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ፍትህና ዓምደኞቹን በጨረፍታ 
 

ዮናስ   3/30/12 
 
በፓርላማው ብቸኛ የተቃዋሚ ፓርቲ ተወካይ የሆኑት የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ ቀኑን 

በማላስታውሰው (ግን ቢያንስ ሁለት ወር እንኳ አይሞላውም) የአዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ 

የፓርቲያቸሁ አመራሮች አለባበስ ከእንግሊዙ ሌበር ፓርቲ የተኮረጀ ነወይ? በሚል ለቀረበላቸው 

ጥያቄ “አሪፍ ከሆነ ከ ኢህአዴግም ቢኮረጅ ችግር የለውም” ማለታቸውን ሳስታውስ እኔም ለዛሬው 

አጀንዳዬ ጥሩ ርዕስ ነው ስል የመረጥኩት ከፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ የኮረጅኩትን ነው፡፡ አንድም 

ፍትህ "አሪፍ" ከሆነ ብኮርጀው ችግር ስለሌለው ሁለትም "እሾህን በሾህ ነው" እንዲሉ የፍትህ ጋዜጣ 

ዋና አዘጋጅ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አማካሪዎች በጨረፍታ እንደጨራረፈው ሁሉ እሱንና ዓምደኞቹን 

በጨረፍታ ማየት ተገቢም ስለሚሆን፡፡ 

 

በርግጥ ተመስገን ደሣለኝ አማካሪዎቹን በጨረፍታ ቢልም ጉዳዬ ነው ብሎ ሲያትት የከረመው 

አማካሪ ያላቸውን ግለሰቦች የግል ጉዳይና ግላዊ ህይወታቸውን ነው፡፡ የጠቅላይ ሚኒስትሩ 

አማካሪዎችም ሆኑ ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት ለህዝቡ የሚጠቅሙትና የሚጠየቁትም 

በተሰጣቸው ሃላፊነት እንጂ በግል ጉዳያቸው አይደለም፡፡ ስለሆነም ባለስልጣናቱ ባጎደሉት 

የሚጠየቁበት በሰሩት የሚመሰገኑበት ሁኔታ እንዲፈጠር መስራት ሙያዊ ግዴታ ቢሆንም በግል 

ጉዳይ ገብቶ መፈትፈት ግን ቢያስጠይቅ እንጂ የተቆርቋሪነት ዋንጫ አያሰጥም፡፡ 

 

ሰለሆነም "ከአሪፍ ይኮረጃል" በሚለው የአቶ ግርማ ሰይፉ መርህ መሰረት የኮረጅኩት ርዕሱን እንጂ 

ፍትፈታውን አይደለም፡፡ ፍትህና ዓምደኞቹን በጨረፍታ ስልም ሥራቸውን እና ሙያውን 

እንዲሁም ከሥራቸው በስተጀርባ ያለውን ሃይልና መሰል ጉዳዮችን ከመፃፍና ከመናገር እንዲሁም 

ከፕሬስ ነፃነት አንፃር ነው፡፡  

 

የአረቡ አለም አብዮት፣ የህዳሴው ግድብና ቦንድ፣ የታክሲ ስምሪት፣ አዲስ የንግድ ምዝገባና የገቢ 

አሰባሰብ ሥርዓት፣ የሊዝ አዋጅ፣ የመሬት ወረራና ኢንቨስትመንት፣ እያለ እያለ የአወልያው ኮሚቴና 

መጂሊሱ፣ የስኳር ፋብሪካና የዋልድባ ገዳም፣ ደሞከዛ የመምህራን የደሞዝ ጭማሪ እና የዙቃላ 

ገዳም፤ነገ ደግሞ ሌላ፤ከዚያም ደግሞ ሌላ…… እያለ ይቀጥላል፡፡ እድሜና ጤና አንዲያም ሲል 

የማዳመጥ ትዕግሥቱን ይስጠን እንጅ እነሱ ምን የማያሰሙን የታደሰ "አዲስ"ነገር ይኖራል ብላችሁ 

ነው፡፡  

 

