
ጁኔይዲ ሣዶ - ለኢትዮ-ቻናል ጋዜጣ 

 

ጉዳዩ፡- በጋዜጣችሁ ላይ እኔን የሚመለከቱ ያወጣችኋቸውን ዜናዎች (መግለጫዎች) ይመለከታል፡፡ 

(ኢትዮ ቻናል 5ኛ ዓመት ቁጥር 374 ሐምሌ 28 2004 ገፅ 4) 

ቀን 25/11/2004 ዓ.ም - አዲስ አበባ 

 

ይህ መግለጫ ይፋዊና ትክክለኛ መግለጫ መሆኑን አስቀድሜ በመግለፅ ሐምሌ 21 ቀን 2004 ዓ.ም ኢትዮ-ቻናል ጋዜጣ 

ያወጣውን ሐተታ በሚመለከት ከዚህ ቀጥሎ ያለውን አቀርባለሁ 

1. ከሐምሌ 9 ቀን 2004 ዓ.ም ጀምሮ እኔንና ባለቤቴን በሚመለከት በከተማችን የሚወራውን ጨምሮ ሰንደቅና ኢትዮ-ቻናል 

ጋዜጦች ያወጡትን ዜና ከሰሞኑን በከተማችን ውስጥ ከተፈጠረው የኃይማኖት ግርግሮች ጋር በፍፁም የማይያያዝና ሃቁ 

ተጣሞ ስለቀረበ እንዲስተካከል ይህንን መግለጫ ልኬያለው፡፡ 

2. ሐምሌ 9 ቀን 2004 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት ገደማ ሲሆን ባለቤቴ ከሳዑዲ ኢምባሲ በመንግስት መኪና ስትወጣ በፖሊስ 

መያዟ ትክክል ነው፡፡ 

3. ባለቤቴ ከሳዑዲ ኤምባሲ ጋር የነበራት ግንኙነት ግን ወደ አንድ ዓመት የሚጠጋና ከሰሞኑ ግርግር ጋር ፈፅሞ ግንኙነት 

የሌለው ነው፡፡  

4. ከሳዑዲ አረቢያ ኤምባሲና ከአምባሳደሩ ጋር ያለን ትውውቅ በአጠቃላይ (እኔን ጨምሮ) ከአንድ ዓመት ተኩል የማይበልጥ 

ነው፡፡ ጉዳዩ የተጀመረው እኔ በተወለድኩበት አርሲ ዞን፤ ሎዴ-ሄጦሳ ወረዳ ሼመቻ- በጎ በሚባል የገጠር ቀበሌ ከ2001 ዓ.ም 

ሰኔ ወር ጀምሮ መስጊድ እያሰራን ስለነበር ለመስጊዱ ዕርዳታ አምባሳደሩን እኔ በጠየቅኩበት ጊዜ ነው፡፡ 

5. ግንቦት 6 ቀን 2001 ዓ.ም እናቴ ሃጅያ ጠይባ ቶሎ  ከዚህ ዓለም በሞት ከመለየታቸው ሶስት ቀናት አስቀድሞ በመኖሪያ 

መንደራቸውና በራሳቸው መሬት ላይ መስጊድ አሰርተን ፀሎት እንዲደረግላቸው የሰጡንን የመጨረሻ ሙት ቃል ከግብ 

ለማድረስ ነው የመስጊዱ ስራ እሳቸው ባረፉ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንቅስቃሴ የተጀመረው ሁሉም ሰው መገመት 

