደም ባሉት ምርጫዎች  ድምጹን ለመስጠት 
የሚወጣው ህዝብ ቁጥር ከ75% ያላነሰ ነበር። 
ከቀረቡት ምርጫዎች መጥበብ ጋር ተያይዞ 
ህዝብ ከፖለቲካ ሂደቱ ራሱን አገለለ። የቤኒን 
ዴሞክራሲ ወደኋላ መጓዝ ጀመረ። ከ1989 
ወዲህ ያልታየ የጋዜጠኞች መታሰር፣ ፣ 

የተቃዋሚዎች መታሰር፣ የኢንተርኔት መዘጋት 
ወዘተ ተጀመረ። ከዚህ ጋርም ተያይዞ ህዝብ 
ለመጀመሪያ ጊዜ የመረረ የተቃውሞ ሰልፍ 
በማድረግ  መንግስቱንም  በአደባባበይ  ማውገዝ 
ጀመረ። በመንግስትና በህዝብ መሃል ቅራኔ 
መስፋት ፣ጀመረ።በመላው አለም ስትሞገስ 
የነበረችው ቤኒን በአምንስቲ ኢንተርናሽናል፣ 
በአፍሪካ አንድንት ታዛቢዎች፣ በአሜሪካ 
አምባሳደር  ወዘተ  የቤኒን ጉዞ ዴሞክራሲን 
ቀልባሽ እንደሆነ ተገለጠ። እነ ዋሽንግተን ፖስት 
ሳይቀሩ “ ቤኒን ምን ነካት” እያሉ አዲሱን 
መንግስት ማብጠልጠል ጀመሩ። በአጠቃላይ 
ፓርቲዎችም ዴሞክራሲም  ደከመ። 

የህጋዊ የድርጅቶች መብዛት መንግስትን ወጪ 
ያስወጣልን?

ሌላው የፖለቲካ ድርጅቶች እውቅና ለማግኘት 
10 ሽህ ሰው  ድጋፍ ማቅረብ አለባቸው 
ከሚለው ጉዳይ  ጋር ተያይዞ የሚጠቀሰው 
የፖለቲካ ድርጅቶች መብዛት መንግስትን ብዙ 
ገንዘብ  ያሰወጣዋል የሚለው ትርክት ነው። 
ይህ ሲጀመር በመረጃ  የተደገፈ አይደለም። 
በሀገራችን ውስጥ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ 
የሚሰጠው  ለሁሉም የተመዘገቡ ድርጅቶች 
አይደለም። የተመዘገበ ድርጅት ሁሉ በሀገራችን 
ውስጥ የመንግስት በጀት ድጋፍ አይሰጠውም።
ይህንን መቆጣጠር ከተፈለገም  ደግሞ የፖለቲካ 
ድርጅቶችን የገንዘብ ድጋፍ  የሚመለከት  
ግልጽነትና ተጠያቂነት እንዲኖር  ማድረግ   
ይህንንም ምላሽ የሚሰጥ ለየት ያለ ደንብ 
ማውጣትና  ተግባራዊ ማድረግ   እንጂ   
የፖለቲካ ምህዳሩን ማጣበብ ፣ አማራጭንም 
መቀነስና የዜጎችን ምርጫ መገደብ አግባብ 
አይሆንም።
በነገራችን ላይ  ዶክተር አብይ ደጋግመው 
ግልጽ እንዳደረጉት ባለፉት 27 አመታት 
በሀገራችን የተመዘገበው አሳፋሪ ንቅዘትና የሀገር 
ሀብት መባከን የተከሰተው ኢህአዴግ ለብቻው 
በተቆጣጠረው የፖለቲካ መድረክ እንደነበር 
ማስታወስም ተገቢ ነው።

ይህ የህግ ረቂቅ ጊዜውን የጠበቀ ነውን?

ከዚህ ሁሉ በተጨማሪ  የሚነሳው ሌላው ጥያቄ 
ለመሆኑ ይህ የህግ ረቂቅ ጊዜውን የጠበቀ 
ነውን?የሚለው ነው። አሁን ባለው  ያልተረጋጋ 
የሀገራችን ሁኔታ እጅግ ብዙ ተግዳሮቶች 
ይታያሉ ።
አለመታደል ሆኖ በሀገራችን  ላይ ከሰፈነው 
የፖለቲካ ውጥረትና መካረር የተነሳ በተለይም 
ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ድርጅቶች በሁሉም 
የሀገሪቱ  ክፍሎች እንደልብ ተንቀሳቅሰው 
በነጻ ለማደራጀትና አባላትንም ለመመልመል 
አመች ሁኔታ የለም። ይህ ደግሞ ሀገራዊ 
ፓርቲዎች የት ቦታ ተንቀሳቅሰው በነጻ ህዝብን 
ማነጋገር:ጽህፈት ቤት ከፍተው መስራት 
ወዘተ ችለዋል የሚለውን በመመለስ በቀላሉ 
የምንገነዘበው ነው። አንዳንዶቹ ክልሎች 
እናኳንስ ህብረብሄራዊ ተቃዋሚ ፓርቲ ክልላዊ 
ተቃዋሚንም የሚያስተናግዱ አይደሉም።  
እንኳንስ የተለየ የፖለቲካ አስተሳሰብን በነጻ 
ለማሳወቅ አሁን ያለው ሁኔታ በተለያየ መመዘኛ 
“ከእንርሱ”  ለየት ያሉ ሁሉ የሚፈናቀሉበትና 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.21  ነሐሴ 2011

 (ከገጽ 15 የዞረ)የሀሳብ ተሀድሶ...
ምክንያቱም ከአርባኛው ዓ.ም መጨረሻ ጀምሮ 
በአገሪቱ ውስጥ በአዲስ አበባና በአካባቢው 
የተተከሉት ኢንዱስትሪዎች የማደግና 
የማባዛት እንዲሁም የፈጠራን ችሎታ 
የማዳበር ባህርይ አልነበራቸውም። አዲስ አበባ 
ላይ በአማራ የሚታማ አገዛዝ ስለተቀመጠ 
የአማራው ክፍለ-ሀገራትም ተጠቃሚ 
አልነበረም። ከደቡቡ የኢትዮጵያ ክፍለ-ግዛት 
በስተቀር ጠቅላላው የአማራው ግዛትና 
ትግራይም ጭምርም በአገዛዙ አትኩሮት 
ያልተሰጣቸውና ዘመናዊ ኢንስቲቱሽን 
ያለነበራቸው ነበሩ። ስለሆነም በአዲሱ 
የኢንዱስትሪ ተከላ ፖሊሲ አማካይነት 
ጠቅላላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን 
ተጠቃሚው 5% የማይበልጥ የህብረተስብ 
ኃይል ብቻ ነበር። ስለሆነም ሌላው የኢትዮጵያ 
ግዛት ሲያድግ ትግራይ ብቻ ወደ ኋላ ቀረ 
የሚለው ኢ-ሳይንሳዊ፣ በህብረተሰብ ሳይንስና 
በኢኮኖሚ ቲዎሪ ያልተደገፈ አባባል የትም 
ሊያደርሰን አይችልም። ይሁንና ግን ከአማራው 
ኤሊት ጋር ዕልክ የተጋባውና የአማራን ኤሊት 
የበላይነት መስበር አለብኝ ብሎ የተነሳው 
የተወሰነው የትግራይ ኤሊት ነኝ ባይ በጠባብ 
አስተሳሰብ በመደገፍ በዚያው በማምራት 
ጦርነት አወጀ። ይህንን ህልሙን ተግባራዊ 
ለማድረግ ሲል ውስጥ ለውስጥ ከውጭ 
ኃይሎች ጋር በመስራት ሁኔታዎችን 
አመቻቸ። የቀድሞው የወያኔ አገዛዝ በጦርነት 
ዘመኑ ቀና አመለካከትና ብሄራዊ ባህርይ 
ያላቸውን እየመነጠረ ለድል የበቃ ኃይል 
ነበር። የሚያሳዝነውና የሚያስገርመው ግን 
ይህ ተገንጣይና ከፋፋይ ኃይል በማርክሲዝም 
ስም መማሉና ለሶሻሊዝም ራዕይ እታገላለሁ 
ብሎ መነሳቱና ብዙውን የትግሬ ወጣት 
ማሳሳቱ ነው። ለወያኔ ማደግና ወደ ድል 
ማብቃት ሻቢያ የማይናቅ አስተዋፅዖ ማድረግ 
ችሏል ማለት ይቻላል። ሁለቱም ኃይሎች 
በመተባበር አገራችንን እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ 
ውስጥ ከተዋት እንደነበር ይታወቃል። ሻቢያም 
በበኩሉ ከ400 በላይ የሚበልጡ 
በኢትዮጵያዊነታቸው የሚያምኑና ተራማጅ 
አስተሳሰብ የነበራቸውን ኤርትራውያን 
እንደጨፈጨፈ ይታወቃል። ይህም ማለት 
ሁለቱም ሃይሎች በወንድሞቻቸው ደም 
የታጠቡ ናቸው። ርህራሄ የሌላቸው፣ የሰው 
ነፍስ የቅንጣትም ያህል የማያሳሳቸው 
ፍጡሮች ናቸው። ስለሆነም ወያኔ በወንድሞቹ 
ሞት የሚደሰትና ይህንንም እንደ ድል 
የሚቆጥርና ጭንቅላቱ የደነደነ ነበር። ጦርነት 
ማካሄድና ሰውን መግደል እንደሙያና ባህል 
የወሰደና ከደሙ ጋር ያዋሃደ ነበር። የሌላው 
ሰው መሞት ምንም ስሜት የማይሰጠው 
ከአውሬ በታች ያለ ፈጡር ነው ማለት 
ይቻላል። አዋቂዎች እንደሚሉት መንፈሱ 
የተሰለበና ራሱም ሰው መሆኑን የተረዳ 
አልነበረም። የሰው ልጅ ባህርዮችና ስሜቶች 
ሁሉ ተሟጠው ያለቁበትና ሰውነቱ ብቻ 
የሚንቀሳቀስ ነበር ማለት ይቻላል። ሰውን 
ከማሰቃየት በስተቀር ለምን እንደሚኖር 
የተገነዘበ አይደለም። ፍቅር፣ ስሜት፣ ፀፀት፣ 
ርህራሄ፣ መቧቧት፣ ለህፃናት ማዘንንና 
እንክብካቤ ማድረግ፣ ሽማግሌዎችን ማክበርና 
ተፈጥሮን መንከባከብ የሚሉት በሙሉ 
በጭንቅላቱ ውስጥ የሌሉ ናቸው። በአፈጣጠሩ 

የሰው ልጅና የተፈጥሮ ጠላት ይመስል 
የሚወስዳቸው እርምጃውች ሁሉ 
የሚያስገርሙም የሚያሳዝኑም ናቸው። 
ሎጂክንና የህበረተሰብን ህግ ያለተከተሉ፣ 
አገራችንን ለከፍተኛ አደጋ የጣሉ ድርጊቶች 
ነበሩ። ባለፉት 28 ዐመታት ተግባራዊ 
የሆኑትት ፕሮጀክቶች የአገዛዙን የመንፈስ 
መቀጨጭ የሚያረጋግጡ ናቸው። በአገሪቱ 
ውስጥ የተከናወኑትንና የሚካሄዱትን 
ፕሮጀክቶች ስንመለከት የዚህ ዐይነቱ በስነ-
ስራዓት ያለተገራና ጥበብና ሳይንስን ውስጣዊ 
ያላደረገ የጭንቅላት ውጤቶች መሆናቸውን 
እንገነዘባለን። በእልክና በአወቅኹኝ ባይነት 
የሚሰሩ፣ ብዙ ሀብትና የሰው ጉልበት 
የፈሰሰባቸው ናቸው። ህብረተስብአዊ ሀብትን 
መፍጠር የማይችሉና ለፈጠራ ስራ የማያመቹ 
ፕሮጀክቶች ናቸው። ባጭሩ ቀደም ብሎም ሆነ 
ዛሬ በአገራችን የሚታየው የተዘበራረቀና ቆሻሻ 
ሁኔታ የወያኔና ግብረ-አበሮቹ ጭንቅላት 
መበላሸት ውጤቶች ናቸው። ከላይ በተጠቀሰው 
ሂደት ውስጥ የመጣ ኃይል ደግሞ ከጥፋት 
ሌላ፣ ታሪካዊና የተቀደሰ እንዲሁም አንድን 
ህዝብ እንደ ኃይል የሚያሰነሳ ፕሮጀክት ከቶም 
ሊኖረው አይችልም። ስለሆነም ይህ ዐይነቱ 
ኃይል ራሱን ስልጣን ላይ ለማቆየት ሲል 
ከውጭ ኢምፔሪያሊስት ኃይሎች ጋር 
በመተባበርና ትዕዛዝ ተቀባይ በመሆን አገራችን 
በችግር ተጠምዳ ዘለዓለሟን ፍዳዋን እያየች 
እንድትኖር የማያደርገው ጥረት አልነበረም። 
በዶ/ር አቢይ አህመድ የሚመራው አገዛዝም 
ከወያኔው የአገዛዝ ስልት የተላቀቀ የሚመስል 
አይደለም። የአገራችን ተጨባጩ ሁኔታ 
እንደሚያረጋግጠው አገዛዙ አገራችንን ወደየት 
አቅጣጫ እንደሚወስዳት ግልጽ የሆነለት 
አይመስልም። በሌላ አነጋገር፣ ህዝባችን 
እየተፈራራ የሚኖርባትና እንዲያም ሲል ወደ 
መተላለቅ በማምራት የውጭ ኃይሎች 
አገሪቱን እንዲወሩ ሁኔታውን እያመቻቸ 
እንደሆነ በፍጹም የተገነዘበ አይደለም። ባጭሩ 
ፊዩዳላዊ ባህርይ ከውስን ካፒታሊዝም ሂደት 
ጋር በመዋሃድ የቀድሞውንም ሆነ የዛሬውን 
አገዛዝ ጭንቅላት ሊያደነድንና ጥያቄ 
እንዳይጠይቅና ለተለየ ሃሳብ ጭንቅላቱን 
ክፍት እንዳያደርግ አግዶታል ማለት ይቻላል። 
ስልጣን መያዝና በሀብት መደለብ ደግሞ 
የወያኔን አገዛዝ የባሰ ሃሳቡን እንዳጭለመበት 
ግልጽ ነበር። ሰብአዊ ባህርዩን እንዳለ ገፎታል። 
ሰውን በጅምላ መግደል፣ የሚታየውንና 
የሚዳሰሰውን ነገር መካድ፣ ዕድገት ሳይኖር 
ዕድገት አለ ብሎ ድርቅ ማለት፣ ከፋፍሎ 
መግዛት፣ የሃይማኖት መሪዎችን በጥቅም 
በመግዛት መከፋፈልና ግጭት እንዲፈጠር 
ማድረግ፣ አንድን ብሄረሰብ ለሁለትና ለሶስት 
በመከፋፈል በመሀከላቸው ግጭት እንዲፈጠር 
ማድረግ፣ እኔ ብቻ ነኝ ሁሉንም ነገር መስራት 
አለብኝ በማለት ለግል መዋዕለ-ነዋይ መንገዱን 
መዝጋት፣ ማንኛውም ነገር ከሱ ቁጥጥር 
ውጭ እንዳይሆን ማድረግና፣ በአጠቃላይ 
ሲታይ አገራችን ዘለዓለሟን በትርምስ ዓለም 
ውስጥ እንድትኖር የማይሸርበው ተንኮል 
አልነበረም። እንዲዚህ ዐይነቱ ባህርይና የሃሳብ 
መቀጨጭ በማንኛውም የህብረተሰብ ታሪክ 
ውስጥ ያልታየና ያልተለመደ ነው። ሂትለርና 
ተከታዮቹ እንኳ እንደዚህ ዐይነት የሃሳብ 
መቀጨጭ አልታየባቸውም። የተከተለው 
ርዕዮተ-ዓለምና በይሁዲዎች ላይ ያደረሰው 
ድርጊትና ያወጀው ጦርነት የሚኮነን ቢሆንም፣ 

የሂትለር አገዛዝ ጀርመንን ለማጥፋትና 
የህዝቡን ቅስም ለመስበር የተነሳ አልነበረም። 
ከዚህ ስንነሳ የአገዛዙን ርዕዮተ-ዓለምና 
የሚመራበትን ፖሊሲ በቀላሉ መተንተንና 
መረዳት ያስቸግራል። በአንድ በኩል በዝቅተኛ 
ስሜት የተወጠረ፣ በሌላ ወገን ደግሞ እኔው 
ብቻ ነኝ የሰለጠንኩትና የማውቀው ብሎ 
በመዝናናት የበላይነቱን ለማሳየት የሚጥር 
አገዛዝ ነበር። ስለሆነም ለትግል የሚያስቸግር 
ነው። በጊዜው በምን ዐይነት የትግል ዘዴ 
መጣልና ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን ለመገንባት 
እንደሚቻል ግራ ያጋባ አገዛዝ ነበር። ሌላው 
አስቸጋሪው ነገር ደግሞ በማወቅም ሆነ 
ባለማወቅ ከውጭ ኃይሎች ጋር የገባውና 
የተዋዋለው ስምምነት የአገራችንን ሁኔታ 
ውስብስብ ማድረጉ ነው። በዶ/ር አቢይ 
አህመድ የሚመራው አዲሱ አገዛዝም ወያኔ 
ይከተል ከነበረው ኢ-ሳይንሳዊና 
ኢ-ህብረተሰብአዊ ፖለቲካ ትምህርት የቀሰመ 
አይመስልም። ወያኔ 28 ዐመት ኢትዮጵያን 
እረግጦ ሲገዛ ያደረሰውን ባህላዊና ማህበራዊ 
ውድቀት፣ እንዲሁም ብሄራዊ ውርደት 
የተገነዘበ አይመስልም። በተለይም ጊዜው የኛ 
ነው፣ ይህንን ዕድል ካልተጠቀምንበት መቼ 
ነው የምንጠቀመው እያሉ የሚያወሩ አንዳንድ 
የኦሮሞ ኢሊቶችና መሪዎች ከፍተኛ የታሪክ 
ወንጀል እየሰሩ ለመሆናቸው የተገለጸላቸው 
አይመስልም። ዝም ብለው በስሜት እየተገፉ 
የሚወስዷቸው ፖሊሲዎችና ህዝብን መጤ 
እያሉ ማፈናቀል የተቀረውን ህዝብ ብቻ 
ሳይሆን እንወክለዋለን የሚሉትን 
ብሄረሰባቸውንም ወደ ኋላ እንዲጓዝ እያደረጉት 
ለመሆናቸው በፍጹም የተገነዘቡ አይመስልም። 
ካላቸው አስተሳሰብና ከሚያካሄዱትም ፖለቲካ 
የምንረዳው ነገር አዲሶቹ መሪዎች 
ስለኢኮኖሚና ስለህብረተሰብ ዕድገት ይህን 
ያህልም ግንዛቤ ያላቸው አይመስልም። 
የፖለቲካ ስልታቸው በሙሉ የፈጠራ ስራንና 
አጠቃላይ የሆነን የስራ-ክፍፍልን የሚጻረር 
ነው። ህዝባችን ለዝንተ-ዓለሙ በድህነት ዓለም 
ውስጥ እየማቀቀ እንዲኖር የሚያደርግ ነው። 
በአጠቃላይ ሲታይ የፍልስፍናን፣ የሳይንስን፣ 
የባህልን፣ አርክቴክቸርንና ለአንድ ማህበረሰብ 
ዕድገት የሚያስፈልጉ ዕውቀቶችን በሙሉ 
የሚቀናቀን ነው። ተግባራቸው በሙሉ ለውጭ 
ኃይሎች የሚሰሩ ነው የሚያስመስላቸው። 
ስለሆነም ከዚህ ዐይነቱ እጅግ አደገኛ ከሆነ 
አመለካከትና አገርን በታኝ ፖለቲካ መላቀቅ 
አለባቸው። ዛሬ እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ 
ከሚገኙት እነ ኢራቅ፣ ሲሪያና ሊቢያ 
ከመሳሰሉት አገሮች ውድቀት ትምህርት 
መቅሰም አለባቸው። ሌሎችም እንደ ክልል 
መታወቅ አለብን የሚሉ አንዳንድ ብሄረሰቦች 
የይጎዝላቪያን እጣ ማየትና ከዚያ ትምህርት 
መቅሰም አለባቸው። በመበታተንና 
አትድረሱብኝ በማላት ሳይሆን አንድ ክልልም 
ሆነ አገር ሁለ-ገብ በሆነ መልክ ሊገነቡ 
የሚችሉት በመተባበርና ሃሳብ ለሃሳብ 
በመለዋወጥና በመመካከር ብቻ ነው። 
በመሆኑም ለመጭው ትውልድ ጥሩና ቋሚ 
ነገር ጥለንለት ለማለፍ የምንፈልግ ከሆነ 
የሃሳብ ተሃድሶ ማድረግ አለብን። ከግትርነት፣ 
ከእልከኝነት፣ ከአወቅኹኝ ባይነትና ከጠባብ 
አስተሳሰብ መላቀቅ አለብን። መልካም ንባብ !! 
fekadubekele@gmx.de 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ወደ ገፅ 22 ዞሯል $

በአውሮፓ የሀበሻ 
ፌስቲቫል ገመና!

አ
ውሮፓዊያኑ በጋ ፈረንጆቹን 
ያፈካቸዋል። ኮምጫጫ 
አውሮፓዊ ለማያውቀው መንገደኛ 
ሳይቀር ፈገግታ የሚመጸውትበት 
ጊዜ ነው። ለሀበሾችስ ቢሆን? 
በጋው የፌሽታ ነው። በረዶ 
ያቆፈነው በጓንት የተጀቦነ እጅ 

እንጀራ ለመጠቅለል የሚፍታታበት ወቅት ነው። 
ካፖርታና ጋቢ ወዲያ የሚሽቀነጠርበት ወቅት 
ነው። በከፊል ዕርቃን መዘነጥ የሚያስችል በቂ 
ንዳድ አለ።

ከሁሉ በላይ ዓመታዊው የባህልና ስፖርት 
አውደፌሽታ አለ። ቁርጥ አለ፤ በቂቤ ያበደ ሽሮ 
አለ፤ ጎረድ ጎረድ አለ። ቡናው ይንከሸከሻል…
እጣኑ ይንቦለቦላል…፤ የአገር ሰው ከዚህ በላይ 
ምን ይሻል?
ይህ አገር ቤት እየኖረ እንግሊዝኛ ለሚቀናው 
ሰው ‹‹ሶ ዋት?›› የሚያስብል ሊሆን ይችላል። 
ከአገር ለራቀ ሰው ግን ትርጉሙ ራስ ዳሽን ነው። 
ለዚህም ነው ለዓመታዊው የሐበሾች ‹‹መካ›› 
በየዓመቱ በሺዎች የሚተሙት፡፡ ዘንድሮ ተረኛዋ 
ዙሪክ ነበረች።
እርግጥ ነው በነዚህ መድረኮች ላይ ሀበሾቹ 
የሚገናኙት ለሳቅ ለጨዋታ ነው። የሚጠራሩት 
ለእስክስታና ፌሽታ ነው። ሆኖም ክትፎና ቁርጥ 
ቀማምሰው ሲጨርሱ ቡጢ ይቀማመሳሉ። 
መነሻው ምንም ሊሆን ይችላል። በሐበሾች 
መንደር ግን ጸብ ጠፍቶ አያውቅም።
እንዴት እጅግ የተነፋፈቀ የአገር ልጅ ለያውም 
በሰው አገር፣ ለያውም ለሳቅ ለጨዋታ ተጠራርቶ 
ቡጢ እንደሚሰነዛዘር መተንተን የቻለ ሊቅ 
ለጊዜው አልተገኘም።
ብቻ የአገር ልጆች በየዓመቱ ተሰባስበው የ‹‹ፍቅር 
ቡጢ››ን እንካ ቅመስ-እንቺ ቅመሽ ይባባላሉ።
ለምሳሌ የዛሬ ዓመት የፌሽታው አስተናጅ 
ስቱትጋርት ነበረች። ቴዲ አፍሮ መጥቶ አፍሮ 
ተመልሷል፤ ሳይዘፍን። ንብረት ወድሟል። 
የአዳራሽ መስታወት እንዳልነበር ሆኗል። 
የጀመርን ፖሊስ ‹‹ኤሎሄ! ዘንድሮ ምን ጉድ 
ላ'ክብን›› ብሏል። ጸቡ ከእኛም አልፎ ወንድም 
ኤርትራዊያንን ያሳተፈ ነበር።
የቢራ ጠርሙስ ከአንድ ኢትዮጵያዊ እጅ 
ተምዘግዝጎ ሌላ ኢትዮጵያ የራስ ቅል ላይ 
አርፏል። በቃ ይኸው ነው። ሀበሾች ሲገናኙ 
‹‹አብሿቸው›› ይነሳል መሰለኝ ፍቅራቸው በጸብ 
ካልደመቀ…።
ስቱትጋርት እንደ ምሳሌ ተነሳ እንጂ፣ ሮም በ2012 
‹‹የፌዴሬሽኑን ገንዘብ ይዘው ተሰውረዋል›› 
በሚሉና ‹‹እንዲያውም አዘጋጅተን ከሰርን›› 
በሚሉት መሀል መራር ጸብ ነበር።ደግነቱ የሮም 
ጸበኞች ዘንድሮ በዙሪክ ይቅር ለእግዚአብሔር 
ተባብለዋል።በ2014 ሙኒክ ላይም ምክንያቱ 
መናኛ የሆነ ዱላ መማዘዝ ነበር።
‹‹ሐበሻ ድሮም አብሮ መብላት እንጂ…አብሮ 
መሥራት…›› የሚል ተረት የሚያስተርቱ 
አጋጣሚዎች በርካታ ናቸው። ሆኖም ይህን 

ሁሉ አመት ከጸብና መወነጃጀል መራቅ 
ለምን አልተቻለም? የሚለው ጥያቄ ዛሬም 
አልተመለሰም።አንድ ሁለት ምክንያቶችን 
መዘርዘር ግን ይቻላል። 
አንዱ በየዝግጅቶቹ ውስጥ የአገር ቤቱ ፖለቲካ 
የሚያጠላው ጥላ ሰፊ መሆኑ ነው። ሌላው በጎ 
ፈቃድ እንጂ የአመራር ክህሎት በሌላቸው ሰዎች 
ትልቅ ድግስ መሰናዳቱ የሚፈጥረው ትርምስ 
ነው።ሦስተኛው ለጥቅም መንሰፍሰፍ ነው።
‹‹እንዲህ ዓይነቱን ሺህዎች የሚታደሙበት 
አውደ ፌሽታ ለማሰናዳት ከመቶ እስከ ሁለት 
መቶ ሺህ ዩሮ ፈሰስ መደረጉ አይቀርም›› 
ይላሉ ወጪውን የሚያውቁት። ይህንን ወጪ 
ለመመለስ፣ ብሎም በትርፍ ለመንበሽበሽ አድብቶ 
የሚጠብቀው ብዙ ነው፤ በዚህ መሀል ትርምስ 
ይፈጠራል። ከፍተኛ የጥቅም ግጭት ይነሳል።
‹‹ስልጡን አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን በሰለጠነ 
መንገድ መነጋገር ይሳናቸዋል። በሰለጠነ መንገድ 
ሂሳብ ኦዲት አያስደርጉም። በሰለጠነ መንገድ 
ወጪና ገቢ አያሰሉም። መጨረሻው የማያምረው 
ለዚህ ይመስለኛል›› ይላል በዓመታት ውስጥ 
ባየው ነገር ተስፋ ቆርጦ ራሱን ከአዘጋጅነት 
ተሳትፎ ያገለለ ወጣት ለቢቢሲ።
ኢትዮጵያ መግባት የማይችሉ ኢትዮጵያዊያን!

