
ፍትሕ
በዚህ ዕትም

ቀያይ መስመሮች
ከገጽ 3 እስከ 16

መልክዓ

ኢትዮጵያ

ከገጽ 17 እስከ 28

በዚህ ዓምድ ክልሎች እና ሁለቱ
ከተማ አስተዳደሮች በቋሚነት

ይዘገቡበታል

ከ ገጽ 29 እስከ 40
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ፍትሕ ርእስ አንቀጽ

የግድቡ ጉዳይ ከእጃችን 
እንዳይወጣ እንጠንቀቅ!

መጽሔት

አሳታሚ
ልህቀት የኅትመት፣ ብሮድካስት እና ኮምዩኒኬሽን

ስራዎች ድርጅት

ማኔጂንግ ዳይሬክተር
ተመስገን ደሳለኝ

ዋና አዘጋጅ
ዳዊት ታደሰ

አድራሻ

አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ

ወረዳ 08 የቤት ቁጥር -B1/003

የቀያይ መስመር ተሳታፊዎች
ግርማ ሰይፉ 

ያየሰው ሽመልስ

ሪፖርተሮች
ምስጋን ዝናቤ ተሜ                                         

ዳዊት አለሙ                                      

በዚህ በኩል አምደኞች
ፕ/ር መስፍን ወልደ ማሪያም

ዓለማየሁ ገላጋይ 

ዶ/ር በድሉ ዋቅጅራ

ብርሃኑ ደቦጭ

 እንዳለጌታ ከበደ

 ኃይለጊዮርጊስ ማሞ

 ሌሊሳ ግርማ

 ፍሬዘር ብርሃኑ

ከቨር ኢሉስትሬሽን                             
ነብዩ መስፍን

ሌይአውት ዲዛይን                                                              
አበበ ወርቁ                                                  

abebewgs2016@gmail.com

ኮምፒውተር ጽሑፍ
ቤተልሄም አመነሸዋ

ማርኬቲንግ ኃላፊ
ኤደን ጥላሁን

+251944 30 7257

የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ
የካ ክ/ከተማ 

ወረዳ 06
ከዓድዋ ድልድይ አካባቢ ወደ ካዛንቺስ በሚወስደው 

መንገድ 

ስልክ ቁጥር
+251978 81 49 25 / +251944 12 14 51
+25194418 2439 / +25197881 4925

leheqet@gmail.com

በዓባይ ጉዳይ ላይ ዋጋ እንዳንከፍል መጠንቀቅ 
ያስፈልጋል። ታሪካዊው አደራ አንዴ ከእጃችን 
ከወጣ ድጋሚ አናገኘውም። የጠ/ሚኒስትር 

ዐቢይ አሕመድ መንግሥት የመጣበት መንገድ አደገኛ 
አጣብቂኝ ውስጥ እንድንገባ አድርጎናል። በጉዳዩ ላይ 
ከባለሞያዎች ጋር በቂ ምክክር አለማድረግ፣ ከቴክኒክ 
ኃላፊዎች ይልቅ ፖለቲከኞች በግድቡ ዙሪያ ብቸኛ 
ወሳኝ መሆናቸው፣ በግብፅ ጋባዥነት አሜሪካ ወደ 
አደራዳሪነት ስትገባ በቸልተኝነት መፈቀዱ፣ ለሶስተኛ 
ወገን የመስማሚያ ሀሳብ እጅ መሰጠቱ፣ ገንዘብ አበዳሪ 
ሀገራትና ተቋማትን ላለማስቀየም የሚደረግ ከልክ ያለፈ 
ትዕግስተኝነት… ወዘተ በዓባይ ግድብ ዙሪያ እየተካሄደ 
ባለው ድርድር ላይ የታዩ ችግሮቻችን ናቸው። 
የተዘረዘሩት መንግሥታዊ ስህተቶች ብሔራዊ ምልክት 
እየሆነ የመጣውን ግድብ እንዳያሳጣን ያሰጋናል።

ግብፆች በየጊዜው አዳዲስ የመደራደሪያ ሃሳብ እያመጡ 
ማደናገር የለመዱት ነው። ከዚህ ቀደም በ1929ኙ እና 
በ1959ኙ ኢትዮጵያ ያልተሳተፈችበት የቅኝ ግዛት 
ውል ካልተዳደርን የሚል መከራከሪያ ነበራቸው። 
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ይህን ሙግት ዘንግተው 
የውሃ ሙሌቱ ጊዜ መራዘምንና የድርቅ ጊዜ ማካካሻን 
የሚመለከት የሚል አዲስ የድርድር ነጥብ ይዘው 
መጥተዋል። ይህ ብቻም አይደለም። ከዚህ ቀደም፣ 
በሦስቱ የተፋሰሱ ሀገራት ማለትም በግብፅ፣ በሱዳንና 
በኢትዮጵያ መካከል ውይይት ብቻ እንዲደረግ በጋራ 
የተስማሙበትን ውል አፍርሰው አሜሪካና ዓለም ባንክ 
አደራዳሪ እንዲሆኑ ግብፅ ያቀረበችው ሀሳብ ተቀባይነት 
አግኝቷል። ይህ ሲሆን እኛ መፍቀዳችን የኋላ ኋላ 
አደገኛ ቅርቃር ውስጥ ከትቶናል። ዲፕሎማሲያዊ 
ኪሳራ ይዞብን እንደሚመጣ ከወዲሁ መገመት 
እምብዛም አይከብድም። ከዚህ ለመውጣት ፖለቲካዊ 
ብልሀት ይጠይቃል። ጥልቅ የቴክኒክ ዕውቀት ያላቸውን 
ባለሞያዎች የጉዳዩ ባለቤት እንዲሆኑ ማድረግም ለነገ 
የሚተው የቤት ሥራ አይደለም። የጠ/ሚኒስትር ዐቢይ 
አሕመድ መንግሥት የሰራውን አደገኛ ስህተት አርሞ 
ከድርድሩ መውጣቱ የቀረው ብቸኛ አማራጭ ነበር። 
ከታሪክና ከመጪው ትውልድ ወቀሳ የሚድነው የግድቡ 
ባለቤት እኛ መሆናችንን በዓለም ፊት ሲያረጋግጥልን 
ነው። ምንም አይመጣም በሚል ችኩል ውሳኔ የገባንበት 
የዋሽንግተኑ ድርድር ነገ ይዞብን የሚመጣው ችግር ካለ 
ከጠ/ሚኒስትሩና ከመንግሥታቸው ውጪ የሚጠየቅ 
አይኖርም።

ከቀናት በፊት በጉዳዩ ላይ ዝርዝር መግለጫ በመንግስት 
በኩል ተሰጥቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ 
አንዳርጋቸውና የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ 
አቶ ስለሺ በቀለ መንግሥትን ወክለው ማብራሪያ 
የሰጡት ባለሥልጣናት ናቸው። “በጫናም ሆነ በተፅዕኖ 
የሚሆን ነገር የለም”፣ “እነዚህ ወገኖች ከታዛቢነት አልፎ 

ሕግ አርቅቆ የማቅረብ ፍላጎት አላቸው”፣ “የአሜሪካ 
መግለጫ በፍፁም ተቀባይነት የለውም”፣ “ብሔራዊ 
ጥቅማችንን አሳልፈን አንሰጥም” የሚሉ ተከላካይ 
አረፍተ-ነገሮች የተደመጡበት መግለጫ ነበር ማለት 
ይቻላል። አሜሪካም ሆነች የዓለም ባንክ እናሸማግል 
ሲሉ ከፈቀድን በኋላ ዛሬ እንዲህ ማለቱ ያረፈደ ምላሽ 
ስለመሆኑ የመንግሥት ኃላፊዎቹ ሊረዱት ይገባል። 
በዚህ ዘመን ይህን ቀላል ስሌት መስራት የሚችል 
ዲፕሎማት ማጣታችን በርግጥም አሳፋሪ ነው። በዓባይ 
ጉዳይ ላይ የሚመራመሩ የቴክኒክ ባለሞያዎቻችንና 
የፖለቲካ አዋቂዎቻችን ከግብፅ አንፃር ሲመዘኑ የአቅም 
ማነስ የሚታይባቸው መሆኑም አሳሳቢ ነው። የወንዙ 
ባለቤት የመሆናችንን የበላይነት ዘንግተን በጠሩን ቦታ 
የምንገኝ ተሸናፊ ልንሆን አይገባም።

አሁን የድርድሩን መልክ የምንገለብጥበት ወቅት ሊሆን 
ይገባል። የመካከለኛው ዘመን ነገስታት የሚፈስሰውን 
ውሃ እንገድባለን በማለት ግብፅን ያስፈራሩበት 
እንደነበር ታሪክ ይነግረናል። እርግጥ ነው፣ እነርሱ እኛን 
መፍራት እንጂ በግልባጩ እኛ እነርሱን ልንፈራ ባልተገባ 
ነበር። የተፈጥሮ ምንጩ መነሻ ኢትዮጵያ ነች። ግብፅ 
አይደለችም። የዓለም ተሞክሮ እንደሚነግረን ደግሞ 
የወንዙ ባለቤት የሆኑ ሀገራት የመጀመሪያ ባለድርሻ 
መሆናቸውን ነው።

አሜሪካ ከሜክሲኮ ጋር፣ ቱርክ ከእነ ኢራቅና ኢራን ጋር፣ 
ቻይናም ከጎረቤቶቿ ጋር በሀገር ተሻጋሪ ወንዞች ምክንያት 
ለድርድር ለበርካታ ጊዜ ሲቀመጡ ተስተውሏል። 
ሆኖም፣ የሥነ-ልቦናም የሞራልም የይዞታም የበላይነት 
ያላቸው ሀገራት ይዘው የሚቀርቡት መከራከሪያ 
ቀዳሚ ተሰሚ ነው። የታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት 
ሳይጎዱ ባለቤቶቹ የሚጠቀሙበት የስምምነት ማዕቀፍ 
ይዘጋጃል። ለእኛ የቀረበልን ግን በተቃራኒው ነው። 
ባለቤቱ ሊያገኝ የሚገባውን ጥቅም ለሌላው ሲል አሳልፎ 
እንዲሰጥ የሚያስገድድ ስምምነት እንድንፈርም በዓለም 
ኃያሏ ሀገር ግፊት እየተደረገብን ነው። የአስዋን ግድብ 
እንዲጠግብ የዓባይ ግድብ ጦሙን ይደር እንደማለት 
የሚቆጠር ስሌት ይመስላል። ይህም ብቻ ሳይሆን ጥናት 
ተደርጓል በሚል ምክንያት የግድቡ የማመንጨት ኃይል 
ከ6450 ሜጋዋት ላይ 1,300 ያህል እንዲቀንስ መደረጉን 
በድጋሚ መጠየቅ የሚኖርብን ጊዜ አሁን ይሆናል።

በአጠቃላይ፣ የግብፅ ሰሞነኛ ጉዳይ ጥብቅ ክትትል 
የሚፈልግ ሆኗል። መንግሥት ተዘናግቶ በፈጠረው 
ክፍተት ግብፆች ያገኙት ዲፕሎማሲያዊ ድል ትልቅ 
ትምህርት ሊሰጠን ይገባል። ተወደደም ተጠላም ባለፉት 
አራት ወራት የገጠመንን ኪሳራ ተቀብለን ልንገመግም 
ይገባናል። ያለፈውን መገምገም ብቻም ሳይሆን ነገ ይዘን 
የምንቀርበውን የጠሩ መደራደሪያ ነጥቦች ልናዘጋጅ 
ያስፈልጋል። በዓባይ ጉዳይ ይዘን የቆየነውን የበላይነት 
በፖለቲካ ዕውቀት ችግር ምክንያት ልናጣው አይገባም።



ቀያይ 
መ መሮች

ዳሰሳ 

ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም ያመከኑት ዕድል 
ከዐፄው በእጅጉ የተሻለ፣ ለትግበራም የቀረበ 
እንደነበረ አይዘነጋም። አራት ኪሎን ሲረግጡ ከሞላ 
ጎደል የሕዝባዊ መንግሥት አዋላጆች፣ (የፖለቲካ 
ፓርቲዎች፣ የነቁ ማኀበራት፣ የተማረና ተራማጅ 
መደብ፣ የዜጎች ተሳትፎ…) በብዛት እንደነበረ ሲታወስ 
ቁዘማን ያንራል። እንዲያ የፈነጩበት ሥልጣን ደግሞ፣ 
የሕዝባዊ ትግሉ ውጤት መሆኑ ሲታሰብ እንደ ትኩስ 

ለቅሶ ፍራሽ ያዘረጋል።

    

ገጽ 4

  ዉጪ ጉዳይ 

“እዚህ ያለው አምባሳደር እንደጠቀስኸው ዓይነት 
ችግር እንዳለበት ሰምቻለሁ። ፕሬዚዳንቱ ግን ወደ 
ጠቅላይሚኒስትር ዐቢይ የሚደውሉት የግብፁ 
ፕሬዚዳንት ኤል ሲሲ ደውል እያሏቸው ነው። 
አየህ ጉዳዩ ያለው እዚህ ጋር ነው። በዲፕሎማሲው 
ዓለም መግቢያ ቀዳዳ ካገኘህ በኋላ ያቺን ክፍተት 
ተጠቅመህ እስከመጨረሻው መሄድ ነው። የእናንተ 
ጠቅላይሚኒስትር ለአሜሪካ መንግሥት ያለውን ስስ 
ልብ ደጋግሞ አሳይቷል። ከአሁን በፊት ይህንን አድርግ 
ያንን አታድርግ ሲሉት ሲስማማ ከርሟል። 

ገጽ 14
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ሕዝባዊ መንግሥት
ተመስገን ደሳለኝ

ዳሰሳ

የድኅረ-ፋሺስቷ ኢትዮጵያ አርበኞችን ገፍታ፣ 
ባንዳዎችን መሾሟ ምሬት ያሳደረበት ባለ-ቅኔ፡- 

‹‹አትዮጵያ አገሬ ሞኝ ነሽ ተላላ፣

የሞተለሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ፤›› ማለቱን ሰምተናል። 

በዚያ ዘመን የተቀነቀነው የ‹ሕዝባዊ መንግሥት› 
ጥያቄም፣ አዙሪት ይዞት ወድቆ-እየተነሳ እዚህ ደርሷል። 
አቀራረቡ ቢለያይም ከአፈ-ንጉሥ ታከለ እስከ 
ቢተወደድ ነጋሽ፣ ከመንግሥቱ ነዋይ እስከ መንግሥቱ 
ኃይለማርያም፣ ከኃይሌ ፊዳ እስከ ብርሃነመስቀል ረዳ፣ 
ከአስራት ወልደየስ እስከ መስፍን ወልደማርያም፣ 
ከብርሃኑ ነጋ እስከ እስክንድር ነጋ… ሕዝባዊ መንግሥትን 
አቀንቅነዋል። 

…ጉልበታም ገዥዎች የአደባባይ ጩኸቱን እሪ-በከንቱ 
አስቀርተው፣ የታሪክን ፉርጎ ከሀዲድ አስተው፣ የለውጥ 
አቅጣጫን ጥምዝ ቀይረው… ለአንድ ክፍለ ዘመን 
ግድም ተፈራርቀዋል። በበዛ ሸንገላና በአያሌ ተስፋዎች 
በጨበጡት ሥልጣን፣ ለዜጎቹ የክብር ሥፍራ የሌለው 
መንግሥት አንብረው መከራ አዝንበዋል። በ‹አማናዊ› 
የጀመሩትን፣ በመናፍቅ ቀጭተውታል።

እኒህን ታሪካዊ ኹነቶች በዚህ ዐውድ አጀንዳ ያደረጋቸው 
ገፊ-ምክንያት፣ ኢዜማ በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በኩል 
ያስተላለፈው 19 ገጽ የግምገማ ሰነድ መሆኑን አስታውሼ 
የጀመርኩትን እቀጥላለሁ። 

…አራት ኪሎ አለቃ በለወጠ ሰሞን ቤተ-መንግሥቱን 
ክፍት አድርጎ ማሳሳት የቆየ ልማዱ ነው። በማይፀና 
ሽርክና ጥሎ-ማለፍ ነባር ‹አሠራሩ› ነው። ሕዝብ እና 
መንግሥትን እንደ ‹ኮምኒስት ሥላሴ›ዎች፣ ሦስትነትን 
የተጋሩ አስመስሎ መሸወድ የተካነበት ነው። ኮርቻ 
መቀያየር መገለጫው ነው። ነዋሪውን ከደባል፣ 
አሳላፊውን ከተጋፊ ደባልቆ ማስተናበርም በዶ/ር ዐቢይ 
አህመድ እንዳልተጀመረ ሁሉ፣ በእሳቸው አያበቃም። 

ኢዜማን የገና ዳቦ ካደረጉት አንዱ ይህ አይነቱ የ‹ፖለቲካ 
ባህል› ነው፤ (የዳቦ ስሙ ከደበረህ ‹ኢንትሪግ› በለው።) 
‹ተቻኩዬ ከማካልብ፣ ታግሼ እቃወማለሁ› ማለቱ 
‹አይሁድ› አስብሎታል። ከጣና ሀይቅ እስከ ሀወሳ 
ሀይቅ፣ ከደብረ ብርሃን እስከ አርባ ምንጭ፣ ከጎንደር 
እስከ ጉደር፣ ከአሰላ እስከ ሳውላ፣ ከአርሲ እስከ 
ቦዲቲ፣ ከአዳማ እስከ ኮንሶ፣ ከሲሬ እስከ ቴፒ… እንደ 
አጋንንት መሳደዱን፣ በመኢሶንነት መወገዙን፣ በገዥው-
‹ፓርትነር›ነት መወቀሱን… መግለጫው በገደምዳሜ 
አካቶታል። 

የግምገማው ጭብጥ ‹ዘገየ› ክልተባለ በቀር አገራዊ 
ሁኔታዎችን በቅጡ ለመረዳት በሚገባ ያግዛል። የቅርብ 
ጊዜዎቹ አስጨናቂ ችግሮች ጠርዝ-መርገጣቸው 
ለወዳጅም ጭምር መገለጡን አመላክቷል። የጠቅላይ 
ሚንስትር ዐቢይ አህመድ አስተዳደር የለውጥ ዕድሉን 
አምክኖ የከሸፈ ታሪክ እንዳይጽፍ ተማጽኗል። 
ሕዝባዊ መንግሥት ጨንግፎ፣ አምባ-ገነናዊ ሥርዐት 
የሚወለድበት በር ክፍት መሆኑን አጉልቷል። 
ብልጽግና፣ የኢሕአዴግን ብልሹ ባህሪ ለመውረስ 
እየተንደረደረ ስለ-መሆኑ ማሰረጃ ጠቅሷል። አገሪቱ 
በአፈንጋጭ ኃይሎች እና በአክራሪ ብሔርተኞች ወደ 
ፍርሰት ጠርዝ የመገፋቷን ስጋት አውስቷል። ‹ኦሮሞን 
እንወክላለን› የሚሉ የፖለቲካ ድርጅቶች በአልቦ-

መቻቻል መነታረካቸውን ጠቁሟል። በግልባጩ ጠቅላዩ 
‹እኔ አሸጋግራችኋለሁ› ሲሉ፣ በፍፁም ልብ ያመነበትን 
ምክንያት ባላየ አልፎታል፤ (ጊዜው ገና ይሆን?) በርግጥ 
ዋናው ነገር የፖለቲካን ደባል ሱስ አውቆ፣ ምርቃናን 
ፈጥኖ መሰብር ነው። 

የሆነ ሆኖ ሰነዱ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ተንትኖ የመፍትሔ 
ሃሳብ በማቅረቡ ‹ግሬድ› ያሰጠዋል። ‹ላምባዲና›ንም 
ቢጋበዝ አይበዛበትም፡- ‹አሁን አየ አይኔ…›

በስላሽ ስናወራ፣ ኦነግ ከእነ ቅጥልጣዩ በሕዝቦች 
አንድነት፣ በማኀበራዊ መስተጋብሮች፣ በብሔረሰቦች 
ግንኙነት… የጠራ አቋም መያዝ ዛሬም ተስኖታል። 
የፖለቲካ አፍ-የፈታበት አጀንዳ ቀኖና ሆኗል። 
የስብስቡ ልሂቃን ለአሜሪካ እና ሬድ-ኢንዲያን ታሪክ 
ቅርብ ቢሆኑም፤ በአገራቸው ጉዳይ መሬት ከረገጡ 
እውነታዎች በበዛ ርቀት ተቸክለዋል። ድርጅቱም በአንድ 
እጁ አዲስ አበባ እና ድሬደዋን፤ በሌላኛው አራት ኪሎን 
በመጨበጥ ቀቢፀ-ተስፋ ይክለፈለፋል። ከ‹ዶሴጅ› ባለፈ 
ናርሲዚዝም እንደ ሰይጣን ያገኘውን ይለክፋል። 

እስከ መቼ መክሊቱ ያልሆነ ፖለቲካ በ‹ኤዲፐስ 
ኮምፕሌክስ› እንደሚያሰቃየው ፈጣሪ ይወቅ! 

ሰሞኑን በተከበረው የዐድዋ ድል ዋዜማ ‹አዲስ አበባ 
እና ድሬደዋ ኬኛ› ሲል ያወጣው መገለጫም ከቁም-ነገሩ 
አዝናኝነቱ ያመዝናል። ሊያስተላልፍ የፈለገው ፍሬ-ሃሳብ 
ጭው ስላለ-በረሃ እንጂ፤ ሚሊዮኖች ስለሚኖሩባቸው 
ግዙፍ ከተሞች አይመስልም። መቼም እንዲህ አይነቱ 
ቆሞ-ቀርነት የለውጥ-እርከንን ከነባራዊ ሁነቶች ይልቅ፣ 
በመዳፍ አንባቢ መበየን ነው። 

ኦሮምኛ መናገር የማይችሉ የብሔሩ ተወላጅ ከሆኑ 
የአዲስ አበባ ወጣቶች ጋር በጽ/ቤቱ ያደረገው 
ውይይትም ‹ኦ.ኤን.ኤን (ONN)› በተባለው ሚዲያው 
የዐድዋ ዕለት ተላልፎ ነበር። በአዳራሹ የተገኙ የሸገር 
ልጆች ለመድረኩ ያቀረቡት ጥያቄዎች በ‹አክራሪ›ነት 
አያስፈርጁም። ትኩረቴን የሳበው በሰላሳዎቹ መጀመሪያ 
የሚገመት ወጣት ነው። ሲቃ እየተናነቀው እንዲህ አለ፦ 

‹‹ባለ-አደራው ፊንፊኔ ተቀምጦ ‹ሃያ ሦስት ወንበር 
አሸንፋለሁ› ሲል ኦነግ እንዴት ዝም ይላል?›› 

ወጣቱ በዚህ አላበቃም፤ ንግግሩን አስረዝሞ በመቀጠል 
ለዩንቨርስቲ የመጀመሪያ ዐመት ተማሪዎች በተዘጋጀው 
የታሪክ ትምህርት ላይ ማሻሻያ መደረጉ ስጋት 
እንዳጫረበት በአጽንኦት አሳሰበ። በተለይ ስለ-አኖሌ 
የሚያወራው ክፍል በፍፁም መነካት እንደሌለበት 
አብራርቶ ሲጨርስ ማሳረጊያ ያደረገው አስተያየት 
ለደቂቃዎች በሳቅ ጎርፍ አጥለቅልቆኛል፡-

‹‹እኔ ስሜቱን አውቀዋለሁ፤ ተወልጄ ያደኩት አርሲ 
ነው።››

ወደ አጀንዳችን እንለፍ

የኢዜማ ምክረ-ሃሳብ በታሪክ የመጀመሪያው አይደለም። 
ከቀዳማዊ ዐፄ ኃይለሥላሴ እስከ አይተ መለስ ዜናዊ 
ባይሰሙም፣ ተመክረዋል። ይህ አይነቱ ድክመትም 
የእኛዎቹ የብቻ ችግር አይደለም። አፍሪካ ሃምሳ 
አለቃዎችንና ኮሎኔሎችን አንግሣ ማልቀስ የማይሰለቻት፣ 
ስቅየት የማይሰብራት፣ ግድያ የማያደክማት፣ ታሪክ 
የማያስተምራት፣ ምክር ‹የማይበገራት›… አህጉር ናት። 

ከመንጌ እስከ ካጋሜ፣ ከዚያድባሬ እስከ ኮምፓውሬ፣ 
ከካቢላ እስከ ካቢላ፣ ከሙባረክ እስከ አልበሽር፣ 
ከጋዳፊ እስከ ሞሶቬኒ፣ ከሴኮ ቱሪ እስከ ወዲ-አፈወርቂ፣ 
ከካሙዙ ባንዳ እስከ ኢዲ አሚን ዳዳ፣ ከሞቡቱ ሴሴኮ 
እስከ ዴኒ ሳሶ ኒጌሶ፣ ከሎረን ባግቦ እስከ ኦማር ቦንጎ፣ 
ከሳሙኤል ዶ እስከ ዶስ ሳንቶስ፣ ከኢድሊስ ዴቢ እስከ 
ሙሳ ትራውሬ፣ ከቤን አሊ እስከ ኢስማኤል ጊሌ፣ 
ከሮበርት ሙጋቤ እስከ መለስ ዜናዊ… ከምክር-ብትር፣ 
ከሰላም-ሽብር፣ ከምርጫ-ሜንጫ ያፈቀሩ አምባ-ገነኖች 
ናቸው። ለሕዝባዊ መንግሥት ጥያቄዎች በሰጡት 
ምላሽም ልዩነት አላሳዩም። 

ለጊዜው የጎረቤቱን አቆይተን፣ በቤታችን እንነጋገር።

ቀኃሥ
ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ከስደት መልስ ያልተጠቀሙበትን 
ዕድል ብተወው እንኳ፤ በ1953ቱ መፈንቅለ-መንግሥት 
ማግሥት ያጣጣሏቸውን የማሻሻያ ሃሳቦች ሳላነሳ ማለፍ 
አይቻለኝም። ግዘፍ-ከነሱት ሁለቱን ላስታውስ። 

ጥር 23/1953 ዓ.ም ደራሲና ዲፕሎማት አዲስ አለማየሁ 
ለንጉሠ-ነገሥቱ በእጃቸው የሰጡት አስራ ሦስት ገጽ 
ቀዳሚ ነው፡-

‹‹በቅርቡ በኢትዮጵያ ተነስቶ ያለፈው ሁከት፣ 
ለኢትዮጵያ ደህንነትና ግርማዊነትዎ ለወጠነው ሥራ 
መልካም ፍጻሜ የሚመኙትን ሰዎች ሁሉ እጅግ 
ሊያሳስብና የእውነተኛ ስሜታቸውን ሳይደብቁ በቅንነት 
እንዲገልጹ ሊያደርጋቸው ይገባል ብዬ ስለማምን፤ እኔም 
ከእነዚህ ሰዎች እንደ አንዱ የሚጠቅም የመሰለኝን አሳብ 
ከዚህ ቀጥዬ ለማቅረብ እንዲፈቀድልኝ በፍፁም ትህትና 
እለምናለሁ፤›› በሚል መግቢያ ይጀምርና፣ ሕዝባዊ 
መንግሥት ለማንበር መሠረታዊ የሆኑ አጀንዳዎችን 
በአጭሩ፣ ነገር ግን በተበራራ መንገድ አትቷል። 
ለመንግሥት ሥሪት፣ ለአስተዳደር ዘይቤ፣ ለልማት፣ 
ሃሳብን ለመግለጽ መብትና ለመሳሰሉት አንኳር ጉዳዮች 
ሠፊ ትኩረት ሰጥቷል።

ጃንሆይን በድንጋጤ ያራዳቸው ግን ዘግየት ብሎ 
በአምስት ከፍተኛ ባለ-ሥልጣኖች የተዘጀጋው ባለ-
18 ገጽ ሰነድ ነው። የሥጋቱ ዋንኛ መነሾ ያቅራቢዎቹ 
ማንነትና ኃላፊነት ይመስለኛል፤ (በኤርትራ የንጉሡ 
እንደራሴ ልዑል ራስ አሥራተ ካሣ፣ የሕግ መወሰኛ 
ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሌ/ጀ ዐቢይ አበበ፣ የመከላከያ 
ሚንስትር ሜ/ጀ መርዕድ መንገሻ፣ የማስታወቂያ 
ሚኒስትር ደጃዝማች ግርማቸው ተክለ ሐዋርያት እና 
የከፋ ጠቅላይ ግዛት እንደራሴ ኮሎኔል ታምራት ይገዙ) 

ሹማምንቱ የሥርዐት ማሻሻያ እንዲጠይቁ የገፋፉቸውን 
ምክንያትን መግቢያ አድርገውታል፡-

‹‹ሁላችንም በግርማዊነትዎ ዘመን መንግሥት ተወልደንና 
አድገን ለከፍተኛ የሃላፊነት ሥራና ደረጃ ግርማዊነትዎ 
ያደረሰን ከመሆናችንም በላይ፤ የያንዳንዳችን አባቶች 
የግርማዊነትዎ የድካም ተካፋዮች ሆነው፣ ከልብ 
ያገለገሉና ገና ከጧቱ የመንግሥትዎ ደጋፊዎች ሁነው 
የተሰለፉ እንደነበሩ በማስታወስም ነውና…››

ፓርላማው ፈርሶ፣ የሽግግር መንግሥት የሚመስል 
አወቃቀር እንዲቋቋም የሚጠይቀው ይህ ሰነድ፣ ከአገር 
ውስጥ ጉዳይ በተጨማሪ የዐለም አቀፍ ፖለቲካን 
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የተነተነና የኃያላኑን አሰላለፍ ከግምት የከተተ በመሆኑ 
ዋጋው ከፍ ያለ-ነበር።

‹‹[…] አሁን ባለበት ሁኔታ ፓርላማው የመንግሥቱንና 
የሕዝቡንም ጥቅም በሚገባ አመዛዝኖ የሚቆጣጠር፣ 
ተግባሩንም በትክክል ለመፈፀም የሚችል የታመነ 
ድርጅት ነው ለማለት ያስቸግራል። ስለዚህም ፓርላማው 
እስኪደረጅና ለዚህ ከፍተኛ የኃላፊነት ተግባር እስኪበቃ 
ድረስ አንድ ሌላ የመንግሥት ምክር ቤት በግርማዊነትዎ 
ተመርጦ ወይም የዘውዱ ምክር ቤት ሰፋ ብሎ ተደራጅቶ 
ተቋቁሞ ጠቅላይ ሚንስትሩንና ቡድኑን ለመቆጣጠር 
የሚስችል መብት ተሰጥቶት እንዲቆጣጠር ቢደረግ 
በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው።››

የንጉሠ-ነገሥቱን ምላሽ ከብርሃኑ አስረስ ‹‹የትኀሣሥ 
ግርግር እና መዘዙ›› መጽሐፍ እናብብ፡-

‹‹ማስታወሻውን በተቀበሉበት ምሽት የሹም ሽር አዋጅ 
አድርገው አምስቱም በቅርብ  እንዳይገናኙ በሹመት 
ከአዲስ አበባ ከተማ አወጧቸው።›› 

…አያሌ አበርክቶ የሚጠቀስላቸው ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ 
ሞአ-አንበሳን ከሰላማዊ ለውጥ ተከላክሎ ማሰንበቱ 
ባያዳግታቸውም፤ የፍፃሜ ታሪካቸውን በነውጥ ከመጻፍ 
መታደግ ተስኗቸው አልፏል። 

ኮሎኔሉ…
ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም ያመከኑት ዕድል 
ከዐፄው በእጅጉ የተሻለ፣ ለትግበራም የቀረበ እንደነበረ 
አይዘነጋም። አራት ኪሎን ሲረግጡ ከሞላ ጎደል 
የሕዝባዊ መንግሥት አዋላጆች፣ (የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ 
የነቁ ማኀበራት፣ የተማረና ተራማጅ መደብ፣ የዜጎች 
ተሳትፎ…) በብዛት እንደነበረ ሲታወስ ቁዘማን ያንራል። 
እንዲያ የፈነጩበት ሥልጣን ደግሞ፣ የሕዝባዊ ትግሉ 
ውጤት መሆኑ ሲታሰብ እንደ ትኩስ ለቅሶ ፍራሽ 
ያዘረጋል።

በወቅቱ ግናኔን ካተረፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ መኢሶን-
የ‹ሠፊው ሕዝብ ድምጽ› በተሰኘ ልሳኑ (መጀመሪያ 
አካባቢ፤) ኢሕአፓ በ‹ዴሞክራሲያ ጋዜጣ› የሕዝባዊ 
መንግሥት ጠቀሜታን በስፋት እየተነተኑ፣ አማራጭ 
ሃሳቦች እየሰነዘሩ የለውጡ ባቡር ሀዲድ እንዳይስት 
አብዝተው መክረዋል። 

የመኢሶን ውትወታ ጠቅላይ ሚንስትር አክሊሉ 
ሀብተወልድ፣ በእንዳልካቸው መኮንን የተተኩ ዕለት 
መጀመሩን አቶ አንዳርጋቸው አሰግድ ‹‹በአጭር የተቀጨ 
ረዥሙ ጉዞ›› መጽሐፍ ዘግበዋል፡-

‹‹በአሁኑ ሁኔታ የሠፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ኑሮ ሊሻሻል 
የሚችለው የሠራተኛው፣ የአስተማሪው፣ የተማሪው፣ 
የዝቅተኛ ነጋዴው፣ የዝቅተኛ መንግሥት ሠራተኞች፣ 
የአርሶ-አደሮች ወዘተ… መሠረታዊና ተገቢ ጥያቄዎች 
ሊመለሱ የሚችሉት፣ የእንዳልካቸው መንግሥት 
ተነሥቶ ከሠፊው ሕዝብ ወገን በሆኑ፣ በታመኑና ከፍተኛ 
የሥራ ችሎታ ባላቸው ሰዎች በተቋቋመ መንግሥት 
ሲተካ ብቻ ነው።

‹‹ይህ የሠፊው ሕዝብ ወገን መንግሥት ቀዳማይ ተግባሩ 
[…] ከ4 እስከ 6 ወር በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ በሕዝብ 
የተመረጠ፣ በሕዝብ ቁጥጥር ስር የሆነ፣ ኃላፊነቱ 
የሕዝብ የሆነ፣ ለሠፊው ሕዝብ ኑሮ መሻሻል የሚያስብና 
የሚጥር፣ የሠፊውን ሕዝብ ሰብአዊ መብቶች የሚከብርና 
ሥራ ላይ እንዲውሉ በቂ ዋስትና የሚሰጥ… ሕዝባዊ 
መንግሥት እንዲቋቋም ማድረግ ይሆናል።››

ግና፣ ‹ፈጥኖ ያመነ፣ ፈጥኖ ይክዳል› እንዲሉ፤ መኢሶን 
የማለዳ ጥያቄውን ጥሎ፣ ‹‹ጊዜያዊ ወታደራዊ 
አስተዳደር››ን እንደ ‹ግል አዳኙ› ተቀብሏል። ምንም 

እንኳ ድርጅቱን-ከማይታረም ስህተት፣ ታሪክን-
ከተሳሰተ መስመር፣ አመራሩን-ከተሳለ ሠይፍ ባያድንም።  

ኢሕአፓ ‹አንድ ሰውና አንድ ጥይት እስኪቀረው› 
ስለ-ሕዝባዊ መንግሥት ዋትቷል፤ በተቃውሞ ሰልፍ 
ጎዳናዎችን አጥለቅልቋል፤ ከ‹ዴሞክራሲያ› በተጨማሪ፣ 
ዋና መንገዶችና አደባባዮች የትምህርት ቤት ሰሌዳ 
እስኪመስሉ በመፈክሮች አድምቆ ታግሏል። በበራሪ 
ወረቀቶች አጨናንቋል። 

‹ዴሞክራሲያ› በተዋበ ቋንቋ፣ በዳበረ-አመክንዮ ለንባብ 
ካበቃቻቸው ረዣዥም ትንተናዎች ጥቂቱን መጥቀሱ 
ትውስታን ያበረታል፡-

‹‹መሠረተ ሠፊ የሆነ መንግሥት ሲባል እንግዲህ 
የጥቂቶቹን መንግሥት አፍርሶ የሕዝብ ወገን ሁሉ 
የሚካፈልበት፣ በሕዝብ ቁጥጥር ሥር የሆነ ለሕዝብ 
ጥቅም የሚሠራ መንግሥት ማለት ነው። የዚሁ 
መንግሥት ተቀዳሚ ሥራ የዴሞክራሲ መብቶችን 
ማስጠበቅ መሆን አለበት።›› (ነሐሴ 23/ 1966 ዓ.ም 
ቁጥር 7)

በቀጣዩ ሳምንት እትምም ገፍቶበታል፡-

‹‹የጊዜው ዐቢይ ጥያቄ የፖለቲካ ሥልጣን ጥያቄ ነው፣ 
ሕዝባዊ መንግሥት የመመሥረት ጥያቄ ነው። […] 
ሕዝባዊ መንግሥት-በሕዝብ የተመረጠ፣ ለሕዝብ 
የቆመ፣ ለሕዝቡ የሆነ፣ በሕዝቡ ቁጥጥር ሥር የዋለ 
መንግሥት ሳይመሠረት አንዷን ጥያቄ ነጥሎ መፍትሄ 
ለመስጠት መሻት፣ በደዌ ለሚሰቃይ ሰው፣ አንዷን 
ቁስል ብቻ መርጦ ለማከም፣ ለመፈወስ እንደመሞከር 
ይቆጠራል። […] ‹የሚበጃችሁን አውቅላችኋለሁ› 
ባይ አንድ አምባገነን ወይም ቡድን የሕዝቡን ትግል 
እንዳያጨናግፍ ሕዝባዊ መንግሥት መቋቋም አለበት።›› 
(ነሐሴ 30/ 1966 ዓ.ም ቁጥር 8)

ጥቅምት 16/1967 ዓ.ም የወጣው ቁጥር 13ም ተከታዩን 
ብሏል፡- 

‹‹[ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት] ተጨቋኝ መደቦችና 
የሕብረተሰብ ክፍሎችን የሚያስማማ፣ በጊዜያዊ 
ፕሮግራም መሠረት በአንድነት ለማሰለፍ የሚችል፣ 
ሠፊውን ሕብረተሰብ ለምርጫ የሚያዘጋጅ፣ የጊዜውን 
ሥራዎች በሚገባ፣ በቅልጥፍና የሚያካሄድ፤ ለውጡ 
መሠረት እንዲይዝና ዘላቂ እንዲሆን ተፈላጊ የሆኑትን 
የሕጎችና የኢኮኖሚ እርምጃዎች በቶሎ የሚወሰድ፤ ፀረ-
ሕዝብ የሆኑትን ሰዎችና ሥርዐት እንዳይንሰራሩ አድርጎ 
ለመምታት በቂ ፈቃድ፣ ድጋፍ፣ ኃይልና የተስተካከለ 
የሥራ እቅድ ያለው መንግሥት ማለት ነው።››  

‹ዴሞክራሲያ› በዚህ እትሟ ያነሳችው ጭብጥ ዛሬ 
የተጻፈ እስኪመስል ግራ ያጋባል። በተለይ ደርግ 
ለሥልጣን ቅቡልነት ያስጮኻቸው ‹አነስተኛና ጥቃቅን› 
አጀንዳዎችን የነቀፈችበት ዐውድ፣ የወቅታዊው ፖለቲካ 
ግልባጭ ነው። ጥቂት ማሳያዎችን እንበደር፡-

፩
‹‹በመሠረታዊ ጉዳዮች ላይ እርምጃ ሳይወስዱ፣ 
እስረኞችን ፈትቻለሁ በሚል ስብከትና አንዳንድ 
የማታለያ እርምጃዎችን በፕሮፓጋንዳ እያጋነኑ 
በሥልጣን መቆየት አይቻልም›› 

፪
‹‹‘የመናገር ነፃነት፣ የመሰብሰብ ነፃነት፣ የመደራጀት 
ነፃነት፣ አስተዳዳሪዎቹን የመምረጥና የመቆጣጣር ነፃነት 
ይሰጠን’ ብሎ ሕዝቡ ሲታገል እንዳልኖረ፣ ‘መሳፍንቶቹ 
ተመልሰው እንዳይመጡ’ በሚል ሳቢያ የሕዝቡ 
መሠረታዊ መብቶች ተነፍገዋል።››

፫
‹‹ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት እንዳይቋቋም 
የሚቃወሙት ወገኖች የሚሰጡት ሌላው ምክንያት፣ 
ሕዝባዊ መንግሥት ከወታደራዊ መንግሥት የደከመ 
ስለሚሆን፣ አስፈላጊ የሚሆኑትን የለውጥ እርምጃዎች 
ለመውሰድ አይችልም ነው። እነዚህ ሰዎች አንድ 
መንግሥትን ጠንካራ የሚያደርገው፣ የሚደግፈው 
ሕዝብ ብዛት መሆኑን ይዘነጋሉ።››    

ነሐሴ 21/1966 ዓ.ም ከታተመው አዲስ ዘመን ጋዜጣ 
ርዕሰ-አንቀጽ የቀነጨበውን ደግሞ ምርቃት እናድርገው፡
-

‹‹ሳይንዱ መካብ፣ ሳያናጉ መለወጥ ይኸው ነው። 
የኢትዮጵያን ለውጥ እስከ አሁን ልዩ ያደረገውና 
ለኢትዮጵያውያን አድናቆትን ያተረፈው [ለዚህ ነው]።››

ወዳጄ፡- ብልጽግና ከዚህ የተለየ ፕሮፓጋንዳ ካለው 
ወዲህ ብል?!   

እመነኝ! በኢትዮጵያ ተለዋጩ ግለሰብ እንጂ፣ 
ፖለቲካ አይደለም። ደርግ የተተከለበት መንገድም 
ሆነ ፕሮፓጋንዳው፤ በዘመነ-ብልፅግናም እንደ ወረደ 
እያገለገለ ነው። በአራት ኪሎ የሰው እንጂ፣ የስልት አሮጌ 
የለም-ስልህ።

በነገራችን ላይ ንጉሡ የተገለበጡበት ዐመፃ በሁለቱ 
ሻለቆች መመራቱ ባይካድም፣ ወንበሩ አንድ በመሆኑ 
ወራጅ መፈለጉ ተፈጥሯዊ ነው። ለሻለቃ መንግሥቱ 
ሰብሳቢነቱን የለቀቁት ሻለቃ አጥናፉን ከውለታ ቆጥሮ 
በአጭር ከመቀጨት ባይታደግም-ቅሉ፤ (‹ቲም ለማ›ን 
ማስታወስ በሕግ ተፈቅዷል።) የአብዮቱ-ምት ግን 
በዚህ አልተገታም። ከውስጥም ከውጪም መረምረሙን 
ቀጥሎ፣ ሲያጋፍሩ የነበሩ ቡድኖችንና በዙሪያው የሰፈሩ 
ምሁራንን ‹ወሬ ነጋሪ› ሳይተው መንጥሯል፤ ያውም 
በ‹ወሎ ኪነት› አጅቦ፡- 

‹‹ፈጣነው ባቡሩ ባቡሩ (2)

ቆራጥ ያልሆናችሁ እንዳትሳፈሩ።

ገሠገሠ ባቡሩ ተጓዘ (2)

ቁርጠኛውን ተጓዥ አሳፍሮ 

አድር ባዩ ቀልባሹን አንጥሮ።››

ቆይ ቆይ! የ‹ፍጥነት ቀንስ› ማስጠንቀቂያውን አስታውስ! 
ቀልባሹን ከወደቁት መሀል በመፈለግ እትደክም፤ ቤተ-
መንግሥት እግር-ከጣለህ ሰላም በልልኝ። 

ከኮሎኔሉ ወደ ኮሎኔሉ
በዚህ ተጠየቅ ነገረ-ሕወሓት የተዘለለው በዝንጋኤ 
አይደለም፤ የሸፈተበትም ሆነ የነገሠበት ዓላማ ድንክ 
በመሆኑ እንጂ። አገርን ጥሎ፣ ጎሳን በማንጠልጠል ቀሪ-
ሂሳቡን በመጨረሱ ነው። ከፋፋይ ሥርዐት አንብሮ፣ 
በሕዝብ መሀል የጥል-ግድግዳ አቁሟል። ንግድን፣ 
በነገድ በይኖ ልዩነትን አስፍቷል። ውድብና ግድብን 
ሲያምታታ ቆይቷል። 

…ሕወሓት ይዞን በወደቀው-ልክ እንዳለተዋራለት 
ባልዘነጋም፤ እየተነጋገርንበት ካለው የሕዝባዊ 
መንግሥት ጥያቄ አኳያ፣ እንዲህ አይነቱን ወበከንቱ 
ድርጅት ንቆ ማለፉ የተሻለ ይገልፀዋል።

እዚህ ጋ በኢሠፓ መጨረሻ እና በኢሕአዴግ ዋዜማ 
ፕሮፍ መስፍን ወ/ማሪያም ታሪክ ቀያሪ ምክረ-ሃሳብ 
አቅርበው እንደነበረ አለመጥቀሱ ‹ውጪት ሰባሪ› 
ያሰኛል። ኹነቱን በተመለከተም የታሪክ ተመራማሪው 
ብርሃኑ ደቦጭ ‹‹የድንቁርና ጌቶች›› በሚል ርዕስ 
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አዘጋጅቶት ያልታተመው መጽሐፍ እንዲህ ይላል፡-

‹‹ሕወሓት-ኢሕአዴግ ወደ አዲስ አበባ ከመግባቱ 
አንድ ወር ቀደም ብሎ በወታደራዊው መንግሥት 
ጊዜ ሊታሰብ የማይችል የሚመስለውን 11ኛውን ዐለም 
አቀፍ የኢትዮጵያ ጥናት ጉባኤ በአዲስ አበባ ማካሄድ 
ነበር። አስቸጋሪነቱ ደግሞ በርካታ በኢትዮጵያ ጉዳይ 
ጥናት የሚያካሄዱ የአውሮፓ፣ የአሜሪካ እና የእስያ 
ምሁራኖችን ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርግ 
መሆኑ ነበር። ስለዚህም ይህንኑ ዕቅዱን ለመንግሥት 
አቅርቦና ተፈቅዶለት ጉባዔው ሥርዐቱ ግበዐተ-መሬቱ 
ሊጠናቀቅ ጥቂት ቀናት ብቻ በቀሩቡት [ከመቼ እስከ 
መቼ እንደነበረ በመጽሐፉ አልተጠቀሰም] 1983 ዓ.ም 
በርካታ ሰዎች በተገኙበት በከፍተኛ መንፈስ አካሄደ። 
በጉባኤው መጨረሻ አካባቢ ፕ/ር መስፍን ወ/ማርያም 
የሚመራውን ፓናል መንፈስ የሚቀይር ‹‹An Ethi-
opian Peace Initiave›› በሚል ርዕስ ስለመጻዊው 
የኢትዮጵያ ሰላም የሚያወሳ ወረቀት በማቅረብ ውይይት 
ተደረገ። አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ አስመልክቶ ውይይት 
ተደርጎበት እሱ ራሱ ተመርጦ አባል የሆነበት የሽምግልና 
ምክር ቤት ተቋቋመ። ይህም ሥልጣን ላይ ያለው 
አካል፣ ሥልጣኑን አሳልፎ እንዲሰጥ የሚጠይቅ በመሆኑ 
አስደንጋጭ ድባብ ፈጠረ። በወቅቱ አዲስ አበባ ሊገቡ 
‹ደረስን ደረስን› የሚሉትን ሕወሓት-ኢሕአዴጎችንም 
‹ብቻቸውን ኢትዮጵያን መምራት አይችሉም 
(አይገባቸውም)› በሚል የሚገዳደርም ነው።››

ለፕሮፍ ክቡድ አበርክቶ ባርኔጣችንን እናንሳ!

ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርም ወደ ሥልጣን 
በመጡባቸው የመጀመሪያዎቹ ሁለት ዐመታት በታላቅ 
‹ትህትና› ምክር ጠያቂ፣ በአስተዳደር አሳታፊ፣ ለሕዝባዊ 
መንግሥት ተቆርቋሪ፣ ስለ-ዴሞክራሲያዊ መብቶች 
አማላይ ሰባኪ፣ በተዋቡ ሀረግ አረግራጊ፣ ሁሉን አቃፊ-
ደጋፊ… መስለው አብዮቱን ጭምር ‹ሿሿ› መሥራታቸውን 
ጊዜ-ቢያደበዝዘውም ታሪክ አይረሳውም።

የኮሎኔል ዐቢይ አህመድ የ‹ሕዝብ ግንኙነት ቲዎሪ›ም፣ 
ከድኅረ-የካቲት ‹መጽሐፍ› ስለ-መቀዳቱ አንድ ሺ አንድ 
ማሳያዎች መዘርዘሩ ሙዝ ከመላጥ ይቀላል። ልዩነቱ 
የእሳቸው ፋይል ገና ተገለጠ እንጂ፣ አለመዘጋቱ ነው። 
መዳረሻቸውንም ከግምት በዘለለ ለመናገር የተወሰኑ 
ጊዜያትን መጠበቅ ግድ ማለቱ ነው። 

ኳሷ እግራቸው ሥር ናት፤ ወይ በ‹ቶታል ፉትቦል› 
ያሸጋግሩናል፤ አሊያም ጠልዘው ይሸጋገሩብናል። 

ወደ ኢዜማ ምክር እንመለስ

ድርጅቱ ከምስረታው (ድኀረ-ዐቢይ) ጀምሮ ከወቅታዊ 
ጉዳዮች ይልቅ፣ በማዋቅር ሥራ ላይ ማተኮሩ (የረዥም 
ጊዜ ጠቀሜታው እንደተጠበቀ) በአንድነት አቀንቃኙ 
ጭምር በመረረ የትችት በረዶ አስቀጥቅጦታል። በተለይ 
የኦሮሞ ፖለቲካ አዲስ አበባን ለመዋጥ አፋፍ በደረሰበት 
አስጨናቂ ጊዜያት፣ ያልተገራ ዝምታው አክሳሪ ነበር። 

‹‹የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት፣ የቀጣዩ ምርጫ አገራዊ 
ፋይዳ እና የተደቀኑ አደጋዎች ከኢዜማ መሪ ለኢትዮጵያ 
ሕዝብ የተላለፈ መልዕክት›› በሚል ርዕስ ይፋ ያደረገው 
ሪፖርት ብስለትና ጨዋነት ያረበበበት ነው። ይህ ግን 
ተጠየቁ በመልስ-ምት ወደ ራሱም እንዳይገፋ ማቅለያ 
አይሆነውም። ቤተ-መንግሥቱን የያዘው ቡድን 
ፍፁም ተጠናክሮ፣ ከነገሩት የተናገረው፣ ከተጠየቀው 
የፈቀደውን መፈጸም በሚችልበት ቁመና እስኪደርስ 
ምናኔን የመረጠበት ገፊ-ምክንያት በቅጡ-ሳይብራራ 
እንዲህ ሲል በቀጥታ ወደ አጀንዳው ገብቷል፡-

‹‹ዛሬ አገራችን ወሳኝ የታሪክ ምዕራፍ ላይ ቆማለች፥ 
በዚህ ወሳኝ የታሪክ ምዕራፍ ላይ የሀገራችን የወደፊት 
እጣ ፈንታ ሲወሰን ውሳኔው እያንዳንዱን ኢትዮጵያዊ 

ይመለከታልና በዚህ ትልቅና ታሪካዊ ውሳኔ ላይ እኛ 
ምን ያገባናል? ምንስ ሚና አለን? ለአገራችን ይበጃል 
የምንለውና የምንፈልገው የመልካም ዘመን መዳረሻ ጋር 
እንድንደርስ ምን ማድረግ አለብን?” ለሚሉ ጥያቄዎች 
መልስ ማቅረብ የእያንዳንዱን ኢትዮጵያዊ የነቃ ተሳትፎ 
የሚጠይቁ ነገር ግን ዛሬ ላይ ሁላችንንም ግራ ያጋቡ 
ጥያቄዎች ናቸው።›› 

ሪፖርቱ መሬት የረገጡ ፖለቲካዊ ችግሮችና ተግዳሮቶች 
ተዘርዝረውበታል። አገሪቱ ያለችበት አጣብቂኝንም 
ፈትሿል። ብልፅግና ነባሩን የመንግሥት እና ፓርቲ 
የረከሰ ጋብቻ ወደማጽናት ለማዘመሙ ምስክር 
ቆጥሮበታል። የአክራሪ-ብሔርተኞች ጠርዝ-ረጋጭነት 
የሚያስከትለው የፍርሰት አደጋን ተንትኗል። ‹አገሪቱ 
ወደ ሕዝባዊ መንግሥት እንዳትሸጋገር ደንቃራ› ያላቸው 
ሦስት የኃይል አሰላለፎችንም ጠቅሷል፡- ‹‹የቀድሞው 
ሥርዐት ዋነኛ ተጠቃሚዎች››፣ ‹‹በባለተራነት የየዘውጌ 
ክልሉን እንደፈለግን እንገዛለን [የሚሉ]›› እና ‹‹የለውጥ 
ኃይሉን በፍጹም የማያምኑ›› 

ፕሮፌሰር ብርሃኑ በንባብ ባቀረቡት ሪፖርት ለአራት 
አስርታት የታገሉለት የሕዝባዊ መንግሥት ጥያቄን፣ 
የ2010ሩ ለውጥ መሪዎች ከግብ እንደሚያደርሱት ቃል-
መግባታቸውን አስታውሰዋል፡- 

‹‹ይህ የለውጥ እንቅስቃሴ ሲጀምር የዚህ የለውጥ 
(የሽግግሩ) መዳረሻ የሚሆነው በነጻና ፍትሀዊ ምርጫ 
ያብዛኛው ሕዝብ ውክልና ያለው የፖለቲካ ኃይል ስልጣን 
ሲይዝ ነው በሚል ቃል ኪዳን ነው። በሌላ አነጋገር 
የሚመሰረተው የመንግሥት ሥርዓት ዴሞክራሲያዊ 
ይሆናል፤ መንግሥት በሕዝብ ነጻ ውክልና ብቻ ነው 
የሚመሰረተው፤ ይህንን ውክልና ለማረጋገጥ ደግሞ 
ነጻና ፍትሀዊ ምርጫ ይደረጋል፤ ነጻና ፍትሀዊ ምርጫ 
እንዲደረግ ደግሞ ሁሉም ሊከተለው የሚገባ፤ ለሁሉም 
እኩል የሆነና የዚህ ዓይነት ሥርዓትን ከመሰረቱ ሀገሮች 
ልምድ ለተቀዳ ‘የጫወታ ሕግ’ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች 
ተገዢ ይሆናሉ፤ ከዚህ ውጭ የሚገኝ ውክልና ብሎ ነገር 
የለም፣ የሚል ስምምነት ላይ ተደረሶ ነበር።››

ይህም ሆኖ ‹ምርጫው ይካሄድ ወይስ ይራዘም› በሚሉ 
ሙግቶች ዙሪያ ውልውል አቋም መያዙን የሚያሳጡ 
ሃረጎች ተካተውበታል። ከሁሉ የከፋው ደግሞ ‹ድኅረ-
ምርጫውን አልቦ-ታአማኒ በማድረግ አገር ለመበጥበጥ 
የተዘጋጁ ኃይሎች› ተብለው ከተጠቀሱት ሦስት 
ስብስቦች፣ ሁለቱ የመንግሥት መዋቅር መሆናቸው 
ነው። ‹‹በብሔር የተደራጁ ጽንፈኛ ኃይሎችና በስራቸው 
የተሰባሰቡ ኢ-መደበኛ የሕብረተሰብ ክፍሎች››፣  
‹‹በየክልሉ፣ በተለይ በታችኛው እርከን ያሉ የመንግሥት 
አስተዳዳሪዎችና የፀጥታ ኃይሎች›› እና ‹‹በከፍተኛው 
የመንግሥት አካላትና በገዥው ፓርቲ እውቅና 
የሚፈጸሙ እክሎች፤›› እንደሆኑ ማረጋገጡን አትቷል። 

ከዚህ በተጨማሪ የምርጫውን ውድድር የሚያዛቡ 
አደናቃፊ ተግባሮች ከወዲሁ በብልፅግና እተየፈፀሙ 
እንደሆነ ካሰፈረው ማስረጃ ሰፋ አድርጌ ልጥቀስ፡- 

‹‹በተለይ ከምርጫው ጋር በተያያዘ ለገዢው ፓርቲ 
ማስመረጫ ገንዘብ ማሰባሰብ በሚል እየተሄደበት 
ያለው መንገድ የምርጫውን የመወዳደሪያ ሜዳ እጅጉን 
ሚዛናዊነት (Fairness) የጎደለው እንዲሆን ከማድረጉም 
በላይ ከምርጫው በኋላ ሊመጣ የሚችለውን የሙስና 
አካሄድ የሚያሳይ ነውና ካሁኑ ጥንቃቄ ሊደረግበት 
ይገባል። በዚህ ሂደት የመንግሥትና የፓርቲ ኃላፊነቶችን 
የሚያደበላልቁ እርምጃዎች ማየታችን እጅግ አሳሳቢ 
ነው። የፓርቲ ሳይሆን የመንግሥት ኃላፊነት ያለባቸው 
የገቢዎች ባለስልጣን ኃላፊዎች የሚቆጣጠሩትን የንግድ 
ማህበረሰብ ለብልጽግና ፓርቲ ገንዘብ እንዲያወጣ 
ሲጠይቁ፤ ባንዳንድ ቦታ (ለምሳሌ በአዳማ ከተማ 

ባንድ ክፍለ ከተማ) የገቢዎች ባለስልጣን ማህተም 
ባለበት ደብዳቤ ነጋዴዎች ለብልጽግና ፓርቲ ገንዘብ 
እንዲያስገቡ ሲጠየቁ እነኝህ ነጋዴዎች ለሚደግፉት 
ፓርቲ በፈቃደኝነት ገንዘብ ሰጥተናል ብለው ሳይሆን 
ካልከፈልን ነገ ያላግባብ ግብር ይጫንብናል ብለው 
ፈርተው እንደሚሆን አለማሰብ፣ ‹እንዲፈጠር 
እንፈልጋለን› የሚሉትን ሥርዓት ምንነት በቅጡ 
አለመረዳት ነው። በተለይም አንዳንዶቹን የከተማው 
የወረዳ ኃላፊዎች ‹ገንዘቡን ባንክ ካላስገባችሁ 
ሱቃችሁን እናሽጋለን› በማለት እስከማስፈራራት ድረስ 
የደረሱም አሉ። በተጨማሪም በአክስዮን የተቋቋሙ 
ድርጅቶችን፣ ለምሳሌ ባንኮችና ኢንሹራንሶች (በሺዎች 
የሚቆጠሩ ባለአክሲዮኖች ያሏቸው እንደመሆኑ) 
እንደ ተቋም አንድን ፓርቲ እንዲደግፉና የተመደበ 
መዋጮ እንዲያደርጉ በፓርቲው ስምና እነኝህን 
ተቋሞች በሚቆጣጠሩ የመንግሥት አካላት ገፋፊነት 
ሲጠየቁ፤ ባለአክሲዮኖቹ የተለያዩ ድርጅቶችን ሊደግፉ 
እንደሚችሉ፤ የነሱን ገንዘብ ደግሞ ተቋሞቹ ለአንድ 
ድርጅት ማዋጣት እንደማይገባቸው፤ ግን ሲያዋጡም 
ፈርተው እንጂ አምነውበት እንደማይሆን ባንኮችና 
ኢንሹራንሶች አካባቢ ካሉ ኃላፊዎች ‘ይህ ነገር እንዴት 
ነው? ካለፈው አልተቀየረም እንዴ?’ የሚል ፍርሀት 
እንደገባቸው እየሰማን ነው። እነዚህ ግምቶች አይደሉም 
በተጨባጭ መረጃዎች ያገኘናቸው ናቸው።››

‹ከምኔው ተኩሰው፣ ከምኔው ደረሱ› ያለችውን አቀንቃኝ 
አስታውሰኝማ?!