እንደሚችለው መስጊድ ማሰሪያ ገንዘብ ስለሌለን እንቅስቃሴውን የጀመርነው ዕርዳታዎችን በማስተባበር ነበር፡፡ 

የመጀመሪየው እርዳታም እናቴ በሞቱ ቀን በአርሲ ባህል ለቀስተኖች ባዋጡት ትንሽ ብር ነበር፡፡ በአርሲ ባህል የአንድ ወር 

ህፃን ሞተ፣የ100 ዓመት ሰው ሞተ›› እንደዚህ ዓይነቱ መረዳዳት የተለመደ ባህላዊ ተግባር ነው፡፡ በወቅቱ የተዋጣውን ብር 

ለእንግዳ (ለቀስተኛ ማስተናገጃ ሳናደርገው እናቴ በመጨረሻ እስትንፋሳቸው የተውልንን የአደራ ቃል ለማሳካት ስራውን 

በዚህ ትንሽ ብር ጀመርን፡፡ የመስጊዱ መሰረት ጥቁር አፈር ተቆፍሮ  ወጥቶ ገረጋንቲና ቀይ አሸዋ ተተክቶ ግንባታው 

የተጀመረውም በዚህ ትንሽ ብር ነበር፡፡ 

6. ማንም መገመት እንደሚችለው ይህ ብር ብዙ ርቀት የማይወስድ በመሆኑ አንዳንድ መልካም ኢትዮጵያውያን (ከአዲስ አበባና 

ከአዳማ ከተሞች) በለገሱት ገንዘብ የቴክኒክ ዲጋፍና የቁሳቁስ ድጋፍ (ይህ ማለት ለምሳሌ የዲዛይንና የሱፐርቪዥን ስራ በነፃ 

የሰራ መሃንዲስ ሲሚንቶ፣ ብረት፣ የትናስፖርት ዋጋ፣ አሸዋና ዕቃ ለሚያመላልሱ መኪኖች ድጋፍ በመስጠት፣ ወዘተ…) 

በማድረግ መሰረቱ በአግባቡ ተገንብቶ ወጣ፡፡ ኮለሞቹም አርማታ ባይሞላባቸውም ተተከሉ፡፡ 

7. ከዚህ በኋላ መስጊዱ ከአንድ ዓመት እስከ አንድ አመት ተኩል ለሚሆን ጊዜ በሀብት ዕጦት ምክንያት ቆመ፡፡ ሠራተኞችም 

ከአንድ ወር ቆይታ በኋላ ተበተኑ፡፡ በነዚህ ጊዜያት ውስጥ የአካባቢው ማህበረሰብ ጥያቄም ስለበረታና ልፋታችንም እክል 

ስላጋጠመውና ብዙ አማራጭ ስላልነበረን ለአምባሳደሩ ጥያቄ አቀረብኩ፡፡ ለአምባሳደሩ ጥያቄ ያቀረብኩበት ምክንያት 

ኤምባሲው በርካታ ተመሳሳይ ድጋፍ ሲያደርግ እንደነበረ የሚታወቅ በመሆኑ ነው፡፡ አምባሳደሩ በጥያቄው መሰረት ከጥቂት 

ወራት ቆይታ በኋላ ዕርዳታውን ፈቀዱ፡፡ የገንዘቡ አለቃቅም ኤምባሲው በወከለው ሰው በኩል ሆኖ ባለቤቴ ከዚሁ ሰው 

በመቀበል ግንባታውን ታስፈጽማለች፡፡ ይህ የተወከለው ሰውም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሄደ ስራውን ያያል በሳይት ላይ የገባውን 