ከደርግ ጀምሮ ከዚያም ቀደም ብሎ ከአገር የወጡ 
ኢትዮጵያዊያን አሉ። በአውሮፓ የሚኖሩ የድሮ 
የብሔራዊ ቡድን ተጨዋቾች ብዛታቸው ለጉድ 
ነው።
ይህ ዓመታዊ አውደ ፌሽታ ታዲያ ለአንዳንዶች 
የፌሽታ ያህል ፌዝ አይደለም። የምር ጉዳይ 
ነው። የአገር ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያን ናፍቀው 
ኢትዮጵያ መግባት የማይችሉ በርካታ ዜጎች 
ነበሩ። በፖለቲካም ይሁን በያዙት የስደተኛ 
ወረቀት ምክንያት።
ስለዚህ ኢትዮጵያዊን ባይረግጡም ‹‹የኢትዮጵያን 
ኮፒ›› መርገጥ ይፈልጋሉ። በአውሮፓ የኢትዮጵያ 
ኮፒ ደግሞ ይህ ዓመታዊ አውደ ፌሽታ ብቻ ነው። 
በዚህ ምክንያት ዝግጅቱን እንደዋዛ አያዩትም።
በማንከሽከሻ የሚቆላ ቡና…እጅ የሚያስቆረጥም 
ቁርጥ…ምራቅ የሚያስውጥ ክትፎ፣ ከሸክላ 
የሚንቆረቆር አገርኛ ሙዚቃ…ከኢትዮጵያ ብዙ 
ሚሊየን ማይሎች ርቆ ለሚኖር ሰው ቀልድ 
አይደለም፡፡ መዝናኛ ብቻ አይደለም። አገር 
የመግባት ያህል ነው።
ለነዚህ ኢትዮጵያዊያ የአገርን፣ የአገር ልጅን 
ናፍቆትም ለመወጣት ሁነኛ ሥፍራ ይኸው 
መድረክ የሆነውም ለዚሁ ነው።
ጎረቤታሞች ቡና ሊጠራሩ ቀርቶ በማይተያዩበት፣ 
በሁለት ሦስት ሥራ ደፋ ቀና ካላሉ ሕይወት 
በማይገፋበት፣ ጥሬ ሥጋ መጉረስ ዜና 
በሚሆንበት አውሮፓ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንን 
የሚያገናኘው ፌስቲቫል ከተጀመረ ዘንድሮ 17ኛ 
ዓመቱን ይዟል። አውሮፓ ውስጥ ኢትዮጵያውያን 
የሚገናኙበት ምናልባትም ብቸኛው ፌስቲቫል 
ነው።
ለዚህም ነው ጁላይ 31 እስከ ኦገስት 2! ብዙ 

ሺህ ኢትዮጵያውያን በቀን መቁጠሪያቸው ላይ 
በደማቅ ቀለም ያከበቡት። ቀኑ ሲደርስ ራቅ ካሉቱ 
እንደ ኖርዌይ እና ስዊዲን በጢያራ በረሩ። ቀረብ 
ካሉቱ ከጀርመን፣ ከፈረንሳይ፣ ከእንግሊዝ…
በአውቶቡስ ተሳፈሩ፣ የባቡር ትኬት ቆረጡ፣ 
የመኪናቸውን ሞተር ቀሰቀሱ። ሆኖም ድንበር 
ሲደርሱ ስዊዘርላንድ ‹‹የማይደረገውን!?›› አለች።
ስዊዘርላንድ ከተቀሩት የአውሮፓ አገሮች 
የድንበሯን ነገር በዋዛ ባለመመልከት 
ትታወቃለች። በቂ የጉዞ ሰነድ የላቸውም 
ያለቻቸውን ኢትዮጵያዊያንን ወደመጡበት 
መልሳቸዋለች።
ከእነዚህ መካከል በዙሪክ ለመጫወት 
የተንቀሳቀሱት የፈረንሳዩ ኢትዮ-ማርሴይ 
የእግር ኳስ ቡድን እና ከኢትዮ-ፍራንክፈርት 
ሁለት ቡድኖች አንዱ፣ እንዲሁም የጀርመኑ 
ዳርምሽታት የእግር ኳስ ቡድን አባላት በከፊል 
ይገኙበታል።
አብዛኞቹ በሚኖሩበት አገር ጊዜያዊ የመኖሪያ 
ፍቃድ ተሰጥቷቸው የዜግነት ማረጋገጫ ወረቀት 
የሚጠብቁ ወይም የጥገኝነት ጥያቄ አቅርበው 
ምላሽ በመጠባበቅ ላይ ያሉ ወይም ጭርሱኑ 
ያላገኙ ናቸው።
የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት አቶ አሳየኸኝ ጥላሁን 
ለቢቢሲ እንደተናገሩት እንግሊዝ ከ40ሺ የሚልቁ 
ኢትዮጵያዊያን የሚገኙባት አገር ሆኖ ነገር ግን 
ይህ ፌስቲቫል እንግሊዝ የማይዘጋጅበት አንዱ 
ምክንያት እንዲህ ዓይነቱ ችግር እንዳያጋጥምና 
ኢትዮጵያዊያኑ እንዳይንገላቱ በመስጋት 
እንደነበር ያስረዳሉ።
‹‹ ይህ ዝግጅት ለብዙ ኢትዮጵያዊያን ዓመታዊ 
የሥነ ልቦና ቴራፒ የሚያገኙበት ነው። በጉጉት 
የሚጠብቁት ነው፤ ከድንበር መመለሳቸው 
ያሳዘነን ጉዳይ ነው›› ይላሉ።

ፌስቲቫሉ ሲጠነሰስና ዛሬ

ፌስቲቫሉ እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር 2001 
ላይ ሲጀመር ከአንድ ቀን የእግር ኳስ ግጥሚያ 
የዘለለ አልነበረም። 2003 ላይ ግን የቀድሞ እግር 
ኳስ ተጫዋቾች ማለትም ግርማ ሳህሌ፣ ዩሀንስ 
መሰለ፣ ከበደ ኃይሌና ሌሎችም፤ በተዋቀረ 
ሁኔታ የሚንቀሳቀስ ፌደሬሽን መመሥረታቸውን 
በአውሮፓ የኢትዮጵያውያን የባህልና የስፓርት 
ፌደሬሽን የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዳንኤል 
ብስራት ይናገራል።

ፌስቲቫሉ በተጀመረበት ወቅት አውሮፓ 
ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እንደዛሬው 
አልተበራከቱም ነበር። የእግር ኳስ ቡድኖቹ በቂ 
ኢትዮጵያዊ ተጫዋች ስለማያገኙ አውሮፓውያንን 
ያካትታሉ። ያኔ ፌስቲቫሉ እንደዛሬው ብዙ 
ኢትዮጵያውያን ታዳሚዎችም አልነበሩትም።
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በዶ/ር አየለ ታደሰ 

ወደ ገፅ 24 ዞሯል $

ፍኖተ ካርታ ለምን 
ያስፈልጋል?

የ
ዲሞክራሲ ለውጥ ሽግግር 
ፍኖተ-ካርታ (Roadmap) 
መግቢያ ፍኖተ-ካርታ ማለት 
በጣም አስቸጋሪ የሚመስሉ ግን 
ሊተገበሩ የሚችሉ ድርጊቶችን 
ወይም ሥራዎችን በጊዜ 
ቀመር አስቀምጦ መተግበር 

ማለት ነው። በሌላ አገላለፅ ፍኖተ-ካርታ 
ማለት ሥራን በጊዜ፤ በዘዴና በዕቅድ 
ለመምራት የምንጠቀምበት ንድፍ ማለት 
ነው። ለዲሞክራሲ የሚደረገው ትግል ግቡንና 
ውጤቱን በትክክል ካልተነደፈ ውጤቱ ጥሩ 
አይሆንም። ብዙ የሕይወትም ሆነ የንብረት 
መስዋዕት ይገብራል። እንዲያውም አገርን 
ለፖለቲካ አምባገነኖች አሳልፎ ይሰጣል። 
አንድ የተለየ ነገር በአገራችን በኢትዮጵያ 
ውስጥ ሲፈጠር ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣለን፤ 
ወይም ልባችን ይደማል፤ አሊያም ደስ 
ይለናል። አንዴ ብቻ ሳይሆን ደጋግሞ ቆም 
ብሎ ማሰላሰል የሚያስፈልገው “ለምን 
ለዲሞክራሲ የሚደረገው ትግል ላለፉት 40 
ዓመታት አልተሳካም? ምንድነው ችግሩ? 
የሚለውን ትንታኔ መፍታት ስንችል ነው። 
ስለሆነም ይህ እንደ ምሳሌ ሆኖ ለውይይት 
የቀረበው የዲሞክራሲ ለውጥ ሂደት (Reform) 
በኢትዮጵያ የሽግግር ፍኖተ ካርታ (Road-
map) ለትግል እንዲረዳ በማለት ለኢትዮጵያ 
ህዝብ ለውይይት አቀርባለሁ። የዲሞክራሲ 
ለውጥ (Reform) እና አብዮት (Revolution) 
ሁለት የተለያዩ ፅንሰ ሃሳቦች መሆናቸውንና 
– የዲሞክራሲ ለውጥ (Reform) ፅንሰ ሃሳብ 
አሁን ያለው አስተዳደር ባለው ሕግ ላይ 
አዳዲስ ሕጎችን እያወጣ የአገሪቱን የአስተዳደር 
አቅጣጫ (በፖለቲካ፤ ምጣኔ ሃብትና ህገ-
መንግሥት) መለወጥ ሲሆን ሌላው ደግሞ 
የአብዮት (Revolution) ፅንሰ ሃሳብ ደግሞ 
በአመፅ ላይ የተመሰረተ የአስተዳደር ለውጥ 
ማምጣት መሆኑን አንባቢያን እንዲረዱልኝም 
ከወዲሁ አሳስባለሁ። 

ፍኖተ-ካርታ ለምን ያስፈልጋል?
 በአሁኑ ወቅት ትናንሽና ትላልቅ ድርጅቶች፤ 
የመንግስት መስሪያ ቤቶች፤ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች ወዘተ ፍኖተ-ካርታን ይጠቀማሉ። 
የተለያዩ ድርጅቶች ስራቸው ምን ያህል 
በተነደፈው ንድፍ መሰረት ሥራውን 
አስኪደዋል? ለሚለው ጥያቄ ፍኖተ-ካርታው 
መልስ ይሰጣል። የፍኖተ ካርታ ንድፍ አንዴ 
ከልምድ በመነሳት ይነደፋል። የፍኖተ ካርታ 
ንድፉ የሚጠቀልለው የሚሰሩትን ስራዎች፤ 
የሚፈጀውን ጊዜ፤ በማን? ምን? እነደሚከናወን 
ነው። ንድፉ ከተነደፈ በኋላ ስራው በትክክል 

በጊዜው ተፈፅሟል? ወይስ ምን ብናደርግ 
ነው በጊዜው መጨረስ የምንችለው? በሚለው 
ዙሪያ ይገመገማል። ለፖለቲካ ትግል ፍኖተ 
ካርታን መጠቀም አስፈላጊ ነው? በፖለቲካ 
መስክም ሲታይ ፍኖተ-ካርታ እጅግ ጠቃሚና 
ሰላማዊ የመታገያ መሳሪያ ነው። በገፅ 4 
ላይ የሽግግር መንግሥት ፍኖተ-ካርታ 
ቀርቧል። ይህ የሽግግር መንግሥት ፍኖተ-
ካርታ የሚያስፈልገው በንድፉ መሰረት ስራው 
ተከናውኗል? ወይስ አልተከናወነም? የሚለውን 
ለመገምገም ነው። በሌላ በኩል የሥራው 
ኃላፊነትን ለማንና? ለምን? እንደሚሰጥ 
ለመመደብና ማንም ግለሰብ ከተጠያቂነት 
እንደማያመልጥ ለማወቅ ይረዳል። በተግባር 
የተፈተነ ፍኖተ-ካርታ[i] የሽግግር መንግሥት 
ፍኖተ-ካርታ ለመንደፍና ተግባራዊ ለማድረግ 
መጀመሪያ በተግባር የተፈተነ ፍኖተ 
ካርታ መፈለግ ያስፈልጋል። ይህ የሽግግር 
መንግሥት ፍኖተ-ካርታ በ1990ዎቹ 
መጀመሪያዎቹ ላይ በምስራቅ አውሮፓ ውስጥ 
በተግባር ተፈትኖ የወጣ ነው። የምስራቅ 
አውሮፓ አገራት ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ወደ 
ዲሞክራሲ ለመሸጋገር ይህን የመሰለው ፍኖተ 
ካርታ ምሁራን ባወጡበት ወቅትም አፅናፍ 
በያዙ ፓርቲዎችና ግለሰቦች ከፍተኛ ውግዘትን 
አስተናግዶ ነበር። ወደ ዲሞክራሲ ለመሸጋገር 
የፈጀባቸው ጊዜ ከስድስት እስከ ዘጠኝ ወራት 
ብቻ እንደነበር የምስራቅ አውሮፓውያን 
ታሪክ ያስተምረናል። የምስራቅ አውሮፓ 
የሽግግር መንግሥት ፍኖተ-ካርታ በተለይም 
አሁን ላለችው ኢትዮጵያ እንዲስማማ አድርጎ 
ለማቅረብ ደግሞ የተለያዩ ሁኔታዎችን 
መጨመርና ለወቅቱና ተስማሚ እንዲሆን 
ማሻሻል አስፈላጊ ነው። በዚህም መሰረት 
በኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ ሽግግር ፍኖተ 
ካርታ የሚፈጀው በጊዜ ሲተመን አጠረ ቢባል 
አንድ ዓመት ከሶስት ወር ሲሆን በጣም ረዘመ 
ቢባል ሁለት ዓመት ብቻ ነው። ይህ ሽግግር 
በታለመለት ጊዜ እንዲሳካ ካስፈለገ ሁለት 
ነገሮች መሟላት አለባቸው። 1) ሕዝቡ ራሱ 
የፍኖተ ካርታ ንድፍ ይዞ የመሪነት ሚና 
ይዞ ሲጫወትና 2) አገር ወዳድ፤ ልበ-ቅን፤ 
ለራሱ የስልጣን ጥቅም ያልቆመ አመራር 
ሲኖር ነው። ከላይ በገፅ 4 ላይ የሚገኘው 
ፍኖተ-ካርታ በተግባርና በጊዜ ሲተነተን፤ 
ሀ) ሰላምና መረጋጋትን ማስፈን ይህንን 
ተግባር ለማከናወን የሚፈጀው ሶስት ወራት 
(90 ቀናቶች) ነው። የሚከተሉት ስራዎችን 
ይጠቀልላል። አሁን ያለው የኢህአዴግ 
ፓርላማ የተለያዩ ህጎችን እንዲያወጣ ማድረግ 

ወደ ዲሞክራሲ 
ለመሸጋገር የፈጀባቸው 
ጊዜ ከስድስት እስከ 
ዘጠኝ ወራት ብቻ 
እንደነበር የምስራቅ 
አውሮፓውያን ታሪክ 

ያስተምረናል። የምስራቅ 
አውሮፓ የሽግግር 

መንግሥት ፍኖተ-ካርታ 
በተለይም አሁን ላለችው 
ኢትዮጵያ እንዲስማማ 
አድርጎ ለማቅረብ ደግሞ 
የተለያዩ ሁኔታዎችን 
መጨመርና ለወቅቱና 
ተስማሚ እንዲሆን 
ማሻሻል አስፈላጊ ነው
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ወደ ገፅ 26 ዞሯል $

አደገኛው የመለስ ሌጋሲ

መ
ግቢያ ገና ስንወለድ 
ኢ ት ዮ ጵ ያ ች ን ን 
ያ ገ ኘ ና ት 
በ ሀ ው ር ታ ዊ ና 
የባለብዙ ዘርፍ 
ማ ህ በ ረ - ሰ ቦ ች 
አሰባሳቢና አቃፊ 

አገር ሆና ነው፡፡ እርሷም ብትሆን ከማህጸኗ 
የወጣነውን ልጆቿን ሁሉ ያለልዩነት ተቀብላና 
የአቅሟን ያህል ተንከባክባ እንዳቆየችን 
አንድና ሁለት የለውም፡፡ ውድ አገራችን 
ኢትዮጵያ በአለማችን ላይ በሚገኝ ማንኛውም 
ሀገረ-መንግሥት ምስረታ፣ ልምድና ሂደት 
እንደሚያጋጥመው ሁሉ በመካከላችን ብሄርን፣ 
ሀይማኖትን፣ ቋንቋን … መሰረት ያደረገ 
ቤተ-ሰብአዊ አለመግባባት፣ አንባጓሮና ግጭት 
ቢፈጠር እንኳ ከዚህ የተነሳ ብቻ ዘላቂ ቂም 
ቋጥረንና በሀይል ተበጣብጠን በማያባራ ሁከትና 
የወንድማማቾች ትርምስ እንድንተላለቅባትና 
እርስበርስ ተበላልተን እስከወዲያኛው 
እንድንጠፋባት ፈጽሞ አትፈቅድም፡፡ የቱንም 
ያህል ብናማርራትና ብናስከፋት እናት ናትና 
በልጆቿ መካከል የምታደርገው ልዩነት 
ቢኖር እንኳ እርሱ ቴክኒካዊና ጊዜያዊ ነው፡
፡ በእውን ለዘለቄታው ከተፈላለግንና በሰከነ 
አኳኋን ከተነጋገርን በቀላሉ ሊታረም የሚችል 
ነገር ነው፡፡ የብሄር አከላለልና መዘዙ የረዥም 
ጊዜ የሀገርነት ታሪክ ያላት እምዬ ኢትዮጵያ 
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የገጠማት ከባድ ፈተና 
ለዘመናት አብረውና በአመዛኙ ተሰበጣጥረው 
የኖሩት ማህበረ-ሰቦቿ ፍላጎታቸው በውል 
ሳይታወቅና የቅድሚያ ፈቃዳቸው ሳይጠየቅ 
የበቀሉበት ዘውግና የሚናገሩት የአፍ መፍቻ 
ቋንቋ ብቻ እየተጠቀሰ በየሰፈሩበት መልክአ-
ምድር ያለአግባብ እንዲከለሉ ከመደረጋቸው 
ጋር በጥብቅ የተቆራኘ ነው፡፡ ይኸው አላስፈላጊ 
አጥር የተሰራው በአደገኛው ሕገ-መንግሥታዊ 
ትሬ-ኮላታ መሆኑ ደግሞ ሁኔታውን ይበልጥ 
የተወሳሰበ እንዳደረገው በሂደት ያስተዋልን 
ይመስለኛል፡፡ ለመሆኑ ክልል ማለት ምን 
ማለት ነው? መከለልስ? እውቁ የሀገራችን 

የታሪክ ተመራማሪና የስነ-ጽሁፍ ሰው ፕሮፌሰር 
ፍቅሬ ቶሎሳ በቅርቡ ማለትም ሀምሌ 13 ቀን 
2011 ዓ.ም ዘንድሮ ለባህርዳር ዩኒቨርሲቲ 
ምሩቃን አጭር ቃለ-ምእዳን እንዲያስተላልፉ 
በተጋበዙበት ወቅት ንግግራቸውን ለመጀመር 
ሲንደረደሩ ክልሎችን በስያሜያቸው መጥራት 
እንደሚያስጠላቸው በአደባባይ ሲገልጹ ታዝበናል፡
፡ ተመራማሪው ለዚህ አቋማቸው በእለቱ የሰጡት 
ምክንያት ባይኖርም ሰውየው ካላቸው የጸና 
ኢትዮጵያዊነት አኳያ በስያሜው ያደረባቸውን 
ቅሬታ መገንዘብ አዳጋች አይሆንም፡፡ እንደእውነቱ 
ከሆነ ‘ክልል’ የሚለው የአማርኛ ቃል አሁን 
አሁን አዘውትረን በምንጠቀምበት ልክ ‘region’ 
የሚለውን የእንግሊዝኛ ቃል በትክክል የመመለስ 
ወይም የመተካት አቅም ያለው ስለመሆኑ ያን 
ያህል እርግጠኛ አይደለሁም፡፡ መደበኛ ያልሆነው 
የአደባባይ ትርጓሜው ግን እምብዛም አደናጋሪና 
አሻሚነት ያለው እንዳልሆነ በበኩሌ እረዳለሁ፡
፡ እንግዲህ ከዚህ ስንነሳ ‘ክልል’ ማለት በአንድ 
በተወሰነ ማህበረ-ሰብ ይዞታ ወይም ባለቤትነት 
ስር እንዲውል ወይም አንድ የተወሰነ ተግባር 
እንዲከናወንበት ወይም አገልግሎት እንዲሰጥበት 
በሕግም ሆነ በአካባቢያዊ ልማድ ዋቢነት 
ተለይቶ በይፋ የተመደበ ስፍራ ስለመሆኑ ብዙ 
መመራመር የሚያሻው ጉዳይ ሆኖ አይታይም፡
፡ እንዲያ ከሆነ ደግሞ በሕግ ወይም በታወቀ 
ልማድ ባለመብት መሰረት ከሆነው ማህበረ-ሰብ 
ወይም ከተፈቀደው ተግባር ወይም አገልግሎት 
በስተቀር ስፍራው ለሌሎች ማህበረ-ሰቦች ወይም 
ተግባራት አስቀድሞ የተከለከለና አይነኬ መሆኑን 
ለመገመት አያዳግትም፡፡ በሌላ አነጋገር ክልል 
ማለት በቁሙ ክልክል መሆኑን በቀላሉ ይገነዘቧል፡
፡ እኛ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ጥሎብን 
አገራችን መላዋ ኢትዮጵያ መሆኗን አጥብቀን 
ስለምናምን በአመዛኙ የምንኖረው አብረንና 
እርስበርስ ተሰበጣጥረን እንደሆነ፡፡ ይታወቃል፡
፡ ተፈጥሯዊ ኩነት አስገድዶት በአንድ የተወሰነ 
መልክኣ-ምድራዊ አካባቢ ሰፍሮ በወጥነት 
የሚኖረው ወገናችን ከስንት አንድ ቢሆን ነው፡፡ 
በመሬት ላይ ያለው እውነታ እንዲህ ከሆነ ታዲያ 
ብዙኃኑ አንደኛው ከሌላው ጋር ተሰበጣጥረው 

ብቻ ሳይሆን በደምና በስጋ ሳይቀር ተዋህደው 
በሚኖሩበትና እንደ ኢትዮጵያ ባለ አንድ አገር 
ውስጥ የሚኖር አንድ ማህበረ-ሰብ አብረዉት 
ከሚኖሩ ሌሎች ማህበረሰቦች ተለይቶ እንዴትና 
በምን አይነት ሁኔታ ለብቻው ሊከለል ይችላል? 
ከዚህ የቃሉ አሉታዊ አጠቃቀም አንጻር 
መከለል እኮ በቁሙ የተወሰደ እንደሆነ ከሌላው 
ተለይቶ ለብቻ መታጠር፣ መጋረድ፣ መዘጋት 
ወይም መገደብ ማለት ነው፡፡ ቀድሞውኑ ለዚህ 
አስተሳሰብ ከታመኑት ጥቂት ቡድኖችና የነርሱ 
አጫፋሪዎች በስተቀር የትኛውም ጤናማ ማህበረ-
ሰብ ይህንን አይነት ሰው ሰራሽ አጥር ይመኛል 
ተብሎ አይጠበቅም፡፡ በኢትዮጵያ ፌደራላዊ 
ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 
40 ንኡስ አንቀጽ (3) ድንጋጌ መሰረት በብሄርም 
ተደራጀ በሀይማኖት ወይም በሌላ በማናቸውም 
ሁኔታ የትኛውም ቡድን ወይም ስብስብ 
በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ የኔ የብቻዬ ነው ሊለው 
የሚችለው የመሬት ክፍል የለውም፤ ሊኖረውም 
ከቶ አይችልም፡፡ ለጉዳዩ አግባብነት ያለው 
የዚህ ሕገ-መንግሥት ድንጋጌ እንዲህ ይነበባል፡
- “የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ 
ሀብት ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የህዝብ 
ብቻ ነው፡፡ መሬት የማይሸጥና የማይለወጥ 
የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረ-ሰቦችና ህዝቦች 
የጋራ ንብረት ነው”፡፡ እንዲያ ከሆነ ታዲያ የጋራ 
የሆነውን መሬት ወይም ሌላ የተፈጥሮ ሀብት 
ሌላውን ባገለለ መንገድ የቡድን ይዞታዬ ነው 
በማለት ለብቻው ሊከልል የሚችለው ማነው ?
 በርግጥ የዚሁ ጉራማይሌ ሕገ-መንግሥት 
ሌላው አንቀጽ 39 ንኡስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ 
ከፍ ብሎ የተጠቀሰውን ሀይለ-ቃል የሚቃረን 
በሚመስል አቀራረብ መቀረጹን በተጨማሪ 
እንታዘባለን፡፡ እርሱም እንደሚከተለው ይነበባል፡
- “ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረ-ሰብ 
ወይም ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን 
እስከመገንጠል ያለው መብቱ በማናቸውም 
መልኩ ያለገደብ የተጠበቀ ነው”፡፡ ከዚህ ግልጽ 
ተቃርኖ በቀላሉ የምንገነዘበው አቢይ ቁምነገር 
ቸሩና ዴሞክራሲያዊው ሕገ-መንግሥታችን 
“የምትኖሩት አብራችሁ ነው፤ መላው የሀገሪቱ 
መሬትና የተፈጥሮ ሀብትም የጋራችሁ ነው” 
በማለት ካንቆለጳጰሰን በኋላ ብዙም ሳይቆይ 
“ካሻችሁ ግን ልትገነጣጠሉና ልትከፋፈሉት 
ትችላላችሁ” ሲል ለማያባራ የርስበርስ ብጥብጥ 
የሚዳርግ ሌላ ጨካኝና አፍራሽ ድንጋጌ 
የሰነቀረልን መሆኑን ነው፡፡ ኧረ ጭረራሹን 
ተለይተንና አገር ሆነን ከፌዴሬሽኑ ብንወጣም 
ጉዳዩ አይደለም፡፡ “እንዳያማህ ጥራው፣ 
እንዳይበላ ግፋው” መሆኑ ይመስላል፡፡ ቀድሞ 
ነገር ከጠባብ የቡድን ፍላጎት እንደመነጨና 
በአንድ ድርጅታዊ የፖለቲካ ፕሮግራም ተቃኝቶ 
እንደተዘጋጀ የሚነገርለት ይኸው የ1987ቱ ሕገ-
መንግሥት በአንቀጽ 47 ንኡስ አንቀጽ (1) ስር 
እንደተደነገገው የአዲስ አበባ ከተማን ሣይጨምር 
መላ ሀገሪቱን በ9 ክልሎች እንዳዲስ ሸንሽኖ 
ያደራጀ ሲሆን የድሬዳዋ ከተማንና ድሬዎችን 

መርሀፅድቅ መኮንን
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.21  ነሐሴ 2011

 (ከገጽ 3 የዞረ)

አብይ ኢትዮጵያን...

rule with political stability እንዲሉ። ይህ 
በእንዲህ እንዳለ ሌሎች እንደ የህዝብ ቁጥር 
እድገትና የአየር ንብረት ለውጥ (population 
growth(boom) and climate change) ያሉ 
ተግዳሮቶች ሲጨመሩ ሁኔታው ‘በእንቅርት ላይ 
ጆሮ ደግፍ’ እንደሚባለው ይሆናል።

1.) አንገብጋቢና ወቅታዊ የሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ 
ፈተናዎች

ከነባራዊ ሁኔታ በመነሳት ግብርና መር 
የኢንደስትሪ ፖሊሲ ከሁለት አስርት አመታት 
በላይ ቢተገበርም እንደታሰበው ሽግግሩ 
ወደ ኢንደስትሪው መሆኑ ቀርቶ ባልታሰበ 
መልኩ የአገልግሎት ዘርፉ (service sector) 
ከግብርና መሪነቱን እንደተረከበ የሀገራዊ 
እድገቱን የሚተነትኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ። 
ይህን የተገነዘበው መንግስትም የተፋለሰውን 
ሽግግር ለማስተካከልና ኢንዲስትሪው የመሪነት 
ሚናውን እንዲረከብ ለማስቻል የዕድገት 
እና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ (Growth and 
Transformation Plan) ይዞ ብቅ አለ።

በቅርቡ የገንዘብ ሚንስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ 
ለህዝብ ተወካዮችምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት 
እንዳሉት “መዋቅራዊ ሽግግር እውን ለማድረግ 
የኢንዱስትሪ ዘርፉ በየዓመቱ ከሃያ በመቶ 
(20%) ያላነሰ ዕድገት እንዲያስመዘግብ በእድገት 
እና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ላይ የተመለከተ 
ቢሆንም፣ በተለይም ከማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ 
የሚጠበቀው እሴት የመጨመርና የኤክስፖርት 
ዘርፉን የመደገፍ ግብ መሻሻል ባለማሳየቱ 
በኢኮኖሚው የሚጠበቀው መዋቅራዊ ሽግግር 
ሳይሳካ ቀርቷል” ሲሉም ተደምጠዋል። ሌላው 
በሪፖርታቸው እንዳወሱት ምንም እንኳን 
ለግብርናው ዘርፍ ትኩረት ቢሰጥም በሃገር 
ውስጥ ምርት ዜጎችን መመገብ እንዳልቻልን 
ነው የጠቆሙት። በመሆኑም በአቅርቦት እጥረት 
የተነሳ የምግብ ዋጋ ንረትን ለማስተካከል የውጭ 
ምንዛሪ በመመደብ የዳቦ ስንዴ እንዲሁም 
ለጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪው በዋና ግብዓትነት 
የሚያገለግለው ጥጥ ሳይቀር ከውጭ እየገባ 
እንደሆነ አውስተዋል። ስለዚህ በፖሊሲው 
እንደተመለከተው ግብርናችን አድጎ የኢንዱስትሪ 
ዘርፉን መግቦ እንደታቀደው መዋቅራዊ ሽግግር 
ሊያደርግ ይቅርና አርሶ አደሩ እስካሁንም 
የዘመናዊ የእርሻ ግብዓት ሙሉ በሙሉ ተጠቃሚ 
እንዳልሆነና የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ አቅም 
መፍጠር አለመቻሉን ስናይ ምን ያክል ወደኋላ 
እንደቀረን ከዚህ በላይ ማሳያ የለም።

የወጪ ንግድን በተመለከተ በዘመኑ ያጋጠመው 
ተግዳሮት ሲያብራሩ “የወጪ ሸቀጦች ገቢ 
ማሽቆልቆል ለአገሪቱ ኢኮኖሚ ፈታኝ የሆነው 
የውጭ ምንዛሪ እጥረት እንዳይቀረፍ አድርጓል፡
፡ በመሆኑም የውጭ ጥሬ ዕቃዎችን የሚጠቀሙ 
አምራች ኢንዱስትሪዎች ፍላጎት በሚጠበቀው 
ደረጃ ማሟላት አልተቻለም። በተጨማሪም 
በኤክስፖርት ገቢው መዳከም የተነሳም ሃገሪቱ 
የውጭ ብድር የመክፈል አቅም ላይ እራሱን 
የቻለ ተፅዕኖ በማሳደሩና የሃገሪቱ የውጭ ዕዳ 
ጫና ስጋት እንዲጨምር በማድረጉ፣ ተጨማሪ 
የልማት ብድር ለማግኘት እንዳልተቻለና 
በዚህም የተነሳ መንግስት የጀመራቸው 
የልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ተስተጓጉሏል” 
ብለዋል። ከዚሁ ከውጭ ምንዛሪ እጥረት ጋር 
በተገናኘም የገቢ ዕቃዎች መጠንና የመንግሥት 
ኢንቨስትመንት እንዲቀንስ በማድረጉ ኢኮኖሚው 
እንደተቀዛቀዘ አብራርተዋል።

2.) እንደ ሀገር ወዴትእያመራን ነው (Quo 

Vadis)?