ተመስገን ደሣለኝ፣ ሃይለመስቀል በሸዋምየለህ፣ አለማየሁ ገላጋይ፣የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ፣ 

ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም፣ አቶ አሰገደ ገብረስላሴ፣ አቤቶክቻው፣እስክንድር ነጋ አንዳንዴም  
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አቶ ቡልቻ ደመቅሳና ሌሎች ፍትህ እና አምደኞቹን በጨረፍታ ለማየት ያነሳሱኝ ርዕሰ ጉዳዮችና 

ፀሃፊዎች ናቸው፡፡ 

 

እዚህችጋ ከአቤቶክቻው ልኮርጅ በቅንፍ (ሌላው ከተመስገን ደሣለኝ የኮረጅኩት ጨረፍታው 

የሚቀጥል ወይም ተከታታይነት ያለው መሆኑን ነው ) ምክንያቱም የፍትህ ዓምደኞች አንድም ብዙ 

መሆናቸውና ርዕሰ ጉዳያችንም ሰፊ በመሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ አዲስ አድማስና ዓምደኞቹንም 

በጨረፍታ ማየት ያስፈለገኝ በመሆኑ ነው፡፡ 

  

በዚሁ መሰረት ዛሬ ጥቅል ጨረፍታ በፍትህ እና ዓምደኞቹ አደርግና ነጠላ ጨረፍታዬን በተከታዩ 

ጽሁፌ እቀጥልበታለሁ፡፡ 

 

ከምርጫ 2002 በፊት የፍትህ ጋዜጣን የህትመት ወይም ሥርጭት ቀን ይቅርና ፍትህ የሚባል 

ጋዜጣ እስከነመኖሩ ስንቶቻችን እንደምናውቅ ጥናት ባላደርግም ከራሴ ምልከታ በመነሳት አናውቅም 

ወይም የምናውቅ ብንኖርም ጥቂቶች ነን የሚል እይታ ነው ያለኝ፡፡  እውነት ለመናገር ያኔ በዛ 

ወቅት ከአብዛኛው ሰው እጅ ላይ የማየው እኔንም ጨምሮ አዲስ ነገር የተባለውን ጋዜጣና በተወሰነ 

ደረጃ ደግሞ አዲስ አድማስን ነው፡፡ ፍትህን ከሚያውቁት ጥቂቶቹ ደግሞ አንዱ እኔ በመሆኔ ፍትህን 

እንደፍትህ ሳስታውሳት የዛሬዋን አልነበረችም። ስፋት ያላቸው አምደኞቹና የፓርቲ አመራሮች 

መናኸሪያ የነበረው አዲስ ነገር እንጂ ፍትህ አልነበረችም፣ በአብዛኛው ማለት ይቻላል ፍትህ ጋዜጣ 

ይዛ የምትወጣው አዲስ ነገር አልነበረም። ከሌሎችጋዜጦች የተቀነጫጨቡና ጥልቀት የሌላቸው 

ጽሁፎች ናቸው፡፡ አንዳንዴም ግራ በሚያጋቡና ግልጽ ባልሆኑ ጽሁፎችና ትርጉም በሌላቸው ርዕሶች 

ታጭቃ ትወጣ እንደነበር አስታውሳለሁ፡፡ 

 

ዛሬ ደግሞ ፍትህ የአቀራረብና የይዘት ለውጥ አድርጋለች፣ ነገር ግን ሙያዊ ግድፈቱንና የፕሬስ 

አዋጁን ከቀደመው በባሰ ሁኔታ በመጣስ ግንባር ቀደም ጋዜጣ ሆናለች፣ የፍትህን የዛሬ ዓምደኞች 

የት እንደነበሩና በዛ ወቅት የነበራቸውን ሙያ በዓምደኞቹ የነጠላ ጨረፍታዬ የምመለስበት 

ይሆናል፡፡ እነፕሮፌሰርና ጓደኞቻቸውን ግን በተለይ ከምርጫ 97 በኋላ ሁላችንም ማለት በሚቻል 

ደረጃ እናውቃቸዋለን፡፡ ሌላው ስብእናቸው ጉዳያችን ስላልሆነ ወይም እንደ ተመስገን ደሣለኝ 

መፈትፈት ስለሚሆን ከርዕሰ ጉዳዬ ጋር የተያያዘውን ብቻ ላንሣ፡፡ 

 