ማቴሪያል ያያል፣ መስጊዱ የደረሰበትን ደረጃ ይገመግማል፣ ፎቶ ግራፍ ጭምር ወስዶ ሪፖርት ለኤምባሲው ያደርጋል፡፡ በዚህ 

አይነት በየጊዜው በ installment የተለቀቀው ገንዘብ በስራ ላይ መዋሉ ይረጋገጣል፡፡ ወደ አራትና አምስት ጊዜ ለሚሆን 

ባለቤቴ ወደ ኤምባሲው የሄደችው ይህንኑ በ የሚለቀቅ የዕርዳታ ገንዘብ ለመቀበል ነው፡፡ የተቀበለችው ገንዘብ በሙሉ 

ለግንባታው ብቻ መዋሉንም ለህዝብ አረጋግጣለሁ፡፡ 

8. በዚህ አይነት መስጊዱ ተሰርቶ ያለቀውና ከ (97-98) የተመረቀው ሐምሌ 8 ቀን 2004 ዓ.ም ነበር በዕለቱ በጣም በርካታ 

የአካባቢው ህዝብና የቀበሌና የወረዳ መስተዳድሮቻችን ባሉበት ኤምባሲውን ወክለው የተገኙት ሰው (አምባሳደሩ 

አይደሉም) የአካባቢው ህዝብ ተደስቶ ሲያደርግ የነበረውን መዋጮ እሳቸውም ተቀላቅለው በህዝብ ፊት ቆመው 500 ቅዱስ 

ቁርአኖችና 50,000 የኢትዮጵያ ብር እሰጣለሁ ብለው ቃል የገቡት፡፡ ገንዘቡንም ሆነ ቁርአኖቹን በማግስቱ መረከብ 

እንደምንችልም ጭምር በመግለፅ፡፡ 

9. ሐምሌ 8 ቀን 2004 የመስጊዱ ምርቃት ላይ ለተገኘው ህዝብ የምሳ ግብዣ እኔና አርሶ አደር ወንድሞቼ አድርገን ነበር፡፡ 

ለምሳ ግብዣው የሚያስፈልግ ቁሳቁስ ዕቃ (ሳህን፣ ትሪ ወዘተ…) በገጠር እንደልብ ማግኘት ስለሚከብድ ባለቤቴ ከአዲስ 

አበባ ተከራይታ ነው ይዛ የሄደችው፡፡ ምርቃቱ እንዳለቀ ያንኑ ዕለት ማታ ዕቃውንም ይዘን ወደ አዲስ አበባ ተመለስን፡፡ 

በማግስቱ ዕቃው ታጥቦ ለአከራዩ ለመመለስ ይዛ ወጥታ እረ-መንገዷንም ወደ ኤምባሲው ጎራ ብላ ቃል የተገባውን 50,000 

የኢትዮጵያ ብርና 500 ቅዱስ ቁርአኖች ተቀብላ ለመስጊዱ ለማስረከብ ስትወጣ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለች፡፡ እዚህ ላይ ልብ 

እዲባል የምንፈልገው የተያዘው የፕሮፓጋንዳ ወረቀትና ጽሁፍ እንዲሁም እስከ 100,000 ብር (ዶላር) ተብሎ የቀረበው 

ስህተት መሆኑን ነው፡፡ በመኪናው ላይ የነበረው 500 ቅዱስ ቁአንና ለህዝቡ ቃል የተገባው ብር ብቻ ነው፣ በመኪና ላይ 

ተገኘ የተባለው ዕቃ ‹‹ሰደቃ›› ሊደረግበት የነበረ ነው የተባለውም ስህተት መሆኑን በግልፅ ማስቀመጥ እፈልጋለን ለመሆኑ 

የልዩ ጥበቃ ፓሊስ በአጃቢነት (ሁሌ እንደሚያደርገው) ከባለቤቴ ጋር እየተንቀሳቀሰ እንዴት እኩይ ተግባር ይሰራል ተብሎ 

ተጠረጠረ? 

10. የፖሊስ ‹‹ጥርጣሬ›› ባለቤቴ በተደጋጋሚ ከሳዑዲ ዐረቢያ ኤምባሲ ገንዘብና የቅስቀሳ ወረቀቶችን እየተቀበለች ለግርግርና 

ረብሻ ፈጣሪዎች ትሰጣለች› የሚል እንደሆነ ተረድተናል፡፡ በመጀመሪያ ባለቤቴ እጅግ በጣም ንፁህ የቤት እመቤትና እንኳንስ 

ከሚያከሩ ኃይሎች ጋር ቀርቶ የረባ ኋደኛ እንኳን የሌላት፣ ሙሉ ጊዜዋን ልጆቻችንን በማስጠናትና ቤታችንን በማቃናት ላይ 

የተሰማራች ቁጥብና ጨዋ ሰው መሆኗ ህዝቡ እንዲያውቅልን እንፈልጋለን፡፡ በሁለተኛ ደረጃ የከረረ የሃይማኖት ወግ 

አጥባቂነት ኢትዮጵያ ውስጥ ስር እየሰደደ መምጣቱን ባለፉት 12 ዓመታት በከፍተኛ ደረጃ በመረዳት እንደ ግለሰብም ሆነ 

እንደ አንድ የመንግስት አካል በፅናት ስታገል እንደነበረ ምናልባት በክርስቲያን ኢትዮጵያውያን አይታወቅ እደሆነ እንጂ 

መላው ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ያውቃሉ፡፡ ይህ አቋሜ በድርጅተችን ኢህአዴግ ሆነ በመንግስትም በግልጽ ይታወቃል፣ 

