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በፍቅር እንደመር በይቅርታ እንሻገር!
ብዕራችን ለኢትዮጵያ ህዳሴ ይተጋል!

17ገጽ 18ገጽ

ገጽ 15ገጽ 10

የሰው ልጅ ክፉ ነውን?

የሃይማኖቶቻችን ፍሬዎችና 
የባህሎቻችን እሴቶች 

ሃሌሉያና ኤሎሄ

«ጦር ከፈታው ወሬ 
የፈታው…»

እረኛ ምን አለ?

ገጽ 12

በኮረና  ቫይረስ ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

108ኛ ሪፖርት

ዓባይ ምስጢር ነው

ገጽ 3

በጋዜጣው ሪፖርተር
 
አዲስ አበባ፦ ባለፉት 24 ሰዓታት በኮረና 

ቫይረስ ተጨማሪ 250 ሰዎች በቫይረሱ 
መያዛቸው  ተገለጸ ። አጠቃላይ በቫይረሱ  
የተያዙ ሰዎች ቁጥር 5ሺ 425 መድረሱን  
የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።

በኮረና ቫይረስ 
የተያዙ  ሰዎች ቁጥር 

5ሺ 425 ደረሰ

“ያለፉትን 
ምርጫዎች ዛሬ 
ላይ መድገም 
በሰማዕታቱ 
ስምና ዓላማ 
መቀለድ ነው”

-  ታጋይ አረጋሽ አዳነ

በጋዜጣው ሪፖርተር

አዲስ አበባ፦ አሜሪካ በህዳሴ ግድቡ 
ዙሪያ ከአድሏዊነት ወጥታ በድርድሩ ገለልተኛ 
ሀገር እንዲሳተፉ ልታበረታታ እንደሚገባ 
አመለከቱ ።

አምባሳደር ሱዛን ራይስ፣ አምባሳደር 
ጀንዳይ ፍሬዘር እና አምባሳደር ሄርማን 
ኮሆንን ጨምሮ ሰባት የቀድሞ የሃገሪቱ 
ባለስልጣናት ለአሜሪካ  ውጭ  ጉዳይ መስሪያ

አሜሪካ በህዳሴ ግድቡ 
ድርድር ገለልተኛ ሀገራት  
እንዲሳተፉ ልታበረታታ 

ይገባል ተባለ

አሜሪካ በህዳሴ ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ፎ
ቶ

 - 
በሐ

ዱ
ሽ

 አ
ብ

ርሃ
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ዜና

እያሱ መለሰ

አምቦ፡- የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የኮቪድ 19  
የምርመራ ላብራቶሪ  ማዕከል  የፌዴራልና የክልሉ 
ከፍተኛ ባለስልጣ ኖች በተገኙበት በዛሬው ዕለት 
በይፋ ሥራ ጀምሯል።    

የምርመራ ማዕከሉ ስራ መጀመር ትናንት ይፋ 
በሆነበት ወቅት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሚኒስትር 
ዴኤታ ዶክተር ደረጃ ጉተማ እንዳስረዱት፤ ኮቪድ 19 
በሀገሪቱ ከተከሰተ ጀምሮ ህብረተሰቡን ከወረርሽኙ 
ለመታደግና ስርጭትን ለመግታት  በርካታ 
ስራዎች ተሰርተዋል።  ከነዚህም አንዱ የምርመራ 
ላብራቶሪዎችን ማስጀመር ሲሆን በአምቦ ዩኒቨርሲቲ 
ሥራ የጀመረው ማዕከልም በቀን ከ560  እስከ አንድ 
ሺ ሰዎችን መመርመር የሚያስችል ነው።    ይህም 
የሀገሪቱን በቀን የመመርመር አቅም ወደ ስምንት ሺ 
ያሳድገዋል።   

 ከሁሉም በፊት ግን ህብረተሰቡ እራሱን ከቫይ 
ረሱ እንዲከላከል የተነገሩትን ቅድመ ጥንቃቄዎች 

እንዲተገብርና  በጤና ባለሙያዎች ላይ ያለውን 
ጫናም እንዲቀንስ ሚኒስትር ዴኤታው አሳስበዋል።   
የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ያስጀመረው የኮቪድ 19 
የምርመራ ማዕከል ዩኒቨርሲቲው የተጣለበትን 
ማህበራዊ ሃላፊነት እየተወጣ እንዳለ  ማሳያነው  
ብለዋል።     

የኦሮሚያ ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር መንግስቱ 
በቀለ በበኩላቸው  ባስተላለፉት መልዕክት ክልሉ 
ዋና ትኩረቱ የመመርመሪያ መሳሪያዎችን ቁጥር 
ማብዛት  ሳይሆን ሰዎች አስቀድመው እራሳቸውን 
ከቫይረሱ የሚጠብቁባቸውን መንገዶች ማስገንዘብና  
ተፈጻሚነቱን መከታተል እንደሆነ ተናግረዋል።   
ምዕራብ ሸዋ ዞን ከኮቪድ ስርጭት አንጻር ካሉት 
የኦሮሚያ ዞኖች በሁለተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ 
የጠቀሱት ሃላፊው፤  የመመርመሪያ መሳሪያው ሥራ 
መጀመር ስርጭቱን ለመቆጣጠር የሚደረገውን 
ርብርብ ያግዛል ብለዋል። 

 የአካባቢው ህብረተሰብ የፊት ማስኮችን 
በማድረግና የእጅ ንጽህናን በመጠበቅ እራሱን 

የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የኮቪድ 19  ምርመራ ላብራቶሪ ጀመረ
ከቫይረሱ እንዲከላከልም ዶክተር መንግስቱ 
አሳስበዋል።   ቫይረሱን አስመልክቶ መንግስት  ሥራ 
ላይ ያዋላቸውን አዋጆች በሙሉ መተግበር  ጥቅሙ 
ለራስና ለሀገር እንደሆነም ተናግረዋል።   በክልሉ 
ዛሬ ስራ የጀመረውን የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ኮቪድ 
19 ምርመራ ላብራቶሪን ጨምሮ 11 የመመርመሪያ 
ማዕከላት መኖራቸውንና በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች 
የሚታከሙባቸው 22 ሆስፒታሎች መኖራቸውን 
ጠቅሰዋል።   

የአምቦ ሪፈራል ሆስፒታል ዋና ስራ አስፈጻሚና 
የጤና ኮሌጁ ዳይሬክተር ዶክተር ጉታ ኢማና 
በበኩላቸው እንደተናገሩት፤ እስካአሁን በዞኑ ከ22 
በላይ ሰዎች በቫይረሱ መጠቃታቸውን ጠቅሰው 
የምርመራ ላብራቶሪው መጀመሩ ለዞኑና ለአካባቢው 
ማህበረሰብ ጠቀሜታው የጎላ ነው።    የመመርመሪያ 
መሳሪያው በወለጋ ዩኒቨርሲት ትብብር የተገኘ 
እንደሆነና በአጠቃላይ እስከ 10 ሚሊዮን ብር ወጪ 
ተደርጎበታል።   ዩኒቨርሲቲው  መንግስት የኮቪድ 
19ን ስርጭት ለመግታት የሚያደርገውን ጥረት 

የሚደግፍ ስራ እየሰራ ይገኛል።    
እስከዛሬ በዞኑ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ሰዎች 

ምርመራ ሲደረግላቸው የነበረው በአዳማና ነቀምቴ 
የመመርመሪያ ማዕከሎች እንደነበር የጠቀሱት 
ዶክተር ጉታ፤ «ይህ ማዕከል ለአካባቢው ህብረተሰብ 
በቅርበት አገልግሎት የሚሰጥ መሆኑ  ችግርን 
የሚቀርፍ ነው» ብለዋል።   ከዚህም በተጨማሪ 
ዩኒቨርሲቲው 15 ሺ ሌትር  የንጽህና መስጫ 
ሳኒታይዘር በራሱ ላብራቶሪ በማምረት ለህብረተሰቡ 
በማከፋፈል ላይ እንዳለ ገልጸዋል።   

በተጨማሪም ግንዛቤ የመስጠት፣ የምግብና 
የቁሳቁስ ድጋፎችን የማድረግ ተግባራትን መፈጸሙን 
ተናግረዋል።    «በሽታውን መቆጣጠር  ቅድሚያ 
የሚሰጠው ጉዳይ ነው» ያሉት ዳይሬክተሩ ኮሌጁ 
በቀጣይም የጀመራቸውን ስራዎች አጠናክሮ 
እንደሚቀጥል አስገንዝበዋል።   

ዛሬ ስራ የጀመረው የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የኮቪድ 
19 ምርመራ ማዕከል ለክልሉ  11ኛው ሲሆን በሀገር 
አቀፍ ደረጃ ደግሞ 40ኛ እንደሆነ ተጠቁሟል።    

ዋለልኝ አየለ

አዲስ አበባ፡- የቀይ መስቀል ማህበር በአዲስ 
አበባ ከተማ ውስጥ ለሚገኙና በኮሮና ቫይረስ 
ወረርሽኝ ምክንያት ለችግር ለተጋለጡ 1 ሺ 500 
ወገኖች የምግብ ድጋፍ ማድረግ ጀመረ። 

በቀይ መስቀል ማህበር የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ 
ኃላፊ አቶ አበባው በቀለ በተለይም ለአዲስ ዘመን 
ጋዜጣ እንደገለጹት፤ማህበሩ ከኮካ ኮላ ኩባንያ 
ባገኘው ድጋፍ ከትናንት ጀምሮ  ወገኖች ለ45 ቀናት 
ያህል መመገብ ጀምሯል። የወረርሽኙ ሁኔታ እየታየ 
በአጋዥ አካላት ትብብር ሊቀጥል ይችላል። 

 ማህበሩ ድጋፍ ያደረገው በችግር ምክንያት 
ጎዳና ላይ ለወጡ ወገኖች መሆኑን የገለፁት ኃላፊው፤  
በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ከሥራቸው 
የተሰናበቱና የዕለት ሥራም መሥራት ያልቻሉ 
ወገኖች ጎዳና ላይ መውጣታቸውን አመልክተዋል። 
ከዚህ ቀደምም  ቢሆን ጎዳና ላይ የነበሩት ወገኖች 
የዕለት ጉርስ ማግኘት የማይችሉ ሁኔታ እንደነበር 
አስታውሰው፤  የሆቴሎች ሥራ መቀዛቀዝ ደግሞ 
ያገኙት የነበረውን  የምግብ ትርፍራፊም እንዳያገኙ  
ያደረጋቸው በመሆኑ ችግሩ መባባሱን አስረድተዋል። 

እንደ አቶ አበባው ገለጻ፤ አውቶብስ ተራ 
የጎዳና ተዳዳሪዎች የሚበዙበት ስለሆነ ምገባው 
የተጀመረው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አዲስ 
ከተማ መሰናዶ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ 
ነው። በተጨማሪም በልደታ እና በቂርቆስ ክፍለ 
ከተሞች ጎዳና ላይ የሚኖሩ ወገኖች ተለይተዋል። 
በተጨማሪም ሃሌሉያ፣ ተግባረዕድ፣ አለማያ፣ ፈለገ 
ዮርዳኖስ እና ሓየሎም የተባሉት ትምህርት ቤቶች 
በመመገቢያነት ያገለግላሉ። 

የጎዳና ተዳዳሪ ወገኖችን ለመለየት ከአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ እና 
ከአዲስ አበባ የዕድር  ምክር ቤቶች ጋር እንደተሰራ 
የገለጹት አቶ አበባው፤ የተመረጡት ክፍለ 
ከተሞች ብዙ የጎዳና ተዳዳሪ የነበረባቸው እንደሆኑ 
ተናግረዋል።  ድጋፍ የሚያደርጉ አካላት ከተገኙ 
የወረርሽኙ ሁኔታ እየታየ የምገባ ድጋፉ ሊቀጥል 
እንደሚችል አቶ አበባው ተናግረዋል። 

ማህበሩ ለ1 ሺ 500 
የጎዳና ተዳዳሪዎች 

የምግብ ድጋፍ 
ማድረግ ጀመረ

ሙሐመድ ሁሴን

አዲስ አበባ፡- የግብጽ ሚዲያዎችን አሻጥር 
የበዛበትን ሐሰተኛ ሰበካ ሊቀለብስ የሚችል 
እውነታውን  የማሳወቅ ሥራ   የኢትዮጵያ  
ሚዲያዎች ጊዜ ሳይሰጡ እግር በእግር መስራት 
እንደሚገባቸው ተገለጸ።  አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ 
ወጣቶች በተናጠል ያሳረፉት ጫና በግብጽ ላይ 
መርበትበትን አስከትሏል።   

አቶ ሁሴን አህመድ አብዱል ቃድር  የኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት ከታላቁ ሕዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ 
ጽሕፈት ቤት ጋር በመተባበር በሀያት ሪጀንሲ 
ኢንተርናሽና ሆቴል  ባዘጋጀው  ውይይት ላይ 
እንዳሉት  አረብኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያዊ ዜጎች 
በግብጽ ሚዲያዎች በአረብኛ ቋንቋ በየደቂቃው 
የሚተላለፉ የአባይን  ወንዝ የተመለከቱ ዝግጅቶች 
በሚያዳምጡበት ወቅት  በሐሰተኛ መረጃዎች 
የታጨቁ በመሆናቸው ለቁጭት መዳረጋቸውን  
ገልጸዋል።  በመሆኑም የኢትዮጵያ ሚዲያዎች 
በተጠናከረ መንገድ  እግር በእግር የማስተባበያ 
ዘገባዎች መስራት እንደሚገባቸውም በቁጭት 
ተናግረዋል። 

አቶ ሁሴን እንዳብራሩት፣ ግብጽ ከአምስት ሺህ 
በላይ በሆኑ ሚዲያዎቿ  በርካታ  ሐሰተኛና አሻጥር 
የበዛባቸው  መረጃዎች  ታሰራጫለች።  በዚህም 
በአብዛኛው የአረብ ሚዲያ ተከታታይ ማህበረሰብ 
ዘንድ የአባይ ወንዝ ባለቤት ግብጽ እንደሆነች 
ሲነገራቸው ኖሯል።  በዚህ የተነሳ ከተነገራቸው 
ውጪ  ያልተረዱና የማያውቁ የሕብረተሰብ ክፍሎች 
በርካታ ናቸው።  የኢትዮጵያ ሚዲያዎችም እነዚህን 
ዘገባዎች እየተከታተሉ በሚገባቸው ቋንቋዎች  
አጸፋዊ ምላሾች ሲሰጡ እንዳልነበረ አንስተዋል።  
በመሆኑም አሁን ላይ በግብጽ ሚዲዎች ኢትዮጵያ 
አባይን እየገደበች በመሆኑ በዚህ የተነሳ  በግብጽ 
ሕዝብ ላይ ይደርስበታል የሚሉትን  ጥፋት    ለሃያ 
አራት ሰዓት መለፈፍ ሲጀምሩ በማህበረሰቡ ዘንድ 
የግብጽ ባለቤት እና መገኛ ኢትዮጵያ ነበረች ማለት 
ነው? የሚሉ ጥርጣሬዎች በስፋት እየተፈጠሩ 
መምጣታቸውን ገልጸዋል።  በመሆኑም  የአረብ 
አገራት ማህበረሰብ  እነዚህንና ተያያዥ እውነታዎችን 
የማወቅ ጉጉቱ እየጨመረ በመሆኑ አጋጣሚውን 
ተጠቅሞ  በሰፊው ሊሰራበት እንደሚገባ ጠቁመዋል። 

ኢትዮ አረቢያ በሚሰኝ ቻናል፣ በዩቲዩብ እና 
በፌስቡክ ላይ የሕዳሴው ግድብን የተመለከቱ 
አገራዊ ጉዳዮች፣ እውነታዎች፣የኢትዮጵያ የባህል 

የግብጽን ሐሰተኛ ሰበካ ለማጋለጥ ሚዲያዎች እግር በእግር 
ሊሰሩ እንደሚገባቸው ተገለጸ

-  በአገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ወጣቶች ጫና ግብጽ መብረክረክ ታይቶባታል
እሴቶች፣የቱሪስት መዳሻዎች እና ትምህርት ነክ 
ጉዳዮችን አስመልክቶ በሰፊው በመዘገብ ለአረቡ 
አለም በማስተዋወቅና በመግለጽ የግብጽን ሴራ 
የማጋለጥ ስራዎች መሰራታቸውን  ሁሴን አህመድ 
ተናግረዋል።  

ለ18 ዓመታት ያህል በአረብኛ  ቋንቋ በማስተማር 
ላይ መሆናቸውን የገለጹት አቶ ሁሴን፣ አሁን 
በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በመሰባሰብ 
እና  ከኢትዮጵያ ሚዲያዎች  ጋር ቅንጅት በመፍጠር 
ለግብጽም ሆነ ለመላው አረብ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ  
የያዘችውን እውነታ በማሳወቅ የዜግነት ግዴታቸውን 
እየተወጡ መሆኑን አስገንዝበዋል።   

የታላቁ ሕዳሴ ግድብ  ማስተባበሪያ ብሔራዊ 
ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት የሕዝብ ግንኙነትና  
ሚዲያ ተግባቦት ዳይሬክተር አቶ ኃይሉ አብርሃም 
እንደገለጹት የሚዲያ የዲፕሎማሲ ሥራዎች 
የቀጠናው አገራትና ማህበረሰቦች በሚረዷቸው 
ቋንቋዎችና በበርካታ ሚዲያዎች ተጠናክረው 
መሰራት እንዳለባቸው ተናግረዋል።  

ዳይሬክተሩ አክለውም፣ ሚዲያዎች በአገር 
ውስጥ   የአንድነት ስሜት እና ወኔ እንዲፈጠር 
በማድረግ ለሕዳሴው ግድብ ግንባታ ወሳኝ የሆነው  
ሰፊው ማህበረሰብ እንዲነሳሳና  እንዲያዋጣ  
በማነቃነቅ እና ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጠር 
የሰሯቸው ስራዎችን  የሚያስመሰግኑ  ናቸው።   ነገር 
ግን በኢትዮጵያ ዙሪያዎች የሚገኙ አገራትና ሕዝቦች 
በሚናገሯቸውና በሚግባቡባቸው አረብኛና ስዋሕሊ 
ያሉ  ቋንቋዎች  ተጠቅሞ የኢትዮጵያን ፍትሃዊነትና 
የጋራ ተጠቃሚነት  አቋሞች እና የሌሎች አገራት 
ሕዝቦችን  ተጎጂ የሚያደርግ አካሄድ በፍጹም 
እንደማትከተልና አጥብቃም የምታወግዝ መሆኑን 
የውጪው ማህበረሰብ እውነታውን እንዲገነዘብ 
በማድረጉ በኩል ውስንነቶች መኖራቸውን  
ገልጸዋል። 

ከግብጽ ጋር የተያያዙ የዲፕሎማሲያዊ የድርድር 
ሂደቶች ግብጽ በየእለቱ በምትይዘው ያልተጨበጠ 
አቋም የተነሳ ላለፉት አመታት ፍሬ ያለው ተግባር 
አለመሰራቱን የገለጹት ዳይሬክተሩ፣ እውነታውንና 
የኢትዮጵያን የፍትሃዊነት አካሄድ የኢትዮጵያ 
ሚዲያዎች    አረብኛን በመጠቀም ለተፋሰሱ አገራት 
ብቻ ሳይሆን ለአረቡ አለም ማህበረሰብም፣ለአለምም 
በማስረዳት ከእውነትና ከፍትህ ጎን እንዲሰለፉ 
መወትወት እንደሚያስፈልግም አስረድተዋል።  

በተናጠል በግላቸው የግብጽ ሚዲያዎችን  
ቅጥፈት እየተፋለሙ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን 

በማደራጀት በሚዲያዎች በሰፊው ለመሰራት  
ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ።  አገር ወዳድ 
ኢትዮጵያዊ ወጣቶች በተናጠል ያሳረፉት ጫና 
በግብጽ ላይ በግልጽ ታይቷል።  ይሄን ግለት 
በሚዲዎች አጠናክሮ በሚሰሙት ቋንቋ መግለጽና 
የኢትዮጵያን ፍትሃዊ ተጠቃሚነትና ተደማጭነት 
ማስጠበቅ ያስፈልጋልም ነው ያሉት አቶ ኃይሉ። 

የታሪክ ምሁሩን ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል 
በበኩላቸው እንደገለጹት፤ ግብጽ የአረቡን ዓለም 
በቁጥጥሯ ስር ለማዋል እና አረቡ አለም ስለኢትዮጵያ 
የተሳሳተ አቋም እንዲኖረው የሄደችበት ርቀት 
ረጅም ነው።  ግብጽ አራት ሺህ ያክል ሚዲያዎች 
ሲኖራት ስለኢትዮጵያ ከሚያስተላልፉት መልዕክት 
ውስጥ 99 በመቶው  የተሳሳተ እና ሰዎችን 
የሚያደናግር ነው። በቅርቡ እንኳን የአረቡ ዓለም 
የሚኖረበትን የምግብ እጥረት ለማቃለል ሲባል 
አማራጭ ሁኔታዎችን ለማየት ውይይት በተደረገበት 
ወቅት ኢትዮጵያ ለአረቡ ዓለም የሚቀርበውን 
ምርት ልታስተጓጉል ነው የሚል ሀሰተኛ መረጃ 
ማስተላለፏን አስታውሰዋል። 

ኢትዮጵያ አባይን ከገደበች ምግብ ማጣታችሁ 
ነው የሚል የተሳሳተ መልዕክት ለማስተላለፍ 
እየተጠቀመችበት መሆኑን እና  በዚህ ረገድ ግን 
በኢትዮጵያ በኩል ምንም የተሰራ ነገር የለም ያሉት  
ፕሮፌሰሩ አሁን አሁን መነቃቃቶች ቢኖሩም ለአረቡ 
ዓለም ዲፕሎማሲ እና አረዳድ የሚሆን የሚዲያም 
ሆነ የውጭ ግንኙነት ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል 
እንደሚገባ አስምረውበታል። 

ፕሮፌሰር አደም ካሚል እንደገለጹትም 
መገናኛ ብዙሃኑም ይህንን በመገንዘብ ከግብጽ 
የሚላኩ የተሳሳቱ መረጃዎችን የሚያርም እና 
ሀቁን የሚያሳውቅ መልዕክት በየጊዜው በአረብኛ 
ማስተላለፍ አለባቸው። በውጭ ግንኙነት ረገድም 
እንደስከዛሬው ሁሉ ሳይሆን የአረቡን ባህል ፤ 
ቋንቋ እና አጠቃላይ ስርዓት የሚያውቁ ሰዎችን 
በአምባሳደርነት በመመደብ ጠንከር ያለ ስራ 
ማከናወን ይገባል። ይህንን ማድረግ ከተቻለ  
አረቡ አለም ሀበሽ እያለ የሚጠራውን እና 
በችግሩ ጊዜ የተቀበለውን ኢትዮጵያዊ ለመደገፍ 
ችግር አይኖርበትም። በቂ የመገናኛ ብዙሃን እና 
የዲፕሎማሲ ስራ ማከናወን ከተቻለም ሁለት 
ቢሊዮን ሙስሊሞችን ከዲፕሎማሲ አጋርነት ባለፈ 
ወደቱሪስም እና ኢንቨስትመንት አጋርነት ለመቀየር 
የሚያስችል የታሪክ እና የእምነት መሰረት አለ።
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አዲስ አበባ፡- ያለፉትን  ምርጫዎች ዛሬ ላይ መድገም   
በሰማዕታቱ  ስምና ዓላማ መቀለድ ነው ሲሉ ታጋይ 
አረጋሽ አዳነ አመለከቱ ። ሰማዕታቱ የተሰዉት  ለህዝብ 
የስልጣን ባለቤትነት ቢሆንም  የቀደሙት  ምርጫዎች  
ይህንን ማረጋገጥ የቻሉ እንዳልነበሩ አስታወቁ። 

የህወሓት ነባር ታጋይ እና አሁን ላይ የአረና ትግራይ 
ስራ አስፈጻሚ አባል ታጋይ አረጋሽ አዳነ በተለይ ከአዲስ 
ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደተናገሩት፤ 
“ህወሓት ምርጫውን አካሂዳለሁ፤ ምርጫውን 
ካላካሄድኩ የተሰዉ ወጣቶችን፤ የሰማዕታትን ቃል 
እንዳፈረስኩ ነው የሚቆጠረው”  እያለ ነው። በዚህ ሁኔታ 
ውስጥ ምርጫ አካሂዳለሁ ማለቱ ያለፉትን ምርጫዎች  
ዛሬ  ላይ  መድገም   ነው።  ይህ ደግሞ  በሰማዕታቱ ስምና 
ዓላማ ከመቀለድ ያለፈ ትርጉም አይኖረውም።   

“ህወሓት በፊትም እንደዚሁ እያደረገ ቆይቷል፤ 
አሁንም ምርጫ ካላካሄድኩ የሰማዕታትን ዓላማ መካድ 
ይሆናል፤ ማለቱ  ሰማዕታቱ በሞቱለት  እምነት መቀለድ  
ነው  ” ያሉት ታጋይ አረጋሽ፤ የሰማዕታት ቃል እና 
ሰማዕታቱ የተሰዉት ምርጫ ህዝብን ረስቶ ለራሱ ጥቅምና 
ፍላጎት ስልጣን መጨበጫ ሳይሆን ህዝብ የስልጣን 
ባለቤት የሚሆንበት ህዝባዊ መንግስት እንዲመሰረት 
መሆኑን ተናግረዋል። 