ፕሮፌሰርና ጓደኞቻቸውን ከቅድመ ምርጫ 97 የምርጫ ቅስቀሳና ክርክር ወቅት ተዋውቀን እስካሁን 

አብረናቸው አለን፡፡ በምርጫ 97 የነበረኝ እነፕሮፌሰርን ማወቅ በተለይ የፖለቲካ ህይወታቸውንና 

ስብእናቸውን የተመለከተ ነው፡፡ በፖለቲካ ስብእናቸው ስል ደግሞ በዜሮ ድምር ፖለቲካ 

አስተሳሰባቸውና በሁሉን ታገኛለህ ወይ ሁሉን ታጣለህ መርሃቸው መሆኑን ግልጽ ማድረግ 

እፈልጋለሁ፡፡ በምርጫ ያላገኙትን ድምጽ በጎዳና ላይ ነውጥ ለማግኘት በመሞከራቸው፣ ያገኙትን 

ድምጽ ተጠቅመው "ፓርላማ መግባት ማለት ሁሉንም መቀመጫ በመያዝ ካልሆነ…." በሚለው 



 3 

መርሃቸው መሠረት ሳይገቡ በመቅረታቸው፣ በጎዳና ላይ ነውጥና በቀለም አብዮት ለቀረበባቸው ክስ 

ችሎቱን የፕሮፓጋንዳ ፎረም በማድረጋቸው፣ ከዛም በጋራም ሆነ በግል ጥፋተኛ ነን ሲሉ ሃላፊነት 

ወስደው በይቅርታ መፈታታቸውን፣ ከተፈቱም በኋላ በእስር ቤት የነበራቸውን የእርስ በርስ ሽኩቻ 

በመርህ ይከበርና በአንድነት ፓርቲ መድገማቸውን ፣ቀጥለውም የአዲስ ነገር ጋዜጣ አጋፋሪ 

መሆናቸውን እና የመሳሰሉትን የሁሉን ታገኛለህ ወይ ሁሉን ታጣለህ የፖለቲካ ስብእናቸውን በሚገባ 

አስታውሳለሁ፡፡ 

 

ይህ ብቻ አይደለም የምርጫ 97 ጓዶቻቸውና እነ ፕሮፌሰር የነ አና ጎሜዝና ቲምክለርክ ተላላኪ 

እንደነበሩና የየኤምባሲውን ደጅ ሲጠኑ እንደነበርም አስታውሳለሁ፡፡ ዳሩ ህገ አራዊት ነው ያሉትን 

ህገ መንግስት ተጠቅመው በይቅርታ ከተፈቱም በኋላ ያንኑ የዜሮ ድምር ፖለቲካ ጨዋታቸውን 

ቀጥለውበታል፡፡  

 

ህገ አራዊት ነው ያሉት ህገመንግስት ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች አምነውና ፈቅደው ያፀደቁት 

በመሆኑ፤ የሉዓላዊነታችን መገለጫ መሆኑን ከግምት በመክተትና ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን 

ከገጠመው ናዳ ለመታደግ፣ የተጀመረው ልማትና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታም እንዳይደናቀፍ 

