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ቴሌ  ለም ን  ይሸጣል?
ቴሌኮም  የ21ኛ  ክፍለ ዘመን ነዳጅና ባንክ ነው!

     አማን ይሁን ረዳ
amanyehunredda@gmail.com 

(ይህ ፅሁፍ የፀሀፊውን እንጂ የፓርቲውን አቋም አያንፀባርቅም)            

ነብሱን ይማረውና ኢህአዴግ ግንቦት 
27 እና 28፣ 2010 ባካሄደው የሥራ 
አስፈፃሚ  ስብሰባው  ፈጽሞ 
ይልተጠበቀ ውሳኔ አሳልፎ ነበር            ፡

፡ ይህ ውሳኔ ከ125 አመት በላይ በመንግስት 
ይዞታ ስር የሚገኘውንና ከአፍሪቃ የቴሌኮም 
አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች መካከል በዕድሜ 
አንጋፋው ኢትዮ ቴሌኮምን ጨምሮ፣ በአፍሪካ 
አቻ ያልተገኘለትን የ75ቱን የኢትዮጵያ አየር 
መንገድን፣ የስኳር ኮርፖሬሽንን፣ የኢትዮጵያ 
ኤሌክትሪክ አገልግሎትን፣ የባቡር ኮርፖሬሽንና 
የኢትዮጵያ የባሕር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ 
አገልግሎት ድርጅትን እንደዚሁም የኢትዮጵያ 
የኤሌክትሪክ ኃይል በከፊልና ሙሉ ለሙሉ 
ወደግል እንደሚያዛውር የሚያበስርም 
የሚያረዳም ነበር፡፡

	 ይህን ውሳኔ ያልተጠበቀ ያደረገው 
ኢህአዴግ ለረጅም ጊዜ በመንግስት ይዞ ስር 
የሚገኙ ግዙፍ የልማት ድርጅቶችን በተለይም 

የማይነጥፍ ላም እያለ ይጠራው የነበረውን 
ኢትዮ ቴልኮምን ወደግል እንዲያዞር እየተጠየቀ 
በተደጋጋሚ ይሰጠው የነበረ መልስ በመቃብሬ 
ላይ የሚል ስለነበር ነው፡፡ እንጃ ያሰሞን 
መቃብሩ አፋፍ ላይ መድረሱ ገብቶት ነው 
መሰለኝ በሕይወት አያለሁ በፍፁም አይሆንም 
የሚላቸውን ጉዳዮች ሳይጠየቅ ራሱ ሸጬ 
ልገላገል አለ፡፡ ለመሆኑ ኢህአዴግ ቤት ምን 
ተፈጥሮ ነበር ይህን ለማመን የሚከብድ ውሳኔ 
ያስተላለፈው? በርግጥ ይህ ውሳኔ የኢሕዴግ 
ነበር ወይስ የሌላ? የራሱስ ከሆነ በምን 
ተጽዕኖ ውስጥ ስለወደቀ ነው ይህን ለመወሰን 
የተገደደው?

ቅድመ ዐቢይ አህመድ 
የኢሕአዴግ ጉዞ በጨረፍታ፤ 
ዴሞክራሲን ጥሎ ልማትን 
አንጠልጥሎ የመሄድ ጣጣ

በምርጫ 97 በፍፁም ያልጠበቀው ነገር 
የገጠመው ኢህአዴግ አንድ የተማረው ነገር 
ቢኖር በዴሞክራሲያዊ ምርጫ አሸንፎ ስልጣን 
ላይ የመቆየት እድሉ እጅግ በጣም ጠባብ 
መሆኑን ነበር፡፡ በዚህ ምክንያት ስልጣን ላይ 
ለመቆየት ካሁን በኋላ ዴሞክራሲን አስፍኛለሁ 
ሳይሆን ልማት አምጥቻለሁ ነው ማለት ያለብኝ 
በማለት ትኩረቱን በሙሉ ከፍተኛ ወጪ 
የሚጠይቁ የመሰረተ-ልማት አውታሮችን 
ማስፋፋት ላይ አደረገ፡፡ በዚህም የመንገድ፣ 
የባቡር፣ የማዳበሪያና ስኳር  ፋብሪካዎች፣ 
የግድብና የቤቶ ልማት ፕሮጄክቶች እንዲሁም 
የቴሌኮም፣ ትምህርትና የጤና መሰረተ ልማትን 
ማስፋፋት ተያያዘው፡፡ 
	 ለልማቱ የሚፈልገውን ከፍተኛ 
ገንዘብ በግብር ከመሰብሰብ ባሻገር ከፍተኛ 
የሆነ ዕርዳታና ብድር ያገኝም ነበር፡፡ ቀጥተኛ 
ለበጀት ድጋፍ ከሚደረገው ጋር ተደማምሮ 
በተለያዩ የሰብዓዊ ድጋፎች አማካኝነት 
በአመት ከሶስት ቢሊዮን ዶላር  በላይ ገንዘብ 
ከአሜሪካ፣ የአውሮፓ ኅብረትና የኅብረቱ 
አባል አገራት፣ እንግሊዝ፣ ጃፓንና ሌሎችም 
የኢትዮጵያ ወዳጆች ያገኝ ነበር፡፡ በተጨማሪም 
ከአለም ባንክ፣ የአፍሪካ ልማት ባንክ፣ ቻይና፣ 
ህንድና ቱርክ ከ29 ቢሊዮን ዶላር በላይ ብድር 
የሰበሰበ ሲሆን፤ ከአገር ውስጥ ባንኮች ደግሞ 
ከ780 ቢሊዮን ብር በላይ ተበድሯል፡፡ ይህም 
የአገሪቱን የእዳ ጣሪያ ከ1.7 ትሪሊዮን ብር በላይ 
አድርሶታል፡፡ 
	 ምንም እንኳን መንግስት በወሰደው 
ከፍተኛ የብድርና የእርዳታ ገንዘብ የመጣ 
ልማት ቢኖርም፤ ብዙኀኑ ኢትዮጵያዊ 
ተጠቃሚ ያለነበረ ከመሆኑም ባሻገር ነፃና 
ገለልተኛ እንደዚሁም ጠንካራና ከፖለቲካ 
ተጽዕኖ ነፃ የሆኑ ተቋማት ባለመገንባታቸው 
አጠቃላይ መንግስታዊ ስራዎችና በብድርና 
ዕርዳታ የሚሰሩ የልማት ፕሮጄክቶች 

በተለይ ለከፍተኛ ሙስናና ብልሹ አሰራር 
የተጋለጡ ነበር፡፡ ኃብቱ ለከፍተኛ ብክነት 
ከመጋለጡም ባሻገር በልማት ስም በገፍ ወደ 
ገበያው የሚረጨው ገንዘብ ኢኮኖሚው 
መሸከም ከሚችለው በላይ ስለነበር የከፋ 
የኑሮ ውድነት አስከትሏል፡፡ ይህም በከፍተኛ 

ደረጃ የጎዳው የከተማውን በተለይም ዝቅተኛ 
ገቢ ያለውን የኀብረተሰብ ክፍል ነበር፡፡
	 መንግስት ይህን ከፍተኛ መጠን 
ያለው ገንዘብ ተጠቅሞ ልማትና ዳቦ 
ካከፋፈልኩ በቂ ነው በሚል የተሳሳተ ስሌት 
የዴሞክራሲውን ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ 
ሊባል በሚችል መልኩ ችላ ብሎት ነበር፡
፡ እንዲያውም የዴሞክራሲውን ጉዞ ሆን 
ብሎ የሚያጨናግፉ አሳሪ ህጎች በማዘጋጀት 
የፍርሐት ድባብ እንዲሰፍንና ህዝቡ ሰጥ 
እለጥ ብሎ እንዲገዛ የቻለውን ያህል ሰርቷል፡
፡ ይህንን እኩይ አላማውን ለማሳካት አሳሪና 
አሸባሪ የነበሩ ህጎችን ለምሳሌ ያህል የፀረ-
ሽብር፣ የሲቪል ማኀበራት፣ የፖለቲካ 
ፓርቲዎችና የሚዲያ ህጎችን ስራ ላይ በማዋል 
የፖለቲካ ምህዳሩ እንዲጠብ አድርጓል፡፡ 
እነዚህ የማያፈናፍኑ ህጎች የፖለቲካ ፓርቲ 
መሪዎች እንዲታሰሩ፣ እንዲሰደዱና ከፍተኛ 
አካላዊና መንፈሳዊ ስብራት እንዲደርስባቸው 
ጥቅም ላይ የዋሉ ሲሆን፤ በሂደቱም 
አካል ከመጉደል እስከ ህይወት ማጣትና 
ቤተሰባቸውን እስከመበተን የደረሰ እንግልት 
ደርሶባቸዋ፡፡ 
	 የኢሕአዴግን የፈሪ ብትር 
ፖለቲከኞች ላይ ብቻ ሳይሆኑ የመብት 
ተሟጋቾች፣ ጋዜጠኞች፣ ጦማሪያን፣ 
የሲቪልና ኃይማኖታዊ ማኀበራት መሪዎችና 
ሌሎችም በስርዓቱ አይን ተጽኖ ፈጣሪ 
ናቸው የተባሉ ግለሰቦችም ቀምሰውታል፡
፡ በተለያዩ ጊዜ ስራ ላይ በዋሉት አሳሪ ህጎች 
ምክንያት የነፃው ፕሬስ ከፉኛ የተሽመደመደ 
ሲሆን፣ በርካታ የሲቪል ማኀበራት ደግሞ 
ተዘግተዋል እንደዚሁም አማራጭ በማጣት 
የስራ መስካቸውን መንግስት ፖለቲካዊ 
ነው ብሎ ከሚጠራው ከመብት ውትወታና 
ማሕበረሰብን የማንቃት ሥራ ወደ ኮንዶም 

ማከፋፈል፣ የመጸዳጃ ቤትና የቦኖ ውሐ 
ግንባታ የቀየሩም አሉ፡፡ በተጨማሪም ሐቀኛ 
የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በፖለቲካዊ 
ቀዶ-ጥገና ከእውነተኛ መሪዎቻቸው 
በመንጠቅ መንግስት ቀለብ ለሚሰፍርላቸው 
ሆድ-አደሮች እንዲሰጡ ሆነዋል፡፡ ለዚህም 

በወቅቱ የነበረው ምርጫ ቦርድ፣ የደኅንነት 
መስሪያ ቤቱ፣ ፖሊስና ያካንጋሮው ፍርድ ቤት 
እጅና ጓንት ሆነው በመስራት የኢትዮጵያን 
ህዝብ የዴሞክራሲ ሕልም ሲያጨናግፉ 
ቆይተዋል፡፡

የኢሕአዴግ የልማት 
ዕመርታ፣ የድህነት መቀነስና 
የበይ ተመልካቾቹ ዋይታ                                                        

	 ኢሕአዴግ ለተከታታይ አስር 
አመታት ባለሁለት አሐዝ የአገራዊ ጥቅል 
ምርት እድገት አስመዝግቤያለሁ፣ በዚህም 
መሰረት የድሕነት መጠን በአገሪቱ ከ44 
በመቶ ወደ 22 በመቶ ዝቅ እንዲል 
አድርጌአለሁ፣ የነፍስ ወከፍ ገቢንም 
ወደ 850 የአሜሪካን ዶላር ከፍ እንዲል 
አድርጌያለሁ እያለ በሚቆጣጠራቸውና 
ስፖንሰር በሚያደርጋቸው አንዳንድ የአገር 
ውስጥና የውጭ ሚዲያዎች ቢያስነግርም፤ 
እንደዚሁም እድገቱን በአለማቀፎቹ የገንዘብ 
ተቋማት ጭምር ምስክርነት እንዲሰጥበት 
ማድረግ ቢችልም፤ ተመዘገበ የሚባለው 
ዕድገት ከህዝብ ቁጥር እድገትና ከአገሪቱ 
ገንዘብ የመግዛት አቅም በየጊዜው መድከምና 
በአገሪቱ ለረጅም ጊዜ ከተስተዋለው የኑሮ 
ውድነት አንፃር ልማቱ የሕዝቡን ጥያቄ 
ከመመለስና የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖር ከማድረግ 
አንፃር ሲታይ እታች ያለውን በተለይም 
ዝቅተኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል ላይ 
ያመጣው በጎ ተፅዕኖ ብዙ ጥያቄ የሚነሳበት 
ነበር፡፡ 
	 ኢህአዴግ ብዙሃኑን ሳይሆን የስርዓት 
አደግዳጊ የነበሩና ከመንግስት ሹመኞች ጋር 
እየተመሳጠሩ አገሪቱን በመመዝበር የተሰለፉ 
ጥቂት ስርዓቱ የፈጠራቸው ባለሐብቶች መሬት 

ነፃ ሀሳብ

	 ‹‹የኢሕአዴግን የፈሪ ብትር ፖለቲከኞች ላይ ብቻ 
ሳይሆኑ የመብት ተሟጋቾች፣ ጋዜጠኞች፣ ጦማሪያን፣ 
የሲቪልና ኃይማኖታዊ ማኀበራት መሪዎችና ሌሎችም 

በስርዓቱ አይን ተጽኖ ፈጣሪ ናቸው የተባሉ ግለሰቦችም 
ቀምሰውታል፡፡››
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በመቸብቸው፣ ያላግባብ የዶላር አቅርቦት 
እንዲመቻችላቸው በማድረግ፣ ብድር 