ሰማዕታት ይሄን ሲሉም ምርጫ ቴክኒካል ነገር ተደርጎ 
ይወሰዳል ለማለት ሳይሆን፤ ትክክለኛ፣ ነጻ፣ ግልጽና 
ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተካሂዶ ህዝብ የስልጣን ባለቤት 
ይሆናል፤ በወኪሎቹ በኩልም አገሪቱን ያስተዳድራል 
ከሚል ሀሳብ የመነጨ እንደነበር አስታውሰዋል። 

ተጋይ አረጋሽ እንደገለጹትም እስካሁን ትግራይ ላይ 
አምስት ምርጫዎች ተካሂደዋል፤ እነዚህ ምርጫዎች ግን 
ህገ መንግስቱ ላይ ያለውን የህዝብ የስልጣን  ባለቤትነት 
ያረጋገጡ ምርጫዎች አልነበሩም፤ ሰማዕታት የተሰዉት 
ግን ህገ መንግስቱ የሚለውን ነገር እንዲተገበር ነበር። 
ስለዚህ ህውሓቶች የሰማዕታት አደራ ሊታሰባቸው 
የሚገባው አሁን ችግር ውስጥ ሲገቡ ሳይሆን፤ ቀድሞ 
በነበሩ ምርጫዎችም ጭምር ነበር። እናም አሁን ችግር 

“ያለፉትን ምርጫዎች ዛሬ ላይ መድገም 
በሰማዕታቱ ስምና ዓላማ መቀለድ ነው”

ውስጥ ከገቡ በኋላ የሰማዕታትን ተልዕኮ እናስፈጽማለን 
ብሎ መቀለድ በሰማዕታት መቀለድ መሆኑን ነው ታጋይ 
አረጋሽ ያብራሩት። 

ታጋይ አረጋሽ እንደተናገሩት፤ ትግል የተደረገውና 
ሰማዕታቱም የተሰዉት ነጻና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ሲካሄድ  
ህዝቡ ራሱ የሚቆጣጠረው መንግስት ስለሚመረጥ ፤ 
ፍትህ፣ መልካም አስተዳደር፣ ጉቦ፣ በዘመድ መስራትና 
ሌብነትን የመሳሰሉ እኩይ ተግባራት አይኖሩም በሚል 
ነው። ምክንያቱም  የበላይ ተቆጣጣሪ ህዝቡ ሲሆን ሌቦች 
አይኖሩም፤ ጉበኞች እና ፍትህ የሚያዛቡም አይኖሩም፤ 
የሚያበላሹ ቢኖሩም ህዝቡ ስለሚቆጣጠራቸው እድሜ 
አይኖራቸውም፤ አስተዳደሩም ግልጽና ተጠያቂ ሆኖ 
በነጻነት ይሰራል፤ የሚል እምነት ስለነበራቸው ነው 
የተሰዉት ብለዋል ። 

በህዝብ መሬት ይነግዳሉ፣ መሬትም ይሸጣሉ የሚል 
እምነት የሰማዕታቱ አልነበረም። ይሄን ሁሉ የሰማዕታት 
ቃል ያላሟላ ድርጅት ደግሞ ዝም ብሎ ጊዜያዊ ምርጫ 
አካሂዳለሁ ሲል የራስን ጥቅም ለማስቀጠልና ራስን በራስ 
ለማስመረጥ የሚደረግ ሙከራ መሆኑን ለመገንዘብ 
እንደማይከብድ ጠቁመዋል ። 

ህወሓቶች አንዴ የሰማዕታትን ዓላማ መስመር 
ስተው ተሻግረው አልፈውታል። የተሳተ መስመር ደግሞ 
አጠቃላይ ሁኔታው ላይ ለውጥ በማድረግ እንጂ በዚህ 
አይነት ምርጫ አይደለም የሚካካሰውና የሚተካው 
ያሉት ታጋይ አረጋሽ  ከዚህ ባለፈም ይሄን ያህል ምርጫ 
እናካሂዳለን ሲሉ ምርጫ ብቻውን ውጤት አለመሆኑን 
መገንዘብ ያስፈልጋልም ብለዋል። ምርጫ የሚካሄደው 
ነጻ ሆኖ፣ ተወዳዳሪም ኖሮ፣ ተወዳዳሪውም እንዲሳተፍ 
ተደርጎ፤ ህዝቡም የሁሉንም ተወዳዳሪዎች ሀሳብ ሰምቶ 
እንዲወስን በማድረግ እንደሆነም አመልክተዋል ። 

ለዚህ ደግሞ በክልሉ ምቹ ሁኔታ የለም። እነሱን 
የሚመስሉና የሚደግፉ ግን ተቃዋሚ ነን የሚሉ 
ድርጅቶች እያቀፉና እያሳተፉ፤ ለየት ያለ ሀሳብ ያላቸውን 
ተፎካካሪዎች ግን መግፋት ብቻም ሳይሆን ስድብና ስም 
ማጥፋቶችን እየፈጸሙባቸው ነው። እናም በዚህ ሁኔታ 
ውስጥ ሆኖ ምርጫ አካሂዳለሁ ማለት፤ በሰማዕታቱ ስምና 
ዓላማ መቀለድ ነው ብለዋል ። 

በዚህ መልኩ ከህግም ከሰማዕታት ዓላማ አፈንግጦ 
ምርጫ ማካሄድ የሰማዕታቱን ቃል መጠበቅ ሳይሆን 
ቃላቸውን መካድ ነው። ከህግ አንጻርም ከታየ ሕግን 
የጣሰ ሲሆን፤ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምርጫ ላካሂድ ማለት 
የራስን በራስ ማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብትን 
የሚመለከትም አይደለም። ህዝቡ ልጆቹን ወደ ትግል 
ለመስዋዕትነት ሲልክ የህወሓት መሪዎች ለግል ንብረትና 
ለግል ጥቅም ይገዛሉ የሚል እምነት እንዳልነበረው 
ጠቁመዋል። 

የተሰዉ ታጋዮችም ከህዝብ ጥቅምና ፍላጎት ይልቅ 
ባለስልጣናት  የግል ጥቅምና ፍላጎታቸውን ያስቀድማሉ 
የሚል ሀሳብ አልነበራቸውም፤ ያሉት ታጋይ  አረጋሽ፣  
ህወሓቶችም አሁን ጭንቅ ውስጥ ሲገቡ ሰማዕታትን 
እንደ መከለያና መሸፈኛ አድርገው የህዝቡን ስሜት 
በመቀስቀስ፤ ህዝቡን በቁስል ነካክቶም በእነርሱ ስር 
እንዲሰለፍ ለማድረግ  እየተጠቀሙበት መሆኑን ገልጸው፣ 
የትግራይ ህዝብም እውነታውን በአግባቡ እንዲያጤነው 
ጥሪ አቅርበዋል። 

- ታጋይ አረጋሽ አዳነ

ይሁን እንጂ ህወሓት አምስት ምርጫዎችን አሸንፎ 
እያስተዳደረ ባለው የትግራይ ክልል የሰማዕታቱ እምነት 
ተረስቶ፤ ከህዝብ ይልቅ የራስ ፍላጎት አይሎ ህዝቡ 
የስልጣን ባለቤትነቱን ተነፍጎ በፍትህ እጦት፣ በተበላሸ 
የመንግስት አስተዳደር፣ በሙስናና የዘመድ አሰራር 
እየተንገላታ እንደሚገኝም አመልክተዋል ። 

የታገሉና የተሰዉ ሰማዕታትም ሆነ ልጆቹን መርቆ 
ለመስዋዕትነት የላከው የትግራይ ህዝብ ግን፣ የህወሓት 
አመራሮች ህዝብ ረስተው ቤተሰቦቻቸውንና ራሳቸውን 
ያበለጽጋሉ፤ እኛን ረስተው ንብረትና ሀብታቸውን 
እንዲሁም ልጆቻቸውንም ወደ ውጭ ልከው የተቀማጠለ 
ህይወት ይኖራሉ፤ የሚል እምነት አልነበረውም። 
ሲታገልም ይሄን አስቦ ሳይሆን ይሄን አይነት የተበላሸ 
አሰራር ይጠፋል ብሎ እንደነበር  በቁጭት  ተናግረዋል ። 

ክፍለዮሐንስ አንበርብር

አዲስ አበባ፡- የትራፊክ ፍሰትን ለማሳለጥ እና የከተማዋን ትራንስፖርት ለማዘመን በ330 
ሚሊዮን ብር አዳዲስ ትራፊክ መብራቶች እየተተከሉ መሆኑን እና  አምስት አደባባዮችን 
የማፍረስ ስራ እየተከናወነ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ የትራፊክ ማናጅመንት ኤጀንሲ 
አስታወቀ።   

የአዲስ አበባ ከተማ የትራፊክ ማናጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኢንጅነር 
ሰመረ ጅላሉ ለዝግጅት ክፍሉ እንደገለፁት፤ በርካታ አደባባዮች እየፈረሱ ሲሆን ዋነኛ 
ዓላማውም በከተማዋ ውስጥ የሚታየውን ትራፊክ መጨናነቅ ለማስወገድ ነው።   

እንደ ኢንጅነሩ ሠመረ ገለፃ፤ በአሁኑ ወቅት የትራፊክ ፍሰቱን ለማሳለጥ ሲባልም አፍሪካ 
ሕብረት አካባቢ ያለው አደባባይ ሙሉ ለሙሉ  ፈርሶ አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን አደባባዩ 
ከፈረሰ በኋላም በትራፊክ ፍሰቱ ላይ  ከፍተኛ ለውጥ ታይቷል።   አየር ጤና እና ጎሮ 
አዳባባዮች የፈረሱ ሲሆን በቀጣይ የአስፋልት ስራችን በማከናወን በአካባቢዎቹ የሚታዩትን 
የትራፊክ መጨናነቆች ለማስወገድ እንደሚቻል ጠቁመዋል።    

 የጦር ኃይሎች አደባባይ ደግሞ አፈጣጠሩም ለየት ያለ እና መሬት ውስጥ ውሃ ያለው 
በመሆኑ አስፋልቱ እየተጎዳ ነበር።   ይህም ፈርሶ በኮንክሪት የተቀየረ ሲሆን የተሻለ ለውጥ 
እንደሚኖረው አብራርተዋል።   አሁን ባለው ሁኔታም በርካታ ተሽርካሪዎችን ማስተናበር 
መቻሉን አብራርተው ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቅ የተሻለ እንደሚሆን ገልፀዋል።   በቀጣይም 
አደባባዮችን የማፍረስ ስራ በተጠና ሁኔታ እንደሚቀጥል አስረድተዋል።   

እንደ ኢንጅነሩ ገለፃ፤ በርካታ አደባባዮች የሚፈርሱ ቢሆንም ታሪካዊ አደባባዮች ግን 
ለግንባታ ሲባል እንደማይፈርሱም አረጋግጠዋል።   ይልቁንም ታሪካዊ ስያሜ ይዘው ታሪኩን 
በአግባቡ የማያንፀባርቁት ትክክለኛ ገጽታ እንዲኖራቸው እየተደረገ ነው።   ለአብነት ጦር 
ኃይሎች አዳባባይ ታሪካዊነቱን የሚያሳይ  አንድም ነገር አልነበረም።   በአሁኑ ወቅት ግን 
ከመከላከያ ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር በራሳቸው እንዲለማና ታሪካዊነቱን የሚገልፅ ሥራ 
እንዲከናወን  የማድረግ ሥራ መጀመሩን አብራርተዋል።   

የአየር ፀባይ መቀያየር፣ በመሬት ውስጥ የተቀበሩ ሌሎች መሠረተ ልማቶችን ወደ ሌላ 
ሥፍራ ማዛወር፣ የግንዛቤ እጥረትና  የመሳሰሉት ችግሮች  ለሥራው እንቅፋት መሆናቸውን 
በመጠቆም፤ ችግሮቹንም ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ 
መሆኑን  ኢንጀነር ሠመረ አብራርተዋል። 

እፀገነት አክሊሉ

አዲስ አበባ፦ በመኸር እርሻው 13 ነጥብ ስምንት ሚሊየን ሄክታር 
በማረስ 378 ሚሊየን ኩንታል ለማምረት አቅዶ እየሰራ መሆኑን   
የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። 

በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የግብርና ኤክስቴንሽን ዳይሬክተር 
ጀነራል  አቶ ገርማሜ ጋሩማ  ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደተናገሩት 
በመኸር እርሻው 13 ነጥብ ስምንት ሚሊየን ሄክታር በማረስ 378 
ሚሊየን ኩንታል ለማምረት እቅድ ተይዟል።   እቅዱም ስኬታማ 
ይሆን ዘንድ ከአሁን ጀምሮ የተጠናከረ ስራ እየተሰራ  ነው። 

እንደ ዳይሬክተር ጀነራሉ ገለጻ በአሁኑ ወቅት ከእቅዱ 11 ነጥብ  
5 ሚሊየን ሄክታር መሬት ለማረስ የተቻለ ሲሆን 3 ነጥብ  5 ሚሊየን 
ሄክታሩም በዘር ተሸፍኗል። 

ዋና የዘር ወቅት የሚባለው ሀምሌ ወር ላይ ነው ያሉት ዳይሬክተር 
ጀነራሉ አሁን የተዘራው ደጋማ በሆኑት አካባቢዎች ላይ የሚያበቅሉ 
እንደ ማሽላና በቆሎ ያሉት ናቸው ።  አብዛኞቹ ግን  በሀምሌ ወር 
የሚዘሩ መሆናቸውን ጠቁመዋል።  

ዘንድሮ የአየር ጸባዩም መልካም ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅበት 
ወቅት መሆኑና የክረምቱም አጀማመር ቀድሞ መግባቱ ፤ በሁሉም 
አካባቢዎች በመጠንም በስርጭትም መደበኛና ከመደበኛ በላይ 
መሆኑ፤  ለግብርና ስራው ምቹ ከመሆኑም በላይ አሁን ላይ አርሶ አደሩ 
ማዳበሪያ እየወሰደ ሌሎች የሚያስፈልጉ ግብዓቶችንም በማሟላት 
ለስራው ዝግጁ እየሆነ ስላለ የዘንድሮው መኸር ቅድመ ዝግጅት 
ተጠናቆ ወደስራ እየተገባ መሆኑንም አብራርተዋል። 

እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትም በአጠቃላይ በልግን ጨምሮ 
ከ17 ሚሊየን ኩንታል በላይ ማዳበሪያ ለአርሶ አደሩ በመሰራጨት 
ላይ መሆኑን የተናገሩት ዳይሬክተር ጀነራሉ በመሆኑም ምንም 
ችግር ሳይገጥም  ስራው ይሰራል ፤ ሌላው የግብርና ሜካናይዜሽንን 
በተመለከተም ምንም እንኳን  መንግስት ከቀረጥ ነጻ ማስገባትን 

የፈቀደ ቢሆንም ያ እስኪሳካ ድረስ በእጃችን ያሉት ለመጠቀም ወስነን  
ከሌሎች አመታት በተሻለ ሁኔታ እስከ አሁን  2 ሚሊዮን ሄክታር 
መሬት በትራክተር በመታረስ ላይ መሆኑን ጠቅሰዋል።   

በተለይም የስንዴ ምርት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ 
መሆኑን የተናገሩት ዳይሬክተር ጀነራሉ በመኸር እርሻው  ወደ 1 
ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር በዘር  ይሸፈናል ተብሎ ይጠበቃል፤  ከዚያ 
ባሻገርም ዝናቡ እንደወጣ በቆላማ አካባቢዎች መስኖን በመጠቀም በ 
5 መቶ ሺ ሄክታር መሬት ላይ ስንዴን ለማምረት ዝግጅት መደረጉንና 
ይህም ከውጭ የምናስገባውን ምርት ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ 
እንደሚያስችል ተናግረዋል። 

ባለፉት ሶስት ዓመታት በአፋር፤ ሶማሌ፤ በኦሮሚያና በደቡብ 
ክልሎች የሙከራ ስራ ተሰርቶ ውጤቱም ያማረ  እንደነበር ገልጸው 
ከዝናብ በተሻለ ሁኔታ  20 ሺ ኩንታል ስንዴ መገኘቱን ገልጸዋል።  
ይህንንም ሁኔታ በቀጣዩ ዓመት በአርሶና አርብቶ አደሩ እንዲሁም 
በባለሀብቱ ዘንድ ሰፋ ባለ ሁኔታ ተግባራዊ  ለማድረግ የሚያስችል 
የዝግጅት ስራ ተጠናቋል።   ይህ ከተሳካ ደግሞ በቀጣዮቹ ሶስት 
ዓመታት  ስንዴን በአገር ውስጥ አምርተን ራሳችንን እንችላለን ብለን 
ያቀድነውን እናሳካለን ብለዋል። 

ዘንድሮ ምንም ዓይነት መሬት ጾም ማደር የሌለበት በመሆኑ 
በስራው ላይ የሚሳተፉ አርሶ አደሮች   ግን እራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ  
እየጠበቁ  ሰፋፊ ደቦዎችን  በመተው በቤተሰብ ጉልበትና ማሽነሪዎች 
በመጠቀም እንዲሰሩ እንዲሁም፤ ማዳበሪያ፤ ምርጥ  ዘር፤ ጸረ ተባይ 
መድሀኒቶችንና ሌሎች  ቀድሞ በመውሰድና በመያዝ ስራቸውን 
ማከናወን እንዳለባቸው መክረዋል። 

ከዚህ ቀደም ያልታረሱ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፤ 
በባለሀብቶች፤ በመንግስት ተቋማትና በሌሎች   የተያዙና ያለሙ  
መሬቶች በሙሉ ለግብርና ስራው እንዲውሉ በጠቅላይ ሚኒስቴሩ 
በታዘዘው መሰረት ወደ ስራ  መግባታቸውን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 
ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። 

በመኸር እርሻው 13 ነጥብ ስምንት ሚሊየን 
ሄክታር በማረስ 378 ሚሊየን ኩንታል 

ለማምረት ታቅዷል

በ330 ሚሊየን ብር አዳዲስ 
የትራፊክ መብራቶች እየተተከሉ ነው

- ዳያስፖራ አዳባባይ ጨምሮ አምስት አደባባዮች ይፈርሳሉ
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ዜና

ቤት በጻፉት ደብዳቤ እንዳመለከቱት ፣አሜሪካ በህዳሴ 
ግድቡ ዙሪያ    ከአድሏዊነት    ወጥታ  በድርድሩ 
ገለልተኛ ሀገር እንዲሳተፍ ልታበረታታ ይገባል።

በአሁን ሰዓት በናይል ወንዝ የውሃ አጠቃቀምና  
በታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ  በኢትዮጵያና  
በግብጽ  መካከል ያለው አለመግባባት  እየተካረረ 
መሆኑን ያመለከቱት የቀድሞ ባለስልጣናቱ ፣ በጉዳዩ 
ዙሪያ  የተሰማቸውን  ስጋት ለማሳወቅ  ደብዳቤ  ለመጻፍ 
መገደዳቸውን አመልክተዋል ።

ኢትዮጵያ በታሪኳ ከፍተኛ  ስፍራ በሚሰጠው 
እውነተኛ የፖለቲካ    ለውጥ ውስጥ   እንደምትገኝ 
አመልክተው ፣ ለውጡ  በብዙ  ተግዳሮቶች እና 
የፖለቲካ ትኩሳቶች ውስጥ እንደሚገኝ ጠቁመዋል።

ሀገሪቱ ካላት መልካ ምድራዊ ስትራቴጂ እና  
በአፍሪካ ሁለተኛውን የህዝብ ቁጥር ከመያዟ አንጻር 
በሀገሪቱ የተጀመረውን  ለውጥ   የተሳካ እንዲሆን 

ከ1ኛው ገጽ የዞረ የአሜሪካ ድጋፍ ወሳኝ ነው ብለዋል። በዚህ ታሪካዊ 
ወቅት አሜሪካ በሀገሪቱ ላይ የምትይዘው አቋም ለረጅም 
ጊዜ የሚቆይ አሉታዊ ወይም አወንታዊ  ውጤት 
ሊያስከትል እንደሚችል አመልክተዋል ።  

በአባይ ላይ የሚደረጉ ድርድሮች በሁሉም አካላት 
በኩል የተለሳለሰ አካሄድ  የሚጠይቅ እንደሆነ ገልጸው፣ 
ለዶክተር አብይ መንግስት ሆነ ለየትኛውም የኢትዮጵያ  
መንግስት  የግድቡ ውሃ የመሙላት ጉዳይ ለጥያቄ 
የሚቀርብ ጉዳይ እንዳልሆነ አስታውቀዋል።

ይህም ሆኖ ግን የአሜሪካ መንግስት በስተትም 
ይሁን በትክክል ለግብጽ  የመወገን ሁኔታ ማሳየቷን 
አመልክተዋል። የኢትዮጵያ  ላይ የሚደረጉ ጫናዎች 
ለቻይናና ለሩሲያ መልካም አጋጣሚዎች ሊፈጥርላቸው 
እንደሚችል አሳስበዋል። 

የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ 
ኢትዮጵያ እና ግብፅን እንዲያደራድሩ በደብዳቤያቸው 
የጠየቁት የአሜሪካ የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣናት፥ 
ዩናይትድ ስቴትስ በግድቡ ላይ እየተካሄደ ካለው 

ድርድር ገለል እንድትል፣  አደራዳሪዎች በራሳቸው 
መፍትሄ እንዲፈልጉ እንድታደርግ እና ለጠቅላይ 
ሚኒስትር ሀምዶክ ድርድር ይፋዊ ድጋፏን እንድትሰጥ 
ጠይቀዋል።

ሱዳን ከኢትዮጵያ እና ከግብፅ ጋር ያላትን 
የግንኙነት ሚዛን ጠብቃ ለመሄድ በምታደርገው 
ጥረት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳለች የጠቆሙት 
ባለስልጣናቱ ፥ ሆኖም ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ 
መፍትሄ ለመፈለግ ግን የተሻለ ቦታ ላይ እንደምትገኝ 
ጠቁመዋል ።

አሜሪካ በናይል ዙሪያ የያዘቸው ገለልተኛ ያልሆነ 
አቋም በሱዳንም በጦሩ እና በሲቪል አስተዳደሩ መካከል 
ክፍተት በመፍጠር የሀገሪቱን ሽግግር በማደናቀፍ 
ሰላምን የሚያናጋ መሆኑን አስጠንቅቀዋል።

ይህን አለመግባባት ለመፍታት አሜሪካ ከአፍሪካ 
እና ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ውጪ የሆነ  ገለልተኛ 
ሀገር እንዲሳተፍ ልታበረታታ ይገባታልም ብለዋል።

የአሜሪካ ብሄራዊ ጥቅም እንዲጠበቅ፣ በአካባቢው 
ፀጥታና እና መረጋጋት እንዲሰፍን አሜሪካ በዚህ ሂደት 
ውስጥ ገለልተኛ እንድትሆን እና እውነተኛ ድርድር 
እንዲካሄድ ድጋፏን እንድትሰጥም ጥሪ አቅርበዋል።

በምዕራብ አርሲ በኩታ ገጠም 85 ሺ 
ሄክታር መሬት ላይ ዘር ተዘርቷል

አስቴር ኤልያስ

አዳባ፡- በምዕራብ አርሲ ዞን እስካሁን በኩታ 
ገጠም 85 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ዘር መዘራቱን የዞኑ 
እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ምክትል ኃላፊ አቶ አብደላ 
ኢብራሂም ገለጹ። 

አቶ አብደላ በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
ከትናት በስቲያ እንደተናገሩት፤ በምዕራብ አርሲ ዞን 
በኩታ ገጠም ለመዝራት የታቀደው 207 ሺህ ሄክታር 
መሬት ላይ ነው። ከዚህ ውስጥ እስካሁን ባለው 
ሂደት  በኩታ ገጠም 85 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ዘር 
ተዘርቷል። 

እንደዞን ኩታ ገጠሙን የአዘራር ስልትን ጨምሮ 
‹‹ጾሙን የሚያድር መሬት የለም›› በሚል መርህ 
ለመዝራት የታቀደው 349 ሺህ 948 ሄክታር መሬት 
ላይ መሆኑን የተናገሩት ኃላፊው፣ ከዚህ ውስጥ 111 
ሺህ ሄክታር መሬት እስከትናንት ድረስ መዘራቱን 
አመልክተዋል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ሙሉ ፓኬጅ 
በመጠቀም በኩታ ገጠም የተዘራው 85 ሺህ ሄክታር 
መሬት እንደሆነም አስረድተዋል።  

እንደ አቶ አብደላ ገለጻ፤ ከትናንት በስቲያም በአዳባ 
ወረዳ ወሻ ቀበሌ ላይ 63 ሄክታር መሬት ላይ ስንዴ 
ተዘርቷል። ዞኑም አስፈላጊውን ድጋፍ በማቅረብ ላይ 
ሲሆን፣ ሙያዊ እገዛም በመስጠት ላይ ይገኛል። እንደ 
ዞንም ስንዴ ብቻ 45 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ በኩታ 
ገጠም ለመዝራት ታቅዷል። በወሻ ቀበሌ ዘንድሮ በ63 
ሄክታር መሬት ላይ የተዘራው ስንዴ ሲሆን፣ ለማቀያየር 
ሲባል አምና የተዘራው ባቄላ ነው። 

‹‹እንደ ዞን አጠቃላይ ከ349 ሺህ ሄክታር መሬት 
ላይ ይገኛል ተብሎ የሚጠበቀው ምርት 13 ሚሊዮን 
500 ሺህ ኩንታል ነው። ›› ያሉት አቶ አብደላ፣ የሰብል 

