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በገፅ 9

የቀለም ቀንድ
አክሎግ ቢራራ (ዶ/ር

በገፅ 2

እንደ ሰሜን ዋልታ የራቀው 
የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት!

ሙሉቀን ተስፋው

በገፅ 7

አምባገነን አወዳሽ ወይንስ 
ዴሞክራሲ አጎልማሽ?

ዶ/ር ፈቃዱ በቀለ

“ጉማራ ወንዝ ስንደርስ ዓይኔን ሸፈኑኝ፤ 
ከዚያ በኋላ የት እንዳስገቡኝ አላውቅም”

አቶ ዘመነ ምሕረት

ተስፋ አስቆርጦ መግዛት
የአምባገነኖች ዘይቤ

2
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ውብሸት አዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው 
ዩኒቲ ኮሌጅ ነው የጋዜጠኝነት 
ሞያውን የጀመረው። ከዚያም 

አሁን በታገደው ሃዳር በተባለ ነፃ ሳምንታዊ 
ጋዜጣ ሞያውን ቀጠለ። በጥር 2004 ዓ.ም.  
በአዲስ አበባ የሚገኝ ፍርድ ቤት በአሸባሪነትና 

እና ለአሸባሪነት ገንዘብ በመከፈል ወንጀለኛ 
ተባለ። አንድ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት 
እንደገለጸው ውብሸት ከመታሰሩ በፊት 
ገዢው ፓርቲ የሚተች ጽሁፍ አቅርቦ ነበር

የጤንነቱ ሁኔታም አስጊ እንደሆነ 
የሚነገርለት ውብሸት ታየ የዐሥራ አራት 

ዓመት እስር ከተፈረደበት በኋላ በዝዋይ 
ማረሚያ ቤት ይገኛል።የሽብር ሕጉም በነጻ 
ሃሳብን ለመግለጽ እንቅፋት እንዳይሆና 
የጋዜጠኞችን ሥራ ለማጣጣል መንግሥት 
እንዳይጠቀምበት የአሜሪካን መንግሥት ጥሪ 
አቅርቧል፡፡

የኢትዮጵያ መንግሥት ጋዜጠኛ ውብሸት ታዬን 
ከእስር እንዲለቅ አሜሪካ ጥሪ አቀረበች

አቶ ዮናታን 
ተስፋዬ የሽብር ክስ 

ተመሠረተበት

የ
ቀድሞው የሰማያዊ ፓርቲ አመራር ወጣት ዮናታን 
ተስፋዬ ላይ የሽብርተኝነት ክስ ተመሰረተበት:: “ተከሳሽ 
የፖለቲካ; የአይዲዮሎጂ ዓላማን ለማራመድ በመንግሥት 
ተጸዕኖ ለማሳደር ሕብረተሰቡን ወይም የሕብረተሰቡን 

ክፍል ለማስፈራራት እና የአገሪቱን መሰረታዊ; ፖለቲካዊ; 
ሕገመንግስታዊ; ኢኮኖሚያዊ ወይም ማህበራዊ ተቋማትን 
ለማናጋት እና ለማፈራረስ አስቦ ራሱን የኦሮሞ ነፃነት ግምባር 
(ኦነግ) ብሎ በሚጠራ አሸባሪ ቡድን በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ 
ዞኖች እና ወረዳዎች ሕብረተሰቡን የአዲስ አበባ እና በኦሮሚያ 
ክልል ልዩ ዞኖች የተቀናጀ ማስተር ፕላን ሽፋን በማድረግ ከህዳር 
ወር 2008 ዓ/ም ጀምሮ የተጠቀሱትን አመጽና አድማ መሰረት 
በማድረግ ከህዳር 24 ቀን 2008 ዓ.ም ጀምሮ በሚጠቀምበት ድህረ-
ገጽ በተለይም በፌስቡክ ተጠቅሞ በሽብር ቡድኑ የተጀመረውን 
አመጽና ብጥብጥ በማስቀጠል” በሚል በቀረበበት ክስ ዮናታን 
ፌስቡክ ላይ በተለያዩ ጊዜያት የጻፋቸው ጽሁፎች ተጠቅሰው 
ለቀረበበት የአሸባሪነት ክስ ማስረጃ ሆነው ቀርበዋል፡፡

በኬንያ የስደተኛ ካምፖች 
ሊዘጉ ነው 

ከጃን ሸላሚነት ወደ 
ጃንሆይነት
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የሕወሓት/ኢሕአዴግ ልማታዊ 
መንግሥትነት

መልከ ጥፉን በስም ይደግፉ(፪)
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ሥራ አስኪያጅ
አበበ ውቤ

ዋና አዘጋጅ
ሙሉቀን ተስፋው

0910159783

mulukentesfaw@gmail.com

የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 07 የቤት ቁጥር 09/297

ሪፖርተር 

ትሑት ጥላሁን

ርእሰ አንቀፅ

አምደኞች
መስከረም አበራ

አክሎግ ቢራራ(ዶ/ር)

ሩት አማኑኤል

መብራቱ በላቸው 

በሪሁን አዳነ 

ታዲዮስ ታንቱ

ነብዩ ሲራክ (ከሳውዲ አረቢያ)

ግዛቸው አበበ

ገለታው ዘለቀ

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

የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ 
ቂርቆስ ክ/ከተማ  ወረዳ 08

 ቤ/ቁጥር 471

ስልክ፡     0910159783

 0919396240

ግራፊክስ ዲዛይን 
ስልክ፤ 0911 18 09 33

አታሚ
‹‹ሶፍ ሚክ ማታሚያ ቤት 

ልደታ ክ/ከተማ ወረዳ 04 

የቤት ቁጥር 64 

ትዝብት
በዕውቀቱ ስዩም

እንኳን ለሠራተኞች ቀን በሰላም 
አደረሳችሁ።ያው በኔና በብጤዎቼ 
አቆጣጠር እያንዳንዱ ቀን ያለም ሠራተኞች 
ቀን ነው።በአገራችን ሁለት ዓይነት መደቦች 
ነበሩ።ለፍቶ አዳሪና ቀማኛ።ከንግሥተ 
ሳባ እስከ ዛሬ ያለው ያገራችን ታሪክ 
ባመዛኙ መንግሥታዊ ሌብነት ነው ማለት 
ይቻላል።ሥልጣንን ተገን እስካደረገ ድረስ 
ዝርፍያ ነውር አይደለም።ዘራፊዎችን 
ታሪክ በደማቅ ይዘክራቸዋል።ታቦተ 
ጽዮንን ሠርቆ ካመጣው ቀዳማዊ ምኒልክ 
ጀምሮ ለሕዝብ ጥቅም ሲባል የሕዝብ 
ባንክ እስከተዘረፈበት ‹‹አክሱም ኦፕሬሽን›› 
ድረስ ስርቆት የጀብድ ምልክት ሆኗል፡፡ 

ገበሬዎችና ለፍቶ አዳሪዎች መታሰቢያ 
የላቸውም።የገበሬ ሐውልት አይተህ 
ታውቃለህ ወዳጄ? ‹‹ደማችንን አፍሰስን›› 
የሚል እንጂ ‹‹ላባችንን አፍስሰን›› ብሎ 
የሚኮራ ዘመናይ ገጥሞህ ያውቃል? ኧረ 
ለመሆኑ፤ አዝማሪ የሚዘፍንለት የታወቀ 
አንጥረኛ ሰምተሽ ታውቂያለሽ?

‹‹ከፈረሰኞች የምናውቃቸው  
በሻህ አቦየ ኃይሌ አንዳርጋቸው ›› 

ተብሎ ይዘፈን ነበር።ለፈረሰኞች 
ኮርቻ ግላስና ልጓም የሚሠሩ ሰዎች 
ግን እንደበሻህ አቦየና እንደ ኃይሌ 
አንዳርጋቸው አይታወቁም።ለፍቶ አዳሪ 
ስም የለውም፤ታሪክ የለውም።እንዲያ ነው!

አንዳንዴ ለፍቶ አዳሪዎች ንቀትና ድህነት 
ሲያንገፈግፋቸው ይሸፍቱ ነበር።ባፍሪካችን 
ብቸኛ የክብርና የጥቅም ምንጭ የሆነውን 
የመንግሥት ሥልጣን ለመቆጣጠር 
ሞክረዋል።ከነዚህ ሞካሪዎች አንዱ 
በኢያሱ ቀዳማዊ ዘመን ተነሥቶ ወድቋል። 
የኢያሱ ታሪክ ጸሐፊ ይህንን ሽፍታ 
በጣም ስለናቀው ስሙን እንኳ መዝግቦ 
ሊያስተላልፍልን አልፈቀደም።ሁሉም 
ሽፍቶች በሚጠሩበት የወል ስም ‹‹ወረኛ›› 
ብሎት አልፏል።እኔ በሙያ ስሙ አክብሬ፤ 
‹‹ጃን ሸላሚ›› እለዋለሁ።ጃን ሸላሚ ማለት 
ንጉሥ የሚጠቀምባቸውን ጌጦችና ቁሳቁስ 
የሚሠራ ማለት ነው።ያለ ጃን ሸላሚ 

ንጉሥ መናኛ፤ ቀትረቀላል ሰው ነው። 
ያ ጃን ሸላሚ ከተወለደበት አገር ወጥቶ፤ 
ወደማያውቁት አገር ከተሻገረ በኋላ ራሱን 
የንጉሥ ልጅ ነኝ ብሎ አስተዋወቀ።የተወሰነ 
ተከታይ አፍርቶም ነጋሪት እያስመታ 
አንድ ሐሙስ ከነገሠ በኋላ በጦርነት 
ተማረከ።አደባባይ ላይ ለፍርድ ቀርቦም 
በመኳንንት ተመረመረ፡፡

መርማሪ፡- ነገድህ ከየት ነው?
ጃንሸላሚ፡- ከባለጌ ነገድ ነኝ።የዛሬውን 

አያርገውና ባለጌ ማለት ባላገር ማለት 
ነበር።ባአለ = ባለቤት፤  ጌ=አገር）ለብዙ 
ዘመን ደብረወርቅ ነበርኩ።ከዝያ ወደ ሸዋ 
ሄድኩ።ከዝያም አስረው ወደዚህ አመጡኝ።

መርማሪ፡- በእግዚአብሔር ስም፤ 
ከምን ትውልድ እንደሆንክ እውነቱን 
ንገረን፡፡

ጃንሸላሚ፡- ከነገደ ዣን ሸላሚ ነኝ ... 
የወርቅ የብርና የብረት ሥራ በተቻለኝ 
መጠን እሠራ ነበር።እንዲህ ስኖር ለምግብና 
ለልብስ የሚሆን ገንዘብ አጥቸ ተቸገርሁ። 
ድህነት ሲጠናብኝ ቅድም እንደነገርኳችሁ 
ምግቤን የማገኝበት ሥራ ፍለጋ ወደ ሸዋ 
ሄድኩ።ጃንሸላሚ ይህንን ከተናዘዘ በኋላ 
ሳይገባው ለመንገሥ በመቃጣቱ ተወንጅሎ 
በስቅላት ተገደለ።ብርቅ ያንጣሪነት 
ችሎታውም አብሮት ዛፍ ላይ ተንጠለጠለ።

እስከዛሬ ድረስ ጥቂት የማይባል 
ያገሬ ሰው ለፍቶ፤ በላቡ እንጀራ በልቶ 
ቤት ሠርቶ ‹‹አንቱ›› ተብሎ መኖር 
እንደማይችል ያውቃል።ስለዚህ ከተቻለ 
ጠቅላይ ሚኒስትርነትን፤ ካልተቻለ 
የቀበሌ ሊቀመንበርነትን በትረ ሥልጣን 
ለመጨበጥ ይዋደቃል።ጃንሸላሚነት 
ካላዋጣ ወደጃንሆይነት ለመሻገር መሞከር 
ያባት ነው፡፡

አንሸወድ! ለፍቶ አዳሪውን ከጥቅምና 
ከመታሰቢያ ማግለል ያገራችን ብቻ 
ሳይሆን የሠይፍ አምላኪዋ ዓለማችን 
ዓመል ነው።ብሬሽት የተባለው ጀርመኔ 
ከጻፈው ዝነኛ ግጥም የትርጉም ትርጉም 
ጠቅሼ ላጥ ልበል! 

 
Young Alexander conquered India. 
He alone? 
Caesar beat the Gauls. 
Was there not even a cook in his army?

አፍለኛው እስክንድር ሕንድን አስገበረ 
ብቻውን ነበረ? 
ቄሳርም ጎሎችን ድባቅ ሲመታቸው 
ወጥ ቤቷ ተረሳች 
ለዘማቾች ራት የሠራችላቸው

(በዕውቀቱ ስዩም 
በፌስቡክ ገጹ ያሰፈረው)

ከጃን ሸላሚነት ወደ ጃንሆይነት

ገ
ዥው ቡድን ችግር ብሎ ለሚያነሳቸው ጉዳዮች 
በሙሉ አንድ ብቸኛና ያለቀለት መፍትሔ እንዳለ 
አድርጎ የማቅረብ በሽታ አለበት።ከቀረበው የመፍትሔ 
ሐሳብ ውጪ የተለየ አስተያየትና የተለየ አቀራረብ 
ሊኖር አይችልም የሚለው፣ ወይም ደግሞ ከዚህ 
ውጪ አማራጭ የለም የሚለው አመለካከት ምርጫ 
የሚያሳጣ ብቻ ሳይሆን የአእምሮ ነጻነትን በእጅጉ 
የሚጋፋ አካሄድ መሆኑ ግልጽ ነው።እንዲያውም 
በሕግ የሰው ልጆችን አስተሳሰብ ከመገደብ የበለጠ 

ጫና የሚፈጥረውና ነጻነት ገፋፊ የሚሆነው በተወሰነ ጥያቄ ዙሪያ 
አማራጮችን ዘግቶ ልክ አንድ ብቸኛ መፍትሔ እንዳለ አድርጎ 
የማቅረብ አካሄድ ነው ለማለት ይቻላል።ወይ እኔን ትደግፍና የጥቅም 
ተካፋይ ትሆናለህ፤ ካልሆነ ግን በህልውናዬ ላይ መጥተሃልና 
ትደመሰሳለህ በሚል ጸረ አማራጭና ጸረ ነጻነት አስተሳሰብ መመራት 
ትልቅ መከራ ነው።የዘጠና ሚሊዮን ሕዝብ እጣ ፋንታ በጥቂት 
ሚሊየነሮች (ኦሊጋርኮች) በሚዘወር አንድ ድርጅት ከዚያም ውስጥ 
በአንድ ክሊክ መወሰኑ እጅግ ያሳዝናል፤ ያንገበግባል።የገዥው ቡድን 
ተቃዋሚዎችንና እሱን የማይደግፉትን ኃይሎች በጠላትነት ፈርጆ 
ማዋከብ፣ ማሳደድ፣ ማሰር፣ ማሰቃየትና መግደል ብዙዎችን ውድ 
ዋጋ አስከፍሏል፤ ብዙዎችን ተስፋ አስቆርጦ ከፖለቲካ ትግሉ 
አሸሽቷል፡፡

አገራችን ደካማ ኢኮኖሚያዊ ይዞታ ያላት መሆኑ የተቃውሞ 

ኃይሉን ጎድቶታል የሚሉ ወገኖች ብዙ ናቸው። አስተያየቱን 
የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎች ሳይቀር የሚያንጸባርቁት 
ነው። ተቃዋሚዎች ‹‹አባሎቻችን በገንዘብ ተደልለው ከዱን፤ 
ለአገዛዙ አደሩ፤ አገዛዙ አርሶ አደሩን በልዩ ልዩ ጥቅማ ጥቅም 
እየደለለው ነው፤ ወጣቱንም ገንዘብና የገንዘብ ምንጭ የሆነ ሥልጣን 
እየሰጠ ተቃዋሚዎችን እንዳይደግፍ እየሠራ ነው፤ በአጠቃላይ 
አገዛዙን የሕዝቡን ድህነት እየተጠቀመበት ነው›› ሲሉ እንደሚከሱ 
ይታወቃል። በእርግጥም አገዛዙ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች 
በሚላቸውና በተለይ ደግም የ‹‹ኢንዶውመንት›› ድርጅቶችና የልማት 
ማኅበራት አማካኝነት ሰፊውን ድሃ አርሶ አደርና የከተማ ነዋሪ 
ተቆጣጥሮታል፤ እነኝህ ድርጅቶች ከአነስተኛ ብድር አቅራቢነት 
እስከ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር፣ ከቡና መላክ እስከ ማዕድን ማውጣት 
የተሰማሩ ግዙፍ ድርጅቶች ስለሆኑና፣ ድርጅቶቹም በሕይወት 
የሚቆዩት አገዛዙ በሥልጣን ላይ እስካለ ድረስ በመሆኑ ተቃዋሚው 
ወገን እንዲቀጭጭና እንዲጠፋ ከፍተኛ ሥራ ይሠራሉ፤ ይልቁንም 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዳይኖር ይሠራሉ የሚሉ ወገኖች አሉ። 

በሌላ በኩል ሕዝቡ ካለበት ኢኮኖሚያዊ ድህነት አንጻር 
ተቃዋሚዎችን በገንዘብ ለመደገፍ እንደሚቸገር ብቻ ሳይሆን፣ አገዛዙ 
የሚያደርስበትን ጭቆናና በደል በሰላማዊ ሰልፍና በሥራ ማቆም 
አድማ እንዳይታገል ድህነቱ ከፍተኛ እንቅፋት እንደሚፈጥርበትም 
ተደጋግሞ ተገልጿል። ታዲያ፣ ተቃዋሚ ድርጅቶች ‹‹ቆመንልሃል›› 
ከሚሉት ሕዝብ አስፈላጊውን የገንዘብ ድጋፍ በማያገኙበት ሁኔታ 

በሰው ኃይልና በቁሳቁስ ተደራጅተው ከሰባት ሚሊዮን በላይ አባል 
አለኝ የሚለውንና በኢንዶውመንት ስም በሚንቀሳቀሱት ድርጅቶች 
አማካኝነት ከፍተኛ ገቢ የሚያግበሰብሰውን ኃይል መገዳደር እንዴት 
ይቻላቸዋል? ይህም ብዙዎችን ተስፋ የሚያስቆርጥና ከትግሉ 
የሚያሸሽ ነገር ነው፡፡

ከምርጫ 97 በኋላ የወጡት የበጎ አድራጎት ማኅበራትና የጸረ 
ሽብርተኝነት ያሉ አፋኝ ሕጎች አገዛዙ በሕግ ለመግዛት ያለውን 
ከፍተኛ ቁርጠኝነት በግልጽ የሚያሳዩ ናቸው። በአገራችን የሚገነቡት 
ተቋማትና የሚወጡት ሕጎች የገዥውን ቡድን የሥልጣን ዘመን 
ለማራዘምና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ሽግግሩን ለማኮላሸት የሚውሉ 
ናቸው፤ ተደጋግሞ እንደታየው።በዚህ የፖለቲካ እንቅስቃሴን 
በሚገታና የተቃውሞ ፖለቲካን የሚያበረታታ ሥርዓት ባልተዘረጋበት 
ሁኔታ፣ ጠንካራ ተቃዋሚ ኃይልና አመርቂ ፖለቲካ ማየት እንዴት 
ይቻላል? ሕጉና ሕጉን ለመተርጎም የተቀመጠው አካል ወገናዊና 
የገዥው ቡድን መጫዎቻ መሆኑ ብዙዎችን ተስፋ አስቆርጦ ከትግሉ 
እንዲሸሹ አድርጓቸዋል፡፡

በደሉ ከልኩ አልፏል፣ የሚሠራው ዓይን ያወጣ ኢ-ፍትሐዊነት፣ 
ማንአለብኝ ባይነቱና ዕብሪቱ ጣሪያ ነክቷል።ሆኖም ይህን ሁሉ በደል 
ለማስቀረትና ለሁላችንም የምትሆን ኢትዮጵያን ለመገንባት በተራዘመ 
ሰላማዊ ትግሉ ከመቀጠል ውጪ፣ ተስፋ መቁረጥና ከትግሉ መሸሽ 
ከቶ ምርጫ ሊሆን አይችልም።ተስፋ አስቆርጦ መግዛት የአምባገነኖች 
ዘይቤ ነውና ከራሱ ከተስፋ መቁረጥ ጋርም ትግል ያስፈልጋል፡፡

ተስፋ አስቆርጦ መግዛት፤ 

የአምባገነኖች ዘይቤ
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ዜናዎች

የኬንያ መንግሥት በአገሪቱ ያሉትን ሁለት 
ትላልቅ የስደተኛ ካምፖች፤ የዳዳብንና የካኩማን 
ካምፖች፤ ለመዝጋት ዕቅድ ያለው መሆኑ 
አስታወቀ። በርምጃው ቁጥራቸው ወደ አራት መቶ 
ሺህ የሚገመት ስደተኞች ይጎዳሉ ተብሏል።

የኬንያ መንግስት ዓርብ ባወጣው መግለጫ 
ለብሔራዊ ጸጥታችን ስንል ስደተኞን 
ማስተናገዳችንን ማቆም ይኖርብናል ብለዋል።

ባለ ሁለት ገጹ የኬንያ መንግሥት መግለጫ 
መንግሥት መጀመሪያ የስደተኛ ጉዳይ መምሪያውን 
እንደሚዘጋ እና ከዚያም ካምፖቹ ባጭር ጊዜ 
የሚዘጉበትን ሁኔታ ያመቻቻል ከማለት ባለፈ 
በካምፖቹ ያሉትን ስደተኞች እናባርራለን አይልም።

ከዓለም እጅግ ግዙፉ መሆኑ የሚንገርለት 
በማዕከላዊ ኬንያ የሚገኘው የዳዳብ ካምፕ 
የሚበዙት ሶማሊያውያን የሆኑ ወደ ሶስት መቶ 
ሰላሳ ሺህ ስደተኞች አስጠልሏል። ከነዚህም ውስጥ 
ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንም ይገኛሉ። ሰሜን 
ምስራቅ ኬንያ ያለው ካኩማ ደግሞ ሃምሳ አምስት 
ሺህ ስደተኞች ተጠልለዋል። ኬንያ ባጠቃላዩ 
ስድስት መቶ ሺህ ስደተኞች እያስተናገደች ስትሆን 
ሶስት አራተኛው ከሶማሊያ ከቀሪዎቹ የሚበዙት 
ደግሞ ደቡብ ሱዳናውያን ናቸው። 

ኬንያ ካሁን ቀደምም ካምፖቹን እዘጋለሁ 
ብላ ካስፈራራች በኋላ ዳር ሳታደርሰው መቆየትዋ 
ይታወሳል። ባለፈው ዓመት የተባበሩት 

መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን የዳዳብ ካምፕ 
ተዘግቶ ሶማሊያውያኑ ስደተኞች በግድ ወደ 
ሃገራቸው መመለስ እጅግ ከባድ ሰብዓዊ ችግር 
እንደሚያስከትል አስጠንቅቋል።

ባለፈው ሳምንት የኬንያ መንግሥት ውሳኔው 
ስደተኞችን እንደሚጎዳ አምኖ ዓለም አቀፉ 
ማኅበረሰብ ችግሩን ለማቅለል ርምጃ እንዲወስድ 
ጥሪ አቅርቧዋል። ካምፖቹን ለመዝጋት 
የወሰንነው እንደ አል-ሸባብ ካሉ ጽንፈኛ ቡድኖች 
የደኅንነት አደጋ ስለተደቀነብንና ስደተኞችን ወደ 
አገራቸው የመመለሱ ሂደት ስለተጓተተ መሆኑን 
አመልክቷል። 

ዓለም አቀፍ የሠራተኛ ሕግንና ሰብአዊ መብት 
ማስከበሪያ ድንጋጌዎችን ባገናዘበ መልኩ ሠራተኞች 
ስለሚከፈላቸው ክፍያ፣ ስልጠና፣ ስለ እረፍት 
ሰዓታቸው እና ስለመሳሰሉት መሰረታዊ የኮንትራት 
ሠራተኞች አንገብጋቢ ጥያቄዎች  መልስ ስለ 
መስጠትና አለመስጠቱ፤ ሠራተኞች በሚላኩባቸው 
አገሮች ባሉት ኢንባሲና  ቆንስሎች ሊደረግላቸው 
ስለሚችለው ክትትል የሚያስረዳ መረጃ 
አልትገኘም። አዲሱ ሕግ ተረቆ እስኪጸድቅ ባለው 
ሂደት ኤጀንሲዎች  ከዚህ በፊት ስላሸጋገሯቸው 
ዜጎች ነባራዊ ይዞታና ሁኔታ፣ አድራሻና ያሉበትን 
ሁኔታ በዝርዝር መረጃ አላቀረቡም። የማይጨበጥ 
ተስፋ እያሸከሙ ወደ ሳውዲ በላኳቸው ሠራተኞች 
ላይ ለተፈመውና እየተፈጸመ ስላለው በደል 
ተጠያቂው ሳይታወቅ ሌላ አዲስ ሠራተኛ ለመላክ 
ዝግጅቱ በፊርማ ሊጸድቅ ጫፍ ላይ ደርሷል፤ ይህ 
በጣም ያሳዝናል::  

      የቀደሙት ያሻቸውን ይሁኑ ቢባል እንኳ 
አዲስ የኮንትራት ሠራተኞች ሲመጡ በሳውዲ 
ሪያድ  ኢንባሲና የጅዳ ቆንስል መሥሪያ ቤቶች 
ያደረጉት ዝግጅት ስለመኖሩ እጠራጠራለሁ። 
ከቀናት በፊት በምሥራቁ የሳውዲ ክፍል ነበርኩ፤ 
ከሪያድ እስከ ደማም አስከ ከባህሬን ጠረፍ፣ 
በሀፍር አልበጠል በኩል እስከ ኩዌት፣ በተቡክ 
በኩል እስከ ዮርድያኖስ ጠረፍ ከተሞች ባሉት 
ትናንሽ ከተሞች እንደጨው ስለ ተበተንነው 
ሃበሾች ብዙ መረጃ ሰባስቤያለሁ። የሩቅ የሩቁን 
ቀርቶ ከጅዳና ሪያድ ወጣ ብለው ለሚገኙ ዜጎች 
በኢንባሲና በቆንሰል መ/ቤቶች የፓስፖርት 
ማደሻ ውክልና የመሰለውን አገልግሎት  ለዜጎች 
በማይሰጥበት ሁኔታ ተጨማሪ ሠራተኞች ሲመጡ  
ምን ሊደረግ እንደሚችል መመልከት መጭውን 
ያስፈራል።  ሌላው ቀርቶ በቂና የዲፐሎማሲ 

እውቀቱ ያለው ተወካይ ካለመኖሩ በተጨማሪ 
ስደተኛውን ለመደገፍ የሚያስችሉ የቅንጅት 
ሥራዎች አይታዩም። ኮሚኒቲዎች ለማኅበረሰቡ 
ድጋፍ እምዲሰጡ ተደርጎ አልተሰራም። የልማት 
ማኅበራት ለሰው ግድ የላቸውም።የእነሱ ዓላማ 
ልማት እንጅ ሰው አለመሆኑን አረጋግጠውልናል። 
የድርጅትና የአደረጃጀትን ነገር ከተነሳ ሥራቸው 
ፖለቲካ እንጅ የዜጎችን መብት ማስከበር 
አለመሆኑን መረጃ ስናቀብል “ለምን የመንግስትን 
ስም ታከፋላችሁ” ከሚል ውንጀላ ባለፈ ለችግር 
ደራሽ አይደሉም።በሕግ መመሪያ የተቀመጠው 
የመንግሥት ዲፕሎማቶች ቀዳሚ ሥራ ባሉበት 
አገር የሚገኙ ህጋዊም ሆኑ ህገ ወጥ ዜጎችን ሰብአዊ 
መብት ረገጣ እንዳይደርስባቸው መከላከል ቢሆንም 
ይህ እየተሰራበት አይደለም። ዲፕሎማቶቻችን 
መላና ዘዴ ፈልገው  የህገ ወጦችን ቀርቶ 
በኮንትራት ሠራተኛና አሰሪ ስምምነት የመጡ 
ዜጎችን  መብት ማስከበር አልቻሉም።የቪዛ ውል 
ማስፈጸሚያ ገንዘብ እየሰበሰቡ ባጸደቁት የኮንትራት 
የሥራ ውል ላይ የተጻፉት ስምምነቶች የዜጎች  
ይዞታ የመከታተልና የማስፈጸም ኃላፊነትን ሲወጡ 
አላየንም።እውነቱ ይህ በመሆኑ ሰብዕናችን መርከስ 
ይዟል። ግፍ እየተፈጸብን ነው። በዚህ ሁኔታ 
ረቂቁ ጸድቆና በተግባር ውሎ ዳግም እንዳናነባ 
ያሰጋል።ኮንትራቱን ተፈርሞ ሰው በገፍ ሲመጣ 
ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ቀላል ነው አልልም፡፡

    እልፍ አእላፍ የኮንትራት ሠራተኞች አሁን 
ያሉበት ይዞታ በውል ሳይመረመርና ሳይታወቅ 
እየተንገዋለለ ባለበት ሁኔታ  የተዘጋውን ለመክፈት 
ሂደት ግልጥልጥ አለማለት  ያስፈራል። ከዚህ 
በፊት በኮንትራት የገቡት ጉዳይ ገለል አድርጎ ስለ 
አዲሱ ሕግና መመሪያ እንነጋገር መባል ችግሩን 
ያገዝፈዋል እንጅ አይቀርፈውም። ይፋ መውጣት 