በገፍ እንዲያገኙ በማድረግ ባጭር ጊዜ ውስጥ 
የተመነደጉ ታሪክ የሌላቸውን ሐብታሞችን 
ማፍራት ችሏል፡፡ እነዚህ በጋምቤላ፣ ቤኒ 
ሻንጉልና አፋር በልማት ስም ሰፋፊ የዕርሻ 
መሬት ወስደው ያጠሯቸው ነገር ግን ከአመት 
አመት ጦማቸውን የሚያድሩ መሬቶችን 
ለማልማት በሚል የውሸት የኢንቬስትምንት 
ፈቃድ ከልማት ባንክ የፕሮጄክት 
አዋጭነታቸው ያልተረጋገጡ ብድሮችን 
በመውሰድ ገንዘቡን ከታቀደው አላማ ውጪ 
በሌላ የቤተሰባቸው አባል ስም አዲስ አበባ ላይ 
በርካታ ፎቆችን ገንብተውበታል፤ አንዳንዶቹም 
ይህን ካደረጉ በኋላ የዘረፉትን ገንዘብ በጥቁር 
ገበያ ወደዶላር ቀይረው ገሚሶቹ ንብረታቸውን 
በታማኞቻቸውና በቤተሰቦቻቸው ስም 
በማድረግ ጭምር ከአገር ጥለው ሔደዋል፡፡ 
እነዚህ የስርዓቱ ተጠቃሚና በአጭር ጊዜ 
የተፈጠሩ ባለሐብቶች ጋር የታየው ከፍተኛ 
የኑሮ ለውጥ ወደ ታችኛው የህብረተሰብ 
ክፍ መዝለቅ ባለመቻሉ ወጣቱ በተለይም 
ከዩንቨርስቲና ኮሌጅ ተመርቆ ሥራ ማግኘት 
ፈተና የሆነበት ወጣት እስከመቼ ነው የበይ 
ተመልካች ሆነን የምንቀጥለው የሚል የህልውና 
ጥያቄ ያነሳ ጀመር፡፡  ከአስር አመት በላይ በከፋ 
የኑሮ ውድነት ሲሰቃይ የነበረው የህብረተሰብ 
ክፍልም ይህ ችግር እስከመቼ ድረስ ይቀጥላል 
የሚል ጥያቄዎችን ማንሳት ጀመረ፡፡ በተለይ 
በአዲስ አበባና ሌሎችም አነስተኛ ከተሞች 
ከተማ ቀደስ በሚል ሰበብ በርካታ የከተማውን 
ድሆች ቤትና መንደር እያፈረሱ በውድ የመሬት 
ሊዝ ኪራይ ለፈጠሯቸው ድንገቴ ከበርቴዎች 
አንዳንድ ጊዜ በጨረታ፣ ሌላ ጊዜ በድርድር 
እየሰጡ የከተማውን ዋና ዋና ቦታዎች በሕንፃ 
ሲያስይዙ የከተማውን ዝቅተኛ ገቢ ያለው፣ 
በተለይም ከተማውን ከምስረታዋ ጀምሮ 
ሲያቀና የነበረውን ማህበረሰብ የልጅ ልጆች 
ከከተማ ዳርቻ በተሰሩ ኮንዶሚኒየም ቤቶች 
ማስፈሩ በብዙዎች ዘንድ ቁጭት እየጫረ፣ 
የመገፋትና የመጠቃት ስሜት በውስጣቸው 
እያቀጣጠለ መጣ፡፡
	 ኢሕአዴግ የፖለቲካ ምሕዳሩን 
በደንብ የሚያጠብ ስራዎቹን ካጠናቀቀ በኋላ፣ 
ሐቀኛ የዴሞክራሲ ተሟጋች የህዝብ ልጆችን 
ካሰረና ካገር ካስወጣ በኋላ እንደዚሁም 
የቀሩትን ተቃዋሚዎች ደግሞ አስርጎ 
በሚያስገባቸው ቅጥሮቹ (mercenaries) 
አማካኝነት ካሜራ አስደቅኖ በሚያስነሳቸው 
ውዝግቦችና በቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ ጭምር 

በሚያሳያቸው የተቃዋሚ ፓርቲዎች ብጥብጥ 
ዜናዎቹ ህዝቡን ተስፋ ካስቆረጠና ለውድድር 
ፍፁም ምቹ ያልሆነ የፖለቲካ መደላድል 
ከፈጠረ በኋላ  የ2002ቱን ምርጫ ደገሰ፡
፡ በምርጫው ይህ ነው የሚባል የተጠናከረ 
የተቃውሞ ድምጽ የሚያሰማ ካለመኖሩም 
ባሻገር ምርጫው ያለምንም ኮሽታና ግርግር፣ 
በቂ የመገናኛ ብዙኀን ሽፋንና ታዛቢዎች 
እንዲከናወን በማድረግ የ99.6 በመቶ ውጤትን 
በርካታ ቦታዎች ላይ ብቻውን በመወዳደር፣ 
ሌሎች ቦታዎች ደግሞ ኮሮጆ በመስረቅ ጭምር 
ከፓርላማው አንድ ወንበር ብቻ ለተቃዋሚዎች 
በማስቀረት ተቆጣጠረው፡፡ 
	 በኑሮ ውድነት ቀድሞም ቢሆን 
ቅስሙ ለተሰበረው በተለይ የከተማው 
ነዋሪ ትኩረቱን ከፖለቲካዊ ጉዳዮች ወደ 
ኃይማኖታዊ፣ ስፖርታዊና ኪነጥበባዊ ጉዳዮች 
ላዞረው ሕዝብ ውጤቱ ብዙ የሚያስገርም 
አልነበረም፡፡ ይልቁንም እህአዴግ አንጥፍጣፊ 
ዴሞክራሲያዊነት በውስጡ ሳይኖር 
የሚያደርጋቸው የይስሙላ ምርጫዎች አላማ 
በምዕራባውያን ለጋሾች አይን ዴሞክራሲያዊ 
መስሎ ለመታየት እንጂ ፍላጎቱ የጠቅላይ 
አምባገነናዊ ስርዓት (totalitarian regime) 
መገንባት እንደሆነ ፍንትው ብሎ መታየት 
ከጀመረ ሰነባብቷል፡፡
	 የጋዜጠኞች እስርና ስደት፣ የሲቪል 
ማሕበራት መዘጋትና የመሪዎቻቸው መሰደድ፣ 
የፖለቲካ ፓርቲዎችና የመብት ተሟጋቾች 
እስር፣ ስደትና እንግልት ተጠናክሮ በቀጠለበት፤ 
ተጨማሪ በልማት ስም የመንግስትና የሕዝብ 
ኃብት ምዝበራው በግልጽም በስውርም 
ተጧጡፎ በቀጠለበትና መንግስት በልማት 
ስም የሚበደረውን ገንዘብ ከምንግዜው በላይ 
ባሳደገበት፣ በሙስናና ብልሹ አሰራር እስካንገቱ 
ድረስ የተዘፈቀው የመንግስት አሰራር ከከፍተኛ 
የፓርቲው ሹመኞች ወደ ዝቅተኛው ካድሬ 
ጭምር እየተሸጋገረ ሄደ፡፡ 
	 በተለይ በዝቅተኛው የአስተዳደር 
እርከን ውስጥ የሚገኙ የፓርቲው መሪዎች 
የመንግስትን መዋቅር የግል ጥቅማቸውን 
ለማሳደድና ሕዝብን ለመሰለል እየተጠቀሙበት 
መሄድ ጀመሩ፡፡ በሕገወጥ መንግድ የቀበሌ 
ቤቶችን ወደ ግል ማዛወር፣ በየመንደሩ የሚገኙ 
ክፍት ቦታዎችን ምንዳ ለሚሰፍሩላቸው 
ጥገኛ ባለሐብቶች ህጋዊ በሚመስልም አይን 
ባወጣ የአድሎ አሰራርን በመከተልም ጭምር 
በመስጠት የመንግስት መዋቅር ለካድሬ 
መፈንጫ ሆነ፡፡ ከዛ በተጨማሪ፣ በተለይ 
በአዲስ አበባ በያንዳንዱ የአስተዳደር ወረዳ በመንግስት መዋቅር ትይዩ በመንግስት የክፍያ 

ስርዓት የተካተቱ የፓርቲውን ስራ ብቻ 
የሚሰሩ የሕዝብ አደረጃጀት አማካሪ፣ 

የሕብረተሰብ ንቅናቄና ተሳትፎ አማካሪ፣ 
የዚህና የዚያ ዘርፍ አማካሪ የሚሉ የስራ 
ዘርፎችን በመክፈት በመንግስት የስልጣን 
እርከን ላይ የተቀመጡ የስራ ኃላፊዎችን 

አሻንጉሊት ከማድረጉም ባሻገር የመንግስትን 
መዋቅር ተጠቅሞ ታማኝ የፓርቲ ሎሌዎችን 
የመሰግሰግ ስራውን አጠናክሮ ገፋበት፡፡ እነዚህ 
በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ ከፍተኛ 
ደሞዝ የሚከፈላቸው ካድሬዎች ከየወረዳዎቹ 
አስተዳዳሪዎች በላይ ስልጣን ተሸክመውና 
በመንግስ ደሞዛቸው እየተቆረጠ ስራቸው 
ግን የመንግስትን መዋቅር ተጠቅሞ ህዝብን 
መሰለልና ወረዳውን ባጠቃላይ መቆጣጠር 
ነበር፡፡
ይህ የአፈና ስርዓት ወደለየለት አምባ ገነናዊ 
ስርዓት በመሸጋገር ትምህርት ቤቶችን፣ 
የጤና ተቋማትና፣ የሙያ ማህበራትን፣ 
የነጋዴዎችና ሰራተኛ ማህበራት፣ እድሮችን፣ 
የሐይማኖት ተቋማትንና የጽዋ ማኀበራትን 
ጭምር ከተቋቋሙበት ተልዕኮ ውጪ 

የአቢዮታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሰብን ማስረጫ 
ካደረጋቸውና ፋይዳቸውንም ለፓርቲው 
አባላት መመልመያነት በማድረግ አገርና 
በረጅም ዘመን የተገነቡ ነፃና ገለልተኛ ተቋማትን 
ማፈራረስ ጀመረ፡፡ በተለይ በትምሕርት 
ተቋማት ውስጥ ከአንደኛ ደረጃ እስከ ዩንቨርሲቲ 

ድረስ የሚገኙ ተቋማትን ሰራተኞችንም 
ተማሪዎችንም ከሕግና ከሞራል ውጪ በመሄድ 
አባል የመመልመያ ማዕከል አደረጋቸው፡፡ 
በዚህም መምህራን ነፃ ሆነው በስራቸው ብቻ 
እየተመዘኑ ትውልድ የሚያበቁበት ስርዓት 
ገሽሽ ተደርጎ፣ በምትኩ አባልነት ዋነኛው 
የመምህራንና የሌሎችም መንግስታዊ ተቋማት 
የስራ መመዘኛ ሆኖ ብቅ አለ፡፡ እሱ አላንስ 
ብሎ የመንግስት ቅጥር፣ የዳኞች፣ አቃቤ-
ሕጎች፣ የፖሊስና የደህንነት መስሪያ ቤቱ ሁሉ 
ከመንግስታዊ ተልዕኮ ባፈነገጠ መልኩ አባል 
መመልመያና፣ አባል መቅጠሪያ ተቋማት ሆኑ፡፡ 
በመሆኑም ከ10 ውደ 50 በአስር አመት ውስጥ 
የደረሱት ዩንቨርሲቲዎች ብቃት ያለው የሰው 
ኃይል ማሰልጠን ሳይሆን በይድረስ ይድረስ 
ተማሪዎችን ማስመረቅ ተያያዙት፤ እሱ ላይ 

ዋነኛ ቀጣሪ በሆነው በመንግስት መስሪያ ቤቶች 
ከሁሉ የበለጠ የቅጥር መስፈርት የሚሆነው 
የአባልነት ጉዳይ ሆኖ ብቅ በማለቱ ተማሪዎች 
እውቀት ከመገብየት የፓርቲ አባል መሆን 
የተሻለ ለስራ የሚያበቃ መሆኑን እየተገነዘቡ 
በመምጣታቸው፤ የመማር ማስተማሩ ሂደት 

እየተስተጓጎለ፣ የትምህርት ተቋማቱ የስልጠና፣ 
የምርምርና የማሕበረሰብ አገልግሎት ማዕከል 
ወደመሆን ይሄዳሉ ሲባል ብዙዎቹ የካድሬ 
ማምረቻ ሆነው አረፉት፡፡
በእንዲህ አይነቱ አገራዊ ዝቅጠት ደረጃ ላይ 
ሆነን፣ የመንግስት አፋኝነትና ህዝባዊ በዓላትን 
እንኳን በነፃነት ለማክበር መሰብሰብ በጣም 
አዳጋች በሆነበት የፖለቲካ ምሕዳር ኢህአዴግ 
ብቻውን ሊባል በሚችል ደረጃ ተወዳድሮ 
የክልሎችንም፣ የፌደራል ምክር ቤቶቹን 
መንበሮች ሙሉ በሙሉ ተቆጣጠረ፡፡
ለዴሞክራሲያዊነቱ ምስክር ይሆን ዘንድ 
አንድ ወንበር እንኳን ሳያስቀር ምክር ቤቶቹን 
የተቆጣጠረው ኢሕአዴግ ህዝቡን አማራጭ 
በማሳጣትም በግድም አባል በማድረግ በመላ 
አገሪቱ የሚገኙ የአባላቱን ቁጥር ስድሰት 

እነዚህ በጋምቤላ፣ ቤኒ ሻንጉልና አፋር ‹‹

‹‹ በልማት ስም ሰፋፊ 
የዕርሻ መሬት ወስደው 
ያጠሯቸው ነገር ግን 

ከአመት አመት ጦማቸውን 
የሚያድሩ መሬቶችን 
ለማልማት በሚል 

የውሸት የኢንቬስትምንት 
ፈቃድ ከልማት ባንክ 

የፕሮጄክት አዋጭነታቸው 
ያልተረጋገጡ ብድሮችን 

በመውሰድ ገንዘቡን 
ከታቀደው አላማ ውጪ 

በሌላ የቤተሰባቸው 
አባል ስም አዲስ አበባ 
ላይ በርካታ ፎቆችን 
ገንብተውበታል፤ 

አንዳንዶቹም ይህን 
ካደረጉ በኋላ የዘረፉትን 

ገንዘብ በጥቁር ገበያ 
ወደዶላር ቀይረው 

ገሚሶቹ ንብረታቸውን 
በታማኞቻቸውና 

በቤተሰቦቻቸው ስም 
በማድረግ ጭምር ከአገር 

ጥለው ሔደዋል፡፡ ››
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ሚሊዮን አደረስኩ ሲል እንደዚሁም የገነባው 
የሙስናና ብልሹ አሰራር ሁሉንም አባላቱን 
ከስርቆቱ ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ተጠቃሚ 
ማድረግ እየተሳነው (ላሚቱ ለሁሉም ወተት 
መስጠት እየተሳናት) መጣች፡፡ ይህም 
በፓርቲው አባላት መካከል ከፍተኛ ቅራኔ 
ከመፍጠሩም ባሻገር በአለቃና ምንዝር ስርዓት 
የተዋቀረው የዘረፋ ስርዓትና በዘረፋ ከሚገኘው 
ኃብት ፍትኃዊ ተጠቃሚ አልሆንም የሚሉ 
ጥያቄዎችን ማስተናገድ ጀመረ፡፡