አይነቶቹም ስንዴ በዋናነት ሲሆን፣ ገብስ፣ ባቄላ፣ 
ቦቆሎ፣ ጤፍና ሌሎችም መሆናቸውን ገልጸዋል። 
ህብረተሰቡ በኩታ ገጠም የመዝራቱን ጥበብ በአግባቡ 
መለማመዱንም ጠቁመው፤ በአሁኑ ሰዓት የማንንም 
ግፊት ብዙ እንደማይፈልግ ተናግረዋል። 

እርሳቸው እንዳሉት፤ የዘንድሮ የማዳበሪያና 
የምርጥ ዘር አቅርቦቱ ካላፈው ዓመት የተሻለ ነው። 
ዘንድሮ ወደ 433 ሺህ ኩንታል ለማቅረብ ታቅዶ 360 
ሺህ ኩንታ ቀርቧል። ለብዙዎችም ተሰራጭቷል። ነገር 
ግን የኬሚካል እጥረት አጋጥሟል። ይሁንና ችግሩን 
ለመፍታት ስራ እየተሰራ ይገኛል። በዘንድሮ ዓመት 
ከአንድ ሄክታር ይገኝ የነበረውን የምርት መጠን 
በሶስት ኩንታል በማሳደግ ጭማሬ እንዲኖርም እቅድ 
ተይዟል። 

የምዕራብ አርሲ ዞን፣ አዳባ ወረዳ፣ የወሻ ቀበሌ 
በኩታ ገጠም 63 ሄክታር መሬት ላይ ዘር የዘሩት አርሶ 
አደሮች ቁጥር 93 ሲሆን፣ ከእነዚህም መካከል አንዱ 
ነዋሪ አርሶ አደር ጥላሁን ዲባባ ናቸው። የኩታ ገጠሙ 
ኃላፊ ሲሆኑ፣ በቡድናቸው ውስጥ 11 ሴት አርሶ አደሮች 
እንዳሉ ተናግረዋል። 

አርሶ አደሩ እንዳሉት፤ ከዚህ በፊት የሚዘሩት 
በኩታ ገጠም ስላልሆነ በአጨዳ ወቅት ከፍተኛ የምርት 
ብክነት ይደርስባቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ የጊዜም 
ብክነት ያጋጥማቸዋል። ስለዚህም በኩታ ገጠም 
መዝራት አዋጭ ሆኖ ተገኝቷል። 

 ሌላው አርሶ አደር መገርሳ ረጋሳ በበኩላቸው 
እንደገለጹት፤ በኩታ ገጠም መዝራቱ ውጤት 
ተገኝቶበታል። ከዚህ በፊት ቢለፋም ከአንድ ሄክታር 
የሚገኘው ከ15 እስከ 20 ኩንታል ብቻ ሲሆን፣ አሁን 
ግን በሄክታር እስከ 60 ኩንታል ድረስ ማግኘት 
ይቻላል። 

በኮረና ቫይረስ ...
ከ1ኛው ገጽ የዞረ

የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ትናንት 
በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ  እንዳስታወቁት፣ 

ባለፉት 24 ሰዓታት የላቦራቶሪ ምርመራ 
ከተደረገላቸው 5 ሺ 414 ሰዎች መካከል 250 ሰዎች  
ቫይረሱ  ተገኝቶባቸዋል። ቫይረሱ የተገኘባቸው 158  
ወንድ እና  92 ሴቶች ሲሆኑ አስሩ  የውጪ ሀገር 
ዜጎች ናቸው። 8 ሰዎች ደግሞ ለህልፈተ ህይወት  
ተዳርገዋል። 

ቫይረሱ የተገኘባቸው  ሰዎች    ከ3- 90  
አመት የእድሜ  ክልል ውስጥ የሚገኙ መሆኑን 
አመልክተዋል።

ቫይረሱ ከተገኘባቸው 177 ከአዲስ አበባ  
ከተማ፣ 1 ከድሬደዋ ከተማ፣ 8  ኦሮሚያ፣ 20 
አማራ፣ 18 ከጋምቤላ፣  21 ከትግራይ፣ 4 ከሶማሊ፣ 
1 ከቤኒሻንጉል  ጉምዝ   ክልል  መሆኑንም  ጠቁመ 
ዋል።

ባለፉት  24  ሰዓት  ውስጥ 144 ሰዎች  
ከበሽታው ማገገማቸውን አስታውቀው፤ በአጠቃላይ 
በኢትዮጵያ ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1688 
መድረሱንም አመልክተዋል።

በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ 
የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 5425 መሆኑን 
ጠቁመው፤  ከእነዚህም ውስጥ 3646 ሰዎች በለይቶ 
ህክምና ላይ መሆናቸውን፤ 27 ሰዎች በጽኑ ህክምና 
ክፍል እንደሚገኝ አስታውቀዋል። እስካሁን ለ 237 
ሺ464  ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ መሰራቱንም 
ገልጸዋል። 

በቫይረሱ በአጠቃላይ 89  ሰዎች ህይወት 
ሲያልፍ፥ ሁለት የውጭ አገር ሰዎች ደግሞ ወደ 
ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጉ አይዘነጋም።

አሜሪካ በህዳሴ ...
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ማህሌት አብዱል

የ75 ዓመት ጎልማሳ ናቸው:: የተወለዱት በደቡብ 
ክልል ጉራጌ ዞን ቸሃ ወረዳ የግወግቢ በሚባል ቀበሌ ገበሬ 
ማህበር ነው:: አንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በዛው ወረዳ 
በሚገኝ የቀዳማዊ ኃይለስላሴ ትምህርት ቤት ተከታትለዋል:: 
ስምንተኛ ክፍል ከጨረሱ በኋላ ግን በአካባቢያቸው 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ባለመኖሩ ምክንያት 
ደብረብርሃን በሚገኘው ኃይለማርያም ማሞ ትምህርት 
ቤት አቅንተዋል:: የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ውጤታቸው 
ወደ ዩኒቨርስቲ የሚያስገባ ባለመሆኑ ኢትዮጵያ ሆቴል 
በተከፈተበት ዓመት በሆቴሉ በሂሳብ ሰራተኝነት ተቀጥረው 
መስራት ጀመሩ::  ሁለት አመት ካገለገሉ በኋላ የመስተንግዶ 
ኃላፊ ሆነው ተመደቡ:: ይሁንና ብዙም ሳይቆዩ  የዋቢ ሸበሌ 
ሆቴል ይከፈትና ደመወዝ ጭማሪ ተደርጎላቸው በዝውውር 
ለጥቂት ወራት ሰሩ::  

በአለቆቻቸው ጥያቄ ዳግመኛ ወደ ኢትዮጵያ ሆቴል 
ተመልሰው መስራት ቀጠሉ፤ ብዙም አልቆዩ የ1966ቱ 
የመንግስት ለውጥ መጣና የፍልውሃ ሆቴሎች ምክትል 
ሥራአስኪያጅ ሆነው ተሾሙ:: በግለሰቡ ታታሪነትና ስራ 
ወዳድነት ይደነቁ የነበሩ ኃላፊዎች ግን በሾሟቸው ቦታ 
እንዲቆዩ አላደረጓቸውም፤ ይልቁንም የዋቢ ሸበሌ ሆቴል 
በወቅቱ የነበረውን የገበያ ችግር ይፈታሉ የሚል እምነት 
ጣሉባቸውና በተመሳሳይ ደመወዝ በሕዝብ ግንኙነት 
ተመልሰው እንዲሰሩ አደረጉ:: ከአየር መንገድ ኃላፊዎች 
ጋር ቅርበት በመፍጠር በትራንዚት የኢትዮጵያን መሬት 
የሚረግጡትን መንገደኞች ሳይቀር በአውቶብስ በማስጫንና 
በማምጣት የሆቴሉ ደንበኞች እንዲበራከቱ አደረጉ፤ በዚህም 
ከፍተኛ ገቢ ማስገባት ቻሉ::

በከፍታቸውም ሆነ በዝቅታቸው «ለምን?» ብለው 
የማይጠይቁ እኚሁ ስራ ወዳድ ሰው ታዲያ በተመደቡበት 
ስፍራ ሁሉ ውጤት በማምጣት አንቱታን አገኙ::በዚህም  
የዋቢ ሸበሌ ሆቴል  ምክትል ስራ አስኪያጅ ሆነው ተሾሙ:: 
ይሁንና ወቅቱ የለውጥ ጊዜ በመሆኑ ችግሮች እዚያም 
እዚያም መታየት ጀመሩ::ከእነዚህም መካከል  በእቴጌ ጣይቱ 
ሆቴል በአንድ ግለሰብ ምክንያት የሰራተኞች አመፅ ይነሳል:: 
ቀድሞውንም በተፈጥሮ የተጣላን ማስታረቅና ማስማማት 
የሚወዱት እኝሁ የዛሬ እንግዳችን በሆቴሉ የተፈጠረውን 
ችግር ይፈቱ ዘንድ የሰራተኛ ማህበርና የውይይት ሊቀመንበር 
ሆነው ተላኩ:: እንደታሰበው ግጭቱ እንዲረግብ በማድረግ 
ሆቴሉ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ አወንታዊ ሚና እንዲጫወት 
የበኩላቸውን ጣሩ:: ተሳካላቸውም:: 

የግለሰቡን የፖለቲካ  ንቃት ያዩት የመንግስት ኃላፊዎች 
ከተቀጠሩበት ሙያ ጎን ለጎን የካቲት 12 በተባለ የፖለቲካ 
ትምህርት ቤት ገብተው እንዲሰለጥኑ አደረጉ:: ከፖለቲካ 
ትምህርት ቤቱ እንደወጡም የድርጅት  ጉዳይ ኃላፊ ሆነው 
ተሾሙና የሰራተኛና የወጣቶችን ማህበራትን በማደራጀት 
ረገድ የበኩላቸውን ሚና ተወጡ:: በዚህ ሂደትም የነበሩ 
ችግሮችን በድፍረት በመናገርና የማያምኑበትን በመቃወም 
ረገድ መታወቅ ጀመሩ:: ይህ አዝማሚያቸው  ግን የነበሩት 
ባለስልጣናት አላስደሰተም፤አንዳንዶቹም የግለሰቡ ግትር 
ባህሪ ስጋት ጫረባቸውና ከፖለቲካ ሹመታቸው ተነስተው 
ወደ ተቀጠሩበት የሆቴልና ቱሪዝም ኮሚሽን እንዲመለሱ 
አደረጉ:: 

የተመደቡበት ቦታ ግን እንደቀድሞው ስራ የሚበዛበት 
ባለመሆኑ ተሰላቹ፤ ያለስራ የመንግስትን ደመወዝ መቀበል 
አንገሸገሻቸው:: ስለሆነም እንደእሳቸው በሁኔታው የተሰላቹ 
ጥቂት ሰዎችን አሰባስበው በራሳቸው ተነሳሽነት እየተዘዋወሩ 
የሆቴሎችን ስራ መከታተል ያዙ::  ይህን ጥረታቸውን 
ያዩ የኮሚሽኑ ሥራአስኪያጅም በአዳማ ራስ ሆቴል ሥራ 
አስኪያጅ ሆነው እንዲሰሩ አደረጓቸው:: በመቀጠልም 
አስመራ በሚገኘው 11 ሆቴሎች በሚያስተዳድረው 
አምባይስራ ሆቴሎች አስተዳደር ሥራ አስኪያጅ ሆነው 
ተመደቡ:: ወቅቱ ሻቢያና ህውሃት  ከኢትዮጵያ መንግስት 
ጋር አለመግባባት ላይ በመሆናቸው ወደአስመራ ላለመሄድ 
አመንትተው ነበር:: ይሁንና ከባለቤታቸው ጋር ተማክረው  
ወደ አስመራ ለመሄድ ወሰኑ:: አስመራ እንደሄዱ ግን በነበረው 
ጦርነት ምክንያት አብዛኞቹ ሆቴሎች ገበያ ተቀዛቅዞ ስለነበር 
እንደሌሎቹ ሆቴሎች ገቢ ማስገባት ቀርቶ ለሰራተኞችም 

ከማዕከላዊ መንግስት በሚላክ ገንዘብ ነበር ደመወዝ ይከፈል 
የነበረው:: ይህንን ሁኔታ ለመቀየርም ብዙ ጥረት አደረጉ:: 
በዚህም ሆቴሎቹ ራሳቸውን እንዲችሉ ከማድረግ ያለፈ  
ስኬታማ ስራ መስራት ቻሉ:: 

ይሁንና የነበረው ጦርነት እየተባባሰ በመምጣቱ ደርግም 
በመውደቁ  ሸሽተው ሱዳን ገቡ:: ብዙም ሳይቆዩ ወደአገራቸው 
ተመለሱ:: ይሁንና የሆቴሎች ኮርፖሬሽን በመፍረሱ ሁኔታዎች 
መቀያየር ጀመሩ፤ ስልጣኑን የተረከበው ኃይል እንደተራ 
አዲስ ሰራተኛ እንዲሰሩ በማድረጉ አልዋጥ ይላቸዋል:: 
በወቅቱ ደግሞ ከ25 ዓመት በላይ ያገለገለ ጡረታ መውጣት 
ይችል ስለነበር በገዛ ፍቃዳቸው ጡረታቸውን አስከበሩ:: 
በአምስት የሆቴል ዘርፎች ከአቬየሽን ኮሌጅ ዲፕሎማቸውን 
ያገኙት እኚሁ ሰው ከመንግስት ስራ ራሳቸውን ካገለሉ በኋላ 
እጃቸውን አጣጥፈው አልተቀመጡም:: በተለያዩ የግል 
ሆቴሎች ተዘዋውረው በሥራአስኪያጅነት  አገለገሉ:: ከዚሁ 
ጎን ለጎንም የኢህአዴግን ስርዓት በመቃወም ቀስተዳመና፥ 
ቅንጅት፥ አንድነትና ሰማያዊ  ፓርቲዎች ውስጥ በመግባት 
ሲታገሉ ቆይተዋል:: በአሁኑ ወቅትም በኢዜማ ፓርቲ ውስጥ 
በአባልነት እየተሳተፉ ይገኛሉ:: ከዛሬው እንግዳችን ከአቶ 
ድንቁ ወልደማርያም ጋር በተለየዩ ወቅታዊና አገራዊ ጉዳዮች 
ዙሪያ ውይይት አድርገናል:: እንደሚከተለው ይዘን ቀርበናል::   

አዲስ ዘመን፡- አብዛኛውን የሕይወት ጊዜዎትን 
በሆቴል ሙያ ነው ያሳለፉት፤ ወደ ፖለቲካው አለም 
የገቡበት የተለየ ምክንያት ይኖርዎት ይሆን?

አቶ ድንቁ፡- እንዳልሽው አብዛኛውን ጊዜዬን 
ያሳለፍኩት በሆቴልና ቱሪዝም ሙያ ቢሆንም ጎን ለጎን 
የፖለቲካ ትምህርት በመማሬ እንዲሁም ከመሰረቱም 
ለፖለቲካ ፍላጎት የነበረኝ በመሆኑ የተለያዩ ፓርቲዎችን 
መስርቻለሁ:: ኢህአዴግንም በመቃወም ንቁ ተሳትፎ ሳደርግ 
ቆይቻለሁ:: በነገራችን ላይ ከሆቴል ስራ ከመውጣቴ በፊት 
ነው ቀስተደመና ፓርቲን ከአንዳንድ ሰዎች ጋር በመሆን  

የመሰረትነው:: ግን ለዚህች አገር አንድ ፓርቲ የትም 
የማያደርስ በመሆኑ መድብለ ፓርቲ ስርዓት መምጣት 
አለበት በሚል በሕብረት ለመስራት ያሉትን አራት ድርጅቶች 
በማሰባሰብ ቅንጅት ተፈጠረና እኔም የቅንጅት አባል ሆኜ  
በምርጫ 97 ተወዳደርኩ::  እኔን ወደ ተቃውሞው ጎራ 
ያስገባኝ የብሶት ጉዳይ ብቻ አይደለም:: በደል ቢኖርብኝም 
ብሶት ያላቸውን እየፈለኩ በብሶት መንፈስ  ፓርቲ ውስጥ 
አልገባሁም:: ይልቁኑ  የፖለቲካ አቋምና ፍላጎት ስለነበረኝ 
ነው:: ደግሞም ከፖለቲካ ህይወት ውጭ መውጣት 
የለብኝም የሚል አላማ ነበረኝ:: በተለይም በዚህች አገር 
ውስጥ ዲሞክራሲና  እኩልነት መስፈን አለበት የሚል አቋም 
ስለነበረኝም ጭምር ነው:: 

በነገራችን ላይ በምርጫ 97 ወረዳ 23 በተወዳደርኩበት 
ጊዜ በከፍተኛ ድምፅ ነው ያለፍኩት::  ይሁንና ሕወሓት  
ይህንን ሁኔታ መቀበል ባለመቻሉ ያለምንም በደል 
በምርጫው በማሸነፌ ብቻ ለእስር ዳርጎኝ ነበር:: የሚገርምሽ 
ከሌሎቹ የቅንጅት አባላት በተለየ ሲፈታኝም ሆነ ሲያስረኝ 
ይሄነው የሚለው የክስ መዝገብ አልተከፈተብኝም 
ነበር:: መጀመሪያ እንዳልወዳደር ማድረግ ይችሉ ነበር፤ 
ከተወዳደርኩና ካሸነፍኩ በኋላ ማሰር ግን ተገቢ አልነበረም:: 
ምክንያቱም ስልጣን ወይም የምክር ቤት መቀመጫ ውርስ 
አይደለምና ነው:: ከእስር ከተፈታሁ በኋላም  መሪዎቻችን 
ታስረው እኛ ዝም ብለን መቀመጥ ስላልቻልን አንድነትን 
መሰረትን:: በወቅቱ ከነበሩት ድርጅቶች መካከል የተሻለ 
ጥንካሬ የነበረው ፓርቲ አንድነት ነበር:: በዚህ ምክንያት 
ሕወሓት ኢህአዴግ አሁንም ይገዳደረኛል ብሎ ስላሰበ 
አንድነት እንዲፈርስ አደረገና ለሌላ አካል ሰጠ:: እኛም 
ወጣን::  ከዚያ በኋላ አስቀድሞም ሰማያዊ ፓርቲ የአንድነት 
አንጃ ስለነበር እነየሽዋስ አሰፋ ከስር ተፈትተው እንድንገባ 
ሲጋብዙን ምንም ሳናንገራግር ተቀላቀልናቸው:: አንድ አመት 
ያህል እያደራጀን ከቆየን በኋላ ኢዜማ ተመሰረተ ወዲያውም 
ወደ ኢዜማ ገባን::

አዲስ ዘመን፡- ወደ ኢንተርቪው ስንገባ ባለፉት 
27 ዓመታት ዜግነታችንን አጥተን ነው የኖር ነው 
የሚል ሃሳብ ሰንዝረውልኝ ነበር፤ ይህን ሲሉ ምን 
ማለትዎ ነው?

አቶ ድንቁ፡- ይህንን ያልኩሽ እንደምታስታውሽው 
ባለፉት 27 ዓመታት ብዙዎቻችን በትውልድ መንደራችን 
ስያሜ እንጂ ኢትዮጵያዊ ዜግነታችን እንድንተዋወቅ 
አልተፈቀደለንም ነበር:: ኢትዮጵያ ብለን ደፍረን እንዳንናገር 
ጫና ተደርጎብን በመኖራችን ምክንያት ብዙዎቻችን 
ዛሬም የሌላ አገር ዜጋ የሆንን ያህል ስሜት ይሰማናል:: 
በመታወቂያችን ሳይቀር የብሄር ማንነት ማንጠልጠያ 
ተሰጥቶን እንጂ በድፍረት በኢትዮጵያዊነታችን ኮርተን 
እንድኖር አልተደረግንም ነበር:: ኢትዮጵያዊነት ጨርሶ  ቦታ 
አልነበረውም :: 

አዲስ ዘመን፡-ብዙውን ጊዜ ጉራጌ ለመብቱ 
የማይታገልና የፖለቲካ ንቃተህሊና የለውም ብለው 
በድፍረት የሚናገሩ ሰዎች አሉ፤ በእርሶ አስተሰሳብ 
የጉራጌ ማህበረሰብ የፖለቲካ ንቃተ ህሊና የለውም 
ብለው ያምናሉ? ከሆነስ ለምን?  

አቶ ድንቁ፡- እርግጥ ነው አብዛኛው የጉራጌ 
ማህበረሰብ  አጠቃላይ ሁኔታው ወደ ንግድ ያመዝናል፤ ግን 
ማንም ሰው ከፖለቲካ ውጭ መሆን አይችልም:: ተወደደም 
ተጠላም ፖለቲካው በአንድም በሌላ ይነካዋል:: ፖለቲካ 
በእያንዳንዱ ሰው ልቦና ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው:: ፖለቲካ 
ማለት እኮ አስተዳደር ማለት ነው:: ጉራጌም ሆነ ሌላው ከዚህ 
አስተዳደር ማምለጥ አይችልም:: በሌላ በኩል ግን  ማንኛውም 
ሰው በህይወቱ የሚያዋጣውን ይመርጣል፤ አንዳንዶች 
ባለው ነገር ሊረኩ ይችላሉ፤ ሌሎች ደግሞ  አይበቃኝም 
ብለው የሚተጉ ሊሆኑ ይችላሉ:: ስለዚህ የትልም ጉዳይ 
ይመስለኛል::  በአጠቃላይ የፖለቲካ ባህላችን ከነበረው 
ሁኔታ አንፃር ሲታይ ሁሉም ፖለቲከኛ ሊሆን አይችልም:: 
ጉራጌን እንደማህበረሰብ ስታይው በንግድ ዘርፍ ላይ ብቻ 
እንዲያተኩር ያደረገው ምክንያት ሊኖር ይችላል:: ለምሳሌ 
የጉራጌ ህብረተሰብ የሚኖርበት አካበቢ የመሬት ጥበት አለ:: 
አርሶ ለመኖር የሚያስችል የእርሻ መሬትም የለውም:: ስለዚህ 
የሚያዋጣው ንግዱ ይመስለኛል:: ለዚህ ነው እንጂ ንግድ ብቻ 

«ሌላው ክልል ስለሆነ እኔም ክልል መሆን አለብኝ የሚለው 
አስተሳሰብ  ጠቃሚ አይደለም» 

 አቶ ድንቁ ወልደማርያም 
 የኢዜማ አባል

...መገንጠል የሚለው 
ሃሳብ በሕገመንግስቱ ውስጥ 

የሰነቀሩት በእውነት ለጠየቀው 
ሁሉ ለመስጠት ሳይሆን 

የሕዝብን ስሜት ለማማለልና 
ለመከፋፈል እንዲመቻቸው ነው
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ነው የአንተ ስራ ተብሎ የተሰጠው አይደለም:: ይሁንእንጂ 
የጉራጌ ማህበረሰብ ወደ ንግድ ማድላቱ የፖለቲካ አቋም 
የለውም ለማለት አያስደፍርም:: ወታደራዊ ሞራልና ጀብዱ 
የለውም ማለትም አይደለም:: በእርግጥ ይህ ማህበረሰብ 
ሰላማዊ ህዝብ ነው፤ ከሁሉም ጋር ተቻችሎ መኖር የሚወድ 
ነው፤ ደፍሮ ከገባበት ግን ውጤታማ ነው:: ምንአልባት 
በፖለቲካው ዘርፍ ገብቶም እንደሙያ አድርጎ አይወስደው 
እንጂ ከማንም ያላነሰ ጠንካራ ህዝብ እንደሆነ አውቃለሁ:: 

በሌላ በኩል ያነሳሽው የንቃተ ህሊና ጉዳይ ሊሰመርበት 
የሚገባ ጉዳይ ነው ባይ ነኝ:: ምክንያቱም ንቃተ ህሊናው 
የሚዳብረው ከባህሉም ጋር የሚተሳሰር ሊሆን ስለሚችል 
ነው:: ከዚህ አኳያ ወደ ሰሜን አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦች ጋር 
ማነፃፀር አይቻልም:: ምክንያቱም ገዢው መደብ ከሰሜን 
አካባቢ የመጣ እንደመሆኑ ትምህርትም የተስፋፋው ከላይ 
ወደታች በመሆኑ ወደታች ስትወርጂ ንቃተህሊናው የዳበረ 
ህዝብ ማግኘት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል:: ምክንያቱም 
ንቃተህሊና በትምህርት የሚዳብር በመሆኑ ነው:: ይህም 
ቢሆን ግን የንቃተ ህሊና ችግር ስላለ ነው  ብዙውን ጊዜ  ጉራጌ 
ፖለቲካ ውስጥ የማይገባው ብሎ መደምደም አይቻልም::  

አዲስ ዘመን፡- አንዳንድ ሰዎች የጉራጌ ማህበረሰብ 
ብሔርተኝነት የሚያቀነቅን ፓርቲ በስሙ የሌለ መሆኑ 
እንደሌላው ብሔረሰብ ተጠቃሚ አልሆነም ብለው 
ያምናሉ፤ እርሶ በዚህ ሀሳብ ይስማማሉ?