ሲባል ስልጣን የተሰጠው አካል የተለያዩ አዋጆችንና ደንቦችን ቢያወጣም አዋጆቹ ለዜሮ ድምር 

ፖለቲካ ህይወትና ቁመና የተመቹ ባለመሆናቸው፣ የፓርቲ ሥነ-ምግባርና የፓርቲዎች የጋራ ምክር 

ቤትም ለነፕሮፌሰር ሁሉን ለማገኘት ወይ ሁሉን ለማጣት ቁማር መሹለኪያ ቀዳዳ የሌለው በመሆኑ፣ 

በአጋጣሚ ደግሞ አዲስ ነገር ጋዜጣ በራሱ የተፈጥሮ ሂደት ምክንያት በመክሰሙ የነፕሮፌሰር ብዕር 

መነሻና መውደቂያውን  በፍትህ ጋዜጣ ላይ አደረገ፡፡  

 

ከዚያም ከማረሚያ ቤት በፊት የነበራቸውን ስብእና ላልደግመው ብለው ቢወጡም በነፍትህና 

መሰሎቹ በተለይ ግን በፍትህ ቀጠሉበት፡፡ አሁንም ከአቤቶክቻው ቅንፍ ልኮርጅ ( መሬት አንድ 

ብለው ፕሮፌሰር የጋምቤላን ሰፊ የእርሻ ልማት በተመለከተ ሲያስነብቡን ቀጥለው ደግሞ መሬት 

ሁለት ብለው በሊዝ አዋጁ ሲመለሱ ቋሚ አምደኛ ሊሆኑ በማኮብከብ ላይ ስለመሆናቸው በዛ ወቅት 

ጽፌ ነበር) ግምቴ ደግሞ ሆኖ የተገኘው በአጋጣሚ እንዳይመስላችሁ፡፡ ለግምቴ መነሻ ነበረኝ፡፡ 

የዜሮ ድምር ፖለቲካ ዘማሪያን ባህሪና ተፈጥሮ በመሆኑ ነው፡፡  

 

የጋዜጠኝነት ሙያና ስነ ምግባር፣ የፕሬስ አዋጅና ደንብን ህገመንግስቱንና ሉዓላዊነትን ብቻ 

ባጠቃላይ ለድርድር የማይቀርቡና ሁሉም ዜጋ እንደ ዜጋ ተገዢ መሆን የሚገባቸውን ነጥቦች እንኳ 

ትተን ላይ ላዩን አንድ ነገር እንይ፡፡ 

 

በአንድ ጋዜጣ የጋዜጣው ባልደረቦች ሁሉን እንኳ ባይሆን የኤዲቶርያል ኮሚቴውን ስምምነት 

የሚጠይቀውና የጋራ ሊሆን የሚገባው ጉዳያቸው የጋዜጣው አቋም ወይም ርዕሰ አንቀጹ ነው፡፡ ከዚህ 

በመለስ ግን ግለሰቦች እንደግለሰብ ተመሳሳይ የፖለቲካ አቋምና መርህ ሊኖራቸው ቢችልም አንድ 
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አይነት አስተሳሰብና ሃሳብ በአንድ ጀንበር ሊኖራቸው ይችላል ብሎ መገመት የዋህነት ነው፡፡ 

የፍትህ ጋዜጣ አምደኞች ግን ህገ- ልቦናቸው ሳይቀር አንድ የሆነ በሚመስል ደረጃ ተመሳሳይ ይዘት 

ያለውንና የአንድ ቡድን መመሪያ ወይም መግለጫ በሚመስል አይነት ከዜና ጀምሮ በፊቸሮቻቸውና 

አርቲክሎቻቸው ያስተጋባሉ፡፡ 

 

ጥሩ ነገር አይታያቸውም፤ ማበረታታትና መደገፍ ሞታቸው ነው፣ ጩኸት በሌለበት መድረክ 

እንቅልፍ ለምኔ ናቸው፡፡ ሌላው ቢቀር በአማንያኑ ዘንድ የህይወት መንገድና መርህ መሆኑ 

ከሚታወቀው መጽሃፍ ቅዱስ ሳይቀር በየሳምንቱ የሚመርጡት ከኢያሪኮ ግንብ መፍረስና ከጩኸት 

ጋር የተያያዙትን ጥቅሶች ብቻ ነው፡፡ (የፍትህን የጀርባ ገጽ ያስተውሏል) እዚህ ላይ ቅንፉ የራሴ 

ነው ኩረጃ አይደለም፡፡ 

 

