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ዜና

አንደበት

ማህበራዊ 
ሚዲያ

የመንግሥት ግዴታ ምንድን 
ነው?!

የወልቃይት ጉዳይ ለሌላ የግጭት 
አዙሪት መግፍኤ በማይኾንበት 

ሁኔታ ምላሽ ይሰጠው!

ከአፋር እስከ ወልቃይት!

እኔ የማውቃቸው ጸጋ አራጌ 
እንዴት ያሉ ሰው ነበሩ?

“ካራማራ”፤ ዛሬም ’ማን ይናገር 
የነበረ’ እንላለን!

ቀኖናዊነት አከሰረን እንጂ 
አላተረፈንም!

አማራን ፋታ ካጣው ስቃዩ 
ለማዳን…!

“አዲስ አበባን ከኦሮሚያ ጋር 
ድንበር አናበጅም”

የግፈኞች ትንኮሳ 
እንዳይወልድ አበሳ!

“ዘረኛ ኃይል ካልረበሸ 
ኤርትራም ትመጣለች”

ግዮን ክፍል

አዳነ ጥላሁን ዳኜ (ወልድያ)

አቶ በቀለ ቆልቻ (ከወላይታ ሶዶ) 

አቶ ሽመልስ አብዲሳ

መታሰቢያ መልዓከሕይወት

ፕሮፌሰር ማሞ ሙጬ

ከሳሙኤል ዳንኤል

መሐመድ ሐሰን

በሰላም ግንባታ እና በግጭት 
አፈታት ውስጥ የወጣቶች ሚና
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ዜና

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ (ኢሰመጉ) ከሰሞኑን ባወጣው 
አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ   የፌደራል መንግስት እና የደቡብ 
ብሄር ብሔረሰቦች ክልላዊ መንግስት የዜጎችን በህይወት የመኖር፣ 

አካላዊ እና የንብረት ደህንነት እንዲያስከብሩ እና እንዲያከብሩ ጥሪ አቅርቧል።

በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን ደቡብ 
አሪ ወረዳ በሚገኙ በጋዘር (የደቡብ አሪ ከተማ) እንዲሁም በሌጠር፣ ሺሸር፣ 
ሆለታ፣ በርካማማ እና ቲቲ ቀበሌዎች ውስጥ ከ 28/07/2014 ዓ.ም እስከ 
01/08/2014 ዓ.ም ድረስ ቤቶችን በማቃጠል፣ ንብረት በማውደም እና ዘረፋ 
በመፈጸም “የአሪ ወጣት ነን” የሚሉ ሸኮን የሚባሉ የተደራጁ ቡድኖች ከፍተኛ 
ጉዳት ማድረሳቸውን የጠቀሰው የኢሰመጉ መግለጫ፣ በተመሳሳይም ጂንካ 
ከተማ ላይ በ01/08/2014 ዓ.ም  እነዚሁ የተደራጁ ቡድኖች በመኖሪያ ቤቶች 
እና በተለያዩ ንብረቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸውንና በአሁን ሰዓት 
የተፈጠረውን ችግር ለመፍታትም የጸጥታ  ሀይል ወደ አካባቢው መግባቱን 
እና የማረጋጋት ስራ እየተሰራ መሆኑን ኢሰመጉ ካሰባሰባቸው የመረጃ 
ምንጮች ለመረዳት ተችሏል ብሏል፡፡ 

ለዚህ ክስተት መነሻ ምክንያት ተደርጎ የቀረበው የአሪ ወረዳ የዞን 
አደረጃጀት ጥያቄ ለደቡብ ኦሞ ዞን ምክር ቤት ያቀረበ ቢሆንም ምክር ቤቱ 
ጥያቄውን  አይቶ ለደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት 
አላስተላለፈም በሚል እንደሆነ ኢሰመጉ ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት 
መቻሉን በመግለጫው የገለጸ ሲኾን፣ ይህንን ክስተት ተከትሎ ቤት ንብረታቸው 
የወደመባቸው ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰዎች የተፈናቀሉ ሲሆን በአሁን ሰዓት 
እነዚህ ተፈናቃዮች በኮልታ ቤተክርስቲያን፣ ፖሊስ ጣቢያ እንዲሁም በተለያዩ 
አካባቢዎች ተጠልለው በችግር ላይ እንደሚገኙ ጨምሮ ገልጾዋል፡፡

ኢሰመጉ በአካባቢው የተፈጸመው ድርጊት፣ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ 
መብቶች መግለጫ (UDHR) አንቀጽ 3፣ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ዓለም 
አቀፍ ቃል-ኪዳንም (ICCPR) በአንቀጽ 6(1) እና  9(1) ላይ እያንዳንዱ 
ሰው በሕይወት የመኖር፣ የአካል ደህንነቱ የመጠበቅ መብት እንዳለው 

የሚያረጋግጠውን አንቀጽ፣ ብሎም የአፍሪካ ቻርተር በሰዎች እና ህዝቦች 
መብቶች (ACHPR) አንቀጽ 4 ማንኛውም ግለሰብ በሕይወት የመኖር መብቱና 
የአካሉ ደህንነት ሊከበርለትና  ሊጠበቅለት እንደሚገባና እነዚህን መብቶቹን 
በዘፈቀደ ሊነፈግ እንደማይችል የተመለከተውን ድንጋጌ፣ ብሎም በኢ.ፌ.ዴ.ሪ 
ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 14 “ማንኛውም ሰው ሰብዓዊ በመሆኑ የማይደፈርና 
የማይገሰስ በሕይወት የመኖር፣ የአካል ደህንነትና የነጻነት መብት አለው” ሲል 
ያስቀመጠውን የሕግ ድንጋጌ በመጥቀስ ዓለም አቀፍ፣ አህጉር አቀፍ እና ሀገር 
አቀፍ ሕጎች መንግስት ሊያስከብር ባለመቻሉ በዚህ መግለጫ የተዘረዘሩት 
የመብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል ብሏል፡፡

ኢሰመጉ መግለጫውን ሲያጠቃልልም፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና 
ሕዝቦች ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን ደቡብ አሪ ወረዳ በሚገኙ ቀበሌዎች ውስጥ 
የተፈጠረው ችግር በአፋጣኝ እንዲቆም፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና 
ሕዝቦች ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን ደቡብ አሪ ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች ውስጥ 
የሚኖሩ ሰዎችን በህይወት የመኖር መብት እና  የአካል ደህንነት መብቶችን 
የጣሱ፣ ቤቶች እና የተለያዩ ንብረቶችን ያወደሙ እና የዘረፉ አካላት ድርጊቱ 
የሰዎችን በህይወት የመኖር መብት፣ የአካል ደህንነት መብት እና ንብረት 
የማፍራት መብት ከህግ አግባብ ውጪ የሚገድብ በመሆኑ ይህንን ድርጊት 
በፈጸሙ አካላት ላይ መንግስት ህጋዊ አርምጃ እንዲወስድ፣ የፌደራል 
መንግስት እንዲሁም የደቡብ ክልል መንግስት የዜጎችን በህይወት የመኖር፣ 
የአካል ደህንነት፣ ንብረት የማፍራት መብትን እና ያፈሩትን ንብረት፣ 
በዘፈቀደ ያለማጣት መብትን እንዲያስከብር እና እንዲያከብር፣ ለተፈናቀሉ 
ሰዎች መንግስት ተገቢውን ጥበቃ እና በቂ ድጋፍ በአፋጣኝ እንዲያቀርብ እና 
በዚህ ክስተት ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተሳታፊ የሆኑ አካላት ላይ 
ተገቢ የሆነ ህጋዊ እና አስተማሪ እርምጃ እንዲወሰድ፣ ተመሳሳይ የሰብዓዊ 
መብት ጥሰት ሊያስከትሉ የሚችሉ ክስተቶች ዳግም እንዳይፈጠሩ የፌደራል 
እና የክልል መንግስታት፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሀይማኖት አባቶች፣ 
የማሕበረሰብ አንቂዎች፣ ሲቪክ ማህበራት እና የሚመለከታቸው ሁሉ 
የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪውን አቅርቧል፡፡

የፌደራል እና የደቡብ ክልል መንግሥታት 
የዜጎችን ደህንነት እንዲያከብሩ ተጠየቀ

በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልዕክተኛ ዴቪድ ሳተርፊልድ 
ከሥልጣናቸው መነሳታቸው ተሰማ። ከቀናት በፊት ዴቪድ 
ሳተርፊልድ በቀጣዮቹ 2 ወራት ውስጥ ከስልጣናቸው ሊነሱ 

እንደሚችሉ ሮይተርስ ዘግቦ ነበር። ሮይተርስ ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ምንጮች 
ሰምቻለሁ እንዳለው የዴቪድ ሳተርፊልድ ምክትል ፔይቶን ኖፍ ስልጣናቸውን 
ሊረከቡ ይችላሉም ብሎ ዘግቧል። የምስራቅ አፍሪካ መልክተኞች በተገጋጋሚ 
መቀያየር አዛውንቱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በአፍሪካ ቀንድ ላይ የያዙትን 
ያልተረጋጋ ፖሊሲ መገለጫ ነው ተብሏል። የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ 
ልዩ መልዕክተኛ ዴቪድ ሳተርፊልድ ከስልጣናቸው መነሳታቸው  ከሁለት 
ቀን በፊት ይፋ ሆኗል። አንጋፋው አሜሪካዊ ዲፕሎማት አምባሳደር ዴቪድ 
ሳተርፊልድ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ወኪል ተብለው በነጩ ቤተመንግስት ከተሾሙ 
ስድስት ወራት እንኳ አልሞላቸውም።  

ባሳለፍነው ረቡዕ ሚያዝያ አምስት 05 ቀን 2014 ዓ.ም ሮይተርስ ከሁነኛ 
ምንጮች ሰማሁ ባለው ወሬ ሳተርፊልድ ከመጨው ክረምት በፊት የስልጣናቸው 
ዘመን ያከትማል። በቱርክ፣ ሊባኖስ አፍጋኒስታን የኤስያ ሃገሮችና በአፍሪካ 
ጭምር ከሰላሳ ዓመታት በላይ  የዘለቀ የዲፕሎማትነት አበርክቶ የነበራቸው 
ሳተርፊልድ በምክትላቸው አምባሳደር ፓይቶን ኖፍ የተተኩ ሲሆን ሰላም 
በተጣባት ኢትዮጵያ የጀመሩትን ተልዕኮ ለአዲሱ መልክተኛ ለማለማመድ 
በሚል ተያይዘው ዛሬ  አዲስ አበባ እንደሚገቡ ተሰምቷል። ዩናይትድ ስቴትስ 
በቅርብ ጊዜያት  በአፍሪካ ቀንድ በርካታ ልዩ መልክተኞችና ዲፕሎማቶች 
መቀያየሯ አዛውንቱ  መሪዋ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በምስራቅ አፍሪካ ላይ 
ሁነኛ ፖሊሲ፣ የተግበራ መርሃ ግብርና ፣ ጽኑ አቋም እንደሌላቸው ያሳያል 
ሲሉ  የፖለቲካ ተንታኞች ወርፈዋቸውል።

የስድሳ ሰባት ዓመቱ ነባር አሜሪካዊ ዲፕሎማት ገና መንፈቅ 
ሳይሞላቸው ስልጣናቸውን ለመልቀቃቸው በርካታ መላምቶች ቢጠቀሱም 
በተለይም ፎሬይን ፖሊሲ የተሰኘው ዲፕሎማሲ ተኮር መጽሄት ግን ጎምቱው 

ዲፕሎማት ስልጣናቸው ለማብቃቱ አሜሪካ በኢትዮጵያ መንግስትና በህውሃት 
አማጽያን መካከል የታቀደው ሰላም አማጭ ወይይት ውጤት አልባነት በዋንኛ 
ምንክያትነት ጠቅሶታል። አሜሪካና የአፍሪካ ህብረት ልዩ ሎኡክ የቀድሞው 
የናይጄርያው ፕሬዚዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ድርድሩን  “ጉንጭ አልፋ” ሲሉ 
መግልጣቸው ሲሰማ በተለይም ዋሽንግተን ከኢትዮጵያ ይልቅ በሱዳን ላይ 
ትኩረት ለማድረግ መወሰኗ ይነግራል። የሱዳን መንግስት ለሩስያ የጦር ሰፈር 
ግንባታ መሬት መፍቀዱ ደግሞ ዋሽንግተን ትኩረቷን የሳበ አጋጣሚ መሆኑን 
ተንታኞች ጠቁመዋል።  ተተኪያቸውን አስከትለው አዲስ አበባ ይደርሳሉ 
ተብለው የሚጠበቁት የስድሳ ሰባት ዓመቱ ተሰናብቹ ልዩ መልዕክተኛ ዴቪድ 
ሳተርፊልድ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት፣ ከአፍሪካ ኅብረት ተወካዮችና 
ከረድኤት ድርጅት ሃላፊዎች ጋር ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል።

አሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛዋን 
ከሥልጣናቸው ማንሳቷ ተሰማ
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በዚህ ሳምንት

የመንግሥት ግዴታ                      
                   ምንድን ነው?!

በሀገራችን ታሪክ የሕዝብን ጥያቄ 
በወቅቱ መመለስ የተለመደ ተግባር 
አይደለም፡፡ ያ ባለመኾኑም የሕዝብ 

ጥያቄዎች የሀገር ሳንካ እየኾኑ ዘመናትን ረጅም 
አስቆጥረዋል፡፡ ሲሻቸው ሥርዓትን ቀይረው ሌላ 
ሥርዓት ያቆማሉ፣ ሲላቸው ደግሞ ታፍነው 
ይቆዩና ጎምርተው የሀገር ሕልውና አደጋ 
ይኾናሉ፡፡ አሁንም ሀገራችን የገጠማት ችግር 
ይኸው ነው፡፡ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ የጎጃም ገበሬን 
“የግብር ይቀነስልን” ጥያቄ በወቅቱ መልሰው 
ቢኾን ኖሮ ለአመጽ አይሰናዳባቸውም ነበር፡፡ 
ፊውዳላዊ የጭሰኛ ሥርዓታቸውን አጥፍተው 
ገበሬውን ባለመሬት ቢያደርጉት ኖሮ ቀን ቆርጦ 
ሊቀብራቸው አይሰናዳም ነበር፡፡ የንግሥና 
ሥርዓታቸውን ከይሁዳ ቤት አውጥተው ወደ 
ግል ቤተሰባቸው ከሚወስዱት ይልቅ የዓለምን 
ነባራዊ ሁኔታ አጥንተው የእነእንግሊዝን 
መንገድ ተከትለው ቢኾን ኖሮ እነመንግሥቱ 
ነዋይና ገርማሜ ነዋይ ከጀርባቸው ዶልተው 
ዙፋን ሊቀሟቸው አይሞክሩም ነበር፡፡ የብሔርና 
የሃይማኖት ጥያቄን በእንጭጩ ምላሽ ሰጥተውት 
አልፈው ቢኾን ኖሮ ዛሬም ድረስ የሀገሪቱ ሳንካ 
ኾነው አይቀጥሉም ነበር፡፡ በአብዮቱ ዋዜማ 
ያረቀቁትን ሕገ መንግሥት ቀድመው ሥራ ላይ 
አውለውት ቢኾን ኖሮ ከአብዮተኞቹ ሰይፍ ድነው 
ቀጣዩን ትውልድ ከእልቂት በታደጉት ነበር፡፡

የደርጉ ሥርዓትም ቢኾን የመሬት ላራሹን 
ጥያቄ ከፊውዳል ወደ መንግሥት ዝውውር 
ከማድረጉ ይልቅ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 
የሕዝብ አድርጎት ቢኾን ኖሮ ድህነት ሀብታችን 
ኾኖ ባልቀረና አሁንም ድረስ በጥያቄነት 
ባልቀጠለ ነበር፡፡ መሣሪያ አንግበው በየጢሻው 
የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን በሰላማዊ መንገድ 
ጥያቄያቸውን ተቀብሎ ለመፍታት ቢሞክር ኖሮ 
ያን መሳይ ውድቀት የሥርዓተ መንግሥቱ ዕጣ 
ሊኾን ባልቻለ ነበር፡፡ የብሔር ጥያቄን ጆሮ ዳባ 
ብሎት ባያልፍ ኖሮ እስካሁን ለቀጠለው ብሔር 
ተኮር ፍጅት አንዳረግም ነበር፡፡ ወያኔን “የመንደር 
አይጥ” ብሏት ባያልፍ ኖሮም ሀገሪቱ አሁን ላይ 
የተረኞችና የዘረኞች መፈንጫ ኾና አትቀርም 
ነበር፡፡ ያለፉትን ሠላሳ ዓመታትም በከንቱ 
የንጹሐን ደም አይፈስም ነበር፡፡ የኾኖ ኾኖ 
አሁንም ለሀገራችን የሕዝብን ጥያቄ መስማት 
የሚችል መንግሥት ያስፈልጋታል፡፡ አሁን 
ላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍ ሲል የተጠቀሱት 
ጥያቄዎች ሁሉ ሳታክተው በመጠየቅ ላይ 
ይገኛል፡፡

መንግሥት እንደመንግሥት ዙፋኑ ላይ 
እስከተፈናጠጠና አገር “እየመራሁ ነው” ብሎ 
እስካሰበ ድረስ በአፋጣኝ እነዚህን የሕዝብ 
ጥያቄዎች ሊመልስ ይገባል፡፡ ካለበለዚያ ግን  
ለደርግ፣ ለወያኔና ለንጉሡ ሥርዓት የደረሳቸው 
ዕጣ ይደርሰዋል፡፡ ከዚያ ከፍ ሲልም ከቀድሞዎቹ 
መንግሥታት አወዳደቅም በከፋ ሁኔታ በሀገርም 
በራሱ ላይም የከፋ ችግር ሊከሰት ይችላል፡፡ 
አሁን ላይ የምናያቸው ብሔርና ሃይማኖት ተኮር 
ጥቃቶች መነሻቸው መንግሥት የሕዝብን ጥያቄ 
በወቅቱ መመለስ ካለመቻሉ ጋር ተያይዘው 
የመጡ ናቸው፡፡ የወያኔ መንግሥት የሙስሊሙን 

ሕዝብ “የድምጻችን ይሰማ” ጥያቄን ተቀብሎ 
ወዲያው ቢያስተናግድ እና በሃይማኖት መካከል 
እየገባ ባይከፋፍል፤ እንዲሁም የኢትዮጵያ 
ሕዝብን ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል ጥያቄን 
በሰዓቱ ሊመልስ ቢሞክር ኖሮ ምናልባትም 
ዙፋኑ በቅርብ ላይናጋ ይችል ነበር፡፡ የአሁኑ 
መንግሥትም የሕዝበ ሙስሊሙን የመብት 
ጥያቄ “እህ” ብሎ አድምጦ ሊፈታለት ይገባል፡
፡ የሕዝበ ሙስሊሙን የሶላት ጥያቄ ዓለም 
አቀፍ ተሞክሮን አገናዝቦ በአስቸኳይ መፍታት 
ይጠበቅበታል፡፡ ሕዝብ “ጥያቄ” ብሎ ያነሳውን 
አጀንዳ ባስቸኳይ መመለስ የአንድ መንግሥት 
መሠረታዊ ኃላፊነቱ ነው፡፡ 

የሕዝበ ክርስቲያኑን የ“ለመስቀሉ 
እሮጣለሁ”፣ የመስቀል ግንባታና የመስቀል 
አደባባይ ባለቤትነት ጥያቄን ሕግና ሥርዓትን 
በተከተለ መንገድ በአፋጣኝ ሊመልስለት ይገባል፡
፡ ካለዚያ ግን በተለይም በመስቀል አደባባይ 
ባለቤትነት ላይ እየተነሳ ያለው ጥያቄ ከባድ 
ከመኾኑ አንጻር መንግሥትን የግጭት ጠማቂ 
ያደርገዋል፡፡ መንግሥት ወገንተኝነቱን ከሕዝብ 
ጎን በማድረግ የግጭት ምንጭ የኾኑ ችግሮችን 
በፍጥነት ሊፈታ ይገባል፡፡ በአንድ አደባባይ 
የተነሳ ለዘመናት ተቻችለው የኖሩ ሃይማኖቶች 
መጋጨት የለባቸውም፡፡ ስለዚህ የመስቀል 
አደባባይ ጉዳይ መልስ ማግኘት ይኖርበታል፡፡ 
የሕዝበ ሙስሊሙ የሰላት “ይፈቀድልን” ጥያቄም 
ሊመለስ ይገባል፡፡ በየአድባራቱና በየሃይማኖታዊ 
ተቋማት አካባቢ የሚፈጠሩ አንባጓሮዎች 
ሊቆሙ ይገባል፡፡ ሁለት የተለያዩ ቤተ እምነቶች 
የሚሠሩበት የቦታ ርቀትም አዋጁን መሠረት 
አድርጎ ሊኾን ያስፈልጋል፡፡ በተረኝነት መንፈስ 
የሚጋዙ ጸብ ጫሪ አካላትን መንግሥት አደብ 
ሊያስገዛና ሕግ ሊያስከብር ይገባል፡፡ ሰሞነኛው 
የአቃቂ ቃሊቲው ዐይነት ኹነት መደገም 
የለበትም፡፡

በሌላ በኩል የእርቀ ሰላም ኮሚሽን፤ 
ምክክር ኮሚሽን እያሉ በየጊዜው በማዋቀር 
ላይ ከመጠመድ ባለፈ የሕዝቡን የቅራኔ 
ምንጮች በአስቸኳይ ማድረቅ ይገባል፡፡ ለሕዝቡ 

የግጭት መነሻ እየኾኑ ያሉት ነገሮች አብዛኞቹ 
በመንግሥት የአሠራር ፖሊሲ የተነደፉ 
በመኾናቸው እነርሱን ማስተካከል የመንግሥት 
ዋነኛ ድርሻው ነው፡፡ የአማራ ሕዝብ ለሠላሳ 
ዓመታት ያነሳው የሕገ መንግሥት ማሻሻያ 
ጥያቄ የመንግሥት ኃላፊነት እንጂ የምክክር 
ኮሚሸን ኃላፊነት አይደለም፡፡ የኦሮሞ ሕዝብ 
ለዓመታት ሲጠይቅ የቆየው “የቋንቋዬ የሥራ 
ቋንቋ ይሁን” ጥያቄ በመንግሥት የሚመለስ 
እንጅ በሌላ ኃይል የሚታይ አይደለም፡፡ በየቦታው 
የሚደርሰው ጅምላ ግድያ፣ ማፈናቀልና የንብረት 
ውድመት በመንግሥት ፖሊሲ ማስተካከያና ሕግ 
ማስከበር ዘመቻ የሚስተካከሉ ናቸው፡፡ ሰሞነኛው 
የአሪ ብሔረሰብ የዞንነት ጥያቄ እና ያስከተለው 
ውድመትና ቀውስ የመንግሥትን ምላሽ የሚሻ 
እንጂ በምክክር ኮሚሽን የሚፈታ አይደለም፡፡ 
በመኾኑም መንግሥት ለእነዚህ ጉዳዮች ትኩረት 
ሰጥቶ ሊሠራ ይገባል፡፡

አሁን ላይ ሀገራችን ከ20 ሚሊዮን በላይ 
የሚኾኑ ዜጎቿ በአንድም ኾነ በሌላ መልኩ 
የረሀብ አለንጋ እየገረፋቸው ይገኛሉ፡፡ ይህ 
ሊቀረፍ የሚችለው በመንግሥትና በመንግሥት 
ብቻ ነው፡፡ ዜጎች ከቦታቸው እና ከቀያቸው 
ተፈናቅለው ተመጽዋች እንዲኾኑ ያደረጋቸው 
መንግሥት በፍጥነት ጥያቄያቸውን መመለስ 
ባለመቻሉ ነው፡፡ የጸጥታ ስጋት እንዳለባቸው 
ሲያመላክቱት ፈጣን ምላሽ ሰጥቷቸው ቢኾን 
ኖሮ በርካታ ዜጎች ከሞት፣ ከመፈናቅልና 
ከተረጅነት ይወጡ ነበር፡፡ ከዚህ አኳያ በአማራ 
ክልል በጎጃም ቡሬ፣ በመተከል፣ በሰቆጣ፣ 
በደብረብርሃን ከተማና ሌሎች አካባቢዎች 
ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች የዚህ ማሳያዎች 
ናቸው፡፡ ዜጎች ቀድሞ በነበሩበት አካባቢ የጸጥታ 
ስጋት እንዳለባቸው መንግሥትን ሲጠይቁ 
አስቸኳይ ምላሽ ሰጥቶ ቢኾን ኖሮ አሁን ላይ 
ይህ ችግር ሊከሰት አይችልም ነበር፡፡ 

መንግሥት አሁንም ቀውሶቹ ከዚህ በላይ 
ሳይገዝፉ በፊት አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጣቸው 
ይገባል፡፡ የገበሬውን የማዳበሪያ እጥረት 
በአፋጣኝ ሚዛናዊ በኾነ መልኩ ሊፈታለት 
ይገባል፡፡ በየቦታው እየተፈጠሩ ያሉ ግጭቶችን 
ከዝምታ ባለፈ ሊያስቆም ይገባል፡፡ በሀገሪቱ ላይ 
የሚታየውን አጠቃላይ የኾነ የኑሮ ውድነት 
መቅረፍ ይጠበቅበታል፡፡ የክልል መንግሥታትን 
አግባብነት የሌለው እብሪት እና ጥያቄ ማስቆም 
ይኖርበታል፡፡ በተረኝነትና በዘረኝነት መንፈስ 
ተነክረው ሕዝብን የሚያጉላሉና አላስፈላጊ ጥቅም 
የሚያጋብሱ ዘውጌ አካላትን አደብ ማስገዛትም 
ይጠበቅበታል፡፡ በክልሎች መካከል ፍትሐዊ 
የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ማስፈን ይኖርበታል፡
፡ የተለያዩ መንግሥታዊ ተቋማቱን በመፈተሽ 
ከዘውጌያዊ አሠራር ሊያላቅቅ ይገባል፡፡ የ12ኛ 
ክፍል ተማሪዎችን ጥያቄ በፍጥነት መመለስ 
ይጠበቅበታል፡፡ በአጠቃላይ መንግሥት የሕዝብ 
አገልጋነት ሚናውን ሊወጣ ይገባል፡፡ “ይምራኝ” 
ብሎ ለአምስት ዓመት የመረጠውን ሕዝብ 
በቀናነት ሊያገለግለው ይገባል፡፡ ሲንከባለሉ 
የመጡ የሕዝብ ጥያቄዎችን በመመለስ ታሪካዊ 
ኃላፊነቱንም መዘንጋት የለበትም፡፡ 
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የአዘጋጁ መልዕክት

ቀጸላ ክፍሌ

አቦነህ አሻግሬ ዘ ኢየሱስ (ፕ/ር)
ወንድሙ ነጋሽ (ኢ/ር)

መታሰቢያ መልዓከሕይወት
ቴዎድሮስ ጌታቸው(ድሬደዋ)

ሁሴን ከድር
ተስፉ (ኢትዮጵያ) አልታሰብ

ሠሎሞን ለማ ገመቹ

ገነት ብርሃኑ

ክርኤቲቭ ዲዛይንክርኤቲቭ ዲዛይን
ቅድስት በየነ

ግዮን መጽሔትግዮን መጽሔት

በየሳምንቱ ለኅትመት የምትበቃ መጽሔትበየሳምንቱ ለኅትመት የምትበቃ መጽሔት
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አምባገነኑን የህወሓት አገዛዝ ለሦስት ዐሠርት ከተፈናጠጠበት 
የሥልጣን ማማ እንዲፈነገል ትልቅ የፖለቲካ መግፍኤ 
ነው፡፡ በኦሮሚያ የተቀጣጠለው የወጣቶች እንቅስቃሴ 

ከፍ ያለ ብሔራዊ ቅርጽ እንዲይዝ ተጨማሪ ምክንያት መኾኑም 
አይታበልም፡፡ ገና በጠዋቱ ለቀነጨረው የ“ኦሮማራ” ጥምረትም ቢኾን 
አብሪ ጥይት ኾኖ እንዳገለገለ የሚክድ የለም፡፡ የወልቃይት ጉዳይ! 

ወልቃይት ከቅድመ እስከ ድኅረ ህወሓት የአገዛዝ ዘመናት 
የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወሳኝ መታጠፊ ነጥብ ናት፡፡ በመላው የአማራ 
ሕዝብም ኾነ በመላው የኢትዮጵያውያን የነጻነት ተጋድሎ ውስጥ 
ያላት ሥፍራም ልዩ ነው፡፡ ኾኖም ግን ነገረ ወልቃይት፣ ለብልጣ 
ብልጥ ፖለቲከኞች ከአሽከርነት ወደ አዛዥነት፣ ከአፋሽ አጎንባሽነት 
ወደ አፍን ሞልቶ ተናጋሪነት የነጻነት ካባን ብታጎናጽፍም ለራሷ ግን 
የትንሣኤው ብርሃን እስካሁን በወጉ አልበራላትም፡፡ የመንግሥት እና 
የአገዛዝ ለውጥ መጥቷል በሚባልባት የዛሬዋ ኢትዮጵያም አጀንዳው 
ከፖለቲካ ተዋስዖ በሰላም መዘጋት አልቻለም፡፡ ተንኮል፣ ሴራ እና 
ሸምቅ የፖለቲካ ጥበብ በኾኑበት የዛሬው የኢትዮጵያችን እውነታ 
ወልቃይት እና ወልቃይቴዎች እፎይታ እንደ ሰማይ ርቋቸዋል፡፡

እንኳንስ የኢትዮጵያን የሠላሳ ዓመት የግፍ ተዋስዖ፣ ያለፉትን 
ስድስት እና ሰባት ዓመታት ፖለቲካ ድንገት ገልጦ ማንበብ 
የጀመረ ዜጋ አምልቶ የሚረዳው አንድ ንጥረ ሀቅ አለ፡፡ ይኸውም 
የወልቃይት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ያነሳው “የማንነት” ጥያቄ ሕገ 
መንግሥቱ በሚያዘው የሕግ አግባብ ጉዳዩ በቀጥታ ከሚመለከተው 
የትግራይ ክልል እስከፌዴሬሽን ም/ቤት ምን ያህል ሰላማዊ እና 
ሕጋዊ ቅደምተከተሎችን ጠብቆ ትግል ሲያደርግ እንደቆየ ነው፡፡ ይኽ 
ሁኔታ ሕግ ሳይኾን ጉልበት ለሚገዛቸው የወቅት ገዢዎች አልዋጥ 
ያለ ብቻ ሳይኾን እንደ መደፈርም የቆጠሩት ስለነበር፣ የኮሚቴውን 
ሰብሳቢዎች እንደ ሽፍታ በምሽት አፍኖ ለመውሰድ ያደረጉት ጥረት 
የሐምሌ 5ቱን ተጋድሎ አዋልዶ፣ አጭር በሚባሉ ዓመታት ውስጥ 
የሕዳጣኑን የአገዛዝ ቡድን ከሥር መሠረቱ አፍረክርኮ መቀሌ 
እንዲመሽግ ምክንያት ኾኗል፡፡ 

ጠ/ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ወደሥልጣን በመጡ የመጀመሪያ 
ወራት ይፋዊ የሥራ ጉብኝቶች ወደ ጎንደር እና ባሕር ዳር ሲያደርጉ 
የተነሱላቸው ጥያቄዎች ሁሉ ማጠንጠኛቸውን ያደረጉትም በዚህ 
የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ የማንንት ጥያቄ ዙሪያ ነው፡፡ ጠ/
ሚኒስትሩም የአማራን ሕዝብ ድጋፍ ለሚፈልጉት ጊዜ ያህል ይዞ 
ለመቆየት ያግዛቸው ዘንድ አንዴ “ሰሜን አርማጩኾ፣ ወልቃይት 

ጠገዴ፣ ማረሻ ዲሞፍተር መተኮሻው ጓንዴ” የሚል ሥነቃል 
በአደባባይ በማነብነብ፣ በሌላ በኩል በሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት አባላት 
ፊት “ጁንታው የወልቃይት ማንነት ኮሚቴ አባላት ጥያቄያቸውን 
ለቀድሞ ፌዴሬሽን ም/ቤት ለማድረስ ሲመጡ ሱሉልታ ላይ 
እንዳገታቸው አታውቁም” በማለት ጉዳዩ የቆየ ዳራ እንዳለው ሲናገሩ 
ቆይተዋል፡፡

ኾኖም ህወሓት መሩ ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት 
ሰንዝሮ፣ መንግሥት “ሕግ የማስከበር እና የሕልውና” ዘመቻ ካወጀ 
በኋላ ወልቃይት ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራ ዞን ከሞላ ጎደል ጥያቄውን 
ሲያነሱ በነበሩ ሕዝቦች ሥር መኾን ቢችልም፣ እስካሁኗ ሰዓት 
ድረስ ግን ማዕከላዊው መንግሥት ከባጀት አንስቶ የመብራት እና 
የስልክ አገልግሎቶችን ለመልቀቅ ፈቃደኛ መኾን አልቻለም፡፡ ዞኑ 
ከሞላ ጎደል በአማራ ክልል ሥር መዋቅር ዘርግቶ መተዳደር ከጀመረ 
ከአንድ ዓመት ተኩል ጊዜያት በላይ ቢያስቆጥርም፣ እስካሁን ግን 
የማዕከላዊ መንግሥቱ ድኅረ መስከረም 2013 ዓ.ም በኋላ ለትግራይ 
ክልል ዞኖችና ወረዳዎች ሲሰጥ የቆየውን በጀት ሳይቀር ለአካባቢው 
ሲነፍገው ቆይቷል፡፡ የዞኑ ም/አስተዳዳሪ እና የማንነት አስመላሽ 
ኮሚቴው ሰብሳቢ ኮ/ል ደመቀ ዘውዱም ከአንድ ወር በፊት አዲስ 
አበባ ድረስ በመምጣት ከም/ጠ/ሚኒስትሩ እስከ ገንዘብ ሚኒስቴር 
ችግሩ እልባት እንዲያገኝ ቢጠይቁም መልስ ሳያገኙ ቀርተዋል፡፡ 

ይኽ አልበቃ ብሎ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተሰማው ያለው 
መረጃ ደግሞ ይበልጥ አስደንጋጭ እና ሀገሪቱን ወደማያባራ ሌላ 
ግጭት ውስጥ እንዳይከታት የሚያሰጋ ነው፡፡ ይኽም የወልቃይትን 
ጉዳይ ቅድመ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በነበረው የዴሞግራፊ 
እውነታ ሕዝበ ውሳኔ (ሪፍረንደም) ለመሥጠት ያለመ ነው፡፡ በጉዳዩ 
ዙሪያ ከሰሞኑን ንግግር ሲያደርጉ የተደመጡት ኮ/ል ደመቀ ዘውዱም 
የዞኑን ሕዝብ ወደኋላ የሚመልስ ሕዝበ ውሳኔም ይኹን የትኛውም 
ዐይነት “መፍትሔ” ሌላ ግጭት ውስጥ እንዳይከት ያላቸውን ሥጋት 
በአጽንዖት ገልጸዋል፡፡ 

እኛም የጠ/ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግሥት የወልቃይት 
ጉዳይ በሥልጣን እና በንዋይ ለደነደነው አምባገነኑ የህወሓት ቡድን 
መፈንግልም ኾነ ለአዲሱ የ“ለውጥ”  መንግሥት ወደ ዙፋን መውጣት 
ምክንያት መኾኑን ለአፍታም ቢኾን ባለመዘንጋት፣ ጉዳዩ ለሌላ 
ዙር ግጭት እና ተጨማሪ ቀውስ ምክንያት በማይኾንበት ሁኔታ 
ምላሽ መሥጠት ይኖርበታል ስንል መልዕክታችንን ለማስተላለፍ 
እንወዳለን፡፡

የወልቃይት ጉዳይ ለሌላ የግጭት አዙሪት 
መግፍኤ በማይኾንበት ሁኔታ ምላሽ ይሰጠው!

ግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

ርዕስ አንቀፅ
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ኢትዮጵያዊነት

ግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

የግዮን እንግዳ

ፕሮፌሰር ማሞ ሙጬ
ግዮን፡- ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያዊነት ምን ያህል ይተዋወቃሉ?