አቶ ድንቁ፡- እኔ እንደማምንበት ተቆርቋሪነት የማጣት 
ችግር ብቻ አይመስለኝም:: ምክንያቱም ጉራጌ በታሪኩ 
እስካሁንም ከህዝብ ጋር አብሮ የሚኖር፤ የትም ቦታ ሄዶ 
የሚሰራ፤ ራሱን በአንድ ቦታ አጥሮ የማያስቀምጥ ህብረተሰብ 
ነው:: ሁሉም ጋር በጉልበቱ፤ በእውቀቱና በችሎታው ሰርቶ 
መኖር የሚችል ህዝብ ነው:: ስለዚህ ያ የሰራበት ቦታ ሁሉ 
የእኔ ነው ብሎ ስለሚያምን ከማንም በላይ ኢትዮጵያዊ 

መሆንን ምርጫው ያደረገ ማህበረሰብ ነው:: አስቀድሜ 
እንደነገርኩሽ የመሬት ጥበት መኖሩ፥ አካባቢው የሚያፈራው 
ሃብት ውስን በመሆኑ ወደተለየዩ አካባቢዎች በመሄድ 
በታታሪነትና ስራ ሳይንቅ ይሰራል:: ስለዚህ ጉራጌ በሰራበት 
ቦታ ሁሉ አገሬ ብሎ የሚኖር ሕዝብ ነው:: እኔ አጠንክሬ 
መናገር የምፈልገው ነገር ጉራጌ እኔ ብቻ ነኝ ባይ አለመሆኑንና 
ሁሉም የእኔ፤ እኔም የሁሉም ነኝ ባይ መሆኑን ነው:: በስሙ 
የተመሰረተ ፓርቲ ባለመኖሩ ከሌላው ህዝብ በተለየ በደል 
ደርሶበታል ብዬ አላምንም::  በነገራችን ላይ በርካታ ፓርቲ 
ያላቸው ብሔረሰቦችም የተለየ ተጠቃሚ ሆነዋል ብዬ 
አላምንም::

አዲስ ዘመን፡-እንደሚያውቁት ከለውጡ በኋላ 
ደቡብ ክልል ስር ያሉ የተለያዩ ዞኖች የክልል ጥያቄ 
አቅርበው ሲዳማ ፍቃድ ሲያገኝ ሌሎቹ ደግሞ 
አለመፈቀዱ ቅሬታ መፍጠሩ ይሰማል፤ እርስዎ ይህንን 
ጉዳይ እንዴት ያዩታል?

አቶ ድንቁ፡- እኔ ሌላው ክልል ስለሆነ እኔም ክልል 
መሆን አለብኝ የሚለው አስተሳሰብ ጠቃሚ አይደለም ብዬ 
ነው የማስበው:: ከማንአንሼ የሚባለው አስተሳሰብ ጥሩ 
ውጤት ያመጣል ብዬ አላምንም:: ላለፉት 27 ዓመታት 
በብሔር ተለያይተን መኖራችን በራሱ በአገር ደረጃ 
መከፋፈል እንዳመጣብን እሙን ነው::  በነገራችን ላይ 
ብሔርተኛ የሚለው ቃል በራሱ ትክክለኛ ትርጓሜ አለው 
ብዬ አላምንም:: ከዛ ይልቅ ጎሰኝነት ብለው እመርጣለሁ:: 
ብሔርተኝነት የሚለው አስተሳሰብ ለስልጣን እንዲያመችና 
ይህች አገር እንደአገር ቀጥላ እንዳትሄድ በዘውጌ ወይም 
በጎሰኝነት ለመለያየት የተሸረበ ሴራ ነው:: ከልለው የተለያየ 
አገር ፈጠሩብን:: ይህ አስተሳሰብ አገር የማሳጣት ዓላማ 
ያዘለ ነው::  ከ 27 ዓመታት በላይ የዘሩትና ስር የሰደደ አጥፊ 
አስተሳሰብ በመሆኑ ነው አገሪቱ በሚገባት ልክ ልታድግ 

ያልቻለችው:: በእርግጥ እንዲያድጉ የተፈለጉ አካበቢዎች 
አድገዋል፤ ዘረፋም ተፈፅሟል:: አንድ ወገን ተጠቃሚ ሌላው 
ተበዳይ ሆኖ ቆይቷል:: 

በመሆኑም ይህ የፌደራሊዝም ስርዓት ውጥንቅጣችንን 
አውጥቶን ኢትዮጵያዊ ማንነታችን አሳጥቶን ሳለ 
እንደጥንታችን ወደአንድነታችን ተመልሰን ማምጣት አለብን 
ማለት ሲገባን  ዛሬ ላይም እነሱ በቀደዱልን ቦይ መፍሰስ 
አለብን ብዬ አላምንም:: እኔ እንዳውም ክልል የሚለው 
አስተሳሰብ ራሱ መቅረት አለበት ባይ ነኝ:: ወደትናንትናው 
ስርዓት መመለስ ካልሆነብን ክልል የሚለውን ቃል ራሱ 
በሌላ ስያሜ ብንቀይረው ደስ ይለኛል:: በእኔ እምነት 
ክልል ሰጪም ሆነ ነሺ የሚሆን አካል ሊኖር አይገባም:: እኔ 
በኢትዮጵያዊነቴ ነው የማምነው፤ ጉራጌ ክልል ይሁን ካልኩ 
ተበትኖ ያለው የጉራጌ ተወላጅ ምን ሊሆን ይችላል? ሁሉም 
ህዝብ የየራሱ ዋሻ ውስጥ ሲገባ መሬቱ ምን ሊሆን ይችላል?:: 
ሀገራችንን ባለችበት ሁኔታ የክልል እንሁን ጥያቄ መነሳት 
አልነበረበትም ባይ ነኝ:: እንደእኔ እምነት ደቡብ ክልል 
ባለበት ቆይቶ ህዝብ የሚሻለውን እንዲመርጥና ወደ አንዲት 
ኢትዮጵያ ለመምጣት ወቅቱን መጠበቅ ነበረብን:: 

አዲስ ዘመን፡- ይህን ሲሉ በዚህ ወቅት ለሲዳማም 
ቢሆን የክልልነት መብት መሰጠት አልነበረበትም 
ለማለት ፈልገው ነው?  

አቶ ድንቁ፡- አዎ፤ እሱ አንድ ነገር ነው፤ ደቡብ በጠቅላላ 
አራትና አምስት ድሪቶ ማልበስ አያስፈልግም::እያወራን 
ያለነው ስለኢትዮጵያዊነትና ስለአንድነት ነው:: ምርጫ 
ከተካሄደ በኋላ ዋናው ችግራችንን የሆነውን ሕገመንግስት 
ማሻሻል ሊቀድም ይገባ ነበር:: በሕገመንግስቱ ውስጥ 
የተሸነቀሩ ነገሮች ናቸው ችግር የፈጠሩብን:: እንደአገር 
ሁሉም በየራሱ በደል ደርሶበታል:: ስለዚህ ዲሞክራሲን 
የምናመጣው በተናጠል አይደለም:: ከዚያ ለመላቀቅ 
ተብሎ ክልል እንሁን ካልን ከአንድ አገር ወደ ብዙ አገሮች  
እንሸጋገራለን ማለት ነው:: በመሆኑም አገር እንዳለ ሆኖ 
ለአስተዳደር እንዲመች አድርጎ መቅረፅ ይቻላል፤ በዚህ 
መልኩ መከፋፈሉ ከቀጠለ ኢትዮጵያ የምትባለውም አገር 
ላትኖር ትችላለች:: በእርግጥ አሁን ባለው ሕገመንግስት 
መሰረት ለሲዳማ መሰጠቱ ልንቀበለው እንችል ይሆናል፤ ግን 
በዚህ ሁኔታ መቀጠል የለበትም:: አስቀድመን ህገመንግስቱን 

ማሻሻል አለብን፤ ለዚህ ደግሞ በህዝብ የተመረጠ የህዝብ 
ተወካይ ሊኖረን ይገባል:: አሁን ባለው ሁኔታ ሕገመንግስቱ 
ቀድሞውንም የተቀረፀው አገር ለማፍረስ ስለሆነ ይህን 
አፍራሽ ሕገመንግስት ማሻሻል ይገባናል:: 

አዲስ ዘመን፡- እርሶ ይህንን ቢሉም እንደደቡብ 
በአንድ መጨፍለቅ የሌላውን ያህል ተጠቃሚ 
አልሆንኩም፤ ተበድያለሁ የሚል ማህበረሰብ 
አለ፤ በሌላ በኩል እርሶ የሚሉትን መዋቅር እውን 
ማድረግ ማለት አሀዳዊ ስርዓትን መመለስ ነው ብለው 
የሚከራከሩ አሉ፤ እነዚህን ጥያቄዎች በምን መልኩ 
ነው ማስተናገድ የሚቻለው ይላሉ?

አቶ ድንቁ፡- እውነት ነው፤ ይሄ ግን በአባባል ደረጃ 
ነው:: ግን ደግሞ የነበረው ስርዓት እኮ እንድንከፋፋል ያደረገ 
ነው፤ ለተመረጡ ብሄረሰቦች ክልል የመሰጠቱ ጉዳይ አንዱን 
ወዳጅ ሌላውን ጠላት ከማድረግም የመነጨ ነው:: በነገራችን 
ላይ አሀዳዊነት ቢኖርም ችግር አልነበረውም፤ ልክ እንደ 
ትልቅ ኃጥያት ልንቆጥረው አይገባም::ምክንያቱም አሀዳዊ 
ሆነው የበለፀጉ ብዙ አገሮች በአለም ላይ በመኖራቸው 
ነው:: በመሆኑም ዲሞክራሲውን ማስፋት ነው እንጂ 
በድፍኑ አያስፈልግም ማለት ውሃ አያነሳም::  ይሁንና እኛ 
አገር ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር የፌደራል ስርዓቱ እንዳለ 
ሆኖ ለአስተዳደር በሚመች ሁኔታ መቅረፅ ያስፈልጋል 
ባይነኝ::  ትናንት የነበረው ስርዓት አድሎ ስላለበት እኮ ነው 
ወደአንድነታችን እንመለስ የምንለው:: የተጠቀሙ እንዳሉ 
ሆነው ትናንትም ዛሬም እየተበደሉ ያሉ ህዝቦች አሉ:: 

ስለዚህ በደሉን ሊያስቀረው የሚችለው ፍትሃዊ ምርጫ 
ተካሂዶ ህዝባዊ መንግስት ሲኖር ነው:: ዲሞክራሲ ይኑር 
ነው እየተባለ ያለው እንጂ ትናንት ተበድያለሁ፤ ዛሬም ራሴን 
ችዬ ልውጣ ማለት አይቻልም:: አስተዳደሩ እኩልና ፍትሐዊ 
ክፍፍል ኖሮ በህግና በደንብ የተጠበቀች አገር እንድትኖረን 
ማድረግ እንችላለን:: እንዳውም መገንጠል የሚለው ሃሳብ 
በሕገመንግስቱ ውስጥ የሰነቀሩት በእውነት ለጠየቀው ሁሉ 
ለመስጠት ሳይሆን የሕዝብን ስሜት ለማማለልና ለመከፋፈል 
እንዲመቻቸው ነው:: በዚህ አገር ያለው ሃብት የሁሉም ነው 
ሊሆን  የሚገባው:: ደግሞም እኔ የጉራጌ ተወላጅ በመሆኔ 
ብቻ ሕዝቡን ወክዬ ክልል እንሁን ማለት አልችልም:: 
የህዝቡን ፍላጎት ገና አልተረዳሁትም፤ እኔ የምነግርሽ የራሴን 
ስሜት ብቻ ነው:: እንደምታውቂው ደግሞ  ባለፉት ዓመታት 
በሕዝብ ስም ሲነገድ ነው የተኖረው:: 

አዲስ ዘመን፡- ሰሞኑን በህወሓትና በብልፅግና 
መካከል ያለውን አለመግባባት ለመፍታት የአገር 
ሽማግሌዎች የጀመሩት ጥረት እንዴት ያዩታል?

አቶ ድንቁ፡- እርቅ  የሚመጣው  ከሁለቱም ወገን 
ፍላጎት ሲኖር ነው::  ግን አንዱ እሺ አይልም ተብሎ 
መተውም አለበት ብዬም አላምንም:: ለምሳሌ እኔ ካሉኝ 
ልጆች መካከል አንዱ በእኔም ሆነ እርሱ ጥፋት ከቤት 
ቢወጣና ጎዳና ተዳዳሪ ቢሆን እመክራለሁ፤ አስመክራለሁ 
እንጂ ይህን በማድረጉ ልጅነቱን ልነፍገው አልችልም:: 
ምክንያቱም እውነታው እሱ በመሆኑ ነው:: ብሔራዊ እርቅ 
ማለት የግለሰቦች ጉዳይ ሳይሆን  የአገር ጉዳይ ነው:: በዚህች 
አገር ላይ በእኩልነት፥ በዲሞክራሲና በሰላም ለመኖር አገሪቱ 
የሁላችንም እንድትሆን መግባባት መቻል አለብን:: ከተግባቡ 
በኋላ ነው እርቅ የሚመጣው:: ዛሬ ላይ አንደኛው ወገን እሺ 
ባይልም ሁኔታው ሲገባውና ሲረዳ ወይም አቅም ሲያንሰው 
ሊመጣ ይችላል:: በብዙ ምክንያት ከትናንት ዛሬ ይሻላል:: 
አሁን ስለወያኔ ስናስብ የዚህ አገር ምስቅልቅል የመጣው 
እሱ አገሪቱን ተረክቦ ማስተዳደር ከጀመረ ወዲህ እንደሆነ 
ይታወቃል:: ይህን ሁሉ አድርጎ ግን  የበደለው ሁሉ ይቅር 
ተብሎ ወደ ሰላም ለመምጣት ፍላጎት ላይኖረው ይችላል:: 
ይሁንና አሁን አሁን ከራሱ የወጡ ሰዎች ፈንቅለው ሊጥሉ 
ጊዜያቸው ደርሷል:: ይህ ሁኔታ ሲያይል በሰላም ለመኖር 
አቅሙ ሲከዳው፤ እንደትናንት መኖር ሳይችል ሲቀር 
መለወጡ አይቀርም:: 

ስለዚህ ይህች አገር እንድትቀጥል ከተፈለገ በቀልና 
ቂማችንን እርግፍ አድርገን መተው አለብን:: በመንፈሳዊውም 
አለም ሆነ በሳይንሱ ረገድ ትናንት ላይመለስ ሄዷልና ዛሬን  
በዛሬ መነፅር ቃኝተን ለነገ ጥሩ ነገር ለማምጣት መትጋት 
ነው ያለብን:: በነገራችን ላይ በሰላም አብሮ መኖር እሴታችን 
የኖርንበት እንጂ አዲስ ነገር አይደለም:: ቂምና በቀል መቆም 
አለበት ማለት ስንጀምር ውስጣችን ንፁህ መሆን አለበት:: 
ጠላት የሚለው አስተሳሰብ መጥፋት ይገባል:: ወያኔ 
ጠላታችን አይደለም፤ ወንድማችን እንጂ!:: እንደአገር ዜጋ 
ነው:: ሊያጭበረብረን ይችላል እንጂ ልንክደው አንችልም:: 
ይህም ሲባል እኛም በደል የለም ማለት አይደለም:: ሁላችንም 
ጋር ያለው በጠረጴዛ ዙሪያ መፈተሽና መዳኘት አለበት:: 
ሁልጊዜ በጠላትነት ተፈራርጀን እንኪያሰላምታችንን 
የምንቀጥል ከሆነ ለዚህች አገር ጥሩ ነገር ልናመጣ አንችልም::

በእርግጥ ግፍ ከተሰራ ቁጭትና ሃዘኑ እንዲሁ ይጠፋል 
ማለት አይደለም:: በህግ መጠየቅ የሚገባው ጉዳይ ለህግ 

ይህች አገር እንድትቀጥል 
ከተፈለገ በቀልና ቂማችንን 

እርግፍ አድርገን መተው 
አለብን:: በመንፈሳዊውም 
አለም ሆነ በሳይንሱ ረገድ 
ትናንት ላይመለስ ሄዷልና 

ዛሬን  በዛሬ መነፅር ቃኝተን 
ለነገ ጥሩ ነገር ለማምጣት 

መትጋት ነው ያለብን
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ሰኔ ፳/፳፻፲፪

ማቅረብ ይገባል:: የእኛ ዋነኛ ችግር ገንዘብ አይደለም:: እነሱ 
የዘረፉት አምጡ ብንላቸው አሁን ላይ ከየትም ሊያመጡት 
አይችሉም፤ አሽሽተውታል:: ስለዚህ ሆደ ሰፊ ሆነን ነገሮችን  
ማየት ይገባናል:: የባይተዋርነት ጥያቄ ሊነሳም አይገባም:: በዚህ 
ረገድ በመንግስት በኩል የተያዘው ነገር ጥሩ ይመስለኛል:: 
እለት በእለት የሚደረጉትን ነገሮች ፈልገን አይደለም 
የምንደግፈው:: የእኛ አላማነው ብለን የተነሳንበትን ጉዳይ 
በመንግስት ሲተገበር በማየታችን ነው:: በምንስማማበት 
ጉዳይ ላይ ተቃዋሚ ስለሆንን ብቻ መቃወም አይገባንም:: 
ሲጣመም ማቅናትም ይገባናል:: ልዩነቶቻችንን እያጎሉ 
እለት በእለት የሚያጋጩን ሰዎች ወንበር ናፋቂዎች እንጂ 
የእኛ ተቆርቋሪዎች አለመሆናቸውን ጠንቅቀን እናውቃለን:: 
በህዝብ ስም እየነገዱ ነው:: ለዚህች አገር የፈሰሰ ውሃ ያላቀኑ 
ፖለቲከኞች ከውጭ በሚያገኙት ድጎማ ህዝብ እያጋጩ 
ለህዝብ ቆሜያለሁ ሊሉን አይችሉም:: እርቅ የሚመጣው 
በመቻቸል በመተሳሰብ ቁጭ ብሎ በመወያየት ብቻ ነው:: 
የተበላሸውን ግንኙነት ማደስ ይገባናል::   ቀና ነገር በመነጋገር 
ቁጭ ብሎ በመወያየት ሊፈታ ይችላል:: ምክንያቱም ችግሩ 
ያለው ግንኙነታችን በመበላሸቱ ነው:: የሚያገናኘን ድልድይ 
ተሰብሯል፤ እንጠግነው:: ወይም እንቀይረው:: 

አዲስ ዘመን፡- ስለዚህ ሽምግልናው ተስፋ 
ይኖረዋል የሚል አቋም ነው ያለዎት? 

አቶ ድንቁ፡- እንዳልሽው እኔ  የተወሰነ ጥርጣሬው 
አለኝ:: ነገር ግን ተስፋ ይኖራል ብዬ አምናለሁ:: እዛ አካባቢ 
ያለው ህብረተሰብ የመብት ተቆርቋሪ ሲሆን፤ ነፃነቱን 
ሲፈልግ ሕወሓትን  ዳር አውጥቶ ያቆማዋል የሚል እምነት 
አለኝ:: ሕወሓትም አቅም ሲያንሰውና ከሕዝብ ሲነጠል የግድ 
መታረቁ አይቀርም:: ሕወሓት ሕገመንግስቱን የቀረፀው፥ 
በመንግስት የአስተዳደር ስልጣን ላይ የበላይነቱን ይዞ 
የቆየ በመሆኑ ዛሬ ፈልጎ እኮ አይደለም እዛ የተወሸቀው:: 
ይታረቃሉ፤ አይታረቁም የሚለውን ነገር ምንአልባት በሂደት 
የምናየው ነገር ቢሆንም አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ግን 
ሕወሓትን እንደነበረው ሊያቆየው የሚችለው አይደለም:: 
ለምሳሌ መዋቅሩን ብንመለከት ቅድመ ኢህአዴግና ድህረ 
ኢህአዴግ ሁለቱም አንድ ናቸው፤ የስም ቅያሬ ነው 
የተደረገው:: ብልፅግና ኢህአዴግ ላይ የተመሰረተ ፓርቲ 
ነው:: መዋቅሩ ገና አልተነካም፤ ስለዚህ እንደብልፅግና 
ካድሬዎቹን መለወጥና መታረቅ አለባቸው:: ጥንካሬው 
እያየለ ሲመጣ፤ የቀድሞው መዋቅር እየከሰመ ሲሄድ እዛ 
ያለው ኃይል መዳከሙ አይቀርም:: መንግስት ምንአልባት 
ይህንን ስራ በውስጥ እየሰራ ሊሆን ይችላል:: እሱን ሆኜ 
መናገር አልችልም:: 

በሌላ በኩል ግን ሕወሓቶች ዛሬም በመንግስት መዋቅር  
ውስጥ ብዙ ሰዎች እንዳሏቸው ይታወቃል:: እነዚህ ሰዎች 
ዋና አላማቸው መቀሌ ያለውን ተቃዋሚ ኃይል  እዚህ ሆኖ 
መደገፍ ነው:: ስለሆነም እነሱን እየደጎምን  ለሆቴል መክፈያ 
መቀሌ መላክ የለብንም ባይ ነኝ:: ወደእዛ የሚላከው  ሃብት 
መታየት መፈተሽ አለበት:: ለዚህ ደግሞ ምሰሶውን ማፍረስ 
ያስፈልጋል:: ግን ይህ ሲሆን በጥላቻ ላይ ተመስርተን 
መሆን አይገባም::  እነሱን ለምን ይህን ያህል እሹሩሩ 
ማለት ያስፈልጋል የሚል ነገር ከብዙዎች አንደበት ሲነገር 
እሰማለሁ::  በእኔ እምነት ግን  የለውጡ ኃይል በመጀመሪያ 
አቅም  አልነበረውም:: ደግሞም የወጣው ከኢህአዴግ ውስጥ  
ስለነበርም  ውስጣዊ  ትግል ነበረበት የሚል እምነት አለኝ:: 
እንዲያውም መፈንቅለ መንግስትም ለማካሄድም ተሞክሮ 
እንደነበር እናውቃለን:: ይህ ሁሉ ችግር ባለበት ቶሎ እርምጃ 
መወሰድ አለበት ብዬ አላምንም:: ይልቁንም ሁሉም ወደ 
ልቦናው መመለሱ ስለማይቀር ወደሰላም የሚመጣበትን 
መንገድ ማፋጠን አስፈላጊ እንደሆነ ነው የማምነው:: 

አዲስ ዘመን፡- በሌላ በኩል ከፍተኛ ወንጀል የሰሩ 
ሰዎችንም ይቅርታ ማድረግ የህግ የበላይነት ጉዳይ 
ጥያቄ ውስጥ ያስገባል ሲሉ የሚከራከሩ አሉ፤ በዚህ 
ረገድ የእርሶ ምላሽ ምንድን ነው?

አቶ ድንቁ፡-  እውነት ነው፤ አሁን ባለው ሁኔታ 
ሕገመንግስቱና የወጡት አዋጆች የማስፈፀም ጉዳይ መኖር 
አለበት:: ነገር ግን የህግ የበላይነት የሚመጣው በአዲስ 
መልክ  ከምንቀርፅበት ህገመንግስት ነው ባይ ነኝ:: ወደዚያ 
ለመሸጋገር አሁን ያሉትን ደንቦችና አዋጆችን የማስከበር 
ጉዳይ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል:: ማስከበር ማለት ደግሞ 
ማሰር ብቻ ማለት አይደለም:: መግደል ማለትም አይደለም:: 
እሱማ ትናንት ወያኔን ስንረግም የነበረበት ጉዳይ ነው፤ ዛሬ 
ደግሞ እኛም ወደእዛ እንመለስ እያልን እንዳይሆን ስጋት 
አለኝ:: አስቀድሜ ሆደ ሰፊ እንሁን ያልኩት ይህንንም ጭምር 
ታሳቢ በማድረግ ነው:: ለእነዚህ ወገኖችም የይቅርባይነት 
መንገድ ማሳየት ነው:: ለምሳሌ እኔ አሁን ያለው መንግስት 
በተለይም ዶክተር አብይ የሚከተሉት የይቅር ባይነት 
መንገድ አደንቃለሁ:: እኔ የእሳቸው ተከታይ አይደለሁም፤ 
የራሴ አቋም ያለኝ ሰው ነኝ:: ዶክተር አብይን የማደንቅበት፤ 
የምከተልበትና የማመሰግንበት ምክንያት ከዚያ አገር 

ግንጠላ፤ ከዚያ ከመበታተን አዳኑን ከምንላቸው ሰዎች 
ዋነኛው በመሆናቸውና ነው:: በተግባርም እያሳዩን በመሆኑ 
በንግግራቸውም እየገለፁልን በመሆኑ ነው:: ለምሳሌ 
ልጥቀስልሽ፤ ምክር ቤት  ቃለመሓላ በፈፀሙበት ጊዜ ባደረጉት 
ንግግር 38 ጊዜ ኢትዮጵያዊነትን ያነሱ የመጀመሪያው 
መሪ ናቸው:: እኛ ከዚህ ወዲያ ምን እንፈልጋለን!?:: 
እንደአንድ አገር፤ እንደአንድ ህዝብ የምንኖርበትን መንገድ 
የሚያመቻችልን ከሆነ ምን ያስፈልገናል?:: 

አንድ ህዝብ ሲባል ግን የሁሉንም ማንነት ለመጨፍለቅና 
በአንድ ቋት ውስጥ ይገባል ማለት እንዳልሆነ ልብ እንዲባል 
እፈልጋለሁ:: ዛሬ እዚህ ሜዳ ላይ ቁጭ ብለን በነፃነት 
የምንናገርበትን ሁኔታ መፍጠሩ በራሱ ትልቅ ነገር ነው:: 
ግን ስላልገደለ፥ ስላላሰረ፥  ህግ ማስከበር አቅቶታል ሊባል 
አይቻልም:: ይህቺ የፖለቲካ ሽወዳ ነች:: ደግሞም ስም 
ማጥፋት ነው:: ይህንን የሚሉ ሰዎች ሞክረው አማካሪ ልሆን 
ብለው  ያልተሳካላቸው ሰዎች ናቸው:: ከእኔ ወዲያ ሌላ ሰው 
የለም ባዮች ናቸው:: ውጭ አገር ተቀምጠው ገንዘብ ብቻ 
በመስጠት የሌላውን ወገን የሚያስገድሉ፤ ፅንፈኞች ናቸው:: 
ሰዎችን እየማገዱ እነሱ በተመቻቸ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች 
የሚያደርጉት ሴራ ነው:: ግን ከእሱ ጋር ቆመው ዋጋ ሲከፍሉ 
አንድም ቀን አላየናቸውም፤ ይልቁኑ ያሳደጉትንና በፈለጉበት 

ጊዜ ሁሉ ጃስ የሚሉት ውሻ ሲለቁ ነው የሚታዩት:: ይህ ግን 
አያዋጣም:: ውሻ መብላት ያለበት ሊሰርቅ የመጣውን ብቻ 
ነው:: ጤናማውን ሰው ከበላና መንደርተኛው በገዛ ሰፈሩ 
መኖር የማይችል  ከሆነ ግን ሊገደል ወይም ሊወገድ ነው 
የሚገባው:: ስለዚህ ለዚህች አገር በባይተዋርነት የምናየው 
ህዝብ አይኑር:: በጥላቻ የምናየው ወገን ሊኖረን አይገባም:: 
በመጀመሪያ እያንዳንዳችን ከራሳችን መግባባት ስንችል ነው 
ሌላውን ማግባባት የምንችለው:: 

አዲስ ዘመን፡- በአጠቃላይ በአገሪቱ ላይ ያሉ 
የፖለቲካ ችግሮች በምን መልኩ መፈታት አለበት 
ይላሉ? 

