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በሰብዓዊ መብት ጥሰት ድራማ ሀገርን የማጠልሸት ዘመቻ                                                              

                                                          ፈለቀ ማሩ 1/5/2013 

ነገር በምሳሌ ተደማጭ ነው። ልክ ጠጅ በብርሌ እንደሚያምረው፣ እንደሚጣፍጠው ሁሉ፡፡ 

እናም ወጌን በሩቅ ምሥራቅ ሰዎች ብሂል አሟሸሁ— “የምትለውን እንዳልሰማህ ሥራህ 

ይጮህብናል” ይላሉ ታታሪዎቹ ጃፓናዊያን፡፡ እንዲያ የሚሉት ምግባር ከምላስ፤ ተግባርም ከቃል 

መብለጡን፤ መስማት ሳይሆን ማየት የሚያሳምን መሆኑን ለማመላከት ነው፡፡ 

ለዚህ ጽሑፍ መነሻ የሆኑኝ ማዳም አና ጎሜዝና ሰሞነኛ “ወዳጆቻቸው” ግን የብሂሉን 

ነባራዊ ትርጓሜ የተረዱ አይመስለኝም። ወይም ለመረዳት የተዘጋጀ ልቦና፣ ለእውነት የሚሞግት 

ህሊና የላቸውም፡፡ አውቆ የተኛ ቢጠሩት አይሰማ የለ፡፡ አዎ! ነገራቸው እንዲያ ነው። 

 አውቀው በድፍረት ይሁን፤ አሊያም ሳያውቁ በስህተት እርግጠኛ ባልሆንም በተጨባጭ 

የምናስተውለውን ሃቅ በወሬ ጋጋታ ሊያስክዱን ቆርጠው፤ ምለው ተገዝተው የተነሱ ይመስለኛል። 

ነፍሱን ይማረውና ድንገት ብቅ ብሎ በፀረ-ህገ-መንግስታዊ ተግባሩ ወዲያው እንዳልነበረ የሆነው 

የቅንጅት አድናቂዋ ወይዘሮ “ሃና ጎበዜ” (ይቅርታ ወይዘሮ አና ጎሜዝ ለማለት ነው) የተባሉ 

የትናንት የኢትዮጵያ ምርጫ ኢ-ፍትሃዊ ታዛቢና የዛሬው የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ አባል። 