በነገራችን ላይ የፖለቲካውን አዙሪት በቀላሉ ለመረዳት፣ 
በየካቲቱ አብዮት ‹አገር ከሚፈርስ፣ ሰላም ከሚደፈርስ 
ወታደር ይንገሥ› የሚሉ የክርክር መስመሮች የአፈናው 
አጋዥ እንደነበሩ ‹ዴሞክራሲያ› ያስነበበችንን ይዛችሁ፣ 
ቀጣዩን የኢዜማ አንቀጽ ደምሩበት፡- 

‹‹የእርስ-በርስ መጠፋፋትና ሥርጨት አልበኝነት 
ለደህንነቱ ስጋት የሚሆንበት ‘ማህበረሰብ ከዚህ 
ዓይነቱ ትርምስ’ ይልቅ ጠንካራ አምባገነን ቢገዛን 
ይሻላል በሚል የመንግሥትን ሥልጣን የያዘው ኃይል 
ሌላውን በጉልበት እንዲጨፈልቅ ፈቅዶና በመንግሥት 
ስልጣን ላይ ያለውም ኃይል ‘የፖለቲካ ኃይሎች ሀገርን 
ትርምስ ውስጥ ሲከቷት እጄን አጣጥፌ አላይም’ በሚል 
የማህበረሰቡን ፍርሀት በጉልበት ሥልጣን ላይ ለመቆየት 
ይጠቅምበታል።››

በመጨረሻም
ሕዝባዊ መንግሥት ለማንበር በክቡድ መስዋዕትነት 
ተራራው ጫፍ ደጋግመን ደርሰን በተንሸራታች 
ወንድሞች ተገፍተናል። የታመኑለትን ጥለው፣ 
ከአታካች-መከራ ፊት አቁመውን አልፈዋል። ዛሬ ደግሞ 
አዲስ ተስፋና ስጋት ያዋሀደ የታሪክ ምዕራፍ ተገልጧል። 
ጄነራል ዐቢይ አበበ ‹‹አውቀን እንታረም›› እንዲሉ፤ 
ኮሎኔል ዐቢይ አህመድ፣ ለኢዜማ ሚዛን አስተውሎት 
ሰጥተው፣ የጎደለውን አሟልተው፣ የተዛነፈውን 
አቅንተው፣ የተሳሳተውን አርመው… ሕዝባዊ መንግሥት 
ያዋልዱ ዘንድ እንወተውታለን። 

አዲስ አለማየሁ፣ ለዐፄ ኃይለሥላሴ የሰጡትን ምክር 
የጽሑፌ መቋጪያ ላድርገው፡-

‹‹ለእዚህ የኢትዮጵያ መንግሥት ሥሪት፣ አስተዳደሩና 
የልማት ፕሮግራሙ፣ ከሌሎች አገሮች ተመዛዛኝ 
በሚሆንበት መንገድ ዛሬ ባይሆን ነገ፤ ነገ ባይሆን ከነገ 
ወዲያ መሻሻሉ ስለማይቀር፡- በነገ ወይም በተነገ ወዲያ 
ፋንታ ዛሬ፤ በሌላ ሰው ፈንታ ግርማዊነትዎ እንዲሻሻል 
ቢያደርግ፣ ለኢትዮጵያ ዕድገት የመሥራችነትን ብቻ 
ሳይሆን የደምዳሚነትን ዋጋ ጭምር ታሪክ ይከፍለዋል።››  
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“ከንቲባው እና ቴዲ አፍሮ 
ፊድራሊስቶቹ!” 

ዋጋዬ ለገሰ

ከ
ቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ላይ የተገኘ 
በራሪ ወረቀት እያየሁ ነው። 
የከንቲባውና የምገባ አገልግሎት 
ተጠቃሚ ተማሪዎች ምስል 
ይታያል። “ከኮንሰርቱ የተወሰነ 

ገቢ ለዚሁ አገልግሎት እንዲሆን ድምጻዊው ፈቅዷል” 
አሉኝ። ይሄን ጥምረት “Feedralist” ብዬዋለሁ። 
አህዳዊና ፌዴራላዊ በሚል አጉል ብሽሽቅ ወስጥ 
ለተዘፈቀችው ስራ ፈት ሀገር፣ “federalism” የተሰኘ 
ፍልስፍና ይዞ መጥቷል። ይሄ ጥምረት ፖለቲካዊ 
ነው። በፌዴራላዊቷ ዋና ከተማ የተደረገ ፊዴራላዊ 
ጥምረት። በፌስ ቡክ የዜና አዘጋገብ፣ “አህዳዊው 
አርቲስት ከፌዴራሊስቱ ከንቲባ ጋር ተጣመረ!” ብለን 
እናስቀምጠዋ። 

ወደ አዲሱ ጥምረት ከመግባታችን በፊት ግን፣ 
ስለከንቲባው ፌዴራላዊት ከተማና ስለ ድምጻዊው 
አህዳዊት ሀገር አንዳንድ ነገሮች እንጨዋወት።  

“የከንቲባው ከተማ”
ተዋወቃት፣ የፌዴራላዊው መንግስት መናገሻን፣

እህል ተነቅሎ ኮንዶሚኒየም የሚተከልባት፣ በ2009 
ዳታ መሰረት ከ896 የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 
690ናው የግል የሆነባት፣ ከ1180 መዋእለ ህጻናት 216ቱ 
ብቻ የመንግስት የሆነባት፣ ወላጆች ለትምህርት ቤት 
ወጪ ከእለት ጉርስ ቀንሰው የሚቆጥቡባት፣ ቴክስት 
ቡክ በነጋዴ የሚቸበቸብባት፣ አከራይ ከብርሃኑ ጁላ 
በላይ የሚፈራባት፣ ጫት ቤት ከፋርማሲ የሚበዛባት፣ 
ከጫት ቀረጥ የማትሰበስብ፣ ወጣቱ ሞፈሩን ጥሎ 
ያለፍተሻ “ለስራ” ብሎ የሚሰደድባት፣ ሴትን የሚያህል 
ክቡር ፍጥረት ባሬላ ተሸክሞ የሚያድርባት፣ ደላላ 
የሚያሽከረክራት፣ የታክሲና የዳቦ ቤት ሰልፍ 
የሚያደናግርባት፣ ቡና እና ጤፍ  እንደኢምፖርት 
ሸቀጥ ሰማይ የነኩባት፣ ባለስጋ ቤት ኮንትራክተር ሆኖ 
ኢንጂነሩን ቀጥሮ የሚያሰራባት፣ የመንግስት መስሪያ 
ቤቶች በሚዘገንን ብር የግለሰብ ህንጻ የሚከራዩባት፣ 
ውልና ማስረጃ የግለሰብ ህንጻ ላይ ተከራይቶ ሲሰራ 
እያየህ  ምኑን ውል ምኑን ማስረጃ አለኝ ልትል? ገቢዎች 

የሰበሰበውን ገንዘብ ለቢሮ አከራዮች የሚከፍልባት፣ 
ኤምባሲዎች የባለስልጣን ቪላ  የሚከራዩባት፣ 
መከላከያ ሚኒስቴር አጠገብ ብላክ ማርኬት የደራባት፣ 
ከዩኒቨርሲቲና ከሆስፒታል በፊት ትምባሆ ፋብሪካ 
የገነባች፣ የከተማ እርሻን የምትጠየፍ፣ “የአፍሪካ ኩራት” 
ከምትለው አየር መንገዷ ስር ሰው በመኪና አደጋ 
እንደቅጠል የሚረግፍባት፣ ድህነት በሚንጎማለልባት 
መሃል ጨርቆስ ላይ ኳታርና ዱባይን የሚያጋጭ ግንባር 
መሬት ያላት (ከስሩ ውሃ ነው እሺ!)፣ እንቁላል ፋብሪካ 
የሚባል ሰፈር ውስጥ እንቁላል ፈልገህ የማታገኝባት፣፣ 
ለቦብ ማርሌይ ሀውልት ሰርታ ለጣይቱ ቦታ ያጣች፣ 
የካ፣ ለቡ፣ ኮልፌ፣ ጉለሌ፣ አባዶ፣ አቃቂ ቃሊቲ፣ ቀበና፣ 
ቁርጡሜ፣ ኮዬ ፈጬ፣ ጀሞ፣ ላፍቶ ወዘተ በሚሉ 
ስሞች ተጠራርታ እያደረች የታከለ ኡማን ኦሮሞነት 
ማጦዝ የሚያምራት፣ ቀላል ባቡር በሁለት ብረቶች ላይ 
በሚሄድበት ዘመን ይሄንን ሁሉ መሬትና ቁስ በባቡር ስም 
ያባከነች፣ ለንብም ለአይንም የማይሆን (በዚያ ላይ በበጋ 
የሚደርቅ) አበባ በዶላር ከውጪ አስገብታ የምትተክል፣ 
አረም በለው! ለም መሬቷን ለአደባባይና ለቆሻሻ ሰጥታ 
ነጭ ሽንኩርት በወርቅ ግራም የምትሸጥ፣ በሸዋ ሚልክ 
ሼዶች ተከብባ ወተት እንደ ጣዝማ ማር የተወደደባት፣ 
ቴአትር ቤቶቿን በፖለቲካ ቀፍድዳ በቴአትር ፈንታ 
የሰራተኞቹ ህይወት ወደ ቴአትር የተቀየረባት፣የአርብቶ 
አደሮችን ጉዳይ የሚመለከት መስሪያ ቤት አዲስ አበባ 
ላይ የሚቀመጥባት አዝናኝ ከተማ ናት፣  

ሲጠቀለል፣ አዲስ አበባ ማለት፣ ሰገጤ፣ ከእውቀት 
ጽዱ፣ ክሉለስ፣ ግሪዲ፣ ሉዘር፣ ወዘተ ከተማ ናት ስልህ 
እንግሊዝኛ ቀልሎኝ አይደለም። አለ አይደል? የአፍሪካን 
መቀመጫ በአማርኛ ከመስደብ ቢያንስ በኢጋዲኛ 
ላጥረግርጋት ብዬ ነው። አሁንም ስጠቀልለው፣ እንደ 
ሪዮ ዲጄይኔሮ ሳኦፓውሎን ሰርቶላት የሚያሳርፋት 
አጥታ ነው እንጂ አዲስ አበባ ከተማ አይደለችም፣ 
ማክተሚያ እንጂ! 

ቢሆንም ቢሆንም ይላሉ አለቃ ታከለ ኡማ ገብሩ

የአዲስ አበባን ቁልፍ እያሽከረከሩ

ቢሆንም 

ዋጋዬ ለገሰ ወሬ ቢያራቅቅም፣ 

“ቆሻሻ ነሽ” ብለው ሲንቋት አናውቅም። 

“የቴዲ አፍሮዋ ኢትዮጵያ” 
“የሚኒሊኳ”፣ “የሸዋዎቹ”፣ “የአማራው”፣ “የአማራውና 
የትግሬው”፣ “የኦርቶዶክሱ” ለሚሏት ሀገር አዲስ ስም 
አወጡላት። “ፌዴራላዊት ኢትዮጵያ” ተባለች። በአዲሱ 
ስሟ የት ገባች? እዚያው ሚኒሊክ ቤተመንግስት። የት 
ከተማ? እዚያው አዲስ አበባ። 

ገዥውም ተገዥውም፣ አህዳዊ ፍቅሬ የሚለውም፣ 
ፌዴራሊዝሜን ባዩም  በእሷ አይጨክንም። የአዲስ 
አበባ ወንበር ዋጋው ውድ ነው። በእጅ አዙርም 
ሆነ በቀጥታ ሸገርን መዘወር የፖለቲካ ስልጣኑን 
መቆጣጠሪያ ቁልፍ ነው። ስለዚህ መንገስ ቢያቅት፣ 
ለአንጋሽነት ይፋለሙባታል። ከነጋሹም ከአነጋሹም 
ጋር ለመንጦልጦልም የመጀመሪያ ምርጫ ናት። 
ያልረባ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ ትስስር ሳይዘረጋላቸው 
በፌዴራሊዝም ስም “ራሳችሁን አስተዳድሩ” ተብለው 
የተነጠሉት ክልሎችም፣ ወይ እሷን ለመምሰል 
አሊያም የእሷ ቁራኛና ብክነት ማራገፊያ ከመሆን 
ውጪ ያየንባቸው መልክ የለም። ሙስጠፌ ደቡብ 
አፍሪካ ለመሄድ ግዴታ ቦሌ ይመጣል። በከርካሳ 
ፎከር ጅግጅጋን ተሰናብቶ፣ በድሪም ላይነሩ አዲስ 
አበባን ይለቃል። ይህቺ ቀላል ምሳሌ፣ “አህዳዊ ጠላቴ” 
የሚሉትንም ሆነ “ፌዴራሊዝሙ ሰው አደረገን” ባዮቹን 
የምታፈርጥ ድጥ ናት። ያልተማከለ ባዩን ሁሉ እዚህችው 
አሳዛኝ ከተማ ላይ ተማክሎ ታገኘዋለህ። 

 “የትግራይ ነጻ አውጪ” በሚል ስም ትግልህን 
ብታቀጣጥልም ድልህን ለማብሰር ግን መቀሌን ሳይሆን 
አዲስ አበባን እንድትመርጥ በስውር ታዝዘሃል። 
“ረስተነው ነበር ህዝባችንን” ብለህ በታላቅ ስላቅና ድርቅና 
ከ27 አመታት በኋላ ለመመለስ እስክትገደድ ድረስ በሸዋ 
ዳቦ ሱስ ተጠልፈህ ታረጃለህ። ኰንክሪታዊውንም 
ሆነ ሶፍትዌራዊውን እውቀት እዚህች ከተማ ላይ 
አከማችተሃልና ከጉና ተራራ መመለስ ሃርድ ይሆናል። 
ፖለቲካዊ ክንድህን ያለ አራት ኪሎ አታፈረጥምም። 
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ኮሚኒስቱን ተወልደ ወልደማርያምን በሸበጥ ሸኝተህ፣ 
በካፒታሊስቱ ተወልደ አየር መንገድህን ይዘህ 
ትቀጥላለህ። ሚኒሊክን ብትጠየፈውም ወንበርህን ግን 
እሱ በሰራው ቤት ለመትከል ትገደዳለህ። 

“ህዳር 29 የልዩነታችንን በአንድነት” ትልና ለሱርማው 
አዲስ አበባ ላይ ራቁት መደነሻ ቦታ ትሰጣለህ። ጂንካ 
ላይ ሱፍ አልብሰህ ስብሰባ ለመጥራት ትጋጋጣለህ። 
ሲጀመር አንድ ሱፍ የለበሰ የሱርማ ካድሬ ነፍ ራቁት 
የመንደሩን ህጻናት ሰብስቦ “በባህሌ አልደራደርም” 
ሲለኝ ጋድ መስት ቢ ክሬዚ በለው!! ራቁት ገላውን 
አስጎብኝተህ ዶላር ለማግኘት ትፋለጣለህ፣ ሰው እንዴት 
ሰውን እንደእቃ ለፈረንጅ እያሳየ ቱሪዝም ተስፋፋ 
ይላል? የቦዲውን  ጎረምሳ ኒው ዩርክ ብትወስደው 
እኮ ቱሪስት ነው፣  ልብስ በለበሰ ሰው የሚደነቁና 
ልብስ ባልለበሰ ሰው የሚደነቁ የሁለት አለም ሰዎችን 
እያገናኘህ “ገቢ አገኘሁ” ትለኛለህ? ሁለቱም ለተደነቁት 
ለተሳቀቁት ለተገረሙት እንዴት አንደኛው ገንዘብ 
ይከፍላል? ለማነው የሚከፈለው? ላንተ? ላስጎብኚው? 
ምን ስላደረገ? ስለሰራሀቸው? ሰዎቹን እንደህንጻ 
ስለገነባሀቸው? የሀመር ህጻናትን ሆዳቸው በተመጣጠነ 
ምግብ እጥረት ተቆዝሮ እያሳየህ ቱሪዝም ነው ትለኛለህ? 
የእዝን ነው እንዴ የምትቀበለው? 

ሃጂ አባስ ገነሞ የሚባል አርሲ ፍሪክ ስኮላር አለልህ፤ 
ሲጽፍ እነ መኩሪያ ቡልቻን እነ አሰፋ ጃለታን መጥቀስ 
ያበዛል። ስለዚህ በጎሪጥ አንብበው። እነ አለቃ አጽሜን 
እነ አባ ባህሪን የምታነብበትን መነጽር ሳታወልቅ ማለቴ 
ነው። ሁሉም የየራሱ ኢትኖሴንትሪክ ማማ አለው። 
ከዚህች ማማ እስክንወርድ ድረስ እንዲችው አመዳችንን 
ለብሰን እንዘልቃታለን። “Islam, the Orthodox 
Church and Oromo Nationalism (Ethiopia)” 
በሚለው ከ18 አመታት በፊት የቀረበ መጣጥፉ “ኢትኒክ 
ኮር” ይላቸዋል፣ ትግሬና አማራን። ላለፉት 100 አመታት 
በሁለቱ ቁጥጥር ስር ወድቀናል ይላል።  

በAndrew KORYBKO “Oromia Is Ethiopia’s 
Achilles’ Heel” መጣጥፍ ውስጥ ደግሞ “Triply 
Colonized” የምትል ትርክት ትመጣለች። ኦሮሞ 
ለሶስተኛ ቅኝ ግዢ ተዳርጓል እያለ ነው። ሶስተኛ ገዥ 
ሆኖ የመጣው ሶማሌ ነው። በርግጥ፣ የዚህኛው ጸሃፊ 
ጭብጥም ወደ ሀጂው “ኢትኒክ ኮር” የሚወስድ ነው። 
“ኦሮሞን ለማዳከም ሌላው እንዲጠናከር እየተደረገ 
ነው” እንደማለት ነው። ግቡም ለሁለቱ ኮሮች ስልጣን 
ማደላደል ነው። 

“Ethnicity, Democratisation and Decentral-
ization in Ethiopia: The Case of Oromia” 
የሚለው የመረራ ጽሁፍ ነው፡፡ ከ13 አመታት በፊት ነው 
ያቀረበው፤ ሲጨመቅ የስልጣንና የሀብት (ፓወር ኤንድ 
ሪሶርስ) ድርሻችን አልተከበረም ነው። “ኦሮሞ እንደብዛቱ 
የስልጣንና የሀብት ድርሻ ይኑረው” ይላል። ስልጣን 
ምንድነው? ሀብትስ? በአናሳው ህወሓት ተጠቅልለናል 
ባይ ነው። የስልጣን ድርሻ እንዴት ነው የሚሰላው? ወጥ 
ፎርሙላ አለው? የኢኮኖሚ ድርሻስ? አይብራራም፤ 
በአሲሚሌሽን አማርኛና ኦርቶዶክስ ሀይማኖት ወርሮናል 
ይልሃል። እዚህም ጋ ኮሩ ይመጣል። 

ሁሉም ስለኮሩ ነው የሚያወሩት። ኮሩስ ምን ይላል? 
ስብሃት ነጋ አማራው ነው የበዘበዘኝ ሲል፣ አማራውም 
ትግሬው በዘበዘኝ ይላል። 

ወዳጄ ፌዴራሊዝም ተብዬውም ሆነ አህዳዊ ምናምኑ 
ኢትዮጵያ ውስጥ በብላክ ማርኬት ነው የተዘረዘሩት። 
እርስ በርስ የሚገበያዩ ቢዝነስ ፓርትነርስ ናቸው። 

ሁለቱም ትምህርት ቤት ውስጥ እንጂ መሬቱ 
ላይ የሉም።  አንዳቸውም “ሳታማክል 
የምትመራ ሀገር” ሊያቀርቡልን አይችሉም። 
ሀገር ስትሆን ትማከላለህ፤ በቃ! ቀበሌ እንኳን 
ሳታማክል አትመራም። “ለምሳሌ የአሜሪካንን 
አወቃቀር፣ የህንድ፣ የቤልጂየም” ይሉሃል፣ 
ያለፔንታገን ፊርማ የኔቫዳ ከንቲባ ሲንቀሳቀስ 
የሚያሳየን ግን የለም። በትራምፕ ቁጣ ሽሮ 
ሜዳ ሲተራመስ እያየህ ዲሴንትራላይዜሽን 
ምን እንደሆነ ይምታታብሃል። 

አለም አቀፍ ስታንዳርዱን የጠበቀ “እንትን” 
ከመስራት ሌላ ግብ ያለው አለ? ማነው 
አለማቀፍ ስታንዳርድ? ምንድነው? ሰው 
ነው? ቀርከሃ ነው? ቻይና ናት? አሜሪካ? 
ማን ነው ጣሪያ ያበጀለት? የወለጋ ዩኒቨርሲቲ 
ፖለቲካል ሳይንስን በኦሮሚኛ ነው 
የሚያስተምረው ባላልከኝ? የአዲግራቱማ 
ባዮሜዲሲኑን በትግሪኛ እየፈለጠው ነው 
እያልኸኝ ነው? የዳንግላው ኢንስትራክተር 
ጂኦግራፊን በአዊኛ እየከተከተው ነው 
በለኛ፤ የእኔ የፌዴራሊስት ሃይል፣ 
አርማህን በአሜሪካ ዴስክቶፕና ሶፍት 
ዌር ስታሰማምር እየዋልክ መግለጫህን 
“በጃፓን ቲቪ” ለማስተላለፍ በኮሪያ ካሜራ 
እየቀረጽክ “ራሴን በራሴ ለማስተዳደር” 
ስትይኝ ሳቄ ይመጣል። ቀለብ መግዣ 
ብድርህን በእንግሊዝኛ እየተፈራረምክ፣ 
ዳቦህን በሶማሊኛ ለመጉረስ ትፋለጣለህ 
እንዴ? ኦነግ ሆንክ ደህሚት፣ ኢህዴን 
ሆንክ ብአዴን ብትሸፍት በኢንተርናሽናል 
ጠብ መንጃ፣ ብትነግስም የአውሮፓ ሱፍህን 
ገጭ አድርገህ ነው፣ ፕሬዝዳንታዊ ጠቅላይ 
ሚኒስቴራዊ ብትለኝ ሲያደርጉ አይተህ 
ነው። እስቲ ፕሬዝዳንት በአማርኛ ምንድን 
ነው የሚባለው? በኦሮሚኛስ? የትግራይን 
ህዝብ ጥቅም ለማስከበር ስትለኝስ? አለም 
አቀፍ ስታንዳርዱን የጠበቀ ሆስፒታል 
እንዲኖረው አይደል? ነጻነቱን በአጥንቴ 
በደሜ አስከብሬለት ስትለኝስ? ክላሺንኮቩን 
ለምን ረሳኸው? ወኔውን ከራሴ ብትለኝ 
መሳሪያውን ሰርቼ እንደማትለኝ እርግጠኛ 
ነኝ፤ ትጥቅ ትግሉ ስትለኝ ትጥቁን ራስህ 
እንደሰራህ አክት አታድርጋ፤ ትግሉ ነው 
ያንተ (እከራከራለሁ ብትል፤ ትግሉም ያንተ 
እንዳልሆነ ማሳመን አይከብደኝም። ወዳጄ 
እንኳን ለ“Castle in the Sky” ዋናውንም 
አፈራረሰነው የለ እንዴ?)፣ ጠብመንጃውን 
ተወው፤ ርእዮተአለሜ የምትለውንስ የራሴ 
ነው ልትል? እረፋ! ሲያድ ባሬ “ሳይንቲፊክ 
ሶሻሊዝም” መንጌ “ኢትዮጵያዊ ሶሻሊዝም” 
ሲሉህ የእኔ የእኔ ልትጫወት አማረሃ? 

የፊድራሊስቶቹ ከተማ
ወዳጄ! በዚህ ሁሉ መካካል ያልከሰርነውን 
ጠይቀኝ። ስለዚህ ወደ እነ ታለከና ቴዲ 
አፍሮዋ ፊድራሊስት ከተማ እንገስግስ።  
ይህቺኛዋ ከተማ ኮምፓሽኔት ናት። ከሁለቱም 
አይዲዮሎጂስቶች ጋር አትጣጣምም። 
ፖለቲካውን ራቁቱን አስቀርታዋለች። 
ምን መቅደም አንዳለበት ያወቁ ሁለት 

አስተሳሰቦች የገጠሙባት ከተማ ናት። እንዲህ ሲሆን 
ብዙ ረብሻ አይኖርም። ተማሪ እየራበው በሚማርባት 
ሀገር ላይ ፖለቲካ እህል እንጂ ባንዲራ መትከል 
እንደሌለበት ትነግረናለች። ሀገሪቱ የሚያስፈልጋት 
መግቦ አሳዳሪ ነው። ለምግብ ያልዋለ ፖለቲካ በጥጋብ 
ይሞታል። “food is an ultimate power” ይልሃል 
የገባው። “የራበው ህዝብ መሪውን ይበላል” ያለው 
መረራ ይኸው እስከዛሬ ዱቅ ብሏል። ማንም አልነካው። 

Jason Hickel “እድገት ከዚህ በኋላ መኖር የለበትም። 
ምክንያቱም አለም ከሚበቃት በላይ አድጋለች” ይላል። 
“Forget ‘developing’ poor countries, it’s time to 
‘de-develop’ rich countries” በሚለው መጣጥፉ። 
ደሀ ሀገሮች ሀብታሞቹ ላይ ለመድረስ መጋጋጥ 
የለባቸውም። ሀብታሞቹ ናቸው ማቀዝቀዝ ያለባቸው 
ይልሃል። አካፍል አግዝ ስጥ እያለ ነው። ለባለመጋዘኑ 
የተላለፈ መልእክት ነው። መጋዘኑ ፖለቲkኛው ጋ 
ይበዛል። ባታርስም ገዝተህ አብላ። ሁሌ መሸጥህን 
ተው። 

ከንቲባው አርሶ ማብላት እስኪችል ገዝቶ ማብላቱን 
አውቆበታል። መስቀል አደባባይ ላይ ከተካሄደ የቴዲ 
አፍሮ ኮንሰርት ለፕሮጀክቶቹ ገቢ መጋራት የሚችልን 
ከንቲባ አለማድነቅ አልችልም። ያው በለመድነው 
የብሄር ፖለቲካ ስንመታው ደግሞ ከንቲባው የዋዛ 
ፖለቲከኛ እንዳልሆነ መገመት አይከብድም። ሲያዩት 
ቀላል ግን ብዙ አይነት ብቃቶች የሚፈልግ ስራ ነው። 
ከአዲስ አበባ ከንቲባ የሚጠበቅም ነው። 

“የተማሪዎች ምገባ ኤጀንሲ” እንዲቋቋም በማድረጉ 
ከንቲባውን አደንቃለሁ። ጉዳዩ ከተራ የምርጫ 
ቅስቀሳም፣ ከተለመደው የፖፑሊስትነት ወቀሳም 
የሚያድን ከፍ ያለ ስራ እንደሆነ አሳይቶናል። በእርግጥ 
ማንም ከዚህ በላይ ምርጫ መቀስቀሻ ማቅረብ 
አይችልም። ከሰሩም እንዲህ ልዩነት ካመጡም እንዲህ 
ነው። በፌዴራሊስቱ ፓርቲህ ፊድራሊስት ሆነህ 
መምጣት ነው። 

ኤጀንሲው ቦርድም አቋቁሟል፣ “ህጻናትና ወጣት 
ተማሪዎች በምግብና በትምህርት ግብአት አቅርቦት 
ችግር ከትምሀርት ገበታ ውጪ እንዳይሆኑ የማስተባበርን 
የመከታተል ሀላፊነት እንደሚኖረው” ከጽ/ቤቱ የፌስቡክ 
ገጽ የተገኘው መረጃ ይናገራል። 

ይሄ ከዘፍጥረት ጀምሮ የመንግስት ግዴታ የነበረ ግን 
ከመልመዳችን የተነሳ ወደ በጎ አድራጎት የተቀየረ ስራ 
ነው።’ እንደነገርኩህ፣ ፌዴራሊዝሙ ወይስ አህዳዊዝሙ 
በሚለው ክርክር ስንቋሰል እየራባቸው የሚማሩ 
ተማሪዎችን ታቅፈን ቀረን። የአስተማሪውስ ባይብስ 
ነው? 

ኢትዮጵያ አሳዛኝ ሀገር ናት። ቴዲ አፍሮ ሲዘፍናት 
ብታስደንስም፣ ታከለ ኡማ ሲጠራት ብታስጨበጭብም 
ኢትዮጵያ እንባ የማይበቃት አሳዛኝ ሀገር ናት። ቱሪዝም 
ተብሎ በሚኒስቴር ደረጃ ከተመሰረተ ግማሽ ምእተ 
አመት በኋላ “የተማሪዎች ምገባ ኤጀንሲ” የሚቋቋምባት 
ሀገር ነች። ለቀይ ቀበሮ ተጨንቀው ለሰው ግድ በሌላቸው 
ፖለቲከኞች የተሞላች ሀገር ናት። ህዝብ በንቀት ፖለቲካ 
የሚተዳደርባት ሀገር ናት። 

ትምህርት የአንዲት ሀገር ትልቁ ሀብት ነው። ትምህርት 
ቤት ደግሞ ገበያው ነው። ትምህርት ቤትን ከያዝክ 
የማትይዘው አይኖርም። ረሀብ ትምህርት ቤት ውስጥ 
ምን ይሰራል? መንግስት ልኮት ካልሆነ። ብራቮ 
ከንቲባው በርታ! ከፊድራሊስት ሀይሉ ጋር ወደፊት!!
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ሕዳሴ እና አስዋን
ታፈረ ሕሉፍ ዓለሜ (ኢ/ር)

የዋሽንግተን ድርድር አዝማሚ መታወቅ 
ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በሕዳሴው ጉዳይ 
ያልተቆጣ ኢትዮጵያዊ አላገኘሁም። የማይታረቁ 

በሚመስል የፖለቲካ ገጽታቸው የሚታወቁ 
ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች እንኳን ሳይቀር በሕዳሴ 
ጉዳይ ላይ በተመሳሳይ ቁጭት ስሜታቸውን ሲገልጹ 
አይቻለሁ። ይህ ሕዳሴን ከአድዋ ድል ቀጥሎ አዲስ 
የአንድነት ምልክት ያደርገዋል። የዚህ ጽሑፍ ትኩረት፣ 
ከመስከረም 2011 ዓ.ም እስከ ጥር 2012 ዓ.ም ድረስ 
በሕዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ የተደረጉ የግብጽ ምሁራን 
ጥናታዊ ጽሁፎችን የምህንድስና ሞዴል ላይ መሰረት 
በማድረግ የግብጽ አጠቃላይ እቅድና ዝግጅት 
ከኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቅም አንጻር መዳሰስ ነው። 

የድርድሩ አንኳር ሀሳቦች

ሀ) የሕዳሴ ግድብ ውሃ አሞላል

ግብጾች ከ2011 ዓ.ም ወዲህ በሚያቀርቡት የውሃ 
አሞላል ስትራቴጂ መሰረት፣ የመጀመሪያው 3.0 ቢልዮን 
ኩዩቢክ ሜትር ከግድቡ የታችኞቹ ተርባይኖች በታች 
ይጠራቀማል። እነዚህን ሁለት ተርባይኖች ለማንቀሳቀስ 
ግን 1.5 ቢልዮን ኩዩቢክ ሜትር ውሃ ተጨማሪ መሞላት 
አለበት። ይህ በድምሩ 4.5 ቢልዮን ኩዩቢክ ሜትር 
ሲሆን በአማካይ በ20 ቀናት ውስጥ የሚጠራቀም ውሃ 
ነው። ቀጣይ ውሃ የመሙላት ርእሰጉዳይ የሚነሳው ግን 
ከአንድ ድፍን ዓመት በኋላ ነው። እዚህ ላይ የእኛው 
የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ በክረምት የዝናብ ወራቶች 
(ከ60 ቀናት በላይ) ግድቡ እንደሚሞላ መግለጻቸውን 
ማስታወስ ያስፈልጋል። 

ይህ በገንዘብ ተነጻጻሪነት ቢቀመጥ፣ ሕዳሴን ከባንክ 
አካውንት የሚነጻጸር ሆኖ የሚጠራቀመው ግን ገንዘብ 
ሳይሆን ውሃ ይሆናል። 4.5 ቢልዮን ኩዩቢክ ሜትር ውሃ 
ማለት ለዚህ ባንክ አካውንት መክፈቻ ብቻ የገባ ዋጋ 
ነው። የ74 ቢልዮን ኩዩቢክ ሜትር ውሃ ስራ ብንሰራም 
አካውንት ከመክፈት በዘለለ ወደ ኢኮኖሚው የሚገባ 
ገንዘብ ማግኘት አንችልም። በመጀመሪያው ዓመት 
የሚመጡ ተጨማሪ ፍሰቶች ሁሉ በሁለቱ ተርባይኖች 
የሙከራ ተግባር ላይ የሚውሉ ሆነው በግድቡ ውስጥ 
የመጠራቀም እድል ግን የላቸውም። 

በሁለተኛው ዓመት ደግሞ ኢትዮጵያ 13.7 ቢልዮን 
ኩዩቢክ ሜትር ውሃ ታስቀርና የሕዳሴ ሃይቅ ከባህር 
ጠለል በላይ ወደ 595 ሜትር ከፍ ይላል። ይህ ቀሪዎቹ 
ተርባይኖች የሚሞከሩበት ከፍታ ይሆናል። እዚህ ላይ 
የሕዳሴው አካውንት መያዝ ከሚገባው የገንዘብ መጠን 
21% ብቻ ወደ ኢኮኖሚው የመቀላቀል እድል ቢኖረውም 
ወደ አስዋን የሚገባው የናይል ፍሰት በአማካይ ከ31 
ቢልዮን ኪዩቢክ ሜትር ካነሰ ግን የሕዳሴው የውሃ 
ክምችት ይለቀቅና ኢትዮጵያ ከሕዳሴው የምታገኘው 
ጥቅም ተመልሶ ወደ 2% ይወርዳል።  

ቀሪው የግድቡ አካል ማለትም ከ595 እስከ 640 ሜትር 
ድረስ ያለው የውሃ ክምችት ታሪካዊው የግብጹ 55.75 
ቢልዮን ኩዩቢክ ሜትር ውሃን ይመለከታል። ኢትዮጵያ 
ሕዳሴውን እስከ 640ሜትር ድረስ በሙሉ አቅም 
ለመሙላት የሆነ ተዓምራዊ የጎርፍ አጋጣሚ መጠበቅ 

አለባት ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ የቅኝ ግዛቱ 
የናይል ስምምነት ወደ ተግባር መምጣት የሚጀምረው።  

የግብጹ 55.75 ቢልዮን ውሃ እስከተጠበቀ ድረስ ግድቡ 
እስኪሞላ ድረስ ውሃን የመያዝ ሂደት እንደ አለቃቀቁና 
አያያዙ ፍጥነት ከ5 እስከ 10 ዓመት እንደሚወስድ 
ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በተለቀቁ የግብጽውያን ጥናታዊ 
ዶክመንቶች ይጠቁማሉ። የሕዳሴ የሙሊት ጊዜ 
ለድርድር ዋሽንግተን ይዘውት የቀረቡት ግን ከዚህም 
አልፎ እስከ 20 ዓመታት የሚለጠጥ ነው። 

በግብጻውያን ጥናታዊ ስራዎች መሰረት፣ ከድርቅ ጋር 
በተያያዘ የሕዳሴ ግድብ የሚለቅቀው የመጨረሻው 
አነስተኛው የውሃ መጠን የ28 ቢልዮን ኪዩቢክ ሜትር 
ዓመታዊ ፍሰት የሚተገበርበት የአሞላል ስትራቴጂ 
ነው። በሌላ በኩል ደግሞ፣ በኢትዮጵያውያን በኩል 
ሕዳሴ ግድብ እጅግ ጉልህ የሆነ የገንዘብ መስዋዕትነት 
የሚፈልግ ግዙፍና ውስብስብ የኢንጂነሪንግ ፕሮጀክት 
ነው። በመሆኑም የኢትዮጵያ ህዝብ ግድቡ ውሃ 
መሙላት ሲጀምር ክብር ሊሰማን፣ ኢኮኖሚያዊ 
ጥቆሞች በተቻለ ፍጥነት ለማግኘት ልንጓጉ ተፈጥሯዊ 
ነው፤ የአባይ ፍሰት ከተለመደው በታች ወርዶ ዜሮ 
ቢደርስም ለኛ ላያስጨንቀን ይችላል። በእርግጥ እዚህ 
ላይ ነው የመተሳሰብና የመተባበር ሚዛን አስፈላጊነት 
ብቅ የሚለው።    

ለ) የውሃ አሞላል መርሃግብር ከተጠናቀቀ 
በኋላ

የሕዳሴ ግድብ የውሃ ሙሊት በዓመታት ውስጥ ከባህር 
ጠለል በላይ 640ሜትር ከፍታ ላይ ከደረሰ በኋላ፣ 
የሕዳሴው ሃይቅ የውሃ መጠን ከአማካይ ዓመታዊ 
የውሃ ግብዓት እንዳያልፍ የሚቆጣጠር ሕጋዊ ማዕቀፍ 
እንዲኖር ይፈልጋሉ። ይህ ማዕቀፍ እንደየሁኔታው 
ከሕዳሴው ውሃ እንዲለቀቅም የሚያስገደድ ይሆናል። 

የግብጾች ፍላጎት ግድቡ እስከ1600 ሜጋዋት ድረስ ዝቅ 
ያለ ኃይል ብቻ እንዲያመነጭ ዒላማ ያደረገ ነው። ይህ 
አሀዝ ከአማካዩ እጅግ ያነሰ ነው። ግድቡ ዝቅተኛው 
የውሃ ክምችት (base load) የሚሉት ላይ ብቻ እንዲሰራ 
ማድረግ እንደማለት ነው። በከፍተኛ የጎርፍ ዓመታት 
ውስጥ (ሦስት ወራት ብቻ) ኢትዮጵያ በሕዳሴ በኩል 
የበለጠ ውሃ በማሳለፍ የበለጠ ኃይል ታመነጫለች እንጂ 
ውሃውን አጠራቅማ እንደአስፈላጊነቱ የምትጠቀምበት 
እድል እጅግ ዝቅተኛ ነው። ከአማካይ በታች ዝቅ ባሉት 
የፍሰት ዓመታት ውስጥ ግን በሕዳሴ በኩል የሚለቀቀው 
ውኃ እየቀነሰ ስለሚሄድ ግድቡ በመጨረሻው ዝቅተኛ 
ደረጃ እንዲሰራ ይደረጋል። 

ሌላው የማይዋጥ ነገር፣ ኃይል የማመንጨቱን ሂደት 
በጥንቃቄ ከያዘችው ኢትዮጵያ በየዓመቱ ከ15,000 
ጊጋዋት-ሰዓት ኤሌክትሪክሲቲ በመሸጥ ኢኮኖሚዋን 
መደጎም ትችላለች የሚለው ነው። ይህ በአብዛኛው 
የግብጾችም ጨምሮ የውጪዎቹ ጥናታዊ ስራዎች 
ውስጥ ይገኛል። ይህ ማለት ዓመቱን ሙሉ 1,736 
ሜጋዋት ኃይል በየሰዓቱ ያመነጫል ከሚል መነሻ የመጣ 
ነው። የህዳሴው ስራአስኪያጅ ከጥቂት ወራት በፊት 
ለሚድያዎች በሰጡት መግለጫም ከዚህ ጋር ተቀራራቢ 
የሆነ 16,153 ጊጋዋት-ሰዓት የሚል አሀዝ ይገኝበታል። 

በዓመት 16,153 ጊጋዋት-ሰዓት ማለት በየሰዓቱ 1,860 
ሜጋዋት ዓመቱን ሙሉ ማመንጨት መቻል ማለት ነው። 
የሕዳሴው ዓመታዊ ኃይል የማመንጨት አቅም ግን 
ከዚህ ቢያንስ ከእጥፍ በላይ ቢበልጥ እንጂ አያንስም። 
ከፍተኛ የኃይል ማመንጨት እቅዳችን ከግብጽ የውሃ 
ፍላጎት መቀነስ ጋር የተያያዘ እንደሆነ እየነገሩን ነው። 
የግብጽ የውሃ ፍላጎት ይቀንሳል ተብሎ የሚታሰብበት 
አጋጣሚ ደግሞ መቼም አይመጣም።    

በድርቅ ወቅት የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን ለማገዝ 
የህዳሴውን ውሃ መጠቀም ለኢትዮጵያ ዋጋ 
ያስከፍላታል። የኔ ጥያቄ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ 
በዚህ ርእሰጉዳይ ላይ መደራደር ይገባቸዋል ወይ? ነው። 
እንዲህ ዓይነት የውሃ የመልቀቅ ስምምነት ለኢትዮጵያ 
ከባድ ዋጋ እንደሚያስከፍላት አጠያያቂ አይደለም። 
ኢትዮጵያ ወደታችኛው ተፋሰስ ውሃ በመልቀቅ የግድቡ 
መስሪያ የመጨረሻው ዝቅተኛ ነጥብ (565 ሜትር) 
ድረስ ወርዶ እንዲሰራ ማድረግ እንዳለበት ነው ግብጾች 
ከ2011 ዓ.ም ክረምት ጀምረው የሚያቀርቡት የስምምነት 
ሞዴል። ከዚህ ነጥብ በታች ያለው የውሃ ክምችት ግን 
መጠቀም የማይቻል ሙት ክምችት (dead storage) 
ነው።        

ኢትዮጵያ ለታችኞቹ ሀገራት መልቀቅ የምትችለው 
ትልቁን መጠን በምትለቅበት ጊዜ ለአጭር ጊዜ ኃይል 
ማመንጨት ትችላለች። ይህ ግን ለረጂም ጊዜ እጅግ 
ዝቅተኛ ኃይል ማመንጨት የሚቻለውን ዋጋ የሚያሳጣ 
መፍትሔ ነው። እዚህ ላይ ማግኘት የሚገባንን 
ኢነርጂ ማጣት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በማህበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ ጉዳቱ መታየት መቻል አለበት።  

ግድቡ የሚያመነጨው የኢነርጂ 
መጠን  

የሕዳሴ ግድብ በአማካይ ምን ያህል ዓመታዊ 
ኃይል ያመነጫል የሚለው ቀድሞውኑም በዲዛይን 
ታውቆ የተሰራ ቢሆንም ከሀምሌ 2011 ዓ.ም ወዲህ 
ተለውጧል። በዚሁ ወር ውስጥ የፕሮጀክቱ አመራር 
ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠታቸውን ተከትሎ የግድቡ 
ኃይል የማመንጨት አቅም ቀንሷል አልቀነሰም የሚል 
አካራካሪ አጀንዳ እንደተፈጠረ ይታወሳል። አሁን ድረስ 
በርእሰጉዳዩ ላይ የሚከራከሩ ወገኖች አሉ። በእርግጥ 
የተወሰደው እርምጃ ግድቡ የሚገኝበት አካባቢ 
የአባይ ወንዝ ተፈጥሯዊ ገደቦችን መሰረት በማድረግ 
የምህንድስና ማስተካካያ እርምጃ ሊባል ይችላል። ግድቡ 
ላይ የተነሳው ጥያቄ “ከመጠን-በላይ ነው” የሚል ነው። 
የሕዳሴ ግድብ ዲዛይን የሰራው ድርጅት የጣሊያኑ 
ፔንትራጄሊ ሲሆን ሦስቱም ግልገል ግቤዎችን ጨምሮ 
ከአንድ መቶ ግድቦች በላይ የሰራ አንጋፋ ድርጅት ነው።  

አንድ ግድብ “ከመጠን-በላይ” ነው ከተባለ አብዛኞቹ 
ተርባይኖች በአንድ ጊዜ ጥቅም ላይ የመዋል እድላቸው 
ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው። ማመንጨት የሚቻለውን 
የኃይል መጠን የሚወስኑት የግድቡ ርዝመትና የውሃው 
ተፈጥሯዊ ፍሰት ናቸው። ከመጀመሪያው ጀምሮ 
የግድቡ ዲዛይን የተሰራው ለከፍተኛ ፍሰት ይመስላል 
የሚል ጥያቄ እየተነሳ ነበር። ይህ ከፍተኛ ፍሰት በዓመት 
ውስጥ ለሦስትና አራት ወራት ብቻ የሚስተዋል ነው። 
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17 ተርባይኖች 145 ሜትር ርዘመት ላለው ግድብና 
በዓመት 8 ወራት ሙሉ ዝቅተኛ ፍሰት ላለው ወንዝ 
ብዙ ሊባል ይችላል። በእርግጥ ግድቡ የተሰራበት 
ዓላማ ኃይል ለማመንጫነት ብቻ ከሆነ ከፍተኛ ፍሰትን 
ተመስርቶ የተሰላ የኃይል መጠንን ዒላማ ማድረግ 
ኢኮኖሚያዊ እሳቤ ላይኖረው ይችላል። የሕዳሴ ግድብ 
ጉዳይ ግን ኃይል ማመንጨት ላይ የተወሰነ እንዳልሆነ 
ከመጀመሪያውም ይታወቃል። 

ከሕዳሴ ግድብ በቅርብ ርቀት የሚገኘው የሱዳኑ 
ሮሴይረስ ግድብ ዙሪያ በተገኙ መረጃዎች መሰረት 
የአባይ ወንዝ ዓመታዊ ፍሰት እ.አ.አ በ1985 ዓ.ም 
በሴኮንድ 6944 ኪዩቢክ ሜትር፣ 1995 በሴኮንድ 
5208 ኪዩቢክ ሜትር፣ 2005 በሴኮንድ 5787 ኪዩቢክ 
ሜትር ነበር። 

የሕዳሴ ግድብን ቁመት 145ሜና የአባይ ፍሰት 
በሴኮንድ 6944 ኪዩቢክ ሜትር ወስድን ግርድፍ 
ስሌት ብንሰራ የሕዳሴ ኃይል የማመንጨት አቅም እስከ 
8,000 ሜጋዋት ማድረስ እንደሚቻል ያሳያል። ሙሉ 
ዓመት ቀጣይነት ያለው የኃይል መጠን እንዲያመነጭ 
ግን ለአማካይ ፍሰት የተቀራረበ ቢሆን ይመረጣል። 
በመሆኑም፣ ዲዛይኑ በልኩ ካልተሰራ የወንዙ ፍሰት 
በቀነሰ ቁጥር ኃይል ማመንጫው ለወራቶች በከፊል ስራ 
ያቆማል። በእርግጥ ይህ በዲዛይን ጊዜ የሚታይ ነው። 

ሕዳሴ ላይ በዲዛይኑ ጊዜ ለከፍተኛው የቀረበ የፍሰት 
መጠን መጠቀማቸው፣ በአባይ ተፋሰስ ላይ የሚከናወን 
ልማትን ታሳቢ በማድረግ “የፍሰት መጠኑን ማሻሻል 
ይቻላል” ከሚል መነሻ ሊሆን እንደሚችል ፍንጮች 
አሉ። በዚህ መሰረትም የሕዳሴ ከፍተኛው የማመንጨት 
አቅሙ 6450 ሜጋዋት እንደነበር ይታወቃል። 

የሕዳሴ ግድብ በየወቅቱ ፍሰቱ በሚለዋወጠው አባይ 
ወንዝ ላይ እንደመሰራቱ በዓመት የሚያመነጨው 
የኃይል መጠን እስከ 1,900 ሜጋዋት ድረስ ሊወርድ 
እንደሚችል የሚጠበቅ ቢሆንም የማመንጨት አቅሙ 
6,450 ሜጋዋት መደረጉ ግን ጥቅሙ እንጂ ጉዳቱ 
ብዙም የሚታይ አይደለም። የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት 
ዋጋ ከአለምአቀፍ የኃይድሮፓወር ዋጋ አንጻር እጅግ 
ርካሹ እንደመሆኑና ግንባታው 70% እንደመጠናቀቁ፣ 
የግድቡ ተርባይን ተቀንሶ የማመንጨት አቅሙ በ1,300 
ሜጋዋት መውረዱ ትክክል ነው የሚል እምነት የለኝም። 
ለዚህ ሲባል ፕሮጀክት ዋጋ ቀነሰ የተባለው ገንዘብም 
ከተቀነሰው የኢነርጂ መጠን አንጻር እዚህ ግባ የሚባል 
አይደለም። ይህን ለማረጋገጥ፣ በዝናብ ወራት ሀምሌ፣ 
ነሀሴና መስከረም ለ90 ቀናት የ1,300 ሜጋዋት ተጨማሪ 
ኃይል በቀጣይነት ቢያመነጭ እንኳን ከፕሮጀክቱ ወጪ 
መቀነስ ተችሏል ከተባለው ገንዘብ ከእጥፍ የሚልቅ 
ተጨማሪ ገንዘብ ማስገኘት የሚችል መሆኑን ማወቅ 
ብቻ በቂ ነው። በእርግጥ ከፕሮጀክት ግንባታ ዋጋ እና 
በቀጣይ ፕሮጀክቱ ከሚሰጠው ቀጥተኛ የገንዘብ ጥቅም 
ጋር ብቻ የተያያዘ ቢሆን ኖሮ ሕዳሴ በኢትዮጵያ ሳይሆን 
በሱዳን ነበር መገንባት የነበረበት።   

የተርባይን ቁጥርና ግድቡ የሚያመነጨው የኢነርጂ 
መጠን በመቀነስ የፕሮጀክቱ ዋጋ ይቀንሳል የሚባለው 
ምክንያታዊ አይደለም ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ የውሃ 
ኢነርጂ አስፈላጊነት ከኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጋር አብሮ 
አይሄድም። እዚህ ላይ በቀጥታ ቁጥሮችን ከማወዳደር 
ይልቅ የኢነርጂ ጽንሰሀሳብ ላይ ትንሽ ማለት ያስፈልጋል። 

ኢነርጂ ማለት ሁሉም ነገር ነው። ኢነርጂ ካለህ 
ድንጋዩን ወደ ብርቱካን አብቃይ ለም መሬት መለወጥ 
ትችላለህ። ጭልጥ ያለ በረሃ ውስጥ ውሃ ማፍለቅ 
ትችላለህ። ኢነርጂ በስልጣኔ ማዕከል ላይ የሚገኝ ውድ 

ጽንሰሀሳብ ነው። ለሳይንቲስቶች፣ የአንድ ማሕበረሰብ 
የኢነርጂ ፍጆታ የስልጣኔ ደረጃ መለኪያም ጭምር 
ነው። አንድ አሜሪካዊ የኤሌክትሪክ ኢነርጂ ዓመታዊ 
ፍጆታ ከኢትዮጵያዊው አንጻር በ32 እጥፍ የመብለጡ 
ምስጢርም ይሄው የስልጣኔ ደረጃ ልዩነት ነው። 

አርኪዮሎጂያዊ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሚልዮን 
ዓመታት በፊት የሰው ልጅ የጡንቻውን ኢነርጂ እንኳን 
የማይጠቀም ደካማ ፍጡር ነበር። እንደ ጥንብአንሳ፣ 
የወዳደቁ ነገሮችን ይመገብ እንደነበር ሳይንሳዊ 
ትንበያዎች ያመለክታሉ። ከበርካታ አዝማናት በኋላ ግን 
ዝግመተለውጥ አደረገና የጡንቻዎቹን ኢነርጂ ተጠቅሞ 
አድኖና ዛፍ ላይ ወጥቶ ትኩስ ነገሮችን መመገብ ጀመረ። 
በሂደትም፣ ከነገሮች የሙቀት ኢነርጂ (እሳት) ፈጠረ። 
በመቀጠልም እንደ ሹል ድንጋይና እንጨት ዓይነት 
የኢነርጂ ማባዣ ቁሳቁሶች በመጠቀም አዳዲስ ዘዴዎችን 
መተግበር ቀጠለ። የእንሰሳት ኢነርጂን በመጠቀም 
እንደጀመረም ምርቱን ከማሻሻል አልፎ እንደ አክሱምና 
አሌክሳንዲሪያ ዓይነት ከተሞችን በድቅድቅ ጫካ 
ውስጥ መገንባት ቻለ። በሂደትም የእንፋሎት ኢነርጂ 
በመጠቀም የትራንስፖርትና የማምረቻ መሳሪያዎችን 
መገንባት ጀመረና ተፈጥሮን የመጠቀም አቅሙ በእጅጉ 
ማሳደግ ቀጠለ። እንደ የድንጋይ ከሰልና ነዳጅ ዓይነት 
የኢነርጂ መልኮች በመጠቀምም ምድር ላይ ገናና ዝርያ 
መሆኑን አረጋገጠ። በተጨማሪም፣ አተሞች ውስጥ 
የተቋጠረ ኢነርጂንም በመጠቀም የኒውክሌር ኢነርጂን 
ወደተግባር ማምጣቱን ጀመረ። 

ይህ የኢነርጂንና የሰውልጅ ስልጣኔን የቀጥታ ቁርኝት 
ያሳየናል። ኢነርጂ ከሁሉም በላይ ነው የሚባለውም 
ለዚሁ ነው። እጅግ ወሳኝ የሆኑ ሳይንሳዊ ምርምሮች 
በኢነርጂ እጥረት ምክንያት ወደቴክኖሎጂ ማሳደግ 
ባለመቻሉ መደርደሪያ /ሸልፍ/ ላይ የሚጠባበቁ ብዙ 
ናቸው። በእርግጥ ኢነርጂ ማንኛውም ነገር ወደፈለከው 
የመቀየር አቅም ያለው የቁስ ሌላኛው ገጽታ ነው። 

ከላይ የዘርዘርኳቸው የኢነርጂ ዓይነቶች ሁሉ ግን 
የተፈጥሮ ስርዓት ማፍረስ ላይ የተመሰረቱ ናቸው፤ 
ተፈጥሮን የሚጻረሩ ናቸው።  ይህ ዓይነቱ የኢነርጂ 
አጠቃቀም በተፈጥሮ አሰራር ላይ ጉልህ መዛባትን 
እንደሚፈጥርም የታወቀ ነው። በመሆኑም፣ የሰውልጅ 
ፈልጎም ይሁን ሳይፈልግ ከበሰበሱ ተክሎች (ነዳጅና 
የድንጋይ ክሰል) ኢነርጂ መጠቀም ማቆሙ የማይቀር 
ነው። 

መጭው ማሕበረሰብ የሚጠቀመው ኢነርጂ ከተፈጥሮ 
በቀጥታ የሚቀዳ ንጹሁ ይሆናል። ውሃ የተፈጥሮን ሕግ 
ለማክበር በራሱ ጊዜ ቁልቁል ሲወርወር፣ ንፋስ የሶላር 
ሲስተም መስተጋብራዊ የግፊት አቅጣጫ ተከትሎ 
ሽምጥ ሲጋልብ፣ ሙቀት ከተጨናነቀው ከርሰ ምድር 
ወደቀዝቃዛው የምድር ገጽታ ሽቅብ ሲወጣ እና የጸሐይ 
ጨረሮች ከጸሐይ ከርስ ተነስተው ወደ ህዋና ፕላኔቶች 
ሲሰራጩ… ተከታትሎ ኢነርጂ መቃረም የመጪው 
ዘመናይ ትውልድ ባህል ይሆናል። የንፋስ ኃይል፣ የጸሐይ 
ኃይል፣ የሙቀት ኃይል፣ የውሃ ኃይል ወዘተ የምንላቸው 
ጽንሰሀሳቦች ወደዘመናዊ ቴክኖሎጂ የመግባታቸው 
ምክንያትም ይሄው ነው። 

የውሃ ኃይል ማመንጫ ቢዝነስ ደግሞ ልዩ ነው፤ 
ከሌሎች ፋይዳዎቹ ባሻገር የግድብ ቢዝነስ አንድ ብር 
አውጥተህ ሚልዮን ብሮች የምትሰበስብበት ቢዝነስ 
ነው። የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ በአንድ ዓመት ውስጥ 
ለሦስቱም ሀገራት የሚሰጠው ጥቅም ቢሰላ ከፕሮጀክቱ 
አጠቃላይ ዋጋ ከእጥፍ በላይ ይሆናል። ግብጽና ሱዳን 
ከመሰረተ ልማት ደህንነት፣ ከኢነርጂና ከግብርና መስኖ 

ስራዎች ብቻ እስከ 5.8 ቢልዮን ዶላር እንደሚያገኙ አያሌ 
ጥናቶች ያሳያሉ፤ በአጠቃላይ ከህዳሴው የሚያገኙት 
ጥቅም ቢሰላ ደግሞ ከዚህ የበለጠ እንደሚሆን ማየት 
ይቻላል። 

በመሆኑም የሕዳሴ ግድብ ኃይል የማመንጨት አቅም 
ከአማካዩ በብዙ እንዲበልጥ ተደርጎ መሰራቱ ችግር 
አልነበረውም። በእርግጥ ለስምንት ወራት አካባቢ 
የማይሰሩ ተርባይኖች ሊኖሩ ይችላሉ። የኃይል 
ማመንጫው አመራር ወረቀት ላይ ተሰልቶ ባለቀ 
ሳይንሳዊ እቅድ ላይ ከተመራ በዓመት ውስጥ ከፍ ያለ 
ኢነርጂ የማመንጨት እድሉን እጅግ ከፍተኛ ማድረግ 
ይችል ነበር። የግድቡ ቁመት ሳይለወጥ እና ግንባታው 
በተገባደደበት እዚህ ግባ የማይባል የገንዘብ መጠን ላይ 
ዒላማ አድርጎ የግድቡን ኃይል የማመንጨት አቅም 
መቀነስ ትክክል ነው ለማለት ይከብዳል። 

በዓለምአቀፍ ደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ ኢነርጂ በእጅጉ 
እየናረ መሆኑ ይታወቃል። የህዝብ ቁጥርና ቴክኖሎጂ 
በጨመረ ቁጥር ኢነርጂ እየተወደደ መሄዱ የሚጠበቅ 
ነው፤ የተፈጥሮ ሀብቶች ሁሉ ያለኢነርጂ ጥቅም ላይ 
ማዋል የማይታሰብ ነውና። የአዳጊ ሀገራት የኢነርጂ 
ፍላጎት እድገት ደግሞ ካደጉት አንጻር እጅግ ከፍተኛ 
ነው። አሁንም ሕዳሴ ግድብ ወደስራ ሲገባ የውሃ 
አለቃቀቁ እንዴት ቢቀናጅ ነው ከፍተኛ የኢነርጂ 
መጠን ማግኘት የምንችለው የሚለው ላይ ዝርዝር 
ጥናትና ተሞክሮ ያስፈልጋል። የሦስቱም ሀገራት ድርድር 
በኢትዮጵያ በኩል ሲታይም በማዕከላዊነት እዚህ ነጥብ 
ላይ ያተኩራል። 

ግብጾች ለድርድር ያቀረቡት የውሃ ስርዓት ሞዴል 
ኢትዮጵያ ከሕዳሴ ግድብ 1600 ሜጋዋት በቋሚነት 
እንደምታመነጭ፣ የግብጽ ዓመታዊ የውሃ ድርሻ 
(ተፈጥሮ ካልገደበው በስተቀር) ከ55.5 ቢልዮን ኩዩቢክ 
ሜትር ሊያንስ እንደማይችል፣ ኢትዮጵያ ደግሞ በዓመት 
ውስጥ ከፊንጫና ከጣና ዙሪያ ከ1.1 እስከ 1.7 ቢልዮን 
ኪዩቢክ ሜትር ብቻ እንደምትጠቀም፣ ሱዳኖች ደግሞ 
18.5 ቢልዮን ኪዩቢክ ሜትር ድረስ እንደሚጠቀሙ 
መሰረት ያደረገ ሞዴል ነው። ይህ ከ2011 ዓ.ም ወዲህ 
ያሉ የግብጻውያኑ የፍሰት ስርዓት ሞዴሎች ሁሉ በዚህ 
መልኩ የተቃኙ ናቸው። እ.አ.አ በ1959 ዓ.ም የሱዳንና 
ግብጽ የናይል ስምምነት ላይ ከ55.5 ቢልዮን ኩዩቢክ 
ሜትር ውሃ የግብጽ ድርሻ ሲሆን አሁንም ትልቁ ጥረቷ 
ይህንኑ ለማስጠበቅ ነው። 

ከግብጾች ፍላጎት ጋር የሚሄድ፣ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት 
አመራር ከጥቂት ወራቶች በፊት ሚድያዎች ላይ 
ያቀረቡትና በፕሮጀክቱ ድረገጽ የተለቀቀው የአባይ 
ዓመታዊ ፍሰት በሴኮንድ 1,547 ኪዩቢክ ሜትር ድረስ 
ዝቅ ያደረገው ግድቡ በዓመት ውስጥ የሚያመነጨው 
አማካይ የኃይል መጠን 16,153 ጊጋጋዋት (1,869 
ሜጋዋት በሰዓት) አድርገው በማስቀመጣቸው ነበር። 
ይህ አሀዝ ከግብጾች የተፋሰስ ሞዴል የተቃኘበት አሀዝ 
ጋር ተቃራራቢ (1,600 ሜጋዋት) ሆኖ አግኝቸዋለሁ። 
የሕዳሴ ግድብ የማመንጨት አቅም 6,450 ሜጋዋት 
በሰዓት እንደነበር ይታወቃል፣ ከላይ በግርድፉ 
በተገለጸው መሰረት ዝቅተኛው 1,900 ሜጋዋት በሰዓት 
ነው፤ ዓመታዊ አማካይ ሊሆን የሚችለው ከነዚህ አሀዞች 
አማካይ በላይ ነው። በመሆኑም ዓመታዊ አማካይ 
በሚል እስከ 1,869 ሜጋዋት በሰዓት ማውረድ ትክክል 
ሊሆን አይችልም። በመሆኑም ከሚደረገው ስምምነት 
ጋር የተያያዘ ስለሆነ የግድቡ ከፍተኛው የማመንጨት 
አቅም፣ ዝቅተኛ ከፍተኛው የማመንጨት ሁኔታ እና 
አማካይ ዓመታዊ የማመንጨት ስሌት መከለስ አለበት 
እላለሁ። 
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ተለምና የገባች ጦስ 
አሜሪካ!