የአዲስ አበባ ዙሪያ አርሷደሮች 
በልማት ስም መፈናቀልና 

የአዲስ አበባ የተቀናጀ ማስተር 
ፕላን

	 የአዲስ አበባን እምብርት ቦታዎች 
ቦታዎች ከነኒዮርክ፣ ፓሪስ፣ ሮም፣ ቶኪዮና 
ቤጂንግ በሚስተካከል የሊዝ ዋጋ ሸጦ ከጨረሰ 
በኋላ ትኩረቱን በአዲስ አበባ ዙሪያ የሰፈሩ 
አርሶ አደሮችን በማፈናቀል መሬት መያዝ ላይ 
ያደረገው መንግስት የሚሰራው የግፍ መጠንና 

የበደል ጽዋ መሙላት የጀመረው አዲስ አበባን 
አምስት እጥፍ በማስፋት በ100 ኪሎሜትር 
ራዲየስ ድረስ እንድትሰፋ የከበቧትን 
አርሷደሮችን ለማፈናቀል የአዲስ አበባ የተቀናጀ 
የመሰረተ-ልማት ማስተር ፕላን ብሎ ሲመጣ 
ያልጠበቀው ተቃውሞ ገጠመው፡፡ 
በልማት ስም የሚደረገውን የአርሷደሮች 
መፈናቀል በመቃወም በጥቂት ሳምንታት ውስጥ 
በኦሮሚያ የሚገኙ ከ10 በላይ ዩንቨርሲቲዎች 
የአመጽ ማዕከል ሆኑ፡፡ በዚህ የተደናገጠው 
መንግስት አባገዳዎችንና ሌሎችም የሐገር 
ሽማግሌዎችን በመላክ ወጣቶቹን ለማግባባት 
ቢሞከርም፣ በገጠርም በከተማም የተነሳውን 
ተቃውሞ ለማብረድ ሕዝባዊ ስብሰባዎችን 
ከፍተኛ የፌደራል መንግስት ባለስልጣናትን 
እየላከ ቢያደርግም መንግስታዊና ድርጅታዊ 
የበደል ጽዋው ሞልቶ ስለነበር አንዳቸውም 
ውጤት ሊያመጡ አልቻሉም፡፡ ወጣቶቹ 

በአመፃቸው ፀንተው በመቀጠላቸው የአዲስ 
አበባ የተቀናጀ ማስተር ፕላን እንዲሰረዝና 
የማስተባበሪያ ጽ/ቤቱም ሊዘጋ ችሏል፡፡ 
መንግስት ይህን እርምጃ ብዙም ሳይቆይ 
ቢያደርገውም ፕሮጀክቱን የመዝጋቱ ውሳኔ 
እንደሰደድ የተቀጣጠለውን የተማሪዎች አመጽ፣ 
በኋላም ወደ ሕዝባዊ አመፃነት የተሸጋገረውን 
ተቃውሞ ሊያበርደው ሳይችል ቀረ፡፡ 
የወጣቶቹ ተቃውሞ ይበልጥ መስመር እየያዘና 
ስር-ነቀል የፖለቲካ ጥያቄዎችን ወደማስተናገድ 
ተሸጋገረ፡፡ ትግሉን የሚያቀጣጥሉ የማሕበራዊ 
ገጽ ትስስር መሪ ቃል (#oromoprotest) 
እንዲሁም ለትግሉ ተሳታፊ ወጣቶች የሚያነቃና 
የሚያበረታታ መጠሪያ (#qerroo) የሚል 
መጠሪያ በመስጠት ትግሉ በበይነ-መረብ 
እየተመራ በአማራ ክልልም ተመሳሳይ የህዝብ 
በደሎች ተስፋፍቶ ስለነበር ተመሳሳይ ተቃውሞ 
(#የአማራተጋድሎ) እንዲሁም ለትግሉ ተሳታፊ 
ወጣቶች የሚያነቃና የሚያበረታታ መጠሪያ 
(#ፋኖ) የሚል ስም በመስጠት ትግሎ የአገሪቱን 
የቆዳ ሽፋን ከ60 በመቶ በላይ በሚሸፍኑት 
ትላልቅ ክልሎች ተስፋፋ፡፡ 

ኢህአዴግ እንደ ድፎ ዳቦ፡ 
ከውጭ የፖለቲካ ኃይሎችና 
አለማቀፉ ማህበረሰብ ጫና፤ 
ከውስጥ የለውጥ ፈላጊዎቹ 

ትግል
	 ከውጭ በአርበኞች ግንቦት ሰባትና 
ሌሎችም ሁሉን አቀፍ የተቃውሞ ስልት 
በሚከተሉ የትግል ኃይሎች በፈጠሩት 
ተቃውሞዎች ውግዘት የበረታበት መንግስት፤ 
ከዕለት-ወደ-ዕለት በኢ-ዴሞክራሲያዊነቱ 
ከአለማቀፉ ማሕበረሰብ ከፍተኛ ትችት 
እያስተናገደ የመጣው መንግስት ገዢው ፓርቲን 
ከመሰረቱት አራቱ ፓርቲዎች መካከል የኦሮሞ 
ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (ኦህዴድ)ና 
ብሔረ-አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብዐዴን) 

አመራሮች ዘንድ የለውጥ መንፈስ ማንዣበብ 
ጀመረ፡፡ 
በዚያ ወቅት የጎንደር ፋኖዎች የኦሮሞ ደም 
ደማችነው፤ በቀለ ገርባ ይፈታ ብለው በአደባባይ 
ሲወጡ የአባ ገዳ ልጆች በተራቸው ጣና ኬኛ 
ብለው እንቦጭን ለማስወገድ የአባይ ድልድይን 
ተሻገሩ፡፡ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የነበሩት 
ለማ መገርሳም ከመቶ ባላይ ልዑክ ይዘው 
የአማራ ክልልን አቻቸውን ገዱ አንዳርጋቸውን 
ሊጎበኙ፤ ስለሁለቱ ህዝቦች ስትራቴጂካዊ 
አጋርነት ሊመክሩ ባሕርዳር አቀኑ፡፡
የቄሮና ፋኖ፤ ለማና ገዱ ጥምረት በሂደት 
የለማ ቡድን (#TeamLema) የሚባለውን 
በይፋ ያልተመሰረተ የለውጥ ቡድን ለማ 
መገርሳ፣ ገዱ አንዳርጋቸው፣ ዶ/ር ዐቢይ 
አሕመድና ደመቀ መኮንንን የያዘ የለውጥ ኃይል 
ኢህአዴግን የመናጥ እንቅስቃሴ ተያያዘው፡
፡ በመጣንበት መንገድ መቀጠል አንችልም፣ 
ፓርቲው ሪፎርም ያስፈልገዋል፣ የዴሞክራሲ 
ምህዳሩን ማስፋት ያስፈልጋል፣ የፖለቲካ 
እስረኞች መፈታት አለባቸው የሚሉ ሐሳቦችን 
በማንሳት በኢህአዴግ ቤት ጥያቄዎቹ ገዢ 

እንዲሆን ተጽኖ ማሳደር የጀመረው ቡድን፤ 
በየዕለቱ በኦሮሚያና በአንዳንድ የአማራ 
ክልል ከተሞች በሚስተናገዱትና ራሳቸው 
ጭምር በሚያቀጣጥሏቸው የወጣቶች 
የተቃውሞ ሰልፎች በመደናገጥ በቅድሚያ 
ጠቅላይ ሚኒስትር ሐይለማሪያም ደሳለኝ 
የሥራ መልቀቂያ እንዲያስገቡ፣ በመቀጠልም 
ኢሕአዴግ ለ17 ቀን የጥልቅ ተሐድሶ ግምገማ 
በዝግ ስብሰባ እንዲቀመጥ መንገዱን ጠረገለት
፡፡
	 ከ17ቱ ቀናት የዝግ ስብሰባ በኋላ፣ 
የአራቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅት መሪዎች 
(ዶ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል፣ ደመቀ መኮንን፣ 
ለማ መገርሳና፣ ሐይለማሪያም ደሳለኝ) ከቤተ-
መንግስት በሰጡት መግለኛጫ የኢትዮጵያን 
ሕዝብ መበደላቸውን፣ ይቅርታና ምህረት 
እንዲደረግላቸው ጭምር በመጠየቅ አገሪቷን 
ወደዴሞክራሲያዊ ሽግግር ለመውሰድ ቃል 

በመግባትና ማሻሻያዎችን ለማከናወን እድል 
እንዲሰጣቸው በመማፀን የኢትዮጵያን ህዝብን 

ለመካስ ቃል ገቡ፡፡
	 ይህንንም ተከትሎ የኦሕዴድ 
አመራሮች አቶ ለማ መገርሳ አቶ ኃይለማርያም 
ደሳለኝን በመተካት ቀጣዩ የኢሕአዴግ 
ሊቀመንበር መሆን እንደሚችሉ ቢገነዘቡም፣ 
ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ግን እንደማይችሉ 
ገባቸው፡፡ ይህም ተወዳጁ መሪ ለማ የሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት አባል ባለመሆናቸው 
ነበር፡፡ በመሆኑም የጠቅላይ ሚኒስትርነት 
ስልጣን ወደ ሕውሓትና ብአዴን ሊሔድ 
መሆኑን በመገንዘብ የጠቅላይ ሚኒስትርነት 
ስልጣኑ ከኦሕዴድ እንዳያልፍ የፓርላማ አባል 
የሆኑትንና የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር 
የሆኑትና እምብዛም የማይታወቁት ዶ/ር ዐቢይ 
አሕመድ ለማ መገርሳን እንዲተኩ አደረጓቸው፡
፡ ይህ የኦሕዴድ ስልታዊ አካሄድ ፓርቲው 
የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ ለመረከብ 
የነበረውን ከፍተኛ ጉጉትና ዝግጅት ያሳያል፡፡

የዐቢይ አህመድ ጠቅላይ 
ሚኒስትር ሆኖ መሾምና 
የፖለቲካና የኢኮኖሚ 
ማሻሻያዎቹ መዝነብ

	 በዚሁ መሰረት 180 አባል ያላት 
የኢህአዴግ ምክር ቤት የፓርቲውን መሪ 
ለመምረጥ ባደረገው ስብሰባ እጅግ አጓጊና 
ትንፋሽ የሚያሳጥር ሂደትን አልፎ ዶ/ር 
ዐቢይ አሕመድ የግንባሩ ሊቀመንበር ሆነው 
ተመረጡ፡፡ ብዙም ሳይቆይ በሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት በመቅረብ መጋቢት 24/2010 
ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በመሾም ታሪካዊ 
ንግግር አሰሙ፡፡ የጠቅላይ ሚኒስትሩን 
መሾም ተከትሎ የኢህአዴግ ጉድና ገመና ራሱ 
ባቋቋማቸው የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሳይቀር 
ይተረክ ጀመር፤ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
በሕ/ተ/ም/ቤት በመቅረብ አሸባሪው መንግስት 
እንጂ ሌላ አልነበረም በማለት ቁጥር ስፍር 
የሌለውን የኢሕአዴግ ገመና በማስታወስ 
ታሪክ መቀየር እንዳለበት ተናገሩ፡፡ በአሸባሪነት 
የተፈረጁ ድርጅቶችና የታገዱ ሚዲያዎችና 
ድረ-ገፆች ተከፈቱ፣ በሽብርና አገር ክህደት 
ወንጀል ተከሰው የሞትና የእድሜ ልክ እስራት 
የተፈረደባቸው የፖለቲካ መሪዎች ክሳቸው 
ተነሳላቸው፤ በሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች 
ተፈቱ፣ በውጭ አገር ጭምር ያሉ እስረኞችን 