እኚሁ ምዕራብ አውሮጳ ተቀምጠው የሚጨነቁልን ሥራ አጥ ወይዘሮ ታዲያ ሰሞኑን 

የሆዳቸውን በሆዳቸው ቋጥረው፤ ያኔ ያልተሳካላቸውን ኢትዮጵያን የጥፋት ቤተ-ተውኔት፤ 

ኢትዮጵያዊያንን ደግሞ የ‘ትራጀዲ’ ድራማቸው ተዋናይ ለማድረግ ዳግም መታተር ጀምረዋል-

አገርሽቶባቸው፡፡  

በምርጫ 97 ወቅት የዶክተር ነገደ ጎበዜ እህት ሆነው ሲሰሩ የነበሩትና ዛሬም  በኢትዮጵያ 

ፖለቲካ እንደ እርጎ ዝንብ ጥልቅ ብዬ ካልገባሁ ሞቼ እገኛለሁ የሚሉትና እኔም በቅፅል ስማቸው 

“ሃና ጎበዜ” እያልኩ የምጠራቸው አኚህ ወይዘሮ፤ እንደ ሜዳ ውኃ ወደመሩት የሚፈስ ግልብ 

ትውልድ ባለማግኘታቸው ድብቅ አጀንዳቸው የጠል ደመና ሆኖ መቅረቱ ይታወሳል።  እልቂትን 

ሲሰብኩ ነበሩና፡፡ 

ሰሞነኛው በሴትየዋ ፊት አውራሪነት ተረቅቆና ተቀነባብሮ የተደመጠው የጥፋት ቃል 

ተውኔትም የዚያው የተጠናቀቀው ረጅም ስሜት ወለድ አጀንዳቸው ቅጥያ ነው። ለዚያውም 

ያልተወራረደና ያደረ የፖለቲካ  ሂሳባቸው ፡፡ ያው የሠለጠነ ሰይጣን ሳያቄስስ አይምርም አይደል፤ 

አዎ! ዳግም ወደ ኢትዮጵያ መልሷቸዋል፡፡ 
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በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት፣ ከእስክንድር ነጋ ጎን እንደቆሙ ምንም ሳያቅማሙ 

በአደባባይ በተመጻደቁበት በሰሞነኛው ፀረ-ኢትዮጵያዊ አቋማቸው የተስተዋለው የሴትየዋ ነገረ 

ሥራ ፈገግ የሚያሰኝ ይመስላል፡፡ “አንድነት ኃይል ነው” ብለው ነው መሰል ግለሰቡን ከእሥር 

ለማስፈታት ተደራጅተው ነው ብቅ ያሉት፡፡ የአውሮጳ ህብረት ፓርላማ አባላትንም ከጎናቸው 

አሰልፈዋል፤ ወይም አሰልፌያለሁ ብለዋል፡፡ በእርግጥ ይህኛው አባባላቸው ደጅ መጥናት ይሁን 

ማስፈራራት ግልጽ አይደለም፡፡ 

በሴትየዋ አምሳልነት ተረቅቆና ተደራጅቶ ለጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማሪያም ደሳለኝ 

የተላከው ደብዳቤ ያለአንዳች ቅድመ-ሁኔታ እስክንድር ነጋ ከእሥር እንዲፈታ የሚያስገድድ ነው። 

“ያለአንዳች ቅድመ-ሁኔታ” በምትል ቀጭን ማስፈራሪያ ታጅቦ ሳለ መቼም ምልጃ አይባልም-

ማስፈራራት እንጂ፡፡ አዎና! ምልጃም ቢሆን፤ አስታራቂነትም ቢሆን የራሱ ደንብና ሥርዓት 

አለውና የሴትዬዋ ደብዳቤ ስውር በትር ይመስለኛል-በሀገር ላይ የተሰነዘረ፡፡ 

የአና ጎሜዝ ማስፈራሪያ (የሚፈራ ካለ) ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግለሰቡን በብርሃን ፍጥነት 

እንዲፈቱ በመጠየቅ ብቻ የሚያበቃ አይደለም፡፡ አሹሙር ቢጤም ታክሎበታል፡፡ ጠቅላይ 

ሚኒስትሩ የተቀዳጁትን ሀገር የመምራት ዕድል ተጠቅመው እስክንድር ነጋን እንዲፈቱ ሲል 

ያሸሙራል፡፡ ምንትስ እና ምንትሴ ያሻውን ይናገራል አይደል የሚባለው። አዎ! የሚሉትን ዝም 

ብሎ ማድመጥ እንጂ ከቶ ሌላ ምን ይባላል፡፡ 

በመሠረቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ፤ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ሹመት 

ያገኙት ዕድለኛ ስለሆኑ አይደለም፡፡ ቦታውን የሰጣቸው ህገ-መንግሥቱና ህገ-መንግሥታዊ ስርዓቱ 

ብሎም ብቃት ላይ በተመሰረተ መተካካት የሚያምነው ኢህአዴግ ብቻ ነው፡፡ የሴትየዋ 

ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊያን ያላቸው ንቀት ከዚህ ይጀምራል— ህገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱንና 