ያየሰው ሽመልስ
ውጭ ጉዳይ

ሱዛን ስቲጋንት በአሜሪካ የሠላም ኢንስቲትዩት 
ውስጥ ዳይሬክተር ነች። ሰሞኑን ወደ 
ኢትዮጵያ በመጣች ጊዜ ተገናኝተን ነበር። 

ከሱሳን ጋር በነበረን ቆይታ አሜሪካና ኢትዮጵያ 
ስላላቸው ወቅታዊና ነባር ግንኙነት ማውራታችን 
አልቀረም። “አሜሪካዊያንና መንግሥታችሁ የኢትዮጵያ 
ጉዳይ ለምን እንደሚያሳስባችሁ አይገባኝም” አልኩ። 
“የእናንተ ኢንስትቲዩት ብቻ ዘንድሮ አራት ጊዜ ስለ 
ኢትዮጵያ ውይይት አካሂዷል። ፕሬዚዳንታችሁ 
ጠቅላይሚኒስትራችን ጋር እየደወሉ እንዲህ አድርግ 
እንዲያ አድርግ ይሏቸዋል። እዚህ ያለው አምባሳደራችሁ 
በፓርቲዎችና ግለሰቦች፣ በክልሎችና በፌደራል… መሀል 
መረጃ የሚያመላልሱ ናቸው። ይህ ሁሉ ነገር ለምን 
አስፈለገ..?” አልኩ። ኢንስትቲዩታቸው ምን ማሻሻል 
እንዳለበት ጠይቃኝ አስተያየቴን ከሰጠኋት በኋላ ሱዛን 
ቀጠለች። 

“እዚህ ያለው አምባሳደር እንደጠቀስኸው ዓይነት 
ችግር እንዳለበት ሰምቻለሁ። ፕሬዚዳንቱ ግን ወደ 
ጠቅላይሚኒስትር ዐቢይ የሚደውሉት የግብፁ 
ፕሬዚዳንት ኤል ሲሲ ደውል እያሏቸው ነው። 
አየህ ጉዳዩ ያለው እዚህ ጋር ነው። በዲፕሎማሲው 
ዓለም መግቢያ ቀዳዳ ካገኘህ በኋላ ያቺን ክፍተት 
ተጠቅመህ እስከመጨረሻው መሄድ ነው። የእናንተ 
ጠቅላይሚኒስትር ለአሜሪካ መንግሥት ያለውን ስስ 
ልብ ደጋግሞ አሳይቷል። ከአሁን በፊት ይህንን አድርግ 
ያንን አታድርግ ሲሉት ሲስማማ ከርሟል። ፕሬዚዳንት 
ትራምፕ ጠቅላይሚኒስትር ዐቢይ ጋር የሚደውሉት 
በዚህ መንፈስ ነው። ስለ ሕዳሴ ግድብ ብቻ ሁለት 
ጊዜ ደውለውላቸዋል። አንደኛው “እኔ ላደራድራችሁ” 
ለማለት ሲሆን፣ ሁለተኛው የድርድሩን ሰነድ 
እንዲፈርሙ ለመንገር ነው። በአሜሪካ አደራዳሪነትም 
ለወራት ተጓዛችሁ። አሁን የድርድሩን ሰነድ ፈርሙ 
ለማለት ቢደውሉ ትራምፕ አይፈረድባቸውም። 
ምክንያቱም በቅድሚያ ‹ላደራድራችሁ› ሲሏችሁ 
መስማማት አልነበረባችሁም። ችግሩ ያለው እናንተ ጋር 
ነው። በራችሁን ከፍታችሁ ካስገባችሁ በኋላ ሳሎናችሁን 
መከልከል አትችሉም” 

ሱዛን እውነት አላት። ከስምንት ዓመታት በላይ 
‹አያገባሽም› ብለን ከሕዳሴ ግድብና የአባይ ወንዝ 
ጉዳይ አርቀን ያስቀመጥናት አሜሪካ፣ ገብታበት 
ለዲፕሎማሲያዊ ቀውስ ተዳርገናል። የአሜሪካ የገንዘብ 

ሚኒስትር የሚያስፈራሩን ደካሞች ሆነናል። 

‹ድስት ጥዶ ማልቀስ›
በመስከረሙ የተባበሩት መንግሥታት ጠቅላላ ጉባኤ 
ላይ ግብጽ በሕዳሴው ግድብ ላይ የሚደረገውን ድርድር 
ዓለማቀፉ ማኅበረሰብ እንዲገባበት ጥሪ ስታደርግ፣ ያንን 
ተከትሎ ዋይታውስ  የሕዳሴው ግድብን ውሃ አሞላልና 
አስተዳደር ሶስቱ  አገራት እንዲመክሩበት የሚያዝ 
መግለጫ አወጣ። በወቅቱ “የአሜሪካና ግብጽ መናበብ” 
በሚል ርዕስ “ግብጽ እየሄደችበት ያለውና ግድቡን 
ዓለማቀፋዊ ገጽታ የማላበስ ዘመቻዋ ኢትዮጵያን 
መጨረሻ ላይ የዲፕሎማሲ አጣብቂኝ ውስጥ ሊከት 
ስለሚችል በፍጥነት ማረም ይገባል” በማለት፣ ግብጽ 
የምትጠይቀውን የሶስተኛ ወገን (የዓለም ባንክንና 
የአሜሪካን) አደራዳሪነት  እንዳትቀበል የሚያሳስብ 
ጽሁፍ በዚህ አምድ ሥር አስነብበን ነበር። 

ከዚያ ቀደም ባለው ሳምንት መሥከረም አጋማሽ 
ላይ “ኤል ሲሲ > ዐቢይ አሕመድ=ሕዳሴ ግድብ” 
በሚል ርዕስ ሥር የግብፁ ፕሬዚዳንት ከኢትዮጵያው 
ጠቅላይሚኒስትር የላቀ የዲፕሎማሲ ልምድና 
የመደራደር አቅም እንዳላቸው በመጠቆም፣ ኢትዮጵያን 
እንዴት አጣብቂኝ ውስጥ ሊከቷት እንደሚችሉ 
አመላክቼ ነበር። “ጠቅላይሚኒስትር ዐቢይ “የዓለም 
ባንክ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ 1.7 ቢሊዮን ዶላር ሰጠን” 
ሲሉ ላደመጣቸውም “አልበላሽምን ምን አመጣው”ን 
ያስተርታል። ባንኩ እንኳን ይህንን ያህል ገንዘብ፣ ሙያዊ 
ድጋፍ ለማድረግም ያለ ቅድመ ሁኔታ አይንቀሳቀስም።” 
በማለት ጽፈን ነበር። ይህ ከሆነ ከሁለት ወራት በኋላ 
የዓለም ባንክ በሕዳሴ ግድብ ላይ አደራዳሪ ሆኖ 
ተቀመጠ። 

“ሶቺ እንደ ውጫሌ፣ ግብጽ እንደ ጣሊያን?” በሚል ርዕስ 
በተፃፈ ትንታኔ ደግሞ የኢትዮጵያው ጠቅላይሚኒስትር 
ሩሲያ ሄደው ኤል ሲሲን ባገኟቸው ወቅት የአሜሪካንን 
አደራዳሪነት መቀበላቸው ዋጋ እንደሚያስከፍለን 
አሳስበናል። የጠቅላይሚኒስትሩ ውሳኔ ውጫሌን 
የሚያስንቅ ጣጣ ውስጥ እንዳይከተን ስጋቴን አስፍሬ 
ነበር። የቀድሞው የፍትሕ መጽሔት አምደኛ አቶ 
ቻላቸው ታደሰ ይህንን ሐሳብ በፌስቡካቸው ሲገልፁት 
“1881 ዓ.ም: “ኢትዮጵያ ከማንኛውም ሀገር ጋር የውጭ 
ግንኙነት እና ዲፕሎማሲ የምታደርገው በኢጣሊያ በኩል 

ብቻ ይሆናል፤ 2012 ዓ.ም: “ኢትዮጽያ በአሜሪካ ፍቃድ 
ካልሆነ በስተቀር የአባይ ግድብን ውሃ መሙላትም ሆነ 
ሃይል ማመንጨት አትችልም። “ ብለውታል። 

ጠቅላይሚኒስትሩ የሶስተኛ ወገንን አደራዳሪነት 
መቀበላቸው  ኢትዮጵያን እንደሚጎዳት በዚያ ጽሁፍ 
በሚገባ ተቀምጧል። “የካይሮው መንግሥት በየዓመቱ 
ከዋሽንግተን እስከ ስድስት ቢሊዮን ዶላር የሚሠጠው 
(ለጦሩ) እና በመንግሥታት መቀያየር ውስጥ ያልዋዠቀ 
ወዳጅነት ያለው ነው። በአሜሪካ በሚመደቡ ዋና 
ዳይሬክተሮች የሚመራው የዓለም ባንክም የዚህ ቅጣይ 
ነው። በርካታ ግብፃዊያንን የቀጠረ ብቻ ሳይሆን የባንኩን 
የአፍሪቃ ተልዕኮ የሚመሩትን (ሃፌዝ ጋሕነም) ግብፃዊ 
ያደረገ አሜሪካ ሠራሽ ድርጅት ነው፤ ግብጽ ለዓመታት 
በሠራችው ሥራ የግድቡ ፋይናንስ ከውጭ እንዳይገኝ 
አድርጋለች” በማለት የዓለም ባንክም ሆኑ አሜሪካ በዚህ 
ድርድር ላይ ገለልተኛ አቋም እንደማይዙና ውግንናቸው 
ለግብጽ እንደሆነ ለማስገንዘብ ተሞክሮ ነበር። 

በመቀጠልም፣ “በአንድ በኩል፣ ሕዳሴ ግድብን በጋራ 
እናስተዳድረው› የሚለው የግብጽን  እቅድ፣ አደራዳሪ 
ትሆናለች በተባለችው በአሜሪካ በኩል አስቀድሞ አቋም 
ተይዞበታል። ከሳምንታት በፊት የወጣው የዋይታውስ 
መግለጫ ‹በግድቡ አስተዳደር ላይ ተስማሙ› በማለት 
ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛቷ ውስጥ የሚሠራን ግድብ 
ግብፃዊያን መጥተው እንዲያስተዳድሩ ትፈቅድ ዘንድ 
አዟል/ጠይቋል።” ይላል ጽሁፉ። 

ቀጥሎም “በሌላ ወገን ግን በሶች የተደረገው ስምምነት፣ 
በተለይ ሱዳንን የሚያስከፋ ነው። ከሕዳሴ ግድብ 
ጅማሮ ማግስት የኢትዮጵያን አቋም ደግፋ የፀናችው 
ሱዳን፣ በእያንዳንዱ ውሳኔና እንቅስቃሴ ላይ የጋራ 
አቋም ስትይዝ ከርማለች። የሶስተኛ ወገን አደራዳሪን 
አላስፈላጊነትም ውድቅ ያደረገችው ከኢትዮጵያ ጋር ሆና 
ነው። አሁን ግን የኢትዮጵያ ጠቅላይሚኒስትር ሱዳንን 
ትተው ምዕራባዊያን ያቀረቡላቸውን ጥያቄ ተቀብለው 
ተመልሰዋል። ይህ በቀጥታ ሱዳንን ቅር የሚያሰኝ ብቻ 
ሳይሆን የአፍሪቃን ችግር በአፍሪቃዊያን እንፈታለን 
ከሚለው የአፍሪቃ ሕብረት አጀንዳም ከግምት ውስጥ 
ያላስገባ ነው” በማለት ጠቅላይሚኒስትሩ ‹ፖለቲካዊ 
ውይይቱን ከማንም ጋር ብናደርገው ችግር የለውም› 
ያሉት ነገር ትልቅ ስህተት እንደሆነ ተገልፆ ነበር። “…
ግብጽ በወንዙ ላይ ከዚህ በኋላ ሌላ ምንም ዓይነት 
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የልማት ሥራ እንዳይሠራ የሚያደርግ ፕሮፖዛል 
ይዛ ልትቀርብ ትችላለች፤ እስካሁን ያላነሳቻቸውን 
አጀንዳዎችም ልትመዝ ትችላለች። ለዚህ ደግሞ ባንኩና 
አሜሪካ ያግዟት ዘንድ ለዓመታት ስትሰራ ቆይታለች” 
በማለት የነ አሜሪካ መግባት ለኢትዮጵያ በምንም 
ተዓምር ጠቃሚ እንደማይሆን በማስረጃ ለመሞገት 
ተሞክሯል። 

አሁን እንደተባለው ግብጽ ይዛው የቀረበችውና እነ 
አሜሪካም የሚያደራድሩት ስለ ሕዳሴ ግድብ ብቻ 
ሳይሆን ስለ አባይ ወንዝ ገባሮች፣ በቀጣይ በወንዙም ሆነ 
በገባሮቹ ላይ ስለሚካሄዱ የልማት ሥራዎች ወዘተ ሆነ። 
ድርድሩ ውስብስብና ኢትዮጵያን በዲፕሎማሲ ጣጣ 
ውስጥ የሚያስገባ ነው። 

ቀድሞ ነገር መንግሥት አንድ ብሔራዊ ውሸት 
ዋሽቶናል። አሜሪካና የዓለም ባንክ በታዛቢነት እንደገቡ 
ነግሮን ሲያበቃ ጠቅላይሚኒስትሩ ፓርላማ ላይ መጥተው 
“አደራዳሪ ናቸው” አሉ። የግብጽ መገናኛብዙሃንም 
በተለይ አሜሪካ የድርድር ሰነድና ማዕቀፍ የምታዘጋጅ 
አገር መሆኗን ጮቤ ረግጠው ፃፉ። ባሳለፍነው የካቲት 
9 በጠቅላይሚኒስትር ጽ/ቤት የተገኙት የተደራዳሪው 
ልዑካን አባላትም “አሜሪካ ሚናዋ መታዘብ ብቻ 
አልሆነም። የድርድሩን ይዘት የምታሰናዳም ሆናለች” 
በማለት በድፍረት ተናግረዋል። ይህ ሁሉ የሆነው 
በሩሲያ ሶቺ ጠቅላይሚኒስትር ዐቢይ  ‹ፖለቲካዊ 
ውይይቱን ከማንም ጋር ብናደርገው ችግር የለውም› ካሉ 
በኋላ ነው። እስካዛሬ የአደራዳሪ ጣልቃገብነትን ግብጽ 
አብዝታ የፈለገችውና ኢትዮጵያ አይሆንም ያለችው 
ለምንድን ነው ብለው መጠየቅ ይችሉ ነበር። ‹ችግር 
የለውም› ያሉት የነአሜሪካ  ጣልቃ መግባት ይሄው 
በድሃ ኢትዮጵያዊያን ላብና ገንዘብ የሚሠራን ግድብ 
ሳይቀር ‹ዋ፤ ትነኳትና› የሚል መግለጫ ይወጣበት 
ጀመር። ከዚህ በላይ መናቅስ ከየት ይመጣል?

ማን አስናቀን? እንዴት?
ጠቅላይሚኒስትሩ አገራት አጥብቀው ስለሚመሩበትና 
“ዘላቂ ጥቅም” ስለሚባለው መርህ ምንም ግንዛቤ 
እንደሌላቸው ባሳለፍነው ወር በፓርላማ ባደረጉት 
ንግግር አሳይተውናል። “ዘላቂ ጥቅም ምንድን ነው፣ 
እንደዛ የሚባል ነገር የለም”ብለዋል። ከዚያ ቀደም 
ብለው ከዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች ጋር ሲወያዩ “ድሃ አገር 
ሉዓላዊነት የለውም። ኢትዮጵያም ድሃ ነች” በማለት 
ሉዓላዊነቷን በደም ያስከበረችን አገር ሉዓላዊነት 
የማይገባት እንደሆነች ተናግረዋል። 

በሕዳሴው ግድብ ላይ የተካሄደው ድርድርም በዚህ 
መንፈስ የመጣ ነው። ድሃዋን ኢትዮጵያን ሀብታሞቹ 
እነ አሜሪካ በግድብሽ ጉዳይ ላይ እናደራድርሽ 
ሲሉ አስገቧት፣ “ፖለቲካዊ ድርድሩን ከማንም ጋር 
ብናደርገው ችግር የለውም” በማለት። ኋላ ላይ ተቃውሞ 
ሲበረታባቸውና የአገር ሉዓላዊነት የሚያሳስባቸው 
ኢትዮጵያዊያን ባሳደሩት ግፊት ከዚህ ድርድር ለጊዜው 
ኢትዮጵያ ወጥታለች ተብሏል። 

ይህ በርከት ያለ የዲፕሎማሲ ኪሳራ አስከትሏል። 
ዋነኛው ኪሳራ ላለፉት ዓመታት ከጎናችን የነበረችውን 
ሱዳንን ማጣታችን ነው። ገና በሱዳን የበሽር መንግሥት 
ሲፈነቀል ግብጽ በከፍተኛ ደረጃ እጇን እያስገባች 
መሆኑን በመጥቀስ ይህንን የኢትዮጵያ መንግሥት 
በትኩረት ሊከታተለው እንደሚገባ በዚህ አምድ ስር 

በተከታታይ ሲፃፍ ነበር። በበሽር መፈንቀል ማግስት 
የመጣው የሱዳን መንግሥት በግብጽ አምሳል የተሠራ 
መሆኑ ቀስ እያለ ተገለጠ። በዚህ መሀል ነው እንግዲህ 
ልክ እንደ ኢትዮጵያ የዓለም ባንክንም ሆነ የአሜሪካን 
አራዳሪነት ስትቃወም የነበረችውን ሱዳንን ሳያማክሩ 
ጠቅላይሚኒስትሩ ሩሲያ ሄደው አደራዳሪ እንዲገባ 
ተስማምተው የመጡት። ይህ ለሱዳን ትልቅ ክህደት 
ነው። ይኸው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሱዳን የግብፆችን የልብ 
ምት የምታዳምጥ ሆና ቀረች። ኢትዮጵያም ብቻዋን 
ቆመች። 

ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ ምሽት በኤፍኤም107.8 ላይ 
ስለጉዳዩ የተናገሩት የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ 
ስለሺ በቀለ (ኢንጂነር)፣ ሱዳን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 
ለምን ወደ ግብጽ አዘነበለች? ተብለው ሲጠየቁ “እንዲህ 
ያለ ድምዳሜ ትክክል አይደለም፤ ሱዳን ወትሮም ቢሆን 
ከእኛ ጋር አልወገነችም” ብለዋል። እንደገና በሱዳን 
የኢትዮጵያ አምባሳደር አብደልቢላል አብደልሰላም 
“ሱዳን ለግብጽ እንደወገነች ተደርጎ የሚነገረው ወሬ 
መሰረተ ቢስ ነው” በማለት ሱዳን ዛሬም ከኢትዮጵያ 
ጋር ነች› የሚል መንፈስ ያለው ንግግር ለኢዜአ 
ተናግረዋል። ባለፉት ስምንት ዓመታት ሱዳን  በሁሉም 
መስክ ከኢትዮጵያ ወገን ነበረች። ዛሬ ግን ሙሉ በሙሉ 
ተቃራኒ!

የእነ አሜሪካ አደራዳሪ መሆን ያመጣብን ሁለተኛው 
ኪሳራ ከራሳቸው ከነ አሜሪካ ጋር ማቃቃሩ ነው። 
በኦባማ ዘመን የነበረው የአሜሪካ መንግሥት በግድቡ 
ላይ ውግንና አልነበረውም። የትራምፕ አስተዳደር 
ግን ጭልጥ ያለ ወገንተኝነት አለው። ይህ እየታወቀ 
ዋሽንግተንን አስገባን። ከዚያ ውግንናቸውን በተግባር 
ሲያሳዩ አንሳተፍም አልን። ውግንናቸው የማይጠበቅ 
አልነበረም። ግን ገብተን እንደገና ለጊዜውም ቢሆን 
ወጣን አልን። መጨረሻ ላይ ከራሷ ከአሜሪካ ጋር 
የሚያቃቅረን መሆኑ ሳያንስ፣ “የሕዳሴ ግድብን 
የውሃ ሙሌት ሶስቱ አገራት ሳይስማሙ መጀመር 
አይፈቀድም” የሚል ሕግም፣ መርህም የማያውቀው 
ትዕዛዝ አከናነቡን። በራሳችን ውሃና ግድብ የአሜሪካ 
የገንዘብ ሚኒስቴር የሚያሸማቅቀን ሆነን አረፍነው!

ከዚህ ጎን ለጎን መንግሥት አንድ ትልቅ ጉዳይ ደብቆናል። 
አገራቱ በሕዳሴ ግድብ አስተዳደር ላይም እየተደራደሩ 
ነው። ግብፆች ግድቡን አብረን እናስተዳድር ብለው 
ጠይቀዋል። ለዚህ ደግሞ በሱዳን ልምድ አላቸው። 
የግብጽ ኢንጂነሮች በናይል ወንዝ ላይ የተገነባን የሱዳንን 
ግድብ አሁንም እያስተዳደሩ ነው። በኢትዮጵያ ሉዓላዊ 
ግዛት ውስጥ የተገነባን ግድብ እነ ግብጽም መጥተው 
እናስተዳድረው ማለታቸውንና በዚህ ላይ መንግሥት 
ምን አቋም እንዳለው አልነገረንም። 

‹ግድብ ሌላ ብድር ሌላ›
ጠቅላይሚኒስትሩ የአሜሪካንና የዓለም ባንክን 
አደራደሪነት ይሁን ብለው አስገብተው አገሪቱን ቅርቃር 
ውስጥ እንደከቷት ሲገባቸው በተወሰኑ ልሂቃን መሀል 
ውይይት ለማድረግ ስብሰባ ጠርተው ነበር። የካቲት 9 
የተካሄደው ስብሰባ “ብሔራዊ ውይይት” የሚል ስም 
ተሰጥቶት ነበር። ስብሰባው ሰው በሰው የተጠራ ነበር። 
ያም ቢሆን ውይይቱን አዋቂ ሰዎች ተሳትፈውበታል። 

ተደራዳሪዎቹ “አሜሪካ ጫና እያሳደረችብን ነው፤ የዓለም 
ባንክም እንዲሁ። እነሱን መጋበዝ አልነበረብንም። 

አሁንም ቢሆን የእነርሱን አደራዳሪነት መተው አለብን” 
ወዘተ የሚል ጠንካራ ሀሳብ ሲያነሱ ጠቅላይሚኒስትሩ 
ደስተኛ አልነበሩም። ‹ብድር ድሮም ይሰጡን ነበር። 
ይህንን ብድር የሰጡን በግድቡ ላይ ለሚኖረን ድርድር 
ቀብድ አይደለም። ስለዚህ ብድሩን ከዚህ ጋር ባናገናኘው 
ይሻላል› የሚል ንግግር ከታዳሚያኑ ተሰምቷል። 

አንዲት እስከዛሬ በተካሄዱ ድርድሮች ላይ ከፍተኛ ሚና 
የነበራት ተደራዳሪ ጠቅላይሚኒስትሩ እዚህ ድርድር 
ሂደት ላይ ጉልህ ሚና መጫወት እንደሚገባቸውና 
እርሳቸው አገሪቱን በአሜሪካ አደራዳሪነት እንድትሸማገል 
እንዳደረጉት ሁሉ  አሁንም እርምጃ መውሰድ ያለባቸው 
እራሳቸው መሆናቸውን በአጽንኦት ስትናገር፣ “የእኔን 
ሥራ ለኔ ተይልኝ” በሚል ቁጣ አቋርጠዋታል። 

ከዚያ በኋላ ባሳለፍነው ቅዳሜ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 
“ግድቡን በተመለከተ ማንኛውም ነገር የኢትዮጵያን 
ፍላጎትና ጥቅም በሚጠብቅ መልኩ ብቻ እንደሚከናወን” 
መግለጫ አወጣ። ጠቅላይሚኒስትሩ ሳያማክሩት የነ 
አሜሪካን አደራዳሪነት ሲቀበሉና ‹ዘላቂ ጥቅም ምንድን 
ነው?› እያሉ ኢትዮጵያ በሕዳሴ ግድብ ላይ የያዘችውን 
ነባር አቋም ሲያጣጥሉ ትንፍሽ ያላለው የሚኒስትሮች 
ምክር ቤት “የኢትዮጵያን ፍላጎትና ጥቅም” ብሏል። 
ለማንኛውም የዘገየ ቢሆንም መግለጫው ተገቢ ነው። 

የጠቅላይሚኒስትሩ ቢሮ በዚህ ወሳኝ ወቅት ዝም 
ብሏል። ይልቁንም ‹መንግሥት ያወጣው መግለጫ› 
በሚል በየትኛው ተቋም (በውጭ ጉዳይ አለያም በሌላ) 
እንደሆነ በማይታወቅ ሁኔታ የተለሳለሰና የዋሽንግተን 
አለቆችን ላለማስከፋት የሚሽኮረመም ጽሁፍ ወጣ። 
በርግጥ “ኢትዮጵያ የግድቡን የመጀመሪያ ሙሌት 
እና የውሃ አለቃቀቅ መመሪያ እና ደንብ ለማዘጋጀት 
የሚደረገው ድርድር ተጠናቋል በሚል የተሰጠውን 
መግለጫ አትቀበልም” የሚለው የመግለጫው አካል 
መንግሥት ነገም ካልዋሸን መልካም ሀሳብ ነው። ይሁን 
እንጂ፣ በአድዋ ድል ዋዜማ ሉዓላዊነትን የሚገፍፍ 
ትዕዛዝ ከአንዲት አገር ሲተላለፍ ሊሰጥ የሚገባው 
መግለጫ ይህ አልነበረም። 

መፍትሔ
አሁን አሜሪካን ጎትተን ካስገባናት በኋላ ቅርቃር ውስጥ 
ገብተናል። የመውጫ መንገዶች ግን አልተዘጉም። 
ቁርጠኛ መንግሥት ከተገኘ የሚከተሉትን አምስት 
ነገሮች በማድረግ ማስቀረት ይቻላል። 1) አንድም 
ውስጣዊ መረጋጋት የለንም በሚል ሁለትም የተመረጠ 
መንግሥት ያከናውነው በሚል (ከሳምንታት በፊት 
በፓርላማ ጠቅላይሚኒስትሩ ኢሕአዴግ የተመረጠ 
አለመሆኑን ስላመኑ፣ እርሳቸውም ያልተመረጠው 
መንግሥት አለቃ ስለሆኑ) ድርድሩን ማራዘም፤ 2)
ሕዝቡን እስከ ቀበሌ ድረስ ማወያየት (ይህ ለግድቡ 
የጠፋውን ሕዝባዊ ተነሳሽነትም ይቀሰቅሳል)፤ 3) 
ጠቅላይሚኒስትሩ ባለሙያዎችን እንዲያዳምጡ አለያም 
ስለዚህ ጉዳይ አስተያየት ከመስጠትና ውሳኔ ከመወሰን 
እንዲቆጠቡ ማድረግ (እስካሁን ከፍተኛ የዲፕሎማሲ 
ኪሳራ ውስጥ ስለከተቱን)፤ 4)አሜሪካንንም ሆነ 
የዓለም ባንክን ‹አታደራድሩንም፤ በሉዓላዊነታችን ላይ 
መጥታችኋልና› ብሎ መሠናበት፤ 5)ለአፍሪቃ ሕብረት 
ግልጽ ጥያቄ አቅርቦ ጉዳዩን እርሱ እንዲይዘው ማድረግ! 
ያንን ካደረግን በሱዛን ቋንቋ ወደ ሳሎናችን የገባውን 
አሜሪካን እናስወጣና ጥቅማችንን እናስከብራለን!
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ዓባይ የአሜሪካ ዝክረ መስዋዕት?
ክንፉ አሰፋ

በወርሃ መጋቢት 1929 (እ.ኤ.አ.) ታላቋ ብሪታኒያ 
ግብጽን በአግዳሚ ወንበር ላይ አስቀምጣ፣ 
አንድ ሰነድ አስፈረመቻት። ይህ ሰነድ ካይሮን 

በዓባይ ውሃ ላይ የማይገሰስ መብት እንዳላት ያበሰረ 
ነበር። የግብጽ ሞግዚት የነበረችው እንግሊዝ፣ ይህንን 
የስምምነት ውል ስትፈጽም ብቻዋን እንዳልነበረች 
የታሪክ ድርሳናት ይነግሩናል። ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ታንጋኒካ 
(አሁን ታንዛኒያ) እና ሱዳን ሰነዱ ሲጸድቅ እንደ በይ 
ተመልካች በታዛቢነት ተቀምጠዋል። የዓባይ፣ የባሮ 
እና የተከዜ ምንጭ የሆነችው ኢትዮጵያ ግን ለታዛቢነት 
እንኳ አልታደለችም። 

 ግብፅ የዓባይን ሙሉ የባለቤትነት መብት ከታላቋ 
ብሪታንያ ስታገኝ፣ በውሃው ላይ ህጋዊ እና ተፈጥሯዊ 
መብት ያላት ኢትዮጵያ ያለመጠራቷ ጉዳይ ሊደንቀን 
አይገባም። በተለይ ከአድዋ ውርደት በኋላ፣ የቅኝ 
ሃይሎች ይህችን ብቸኛ ባለታሪክ ሃገር አንገትዋን 
ለማስደፋት ከዚህም የራቀ መንገድ ስለመጓዛቸው፣ 
ፓሮን ሮማን ፕሮቼዝካ የተባለ ጸሃፊ “አቢሲኒያ፣ የባሩድ 
በርሜል” በሚል መጽሃፉ አስነብቦናል።  

 ከሰላሳ አመታት በኋላ፣ (ግብፅ አስዋን ግድብን 
ከመገንባትዋ በፊት ማለት ነው) ሱዳን እና ግብጽ 
1929ኙን ውል ለማሻሻል በሚል በአራት ማእዘን 
ጠረቤዛ ተቀመጡና የ1959ቱን ስምምነት ተፈራረሙ። 
የስምምነቱ ማሰርያ፣ ግብጽ በዓመት 55.5 ቢሊዮን 
ኪዩቢክ ሜትር ውህ እንድትጠቀም እና ሱዳን ደግሞ 
18.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የማግኘት መብት 
እንዲኖራት የሚል ነበር። 80 በመቶውን የውሃ ፍሰት 
የምታዋጣው ሃገራችን፣ ውሃውን የማመንጨት እንጅ 
የመጠቀም መብት እንደማይኖራት በይፋ ታወጀ።

ሁለቱም ስምምነቶች ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ ላይ 
ያላትን ተፈጥሯዊ መብት የሚያሳጡ ብቻ አልነበሩም። 
በወንዙ ላይ ያለንን ታሪካዊ፣ ጂኦግራፊያዊ እና ህጋዊ 
መብት የሚገፍፉም ናቸው። ግብጽም ሆነች ሱዳን ይህን 
ፍጹም ኢ-ፍትሃዊ የሆነ ውል ሲፈራረሙ በራሳቸው 
ሳይሆን፣ ይልቁንም በቅኝ ገዢዎች ጫማ ላይ ቆመው 
መሆኑን ልብ ይሏል። በሃገራችን ህልውና ላይ የገጠሙ 
ታሪካዊ ፈተናዎች ውስጥ ትልቁ ምእራፍ ብለን ከማለፍ 
ባለፈ የከወንነው የለም። እኛ ስንራብ እና ስንጠማ፣ 
ግብጽ ግን ውሃችንን በሞኖፖል ይዛ እስካሁኗ ሰዓት 
ድረስ ብቸኛ ተጠቃሚ ሆናለች። 

በእቅድ ይሁን በአጋጣሚ የህዳሴው ግድብ በዚህ 
ትውልድ ተጀምሮ፣ እነሆ የሕዝባችን ልብ ውስጥ 
ሰርጓል። የኢትዮጵያ አይኖች መገለጥ ሲጀምሩ፣ 
ጨዋታውም ተቀየረ። ስውር ተዋንያኑም ተለይተው 
መታየት ጀመሩ። የላይኛው ተፋሰስ ሃገሮች አዲስ አበባ 
ተሰባስበው ውሃውን ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ለመጠቀም 
የጋራ ስምምነት ላይ በደረሱ ግዜ ግብጽና ሱዳን ግን 
ፊርማቸውን ሊያኖሩ አልፈቀዱም። ይህ አቋማቸው 
የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ህግና ደንብ መጻረሩን 
እንኳ የተገነዘቡት አይመስልም። የመንግስታቱ ድርጅት 
ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን አስመልክቶ በሄልሲንኪ፣ 
ፊንላንድ ባወጣው መመርያ፣  የተፋሰስ ሃገሮች በሙሉ 
ምክንያታዊ እና ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ድርሻቸውን 
የመጠቀም መብት እንዳላቸው ያስረግጣል።

ሰሞነኛው የአሜሪካ የዲፕሎማሲያዊው ፍትጊያ 
የተጀመረው ሶቺ ከተባለች የሩሲያ ከተማ በተነሳ ሃሳብ 
ነው።  በሩሲያና አፍሪካ የጋራ ፎረም ላይ ፕሬዚዳንት 
ቭላዲሚር ፑቲን ግጭቱን ለመፍታት የበኩላቸውን 
ሚና ለመጫወት ሙከራ አደረጉ። ፑቲን የኢትዮጵያው 
ጠ/ሚ ዶ/ር ዐቢይ አህመድን እና የግብፁን ፕሬዚዳንት 
አብዱል ፈታ አልሲሲን ጠርተው ፣ ጉዳዩን በቀጥታ 
እንዲወያዩ ጠየቁ። እንዳስፈላጊነቱም የሩሲያን እርዳታ 
ሊያገኙ እንደሚችሉ መንገራቸው ነበር የትራምፕን 
ትኩረት የሳበው። 

በአዲስ መልክ የተጀመረው የሩሲያና አፍሪካ ግንኙነት 
አሜሪካን ሊያስደስታት እንደማይችል ግልጽ ነው። ከፍ 
ሲል ደግሞ ዋሽንግተን በግብጽ ላይ ያላት ስትራቴጂያዊ 
ጥቅም አለ። ብሄራዊ ጥቅሟ ከኢትዮጵያ መራብ 
እና መጠማት አይበልጥባትም። ሁለቱ ሃገሮች ራሺያ 
የጀመረችውን አስታራቂ ሃሳብ ይዘው ጫፍ ለመድረስ 
ጥቂት መንገድ ሲቀራቸው ነው ትራምፕ እንደ እርጎ 
ዝምብ ጣልቃ የገባው። 

የትራምፕ አስተዳደር የግድቡን ውይይቶች በሌላ 
አጀንዳ ለማስቀየስ ሞክሮ እንደነበርም ተሰምቷል። 
የኒውክለር ሃይል ማማንጫ በኢትዮጵያ ተክሎ ግድቡን 
ሙሉ በሙሉ የማስቆም እቅድ እንደነበር የተናፈስው 
ወሬ እንዲሁ ከአየር ላይ የተነሳ አይደለም። ለግብጽ 
ሳይሆን ለራስ ብሄራዊ ጥቅም ሲባል ኢትዮጵያን ጥገኛ 
በሚያደርግ አማራጭ ለመደለል መሞከራቸው የቅኝ 
ግዛት ተጋድሏችንን ጠንቅቆ ካለመረዳት የመነጨ 
ቢሆንም፣ ታሪክ ራሱን ሲደግም መመልከቱ ግን እጅግ 
ይደንቃል። 

በእርስ-በርስ ውይይት መሃል የትራምፕ አስተዳደር 
ቆርጦ የገባበት መንገድ አደገኛ ብለን ብቻ የምናልፈው 
ጉዳይ አይደለም። ማንነታችንን የሚፈታተን ስለመሆኑ 
ከአካሄዱ እናያለን። በመጀመርያ፣ የግድቡ ውሃ አሞላል 
እና አፈጻጸምን በተመለከተ ድርድሩ በዋሽንግተን 
እንዲሆን ሃሳብ ቀረበ። ሁሉም ወገኖች ተስማሙ። 
ከዚያ በድርድሩ ላይ ታዛቢ ልሁን ብላ ጠየቀች። 
ይህንንም የተቃወመ አልነበረም። ታዛቢዎቹ ድምጽ 
አጥፍተው ግራና ቀኙን ሲያደምጡ ሰነበቱ። በመጨረሻ 
ወንበራቸውን ወደ ፊት እያንፏቀቁ ሄደው ስብሰባውን 
እስከ መምራት ደረሱ። ዩናይትድ ስቴትስ እና እሷ 
የምታሽከረክረው ዓለም ባንክ፣ በብርሃን ፍጥነት 
ተጉዘው ራሳቸውን ከታዛቢነት ወደ አደራዳሪነት 
በመቀየር ብቻ አላበቁም። እነሆ፣ ወር ባልሞላ ጊዜ 
ውስጥ አይናቸውን በጨው አጥበው ከአደራዳሪነት ወደ 
እጅ ጥምዘዛ ገብተዋል። 

በኢትዮጵያ በኩል ሁለት ስህተቶች እንደነበሩ 
መካድ የለብንም። ለድርድሩ ወደ ዋሽንግተን እግር 
ከማንሳት በፊት የአሜሪካን ውስጠ አጀንዳ አስቀድሞ 
ያለመመልከቱ ጉዳይ አንደኛው ችግር ነው። በሁለተኛ 
ደረጃ፣ ይህን ግዙፍ አጀንዳ ይዘው በተለይ ግብጽን 
ከመሰለ ተደራዳሪ ጋር ለመቀመጥ ሲነሱ፣ በቋንቋ እና 
ንግግር ክህሎት የረቀቁ ሰዎችን መምረጥ ላይ ችግር 
ነበር። የዓባይን ፖለቲካ ብቻ ሳይሆን ዲፕሎማሲ 
ሳይንስን በደንብ የሚያውቁ ሰዎችን ያለማዘጋጀት 
ችግሮች በግልጽ ይታያል። ግብጾች በዓባይ ላይ ከመቶ 

አመታት በላይ የፈጀ ጥናትና ምርምር ማድረጋቸውን 
እና በሺዎች የሚቆጠሩ ኤክስፐርቶችን ማዘጋጀታቸውን 
ከግምት ውስጥ ማስገባታችን ያጠራጥራል። 

የዋሽንግተኑ መድረክ ከ”ውይይት” ተንደርድሮ ወደ 
“ድርድር” ሲቀየርና፣ የአሜሪካም ሚና ከ”ታዛቢነት” 
ወደ “አደራዳሪነት” ከፍ ሲል፣ ሙቀት ይፈጥር የነበረው 
ማህበራዊ ሚድያው ብቻ እንደነበር መካድ አይቻልም።

ሾልኮ የወጣው የዋሽንግተን መረጃ እንደሚያሳየን 
ኢትዮጵያ በአመት 37 ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ውሃ 
ለግብጽ እንድትለቅቅ የሚል “አስታራቂ ሃሳብ” ነው። 
ግብጽ 40 ቢሊየን ሜትር ኪዩብ በየአመቱ እንዲለቀቅላት 
ስትጠይቅ ኢትዮጵያ ደግሞ ከ31 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ 
በላይ መልቀቅ እንደማትችል አስረግጣ ተናግራለች። 
አሜሪካ ያቀረበችው ሀሳብ ቢተገበር 74 ቢሊየን 
ሜትር ኪዩብ ስፋት ያለውን የህዳሴ የኃይል ማመንጫ 
ለመሙላት አያሌ አመታትን ይወስዳል። ከዚያም አልፎ 
የግድቡን ሙሉ የማመንጨት አቅም ይቀንሳል። 

የግብጽ ፍላጎት በ40 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ አመታዊ 
ሙሌት ብቻ አያበቃም። በድርቅ ጊዜ የውሃ ፍሰቱ 
መጠን 35 ቢሊየን ሜትር ኪዩብ እንዲሆን ጠይቃለች። 
በቀላል አማርኛ ሲገለጽ፣ ከውሃው ላይ አንዲት ማንኪያ 
እንኳ መቅዳት አትችሉም ማለት ነው። በድርቅ ጊዜ 
የውሃው የፍሰት መጠን እስከ 25 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ 
እንደሚወርድ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህ ማለት 
በድርቅ ጊዜ አስዋን ግድብ ሲጎድል የሕዳሴው ግድብ 
ውሀ መሙላቱን ማቆም አለበት፤ ወይንም ለግብጽ 
ጥቅም ሲባል ከተከማቸው ላይ 35 ቢሊየን ሜትር 
ኪዩብ ውሃ ይለቅቃል ማለት ነው። ታዛቢዋ ዩናይትድ 
ስቴትስ “ካልፈረማችሁ የግድቡን ስራ አቁሙ” ያለችው 
ውል እንግዲህ ይህንን ነው የሚመስለው።

ዩናይትድ ስቴትስ ለግብጽ ያላት ወገንተኝነትን 
ለመመርመር የሁለቱ ሃገሮች ምስጢራዊ ስምምነቶችን 
የኋሊት መመልከቱ ይጠቅማል። የአሜሪካ እና 
የግብጽ ድብቅ የጋብቻ ውል የሚጀምረው ካምፕ 
ዴቪድ ከሚባለው የአስራ ሁለቱ ቀናት ምስጢራዊ 
ስምምነት ነው። እ.ኤ.አ. በ1978፣ ፕሬዝዳንት ጂሚ 
ካርተር የግብጹን ፕሬዝዳንት አንዋር ሳዳት እና 
የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ጠርተው ከመጋረጃ 
ጀርባ የተጫወቱት ከባድ የፖለቲካ ሸፍጥ ነው “ካምፕ 
ዴቪድ” ስምምነት። ለእስራኤል ትልቅ እረፍት ሲሰጥ 
ግብጽን ግን ዋጋ አስከፍሏታል። በአረቡ ዓለም ከነበራት 
የመሪነት ሚና አሽቀንጥሮ ከመጣል ባለፈ ግብፅን 
ከአረብ ሊግ አባልነት ሳይቀር ያሳገዳት ስምምነት ነበር። 
ካሳ ይሆን ዘንድ ግብጽ በየአመቱ እስከ 1.3 ቢሊዮን 
ዶላር የአሜሪካ ወታደራዊ ድጋፍ ታገኛለች።

አሜሪካ አረቡን አለም በእቅፏ ለመያዝ ካይሮ ቁልፍ 
ሚና ትጫወታለች። በመካከለኛው ምስራቅ እንዳሻት 
ትፈነጭ ዘንድ ስዊዝ ካናልን እንደ ኮሪደር፣ የግብጽን 
አየር ቀጠናም እንደልብዋ መጥየቀም እንድትችል 
ተዋውለዋል። ውል ደግሞ ሰጥቶ መቀበል ነው። 

ዩናይትድ ስቴትስ የካይሮን ውለታ ለመቀበል አንድ 
ነገር መስጠት አለባት፤ ዓባይን! ይህ ነው የዲፕሎማሲ 
ፍትጊያው መቋጫ።
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ክብሮም አሰፋ ሞላ

የተዘነጋው የአዲስ አበባ 
ከተማ ራዕይ

ሰ
ሞኑን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 
ካሉ ክፍለ ከተሞች በአንዱ ለስራ 
ጉዳይ ጎራ የማለት ዕድሉ ገጠመኝ። 
ቆይታዬን ባደረግኩበት ክፍለ-ከተማ 
ውስጥ የተለያዩ መጠን ያላቸው ባነሮች 

ባለጉዳይ እንዲያያቸው በሚያስችል መልኩ በር ላይ 
ተንጠልጠለው ይገኛሉ። በባነሮቹ ላይ ተልዕኮ፣ 
እሴት እና መርሆዎች ተብለው ተዘርዝረው ከተጻፉት 
ውስጥ ራዕይ ተብሎ የተገለጸው ትኩረቴን ሳበው። 
ራዕይ ተብሎ የተገለጸው ላይ ከተማዋ የቀረጸቺው 
የአስር ዓመት ጉዞ የሚገባደደው በዚህ ዓመት መሆኑን 
ያሳያል። በ2001 ዓ.ም በወጣው የአስር ዓመት ዕቅድ 
መሰረት፣ የከተማዋ ራዕይ የመዳረሻው ዓመት እንደ 
አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 (በእኛው 2012) 
በማድረግ ተቋማቱ የሚሰጡት አገልግሎት መዳረሻ 
ጥግ ምን እንደሆነ ባነሩ ይነግረናል። ዳሩ ግን፣ ከተማዋ 
የአስር ዓመት ራዕዩዋን የረሳችው ነው የምትመስለው። 
ከተማዋ በያዝነው በጀት ዓመት ስለ አስር ዓመት ጉዞዋ 
በመገናኛ ብዙሃኗ አማካኝነት አጀንዳ አድርጋ ስታነሳው 
አይሰማም። ተቋማቱም ስላለፈው ጉዟቸው ሲመክሩም 
አልተሰማም። ሌሎች የመንግስት ተቋማት የመጪው 
አስር ዓመት ዕቅዳቸው ላይ ትኩረት ሰጥተው ሲወያዩ 
ያለፈውን አስር ዓመት ገምግመው እንደሆነ በሚድያው 
ሲናገሩ ይሰማል። ከዚህ አኳያ፣ የከተማ አስተዳደሩ 
በየጽ/ቤቱ አባሯ ጠጥተው የሚገኙ ባነሮች ላይ 
የተጻፈው ራዕዩን እንዲያስታውሰው ለማድረግ ያክል 
ዕቅዱ ሲዘጋጅ ተደርጎ የነበረው የመዋቅር ዝርጋታ፣ 
የሰው ኃይል ድልድል፣ ተቋማቱ ያወጡትን ራዕይ 
አሳኩት ወይስ ገና ናቸው? እና ለወደፊትስ ምን ቢሆን 
ይበጃል? የሚለውን ለመቃኘት እንሞክር።

የራዕዩ ጅማሬ
በ2001 ዓ.ም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 
በሚመራቸው መንግስታዊ ተቋማት ላይ ስር ነቀል የሆነ 
የአሰራር ለውጥ ለማምጣት ሽር ጉድ ያለበት ዓመት 
ነበር። በወቅቱ ከንጉሱ ጌዜ ጀምሮ ሲንከባለል የመጣውን 
አሮጌውን መንግስታዊ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት 
ለመቀየር እንቅስቃሴዎች ታይተዋል። አሉ የተባሉ 

የውጭ አገር የአመራር መሳሪያዎች እንደ አገር እንዲጠኑ 
ተደርጎ የተሻለው ይተግበር ተብሎም ውሳኔ የተሰጠበት 
ወቅት ነበር። በግል የንግድ ተቋማት ላይ ተሞክሮ 
ውጤታማ እንደሆነ የተመሰከረለት የመሰረታዊ የአሰራር 
ሂደት ለውጥ ወይም ቢ.ፒ.አር. ልማዳዊ የአገልግሎት 
አሰጣጡን ለማዘመን ፍቱን መድሃኒት እንደሆነ 
ታምኖበት ለሰነዶች ዝግጅት፣ ለስልጠና እና ለውጭ 
አገር ተሞክሮ ተብሎ በርካታ ብሮች ፈስሰዋል። ጥናቱን 
ከየተቋማቱ የተመረጡ አካላት ከስራ ባህሪያቸው አኳያ 
በበላይ አመራር ቁጥጥር እየተደረገባቸው የስራ ፍሰቱን 
እንዲያጠኑ ተደርጓል። የስራ ክብደቱ እየተመዘነ፣ 
ቀድሞ በመመሪያ እና በቡድን የነበሩ ስራዎች በዋና እና 
ደጋፊ የስራ ሂደቶች ዳግም ተዋቅረዋል። ለስራ ሂደቶቹ 
የሚያስፈልገው የሰው ኃይል ብዛት እና የመደቡ ስያሜ 
በአጥኚዎቹ ቀርቦ በፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ እንዲጸድቁ 
ተደርጓል። በተጓዳኝም፣ አስተዳደሩ የሚፈልገውን 
ለውጥ እንዲያሳኩ በሚል የሰው ኃይሉን በአዳዲስ 
የዩንቨርስቲ ተመራቂዎች ለመሙላት ተነስቷል። ዳሩ 
ግን፣ ይህ አዲስ ምሩቅ ተማሪዎችን የማምጣቱ ነገር 
አንድም ነባሩ ሰራተኛ ስራየን አጣ ይሆን የሚል ስጋት 
ሲያስከትልበት፣ አዲስ ደም ለተባሉት የዩንቨርስቲ 
ተመራቂ ተማሪዎች ደግሞ አቀጣጠሩ ግልጽነት 
ስለጎደለው በተመራቂው ዘንድ ቅሬታን ፈጥሯል። 
የቅሬታው ምንጭ፣ አዲስ ሰራተኛ የመቅጠር ኃላፊነቱ 
የከተማዋ የሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ሳይሆን አራት ኪሎ 
የሚገኘው የኢህአዴግ ጽ/ቤት የመሆኑ ጉዳይ ነው። 
በወቅቱ፣ ኢህአዴግ በየዩንቨርስቲው ለየብሄራዊ 
ድርጅቶች ቢሮ ሰጥቷቸው የድርጅት ስራ ያሰራ  ነበር። 
የድርጅቱ ካድሬዎች ዋነኛ ስራ አባላትን ማፍራት 
ሲሆን፣ አባላቱም እንደ ዩኒቨርስቲው ግሬድ(ውጤት) 
ይሰጣቸዋል። ድርጅታዊው ግሬድ ዩንቨርስቲው 
ከሚሰጠው ግሬድ በላይ የመቀጠር ዋስትና የሚሰጥ 
ነበር። ተመራቂ ተማሪዎች ትምህርታቸው ላይ ጊዚ 
ከማሳለፍ ይልቅ የየብሄራዊ ድርጅቱ በር ስር ፊት 
እያስገረፉ መዋል ዋነኛ ስራቸው አድርገውት ነበር። 
የዩንቨርስቲው ካድሬዎችም የተመራቂዎቹን የተጠቃለለ 
ድርጅታዊ ውጤት ወደ አራት ኪሎው የድርጅቱ ዋና 
ቢሮ ይልካሉ። የአራት ኪሎው አካልም ከተላከለት 
ዝርዝር ውስጥ የሚፈልገውን መርጦ በስልክ ጥሪ 

ያስተላልፍላቸዋል። ተማሪዎቹ ሲሰባሰቡም በመንግስት 
ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ላይ የአስራ አምስት ቀን ስልጠና 
ይሰጣቸዋል። በስልጠና ባሳዩት አቋም መሰረትም 
ድርጅቱ በፌዴራል እና በከተማ አስተዳደሩ የመንግስት 
ተቋማት ላይ ተመራቂዎቹን ይደለድላል። የተደለደለው 
ዝርዝርም ለሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር እና ለከተማው 
ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ይላካል። ሲቪል ሰርቪስ ለተቀጣሪ 
ሰራተኞቹ በማስታወቂያ ላላወጣበት የስድስት ወር 
የሙከራ ጊዜ የስራ ቅጥር ደብዳቢ አዘጋጅቶ ይበትናሉ። 
በዚህ መልክ ድርጅታዊ ተልዕኮ የተሰጣቸው አዳዲስ 
ሰራተኞች በመንግስታዊ ቢሮክራሲ ውስጥ በማስገባት 
አዲሱን መዋቅር ለማስተግበር ተሞክሯል። ይህ ህግን 
የጣሰ የስራ ቅጥር በድርጅት አመንጭነት እና በመንግስት 
ተባባሪነት በሰፊው ሲሰራበት የነበረ እውነታ ሲሆን፣ 
ይህ እውነታም በአገሪቱ ለትምህርት ስርዓት መውደቅ 
ከፍተኛ አስተዋፅኦ አድርጓል። 