አቶ ድንቁ፡- ዶክተር አብይ ያለበት ችግር «ላም 
እሳት ወለደች እንዳትልሰው ፈጃት እንዳትተወው ልጅ 
ሆነባት» እንደሚባለው አይነት ነው:: በተለይም በምዕራብ 
ኦሮሚያ ያለው የጸጥታ ሁኔታ አሳሳቢ ነው::አብይ የመጣው 
ከኦሮሚያ ክልል መሆኑ ሰላም የማስከበር ስራ በሚሰራበት 
ጊዜ «ወንድሞችን እያስጨረሰነው» የሚባል ሃሜት አለበት:: 
በእኔ እምነት ግን እስከዛሬ ድረስ ሽማግሌ ተልኳል:: ትግዕስት 
ተደርጓል ባይ ነኝ::  ባይሳካለትም በእርቅ ለመፍታት  
ያደረገው ጥረት የሚናቅ አይደለም:: እነዚህ ሰዎች አሁን 
የገዛ ወገናቸውን  በሽፍትነት እየገደሉ ነው፤ ሽፍትነት ደግሞ 

በሽምግልና ይፈታል ተብሎ የሚታሰብ ጉዳይ አይደለም:: 
ምንም እንኳን መግደል ከአንድ መንግስት የሚጠበቅ 
የመጀመሪያው ተግባር ባይሆንም ህዝብን ወደማጣት 
ሲመጣ ግን  ጸጥታን ማስከበር ይገባል:: ከዚህ አኳያ እነ 
ዶክተር አብይ ይህንን ጉዳይ በጥንቃቄ  የያዙት ይመስለኛል:: 
በዘላቂነት ግን ይህ ሃይል ትንኮሳውን የሚያቆምበትን መንገድ 
መቀየስና ማዳከም ያስፈልጋል:: የዚህን ኃይል ደጋፊ ኃይሎች 
ከፖለቲካው ማራቅም ይገባል:: የሚገርመው አስቀድሜ 
እንዳልኩሽ  በአንድ በኩል እርምጃ ሲወስድ ነፍጠኛ 
ይሉታል፤ እርምጃ ሳይወስድ ሲቀር ህግ ማስከበር አቅቶታል 
የሚል ስሞታ ያሰማሉ:: እሱ የፈላ ውሃ ውስጥ እንዳለ 
መረዳት ይገባናል፤ ማገዝ ይገባናል:: አሁን ያገኘነውን ሁኔታ 
ማጣት የለብንም፤ አንዴ ካጣነው መቼም ይህች አገር አገር 
አትሆንም:: እስኪ ይታይሽ በአደባባይ በሚዲያ የሚሰደብ 
መንግስት የት ነበር? ይህ ሁኔታ ፍራቻ አይደለም ሰብዓዊነት 
ነው፤ ዲሞክራሲም ነው:: እኛ ወደዚያ ጎዳና ይወስደናል 
ብለን ስለምናስብ ነው ከጎኑ የቆምነው::

አዲስ ዘመን፡- ለነበረን ቆይታ በአንባቢዎቼና 
በዝግጅት ክፍሉ ስም ከልብ አመሰግናለሁ::

አቶ ድንቁ፡- እኔም እንግዳችሁ ስላደረጋችሁኝ 
አመሰግናለሁ::  
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      የካቲት ፳፩፲፬/፳፻፲፩ዶሴ
ተናጋሪው

 9>>
መዝገቡ ተዘግቶ ወደ መዝገብ ቤት ተመርቷል። ዶሴው  የሚናገረው ታሪክ ግን ዛሬም ድረስ አለ። የተወሳሰቡ 
ወንጀሎች ከተራቀቁ የምርመራ ሂደቶች ጋር ዶሴው ውስጥ ናቸው። በዚህ ዓምድ ታሪካቸውን  ልንሰማ የፈቀድናቸውን 
ዶሴዎች እንዲናገሩ ገልጠናቸዋል። የእውነተኛ ባለታሪኮችን ስም ማህበራዊ ሓላፊነት ወስደን ለደህንነታቸው ሲባል 
ቀይረናቸዋል። 

፱

         አዲስ ዘመን  ሰኔ 20 ቀን 2012 ዓ.ም

ሰኔ ፳/፳፻፲፪

ውሳኔ
ግንቦት 9 ቀን 2007 ዓ.ም በችሎቱ የተሰየመው 

የአራዳ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሆን ብሎ ሰው 
በመግደል ወንጀል የተከሰሰውን ወጣት ጉዳይ 
ለመዳኘት በቀጠሮው ተገኝቷል::ዕለቱ የመጨረሻ 
ውሳኔ የሚሰጥበት እንደመሆኑ በርከት ያሉ ሰዎች 
ታድመዋል::ፍርድ ቤቱ ተከሳሹ በፈጸመው የነፍስ 
ማጥፋት ወንጀል ጥፋተኝነቱን  በማረጋገጡ 
‹‹ይገባዋል››  ያለውን የአስራ ስምንት ዓመት ጽኑ 
እስራት እጁ ከተያዘበት ቀን  ጀምሮ ታሳቢ ይሆን 
ዘንድ በይኗል::

ቅድመ-ታሪክ 
ሰሜን ሸዋ ኤፍራታና ግድም ያፈራችው ዘነበ ልጅነቱን  

እንደ እኩዮች ሲቦርቅ አሳልፏል:: ከቀዬው ባልንጀሮቹ ጋር 
መልካም የሚባል ጊዜ ነበረው::ሜዳ እየዋለ፣የከብቶች ጭራን 
እየተከተለ ክረምት ከበጋን  ገፍቷል ::   ከፍ ሲል  ወላጅ እናቱ 
አዲስ አበባ  ዘለቁ::ብቻቸውን አልነበሩም ::  ገና አፉን በወጉ 
ያልፈታ ህጻን ልጃቸውን አስከትለዋል::

ዘነበ የአንደበቱን መኮላተፍ፣የልጅነቱን ማማር ያዩ ሁሉ 
ወደዱት :: ለአገሩ እንግዳ ለሰው ባዳ የሆኑት እናት አዲስ 
አበባ እንደከተሙ ከብዘዎች ተግባቡ::ውሎ አድሮም ኑሮን 
ለመግፋትና  ልጃቸውን  ለማሳደግ  መተዳደሪያቸውን ፈለጉ:: 
ከተማዋ ለእሳቸውና ለህጻኑ  ጉሮሮ አልነፈገቻቸውም:: 
በጉልበታቸው ድካም፣ በላባቸው ወዝ እያደሩ  ልጃቸውን 
ማሳደግ ያዙ ::

የዕለት ጉርስ ሞልቶ የሃሳብ ሲደርስ ለነገ  ማሰብ ግድ  
ነው:: የሆድ ነገር ጊዜ አይሰጥም:: አንዱ ቀዳዳ ሲደፈን  ሌላው  
ደግሞ  ይተካል::የዘነበ እናትም ዛሬን በልተው ሲያድሩ 
ስለመጪው ቀን   ያልማሉ::የትንሹ ልጃቸው ምቾት፣ 
የእሳቸው በጤና ውሎ ማደርና ሌላም ጉዳይ ያሳስባቸዋል ::

አዲስ አበባን ብዙዎች  ለኑሮ ይመርጧታል::በርካቶች 
ህይወታቸው በከተማዋ ማዕድ ጣፍጧል::ጥቂት 
የማይባሉት ከገጠር ወጥተው ከተሜ ለመሆን አፍታ 
አልፈጀባቸውም::ከእነዚህ መሀል ለቁጥር የሚያዳግቱ 
ያሰቡት ተሳክቶ  ሕይወታቸውን ለውጠዋል::ለሰዎች መኖር 
ያስፈልጋል  ከሚባለው የበዛውን  አሟልተውም  ወፍራም 
ስም ካላቸው    ረድፍ ተቆጥረዋል:: 

እነዚህ ሰዎች   እዚህ  እስኪደርሱ  በበርካታ  ውጣውረድ 
ያልፋሉ:: በርካቶች  ከተማዋን ሲረግጡ የመኖሪያ ቤት 
ችግርን በተለየ ፈተና  ሊጋፈጡት ግድ ነው:: በአዲስ አበባ 
ለጎን ማረፊያ   ከተገኘ ሌላው ችግር  ዕዳው ገብስ ነው 
የሚባልላት አገር ነች ::

ይህን የሚያውቁ አንዳንዶች  ከከተማዋ ፈቀቅ ብለው 
የ‹‹ጨረቃ›› የሚባሉ ቤቶችን ይቀይሳሉ::አንዱ ሌላውን 
እየተከተለ፣ ሌላውም ሌላ ወገኑን እየሳበ ስፍራውን በደቦ 
ይቀይራል:: ተቃዋሚ ከጠፋ የላስቲክ ቤቱ በእንጨት፣ 
የእንጨቱም በብሎኬት ይተካል:: አጥር  የሌላቸው ቀስበቀስ  
ወሰናቸው  ይከበራል:: ቤቶቹ መብራት ከውሃ ገብቶላቸው 
እስከ መከራየት አንዳንዴም በጥሩ ዋጋ እስከመሸጥ 
ይደርሳሉ::

 እነዚህ ቤቶች ውሎ አድሮ መንደር ይሆናሉ:: 
ደምቀውም ነዋሪን ያበረክታሉ:: በዓመታት ቆይታም የሰፈር 
ስያሜ ተችሯቸው  ህገወጥ ተብለው ሊፈርሱ  አልያም 
ህጋዊ ሆነው ሊቀጥሉ  የዕድላቸውን ይሞክራሉ ::ይህ 
እውነት ከተለያዩ ስፍራዎች  ወደ  አዲስ አበባ በሚመጡና   
በከተማዋ  ነዋሪዎች ዘንድ ጭምር የተለመደ ሆኖ ዓመታትን 
አስቆጥሯል::

 የዘነበ እናት ከእንዲህ ዓይነቶቹ ወገኖች  ለመመደብ 
አቅሙ የላቸውም::ይህን ይሞክሩ ዘንድም  ‹‹አለንሽ››  ባይ 
ዘመድ አላገኙም::ልጃቸውን ይዘው እንደአቅም በሚከፈሉ  
ጥቂት የኪራይ ቤቶች ዞረዋል:: እንግድነታቸውን ያስረሳቸው 
የጣሊያን ሰፈርና አካባቢው  ከልጃቸው ጋር በሰላም አውሎ 
ያሳድራቸዋል::

ድንገቴው ዕድል
ከዕለታት በአንዱ ቀን  ወይዘሮዋ  ካልታሰበ ዕድል 

ጋር ተገጣጠሙ:: ቀሪ ዘመናቸውን በእፎይታ ይኖሩበት 
ዘንድ የቀበሌ ቤት እንዳገኙ ተነገራቸው:: ለእሳቸው ታላቅ 
የሚባል የምስራች ሆነ ::ይህኔ የዘነበ እናት ያለፈውን ችግር 
ረስተው ስለነገው ህይወት  በታላቅ  ተስፋ ተሞሉ::ደግመው 
ደጋግመው ይህን ላደረገ ፈጣሪያቸው ምስጋና አቀረቡ:: 
ብዙዎች በመኖሪያ ቤት እጦት በሚቸገሩባት ከተማ  
በአነስተኛ ዋጋ ቤት ማግኘት ለእሳቸው ተአምር ነበር::

ወይዘሮዋ መለስ ብለው ስለልጃቸው ነገ አሰቡ 
::ከዚህ በኋላ ትንሹ ዘነበ ትምህርት ቤት ገብቶ ቀለም 
ይቆጥራል::በዕውቀት በልጽጎም ለራሱና ለእሳቸው ጭምር 
ይተርፋል:: አገር ቤት ሳለ የቀለም ሀሁን አላየም::ልጅነቱን 
ባሳለፈበት  ቀዬ ቦርቆ ከመዋል  የዘለለ ዕጣፈንታ 
አልነበረውም::

 የኤፍራታዋ ወይዘሮ  አሁን የጣሊያን ሰፈር ነዋሪ 
ለመሆን ጓዛቸውን ሸክፈዋል:: የተሰጣቸውን ቤትም 
ተረክበዋል::ቤቱ አሮጌና ደሳሳ ቢጤ ነው:: ወለሉ እምብዛም 

ደባሎቹ 
መልካምስራ አፈወርቅ እግርን የሚያላውስ አይደለም::እናትና ልጅ ከሙሉ ጓዛቸው  

ጋር ሲይዙት ደግሞ በእጅጉ ይጨናነቃል::
  ለችግሩ    መፍትሄ  አልጠፋም:: ከጠባቡ አንድ 

ክፍል ወደ ጣራው  ዘለግ  ብሎ  ባለ መወጣጫ  የቆጥ 
ክፍል ተቀየሰ::በዚህ ክፍል አልጋ ተዘርግቶ ፍራሽ 
ተጣለበት::ሁለመናው ተሰናድቶም  ጥሩ  መኝታ ቤት 
ወጣው:: የታችኛው ክፍልም  ቀሪ ኮተቶችን በሆዱ አጭቆ 
የሳሎን ስያሜ ተቸረው ::

የእናትና ልጅ ህይወት በምድርና ፎቅ መሰል ቤት ውስጥ 
ቀጠለ::ሁሉን እንደ መልኩ አሳዳሪዋ አዲስ አበባ  ሁለቱን 
ነፍሶች ከነበሩበት  አውጥታ ከአካባቢው አቆራኘቻቸው:: 
ዘነበና እናቱ የጣሊያን ሰፈር ነዋሪዎች መሆናቸውን 
አረጋገጡ:: 

ቀለም ቆጠራ
ለዘነበ  አዲስ አበባ  ትምህርት አልነፈገችውም::እንደ 

እኩዮቹ የቀለም ሀሁን ይቆጥር ዘንድ መንገዱን 
አሳየችው::ከአቻዎቹ ጋር ትምህርትቤት ውሎ ሲመለስ እናቱ 
በደስታ ተሞሉ::ስለነገው ህይወት አንድ እርምጃ  ማከሉን 
አስበውም ታላቅ ተስፋ ጣሉበት::በትምህርቱ የበረታው 
ታዳጊ ክፍሎችን  በጽናት ተሻገረ::

አንደኛ ደረጃን ሲያጠናቅቅ ወደቀጣዩ ደረጃ ለመጓዝ 
እርግጠኛ ነበር::ሰባትና ስምንተኛ ክፍልን አልፎ እስረኛ ላይ 
ሲደርሰም  ጥንካሬው አብሮት ነበር::እሱና እናቱ ኑሯቸው  
እምብዛም በመሆኑ  ገቢያቸው አነስተኛ ነው::ዛሬን ጠግበው 
ቢያድሩ ስለነገው ማሰብ ግድ ይላቸዋል::ተሯሩጠው አዳሪዋ 
ሴት አንዳንዴ እጅ ያጥራቸዋል::

እንዲህ በሆነ ጊዜ ጎናቸውን የሚደግፉት ከቆጡ በታች 
ያለውን የሳሎን  ወለል አከራይተው በሚያገኙት ጥቂት 
ገንዘብ ነው::ሳሎኑ በቂ የሚባል ስፋት የለውም::ያም ሆኖ ግን  
የአቅሙን ያህል ተከራይቶ  ገቢ ያመጣል::

በዚህ ሳሎን ዓመታትን የተጋሩት አዛውንቱ በቀለ  
ከወለሉ ጎናቸውን አሳርፈው ቀናትን ተሻግረዋል::ሰውየው 
ልጆች እንዳላቸው ቢወራም ለአንድም ቀን ‹‹አባታችን›› ሲሉ 
ሲጠይቋቸው  አልታዩም:: ብቸኛው ሰው ዓመታትን በዝምታ 
ሲያልፉም ስለልጆች አውርተው አያውቁም::

ከልጆቻቸው መሀል ለአንደኛው  እጃቸው ባገኘ 
ጊዜ የአቅማቸውን ያደርጋሉ::ልጁ አባቱ ጣሊያን ሰፈር 
በኪራይ ስለመኖራቸው ያውቃል::ከራርሞ  ሲያገኛቸው ግን    
ቤታቸውን ስለማየት አያነሳም :: እሳቸውም ቢሆኑ እንደ 
አባት  ‹‹ቤቴን  ላሳይህ››  ማለትን አያስቡም::

በጣሊያን ሰፈር ቤቶች መሀል ከቆመች ደሳሳ ጣራ ስር 
የሶትዮሽ ህይወት ቀጥሏል::እናትና ልጅ ከፎቅ መሰል ቆጥ ላይ 
፣አዛውንቱ  በቀለም ከእነሱ በታች ካለች  ሳሎን መሰል  ወለል 
አንጥፈው ሌሊቱን ያነጋሉ ::በቀለ ወር ሲደርስ የሚከፍሉትን 
አንድ መቶ ሃምሳ ብር ጊዜውን ጠብቀው ይሰጣሉ ::ለጓዳቸው 
ቀዳዳ የሚሹት ወይዘሮም የተሰጣቸውን  ብር ከሌላ  ጋር 
አብቃቅተው ስለነገው ያስባሉ::

አሁን  ዘነበ የአስራ አንደኛ ክፍል  ተማሪ ሆኗል :: እናቱ 
በቅርብ ባይኖሩም እንደትናንቱ ኑሮን ለመግፋት  ትግሉን 
አላቋረጠም::ከቆጡ ላይ አድሮ ሲወጣ ከወለሉ የሳር ፍራሽ  
አንጥፈው የሚያድሩትን አዛውንት ያያቸዋል:: አመታትን 
በደባልነት ያሳለፉት በቀለም ከቆጥ ማደሪያው ወርዶ 
በእሳቸው ጥግ የሚራመደውን ወጣት  ኮቴ እያደመጡ 
በዓይናቸው  ይሸኙታል::ይህ እውነት ላለፉት አስርት 
ዓመታት በተለመደው መልኩ ቀጥሏል:: 

ዘነበ የእናቱ በቅርብ ያለመኖር የህይወት አቅጣጫውን 
አልቀየረም::እንደትናንቱ ትምህርት ቤት ውሎ ይመለሳል፤ 
እንደቀድሞውም  ወር ጠብቆ  ከአዛውንቱ  ተከራይ ገንዘብ 
ይቀበላል :: ይህ ገንዘብ ለእሱ መተዳደሪያው  ሆኖለታል:: 
ሽማግሌው  እስካሉ  ገንዘቡ አይቀርም :: እሳቸው  ገንዘቡን 
እስከከፈሉም   የመኖር መብታቸው ይጠበቃል::

የቀን ክፉ 
 ለሊቱ ተጋምሷል:: ከጣሊያን ሰፈር ነዋሪዎች አብዛኞቹ 

በከባድ ዕንቅልፍ ውስጥ ናቸው::የነዘነበ ቤት በር ጥርቅም 
ብሎ ከተዘጋ ሰአታት ተቆረዋል::ሽማግሌው በቀለ ጎናቸው 
ከማረፉ የሚጀምሩት ማንኮራፋት   ደምቆ እየተሰማ ነው::

ከቆጡ ማደሪያ  ጋደም ያለው ዘነበ ግን ዕንቅልፍ በአይኑ 
አልዞረም::ሆዱን በእጁ ጥርቅም አድርጎ በአልጋው ዙሪያ 
ይንቆራጠጣል:: እንደዋዛ የጀመረው ቁርጠት ፋታ እየሰጠው 
አይደለም::ደጋግሞ እያሰቃየ በላብ አስምጦታል::ጥቂት 
ቆይቶ ዘነበ አንዳች ሀይል ሲያጣድፈው ተሰማው:: ሊይዘው 
ሊመልሰው ሞከረ:: አልቻለም::

የቆጡን መወጣጫ ይዞ በፍጥነት ወደ ወለሉ ተንደረደረ፤ 
ሽማግሌውን  በጨረፍታ አያቸው::ከሳር ፍራሻቸው ላይ  
ባደረጉት አሮጌ ብርድልብስ እንደተጠቀለሉ   ዕንቅልፍ 
ጥሏቸዋል:: እንደምንም አልፏቸው ከአንድ ስፍራ ቁጢጥ 
አለ::ያጣድፈው የነበረው ሀይል ከሆዱ አፈትልኮ ሲወጣ 
ሰላም  ተሰማው :: ‹‹እፎይ…›› አለ::

ያሰበውን ሲጨርስ አዛውንቱን ዳግመኛ አያቸው :: 
ካሉበት ንቅንቅ አላሉም:: ከእሳቸው ቅርበት የተወውን  ነውር  
መለስ ብሎ ማየት አልፈለገም። በነበረበት ትቶ ተራምዷቸው 
አለፈና በቆጡ መሰላል ተራመደ:: ከአልጋው  እንዳረፈ   
ዕንቅልፍ  ጭልጥ አድርጎ ወሰደው:: 

ወፎች ሲንጫጩ ሽማግሌው ከዕንቅልፋቸው ነቁ። 
የለበሱትን የሌት ልብስ ከላያቸው አንስተውም ለመውጣት 
ተዘጋጁ::ይህ ከመሆኑ በፊት ግን ዓይናቸው በአንድ ጉዳይ 
ተሳበ፤ ከመኝታቸው አጠገብ የሆነውን ባዩ ጊዜም በሀዘን 
አንገታቸውን ደፉ::

በትካዜ ጥቂት ቆይተው በሩን ከፍተው ወደውጭ 
ዘለቁ:: አዝነዋል::ከመንገድ ያገኟቸው አንዳንዶች ፊታቸውን 
አይተው ምክንያቱን ጠየቋቸው:: አቶ በቀለ ፊታቸውን 
ሳይፈቱ  የሆነውን ሁሉ ተናገሩ::ስለእማኝነቱም ሰዎቹን 
ከቤት ወስደው ማስረጃውን ‹‹እነሆ›› ሲሉ አሳዩ::

ጉዳዩን የሰሙና ያዩ ሰዎች በአንድ ጀምበር ወሬውን  
በመንደሩ አዳረሱት። ዘነበ በአዛውንቱ ራስጌ ላይ የፈጸመውን 
ድርጊት እየተቀባበሉም አዳመቁት::እውነቱን የሰሙ ጓደኞቹ 
ወሬውን ትምህርት ቤት ለማድረስ አልዘገዩም::አጋጣሚው 
ሳቅና ስላቅን ፈጠረ::ዘነበን ያዩ ሁሉ እጃቸውን ቀስረው 
ተሳለቁ::አፋቸውን ሸብበው አንሿከኩ::

ይህ  ፈተና የደረሰበት ዘነበ በወሬው ብዛት አንገቱን 
ደፋ ::  በነጻነት ለመራመድ  ተሳቀቀ::ትምህርት ቤት ሲሄድና 
ሲመለስ  እግሮቹ መርገጫ እስኪያጡ  ግራ ገባው:: ሰፈር 
ለመዋል፣ ትምህርት ለመማር አዳገተው::ይህ ሁሉ መነሻ 
ደባሉ ሽማግሌ መሆናቸውን ሲያውቅ  በአቶ በቀለ ላይ ቂም 
ያዘ ::ወደቆጥ ማደሪያው ሲወጣና ሲወርድ ጥርሱን እየነከሰ  
በዛቻና ማስፈራራት ቀን ቆጠረ:: 
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አቶ በቀለና ተማሪው ዘነበ በየፊናቸው ከዋሉበት 

ተመልሰው በቤታቸው ደርሰዋል::ሰአቱ ጊዜ ቢሆንም 
ሁለቱም በየማደሪያቸው ጎናቸውን አሳርፈዋል::ዘነበ አሁንም 
ቂሙን አልረሳም::መክረሚያውን በጓደኞቹ፣በትምህርት 
ቤትና  በመንደሩ ነዋሪ የደረሰበት ስም መጥፋት እየከነከነው 
ነው::ለዚህ ሁሉ ስብራት ምክንያት የሆኑት አዛውንት ዛሬም 
አብረውት ይኖራሉ:: አሁንም ባያቸው ቁጥር ይናደዳል፤ 
ይበሽቃል::