ፕ/ር ማሞ፡- እኛ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያንም ኢትዮጵያዊነትንም 
በሥርዓት አናውቅም፡፡ ያላወቅንበትም ብዙ ምክንያት አለ፡፡ የመጀመሪያው 
ምክንያት በአብዛኛው የምናነበው መጽሐፍና በየሚዲያው የሚቀርበው ነገር 
የሚያትተው ስለ ልዩነታችን እንጅ ስለ አንድነታችን ባለመኾኑ ነው፡፡ በአንድ 
ታሪክ ውስጥ ኖረን ችግሮች ሲደርሱብን ተባብረን ከችግሩ የምንወጣ ዜጎች 
ነን፡፡ የሀገሪቱ ነፃነት እንዳይገፈፍ የተዋደቁ ዜጎች ያሏት ሀገር ኢትዮጵያ ናት፡
፡ በጣሊያን ወረራ ጊዜ “ባራን ሮማ ፓራ ኢትዮጵያ” የሚባለው “አቢሲኒያ ዘ 
ፓወር ፓራን” ላይ “እነዚህ ኢትዮጵያውያን አንድ ከኾኑ ሕዝባቸው ከተባበረ 
እንኳን ጣሊያንን አውሮፓን በሙሉ ቀኝ ግዛት የማድረግ ጉልበትና አቅም 
አላቸው” ሲል ነው የገለፀው፡፡ ግለሰቡ “አቅሙ ይበልጥ ያጠነከረባቸው 
ደግሞ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና አማራ የሚባለው ሕዝብ ነው” ይላል፡
፡ “እነርሱን ማፍረስ አለብንም” ብሏል፡፡ ይህን ለማድረግም አቡነ ጴጥሮስን 
በጥይት እሩምታ፣ አቡነ ሚካኤልን ከአውሮፕላን ላይ ቦምብ በመወርወር 
ገድለዋቸዋል፡፡ ሌላም ብዙ ነገር አድርገዋል፡፡ በወቅቱ የነበሩ የኃይማኖት 
አባቶች በጣም ታግለዋል፡፡ በዚህ የተነሳም ፈረንጆች ይህቺን ሀገር በቋንቋ፣ 
ኃይማኖትና ዘር ከፋፈሏት፡፡ ሲከፋፍሉን “የራስን ዕድል በራስ መወሰን” 
አሉት፡፡ ይህን ያሉበት ምክንያትም “ስንከፋፍላቸው አንድ ስለማይኾኑ እኛ 
እንደልባችን እንገዛቸዋለን” በሚል መነሾ ነው፡፡ ለአፍሪካም በአድዋ ጊዜ 
የሠሩትን ደግመው እንዳይሠሩና ምሳሌ እንዳይኾኑ ማድረግ እንችላለን 
ብለው ተነሱ፡፡ አፍሪካውያን እኛን መቃወም የጀመሩት በኢትዮጵያውያን 
መነሻነት ስለኾነ እርሱ እንዳይደገምብን አሉ፡፡

በሌላ በኩል የማርክሲዝም ፍልስፍና ወደ ሀገራችን ሲመጣ እና ስንቀበል 

እንደነቻይና አድርገን አይደለም የወሰድነው፡፡ ቻይናዎች የትኛውንም የውጭ 
ነገር ሲወስዱ ከሀገራችን ባሕልና ማንነት ጋር እንዲዋሐድ አድርገው ነው፡
፡ ቻይናውያን መጀመሪያ ማርኪስዝም እንዲቀበሉ ያደረጉት ነገር ቢኖር 
ከሠላሳ በላይ ዓመታት በራቸውን ዘግተው መተዋወቅ ነው፡፡ እነርሱም 
እንደ እኛው ወደ 40 የሚጠጉ ብሔረሰቦች አሏቸው፡፡ ወደ እኛ ሀገር 
ስንመጣ ግን ርዕዮተ-ዓለሙን ባለመተዋወቃችን እርስ በእርስ ተጋደልን፡
፡ እንደሚታወቀው መኢሶን ከኢሕአፓ፣ ኢህአፓ ከደርግ ወዘተ ጋር 
ተጨፋጨፉ፡፡ እነ ኃይሌ ፊዳም ቁቤን አመጡ፡፡ የተለያዩ የሚሽን ቸርቾችን 
አስገቡ፡፡ የእኛን ፍልስፍና እና በውስጣችን የነበረውን ትልቁን ታሪክ በሌላ 
ቀየሩት፡፡ ከዓለም በፊት ሁሉም ነገር የተፈጠረው በኢትዮጵያ ነው፡፡ አሁንኮ 
ሀይቅ እስጢፋኖስ ከዓለም የመጀመሪያው ዩኒቨርስቲ እየተባለ ነው፡፡ ነገር 
ግን ይህን እውነት ትውልዱ ገልጦ እንዲያና እንዲረዳ አልተደረገም፡፡

ታሪካችን፣ ባሕላችን፣ ፍልስፍናችን ሁሉ ከዓለም ቀዳሚ ሀገሮች ተርታ 
የሚያሰልፈን ነው፡፡ በኢትዮጵያ በፍጹም ያልተፈጠረ እውቀት፣ ሰብዓዊነትና 
መንፈሳዊነት የለም፡፡ እነዚህን አንድ ላይ አጠናክረን ወደፊት መሄድ 
ይኖርብናል፡፡ አሁን ላይ የትምህርት ሥዓታችን የተገለበጠ ነው፡፡ ከውጭ 
የመጣ እና ከማንነታችን ጋር የማይገናኝ ነው፡፡ ከእኛ የተፈጠሩ በርካታ 
እውቀቶች አሉ፡፡ ለምሳሌ በሒሳብ “ባይኖሪሎጂም ማቲማቲክስ” የሚባል 
አሁን የሚጠቀሙበት የኢንተርኔት  ማቲማቲክስ ሲስተም ከእኛ የመጣ 
ነው፡፡ ብዙ ነገርም ተወስዶብናል፡፡ ፍልስፍና፣ አስትሮኖሚ፣ መድኃኒት፣ 
ወዘተ በሀገራችን የበቀሉ እውቀቶች ናቸው፡፡ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ 
ዲፓርትመንትን የመሠረተ አንድ ስቴቪን ሩቢንሰን የሚባል ግለሰብ የሮማን 
ወይም የላቲን ፊደል ከኢትዮጵያ ፊደሎች እኩል እንዳልኾኑ ተናግሯል፡
፡ ለምሳሌ “አይ” eye” ሲባል ዓይን ማለት ነው፡፡ ሲ “see” ሲባል በአንድ 

“ሥርዓተ አልበኝነት ነግሷል”
 

“ዘረኛ ኃይል ካልረበሸ 
ኤርትራም ትመጣለች”

“ወጣቱ ያለ ብሔር 
አጃቢነት አራት እና አምስት 
ቋንቋዎችን መማር አለበት”

“ኢትዮጵያ መጽሐፍ 
ቅዱስ ላይ የተጠቀሰችው 
እሥራኤል ተብላ ነው”
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የግዮን እንግዳ

ግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

በኩል ማየት ነው፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ባሕር ማለት ነው፡፡ የኢትዮጵያ ግን 
የትኛውም ፊደል ያለ አናባቢ ስለሚቆም ለዓለም ቋንቋ መኾን የሚገባው 
ነው ብሎ ነው የተናገረው፡፡ ግለሰቡ ይህን የተናገረው በ2007 ዓ.ም በእኛ 
ሚሊኒየም ጊዜ ነው፡፡ የኢትዮጵያን ካላንደር በተመለከተም ይህ ግለሰብ 
ነጮችን በተመለከተ ያለው “ሁላችሁም ከእድሜያችሁ ላይ ሰባት ዓመት 
ይቀነስላችኋል” ነው፡፡ ይህ ማለት የኢትዮጵያ የቀን አቆጣጠር ትክክል 
ነው ማለቱ ነው፡፡ ይህ ሰውዬ መጀመሪያ የመጣው የሚሽነሪ ኃይማኖት 
ለመስበክ ነበር፡፡ በኋላ ላይ ግን በራሱ በጣም እንዳዘነ ገልፆ “ከኦሪት 
እስከ ሐዲስ በሃይማኖት ጸንቶ የኖረ ሕዝብ ያላት ሀገር ላይ፣ በመጽሐፍ 
ቅዱስ እሥራኤል ተብላ የተጠቀሰች ሀገርን፣ ከዘመናት በፊት በመንፈስ፣ 
በፍልስፍና ልቀው የሄዱ ሕዝቦችን እንዴት ነው እኔ የምሰብከው” ብሎ 
ማቆሙን ተናግሯል፡፡ በነገራችን ላይ ይህ ሰው እኔ ስካንዲንቪያ በማስተማር 
ላይ እያለሁ ላይብረሪውን እንዳይለት ጋብዦኝ ነበር፡፡ በሌላ በኩል ክሪስ 
ፓውቲ  የምትባለዋ ሴትም እንዲሁ የምትገርም ሰው ናት፡፡ በመጽሐፏ 
ላይ እቴጌ ጣይቱን የሴቶች ምሳሌ አድርጋ ነው ያሰቀመጠቻት፡፡ ሴትየዋ 
ስለአፄ ምኒልክና ስለእቴጌ ጣይቱ የፃፈች አሜሪካዊት ናት፡፡ ከሁለት ዓመት 
በፊት ነው ያረፈችው፡፡ ስለዚህ ትውልዱ ይህን የቀደመ ማንነቱን ማወቅ 
ይኖርበታል፡፡ ይህን ማወቅ የጀመረ ጊዜ እራሱን ያከብራል፡፡ ኢትዮጵያዊነት 
ማለት ይህ ማለት ነው፡፡

ግዮን፡- ይህ ትውልድ ሀገሩን በሚገባው ልክ ባለማወቁና ባለመረዳቱ 
ከኢትዮጵያዊነቱ ተነጥሏል ማለት ይቻላል?

ፕ/ር ማሞ፡- ትውልዱና ኢትዮጵያዊነት ተራርቀዋል፡፡ የሚገርመው 
ግን በአንድ በኩል ይህ ሁሉ መከራ እየደረሰብን በሕገ መንግሥት ጭምር 
እያፈረሱን የኢትዮጵያ ሕዝብ እርስ በእርሱ አልተለያየም፡፡ ሕዝቡ አብሮ 
የኖረ የሚገርም ሕዝብ ነው፡፡ አሁን ላይ እኮ የሚገርም ነገር እየሰማን 
ነው፡፡ እነ ኢሳያስ አፈወርቂም አገራችን ኤርትራ ብቻ ሳትኾን ኢትዮጵያም 
ነች እያሉ ነው፡፡ ከእኛ ተለይተው ተመልሰው እየመጡ ነው፡፡ የሚከፋፍል 
ዘረኛ ኃይል ካልረበሸ ኤርትራም ትመጣለች፡፡ ኢትየጵያም ባሕሯን ስታገኝ 
ወደ መቶ ሠላሳ ሚሊዮን የሚኾን ሕዝብ ስላላት ኤርትራም ትጠቀማለች፡
፡ በሣይንስም፣ በፍልስፍናም፣ በመንፈሳዊነትም፣ በታሪክም፣ ሊገድሏት 
እየሞከሩ መከራዋን እያየች የኖረች ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ናት፡፡ በዚህ 
ምክንያት ኢትዮጵያ ምሳሌነትቷ ቀላል አይደለም፡፡ ይኼ ለእኛ ብቻ ሳይኾን 
ለአፍሪካና ለሁሉም የተከፋፈሉ አገሮች ነው፡፡ ይቺን ሀገር ቢገድሏትም 
የምትኖር ሀገር ናት፡፡ ይኼ ታሪክ አጭር ታሪክ አይደለም፡፡ ረጅም ታሪክ 
በመኾኑ አፍሪካውያን በሙሉ ኢትዮጵያዊ ነን ይላሉ፡፡ ይህን ያልተረዱት 
የኛዎቹ ወጣቶች ግን በብሔር ይናቆራሉ፡፡ 

ግዮን፡- ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ሁኔታ እንዴት መውጣት ትችላለች 
ይላሉ? እዚህ ሁለገብ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የከተታትስ ምንድነው 
ይላሉ?

ፕ/ር ማሞ፡- የእነ አፄ ኃ/ሥላሴ መንግሥት ከወደቀ በኋላ የመጣብን 
ሀሳብ የተወሰነው የውጭ ሀገር ሀሳብ ነው፡፡ የራሳችንን በምን መንገድ ይዘን 
ቀጥለን ችግሮቻችንን እንፈታበታለን ብለን አልሄድንም፡፡ የራሳችንን ጥለን 
የውጭዎችን በመያዛችን እርስ በእርሳችን ተገዳደልን፡፡ ኢትዮጵያ መጽሐፍ 
ቅዱስ ላይ እሥራኤል ትባላለች፡፡ አሁን ግን ነጮች ኢትዮጵያ እንድታድግ 
ስለማይፈልጉ ከውስጣችን ባንዳዎችን በማውጣት እና በማፍራት ከፋፈሉን፡

፡ በደርግ ጊዜ እርስ በእርስ አገዳደሉን፤ ሶቪየት ስትበታተንም ለደርግ 
መሣሪያ የሚሰጠው በማጣቱ ሊወድቅ ችሏል፡፡ ከሱ በኋላ የመጣው 
ወያኔ ደግሞ ዓለም ላይ ያልተሠራውን ግፍ እና ተንኮል በኢትዮጵያ ላይ 
ፈጸመ፡፡ በዘር፣ በቋንቋና በኃይማኖት ኢትዮጵያን መከፋፈል ከኃጥያትም 
በላይ ኃጥያት ነው፡፡ በበኩሌ ይህን ሥርዓት ከኢትዮጵያ ላይ ለመንቀል 
ከብዙዎች ጋር በመኾን በጣም ታግያለሁ፡፡ በሰዓቱ “አካሄዱ ትክክል 
አይደለም” ብለን አውግዘናል፤ ኮንነናል፡፡ ወያኔዎች በዚህ መልኩ ሀገር 
የከፋፈሉት ከሲ.አይ.ኤ እና ከእንግሊዝ ደህንነት ጋር በመተባበር ነው፡፡ 
እነርሱ “ሀገራችንን አፈረስናት” ብለው ቢያስቡም ሕዝቡ ግን አልፈረሰም፡፡

በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ካለችበት ችግር እንድትወጣ አሁን ያለው 
መንግሥት ዴሞክራሲ ምናምን እያለ ከማውራት ወጥቶ አሠራርና 
ሂደቶችን ማስተካከል እና ሕገ መንግሥቱን መቀየር አለበት፡፡ ሕገ 
መንግሥቱ ስህተትና የዘረኝነት ሕገ መንግሥት ነው፡፡ ሰው በቋንቋ 
መገደል የለበትም፡፡ አንድ ሰው ሌላ ቋንቋ ስለተናገረ እዚህ ቦታ ላይ መኖር 
አትችልም አይባልም፡፡ ፈጽሞ መኾን የለበትም፡፡ በቋንቋው ምክንያት 
ወለጋና ቤንሻንጉል እንደሚገደለው መኾን የለበትም፤ አሁን በአማራው 
ላይ እየተደረገ ያለው ነገር ትክክል አይደለም፡፡ ይህ ችግር እንዲስተካከል 
የአስተዳደር ክልሎች መቀየር አለባቸው፡፡ አሁን ስናይ ግን ክልሉ ወደ 11 
ደርሷል፡፡ እኔ ይሄ አልገባኝ ብሏል፡፡ የክልል ነገር መቅረት አለበት፡፡ መኾን 
ያለበት በኢትዮጵያዊነት እንድናስብ የሚያመች አከላልን መጠቀም ነው፡
፡ ኢትዮጵያውያን አንድ ናቸው፤ በገዢዎች ሊከፋፈሉ አይገባም፡፡ ይኼ 
መገዳደል መንፈሳዊ ጸጋን ከታደለችና ለዓለም ከሰጠች ሀገር ጋር የሚሄድ 
አይደለም፡፡ ይህቺን ሀገር ልናከብራትና ሕዝብ እንዲቀራረብ ማድረግ 
አለብን፡፡

ግዮን፡- አሁን በሀገሪቱ ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ እንዴት ይገልጹታል?

ፕ/ር ማሞ፡- በቅርቡ ኢትዮጵያ ሄጄ ነበር፡፡ አዝኜ ነው የተመለስኩት፤ 
ያዘንኩበት የሄድኩበት አካባቢ ዘጠና ፐርሰንት የሚኾነው መምህር 
የማስተማር አቅም የለውም መባሉን ሰምቼ ነው፡፡ አብዛኛው ወጣት ደግሞ 
ጫት መቃም ብቻ እንደኾነ ሙያው ስሰማ ይበልጥ በጣም አዘንኩ፡፡ የሀገር 
ትልቁ ሀብት ወጣቱ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ወጣቱ ትውልድ እንዲህ ሲኾን 
ማየቴ አሳዝኖኛል፤ አበሳጭቶኛል፡፡ ወጣቱን በትምህርት መቅረጽ ካልተቻለ 
ከፍተኛ ውድቀት ነው፡፡ እኔ ተማሪ በነበርኩበት በእነ አፄ ኃ/ሥላሴ ዘመን 
ጻድቁ ዮሐንስ ትምርት ቤት 10ኛ ክፍል ደርሼ አንደኛ ወጥቼ ነው አሜሪካን 
ሀገር ሄጄ የከፍተኛ ትምህርቴን እንድጨርስ የተደረገው፡፡ በእኛ ጊዜ በጣም 
ኃይለኛ ትምህርት ነበር የምንማረው፡፡ አሁን ግን ከፍያለ ችግር ላይ ነው 
ያለነው፡፡ ምክንያቱም ወጣቱ ካልተቀየረ ሥርዓተ ትምህርቱ ደካማ ነው 
ማለት ነው፡፡ ይህ ደግሞ ሀገር ችግር ውስጥ እንድትወድቅ አደረጋት፡
፡ ወጣቱ በትምህርትና በጥበብ እንዲሁም በቁም ነገር የተገነባ እንዲኾን 
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ወጣቱን ሁላችንም መቀየር ይጠበቅብናል፡፡ ዶ/ር 
ዐብይ መጀመሪያ ላይ “ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ” ሲል በጣም ደስ ብሎኝ ነበር፡፡ 
አሁን ያለው ነገር ግን በጣም ያሳዝናል፡፡ ዶ/ር ዐብይ ያኔ ሲናገረው የነበረው 
ነገር አሁን እየተከተለው አይደለም፡፡ ወጣቱ በትምሀርት እንዲቀየርና 
ከብሔርተኝነት እንዲወጣ ማድረግ አለበት፡፡ ያለ ብሔር አጃቢነት ወጣቱ 
በፍላጎቱ አራት እና አምስት ቋንቋዎችን መማር አለበት፡፡ 

መጀመሪያ ሁላችንም ሰው መኾን እና ኢትዮጵያዊ መኾን አለብን፡፡ 
አፍሪካዊም ነን፡፡ ሁላችንም ፍቅር መኾን አለብን፡፡ ከዚህ ባለፈ በኃይማኖትና 
በዘር የምንባላ መኾን የለብንም፡፡ ከዚህ መውጣት አለብን፡፡ እንደውም በዘር 
የተቋቋሙ የፖለቲካ ፓርቲዎች መፍረስ አለባቸው፡፡ ዋናው ማድረግ ያለብን 
የሕዝባችንን ድህነት መቀነስ ነው፡፡ አሁን ላይ ሕዝባችን ድህነት ውስጥ 
ነው፡፡ ወጣቱ በደንብ መማር አለበት፡፡ ፖለቲካውም ቢኾን ንግግር ማድረግ 
ያለበት “እንዴት እንሥራው” የሚለው ላይ ነው፡፡ ደግሞ  ላለመለያየት 
በፍቅር እንዴት እናድርግ የሚለው ላይ መምከር አለብን፡፡ ሕገ መንግሥቱ 
እራሱ መለወጥ አለበት፡፡ የሚጀምረው ብሔር ብሔረሰብ ብሎ ነው፤ ይሄ 
ትክክል አይደለም፡፡ የደቡብ አፍሪካ ሕገ መንግሥት እንኳን “አንድ ሕዝብ” 
ብሎ ነው የሚጀምረው፡፡ ሰሞኑን ራማ ፎዛ አንድ ነገር ብሏል፡፡ ሰሞኑን 
አፍሪካውያን “ዱዱላ” የሚሉት ንቅናቄን ጀምረዋል፡፡ ንቅናቄውም “ከውጭ 
ወደ አፍሪካ የሚመጡትን ለማስቀረት ሁሉንም እናባር” የሚል ነው፡፡ 
ንቅናቄውን ራማ ፎዛ “ሕግ የሚጥስ ካለ በሕግ ይጠየቅ እንጂ፤ ይኼ 
አግባብ አይደለም፡፡” ብለው ተቃወሙ፡፡ ነገር ግን ማንም ጥቁር አፍሪካዊ 
ሌላውን “መጤ” ብሎ እንደ ጠላት ማየት ትልቅ ስሕተት ነው፤ ሁላችንም 
አፍሪካውያን ነን ብሎ ተናገረ፡፡ ከእርሱ ሚኒስትሮች ውስጥ ይህን ንቅናቄ 
የሚደግፉትም የሚቃወሙትም አሉ፡፡ ከዚህ አንፃር አሁንም ቢኾን እነ 



7
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የግዮን እንግዳ

ግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

ዶ/ር ዐብይ ይህን ዘረኝነት ተቃውመው መቆም አለባቸው፡፡ ዶ/ር ዐብይ ወደ 
ሥልጣን ሲመጣ እንደተናገረው መቀጠል አለበት፡፡ ችግራችንን ለይቶ በዚያ 
ላይ መሥራት ይጠበቅበታል፡፡ ችግራችን ድህነት ነው? ሥራ አጥነት ነው? 
የትምህርት ሥርዓት ነው? ፍትሐዊ የአስተዳደር እጦት ነው? የሚለው 
ላይ ትኩረት አድርጎ መሥራት ይገባል፡፡

ግዮን፡- ኢትዮጰያዊነት በምን ይገለጻል? በስሜት ወይስ በግብር?                 

ፕ/ር ማሞ፡- ኢትዮጵያዊነት ግብር ነው፡፡ ስሜት አይደለም፡፡ ምክንያቱም 
ኢትዮጵያ የረጅም ታሪክ ባለቤት ነች፡፡ ይኼ ታሪኳ በግብር የተሠራ ነው፡
፡ ኢትዮጵያውያን እጅግ የተሳሰረ ማንነት ያለን ሕዝቦች ነን፡፡ ኢትዮጵያ 
በዘመነ ዮዲትም፣ በግራኝ አሕመድም፣ በዘመን መሳፍንትም፣አልፈረሰችም፡
፡ በሥልጣን ይገባኛል መከፋፈል ያኔም አለ፤ አሁን ያለው ግን ዘመን 
ሌላኛው ዘመን መሣፍንት ነው፡፡ የቀድሞው ዘመነ መሣፍንት ጊዜ 
ኢትዮጵያ ነፃ ብትኾንም ጥቅሟን እንዳታገኝ ተደርጎ ነበር፡፡ ለምሳሌ 86% 
ውሃ ለዓባይ እያበረከተች ዙሪያውን የከበቧት ቅኝ ገዥዎች በዓባይ ዙሪያ 
ኢትዮጵያ የሌለችበት 11 ስምምነቶችን አድርገዋል፡፡ አሁንም የኾነው ያው 
ነው፡፡ ኢትዮጵያ ጥቅሟን እንዳታገኝ አልፎም እንድትፈርስ እየተደረገ ነው፡
፡ ለምሳሌ 1991 ላይ እነመለስ ለንደን ስብሰባ አድርገው ከፋፈሉን፡፡ አሁንም 
ትልቅ ትግል ማድረግ ያለብን ይኼን ክፍፍል ለማስቀረት መሥራት ነው፡
፡ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች፡፡ በ1964 ዓ.ም የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን 
የመሠረተች ሀገር ነች፡፡ ነጮቹ ግን ትልቅነቷን ስለሚያውቁ ድሮ 
የኢትዮጵያ ውቅያኖስ ይባል የነበረውን የሕንድ ውቅያኖስ ብለው ቀየሩት፡
፡ ኢትዮጵውያን አንድ ነን፡፡ በብሔር የከፋፈሉን እነርሱ ናቸው፡፡ አማራ፣ 
ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ወዘተ..... የሚባለው ዝም ብሎ ነው፡፡ 

አሁን ያለው ቋንቋ እንጂ ሁሉም ተዋልዶ ያለ ሕዝብ ነው፡፡ አሁን 
ማድረግ ያለብን አንድነት መፍጠር ነው፡፡ ሰሞኑን አድዋን ስናከብር ያየነው 
ነገር በጣም ያሳዝናል፡፡ አፄ ምኒልክ ዓለም ያደነቃቸው መሪ ናቸው፡፡ 
ድፍን እንግሊዛውያን ያደነቁት መሪ ናቸው፡፡ በወቅቱ እነ ጅክሽራክ፣ እነ 
ኬኔዲ እንዲህ ዓይነት መሪ እንዴት ተፈጠረ ብለው የተገረሙባቸውና 
የተደነቁባቸው መሪ ናቸው፡፡ በዚያ ላይ አፄ ምኒልክ በዚህ ልክ የሚያስወቅስ 
ሥራ አልሠሩም፡፡ አኖሌ ምናምን የሚባለው ነገር አግባብ አይደለም፡
፡ አፄ ምኒልክ የቱንም ያህል ስሕተት ቢሠሩ በዚህ ልክ የጥላቻ ዳፋ 
ሊወርድባቸው አይገባም፡፡ በሌላ በኩል እኛ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ትልቅ 
ቅርስ ነውና በዩኔስኮ እንዲመዘገብ እየጣርን ነው፡፡ ባንዲራው የዓድዋን ድል 
ያስመዘገብንበት በመኾኑ የነፃነት ምልክት ነው፡፡ ይሄን የነፃነት ተምሳሌት 
ባንዲራ እናውርድ እያሉ የሚሄዱበት መንገድ ትክክል አይደለም፡፡ እኛ 
እዚህ ባለንበት ሀገር ዓድዋን በድምቀት ነው ያከበርነው፡፡ ኒዮርክ ገና 
የኮሌጅ ተማሪ እያለን አድዋን በሚገርም መልኩ ነበር ያከበርነው፡፡ ዓድዋ 
ትልቅ ነገር በመኾኑ ማናችንም ልናከብረው የሚገባ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር 
በአጠቃላይ ይህ ዛሬ የምንኮራበት ዓድዋ ድል የመጣው በተግባር ነውና 
ኢትዮጵያዊነት በተግባር ወይም በግብር የሚገለጽ ነው፡፡

ግዮን፡- አሁን ላይ የሀገራችንን አጠቃላይ የሚዲያ ሁኔታ እንዴት 
ይቃኙታል?

ፕ/ር ማሞ፡- አሁን ላይ ሚዲያው በዘር የተከፋፈለ ነው፡፡ የውጭው 
ሚዲያም ስለኢትዮጵያ እውነት አይናገርም፡፡ ስለኢትዮጵያ የተጣራ መረጃ 
አይሠጡም፡፡ በሚዲያውም፣ በፊልሙም ኢትዮጵያኒዝም የኾኑ ሳይንቲፊክ 
ምርምሮችን ሠርተናል፡፡ ነገር ግን የጻፍነው በእንግሊዘኛ ነው፡፡ በተለያዩ 
የሀገራችን ቋንቋዎችም ቢጻፍ መልካም ነው፡፡ በ2013 የእኛ አዲስ ዓመት ጊዜ 
ኢትዮጵያኒዝም የሚለውን በዐረብኛ፣ በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በፈረንሳይኛ፣ 
በእንግሊዘኛ አስፋፍተነዋል፡፡ ፊልምም ብንሠራ በደንብ አድርጎ ሁሉንም 
ቋንቋ ባማከለ መልኩ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ የፊልምና የሚዲያ ሰዎች 
በአንድነት ኢትዮጵያዊነትን መስበክ አለባቸው፡፡ ከጦርነትና ከመገዳደል 
የሚያወጣ ነገር ማድረግ ይገባል፡፡ ሁሉንም ጥለነው ነው የምንሄደው፤ 
ለምን ለጥቅምና ለገንዘብ ብለን ሰው እንገድላለን? ይኼ ትክክል አይደለም፡፡ 
የእኔ ቋንቋ ከአንተ ይሻላል፤ ማለትም ትክክል አይደለም፡፡ አንዱ የሌላውን 
መብት ማክበር ይገባዋል፡፡ በሀገራችን ታሪክ እስልምና እና ክርስትና በፍቅር 
ነው የኖሩት፡፡ እርስ በእርስ እየተረዳዱ ነው የኖሩት፤ አሁን ግን በሁሉም 
ነገር ከዚያ መስመር እየወጣን ነው፡፡

ከጥቂት ዓመታት በፊት የጀርመን ሚሽነሪዎችን ትምህርት የቀሰሙ 
የሀገራችን ሰዎች የኢትዮጵያን ስም ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አስፍቀው 
“ኩሽ” በሚል ለመተካት ሲታገሉ ነበር፡፡ አሁንም እውነት ይሁን ውሸት 
ባላረጋግጥም የትግራይ ብሔርተኞች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከ45 ጊዜ በላይ  
የተጣቀሰው የኢትዮጵያ ስም በትግራይ እንዲተካ እየታገሉ ይገኛሉ አሉ፡

፡ ሞኝነታቸው እንጂ እነርሱ ቢፍቁትም ኢትዮጵያ የሚለው ስሟ ያለው 
በዓለም ላይ ነው፡፡ እኔ ይኼ ነገራቸው አይገባኝም፡፡ ለምን ኢትዮጵያን 
እንደሚጠሏት ግራ ይገባኛል፡፡ በእኔ እምነት ግዜና ዓለም ኢትዮጵያን 
መፍራት አለባቸው፡፡ ምክንያቱም ይኼነው የማይባል መንፈሳዊ ጸጋን 
የተላበሰች ሀገር ነች፡፡ ኢትዮጵያ እየገደሏትም የኖረች ሀገር ነች፡፡

በሌላ በኩል የትምህርት ሥርዓቱም መቀየር አለበት፡፡ ትውልዱን 
የሚቀርጸው የትምህርት ሥርዓት ነው፡፡ እኔ ደቡብ አፍሪካ ብዙ በሳይንስና 
ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ብዙ ጊዜ ነው የሠራሁት፡፡ ብዙ ጊዜም እያመሠገኑ 
ይጽፉልኛል፡፡ ተማሪዎች ተምረው መጨረስ እንዳለባቸው ሁሉ ሥራም 
እንዴት መፍጠር እንደሚገባቸው እናስተምራለን፡፡ አሁን ደግሞ 
የኪሊማንጃሮ ኢኖቬሽን ሆፕ ብለው የጀመሩት ነገር አለ፡፡ የኢትዮጵያ አካዳሚ 
ኦፍ ሳይንስም እነ ፕ/ር ተከተል ዮሐንስ እነ ዶ/ር ራሔል የሚሞክሩት 
ነገር አለ፡፡ በዚህ መንገድ ወጣቱ ገብቶ ጥሩ በኾነ መንገድ ኢትዮጵያን 
ብናሳድጋት መልካም ነው፡፡ እንደ እውነቱ ከኾነ የሚባለው ኢትዮጵያ ይኸን 
ሁሉ መከራ አሳልፋ ታድጋለች፡፡ የተጻፈው መረጃ እንደሚያሳየው በ2050 
ዓ.ም ስምንት ሀገሮች በጣም ትልቅ ይኾናሉ፡፡ ከነዚያም አንዷ ኢትዮጵያ 
ነች፡፡ ስለዚህ ሀገራችን ከዚህ መከራ ቶሎ እንድትላቀቅ ሁላችንም በጋራ 
ተያይዘን ሚዲያውም፣ ፖለቲከኞቹም፣ የሃይማኖት ተቋማትም ተባብረን 
እንሥራ፡፡ ፖለቲከኞች ዝብርቅርቅ ያለ አካሄዳቸውን አስተካክለው እንዴት 
አድርገው ድህነትን እንደሚያጠፉ፣ እንዴት አድርገው ፍትሐዊ የሀብት 
ክፍፍል እንዲፈጥሩ ማሰብ አለባቸው፡፡ ሚዲያውም በዚህ ዙሪያ መሥራት 
ይኖርበታል፡፡

ግዮን፡- የቀድሞው የኢትዮጵያ አብርሆት መቼ ነው የጀመረው?

ፕ/ር ማሞ፡- ኢትዮጵያ በርካታ የአብርሆት ዘመናት የነበሯት ቢኾንም 
የቅርቡ ግን ትልቁ ፈላስፋ ዘርያዕቆብ “ሀብታምነት ደስተኛ አያደርግም” ያለ 
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ምልከታ

ግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

ለዛየግዮን እንግዳ

ጊዜ ነው፡፡ ዘርያዕቆብን የተፈጠረው የአፍሪካ አብርሆት በሚባለው ዘመን 
ነው፡፡ እኔ ከአንድ ጓደኞዬ ጋር አንድ መጽሐፍ አዘጋጅቼ ነበር፡፡ መጽሐፍ 
“ኢንጂነሪንግ ዲዛን ኤንድ ማቲማቲካል ሞዴሊንግ” የሚባል ነው፡፡ እዚያ 
ላይ አበርክቶውን ያደረግኩት ለፈላስፋው ዘርያዕቆብ ነው፡፡ በዚህ መጽሐፍ 
ላይ የኢትዮጵያ የባይነሪ ማቲማቲክስን ሙሉ ለሙሉ ጽፌዋለሁ፡፡ ስለዚህ 
ኢትዮጵያም ፍልስፍና አላት፡፡ ኢትዮጵያኒዝም ነው ኢትዮጵያዊነትን 
የፈጠረው፡፡ የፓን አፍሪካኒዝም ፈጣሪው ኢትዮጵያኒዚም ነው፡፡ ይኼን 
የእኛን ሥራ ነጮችም ጭምር ይቀበሉታል፡፡ ስለኢትዮጵያኒዝም እነ 
ሆርሳመነር ሁሉ ጽፈዋል፡፡ አሁን ደግሞ ሀምበርግ የኛን ጥናት ኤክስለንስ 
አድርገን የኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲዎች ለመርዳት አመቻችተናል፡፡ ጀርመኖች 
ደግሞ ግዕዝ ሁሉ ይናገራሉ፡፡ የኢትዮጵያን ፍልስፍና ወይም የአብሮሆት 
ጊዜ የፈጠሩት ዘርያዕቆብ እና ወልደ ሕይወት ናቸው፡፡ የሚያሳዝነው ግን 
ሐተታ ዘርያዕቆብ የኢትዮጵያ ሊኾን አይችልም ማለታቸው ነው፡፡

ኢትዮጵያኒዝም የተፈጠረው በኢትዮጵያ ነው፡፡ በኢትዮጵያኒዝም 
አስተሳሰብ አፍሪካውያን ሰው እንዲኾኑና ከፈጣሪ ጋር እንዲገናኙ ያደረገች 
ኢትዮጵያ ናት፡፡ “ባሪያ” እየተባለ ሰብዓዊ ክብራቸው ተዋርዶ መከራቸውን 
ሲያዩ “እግዚአብሔርን ማምለክ አትችሉም” ተብለው መከራቸውን ሲያዩ 
“እኛ ኢትዮጵያ ነን፤ ኢትዮጵያ ነች ከመጽሐፍ ቅዱስና ከቁርአን ያለችው 
እናንተ የታላችሁ” ብለው ታግለዋል፡፡ አሜሪካ ላይ በ1829 ዓ.ም ማኒፌስቶ 
አወጡ፡፡ የኢትዮጵያ ማኒፌስቶ ብለው ነው ያወጡት፡፡ በ1896 ዓ.ም 
ደግሞ ከዓድዋ ድል በኋላ በደቡብ አፍሪካ ሌላ ማኒፌስቶ አወጡ፡፡ በዓለም 
እንዲህ ዓይነት በስሟ ሁለት ማኒፌስቶ የወጣላት ሀገር የለችም፡፡ የአሁኑ 
ትውልድ ይህን ሁሉ ማወቅ አለበት፡፡ በዓለም ላይ የትም ቢኬድ በየቦታው 
የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይገኛል፡፡ አፍሪካ፣ ላቲን አሜሪካ፣... ወዘተ ሁሉ 
የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እና ሰንደቅ ዓላማ አለ፡፡ ትውልዱ ይኼን ማወቅ 
አለበት፡፡ እዚህ ላይ መሥራት ያስፈልጋል፡፡ አሁን ያለንበት መልካም 
አይደለም፡፡ መንግሥታችንም በሙስና እና በመልካም አስተዳደር እጦት 
የተጨማለቀ ነው፡፡ ሥርዓት አልበኝነት ነግሷል፡፡ ወጣቱን ግን ከዚህ ችግር 
ማውጣት ይኖርብናል፡፡

ግዮን፡- ስለኢትዮጵያ ነባር ቅርስ ዘረፋና ስርቆት ምን ይላሉ?

ፕ/ር፡- ኢትዮጵያ በርካታ ቅርሶች ያሏት ሀገር ነች፡፡ ኾኖም ትልቁ 
ችግር የኢትዮጵያ ቅርስ በየጊዜው የተዘረፉ መኾኑ ነው፡፡ ብሪትሽ ላይብረሪ 
ሄጄ አንድ ጀርመናዊ የፃፈውን ዘጠኝ ገጽ የሚሸፍን ጽሑፍ አነነብኩ፡
፡ በዚህ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት ጀርመናውያን አጠቃላይ የፋርማሲ 
ቴክኖሎጅን ያገኙት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንኾነ 
የሚያትት ነው፡፡ ማቲማቲክሱ፣ የኢንተርኔት ሲስተሙ፣ መድኃኒት ሁሉ 
ከእኛ የተወሰደ ነው፡፡ ከእኛ ያልተወሰደብን ቅርስ የለም፡፡ ይኼ ንብረት 
መመለስ አለበት፡፡ ከኢትዮጵያ ያልተወሰደ እውቀት የለም፡፡ አስትሮኖሚና 
ሳይንሱ የእኛው ነው፡፡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የእውቀት ውቅያኖስ 
የተፈጠረባት ነች፡፡ ብዙ ነገር ተዘርፏል፡፡ እንዴት አድርገው ይህን ያህል 
ነገር እንደወሰዱብን ግን አይታወቅም፡፡ ግዕዝ ቋንቋ ከኢትዮጵያ ውጭ 
በዓለም ላይ ባሉ 21 ዩኒቨርሲቲዎች በቋንቋ ትምህርትነት ይሰጣል፡፡ 

ከግዕዝ ቋንቋ የሚገኘው እውቀት በሙሉ ውጭ ነው ያለው፡፡ እኛ 
ግን የወላድ መሐን ኾነናል፡፡ ሁላችንም ግዕዝን ማወቅና መማር ነበረብን፡
፡ እሱን በደንብ ብንማረው ኖሮ እኛም እውቀቱ ኖሮን ከእኛ የተፈጠረውን 
“ኢንዲጀኒየስ” እውቀት በደንብ እናውቀው ነበር፡፡ የተወሰደብንንም መረዳት 
እንችል ነበር፡፡ አሁን የተወሰደብንን ለማስማለስ መጣር አለብን፡፡ እነ ዶ/ር 
አሉላ ፓንክረስትና ጋሽ ኪዳኔ አለማየሁ ይኼን እየሠሩ ነው፡፡ በሌላ በኩል 
ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቷ በአግባቡ ልትጠቀም ይገባል፡፡ ለምሳሌ ደቡብ 
አፍሪካ ለሌሴቶ በየዓመቱ 50 ሚሊዮን ዶላር ትሰጣለች፡፡ ምክንያቱም 
የግድባቸው ውሃ ከሌሴቶ ተነስቶ ስለሚሄድ ነው፡፡ ግብጽና ሱዳን ግን 
የኢትዮጵያን ውሃ በነፃ ነው የሚጠቀሙት፡፡ ከሌሎች ሀገሮች ተምረን 
ሀገራችን ጥቅም የምታገኝበት ነገር ላይ መሥራት አለብን፡፡ አሁን ካለንበት 
አዘቅት ወጥተን አንድ ኾነን እንደድሮው ትልቅ ሀገር መኾን አለብን፡
፡ የኢትዮጵያ መነሳት ለአፍሪካውያን ዳግም ተምሳሌት ነው፡፡ ኢትዮጵያ 
ስትነሳ እንደአሜሪካውያንና እንደአሁኖቹ ኃያላን መኾን የለባትም፡፡ ፈጣሪ 
ብሎ ወደፊቱ ታላቅነቱ ይመልሳት ብቻ፡፡

ግዮን፡- በመጨረሻም የእርሶን ተሞክሮ መነሻ አድርገው ለወጣቱ 
ትውልድ ምን ይመክሩታል? ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልዕክት ካለም 
ያክሉበት?