ገዥውን ፓርቲ ከማጣጣል፡፡ 

በእርግጥ አና ጎሜዝም ይሁኑ የእንስቲቱ የጥፋት ተከታዮች በሰብአዊ መብት ጥሰት ሰበብ 

ተጠልለው፤ የኢትዮጵያን በጎ ገጽታ በአሉባልታ ጭቃ ለመቀባት እስክንድር ነጋን እንደ ምክንያት 

ማንሳታቸው ሃቅን ዘንግተውት አይመስለኝም። አይመስለኝም ብቻ ሳይሆን አይደለምም፡፡ 

እውነትን ለመናገር የሞራል ብቃቱ ባይኖራቸውም፤ ቢያንስ በልቦናቸው ይገነዘቡታል፡፡ ለሰናይ 

ምግባር በተቋቋመው በክቡሩ ሰብአዊ መብት ስም እየነገዱ እንደሆነ ያውቃሉ፤ እውነት እንደ 

ትናንቱ ከእርሳቸው ጋር አይደለችምና፡፡ 

የአና ጎሜዝ ወዳጅ የሆኑት ጀርመናዊው ግራፍ ላምብስደርፍም በበኩላቸው፤ ምክር ወይም 

ሽሙጥ ቢጤ ጣል አድርገዋል፤ ለጠቅላይ ሚኒሰትራችን፡፡ እንደ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባዩ 
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የአውሮጳ ህብረት አባል ገራገር አስተያየት ከሆነ፤ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ 

የሀገራችንን ዕድገት ለማፋጠን ግልጽ ፖለቲካ ማካሄድ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ግልጽ ፖለቲካ ሲሉ 

ወንጀለኞችን መፍታት መሆኑ ነው፡፡ ጉድ በል ጎንደር አትሉም፡፡ 

    በእርግጥ ሰውዬው እንደዚያ እንዳሰቡ ገመትኩ እንጂ ምን ለማለት እንደፈለጉ በቅጡ 

አልገባኝም፡፡ እርሳቸውም ምን ለማለት እንደፈለጉ የተረዱ አይመስለኝም፡፡ አዎ! ወንጀለኞችን 

መልቀቅ ከልማት ቀጣይነት ጋር ማስተሳሰር አለማወቅ እንጂ ከቶስ ምን ሊባል ይችላል፡፡ 

እንዲያው ሆዴ ሲጠረጥር ግን በርሊን ተቀምጠው ቀይ ወይን እየተጎነጩ ኢትዮጵያን ባሰቡ ጊዜ 

ይመስለኛል— እንዲህ ያለች የነብይነት ብልጭታን ያስተዋሉት፡፡ አስተውለውም ምክር መሰል 

ሀገርን የመድፈር ጦማር የላኩልን፤ የላኩብን፡፡  

ምን መሰላቸሁ!?—ነገሩ ወዲህ ነው፡፡ ነገሩ አውቆ የመተኛት ወይም የመገለጽ (revealation) 

ጣጣ አይደለም፡፡ ይልቁንም የወይዘሮዋም ይሁን አሳስተዋቸውም ይሁን ተሳስተው በመደራጀት 

በእስክንድር ነጋ ስም፤ ከፍ ሲልም በሰብአዊ መብት ጥሰት ሽፋን ተከልልው የሚያራግቡት 

የራሳቸውን ድብቅ አጀንዳ፤ የፖለቲካ ንግድ ለማጧጧፍ የሚያመቻቸው ምቹ መደላድል 

ለመፍጠር ነው፡፡ 

ታዲያ እንዲሀ ያለ ድምዳሜ ለመቀመር የፖለቲካ ተንታኝነትን አይጠይቅም፡፡ ነብይ 

መሆንም አያሻም፡፡ የወይዘሮዋን የትላንት አጀንዳ፣ አመጣጣቸውንና ማንነታቸውን መግልጡ ብቻ 

በቂ ይመስለኛል፡፡ 

ሁላችንም እንደምናስታውሰው አና ጎሜዝ ከዓመታት በፊት ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርት ነኝ 