ከላይ በተገለጸው አግባብ፣ በፌዴራል መንግስት 
እና በከተማ አስተዳደሩ ውስጥ በተቀጠሩ አዳዲስ 
ሰራተኞች የተተገበረው የአደረጃጀት ለውጥ እንደ አገር 
ከተተገበረ አስር ዓመት አስቆጠረ። ጥናቱን ያከናወኑት 
አካላት ጥናቱን ሲያስተገብሩ በ2012 ዓ.ም ሁሉም 
ተቋማቱ መድረስ የሚገባቸውን ራዕይ አስቀምጠዋል። 
ራዕያቸውም በየቢሮው በባነር እንዲለጠፍ አድርገዋል። 
ሆኖም ግን፣ ባነሩ አባሯ ጠጥቶ በየተቋማቱ ይገኛል። 
በወቅቱ፣ ቀደም ብሎ የነበረውን መንግስታዊ 
የአገልግሎት አሰጣጥ ለማሻሻል መሰረታዊው የአሰራር 
ሂደት ለውጡ ጠቃሚ እንደነበር አያጠያይቅም። 
ተቋማት ስራ በመምራት ብቻ ያሳልፉ የነበረውን ጊዜ 
የስራ ፍሰቱን ማዕከል በማድረግ ወደ አንድ የስራ ቡድን 
በማምጣት የአገልግሎት አሰጣጡ ፍጥነት እንዲኖረው 
አዎንታዊ ሚና ተጫውቷል። አንድን ስራ ለማስፈጸም 
ቢያንስ አራት እና ከዚያ በላይ የስራ ክፍሎችን ይነካ 
የነበረውን አሰራር ወደ አንድ በማምጣት ስራው 
እንዲያጥር መደረጉ ለተገልጋዩ መጠነኛ እፎይታን 
ፈጥሯል። ከዚህ አኳያ፣ የወቅቱ የስራ መዋቅሩን በሚገባ 
ከመፍጠር አኳያ የተሻለ እንደነበር መግለፅ ቢቻልም 
ስራን ከመመዘን እና የስራ ቅብብሎሽ ሪፖርቱን 
በማሳጠር ዘመኑ ከሚጠይቀው የዲጂታል ስርዓት ጋር 
ከማስተሳሰር አንፃር ውስንነት እንዳለበት ይገለጻል። 
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ጥናቱ ተግባራዊ ከሆነ አስር ዓመት ቢያስቆጥርም 
ሰራተኛው ስራን እንዴት እንደሚመዝን እና ውጤቱን 
እንዴት እንደሚመዝን ግንዛቤው የለውም። ይህ 
እውነታ የጉዳዩ ባለቤት የሆነው ሲቪል ሰርቪሱም 
የሚጋራው መሆኑ ደግሞ፣ ያለመረዳት ችግሩ ከምንጩ 
እንደሆነ ምክንያት ይሰጣል። በወቅቱ የተደረገው ጥናት 
ዋነኛ ትኩረቱ የመንግስትን ወጪ ለመቀነስ ያለመ ነበር። 
ይህም ሰራተኛውን ሁለገብ በማድረግ አንድ ሰራተኛ 
በርካታ ስራዎችን የመስራት አቅም እንዲኖረው ታስቦ 
የተተገበረ ቢሆንም፣ ስራውን የሚሰራው ሰራተኛ ግን 
በአንድ ዓይነት መልኩ የሚፈርጅ እና ለነባር ሰራተኞች 
ክብር የማይሰጥ ሆኗል። በሌላ አማርኛ ለዕውቀትና 
ክህሎት ዕውቅና አይሰጥም ነበር። ከዚህ በተጨማሪም፣ 
በወቅቱ ጥናቱ አስፈላጊ የነበረው በአገሪቱ የነበረውን 
የተመራቂ ቁጥር መጠን መጨመርን ለማስተንፈስ 
በርካታ የስራ መደቦች በዜሮ ዓመት የሚሰሩበት 
ሁኔታ መፈጠሩ በሰራተኛው መካከል መከባበር 
እንዳይኖር አድርጓል። መንግስት የመሰረታዊ የአሰራር 
ሂደት ለውጡን ከውጭ አገር ተውሶ ሲያመጣው 
የአሰራር ፍሰቱን ማስተካከል ላይ የሚያተኩረውን 
አሰራር ብቻ መርጦ በማምጣት የሚያስችለውን 
መሳርያ አለማስተግበሩ ጥናቱ ውጤታማ እንዳይሆን 
አድርጎታል። ይህን ጎዶሎውን ለመሙላት በቡድን 
የሚያስመዝን አመለካከት፣ ክህሎት እና ግብኣት 
የሚባሉ ፖለቲካዊ ጫና የበዛባቸው የሰራተኛ መለኪያ 
ማምጣቱ ሰራተኛው በጅምላ እንዲጓዝ በማድረግ 
ጠንካራ ሰራተኞች ነጥረው እንዳይወጡ አድርጓል።

የመሰረታዊ የአሰራር ሂደት ለውጥ የሚያስፈልግበት 
ዋነኛ ምክንያት የተገልጋዩን እና የሰራተኛውን እርካታ 
ለመፍጠር ሲሆን እርካታው የሚመጣውም የስራ 
ሂደቶችን በማሳጠር፣ ድግግሞሽን በማስቀረት፣ ጊዜን 
በአግባቡ በመጠቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራቱን 
በማሳደግ እንደሆነ ይታመናል። በስራው የረካ ሰራተኛ 
ተገልጋይን ያረካል ተብሎ ስለሚታመን ተቋማት 
ለሰራተኛ እርካታ እንዲጨነቁ ይመክራሉ። ነገር ግን፣ 
መንግስት ከለውጥ መርሆዎች ውስጥ የስራ ሂደቶችን 
በማሳጠርና የአሰራር ጥራትን በማሳደግ የተገልጋዩን 
እርካታ ለማምጣት ያደረገው ጥረት የተሳካ አልነበረም። 
በርካታ ስራዎች በአነስተኛ ሰራተኞች የሚሰሩበትን 
ሁኔታ ለመፍጠር የተደረገው ጥረት ከክፍያ አንፃር 
አብሮ አለመካሄዱ ሰልጥነው የገቡ በርካታ ሰራተኞች 
በውስን ወራቶች ውስጥ እንዲለቁ ምክንያት ሆኗል። 
የከተማ አስተዳደሩ ሰራተኞች በሚያገኙት ገቢ ለመኖር 
አስቸጋሪ ሆኖባቸዋል። የቤት ኪራይ ወጪ ለመቀነስ 
በቡድን እየተከራዩ እና በጋራ እያበሰሉ ለመኖር 
ቢሞክሩም የከተማዋን የኑሮ ውድነት ለመቋቋም 
አላስቻላቸውም። በውጤቱም ከተለያዩ ክልሎች 
የመጡ ሰራተኞች ወደ ትውልድ ቀዬአቸው እንዲመለሱ 
አስገድዷቸዋል። የመሰረታዊ ሂደት ለውጡን ተከትሎ 
የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው ሰራተኞች የሚበረቱበት 
አሰራር አብሮ አለመታሰቡ የስራ ውጤታማነት ላይ 
አሉታዊ ሚና ፈጥሯል። አተገባበሩም ጎዶሎ እንዲሆን 
አድርጎታል። በመንግስት ተቋማት ውስጥ ሰራህም 
አልሰራህም የወር ደሞዝህን እንደማታጣ ስለሚታወቅ 
ሰራተኛው ወደ ስንፍና እንዲገባ አድርጓል። ሰራተኛው 
ስራውን አክብሮና ውጤታማ ሆኖ እንዲኖር በስራቸው 
ትጋት አርአያ የሚሆኑ ሰራተኞች በጥቅማጥቅም 
እንዲደጎሙ ማድረግ ባለመቻሉ የመሰረታዊ የአሰራር 
ሂደት ለውጡ ውጤታማ እንዳይሆን ምክንያት ሆኗል። 

መንግስት ላለፉት አስር ዓመታት በዚህ 
መንገድ መሄዱ ከውስጥም ከውጭም 
እንዲናጥ አድርጎታል። የመናጡ ምስጢርም 
የመልካም አስተዳደር ጉድለትን አስከትሎ 
ህዝባዊ አመጽን አዋልዷል።

ራዕይ 2012
የመሰረታዊ የአሰራር ሂደት ለውጥ ትግበራን 
ተከትሎ በወቅቱ ከነበሩ ዋነኛ ስራዎች 
መካከል ተቋማት ከከተማዋ መሪ ዕቅድ 
የሚቀዳ የአስር ዓመት ራዕይ እንዲዘጋጁ 
ተደርጓል። ስለሆነም ተቋማት የአሰር ዓመት 
ዕቅዳቸውን ከማዘጋጀታቸው በተጓዳኝ 
በየመስሪያ ክፍላቸው የአስር ዓመት 
ራዕያቸውን፣ ተልዕኮአቸውን፣ ዓላማቸውን፣ 
እምነታቸውን እና ዕሴቶቻቸውን በደማቅ 
ቀለም በባነር እንዲጽፉ ተደርጎ  ተገልጋዩ 
እንዲያውቀው ተደርጓል። ከተጠቀሱት 
መካከል በዋነኝነት የተቋሙ ራዕይ በጊዜ 
ገደብ ተቀምጦ በ2012 ዓ.ም የት መድረስ 
እንደሚፈልግ በግልጽ እንዲቀመጥ 
ተደርጓል። ይህ ባነር በየ መንግስታዊ 
ተቋሙ ተሰቅሎ ይገኛል። እርግጥ ነው፣ 
ይህ ራዕይ ለአስር ዓመት ተብሎ ቢወጣም 
ባጋጠመው የፖለቲካ ምስቅልቅል ምክንያት 
አመራሩ ስራውን ተረጋግቶ የመምራት ዕድል 
እንዳያገኝ ሰበብ ሆኗል። የያዘውን የረዘመ 
ራዕይ ከማሳካት ይልቅ እሳት የማጥፋት 
ዘመቻ ላይ ተጠምዶ የዋለባቸው ዓመታት 
ይልቃሉ። ብዙውን ጊዜ በአገሪቱ ለነበሩት 
የፖለቲካ ችግሮች ዋነኛ ተዋንያኖቹ እና 
መፍትሔ ፈላጊዎቹ አመራሮቹ በመሆናቸው 
ለራዕያቸው መሳካት ደንታ ሳይሰጣቸው 
በርካታ ዓመታትን አባክነዋል። በቦታው 
በርካታ አመራሮች ተፈራርቀውበታል። 
በርካታ ሰራተኞች ለቀዋል። እነዚህ 
የባከኑ ዓመታት ከተማዋ የያዘቺው የአስር 
ዓመት ዕቅድ እንዳይሳካ አድርጓል። ዛሬም 
መሪ የፖለቲካ ድርጅቱ ስላለና ዕቅዱን 
የመሳካት ግዴታ ስላለበት ጉዳዩን ለማንሳት 
አያግደንም። ለመነሻ ያክል፣ በአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር ያሉ አምስት ተቋማት 
በ2012 ዓ.ም ሊደርሱበት አስበውት 
የነበረውን ራዕይ እንመልከት። የአዲስ 
አበባ ከተማ የመሬት አስተዳደር በ2012 
ዓ.ም ዘመናዊ አሠራር በመጠቀም ልማታዊ 
የመሬት አቅርቦት አስተዳደር ስርአትን 
ለማረጋገጥ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ተመሳሳይ 
ተቋማትን ሞዴል እንዳደረገ ሲነግረን፣ 
የከተማዋ የግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር 
ባለስልጣን በበኩሉ ዘመናዊ፣ ቀልጣፋ 
እና የተቀናጀ የግንባታ ፍቃድ አሰጣጥ እና 
ቁጥጥር አገልግሎትን በማሳለጥ በ2012 
ዓ.ም አዲስ አበባ ከተማን በግንባታ(በህንጻ) 
ደረጃዋ የአፍሪካ ሞዴል ማድረግ መዳረሻው 
እንደሆነ ራዕዩ ይነግረናል። ከመሬት ወደ 
ማህበራዊ ዘርፉ ስንመጣ፣ የከተማዋ ጤና 
ተቋም በ2012 ዓ.ም የከተማዋ ነዋሪ በራሱ 
የሚያመርት፣ ጤናማና ጥራት ያለው 

አገልግሎት የሚሰጥበት ከተማ ለማድረግ 
ያለመ ሲሆን፣ የሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ 
በበኩሉ በ2012 ዓ.ም የስራ ስምሪት 
አገልግሎት የተስፋፋበት፣ የኢንዱስትሪ 
ሰላም የሰፈነበት እና የህብረተሰቡ ማህበራዊ 
ደህንነት የተረጋገጠበት ከተማን መፍጠር 
ራዕዩ ማድረጉን ይነግረናል። ሴቶችና ህጻናት 
ደግሞ በ2012 ዓ.ም የከተማ ሴቶች በሁሉም 
የልማት ዘርፎች እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ 
የሆኑበት፣ ፆታዊ ፍትሃዊነት የሰፈነበት 
የህጻናት መብትና ደህንነት የተከበረበት 
በጋራ ያደገ ማህበረሰብ ማየት እንደሆነ 
ገልጿል።

ከላይ ያየናቸው ዕቅዶች የወጡት ከአስር 
ዓመት በፊት ሲሆን ዘንድሮ ጊዜው ላይ 
ደርሰናል። በዚህ መሰረት፣ ከአስር ዓመት 
በፊት የወጣው ዕቅድ ዛሬ ላይ ገቢር 
ሆኗል ወይ? ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። 
ራዕዩ  የተጻፈው ሊተገበር ነውና አፈፃፀሙ 
ምን ይመስላል የሚለውን አንባቢያን 
የራሳቸውን ትዝብት ሊወስዱ ይችላሉ። 
የአዲስ አበባ መሬት አስተዳደር ቴክኖሎጂን 
በመጠቀም የመሬት አቅርቦቱን ዘመናዊ 
ማድረግ ራዕዩ እንደሆነ የዛሬ አስር ዓመት 
ቢነግረንም፣ በተግባር ግን ከቴክኖሎጂ ጋር 
የማይተዋወቅ ሰራተኛን እናያለን። ከንጉሱ 
ጊዜ ጀምሮ አባሯ ጠጥቶ የተቀመጠ ማህደር 
የሚያገላብጡ ናቸው። የመሬት አሰጣጡም 
ግልጽነት የሚጎድለው እና ከልማዳዊ 
አሰራር ያልተላቀቀ ተቋም እንደሆነ ማንም 
ተገልጋይ የሚመሰክረው እውነታ ነው። 
የተገልጋይ ማህደራት ዲጂታላይዝድ 
ተደርገው አገልግሎቱ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ 
ቢታገዝ ችግሮች ይቀልሉ ነበር። ዛሬም ግን 
ስለ መሬት ወረራ የሚያወራ ተቋም ሆኗል። 
በተመሳሳይ፣ የግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር 
ባለስልጣን ከተማዋን በግንባታ ደረጃዋ 
የአፍሪካ ሞዴል ማድረግ ነው ቢለንም 
እንኳን ለአፍሪካ ለክልል ከተሞች ሞዴል 
የምትሆን ማድረግ የተሳነው ተቋም ሲሆን 
ታይቷል። 

ቀጣይ አስር ዓመትስ?
የከተማ አስተዳደሩ የአስር ዓመት ጉዞውን 
እንደሚገመግም ተስፋ አደርጋለሁ። የቀጣይ 
አስር ዓመት ዕቅዱንም እንደሚነግረን 
እንጠብቃለን። ያለፈው አመራር የሰራው ስራ 
የማይረባ ነው ብሎ ከመጣል፣ ቀደም ተብሎ 
የከተማዋን አደረጃጀት በሜትሮፖሊታን 
ደረጃ ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ ያስችላል 
በሚል ተጠንቶ የተቀመጠውን ጥናት 
የማየት ዕድል ቢኖር ጠቃሚ ይሆናል። 
ሰራተኛን በስራው ልክ አለመመዘን፣ የተሻለ 
አፈጸጸም ያለው ሰራተኛ የተሻለ ተከፋይ 
የሚሆንበትን ስርዓት አለመከተል እንዲሁም 
አገልግሎትን በቴክኖሎጂ የታገዘ አገልግሎት 
አለመስጠትን የመሳሰሉት ችግሮች በቀጣይ 
አስር ዓመት ሊፈቱ ይገባል። 
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መምህር ሰሎሞን ዮሐንስ

አገልጋይ ዮናታን በቅዳሴ መጽሐፍ 
የሰራው ቅሰጣ
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-

ክርስቲያን የሥርዓተ አምልኮ ማዕከል አድርጋ 
የምትገለገልባቸው 15 የታተሙ፣ ከ6 በላይ 

ደግሞ ለሕትመት ያልበቁ ጥንታውያን የቅዳሴ 
መጻሕፍት እንዳሏት ይታወቃል። እነዚህ መጻሕፍት 
በውብ መንፈሳዊ ቃላት የበለፀጉ፣ በትምህርተ ሥላሴ፣ 
በክርስቶስ ሰው መሆንና የማዳን ሥራ ላይ የሚያተኩሩ፣ 
በእመቤታችን፣ በመላዕክት፣ በሥነ-ተፈጥሮ ወዘተ 
ሰፊ የነገረ-መለኮት ትምህርት የተገለጠባቸው ናቸው። 
አገልግሎታቸውም ቅዱስ ቁርባንን ማክበር ነው።

መጻሕፍቱ በትምህርት ወንጌል የሚጠቀሱ 
(ለማስረጃነት የምንጠቀምባቸው) እና ለቤተ-ክርስቲያን 
ትምህርት በዋቢነት የሚገለጡ ሲሆን፤ በበርካታ 
ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናትም ጥናትና ምርምር 
በብዛት የሚካሄደው በእነርሱ ላይ እንደሆነ መረጃዎች 
ያሳያሉ። እነ ፕ/ር ጌታቸው ኃይሌን ለመሳሰሉ ታላላቅ 
ምሁራንም ላደረጓቸው ሰፊ ምርምር እና ላዘጋጇቸው 
አያሌ መጽሐፍት በግብአትነት አገልገለዋል። በቅርቡ 
ደግሞ የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዲን የነበሩት 
ዶ/ር መብራቱ ኪሮስ የዶክትሬት ዲግሪ ማሟያቸውን 
ወደ አማርኛ በመመለስ “አኮቴተ ቁርባን” ብለው ስለ-
ቅዳሴ መጽሐፍት ጥልቅ ጥናት የታየበት ግሩም ድርሳን 
ለሕትመት ብርሃን አብቅተዋል።

አሁን በዚህ ዐውድ ላነሳው ወደ አሰብኩት ዋንኛ 
አጀንዳዬ አልፋለሁ። 

ይህንን ጽሑፍ እንዳሰናዳ ያነሳሳኝ አዲስ አበባ 
ዩንቨርስቲ ከየካቲት 22/2012 ዓም ጀምሮ ‹‹የፀረ-
ፕላጃሪዝም (Anti-Plagiarism) ፖሊሲ›› ሊተገብር 
መወሰኑን በተመለከተ የተሰራጨው ዜና እንደሆነ 
አስቀድሜ እገልጻለሁ። እንዲህ አይነቱ ወንጀል 
በተለይ በሰለጠነው ዐለም በፍርድ ቤት ከማስቀጣቱም 
በዘለለ፤ በማኀበረሰቡም የሚያስወግዝ ጽዩፍ ተግባር 
እንደሆነ ይታወቃል። በአገራችንም የትምህርት ጥራት 
በዚህ ደረጃ እንዲያሽቆለቁል ገፊ-ምክንያት ከሆኑት 
ውስጥ ዋንኛው በ‹ፕላጃሪዝም› የሚዘጋጁ የመመረቂያ 
ጹሑፎች እንደሆኑ በርካታ ምሁራን በጥናቶቻቸው 
አስረግጠዋል። 

በአንድ መደብር ውስጥ አግኝቼ ያነበብኩትና በአገልጋይ 
ዮናታን አክሊሉ “ቦርፎሪኮን” በሚል ርዕስ የታተመው 
መጽሐፍም በፕላጃሪዝም የሚያስጠይቅ መሆኑን 
በማስረጃ ለማቅረብ እሞክራለሁ። መጽሐፉ በ2010 
ዓ.ም በእስራኤል ማተሚያ ቤት የታተመ ሲሆን፤ ዋንኛ 
ጭብጡም በዮሐ.ወንጌል 1፥1-52 ላይ የተገለጸውን 
ቅዱስ ቃል ማብራራትን የተመረኮዘ ነው፤ (የርዕሱን 
ስያሜ በተመለከተ በሌላ መጣጥፍ እመለስባታለሁ።) 

የሆነ ሆኖ በእኔ አቅም ካነበብኳቸው መጸሐፍት መሀል 
እንዲህ አይነት ዓይን ያወጣና ከሥነ-ጽሑፍ መርህ 
ባፈነገጠ ስርቆት (ፕላጃሪዝም) የተሞላ ‹ድርሰት› 
አጋጥሞኝ አያውቅም። አገልጋዩ በ‹መጽሐፉ› በዚህ 
ደረጃ፣ ያውም እርሱ በማይከተለው አስተምህሮ 

ከምትመራ ቤተ-ክርስቲያን ዘርፎ በስሙ ያሳተመበት 
ምክንያት ግራ-ገብ ሆኖብኛል። መቼም በእንዲህ አይነት 
መልክ በተሰረቁ ሃሳቦች የተዋቀረ መጽሐፍ ማሰራጨት 
ምን ለመሆንና ምን ለመሸፈን እንደተፈለገ ከእርሱ በቀር 
በእርግጠኝነት የሚያውቅ የለም። 

ይሁንና ምንም አይነት ምንጭ ሳይጠቅስ የቅዳሴ 
መጻሕፍት መልዕክቶችን እንደ ራሱ ሃሳብ አድርጎ 
በስሙ በታተመ መጽሐፍ ውስጥ ማካተቱ በእንዲህ 
አይነት ውግዘት ብቻ የሚታለፍ አይመስለኝም። 
በሕግም ሊያስጠይቅ የሚችል ወንጀል ነውና። 
ለአንባቢያን ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ከአገልጋዩ መጽሐፍ እና 
ከተጠቀማቸው የቅዳሴ መጽሐፍት ሃሳቦች የተወሰኑትን 
ለንፅፅር እጠቅሳለሁ።

ቦርፎሪኮን ገጽ 35፡- 

“[…] ሰማያት ሳይዘረጉ የብስም ፊት ሳይታይ፣ 
ተራሮች ሳይቆሙ፣ የአየር ርዝመት ሳይከፈት፣ 
ወንዞች ጥልቅ ሳይሆኑ፣ ነፍሳት ሳይነፍሱ፣ መብረቆች 
ሳይመዘዙ፣ ነጎድጓድ ሳይሰማ፣ ብርሃናት ሳይፈጠሩ 
ጨለማ ሳይጋረድ፣ ሌሊትም ሳይፈጠር፣ ፀሐይ የቀን 
ርዝመት ሳይገዛ፣ መላዕክት ሳይፈጠሩ ከተሰወረውና 
ከተገለጠው…” እያለ ይቀጥላል።

ይህ አገልጋዩ ልክ እንደ ራሱ የምርምር እውቀትና ከልቡ 
እንዳፈለቀው አድርጎ ምንጭ ሳይጠቅስ የወሰደው ነው። 
ቋንቋውን ከየት አመጣው? ብለን ከጠየቅን ደግሞ፣ 
ከዮሐንስ አፈወርቅ ቅዳሴ መዘረፉን እንረዳለን። ሊቁ 
እንዲህ ይላልና፡- 

“…ሰማያት ሳይዘረጉ የየብስም ፊት ሳይታይ፣ ተራሮች 
ሳይቆሙ የአየር እርዝመት ሳይከፈት… ነፍሳት 
ሳይነፍሱ መባርቅት ሳይመዘዝ፣ ነጎድጓድ ሳይሰማ… 
ጨለማ ሳይጋረድ፣ ሌሊትም ሳይፈጠር፣ ፀሀይ የቀን 
እርዝመት ሳይገዛ፣ መላዕክት ሳይፈጠሩ ከተሰወረውና 
ከተገለጠው…” (መጽሐፈ ቅዳሴ 1976 ዓ.ም የዮሐንስ 
አፈወርቅ ቅዳሴ ገፅ 155)

ሌላው አገልጋዩ ከመጽሐፈ ቅዳሴ ላይ ወስዶ የራሱ 
አስመስሎ በመጽሐፉ ገፅ 38 ላይ፡- 

“[…] ከእርሱ አስቀድሞ የለም ከእርሱ በኋላ የለም 
ከምትናገር ነፍስና ሟች ከሆነችም ስጋ ፊት በባህርዩ 
የነበረ ነው” ይላል። 

ይህም ቃል በቃል ከዮሐንስ አፈወርቅ ቅዳሴ ላይ 
የተወሰደ ነው፡- 

“…ከእርሱ አስቀድሞ የለም፣ ከእርሱ በኋላ የለም… 
ከምትናገር ነፍስና ከሚሞት ስጋ በፊት በባህርዪ የነበረ 
ነው…” (የዪሐንስ አፈወርቅ ቅዳሴ ገፅ 155 ቁጥር 5 እና 
11)

ከ‹ቦርፎሪኮን› መጽሐፍ ገፅ 46 ላይ ሌላ ስንጨምር፡- 

“…ከላይ ሳይንቀሳቀስ ከታችም ሳይጨመር፣ ከአባቱ 

ሳይለይ ከአኗኗሩ ሳይለወጥ ከሦስትነቱ ሳይጎድል… 
ከዙፋኑ ሳይለይ በድንግል ማርያም ማኅፀን ያደረ…” 
በማለት ከልቡ እንዳፈለቀ አስመስሎ ምንጭ ሳይጠቅስ 
ያሰፈረውን እናገኛለን። ይህም ሃሳብ የተመነተፈው 
ከዮሐንስ አፈወርቅ ቅዳሴ ላይ ነው። 

“…ከአባቱ ሳይወጣ መጣ፣ ከአነዋወሩ ሳይለይ ወረደ፣ 
ከሦስትነቱ ሳይለይ መጣ፣ ከአንድነቱ ሳይለይ ወረደ፣ 
ከዙፋኑ ሳይለይ፣ በድንግል ማርያም ማኅፀን አደረ…” 
(ቅዳሴ ዮሐንስ አፈወርቅ ገፅ 156 ቁ.24-25)

አገልጋይ ዮናታን በዚህ ብቻ አላቆመም፤ ከሌላ የቅዳሴ 
መጽሐፍ ደግሞ እንደሚከተለው ምንጭ ሳይጠቀም 
ወስዷል፡- 

“…ሞትን ለመሻገር፣ የሰይጣንን ሰንለሰት ለመበጣጠስ፣ 
የአባቱን ፈቃድ ለመፈፀም፣ ሲኦልን ለመርገጥ 
የሕይወትን በር ለመክፈት…” በማለት አስፍሯል 
(ቦርፎሪኮን ገፅ 165)። ይህ ደግሞ የተወሰደው ከጌታችን 
ቅዳሴ ላይ ሲሆን፤ ቃሉም የሚከተለው ነው፡-

“…ሞትን ይሽር ዘንድ፣ የሰይጣንን ማሰሪያ ይቆርጥ 
ዘንድ፣ የአባቱን ፈቃድ ይፈጽም ዘንድ፣ ሲኦልን ይረግጥ 
ዘንድ፣ የሕይወትን ደጅ (በር) ይከፍት ዘንድ…” (የጌታ 
ቅዳሴ ገፅ 65 ቁጥር 33-36)

በርግጥ ፓስተር ዮናታን ለረዣዥሞቹ ሀተታዎች 
ቀርቶ፣ ለአስራ አራት ሆህያት እንኳ ምንጭ አለመጥቀሱ 
ያስደነግጣል። እንዴት አንድ ‹መንፈሳዊ ነኝ› የሚል ሰው 
ለተከታዮች መጥፎ አርዓያ በመሆን፣ የማያምንበትን 
አስተምህሮ የራሱ ሀሳብ አስመስሎ በመጽሐፍ ደረጃ 
አሳትሞ ያሰራጫል? የሚል ጥያቄን በአእምሯችን ይዘን፤ 
ከመጽሐፉ ገፅ 165 ላይ ተከታዩን ስናነብ፡- “ከአብ 
ያልተለየ ረዥም ፈትል” የሚል እናገኛለን። ይህ ቃል 
ከሌላኛው የሥርዓተ ቅዳሴ መጽሐፍ፣ (በመላዕክት 
በዓል ላይ ከሚቀደሰው ቅዳሴ) የተወሰደ ነው፡- 

“…ከአብ ያልተለየ ረዥም ፈትል…” (ቅዳሴ ያዕቆብ 
ዘስሩግ ገፅ 174 ቁ.21)

ፍርዱን ለአንባቢያ እተወዋለሁ። ነገር ግን ቤተ-
ክርስቲያኒቱ ላይ ከመንጋ ቅሰጣ (በጎችን ከመስረቅ) 
ጀምሮ እስከ ጽሑፍ ሥርቆት እየተካሄደባት እንደሆነ 
ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። አገልጋይ ዮናታን 
“ቦርፎሪኮን” ብሎ ባሳተመው መጽሐፍ ከእነዚህ 
የሥርዓተ አምልኮ መገልገያ መጻሕፍቶች ገልብጦ 
የጽሑፉ ማዳበሪያ አድርጎ ሲጠቀም፣ ምንም አይነት 
ምንጭ ለመጥቀስ አለመፍቀዱ ህሊና መጥፋቷን 
ያስረግጣል። ምንጭ መጠቀም ለሌላው አካል (ለባለ-
ጽሑፉ፣ ባለቤቱ) እውቅና መስጠት ብቻ አይደለም፤ 
ራስንም የሚያስከብር የአዋቂነት መገለጫ ነው። 
ጸሐፊዎችና ጽሑፎቻቸው የሚታወቁት በምንጮቻቸው 
ነው። ይህ አይነቱ ወንጀል በሕግ የሚያስጠይቅ እንደሆነ 
ልብ ማለት ያሻል። 

ወለ እግዚአብሔር አኮቴት!
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‹ነጻ ሀገር - ነጻ ቤተክርስቲያን!›

♣♣ ፍሬዘር ብርሃኑ

‹‹ይልቅስ ለራስሽ አልቅሺ…!››

♣♣ ኃይለጊዮርጊስ ማሞ

ስለኢትዮጵያ ጥናት ከመመጻደቅ ባሻገር

♣♣ ብርሃኑ ደቦጭ

ጥቋቁር ግድግዳዎች 

♣♣ ሌሊሳ ግርማ

“እንወርዳለን”
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ፍሬዘር ብርሃኑ

‹ነጻ ሀገር - ነጻ ቤተክርስቲያን!›
ትክክለኛ ስሙ አሪስቶክልስ ይባላል። 

ከአስተሳሰብ አድማሱ ይልቅ የትከሻውን ስፋት 
ያስተዋሉ ወዳጆቹ ግን ፕሌቶ ሲሉ ይጠሩታል። 

ታሪክም እርሱን የሚያስታውሰው በዚሁ ስም ሲሆን 
‹ሰፊው› እንደማለት ነው። ዓለም ስማቸውን ሳይጠራ 
ከማይውላቸው ጥቂት የግሪክ ፈላስፎች መካከል አንዱ 
የሆነው ይህ ሰው ‹ዘ ሪፐብሊክ› በተሰኘው ስራው 
በይበልጥ ይታወቃል። ‹ዘ-ሪፐብሊክ› በዋንኛነት 
የአፍላጦን (ፕሌቶ) ዲበ-አካላዊ፣ ስነ-እውቀታዊና 
ፖለቲካዊ እሳቤዎች የተንጸባረቁበት ተዋስኦዋዊ 
ድርሳን ነው። ‹የዋሻው ምስጢር› ደግሞ እንደ አስረጂ 
የተጠቀመበት መሳሪያ ነው። 

የዋሻው ምስጢር ከልደታቸው ጀምሮ ጀርባቸውን 
ለዋሻው መግቢያ ሰጥተው፣ ከዋሻው ውጭ ያሉ ነገሮች 
ጥላ የሚመላለስበት ግድግዳ ላይ ብቻ ስለሚያማትሩ 
እስረኞች ያወጋል። ‹እነዚህ እስረኞች አንድም ቀን 
ወደኋላ ዞረው ተመልክተው ስለማያውቁ ለእነርሱ 
እውነት ግድግዳው ላይ ያሉ ተንቀሳቃሽ ምስሎች እንጂ 
ጥላውን የፈጠሩ ከዋሻው ውጭ ያሉ ነገሮች አይደሉም!› 
ይላል ፕሌቶ። እንበልና፣ በመጨረሻ ከእስረኞቹ 
መካከል ጥቂቶቹ ማምለጥ በመቻላቸው ዋሻው 
ውስጥ ያስተውሉት የነበረው ምስል የውጭው ዓለም 
የተንሻፈፈ ቅጂ እንጂ ራሱን የቻለ እውነት እንዳልሆነ 
ደረሱበት። ታዲያ ትልቁ ፈተና ያለው እዚህ ጋር ነው። 
ዋሻው ውስጥ የቀሩት እስረኞች፣ የሚመለከቱት ጥላ 
የውጭው ዓለም ቅጂ እንደሆነ እንዴት ያስረዱ ይሆን?

ይህ የአፍላጦን (ፕሌቶ) ዋሻ ከኦሮሚያ ቤተ-ክህነት 
አደረጃጀት ጋር እጅጉን ይቀራረባል። የአደራጅ 
ኮሚቴው አባላት የሚያንቀሳቅሷቸው ‹ስልጣነ ክህነት!›፣ 
‹በቋንቋችን እንገልገል!› እና ‹መንጋው ተበተነ!› የሚሉ 
ምስሎች ለእውነት የቀረቡ የገሃዱ ዓለም የተሳሳቱ 
‹ጥላዎች› ስለሆኑ በአገልጋዮችም ሆነ በምእመናኑ ዘንድ 
የእምነትና የእውነት ድንጋሬን ፈጥሯል። ምንም እንኳን 
የዋሻውን ጥላ ዓለማቸው ያደረጉ ወገኖች ሊወቅሱን፣ 
ሊገስጹን፣ ቀጥቅጠው ሊገድሉን እንደሚችሉ 
ብናውቅም እዚህ ላይ ፊታችንን ወደ እውነታው መልሰን 
ሀሰተኛውን ምስል ልናጠራው ይገባል። እናም ከኦሮሚያ 
ቤተ-ክህነት አደረጃጀት ዋሻ ወጥተን ከጥላው ባሻገር 
ስላለው እውነት እናወራለን።

ዋሻ እና ጥላ 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስቲያን በተለያዩ 
ዘመናት ህልውናዋን ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ ፈተናዎች 
ተጋርጠውባት ነበር። ሁሉም ግን በዘመናቸውና 
መፈታት ባለባቸው መንገድ እየተፈቱ አልፈዋል። 
ወቅታዊው የቤተክርስቲያኒቱ ፈተና ግን ከእዚህ በፊት 
ከነበሩት ሁሉ ይለያል። 

የኦሮሚያ ቤተ-ክህነት ጥያቄ የሀገሪቱ የፖለቲካ ቀውስ 
ከሆነው ብሄርተኝነት ጋር የተጋመደና ምዕመናኑን 
በሀይማኖት ፖለቲካ ውስጥ የከተተ ውስብስብ 
የህልውና አጣብቂኝ ነው። በአንድ በኩል አስቀድሞ 
ቤተክርስቲያኒቱ ለብሄረሰቡ አባላት አሉታዊ እይታ 
እንዳላት የሚያስገነዝቡ አስተምህሮዎች በስፋት 
ስለተቀነቀኑ እውቅናውን መከልከል ነገሩን የበለጠ 
ያወሳስበዋል። በሌላ በኩል ደግሞ እውቅናውን መስጠት 
አንድነቷን ይገዳደረዋል። 

ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሚያ ቤተ-ክህነት አደራጅ 
ኮሚቴና ከጀርባው ያሉ ሀይሎች ጉዳዩ ገንኖ ከወጣበት 
ከጥገናው መጀመሪያ ወራት አሁን እስካለንበት 
የምርጫ ዋዜማ ድረስ እይታ ሊስቡ በሚችሉ ሶስት 
መስመሮች ይህንኑ ተልዕኮ ለማሳካት ተንቀሳቅሰዋል። 
የመጀመሪያውና እጅግ አደገኛ የሆነው መስመር 
እንቅስቃሴው ከአንድ ታሪካዊ ዳራ ጋር የተቆራኘበት ነው 
(ከሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ወደ ደቡቡ ከወረደው የሀገረ 
መንግስት ግንባታ እና የክርስትና ተስፋፍቶት ታሪክ 
ጋር)። ይህም አማንያኑንም ሆነ ኢ-አማንያኑን በአንድነት 
ያሰለፈና ቤተክርስቲያኒቱን የሰሜኑ ክፍል የባህል ወኪል 
ብቻ አድርጎ ይከሳል። ሁለተኛው ደግሞ፣ ሀይማኖቱን 
ምንም ህጸጽ የሌለበትና የአባቶች ሀዋርያት ሀይማኖት 
አድርጎ መውሰድ ነው። ይህ ደግሞ ችግሩ ያለው 
ሀይማኖቱ ሀገርኛ (ሎካላይዝድ) ከተደረገበት ይዘት 
ጋር ብቻ እንደሆነ ለማስረገጥ ይሞክራል። ሶስተኛውና 
የመጨረሻው ቤተክርስቲያኒቱን እንደተቋም የቀኝ 
አገዛዝ መሳሪያና የተንኮል ተባባሪ አድርጎ ማስቀመጥ 
ሲሆን ጉዳዩን ትኩረት ሳቢ እንዲሆን ያደርገዋል።

እነዚህ ሶስት አውታሮች የኦሮሚያ ቤተ-ክህነት ዋሻ 
ውስጥ ለተጠለሉና ግድግዳው ላይ ለሚያማትሩ 
እስረኞች(አገልጋዮችና አማንያን) ቤተ-ክርስቲያኒቱ 
የአማራና ትግሬ ወኪል እንደሆነች፣ ውክልና ለሌላቸው 
ምዕመናን በቋንቋቸው አገልግሎት ባለማግኘታቸው 
እየተበተኑ እንደሆነ፣ የእንቅስቃሴው መሪዎች 
ከተቆርቋሪነት ውጭ አዲስ ሀይማኖት የመመስረትም 
ሆነ ሲኖዶሱን የመሰንጠቅና አንድነቷን የመበተን 
ዓላማ እንደሌላቸው፣ ቤተ-ክርስቲያኒቱ የወራሪዎች 
የተንኮል መሳሪያ እንደሆነች የሚያስገነዝቡ ምስሎችን 
ያሳዩዋቸዋል። ሰንሰለቱን በጥሰው ከዚህ ዋሻ መውጣትና 
መጋፈጥ ለማይፈልጉ ሁሉ ይህ የመጨረሻው እውነት 
ነው። 

በአፍ መፍቻ ቋንቋ መንፈሳዊ አገልግሎት መሰጠቱን 
(እየተሰጠ መሆኑን)፣ የተጻፉ ቅዱሳት መጻህፍት 
መታተማቸው እና መንፈሳዊ ዝማሬዎች መኖራቸውን 
እዚህ ላይ ገታ አድርገን አንድ መሰረታዊ ጥያቄ 
እንሰንዝር፡- 

‹‹የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስቲያን 
አገልግሎት ሙሉ በሙሉ በአፋን ኦሮሞ ቢደረግና 
የሊቃነ ጳጳሳቶቿም ሆነ የካህናቷ ቁጥር በአመዛኙ 
የኦሮሞ ብሄረሰብ አባላት ቢሆኑ የኦሮምያ ቤተ-ክህነት 
ጥያቄ መቋጫ ያገኝ ነበርን?››   

 ከዋሻው ውጭ
ቀደም ብለን የሰነዘርነውን ጥያቄ ተከትለን ከዋሻው ውጭ 
ያለውን እውነት እንመልከት። የኦሮሚያ ቤተ-ክህነትን 
የማቋቋም እንቅስቃሴ የመጨረሻው ግብ አገልግሎቱን 
በአፋን ኦሮሞ ማድረግና ወንጌልን ማስፋፋት አይደለም። 
ራሱን የቻለ አንድ ቀኖና ላይ የተመሰረተ ቤተ-ክርስቲያን 
ማቋቋም እንጂ። እናም ‹የኢትዮጵያ› በምትባል ቤተ-
ክርስቲያን ውስጥ አገልግሎቱ በአፍ-መፍቻ ቋንቋ 
ቢሰጥ ‹የኦሮሞ› ቤተ-ክርስቲያን እውን እስካልሆነ ድረስ 
ተቀባይነት አይኖረውም። ይህም ነጮቹ ‹አውቶሴፋሊ› 
የሚሉት ዓይነት ግንጠላ መሆኑ ነው። 

አውቶሴፋሊ፣ ኮምዩኒዝም ከተዳከመበት 1980ዎቹ 
(እ.አ.አ) በኋላ በምስራቁ ዓለም በስፋት የተስተዋለ 

በአስተዳደራዊ ሽፋን ፖለቲካዊ ዓላማን አንግቦ 
የሚቀነቀን የእውቅና ጥያቄ ነው። እንዲህ ያለው 
ጥያቄ በተለይ በአንድ ፌደራላዊ ስርዓት ውስጥ 
ማዕከላዊ መንግስቱ ሀገሪቱን አንድ የማድረግ አቅሙ 
በተዳከመበት፣ ርዕዮተዓለማዊ ሽግግር እያደረገ ባለበት 
እና ትኩረቱን ሙሉ በሙሉ ክፍተቶችን በመሙላት ላይ 
በሚያደርግበት ወቅት ይወለዳል። በ1980ዎቹ (እ.አ.አ) 
ከኮሚዩኒዝም መውደቅና ከቤልግሬድ መዳከም ጋር 
ተያይዞ የሰርቢያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን፣ ከ1992 
ዓ.ም (እ.አ.አ) እስከዚህ ዘመን ድረስ ደግሞ ከኮሚዩኒስት 
ርዕዮተዓለም ጋር በተያያዘ የቡልጋሪያ ቤተክርስቲያን 
መሰል ፈተና ውስጥ ወድቀዋል።

የዩክሬን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ቀድመን 
ከጠቀስናቸው አብያተክርስቲያናት ይለያል። የዕውቅና 
ጥያቄው  የዘር ሀረጋቸውን ከሀፕስበርግ ስርወ-መንግስት 
በሚመዙት የዩክሬን ቋንቋ ተናጋሪ ዩክሬናውያን እና 
የሩስያ ቋንቋ ተናጋሪ በሆኑት ዩክሬናዊያን መካከል 
በተፈጠረ የብሄርተኝነት ፖለቲካ የተወለደ ነው። ከዚህ 
በፊት በዩክሬን የሚገኙ የኦርቶዶክስ አብያተክርስትያናት 
ተጠሪነታቸው ሞስኮ ለሚገኘው የሩስያ ኦርቶዶክስ 
ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ነበር። ይህ ደግሞ እንደ 
ምዕራባዊ ዩክሬናዊያኑ አገላለጽ የታሪክና የፖለቲካ 
ተጽዕኖ መሳሪያ ሆኖ አገልግሏል። ስለዚህ የዩክሬን 
ፖለቲካ በዩክሬናውያንና በሩሲያውያን መካከል የልዩነት 
ፖለቲካን ለማኖር አመቺ በሆነበት ወቅት የሞስኮውን 
ማዕከል ወደ ኪየቭ ከማዞር የተሻለ አማራጭ ሊኖር 
እንደማይችል በሃይማኖቱ ልሂቃንና በብሄርተኝነቱ 
አቀንቃኞች ታመነበት። የኪዬቭ ሲኖዶስን የማቋቋም 
ጥያቄም ይህንኑ ተከትሎ ወደ ፊት ቀረበ። ዛሬ ዩክሬን 
ሶስት የኦርቶዶክስ አብያተክርስቲያናት እርስ በርስ 
የተፋጠጡባት ሀገር ሆናለች። 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም 
ፈተና ከዚህ የተለየ አይደለም። የኦሮሚያ ቤተክህነት 
የማቋቋም ጥያቄ ብሄርተኝነት በኢትዮጵያ ፖለቲካ 
ጎልቶ በወጣበትና ክልል እንሁን የሚሉ ድምጾች ዓየሩን 
በተቆጣጠሩበት ወቅት የተገለጠ ጊዜ እየጠበቀ የሚፈነዳ 
ፈንጂ ነው። ይህ አጥፊ ተልዕኮን የሰነቀው እንቅስቃሴ 
ልክ እንደ ዩክሬንያውያኑ ‹ነፃ ሀገር፤ ነፃ ቤተክርስቲያን› 
በሚል የገንጣዮች ስሌት በተቀመረ መርህ ይመራል። 
ከጀርባ ያሉ ሀይሎችም ከዚህ በፊት ይህንን ስሜት 
(የመገንጠልን) በማንጸባረቅ ይታወቃሉ። ከኢትዮጵያ 
ኦርቶዶክስ ምዕመናንና ካህናት በላይ የጉዳዩ ዋና 
ባለቤት ሆኖ ብቅ ያለው የቀድሞው አክቲቪስት የአሁኑ 
ፖለቲከኛ ጃዋር መሀመድ በአንድ ወቅት ‹Free Oro-
mia! Ethiopia Out of Oromia!› የሚል መፈክር 
ያሰማ እንደነበር እዚህ ጋር መዘንጋት የለበትም።

ከዋሻው ውጭ በእነ ቀሲስ በላይ የሚመራው ጎራ 
ከእነጃዋር ጋር ተዋስኦአዊ ግንኙነት በማድረግ ነጻ ሀገር 
ለመመስረት የሚያስችሉ መደላድሎችን ለመፍጠር 
ደፋ ቀና እያሉ ይገኛሉ። የኦሮሚያ ቤተክህነትን 
በማቋቋም የመረጋጋት አንዱ መንስኤ የሆነውን የብሄርና 
የሀይማኖት መስቀለኛ ልዩነት (crosscutting diversi-
ty) እያጠሩ፣ በብሄር ለተከፋፈለው ህዝብ የተረፈውን 
የቤተክርስቲያኒቱን አንድነት ለመናድ መስቀልና ነፍጥ 
እየታጠቁ ነው። ዋሻው ውስጥ የከተሙት ደግሞ 
ከጀርባ ያለውን እውነት ሳይሆን የሚመለከቱትን ጥላ 
እስከተከተሉና ከ‹ነጻ ሀገር!› ውጥኑ ጎን እስከቆሙ ድረስ 
የትኛውም ሀጢያታቸው ይሰረይላቸዋል።   
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‹‹ይልቅስ ለራስሽ አልቅሺ…!››
ኃይለጊዮርጊስ ማሞ

አንድ በጥንት ዘመን ከድንጋይ ተቀርፆ የተቀመጠ 
ሀውልት በቤይሩት ከተማ መግቢያ ላይ መኖሩን 
ሰምቻለሁ። ወደ ሊባኖስ ለጉብኝት የሄደ 

ተጓዥ ሁሉ ታዲያ ወደከተማዋ ለመግባት ሲቃረብ 
ይህን ሀውልት ከፊቱ ማግኘቱ፣ በላዩ የተፃፈውንም 
መልዕክት ማንበቡ አይቀሬ ነው። መልዕክቱ እንዲህ 
ይላል፡- ‹‹በዚህ ዓለም ላይ ስትኖር ምንም ነገር ብትሆን 
እንደአንተ የሆኑ አዕላፍ ናቸውና አትደነቅ!›› 

ይህን መልዕክት ባሰብኩት ቁጥር ከስኬት ይልቅ 
በውድቀት፤ ከደስታም ይልቅ በመከራ ውስጥ 
የሚያልፈውን ሰው የማፅናት አቅሙ አይሎ ይሰማኛል። 
በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ‹‹ጥሎ ማለፍ›› በተሰኘው 
የሕይወት ጨዋታ የተራቀቀ በሞላበት ሀገር ሰው በደሉን 
ቆጥሮ በኑሮው መደነቅ ከጀመረ አበቃለት። በተለይ 
ደግሞ የጥበብ ሰውነትን የተላበሰ ባለሙያ ሌሎች 
በማንነቱ ይደነቁበት እንደሆን እንጂ እሱ በሚደርስበት 
ክፉ ነገር ሁሉ መደነቅ ከያዘው ፈተናው ይበዛል። 
እርግጥ ነው የጥበብ ጀግናን የተለየ የሚያደርገው 
በመከራ፣ በችግር፣ በመናቅና በመረሳት ውስጥ ኖሮ 
ሲያልፍ ውዳሴ፣ ክብር፣ ዝና፣ ጭብጨባ እና ሀውልት 
ተከትለውት መምጣታቸው ነው። ለዚህ መጣጥፌ መነሻ 
የሆነኝም ከማድነቅ ማሳቀቅ፤ ከመመረቅም ማድቀቅ 
የዘወትር ተግባሩ አድርጎ ብዙዎችን የተጠናወተው 
መንፈስ ሀገር ካፈራቻቸው ታላላቅ የጥበብ ሰዎች 
አንዱን ጠልፎ የጣለበትን ታሪክ የሚዘክር ‹‹ድግስ›› ላይ 
ለመታደም በመብቃቴ ነው።

ለበርካታ ዓመታት በየትኛውም ማኅበራዊ ይሁን ሌላ 
‹‹ድግስ›› (occasion) ላይ ታድሜ አላውቅም። ይሁንና 
ከሁለት ሳምንታት በፊት ለሥራ ባህርዳር ከተማ ተገኝቼ 
ባለበት ወቅት ከአዲስ አበባ የስልክ ጥሪ ደረሰኝ። ደዋዩ 
ሰላምታውን አስከትሎ ሲያበቃ የእውቁ ፀሐፌ ተውኔት፤ 
ገጣሚና ተዋናይ ጌትነት እንየው ‹‹ውበትን ፍለጋ›› 
የተሰኘው መፅሐፍ ምረቃ ዝግጅት አስተባባሪ መሆኑን 
ገልፆ በግብዣው ላይ እንድገኘ ጥሪ አቀረበልኝ። 
ግብዣውን ከምስጋና ጋር ተቀብዬ ከሁለት ቀናት በኋላ 
አዲስ አበባ በገባሁ ምሽት በዚያ ታላቅ የጥበብ ሰው 
የመፅሐፍ ምረቃ ሥነ ሥርዓት ላይ ለመታደም ከሁለት 
ልጆቼ ጋር አመራሁ። በእንዲህ ዓይነቱ ሥነ ሥርዓት 
ላይ መታደም የመጀመሪያዬ በመሆኑ በአዳራሹ ወደኋላ 
ከሚገኙ ወንበሮች ላይ ሥፍራ መያዝን መረጥኩ። 
ፕሮግራሙ ሲጀመር የተለያዩ ተጋባዥ እንግዶች ወደ 
መድረኩ በመውጣት ስለጌትነት ያላቸውን አድናቆት፣ 
ክብር፣ ስሜት በተለመዱ የሙገሳ ቃላትና በምርቃት 
ማዥጎድጎድ ጀመሩ። (ለምን እንደሆን ባላውቅም 
ሙገሳና ውዳሴ ስሰማ ውስጤን የቧጨሩት ያህል 
ያሳክከዋል።) የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ መምህርም 
ከቀደምት የኅትመት ታሪክ አንስተው ሰፊ ትንታኔ 
የያዘ ዲስኩር ጀምረው ከጊዜ አንፃር ይሁን ከታዳሚው 
የመስማት ትዕግስት ማጣት በአጭሩ ለማቋረጥ 
ተገደዱ፤ ቢሆንም በስተመጨረሻ ጥበብንና የጥበብ 
ሰዎችን በሚገድሉት ላይ የወረወሯቸው ትችትና ውረፋ 
ያዘሉ ቃላት በጭብጨባ ታጅበውና መጨረሻቸውን 
አሳምረው ለመውረድ ሲያበቃቸው አስተውያለሁ። 

የጌትነት እንየው የመፅሐፍ ምረቃ በመድረክ 
ትዕይንቶችና በወዳጆቹ አስተያየት እየተጋጋለ መጥቶ 
በመካከል የአዳራሹ መብራት ደብዝዞ ግድግዳው 
ላይ የተሰቀሉት የፊልም ማሳያዎች (screens) 

ብርሃናቸውን ለቀቁ። አስከትሎም የተለያዩ ታዋቂ 
አርቲስቶች ምስክርነቶች መታየት ጀመሩ። በዚህ ጊዜ 
ነበር ስሜቴን ያመሰቃቀለውንና ፈፅሞ ያልገመትሁትን 
አሳዛኝ ታሪክ መስማት የጀመርሁት። የውስጥ መረበሼን 
በልጆቼ ፊት ለመግታት ብሞክርም ሳይሳካልኝ ቀረና 
ዕንባዬ ፈሰሰ። የተዋንያኑን በዕንባና ሀዘን የታጀበ 
የምስክርነት ቃል ከሰማሁ በኋላ በሥፍራው መቆየት 
ምቾትን አልሰጠኝም። ለመሄድ የልጆቼን ፍቃድ ጠይቄ 
እነሱም እንደእኔው በመረበሻቸው መስማማታቸውን 
ገልፀውልኝ አዳራሹን ለቅቀን ወጣን።

እንዲህ ዓይነቱን ‹‹ኢትዮጵያዊ ታሪክ›› ለመስማት 
እንግዳ አይደለሁም። በርካቶች ጠቢባን፣ ታላላቅ 
ምሁራን፣ የሀገር ጀግኖች በምናምንቴዎች እየተጠለፉ 
ሲወድቁ፣ ሲጣሉና ሲጋዙ ከበርካታ ዓመታት የንባብ 
ልምዴ የተረዳሁት፣ አንዳንዱንም በዓይን ምስክርነት 
ያረጋገጥኩት ‹‹የሀገሬ ወግ›› ነው። እንዲህ ዓይነቱን 
ኢትዮጵያዊ ታሪክ ለመስማት አዲስ ባልሆንም የቴአትር 
ጥበብ ፈርጥ አድርጌ የማምንበት ጌትነት እንየው 
እንደዚያ በአልባሌዎች እንደአልባሌ ነገር የትም ተጥሎ 
መረሳቱ የፈጠረብኝ የስሜት መረበሽ ግን ከፍተኛ ነበር። 
ከሁሉም ሀዘኔን ያባሰው ደግሞ ከሚወደው የቴአትር 
ጥበብ የመለየቱ ምክንያት የእሱው ድርሰትና ዝግጀት 
የሆነው ‹‹ወይ አዲስ አበባ›› የተሰኘው ቴአትር መሆኑ 
ነው። ለአንድ ዓመት ተደክሞበት ለመድረክ ሊበቃ 
የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ የደረሰው ‹‹ወይ አዲስ አበባ››  
በቴአትር ቤቱና በቀድሞው የኢህአዴግ ባለሥልጣናት 
መታገዱና እሱም በደህንነት ሃይሎች ሲሳደድ መክረሙን 
ሲነገር ሰማሁ። እርግጥ ነው ጌትነት እንየውን ‹‹አይዞህ!›› 
በማለት ርቆ ከሄደበት እንዲመለስ ያበረታቱት፤ ብሎም 
ከመድረክ ለመታገድና ለመሳደድ ያበቃውን ቴአትርም 
በድጋሚ ለሕዝብ ለማቅረብ አሁን ጊዜው መሆኑን 
በመመስከር ሊያፅናኑት የሞከሩ ነበሩ። የመፅሀፉ 
ለምረቃ መብቃት መልካም አጋጣሚ ፈጥሮ ለማፅናናት 
መውጣታቸው መልካም ነገር ሆኖ ሳለ ከሌላው ሰው 
ይልቅ እነሱ ለጌትነት ሕይወት ቅርብ ነበሩና እስከዛሬ 
የጠፋውን ሻማ መልሶ ለማብራት ምን ሰርታችኋል? ብዬ 
መጠየቅ ግን ግድ ይለኛል። መልሳቸው ምንም ይሁን 
ምን የሙያ አጋሮቹና ወዳጆቹ አይዞህ ካሉበት መንገድ 
በተለየ ሂጄ ጌትነትን እንዲህ ‹‹ላፅናናው›› እሻለሁ፡- 
‹‹ራቁቱን በሚሄድ ሕዝብ መካከል አንድ ልብስ የለበሰ 
ከተገኘ እንደዕብድ መቆጠሩን አታጣውም። እናም 
በአንተ ላይ የሆነው አንተን መሰል የጥበብ ጀግኖች 
እንደዚሁ አስቀድሞ የሆነባቸው ነውና አትደነቅ!››

እነሆ! በጌትነት ላይ የደረሰው ፈተና ሀገራቸውና 
ሕዝባቸው በቁማቸው የሚገባቸውን ክብር 
ሳይሰጧቸው ከህይወት ካለፉ በኋላ ግን ሀውልት 
አቁመው ተዝካራቸውን ካወጡላቸው የሀገሬ የጥበብ 
ጀግኖች መካከል ቁጭት የሚፈጥሩብኝን ጥቂቱንና 
‹‹ያልተዘመረላቸውን›› አስታወሰኝ።  

የያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት መስራችና ዳይሬክተር 
የነበረውና ዓለም ያደነቀው የሙዚቃው ሊቅ ፕሮፌሰር 
አሸናፊ ከበደ ለመንግሥት አላሸረገደም ተብሎ ከቦታው 
ተነስቶ በትምህርት ሚኒስቴር ኤክስፐርት በሚል ስያሜ 
ኮሪደር ጥግ የሚገኝ አንዲት ቢሮ ውስጥ ተወረወረ። 
ፕሮፌሰር አሸናፊ በጠላፊዎቹ ሳይሸነፍ ወደ አሜሪካ 
ሲያቀና በታላቁ ቺካጎ የኒቨርስቲ ‹‹የአፍሮ አሜሪካን 
ሙዚቃ ዳይሬክተር›› አድርገው በክብር ተቀበሉት። 

ፕሮፌሰር አሸናፊ በታላላቅ የሙዚቃ ድርሰቶቹ በዓለም 
ዙሪያ ከመታወቁ ባሻገር ጎረቤታችንን ሱዳን ጨምሮ 
እጅግ ዘመናዊ የተባለ የሙዚቃ ትምህርት ቤት 
በበርካታ ሀገራት ለመመሥረት በቅቷል። ሀገሩ ተስፋ 
እንዳስቆረጠችው ሳይሆን ዓለም በእጅጉ ያከበረችው 
የሙዚቃ ሊቅ ከመኖሪያ ቤቱ መቃጠል ጋር በተያያዘ 
በርካታ የምርምር ሥራዎቹ በመውደማቸው ራሱን 
ለማጥፋት በቃ። በዚህ ድርጊት ዋነኛ ተዋናይ ተብለው 
የተጠረጠሩትን ሰዎች ማንነት እስቲ ገምቱ!