ፕ/ር፡- በግሌ ሁሉም ቤተሰቦቼ ለኢትዮጵያ የታገሉ ናቸው፡፡ 
በመጀመሪያውም ይሁን በሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ጊዜ ቤተሰባችን 
የራሱን ተሳትፎ አድርጓል፡፡ በልጅነቴ ቤተሰቦቼ “አንተ ለመኾኑ እንዳጎትህ 
ጀግና ነህ እንዴ እርሱ እኮ የሚገርም ነው፡፡ ሚስት ሳያገባ ልጅ ሳይወልድ 

ያን ሁሉ የጣልያን ጦር ተዋግቶ ስንት ጣሊያናዊ ፈጅቶ ያለፈ ነው” ይሉኛል፡
፡ አጎቴ ፊታውራሪ ያለው ይባላል፡፡ ጣሊያኖች በጦርነት እርሱን ማጥቃት 
ሲያቅታቸው የመርዝ ጋዝ አርከፍክፈው ጦሩን በታትነው ነው ገደሉት፡
፡ እኔ ያደግኩት ይህ እየተነገረኝ ነው፡፡ ከልባችንና ከነፍሳችን የኢትዮጵያ 
ሥዕል ተቀርፆብን ነው ያደግነው፡፡ አባቶቻችንም በአጎቴ ታሪክ ዐይነት 
መልኩ ያለፉ ናቸው፡፡ ብዙዎቻችን የሀገር ፍቅርን እየሰማን እና እየተማርን 
አድገን ኢትዮጵያን እናከብራታለን፤ እንወዳታለን፡፡ ግን ደግሞ የባንዳ ልጆች 
ከእኛ የተለየውን ታሪክ የሚያውቁ ናቸው፡፡ እነርሱ የሚወዱት የወራሪውን 
ድርጎ ፓስታና ዳቦ፣ ሻይ መብላት ነው፡፡ ታሪካቸውም ባንዳነት ነው፡፡ 

ከዚህ አንጻር ወጣቱ በቀጣይ አንድነቱን አጠናክሮ የአባቶቹን ገድል 
መድገምና ሀገሩን ማሳደግ አለበት፡፡ በቅርቡ በ12ኛ ክፍል ፈተና ላይ 
የተሠራው ተግባር አሳፋሪ ነው፡፡ እኔ መንግሥትና የትምህርት ሚኒስቴርን 
የምጠይቀው በዚህ መንገድ ተማሪዎችን ጥሎ ፍትሐዊ ባልኾነ መንገድ 
ሌሎችን ዩኒቨርሲቲ እንዲገቡ ማድረግ ትክክል አለመኾኑን ነው፡
፡ የዘንድሮውን ፈተና ሰርዘው በሚቀጥለው ዓመት ተማሪውም በደንብ 
ሠርቶ ቢፈተን መልካም ነው፡፡ ይህ ካልተደረገ ግን የሚመጣው ችግር 
ከባድ ነው፡፡ ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ መግባት እያለባቸው ሳይገቡ የቀሩት 
ተማሪዎች ሌላ ችግር ሊያመጡ ይችላሉ፡፡ መንግሥት ይኼን ስሕተት 
ሥርዓት ባለው መልኩ መፍታት ይኖርበታል፡፡ ትምህርት ሚኒስቴርና 
መንግሥት ተነጋግረው ተማሪዎቹ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡበትን መንገድ 
ማመቻቸትና መወሰን ይኖርባቸዋል፡፡ መመካከር ቢቻል ጥሩ ነው፡፡ ለምሳሌ 
እኔ ከ40 ዓመት በላይ በዩኒቨርሲቲ አስተምሬለሁ፡፡ በትምህርት ሥርዓቱ 
ውስጥ ያልሠራነው ነገር የለም፡፡ እኛም ብንጠየቅ አንዳንድ ምክር ማጋራት 
አያቅተንም፡፡ ይኼ በዘር የሚደረግ ነገር መልካም አይደለም ፤ መቅረት 
አለበት፡፡ ባጠቃላይ ወጣቱ ትውልድ አባቶቹ መከራቸውን አይተው 
ያስረከቡትን ሀገር በግብረ ገብና በሥርዓት ጠብቆ ሊያቆያት ይገባል፡፡

ግዮን፡- ስለነበረን ቆይታ በአንባቢያን ሥም ከልብ እናመሰግናለን፡፡
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ነገረ ግዮን

ግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

ለዛከታሪክ ማህደርምልከታ

አማራን ፋታ ካጣው 
ስቃዩ ለማዳን…!

የኢትዮጵያ የፖለቲካ ትግል ለረዥም 
ዘመን ከነበረበት ከንጉሱ አገዛዝ ወደ 
ማክተሚያው ሲቃረብ ፖለቲካው 

የተቀየሰው በአማራ ህዝብ ላይ ነው። ያኔ 
የጨቋኝና የተጨቋን ትርክቱ ወደፊት ሲመጣ 
የአማራ ህዝብ እንደ ሌሎች ህዝቦች የነበረበትን 
የመደብ ትግል እንዳይፈታ እንኳ በጨቋኝነት 
በተበየነበት ሸውራራ ብይን አውዱን እንዲስት 
ተደርጎ ነበር። የአማራ ህዝብ እንደሌላው 
ህዝብ በግብርና የሚተዳደር ነበር። ሌላው 
አካባቢ እንደነበረው የጉልት፣ የሲሶና የሎሌ 
ስርአት ገበሬው ጉልበቱን ሲበዘበዝ ነበር። ያን 
እውነታ ባገለለ መልኩ ጨቋኝ ተደርጎ ሲሳል 
በገበሬነቱ የነበሩበትን ችግሮች በመካድ በሌላ 
መልክ እንዲታይ ተደረገ። ከሶሻሊዝም መውደቅ 
በኋላ ይህ የሞተ ጉዳይ ቢሆንም ከዚያ ትርክት 
የተቀዳው ሰንኮፍ ግን አሁንም አልሻረም።  

ያኔ የትግሉ መስራቾች የአማራ ገዢ መደብ 
ሲሉ ማን ላይ ብይን እየሰጡ አንደነበር ምንም 
አይነት ብዥታ አልነበረባቸውም። ይህ ፍረጃ ግን 
ያጃጃለው የኛውን ወገን መሀል ሰፋሪ ትውልድ 
ነበር። ምክኒያቱም የጨቋኝና ተጨቋኝ ትርክት 
ከመጣ ጀምሮ የተገደለው ሰው ቢመረመር 
ሁሉም የአማራ ገበሬና ወዛደር ነው። ምክኒያቱም 
የጨቀኙ መደብ እንደተባለው ማን ነበር ቢባል 
አማራ ብቻ ሳይሆን ኦሮሞውም፣ትግሬውም፣ 
ጉራጌውም፣… ሌላውም ነበረበት። እና ግድያው 
ለምን የአማራ ገበሬና ለፍቶ አደር ላይ ብቻ 
ይፈለማል ቢባል መልሱ ያለው የጨቋን ገዢ 
መደብ ነበር ብለው ብይን የሰጡት ልሂቆች 
ጋ ነው ያለው። “But for an eagled eye 
Amhara” መልሱን እናቀዋለን። የአማራ ህዝብን 
ማንነት ከኢትዬጵያ ፖለቲካ ገድሎ ማስወጣት 
ነበር ፤ ዓላማው፡፡ 

የአማራ ህዝብ ከወደቀበትና ካንዣበበት 
የህልውና አደጋ ራሱን ይጠብቅና ይመክት ዘንድ 
የሚከተለውን እሳቤ መመርመር ግድ ይለዋል። 

በሥራ ላይ ያሉ የፖለቲካ ማእቀፎች

1) የፌደራል የብልፅግና መንግስት 

በአራት አመት በተገለፀ የመንግስትነት 
ስልጣን የአማራ ህዝብን መከራ ተመልካችና 
በተለይ በኦሮሚያ የችግሩ ፈጣሪ በመሆን የተገለፀ 
መንግስት ነው። ከቡራዩ እስከ ሻሻመኔ እና መሰል 
ቦታዎች እስከ ቅርቡ የህወሀት ወረራ ድረስ 
በህዝባችን ላይ ለደረሰው መከራ የመከላከል ስራ 
መስራት ይቅርና የዘሀን መግለጫና ከጭፍጨፋ 
የተረፉ ዜጎችን ተዘዋዉሮ በመጎብኘት እንደ 
መንግስት ህዝባችንን ለማፅናናት አልሞከሩም። 
እናም በዚህ መዋቅርና አደራጃጀት ታቅፎ ወይም 
ይህ የመንግስት ስርአት ለአማራ ህዝብ መከራ 
መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል ብሎ መጠበቅ በራስ 
ህይወት ላይ መቀለድ ነው።  በምሳሌ ላስረዳ፡-

ዶ/ር በለጠ ሞላ የተቀመጡበት የሳይንስና 
ኢኖቬሽን ሚኒስተርነት ቦታም ሆነ ወ/ሮ 

ዳግማዊት ሞገስ የተቀመጡበት የትራንስፖርት 
ሚኒስቴር የፈለገውን ያክል መሥሪያ ቤታቸውን 
ቢያዘመኑና ጨረቃ ላይ እንኳ መውጣት ቢጀመሩ 
ለአማራ ህዝብ መከራ መቃለል ሊያበረክተው 
የሚችለው አስተዋፅኦ ምንድን ነው?  ማንነቱና 
የመኖር ዋስትናው አደጋ ላይ ለወደቀ ህዝብ 
መንገድ ዘመነ አልዘመነ፣ በሳይንስና ኢኖቬሽን 
ሰልጥነን ጨረቃ ላይ ወጣን አልወጣን ምንድን 
ነው ለህዝባችን መከራ ያለው አበርክቶት?  

መፍትሄው፡- ከዚህ አደራጀጀት ራስን 
ማውጣትና ማራቅ ነው!

2) የአማራ ክልል የብልፅግና መንግስት 

ይህ አደረጃጀት በፖለቲካው መስክ  እድሜ 
ጠገብ ነው። 27 አመት በወያኔ ስርና አሁን 
ደሞ 4 አመት በብልጽግና ስር የፖለቲካ ሰውነት 
ኖሮት የአማራ ህዝብን ወክሎ የተቀመጠ 
ድርጀት ነው። የፖለቲካ ስልጣን ከያዘበት የጊዜ 
ቀመር አንፃርና ለወከለው ህዝብ ያበረከቱትን 
ፖለቲካዊ ፋይዳ ከመረመርነው እያለ የሌለ 
ድርጀት በመሆን ደረጃ ሊገለፅ በሚችል ፋይዳ 
ቢስ (purpose less) የሆነ ድርጀት እንደሆነ 
ብይን ለመስጠት የፖለቲካ ሳይንቲስ መሆንን 
አይጠይቅም። የፖለቲካ ራእይ የሌለው፣ 
የኢኮኖሚ ራእይ የሌለው፣ የማህበራዊ ጉዳዬች 
ራእይ የሌለው ከላይ የሚወረወርለትን ትእዛዝ 
ብቻ የሚያስፈፅም ስብስብ ነው። 

በአዴፓ ጉዳይ በምሳሌ ማስረዳት የሚጠበቅ 
ነገር የለም። አዴፓን በአንድ ወቅት አልጀዚራ 
የእንግሊዝኛው ፕሮግራም በክልላችን ስላለው 
ማህበራዊ ችግር በተለይ በጤናው ዘርፍ የሰሩት 
ዶክመንትሪ ላይ የገለፁበት መንገድ የዚህ 
ድርጅት የአመታት ጉዞ ትክክለኛው መገለጫ 
ነው።  አልጀዚራ እንዲህ ነበር ያለው፡-

“Amhara region: Not only the poorest 
in Ethiopia, but the poorest in the world” 
በሚል ርእስ ነበር ክልላችንን የገለጠው። ይህ 
የህዝባችንና የክልላችን መገለጫ ሆኖ ሲከሰትና 
ሲፈጠር ብአዴን/አዴፓ የፖለቲካ ስልጣኑ 
ላይ ለዘመናት ተቀምጠውበት ነበር/አሁንም 
ተቀምጠውበታል። እንዲህ አይነቱ የአለም አቀፍ 
ሚዲያ ጥናት ላይ የተመሰረተ ዘገባ ይህ ለምን 
ሆነ ብሎ በቁጭትና በእልህ የጠየቀ አመራር 
አለ? በፍፁም፡፡ 

በዚህ ላይ የፖለቲካውን አቅም የለሽነትና 
አቅመ ውስንነት ሲጨመርበት የአዴፓ ነገር 
በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ማለት ነው። እናም 
በዚህ መዋቅርና አደረጃጀት ታቅፎ ወይም ይህ 
የመንግስት ስርአት ለአማራ ህዝብ መከራ 
መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል ብሎ መጠበቅ በራስ 
ህይወት ላይ መቀለድ ነው። 

መፍትሄው፡- ከዚህ አደራጀጀት ራስን 
ማውጣትና ማራቅ ነው! 

3) የአብን አደረጃጀት

ተስፋ በሰው ልጆች ወይም በማህበረሰብ 
የህይወት መንገድ ውስጥ ዛሬ ላይ በሚያጋጥሙት 
የህይወት ስንክሳሮች፣ መከራዎችና መሰናክሎች 
ተወስኖና ተስፋ ቆርጦ እንዳይኖር ነገን ተራምዶ 
እንዲያይ የሚያስችለው የህይወት መነፅር 
ነው። በዚህ ስሌት የአማራ ለህዝብ ለረጅም 
ዘመን ከወደቀበት የፖለቲካ መከራ ነፃ ይወጣ 
ዘንድ በአማራጭነት ተስፋውን የጣለባቸው 
የፖለቲካ ድርጀት ነበሩ። ለ27 አመት በወያኔ 
መሪነት የአማራ ህዝብ ላይ የተሾሙ የብአዴን 
ባለስልጣናትን እና በብልፅግና መሪነት ለአራት 
አዴፓ የሚባለውን በስም ብቻ የተቀየረ 
አመራርን አስተዳደር ላዩና ላጠኑ አብኖች 
አሁን በድርጅታቸው ላይ በሚስተዋለው የአቋም 
መዋዠቅም ሆነ ያልጠራ የፖለቲካ ጉዞ ሊገለፁ 
ይችላሉ የጠረጠረ ሰው ያለ አይመስለኝም። 
ካለም ያ ሰው ትልቅ ሰው ነው። 

የፌደራል መንግስቱንና የአዴፓን ጉዳይ 
ባየንበት አይን ለክተን ከዚህ ማእቀፍ ውጭ 
እንዲሆን ህዝብን ለመምከር ጊዜው ገና 
የሚመስል ነገር ያለ ከመሆኑ አንፃርና ቀላል 
የማይባል ወገን ተከታይ እንደላቸው ከማሰብ 
አንፃር “let us give them the benefit of 
the doubt to change themselves for the 
good and sake of the people of Amhara 
and themselves” በሚለው ጉዳዩን ማለፍ 
መርጠናል። እኔ ግን ከዚህ ማእቀፍ ውጭ 
ሆኛለሁ። 

ከእነኚህ ማእቀፎች ውጭ የመሆን ጥቅሙ 
ለውጥ በማያመጣ የፖለቲካ ጉዞ ውስጥ ከዛሬ ነገ 
ይሻል ይሆናል በሚል ተስፋ መፍትሄን ሲጠብቅ 
ከሚኖር ማህበረሰብ ይልቅ ተወካይ የሌለውና 
ብቻውን የቆመ መሆኑን ያመነ ማህበረሰብ 
ከገባበት የፖለቲካ ችግር ለመውጣት መፍትሄን 
ለመዘየድና ለመውለድ ትልቅ እድል አለው። 
ብቻየን ቆሚያለሁ፣ ለወረራ የተጋለጥኩ ነኝ፣ 
ችግር ሲደርስብኝ የሚደርስልኝ አካል የለም 
እና ምን ማድረግ አለብኝ በሚል ጥያቄ ውስጥ 
ራሱን ማግኘት ይችላል። የዚህ ጥያቄ ክብደት 
መፍትሄ ለመውለድ ገፊ ምክኒያት ይሆናል። 
ይህ ንቅናቄ ከላይ ከዘረዘርናቸው የተለየ ጠንካራ 
ማእቀፍ ለመፍጠር ወይም ትግላችን ህዝባዊ 
እንዲሆን ይረዳል። 

ትግል ህዝባዊ ሆነ ማለት በፖለቲካ ማእቀፍ 
ውስጥና በህዝብ ፍላጎት መካከል አንዴ በፖለቲካ 
ስልጣን ሌላ ጊዜ በነዋይ ፍቅር እዚህና እዚያ 
በሚረግጡ የፖለቲካ ደላላዎችን ለማጥራት 
ይረዳል። ከዚያ ባለፈ ትግል አንድ ወጥና 
ህዝባዊ ሲሆን በህዝብ ጉያ ውስት ተሸጉጠው 
ጎጠኝነትን በአንድም ይሁን በሌላ ምክኒያት 
እንደየሁኔታው እየመዘዙ የህዝብን ጉልበት 
የሚቀሙ ተኩላዎችን አንጓሎ ያወጣቸዋል።  
ይህ ይሆን ዘንድ ማንኛውም አማራ የሆነ ሁሉ 
ራሱን መጠየቅና ከጠባቂነት ወጥቶ የፖለቲካ 
እጣ ፈንታውን በእጁ መስራት አለበት!

    መሐመድ ሐሰን
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ሰሞንኛ ነፃ ሀሳብ

ግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

ነገረ ግዮንለዛከታሪክ ማህደርሰሞነኛ

ቀጸላ ክፍሌ

ከግማሽ ክፍለ ዘመን በፊት ሀገረ 
ኤርትራን መረማመጃ አድርጎ 
የመጣው ብሔርተኝነት ዛሬ ላይ 

ኢትዮጵያን አንኮታኩቶ ሊጥላት ጫፍ ላይ 
ደርሷል፡፡ የሻቢያና የጀብሃን መንገድ የተከተለው 
ህወሓት ለዚህ ስሑት ዓላማ መሳካት የአንሳውን 
ድርሻ ይይዛል፡፡ ሀገሪቱ ቋንቋን መሠረት ባደረገ 
የዘር ፌደራሊዝም በማዋቀር እና የሀገሪቱ 
የአንድነት ካስማዎች ተብለው የሚታሰቡ 
ብሔራዊ አርማን በማውደም አሁን ያለንበት 
ቀውስ ውስጥ ዘፍቆን እራሱን ለታሪክነት 
አዘጋጅቷል፡፡ ወያኔ ታንኩንም ባንኩንም 
ጨምድዶ በያዘችበት ሰዓት ትውልዱ እንዳይግባባ 
የራሱን ሥራ ሠርቷል፡፡ ይህ ነገርም ዛሬ ላይ 
ፍሬ አፍርቶ እብሪትን መለያቸው ያደረጉ 
የፖለቲካ ቡድኖች እንዲበራከቱና እንዲፈለፈሉ 
ምክንያት ኾኗል፡፡ አንድን ወገን በመተንኮስ 
ሀገርን ቀውስ ውስጥ መክተትና አዲስ ሀገር 
ማዋለድን ዓላማቸው አድርገው የሚንቀሳቀሱ 
ኃይሎች እንደአሸን እንዲበዙም አስገድዷል፡
፡ ጫፍና ጫፍ ረግጠውም ሀገሪቱን በጽንፈኛ 
የፖለቲካ ገመድ ወጥረው ወደማጡ ሊከቷት 
ከአፋፉ ላይ እንዲቆሙም አስችሏቸዋል፡፡

እነዚህ ኃይሎች በአንድ በኩል የውጭ 
ጠላት ተላላኪ ኾነው ሲያገለግሉ በሌላ በኩል 
ደግሞ የገዛ ወገኖቻቸውን ለማጥፋት ቆርጠው 
የተነሱ ናቸው፡፡ እንደህወሓት፣ ሸኔና የጉሙዝ 
ነጻ አውጭ ቡድን ያሉት አንጋችና ገዳይ 
ኃይሎች ከውጭ ተላላኪነታቸው በላይ ገኖ 
የሚወጣው ፍላጎታቸው ኢትዮጵያን አፍርሶ 
አዲስ ሀገር ማዋለዱ ላይ ነው፡፡ ወያኔ ወደር 
የሌለው ግፍና ጥቃቶችን ሲፈጽም የቆየው 
“ትግራይ ሪፐብሊክ” የሚል የቆየ ቅዠቱን እውን 
ለማድረግና ወልቃይትን ለመጠቅለል ነው፡፡ 
ኦነግ ሸኔም በግልጽም ይሁን በስውር በከፊል 
ከክልሉ መንግሥት ጋር በመተባበር በውስጡ 
ያሉ ሌሎች የኅብረተሰብ ክፍሎችን በማጽዳት 
ታላቋ ኦሮሚያን መመሥረት ዋነኛ ግቡ መኾኑ 
በግልጽ እየታየ ነው፡፡ የቤንሻንጉሉ ቀስተኛ 
ቡድንም ቢኾን የውጭ ጠላቶች ኮርቻ በመኾን 
እውን ማድረግ የሚሻው ቅዠቱ ከሌሎቹ የተለየ 
አይደለም፡፡ ቡድኑ ያን ያህል ሰሚ አላገኘም 
እንጂ በተለያየ ጊዜ “ቀዮች” የሌሉበት ግዛት 
መፍጠር ዋነኛ ግቡ እንደኾነ አመላክቷል፡፡

ከዚህ አኳያ በተለይም ለለውጡ መምጣት 
ዋጋ የከፈለው የኦሮማራ ጥምረት ለነጮችም 
ጭምር ሥጋት ኾኖ በመገኘቱ እንዲጠፋና እርስ 
በእርሱ እንዲባላ ከተደረገ ሰነባብቷል፡፡ አልፎም 
የኦሮማራ ጥምረት በአማራ ፎቢያ ተጠርንፎ 
እያጨፋጨፈ ይገኛል፡፡ ይህ ጽሑፍም ለጊዜው 
ወያኔና መሰሎቹን ተወት አድርጎ ትኩረቱን 
ወደ ኦሮማራው ወይም ምጣኔ በሌለው ቃል 
ወደተገለጸው ፋኖና ሸኔ ያደርግል፡፡ በዚህም 
መሠረት ኦሮማራን ስናስታውስ የሩቁ ታልፎ 
የቅርቡ የምንጃሩ ክስተት ለሀሳባችን የቀረበ ኾኖ 
እናገኘዋለን፡፡ እዚህ ላይ ቀድሞ የኦሮማራው 

የግፈኞች ትንኮሳ 
እንዳይወልድ አበሳ!

አቀንቃኝ የነበረው የእነሺመልስ አብዲሳ ቡድን 
ለምን ይህን ወረራ መፈጸም ፈለገ የሚለው ጉዳይ 
ሊሠመርበት የሚገባው ነው፡፡ አልፎም የኦሮሚያ 
ክልል ሚሊሺያ አማራ ክልል እንዴት ሊገባ ቻለ 
የሚለው ላይም ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 
እንደሚታወቀው በፌደራል ሥርዓቱ ያለ ክልሉ 
መንግሥት እውቅናና በጎ ፈቃድ ማንኛውም 
የክልል ሚሊሻና ልዩ ኃይል ይቅርና የፌደራል 
መንግሥት እንኳን መግባት አይችልም፡፡ ታዲያ 
ይህ እንዴት ሊኾን ቻለ የሚለው መልስ የሚሻ 
ጉዳይ ነው፡፡ 

በሌላ በኩል “የኦሮሚያ ሚሊሺያ” ወደ 
አማራ “ክልል” የሚያደርገው ጉዞ ባይደናቀፍ 
ኖሮ ወደ አማራ “ክልል” ገብቶ ምን ሊፈፅም 
ነበር የሚለውም ሳይታለም የተፈታ ነው፡
፡ ምክንያቱም በዚህ ገዳይ ቡድን የሚደርሰው 
ውድመትና ሰቆቃ እንደተለመደው በሸኔ 
ይሳበብና ጉዳዩ ተዳፍኖ እንዲቀር ይደረጋል፡፡  
የኦሮሚያ ክልል በግዛቱ ውስጥ ያ ሁሉ አማራ 
ሲታረድ፣ ሲፈናቀልና በጅምላ ሲጨፈጨፍ 
አንዳችም አዎንታዊ እርምጃ ለመውሰድና ከዚህ 
ዐይነት የጄኖሳይድ ተልዕኮው ለመታቀብ ፍላጎት 
የሌለው መኾኑን ሲያሳይ የኖረ ሲኾን ለጥፋት 
ያዘጋጃቸውና ወደ አማራ ክልል ያሰማራቸው 
ነፍሰ ገዳይ ኃይሎቹ ዓላማቸው ሲሰናከልበት 
“ያዙኝ ልቀቁኝ” ሲል መግለጫ ማውጣቱ 
የኦሮሚያ ክልል መንግሥት ላለፉት አራት 
ዓመታት በመንግሥታዊ ሽብርተኝነት የተዘፈቀ 
መኾኑን አመላካች ነው፡፡ በተረኝነት ስሜት 
ሀገር አፍርሶ ሀገር ለመሥራት የቋመጠ ቡድን 
መኾኑንም ጠቋሚ ነው፡፡

የክልሉ መንግሥት በዚህ ብቻ ሳይገታ 
በብሔርተኝነት የሚታወቁ የክልሉ ኤሊቶችና 
ፓርቲዎችም ጭምር በዚህ ጉዳይ አቋም 
እንዲይዙ አድርጓቸዋል፡፡ ለምሳሌ በደህናው 
ጊዜ መንግሥት ሲከስ ውሎ የሚያድረው 
ኦፌኮ በዚህ ጉዳይ ግን የክልሉን መንግሥት 
አቋም በመደገፍ ሰሞኑን መግለጫ አውጥቷል፡

፡ ኦፌኮ በዚህ መግለጫው  “ከአማራ ክልላዊ 
መንግሥት በመነሳት የጦር መሣሪያ የታጠቁ 
ኃይሎች በኃይል በመጣስ ጦርነት አውጀው 
የመሬት ወረራና የግዛት ማስፋፋት ተግባር ላይ 
ተሠማርተው ይገኛሉ” ብሏል፡፡ ኦፌኮ ይህን 
መግለጫ ያወጣው ከክልሉ መንግሥት ጋር 
በመመሳጠር መኾኑ ግልጽ ነው፡፡ ምክንያቱም 
የክልሉ መንግሥትም ያወጣው መግለጫ አማራ 
ክልል የኾነውን የምንጃር ወረዳ አካል አውራ 
ጎዳና ከተማን ፍጹም ኦሮሚያ ክልል አድርጎ 
ስሙን ፈንታሌ ወረዳ ብሎ በመቀየር ፋኖን 
ተጠያቂ ማድረጉ ነው፡፡ እንደብልጠትም ፋኖን 
በስሙ ከመጥራት ይልቅ “ጽንፈኛ የአማራ 
ኃይሎች” የሚል ሥያሜን ሰጥቶ የኩነኔ መዓት 
ለማውረድ ሞክሯል፡፡ 

በአጠቃላይ ግን አሁን ላይ በኦሮምያና 
በአማራ ክልል ልሂቅና ፖለቲከኞች መካከል 
የሚደረግ የትኛው የፖለቲካ ትግል ለሀገሪቱ 
ውድቀትን እንጂ ልማትን ይዞላት አይመጣም፡፡ 
በተለይም የኦሮሚያ ክልል መንግሥት የፌዴራል 
መንግሥቱንም ጭምር በማጆሪቲ ፖለቲካ 
በመጠርነፍ ፍላጎቱን ለማስፈጸም የሚሄድበት 
መንገድ ለራሱም ሞትን የሚያወርሰው መኾኑ 
አያጠያይቅም፡፡ ይህ በሁለቱ ሕዝቦች መካከል 
የሚደረግ ማናቸውም ጦርነት የዜጎችን 
እልቂት ከማምጣት ውጭ አንዳችም ትርፍ 
አይኖረውም፡፡ በእብሪት የተወጠረው የኦሮሚያ 
ክልል መንግሥት የኦሮሞና የአማራ ሕዝብን 
ከፍ ሲልም ሀገሪቱን ዋጋ ከማስከፈሉና በደም 
ከማጠቡ በፊት አደብ ለመግዛት ቢሞክር 
ብልሕነት ነው፡፡ በዚህ የእብሪት ግስጋሴ ውስጥ 
አዲስ ሀገር ማዋለድም ኾነ የነበረውን ግዛት ይዞ 
መቀጠል ፈጽሞ አይቻልም፡፡ አሁን በሀገሪቱ 
ላይ እየኾነ ያለው ነገር ምናልባት ዘመኑ 
መለያየቱ ካልኾነ በስተቀር ባለፉት ዘመናትም 
ሲፈጸሙ የነበሩ ናቸው፡፡ 

ሀገሪቱ ባለፈው ዘመኗ ያልኾነና አሁን 
የመጣባት ሰንኮፍ ዘረኝነቱ ብቻ ነው ቢባል 
ከእውነት አይርቅም፡፡ ስለዚህ ተለያይቶ መኖር 
ላይቻል ነገር ይህን ያህል መጨካከን አስፈላጊ 
አይኾንም፡፡ ስለዚህ እብሪተኛው እና ራሱን ተረኛ 
አድርጎ የሰየመው የኦሮሞ ፖለቲካ ከእውነታው 
ሊታረቅ ይገባል፡፡ ታሪካዊ እድልን ተጠቅሞ 
ለታሪካዊ ስሕተት መዳረግ ከውርደትም በላይ 
ውርደትን ያስከተላል፡፡ በመኾኑም ከወያኔው 
መንግሥት ትምህርት ቀስሞ ከተረኝነትና 
ዘውገኝነት ራሱን አጽድቶ የጋራ አስቻይ 
መንገዶችን ቢከተል መልካም ይኾናል፡፡ 
ሰሞነኛው የሽመልስ አብዲሳ “ኦሮሚያን አካልለን 
ጨርሰናል” ንግርግርም የዚሁ የእብሪታቸው 
ተቀጺላ ነውና ቢታቀቡ መልካም ነው፡፡ ከጥቂት 
ዓመታት በፊት ለልዩ ጥቅም ሲሽኮረመም 
የነበረው የሽመልስ መንግሥት አሁን 
በተረኝነት መንፈስ የኢኮኖሚም የፖለቲካም 
የሀገረ ምንግሥቱም ዋርካ የኾነችውን ከተማ 
በዚህ መልኩ ለመጨፍለቅ መነሳቱ ከፍሎ 
ለማይጨርሰው ኪሳራ ይዳርገዋል፡፡

የኦሮማራው አቀንቃኝ 

የነበረው የእነሺመልስ 

አብዲሳ ቡድን ለምን 

ይህን ወረራ መፈጸም 

ፈለገ የሚለው ጉዳይ 
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ሰሞንኛ ነፃ ሀሳብ

ግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

ለዛከታሪክ ማህደርትውስታ

“አዲስ አበባን ከኦሮሚያ ጋር 
ድንበር አናበጅም”

አቶ ሽመልስ አብዲሳ 

የአዲስ አበባ ድንበርን በተመለከተ ወያኔ ልትለቅ አካባቢ
ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተሰጠ መግለጫ ነበር፡
፡ መግለጫውም እንዲስተካከል ስሕተትም እንደነበረው
በኦቢኤን ሚዲያ ስትናገሩ አስታውሳለሁ፡፡ ፕሬዝዳንት
ሽመልስ በአዲስ አበባ ላይ ያለው አቋምም የተለየ ነው፡፡
ወደ ሥልጣን ከመጣ በኋላ ሽመልስ የአዲስ አበባን እሬቻ
ከ150 ዓመት በኋላ ወደ ቦታው እንዲመለስ የሠራው ነገር
አለ፡፡ ነገር ግን ከአዲስ አበባ ከተማ የኦሮሞ ሕዝብ ማግኘት
ስላለበት ጥቅም በተመለከተ ምን ያህል ተጉዟል? የሚል
ማጉረምረሞች አሉ፡፡ ይህን ጉዳይ ምን ያህል ሄዳችሁበታል?
የኦሮሞ ቄሮ የሞተለት ጥያቄ፤ የኦሮሞ ትግል ማዕከል አንዱ
ከኦሮሞ ሕዝብ ታሪክና ከአዲስ አበባ ጉዳይ ጋር ይያያዛል፡፡
በዚህ ጉዳይ ምን ይላሉ?

ፕ/ት ሽመልስ፡- አዲስ አበባ ቀያችን ነው፡፡ የኦሮሚያ
እምብርት ናት፡፡ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥትም መቀመጫ
ነው፡፡ አዲስ አበባ ላይ ሁለት ሦስት ነገሮችን በመሥራት
የሚያልቅ ጉዳይ የለም። በዚያን ጊዜ የነበሩ ኦሮሞዎች
እነ ቱፋ ሚና ተዋርደው የሞቱበትና የተፈናቅሉበት ነው፡
፡ በዚያን ዘመን የነበረው ኦሮሞ “ወጣሁልህ ወጣሁልህ፤
ዝንጀሮ ጎረቤት ከኾነህ” ብሎ ጥሎ ሄደ፡፡ “የዝንጀሮን ቦታ
እንኳን አጣሁ” አለ፤ ኦሮሞ አዲስ አበባ ውስጥ የዝንጀሮን
ያህል ጎረቤት ለመኾን ነው የጠየቀው፡፡ የዝንጀሮን ያህል ቦታ
እንኳን ከለከሉት። ከዛ ዘመን ጀምሮ ኦሮሞ ከደጁ (ከአዲስ
አበባ ማለታቸው ነው) ከአንድ ሺህ ኪ.ሜ እንዲርቅ ታስቦ
ተሠራበት። ኦሮሞ ለዚህ መታገሉና መስዋእት መክፈሉ
ትክክል ነው። የሁሉም ነገር ማዕከል የሁሉም ነገር መነሻ
በመኾኑ፡፡

ስለአዲስ አበባ ድንበር አሁን ጨርሰናል። ነገር ግን
የድንበሩ ጉዳይ ቢያልቅም ከዚያስ? ለሚለው ጉዳይ ሕዝባችን
ሊያስብበት ይገባል። ስለ ድንበር ጉዳይ “ጨርሰን በሉ ደሕና
ሁኑ” እንድንላቸው የሚፈልጉ አሉ። እኛ ግን እንደዚህ ዐይነት

ጨዋታ ውስጥ አንገባም። የታሪክ ስሥተትም አንሠራም።
አዲስ አበባን ከኦሮሚያ ጋር አይደለም ድንበር የምናበጀው፡
፡ ልክ አዳማን ከአንድ ወረዳ ጋር ድንበር እንደምናሰምር
እንደቦሰን ወረዳ የምናሰምረው እንጂ ከኦሮሚያ ጋር አይደለም
ድንበሩን የምናሰምረው፡፡ እንደዚህ እንድንል የሚፈልጉ አሉ፣
ያ ሕልም ነው፡፡ አይኾንም፡፡ አዲስ አበባ ውስጥ ከጠቅላይ
ሚኒስትሩ ጀምሮ ትላልቅ ሥራዎች እየተሠሩ ነው። የዛሬ
ሦስት ዓመት አዲስ አበባ ላይ በዋቆ ጉቱ፣ ታደሰ ብሩ እና
በሌሎች ስም ትምህርት ቤቶችን ገንብተን የሚማርባቸው
ተማሪ ጠፍቶ ከቡራዩ ነበር ጭነን አምጥተን እንዲማሩ
ስናደርግ የነበረው፡፡ ዛሬስ? ባለፈው ዓመት ክቡር ጠቅላይ
ሚ/ር ዐቢይ በወሰኑት መሠረት አዲስ አበባ ባሉ ሁሉም
ትምህርት ቤቶች ላይ እንዲሰጥ አድርገናል።

5 ሺህ ተማሪ አጥተን 2 ሺህ እና 3 ሺህ ተማሪዎች
እናስተምር ነበር፡፡ ዛሬ 56 ሺህ ተማሪ ከየት መጣ፡፡ ይህንን
ሕዝባችን ሊያስብበት ያስፈልጋል፡፡ ብዙ ነገር እየሠራን ነው፡፡
ከ5,700 በላይ በኦሮሚፋ ቋንቋ የሚያስተምሩ መምህራኖችን
አስገብተናል። ይሄው ዛሬ የኦሮሞ ልጆች አዲስ ላይ
በራሳቸው ቋንቋ እየተማሩ ነው። እኔ ዩኒቨርስቲ በነበርኩበት
ዘመን ታክሲ ላይ ኦሮሚፋ ቋንቋ በስልክ ስናገር ሁሉም ዞሮ
ያየኝ ነበር፡፡ ያ አሁን ላይ ታሪክ ሆኗል። አዲስ አበባ ላይ
ብዙ ነገሮችን እየሠራን ነው። ሀብታችንን እየተጠቀምንበት
ነው። በተለይ ውሃና መንገድ ጨምሮ በሁሉም ፕሮጀክቶች
ላይ እየሠራን ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ለአርሶና አርብቶ
አደር ሕዝባችን ሁለገብ የሆነ 10 የገበያ ማዕከላትን እየሠራን
ነው።ለገበሬዎቻችን ለአርብቶ አደሮቻችን ተደርጎ የነበረው
እሬቻ እነዚያ በኦሮሞ ስም የሚምሉና የመጨረሻ ራሳቸውን
የኦሮሞ ጥግ አድርገው የሚቆጥሩ በአዲስ አበባ እሬቻን
ስናከብር ለምን እዚህ ተከበረ ያሉ ከሌሎች ይልቅ የኛዎቹ
ናቸው፡፡ በጣም የገረመኝ የእኛዎቹ የሚዲያና የፌስቡክ
ኦሮሞዎች ከአዲስ አበባ እሬቻ መከበሩ “ኦሮሞን ምን

ይጠቅመዋል? ምን ያደርግለታል?” ብለው ቢለዋ ሲስሉብን
ነበር፡፡

አስመሳዮች አሉ፡፡ ወደ ኦሮሞ ሲዞሩ ሌላ ዘፈን የሚዘፍኑ
ወደሌላው ሲዞሩ ደግሞ ለመወደድ ሌላ ዘፈን የሚዘፍኑ
አሉ፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት ነገር ትዝ ይለኛል፡፡ “ሌላው
ከአንድ ሺ ኪሎሜትር ተጉዞ አዲስ አበባ መጥቶ ለምን
ይከበራል? ኦሮሞ አዲስ አበባ ላይ እሬቻን እንዲያከብር
የማናደርግ ከኾነ አራት ኪሎ ምን እንሠራለን” አለ፡፡ ይህ
ትልቅ ድል ነው፡፡ በአዲስ አበባ በሚሊዮን የሚቆጠር
ሕዝብ በሰላም ወጥቶ ደስታውን ገልፆ በወንዙ በተዋረደበት
ቦታ ላይ ተከብሮ መመለሱ ትልቅ ክብር ነው፡፡ ትልቅ ድል
ነው፡፡ የነፃነት ምልክት ነው፡፡ የእኩልነት ምልክት ነው፡፡
አንፃባራቂ ነው፡፡ ይህ ስለዚህ የአዲስ አበባ ነገር ሁለት ሦስት
ነገር በመወሰን ብቻ የሚጠናቀቅ አይደለም፡፡ ብዙ ሥራ
የሚፈልግ በብስለት ከቁጭት ወጥተን ባለን ወኔ ተጠቅመን
በጥንቃቄ መሥራት ያለብን ነገር አለ፡፡ እሱን እየሠራን ነው፡
፡ ኦሮሞ ያነሳቸው ጥያቄዎች የሕዝባችን ሀቅ የተጣመመበትን
ቦታ ለማቃናት ሌት ከቀን እየሠራን ነው፡፡ ይህንን ሕዝባችን
ያውቃል፡፡ ታሪክም ያወጣዋል፤ አስመሳዮችንና የተግባር
ሰዎችን ታሪክ ይለየዋል፡፡

በኦሮሚያ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ ፓርቲዎች
ጋር በመሥራት ረገድ በምን መልኩ ተቀናጅታችሁ እየሄዳችሁ
ነው? የኦሮሞ ፓርቲዎች በኦሮሚያ የሚንቀሳቀሱት ምን ያህል
ከእናንተ ጋር ተቀናጅተው እየሠሩ ነው? በዚህ ላይ የኦሮሞ
ሕዝብ ትልቅ ቅሬታ ያነሳል፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላሉ?