ባዮቹ የቅንጅት አመራሮች ጋር በህቡዕ ተደራጅተው ኢትዮጵያን ለማመስ ሲወጡና ሲወርዱ 

ዕድሉን ባለማግኘታቸው ተስፋ ቆርጠው ለዓመታት የኖሩ ሴት ናቸው፡፡ ከዶክተር ተብዬው ብርሃኑ 

ነጋ ጋር በፀረ-ሰላም አፍቃሪነት ተግባር ዛሬም ድረስ “እፍ” ብለውና ባህር ማዶ ተቀምጠው ጥፋትን 

የሚዶልቱ ፍጡር፡፡ 

ሃቅ፣ ተጨባጭና በራሱ የሚቆም በመሆኑ የሚሰብኩት አይደለምና የሴትየዋንና በሰብአዊ 

መብት ጥሰት ስም እየነገዱ ያሉ የባህር ማዶ የጥፋት ኃይሎችን ባህሪና ምግባር ለማስረዳት 

መሞከር ጊዜ ማባከን ቢሆንም፤ አንዳንድ ጊዜ ወግ ደግ ነውና ካነሳነው አይቀር እንጨዋወት፡፡ 

ወይዘሮዋ አና ጎሜዘ ከያኔዎቹ የነውጥ ፊት አውራሪዎች ጋር ቆርበውና በህቡዕ የፖለቲካ 

ድርጅት አቋቁመው ላይ ታች ሲሉ የነበሩት  ለእኛ  በኢትዮጵያዊያን አስበው፣ የሚያስጨንቅ፤ 

የሚያሳስብ  አጀንዳ ኖሮአቸው እንዳልነበር፤ እንዳይደለምም ግልጽ ነው፡፡ ኧረ በፍጹም፡፡ እንዲህ 
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የደከሙት፤ ዳግምም አጀንዳቸውን ማቀጣጠል የጀመሩት ጡት ስለ ተጣቡንና አሊያም አክስታችን 

ስለሆኑ አይደለም፡፡ 

ሃቁን መካድ፤ እውነትን መደፍጠጥ ከሌለብን አና ጎሜዘም ይሁኑ ሽሪኮቻቸው በሰብእዊ 

ጥሰት ስም የሀገራችንን ገጽታ በማጠልሸት በዓለም-አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ያለንን ተቀባይነት ዜሮ 

ማጠጣት ነው፡፡ ድምር ውጤቱ ደግሞ አንድና አንድ ነው፡፡ ከልማት አጋሮቻችን ጋር ያለንን በጎ 

ግንኙነት በማበላሸት የድጋፍ ምንጩን ማድረቅ፣ ከዚያም የእነሱን ርዕዮተ-ዓለም ያለምንም 

መሸራረፍ የሚተገብር፤ ሲልኩት ወዴት፣ ሲጠሩት አቤት የሚልና ባሻቸው ጊዜ ደግሞ ጆሮውን 

ይዘው ከሥልጣን የሚያባርሩት ተላላኪ የፖለቲካ ሥርዓት ማቋቋም፡፡ 

 ይህ አባባል የዚህ ጽሑፍ አቅራቢው ፍብረካ ሳይሆን የነባራዊው ዓለም ነጸብራቅ ነው፡፡ 

የአክራሪ ኒዮ-ሊበራሊዝምን አሮጌ የፖለቲካ- ኢኮኖሚ ሥርዓት በመዘርጋት እምቅ ሀብታችንን 

በጠራራ ፀሐይ መመዘበር፤ በቃ ይኼው ነው! 