የጀመረው ረቂቁ ሕግና በዚህ ጫፍ ያለው  ዝግጅት 
የተዳከመ አለያም የለም የሚባል አይነት መሆኑ 
አሁንም የዜጎችን አበሳ በቅርብ ለምንከታተለው  
ዜጎች ያሳስበናል። መፍትሄው በአረብ አገሮች 
ያሉትን ዜጎች ጨምሮ  የሁሉም ባለድርሻ አካላት 
ያልተወያየንበት አዋጅ ጸድቆ እነሆ  ወደ ትግበራው 
እያመራን መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ገና 
ረቂቁ ሲቀርብ  ግልጽና ጥልቅ ውይይት ሳይደረግ 
በጸደቀው አዋጅ የሚመጡት ዜጎች ጉዳይ አሳሳቢ 
ነው።  ዳግም እንደምናነባ ግልጽና ጥልቅ ውይይት 
ይደረግበት ብለን ጮኸን የሚሰማ አልተገኘም፤ 
ይልቁንም የሥራ ስምምነቱ ጫፍ ላይ ደርሶ 
ለፊርማ  እየተጠበቀ መሆኑን ሰምተናል፡፡

        ሚያዝያ ወር 2008 የመጨረሻ  
ሳምንት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚኒስትር 
ዴኤታ አምባሳደር ታዬ አጸቀ ሥላሴ የመሩት 
ቡድን ሳውዲ መጥቶ ነበር። በቆይታቸውም 
ለወራት ሲጠበቅ በነበረው የሠራተኛ ስምሪት 
አቅርቦት ዙሪያ ከከፍተኛ የሳውዲ ከፍተኛ 
ኃላፊዎች የሥራ ኮንትራቱን ለመፈራም የሚያበቃ 
የተባለውን የመጨረሻና ማሰሪያ ምክክር አድርገው 
መመለሳቸውን ሰምቻለሁ። ባሳለፍነው ሳምንት 
ሚያዝያ 26 ቀን 2008 ዓ.ም በዋና ከተማዋ ሪያድ 
በሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ታየ የተመራው 
ቡድን የአገር ሽማግሌዎችና ታዋቂ ሰዎች 
ጋር ተመካክሮም ነበር።  በምክክርና ውይይቱ 
ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር ታየ በሠራተኛ 
ስምምነቱ መፈራረም ዙሪያ ስለተቆረጠው የፊርማ 
ቀንና ስለተደረሰበት የመጨረሻ ደረጃ ግልጽ ያለ 
መረጃ አልሰጡም። ይሁን እንጅ ሚንስቴር ዴኤታ 
አምባሳደር ታየ ባደረጉት ውይይት በጉብኝታቸው 
ከሳውዲ ባለስልጣናት ጋር ህገ ወጥ የሰዎች 
ዝውውርን በጋራ ለመከላከል፣ የተማረና የሰለጠነ 

የሰው ኃይል ልውውጥ ማድረግ በሚቻልበት 
ሁኔታ መነጋገራቸውን አልደበቁም።በአንባሳደር 
ታየ የተመራው ቡድን ያደረገው ምክክር ወደ 
ፊርማ ለመግባት የመጨረሻ እንደሆነ ያገኘሁት 
መረጃ ይጠቁም እንጅ  እስካሁን ከመንግስት በኩል 
የኢትዮጵያና የሳውዲ የሁለትዮሽ የፊርማ ሥነ 
ሥርዓትም ሆነ የተስማሙባቸው ዝርዝር ጉዳዮች 
ዙሪያ በግልጽ የሚታወቅ ነገር የለም።ምንም 
እንኳን መረጃዎችን ከሶስተኛ አካል ማረጋገጥ 
ባልችልም ከቀጣይ ስምምነቱና ቋሚ መጠለያ 
ስለሚኖርበት ጉዳይ ለመነጋገር የሪያዱ አምባሳደር 
አሚንና የጅዳ ቆንስል የበላይ አምባሳደር ውብሸት 
ለምክክር ተጠርተው ወደ አገር ቤት መሔዳቸውን 
ተጠቁሟል፡፡

     ምንም እንኳን ሚኒስቴር ዴኤታ 
አምባሳደር ታየ ከሳውዲ ኃላፊዎች ጋር የተማረና 
የሰለጠነ የሰው ኃይል ልውውጥ ማድረግ 
በሚቻልበት ሁኔታ መነጋገራቸውን ቢያስታውቁም 
ከኢትዮጵያ በኩል ሠራተኞችን ለመላክ ፍላጎት 
እንጅ  በተጨባጭ በቂ ዝግጅት ስለመደረጉ ጉዳዩን 
አሳሳቢ መሆኑን የሚናገሩ ብዙ ናቸው። ስልጠናው 
ቀርቶ በቂ ዝግጅት ያለመኖሩ ማሳያ በቀደመው 
ዝግጅት ዜጎች በተለያዩ የሳውዲ ከተሞችና 
የገጠር ቀበሌዎች ያሉበት ይዞታ አሳሳቢ መሆኑ 
በሳውዲ የሚገኙ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ነዋሪዎች 
ስጋታቸውን  “በሪያድ ኢንባሲና በጅዳ ቆንስል 
እንኳንስ አዲስ ሠራተኛ መጥቶ የባጀውን ስደተኛ 
በአግባቡ ማስተናገድ የሚችል የሰው ኃይል የለም ”  
ሲሉ ስጋታቸውን  ይገልጻሉ።ጄሮ ያለው ይስማ፤ 
ልብ  ያለው ልብ ይበል:: 

አቶ ዘመነ ጌጤ 
ከዘጠኝ ወር እስር 

በኋላ ተፈቱ
መምህር ዘመነ ጌጤ በአቶ ማሙሸት አማረ 

በሚመራው የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት 
(መኢአድ ) ውስጥ የወጣቶች ድርጅት ጉዳይ 
ኃላፊ ሆነው ያገለግሉ ነበር።በሙያቸው መምህር 
የሆኑት አቶ ዘመነ ለእስር እስከተዳረገበት ግንቦት 
06 /2007 ዓም ድረስ እንጦጦ አንባ 2ኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት በቀድሞ ስሙ አምሃ ደስታ 2ኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር ናቸው።አቃቤ ሕግ 
በወንጀለኛ መቅጫ አንቀጽ 427 ሁከት በማስነሳት 
ሕዝብን በመንግሥት በማነሳሳት እና በአንቀጽ 
490 በቡድን በመደራጀት የጦር መሣሪያ በመያዝ 
የሚል አንቀፆችን በመጥቀስ ክስ ተመሥርቶባቸው 
ወደ በማዕከላዊ የምርመራ ጣቢያና በቅሊንጦ 
ማረሚያ ቤት ለዘጠኝ ወር ከዘጠኝ ቀን ታስረው 
ተፈተዋል።

በየመን በተቃዋሚዎች 
መካከል የተጀመረው 
ድርድር ተቋርጧል

     በየመን የሁቲ ሚኒሽያና በየመን ፕሬዚዳንት 
አብድልረቡ መንሱር ሃዲ መንግሥት ተወካዮች 
መካከል በተደረገው ስምምነት ለአንድ ሳምንት 
ያህል የጦርነት ማቆም ያደረሳቸው ስምምነት 
መጨናገፉ ከወደ ኩዌት ተሰምቷል። ባሳለፍነው 
ሳምንት በተባበሩት መንግሥታት የየመን ልዩ 
ተወካይ እስማኤል ኦውድ አህመድ አማካኝነት 
ተጀምሮ የነበረው የሰላም ሰምምነት በመጀመሪያ 
ቀን በየመን መንግሥት ተስፋ ሰጭ ምክክር 
ማድረግ አይቻልም በሚል ፍላጎት ባለማሳየቱ 
መክሸፉ ሲጠቆም የሁለተኛ ቀን ድርድር የከሸፈው 
የሁቴ ሚኒሽያ ተወካዮች ባለመኘታቸው መሆኑ 
ተጠቁሟል። የተባበሩት መንግሥታት የየመን 
ልዩ ተወካይ እስማኤል ኦውድ አህመድ በየመን 
መንግስትና በሁቲ ሚኒሽያ መካከል ያለውን 
ፍጥጫ ለማርገብ የሚያደርጉት ቀጥተኛ ድርድር 
ላልተወሰነ ጊዜ መሸጋገሩም ተጠቁሟል። 

      
ሳውዲና ኢትዮጵያ የሠራተኛ ውል...

ታዋቂው ሰዓሊ መዝገቡ ተሰማ የሰራቸው 
ትልልቅና አዳዲስ ስዕሎች፣ “የአዲስ አባ ልጅ” 
በሚል ስያሜ፣ ሐሙስ  በብሔራዊ ሙዚየም 
ለተመልካቾች  እንደሚታዩ ተገልጧል።ሰዓሊ 
መዝገቡ ተሰማ ከዚህ በፊት ንግሥ የተሰኘው 
የሥእል ኤግዚቪሽን አድናቆትን ያገኙ ሰዓሊ ናቸው። 
በታሪክ ተጠቃሽ የሆኑ የስዕል ስራዎቹንና ምርጥ 
ችሎታውን ማሳየት የጀመረው ከ20 ዓመታት 
በፊት ቢሆንም፤ በየጊዜው የፈጠራና የችሎታ 

ምጥቀትን የሚመሰክሩ ስራዎች በማበርከት 
ይታወቃል።ከሁለት ዓመት በፊት “ንግሥ” በሚል 
ስያሜ ያቀረባቸው ስዕሎች በበርካታ የሚዲያ 
ተቋማት መነጋገሪያ  ርዕስ ለመሆን የበቁትም፤ 
ስዕሎቹ በፈጠራ ሃሳብና በስዕል ችሎታ አዲስ 
ደረጃን ያሳያሉ በሚል ነበር።በርካታ ተመልካቾችን 
የማረከው ይሄው “ንግሥ” የስዕል ትርዒት፣ 
እንደገና ለእይታ እንዲከፈት በተደጋጋሚ ሲጠየቅ 
የነበረ ሲሆን፤ የተወሰኑት ስዕሎች በአሁኑ 

ትርዒት እንዲካተቱ ተደርጓል።“የአዲስ አባ ልጅ” 
ለተሰኘው ትርዒት የተሰሩ  አዳዲስ የመዝገቡ 
ስዕሎች፤ ከወትሮው የተለዩ አይደሉም፤ እንደ 
ወትሮው በአዳዲስ የፈጠራ ሃሳቦችና በጥበብ 
ክህሎት  የተሰሩ ስዕሎች ናቸው።የፊታችን ረቡዕ 
ምሽት ተመርቆ ሐሙስ ለተመልካች የሚከፈተው 
ትርኢት 20 ስዕሎችን የያዘ ነው፡፡

በመጪዎቹ አምስት ዓመታት አፋጣኝ እርምጃ 
ካልተወሰደ የኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ ወረርሽኝ ለተራዘመ 
ጊዜ ስጋት ሆኖ እንደሚቀጥል የመንግሥታቱ 
ድርጅት አስጠነቀቀ። የመንግሥታቱ ድርጅት 
ከዓለም የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ፕሮግራም ጋር 
በመሆን ባለፉት 15 ዓመታት በሽታውን ለመከላከል 
የተደረጉት ጥረቶችና የተገኙት ውጤቶችን 
ገምግሟል። 

የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ ባን ኪ ሙን ኤች.አይ.ቪ/
ኤድስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 
የማኅበረሰብ ጤና ሥጋት መሆኑ እዲያበቃ የዓለም 
አገሮች መድከም እንዳለባቸው አሳስበዋል።በአንዳንድ 

አገሮች በሽታውን በ2030 ለማጥፋት የተወሰደው 
ተነሳሽነት መነቃቃት መፍጠሩን ባን ኪ ሙን 
በአዎንታ ገልጸውታል። ባለፉት 15 ዓመታት ዘጠኝ 
ሚሊዮን ሕዝብን የአንቲ ሪትሮቫይራል መድኃኒት 
ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን በጥረቱ የተገኘ ዓለም 
አቀፋዊ ስኬት እንደሆነ ተናግረዋል።

ይሁን እንጅ በሽታውን በመከላከል ረገድ 
የሚታየው ደካማ አፈፃጸም፣ ፖለቲካዊ 
ቁርጠኝነትና የገንዘብ እጥረት ቫይረሱ ዳግም ስጋት 
እንዲሆን እያደረገ ነው ብለዋል። አሁን ባለበት 
ደረጃ እንዲቀጥል መፍቀዱ ወረርሽኙ ዳግም 
እንዲያንሰራራ ሊያደርገው እንደሚችልም ነው ዋና 

ጸሃፊው የገለጹት።
ይህ ደግሞ የዓለም አገሮችት በሽታውን 

ለመከላከል ያወጡትን ወጭ መና ከማስቀረቱ ባለፈ 
ጤናማ የመሆን መብትን አደጋ ላይ የሚጥል ነው 
ብለዋል። የመንግሥታቱ ድርጅት ሪፖርት ይፋ 
እንዳደረገው ከ2000 እስከ 2014 ድረስ ባሉት 
ዓመታት በምሥራቅ አውሮፓና በማዕከላዊ እስያ 
ሃገራት በኤች.አይ.ቪ የሚያዙ አዳዲስ ሰዎች ቁጥር 
30 በመቶ ጨምሯል። ስጋቱን ለማስወገድም 
ከዚህ ዓመት ጀምሮ ገቢራዊ እየሆነ ባለው የዘላቂ 
ልማት ግቦች ለኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ትኩረት ሊሰጥ 
እንደሚገባ ሪፖርቱ አስገንዝቧል።

የሠዓሊ መዝገቡ ተሰማ የአዲስ አበባ ልጅ የሥዕል ኤክዚቪሽን ሐሙስ 
በብሔራዊ ሙዜየም ለተመልካች ይቀርባል

የተባበሩት መንግሥታት እርምጃ ካልተወሰደ ኤች አይ ቪ ኤድስ የጤና ስጋት 
ሆኖ እንደሚቀጥል አስታወቀ

በኬንያ የስደተኛ ካምፖች ሊዘጉ ነው
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  ወቅታዊ

ሳ
ሙኤል ሃንቲንግተን ‹‹ሦስተኛው 
ማዕበል›› ሲሉ የሚጠሩት የዴሞክራሲ 
ሽግግር የፓርቱጋሉ አምባገነናዊ አገዛዝ 
ከወደቀበት ሚያዚያ 1996 ዓ.ም እንደጀመረ 

ጽፈዋል።ከዚያ በፊት  የነበሩት ዴሞክራሲያዊ አገራት 
ከ40 አይበልጡም ነበር።የተቀረው ዓለም በወታደራዊ፣  
ንጉሣዊና የንዑስ ከበረቴ አምባገነን አገዛዞች ውስጥ 
ነበር።በ1970ዎቹና 80ዎቹ አካባቢ ብዙ አገራት 
(አብዛኛው ከወታደራዊ አገዛዝ) ወደ ዴሞክራሲ 
ተሸጋግረዋል።ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃትና ከሶቪየት 
ኅብረት መፈራረስ በኋላ ደግሞ ሩሲያን ጨምሮ ብዙ 
አገራት ቢያንስ በቃል (rhetoric) ደረጃ የመድበለ ፓርቲ 
ዴሞክራሲን እንደሚቀበሉ በሕገ መንግሥታቸው 
ሳይቀር ደንግገዋል።በአፍሪካም ደረጃ ከሰሜን አፍሪካ  
(እና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ዩጋንዳ)  አገራትና 
ከኤርትራ በስተቀር አብዛኞቹ አገሮች የይስሙላም 
ቢሆን የመድበለ ፓርቲ ሥርዓትን ለመቀበል 
ተገደዋል።ኢሕአዴግ በዚህ እና ፍራንሲስ ፋኩያማን 
በመሰሉ ምሁራን የታሪክ ኦሮማይ በታወጀበት፣ የታሪክ 
መስመሩም መደመደሚያውም ሊብራል ዴሞክራሲ 
ነው በተባለበትና ዓለማቀፍ ስርዓቱም  ባለአንድ 
ዋልታ (unipolar) ሆኗል በተባለበት ጊዜ ነበር ወደ 
ስልጣን የመጣው።በመሆኑም ኢሕአዴግም ቢሆን 
በዚሁ ማዕበል መናጥ ነበረበት።ስለዚህም ዋና የትግል 
መስመሩ የነበረውን ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ትቶ 
‹‹ነጭ ካፒታሊዝምና›› የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲን 
ለመቀበል ተገዷል።

ሮበርት ዳል የተባለው የዴሞክራሲ ቲዎሪ ሊቅ 
Dilemmas of pluralist democracy በተሰኘው ሥራው 
አንድ አገር ዴሞክራሲያዊ አገር ለመባል ሊያሟላቸው 
የሚገባቸውን (ዝቅተኛ) ሁኔታዎች አስቀምጧል።ዳል 
እንደገለጸው (1) መንግሥታዊ ውሳኔዎችን የሚወስንኑና 
ፖሊሲዎችን የሚወጡ ባለስልጣናት ሕገ መንግሥታዊ 
በሆነ መንገድ የተመረጡ መሆን አለባቸው፤ (2) 
ባለሥልጣናት በነፃ፣ ፍትሐዊና ወቅቱን የጠበቀ ምርጫ 
የተመረጡ መሆን አለባቸው፤ (3) ሁሉም ዕድሜው 
ለመምረጥ የሚያበቃው (እና በሕግ ያልተከለከለ) 
ዜጋ የመምረጥ መብቱ የተረጋገጠ መሆን አለበት፤ 
(4) ሁሉም ዕድሜው ለመመረጥ የሚያበቃው (እና 
በሕግ ያልተከለከለ) ዜጋ የመመረጥ መብቱ የተረጋገጠ 
መሆን አለበት፤ (5) ዜጎች ሐሳባቸውን ያለፈርሐትና 
ጣልቃ ገብነት የመግለጽ መብታቸው የተረጋገጠ መሆን 
አለበት፤ (6) ዜጎች አማራጭ የመረጃ ምንጮችን 
የማግኘት መብታቸው ሊረጋገጥ ይገባል፤ (7) ዜጎች ነጻ 
ማኅበራትን (የፖለቲካ ፓርቲን ጨምሮ) የማቋቋምና 
አባል የመሆን መብታቸው የተረጋገጠ መሆን አለበት።

        

ምርጫ፣የምርጫ ሥርዓትና ዴሞክራሲ
የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 31 ስለመደረጃት 

መብት ይደነግጋል።ሕገ መንግሥቱ (አንቀጽ 79) 
ስለፍ/ቤቶች ነጻነትም  ይናገራል።የምርጫ አስፈፃሚ 
የሆነው የምርጫ ቦርድም በአዋጅ ከተቋቋመ ጀምሮ 

ምርጫዎችና ‹‹ሲመራ››  ቆይቷል።ቢያንስ በቅርጽ 
ደረጃ ለመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲ የሚሆኑ ሁኔታዎች  
ተመቻችተዋል።ሆኖም ከ1997ቱ አወዛጋቢ ምርጫ 
በስተቀር በሌሎቹ ኢሕአዴግ በሰፊ ልዩነት፣ አሁን 
ደግሞ መቶ በመቶ ‹‹እያሸነፈ›› ነው።

ተቃዋሚ ፓርቲዎች አለመቀናጀት/አለመተባበር፣ 
የፋይናንስ ችግር፣ ሐሳባቸውን የሚልጹበት መገናኛ 
ብዙኃን አለመኖር ወዘተ እንደለ ሆኖ ዋናው እንቅፋት 
የምርጫ ሥርዓቱ ነው ይላሉ የፖለቲካል ሳይንስ 
ምሁራን።ብዙ ምሁራን በዚህ የአብላጫ ድምጽ የምርጫ 
ሥርዓት ንዑስ ክፍል በሆነው ከፍተኛ ድምጽ የምርጫ 
ሥርዓት አስቸጋሪነት ይስማማሉ።ፓርቲዎቹ እውነተኛ 
የሆነ የሥልጣን ፍላጎት እንዳይኖራቸው ያደረገው 
አንዱ ነገር የምርጫው ሥርዓት ነው።የእኛ አገር ሕገ 
መንግሥት ከሌሎች አገሮች ከሚለይባቸው ነገሮች 
አንዱ የምርጫ ሥርዓቱን መደንገጉ ነው።የምርጫ 
ሥርዓት ብዙ ጊዜ በተራ  ዝርዝር ሕጎች ነው 
የሚወሰነው።ምክንያቱም ልክ እንደ መሬት ፖሊሲ 
ከመንግሥት መንግሥት መለያየት የሚችል ጉዳይ ነው 
እንጂ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳይ አይደለም።በኢትዮጵያ 
ውስጥ ያለው የምርጫ ሥርዓት ‹ዳይኖሰር› ነው 
የሚባለው።ምክንያቱም በብዙ አገሮች እየጠፋ ነው 
ያለው።ሥልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ሥልጣኑን 
በቀጣይነትና በቋሚነት እንዲይዝ ዕድሎችንና 
ሁኔታዎችን የሚያመቻች ዓይነት የምርጫ ሥርዓት 
ነው።ከዚህ አኳያ የተቋዋሚ ፓርቲዎች እንዲቀጭ 
ያደርጋል፡፡

ስለዚሁ የምርጫ ሥርዓት (ምናልባትም ከማንም 
በፊት) አስቸጋሪነት ‹ሕገ መንግሥት ምርጫና 
ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ ከትናንት ወዲያ እስከ ነገ› 
በተሰኘው መጽሐፋቸው በዝርዝር የጻፉት ዶ/ር ነገደ 
ጎበዜ የምርጫ ሥርዓቱ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 54/2  
መሠረት ሕገ መንግሥታዊ በመሆኑና ሕገ መንግሥቱን 
የማሻሻሉ ጉዳይ ደግሞ በራሱ በሰነዱ ምክንያት እጅግ 
ውስብስብ ስለሆነ ‹‹… ሥርዓቱን አስመልክቶ ያለው 
አማራጭ ኢሕአዴግን ለቀቅ አድርጎ የቤት ሥራ ላይ 
ማተኮርና በአንድነት ቢቀርቡ ‹‹ማጆሪቲ›› የሚሆኑትን 
ተቃዋሚዎች ተበታትነው በመወዳደር ‹‹ማይኖሪቲ›› 
እየተባሉ በያሉበት ቀልጠው እንዳይቀሩ በአንድ በጋራ 
ፕሮግራም ዙሪያ በሕዝብ ፊት በጋራ መቅረብ ግዴታ 
የሚሆነው›› ይላሉ።በርካታ ፖለቲከኞችና ምሁራን 
የዶ/ር ነገደን ሐሳብ ቢስማሙበትም መደምደሚውን 
አይቀበሉትም።‹‹በእርግጥ የፓርቲዎች መተባበር 
አስፈላጊ ነው።የፓለቲካ ፕሮግራማቸው ተቀራራቢ 
የሆኑት ድርጅቶም ቢቀናጅ ተገቢ ነው።ሆኖም 
ለማሸነፍ ብቻ መሰባሰቡም የራሱ አደጋ አለው።እንደ 
እውነቱ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ጠንካራና የምር 
ፓርቲዎች ከ10 አይልጡም። ያውም ከዚያ የሚደርሱ 
አይመስልም።የዚህ የምርጫ ሥርዓት እናት በምትባለዋ 
እንግሊዝ እንኳን በተለይ የሊበራል ዴሞክራቲክ 
ፓርቲው የምርጫ ሥርዓቱን መቀየር ዋና ዓላማው 
አድርጎ በመንቀሳቀስ ላይ ነው።ዶ/ር ነገደ እንዳሉት 

ኢትዮጵያ እና 

“3ኛው 
ማዕበል”  

ጉዳዩ ሕገ መንግሥታዊ በመሆኑ ለማሻሻል ውስብስብነቱ 
የማይካድ ቢሆንም ፓርቲዎች በማንፌስቷቸው ሊያካትቱተት 
እንደሚገባ ብዙዎች ይስማማሉ፡፡

ዓለማቀፍ የዴሞክራሲና የምርጫ ተቋም (IDEA) 
እንዳስቀመጠውም ከዚሁ የምርጫ ሥርዓት ወደ ሌሎች 
በተለይ ወደ ቅይጥ የምርጫ ሥርዓት የሚቀየሩ አገራት 
ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው።

ፓለቲካን ከምር የሚወስዱ ፓርቲዎች በጋራ 
መሥራታቸው አስፈላጊ ቢሆንም በአንድ ሰውና አንድ 
ኮምፒውተር የሚንቀሳቀሱትንና በቅርቡ ኢሕአዴግም 
እንዳለው ጉባኤ እንኳን ጠርተው የማያውቁትን ሱቅ በደረቴ 
የፖለቲካ ድርጅቶች ይቀናጁ ማለት ሊሆን የማይችል ብቻ 
ሳይሆን ፋይዳ ቢስ ነው።የፓርቲዎች መብዛት እንደ ትልቅ 
እንቅፋትነት መቅረቡ የተለመደ ነገር ነው።ብዙ ሰዎች 
(ምሁራንም ጭምር) ብዙ የፖለቲካ ድርጅቶች መኖራቸውን 
እንደ ትልቅ ችግር ይቆጥሩታል።ሆኖም ሐሳቡ ከኀልዮትም 
ይሁን ከተግባር አንጻር መሠረት የሌለው ነው።በእስራኤል 
በቅርቡ በተደረገው ምርጫ የተወዳደሩት ብቻ ሠላሳ አራት 
የፖለቲካ ድርጅቶች ሲሆኑ በጃፓንም ለፓለቲካ ሥልጣን 
የማይፎካከሩትን ትተን ዐሥራ አራት ዋና ዋና  ፓርቲዎች 
ይንቀሳቀሳሉ።በዚምባብዌ በአንፃሩ ሦስት የፖለቲካ ድርጅቶች 
ናቸው ያሉት።በሦስቱ አገራት ያለውን የዴሞክራሲ ሁኔታ 
ደግሞ ሁላችንም የምናውቀው ነው፡፡

ኢትዮጵያ በቅርጽ ደረጃም ቢሆን የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት 
ከጀመረች ገና ሃያ አምስት ዓመቷ ነው።በዚህ ጊዜ ውስጥ 
እጅግ ውስብስብ ችግሮች ባሉበት አገር ሁለት ወይም ሦስት 
ፓርቲዎች ከሌሉ ለውጥ አይመጣም፤ ወይም ብዙ ፓርቲዎች 
ስላሉ ብቻ ፖለቲካው አላደገም ማለት ተጨባጭ ሁኔታዎችን 
ያላገናዘበ አስተሳሰብ ነው።የሆነ ሆኖ በኢትጵያም  በቁጥር 
ብዙ እንጂ የተለያዩ ፓርቲዎች የሉም።የኢትዮጵያ ምርጫ 
ቦርድ ያስቀመጠው መረጃ እርስ በርሱ የሚቃረንና ተዓማኒነት 
የጎደለው ቢሆንም በአገራችን የሚነቀሳቀሱት የፖለቲካ 
ፓርቲዎች  75 ገደማ ናቸው ተብሏል።ከዚህ ውስጥ ዘጠኙ 
ዘጠኙንም ክልሎች የሚያስተዳድሩት የኢሕአዴግ አባልና 
አጋር ድርጅቶች ናቸው።በቁጥር ደረጃ ዘጠኝ ፓርቲ በራሱ 
ብዙ ነው።ሆኖም ከመድበለ ፓርቲ ሥርዓት ጋር አንዳችም 
ዝምድና የለውም።በኢሕአዴግ ውስጥ ያለው መድበለ ፓርቲ 
ሥርዓቱ አንድ ገጽታ ብቻ ነው ሊባል ይችላል። ነገር ግን 
መድበለ ፓርቲ ሥርዓት በተሟላ መልኩ ሊኖር የሚችለው 
የተለያዩ ስም ያላቸው የተለያዩ ሕጋዊ ሰውነት ያላቸውና 
የተለያዩ የምዝገባ ሰርተፊኬቶች ያላቸው ፓርቲዎች ስላሉ 
አይደለም።የተለያየ አመለካከት ያላቸው፣ ለሕዝብ የተለያየ 
አማራጭ ሊሰጡ የሚችሉ ፓርቲዎች  መኖራቸው ነው 
ቁም ነገሩ።ሕዝቡ የፖለቲካ አጀንዳዎች ብፌ ወይም ምናሌ 
(menu) እንዲኖረው ማድረጉ ነው የመድበላ ፓርቲ ሥርዓት 
ጠቀሜታው።ኢሕአዴግ ውስጥ ያሉት አራት ፓርቲዎች 
ለሕዝቡ የተለያዩ አማራጮችን የሚያቀርቡ አይደሉም።ከዚህ 
አኳያ በበቂ መንገድ ያደገ የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት አለ 
ማለት አይቻልም።የመድበለ ፓርቲ ሥርዓቱ እንዲስፋፋ 
ካስፈለገ ተቃዋሚዎች መኖር አለባቸው።ይህ ሁሉ በአገራችን 
ቅንጦት እየሆነ፣ እንዲያውም ስለዴሞክራሲ ሳይሆን ስለአገር 
ህልውና እንድናብሰለስል ተደርገናል።

ኢትዮጵያ በቅርጽ ደረጃም 

ቢሆን የመድበለ ፓርቲ 

ሥርዓት ከጀመረች ገና ሃያ 

አምስት ዓመቷ ነው።በዚህ 

ጊዜ ውስጥ እጅግ ውስብስብ 

ችግሮች ባሉበት አገር ሁለት 

ወይም ሦስት ፓርቲዎች 

ከሌሉ ለውጥ አይመጣም፤ 

ወይም ብዙ ፓርቲዎች ስላሉ 

ብቻ ፖለቲካው አላደገም 

ማለት ተጨባጭ ሁኔታዎችን 

ያላገናዘበ አስተሳሰብ 

ነው።የሆነ ሆኖ በኢትጵያም  

በቁጥር ብዙ እንጂ የተለያዩ 

ፓርቲዎች የሉም
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ነፃ አስተያየት
ገለታው ዘለቀ 
(geletawzeleke@gmail.com)            

ከ
ክርስቶስ ልደት በፊት በ1500  ዓመተ 
ዓለም አንድ የነጻነት መሪ ነበር። 
በዘመናዊ የማኔጅመንት ትምህርት 
ውስጥ የሥራ ክፍፍልን የፈጠረና 
መሠረት የጣለ ትልቅ ሰው ነው።  ይህ 