ፕ/ት ሽመልስ፡- የኦሮሞ አንድነት ከፓርቲዎች አንድነት
ጋር ምንም የሚያያይዘው ነገር የለም፡፡ ብዙ ፓርቲዎች፣
ብዙ ሃሳቦች ለኦሮሞ ሕዝብ ያስፈልጋሉ፡፡ ሁለት ፓርቲ
ያስፈልጋል፤ የግድሁሉምአንድመኾን የለበትም፤ለምንሃሳብ
ስለኾነ ነው፡፡ ሕዝብ ተጠቃሚ በማድረግ ረገድ የሚጠቅም
ስለኾነ ኃጥያቱ ሁለት ሦስት ፓርቲ መኾኑ አይደለም፡፡
ኃጥያቱ ለጠላት መጠቀሚ መኾን አለመኾን ነው፡፡ ኃጥያቱ
ባንዳ መኾን አለመኾን ነው፡፡ ኃጥያቱ የሕዝብን ጥቅም
ማስጠበቅና አለማስጠበቅ ነው እንጂ ሁለት ሦስት ፓርቲ
መኾን አለመኾኑ አይደለም፡፡ ሁለት ሦስት ፓርቲ መኾን ምን
ችግር አለው? ምንም ኃጥያት የለውም፡፡ ይህን ለመሥራት
ብዙ ጥረት አደረግን፡፡ የጋራ አቋም ብለን ከ17 ነጥቦች በላይ
የኦሮሞ ሕዝብ ጥቅም ላይ ለይተን አስቀመጥን፡፡ ሥርዓት
ነው ብለን፣ ደንብ ነው ብለን፣ ፓርቲዎቹ የሚመሩበትን
መርህ አንድ ሁለት ብለን አስቀመጥን፡፡ ያን ሁሉ መርህ
ዘነጉት፡፡ ወደ ስድብና ስም ማጥፋት ገቡ፡፡ እኛ እንደ ኦሮሚያ
መንግሥት እንደ ብልጽግና ፓርቲ ጠቅላይ ሚኒስትሩን
ጨምሮ ለእነዚህ ፓርቲዎች መኪና ሰጠን፣ ገንዘብ ሰጠን፣
ቤት ሰጠን፣ ቢሮ ሰጠን፡፡ እኛው በሰጠናቸው ገንዘብ እና
መኪና ፖለቲካ ሠርተው እኛኑ መስደብ ጀመሩ፡፡

ከእነርሱ ጋር አንድ ለመኾን ደግፈናቸው፡፡ የኦሮሞ
ሕዝብ አማራጭ እንዲኾኑ ለማድረግ ወደኋላ አላልንም፡፡
የሚቻለውን ሁሉ አደረግን፡፡ የተግባባነውን ሁሉ መልሰው
አፈረሱት፡፡ አብረን ለመሥራት የተግባባንባቸውን ነገሮች
ሁሉ አፈረሱ፡፡ ማፍረስ ብቻ ሳይኾን ያፈረሱትን ዝም ብለን
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ግዮን ቁጥር 150 ነሐሴ 2013 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

ሰሞንኛ ነፃ ሀሳብነገረ ግዮንለዛከታሪክ ማህደርትውስታ

በማየታችንና ለእነሱ ያለንን ፍቅርና አክብሮት እንደፍርሐት
አዩት፡፡ ከዚያ አልፎ ተሸንፎ ከዚህ ለጠፋው ጠላት ጠበቃ
መኾን ፈለጉ፡፡ ለህወሓት ጠበቃ የሚኾን ኃይል የኦሮሞ
ሕዝብ ጠላት ነው፡፡ የፈለገ ሰው ይሁን ደማችን ሳይመለስ
እዚያ ወደ ደመኞቻችን መንደር የሚሮጡ የደመኛውን
መንደር በጉማ ሕግ ትመለስበታለህ እንጂ ሌላ አያደርግም፡፡
ኦሮሞ እኮ የጉማ ሥርዓት አለው፡፡ የሩቅ ዘመናቱን ተወውና
ያለፉት 10 እና 15 ዓመታት እኛ ትምህርት ቤት በነበርንበት
ሰዓት አጠገባችን ደማቸው ደርቆ የቀሩት ወገኖች ምን
ይለናል? መንፈሳቸውስ እንዴት ያስተኛናል? እንል ነበር፡፡
አሁን ግን እነኚህ ፓርቲዎች ለወያኔ ጠበቃ ኾኑ፡፡ አንዳንዶቹ
እንደውም ከኦሮሞ ጉዳይ ይልቅ የወያኔ ነገር ይጨንቃቸዋል፡
፡ በኦሮሞ ፓርቲዎች መካከል ያለውን ችግር ከመፍታት ይልቅ
የህወሓትን ችግር ለመፍታት ሽምግልና መቀመጥ ይፈልጋሉ፡
፡ እንደዚህ ዓይነት ነገር ነው የገጠመን፡፡ አንዳንዶቻቸው
ደግሞ ህወሓት ስላሸነፈቻቸው ይፈራሉ፡፡ እኛ ህወሓትን
አንፈራም፡፡ ትላንትም አልፈራንም ፤ ዛሬ ደግሞ አሸንፈናል፡፡

የምንፈራበት ምክንያት የለም፡፡ ከኦሮሞ ጉዳይ ይልቅ
የህወሓት ጉዳይ ይጨንቃቸዋል፡፡ አንዳንዶች እነዚህ ሰዎች
በኾነ ነገር ቢመጡስ ብለው ይንቀጠቀጣሉ ፤ ይርዳሉ፡፡ በየት
ይመጣሉ? እንዴት ይመጣሉ? የትኛው የኦሮሚያ መንገድ
ነው የሚያመጣቸው? ስለዚህ የኦሮሞ ሕዝብ ሊያውቅ
የሚገባው ከኦሮሞ ፓርቲዎች ጋር ለመሥራት ሁሉንም ነገር
ሞክረናል፡፡ እዚህ ላይ እልህ አስጨራሽ ትዕግስታችን ነው
ያለቀው፡፡ መዋቅራችንን እየገደሉ፣ መዋቅራችንን እያቃጠሉ፣
መዋቅራችንን እያረዱ፣ ሕዝባችንን እያረዱ፣ ሴቶቻችንን
እየደፈሩ፣ የጦር ኃይል ጫካ ውስጥ አስቀምጠው ከወያኔ
ጋር ቆመው በጦር እየመቱን እኛ ስንንከባከባቸው ኖርን፡፡
ምን አጠፋን? ምን አደረግን? ይህን የኦሮሞ ሕዝብ ማወቅ
አለበት፡፡ የኦሮሞ ሕዝብ ፊታቸው ቆሞ ታግሎ ሰብሮ
ከዚህ ያባረራቸውን ኃይል ባንዳ ኾነው ለእነርሱ ኃይል
እየኾኑ ታገስናቸው፡፡ “ተው ይህ መንገድ አያዋጣም” ብለን
ለመናቸው፡፡ “ይህ የምላስ ፖለቲካ አያስኬድም፤ ወደ
ሰለጠነ ፖለቲካ እንመለስ፤ በውይይት በሀሳብ መታገል ነው
የኦሮሞን ሕዝብ የሚያዋጣው፤ ከስም ማጥፋት እንውጣ”
ስንል ከወያኔ ጋር ስማችንን ሊያጠፉ ሄዱ፡፡

ለምሳሌ “የፌዴራሊዝም ሥርዓት ፈረሰ” ብለው
ከወያኔ ጋር ዘመቱብን፡፡ ወያኔ ናት መጀመሪያ ይህን
ያለችው፡፡ በኢህአዴግ ስብሰባ ላይ መጀመሪያ ወያኔ ናት
የተናገረችው፡፡ “አሐዳዊ” ምናምን ስለሚባለው ነገር እርሷ
ያለችውን ተቀብለው ዘመቱብን፡፡ የፌደራል ሥርዓት
የት ነበር? ኦሮሚያን ሰለሞን ጢሞ አልነበረም እንዴ
ሲያስተዳድረው የነበረው? ኦሮሚያ መች የራሷን ፕሬዝዳንት
ሾማ ታውቃለች? የኦሮሚያ በጀት መች ለራሳችን ተጠቅመን
እናውቃለን? ጄነራልና ኮሎኔሎች አልነበሩም እንዴ ክልሎችን
ሲያስተዳድሩ የነበሩት? ለስሙ የኾነ ሰው አስቀምጠው፣
የት ነበር የፌደራል ሥርዓት? እንደዚያ ካልኾነ ለምን
ታገሉ? ታዲያ የፌደራል ሥርዓት ከነበረ ያ ሁሉ የኦሮሞ
ፓርቲ በውጭ ሀገር ለምን ሲሰቃይ ነበር? ታዲያ ለምን
ሲታሠሩ ኖሩ? ትግላቸው ስሕተት ነበር ማለት ነው? እነዚህ
ፓርቲዎች ስሕተት ውስጥ ገቡ፡፡ ስም በማጥፋት የሚያሸንፉ
መሰላቸው፡፡ ይኸው አሁን ሲዳማ ክልል ኾነ፡፡ ሌሎችም
የደቡብ ክልሎች እየተሠራባቸው ነው፡፡ መለስ ዜናዊ
በአንዲት ደብዳቤ የሀገሪቱን ሕግ ሽሮ አንቀጽ 88/1989
የክልሎች ገቢ የግል እንጂ የመንግሥት ልማት ድርጅቶች
እንዳይኾን አደረገ፡፡

ይኸው ዘንድሮ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶ/ር ዐቢይ ይህን
ሕግ ሽረዋል፡፡ ኦሮሚያ ብዙ ቢሊዮን ብሮችን ሲያጣ

ነበር፡፡ ከ1989 ጀምሮ ለ22 ዓመታት ይህን ሲያጣ ነበር፡
፡ በፌደራሊዝም ገቢ ከሌላ የክልል መንግሥታት ምንም
ሊያደርግ አይችልም፡፡ እውነተኛ ፌደራሊዝም ነው እየተገነባ
ያለው፡፡ እንደ ፓርቲያችን አምስት ቋንቋዎችን ወስነናል፡
፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ማዕከላዊ ኮሚቴ በነበረበት ሰዓት
የኦሮምኛ ቋንቋ የፌደራል ቋንቋ ይሁን ስላለ ብቻውን
ሲዘመትበትና ሲገመገም ነበር፡፡ ዛሬ ግን በሙሉ ድምጽ
ነው የተወሰነው፡፡ ይህ ነው የፌደራል ሥርዓት፡፡ አይደለም
ብለው የሚከራከሩት አጀንዳች የፌደራል ሥርዓት የሕዝብ
ጥቅም ሳይኾን አጀንዳቸው የህወሓት አጀንዳ ነው ማለት
ነው፡፡ ቦሌ ካለው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ቢሮ ይልቅ
መቀሌ የሚቀርባቸው አሉ፡፡ እነዚህን ምን እናድርጋቸው?
ፓርቲዎች በእውነት መንገድ በትክክለኛው መስመር ለኦሮሞ
ሕዝብ ጥቅም የጋራ አቋም ይዘው የኦሮሞ ሕዝብ ፍላጎት ላይ
ከእኛ ጋር በልማት ሥራ፤ በመልካም አስተዳደር ሥራ ላይ
ልዩነታችን ጠብቀን በጋራ የምንሠራባቸው ብዙ ነገሮች አሉ፡
፡ ይህ መጠናከር አለበት፡፡ ባንዳ መኾን የሚፈልጉት ደግሞ
ፓርቲያችንም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥትም እውነተኛ
ፓርቲዎችን የኦሮሞ ሕዝብ ሊታገላቸው ወደ ትክክለኛ
መስመር ሊያስገባቸው ይገባል፡፡

ስለዚህ ይኼን በሁለት መንገድ ማየት ያስፈልጋል፡
፡ የኦሮሞ ሕዝብ አንድነት ላይ የቆመ ሥርዓት ነው፡፡
ፓርቲ አይደለም፤ ግለሰብም አይደለም፡፡ ግለሰብ ያልፋል፤
ይወድቃል፤ ይነሳል፤ ትክክል ይሠራል፤ ይሳሳታልም፡፡
አንዳንዴ ፓርቲም ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ይጠፋል፡፡ የኦሮሞ
ሕዝብ ከመጀመሪያ አንስቶ አንድነቱን የገነባው ከገዳ ሥርዓት
ነው፡፡ የገዳሥርዓትንማዕከልአድርጎኦሮሞአንድነቱን ገነባ፡፡
ስለዚህ ሦስት ሺህ ዓመታትን በገዳ ሥርዓት ኖረ፡፡ ያ ሥርዓት
እንዴት ኦሮሞ ከሌላው ጋር እንዴት ኾኖ እንደሚኖርና
ሌላውን እንዴት ዘመድ እንደሚያደርግ፤ እንዴት የራሱን
አስተዳደርና ባሕል እንደሚያሳድግና እንደራሱ እንዴት
እንደሚያደርግ፤ በሥርዓት አንድ ሁለት ብሎ አስቀምጧል፡፡
ያ ሥርዓት የኦሮሞን አንድነት በድል መሠረት ላይ አስቀመጠ፡
፡ ያ ሥርዓት ሲደክም ደግሞ እየታደሰ ነው የሚሄደው፡፡
ኦሮሞ የሥርዓት አንድነት እንደኾነ ከ3 ሺ ዓመታት በኋላ
መልሷል፡፡ አሁንም የኦሮሞ አንድነት ሥርዓት ነው፡፡ ያ
ሥርዓት የኦሮሞ ክልል ላይ መንግሥት ነው፡፡ ኦሮሞ የገዳ
ሥርዓት ከለላ በኋላ የተሰበሰበበት ጥላ ቢኖር የኦሮሚያ
ክልላዊ መንግሥት ነው፡፡

የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ከአራቱም አቅጣጫ

ሁሉንም ኦሮሞ ወደ አንድ መዋቅር አምጥቶ በአንድ ሕገ
መንግሥት፣ በአንድ ምክር ቤት፣ በአንድ ሕግ አውጪ፣
በአንድ ሕግ አስፈፃሚ ሥርዓት ገንብቶ አስቀምጦ የኦሮሚያ
ክልላዊ መንግሥትን መዋቅር እየሰጠ መጣ፡፡ የኦሮሞ
ሕዝብም ወደ ድል እየቀረበ መጣ፡፡ ከአሁን በኋላ ስለአሮሞ
አንድነት ስንነጋገር የብልጽግና ፓርቲም የኦነግ ሕብረትም
ሌላውም ፓርቲ መሥራት ያለበት በኦሮሞ አንድነት ላይ
ነው፡፡ እርሱም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የሚባለው
ነው፡፡ ቀበሌን ማጠንከርን፣ ወረዳን ማጠንከር፣ ከተሞችን
ማጠንከር፣ ክልልን ማጠንከር፣ በፌደራል ያለንን ተሳትፎ
ማጠንከር ነው የኦሮሞ ሕዝብን አንድነት የሚያጠናክረው፡
፡ ጨፌ ኦሮሚያ ያወጣችውን ሕጎች ወደሥራ መቀየር
የሕዝባችን መብት የሚጠብቁ ተጨማሪ አስፈላጊ ሕጎችን
በማጥናት ማውጣት፣ ተቋማትን መፍጠር ፓርቲ  “ ኤ ”
መጣ “ቢ” መጣ “ሲ” መጣ መሥራት የሚችል ሥርዓት
መገንባት በገዳውም ሥርዓት የነበረ አንዱ መጥቶ ሌላው
ሲሄድ ሥርዓቱ አይዳከምም ነበር፡፡ ይጠነክር ነበር፡፡

በሌላ ጊዜ “እንደዚህ ኾነ፤ እንደዚህ ሠራ” ይባላል እንጂ
ተዳክሞ አያውቅም፡፡ አሁንም እንደዚህ ዓይነት ሥርዓት
ለመሥራት ጠንክረን መሥራት ይኖርብናል፡፡ ስለዚህ
የኦሮሞ አንድነትን ሌላ ቦታ መፈለግ አያስፈልግም፡፡ የኦሮሞ
አንድነትን መፈለግ ያለብን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት
ያለውን መዋቅር ውስጥ ነው፡፡ ከ150 ዓመት በኋላ
ለመጀመሪያ ጊዜ የራሱን መንግሥት ገንብቶ በየደረጃው
ምክር ቤት መሥርቶ ውክልና ኖሮት ሕዝብ የፈለገውን
ፓርቲ ያስተዳድረው፤ እዚያ ላይ ጠንክሮ መሥራት ነው፡፡
ይህ ነው የኦሮሞን አንድነት የሚያጠናክረው፡፡ እኛ እራሳችን
የኦሮሞ አንድነት ምሶሶ ኮከብ ብለን አንቆጥርም፡፡ የትኛውም
ፓርቲም እራሱን እንደዚያ ማየት የለበትም፡፡ አንዳንድ ሰዎች
የኦሮሞ አንድነት ሙጫ እንደኾኑ ያስባሉ፡፡ እነዚህ አካላት
የኦሮሞ አንድነት ሙጫ መኾን ይቅርና የቤታቸውም መኾን
አይችሉም፡፡ ለቤትህ ሙጫ ለመኾን ሚስት ታስፈልጋለች፡
፡ ልጆች ያስፈልጋሉ፡፡ ብቻህን ምንም መኾን አትችልም፡
፡ ለዚህ ሕዝቡ ሥርዓትና ተቋም መገንባትና እንዲጠናከር
ማድረግ አለበት፡፡

የሕዝቡ ፍላጎት እንዲረጋገጥ ፖለቲካውን
እንዲያስተካክልለት ከጠላቶቹ እንዲከላከለው በሕዝባችን
ላይ ያለው ኋላ ቀርነት ሰብሮ እንዲለወጥ እንዲበለጽግ
ማድረግ ነው፡፡ በዚህ ነው የኦሮሞ አንድነት የሚጠናከረው፡
፡ ትርፍም እያተረፈ የሚሄደው እንደዚ ሲኾን ነው፡
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ሰሞንኛ ነፃ ሀሳብነገረ ግዮንለዛከታሪክ ማህደር ማህበራዊ ሚዲያትውስታ

“በሰውኛ አነጋገር ከሞት በቀር ለሁሉም ነገር መፍትሔ አለው
ይባላል፡፡ የሚያስብ ጭንቅላት እስካለ ድረስ ምንም አስቸጋሪ
ነገሮች ቢኖሩ መፍትሔ አላቸው፡፡ መፍትሄ የማይፈልግ ሰው
ድገሞ ያው ደረቅ እንጨት ነው፡፡ ቅጠል የለውም፤ ቅርንጫፍ
የለውም፤ ህይወት የለውምና፡፡ ችግር የሌለበት ሰው የለም፡፡
የሰው ልጅ መልአክ አይደለምና ከችግር ነጻ ሊሆን አይችልም፡
፡ ሰው ያው ሰው ነው፡፡ ከሰው መሀል የተሻለ ሰው ነው መሆን
የሚቻለው እንጅ ተፈጥሮን ቀይሮ መልአክ መሆን አይቻልም፡
፡ በዚህ ትግል ፊት ተሰላፊ ሁሉ ችግር ፈጥሯል፡፡ ድርሻውን

ሲከፋፈል የኪሎው መጠን ይለያየው ካልሆነ በቀር፡፡ ነገር ግን
ድሮ በተፈጠረ ችግር እስረኛ ሆኖ መኖር ደረቅ እንጨትነት

ነው፡፡ ዛሬን በትናንት ገመድ አስረን ወደ ነገ መራመድ
አንችልም፡፡ ከኋላየ ያለው ወደፊት እንዳልራመድ የሚያግደኝ
ከሆነ ወርውሬ መጣል አለብኝ፡፡ ወደፊት ካልተራመድኩ ወደ
ኋላ መሮጥ ምን ይጠቅመኛል? ወደኋላ መሄድ ይጠቅመኛል

እንዳልልስ ወደኋላ የሚቆጥር ሰአት አለን? ዘመን ወደፊት ነው
የሚቆጥረው፡፡ ህይወት ራሱ ወደፊት አይደለም ወይ ያለው?
ተነጋግሮ፤ ተሰባስቦ ተመካክሮ፤ ያጠፋ ተገስጾ የዚህ መከረኛ

ህዝብ ህልውና እንዲቀጥል መደረግ አለበት፡፡ በመነጋገር
የማይፈታ ችግር የለም፡፡ መነገጋር ሰውን ይስላል፡፡ ቋንቋ

የተፈጠረው ልንጣላበት ብቻ ሳይሆን ልንግባባበትም ነው፡፡
ጀምበር እስክትጠልቅ አትጠብቅ፡፡ ገና ሳለች ሩጥ፡፡ እንቅፋቱን

በብርሀኗ እንድትዘለው፡፡ መከራ እስኪመክርህ አትጠብቅ፡፡
ቀድመህ ተመካከር፤ ተመከር፤ ምከር፡፡”

ዶ/ር ምሥጋናው አንዷለም

“በዚህ ወቅት የሚካሄድ “የግፋ በለው” ፖለቲካ፣ አገርንና
ራስን አደጋ ላይ ከመጣል ውጭ፣ የሚያስገኘው ትርፍ የለም።
በተለይ የኦሮሞና የአማራ ብሄርተኞች በይዋጣልን የፖለቲካ

አካሄዳቸው፣ የታሪካዊቷን አገር ምሰሶ እየነቀነቁ እንደሆነ
ልብ ያሉት አይመስልም። ቀደምቶቻቸው ያስረከቧቸውን

አገር ካላፈረስናት ብሎ ልፊያ፣ የጤና አይመስለኝም።
ትናንት የመጣንበት መንገድ ለዛሬ አይሆነንም። የዛሬው

መንገድ፣ እንቁላል በአናቱ ላይ ተሸክሞ እንደሚራመድ ሰው፣
በጥንቃቄ የሚሄዱበት እንጅ፣ ድንጋይ ተሸክሞ፣ “ቢወድቅም

መሬቱ አይጎዳም” ብሎ በግዴለሽነት እንደሚራመድ ሰው
የሚጓዙበት አይደለም። ኢትዮጵያ በውስጥና በውጭ

ጠላት ተይዛ ነፍስ ውጭ ነፍስ ግቢ ላይ በምትገኝበት ሰዓት፣
ጉልኮስ እንኳን ማቀበል ባንችል፣ ተጨማሪ ህመም ባለመሆን

ብንተባበር፣ ለፈውሷ እንዳገዝናት ይቆጠራል። ሁሉም ይስማ።
ብሄርተኞችም ሰከን በሉ። መንግስትም አይንህን ግለጥ፤

ጆሮህን ክፈት።”

ጋዜጠኛ ፋሲል የኔዓለም

“የትኛውም የብአዴን አመራር ከሥልጣን ሊነሳ የሚችለው
አንድም የመንግሥትን አካሄድ ሲቃወም፣ አንድም የሕዝብን

በደል ተጋርቶ ሲያልጎመጉም የተገኘ ቀን ነው፡፡ አለቀ፡፡
በተረፈ ለሥርዓቱ ታማኝ መሆኑን እስካረጋገጠና የሕዝብን
ጉዳይ ‹‹ምን አገባኝ›› በሚል ስሜት ማለፍ እስከቻለ ድረስ

በስነ ምግባር ጉድለትም ሆነ በኪራይ ሰብሳቢነት ጎዳና ውስጥ
ተዘፍቆ ቢገኝ የሚያባርረው ቀርቶ የሚገመግመው አይኖርም፡

፡ እንደውም የተሻለ ሥልጣን ሊሰጠው ይችላል፡፡ ከሕዝብ
የሚነጥል ጥፋት ቢያገኝባቸው ኖሮ ዶክመንታሪ ሠርቶ

ከማሰራጨት ወደኋላ የማይለው መንግሥት የፈጸሙት ጥፋት
ከሕዝብ የሚቀላቅል መስሎ ስለታየው ከወንበርም አልፎ

ወደ መቃብር ሊያወርዳቸው ድምጹን አጥፍቶ እየተሳበ ነው፡
፡ ሆኖም ግን የማካቬሌ አስተምህሮ ‹‹ከሕዝብ ጉያ ሳታወጣ-

ተቀናቃኝህን አትቅጣ›› የሚል ምክር የሚሰጥ በመሆኑ… ይሄን
ተልዕኮ የወሰዱ ተላላኪዎችም እኒህ አመራሮች ከመንግሥት
ጥርስ ውስጥ ባስገባቸው ጥፋት ፈንታ በሥልጣን ዘመናቸው

የፈጸሙትንና በሕዝብ የሚታወቀውን ስህተት መንቀስ
ጀምረዋል፡፡ እኔ ግን እልኻለሁ… እንዲህ ያለው መንቻካ ክስ

በትናንት ጥፋት ተጸጽተው ወደ ትክክለኛ ጎዳና ለመግባት
የሚያስቡ ባለሥልጣናትን የሚያከስም መሆኑን አውቀህ እኒህን
አመራሮች ከሥልጣናቸው ባለፈ ጠባቂዎቻቸውን እስከማንሳት

ያደረሰውን ምክንያት ወይም ጥፋት እስክታውቅ ድረስ
ጠባቂያቸው ሁን፡፡”

ደራሲ አሳየ ደርቤ

፡ በ1980ዎቹ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ሲገነባ እነፕሬዝዳንት ሀሰን ሲገነቡት አንዳንድ
መረጃዎችን ስታይ በጣም ታዝናለህ፡፡ በምን ዓይነት ጭንቀት ውስጥ እንዲመሠረቱ ከላይ
ከታች ተቀቅለው ነው ዛሬ አድጎ እዚህ የደረሰው፡፡ ነገም እንደዚሁ እያደገ ከሄደ ችግሮች
ሁሉ እየቀረፈ ይሄዳል፡፡ ስለዚህ ነገሩ የፓርቲ ጉዳይ አይደለም፡፡ ነገሩ የሥርዓት ጉዳይ ነው፡
፡ በተገነባው ሥርዓት ኦሮሞ ድል እያስመዘገበ እንዲሄድ ማድረግ ነው፡፡ ይህንን ካደረግን
የኦሮሞ አንድነት በተፈለገው ደረጃ ማሳደግ ይቻላል፡፡ ስለዚህ ከእነዚህ ፓርቲዎች ጋር
ይህንን ማዕከል አድርገን ከሰማይ በታች ያለውን እና እኛ ያለንን ሁሉ እያደረግን ነው፡፡
እንዲቸገሩ እንዲጨነቁ አንፈልግም፡፡ ተጋግዘን ተያይዘን በሁሉም አቅጣጫ አብረን መሥራት
እንፈልጋለን፡፡ ይሄንን ደግሞ እያደረግን ነው፡፡

የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት በማንነታቸው የሚኮሩ (ሰቦና) የኦሮሞ ልሂቃንን ከራሱ
ገሸሽ እያደረገ ነው የሚሉ አሉ፡፡ ፕሬዝዳንት ሽመልስ በኦሮሞነታቸው የሚኮሩ የኦሮሞ
ልሂቃን ከራሱ እየገፋ ነው?

ፕ/ት ሽመልስ፡- ይህ በማንነት መኩራት ምን ይመስላል? ረጅም ነው አጭር? ቀይ ነው
ጠይም? ምን ይመስላል? በማንነት መኩራት ሚዛኑ ምንድነው? የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት
በማንነታቸው የሚኮሩ ስብስቦች መንግሥት ነው፡፡ በአራቱም አቅጣጫ ያለው ማነው አንደኛ
አሮሞ? ማነውስ መቶኛ ኦሮሞ? የሙሾ አሉባልታ ነው፡፡ አሁን ችግር የኾነው ሥልጣን ሲይዝ
በግል ጉዳዩ ተጠምዷል (ቢዚ ነው)፡፡ ከሥልጣኑ ሲነሣ ደግሞ በማንነቴ ስለምኮራ ነው
ይላል፡፡ እኔ አሁን ሥልጣን ላይ ነኝ፡፡ በዚህ ሰዓት ሌት ተቀን ሠርቼ ሕዝቤን ተጠቃሚ
የማላደርግ ከኾነ ነገ ከሥልጣን ስነሳ ሰርቄ፣ ዋሽቼ፣ ዘርፌ ነው እንዴ “ሰቦና” አለኝ የምለው?
እየውልህ አሁን “ሰቦና” የሚባለው ነገር ስንት ሰዎችን ፌስቡክ ላይ ትቀልባለህ? ለስንት ሰዎች
ከበሮ ደለቅህ የሚለው ላይ እንጂ ምንም ሠራ አይደለም፡፡ ሽመልስ መመዘን ያለበት ምን
ሠራ? ምን ትርፍ አመጣ? በሚል ነው፡፡ የኦሮሞ ሕዝብ ያገኘው ድልና ድርሻ ለሽመልስ ጥቅም
መዋል የለበትም፤ ለእኔ ክብር ለአንድ ሰኮንድ መዋል የለበትም፡፡

ለሕዝባችን ይኼ ኑሮ አይደለም የሚገባው፤ አሁን ያለን አፈፃፀም ለሕዝባችን
አይገባም፤ ይበቃዋል፡፡ ይህ ሕዝብ ከሰማይ በታች ያለውን ችግር ሁሉ አይቷል፡፡ አሁን ደሞ
በመስመሰልና በስሙ በመማል እየጋጡት ነው፡፡ እየጋጡት በማንነት መኩራት አይቻልም፡
፡ እየሰረቁ እየዋሹ “ሰቦና” መኾን አይቻልም፡፡ ሌቦችና ዋሾዎች የሕዝባቸውን ጥቅም እየሸጡ
ራሳቸውን “ሰቦና” እያስመሰሉ ያሉትን እየጠረገ እንሄዳለን፡፡ አሁንም ቦታቸው አይደለም፡
፡ በማንነቱ የሚኮራ ሰው ለራሱ ሳይኾን ለሕዝቡ የቆመ ነው፡፡ በሕዝብ የሚኮራ ማለት
አይደለም እንዴ ስሙ እንኳን፡፡ በሕዝብ የበታችነት መኩራት አትችልም፡፡ በችግሩ እና
በድህነቱ ልትኮራ አትችልም፡፡ ከኮራህ ሥራውን በመቀየር እና ፍትሕን በማረጋገጥ ነው፡፡
የምትኮራበት ከኾነ ነፍስህንም ቢኾን ያለህን ሁሉ በመስጠት ሌት ተቀን እውቀትን ከሠውም
ከእግዜርም ሰብሰብህ ሠርተህ ኑሮውን በመቀየር ነው፡፡ የእነዚህ ሰዎች መጋረጃ አያልቅም፡
፡ ተመችቷቸው ሥልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ ሕዝቡን ይረገማሉ፡፡ ሕዝቡን አልገባውም ይላሉ፡
፡ ከኦሮሞ ሕዝብ በላይ ለማን ገብቶት ነው፡፡ የኦሮሞ ሕዝብ እየበሉት በተስፋ የሚጠብቅ
ሕዝብ ነው፡፡

ንቀትና ምላስ አይገባውም፡፡ ጠላት የናቀው ይበቃዋል፡፡ ሥልጣን ላይ ስንኾን ችግራችን
የሕዝብን ችግር እናደርጋለን፡፡ የኦሮሞ ሕዝብ ካልተቀየረ የሽመልስ ችግር እንጂ ኦሮሞ ሕዝብ
ችግር አይደለም፡፡ ኑሮው ካልተቀየረ የእኔ ችግር ነው፡፡ እኔ እየመራሁት አልነበረም ማለት
ነው፡፡ እኔ ትክክለኛ አቅጣጫ እያስቀመጥኩ አልነበረም ማለት ነው፡፡ ካቃተኝ ትቼ መሄድ
አለብኝ እንጂ ስላልተለወጠ እያሳነስኩት እየሰደብኩት መኖር አልችልም፡፡ ከሥልጣን ላይ
ሲነሱ ደግሞ የሕዝቡ መደበቂያ ሊያደርጉት ይፈልጋሉ፡፡ ትላንት በመጥረቢያ ስትቆርጠው
የነበረውን እንጨት ዛሬ እንዴት ጥላ እንዲኾንህ ትጠብቃለህ? ይህ ሕዝብ ለራሱ ቀልጦ
እዚህ ያደረሰን ነው፡፡ አሁን ደግሞ በሌብነት አናቀልጠውም፡፡ አሁን እነዚህ “ሰቦና” የሚባሉት
አንዳንድ ነገሮች እንዲነሱ አይፈልጉም፡፡ እሱን ታሪክ ያወጣዋል፡፡ አንዳንዱ “ሰቦና” እየተባለ
ህወሓት እንዲነካ አይፈልግም፡፡

በምንድነው የሚኮራው አልገባኝም? ለማኝ ነው የሚኮራው? ስለዚህ ሥልጣን ባለህ
ጊዜ ተኝተህ እየተዝናናህ እንደፈለግህ እየኾንህ ሕዝቡ ደግሞ “አልገባውም፤ መሥራት
አይችልም፤” እያልክ ሕዝብ እያሳነስክ ሥልጣን ስታጣ ደግሞ እርሱን መደበቂያ ማድረግ
አይቻልም፡፡ እኔም ዘላለም የምኖርበት ቦታ አይደለም፡፡ በተለያየ ደረጃ ላይ ያለን ለዘላለም
የምንኖርበት አይደለም፡፡ ሁላችንም እንነሳለን፡፡ ስንነሳ ለኦሮሞ ሕዝብ የምናገረው አሁን
የማስተላልፈው መልዕክት ስንነሳ አትድረሱልን ከቻልክ አሁን ለሥራ ስናነሳሳህ ድረስልን፤
ስንነሳ የተነሳንበት ምክንያት ይኖራል፡፡ የፈለገው ቢኾን በተለያየ መዋቅር ያለ ከንቲባ፣ የወረዳ
አስተዳደር፣ የቀበሌ አስተዳደር፣ ወይም የዞን ኃላፊ አምስት ቀን ከተሰጠኝ የተሰጠኝን አምስት
ቀን በአግባቡ መጠቀም ነው፡፡ 5 ደቂቃም ከተሰጠኝ በአግባቡ መጠቀም ነው፡፡ የተሰጠውን
ጊዜ በአግባቡ መጠቀም እንጂ ለራስ ፎቅ እየሠሩ የልጆቻችን ደም ሳይደርቅ በተሰጠው
መጥረቢያ ለራሱ እየቆረጠ ለሕዝብ ሳይኾን በማንነት መኩራት “ሰቦና” መኾን አይቻልም፡፡
ያ በመቃብራችን ላይ ነው የሚኾነው፡፡
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ማህበራዊ ጉዳይ

14
ግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 174 መጋቢት 2014 ዓ.ም

በሰላም ግንባታ እና በግጭት አፈታት 
ውስጥ የወጣቶች ሚና

ሰላም ለምን አስፈላጊ ሆነ?

ሰላም የመኖር ድግስ ከመሆኑም በላይ 
መከራ የሌለበት ሁኔታ ነው። አሁን በብዙ 
መንፈሳዊ አስተማሪዎች እንደምንሰማውና 
በልባችን ውስጥ በሰላም ለመኖር ምርጫ 
ማድረግ እንደምንችል በእርግጥም 
ላለመሰቃየት እና በምትኩ በምስጋና እና 
በፍቅር ለመኖር እንደምንመርጥ እናውቃለን። 
ይህ ብቻ ሳይሆን በውስጣችን ሰላም መፈለግ 
እና መጠየቅ ሰላም የሰፈነበት አለም 
ለመፍጠር አስፈላጊ መሆኑን እየተማርን 
ነው። ሕይወት ያለው ፍጥረት ሁሉ እርስ 
በርስ የተሳሰሩ በመሆናቸው ፍርሃታችን፣ 
ጥላቻችን፣ ቁጣችን ሁሉ የዓለምን ሰላም 
ይቀንሳል፣ ፍቅራችን፣ ደስታችንና ምስጋናችን 
ግን ሰላምን ይጨምራል።

ሰላም ለምን አስፈላጊ ሆነ ብሎ የሚጠይቅ 
ካለ መልሱ ቀላል ነው፡፡ ያለ ሰላም የዘራችን 
አጥፊ ማንነት ውርሳችን ዝንባሌዎች ወደ 
ጥፋት የበለጠ እንድንጠጋ ያደርገናል። የባህረ 
ሰላጤው ዘይት መፍሰስ አንድ ምሳሌ ሆኖ 
ልናየው እንችላለን። ነገር ግን እኛ የሰው 
ልጆች በእውነተኛ ማንነታችን እጅግ በጣም 
አንጸባራቂ እና አነቃቂ ተግባራትን መስራት 
እንችላለን። ሰላም የሰፈነበት አለም ለመፍጠር 
እና “Homo Ahimsa” ብዬ ልጠራው 

የምወደውን - ሁከት የሌለበት ሰው የመሆን 
አቅም አለን።

“Peace Is More Than The Absence 
Of War, Peace Is Accord Harmony.”

በዚ ሁሉ ውስጥ ግን በተለይ በወጣቶች 
መካከል ሰላም እና ከግጭት የፀዳ አካባቢ ባህል 
መፍጠር እንደሚያስፈልግ ጥርጥር የለውም። 
ወጣቶች፣ የማኅበረሰባቸው ውጤቶች፣ የሰላም 
ግንባታ ዋና ወኪሎች ናቸው። ወጣቶች 
በአገራቸው እና በማህበረሰባቸው ውስጥ ሰላም 
ምን ሊመስል እንደሚችል ግልጽ የሆነ ራዕይ 
ስላላቸው እና ለእነዚህ አላማዎች መሳካት 
ለመስራት ተነሳሽነት ስላላቸው በሰላማዊ 
ሂደት ውስጥ ቁልፍ ሚናዎች አሏቸው።

ግጭት እና ብጥብጥ ዛሬ ዓለምን 
ውጠዋታል:: ነገር ግን የሰው ልጅ ሁሌም ወደ 
ፊት ይሄዳል። ከ400 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ 
ከ15 እስከ 29 ዓመት የሆኑ ወጣቶች በአለም 
ዙሪያ ደካማ እና ግጭት በተከሰተ አውድ 
ውስጥ ይኖራሉ። ይህ ማለት ከአራት መቶ 
ሚሊዮን በላይ ወጣቶች ብጥብጥ፣ ሰላም 
ማጣት፣ ሁከት፣ የትምህርት መጓደል፣ 
ብዝበዛ፣ ሕይወትን ማጣት ይደርስባቸዋል። 
ለምሳሌ እንደ ሴራሊዮን እና የቻርለስ ቴይለር 
ጉዳይ መመልከት እንችላለን። በታሪክ ውስጥ 
አስከፊ ግጭቶች ያልታዩበት ጊዜ የለም።

 “በአፍሪካ አህጉር 65% የሚሆነው 
ህዝብ ወጣቶችን ያቀፈ መሆኑን ከግምት 
ውስጥ በማስገባት ወጣቶችን እንደ ግጭት 
እና ውድመት ከመመልከት ይልቅ የሰላም፣ 
የባህል እና የሃይማኖቶች ውይይት ፈላጊዎች 
ተደርገው መታየት አስፈላጊ እየሆነ መጥቷል። 
በማህበረሰባቸው ውስጥ ለማህበራዊ ትስስር 
ጠበቃዎች. የሰላም ግንባታ ወጣቶችን 
ተሳትፎ የሚያበረታቱ አወቃቀሮችን ማሳደግ 
ከውሳኔዎች እና ደህንነታቸውን በሚነኩ 
ተግባራት እንዲሳተፉ በንቃት አስተዋፅዖ 
ያደርጋል” ሲል የካሜሩን የአፍሪካ ወጣቶች 
ድርጅት ተናግሯል።

እንደዚህ ባሉ ተግዳሮቶች መካከል፣ 
ወጣቶች እ.ኤ.አ በ2015 በተባበሩት መንግስታት 
የፀጥታው ምክር ቤት ውሳኔ አንቀጽ 2250 
በማፅደቁ እንደ ሰላም ፈጣሪ፣ አስታራቂ እና 
ሰላም ፈጣሪዎች በመሠረታዊ እና በአካባቢ 
ደረጃ ንቁ ሚና መጫወት እንደሚችሉ 
አሳይተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 
የወጣቶች፣ ሰላም እና ደህንነት (YPS) 
አጀንዳዎች አንዱ እንደመሆኑ ይህ በግጭት 
መከላከል እና አፈታት ወጣቶችን ተሳትፎ 
ለማረጋገጥ ፥ ቁርጠኝነትን፣ ጥቃትን መከላከል 
እና ማህበራዊ ትስስርን ማሳደግን ያካትታል። 

አብዛኞቹ ወጣቶች በአመጽ ውስጥ 

ግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

ከሳሙኤል ዳንኤል
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15
ግዮን ቁጥር 150 ነሐሴ 2013 ዓ.ምግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

ተ ጨ ማ ሪ  ጥያ ቄ ዎ ች  አ ለ ዎ ት ?