እርግጥም አይነኬ መሳዩ ሃቅ ይህ ነው፡፡ “ሃና ጎበዜ” እየተጉለት ያለው ድብቅ አጀንዳ ይህ 

ነው፡፡ “ፍሪደም ናው”፣ ኢንተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕና ሌሎች የባህር ማዶ የሰብዓዊ መብት 

ተጠላዮችም ለእነ እስክንድር ነጋ ነገረ ፈጅ፤ ተሟጋች መስለው የቀረቡት የሆዳቸውን በሆዳቸው 

ይዘው ነው— ከእነርሱ ውጭ በራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገሮች ህዝቦችን ግብር 

የሚያሰፍር የጉልት ሥርዓት ለመዘርጋት፡፡ 

እንደሚታወቀው ህዝብን መናቅ ዕብሪተኝነት ነው፡፡ በእርግጥ እንደዚህ ዓይነቱ ጣልቃ 

ገብነት የቅርብ ጊዜ ክስተት አይደለም፡፡ የሶሻሊዝምን ርዕዮተ-ዓለምን መዳከም ተከትሎ 

ያቆጠቆጠውና ለበርካታ የሩቅ ምሥራቅ እንዲሁም የላቲን አሜሪካ ሀገራት ውድቀት ምክንያት 

የሆነውና በዚህ ዘመን ተቀባይነት ያጣው የኒዮ-ሊበራሊዝም ዳፋ ነው፡፡   

ይህ የፖለቲካል- ኢኮኖሚ የበለጸጉት ሀገሮች በተፈጥሮ ሀብት የታደሉ ሀገሮችን 

ለመመዝበር ሆን ብለው የቀመሩት ሴራ ነው፤ ዛሬ የተነቃበት አሮጌ ተረት፡፡ ግና በራስ ፀጋዎችና 

አቅሞች በመጠቀም ይህን አድሮ የዋለ ሴራን ከተጨባጭ ሁኔታ አኳያ መመከት ያስፈልጋል። 

በሌላ ሀገር የሚሰራ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ከሌላኛው የፖለቲካ ቀመር ጋር ፈፅሞ የሚሄድ 

አይደለምና።   

አዎ! ነገሩ የአክራሪ ኒዮ-ሊበራል አስከፊ የተፅዕኖ አካሄዶችን በብልሃት የማለፍና ያለማለፍ 

ጉዳይ ነው፡፡ እርግጥ ክስተቱ የነባራዊው ዓለም ገጽታ መሆኑ አያከራክርም፡፡ አንዳንድ ሀገራት 

በተለይም እንደ ቻይና፣ ህንድ የመሳሰሉት ሀገሮች ርዕዮተ-ዓለሙ የሚያደርስባቸውን ጫና 
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ተቋቁመው ለዛሬ ገናናነታቸው መብቃታቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ በርካታዎቹ ደግሞ 

አሻንጉሊትነትን አሜን ብለው በመቀበል እምቅ ሀብታቸውን ማዘረፋቸውን እንዲሁ፡፡ 

እርግጥ ዛሬ ዛሬ ላይ ይህን የፖለቲካል ኢኮኖሚው ጫና ተቋቁመው ለህዝባቸውና 

ለአውዳቸው የሚበጅ አማራጭ ቀርጸው ፈርጀ- ብዙ፤ የማይካድ የልማት፣ የሠላም፣ የዴሞክራሲና 

የመልካም አስተዳደር ትሩፋቶችን ያሰፈኑና በማስፈን ላይ የመገኙ ሀገራት አሉ። እናም እነዚህ 

ሀገራት ከነባራዊ ሃቃቸው ተነስተው በመታታራቸውና በአልታዘዝ ባይነታቸው ከተወቀሱት፣ 

ከተብጠለጠሉት ሀገሮች አንዷ የእኛዋ ኢትዮጵያ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነች፡፡ 