አሁን ሀገሪቱ ከገባችበት የኢኮኖሚ አዙሪት 
ለመውጣት ይጠቅማሉ የተባሉና በተለያዩ 
ባለሞያዎች የተሰነዘሩ አንዴንዴም እርስ 
በርሳቸው ሲቃረኑ የሚስተዋሉ የተለያዩ 
የመፍትሄ ሀሳቦች ከዚህ በታች በተደረገው የዳሰሳ 
ምልከታ እንደሚከተለው ተነስተዋል:-

ሀ.) የኢኮኖሚው አውታር የሆኑ የመንግስት 
የልማት ተቋማትን ወደ ግሉ ዘርፍ ማዘዋወርን 
(Privatization of major SOEs) ሀሳብ 
የሚያቀነቅኑ ምክረ ሀሳቦች

ከላይ የወቅቱ ተግዳሮት እንደሆነ በተገለፀው 
መሰረት የተፈጠረውን የውጭ ምንዛሪ እጥረት 
በዘላቂነት ለመቅረፍ እንዲቻል በስራ ፈጣሪነቱ 
የሚታወቀው አቶ ኤርሚያስ አመልጋ ከሚገኝበት 
ወህኒ ቤት “Ethiopia-Tipping Point (2019)” 
በሚል ርዕስ ባሳተመው መፅሃፉ አብራርቷል። 
በዚህ በ11 ምዕራፎች በተከፋፈለው ባለ 224 ገፅ 
ጥራዝ ውስጥ በዋናነት ትኩረት የሰጠው አምስት 
ትላልቆቹ (big fives) ብሎ የሰየማቸውን 
የመንግስት የልማት ድርጅቶች (State Owned 
Enterprises) ማለትም የኢትዮጵያ አየር 
መንገድ፣ የኢትዮጵያ መርከብ እና ሎጂስቲክ 
ኮርፖሬሽን፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኮርፖሬሽን፣ 
ኢትዮ ቴሌኮም እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 
ቢቻል ሙሉ ለሙሉ ካልሆነም በከፊል ቢሸጡ 
የሚል ምክረ-ሃሳቡን ሰንዝሯል።

ከነዚህ አምስት ግዙፍ ተቋማት ጋር በተያያዘ 
በቅርቡ ስዊዘርላንድ ዳቮስ በአለም የኢኮኖሚ ፎረም 
(World Economic Forum) ላይ የተሳተፉት 
ዶ/ር አብይ አህመድ ቁልፍ የመንግስት የልማት 
ተቋማትን (SOEs) ወደ ግሉ ዘርፍ ለማዛወር 
እቅድ እንዳላቸው የሚያሳይ ሃሳብ ሰንዝረዋል። 
የግሉን ዘርፍ ለማበረታታትና እድገቱን አጠናክሮ 
ለማስቀጠል አስተዳደራቸው የፖሊሲ ለውጥ 
እንደሚያደርግ በተናገሩት መሰረት ቃላቸውን 
እንዲጠብቁ፣ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለው 
ኢኮኖሚ ለቀቅ ሊደረግ እንደሚገባ እጅግ ተፅዕኖ 
ፈጣሪ የሆኑት የምዕራቡ አለም ሚድያዎች 
(sponsored by multinational corporations) 
መንግስትን እየወተወቱ ይገኛሉ። በዚህም 
መሰረት የሰኔ 15ቱ የባህር ዳርና አዲስ አበባው 
ክስተት እንደመነሻ በማድረግ ፋይናንሺያል 
ታምስ (Financial Times) ሐምሌ 4/2019 
“Ethiopia’s Abiy should stick to his liberal 
instincts” በሚል ርዕስ ባሰፈረው የኢዲቶሪያል 
አቋሙ የሃገሪቷ ፖለቲካና ኢኮኖሚ በአሁኑ 
ወቅት ከገባበት አጣብቂኝ ጠ/ሚንስትሩ እንዴት 
ሊታደጊት እንደሚገባ ባስተላለፈው ምክረ ሀሳቡ 
ኢኮኖሚውን በተመለከተ “For the most part, 
Mr. Abiy’s instincts have been right. 
To maintain the country’s imperative 
economic performance, the state’s grip 
should be loosened, including through 
the gradual and careful liberalization of 
the economy” ሲል ነበር በማሞካሸት ጀምሮ 
ማሳሰቢያውን ያሰፈረው።

ለ.) የኢኮኖሚው አውታር የሆኑ የመንግስት 
የልማት ተቋማትን ወደ ግሉ ዘርፍ ማዘዋወርን 
(Privatization of major SOEs) ሀሳብ 
የሚቃወሙ ምክረ ሀሳቦች

መንግስት አማራጭ ፖሊሲ ለመከተል 
እያማተረ ባለበት በዚህ ወቅት ይህንን ጅማሮው 
አጠናክሮ እንዲገፋበት የሚወተውቱ እንዳሉ 

ሁሉ የጠቅላይ ሚንስትሩ አስተዳደር በዚህ 
ዙሪያ በሚያስተላልፋቸው ውሳኔዎች ላይ ችኮላ 
ውስጥ መግባት እንደሌለበትና ከፍተኛ ጥንቃቄ 
ሊያደርግ እንደሚገባ ስጋታቸውን የሚገልፁ 
እንዲሁ ብዙ ናቸው። መንግስት የጀመረው 
የፖሊሲ አቅጣጫ ለውጥ በድጋሚ እንዲያጤነው 
“Is Ethiopia’s departure from state-led 
economy feasible?” በሚል ርዕስ በNew 
Business Ethiopia ላይ ሃሳባቸውን ካሰፈሩት 
መካከል አንዷለም ሲሳይ እንዳሉት “diminishing 
government intervention may not sustain 
the economic growth achieved so far. 
Liberalization ultimately results in millions 
of unemployed youth and poor farmers 
at the mercy of the free market” ሲሉ 
ድምዳሜያቸውን አስቀምጠዋል።

በተመሳሳይ መልኩ አቶ ክቡር ገና 
“Deconstructing the privatization scam: A 
very British disease” በሚል ርዕስ የኬንያ 
ቴሌኮም ተሞክሮን ታሳቢ በማድረግ ባሰፈሩት 
ፅሁፍ እንዲሁ ስጋታቸውን አንፀባርቀዋል:: 
በከፊልም ቢሆን ለግሉ ዘርፍ ከማዛወር 
ይልቅ ድርጅቱ ያለበትን የማኔጅመንት ችግር 
በመቅረፍና በማሻሻል እንደ ኢትዮጵያ አየር 
መንገድ አለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆን ማገዝ 
የበለጠ አዋጭ እንደሚሆን መክረዋል። ለዚህም 
በምክንያትነት ያቀረቡት ቀድሞውኑም ለትርፍ 
ተብሎ በግሉ ዘርፍ ያልተመሰረቱ፣ ለሰፊው 
ህዝብ ጥቅም ሲባል በህዝብ ሃብት የተገነቡ 
እንደመሆናቸው ወደ ንግድ ቀጠና ማስገባት 
ለህዝቡ አይጠቅመውም ከሚል እሳቤ ብቻ 
እንደሆነ ገልፀዋል። 

በነገራችን ላይ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ወደ ግሉ 
ዘርፍ ተዛውሮ የነበረው የኬንያ አየር መንገድ 
ለከፍተኛ ኪሳራ መዳረጉን ምክንያት በማድረግ 
መንግስት መልሶ እንዲወርሰው የሃገሪቱ ፓርላማ 
ውሳኔ እስከማሳለፍ ደርሷል።

የሆነው ሆኖ የጠ/ሚር ዶ/ር አብይ አህመድ 
አስተዳደር ምን አይነት የኢኮኖሚ ፖሊሲ 
ሊከተል እንደሚችል ጠቅላይ ሚንስትሩ 
በዙሪያቸው የከበቡዋቸው አማካሪዎቻቸው 
ቀደም ብለው ይሰሩበት ከነበረው ተቋም 
አሰራር በመነሳት መገመት ይቻላል። የወቅቱ 
አማካሪዎችና የፖሊሲ ተቋማት በመምራት ላይ 
የሚገኙት (ለምሳሌ አቶ ማሞ ምህረቱ፣ ዶ/ር 
እዮብ ተካልኝ፣ አቶ አበበ አበባየሁ ወ.ዘ.ተ.) 
ቀደም ብለው በአለም አቀፉ የፋይናንስ ተቋማት 
(World Bank Group) ውስጥ ባሉ ተቋማት 
የሰሩ እንደመሆናቸው የቀደሞ ቀጣሪያቸው 
ሊያስፈፅመው ከተቋቋመበትና ከሚታወቅበት 
የአሰራር ባህል (advocating the dogmatic 
free-market policy) መሰረት የፖሊሲ ለውጥ 
እንደሚኖረን ግምታችን ቢያመላክትም ጠ/ሚሩን 
ወዴት ይዘዋቸው እንደሚጓዙ ጊዜ የሚመልሰው 
ይሆናል::

በሌላ በኩል የዶ/ር አብይ እህመድ መንግስት በዚህ 
ጊዜ ከገባበት የፓለቲካ ብቻ ያልሆነ የኢኮነሚ 
አጣብቂኙን ለማለፍ በተለይ በምእራባዊያን 
ተፅእኖ ስር ከመውደቁ አንፃር የሚከተላቸው 
የኢኮነሚ ፖሊሲዎችም በእነዚህ ሀገራት 
የተቀመሩ ስለመሆናቸው እየተነገረ ነው::

ምእርባዊያኑ ሀገራት ለዘመናት የተነፈጉትን 
ኢትዮጵያን በመዳፋቸው የመክተት ስትራቴጂን 
በአብይ መንግስት የኢኮኖሚ ፖሊሲ በኩል 
ለማስፈፀም እየጣሩ ስለመሆኑም ይጠቆማል::

ከዚህ አንፃር አስተያየት ሰጪዎች አብይ 
ኢትዮጵያን እየዘወሩ ወይስ እየተዘወሩ ሲሉ 
ጥያቂያቸውን አስቀምጠዋል ::
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

በአውሮፓ...  (ከገጽ 18 የዞረ)

"ከ2007 ወዲህ የሊቢያ መንገድ ሲከፈት ወጣቱ 
ግልብጥ ብሎ ወደ አውሮፓ መጣ። እዚያ 
የሚኖሩ ህጻናትም እያደጉ የእግር ኳስ ቡድኖችን 
መቀላቀል ጀመሩ። በጣም ጠንካራ ኳስ መጫወት 
የተጀመረው ከዚያ ወዲህ ነው" ይላል ዳንኤል።

ባለፈው ዓመት ፌስቲቫሉ የተካሄደው በጀርመኗ 
ስቱትጋርት ነበር። ከዚያ በፊት ሮም፣ ጄኔቭ፣ 
ስቶኮልም፣ አምስተርዳምና ሌሎችም የአውሮፓ 
ከተሞች ፌስቲቫሉን አስተናግደዋል።

አውሮፓ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እግር 
ኳስ ተጫዋቾች ባቋቋሟቸው ቡድኖች መካከል 
የሚካሄድ የእግር ኳስ ግጥሚያ ፌስቲቫሉን 
ደማቅ ያደርገዋል። ዘንድሮ አበበ ቢቂላ፣ ሻላ እና 
ቡና የተባሉ የጤና ቡድኖች መቀመጫቸውን 
አውሮፓ ካደረጉት ቡድኖች ጋር ለመፋለም 
ከኢትዮጵያ ወደ ዙሪክ አቅንተዋል።

በስም ከሚታወቁት የቀድሞ ተጨዋቾች መካከል 
ሳሙኤል ደምሴ (ኩኩሻ)፣ ስንታየሁ ጌታቸው 
(ቆጬ)፣ ተክሌ ብርሃኔ፣ ቴዎድሮስ ቦካንዴ፣ 
ሃብቶም ብርሃኔ፣ ሰይፈ ውብሸት፣ ጌታቸው 
ካሳ (ቡቡ)፣ ኃይሉ አድማሱ (ቻይና)፣ግርማ 
ሳህሌ ይጠቀሳሉ። በነዚህ ጨዋታዎች በየዓመቱ 
ይገኛሉ።

በዘንድሮው የሦስት ቀን ፌስቲቫል ከአምስት 
ሺህ እስከ አስር ሺህ ሰዎች ይገኛሉ ተብሎ 
እንደሚጠበቅ የፌስቲቫሉ አዘጋጅ የሆነው 
ኢትዮ-ዙሪክ ቡድን ፕሬዘዳንት ሙሉጌታ በየነ 
በመክፈቻው ዕለት ለቢቢሲ ተናግረዋል።

በፌስቲቫሉ ላይ ኢትዮጵያዊያን፣ ኤርትራዊያን 
እንዲሁም የኢትዮጵያን ባህል የሚወዱ የሌሎች 
አገሮች ዜጎችም ይገኛሉ። ኢትዮጵያዊያንን ያገቡ 
ዜጎች ይህ ዝግጅት ነፍሳቸው ነው።

ከሰሜን አሜሪካው ፌስቲቫል ቀጥሎ 
ኢትዮጵያዊያን ከኢትዮጵያ ውጪ የሚገናኙበት 
ፌስቲቫል እንደመሆኑ ፍቅርና አንድነትን 
የሚያስተጋቡ ሙዚቀኞች መጋበዛቸውን 
ሙሉጌታ ይገልጻል።

ዘንድሮ ጋሽ ማሕሙድና ስለሺ ደምሴ (ጋሽ አበራ 
ሞላን) ጨምሮ በርካታ ስመ ገናና ድምጻዊያን 
ሥራዎቻቸውን አቅርበዋል።

ፌስቲቫሉና የዳያስፖራ ፖለቲካ
የኢትዮጵያ የፖለቲካ ራስ ምታት ከኢትዮጵያ 
ውጪ ለሚኖሩ ኢትዮጵዊያን ትኩሳት 
ይለቅባቸዋል።አሰላለፋቸው ያሸብራል። 
ልዩነታቸው የሀበሻ ሬስቶራንት ድረስ ይዘልቃል። 
የእንቶኔ ብሔር በቀነጠሰው በርበሬ የተሰራ ዶሮ 
ወጥ በአፌም አይዞር እስከማለት…

በፖለቲካ አሰላለፍ ጎራ ተለይቶ መራኮት 
ዕለታዊ በሆነበት አውሮፓ 'አንዲት ኢትዮጵያ' 
በሚል ፌስቲቫል ማዘጋጀት ምን ይመስል 
ይሆን? የየወቅቱ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሁኔታስ 
ፌስቲቫሉ ላይ ጥላውን አላጠላም? ብለን አቶ 
ዳንኤልን ጠይቀነው ነበር።

"…ፖለቲካው ፌስቲቫሉን ሊያፈርስ የደረሰበት 
ወቅትም ነበር" ሲል መልሷል።

የእግር ኳስ ቡድኖች የመንግሥት ተቃዋሚና 
ደጋፊ በሚል እንደሚከፋፈሉ ካስታወሰ በኋላ 

በተለይ በምርጫ 97 ሰሞን የተካሄደውን የእግር 
ኳስ ግጥሚያ ያሸነፈው ቡድን አባላት በፖለቲካ 
አቋም ልዩነት ምክንያት አኩርፈው ዋንጫ 
ሳይቀበሉ ወደ መጡበት አገር መመለሳቸውን 
እንደ አብነት ያነሳል።

"ከፖለቲካ ጋር ግንኙነት ያላቸው መገናኛ ብዙኃን 
ሲመጡ እንደ ፌደሬሽን የማስተናገድ ግዴታ 
አለብን ስንል የሚቃወሙ አካላት አሉ። ሜዳ 
ላይ ያለውን መንፈስ ይረብሻል። እነ ፕሮፌሰር 
ብርሀኑ ነጋ፣ ታማኝ በየነ፣ ተስፋዬ ገብረአብ 
ይመጡ ነበር። ያ አንዳንዶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ 
ሊፈጥር ይችላል። ግን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 
የመምጣት መብት አለው። አትምጡ ልንላቸው 
አንችልም›› ይላል፤ ያም ሆኖ መድረኩ ከፖለቲካ 
የጸዳ የባህልና የስፖርት ፌስቲቫል ብቻ እንዲሆን 
አዘጋጆቹ ይተጋሉ።

ፌስቲቫሉን በየዓመቱ ማን ያዘጋጀው በሚለው 
ላይ ሁለት ተሞክሮዎች እንዳሉ አቶ ዳንኤል 
ያብራራል። እንደ ሰሜን አሜሪካው ውድድር 
ፌዴሬሽኑ ያሰናዳው ወይስ አዘጋጅ አገር?

2017 ላይ የፌስቲቫሉ አዘጋጅ ፌደሬሽኑ 
እንዲሆን ተወስኖ ጣልያን ውስጥ ፌስቲቫሉን 
ለማካሄድ መሰናዶ ተጀምሮ ነበር። ሆኖም 
የፌደሬሽኑ አመራሮች ከገንዘብ ጋር በተያያዘ 
ከፍተኛ እሰጣ ገባ መፈጠሩን ይናገራል።

ከዚህ የሮሙ ክስተት በኋላ ፌስቲቫሉ በየዓመቱ 
በተለያዩ የእግር ኳስ ቡድኖች እንዲዘጋጅ 
ውሳኔ ተላለፈ። በዚህም መሠረት የዘንድሮውን 
ፌስቲቫል ያዘጋጀው ኢትዮ-ዙሪክ ቡድን ነው።

የኢትዮ ዙሪክ ቡድኑ ፕሬዝዳንት ሙሉጌታ፤ 
ፖለቲካው ለጊዜው እንዲቆይ ይማጸናል። ወደ 
ፌስቲቫሉ የሚሄዱ ሰዎች "ፖለቲካን ማሰብ 
የለባቸውም። እንዲያውም እዚያ ሜዳ ላይ 
ፌስቡክን አጥፍቶ፤ ሰላም ተባብሎ መጫወት፣ 
መብላት፣ መጠጣት፣ መሳቅን ነው ማየት 
የምንፈልገው" ሲል በበዓሉ መክፈቻ ዕለት 
ለቢቢሲ ምኞቹን አጋርቷል።

አማርኛ የሚኮላተፉ ሕጻናት በአውሮፓ
የኢትዮጵያ ባህል እና ስፖርት ፌስቲቫል አውሮፓ 
ውስጥ የተወለዱ የኢትዮጵያ ልጆች እነሱን 
ከሚመስሉ ልጆች ጋር የሚገናኙበትም መድረክ 
ነው። ብዙዎቹ ታዲያ በግማሽ ኢትዮጵያዊ 
ካልሆኑ ወላጆች የተገኙ ናቸው። በተለይ 
ኢትዮጵያን ረግጠው የማያውቁ የኢትዮጵያዊያን 
ልጆች በእናት በአባታቸው ቋንቋ እየተኮላተፉ 
ሲያወሩ መስማት አንዳች ልዩ ስሜት ያጭራል።

በየዓመቱ የሚጋበዙት ኢትዮጵያዊያን ሙዚቀኞች 
ታዳጊዎቹን ከአገሪቱ ባህል ጋር በመጠኑም ቢሆን 
ያስተዋውቋቸዋል። ‹‹ፌስቲቫሉ የአዋቂዎች ብቻ 
መሆን የለበትም፤ ለነዚህ ሕጻናት በቂ ትኩረት 
መሰጠት አለበት›› ይላል ለዚሁ መሰናዶ ዙሪክ 
የሚገኘው ጋሽ አበራ ሞላ።

የእግር ኳስ ተሰጥኦ ያላቸው ታዳጊዎች ዕድለኛ 
ከሆኑ ለተለያዩ አገራት ብሔራዊ ቡድኖችና 
ክለቦች ሊታጩ የሚችሉትም በዚሁ ፌስቲቫል 
ላይ ነው። በደቡብ አፍሪካ የአፍሪካ ዋንጫ 
ብሔራዊ ቡድናችን ላይ የተሰለፈው ዩሱፍ ሳሊህ 
ከዚሁ መድረክ የተገኘ ነው።

ፌስቲቫሉን ለመታደም በዙሪክ፣ ክሎተን 

ስቴድየም ከተገኙ ኢትዮጵያዊያን አንዷ የቀድሞዋ 
የኢትዮጵያ ሬድዮና ቴሌቭዥን ጋዜጠኛ ቅድስት 
በላይ ናት።

በልጆች ክፍለ ጊዜ መርሀ ግብር የምትታወቀው 
ቅድስት የምትኖረው ስዊዘርላንድ ሲሆን፤ 
የኢትዮጵያዊያን ፌስቲቫል ላይ ስትሳተፍ 
የዘንድሮው የመጀመሪያዋ ነው።

ፌስቲቫሉ፤ አውሮፓ ውስጥ ተወልደው 
በምዕራባውያን ባህል የሚያድጉ ልጆች ስለ 
ኢትዮጵያ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ከፍተኛ 
አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ትናገራለች።

"ስብስቡ ማኅበራዊ ትስስሩን ያጠነክራል። 
ልጆችም በጣም ደስተኛ ይሆናሉ። ለምሳሌ 
የጓደኛዬ ቤተሰቦች ከኖርዌይ መጥተው ከሌሎች 
ልጆች ጋር ስለ ስዊዝና ኖርዌይ ባህል ሲያወሩ 
ነበር።"

ኢትዮጵያዊያን በብዛት በሌሉበት አካባቢ 
ለሚኖሩ ልጆች፣ የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ 
በሚውለበለብበት፣ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች 
በሚነገሩበት፣ የኢትዮጵያ ባህላዊ ምግቦች 
በሚበሉበት ቦታ መገኘትን የሚተካ ነገር 
እንደሌለም ቅድስት ታስረዳለች።

ፌስቲቫሉን ማን ያስቀጥለው?
አውሮፓ በሮቿን ለስደተኞች ባትዘጋም ከጊዜ ወደ 
ጊዜ ሽንቁሩ እየጠበበ ይመስላል። ምናልባትም 
ለወደፊት ወደ አውሮፓ የሚሄዱ ኢትዮጵዊያን 
ቁጥር ያሽቆለቁል ይሆናል።

ይህ መላ ምት፤ አሁን በአውሮፓ የሚኖሩ 
ኢትዮጵያዊያን የጀመሩትን ፌስቲቫል ለወደፊት 
የሚረከባቸው ይኖራልን? የሚል ጥያቄ ማጫሩ 
አይቀርም።

ከኢትዮጵያዊያን እና ከሌሎች አገሮች ዜጎች 
የሚወለዱ ህጻናት እየተበራከቱ መጥተዋል። 
እነዚህ በከፊል ብቻ ኢትዮጵያዊ የሆኑ 
ልጆች ከኢትዮጵያዊ ማንነታቸው ጋር 
የሚያስተሳስራቸው ፌስቲቫል አስፈላጊነት 
የሚታያቸው እስከ መቼ ነው? ሌላው ጥያቄ 
ነው።

ዳንኤል የፌስቲቫሉ ቀጣይነት አያጠራጥርም 
ይላል። አንድም "በቀጣይ ለሚመጣው ትውልድ 
ብቸኛ መገናኛው ይህ ፌስቲቫል ነው" ሲል 
ያስረዳል።

በልጅነታቸው ወደ አውሮፓ ቢሄዱም የእግር 
ኳስ ፌደሬሽኑን ለዓመታት ያገለገሉ ወጣቶች 
መኖራቸውም ተስፋ ይሰጠዋል።

ዳንኤል፤ አውሮፓ ተወልደው ያደጉ ልጆች 
በፌስቲቫሉ ድምቀት በመማረክ ከዓመት ዓመት 
ቀጠሮ ሲይዙ አስተውሏል። ለነጭ ጓደኞቻቸው 
'የኢትዮጵያ ፌስቲቫል ሄጄ ነበር' ብለው በኩራት 
እንደሚያወሩም ሰምቷል።

እነዚህ ልጆች አሁን ያለውን ሥርዓት እንዲረከቡ 
ከተደረገ የፌስቲቫሉ ዕድሜ እንደሚረዝም 
ያምናል።የቡናው መዓዛ ሳይጠፋ…እስክስታው 
ሳይለዝዝ፣ ቁርጡ ሳይወደር፣ ሙዚቃው 
ሳይጎትት የዛሬ ዐሥር፣ ሀያ፣ ሠላሳ ዓመት 
ኢትዮጵያዊያኑ ይገናኙ ይሆን? ከብዙ ፍቅርና 
ከትንሽ ቡጢ ጋ'ም ቢሆን…
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.21  ነሐሴ 2011

ወደ ገፅ 28 ዞሯል $

በፖለቲካ ፓርቲዎች... ምክንያታዊ...በአንዳርጋቸው...
 (ከገጽ 16 የዞረ)

 (ከገጽ 31 የዞረ) (ከገጽ 5 የዞረ)

ቀዳማዊው ምንሊክ እንደነገሰ የኢትዮጵያን 
ብሄራዊ ቋንቋን በይፋ ግእዝ በማድረግ እስከ 
አስራ ሶስተኛው ክፍለዘመን ድረስ በ1257 
የነገሰው ንጉስ ይኩኑ አምላክ የሀገሪቱን 
ብሄራዊ ቋንቋ ከግእዝነት ወደ አማርኛነት 
እስከቀየረው ድረስ ለ2257 ዓመታት የሀገሪቷ 
ብሄራዊ ቋንቋ ሆኖ አገልግሏል፡፡
በዶ/ር ሀብተማሪያም አሰፋ አማርኛ ቋንቋ 
የጥንታዊውና የገናናው አክሱማይት 
መንግስት የወታደሮች ቋንቋ እንደሆነ ተገልጾ 
የአክሱማይት መንግስት ደግሞ እንደ የትግሬ 
መንግስት አድርጎ በማቅረብ አማርኛን 
የተሰባበረ ትግሪኛና ብሎ የተሰባበረ ግእዝኛ 
አድርጎ በመግለጽ የትግሬ ቋንቋ ነው ብሎ 
ማሰቡና መግለጹም ታላቅ ስህተት እንደሆነ 
እንረዳለን፡፡
ሲጀመር ገናናው የአክሱማይት መንግስት 
በዛሬው ትግራይ የተመሰረተና የተገነባ ቢሆንም 
ገንቢዎቹና ባለቤቶቹ ከዛሬዎቹ ትግራዋዮች 
ጋር በፍጹም እማይገናኙ መሆኑን ያጢኑአል፡፡
የትግራይ ህዝብ እንደ ነገድ ከመከሰቱ 600 
ዓመት በፊት የታላቁ አክሱማይት ስልጣኔና 
መንግስት መመስረቱን ልብ ካልን በኃላ 
ታላቁ አክሱማይት እራሱ የቀዳማዊ ምንሊክ 
አራተኛ ልጅ መሆኑን መዘንጋት የለብንም፡፡ 
ትግሬ የሚባለው ነገድ እንደህዝብ የተከሰተው 
ከክርስቶስ ልደት 200 ዓመት ቀደም ብሎ 
እንደሆነ የታሪክ መዛግብት ይገልጻሉ፡፡