የዛሬው ምሽት ሁኔታው ግን ከሌሎች ቀናት 
ተለይቷል:: ከዚህ በኋላ እሳቸውን ባየ ጊዜ እራሱን መጎዳት 

እንደሌለበትና አንድ ነገር ማድረግ እንዳለበት ወስኗል::ይህን 
ሲያስብ  ‹‹በል አድርገው ›› የሚል ሀይል  ሞገተው::ይህን 
ሀይል እንደዋዛ ሊመልሰው አልፈለገም:: ውስጡን ከፍቶ 
የትኩሳቱን ስር አስነካው፣ ስሜቱን አስደመጠው፣ቁጭት 
ንዴቱን አሳየው::ስሜቱና ነባር ውስጠቱ  በአንዴ ተናበው 
ተስማሙ፤ወዲያው ከነበረበት ተነስቶ  በቆጡ መሰላል 
ቁልቁል ተንደረደረ ::

አዛውንቱ በእጁ ላይ ያለውን ትልቅ ጩቤ ሲያዩ 
በድንጋጤ ጩኸት ጀመሩ::‹‹ልጄ አትግደለኝ፣ተወኝ፣ተወኝ፣ 
አያሉ ተማጸኑ:: ዘነበ ጩኸት ተማጽኖውን አልሰማም። 
አጠገባቸው ሲደርስ ንዴት ያዘው ::ያለፈው ወሬና የስሙ 
መጥፋት ታሪክ  ውል አለበት::ይህኔ  ደጋግሞ ግራና 
ቀኝ ጎናቸውን ወጋቸው::መልሶ ልባቸው  ላይ ሰነዘረ :: 
አልሳታቸውም::ሁሉን ፈጽሞ ሮጦ ወጣ::

ሽማግሌው በቁመታቸው ተዘረሩ::ደማቸው እየፈሰሰ 
በተዳከመ ድምጽ ለእርዳታ ተጣሩ::ጩኸታቸውን የሰሙ 
ጎረቤቶች ሲሮጡ ደረሱ::መጎዳታቸውን እንዳዩ ታክሲ ይዘው 
ሆስፒታል አደረሷቸው::የገቡበት ሆስፒታል ለተሻለ ህክምና 
ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ላካቸው::

የፖሊስ ምርመራ 
የወንጀሉ መፈጸም ሪፖርት የደረሰው ፖሊስ በጩቤ 

ተወግተው ጉዳት የደረሰባቸው ሰው ዘንድ ቀርቦ ቃላቸውን 
ተቀበለ::ይህ ከሆነ ከቀናት በኋላ  የአቶ በቀለ ህይወት ማለፉ 
ተሰማ:: ፖሊስ አስቀድሞ በያዘው መረጃ  ተጠርጣሪውን 
ለማግኘት ክትትሉን ቀጠለ::ጉዳዩን በምርመራ የያዘው 
ረዳት ኢንስፔክተር ታፈሰ ዘበርጋ በፋይል ቁጥር 948/06 
በተከፈተው ዶሴ የዕለት ሁኔታዎችን እያሰፈረ ቆየ:: 

ፖሊስ ተፈላጊውን ወጣት  አላጣውም::እግር 
በእግር ተከታትሎ በቁጥጥር ስር አዋለው::ሙሉ ቃሉን 
ሲቀበል ድርጊቱን በቂም በቀል ተነሳሳቶ ስለመፈጸሙ 
አመነ::የሰጠውን ቃል በእማኝነት  መዝግቦ  ለህግ ይቀርብ 
ዘንድ ለዓቃቤ ህግ አስተላለፈ::
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መጋቤ አዕምሮ>>
፲

አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ

መጋቤ አዕምሮ ስንል የከፈትነው ይህ አምዳችን ሀገራዊ አንድነትን በሚያጠናክሩ፣ ለአስተሳሰብ ቀረጻ የጎላ ሚና 
ባላቸው የተለያዩ  እሴቶቻችን ዙሪያ የተመረጡ ንግግር አዋቂዎች የሚያቀርቧቸው ነጻ ሃሳቦች የሚስተናገድበት 
ይሆናል። 

የሰው ልጅ ክፉ ነውን?
የአሜሪካ የቀድሞው ፕሬዚዳንት ቢል ክሊንተን፣ ኔልሰን 

ማንዴላ ከእስር ተለቅቀው፣ ፕሬዚዳንት በሆኑበት በዓለ 
ሲመት ላይ ከተገኙ በኋላ አብረው የሮብን ደሴት እስር-ቤትን 
ጎብኝተው ነበር:: ለማንዴላ የ27 ዓመት ሙሉ መኖሪያቸው 
ነበረና ጉብኝት ሳይሆን የመጨረሻ ስንበት ነው ሊባል 
የሚችለው:: ለቢል ክሊንተን ግን ውጫዊም ውስጣዊም የሆነ 
ግፊት በተቀላቀለው ስሜት በከባድ ጉጉት ነበር፤ እስር ቤቱን 
ለመጎብኘት የፈለጉት::

እናም ከደረሱ በኋላ በህንድ ውቅያኖስ ባለችው የሮበን 
ደሴት ፣ ወደታሰሩበትም ወህኒ እያመሩ ሳለ፣ ማንዴላ 
ሳያስቡት እንባቸው ከመነጽራቸው አልፎ ፈሰሰ:: ወዲያው 
ይህንን የታዘቡት ክሊንተን አሁን የሚሰማዎት ስሜት 
ቁጣ ነው ጥላቻ፣ ወይስ እፎይታ፣ እስቲ ይንገሩኝ ፤ ሲሉ 
ይጠይቋቸዋል::

ሁለቱንም አይደለም ፤ ዳግመኛ በሀገሬ ምድር ይህንን 
መሰል ግፍ እንዳይፈጸም የመፈለግ ብርታት ነው ያገኘሁት:: 
ግፍ ምን እንደሚመስል፣ ጭቆናና ስቃይ ፣ ያለውን መልክ፣ 
መታጠርና መደብደብ የሚፈጥረውን ውስጣዊ ሞገድ 
በሚገባ እረዳዋለሁ:: ግን ማንንም አልጠላም :: አየህ፣ ሐገር 
በጥላቻ አይመራም፤ በሰው ልጅ ላይ ቁጥሩ ይነስም ይብዛ 
፣ ቀለሙ ይጥቆርም ይንጣ፣ ቋንቋው ያንተን ይምሰል 
አይምሰል፤ የሚናገረው ይጣምህም አይጣምህ ፣ መሪ ሆነህ  
በቡድን ላይም ሆነ በፓርቲ ላይ፣ ክፉ ጥላቻና ቁርሾ  ካለህ 
የምታደርሰው ጥፋት ጥልቅ ነው:: መሪ ስትሆን ሆደ ሰፊነትና 
ይቅር ባይነት አብረውህ ሊኖሩ ይገባል:: እንባዬ ያመለጠኝ 
በሁለት ምክንያት ነው፤ አንድም የሰው ልጅ በሰው ላይ 
የሚጨክንበት አባዜ አልከሰትልህ ስላለኝና እስር ቤት እያለሁ 
ድንጋይ ያስፈልጡን ስለነበረ ብናኙ ወደዓይኔ እየገባ ለረዥም 
ጊዜ ያስቸግረኝ ነበረና እርሱ ያስከተለብኝ ጣጣም ነው ይህንን 
የማልቀስ ጦስ የተወብኝ፤ አይዞህ መድኃኒት ሳደርግበት 
ይተወኛል:: መልሴ ትክክል ይሁን አይሁን አላውቅም አሉት:: 
አዎ ለጥላቻ መድኃኒቱ ራስን መግዛት ፣ ለክፋት መድኃኒቱ 
ምህረት፤ ለዓይን ህመምም ጠብታው ነው::

ቢል ክሊንተን ግን፣ ከዚህ ሁሉ ስቃይ በኋላ ስለበደሉዎት 
ሰዎች የሚሰማዎት ስሜት አስገራሚ ነው:: የሰው ልጅ 
የብድሩን ገንዘብ ስለከለከሉት፤ ይበቀላል፤ እርሱ ደልቶት 
እኔ እየተሰቃየሁ አልኖርም ብሎ በምቀኝነት ሰው ይገድላል፤ 
ባል ሚስትን ከሌላ ሰው ጋር አየኋት ብሎ በቅናት ስሜት 
ይገድላል፤  በረባ ባልረባው ጉዳይም ጭምር ሰው ሰውን 
ይገድላል:: ብቻ ማንኛውም የመበለጥ ስሜት በሰው ልብ 
ውስጥ ቁጭት ፈጥሮ ሌላኛውን ሰው በማጥፋት ለመበቀል 
ሁለት ጊዜ አያስብም :: ግን እንዲህ ያለ መጠነ-ሰፊ ጥቃት 
ተፈጥሮ ሳለ ደግሞ ሁሉን በሰከነ ስሜት በማየት ችግሩን 
ለመፍታት የሚችል ልብ መፍጠር ሁለት ጊዜ መፈጠርን 
ሳይጠይቅ አይቀርም  ነበረ ያሉት::

በአደገኛ ሁኔታ ውስጥ ሲያልፉ አደጋውን በፈጠረው 
ሰው ልብ ውስጥ እንኳን በጎነት አለ፤ ብሎ ማሰብ እጅግ 
መታደል ነው:: የመላእክት ልብ ሊኖርህ ይገባል፤  ማንዴላ 
ግን አድርገውታል::

በሒትለራዊት ጀርመን ውስጥ የምድር ፍዳዋን አይታ 
በ14 አመቷ ወደሞት የተነዳችው አና ፍራንክ የተባለችው ልጅ 
በተወችው የእስር ቤት ማስታወሻ ውስጥ፣ ሁልጊዜ በልቧ 
ውስጥ ፣  ተስፋና የማይናወጥ ፍቅር ለሰው ልጅ ነበራት:: 
ተደብቀው ባሉበት የምድር ቤት ውስጥም ሆነ ከተያዘች በኋላ 
ይህ ስሜቷ ከእርሷ አልተለየም ነበር::

ቀዳሚው ነገር አይሁድ በመሆኗም ሆነ ከዚያ ቤተሰብ 
በመፈጠሯ ስህተት እንደሌለ ታምን ነበረ:: እንዲያውም 
በእዚህ ጥንታዊ ቤተሰብ ውስጥ እንደ እድል መፈጠር የቆየ 
የአኗኗር ትውፊትን ፣ ልዩ ባህልን፣ የእምነት አስተምህሮና 
የሰው ለሰው መስተጋብርን ፈጥሮላት ነበረ እንጂ:: አይሁዶች 
በተሰደዱበት ምድር ሁሉ በታታሪ ሰራተኛነት፣ የሚሰሩትን 
አድምተው በመስራት እርስ በእርስ በመረዳዳትና ደግ 
በመተሳሰብ ባህል ያጎለበቱ ሁልጊዜ ወደከነዓን የመመለስና 
እንደገና አዲስ ህይወት የመምራት ድል ከፊታቸው እንዳለ 
የሚያምኑና የተሰጣቸውን መክሊት ሳይጥሉ ለመኖር የወሰኑ 
ህዝቦች ናቸው:: ስለዚህ ልበ-ብርቱነትን ስቃይን ማሸነፍን፣ 
በስራ ልቆ መገኘትን ከሰው በታች ያለመሆንን ማንነት 
አጠንክረው መያዝ እንደሚገባቸው የሚያውቁ ነበሩ::

ስለዚህም ነው በተበተኑበት የዓለም ምድር ሁሉ የሥራ 
ቋንቋቸው የሚኖሩበት ሐገር ቋንቋ ይሁን እንጂ ዕብራይስጥን 
በተደራቢ ቋንቋነት ለልጆቻቸው የሚያስተምሩት:: 

ጽሑፋቸውም ከትውልድ ትውልድ ሳይዛባ የኖረውና 
የቀጠለው ከዚሁ ጽኑ ማንነታቸው ላይ ቆሞ ነው:: አንድ 
አይሁዳዊ  በጀርመን ሀገር ሲኖር ጀርመንኛ  ሊናገር ይገባል ፤ 
ሒብሩ ግን ከማንነቱ ጋር የተቆራኘ የማይነጠል እውነት ነው:: 
እንደሚናገሩት ሌላኛው ቋንቋ ተጽእኖ መጠነኛ የዘዬ ልዩነት 
ሊፈጥር ቢችልም ፤ መሰረታዊው ሒብሩና የአምልኮ ሥርዓቱ 
አብሮት አለ::

ከእነዚህ የማንነት ማሳያዎች ጋር ለሰው ልጅም 
ያላቸው ክብር ልዩ ነው::  ለዚህ ነው አና ፍራንክ በምድር 
ቤት መደበቂያዋም ሆነ፣ በእስር ቤት ማስታወሻዋ ላይ 
ለሌላው የሰው ልጅ ዘር ጥላቻ ያላንፀባረቀችው:: እንዳንዴ 
ልብ ብዬ ሳስበው በዚች በእድሜዋ ትንሽ በነበረች ልጅ ልብ 
ውስጥ፣ የበሰሉ ሰዎች ምክር-ቤት አድርገው የተቀመጡ 
ይመስለኛል:: ሃዘኗን የምትደብቅበት መንገድ፣ ውጭውን 
የምትናፍቅበት ዘይቤ፣ ጓደኞቿንና ያሳለፈችውን ደጋግ 
ጊዜ መልሳ በማሰብ የምትስቀው ነገር፤ ከዚያ ስትወጣ 
ልታደርጋቸው ስለምታስባቸው ነገሮች የሚሰማት ተስፋ፣ 
አናዳጆቹን ትውስታዎቿን አስባ የምትስቅበት መንገድና 
አዋቂዎቹ ጭንቀታቸው ሲገነፍል የሚያሳዩትን መቅበጥበጥ 
የምትገልጽበት መንገድ  ገራሚ ነው::

ዝም ብዬ ሳስብ፣ ሳሰላስለው፣ የሰው ልጅ ራሱን 
ለመግራት ዝግጁነት ከሌለው፣ ዕድሜ ሰውን ለመግራት አቅም 
የለውም :: ምክንያቱም ብዙ ሽበታም  የሆኑ ያልተረጋጉ ሰዎች 
ገጥመውኛልና :: ሰውን ከልምዳቸው መምከር ሲገባቸው፣  
ተመካሪ የሆኑ የሚቅበጠበጡ፣ (የሚቆጡ አላልኩም ቁጣ 
በስፍራው ተገቢ ነውና ) ሳያስቡት ትልቅ ቦታ ተቀምጠውም 
ትላልቅ ስህተት የሚፈጽሙ ትናንሽ ሰዎችም ገጥመውኛል::

በሆኑ አጋጣሚዎች ግጥምጥም የአንድ ወረዳ አስተዳዳሪ 
መሆን የቻሉ ቀን ቀን ቢሮውን አመሳቅለው ውለው ማታ ቤት 
ሲገቡ ቤተሰቡን በጌሾ ፈረስ ቁም-ስቅል የሚያሳዩ የቆሙለትን 
ዓላማ ያልተገነዘቡ በ”ወንበር ፍርሃታቸው” ሳቢያ አስፈሪነትን 
የፈጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ:: (ይችን ሐሳብ ሳፍታታት) 
ለቦታው ራሳቸውን ሳያዘጋጁ፣ ቦታው ላይ በመቀመጣቸው 
አልቻልከውም እንዳይባሉ፣ ብቻ ትርምስ የሚፈጥሩ 
ከችሎታቸው ማነስ የተነሳ በቅጡ ሌላውን የማያስችሉ የክፋት 
ልጆች ይሆኑና ከአስተዳዳሪነት ይልቅ ገዢነት የሚሰማቸው ፤ 
ከመሪነት ይልቅ እልቅና የተጠናወታቸው ክፉ ሰዎች ይሆናሉ:: 
ያኔም ተስተዳዳሪው ሰው ሁሉ በየቤቱ ያለቅሳል:: ታላቁ 
መጽሐፍም ይህንን በማየት ነው፤ መሳፍንት በከፉ ጊዜ ህዝብ 
ያለቅሳል ፤ የሚለው::

በአና ፍራንክም ሆነ፣ በኔልሰን ማንዴላ እይታ እነዚህን 
መሰል ሰዎች የማይችሉት ስፍራ መጥተው ነው እንጂ፤ 
በተፈጥሯቸው የሚችሉትና የሚገባቸው ስፍራ አለ፤ ነው 
የሚሉት:: የሚያደርጉትን ክፋት ሁሉ የሚያደርጉት፣ 
ክፉዎች ስለሆኑ አይደለም፤ ነው የሚሉት:: ደግነትን በቅጡ 
ስላልተገነዘቡና ያንን ደግነት የሚገልጹበትን ቅጽበት 
ስለሚስቱት ነው:: እነኚህኑ ክፉ የተባሉ ሰዎች እስቲ 
ወደልጆቻቸው ዘንድ ውሰዷቸው:: ልጆቻቸውን ሲያቀብጡ፤ 
(የዝሆን ውሃ አመጣልሃለሁ፤ አውሮፕላን አስነዳሃለሁ፤ 
ከፈለግክ ቲቪውን ስበረው…እያሉ) ሲያሞላቅቁና አለቅጥ 
ሲንከባከቡ ልታይዋቸው ትችላላችሁ:: ወድደው አይደለም 
ደግነታቸውን የሚገልጡበት መንገድ ጠፍቷቸው ነው::

በሌሎች ላይ የሚያደርጉትን ክፉ በማድረጋቸው 
ከስህተታቸው ያመለጡና ሽንፈታቸውን ድል የነሱ 
ስለሚመስላቸው ነው፤  ሥራን እንዲህ አድርገው 
የሚያከናውኑት:: እንዲያውም፣ “ማን መሆኔን አሳየዋለሁ” 
ሲሉ ሥራውን አከናውኜ የተሰጠኝን  ኃላፊነት ተወጥቼ፣ 
ማለታቸው ሳይሆን፣ አስከፍቶኛል አልታዘዘኝም፣ ንቆኛል ፣ 
የሚሉትን ሰው፣ ያለበትን ቦታ አስታውቀዋለሁ ማለታቸው 
ነው:: 

ትልልቅ ቦታዎች ሰውን ትልቅ አያደርጉም ፤ እንዲያውም 
የብዙው ሰው ትንሽነት የሚገለጠው ትልቅ ስፍራ ላይ ተቀምጦ 
እንደ ስፍራው ለመሆን ባለመቻሉ ነው:: ሚዛናዊነት ሲያጣ፣ 
ራሱን መቆጣጠር ሲሳነው፣ ካለፈው መማር ሲያቅተው፣ 
እዩኝታ ሲያበዛና በእልህ መመላለስ ሲጀምር ፍትህ ደህና 
ሰንብች:: ርትዓዊነት ገደል ግቢ የምትባለው   ያኔ ነው::

ሰው በእድሜው ታናሽነት ሳቢያ አይናቅም ፤ በቆዳው 
ቀለም መንጣትና መጥቆር ሊገፋ አይገባም፤ በአስተሳሰቡ 
ምንምነት ሊነወርም አይገባም :: ተግባሩ የሚያስከትለው አደጋ 
ግን መመዘን ብልህነትና አርቆ አስተዋይነት ነው:: ስለዚህ ነው 
በምንም ዓይነት ሁኔታ ውስጥ ኖረው ራሳቸውን ከሚገልጸው 
ነገር በላይ እጆቻቸውና አንደበቶቻቸው  የሚያስከትሏቸውን 
ጥፋቶች ለይተው የተገነዘቡ ሰዎች መኖርና ራሳቸውንም 

መግለጽ፣ ለቤት ለማህበረሰብና 
ለሐገር የሚበጀው:: 

ክሊንተንን ያስገረማቸው 
ነገር ይህ ብቻ አልነበረም፤ 
ከ27 ዓመት በፊት ለመጀመሪያ 
ጊዜ ወደ እስር ቤት ስገባ 
የያዘኝን የፖሊስ አባል፣ 
ባገኘው ደስ ይለኛል፤ ያሉትና  
ለመላው ህዝብ ንግግር 
ወደሚያደርጉበት አደባባይ 
መጋበዛቸው ነው:: በስቃይ 
ላላፈ ሰው እኮ፣ ይኼ ነገር 
ከቁጣ በስተቀር የሚያተርፈው 
ነገር የለም፤ እንደ ማንዴላ 
ላለ ሰው ግን ከሚያስቆጣቸው ነገር መሸሽ ቁጣውን 
አያስቀርላቸውም፤ ቁጭታቸውን አያሰክነውም :: ከዚያ ይልቅ 
ካስቆጣቸው ነገር ጋር ፊት ለፊት  በመጋፈጥ፣ ቁጣቸውን 
ራሱን እንዳሸነፉት ማሳየት ይፈልጋሉ፤ በትዕግስትና 
በብልሀትም አድርገውታልም:: ዕረፍታቸው ያማረውም ለዚህ 
ይሆን?!!

ድንገት ወደ አንድ ሆቴል ከጠባቂዎቻቸው ጋር ገብተው 
ፊት ለፊት የተፋጠጡትን የቀድሞ ፖሊስ ወደሚመገቡበት 
ጠረጴዛ ጋብዘውት አብሯቸው ምግቡን በልቶ ሲነሳ፣  
“አይዞህ፣ አትፍራ፤ የታገልኩት አንተም እኔም፤ ልጆቻችንም 
የልጅ ልጆቻችንም  በምንሰራቸው  መጥፎ ድርጊቶችና 
ባህሪያት እንጂ ፣ በቀለማችን በአስተሰባችንና በልዩነቶቻችን 
ብቻ ሳቢያ በደል በህግ የማይፈፀምባት ደቡብ አፍሪካ 
እንድትፈጠር ነው፤” ብለውታል::

በአደባባይ ካቀረቡት የእርቅና የይቅር ባይነት ንግግር 
በኋላም አምስት ሺህ ያህል ነጭ የቦር ፓርቲ (ብሔራዊ 
ዘረኛ ፓርቲ) አባላት የፓርቲ አባልነት መታወቂያቸውን 
አቃጥለዋል:: ይህንኑ አስመልክቶ ፣ ጋዜጠኞች ላነሱላቸው 
ጥያቄም የመለሱት፣ “የጥላቻ ዘንዶን፣ የመከፋፈል አውሬ 
ሃሳብን፣ በገንዘብ አንደግፍም” ሲሉ ነው፤ የተደመጡት:: 
አፓርታይድ፣ ማለት “በልዩነት እኩልነት” ማለት ነው:: ልዩነቱ 
የቆዳ ልዩ መሆን ነው፤ የሃሳብ ልዩ መሆን አይደለም :: እውነት 
ነው፤ አፓርታይድ እንደ አገዛዝ ያወጣቸው ፖሊሲዎች ፣ 
የዘረጋቸው የአገዛዝ ስልትና ህግጋት አሉት:: በዚህም ሳቢያ 
ለነጭ የተፈቀደ ፣ ለነጭ የተከለከለ፣ ለጥቁር የተፈቀደ፣ 
ለጥቁር የተከለከለ የሚል የቆዳ ቀለም መነሻ ሆኖ ፣ ውገና 
የተደረገባቸው አገልግሎቶች ፣ ትምህርቶች ፣ ስፍራዎች 
ነበሩ::

“የነጭ መንገድ ነጭ ባቡር፣
የነጭ ሆቴል ነጭ ሰፈር፣
የነጭ ወይን የነጭ ክብር፤
ይባል ነበር በገዛ ምድር::…
የባንቱስታ መርህ ወና ፤
ሰውን መስፈር በዘር ቁና ፣
ጸንቶ ነበር በምድሪቱ፣
ገንኖ አልቀረም ሆነ ከንቱ፤
ሆኖ አልቀረም እንባ ከንቱ::” (ያልታተመ ግጥም)
ይህም ሁሉ ሆኖ አንድ አስቂኝ ነገር እንደነበረ 

ልነግራችሁ እወዳለሁ:: ነጮቹ ደቡብ አፍሪካውያን ከጥቁሮቹ 
አንጻር፣ በቁጥር ትንሽ ናቸው :: ስለዚህ ሚዛን ለመጠበቅ 
ሲሉ በየአመቱ ፣ ቆዳቸው ቀላ ያሉ ደቡብ አፍሪካውያንና 
የህንድ ዝርያ ያላቸውን ዜጎች እየለዩ “ነጭ ሆነሃል፤ ክልስ ነህ” 
የሚል መታወቂያ ይሰጧቸው ነበረ:: አጃኢብ ፤ የሚያሰኘው፣ 
የዘረኞቹ ስልታዊ ቁጥር ቅነሳና መለያየት ሳይሆን፣ ይህንን ልዩ 
መብት “ለመጎናጸፍ” ክልሶቹና ህንዶቹ ደቡብ አፍሪካውያን 
የሚያደርጉት ከሌላው ማህበረሰብ የመለየት ተጋድሎና 
ያላሰለሰ ጥረት ነበረ:: “ወይኔ ዘንድሮም ጣሉኝ እኮ፤ ብለው 
ራሳቸውን የሚኮንኑትና የሚያዝኑት  ነገር ገራሚ ነበር:: 
ማን ነበረ፤ አዎ ሚሼል ኦባማ፤ “ጥቁር ሆኜ ለመወለዴ 
መራጩ እኔ አልነበርኩም ፤ ሆኖም እድለኛ ሆንኩና ጥቁር 
ሆኜ ተፈጠርኩ” ማለቷ ይነገራል:: የሆናችሁትን ሆናችሁት 
የተገኛችሁት በዘፍጥረት እንጂ ማን ቀውላላ ፣ ማንስ ጥቁር 
ማንስ ነጭ ማንስ ድንክ ሆኖ ለመወለድ ይፈልጋል? በቃ 
ሰው ሆኖ መፈጠር እና እርሱንም ተቀብሎ መኖር ነው:: 
ይልቅ ከህይወት የምንማረውን እንምረጥ፤ ክፉ ፣ ነገረኛ፣ 
ጦረኛ፣ ተንኳሸ፣ ሐሜተኛ፣ ነፍሰ-ገዳይ ለመሆን ራሳችንን 
አንመልምል::