ስለ እኛ ከእኛ ወዲያ ማንም አያውቅልንም ብለን መጓዛችን፤ በጉዟችንም ስኬታማ መሆን 

መቻላችን ነው፤ ወይዘሮዋንና ሽሪካቸውን ቡድን በኢትዮጵያ ስም የማጥፋት ዘመቻ ወሬ (ሥራ 

እንጂ ወሬ ስምን አያጠፋውም) ለማቀጣጣል የተነሱት— በሰብአዊ ጥሰት ስም፡፡ 

ሴትዬዋ ጋዜጠኛ ለሚሉት እስከንድ ነጋ ሽንጣቸውን ገትረው እየሞገቱ ነው፡፡ ሃሳብን 

የመግለጽ መብቱ ታፍኖበታል የሚለውን ሀረግ በመምዘዝ፡፡ በመሠረቱ ግን እስክንድር ነጋ 

ሴትዬዋ እንደሚሉት ጋዜጠኛም  ብሎገርም (ባለ ጦማር) አይደለም፤ በብዕር ስም የሚነግድ ድብቅ 

አጀንዳ ያለው ፖለቲከኛ እንጂ፡፡ 

እስክንድር ነጋ ወንጀለኛ ነው እያልኩ አይደለም፡፡ ይህ የፍትህ ሥርዓቱ፤ የዳኞች ኃላፊነት 

በመሆኑ በማያገባኝ ጉዳይ እጄን ከትቼ ልደነጉር የሚቃጣኝ ቀበጥ አይደለሁም፡፡ ግለሰቡን 

የሚያድነውም፣ የሚፈርድለትም የሚፈርድበትም ሥራው መሆኑን እረዳለሁ፡፡ 

ግና አንድ ሁላችንንም የሚያግባባን፣ ተሸፋፍኖ መታለፍ የሌለበት ሃቅ አለ፡፡ እነ ወይዘሮ 

“ሃና ጎበዜ” እንደሚሉት እስክንድር ነጋ ጋዜጠኛም ይሁን ጋሬጠኛ፤ ቢያሻው ባለ ጦማር ይሁን ባለ 

ጦር አሊያም አምደኛ ወይም ፖለቲከኛ፤ ሰው እስከሆነ ድረስ ሊያጠፋ፣ ሊሳሳት ይችላል፡፡ መላዕክ 

ባለመሆኑም ከእንከን የጸዳ አድርጎ ከሰማይ ጥግ መስቀሉ ግለሰቡንም ሴትዬዋንም ይጎዳል፡፡ 

ምናልባት ሚጢጢዬ ነብይነትን ተቀብተው ካልሆነ በስተቀር፤ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ወንጀለኛ ስለ 

አለመሆኑ በአደባባይ መመስከር የሚያስተዛዝብ ይመስለኛል፡፡ 

ደግሞ የግለሰቡን የብዕር (የብር ቢባል ይቀላል) ትሩፋቶች የምናውቀው እኛ እንጂ ወይዘሮ 

“ሃና ጎበዜ” አይደሉም፡፡ ከምግባር የደመቀ የስብዕና መለኪያ ሚዛን የለምና በግለሰቡ የህትመት 

ውጤቶች ስለ ሰውዬው ማንነት ቢያንስ መገመት ይቻላል፡፡ ይሁን እንጂ እኔ ወደ አልተገባ 

ድምዳሜ ማምራት አልፈልግም፡፡ መጠርጠር ግን ተገቢነት አለው፡፡ 
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እናም በዚህ የነባራዊው ዓለም እውነታ ከተግባባን ዘንዳ፤ ወይዘሮዋና ተሳስተውም ይሁን 