በ ድህረ  ገፃ ችን  w w w. i n i t i a t i v e a f r i c a . n e t  ይ ጎብኙ

ወይም  በ  0 1 1  6 62  2 6  4 0 / 4 1  ይደውሉ፡ ፡

ምርጫማህበራዊ ጉዳይ

የማይሳተፉ ቢሆንም፣ ወጣቶች ከሌሎች 
የዕድሜ ክልሎች ተነጻጽሮ ሲታይ ከፍ ባለ 
ቁጥር ለግጭት እጅጉን ተጋላጭ ናቸው 
እሱ ብቻ ሳይሆን ሁከትንም በአብዛኛው 
ይፈፅማሉ። የወጣቶች ህይወት እና ልምድ 
በአጠቃላይ ከተገለፀው በላይ ውስብስብ ነው። 
ወጣቶች በደካማ እና በግጭት ሁኔታዎች 
ውስጥ አጥፊዎችን፣ ተጎጂዎችን እና 
ሰላም ፈጣሪዎችን ጨምሮ ብዙ ሚናዎችን 
መጫወት ይችላሉ። ሰላምን  ለመግንባት እና 
ቀውስን ለመከላከል ወጣቶችን ማብቃት ወሳኝ 
እና ወሳኝ ነው።ወጣቶች የሰላም ወኪሎች 
እንዲሆኑ ምን መደረግ አለበት?

ወጣቶች በሰላምና በግጭት አፈታት 
ውስጥ ሊጫወቱ ከሚችሉት ጉልህ ሚናዎች 
አንዱ “እራሳቸው ለውጥን መሆን ነው (BE 
THE CHANGE)” ነው ይላሉ ሶማ ብሆሚክ። 
በመቀጠልም “ይህ ወጣቶች በሰዎች፣ ወጎች፣ 
ሀይማኖቶች እና እምነቶች ላይ ያላቸውን 
አመለካከት እንዲቀይሩ ያደርጋል። ወጣቶቹ 
ስሜታቸውን ከትዕግስት ጋር በማዋሃድ፣ 
በሰላም አብሮ የመኖርን አስፈላጊነት ያደንቃሉ፣ 
እናም እንደ ሰላም እና አለመረጋጋት ድንበሮች/
ተከላካዬች የበላይ ይሆናሉ።

ይሁን እንጂ በዛሬው ጊዜ ወጣቶች 
ስለአመራር አቅማቸው ያላቸውን ግንዛቤ 
እንደገና እንዲገመግሙ የበለጠ ፍላጎት 
አላቸው። የማህበረሰብ አመራር ፍላጎትን 
እንደገና ማጤን እና የአመራር ልማት 
ፕሮግራሞችን ለማስቀደም የሚቀርቡትን 
እድሎች መጠቀም ያስፈልጋል ምክንያቱም 
በመሠረታዊ የውሳኔ አሰጣጥ ላይ በቂ እውቀት 
ማነስ እድገትን ስለሚያስቀጥል ግጭቶችን 
ያስከትላል።

WE ARE THE CHANGE

በተጨማሪም የወጣት ሃይሎች ወደ 
ገንቢ የሰላም ፕሮጀክቶች ትግበራ ስለሚመሩ 
ወጣቶችን በሰላም ግንባታ ሂደቶች ውስጥ 
ማካተት በህብረተሰቡ ውስጥ ሰላምን 
ለማስፈን ያመቻቻል። የሰላም ግንባታ ጥረቶች 
ሁከቱን ለማስቆም ስምምነቶችን መፈራረም 
ብቻ ሳይሆን በመደበኛ እና መደበኛ ባልሆነ 
ትምህርት ሊመጣ የሚችል ማኅበራዊ ለውጥን 
ማካተት ይኖርበታል። ከትምህርት ቤት ወደ 
ሥራ ሽግግር፣ የሰላም ግንባታ እና የግጭት 
አፈታት፣ የወጣቶች ተሳትፎ፣ ተሳትፎ 
ማጎልበት፣ የሰው ኃይል ልማት እና ኑሮን 
ማስተማር እና ማስገንዘብ ይኖርብናል።

በተለያዩ እድሎች ስብስብ እርስ በርስ 
የሚተሳሰሩ እና የሚደጋገፉበት ሁኔታ የአመጽ 
ግጭት ወኪሎች ከመሆን ወደ ማህበረሰባቸው 
የሰላም ወኪሎች እንዲሸጋገሩ ያስችላቸዋል። 

የግጭት ሁኔታን በበቂ ሁኔታ ሳይመረምር 
ወደ እረፍት/ሰላም መምራት ወይም መለወጥ 
እንደማይቻል መገንዘብ ያስፈልጋል።

በተጨማሪም የወጣቶችን ተሳትፎ 
በሰላም ግንባታ ሂደት ውስጥ የሚያበረታቱ 
አወቃቀሮችን ማሳደግ ወጣቶች በውሳኔዎች 
እና ደህንነታቸውን በሚነኩ ተግባራት 
እንዲሳተፉ ማድረጝ በንቃት ላይ ትልቅ 
አስተዋፅዖ ያደርጋል። በቂ የትምህርት መሠረተ 
ልማቶችና ሥርዓቶች፣ የሥራ ዕድሎችና 
ሌሎች አወቃቀሮች ወጣቶች ደኅንነታቸውንና 
ሀገሪቱን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ 
እንዲያደርጉ ንቁ ተሳታፊ የሚሆኑበት 
ሁኔታ መኖሩ የወጣቶችን ጉልበት ከግጭት 
ወደ ማኅበረሰብ ዕድገት ለማሸጋገር ትልቅ 
አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ይህም በማህበረሰቦች 
ውስጥ ዘላቂ ሰላምና ደህንነት እንዲጎለብት 
ያስችላል። በጥቃቅንና በማክሮ ደረጃ በህጻናትና 
ወጣቶች ላይ መዋዕለ ንዋያቸውን ለማፍሰስ 
የሚያስችሉ ፖሊሲዎችና ተቋማት ሊበረታቱ 
ይገባል። እነዚህ እንደ የስራ እድል ፈጠራ እና/
ወይም የሰላም ግንባታ ፕሮጀክቶች ባሉ ልዩ 
የእንቅስቃሴ ዘርፎች ላይ ወጣቶችን ያነጣጠሩ 
ባለ ብዙ ዘርፍ ፕሮግራሞችን ሊወስዱ 
ይችላሉ። በወጣቶች ኤጀንሲ ውስጥ በሰላም 
ሂደቶች ውስጥ በቂ መዋዕለ ነዋይ በማፍሰስ 
የሰላም ክፍፍሉ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲፈጥን/ 
እንዲጨምር ይረዳዋል።

በመጨረሻም ለወጣቶች በፖለቲካዊ 
ሂደቶች ውስጥ እንዲሳተፉ የሚያስችል 
ቦታ መፍጠር አስፈላጊ ነው። ብዙ ወጣቶች 
ከፖለቲካ ሂደቶች፣ እና ትርጉም ያለው 
አስተዋጾ ከማድረግ እንደተገለሉ ይሰማቸዋል። 
ወጣቶች በመንግስታት ላይ ያላቸውን እምነት 

እንደገና ለመገንባት መንግስታት ቀጣይነት 
ያለው ቃል ኪዳን መግባታቸው ወሳኝ ነው።

የወጣቶች ህዝባዊ ቅልጥፍና፣ የማህበረሰብ 
ተቋቋሚነት፣ ዘላቂ ልማት፣ ፍትሃዊ 
ማህበረሰብን ለማጎልበት፣ እንዲሁም አዳዲስ 
መፍትሄዎችን በማቅረብ፣ ማህበራዊ እድገትን 
ለማምጣት በወጣቶች የሚመሩ እና መብትን 
መሰረት ያደረጉ አቀራረቦችን በመቅረጽ እና 
በማሳደግ የወጣቶችን ህይወት ማበልጸግ 
መቻል፣ አዳዲስ ምርምርን፣ ፖሊሲን እና 
የጥብቅና እርምጃዎችን በመጠቀም የለውጥ 
ለውጥን ማነሳሳት።

ከርዕሰ-ጉዳይ አንዱ የሰላም እና ደህንነት 
ሲሆን ይህም የአመፅ ጽንፈኝነትን መከላከልን 
ይጨምራል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች 
በሚዲያ መድረኮች (ማህበራዊ፣ ዲጂታል) 
ውስጥ ስለሚሳተፉ። የማህበራዊ ሚዲያ 
መድረኩን በመጠቀም ሁከትና ጽንፈኝነትን 
ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማሳደግ፣ 
በፖለቲካዊ ዓላማዎች እና በመሬት ላይ ባሉ 
እውነታዎች መካከል ያለውን ክፍተት ግንዛቤ 
በማስጨበጥ ትክክለኛውን መረጃ ማስረዳት 
ይጠበቅብናል።

ወጣቶች የወደፊቷ የአካባቢ ልማት 
አካል ይሆናሉ እና በማህበረሰባቸው ውስጥ 
የሚፈጠሩ ግጭቶችን ለመፍታት ወሳኝ 
ሚና ይጫወታሉ። በመሆኑም እንደ ሰላም 
ግንባታ ተዋናዮች አቅማቸውን ማሳደግ 
ዴሞክራሲያዊ አስተዳደርን ለማጠናከርና 
ችግሮችን ለመፍታት በአካባቢና በአገር አቀፍ 
ደረጃ ቁልፍ ሚና አላቸው።       

Oskar Tinnerholm



16
ግዮን ቁጥር 150 ነሐሴ 2013 ዓ.ም

“አሁን ላይ የኢኮኖሚው ችግር እየተባባሰ
ከመምጣቱ የተነሳ ብዙ ሰው የሌላው እጅ ጠባቂ

ሆኗል፡፡ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ ካልተቻለ
ሲርበው እየቀማ የሚኖር ዜጋ እየተበራከተ ይመጣል፡
፡ በእስልምና ለምሳሌ “የሰረቀ እጁ ይቆረጣል” ይላል፤
ግን ደግሞ ይህ ህግ ተግባራዊ የማይሆንበት አጋጣሚ
አለ፤ ከእነዚህም መካከል በድርቅና በርሃብ ጊዜ ሰርቆ
የበላ ሰው እንደሃጥያተኛ ላይታይ ይችላል፡፡ ስለዚህ
ባለሃብቶች የሚኖሩትን ማህበረሰብ ማዕከል ያደረገ

ሥራ መስራል ይገባቸዋል፡፡ ይህች ሃገር እንድትቀጥል
ከተፈለገ በተለይ ባለሀብቱ እነዚህን ወገኖች መደገፍ

አለባቸው፡፡ አለበለዚያ ግን ያከማቸውን ሃብት
የሚበላበት ሃገር አትኖረውም፡፡ ሁሉም ሰው በተለያየ
ነገር ሊበደል ይችላል፡፡ ተበድሏልም ግን ደግሞ ከራሱ

በላይ ሃገርንና ህዝብን ማስቀደም ካልቻለ ኢትዮጵያ
ካለችበት ችግር ሊያወጣትም ሆነ ሊያሻግራት

አይችልም፡፡ ዛሬ እኔ ልጎዳ ሀገር ትዳን ማለት መቻል
አለብን፡፡ ይህንን ማድረግ ካልቻልን ቁጭብለን
የምንጨቃጨቅበት ሃገር እንኳን ይናፍቀናል”

ዑስታስ ሃሰን አሊ፣ የአፍሪካ ሚዲያ ቴሌቪዥን
ጣቢያ መስራች

አዲስ ዘመን ጋዜጣ፣ ሚያዝያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም

“በመጀመሪያ ዙር የተነሳው የሥራ ፈጠራ ባህል
በኢትዮጵያ ምን ይመስላል የሚል ነው፡፡ የሥራ ዕድል

በኢትዮጵያ የተጀመረው ምናልባት መካከለኛው
ዘመን በሚባለው ከአጼ ዘርዓያዕቆብ ጀምሮ ነው፡፡
የጌታና የሎሌ ሥራ ቀርቶ በደመወዝ ሰው በሠራበት

እንዲከፈለው የሚያደርጉ ነገሮች ከአጼ ቴዎድሮስ
ጀምሮ ተሻሻሉ በአጼ ምኒልክ ደግሞ 11 ሚኒስቴር

ያለው ካቢኔ ሲቋቋም የመንግሥትን መዋቅር ለሥራ
ምቼ እያደረጉ እንደመጡ እናያለን”

ለማወርቅ ደክሲሶ፣ ከፍተኛ የፕሮጀክት
አስተባባሪ

አዲስ ማለዳ ጋዜጣ፣ ሚያዚያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም

“እኛ ሀገር የጦርነት ወይም የግጭት ምክንያቶች
የተወሰኑት የቅርብ ጊዜ ናቸው፡፡ በተለይ ከሽግግሩ
ሂደት ጋር ተያይዞ የመጡ አሉ ነገር ግን ፓርቲያችን
በዋናነት ችግሮችን ከስረ መሰረቱ ለመፍታት ቢቻል

ከምርጫ በፊት ነበር ሃገራዊ ውይይት ያስፈልግ
የነበረው፡፡ ያ ቢሆን ኖሮ ጦርነትም የሚፈጠርበት

እድል ጠባብ ነበር፡፡ ፓርቲያችን በትግራይና በፌደራሉ
መንግሥት መካከል የተፈጠሩት ችግሮች በንግግር
መፈታት የሚችሉ ናቸው ብሎ ያምናል፡፡ ስለዚህ

መሰረታዊ የመፍትሄ ሃሳባችን ሃገራዊ ምክክር ማድረግ
ነው”

ዶ/ር አብዱቃድር አደም፣ ነፃነትና እኩልነት ፓርቲ
ሊቀመንንበር

አዲስ አድማስ ጋዜጣ፣ ሚያዝያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም

“የባህል ቡድኑ 1996 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ
ነው፡፡ አላማው በጥበብ ስራዎች የአካባቢውን ባህል
እና ልማት ለማሳደግና ለማፋጠን ነው፡፡ በስልጤኛ

ቋንቋ “ፈረጃ” ማለት “እንለወጥ” አሊያም “እንበልፅግ”
ማለት ነው፡፡ ባንዱ ዘመናዊና ባህላዊ ዘፈኖችን
ይጫወታል፡፡ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎችም

ይከናወናሉ፡፡ የስልጤ ዞን በባህል የታደለች በመሆኗ
ለፈረጃት ትልቅ ሀብት ሆኖለታል፡፡ በረካን አስመልክቶ

እንደነገሩን ከሆነ እርሱ ብዙዎችን ባለሙያዎችን
አፍርቷል፡፡ ወደ ቡድኑ ለመቀላቀል ከፈለገ ግን

በራቸው ክፍት ነው”

አቶ ከይረዲን ማህሙድ፣ የስልጤ ዞን ባሕል
ቡድን አስተባባሪ

አዲስ ልሳን፣ ሚያዝያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም
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አንደበት

“አሸንፌ የማደርገው ቃለምልልስ በመሆኑ
አስደስቶኛል፤ ከጨዋታው በፊት ከተጨዋቾቼም ሆነ

ከቦርድ አመራሮቹ ጋር ተነጋግሬያለሁ፤ ከየካ ክ/ከተማ ጋር
ስንጫወት በርግጠኝነት እናሸንፋለን ብለን ነው ውጤቱ

የተበላሸው፡፡ አሁን ደግሞ ከደቡብ ፖሊስ ጋር ስንጫወት
የተወሰነ ፍርሃት ነበረና ይህን ለማስተካከል ሞክሬያለሁ፡

፡ በተለይ ከጨዋታው በፊት ሞቲቬት የሚያደርግ ንግግር
ሰምቼ ነበር፤ በአውሮፕላን ስትሄድ ፓይለቱ እያበረረ

መሃል ላይ “እንግዲህ ይህን ያህል ጫማ ከፍታ ላይ ነው፡፡
ያለነው ጉድ ፈላ ልናልቅ ነው ቢልስ? ምን አይነት ድንጋጤ
ውስጥ እንገባ ነበር ብሎ አንድ ወዳጄ የነገረኝን አልረሳም
ያንን አስታውሼ ጠንከር ብዬ አይዟችሁ እናሸንፋለን ብዬ

አቅልዬ በስነልቡና የተሻልኩ ሆኜ መክሬ አሸነፍን ይሄ
ሲገርመኝ ነበር ያው ግን ኳስ ነው ብዬ ሰግቼ ነበር፡፡”

በጸሎት ልዑልሰገድ፣ ኢትዮጵያ መድን ድርጅት
አሰልጣኝ

ሀትሪክ ስፖርት ጋዜጣ፣ ሚያዝያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም

“የሥራ ቋንቋና የመግባቢ ቋንቋ ይለያያል፡፡
የመግቢያ ቋንቋ ማለት ብዙኃኑና አናሳው የሚግባባበት

ማለት ነው፡፡ የትኛውም የሀገራችን ቋንቋዎች የሥራ
ቋንቋ መኾን ይችላሉ፡፡ ግን አማርኛ ደግሞ ከሥራ

ቋንቋ በላይ የኢትዮጵያውያን መግባቢያ ቋንቋ መኾኑን
ደግሞ መቀበል አለብን፡፡ አማርኛና ሌሎች ቋንቋዎችን

እኩል አናስቀምጣቸውም፡፡ አንድ የመግባቢያ ቋንቋ
ያስፈልገናል”

እስክንድር ነጋ፣ የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ
ፓርቲ ሊቀመንበር

ፋና ቲቪ መጋቢት 27 ቀን 2014 ዓ.ም

“አንድ ሰው ስለራሱ የፈለገውን ሊያወራ ይችላል፡
፡ ያንን ወሬ ለምድነው እንደቁምነገር የሚቆጥረው?

መሬት ላይ ምን ተደረገ? ምንም! ይህን በመግለጫ ሁሉ
አሳውቀናል፤ “ይኼ ለአንድ አሸናፊ የፖለቲካ ሽራፊ ቡድን
የኢትዮጵያን የለውጥና የዴሞክራሲ ድል መስጠት እጅግ

አደገኛ ታሪካዊ እና ሀገራዊ ስሕተት ነው” ነውእኮ የሚለው
የኢሃን መግለጫ፡፡ ይኼን ነው እኮ ያሠመርነው፡፡ ከዚህ

በላይ ምን ልበል እኔ፡፡ ፖለቲከኛ ነኝ አይደል፡፡ በመግለጫ
ነው የሚኾነውን ነገር እና የኾነውን ነገር ሁሉ አትሳሳቱ”

ኢ/ር ይልቃል ጌትነት፣ የኅብር ኢትዮጵያ ም/
ፕሬዝዳንት

ኢትዮ ኒውስ ቲዩብ፣ መጋቢት 27 ቀን 2014 ዓ.ም

“እንደተባለው ጊዜው በጣም ከባድ ነው፡፡ ኢትዮጵያ
የምትገኝበት ጂኦፖለቲክስ፣ የዓለም የፖለቲካ ሁኔታ፣

እንዲሁም ሌሎች የሽብር ወንጀሎች በየቦታው ይገኛሉ፡
፡ ከጎረቤት አገር ከሚገኘው አልሸባብ የሽብርተኛ ቡድን

አንስቶ፣ የሱዳንም ፖለቲካ ተደምሮ ቀጣናው የሽብርተኛ
ቡድኖች መንቀሳቀሻነቱ ሳይረሳ አገሪቱ ካለችበት

ሁኔታዎች ጋር ተዳምሮ ያለውን እንቅስቃሴ ማንሳት
ይቻላል፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ ለሽብርተኛ ቡድኖች የጦር

መሣሪያዎች በመግዛት የሚደረግላቸው ድጋፍ ሲኖር፣
ይህን ለማድረግ የሚቻለው ደግሞ በገንዘብ ኃይል ነው፡፡

ገንዘብ የሁሉም ወንጀሎች በተለይም የሽብር ወንጀል ደም
ነው፡፡ ገንዘብ ከሌለ የሽብር ወንጀልን መፈጸም አዳጋች

ነው፡፡ በመሆኑም ገንዘብን መከታተልና መቆጣጠር የዚህ
ተቋም ኃላፊነት ነው፡፡ ታዲያ ተቋሙ ይህንን ሲያከናውን
በአገር ውስጥ ብቻ የተመለከተውን ሥራ ብቻ አይደለም
የሚሠራው ‹‹ኢግመንት›› የሚባል ዓለም አቀፋዊ ተቋም

አባል ስለሆነ፣ ከ164 በላይ አገሮች የፋይናንስ ተቋማት ጋር
መረጃ የመቀያየር ወይም የማግኘት ሥልጣኑን የሚጠቀም

ነው፡፡”

አቶ ዮናስ ማሞ፣ የፋይናንስ ደህንነት ኃላፊ

ሪፖርተር ጋዜጣ ሚያዚያ 2 ቀን 2014 ዓ.ም
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ወቅታዊ

ግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

ወቅታዊየኢትዮጵያ ደጀንለዛከታሪክ ማህደርወቅታዊ

ህ

መጋቢት 29/2014 ዓ.ም

አምነስቲና ሂውማን ራይት ዎች በሰሞነኛ 
ሪፖርታቸው በሃሰት ባቀናበሩት ድርሰት 
ዓለምን ከማሳሳት ይልቅ እውነቱን ሊመረምሩ 
እንደሚገባቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 
አስታወቀ። ከሰሞኑ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ 
የጥናት ቡድን በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት 
በአሸባሪው ትሕነግ የግፍ አገዛዝ ዓመታት 
የተፈፀሙ የዘር ተኮር ጭፍጨፋ ማሳያዎችን 
ማውጣቱ ይታወቃል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ 
አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጎንደር ላይ በሰጡት 
ሳምንታዊ መግለጫቸው በሳምንቱ ከተከናወኑ 
የዲፕሎማሲ ተግባራት ባሻገር ሁለቱ ዓለም 
ዐቀፍ ተቋማት ባወጡትና የፌዴራልና 
የአማራ ክልል መንግሥትና ሕዝብን ወንጀለኛ 
ለማድረግ የሞከሩበትን ሴራ በተመለከተ 
አብራርተዋል። ተቋማቱ የሽብር ቡድኑ ትሕነግ 
ማንነትን መሠረት አድርጎ ግፍ ሲፈፅምባቸው 
በኖረባቸው የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት 
እንዲሁም አካባቢው የትግራይ ተወላጆች 
በፌደራልና በአማራ ክልል መንግሥታትና 
ሕዝብ ዘር ተኮር በደል እየተፈፀመባቸው 
እንደሆነ በመጥቀስ በአካባቢዎቹ ዓለም ዐቀፍ 
የሰላም አስከባሪ ይሰማራ እስከማለት ደርሰዋል።

መጋቢት 30/2014 ዓ.ም

በመቀሌ፣ አክሱም እና አዲግራት 
ዩኒቨርሲቲዎች ይሰሩ የነበሩ መምህራን በደሞዝ 
አለመከፈል እና ትምህርታቸውን የሚቀጥሉበት 
ምደባ አለመደረጉ ለችግር ዳርጎናል አሉ። 
መምህራኑ ከሦስት እስከ አምስት ወርታ 
ለሚደርስ ጊዜ ደሞዝ ያለመከፈል፣ ምክንያቱ 
ሳይታወቅ የተቆራረጠ ደሞዝ በወራት 

ከአፋር እስከ ወልቃይት!
• የትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች መምህራን ጥያቄ፣

• “ህወሓትን ይደግፋሉ” የተባሉ ሆቴሎች ብድር ማግኘት፣

•  የወያኔ “ከአፋር ክልል ወጥቻለሁ” ማለት፣

•  መንግሥት በአሚነስቲ እና ሂዩማን ራይትስ ዎች ሪፖርት፣ 

ልዩነት መግባቱን ገልፀዋል። አሁንም በስራ 
ላይ የሚገኙት መምህራን ለቤት ኪራይ፣ 
ትራንስፖርት እና ለእለት ወጪዎች በብድር 
እየተጨናነቁ መሆኑን ለአዲስ ዘይቤ ገልፀዋል። 
በሌላ በኩል ዶ/ር ደብረጺዮን ገ/ሚካኤል እና 
ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 37 ተከሳሾች በጋዜጣና 
በEBC ጥሪ እንዲደረግላቸው ታዘዘ፡፡ ዶ/ር 
ደብረጺዮን ገ/ሚካኤል እና ጌታቸው ረዳን 
ጨምሮ 37 ተከሳሾች በጋዜጣና በEBC ጥሪ 
እንዲደረግላቸው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 
ልደታ ምድብ 1ኛ የፀረሽብርና ሕገ መንግሥታዊ 
ጉዳዮች ወንጀል ችሎት አዝዟል።

ሚያዚያ 02/2014 ዓ.ም

በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተከሰተው 
ጦርነት እና በምስራቅ እና ደቡባዊ የሀገሪቱ 
ክፍል በተከሰተው ድርቅ ተፈናቅለው በመጠለያ 
ለሚገኙ እና በድርቅ ለተጎዱ ዜጎች ከባለድርሻ 
አካላት እና ከውጭ ተራድዖ ድርጅቶች ጋር 
በመሆን የተለያዩ የጤና አገልግሎቶች እየተሰጠ 
መሆኑን የጤና ሚኒስቴር ገለፀ። በምክትል 
ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ የድንገተኛ አደጋ 
ምላሽ ግብረኃይል ተቋቁሞ ከጤና ሚኒስቴር 
ሴክተር መሥሪያ ቤቶች ጋር በመሆን የተለያዩ 
ድጋፎች እየተደረገ መሆኑን ገልፀዋል። በአሁኑ 
ጊዜም በአፋር ክልል በ16 መጠለያዎች ከ294 
ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ያሉ ሲሆን፥ ለተለያዩ 
ተላላፊ በሽታዎች እንዳይጋለጡ እየተሠራ 
ይገኛል፡፡ ከነዚህ ውስጥ 63 ሺህ ለሚሆኑት 
የተለያዩ ሰብዓዊ ድጋፉ እንደተደረገላቸው 
በመግለጫው ተመልክቷል። 120 ሺህ ለሚሆኑ 
ዜጎች ደግሞ የኮሌራ ኩፍኝ እና ሌሎች ተላላፊ 
በሽታዎች ክትባት ተሰጥቷልተብሏል።

በሌላ በኩል የዐማራ ብሔራዊ ክልላዊ 
መንግሥት ‹ሰብዓዊ መብቶችን ለማስከበር 
ጥብቅና ቆመናል› የሚሉ አንዳንድ ዓለም 
ዐቀፍ ድርጅቶች፣ ገለልተኛነት፤ ሚዛናዊነት 
እና ተዓማኒነት የጎደላቸው ሐሰተኛ 
ክሶችን አንቀበለውም ሲል ገለጸ፡፡ አምነስቲ 
ኢንተርናሽናል እና ሂዩማን ራይትስ ዎች 
ባወጡት የጋራ ሪፖርት ላይ ከዐማራ ብሔራዊ 
ክልላዊ መንግሥት የተሰጠው መግለጫ 
ሰጥቷል፡፡ በዚህም በመግለጫው የአምነሰቲ 
ኢንተርናሽናል ሪፖርትን ተቃውሟል፡፡

ሚያዚያ 03/2014 ዓ.ም

“ህወሓትን ይደግፋሉ” ተብለው ከ8 ወር 
በላይ ተዘግተው የቆዩ ሆቴሎች በአነስተኛ ወለድ 
ብር እንደተመቻቸላቸው የኢትዮጵያ ሆቴል 
እና ቱሪዝም ማህበር አስታውቋል። ሆቴሎቹ 
በዋነኝነት ገንዝብ በማሸሽ፣ በጦርነት ወቅት 
ከህወሓት ጎን በመሆን በፋይናንስ በማገዝ እና 
በመሳሰሉ ጉዳዮች ተጠርጥረዋል ተብለው ነበር 
የታሸጉት። ከ2 ሺ በላይ ሰራተኞች ያሏቸው 
ሆቴሎች ከ8 ወር በላይ አገልግሎታቸው 
ሙሉ በሙሉ ተቋርጦ ከቆየ በኃላ ካለፈው 
ሳምንት አንስቶ ወደ አገልግሎት መመለሳቸው 
ተሰምቷል። ተዘግተው ከነበሩት አሥር ያህል 
ሆቴሎች መካከል ካሌብ ሆቴል፣  አክሱም 
ሆቴል፣ ሆሊዴይ ሆቴል፣ ሐርመኒ ሆቴልና 
አዲሲኒያ ሆቴል ይገኙበታል፡፡ የኢትዮጵያ 
ሆቴል እና ቱሪዝም ማህበር ሆቴሎቹ ለበርካታ 
ጊዜ ተዘግተው በመቆየታቸው የደረሰባቸውን 
ኪሳራ ታሳቢ በማድረግ ከብሄራዊ ባንክ ብድር 
እንደተመቻቸላቸው አሳውቋል። በአነስተኛ 
ወለድ የተዘጋጀው ብድር በተለይ ተዘግተው 
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ወቅታዊ

ግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

የኢትዮጵያ ደጀንለዛከታሪክ ማህደርወቅታዊ

በመቆየታቸው ለሰራተኞች ደሞዝ መክፈል 
ያልቻሉ ሆቴሎችን ለስራ ማስኬጃነት 
እንዲጠቀሙበት ለማገዝ ነው ተብሏል።  ብድሩ 
5.5 % ወለድ የተሰጠ ሲሆን ለእያንዳንዱ ሆቴል 
5 ሚሊዮን እንዲሰጥ መወሰኑን ፤ የመመለሻው 
ጊዜ ከአንድ አመት ተኩል እስከ ሁለት አመት 
መሆኑን ማህበሩ አሳውቋል። የኢፌዴሪ 
ፍትህ ሚኒስቴር “ ህወሓትን ይደግፋሉ 
“ ተብለው የተጠረጠሩ ሆቴሎች ጉዳይ ላይ 
ውሳኔ አልሰጠም። የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታ 
አቶ ፍቃዱ ፀጋ ሆቴሎቹ ለአገልግሎት ክፍት 
ቢሆኑንም የወንጀል ተሳትፏቸው በምርመራ 
ላይ መሆኑና ሂደቱም እንደሚቀጥል ገልፀዋል። 
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ዓለም ዐቀፍ ተቋማትና የረድኤት ድርጅቶች 
በአፋርና በአማራ ክልል ያለውን ከፍተኛ 
የሰብዓዊ ቀውስ ሊገነዘቡና አስፈላጊውን ድጋፍ 
ሊያደርጉ እንደሚገባ አሜሪካዊቷ ጋዜጠኛ አን 
ጋሪሰን ተናገረች። በኢትዮጵያ በጦርነቱ ጉዳት 
የደረሰባቸውን አካባቢዎች ያደረገችውን ጉብኝት 
አስመልክቶ ከኢዜአ ጋር በነበራት ቆይታ 
ጦርነቱ ከፍተኛ የሰብዓዊ ቀውስ ማስከተሉን 
ገልጻለች። አሸባሪው የሕወሓት ቡድን በሕዝቡ 
ላይ የፈጸመው ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት እጅግ 
አሰቃቂ መሆኑን ተዘዋውራ በተመለከተቻቸው 
ሥፍራዎች ባደረገችው ምልከታ ማረጋገጧን 
ጠቁማለች። ሂዩማን ራይትስ ዎች እና 
አምነስቲ ኢንተርናሽናል በቅርቡ በሰሜኑ 
ኢትዮጵያ ተከስቷል ያሉትን የሰብዓዊ መብት 
ጥሰት በተመለከተ ያወጡት የጋራ ሪፖርትም 
ፖለቲካዊ ይዘት አለው ብላለች። ሪፖርቱ 
የወጣው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በጉዳዩ ላይ 
ያጠናውን ሪፖርት ከመለቀቁ ከቀናት በፊት 
መሆኑን አንስታ ይህም አንድ የፖለቲካ ትርፍ 
ለማግኘት በማለም የተደረገ መሆኑን ገልጻለች። 
የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ጄነራል 
የሆኑት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ስለ ትግራይ 
የሰብዓዊ ቀውስ ብቻ በተደጋጋሚ የሚያደርጉት 
ውግንና የፖለቲካ አቋማቸውን አመላካች ነው፤ 
ይህም ገለልተኛ በመሆን ድርጅቱን ለመምራት 
ከገቡት ቃል ጋር የሚጻረር ነው ብላለች።

በላሊይበላ ገዳም ለሚተዳደሩ አገልጋዮችና 
ለአከባቢው ነዋሪዎች ተቋማት ድጋፍ 
እንዲያደርጉ ተጠየቀ፡፡ የሰሜን ወሎ፣ የደቡብ 
ወሎና የከሚሴ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ 
ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ በቤተክህነት በሰጡት 
መግለጫ፣ በሮሃ ቅዱስ ላሊይበላ ገዳም 
የሚተዳደሩ አገልጋዮችና የአከባቢው ነዋሪዎች 
ችግር ላይ መውደቃቸውን አሰታወቁ። በሀገር 
ውስጥና ከሀገር ውጭ የሚኖሩ የኢትዮጵያ 
ወዳጆች፣ መንግስታዊና መንግስታዊ 
ያልሆኑ ተቋማት ድጋፍ እንዲያደርጉም 
ጠይቀዋል። ከባለፉት ሁለት ዓመታት ወዲህ 
በተከሰተው የኮሮና ወረርሽኝና በጦርነቱ 
ምክንያት ከቱሪዝም የሚገኘው ገቢ ባለመኖሩ 
ምክንያት ለችግር በመጋለጣቸው የቱሪዝም 

ገቢው እስኪጀመር ድረስ ተቋማት ድጋፍ 
እንዲያደርጉም ጠይቀዋል። ካህናት፣ የአብነት 
ተማሪዎች፣ አረጋውያንና መነኮሳት እንዲሁም 
ወላጅ አልበ ህፃናትን ጨምሮ ከ10 ሺህ በላይ 
በቀጥታና በተዘዋዋሪ በገዳሙ የቱሪዝም ገቢ 
የሚተዳደሩ እንደሆኑ ተናግረዋል። የአከባቢው 
ህብረተሰብና የገዳሙ አገልጋዮች ከሐምሌ 
ጀምሮ በሰሜን ወሎ እና በዋግኽምራ በደረሰው 
ውድመትና ከቱሪስት ገቢ የሚገኘው በመቋረጡ 
ተደራራቢ ችግር ውስጥ መሆኑንም ገልፀዋል። 
በከባቢው በጦርነቱ የወደሙ የውሃ የመብራት 
የህክምና እና የሌሎች መሠረተ ልማቶች 
የቅርሱ ጠባቂዎች መሰደድ ምክንያት እየሆነ 
በመሆኑ የማይዳሰስ ቅርስ የሆነውን መንፈሳዊ 
አገልግሎት በማየት ይመጡ የነበሩ ቱሪስቶች 
አየቀሩ መሆኑ ችግሩን አሳሳቢ አድርጎታል 
ተብሏል። ከ1971 ዓ.ም ጀምሮ የዓለም ቅርስ 
ሆኖ ከተመዘገበ ጊዜ ጀምሮ አገልግሎት አየሰጠ 
የሚገኘው ገዳም መኾኑ ይታወቃል።
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ጎንደር ዩኒቨርስቲ ‘‘በህወሓት በጅምላ 
ተጨፍጭፏል’’ ለተባለለት የወልቃይት፣ 
የጠገዴ እና ጠለምት ህዝብ መታሰቢያ ሙዚየም 
እንዲያቋቁም ተጠየቀ፡፡ ጥያቄው ዩኒቨርስቲው 
ባቋቋመውና ለባለፉት አንድ ዓመት ከሶስት 
ወራት ህወሓት በወልቃይት፣ ጠገዴና ጠለምት 
ሕዝብ ላይ ዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸም 
አለመፈጸሙን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ባጠናው 
የምሁራን ስብስብ የቀረበ ነው፡፡ ከተለያዩ የሙያ 
መስኮች የተውጣጡ 21 ምሁራንን ማካተቱን 
ያስታወቀው የጥናት ቡድኑ የጥናቱን ቅድመ 
ግኝት ይፋ ባደረገበት ባሳለፍነው ሐሙስ 
መጋቢት 29 ቀን 2014 ዓ/ም በጎንደር ከተማ 

በሰጠው መግለጫ ህወሓት በወልቃይት ጠገዴና 
ጠለምት ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል 
መፈፀሙን በጥናት ማረጋገጡን አስታውቋል። 
ጥናቱ ህወሓት ወደ ወልቃይትና አካባቢው 
ተሻግሮ ጥቃቶችን መፈጸም ከጀመረበት ከ1972 
ዓ/ም ጀምሮ አካባቢውን ለቆ እስከወጣበት እስከ 
2013 ዓ/ም ድረስ ያሉትን አመታት የሚሸፍን 
ነው ያሉት የቡድኑ መሪ ጌታ አስራደ (ረ/ፕ/ር) 
የአካባቢውን ማህበረሰብ በማንነት ለይቶ 
ሲያፈናቅል፣ ሲያፍንና ሲገድል እንደነበር 
በጥናቱ አረጋግጠናል ብለዋል። ሕጋዊ የሰፈራ 
መርሐ ግብሮች ባልነበሩበት ወቅት በሰፈራ 
ስም ወረራ በማካሄድ ነባሩን የአካባቢውን ነዋሪ 
ያፈናቅል እንደነበር መረጋገጡን ገልጸዋል፤ 
ከርስቱ የተፈናቀለው ነባሩ ሕዝብ አጎራባች 
የክልሉን አካባቢዎች ጨምሮ በተለያዩ 
የሃገሪቱና የዓለም ክፍሎች ተበታትኖ በስደት 
ለመኖር መገደዱን በመጠቆም፡፡

የትግራይ መከላከያ ኃይል ከአፋር ሙሉ 
በሙሉ ለቆ መውጣቱን የክልሉ መንግሥት 
ገለጸ፡፡ የትግራይ ክልል መንግሥት ባወጣው 
መግለጫልዩ ኃይል ከአፋር ክልል ይዞታዎች 
ሙሉ በሙሉ ለቆ መውጣቱን ገልጸዋል። 
የዐቢይ አሕመድ አስተዳደር በተደጋጋሚ 
የትግራይ ኃይሎች ከአፋር ክልል ለቆ 
የማይወጡ ከኾነ ሰብዓዊ እርዳታ ወደ ትግራይ 
ክልል አይደርስም በማለት ከአፋር ክልል 
መውጣትን ለሰብዓዊ እርዳታ እንደ ቅድሜ 
ሁኔታ እየተጠቀመ መቆየቱ ይታወቃል። 
የትግራይ ክልል መንግሥትም በመግለጫው 
ይኸን የዐቢይ አስተዳደር ሰበብ ለማሳጣት 
እና ሰብዓዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ሳይተጓጎል 
እንዲደርስ ከአፋር ክልል ይዞታዎች ሙሉ 
በሙ ለቆ መውጣቱን አሳውቋል።
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ለዛከታሪክ ማህደርነፃ ሃሳብ

ዴሞክራሲ እንደሚታወቀው በርካታ 
መሠረቶች የሚፈልግ አስተሣሠብ 
ነው፡፡ በዓለማችን የዴሞክራሲ 

ሥርዓት መሥርተው ውጤታማ የኾኑ አገሮች 
ሁሉ በርካታ ውጣ ውረዶችን አሣልፈዋል፡
፡ ምንም ዐይነት የሥልጣኔ አሻራ በሌለበት 
አገር፤ ምንም ዐይነት ኢኮኖሚያዊ ዕድገት 
ባልተመዘገበበት አገር፤ የሕብረተሰብ አስተሳሰብ 
በቂ በሚባል ደረጃ ማደግ ባልቻለበት አገር፤ 
ስለ ዴሞክራሲ ከቶውንም ማሰብ አይቻልም፡
፡ ባገራችን ዴሞክራሲያዊ  ምርጫ እየተባለ 
መቀለድ ከተጀመረ ጀምሮ በዴሞክራሲ ስም 
አምባገነናዊ ሥርዓትን እንዴት ማስቀጠል 
እንደሚቻል መሪዎቻችን ዘዴውን እጅግ 
እያረቀቁ መሄድ ቻሉ እንጂ እስከ አሁን ምንም 
ዐይነት የዴሞክራሲ ባሕል አልተጀመረም፡
፡ በመጨረሻዎቹ የኢሕአዴግ ዘመንና አሁን 
ከብልጽግና ዘመን እያየን ያለነው የምርጫ 
አሠራር ኮሮጆ በመገልበጥ ላይ ያተኮረ ሳይኾን 
ሥልጣን ላይ ያለ ፓርቲን ለመምረጥ እና 
ለመቀለብ የተዘጋጀ ማኅበረሰብ የመፍጠር 
ተግባር ነው፡፡ ብልጽግና ፓርቲ በዚች በድህነት 
በተተበተበች አገር አስር አንድ ሚሊዮን አባላትን 
ባጭር ጊዜ መሰብሰብ የቻለው ቀለብ ሠፋሪ እና 
ባለሥልጣን ፓርቲ በመኾኑ ነው፡፡

ኢትዮጵያ ውስጥ የግለሰብ መብት ማክበር 
በሕግ የተከለከለ በመኾኑ ማንኛውም ዜጋ 
ከመንግሥት ተጽዕኖ ውጭ መኖር ስለማይችል 
የሚያስተዳድረውን ንብረት ይዞ ለመቀጠል 
ወይም ከመንግሥት በምርጫ ሰሞን የተለያዩ 
ጥቅሞችን ለማግኘት የግድ መንግሥትን 
አክባሪና ታዛዥ ለመኾን ይገደዳል፡፡ በመኾኑም 
የኢኮኖሚ ነፃነት የሌለው ሕዝብ የዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ተጠቃሚ ሊኾን አይችልም፡፡ 
መንግሥት የዜጎችን መብት እስካላከበረ ድረስ፤ 
ዜጎች ያለ መንግሥት ተጽዕኖ በንብረታቸው 
ማዘዝ እስካልቻሉ ድረስ፤ በተለይ የገጠር 
ማሕበረሰብ የመንግሥትን ፖሊሲ ከተቃወመ 
መሬቱን የሚያጣ ከኾነ ወይም ተሸጋሸግ 
የሚባል ከኾነ በራስ መተማመን ኖሮት 
ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ወይም የሚፈልገውን 
ፓርቲ ሊመርጥ አይችልም፡፡ በመኾኑም ስለ 
ዴሞክራሲ ከማሰባችን በፊት የዜጎች በተለይ 
የግለሰብ መብት በሕገ መንግሥት ደረጃ መከበር 
መቻል አለበት፡፡

በሚቀጥለው ምርጫ ብልጽግና 20 ሚሊዮን 
አባላት መሰብሰብ ከቻለ እያንዳንዱ አባል በወር 
መቶ ብር መዋጮ የሚያዋጣ ከኾነ ብልጽግና 
በወር ሁለት ቢሊዮን ብር እያገኘ ማነው 
ከብልጽግና ጋር ተወዳድሮ ማሸነፍ የሚችለው? 
በተጨማሪ ብልጽግና በአስተማማኝ 20 ሚሊዮን 
መራጭ አለው ማለት ነው፡፡ እነዚህ ብልጽግና 
ሥር የተለጠፈ አባላት ሥራ ለማግኘት ወይም 
ሕገ ወጥ ንግድ ለመነገድ የብልጽግና አባል 

የግለሰብ መብት ሳይከበር 
ዴሞክራሲ አይታሰብም!