ጎረቤት አገር ሊጎበኙ ሲሄዱ ጭነው እየመጡ 
የኢትዮጵያውያንም የአለምንም ትኩረት 
በአጭር ጊዜ ውስጥ መሳብ ቻሉ፡፡ 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰሯቸው በርካታ 
ማሻሻያዎች ህዝብ ፊቱን አዙሮበት የነበረው 
ኢህአዴግ ሊቀመንበር መሆናቸውን እያወቀም 
ለሰሩት በርካታና መልካም ስራዎች ዕውቅና 
ይሰጥ ጀመር፤ እንደመላዕክ እንደአዳኝም 
ይቆጥራቸው ጀመር፡፡ ይህ የህዝብ ቅቡልነቱ 
ከወለል በታች ለነበረው ፓርቲና መንግስት 
ትልቅ ስኬት ነበር፡፡ 
	 ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የነበረውን 
ድጋፍ ህዝቡ በአጭር ጊዜ ውስጥ በመጠራራት 
ሰኔ 16/2010 በመስቀል አደባባይ ታላቅ 
ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ገለፁ፤ ሰልፉ በክልል 
ከተሞችም በመቀጠል መንግስት በመመሪያ 
እስኪያግደው ድረስ በትናንሽ ከተሞች ሳይቀር 
የምስጋናና የድጋፍ ሰልፈ ተደረገ፡፡ 
መንግስት ወደዴሞክራሲ የሚደረገውን ሽግግር 
ለማቀላጠፍ የፖለቲካ ምህዳሩን የሚያሻሽሉና 
የሚያሰፉ በርካታ ማሻሻያዎችን ያደረገ ሲሆን፤ 
ከዚህ ውስጥ በአፋኝነታቸው የሚታወቁ 
ሕጎችን ማሻሻል የትጥቅ ትግል ጭምር 
በማድረግ የሚታገሉ በውጭ የሚገኙ የፖለቲካ 
መሪዎች ወደአገር ቤት እዲገቡ ጥሪ ማድረግ፣ 
ከኤርትራ ጋር ሰላም ማምጣትና የቀጠናውን 
አገሮች ወደተሻለ ትብብር ማምጣት ተችሏል፡
፡ በዚህም ከአገር ቤትም ከውጬም ከፍተኛ 
ቅቡልነት ሽምቶበታል፡፡  
በአገር ቤት የጎደለውን የቅቡልነት ደረጃ 
ለማስተካከል ላይ ታች በማለት ከፍተኛ 
ስኬት ያስመዘገበው ኢህ አዴግ የቀረው 
ነገር ቢኖር በውጭ ኃይሎች ዘንድ በተለይም 
በምዕራባውያን ዘንድ የነበረውን ተቀባይነት 
ማሳደው (filling the legitimacy gap) ነበር፡
፡ እዚህ ላይ ነው ቴሌንና ሌሎችንም በርካታ 
ቁልፍ የሚባሉ የመንግስት የመሰረተ-ልማት 
አውታሮች ወደግል አዛውራለሁ፤ ኢኮኖሚውን 
እከፍታለሁ፣ የገበያ መርህን በጠበቀ መልኩ 
እንዲሰሩ አደርጋለሁ የሚሉ ቱባ ቱባ የኢኮኖሚ 
ማሻሻያ ሐሳቦችን ያዥጎደጉድ የጀመረው፡፡
ይህም በተዛባ የዐቢይ ኢኮኖሚ (macro-
economic imbalances) ክፉኛ ለተጎዳው 
አገራዊ ኢኮኖሚ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ተስፋ 
የሚያጭር ነገር ነበር የሆነው፡፡ ኢኮኖሚው 
የገጠመው የውጭ ምንዛሬ አጦት፣ የአገራዊ እዳ 
ጫና፣ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት (infilation)፣ 
የሥራ አጥነት፣ የከፍተኛ አገራዊ የልማት 
ፕሮጀክቶች መጓተትና ሌሎችም መሰረታዊ 
የኢኮኖሚ ችግሮች አገሪቷን ቅርቃር ውስጥ 

ከተዋት ስለነበር የኢሕአዴግም፣ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩም ዕርምጃ ሕይወት አድን ውሳኔም፣ 
የጎደለውን የቅቡልነት ሂሳብም የሚሞላ ፍቱን 
መላ ነው ሊባል ይችላል፡፡ 
	 የወቅቱ የኢህአዴግ ሊቀመንበርና 
ጠቅላይ ሚኒስትር ግብቦት 28 ይህን ቴሌን 
ቸምሮ ሌሎችንም የልማት አውታሮች የመሸጥ 
ጉዳይ ለህዝብ ይፋ ካደረጉ ጥቂት ሳምንታት 
በኋላ ወደአሜሪካ ያቀኑት ጠቅላይ ሚኒስትር 
ዐቢይ አሕመድ ያሰቡት ተሳክቶ የ1.2 ቢሊዮን 
ዶላር ድጋፍ ከአለም ባንክ ተቸራቸው፤ ከዚህ 
ውስጥ ግማሹ ርዳታ ሲሆን ቀሪው በዝቅተኛ 
ወለድ በረጅም ጊዜ የሚመለስ ብድር ነበር፡፡ 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን 
እወስዳለሁ ብለው በገባቸው ቃል መሰረት 
ከዋሺንግተን ስምምነት የቀዱትን ኢኮኖሚውን 
ገበያው እንደፈለገ ያድርገው (market has 
solutions for everything) አይነት የፖሊሲ 
አካሄድ ዐገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ (home-
grown economic reform) ብለው በመሰየም 
ኢኮኖሚውን ለማሻሻል ያስችላሉ ያሏቸውን 
የፖሊሲ ርምጃዎች ማስተዋወቀወ ጀመሩ፡፡
ኢትዮ-ቴሌኮምን በከፊል መሸጥና ሁለት 
ተጨማሪ የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ 
ድርጅቶችን ፈቃድ መስጠት የዚህ ትልቅ 
የኢኮኖሚ ማሻሻያ ርምጃ አስኳል ነው፡፡ 
ይህን ማድረጋቸው ምዕራባውያኑን እጅጉን 
ያስደሰታቸው ከመሆኑ የተነሳ አጠቃላይ 
የአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ የተባለውን 
እቅድ ለመከወን የሚያስፈልገውን የ10 ቢሊዮን 
ዶላር የምዕራባውያን ለጋሾችና አበዳሪዎች 
ተረባርበው እንደሚያቀርቡ ቃል ገብተዋል፡
፡ ከዚህ ውስጥ ሶስት ቢሊዮን ዶላሩ ከአለም 
ባንክ፣ 2.9 ቢሊዮኑ ከአለማቀፉ የገንዘብ ተቋም 
(International Monetary Fund(IMF))፣ 
ተጨማሪ ሶስት ቢሊዮን ዶላር ከተባበሩት 
አረብ ኤሚሬትስ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
በትዊተር ገፃቸው በወቅቱ አሳውቀዋል፡፡ 

ቴሌን መሸጥ
ለረሐብ ማስታገሻ 

አርዶ መብላት ነው ጠምዶ 
ማረሻ

	 እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር 
ዐቢይ አሕመድ የተረከቧት ኢትዮጵያ ካዝናዋ 
ባዶ፣ አበዳሪዎች የራቃት፣ ኢኮኖሚያዋ የተናጋ፣ 
በሙስናና ብልሹ አሰራር የመንግስት ኃብት 
ሲባክንና ሲዘረፍባት የቆየች በመሆኑ አገሪቷ 

‹‹ትግሉን የሚያቀጣጥሉ የማሕበራዊ ገጽ ትስስር መሪ ቃል (#oromoprotest) እንዲሁም 
ለትግሉ ተሳታፊ ወጣቶች የሚያነቃና የሚያበረታታ መጠሪያ (#qerroo) የሚል መጠሪያ 

በመስጠት ትግሉ በበይነ-መረብ እየተመራ በአማራ ክልልም ተመሳሳይ የህዝብ በደሎች ተስፋፍቶ 
ስለነበር ተመሳሳይ ተቃውሞ (#የአማራተጋድሎ) እንዲሁም ለትግሉ ተሳታፊ ወጣቶች የሚያነቃና 
የሚያበረታታ መጠሪያ (#ፋኖ) የሚል ስም በመስጠት ትግሎ የአገሪቱን የቆዳ ሽፋን ከ60 በመቶ 

በላይ በሚሸፍኑት ትላልቅ ክልሎች ተስፋፋ፡፡››
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እያጣጣረች ሳለ ነው እሳቸው የተሾሙት፡፡
	 እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ሲመጡ ኢኮኖሚው ተዳክሞ፣ በመላ አገሪቱ 
የነበሩ ኢንቨስትመንቶች በአገሪቱ ከነበረው 
አጠራጣሪ መፃኢ ሁኔታ አንፃር የቆመበት 
ከመሆኑም በላይ የምርት፣ ካፒታልና የሰው 
ኃይል እንደልብ በአገሪቱ የማይዘዋወርባት 
የውጭ ቱሪስቶችም ሆኑ አልሚዎች መሸሽ 
የጀመሩበት ወቅት ነበር፡፡ ከአገሪቱ አመታዊ 
ጥቅል ምርት አንፃር 60% የደረሰው የአገሪቱ 
እዳ (በወቅቱ 54 ቢሊዮን ዶላር የነበረ 
ሲሆን)፣ የወጪ ንግዷም ለስድስት ተከታታይ 
አመታታ ማንሰራራት አቅቶት ባለበት ሲረግጥ 
የነበረ ሲሆን፣ በተቃራኒው ደግሞ የገቢ ንግዱ 
ከወጪው አንፃር አምስት እጥፍ የደረሰበት 
ይህም ከፍተኛ የንግድ ሚዛን ጉድለት 
ያስከተለበት ነበር፡፡ አገሪቱ ለስድስት አመታት 
ያህል በአማካኝ ከ2.5 – 3 ቢሊዮን ዶላር 
ምርት ልካ ከ12-15 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ 
ምርቶችን ታስገባ ነበር፡፡ ይህ የንግድ ሚዛን 
መጉደል ያስከተለውን ክፍተት በብድር 
ስትሞላ የቆየችው ኢትዮጵያ ዶ/ር ዐቢይ 
መንበረ-ሥልጣኑን ሲረከበ እዳ ለመክፈል ብቻ 
ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ፣ ወደውጭ ምርት 
ተልኮ ከሚገኘው 40% በመቶ ያህሉን ታውል 
ነበር፡፡ በተጣማሪም የስራ ፈላጊው ቁጥር 
ከ20% በመቶ በላይ ደርሶ አገር እያስጨነቀ 
ባለበት ሁኔታ፤ በአጠቃላይ የፖለቲካውም 
የኢኮኖሚውም ችግር ማጣፊያው ያጠረበት 
ነገር በሆነበት ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ 
መሾም እጅግ ፈታኝ ነበር፡፡ 
	 ይሁን እንጂ ሁኔታው የፈለገውን 
ያህል ፈታኝና መውጫ ቀዳዳው በቀላሉ 
የማይገኝ ቢሆን የወርቅ እንቁላል የምትጥልን 
ዶሮ ተጣድፎ አርዶ መብላት እንዳይሆን 
ከፍተኛ ጥንቃቄና ለገጠመን ዙሪያመለስ ችግር 
ዘላቂ መፍትሄ መሻተቱ ላይ ይበልት ትኩረት 
ማድረግ የተሻለ አማራጭ ነው፡፡
	 ኢትዮ ቴሌኮም በአፍሪካ በመንግስት 
ይዞታ ስር ያለ ትልቁና የመጀመሪያው የቴሌኮም 
ድርጅት ነው፤ አገልግሎቱ ያን ያህል ዘመናዊ፣ 
የተቀላጠፈና ለብዙኋኑ ተደራሽና ተመጣጣኝ 
ዋጋ ያለው ባይሆንም ባለፉት 10 አመታት 
እመርታዊ ለውጦችን በማሳየት ጎዳና ላይ ነው፡
፡ ይህም የደንበኞቹን ቁጥር በተጠናቀቀው 
የበጀት አመት የመነረውን ተደራሽነት ወደ 
95%፣ ከአገሪቱ የቆዳ ስፋት አንፃር የአገልግሎት 
ሽፋኑ 85%፣ የአገልግሎት ተደራሽነት ትፍገት 
(density coverage nationwide) 46%፣ 
እንደዚሁም የነጠላ ደንበኞቹን ቁጥር 46.2 

ሚሊዮን አድርሷል፡፡  ይህ የአገልግሎት 
ማስፋፋት ተቋሙ በ2011 ከሰበሰበውን የ36.6 
ቢሊዮን ብር ገቢ በ2012 ወደ 47.7 ቢሊዮን 
እንዲያሳድግ፡፡ ይህ የገቢ እድገት የመጣው 
በተለይ በኢንተርኔት ዋጋ ላይ ከፍተኛ ቅናሽ 
ካደረገ በኋላ መሆኑ ድርጅቱ ጥሩ ይዞታ ላይ 
እንደሆነ ይጠቁማል፡፡ ድርጅቱ በአመቱ 10.2 
ቢሊዮን ብር ለብድር መክፈያ፣ 11.3 ለመንግስት 
ግብር፣ እንደዚሁም 4ቢሊዮን ብር ለመንግስት 
የትርፍ ድርሻ ተከፋይ የከፈለ ሲሆን በስሩ 
ከ36000 በላይ ሰራተኞችን ቀጥሯል፡፡

	 ይህ ባለፉት 125 ዓመታት የተፈራረቁ 

መንግስታት በየጊዜው ያፈሰሱበት የኃብት 
መጠን ምን ያሕል እሴት እንደፈፀረ እንኳን 
በውል የማይታወቅን ድርጅት ነው መንግስት 
በአስቸኳይ ሸጬ ካልተገላገልኩ የሚለው፡፡ 
በዚህ የጥድፊያ ሽያጭ ገዢ ይጠቀም ካልሆነና 
በሂደቱም የሚሳተፉ ባለስልጣናት በሙስና 
የሚያገኙት ፈሰስ ይኖር ካልሆነ በስተቀር ቴሌን 
በትክክለኛ ዋጋው በከፊልም ሆነ ሙሉ ለሙሉ 
መሸጥ አይቻልም፡፡ በተለይ በአሁኑ ሰዓት 
የኮሮና ስርጭት የዓለምን የምጣኔ ኃብት ሁኔታ 
ባናጋበትን የአክሲዮን ገበያዎች በተቀዛቀዙበት 
ሁኔታ ከፍተኛ ኃብት ያለውን ድርጅት፣ ያውም 