ሰው የተወለደው በጭንቅ ሰዓት ነበር። 
እስራኤላውያን በግብጽ ምድር በባርነት ቀንበር ስር 
ባሉበት ሰዓት። ንጉሥ ፈርዖን የእስራኤላውያንን 
የጥበብ ሥራዎች፣ የሚሠሯቸውን ጡቦች 
ቢወድም ነገር ግን በቁጥር እየበዙ ከመጡ 
መንግሥቴን ይነጥቁኛል ብሎ ስለፈራ ሕፃናትን 
ሁሉ እንዲገደሉ ትዕዛዝ የተላለፈበት የጨለማ 
ዘመን ነበር። በዚህ ወቅት የተወለደው ይህ ሰው 
ወላጅ እናቱ በዓባይ ወንዝ ላይ በአንዲት ቅርጫት 
አሳፈረችው። መደበቋ ነው። በርግጥም ከወታደሮች 
ሰይፍ መትረፍ ችሏል። ለሦስት ወራት በዚህ 
ሁኔታ ወላጅ እናቱ ደበቀችው። ታዲያ ከዕለታት 
አንድ ቀን ልእልት እየችው።ልዕልት ይህን ሕፃን 
ስታየው ያማረ ነበርና ቤተ መንግሥት ያድግ ዘንድ 
ተደረገ።ዕድለኛ ነው ቢባልም ከፍ ሲል ዕብራዊነቱን 
አጥብቆ ያዘ።ሙሴ በንጉሥ ቤት ከሚኖረው ኑሮ 
ይልቅ የወገኖቹ የባርነት ኑሮ ያንገበግበው ነበርና 
የፈርዓን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢኝ 
ኣለ። 

ሙሴ በአካልም በመንፈስም ከጠነከረ በሁዋላ 
የእብራውያን ከግብጽ መውጣት ጉዳይ በጣም 
በራለት። መውጣት አለብን አለ፤ ዘ-ፀዓት ልቡን 
ሞላው። የዓያቶቹን የተስፋይቱን ምድር ከነዓንን 
ናፈቀ። ወተትና ማር የምታፈልቀው የአባቶቻቸው 
ምድር ከነዓን ወለል ብላ ታየችው።ቅስቀሳዎችን 
ጀመረ፤ ዕብራውያን የዓያቶቻቸውን ምድር ማሰብ፤ 
ማሰላሰል ጀመሩ።ከነዓንን ያቺን የተስፋይቱን 
ምድር፡፡

ዕብራውያን የግብጽ ባርነት አሰቃይቷቸው ነበርና 
የተስፋ ምድራቸውን ናፈቁ፤ ናፈቁ ያለ ልክ። ሙሴ 
ወገኖቹን በመወከል ብዙ ጊዜ በንጉሥ ፍርዖን ፊት 
ቆመላቸው፤ ሽንጡን ገትሮ ተሟገተላቸው። ይሁን 
እንጂ ፈርዖን የነዚህ ጥበበኞች ጥበብና ጉልበት 
ጥሞት ነበርና እምቢኝ  አለ። እግዚአብሔር 
የግብጻውያንን የበኩር ልጆች ሁሉ መግደል 
ሲጀምር ፈርዖን እጅ ሰጠ። ከዚህ በኋላ ሙሴ አንድ 
ቀን ሕዝቡን ይነሱና ግብጽን ለቀው ይወጡ ዘንድ 
ጥሪ ሲያደርግ በእብራውያን ዘንድ ፈንጠዝያ ሆነ። 
እስራዔላውያን የተስፋ ምድራቸውን ለማየት እጅግ 
ቋምጠው ነበር። ከዚህም የተነሳ የውጡ (exodus) 
ደወል ሲመታ ሊጋግሩት ያቦኩትን የዳቦ ሊጥ 
እንኳን በዚያ የባርነት አገር ውስጥ ሊያበስሉት 
አልፈለጉም። ጨርቃቸውን እያንጠለጠሉ 
ከነሊጣቸው ወጡ። ለነጻነት ቸኩለው ነበርና። 
ለከነዓን ለተስፋ ምድራቸው ቸኩለው ነበርና ነው። 
ሙሴ የወገኖቹ ብሶት የገባው ቆራጥ መሪ ስለነበር 
ንቅናቄውን መርቶ ጉዞ ጀመሩ። እነዚህ ባለ ተስፋ 
ሕዝቦች ተስፋን ሰንቀው ወደ ከነዓን ጉዞ በጀመሩ 
ለታ በነጻነት ኣየር ውስጥ ናቸው። ይሁን እንጂ ግን 
ወደ አገራቸው ገብተው ተረጋግተው ለመኖር ገና 
በጉዞ ላይ ናቸው። ታዲያ ግን ጉዞው የሚፈጀው 
ሁለት ሳምንት ገደማ ቢሆንም በሚገርም መልኩ 
አርባ ዓመት ፈጀባቸው። በርግጥ ሙሴ እጅግ 
ግልጽ የሆነ መድረሻ ቢኖረውም፣ ከባርነት 
ሰፈር በመውጣቱ ጉዳይ ላይ የማይናወጥ ኣቋም 
ቢኖረውም፣ ግልጽ መነሻ ቢኖረውም ወደዚያ ወደ 
ተስፋቸው ምድር በሚወስደው ካርታ (Roadmap) 
ላይ ግን የተጨነቀ አይመስልም። ምን ኣልባትም 
ከመነሻውም መነሻና መድረሻውን ቢያውቅም 
በመሃል ወደዚያ በሚወስደው መንገድ ላይ 
ግልጽ መረጃ ያለው ኣይመስልም። መድረሻውና 
መነሻው መስጠውታል:: የግብጽ ኑሮ ወገኖቹን 
ያለ ልክ ጎድቷልና  የመውጣቱ ጉዳይ ብዙውን 
ኃይሉን ሳይወስድበት ኣይቀርም ይሆናል። እናም 
የዐሥራ አንድ ቀን ጉዞ አርባ ዓመት ፈጀና ብዙ 
ትውልድ ከነዓንን ሳያይ ቀረ። ይሁን እንጂ ግን 

ከዚህ በፊት ደጋግመን እንዳልነው አገር በእኔ... 
እኔ... እኔ...  አይቆምም። የግድ ከዚህ የወጡና 
ለመስዋዕትነት የተዘጋጁ ቡድኖችን ይጠይቃል። 
ያለንን የቡድን ሀብት አጥብቀን ይዘን ደግሞ 
አገር የሚባል ነገር ናፍቆን አይሆንም። መውጣት 
አለብን። በሌላ በኩል ትምክህተኝነት አስተሳሰብም 
ከዚሁ ከጠባብነት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ስሜት 
በመሆኑ ወጣቶች የመውጣት ዐዋጅ ሊያውጁበት 
ይገባል። በነገራችን ላይ   ‹‹exodus›› ማለት የግሪክ 
ቃል ሲሆን በእንግሊዘኛ ‹‹mass departure›› ወይም 
የሕዝቡ መነሳትና መውጣት ማለት ነው። ታላቅ 
ሕዝባዊ ውሳኔ የሚጠይቅ ንቅናቄ ነው። የአገራችን 
የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆኑ ለአገር የሚቆረቆሩ 
ሁሉ ወደዚህ ቆፍጣና ስሜት ውስጥ ገብተው 
ካልተሻገርን አገራችን የተቀመጠችበት ወለል ጥሩ 
አይደለም። የራሷ ኣኩሪ ታሪክ ያላት አገር እንዴት 
በኛ ዘመን እንዲህ ትሆናለች? ብሎ መቆጨት 
ያስፈልጋል። አንድ ጊዜ ፌስቡክ ላይ አንድ ነገር 
አየሁ። የላሊበላን ውቅር ቤተክርስቲያን ያየሰው 
እንዲህ ይላል። ይህ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያዊ 
ሊሠራ አይችልም ምናልባት  የሚሆነው አንድ 
የውጭ ኣገር ዜጋ መጥቶ ሠርቶላቸው ሄዶ ነው 
ይላል። ይህ ሰው እንዲህ እንዲል ያደረገው ነገር 
አሁን ያለንበትን ድህነትና ዓለም ከደረሰችበት አንጻር 
እኛ ወደኋላ መቅረታችን ነው። ዛሬ ላይ ስንታይ 
ያንን የመሰለ ጥበብ የነበረን ሰዎች  አንመስልም 
ማለት ነው። ለነገሩ ግን ይህ ሰው መገንዘብ 
ያለበት ያ የውጭ አገር ዜጋ ይህን መሥራት 
ከቻለ ለምን ራሱ አገሩ ላይ አልሠራውም ነበር? 
ይህን የሚመስል ወይም የተሻለ የመሥራት 
ጥበብ ከነበረው በአገሩ ከዚህም የተሻለ ተሠርቶ 
ባየን። ነገር ግን ይህ ጥበብ ኢትዮጵያ ውስጥ 
ነው የተገኘው፣ ለዚህም ነው የዓለም ቅርስ ሆኖ 
በዩኔስኮ የተመዘገበው። በትክክልም የኛው አባቶች 
ሥራ ነበር። በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች ስንዞር 
አሰደናቂ ጥበቦች ይታያሉ። የአባቶች ሥራ ነው። 
የራስ ፈደል መኖር ትልቅ የሥልጣኔ መሠረት 
ነው። ኢትዮጵያ ተወዳዳሪ የነበረች የሰለጠነች 
እንደነበረች እነዚህ ጥበቦች ሕያው ምስክር ናቸው። 
ይሁን እንጂ አሁን ያለው ትውልድ በብሔር 
ብሔረሰብ ጥያቄ ዙሪያ አንድ ተራራ አርባ ዓመት 
ሙሉ ይዞራል። ዞሮ ዞሮ ተመልሶ ትናንት ያደረበት 
ቦታ ሲያድር ኧረ ይሄ ቦታ ትናንት መጥተንበት 
ነበር ተሳስተናል አይልም። ዝም ብሎ ይዞራል። 
ከዚህ ነው መውጣት ያለብን። ወጣቶች በልበ 
ኅሊናቸው የመውጣትን ስሜት ካልጻፉ፣ ከባርነት 
መቼም አንወጣም። 

አብያተ ክርስቲያናትና የባህል መሪዎችም 
ዐዋጅ ሊያሰሙ ይገባል። ዘጸዓት ሊያውጂ ይገባል። 
ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በአንዳንድ ቡድኖች 
አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የ‹‹ነጌቲቭ ሶሻል ካፒታል›› 
ክምችት አለ። ያልጠረግነው ብዙ ጎታች ባህል 
አለ። በሕፃናት፣ በሴቶች ላይ የሚፈጸም ብዙ 
ባህል ነክ ወንጀል አለ። ሰዓትን የማክበር ፈጣን 
የመሆን ባህል ማዳበር ያስፈልጋል። ፓርቲዎች 
ኅብረትን ሊያጓትቱ ኣይገባም። አሳማኝ ምክንያት 
ለሌለው ነገር ጊዜ መግደል አንድ ትልቅ ችግር 
ነው። በነጻነት ትግል ውስጥ ትልቁ ቁም ነገር 
ጊዜ ነው። ብዙ እስራኤላውያን ከነዓን ያልገቡት 
ረጅም ጊዜ እንድ ተራራ በመዞር ስለፈጁ ነው። 
ፓርቲዎችና የሲቪክ ማኅበረሰብ አካላት በየፊናቸው 
የዘጸዓት ዐዋጅ ነጋሪት ሊመቱ ይገባል። በጎጂ ባህል 
ማስወገድ አካባቢ የሚሰሩ ግብረሰናይ ድርጅቶች 
ዘጸዓት ሊሉ ይገባል፣ ድህነትን የሚዋጉ ድርጅቶች 
ዘጸዓት ሊሉ ይገባል፣ የተጨቆኑ ሕዝቦችን 
ከጭቆና ቀንበር ለማላቀቅ የሚጥሩ ፓርቲዎች 
ዘጸዓት ሊያውጁ ይገባል። ዘጸዓት የፖለቲካ ርዕዮት 
አይደለም። ኢትዮጵያውያን ከከበባቸው ዙሪያ መለስ 
ማኅበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ሁሉ 
ለመውጣት የሚሰንቁት የሞራል ስንቅ ነው። 
እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ።

ዘጸዓት! ... ውጣ!

ነጻነታቸውን በጉዞ ላይ ሳሉም ቢሆን ተቀዳጅተው 
ነበር። ዕብራውያን በጉዞው ተሰላችተው ወደ 
ግብጽ መልሰን ብለው ሙሴን የጠየቁት በርግጥ 
የግብጽን ኑሮ ናፍቀው አይደለም። ሙሴን እልህ 
ውስጥ በማስገባት ቶሎ ካርታውን አስተካክሎ 
ኮምፓሱን አስተካክሎ ወደ አባቶቻቸው ምድር 
እንዲያስገባቸው ነው እንጂ ዕብራውያን ከግብጽ 
ኑሮ ሞትን መርጠዋል። ወደ ግብጽ ከመመለስ 
በዚያው በምድረ በዳ የእምላካቸውን መና እየበሉ 
ቢኖሩ እጅግ ይሻላቸዋል።  ይሁን እንጂ ሙሴ 
እንዴት ወደከነዓን መግባት እንደሚቻል አምላኩንም 
ሲጠይቅ ስለ ካርታው ሲጨነቅ አይታይም።ያንን 
በምድረ በዳም ቢሆን ያገኙትን ነጻነት እያየ ረክቶ 
ተዘናጋ ይሆን፣ ከሰማይ የሚወርደውን መና እያየ 
ቶሎ ወደ ተስፋይቱ ምድር በመግባቱ ጉዳይ ላይ 
ብዙ ሳይጨነቅ ቀረ ይሁን አይታወቅም።ብቻ ግን 
አዘገያቸው።

የሙሴ ታሪክ ለኛ ለኢትዮጵያውያን አስተማሪ 
ሆኖ አየሁትና ነው ይህን ሐሳብ ያስቀደምኩት 
እንጂ ስብከት አምሮኝ ዕውቀቱ ኖሮኝም አይደለም። 
መጽሐፉን በሚገባ የሚያውቁ ሰዎች እንዴት 
እንደሚገልጹት አላወቅም።የሆነ ሆኖ ግን ለዛሬው 
የኢትዮጵያ የነጻነት መሪዎችና ለኛም ይህ ታሪክ 
ተምሳሊታዊ አስተማሪነት አየሁበት።ውጣ የሚለው 
ቃልም በርግጥ መሰጠኝ። ወቅታዊ ጥሪ መስሎ 
ተሰማኝ።

የኢትዮጵያ ዘጸዓት
አገራች ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ደረጃ ጊዜ 

ሳትወስድ ልትወጣባቸው የሚገባት ጉዳዮች 
አሉ።ትውልዱ የውጣ ስሜትን ሊያመጣ 
የሚገባበት ዘመን ላይ ነን።ውጣ ሲባል ከምን ከምን 
ልንል እንችላለን።አንደኛው ከጎሰኝነት እስራት፣ 
ሌላው ከጥላቻ ፖለቲካ፣ ሌላው ከድህነት፣ ሌላው 
ከአምባገነኖች ጭቆና፣ ከአደገኛ ባህሎች ሁሉ ነው 
የውጣ ክተት ዐዋጅ መትተን ልንወጣ የሚገባው። 
ነገር ግን መውጣት ብቻ ኣይደለም። ከጎሰኝነት 
ወጥተን በምን ኣይነት የፖለቲካ ሥርዓት ውስጥ 
እንደምንገባ ግልጽ የሆነ መድረሻ ሊኖረን ይገባል። 
ሙሴ መድረሻው ግልጽ ነበር። የኛ ፖለቲካ ችግር 
ሁላችን መውጣት እንዳለብን ብናይም በመድረሻችን 
ላይ ብዙ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች አሉ። መድረሻችንን 
በሚገባ ሳናውቅ ከቀረንና ‹‹የሚጋጩ ሕልሞች›› 
ካሉን በርግጥ ለመውጣት እንቸገራለን። ሌላው 
የፖለቲካችን ችግር ደግሞ ወደ ለውጥ የሚወስደንን 
መንገድም እንዲሁ ግልጽ ሆኖ ያለማየት ችግር 
ነው። ለመውጣት ሦስት ነገሮች ያሻናል። አንደኛው 
የመውጣት ዐዋጅ፣ ግንዛቤ፣ ሕዝባዊ ንቅናቄ ነው። 
ይህን ንቅናቄ ደግሞ ወደ ተሻለች የአዲስ ኪዳን 
ኢትዮጵያ ቤት ውስጥ የሚወስድ መሆን አለበት። 
አዲሲቱን ኢትዮጵያን በአእምሯችን ስለን ሲስተሙን 
በተግባር አይተነው ልንቋምጥለት ይገባል። ያ ነው 
የመውጣታችን ኃይል የሚሆነው። እስራኤላውያን 

ስለተስፋ ምድራቸው ሲሰሙ፣ አገር የሌላቸው 
ሳይሆኑ ነገር ግን ከሁሉ የበለጠ ምድር እንዳላቸው 
ሲገነዘቡ ለመውጣት ትልቅ ኃይልን እንዲሰንቁ 
አድርጓቸዋል። አገር እንደሌለው እንዴት እንደዚህ 
እንሆናለን፣ ጥበብ እያለን እንዴት እንዲህ ባሪያ 
እንሆናለን የሚለው ስሜት ዕብራውያንን ጨርቅ 
ያስጣለ፣ ከነሊጣቸው እንዲወጡ ያደረገ ትልቅ 
የለውጥ ኃይል ነበር። በመሆኑም ኢትዮጵያ 
አገራችንም አዲሲቱ ኢትዮጵያ የቡድኖችን ማንነት 
ሳትጨፈልቅ፣ ቋንቋዎችንና ባህልን አክብራ 
የምትኖርበትን ሥርዓተ መንግሥት ሠርታ ስታሳይ 
ወጣቱ ለለውጥ ይነሳል። ያ ትውልድ የሚባለው 
ወጣት ቀልቡን የሳበው አንድ ጉዳይ አንድ ያየው 
መድረሻ ስለነበር ነው። የሶሻሊዝም ትምህርት 
የሚፈጥረው ስዕል (image) በወጣቱ አእምሮ 
ውስጥ ተስሎ ነበር። ገነት የሆነች ኢትዮጵያን 
ሳያዩ አይቀሩም። ለነገሩ ሶሻሊዝም የዓለምን 
ወጣቶች በየአገሩ አሳብዶ ነበር። የሚያሳየው 
ዓለም ያማልላል። መንግሥተ ሰማያትን እዚህ 
መሬት ላይ ኣምጥቶ ያሳያል። እኩልነት የሰፈነባት 
ዓለም፣ የኔ የኔ የሌለባት ዓለም፣ ድሃና ሀብታም 
የማይባልባት ዓለም፣ ሰላም የሰፈነባት የበለጸገች 
ዓለምን በጥሩ የስነ ጽሁፍ ቋንቋ ያሳያል። ነገር ግን 
ያ ዓለም ምናባዊ በመሆኑና ወደዚያ የሚያደርሰው 
መንገድ የተሳሳተ በመሆኑ ሩቅ ሳይሄድ ሰዎች 
እየተገነዘቡት ቀዝቀዝ አሉ። ስለሆነም ወደ አዲሲቱ 
ኢትዮጵያ የመውጣት ንቅናቄ ለማድረግ መጀመሪያ 
ተጨባጭ የሆነች የተሻለች ኢትዮጵያን በተለይ 
መሪዎች ሊያዩልን ይገባል።

አገራችን ኢትዮጵያ ከገባችበት ዙሪያ መለስ 
ችግሮች ለመውጣትና የተሻለ ዓለም ለማየት 
ፖለቲካዊ ለውጥ ብቻውን አይበቃትም። ፖለቲካዊ 
ለውጥ ብቻውን ይጠባል። የግድ ሁለንተናዊ 
ለውጥ ውስጥ መግባት አለብን። ማኅበራዊ ለውጥ 
ውስጥ መግባት አለብን። ኢትዮጵያ በምግብ ራሷን 
ለመቻል ምርት መጨመር ብቻ ሳይሆን የሪሶርስ 
አጠቃቀሟንም ልታሻሽል ይገባል። ያሉብን ችግሮች 
ማኅበራዊ ሲደመር ፖለቲካዊ በመሆኑ የግድ 
ማኅበረ ፖለቲካችን ኣካባቢ ልንወጣ የሚገባን 
ጉዳዮች አሉ። ልክ እስራኤላውያን አንድ ተራራ 
እየዞሩ የሁለት ሳምንቱ መንገድ አርባ ዓመት 
እንደፈጀባቸው  የብሔር ብሔረሰብ ጥያቄ አርባ 
ዓመት በላይ ፈጅቷል። የመሬት ላራሹ ጥያቄ 
ከሌላው ዓለም በተለየ ሁኔታ ከአርባ ዓመት በላይ 
ፈጅቷል። ኢትዮጵያ ከፊውዳሉ ሥርዓት ከተላቀቀች 
በኋላ በፍጥነት ልታሻሽለው የሚገባውን ይህን 
መሠረታዊ ጉዳይ አርባ ዓመት ሙሉ ይህን ተራራ 
ስንዞር ይታያል። ሕወሓት ኢሕአዴግ ወደሥልጣን 
ከመጣ በኋላ የገባንበት  ስስታም ፖለቲካ ደግሞ 
አንዱ ኢትዮጵያውያን የውጣ ክተት ልናውጅበት 
የሚገባ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ አገራችን ከእኔ እኔ 
እኔ ከሚል ራስ ወዳድና ጠባብ አስተሳሰብ ወጥታ 
ወደ እኛ አስተሳሰብ መግባት ያስፈልጋታል። 
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በእስር በቆዩበት ወቅት ከፍተኛ የሆነ ቶርቸር 

እንደተፈጸመብዎ ተገልጿል።እስኪ ስለተፈጸመብዎ በደል 

በዝርዝር ያጫውቱን?

ጥር 10 ቀን 2007 ዓ.ም. ማክሰኝት የጽዮን 
ማርያም ታቦትን ወደ ጥምቀተ ባሕር ስናወርድ በኋላየ 
የማላውቃቸው ሰዎች መጥተው ያዙኝ።ሲይዙኝ 
‹‹ምንድነው?›› ብየ ብጠይቃቸው ለጥያቄዬ ምላሽ 
ከመስጠት ይልቅ ትግል ገጠሙኝና ተናነቅን።ከያዙኝ 
ሰዎች ጋር ስንተናነቅ ፌደራል ፖሊስ ወረረኝ።የፌደራል 
ፖሊሶች ከስድስት መኪና በላይ ይሆናሉ።መጥተው 
ከዚያው ላይ በአፈሙዝ ደበደቡኝ።ዕውነት 
ለመናገር መጀመሪያ ሲይዙኝ የሆነ ከቤተሰብ ጋር 
እኔ ሳላውቀው በተፈጠረ ችግር ሊይዙኝ የመጡ 
ወንበዴዎች ናቸው የመሠሉኝ እንጅ በመንግሥት 
የተላኩ እንደሆኑ አላወቅኩም ነበር።የፖሊስ ዩኒፎርም 
አልለበሱም፤ ሲቪሎች ናቸው።ወታደሮቹ ከሕዝብ ፊት 
ደበደቡኝ።ልጄና ሚስቴ አብረውኝ ነበሩ።ልጄ ሕጻን 
ነው እኔን ሲደበድቡኝ እያለቀሰ መጣ።የሚገርምህ 
ልጄን በአፈሙዝ ደበደቡት።የቀበርከውን አምጣ፣ 
መሣሪያህን አምጣ አሉኝ።ቤቴን ሲፈትሹ ከ1997 
ዓ.ም. ጀምሮ የሰበሰብኩትን የአዲስ ራዕይ መጽሔት 
አገኙ።ምክንያቱም በየወሩ የሚሉትን ለማየት 
ስበስበው ነበር።በኋላ የደበቅኩት ቦንብ እርሱ ነው 
አልኳቸው።የተለያዩ የፖለቲካና የታሪክ መጻሐፍት 
እንዳገኙ አሁንም ከልጄና ከባለቤቴ ፊት ደበደቡኝ።ባለቤቴ 
አትምቱት ብላ እየጮኸች ወጣች።ጫማዬን 
አስወልቀው ካሰሩኝ ወደ መኪና ሲወረውሩኝ ሦስት 
ዓመት የሚሆነው ልጄ መጥቶ ሲይዘኝ በአፈሙዝ 
መቱት።ከዚያ ወደ ጉማራ ወንዝ ስንደርስ ዓይኔን 
ሸፈኑኝ፤ ከዚያ በኋላ የት እንዳስገቡኝ አላውቅም።አዘዞ 
ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ሳይሆን አይቀርም።መጀመሪያ 
የያዘኝ ሰው አሸናፊ ተስፋው የሚባል ነው፤ ከዚያ 
በኋላ ግን አላውቃቸውም፤ ትግርኛ ቋንቋ የሚናገሩ 
ሰዎች ናቸው።ትግርኛ ቋንቋ ተናገር፤ አንተ 
ትምክተኛ፣ ነፍጠኛ፣ የአማራን የበላይነት ለማምጣት 
የምትጥር፣… ብዙ ብዙ ዘረኛና ጸያፍ ሆነ ነገር ነው 
የሚሰድቡኝ።የዱላው ነገር ቅጥ የለውም።ከአውሬም 
አይጠበቅ እንኳን ከሰው።ደብድበውኛል፤ በግፍ 
አሰቃይተውኛል።የሚቆጨኝ በእኔ ላይ የፈጸሙት 
ዘግናኝ በደል ሳይሆን ልጄ ላይ የሠሩት ነው 
የሚያሳዝነኝ።እኔማ መቼም አንድ ጊዜ የፖለቲካ 
ተሳትፎ አድርጌያለሁ።ወንጀል ባይሆንም 
ተቃውሚያለሁ፤ አምኜበትምa ነው የገባሁ።ልጄ ግን 
ምንም ሳይሠራ መደብደቡ ያሳዝነኛል።

ወያኔዎቹ ከአማራ ሕዝብ ላይ ያላቸው ጥላቻ 
በጣም ከፍተኛ ነው ብልህ አልገልጸውም፤ በጣም 
በጣም ከፍተኛ ነው።ሕወሓቶች በተቃዋሚ ላይ 
ሳይሆን በአማራ ላይ ጥላቻ እንዳላቸው ነው 
የተገነዘብኩት።ሲደበድቡኝም አንተ ዕብሪተኛ፣ አንተ 

ትምክህተኛ ወዘተ. እያሉ ነው።ስታያቸው ጥላቻቸው 
ከፍተኛ በሽታ የሆነባቸው ይመስለኛል።በአማራነቴ 
ሲደበድቡኝና ሲሰድቡኝ እኔ ለእነርሱ አዝን 
ነበር።የሚናገሩት ቋንቋ ከሰው የማይጠበቅ የአውሬ 
ልትለው ትችላለህ።አማራ ሆኖ መወለድ ወንጀል ነው 
ለእነርሱ፤ አማራ ምን እንዳደረጋቸው አንተ ንገረኝ፤ 
ሌላም ሰው ካለ ቢያስረዳኝ ደስ ይለኛል፤ የታሪክ 
መረጃም ባገኝ ደስ ባለኝ፤ ያሳዝናል።ከሚደበድቡኝ 
ይልቅ አነጋገራቸው ነው የሚያመኝ ለእኔ።ዱላቸውማ 
ማንንም እንደሚደበድቡት ነው የደበደቡኝ።አነጋገራቸው 
ከጤነኛ ሰው ሳይሆን አእምሮው ከታወከ ሰው እንኳ 
የማይጠበቅ ነው።

ጉድጓድ ውስጥ ራቁቴን ከተው ይሸኑብኛል፤ 
ይተፉብኛል፤ ትግርኛ ቋንቋ ተናገር ይሉኝ ነበር።ሱሪየን 
ፓንቴን ሁሉ ጨምሮ አስወልቀውኛል።ከላየ ላይ 
ከሸሚዜ ውጭ አልነበረም።ዓይኔ ተሸፍኖ ስለነበር 
የሚደበድቡኝን ሰዎች አላውቃቸውም።የምሰማው 
ስድባቸውን ብቻ ነው።ከፈለጉ ደግሞ አንስተው 
ሰቅለው እያገላበጡ ይደበድቡኛል።ያሳዝናል፤ ሁሉንም 
ለመናገር ቃላት የለኝም፤ አልችልምም።እነዚህ ከንቱ 
ዘረኞች መስሏቸው ነው እንጂ አሁን ከያዙት ሥልጣን 
ይወገዳሉ፤ ታሪክና ሕዝብም ፍርዱን ይሰጣል፡፡

ወደ አዲስ አበባ ሲያመጡኝ ወዴት እየወሰዱኝ 
እንደሆነ አላወቅኩም ነበር።ማርቆስ ስደርስ ዓይኔን 
ገለጡልኝ።የመኢአድ አባል የሆነው መለሰ መንገሻን 
ማሰራቸውን አላወቅኩም ነበር።በድብደባ ብዛት 
ሁለታችንም ራሳችን ስተን ነበር።ዓይናችን ማርቆስ 
ላይ የተሸፈነውን አንስተውልን ማርቆስ ካለፍን በኋላ 
ሽንት እንድንሸና ከመኪና ወረድን ወረድን።ከዚያ መለሰ 
መንገሻ መሆኑን በዓይኑ ለየሁት እንጅ የሁለታችንም 
ሰውነት በድብደባ ብዛት ተለዋውጠን ስለነበር ማን 
ማን መሆናችን ራሱ አይለይም ነበር።ከዚያ በኋላ 
አዲስ አበባ ማዕከላዊ ስንገባ ጨለማ ቤት ውስጥ 
ቢሆንም ከሰው ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ተጨመርን።

የተያዝንበት ምክንያት ከፓርቲው እንቅስቃሴ ጋር 
የተያያዘ ነው።እነርሱ ሲጠይቁኝ የነበረው ለምን ከአቶ 
አበባው መሐሪ ጋር አብረህ አትሠራም? የመኢአድ 
አመራር ሆኖ ከአንተ ጋር አብረው የሚሠራውን 
ሰው ንገረን።ያደረጀውን ሰው ንገረን።ለምን አርፈህ 
አትቀመጥም? የአማራ የበላይነትን ልታመጣነው 
የምትታገለው የሚሉ ነገሮችን ነው የጠየቁኝ።ከግንቦት 
ሰባት ጋር ትገናኛለህ ምናምን የሚሉትን ለስሙ ነው 
የሚጠይቁኝ።ወዲያውኑ ከአማራ ጋር አያይዘው ነው 
የሚወርዱብኝ።ማጠንጠኛቸው ዞረው ዞረው ከአማራ 
ጋር ነው የሚያይዙት።

በማዕካላዊም በቃሊቲም ከ14 ሕፃናት እስከ 
70 ዓመት የሚሆናቸው አዛውንት አማሮች 
ታስረዋል።ከእኔ ላይ የደረሰው ድብደባና ማሰቃየት 
ከሕፃናትም ከሽማግሌዎችም ላይ ደርሷል።ልዩነት 
የለውም።በደረጃ ባስቀምጥልህ በዓይኔ እንዳየሁት 
እንደ አበበ ካሴ የተጎዳ የለም።አበበ ካሴ አሁን ሰባት 
ዓመት ተፈርዶበት ዝዋይ ነው።እሱን ጓያ የሰበረው 
አስመስለው ሽባ ሆኖ ነው እየሔደ ያለው፤ አካሉ 
ስንኩል ሆኗል።እንደነገረኝ ከሆነ መውለድም ከዚህ 
በኋላ አይችልም።አበበ አካሉ የተባለው የመኢአድ 
አባልም በድደባ እጁ ሽባ ሆኗል።ሦስተኛ እንደ ጌትነት 
ደርሶ፣ መቶ አለቃ ጌታቸውና ቢሆን አለነ ዓይነት 
ድብደባና ቶርቸር የደረሰሰበት ሰው የለም።የአግበው 
ሰጠኝ፣ የመለሰና የእኔ ተመሳሳይ ነው።የእኔን ድብደባና 
ቶርቸር ከእነርሱ ጋር አላወዳድረውም።የእነርሱ ፈታኝ 
ነው፤ ይከብዳል።

በተለይ ሲመረምሩህ ብሔርህ ማን ነው? ሲሉህ 
አማራ ነው ካሉህ ጥላቻቸው ይበረታል፤ በጣም 
ይገናል።ከዱላቸው ፊታቸው ያስፈራል።በጣም 
የተለየ ያደርጉታል።ገምናናው ጨቅሌ የሚባል የ14 
ዓመት ልጅ ከቤተሰቦቹ ጋር ተጣልቶ ከአጎቱ ልጅ 
ጋር የቀን ሥራ ለመሥራት ሲሔድ ዳንሻ ላይ 

ያዙት።ታጥቀህ ኹመራን ልታስመልስ ነው ብለው 
ነው የደበደቡት።እዚያ አካባቢ አማራዎች ከተያዙ 
የሚያገናኙት ከወልቃይትና ጠገዴ ድንበር ጋር ነው፤ 
ከሥልጣናቸው ጋር ነው የሚያገናኙት።

አስበው ሕፃን ነው፤ ከፍተኛ ድብደባ ደብድበውት 
አእምሮው ተጎድቷል።ሲተኛ ይቃዥ ነበር።እኔና 
በላይነህ ከመካከላችን እየተኛ ‹‹መጡብኝ!›› እያለ 
ሲባባ እንደግም ነበር።አስበው ይህ ልጅ ጭልጋ አካባቢ 
የገበሬ ልጅ ነው።የሚያውቀው ነገር የለም።በአእምሮው 
ገና ልጅ ነው።የራሳቸውን መሬት ቀምተው እነርሱ 
ኢንቨስተር ሆነው፤ ከእነርሱ በቀን ሥራ ለመሥራት 
ሲሔዱ አንተ ኤርትራ ልትሔድ ነው ተብለው ነው 
የሚደበደቡት።እትብታቸው በተቀበረበት መሬት ላይ 
ነው አማሮች ግፍ የሚቀምሱት።

ወደኋላ እንመልስዎትና፣ መቼና እንዴት ወደፖለቲካ 

እንደገቡ፤ በፖለቲካ ውስጥ ለስንት ጊዜ እንደቆዩ ቢገልጹልን?