5ኛ- መደምደሚያዬ
የአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ኢዜማ የግንቦት 
ሰባት ሌላኛው ስም ከመሆኑ አኳያ በመላው 
አማራ ህዝብ ዘንድ እንደ ተመጠጠ የሸንኮራ 
አገዳ የተጣለና ስፍራም ያጣ ከመሆኑ አንጻር 
የፕ/ር ህዝቅኤል ገቢሳ «እኔ በዜግነት ፖለቲካ 
እሚባል አላምንም» የሚል አቋም ሲስተጋባ 
የሚታገልለትን ድርጅት ህልውናን ለማቆየት 
እንቅፋት ባላቸው ላይ ማጥቃትን የመሰንዘር 
ተግባር ሆኖ እናያለን፡፡
በመሰረቱ ፕ/ር ህዝቅኤል ገቢሳ «በዜግነት 
ፖለቲካ አላምንም» የሚለው አቋም ባይስተጋባ 
ኖሮ አቶ አንዳርጋቸው ፕሮፌሰሩን በመቃወም 
መልስ ይሰጣል ብሎ ማሰቡ የሚከብድ 
ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም የአንዳርጋቸው 
አካሄድ በሙሉ ፖለቲካዊ ትርፍን ፍለጋ 
እየተደረገ ያለ መኳተን በመሆኑ ላንሰማው 
ባንችልም የአማራን ብሄርተኝነትን ግን 
ከዓመት በፊት ስለተመለከተው ይህንን ኃይል 
ለመበትን፣ለመምታትና ብሎም ለማስመታት 
በተፈጠረው ብሄርተኝነት ላይ ብቻ ከማነጣጠር 
ወደ ኃላ ተጉዞ በ1985 በአንድ የህወሃት ካድሬ 
የተጻፈና የተቀበረን ጸረ አማራዊ ህልውናን 
መጽሀፍ ከተቀበረበት ቆፍሮ በማውጣት አማራ 
እሚባል ነገድ የለም፤ አማርኛም የአማራው 
ሳይሆን የሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች ጥርቅምቅም 
ቋንቋ ነው እስከማለት እንዳደረሰው መረዳት 
ያስፈልጋል፡፡
የአንድን ህዝብ ማንነት በመግፈፍና 
እንዳልተፈጠረ በመቁጠር የተፈጠረውንና 
ያንን እንዳልተፈጠረ እየተገለጸ ያለውን ህዝብ 
እየመራና እያታገለ ያለውን ብሄርተኝነትንም 
ማጥፋትና ብሎም ማፈራረስ እንደማይቻል 
አቶ አንዳርጋቸውና እሚሟሟትለት ኢዜማና 
ድርጅትና አመራሮቹ ሊያውቁ ይገባል፡፡፡

በፍርሀት ድባብ  ውስጥ የሚገኙበት ነው፡:

እነዚህ እውነታዎች ባሉበት ሁኔታ አዲስ 
የሚመዘገቡ ሀገራዊ  ድርጅቶችን  ከየክልሉ 
ትልቅ ቁጥር ያለው ድጋፍ ካላመጣችሁ 
እውቅና አንሰጥም ብሎ መደንገግ ዛሬ  በምድር 
ላይ ከሚታየው  እውነታ ጋር አይጣጣምም።

ለማጠቃለል
 በኔ ግምገማ አሁን የሚደረገው “ማሻሻያ 
ህግ”ብዙ በጎ ጎኖች ቢኖሩትም  እንዳለ ወደ 
ህግነት ከተቀየረ  የሚያስከትለው ዴሞክራሲን 
ማጠናከር፣ ሀገርንም ማረጋጋት ሳይሆን 
የምርጫውም ሆነ የዴሞክራታይዜሽኑን ሂደት 
ማጥበብ ማለትም መብትን መገደብና የህዝብን  
ብሶት ማብዛት ነው።  በርካታ ድርጅቶችንም  
ከፖለቲካ ውድድሩ  ቢያንስ ለተወሰነ ጊዜ 
እንዲገለሉ ያደርጋል። አዳዲስ ድርጅቶችንም 
ለመፍጠር አያበረታታም።

ይህ ሁሉ  ለተረጋጋ መንግስትም ሆነ 
ለዴሞክራሲያዊ ስርአት መሰረት መጣል 
ያግዛሉ ተብለው ተስፋ የተጣለባቸው 
ግለሰቦችና ተቋማትንም አላሰፈላጊ አፍረሽ 
ጥላ ያጠላባቸዋል። ይህም እጅግ ጎጂ እንጂ 
ጠቃሚ አይሆንም ።

በእኔ  አመለካከት በአሁኑ ሰአት ምርጫውንም 
በተመለከተ አሁን ባለው ሁኔታ በታቀደው 
ጊዜ ውስጥ ማካሄድ መቻል አለመቻሉ 
በጥያቄ ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው። ስለዚህም 
ሁሉም የፖለቲካ ድረጅቶች ጊዚያዊ የምዝገባ 
ሰርቲፊኬት ተሰጥቷቸው  ለሚቀጥሉት 
ሁለት አመታት በነጻ  እንዲንቀሳቀሱና  ለሀገር 
መረጋጋትና መግባባት እገዛ እንዲያደርጉ፣ 
ራሳቸውንም ከህዝብ ጋር እንዲያሰተዋውቁ  
ማበረታታት ያሻል። ሀገር ከተረጋጋ፣ መብት 
ማስከበሩ ስር ከሰደደና የዴሞክራታይዜሽኑ 
ሂደት ፈር ከያዘ በኋላ ያሉትን ጥንካሬና 
ድክመቶችን በመገምገም ከሁኔታው ጋር 
የሚመጥን ማሻሻያ ተግባራዊ ማድረግ ተገቢ 
ይሆናል።  ይህን ረጋ ባለ መንፈስ በተረጋጋ 
የፖለቲካ ሁኔታ ሰፊ የፖለቲካ ፍኖተ ካርታ 
ውስጥ ተካትቶ መታየት የሚገባው እንጂ 
በተናጠል በሩጫ የሚደረግ መሆን የለበትም።

ሀገራችን የምትሻው  በብሶት ላይ ብሶት 
በቀውስ ላይ ቀውስ መጨመር ሳይሆን 
መተማመንን የሚያጎለብት ስርአቱንም ሆነ 
ህጉን ሁሉም የራሴ ነው ብሎ ለመንከባከብ 
የሚጋብዝ እርምጃን  መውሰድን ነው። 
የዴሞክራሲ ምህዳሩን ማስፋት እንጂ 
ማጥበብ አይደለም። ለመደራጀትና ለህዝብ 
ተሳትፎ እንቅፋትን ማስወገድ እንጂ አዳዲስ 
መሰናክልን አይደለም። በዴሞክራሲ መስፋት 
ተጠቃሚዎች ሁሉም ኢትዮያዊያን ናቸው።
ስለዚህም ነው የተረቀቀው ህግ እንደገና 
ለባለሙያወች ሰፊ ጥናት ይተላለፍ ወይም  
ይስተካከል::

የሚያወግዝ እንጂ ፣ በመከላካያ ላይ የጥላቻ 
ዘመቻ ፣ የአመፅና የነውጥ ጥሪ የሚመስል 
እንኳ የለውም። እሳቸውም ብቻ አይደሉም 
ብዙ ሰዎች በተለያየ አውድ ይፅፉ ነበር። 
እነሱም ቢሆኑ ፣ ፍንጭ ሳይገኝ ፃፍክ ተብሎ 
የሚታሰር ስላልነበር አልታሰሩም። ፅሁፋቸው 
በቀጥታና በተዘዋዋሪ ሁከት ፣ አመፅና ፣ 
ነውጥ ያበረታታል ተብለው የተጠረጠሩት 
ናቸው ሲታሰሩ የነበሩት። ልክ ነበር ስህተት 
ሌላ ነገር ሆኖ እንዲሁ የፃፍ ሁሉ ይታሰር 
ነበር ማለት ግን ስህተት ነው። እሳቸው እሱ 
በተጠረተርበትና በተከሰሰብት ጉዳይ ላይ 
ተመሳስይ ፅሁፍ አቅረበው ሳይታሰሩ ከቀሩ 
ማስረጃውን ጠቅሶ መከራከር ሲገባው ፣ እሱ 
ራሱ እንደ እውነት የተቀበለውና ከጥላቻ 
አስተሳሰብ የሚመነጭ እምነቱን ለማስረገጥ 
ይዋትታል።

ብዙ ተጨማሪ ማሳያዎችን ማቅረብ ይቻላል። 
በአጠቃላይ በለውጡ ሃይል የሚባለው ይህ 
አስተሳሰብ በጥልቅ የሰረፀ ከመሆኑ የተነሳ ወደ 
ባህሪነት ያደገ አስተሳሰብ ሆነዋል። አንዳንዱ 
አስተሳሰብም እምነት የሆነ ይመስላል።

እዚህ ጋር ምክንያታዊ - ኢምክንያታዊነት (ra-
tional irrationality) አስተሳሰብና እምነትን ፣ 
ከማጭበርበር (doublethink) መለየት አለበን።

እነዚህ ሰዎች ሆን ብለው ለማጨበርበር 
በማሰብ ውሸት መሆኑን እያውቁ 
መከራከርያቸውን መርጠው አይደለም እንዲህ 
አይነት አምነት የሚያራምዱት። ይልቁንስ 
ለፖሌቴካ ፍጆታ ብለው ስያራሙዱት 
የነበርው አቋም ቀስ በቀስ እየተዋሃዳቸው 
ይሄድና አላማቸውን ካሳኩ በኋል ወደ እምነት 
ያደገውን አስተሳሰባቸው ለማስተካከል ቀስቃሽ 
ህሊና ስለምያጡ ነው። ይህም የሚሆነው 
ምንም የሚያስከፍላቸው ዋጋ ስለማይኖርና 
ስለማይጨነቁበት ነው። ትግራዋይንና  
የትግራይን ህዝብ መወንጀል ምንም 
የሚያሰከፍለው ነገር ስለሌለ ፣ በዚህ ዙርያ 
የያዙትን አቋም ለማስተካከልና ለመመርምር 
አይጨነቁም። ምንም የሚመጣባቸው ነገር 
የለም!። ስዩም ተሾመ ለታክቲካል የፖለቴካ 
ትርፍ ሲል ስያራምደው የነበረውን ትግራዋይ 
ልዩ ተጠቃሚ ነው የሚለውን እምነቱን 
ለመከለስ የሚያበቃ ምክንያት የለዉም። 
ምክንያቱም ፥ ይህን ኣቋምና እምነት በመያዙና 
በማራመዱ ፣ ከዚህ ተነስቶ የግለሰቦችና 
የህዝብ ክብርና ስሜት ወደ መንካት ቢያመራ 
፣ ምናልባት ይሸለምበት እንደሆነ እንጂ 
ሞራላዊ ፣ አስተዳደራዊና ህግዊ ተጥያቂነት 
የሚያስከትልበት እድል የለም። ይህ በሁሉም 
ሚድያዎች ሊባል በሚችል ሁኔታ እየታየ ያለ 
ባህሪ ነው። ዝም ብለው ይለቁታል ፣ ምንም 
የሚያስከትልባቸው ነገር የለም።

አንድ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ፥ ሞራላዊ ፣ 
አስተዳደራዊና ህግዊ ተጥያቂነት ማስከተል 
የሚችሉ እምነቶቻቸውና አቋማቸውን ግን 
ፈትሸው አስተካክለዋል። ለምሳሌ ፥ ኦህዴድና 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ለ) የዲሞክራሲ ለውጥ ጅማሮ ይህንን 
ተግባር ለማከናወን የሚፈጀው ሁለት ወራት 
(60 ቀናቶች) ነው። የሚከተሉት ስራዎችን 
ይጠቀልላል። አሁን ያለው የኢህአዴግ 
ፓርላማ * የዲሞክራሲ ጥቅል ሲባል በነፃነት 
የመሰብሰብን፤ የመደራጀት፤ የመፃፍ፤ 
የፖለቲካ ፓርቲን መስርቶ የመወዳደርን፤ 
በዘርና ቋንቋ ላይ የተመሰረተውን ክልልና ህገ-
መንግስት የመለወጥ መብትን ይጠቀልላል። 
ሐ) የተወካዮች ምርጫ ማካሄድ ይህንን 
ተግባር ለማከናወን የሚፈጀው ሁለት ወራት 
(60 ቀናቶች) ነው። የሚከተሉት ስራዎችን 
ይጠቀልላል። አሁን ያለው የምርጫ ቦርድ 
በዲሞክራሲ ጥቅል ሕግ መሰረት መ) 
የሕዝቡ ተወካዮች ስራውን ይጀምራል። 
ይህንን ተግባር ለማከናወን የሚፈጀው አራት 
ወራት (120 ቀናቶች) ነው። የሚከተሉት 
ስራዎችን ይጠቀልላል። የተመረጡት 
የሕዝቡ ተወካዮች በሶስት ወይም በአራት 
ንዑሳን ቡድኖች ለምሳሌ ፖለቲካውን፤ 
ምጣኔ ሃብቱን እንዲሁም ሕገ-መንግስቱን 
ወዘተ ንዑሳን ቡድኖች፤ በመከፋፈል ስራውን 
ይሰሩታል። ፩) የፖለቲካው ንዑስ ቡድን 
የተለያዩ የውይይት መድረኮችን ያዘጋጃሉ። 
የፖለቲካው ንዑስ ቡድን የሚከተሉት 
ስራዎችን ያከናውናል። ፪) የምጣኔ ሃብት 
ንዑስ ቡድን የምጣኔ ሃብት ንዑስ ቡድን 
የሚከተሉት ስራዎችን ያከናውናል። ፫) 
ሕገ መንግሥት አርቃቂ ንዑስ ቡድን የሕገ 
መንግሥቱ አርቃቂ ንዑስ ቡድን የሚከተሉት 
ስራዎችን ያከናውናል። ፬) ሌሎች አስፈላጊ 
የሆኑ ንዑሳን ክፍሎች ለምሳሌ እንደ ሕዝባዊ 
እርቅ ሆነ ሌላች ንዑሳን ኮሚቴዎች እንደ 
አስፈላጊነቱ ይቋቋማል። ሰ) ሕዝባዊ ምርጫ 
ይህንን ተግባር ለማከናወን የሚፈጀው ሦስት 
ወራት (90 ቀናቶች) ነው። የሚከተሉት 
ስራዎችን ይጠቀልላል። ምርጫው የሽግግር 
ጊዜ ስለሆነ በሦስት ደረጃ ይካሄዳል። 
የፖለቲካ ፓርቲዎች የሕዝቡ ተወካዮች 
ባወጡት ህግ መሰረት ይመሰረታሉ፤ 
ይመዘገባሉ፤ በየደረጃው በሚያገኙት ነጥብ 
መሰረት ይዋሃዳሉ። ምርጫው በሦስት ደረጃ 
ይካሄዳል። 1) በወረዳ ደረጃ፤ አንድ ወር (30 
ቀናቶች) 2) በአውራጃ ደረጃ፤ (30 ቀናቶች) 3) 
በአገራዊ ደረጃ፤ (30 ቀናቶች) ረ) የዲሞክራሲ 
ሽግግር ወቅት ፍፃሜ ይህ የመጨረሻው 
ደረጃ ሲሆን ፍፃሜው የሚጠቃለለው 
ማጠቃለያና ጥሪ የዲሞክራሲ ለውጥ (Re-
form) ፅንሰ ሃሳብ አሁን ያለው የኢህዴግ 
አስተዳደር ባለው ሕግ ላይ አዳዲስ ሕጎችን 
እያወጣ የአገሪቱን የአስተዳደር አቅጣጫ 
(በፖለቲካ፤ ምጣኔ ሃብትና ህገ-መንግሥት) 
መለወጥ ነው። ፍኖተ ካርታም ነድፎ 
መንቀሳቀስ የሰላማዊ ትግል አንደኛው ስልት 
ነው። ከዚህ በኋላ ግን ሕዝቡ ፍኖተ ካርታ 
ነድፎ ለመንግሥት በማቅረብ ተጠያቂነትን 
ማጠናከር ይኖርበታል። ይህንንም በገፅ 4 
ላይ የተነደፈው ፍኖተ ካርታን እንደ ምሳሌ 
በመውሰድ ሕዝቡ ባገኘው መንገድ ሁሉ 
ማለትም በስብሰባ፤ በቴሌ ኮንፍረንስ ወይም 
በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች እንዲወያይበትና 
አንድ ወጥ የሰላማዊ ትግል ፍኖተ ካርታ 
እንዲዘጋጅ ለኢትዮጵያውያን ጥሪዬን 
በማክበር አቀርባለሁ። አስተያየት ወይም 
ጥያቄ ካሎት tayele@yahoo.com 

 (ከገጽ 19 የዞረ)  (ከገጽ 8 የዞረ)ፍኖተ ካርታ... የአዋሳ...
ረገድ ባለ ሙሉ ስልጣን የሆነው በደኢህዴን 
የሚመራው የደቡብ ክልል ምክር ቤት ነው፡፡
ይህ ምክርቤት ደግሞ በክልሉ የተነሱ የእርስበርስ 
ግጭቶችን እና መፈናቀሎችን (መስቃን እና 
ማረቆ፣ከፋ እና ከምባታ፣ጋሞ እና ጎፋ፣ጌዲኦ እና 
ጉጅ፣ጉራጌ እና ቀቤና) በማቀዛቀዝ እና በሃገሪቱ 
የታየውን ለውጥ እንዳይቀለበስ በማርጋቱ አጣዳፊ 
ስራ ላይ በተወጠረበት ሁኔታ የሲዳማ ልሂቃ 
ባስቀመጡት የ11/11/11 የጊዜ ወሰን የሲዳማ 
ክልልነትን ጉዳይ እልባት መስጠት አይችልም፡፡
ህገ-መንግስቱ ብሄረሰቦች ክልል የመሆን መብት 
እንዳላቸው ሲደነግግ እንደምርጫ ቦርድ እና 
የክልል ምክርቤቶች ባሉበት ተቋማዊ ቁመና 
ይህን ማድረግ ሲችሉ፣ከሁሉም በላይ ሃገሪቱ 
ህልውናዋን አደጋ ላይ በማይጥል የፖለቲካ 
መረጋጋት ውስጥ ስትሆን ነው፡፡ይህ ባልሆነበት 
ሁኔታ የክልል ጥያቄ ዕለቱኑ ካልተመለሰ ብሎ 
የሲዳማ ልሂቃን እና ጎረምሶች እንዳደረጉት ያለ 
የሰው ህይወት እና ንብረት የሚያጠፋ ብጥብጥ 
ውስጥ መግባት የሃገሪቱን ፌደራሊዝም ህልውና 
አደጋ ላይ መጣል ነው፡፡ ስለዚህ በአንቀፅ 48 
የተሰጠው ክልል የመሆን ህገመንግስትዊ መብት 
የሚከበረው ሃገር ስትኖር መሆኑ መረሳት 
የለበትም፡፡
የሲዳማ ልሂቃን ጥያቄ የሃገሪቱን ፌደራላዊ 
ስርዓት አደጋ ላይ የሚጥለው እንዴት ነው 
የሚለውን ወሳኝ ጥያቄ ማንሳት አስፈላጊ ነው::
የሲዳማ ልሂቃን አዋሳን ይዘን ክልል እንመሰርታለን 
ሲሉ በሚመጣው ምርጫ የሚወከሉበት፣“ክልል 
አሁኑኑ“ የሚሉትን የተጣደፈ ጥያቄያቸውንም 
የሚያስተናብር “ሲዓን“ የሚባል በምርጫ ቦርድ 
የተመዘገበ ፓርቲ ስላላቸው በመጭው ሃገራዊ 
ምርጫ ሊወከሉ ይችሉ ይሆናል፡፡ በአንፃሩ 
እነሱ አዋሳን ይዘን ክልል እንመሰርታለን ሲሉ 
የለፋባትን አዋሳ ከተማን በቀን በብርሃን መዘረፉ 
ያስቆጣው ሌላው የደቡብ ክልል ዞን የራሱን 
ክልል መመስረት እንደሚፈልግ ቁጣ ወለድ 
ጥያቄውን እያሰማ ይገኛል፡፡ የሃገሪቱን ፌደራላዊ 
ስርዓት አደጋ ላይ የሚጥለው ችግር የሚመጣው 
እዚህ ላይ ነው፡፡
ከሲዳማ ክልል በተጨማሪ ክልል ለመሆን 
የጠየቁ ዘጠኝ የደቡብ ክልል ዞኖች ክልል 
የሚሆኑት ከሃገራዊ ምርጫ በፊት ነው፡፡ 
ምክንያቱም ጥያቄያቸው ህገ-ወጥ በሆነ መንገድ 
በደቡብ ክልል ምክር ቤት ታፍኖ ቢያዝም 
ጥያቄያቸውን ከዞናቸው ወደ ክልል ምክርቤት 
የላኩበት ቀን ቆጥረው እነሱም የሲዳማ ልሂቃን 
እንዳደረጉት  የፌደራል መንግስትን እና የምርጫ 
ቦርድን ይሁንታ ሳንጠብቅ የራሳችንን ክልል 
እንመሰርታለን ብለው ሊነሱ ይችላሉ፡፡ በዚህ ጊዜ 
የሚፈጠረው ትርምስ በደኢህዴን እውቀት እና 
ጉልበት ይፈታል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው፡፡
ተዓምር ተፈጥሮ ክልል ጠያቂዎቹ የደቡብ ዞኖች 
ክልል መሆን ቢችሉ በመጭው ሃገራዊ ምርጫ 
የሚወከሉበት ፓርቲ የላቸውም፤ደኢህዴንንም 
አንፈልግም ብለው ነው ክልል መመስረት 
የተመኙት፡፡
በዚህ መሃል እነዚህ ህዝቦች በሃገራዊ ምርጫ 
የሚወከል የህዝብ ተወካይም ሆነ ክልሎቻቸውን 
የሚያስተዳድር ህጋዊ ፓርቲ ላይኖራቸው ነው፡
፡በውል የማይታወቅ አታጋይ ፓርቲ አላቸው 
ከተባለም ይህ ፓርቲ በምርጫ ቦርድ ተመዝግቦ 
በተቃረበው ሃገራዊ ምርጫ ለመወዳደር ህጉ 
የሚጠይቀው በቂ ጊዜ አይኖረውም፡፡ በዚህ 
መሃል የአስተዳደር እና የስልጣን ክፍተት 
በመፈጠሩ የዞኖቹ ህዝቦች ህልውናም ሆነ 
የአጠቃላይ የፌደራል ስርዓቱ ህልውና አደጋ 
ላይ ይወድቃል፡፡ስለዚህ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል 

ጠያቂ ልሂቃን ጉዳይ የሚያዝበት መንገድ እጅግ 
በጥንቃቄ የተሞላ መሆን አለበት፡፡
ይህ ካልሆነ አደጋው ብዙ ነው፡፡የመጀመሪያው 
አደጋ ደኢህዴን በደቡብ ክልል የተነሱትን 
ጥያቄዎች በተመለከተ ያሳያል የሚባለው ወጥ 
ያልሆነ አቋም ነው፡፡ባለፈው የድርጅቱ ጉባኤ 
የተሳተፉ የአይን እማኞች እንደሚናገሩት 
ደኢህዴን የሲዳማን የክልልነት ጥያቄ በሪፈረንደም 
ለመፍታት እና የሌሎችን ዞኖች ተመሳሳይ ጥያቄ 
በጥናት እፈታለሁ ሲል በግልፅ በጉባኤው ላይ 
እንዳስቀመጠ ነው፡፡ደኢህዴን ይህን ሊያደርግ 
እንደሚችል ጥርጣሬ ላይ የሚጥለው ተጨማሪ 
መረጃ ፓርቲው የሲዳማን ጥያቄ እስከ ምርጫ 
ቦርድ እንዲደርስ አድርጎ ሲያበቃ የሌሎችን ዞኖች 
ጥያቄ ከክልል ምክርቤት ማሳለፍ አለመቻሉ 
ነው፡፡ 
ይህ ልክ ያልሆነ አካሄድ ክልል ጠያቂዎችን ዞኖች 
ቁጣውስጥ ከትቶ የደቡብ ክልል ዞኖች በአመፅ 
ሲታመሱ እንዲከርሙ አድርጓል፡፡ ደኢህዴን 
ነገሩን መፍታት ካለበት ሁሉንም በአንድ አይን 
አይቶ እንጅ ይበልጥ ለረበሸ የበለጠ ጥቅም 
የሚያስገኝ የፈሪ ውሳኔ መወሰን የለበትም፡፡  
ሁለተኛው አደጋ ክልል የጠየቁት አስሩ ዞኖች 
ተኣምር ተፈጥሮ በፈለጉት ሰዓት ክልልነትን 
ህልውና ቢያገኙ እንኳን በመጭው ሃገራዊ 
ምርጫ በየትኛው ፓርቲ ተወክለው የህግ አውጭ 
የሆነው ፓርላማ ውስጥ ሊገቡ እና አዲስ በፈጠሩ 
ክልል መንግስት ሊመሰርቱ እንደሆነ የታሰበበት 
አይመስልም፡፡ይህ በቅጡ ያልታሰበበት ትልቅ 
አደጋ የደቡብ ክልልን ህዝብ ከመላው ከሃገሪቱ 
የመንግስት ስርዓት የሚነጥል እጅግ አደገኛ 
ነገር ነው፡፡የሃገሪቱን የፌደራል ስርዓትም ሆነ 
ሃገራዊ አንድነት የማፍረስ አቅም ያለው ግን 
ደግሞ በውል ያልተጤነ አደጋ ነው፡፡ይህን አደጋ 
ለማስቀረት የደቡብ ክልል ምክርቤት መጭው 
ሃገራዊ ምርጫ አስኪደረግ ድረስ  በክልሉ 
በሚነሱ የክልልነት ጥያቄዎች ላይ አጠቃላይ 
እግድ መጣል ይኖርበታል፡፡
ሶስተኛው  ችግር ክልል የጠየቁቱ የደቡብ ክልል 
ዞኖች በተዓምር የክልልነት ህልውና ቢያገኙ 
ክልልነት ያልጠየቁት የደቡብ ክልል ህዝቦች እጣ 
ፋንታ ምን ሊሆን ነው የሚለው ነገር የታሰበበት 
አይመስልም፡፡ ክልሉን ለረዥም ጊዜ ሲያስተዳድር 
የነበረው ደኢህዴን አስር ዞኖችን ካሰናበተ በኋላ 
ባለው ቅሪት አካሉ ያስተዳድራቸዋል ከተባለም 
ከወዲሁ ግልፅ መሆን አለበት፡፡
የደቡብ ክልል ለብዙ ክልሎች የሚሸነሸን ከሆነ 
በአዲሶቹ ክልሎች መካከል የሚነሱ የድንበር 
ውዝግቦች የማይቀሩ ናቸው፡፡ ለምሳሌ በሲዳማ 
እና በወላይታ ዞን መካከል ሎክ አባያ በሚባለው 
አካባቢ ላይ የቆየ የይገባኛል ጥያቄ አለ፡፡ ይህ 
የይገባኛል ጥያቄ በአቶ ኃ/ማርያም ደሳሰኝ 
አጋፋሪነት ወላይቶች የእኛነው የሚሉት ወደ 
አስራ ሶስት የሚጠጋ ወረዳ ለሲዳማ ተሰጥቷል 
ሲሉ ያማርራሉ፡፡ ይህ ለምሳሌ ተጠቀሰ እንጅ 
ሌሎች ዞኖችም ከአጎራባች ዞኖቻቸው ጋር 
የድንበር እና የተፈጥሮ ሃብት ውዝግብ ውስጥ 
መግባታቸው አይቀርም፡፡
ይህ ውዝግብ የሃገሪቱን ፖለቲካ ሳይፈትን 
መፍትሄ እንዲያገኝ ደግሞ ሃገራችን በተረጋጋ 
ፖለቲካ እና በጠንካራ መንግስት ስር መገኘት 
አለባት፡፡በብዙ ችግር የሚላጋው የዶ/ር አብይ 
መንግስት ደግሞ ተጠናክሮ የሃገሪቱን ፖለቲካ 
ያረጋጋ ዘንድ ጊዜ ያስፈልገዋልና ዛሬውኑ 
የክልል ጥያቄያችን መልስ ያግኝ የሚለውን 
ጥድፊያ በይደር ማቆየቱ አስፈላጊ ነው፡፡ይህን 
ለማለት ማዕከላዊው መንግስት በቂ ምክንያት 
አለው፤ክልል ጠያቂው የፖለቲካ ልሂቅም 
የጠየቅኩት ዛሬ ካልተፈፀመ ሞቼ እገኛለሁ ማለቱ 
ሃገር ፈርሳ ካላየሁ ከማለት ጋር እንደሚቀራረብ 
መረዳት አለበት፡፡    
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.21  ነሐሴ 2011

በበጥባጭ ወይፈኖች እየታመሰ 
ያለው የተቃውሞው በረት 

ወደ ገፅ 29 ዞሯል $

(ለተፎካካሪ ፓርቲዎች) 

ኢ
ህአዴግን ለመቃወም 
መነሻ ዓላማችሁ 
ምንድነው? የሥልጣን 
ጥማት እንቅልፍ 
ነስቷችሁ ወይስ የሕዝቡ 
ብሶት አንገብግቧችሁ? 
ትግላችሁ እንደ ኢህአዴግ 