በዓመት ከ20 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያተርፍን 
ተጣድፎ መሸጥ አይመከርም፡፡ 
	 መንግስትም ሆነ ዴሞክራሲያዊ 
በሆነ ምርጫ ያልተመረጠው የብልጽግና 
ፓርቲ ከምንም በፊት በዴሞክራሲያዊ 
ምርጫ የተመረጠ ቅቡልነት ያለው መንግስት 
ዕውን ለማድረግ መረባረብ ነው ያለባቸው፡፡ 
አጥፍቻለሁ፣ ህዝብ ላይ ግፍ ሰርቻለሁና ማሩኝ፣ 
የመጨረሻ እድል ስጡኝና ወደ ዴሞክራሲያዊ 
ስርዓት ላሸጋግራችሁ ላለው መንግስት 
እንደህዝብ የሰጠነው አደራ ዴሞክራሲያዊ 
ምርጫ አድርጎ ቅቡልነት ያለው መንግስት 
እንዲመሰረት እንጂ ሳያማክረንና ይሁንታ 
ሳንሰጠው ንብረታችንን እንዲሸጥ አልነበረም፡
፡ በመሆኑም መንግስት ያሉትን አማራጮችና 
ኃብቶች ተጠቅሞ ሙሉ ትኩረቱን ወደ ኮሮናና 
ምርጫው ላይ ቢያደርግ እንደሐገር የተሻለ 
እናተርፋለን፡፡ 
	 በዘላቂና በመጪው ትውልድ 
ህይወት ጭምር ተፅዕኗቸው ብርቱ የሆኑ 
ጉዳዮችን በይደር በመያዝ አብዛኛው ህዝብ የኔ 
የሚለው ህዝባዊ መንግስት ሲኖረን የመንግስት 
ድርጅቶችን ያውም እጅግ አትራፊ የሆኑትን 
እንደ ኢትዮ ቴሌኮም አይነቶቹን በከፊልም 
ሆነ በሙሉ ወደ ግል ይዞታ ማዞር ካለብን 
የምርጫው አንድ አጀንዳ አድርጎ ፓርቲዎች 
ተከራክረውበትና በዛ አጀንዳ ተመርጠው 
ሊያከናውኑት ይችላሉ፡፡ ቴሌኮም የ21ኛው 
ክፍለ ዘመን ነዳጅ ነው እየተባለ የሚንቆለጳጰስ፣ 
ባጠቃላይ የአለማችን አዳዲስ ቢሊዮነሮች 
እየተፈጠሩበት ያለ ዘርፍ ነው፡፡ ከዛም አልፎ 
በዚህ ዘመን የቴሌኮም/ኢንተርኔት አገልግሎት 
ማለት የባንክም፣ የትምህርትም፣ የመዝናኛም፣ 
የሚዲያም፣ እንደዚሁም የደህንነት ስራዎችን 
መከወኛ ቁልፍ የሰው ልጅ ህይወትን ባጠቃላይ 
መሰረታዊ በሆነ መልኩ የቀየር በመሆኑ ቴሌን 
በከፊልም ቢሆን መሸጥና አዳዲስ አገልግሎት 
ሰጪዎችን ማስገባት የአገሪቷንና የህዝቦቿን 
ሁሉ ነገር የሚቀይር ዕርምጃ ነው፡፡ ሥለዚህ 
ነገሩን በችኮላና በጥድፊያ መሄዱ መዘዙ ብዙ 
ነውና ቆም ብሎ፣ ዘላቂውን የአገሪቷን ሁኔታና 
ጥቅም ማሰብና ማስቀደም ያስፈልጋል፡፡ 

ከዛ ውጪ ጥድፊያ 
ለረሐብ ማስታገሻ
አርዶ መብላት ነው ጠምዶ ማረሻ!

‹‹ይህን ማድረጋቸው 
ምዕራባውያኑን እጅጉን 
ያስደሰታቸው ከመሆኑ 

የተነሳ አጠቃላይ 
የአገር በቀል የኢኮኖሚ 

ማሻሻያ የተባለውን 
እቅድ ለመከወን 
የሚያስፈልገውን 

የ10 ቢሊዮን ዶላር 
የምዕራባውያን ለጋሾችና 
አበዳሪዎች ተረባርበው 
እንደሚያቀርቡ ቃል 

ገብተዋል፡፡››

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) የብልፅግና ፓርቲ 
የፖለቲካዊ ውሳኔዎችን እያከናወነ 
ቢሆንም ኢትዮ ቴሌኮምን 

የመሸጥ ፖለቲካዊና ሞራላዊ የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ውክልና የለውም ሲል አስታወቀ፡፡
ኢዜማ ይህን ያለው ሐምሌ 30 ቀን 2012 ዓ.ም 
‹‹የኢትዮ ቴሌኮም 40 በመቶ ድርሻ ለድንበር 
ተሻጋሪ ኩባንያዎች መቅረቡ የሚደቅናቸው 
ሀገራዊ አደጋዎች እና የሽያጭ ሂደቱ ችግሮች›› 
በሚል ርዕስ ባወጣው ምጥን ፖሊሲ ላይ 
ነው፡፡ ብልፅግናም ሆነ ሌላ ፓርቲ በቀጣዩ 
ምርጫ የመወዳደሪያ አጀንዳ አድርጎ አምጥቶ 
ተወዳድሮ ከመመረጡ በፊት ወደ ሽያጭ 
የሚያቻኩል ነገር እንደሌለና በጉዳዩ ላይ 
የድርጅቱ ባለቤት የሆነውን ሕዝብ ቅቡልነት 
ማግኘት በላይ አንገብጋቢ ጉዳይ እንደሌለ 
ፓርቲው ገልጿል፡፡ 
	 ኢትዮ ቴሌኮምን ፕራይቬታይዝ 
በማድረጉ ሂደት ላይ የድርጅቱ ባለቤት የሆነው 
ሕዝብ በቀጥታ (በሕዝበ ውሳኔ) ወይም 
በተዘዋዋሪ (በእንደራሴዎቹ) አማካኝነት 
እንዲወስን ካልተደረገ ነገ የሚመጣው ጠቅላይ 
ሚኒስትርም የሀገርን ጥቅም አሳልፎ እንዳይሰጥ 
የሚከለክለው አይኖርም ማለት ነው ሲል 
ፓርቲው ማሳሰቢያውን ሰጥቷል፡፡ የብልፅግና 
ፓርቲም ለሕግ ተገዢና ሕግን አስከብሮ አክባሪ 
መሆኑን ለማረጋገጥ ይህን ሕጋዊነት ይከተላል 
ብሎ ተስፋ እንደሚያደርግ ገልጿል፡፡
ኢትዮ ቴሌኮምን ፕራይቬታይዝ ከማድረግ 
ይልቅ ድርጅቱ ሳይሸጥ አቅሙን አዳብሮ፣ 
ቅልጥፍናውን ገንብቶ ጥራቱን ማሻሻልና 

ተደራሽነቱን ማስፋት እንደሚቻል በምጥን 
ፖሊሲው ላይ ያወሳው ኢዜማ፣ ይህንን 
እንዴት ማድረግ እንደሚቻል ሲያብራራም 
ለተወዳዳሪነት የሚበቃ አስገዳጅ ሁኔታዎችንና 
የማትጊያ ስልቶች በመፍጠር የድርጅቱን 
ምርታማነት እና ቅልጥፍና ገንብቶ አገልግሎቱን 
ማሻሻል እና ተደራሽነቱን ማስፋት ይቻላል 
ብሏል፡፡ ‹‹የቅልጥፍና መሰረቱ በእውቀት ላይ 
የተመሰረተ ባለሙያ፣ አመራር እና ተወዳዳሪነት 
ያለበት ገበያ መፍጠር እንጂ ባለቤቱን መቀየር 
ወይም ድርጅትን ወደ ግል ማዛወር አይደለም›› 
ያለው ኢዜማ አንድን ዘርፍ የተቀላጠፈ 
አገልግለት እንዲሰጥ ለማድረግ፣ አትራፊና 
ለአጠቃላይ ሀገራዊ ጥቅል ኢኮኖሚው የተሻለ 
አስተዋፆ እንዲያበረክት ዘርፉ አስቻይ በሆነ 
ፖሊሲ እንዲመራ፣ግልጽ ስትራቴጂ ተነድፎለት 
ዕውቀቱ፣ልምዱና ብቃቱ ባላቸው ባለሙያዎች 
እንዲመራ ማድረግ እንጂ ኩባንያዎች በግል 
ሲያዙ ነው የሚለው ጉዳይ ሁል ጊዜ ትክክል 
አይደለም ብሏል፡፡ ለዚህም ኢትዮጵያ ከበቂ 
በላይ ምሳሌ የሚሆን ሀገር በቀል ልምድ አላት 
በማለት የኢትዮጵያ አየር መንገድን ፓርቲው 
እንደ አብነት ጠቅሶታል፡፡ ‹‹በደምሰሳው ወደ 
ግልም ማዞር ወይንም በመንግሥት ይዞታ ስር 
ማቆየት ለትርፋማነት አስተማማኝ እና ብቸኛ 
መንገዶች አይደሉም ያለው ኢዜማ ተቋማት 
የሚመሩበት የኮርፖሬት አስተዳደር እኩል 
አስተዋጽዖ እንዳለው ጠቅሷል፡፡ 

	 ኢዜማ በምጥን ፖሊሲው ላይ 
የሕዝብ ንብረት የሆነው ኢትዮ ቴሌኮም ለምን 
በመንግሥት ይዞታ ስር መቀጠል እንዳለበትና 

ለድንበር ተሻጋሪ ኩባንያዎች መሸጥ 
እንደሌለበት ሲያስረዳም አንገብጋቢ ያለውን 
የደህንነት ጉዳይና ሀገራዊ ሚስጢርን አንስቷል፡
፡ እንደ ፓርቲው እምነት በዚህ ሂደት (ኢትዮ 
ቴሌኮምን ፕራይቬታይዝ በማድረጉ) የገንዘብ 
(የፋይናንስ) ድርጅቶችን፣ መሰረተ ልማቶችን 
ጨምሮ ብዙ የሀገር ሚስጢራት የጥቃት ዒላማ 
ይሆናሉ፡፡ እንደ ፓርቲው ገለፃ የቴሌኮሙ 
ባለቤቶችም የውጪ ባለሀብቶች ስለሚሆኑ 
ታማኝነታቸው እና ወገናዊነታቸው ለሀገራቸው 
እንጂ ለባዕዳን አይሆንም፡፡ ስለዚህም 
የውጪ ድርጅቶቹ ለሀገር አደጋ እንዳይሆኑ 
መከላከያውን ኢትዮጵያ ካልፈጠረች በስተቀር 
ከየትም ሊመጣ አይችልም ሲል ፓርቲው 
ያስረዳል፡፡ ኢትዮጵያም በታሪኳ ሉዓላዊነቷን 
ለማስጠበቅ እንኳ መሣሪያ በልመና እና በግዢ 
ታገኝ እንደነበር ያወሳው ኢዜማ፣ አዲሱን 
የውጊያም ሆነ ሚስጥሮችን ጨምሮ የሀገር 
ደህንነት መጠበቂያ መሣሪያ ከውጭ በግዥ 
እና በልመና ማምጣት ወይስ የራስን አቅም 
መገንባት? የራስ ይገንባ ቢባልስ እንዴት? 
ሲል ይጠይቃል፡፡ የነዚህ ጉዳዮች ክብደት 
የኢትዮቴሌኮምን በመንግሥት መያዝ 
ምከንያታዊነት የሚያጠናክሩ ጉዳዮች ናቸውም 
ብሏል፡፡

	 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ 
(ኢዜማ) ይፋ ያደረገውን ባለ 16 ገፅ ምጥን 
ፖሊሲ ከፓርቲው የማኅበራዊ ትስስር ገፆች 
ላይ ማግኘት ይቻላል፡፡ 

የኢትዮ ቴሌኮምን ከፊል ድርሻ ለውጭ ባለኃብቶች ከመሸጥ 
ይልቅ አቅሙን አዳብሮ፣ ቅልጥፍናውን ገንብቶ ጥራቱን ማሻሻልና 

ተደራሽነቱን ማስፋት እንደሚቻል ተገለፀ
ነሐሴ 2 ቀን 2012ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)
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ቆይታ 
‹‹መንግሥት ሳያጣራ የሚያስር ከሆነ ከማንም በላይ ሸክም 

የሚያበዛው ራሱ ላይ ነው›› 
ሂሩት ክፍሌ በ1967 ዓ.ም በጎንደር ከተማ ተወለዱ፡፡ ትውልዳቸው ጎንደር ቢሆንም እድገታቸው በአዲስ አበባ ከተማ ነው፡፡ የመጀመሪያ 

ደረጃ ትምሕርታቸውንና ሁለተኛ ደረጃ ትምሕርታቸውን 
	 ሂሩት ክፍሌ ሐምሌ 07 ቀን 2012 ዓ.ም ከመኖሪያቸው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው 22 ቀናት በእስር ካሳለፉ በኋላ ሐምሌ 29 ቀን 2012 
ዓ.ም ከእስር በዋስ ተለቀዋል፡፡ ስለ እስራቸው ሁኔታ፣ ስለተፈቱበት ሂደትና በፖሊስ በኩል ቀርቦባቸው ስለነበረው ክስ በሚመለከት አነጋግረናቸው 
የዚህ ሳምንት የዜጎች መድረክ እንግዳችን አድርገን ይዘናቸው ቀርበናል፡፡ መልካም ንባብ! በአዲስ አበባ ከተማ በቀድሞ መነን ትምሕርት ቤት በአሁኑ 
የካቲት 12 ት/ቤት ተከታትለዋል፡፡ የፖለቲካ ሕይወታቸውን አሀዱ ብለው የጀመሩት በአስራት ወልደየስ (ፕሮፌሰር) አማካኝነት በተመሰረተው 
የመላው አማራ ሕዝብ ድርጅት (መዐሕድ) መስራች በመሆን ነበር፡፡ ይህ የፖለቲካ ተሳትፎዋቸው መዐሕድ ወደ መላው ኢትዮጵያ አንድነት 
ድርጅት (መኢአድ) ከተለወጠ በኋላም የቀጠለ ሲሆን መኢአድ ቅንጅት ለአንድነትና ለዴሞክራሲ (ቅንጅት) ጋር ከተዋሀደ በኋላ በቅንጅት ውስጥም 
በአባልነት ተሳትፎ ነበራቸው፡፡ በ1998 ዓ.ም የቅንጅቱ አመራሮች ወደ ወሕኒ ሲጋዙ ከቅንጅት አመራሮች ጋር ወደ ወሕኒ የወረዱ ሲሆን ‹‹ሕገ 
መንግሥታዊ ስርአቱን በሀይል ለመናድ›› የሚል ክስ ቀርቦባቸው 18 ዓመት ተፈርዶባቸዋል፡፡ ሶስት ዓመታት ያሕል ከታሰሩ በኋላም ‹‹በምሕረት›› 
በሚል በ2001 ዓ.ም ከእስር ሊለቀቁ ችለዋል፡፡ ከእስር ከተለቀቁ በኋላ ብዙም ሳይቆዩ በ2003 ዓ.ም በድጋሚ በእነ ኤልያስ ክፍሌመዝገብ ‹‹በሽብር›› 
ተከሰው 19 ዓመታት ተፈርዶባቸዋል፡፡ 6 ዓመታት ከታሰሩ በኋላም በ2009 ዓ.ም ከእስር ‹‹በምሕረት›› ሊለቀቁ ችለዋል፡፡ ከእስር ከተለቀቁ በኋላም 
በ2011 ዓ.ም የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) ሲመሰረት መሥራች አባል የሆኑ ሲሆን በተጨማሪነትም የብሔራዊ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 
አባልና የሙያ ማኅበራት ተጠሪ ናቸው፡፡