በሶስተኛ ደረጃ ወግ አጥባቂ ቡድኖች አኔን፣ ቤተሰቤን፣ ወንድሞቼን፣ የባለቤቴን ቤተሰቦች ታርጌት አድርገው የተለያ ዕኩይ 

ተግባራት ሲፈጽሙብን እንደነበረ ማወቅ የሚገባው አካል አስቀድሞም ማወቅ ነበረበት፡፡ ለምሳሌ እነዚህ ኃይሎች 

ከሚያስወሩብን አንዳንዶቹ ‹የተሰራው መስጊድ አይደለም፣ በምርቃቱ ላይ እንዳትገኙ፣ እኛን የማይወደን እሱ ነው ስለዚህም 

‹‹አላህ እሱን ያስወግድልን›› እያሉ ሌሊቱን በሙሉ ሲሰግዱ የሚያድሩበት ሁኔታ የሚታወቅ ነው፡፡ 

11. እንግዲህ ይህን ሀይል ነው ትረዳላችሁ፣ታደራጃላችሁ ወዘተ ተብለን ‹‹የተጠረጠርነው››፡፡ ባለቤቴም ሆነች እኔ የከረረ ወግ 

አጥባቂነት ከዬትኛውም አቅጣጫ ቢነሳ ፀረ ዴሞክራሲያዊ ነው፣ ፀረ-ሰላም ነው፣ በምክንያታዊነት አያምንም፣ ለማዳመጥ 

ዝግጁ አይደለም፣ የራሱን ትክክለኛነት ብቻ የሚያቀነቅን አደገኛ አስተሳሰብ በመሆኑ በኛም ሀገር ሆነ በዓለም ላይ ይሄ 

ዓይነቱ አስተሳሰብ ከልብ ያሳዝናል፡፡ መፍትሄም ሊሰጠው ይገባል የሚል እምነት አለን፡፡ መፍትሔው የተባበረ የህዝቦችና  

የዓለም ሀገራት የጋራ አረዳድና አንድነት በመፍጠር በጋራ የሚያስቀምጡት መሆን አለበት እንላለን፡፡ በሀገራችን አንዳንድ 

የፖለቲካ ድርጅቶች ሃይማኖትን ለመጠቀም ሙከራ ማድረጋቸው የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም፡፡ የአሁኑን ለየት የሚያደርገው 

የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ ማነጣጠራቸው ነው፡፡ ባለፈው ታህሳስ ወርም የአፍሪካ ህብረት ህንፃ ሲመረቅ ተመሳሳይ 

ሙከራዎች ነበሩ፡፡ 

12. በመጨረሻም ባለቤቴ ባልተሟላ መረጃ (ለምሳሌ ሳዑዲ-ኤምባሲ ገብታ ስትወጣ በተደጋጋሚ አየናት ከማለት አልፎ ከዚያስ 

የት ነው የምትሄደው ገንዘብ ይዛ ወጥታ ገንዘቡን ምን ላይ ነው ያዋለችው ከነማን ጋር እቤትም ሆነ ውጭ ግንኙነት አላት 

አርሲ ስትሄድ ምንድነው የምታደርገው የሚሉትን ጥያቄዎችና እንዲሁም ሁልጊዜ ከፖሊስ ጥበቃ ጋር ስለምትንቀሳቀስ 

ፓሊሶቹንም ጠርቶ ማነጋገርና የበለጠም እንዲያጠኑላቸው ማድረግ ሲችሉ ይሄ ሁሉ አልተደረገም)፡፡ ለ16 ቀናት ከህፃናት 

ልጆች ተነጥላ መታሰሯ በቤተሰቤና በአኔም ላይ ከፍተኛ ጉዳት አስከትሏል አሁን ፓሊስ ያገኘው አንዳች ዓይነት ከአክራሪ 

ጋር የተገናኘ ማስረጃ የለም፡፡ ሊኖርም አይችልም፡፡ 



13. ስለዚህ ባልሆነ አቅጣጫ የተወረወረው ቅዝምዝም  ወደ አቅጣጫው ይመለስ የሰራነው ስራ የሙት እናት ቃል ለማሳካትና 

የአካባቢውን ህዝብ ጥያቄ ለመመለስ እንጂ ሌላ ነገር የለውም፡፡ እናም እንደ ሚንስትርነቴ ሳይሆን እንደ ግለሰብ በሌጣ 

ደብዳቤ የጠየኩት ዕርዳታ መሆኑ ይታወቅልኝ፡፡ የወጣው ገንዘብና የመስጊዱ ዋጋም በባለሙያ መሀንዲስ ተገምቶ ግልጽ 

ቢሆን በጣም ፈቃደኛ ነኝ፡፡ ይህን የዕርዳታ ገንዘብ የእርም ገንዘብ አድርገን የቆጠርነው ስለሆነ እርም አልበላንም፡፡ ስለዚህም 

የሀገሬን ክብርና ጥቅም የሚጎዳ ነገር እስከዛሬ አልሰራሁም ወደፊትም አልሰራም፡፡ ይቅርታ ይጠይቅ የተባለወም ሙሉ 

በሙሉ ስህተት ስለሆነ የምጠይቀው ይቅርታ አይኖርም፡፡ በመንግስት ጉያ ውስጥ ሆኜ የመንግስቴን ጥቅም የሚጎዳ ስራ ሰርቼ 

አላውቅም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብና ድርጊት ያልታሰበም ያልተፈፀመም ከኔ ቋሚ አቋም ጋርም የማይሄድ መሆኑን 

በአክብሮት ለህዝብ እገልፃለሁ፡፡ 

(ፊርማ የማይነበብ) 

ጁኔይዲ ሣዶ 

 