ኢትዮጵያ ካስለቀሰቻቸው የጥበብ ሰዎች አባባ ተስፋዬ 
ሳህሉ ይመጡብኛል። የሴት ተዋናይ እጥረት በነበረበት 
ዘመን ተስፋዬ የሴት ሚና ደርበው የሚተውኑ ነበር። 
በመድረክ የአስማት ትርዒትም ተደናቂ እንደነበሩ 
ታሪካቸው ይናገራል። በእሳቸው ተረቶች እኔን ጨምሮ 
ብዙዎች አድገናል።  አንድ ቀን ምሳ ለመመገብ ከጓደኛዬ 
ጋር ጎራ ካልኩበት ሆቴል እኚህን እንቁ የጥበብ ሰው 
አገኘኋቸው። እንደእኔ  ለመመገብ ሳይሆን የተረት 
ሲዲ እና ካናቴራዎችን ተሸክመው እያዞሩ ሲሸጡ 
ነበር። ውስጣችን እየደማ እኔና ጓደኛዬ ወንበራችንን 
በአክብሮት ለቅቀን አስተናገድናቸው። ሊያከብራቸውና 
ሊደግፋቸው የሚገባው የኢህአዴግ መንግስት 
ከሥራቸው አባረራቸው፤ አባባ ተስፋዬ በችግር 
ለሕልፈት ከበቁ በኋላ ግን አበባ ሲቀመጥላቸውና 
ሀውልትም ሲቆምላቸው ታዝቤአለሁ።

ሎሬት ፀጋዬ ገ/መድህን በዘርና በጎጥ ኢትዮጵያን 
የከፋፈላትን ኢህአዴግን አምርሮ በመጥላቱና 
በመቃወሙ የተሳደደና የተጣለ ሰው ሆኖ አልፏል። 
ስለአንዲት ኢትዮጵያ መስበክ ወንጀል ተደርጎ 
በተቆጠረባቸው የኢህአዴግ ዓመታት ፀጋዬ በብቸኝነት 
ሳሎኑ የውስጥ ሕመሙን በብዕሩ እንደከተበ ያለፈ ጀግና 
ነበር። ሀገሩን ከብዕሩ ቀለም ሳይሆን ‹‹ደም›› እየጨመቀ 
ያገለገላት ፀጋዬ እንደተገፋ በደጅ የቀረ የጥበብ አድባር 
ሆኖ አልፏል።

ብርሃኑ ዘርይሁን በታሪኩና ሥራዎቹ ከማደንቃቸው 
የጥበብ ሰዎች አንዱ ነበር። የብርሃኑም ዕጣ ቢሆን 
ከሌሎቹ የተለየ አልነበረም። የአዲስ ዘመን አዘጋጅ 
በነበረበት ወቅት በፃፈው ርዕሰ አንቀፅ ከሥራ ተባርሮ 
መከራን ቀምሷል። በወሎ ተከስቶ የነበረውን ዘግናኝ 
የረሃብ ዕልቂት በአካል ተገኝቶ የተመለከተውን 
በመዘገቡ እንዲሁ ለእንግልት ተዳርጓል። በድርሰቶቹ 
የብዙዎቹን ጓዳ የበረበረው ብርሃኑ ተስፋ ካጣባት 
ሀገሩ መደበቂያ የራሱን ‹‹ዋሻ›› አበጅቶ በዚያው ጦስ 
ከሕይወት በሕልፈት ተሰናብቷል።

በተሰጠኝ ውሱን ሥፍራ በሀገሩ ልጅ ተጠልፎ 
የወደቀውን ስንቱን ጀግና ዘርዝሬ እጨርሰዋለሁ? 
በዚያ ምሽት ጌትነት ከመፅሀፉ ምረቃ ይልቅ ተጠልፎ 
የወደቀበት እውነት ገዝፎ ተሰምቶኛል። ‹‹የቴዎድሮስ 
ስንብት ከመቅደላ›› ለዚያ ምሽቱ ዝግጅት ማድመቂያ 
ሆኖ በአርቲስት ሱረፌል ተካ ተቀንጭቦ ቀርቦ ነበር። 
ከመነባንቡ መካከል ይህቺን ብሰማ እወድ ነበር፡-

‹‹ይልቅስ ለራስሽ አልቅሺ

አንቺ ነሽ ዕንባ የምትሺ…

በእያንዳንዱ ጀግና ሞት ውስጥ የሀገሬ ሞት እንዳለ 
አምናለሁ። ጀግኖቿን የምትቀብር ሀገር ለራሷ የማልቀሷ 
ምክንያትም ከዚህ እውነት ይመነጫል። 
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ብርሃኑ ደቦጭ

ስለኢትዮጵያ ጥናት 
ከመመጻደቅ ባሻገር

ጸሐፊ፡- 

ኤልሳቤጥ ወልደ ጊዮርጊስ

ገጽ ብዛት፡- 
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የታተመበት ዓ.ም.፡- 

እአአ  2019

ርዕስ፡-

Modernist Art in Ethiopiaመጽሐፉ

መጽሐፉ ከመግቢያው ውጪ 
አምስት ምዕራፎች አሉት። 
የመጀመሪያው፣ ከመጀመሪያዎቹ 

እስከ አጋማሹ የሃያኛው መ/ክ/ዘ ዘበናይነትን 
የሚገልጽ ነው። ሁለተኛው ምዕራፍ፣ 
የ1960ዎቹን ምሑራን ዕሳቤን የሚፈትሽ 
ነው። ሦስተኛው ምዕራፍ ደግሞ፣ በገብረ 
ክርስቶስ ደስታ እና እስክንድር ቦጎሲያን 
እንዲሁም ተማሪዎቻቸው ላይ አተኩሮ 
ስለ1960ዎቹ ዘበናዊያን የሚያወሳ ነው። 
አራተኛው ምዕራፍ ደግሞ፣ ከ1967 እስከ 
1983 ዓ.ም. ድረስ በነበረው በወታደራዊው 
አስተዳደር ዘመን የነበረውን አርት ያያል። 
የመጨረሻው ምዕራፍ፣ እአአ ከ1995 እስከ 
2015 ድረስ ያለውን ኮንቴምፖራሪ(ወቅታዊ) 
አርትን የሚመለከት ነው።

አገሪቱ ለዘመናት የቆየ መንፋዊ ሥነ-ጥበብ 
ታሪክ ቢኖራትም የዘመናዊ ሥነ-ጥበብ 
ታሪክ የተጀመረው በ20ኛው መ/ክ/ዘ 
እንደሆነ ይታወቃል። ዘመናዊ ሥነ-ጥበብ 
አጠቃላይ የፖለቲካ፣ ባህል እና ቴክኖሎጂ 
ውጤት ሆኖ፣ የዘመናይ ኪነ ጥበብ ዕድገት 
አገራዊ እና አህጉራዊ መልክ መያዙ ሉላዊ 
ክስተት ነው። ይህ እንቅስቃሴ በአጠቃላይ 
የሕዝቡ የዕለት ተዕለት ኑሮ እና ጣጣ ላይ 
ለመግባት ያለው አቅም እና የተቀባዩ አረዳድ 
ጥልቀት ውስንነት እንዳለ ሆኖ በሃገሪቱ 
ሁለንተናዊ ጉዞ ላይ የራሱን አሻራ ማሳረፉ 
ሊካድ አይችልም። በመሆኑም፣ ሂደቱን እና 
ተፈጥሮውን ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው። 
ይህ ጥናት ለህትመት መብቃቱን ለዘርፉ 
በሚኖረው አስተዋፅኦ ብቻ ሳይሆን፣ ከዘርፉ 

ጋር በቅርበትም በርቀትም ለሚገናኙ ሙያዎች በእጅጉ 
ተጠቃሚ እንደሚሆኑ መመስከር ይቻላል። የኢትዮጵያ 
የዝመና እና አዘማኝነት እንቅስቃሴ ከቴክኖሎጂ ያለፈ 
የዕይታ ኪነ-ጥበብ ሚናን ለመገንዘብ እና የአገራችንን 
የቅርብ ጊዜ ታሪክ በምልዓት ለመረዳት ያስችላል። 

የጥናቱፋይዳ
ኤልሳቤጥ በግል ግንኙነቷም ሆነ በሥራ ኃላፊነትዋ 
አጋጣሚ የጥናቷ አካል የሆኑትንም ሆነ፤ ለጥናቷ 
የሚጠቅሙ መረጃዎችን ከሚሰጧትን ሰዎች ጋር 
ለመቃረብ ሰፊ ዕድል ያገኘች መሆኗን መልካም 
ዕድለ ነው። ለእስክንድር ቦጎስያን የነበራትን ቅርበት 
እና ከእነጸጋዬ ገብረ መድህን ጋር ያላትን ትውውቅ 
መጥቀስ ይበቃል። ከዚያ ውጪ ለጥናቱ ቃለመጠይቅ 
ያደረገችላቸው ሰዎች ከፊሎቹ የቅርቧ ሰዎች ናቸው።  
ኤልሳቤት የዚህን ጥናት አብዛኛው ምርምር ያደረገችው 
በኢትዮጵያ ጥናት እና ምርምር ሳለች ነው። ከዚያ 
በኋላም የቪዡዋል እና ፐርፎርሚንግ አርትስ ኮሌጅ 
ዲንነቷም ሆነ በእስክንድር ቦጎሲያን ኪነጥበብ ማዕከል 
ዳይሬክተርነቷ ለጥናቱ የሚጠቅሟትን በርካታ ሰዎች 
ለማግኘት ረድቷታል። በመጀመሪያ “Ethiopian 
Modernism: A Subaltern Perspective” በሚል 
ርዕስ እአአ 2010 ዓ.ም. በሠራችው ፒኤችዲ ላይ 
ተመሥርታ የሠራችው እና ከዚያም በኋላ ወደመጽሐፍ 
ሲቀየር በአሣታሚው ሥርዓት መሠረት በገምጋሚዎች 
አስተያየት በመበልፀጉ ቅርፁን ቀይሮ እና ይዘቱ ጎልብቶ 
የመጣ እና በዚህም ምክንያት ዋጋውን ከፍ ለማድረግ 
ተችሏል። ስለዘመናይነት የሚደረገውን በጣም ውስን 
የሆነ ሃቲት ወደፊት ለመግፋት የራሱ አስተዋፅኦ 
እንዳለውም መመስከር ይቻላል። የቃሉን ታሪካዊ እና 
ፅንሰ-ሐሳባዊ አረዳድ፣ ትርጓሜ እና ትግበራ በሉላዊ 
አውድ ውስጥ ለማስቀመጥ ዓይነተኛ አስተዋፅኦ 
ይኖረዋል።
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የኢትዮጵያ ጥናት መለወጥ ወይስ 
ማበልፀግ?

በዚህ ጽሑፍ እኔ የማተኩረው ግን ስለኢትዮጵያ ታሪክ 
በሰጠችው ግምገማ ብጤ ዕይታዋ ላይ ነው። ሌላውን 
ትተን ኤልሳቤጥ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ካነሳቻቸው 
ጉዳዮች መካከል በተለይ ሦስት ጉዳዮች ሊጠቀሱ 
ይገባል። እነርሱም በመቅድሙ ላይ የተገለጹ ናቸው። 
አንደኛው የኢትዮጵያ ቤተመዛግብት እና የኢትዮጵያ 
ጥናት ታሪኩ በመረጣ የሚመረት እና ዝም እንዲል 
የሚደረግ ክፍል እንዳለ የሚወስደው (xiii)ዕይታዋ 
ነው። ይህ አስተያየት እስካሁን የነበረውን የኢትዮጵያ 
ጥናት ዕውቅና በመንፈግ አፈር ድሜ የሚያስበላ 
ብቻ ሳይሆን የእርሷ ሥነ-ዘዴ እና ምልከታዋ ሌሎች 
አውቀውም ይሁን ሳያውቁ ሰለባ ሲሆኑ፣ እርሷ ያንን 
አስቀድማ የላቀ ግንዛቤ ኖሯት እራሷን እንደአዳኝ 
አድርጋ መውሰዷን ያመለክታል። እኔ በቤተመዛግብት 
የሚቀመጡ ሰነዶች ተመርጠው የሚቀመጡበት 
ዕድል የለም ለማለት ባልሞክርም፣ ከእነርሱም ቢሆን 
የሚወሰደው መረጃ የሚገናዘብ፣ የሚፈተሽ እና 
የሚመዘን መሆኑን ልብ እንዳላለች የሚያሳየኝ ነው 
ለማለት እደፍራለሁ። ሁለተኛው ደግሞ የእርሷ ጥናት 
ኖርማቲቭ ፕሮቶታይፕ የሆነውን እና አህጉራዊ ኤጀንሲን 
ያስወገደ/‹‹reject ያደረገ›› የኢትዮጵያ ነገረሰብ ዕውቀት 
መረጋጋት ማሳጣት እና በኢትዮጵያ ዘበናዊነት እና 
ዘበናይ አማራጭ ቴሲስ ለመፍጠር ተስፋ (xiv) ማድረጓ 
ነው። ሦስተኛው ደግሞ፣ ስማቸውን የጠቀሰቻቸው 
አንድ አራት ወጣት እና እየመጡ ያሉ ስል ምሑራን 
ያለቻቸው ወዳጆቼ የኢትዮጵያን አካዳሚክ ፍተሻ 
አቅጣጫን ያለጥርጥር (xviii) እንደሚቀይሩ ማመኗን 
መግለጡዋ ነው።

ከመመጻደቅ በመለስ
ሁለተኛው እና ሦስተኛው በተስፋ መልክ የተገለጹ 
ናቸው። ሁለቱም ግን የኢትዮጵያ ጥናት (ብዙ ቦታ 
ላይ ማኅበራዊ ሳይንስ እና ነገረ ሰብ ብትልም፣ 
የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ማተኮሯን እንረዳለን) መቀየር 
እንዳለበት ከምታመለክትባቸው በርካታ አጋጣሚዎች 
ጥቂቶቹ ብቻ ናቸው። ነገር ግን፣ የኢትዮጵያ ጥናት 
የቱንም ያህል ውሱንነቶች ቢኖሩበትም ኤልሳቤጥ 
ለጥናቷ በሰጠችው ያልተመጣጠነ ግምት ተመስጣ 
የማይጠበቅባትን ብቻ ሳይሆን የማትችለውን ኃላፊነት 
ለራሷ እና ወዳጆቼ ላለቻቸው ሰዎች (በእውነቱ እነዚህ 
ሰዎች በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ለእኔም ወዳጆቼ 
ናቸው) መስጠቷን የሚያስመሰክሩ ናቸው። እንዲህ 
ባታደርግ ስል የምደግፈውን አካሄዷን እያመለከትኩ 
ነው። ከእርሷ በፊት የተሠሩ ሥራዎችን እንደአስፈላጊነቱ 
አንስታ ጉድለቱን ማመልከት የአባት ነው። ለምሳሌ፣ 
የባህሩ ዘውዴን (ፕ/ር) እና የመሳይ ከበደን (ፕ/ር) 
ክርክር በጨረፍታ በመጠቆም ውሱንነታቸውን 
መጠቀሟ ተገቢ ነው ((10-12)። እንዲህ ዓይነት ነገሮች 
የሚታዩት እንደአበልፃጊ(ኮምፕሊመንታሪ) እንጂ 
እንደምትክ/ቅያሪ አይደለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ 
ጥናት ተወላገደም፣ ጎበጠም፣ ቀጨጨም፣ ሰነነም የብዙ 
ዘመናት እና ተመራማሪዎች ድልብ ውጤት ነው። 
ወደፊትም እየተሞረደ፣ እየተለሰለሰ፣ እየተለበጠ እና 
እየታሸ ይቀጥላል። የእርሷም ጥናት የበኩሉን አስተዋፅኦ 
ያደርጋል። የእርሷን ዓይነት ‹የለዋጭነት› መንፈስ ምን 
አመጣው ብለን ግን መጠየቃችን አይቀርም። መልሱም 

ከጸሐፊዋ ታሪክ ብቻ ነው የሚገኘው። 

ለዚህ ፍንጭ የሚሰጠን የፒኤችዲ ድርሳኗ ነው። 
ይኸውም “Biographical Sketch” ባለችው ክፍል 
ነው። በዚያ ውስጥ በወታደራዊው ስርዓት በተፈፀመ 
በደል ከአገር በመሰደደ ከማንነት ጋር የተያያዘ 
በመነቀል ስሜት ተገድቦ እንደበረዶ በረጋ ትውስታ 
ሃገር ለቃ የወጣችበትን ሰቆቃዊ ሁኔታ ለሃያ ሰባት 
ዓመት በመካድ ከቆየች በኋላ እአአ በ1995 ወደሃገሯ 
መመለሷን ትነግረናለች (iii- iv)። በመጨረሻም እአአ 
በ2004 ሙሉ ለሙሉ ወደሃገሯ ወስና እስክትመለስ ግን 
ሦስት ጊዜ ባደረገችው መመላለስ የተገነዘበችው ነገር 
ቢኖር አስተዋፅዖ ልታደርግ እንደምትችል ነው። በዚህ 
መካከልም ወደሙዚየም ትምህርት ሄደች። ስለዚህም 
ከባንከርነት ወደኪዩሬተርነት ለመቀየር ቻለች። ለዚህ 
ፍላጎት መነሻዋም የባህል እና ፖለቲካ ማንነት የተሳሰሩ 
መሆናቸውን እና በባህል እና ታሪክ ላይ ተዋስሆ 
የሚያደርግ ተቋም መገንባት ግጭትን የሚያስቀር 
አወንታዊ ዕድገት ብቻ ሳይሆን ለአገሪቱ ጤናማ የፖለቲካ 
እና ዕድገት ሂደትን ሊያረጋግጥ ይችላል በሚል እምነት 
ነው (iv)። ይህ ደግሞ ገንቢ እምነት እና ቁርጠኝነት 
ነው። ከመጣች በኋላ በአስደናቂ ፍጥነት የኢጥምተ 
ዳይሬክተር ሆነች። ይህንንም በመጽሐፉ መቅድም 
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት አንድርያስ እሸቴ 
ወደሃገሯ እንድትመጣ እንዳደረገ እና በምሑራዊ አቅሟ 
ላይ ስለነበራት መታመን የገለጸችው ያረጋግጥልናል። 
ለነገሩ የእርሱ እምነት ያንን ኃላፊነት መስጠት ብቻ 
ሳይሆን፣ ለሦስተኛ ዲግሪ ለትምህርት ውጪ ስትላክ 
ቦታዋ በጥብቅ ተይዞ እስኪጠብቃት የሚያደርስ ነው። 
ለማንኛውም በጥናቷም ለባህላዊ ተዋስሆ እና ውይይት 
አስተዋፅኦ ያደርጋል ብላ የምታምነው ርዕሰ ጉዳይ 
ላይ ሠርታ እርሱንም ለማሳተም ተስፋ ታደርጋለች። 
በአጠቃላይ፣ ከዚህ ታሪክ ሁለት ነገሮችን እንረዳለን። 
አንደኛው እራሷ እንደምትለው የዲያስፖሪክ ሁኔታዋ 
እና አካባቢ የፈጠረባት ነው። ሁለተኛው ደግሞ፣ የእርሷ 
አሷሷም በቀድሞ የጥናት ተቋሙ ሰዎች እና በተቋሙ 
አንዳንድ ሠራተኞች ሳይቀር በነቀፌታ እንድትታይ 
ስላደረጋት ወይም እንዲመስላት መሆኑ ይመስላል።

ዲያስፖሪክ ቀውስ
በተለይ የመጀመሪያው ከልክ ያለፈ አህጉራዊ ሁኔታ 
እና የቅኝ ግዛት ልምድ የታሪኩ አቅጣጫን የሚቃኝ 
አለመሆኑ የሚያሳስባት አድርጓታል። እንደእርሷ 
የኢትዮጵያ ገፅታ ከአፍሪካ አሜሪካ፣ የአፍሪካ እና 
የምዕራብ ኢንድያ ጥናት የቀረፀው የምሑራዊ ፍልስፍና 
ተጠቃሚ እንዳይሆን ጨቁኖታል ብላ ታምናለች። 
ስለዚህም የቅኝ ገዢነተ ተስፋፈፊነት፣ እና የበላይነት 
በአገሪቱ ታሪክ በተለያየ ቅርፅ ቢታይም፣ የእጅ አዙር 
ቅኝ አገዛዝ የዛሬዪቷን ኢትዮጵያ ታሪክ በመቅረፅ 
ሚና ያለውን ሚና በማኅበራዊ ሳይንስ እና ነገረ ሰብዕ 
በተጨባጭ ማስረጃ ማቅረብ ስም የዘነጋ ነው በማለት 
ትከሳለች (296)። ለሙግቷ መሠረቱ ደግሞ “colo-
niality” ነው። ምክንያቱም ያለኮሎኒያሊቲ ዘመናዊነት 
የለምና ነው ነገሩ (4)። “coloniality” ስትል በግርድፉ 
ቅኝ ተገዢነት ድባብ ማለቷ ነው። ይህ ማለት ደግሞ 
በዘመናይነት ፕሮጀክት ስም የምዕራብ ሃሳቦች ምዕራባዊ 
ባልሆነ አውድ ላይ ተረጋግቶ መንሰራፋት ነው። 
ይህም የምዕራባውያኑ ስርዓት የዓለም ምርጡ ስርዓት 
ሲሆን፣ ምዕራባዊ ያልሆነው ደግሞ የዚያ አፍራሽ ነው 

ብሎ ማመን (4) ነው የሚለውን የሰሚር አሚን እሳቤ 
ታብራራዋለች። በዚህ መሠረት ቅኝ ባትገዛም የኢትዮጵያ 
ዘመናይነትን የሠራው ይህን ዓይነቱ ድባብ ትርጓሜ እና 
ልውጠት ነው  የሚል ነው (4)። የኢትዮጵያ ጥናት 
አህጉራዊ መልኩ ስስነት አያከራክርም። የቅኝ ግዛት 
ድባቡም የአገሪቱን ጥናት መልክ ለመስጠት በሆነ ደረጃ 
ፋይዳው አያወላዳም። እንደ ካምብሪጅ አፍሪካ ታሪክ 
እና ዩኔስኮ የአፍሪካን ታሪክ ውስጥ የኢትዮጵያን ታሪክ 
ለመቀላቀል የተደረገው ጥረት እና በአፍሪካ አውድ 
ለማየት የተቻለባቸው ጥረቶችን ማስታወስ ያስፈልጋል። 
ለምሳሌ የዩኔስኮ ጀነራል ታሪክም የኢትዮጵያን 
ሁኔታ የተመለከበት መንገድ ፈፅሞ ኢትዮጵያ ታሪክ 
በተነጣይ ትርክት ዕሳቤ አይደለም። የቅኝ ግዛቱ ትግልን 
በአሸናፊነት ብትወጣም የውስጥ ሁኔታውን ከላይቤሪያ 
ሁኔታ ጋር በማነፃፀር ትረካው ሳያስቸግረው ለማሳየት 
የቻለ ነው። በተቀረ ግን የኢትዮጵያን ጥናት ፈፅሞ 
በአፍሪካ ዕይታ ማዕቀፍ ሙሉ ለሙሉ መግጠም ግን 
አይቻልም። ለዚህ ነው ኤልሳቤጥ የኢትዮጵያ ጥናት 
ዘለለው/ ዘነጋው/ አስወገደው/ ግድ የለሽ ሆነበት 
(ምክንያቱም የተለያዩ ቃላትን ትጠቀማለች ለምሳሌ 
ignore/ omit/ reject/disregard) የምትለው (colo-
nial domination, colonial exploitation) የምትለው 
የቅኝ ግዛት ልምድ እና የቅኝ ግዛት ነገረ ዕውቀት (co-
lonial episteme) ስስነት ለምን እንዲህ ምርር ምርር 
እንደሚያደርጋት ጥያቄ ማንሳት የሚገባን። ሩቅ 
ሳንሄድም በዚህ መጽሐፍ በአፍሪካ የቅኝ ግዛት ታሪክ እና 
በኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ታሪክ መካከል ያለውን ውጥረት 
እና ያልተፈታ ግንኙነት ምፀት እንደምታይ እና ሃልዮት 
እንደምትቀርፅለት ያደረገችውን ተስፋ (15) እንኳን 
የቋንቋ ጫወታ ካልሆነ በስተቀር ለማድረግ እንዳልቻለች 
ዋቤ አድርገን መተቸት የምንችለው። መረዳት ያለብን 
የኢትዮጵያ ጥናት ከቅኝ ግዛት አንፃር ሲታይ ያለውን 
ድባብ መፈተሸ፣ መተንተን እና ማብራራት ያስፈልጋል። 
ነገር ግን የቅኝ ግዛት ስሜት እና ድባብ የኢትዮጵያ 
ጥናትንን እንዲደርዝ መጠበቅ የለበትም። ኢትዮጵያን 
በአፍሪካ አውድ ለማየት መሞከርም አዲስ ነገር 
ሳይሆን፣ ኤልሳቤጥ ከምትጠቅሰው ከፍቅሩ ነጋሽ ጥረት 
በተጨማሪ እንደውም አስቀድሞ ተሻለ ጥበቡ (ፕ/ር) 
ብዙ እንደሰራበት ማንሳትም ያስፈልጋል። ለምሳሌ፣ 
የአትዮጵያ ጥናት ከአፍሪካ ድባብ መነጠሉን ለመሞገት 
ጥረት ያደረገበትን ለኢትዮጵያ የሚሰጡ የተለያዩ 
ገፅታዎችን በማንሳት የተአበትን “Ethiopia: The 
“Anomaly” and “Paradox” of Africa” በሚል ርዕስ 
የጻፈውን መጣጥፍ መጥቀስ ይበቃል። የሄግልን የታሪክ 
አረዳድ ፍልስፍና ሳይቀር የሚተችበት መጽሐፉ ጉዳዩን 
በስፋት የሚያነሳበት ነው።

ሁለተኛውን ጉዳይ በስሱ ጠቅሼ ልቋጭ። በመጽሐፉ 
በአወንታዊ መልኩ ከተጠቀሱ ‹‹ተመራጭ›› ሰዎች እና 
ሥራቸው ተነስተን በኢትዮጵያ ጥናት አቅጣጫ መዘውር 
ላይ ያላትን አቋም ስናዳብልበት፤ ኤልሳቤጥ ደጋግማ 
በፆታ ሽፋን ውስጥ ብትደበቅም በአንጋፋ የኢትዮጵያ 
ጥናት ሰዎች ላይ ያላትን ቅሬታ፣ በጥናቱ ራሱ ላይ 
ሳታውቀው ቂም ያሳደረች ያስመስላታል። ጥናት 
ከስደተኛነት እና መጻጉዕነት መንፈስ በተላቀቀ ዕሳቤ 
ቢታይ ዕይታውን ሊያቃና እንደሚችል እያስታወስኩ፣ 
ከዚያ በመለስ ሥራው ያለውን አስተዋፅኦ በድጋሚ 
እመሰክራለሁ። አንድ ነገር ለመጨመር ከአንድርያስ 
ዲያስፖራ አስተዳደር ሹመቷ ካተረፍነው፣ በዚህ 
መጽሐፍ ያተረፍነው ይበልጥ ይሆን ብል ማጋነን ይሆን?
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ጥቋቁር ግድግዳዎች
ሌሊሣ ግርማ

“A 
man’s character is his 
fate” የሚለው ማን ነበር? 
አዎ… ሄራክሊተስ ነው። 
ጠባዩን እና ስነልቦናውን 
ካወቅህ ምን እንደሚከተልም 

መገመት ትችላለህ። እኛ ኢትዮጵያዊያን በተለያየ 
ዘውጋችን እና እምነታችን ስናሳይ የነበረውን ጠባይ 
እኛም እናውቃለን፤ በጣም በምያሳዝን ሁኔታ ደግሞ 
አለምም ያውቃል። የጓዳ ምስጢር የለንም። እርስ በራስ 
ስናሳየው የነበረው ባህርይ የተቆረጠልንንም መዳረሻ 
አመልካች ነው።

ይሄንን በማወቃቸው ነው ጠላቶቻችን የሚንቁን። 
ታሪካዊም ሆነ በጥቅም ምክንያት የሚመጡ ጠላቶች 
አሁን ቢነሱ፣ የሚነሱት እርስ በራስ እኛው ከውስጥ 
እንደተቦረቦርን አውቀው ነው። የውሀ ላይ ኩበት 
ሆነናል። መናደድ ትችላለህ ግን ይሄንን ሃቅ መካድ 
አትችልም። በአሁኑ ጊዜ የእኛነታችን ዋና ጠላት እኛው 
ራሳችን ነን። “ግብፅ ለእኛ መቼም አትተኛም” ብትለኝ 
አሁን የምሰማህ እንደ ድሮው በሙሉ በሚያምን ልብ 
ሳይሆን ከአንገት በላይ ነው። እኛ ለራሳችን ሀገር እና 
ለሀገር ልጅ እንደማንተኛ ነዋ በተጨባጭ ኖሬ ያየሁት። 
በስብከትም ሆነ በቀረርቶ ከመደንዘዝ ዶዝ በላይ አልፌ 
ሄጃለሁኝ። የሚከተለውን እያወቅሁኝ “ቀላል ይሆናል” 
በሚል ዘፈን ጨፍሬ አእምሮዬን እረፍት ልሰጥ 
አልችልም። በደል ተከማችቷል። መልሰን መላልሰን 
ተክደናል። ከባርነት ላውጣህ እያለ ወደባሰ የባርነት 
እዳ የሚሸጠን ተስፋችንን አመናምኖታል። እኛ እነማን 
ነን ካላችሁ እኔ እና ልሂቃን ያልሆንን ሁሉ። በተሳሳተ 
የህልም ዋሻ ብርሃን ፍለጋ መሪዎች የነዱን ሁሉ። ያኮረፍን 
ሁሉ። ሀገራችንን ያጣን ሁሉ። ሀገር ማለት ይኼ የታሪክ 
ገፅ ነው ብለው አስራሶስት ወር የሚያደነቁሩንን እንደ 
ደመኛ የቆጠርን ሁሉ። ቅርፅ እና የአመጋገብ እስትራቴጂ 
እየቀየሩ ጥሪታችንን ሲበሉ ማስጣል ያቃተን ሁሉ። 
ተራው ዜጋ ሁሉ። ብዙሃኑ የትውልዴ ተጋሪ ሁሉ።

ሄራክሊተስ “የሰው ባህርይው እድሉ ነው፤ ወይንም 
እጣ ክፍሉ ከባህሪው ይመነጫል” ይላል። ሄራክሊተስ 
እስቶይክ ነው። እስቶይኮች የተፈጥሮ ህግ ፈፅሞ 
አይዘነጉም። ለተፈጥሮ ካላቸው ክብር በመነሳት ነው 
ሌላውን ስርዓት ሁሉ የሚመረምሩት። ለምሳሌ፣ የሰው 
ልጅ ተፈጥሮ የሚገለፀው በማህበረሰብ ውስጥ ባለው 
እርስ በራስ መተጋገዝ እንጂ በማንኛውም የግለኝነት 
አውዶች ውስጥ አይደለም።

የሰው ባህሪው ለራሱ ብቻ ከማሰብ አልፎ ለሌሎች 
በሚያደርገው መስዋዕትነት የሚይዘው ባህሪ አለ። 
ይኼ ባህሪ ካለው እና እንደ ማህበረሰብ ጠንካራ ከሆነ 
እጣ ፈንታው እና እድሉ ወደምን እንደሚያመራ ከዚ 
በኋላ ግልፅ ይሆናል። አብሮ መበልፀግ እንጂ አንዱ 
የሚበላ ሌላው የሚመለከት አይሆንም። ራሱን ጀርባ 
የሚጠብቅለት ሌላ ይኖራል። ይኼንንም የሀገር ልጅ 
ብሎ ሊጠራው ይችላል። ወዳጄ ራስህን አታጭበርብር 
አሁን ባለው ሁኔታ ግለኝነቱ አድጎ ሁሉም እኔ ልቅደም 
እኔ እውቅና ይሰጠኝ ሲል ማንም መቅደም የማይችልበት 
ግርግዳ ጋር ደርሰናል። ግርግዳው እንዲካሄድ ዝግጅት 

እየተደረገ ያለበት ሀገራዊ ምርጫ ነው ልንል እንችላለን። 
ወይንም የኮሮና ቫይረስ ቢገባ ሊፈጠር የሚችለው 
ጨለማ ልንለው እንችላለን። ወይንም ከጎረቤት ሀገር ጋር 
በአባይ ግድብ ምክንያት ከመካረር ያለፈ መተነኳኮስ 
ቢመጣ ሊገጥመን የሚችለው ግርግዳ ሊሆን ይችላል። 
እኔ ግን በግሌ አለባብሰን ልናልፈው የማንችለው 
አንድ ትልቅ ፈተና በዚህም ሆነ በዚያ እንደሚገጥመን 
እርግጠኛ መሆን ጀምሬአለሁኝ። ይሄ ሁሉ ችግር እንደ 
ማህበረሰብ ቢመጣ ሊያሻግረን አቅም ያለው ነገር 
የመተባበር ተፈጥሮአችን ብቻ ነው። ወይንም ነበር። 
መተባበሪያ መፍጠሪያ ትዕምርቶቻችንን መከፋፈያ 
ካደረግናቸው ቆይተናል። ሁሉም የራሴ የሚለውን ታሪክ 
እና አሻራ እጅግ ከተመኑ በላይ አካብዷል፤ የሌላው 
ብሎ የፈረጀውን ደግሞ በዛው ልክ አሳንሷል። ታሪካዊ 
ጠላት ከባህር ማዶ መምጣት ሳያስፈልገው እዚሁ 
በአንድ የቋንቋ ክልል ርቀት መገኘቱ በሁለቱም ባላንጦች 
ዘንድ ፀድቋል። “ለእንትና” ጠላቱ “እንቶኔ” ነው እንጂ 
ድርቁርና እንዳይደለ እርግጠኛ ነው። እንግዲህ ኮሮና 
ቫይረስ ቢገባ የየትኛው ዘውግ የታሪክ ጀግና ቢነሳ 
ነው በሽታው ሸሽቶ የሚጠፋው። እንደ አንበጣው 
ጊዜ በድምፅ እና በጩኸት ለማባረር ከመሞከር ባለፈ 
የተዘጋጀ ስልጣኔ አለ? ትርክት እንጂ ሞያ እና ሳይንሳዊ 
ብቃት ሲገነባ አልቆየም።

የኮሮና ቫይረስ ወደ አፍሪካ ቢገባ በሚሊዮኖች 
የሚቆጠሩ ህይወቶችን እንደሚቀጥፍ ቢል ጌትስ 
ተንብዮዋል እየተባለ ቁራጭ ዜና መሰል ወሬ በሶሻል 
ሚዲያ ላይ ሲራገብ ነበር። ዜናው ተጨበጠም 
አልተጨበጠ ትንቢቱ ግን የማይመስል አይደለም።

እንዲያውም እኔ ቫይረሱ ወደ እኛ ሀገር ለመዛመት 
በሚያስችለው ቁጥር ቢገባ የሚከሰተውን ልንገራችሁ። 
ዘጠና ፐርሰንት ሀይማኖተኛ በሆነ ህዝብ መሀል ነው 
በሽታው የገባው። ስለዚህ ወረርሽኙን እንደ ተፈጥሮ 
ክስተት ለመረዳት ብዙው ነዋሪ አቅም አይኖረውም። 
በዛ ላይ መደንበሩ አይረሳ። በተጨማሪ፣ እርስ በራሱ 
እንደጠላት የሚተያይ ነው። አንዱ ራሱን የታሪክ አንኳር 
ሌላው ደግሞ እንደ ትቢያ የሚቆጥር ነው። አድርገኸኛል 
አላደርግሁህም የሚለውን ክርክር በስድድብ ቅያስ 
አስገብቶ እየተበሻሸቀ ቆሞ ከቀረ ቆይቷል። እና እንደዚህ 
አይነት ባህርይ ያለው ማህበረሰብ ላይ በሳይንስ 
ብቻ የሚያምኑት እና ዝግጁ የሆኑትን እንኳን የፈተነ 
አጋጣሚ ቢከሰት የሚፈጠረው መተራመስ ምናልባት 
ከዚህ በፊት በአለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ ነው 
የሚሆነው። የኩራት ታሪክ ተብለው የመመኪያ 
ጭላንጭል ሆነው የሚያገለግሉንን በከፍተኛ የውድቀት 
ተራራ ተክቶ የሁሉንም ትርክት እና ማንነት አንድ ላይ 
የሚሰርዝ እንደሚሆን አትጠራጠሩ። ከዚህም የከፋ 
ነገርም ይከሰታል። ሀይማኖታዊ እይታ ነው አብዛኛው 
አንጡረ ህዝብ ያለው ተብሏል። በእምነት መነፅር 
መልካም ተደርጎ የሚታይ አጋጣሚ እንደ በረከት፣ እኩዩ 
ደግሞ እንደ እርግማን እንደሚፈረጅ ለእናንተ መቼም 
እኔ መንገር አያስፈልገኝም።

እርስ በራሱ የተናናቀ ህዝብ እና ከራሱ በላይ 
ምንም አይነት ነገር የማይታየው በሆነበት ወቅት 

ግን ሃይማኖታዊ ዕይታውም ምድራዊ መወከያን 
ለእርግማኑ መቀጠሉ አይቀርም። ልክ ዮናስ ወደ 
ነነዌ ለመጓዝ የተሳፈረው መርከብ በማዕበል ሲናጥ 
እና ማዕበሉን ለማስቆምም ሆነ ለመገንዘብ አቅም 
ሲያንሳቸው ከመሀላቸው አንዱ ሀጢአት የፈፀመ እና 
ወደ ባህሩ መጣል እንዳለበት እንደወሰኑት የእኛም 
ጉዳይ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ለበሽታም ምክንያት 
እንቶኔ ስለሆነ እንቶኔን ብንቀጣ የፈጣሪ ቁጣ ይበርዳል 
ወደሚል ስብከት የሃይማኖት መሪ እና ሰይጣን አባራሪ 
ነን የሚሉት መዞራቸው እንደማይቀር ለኔ ግልፅ ነው። 
ቀላሉን የአንበጣ ወረርሽኝ እንደ ኢያሪኮ ግንብ በጩኸት 
ለማፍረስ ተሞክሮ ተሳክቷል። የኮሮና አይነቱ ግርግዳ 
እና የሀገራዊ ምርጫው ግን በጩኸት ግንቡ ይፀናል 
እንጂ አይፈርስም።

እነዚህን አይነት ጥቁር ግርግዳዎች ማለፍ የሚቻለው 
በሀገራዊ የመተባበር ባህርይ ብቻ ነው። ባህርይው 
በአንዴ እንዳልተሸረሸረው… ወይንም በአንዴ ተሸርሽሮ 
ከሆነ የቆሰለው በአንዴ ግን አይድንም። መጋረጥ በአንዴ 
የሚከሰት ማገገም ግን ጊዜ የሚፈልግ ሂደት ነው። አሁን 
በእጃችን ላይ ጊዜ ያለን አልመሰለኝም። በተለያየ ርቀት 
ጥቁር ግርግዳዎች ተገንብተው ቆመው ይታዩኛል። 
ግርግዳዎቹ አንዳንዶቹ ሰው ሰራሽ ሌላው ተፈጥሮ 
ሰራሽ የሆኑ ናቸው። ሁሉንም ተሻግሮ ማለፍ የሚቻለው 
በሰዋዊ የመተባበር አቅም ብቻ ነው። እኛ አቅሙን 
ሸረሸርን እንጂ ስንፈጥር አልቆየንም። የሚከፋፍሉ እንጂ 
የሚያስተሳስሩ ትዕምርቶች አላገኘንም። ከሃይማኖት 
የበለጠ መሰባሰቢያ የለም ግን እሱም በአደጋ ጊዜ 
በቀላሉ መከፋፈያ ሆኖ ሊያባላ እንደሚችል በዚህ አንድ 
አመት ጊዜ ውስጥ በተጨባጭ ያየነው ተሞክሮ ነው።

ሄራክሊተስ “A man’s character is his fate” ይላል። 
በጥቅሉ ስለ ሰው ልጆች እንጂ ስለግሪኮች ወይንም 
ካውኬዥያኖች አይደለም እያወራ ያለው። ማንም ሰው 
የሆነ ሁሉ በተፈጥሮ የመተባበር ፀጋ ተሰጥቶታል። 
ለመተባበር ወይንም ለመደጋገፍ የሚሆነውን ከፍተኛ 
እርከን ምክንያት መፍጠር ግን የራሱ የሰው ልጅ በጥበብ 
የማስተዋል አቅሙ ነው። የተለያየ እምነት ፈጥሮ፣ ከደም 
የተሻገረ የሀገር ማንነትን የሰው ልጅ ይፈጥራል። እኛ ድሮ 
የነበረውን ክደናል፤ አዲስ ግን አላፀናንም። እንደ ባህሪ 
የመረጥነው ግለኝነትን እና በቤተሰብ መጠቃቀምን ግብ 
ያደረገ መፈረካከስን ነው። ግን ጥቋቁሮቹን ግርግዶች 
ለማለፍ በሀገር ደረጃ የሚያስተሳስር፣ እርስ በራስ 
“ካንተ ልብስ” የሚያስብል፣ ለአንዱ ሲባል ሌላውን 
መስዋእትነት የሚያስከፍል መተባበር ያስፈልጋል። 
ስለፍቅርም ሆነ ስለእውነት ያለን ፍቺ የተነጣጠለ 
ሆኗል። አንዳንዶቹ፣ እውነት እና ፍቅር የሚሉት በታሪክ 
ውስጥ የተከሰተ ድርጊትን ነው። ግን ያ እውነት እንደ 
በሽታ ወይንም እንደ ሀገራዊ ምርጫ ወይንም እንደ 
ግብፅ አይነት በሀገራዊ ሀብት ላይ መብት አለኝ ብሎ 
የሚመጣ ጠላት ሲመጣ አያስጥሉም። የሚያስጥለው 
የከፍተኛው እርከን ባህርይ መተባበር ብቻ ነው።

አሁን ያለውን እውነታ እንደ ሰው ሆኖ ሌላ የእምነት 
የትርክት እና የስሜት ግሳንግሶችን አራግፎ በሀቅ 
ለማስተዋል ሰው መሆን ያስፈልጋል። 
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“እንወርዳለን”

ዳዊት ኃይሌ

ሰ
ሞኑን የግል ጉዳይ ለማስጨረስ በአንድ 
ክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር ፅሕፈት 
ቤት ስመላለስ ነበር። የግቢው ቢሮክራሲ 
ያሰለቸው ህዝብ፣ ሲገባና ሲወጣ፣ ጉዳዩ 
እስኪያልቅለት በተሰላቸ ፊት ቆሞ 

ሲጠባበቅ ይታያል። በዚህ መሀል ነበር አጠገቤ 
የተቀመጠው ደላላ “ችግር የለውም፣ እንወርዳለን፣ 
ቶሎ ይለቅለት” ሲል የሰማሁት። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 
‘እንወርዳለን’ የሚል የአራዳ ቋንቋ ጉዳይ ለመጨረስ 
(በተለምዶ ‘ለመግደል’) አይነተኛ መፍትሔ እየሆነ 
መጥቷል። አንዳንዴም ‘እንለቃለን’፣ ‘እንበጥሳለን’ 
የሚሉት ቃላት በተለዋጭነት ጥቅም ላይ ሲውሉ 
መስማት የተለመደ ነው። ቁጥራቸው ቀላል በማይባል 
መስሪያቤቶች ውስጥ አንድ ባለጉዳይ ጉዳዩን ለመጨረስ 
‘በእግሩ ሳይሆን በእጁ መሄድ’ ግዴታ እየሆነበት 
መጥቷል። አንድ ጓደኛዬ ከገንዘብ ውጭ ጉዳይህ 
እንዲያልቅልህ ክፍለከተማ ውስጥ ሁነኛ ሰው ሊኖርህ 
ይገባል ለማለት፡- “ከእያንዳንዳችን ቤተሰብ አንዳንድ 
ሰው ክፍለ ከተማ ውስጥ ካልተቀጠረ ጉዳያችን 
አያልቅልንም” ሲል በቀልድ መልክ አጫውቶኛል።

ታዲያ በዚህ ጉዳይ የመንግስት ሰራተኞችን ብቻ 
ተጠያቂ ማድረግ ተገቢ መስሎ አይታየኝም። ፈረንጆች 
እንደሚሉት “It takes two to tango” (‘ታንጎ’ የተሰኘው 
ዳንስ በሁለት ሰዎች ይደነሳል)። ሰጪ ከሌለ ተቀባይ 
አይኖርም። “መሬት አስተዳደር ውስጥ የሚገኘው ፋይልህ 
ጠፍቷል” የተባለ የቤት ባለቤት ፋይሉን ለማስፈለግ 
ገንዘብ ለመስጠት አይኑን የማያሽ ከሆነ፣ ቀጥሎ 
ፋይሉን ደብቀው ጠፋ እንደማይሉት ምንም ዋስትና 
የለውም። አንድ ህግ-አክባሪ ሰራተኛ “ህጉን ተከትዬ ነው 
የምሰራው” ብሎ በዘመኑ ቋንቋ ‘ግግም’ ካለ፣ ዳጎስ ያለ 
ጉርሻ ፈልጓል ማለት ነው በሚል እሳቤ መጠኑ ከፍ ያለ 
መማለጃ በአማላጅ በኩል ይላክለታል። በአቋሙ ፀንቶ 
አልተባበርም ካለ ደግሞ ጨለማ ከብርሀን ጋር ህብረት 
የለውም እንዲሉ ጨለማው ስራቸውን ሳያጋልጥባቸው 
ምክንያት ፈጥረው ከስራው እንዲቀነስ ያደርጉታል። 
 
መንግስት በየጊዜው የሚያወጣቸው ምክንያታቸው 
ግልፅ ያልሆነ አሳሪ ህጎች ለአንዳንድ መንግስት 
ሰራተኞች በዘመኑ ቋንቋ ‘ቢዝነስ ለመስራት’ እድሉን 
አመቻችቶላቸዋል። በቅርቡ፣ የአዲስ አበባ ከተማ 
መስተዳድር ኮንዶሚንየም መገበያየት እንጂ ስም ማዞር 
ለተወሰነ ጊዜ ከልክሏል። ታዲያ ይኼ አጋጣሚ ለአንዳንድ 
የመስተዳድሩ ሰራተኞች አዲስ ገበያ ፈጥሮላቸዋል። 
የሽያጭ ውሉ አዋጁ ከወጣበት ቀን በፊት እንደተከናወነ 
በማስመሰል ስም ለማዞር ባለጉዳዮች ከአስራ አምስት 
እስከ ሀያ ሺህ ብር እንደሚጠየቁ ሰምቻለሁ። ከቅርብ 
ጊዜ ወዲህ የኢሚግሬሽን መስሪያቤት ወደ ውጭ 

መውጣት የሚያስችል አሳማኝ ምክንያት ለሌላቸው 
ዜጎች ፓስፖርት እንዳይሰጥ ከልክሎ ነበር። ይህን 
አጋጣሚ በመጠቀም አንዳንድ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች 
ዳጎስ ያለ መማለጃ በመቀበል ፓስፖርት እያተሙ ይሰጡ 
እንደነበር የአደባባይ ሚስጥር ነው።

በቅርቡ ግንባታቸው ተጠናቆ ስራ የጀመሩት የክፍለ 
ከተማ ህንፃዎች ላይ ለጌጥ ተብሎ የተለጠፈው እምነ 
በረድ እየወደቀ ወደ ህንጻው በሚገቡትና በሚወጡት 
ተገልጋዮችና ሠራተኞች ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን 
ሰምተን ነበር። ጥራቱን ሳይጠብቅ ተጠናቆ በቅርቡ 
ርክክቡ የተፈፀመው የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለከተማ 
ህንፃ ላይ በቅርቡ እምነበረዱን በማንሳት እንደ 
አዲስ የእድሳት ስራ ማካሄድ ተጀምሯል። በዚህ 
የክፍለከተማ ህንፃ ውስጥ አንድ አይነስውር ከሰባተኛ 
ፎቅ ለመውረድ የጠራው አሳንሰር (ሊፍት) ባለመስራቱ 
ለሊፍቱ በተዘጋጀው ጉድጓድ ውስጥ ወድቆ ህይወቱ 
ማለፉን በሚድያ ሲዘገብ መስማታችን ይታወሳል። 
እኔ እንደምገምተው አንድ ህንፃ ሲ’ሰራ ተቋራጩ 
የተቀመጠለትን የጥራት ደረጃ በጠበቀ መልኩ መስራቱን 
የሚቆጣጠር የመንግስት ወኪል ይመደባል። ቢሆንም፣ 
በተለመደው ‘ግዴለም፣ እንወርዳለን’ በሚል የድርድር 
ቋንቋ ጥራቱን ሳይጠብቅ የተሰራው ህንፃ ርክክብ 
በተፈፀመ ማግስት የእድሳት ስራው ይጀመራል። 
 
ታዲይ ይኼ የ‘እንወርዳለን’ ድርድር የከፍተኛ የትምህርት 
ተቋማትን በር ጭምር አንኳኩቷል። ዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ 
ሬጅስትራር ውስጥ ተመድበው የሚሰሩት ሰራተኞች 
የተማሪዎችን ውጤት (ግሬድ) ለማስተካከል ገንዘብ 
እንደሚቀበሉ ከተሰማ ቆይቷል። እንዲህ አይነት 
የተበላሸ አሰራር የውጤት ግሽበት እንዲከሰት በማድረግ 
ተማሪዎች የልፋታቸውን ውጤት እንዳያገኙ የሚያደርግ 
ትውልድ ገዳይ አካሄድ መሆኑን በውል የተገነዘብን 
አልመሰለኝም።

ታዲያ ምን አለፋችሁ? የማይፈቀደውን ለማስፈቀድ፣ 
ህጋዊ ያልሆነውን ህጋዊ ለማድረግ፣ ‘እንወርዳለን’ 
የሚሉት ቋንቋ በየመስሪያ ቤቱ የተለመደ ነገር ይመስላል። 
እንደዚህ አይነት አነስተኛ ሙስና (Petty corrup-
tion) ላይ የሚሳተፉት ቁጥር ስፍር የሌላቸው ወገኖች 
እጃቸውን ታጥበው ሌሎች ትላልቅ ባለስልጣናት ላይ 
ጣታቸውን መቀሰራቸው የግብዝነታችንን ጥግ ያሳያል። 
እርግጥ ነው፣ አንዳንድ በተለምዶ ‘ታሪኬ ባጭሩ’ 
ተብለው የሚጠሩት ባለሀብቶች በእከክልኝ ልከክልህ 
ተሞዳሙደው በሚያገኙት ንፋስ አመጣሽ (windfall) 
ገቢ የኑሮን ዙር በማክረር በደሞዝ የሚተዳደረውን 
ዜጋ ጤናማ ላልሆነ ቅናት ዳርገውታል። የመንግስት 
ፕሮጀክቶችና ዕቃ ግዢዎች ከሚልዮን አልፎ በቢልዬን 
ሲዘረፍ ሲያይ የሚውል የመዝገብ ቤት ሰራተኛ እርሱም 

ፋይል ከመዝገብ ቤት ላወጣበት ከደሞዙ በተጨማሪ 
ክፍያ ከደንበኛው እንዲሰጠው ይጠብቃል። የማን 
ልጅ በልቶ የማን ልጅ ጦሙን ያድራል የሚል ስሜት 
ይፈጥራል። ሙስና ነውር መሆኑ ቀርቶ ኖርም (አብሮን 
የሚኖር) ይሆናል። የዘር ማንዘርህን ሕይወት የሚቀይር 
እስከሆነ ድረስ አምስትና አስር አመትስ ታስረህ ብትወጣ 
ምን ትሆናለህ ይልሀል። አንዳንዴ መንግስት፣ በራሱ ጊዜ 
ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር የሚያስችል አሰራር 
ካልዘረጋ፣ ዜጎች በራሳቸው እጅ (ህጋዊ ባልሆነ መንገድ) 
ሀብት ለማከፋፈል የሚገደዱበት ሁናቴ ይፈጠራል።

የፌዴራል ስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን በአንድ 
ወቅት ባካሄደው የውይይት መድረክ ላይ በሀገሪቱ 
እየተፈጠሩ ያሉት ችግሮች መነሻቸዉ በስነ ምግባርና ስነ 
ዜጋ የታነፀ ትውልድ ባለመፍጠርና ትምህርት ቤቶችና 
ክበቦች በሚገባ ሃላፊነታቸዉን ባለመወጣታቸው ነዉ 
ብሎ ነበር። በትምህርት ስርአቱ መሰረት ለተማሪዎች 
ሲሰጥ የነበረው የስነ-ምግባርና ስነ-ዜጋ ትምህርት 
መልካም ዜጋ ከመፍጠር ይልቅ የአጭር ጊዜ የፖለቲካ 
ጥቅም ማስገኛ መሳሪያ ተደርጎ መወሰዱ ምን አይነት 
ትውልድ ለመቅረፅ እንዳበቃን ማየት ለሚፈልግ 
ፍንትው ብሎ የሚታይ እውነታ ነው።

የፀረ ሙስና ማስታወቂያዎቻችን ምድራዊውን 
ህግ ጨርሰው ከመፅሐፍ ቅዱስና ከቁራን ሰማያዊ 
ህግ እየጠቀሱ ማስፈራራት የጀመሩበት ሁኔታ ላይ 
ተደርሷል። የእምነት ተቋማት በህብረተሰቡ ዘንድ 
የነበራቸው ቀላል የማይባል ተፅእኖ የመፍጠር አቅም 
በተለይ በከተሞች ኣካባቢ በጊዜ ሂደት እየተሸረሸረ 
የሄደ ይመስላል። አንዳንድ የቤተ-እምነት መሪዎች 
ሀይማኖታቸውን የሀብት ማካበቻ መሳሪያ አድርገው 
ጥቅም ላይ ማዋላቸው በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ 
እንደሚሉት ሆኖብናል።

ፀረ ሙስና ኮሚሽን ውስጥ የሚሰራ የፀረ ሙስና መኮንን፣ 
የጀመረውን ክስ ለማቋረጥ ሙስና የሚጠይቅባት 
የኛው አገር ችግሯ ስር የሰደደ እንደሆነ እንገነዘባለን። 
አንዳንዴ ሙስናን ለመዋጋት ህግና ፍርድ ቤቶች ጥሩ 
ማስፈራሪያዎች (deterrent) ቢሆኑም የመጨረሻ 
መፍትሔ ሊያስገኙልን ግን አይችሉም። “ሲሾም ያልበላ 
ሲሻር ይቆጨዋል” የሚል አባባል ያፈለቀ ማሕበረሰብ 
የመንግስት ስልጣንና ሀላፊነትን የሚያይበት እይታ 
የተንሸዋረረ ነውና ስር-ነቀል ህክምና ያስፈልገዋል። 
ዜጎችን፣ በተለይም ህፃናትና ወጣቶች ላይ ትኩረት 
ያደረገ፣ ሙስናን የሚጠየፍ አዲስ ትውልድ የመቅረፅ 
ስራችንን ከወዲሁ ‘ሀ’ ብለን መጀመር ግድ ይለናል። 
ይኽን ማድረግ ካልቻልን ግን ‘እንወርዳለን’ ብለን 
እንዳሟረትነው አገሪቱን የማትወጣው አዘቅት ውስጥ 
ይዘናት እንወርዳለን። 
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ታሕታይ ምስቅልና እና 
ፖለቲከኞች

መስፍን ማሬ

መግቢያ

በሺዎች በሚቆጠሩ የኑባሬ ዓመታት ኢትዮጵያ 
አሁን እንደምንገኝበት ዘመን ፈተና ውስጥ 
ገብታ አታውቅም። ለበርካታ ጊዜያት በውጭ 

ወራሪዎች ጥቃት የፈፀሙባት ጠላቶቿ በዚህ ዘመን 
ጡቶቿን ጠብተው ለጉልምስናና ለአዛውንትነት ዕድሜ 
የበቁ ልጆቿ የጋረጡባትን ያህል ፈተና አላመጡባትም። 
የዚህ ዘመን ኢትዮጵያ ‹‹…ላም እሳት ወልዳ እንዳትልሰው 
እሳት ሆነባት፤ እንዳትተወው ልጅ ሆነባት›› ዓይነት 
ነገር ሆኖባታል። አንድነቷ ተናግቶና ጠፍቶ በነበረበት 
ዘመነ መሳፍንት እንኳ በሕዝቦቿ ላይ የአሁኑ ዓይነት 
የመከፋፈል ስጋት አልተደቀነም። 

በዚያ ዘመን የነበሩ መሳፍንቶች ዋነኛ ዓላማ፣ ሥልጣን 
በኃይል ይዞ ሕዝቡን አስገብሮ የአንድ አካባቢ ገዥ 
ከመሆን በተለየ የሕዝብን ሠላም የማናጋት እኩይ 
ዓላማ ይዘው አልሰሩም። የነበረው ልዩነት ይበልጡኑ 
በጉልበተኞቹ መካከል ተወስኖ የሚቀር ስለነበረ፣ በዚህ 
ዘመን ክሱት እንደሆኑት ፖለቲከኞችና አክቲቪስት 
ነን ባዮች ሕዝቡን እርስ በእርስ የማጋጨት አባዜ 
የተጠናወታቸው አልነበሩም። ኢትዮጵያ እንደ አገር 
ፀንታ ለመቆየት ፈተና ሆነውባታል የሚባሉት የዚያን 
ዘመን መሳፍንት በሕዝቦቿ መካከል የጥላቻ ዘር 
አልዘሩም። በተደጋጋሚ የውጭ ወረራ በገጠማት 
ጊዜ እንኳ በዚህ ዘመን እንደምናየው የድንበሮቿንም 
ሆነ የህዝቦቿን አንድነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ 
እኩይ ሥራዎችን አልሰሩም። መሣፍንቶቹ፣ ከፍተኛ 
የሆነ የሥልጣን ጉጉት ይኑራቸው እንጂ እንደዚህ 
ዘመን መሪዎች፣ ፖለቲከኞችና አክቲቪስት ነን ባዮች 
አንዳቸውም ኢትዮጵያን አላሳነሱም። እንዲያውም 
በሁሉም አቅጣጫ ድንበሮቿ ይከበሩ ዘንድ አጥብቀው 
የሚፈልጉ እንደነበሩ ታሪካቸው አስረግጦ ይነግረናል። 
እነዚያ የኢትዮጵያን አንድነት ወደ ጎን ትተው ለሥልጣን 
ይሻኮቱ የነበሩ መሳፍንቶች በግዛቶቿ እስከመደራደር 
የሚያደርስ አሳፋሪ ስብዕና የነበራቸው ስለመሆናቸው 
የሚነገርባቸው አንዳች ነገር የለም። ሌላው ቀርቶ 
በአገሪቱ ታሪክ ውስጥ ሁነኛ ሥፍራ የነበራቸው ግራኝ 
አሕመድ እንኳ የሐይማኖት ማስፋፋትን ዋነኛ ግባቸው 
አድርገው እልቂትና ውድመት ይፈጽሙ እንጂ እንደ 
አገር ኢትዮጵያን ያሳነሱበት ጊዜ እንዳልነበር የታሪክ 
ድርሳናት ያሳያሉ።

ፅሁፉን የምታነቡ፣ እነዚህን መሳፍንቶች በአዕምሯችሁ 
ያዙና ስለእነዚህ የዘመናችን ፖለቲከኞችና አክቲቪስት 
ነን ባዮች ፍፁም ያልተገራውን የአጥፊነት ባሕርይ 
ለመመርመር ሞክሩ። ባሰብኩ ቁጥር መልስ 
የማላገኝላቸው በርካታ ጥያቄዎች አዕምሮዬን ሰንገው 
ይይዙታል። አንድ ሰው የቱንም ያህል በደል ደርሶብኛል 

ብሎ ቢያስብ እምብርቱ የተቀበረባትን አገር እንዴት 
መጥላት ይቻለዋል? የትኛውንም ያህል የድህነት 
ቀንበር ተጭኖት ቢያድግና ቢኖር የሚጠራባትን አገሩን 
እስከማፍረስ የሚደርስ የበቀል ፍላጎት እንዲኖረው 
የሚያደርገው ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? የጥቁር 
ሕዝቦች የነፃነት ፋና ወጊ፣ ለተገፉ ሕዝቦች የብርሃን 
ተምሳሌት በመሆናቸው ዝናቸው ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ 
የናኘውን ብርቅዬ ንጉሰ ነገስት አፄ ምኒሊክን ከተራ 
ወንጀለኛነት በታች አውርዶ በየአደባባዩና ስማቸውን 
እስከማጥፋት የሚያደርሰው ልክፍት ካልሆነ በስተቀር 
ምን ሊባል ይችላል? የዓለም መንግስታትና የታሪክ 
ተመራማሪዎች በአመራር ጥበባቸውና በጀግንነታቸው 
አድናቆት የቸሯቸውን ነገስታቶቻችንን ከአንድ መቶ 
ዓመታት በላይ ወደኋላ ሄደው ጥላሸት እስከመቀባት 
የሚደርስ ጥላቻ በአዕምሯቸው ሊፈጠር የቻለበት 
ምክንያት ምን ይሆን? የተበደሉበት ሁኔታ አስከፊ ነበር 
ቢባል እንኳ፣ ደልቶት ወይም ተመችቶት የማያውቀው 
ምስኪን ወገናቸውን ከቀዬው እስከማፈናቀል የሚደርስ 
ጥላቻ ባለቤት መሆን ጤነኛነት ነው? የዘመናችን 
ፖለቲከኞችና አክቲቪስት ነን ባዮች ማንኛውም ዜጋ 
በእዕምሮው ሊያስብ ከሚችለው ጤናማ ሃሳብ የተለየ 
እንዲያስቡ ያደረጋቸው ምን ይሆን? ኢትዮጵያ ለበርካታ 
ዜጎቿ ማዳረስ ያልቻለችውን ዘመናዊ ትምህርት 
እንዲማሩና የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ ያደረገቻቸው እነዚህ 
የእንጀራ ልጆቿ የድሆች ወገኖቻቸውን ሕይወት 
ለመለወጥ ሌት ተቀን ተግተው ከመሥራት ይልቅ ጡት 
ነካሽ የሆኑበት ምክንያት ለእኛ ለተቀረነው ያልታየን 
እነሱ የተለየ ተፈጥሮ ባለቤት ሆነው ይሆን?