ቀጥታ ወደ ፖለቲካ የገባሁት በ1997 ዓ.ም. 
በቅንጅት ጊዜ ነው።ከዚያ በፊት ግን በቀጥታ 
ባይሆንም የፖለቲካ ተሳትፎ ነበረኝ።ከ91 ዓ.ም. 
ከአገዛዙ ጋር በኢትዮጵያዊነት ላይና ከኢትዮ-ኤርትራ 
ጦርነት ጋር ተያይዞ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት ተማሪ በነበርኩ ጊዜ ያሳድዱኝ ነበር።ፈጽሞ 
ተግባብተን አናውቅም።በ1993 ዓ.ም በነበረው የአዲስ 
አበባና በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች በነበረው የተማሪዎች 
እንቅስቃሴ እኔ ጎንደር ነበር፤ ሆኖም በቀጥታ እሳተፍ 
ነበር።ሆኖም የፖለቲካ ፓርቲ አባል የሆንኩት 
በ1997 ዓ.ም. የመለው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅትን 
በመቀላቀል ነበር፤ ወዲያው ቅንጅት ሲመሠረት ወደ 
ቅንጅት አብረን ገባን። 

የፖለቲካ ፓርቲ አባል እንድሆን የአሳደጉኝ 
ቤተሰቦች አስተዋጽዖ አላቸው።አያቶቼ አርበኞች 
ነበሩ።ልጅ እያለሁ ቤት ውስጥ የሚወራው ሁሉ 
ስለአርበኞች ነበር።የምንወረው ሙሉ በሙሉ 
የኢትዮጵያዊነትና የነገሥታቱን ብሎም የአርበኞችን 
ታሪክ ነበር።የታሪክ መምህርም የሆንኩት በዚሁ 
ምክንያት ነው ማለት ይቻላል።ቤተሰቦቼ በደርግ ብዙ 
በደል ደርሶባቸዋል።ይሁን እንጂ ሕወሓት/ኢሕአዴግ 
በሻዕቢያ እየታገዘ የደርግን የአፈና አገዛዝ ማስወገዱ 
በኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት፣ ከዚያም አልፎ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ሊያመጣ እንደማይችል ደግሞ 
በወቅቱ በተለይ በአንድነቱ ጎራ አካባቢ በሰፊው ይነገር 
ነበር።እንደተባለውም የሕወሓት ጠባብ ብሔርተኛና 
ዘረኛ ቡድን ሥልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ በተለይ 
አንድን ሕዝብ በጠላትነት ፈርጆ መጠነ ሰፊ የሆነ 
በደል ሲፈጽም ነው የኖረው።ብዙዎች ይህንን ዘረኛና 
አጥፊ አካሔድ ተቃውመው ሲደራጁ እኔም  የፖለቲካ 

“ጉማራ ወንዝ ስንደርስ ዓይኔን ሸፈኑኝ፤ 
ከዚያ በኋላ የት እንዳስገቡኝ አላውቅም”

አቶ ዘመነ ምሕረት

እንግዳ

ገፅ 11

የሕወሓት ጠባብ ብሔርተኛና ዘረኛ ቡድን 
ሥልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ በተለይ አንድን 
ሕዝብ በጠላትነት ፈርጆ መጠነ ሰፊ የሆነ 
በደል ሲፈጽም ነው የኖረው።ብዙዎች 

ይህንን ዘረኛና አጥፊ አካሔድ ተቃውመው 
ሲደራጁ እኔም  የፖለቲካ ትግሉን ተቀላቅየ 

የበኩሌን አስተዋጽዖ አድርጌያለሁ
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አብዛኛውን ጊዜ ስለልማታዊ መንግሥት ወይም 
ስለልማታዊ መንግሥት የሚጽፉ የኢኮኖሚስት 
ምሁራን የሚሠሩት ትልቅ ስህተት አለ። ይኸውም 
የመንግሥትን በእድገት ውስጥ ተሳትፎም ሆነ ዋና 
አቀናጅ መሆን ከጃፓንና ከደቡብ ኮሪያ እንዲሁም 
ከታይዋንና ከአንዳንድ የሩቅ ምሥራቅ አገሮች ጋር 
ብቻ ስለሚያያዙ ነው። ይህ ዓይነቱ አቀራረብ ስህተት 
እንደሆነና የታሪክንም ማህደር ላገላበጠ፣ በፕሮፌሰር 
ኤሪክ ራይነርት How Rich Countries Got Rich 
የሚለውንና፣ በፕሮፌሰር ሊያህ ግሪንፊልድ The 
Spirit of Capitalism የሚለውን መጽሐፍ ላነበበና 
በኢኮኖሚ እድገት ትምህርት ውስጥ ያልተካተቱን 
ብዙ መጽሐፎችን ላገላበጥ የመንግሥት ጣልቃ ገብነት 
በአጠቃላይ ሲታይ የብዙ መቶ ዓመታት ወይም በሺህ 
ዓመታት የሚቆጠር ታሪክ አንዳለው ወዲያውኑ 
ሊገነዝብ ይችላል። 

ከአምስት ሺህ ዓመታት ወይም ከዚያን ጊዜ በፊት 
ትላልቅ ፕሮጀክቶች፣ እንደ ቤተ መንግሥቶች፣ 
ፒራሚዶች፣ የመስኖ ግንባታዎችና የከተማ 
ቁርቆራዎች ይካሄዱ የነበረው በዚያን ዘመናት 
በነበሩ አገዛዞች ነበር። የግብጽ ሥልጣኔ በቀሳውስቱና 
በፈርኦኖች የሚመራና ተግባራዊ የሚሆን ነበር። ካርል 
ቪትፎገል የሚባለው ታላቅ ምሁር እንደሚያስተምረን 
በቻይና ትላልቅ ፕሮጀክቶች ይሰሩ የነበረው፣ የኢሲያ 
ዲስፖቶች (Asiatic Despotism) ወይም The Hydrolic 
Society እያለ በሚጠራው አስተዳደር ነበር። ከክርስቶስ 
ልደት በፊት በአምስተኛው ክፍለ ዘመን ተግባራዊ 
መሆን የጀመረው የግሪኩ ሥልጣኔ ሶሎን በሚባለው 
ከኦሊጋርኪው መደብ በፈልቀ ታላቅ ፈላስፋና 
የድራማ ሰውና ታላቅ መሪ ነበር። በዘመነ ሪናሳንስ 
የተጀመረውንና፣ ከፍተኛ የተሐድሶና የእድገት ክንውን 
ስንመለከት የመንግሥት ሚና ከፍተኛ ቦታን እንደያዘ 
እንገነዘባለን። 

በ1338 ዓ.ም. የነበረው ታላቁ የሪናሳንስ ምሁር 
አምብሮጊዮ ሎሬንዘቲ The Allegory of Good and 
Bad Government በሚለው ሥራው የሚያረጋግጠው 
በኅብረተሰብ ግንባታ ውስጥ የመንግሥትን ማዕከላዊ 
ቦታ በማስመር ነው። ስለዚህም ይላል አምብሮጊዮ፣ 
አንድ ጥሩ መንግሥት በቆንጆ ከተማዎች ግንባታ፣ 
በንግድ እድገትና እንቅስቃሴ የሚገለጽና፣ እንዲሁም 
በማኑፋክቱር አብዮት ሲረጋገጥ፣ መጥፎ መንግሥት 
ደግሞ ኅብረተሰቡን በማበላሸትና አቅጣጫውን 
በማዛነፍ ይገለጻል ይላል። ስለዚህም ይላሉ ፕሮፌሰር 
ራይንከርት The usefullness of a State in the process 
arises out of the Renasissance concept of common 
weal-or the common good - a systemic dimension 
which is lost in the atomistic and static structure of 
today`s mainstream economics በመቀጠልም በሬንሳንስ 
ዘመን የመንግሥት ጣልቃ ገብነት ሰፋ ያለና በዕውቅና 
እንዲሁም በአይዲያሊዝም ላይ በመመራት የተካሄደ 
መሆኑን ያረጋግጣሉ።

ፕሮፌሰር አልበርት ሂርሽማን የተባሉትና ብዙ 
ስለእድገት ኢኮኖሚክስ የጻፉ አሜሪካዊ ምሁር 
እንደዚህ ዓይነቱ የተቀደሰ የመንግሥት ሚና 
ከ18ኛው ክፍለ ዘመን ጀመሮ እየተስፋፋ የመጣው 
የገበያ ኢኮኖሚ በሚባለው በመተካት ነገሮች ሁሉ 
እየተበላሹ እንደመጡ ያመለክታሉ። በእነአዳም 
ስሚዝና በኋላ ደግሞ በሄኔሪ ቱሮ የሚመራው ክንፍ 
የመንግሥት ጣልቃ ገብነትን በመቃወም የመንግሥት 
ሚና እጅግ ዝቅ ማለት እንዳለበት ያስረዳሉ። ይሁንና 
ግን በተጨባጭ እንደታየው በተለይም ከ16ኛው ክፍለ 
ዘመን ጀምሮ በምዕራብ አውሮፓ ብሔረ መንግሥታት 
ሲቋቋሙና ወደኅብረተሰብ ግንባታ ሲያመሩ 
የመንግሥት ሚና ከፍተኛ ቦታን እየያዘ እንደመጣ 
እንገነዘባለን። በታሪክ ውስጥም በግለሰብ አነሳሽነት 
አንድ አገር የተገነባበት ቦታና ማረጋገጫም የለም። 

በዘመነ መርካንትሊዝም ከኮልበርትም በፊት 
የነበሩ ባለሥልጣናትና ኮልበርት ራሱ፣ በጊዜው 
የፈረንሳይ የገንዘብ ሚኒስትር የነበረው ይመሩበት 
የነበረው ፖሊሲ የመንግሥትን ሚና ማዕከለኛ ቦታ 
በመገንዘብ ነበር። ኮልበርት እንደሚለው የገንዘቡን 

ምንጭ ከያዝኩ ትላልቅ ሥራዎችን መሥራትና 
ኅብረተሰቡን ማደራጀትን አውቅበታለሁ ይላል። 
ስለዚህም የፈረንሳዩ የእነኮልበርት የኢኮኖሚ 
ፖሊሲና በጀርመንና በአውስትሪያ ይካሄድ የነበረው 
ካሜራሊዝም የሚባለው የኅብረተሰብ ግንባታ መመሪያ 
ዋናም መሠረተ ሐሳብ አዳዲስ ዕውቀቶችን በማዳበር 
ለሳይንስና ለቴክኖሎጂ የሚሆነውን ፈለግ መቅደድ 
ነበር። ስለዚህም በጊዜው የነበረው እምነት በቁጥር 
የሚለካ አንዳች የኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት ሳይሆን 
በተወሰነ አይዲያሊዝም ላይ በመመስረት ዘላቂነት 
ያለው ዓይነተኛና መሠረታዊ ለውጥ ለማምጣት 
ነው። የሰውን ልጅ የተፈጥሮን ጸጋ በማላባስ አልፎ 
አልፎ ተፈጥሮ የምታደርስበትን አደጋ ለመከላከል 
የሚያስችለውን መሳሪያዎች በመስራት እሴት ያለው 
የተረጋጋ ማኅበረሰብ ለመገንባት ነው። ፕሮፌሰር 
ራይከርት እንደገና በተፈጥሮ ሳይንስና በኅብረተሰብ 
ሳይንስ መካከል ያለውን ልዩነት ሲገልጹ፣ የተፈጥሮ 
ሳይንስ ስለቁጥር የሚያወራ ሲሆን፣ የኅብረተሰብ 
ሳይንስ ግን ስለሰው ልጅና ስለኑሮው ሁኔታ መሻሻል 
ነው ይሉናል።  

ስለዚህም ይህ ዓይነቱን የሰውን ልጅ ምንነተና 
የሥልጣኔ ፍላጎት ማዕከላዊ ቦታ የሚሰጥ 
በሃይፖቴሲስ መልክ ደጋግሞ በመጠየቅና መልስ 
በመፈለግ በሚገኝ ዕውቀት ብቻ ነው ተግባራዊ 
የሚሆነው። ይህንንም የዕውቀት ምንጭ ፒየርስ 
የተባለው ፈላስፋና ሳይንቲስት ተጨባጭ ሁኔታዎችን 
በመመልከትና በማንበብ ከዚያም በመነሳት አዲስ 
ቲዎሪ በመፈለግ የሚገኝ ለችግር መፍቻ የሚሆን 
ፖሊሲ ነው ብሎ ይጠራዋል። ከዚህ በመነሳት ነው 
ከ16ኛው ክፍለ-ዘመን ጀምሮ በፍጹም ሞናርኪዎች 
አገዛዝና በታላላቅ ፈላሳፋዎች ኢኮኖሚያዊ ዕድገትና 
የአገር ግንባታ መካሄድ የጀመረው። ይህ በተግባር 
ሲተረጎም፣ የፍጹም ሞናርኪዎች ሚና የማኑፋክቱር 

አብዮት እንዲካሄድ በተለይም ለነቁ ኃይሎች (active 
forces) አስፈላጊውን የገንዘብ ዕርዳታ መስጠት ነበር። 
በተለይም በማደግ ላይ ያሉ ኢንዱስትሪዎችን (Infant 
industries) ከውጭ በሚመጡ ተመሳሳይ ምርቶች 
እንዳይጎዱ የእገዳ ፓሊሲ ማካሄድ ነበር። ወደ ውስጥ 
ለሰፊ ገበያ ማነቆ የሆኑ የኬላ እገዳዎችን በማንሳት 
የሀብት እንቅስቃሴ እንዲካሄድ ሁኔታውን ማመቻቸት 
ነበር። በዚህ ዓይነቱ የጣልቃ ገብነት ፖሊሲ 
ምቀኝነትና ተንኮል ቦታ አልነበራቸውም። አብዛኛዎቹ 
የተማሩና በፈላስፋዎች የሚመሩ ስለነበር እንዴት 
አድርገን የጠነከረ አገርና ኅብረተሰብ እንገነባለን 
ነበር ሕልማቸውና ተግባራቸው። እንደዛሬው እንደኛ 
የኢሕአዴግ የምቀኛ አገዛዝ በሁሉም ነገር ውስጥ 
ጣልቃ በመግባትና ለማደግ ደፍ ደፍ የሚለውን 
ጭንቅላት ጭንቅላቱን በመምታት ሃሞቱ እንዲፈስ 
የሚያደርጉ አለነበሩም። ይህንን ዓይነቱን በመንግሥት 
የተደገፈ የኢኮኖሚ ፖሊስ አሜሪካን በእነ አብራሃም 
ሊንከንና በእነ ሃሚልተን ዘመን፣ ጀርመን ደግሞ 
በንጉሥ ፍሪድሪሽ ሁለተኛውና በኋላ ደግሞ 
በቢስማርክ አማካይነት ተግባራዊ በማድረግ ለጀርመን 
በአጭር ጊዜ ውስጥ በሳይንስና ቴክኖሎጂ የሚመራ 
የኢንዱስትሪ አብዮት ያካሄዱበትን ሁለ ገብ ስትራቴጂ 
ማየት እንችላለን። በዚህ ዓይነት በዕውቀት ላይ 
በተመሠረተ በመንግሥት የተደገፈ ፖሊሲ ጀርመን 
ሁለት ትውልድ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ እንግሊዝንና 
ፈረንሳይን ቀድማ መሄድ ችላለች። 

ወደ ጃፓን ስንመጣ ደግሞ በሜጂ ዲይናስቲ 
ተግባራዊ የሆነው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ከኋላ የመያዝና 
(catch-up) የመቅደም ስትራቴጂ ነው። ካርል ሞስክ 
የተባለው የጃፓን ኤክስፐርትና፣ እንዲሁም ደግሞ 
ፕሮፌሰር ሊያን ግሪንፊልድ ‹‹ዘ ስፕሪት ኦፍ 
ካፒታሊዝም›› በሚለው ግሩም መጽሐፋቸው ውስጥ 
ስለ ጃፓን የኢኮኖሚ እድገት ሲያትቱ፣ መሠረቱ 
የተጣለው ከ1600-1868 ዓ.ም. ባለው ጊዜ ውስጥ 
በቶኩጋዋ ዲይናስቲ ዘመን እንደሆነ ያስረዳሉ። በዚያን 
ጊዜ የነበሩ የፊውዳል ባላባቶች በመካከላቸው ስምምነት 
በመፍጠር በገጠር ውስጥ የእርሻ ምርት እንዲያድግና 
ከተማዎች እንዲያብቡ በማድረግ Proto-Industrial 
Economy እንዳካሄድና፣ ይህ የጎጆ ኢንዱስትሪና 
የከተማዎች ግንባታ ለስዎች ተሰባስቦ መኖር አመቺ 
ሁኔታ ሲፈጥር፣ በኋላ ብቅ ላለው የሜጂ ዲይናስቲ 
መነሻ እንደሆነለትና በመንግሥት የሚደገፍ ሰፋ 
ያለ አገር አቀፍ የኢንዱስትሪ ግንባታ ማካሄድ እንደ 
ጀመረ ያስረዳሉ። የሜጂ ዲይናስቲ ዋና ፍልስፍና 
ሀብት መፍጠርና አገር መገንባት ሲሆን፣ በሚሊታሪ 
ደግሞ ጠንክሮ መገኘትና፣ ይህንን ግብ ለመምታት 
ሰፋ ያለ የኢንፍራስትራክቸር ግንባታ ማካሄድ ነበር። 
ይህ ሁኔታ ለኢንዱስትሪ አብዮት አመቺ መንገድ 
ይከፍትለታል። በመቀጠልም ዘመናዊ የሆነ የባሕር 
ኃይልና የወታደር ተቋም ይገነባል። በዚህም መሠረት 
ራሱን በማጠናከር ከምዕራቡ ዓለም የሚመጣበትን 
ግፊት ለመቋቋም ሁሉን ነገር ያመቻቻል። 

ወደ ተጨባጩ የግንባታ ፖሊሲ ስንመጣ ዋና 
መቀመጫውን ቶኪዮ ያደረገው የሜጂ ዲይናስቲ 
ሰፊው ሕዝብ እንዲማር የግዴታ የመሠረተ 
ትምህርት እርምጃ ይውሰዳል። በተጨማሪም 
ለሳይንስና ለቴክኖሎጂ እድገት የሚያመች ልዩ 
ዓይነት የኢንጂነሪንግ ፋክሊቲ በመክፈት አዲስ ኤሊት 
እንዲኮተኮት ያደርጋል። የገንዘብ ሚኒስቴሩ ደግሞ 

በ1882 ዓ.ም. ባንክ ኦፍ ጃፓን የሚባለውን በማቋቋም 
ለግል ባንኮች መመሠረት መሠርቱን ይጥላል። 
በዚህ አማካይነት ለኢንዱስትሪ እድገትና መስፋፋት 
ሰፊ የፊናንስ ሲይስተም ይገነባል። በተለያዩ ደሴቶች 
ከተማዎች መካከል ግኑኝነት እንዲፈጠር በእንፋሎት 
ኃይል የሚነዳ የባቡር ሐዲድ እንዲስፋፋ ሁሉን 
ነገር ያዘጋጃል። በዚህ መሠረት የጃፓን ሕዝብ እንደ 
አንድ ሕዝብ ሆኖ እንዲነሳ መሠረቱን ጣለ። ከዚያን 
ጊዜ ጀምሮ የኢኮኖሚ እድገት ፍጥነት እንዲኖረውና 
የኢንዱስትሪዎች የማምረት ኃይል ከፍ እንዲል አዳዲስ 
ቴኮኖሎጂዎችን ከውጭ በማስመጣትና በመኮረጅ 
የኢንዱስትሪዎች ምርታማነት በከፍተኛ ደረጃ 
ይጨምራል። ባጭሩ ለጃፓን እድገት የመንግሥት 
ጣልቃ ገብነት ብቻ ሳይሆን ዋና መሠረቱ፣ ዕውቅናን 
ያዘለ ስልትን በመከተልና በከፈተኛ ዲሲፕሊን 
በመመራት ስኬታማ አደረጃጀትን በማዘጋጀት 
የኢንስቲቱሽኖችና የሕዝቡ እንዲሁም የኤሊቱ 
መመሪያ በማድረግ ነው። ዲሲፕሊን በሌለብት፣ 
የስራ ባህልና ፍላጎት ባልዳበረበት፣ በዚህ ላይ ደግሞ 
ብሔራዊ ስሜት ባልታከለበት አገር ውስጥ አንድ አገር 
ሁለ ገብ የሆነን የኢኮኖሚና የኅብረተሰብን እድገት 
ልትቀዳጅ እንደማትችል ከሆላንድ እስከ ጀርመንና 
ጃፓን ድረስ ያለው የእድገት ፈለግ ያረጋግጥልናል። 
ይህንን መሠረተ ሐሳብ ፕሮፌሰር ሊያህ ግሬንፊልድ 
በመጽሐፋቸው ውስጥ ያሰምሩበታል። በሳቸውም 
እምነት በግለሰብኝነት ላይ የተመሠረተ ነጻነትና 

የብሔራዊ ስሜት (ናሽናሊዝም) በመኖር ብቻ ነው 
በብዙ የምዕራብ አውሮፓ አገሮች ካፒታሊዝም 
ሊያድግ የቻለው። ለዚህ ደግሞ የመንግሥት ሚና 
ከፍተኛ ቦታን ሲይዝ፣ አደናቃፊና ምቀኛ ሳይሆን 
አጋዥና አመቺ ሁኔታዎችን ፈጣሪ መሆን እንዳለበት 
በግሩም ብዕራቸው በዝርዝር ያስረዱናል። 

በዚህ መልክ በጃፓን ብቻ ሳይሆን ካፒታሊዝም 
ከፍተኛ የእድገት ደረጃ ላይ ደርሶም ቢሆን 
የመንግሥት ሚና በሌላ መልክ ቀጠለ እንጂ ሙሉ 
በሙሉ ከእንግዲህ ወዲያ ሁሉንም ነገር ለገበያው 
ኃይሎች ብሎ ጓዙን ጠቅልሎ የወጣበት ቦታ የለም። 
በተለይም ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የብዙ 
የምዕራብ አውሮፓ አገር ኢኮኖሚዎች በመከስከሱ 
ከጦርነቱ አገግመው የወጡት እንደፈረንሳይና ጀርመን 
የመሳሰሉት አገሮች በመንግሥት ጣልቃ ገብነት 
አማካይነት ከተማዎቻቸውን እንደገና መገንባት፣ 
ኢንዱስትሪዎቻቸውን መጠጋገንና የሳይንስና 
የቴክኖሎጂ መሠረት ለመስጠት ዩኒቨርሲቶቻቸውንና 
ኮሌጆቻቸውን በአዲስ መልክ በማዋቀር አጠቃላይና 
ሁለ-ገብ ግንባታቸውን ነው የቀጠሉት። የኒዎ-
ሊብራልዚም ርዕዮተዓለም ከመቃብሩ ከወጣ በኋላ 
ከ1975 ዓ.ም ጀምሮ፣ በተለይም ከ1980ዎቹ ዓመታት 
ጀምሮ የመንግሥት ጣልቃ ገብነት እንደሰይጣን ሥራ 
በመወሰድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ካለንጹሕ የገበያ ፖሊሲ 
በስተቀር መፍትሔ የለም በማለት ብዙ የሦስተኛውን 
ዓለም አካዳሚሺያኖች ማሳሳት ጀመረ። ብዙ የዋሆች 
ወደ ተግባር ሲለወጥ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት 
የማይችለውን የኒዎ-ክላሲካል የኢኮኖሚ ንድፈ ሐሳብን 
የሙጥኝ ብለው በመያዝ በቀጥታ ለአገሮቻቸው 
ውድቀት ሁኔታዎችን አመቻቹ። ሀብት እንዲባክን፣ 
ሰው እንዲበታተን ወይም አገሩን ጥሎ እንዲወጣና 
በሰው አገር ተንከራቶ እንዲኖር አደረጉ። ምክንያቱም 
ቀላል ነው። በአገር ውስጥ እድገት ሲኖር፣ እያንዳንዱ 
ግለሰብ ተምሮና የሥራ ዕድል አግኝቶ ቤተሰብ 
መስርቶና ልጆች ወልዶ የኑሮን ጸጋ የሚጎናጸፍ ከሆነ 
ከአገሩ የሚስደድበት ምክንያት የለም። 

ከ1950ዎቹ ጀምሮ በኒዎ-ክላሲካል ወይም በኒዎ-
ሊበራል የኢኮኖሚክስ ትምህርት የተኮተኮተው 
ቢሮክራሲና የቴክኖክራት ኃይል፣ አገር፣ ኅብረተሰብ፣ 
ብሔራዊ ነጻነት፣ በሳይንስና በቴክኖሎጂ ላይ 
የተመሠረተ ጠንካራ ኢኮኖሚ፣ መንፈስን የሚያድስና 
ጥንካሬ የሚስጥ፣ እንዲሁም እሴትን የሚያጎናጽፍ 
ባህል መገንባትን እንደመመሪያው አድርጎ 
ባለመውሰዱ ወይም ደግሞ ባለማወቁ እንደ ኢትዮጵያ 
የመሳሰሉትን አገሮች በአሜሪካ ጉያ ሥር ተወሽቀው 
እንዲታሹ በማድረግ የመጨረሻ መጨረሻ ውድቀት 
ላይ ጣላቸው። ጃፓንና ደቡብ ኮርያ ዛሬ ደግሞ ቻይና 
እንደሚያረጋግጡልን ራሱን ለውጭ ኃይል ያላጋለጠ፣ 
ብሔራዊ አጀንዳን ያስቀደመ፣ እንዲሁም ደግሞ 
በዲሲፕሊናን በታታሪነት የሚሰራ ኤሊት የመጨረሻ 
መጨረሻ ተልዕኮው እድገትን ማምጣትና ሕዝቡ 
ተከብሮ እንዲኖር ማድረግ ነው። 

የቀድሞው መሪያችን የአቶ መለስና የአዲሶቹ 
ገዥዎች ችግርም ይህንን በሰፊው አለማጥናትና 
ከሰውነት ጋር አለማዋሐድ ነው። ተንኮልንና ምቀኝነትን 
በማስቀደም እድገት የሚባል ነገር ተግባራዊ የሚሆን 
እየመሰላቸው በሰማንያ ሚሊዮን ሕዝብና በመጭው 
ትውልድ ላይ ያፌዛሉ፤ የታሪክ ወንጀል ይሠራሉ። 
የቀድሞውና የዛሬዎች መሪዎቻችን የልማታዊ 
የመንግሥት ፖሊሲ ብሔራዊ ባሕርይ የሌለው፣ 
አገርና ኅብረተሰብ የሚሉትን መሠረተ ሐሳቦች ግንዛቤ 
ውስጥ ያላስገባ ዘለዓለማዊ ድህነትን የሚያጎናጽፍ 
አደገኛ ፖሊሲ ነው። አጀንዳቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ሳይሆን የጥቂቶችና ለጥቂቶች ተብሎ የተዘጋጀ ነው። 
ከዚህ ስንነሳ በእርግጥ አዲሶቹ ገዢዎች እንደሚሉን 
በመንግስት የሚደገፍ የታቀደና ሁለ ገብ የኢኮኖሚ 
ፓሊሲ እያካሄዱ ነው ወይ? ከ21 ዓመት የኢሕአዴግ 
አገዛዝ በኋላ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እየተሳሰረ 
የመጣና በብዙ ሚሊዮን ለሚቆጠረው በሥራ ጥማት 
ለሚሰቃየው ሕዝባችን የሥራ ዕድል እየሰጠው 
ነው ወይ? ሰፋ ያለ የውስጥ ገበያስ ዳብሯል ወይ? 