በነጠላ ጨረፍታችን ብዙ ነገር እናያለን፡፡ አሁን ወደ ዋናው የጥቅል ጨረፍታችን እንመለስ፡፡ በህገ-

ልቦና አንድ የሆኑት አምደኞች መጀመሪያ አንድ ሆነው የተገኙበት አጀንዳ (ከምርጫ 2002 በኋላ 

ማለት ነው) መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች በወጣው አዋጅና በፀረ ሽብር አዋጁ ነው፡፡፡ 

 

 ልማት በመንግስት ብቻ ሊከናወን እንደማይቻል ሳይታለም የተፈታ እውነታ ነው። ይህ ብቻ 

አይደለም ልማት በመንግስት በጀት ብቻ ሊያውም እንደኛ ባሉ አዳጊ አገራት ከቶውንም የማይሞከር 

ነው። ስለሆነም ልማትን በዘላቂነት ማረጋገጥ የሚቻለው መንግስት ህዝብና ልማታዊ ባለሀብት 

እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ ተቋማት፤መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ለጋሾች በልማት አጋርነት 

አንድ ሆነውና ተናበው ሲሰሩ ብቻ ነው። ልክ እንደዚሁ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታም ሆነ 

የመልካም አስተዳደር ስራ በመንግስት ልፋትና ድካም ብቻ ውጤታማ ሊሆን እንደማይቻል 

ይታወቃል። ሆኖም ግን በየትኛውም አለምና አገር እንደሚሰራበት ሁሉ የዴሞክራታይዜሽንና 

የመልካም አስተዳደር ጉዳይ፣ የፖለቲካና መሰል ጉዳይ ለመንግስትና ለሃገሩ ዜጋ ብቻ የተፈቀደ 

ነው። 

 

ዴሞክራሲ በባህሪው ሂደት ቢሆንም ገና ዳዴ እያለ ነው ፣ድጋፍ ያሻዋል በሚል መርህ በተከፈተው 

በር ግን ገብተው የተገኙት በዳዴ ላይ የሚገኘውን ዴሞክራሲ የኋሊት ለማንፏቀቅ፣ ህገ መንግስታዊ 

ስርዓቱን በመናድ የቀለም አብዮት ለመፍጠር የሚሹ ሃይሎች በመሆናቸው    መንግስት እርምጃ 

መውሰድ ነበረበትና እርምጃ ወሰደ። 

 

እርምጃውም ሁሉም ዜጎች በልማቱ ልክ በዴሞክራሲ ስርዓቱ ግንባታና በፖለቲካ መስክ ንቁ ተሳታፊ 

የሚሆንበትን ስርዓት ማበጀት፤ ልክ እንደሌላው ዓለም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በልማት 

መስክ መሳተፍ የሚችሉበትን ዕድል የበለጠ ማስፋትና በፖለቲካው መስክ ውጪ የሚቆዩበትን ሁኔታ 

ማመቻቸት፣ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት አቋቁመው በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታና በመልካም 

አስተዳደር ስራዎች ላይ መሰማራት ለሚሹ ዜጎች ደግሞ የበለጠ የሚሰሩበትንና በህዝብ ስም 
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የሚነግዱትን ደግሞ የገበያ ቦታቸውን ማሸግና መሰል እርምጃዎች መውሰድ የግድ አስፈላጊ  ሆኖ 

በመገኘቱ፤ በረቂቅ ደንቡ ላይ ባለድርሻ አካላቱ ሁሉ ከተወያዩበት በኋላ መንግስታዊ ላልሆኑ 

ድርጅቶች የአሰራር መመሪያ በአዋጅ መልክ ወጣ። 

 