እነዚህ ተምረናል፣ ታሪክ እናውቃለን፣ ተቆርቋሪ ነን፣ 
ወዘተ… የሚሉ(አንዳንዶቹ ከፍተኛው የአካዳሚክ 
ማዕረግ ተሸክመዋል) ስያሜዎችን ለራሳቸው ስለ ሰጡ 
ከመልካም ነገራቸው ይልቅ የአጥፊነት ስብዕናቸው 
ጎልቶ ስለወጣ ሰዎች ለበርካታ ጊዜያት ሳስብ ኖሬያለሁ፤ 
ቆይቻለሁ። እስካሁን ድረስ አጥጋቢ ምላሽ አላገኘሁም። 
ይህ ሁኔታ ግራ ሲጋባኝ ቆይቷል። አሁን በምንገኝበት 
ዘመን የሰዎቹ ኢትዮጵያን የመጠየፍ አባዜ ከየት የመጣ 
እንደሆነ ለመረዳት ማለቂያ በሌለው ሃሳብ ውስጥ ሆኜ 
ስማስን ይህን ጽሁፍ ለማዘጋጀት ምክንያት የሆነኝን 
አንድ ሃሳብ አገኘሁ። የታዋቂው የሳይኮአናሊቲካል 
ንድፈ-ሃሳብ(psychoanalytical theory) አፍላቂ 
የነበረው ሲግመንድ ፍሮይድ ተከታይ የነበረው 
ፈረንሳዊው ሳይኮሎጂስት አልፍሬድ አድለር ግኝት 
የሆነው ስለ ታህታይ ምስቅልና(inferiority complex)
የፃፈው መፅሐፍ ለፅሁፌ መንደርደሪያ የሚሆኑ ሃሳቦችን 
ይዟል። በዚህ ፅሁፍ ውስጥ “inferiority complex”ን 
የአማርኛ አቻው በሆነው ታዕታይ ምስቅልና በሚለው 
ሐረግ የምጠቀም ሲሆን፣ ይህን ሐረግ ያገኘሁት በ1977 

ዓ.ም አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ውስጥ የ1ኛ ዓመት ተማሪ 
በነበርኩ ጊዜ አንድ ክፍል ውስጥ አብሬው ስማር 
የነበረው ታዋቂው ፕሮፌሰር ምንዳርአለው ዘውዴ 
ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ ነው። 
ከዚህ የተሻለ መጠሪያ አለ ብዬ ስላላመንኩ ከእርሱ 
ተውሼ ሐረጉን መጠቀም መርጫለሁ። 

ስለ ታህታይ ምስቅልና ለመጀመሪያ ጊዜ እንደፃፈ 
የሚነገርለት አልፍሬድ አድለር “Individual Psy-
chology” የሚል ርዕስ በሰጠው መፅሐፉ ውስጥ 
ነው። አድለር በዚህ መጽሐፉ ውስጥ የሰዎችን የሥነ 
ልቦና አወቃቀር አመልክቷል። ሰዎች የዚህኛው 
ወይም የዚያኛው ወይም የመልካም ወይም የእኩይ 
ሃሳብና ድርጊት ባለቤት እንዲሆኑ ስለሚያደርጓቸው 
ገፊ ምክንያቶች በዝርዝር አስፍሯል። በዚህ ፅሁፍ 
ታህታይ ምስቅልናን በሚመለከት መፅሐፉ ያካተታቸው 
ቁም ነገሮች ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን እያመሱ ያሉት 
ፖለቲከኛና አክቲቪስት ነን ባዮች የሚታይባቸው ሥነ 
ልቦና ውቅር ጋር ተያያዥነት ያላቸው መሆኑን ለማሳየት 
እሞክራለሁ። የሰዎቹ የሥነ ልቦና ሁኔታ መፅሐፉ 
ከያዛቸው አንኳር ሃሳቦች ጋር የሚያያዝ ስለመሆኑ ዳሰሳ 
አደርጋለሁ። ታህታይ ምስቅልናን በሚመለከት መፅሐፉ 
ውስጥ የተካተቱ ሃሳቦች የፅሁፌ ትኩረት ከሆኑ ሰዎች 
የሥነ ልቦና ውቅር ጋር ያለውን ግንኙነት ለማሳየት 
እሞክራለሁ። መደምደሚያው የግሌ ሆኖ መጽሐፉ 
ውስጥ የተካተቱ ሃሳቦች በእርግጥ የሰዎቹን ሥነ ልቦናና 
ባህርይ አመላካች ሊሆን ይችል አይችል እንደሆነ 
አንባቢዎች በየራሳችሁ መደምደሚያ ላይ መድረስ 
እንድምትችሉ እምነቴ መሆኑን መግለጽ እወዳለሁ።  

ታህታይ ምስቅልና ምንድን ነው?
በምድራችን የሚኖር ማንኛውም ሰው ምሉዕ ሆኖ 
አልተፈጠረም። ሰዎች ራሳቸውን ከሌሎች ሰዎች 
ጋር  አነፃፅረው የመመልከት ባሕርይ ያላቸው ሲሆን፣ 
የሚበልጡት የሚያደርጉት ንፅፅር አንድ የሆነ ነገር 
እንደሚጎድላቸው እንዲያስቡ ሊያደርጋቸው ይችላል። 
ይኼ አዲስ አይደለም። የተለመደ ነው። በሌላ በኩል 
በአካዳሚክ እውቀቱ እጅግ የተዋጣለት ምሁር ወይም 
በሥራው የስኬት ማማ ላይ የደረሰ አንድ የምታውቁት 
ሰው ሊኖር ይችላል። ይሁንና ይህ ሰው ሰላም አልባ ሆኖ 
በከፍተኛ ስጋት ውስጥ ሕይወቱን ሊመራ ይችላል። ላይ 
ላዩን በራሱ የሚተማመን የሚመስል ሰው ልታውቁ 
ትችሉ ይሆናል፤ ነገር ግን በውስጡ ራሱን ዋጋ አልባ 
አድርጎ ሊቆጥር ይችላል። ከዚህ ቀደም አግኝቷቸው 
ከማያውቃቸው ሰዎች ጋር ሲገናኝ እሱን የሚጠሉት 
ወይም የማይወዱት ሊመስለው ይችላል። እንደዚህ 
ዓይነቶቹ በራሱ እንዳይተማመን የሚያደርጉ ነገሮች 
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መላ ስሜቱን መቆጣጠር ሲጀምሩ ሰውየው የታህታይ 
ምስቅልና ተጠቂ ስለሚሆን መደበኛ ሕይወቱን በአግባቡ 
እንዳይመራ ሊያደርገው ይችላል።

ፓም ጆህንሰን የተባሉ ፀሐፊ እ.አ.አ. በ2015 “The 
Inferiority Complex” በሚል ርዕስ ባሳተሙት 
መጽሐፍ ውስጥ ታህታይ ምስቅልና ማለት ራስን ዋጋ 
ቢስ አድርጎ መቁጠር እንደሆነ ገልጸዋል። በማያያዝም 
ታሕታይ ምስቅልና ማለት አንድ ሰው የሆነ ነገር 
መሥራት ስለመቻሉ እርግጠኛ መሆን ሲያቅተው ወይም 
የጥርጣሬ ስሜት ሲገባ ያለውን ሁኔታ የሚያሳይ ሐረግ 
እንደሆነ በመጽሐፉ ውስጥ አስፍረዋል። እንደ ፓም 
ጆህንሰን አገላለጽ አንድ ነገር ለመፈጸም የፈለገ ሰው 
የሚያድርበትን ስጋትን ተከትሎ አዕምሮው ትርምስምስ 
ያለ ነገር ውስጥ የሚገባበትን ሁኔታ የሚያሳይ ሊሆን 
እንደሚችል በመግለፅ ታህታይ ምስቅልና በተለያየ 
ሁኔታ ሊገለጽ የሚችል መሆኑን ገልጿል። አያይዘውም 
ታህታይ ምስቅልና አንድን ነገር ከማድረግ በመታቀብ 
ወይም ይፋዊ የሆነ የአመጸኝነት ባሕርይ በማሳየት 
ሊገለጽ እንደሚችል አስፍረዋል።             

የጽንሰ ሃሳቡ ባለቤት የሆነው አልፍሬድ አድለር ታህታይ 
ምስቅልና ማለት አንድ ሰው በውስጡ የሚሰማው 
የማነስ ስሜት ከፍተኛ ሆኖ የዕለት ተዕለት ሕይወቱ 
ምሉዕ እንዳይሆን የሚያደርገው መታወክ ደረጃ 
የሚደርስበት ሥነ ልቦናዊ ሁኔታን የሚያመለክት ሐረግ 
እንደሆነ እ.አ.አ. በ1920 ዎቹ በጻፈው መፅሐፍ ውስጥ 
ጠቅሷል። እንደ አልፍሬድ አድለር እይታ ታህታይ 
ምስቅልና ማለት ለመጥፎ ወይም በጎ ላልሆነ ነገር እጅ 
መስጠት ወይም መሸነፍ መሆኑንና በዚህ የተነሳም በዚህ 
የበታችነት ስሜት ውስጥ የገባ ግለሰብ ችግሮችን ወይም 
መጥፎ ነገሮችን ተቋቁሞ ማለፍ ወደማይቻል ስሜት 
ያመራዋል በማለት ገልፆታል።   

“World Encyclopedia” በበኩሉ ታህታይ ምስቅልና 
ማለት አንድ ሰው ከሌሎች ሰዎች በሁሉም አንሶ የሚገኝ 
ስለመሆኑ የሚሰማውን ጥልቅ ስሜት የሚያመለክት 
ሐረግ ነው በማለት ይገልፀዋል። 

በደቀ መዝሙርነት ሲከተለው ከነበረው ታዋቂው 
የሳይኮአናሊቲካል ንድፈ ሃሳብ አራማጅ የነበረውና 
ታህታይ ምስቅልና የሰዎችን ባሕርይ የሚያነቃቃ ወይም 
የሚያበረታታ ንቁ ባልሆነው የአዕምሮ ክፍል(uncon-
scious) የሚፈፀም ነው በማለት ሲግመንድ ፍሮይድ 
ሲያራምደው ከነበረው ሃሳብ በመለየት “ego psy-
chology” የሚል ርዕስ የሰጠውን አዲስ ሃሳብ ለዓለም 
አስተዋውቋል። “ego psychology” የሚል ርዕስ 
በሰጠው ፅሁፍ ላይ እንዳሰፈረው የሚያበረታታው 
ፍላጎት ንቁ ባልሆነው የአዕምሮ ክፍል ብቻ ሳይሆን 
ንቁ(conscious) በሆነውም ሊፈፀም የሚችል መሆኑን 
ገልéEል። አድለር በዚህ ሥራው የሰው ልጅን ሰብዕና 
አቅጣጫ በማስያዝና ባሕርይን በመወሰን በኩል ንቁ 
የሆነው የአዕምሮ ክፍል(conscious factors) የማይናቅ 
ሚና እንዳለው አመላክቷል። 

አድርለር አዎንታዊነትን ወይም ውጤታማነትን 
ከሚያበረታታው ከተለመደው የበታችነት ስሜት 
በተለየ ታህታይ ምስቅልና ሰዎች ችግሮችን ተጋፍጠው 
ከማለፍ ይልቅ ወደ ኋላ እንዲሉ የሚያደርግ በከፍተኛ 
ደረጃ አሉታዊ ስሜት የሚፈጥር እንደሆነ ሃሳቡን 
ገልéEል። በማያያዝም የዚህ ድብርት መሳይ የአዕምሮ 
ነርቭ በሽታ(neurosis) ሊከሰት የሚችለው ፍፁም 
ተግባራዊ ማድረግ የማይቻል ግለሰባዊ መልካም 
ስብዕና ለማግኘት ከሚደረግ ከንቱ ሙከራ ጋር የተያያዘ 

መሆኑን አስምሮበታል። ከዚሁ ጋር በማያያዝም አንድ 
ሰው በራሱ ላይ የሚኖረው እምነት ጥልቅ በሆነው 
የበታችነት ስሜት የተነሳ ዝቅተኛ ሊሆን አንደሚችል 
ይናገራል። በሌላ በኩል እንደ አድለር እምነት ታህታይ 
ምስቅልና ሁሌ አሉታዊ ውጤትን ብቻ የሚያመጣ 
ሳይሆን፣ አዕምሯቸው በከንቱ በሚፈጥረው ስሜት 
ማለትም ሌሎች እነሱን ደካማ እንደሆኑ አድርገው 
የሚያስቡ መሆኑን ከመገመት የተነሳ የችግሩ ሰለባ 
የሆኑ ሰዎች እንደ ግለሰብ የሚሰማቸውን የበታችነት 
ስሜት ለማካካስ ወደ አንድ ጫፍ ተገፍተው በመሄድ 
ራሳቸውን ከማሕበረሰቡ ማግለልን ማዕከል ባደረገ 
ሁኔታ ስኬታማነትን ሊቀዳጁ እንደሚችሉ ይናገራል።

“Idividual Psychology” በተባለው መፅሐፉ አድለር 
ጤነኛ አዕምሮ ማለት አንድ ሰው ከሌሎች ጋር አለኝ 
ብሎ የሚያስበውን ሰዋዊ ትስስር ወይም ቅርበትና 
ለሌሎች እድገትና ብልፅግና ማሰብና መሥራት እንደሆነ 
ገልፆታል። ይህ መልካም የአዕምሮ ሁኔታ በአግባቡ 
ካልዳበረ ወይም ካልበለጸገ ግለሰቡ የታህታይ ምስቅልና 
በሽታ ተጠቂ ሊሆን ወይም የዚህ ተቃራኒ የሆነውን 
የላዕላይ ምስቅልና ችግር ሰለባ ሊሆንና ከሌሎች ጋር 
የተካረረ ቅራኔ ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ገልጿል። አንድ 
ሰው የላዕላይ ምስቅልና ሕመም ተጠቂ ከሆነ ራሱን ብቻ 
ማዕከል ያደረገ አስተሳሰብ በማዳበር በውስጣዊ ስሜቱና 
አዕምሯዊ አስተሳሰቡ ሌሎች የሱ ጤናማ ያልሆነ 
አስተሳሰብ ተከታዮች ብሎም አምላኪዎች እንዲሆኑ 
የማድረግ ዝንባሌ እንደሚታይበት ይገልፃል። ልብ በሉ። 
ካለፉት ሦሥትና አራት ዓመታት ወዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ 
የሆኑ ነገሮችን መለስ ብላችሁ በእዝነ ኅሊናችሁ ቃኙ። 
የታህታይ ወይም የላዕላይ ምስቅልና ሕመም ተጠቂ 
የሆኑ ፖቲከኞች እና አክቲቪስት ነን ባዮች ንቁ ያልሆነው 
የአዕምሯቸው ክፍል ለዓመታት ሲያጠነጥኑ የቆዩትን 
ሃሳብ አመች ጊዜ ያገኙ ሲመስላቸው በአስር ሺዎችና 
ከዚያ በላይ የሚቆጠሩ ወጣቶች ይኸው የምስቅልናው 
ውጤት የሆነውንትርክት በመንዛት በአብዛኛው 
የአገሪቱ አካባቢዎች ለጥፋት ተግባራቸውአሰማርተው 
በንፁኃን ወገኖቻችን ላይ ያደረሱትን መከራና ሰቆቃ 
ማስታወስ በቂ ነው። በአድለር የ“Idividual Psy-
chology” ንድፈ ሃሳብ ውስጥ በፃፈው የሥነ ልቦናዊ 
ማካካሻ አስተሳሰብ መሠረት የምስቅልናው መጠን 
ጠንካራ በሆነ መጠን የግል ፍላጎቶቹን የማሟላት አቅሙ 
በዚያው መጠን ከፍተኛ እንደሚሆን ያብራራል። እነዚህ 
ከኢትዮጵያዊነት የወደቁ የታሕታይ ምስቅልና ሰለባዎች 
የሚሰማቸው የዝቅተኛነት ስሜት ጥልቅ በሆነ ቁጥር 
የጥፋት ተልዕኳቸው የዚያኑ ያህል ከፍተኛ ሊሆን 
እንደሚችል አስምሮበታል። ሌሎች ወገኖቻቸው እነሱ 
ያገኙት የመማር ዕድልና የመሥራት አጋጣሚ ዋነኛ 
ምክንያት ጠንክሮ መሥራት መሆኑን ከመምከርና 
ከማስተማር ይልቅ ለመልካም ነገር ቦታ የሌለው 
አዕምሯቸው የጥፋት መርዝ መርጨት ሠርክ ሥራቸው 
አድርገው ተያይዘውታል። እየሆነ ያለውም ይኸው 
ነው። ይህ የታህታይ ምስቅልና ሕመም ሰለባ መሆን 
ያመጣው ነገር መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል።

አድለር በዚህ “Idividual Psychology” የሚል ስያሜ 
በሰጠው መጽሐፉ የበታችነት ስሜትን ቀዳማይና(pri-
mary) ተከታይ(secondary) በማለት ለሁለት 
የከፈለው ሲሆን፣ ቀዳማይ የበታችነት ስሜት ገና 
ከጨቅላ የሕፃንነት ዕድሜ የሚጀምር ሆኖ መነሻ 
የሚያደርገውም አቅመ ቢስ መሆንን፣ ደካማነትንና 
በአዋቂዎች ጥገኛ የመሆን ስሜት እንደሆነ ገልፆታል። 
ተከታይ የበታችነት ስሜት የሚመለከተው አዋቂዎችን 
ሆኖ መነሻ የሚያደርገው የመጨረሻ ግቦቹ የሆኑትን 

ግለሰባዊ ደህንነትና ስኬትን ለመቀዳጀት ያስችሉኛል 
ብሎ የሚያስባቸው በአጋጣሚ የሚሆኑ ነገሮችና 
ያን ሊያካክሱለት የሚችሉ ነገሮች በገሃዱ ዓለም 
አለመኖራቸው የሚፈጥርበት ስሜት እንደሆነ 
አስፍሯል። ዓላማውን ሊያሳኩ ይችላሉ የሚላቸው 
ነገሮች ተጨባጭ አለመሆናቸው ጉድለት ያለበት 
እንደሆነ እንዲሰማው በማድረግ እውተኛው የታህታይ 
ምስቅልና ስሜቱን በፍጥነት እንደሚቀሰቀስበት 
አስፍሯል። እነዚህ የበታችነት ስሜትን የሚያመጡ 
ነገሮች ሲደማመሩ የታህታይ ምስቅልና ስሜቱን 
ሁለንተናዊ እንደሚያደርጉት ይናገራል። የዚህ ዓይነቱ 
ሰው የበታችነት ስሜት እየተባባሰ የሚመጣው እውን 
ሊሆን የማይችል ከፍተኛ የማካካሻ ዓላማ ሲያስቀምጥ 
መሆኑን አድለር በመፅሐፉ ውስጥ ገልéEል። 
በተጨማሪም፣ እነዚህ ሊሳኩ የማይችሉ ፍላጎቶች ተስፋ 
የመቁረጥ ስሜት ውስጥ በመክተት ቀዳማይ የበታችነት 
ስሜት እስከ መጨረሻው እንዳይለቀው ያደርጋል።

ሳም ጆህንሰን በበኩላቸው ታህታይ ምስቅልና አንድ 
ሰው ራሱን ከሌሎች ሲያወዳድር ብቁ ያለመሆን 
ስሜት እንዲሰማው ሊያደርግ የሚችል መሆኑን ከፍ 
ብሎ በተጠቀሰው መጽሐፋቸው ላይ ያሰፈሩ ሲሆን፣ 
ምክንያቱን ሲያስቀምጡም በማሕበረሰቡ ውስጥ ያለው 
ሥፍራ፣ አካላዊ ጉድለትና አዕምሯዊ ድክመት ያለበት 
ሊሆን እንደሚችል ገልፀዋል። የዚህ ስሜት ተጠቂ የሆነ 
ሰው በሚያደርጋቸው ነገሮች እርካታ የማይሰማው 
ሲሆን፣ ይበልጡኑ ራሱን ከሱ ይበልጥ አዋቂ፣ መልከ 
መልካምና በራሱ የሚተማመን ነው ብሎ በሚያስበው 
ሰው እግር ተክቶ የማየት ምኞት እንደሚበረታበት 
ገልፀዋል። እንደ ሳም ጆህንሰን አገላለጽ ታህታይ 
ምስቅልና እውነተኛ ወይም ሃሳባዊ ሊሆን ይችላል። 
ታህታይ ምስቅልና ግለሰቡ በራሱ ምናብ የሚፈጥረው 
እውን ያልሆነ ሊሆን ይችላል። ራሱን ከሌሎች በታች 
አድርጎ በመቁጠር የሚፈጥረው ሆኖ ስሜቱ በዚህ 
አስተሳሰብ የተጎዳ ሊሆን ይችላል። አልፍሬድ አድለር 
እንደገለጸው፣ ሳም ጆህንሰንም ታህታይ ምስቅልና 
ከሕፃንነት ዕድሜ ጀምሮ ሊከሰት እንደሚችል 
በመፅሐፋቸው ውስጥ ጠቅሰዋል።

ታህታይ ምስቅልና ከግለሰቦች ባለፈ ሰፊ ማሕበረሰባዊ 
መልክ ሊኖረው እንደሚችልና መላው የአኗኗር ባሕል 
ላይ ጭምር ተፅዕኖ ሊያሳርፍ እንደሚችል አድለር 
“Idividual Psychology” በተባለው መጽሐፋቸው 
ውስጥ አስፍረዋል። አድለር የዚህ ዓይነቱን ሁኔታ 
የባሕል መሸምቀቅ(cultural cringe)የሚል መጠሪያ 
የሰጡት ሲሆን፣ በዋነኛነት አንድ ማሕበረሰብ ባሕሉ 
ከሌሎች ያነሰ ወይም ዝቅ ያለ እንዲመስለውና በዚህም 
ሀፍረት እንዲሰማው የሚያደርግ መሆኑን አስፍሯል። 
የዚህ ዓይነቱ አብዛኛውን የሕብረተሰብ ክፍል የሚነካ 
የባህል ሽምቅቅና በርካቶችን በጅምላ የዝቅተኛነት 
ስሜት እንዲሰማቸው በማድረግ ጥላቻቸው ከተራነት 
አልፎ አገራዊ ይዘት እንዲኖረው ሊያደርግ እንደሚችል 
በመፅሐፉ ውስጥ አስፍሯል። ይህ ሁኔታም በበኩሉ 
የእርስ በእርስ ግጭት አልፎ ተርፎም ጦርነት እንዲነሳ 
ወደ ማድረግ ሊሄድ እንደሚችል አስምሮበታል። የዚህ 
ዓይነቱ የታህታይ ምስቅልና ስሜት የሚሰማቸው 
በማሕበረሰቡ ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦች በምናባቸው 
የሚፈጥሩትን የደህንነት ስጋት ለማስወገድ የጦርነት 
ነጋሪት የመጎሰም ያህል በየሄዱበት ሲጮሁ መስማት 
የተለመደ ነው። ቁጥሩ የበዛ የማሕበረሰብ ክፍል 
ጦርነቱን ለሚሰማቸው የደህንነት ስጋት ማስወገጃ 
መፍትሔ አድርገው የመቀበል አዝማሚያ ይኖራቸዋል። 
በኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ይህ ነው።



ፍትሕ መጽሔት ቅፅ 02 ቁጥር 70 የካቲት  2012 ዓ.ም26

የሐሰት ትርክትና 
ማህበራዊ ተግዳሮትነቱ

መላኩ አዳል

እ
ያንዳንዱ ግለሰብ ለህይወቱ ትርጉም 
የመስጠት እንዲሁም ይህን ህይወቱን 
በሃቀኝነትና በሙሉ ስሜት የመምራት 
ኃላፊነት አለበት። በአመዛኙ በቀን 
ተቀን ኑሯችን እየተመራንበት ያለው 

የህልውነት ፍልስፍና ይህ ይመስለኛል። ግለሰብ 
ማህበረሰብን መፍጠሩ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰብም 
ግለሰብን ይሰራል። አእምሯችን ሳይቀር ማህበራዊ 
(social mind) ነው። ከህልውነት ፍልስፍና አንጻር 
ግለሰባዊነት የሚደገፍበት ምክንያት የማህበረሰቡን 
ጉድፎች ለማሳየት፣ ጠንካራ ጎኑን ይበልጥ ለማጠንከርና 
አስፈላጊ የባህል ለውጦችን በማምጣት የማህበረሰብን 
እድገት ለመፍጠር ነው። በዚህ ሂደት፣ የስነ ምግባርና 
ሞራል ብያኔዎች ችግር እንዳይፈጥሩ ካልተሰራ ጥሶ 
የመውጣት አስገዳጅ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። 
ከዚህ አንጻር፣ የአንድን ግለሰብ እራሱን ችሎ የመቆም 
አስፈላጊነት ላይ ባምንም፣ ይህ እጅግ መስዋትነትን 
የሚፈልግ ተግባር መሆኑ እሙን ነው። ምክንያቱም 
ግለሰብ ስትሆን የምትጋፋቸው የማህበረሰብ ህፀጾች 
አሉና። እናም በማህበረሰብና በግለሰብ መካከል ያለው 
የሞራል ሚዛን፣ የማህበረሰቡን እውቀት የሚወስን 
ስለሆነ፣ ለግለሰብ አሳቢነት፣ ፈጣሪነት እንቅፋት ሲሆን 
ይታያልና የሚዛኑ ጉዳይ ሊታሰብበት ይገባል። 

እዚህ ላይ የህልውነት ፍልስፍና በግለሰብነት መቆምና 
ሊያስከትለው በሚችለው ተጽእኖ ብስማማም፣ 
የመምረጥ ነጻነቱን ሙሉ የነጻ-ፈቃድ አድርጎ ማየቱ 
ላይ ግን አልስማማበትም። ምርጫ መኖር ብቻ የነጻ-
ፈቃድ ማሳያ ሊሆን አይችልምና። በርግጥ፣ በመጀመሪያ 
ስለነጻ-ፈቃድ ትርጉም መስማማት ይኖርብናል። ለብዙ 
ሰው ነፃ-ፈቃድ ማለት፣ አንድ ሰው የተለያዩ አማራጮች 
በሚያጋጥሙት ጊዜ ከአማራጮቹ መካከል ማንኛውንም 
አማራጭ የመምረጥ ነፃነት አለው ማለት ነው። 
ከአማራጮቹ መካከል አንዱን ወይም የተወሰኑትን 
እንዲመርጥ ተጽዕኖ የለበትም ማለት ነው። ነገር ግን፣ 
የምንመርጥበት አእምሮ ሳይቀር የኛ ብቻ ያልሆነ፣ 
የአንጎልና የአካባቢም ውጤት ነው። የእያንዳንዱ ሰው 
የአንጎል ሁኔታ ደግሞ ግለሰቡ በተፀነሰበት አንዲት 
ቅጽበት በጀነቲክስና በአካባቢው ተወስኗል። ይህም 
ማለት፣ ያለን ማህበራዊ አእምሮ ነው ማለት ነው። 
ስለዚህም፣ የህልውነት ፍልስፍናን ዋናውን መነሻ፣ 
የነጻ-ፈቃድ መኖርን ስህተት ያደርገዋል። ምክንያቱም 

ደግሞ፣ ሰው የተለያዩ አማራጮች በሚያጋጥሙት ጊዜ 
በምርጫው ውሳኔ ላይ የግለሰቡ ፍላጎት ከፍተኛ ድርሻ 
ስላለው ነው። ግለሰቡ ለጉዳዩ በቀረቡት አማራጮች ላይ 
እኩል ፍላጎት የማይኖረው ከሆነ በጉዳዩ ላይ የመምረጥ 
ነጻነት የለውም ማለት ነው። ግለሰቡ ለጉዳዩ ከቀረቡት 
አማራጮች መካከል የበለጠ የሚፈልገውን አማራጭ 
እንዲመርጥ ይገደዳል። ይህም፣ ሰው በፍላጎቱም ላይ 
ቢሆን ነፃነት የሌለው መሆኑን ያሳየናል። 

ሰው ከሌሎች እንሰሳት የተለየው በአማካኝ 1300 
ግራም የሚመዝን አዕምሮ ባለቤት መሆን በመቻሉ 
ነው። የአስተሳሰባችን ሁኔታ በነርቭ ህዋሳት ብዛት፣ 
በመካከላቸው ባለው አደረጃጀትና ግንኙነት፣ በጀነቲክስ 
እና በውጫዊው የአለም ሁኔታ የሚወሰን ነው። የነርቭ 
ህዋሳት በመካከላቸው ያለው ከፍተኛ አደረጃጀትና 
ግንኙነት፣ ሰውን ትልቁ አሳቢ ፍጡር እንዲሆን 
አድርጎታል። ይህም አዕምሮአችን መነጋገር በሚችሉ 
የነርቭ ህዋሳት መካከል ብቻ የሚደረግ የኔትወርክ 
(የሞጁሎች) ስብስብ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሞጁሎች 
የራሳቸውን ስራ ያለ ማዕከላዊ እዝ መስራት የሚችሉ፣ 
ቋሚ ያልሆኑ፣ ከሌላ የሰውነት አካል፣ ከአካባቢ፣ ከሌላ 
አዕምሮ ጋር በሚያደርጉት መስተጋብር የሚለዋወጡ 
ናቸው። ይህም ከተለያዩ ሞጁሎች የተገኘውን የተሻለ 
ውሳኔ የመምረጥና ትክክል የመወሰን እድል እንዲሰፋ፣ 
በተወሰነ ደረጃም ቢሆን በአንድ አይነት ሃይል (ንቃተ-
ህሊና) የምንመራ እንድንሆን አስችሎናል።

በአምስቱ የስሜት ህዋሳታችን ከውጭ የምናገኝው 
መረጃ ለእያንዳንዱ ሞጁል መፈጠር ወሳኝ ነው። 
አዕምሯችን ጀነቲክሳችን የፈቀደለትን ሁሉ መማር 
ይቻላል። ይህም ማለት ጀነቲክሳችን ያልፈቀደለትን 
ምንም ስልጠና ቢያገኝ መማር አይችልም ማለት 
ነው። እንደተባለው ለአዕምሮ እድገት አንዱ ግብአት፣ 
ከአካባቢያችን የምናገኘው ትምህርትና ስልጠና ነው። 
ብዙዎች የአዕምሮ ውሳኔዎች ባልነቃው የአዕምሮ ክፍል 
የሚከወኑ ናቸው። ምክንያቱም፣ ንቁ የአዕምሮ ክፍል 
ውሳኔዎች ብዙ ጊዜ ስለሚፈልጉ ውድ ናቸው። ይህም 
በጠቅላላው የሚያመለክተን ሰው በተወሰነ ደረጃ ንቃተ-
ህሊናውን የሚጠቀም ቢሆንም፣ ባብዛኛው ጊዜ ግን 
የውሳኔዎቹ መነሻ ያልነቃው የአዕምሮ ክፍል መሆኑ 
ነው። በተጨማሪም፣ ጀነቲክስና አካባቢ አዕምሮን 
በተፅእኖ ስር እንደሚያደርጉት ሁሉ፣ አዕምሮም 

በጀነቲክስና በአካባቢ ላይ ተፅዕኖው የጎላ ነው። 
እንዲሁም ሁላችንም ዩኒቨርሱን በሚመራው ከተፈጥሮ 
ሕግ ውጭ አይደለንም። ይህም ሁሉንም የፊዚዮሎጂና 
ኢኮሎጂ መስተጋብሮችን እንደሚወስን ነው። ስለዚህም 
የነፃ-ፈቃድ መኖር እጅግ አጠራጣሪ ነው። 

ሰው ለእድገቱ ብዙ ወጪ የሚያስወጣ ቢሆንም እግረ 
መንገዱን የአዕምሮ ዕድገቱን እንዲያፋጥን፣ የባህል 
ትምህርትና ክህሎት እንዲያዳብር ረድቶታል። ይህ 
ከሌላው የመማር አቅም የሰው ልጅ እጅግ ያደገም 
ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት የቋንቋ እና የማስመሰል 
(immitation) አቅምን የጨመሩ የአዕምሮ ክፍሎች 
ከሌሎች ቅርቦቹ እንሰሳት የበለጠ መሻሉ ነው። ይህም 
የሚያመለክተው፣ ለነዚህ ወሳኝ ሁነቶች መኖር ከመማር 
አቅም መጎልበት በተጨማሪ ለዋናው የሞጁሉ መኖር 
የጀነቲክስ መኖር ወሳኝ መሆኑንም ነው። አስመስሎ 
የማድረግ አቅም በመስተዋት የነርቭ ሕዋሳት (mir-
ror neurons) የሚከወን ነው። ይህ የአዕምሮ ሥራ 
እውቀትን በምሳሌ እንድናስተላልፍ ጠቅሞናል። ይህም 
ዘገምተኛ ከሆነው የዳርዊን ዝግመተ ለውጥ በተነፃፃሪ 
ፈጣን ወደ ሆነው የባህል ለውጥ እንድንገባ አግዟል። 
ከዘገምተኛ ለውጥ ወደ አብዮታዊ ለውጥ እንድንገባ 
አድርጓል። ይህ ለውጥ ጥንት በመሳሪያዎች፣ አልባሳት፣ 
ቤት ግንባታ፣ ሥነ-ጥበብ፣ በዋነኝነትም በቋንቋ 
መፈጠር፣ ቀጥሎም በተለያዩ አብዮቶች፣ አሁን ደግሞ 
በኢንፎርሜሽን አብዮቱ ታግዞ እየፈጠነ ነው።

እኛ አሁን በአመለካከት ውጥንቅጥ ውስጥ ገብተናል።  
ለዚህም ምክንያቱ የሞራል እና የጥልቅ እሳቤ መዳከም፣ 
የሃይማኖትና ብሔር አክራሪነት፣ የበታችነትና የበላይነት 
ስነ ልቦና በመብዛቱና የእነዚህ ድምር ውጤት ችግር 
ስላለብን ነው።  ሞራል፣ ሁሉም ቦታ ያለ፣ ፍጹማዊ 
የሆነና የነገሮች መጥፎነት ወይም በጎነት ነው። የሞራል 
ሚዛን ሲዛባ የሞራል ችግርን ያስከትላል። ጥልቅ 
እሳቤ አላማው አእምሮን ኮትኩቶ ማልማት ነው። 
በምክንያታዊነት ነገሮችን መቀበል ወይም መጣል 
ካልቻልን፣ ለራሳችንን የማመዛዘን ችሎታ ካላዳበርን 
ችግር ውስጥ እንገባለን። ጥልቅ እሳቤን ለማሻሻል፣ 
ትምህርት ስርአታችን የስነሰብ ትምህርቶችንና ሃገራዊ 
እውቀትን እንዲጨምር ማድረግ፣ የማንበብ ባህላችንን 
ከህጻንነት ጀምሮ ማሳደግ፣ ቤተ መጽሃፍትን ማስፋፋት፣ 
ደራሲያንንና ተመራማሪዎችን እንዲጽፉ ማበረታታት፣ 



ፍትሕ መጽሔት ቅፅ 02 ቁጥር 70 የካቲት 2012 ዓ.ም 27

የህትመትና የመጸሐፍት ዋጋ እንዲቀንስ መስራትም 
ያስፈልጋል። 

አንዳንዶች ስነ-ምግባርንና ሞራልን በሰውነታችን እንጂ 
ከሃይማኖት ያገኘነው አይደለም ይላሉ። ሌሎች ደግሞ፣ 
የሰው ልጅ እውቀት ሞራልን ወለደ፤ ሞራልም ሃይማኖት 
ሆነችና ደካማው ሰው ጠንካራውን የሚያስርባት 
ገመድ ሆና አረፈችው ይሉናል። እኔ ግን ሃይማኖቶች 
ያበረከቷቸው የሞራል እሴቶችም አሉ እላለሁ። በሰው 
ዘንድ የፍላጎት ጎልቶ መውጣት የሰውን የስነ-ምግባርና 
ግብረ-ገብነት በእጅጉ እየጎዳው ነው። ሃይማኖት 
ለምንም አላማ ይፈጠር፣ ለስነ-ምግባርና ሞራል፣ ለስነ-
ጥበብ፣ ለባህል፣ ለስነ-ጽሑፍ እድገት የራሱን አስተዋጽኦ 
አበርከቷል፤ እያበረከትም ነው። በዚህ በኩል ሃይማኖት 
ስነ-ምግባርና ሞራል በማስተማር የራሱ በጎ ጎን አለው 
ብዬ አምናለሁ። ሃይማኖት አመክንዮንና ነጻ ሃሳብን 
በመግታት የህብረተሰብን እድገት የሚጎዳበት ሁኔታም 
ይኖራል። ለማወቅ ከፈለክ ተቀበል ይላል ሃይማኖት። 
ሳይንስ ደግሞ ለማወቅ ከፈለግክ መርምር ይላል። 
ሳይንስ የሌለውን ሞራል ሲፈልግ፣ ሃይማኖት ደግሞ 
የሌለውን ምክንያታዊነትን ይፈልጋል። ከዚህ ጋር 
ተገናኝቶ፣ በሀገራችን፣ ሃይማኖት ባህልና የኑሮ ፍልስፍና 
በመሆኑ ምክንያት፣ አመክንዮ ከማህበረሰባችን መጥፋቱ 
ችግር ፈጥሯል። በአመክንዮ የተመሰረተ አስተሳሰብና 
መጠይቅ እንደ አፈንጋጭ የሚያስቆጥር መሆኑ ደግሞ 
ሌላ መከራ ነው። 

ብዙዎቹ የሃይማኖት ትምህርቶች የሰውን የማወቅ 
ውስንነት በማጋነን መስበካቸው የሰውን በራስ 
መተማመን በማጥፋትና የሚመጣውን አለም ናፋቂ፣ 
ሙሉ በሙሉ ቁስ ናቂ በማድረግ፣ ለሃሳብ መሃንነትና 
ለኋላ ቀርነት የራሱ አስተዋጽኦ አበርክቷል። አንዳንዶች 
ሃይማኖትን የሰላም መንገድ አድርገው ቢያዩትም፣ 
ሃይማኖቶች የጦርነት አነሳሾች እንደነበሩ ታሪክ 
ይነግረናል። ለምሳሌም የአረቢያ ኢምፓየርና የእስልምና 
መስፋፋት፣ የመስቀል ጦርነቶችንና ኢትዮጵያ በጣልያን 
እንድትወጋ ለሙሲሎኒ ቡራኬ ማድረግ ትንሾቹ 
ማሳያዎቹ ናቸው። ግብጽ የምትልካቸው ጳጳሶች 
ኢትዮጵያ እንዳታድግ የበኩላቸውን ሞክረዋል። 
አሁንም ለአዲሶቹ ቅኝ ገዥዎችና ለአረብ የነዳጅ ዘይት 
ቱጃሮች ባሪያዎች እንዳንሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። 
አንዳንዶች ሃይማኖት አብዛኛውን ሕዝብ አደንዝዞ 
ለአገዛዝ ለማመቻቸት ሆን ተብሎ ከጊዜ በኋላ የተፈጠረ 
መሳሪያ ነው የሚሉት ለዚህም ይሆናል። የተባሉት 
የሃይማኖት ችግሮች እንዳሉ ሆነው፣ ከመሰረቱ አሁኑኑ 
ይናድ ማለት ግን አግባብነት የለውም፤ ከባህላችንና 
ማንነታችን ጋር ተሰላስሏልና። እናም መደረግ ያለበት፣ 
ከሃይማኖቶች ቀኖና ጋር የማይጋጩ ሳይንሳዊ ሃሳቦችን 
ቀስ በቀስ ወደ ሃይማኖቶች በማስገባት ስህተትነት 
ያላቸውን ሃይማኖታዊ ትምህርቶችን በሂደት መቀነስ 
ነው። በተጨማሪም፣ መንግስትና ሃይማኖት መለያየት 
ያለበትና ልንከተለውም የሚገባ ነው። ነገር ግን አሁንም 
ቢሆን የመለየቱ ድንበር በመሪዎች እየተጣሰ ነውና 
ሊታሰብበት ይገባል።

የአናሳነት፣ የዝቅተኝነቱንና የበላይነትን ስነ ልቦና 
በተለያዩ የማህበረሰባችን ክፍሎች እየተመለከትን ነው። 
ከላይ እንደተጠቀሰው አንጎላችን ከአካባቢ ጋር ባለው 
መስተጋብር ምክንያት ማህበራዊ አእምሮን ይፈጥራል። 
አእምሮ ማህበራዊ የተባለው፣ በብዙ አካባቢያዊ ነገሮች 
ስለሚወሰን ነው፣ ሁላችንም ከተፈጥሯችን በተጨማሪ 
የአካባቢያችን ውጤቶችም ነን። ይህም የሚያሳየን 
አእምሮ ጥሩ ስንዘራበት ጥሩ፣ መጥፎ ስንዘራበት መጥፎ 

የሚያፈራ ነው። ለዚህም በኦሮሞ/አምሃራ/
ትግሬ መካከል የሚደረጉ የጥላቻ ትርክቶች 
በወጣቱ ዘንድ ያመጡት የዘረኝነት ተፅዕኖ 
በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ዘረኝነት 
በህብረተሰብ ዘንድ ከተሰበከ፣ የህብረተሰብ 
መገለጫ ሊሆንበት የሚችልበት ሁኔታ 
እንዳለ እያየን ነው። የሐሰት ትርክት 
በአንጎል አወቃቀር ላይ ተፅዕኖ ያስከትላል። 
ለእነዚህ ሁሉ የሀገራችን ችግሮች የ1960ዎቹ 
ግራ-ዘመም ወጣቶች በተለይም ሻዕብያ፣ 
ሕወሓትና ኦነግ የአንበሳውን ድርሻ 
ይወስዳሉ። ስለዚህም ጥሩ ከፈለግን፣ 
አንጎላችንን ጥሩ እንመግበው፤ ያልዘሩትን 
መሰብሰብ አይቻልምና። እናም ይህን 
የስህተት ትርክት የሚቀይር፣ ብሎም 
የሚተካ ኢትዮጵያን የሚመጥን የባህል 
አብዮት የሚያስፈልገን ይመስለኛል።

የመታለልና ውሸትን ማመን፣ ከአምስቱ 
የስሜት ህዋሳቶቻችን መረጃ የመውሰድ 
ድክመት፣ አንጎል ያገኘውን መረጃ ወደ 
ድምዳሜ የሚያደርስበት መዋቅራዊ 
ጉድለት ነው። ፖለቲከኞች እውነትን 
በመደበቅና ውሸትን እንደእውነት 
በማቅረብ በማህበረሰባችን አስተሳሰብ ላይ 
እየፈጠሩት ያለውን ተጽእኖ እየተመለከትን 
ነው። ይህንን የሰውን ተፈጥሮ በማወቅ፣ 
ሰዎችን ለራሱ ጥቅም ለማዋል የሚጥር 
ቡድን ወይም ተቋም ከድርጊቱ ሊገታ 
ይገባል። እንደ ማህበረሰብ እውነትንና 
ውሸትን የምንለይበት፣ ያወቀው ላላወቀው 
የሚያስተምርበት መንገድ መፈለግ 
አለበት። እያወቁ የማህበረሰብ አስተሳሰብን 
የሚያበላሹ ሰዎች፣ የሰውን ተፈጥሮ ላልሆነ 
ተግባር የመጠቀም ሂደት ነውና እንደ 
ወንጀል የሚቆጠርበት የሕግ ማእቀፍ 
ሊሰራለት ይገባልም።

አእምሯችን ማህበራዊ አእምሮ መሆኑ 
ሰውን በጥሩ ጎኑ ማህበራዊ እንሰሳ፣ 
በመጥፎ ጎኑ ደግሞ በመንጋነት እንዲኖር 
አድርጎታል። ለዚህም ነው መንግስት 
ያስፈለገው፤ ተቋማትን እንዲገነባ፣ መንጋው 
ደካሞችን እንዳይበላ የሕግ የበላይነትን 
ለማስጠበቅ። ጠባብ ብሔርተኝነት ብሎም 
የመንጋነት ሥነ-ልቦና፣ ሁነቶችን አጋንኖ 
መመልከትና የመጠቃት ስሜት፣ ለተግባር 
ችኩል መሆንና በስሜት መነዳት፣ ቁጡነት፣ 
የመንጋውን ሃሳብ በቀላሉ መቀበልና 
መስማማት፣ ከሌሎች ጋር አለመቻቻል፣ 
ስለጎጤ እንጂ ስለሀገር ምን አገባኝ 
ባይነት፣ አምባገነናዊነትና ወግ አጥባቂነት 
በማሳያነት ይገለጻል። ሰዎች በቡድን ሲሆኑ 
የግል ማንነታቸውንና ራስን የመግዛት 
አቅማቸውን በመዘንጋት ለብቻቸው 
ሲሆኑ የማያደርጉትን ድርጊት ያደርጋሉ። 
ይህ የሚሆንበት ምክንያት በመንጋው 
ውስጥ ተጠያቂነትን የሚያመልጡበት 
መንገድ ስለሚፈጥርላቸው ነው። እነዚህ 
ወገኖች እጅግ ያሳዝናሉ፣ ምክንያቱም 
ይህን ጠባብነትና ችግር አምጪውን 
የሐሰት ትርክት ስህተትነት አያውቁምና። 
ስለዚህ፣ ከመንጋነት መውጣትና ሰውን 

ሰው ያሰኘውን አስቦ ለራስም፣ ለሌላውም 
የሚጠቅም ማድረግ ያስፈልጋል። ብቻችንን 
መኖር የማንችልባትና መስተጋብር አስፈላጊ 
የሆነበት ህልውና (ዩኒቨርስ) አካል ነን። 
ፖለቲከኞች ከዚህ የሐሰት ትርክት 
መውጣትና ለማህበራዊ አንድነት የሚጠቅሙ 
እንቅስቃሴዎችን ማድረግ አለባቸው።

የሰው ልጅ ከሌሎች እንሰሳት አሰተሳሰቡን 
የለየውን አእምሮ እንዴት እንደሚሰራ፣ 
ትዝታን እንዴት እንደሚያስቀምጥና ስህተት 
ለምን እንደሚገጥመው መጠየቅ የጀመረው 
ቀድሞ ቢሆንም፣ የታወቀው ግን በእጅጉ 
ጥቂቱ ነው። ለመሆኑ፣ ትዝታ ከአእምሮና 
ከማህበረሰብ አንጻር ምንድን ነው? 
ትውስታ የአእምሮ መረጃን ላልተወሰነ ጊዜ 
የማስቀመጥና የማስታውስ አቅም፣ እሱንም  
ነገአችንን ለመወሰን መጠቀም መቻል ነው። 
የአጭር ጊዜ እና የረጅም ጊዜ ተብሎ ሊከፈልም 
ይችላል። የአጭር ጊዜ ትውስታ ቅጽበታዊ፣ 
ትንሽ መንስኤ የከወነው፣ በሌሎች ነገሮች 
በቀላሉ የሚስተጓጎል እና በአጭር ጊዜ የሚረሳ 
ነው። ረጅም ሜሞሪ በተቃራኒው፣ በብዙ ጊዜ 
ድግግሞሽ መንስኤ የመጣ፣ በሌሎች ጣልቃ 
ገብነት በቀላሉ የማይስተጓጎልና ብዙ ጊዜ ጊዜ 
የሚቆይ ነው። ረጅም ትውስታ በአንጎል ላይ 
ትልቅ ለውጥ ያመጣል። በተለያዩ ሞጁሎች 
ተደጋግሞ መያዙ ደግሞ በአደጋ ወይም 
ሌላ ምክንያት መረጃ እንዳይጠፋ ያግዛል። 
እናም ይህ የአጭርና ረጅም የትውስታ 
ስርአት ክፍፍል አእምሯችን ለማይረባው 
መረጃን መረጃን መርጦ መጠቀም እንዲችል 
ያደርገዋል።  

ትውስታ በነርቭ ሴሎች ሲናፕስ ግንኙነት እና 
ከነሱ በሚመነጩ ኬሚካሎች (neurotrans-
mitters) እንዲሁም በተለያዩ ፕሮቲኖች 
በሚወሰን ግንኙነት የሚፈጠር ነው። የነርቭ 
ሴሎች በሲናፕስ ግንኙነት አማካኝነትና 
ከነሱ በሚመነጩ  ኬሚካሎች አማካኝነት 
እርስ በርሳቸው ያወጋሉ፤ ይህም ትውስታን 
ይፈጥራል። ሜሞሪ የሚቀመጠው በአንድ 
ብቻ ሳይሆን በተለያየ የአእምሮ ክፍሎች 
ውስጥ ነው። ይህም ማለት ሜሞሪ በአንድ 
ቦታ ባለ ኔትወርክ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን 
ከተለያየ ቦታ ላይ በሚፈጠሩ የነርቭ ሴሎች 
የሚደረግ የህብረት ግንኙነት ውጤት ነው 
ማለት ነው። 

አንድን ህብረተሰብ ለመለወጥ፣ በመጀመሪያ 
እራስን መለወጥንና ሌሎች ሰዎች/ቡድኖች 
ነገሮችን የሚመለከቱበትን ታሪካዊ፣ 
ማህበራዊ፣ ስነ-ልቦናዊና ነባራዊ ሁኔታን 
ማጤን ይጠይቃል። ይህ ደግሞ መግባባትንና 
መተማመንን፣ ብሎም ለችግሮቻችን መፍትሔ 
በማምጣት ለጋራ ተጠቃሚነት ያበቃናል። 
እናም እውቀትን መሰረት ላደረገ ውይይት፣ 
ለጋራ ርዕዮትና እሴቶች ግንባታ እንትጋ፤ 
የለውጥ መሰረቶች ናቸውና!!! እስኪ ይህ 
የባህል አብዮት ምን መምሰል እንዳለበት፣ 
እንዴት እውን ሊሆን እንደሚችል፣ ማን 
መሪነቱንና ሐላፊነቱን መውሰድ እንዳለበት 
እንወያይበት።



ፍትሕ መጽሔት ቅፅ 02 ቁጥር 70 የካቲት  2012 ዓ.ም28

ሰሜናዊት ጀግኒት
ዶ/ር ኤልያስ ገብሩ አዕምሮ

ስ
ኬት አይቀርም። ከጣሩ፣ ካመኑ፣ ተስፋ 
ካልቆረጡ በዓለም ላይ የማይሳካ 
ነገር የለም። በተቸረው ልዩ ኃይል 
ተቀስቅሶ የሰው ልጅ ወደፊት ከተጓዘ 
አንዳችም የሚሳነው ነገር እንደሌለ 

ታሪክ ይመሰክራል። ስኬታማ ሰዎች ለመውጣት ቀርቶ 
ለማሰብ ከሚያዳግቱ ረጃጅም የኑሮ ዳገቶች አልፈው 
ካለሙት ግብ ደርሰዋል። ከአካል ገፅታቸው ልቀው 
ለእምነትና ሩቅ ህልማቸው አድረው፣ በትዕግስት 
የልፋታቸውን ፍሬ አይተዋል። ረጃጅሞቹ ፈተናዎች 
ተፈጥሯዊ አልያም ሰው ሰራሽ ሊሆኑ ይችላሉ። ሰው 
ሰራሾቹ ዳገቶች መካከል ድህነት፣ ጦርነት፣ አምባገነናዊ 
አገዛዝና ኋላቀር አስተሳሰብን መጥቀስ እንችላለን። እንደ 
ማንዴላና ጋንዲ አይነት ታላላቅ ስኬታማ ሰዎች እነዚህን 
ፈተናዎች በድህነት ውስጥ እየተራቡ፣ እየታረዙ፣ አፈር 
ላይ እየተኙ አልፈው በጦርነት ወላፈን እየተገረፉ፣ 
በእስር ቤቶች ውስጥ እየታጎሩ ቢቀጡም እነሱ ግን 
የትዕግስት በትራቸውን ተመርኩዘው፣ በፍቅርና ይቅር 
ባይነት ተዋግተው አሸንፈዋል።         

በሰው ሰራሽ ፈተናዎች ከሚፈተኑት በተቃራኒው 
ደግሞ ተፈጥሮ በራሷ ለየት አድርጋ የምትፈትናቸው 
ሰዎች አሉ። ያለምርጫቸው የተለያዩ የዘር በሽታዎችን 
ወርሰው፣ ከአማካዩ የሰው አካላዊ መጠን እጅግ ገዝፈው 
ወይም አንሰው፣  ከሰውነት አካላቸው የተወሰኑትን 
አጥተው ወደ ምድር የሚመጡ ሰዎች በርካታ 
ናቸው። ለእነዚህ ሰዎች እንደ ማንኛውም ሰው ኑሮን 
መግፋት በራሱ እጅግ በጣም ከባድ ፈተና ነው። አካል 
ጉዳተኝነትን እንደምሳሌ ብንወስድ የማየት ችሎታውን 
የተነፈገ አንድ ሰው ልበ ብሩኸ እስካልሆነ ድረስ ተፈጥሮ 
የጋረጠችበትን የህይወት ጨለማ ለማሸነፍ ያታክተዋል። 
የመስማት ችሎታውን በተፈጥሮ የተነፈገ ሰው ደግሞ፣ 
የዓለምን ጥልቅ ምት ማዳመጥ የሚችል ክፍት ህሊና 
ከሌለው ኑሮ ምን ያህል ፀጥ ያለች እንደምትሆንበት 
መገመት አይከብድም። መስማት ለማይችለውም ሆነ 
ማየት ለተሳነው አካል ጉዳተኛ ህይወት ብርታትን 
የምትጠይቅ የቀን ተቀን ፈተና ነች።       

እስኪ አሁን ደግሞ እራሳችሁን ማየትም፣ መስማትም 
በማትችል ወጣት ሴት ውስጥ አድርጋችሁ ሳሉት። 
እንኳንስ የእሷን ቦታ ይዞ መኖር ይቅርና ማሰብ በራሱ 
ሞት መስሎ ታይቷችሁ ይሆናል። ሁለቱን ዋና ዋና 
የስሜት ህዋሳት ዓይንና ጆሮን አጥቶ መኖር ከበድንነት 
የማይለይ መስሎ ሊታያችሁም ይችላል። በጭለማና 
ፀጥታ የተዋጠ መቃብር ውስጥ የተቀበረ በድንነት። 
እንደዚህ ሆኖ ከተሰማችሁ ለእናንተ የህይወት 
መገለጫ የስሜት ህዋሳት ብቻ ናቸው ማለት ነው። 
የዛሬዋ ተዘካሪያችን ወጣት ሀበን ግርማ፣ ይህንን 
መሰል ግምቶችን ሙሉ በሙሉ የሻረች ጀግኒት ነች። 
ህይወት ማለት ከስሜት ህዋሳት ያለፈች ረቂቅ ሚስጥር 
እንደሆነች በተግባር አስመስክራለች። በዓይኗ ብርሃን 
ባትመለከት በብሩኽ ልቧ እያስተዋለች፣ ወደ ጆሮ 
ታምቡሯ ድምፆች ባይደርሱም በክፍት ህሊናዋ የዓለምን 
ሪትም እያዳመጠች ስኬታማ የሆነች በደም ኢትዮ-
ኤርትራዊት በዜግነት አሜሪካዊት  ሴት ናት። ከስሜት 
ህዋሳት ያለፈች ሰሜናዊት ጀግኒት!                                            