በሥልጣን ሽፋንነት ለመገልገል ወይስ ሕዝቡን 
ለማገልገል? ከኢህአዴግ በተማራችሁት 
የሙስና ጥበብ የኑሮ ጎደሎአችሁን ለመሙላት 
ወይስ ኢህአዴግ ጎደሎ ያደረጋትን ሀገር 
ለማቅናት? ነፍሳችሁ የምትንሰፈሰፈው 
ምን አጥታ ነው? ሥልጣን ወይም የሀገር 
ሉዓላዊነት መውደም? ነፃ ሆኖ የተፈጠረውን 
የኢትዮጵያን ሕዝብ ነጻነት ለማስጠበቅ ወይስ 
የተሰጠውን ነፃነት ለማቆርቆዝ? (የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ነፃ ሆኖ የተፈጠረ ሕዝብ ስለሆነ 
ነፃነትን የሚያጎናጽፈው አካል አያስፈልገውም፣ 
የተሰጠውን ነፃነት የሚያስጠብቅ እንጂ) 
በለስ ቀንቷችሁ የመሪነት ሥልጣንን 
ብትቀዳጁ፣ ኢትዮጵያ የምትመራበትን መንፈስ 
ታውቁታላችሁ ወይስ ሥልጣን ስለፈለጋችሁ 
ብቻ ነው እንዲሁ የምትንቦጫረቁት? 
የቱ ጋ እንደሆናችሁ ራሳችሁን ፈትሹ! 
መንገዳችሁ የተቃና ይሆን ዘንድ አካሄዳችሁን 
የተስተካከለ ከሆነ እናንተ ብቻ ሳይሆን 
የምትታገሉት ከእናንተ በላይ የሚታገልላችሁ 
ሕዝቡና ሌላ ኃያል ኃይል አለ፣ የኢትዮጵያን 
መንፈስ መረዳት ከዚህ ይጀምራል፡፡ 
አፄ ምኒልክ በአድዋ ሰማይ ሥር የኢትዮጵያንና 
የኩሩ ሕዝቦቿን ነፃነት ያስጠበቁትና እምዬ 
ኢትዮጵያ በአፍሪካ ምድር የነፃነት ተምሳሌት 
ሆና እንድትቀጥል ያስቻሏት “ዘመናዊ” 
የሚባለውን ሰው ሰራሽ የጦር መሳሪያ ስለታጠቁ 
ብቻ አይደለም፤ በሰው ሰራሽ የጦር መሳሪያ 
ሊወጋ ቀርቶ ሊታይ ሊዳሰስ የማይችለውን 
የኢትዮጵያን ረቂቅ መንፈስ ስለታጠቁ እንጂ፡፡ 
የሰማኒያ ምናምን ደመ-ነፍሳዊ ፓርቲ 
ቢቋቋም ከቁጥር መብዛት የዘለለ ትርጉም 
አይኖረውም፤ ትርጉም የሚኖረወ ትርጉም 
ያለው ሥራ ስትሰሩና ክፍተትን ለመሙላት 
የሚያስችላችሁን ስትራቴጂካዊ የሆነ ጠንካራ 
አቋም ስታሳዩ ነው፡፡ 
ጤናማ መሪ ቢገኝ በእናት ኢትዮጵያችን ሊሞሉና 
ሊስተካከሉ የሚገባቸው ዘርፈ-ብዙ ክፍተቶች 
አሉ፤ ነገር ግን እነዚህን አያሌ ክፍተቶች ፈትሾ፣ 
መነሻ ችግሮቻቸውን ከነመፍትሄዎቻቸው 
ያስተነተነና ጤናማ መስመር ለማስያዝ ወገቡን 
ታጥቆ የተነሳ፣ ጠንካራ አቋም ያለው ተቃዋሚ 
ፓርቲ ማየት የሰማይ ያህል ርቆብናል፡፡ ነጋ 
ጠባ የኢህአዴግን ጥፋት እየተከተላችሁ ብቻ 
በየጎዳናው በየመገናኛ ብዙኃኑ የምረጡኝ 
ስብከታችሁን ማስተጋባት ብቻውን የት 
ያደርሳል? የኢህዴግን ልማት (ብልጭ ድርግም 

የሚለው ቁሳዊ ብቻ ቢሆንም ቅሉ) መደገፍና 
ጥፋቱን እየተከታተላችሁነ ማረም የሚገባውን 
እንዲያርም ማድረግ አንድ በጎ ጎን ነው፤ 
በቂ ግን አይደለም፡፡ የኢህአዴግን ጥፋት በቻ 
እያነፈነፋችሁ በአገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ 
እንደገደል ማሚቶ ማስተጋባታችሁ፣ የመሪነት 
ካር ያሰጣችኋል ማለት ቅዠት ይሆናል፡፡ 
ይህ ማለት እኮ ከኢህአዴግ የተለየ አስተሳሰብ 
እያሰባችሁ አይደለም ማለት ነው፡፡ የተለየ 
አስተሳሰብና አቋም ከአላሳያችሁን ደግሞ 
እናንተን አምኖ፣ አይደለም በሀገር መሪነት ደረጃ 
ለመምረጥ ቀርቶ አንድ ቤተሰብ ትመራላችሁ 
ብለን ለሚስትነት ወይም ለባልነት ለማጨትም 
መንፈሳችን ይሟሽሻል፡፡ የተለየ አስተሳሰብ 
ይዞ ያልመጣንና በተልፈሰፈሰ አቋም የተሸበበን 
ፓርቲ ሀገርን ይመራል ብሎ ማስረከብ “ትሻልን 
ሰድጄ ትብስን አመጣሁ” ወደሚል ስጋት 
ውስጥ ይዶለናልና ነው፡፡ 
እንደ ክፍተት ቆጥራችሁ ከማታነሥዋቸውና 
ትኩረት ከነፈጋችኋቸው አጀንዳዎች መካከል 
ጥቂቶችን ላንሳሳ- 
1. ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ አውሮፓንም፣ 
አሜሪካንም… ሳትከተል በራሷ መንገድ 
የምታድግበትን ተልዕኮ ማንገብ፣ 
2. የፋሲለደስ ቤተ-መንግሥት. የጀጎል 
ግንብ፣ አክሱም ኃውልት፣ የቅዱስ ላሊበላ 
ውቅር አብያተ-ክርስቲያናት… የተሰሩት 
በኢትዮጵያውያን ጠበብቶች መሆኑ ይታወቃል፡
፡ ይህ ጥበብ በአብዛኛው ተከትቦ የተቀመጠው 
በግእዝ ቋንቋ ነው፤ ስለሆነም ግእዝ ቋንቋን 
የቄሶችና የአንድ ሃይማኖት መገልገያ እንደሆነ 
ከሚታሰብ የጠበበ አስተሳሰብ አውጥቶ፣ 
ቢቻል ብሔራዊ ቋንቋ ማድረግ፣ ቢያንስ ግን 
በቋንቋው መሳሪያነት ተጽፈው የተቀመጡትን 
የሳይንስ፣ የጥበብ፣ የፍልስፍና፣ የሂሳብ፣ የሥነ 
ምሕንድስና… እውቀቶችን ለዚህና ለቀጣዩ 
ትውልድ ማስረከብ፣ (የጀርመን ዩኒቨርስቲዎች 
እና ሌሎች ሀገራት ግእዝ ቋንቋን እንደ አንድ 
የትምህርት ዘርፍ አድርገው እስከ ፒ.ኤች.ዲ 
ደረጃ የሚሰጡት ቋንቋውን ፈልገውት ነው 
ወይስ በቋንቋው መሳሪያነት የተከተቡትንና 
ድንቅ የሆኑ የጥበብ፣ የሳይንስ.. እውቀቶችን 
ለመበርበርና ለመጠቀም?) 
3. የዜጎችን ማሰቢያ ማሽን የሚያዝጉትን 
የአደገኛ ሱስ ማዕከላት (አሽሽ፣ ሽሻ፣ ጫት፣ 
ሲጋራ፣ ካናቢስ…) እና ከኢትዮጵያ መንፈስ 
ጋራ የማይስማማውንና የአመንዝራነት 
መፈልፈያ የሆነውን ሴተኛ (ወንደኛ?) አዳሪነት 
ከቅድስት ኢትዮጵያ ምድር ማጥፋት፡፡ 
4. መገናኛ ብዙኃኖቹን ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ 
አቀንቃኝነት ከማዋል ይልቅ፣ ኢትዮጵያን 
ከሌሎች ዓለማት ልዩ ከሚያደርጓት (ባህሏ፣ 
ሥርዐቷ፣ እምነቷ፣ ብቸኛ ፊደሎቿ፣ የዘመን 
አቆጣጠሯ…) ጀምሮ ማስተማሪያ፣ የእውቀት 

ዮሴፍ ልጅ ዮናታን

መፎካከሪያ (ideological debating) እና 
መዝናኛ ማዕከል ማድረግ፡፡ 
5. በውጭም በውስጥም የሚገኙ የኢትዮጵያ 
ምሁራንና አሰባስቦ በሀገራችን ከርሰ-ምድና ገፀ-
ምድር የሚገኙ ሀብቶቻችንን ጥቅም ላይ ማዋል 
የሚያስችለውን መንገድ እንዲዘይዱ ማድረግ፡፡ 
6. የዜጎች አስተሳሰብ ከሀገሪቱ ውጫዊና 
ውስጣዊ የምድሯ ሀብቶች ጋራ የሚቆራኝበትን 
ስልት መቀየስ፡፡ 
7. የአውሮፓና የአሜሪካ “የምስጢር ማኅበራት” 
እኩይ ዓላማ በየትኛውም መንገድ ወደ ቅድስት 
ሀገራችን እንዳይገባ በሮችን ለመዝጋት ጠንካራና 
የማያወላዳ አቋም መያዝ… 
8. የሀብት መነጣጠቅን እደ ሕግ መቁጠር 
የተጠናወተውና የቡርዣ ሥርዓት የሆነው  
የካፒታሊዝም ጉዳይ ምንድነው እያደረገን ያለው፣ 
በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የሀገራችንን ገበሬዎች 
ርስት አልባ እንዲሆኑ እያስገደደ አይደለም? 
ጥቂት ባለ-ሀብቶችን ጌታ፣ ሚሊዮኖችን ደግሞ 
ባሪያ አድርጎ የጭንቀት ሰለባ ሆነን እንድንኖር 
እያስገደደን አይደለም? አጭበርብሮ መኖርን 
እንደ ስልጣኔ፣ በሀቅ መኖርን ደግሞ እንደ 
ቀርፋፋነት እያስቆጠረ ምግባረ-ብልሸ የሆነ 
ትውልድ እንዲበራከት እያደረገ አይደለም? 
የብዙ መልካም ተግባራት አባት የሆነውን 
የሰብዓዊነት አስተሳሰብ ከአደር-አደር እየገፈፈ 
ራቁታችንን እያስቀረን አይደለም? ይህ 
ገንዘብን ከመገልገያነት አልፎ ወደ አምላኪነት 
እያሸጋገረን ያለው የካፒታሊዝም ሥርዐት 
በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያችንን መልካም 
ገፅታዎች (አብሮ መብላትን፣ መደማመጥን፣ 
መከባበርን፣ ለተቸገረ መርዳትን…) እያጠለሸ 
ማንነታችንን ማጉደፉ ሊያሳስበን አይገባም? 
“የካፒታሊዝም ሥርዐት ፉክክርን በማንገሥ 
የፈጠራ ችሎታን ለማነቃቃትና የንግድ 
ውድድርን ለማጧጧፍ ዐይነተኛ መሳሪያ ነው” 
በሚል ሽፋን ከተቀበላችሁት፣ አሁን እየታየ 
ባለው የአፈፃፀም መንገድ መቀጠሉ አግባብ 
ነው ወይስ የአፈፃፀም ሂደቱ እንዴት መሆን 
እንዳለበት የተለየ አቋም አላችሁ? 
9. የእውቀት ጥይት እየከሸፈ ያለበት 
ጊዜ ላይ መሆናችንን የምትገነዘቡ ይመስለኛል፣ 
የእውቀት ክርክር ማንሳት የሞተ ዘመድ 
እንደማሳት የሚቆጠርበት ደረጃ ላይ የደረስንም 
ይመስለኛል፡፡ ወጣቱ ትውልድ ታሪኩን፣ 
ባህሉን፣ ማንነቱን፣ እንዳያውቅ አውቆም ከሆድ 
የዘለለ ጥያቄ እንዳያነሳ አቆርቋዥ ስልቶች 
እየተቀነባበሩ እንደሆነ መገንዘብ የሚያዳግታችሁ 
አይመስለኝም፡፡ ያለፉት አባቶች የሰሩትን 
አይረሴና መሳጭ ታሪክ ለአዲሱ ትውልድ 
ማውሳት፣ “የያዝነውን ሥልጣንና ጥቅም 



26

 ቅፅ. 1 - ቁ.21  ነሐሴ 2011

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 (ከገጽ 20 የዞረ)
አደገኛው ...
ከነጭራሹ ዘሏቸዋል፡፡ አብዝቶ የሚያስገርመው 
ግን ዘጠኙን ክልሎች ራሳቸውን በወጉ አጥርቶ 
ሳያዋቅር በነዚሁ ክልሎች ውስጥ የተካተቱት 
ሌሎች ህዳጣን ብሄሮች፣ ብሄረ-ሰቦች ወይም 
ህዝቦች እንደገና በማናቸውም ጊዜ የየራሳቸውን 
ክልል መመስረት ቢያስፈልጋቸው እንኳ ይኸው 
መብት ሳይቀር ከወዲሁ እንደተረጋገጠላቸው 
ሌላ ደላይና ሸንጋይ ንኡስ አንቀጽ በተጨማሪነት 
በማካተት ሀገሪቱን እስከወዲያኛው በመገነጣጠሉ 
አደገኛና ዘላቂ ፕሮጀክት አጥብቆ የገፋበት ሆኖ 
መታየቱ ነው፡፡ የራስን እድል በራስ በመወሰን 
ስም ይህንኑ መብት ገቢራዊ ለማድረግ እንዲቻል 
አስቀድሞ በተቋቋመ በየትኛውም ክልል ውስጥ 
የሚኖር ማናቸውም ብሄር፣ ብሄረ-ሰብ ወይም 
ህዝብ የራሱን አዲስ ክልል የመመስረት መብቱን 
በስራ ላይ የሚያውልባቸው ዋና ዋና መስፈርቶች 
ደግሞ በዚሁ ሸፋፋ ህገ-መንግስት አንቀጽ 47 
ንኡስ አንቀጽ (3) ድንጋጌ ስር ተዘርዝረው 
እናገኛቸዋለን፡፡ ሀ. አዲስ ክልል የመመስረት 
ጥያቄና አቀራረቡ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት 
‘ብሄር’፣ ‘ብሄረ-ሰብ’ና ‘ህዝብ’ የሚሉትን የተለያዩ 
ቃላት የሚጠቀምባቸው እንዲያው በደመ-ነፍስ 
ነው ቢባል መሳሳት አይሆንም፡፡ ሌላው ቀርቶ 
አንደኛውን ከሌላው የሚለይበት ይህ ነው የሚባል 
አስተማማኝ መለኪያ እንኳ የለውም፡፡ ይህ 
ቁልፍ ችግር ከመነሻው ሳይፈታ ነው እንግዲህ 
በአንድ ክልል ውስጥ ራሱን ችሎና መሬት ነክሶ 
የሚኖር ማናቸውም ብሄር፣ ብሄረ-ሰብ ወይም 
ህዝብ የራሱን ክልል ለመመስረት ይፈቀድለት 
ዘንድ ለታቀፈበት ክልል ምክር ቤት በጽሁፍ 
ጥያቄ የማቅረብ መብት እንዳለው በዘፈቀደ 
የተደነገገው፡፡ እንደ ሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 47 
ንኡስ አንቀጽ (3) ፊደል ተራ ቁጥር ሀ. ድንጋጌ 
ከሆነ የተባለው ጥያቄ ወደክልሉ ምክር ቤት 
መተላለፍ ያለበት በቅድሚያ ለአነሳሹ ብኄር፣ 
ብኄረ-ሰብ ወይም ህዝብ ምክር ቤት በተዋረድ 
ቀርቦ በይፋ ከተመከረበትና በዚሁ የበታች ሸንጎ 
አባላት ሁለት-ሶስተኛ ድምጽ ድጋፍ ተቀባይነት 
ያገኘ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ይሆናል፡፡ በሌላ 
አነጋገር የራሱ የበታች ምክር ቤት የሌለው ወይም 
ይህንኑ ምክር ቤት ያላቋቋመ ብሄር፣ ብሄረ-ሰብ 
ወይም ህዝብ ቢኖር እንዲህ ያለ ጥያቄ ማቅረብ 
አይቻለውም ማለት ነው፡፡ ያም ሆኖ የክልል 
ምስረታ ጥያቄውን በግለሰብ ወይም በቡድን ደረጃ 
ጉዳዩ ለሚመለከተው ብሄር፣ ብሄረ-ሰብ ወይም 
ህዝብ ምክር ቤት የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራና 
አስተያየት በቀጥታ ስለሚያቀርበው አካል ማንነት 
ሕገ-መንግሥቱ በግልጽ አይናገርም፡፡ ይኸው 
ጉዳይ በመጠኑም ቢሆን ተብራርቶ የምናገኘው 
ሕገ-መንግሥቱ ከጸደቀ ከስድስት ዓመት በኋላ 
የፌደሬሽን ምክር ቤትን ለማጠናከርና ስልጣንና 
ተግባራቱን ለመዘርዘር ታስቦ በወጣው አዋጅ 
ቁጥር 251/1993 ዓ.ም አንቀጽ 21 ንኡስ 
አንቀጽ (1) ላይ ነው፡፡ በተጠቀሰው የአዋጁ ስነ-
ስርአታዊ ድንጋጌ መሰረት የክልል ምስረታን 
ጨምሮ የራስን እድል በራስ የመወሰን 
መብትን አስመልክቶ የሚነሳ ማናቸውም ጥያቄ 
የሚቀርብበት ጽሁፍ የጥያቄውን ይዘት በዝርዝር 
የሚያሳይና ጥያቄው እውነትም የነዋሪው ህዝብ 
ወይም የብሄር–ብሄረ-ሰቡ መሆኑን ለመገመት 
ያመች ዘንድ እንዳስፈላጊነቱ ከነዋሪው ህዝብ 
ወይም ከብሄር-ብሄረ-ሰቡ አባላት መካከል 
ቢያንስ አምስት ከመቶ የሚሆኑትን ወገኖች ስም 
ዝርዝር፣ ፊርማና ቋሚ አድራሻ የያዘ ወይም 
እንዳስፈላጊነቱ ጥያቄውን ባቀረበው የመስተዳድር 
አካል ባለስልጣን የተፈረመና ማህተም ያረፈበት 
መሆን ይገባዋል፡፡ እዚህ ላይ ‘ነዋሪው ህዝብ’ና 

‘የብሄር-ብሄረ-ሰብ አባላት’ የሚሉት ሀረጎች 
እየተወያየንበት ባለው አዋጅ ውስጥ የተቀመጡት 
በአማራጭነት እንጂ በጣምራ ቅድመ-ሁኔታነት 
አለመሆኑን ስንመለከት የክልል ምስረታ ጥያቄን 
አግባብ ካለው ብሄር ወይም ብሄረ-ሰብ አባላት 
ውጭ ያሉ ወይም ከነርሱ ጋር ተቀላቅለው 
የሚኖሩ ሌሎች ዜጎች ጭምር የአምስት ከመቶ 
መስፈርትን አሟልተው እስከተገኙ ድረስ 
የማንቀሳቀስ እድል ጨርሶ እንዳልተነፈጋቸው 
እንረዳ ይሆናል፡፡ ሆኖም በመጠኑም ቢሆን 
ተስፋፍቶ የተቀረጸ የሚመስለው ይኸው 
የማስፈጸሚያ ድንጋጌ ከሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 
39ና አንቀጽ 47 ድንጋጌዎች ጋር ተጣምሮ 
ሲነበብ ራሱን ሕገ-መንግሥቱን የተከተለ ነው 
ለማለት ያዳግታል፡፡ በመሰረቱ የሕገ-መንግሥቱ 
ገዢ ፍላጎት ክልል እመሰርታለሁ የሚለውን 
ብሄር ወይም -ብሄረ-ሰብ አባላት እንጂ ከነርሱ 
ውጭ ያሉ ወይም አብረዋቸው የሚኖሩ ሌሎች 
ዜጎችን ጥያቄ ማስተናገድ ወይም የነርሱን የልብ 
ትርታ ማዳመጥ አይደለም፡፡ እንዲያም ሆኖ 
ታዲያ አንድን የአፍ መፍቻ ቋንቋ በመናገራቸው 
ወይም በሆነ ዘውግ ስም ተዘጋጅቶ በተሰጣቸው 
የመንደር ነዋሪነት መታወቂያ ካልሆነ በስተቀር 
የጥያቄ አቅራቢውን ብሄር-ብሄረ-ሰብ አባላት 
ማንነት እንዴት ባለ ምትሃታዊ ዘዴ አጥርቶ 
መለየትና መመዝገብ እንደሚቻል ግልጽ 
አይደለም፡፡
 ለ. የክልሉ ምክር ቤት ሀላፊነት ጥያቄው 
በጽሁፍ የቀረበለት ክልል-አቀፍ ምክር ቤት 
ይኸው ጥያቄ ከደረሰበት እለት አንስቶ በአንድ 
ዓመት ጊዜ ውስጥ ጥያቄውን ላቀረበው ብሄር፣ 
ብሄረ-ሰብ ወይም ህዝብ ህዝበ-ውሳኔ የማደራጀት 
ሀላፊነት ተጥሎበታል፡፡ በርግጥ የተጠቀሰውን 
ህዝበ-ውሳኔ ምክር ቤቱ እንደሚያደራጀው በሕገ-
መንግሥቱ ይደንገግ እንጂ ወደ መሬት አውርዶ 
የሚያስፈጽመው ቴክኒካዊ ባለአደራ ብሄራዊ 
የምርጫ ቦርድ እንደሆነ ጥርጥር የለውም፡
፡ እዚህ ላይ ሕገ-መንግሥቱ ያለበቂ ቅድመ-
ጥንቃቄ ‘ህዝበ-ውሳኔ’ ሲል የሚገልጸው ‘refer-
endum’ የሚለውን የእንግሊዝኛ ቃል በአማርኛ 
ቋንቋ አቻው ለመተካት በማሰብ እንደሆነ 
እረዳለሁ፡፡ ይህ ግን ትክክል አይደለም፡፡ እንዲያ 
ከሆነም ‘ውሳኔ-ህዝብ’ ወይም ‘የህዝብ ውሳኔ’ 
እንጂ ‘ህዝበ-ውሳኔ’ ብሎ ነገር የለምና የተወላገደ 
አተረጓጎም ስለመሆኑ እግረ-መንገዴን ለመጠቆም 
እወዳለሁ፡፡ Black’sLaw ከተሰኘው የሕግ 
መዝገበ-ቃላት ለመገንዘብ እንደሚቻለው ይኸው 
ቃል በስራ ላይ የሚውለው አንድ የተወሰነ 
ህዝብ ወይም ክፍለ-ህዝብ እንደህገ-መንግስታዊ 
ጉዳይ ባለ አንድ ታላቅ ህዝባዊ ኩነት ላይ በነቂስ 
ወጥቶ የነፍስ-ወከፍ ድምጹን በመስጠት ውሳኔ 
የሚያሳልፍበትን ሂደት ወይም የሚደረገውን 
ምርጫ ለመግለጽ ነው፡፡ Brian A, Garner እንደ 
ፈረንጆቹ ዘመን አቆጣጠር በ1999 ያዘጋጀውን 
የዚህኑ መዝገበ-ቃላት ሰባተኛ እትም በዋቢነት 
ይመለከቷል፡፡ “Referendum is the process 
of referring a state legislative act, a state 
constitutional amendment, or an import-
ant public issue to the people for final 
approval by popular vote or the vote tak-
en by this method”. 
ሐ. በህዝበ-ውሳኔው የሚሳተፈው ማነው? 
እንግዲህ የክልል ምስረታ ጥያቄው ተቀባይነት 
አግኝቶ የተባለው ህዝበ-ውሳኔ ቢደራጅ የድምጽ 
ሰጪዎች ማንነት በወጉ ተለይቶ ከወዲሁ 
መታወቅ ቁልፍና አከራካሪነት የሌለው ጉዳይ 
ነው፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ ረገድ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-
መንግሥትም ሆነ የማስፈጸሚያ አዋጁ ዝርዝር 
ድንጋጌዎች አንዳች ፍንጭ አይሰጡም፡፡ አንድ 
ነገር ግን በጣም ግልጽ ነው፡፡ ከጅምሩ ግለሰቦች 