መታሰቢያ መልዓከሕይወት

ሁነው ሁሉም ብልጽግናን የሚመርጡ ከኾነ 
የቱ ጋር ነው ዴሞክራሲ ያለው? በአጠቃላይ 
መሬት የመንግሥት ኾኖ አብዛኛውን ኢኮኖሚ 
መንግሥት ተቆጣጥሮት፣ ግለሰቦች ኢኮኖሚያዊ 
ነፃነት በሌላቸው ሁኔታ በተአምር ስለ 
ዴሞክራሲ ማሰብ አይቻልም፡፡ ዜጎች ማንም 
ሳያዛቸው ባካሄዱት ምርጫ ምክንያት ምንም 
ዐይነት ተጽዕኖ ሳይፈጠርባቸው ምርጫ ማካሄድ 
ካልቻሉ ዴሞክራሲ ሊኖር አይችልም፡፡

ኢኮኖሚውን መንግሥት በበላይነት 
የሚቆጣጠረው በኮሚኒስታዊ ሥርዓት ነው፡፡ 
እኛ አገር ግን ተግባራዊ የተደረገው ሥርዓት 
ሲጀመር ምን እንደኾነ ማንም አያውቀውም፡፡ 
ሲቀጥል መንግሥት የኢኮኖሚ ነፃነት የሌለውን 
ማሕበረሰብ ምርጫ ምረጥ እያሉ መቀለድ ቢቆም 
ጥሩ ነው፡፡ ከላይ እንደተጠቀሰው መንግሥት 
ኢኮኖሚያዊ ነፃነት የሌለውን ማሕበረሰብ 
ምርጫ ምረጥ እያለ መቀለዱ ሳያንሰው በ2013 
ዓ.ም የተካሄደው ምርጫ “አሁን አሸንፌ 
ሥልጣን ይዣለሁ” ያለው ፓርቲ ምሥረታ 
ተካሂዶ ጠቅላላ ጉባኤ ሳይደረግ፣ የፓርቲው 
መሪ እና ሌሎችም ባለሥልጣናት በአግባቡ 
ሳይመረጡ ወ/ሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ፓርቲው 
እንዲወዳደር ፍቃድ ሠጥታ በአገራችን የትም 
ዓለም ተካሂዶ የማያቅ ወንጀል ተፈጽሞል፡፡ 
ዶ/ር ዐቢይ አሕመድ የኢሕአዴግ ሊቀመንበር 
ኾነው ተመረጡ እንጂ የብልጽግና ፕሬዚዳንት 
ሁነው (ከምርጫ በፊት) አልተመረጡም፡፡ አሁን 
ሥልጣን ላይ ከተቀመጡ በኋላ በ2014 መጋቢት 
ሦስት ቀን ነው ፕሬዚዳንት ሁነው የተመረጡት፡
፡ ይህንን የመሠለ ድራማ በዓለማችን ታሪክ 
የትም ቦታ ተፈጽሞ አያውቅም፡፡

እነ ዶ/ር ዐቢይ የሽግግር መንግሥትን 
አጥብቀው የተቃወሙት ሥልጣን ከእነሱ እጅ 
ወጥቶ በተአምር ምርጫ እንዲካሄድ ስላልፈለጉ 
ነው፡፡ ሁላችንም ስንጮህለት የነበረው የሽግግር 
መንግሥት ተመሥርቶ ፓርቲዎች በርዕዮተ 
ዓለም ዙሪያ ተደራጅተው ዜጎችም በቂ ግንዛቤ 
አግኝተው ጤናማ በኾነ መንገድ አዲስ ሕገ 
መንግሥት አዘጋጅተን ደረጃውን የጠበቀ 
ሥርዓት መሥርተን ወደ ምርጫ እንሂድ 
ብለን የታገልንበት ዓላማ ውሐ ወስዶት ቀረ፡
፡ ዛሬ ቤተ መንግሥት የተቀመጠ ሕገ ወጥ 
መንግሥት ሥልጣኑን፣ ታሪኩን፣ ባንኩን፣ 
ጨምድዶ ይዞ ምርጫ “አሸንፌአለሁ” ብሎ ሌላ 
የመከራ ዘመን እንድናሣልፍ ተግቶ እየሠራ 
ነው፡፡ አሁን በሥልጣን ላይ ያለው መንግሥት 
አሁን በስራ ላይ ያለውን ሕገ መንግሥት 
ሙሉ በሙሉ በሚጻረር መልኩ ሥልጣን ላይ 
የወጣ መንግሥት በመኾኑ በአስቸኳይ ወደ 
ሽግግር ሥርዓት ተጉዘን ጤናማ የዴሞክራሲ 
ሥርዓት መገንባት ይኖርብናል፡፡ አለበለዚያ 
እንኳን ለልጆቻችን ልማትን ልናወርስ ይቅርና 
ለልጆቻችን የምናወርሳት አገር እንኳን ላትኖር 

ትችላለች፡፡

ደቡብ አፍሪካ ከአፓርቲይድ ሥርዓት 
ወጥታ ወደ ዴሞክራሲ ስትሸጋገር እጅግ 
ጤናማ የኾነ የሽግግር ሥርዓት አካሂዳ ነው፡
፡ ዴሞክራሲ “መሠረትን” የሚሉት የኛ 
መሪዎች ከዚህ እንኳን መማር የማይችሉ 
ደነዞች ናቸው፡፡ አሁን በሥልጣን ላያ ያሉት 
ኦሮምኛ ተናጋሪ ብሔርተኞች  “እኛ ቁጥራችን 
ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ሁሉም ስብስቦች ብዙ 
ስለኾን ማንም አይነቀንቀንም” ብለው ያስባሉ፡
፡ ነገር ግን እውነተኛ ውጥረት ከመጣ በትንሿ 
ጣት ተገፍትረው የሚወድቁ ናቸው፡፡ ለእነሱ 
ጦር አይጫን፤ በዓለም ታሪክ በየትም ቦታ 
ከአምባገነናዊ ሥርዓት ወደ ዴሞክራሲ በቅጽበት 
መሸጋገር የቻለበት አገር የለም፡፡ እውነተኛ 
ዴሞክራሲ ጤናማ የሽግግር ሂደት ይፈልጋል፡
፡ በኢኮኖሚው ዘርፍም በርዕሱ እንደተጠቀሰው 
የግለሰብ የኢኮኖሚ ነፃነት በአግባቡ ተከብሮ 
መገኘት አለበት፡፡ ምዕራባውያን “የኛ ኢምፓየር 
ፈርሷል፤ የኢትዮጵያ ኢምፓየር ግን ገና 
አልፈረሰም፤በመኾኑም የኢትየጵያን ኢምፓየር 
ለማፍረስ ተግተን እንሥራ” እያሉ ባሉበት ወቅት 
የውስጥ ጠላቶቻችን ደግሞ በዘር ከፋፍለውን 
በጋራ ለአንድ ዓላማ እንዳንቆም አድርገውናል፡፡ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዳንዘረጋ አድርገውን 
አገራችን ኢትዮጵያ በውጭም በውስጥም 
ውጥረት ውስጥ እንድትገባ አድርገዋታል፡፡

እኛ አገር “ልዩነት ውበት ነው” እየተባለ 
የሚሰበክበት አገር ነው፡፡ ይህ አባባል 
ከኢትዮጵያ ውጭ የትም ቦታ የሌላ አባባል 
ነው፡፡ በሠለጠነው ዓለም የተለመደው አባባል 
“diversity is a curse” የሚል አባባል ነው፡፡ ይህ 
አባባል ትክክል የኾነ አባባል ነው፡፡ ምክንያቱም 
ሰዎች ለአንድ ዓላማ ቁመው በጋራ ሲሠሩ 
ብቻ ነው አገር የሚያድገው:: እኛ አገር ልዩነት 
ውበት ነው እያልንን በቃላት ደረጃ ስናካሂድ 
የነበረው ልዩነት አሁን ወደለየለት ጦርነት 
እና መጨራረስ እየወሰድን ነው፡፡ ወደ ፊት 
ልጆቻችን የማይወርሱትን ማንነት እንደ ትልቅ 
ነገር እየተንከባከብን በድሕነት ውስጥ ከመኖር 
ልዩነታችንን እያጠበብን አንድ ላይ ለመቆም 
ብንሠራ ብቻ ነው ውጤታማ የምንኾነው፡
፡ አሁንም በሥልጣን ላይ ያለው መንግሥት 
“ሕብረ ብሔራዊ አንድነት” እያለ የሚደሰኩረው 
መፈከር የሀገራችን መንግሥት አመራሮች ምን 
ያህል የወረደ ስብዕና እንዳላቸው የሚያመላክት 
ነው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሠራ የሚችለው 
አስተሳሰብ ወይ ሰማንያ አምስት የብሔር 
መንግሥት ተመሥርቶ እርስ በእርሳችን 
መጨራረስ ነው፤ ወይ ደግሞ ተጨፍልቀን 
አንድ ማንነት ፈጥረን፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሁነን 
ታላቅ መንግሥት መፍጠር ነው፡፡ ከዚህ ውጭ 
ሊያስኬድ የሚችል ሦስተኛ አማራጭ የለም፡፡
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ክለሳ ድርሳንክለሳ ድርሳን

ግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

ለዛከታሪክ ማህደርየኢትዮጵያ ደጀንዕይታ

እንደ ሀገር የተመራንበት ዘመን ሁሉ 
ተራ በሥልጣን ላይ የመቆየት 
ብልጠትና ስግብግብነት የወለደው 

እንጂ አገርን የሕዝብን ጋራ ጥቅም ለማስከበር 
እውቀትንና ብልሃትን መሠረት ያደረገ አልነበረም፡
፡ ካለፈው ስህተትና ችግር በመማር የግል 
አስተሳሰብን ብቻ ወደፊት ከማስቀደም ይልቅ 
የብዙሃንን አስተሳሰብና አመለካከት በማሰባበሰብ 
የተጓዝንበት አይደለም፡፡ ያ ቢኾን ኖሮ አሁን 
ካለንበት ቀውስ ወይም ኪሣራ ባልደረስን ነበር፡፡

ታሪክን ማወቅ፣ መተንተን፣ መፈክር 
ማስተጋባት ብቻውን አገርን አያሻግርም፡፡ የቀድሞ 
መሪዎችና ጀግኖች የፈፀሙት ብልህነትና ጀግንነት 
ኢትዮጵያን ለእኛ አሻግሯታል፡፡ እኛ ግን በተራ 
ብልጠትና ስብከት ታሪክን ወደፊት እያስቀደምን 
እንጂ እንደቀድሞዎቹ መሪዎች ከእውነት ልብ 
ለሀገር አንድነት በተግባር ለማሳየት የምናደርገው 
ጥረት ከግል ዝና ወይም ከአንገት በላይ በመሆኑ 
እንደ አገር አከሰረን እንጂ እያተረፈን አይደለም፡፡ 

ለዚህ ችግር ዋናዉ መሠረት ለረዥም ጊዜ 
ስንጠቀምበት የቆየነዉ ዘርፈ ብዙ እስትራቴጅና 
ፖሊሲ ነው፡፡ የቀድሞ ታሪክ ሠሪዎችን 
እናከብራቿዋለን፡፡ ነገር ግን አሁን በዓይን 
የሚታየውን በእጅ የሚዳሰሰውን በታኝና ገዳይ 
ፖሊሲና እስትራተጂ ልብ ብለን ከጥቅም ጉዳቱ 
ስለሚያመዝን ጠንክረን መታገል ይገባናል፡፡

በጣፍጭና በሚያማልል ንግግር ብቻ 
እየተዘናጋን መጥፋት የለብንም፡፡ መንቃት ያለበት 
ሕዝብ እንጂ ውሱን ቡድን መሆን የለበትም፡
፡ በአንድ ሥርዓት ውስጥ በማኅበራዊው፣ 
ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ 
የሚቀረፁ ፖሊሲና እስትራቴጂዎች ለአገርና 
ሕዝብ ጠቀሜታው ምን ያህል እንደሆነ ሕዝብ 
ጠንቅቆ እንዲያውቅ ተደርገው እንጂ መንግሥት 
ለራሱ አገዛዝ በሚመቸው መንገድ ብቻ መሆን 
የለበትም፡፡ 

ምክንያቱም ኢሕአዴግ (ህወሓት) ለዘመናት 
ባሪያ ያደረገን ለራሱ በሚመች መሥመር ሕገ-
መንግስቱን በመቅረፁ ሕዝብን በማዘናጋቱ፣ 
አገርም ሕዝብም ከአንገት መቆረጥ እስከ ሆድ 
ዕቃ መበተን ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡ 

ለዚህ ሁሉ መሠረታዊ ችግር ምንጩ 
በማንኛውም ጉዳይ አዋቂው እኔ ብቻ ነኝ የእኔ 
አስተሳሰብና አመለካከት ነው፡፡ በሌላ በኩል 
ደግሞ ስለ አገርና ስለ ሕዝብ መጨነቅና ማሰብ 
ወደ ዳር ተጥሎ የግልና የቡድን ጥቅም ቅድሚያ 
እንዲያገኝ መደረጉ ነው፡፡ በጥቅል አገላለፅ 
አለመረጋጋትና የመልካም አስተዳደር እጦት 
የብልሹ አሰራር መስፋፋት፣ የሥነ-ምግባር ችግር 
በአገር ደረጃ ከፍተኛውን ቦታ በመያዙ በየቦታው 
የሚታየው ችግር ሀገር የሚያፈርስበት ቁመና 
ላይ ደርሷል፡፡

የዚህ ጽሁፍ ዋናው መሠረተ ሀሳቡ ታሪክን 
ለታሪክ ተመራማሪዎች ትተን እኛ ራሳችንን 
ካወቅንበት ጊዜ ጀምሮ በዓይናችን የምናየውን 

ቀኖናዊነት አከሰረን 
እንጂ አላተረፈንም!አቶ በቀለ ቆልቻ (ከወላይታ ሶዶ) 

ጎጂውንና ጠቃሚውን ለይተን ለአገርና ሕዝብ 
የሚበጀውን መንገድ ይዘን እንድንጓዝ ነው፡
፡ ካለፈው ስህተት እንማር ለወደፊት መልካም 
መንገድ እንገንባ፡፡ ሙያውን ለባለሙያ 
ያለመስጠት ችግር በአገር ደረጃ ተግዳሮት ሆኖ 
ቆይቷል፡፡ የአገራችን ምሁራን ከአገር ውስጥ 
እስከ ውጪ አገር ድረስ በዘመናዊ ትምህርትና 
ሥልጠና ከዲፕሎማ እስከ ፕሮፈሰር ደረጃ 
በርካታ ዜጋ ትምህርቱን ተከታትሎ ለአገር 
ኢኮኖሚ ግንባታ በቂ የሰው ሃይል መገንባቱን 
መካድ የማንችለው እውነት ነው፡፡ ዳሩ ግን 
ምን ያደረጋል? አቅጣጫውን የሳተ የኢህአዴግ 
ሥርዓት ሥራንና ሠራተኛን የማገነኘት ችግር 
ያለበት ከመሆኑ የተነሣ ያንን የአገር ሀብትና 
ገንዘብ የፈሰሰበትን ዕውቀት በአሉባልታ 
አውሎታል  ፤ ለብክነትም ዳርጎታል፡፡

ለአለብነት በግብርናው፣ በትምህርት፣ 
በንግድ፣ በሌሎችም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
ዘርፎች በቂ ትምህርትና ሥልጠና ወይም አቅም 
ግንባታ ወደ ሕብረተሰቡ ዘንድ ሲደርሱ በየሙያ 
ዘርፋቸው ትክክለኛ ምደባ የሚያገኙበት አስገዳጅ 
መመሪያ ባለመኖሩ ምክንያት በሌላ በኩል ደግሞ 
ሁሉም ሰው የፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊ እንዲሆን 
የሚያስገደድ ሕግ በመዘረጋቱ የጥቅም ሚዛኑም 
ወደ ፖለቲካው በማዘንበሉ አብዛኛው ዜጋ 
በሙያው በማገልገል ፋንታ በፖለቲካው ዘርፍ 
እንዲሠማራ የተገደደበት ዘመን ነበር ያሳለፈነው፡
፡ እንዲሁም ሁሉም ተመጋቢና ተናጋሪ እንጂ 
አምራች በሌለበት አገር እንዴት የኑሮ ውድቀት 
አይቆላንም? ሁሉም ሥራ በተዘዋዋሪ እንጂ 
ቀጥተኛ ባልሆንበት ዘመን እንዴት ሥርዓተ 
አልበኝነት አይሰፋፋም? ዉጤቱ የሕወሐት/
ኢህአዴግ  የሥርዓተ መንግስት ግንባታ መሆኑን 
ማጤን ይገባናል፡፡

በአገር ደረጃ ያለፈው ሥርዓት የነበረውን 
አሉታዊ አስተሳሰብና አመለካከት ለማስታወስ 
ያህል በማንኛውም አቅጣጫ ከተመለከትን 
አብዘኛው ዜጋ እንደባህል ተቀብሎና አምኖ 
የኖረው በፖለቲካው ዘርፍ እንጂ ወደ ኢኮኖሚው 
ዘርፍ አልነበረም፡፡ ምክንያቱም ትልቅ እንጀራ 
የሚመገቡት በፖለቲካው ዘርፍ የተሰማሩ 
ካድሬዎችና ባለሥልጣናት በመሆናቸው 
በግብርናው በትምህርት በንግድ እንዲሁም በሌሎች 
ማህበራዊ ዘርፎች የተመደቡ ባለሙያዎች የሙያ 
ዘርፋቸውን ጥለው ወደ ፖለቲካው ይፈልሳሉ፡፡ 
በአቋራጭ መበለፀጊያ መንገዱ እዚያው በመሆኑ 

ነገር ግን ልማት ያለበት ገጠሩና ዳር አከባቢው 
አገልጋይ ባለሙያ እጦት ምክንያት ለረሃብና 
እርዛት እንዲጋለጥ ተደርጓል፡፡ ትውልድንም 
ይህንን ባህል ተከታይ እንጂ ልማትን እንዲያስብ 
ጥረት እየተደረገ አይደለም፡፡ ያለድካም እንጀራ 
የሚበላው በንግግርና በፕሮፖጋንዳ መሆኑን 
አብዛኛው ዜጋ በማመኑ ምክንያት ሁሉም 
ወደ ከተማ ፈልሷል፡፡ ማሳው ገጠር ይገኛል፣ 
አምራቹ ከተማ ሆኖ ሥራና ሠራተኛ ተገናኘ 
ብለን ሪፖርት ስናስተላልፍ ያለምንም እፍረት 
ነውና ቆም ብለን ማሰብ ብንችል መሠረታዊ 
ችግሩን ማየት እንችላለን፡፡

አሁንም ቢሆን ታሪካዊ ንግግርን ከማስቀደም 
ይልቅ ወቅታዊ ፈተናዎችን ለመቅረፍ መሥራት 
ያስፈልጋል፡፡ ተግባር የሌለበት የማታለያና 
ሥልጣን ማቆያ ንግግሮች በሕዝብና መንግሥት 
መካከል መሠላቸትን እያስከተሉ ይገኛል፡፡ እነዚህ 
የተጠቀሱ ችግሮች ልበወለድ ታሪክ ወይም 
ፈጠራ ሳይሆኑ የተወሰኑ አከባቢዎች ጉዳይም 
ሳይሆኑ እንደ አገር መላው አካባቢ የሚታዩ 
የወቅቱ ተጨባጭ እውነታዎች እንደመሆናቸው 
መጠን አዎንታዊ አስተሳሰቦችን ወደ እውነተኛ 
ተግባር ለመለወጥ መትጋት ይኖርብናል፡፡

ከዚህ ጋር አያይዘን መመልከት ያለብን 
ትልቅ ጉዳይ በፖለቲካውም፣ ኢኮኖሚውም፣ 
ማኅበራዊውም ዘርፍ ሁሉንም “እኔ ብቻ 
አውቃለሁ” የሚል ትውልድ መብዛቱ፣ 
ሙያውንና ሙያተኛውን ማቀናጀት ያለመቻል 
ሁሉም አምራች ከመሆን ይልቅ የፖለቲካ 
ዝንባሌ እንዲኖረው ማድረግ በአጠቃላይ 
ብቃትንና ጥራትን ያላማከለ አመራር በመፍጠሩ 
የአገር አንድነት ሕልናው አደጋ ላይ ጥሏል 
ማለት ይቻላል፡፡ መፍትሔው ሁሉም ከፈተና 
ለመውጣት በአንድ አገር ውስጥ አንድ ሕዝብ 
ሆነን ለመኖር፣ ችግራችንን በጥይት ሳይሆን 
በንግግር ለመፈታት ዕውቀት መፍጠር መቻል 
አለብን፡፡

ለዚህ ደግሞ አነሰም በዛ አሁን ሥልጣን ላይ 
ያለው መንግስት ለሕዝቡ ግልፅና ታማኝ ሆኖ 
ለሁሉም ዜጋ ሠላምና ደህንነት ሲባል የውይይት 
በሩን ክፍት ማድረግ ይጠበቀበታል፡፡ ምክንያቱም 
የመንግሥት ካድሬ ብቻውን መወያየቱ ትላንትም 
ምንም አልፈየደም፡፡ ዛሬም ከእልቂት አላዳነንም፤ 
ለነገም ተስፋውን እያጨለመ ነውና ቀኖናዊ 
አስተሳሰብ ቀርቶ ለብዙኃን አስተሳሰብ በሩ ክፍት 
መሆን እንዳለበት ይታመናል፡፡ ሌላው ለዘመናት 
ሕዝብን ሲያንገላታና ሲያጎሳቁል የቆየው ብልሹ 
አሠራርና የመልካም አስተዳደር እጦት በነበረበት 
መቆየቱና ጭራሽ መልኩን ቀይሮ አቅም 
አጎልብቶ አሁን ሥልጣን ላይ ያለው የመንግስት 
አካላት በዚህ ዙሪያ የሚያስተላለፉት የውሸት 
ቅስቀሳ ከመደጋገሙ የተነሣ በመንግስትና 
ሕዝብ መካከል መሰለቻቸትንና አለመተማመንን 
እያስከተለ ስለሚገኝ መንግሥት ከማስተባበል 
ወጥቶ ሥር ነቀል የሆነ የአሰራር እና የመዋቅር 
ለውጥ ማምጣት አለበት የሚለው መልዕክቴ 
ነው፡፡

ተግባር የሌለበት 

የማታለያና ሥልጣን 

ማቆያ ንግግሮች
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ማስታወሻ
ክለሳ ድርሳንክለሳ ድርሳንለዛከታሪክ ማህደርምልከታ

መቸም ጆሮ አልሰማም አይልም
ክፉውንም ደጉንም ይሰማል፡፡ ሁሉን
መስማት የተፈጥሮ ግዴታው ነውና

በወርሀ መጋቢት የመጀመሪያው ሳምንት አካባቢ ብፁዕ
ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ከትግራይ ሚዲያ ሀውስ ጋር
ያደረጉትን ቃለምልልስ የሰማሁት ከፍተኛ ድንጋጤ
ውስጥ ሆኜ ነው፡፡ የብፁዕ አባታችን ቃለምልልስ
የበርካታ የተዋሕህዶ አማንያንን ልብና መንፈስ የሰበረም
ስለነበር ብዙዎች ያደመጡት በከፍተኛ ሀዘንና ሀፍረት
አንገታቸውን አቀርቅረው ስለመሆኑ ሲናገሩ ተደምጠዋል፡
፡ እኔ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስትና እምነት ተከታይ ነኝ
፤ አስተዳደጌም ሆነ የዕውቀት መሰረቴ ውዷ የኦርቶዶክስ
ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ናት፡፡

በየንታ ጉረሮ ጠጅ ይንቆርቆርበት

“በኔ ጉረሮ ቀለም ይንቆርቆርበት” የሚለውን መፈክር
እያሰማሁ ከሀሁ ፊደል እስከመልዕክተ ዮሐንስ ብሎም
መዝሙረ ዳዊት ወዘተ ወዘተ የተሸጋገርኩት ቤተክርስቲያኗ
ከምታቀርበው የዕውቀት ማዕድ ተቋድሸ ነው፡፡ በዚያ
የሕፃን አዕምሮየ ከኔ ጉረሮ ይልቅ ለቀለም አስተማሪየ
ለመሪጌታ አፈወርቅ ጉረሮ ጠጅ የተመኜሁት ከራስ ይልቅ
ከኛ ልቀው ለሚገኙ በጎ መመኘት የትህትና ማሳያ መሆኑን
ቤተክርስቲያኗ ስላስተማረቺኝ ነበር፡፡

ለብዙዎቻችን ቤተክርስቲያኗ ባለውለታችን ናት፡
፡ ትህትናን አስተዋውቃናለች፡፡ ከራሳችን ቅድሚያ
ለሌሎች በጎ እንድንመኝና በጎነትን በተግባር እንድናሳይ
ኮትኩታ አሳድጋናለች፡፡ እውነትን እንድንከተል
በእምነታችን እንዲንጠነክር አንድነትን አብሮነትን
ፍቅርንና ፈሪሀ እግዚአብሔርንም አስተምራናለች፡፡ እኛ
ከዚች ቤተክርስቲያን የጠለቀ የዕውቀት ማዕድ በመጠኑ
የተቋደስንና በትምህርቱም በዐውቀቱም ብዙ ያልገፋን
አማኒያን የፈለገውን ያህል ዕውቀት አጠር ብንሆንም በሀገር
ደረጃም በዓለም አቀፍም እየተፈፀመ ያለ ግፍ ያመናል፡
፡ ዓለም የጉልበተኞች መፈንጫ መሆኗም ያሳዝነናል፡
፡ ይህ ማዘንና ለዓለም መጨነቅ የመጣው ቤተክርስቲያኗ
የሕፃን አዕምሯችንን በመልካም ስነምግባር ኮትኩታ ልበ
ርህሩህነትን በውስጣችን በማሳደጓ ነው፡፡

በዚህ መነሻነት እኛ ተራ አማኒያን ይኸን ያህል
የስነምግባር እሴት ካለን በእምነቷ የዕውቀት ባህር የዋኙና
የመጠቀ ዕውቀት ባለቤት የሆኑት የሃይማኖት አባቶቻችን
ከኛ የመልካም ስነምግባር እሴት እጥፍ መልካምነት
ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው፡፡ የሀገረ ኢትዮጵያም
ፓትርያርክ ወይም ሊቀጳጳስ ደግሞ ከኛም ከካህናቱም
ከጳጳሳቱም የበለጠ የእጥፍ እጥፍ ብዙ ብቻ ሳይሆን የብዙ
ብዙ ሀዋርያዊ ተግባርመፈፀም ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው፡
፡ በዚህ መስፈርት መነሻነት ብፁዕ አባታችን አቡነማትያስ
የያዙት የፓትርያርክነት ማዕረገ ስልጣን ከፍታው ምን
ያህልትልቅ እንደሆነ ለማወቅ ይረዳን ዘንድ በቅድሚያ
ፓትርያርክና ጳጳስ የሚሉትን ፅንሰሀሳቦች ትርጉም ላብራራ፡
፡

ፓትርያርክ የሚለው “ፓተር” እና “አርከ”ን ከሚሉ
ሁለት የግሪክ ቃላት የመጣ ሲሆን ወደአማርኛ ሲመለስ
“ፓተር” አባት “አርከን” ደግሞ “መሪ፣ አለቃ፣ ገዥ፣

ንጉሥ፣…” የሚል ትርጉም ይሰጣል፡፡ ሁለቱ ጽንሠሀሳቦች
ወደአንድ ተጠቃለው ፓትርያርክ ሲሆኑ ደግሞ “ርዕሰ
አበው” ወይም “የአባቶች አለቃ” የሚል ፍቺ ይኖራቸዋል
ማለት ነው፡፡

“ጳጳስ” የሚለውም ፅንሰሀሳብ የግሪክ ቃል ሲሆን
ወደአማርኛ ስንመነዝረው “ጠባቂ” ወይም “ተቆጣጣሪ”
የሚል ፍች ይሰጠናል፡፡ በሌላ በኩል ያገራችን ዘመን ዘለቅ
የመንግሥት አስተዳደር ህግና መመሪያ ሆኖ የቆየው ፍትሐ
ነገሥት ፓትርያርክን “ሊቀጳጳስ” ሲለው “ጳጳስን” ደግሞ
“ኤጲስቆጶስ” ብሎ ይተረጉመዋል፡፡

እንግዲህ በአባታችን በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ
ቃለምልልስ ዙሪያ ያለኝን ቅሬታ የማሰማው ከላይ
በተገለፀው በፓትርያርክነት ከያዙት ማዕረገ ሹመት ወርድና
ቁመና ጋር ለክቼና ከሊቀጳጳስነታቸው ማዕረገ ሥልጣን
ክብደት ጋር መዝኜ መሆን አለበት ማለት ነው፡፡

በዚህ አጀንዳ ዙሪያ ጉዳዩ አልፎ ከሰነበተ በኋላ የነገር
ቋንጣ ማንሳት ለምን አስፈለገ? የሚል አስተያየት የሰጡኝ
ጓደኞች አሉኝ፡፡ እነርሱ ጉዳዩ ከሰነበተ ብትትወው ከሚል
ቀናነት ተነስተው ነው ሀሳባቸውን ያካፈሉኝ:: በኔ በኩል
ደግሞ ነገሩን ያየሁት አንድም የጳጳሳት ሁሉ የበላይ አለቃ
የሆኑት ሊቀጳጳስ የሰጡት አስተያየት እንደኔቢጤ ተራ ዜጋ
አስተያየት ስለማይቆጠርና የዓለምን ቀልብ ሳቢ አስተያየት
በመሆኑና እርሳቸው ያጠመዱት የዘረኝነት ፈንጂ መዘዙ
ዓለምአቀፋዊ ሆኖ የአሜሪካ መንግሥት ሊጥልብን ላሰበው
ምህረት የለሽ ማዕቀብ እንደዋና ማስረጃ የሚያገለግል ነገር
ጫሪ መልዕክት ስለሆነ አጀንዳው ገና ተጀመረ እንጂ መች
ተጠናቀቀ ከሚል እሳቤ ሲሆን በሌላ በኩልም እኒሁ አባት
ከዚህ ቀደም ታፍኛለሁ ብለው አቅርበውት በነበረው
አስተያየት ዙሪያ ዝምታን ትተን ፈጥነን የሚሰማንን
ቅሬታችንን አቅርበን ቢሆን ኖሮ ምናልባት የአሁኑን ዘረኛ
ቃለምልልስ ላይሰጡ ይችሉ ነበር ከሚል ግምት በመነሳትና
አሁንም ዝም ከተባሉ ነገ ከነገ ወዲያ ሌላ መዘዘኛ አስተያየት
ላለመስጠታቸው ዋስትና አይኖረንም ከሚል በጎ እይታ
ተነስቼ ነው የተሰማኝን ቅሬታ ለመግለፅ የፈለግሁት፡፡

ከላይ ለመግለፅ እንደሞከርኩት አባታችን የያዙት
ሃይማኖታዊ ሓላፊነት ሲታይ የኛ ብቻ ሳይሆኑ በዓለም

ዙሪያ የሚገኙ የተዋሕዶ ልጆች አባት አለቃ መሪና
ከዚያም አልፈው ርዕሰ አበው ናቸው ማለት ነው፡፡ በርዕሰ
አበውነታቸውም ጌታ ኢየሱስ “እንግዲህ ሂዱ አህዛብን
ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ
ያዘዝሁአችሁንም ሁሉ እንዳጠብቁ እያስተማራችሁ
ደቀመዝሙር አድርጓቸው” (ማቴ 28፥19-20) ብሎ ባዘዘው
መሰረት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም ዙሪያ የሚገኙ
የሰው ልጆችን በማስተማር አጥምቆም ወደክርስትና
በመመለስ ረገድ ያልተገደበ ሀላፊነት ተሰጥቷቸዋል፡፡
በዚህ ስሌት መሠረት የብፁዕ አባታችን የስልጣን እርከን
ዓለምአቀፋዊ እንጂ ሀገራዊ ብቻ አይደለም ማለት ነው፡፡

በሌላ በኩል ጌታ ኢየሱስ ከላይ የተጠቀሰውን
ሃይማኖታዊ መመሪያ ያስተላለፈው ክርስትና ድንበር
ሳይገድባት በዓለም ዙሪያ እንድትሰበክ በመፈለጉ ነው፡
፡ ያ ማለት ክርስትና ድንበር ዘር ቀለም ወዘተ ሳይገድባት
የምትሰበክና ራሷ የዓለም ሀብትና ንብረት መሆኗን
ከተገነዘብን የእምነቷ የበላይ ጠባቂ የሆኑት አባትም ድንበር
ዘለል የዓለም አባት ናቸው ማለት ነው፡፡

የዓለም አባትነትን ሀላፊነት የሚሸከሙ መንፈሳዊ
አባቶች ያለባቸውን ሀላፊነት ኮብደት የምንገነዘበውም
ጌታ ኢየሱስ በሉቃስ ወንጌል ምዕ.14 ቁ.26 ላይ “ማንም
ወዶ ወደእኔ የሚመጣ ቢኖአር አባቱንና እናቱን ሚስቱንም
ልጆቹንም ወንድሞቹንም እህቶቹንም የራሱን ሕይዎት
ስንኳ ሳይቀር ሳይጠላ ደቀመዝሙሬ ሊሆን አይችልም”
በማለት የተናገረውን ስናስታውስ ነው፡፡

በዚህ ሃይማኖታዊ ትዕዛዝ መሰረት የእምነት
አባቶቻችን ለቤተሰባቸው ለሥጋ ዘመዳቸው ለጎሣቸውም
ሆነ ለዘር ማንዘራቸው ሳይሆን ለዓለም እንደሚመረጡ
ነግሯቸዋል፡፡ ቤተሰብና የቅርብ ዘመድ ብቻ ሳይሆን
የቀደመ የራስ ሕይዎተ ኑሮ ጭምር እርግፍ አድርጎ መተው
ሃይማኖታዊ ግደታ ነው ማለት ነው፡፡

የሃይማኖት አባቶቻችን የዮሐንስ ወንጌል ምዕ.21
ቁ15-17 ላይ የተጠቀሰ ሃይማኖታዊ ግደታና ሀላፊነትም
አለባቸው፡፡ ጌታ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ግልገሎቹን ጠቦቶቹንና
በጎቹን እንዲጠብቅ የሰጠው ተጨማሪ ከባድ አደራ፡፡ ይኸ
አደራም የክርስትና መሪ አባቶች በሙሉ የመንጋው አማኒ

ኢትዮጵያን እየጠሉ በኢትዮጵያ 
ላይ የተሾሙ መንፈሳዊ አባት!