እዚህ እኛም ሐገር በተናገሩት ቋንቋና በድንበርተኛነት 
አሸናፊ ነው፤ ኃይል አለው፤  ከሚሉት ወገን ራስን ለማካተት 

የሚደረገው ጥረት አስቂኝም አስተዛዛቢም ነው:: ለዚህ 
ይመስለኛል፤ የሰው ልጅ ከሚያየውና ከሚያልፍበት መንገድ 
የሚማር እንጂ በተፈጥሮው ጨካኝም ክፉም አይደለም ሲሉ 
ሊቃውንት የሚሞግቱት:: ስንማር እንኳን “የሚያበላው የቱ 
ሙያ ነው?” አይደል የምንለው:: የሚያበላንን እንጂ የሚወድና 
የምንወደውን የማናውቅ ምስኪኖች እኮ ነን::

ሰው በባህሪው ሲወለድ ጀምሮ ክፉ ሆኖ አይወለድም፤ 
አዋኪ ሆኖ ወደምድር አይመጣም፤ ፋሽስት ሆኖ 
አይፈጠርም፤ ክፋትንና ጭካኔን ፣ ከትምህርት ቤት ፣ 
ከፖለቲከኞች፣ ከማህበረሰብ ፣ ከቤተሰብ (የአዋቂ አጥፊዎች 
በየቤቱ አሉና) ይማሩትና ሰፈር ውስጥ ከጓደኞቹ ጋር 
ያፋፋዋል:: ያም ወደማህበረሰብ ያድግና አጥፊ የቀበሌ ሹም፣ 
አጥፊ የወረዳ አስተዳዳሪ፣ አጥፊ ፖለቲከኛ ይሆናል፤ እርሱ 
ካልተሳካለት መንደር-ገነን ወሮበላ ይሆንና ለህግም ለሰላምም 
መስፈን ጠንቅ ይሆናል::  ትምህርት ቤታችን በመልካም ጎኑ፣  
ትውልዱን አርሞ ገንቢ መሐንዲስ ያደርገዋል፤ አለዚያም 
መልምሎ አጥፊ ነፍሰ-ገዳይ ያደርገዋል::

ፋሽስቱ ቤኔቶ ሞሶሎኒ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት 
የአንድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር ነበረ:: 
ትምህርቱን ሲያስተምር በተመስጦ ይሰሙት የነበሩ ልጆች 
በውስጡ የተደበቀና እየኮተኮተው ያለው፣ ነፍሰ ገዳይ 
መንፈስ እንዳለው አያውቁም ነበረ:: በመምህርነት ውስጥ ግን 
ሁልጊዜ ተማሪዎቹን ስለታላቂቱ ሮምና የአወዳደቋን ምክንያት 
ሲያብራራ  ተጠያቂ የሚያደርጋቸው ማሳበቢያና መጥፋት 
አለባቸው ብሎ የሚያምናቸው፣ “ወገኖች” ነበሩት:: የፋሽስት 
ፓርቲ አባል ሆኖ ወደስልጣን ሲመጣ መጀመሪያ የሰየፈው 
በእርሱ መለኪያ በአስተሳሰብ የሚለዩ ናቸው፤ አንቱ የተባሉ 
ፈላስፎች፣ የማህበረሰብ አነቃናቂዎች፣ ኮሚኒስቶች፣ የእምነት 
ሰዎች (ካቶሊክ ቤተክርስቲያንን አልነካትም እንዲያውም 
ሮም ውስጥ የተለየ የራሷን የቫቲካን ግዛት እንዲኖራት 
በህግ የደነገገው እርሱ ነው) ናቸው:: ስለጥቁሮችም ሲናገር 
መገዛት ያለባቸው ፣ ያልሰለጠኑ፣ ደናቁርትና  ለመሰልጠንና 
ለመለወጥ የሮም ስልጡን ክንድ ያስፈልጋቸዋል ብሎ ያምንና 
ይናገር ነበረ፤ በኋላም ሐገራችን ገብቶ፣ ያደረገውን አድርጎ 
ተባርሮ ወጣ::

መለየት ጌጥ እንደሆነ እንዳይቀበል ያደረገው የኖረበት 
ማህበረሰብና አስተሳሰብ ነው:: በራሱ የአስተሳሰብ ግዛት 
ውስጥ የገነባው እምነቱ፣  በአካባቢው ጉልበት ሲለውጣቸው 
የታዘባቸው ነገሮቹ፣ ከመሆኑ ሌላ ይህንን  ሐሳቡን በፋይናንስ 
የደገፉት ፣ ያቀነቀኑለት የዘመሩለትና ወደህዝብ ሐሳብነት 
የቀየሩለት ራሳቸው ሰዎች ናቸው:: ይህንን ሲያይ ልክ 
ያልነበረው ሐሳቡ ልክ ሆኖ የታየውን ገፋበት :: ጣሊያንንም 
ከጀርመን ጋር በመተባበር ወደሁለተኛው የዓለም ጦርነት 
ከተታት::   

በ1922 ወደስልጣን መጥቶ፣ ለ23 አመታት በስልጣን ላይ 

ቆይቶ በሚያዝያ 28/1945 ዓ.ም. ከሚላን ከተማ ሸሽቶ ሊያመልጥ 

ሲል ተያዘ ተብሎ ከሚያፈቅራት ሴት (ሚስቱ አይደለችም)፤ 

ክላራ ፔታቺ እና ሌሎች ሶስት ሰዎች ጋር በማግስቱ ከሰዓት 

በኋላ ተገደለ:: ግድያውም እውን ሆነ ፣ የፍርድ ሂደቱ ፍጥነት 

ፋሺስቱ ሞሶሊኒ ያደርገው እንደነበረው በመፈጸሙ ገዳዮቹንም 

በሰብአዊነት አላሳያቸውም :: ይህም ሆኖ ግን ጭካኔውን ሳይሆን 

ፍቅሩን ያሰበች፣ ሞቱን ሳይሆን ህይወቷን ከእርሱ ጋር ያቆራኘች  

ሴት እስከሞት ድረስ አብራው ነበረች:: እርሱም ቢሆን ይላል፤ 

የታሪኩ ጸሀፊ ቤሊኒ ስቴሌ ሲዘግብ  ፣ በሞሶሊኒ ፊት ላይ ፍርሃት 

አልነበረም ፤ መታከትና ግርጣት ብቻ ነበረ እንጂ:: ይህንንና 

መሰል ነገሮችን ስናይ ሞሶሊኒም ሰው ነው፤ ሞሶሊኒም አፍቃሪ 

ልብ ነበረው፤ ሞሶሊኒም በመከራው ሰዓት ተደስቶ አልታየም::  

ይህም ሰብአዊ መልካችን ነው እንጂ፤ ሰው ሲፈጠር ክፉ፣ ጨካኝ 

፣ ጎበዝ፣ ምርጥ፣ አዋቂ ሆኖ አይወለድም፤ ከቶውንም :: አበቃሁ::
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ዋለልኝ አየለ

አዲስ ዘመን  ሰኔ 20 ቀን 2012 ዓ.ም

ሰኔ   ፳/፳፻፲፪

ከመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች ማህበር ምን እንጠብቅ? 
‹‹የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች ማህበር›› የሚል 

ማህበር ተቋቁሞ እውቅና በማግኘት ባለፈው ሳምንት የምስክር 
ወረቀቱን ተቀብሏል:: ይሄ ማህበር የመጀመሪያ የምስረታ 
ጉባኤውን ሲያካሂድ በቦታው ነበርኩ:: ለረጅም ጊዜ ሲያከራክር 
የነበረው የስያሜው ነገር ነው:: ገላጭ የሆኑ ስሞችን ከዚህ 
በፊት የተቋቋሙ ማህበራት ይዘውታል:: ለምሳሌ ‹‹የኢትዮጵያ 
ጋዜጠኞች ማህበር›› ጥሩ ስያሜ ነው፤ ግን በዚህ ስም ማህበር 
እያለ ድጋሚ ፈቃድ አይሰጥም:: አንድ ማህበር ሲቋቋም በሙያው 
ስም ነው መሆን ያለበት:: ሙያውን የሚገልጽ መሆን አለበት::

የብዙዎች ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ ‹‹በሙያው ስም 
ማህበር ካለ ለምን ሌላ ማህበር አስፈለገ?›› የሚል ነው:: ትክክለኛ 
ጥያቄ ነው:: ይግረማችሁ ሌላም ማህበር አለ:: የኢትዮጵያ 
ነፃ ጋዜጠኞች ማህበር:: ይሄኛውም ማህበር የተቋቋመው 
የመጀመሪያው ማህበር ሙያውን በሚያስጠብቅ መንገድ 
አልሰራም በሚል ነው::

እነሆ አሁን ደግሞ ሦስተኛ ማህበር (ምናልባት ሌላ 
የማላውቀው ከሌለ) ተመስርቷል:: ይሄም የተመሰረተው 
ሙያውን ለማስጠበቅና በአገሪቱ የጋዜጠኝነትን ሙያ 
ለማሳደግ፣ መብታቸውንም ለማስከበር ነው:: የተመሰረተውም 
የመጀመሪያዎቹ በሚፈለገው ልክ ስላልሰሩ ነው:: እንኳን 
በሚፈለገው ልክ መሥራት እስከመኖራቸውም አይታወቁም:: 
የጋዜጠኞች ማህበር ባለፈው ዓመት 50ኛ ዓመቱን ሲያከብር 
እስከመኖሩም ሳይታወቅ ነው:: በሚያውቁት ጥቂት ሰዎችም 
መንግስት ያቋቋመውና ለመንግስት የሚወግን ገለልተኛ ያልሆነ 
ማህበር ነው እየተባለ ሲታማ ቆይቷል:: ‹‹ነፃ›› የሚል ቅጽል 
ስም ይዞ የመጣው የኋለኛው ማህበርም እነሆ እስከመኖሩም 
አይታወቅም:: 

ለመሆኑ የአሁኑስ ምን ይዞ መጥቶ ይሆን? ከእነዚያ ያልተሻለ 
ከሆነ ተወቃሽነቱ ከቀድሞዎቹ በብዙ እጥፍ ይጨምራል፤ 
ምክንያቱም እነዚያ ስላልሰሩበት እኛ የተሻለ እንሰራለን በሚል 
ስሜት የተመሰረተ ነው:: ይሄኛው ከከሸፈ በዚህ ሙያ ድጋሚ 
ፈቃድ ማግኘት ራሱ የሚቻል አይመስልም፤ የትዝብት ትዝብት 

በዚህ ሳምንት ለሦስት አዳዲስ የኤፍ ኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች 
ፈቃድ ተሰጥቷል:: አዲስ የሬዲዮ ጣቢያ ተከፈተ በተባለ ቁጥር 
ጉጉት ያድርብኛል (ከልጅነቴ ጀምሮ ሬዲዮ ስለምወድ ሳይሆን 
አይቀርም):: ሬዲዮ ጣቢያው የሙከራ ሥርጭት ጨርሶ መደበኛ 
ሥርጭት እስከሚጀምር ድረስ እቸኩላለሁ:: የሚኖሯቸውን 
ፕሮግራሞች ሲያስተዋውቁ እስከሚጀመሩ ያስቸኩላል:: 

ዘመኑ ፈጣን የመረጃ አማራጮች ያሉበት መሆኑ እንደ 
ምክንያት ቢቆጠርም አሁን አሁን ግን የሬዲዮ ጣቢያ ላይ 
ያለው ጉጉት የቀዘቀዘ ይመስላል:: የሬዲዮ ማድመጫ ፀጉር ቤት 
እና ታክሲ ብቻ ይመስል ሌላ ቦታ ብዙም አይሰማም:: በተለይ 
ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ሬዲዮ ማድመጥ ብዙም የሚስተዋል 
አይደለም:: 

በመዲናችን አዲስ አበባ በርካታ የኤፍ ኤም ጣቢያዎች አሉ፤ 
አሁንም አዳዲስ እየተጨመሩ ነው:: እነዚህ የኤፍ ኤም ጣቢያዎች 
በየመድረኩ የሚወቀሱበት ነገር ተመሳሳይ የፕሮግራም ይዘት 
ያላቸው መሆኑ ነው:: ሰዎች በሚፈልጉት አይነት ይዘት አማራጭ 
ያላቸው አለመሆኑ ነው:: ሙዚቃ ሙዚቃ ሙዚቃ፣ ስፖርት 
ስፖርት ስፖርት… ተመሳሳይ ፕሮግራም::

‹‹በእገሌ ሬዲዮ ጣቢያ የተላለፈ›› ተብሎ አጀንዳ የሆነ 
ትልቅ ጉዳይ እምብዛም አይሰማም:: በጋዜጣ እና በቴሌቪዥን 
የተላለፉ ግን ብዙ ጉዳዮች አጀንዳ የመሆን ዕድል አግኝተዋል:: 
ለምን ይሆን? ትልልቅ ፖለቲከኞች እና ባለሥልጣናት ጋዜጣ 
እና ቴሌቪዥን ላይ ነው ሲቀርቡ የምመለከተው:: ትልልቅ 
ፖለቲከኞች የሚቀርቡበት የሬዲዮ ጣቢያ አንድ ወይም ሁለት 
መጥቀስ ቢቻል ነው:: ከብዛታቸው አንፃር በጣም አነስተኛ ነው:: 
ይህ የሆነበት ምክንያት የኤፍ ኤም ጣቢያዎች መዝናኛ ላይ 
ስለሚያተኩሩ ይመስለኛል:: 

በሌላ በኩል ደግሞ በታዳሚው በኩልም ችግር አለ:: 
የተወራለት ፕሮግራም ብቻ እንመርጣለን፤ ሲባል ሰምተን ነው 
ወደዚያ ነገር የምንሄድ:: እንዲያውም ቴሌቪዥን ጣቢያዎች 
እና ጋዜጦች ላይ የሌለ ሬዲዮ ጣቢያዎች ላይ ብዙ ነገር አለ:: 
በተለይም አንድ ሙያ ላይ በማተኮር ጥልቀት ሰጥቶ በስፋት 
ለአድማጭ ግንዛቤ የመስጠቱ ጉዳይ ከሌሎች ይልቅ በኤፍኤም 
ሬዲዮኖች ላይ በስፋት ይስተዋላል:: በዚህ በኩል የበለጠ 
መመስገን ያለባቸው የሬዲዮ ጣቢያዎች ናቸው::

ውበትን ብቻ የተመለከቱ ፕሮግራሞች አሉ:: የህክምና፣ 
የህግ፣ የምህንድስና፣ የአርክቴክት፣ የቱሪዝም፣ የትራፊክ፣ 
የተሽከርካሪ ባህሪያት (ሳይንስ)፣ የአካል ጉዳተኛ፣…. በአጠቃላይ 
አንድ ጉዳይ ላይ ብቻ የሚያተኩሩ በርካታ ፕሮግራሞች አሉ:: 
እንዲህ አይነት ፕሮግራም የሚበረታታ ነው:: አንድን ሙያ 
በጥልቀት እንዲታይና እንዲተነተን ያደርጋል:: በዚያ ዘርፍ 
ውስጥ ያሉ ሰዎች እውቀት እንዲያገኙ ያደርጋል:: ለምሳሌ 

ነው:: ቀጣይ  በሚመጣው ትውልድ ተወቃሽ ይሆናል:: በዚህ 
ሙያ ማህበር እንዳናቋቁም አደረጉን ማለታቸው አይቀርም:: 
በመንግስትም ሆነ በህዝብ ላይ አመኔታ ያሳጣል::

አዲሱ ማህበር ስያሜው አካታች ይመስላል:: የመገናኛ 
ብዙኃን ባለሙያዎች ከተባለ እንግዲህ የካሜራ ባለሙያዎችንም 
ይጨምራል ማለት ነው:: ዝርዝር አሰራሩን በሚያወጣው 
የመተዳደሪያ ደንብና መመሪያ ላይ ይወስናል:: ዋናው ነገር 
ዓላማና ተግባሩ ነው::

ከዚህ ማህበር  የሚጠበቀው የሙያውን ክብር ማስጠበቅ 
ነው:: በአገሪቱ ደብዛው የጠፋውን የጋዜጠኝነት ሳይንስ ማሳወቅ 
ነው:: ማንም እንደፈለገው የሚደነፋባቸውን ጋዜጠኞች 
ለመብታቸው መከራከር ነው:: ከባለሥልጣን እስከ ሀብታም፣ 
ከአርቲስት እስከ አክቲቪስት ‹‹እሽ አትበሉኝ የሹም ዶሮ›› 
በሚሉ ሁሉ ማስፈራራትና ማሳቀቅ ሊደርስባቸው አይገባም:: 
ለጋዜጠኞች መብት ጠያቂ አካል መኖር አለበት:: ጋዜጠኛ ለብዙ 
ነገር ተጋላጭ ስለሆነ የሙያው ክብር መታወቅ አለበት:: 

በሌላ በኩል፤ ማህበሩ ሥርዓት ያጣውን የአገሪቱን 
የመገናኛ ብዙኃን ጠብ አጫሪነት ከባለሙያዎቹ ጋር በመመካከር 
ሙያውን የሚያስከብር መሆን አለበት:: የመንግስትም ይሁኑ 
የግል መገናኛ ብዙኃን የአንድ ወገን ልሳን ሲሆኑ ሙያውን 
ያሰድባል:: ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መነጋገር ያስፈልጋል:: 
መድረኮች እያዘጋጀ ውይይት ማካሄድ አለበት:: የሙያ ማህበር 
ነውና ለሙያው በሚወጡ ደንብና መመሪያዎች ላይ መሳተፍ 
አለበት:: በውስጡ ያሉት ሰዎች ባለሙያ ናቸውና ከመንግስት 
ጋር ተቀራርበው ይነጋገሩ:: መንግስት የሚያወጣው ደንብና 
ፖሊሲ ከሙያው ጋር የሚኖረውን ግንኙነት ማጥናትና ማጤን 
ይጠበቅባቸዋል:: ሙያውን የሚፃረር አሰራር ካለም መሞገት 
አለባቸው:: አለበለዚያ ‹‹አልሰሩበትም›› ብለው ከታዘቧቸው 
ማህበራት አይሻሉም ማለት ነው:: 

የአገራችን መገናኛ ብዙኃን የፖለቲካ ትግል ላይ ናቸው:: 
ስለዚህ የሙያ ሳይሆኑ የፖለቲካ ትግል ማሳለጫ ናቸው ማለት 
ነው:: በዚህ ሁኔታ ደግሞ የሙያው መርሆዎች ይጣሳሉ:: 
የማጥቃት እና የመከላከል ሥራ ነው የሚሰሩት፤ የተቋቋሙበትን 

ከአዳዲሶቹ ሬዲዮ ጣቢያዎች አዲስ ነገር እንጠብቃለን
ዋለልኝ አየለ

ስለተሽከርካሪ ባህሪያትና መገጣጠሚያዎች የሚሰራ ፕሮግራም 
ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ በዚያ ዘርፍ ለሚማሩ እና ለሚሰሩ ሁሉ 
ራሱን የቻለ ትምህርት ነው:: ህግ ላይ፣ ህክምና ላይ፣ ቱሪዝም 
ላይ፣ ውበት ላይ.. በየዘርፉ ያሉ ሙያዎች የራሳቸው ታዳሚ 
አላቸው:: በባለሙያ ሲብራሩና ሲተነተኑ ብዙ ዕውቀት ያስይዛሉ:: 
የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ቁጥራቸውም አነስተኛ ስለሆነ ብዙም 
የዚህ አይነት ፕሮግራም የላቸውም፤ ያሉትም መዝናኛ እና 
የውጭ አገር ስልት ያለው ይዘት ላይ የሚያተኩሩ ናቸው:: አገርኛ 
ፕሮግራሞችም እንዳሉ ሳንዘነጋ ማለት ነው:: 

የኤፍ ኤም ጣቢያዎችን በጣም የታዘብኳቸው ዜና ላይ 
ነው:: የአንድ መገናኛ ብዙኃን ተቀዳሚ ሚናው ዜና ነው:: ሬዲዮ 
ሲባል ለማንም ቀድሞ ትዝ የሚለው  ዜናው ነው:: ሬዲዮ ደግሞ 
በባህሪው ከየትኛውም የመገናኛ ብዙኃን በተሻለ ቀዳሚ መሆን 
አለበት:: እየሆነ ያለው ግን በተቃራኒው ነው:: በቴሌቪዥን (ይባስ 

ብሎም በጋዜጣ) እየተቀደሙ ነው:: ሬዲዮ በባህሪው በደቂቃ 
ልዩነት ውስጥ የተፈጠሩ ክስተቶችን ለመዘገብ ሰፊ ዕድል ያለው 
ነው:: ቴሌቪዥን ይሄን ዕድል ማግኘት አይችልም:: እርግጥ ነው 
ቀረፃ ባይኖረውም ጉዳዩን ብቻ ዜና አንባቢው ማሳወቅ ይችላል 
(ሰበር ሲሆን እንዲያ ነው እየሆነ ያለውም):: በሬዲዮ ግን ሰበር 
ዜና መስማት ብዙም አያጋጥመንም:: ውሎውን ሲራገብ የዋለ 
ክስተት ነው ምሽት ላይ ዜና ተብሎ የሚቀርበው:: 

ሌላው ችግራቸው ምንጭ ሳይጠቅሱ (ሁሉንም ማለቴ 
አይደለም) ሌላ መገናኛ ብዙኃን የሰራውን ዜና ማንበብ ነው:: 
በአንድ የሬዲዮ ጣቢያ ላይ በተደጋጋሚ የምሰማው ነገር 
ሁልጊዜም ግርምትም ትዝብትም ይፈጥርብኛል:: ቃል በቃል 
ሙሉውን አንብበው የሪፖርተሩ ስም ላይ ሲደርሱ ‹‹ዘገባው 
የእገሌ›› ነው ብለው የራሳቸውን ሪፖርተር ስም በመጥቀስ 
ይደመድሙታል:: እንግዲህ ያ ሪፖርተራቸው ዋሽቷቸዋል 

ማለት ነው፤ ወይም ራሳቸው ሆን ብለው አድርገውታል ማለት 
ነው:: እንደ አርታኢ መገናኛ ብዙኃንን አለመዳሰሳቸውና 
አለማስተካከላቸውም ስህተት ነው:: እርግጥ ነው አንድ አርታኢ 
የእያንዳንዱን መገናኛ ብዙኃን ዜና ሁሉ አያይም፤ ግን የዕቅድ 
ዜና ሲሆን በቤቱ ሪፖርተሮች የተሰራ መሆን አለመሆኑን 
ማወቅ ነበረበት:: ደግሞ ለምን እንደሆነ አላውቅም ብዙ ጊዜ 
ምንጭ የማይጠቅሱት ከመንግስት መገናኛ ብዙኃን ሲወስዱ 
ነው:: በአይናቸው ካስተዋሉ ሰዎች እንደሰማሁት የሌላ መገናኛ 
ብዙኃን ድረ ገጽ ከፍተው ቀጥታ ከዚያው ላይ የሚያነቡ የሬዲዮ 
ጋዜጠኞች አሉ:: ይሄን ማድረጋቸው ጥሩ ነበር፤ ችግሩ ግን 
ራሳቸው የሰሩት ዘገባ አድርገው ማቅረባቸው ነው:: 

በኢትዮጵያ ፍቃድ አግኝተው የሚንቀሳቀሱ በርካታ ንግድና 
የማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎች ይገኛሉ:: የማህበረሰብ ሬዲዮ 
ብዛትን ስንመለከተው በአሁኑ ወቅት 72 ደርሷል:: የማህበረሰብ 
ሬዲዮ ጣቢያ ማለት ስሙ እንደሚገልጸው የማህበረሰብ ነው:: 
የማህበረሰብ ነው ማለት የአካባቢውን ማህበረሰብ ታሪክ፣ ወግና 
ባህል የሚያስተዋውቅ መሆን አለበት ማለት ነው:: በአካባቢው 
የመግባቢያ ቋንቋ፣ ለአካባቢው ሰዎች የሚሆን መሆን አለበት:: 
የምንሰማው ግን ከኢንተርኔት ላይ የውጭ አገር ጥናትን ሲያነቡ 
ነው:: 

አንድ ነገር ግን ከግምት ውስጥ መግባት አለበት:: የሰው 
ሃይል እጥረት አለባቸው:: የሰው ሃይል እጥረት ብቻ ሳይሆን 
የሙያ ብቃትም የለም፤ የሙያ ብቃትና ልምድ ሲኖራቸው 
ወደ አገር አቀፍ ጣቢያዎች ይሄዳሉ:: የብሮድካስት ባለሥልጣን 
ለማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎች በተደጋጋሚ ሥልጠና ይሰጣል፤ 
በየሥልጠናው የሚነሳው ግን ተመሳሳይ ችግር ነው:: 

እነዚህ የማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎች ብቃት ያለው በቂ  
ባለሙያ ቢኖራቸው ለአገር አቀፍ ጣቢያዎች ትልቅ የመረጃ 
ምንጭ የሚሆኑ ናቸው:: ዳሩ ግን ‹‹እገሌ የማህበረሰብ ሬዲዮ 
እንደዘገበው›› ሲባል ሰምተን አናውቅም:: ቢሰራባቸው ግን 
የአካባቢውን ሁኔታ በቅርበት የሚያውቁት እነርሱ ነበሩ:: ለምሳሌ 
የጉራጌ ማህበረብ ሬዲዮ ጣቢያ አለ እንበል:: አዲስ አበባ፣ መቀሌ 
ወይም ባህር ዳር ሆኖ ስለጉራጌ  በስልክ ከመጠየቅ ከዚህ ሬዲዮ 
ጣቢያ መረጃ መውሰድ የበለጠ ቅርብ ይሆን ነበር:: እርግጥ ነው 
የማህበረሰብ ሬዲዮ እነዚህ አካባቢዎች አይደርስም፤ ዳሩ ግን 
የቴክኖሎጂ ዘመን መሆኑን አንርሳ:: የተደራጀ ድረ ገጽ ካላቸው 
እዚያ ላይ በመጫን በየትኛውም አካባቢ በቀላሉ ተደራሽ መሆን 
ይችላሉ::

የሬዲዮ ጣቢያዎች በበዙ ቁጥር ተጨማሪ አዳዲስ ሃሳቦችና 
ፈጠራዎችም አብረው እንዲበዙ ይጠበቃል:: በተለይም 
የማህበረሰብ ሬዲዮኖች በኤፍኤሞቻችን ላይ የሚስተዋለውን 
ተመሳስሎሽ በማስወገድ ለአድማጭ አማራጭ ሆነው እንዲቀርቡ 
ከብሮድካስት ባለስልጣን ጀምሮ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ 
ይገባል:: ከአዳዲሶቹ የሬዲዮ ጣቢያዎች አዲስ ነገር እንጠብቃለን!