ነጻ አስተያየት
ፈቃዱ በቀለ (ዶ/ር)

የሕወሓት/ኢሕአዴግ ልማታዊ መንግሥትነት
መልከ ጥፉን በስም ይደግፉ

(፪)
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ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የብዙ የምዕራብ አውሮፓ አገር ኢኮኖሚዎች በመከስከሱ 
ከጦርነቱ አገግመው የወጡት እንደፈረንሳይና ጀርመን የመሳሰሉት አገሮች በመንግሥት ጣልቃ 
ገብነት አማካይነት ከተማዎቻቸውን እንደገና መገንባት፣ ኢንዱስትሪዎቻቸውን መጠጋገንና 

የሳይንስና የቴክኖሎጂ መሠረት ለመስጠት ዩኒቨርሲቶቻቸውንና ኮሌጆቻቸውን በአዲስ መልክ 
በማዋቀር አጠቃላይና ሁለ-ገብ ግንባታቸውን ነው የቀጠሉት



  8 የቀለም ቀንድ ቅጽ 3 ቁጥር 41 ግንቦት 02 ቀን  2008

ነጻ አስተያየት

ባ
ለፈው ያቀርብኩት ሐተት የአሜሪካ ሴናተሮች 
እና የአውሮፓ ፓርላማ በኢትዮጵያ እየተባባሰ 
የሄደውን የኢሕአዴግ መንግሥትን የስብአዊ 
መብቶች አፈናና በመንግሥት የደህንነትና 

ሌሎች ኃይሎች የተካሄዱትን ግድያዎችና ሌሎች 
ጭካኔ የተሞላባቸው እርምጃዎች ማውትገዛቸውን 
አቅርቤ ነበር። ሆኖም፤ እነዚህ ውሳኔውችና መደረግ 
አለባቸው ተብለው የተጠቆሙት ሐሳቦች የምዕራብ 
መንግሥታት ጫና ካልተደረገባቸው ለውጥ 
እንደማያስከትሉ ጠቁሜአለሁ። ይኼን የምልባቸው 
ብዙ ምክንያቶች አሉ። ትኩረት የምሰጠው ባለፈው 
ዓመት ፕሬዝዳንት ኦባማ ኢትዮጵያንና ኬንያን 
ሲጎበኙ ያቀረቧቸው ምክሮች ከሥራ ላይ አለመዋላቸን 
ነው። በወቅቱ ያቀረብኩትን ሐተታ ከዚህ በታች እናለ 
ለኢትዮጵያ ሕዝብ እጠቅሰዋለሁ።   

የዚህ ሐተታ ዓላማ የፕሬዝደንት ኦባማን ጉብኝት 
አግባብና ሚዛናዊ ባለው መንገድ ተንትኖ አሉታዊና 
አወንታዊ ገጽታዎቹን ለአማርኛ ተናጋሪዎች 
ለማቅረብ፣ የወደፊቱ የኢትዮጱያ ህልውና አስተማማኝ 
ሆኖ የሰብአዊ መብቶችና የሕግ የበላይነት መከበር 
አለባቸውና የዴሞክራሳዊ አገዛዝ ምስረታ ሒደቶች 
ሕዝብን ማእከል ማድረግ አለባቸው የሚለው 
ብሂል ያገባናል የሚሉ ክፍሎች ፈቃደኛነት ካላቸው 
በጋራና በተናጠል ሊሠሯቸው የሚችሉትን የተወሰኑ 
መንደርደሪያ ሐሳቦች ለማቅረብ ነው።  

ፕሬዝደንት ኦባማ የጋበዟቸውን ተባባሪ መንግሥት 
ላለማስቀየም ሲሉ ዲፕሎማሲ በሚጠይቀው መሠረት 
የኢትዮጵያ መንግሥት ‹‹ዴሞክራሲያዊ በሆነ ሒደት 
የተመረጠ ነው›› ያሉት የተሳሳተና ከሐቁ የራቀ 
መሆኑ አያከራክርም። ይኼ ብዙ ትችት የቀረበበት 
የሳቸውን ዝናና ታሪክ የበከለ አነጋገር እንዳለ ሆኖ፣ 
ሕወሓት በበላይነትና በብቸኛነት የሚያሽከረክረው 
ኢሕአዴግ አፋኝ፣ ጨቋኝና ሙሰኛ አገዛዝ በማያሻማ 
ደረጃ ተጋልጧል። የፖለቲካ ተቃዋሚዎች፣ 
ጋዜጠኞች፣ ምሁራን፣ የሰብአዊ መብቶች ደጋፊ 
ድርጅቶችና ሌሎች በተደጋጋሚ ያቀረቡትን የመጥፎ 
አገዛዝ ትችት እሳቸው በማንዴላ አዳራሽ በዝርዝር 
አቅርበውታል። ለመሠረተ ልማት ትኩረት የሰጠው 
በውጭ እርዳታ ግብዓቶች ድጋፍ የማይናቅ እንቅስቃሴ 
ያሳየው እድገት ዘላቂነትና ፍትሐዊነት እንዲኖረው 
ከተፈለገ አምባገነኑ አገዛዝ በዲሞክራሳዊ አገዛዝ 
መለወጥ እንዳለበት ተናግረዋል።   

በዓለም ታዋቂ የሆኑ የልማት ልሂቃን (ጆሴፍ 
ስቲግሊትዝ፣ አማሪታ ሴን፣ ዊሊያም ኢስተርሊ፣ 
ሞሃመድ ዩኑስ ወዘተ.) የሚጋሩትና እኔም ሙሉ 
በሙሉ የማምንበት አንድ መሪ ጽንሰ ሐሳብ አለ። 
ይኼውም ጥሩ፣ አሳታፊ፣ የሕዝብ ተወካይነት 
ያለው ወይንም ዴሞክራሲያዊ አገዛዝ ለዘላቂና 
ፍትሐዊ እድገት ወሳኝ መሆኑን ነው። የዚህ ዓይነት 
አገዛዝ የተራውን ሕዝብ ኑሮ ከማሻሻሉ በላይ 
ለሽብርተኞችና ሌሎች አመጸኞች በር አይከፍትም፤ 
መሸሸጊያ አይፈጥርም። በተጻራሪው፣ ተመሳሳይም 
ባይሆኑም በግብጽ፣ ሊቢያ፣ ሶሪያ፣ ኢራቅ፣ የመን፣ 
አፍጋኒስታን፣ ሶማሊያ፣ ደቡብና ሰሜን ሱዳን እና 
በኢትዮጵያ እንደሚታየው በጭካኔ፣ በአፈና፣ በጠባብ 
ብሔርተኝነትና በሙሰኛነት የተበከለ አገዛዝ የእርስ 
በርስ ግጭቶች የሃገር መፈራረስ፣ የዘር ፍጅት፣ 
የሽብርተኛነትና አለመረጋጋት በሮች ከፋች ነው። 
ሶሪያን ያየ ይፍረድ። የሶሪያ ኢኮኖሚ የባህል ቅርሶች 
ሕዝብና ሕይወት ወድሟል ለማለት ይቻላል። ሶሪያን 
ያየ ግለሰብ የእር በርስ ግጭትና ጦርነት የሚፈልግ 
አይመስለኝም። እኔ ይኼን ለኢትዮጵያ ሕዝብ 
አልመኝም። እነዚህ ክስተቶች እየተባባሱ ሲሄዱ 
ምንም ዓይነት ክትትል፤ ስለላና ኃይል ሊገታቸው 
እንደማይችል በግብጽና ሌሎች አገሮች አይተናል። 
ኢሕአዴጎች ከዚህ ሊማሩ ይችላሉ።

በዓለም ብቸኛውና ታላቅ የሆነው የአሜሪካ 
መንግሥት ጨቋኝና ሙሰኛ መንግሥታት 
እድሚያቸው አጭር መሆኑን ያውቃል። ሆኖም 
አምባገነኖችና ሙሰኞች የአሜሪካን ወቅታዊ ጥቅም 
እስካገለገሉ ወይንም እስካለተጻረሩ ድረስ የአሜሪካ 
መንግሥት የሚሰጣቸውን ድጋፍ የነፈገበት ወይንም 
የከለከለበት ሁኔታ የተወሰነ ነው። አሜሪካ “ለአሜሪካ 
ጥቅም እንጅ ለራሷም እሴቶች ደንታ የላትም” የሚሉ 

ብዙ የውጭ አገር ምሁራንና ተቋሞች አሉ። ለምሳሌ 
እስቲግሊትዝ። ይኼ እውነት ቢሆንም፤ ሌሎች 
አገሮችም በመጀመሪያ የሚያስተናግዱት የራሳቸውን 
ጥቅም መሆኑን መዘንጋት አንችልም። ቻይና ምሳሌ 
ናት፤ ሕንድ ምሳሌ ናት፤ ሳውዲ አረቢያ ምሳሌ 
ናት፤ ግብጽ ምሳሌ ናት። ቁም ነገሩ፤ አሜሪካን 
የሚያሰጋት አፋኝ፤ አምባገነን፤ አግላይ፤ ጎሰኛና 
ሙሰኛ የሆኑ መንግሥታትን መርዳት አስተማማኝ 
አለመሆኑ ነው። የሙባረክ መንግሥት አምባገነና 
ሙሰኛ ስለነበረ በሕዝብ አመጽ ወደቀ። የቱኒዢያም 
እንደዚሁ። ስለሆነም፤ ለአሜሪካ ዘላቂ ጥቅም 
አስተማማኝ የሚሆነው አምባገነኑን አገዛዝ ማወደስ 
ሳይሆን፣ የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅም፣ ብሔራዊ 
ክብር፣ አንድነት፣ ሉዓላዊነትና የሕዝብ እኩልነት 
የሚያስከብር፤ ተወዳዳሪ የሆነ አገር ተከል የግል 
ኢኮኖሚ የሚፈጥር፤ በሕግ የበላይነት የሚያምንና 
የሚገዛ፤ ሕዝብን ከሕዝብ የሚያገናኝና የሚያስማማ፤ 
ሰብአዊ መብቶችን የሚያከብርና የሚያስከብር፤ 
እውነተኛ ዴሞክራሲ እንዲመሠረት የፖለቲካውንና 
የማኅበረሰቡን ምህዳር ሙሉ በሙሉ የሚከፍት 
መንግሥትና ተቋማት ሲኖሩ ነው። በማንኛውም 
መስፈርት ሲታይ የኢትዮጵያ መንግሥት በአንድ 
የጎሳ ልሂቃን ስብስቦች የተመሠረተ አምባገነናዊ እንጂ 
ዴሞክራሲያ አገዛዝ አይደለም።  

ይህ አምባገነን ቡድን ሕዝብን ከሕዝብ፣ 
ሃይማኖትን ከሃይማኖት፣ ቋንቋን ከቋንቋ፣ ክልልን 
ከክልል ለያይቶ አደገኛ ሁኔታዎችን ፈጥሯል። 
ወጣቱ ትውልድ የሚነጋገርበት የጋራ ቋንቋ 
እንዳይኖረው ተደርጓል። የኢትዮጵያን የብዙ ሽህ 
ዓመታት ታሪክ የመቶ ዓመታት ታሪክ ነው ብሎ 
ፈርጆ ነበር። ይኼ የተሳሳተ አዲስ ታሪክ ፈጠራ 
አደገኛ ነው። ለማኅበረሰባዊና ኢኮኖሚያዊ ትሥስር 
በቀላሉ የማይፈታ ማነቆ መሆኑ የአደባባይ ምስጢር 
ነው። ብዙ ብሔረሰቦች የሚኖርባቸው አገሮች 
(ለምሳሌ ሕንድ፣ አሜሪካ፣ ጋና፣ ናይጀሪያና ኬንያ) 
የዚህ አይነት ማነቆ አልተከሰተባቸውም። ጋና በጎሳ 
የመደራጀት ፖለቲካን በሕገ መንግሥቷ የከለከለችበት 
ዋና ምክንያት አደጋውን አይታ ነው። ኢትዮጵያና 
ኢትዮጵያዊነት ዝቅ ብለው ጠባብ ብሔርተኝነት መሪ 
ርዕዮት ሲሆን ሊከተል የሚችለውን አደጋ በዩጎስላቪያ፤ 
በሩዋንዳ አይተናል።  አንዳንድ ታዛቢዎች ይኼን 
ተመልክተው ‹‹ኢትዮጱያ የመፈራረስ ዕድል አላት›› 
እና ‹‹የእርስ በርስ ግጭት የማይቀር ነው›› ይላሉ። 
እኔ ይኼን ባልቀበልም አደጋው መኖሩን አልክድም። 
ብልህ የሆነና ዕውቀት ያለው፤ ለኢትዮጵያና ለመላው 
ሕዝቧ ተቆርቋሪ የሆነ ግለሰብ፣ ቡድን ወይም ፓርቲ 
ሁለቱም አደጋዎች እንዳይከሰቱ በአስቸኳይ ተፈላልጎና 
ተከባብሮ ለመነጋገር፤ ለመወያየት፤ ለመደራደርና 
መፍትሔዎችን ለመቀየስ ይችላል። ሆኖም፤ በአገር 
ቤትም ሆነ በውጭ ፍላጎትና ፈቃደኛነት አይታይም። 
ልክ ችግሮች እንደሌሉ ተደርጎ፤ ሁሉም በኃይል 
ታፍኖ፤ በፍርሃት ተወጥሮ፤ ‹‹ዓላማቸውን ስኬታማ 
ለማድረግ ዕድል የሚጠብቁ ኃይሎች›› በመሣሪያ 
ተዘጋጅተው ሲታዩ ‹‹እኛ ኢትዮጵያውያን ምን ሆነን›› 
ብሎ ራስን መጠየቅ አግባብ አለው። ጥያቄውን 
የማቅረብና መልሱን የመፈለግ ኃላፊነት የገዢው 
ፓርቲ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ነው። 

የማይካደው፤ የኢትዮጵያ ህልውና በፈተና ላይ 
መሆኑ ነው። ባጭሩ ለማስቀመጥ፤ ይህች ታላቅና 
የሚኮራ ታሪክ ያላትና በአጭር ጊዜ ሀብታምና ዘመናዊ 
ለመሆን የምትችል አገር በአንድ ላይ ተሰብስበው 
ለመስራት የሚችሉ የበሰሉ ሰዎች፤ ተደማጭነት 
ያላቸው መሪዎች፣ ምሁራን፣ አባቶች፣ ወጣቶች፣ 
የሃይማኖት መሪዎች እንደሌሏት ሆና ሲታይ 
ለውጭ ታዛቢዎች ብቻ ሳይሆን ለተራው ኢትዮጵያዊ 
ግር ይላል፤ ያስጨንቃል፤ ያሳስባል። ለማጠናከር፤ 
ይህችን የሚያኮራ ታሪክና ለመላው ሕዝቧ የሚበቃ 
መሬትና እምቅ ጥሪት ያላት አገር ለማዳንና 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዲመሰረት ለማድረግ 
የሚችለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ነው።  የውጭ 
መንግሥታት ወይንም የሰብአዊ መብት ተቋሞች፤ 
ወይንም አበዳሪዎች ኢትዮጵያን ከአደጋ ሊያድኑ 
አይችሉም፤ ድህነትን ፈጽሞ ለመቅረፍ አይችሉም፤ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን ሊመሠርቱልን አይችሉም። 

የሚያበረታታው ሁኔታ ግን ለኢትዮጵያ ዘላቂነት፤ 
ለሰብአዊ መብቶች መከበር፣ ለሕግ የበላይነትና 
ለዴሞክራሲ የሚታገሉ፣ በእስር ቤት የሚሰቃዩ፣ 
የሞቱና የተሰደዱ ኢትዮጵያውያን  መኖራቸው ነው። 
ውጭም ሆነ አገር ቤት በዓል ሲከበር፣ ሰላማዊ ሰልፍ 
ሲደረግ የሚታየው ክስተት ኢትዮጵያዊነት እያደገና 
እየተስፋፋ መሄዱን ያሳያል። አፈናው፣ ስለላው፣ 
ፍርሃቱ አላቆመውም፣ እንዲያውም እያጠናከረው 
ነው። ይኼ የሚያበረታታ የማኅበረሰብ ሒደት ወደ 
ድርጅትና ወደ ጥሩ አመራር መለወጥ አለበት። 

ፕሬዝዳንት ኦባማ የጎበኟት ኢትዮጵያ በመሠረት 
ልማት እድገት እያሳየች ነው ቢባልም፣ ዘርፈ 
ብዙ የሆኑ የማኅበረሰብ፣ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ 
የሃይማኖትና የባህል ቀውሶች ተከስተውባታል። 
ወጣቱ ትውልድ ወደ ውጭ ይጎርፋል። የኑሮ ውድነት 
አብዛኛውን ሕዝብ አድክሞታል። የገቢና የሀብት 
ልዩነት አደገኛ ከሆነ ደረጃ ላይ ደርሷል። አብዛኛው 
ሕዝብ የሚፈልገውና የሚመኘው የፖለቲካ ነጻነት 
ብቻ አይደለም። ከአሰቃቂና መዋቅራዊ ከሆነ የኑሮ 
ውድነት፤ ከተዛባ የገቢና የሀብት ስርጭት ሰቆቃ፤ 
ከጉቦና ሙስና፤ ከጎሳዊ አድልወ፤ ከውጭ እርዳታ 
አረንቋ ነጻ ለመሆን ይፈልጋል። የጥቂቶች ኢኮኖሚ 
ይኼን መዋቅራዊ ችግር ሊወጣው እንደማይችል 
UNCTAD ያወጣው ዘገባ ያሳያል። የገዥው ፓርቲ 
አሞጋሽ የሆነው ዓለም ባንክ አንድ ሦስተኛው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ‹‹ምስኪን›› እንደሆነ መዝግቦታል። 
መዋቅራዊ አሮንቃ ሥርዓት ወለድ ነው። ስርዓቱ 
ካልተለወጠ እድገቱ የሚያገለለው ጥቂቶችን 
መሆኑንና የጥቂቶች መገልገያ የሆነ እድገት አደጋ 
እንደሚያስከትል ፕሬዝዳንት ኦባማም በንግግራቸው 
አቅርበውታል። 

ፕሬዝዳንት ኦባማ ኢትዮጵያን ለምን ጎበኙ?
ፕሬዝደንት ኦባማ በስልጣን ላይ ካሉ የአሜሪካ 

መሪዎች የመጀመሪያው ሆነው ወደ ኢትዮጲያ 
የሄዱበት ምክንያት ‹‹ዱብእዳ›› አይመስለኝም። 
የኢትዮጱያና የአሜሪካ ግንኙነት የተመሠረተው 
በብልሁና ዘመናዊው መሪ በአጼ ምኒልክና በአሜሪካው 
ፕሬዝዳንት ቲዎዶር ሮዝቤልት አማካይነት ነው። 
ኢትዮጵያ በአድዋ የተጎናጸፈችው ድል በዓለም 
እውቅና እንደሰጣት ታሪክ መዝግቦታል። አሜሪካኖችና 
ሌሎች መንግሥታት ‹‹ምን ዓይነት የጥቁር መሪ 
ነው የአውሮፓን ኃያል ለማጥቃት የቻለው›› ብለው 
እንደተነጋገሩ ይታወቃል። በዚያ ወቅት የአረብ 
ምሁራን ኢትዮጵያ ‹‹ልክ እንደ ጀርመኒ፤ በፍጥነት 
ለማደግ ትችላልች›› እንዳሉ አውቃለሁ። ሆኖም 
ሰላም አላገኘችም ነበር። ቁም ነገሩ፤ የዛሬ ሁለት መቶ 
ዐሥራ ሁለት ዓመት የተመሰረተው የኢትዮጵያና 
የአሜሪካ ግንኙነት በፋሽስቱ ወረራና በደርግ ፀረ-
አሜሪካነት ፕሮፓጋንዳ ቢበከልም ተከታታይነት 
አለው። ተከታታይ የኢትዮጵያ መንግሥታት 
የራሳቸውን አገር ጥቅም ለማስከበር ሙከራ 
እንዳደረጉ ሁሉ፤ የአሜሪካም መንግሥት የራሱን 
ጥቅም ለማስከበር ሞክሯል፤ አሁንም ይኼን መርህ 
ተከትሏል። ፕሬዝዳንት ኦባማ የታሪክ፤ የውጭ 
ግንኙነትና የፖለቲካ ምሁር እንደመሆናቸው መጠን 
በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል የቆየውን ግንኙነት 
በጽሞና ያውቃሉ። አንድ መንግሥት በሌላ ቢለወጥ 
ግንኙነቱ የሚቀጥል መሆኑን ይገነዘባሉ ብል ከሐቁ 
የራቅሁ አይመስለኝም። 

ለመሆኑ በአሁኑ ወቅት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ 
መርሆዎች የቶቹ ናቸው? የትኛው ይቀድማልና 
ለምን? ሽብርተኞች በአሜሪካ ላይ ያልተጠበቀ ጥቃት 
ሲያደርሱ፤ የቡሽ መንግሥት በዓለም ዙሪያ ወዳጆች 
ፈልጎ በአሜሪካ ጥቅም የተመሰረተና ስትራተጂክ የሆነ 
የቅርብ ወዳጆች ፈጥሯል። ኢትዮጵያ ለዚህ አመችና 
አስተማማኝ  የሆነ አገዛዝ አላት ከሚል ድምዳሜ ላይ 
ተደርሶ በሕወሓት ከሚመራው የኢህአዴግ መንግሥት 
ጋር ሽብርተኞችን ለማዳከም፤ ቢቻል ለማጥቃት ‹‹ቃል 
ኪዳን›› ተገባ። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መርሆዎች 
ከሆኑት ውስጥ (1) ሽብርተኞችንና አመጸኞችን 
መታገልና ማጥቃት፤ (2) ንግድንና ኢንቬስትሜንትን 
ማስፋፋት፤ (3) ከቻይና ጋር አቻ ለአቻ መወዳደር፤ 

(4) ድህነትን ለመቅረፍ እርዳታ መስጠት፤ (5) 
ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩና ዴሞክራሲያዊ አገዛዝ 
ሥር እንዲሰድ ድምጽ ማሰማትና የተቻለውን 
ድጋፍ ማድረግ ከሚሉት መካከል አሜሪካ ቅድሚያ 
የምትሰጠው ለመጀመሪያው ነው። ከዚያ ለንግድ፣ 
ኢንቨስትመንትና ከቻይና ጋር ለሚካሄደው ውድድር፣ 
ቀጥሎ ለእርዳታ እና በመጨረሻ ለሰብአዊ መብቶች 
መከበር። እርዳታን ጠለቅ ብለን ብንመረምር፣ ማንም 
አገር የሚሰጠው እርዳታ ከራስ ጥቅም ጋር የተያያዘ 
ነው። ሽብርተኛነትን ለመቆጣጠርና ለማጥፋት 
ከተፈለገ አሜሪካ ለኢትዮጵያ ገዥ ቡድን የገንዘብ፣ 
የስለላ፣ የጦር መሣሪያና የዲፕሎማሲ ድጋፍ መስጠት 
አለባት፤ ራሷ ብቻ ሳትሆን የምትቆጣጠራቸውም 
እንደ ዓለም ባንክ ያሉ ድርጅቶች እርዳታ የሚሰጡበት 
ዋና ምክንያት ይኼው ነው። ለኩባ፣ ለሰሜን ኮሪያና 
ለኢራን አይስጡም። እኔ የምከራከረው፣ አሜሪካ 
ሽብርተኛነትን ለማጥቃት ብቻ (ለአጭር ጊዜ ጥቅም) 
አፋኝና ጨቋኝ ለሆነው ለሕወሓት/ኢሕአዴግ 
አገዛዝ ድጋፍ እየሰጠች የረዥም ጊዜ ችግርና አደጋ 
በመፍጠር ላይ ናት በሚል ነው። አፋኝና አሸባሪ 
አገዛዝ ሽብርተኛነትን ያጠናክራል። በሳይናይ (ግብጽ) 
በእየቀኑ የሚሆነውን ማጤን ለዚህ ይረዳል። 

የአሜሪካንና የኢትዮጵያን መንግሥታት 
የሚያዋጣቸው የጸረ ሽብርተኛውን ዘመቻ ከሰብአዊ 
መብቶች መከበርና ከመልካም አገዛዝ አስፈላጊነት 
ጋር አጣምረው ቢያዩት ዘላቂ ጥቅም ይኖረዋል። 
ሕዝቡ መብቱ በሚጠይቀው መሠረት ተከብሮ፣ 
በልቶ ካደረ የተሻለ ኑሮ ከኖረ ሽብርተኞች መግቢያ 
አይኖራቸውም። የኢትዮጵያ ገዥዎች ሊያደርጉት 
የሚገደዱት የመጀመሪያው እርምጃ የታሰሩትን 
ጋዜጠኞች፣ የሰብአዊ መብት ታጋዮች፣ የእስልምና 
ሃይማኖትና የተቃዋሚ ፓርቲዎች መሪዎችንና 
አባላትን መፍታት ነው። በተጨማሪ፣ የአገሪቱን 
ግዙፍ ችግሮ ለመፍታት ከተፈለገ፣ ከመንግሥት 
ቁጥጥር ነጻ የሆነ መገናኛ ብዙሃን ሕጋዊ እውቅና 
እንዲኖረው ማድረግ፣ ከአገር የተሰደዱ ጋዜጠኞችና 
ሌሎች ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ጥሪ ማድረግና 
ለደኅንነታቸው ዋስትና መስጠት፣ የፖለቲካ ምኅዳሩን 
በማያሻማ ደረጃ መክፈት ይገኙበታል።

ፕሬዝደንት ኦባማ እነዚህን ችግሮ አያውቁም 
ለማለት አንችልም፤ ያውቃሉ። የውጭ ጉዳይ 
መሥሪያ ቤታቸው የስለላና የደኅንነት ተቋሞቻቸው 
ስለ ኢትዮጵያ የማያውቁት ዐበይት ጉዳይ የለም። 
የጋበዛቸውንና ተባባሪ የሆነውን ፓርቲ ላለማስቀየም 
ይሁን ሌላ ‹‹የኢትዮጵያ መንግሥት ዴሞክራሲያዊ 
የሆነ የምርጫ ውጤት ነው›› ያሉት አግባብ የሌለው፣ 
ከእውነቱ የራቀና ራስን አገልጋይ ነው። የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ብቻ ሳይሆን፤ የዓለም ሕዝብ አልተቀበለውም። 
እንዲውም ትዝብትን አትርፎላቸዋል። የራሳቸው 
የደህንነት ባለ ሥልጣን የሆነችው የህወሓት መሪ 
የነበረው ጠቅላይ ሚንስትር ወዳጅ ስለ ምርጫው 
ሂደትና ገዢው ፓርቲ “መቶ በመቶ አሸንፊያለሁ” 
ያለውን ተጠይቃ፤ እያሾፈች ከትከት ብላ ስቃለች። 
ቲያትር ስለሆነባት፤ መልስ አያስፈልገው ማለቷ 
ነው። “ዲሞክራሳዊ በሆነ የምርጫ ሂደት የተመረጠ 
መንግሥት” ያሉትን ብዙ የአሜሪካ ተመልካቾችና 
ታዛቢዎች ተችተውታል። ምርጫው አንዱንም 
ዓለም የተቀበለውን መስፈርት አያሟላም። ሳሙኤል 
ሃንቲንግተን የተባለው የታወቀ ምሁርና ደራሲ 
Dead Souls: the denationalization of the American 
elite, the National Interest, 2002 በሚለው  ጽሑፉ 
‹‹የዴሞክራሲ መሠረት አንድ ብቻ ነው። ያልተዛባ፤ 
ክፍት፤ ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ ይባላል፤ ከዚህ ውጭ 
ምርጫ ለይስሙላ ብቻ ነው›› ይለናል። የፎርብስ 
ጋዜጠኛ ማይክ ጎንዛሌዝ በበኩሉ ፕሬዝዳንቱ 
የተናገሩት አስገርሞትና አስቆጥቶት  ‹‹የአቶ 
ኃይለምርያም ደሳለኝ አገዛዝ ጨካኝና ኢ-ሰብአዊ የሆነ 
የመብቶች ረገጣና አፈና ካለፈው መንግሥትና ሁኔታ 
ጋር ማመዛዘን አግባብ የለውም። ለዚህ ለሚዘገንን 
አገዛዝ ድጋፍ እንደ መስጠት ይቆጠራል›› ብሏል።  

የአሁኑ አገዛዝ መነጻጸር ያለበት ከቦትስዋና፣ 
ከሞሪሸስ፣ ከጋናና ከሌሎች በፍጥነት በማደግ ላይ 
ካሉ ዴሞክራሲያዊ አገሮች ጋር ነው። በተጨማሪ 
ራሳቸው ከተናገሩት ጋር ሲነጻጸር ምንም ግንኙነት 

አምባገነን አወዳሽ ወይንስ 
ዴሞክራሲ አጎልማሽ?