 አዳነ ጥላሁን ዳኜ (ወልድያ)
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ግዮን ቁጥር 150 ነሐሴ 2013 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

ክለሳ ድርሳንክለሳ ድርሳንለዛከታሪክ ማህደርምልከታ

ክርስቲያን እረኛና ጠባቂ ሆነው በመልካም ስነምግባር
ኮትኩተው ከክፉ ተግባርና ሀጢያት እንድንርቅ መክረውና
መንገዱን አሳይተው በአምላክ በጎ ፈቃድ በፅድቅ መንገድ
እንጓዝ ዘንድ ሃይማኖታዊውን አቅጣጫ የማሳየትና
በተኩላ ዲያቢሎስ እንዳንነጠቅ የመጠበቅ ታላቅ ሀላፊነት
አለባቸው፡፡

ከላይ በተዘረዘረው ተጨባጭ ምክንያት ላይ ተንተርሸ
ወደአባታችን ቃለምልልስ ስገባ እርሳቸው ከትግራይ ሚዲያ
ሀውስ ጋር ባካሄዱት ውይይት፣ ባለፈው 1 ዓመት ከ6 ወራት
በትግራይ ህዝብ ላይ ተቆጥሮ የማያልቅ አሳዛኝ ድርጊት
መፈፀሙን፣ ወጣቶች እየታደኑ እንደአውሬ ተገድለው
ገደል ስለመጣላቸው፣ አክሱምና ማርያም ደንገላት
እስከአንድ ሺህ ሰው መጨፍጨፉን፣ በገበያ ቦታ በድሮን
ሰው መገደሉን፣ ማንኪያ ሳይቀር ንብረት መዘረፉን፣
ዱቄት ከአመድ መቀላቀሉን፣ የአርሶ አደሩ ህዝብ ከብት
መታረዱንና ከ120ሺ በላይ ሴቶች መደፈራቸውን ገልፀዋል፡
፡

እኔን ቅር ያሰኜኝ ከላይ በአኀዝ ጭምር አስደግፈው
ላቀረቡት ከእርሳቸው የማይጠበቅ ውንጀላ አሳማኝ መረጃ
ሳይኖራቸው ገና ለገና በይሆናልና የውጭ ሀገር መገናኛ
ብዙሀን በሰጠው ትንተና ላይ ተመስርተው ይኸን መግለጫ
መስጠታቸው ነው፡፡ የሚገርመው ትግራይ ላይ ተፈፀሙ
ብለው የዘረዘሯቸውና ከላይ ያሰፈርኳቸው የወንጀል
ድርጊቶች በሙሉ በትግራይ ሽፍታ ቡድን በአፋርና በአማራ
ክልል ሳይበረዙና ሳይከለሱ መፈፀማቸውን አለመናገራቸው
ነው፡፡

ለማንኛውም ጦርነቱ ገና “ሀ” ብሎ ሲጀመር የትግራይ
አዛውንት ፖለቲከኞች ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን
ዕዝ የመከላከያ ሠራዊት ላይለፈፀሙት ጭፍጨፋና ሰውን
ያህል ክቡር ፍጡር በግልፅ አደባባይ አስፋልት መንገድ
ላይ በታንክ ሲጨፈለቅ አባታችን አቡነ ማቲያስ በማውገዝ
ፈንታ በዝምታ ነው ያለፉት፣ አንድ በሉ፡፡

በዚያው ወቅት “ሳምሬ” የተባለው የትግራይ ሽፍታ
ቡድን ክንፍ ማይካድራ ላይ ላባቸውን አንጠፍጥፈው
በጉልበት ሠራተኛነት ኑሮን ይገፉ የነበሩ ከአንድ ሺህ
በላይ ንፁሀን ዜጎች በግፍ ሲጨፈጨፉም አቡኑ ሰምተው
እንዳልሰሙ አይተው እንዳላዩ ነው ያለፉት ሁለት በሉ፡፡

ሲቀጥል በዶ/ር ሙሉ ነጋ ጊዜያዊ አስተዳዳሪነት
ተቋቁሞ በነበረው የትግራይ አስተዳደር የኢንቨስትመንት
ቢሮ ኃላፊ የነበረው ኢንጅነር እምበዛ ታደሰ በትግራይ
ሽፍታው ቡድን ተገድሎ አካሉ ተቆራርጦ መጣሉ ያሳዘነው
የአካባቢው ኗሪ የተቆራረጠውን አካል በማሰባሰብ የቀብር
ወግ እንዲደርሰው ቢያደርግም እነዚሁ ግፈኞች ቀብሩን
ቆፍረው አጽሙን በማውጣት ለጅብና ለአሞራ በመስጠት
ባገራችን ተፈፅሞ የማያውቅ የግፍ ግፍ ሲፈፅሙ አቡነ
ማትያስ ያሉት የለም፡፡ ሶስት በሉ፤

በዚህ መልክ ግፉ እየተጠራቀመ እጅግ ዘግናኝ ተግባር
በአባታችን ወገኖች ሲፈፀምብን አባታችን የምክርም
የተግሳፅም የውግዘትም ቃል አላሰሙም:: ምናልባት ብፁዕ
አባታችን የአማራም ሆነ የአፋር ደም አረንጓዴ ነው ካላሉን
በስተቀር የትግራይ ቪፍታ ቡድን ጋሊኮማ ላይ ጭና ላይ
ውርጌሳ ላይ አጋምሳ ላይ ኮምቦልቻ ላይ ሸዋሮቢት ላይ
ለመስማት በሚሰቀጥጥ መልኩ ለፈፀመው የግፍ ጭፍጨፋ
ያሉት ነገር የለም፡፡

ብፁዕ አባታችን ቤንሻንጉል ክልል መተከል ላይ
ከነሕይወቱ በእሳት የተቃጠለ አንድ የትግራይ ተወላጅ
አሟሟት እንደእግር እሳት ያንገበገባቸው ስለመሆኑ
በቃለምልልሱ ወቅት ተናግረዋል:: ድርጊቱ እርሳቸውን

ያሳዘናቸውን ያህል እኛንም አሳዝኖናል ግን የመተከሉ ሟች
አሟሟት ያንገበገባቸውን ያህል ውርጌሳ ላይ 14 ወጣቶች
በትግራይ ሽፍታ ቡድን በእሳት አልተቃጠሉም ወይ?
ኮምቦልቻ ላይስ በርካታ ለፍቶ አደሮች የማገዶ እንጨት
ይመስል ለእሳት አልተዳረጉም ወይ? ስለዚህ ብፁዐ
አባታችን ለመተከሉ የጎሳቸው አባል የተንገበገቡትን ያህል
ከላይ ለተጠቀሱት የውርጌሳና ኮምቦልቻ ነፍሳት ለምን
ድምፅ አላሰሙምን? የሚለው ጥያቄ በእርሳቸው አድልዎ
የተመላበት ድርጊትዙሪያ የሚሰማንን ቅሬታ ያጎላዋል፡፡

ብፁዕ አባታችን እንኳን የሰው ልጅ አራዊት እንኳን
መሰሉን አራዊት እንደማይበላ ተናግረው ሰው በሰው
ላይ እንደት እንደዚህ ይጨክናልን? ሲሉም ጠይቀዋል::
በእርግጥ አራዊት መሰሉን አይበላም፣ ግን ከአራዊት የባሱት
የእርሳቸው ጎሳ አባላት በአማራ ክልል ለአቅመ ሔዋን
ያልደረሱ ልጃገረዶችን እናት አባት ፊት አልደፈሩምን?
የቤተክርስቲያን አገልጋይ ካህን ሚስት በካህን ባሏ
ፊት አስገድደው በመድፈር እርሷንም የባሏንም ክህነት
አላረከሱትምን? እጂና እግሩ የተሰረ አባወራ ዐይኑ እያየ
ሚስቱ ላይ አስነዋሪ ዝሙት አልተፈፀመባትምን? ዋድላ
ወረዳ ውስጥ በምጥ የተያዘችን ነፍሰጡር በወሲብ ማስገደድ
እውነት የሰው ልጅ የሚፈፅመው ተግባር ነውን? ይቺው
ምጥ ላይ የነበረች ሴት በተፈፀመባት ጉልበት አዘል ወሲብ
ስበብ ሕሊናዋን እንደሳተች የተወለደውን ህፃን ልጇን ወንድ
ስለሆነ ብቻየአቡኑ የጎሳ አባላት አንቀው አልገደሉትምን?
ሸዋሮቢት ላይ በልጇ ፊት ወሲብ የተፈፀመባት እናት
በደረሰባት የህሊና ቁስል የተነሳ የተደፈረ ክብሯን
ለማስመለስ ራሷን በገመድ አንቃ አልገደለችምን? የ85
ዓመት የዕድሜ ባለፀጋ መነኩሲት በደረሰባቸው የወሲብ
ጥቃት የተነሳ ከክብራቸውም ከሃይማኖታዊ ማዕረጋቸውም
ወርደውና ረክሰው በህሊና ፀፀት እየተሰቃዪ አይደለምን?

እና

ይኸ ሁሉ ግፍና በደል በአማራና በአፋር ህዝብ ላይ
ሲፈፀም አቡነ ማትያስ ድምፃቸውን ለምን አላሰሙም
መቸም አርምሞ ገብቸ ነበር ካላሉን በስተቀር:: ከዚህ
በተጨማሪ የውጭ ነፋሰድምፅ /ሬድዮ/ እና ምስለመስኮት
/ቴሌቢዥን/ የሚሰማ ጆሯቸው የሀገር ውስጡን
ነፋሰድምፅና መቅረፀ ትዕይንት/ቴሌቢዥን/ ለመስማት
የሚቸገር አይመስለኝም፡፡ እውነት ለመናገር አባታችን
ኢትዮጵያን ሳይወዱ በኢትዮጵያ ላይ የተሾሙ የእምነት
አባት ናቸው ብየ ደፍሬ መናገር እችላለሁ፡፡ እኒህ አባት
ከዓለም አቀፋዊ አባትነት ተንሸራትተዋል፡፡ ከአህጉራዊ
የነፍስ አባትነትም ቁልቁል ወርደዋል፡፡ የሀገራዊ መንፈሳዊ
መሪነታቸውም እንደበረዶ ማሙቷል፡፡

አሁን ላይ እርሳቸውን የሚያሳስባቸው ከአምላክ
የተሰጣቸውን ሃይማኖታዊ አደራ ማስፈፀሙ ሳይህን
የነደብረፅዮን የዘረኝነትና የበቀል ፖለቲካ እንደት ላሳካው
የሚለው ጥያቄ ነው፡፡ በተጨባጭ እንደምናውቀው
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዘረኛም
ሀሰት ተናጋሪም አይደለቺም:: ይቺን ቤተእምነት
እንዲጠብቁ አምላካዊ ሀላፊነት የተጣለባቸው የሃይማኖት
አባታችን ግን ዘረኛም ሀሰት መስካሪም ላለመሆናቸው
ራሳቸውን ይመርምሩ፡፡ ዘረኛም በሀሰት መስካሪም ባይሆኑ
ኖሮ በአማራና በአፋርየእርሳቸው ወገኖች የፈፀሙትን
ሰቅጣጭ ፅዩፍ ድርጊት ሳያወግዙ ስራየ ብለው በአማራና
አፋር ህዝብ ላይ ጦርነት ከፍተው አሰቃቂ ግፍ ለፈፀሙብን
ወገኖቻቸው አድልተው:የትግሬ ዘርና ትግርኛ ቋንቋ ለምን
ተፈጠረ በሚል የትግሬን ዘር ለማጥፋት እየተሰራ ነው
የሚል መግለጫ አይሰጡም ነበር ::

የሐዋርያት ሥራ ምዕ.20 ቁ.28 የሚለውኮ በደሙ

ለዋጃት ቤተክርስቲያን ጳጳሳትን መሾም ያስፈለገው
ለመንጋው ሁሉ ጠባቂ እንድሆኑ ነበር፡፡ ሁሉንም የተዋሕዶ
ልጆች በእኩል ዐይን እንዲመለከቱ ጭምር፡፡ ከሁሉ
ሁሉ የአባታችን ተግባር አስተዛዛቢ የሆነው የኢትዮጵያን
መንግሥትና የትግራይን ሽፍታ ቡድን መክረው
ያለበለዚያም ገስፀው ወይም አውግዘው የተከሰተው ችግር
የሚፈታበትን ብልሀት ይፈልጋሉ ብለን ስንጠብቃቸው
እርሳቸው ግን ለመንደራቸው ሺፍቶች ወግነውና ለጎሳቸው
ጠበቃ ህነው ብቅ ማለታቸው ነው፡፡

የዘረኝነትን አፀያፊነት ያሳዩናል ስንል ራሳቸው ዘረኛ
ሆነው አረፉት ::ቅዱሱ መፅሐፍ የጳውሎስመልዕክት
ወደገላትያ ሰዎች ምዕ.3. ቁ.28 የሚለውኮ አይሁድም
ግሪክም ባሪያም ሆነጨዋ በወንድና ሴት ጭምር ልዩነት
እንደሌለና በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው እንደሆኑ ነው
ፍሬ ሀሳቡን ወደኛ ሀገር ስናመጣው ትግሬውም አማራውም
አፋሩም ጉራጌውም ከምባታውም ወዘተ ወዘተ አንድ ነው
እንደማለት ነው ::

ሐዋርያው ጳውሎስ ወደቆሮንቶስ ሰዎች በላከው
መልዕክትም ከላይ የተገለፀውን አባባል ሰፋና ተንተን
አድርጎ አስፍሮታል (ምዕ.12.ቀ.12....13) በዚህ ቃል
መሠረት አባታችን አቡነ ማትያስ ሁላችን እየተጎነጨን
ያለውን አሳር መከራና የግፍፅዋ ያከትም ዘንድ ጥብቅና
ሊቆሙልን ሲገባ የዘር ሀረግ በለጠባቸውና እኛን ሜዳ
ላይ ጥለው ለዘመዶቻቸው በማድላት ከዓለም አቀፋዊነቱ
ከአህጉራዊውም ሆነ ከኢትዮጵያዊነቱ ስልጣነ ማዕረግ
ተንሸራትተው መንደረተኝነት ላይ ከተሙ፡፡

ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ሰዎች በላከው
መልዕክት በትህትናሁሉና በየዋህነት በትዕግስትም
እርስበርሳችሁ በፍቅር ታገሱ፡፡ በሰላም መስሪያ የመንፈስን
አንድነት ለመጠበቅ ትጉ ያለው ቃል ተሻረና የእምነቷ ጠባቂ
ያልናቸው መንፈሳዊ አባት ከየዋህነት ይልቅ ለመሰሪነት
ቅድሚያ ሰጡ፡፡ ማንኛውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል
ከአፋችሁከቶ አይውጣ የሚለውን ሃይማኖታዊ መመሪያ
ጥሰውም ሆን ብለው በበጎ ቃል ምትክ በዓለም ዙሪያ
እየተንተከተከ ባለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ የፓለቲካ
ትኩሳት የሚያቀጣጥል ቤንዚን አርከፈከፉ፡፡

ብፁዕ አባታችን “ሰው ሁን” የሚለውን የቅዱስ ዳዊት
ምክር ተንተርሰውና ሠው ሆነው ፍትህ ጎድሎባቸው
በመሪር ሀዘን ላይ ለሚገኙት የትግራይ የአማራ የአፋርና
የቤንሻንጉል በጥቅሉ ለኢትዮጵያውያንና ከዛም ከፍ ሲል
በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ ምንዱባን ጋሻ መከታ ይሆናሉ ብለን
ስንጠብቅ ለትግራይ ዘመዶቻቸው ብቻ አደሉ ና አባታዊ
ማዕረገ ካባቸውን አሽቀንጥረው ጥለው የመንደረተኝነትና
የጎሳ ቡልኮ ተከናነቡ፡፡

መጽሐፍቅዱስየዮሐንስራዕይምዕ.3ቁ.2ላይ “ሥራህን
አውቃለሁ ሕያው እንደመሆንህ ስም አለህ ሞተህማል
ሥራህን በአምላክ ፊት ፍፁም ሆኖ አላገኜሁትምና” ያለው
ያለምክንያት አይደለምኮ፡፡ ስለዚህ ብፁዕ አባታችን
የፈፀሙት የዘረኝነት ተግባር ሕያው መሆን ከሚገባው
ስማቸው ጋር የተቃረነ በመሆኑ የሥጋ ሳይሆን የመንፈስ
ሞት እንዳይሞቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
የቄሳርን ለቄሳር ባለው መሠረት ፖለቲካውን ለፖለቲከኞች
ትተው ለፈፀሙት ዘረኛ ድርጊት ንስሀ ይግቡ፡፡

ለነገሩ በእርሳቸው መንፈሳዊ አመራር ዙሪያ ጥርጣሬ
አድሮብን ቅሬታችን የጎላው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ
በሚመሩት ተቋም ውስጥ ከአንድ ሺህ ሰባት መቶ በላይ
የከባድ መሣሪያ ጥይት መገኜቱን የሰማን ጊዜ ነውኮ፡፡

ፈጣሪ አምላክ ኢትዮጵያን ይጠብቃት!
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ለዛከታሪክ ማህደርስነ-ጥበብ
ማስታወሻ
ክለሳ ድርሳንክለሳ ድርሳንለዛከታሪክ ማህደርየኢትዮጵያ ደጀንሚዲያለዛከታሪክ ማህደርትውስታ

ለዛከታሪክ ማህደርየኛ ሰው
ለዛከታሪክ ማህደርስነ-ጥበብ

ማስታወሻ
ክለሳ ድርሳንክለሳ ድርሳንለዛከታሪክ ማህደርየኢትዮጵያ ደጀንሚዲያክለሳ ድርሳንክለሳ ድርሳንለዛከታሪክ ማህደርአንዳንድ ነገሮችክለሳ ድርሳንክለሳ ድርሳንለዛከታሪክ ማህደርየኢትዮጵያ ደጀንልዩ ልዩ ዜና ምልከታ

ግዮን ክፍል

መል       ክት

ቅጥ ያጣው የኑሮ ውድነት 
ልጓም ሊበጅለት ይገባል!

ሰሞኑን “ቢዝነስ ኢንሳይደር አፍሪካ” የተባለ ድህረገጽ ይዞት በወጣው መረጃ 
አዲስ አበባ በአፍሪካ ከሚገኙና ከፍተኛ የኑሮ ውድነት ካለባቸው 15 
ከተሞች መካከል በቀዳሚነት መቀመጧን  አስታውቋል። ቢዝነስ ኢንሳይደር 

አፍሪካ የኑሮ ውድነት ደረጃውን በአገራቱ ያለውን የምግብ፣ አልባሳት፣ መዝናኛ፣ 
የጤና አጠባበቅና መሰል መሠረታዊ ፍላጎቶች አማካይ ወጪዎችን በማነፃፀር 
ማውጣቱን አስታውቋል። በዚህም ድህረገጹ ባወጣው አኃዛዊ የኑሮ ውድነት መለኪያ 
ነጥብ መሠረት አዲስ አበባ በ58 ነጥብ 92 በአንደኛ ደረጃ ተቀምጣለች። በኹለተኛ 
እና በሦስተኛ ደረጃ የተቀመጡት የኮትዲቯሯ አቢጃን እና የዚምባቡዌዋ ሀራሬ 
ከተሞች ሲኾኑ 55 ነጥብ 73 እና 52 ነጥብ 33 በቅድም ተከተል የኑሮ ውድነት 
መለኪያ ነጥብ ተሰጥቷቸዋል። በዝርዝሩ የኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ በ38 ነጥብ 51 
እንዲሁም፤ የሞሮኮ ዋና ከተማ ራባት 37 ነጥብ 95 የኑሮ ውድነት ነጥብ በመያዝ 
በ14ተኛ እና በ15ተኛነት ተቀምጠዋል። በአጠቃላይ ይህ ዝርዝር በአፍሪካ ምድር ላይ 
ያሉ ከተሞችን የኑሮ ሁኔታ የሚያትት ነው፡፡

አሁን ላይ በሀገራችን ያለው የኑሮ ውድነት የዜጎችን ሕላዌ እየተፈታተነ ይገኛል፡
፡ ከምንጊዜውም በባሰ ሁኔታ ኅብረተሰቡ ዕለታዊ ኑሮውን ለመከወን ተቸግሯል፡፡ 
በሌላው ዓለም ይህን ዐይነት የኑሮ ውድነትና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ስያጋጥም አብዮት 
ይቀጣጠላል፡፡ በቅርቡ በሱዳን የአልበሽር መንግሥት ከዙፋኑ የወረደው በዳቦና ነዳጅ 
ጥያቄ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ መንግሥት አፋጣኝ መፍትሔን መፈለግ ይጠበቅበታል፡
፡ ዜጎች መንግሥት በሚከተለው አዋጭነት የሌለው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ምክንያት 
በዚህ ደረጃ ለችግር መጋለጥ የለባቸውም፡፡ በአስቸኳይ እየናረ የመጣውን የዋጋ 
ግሽበት ማረጋጋት ይኖርበታል፡፡ ከዚህ አኳያ ከሕግ “አፈነገጡ” የተባሉ ነጋዴዎችን 
መቅጣትና ተቋሞቻቸውን መዝጋት ብቻ መፍትሔ ሊኾን ስለማይችል ራሱ በንግዱ 
ውስጥ በመሳተፍ የተከሰተውን ቀውስ ማብረድ ይጠበቅበታል፡፡ አልፎም ሌሎች 
አስቸኳይ መፍትሔዎችን በመቀየድ ቅጥ እያጣ ለመጣው የኑሮ ውድነት ልጓም 
ሊያበጅለት ይገባል፡፡
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የአቢቹ ገድል

“ባንዶቹ”
(ዘመናዊ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ቡድኖች)

ዓይናለም ደበበ

የደም ግፊትን ለመቆጣጠር 
የሚረዱ መንገዶች

ቅምሻ

ቢዝነስ ዜናዎች

የሆቴልና ቱሪዝም ማሠልጠኛ ተቋማት 
ትኩረት ሰጥተው እንዲሠሩ ተጠየቀ
በሆቴልና ቱሪዝም ሙያ ሥልጠና የግሉን ዘርፍ 

ተሳትፎ የሚያበረታታ የባለድርሻ አካላት ውይይት 
ሲካሄድ የሆቴልና ቱሪዝም ማሠልጠና ማዕከላት ለዘርፉ 
ትኩረት ሰትተው እንዲሠሩ ተጠየቁ፡፡ የሥራና ክህሎት 
ሚኒስቴር ከጀርመን ልማት ትብብር ጋር በመተባበር 
ባዘጋጀው መድረክ ሚኒስትር ዴኤታ በከር ሻሌ 
(ዶ/ር) በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ትብብርን አጠናክሮ 
ብቁ ባለሙያዎችን በማፍራት ምቹ ሥራ መፍጠር 
ይገባል ብለዋል፡፡ የኢንዱስትሪው ባለድርሻ አካላት 
ሥርዓተ ሥልጠናውን በጋራ በመቅረፅ ፣ በማሠልጠንና 
በመመዘን ጭምር ከሆቴልና ቱሪዝም ኢንስቲትዩት 
ማሠልጠኛ ማዕከላት ጋር ትኩረት ሰጥተው በጋራ 
መሥራት አለባቸው። በቀጣይም በጋራ በመሥራት 
የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፉን ማሳደግ እንደሚቻል 
ተናግረዋል፡፡ የጀርመን መንግሥት በቴክኒክና ሙያ 
ዘርፍ እያደረገ ካለው ድጋፍ ባሻገር ይህንን ውይይት 
በማዘጋጀቱ አመስግነዋል፡፡ የጀርመን ትብብር ልማትን 
ወክለው ንግግር ያደረጉት ቤንጃሚን ሀከር ኢትዮጵያ 
በቱሪዝም ብዙ ሀብት ያላት በመኾኑ ዘርፉን በብቁ 
ባለሞያዎች በማሳደግ ተጠቃሚ መኾን እንደሚቻል 
የጀርመን መንግሥት ድጋፉን እንደሚቀጥል ገልፀዋል፡
፡ በውይይት መድረኩ ቱሪዝም ኢንስቲትዩት፣ ኃይሌ 
ሪዞርት፣ሃያት ሪጀንሲ፣ ኩሪፍቱ ሪዞርት፣ ኢትዮጵያ 
ሼፍ ማኅበር፣ ኢትዮጵያ የባሕልና ቱሪዝም ጋዜጠኞች 
ማህበር ተሳትፈዋል።

የቅርስ ቤቶችን አስመልክቶ የፌዴራል 
ቤቶች ኮርፖሬሽን ማብራሪያ ሰጠ 

የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በአዲስ አበባ ከተማ 
እና በድሬደዋ ከተማ የሚገኙ የፌደራል መንግሥት 
ቤቶችንና  ይዞታዎችን  የሚያስተዳድር እንዲሁም 
በቤት ልማት ዘርፍ የተሠማራ የመንግሥት የልማት 
ድርጅት ሲኾን የቅርስ ቤቶችን አስመልክቶ ማብራሪያ 
ሰጥቷል፡፡ ኮርፖሬሽኑ በሕግ የተሰጠውን መንግሥታዊ 
ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት በአዲስ አባባ ከተማ 
የሚገኙ ቤቶች፣ ይዞታዎች እና እድሜጠገብ ታሪካዊ 
ቅርስ ቤቶች ቅርጽና ይዘታቸውን ሳይቀይሩ አስፈላጊውን 
እድሳት እና እንክብካቤ እንዲያገኙ እያደረገ እንደሚገኝ 
ገልጾ አንበሳ ፋርማሲ እና ኒዮን አዲስ የተባሉ ድርጅቶች 
በኪራይ ሲገለገሉበት የነበሩበት እና የፌዴራል ቤቶች 
ኮርፖሬሽን ንብረት የኾኑ ቤቶች በአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር ቤቶቹ የቅርስነት ይዘታቸው ሳይቀየር 
ባሉበት ምንም ዓይነት የቅርጽና የይዘት ለውጥ 
ሳይደርግባቸው በአካባቢው ከሚገነባው አዲስ ግንባታ 
ጋር ለአልሚው ባለሀብት እንዲተላለፉ ከመደረጉ ውጭ 
በቅርሶቹ ላይ ምንም ዓይነት ጉዳት እንደማይደርስባቸው 
በኮርፖሬሽኑ እና በከተማ አስተዳደሩ መካከል ስምምነት 
ላይ መደረሱን አብራርቷል፡፡ በዚህም አንበሳ ፋርማሲ 
እና ኒዮን አዲስ የቅርስ ቤቶች ይዘታቸው እና ቅርጻቸው 
ሳይቀየር ቤቶቹ ባሉበት ሳይነኩ አካባቢው እንዲለማ 
ተደረገ እንጅ በአንዳድ አካላት እንዲፈርሱ ተወሰነ 
ተብሎ የሚናፈሰው መረጃ ፍጹም ከእውነታው የራቀ 
መሠረተ ቢስ መረጃ መኾኑን አስታውቋል፡፡

“የሻምላው ትውልድ” የተሰኘው አዲስ 
መጽሐፍ ዛሬ ይመረቃል

በደራሲ ፋሲካ ሲደልል የተጻፈና “የሻምላው 
ትውልድ” የተሰኘው መጽሐፍ ዛሬ ሚያዝያ 9 ቀን 
2014 ዓ.ም ከቀኑ 7፡30 ሰዓት ጀምሮ በግዮን ሆቴል 
(ግሮቭ ጋርደን ዎክ) በታላቅ ድምቀት ይመረቃል፡
፡ መጽሐፉ በዋናነት የ1960ዎች ተብሎ በሚጠራው 
በሀገራችን ታሪክ ልዩ ሥፍራ በሚይዘው አብዮታዊ 
ትውልድ ፖለቲካዊ ተጋድሎ ላይ የሚያጠነጥ ነው 
ተብሏል፡፡ በምርቃ ፕሮግራሙ ላይም በርካታ 
የዘርፉ ባለሙያዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች 
እንደሚታደሙ ተጠቁሟል፡፡
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ግዮን ቁጥር 150 ነሐሴ 2013 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

የግዮን እንግዳቅምሻ

‹‹

ከታሪክ አምባ 

ይህን ያውቁ ኖሯል

የጨረቃን ጉዳይ በተመለከተ ያደረግሁት አንድ አነስተኛ የመነሻ 
ጥናትም አለኝ፡፡ በዚህ የመነሻ ጥናት ያገኘሁት ውጤት እንደሚከተለው 
ነው፡፡ ከዘጠና ከመቶ በላይ የሚሆኑ ሴቶች ጨረቃ ለጋ እና ሙሉ 
በሆነች ጊዜ ይወለዳሉ፡፡ ከዘጠና ከመቶ በላይ የሚሆኑ ወንዶች 
ደግሞ የሚወለዱት ጨረቃ ድርበብ እና ጠፍ (ጨለማ) ስትሆን 
ነው፡፡ እንግዲህ ጨረቃ በምድ ዙሪያ በምታደርገው እንቅስቃሴ ከላይ 
በተገለፀው መልክ የሰውን ልጅ ተፈጥሮና ስብእና ትቀርጻለች፡፡ [በሌላ 
የመነሻ ጥናትም ሁለንተና ቋንቋ፣ ከዋክብትና ቃላት ተመሳሳይ 
የመዋቅር፣ የልደት፣ የእድገትና የሞት ተመሳሳይነት እንዳላቸው 
አመልክቻለሁ፡፡] ጨረቃ ምድርን፣ ምድር ደግሞ ፀሐይን ትዞራለች፡፡ 
ምድር በፀሐይ ዙሪያ የምትጓዘው በራሷ ዛቢያ እየተሸከረከረች ነው፡፡ 
በራሷ ዛቢያ ለመዞር ሃያ አራት ሰዓት ይወስድባታል፡፡ በዚህ ዑደት 
ፊቷ ወደ ፀሐይ ሲዞር ደግሞ እኛ ያለንበት ክፍል ፊቱን ከፀሐይ 
ይመልስና በምድር ጥላ በሚፈጠር ጭለማ ውስጥ እንዋጥና ሌሊት 
ይሆንብናል፡፡ ቀን ነቅተን የዕለት እንቅስቃሴያችንን እናከናውናለን፡፡ 
ሌሊት ሲሆን ደግሞ እናርፋለን፣ እንተኛለን፣ እናንቀላፋለን፡፡ የምድር 
በራሷ ዙሪያ መንቀሳቀስ ብቻ እንኳን የሰው ልጆችን ተፈጥሮና ኑሮ 
በብዙ መልኩ ይቀርፀዋል፡፡

ሥነ ግጥም

“ሀገር በግልቦች እጅ: የወቀች ለታ:
እንደ ቀልድ ታጣለች: የክብሯን መከታ::
ጥንቅቅ ባለ ዕውቀት: በክብር በልዕልና:
በቁጥብ አንደበት: በፍፁም ትህትና:
ያለ ረፍት ሲደክም: ለሀገር የኖረ:
ሀገርን የሚያክል: አንድ ሰው ነበረ::
ሥርዓቷን ጽፎ: ማንነቷን ነግሮ:
ሀገሩን በዓለም: ሲያስተዋውቅ ኖሮ:
ሰንደቋን ከፍ አ’ርጎ: በክብር በሰቀለ:
ለውለታው ምላሽ: በግፍ ተገደለ::
ለክብሯ የኖረን: ለሞት ስታበቃ:
አንዳንድ ጊዜ ፍትሕ: ትቀፋለች በቃ::”

   

   ትንግርት

አሜሪካ በአስከፊው ጓንታናሞ ቤይ እስር ቤት አስራው የነበረችውን 
አልጄሪያዊ ወደ ሀገሩ መለሰች። አሜሪካ በሀገሯ ውስጥ የ “ቦምብ 
ጥቃት ለማድረስ አቅደሃል” ብላ ለ20 ዓመታት ገደማ ያሰረችውን 
ሱፊያን ቡርሃሚ የተባለ አልጄሪያው ወደ ሀገሩ እንዲመለስ አድርጌዋለሁ 
ብላለች። በአስከፊው ጓንታናሞ ቤይ እስር ቤት አሜሪካ አስራ ያቆየችው 
እና አሁን መልሸዋለሁ ያለችው አልጄሪያዊ በፈረንጆቹ 2002 ፓኪስታን 
ውስጥ ከአንድ ነባር የአል-ቃዒዳ አባል ጋር ነበር በቁጥጥር ሥር 
የዋለው። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ግለሰቡን 
ከዚህ በላይ ማሠር ጠቀሜታ ስለሌለው ለቅቄዋለሁ ብሏል። ሚኒስቴር 
መሥሪያ ቤቱ አልጄሪያ ሱፊያንን ስብዕና በተመላበት መንገድ 
እንከባከበዋለሁ ስትል ቃል ገብታለችም ብሏል። አልጄሪያ እስካሁን 
ስለሱፊያን ቡርሃሚ ጉዳይ ይፋዊ አስተያየት አልሰጠችም። በአሁን 
ሰዓት ጓንታናሞ ቤይ በተሰኘው በጭካኔያዊ አገዛዙ በሚታወቀው እሥር 
ቤት 37 ያለፍርድ የታሠሩ ሰዎች አሉ። ጓንታናሞ ቤይ ከ2002 ጀምሮ 
አሜሪካ ሽብር ላይ በማደርገው ጦርነት በቁጥጥር ሥር የማውላቸውን 
ግለሰቦችን የማቆይበት ነው ስትል ያቋቋመች ነው።
   ት

  ለፈገግታ
ስለ ትንሽነት ሥነ ልቦና አንድ ጨዋታ 
“አህያና ፈረስ ተገናኙና ማውራት ጀመሩ። አህያው ፈረሱን ጠየቀው፣ 
“ሥራህ ምንድነው?”
“ ድሮ የነገስታት ፈረስ ነበርኩ። ብዙ ጦር ሜዳዎች ላይ ተሳትፌአለሁ። 

አድዋ ዘመቻ ላይ የንጉሡ ፈረስ ሆኜ ታላቅ ድል አግኝቻለሁ”
“አሁንስ ምን እየሠራህ ነው?”
“ አሁንማ ስፖርተኛ ነኝ። በፈረስ ግልቢያና ዝላይ ውድድር ብዙ 

ዋንጫዎችና ሜዳሊያዎች ተሸልሜያለሁ”
አህያው ይሄንን ሲሰማ ከፍተኛ የመንፈስ ቅናት ስላደረበትና 

የበታችነት ስሜቱን ለመደብቅ ሲል በቀጣዩ ሣምንት ፈረሱን በቤቱ ምሳ 
ሊጋብዘው ቀጠረው። በሣምንቱ የቀጠሮው ቀን ሊደርስ ሲል አህያው 
ፈረሱን ሊያስደምመው ፈለገና የሜዳ አህያ (ዜብራ) ፎቶ ገዛና ቤቱ 
ግድግዳ ላይ ሰቀለው። በቀጠሮው ሰዓት ፈረሱ አህያው ቤት ደረሰና ወደ 
ቤቱ ገባና እንዲህ አለው፣
“ቤትህ ያምራል። ያ ፎቶው ላይ የሚታየው ዜብራ ማነው?”
“አልነገርኩህም ለካ! እኔም’ኮ እንዳንተ ስፖርተኛ ነኝ። ያ ፎቶ ዜብራ 

አይደለም። የኔ ፎቶ ነው። ያኔ ለጁቬንቱስ ስጫወት የተነሳሁት ፎቶ 
ነው” የበታችነት ስሜት ክፉ በሽታ ነው። የበታችነት ስሜት ሲሰማህ 
አህያ መሆንህን እያወቅህ ዜብራ ነኝ ትላለህ።” 
   

ከመጽሐፍት ገጾች
““የኢንጂነሩን ጉዳይ ብቻ በሚመለከተው ልዩ ስብሰባው ላይ ባሳለፈው 

ውሳኔ መሰረት ኦፕሬሽኑን የሚመሩት ሲጳራና ዶ/ር አናንያ በተገኘ 
ማንኛውም ክፍተት ኢንጂነሩን በስውር አፍነው ይዘውት ወደ እስራኤል 
ለመብረር ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል፡፡ ከሁዋላቸው ማንኛውንም ጥሪ 
የሚጠባበቁ የሞሳድ ኮማንዶዎች በተጠንቀቅ ላይ ናቸው፡፡ ታዲያ 
ኢንጂነሩን አፍነው ወደ እስራኤል ሲወስዱ ሰው ቀርቶ ሰማይና 
ምድርም ማወቅ እንደሌለባቸው ከባድ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶአቸዋል፡
፡ ከኢትዮጵያ በቀር ሁሉም የአለማችን ሀገራት ዓይናቸውን የጣሉበት 
ይህን ታላቅ ሳይንቲስት አፍኖ መውሰድ ግመል ሰርቆ አጎንብሶ የመሄድ 
ያህል ከባድ እንደሆነ ግን አላጡትም” 
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ክለሳ ድርሳንክለሳ ድርሳንለዛከታሪክ ማህደርከታሪክ ማህደር

ጣልያን ኢትዮጵያን ዳግም 
በወረረች ግዜ፣ ሦስት ቀንና 
ሦስት ሌሊት የፈጀው 

የመጀመሪያው የተንቤን ውጊያ በራስ ካሳ 
በሚመራው የወገን ጦር ድል አድራጊነት 
ተጠናቋል። የፋሽስቱ ጦር ወታደሮች ሬሳም 
በተንቤን አሸዋማ መሬት ላይ ተከምሮ 
ያሞራ ሲሳይ ሆኗል።

ጣልያኖች የኢትዮጵያን ምድር 
ከረገጡበት ግዜ አንስቶ በማንአለብኝነት 
ዓለም አቀፍ የጦር ሕግጋትን እየጣሱ 
በኢትዮጵያውያን ላይ ዘግናኝና አሰቃቂ 
ጥቃት ሲፈፅሙ ቢቆዩም ፣ ንጉሠ ነገሥት አፄ 
ኃይለሥላሴ ግን ፣ “ኢትዮጵያ የገጠማትን 
ችግር በሰላም እንፈታለን” የሚል አጉል 
ተስፋ በመሰነቃቸውና ለጦር መሪዎቻቸው 
“መከላከል ብቻ” የሚል አሳዛኝ መመርያ 
በማስተላለፋቸው ኢትዮጵያ የተንቤኑን 
ድል ተጠቅማ ሳትገፋ ቀረች። ጦርነቱን 
በበላይነት በግዜ መቋጨት የምትችልበትን 
እድልም አሳልፋ ሰጠች።

በተንቤን ጦርነት በደረሰበት አስከፊ 
ሽንፈት ፤ “ካንበሳ መንጋጋ ፣ ማን ያወጣል 
ስጋ” ሲል ያሰበው ማርሻል ባዶሊዮ ጠቅላላ 
ጦሩን ኤርትራ ድንበር ድረስ ለማሸሽ 
ወስኖ የነበረ ቢሆንም የኋላ ኋላ ፍፁም 
ያልጠበቀውን የንጉሠ ነገሥቱን የጦር 
አመራር እንደ እድል ቆጥሮ በጥቂት ቀናት 
ውስጥ አንሰራራ።

ይህ በእንዲህ እንዳለ ፣ ከተንቤኑ 
ጦርነት ድል መልስ በራስ ካሳ ከሚመራው 
ጦር ውስጥ አንዱ የሆነው ፣ የሰላሌን የጦር 
ሰራዊት ይዞ በጦር ሜዳው የተፋለመው 
የደጃዝማች አበራ የጦር ሰፈር ሁለቱን 
የወረጃርሶ ፊታውራሪዎቹን በማጣቱ ከሆታና 
ጭፈራ ይልቅ ፀጥታ ሰፍኗል። አዝማሪዎች 
ዘወትር ምሽት ማሲንቋቸውን እየከረከሩ 
የሚያሰሙት ጨዋታም በአስፈሪ ዝምታ 
ተቀይሯል።

በማግስቱ ረፋድ ላይ ደጃዝማች 
አበራና መኳንንቶቻቸው በድንኳናቸው 
እንደተቀመጡ ፣ በርካታ የበታች ሹሞች 
በህብረት ሆነው ከደጃዝማቹ ፊት ይቀርቡም 
ዘንድ ጠየቁ።

አሽከር ታዞም ወደ ድንኳኗ የገቡት 
ሹሞች ለደጃዝማቹ የሚገባውን የክብር 
ሰላምታ ካቀረቡ በኋላ በአማርኛና በኦሮምኛ 
ቋንቋ እያፈራረቁ ጥያቄያቸውን አቀረቡ።

ጥያቄው የወረጃርሶው ቀዳሚ ጦር 
ሁለቱን ፊታውራሪዎቹን ተንቤን ላይ 
በተደረገው ጦርነት በማጣቱ ምክንያት 
ጦሩ ያለመሪ እንዳይቀርና እንዳይፍረከረክ 
በማሰብ የቀረበ ነበር።

ደጃዝማች አበራም ለበታች ሹሞቹ 
መልሱን የሚያሳውቅበትን ቀጠሮ አስይዞ 
እነርሱን ከሸኛቸው በኋላ ሲያስብ ቆይቶ 
ድንገት እመር ብሎ ከድንኳኗ ወጣ።

ፈጠን ባለ አረማመድ ጥቂት ከተጓዘ 
በኋላም ፣ ከድንኳኗ ብዙም ሳይርቅ ከአንድ 
ድንጋያማ ስፍራ ላይ ቆም ብሎ ራቅ 
ብሎ ከሚታይ ዋርካ ስር ተንበርክኮ ያለን 
ለግላጋ ወጣት ባዘኔታና በጭንቀት አተኩሮ 
ይመለከት ያዘ።

በዋርካው ስር ተንበርክኮ የሚታየው 
ለግላጋው ወጣት የወረጃርሶው ፊታውራሪ 
አቢቹ ነበር።

ፊታውራሪ አቢቹ በጦርነቱ ሁለት 
ወንድሞቹን በማጣቱ ሀዘኑን መሸከም 
አቅቶት ከቀበረው የአንድ ወንድሙ 
መቃብር ላይ ሳይነሳ ሁለተኛ ቀኑን ይዟል።

“ፊታውራሪ አቢቹ ገና በልጅነቱ ይህን 
ሀዘን በመሸከሙ የወረጃርሶን ጦር ለመምራት 
ይቸገራል”  ሲሉ የመከሩት የወረጃርሶ 
የበታች ሹሞችና የሀገር ሽማግሌዎች ፣ 
ደጃዝማች አበራን ቆራጥ ተዋጊና አዋጊ 
እንዲሾምላቸው ጠይቀዋል። ደጃዝማች 
አበራ ግን የወረጃርሶው ጦር ታማኝነቱ 
ለፊታውራሪው ብቻ መሆኑን ጠንቅቆ ያውቅ 
ነበርና ፊታውራሪ አቢቹ ሀዘኑን ጨርሶ እንደ 
ወንድሞቹ ሁሉ ጦሩን እንዲመራ ፍላጎት 
ነበረው። ሆኖም ግን አቢቹ በራሱ መንገድ 
ጠላትን ለመፋለም ቆርጦ ተነስቶ ስለነበር 
ድንገት ከደጃዝማቹ ዘንድ ቀርቦ የጃርሶውን 
ጦር አጎቱ ቀኛዝማች ገለታና ቀኛዝማች 
ሼክ ሁሴን አባወርቁ በህብረት እንዲመሩት 
ደጃዝማች አበራን አጥብቆ ጠየቀ።

ደጃዝማቹም ምርጫ አልነበረውምና 
ፍቃድ ሰጠው። ታድያ አጅሬም 200 
ገደማ የሚሆኑ ፣ ሚስቴን ጨርቄን ሳይሉ 
ተንቀሳቅሰው መዋጋት የሚችሉ ጠንካራ 
ወታደሮችን አስከትሎ በፍጥነት ነጎደ።

የፊታውራሪ አቢቹ ጀብድ ከንጉሠ-
ነገሥቱ “መከላከል ብቻ!” ከሚለው መመሪያ 
ጋር የሚፃረር ሆኖ በመገኘቱ ፣ ንጉሠ 
ነገሥቱ ይህን ስራውን ለማስቆም ፍላጎት 

ቢያድርባቸውም ፤ ለሀገሩ ታማኝ ፣ ለወገኑ 
ኩራት የሆነው አቢቹ ግን በሚፈፅማቸው 
አስደናቂ ጀግንነት ዝናው እየናኘ ሄደ።

ዘግይቶም ቢሆን ፣ ንጉሠ ነገሥቱ ለሰላም 
የነበራቸው ተስፋ በመሟጠጡ ወዲያውም 
የልጁን ጀግንነትም ሳያደንቁ አልቀሩምና 
መታገዝ እንዳለበት እምነት አደረባቸው። 
ሆኖም ግን ‘ነገር ከሰነበተ ፣ ጠላ ከሻገተ’ ሆኖ 
ነገሩ የጠላት ሀይል እያየለ መጣ። የራያና 
አዘቦ ከሀዲ ሽፍቶችም የጦርነቱን የሀይል 
ሚዛን እስከሚቆጣጠሩ ድረስ የጠላት አጋር 
ሆነው ቀጠሉ ...