አሳስተዋቸው የግለሰቡን ብጽዕና ባደባባይ ለመመስከር የተጣደፉት አንዳንድ የህብረቱ አባላት ነገረ 

ሥራ የሚያሳፍርም የሚያስተዛዝብም ይመስለኛል፡፡ 

እናም ግለሰቡን ከአማልክቶች እንደ አንዱ ብፁዕ፤ ቅን አስተዋይ፣ ሀገር ወዳድ አድርጎ 

ለመመጻደቅ መሞከር ከንቱ ብልጣ ብልጥነት ነው— የማያዋጣ ብልሃት፡፡ የተገኘችውን አጋጣሚ 

በመጠቀም የሀገራችንን ገጽታ ማጠልሸትና የራስን ንግድ ለማሳለጥና የመቋመጥ አባዜ ነው፡፡ 

የሴትዬዋን ማንነት ይበልጥ ያስተዋውቅልኝ ከሆነ ከዓመታት በፊት በጎረቤት ኬንያ 

የተፈጸመውን አንድ አብነት ልጥቀስ፡፡ ሴትዬዋ በናይሮቢም አንድ “የአጀንዳዬ ቄሳር”  ላሉት 

ግለሰብ ሽንጣቸውን ገትረው ተሟግተዋል፡፡ የኋላ ኋላ የገጠማቸው ግን ቅሌት ነበር፡፡ እሳቸው 

በንጽህናው ባደባባይ የመሰከሩለትን ግለሰብ ሴትዬዋ በቅጥፈት በመጥቀስ ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል- 

በድረ-ገጽ ጦማሩ (ብሎጉ) አማካኝነት።  

ታዲያ ወይዘሮዋ “የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም” እንዲሉ ነፍጥ ልበለው ደብዳቤ በመላክ 

በቀጭን ትዕዛዝ ቢጤ እስክንድር ነጋን ለማስፈታት ዘመቻ መጀመራቸው ያው የተለመደው 

ምግባራቸው ነው፤ ቀጣዩ ድራማቸው፡፡ 

በመሠረቱ መንግሥት ሥርዓት የማስያዝ፣ ደንብ የማስከበር ህገ-መንግሥቱን የመጠበቅና 

የማስጠበቅ መብት አለው፡፡ መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታም አለበት፡፡ ሀገሪቱን በኃይል ለመናድ 

ነውጥ ለማቀጣጣል “እንደ ሰሜን አፍሪካ ተነሱ” እያሉ የሚዘፍኑ የጥፋት አቀንቃኞችን ለፍትህ 

ማቅረቡ በዚህ ፀሐፊ እምነት ቢያስወድሰው እንጂ የሚያስወቅሰው አይደለም፡፡ 

እናም መንግስት ግለሰቡ ህግና ሥርዓትን በመተላለፍ ሀገሪቱን ለአደጋ የሚያጋልጥ ወንጀል 

ሲፈጽም ጠርጥሮ እንደደረሰበት ጠቅሶ፤ ተጨባጭ ማስረጃ እንዳለው አክሎ ግልፆ ለህግ 

አቀረበው፡፡ ይህ አዲስ ነገር አይደለም፡፡ ሁሉም ሀገር የሚሰራበት አካሄድ ነው። ማንም ይሁን ማን 

በወንጀል እስከተጠረጠረ ድረስ በሀግ ጥላ ስር ይውላል፡፡ ታዲያ ሴትዬዋ ጉዳዩ ለምን 

እንዳብከነከናቸው ሊገባኝ አልቻለም፡፡ 

በነገራችን ላይ ጭልጥ ብዬ ለመንግሥት ሽንጤን ገትሬ ልሟገት አይደለም፡፡ ያም 

ለማድረግ መብቱ ቢኖረኝም አቅሙ የለኝም፡፡ ትዝብቴን መሰንዘር ግን መብቴ ነው፡፡ እናም 

መንግሥትም ቢሆን የሰው ስብስብ በመሆኑ በፍጹም እንደማያጠፋ አድርጌ ባልመጻደቅም፤ 

የመንግሥትን ሥራ ከሰብአዊ ጥሰት ጋር የሚያስተሳስረው አንዳችም አሳማኝ ምክንያት መምዘዝ 

ግን አይቻልም— እኔ እስከሚገባኝ ድረስ፡፡ 
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እናም ወይዘሮዋ ዛሬ ዓይኑ የሚያየውን (የሚያስተውለውን) እንጂ የሚሰማውን ወይም 