አክሎግ ቢራራ (ዶ/ር (Ssemegn@yahoo.com)
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የለውም። አንዳንድ ታዛብዎች፤ ምርጫው ሲካሄድ፣ 
‹‹እንደ ሌሎች አገሮች ብጥብጥ አልነበረም፤ ሰው 
አልሞተም፤ መራጮቹ ጨዋነት አሳይተዋል ወዘተ.›› 
የሚለውን መሠረት አድርገው ይሆናል ይላሉ። ይኼ 
አያስኬድም። የኢትዮጵያ ሕዝብ መከራም ተሸክሞ 
ጨዋነቱን አይረሳም። የረጋ አእምሮና ባህል ያለው 
መንፈሳዊ ሕዝብ ነው። ብጥብጥ አለመኖሩና ሰው 
አለመሞቱ ምርጫውን ዴሞክራሲያዊ አያደርገውም። 

ወደ አወንታዊው አቀራረባቸው ከመዞሬ በፊት፣ 
እንደ ተመልካች ሆኘ ያየሁት ያቀባበል ትዝብት አለ። 
ኢትዮጵያውያን ከሚታወቁባቸው እሴቶች መካከል 
የእንግዳ አቀባበል አንዱ ነው። ዓለም ባንክ ስሠራ 
ማርቲን ሬቫሊየን የተባለ የጥናትና ምርምር ዲሬክተር 
የነገረኝ ትዝ ይለኛል። የድህነትን አስከፊነት ለማጥናት 
ገጠር ይሄዳል። አንዲት ምስኪን እናት ያነጋግራል። 
‹‹አይ፣ ከመነጋገራችን በፊት ምሳ መብላት አለበወት 
ብላ፣ ያላትን አንዲት ዶሮ አርዳለሁ›› ትላለች። ፈረንጁ 
‹‹እንዴት ይሆናል? ›› ብሎ ያስቸግራል። ‹‹አይ፤ 
እኔ ደሃ ብሆንም ክብር አለኝ፤ እርሰዎ እንግዳየ 
ነዎት፤ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፤ ባህሌን አከብራለሁ›› 
ብላ ዶሮዋን አርዳ ምሳ ጋበዘችው።  እጅግ በጣም 
ተደንቆ ጎጆዋን አክብሮና አመስግኖ የዶሮዎች መግዣ 
የሚሆን ገንዘብ ለአስተርጓሚው ሌላ ጊዜ እንዲሰጥለት 
ትቶ ተሰናበተ። በመንግሥት መሪ ጉብኝት፣ 
የኢትዮጵያ መንግሥታት ያለ የሌላቸውን ወጭ 
እንደሚያፈሱ አስታውሳለሁ። የአገር ክብር ከዋጋ 
በላይ ስለሆነ። አጼ ኃይለሥላሴ የአፍሪካ አንድነት 
ድርጅትን ሲያስመሠርቱ መሪዎችን በሚያስደንቅ 
አቀባበል እንዳስተናገዱ አስታውሳለሁ። የዩጎዝላቪያው 
መሪ ማርሻል ቲቶ፣ ገማል አብዱል ናስርና ሌሎች 
እንግዶች ሲጎበኙ አቀባበሉ አገሪቱ ካላት አቅም በላይ 
መሆኑን አስታውሳለሁ። የመጀመሪያው የአሜሪካ 
መሪ በኦፊሴል ደረጃ ኢትዮጵያን ሲጎበኙ ከፍተኛ 
ዝግጅት ይደረጋል፤ ሕዝብ እንግዳውን በሚያይበት 
ሰዓት ይመጣሉ፤ ለሕዝብ ንግግር ያደርጋሉ የሚል 
ግምት ነበረኝ። ሕዝብ አበባ ይዞ እንደማይቀበላቸው 
አውቃለሁ። እንዲያውም ሰልፉን ተጠቅሞ ‹‹ሌባ፤ 
ሌባ፤ አፋኝ፤ አፋኝ፤ ጎሰኛ›› እንደሚል እገምታለሁ። 
አቀባበሉ ለታላቋ የአሜሪካ መሪ አግባብ አለው ወይንስ 
የለውም የሚለውን ጡሮታ ሲወጡ ለኢትዮጵያ 
ሕዝብ እንዲገልጹ ከፍተኛ ጥረት አደርጋለሁ። 
ከሄዱ በኋላ ይሁን ከመሄዳቸው በፊት የአሜሪካ 
ከፍተኛ ባለ ሥልጣናት የትግርኛ ሙዚቃ እየሰሙ 
እንዲደንሱ የተደረገው ትይንት የአቀባበሉን ግድፈት 
አያሻሽለውም። ቪዲወውን ሳይ፤ እራሴን ‹‹ምን 
መልዕክት ለመስጠት ነው›› ብየ ጠየቅኩ፤ ገዢዎቹ 
እኛ ነን ለማለት ነው? እንኳን ወደ ‹‹አዲሲቷ በጠባባ 
ብሔርተኝነት የተከፋፈለች ኢትዮጵያ›› መጣችሁ 
ለማለት ነው?  ወይንስ ‹‹እመኑን፣ ከእናነት ጋር 
መደነሳችን እንቀጥላለን?›› ለማለት ነው? ኢትዮጵያን 
የሚጎበኝ ፈረንጅ ወይንም ሌላ ስጦታ ሳይሰጠው፤ 
ሳይሰጣት የተመለሰ፣ የተመለሰች ፈልጎ ለማግኘት 
አይቻልም።  

በማንዴላ አዳራሽ ያደረጉት ንግግር 
አንድምታ?

‹‹የተናገርኩት ሁሉ (ሁሉን አቀፍና ዘላቂንነት 
ያለው እድገት፣ ልማት፣ ደኅንነት) ስኬታማ ሊሆን 
የሚችለው መልካም አገዛዝ ሲኖር ብቻ ነው። ይኼን 
ከኢትዮጵያ ባለ ሥልጣናት ጋር በግልጽ ተነጋግረናል። 
በተያያዘና የጦፈ ውድድር ባለበት የዓለም ኢኮኖሚ 
ዘመናዊ መገናኛ፤ የማኅበራዊ ቴክኖሎጅና ነጻ የዜና/
የዕውቀት ስርጭት ወሳኝ ነው። እኔ የማምነው 
የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድምጽ ሲሰማና ሲከበር፤ 
ሁሉም ዜጎች በአገራቸው የፖለቲካ ጉዳይ ለመሳተፍ 
ሲችሉ አገር ጠንካራና የበለጸገች ትሆናለች የሚል 
ነው። ይኼን በሚመለከት የኢትዮጵያ መንግሥት 
ሊወስዳቸው በሚገባው ፖሊሲዎች ላይ፣ ለምሳሌ 
የመልካም አስተዳደር፣ የመሠረታዊ ነጻነትና የሰብአዊ 
መብቶች መከበር አስፈላጊነት፣ የዴሞክራሲ ሒደት 
መጠናከር ጥልቀት እንዲኖረው አሳስቤአለሁ። ይኼን 
በቃለ መጠይቅ የተናገሩትን አስኳል ጉዳይ ለአፍሪካ 
አንድነት ባቀረቡት ንግግር አጠናክረውታል። 

‹‹ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ 
እንዳልኩት፣ ባለፈው ምርጫ ብጥብጥ አለመኖሩ 
ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ናት ለማለት አያስችልም፤ 
ጉዞው መጀመሩን ያሳያል። በእኔ እምነት፤ ኢትዮጵያ 
ጋዜጠኞችን ካሰረችና እንዳይንቀሳቀሱ ከከለከለች፤ 
ተቃዋሚ ፓርቲዎች ያለ ምንም እገባና አፈና 
እንደልባቸው በፖለቲካው ለመሳተፍ ካልቻሉ፤ እምቅ 
የሆነው የማደግ ኃይሏን ለራሷ እድገትና ልማት 
ለመጠቀም አትችልም፤ ዴሞክራሲ ለይስሙላ ምርጫ 
ማካሄድ መሆን የለበትም፤ ጋዜጠኞች ሥራቸውን 
ሲሠሩ ማሰር፣ የዴሞክራሲና የሰብአዊ መብቶች 

ተቆርቋሪዎችን በወንጀለኛነት እንዲከሰሱ ማድረግና 
ማሳደድ፤ የማህበረሰብ ድርጅቶችን ማፍረስ  የኢምንት 
ያህል ዴሞራሲያዊ ሥርዓት መኖሩን አያሳይም።›› 
ከዚህ ጋር ጨምረው ያስተላለፉት መልዕክት 
የአምባገነኖች መሪነት ጎጅ መሆኑንና ግለሰብ 
መሪዎችና ፓርቲዎች በተከታታይ ራሳቸውን 
መተካት መቆም እንዳለበት ነው።  ‹‹አፍሪካ ጠንካራ 
ተቋሞች እንጂ ግለሰቦች አያስፈልጓትም። ግልጽ 
ላድርገው። መሪዎች (ፓርቲዎች) ሥልጣን አንልቀም 
ሲሉ የሚፈጥሩት ችግር ቀላል አይደለም። ሥልጣን 
አንለቅም የሚለው ፈጽሞ አይገባኝም። እኔ፤ ፍላጎትም 
ቢኖረኝ፤ በአሜሪካ ሕገ መንግሥት እገዛለሁ፤ ሦስተኛ 
ጊዜ ለመወዳደር አልችልም።›› ስልጣን የጊዜ ገደብ 
ያስፈልገዋል ማለታቸው ነው። ይኼም በተከታታይ 
አምስት ምርጫዎችን ‹‹አሸንፊያለሁ›› የሚለውን 
ሕወሓት/ኢሕአዴግን በቀጥታ ይመለከታል። 

ስለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት አስፈላጊነት
ፕሬዝደንት ኦባማ ለአፍሪካ መሪዎች የማያሻማ 

መልእክት አቅርበዋል። “በእኔ እምነት የአፍሪካ 
እድገት አስተማማኝ የሚሆነው ዴሞክራሲያዊ 
መንግሥት ሲመሠረት ብቻ ነው። እንደ ሌላው 
የዓለም ሕዝብ አፍሪካዊያን የራሳቸውን ህይወት 
ለመቆጣጠርና ለመምራት መቻል አለባቸው 
የሚለውን እኔም እጋራለሁ። የእያንዳዱ ዜጋ ክብር 
በሕግ ዕውቅና ማግኘት አለበት። ዴሞክራሲያዊ 
መብቶች መከበር አለባቸው። እነዚህ መብቶች 
በተባበሩት መንግሥታትና በአፍሪካ ኅብረት እውቅና 
አግኝተዋል። ለምሳሌ፤ የአፍሪካ የሰብአዊ መብቶች 
ቻርተር ‹‹እያንዳንዱ ግለሰብ ሰብዕነቱና ሰብአዊ መብቱ 
መከበር አለበት ይላል፤ በጥቂት አገሮች ተግባራዊ 
ሆኗል። ሴራሊዮን፣ ናምቢያ፣ ቤኒን፣ ቦትስዋና፣ 
ጋናና ደቡብ አፍሪካ የዴሞክራሲ መሠረት ጥለዋል። 
በናይጀሪያ ሃያ ስምንት ሚሊዮን ሕዝብ ድምጽ 
ሰጥቷል።የአፍሪካ መንግሥታት የሕዝባቸውን መብት 
ካላስከበሩና ካላከበሩ ከቅኝ ገዢዎች ነጻ ሆነናል ለማለት 
አይችሉም። ፕሬዝዳንቱ ዴሞክራሲያዊ መንግሥታት 
ሁሉን ችግር ይፈታሉ አላሉም።  ‹‹ማንም አገር፣ 
አሜሪካን ጭምሮ፣ ሁሉን ነገር አስተካክሏል ለማለት 
አይቻልም።የማይካደው፣ የዜጎች መብት ከተጣሰ 
ሁላችንም የመናገር ኃላፊነት አለብን፤ አንዳንዴ የእኛ 
ወዳጆች በሆኑ መንግሥታት ላይ የምናደረገው ትችት 
ለዚህ ነው።››

ስለጠባብና የተዛባ እድገት አስጊነት
‹‹ዛሬ አፍሪካን የገጠማት ፈተና ለአሁኑና 

ለወደፊቱ ትውልድ የሥራ ዕድል ለመፍጠር 
አለመቻሏ ነው።ይኼ ጊዜ የማይሰጥ የማኅበረሰብ 
ችግር ሆኗል።እያንዳንዱ አገር ብዙ ሚሊዮን የሥራ 
ዕድል መፍጠር አለበት።ኢኮኖሚስቶች እንደሚነግሩን፣ 
ወጣት ትውልድ ያለበት አገር በፍጥነት ያድጋል፤ 
ለማደግ ትምህርትና ጉልመሳ ያስፈልጋል፤ የሥራ 
ዕድል መፈጠር አለበት፡፡›› ብለው እድገት ለጥቂቶች 
ገቢ፣ ሀብትና ኑሮ መሻሻል ብቻ ከዋለ አደጋ እንዳለው 
አስምረውበታል። ‹‹እድገት ማኅበራዊ ጥቅምና 
ዘላቂነት የሚኖረው ውጤቱ በጥቂቶች፤ ለጥቂቶች 
ሲሆን አይደለም። የመሥራትና የራስን ሥራ 
የመፍጠር ዕድል መስፋፋት አለበት።ወጣቱ ትውልድ 
እድልና ድጋፍ ካገኘ፤ አስደናቂ ውጤት ያስገኛል።›› 
ካላገኘ ይሰደዳል፤ ለአገርና ለቤተሰብ ሸክም ይሆናል።  

የሙስናና ከሕግ ውጭ የሚሸሽ 
ሀብት አድካሚነት

በአሕጉር ደረጃ ሲነጻጸር እንደ አፍሪካ ለስርቆት፣ 
ለሙስናና ከሕግ ውጭ ከድሃው ሕዝብ እየተዘረፈ 
ወደ ውጭ ለሚሸሽ ግዙፍ ሀብት የተመቸ የዓለም 
ክፍል የለም። ጥናት ያደረጉ ተቋሞችና ምሁራን 
አፍሪካ በየዓመቱ ከ300 እስከ 400 ቢሊየን ዶላር 
በላይ እንደምትዘረፍ ማስረጃዎች አቅርበዋል። 
ሁኔታው ያሳሰባቸው የአፍሪካ አንድነት ድርጅትና 
የአፍሪካ የኢኮኖሚ ኮሚሽን ያቀረቡት ዘገባ አፍሪካ 
እየደማች መሆኑን ያሳያል። የቀድሞው የደቡብ 
አፍሪካ ፕሬዝደንት ኢምቤኪ የመሩት ጥናት ግዙፍ 
ሀብት ከሚሸሽባቸው አገሮች መካከል ኢትዮጵያ 
አንዷ መሆኑና ገልጸዋል። ባለፉት አራር ዓመታት 
ብቻ 10 ቢለዮን ዶላር ተዘርፋለች። ይኼ ሀብት 
ስንት ፋብሪካዎች፤ ስነት የመስኖ ግድቦችና ሌሎች 
እንደሚሰራና ለስንት ሚሊየን ኢትዮጵያዊያን 
የሥራ ዕድል እንደሚፈጥ ለመገመት አያዳግትም። 
ፕሬዝዳንት ኦባማ ‹‹አፍሪካ ያላትን እምቅ የእድገት 
ጥሪት ለመጠቀም ከፈለገች የሙስናን ካንሰር ማቆም 
አለባት›› ብለዋል።  

እስማማለሁ፤ መጻሕፍት ጽፌበታለሁ። 
ችግሩ፤ የውጭ ንግድ፣ ኢንቨስትመንት፣ እርዳታና 
ከስደተኛው የሚላክ የውጭ ምንዛሬ ለሙስናና 
ከሕግ ውጭ ለሚሸሽ ሀብት ግብዓት መሆኑ ጭምር 
ነው። ከሕግ ውጭ የሚሸሸው ሀብት መደበቂያ 
ያስፈልገዋል። የምዕራብ፣ የመካከለኛው ምሥራቅ፣ 
የኢሲያና የላቲን አሜሪካ/ካሪብያን  ባንኮች መደበቂያ 
ናቸው። ስለሆነም የአሜሪካና ሌሎች መንግሥታት 
የሚሰረቀውና የሚሸሸው ገንዘብ መግቢያ እንዳያገኝ 
ለማድረግ የበለጠ ጥረት ማድረግ ይኖርባቸዋል። 
ሙስናና ከሕግ ውጭ የሚሸሸው ሀብት ሥርዓት 
ወለድ ነው። ባለ ስልጣናት ተጠቃሚዎች ናቸው። 
የአፍሪካ መንግሥታት መሪዎችና ደጋፊዎቻቸው 
ራሳቸው ሙሰኛ ከሆኑ ሙስና ሊገታ አይችልም። 
ስለዚህ አገዛዙ መለወጥ ይኖርበታል። ፕሬዝዳንቱ ይህ 
የአገዛዝ ጥያቄ የዲፕሎማቲክ ፕሮቶኮል ጋር አብሮ 
ስለማይሄድ አልነኩትም፤ መንካትም የለባቸውም። 
በዚህ አይወቀሱም።

ከሕወሓት/ኢሕአዴግ የተለየ 
የፖሊሲ መርህ ጉዳይ

ፕሬዝደንት ኦባማ ከሕወሓት/ኢሕአዴግ 
መንግሥት ጋር ልዩነት እንዳላቸው አልደበቁም። 
‹‹እኛ ከልዩ ልዩ ታላላቅ አገሮች ጋር ግንኙነት 
አለን።ለምሳሌ ከቻይና  ጋር በምንጋራቸው ጉዳዮች 
ላይ አብረን የመሥራት መብት አለን፤ ልዩነቶቻችንም 
እንገልጻለን።ሽብርተኛነትን በሚመለከት አንዳንድ 
በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የመንግሥት ተቃዋሚ 
የሆኑ ወይንም ለውጥ እንዲመጣ የሚታገሉ ክፍሎች 
እንዳሉ እናውቃለን። እነዚህ ለኢትዮጵያ መንግሥት 
አስጊ መሆናቸው ይገባናል። ሆኖም የእኛ የመረጃና 
የስለላ ድርጅቶች እነዚህ እንቅስቃሴዎች ‹‹ሽብርተኛ›› 
ወደሚያስብል ደረጃ መድረሳቸውን አይቀበሉም።ስለ 
ዐበይት አገራዊ ችግሮች መናገራቸው መንግሥትን 
መቃወማቸውና እንደ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ 
መንቀሳቀሳቸው መብታቸው ነው። እኛ እነዚህን 
ለዲሞክራሲ የቆሙ እንቅስቃሴዎች እንከበከባለን›› 
የሚል ግልጽ አቋም አቅርበዋል። ወሳኙ ይኼ አባባል 
ተግባራዊ ሲሆን ነው። በአጠቃላይ ፕሬዝደንቱ 
በማያሻማ ደረጃ ለዴሞክራሲያዊ ለውጥ ያላቸውን 
ድጋፍ፣ ተስፋና ምኞት ገልጸዋል። ሆኖም ይኼን 
ስኬታማ ሊያደርግ የሚችለው የኢትዮጵያ ሕዝብ 
በተለይ ወጣቱ ትውልድ ነው። 

የአሜሪካ መንግሥት ሊያደርገው
የሚችለው እርምጃ

ከሁሉ አስቀድሞ የአሜሪካን የዲፕሎማቲክ፣ 
የእርዳታ፣ የመሣሪያ አቅርቦት፣ የስለላና ሌላ አቅማና 
ድጋፍ መሠረት አድርጎ የኢትዮጵያ መንግሥት ሰብአዊ 
መብቶችን እንዲያከብር፣ ጎሳዊ አድልዎንና ሙስና 
እንዲያቆም፣ ጋዜጠኞችና ሌሎች የፖለቲካ እስረኞች 
እንዲፈቱ ያልተቆጠበ ጫና ማድረግ አስፈላጊ ነው፤ 
ከእርዳታ በላይ የሚጠቅመው ይኼው ነው።ሁለተኛ 
የኢትዮጵያ መንግሥት ለሽብርተኛነት ወንፊት የሆኑ 
ድርጊቶችን እንዲያቆም ማድረግ።ለምሳሌ ዜጎችን 
ከቀያቸው ማባረር፣ የዘር ማጥፋትና ማሳደድ፣ 
ተቃዋሚዎች ድምጽ ስላሰሙ ከማሳደድ እንዲቆጠብ 
ጫና ማድረግ።ሦስተኛ በአገር ቤትና ከአገር ውጭ 
ለሚንቀሳቀሱ የሰብአዊ መብት ታጋዮችና የዴሞክራሲ 
ጠበቃዎች የአቅም ግንባታ ድጋፍ መስጠት፤ በገንዘብ 
መርዳት፤ የኢትዮጵያ መንግሥት በውጭ በሚኖሩ 
የአሜሪካ ዜጎች ላይ የሚያደርገው ክትትል ከሕግ 
ውጭ መሆኑን በይፋ መናገርና ማውገዝ።አራተኛ 
የኢትዮጵያ መንግሥት ለብሔራዊ መግባባት፤ 
ለእርቅና ሰላም ውይይት፤ ከዚያም ለሥልጣን 
መጋራት ፈቃደኛ እንዲሆን ማመቻቸት እና ጫና 
ማድረግ።እና አምስተኛ ማንኛውም የውጭ እርዳታ 
ከሰብአዊ መብቶች መከበር ጋር እንዲያያዝ ማድረግ። 

የአሜሪካ ምክር ቤት ሊወስድ 
የሚችለው እርምጃ

ከዚህ በፊት በሰብአዊ መብቶች መከበር፤ 
በሕግ የበላይነት፤ በኢኮኖሚ ነጻነት፤ በደህንነትና 
በዴሞክራሲ አስፈላጊነት ተጀሞር የነበረው ሕግ 
እንዲያንሰራራ ጥረት ማድረግ፤ ለዴሞክራሲያዊ 
ግንባታ ሒደት ያልተቆጠበ የባጀት ድጋፍ መስጠት፤ 
ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ስደተኞች ልዩ ትኩረት ሰጥቶ 
የፖለቲካ ጥገኝነት መብታቸው እንዲከበር ማድረግ።

የኢትዮጵያ መንግሥት ሊያደርገው 
የሚገባው እርምጃ

ኢትዮጵያውያን በሰላም እስከ ተንቀሳቀሱ ድረስ 
ያለ ምንም ገደብ የመናገር፣ የመንቀሳቀስ፣ የመጻፍና 
የማሳተም፣ የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ፣ 
የድጋፍ ገንዘብ የመሰብሰብ፣ የፈለጉትን ሃይማኖት 
የመከተል መብታቸው ሙሉ በሙሉ እንዲከበር 
የማድረግ ኃላፊነት አለበት።የፖለቲካ ምኅዳሩ 
መዘጋት ለኢትዮጵያ አደገኛ መሆኑን ተረድቶ 
የፖለቲካው ምኅዳር ሙሉ በሙሉ እንዲከፈት 
ማድረግ ያስፈልጋል።እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ዜጋ 
በሕግ ፊት እኩል መሆኑን ተቀብሎና አምኖ ፍትሐዊ 
በሆነ መልክ ማስተዳደር፣ ማንም ግለሰብ ከሕግ በላይ 
ሆኖ የሚያደርገውን ወንጀል በሕግ ፊት ማጋለጥ፣ 
ግድያንና አፈናን ማቆም ይገባል። ከመንግሥትና 
ከፓርቲ ቁጥጥር ነጻ የሆነ የመገናኛ ብዙሃን ባህልና 
ልምድ መሠረት እንዲይዝና ጋዜጠኞች፣ ብሎገሮች 
ያለምንም ገደብ እንዲቀሳቀሱ መፍቀድ፣ የተሰደዱ 
ጋዜጠኞች ፍላጎት ካላቸው እንዲመለሱ መጋበዝ 
ያስፈልጋል። የጸረ-ሽብርተኛውና የሲቪክ ማኅበራት 
ሕጎች እንዲሻሻሉ፣ የማፈኛ መሣሪያ እንዳይሆኑ 
ማድረግ፣ ከመንግሥትና ፓርቲ ቁጥጥር ነጻ የሆኑ 
የማኅበረሰብና ሌሎች ተቋሞች መሠረት እንዲይዙና 
ሕዝቡን እንዲያገለግሉ መፍቀድ እንዲሁም የጸረ 
ሙስናው ኮሚሽን በሞያቸው በታወቁ ግለሰቦች 
ከመንግሥትና ፓርቲ ቁጥጥር ነጻ ሆኖ እንዲሠ ራ 
ማድረግ፤ ማንም ሙሰኛና ከሕግ ውጭ ሀብት ያሸሸ 
ግለሰብ ወይንም ቡድን በሕግ እንዲጠየቅ ማድረግ 
ያስፈልጋል፡፡

በቂም በቀል፣ በጎሳ ጥላቻ፣ በዛቻና በማስፈራራት 
የሚደረገው የፖለቲካ ባህል ለኢትዮጵያ ህልውናና 
ለሕዝቧ አብሮ መኖር አደገኛ ስለሆነ ይኼን ጎታችና 
ኋላ ቀር የፖለቲካ ባህል በአስቸኳ ማቆም፣ እና 
ኢትዮጵያ ያላትን እምቅ አቅምና ጥሪት ሙሉ በሙሉ 
ተጠቅማ ከድህነትና ከጥገኝነት ነጻ እንድትሆን፣ አገር 
ተከል የሆነ የግል ክፍል እንዲያብብ፣ ሁሉን አሳታፊ 
የሆነ የእርቅና የሰላም ድርድር በአስቸኳይ እንዲካሄድ 
ፈቃደኛ መሆን፣ ተቃዋሚ ክፍሎች አጋር እንዲሆኑና 
ብሔራዊ ችግሮችን አብረው እንዲፈቱና ወደ እውነተኛ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመሸጋገር እንዲቻል አግባብ 
ያላቸውን የፖለቲካና ሌሎች ክፍሎች ያካተተ 
ብሔራዊ የአንድነት መንግሥት ለማቋቋም ፈቃደኛ 
መሆን ያስፈልጋል።ተቃዋሚውን ሁሉ ከማውገዝ 
ተቆጥቦ እነዚህ ኃይሎችና ድምፆች የሚያቀርቧቸውን 
አማራጮች ማስተናገድ እና በውጭ ለሰብአዊ መብቶች 
መከበርና ለዴሞክራሲ በሚታገሉ ግለስቦችና ቡድኖች 
ላይ የሚደረገውን ክትትል በአስቸኳይ ማቆምም ለነገ 
ሊባል አይገባውም። 

የተቃዋሚው ክፍል ሊያደርገው የሚገባው
ከሁሉ በፊት የእርስ በርሱን የፖሮፓጋንዳ ጦርነት 

በአስቸኳይ ማቆም፣ የመከባበርና የመደማመጥ 
ፖለቲካ ባህል ልምድ ማድረግ፤ ሁለተኛ በተናጠል 
የሚደረገው ትግል የትም እንደማያደርስ ተገንዝቦ 
ዐበይት በሆኑ ጉዳዮች ላይ ተባብሮና ተቻችሎ ከዓላማ 
አንድነት ስምምንት ላይ እንዲደረስ ጠንክሮ መሥራትና 
በአንድነት ከመሥራት ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለ 
መቀበል፤ ሦስተኛ በዲፕሎማሲ የሚደረገው ጥረት 
ተደማጭነት የሚኖረው በመተባበና በአንድነት 
ሲካሄድ ብቻ እንደሆነ ተገንዝቦና  ተወያይቶ ዘላቂነት 
ያለው ተቋም መፍጠር፤ ለምሳሌ የዴሞክራሲ ግንባታ 
ፈንድ›› እና አራተኛ ኢትዮጵያን ከመፈራረስና ሕዝቧን 
ከእርስ በርስ ግጭት ለማዳን በማንም ብሔረሰብ አባል 
ላይ የሚደረግን ማዋረድና ጥላቻ በአስቸኳይ ማቆም።

ለማጠቃለል፣ ፕሬዝዳንት ኦባማ ከጉብኝታቸው 
ከተመለሱ በኋላ የኢትዮጵያ ሁኔታ ተባብሷል እንጅ 
አልተሻሻለም። ይባሰውን ብሎ የአሜሪካ መንግሥት 
ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር በመስማማት ያጠናከረው 
የጸረ ሽብርተኛውን ዘመቻ ነው። ለሰብአዊ መብቶች 
መከበር መታገል ያለበት የኢትዮጵያ ሕዝብ የአንድነት 
እጁንና ጡንቻውን በመዘርጋት ነው።  

በአሕጉር ደረጃ ሲነጻጸር እንደ አፍሪካ 
ለስርቆት፣ ለሙስናና ከሕግ ውጭ ከድሃው 
ሕዝብ እየተዘረፈ ወደ ውጭ ለሚሸሽ ግዙፍ 
ሀብት የተመቸ የዓለም ክፍል የለም። ጥናት 
ያደረጉ ተቋሞችና ምሁራን አፍሪካ በየዓመቱ 

ከ300 እስከ 400 ቢሊየን ዶላር በላይ 
እንደምትዘረፍ ማስረጃዎች አቅርበዋል
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ማስታዎሻ
ሙሉቀን ተስፋው