1975 ዓ.ም እ.አ.አ የበጋ ወራት ውስጥ የሰሜኗ ኮከብ 
ወ/ሮ ሳባ ገብረየሱስ የኤርትራ ኑሮ በቃኝ ብላ ከቀዬዋ 
ተሰደደች። የደርግን አገዛዝ በመገርሰስና ነፃነትን 
በማወጅ ፍላጎት ተፀንሶ ሊያባራ ያልቻለው ጦርነት 
ሰላም ቢነሳትም የሳባ ዋነኛ ብሶት ግን ይህ አልነበረም። 
ይበልጥ ያሳሰባት የታቀፈችው ጨቅላ የወደፊት ህይወት 
ነበር። ገና ነፍስ ያላወቀው ልጇ ሙሴ ገብሬ እይታው 
እንደተጋረደና መስማት እንደማይችል ያወቁ የመንደሯ 
ሰዎች እንደተረገመች ማንሾካሾክ ከጀመሩ ወራት 
አልፈዋል። የሐሜቶቻቸው ማካበቢያ፣ የቡና ላይ 
ወሬ አፍ ማሟሻቸው አድርገዋታል። ከሽሙጣቸውና 
ግልምጫቸው ለመሸሽ ብቸኛ አማራጯ ስደት ሆነ። 
የእርግማን ውጤት ነው የተባለውን ልጇን ይዛ 
ከኤርትራ ወጣች። ወደ ሱዳን አቅጣጫም ጉዞ ጀመረች። 
በየቦታው ከሚያጋጥሟት የባሩድ አረሮች እያመለጠች 
በቀን ትጓዛለች። ሌሊቱን በጅቦች ጩኽት ታጅባ ከዛፍ 
ጥላ ስር ጋደም ትላለች። የሞትን አፍንጫ እያሸተተች 
መንገዷን ቀጠለች። 

2006 ዓ.ም እ.አ.አ ታህሳስ ወር፣ ‹ዋይት ሀውስ› 
ብለው ቀደምት የገዢ መደብ አሜሪካውያን በሰየሙት 
ቤተ-መንግስት ውስጥ ሁለት ብርቅዬ ጥቋቁር ሰዎች 
እየተወያዩ ነበር። አንደኛው ሰው የመጀመሪያው ጥቁር 
የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ሲሆን ሁለተኛዋ 
ሰው ደግሞ የለውጥ ቻምፒዮን ተብላ የተሸለመችው 
ሀቤን ግርማ ነበረች። ሀበን ወደ ቤተ-መንግስቱ በክብር 
እንግድነት የተጠራችው የሀያ አምስተኛውን ዓመት 
የአሜሪካን የአካል ጉዳተኞች ንቅናቄን (Americans 
with Disabilities Act)ምስረታ አስመልክቶ ነበር። 
ማየቱና መስማቱ ባይሆንላትም እድሜ ለዘመን ወለድ 
ቴክኖሎጂዎች ከኦባማ ጋር በደንብ እየተግባባች ነው። 
እሱ በዲጂታል ማሽኑ የሚፅፍላትን መልዕክት ማሽኑ ወደ 
ብሬል ፅሁፍ ቀይሮ ያቀርብላታል። ጥቁሩን ፕሬዝዳንት 
እንዲህ አለችው - “አየኽ አይደል ቴክኖሎጂ ምን ያህል 
የአካል ጉዳተኞችን ክፍተት ሞልቶ የሚያሻግር ድልድይ 
እንደሆነ?” ባራክ ሁሴን ኦባማ በግርምትና በአድናቆት 
እያያት በሀሳቧ እንደሚስማማ ገለፀላት። ዳሩ፣ በሀበን 
ፅናትና ችሎታ የማይገረምና የማይደነቀ ማንም የለም። 

ተወዳሻችን ሀበን ግርማ የሀርቫርድ ዩኒቨርሲቲ 
የመጀመሪያዋ ማየትም መስማትም የማትችል የህግ 
ምሩቅ ተማሪ ነች። በትምህርቱ ረገድ ይህንን ውጤት 
ከማስመዝገቧም በላይ ለሷ አይነት አካል ጉዳተኞች 
ቀርቶ ለሌላውም ሰው አዳጋች የሚባሉ ነገሮችን 
አድርጋለች። ተራራዎችን እየተንጠላጠሉ መውጣትና 
ጀልባዎችን መቅዘፍ የመሰሉ አደገኛ ድርጊቶችን ሳይቀር 
ተግብራለች።  

ከዋይት ሀውስ ጉብኝቷ ጥቂት ቀናት በኋላ ታላቁ የጎግል 
ካምፓኒ ባቀረበላት ጥሪ መሰረት ሄዳ ንግግር አቅርባ 
ነበር። በፕሮግራሙ ላይ ሀበን እዚህ ደረጃ ላይ እንዴት 
እንደ ደረሰች ስትጠየቅ ሶስት ባለውለታዎች እንዳሏት 
ገለፀች። የአሜሪካ የአካል ጉዳተኞች ንቅናቄን፣ ቻኮሌት 
ኬክንና ባለ ውለታዋ እናቷን።

 ወ/ሮ ሳባ ገብረየሱስ የሞት ሽረት ትግላቸውን አልፈው 
በአንድ ካቶሊካዊ የእርዳታ ድርጅት ድጋፍ አሜሪካ 

ይገባሉ። ከልጃቸው ከሙሴ ጋር ትንሽ ጊዜ ከኖሩ 
በኋላ ከአቶ ግርማ ጋር ይተዋወቃሉ። ኮከባቸው 
ገጠመ። ኢትዮጵያና ኤርትራ በመነጣጠል ጫፍ ላይ 
በነበሩበት ወቅት ኢትዮጵያዊው ግርማና ኤርትራዊቷ 
ሳባ በፍቅር አንድ ሆኑ። ፅንስ ተቋጠረ። የመዋደዳቸው 
ፍሬ ጎምርቶ ሲፈካ ቆንጅዬ ሴት ልጅ ሆነች፤ ስሟንም 
ሀበን አሏት። 1980 ዓ.ም መሆኑ ነው። ይህቺ ትንሽ 
መልዓክም ለቤቱ አዲስ ደስታ ሆነች። ከጊዜ በኋላ ግን 
ሀበን የታላቅ ወንድሟ ሙሴ እጣ ፈንታ እንደደረሳት 
አወቁ። ‹እርግማን ይሆን እንዴ?› ብለው በአንድ በኩል 
እድላቸውን ቢጠራጠሩም በሌላ በኩል የአካል ጉዳተኛ 
መብት በደንብ የሚጠበቅባት የአማራጮች ምድር 
አሜሪካ ውስጥ መሆናቸው ተስፋቸው እንዳይጠፋ 
አፅናናቸው። ሀበን በቁመትና በጭንቅላት እያደገች 
ስትመጣ የቤተሰቡ በረከት እንጂ እርግማን አለመሆኗን 
ማስመስከር ጀመረች። ህገ መንግስቱ ለእሷና መሰሎቿ 
ያጎናፀፈውን መብት ተጠቅማ በኦክላንድ ትምህርቷን 
ጀመረች። በየቀኑ ለአንድ ሰዓት የብሬል ስልጠናዋን 
እየወሰደች በቀለሙ ት/ት ዘለቀች። 

ታዲያ 15 ዓመት ሲሞላት የእናት ምድሯ የአፍሪካ 
አየር ጠራት። ቤተሰቦቿ ባይስማሙበትም ከአንድ 
የበጎ አድራጎት ቡድን ጋር ወደ ማሊ ለመሄድ ወሰነች። 
ማሊ ሄዳ ለ800 ህፃናት የሚያገለገል ት/ቤት በመስራቱ 
ሂደት ላይ ተሳተፈች። ለመማሪያ ክፍሎቹ መስሪያ 
የሚሆነውን አፈርና አሸዋ በጣቶቿ ስትዝቅ የተሰማት 
ደስታ እጅግ ግሩም እንደነበር በተለያዩ አጋጣሚዎች 
ላይ ተናግራለች። ሀበን ወደ ሀገሯ አሜሪካ ተመልሳ 
ት/ቷን በመቀጠል ለተሻለ ት/ት ወደ ፖርትላንድ ሌዊስ 
ክላርክ ኮሌጅ ገባች። በዚህ ኮሌጅ በነበራት ቆይታ 
አንድ ገጠመኝ ነበራት። የመመገቢያ ሰዓት ሲደርስ 
ወደ ምግብ አዳራሹ መሄድ የቀን ተቀን ተግባሯ ነበር። 
ታዲያ መመገቢያ ካፌው በሚያዘጋጀው ሜኑ ላይ ያሉት 
የምግብ ዝርዝሮች በብሬል መልክ አልተዘጋጁም ነበር። 
ስለዚህ፣ ርሀቧን ለማስታገስ ወደ ካፌው ባቀናች ቁጥር 
የቀረበላትን ነገር ያለ ምርጫ መብላት ግዴታዋ ነበር። 
የምትወደውን ቸኮሌት ኬክ ማግኘት አልሆነላትም። 
ብዙ ጊዜ ለካፌው አስተዳደሮች ሜኑዉን በብሬል 
እንዲዘጋጅላት ብታመለክትም ተጨባጭ ውጤት 
ታጣለች። ገንዘብ ከፍላ የምትመገበውን ምግብ መምረጥ 
አለመቻሏ ስላንገበገባት በህግ መብቷን ጠየቀች። 
እንደማንኛውም ሰውም መብቷን አስከበረች።

 ይህቺ ጥቁር እንቁ በአሁኑ ወቅት በቤርኒሌይ 
ካሊፎርኒያ የአካል ጉዳተኞች መብት ዋና ነገረ ፈጅ ሆና 
ትሰራለች። በ2016 የፎርብስ ምርጥ ተጽእኖ ፈጣሪ 
ወጣቶች መካከል ተካታለች። እሷና ታላቅ ወንድሟ 
ሙሴ በተለያዩ አካባቢዎች እየተዘዋወሩ የማነቃቂያ 
ንግግሮችን ያደርጋሉ። በ2007 ታህሳስ ወር ላይም ወደ 
ኢትዮጵያ መጥታ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አዲሃኪ ካምፓስ 
ለሚገኙ ተማሪዎች ተሞክሮዋን አካፍላለች። እድሜ 
ይስጣት እንጂ ገና ለብዙዎች የጽናት ተምሳሌት ሆና 
ትጠቀሳለች። የሁሉም ይቻላል እውነተኛ ተምሳሌት፤ 
በደም ኢትዮ-ኤርትራዊት፣ በዜግነት አሜሪካዊት። 
ከስሜት ህዋሳት ያለፈች ሰሜናዊት ጀግኒት! 



በዚህ ዓምድ ክልሎች እና ሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች በቋሚነት 
ይዘገቡበታል

(ክልሎችን በተመለከተ መረጃ ያላችሁ ዜጎች ለዝግጅት ክፍሉ በኢ-ሜል 
አድራሻችን ብታደርሱን መረጃውን አጣርተን ወደ አንባቢ እናደርሳለን)

ከገጽ 29 እስከ 40

መልክዓ

ኢትዮጵያ
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ኦሮሚያ

የተፎካካሪ ፓርቲዎች ‹‹መንቀሳቀስ 
አልቻልንም›› አቤቱታ

ኦሮሚያ ክልል ከሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ 
ድርጅቶች መካከል አንዱ የሆነው የኦሮሞ ፌዴራሊስት 
ኮንግረስ ፓርቲ ከደጋፊዎቹ እና ከአባላቱ ጋር 
የሚያደርጋቸውን ስብሰባዎች በተደጋጋሚ እየተከለከለ 
መሆኑን ገልጿል። ይሄ የመንግስት አካሄድ ደግሞ 
በቀጣይ የሚደረገውን ሀገራዊ ምርጫም በጥርጣሬ 
እንዲያየው ሊያደርገው እንደሚችል በፓርቲው ምክትል 
ሊቀ መንበር አቶ በቀለ ገርባ በኩል አስታውቋል። 

እንደ አቶ በቀለ አገላለጽ በአዳማ ከተማ ብቻ 
ለሦስተኛ ጊዜ ሰኞ የካቲት 23 2012 ዓ.ም ከአባላት 
እና ደጋፊዎቻቸው ጋር ሊያደርጉት የነበረው ውይይት 
ሳይሳካ ቀርቷል ብለዋል። በከተማዋ የሚገነባውን 
አዲስ ስታዲየምን ጨምሮ የመንግሥት የመሰብሰቢያ 
አዳራሾችን ፓርቲው እንዳይጠቀምበት በመከልከሉ 
አባላት እና ደጋፊዎቻቸው ወደ መጡበት ለመመለስ 
መገደዳቸውንም ምክትል ሊቀ መንበሩ ጨምረው 
ገልጸዋል።

ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ 107 የፖለቲካ ፓርቲዎች 
የመሰብሰቢያ አዳራሾችን ጨምሮ የመንግሥት እና 
የሕዝብ ሃብትን በፍትሃዊነት ለመጠቀም የተደረሰውን 
ስምምነት የሚጣረሱ ተግባራት በመንግሥት ወገን 
እየተፈጸመ ነው ሲሉ ወቀሳ አቅርበዋል። የመንግሥት 
ኃይሎች የመንግሥት የመሰብሰቢያ አዳራሾችን 
ከመከልከል ባሻገር የግለሰብ የመሰብሰቢያ አዳራሾችንም 
እንዳያከራዩ ጭምር አንዳስፈራሯቸውም አቶ በቀለ 
አስታውቀዋል። 

በአዳማ ከተማ ከተደረገው ክልከላ ባሻገር አስቀድሞ 
በኦሮሚያ ክልል ሌሎች አካባቢዎችም ጠንከር 
ያለ ክልከላ ገጥሞናል ሲሉ አቶ በቀለ ተናግረዋል። 
እንቅስቃሴያቸውን ለመገደብ መንግሥት የሚያደርገው 
ተጽዕኖ በዚህ መልኩ የሚቀጥል ከሆነ በቀጣዩ ምርጫ 
ተስፋ ማድረግ እንደሚቸግራቸው ስጋታቸውን 
ገልጸዋል።

በአዳማ ከተማ ኦፌኮ የመሰብሰብ መብቴ 
አልተከበረልኝም ለሚለው አቤቱታ ምላሽ የሰጡት 
የከተማዋ ከንቲባ ከፍተኛ አማካሪ አቶ ናስር ሁሴን 
ናቸው። እንደ አማካሪው ገለጻ «የኦፌኮንም ሆነ 
የየትኛውንም የፖለቲካ ፓርቲ እንቅስቃሴ ለመገደብም 

ሆነ ለመከልከል መንግሥት መብቱ የለውም፤ የከተማ 
አስተዳደሩም ክልከላ አላደረገም» ብለዋል።  ስለ ችግሩ 
መነሻም ሲያብራሩ ሁኔታው የተፈጠረው ኦፌኮ አዳራሽ 
ለመከራየት ከግለሰቦች ጋር የፈጠረው አለመግባባት 
እንጂ የመንግስት ክልከላ እንዳልሆነ በመግለጽ 
ቅሬታውን አስተባብለዋል። 

የሰኞ የካቲት 23 2012 ዓ.ም ከፓርቲው ስብሰባ 
መስተጓጎል በፊት ሁለት ጊዜ ተፈጠረ የተባለውን 
ክልከላም አቶ ናስር  እንደማይቀበሉት ይናገራሉ። 
የከተማዋን ስታዲየም ጨምሮ ኦፌኮ ከአባላትና 
ደጋፊዎቼ ጋር መገናኘት አልቻልኩም ማለቱንም 
የሚቃወሙት አማካሪው አዳራሾችን አስቀድመው 
በማሳወቅ መጠቀም ካለመቻል የሚፈጠሩ ክፍተቶች 
ለስሞታው መነሻ እንደሆነ ጠቅሰዋል። በቀጣይም 
የትኛውም ፓርቲ አስቀድሞ በማሳወቅ ሁሉንም 
የመሰብሰቢያ ስፍራዎች ሊገለገልባቸው እንደሚችል 
አስረድተዋል።

በተደጋጋሚ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ከአባላት 
እና ደጋፊዎቼ ጋር መነጋገር አልቻልኩም በማለት 
ቅሬታውን እያቀረበ የሚገኘው ኦፌኮ ጉዳዩ በዚሁ 
ከቀጠለ ቀጣዩ ምርጫም እንደሚያሳስበው ተናግሯል። 
ሆኖም፣ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ከዚህ ቀደም 
በሰጡት አስተያየት ኦፌኮ እያደረገ ያለው እንቅስቀሴ 
የምርጫ ቅስቀሳ መሆኑን በመጥቀስ ለክልከላው መነሻ 
መሆኑን ጠቅሰው ነበር። በአንጻሩ ኦፌኮ እያደረኩት 
ያለሁት ትውውቅ እንጂ ቅስቀሳ አይደለም በማለት 
በተደጋጋሚ መግለጹ ይታወሳል። 

በተያያዘ ዜና፣ አመራሮቼ ያለበቂ ምክንያት እየታሰሩብኝ 
ነው በማለት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ቅሬታ 
አቅርቧል። ከሀገር ውጪ በትጥቅ የታገዘ እንቅስቃሴ 
ሲያደርግ የቆየው እና ከሁለት ዓመት በፊት ወደ 
ኢትዮጵያ ገብቶ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው  ኦነግ 
የአባላቶቹ መታሰር እንዳሳሰበው እና ያለበቂ ምክንያት 
እንደታሰሩበት ለመገናኛ ብዙሃን አስታውቋል።  

ከፍተኛ አመራሮቹን ጨምሮ ዘጠኝ አባላቶቹ 
እንደታሰሩበት ኦነግ ቢያስታውቅም በአንጻሩ 
የኦሮሚያ ክልል ባስሥልጣናት ስለጉዳዩ እንደማያውቁ 
ተናግረዋል።

የኦነግ ቃል አቀባይ ቶሌራ አደባ እንዳሉት ‹‹መኖሪያ 
ቤታቸው (የአመራሮቹ) በሌሊት ነው የተከፈተው፤ 
ከፍተው ካሰሩ በኋላ ንጋት ላይ በመግባት እዚያ ውስጥ 
የሚኖሩትን በማስወጣት ረጅም ሰዓት የወሰደ ፍተሻ 

በማድረግ ዘጠኙን ሰዎች ወደ እስር ቤት ወስደዋል›› 
ብለዋል። እንደ አቶ ቶሌራ ገለፃ ለእስር ከተዳረጉት 
የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሎች መካከል አቶ 
ሚካኤል ቦረንና አቶ አብዲ ረገሳ እንዲሁም የማዕከላዊ 
ጽ/ቤት አባል አቶ ኬኔሳ አያና ይገኙበታል ብለዋል። 
በተጨማሪም፣ ሌሎች አባላት እና አማካሪዎች በቁጥጥር 
ስር መዋላቸውን አስታውቀዋል።

የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አራርሳ 
መርዳሳ እና የክልሉ ኮሚዩኒኬሽን ክፍል ሃላፊ አቶ 
ጌታቸው ባልቻ በበኩላቸው ስለ ጉዳዩ የሚያውቁት 
ነገር እንደሌለ ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስት 
ባለሰስልጣናትም እንዲሁ ስለጉዳዩ መረጃው የለንም 
ሲሉ ተናግረዋል።

ዘጠኝ ከፍተኛ አመራሮቼ ታስረውብኛል ብሎ ለመገናኛ 
ብዙሃን ያስታወቀው ኦነግ በነገታው ማክሰኞ የካቲት 
24 2012 ዓ.ም ስምንቱ መፈታታቸውን የግንባሩ ቃል 
አቀባይ አቶ ቶሌራ ተናግረዋል። እንደ ቃል አቀባዩ 
ገለጻ «የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት 
አቶ አብዲ ረጋሳ በማስቀረት ሌሎች ስምንት ሀላፊዎች 
ተለቀዋል” ብለዋል።

የታሰሩበት ምክንያት ግን እስካሁን እንዳልተገለጸ 
የተናገሩት አቶ ቶሌራ በተመሳሳይ አመራሮቹ ከቀናት 
በፊት በቁጥጥር ስር ሲውሉም ሆነ ሲለቀቁ ምንም 
አይነት ምክንያት እንዳልተሰጣቸው ገልጸዋል። 
«ያለው የፖለቲካ ሁኔታ እጅግ አስቸጋሪ እና እየጠበበ 
መምጣቱን ነው የምንመለከተው” ብለዋል። 

ኦነግ ትጥቅ ፈትቶ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ በኃላ በሰላማዊ 
መንገድ እየተንቀሳቀስኩኝ ነው ቢልም መንግስት 
በአንጻሩ በኦሮሚያ ክልል የሚፈጠሩ የሰዎች መሞት 
እና አለመረጋጋትን እያከናወነ የሚገኘው ኦነግ ነው 
በማለት ሲከስስ ይስተዋላል። እንደምክንያት የሚነሳው 
ደግሞ፣ የድርጅቱ አካል የሆነው (የነበረው) ኦነግ 
ሸኔ ለሚያደርሳቸው ጥቃቶች በግልጽ አለማውገዙን 
በማንሳት ይናገራል።

የተለያዩ ፖለቲካዊ አለመረጋጋቶች እና ሰዎች መሞት 
የሚስተዋልበት የኦሮሚያ ክልል ለነዋሪዎቹ የተመቸ 
ባለመሆኑ በርካታ የክልሉ ተወላጆች አካባቢያቸውን 
ለቅቀው እየተሰደዱ ይገኛሉ። ምንም እንኳን የፌዴራል 
መንግስት እና የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ጉዳዩን 
ለመቆጣጠር እና ለማረጋጋት እየሰራን ነው ቢሉም 
አሁንም በተለይ በወለጋ አለመረጋጋት እንዳለ 
የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ።  
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አማራ

የዳኞች ስሞታ እና 
ሥርዓት አልበኝነት

ዐማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች 
በዳኞች ላይ ይፈፀማል የተባለ ጥቃት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
እየተባባሰ መምጣቱ ተጠቁሟል፡፡ ጥቃቱ በፍትሕ 
መዋቅር ውስጥ ሕግን እንዲተረጉሙ በተመደቡ ዳኞች 
ላይ መሆኑ ተጠቅሷል፡፡ ይህንን ድርጊት ይፈጽማሉ 
በተባሉ ግለሰቦች ላይም አስፈላጊውን ሕጋዊ እርምጃ 
ለመውሰድ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን ክልላዊ 
መንግሥቱ አስታውቋል።

በቅርቡ የወረዳ ፍርድ ቤት የፍትሐ-ብሄር ዳኛ 
የሆኑት አቶ ኤፍሬም ኪዳኔ እና ባልደረቦቻቸው ላይ 
የተፈፀመው ጥቃት እንደ ማሳያ ቀርቧል። አቶ ኤፍሬም 
ከሁለት የሥራ ባልደረቦቻቸው ጋር (ከሥራ በኋላ) 
ቤተክርስቲያን ጸሎት አድርገው ባረፉበት ወቅት፣ 
ባልጠበቁት ሁኔታ ጥቃት እንደ ደረሰባቸው ለ‹ቢቢሲ› 
የአማርኛ ዜና ክፍል ገልፀዋል፡፡

በዱላ እና በተለያዩ ድምፅ አልባ መሳሪያ ጥቃት 
እንዳደረሱባቸው ጠቅሰዋል፡፡ ጉዳቱ ከጥርስ መርገፍ 
እስከ አፍንጫ መሰበር የደረሰ ነው ተብሏል፡፡ ዳኞቹ 
የጥቃት አድራሾችን ምክንያት እንደማያውቁ እና 
ባሉበት ድንገተኛ የሆነ ጥቃት እንደደረሰባቸው እንጂ፣ 
ከጥቃቱ በስተጀርባ ስላለው ሁኔታ ከመገመት ባለፈ 
መረጃ እንደሌላቸው ገልጸዋል።

ይሁንና ዳኞቹ የደረሰባቸው ጥቃት ከሥራ ጋር ተያያዥ 
እንደሚኖረው ይጠራጠራሉ፡፡ ከሥራ ውጭ ግላዊ 
ጸብ እንደሌላቸው ቢገልፁም በሥራ ሳቢያ ሊሆን 
እንደሚችል ይናገራሉ፡፡ በጉዳዩ ላይ መግለጫ የሰጠው 
የክልላዊ መንግሥቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው፡፡ ፍርድ 
ቤቱ ‹‹አስነዋሪ፣ አሳዛኝ እና አንገት የሚያስደፋ ድርጊት 
ነው” ሲል አውግዞታል፡፡ 

የችግሩ መንስኤን በተመለከተ የተለያዩ አስተያየቶች 
እየተሰጡ ነው፡፡ መንግሥት “ዳኞች ውስብስብ 
መዝገቦችን በአግባቡ ለመወሰን ቀን ከሌት 
ከመሥራታቸውም ሌላ ሕገወጦች ጥቃት እያደረሱባቸው 
ነው። ጥቃቱም የመጀመሪያ ካለመሆኑም በላይ ዳኞችን 
ተስፋ ለማስቆረጥ ያለመ ነው›› ይላል። በተቃራኒው፣ 

አንዳንዶች በበኩላቸው ‹‹ዳኞች የፍርድ መዛባት 
አሊያም የፍትሕ ተባባሪ ካለመሆናቸው ጋር የተያያዘ 
ነው›› ሲሉ የመንግሥትን ገለጻ ያጣጥላሉ፡፡

በጥቃት አድራሾቹም ሆነ ጥቃት ተፈፀመብን በሚሉ 
ዳኞች መካከል የተፈጠረው አለመግባባት በሕግ 
የበላይነት ያለመዳኘት ችግር በሌላ ጎን ተነስቷል፡፡ 
በፍርድ አሰጣጡ (ፍትሕ) ተዛብቶብኛል የሚል ግለሰብ 
በዳኛ ላይ ጥቃት ማድረሱ እንደማይቀርም ተነግሯል፡
፡ በመሆኑም፣ በየደረጃው ያሉ ዳኞች በሰው ሕይወት 
እና ንብረት ውሳኔ መስጠታቸውን ከግምት ውስጥ 
በማስገባት፣ መንግሥት ለዳኞችም ሆነ ለሕዝቡ ደኅንነት 
ሲል የሕግ የበላይነትን እንዲያስከብር ተጠይቋል። ጉዳት 
አድራሾቹም ተገቢውን ቅጣት ማግኘት እንዳለለባቸው 
ተያይዞ ቀርቧል። 

የፍትሕ ሥርዓቱንም ሆነ የሕግ የበላይነት ጥያቄ ውስጥ 
እየወደቀ በመሆኑ፣ በየደረጃው ያሉ አመራሮች እና 
የጸጥታ አካላት ልዩ ትኩረት ሊሰጡት ይገባል። በጉዳዩ 
ላይ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ጠቅላይ ፍርድ 
ቤት ከቀናት በፊት መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል። 
የክልሉ ዳኞች ኃላፊነታቸውን ለመወጣት እና የሕግ 
የበላይነትን ለማረጋገጥ የክልሉ የፀጥታ ሁኔታ ሥጋት ላይ 
ወድቆ በነበረበት ጊዜ ሳይቀር ያለማንም ተጽዕኖ በሕግ 
ብቻ ውሳኔ በመስጠት የዳኝነት አገልግሎቱ ላቅ እንዲል 
እየሠሩ መሆኑን በመግለጫው ላይ ተመላክቷል።

በማዕከላዊ ጎንደር፣ በሰሜን ጎንደር፣ በደቡብ ጎንደር፣ 
በአዊ ብሔረሰብ፣ በሰሜን ወሎ እና ደቡብ ወሎ ዞን 
ውስጥ በሚገኙ ዳኞች ላይ ጥቃት እና ተፅዕኖ ሲደርስ 
እንደነበር ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ አስታውቋል። ጥቃቱ 
በተመቱት ዳኛ ላይ ብቻ ሳይሆን፣ በፍትሕ ሥርዓቱ 
እና በሕዝቡ ላይ እንደ ደረሰ ታስቦ መንግሥት እና 
ኅብረተሰብ ጥበቃ እንዲያደርግ ፍርድ ቤቱ ጠይቋል፡፡ 
‹‹አለዚያ በዚህ መልኩ ከተሄደ [የፍትሕ] ሥርዓቱ ችግር 
ውስጥ ይወድቃል›› ሲል አሳስቧል፡፡ 

ከላይ የተጠቀሱ ችግሮችን የሚያጣራ ምርመራ ቡድን 
መቋቁሙ ተነግሯል። የምርመራ ቡድኑ በራሱ መንገድ 
በነጻነት ተንቀሳቅሶ በቅርቡ ወንጀለኞችን ለፍርድ 
ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሕግ 
እና ሥርዓት የማፍረስ ተግባርን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ፣ 
ጥፋተኞች ለሕግ እንዲቀርቡ እና ተገቢውን ቅጣት 
እንዲያገኙ ለማድረግ አስፈላጊውን ሁሉ እንደሚያደርግ 
አስታውቋል።

ለሥርዓት አልበኝነት ሰበቦች  
ሰሞኑን በአዊ ዞን፣ እንጅባራ ከተማ የቦንብ ፍንዳታ 
ተከስቶ የሁለት ሰዎች ሕይወት አልፏል፡፡ ግድያው 
የተፈጸመው ባል የቀድሞ ባለቤቱን ለመግደል 
በወረወረው ቦንብ መኾኑን የዞኑ የመንግስት 
ኮሙዩኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። በደረሰው የቦንብ 
ጥቃት ከሁለት ሰዎች ኅልፈት በተጨማሪ፣ በስፍራው 
የነበሩ 8 ሰዎች ቆስለው በእንጅባራ ሆስፒታል 
ሕክምናቸውን እየተከታተሉ እንደሚገኙ ታውቋል። 
የአካባቢው ሰዎች ጉዳዩ የግለሰቦች ጉዳይ ሆኖ 
ሳለ፣ ቤተ-እምነቶችን ለማቃጠል የታለመ እንደሆነ 
ይጠራጠራሉ፡፡ 

በተመሳሳይ፣ በሳንጃ ከተማ በሚገኝ የጉሙሩክ የፍተሻ 
ኬላ በደረሰ የቦንብ ፍንዳታ እና የአካባቢው ነዋሪዎች 
በተኮሱት ጥይት አራት ሰዎች መገደላቸውን የማዕከላዊ 
ጎንደር ዞን የኮምዩንኬሽን ፅህፈት ቤት አስታውቋል፡
፡ ከዳንሻ ወደ ጎንደር የሚጓዝ የግል ተሽከርካሪ የታሸገ 
የዕቃ መጫኛ ለፍተሻ በጋራዥ ባለሙያ ለመክፈት 
ሲሞከር የጫነው ቦምብ ፈንድቶ አንድ ሰው መግደሉን 
ዞኑ አያይዞ ጠቅሷል። 

የመኪናው አሽከርካሪ በዕቃ መጫኛው «ለምርምር እና 
ጥናት የሚሄድ አፈር» መጫኑን ቢገልፅም፣ በጉሙሩክ 
ባለሙያዎችና በጸጥታ አስከባሪዎች ተከፍቶ እንዲፈተሽ 
ተወስኖ ነበር። ሕይወቱ ያለፈው የጋራዥ ባለሙያ 
በተሽከርካሪው ላይ የተጫነውን ቦንብ በአጋጣሚ 
በመንካቱ ፈንድቶ ሌሎች ሦስት ጸጥታ አስከባሪዎች 
መቁሰላቸው ተገልጿል። በዚሁ ችግር ሳቢያ በዕለቱ 
የአካባቢው ነዋሪዎች በተኮሱት ጥይት ሁለት የጸጥታ 
አስከባሪዎች እና አንድ የጉሙሩክ ፈታሽ ተገድለዋል።

ከሕገ ወጥም ሆነ ከሥርዐት አልበኝነት ዜና ጋር በተያያዘ 
ያለ ሕጋዊ ፍቃድ በጎንደር ከተማ የሕክምና አገልግሎት 
ሲሰጡ ነበር ተብለው የተጠረጠሩ 13 ግለሰቦች 
በቁጥጥር ሥር መዋላቸው ተዘግቧል፡፡ በከተማው 
አንድ የካናዳ ግብረ-ሰናይ ድርጅት 13 ሰራተኞች ጊዜው 
ያለፈበትን መድሃኒት ሲያሰራጩ እንደነበር ተጠርጥረው 
መያዛቸው ተነግሯል፡፡ ተጠርጥረው ከታሰሩት 
መካከል ሁለት ኢትዮጵያዊ ሰራተኞች እንደሚገኙበት 
ተጠቁሟል፡፡ የካናዳው ግብረ-ሰናይ ድርጅት በበኩሉ 
ወደ ኢትዮጵያ ያቀኑት ባለሙያዎች የተማሩ እና ብቃት 
ያላቸው መሆኑን በመግለፅ በካናዳ ሲሰጡት ከነበረው 
የህክምና አገልግሎት የተለየ አልሰጠም ሲል በድህረ-ገፁ 
አስታውቋል፡፡  
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በሙስጠፌ ወንድም ላይ የደረሰው 
ጥቃት እና ተያያዥ ጉዳዮች

ሶማሌ

ደጋሃቡር ጠቅላላ ሆስፒታል ‹ሜዲካል› 
ዳይሬክተር አብዱራህማን ሙሐመድ ዑመር ሰሞኑን 
ጥቃት እንደ ደረሰባቸው ተሰምቷል። ጥቃቱን 
የፈፀሙትም የቀድሞው የክልሉ ምክትል ርዕሰ 
መስተዳደር አቶ አብዲ ኢሌ ያዘጋጃቸዋል ተብለው 
ከሚጠረጠሩት ሰዎች መካከል አንደኛው ሳይሆኑ 
እንዳልቀረ ከስፍራው ለዝግጅት ክፍላችን የደረሰው 
መረጃ ያመላክታል። ሰዎቹ ከዚህ ቀደም የግል ፀብ 
እንደሌላቸው ቢነገርም፣ ነገሩ የፖለቲካ ‹ኬዝ› እንዳለው 
ተጠቁሟል። ጥቃት የደረሰባቸው አብድራህማን 
በጅግጅጋ ሆስፒታል እየታከሙ ቢቆዩም፣ 
የተፈፀመባቸው የስለት ውጊያ ከባድ በመሆኑ ወደ አዲስ 
አበባ መምጣታቸው ተነግሯል። 

አብዱራህማን በሥራቸውም፣ በስብዕናቸው እና 
በሥነምግባራቸው የተመሰገኑ መሆናቸውን በቅርበት 
የሚያውቋቸው ሰዎች ይናገራሉ። የጥቃቱ መንስኤን 
በተመለከተ እስካሁን ግልፅ መረጃ ባይወጣም፣ 
አብዱራህማን የአዲሱ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ 
መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ ሙሐመድ ወንድም 
ከመሆናቸው ጋር የተያያዘ ይሆናል ተብሎ ይገመታል። 
በጥርጣሬ የተጠቀሱት የቀድሞው ፕሬዝዳንት አብዲ 
ኢሌ ሰዎች በአቶ ሙስጠፌም ሆነ በአዲሱ የፖለቲካ 
ሥርዐት ደስተኛ እንዳልሆኑ ተነግሯል። ከዚህም አኳያ 
ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ጥቃቶችን ለማድረስ ወደኋላ 

እንደማይሉ ተጠቁሟል።

ሰሞኑን በአቶ አብዱራህማን ላይ ያደረሱት ጥቃት እንደ 
አንድ ማሳያ ተነስቷል። ጥቃቱን የፈፀመውም ሆነ ከእርሱ 
ጋር ተባባሪ ይሆናሉ ተብለው የተጠረጠሩ አካላት በሕግ 
ተይዘው እየተመረመሩ እንደሆነ ተዘግቧል። ከዚህ 
ቀደም በነበረው የፖለቲካ ሥርዓት ምክንያት፣ የአቶ 
ሙስጠፌ ወንድም ተገድለው እንደነበር የሚታወስ 
ነው። ወደ ሥልጣን በወጡ ሰሞን መግለጫ የሰጡት 
አቶ ሙስጠፌ በኃላፊነታቸው ዘመን የበቀለኝነት ሥራ 
እንደማይፈፅሙ ተናግረው ነበር። በዚህም በብዙዎች 
ዘንድ ያላቸው ተቀባይነት ጨምሯል።

ፕሬዝዳንቱ ክልሉን በበላይነት መምራት ከጀመሩበት 
ጊዜ አንስቶ በዐንፃራዊነት ለውጥ ማስመዝገባቸው 
ለተግባራዊነታቸው ሌላኛው ማሳያ ነው። የተለያዩ 
የሰብዓዊ መብት ጥሰት ሲፈፀምበት የነበረው ሶማሌ 
ክልልን ሙሉ ለሙሉ ማዳን ባይቻሉም፣ ችግሩን 
ለመቀነስና ዘላቂ መፍትሔ ለማፈላለግ ከሚመለከተው 

አካል ጋር እየመከሩ ይገኛሉ። ሰሞኑን በሶማሌ ክልል 
ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ በሺር አህመድ 
ሃሺ የሚመራ ከፍተኛ የሶማሌ ክልል ማረሚያ ቤቶች 
አመራር አካላት፣ ለይፋዊ የሥራ ጎበኝት ሶማሊላንድ 
ማቅናታቸው የተጠቀሰው ዓላማ አንዱ አካል ነው 
ተብሏል። 

የሶማሌ ክልል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን አመራር 
በሀርጌይሳ ማረሚያ ቤት የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን 
ሁኔታ ከመጎብኘታቸው በተጨማሪ፣ ከማረሚያ ቤቶች 
አመራር አካላት ጋር (በማረሚያ ቤቶች) አሰራር እና 
በታራሚዎች አያያዝ ብሎም በዜጎች ሰብአዊ መብቶች 

አጠባበቅ እና በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ የልምድ 
ልውውጥ አድርገዋል።

ከላይ ለተጠቆሙት እቅዶች መሳካት የሕግ የበላይነትን 
ማስከበር እና አጥፊዎችን ለሕግ ማቅረብ ቀዳሚ ሥራ 
መሆኑን በማመን በቅርቡ (አቶ ሙስጠፌ) ከጄል 
ኦጋዴን ፋውንዴሽን ኮሚቴዎች ጋር ምክክር አድርገው 
ነበር። በምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ጽህፈት ቤት 
እንደተደረገ የተነገረው ውይይት ላይ የፋውንዴሽኑ 
ተወካዮች እና የቀድሞ የጄል ኦጋዴን ተበዳዮች 
መሳተፋቸው ታውቋል። በውይይቱ ከለውጡ በፊት 
የነበረው የክልሉ አመራር በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል 
ላይ ያደርስ የነበረው ኢ-ሰብአዊ በደል ተገምግሟል።

ተሳታፊዎቹ መንግስት ከለውጡ በኋላ አጥፊዎችን በሕግ 
ፊት ለማቅረብ የሰራውን ሥራ እውቅና ሰጥተዋል። 
የተሰጠው እውቅና በቂ ሥራ ተሰርቷል ለማለት ሳይሆን፣ 
ለማበረታቻ መሆኑ ተጠቁሞ፣ ወደፊትም አጥፊዎችን 
በሕግ ፊት በማቅረብ ብዙ ሥራ ከለውጥ አመራሩ 
እንደሚጠበቅ ተነግሯል። አቶ ሙስጠፌ በበኩላቸው፣ 
የክልሉ እና የፌደራል መንግስት የሕግ የበላይነትን 
የማስከበር እና አጥፊዎችን ለሕግ የማቅረብ ሥራን 
ያለመለሳለስ እየሰሩ እንደሆነ ተናግረዋል። ይቅርታ 
እና ምህረት የመስጠት ሂደት የህዝብ ፍላጎትን መሰረት 
ባደረገ መልኩ እንደሚተገበርም አያይዘው ገልፀዋል።

ከዚህ በተጨማሪም፣ ክልላዊ መንግስቱ አካባቢው 
ላይ ለዘመናት ከነበረው የፀጥታ ችግር ጋር በተገናኘ፣ 
የመሰረተ ልማት ግንባታዎች  ለማድረግ ተቸግሮ 
እንደኖረ ይታወቃል። በዚህ ረገድ ዐንፃራዊ ለውጥ 
ያመጡት አቶ ሙስጠፌ በመሰረተ ልማት ግንባታ 
በኩልም የተሻለ መነቃቃት ማሳየታቸው ለለውጡ 
ናሙና ነው ተብሏል። በዚያም ላይ አቶ ሙስጠፌ 
በክልሉ እየተሰራ ያለውን የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች 
ሥራ አፈፃፀም በቅርቡ መጎብኘታቸው ይታወሳል። 

በክልሉ የተለያዩ አከባቢዎች እየተሰሩ ያሉት የመስኖ፣ 
ተፋሰስ እና የግብርና መስረተ ልማት ፖሮጀክቶች፡- 
በ112 ሚልዮን ብር የተገዙ 50 የግብርና ትራክተሮች፣ 
በ111.3 ሚልዮን ብር የተገዙ 700 የሚሆኑ የተፋሰስ ውሃ 
ማሽኖች፣ እንዱሁም በ86.6 ሚልዮን ብር የተገዙ 17 
የግብርና መሳሪያዎች (ማጓጓዥ ከባድ ተሽከርካሪዎች) 
ሲሆኑ፣ በድምሩ ከ309.9 ብር በላይ በክልሉ ተፋሰስ እና 
መስኖ ልማት ቢሮ የተገዙ የግብርና መስኖ እና ተፋሰስ 
ልማት ማሽነሪዎችን በመስክ ምልከታው ከተጎበኙት 
መካከል ይጠቀሳሉ። 

አብዱራህማን በሥራቸውም፣ በስብዕናቸው እና በሥነምግባራቸው 
የተመሰገኑ መሆናቸውን በቅርበት የሚያውቋቸው ሰዎች ይናገራሉ። 
የጥቃቱ መንስኤን በተመለከተ እስካሁን ግልፅ መረጃ ባይወጣም፣ 

አብዱራህማን የአዲሱ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ 
ሙስጠፌ ሙሐመድ ወንድም ከመሆናቸው ጋር የተያያዘ ይሆናል ተብሎ 

ይገመታል።



ፍትሕ መጽሔት ቅፅ 02 ቁጥር 70 የካቲት 2012 ዓ.ም 33

የወልቃይት የስኳር ፋብሪካ 
ማረፊያው የት ይሆን?

ትግራይ

ትግራይ ክልል፣ ምዕራባዊ 
ዞን፣ ወልቃይት ወረዳ እየተገነባ የሚገኘው 
የወልቃይት ስኳር ልማት ፕሮጀክት ወደ ግል 
ይዘዋወራሉ ተብለው ከሚጠበቁ ፋብሪካዎች 
አንዱ መሆኑን ተከትሎ የትግራይ ንግድ እና 
ዘርፉ ማኅበራት ምክር ቤት ሀብት በማሰባሰብ 
ለመግዛት ፍላጎት እንዳለው ገለፀ። 

የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት አቶ አሰፋ ኃይለ 
ሥላሴ እንደተናገሩት፣ የአዋጪነት ጥናት 
በምክር ቤቱ ተጠንቶ በመጠናቀቁ የክልሉን 
ምሁራን፣ ባለሀብቶች እና በውጪ የሚኖሩ 
ዳያስፖራዎችን በማሳተፍ እና ሀብት 
በማሰባሰብ ጨረታውን ለማሸነፍ እንደሚሠሩ 
ተናግረዋል። ይህንን እቅድ ምክር ቤቱ ይፋ 
ካደረገ ገና አንድ ሳምንቱ መሆኑን የገለፁት አቶ 
አሰፋ፣ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ግን ከፍተኛ 
ፍላጎቶች መምጣታቸውን ገልፀዋል።

መንግስት የተለያዩ ድርጅቶችን ለግል 
ባለሀብቶች ለማዞር እቅድ እንዳለው 
ማስታወቁን ተከትሎ በርካታ ግዙፍ የመንግስት 
እና የልማት ድርጅቶች ለመዘዋወር ጊዜ 
እየጠበቁ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል የወልቃይት 
የስኳር ፋብሪካም አንዱ ነው። ፋብሪካው 
በመጨረሻ በማን ይጠቀለል ይሆን? የሚለው 
የሁሉም ጥያቄ ነው።

በ2004 ዓ.ም የተጀመረው የወልቃይት ስኳር 
ፋብሪካ ግንባታ 71 በመቶ መድረሱ በቅርቡ 
መገለጹ የሚታወስ ነው። ከመንግሥት የልማት 
ድርጅቶች መካከል የሆነው የወልቃይት 
ስኳር ፋብሪካ ወደ ግል ይዘዋወራሉ ተብለው 
ከሚጠበቁ ፋብሪካዎች መካከል አንዱ ነው። 
ፋብሪካው እስካሁን ለ1ሺህ ዜጎች የስራ ዕድል 
የፈጠረ ሲሆን፣ ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅም ከ50-
60 ሺህ ለሚደርሱ ዜጎች የስራ ዕድል ይፈጥራል 
ተብሎ ይጠበቃል።

የወልቃይት ስኳር ልማት ፕሮጀክት ዋና 

ስራ ኣስኪያጅ ኣቶ ኣመናይ መስፍን እንደተናገሩት 
ግንባታው ከሶስት ኣመት በፊት በመከላከያ ኢንጂነሪንግ 
ተጀምሮ የነበረ ሲሆን ይሁን እንጂ የበጀት እጥረት 
ኣጋጥሞት ሳይገነባ የቆየ አንደኛ ምዕራፍ በኣሁኑ ግዜ 
ከአንድ የቻይና ኩባንያ ጋር በተደረገው በረጅም 
ግዜ የሚከፈል የብድር ውል በ10 ነጥብ ኣምስት 
ቢልዮን ብር ግንባታው እንደተጀመረ አስታውሰዋል። 
በኣሁኑ ግዜ የፋብሪካ ግንባታ የሚያከናውነው የቻይና 
ኩባንያ ለግንባታው አስፈላጊ የሚባሉ መሳርያዎች 
በማስገባት የመኖርያ ቤቶች ግንባታና ፋብሪካው 

የሚያርፈው ቦታ የጠረጋ /ሳይት ክሊራንስ/ ስራዎች 
መጠናቀቃቸውን አስታውሰዋል። አቶ አመናይ 
ጨምረውም አጠቃላይ የፋብሪካው ዲዛይን ተጠናቆ 
ከስኳር ኮርፖሬሽን ስምምነት እንደተደረሰና ቀደም 
ሲል በመከላከያ ኢንጅነሪንግ ተጀምረው የነበሩ ስራዎች 
አሁን ለግንባታው ሙሉ ለሙሉ የያዘው የቻይና ኩባንያ 
እንዳስተላለፈም ተናግረዋል።

የፈረንሳይ ኩባንያ በአማካሪነት፣ የቻይናና የውስጥ ኣገር 
ኩባንያዎች ደግሞ የፋብሪካ ግንባታና የመሬት ስራዎች 
/ኧርዝ ዎርክ/ በማሳተፍ የሚገኘው ኣንደኛ ምዕራፍ 
የፋብሪካ ግንባታ ሙሉ በሙሉ በሁለት አመታት 
ውስጥ እንደሚያልቅ ጠቁመዋል። በ2011 ዓ.ም ኣጋማሽ 
በቃሌማ ግድብ የሚለማው 3 ሺህ ሄክታር መሬትና 
በእስራኤል ኩባንያ በ4 ቢልዮን ብር በጀት የተከዜ 
ወንዝ በመጥለፍ 7 ሺ ሄክታር መሬት የጠብጠብታ 
መስኖ በኣጠቃላይ በ10 ሺህ ሄክታር መሬት በሚለማ 
የሽንኮራ ኣገዳ ልማት ፋብሪካው ስራውን እንዲጀምር 

ተደርጓል። ሁለተኛ ምዕራፍ የፋብሪካ ግንባታም ጎን 
ለጎን እንዲከናወን መደረጉንም ጨምረው አነስተዋል። 
የወልቃይት ስኳር ልማት ፕሮጀክት ሙሉ በሙሉ 
ማለትም ኣንደኛ እና ሁለተኛ ምዕራፍ ፋብሪካዎቹ ስራ 
ሲጀምሩ በኣመት ኣራት ሚልዮን 840 ሺ ኩንታል 
ስኳር፣ 41ሺ 654ሜ3 3 ኢታኖል፣ ከ80 እስከ 100 
ሺ ዜጎች የስራ ዕድል መፍጠርና 120 ሜጋ ዋት ሃይል 
በማመንጨት 60 ሜጋ ዋት ለራሱ ተጠቅሞ ቀሪው 60 
ሜጋ ዋት ደግሞ ወደ ብሄራዊ የሃይል ቋት እንዲያስገባ 
ይጠበቃል።

በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘው የወልቃይት ስኳር ፋብሪካ 
ለአጠቃላይ ግንባታ 50 ቢሊየን ብር ተመደቦለታል። 
ይህ ፕሮጀክት ከመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ ጎን ለጎን 
የሁለተኛ ምዕራፍ ግንባታውም እየተከናወነ መሆኑ 
ተገልጿል። ፋብሪካው በአንድ ቀን 12 ሺህ ቶን አገዳ 
የመፍጨት አቅም ያለው ሲሆን፣ ባሳለፍነው ታህሳስ 
ወር ላይም የመጀመሪያውን ምዕራፍ የምርት ሙከራ 
ሂደት አከናውኗል። 

በአሁኑ ወቅት ለፋብሪካው ግብዓት የሚሆን የአገዳ 
ምርት የማልማት ሂደት የሚያስችል 50 ሺህ ሄክታር 
መሬት መዘጋጀቱን የፕሮጀክቱ ምክትል ሃላፊ አቶ ሀይለ 
ገብረመድህን ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በመከላከያ 
ኮንስትራክሽን እና በብሩህ ተስፋ ግንባታው ሲካሄድ 
የነበረው የወልቃይት ስኳር ፋብሪካ፣ በአሁኑ ወቅት 
በቻይናዊው ድርጅት እየተከናወነ መሆኑ ተገልጿል። 
ከፋብሪካ ግንባታው ጎን ለጎንም የማሽነሪ ተከላ እና 
የመሰረተ ልማት ግንባታዎች እየተከናወኑ መሆኑን አቶ 
ሀይለ ተናግረዋል።

በአሁኑ ወቅት ለፋብሪካው ግብዓት የሚሆን የአገዳ ምርት የማልማት 
ሂደት የሚያስችል 50 ሺህ ሄክታር መሬት መዘጋጀቱን የፕሮጀክቱ ምክትል 

ሃላፊ አቶ ሀይለ ገብረመድህን ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በመከላከያ 
ኮንስትራክሽን እና በብሩህ ተስፋ ግንባታው ሲካሄድ የነበረው የወልቃይት 
ስኳር ፋብሪካ፣ በአሁኑ ወቅት በቻይናዊው ድርጅት እየተከናወነ መሆኑ 

ተገልጿል። ከፋብሪካ ግንባታው ጎን ለጎንም የማሽነሪ ተከላ እና የመሰረተ 
ልማት ግንባታዎች እየተከናወኑ መሆኑን አቶ ሀይለ ተናግረዋል።
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አንዳንድ የሀዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ለፍትህ መጽሔት በሰጡት አስተያየት 
በተለይ በከተማዋ 01 ቀበሌ የሚባለው ስፍራ ስርቆት እየተከናወነባቸው 

ከሚገኙ አካባቢዎች ግንባር ቀደሙ እንደሆነ ያነሳሉ፡፡ በተጨማሪም ሪፈራል 
ሆስፒታል፣ ሐይቅ ዳር፣ አላሙራ እና ቀበሌ 05 ዋነኞቹ ቦታዎች እንደሆኑ 

ምንጮች ተናግረዋል፡፡ ጨምረውም በተለይ አልፓች፣ ዲስከቨሪ እና ኤል (L) 
የተሰኙ የሞተር ሞዴሎች ለስርቆት የተጋለጡ ናቸው ብለዋል፡፡

ደቡብ

በከባድ ወንጀሎች 
የምትታመሰው ሐዋሳ

ተሸከርካሪዎች ስርቆት 
ጋር በተያያዘ ባደረገው የአንድ ወር ክትትል 27 
ተጠርጣሪዎችን መያዙን የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ ለፍትህ 
መሔሄት ገልጽዋል። የከተማዋ ፖሊስ መምሪያ ሀላፊ 
ምክትል ኮማንደር ኢዮብ አቤቶ ለፍትህ እንደገለጹት፣ 
ስምንት ሰዎች ከተሸከርካሪ ስርቆት ጋር በተያያዘ 
እንዲሁም 19 ሰዎች ደግሞ በሞተር ስርቆት ተጠርጥረው 
መያዛቸውን ነግረውናል። 

እንደ ኮማንደር ኢዮብ ገለፃ የተሸከርካሪ ስርቆቱ ከከተማ 
ውጪ ከተከናወነ በኋላ ወደ ከተማዋ በማስገባት 
በሀሰተኛ ማስረጃ እንደሚሸጡ፣ እንዲሁም በከተማዋ 
የተሰረቁት ደግሞ ከሀዋሳ ከተማ ውጪ በመወሰድ 
በተመሳሳይ ለሽያጭ ማቅረብ የሚደረግ የወንጀል ስራ 
እንደሆነ በተደረገው ክትትል መታወቁን አስረድተዋል።  

በተጨማሪም ‹‹ገንዘብ አታሚ ነኝ›› በማለት የተለያዩ 
መጠን ያላቸውን የብር ኖቶች ሲያትም የተገኘ የውጪ 
ሀገር ዜጋ ከነሙሉ ቁሳቁሱ በቁጥጥር ስር መዋሉም 
በመግለጫው ተጠቁሟል። ሐሰተኛ የብር ኖቶች 
ህትመት ሲያካሂድ የነበረው ግለሰብ የየት ሀገር ዜግነት 
እንዳለው ግን በመግለጫው አልተካተተም። 

በምርመራው ወቅት የውጪ ሀገራት ገንዘቦችም 
የሚያትሙ እንዳሉ ግለስቡ መጠቆሙን ያስታወቁት 
ኮማንደር ኢዮብ፣  የተባለውን ድርጊት ለጊዜው በከተማ 
ውስጥ ማግኘት አልተቻለም ብለዋል። ሆኖም ጠንካራ 
ክትትል እያደረጉ እንደሆነ እና ይሄን ጉዳይ የከተማው 

ህዝብ እንዲያውቀው እና ጥንቃቄ እንዲያደርግ ሀላፊው 
አሳስበዋል። 

ሀላፊው ረቡዕ የካቲት 25 ቀን 2012 ዓ.ም በሰጡት 
መግለጫ፣ የሀዋሳ ከተማ ህዝብን ሰላም ለማረጋገጥ 
ፖሊስ በወንጀለኞች ላይ የማያዳግም እርምጃ 
በመውሰድ ህግ የማስከበር ስራ እያከናወነ መሆኑን 
ተናግረዋል። ከተማዋን አስተማማኝ ለማድረግ የስምሪት 
ስርዓት በመቀየር እና የወንጀል ክትትል በማድረግ 
ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር እያዋለ እንደሆነ ኮማንደር 
እዮብ ገልጸዋል።

‹‹በከተማችን ውስጥ በርካታ የስርቆት ወንጀሎች 
በባጃጅ፣ በሞተር ሳይክል እና አልፎ አልፎ በተሸከርካሪ 
ይፈፀማሉ። እነዚህን ለማስቀረት እንደጸጥታ ሃይል 
በራሳችን አቅደን ከባለድርሻ አካላት ጋርም በመቀናጀት 

እና ከህዝቡ ጋር በመምከር የስምሪት ስርዓት ቀይረን 
እየሰራን ነው። ፖሊሱ ከዚህ በፊት ሲሰማራ በነበረው 
ልክ ሳይሆን አሁን ለመቆጣጠር በሚያስችለን አኳኋን 
ይሻላል ያልነውን ዘዴ መርጠን እና አቅደን ነው ወደ 
ስራ የገባነው። በዚህ መነሻ በርካታ ሞተር ሳይክሎችን 
መቆጣጠር ችለናል። በተጨማሪም፣ በሞተር ታግዘው 
ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ግለሰቦችን መቆጣጠር 
ተችሏል።›› ብለዋል።

በቁጥር ስር የዋሉት ተጠርጣሪዎች በምርመራው ጊዜ 
በሰጡት ቃል ከመኪና ጀምሮ ባጃጅ እና ሞተሮችን 
ከቆሙበት በመውሰድ ለወንጀል አገልግሎት 
እንደሚጠቀሙበት ተናግረዋል። ለዚህም የሚረዳቸው 
በርካታ ቁልፎች እንዳሏቸውም ታውቋል ሲሉ ሃላፊው 
ጨምረው አስታውቀዋል።

በሃዋሳ ከተማ በተደጋጋሚ ከሚፈፀሙ የንጥቂያና 
ዝርፊያ ወንጀሎች በተጨማሪ የተሸከርካሪ ስርቆት፣ 
የህገ ወጥ ንግድ እና የማጭበርበር ወንጀሎች በስፋት 

እንደሚስተዋሉ ኮማንደር ኢዮብ ተናግረዋል።

ባለፈው ሳምንት ፖሊስ ባደረገው ክትትል በተለያዩ 
ወንጀሎች የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር 
ማዋሉን ገልጸው፣ ፖሊስ ይሄን ውጤታማ ያደረገው 
በቅንጅት እና በተደራጀ መንገድ በመስራቱ እንደሆነም 
በመግለጫቸው ተገልጿል። አያይዘውም በዚህ ወንጀል 
የተጠረጠሩ ግለሰቦች በጥፋታቸው ልክ ይቀጣሉ 
ብለዋል።

በመግለጫው እንደተጠቀሰው ተሸከርካሪዎቹ ከተሰረቁ 
በኋላ ህጋዊ ለማስመሰል ሰነድ ተዘጋጅቶላቸው 
ለአገልግሎት እንዲውሉ እንደሚደረግም ኮማንደር 
ኢዮብ አቤቶ ተናግረዋል።

ሰሞኑን በተካሄደው ክትትል በተደራጀ መንገድ የተሰረቁ 
ስምንት ባለሁለት እግር ብስክሌቶች እና አራት መኪኖች 
በቁጥጥር ስር በማዋል በ27 ተጠርጣሪዎች ላይ 
ምርመራ እያካሄደ እንደሚገኝ ሃላፊው አስታውቀዋል። 
አብዛኞቹ የስርቆት ወንጀሎች በረቀቀ መንገድ የተፈፀሙ 
መሆናቸውን አስረድተዋል።