ወይም ቡድኖች ሕጉ የሚጠይቀውን የአምስት 
ከመቶ መስፈርት አሟልተው ያንቀሳቅሱት እንጂ 
ማናቸውንም የክልል ምስረታ ጥያቄ ለታቀፈበት 
ክልል ምክር ቤት በፅሁፍ የማቅረብ መብት 
ያለው በዚያ ክልል ውስጥ የሚኖር ብሄር፣ 
ብሄረ-ሰብ ወይም ህዝብ መሆኑ አስቀድሞ 
የተደነገገ በመሆኑ ይህንኑ በስራ ላይ ለማዋል 
በሚደራጀው ህዝበ-ውሳኔ የመመዝገብና ድምፅ 
የመስጠት መብት የሚኖራቸው የዚያ ብሄር፣ 
ብሄረ-ሰብ ወይም ህዝብ አባላት ብቻ ስለመሆናቸው 
እምብዛም ልንከራከር አንችልም፡፡ ይህንኑ ኩነት 
ተከትሎ እንደ አዲስ የሚፈጠረው ክልል በዚያ 
ህዝበ-ውሳኔ ተሳታፊ በሚሆነው ብሄር፣ ብሄረ-
ሰብ ወይም ህዝብ አባላት የአብላጫ ድምጽ 
ተደግፎ እንዲቋቋም ከተደረገ ሌላ ተጨማሪ 
ጥያቄ ማቅረብ ሳያስፈልገው በቀጥታ የፌደሬሽኑ 
አባል እንደሚሆን የተተነበየለት በመሆኑ እምዬ 
ኢትዮጵያ ከስንት ቦታ የመሸንሸንና ክፉውን 
ያርቀውና ከነጭራሹ የመበታተን እጣ ሊገጥማት 
እንደሚችል ከወዲሁ ለመገመት አይከብድም፡፡ 
ለምሳሌ የሲዳማ ብሄር በቅርቡ እንደተረዳነው 
ከአምስት ወራት በኋላ በብሄራዊ ምርጫ ቦርድ 
አማካኝነት ይዘጋጅለታል የተባለው ህዝበ-ውሳኔ 
ተሳክቶለት የሚካሄድ ቢሆን ‘ሲዳማ ክልል ይሁን 
ወይም አይሁን?’ ብሎ ለመወሰን በነቂስ ወጥተው 
የሚመዘገቡትና ድምጻቸውን በአወንታዊም ሆነ 
በአሉታዊ መንገድ የሚሰጡት ሲዳማዎች ብቻ 
ይሆናሉ ማለት ነው፡፡ በርግጥም የሕገ-መንግሥቱ 
አንቀጽ 47 ንኡስ አንቀጽ (2) ፊደል ተራ ቁጥር 
ሐ. ድንጋጌ የሚነግረን ይህንኑ ሀቅ ነው፡፡ 
አዳጋቹ ነገር ሲዳማ ውስጥ ከሲዳማ ብሄር ጋር 
ተቀላቅለው መኖር ብቻ ሳይሆን በአንዳንድ የዞኑ 
አካባቢዎች በቁጥር የሚልቁ የሌላ ብሄር ወይም 
ብሄረ-ሰብ ተወላጆች መገኘታቸውና በእንደዚህ 
ያለው ህዝባዊ ኩነት የነርሱ ድምጽ ሊሰማ 
የሚችልበት እድል የሌለ መሆኑ ነው፡፡ እንግዲህ 
ይህንን አይነቱን ግዙፍ ሕገ-መንግሥታዊ ህጸጽ 
ሳያርሙ ዘጠኙም ክልሎች ያረገዟቸውን 
ትላልቅና ትናንሽ ብሄሮች፣ ብሄረ-ሰቦችና ህዝቦች 
በገዛ አባሎቻቸው የአብላጫ ድምጽ ድጋፍ ብቻ 
ከዛሬ ጀምሮ ክልል ሆናችኋል እያሉ ለማወጅ 
መንደርደሩ የዜጎችን ዘላቂ አብሮ የመኖር እሴት 
መናድና ጠባብ ፍላጎት ያላቸው ቡድኖች አለን 
የሚሉትን ሕገ-መንግሥታዊ መብት በማስከበር 
ስም ሀገራዊ አንድነትን ማፍረስ ይሆናል፡፡ 
ማንም እንደሚያስታውሰው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት 
ትግራይ (ህ.ወ.ሀ.ት) እስከዛሬም ድረስ ጭንብሉ 
ሆኖ በዘለቀው በኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ 
ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ) አማካኝነት 
ሀገሪቱን በተቆጣጠረ ማግስት ከተገቢው በላይ 
ተረባርቦ ባስጸደቀው የኢ.ፌ.ደ.ሪ ሕገ-መንግሥት 
ውስጥ በተለይ የአንቀጽ 39ና አንቀጽ 47 
ድንጋጌዎችን እስከማካተት የደረሰው ለሁለት 
አበይት አላማዎች ነበር፡፡ አንደኛው በመሬት ላይ 
አስቀድሞ የተከናወነ ቢሆንም የቀድሞዋን 
የኤርትራን ክፍለ-ግዛት ከኢትዮጵያ መገንጠል 
ቅቡልነትና ሕጋዊ ሽፋን ለመስጠት ሲሆን 
ሁለተኛው ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩ 
ሌሎች ብሄሮች፣ ብሄረ-ሰቦችና ህዝቦች የራስን 
እድል በራስ የመወሰን መብት ይከበርልን ስም 
ዘላቂ የትርምስ አጀንዳ ሰጥቶ የወደፊቷንና 
የታላቋን ትግራይ ሪፓብሊክ ምስረታ መጻኢና 
ድንቅ ፕሮጀክት ከወዲሁ ለማመላከትና 
የምስረታዋን ራእይ ለማቀላጠፍ ነበር፡፡ በአንድ 
አገር ውስጥ የሚኖሩ ማህበረ-ሰቦችና ሌሎች 
ህዳጣን ቡድኖች በተፈጥሮ ያላቸው የራስን 
እድል በራስ የመወሰን መብት አከባበር ጥያቄ 
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ለአለም-አቀፍ ሕግ ያን ያህል እንግዳ ነገር 
አይደለም፡፡ ሀገራችን ኢትዮጵያ ጭምር ተቀብላ 
ያጸደቀችውና እነሆ ደጋግመን አበሳውን 
በምናሳየው ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 9. ንኡስ 
አንቀጽ (4) መሰረት የብሄራዊ ሕጎቿ ስርአት 
ክፍልና አካል ያደረገችው የ1966ቱ አለም-አቀፍ 
የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳን ውል 
በአንቀጽ 27 ስር የሚከተለውን ደንግጎ 
እናገኘዋለን፡- “In those States, in which eth-
nic, religious or linguistic minorities exist, 
persons belonging to such minorities 
shall not be denied the right, in commu-
nity with the other members of their 
group, to enjoy their own culture, to pro-
fess and practise their own religion, or to 
use their own language”. ወደአማርኛ 
ሲመለስ እንዲህ ይላል፡- የራሳቸው የሆነ ዘውጋዊ 
ወይም በሕገ-መንግሥታችን መጠሪያ ብሄረ-
ሰብአዊ፣ ሀይማኖታዊና የቋንቋ ማንነት ያላቸው 
የተለያዩ ቡድኖች በሚኖሩባቸው አገሮች በነዚሁ 
ቡድኖች የታቀፉ አባላት ከመሰሎቻቼው ጋር 
በመሰባሰብ ባህላዊ ስርአቶቻቸውን በአደባባይ 
እንዳይገልጹ ወይም እንዳይከውኑ፣ በአንድነት 
ሆነው አምልኮ እንዳይፈጽሙም ሆነ በአፍ 
መፍቻ ቋንቋቸው እንዳይጠቀሙ አይከለከሉም፡፡ 
በተጨማሪም ይኸው አለም-አቀፍ ስምምነት ገና 
በመክፈቻው አንቀጽ 1. ንኡስ አንቀጽ (1) ስር 
የሚከተለውን ደንግጓል፡- “All peoples have 
the right of self-determination. By virtue 
of that right, they freely determine their 
political status and freely pursue their 
economic, social and curtural develop-
ment”. እርሱንም እንዲህ ተርጉሜዋለሁ፡- 
ሕዝቦች ሁሉ የራሳቸውን እድል በራሳቸው 
የመወሰን መብት አላቸው፡፡ ከዚሁ በመነጨ 
ምክንያት የየራሳቸውን ፖለቲካዊ አቋም በነጻነት 
ሊወስኑና የፈለጉትን አይነት ምጣኔ-ሀብታዊ፣ 
ማህበራዊና ባህላዊ የልማት አቅጣጫ በራሳቸው 
ምርጫ የመከተል መብት አላቸው፡፡ ከዚህ አልፎ 
ሉአላዊነቱ በአለም-አቀፍ ሕግ መሰረት በተረጋገጠ 
በየትኛውም አገር ውስጥ የሚኖሩ ማህበረ-ሰቦች 
የራሳችን ድርሻ ነው የሚሉትን አካባቢ በራሳቸው 
ጊዜ ለብቻቸው እየከለሉ አብረዋቸው የሚኖሩትን 
ሌሎች ወገኖች በመጤነትና በባይታዋርነት 
የሚገፉበትና ሲያሻቸውም ነጻ ሀገር ሆነናል 
በማለት እየተገነጠሉ የሚወጡበት የዘፈቀደ 
ስርአት በአለም-አቀፍ ሕግ ውስጥ አልተደነገገም፣ 
ጨርሶ አይታወቅም፡፡ በብሄራዊ የሕግ ስርአቶች 
ደረጃም ቢሆን ለዚህ ያልተቀደሰ በገዛ ራስ 
የመከለልም ሆነ የመገንጠል መብት ሙሉና 
ያልተገደበ እውቅና የሚሰጠውና የሚንከባከበው 
የኢ.ፌ.ደ.ሪ ሕገ-መንግሥት ብቻ ነው ቢባል 
ከእውነታው እንደመራቅ አይቆጠርም፡፡ ቀድሞ 
ነገር መታጠርም ሆነ መገንጠል ወይም 
መገነጣጠል ከስነ-ሕግ እሳቤ በመብትነት 
ሊረጋገጥና ተፈላጊው ጥበቃ ሊደረግለት የሚገባ 
ነገር አይደለም፡፡ መብት እኮ በጠባዩ የሰው ልጅ 
በተፈጥሮ የተረጋገጠለትና የተሟላ ደስታን 
ለመሻት ሲል ይህንኑ ሊያከብርለት ወይም 
ሊያስከብርለት ከሚገባው አካል አጥብቆ 
የሚጠይቀው እንጂ ሌሎች ወገኖችን ወደ ጠርዝ 
ገፍቶ ለብቻው የሚሰለጥንበት ጉዳይ አይደለም፡፡ 
የሲዳማ የክልልነት ልምምድና የደ.ኢ.ህ.ዴ.ን 
ግራ መጋባት ለመሆኑ የሲዳማ ህዝብ ለምን፣ 
እንዴትና ከማን ነው የሚከለለው? የአቀንቃኞቹ 
ፍላጎት ሰምሮ ሲዳማ የራሱን ክልል ካበጀስ 
የጌዴዎ ብሄረ-ሰብ እንዴት ይሆን የሚተዳደረው? 
እርሱም በከማን አንሼ ሂሳብ ክልል ልሁን ይላል 
ወይስ አዲስ የሚፈጠረውን የሲዳማ ክልል 
ጨምሮ ከአጎራባች ክልሎች አንደኛውን 

በመምረጥ ይካለላል? እነዚህን ተደራራቢ 
ጥያቄዎች በመንተራስ በመጣጥፎቼ ውስጥ 
አዘውትሬ ባነሳቸው የማይሰለቹኝን ብልኋን 
መነኩሴ እማሆይ ትርፌን ሰሞኑን በለሆሳስ 
አወያይቻቸው ነበር፡፡ የመለሱልኝን ብነግራችሁ 
በሳቅ ፍንድት ነው የምትሉት፡፡ “አበስኩ ገበርኩ”፣ 
አሉ እማሆይ፣ በአንገታቸው ላይ የተንጠለጠለውን 
መቁጠሪያ በግራ እጃቸው ጣቶች ያለማቋረጥ 
እያፍተለተሉ፡፡ “መከለል አልከኝ ልጄ? መከለል 
እኮ መታጠር ነው፡፡ ቀድመው ለተከለሉትም 
ከልቤ አዝንላቸዋለሁ” ነበር ያሉኝ እማሆይ፡፡ 
የዛሬውን አያድርገውና ከደርግ ውድቀት ማግስት 
ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ፈጠርኳት በሚላት የሽግግር ወቅቷ 
ኢትዮጵያ የሲዳማ ብሄር ያኔ ይጎራበቱት 
የነበሩትንና እንደጌዲዮና ቡርጂ ያሉትን ብሄረ-
ሰቦች አቅፎ ክልል ስምንት በሚል የቁጥር 
መጠሪያ ተደራጅቶ እንደነበር እናስታውሳለን፡፡ 
እንግዲህ ምን ያህል እንደጠቀመው ባይታወቅም 
ይህ መነሻ ሬከርድ ከነበረው ዛሬ ሲዳማ ተመልሼ 
ልከለል ብሎ ቢነሳሳ እምብዛም ላይገርም ይችል 
ይሆናል፡፡ ይሁን እንጂ ጉዳዩን በፊት አውራሪነት 
የሚያንቀሳቅሱት አንዳንድ የብሄሩ ተወላጆችና 
አጃቢዎቻቼው ከሚንቀለቀለው እቶነ-እሳት በብዙ 
ማይሎች ርቀው በሚያስተጋቡት ከፋፋይ 
ፕሮፖጋንዳና ያለገደብ በሚረጩት የጥላቻ 
መርዝ ልክ መከለል በዛሬዋ ኢትዮጵያ ያን ያህል 
አንገብጋቢና የሚያጓጓ ነገር አይደለም፡፡ ጥያቄው 
በርግጥ የምልአተ-ህዝቡን ትክክለኛ ፍላጎት 
የሚያንጸባርቅ ስለመሆን አለመሆኑ ለመገመትም 
ቢሆን ሁለት ጊዜ ማሰብ በተገባ ነበር፡፡ ይህ በዚህ 
እንዳለ ከዘጠኙ ክልሎች አንዱ የሆነውንና ሲዳማ 
ጭምር የታቀፈበትን የደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረ-
ሰቦችና ህዝቦች ክልል በገዢነት ተረክቦ 
የሚያስተዳድረው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች 
ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ደ.ኢ.ህ.ዴ.ን) ለተራዘመ 
ጊዜ ማወዛገቡን በቀጠለው የሲዳማ ብሄር የክልል 
ነት ጥያቄ ላይ የወሰደው አቋም ሰፊ ብዥታና 
ግራ መጋባት ተስተውሎበታል፡፡ ‘እኛም ክልል 
እንሁን’ የሚሉ ተጣማሪ ብሄሮች፣ ብሄረ-ሰቦችና 
ህዝቦች ጉዳዩን በየአካባቢ ምክር ቤቶቻቸው 
እያስወሰኑ ንቅናቄው ሙሉ በሙሉ 
ለሚቆጣጠረው ክልል-አቀፍ ምክር ቤት 
ሲያቀርቧቸው የቆዩት ተመሳሳይ ጥያቄዎች 
መበራከት ክፉኛ ስለተገዳደረው የትኛውን 
ተቀብሎ የትኛውን እንደሚነፍግ በጉልህ ተስኖት 
ታይቷል፡፡ ይህንን በውል ለመረዳት የንቅናቄው 
ማእከላዊ ኮሚቴ ከዚህ ቀደም ባልተለመደ 
አኳኋን ለአስር ተከታታይ ቀናት ሲያካሂደው 
የሰነበተውን ውጥረት የነገሰበት ስብሰባ 
እንዳጠናቀቀ ሀምሌ 9 ቀን 2011 ዓ.ም 
ያወጣውንና ለህዝብ ያሰራጨውን ድርጅታዊ 
መግለጫ መመልከት ይበቃል፡፡ ስድስት አበይት 
ነጥቦችን በያዘው በዚህ የንቅናቄው የአቋም 
መግለጫ አራተኛ አንቀጽ ላይ የሚከተለውን 
አንኳር ነጥብ እናገኛለን፡- “በክልል የመደራጀት 
ጥያቄን በተመለከተ የህዝቦች ሕገ-መንግሥታዊ 
መብት መሆኑን ድርጅታችን ይገነዘባል፡፡ በክልል 
የመደራጀቱ ጥያቄ ሲነሳ የነበረው ከአንድ አካባቢ 
ብቻ ባይሆንም ጥያቄው በጥናት ላይ ተመስርቶ 
ምላሽ ማግኘት እንዳለበት ድርጅታችን በአስረኛ 
ጉባኤው በወሰደው አቋም መሰረት ህዝቡን 
ያሳተፈ ዝርዝር ጥናት ሲያካሂድ ቆይቷል፡፡ 
በጥናቱ የቀረቡትን አማራጮች በጥልቀት 
በመመርመርና የህዝቡን የጋራ ዘላቂ ጥቅም 
የሚያረጋግጠውን አማራጭ በመውሰድ የክልል 
አደረጃጀት ጥያቄዎች በሚመለሱበት አግባብ ላይ 
አቋም ተወስዷል፡፡ በክልላችን መላው ህዝብ 
ምክክርና ውይይት የሚያደርግበት ሆኖ በአንድ 
በኩል በጥናቱ የተገኘውን የክልሉን ህዝቦች 
አብሮ የመቀጠል ፍላጎት ባከበረ፣ በሌላ በኩል 

ደግሞ የጉባኤውን ውሳኔ ተግባራዊ በሚያደርግ 
መንገድና ኃላፊነት በተመላበት ሁኔታ የመምራት 
ግዴታውን ለመወጣት ማዕከላዊ ኮሚቴው 
ተስማምቷል”፡፡ እነሆ የመከለል ጥያቄ 
የሚያቀርብ ማናቸውም ብሄር፣ ብሄረ-ሰብ ወይም 
ህዝብ ጥያቄው በወቅቱ ባይመለስለት እንኳ 
ተዋረዱን ጠብቆ ቅሬታውን ለፌደሬሽን ምክር 
ቤት ያቀርባል እንጂ የራሱን ሀይል ወይም 
ጉልበት ያለአግባብ ተጠቅሞ የኔ ነው የሚለውን 
አካባቢ በክልልነት እንዲያውጅ በእናት ሕገ-
መንግሥቱም ሆነ በማስፈጸሚያ አዋጁ 
አልተፈቀደለትም፡፡ ይህንኑ የቀን ቅዠት 
ወደአደባባይ ወጥተው በስርአተ-አልበኝነት 
ገቢራዊ ያደርጉላቸው ዘንድ እጀቶዎችን በጭዳነት 
ያሰማሩ የጥፋት ሀይሎች ሀምሌ 11 ቀን 2011 
ዓ.ምና በተከታዮቹ ቀናት ለደረሰው የንጹሃን 
ወገኖቻችን ህይወት መቀጠፍ፣ የአካል መጉደልና 
የሀብት ውድመት የመብት ጥያቄ አንቀሳቃሾች 
ሳይሆኑ የወንጀል ተጠያቂዎች ናቸው፡፡ በደቡብ 
ክልል ፖሊስ መረጃ መሰረት እንኳ ከፍ ብሎ 
ከተጠቀሰው እለት አንስቶ በሀዋሳና በሌሎች 
የሲዳማ ዞን ከተሞች ውስጥ እጀቶዎች በዋነኝነት 
የመሩትን ሁከትና ግርግር ተከትሎ እስከ53 
የሚደርሱ ሰዎች የሞት አደጋ አጋጥሟቸዋል፡፡ 
በአካል የተጎዳውንም ሆነ በላቡ ጥሮና ግሮ 
ያፈራው ሀብትና ንብረት በእሳት ቃጠሎና 
በድንጋይ ውርጅብኝ የወደመበትን ወገንማ ቤቱ 
ይቁጠረው፡ ከነዚህ ተጎጂዎች መካከል ሲዳማዎች 
ራሳቸው እንደሚገኙበት ፈጽሞ መጠራጠር 
አይቻልም፡፡ ፡ እንግዲህ ‘የአህያ ባል ሚስቱን 
ከጅብ አያስጥል’ ነውና ከርቀት ሆነው ቃጠሎው 
እንዳይበርድ ቤንዚን በማርከፍከፉ እኩይ ተግባር 
አብዝተው የተጠመዱት ጽንፈኛ የብሄሩ 
ተወላጆችና አራጋቢዎቻቸው ቆመንላችኋል 
የሚሏቸውን ወገኖች በዚህ አስቸጋሪና ፈታኝ 
ወቅት ፈጥነው ሊደርሱላቸውና ለይተው ከጥፋት 
ሊታደጓቸው ከቶ እንደማይቻላቸው እውን 
ሆኗል፡፡ የህ.ወ.ሀ.ት ወላዋይ አቋምና የኦሮሞ 
አክራሪዎች ጫና እንደእውነቱ ከሆነ ደቡብን 
ለማተራመስ ድንጋይ የሚያቀብሉ ሀይሎች 
ቁጥር ስፍር የላቸውም፡፡ ከነዚህ አንደኛው 
ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሀ.ት) ነው፡
፡ ህ.ወ.ሀ.ት ሀምሌ 3 ቀን 2011 ዓ.ም በማእከላዊ 
ኮሚቴው አማካኝነት ባወጣው ድርጅታዊ 
መግለጫ በስድስተኛው ነጥብ ላይ እንዲህ ብሎ 
እንደነበር እናስታውሳለን፡- “በደቡብ ክልል የተነሱ 
የክልል እንሁን ጥያቄዎች ሕገ-መንግሥቱን 
መሰረት ያደረገ ምላሽ ሊሰጣቸው ይገባል፡፡ ከዚህ 
ውጭ በሆነ መንገድ ጥያቄዎቹን በሀይል 
ለመፍታት የሚደረገው ጥረት ተቀባይነት 
አይኖረውም”፡፡ ይህ የህ.ወ.ሀ.ት ጥብቅ ማሳሰቢያ 
የተስተጋባው በእጀቶዎች እንቅስቃሴ እየታገዘ 
ባለፈው ሀምሌ 11 ቀን 2011 ኣ.ም የራሱን 
ክልል በራሱ ጊዜ አውጃለሁ በማለት ሲያስጠነቅቅ 
የከረመውን የሲዳማ ዞን አመራር የሀገሪቱ መሪና 
የጦር ሀይሎች ጠቅላይ ዐዛዥ በፓርላማ 
ተገኝተው ለማስፈራራት ወይም ለማስታገስ 
በሞከሩ በጥቂት ቀናት ውስጥ መሆኑን ልብ 
ይሏል፡፡ እንደ ጃዋር መሀመድ ያሉ ጽንፈኛ 
የኦሮሞ ሀይሎች በበኩላቸው የሲዳማ ወጣቶችን 
ትኩሳት በማናርና የራስን እድል በራስ በመወሰን 
መብት አከባበር ስም ለእኩይ ተግባር እንዲሰማሩ 
በማድረግ ረገድ የተጫወቱት አፍራሽ ሚና 
የሚናቅ አልነበረም፡፡ በተለይ በስም የተጠቀሰው 
ግለሰብ በዘንድሮው የፍቼ ጨምበላላ በአል ላይ 
በአካል ተገኝቶ “ጉልበታችሁን ተጠቅማችሁም 
ቢሆን ሲዳማን ከልሉ” ሲል ደመ-ሞቃቶቹን 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 (ከገጽ 7 የዞረ)
 (ከገጽ 23 የዞረ)የኢህአዴግ... ምክንያታዊ...

የዐቢይ መንግሥት ትግራይ ውስጥ እንደሌለ 
መቸም የአደባባይ ሚስጢር ከሆነ ከራርሟል፡፡ 
በአራተኛ ደረጃም:- የዐቢይ ድርጅት ኦሕዴድ/
ኦዴፓም የሁለቱን ድርጅቶች ዕርቅ የመፈለጉ 
አጠራጣሪነትም ከግምት መግባት ያለበት ነው፡
፡ ሕወሃት የግንባሩን አንድነት የሚፈታተነው 
እንግዲህ ራሱን በማግለል ነው የሚሆነው፡
፡ በርግጥ ከግንባሩ መውጣቱ ቢጎዳው እንጅ 
አይጠቅመውም፡፡ ሌላ አዋጭ የፖለቲካ 
አሰላለፍ ለመመስረት ደግሞ ቢያንስ መልካ 
ምድራዊ ሁኔታዎች ምቹ አይሆኑለትም፡
፡ እገነጠላለሁ የሚለው ካርዱም ከኢሕአዴግ 
ውስጥ ሊያስደነግጣቸው የሚችሉ ሃይሎች 
እየጠፉ ነው፡፡ የደኢሕዴን ብሄርተኞችም 
በክልልነት ጥያቄያቸው ከገፉበት፣ በኢሕአዴግ 
ዕጣ ፋንታ እና በመጻዒ የፖለቲካ አሰላለፎች 
ላይ ተጽዕኖ ማሳደራቸው አይቀርም፡፡ በተለይ 
ሲዳማዎች የራሳቸውን ክልል መስርተው 
ከወጡ፣ የደኢሕዴን ህልውና በቀጭን ገመድ 
ላይ መንጠልጠሉ የማይቀር ነው፡፡ ሌሎች 
የክልልነት ጥያቄዎችንም በአስቸኳይ ጊዜ 
አዋጅ በእጅ አዙር አፍኖ ማቆየት አስቸጋሪ 
ነው፡፡ ከእንግዲህ የደኢሕዴን ህልውና በቀናት 
ብቻ የሚሰላ እየሆነ ነው፡፡ ኦህዴድ/ኦዴፓም 
ቢሆን ተከድኖ ይብሰል በሚል ይዞት እንጅ፣ 
ኦነግና ሌሎች አክራሪዎች መዋቅሩን ከስሩ 
ሲሸረሸሩት እንደቆዩ የአደባባይ ሚስጢር ነው፡
፡ ከትግራይ ውጭ የድርጅት እና መንግሥት 
መዋቅር ተዳክሟል፡፡ መጠነ ሰፊ የጸጥታ 
ሃይል መፈረካከስን ለማስቀረት ምን ርምጃዎች 
ይወሰድ? የሚል የመንግሥት ተነሳሽነት 
አይታይም፡፡ ዐቢይ በዚህ አያያዛቸው አዲስ 
አበባን ብቻ የሚያስተዳድሩ ጠቅላይ ሚንስትር 
እንዳይሆኑ ስጋት አለ፡፡ ከውጭ ደግሞ ኦነግን 
እና ሌሎች የኦሮሞ አክራሪ ብሄርተኞችን 
ኢሕአዴግ እንዲፈርስ ግፊት ሊያደርጉ 
ይችላሉ፡፡ ገፊ ሃይሎች እና አዲስ የፖለቲካ 
አሰላለፍ መቸም የዐቢይ የኢሕአዴግ የውህደት 
አጀንዳ እንዳሰቡት ቀላል ሆኖ አልተገኘም፡፡ 
በቅርቡ በሰጡት መግለጫም አንዳንድ ጉዳዮች 
በቅድሚያ እንዲስተካሉ ስለተጠየቀ መዘግየቱን 
ገልጸዋል፡፡ ችግሩ ግን ድርጅቱ የትኛውንም 
የጋራ ጉዳይ ማስተካከል የሚችልበት ቁመና 
ላይ አለመገኘቱ ነው፡፡ ሰውዬው እስካሁን 
ከተከተሉት አዝማሚያ ተነስተን ብናይ፣ 
ኢሕአዴግን አሁን ባለው ቅርጹ ወይም ይዘቱ 
የሀገራዊ ለውጥ ሞተር ሊያደርጉት የፈለጉ 
አይመስልም፡፡ እንዴት ያለ አዲስ የፖለቲካ 
አሰላለፍ ሊፈጥሩ አስበው ይሆን? የሚለው 
ግን ገና ግልጽ አይደለም፡፡ በርግጥ አሁን 
ባለው ፓርላማ ሕወሃት ቢወጣም፣ ጠቅላይ 
ሚንስትሩ በቀሪው ኢሕአዴግ መንግሥትነቱን 
ይዘው መቀጠል ይችላሉ፡፡ ካስፈለጋቸውም 
በሕወሃት ፋንታ በቁጥር ተመጣጣኙን 
ሶሕዴፓን አባል ለማድረግ የሚቸግራቸው 
አይሆንም፡፡ ምናልባት ከውጭ ፖሊስ አንጻር 
ግን ያለ ሕወሃት እንደ ዐይን ብሌናቸው 
የሚሳሱለት የኤርትራ ወዳጅነት ለማስቀጠል 
መቸገራቸው አይቀሬ ይሆናል፡፡ የኢሕአዴግ 
መዋቅር ከመንግሥት መዋቅር ጋር የተሳሰረ 
በመሆኑ፣ እንደ ግንባር የሚፈርስ ከሆነ 
ፌደሬሽኑም ሆነ ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ 
የመበታተን አደጋ ሊገጥመው ይችላል፡፡ ዐቢይ 
ግን ቢያንስ እስከ ቀጣዩ ምርጫ ድረስ ግንባሩን 

ጠጋግነው ማቆየት የፈለጉ ነው የሚመስለው፡
፡ በዚህም ትልቁ ስጋትን ሊያስወግዱት ይችሉ 
ይሆናል፡፡
 ከኢሕአዴግ ውጭ በለውጥ መራሹ ሃይል 
ዙሪያ ያሉ ሌሎች የፖለቲካ ቡድኖች 
የየራሳቸውን ግፊት እያደረጉ እንደሆነ 
ግምት ያላቸው ወገኖች አሉ፡፡ ግንባር 
ቀደሞቹም ግፊት አድራጊዎች ኦነግ፣ አክራሪ 
የኦሮሞ ብሄርተኞች እና ኢዜማ እንደሆኑ 
ይታመናል፡፡ የግፊታቸው ጥልቀት እና ግብ 
ግን ሊለያይ ይችላል፡፡ አንዳንዶቹ ኢሕአዴግ 
ውስጥ ታቅፈው፣ የድርጅቱን መዋቅር 
ሊጠቀሙበት ይፈልጉ ይሆናል፡፡ ሌሎች ደሞ 
በግንባሩ መቃብር ላይ ሌላ የአሰላለፍ ስሌት 
ይኖራቸዋል፡፡ ዞሮ ዞሮ ኢሕአዴግ ውስጣዊ 
ችግሩን ካልፈታ፣ እነዚህ ሃይሎች በወደፊቱ 
አሰላለፍ ላይ ሚናቸው ሊጎለበት ይችላል፡
፡ ካች አምና ሸማቂ እና ሰላማዊ ተቃዋሚ 
ድርጅቶች ከውጭ ሀገር ሲገቡ፣ በለውጥ ሂደቱ 
የዘመናችን ኢሕአፓዎች እና መኢሶኖች እነማን 
ይሆኑ የሚል ጥያቄ ዋዜማ ራዲዮ አንስታ 
ነበር፡፡ አሁን የኦሮሞና ትግራይ ፌደራሊስት 
ነን ባይ ብሄርተኞች ኢዜማን በመኢሶን ቦታ 
እንዳስቀመጡት መታዘብ ይቻላል፡፡ በዐቢይ 
መንግሥት ላይ ጉልህ ተጽዕኖ እያሳደረ 
እንደሆነም ሲናገሩ ይደመጣሉ፡፡ ለዚህም 
ይመስላል ከሕወሃት ጋር ወደመቀራረብ 
ያዘነበሉት፡፡ ለጋው ኢዜማ ጉልህ ተጽዕኖ 
ለማድረግ የሚያበቃ ድርጅታዊ መዋቅር እና 
ፖለቲካዊ ጡንቻ አለው ወይ? የዐቢይ ኦዴፓስ 
ከኢዜማ ጋር የሚጣጣሙ መርሆዎችን 
ሊከተል ይችላል ወይ? ጉድኝት ቢኖርስ ለዘላቂ 
ግብ ነው ወይስ ለታክቲክ ነው? የሚሉትን 
ጉዳዮች ግን ጊዜ ሰጥቶ ማየት ያስፈልጋል፡
፡ ያም ሆኖ አክራሪዎቹ አሁን አሁን በለውጥ 
ሃይሉ ላይ የሰላ ትችታቸውን እያቀዛቀዙ 
መጥተዋል፡፡ ኦነግም አባሎቼ ታሰሩብኝ 
ከሚለው ክሱ ባለፈ፣ትችቱን ቀንሷል፡፡ ዐቢይ 
ሲዳማ ላይ ያልተጠበቀ ሃይል መጠቀማቸው 
እና ክልሉንም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር 
ማድረጋቸው ከኦሮሞ አክራሪ ብሄርተኞች 
ነቀፋ እንደሚያስከትልባቸው ተጠብቆ የነበረ 
ቢሆንም፣ የተፈራው ግን ሳይሆን ቀርቷል፡፡ 
ይህ የሆነው እንግዲህ ለብሄርተኞቹ ከሀገራዊ 
ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እና መብት ይልቅ፣ 
የኦሮሞ ብሄርተኝነት ውስጣዊ አንድነት 
ስለበለጠባቸው ሊሆን ይችላል፡፡ 
ቀጥሎስ?
 አሁን ባለው ሁኔታ ከየትኛውም የግንባሩ 
አባል ድርጅት በአክራሪ ብሄርተኞች ላይ 
ሊሰለጥኑ የሚችሉ ዲሞክራቲክ ሃይሎች 
ያሉ አይመስልም፡፡ እናም በፖለቲካ ምህዳሩ 
ወደፊትም እየገነኑ የሚሄዱት አክራሪ 
ብሄርተኞች እንዳይሆኑ ያሰጋል፡፡ ላለፉት 
ሦስት አስርት ዐመታት ፌደሬሽኑን አንድ 
አድርጎ የያዘው ሕገ መንግሥታዊነት መዳበሩ 
ሳይሆን፣ የኢሕአዴግ ወጥ መዋቅር ነበር 
ማለት ይቻላል፡፡ አሁን ያ መዋቅር ፈተና 
ሲገጥመው፣ የፌደሬሽኑ ዕጣ ፋንታ መበታተን 
ወይም የርስ በርስ ግጭት እንዳይሆን ያሰጋል፡፡ 
ለብሄር ድርጅቶች እና ለብሄር ፖለቲካ ሲባል፣ 
የሀገሪቱ አንድነት፣ ሰላምና የዲሞክራሲያዊ 
ለውጥ ተስፋ መስዕዋት ሆኖ ቀርቧል ማለት 
ይቻላል፡፡ 