ከዜጎች መድረክ ጋር ቆይታ ለማድረግ ፍቃደኛ 
ስለሆኑ እናመሰግናለን፡፡ እንኳን ለቤትዎ 
አበቃዎት ማለትም እንወዳለን፡፡
እኔም አመሰግናለሁ፡፡ አሜን!
በቁጥጥር ሥር ሲውሉ የነበረው ሂደት ምን 
ይመስል ነበር?በእርሱ ላይ ጥቂት ይበሉን፡፡
	 ሐምሌ 07 ቀን 2012 ዓ.ም ነበር 
በቁጥጥር ሥር የዋልኩት፡፡ ቀኑ ሥላሴ ስለነበር 
ቤተክርስቲያን ለመሳለም ወደ ስላሴ አቅንቼ 

ነበር፡፡ ከቤተክርስቲያን ተመልሼ ቤቴ ተቀምጬ 
ሳለሁ ነበር በቁጥጥር ሥር የዋልኩት፡፡ ሦስት 
ሲቪል የለበሱ ፖሊሶች መታወቂያቸውን 
በማሳየት ቤቴ በመምጣት ነበር በቁጥጥር 
ሥር ያዋሉኝ፡፡ ቤቴ እንደመጡ‹‹ደግሞ ምን 
ፈለጋችሁ?››ስል ነበር ጥያቄ የሰነዘርኩላቸው፡፡ 
‹‹አይ...አንዴ ለጥያቄ ፈልገንሽ ነው››ሲሉ ነበር 
ምላሽ የሰጡኝ፡፡ አንዴ ለጥያቄ ብሎ ወስዶ 
መመለስ እንደሌለ ስለማውቅ ልብሴን ልቀይር 
ብያቸው ልብሴን ቀይሬ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ 
ኮሚሽን አብሬያቸው አመራሁ፡፡ 
አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከገቡ በኋላስ ምን 
ገጠሞት?
	 ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ እንደገባሁ 
አንድ መርማሪ ሰሞኑን በአካባቢያችሁ 
የወደሙ ንብረቶች አሉ፡፡ከባልደረባሽ 
እስክንድር ነጋ ጋር በመሆን መቶ ወጣቶችን 
አሰልፈሽ ከቅድስት ማሪያም እስከ ግንፍሌ 
ድረስ ያሉ መስታዎቶችን፣ ንግድ ቤቶችን፣ 
መኪኖችን ሰባብራችኋል አለኝ፡፡ ተሳስታችሁ 
እንዳይሆን ስል ነበር ምላሽ የሰጠሁት፡
፡ ምክንያቱም እኔ በምኖርበት ሰፈር ምንም 
የተፈጠረ ነገር አልነበረም፡፡ ረብሻ የሚባል 
ነገርም አልተከሰተም፡፡ ሰፈሩ ሰላም ነበር፡፡ 
ሱቆችም ክፍት ነበሩ፡፡ ተሳስታችሁ እንዳይሆን 
ያልኳቸውም ለዚህ ነበር፡፡ እነሱ (ፖሊስ) 
ግን አንቺን ተጠቁመናል፤ ተመስክሮብሻልም 
አሉኝ፡፡ ይህን ካሉኝ በኋላም ቤትሽን መፈተሸ 

አለብን ብለውኝ ወደ መኖሪያ ቤቴ ይዘውኝ 
ሄዱ፡፡
በመኖሪያ ቤት ፍተሻው ወቅት ምን ተገኘ?
ከቤቷ ባሕላዊም ሆነ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ 
እንዲሁም በራሪ ወረቀቶች ነው የምንፈልገው 
ብለው መኖሪያ ቤቴ አካባቢ ያሉ እማኞችን 
አምጥተው ፍተሻውን ጀመሩ፡፡ በአጋጣሚ ልጄ 
ከሥራ ምሳ ለመብላት ወደ ቤት መጥቶ ነበር፡፡ 
ላፕ ቶፑን ይዞ ነበር፡፡ ቤት ገብተው ፍተሻውን 
እንደ ጀመሩ አይናቸውን የጣሉት የልጄ ላፕቶፕ 
ላይ ነበር፡፡ ላፕ ቶፑ የእኔ እንዳልሆነና ልጄ 
ከሚሠራበት መሥሪያ ቤት ለሥራ የተሰጠው 
መሆኑን ነገርኳቸው፡፡ ላፕ ቶፑን ከአንቺ ቤት 
እስካገኘነው ድረስ ማየት እንፈልጋለን ብለው 
ወሰዱት፡፡ የቤት ሠራተኛዬን እንዲሁም 
የእኔን ስልኮችም ወሰዱ፡፡ ቤቱንም እንዳይሆን 
አድርገው ነበር የፈተሹት፡፡ ምንም ያገኙት ነገር 
ግን አልነበረም፡፡ ልጄ ከመሥሪያ ቤት የተሰጠው 
ላፕቶፕ፣ የእኔ ሁለት የእጅ ስልኮችና የማይሠራ 
ቀፎ የሆነውንና ሲም ካርድ እንኳ የሌለው 
የቤት ሠራተኛዬን ስልክ ነው የወሰዱት፡፡
የመኖሪያ ቤት ፍተሻው ካበቃ በኋላ ወዴት 
ተወሰዱ?
ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወስደውኝ ክስ 
አነበቡልኝ፡፡ ‹‹ከእስክንድር ነጋ ጋር በመሆን 
መቶ ወጣቶችን አሰልፈሽ ከቅድስት ማሪያም 
እስከ ግንፍሌ ድረስ ያሉ መስታዎቶችን፣ ንግድ 
ቤቶችን፣ መኪኖችን ሰባብራችኋል››የሚል 

ነበር ክሳቸው፡፡ እባካችሁ አስቡ፡፡ እኔ ትልቅ 
ሰው ነኝ፡፡ የልጅ ልጅ አይቼያለሁ፡፡ እንደዚህ 
ያለ ተግባር ውስጥ አልሰማራም፡፡ ተወልጄ 
ባደኩበት ሰፈር የማንንም ንብረት ላወድም 
አልችልም፡፡ ንብረት አውድማብኛለች የሚል 
ሰው ካለ እኔ ለመጠየቅ ዝግጁ ነኝ፡፡ እንዲህ 
ያለ ተግባር ግን አልፈፀምኩም ስል ቃሌን 
ሰጠኋቸው፡፡ ከዛም ወደ ማረፊያ ቤት ወሰዱኝ፡
፡ ማረፊያ ቤት ከገባሁ በኋላ ለሶስት ቀናት 
ምግብ፣ ውሃና ልብስ አልገባልኝም፡፡ ፍርድ 
ቤት ቀርቤ አቤቱታዬን ካሰማሁ በኋላ ነው 
ምግብ፣ ውሃና ልብስ እንዲገባ የተፈቀደልኝ፡፡
ሐምሌ 08 ቀን 2012 ዓ.ምፖሊስ ፍርድ ቤት 
አቅርቦዎት ነበር፡፡ በእለቱ ፖሊስ በቁጥጥር 
ስር ለምን እንዳዋሎትና በምን እንደጠረጠሮት 
ለፍርድ  ቤቱ ምን ሲል አስረዳ? ፍርድ ቤቱስ 
ምን ምላሽ ሰጠ?
	 እንደሚታወቀው ፖሊስ ነገሮችን 
አግንኖ ነው ለፍርድ ቤት የሚያቀርበው፡፡ 
አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በነበሩ ሁከቶች የሰው 
ሕይወት አልፏል፡፡ ንብረቶች ተቃጥለዋል፡
፡ በዚህ ሂደት ውስጥ ተሳታፊ ነበሩ፡፡ 
የወደሙትን ንብረቶች ግምት፣ የጠፋው የሰው 
ሕይወት ቁጥር እንዲሁም ከተጠርጣሪዋ 
ቤት ያገኘናቸው ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች 
ሪፖርት ከኢንሳ እየጠበቅን ስላለ ተጨማሪ 
14 ቀን ቀጠሮ ይሰጠኝ ሲል ጥያቄ አቀረበ፡
፡ በቀረበው ጥያቄ ላይም ፍርድ ቤቱ የ14 ቀን 
የጊዜ ቀጠሮ ሰጠ፡፡
ፍርድ  ቤቱ ለፖሊስ በ ሰጣቸው 14 ቀናት 
እርስዎ ምርመራ ተደረገቦት?ቀርቦ ያነጋገሮት 
መርማሪስ አለ?
	 ማንም መጥቶ አላነጋገረኝም፡፡ 
ቃል ከሰጠሁ በኋላ ማንም መርማሪ ቀርቦ 
አላነጋገረኝም፡፡ ምንም የተካሄደ ምርመራም 
ሆነ ጥያቄ የለም፡፡ የሚገርመኝም ይሄ ነው፡፡ 
ምርመራዎች መኖር ነበረባቸው፡፡ ማንም ግን 
መጥቶ አላነጋገረኝም፡፡ በወንጀል የተጠረጠረ 
ሰው ለማጣራት በሚል በተለያየ ጊዜ ጥያቄ 
ይቀርብለታል፡፡ ባለፈው ጊዜ ስታሰር ይህንን 
ሲያደርጉ ነው የማውቀው፡፡ እኔ ግን ቃል 
ከሰጠሁበት ቀን አንስቶ እስከተፈታሁበት 
ሐምሌ 29 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ ማንም 
የጠየቀኝም ሆነ የመረመረኝ አካል የለም፡፡
ቃል ከሰጡ በኋላ ምንም አይነት ምርመራ 
አለመደረጉ አንድምታው ምንድን ነው ይላሉ?
አንድ ሰው በወንጀል ከተጠረጠረ የተለያዩ 
ምርመራዎች ሊደረጉበት ይገባል፡፡ ይህ 
የሚደረገውም ለማጣራት ነው፡፡ እኔ ላይ 
ይህን አላደረጉም፡፡ ይህ የሚያመላክተው 

ነገር በእኔ ላይ ምንም ውሃ የሚያነሳ ነገር 
እንደሌላቸው ነው፡፡ እኔ በተያዝኩበት አካባቢ 
ላይም ምንም ዓይነት ችግር እንዳልነበር 
ያውቃሉ፡፡መጀመሪያም እኔ ያልኳቸው ሂዱና 
አካባቢውን አጣሩ ነው፡፡ የወደመ ንብረት ነበር 
ወይ?የተሰበረ ነገርስ አለ?ሁከት ተፈጥሯል 
ወይ?የሚለውን አጣሩ ነበር ያልኳቸው፡፡ ይህን 
ስላቸው‹‹ተመስክሯል››ነው ሲሉኝ የነበረው፡
፡ ማን እንደመሰከረ የማውቀው ነገር የለም፡፡ 
እስከተፈታሁበት ሐምሌ 29 ቀን 2012 ዓ.ም 
ድረስ ፖሊስ ምስክር አለኝ፤ እየተመሰከረም 
ነው ሲል ነው የነበረው፡፡ 
ፖሊስ መኖሪያ ቤቶን በሚፈትሽበት ጊዜ 
ያገኘኋቸውን መሣሪያዎች ለፎረንሲክ ልኬያሁ፡
፡ ምላሽ ከፎረንሲክ እየጠበኩ ነው ሲል ለፍርድ 
ቤት ተናግሯል፡፡ ቀደም ብለው እንደ ገለፁልኝ 
በእርስዎ ቤት በፍተሻ ወቅት የተገኙት ልጆት 
ከሚሠራበት መሥሪያ ቤት የተሰጠው ላፕቶፕ 
እና እርስዎ የሚገለገሉባቸው ሁለት የእጆ ስልክ 
ቀፎዎች እንዲሁም የቤት ሠራተኛዎ የእጅ ስልክ 
ናቸው፡፡ ፖሊስ በፍተሻ ወቅት ሶስት የእጅ 
ስልክ ቀፎዎችና አንድ ላፕቶፕ አግኝቶ ሳለ 
መሣሪያዎች እያለ መግለፅ የፈለገበት ምክንያት 
ለምንድነው ይላሉ?
	 በቤታቸው ፍተሻ ወቅት ያገኘኋቸው 
መሣሪያዎች ሪፖርት አልደረሰኝም እያለ 
እኔን በቀጠሮ እያጉላሉ በእስር ለማቆየት 
ሲሉ ያደረጉት ነው፡፡ ሌላ ታሪክ የለውም፡፡ 
ሲጀመር ፎረንሲክ ከሄደ እኮ እኔ ጋር የለም፡፡ 
ላጠፋው ራሱ አልችልም፡፡ ፖሊስ ግን ቢወጡ 
ማስረጃ ያጠፉብኛል ሲል ነው የነበረው፡፡ 
‹‹ምርመራዬም አላለቀም፤ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ 
ይሰጠኝ››ሲል ነው የነበረወ፡፡ በተሰጠው የጊዜ 
ቀጠሮ ውስጥ ግን እኔ ላይ ምንም ዓይነት 
ምርመራም አካሄዶብኝ አያውቅም፡፡
በኢትዮጵያ የተቃውሞ ትግል ታሪክ ውስጥ 
ከዚህ ቀደም ለሶስት ያሕል ጊዜያት ታስረው 
እንደነበር ይታወቃል፡፡ ለውጥ መጣ ከተባለ 
በኋላ ሲታሰሩ ይህ የመጀመሪያዎ ነው፡፡ ከዛ 
በፊት የነበሮትን እስሮች ከዚህ ጋር ሲያነፃፅሩት 
በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ ምንታዘቡ?
	 ከዚህ ቀደም ባለው የእስር 
ጊዜዬ በዋስትና ተፈትቼ አውቃለሁ፡፡
ይግባኝም የተጠየቀብኝም ሆነ መደበኛ ክስ 
የተመሰረተብኝ በዋስ ከተለቀኩ በኋላ ነው፡
፡ በአሁኑ ግን ዋስ ስባል የዋስትና መብቴን 
ሳያከብሩ፣ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሳይፈፅሙ ነው 
በእስር አቆይተውኝ ይግባኝ የጠየቁብኝ፡፡ ይሄ 
ለእኔ እንግዳ የሆነ አጋጣሚ ነው፡፡ 
መንግሥት የፍትህ ስርዓቱን በሚመለከት 