የሚደሰኮረውን አሉባልታ ተከትሎ ገደል የሚገባ ትውልድ አለመኖሩን ማወቅ ያለባቸው 

ይመስለኛል፡፡ ለነገሩ ተግባራቸው ሁሉ ለጥፋት የመነሳሳት ዘመቻ በመሆኑ ህዝብን የመናቅ 

አባዜያቸው ነገም ቢሆን ይቀራል ብሎ ማሰብ አይቻልም፡፡ 

እኛ የሚበጀንን እናውቃለን፡፡ የሚያሳምነን የሚነገረን ሳይሆን የምናስተውለውን ነው፡፡ 

የምናስተውለው ደግሞ ሴትዬዋ የሚያራግቡት አይነት በሬ ወለደ የህግ ጣልቃ ገብነት ተረትን 

አይደለም፡፡ ተቃራኒውን ነው፡፡ ይኸውም ከእኛ ኢትዮጵያውያን ሳይሆን ለወትሮው በሰብአዊ 

መብት ስም ከተደራጁ ተቋማት በሚደርሳቸው ሪፖርት ብቻ ተንተርሰው የልማታችን አጋር 

ተቋማት ፊታቸውን እንዲያዞሩብን ለማድረግ እያሴሩብን መሆኑን ነው፡፡ ግና ዛሬ ላይ ይህ ታሪክ 

ተቀይሯል፡፡ 

ይሁንና ወይዘሮ “ሃና ጎበዜ” እና መሰሎቻቸው የቱንም ያህል ገጽታችንን ለመጠልሸት 

ቢተጉም ሰሚ ጆሮ አያገኙም፡፡ ይህ የሆነው ያለምክንያት አይደለም፡፡ ለጋሽ ሀገራትንና 

ተቋማትንም ማሳምን የቻለ አማላይ ልማትና ዕድገት ማስመዝገባችን፣ ነገ የተሻለ ህዝብና ሀገር 

እንደምንሆን ጠቋሚ ምልክቶችን ሰርተን በማሳየታችን ነው፡፡ 

በቅርቡ የሀገራችንን የልማት፣ የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ሥርዓት ግንባታ የበለጠ 

ለማጠናከር ያስችለን ዘንድ፤ የአፍሪካ ልማት ባንክ፣ የአውሮጳ ህብረት፣ የዓለም ባንክና እጅግ 

በርካታ ለጋሽ ድርጅቶችና መንግሥታት በቢሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ለልማታችን ድጋፍ 

ማድረጋቸው ሞኞች ስለሆኑ አይደሉም፡፡ አሳዝነናቸውም አይደለም፡፡ ይህን ከፍተኛ ድጋፍ 

ያደረጉትና በማድረግ ላይ የሚገኙት “የነገ ሰውነታችንን” ስላመኑበት ብቻ ነው፡፡ 

እናም በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት፤ በሰብአዊ መብት ጥሰት ስም የራስን ድብቅ የፖለቲካ 

አጀንዳ ለማራመድ መሞከር ያረጀ ያፈጀና በአራዶች አባባል “የተበላ ዕቁብ” ነው፡፡ በሌላ አባባል 

የወይዘሮዋ ክስ ከንቱ ህልም ነው፤ በምንም ተአምር የማያሳምን ማላዘን፡፡ እርሳቸው ከሚነግሩን 

የበለጠ የምናምነው የምናየውን ነውና መቼም ቢሆን እኛም ሆንን ሌሎች በእርሳቸው አሮጌ 

ውትወታ ልንግባባ አንችልም፡፡ ለምን ቢባል፤ ምግባር ከቃል በላይ ስለሆነ። በመጨረሻም 

ወይዘሮዋን እንዲህ ልላቸው እፈልጋለሁ— “ወይዘሮ አና ጎሜዝ ሆይ! የሚሉትን እንዳልሰማዎት፣ 

ሥራዎ ይጮህብናል።” ይህ ብቻም አይደለም—የትናንት ኢ-ፍትሃዊ ማንነታዊ ምግባርዎም 

ያደነቁረኛል። አበቃሁ! 