ይኼኔ የቀለም አብዮት አራማጅ የሆኑት ፈረንጆች (የነአና ጎሜዝ አይነቶቹ) ሱሪ ባንገት ብለው 

እሪታቸውን ማሰማት ጀመሩ። በገዛ አገራቸው የማይተገበረውን በኛ ሃገር ይፈፀም ዘንድ እነ አለም 

ባንክንና አይ ኤም ኤፍን ደጅ  መጥናት ጀመሩ፣ በቁጥር እጅግ እየተመናመነ የመጣውን፤ 

የተደናገረ ተቃዋሚ ዴያስፖራ እናውቅልሃለን ብለው ባዶ ተስፋ እየመገቡ በየአደባባዩ መሰለፍ ቋሚ 

ስራው እንዲሆን አደረጉት። ይህም በስተመጨረሻ አላዋጣ እያለ በመምጣቱ በራሱ ስአት እየሞተና 

እየከሰመ መጥቷል፡፡ 

 

በአገር ውስጥ የሚገኙትና የ"አምታተህ እደር" ገበያው እየጠበበ የመጣባቸው አንዳንድ ኪራይ 

ሰብሳቢ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች/ በትክክል እየሰሩ ያሉ የልማታችን አጋር የሆኑ መያዶች 

መኖራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ/ አመራሮች ደግሞ አዋጁ ህልውናቸውን ይፈታተን ስለነበር መቅሰፍት 

ነው ሲሉ ምለው ተገዝተው ጩኸታቸውን ማሰማት ጀመሩ። 

 

ሁሉን ለማግኘት ወይ ሁሉን ለማጣት ቆርጠው የተነሱት እነ ፕሮፌሰርና ባልደረቦቻቸው ደግሞ 

አዋጁ ምህዳር ለማጥበብ የወጣ ነው ሲሉ የፍትህ ጋዜጣን በመግለጫ ሞሉት፡፡ የተከበሩ አቶ ግርማ 

ሰይፉም በፖርላማ ተከራክረው መርታት ባለመቻላቸው ከምላሳቸው ወደ ብእራቸው በመዞር የጋዜጣ 

ያለህ አሉ። ተመስገን ተቀብሎ በርዕሰ አንቀጹና በአርቲክሎቹ ፣ባልደረቦቹና ከላይ የጠቅስኳቸው 

የፍትህ አምደኞችም እንዲሁ አዋጁን በተመለከተ ክተት ሰራዊት ምታ ነጋሪት አሉ። 

 

ፈረንጅ የሌለበት ህይወትና ፖለቲካ ፖለቲካ አይደለም የሚል አዋጅ ማወጅ ለፖርቲ አባልና 

አመራር የጋዜጣ አዘጋጅና ፀሐፊ ምን ያህል  ውርደት እንደሆነ ቢገነዘቡትም መርሃቸው ሁሉን 

ማግኘት ወይ ሁሉን ማጣት ነውና ዙሩን አከረሩት። አዋጁ ተገቢና ለድርድር የሚቀርብ ስላልነበር፣ 

የህልውናችን እና የሉዓላዊነታችን መሰረት የሆነውን ህገመንግስት ማክበርና ማስከበርም ስለነበር 

ወደኋላ ያላፈገፈገው መንግስት አዋጁን በማጽናት በስራ ላይ ሲያውለው |ጉድና ጅራት ከወደኋላ 

ነው´ እንዲሉ አበው ያ ለህዝብ ነው የምሰራው ሲል የነበረ በርካታ የመያድ አመራር ተጋለጠ። 

 

እስከ 50 ሺህ ብር ወርሃዊ ደሞዝ  ሲቀበል የነበረ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት አመራር 20 ሺህና 