ብአዴን ላይ ይዘውት የነበረው እምነት 
ቀይረዋል። እነዚህን ድርጅቶች በተላልኪነት ፣ 
በአቅመ ቢስነት እንዲሁም በሎሌነት ሲከሷቸው 
ነበር። አምነውበት ስለነበርም ለማስረዳት 
አይቻልም ነበር። አሁን ግን የሆነ መውጫ ቀዳዳ 
አበጅተው ፣ ክሶችን አቋርጠው ወደ ውዳሴ 
ዞረዋል። ድርጅቶቹ ያው ናቸው። ለምን? ዋጋ 
ስለምያስከፍላቸው!።

በአጠቃላይ በትግራይ ህዝብና በትግራዋይ 
ላይ እንዲሁም በህወሓት ዙርያ ፣ እንዚህን 
ሰዎች ተከራክሮ እምነቶቻቸውን ለማስቀየር 
መሞከር ከንቱ ልፋት ነው። ይህን ለማድረግ 
በመጀመርያ ተጠያቂነት መስፈን አለበት። 
ማነቃቅያ ያስፈልጋቸዋል። በመንግስት 
ሚድያዎች ሳይቀር ህዝብን የሚያንቋሽሹ 
ዘገባዎች ቀርበው ተጠያቂነት ማስከተላቸው 
ቀርቶ ፣ እንደ አንድ የብቃት መመዘኛ ተቆጥሮ 
የሚያሸለምና የሚያሳድግ እስከሆነ ድረስ 
“ወይ ፍንክች ያባቢላዋ ልጅ” ከማለት ውጭ ፥ 
ፈጣሪን እንደምስክር ቆጥረህ ብትከራከራቸው 
እንኳ እምነቶቻቸውን ይቀይራሉ ብሎ ማሰብ 
የማይታሰብ ነው። ስለዚህ ክቡር ጄነራል ሆይ 
፥ የስዩም ተሾመንና መሰሎቹን እምነትና 
አስተሳሰብ የመለውጥ ወይም የመቀየር ፍላጎት 
ካሎት ፣ ስነ አመክንያዊ ሙጉትና አስተሳሰብ 
በማራመድ ብቻ የመሳካት እድሉ ዝቅተኛ 
ስለሆነ ፣ ከነዚህ ሰዎች ጋር ጉንጭ አልፋ 
ሙግት ውስጥ ከመግባት ይልቅ ፣ የፈጠራ 
፣ የማጠልሸት ፣ የተሳሳቱና ያልተረጋገጡ 
ትርክቶችን ማሰራጨት የሞራል ፣ የአስተዳደርና 
ህግዊ ተጠያቂነት የሚያስከትሉበት ስርአት 
በመፍጠር ላይ ቢሰሩ የተሻለ ውጤት 
የሚያግኙበት ይመስለኛል። ያኔ ፥ ስዩም ተሾመ 
ብ93 ክፍፍል ወቅት እነማን ታሰሩ እነማን 
አልታሰሩም ፣ እነ አሳምነውና ተፈራ ለምን 
ታሰሩ እርሰዎ ለምን አልታሰሩም ፣ በአንድ 
ድረገፅ ላይ የፃፋቹሁት ፅሁፍ ስዩምን ለእስር 
ሲዳርግ ለምን እርስዎ አልታሰሩም የሚለውን 
አጣርቶ መጥቶ ይጠይቆታል። ይህ አስከሚሆን 
ድረስ ግን ትግራዋይ ስለሆኑ ነው ያልታሰሩት 
የሚለው እምነቱን ለምን ይቀይራል?።  በሱ 
ቤት እኮ ፥ የሚያራምደውና የሚያምንበት 
ኢምክንያታዊ አስተሳሰብ ምክንያታዊ ነው።

ለዚህም ነው ምክንያታዊ - ኢምክንያታዊነት 
(rational irrationality) እምነትና ባህሪ 
ከሚያራምዱት አሀዳውያንና የዜጋ ፖለቲካ 
አራማጆች እና በመረጃና ማስረጃ የተደገፈ 
ምክንያታዊነት (Epistemic rationality) 
ከምያራምዱት የፌደራሊስት ሀይሎች መካከል 
ክርክር እንጂ ውይይት ማድረግ የማይቻለው። 
በኢህአዴግ ውስጥ የጎራ መቀላቀል አለ 
ሲባልም አንዱ ማሳያ ይህ ነው። የባህሪና 
የአስተሳሰብ መዋቅራቸው ጥግና ጥግ የሆኑን 
ሰዎች መቶ ግዜ ብትሰበሰባቸውም ጠብ የሚል 
ወደ ተግባር መቀየር የሚችል የሚረባ ነገር 
መውጣት አይችልም። መፍትሄው የሚመስለኝ 
ሁሉም አስተሳሰቡን ይዞ ጎን ለጎን ሁሉም ወደ 
ምክንያታዊ አስተሳሰብ እንዲራመድ የሚስችል 
ስራ እየሰሩ ህዝቡ እንዲፈርድ ለምርጫ መቅረብ 
ነው። 
      ምንጭ:- አይጋ ፎረም
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.21  ነሐሴ 2011

 (ከገጽ 25 የዞረ)በበጥባጭ...
ከማሳጣትም በላይ በራሳችን ላይ መዝመት 
ነው” ከሚል ወራዳ አስተሳሰብ የተነሳ ቀላል 
የማይባሉ ዜጎች በአእምሮ ራቁትነት እየተናጡ 
መሆኑም የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡ ውጤቱ 
ስግብግብነት፣ ፍርሀት፣ የባዶነት ስሜት፣ 
የሀገር ፍቅር ማሽቆልቆል፣ ተስፋ ቢስነት፣ 
የአስተዳደር በደል፣ የሙሰኞች መግዘፍ… 
ሆኗል፡፡ 
የዚህ መንስኤ ተምሮ የመደንቆር ውጤት ነው፡፡ 
ስለዚህ ሁሉም (ማንበብ የሚችለው) እንዲያነብ 
ሥነ-ልቦናዊ ግዳጅ ቢጣልበትስ? በተለይ 
የመንግሥት አስፈፃሚ አካላትን እንዲያነቡ 
ማስገደድ፣ ካላነበበ፣ እንደ ደረጃው ደሞዝ 
እንደሚቆረጥበትና ካስፈለገም ባለማንበቡና 
አንብቦም በአግባቡ ካላገለገለ ከሥራ ሊፈናቀል 
እስከሚያስችል ግዳጅ ቢጣል እንዴት ደስ 
ባለኝ!? 
የምትቃዎሙት ምንን እና ማንን ነው? 
የኢህአዴግን ዝርክርክ አስተሳሰብ ወይስ እርስ 
በእርሳችሁ? በብሔር-በጎሳ፣ በሃይማኖትና 
“በአቋም ደረጃይበልጠናል” ብላችሁ 
የምታስቡትን ፓርቲ? ሌላው ቢቀር “እኔ 
እንኳንስ ለሉዓላዊ ግዛቷ ለአፈሯም ቀርዒ 
ሰው ነኝ፤ እነዚህ ሰዎች አፈሬን ይዘውብኝ 
እንዳይሄዱ ጫማቸውን አራግፋችሁ ባህሩን 
አሻግሯቸው!” የተባለውንና ለድቃቂ አፈር 
ሳይቀር ክብር እስከመስጠት የሚያደርሰውን 
ጥልቅ የሀገር ፍቅር ስሜትን በመሸከም 
የሚሸነቁጥን የዐፄ ዮሐንስን አስተሳሰብ እርግፍ 
አድርጎ ትቶ፣ እንደሻማ ቀልጠው፣ እንደ ገል 
ተከስክሰው፣ እንደ ጧፍ ነደው፣ ደማቸውን 
አፍስሰውና አጥንታቸውን ከስክሰው ያቆይዋትን 
ሀገር መሬት በየአቅጣጫው እየገመደለ 
የሚሸጠውን፣ የሀገርንና የታሪክን ክብር እንደ 
ሸቀጥ ዕቃ የሚቆጥረውን መንግሥት ርኩስ 
አስተሳሰብ ወይስ “በሕዝቡ ዘንድ ተደማጭነት 
እያገኘ ነው” ብላችሁ የምታስቡትን ተቃዋሚ 
ፓርቲ? እነዚህን ጥያቄዎች እንድጠይቅና ይህን 
መጣጥፍ እንድጽፍ ያናሳሳኝ፣ የሀገር መሪ 
ተብየው መንግስታችን የቅድስት ኢትዮጵያችን 
ከሆነው መሬት ቆርሶ ለሱዳን ለመስጠት ውስጥ 
ለውስጥ እየተስማማ ነው” የሚል ጭምጭምታ 
በተሰማበት ሰሞን በጥር 17 ቀን 2006 ዓ.ም 
“በኢትዮ-ሱዳን ድንበር ዙሪያ ጥናት ለማቅረብ” 
በሚል ማጠንጠኛ ሐሳብ የ “ፌስቡክ” ሰሌዳ ላይ 
ተለጥፎ ያየሁት ጥሪ-አዘል ደብዳቤ መሳይና 
ከአንድ “ዕድሉን ካገኘሁ ሀገርን እመራለሁ” 
ከሚል ፓርቲ የማይጠበቅ ተራ ጽሑፍ ነው፡
፡ ጽሑፉን እንደወረደ ላቅርበውና እናንተም 
ገምግሙት፣ እኔም “ተራ ጽሑፍ” ያልኩበትን 
ምክንያት አስከትላለሁ፡፡ 
“በኢትዮ-ሱዳን ድንበር ዙርያ ጥናት ካቀረቡት 
5 ምሁራን መካከል አሁን በህይወት እሚገኙት 
ፕ/ር መስፍን ወ/ማርያም ብቻ ናቸው! እኒህ 
አንጋፋ ምሁር በነገው እለት በሰማያዊ 
ፓርቲ ጽ/ቤት ጽሑፍ ያቀርባሉ ብዙዎቻችን 
እንደምናቀው በአሁን ሰዓት በኢትዮ-ሱዳን 
ድንበር ዙርያ የቅርብ ክትትል አድርጎ 
የመጀመርያውን የተቃውሞ ድምጽ ያሰማው 
ብሎም ይህን አስነዋሪ ድርጊት በማውገዝ 
በጎንደር ክ/ሀገር ጥር 25 ቀን 2006 ዓ.ም 
ሰላማዊ ሰልፍ የጠራው ምንግዜም ነገሮችን 
ግንባር ቀደም በመሆን እሚጋፈጠው ሰማያዊ 
ፓርቲ ነው!! ይህ እንዲህ እያለ ሁሌም 
ሰማያዊን ከፊት በማድረግ በቅርብ ርቀት ከኋላ 
እሚከተለው አንድነት ፓርቲ ዛሬም እንደዚህ 

ቀደሙ ፉክክር በሚመስል ሁኔታ ቅዳሜ 
ሰማያዊ ፓርቲ በፕ/ሩ ጽሑፍ ያቀርባል ሲባል 
በማግስቱ አንድነት ፓርቲ በአቶ ሀብታሙ 
አያሌው ጥናታዊ ጽሑፍ እንደሚቀርብ 
ተገለጸልን፡፡ እኔ እስከማውቀው ድረስ አቶ 
ሀብታሙ የጂኦግራፊ ምሁር አይደሉም፡፡ 
ይህን ጥናት ለመስራት የሚያስችል የሞራልም 
ሆነ የትምህርት ብቃት የላቸውም! ታድያ ይህ 
ትልቅ አገራዊ አጀንዳ በፕ/ሩ ወይስ በአቶ 
ሀብታሙ መቅረብ ያለበት?
ሰማያዊ ፓርቲ ባስቀመጠው ጎራውን ያልለየ 
(ከደብዳቤ ዐይነትነት አንፃር) ደብዳቤ ያለውን 
ሥነ-ጽሑፋዊ ይዘት “ጽድቁስ ቀርቶ በወጉ 
በኮነነኝ” ብለን እንለፈውና፣ ከአንድ “ሀገርን 
እመራለሁ” ብሎ ከሚለፍፍ ፓርቲ ይቅርና 
ከአንድ የአራተኛ ክፍል ተማሪ እንኳ የማይጠበቁ 
ወራዳ አስተሳሰቦችን ያጨቁ ዐረፍተ-ነገሮችንና 
አንቀጾችን እየመዘዝን እንፈትሻቸው፡፡ 
“…ይህ በእንዲህ እያለ ሁሌም ሰማያዊን ከፊት 
በማድረግ በቅርብ ርቀት ከኋላ እሚከተለው 
አንድነት ፓርቲ ዛሬም እንደዚህ ቀደሙ ፉክክር 
በሚመስል ሁኔታ ቅዳሜ ሰማያዊ ፓርቲ በፕ/ሩ 
ጽሑፍ ይቀርባል ሲባል በማግስቱ አንድነት 
ፓርቲ በአቶ ሀብታሙ አያሌው ጥናታዊ 
ጽሑፍ እንደሚቀርብ ተገለጸልን…” 
የዚህ ጽሑፍ ትልቁ ዓላማ፣ ራስን ከሌላው በላይ 
አግዝፎ ለማሳየት የሚደረግ የሥልጣን ጥማት 
የፈጠረው ሽኩቻ ይመስላል፡፡ ወሬ የሰለቸው 
ሕዝብ በተጨባጭ ነገር ላይ ተመስርቶ 
እንጂ፣ በወሬ ብቻ አንዱን አግዝፎ ሌላውን 
ሊያኮስስ ይችላል ተብሎ እንዴት ይታሰባል? 
በመልካም ሥነ-ምግባር የታጀበ አቋምና 
ተግባር እስከአልኖራችሁ ድረስ የኢትዮጵያን 
ልብ በአቋራጭ እገዛለሁነ ብሎ መኳተን የቁም 
ቅዠት ይሆናል፡፡ 
በ “ፌስ ቡክ” ሰሌዳና ሌሎች የማኅበራዊ መገናኛ 
ዘዴዎች ላይ ያሰፈራችሁት ጽሑፍ የያዘው 
ሐሳብ እውነት ይሁን ብለን ብንወስድም እንኳ፣ 
ሁለት ሆነው አንድ መደብ ላይ ከተኙት ሰዎች 
መካከል አንደኛው ቀድሞ ጠዋት 12፡00 ሰዓት 
ላይ ከነቃ ከአምስት ደቂቃዎች በኋላ ሁለተኛው 
ቢነቃ፣ በጓደኛው ስለተቀደመ እንደተጋደመ 
መዋል አለበት ማለት ነው? እውነት ነው 
ብሎ ለመቀበልም ያስቸግራል፡፡ ሰማያዊ 
ፓርቲ እንዳለው፣ ሰማያዊን ከፊት እያስቀደመ 
በቅርብ ርቀት የሚከተለውና እንደተቀናቃኝ 
የሚቆጠረው አንድነት ፓርቲ፣ ሰማያዊ ፓርቲ 
ጥር 17/06 ዓ.ም በኢትዮ-ሱዳን ድንበር ማካለል 
ዙሪያ ጥናታዊ ጽሑፍ እንደሚያቀርብ ስለሰማ 
ብቻ ቅድመ-ዝግጅት ሳይኖረው በአንድ ጀምበር 
ውስጥ ጥናታዊ ጽሑፍ ለማቅረብ ይነሣል? 
አይመስለኝም፡፡ 
“…እኔ እስከማውቀው ድረስ አቶ ሀብታሙ 
የጂኦግራፊ ምሁር አይደሉም፡፡ ይህን ጥናት 
ለመሥራት የሚያስችል የሞራልም ሆነ 
የትምህርት ብቃት የላቸውም! ታድያ ይህ 
ትልቅ አገራዊ አጀንዳ በፕ/ሩ ወይስ በአቶ 
ሀብታሙ መቅረብ ያለበት?” 
ዓለምን እያስደነቀ ያለውን፣ ለወደፊትም 
የሚኖረውን አስደናቂውን የላሊበላ ውቅር 
አብያተ-ክርስቲያናት በግሩም ጥበብ ያነጸው 
ቅዱስ ላሊበላ የሥነ-ምሕንድስና ትምህርት 
ተከታትሏል? እስኪ ይህችን ነጠላ ጥያቄ 
መልሱልኝ? ይህን ስል ግን ለምሳሌነት 
ለመጠቀም ያህል እንጂ አቶ ሀብታሙን 
ከቅዱስ ላሊበላ ጋራ እያወዳደርኩት አለመሆኑ 
ይታወቅልኝ፣ ሊወዳደሩም አይችሉም፡፡ አንድ 
ሌላ ምሳሌ ልጨምር፡- ነፍስን እስኪገዛ 

የጥበብ ሥራ ከታጠቀው የሥነ-ጽሑፍ ማዕዱ 
ሲያስኮመኩመን የኖረው ደራሲ እና ጋዜጠኛ 
ጳውሎስ ኞኞ የተማረው እስከ ስንተኛ ክፍል 
ነው? እስከ አራተኛ ክፍል፡፡ የትምህርት 
ደረጃን አሻሽሎ መገኘት መልካም ጎን መሆኑ 
ባይታበልም፤ አንድን ተግባር ለማከናወን፣ 
ከሚከናወነው የሥራ ዘርፍ ጋራ ቀጥተኛ 
ሙያዊ ግንኙነት ቀርቶ በየትኛውም የትምህርት 
ዘርፍ እስከ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ መማር የግድ 
አለመሆኑን በዓለም ላይ አስደናቂ ግኝቶችን 
ያበረከቱልን ግለሰቦች ምስክሮቻችን ናቸው፡፡ 
ሌላውና ዋናው ጉዳያችን፡- ሁለቱም ግለሰቦች 
(ፕ/ር መስፍንና አቶ ሀብታሙ) በየራሳቸው 
ለዚህች ዓለም እንደሚያስፈልጓት ያለማሰብ 
ውጤት ይመስለኛል፡፡ ይህች ሀገር ብሎም 
ዓለም ከሁለቱ አንዱን ካጣች፣ ማንም 
ሊተካቸው አይችልም፣ ምክንያቱም ሁለቱም 
የተለያየ የማሰቢያ ማሽንና ተሰጥኦ ይዘው 
የተፈጠሩ ናቸውና፡፡ 
አንድ ልናልፈው የማንችለው ዐቢይ ጉዳይ፡- 
ኢህአዴግ ይህችን ሀገር እያፈራረሳት ካለበት 
መንገዶች አንዱ እኮ የዜጎችን አንድነትና 
መቻቻል በዘር፣ በሃይማኖት፣ በቋንቋ… 
መከፋፈል ነው፤ እናንተ ግን ይህን ተገንዘባችሁ 
እንደ አንድ ትልቅ አጀንዳ አድርጋችሁ የሕዝቡን 
አንድነት ማስጠበቁ ይቅርና የእናንተን አንድነት 
አስጠብቆ መጓዝ ምን ያህል እንደሚጠቅማችሁ 
እንኳ መገንዘብ ተስኗችኋል፡፡ 
ይህን አሳሳቢ ክፍተት መሙላት ካልቻላችሁ፣ 
በመሪነት ደረጃ ልትመረጡ ይቅርና፣ ልትጣጩ 
የምትችሉት በምን መስፈርት ነው? ይህ ሕዝብ 
ብሶቱን በዝምታ ሳጥን ውስጥ ቀብሮ አማራጭ 
ፍለጋ እያማተረ መሆኑን የዘነጋችሁትም 
ይመስለኛል፡፡ ይህ ብሶት ያስገነፈለውን ስሜቱን 
ለማስተንፈስ ማስተንፈሻ ቱቦ ሊሆንለት 
የሚችል አካል ያጣ ሕዝብ በተወሰኑ ነገሮች 
እንኳ ከወያኔ ኢህአዴግ ተሸሎ የተገኘ ፓርቲ 
ቢያገኝ ምርጫ 2007 እስኪደርስ የሚታገስም 
አይመስልም፡፡ 
ነገር ግን አማራጭ ፍለጋ ብንናወዝም 
አማራጭ ልትሆኑን በምትችሉበት ደረጃ አካባቢ 
ልትጠጉልን አልቻላችሁም፡፡ በመካከላችሁ 
“አንድነት” የሚል ስያሜ የያዘ ፓርቲ እንዳለ 
እናውቃለን እንጂ፤ እየተሸረሸረ ያለውን 
የሕዝቦችን አንድነት ማስጠበቅ የሚያስችል 
አቅም ሲኖራችሁ ማየት ከዝንብ ማር የመጠበቅ 
ያህል እየተሰማን ነው፡፡ 
ሌላው ይቆየንና እናንተ እርስ በእርሳችሁ 
በተፋጃችሁ ቁጥር አስታራቂ ሽማግሌዎችን 
ሥራ እንዳታስፈቱብን አደራ እንላለን፡፡ 
በእንዲህ ዓይነት ተራ ነገር መቻቻል ተስኗችሁ 
አደባባይ ላይ ስትዘላለፉ ማየት ምን ያህል 
ያማል መሰላችሁ! 
በሀገራችን የምርጫ ታሪክ፣ ምርጫ 97 
ትልቁን ስፍራ የሚይዝ ይመስለኛል፡፡ ይህ 
የማዕበል ጎርፍ የተጥለቀለቀበት ምርጫ 97 
በኅብረተሰቡ ሥነ-ልቦና ላይ ያሳረፈውን ተጽእኖ 
ታውቁታላችሁ ብለን እናምናለን፤ ታዲያ በዚህ 
ውሽልሽልና ልፍስፍስ አቋማችሁ ነው ይህን 
የተሰበረውን የሕዝቡን ልብ የምትጠግኑት?! 
በፍጹም ሊሆን አይችልም፡፡ በተራ ነገር 
በየአደባባዩ እንዲህ ስትዘራጠጡ ስናያችሁ 
በምን እንደምንመስላችሁ ታውቃላችሁ? 
በፊደል “ቀ” ቅርፅ፣ በሁለት እጆቿ ወገቧን ይዛ 
በምትሰዳደብ መንደርተኛ ሴት፡፡         
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

እጀቶዎች በአደባባይ የቀሰቀሰበትና ስሜቶቻቸውን 
ለጥፋት ያነሳሳበት ሂትለር-መራሽ ንግግር 
በሀምሌ 11 2011 አ.ምና በተከታዮቹ ቀናት 
የደቡብ ክልል መዲና በሆነችው በሀዋሳ ከተማና 
በሌሎች በርካታ የሲዳማ ዞን አካባቢዎች 
ለተከሰተው ነውጥ፣ ለጠፋው ህይወትና ለደረሰው 
የሀብት ውድመት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደነበረው 
ለመገመት ከባድ አይሆንም፡፡ በዚህ ጸሀፊ 
አስተያየት የመልአከ- ምሳሌ የሆነው ጃዋር 
መሀመድ በተገኘበት ስፍራ ሁሉ እርሱ እውቅ 
የፖለቲካ ሳይንስ ጠቢብ በመሆኑ አያሌ የአለም 
መንግስታትን እንዳማከረ ሲለፍፍና ማለቂያ 
የሌለውን ቱሪናፋውን ሲረጭ አብዝቶ መስማቱ 
ክፉኛ ያታከተው አንድ ወዳጄ የቱን ያህል ተማሮ 
እንደወረፈው ያጫወተኝን በዚህ አጋጣሚ 
ላጋራችሁ ወደድኩ፡፡ ምን እንዳለው ታውቃላችሁ? 
“ወንድሜ ሆይ፤ የምትለው ሁሉ እውነት ወይም 
ሀሰት ሊሆን ይችላል፤ እውነት ከሆነ ግን 
አማከርኳቸው የምትላቸው የአለም ሀገሮች 
እንደነሶርያ፣ ሊብያ፣ የመን ወ.ዘ.ተ ያሉ መሆን 
አለባቸው”፡፡ ዳተኝነት የተጫጫነው የፌደራል 
መንግሥቱ ምላሽ ይህ ሁሉ ሲሆን የፌደራሉ 
መንግሥት ምላሽ በጣሙን ቀዝቃዛና አለቅጥ 
በበዛ ቅድመ-ጥንቃቄ የተሞላ ሆኖ 
እንመለከተዋለን፡፡ መደበኛ ባልሆነው የእጀቶዎች 
ሁከት ሲታመስ የቆየውን ምልአተ-ህዝብ ሰላምና 
ደህንነት ለመጠበቅ አብዝቶ ችላ ማለቱ የደቡቡን 
ወገናችንን ብዙ ዋጋ ማስከፈሉ አልቀረም፡፡ 
ሀላፊነት የማይሰማቸው የአካባቢ ባለስልጣናት 
በራሳቸው የቡድን ታጣቂዎች እየታገዙ 
አብረዋቸው የሚኖሩትን የሌላ ብሄር-ብሄረ-ሰብ 
ተወላጆች ሲያንገላቱ በፍጡነ-ረድኤትነት ደርሶ 
የእርምት እርምጃ መውሰድና መድህን መሆን 
የነበረበት የፌደራሉ መንግስት በዚህ ረገድ 
ፍጹም ዳተኝነት ታይቶበታል፡፡ መወሰን ያለበትን 
መወሰን ባለበት ጊዜ ባለመወሰኑ ሳቢያ የንጹሃን 
ዜጎች ህይወት ጠፍቷል፣ ሀብትና ንብረታቸው 
በወሮ-በላ ተዘርፏል፣ በእሳት ቃጠሎ ወድሟል፡፡ 
አሁን አሁን እንደሀገሪቱ ቁጥር ሁለት ጠቅላይ 
ሚኒስትር እየተቆጠረ የመጣው ጃዋር መሀመድም 
ይህንን አጋጣሚ ከሕግ በላይ ሆኖ ያሻውን 
የጥላቻና የጠብ-አጫሪነት ቅርሻት ያለገደብ 
እየተፋ ሀይ የሚለው አካል በመጥፋቱ ይመስላል 
ለፌደራሉ መንግሥት ሳይቀር ያለውን ግልጽ 
ንቀት ለማሳያነት ሲጠቀምበት ማየትና መታዘብ 
በጅጉ ተለምዷል፡፡ የህዝብ ሰላምና ጸጥታን 
የሚያናጋና የሀገሪቱን የግዛት አንድነት 
ለማፈራረስ የተቃጣ እንደመሆኑ መጠን የምሬን 
ነው የምላችሁ፤ የፌደራሉን ጠቅላይ አቃቤ-ሕግ 
መስሪያ ቤት ትኩረት የሚያገኝ ከሆነ ጃዋር 
በተወዳጁና በሰላማዊው የፍቼ ጨምበላላ በአል 
ላይ ተገኝቶ በአደባባይ ያደረገው ቅስቀሳ 
በኢ.ፌ.ደ.ሪ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 241 ድንጋጌ 
መሰረት የሀገሪቱን የፖለቲካና የግዛት አንድነት 
በመንካት የሚደረግ ከባድ ወንጀል ሆኖ መደንገጉ 
ሊሰመርበት ይገባል፡፡ ተጠቃሹ የወንጀል ሕግ 
አንቀጽ እንደሚከተለው ይነበባል፡- “ማንም ሰው 
በሀይል ወይም በሌላ በማናቸውም ሕገ-
መንግስትን የሚጻረር መንገድ በቀጥታ ወይም 
በእጅ-አዙር የሀገሪቱ ህዝቦች አንድነት እንዲፈርስ 
ወይም ፌደሬሽኑ እንዲከፋፈል ወይም ከፌደሬሽኑ 
ግዛት ወይም ህዝብ ከፊሉ እንዲገነጠል 
የሚያደርግ ተግባር የፈጸመ እንደሆነ ከአስር 
ዓመት እስከ25 ዓመት ለመድረስ በሚችል ጽኑእ 
እስራት ወይም ነገሩ ከባድ በሆነ ጊዜ በእድሜልክ 
እስራት ወይም በሞት ይቀጣል”፡፡ በስራ ላይ 
ባለው በዚሁ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 32 ንኡስ 
አንቀጽ (1) ስር እንደተደነገገው ደግሞ ታስቦ 