አንዳንድ የሀዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ለፍትህ መጽሔት 
በሰጡት አስተያየት በተለይ በከተማዋ 01 ቀበሌ 
የሚባለው ስፍራ ስርቆት እየተከናወነባቸው ከሚገኙ 
አካባቢዎች ግንባር ቀደሙ እንደሆነ ያነሳሉ። 
በተጨማሪም ሪፈራል ሆስፒታል፣ ሐይቅ ዳር፣ አላሙራ 
እና ቀበሌ 05 ዋነኞቹ ቦታዎች እንደሆኑ ምንጮች 
ተናግረዋል። ጨምረውም በተለይ አልፓች፣ ዲስከቨሪ 
እና ኤል (L) የተሰኙ የሞተር ሞዴሎች ለስርቆት 
የተጋለጡ ናቸው ብለዋል። 

በተለይ ኤል (L) የሚባለው ሞዴል አሽከርካሪው 
አቁሞ በሄደ በደቂቃዎች ውስጥ እንደሚወሰድ 
ነዋሪዎች አስታውቀዋል። እንደ ነዋሪዎቹ አገላለጽ 
እነዚህ ተሸከርካሪዎች ለአጠቃቀም ቀላል በመሆናቸው 
በተመሳሰይ ቁልፍ በማስነሳት እንደሚወሰዱ 
ተናግረዋል።

በቁጥጥር ስር ከዋሉት ውስጥ በህገ ወጥ መንገድ 
(በኮንትሮባንድ) ወደ ሀዋሳ የገቡ አልባሳት ፣ የምግብ 
ዘይት እና ስኳር መያዙን በመግለጫው ተብራርቷል። 
እንዲሁም፣ ህገ ወጥ የአደንዛዥ እጽ ዝውውር እና የሺሻ 
ማስጨሻ ቦታዎች መዘጋታቸውን ጨምረው ገልጸዋል።  

እየተደረገ ባለው ክትትል የሀዋሳ ከተማ በአስተማማኝ 
ሁኔታ ላይ ትገኛለች ያሉት ኮማንደር ኢዮብ፣ 
የተደረገውን እንቅስቃሴ በማስቀጠል ከተማዋን 
የበለጠ አስተማማኝ ለማድረግ በመስራት ላይ 
መሆኑን ነግረውናል። ህብረተሰቡም እያደረገ ያለውን 
ትብርር በማድነቅ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ 
አቅርበዋል።
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የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን እንዳስታወቀው በጎና ፕሮጀክት የተገኙት 
የራስ ቅሎች ሁለት ሲሆኑ ሆሞ ኢሬክተስ በመባል በሚታወቀው የቅድመ 

ሰው ዝርያ የሚካተቱ መሆናቸውንም አስታውቋል። የመጀመሪያው 
በአቶ ኢብራሂም ሀቢብ የተገኘው ሙሉ የራስ ቅል 1 ነጥብ 5 ሚሊየን 

አመታት ዕድሜ ያለው ነው። በሁለተኛው ግኝት በፕሮፌሰር ኒኮላስ ቶዝ 
በከፊል የራስ ቅል የተገኘ ሲሆን፥ እድሜው 1 ነጥብ 2 ሚሊየን ዓመት ነው 

ተብሏል።

ዓፋር

ለኅብረተሰቡ ፈተና የሆነው 
የአዋሽ - ሚሌ የፀጥታ ስጋት

ተደጋጋሚ ጸጥታ ስጋት 
የሚስተዋልበት ከአዋሽ ወደ ሚሌ በሚወስደው 
መንገድ ላይ የታጠቁ አካላት ለመንገደኞች 
ብሎም ለነዋሪዎች ስጋት መሆናቸውን የአይን 
እማኞች ለፍትህ መጽሔት ገለጹ። ረቡዕ የካቲት 
25 2012 ዓ.ም የጀመረው ግድያ ፣ እና ዝርፊያ 
ሀሙስ እለትም እንደቀጠለ የአይን እማኞች 
ተናግረዋል።  

ከሚሌ እስከ አዋሽ በሚወስደው መንገድ ላይ 
አሁንም በታጠቁ ሃይሎች ቁጥጥር ስር መዋሉን 
ከአካባቢው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የጦር 
መሳሪያ የታጠቁ ናቸው የተባሉት የሶማሌ ኢሳ 
አባላት ሲሆኑ መንገደኞችን በማውረድ የግድያ 
እና የዝርፊያ ወንጀሎችን እየፈጸሙ እንደሆነ 

ነዋሪዎች ገልጸዋል። በዚህም የህብረተሰቡን 
ደህንነት አደጋ ላይ መውደቁን አስታውቀዋል።  

በአካባቢው የመከላከያ ሰራዊት ቢኖርም 
ህብረተሰቡን ከጥቃት ማዳን እንዳልቻለ 
የሚገልጹት የአይን እማኞች በተለይ  ረቡዕ 
የካቲት 25 2012 ዓ.ም በገዋኔ ከኡንደፋዖ ቀበሌ 
አከባቢ ጥቃት አድራሾቹ በተሳፋሪዎች ላይ 
በከፈቱት ተኩስ በርካታ ተሰፋሪዎች ከፍተኛ 
ጉዳት እንደደረሰባቸውም ተናግረዋል።  

ከእዚህ ቀደም በጉዳዩ በተደረገ ውይይት የችግሩን 
አደገኝነት በመረዳት በስፍራው የመከላከያ ሰራዊት 
እንዲገባ በማድረግ የአካባቢው ጸጥታ መቆጣጠር 
እንዲችል ሃፊነት ተሰጥቶት ነበር። ነገር ግን ሰራዊቱ በቂ 
የሆነ የህግ ማስከበር እየሰራ አይደለም በማለት እማኞች 
ይናገራሉ። 

በአካባቢው የሚታየው ስርዓተ አልበኝነት ህብረተሰቡ 
ሰላሙን እያጣ ነው የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች 
የክልሉ ልዩ ሃይል ወደ ስፍራው በመላክ ህግ የማስከበር 
ስራ እንዲሰራም ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። የመከለከያ 
ሠራዊት የኢትዮ-ጅቡቲን መስመር ከእነዚህ ሀይሎች 
መታደግ አለመቻሉንም  በማንሳት ወቀሳቸውን 
አቅርበዋል።

የሰላም ሚንስቴር በክልሎች የሚፈጠሩትን ግችቶች 
ለመፍታት ከሃይማኖት አባቶች እና ከሀገር ሽማግሌዎች 
ጋር የተለያዩ ውይይቶችን በማድረግ ጥረት እያደረገ 
ቢገኝም እስካሁን ውጤት አለማምጣቱን የአፋር ክልል 
ነዋሪዎች ለዝግጅት ክፍላችን ተናግረዋል። 

የ1.5 ሚሊዮን የእድሜ ባለጸጋ 
ቅሪት ተገኘ 

በአፋር ክልል ጎና ፕሮጀክት 1.5 ሚሊየን ዓመት 
ያስቆጠረ ቅሪተ አካል ተገኘቷል። እድሜ ጠገቡ የራስ 
ቅል ቅሪተ አካል፣ መጠኑ በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት 
ከሚገኙትና ሆሞ ኢሬክተስ በመባል ከሚታወቁት 
የቅድመ ሰው ዝርያ አካላት አነስተኛ የሆነ የራስ ቅል ነው 
ተብሏል። ከራስ ቅሉ በተጨማሪም የተለያዩ የድንጋይ 
መሳሪያዎችም መገኘታቸው ተገልጿል።

ግኝቱን ይፋ ያደረጉት ስፔን በሚገኘው የሰው ልጅ 
አመጣጥ ጥናት ማዕከል ተመራማሪ የሆኑት ትውልደ 
ኢትዮጵያዊው ዶክተር ስለሺ ሰማው እና በአሜሪካ 
በሳውዘርን ኮኔክቲከት ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ 
ፕሮፌሰር ማይክል ሮጀርስ (ዶክተር) በሚመራው የጎና 
መካነ ጥናት ፕሮጀክት ነው።

የተገኙት የራስ ቅል ቅሪተ አካላት ኦልዶዋን እና 
አሹሊያን ተብለው ከሚጠሩት የድንጋይ ዘመን 
መሳሪያዎች የሚካተቱ መሆናቸው የቅርስ ጥናትና ጥበቃ 
በመረጃው ጠቅሷል። የራስ ቅሉ የአንጎል መጠን (590 
ሲሲ) ሲሆን፣ ይህ ግኝት ከአሁን ቀደም በሆሞ ኢሬክተስ 
የድንጋይ መሳሪያ አጠቃቀም የነበረውን የእውቀት 
አድማስ በማስፋት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋልም 
ተብሏል።

የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን እንዳስታወቀው በጎና 
ፕሮጀክት የተገኙት የራስ ቅሎች ሁለት ሲሆኑ ሆሞ 
ኢሬክተስ በመባል በሚታወቀው የቅድመ ሰው ዝርያ 
የሚካተቱ መሆናቸውንም አስታውቋል። የመጀመሪያው 
በአቶ ኢብራሂም ሀቢብ የተገኘው ሙሉ የራስ ቅል 
1 ነጥብ 5 ሚሊየን አመታት ዕድሜ ያለው ነው። 
በሁለተኛው ግኝት በፕሮፌሰር ኒኮላስ ቶዝ በከፊል የራስ 
ቅል የተገኘ ሲሆን፥ እድሜው 1 ነጥብ 2 ሚሊየን ዓመት 
ነው ተብሏል።

ይህ ግኝት ሆሞ ኢሬክተስ ሁለቱንም የድንጋይ መሳሪያ 
አይነቶች በአንድ ተመሳሳይ ጊዜ ሰርቶ ይጠቀም 
እንደነበር አመላካች መሆኑን እንደሚያሳይ ተገልጿል። 
ከአሁን ቀደም በሀገራችን የተገኙት የሆሞ ኢሬክተስ 
ቅሪተ አካላት የሚታወቁት ከመካከለኛው አዋሽ (ዲካ)፣ 
መልካ ቁንጡሬና ከኮንሶ ብቻ ሲሆን፥ በጎናው ፕሮጀክት 
የተገኘው ሆሞ ኢሬክተስ ግኝት አዲስ እና ተጨማሪ  
አስፈላጊ መረጃን አበርክቷል መባሉንም ሰምተናል።

የጎና የፓሌዎ አንትሮሎጂ ጥናት ፕሮጀክት ባለፉት 30 
ዓመታት የምርምር ስራው በዓለም እጅግ ጥንታዊና 
2 ነጥብ 6 ሚሊየን ዓመታት ያስቆጠሩ የድንጋይ 
መሳሪያዎችን እንዲሁም 4 ነጥብ 4 ሚሊየን ዓመታት 
ያስቆጠረውን አርዲፒቲከስ ራሚደስ የተባለውን 
ጥንታዊ የሰው ቅሪተ አካል በማግኘት በተለያዩ ዓለም 
አቀፍ ጆርናሎች ላይ ማሳተሙ ይታወቃል።

ምድረ ቀደምት በመባል ስሟ የሚነሳው ኢትዮጵያ 
ስያሜውን ያገኘችው አፋር ክልል ውስጥ ሉሲ እና ሰላም 
የተባሉ እድሜ ጠገብ የሰው ልጅ ቅሪቶች የተገኙበት 
ስፍራ መሆኑ ነው። ክልሉ ከዚህ ባሻገር በርካታ የቱሪሰት 
መስህብ ስፍራዎች የሚገኙበት ጭምር ነው።
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ቤንሻንጉል

የክልል ፖለቲከኞች 
ጉርምርምታ

ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል 
የሚንቀሳቀሱት የቦሮ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ቦ.ዴ.ፓ)፣ 
የጉምዝ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ቤ.ሕ.ዴ.ን) 
እና የቤኒሻንጉል ሕዝብ ነፃነት ንቅናቄ ለሰላም እና 
ዴሞክራሲ ድርጅት (ቤሕነን-ሰዴድ) የጋራ ግንባር 
መመስረታቸው ተሰምቷል። ፓርቲዎቹ በአሶሳ ከተማ 
የጋራ ስብሰባቸውን ባደረጉበት ወቅት፣ የኢትዮጵያ 
ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ተወካይ በታዛቢነት ተገኝተው 
እንደነበር ታውቋል። 

የጉባኤያቸውን መጠናቀቅ ተከትሎ በጋራ ለመስራት 
ያስችለናል ባሉት እቅድ ላይ ተፈራርመዋል። 
ባደረጉት ውል ላይ ይቀራሉ የሚሏቸው መስፈርቶችን 
አሟልተው ለምርጫ ቦርድ ለማስገባት ዝግጅት ላይ 
እንደሆኑም ተዘግቧል። የተመሰረተው የጋራ ግንባር 
‹‹የቤንሻንጉል ጉምዝ ዴሞክራሲያዊ ግንባር›› የሚል 
ሥም ተሰጥቶታል። ለዚህ ግንባር ይመጥናሉ የተባሉ 
አመራሮችም ተመርጠዋል። በመሆኑም፣ የቤሕነን-
ሰዴድ ሊቀመንበር አብዱልሰላም ሸንገል የግንባሩ 
ሊቀመንበር ሲሆኑ፣ የቤሕዴን ምክትል ሊቀንበር 
የነበሩት አቶ ግራኝ ጉደታ ደግሞ የግንባሩ ምክትል 
ሊቀመንበር ሆነው መሾማቸው ታውቋል።

ግንባሩ (ምርጫ ቦርድ ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት) 
ከየካቲት 30 ቀን 2012 ዓ.ም በፊት አጠናቆ ለማስገባት 
ወደ አዲስ አበባ መምጣቱ ተነግሯል። ይሁን እንጂ፣ 
በክልሉ መሰረታዊ ነፃነት ከመታጣቱ ጋር በተያያዘ 
የተነሱበትን ፖለቲካዊ ዓላማ ግብ ለመምታት 
እንደሚቸገሩ የግንባሩ ፖለቲከኞች ይናገራሉ። የሕግ 
የበላይነት ካልተከበረባቸው የኢትዮጵያ ክልሎች 
መካከል ቤንሻንጉል ክልል አንዱ እና ዋነኛው መሆኑንም 
አያይዘው ገልፀዋል። በችግሩ ዙሪያ መፍትሔ ይሰጣሉ 
የተባሉት የክልሉ የፍትሕ ተቋማት በፖለቲካ ጫና 
ሥር መውደቃቸው ሁኔታውን አደገኛ አድርጎታል 
ብለውታል። 

በተለያየ ጊዜ ዜጎች መደብደባቸው እና ነፃነት 
ማጣታቸው ሳያንስ ያለ በቂ ማስረጃ መታሰራቸው 
የቅሬታቸው አካል ሆኖ ተነስቷል። የካቲት 18 ቀን 2012 
ዓ.ም አንድ የፓርቲያቸው አባል በፖለቲካው እንቅስቃሴ 
ምክንያት ብቻ በመተከል ዞን ወንበር ወረዳ ያለ በቂ 
ማስረጃ መታሰሩ ለተጨማሪ ማሳያ ሆኖ ተጠቅሷል። 
የፓርቲዎቹ አመራሮች እንደሚናገሩት ከሆነ፣ በክልሉ 

ያለው የፖለቲካ አስተዳደር እንደ አማራጭ የሚንቀሳቀሱ 
ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ካለመፈለጉ የተነሳ 
የተለያየ ጫና እያሳደረባቸው ነው።

በዚህም ‹‹መሰረታዊ የምርጫ ሥራዎችን እንዳንሰራ 
ተገድበናል›› ሲሉ ያማርራሉ። በዚያም ላይ ጠቅላይ 
ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ ክልሉን ዋሽተዋል፤ በአገሪቱ 
መጣ የተባለው ለውጥም በቤንሻንጉል ክልል የለም ሲሉ 
አያይዘው ይገልፃሉ። ፖለቲካ ፓርቲዎቹ በተደጋጋሚ 
ጊዜ በክልላዊ መንግሥቱ ከሚፈፀምባቸው እስራትም 
ሆነ ፖለቲካዊ ጫና ጋር በተያያዘ ከሥራ ገበታቸው 
እንደተፈናቀሉ ተናግረዋል። ከእስራት እና ድብደባ 
ለማምለጥ ሲሉም ወደ አዲስ አበባ ሸሸተው የመጡት 
በርካታ መሆናቸውን ጠቁመዋል። 

ነሐሴ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ይደረጋል ተብሎ ቀጠሮ 
የተያዘለት አገር አቀፍ ምርጫ ይፋዊ የምርጫ ቅስቀሳ 
ጊዜው ገና ቢሆንም፣ አባላትን ማደረጃትም ሆነ 
ማወያየት ብሎም የራሳቸውን የፓርቲነት አቋም 
ማስተዋወቅ እንዳልቻሉ ከላይ የተጠቀሱት የክልላዊ 
ፓርቲ ፖለቲከኞች ይናገራሉ። ፓርቲዎቹ ክልሉን 
ማዕከል አድርገው ለፖለቲካ ዓለማ ለመንቀሳቀስ 
ቢፈልጉም፣ በእንቅስቃሴቸው ላይ የሚፈፀመው 
እስራትም ሆነ አፈና አሳስቧቸዋል። 

በክልሉ ስላለው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነፃነት ማጣትን 
በተመለከተ፣ (ቦ.ዴ.ፓ) ለብሄራዊ ምርጫ ቦርድ አቤቱታ 
ማቅረቡ ተነግሯል። በጉዳዩ ላይ ገለጻ የሰጡት የምርጫ 
ቦርድ ኃላፊዎች በበኩላቸው፣ የቦሮ ፓርቲ አመራሮች 
ስለ ምን ጉዳይ እንደታሰሩ እየጠየቁ እንደሚገኝ 
ገልፀዋል። በዚያም ላይ ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር 
በተደረገ ውይይት ታሳሪዎች በቅርቡ እንደሚፈቱ 
ተስፋ ተጥሏል። ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያነሱት 
ቅሬታን በተመለከተ ምላሽ የሰጠው ክልላዊ መንግሥት 
‹‹የቀረበው ክስም ሆነ ወቀሳ መሰረተ ቢስ ነው›› ሲል 
አጣጥሏል።  

ይሁን እንጂ፣ የክልላዊ መንግሥቱ ገለጻ በፖለቲከኞቹም 
ሆነ በማኅበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነትን አጥቷል። 
በተለይም በክልሉ ሦስት ዞኖች ላይ አስከፊ ግጭት 
መከሰቱ እና የመልካም አስተዳደር ችግር መፍትሔ 
ማጣቱ የክልላዊ መንግሥቱን ድክመት ማሳያ ከሆኑት 
መካከል ተጠቅሰዋል። በዚያም ላይ ሕዝቡ የሓሳብ 
ነፃነት ከመነፈጉ ጋር በተገናኘ ቀጣዩ አገር አቀፍ 
ምርጫ በክልሉ የሚያደርሰው ፖለቲካዊ ቀውስ ቀላል 
እንዳልሆነ ከወዲሁ ይተነብያሉ። በጉዳዩ ላይ የተለያዩ 
የሰላም ‹ኮንፈረሶች› ተደረጉ ቢባልም፣ የክልሉ ፖለቲካ 
እንደተወሳሰበ ነው ተብሏል።

በቅርቡ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሀገር ሽማግሌዎች፣ 
ታዋቂ ሰዎች እና ምሁራን ፎረም በአሶሳ ከተማ 
መቋቋሙ ከላይ ለተጠቀሱት ፖለቲካዊ ችግሮች 
መፍትሔ ይሆናሉ ተብሎ ነበር። የአገር ሽማግሌዎቹም 
ከአድላዊነት እና ከጎሰኝነት የጸዳ ሽምግልናን በመከተል 
የሀገር ሠላም ለማስጠበቅ ተባብረው እንደሚሠሩ 
ተናግረው ነበር። ይሁንና መንግሥት ከጎናቸው 
ካልቆመ እቅዳቸው እንደማይተገበር ተጠቁሟል። 
ከክልሉ የሀገር ሽማግሌዎች መካከል፡- የአሶሳ ከተማ 
ነዋሪ አቶ አብዱልመሀሙድ ኢብራሂም በሰጡት 
አስተያየት፣ በክልሉ ባለፉት ዓመታት ለሠላም ያደረጉት 
ጥረት የተናጠል ነበር። “አንዳንዶቻችንም አሸማጋይ 
መሆናችንን እረስተን አድሏዊነት ያለው አሠራር 
እንከተል ነበር” ብለዋል።

ይህም ግጭትን ከማብረድ ይልቅ ሲያባብስ ነበር ያሉት 
የሀገር ሽማግሌው በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የተፈጠረውን 
የጸጥታ ችግር ለአብነት በመጥቀስ ነው። “ለወደፊቱ ግን 
ዘር፣ ቀለም እና ሌሎች ልዩነቶችን ወደ ጎን በመተው 
ሰብዓዊነትን ብቻ በማስቀደም ለሀገራችን ሰላም 
እንሠራለን” ብለዋል። ግጭቶችን ለመፍታት በተደራጀ 
መልክ አለመሰራቱ ሌላኛው ክፍተት መሆኑን የካማሽ 
ከተማ የሀገር ሽማግሌዎች ተናግረዋል። አብዛኛው 
ሕዝብ ሠላም ፈላጊ ቢሆንም፣ አሁንም አካባቢውን 
መበጥበጥ የሚፈልጉ ጥቂት ግለሰቦች እንዳሉ ተነግሯል። 

ሼህ እንድሪስ አህመድ የተባሉ የአሶሳ ሀገር ሽማግሌ 
በበኩላቸው፣ ‹‹ጠንካራ አደረጃጀት ሳንፈጥር ስናደርግ 
የቆየነው ጥረት የሚፈለገውን ውጤት አላመጣም›› 
ይላሉ። “ሽምግልና ከሃይማኖት፣ ብሔር እና ፖለቲካ 
መጽዳት አለበት” የሚሉት የሀገር ሽማግሌዎች 
‹‹ሊጠቀሙብን ከሚፈልጉ አካላት ተጠንቅቀን ለህዝብ 
ጥቅም እንረባረባለን” ሲሉ ተናግረዋል። በዚህ ላይ 
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ 
አሻድሊ ሃሰን የክልሉ መንግስት የህብረተሰቡ ኑሮ 
እንዲቀየር እየሠራ መሆኑን ጠቁመዋል። 

‹‹ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት ህብረተሰቡን 
የሚያደናግሩ ኃይሎች አሉ›› የሚሉት ርዕሰ መስተዳድሩ፣ 
በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተቀራራቢ ሃሳብ በመያዝ ለሠላም 
እንዲሠሩ አስገንዝበዋል። በአርሶአደሩም በኩል ቢሆን 
የጓሮአቸውን መሬት ጭምር በማከራየት ከመስራት 
ይልቅ ቁጭ ብለው ጊዜአቸውን የሚያባክኑ የክልሉ 
ነዋሪዎች እንዳሉ ተናግረዋል። የሀገር ሽማግሌዎች 
ሠላምን ለማስጠበቅ ከሚያደርጉት ጥረት ባሻገር 
የህብረተሰቡ የሥራ ባህል እንዲቀየር ግንዛቤ መፍጠር 
ላይ እንድሰሩ ተጠይቋል።
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ጋምቤላ

በጤና አገልግሎት አሰጣጥ 
ላይ የሚነሳው አቤቱታ

ጋምቤላ ከተማ ጠቅላላ ሆስፒታልም 
ሆነ በክልሉ የተለያዩ ጤና ተቋማት ላይ እየተነሳ 
ያለው ቅሬታ እየተባባሰ መጥቷል። ተገልጋዮች 
እንደሚጠቁሙት ከሆነ፣ ጤና ተቋማቱ በአገልግሎት 
አሰጣጥ ረገድ እስካሁንም ድረስ ችግራቸው ሙሉ 
ለሙሉ አልተቀረፈም። ከዚህ ቀደም በጉዳዩ ላይ 
ማብራሪያ የሰጠው የጋምቤላ ጠቅላላ ሆስፒታል፣ 
በሆስፒታሉ ከህክምና ‹ማቴሪያል› አቅርቦት መጓደል 
በተጨማሪ፣ የሆስፒታሉን መጥበብ ከግምት ውስጥ 
በማስገባት፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የሕዝብ 
ቁጥር ፈታኝ እንደሆነበት ማስረዳቱ ይታወሳል። 

በተለይም፣ ከላይ ከተጠቀሰው የሕዝብ ቁጥር መጨመር 
ጋር በተያያዘ እንደ ምክንያት የሚነሱት የደቡብ ሱዳን 
ስደተኞች ናቸው። ከዚህ በፊትም በስደተኞቹ ላይ 
የተሰጠው አስተያየት እንደሚያመላክተው፣ በክልሉ 
(በማንኛውም ማኅበራዊ ሁኔታ) ለሚከሰቱ ችግሮች 
ተጨማሪ መንስኤ ሆነው ይጠቀሳሉ። በመሆኑም፣ 
በክልሉ የሚገኝ ጤና ጣቢያም ሆነ ሆስፒታል በስደተኞቹ 
ሳቢያ አገልግሎታቸው ቢያንስ ለሁለት እንደተከፈለ 
ተጠቁሟል። ይህም ለስደተኞች እና ለክልሉ ተወላጆች 
የሚል ነው።

በተነገረው አስተያየት ላይ አንዳንድ የመንግሥት አካላት 
‹‹መላምት እንጂ እርግጠኝነት የለውም›› ይላሉ። በዚህ 
ላይ ከዚህ ቀደም የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ እንዳሳወቀው፣ 
የአብዛኛው ችግር መነሻ በክልሉ የመሰረተ ልማት 
ግንባታ ካለመስፋፋት በተጨማሪ፣ ዘመናዊ የህክምና 
ማቴሪያል አለመሟላት ነው። በመጠኑም ቢሆን 
የሚገቡት መድሃኒቶች ላይ በአድሎአዊ አሰራርም ሆነ 
በሙስና ምክንያት መድሃኒት ያለ ዋጋ ተመኑ እንዲሸጥ 
የተደረገው ከአቅርቦት እጥረት ጋር የተያያዘ ነው 
ተብሏል።

ለተነሱት ችግሮች የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ 
(የማህበረሰቡን የጤና አገልግሎት ለማሻሻል) በትኩረት 
እየሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል። የጤና አገልግሎትን 
ተደራሽ ለማድረግ የተጀመሩት ስራዎች በመንግስት 
ብቻ ስኬታማ ስለማይሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት 

የበኩሉን ሚና እንዲወጣም ጤና ቢሮው አያይዞ 
ጠቅሷል። ከሕዝብ ቁጥር ጋር ተያይዞ የሚነሳውን ችግር 
ለመፍታትም ተጨማሪ ሆስፒታሎች እንደሚያስፈልጉ 
ተጠይቋል። 

በቂ ሆስፒታል በክልሉ መገንባት ከተቻለ በሕዝብ 
የሚነሳው ጥያቄ ሊመለስ እንደሚችል ይታመናል። 
ከሆስፒታል ግንባታው ጎን-ለጎን ሊታሰብበት የሚገባው 
ተጨማሪ ጉዳይ ለህብረተሰቡ ፍትሕዊ፣ ቀልጣፋ እና 

ጥራቱን የጠበቀ የጤና አገልገሎት ተደራሽ ማድረግን 
በተመለከተ ነው። ከዚህ በተጨማሪም፣ በጋምቤላ 
ከልል ከወሊድ ጋር በተያያዘ የሚከሰተው የእናቶች 
ሞት እስካሁንም ድረስ መቀነስ እንዳልቻለ ከስፍራው 
የደረሰን መረጃ ያመላክታል። 

በጉዳዩ ላይ በቅርቡ “እናት የቤተሰብ እና የሀገር ምሰሶ 
ናት” በሚል መሪ ቃል በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ14ኛ በክልሉ 
ደግሞ ለ2ኛ ጊዜ የጤናማ እናትነት ወር በጋምቤላ 
ከተማ በፓናል ውይይት መከበሩ የሚታወስ ነው። 
የፓናል ውይይቱ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አከላት እና 
የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እናቶች በተገኙበት በጋምቤላ 
ሆስፒታል ነበር የተካሄደው። በክልሉ ከቅርብ ጊዜያት 
ወዲህ የእናቶችን ሞት ለመቀነስ በርካታ ተግባራት 
ተከናወነዋል ቢባልም፣ ውጤት እንዳልተገኘባቸው 
ተገልጋዮች ይናገራሉ።

እናቶች ከቅድመ ወሊድ ጀምረው በወሊድ ወቅት እና 
ከወሊድ በኋላ አስፈላጊውን የህክምና ክትትል ማድረግ 
እንደሚኖርባቸው ጠቁመው በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ 
የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለመሙላት ትኩረት እንዲሰጥ 

ተጠይቋል። በዘርፉ ለተጀመሩ ሥራዎች ውጤታማነት 
የተጠናከረ ድጋፍ ለመስጠት ከሚመለከታቸው 
ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው ተብሏል። 
በክልሉ በጤና ተቋማት የሚሰጥ የወሊድ አገልግሎት 
ሽፋን እየተሻሻለ ቢመጣም፣ እንደ ሀገር አቀፍ ሲታይ 
ብዙ ስራዎችን እንደሚፈልግ ተጠቁሟል።

በሀገር አቀፍ ደረጃ የተሻለ አፈፃፀም ተመዘገበ ቢባልም፣ 
በክልሉ የህብረተሰቡ ግንዛቤ አናሳ መሆን እና የጤና 

ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ 
ያለመወጣት ችግር ለዝቅተኛነቱ እንደምክንያት 
ተጠቅሷል። ጋምቤላ ጠቅላላ ሆስፒታል የሚሰጠው 
አገልግሎት ተገልጋይን ያማከለ የእናት እና የህፃናቱን 
ፍላጎት ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ እየሰራ ነው 
ቢባልም፣ በሆስፒታሉ መሻሻል የሚኖርባቸው በርካታ 
ጉዳዮች አሉ ተብሏል። ከነዚህም ውስጥ የካርድ አያያዝ 
ችግር እና ለወላድ እናቶች የተመደበ አምቡላንስ 
አለመኖሩ እንደ ክፍተት ተነስቷል።

የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እናቶች በሰጡት አስተያየት፣ 
እናቶች በጤና ተቋም እንድወልዱ እና አስፈላጊውን 
ክትትል እንዲያደርጉ በጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች 
እና በሚመለከታቸው አከላት የተጠናከረ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ሥራ ማከናወንን ይጠይቃል። እናቶች ወደ 
ጤና ተቋም በአመኔታ እንድመጡ (ከጤና ባለሙያዎች 
ጥሩ ሥነምግባር በተጨማሪ) ጥራት ያለው የህክምና 
አገልግሎት ሁሉም የክልሉ ጤና ተቋም እንዲሰጥ 
የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ትኩረት ሰጥተው 
ሊሰሩ እንደሚገባ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል።

እናቶች ከቅድመ ወሊድ ጀምረው በወሊድ ወቅት እና ከወሊድ በኋላ 
አስፈላጊውን የህክምና ክትትል ማድረግ እንደሚኖርባቸው ጠቁመው 

በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለመሙላት ትኩረት 
እንዲሰጥ ተጠይቋል። በዘርፉ ለተጀመሩ ሥራዎች ውጤታማነት የተጠናከረ 

ድጋፍ ለመስጠት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት 
እየተሰራ ነው ተብሏል። በክልሉ በጤና ተቋማት የሚሰጥ የወሊድ 

አገልግሎት ሽፋን እየተሻሻለ ቢመጣም፣ እንደ ሀገር አቀፍ ሲታይ ብዙ 
ስራዎችን እንደሚፈልግ ተጠቁሟል።
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የአመራር ሥልጠናው 
አንድምታ

ሐረሪ

ሐረሪ እና የድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር 
የ‹ብልፅግና› ፓርቲ መካከለኛ አመራር አካላት፣ 
በፓርቲው ፕሮግራም እና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ሥልጠና 
መውሰዳቸው ተዘግቧል። በሥልጠናው ላይ የሐረሪ 
ሕዝብ ክልላዊ መንግሥት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን 
በድሪ እና የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር 
አቶ ሙስጠፌ ሙሐመድ መልዕክት ማስተላለፋቸው 
ተነግሯል። አዲሱ የብልፅግና ፓርቲ ይመራበታል 
የተባለው የመደመር ፍልስፍናን የተመለከተ ሥልጠና 
በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልል ከተሞች ሲሰጥ (በመሰጠት 
ላይም ነው) መቆየቱ የሚታወስ ነው።

ሥልጠና መሰጠቱን ተከትሎ የተለያዩ አስተያቶች 
እየተሰሙ ነው። በተለይም፣ አንዳንድ ተፎካካሪ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች ‹‹ሥልጠናውም ሆነ የድጋፍ ሰልፉ 
የምርጫ ቅስቀሳ እንጂ፣ የአመራሩን አቅም ግንባታም 
ሆነ የሕዝብን ፍላጎት መሰረት ያደረገ ነው ለማለት 
የሚያስችል አይደለም›› ሲሉ ይተቻሉ። ‹‹አማራጭ 
በጠፋበት በአሁኑ ወቅት እንደዚህ ዓይነት የድጋፍ 
ሰልፍም ሆነ ሥልጠና መደረጉ የሚበረታታ ነው›› 
የሚሉም አልታጡም።

መንግሥትን ወክለው የሚናገሩ የክልል ባለሥልጣናት 

በበኩላቸው፣ ‹‹ብልፅግና ፓርቲ የሕዝቦችን እኩልነት 
የሚያረጋግጥ ነው›› ሲሉ ያሞካሻሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ 
ሰሞኑን ገለጻ የሰጡት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር 
አቶ ኦርዲን በድሪ እንደ ማሳያ ይጠቀሳሉ። እርሳቸው 
እንደሚሉት ከሆነ፣ ‹‹የብልፅግና ፓርቲ የሕዝቦችን 
ማንነት እና ሀገራዊ አንድነትን አዋህዶ ሚዛኑን 
ጠብቆ እንዲሄድ ከማድረግ በተጨማሪ፣ ጠንካራ 
ሀገረ መንግሥት ለመገንባት የሚያስችል ነው›› ሲሉ 
ይገልፁታል። 

ይሁን እንጂ፣ ሐረሪ ላይ እስካሁንም ድረስ ከመልካም 
አስተዳደር ጋር ተያይዘው የሚነሱ ችግሮች እንዳሉ 
ተጠቁሟል። በዚህም ምክንያት የሚደረገው ሥልጠናም 
ሆነ ውይይት ከፖለቲካ ፍጆታ የዘለለ ፋይዳ የለውም 
እየተባለ ነው። ከዚህ ቀደም (በርግጥ አሁንም ተቀርፏል 
ባይባልም) በነበረው አግላይ ሥርዓት የተነሳ የምስራቁ 
ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚታወቅበት እና መገለጫው 

የተባለው መከባበር፣ መተሳሰብ እና በጋራ አብሮ 
የመኖር ባህል ተሸርሽሮ ቆይቷል።

በዚህ ላይ ንግግር ያደረጉት የሶማሌ ክልል ምክትል 
ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ናቸው። 
እርሳቸው እንደሚሉት ሰሞነኛው ሥልጠና በተለይም 
በሐረር ከተማ መሰጠቱ፣ የብልፅግና ፓርቲ የቆመለትን 
የሕዝቦችን እኩልነት እና አብሮነትን ከማጠናከር አኳያ 
ትልቅ አስተዋፅኦ የሚያበረክት መሆኑን ጠቁመዋል። 
አቶ ሙስጠፌ በንግግራቸው ሕዝቦች ያነሱትን የለውጥ 
ጥያቄ መነሻ በማድረግ ባለፉት ሁለት ዓመታት የሕግ 
የበላይነትን ከማስከበር ብሎም ሰላም እና ፍትሕን 

ከማረጋገጥ አኳያ እንዲሁም ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን 
ከማረጋገጥ አኳያ በተጀመሩ ሥራዎች ተስፋ ሰጭና 
አበረታች ውጤቶች እየታዩ መሆናቸውን አያይዘው 
ገልፀዋል። 

የሥልጠናው አስተባባሪዎች በሰጡት ማብራሪያ፡
- ሥልጠናው ለውጡን ወደ መሬት ከማውረድ 
እንዲሁም ብዥታዎችን ከመቅረፍ አንፃር ጉልህ ሚና 
አለው። በሥልጠና ላይ ቁጥራቸው 580 የሚሆኑ 
የሐረሪ እና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር መካከለኛ 
አመራሮች ተሳታፊ እንደነበሩ ታውቋል። በዚህ ሥልጠና 
የለውጡን ይዘት በተመለከተ፣ የብልፅግና ፓርቲ 
ስትራቴጂም ሆነ ፕሮግራም ምንነት እንዲሁም በዚህ 
ውስጥ የመካከለኛው አመራር ሚና በስልጠናው በስፋት 
መዳሰሳቸውን ከቦታው የወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። 

ሥልጠናው የአመራሩን አቅም በመገንባት ለቀጣይ 
ተልዕኮ የሚያዘጋጅ እንደሆነም በመረጃው ላይ 
ተጠቅሷል። መካከለኛ አመራሩ የአስተሳሰብ እና 
የተግባር አንድነት እንዲኖረው የሀሳብ ልዩነቶች 
ለማጥራት እንዲሁም በአሁኑ ወቅት የሕግ የበላይነትን 
ከማስከበር ጋር ተያይዞ እየገጠሙ ያሉ ችግሮችን 
በብቃት ከመቅረፍ አንፃር ሥልጠናው ከፍተኛ ፋይዳ 
እንዳለው ሰልጣኞች ተናግረዋል።

ከዚህ በተጨማሪም፣ የሐረሪ እና ድሬዳዋ ከተማ 
አስተዳደር መካከለኛ አመራሮች በተለያዩ አካባቢዎች 
በመዟዟር የፅዳት ዘመቻ ከማድረግም በላይ 
ሙዚየሞችን ጎብኝተው ነበር። ጉብኝታቸውም ሆነ 
የፅዳት ዘመቻቸው የሁለቱ ከተማ ሕዝቦች በማኅበራዊ 
እና በተለያዩ ባህሎች የተሳሰሩ መሆናቸውን ለማሳየት 
ነው ተብሏል። በቀጣይም አንድነቱ እና ትብብሩ 
እንዲጎለብት የሁለቱ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም 
ነዋሪው በላቀ ደረጃ እንዲንቀሳቀሱ ተጠይቋል። 
መካከለኛ አመራሮቹ የተተከሉ ችግኞችን ውሃ 
ከማጠጣት እና ከማፅዳት በተጨማሪ፣ በከተማው 
የሚገኙ አራት ሙዚየሞችን ከመጎብኘታቸው ጋር 
ተያይዞ (ለሁሉም ሰልጣኝ ጎብኚዎች) አራት የተለያዩ 
የታሪክ መፅሐፍት ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። ስጦታውን 
ያበረከተው የክልሉ ባህል፣ ቅርስ እና ቱሪዝም ቢሮ 
መሆኑ ታውቋል። በነበረው ጉብኝት ወቅትም ስለ ሐረር 
እና ሐረሪዎች ታሪክ እንዲሁም የተለያዩ የኢትዮጲያ 
ህዝቦች ታሪክ እና ቅርስ የያዙ ሙዚየሞችን በማየታቸው 
ደስተኛ መሆናቸውን ሰልጣኝ ጎብኚዎች ገልፀዋል። 

ሥልጠናው የአመራሩን አቅም በመገንባት ለቀጣይ ተልዕኮ የሚያዘጋጅ 
እንደሆነም በመረጃው ላይ ተጠቅሷል። መካከለኛ አመራሩ የአስተሳሰብ 

እና የተግባር አንድነት እንዲኖረው የሀሳብ ልዩነቶች ለማጥራት እንዲሁም 
በአሁኑ ወቅት የሕግ የበላይነትን ከማስከበር ጋር ተያይዞ እየገጠሙ ያሉ 
ችግሮችን በብቃት ከመቅረፍ አንፃር ሥልጠናው ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለው 

ሰልጣኞች ተናግረዋል።
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ድሬዳዋ

የተጋነነ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ 
የሚጠየቅባት ከተማ

ድሬዳዋ ከተማ በተፈጠረው 
የነዳጅ እጥረት አሽከርካሪዎች መጉላላታቸውን 
ገለጹ።  በተፈጠረው የቤንዚን እጥረት ሳቢያ በከተማ 
ነዳጅ ማደያዎች ረጃጅም ሰልፎችና አላስፈላጊ የጊዜ 
ብክነት መከሰቱን የድሬዳዋ ከተማ የባጃጅና የታክሲ 
አሽከርካሪዎች ቅሬታቸውን ተናግረዋል።

በተፈጠረው የነዳጅ እጥረት ሳቢያ የታክሲ ተገልጋዮች 
ላይ አላስፈላጊ ጭማሪ ለማድረግ መገደዳቸውን 
ሀሳባቸውን ለመገናኛ ብዙሃን የሰጡ የታክሲ 
አሽከርካሪዎች ተናግረዋል። መንግስትም የሚታየውን 
እጥረት በመፍታት የትራንስፖርት አገልግሎቱን ችግር 
እንዲቀርፍ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል።

ነዳጅ ማደያዎችም አቅርቦቱን ፍትሃዊ በመሆነ መንገድ 
እንዲያከፋፍሉ የሚመለከተው አካል ጥብቅ ቁጥጥር 
ማድረግ እንዳለበትም አውስተዋል።

በየወሩ መጨረሻ ላይ ከ23 እስከ 30 ባሉት ቀናት 
የነዳጅ ዋጋ ላይ ጥቁር ገበያ አለ የሚሉት አሽከርካሪዎች፤ 
በዚህ መንገድ በሚሸጠው ነዳጅ ከመደበኛ ዋጋ 
በላይ እንደሆነም እማኞች በተለይ ለፍትህ መጽሔት 
ተናግረዋል።  

ነዳጅ ማደያ ያላቸው ባለሀብቶች ሶስት ቦቴ (ተሳቢ) 
ለማከፋፈል ይረከቡ እና አንዱን ቦቴ በማስቀረት የአየር 
በአየር ንግድ እንደሚያካሂዱ ይናገራሉ። 

ወደ ከተማዋ ከሚገቡት ውስጥ አንደኛው ነዳጅ 

የጫነ መኪና ለባለ ሶስት እግር (ባጃጅ) ላይ እንዲቀዳ 
ይደረጋል። 

በመቀጠል ከባጃጆች በችርቻሮ በማስቀዳት ለሶስት 
ሊትር እስከ ሶስት መቶ ብር እንደሚያስከፍሉ 
አሽከርካሪዎች ይናገራሉ። 

ለአንድ ሊትር ቤንዚን በአማካይ ከ18 -22 ብር የሚሸጥ 
ነዳጅ በጥቁር ገበያ ሶስት ሊትር ከአስር እጥፍ በላይ 
እንደሚጠየቅ ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል። 

ነዳጅ ለመቅዳት ሌሊት 10፡00 ወረፋ የያዙ 
ባለመኪናዎች ተራ የሚደርሳቸው ጠዋት ሁለት ሰዓት 
እንደሆነ ይናገራሉ። 

በዚህ የተነሳ የትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ተጨማሪ 
ክፍያ እንደሚጠየቁ የሚናገሩት እማኞች፤ እንደምክንያት 
የሚሰጠው የነዳጅ እጥረት እንደሆነ አሽከርካሪዎች 
ይናገራሉ።

በጉዳዩ ላይ የኃላፊዎች እጅ እንዳለበት የሚጠረጥሩት 

ሾፌሮቹ ችግሩ እንዳይቀረፍ ምክንያት የሆነውም ይሄ 
ነው ባይ ናቸው። 

ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የክልሉ የዜና ወኪል 
የሚመለከታቸውን ሐላፊዎች ለማነጋገር ያደረገው 
ሙከራ አለመሳካቱን በዘገባው አስታውሷል።

ኑሮ ድሬዳዋ በጣም ከባድ እንደሆነ የሚገልፁት 
ነዋሪዎች ከከተማዋ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከሚገኝ 
የረር ከሚባል ሰፊ የአትክልት እርሻ የሚመጣ አትክልት 
ከተማ ላይ በሶስት እጥፍ ዋጋ እንደሚሸጥ ያስረዳሉ። 

ሆኖም በየረር አካባቢ ግን ዋጋው ቅናሽ ነው መሆኑን 
ነግረውናል። በአንፃሩ ስኳር ደግሞ በኪሎ እስከ ሀምሳ 

ብር እየተሸጠ እንደሚገኝም ገልፀዋል። 

በከፍተኛ የኑሮ ውድነት ውስጥ እንደሚገኙ የሚገልፁት 
የከተማዋ ነዋሪዎች የክልሉ መንግስት እና ፌዴራል 
መንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲሰጣቸውም 
ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። 

በርካታ የስራ አጥ ቁጥር ይገኝባታል የምትባለዋ 
ድሬዳዋ ተመሳሳይ የስራ እና የትምህርት ደረጃ ያላቸው 
ሰራተኞችን እኩል አታስተናግድም።  የስራ እድል 
የሚያገኙት በብሄራቸው እንደሆነ የአደባባይ ሚስጥር 
ነው። ይላሉ ነዋሪዎች። 

ኮንትሮባንድ እና ድሬዳዋ
በተያያዘ የከተማዋ ዜና ኮንትሮባንድ እቃዎች ወደ 
አካባቢያቸው ከሚያስገቡት ውስጥ ድሬዳዋ አንዷ 
እንደሆነች የጉምሩክ ባለስልጣን ይፋ ያደረገው መረጃ 
ይጠቁማል። 

ኮንትሮባንድ እቃዎች በተጨማሪም የውጪ ሀገራት 
ገንዘቦች ወደ ከተማዋ እንደሚገባ በተደረገው ክትትል 
ማወቅ ተችሏል። 

ባለፉት 5 ቀናት ውስጥ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ ብቻ 
31 ሚሊየን 614 ሺህ 620 ብር የሚገመት ወጪና ገቢ 
የኮንትሮባንድ ዕቃዎች በተለያዩ የጉምሩክ መቆጣጠሪያ 
ጣብያዎችና ኬላዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን 
የገቢዎች ሚኒስትር አስታውቋል።

በቁጥጥር ስር የዋሉ የኮንትሮባንድ ዕቃዎችም 
የተለያዩ አደዲስና አሮጌ አልባሳት፤ የአይን መነጽሮች፤ 
ኤሌክትሮኒክስ፤ ጊዜ ያለፈባቸው ምግቦች፤ የሴቶች 
መዋቢያ ፓውደሮች፤ የተለያዩ ሕገ-ወጥ የጦር 
መሳሪያዎች፣ ጄነረተሮች፣ ሀይል አባካኝ አምፓሎች፤ 
የዝሆን ጥርስ፤ የአዋቂና የልጆች ጫማዎች፤ የምግብ 
ዘይት፤ ለስላሳ መጠጦች፤ ሽቶዎች፣ የተለያዩ 
ተሸካርካሪዎች፤ አደንዛዥ ዕፅ (ሀሺሽ) እና ሌሎች 
እቃዎች ሲሆኑ ከላይ በብሎኬት በመሸፋንና 
በተሸከርካሪ ኪስ ውስጥ በመደበቅ ለማሳለፍ ሲሞክሩ 
ተይዘው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል።

በነዳጅ ዋጋ እና በኑሮ ውድነት እንዲሁም በበርካታ 
በስራ አጥ ቁጥር የምትዳክረው ድሬዳዋ የኮንትእሮባንድ 
ንግድ እየናጣት ይገኛል።  

አዲሱ የብልፅግና ፓርቲ በሚሰጠው ስልጠና ላይ 
የከረሙት የድሬዳዋ ከፍተኛ ባለስልጣናት በከተማዋ 
የሚታዩትን ችግሮች ይፈቱ ይሆን  የሚለው ጥያቄ 
ሁሉም የሚያነሳው ነው።

በቁጥጥር ስር የዋሉ የኮንትሮባንድ ዕቃዎችም የተለያዩ አደዲስና አሮጌ 
አልባሳት፤ የአይን መነጽሮች፤ ኤሌክትሮኒክስ፤ ጊዜ ያለፈባቸው ምግቦች፤ 

የሴቶች መዋቢያ ፓውደሮች፤ የተለያዩ ሕገ-ወጥ የጦር መሳሪያዎች፣ 
ጄነረተሮች፣ ሀይል አባካኝ አምፓሎች፤ የዝሆን ጥርስ፤ የአዋቂና የልጆች 

ጫማዎች፤ የምግብ ዘይት፤ ለስላሳ መጠጦች፤ ሽቶዎች፣ የተለያዩ 
ተሸካርካሪዎች፤ አደንዛዥ ዕፅ (ሀሺሽ) እና ሌሎች እቃዎች ሲሆኑ ከላይ 
በብሎኬት በመሸፋንና በተሸከርካሪ ኪስ ውስጥ በመደበቅ ለማሳለፍ 

ሲሞክሩ ተይዘው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል።
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አዲስ አበባ

የነዋሪዎቿን ቅሬታ መመለስ 
ያቃታት ከተማ

ሌ ሚካኤል አካባቢ፣ በተለምዶ 
ጎርጎርዮስ አደባባይ ከሚባለው ስፍራ ወደ ጎተራ 
አደባባይ በሚወስደው መሀከለኛ መንገድ ላይ አንድ 
ግለሰብ ህይወቱ አልፎ ተገኝቷል። ማንነቱ ያልታወቀው 
ግለሰቡ ተገድሎ የተገኘው ወንዝ ውስጥ ሲሆን አምስት 
ሺ ብር ይዞ እንደነበር የሚናገር ጥቆማ ከዘገባ ጋር 
ተያይዞ ደርሶናል።

በዘራፊዎች ጥቃት ሳይደርስበት እንዳልቀረ የሚናገሩት 
የአካባቢው ሰዎች፣ ህይወቱ እንዲያልፍ ምክንያት 
የሆነው በድንጋይ መመታቱ እና ድብደባ እንደደረሰበት 
የሚያመለክት ፍንጮች በድልድዩ አካባቢ መታየቱን 
ለጥርጣሪያቸው መነሻ እንደሆነም አስታውቀዋል።

በአካባቢው ተደጋጋሚ ወንጀሎች እንደሚፈፀሙ 
የሚገልፁት ነዋሪዎች በተለይ ከቅርብ  አመታት 
ወዲህ ሰዎች ከቀላል እስከ ከባድ የድብደባ ጉዳት 
እንደደረሰባቸው ይገልፃሉ። ይህንንም በአካባቢው 
ለሚገኙ የጸጥታ አካላት ሪፖርት ቢያደርጉም የመጣ 
ለውጥ እንደሌለ አስተያየት ሰጪዎቹ ይናገራሉ። 

ዘረፋ የተካሄደበት አካባቢ ለደህንነት እንደሚያሰጋ 
የሚናገሩት ነዋሪዎቹ፣ የነበሩት የመንገድ መብራቶች 
በተደጋጋሚ በመሰበራቸው ለዘረፋ እና ለጥቃት 
እንዲጋለጡ እንዳደረጋቻውም ተናግረዋል። ጥቃቱ 
የሚፈጸመው ትንሽ ትልቅ ሳይለይ እንደሆነም 
ያብራራሉ። 

በአካባቢው ከሦስት በላይ ግድያዎች መፈጸማቸውን 
የሚገልጹት የአይን እማኞች አሁንም አስተማማኝ የሆነ 
ጥበቃ እየተደረገ እንዳልሆነ ይጠቅሳሉ። እስካሁንም 
የመንገድ ላይ መብራቶች ባለመሰራታቸው ጨለማውን 
ተገን በማድረግ የሚንቀሳቀሱ ዘራፊዎች የአካባቢው 
ነዋሪዎች ላይ ዘረፋ እና ድብደባ እየፈጸሙ ነው ሲሉ 
ነዋሪዎች እማኝነታቸውን ሰጥተዋል።

ከዚህ ቀደም ድርጊቱ የተፈፀመባቸው ሰዎች በተደጋጋሚ 
ለፖሊስ ቢያመለክቱም መፍትሔ እንዳላገኙ ይገልጻሉ። 
ፖሊስም ወንጀልን ለመከላከል የተሻለ ሥራ መሥራት 
ካለመቻሉም በላይ ቦታው ህጋዊ የወንጀል መስሪያ 
ቦታ አድርጎ በመቁጠሩ ምክንያት ወንጀል ፈፃሚዎቹ 
ያለስጋት በየዕለቱ ሲዘርፉ ያመሻሉ። የጉዳቱ ሰለባዎች 
የደረሰባቸውን ጉዳት ቻል አድርገው ወደ ፖሊስ 
ጣቢያም ያልሄዱ አሉ።

የአዲስ አበባ ፖሊስ በጉዳዩ ዙሪያ ምንም አይነት 
አስተያየት ከመስጠት ተቆጥቧል።   

በአዲስ አበባ በተለያየ መንገድ የሚደረጉ ዘረፋዎች 
እያማረራቸው እንደሆነ የከተማዋ ነዋሪዎች ሲገልጹ 
ይሰማል። የዘረፋ መንገዶቹ አይነታቸውን በየጊዜው 
በመቀያየራቸው ለዘረፋ መጋለጣቸውን የሚጠቅሱት 
አስተያየት ሰጪዎች በከተማዋ ፖሊስ ላይ እምነት 
እንደሌላቸውም ይናገራሉ። ምክንያታቸው ደግሞ 
‹‹ተዘረፍን ብለን ለፖሊሶች ስናመለክት፣ ተስማሙ 
አሊያም ራሳችሁን ጠብቁ ይሉናል›› በማለት ተገቢው 
የህግ ከለላ እንደማይደረግላቸው ተናግረዋል።   

ከዚህ ቀደምም በከተማዋ በባለ ሁለት እግር ተሽከርካሪ 
(ሞተር) የታገዘ ዘረፋ ይደረግ እንደነበር የሚታወስ ነው። 
ይህን ችግር ለመቅረፍ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 

ከከተማዋ የፀጥታ አካላት ጋር በመተባበር የባለ ሁለት 
እግር ተሽከርካሪዎች ላይ እንቅስቃሴ የመግታት እርምጃ 
በመውሰዱ ችግሩን ለመቅረፍ ችሏል። 

ነገር ግን አሁንም በተለያዩ ዘዴዎች ሰዎችን መዝ,ረፍ 
እና ጉዳት ማድረስ እየተከሰተ መሆኑን የሚጠቅሱት 
ነዋሪዎች ፖሊስ ጥብቅ ክትትል በማድረግ የዜጎችን 
ደህንነት ማስከበር አለበት በማለት አስተያየት 
ሰጥተዋል።

እንከን የማያጣው የጋራ መኖሪያ 
ቤቶች እጣ

የቤት እድለኞች ከሆኑ የ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤት 
እድለኞች መካከል አስፈላጊውን ሂደት ቢያሟሉም 
ቤቶቹን መረከብ እንዳልቻሉ አንዳንዶች እየተናገሩ 
ነው። ቤቶቹ መገናኛ አካባቢ ከገቢዎች ሚንስቴር 
አጠገብ የሚገኙ ሲሆን አስፈላጊው መሰረተ ልማት 
የተሟላ ቢሆንም ለመንግስት ባለስልጣናት ሶስተኛው 
ወለል ተሰጥቶ ለሌሎች እድለኞች ግን እንዳልተላለፈ 
ቅሬታ አቅራቢዎች ተናግረዋል።  

የካቲት 27 ቀን 2011 ዓ.ም. የወጣው የ40/60 የጋራ 
መኖሪያ ቤት እጣ ከ18 ሺህ በላይ የሚሆኑ የአዲስ አበባ 
ከተማ ነዋሪዎችን ባለእድል ማድረጉ ይታወሳል። ነገር 
ግን፣ የቤት እድለኞቹ እስካሁን መረከብ እንዳልቻሉ 
እየገለጹ ይገኛሉ። 

በጋራ መኖሪያ ቤት ውስጥ ባለስልጣናት መኖር 
መጀመራቸውን ያስተዋሉት እድለኞቹ ‹‹ለእኛ ለምን 
አልተላለፈም?›› ሲሉ የተሰማቸውን ቅሬታ ይገልጻሉ።

ከዚህ ቀደም ሙሉ ክፍያ ፈጽመው እየተጠባበቁ የሚገኙ 
እድለኞች በወቅቱ ሳይተላለፍላቸው በመቅረቱ ቅሬታ 
ማሰማታቸው ይታወሳል። በወቅቱ መንግስት ለግንባታ 
ያወጣሁት ወጪ ተጨማሪ ስለሆነ የክፍያ ማሻሻያ 
አድርጊያለሁ ማለቱ እንዳስቆጣቸው የቤት እድለኞቹ 
መቃወማቸው ይታወሳል።

የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ 
በቅርቡ በመገናኛ ብዙሃን ቀርበው እጣው ከወጣላቸው 
እድለኞች ውስጥ ቤት ያልተላለፈላቸው ከዘጠኝ ሺህ 
አይበልጡም ማለታቸውን ተከትሎ በርካታ ቅሬታ 
አቅራቢዎች አቤቱታ ማሰማታቸውን መዘገባችን 
ይታወሳል። በወቅቱም፣ ከቤቶች ልማት አስተዳደር 
ቢሮ ሐላፊ ኢንጂነር ሰላማዊት ዳምጠው ጋር ባደረጉት 
ውይይት መረጃው የተሳሳተ መሆኑን እና ጉዳዩን 
ለመቅረፍ እንደሚሞከር መናገራቸው ይታወቃል። 

የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በቅርቡ በመገናኛ 
ብዙሃን ቀርበው እጣው ከወጣላቸው እድለኞች ውስጥ ቤት 

ያልተላለፈላቸው ከዘጠኝ ሺህ አይበልጡም ማለታቸውን ተከትሎ በርካታ 
ቅሬታ አቅራቢዎች አቤቱታ ማሰማታቸውን መዘገባችን ይታወሳል። 

በወቅቱም፣ ከቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ ሐላፊ ኢንጂነር ሰላማዊት 
ዳምጠው ጋር ባደረጉት ውይይት መረጃው የተሳሳተ መሆኑን እና ጉዳዩን 

ለመቅረፍ እንደሚሞከር መናገራቸው ይታወቃል።