የሆነው ሆኖ የወረጃርሶው ፊታውራሪ 
አቢቹ ጣልያን ሀገራችን ኢትዮጵያን ዳግም 
በወረረችበት ወቅት ሀገራችንን ከጠላት 
ወረራ ለመከላከል ታላቅ የጦርነት ጀብዱ 
ከፈፀሙ ድንቅ ኢትዮጵያውያን አርበኞች 
መካከል አንዱ ነበር።

ፊታውራሪ አቢቹ ምንም እንኳን በለጋ 
እድሜው ጦርነቱን የተቀላቀለ ቢሆንም 
በሚጥለው አደጋ ለጠላት ከፍተኛ የጦር 
መኮንኖች ጭምር የግር እሳት ከመሆን 
አላገደውም ነበር።

የአቢቹ አባት ትንሹ ልጃቸው አቢቹን 
ዘመናዊ ትምህርት የማስተማር ፍላጎት 
ስለነበራቸው ከሰላሌ አዲስ አበባ በመላክ 
ያስተማሩት ሲሆን ከዚያም አልፎ ለከፍተኛ 
ትምህርት ወደ ፈረንሳይ ሀገር እንዲጓዝ 
በሀሳብ ላይ እንዳሉ ፣ ሀገር ተወረረችና 
የታሰበው ቀርቶ ያልታሰበው ሆነ።

ለጦርነቱ ከሰላሌ በመነሳት ላይ እንዳሉ 
፣ የጃርሶው የጦር መሪ ፊታውራሪ የነበሩት 
አባቱ በድንገት ታመው በመሞታቸው አቢቹ 
አባቱን በጃርሶ ቀብሮ እናቱን ብቻቸውን ጥሎ 
ሁለት ወንድሞቹን በመከተል በደጃዝማች 
አበራ ጦር ስር ለመሰለፍ በቃ።

ተንቤን ላይ በተደረገው በመጀመሪያው 
ቀን ውጊያም ሁለት ወንድሞቹንና የጦር 
አለቆቹን ቢያጣ ፣ ያገኘውን የአንድ 
ወንድሙን አስከሬን በዋርካ ስር ቀብሮ 
እርሙን እየተወጣ ሁለተኛውንም ጭምር 
በመንፈሱ እየተሰናበተ ጠላቶቹን ለመበቀል 
በላቀ ወኔና የሀገር ፍቅር ስሜት ተነሳሳ። 
በአስደናቂ ሁኔታ ለታላቅ ጀብዱና 
ጀግንነትም በቃ። 

ይህን ፅሁፍ ለማዘጋጀት በአዶልፍ 
ፓርለሳክ “ሃበሽስካ ኦዴሳ” በሚል ስያሜ 
የተፃፈውን ፤ ውዱ የሀገራችን ልጅ ተጫነ 
ጆብሬ መኮንን “የሃበሻ ጀብዱ” በሚል ስያሜ 
የተረጎመውን ተነቦ የማይጠገብ መፅሐፍ 
በዋቢነት ተጠቅሜያለሁ።

መልካም ሳምንት!

የአቢቹ ገድል
ዓይናለም ደበበ
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ግዮን ቁጥር 150 ነሐሴ 2013 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

ኪነ ጥበብ

ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ‘ወርቃማ ዘመን’ ስናወራ
እነዚያን መሳጭ ሙዚቃዎች ከዘፋኞች ኋላ
ሆነው ስላቀነባበሩት ስለ ባንዶቹ ሳናነሳ

አናልፍም። በዚህ ጽሑፍ (እና በቀጣዮቹ ክፍሎች) የዋና
ዋናዎቹን ዘመናዊ ባንዶች ታሪክ እና ባንዶቹን ስላቋቋሙት
ሙዚቀኞች አጠር አድርጌ አቀርባለሁ።

በ1950ዎቹእና60ዎቹበጣምተወዳጅየነበሩትየክቡር
ዘበኛ ኦርኬስትራ፣ የፖሊስ ባንድ፣ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
ቴአትር፣ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ኦርኬስትራ፣ እና
የምድር ጦር ኦርኬስትራ ነበሩ። በ1953 ዓ.ም የታህሳሱ
ግርግር የኃይለሥላሴን መንግስት ለመገልበጥ የተሞከረበት
ጊዜ፣ ለኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ሁለተኛ ምዕራፍን
ከፈተ። በዚህም ወቅት የክቡር ዘበኛ ኦኬስትራ ለበርካታ
ወራት ለመበተን በቃ። ብዙዎቹ አባላቶቹም ከኦኬስትራው
እየለቀቁ ሌሎች የሙዚቃ ቡድኖችን (ፖሊስ፣ ምድር ጦር
እና ቀዳማዊ ኀይለሥላሴ ቴያትር) መቀላቀል ጀመሩ።
እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ኦኬስትራዎች ቀስ በቀስ ወደ ብዙ
ትናንሽ ባንዶች እየተቀየሩ መጡ።

እነዚህም ትናንሽ ባንዶች መጀመሪያ ስራ የጀመሩት
በተለያዩ የአዲስ አበባ ትላልቅ ሆቴሎች ውስጥ ነበር።
ለዚህም ይመስላል የባንድ ስማቸውን በሆቴሎቹ ስም
ያደረጉት … እንደ “ራስ ባንድ”፣ “ግዮን ባንድ”፣ “ሸበሌ
ባንድ” የመሳሰሉት። ብዙም ሳይቆይ ሆቴሎቹ በጣም ታዋቂ
መዝናኛ ቦታዎች እየሆኑ መጡ። በተለይም አርብ ማታ
እነዚህን የሙዚቃ ድግሶች ለመታደም የማይቀርበት ቦታ
ሆኑ።

የመጀመሪያው ራስ ባንድ የተቋቋመው በ1953
ዓ. ም ነበር። ባንዱንም የመሠረቱት ተፈራ መኮንን
(ፒያኖ)፣ ጌታቸው ወልደሥላሴ (ሳክስፎን)፣ ዘውዱ
ለገሰ (ትራምፔት)፣ ጥላሁን ይመር (ቤዝ)፣ ባህሩ ተድላ
(ድረምስ)፣ ባህታ ገብረሕይወት (አማርኛና ትግርኛ
ድምፃዊ)፣ ግርማ በየነ (እንግሊዘኛ ድምፃዊ) እና ገብረአብ
ተፈሪ (አስተናባሪና ገጣሚ) በመሆን ነበር። በዛሬ ዘመን
በሕይወት በመሀከላችን የሚገኙት ጌታቸው ወልደሥላሴ፣
ባህታ ገብረሕይወት እና ግርማ በየነ ናቸው።

የራስ ባንድ አባላት አብዛኛዎቹ ነርሲስ ናልባዲያን
ባሰለጠነው የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ቲያትር ኦኬስትራ
ውስጥ ይጫወቱ የነበሩ ናቸው። እነዚህም ተፈራ መኰንን፣
ጥላሁን ይመር፣ እና ባህሩ ተድላ ናቸው። እስከ 1947 ዓ.ም.
ድረስም ሶስቱ አባላት የክቡር ዘበኛ የጃዝ ሲንፈኒ ኦኬስትራ
ውስጥ በፍራንዝ ዜልወከር ሥር ተምረው ነበር። በክቡር
ዘበኛ ኦሮኬስትራ ውስጥ ተፈራ መኰንን ቤዝ ሲጫወት
ጥላሁን ይመር እና ባህሩ ተድላ ደግሞ ድራም ተጫዋቾች
ነበሩ። በ1953 ዓ.ም አጋማሽም የክቡር ዘበኛ ኦርኬስትራ
ሲበተን ተጨማሪ ሙዚቀኞችን (ጌታቸው ወልደሥላሴ
እና ዘውዱ ለገሰ) እና ሁለት ድምፃውያንን ይዘው ወደ ራስ
ሆቴል አመሩ።

“አርብማታ በራስ ሆቴል የሚያስደስት ጊዜ ነበር” ይላል
ባህታ ገብረሕይወት – Addis Live ራዲዮ ኢንተርቪው
ላይ፣ ባህታ የሆቴሉን ድባብ ሲያስታውስ ሁሉም የባንዱ
አባላት በሚገባ ዘንጠው መገኘት ነበረባቸው። እያንዳንዱም
የሆቴል ተጠቃሚ አለባበሱን አስተካክሎ መገኘት የሆቴሉ
ህግ ነበር። በሚገባ አለባበሱ አልተስተካከለም ብለው
ለሚያስቡት ተጠቃሚ ክራቫት ይሰጠው ነበር። ብቻቸውን

የሚመጡ ተስተናጋጆች እምብዛም ናቸው። ሁሉም ጥንድ
ጥንድ ሆኖ ይደንስ ነበር።

ራስ ባንድ ውስጥ እያለ ነበር ባህታ ብዙዎቹን ስራዎቹን
ያበረከተልን። እነ “አንቺም እንደ ሌላ”፣ “ደግሞ እንደምን
አለሽ”/“ካላጣሽው አካል”፣ “ስቃይ ዝክኣል’ዩ”፣ “የጥላቻ
ወሬ”፣ “ያ ያ” እና “ወደ ሀረር ጉዞ” የመሳሰሉትን።

ባህታ የትግርኛ ዘፈኖቹን ግጥም የጻፈው እራሱ
ሲሆን፣ ብዙዎቹን የአማርኛ ዘፈኖች ግጥም ደግሞ ገብረአብ
ተፈሪ ነበር የሚጽፋቸው። ሙዚቃዎቹን የሚጽፈውና
የሚያቀናብረው ፒያኖ ተጫዋቹ ተፈራ መኰንን ነበር።
ባህታም በዚህ ዘመን ከጻፋቸው ሙዚቃዎች ዜማ አንዱ እና
ግርማ በየነን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ታዋቂ ያደረገው ዘፈን
‘ይበቃኛል’ የተሰኘው ነበር።

በዚሁ ራስ ባንድ በሚሰራበት ጊዜም ነበር ባህታ
በትርፍ ጊዜው ተምሮ አካውንቲንግ ያጠናው። በ1964
ዓ.ም ከሙዚቃ ዓለም ሲርቅ ለግዮን ሆቴል እና ለፊልም

ኮርፖሬሽን የሂሳብ ሰራተኛ ሆኖ ይሰራ ነበር። ባህታ
እንደሚለው የኢትዮጵያ ሙዚቃ አካሄድ አላምር ብሎት
ነበር ከሙዚቃ አለም የራቀው። በታህሳስ 1996 ዓ.ም ከብዙ
አመታት በኋላ ባህታ ገብረሕይወት ‘አንቺም እንደሌላ’ን
Either Orchestra ከሚባል ቦስተን ከሚገኝ የጃዝ ቡድን
ጋር አቅርቦ ነበር።

የመጀመሪያው የራስ ባንድ የተመሰረተው ከ1953
ዓ.ም ነበር። ታዲያ በ1956 ዓ.ም አጋማሽ ሁለቱ የባንዱ
አባላት (ጌታቸው ወልደሥላሴ እና ዘውዱ ለገሰ) በሌሎች
ሙዚቀኛች የተተኩ ይመስላል። ወዳጄነህ ፍልፍሉ ከዚህ
ወቅት ጀምሮ ሳክሰፎን በመያዝ፣ አሰፋ ባይሳ ደግሞ
ትራምፔት በመጫወት ራስ ባንድን ተቀላቀሉ። በሐምሌ
1956 ዓ.ም አካባቢም እንግሊዘኛ ድምፃዊው ግርማ በየነ
ራስ ባንድን ለቀቀ። ብዙም ሳይቆይ በ1957 ዓ.ም የባንዱ
አባላት ከራስ ሆቴል ወጥተው በግዮን ሆቴል ለተወሰኑ
ዓመታት “ግዮን ባንድ” ተሰኝተው ተጫውተዋል።

በድምፃዊነት እና በፐርከሽን ከሦስት ዓመት በላይ “ራስ
ባንድ” ከተጫወተ በኋላ ግን ወጣቱ ግርማ በየነ በተራው
የራሱን ባንድ ለማቋቋም ወሰነ።

ግርማ በየነ በአዲስ አበባ ከተማ ተወልዶ፣
የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱንም በዛው በካቴድራል ት/
ቤት በሚከታተልበት ወቅት ነበር የሙዚቃ ፍቅር ሥር
የሰደደበት። ከ1952 ዓ.ም ጀምሮ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
ቴአትር ለጊዜው ተቀጥሮ በመድረክ በድምፃዊነት መቅረብ
ጀመረ። የማዜም እና የመዝፈን ፍቅሩም ሲብስበት በ1953
ዓ.ም ትምህርቱን ከልዑል መኰንን ት/ቤት አቋርጦ
ከታኅሣስ ግርግር በኋላ የተመሰረተውን “ራስ ባንድ”
በምዕራባዊ ዘፈን አቀንቃኝነት ተወዳድሮ ተቀላቀለ።

ግርማ በራስ ባንድ ቆይታው ከእንግሊዝኛ ዘፈን
አቀንቃኝቱ ባሻገር የሙዚቃ መሳሪያ ችሎታውን አዳበረ።
በፐርከሽን መሳሪያዎች (ማራካስ እና ድራምስ) ጀምሮም
ቀስ በቀስ ፒያኖ የመጫወት ልምድ አካበተ። ከሦስት አመት
ተኩል ቆይታ በኋላም በሐምሌ 1956 ዓ.ም ራስ ባንድን
በራሱ ፈቃድ ለመልቀቅ ወሰነ።

ግርማ ለተወሰኑ ወራት በተለያዩ የአዲስ አበባ ምሽት
ክበቦች (እነ La Mascotte እና Domino Club) ከግርማ
ዘማርያም (ድራምስ) ጋር ፒያኖ እየተጫወተ መዝፈኑን

“ባንዶቹ”
(ዘመናዊ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ቡድኖች)

በሳይም ኦስማን
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ግጥም

ግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

የደም ግፊትን ለመቆጣጠር 
የሚረዱ መንገዶች

ዋናው ጤና

• ክብደት መቀነስ

አብዛኛውን ጊዜ የደም ግፊት የክብደት መጨመርን ተከትሎ 
ይጨምራል፡፡ ክብደት በቀነነ መጠን በተጓዳኛ የደም ግፊትም 
ይቀንሳል፡፡ 

• መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ

ቢያንስ ከ30-60 ደቂቃ በሳምንት ሦስት ቀናት የአካል ብቃት 
እንቅስቃሴን ማድረግ በተሸለ ሁኔታ የደም ግፊትን ለመቆጣጠር 
ይረዳል፡፡ ይህ ደግሞ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ የደም ግፊት 
እንዲቀንስ ያስችላል፡፡

• ጤናማ አመጋገብ መከተል

በጥራጥሬ እና ፍራፍሬ እንዲሁም አትክልት የበለፀጉ እና 
አነስተኛ የቅባት መጠን ያላቸውን የወተት ተዋፅኦ መመገብ፤ 
ቅባት የበዛባቸውን እና ኮሌስትሮል ነክ ምግቦችን መቀነስ የደም 
ግፊትን እስከ 14 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ያህል ይቀንሳል፡፡ እርግጥ 
ነው የአመጋገብ ልማድን መቀየር ቀላል አይደለም፡፡ የሆነ ሆኖ ግን 
በሚከተሉት ሐሳቦች በመታገዝ ጤናማ አመጋገብን መለማመድ 
ይቻላል፡፡

• ፖታሺየም ማብዛት

ፖታሺየም ሶዲየም በደም ግፊት ላይ ያለውን ተፅዕኖ ይቀንሳል፡
፡ ፖታሺየምን ፍራፍሬ እና አትክልት ከመሳሰሉ ምግቦች ውስጥ 
እናገኘዋለን፡፡ ከነዚህም ውስጥ ሙዝ አቮካዶ ድንች በምሳሌነት 
የሚጠቀሱ ናቸው፡፡

• ሶድየምን መቀነስ

መጠኑ ትንሽ የሆነ ሶዲየም ከምግብዎ ሲቀነስ የደም ግፊትን 
ከ2-8 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ያህል ይቀንሳል፡፡ በቀን ከ25 ግራም 
በታች ሶዲየም ብቻ መወሰድ ይኖርበታል፡፡

• የሚወስዱትን የአልኮል መጠን መቀነስ

አልኮል በጤና ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተፅዕኖ ይኖረዋል፡
፡ አልኮል መጠቀም የደም ግፊት ይጨምራል፡፡ የመድሃኒቶቹንም 
ፈዋሽነት አዳክሞ ለከፋ ጉዳትም ይዳርጋል፡፡

• ሲጋራ አለማጨስ

ትንባሆ ሌሎች በርካታ ጉዳቶች እንዳሉት ሆኖ በውስጡ 
የያዘው ኒኮቲን የተባለ ንጥረ ነገር አንድ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 
የደም ግፊትዎን ከፍ ያደርጋል፡፡

• ካፌይን መቀነስ

በቡና እና መሰል መጠጦች ውስጥ የሚገኘው ካፌይን የተባለው 
ንጥረ ነገር በደም ግፊት ላይ ያለው አስተዋፅኦ እስካሁን ድረስ 
አወዛጋቢ ሆኖ ቆይቷል፡፡ ሆኖም ካፌይን ያለባቸውን መጠጦች 
መጠጣት የደም ግፊትን ለጊዜውም ቢሆን በአስደንጋጭ ሁኔታ 
ሊጨምረው ይችላል፡፡

• ጭንቀት መቀነስ

ጭንቀት ለጊዜውም ቢሆን የደም ግፊትን ይጨምራል፡፡ 

ተያያዘው። በሁለቱ ግርማዎች የተቋቋመውን ባንድ “The Girmas” በመባል ይጠራ ነበር።
ይህም ባንድ ቁጥሩን በርከት በማድረግ ጌታቸው ደገፉ (ኦርጋን)፣ ኃይሉ “ዝሆን” ከበደ

(ቤዝ)፣ ተስፋማርያም ኪዳኔ (ቴነር ሳክስ) እና ፈለቀ ነጋሽን (ትራምፔት) ወደ ቡድኑ ጨመረ።
በጊዜው ከተጫወቷቸው ዜማዎች መሀከልም “ትወጅኝ እንደው”/“ቁርጡን ንገሪኝ”፣ “ጥሩልኝ
ቶሎ”/“ፍፁም ፍፁም” እና “ሮኬት ቢሰራ”/“እቅጩን ንገሪኝ” ይጠቀሳሉ።

ከጥቂት ጊዜም በኋላ የቀድሞው “ራስ ባንድ” ወደ ግዮን ሆቴል በ1957 ዓ.ም ሲዛወር
ግርማ በየነ በተራው ሁለተኛውን “ራስ ባንድ“ በዚያው በራስ ሆቴል አቋቋመ። ይህም
ባንድ ለአምስት ዓመታት ያህል በርካታ ሥራዎችን በአዲስ አበባ ራስ ሆቴል ሲያቀርብ ቆየ።
በዚህኛውም ራስ ባንድ ውስጥ የነበሩት ግርማ በየነ (ፒያኖ እና እንግሊዘኛ ዘፈን)፣ ግርማ
ዘማርያም (ድራምስ)፣ ኃይሉ “ዝሆን” ከበደ (ቤዝ)፣ ተስፋማርያም ኪዳኔ (ቴነር ሳክሰፎን)፣
ፈለቀ ነጋሽ (ትራምፔት) እንዲሁም ሁለቱ ድምፃውያን ምኒልክ ወስናቸው እና ሰይፉ ዮሐንስ
ነበሩ።

ኃይሉ “ዝሆን” ከበደ ከቅፅል ስሙ መረዳት እንደሚቻለው ሰውነቱ ግዙፍ ነበረ። ኃይሉ
በግሩም ቤዝ ተጫዋችነቱ ከራስ ባንድ አባልነቱ ባሻገር በ1960ዎቹ ከግርማ በየነ ጋር በAll-
Stars Band እና ዓለም-ግርማ ባንዶች ውስጥ አባል ሆኖ ነበር። ለተወሰነ ጊዜም በዝነኛው
Soul Ekos ባንድ ተጫውቷል። ከአብዮቱ በኋላም በሀገር ፍቅር ማህበር በሙዚቀኝነት
አገልግሏል።

ተስፋማርያም ኪዳኔ ተወልዶ ያደገው ኤርትራ ውስጥ ነው። ተስፋማርያም ሳክሰፎን
መጫወት የጀመረው ከአሥመራ ፖሊስ ኦርኬስትራ ጋር ነበር። ሁለተኛው ራስ ባንድን
ከተቀላቀለም በኋላም ከግርማ በየነ እና ኃይሉ ከበደ ጋር በመሆን All-Star ባንድ ውስጥ
አብሮ ተጫውቷል።

አዲስ አበባ ተወልዶ ያደገው ምኒልክ ወስናቸው የሙዚቃ ጅማሬው በ1951 ዓ.ም
በተቀጠረበት ዝነኛው ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ቴያትር ኦርኬስትራ ነበር። በዛም ብዙ ምርጥ
ዘፈኖችን ዘፍኖ ነበር – እነ “ፍቅር በአስተርጓሚ”፣ “ፍቅር አያረጅም”፣ “ስኳር ስኳር” እና
የመሳሰሉትን። ምኒልክ ራስ ባንድን በ1957 ዓ.ም ከተቀላቀለ በኋላም “ውብ ናት” እና ሌሎችን
ግሩም ዘፈኖች ተጫውቶ ነበር። “ውብ ናት” ላይ በአጃቢነት የሚቀበለው ግርማ በየነ ነው።

ወጣቱ ሰይፉ ዮሐንስም ከሁለተኛው ራስ ባንድ ጋር ለበርካታ ዓመታት ተጫውቶ
ነበር። በዚህ ዘመን በጣም ከታወቁለት ሥራዎቹ መካከልም “ጽጌረዳ”፣ “ቆንጅትዬ”፣ “ሃና”፣
እና “መለወጥሽ ምነው” ናቸው። የሰይፉም ታላቅ እህት ተወዳጅዋ ዘፋኝ ራሔል ዮሐንስ
ናት። ለሬድዮ ፋና አንድ ጊዜ በሰጠችው ቃለ ምልልስ፣ አባታቸው በሰይፉ ዘፋኝነት እጅግ
ይበሳጭ እንደነበረና ልጄ አይደለህም ብሎ እስከመካድ ደርሶ በሽማግሌዎች ልመና ይቅርታ
እንዳደረገለት ተናግራ ነበር።

ሰይፉ “ጽጌሬዳ”፣ “ቆንጅትዬ” እና “መለወጥሽ ምነው” የተሰኙትን የተጫወተው
ሁለተኛው ራስ ባንድ ጋር ሳለ ሲሆን ድርሰቶቹን የጻፈውና ያቀናበረው ግርማ በየነ ነበር።
ሰይፉ ከራስ ባንድ ቆይታውም በኋላ በየምሽት ክበቦቹ (ዙላ፣ ቬኑስ) በመጫወት ዝነኛው
ሶውል ኤኮስ (Soul Ekos) ባንድን ተቀላቀለ።

ከነዚህ ሙዚቀኞች ባሻገርም፣ በተለይ ከ1960 ዓ.ም ጀምሮ፣ ከባሕር ማዶ የተመለሰው
ወጣቱ ሙላቱ አስታጥቄ ባንዱን ተቀላቅሎ ከራስ ባንድ ጋር በአዲስ አበባ እና ሐረር ራስ
ሆቴል መድረኮች ላይ ዛይሎፎን እና ኮንጐ ድራምስ ተጫውቷል።

በመጨረሻም፣ ዝነኛው ራስ ባንድ በ1961 ዓ.ም (በመበታተኑ ዋዜማ እና መባቻ) በአምኃ
እሸቴ “ሐራምቤ ሙዚቃ ቤት“ አሳታሚነት የግርማ በየነ፣ ሙላቱ አስታጥቄ እና ዓለማየሁ
እሸቴን ሙዚቃዎች በሸክላ ለማስቀረጽ ችሎ ነበር።

ምንጭ፡- አንድምታ የበይነ መረብ መጽሔት
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ቢዝነስ ዜናዎች

ግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 158 ጥቅምት 2014 ዓ.ምግዮን ቁጥር 178 ሚያዚያ 2014 ዓ.ም

በአንድ ወር ብቻ ከ27 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ 
መሰብሰብ ተችሏል ተባለ

በመጋቢት ወር ብቻ ከ27 ነጥብ ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰብ የገቢዎች 
ሚኒስቴር አሰታወቀ። የገቢዎች ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ ላቀ አያሌው 
እንዳስታወቁት፣ የተሰበሰበው ገቢ የዕቅዱ 99 ነጥብ 67 በመቶ ማሳካት ተችሏል። 
ከ2ዐ13 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወር  ጋር ሲነፃፀር  29 ነጥብ 11 በመቶ ዕድገት 
አሳይቷል ብለዋል። ገቢው በበርካታ ተግዳሮቶች ውስጥ የተሰበሰበ በመሆኑ ጥሩ 
አፈፃፀም ነው  ያሉት ሚኒስትሩ፣ ይህም ውጤት ሊመዘገብ የቻለው ምንም ዓይነት 
ምክንያት ሳያሳብቡ በወቅቱ ግብራቸውን አስታውቀው በሚከፈሉ ግብር ከፋዮቻችን 
መልካምፈቀደኝነት በመኖሩ፤ የገቢዎች ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን አመራሮችና 
ሠራተኞች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት በመቻላቸው እንዲሁም አጋር አካላትና 
ሕዝቡ እውነተኛ ድጋፍ በማድረጉ ነው። በመሆኑም በ3ቱም የጋራ ጥረት የመጣ 
ውጤት በመሆኑ በራሴና በገቢዎች ሚኒስቴር ሥም ከልብ እያመሰገንኩ በቀሪ ሦስት 
ወራትም  የመጋቢትን ወር አፈፃፀም  እንድንደግመው ድጋፋችሁ እንዳይለየን 
የአክብሮት ጥሬዬን ለማቅረብ እወዳለሁ ብለዋል በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት 
መልዕክት።

ኢትዮ ቴሌኮም እና ሳፋሪኮም የተሳካ ድርድር 
ማድረጋቸው ተገለጸ

ኢትዮ ቴሌኮም እና ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ኮሙዩኒኬሽን ባለስልጣን 
ጋር በመሰረተ ልማት መጋራት እንዲሁም ትስስር ላይ ያደጉት ዘርፈ ብዙ ድርድሮች 
በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁ ተገለጸ። በቅርቡ በኢትዮ ቴሌኮም እና ሳፋሪኮም መካከል 
ስምምነት ይፈረማል ተብሎ እንደሚጠበቅ ከኢትዮ ቴሌኮም የተገኘው መረጃ 
ያመለክታል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በበኩሉ በዕለቱ የመሰረተ ልማት መጋራት እና 
በደንበኞች መካከል የግንኙነት ልውውጥ ለማድረግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ዙርያ  
ከበርካታ ዙር ውይይቶች በኋላ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ስምምነት ላይ መድረሱን 
ገልጾዋል። ውይይቶቹ በኢትዮጵያ ኮሚዩኒኬሽን ባለሥልጣን የተመሩ መሆኑን 
የገለፀው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ባለሥልጣኑ ላሳየው ብቁ የአመራር ጥበብ ምስጋና 
አቅርቧል። ስምምነቶቹን ለማጠናቀቅም ቀጣይ ሥራዎች የሚከወኑ እንደሆነም 
ገልጿል። ስምምነቶቹ ከሳፋሪኮም ኢንቨስትመንት እና ከኔትዎርክ ዝርጋታ ጋር 
ተደምረው በዚህ ዓመት ለሚጀመረው አገልግሎት ጠንካራ መሠረት፣ ለቴሌኮም 
ሴክተሩ እድገት እንዲሁም ለኢትዮጵያ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እና ዲጂታል 
አካታችነት ዕቅድ መሳካት ወሳኝ ምዕራፍ ይሆናሉ ብሏል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ 
በሚያዚያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም አገልግሎት ለመጀመር እቅድ እንደነበረው ከዚህ በፊት 
መግለፁ ይታወሳል፡፡

የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ የሚሆን የ300 
ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አፅደቀ

የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ የሚሆን የ300 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አፅድቋል። 
ባንኩ በኢትዮጵያ በተከሰቱት ግጭቶች የሰው ህይወት መጥፋቱን፣ ሰብአዊ ቀውሶች 
መከሰታቸውን፣ የግልና የመንግስት ንብረቶች መውደማቸውን እና ማህበረሰቦች 
ከፍተኛ ድጋፍ እንዲሹ ማድረጉን ገልጿል። በተጨማሪ የተከሰቱ ግጭቶች በመላ 
ሀገሪቱ በሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች መፈናቀል ምክንያት መሆናቸውን እና ጾታን 
መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን (GBV) የበለጠ እንዲባባስ ማድረጉን አመልክቷል። 
እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታት እና ኢትዮጵያን ለመርዳት የዓለም ባንክ በግጭት 
ለተጎዱ ማህበረሰቦች ምላሽና መልሶ መቋቋም ለሚውል ፕሮጀክት የ300 ሚሊዮን 
ዶላር ድጋፍ አጽድቋል። ፕሮጀክቱ የህብረተሰቡን አፋጣኝ ፍላጎቶች ለመቅረፍ፣ 
በግጭት የወደሙ መሠረተ ልማቶችን መልሶ ለማቋቋም እና በግጭት ሳቢያ 
የመጡ ተፅእኖዎችን በዘላቂነት ለመቋቋም የሚደረገውን ጥረት ይደግፋል ብሏል። 
ፕሮጀክቱ ምንም እንኳን ሀገራዊ መልክ ቢኖረውም ቅድሚያ የሚሰጠው በቅርቡ 
በተከሰተ ግጭት ከፍተኛ ጉዳት ለደረሰባቸው እና ከፍተኛ የሆነ የውስጥ ተፈናቃዮች 
ለሚገኙባቸው የአፋር፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና ኦሮሚያ ክልሎች 
ነው። ከአካባቢያዊ ሁኔታዎች ጋር የተጣጣመ ፈጣን እና ቀልጣፋ ድጋፍን ለማረጋገጥ 
ፕሮጀክቱ በፌዴራል፣ በክልልና በማህበረሰብ አቀፍ ድርጅቶች ይተገበራል ተብሏል። 
ከፍተኛ የሆነ ስጋት ባለባቸው አካባቢዎች ደግሞ በገለልተኛ 3ኛ ወገን አካላት 
ተግባራዊ ይሆናል።

የኮሪያው ብረት አምራች ኩባንያ በኢትዮጵያ የብረት 
ውጤቶችን የማምረት ድጋፍ ሊያደርግ ነው

የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከኮሪያው ብረት 
አምራች ኩባንያ ፖስኮ ኃላፊና ሙያተኞች ጋር በዛሬው ዕለት 
ውይይት አድርገዋል። በውይይቱም የኢትዮጵያ የብረት ማዕድንን 
በመጠቀም የብረትና የብረት ውጤቶችን ለማምረት ለተያዘው ዕቅድ 
ፖስኮ በገንዘብ፣ በሙያና ቴክኒክ እንዲሁም በአቅም ግንባታ ድጋፍ 
ለማድረግ መስማማቱ ተገልጿል፡፡ ኢንጂነር ታከለ በማህበራዊ 
ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልዕክት÷በቅርብ ጊዜያትም የአዋጭነት 
ጥናት፣ የፋብሪካ ተከላና የሰው ሃብት ልማት ስራዎች ላይ ድጋፍ 
ለማድረግ ከማዕድን ሚኒስቴር ሙያተኞች ጋር ይፋዊ ስራ 
መጀመሩን ጠቁመዋል፡፡

ለግሉ ዘርፍ እድገት የ25 ሚሊየን ዩሮ 
ፕሮጀክት ማስጀመሪያ ወርክሾፕ ተካሄደ
በኢትዮጵያ ለግሉ ዘርፍ እድገት የ25 ሚሊየን ዩሮ ፕሮጀክት 

የማስጀመሪያ ወርክሾፕ በአዲስ አበባ ተካሄደ። ፕሮጀክቱ 
በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እና በጀርመን ዓለም አቀፍ የልማት 
ትብብር ድርጅት (ጂአይዜድ) የተዘጋጀ ሲሆን÷ ለ4 ዓመታት 
የሚቆይና ከሚያዝያ ወር ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ ተገልጿል። 
የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ ሺሰማ ገብረሥላሴ ÷የግሉ ዘርፍ 
በድህነት ቅነሳ ፈጣን እድገት ለማስመዝገብ እየተደረገ ባለው 
ሀገራዊ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት እና ምርታማነትን 
በማሻሻልና የሥራ አጥን ቁጥር በመቀነስ የራሱ ድርሻ እንዳለው 
ጠቅሰዋል። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ለግሉ ዘርፍ እድገት የተለያዩ 
ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን ጠቅሰው÷ በተለይም የማምረቻ 
የኢንደስትሪ ዘርፉን እድገትና ተወዳዳሪነት ለማሻሻል እየተሠራ 
ነው ብለዋል። የግሉ ዘርፍ መር የሆነ ኢኮኖሚ ለመፍጠር 
በቅንጅት እየተሠራ ነው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው÷ የጀርመን 
መንግሥት በጂአይዜድ በኩል ለግሉ ዘርፍ እድገት ላለፉት ስድስት 
ዓመታት ድጋፍ በማድረግ ላይ መሆኑን ጠቅሰዋል። የጀርመን 
መንግሥት በኢትዮጵያ በሥራ እድል ፈጠራ በገቢ እና በእሴት 
ጨማሪ ምርቶች ሚናቸውን እየተወጡ ለሚገኙ ጀማሪ፣ አነስተኛና 
መካከለኛ ኢንዱስትሪዎችን ለመደገፍ የጀመረው ፕሮጀክትም 
የሚበረታታ ነው ሲሉም ጠቅሰዋል፡፡ 

ኮርፖሬሽኑ የኮንስትራክሽን ግብዓቶችን 
በአገር ውስጥ ለማምረት እየሰራ 

መሆኑን ገለጸ
የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ሥራዎች ኮርፖሬሽን የኮንስትራክሽን 

ግብዓቶችን በስፋት ለማምረት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል፡
፡ ኮርፖሬሽኑ የተለያዩ የኮንስትራክሽን ግብዓቶችንበአገር ውስጥ 
በስፋት ለማምረት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ከሚመለከታቸው 
ባለ ድርሻ አካላት ጋር ተወያይቷል፡፡ የኮርፖሬሽኑ ዋና ሥራ 
አስፈፃሚ ኢንጅነር ዮናስ አያሌው ÷ከመሰረታዊ የኮንስትራክሽን 
ግብዓቶች ውጪ ያሉ የኮንስትራክሽን ግብዓቶችን በሀገር 
ውስጥ አምርቶ ለመጠቀምና ዘርፉን ለማሳደግ የኮንስትራክሽን 
ግብዓቶችን በማምረት የዳበረ ልምድ ካለው ከራይዚንግ ሆንግፋ 
ግሩፕ ኩባንያ ጋር በጋራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡ 
በምክክር መድረኩ የትኞቹ የኮንስትራክሽን ግብዓቶችና ማምረቻ 
ፋብሪካዎች እንደሚያስፈልጉ የተለዩ ሲሆን÷ ጎማን መልሶ 
መጠቀም፣ የአሉሙኒየምና የተለያዩ የኮንክሪት ምርቶችን ማምረት 
የሚችሉ ፋብሪካዎች በመትከል ከውጪ የሚገቡ ግብዓቶችን 
ለማስቀረትና ግንባታዎችን ከተቀመጠላቸው ቀነ ገደብ አስቀድሞ 
አጠናቆ ለማስረከብ እንዲቻል እየተሰራ መሆኑ ተመላክቷል፡፡ 
ዕቅዱን እውን ለማድረግ የተሻለ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ስርዓት 
ተግባራዊ ተደርጓል ያሉት ዋና ሥራ አስፈፃሚው÷ የስልጠናና 
የልህቀት ማዕከል ግንባታ ተጠናቀው የግብዓት ማምረቻ ማዕከል 
እንደገና የማደራጀትና የግብዓት ማምረቻ ፋብሪካዎችን ለመትከል 
የሚያስችሉ የመሰረተ ልማቶች ግንባታ በመከናወን ላይ ይገኛል 
ብለዋል፡፡ 