ሲናገር በኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ ተቋም 
አለመገንባት ችግር መሆኑን ያነሳና የፍትህ 
ሪፎርሙም በአንድ ጊዜ ሊሳካ የማይችለውና 
ጊዜ የሚያስፈልገው ጠንካራ ተቋማት 
ባለመኖራቸው የተነሳ መሆኑን ይጠቅሳል፡
፡ ጠንካራ ተቋማት ያለመገንባታቸው በፍትህ 
ሪፎርሙም ላይ ማነቆ እንደሆነበት መንግሥት 
ሲናገር እንሰማለን፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ 
የፍትህ ስርአቱን ለመቀየር መንግሥት አቅም 
ብቻ ሳይሆን ፍላጎትም ነው የሌለው፡፡ የፍትህ 
ስርአቱ ውስጥ እጁን በመክተት ከኋላ ሆኖ 
ሊዘውረው ይፈልጋል የሚሉ ወገኖች አሉ፡፡ 
መንግሥት ደግሞ የፍትህ ስርአቱን ለማሻሻል 
ፍላጎት አለኝ እንዲቀየርም እየሰራሁ ነው ሲል 
ይደመጣል፡፡ በእነዚህ ሁለት ሀሳቦች ላይ 
እርስዎ ምን አስተያየት አሎት?
መንግሥት ራሱን ቢፈትሽ ጥሩ ነው፡፡ ለዚህች 
ሀገር የሚጠቅም ነገር ነው እየተሠራው 
ያለው?እኛ ይህ አሁን አለ የሚባለው 
ለውጥ እንዲመጣ ታግለናል፣ ተገርፈናል፣ 
ታስረናል።ለውጥ መጣ ከተባለ በኋላ 
እንታሰራለን የሚል ግምት አልነበረኝም፡
፡መንግሥት ተቋማቱን መፈተሸ አለበት፡
፡ ‹‹አጣርተን ነው የምናስረው››ነው ሲባል 
የነበረው፡፡ እኔ በታሰርኩበት ሐምሌ 07 ቀን 
2012 ዓ.ም ሁከት ተከስቷል በተባለበት ሰኔ 
23 ቀን 2012 ዓ.ምመሀል 14 ቀናት ነበሩ፡
፡ በ14 ቀናት ውስጥ አፍንጫቸው ስር ባለው 
ሰፈር (ቅድስት ማሪያም) ምን ተፈጥሮ ነበር 
የሚለውን አጣርተው መያዝ የእነሱ ፋንታ 
ነበር፡፡ አጣርተን ነው የያዝነው ካሉ ደግሞ 
ቀጥታ ወደ መደበኛ ክስ ነው ማምራት 
ያለባቸው፡፡ ምስክር አለን፤ አስመስክረናል 
ነው የሚሉት፡፡ መሰከሩ የተባሉትም እያየን 
አይደለም፡፡ እነደዚህ ዓይነት ክስተቶች የፍትህ 

ኢዜማ ነሐሴ 2  ቀን 2012 ዓ.ም9 ኢዜማ ነሐሴ 2  ቀን 2012 ዓ.ም10
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ስርዓቱ መፈተሸ እንዳለበት አመላካች ናቸው፡
፡ መንግሥት ሳያጣራ የሚያስር ከሆነ ከማንም 
በላይ ሸክም የሚያበዛው ራሱ ላይ ነው፡፡ አንድን 
ዜጋ ሲያስር ያንን ያሰረውን ዜጋ የመቀለብ ግዴታ 
አለበት፡፡ አስሮ መቀለብ ለመንግሥትም ሸክም 
ማብዛት ነው የሚሆነው፡፡ ስለዚህም መንግሥት 
ወደ ራሱ ነው መመልከት ያለበት፡፡ ተቋማቶቹን 
ይፈትሽ!
የአራዳ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጊዜ ቀጠሮ 
ችሎት በ6000 ብር ዋስትና ከእስር እንዲፈቱ 
ትዕዛዝ ቢሰጥም ፖሊስ እርስዎን ከእስር ሳይለቅ 
ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወስዶ ይግባኝ ጠይቆቦታል፡
፡ ፖሊስ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይዞዎት ሲቀርብ ምን 
መከራከሪያ ነበር ይዞ የቀረበው?
በፖሊስ በኩል የተነሳው በአራዳ መጀመሪያ 
ደረጃ ፍርድ ቤት ሲቀርብ የነበረ መከራከሪያ 
ነው፡፡ በፍተሻ ወቅት የያዝናቸውን መሳሪያዎች 
ኢንሳ ልከን ሪፖርት እየጠበቅን ነው፣ የሆስፒታል 
ምርመራ ሪፖርት እየጠበቅን ነው፣ በአዲስ አበባ 
ከተማ የወደሙ ንብረቶችና የጠፉ ሕይወቶች 
ሪፖርት እየተጠባበቅን ነው የሚል ነበር፡፡ 
በጣም ያስደነቀኝ ግን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፖሊስ 
የተናገረው ነው፡፡ ‹‹እነሱ ሁከት ባይፈጥሩ ኖሮ 
ሰው አይሞትም ነበር››ሲል ፖሊስ ተናግሯል፡፡ 
እስከ ዛሬ ድረስ ተጠርጣሪ ነበርኩ፡፡ ይህ የፖሊስ 
ንግግር ግን ድምዳሜ ያለውና እኔን ጥፋተኛ አድርጎ 
የበየነ ነው፡፡ በፍርድ ቤት ጥፋተኝነቱ ያልተረጋገጠ 
ሰው ደግሞ እንደነፃ የመታየት መብት (Innocent, 
until proven Guilty) አለው፡፡ ይህ የፖሊስ 
ንግግር መሰረታዊውን የሕግ መርሕ (ማንኛውም 
ሰው በፍርድ ቤት ጥፋተኝነቱ እስካልተረጋገጠ 

ድረስ እንደ ነፃ የመታየት መብትን) የሚፃረርም 
ጭምር ነው፡፡በተጨማሪነትም ቀደም ሲል በእስር 
የነበሩ ሰው መሆናቸውና እስር ቤትን ምንነት 
ስለሚያውቁ ሲል ፖሊስ ተናግሯል፡፡ ፖሊስ 
ይህን በሚልበት ጊዜ ለፍርድ ቤቱ ቀደም ሲል እኛ 
ታስረን የነበረው ሰርቀን ወይም ገድለን አይደለም፡፡ 
ይህን ለውጥ ለማምጣት ነው የታሰርነው፡፡ ቀደም 
ሲል ታስረው የነበሩ ናቸው የሚለው የፖሊስ 
መከራከሪያ ፍርድ ቤቱ ሌላ ስእል እንዳይሰጠው 
ስል ተናግሬያለሁ፡፡  
ፍርድ ቤቱ ለፖሊስ መከራከሪያ ምን ምላሽ ሰጠ?
	 በችሎቱ የተሰየሙት ዳኛ በጣም 
ነውየተደነቁት፡፡ ኢንሳ የእናንተ ተቋም 
አይደልወይ?ኢንሳን ሄደው እንዳያታልሉ 
ነው?ሆስፒታልስ ሄደው ስምን እንዳያደርጉ 
ነው?መረጃ እንዳያጠፉ ነው?ምንድ ነው 
የፈለጋችሁት?ያቀረባችሁትን አልቀበልም ሲል 
ነበር ፍርድ ቤቱ ምላሽ የሰጠው፡፡ የስር ፍርድ 
ቤት (የአራዳ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት) ውሳኔ 
እንዲፀናና በዛው ዋስትና እንድወጣ ነበር ከፍተኛ 
ፍርድ ቤቱብይን የሰጠው፡፡ 
የተካሄዱት እስሮች ተቀናቃኝ ናቸው የሚባሉ 
የፖለቲካ አመራሮች የታሰሩበትነው፡፡ይህ ደግሞ 
ለውጡ እንደተቀለበሰ ማሳያነው የሚሉ አሉ፡
፡ በሌላ በኩል ደግሞ ለውጡ ላይ አደጋ ተደቀነ 
እንጂ አልተቀለበሰም የሚሉ አሉ፡፡ እርስዎስ ምን 
ይላሉ?
ከራሳቸው ተቋማት (ከመንግሥት ተቋማት) 
ለውጡ ላይ አደጋ ሊጋረጥ ይችላል ብዬ ነው 
የማስበው፡፡ በምሳሌ ለማስረዳት ፖሊስ ያለበቂ 
ምክንያትና ማስረጃ እኔን በቁጥጥር ሥር አዋለኝ፡
፡ አካባቢዬ ላይም ሆነ በዙሪያዬ በርካታ ሰዎች 
አሉ፡፡ እኔ ተፈጥሯል በተባለው ሁከት ላይ 
እጄ እንደሌለበት ያውቃሉ፡፡ እንደ ፖሊስ ያለ 
ተቋም ያለ ማስረጃ እኔን ሲያስር ለመንግሥት 
ምን ምስል ነው የሚሰጠው?መንግሥትን 
አይጎዳውም?መጪው የምርጫ ጊዜ ነው፡
፡ አንድ ድምፅም ዋጋ አለው፤ ይጎዳልም፡፡ 
በአካባቢዬ ላይ ያለው ሰው ይህንን ታዝቧል። 
ለመንግሥት የሚኖረው እይታ ምንድነው 
የሚሆነው?መንግሥት እንዴት ይህንን እንኳ 
ማሰብ ያቅተዋል?የምናደርገው ነገር ለመንግሥት 
ይጠቅማል ወይስ ይጎዳል?ኅብረተሰቡስ ምን 
ይለናል?የሚለውን ማየት መቻል አለባቸው፡
፡ ለውጡ ላይ አደጋ ከተጋረጠም የሚጋረጠው 
ራሳቸው በሚፈፅሙት ተግባር ነው፡፡
ለጊዜዎት በጣም አመሰግናለሁ!
እኔም አመሰግናለሁ!

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ)ያደራጃቸው 
በመላ ኢትዮጵያ የሚገኙ ከ400 
በላይ የሚጠጉ የምርጫ ወረዳ 

መዋቅሮች ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ 
ያከናወኑትን እንቅስቃሴ ለመከታተል 
ይረዳ ዘንድ የፋይናንስ ሪፖርቶቻቸውን 
እስከ ነሐሴ 15 ቀን 2012ዓ.ም ድረስ 
እንዲያቀርቡ መጠየቁን የፓርቲው 
የበጀትና የፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ ለዜጎች 
መድረክ ገለፀ፡፡
	 በአሁኑ ወቅት ከ220 በላይ 
የምርጫ ወረዳዎች የፓርቲው መመሪያ 
በሚመፈቅደው መሰረት ከኢትዮጵያ 
ንግድ ባንክ አካውንት በመክፈት 
እንቅስቃሴን እያደረጉ ይገኛሉ ያለው 
ቋሚ ኮሚቴው ወጥ በሆነ የፋይናንስ 
መመሪያ እና ደንብ መመራት ወደ 
ላቀ የፋይናንስ አሠራር የሚወስደን 
በመሆኑ የምርጫ ወረዳዎችን 
የፋይናንስ እንቅስቃሴዎች ከስር ከስር 
በመከታተል አሠራራቸውን ለማዘመን 
ታስቧልም ብሏል ቋሚ ኮሚቴው ፡፡
አያይዞም ወረዳዎች ራሳቸውን ችለው 
የባንክ አካውንት በመክፈት እና 
የፋይናንስ አቅማቸውን በማጎልበት 
እንቅስስቃሴ እያደረጉ ይገኛል በአንፃሩ 
በደካማ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚገኙ 
ወረዳዎች በመለየት ልዩ ድጋፍና 
ክትትል በማድረግ የምርጫ ወረዳዎቹ 
የተመጣጠነ እንቅስቃሴ እንዲያራምዱ 
ለማገዝም ያለመ በመሆኑ ወረዳዎች 
ሪፖርቶቻቸውን እስከ ነሐሴ 15 ቀን 2012 
ዓ.ም ድረስ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል 
በማለት ለዜጎች መድረክ ገልጸዋል፡፡

የምርጫ ወረዳዎች 
የፋይናንስ 

ሪፖረታቸውን 
እንዲያቀርቡ 

ተጠየቁ
ነሐሴ 2 ቀን 2012ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

ፖሊስ የሕግ 
የ በ ላ ይ ነ ት ን 
ለማስከበር ቀድሞ 
የሕግ የበላይነትን 

እራሱ ሊያከብር ይገባል ሲል 
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) አስታወቀ፡፡ 
ፓርቲው ይህን ያለው ነሐሴ 
01 ቀን 2012 ዓ.ም በማኅበራዊ 
ትስስር ገፁ ባሰራጨው መግለጫ 
ላይ ነው፡፡ የሕግ የበላይነትን 
ማስከበር ለዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ግንባታ፤የዜጎችን ደህንነት 
ለማስጠበቅ እና የሀገር አንድነትን 
ለማረጋገጥ ዋነኛው ግብዓት 
ነው ያለው ኢዜማ፣ በዚህ ደረጃ 
የሚሠሩ ተቋሞችን መገንባት 
የረጅም ጊዜ ሥራ እንደሚፈልጉ 
ብረዳም ሕግን ማስከበር 
የሚገባቸው ተቋማት የሕግ 
የበላይነትን የሚሸረሽር ተግባር ላይ ሲሳተፉ 
ተመልክቻለሁ ብሏል፡፡ ይህንን መመልከቱም 
አሳዛኝ ክስተት እንደሆነበት ጠቁሟል፡፡ባለፉት 
ሁለት ዓመታት የክልልም ሆነ የፌደራል 
መንግሥት አስተዳደሮች እንዲሁም የፀጥታ 
እና የፍትህ አካላት ባሳዩት ከፍተኛ የዝግጅትና 
የአፈፃፀም አቅም ውሱንነት ለደረሰው ከፍተኛ 
ጉዳት በግልፅ ይቅርታ ሊጠይቁና አስፈላጊውን 
ካሳ ሊከፍሉ እንደሚገባ ማሳሰቡን ያወሳው 
ኢዜማ፣ መንግሥት የሕግ የበላይነትን ማክበር 
በጣም አስፈላጊው ግን ደግሞ በጣም ትንሹ 
ግዴታው ነው ብሏል፡፡ በሀገሪቷ ያሉ የፍትሕ 
ተቋማትም በተግር የሚፈተኑበት ወቅት አሁን 
ነው ያለው ኢዜማ፣ ፖሊስ በቁጥጥር ስር 
ያዋላቸው ዜጎች የተቀላጠፈ እና እውነተኛ 
ፍትህ የማግኘት ሕገ መንግሥታዊ መብት 
የሚከበርበትን መንገድ በማረጋገጥ ማኅበረሰቡ 
በፍትህ ተቋማት እና ሥርዓቱ ላይ ለረጅም 
ጊዜ ያጣውን ዕምነት መልሶ መገንባት 
የሚጀምሩበት ወቅት መሆን ይገባዋል ብሏል፡፡
ከዚሁ ጋር በተያያዘም ፓርቲው የሥራ 
አስፈፃሚው አባል እና የሙያ ማኅበራት 
ተጠሪው ሂሩት ክፍሌ ከሐምሌ 7 ቀን 2012 
ዓ.ም ጀምሮ ለ22 ቀናት በፓሊስ ቁጥጥር 