የትንሣኤ በዓልን እንኳ ሳላከበር ነበር ወደ ሰሜን 
ዋልታ የተጓጓኩት።ሰማይ ዳር የአገር ሁሉ መጨረሻ 
ለማለት ነበር ያኔ ልጅ እያለን የምንጠቀምበት፤ 
የትንሳኤ በዓል ሌሊት ዘጠኝ ሰዓት ላይ ሊከበር እኔ 
አስቀድሜ ቅዳሜ ለእሑድ ምሽት አራት ሰዓት ላይ 
ተነሳሁ፤ ጠያራው የሜዲትራኒያንን ባሕር አቋርጦ 
ፍራንክፈርት ጀርመን እሁድለት አረፈ፡፡

የዓለም አቀፉን የፕሬስ ነጻነት ቀን ለማክበር 
ከጀርመን ወደ ፊንላንድ ለተጨማሪ አራት ሰዓት 
መጓዝ፤ ወደ ሰሜን ዋልታም መቅረብ ይጠበቅብኝ 
ነበር።የመገናኛ ብዙሃን በእኛ አገር የፊንላንድን ያክል 
ርቆናል፤ ነጻ ያልሆነችን አገር ወክዬ የመገናኛ ብዙሃን 
ነጻነት ቀንን ለማክበር ነበር የሔድኩት።

የፍራንክፈርት ከተማን ስላላየሁት የማወራችሁ 
የለም፤ አውሮፕላን ማረፊያው ግን እንዲህ ነው 
አይባልም።ለሰርግ የተሠራን ዳስ መጠን ለመግለጽ 
‹ፈረስ ያስጋልባል› ይባላል፤ እንዲህ ዓይነቱን ሁዳድ 
ግን ምን ብሎ መግለጽ ይቻላል? ከቦሌ አውሮፕላን 
ማረፊያ ይልቅ ከቦሌ ክፍለ ከተማ ጋር ማወዳደር 
የተሻለ ይሆናል።የሚያርፉና የሚነሱ ጠያራዎች ብዛት 
ጉንዳን ናቸው።በየአምስት ደቂቃው እስከ አምስት 
ጠያራ አርፎ አምስት ደግሞ መሬትን ይሰናበታል።

የትንሣኤ ዕለት ከሰዓት 8፡00 ላይ የፊንላንድ ዋና 
ከተማ ሔልስንኪ ገባን።ሔልስንኪ ትንሽ ግን ደግሞ 
የገንት አምሳያ ሽሙንሚነት ከተማ ናት።የበጋው 
ወቀት እየመጣ ስለሆነ በፊንላንድ የማታቃጥል ፀሐይ 
አለች።በመጀመሪያ ቀን ገርሞኝ ነበር፤ ምሽት አራት 
ሰዓት ድረስ የቆየች ፀሐይ አላስችላት ብሎ ከሌሊቱ 
ዐሥር ሰዓት ተመልሳ መጣች።ብርሃን አይቶ ቆጥ 
ላይ የሚወጣው የእኛ አገር ዶሮ ፊንላንድ ቢሔድ 
ምን ይውጠው ነበር? የፊንላንድ አገርና የፀሐይ ፍቅር 
ምን ያክል ቢዋደዱ ነው ተለያይተው ለስድስት ሰዓት 
እንኳ መቆየት ያቃታቸው።ሙሉ በጋ በሆነ ጊዜ ፀሐይ 
ፈጽሞ አትሔድም።በቃ አትሔድም።ግን የሰሜን 
ዋልታ መሬትና የጮራ ፍቅር ከሦስት ወር በላይ 
መቆየት አያውቅም።እንደ አዲስ ፍቅረኛ ተጨባብጠው 
እፍ እንዳላሉ ሁሉ ወዲያው ይኳረፋሉ።ያኔ የሰሜን 
ዋልታና ጮራ ይቆራረጣሉ።አልይሽ አልይህ 
ተባብለው ይፋታሉ።የሰሜን ዋልታም ፀሐይን አባሮ 
ወዳጅነቱን ከጨለማ ጋር ያደርጋል፤ ከድርገት ጋር 
ያብራል።ሰሜን ዋልታማ ምን ተድኼው? ድርገቱ 
ውበቷን ለሚያጠፋው ይብላኝላት ለሔልስንኪ 
እንጅ! በማይነጋ ሌሊት ለተዋጡት ዝምተኛ ዜጎቿ 
እንጅ።ደግነቱ ጮራና ሰሜን ዋልታ ያለ ሽማግሌ 
እንደገና መልሰው ይጋባሉ።እንደ እኛ አገር 
መንግሥትና የመገናኛ ብዙሃን ተቆራርጠው ዓመት 
መድፈን አያውቁበትም።

ወይ ግሩም! ከተማ ግን ያን ሊመስል ይችላል 
በአያሌው? ምኑን ከምን ቢያገናኙት ነው ገነትን 
በመሬት ላይ መፍጠር የቻሉት? ብዙ ሰው የማይበዛባት 
ውበት ላይ ውበት የደፋባት፣ ዘመናዊን ከባህላዊ የሥነ 
ሕንፃ ኪነ ጥበብ ጋር አካታ የያዘች።ባቡርና መኪና 
እየተጋፉ ተመሳሳይ መንገድ ይጋራሉ።ባቡር በቀይ 
መብራት ከቤት መኪና ጋር የሚቆምባት ከተማ፤ 
ሔልስንኪ።ዜጎቹ ግን በገነት እየኖሩ ዝምተኛዎች 
ናቸው።የንጽሕናዋ ነገር ይገርማል።መላ ከተማዋ 
በምን ኦሞ ብትታጠብ ይሆን እንዲህ ጸኣዳ የሆነችው? 
አዲስ አበባ  ቦሌ ልገባ ስል ጫማዬን አሳጥቤው ነበር፤ 
ለቀናት በሔልስንኪ ስቀመጥ ግን እንኳን መልሶ 
ሊቆሽሽ ከአዲስ አበባ ያመጣሁት ጭቃ ራሱ የት 
እንደሔደ አላውቅም።በከተማዋ በየትኛውም መንገድ 
ላይ ነጭ ልብስ ልብሶ ቢንከባለል አንዳች ቆሻሻ ይዞ 
አይነሳም።እንደ አዲስ አበባ በየቦታው የቆሻሻ ገንዳ 
እየሸተተ አያስቸግርም።አንድ መንገድ አልፎ ሰፊ 
ፓርክ አለ፤ ሌሌላኛውን አልፎ ሌላ ፓርክ አለ፤ 
ሌላኛውን አልፎ ሌላ ፎንቴን አለ።ግን ሁሉም ልዩ 
ልዩና የሚያምር፤ የማይሰለች።

ማክሰኞ የዓለም የፕረስ (ሚዲያ) ነጻነት ቀንን 
ለማክበር ወደ ፊንላንዲያ አዳራሽ አመራን።ፊንላንዲያ 
አዳራሽ ስብሰባው እስኪጀመር ዓይኔ መግቢያ አካባቢ 
ወደለው የስእል ማሳያ ቦታ ነጸረ።ሕሊና በዛብህ 
እና ማኅደር ኃይለ ሥላሴ በተባሉ ሁለት አንስት 

ኢትዮጵያውያን  ፎቶ ግራፍ ባለሙያዎች የተነሱ 
ፎቶዎችን አየሁ።አንደኛው የፎቶ ኤክዚቪሽን ታሪክ 
‹‹መጪው ጊዜ ከኢሕአዴግ ጋር ብሩሕ ነው!›› 
የሚል ቢል ቦርድ ጀርባቸው ላይ አድርገው በሰቆቃ 
የሚያለቅሱ እናቶችና ወጣቶች ናቸው።ለቅሶና 
ብሩህነት ከወዴት ይገናኛል? ሐዘን እንዴት ፍስሃ 
ሊሆን ይችላል? ደግነቱ ፈረንጅ አማርኛ ስለማያውቅ 
ምን እንደተባለ አያውቅም።ሁለተኛው ደግሞ አዲስ 
አበባ ከተማ በሊስትሮነት የተሠማራች እናትን 
ይዳስሳል።ሊስትሮዋ እናት ጫማ እየጠረገች ካጠገቧ 
ልጇን አስተኝታለች።ፎቶ ግራፈሮቹ በሚገርም ሁኔታ 
የአገራችን ምስቅልቅል ሁኔታ ገልጸውታል።እንደ 
ኢትዮጵያ ሁሉ የደቡብ ሱዳን የእርስ በእርስ ግጭትም 
በአንዲት ፈረንሳያዊት የፎቶ ባለሙያ ተለጥፎ ነበር።

በሁለት ቀናት የተጠናቀቀው የፕረስ ነጻነት ቀን 
ብዙ ጉዳዮችን ዳሷል።እያንዳንዳቸውን በቀጣይ ጊዜያት 
እመለስባቸው ይሆናል፤ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበዋል፤ 
ውይይቶች ተደርገዋል።እንዲያውም በሁለተኛው ቀን 
በአየርላንድ የሚኖር ዶክተር ተድላ የተባለ ኢትዮጵያዊ 
በአገራችን ያለውን የሚዲያ አፈና ጥናታዊ ጽሑፍ 
አቅርቧል።

በፊንላንድ በተለይም በሒልስንኪ ብዙ ተቋማትን 
ጨምሮ የማየት እድል ገጥሞኛል።የፊንላንድ 
ባለሥልጣናት ለጋዜጠኞች ቅርብ ናቸው።የንግድ 
ሚንስትሯ፣ ጠቅላይ ሚንስትራቸው ብሎ የአገሪቱ 
ፕሬዝዳንትን በቅርብ አይቻቸዋለሁ፤ በአገሬ የክፍለ 
ከተማን ከንቲቫ ለማግኘት ምን ያክል አድጋሚ 
እንደሆነ አውቃለሁና በዚህ ተገርሜያለሁ።የሚዲያ 
ተቋማቶቻቸው አሠራር ገራሚ ነው።ከ5 ሚሊዮን ብዙ 
የማይበልጥ ሕዝብ ባላት አገር ሔልስንኪ ስናውት 
የተባለው ጋዜጣ በየቀኑ ከ300 ሺህ ኮፒ በላይ 
ያትማል።የእኛ አገር ሕዝብ መቶ ሚሊዮን ደርሷል፤ 
ዐሥር ሺህ ጋዜጣ ግን ማስነበብ አልቻልንም።

የፊንላንድ ትምህርት ቤቶች ዝንባሌን መሠረት 
ያደረጉ ናቸው።ወደፊት ጋዜጠኛ ለመሆን የሚሹ 
ልጆች የሚማሩበት የተለየ ትምህርት ቤት አለ፤ 
ለሁሉም እንደሚፈልጉት ልጆች ይማራሉ።ትምህርት 
ቤት ምግብ ነጻ አለ።ማንም እንግዳ ቢሆን ገብቶ 
ይበላል።ቤተ መጽሐፍቶቻቸው አንባቢያን እንዲመጡ 
ብቻ አይደለም የሚጋብዙት፤ ቤተ መጽሐፍቱ በራሱ 
ወደ ሚያነቡት ሰዎች ቤት ይሔዳል እንጅ።ትልልቅ 
አውቶቡሶች በየቀኑ ገጠር ድረስ እየዘለቁ ንባብ 
ለሚፈልጉ ሰዎች በነጻ አገልግሎት ይሠጣሉ።ቪሶሪያ 
ጋዜጠኛ ለመሆን ፍላጎት ያላቸው ልጆች የሚማሩበት 
ትምህርት ቤት ሃያ አፍሪካውያንና እስያውያን ገባን።

በፊንላንድ እንግዳ ሆኖ ሲገባ በር ላይ የሚጠየቀው 
ኮት ማስቀመጥ ይፈልግ መሆኑን ነው።አካባቢው 
ብርዳማ በመሆኑ ሰዎች ውጭ ሲወጡ ተንቀሳቃሽ 
ቁም ሳጥን ይመስላሉ።ነገር ግን ቤቶች በሙሉ 
የተሠሩት በሙቀትም ሆነ በብርድ አማካይ የሙቀት 
መጠን እንዲኖራቸው ሆነው በመሆኑ የሰሜን ዋልታ 
አካባቢ ነዋሪዎች ኮታቸውን አውልቀው ቤት ውስጥ 
ይዘንጣሉ።የኮት መስቀያ የሌለበት መኖሪያ አሊያም 
መስሪያ ቤት አላየሁም።ኮቶቻችን አውልቀን እየዘነጥን 
አንደኛው ክፍል ስንገባ የታሪክ መምህሩ የቀዝቃዛው 
ጦርነትን በተመለከተ በአገሮች መካከል የነበረውን 
ሽኩቻ በምስልና በድምጽ ያሳያቸዋል።ሶቬቶች 
ከምዕራባውያን የሚዘነዘርባቸውን ጥቃት ለመከላከል 
ያደርጉት የነበረው ልምምድ ጥይት ሲተኮስ፣ ቦንብ 
ቢወረወር፣ በመሬትም ሆነ በሰማይ ከሚመጣ ጥቃት 
ራሳቸውን እየወደቁ አሊያም ወይም እየሮጡ ጥግ ፍለጋ 

ሲሔዱ የሚያሳየውን ልምምድ ስመለከት የክፍሉን 
ሁኔታ ከማየት ይልቅ ፊልሙ ላይ አፈጠጥኩ።

በሐሳቤ የመጣው ግን በአገሬ ያለውን ጨቋኝ 
ሥርዓት ለማስወገድ ምን ዓይነት ልምምድ 
ነው የሚያስፈልገው? አልኩ።በሐሳቤ አወጣሁ፤ 
አወረድሁ።ከአምባ ገነን ሥርዓት አፈና፣ እንግልትና 
ስቃይ ለማምለጥ የሚቻልበትን መንገድ ከዚያች ሰዓት 
ጀምሮ አሰብኩ።መምህሩን አመስግነን ስንወጣም 
ሐሳቤ እዚያው ላይ ነበር።ወደ ሰማይ ቀና ስል ሰማያዊ 
መላጣ ሰማይ ነው።ይህን ያክል ርቀት እንኳ መጥቼ 
የሰማይን ዳር አሊያም ምሰሶ አላገኘሁትም።ሰማዩ 
ነፋስና ፀሐይ እንጅ መልስ የለውም።ከአፈና ሥርዓት 
መላቀቅ! 

ከትምህርት ቤት ወደ አንድ ትልቅ ቤተ 

መጽሐፍት ሔድን።የሚያነቡም የተኙም ሰዎች 
አገኘን።የምታስጎበኘን አንስት ‹‹ሰውየው ተኝቷል 
እኮ!›› አልኳት።‹‹እኛ ፊኒሾች በጣም ነጻዎች ነን›› 
አለችኝ።ሰው ገብቶ ላይብራሪ መጽሐፉ ላይ ቢተኛ 
ማንም ግድ አይሰጠውም።ያላንቀላፋው ያነባል፤ 
አሊያም ትቶት ይወጣል።ሰውየውን አለማት ቢፈለግም 
ብቻውን መሆን የሚችልበት ቦታ ብዙ አለው።የእኔን 
ጥቆማ ሳስበው የአገሬ አምባገነንት ባሕሪ እዚህም 
ድረስ ተከትሎኝ እንዲታስወጣው ፈልጌ ይሆን እንዴ? 
ውስጤን ጠየቅኩ።እኔ እንጃ!

ከላይብራሪ ወጥተን ወይንና ሕብስት ወዳለበት 
ቤት ጎራ አልን።ወይን በዓይነት በዓይነቱ ቢከማችም 
ጃምቦ ሲቀዳ በማየቴ አዲስ አበባ ያለው መሠለኝ 
ለጊዜው።የሚበለውና የሚጠጣው ደምቆ እኛ 
አፍሪካውያንና ኤዥያውያን ድምጻችን ጮክ ብለን 
እናወራለን።ዘወር ዘወር እያልኩ ፊኒሾችን አየዋቸው፤ 
ስለእኛ ግድ የላቸውም።ድምጻቸው አይሠማም።ወይ 
ጉድ! ፍጹም ጸጥ ብለው የሚበሉትን ይበላሉ፤ 
የሚጠጡትን ይጠጣሉ፤ ሞባይል ይጎረጉራሉ።

የአገሬን የባሕል ልብስ ለብሼ በተገኘሁባቸው 
ስብሰባዎች ደግሞ ብዙዎች እንደ ድንቅ እያዩ ፎቶ ግራፍ 
አብረንህ እንነሳ ይሉኛል።ሦስት ሽማግሌ አንስቶች 
ከአይስላንድ  ገልጸው የት አገር ነህ? አሉኝ።ገምቱ 
እስኪ አልኳቸው።ሕንድ፣ ፓኪስታን፣… ቀበጣጥረው 
አገሬን ባለማወቃቸው ተናደድኩ።እመቤቴን በጣም 
ተሰማኝ።የሚገርመው እኮ ደግሞ አንደኛዋ የታሪክ 
መምህር ናት።ለማንኛውም ወደ አገሬ ኢትዮጵያ 
ከመጣችሁ ለእያንዳንዳችሁ አንዳንድ ቀሚስ አሠርቼ 
እሰጣችኋለሁ አልኳቸው።ኢትዮጵያ የት ናት? እያሉ 
ሲጠይቁኝ ትግስቴ እያለቀም ቢሆን ጎጉል ማፕ ከፍቼ 
ንሱ አልኳቸው።

ስለነጻ ሚዲያ ነጻነት ሲያወሩኝ በሚዲያ ነጻነት ቀን 
የቀረበውን ማጠቃለያ ሐሳብ የእኛን አገር የመሠለውን 
እንዲያቡት አሳየዋቸው።ይህችው የታሪክ መምህር 
የሆነችው ‹‹ታዲያ እናንተ አገር ጋዜጠኝነት ነጻ 
ካልሆነ ስንመጣ ታስረህ ወይም ጠፍተህ ብናገኝ ማን 
ቀሚሱን ይሠጠናል?›› አለችኝ እየሳቀች።አነጋገሯ 
ቀልድ ይመስል ነበር፤ እኔን ግን ውስጤን መታኝ፤ 
ምን እላታለሁ? የአፍሪካ አገር ውስጥ እኮ ጋዜጠኛ 
ሲኮን ለሦስት ነገሮች መዘጋጀት ግድ ነው፤ አንደኛው 
ለመታሰርና ወርቃማውን እድሜ በእስር ለማሳለፍ፣ 
ሁለተኛው ለመገደል አሊያም የአካል ጉዳተኛ 
ለመሆን የመጨረሻው ግን ለመሰደድ።ለእነዚህ 
አንስቶች ስለዚህ ብነግራቸው አይገባቸውም፤ ከአንድ 
ሳምንት በፊት ተመስገን ደሳለኝንና ውብሸት ታዬን 
አይቻቸው ነበር።ስለ ተሜ፣ ውብሸት አሊያም 
እስክንድር ብነግራቸው ምን ይገባቸዋል? ፊላንድ 

አገር ውሻ በቀን ሦስት ጊዜ አልተናፈሰም ተብሎ 
ባለቤቱ ይከሰሳል።ዓሳማዎቹ ሲታረዱ በቂ ማደንዘዣ 
አልተሰጣቸውም ተብሎ ሰው ሰላማዊ ሰልፍ 
ይወጣል።በእንዲህ ያለ ማኅበረሰብ ውስጥ ለሚኖር 
ሰው ስለጻፈ ታሠረ፤ ታስሮም ተደበደበ ብሎ ማስረዳት 
ድካም ነው።

ሐሙስ ዕለት ስዊዲን ስቶኮልም የሚኖሩ 
ኢትዮጵያውያን ግብዣ አድርገውልኝ ነበር።ስለሆነም 
ረቡዕ ሞንሟኒት ሔልስንኪን ለቅቄ ወደ ባልካን 
ባሕር አመራሁ።ከሔልስንኪ እስከ ስቶኮልም 500 
ኪሎ ሜትሮች ያክል ይርቃል።የተነጠፉ ሰጋጃዎች 
የሚመስሉ የከተማዋን ናፋቂ ፓርኮች ትቻቸው 
ወጣሁ።በቪኪንግ ላይን መርከብ ወንበርና አልጋ 
ተይዞልኛል።

ወደ መርከቧ ስገባ ነጮች እንደ ደብረ ብርሃን በጎች 
ረጃጅም ጸጉር ያላቸውን ውሾች በገመድ እየጎተቱ 
አሊያም ታቅፈው ይገባሉ።መርከቧ ወደ 12 የሚሆኑ 
ፎቆች አሏት።አምስተኛ ፎቅ ላይ ሻወርም ሽንት 
ቤትም እንዲሁም ስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት 
ያለው በካርድ የሚከፈት ክፍል ይዣለሁ።እቃዎቼን 
ክፍሌ ውስጥ ቆልፌ የሀዲስ ዓለማሁን ‹‹ትዝታ›› 
የሚል መጽሐፍ ብቻ ይዤ ስምንተኛ ፎቅ ወዳለው 
መዝናኛ በሊፍት ወጣሁ።ምሽት ሦስት ሰዓት ሆኗል፤ 
ግን ጸሐይ እንደቆመች ነው።ድራፍቴን ከማን አንሼ 
በሚል የሐበሻ ወኔ ይዤ ትዝታን እያነበብኩ በትዝታ 
ነጎድኩ።ነገ የአርበኞች ቀን ነው።በአርበኞች ቀን ደግሞ 
የአርበኛ መጽሐፍ ማንበብ መታደል ነው፤ ያውም 
ደግሞ በባልካን ባሕር ከነፋስና ከውበት ጋር እየተላጉ።

ትንባሆውን ሲምግ የቆየ ነጭ ቀርቦ ሲያየው 
አማርኛው ስዕል ይሁን የልጆች ጨዋታ የትኛው 
እንደመሰለው እርሱ ያውቃል ‹‹ምንድን ነው?›› ሲለኝ 
በአጪሩ መጽሐፍ አልኩት።በጥያቄው መሠረት 
የአማርኛ ቋንቋ እንደሆነ አስረዳሁት።መቸም 
ለመገረም ነጪን የሚያክል የለም።ስለመጽሐፉ ይዘት 
ቢጠይቀኝ ብየ ብመኝም ዝም አለኝ።ጠይቆኝ ቢሆን 
ኖሮ ስለአርበኞች አባቶቻችን፣ የነጮችን የበላይነት 
እንዴት አድርገው እንደሰበሩት ልግተው ነበር።ግን 
እንደኛ አገር ሰው በግድ ላውራህ ማለትም ከበደኝ፤ 
እርሱም ዝም ብሎ የውስጤን እንኳ እንዳልተነፍስ 
ኩም አደረገኝ።

ፀሐይ ደበዘዘች።ብርዱንና ንፋሱን ለመከለል (መ 
ጠብቆ ይነበብ) ጥግ ለጥግ ብሔድ ሁሉ የምችለው 
አልሆነም።የባልካን ባሕርን ከጨለማ ጋር አጋፍጨ 
ወደ አንሳንሰሩ ገባሁ፤ ክፍሌ ውስጥ ገባሁና ላፕ 
ቶፔ ላይ ቻላቸው ዋኘውን ‹‹አሸበል ገዳየ›› እስከ 
መጨረሻው ድረስ ከፈትኩት።

‹‹ጎሃ ጽዮን ማዶ ደጀን ላይ ስደርስ፣
የሠራ አካላቴ ይለዋል ደስ ደስ!
የማርቆስ ሹርባ የደጀን ሹርባ
ትምጣ የብቸና የሸበሏ ሎጋ… 
ማምየው …. 
ሉማሜና ደጀን ሞጣና ብቸና
ከደጀን አልፌ ደብረ ወርቅ ሳቀና
አዴት እንገናኝ ህመሜ ሳይጠና….
ሁልጊዜ ፋሲካ ሁልጊዜ ድግስ
አገሬን ላሳይሽ እንሒድ ማርቆስ…››
የሴኪዩሪቲ ካሜራ የሚያየው ሰው መቼም 

አብዷል ሳይለኝ አይቀርም።ወደ ሐሳቤ ስመለስ ለካ 
ጎጃም አይደለም፤ ፊንላንድም ለቅቂያለሁ፤ ስዊድንም 
አልደረስኩም።ጠቁሮ ኅብረቱን ከጨለማ ጋር 
ካደረገው የባልካን ባሕር ላይ ነኝ።እንኳንስ በእስክስታ 
የሚያግዘኝ እዚያ ሁሉ እልፍ ሰው አንድም እንኳ 
ጥቁር ሰው አላየሁም፤ ቢኖርስ እኔ በሬን ጠርቅሜ 
ዘግቼም አይደል? ትዝታዎቼ እዚህና እዚያ ረገጡ፤ 
አንዴ ጎጃም፣ አንዴ አዲስ አበባ፣ አንዴ ፊንላንድ፣ 
አንዴ ደግሞ ገና ካላየኋት ስቶኮልም።ከ16 ሰዓት 
የባሕር ላይ ጉዞ በኋላ እነ ስዩም (ክቡር ዶክተር 
ሀዲስ ዓለማየሁ ልጅ) እና ወ/ሮ ዘውዲቱ ስቶኮልም 
ይጠብቁኛል።

ሰላም!
ቪኪን ላይን መርከብ፤ የባልካን ባሕር 
 

እንደ ሰሜን ዋልታ የራቀው 
የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት!

ስለነጻ ሚዲያ ነጻነት ሲያወሩኝ በሚዲያ ነጻነት ቀን የቀረበውን ማጠቃለያ ሐሳብ 
የእኛን አገር የመሠለውን እንዲያቡት አሳየዋቸው።ይህችው የታሪክ መምህር 
የሆነችው ‹‹ታዲያ እናንተ አገር ጋዜጠኝነት ነጻ ካልሆነ ስንመጣ ታስረህ 
ወይም ጠፍተህ ብናገኝ ማን ቀሚሱን ይሠጠናል?›› አለችኝ እየሳቀች
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ኢሕአዴግ ላለፉት ሁለት ዐሥርት ዓመታት ተግባራዊ 
ሲያደርግ የቆየው የኢኮኖሚ ፖሊሲስ በእርግጥስ ወደ 
እርስ በርሱ የተሳሰረ ኢኮኖሚ ግንባታ የሚያመራ ነው 
ወይ? ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት ኢሕአዴግ 
ለሁለት ዐሥርት ዓመታት ሲመራበት የከረመውን 
ፖሊስ ጠጋ ብለን እንመርምር።

ሕወሓት/ኢሕአዴግ የልማታዊ መንግሥትን 
ፈለግ በተግባር ይከተላልን?