የሚፈጸም ማናቸውም የወንጀል ድርጊት በዋና 
ወንጀል አድራጊነት፣ በአነሳሺነት ወይም 
በአባሪነት አቋም በቀጥታ ወይም በእጅ-አዙር 
ሊፈጸም ይችላል፡፡ እንግዲህ ራሱ በቀጥታ 
ባይፈጽመው እንኳ ወንጀሉን የራሱ ያደረገው 
በመሆኑ በዋና ወንጀል አድራጊነት መያዝና 
መጠየቅ የሚገባው ይህ አደገኛ ግለሰብ በነጻነት 
እንዲመላለስ የተፈቀደበት አድራጎት የፌደራሉን 
መንግስት ዳተኝነት ወይም ደንታቢስነት ከማሳየት 
ያለፈ ሌላ ምን ሊባል ይችላል? መደምደሚያ 
ድህረ-ደርግ ኢትዮጵያ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ 
ከተሞችን ሳይጨምር በጠቅላላው ዘጠኝ ትላልቅና 
ትናንሽ ክፍለ-ግዛቶች አሏት፡፡ እነዚህን ክፍለ-
ግዛቶቿን ‘ክልል’ እያለች ነው የምትጠራቸው፡፡ 
ክልሎች የሚቋቋሙት “በህዝብ አሰፋፈር፣ 
በቋንቋ፣ በማንነትና በሚመለከታቸው ማህበረ-
ሰቦች ፈቃደኝነት” ላይ ተመስርተው እንደሆነ 
በኢ.ፌ.ደ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 46 ንኡስ 
አንቀጽ (2) ስር የተደነገገ ቢሆንም በዚሁ ሕገ-
መንግሥት አንቀጽ 47 ንኡስ አንቀጽ (1) 
መሰረት ተፈጠሩ የተባሉት ዘጠኙም ክልሎች 
የተጠቀሱትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ሆነው 
አናገኛቸውም፡፡ የክፍለ-ግዛት ሽንሸናው በአመዛኙ 
እንዲሰራ ታቅዶ የነበረው የነዋሪዎችን ብሄራዊ 
ማንነትና የሚናገሩትን የአፍ መፍቻ ቋንቋ መነሻ 
በማድረግ ነበር፡፡ ሆኖም ይህ እቅድ በተለይ 
ደቡብ ላይ ሲደርስ የጨነገፈ ይመስላል፡፡ በሌሎች 
የሀገሪቱ አካባቢዎች አነስተኛ ቁጥር ያላቸው 
ብሄሮች፣ ብሄረ-ሰቦችና ህዝቦች የየራሳቸው 
ክልል እንዲኖራቸው ሲደረግ በደቡብ ኢትዮጵያ 
የሚገኙት አያሌ ብሄር-ብሄረ-ሰቦችና ህዝቦች ግን 
ጠቀመም ጎዳም ይህ አማራጭ አልተሰጣቸውም፡
፡ ለነገሩ ክለላው ሕገ-መንግሥቱ እንደሚደነግገው 
የተከላይ ማህበረ-ሰቦች የቅድሚያ ፈቃድ ጨርሶ 
የተጠየቀበት እንዳልነበር ከዚሁ ጋር አያይዞ 
ማስታወሱ ተገቢነት ይኖረዋል፡፡ እንግዲህ 
በአይነት ብዙኃን ሆነው ሳለ ለአያሌ ዘመናት 
በአንድነት ተሳስረው የኖሩትን ዜጎችና ማህበረ-
ሰቦች በብሄርና በቋንቋ እየለያዩ የማጠሩ አደገኛና 
ከፋፋይ ፕሮጀክት ያኔ ገና ተጀመረ እንጂ በዘጠኙ 
ክልሎች ውልደት ብቻ አልተጠናቀቀም፡፡ 
ይልቁንም “በእንቅርት ላይ ጀሮ-ደግፍ” እንዲሉ 
በነዚሁ ቀደምት ክልሎች ውስጥ የታቀፉ ሌሎች 
ህዳጣን “ብሄሮች፣ ብሄረ-ሰቦችና ህዝቦች ወደፊት 
እንዳስፈላጊነቱ የየራሳቸውን ክልሎች ሊመሰርቱ 
እንደሚችሉ” በዚያው ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 
47 ንኡስ አንቀጽ (2) ስር ቃል ተገብቶላቸዋል፡፡ 
እነሆ እንደሲዳማ፣ ወላይታ፣ ጋሞ፣ ከንባታ፣ 
ጉራጌ ወ.ዘ.ተ ያሉት ደቡብ-በቀል ብሄረ-ሰቦች 
በአሁኑ ወቅት እያከታተሉ የሚያነሱት ጥያቄም 
ከዚሁ አክራሪ ሕገ-መንግሥታዊ ድንጋጌ ነው 
የሚመነጨው፡፡ እነሆ የኢ.ፌ.ደ.ሪ ሕገ-
መንግሥት እድሜ ከ25 ዓመት አይበልጥም፡፡ 
እምዬ ኢትዮጵያ ግን በፖለቲካዊ ህልውናዋ 
አንጋፋ ከሚባሉት መንግሥታት ተርታ ነው 
በአለም ታሪክ የምትመደበው፡፡ ስለሆነም 
በእድሜው ገና ለጋ የሆነውና ዘርፈ-ብዙ ህጸጽ 
የሚስተዋልበት ሕገ-መንግሥታችን እንደሀገር 
የመቀጠላችንን ወርቃማ እድል በሚያጨልም 
መንገድ በብሄረተኝነት ምርቃና በተነሳሱ ሰዎች 
መሳሪያነት የጻፈውን ሁሉ በዘፈቀደ ገቢራዊ 
ማድረግ ፈጽሞ አይበጃትም፡፡ ሕገ-መንግሥት 
እኮ በአንድ አገር ውስጥ የሰለጠነ ማህበረ-ሰብ 
የጋራ መተዳደሪያ ሕግ እንጂ ራሱ አገር 
አይደለም፡፡ ሕገ-መንግሥት የሚከበረው አገር 
ጸንታ ስትቆም ብቻ ነው፡፡ የርሱ መከበር 
በተቃራኒው አገር እስከመበተን የሚዘልቅ ከሆነ 
ግን ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ የሚያመዝን 
ስለመሆኑ አንድና ሁለት አይኖረውምና እዚያው 
ላይ ተቸክሎ ከመቆዘም ይልቅ ያለእውቀት 
የተሰራ ስህተት ቢኖር እንኳ በተደረሰበት ጊዜ 

ፈጥኖ ማረሙ ብልህነት ይሆናል፡፡ በጨረፍታ 
ለማስታወስ ያህል የኢ.ፌ.ደ.ሪ ሕገ-መንግሥት 
አቶ ክፍሌ ወዳጆ ይመሩት በነበረው የወቅቱ 
አርቃቂ ኮሚሲዮን አማካኝነት ተዘጋጅቶ ህዳር 
29 ቀን 1987 ዓ.ም በሕገ-መንግሥታዊ ጉባኤ 
ከመጽደቁ በፊት ረቂቅ ሰነዱ በያዛቸው አንዳንድ 
አንኳር ጽንሰ-ሃሳቦች ላይ የተካሄዱ የውይይት 
መድረኮች ነበሩ፡፡ ይህ ጸሀፊ ለይስሙላ ያህል 
በየሰፈሩ ተዘጋጅተው ከነበሩት ከነዚያ የውይይት 
መድረኮች በአንደኛው ተገኝቶ ለመሳተፍና 
የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት ሞክሯል፡፡ 
ሆኖም በሰሞነኛ ስልጠና ለብ ለብ ተደርገው 
በረቂቅ ሰነዱ ላይ እንዲያወያዩን የተመደቡት 
ካድሬዎች ውይይቱን በነጻነት ከመምራት ይልቅ 
በድርጅታቸው ተቆጥሮና ተለክቶ የተሰጣቸውን 
ተልእኮ ያለአንዳች ይሉኝታ በማስፈጸሙ ተግባር 
ላይ በማተኮራቸው በሰፊው ስንነታረክ ከቆየን 
በኋላ ነገሩ “ጫወታ ፍርስርስ ያደረ እንጀራ 
ቁርስርስ” ሆነና ያለመቋጫ ስምምነት ነበር 
የተበታተንነው፡፡ ለምሳሌ ያህል የዚያ ውይይት 
ታዳሚዎች ሀሳብና አስተያየት እንድንሰጥባቸው 
ከቀረቡልን ጥያቄዎች አንዱ ህገ-መንግሥቱ 
የሚሻሻልበትን ስነ-ስርአት ይመለከታል፡፡ 
የተባለው የማሻሻያ ስነ-ስርአት የከበደ ይሁን 
ወይስ የቀለለ ሲሉ እንድንወስንላቸው የመድረኩ 
አወያዮች ለሚያቀርቡት ጥያቄ ይህ ነው የሚባል 
ማብራሪያ የመስጠት አቅም አልነበራቸውም፡፡ 
ከመካከላችን አንዳንድ ተሳታፊዎች እጃችንን 
አውጥተን ጽንሰ-ሃሳቡን በመጠኑ ለማብራራት 
እድል ይሰጠን ዘንድ መድረኩን በምንጠይቅበት 
ጊዜ አስቀድመው ከያዙት ድርጅታዊ ተልእኮ 
የምናዘናጋቸው እየመሰላቸው አጥብቀው ሲፈሩና 
ሲጨናነቁ ተስተውለዋል፡፡ እንግዲህ ከዚህ 
የተወናበደ አቀራረብ የተነሳ ስነ-ስርአቱ ለምን 
እንደሚከብድ ወይም እንደሚቀል ሳንተማመንበት 
ነበር በጥያቄው ላይ ወስደነዋል የተባለው አቋም 
በካድሬዎቹ አማካኝነት ተመዝግቦ ወደበላይ አካል 
የተላለፈው፡፡ በብሄር-ብሄረ-ሰቦች ልየታና ፍረጃ 
ላይ አተኩሮ የተዋቀረው ፌደሬሽን የዚሁ ሕገ-
መንግሥት ቀጥተኛ ውጤት ነው፡፡ ቀድሞ ነገር 
የእኛ የሀበሾች አኗኗር ጨርሶ ልንለያይ 
በማንችልበት አኳኋን የተዋደደና የተጋመደ 
በመሆኑ ከዚያ በፊት ሰምተነው በማናውቀው 
መንገድ ብሄራችን እየታየና የአፍ መፍቻ 
ቋንቋችን እየተቆጠረ ያለአንዳች አስተማማኝ 
መለኪያ ከዘጠኝ የተከፋፈልንበትን አመክንዮ 
በውል አልተረዳነውም፡፡ ለምን በዘጠኝ ክልሎች 
እንደተከፋፈልን እንኳ እስካሁን አይገባንም፡፡ 
በዚህ መልክ መከለሉም ቢሆን በማያባራ የድንበር 
ገፋሃኝ ገፋሽኝ አተካራ እርስበርስ ከመናቆር 
በስተቀር ያመጣልን ይህ ነው የሚባል ትሩፋት 
የለም፡፡ እንግዲህ በተጨማሪ መከለል አያጓጓንም 
የምለው ከዚህ ሀቅ በመነሳት ነው፡፡ ለአስተዳደራዊ 
ምቹነት ሲባል በተለያዩ ክፍለ-ግዛቶች 
መዋቀራችን ያን ያህል ነውር ባይሆንም ሕገ-
መንግሥቱ በሚደነግገው መሰረት “እንደገና 
በብሄር ከመከለል ያድነን”፣ ብርቱ ምኞቴ ነው፡፡ 
ሕገ–መንግሥቱን አሻሽለን ወይም ከናካቴው 
በአዲስ ተክተን ለሀገራችን መጻኢ እጣ-ፈንታ 
የሚበጀውን እስክንመክርና በጋራ እስክንወስን 
ድረስ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ራሱ ሲዳማ ላይ 
ይጀምረው እንጂ በደቡብ ክልል ብቻ እንኳ 
ልቀጥልበት ቢል ሊጨርሰው የማይችለውን 
አደናጋሪ የህዝበ-ውሳኔ ዝግጅት ብሎ ነገር 
ባይገፋበት ይመረጣል፡፡ ሌላው ቀርቶ በታቀደው 
ህዝበ-ውሳኔ ለመሳተፍ ሊመዘገቡ የሚችሉትን 
ባለመብቶች አጥርቶ መለየቱና ድምጽ ማሰጠቱ 
ሀይለኛ ራስ ምታት ስለሚለቅበት በአካባቢው 
ጊዜያዊ የፖለቲካ መረጋጋትን ያመጣ መስሎት 
የደመ-ነፍስ እርምጃ ከመውሰድ እንዲቆጠብ 
ከወዲሁ ይመከራል፡፡ አበቃሁ፡፡ 

 (ከገጽ 27 የዞረ)አደገኛው ...
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.21  ነሐሴ 2011

 ምክንያታዊ - 
ኢ ምክንያታዊነት

መ
ነሻ ሀሳብ - የዚህ 
ፅሁፍ መነሻ 
ሀሳብ የቀድሞ 
የኢትዮጽያ አየር 
ሀይል ዋና አዛዥና 
አሁን በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ የህግ 

ትምህርት ክፍል አስተማሪ የሆኑት ሜ/ጄ አበበ 
ተክለሀይማኖት ፣ በለውጡ አዝመራ እንደ 
እምቧይ ከበቀሉት ሚድያዎች ውስጥ ከሆነው 
“አንድ አፍታ” ከተሰኘ የስዩም ተሾመና የኢዜማ 
የመረብ ላይ ቴሌቪዥን ያደረጉት ቃለመጠይቅ 
ነው።
ቃለ መጠይቁ ባልተለመደ መልኩ ይጀምራል። 
ተጠያቂው ፥ ጠያቂዉን በመጠየቅ ይጀምራሉ!። 
ተጠያቂው የጠየቀው ጥያቄ ቃል በቃል 
እንደሚከተለው ነው፦

“አንዳንድ ሰዎች ወደ ስዩም ተሾመ 
ለኢንተርቪው እየሄድኩኝ ነው ስላቸው ፥ እሱኮ 
ፅንፈኛ ነው ፣ ፀረ ትግራይ ህዝብ ነው እንዴት 
እሱጋ ትሄዳለህ” ብለው አሉኝ። አንተ ምን 
ታስባለህ? ብለው ይጠይቃሉ።

ጋዜጠኛ ስዩም ፥ አይደለሁም ፣ ልሆንም 
አልችልም ብሎ ይመልሳል።

ጄነራሉም (በመልሱ አለመርካታቸው በሚያሳብቅ 
መልኩ) Anyway, እኔ የመጣሁት ፅንፈኛም 
ቢሆን ፣ ፀረ ትግራይ ህዝብ አራማጅም ቢሆን 
እንዴት ፅንፈኛ ትሆናለህ ፣ እንዴት ፀረ ህዝብ 
ትሆናለህ ብዬ በሀስብ አስረዳዋሎህ። ከተሳካልኝ 
ጥሩ ፣ ካልሆነ የሚቻለኝን አድርጌሎህ ከሚል 
መነሻ እንደመጡ ያስረዳሉ።

እኔም ጄነራሉን ልጠይቃቸው። እናሳ ፥ 
ተሳካልዎት?

በግሌ አይመስለኝም። ለምን? ከጅምሩም ሊሳካ 
የማይችል (Mission Impossible) ስለሆነ።
በእኔ እይታ ፥ በአጠቃላይ ከአክራሪ አሀዳውያንና 
የዜጋ ፖሌቴካ አራማጆች ጋር በሀሳብ ውይይት 
መግባባት ይቻላል ብሎ ማሰብ የሚቻል 
አይመስለኝም። ይህም የሚሆንበት ምክንያት 
የራሱ የሆነ የአስተሳሰብ ፣ የእምነትና የስነልቦና 
ስሪትና ውቅር ስላለው ነው ብዮ አምናሎህ። 
እነዚህ ሀይሎች ላለፉት 50ና 60 አመታት 
ሲያራምዱት ከነበረው የፖለቲካ አስተሳሰብና 
የፖለቲካ ግባቸውን ለማሳካት እንደ ዋና 
ታክቲክ ሲጠቀሙበት የነበረው አስተሳሰብ 
የመነጨ ነው። ይህ አስተሳሰብ በዋናነት 
ምክንያታዊ - ኢምክንያታዊነት (instrumen-
tal irrationality) አስተሳሰብ ተብሎ መገለፅ 
ይችላል። ይህ ለረዥም ግዜ ያራመዱት 
አስተሳሰብ በሂደት ሁሉንም እምነቶቻቸውን 
ከመቅረፅ አልፎ ከስብእናቸው ጋር የተዋሀደ 
መገለጫ ባህሪያቸው ስለሆነ ነው። ምክንያታዊ 
- ኢምክንያታዊነት (rational irrationality) ፣ 

የኢትዮጽያ ሊህቃን ፣ ጦማርያንን ኣንቂዎች 
መለያ ነው!።

ስዩም ተሾመ በእኔ እምነት ይህ አስተሳሰብ 
ከተጠናወታቸው አሀዳውያን/ የዜጋ ፖለቲካ 
አራማጆች ቀንደኛውና እንደ ማሳያ ሊወሰድ 
የሚችል ነው። ጄነራሉ ከንደዚህ አይነት 
አስተሳሰብ ካላቸው ሰዎች በጠርጼዛ ዙርያ 
ተወያይተው እንዳሉት መግባብት ይቻል እንደ 
ሆነ ለመሞከር አስበው ከሆነ ፣ ምርጫቸውን 
ስዩም ተሾመ ማድረጋቸው ትክክል ነው።

የምክንያታዊ - ኢምክንያታዊነት (rational ir-
rationality) ባህሪ ፣ በነዚህ ሰዎች ላይ ምን 
ያክል የተዋሀዳቸውና ለመንቀል አስቸጋሪ 
መሆኑን ለመገንዘብ በዛው በቃለመጠይቁ 
ውስጥ የተነሱት ሀሳቦችን ማየት በቂ ነው። 
ስዩም ተሾመ ትግራዋይ ልዩ ተጠቃሚ ነበር 
የሚለውን እምነቱ ለማስረገጥ የሄደበት 
ርቀት አሳፋሪ ከመሆኑም በላይ ፣ ለትግራይ 
ህዝብ ያለው ጥላቻ የደረሰበት ደረጃ ማሳያ 
ነው። በኢህአዴግ ቁ-1 የተበደሉ ፣ የተገፉና 
የተሳደዱ መሆናቸውን ሁሉም ኢትዮጽያዊ 
የሚያውቃቸውን ጄነራል የትግራይ ህዝብ 
ልዩ ተጠቃሚነትን ለማሳየት እንደ ማሳያ 
አድርጎ ሊጠቅምባቸው የሞከረበትን መንገድ 
እንይ። የጥያቄው ኣንኳር ሀሳብ ጄነራሉ 
ትግራዋይ በመሆናቸው በጃቸው እንጂ የሌላ 
ብሄር ተወላጅ ቢሆኑ ኑሮ አይደለም መታሰር 
በሂወትም መኖራቸው አጠራጣሪ ነው ፥ የሚል 
ነው። ለዚህም የሚቀጥሉትን መከራከርያዎች 
ያቀርባል፥-  

1.   ስለ 1993 የህወሓት ክፍፍልና ተከትሎ 
የመጣውን ክስተትን ፥ ህወሓትና የትግራይ 
ህዝብ የበላይነትና ልዩ ተጠቃሚዎች እንደ 
ነበሩ ለማሳየት በማሰብ ስዩም ተሾም ይህን 
ጥያቄ ይጠይቃል ፦ “ከክፍፍሉ በኋላ እርስዎና 
ጓደኞቻቸው አልታሰሩም። ምናልባት የኦህዴድ 
ወይም የብአዴን አባል ቢሆኑ ኖሮ ፣ እስክ 
አሁን በህይወት እኖራለሁ ብለው ያስባሉ? ብሎ 
ይጠይቃል።

ትግራዋይ ስለሆኑ ነው ጉዳት ያልደርሰቦትና 
ያልታሰሩት ነው ነገሩ። ከሌሎች ድርጅቶች 
በተመሳስይ መልኩ የተጠየቁ ሰዎች ግን ጭራሽ 
በህይወት የሉም ነው! ጥያቄው።

ጄነራሉ በእርጋታ ስነ አመክንያዊ አቋማቸውን 
ይዘው ለመመለስ ይሞክራሉ ፥- የነበረው ስርአት 
አምባገነን ነበር ብለን ከተስማማን በብሄሬ 
ምክንያት ሊተወኝ አይችለም ፣ ምክንያቱም 
አምባገነን እንኳን በብሄር ጥብቅና ሊቆም ቀርቶ 
በስልጣኑ የመጣበትን ወንድሙም ሆነ ልጁን 
እንኳን አይምርም። ስለዚህ አንዱን መምረጥ 
ነው። ወይ ስርአቱ አምባገነን አልነበረም በል 
ካልሆነ ግን አንድምታው አይሰራም። ይሁንና 
እነ አቶ ኩማ ደመቅሳ የመሰሉ ልዩነት 

ያሳዩ ሰዎችም ቢሆን አልታሰሩም ፥ ብለው 
ይመልሳሉ። [በተጨማሪም ግን ፥ ጄነራሉ እቶ 
ስየ አብራሃ ከነቤተሰቦቻቸው፣ አቶ ቢተው 
በላይ ወዘተ የመሳሰሉ ሁኔታውን ተከትሎ 
የታሰሩ ሰዎች ኦሮሞ ወይም አማራ እንዳልሆኑ 
አስረግጠው ማስረዳት ነበረባቸው]። ይሁነና ይህ 
ስነአመክንያዊ ማብራርያና ገለፃ ፣ ምክንያታዊ 
- ኢምክንያታዊነት (rational irrationality) 
እምነትና ባህሪ ለተጠናወታቸው ሰዎች በቂ 
አስረጂ  አልሆነም። ስለዚህ ወደ ሌላ ማሳያ 
ይሄዳል፦
2.   እሺ ፥ እነ ኣሳምነው ፅጌና ተፈራ ታስረው 
፣ እንዲሁም እነ ከማል ገልቹ ተገፍተው 
እንዲወጡ ተደርገው እርስዎ አልታሰሩም 
ይላል።

እነዚህ ሰዎች ክእስር ከወጡ በኋላና ከስደት 
ከተመለሱ በኋላ በተደረገላቸው የጀግና አቀባበል 
ሰክረው ለመርማሪ እንኳ ያልተናገሩትን 
ጨምረው ድርጊታቸውን ተናዝዘዋል። ሁለቱ 
ከእስር የተፈቱት ጄነራሎች አቅደዉት ስለነበረው 
መፈንቅለ መንግስትና  ከአዲስ አበባ እስክ ሮም 
ዱባይ ስለተዘረጋው እንቅስቃሴቸው በተለያየ 
ሚድያ ቀርበው በኩራት ተንትነዋል። እንዴት 
እንደከሸፈ ጭምር። ከማል ገልቹም ቢሆን ፥ 
በሚገርም ሁኔት የሰራዊቱ አባል ሆኖ የኦነግ 
ማአከላዊ ኮሚቴ አባል እንደነበረና በድርጅቱ 
ትእዛዝ የሰራዊት አባላት ይዞ እንደወጣ 
እንዲሁ በኩራት የገለፀው ጉዳይ ነው። ስዩም 
ተሾመ ይህን ሁሉ መረጃ አለው። ለማንኛውም 
ጤነኛ አስተሳሰብ ላለው ሰው አንድን ድርጊት 
ፈፅምያለሁ ብሎ ያመነንና ግዜው ካለፈም 
በኋላ ምንም አልፈፀምኩም የሚልን ሰው 
በእኩል ደረጃ ለመፈረጅ ሲከጅል ከጭፍን ጥላቻ 
ውጪ በምንም ሊገለፅ አይችልም። ጄነራሉ 
ይህን ካስረዱት በኋላና ፤ እሳቸው በምንም 
አይነት ደረጃ ሊገለፅ የሚችል የህግ ጥሰት 
እንዳልፈፀሙና ፣ ድራማ ሊሰራባቸው ተፈልጎም 
ምናልባትም በቂ ስክሪፕት ስላልተገኘ ወይም 
እሳቸው በማያውቁት ሌላ ምክንያት እንደቀረ 
ከገለፁለት በኋላ እንኳ ጋዜጠኛው ማፈግፈግ 
አልፈለገም። ወይ የሚያውቀው የሰሩት ወንጀል 
ካለ አላቀረበ ፣ ወይ አምኖ አልተቀበለ እንዲሁ 
በሞትና በእድሜ ልክ እስራት የሚያስቀጣ 
ወንጀል ፈፅመናል ብለው ካመኑና ከተናዘዙ 
ሰዎች ጋር እያነፃፀር ፣ እሳቸው ያልታሰሩት 
ትግራዋይ ስለሆኑ ነው ብሎ ይከራከራል። 
አሁንም እጅ አልሰጠም ፥ ይቀጥላል፥-

3.   እሺ ፥ እኔና እርስዎ ሆርን አፈይርስ 
ላይ እንፅፍ ነበር። እንደውም የእርስዎ ፅሁፍ 
ከረር ያለ ነበር። ይሁንና እኔ ታስርኩ እርስዎ 
አልታሰሩም የሚል መከራከርያ ያቀርባል። 
ስለፃፍኩኝ ነው የታሰርኩት እያለ ነው። የጄነራሉ 
ፅሁፍ በሃስብ ላይ የተመሰረተ ትችትና ነውጥን 

ወደ ገፅ 23 ዞሯል $
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ታላቅ የፋሽንና የሙዚቃ ፕሮግራም 
በቅርቡ ይካሄዳል

አለማቀፍ ዲዛይነር እና ሞዴል 
በሆነችው በዶ.ር ሰናይት ማርዮ 
አስተባባሪነት የሚከናወነው የፋሽን 
እና የሙዚቃ ፕሮግራም በቅርቡ 
በኢትዮጵያ ይካሄዳል፡፡
ይህ ፕሮግራም በዲሴምበር በናይጄሪያ 
ሌጎስ ከ15 ሀገራት የተውጣጡ አንጋፋ 
ጋዜጠኞች በተገኙበት የተዋወቀ ሲሆን 
ዝግጅቱ በ52 ሀገራት በመዘዋወር 
የሚካሄድ ነው፡፡ 
2.7 ሚሊየን ዶላር ወጪ የተመደበለት 
የሙዚቃና የፋሽን ፕሮግራም ከፍተኛ 

የሙዚቃ አድማጭ ባላት ናይጄርያ 
ሌጎስ ሲተዋወቅ ከፋሽንና ከሙዚቃ 
ዝግጅቶች ባሻገር የስዕልና የስፖርት 
ትዕይንቶች ቀርበዋል፡፡
ፕሮግራሙ በኢትዮጵያ በጉራጌ 
ዞን ወልቂጤ ከተማና በጋሞ ዞን 
አርባምንጭ ከተማ በቅርቡ በደማቅ ስነ 
ስርዓት ይከናወናል፡፡ 
ዶ.ር ሰናይት ማርዮ ኢትዮጵያን ከአለም 
ጋር በማገናኘት በርካታ ስራዎችን 
በመስራት ላይ ትገኛለች፡፡

ሊላክ በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ገባ
ሊላክ የሴቶች የንፅህና መጠበቂያና የህፃናት 
ዳይፐር አምራች በጥሬ እቃ እጥረት ምክንያት 
ስራ ካቆመ በሃላ በአዲስ መልክ የማምራት 
እንቅስቃሴውን ጀምሯል::

የፋብሪካው ባለቤትና የስራ ሀላፊዎች በሰጡት 
መግለጫ ፋብሪካው በጥሬ እቃ ሳቢያ ለአስር 
ወራት ስራ ካቆመ በሃላ በቅርቡ በሙሉ 
አቅሙ የሴቶች የንፅህና መጠበቂያ (ሞዴስ) 
እና የህፃናት ዳይፐር በማምረት ላይ ይገኛል::

ፋብሪካው በአመት 74 ሚሊዮን የሴቶች ንፅህና 
መጠበቂያ እና 86 ሚሊዮን የህፃናት ዳይፐር 
የማምረት አቅም እንዳለውም ተነግሯል::

ፋብሪካው ትልቅ አቅም ያለው ቢሆንም የውጭ 
ምንዛሪ ችግርና የጥሬ እቃ እጥረት በስራው 
ላይ ተግዳሮት እንደሆነበትም ተጠቁሟል ::

ድርጅቱ ባለፈው ማክሰኞ ለጌርጌሶን የአእምሮ 
ህሙማን ማእከል: ለስለ እናት የህፃናት 
መንከባከቢያ : ለአበበች ጎበና የህፃናት ማሳደጊያ :  
ለአባድር ወላጅ አልባ ህፃናት ድጋፍ ሰጪ 
ማህበር ብሎም በቅርቡ በአንድ ጊዜ አራት 
ህፃናት ለተገላገለችው እናት ከፍተኛ መጠን 
ያላቸው የሴቶች የንፅህና መጠበቂያ እና 
የህፃናት ዳይፐር ስጦታ አበርክቷል ::