ሥር ቆይተው እንደነበር ጠቅሶ ሐምሌ 29 
ቀን በ6000 ብር ዋስ ከእስር እንደተለቀቁና 
ሥራ አስፈፃሚው አባሉ በቁጥጥር ስር 
ከዋሉበት ቀን ጀምሮ «ለምን ታሰሩ?» ወይንም 
«ይፈቱ!» የሚል ጥያቄ ከማቅረብ ይልቅ ጉዳዩን 
በቅርበት ሲከታተል እና ሁሉም ተጠርጣሪዎች 
ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የተፋጠነ 
ፍትህ እንዲያገኙ ሲጠይቅ ቆይቶ እንደነበር 
አውስቷል፡፡
	 ፓሊስ የዜጎችን መብት ለማስከበር 
እና አጥፊዎችን ለመለየት የሚረዳው 
ዜጎችን ከማሰሩ በፊት ከጥርጣሬ በላይ 
በወንጀል መሳተፋቸውን የሚያስረዳ ማስረጃ 
እንዲኖረው የሚያስገድደውን መሰረታዊ 
መርህ ትቶ በሂሩት ክፍሌ ላይ በወንጀል 
ድርጊት ተሳታፊነት ጠርጥሬያቸዋለው በማለት 
ለሁለት ግዜ የምርመራ ጊዜ ጠይቆባቸዋል 
በማለት ፖሊስ መሰረታዊ የሕግ መርህን 
መጣሱን ፓርቲው ገልጿል፡፡ የፖሊስ የሕግ 
ጥሰት በዚህ ብቻ እንደማያበቃ በመግለጫው 
ላይ የጠቀሰው ኢዜማ፣ የፓርቲያቸው ሥራ 
አስፈፃሚ አባል በፍ/ቤት በዋስ እንዲለቀቁ 
ትእዛዝ ከተሰጠ በኋላ የመፈቻ ወረቀቱን 
አልቀበልም በማለት ፖሊስ ሌላ የሕግ ጥሰት 
መፈፀሙን በመግለጫው ላይ አመላክቷል፡

፡ ይህ ድርጊት በምንም ዓይነት 
ተቀባይነት የሌለው እና ሕግን 
አስከብራለው ከሚል ተቋም 
በፍጹም የማይጠበቅ እንዲሁም 
አልፈነዋል ያልነውን የፖሊስ 
እራሱን ከሕግ በላይ አድርጎ 
የመቁጠር ፍጹም የሆነ የማን 
አለብኝነት ትዕቢት አሁንም 
እንዳለ የሚያረጋግጥ ተግባር 
ሆኖ አግኝቼዋለሁ ሲል የፖሊስን 
ድርጊት ኮንኗል፡፡ ድርጊቱም 
ለሕግ ግድ የማይሰጠው አንድ 
ፖሊስ ወይንም ጥቂት ፖሊሰች 
ያደረጉት ሳይሆን እጅግ አሳሳቢ 
የሆነ ተቋማዊ ችግር እንደሆነ 
ተገንዝቤያለሁ ብሏል ፓርቲው
፡፡
	 ፖሊስ የፍርድ ቤት 
ትዕዛዝን ያለመቀበል መደበኛ 
ተግባር እንዳያደርገው ስጋት 

አለኝ ያለው ኢዜማ፤ፖሊሶች በመንገድ ላይ 
ዜጎችን ስብዓዊ እና ዴሞክራሲያዊ መብት 
እንዲሁም ዜጎች ሃሳባቸውን በሚመቻቸው 
መንገድ የመግለፅ መብትን ለማፈን 
የሚያደርጉት እንቅስቃሴ፤ተቋሙ ለለውጥ 
ሩቅ መሆኑን የሚያመላክት ሆኖ አግኝቼዋለሁ 
ብሏል።‹‹መንግሥት ይህን ተቋም በማረም 
ማስተካከያ የማያደርግ ከሆነ የዴሞክራሲ 
ሥርዓት ግንባታ ጅምሮቻችን አደጋ ላይ 
እንደሚወድቁ ሊታወቅ ይገባል›› ሲል ፓርቲው 
ማሳሰቢያውን ሰጥቷል፡፡
	 ፖሊስም በኅብረተሰቡ ዘንድ 
ያለውን አመኔታ መልሶ መገንባት ትልቁ የቤት 
ሥራው መሆኑን የሚገነዘብ እና ቅንጣት ታክል 
የሚያሳስበው ጉዳይ ከሆነ፤ይህንን ድርጊት 
የፈጸሙ አባላቱ ላይ የማያዳግም እርምጃ ወስዶ 
ለሕዝብ ይፋ እንዲያደርግ፣ለሂሩት ክፍሌ 
እና ተመሳሳይ ድርጊት ለፈጸመባቸው ዜጎች 
ሁሉ በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቅ እንዲሁም 
ከእንደዚህ ዓይነት አይን ያወጣ ማን አለብኝነት 
ከአሁን በኋላ እንዲታቀብ ብሏል፡፡

ኢዜማ፣ ፖሊስ የፍርድ ቤት ትዕዛዝን ያለመቀበልን መደበኛ ተግባር 
እንዳያደርገው ስጋት አለኝ ሲል ገለፀ

ነሐሴ 2 ቀን 2012ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)
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የኢዜማ ዓለም አቀፍ የድጋፍ 
ማኅበር እ.ኤ.አ ዲሴምበር 72019 
ከተቋቋመ ጀምሮ በአሜሪካ፣ 
በካናዳ፣ በአፍሪካ፣ በአውሮፓ፣ 

በአውስትራሊያና በመካከለኛው ምስራቅ 
በሚገኙ በሃያ አምስት ከተሞች ላይ አዲስ 
መዋቅር በመዘርጋት የኢዜማን አደረጃጀት፣ 
መመሪያና ደንብ በማስተዋወቅ ማኅበሩ 
ከተመሰረተ ጀምሮ ብዙ ሥራዎችን መሥራት 
መቻላቸውን የኢዜማ አለም አቀፍ የድጋፍ 
ማኅበር ሰብሳቢ ታምራት ወርቁ ለዜጎች 
መድረክ ገለጹ፡፡
	 የኢዜማ የዓለም አቀፍ የድጋፍ 
ማኅበር ከተመሠረተ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ 
በማኅበሩ አባላትና አመራሮች የአባላትን ሙሉ 
መረጃ አሟልቶ መያዝ፣ የአባልነት መዋጮ 
እና ሌሎች ክፍያዎች ሥርዓት እና የግንኙነት 
መድረክ በይነ መረብን መሰረት ያደረገ (Web-
based) ሥርዓት በመጠቀም በዘመናዊ 

መልክ ማደራጀት፤የማኅበሩ አባላት የከተማ፣ 
የክፍለ ዓለም እና የዓለም አቀፍ መዋቅሮች 
በቀላሉ የሚገናኙበት የግንኙነት መስመር 
መዘርጋት፤ለሕዝብ ግንኙነት ሥራ የሚውሉ 
የማኅበራዊ ትስስር ገጾችን ማደራጀት፤ኢዜማ 
ባሰናዳቸው የፖሊሲ ዝግጅቶች ላይ እገዛ 
ማድረግ፤ ለአባላት እና ደጋፊዎች ተከታታይ 
ሥልጠና መስጠት እና የውይይት መድረኮችን 
ማዘጋጀት፤በተጨማሪም ገንዘብ ነክ የሆኑ እና 
ያልሆኑ አጋዥ ቁሳቁሶችን የማሰባሰብ ሥራ 
መሠራቱ ታውቋል፡፡

	 በኢዜማ ዓለም አቀፍ የድጋፍ ማኅበር 
አባላትና ደጋፊዎች ከላይ የተጠቀሱት ሥራዎች 
መሥራት ቢችሉም የሚጠበቀውን ያህል 
ሥራ መሥራት በሚቻልበት ደረጃ መሥራት 
እንዳይቻሉ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የሆነው 
ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰት ምክንያት 
በሀገር ቤት ያለው የኢዜማ እንቅስቃሴ ረገብ 

በማለቱ በማኅበሩ ልዩ ልዩ እንስቃሴዎች ላይ 
ተጽዕኖ ፈጥሯል፡፡ በዚህ ሳቢያ የአባላትን ቁጥር 
ለማሳደግና ተጨማሪ ከተሞች ላይ መዋቅሮች 
ለመዘርጋት የነበረው ሰፊ እቅድ ተስተጓጉሏል
፡፡ 
	 በተጓዳኝም አባላት ዘመናዊ 
የመገናኛ ሥርዓቶችን የመጠቀም ልምድ 
አነስተኛ መሆን በተወሰነም ደረጃ አባላት እና 
ኃላፊዎች ሥራዎችን በታቀደው ጊዜ ማከናወን 
አለመቻላቸው ተግዳሮት እንደሆነባቸው 
በመጠቆም ከሀገር ውጪ ያሉ ትውልደ 
ኢትዮጵያውያን የኢዜማ አባል ለመሆንና 
ማኅበሩን ለማገዝ ለሚፈልጉ ሁሉ int.
ethzema.org ማስፈንጠሪያ በመጠቀም 
እንዲጎበኙ እና የአባልነት ፎርም መሙላት 
እንደሚችሉ ተጨማሪ የእገዛና የመረጃ ገጾች 
ማግኘት እንደሚችሉ የዓለም አቀፍ ካውንስል 
ሰብሳቢው ታምራት ወርቁ ገልጸዋል፡፡

በኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) የአዲስ አበባ 
ከተማ የምርጫ ወረዳ 19 
አባላትና ደጋፊዎች በቅርቡ 

በሀገራችን ተከስቶ በነበረው የፀጥታ መደፍረስ 
ምክንያት ሕይወታቸውን ላጡ ፤ የአካል 
ጉዳት ለደረሰባቸውና ከመኖሪያ አካባቢያቸው 
ለተሰደዱ ኢትጵያውያን መታሰቢያ የሚሆን 
በወረዳው በተመረጡ ሁለት ቦታዎች የችግኝ 
ተከላ መርሃ ግብር አካሂደዋል፡፡
	 የምርጫ ወረዳው አባላትና 
አመራሮች እንዲሁም ደጋፊዎች ለችግኝ ተከላ 
ተለይተው በተሰጡት ቦታዎች በንፋስ ስልክ 

ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሳሪስ አካባቢ በተለምዶ 
ካባ በሚባለው አካባቢ እና በላፍቶ ተራራ 
ላይ ከጠዋቱ 2፡00 ጀምሮ በመገኘት ከ400 
በላይ ችግኞችን የተከሉ ሲሆን የዛሬው የችግኝ 
መትከል መርሃ ግብር ዓለማችንን እያስጨነቃት 
የሚገኘው የተፈጥሮ ሀብት መመናመን እና 
የሙቀት መጨመርን ለመግታት ሀገራት 
በተናጥል ሊያከናውኗቸው ከሚገቡ መርሀ 
ግብሮች አንዱ የሆነው የአረንጓዴ ልማት 
መርህን ታሳቢ ያደረገ ቢሆንም ወረዳው 
በዋናነት የዘንድሮውን አረንጓዴ ልማት በቅርቡ 
በሀገራችን ተከስቶ በነበረው የፀጥታ መደፍረስ 
ምክንያት ሕይወታቸውን ላጡ፤ የአካል ጉዳት 

ለደረሰባቸውና ከመኖሪያ አካባቢያቸው 
ያፈሩትን ሀብት እና ንብረታቸውን ጥለው 
ለተሰደዱ ኢትጵያውያን ሁሉ መታሰቢያ ይሆን 
ዘንድ ያለመ ነው ሲሉ የችግኝ ተከላ መርሃ 
ግብሩን ያሰተባበሩት የኢዜማ ምርጫ ወረዳ 
19 ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኢዮብ ገብረ ስላሴ 
ለዜጎች መድረክ ገልጸዋል፡፡
	 በቅርቡ የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳን 
ግድያ ተከትሎ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች 
በተፈጠረው የፀጥታ ችግር ርዕሰ መዲናዋ 
እና አዲስ አበባን ጨምሮ በበርካታ የሀገሪቱ 
አካባቢዎች በሰው ሕይወትና ንብረት ላይ 
ከፍተኛ ውድመት መድረሱ አይዘነጋም፡፡

የኢዜማ የአዲስ አበባ ምርጫ ወረዳ 19 አባላት ሰሞኑን በሀገራችን 
በተፈጠረው የፀጥታ መደፍረስ ችግር ምክንያት ህይወታቸውን ላጡ 

ኢትዮጵያውያን የመታሰቢያ ችግኝ ተከሉ
ነሐሴ 2 ቀን 2012ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የኢዜማ ዓለም አቀፍ የድጋፍ ማኅበር ኮሮና ቫይረስ ሥራ 
እንዳስተጓጎለበት አስታወቀ

ነሐሴ 2 ቀን 2012ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)
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