15 ሺህ ለምኔ ሲል ባደባባይ አለቀሰ። ዞሮ ዞሮ ግን እንባው በስሙ የተነገደበት ድሃ ህዝብ ነበርና 

እንባቸውን እራሳቸው ቢያብሱት እንጂ ዞር ብሎም ያያቸው አልነበረም። ህዝቡም አንድ ብሎ 

የእነዚህ ሃይሎችን አላማ መንቃት የጀመረው ይኼኔ  ነው። 
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ሰዎቹ መቼ ይሰለቻቸዋልና! ይህ በዚህ ላይ እንዳለ የአሉባልታ አጀንዳቸውን ወደ ሌላ ርእሰ ጉዳይ 

ፈጥነው አዞሩት፡፡ ለነገሩ ሌላ ርእሰ ጉዳይ አልኩት እንጂ ያው የተለመደውንና የሰለቸውን ጩኸት 

እንደ አዲስ ቀጠሉበት ማለት ይቀላል፡፡ በተለይ የመድረክ አመራሮች ምህዳር ጠበበ በሚል ፈሊጥ 

አዋጁ ላይ ማላዘናቸውን ሲቀጥሉ ዓምደኞቹ ደግሞ ምርጫ 97 እና መሰል የዜሮ ድምር ፖለቲካ 

ቁማራቸውን በፍትህ ጋዜጣ ማራገብ ጀመሩ። አሁን አዲስ ወሬ መጣ፣ ለጩኸትና ለማጯጯህ 

ለፍትህ ጋዜጣ ዓምድና ገበያ የተመቸ አዋጅ። የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ ። 

 

ዓለም አንድ መንደር እየሆነች፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ትስስሮሽ እየበረታና ይህን ማድረግም የግድ 

እየሆነ በመጣበት በዚህ ክፍለ ዘመን ከአለማችን አንድ መሆን ጋር ተያይዞ የመጣው ጦስና የሰው 

ልጆች ስጋት ሽብርተኝነት ነው። አደጉ የሚባሉት ሃገራትም ሳይቀር የሽብርተኝነት ፈተናውን 

በአግባቡ መቋቋም ባልቻሉበት በዚህ ሰዓት ለኛ አይነቶቹ ሃገራት ደግሞ ፈተናው ምን ያህል ከባድ 

ሊሆን እንደሚችል መረዳት አያዳግትም። 

 

በአፍሪካ ቀንድ በመገኘታችንና በቀጣናው ያለመረጋጋት፣ የሶማሊያና የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች 

ጉዳይ፣ የሻቢያ መንግስት ጠብ አጫሪነትና የሃገር ውስጥ ተላላኪዎቹ፣ በመኪና ላይ የሚደርሱ የሽብር 

ፍንዳታዎችና የመሳሳሉቱ ምልክቶች ለልማታችንና ሰላማችን ታላቅ ጋሬጣ መሆናቸው አይቀሬ 

እየሆነ መጣ። ስለሆነም አሁንም "ከአሪፍ ይኮረጃል" እንዲሉ የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ፦ መንግስት 

ቃል በቃል ከእንግሊዝ መንግስት የፀረ ሽብርተኝነትን አዋጅ መኮረጁ የግድ ሆነ። ሆነናም አልቀረም 

አዋጁ ወጣና በስራ ላይ ዋለ። 

 