ኢሕአዴግ ሥልጣን ከጨበጠ ከሁለት ዓመት በኋላ 
ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ጋር በመስማማት 
ድርጅቱ ያቀረበለትን የኒዎ-ሊበራል የኢኮኖሚ 
ፖሊሲዎች አንድ በአንድ ተግባራዊ ያደርጋል። 
የፖሊሲውን ምንነትና በተግባር ላይ ሲመነዘር ምን 
ዓይነት ውጤት እንደሚያመጣና እንዳመጣ ከዚህ ቀደም 
ባወጣኋቸው ጽሑፎቼ ላይ በሰፊው አብራርቼአለሁ። 
ጽሑፎቹን እንደገና ማገላበጡ የኢሕአዴግ አገዛዝ 
በልማታዊ መንግሥት አስተሳሰብ የሚመራ መሆን 
አለመሆኑን የበለጠ ግልጽ ያደርገዋል ብዬ አምናለሁ።

እ.ኤ.አ. በ1993 ዓ.ም. ተግባራዊ የሆነው 
የመዋቅራዊ ማስተካከያ ፕሮግራም (Structural 
Adjustment Program) ንድፈ ሐሳባዊ መሠረቱ ኒዎ-
ሊበራሊዝም ነው ብለናል። ይህም ማለት ንድፈ 
ሐሳቡ በይዘት ላይ ያተኮረ ሳይሆን ክስተታዊ ነው 
ማለት ነው። በሌላ አነጋገር በንድፈ ሐሳቡ መሠረት 
የአንድን አገር ወይም ኅብረተሰብ ኢኮኖሚም ሆነ 
አጠቀላይ ኅብረተሰብአዊ ችግር የሚረዳው ወደ 
ውስጥ በመግባትና በሰፊውና በጥልቀት በማጥናት 
ችግሩን በማውቅ ሳይሆን የተወሰኑ የማክሮ ኢኮኖሚ 
መሣሪያዎችን በመውሰድና ከዚህ በመነሳት ችግሩ 
እንደሚፈታ ለማሳመን በመሞከር ነው። ሁለተኛ፣ 
የእነዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት የማክሮ ኢኮኖሚ 
ሞዴል የአንድን ኅብረተሰብ ችግር ከኢኮኖሚ አንጻር 
ብቻ ነው የሚመለከተው።

ከመጀመሪያውኑ ፖለቲካዊ፣ ኢንስቱቲሽናዊ፣ 
ማኅበራዊና ባህላዊ ነገሮችን በማጣመር የችግሩን 
ጥልቀት ለመረዳት ጥረት አያደርግም። ለምሳሌ 
የካፒታሊስትን ሥርዓት የእድገት ታሪክ ስንመረመር 
ከባህል አብዮት በፊት ከመጀመሪያውኑ በተወሰኑ 
መሣሪያዎች ብቻ የነበሩባቸውን የኢኮኖሚ ችግሮች 
ለመፍታት አልቃጡም። በሦስተኛ ደረጃ፣ ከዚህ 
በፊት ደጋግሜ ለማብራራት እንደሞከርኩት የማክሮ 
ኢኮኖሚ ሞዴሉ አጠቃላይ የሆነ ኅብረተሰብአዊ 
ሀብትን ለመገንባት የሚያስችል አይደለም። ሞዴሉ 
ተግባራዊ በሚሆንበት ጊዜ የሀብት ሽግሽግ በማድረግ 
የተወሰነው የኅብረተሰብ ክፍል ብቻ ተጠቃሚ እንዲሆን 
ያደርጋል። በዚህ መልክ ፈጣሪና መዋዕለንዋይ 
ለማፍሰስ (ኢንቬስት ለማድረግ) የሚችል አዲስ ኃይል 
ብቅ አንዳይልና እንዳያድግ ያደርጋል። በአራተኛ 

ደረጃ፣ በማኑፋክቱር ላይ ከተመሠረተ የምርት 
እንቅስቃሴ ይልቅ ንግድና የተቀረው የአገልግሎት 
መስክ እንዲስፋፋ ያደርጋል። በተለይም ከአንድ 
አገር የኢኮኖሚ እድገትና ፍላጎት እንዲሁም የሀብት 
አቅርቦት ጋር ሊሄዱ የማይችሉ ትላልቅ ሆቴል ቤቶች 
በመሥራት ውኃንና ኃይልን እንዲሁም ምግብን 
በከፍተኛ ደረጃ እንዲጋራ የሚያደርግ ነው። በዚህ 
መልክ ያልተስተካከለ እድገት እንዲኖር ማገዙ ብቻ 
ሳይሆን የአብዛኛው ሕዝብ አትኩሮ በአንድ አቅጣጫ 
ብቻ እንዲያመራ ያስገድዳል። በአምስተኛ ደረጃ፣ ሰፋ 
ያለ የሥራ ክፍፍል እንዳይዳብር እንቅፋት ይሆናል። 
በተጨማሪም በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አገዛዙ 
በሚከተለው የተቀናቃኝ ፖሊሲ በግል ሀብታቸው 
የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችን ቀስ ቀስ እያለ ያጠፋቸዋል። 
ምክንያቱም በኢኮኖሚ እያደገና እየዳበረ የሚመጣ 
ኃይልም ለፖለቲካ አገዛዝ አያመችም በማለት በሙስና 
ውስጥ እንዲዘፍቅ ያደርገዋል፣ ካሊያም ደግሞ ሀበቱን 
በመንጠቅ ያዳክመዋል። 

ስለሆነም እንዲዚህ ዓይነቱ የኢኮኖሚ ሞዴል 
ተግባራዊ በሆነባቸው አገሮች በሙሉ ሰፊ ውንብድና 
መስፋፋቱ ብቻ ሳይሆን የመንግሥት መኪናዎች 
የበለጠ ጨቋኝ እየሆኑ በመምጣት ሕዝቦች እፎይ 
ብለው እንዳይኖሩ ተደንግጎባቸውል። ተፈጥሮአዊ 
መብታቸው በመነጠቅ በፍርሃት ዓለም ተውጠው 
እንዲኖሩ የተገደዱ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ 
ሕዝቦች በየአገሩ እንዳሉ የታወቀ ነው። በስድስተኛ 
ደረጃ፣ ለአንድ አገር እድገት አስፈላጊው የሆነው 
የሳይንስና የቴክኖሎጂ ምርምርና ምጥቀት እንዳይኖር 
ከመጀመሪያውኑ ያግዳል። ሳይንስና ቴኮኖሎጂ ካልዳበሩ 
ደግሞ የተለያዩ የምርት ማምረቻ መሳሪያዎችንና፣ 
እንዲሁም ለአንድ ኅብረተሰብ አስፈላጊ የሆኑ የፍጆታ 
ዕቃዎችንንም ሆነ ከአደጋ ሊከላከሉ የሚችሉትን 
መሣሪያዎች ሊያመርት አይችልም ማለት ነው። 
በአንጻሩ ግን ዕውነተኛ በመንግሥት የተደገፈ የልማት 
ፖሊሲ ያካሄዱ አገሮች በሙሉ ቅድሚያ የሰጡትና 
አሁንም የሚሰጡት በቴክኖሎጂ ላይ የተደገፈ ኢኮኖሚ 
መገንባትን ነው። ዋና ዓላማቸውም ሰፋ ያለና የጠለቀ 
ሀብት በመፍጠር ጠንካራ አገር መመስረት ነው። 
ለዚህም ነው ዛሬ ራሳቸውን መቻልና መከበር የበቁት። 

ከዚህ ስንነሳ ኢሕአዴግ ሥልጣን ከጨበጠ ጀምሮ 
የሚያካሄደው የኢኮኖሚ ፖሊሲ በምንም መልኩ 
ሰፋ ያለ ሀብት የሚፈጥር አይደለም። የቢራ ፋብሪካ 
ማስፋፋት፣ በሰሊጥ ተከላ ላይ በማትኮር ጥሬ ሀብቱ 
አገር ውስጥ እስከመጨረሻ ድረስ እንዳይመረት 
አድርጓል። በዚህም መልክ መሠረታዊ የሆነን 
የኢኮኖሚ ሕግን ጥሷል፤ እየጣሰም ነው። አንድ አገር 
የጥሬ ሀብቷን እንዳለ ከነነፍሱ ወደ ውጭ የምትልክ 
ከሆነ በኢኮኖሚ ልታድግ አትችልም። በዐሥራ 
አምስተኛውና በዐሥራ ስድሰተኛው ክፍለ ዘመን 
ይህንን የተገነዘቡት እንግሊዝና ፈረንሳይ በጊዜው 
የነበረባቸውን የኢኮኖሚ ድክመት ለመቅረፍ የወሰዱት 

እርምጃ የግዴታ የጥሬ ሀብት ወደ ውጭ እንዳይላክ 
በማድረግ ነበር። 

በዐሥራ አራተኛውና በዐሥራ አምስተኛው 
ክፍለ ዘመን ጣሊያን በኢኮኖሚ የበለጸገች ስለነበረች 
እንደ እንግሊዝ የመሳሰሉትን የጥሬ ሀብት አምራች 
አድርጋ ነበር። በጊዜው ሥልጣን ላይ የነበረው በሄነሪ 
ሰባተኛው የሚመራው አገዛዝ ይህንን በመረዳት ወደ 
ማኑፋክቱር አብዮት በመሸጋገር የበግ ሱፍና ሌሎች 
የጥሬ ሀብቶች ወደ ውጭ እንዳይወጡ ነው ያገደው። 
እንደዚሁም ፈረንሳይ በእነኮልበርት ዘመን ከእንግሊዝ 
የሚመጣባትን የኢኮኖሚ ጭነትና መዛባት ለመቋቋም 
የቻለችውና ወደ ኢንዱስትሪ አብዮት ለመሸጋገር 
የበቃችው የጥሬ ሀብቷን በመቆጣጠርና እዚያው አገር 
ውስጥ ደረጃ በደረጃ እንዲመረት በማድረግ ነው። ከዚህ 
ስንነሳ የኢሕአዴግ ፖሊሲ አንድ በአንድ የልማታዊ 
መንግሥትን የኢኮኖሚ ፖሊሲን የሚጻረርና 
አገራችንን ለረዥም ዓመታት ደካማና ድሃ እንዲሁም 
በውጭ ኃይሎች ተጠቂ የሚያደርጋት ነው። 

ስለሆነም ከአምስት ዓመት ጀምሮ ሕዝባችንን 
ከመሬት እያፈናቀለ ኢንቬስተሮች ለሚባሉ 
የሚሰጠው ሰፋፊ የጋሻ መሬት በመሠረቱ የልማታዊ 
መንግሥትን የኢኮኖሚ ፖሊሲ የሚቃወም ነው። 
አንደኛ፤ እንደዚህ ዓይነቱ የመሬት ማፈናቀል እርምጃ 
የተወሳሰበና እርስ በርሱ የተያያዘ በቤተሰብ ላይም 
ሆነ በአነስተኛና በመካከለኛ አርሶ አደሮች የሚታረስ 
የእርሻ ክንውን እንዳይካሄድ ያግዳል። ሁለተኛ፤ 
ለኢንቬስተሮች የተሰጠው የእርሻ መሬት ለአገር 
ውስጥ ፋብሪካዎች የጥሬ ሀብት እንዳያመርት ማነቆ 
ይፈጥራል። ሦስተኛ፤ አንድ ወጥ የሆነ የአመራረት 
ስልትና በተወሰኑ ምርቶች ላይ ያተኮረ የእርሻ ክንዋኔ 
እንዲካሄድ ይገፋፋል። ይህ ደግሞ የተፈጥሮን ሕግ 
የሚጻረርና የአካባቢን መዛባትን የሚያስከትል ነው። 
ከዚህም ባሻገር በቤተ ሙከራ ውስጥ የተዳቀሉ 
ዘሮች ከመሬት ውስጥ ውኃን የመምጠጥ ኃይላቸው 
ከፍ ያለ ስለሆነ ከረዥም ጊዜ አንጻር ድርቀትን 
ያስከትላሉ። አራተኛ፤ በገጠር ውስጥ የሥራ ክፍፍል 
እንዳይዳብር ከማገዱም ባሻገር አርሶ አደሩ ልዩ 
ልዩ ማኅበራት እንዳይመሠረት ያደርገዋል። ይህም 
ማለት በገጠር ውስጥ በልዩ ልዩ መልኮች የሚገለጽ 
የባህል እንቅስቃሴ እንዳይኖር ያግዳል። አሁን ደግሞ 
የስኳር ምርት ለማስፋፋት የሚያካሄደው እርምጃና 
ወደ ሰድስት የሚጠጉ የስኳር ፋብሪካዎች ተከላ 
ዕቅድ የአገራችንን ኢኮኖሚ እንዲዛባ ያደርገዋል። ልክ 
እንደ ብራዚል ገበሬውን ወደ ተራ ባርነት እንዲቀየር 
የሚያደርግ ነው። ይህም ማለት ይህ ዐይነቱ ፖሊሲ 
የልማታዊ መንግሥትን መሠረተ ሐሳብ ይጻረራል። 
በተጨማሪም የአበባን ተከላ ማስፋፋትና ቡናን የአገሪቱ 
የውጭ ምንዛሪ ዋና እምብርት ማድረግና ሊሎች 
አጠቃላይ የሀብት ፈጠራን የማያመጡ ኢኮኖሚያዊ 
ክንዋኔዎች በመሠረቱ ከልማታዊ መንግሥት ፖሊሲ 
ጋር የሚጣጣሙ አይደሉም። እንዲያውም ታቃራኒው 

ናቸው ማለት ይቻላል። 
ወደ ከተማዎች ስንመጣ፣ በተለይም በአዲስ አበባ 

ከተማ ውስጥ ለልማት እየተባለ የሚካሄደው የመሬት 
ንጥቂያና ተፈናቃዮች ራሳቸውን እንዲገሉ ወይም 
በየሜዳው ወድቀው እንዲቀሩ ማድረግ ከልማታዊ 
መንግሥት ፖሊሲ ጋር የሚጣጣም አይደለም። 
እውነተኛ በመንግሥት የሚደገፍ የኢኮኖሚ ፖሊሲ 
የሕዝብን መብት የሚረግጥና ከቦታቸው የሚያፈናቅል 
አይደለም፤ መሆንም የለበትም። አካባቢው መልማት 
ካለበት ደግሞ የግዴታ ለብዙ ዓመታት በቦታው 
የሚኖር ሰው ሌላ አማራጭ ማግኘት አለበት፤ ወይም 
ደግሞ የቀድሞው ቦታ ሊመለሰ የሚችልበት ሁኔታ 
ከመጀመሪያውኑ መታቀድና መዘጋጀት አለበት። 
የኢሕአዴግ ፖሊሲ ግን በተለይም ደሃውንና ድጋፍ 
የሌለውን የኅብረተሰብ ክፍል የሚመታና ሶሻል 
ዳርዊኒዝምን የሚያስፋፋ ነው። በተለይም በሪል ስቴት 
ሥራ የተሰማሩ ከዓለም አቀፍ የፊናንስ ካፒታል 
ጋር የተቆላለፉ ኃይሎች የሚሠሩት የታሪክ ወንጀል 
በቀላል ቋንቋ የሚገለጽ አይደለም። ከዚህም ከዚያም 
በመምጣትና በመሰባሰብ፣ እንዲሁም ከውጭ የገንዘብ 
አበዳሪ ኃይሎች ጋር በመመሰጣጠር የሀብት ቁጥጥር 
እያደረጉ ነው። ሕዝባችን በአገሩ ውስጥ ሁለተኛ ዜጋ 
እየሆነ እንዲታይ ተደርጓል። በኮሞዲቲ ገበያም ያለው 
ሁኔታ ከዚህ የሚያንስ አይደለም። የተሰተካከለና 
ሚዛናዊ የኢኮኖሚ እድገትን የሚቀናቀን ኃይል 
በመፍጠር አገራችንን ዘለዓለሟን የጥሬ ሀብት አምራች 
ሆና እንድትቀር የሚያደርግ ነው። በዚህም ምክንያት 
ቡና አምራቹ ገበሬ ሕዝባቸን ኑሮው በምንም ዓይነት 
አለተሻሻለም። ከጎጆ ቤቱ አልተላቀቀም። ልጆቹን 
ለማስተማር አንዳይችል ሆኗል። በሚያገኘው በዓለም 
ገበያ ላይ በሚወሰን ዋጋ የምርቱን ሒደትና ኑሮውን 
ለማሻሻል የቻለ አይደለም። በአንጻሩ ግን የኮሞዲቲ 
ገበያውን የሚቆጣጠሩት ግለሰቦችና የመንግሥት 
ባለሥልጣናት ልዩ ዓይነት ኑሮ በመኖር ለዋጋ መናርና 
ለሀብት ነጠቃ ምክንያት ሆነዋል ማለት ይቻላል። 

ከዚህ ስንነሳና በተለይም እየጨመረ የመጣውን 
ድህነትና የቆሻሻ መኖሪያዎችን አካባቢ ስንመለከትና 
በከፍተኛ ደረጃ እያደገ የመጣውን የኑሮ ውድነት 
ስንመረምር የኢሕአዴግ የኢኮኖሚ ፖሊሲ አባዛኛውን 
ሕዝብ የባሰውኑ ወደ ድህነት የገፈተረና ወደፊትም 
የሚገፈትር ነው። ይህ በውስጥና በውጭ ኃይሎች 
በተቀነባበረና በረቀቀ መልክ የሚካሄደው ኢኮኖሚያዊ 
መዛባትና፣ እንዲሁም የሀብት ቁጥጥርና ዘረፋ ልዩ 
ዓይነት የኅብረተሰብ ግኑኝነት እየፈጠረ ነው ማለት 
ይቻላል። እንደዚህ ዓይነቱን በዓለም እቀፍ ፊናንስ 
ካፒታል የሚደገፈውን የኢኮኖሚ ፖሊሲና የሀብት 
ዘረፋ ዘመናዊ ፊውዳሊዝም ተብሎ ሊጠራ ይቻላል። 
በዘመናዊነትና በእድገት ስም ገበሬውን ወደ ቀን 
ሠራተኛነትና ወደ ጥገኝነት የሚለውጠው ነው። ከዚህ 
ስንነሳ ምን መደረግ አለበት ወደሚለው እናምራ።

የሕወሓት/ኢሕአዴግ ልማታዊ...

ትግሉን ተቀላቅየ የበኩሌን አስተዋጽዖ አድርጌያለሁ።

በፖለቲካ ተሳትፎዎ የገጠመዎ ችግር ምንድነው?

በፖለቲካ ትግል ብዙ ችግሮች ደርሰውብኛል።ለአብነት 
ያክል እንኳን ሌሊት ቤቴ የማላውቃቸው ሰዎች 
መጥተው በ1997 ዓ.ም. በጥይት ተስቻለሁ፤ 
በሰሜን ጎንደር አለፋ ጣቁሳ ወረዳ ነው በጥይት 
የተሳትኩት።ደኅንቶች በተለያየ ጊዜ ያሳድዱኝ ነበር፤ 
ተደጋጋሚም ተክስሻለሁ።ከሥራ ሁሉ ታግጄ ነበር፤ 
ስብሰባ ላይ እንዳልሳተፍ ተክልክያለሁ።በሙያዬ 
የማደግ መብት ተከልክያለሁ።ከመምህርነት 
በግዴታ አስወጥተው የቢሮ ሥራ ላይ መድበውኝም 
ነበር።እኔ የተማርኩት ታሪክ ነው፤ ነገር ግን እነርሱ 
የ‹ጂአይ ኤስ› ባለሙያ አድርገው መደቡኝ።እንኳን 
እኔ በእኔ የተነሳ ብዙ ጓደኞቼና ዘመዶቼ ከሥራ 
ታግደዋል።በመምህራን ማኅበር ጊዜ  ራሱ ብዙ ሰዎች 
ነው ከሥራ የተባረሩት ከእኔ ጋር ይገናኛሉ ተብለው።

የሚገርምህ ሰዎቹ የኢሕአዴግ አባል ናቸው፤ ነገር 
ግን ከዘመነ ጋር ያላችሁን ግንኙነት ቁረጡ ተብለው 
ነው የተባረሩት።ለምሳሌ ሙሌ ፍስሃ የማክሰኝት 
ርእሰ መምህር፣ አቶ አማው እባቡ የጎንደር ዙሪያ 
መምህራን ማኅበር  ሰብሳቢ፣ ይታየው ገበያው 
የጎንደር ዙሪያ ሱፐርቫይዘር፣ በለጠ ታከለ የሚባል 
የማክሰኝት ምክትል ርእሰ መምህርና ሌሎች ብዙ 
ሰዎችም ከእኔ ጋር ግንኙነት አላቸው ተብለው 

ከሥራ ወይ ይባረራሉ ወይም ደግሞ ደረጃቸው ዝቅ 
ብሎ እንዲሠሩ ይደረጋል።ብዙ ሰዎች የኢሕአዴግ 
ባለሥልጣን ቢሆኑ በራሱ ከመባረር አይድኑም 
ነበር።ይህን ሁሉ የሚያደርገው አንድ የብአዴን 
የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው ደሳለኝ አስራደ የሚባል 
ሰው ነው።አሁንም ድረስ ብዙዎች እየተሳደዱ ነው።

ይህ ሁሉ ሊሆን የቻለው በፍርሃት ነው።እርሱ 
ሌሎችን ሰዎች ስለሚያደራጅ እንዲሁም በዙሪያው 
ሰው እንዳይቀርበው ካደረግን በፍርሃት ወደ እኛ 
ይመጣል ብለው ስለሚያስቡ ነው።

እስኪ ደግሞ ከእስር እንዴት ተፈቱ ያጫውቱን? ለመሆኑ 

አሁን ያሉበት ሁኔታና ደኅንነትዎስ ምን ያህል አስተማማኝ 

ነው?

አሁን ካለሁበት በእርግጥ እስሩ ይሻለኝ 
ነበር።ምክንያቱም ክትትሉ ቤተሰቦቼም እኔም ላይ 
በጣም ከባድ ነው።ሕይወቴ አሁን የበለጠ አደጋ ላይ 
እንዳለ አምናለሁ።የተፈታሁት አቃቢ ሕግ አስተማማኝ 
ማስረጃ ማቅረብ ስላልቻለ ነው።ስለዚህ ፍርድ ቤቱ 
ከሽብር አውጥቶ ወደ ወንጀል ክስ ቀየረው።ስለዚህ 
በወንጀል ሕጉ መሠረት ነው በዋስትና የወጣሁት።ገና 
ዋስትና ተሰጠኝ እንጅ ነጻ ነህ አልተባልኩም።

ከሥራ ታግጃለሁ (ደብዳቤውን እያሳየ)።ባለቤቴ 

መምህር ናት በእርሷ ደመወዝ ነው ቤተሰብ 
የምናስተዳድረው።ከሥራየ ያታገድኩት ደግሞ በሽብር 
ወንጀል የተከሰስክ በመሆኑ ነው የሚለው።እና 
ከሥራ አንቀበልህም ብለው አባረሩኝ።ካፍቴሪያ ውስጥ 
ብቀመጥ፣ ገጠር ብሔድ ከጎኔ የማይከተሉኝ ጊዜ 
የለም።

በፖሊቲካ ተሳትፎዎ ይቀጥላሉ ወይስ በትግሉ ተስፋ 

ቆርጠዋል?

በትግሉ እቀጥላለሁ።በእርግጠኛነት።በዚህ ላይ 
ምንም ጥርጣሬ የለኝም።የትግላችን ሁኔታ በጣም 
ጠንካራ ጓዶቻችን አሉ እና እነርሱ ጋር ሆነን 
ውሳኔ ላይ እንደርሳለን።ሰላማዊ ትግሉን አጠናክረን 
እንቀጥላለን፤ በኮረኮሙን ቁጥር ከዓላማችን የምንሸሽ 
ሰዎች አይደለንም።ከእነ አቶ ማሙሸት አማረ፣ አቶ 
አብርሐም ጌጡና ከሌሎች ጓዶቻችንና ወንድሞቻችን 
ጋር ተማክረን ወደፊት እንቀጥላለን።የመንፈስና የጽናት 
አባታችን ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ ካስቀመጡልን 
የትግል መስመር ፈቀቅ አንልም።መታወቅ ያለበት 
በየማሰቃያ ቤቱ እጅግ አሰቃቂና ዘረኛ በሆነ ሁኔታ 
ዘግናኝ በደል የሚፈጸምባቸው፣ ያልተነገረላቸውና 
ስማቸው የማይታወቅ በሺሕዎች የሚቆጠሩ 
ኢትዮጵያውያን አሉ።ለእነዚህ ወንድሞቻችንና 
እህቶቻችን መጮህ መቻል አለብን።ከዚህም አልፈን 
ይህ ግፈኛ ሥርዓት ከዚህ የጥፋት አካሔዱ እጁን 
እንዲሰበስብ ትግል ከማድረግ ውጭ ምርጫ የለንም።

“ጉማራ ወንዝ ስንደርስ...



  12 የቀለም ቀንድ ቅጽ 3 ቁጥር 41 ግንቦት 02 ቀን  2008

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

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

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

ከባዕድ ነገሮች ነጻ የሆነ ነው። ከሚመረቱት ምርቶች በከፊል

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

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

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

  ነብዩ ሲራክ 

የ
አረብ አገሩ የኮንትራት ሥራ ከተቋረጠ 
ሦስተኛ ዓመቱን በመጭው ሐምሌ ሊይዝ 
የቀሩት ጥቂት ወራት ብቻ ናቸው። በእኒህ 
ዓመታት ያለፈው ተሞክሮ ግብአት ሆኖ 
አዲስ የሠራተኛ ስምሪት ተረቅቆ ሊጸድቅ 

በባለ ድርሻ ዜጎች ውይይት ሳይደረግበት መቅረቱ 
ይታዎሳል።  ረቂቅ አዋጁን ተጎጅውን በአካል 
የምናውቀው በቦታው ያለን ዜጎች ሳንመክርበት 
ሠራተኛ አቅራቢ ኤጀንሲዎች መክረውበት ነበር። 
ምክክሩ ግን የዜጎችን መብት በማስከበሩ መሠረታዊ 
ጉዳይ ያተኮረ አልነበረም። በወቅቱ ኤጀንሲዎች 
ያደረጉትን ውይይት የተከታተለው አንድ አገር ቤት 
የሚታተም ጋዜጣ “ወደ አረብ አገሮች የሚሄዱ 
ሠራተኞች ላይ የሚደርሰውን ችግርና እንግልት 
ለማስቀረት በሚል ከአንድ ዓመት በላይ ተቋርጦ 
የቆየውን አሰራር ለማስጀመርና ለመቆጣጠር 
የተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ ውዝግብ አስነሳ“ ተብሎ 
ዝርዝር መረጃ  ቀርቦ ተመልከቻለሁ። ወረድ ብለን 
ዝርዝር መረጃውን ስንቃኝ በዋናነት መታየት 
ያለበት አንኳሩ የሠራተኞች ይዞታና የመብት ጥበቃ 
ጉዳይ በውይይቱ አለመነሳቱን እንረዳለን። ተወያይ 
ኤጀንሲዎች ከዚህ ቀደም በነጻ ያገኙትን ቪዛ 
በደላላ በየገጠር ከተሞች ሰብስበው ስለ ላኩዋቸው 
እህቶቻችንና አሁን ስላሉበት ይዞታና ምን መደረግ 
አለበት በሚለው ጉዳይ ትንፍሽ አላሉም። ብዙ እህቶች 
አስከሬናቸው ወደ አገር ቤት ገብቷል።የሞቱበት ጉዳይ 
ግን በውል የሚታወቅ በጣም ጥቂቶች ነው። ብዙ 
እህቶች ሞቱም አሉም ለማለት መዳረሻቸው በውል 

አይታወቀም። ጥቂት የማይባሉ በተለያየ አደጋ በደል 
ደርሶባቸው፤ ታመው፤ አካላቸው ጎድሎ፤ አብደውና 
ራሳቸውን ስተው የአልጋ ቁራኛ ሆነዋል።ብዙዎች 
አሁን ”ህጋዊ አልነበረም“ በተባልነው በኮንትራት 
ሥራ ሰበብ በየገጠሩ ተግዘው ወደ ሳውዲ መጥተው 
በሰው አገር ማንነታቸው ሳይለይ ደብዛቸው እየጠፋ 
ለመሆኑ በርካታ ማሳያዎችን ማቅረብ ይቻላል። 
የታደሉት የኮንትራት ሠራተኞች አይሆኑ ሆነው 
ወደ አገር ቤት ሲገቡ በረቂቁ እንዲመክሩ የተጋበዙት 
ኤጀንሲዎች እንዳልደረሱላቸው በተደጋጋሚ 
አይተናል። ሌላው ቀርቶ ኤጀንሲዎች የኮንትራት 
ሠራተኞች በሄዱበት አገር በደል ቢደርስባቸው 
ለመንግሥት ያቀረቡት የገንዘብ መያዣ በደል 
ደርሶባቸው ለሚመለሱ ዜጎች ካሳ ሲከፍሉ አላየንም። 
መከረኛ እህቶቻችን ኢንሹራንስ ሳይቀር ገንዘብ 
አስከፍለው የላኳቸው ቢሆንም በተበደሉበት በደል 
ተፈጽሞባቸው አገር ቤት ሲገቡ በከፈሉት ኢንሹራን 
ተጠቃሚ አያደርጓቸውም። 

      በአዲሱ የሠራተኛ አቅርቦት ረቂቅ 
አዋጅ ከመጽደቁ አስቀድሞ ለውይይት የተጋበዙት 
ኤጀንሲዎች የሠራተኞችን መብት አሟልተው 
ሥራ ለማሰማራት በወሰዱት ፈቃድ ልክ ውል 
ሲያፈርሱ የሕግ አስፈጻሚ አካላት በኩል በዝምታ 
መታለፋቸውን የምናዘክረው በተከፋ የተበዳይ ዜጋ 
ስሜት ነው። ከሁሉም የሚያሳዝነው ፌዝ መሰል 
የረቅቁ ውይይት የእኛ ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ደላላ 
“ኤጀንሲዎች”  በአዲሱ ረቂቅ ያነሱት ተቃውሞ 
”ቅድመ ሁኔታዎች አያሰሩንም” የሚል እንደነበር 

አስታውሳለሁ። ኤጀንሲዎች  ይህ መሰሉ ረቂቅ ሕግ 
እንደማያሠራቸው እንዲያውም “በውጭ አገር ሥራ 
ለማሰማራት የሚፈልጉትን ዜጎች እድል ያጠባል፣ ህገ 
ወጥነትን የሚያባብስ ነው” ሲሉ ህመሙን የመከረኞቹ 
ህመም በማድረግ የአዞ እንባ የማንባት ዓይነት ቅሬታ 
መሰማታቸውም አይዘነጋም። 

         ብዙዎቻችን የሚያሳስበን በማኅበራዊና 
ሠራተኛ ሚኒስትር ለኤጀንሲዎች ውይይት የቀረበው 
ረቂቅ ሕግ በሠራተኞች ይዞታና መብት ጥበቃ ዙሪያ 
የተነሳ ጉዳይ አለመኖሩም ነው። በኤጀንሲዎች ፈቃድ 
ለመውሰድ የተጣለባቸውን ከፍተኛ ገንዘብ የማስያዝ፣ 
ሰለሠራተኞች እድሜ የትምህርት ደረጃ ገደብ እና 
ሠራተኞችን በሚሄዱበት አገር ኢንባሲና ቆንሰል 
መሥሪያ ቤት በ15 ቀን ውስጥ ከማስመዝገብ ቅድመ 
ሁኔታ ባለፈ ዋና ዋና መነሳት ባለባቸው የመብት 
ማስከበር ጉዳዮች ዙሪያ አልተወያዩም ። በረቂቁና 
በጸደቀው የሠራተኛ ስምሪት አዋጅ ላይ ሠራተኞች 
ቢያንስ እስከ ስምንተኛ ክፍል በላይ የሆኑት ብቻ 
እንደሚያካትት ተነግሮናል።  ከዚህ ባለፈ ሠራተኞች 
ማግኘት ስላለባቸው በቂ ስልጠናና ተዛማጅ ቅድመ 
ዝግጅት ምንም በቂ መረጃ የለም። ከዚህ ቀደም 
ድህነትና የኑሮ ውድነቱን ተከትሎ በልጆቻቸው 
ህይወታቸውን ለመለወጥ የቋመጡ ወላጆች በደላሎች 
ቀቢጸ ተስፋ ተታልለውና የተሳሳተ የእድሜና 
የትምህርት መረጃና  የመጓጓዣ ሰነድ አቅርበው 
ከአገር እንዳይወጡ የተሰራውን ሥራ የሚከላከል ዘዴ 
ምን ሊሆን እንደሚችል የምናውቀው ነገር የለም።  

ሳውዲና ኢትዮጵያ የሠራተኛ ውል ሊስማሙ ነው፤ 

ዝግጅቱ አልቀደመምና ዳግም እንዳናነባ

ማስታዎሻ
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በረቂቁና በጸደቀው የሠራተኛ 
ስምሪት አዋጅ ላይ ሠራተኞች 
ቢያንስ እስከ ስምንተኛ ክፍል 

በላይ የሆኑት ብቻ እንደሚያካትት 
ተነግሮናል።  ከዚህ ባለፈ 

ሠራተኞች ማግኘት ስላለባቸው በቂ 
ስልጠናና ተዛማጅ ቅድመ ዝግጅት 

ምንም በቂ መረጃ የለም