የመድረክ መግለጫና የፍትህ  ዓምደኞች የተለመደው ጩኸት አሁንም የፍትህ ጋዜጣ ማድመቂያ 

መሆናቸውን ቀጠሉ። ፓርቲዎቹና አመራሮቻቸው  ምህዳር የሚያጠብ አዋጅ፣ በሽብርተኝነት ስም 

ተቃዋሚውን ለማጥቃት የጠነሰሰ ሴራና መሰል ስያሜ ለአዋጁ ሲሰጡት ፍትህና ዓምደኞቹም 

የተቃዋሚውን መግለጫ በማካተት አዋጁን "አፋኝና የማያፈናፍን፣ የመናገር ነፃነትንና የመፃፍ 

ነፃነትን እንዲሁም ህገመንግስታዊ መብትን የሚፃረር" ሌላም ሌላም… ሲሉ በተደጋጋሚ ሲጽፉና 

ሲያላዝኑበት ከረሙ። በርግጥ ይህ አዋጅ የቀለም አብዮት ለማራመድ ፍላጎቱ ላለውና አድፍጦ 

ለሚጠብቅ ሃይል፣ ሁሉን ለማግኘት ወይ ሁሉን ለማጣት በሚለው መርህ ለሚገዛ ጋዜጠኛና ዓምደኛ 

ከባድ ነው። ስለሆነም መረር ብለው መፃፋቸው የአስተሳሰቡ ተፈጥሮ ነውና አይገርምም። ዳሩ ግን 

ሁሉን በማግኘትና በማጣት ወይም ህግና ህገወጥነትን በማጣቀስ መንጎድ ህግ ባለበት ሃገር ላይ 

መጨረሻው እንደማያምር መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ 

 

በፀረ ሽብር አዋጁ ላይ |የሽብርተኝነት ድርጊትን ማበረታታት´ በሚለው ርዕስ እንደተመለከተው 

የመፃፍ ነፃነትን እና የህገ መንግስታዊ መብትን ጥግ ያልተረዱት የነተመስገን ባልደረቦች እና የነአና 

ጎሜዝ ተላላኪዎች በጽሁፎቻቸው የሽብር ወንጀል እንዲፈፀም  መቀስቀሳቸው፣   በጋዜጣና ድረ ገፅ 

መጻፋቸው ሌላም ሌላም ማድረጋቸው ስለተደረሰበት ቃሊቲ ቤታቸው እንዲሆን ግድ አለ። 
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አዋጁ ባይወጣስ? ብለን ስንጠይቅ በመፃፍና በመናገር ነፃነት ሰበብ እንደባግዳድና አኬልዳማ ልንሆን 

ነበር ማለት ነው። ተጠርጥረው ሲታሰሩ ቀድመው የተጠረጣሪዎቹን ነፃነት ያወጁት ፍትህና 

ዓምደኞቻቸው ናቸው። 

 

ለምን ሲባል ለዜሮ ድምር ፖለቲካ የሚሆን ቦታ እየጠፋ በመምጣቱ፤ አለፍ ሲል ደግሞ ሁሉን 

የማግኘት ወይ ሁሉን የማጣት ፖለቲካ ተፈጥሮና መርሆ በመሆኑ። የሰሩትን የሚያውቁት 

አንዳንዶች ደግሞ የስራቸውን ላለማግኘት ሲሉ ለትምህርት፤ለሥራ፤ለህክምና፤ለቤተሰብ ጥየቃ፤ለግል 

ጉዳይ ወዘተ በማለት ወደውጭ  በመውጣት ከአደራጇቸውና ካሰማሯቸው ጌቶቻቸው ጋር 

የየኤምባሲውንና የውጭ መንግሥታትንና ተቋማትን ደጅ በመጥናት ላይ ናቸው። የሚገርመው ይህን 

ሁሉ አድርገው ግን ማንም አካል ጆሮውን ሊሰጣቸው አለመፈለጉን አለመገንዘባቸው ነው፡፡ 

ጨረፍታዬ ገና ነው፤ የአቤ ቶኪቻውን አይነት የግለሰቦችን መልካም የግል ሰብእና እና ገጽታ 

በማጠልሸትና በማብጠልጠል ሰብአዊ ክብራቸውን የሚዳፈር ግን አይሆንም፤ይህን ማድረግ ተገቢ 

ባለመሆኑ። እስከዚያው ሌላ የታደሰ አሮጌ አጀንዳ ካልተፈጠረ በቀር በመግቢያዬ የጠቀስኳቸውን 

ጉዳዮች ሁሉ ከፍትህና ዓምደኞቹ አንፃር እየጨለፍን በፈርጅ በፈርጁ እናያለን፤ እንፈትሻለን። 

 

 

 