የፖለቲካ ዓላማ የሚደግፉትን ያቆለጳጵሳሉ፤ የእነርሱን ሃሳብ 
የሚቃረኑትን ደግሞ ያለምንም ይሉኝታ ያወግዛሉ:: ማህበሩ 

እንዲህ አይነት አይን ያወጡ ሙያዊ ግድፈቶችን ሊሞግት 
ይገባል:: 
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በንጉሣዊ ሥርዓቱ ዘመን ‹‹እረኛ ምን አለ?›› ይባል 
ነበር አሉ:: በዘመንኛው ‹‹ዓለም እንዴት ውላ አደረች›› 
ብለን የሚዲያ ዳሰሳ (ሞኒተሪንግ) እንደምናደርገው ማለት 
ነው:: እርግጥ ነው በዚህኛው ዘመን የመረጃ ዳሰሳ ሲደረግ 
በ24 ሰዓታት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በየሰዓቱና በየደቂቃው 
የሚፈጠሩ ክስተቶችን ለመቃኘት ያስችላል:: ይህ ዕድል 
ባልነበረበት ዘመን ግን ‹‹ከእረኛ ምን አለ?›› የሚገኘው መረጃ 
የወራት ርዝማኔ ያለው ሊሆን ይችላል:: 

በዘመኑ ‹‹እረኛ ምን አለ?›› የሚባለው፤ የአካባቢው 
ሰው ምን እያለ እንደሆነ ለማወቅ ነው:: የህዝብ አስተያየት 
እያሰባሰቡ ነው ማለት ነው:: ንጉሡም እረኛ ምን እያለ 
እንደሆነ ለማወቅ ባለሟሎቻቸውን ይልካሉ (በዘመንኛው 
ስንተረጉመው ደህንነት መሆናቸው ነው):: እረኞች በሚሉት 
ነገር የህዝቡ የልብ ትርታ ይታወቃል ማለት ነው:: 

‹‹እረኛ ምን አለ?›› የተባለው በምክንያት ነው፤ ለምን 
‹‹ህዝብ ምን አለ?›› አልተባለም? ህዝብ አዋቂ ስለሆነ 
እውነቱን ስለማይናገር፤ ይሉኝታና አስመሳይነት ስላለበት 
ወይም ስለሚፈራ ነው:: ልጆች ግን የዋህ ስለሆ ያዩትንና 
የሰሙትን በቀጥታ ይናገራሉ:: ‹‹ልጅ ምን ያወራል ቢሉ 
የምድጃ ሰሙን›› የሚባል አባባልም አለ፤ የምድጃ ሰሙን 
ማለት ምድጃ (የእሳት ዳር ጨዋታ) የሚሰማውን ለማለት 
ነው:: ንፁህ ሰሌዳ ስለሆኑ የተጻፈባቸውን ነው በደማቁ 
የሚናገሩት::  

ወላጆች ማታ ማታ ምድጃ (እሳት ዳር) ቁጭ ብለው 
ብዙ ነገር ያወራሉ:: በዚህ የእሳት ዳር ጨዋታ መንግሥት 
ይታማል፤ ይወቀሳል:: የሥርዓቱ ምንነት በዚህ የህዝብ 
እንጉርጉሮ ይታወቃል:: 

እረኞች ደግሞ  ልጆች ስለሆኑ የዋህ ናቸው:: ምድጃ ዳር 
የሰሙትን ነገር በግጥም ይጫወቱታል:: ጨዋታዎቻቸው 
የወቅቱን ሁኔታ የሚገልፁ ይሆናሉ:: ብሶታቸውን፣ 
ደስታቸውን… ሁሉ ይገልፃሉ:: በዚህ የእረኞች እንጉርጉሮ 
መንግሥት የህዝቡን ሁኔታ በቀላሉ ያውቃል ማለት ነው:: 
ለዚህ ነው ‹‹እረኛ ምን አለ?›› የሚባለው::

አሁን ወቅቱ የእረኛ ነው:: እረኛ እንጉርጉሮ የሚያበዛው 
በክረምት ወራት ነው:: ምክንያቱም የሚጠበቁ ነገሮች ሁሉ 
የሚበዙት በክረምት ስለሆነ ነው:: በበልግ ወቅት የተዘሩ 
የሰብል አይነቶች የቤት እንስሳት ከበሏቸው ይሞታሉ:: 
ምክንያቱም በቂ ዝናብ ስለማያገኙ ውስጣቸው መርዛማ 
ነው:: ምናልባት ከአካባቢ አካባቢ ሊለያይ ቢችልም እኔ 
በማውቀው አካባቢ (ሰሜን ሸዋ እና ደቡብ ወሎ) ‹‹አንጣቆ›› 
ይባላል:: መርሐቤቴ አካባቢ ደግሞ ‹‹አጣብቆ›› ይሉታል:: 
በማሽላ ቡቃያ (አዲስ ብቃይ) ውስጥ የሚገኝ መርዝ ነው:: 
በተለይም ላም እና በሬ አጥብቆ ይገላል:: በዚህ ወቅት 
ጠባቂዎች ባለማሽላዎች ሳይሆኑ ባለከብቶች ናቸው:: 

ከሰኔ ወር መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ ግን መርዛማነቱ 
ይቀራል፤ ያኔ ጥበቃ የሚደረገው ለከብቶቹ ሳይሆን ሰብሉ 
በከብቶች እንዳይበላ ነው:: ጠባቂዎችም ባለከብቶች ብቻ 
ሳይሆኑ ባለሰብሎችም ይሆናሉ:: የሁሉም ጠባቂዎች እረኛ 
ነው የሚባሉት (በብዛት ግን እረኛ የሚባለው ለከብትና 
ፍየል ጠባዊዎች ነው)::

የእረኛን የክረምት እንጉርጉሮ አስመልክቶ የሚባሉ 
የሥነ ቃል ግጥሞችን እናስቃኛችኋለን:: እነዚህ የሥነ ቃል 
ግጥሞች የጥበብ ሀሳብ ናቸው፤ እንደማንኛውም የኪነ ጥበብ 
ሥራ ስሜት ገላጭ ናቸው:: 

እረኞች ውሏቸው በውጭ (በመስክ) በመሆኑ ኃይለኛ 
ዝናብ በመጣ ጊዜ ዛፍ ሥር የሚቆሙ ቢሆንም በይበልጥ 
ሊያድናቸው የሚችል ከቄጤማ የተሠራ «ገሣ» እንዲሁም 
አሮጌ ጃንጥላ ያዘጋጃሉ:: እያንዳንዱ እረኛ ከብቶችን ሲያግድ 
ከለስላሳ የባህር ዛፍ ቅርፊት (አልፎ አልፎ) እና ከቃጫ 
ገመድ (በብዛት) የተገመደ ጅራፍ ይኖረዋል:: የጅራፉ ጫፍ 
ደግሞ ድምጽ እንዲኖረው በፈረስ ጭራ ይገመዳል::  አሁን 
አሁን ግን በማዳበሪያ ቃጫ እየተተካ ይገኛል:: በክረምት ጊዜ 
እረኝነት ከበጋው የበለጠ ጥንካሬ ይጠይቃል:: 

እረኞች ከሚጠቀሙባቸው ሥነቃሎች አንዱ የጅራፍ 
ግጥም ነው። ጅራፍ ማጮህ በእረኞች ዘንድ የሚዘወተር 
የጨዋታ ዓይነት ነው:: ጅራፍ በቡሄ ወቅት ይበልጥ 
ቢዘወተርም የአካባቢው እረኞች ከበልግ ወቅት ጀምሮ 
በብዛት ከብቶቻቸውን ለማገድ ጅራፋቸውን ይዘው 
ይወጣሉ። ከብቶችን ሜዳ ላይ በማሠማራት ጅራፍ 
ይዘው በማጮህ ይወዳደራሉ:: አንደኛው ወገን የሌላኛውን 
ወገን «ከአንተ ጅራፍ የእኔ ጅራፍ ጩኸት ይልቃል» 
በማለት እያንዳንዱ የራሱን ከፍ የሌላውን ዝቅ በማድረግ 
ይፎካከሩበታል። ሆኖም እረኞች በጅራፍ ጩኸት ውድድር 

ጊዜ ያሸነፈው ቡድን ተሸናፊውን ለማናደድ ይዘፍናል:: 
ተሸናፊውም ቢሆን ራሱን ለማጠናከርና ለማበረታታትና 
ሌላ ጊዜ ለማሸነፍ የራሱን የመልስ ዘፈን ይዘፍናል:: ይህን 
የጅራፍ ውድድር ሁለትና ከዚያ በላይ እረኛች ሊጫወቱት 
ይችላሉ:: 

የአንተ ጅራፍ ለከስካሳ

የኔ ጅራፍ አንበሳ

ስማው ስማው ሲያገሳ::

የአንተ ጅራፍ ስትቆረጥ፣

በኔ ለመድረስ ወገብህ አይቆረጥ

 እየተባባሉ በልጦ መገኘትን ይለማመዳሉ። 
በሌላ በኩል አንድ በሰው ቤት ተቀጥሮ ሠርቶ የሚበላ 

እረኛ እና ሌላው በወላጆቹ ቤት እንደልቡ የሚኖር 
እረኛ በአንድ ሜዳ ከብት ሲያግዱ በሚገናኙበት ወቅት 
የሚጫወቱት ጨዋታ አለ:: በሰው ቤት ተቀጥሮ ቢሠራም 
ስንፍናው ያስቸገረ፤ ሁሌም ከአሠሪዎች ቤት የማይለምድ 
በየጊዜው በተለያዩ ሰዎች ቤት እየዞረ የሚቀጠርን እረኛ 
ይተረባል። እንዲሁም በእናት እና በአባቱ ቤት እያለ 
ከብቶቹን የማይቆጣጠር እና አብዛኛውን ጊዜ ቤት ውስጥ 
የሚውል እረኛ ብዙ ጊዜ ተረቡ ከሚያርፍባቸው መካከል 
አንዱ ነው። በጧት የማይነሳ ሰነፍ፣ እንቅልፋምን ደግሞ 
በአካባቢው ያሉ የጓደኞቹ ከብቶች በጠዋት ሲወጡ 
«የእርሱማ ከብቶች ፀሐይ እስክትወጣ ድረስ ከቤት 
አይወጡም» እየተባለ ይዜምበታል። 

እነዚህ እረኞች የሚጫወቱት ምሽት አካባቢ 
ከብቶችን ወደ መንደር ካስጠጉ በኋላ ነው። ጓደኞች 
ስንፍናውን ለመግለጽና ከአንዱ ቤት ሌላ ቤት የሚቀያይር 
መሆኑን በጅራፍ ውድድር ጨዋታቸው ላይ እንዲህ 
እያሉ ይገልፁለታል:: ከብቶቻቸውን ወደ በረት ሳያስገቡ 
ተራርቀው ኮረብታ ላይ በመቆም ጅራፍ እያጮሁ ምልልስ 
ያደርጋሉ። 

ንሳ ተቀበል የጅራፌን መልዕክት
መስከረም ጠባ ስትዞር ለከት
ብታስታውሰው አበቧ ልሙጃ
እንግዲህ ይብቃህ ያለው ምድጃ
ሲል አንደኛው ሌላኛው እረኛ ደግሞ መልስ ለመስጠት

ንሳ ተቀበል የጅራፌን ጩኸት
ቡሃቃውን አምጣ ከትንሿ ማጀት
ታች ምድጃ ስጣት ለናትህ
ስታነኳኩር እንድታጐርስህ 
 እያለ ይተርበዋል ሰነፉን እረኛ።
ሌላኛው የእረኞች ጨዋታ ደግሞ ‹‹አህያ መጣች›› 

በሚል አዝማች የሚጫወቱት ነው:: ‹‹አህያ መጣች 
ተጭና….›› በማለት የሚፈልጉትን ሀሳብ ይገልፃሉ:: 

በአህያ መጣች ጨዋታ ብዙ 
ጊዜ የሚመላለሱት እርስ በርስ 
መተራረብ (በዘመነኛው ትርጉም 
መፎጋገር) ነው:: ጀግንነታቸው፣ 
አዋቂነታቸው፣ ብልህነታቸው… 
ሁሉ የሚገለፀው በሚፈጥሩት 
የግጥም ሃይል ይመስላቸዋል:: 

በነገራችን ላይ የአህያ መጣች 
ጨዋታ ብዙ ጊዜ የእረኞች 
ይሁን እንጂ አዋቂዎችም እርስ 
በርስ ይተራረቡበታል:: አህያን 
የተጠቀሙበት ምክንያት በግልጽ 
ባይታወቅም፤ ምናልባት ግን አህያ 
በገጠሩ የአገሪቱ ክፍል የዕለት 
ከዕለት የሥራ መንቀሳቀሻ ስለሆነች 

ነው:: ገበሬውም ነጋዴውም ያለ አህያ አይንቀሳቀሱም:: 
በአህያ የጭነት እንቅስቃሴ ደግሞ ረጅም ርቀት ይኬዳል:: 
አህያ ጭኖ የሄደ ሰው ሲመለስ አዲስ ነገር ይዞ ይመጣል:: 
በድሮ ጊዜ ንግድ የገንዘብ ማግኛ ብቻ ሳይሆን የኮምኒኬሽን 
መረብ በመሆን የመረጃ ማግኛም ነበር:: ከአካባቢው ርቆ 
የሄደ ሰው ሲመለስ አዲስ ወሬ ይዞ ይመጣል:: አህያዋ ከፊት 
ስለምትሆን የሰውየው መምጣት የሚታወቀው ደግሞ 
በአህያዋ ነው:: ለዚህም ነው ‹‹አህያ መጣች›› የሚለው 
ጨዋታ የተፈጠረው:: አህያዋ ጭነት ብቻ ሳይሆን መረጃም 
ይዛ ትመጣለች::

አህያ መጣች ተጭና ወንበር 

እጣን አሮጌው ይቀጠፍ ጀመር

‹‹እረኛ ምን አለ?›› ማለት ይሄ ነው እንግዲህ:: በዘመኑ 
የነበሩ መንግሥታት መረጃ ይደብቁ ነበር:: ድርቅ ወይም 
ሌላ አስከፊ ወረርሽኝ (እንደ ዘንድሮው ኮሮና ማለት ነው) 
ሲከሰት ጉዳቱን አይናገሩም ነበር:: ዛሬ የኮሮና ቫይረስ 
የያዛቸውን ሰዎች እና ህይወታቸው ያለፈም ካለ በየዕለቱ 
እንሰማለን:: ለዚያውም ከነ ዝርዝር ጉዳዩ:: እንዲህም ሆኖ 
ግን ህዝብ አያርፍም! አሁንም እኮ መንግሥት የደበቀን 
መረጃ አለ እየተባለ ነው:: ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ 
‹‹ምንም የደበቅነው ነገር የለም›› ብለዋል:: 

የኪነ ጥበብ ሥራዎች (በተለይም ሥነ ቃል) እንዲህ 
የዘመንን ባህሪ ያሳያሉ:: ልጆች ደግሞ የዋህ ናቸውና በቀጥታ 
ይናገራሉ:: ‹‹ዕጣን አሮጌው ይቀጠፍ ጀመር›› የሚለው የአህያ 
መጣች የእረኞች ዘፈን በዚያን ዘመን ከህፃን እስከ አዋቂ 
ድረስ ለሞት ያበቃ   አደጋ ተክስቶ እንደነበር ይነግረናል:: 

አህያ መጣች ተጭና ገብስ

ምን የሚሉት ነው መሬት ማውረስ

ተትቶ መሬት የት ሊደረስ

የ‹‹መሬት ለአራሹ›› ተቃውሞ በእረኞች ነበር የተጀመረ 
ማለት ነው:: እረኞች ቤት ውስጥ ሲወራ የሚሰሙትን 
ነው መስክ ላይ የተናገሩት:: ‹‹እረኛ ምን አለ?›› የሚለውን 
ለመስማት የሚላከው  የንጉሡ ጆሮ ጠቢ ይሄን ሲሰማ 
እንግዲህ የህዝቡን የልብ ትርታ አወቀው ማለት ነው:: መሬት 
‹‹ባላባት›› በሚል ዘውዳዊ ልማድ የአንድ ወገን መጠቀሚያ 
ሳይሆን ሁሉም ድሃ እኩል የሚያገኘው መሆን አለበት 
የሚል መልዕክት የያዘ ነው::

በእረኞች የአህያ መጣች ጨዋታ ውስጥ ፖለቲካዊም 
ሆነ ማህበራዊ ሂስ ይሰነዘራል:: በማህበራዊ ህይወት ውስጥ 
ነውር የሆኑ ነገሮችን የሚያወግዝ መልዕክት ያለው ጨዋታ 
ይጫወታሉ::

ለምሳሌ በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ ከባሏ ውጭ 
ሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት ያላት ሴት የተጠላች ናት::ይች 

ሴት ብዙ ጊዜ የባሏን ቤት ትታ ውሽማዋን ወደምታገኝበት 
ቦታ ስትሄድ ከታየች ወይም ወሬ ከተሰማባት በእረኞች 
ትሰደባለች:: ከዚህ በተጨማሪ ሚስቱ ከሌላ ወንድ ጋር 
ግንኙነት እንዳላት የሚጠረጥር ባል በማህበረሰቡ ዘንድ 
ዝቅተኛ ግምት ይሰጠዋል። ምክንያቱም ሚስቱን መቆጣጠር 
አይችልም ተብሎ ስለሚታሰብ ክብር አይሰጠውም:: ነገር ግን 
አጥፊዎቹን ለማረም ደግሞ እረኞች ከመንደር የቃረሙትን 
ወይም ያዩት ጉዳይ ላይ ተመስርተው ይገጥማሉ። 

አህያ መጣች ተጭና ዳባ

እገሊት ሄደች ጉድባ ለጉድባ

አንተ አያ እገሌ የእንትና ባል

ምሽትህን ጠብቅ አትበል ቸል::

እንዲህ ተሆነ የባል ሥራቱ

ቶሎ ቶሎ በል ይቅረብ እራቱ::

እግሯንም አጥበህ አደስ ቀብተህ

ላክለት እንጅ ላያ ውሽሜ

ለሜዳ አህያ ለአያ ሸምሽሜ 

በሌላ በኩል የአካባቢው እረኞች ሌብነት የተጠላ ሥነ 
ምግባር መሆኑን ያውቃሉ:: በአካባቢው እንስሳትን እና 
የቤት ዕቃዎችን ጨለማን ተገን በማድረግ የሚሠርቅ ሌባን 
ፊት ለፊት በግጥም ይሰድቡታል። ቤተሰቦቻቸው በሌቦች 
ሲማረሩ ያደመጡ እና በሬ ሊሰርቅ በጨለማ የመጣው 
ሌባ በድንጋይ መመታቱን እንዲሁም ጉድጓዶች ውስጥ 
መግባቱን የተረዱ እረኞች በአንድ ወቅት ሌባውን ሲያዩ 
እንደሚከተለው ተናግረውታል:: 

አህያ መጣች ተጭና ሙሬ

አያ እገሌ ገባ በጉድጓድ ሲሰርቅ በሬ

 በሰው ቤት ተቀጥረው የሚሠሩ እረኞች ደግሞ 
የኑሯቸውን ሁኔታ በሰው ቤት የሚንከራተቱት፣ በተጐሳቆለ 
ኑሮ ያሉ፣ የሚራቡ፣ የሚገፉ ሆነው ግን የተለያየ ባህሪ 
ያላቸው ይሆናሉ:: አንደኛው ሰነፍ፣ ሌላኛው ሌባ፣ አንዱ 
በሆዱ የሚታማ እንዲሁም የራሱንና የከብቶችን ደህንነት 
የማይጠብቅ ይሆናል:: በዚህ ጊዜ እረኞች በአህያ መጣች 
ግጥም እየተቀባበሉ እንደሚከተለው ይተራረባሉ:: 

አህያ መጣች ተጭና ኮርቻ

ያ ጓደኛዬ መተኛት ብቻ

አህያ መጣች ተጭና ለምድ 

ያ ጓደኛዬ ማዞርያ ሆድ

አህያ መጣች ተጭና ድስት

የእግሩ ቅርጭጭት ያለው ብዛት  

እረኞች በጓደኛቸው ያጋጠማቸውን ያለመታመን ችግር 
በቀልድ መልክ በላሜ ቦራ ግጥም ይገልፁታል:: 

ላሜ ቦራ

 እንች እንጀራ

 የዳጉሣ

ቢያንቀኝሳ

እግዜርሳ

እግዜርማ ቆላ ወርዶ

 ተወራርዶ

ላሚቷ ጥቁር ወተቷ ነጭ

የዘንድሮ ሰው ተገላባጭ

 ይህን የቀልድ ግጥም ሲዘፍኑ እርስ በርስ እየተቀባበሉ 
ነው:: እረኞች በመካከላቸው እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለበትን 
ልጅ በግጥም መልክ ይነግሩታል:: 

እረኞች ሆድ ሲብሳቸው የሚናገሩትን፣ ሲጎረምሱ 
የሚዘፍኑትን እና በሰውኛ ዘይቤ ጦጣ እና ዝንጀሮዎችን 
የሚያናግሩባቸውን የሥነ ቃል ግጥሞች በሌላ ክፍል ይዘን 
እንመለሳለን፤ መልካም ሳምንት! 

እረኛ ምን አለ?
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ይህ አምድ በዋናነት በማይክሮ ደረጃ ያሉ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች የሚስተናገዱበት 
ይሆናል፤ ትልልቅና አነጋጋሪ ሰበር ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች፣ ንግድና አጠቃላይ የቢዝነስ 
ዘገባዎች ይስተናገዱበታል። ከትንንሽ ስራዎች ተነስተው በትክክለኛው መንገድ 
ሰርተው ትልቅ ደረጃ የደረሱ ሰዎች ተሞክሯቸውን ያካፍሉበታል።የሳምንቱ  ልዩ ልዩ 
ሸቀጦችና የግንባታ ግብአቶች  የገበያ ሁኔታ ይዳሰስበታል። ፲፫

አዲስ ዘመን  ሰኔ 20 ቀን 2012 ዓ.ም

ሰኔ ፳/፳፻፲፪

ጌትነትተስፋማርያም

ከማረሚያ ቤት እስከ ሆቴል እና ዩኒቨርሲቲዎች 
ጓዳ በመግባት በርካቶችን የመመገብ ዕድል አግኝተዋል። 
በወጣትነታቸው የገቡበት የንግድ ሥራ ጠንካራ 
አድርጓቸዋል፡፡

ከደሴ ጦሳ ተራራ ሥር በተመሠረተው ህይወታቸው 
ሌሊት ተነስተው ሲውተረተሩ ይውላሉ፤ ማታም ከሥራ 
መልስ የቤተሰብ ሃላፊነቱ አይቀሬ ነው። ይህን ብርታት 
የተመለከቱ ደግሞ እንስቷ ለአካባቢያቸው ወጣቶች 
ሁሉ አርአያ የሚሆን የሥራ ተምሳሌት ናቸው በማለት 
ያሞካሿቸዋል። ባለታሪካችን ወይሮ ፍሬህይወት እሸቱ 
ይባላሉ።

ወይዘሮ ፍሬህይወት እሸቱ የተወለዱት በአማራ ክልል 
ከደሴ ከተማ  60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው 
አምባሰል ወረዳ ልዩ ስሙ እጓ ተክለሐይማኖት በተባለ 
ቦታ በ1974 ዓ.ም ነው። ለወላጆቻቸው የመጀመሪያ ልጅ 
ሲሆኑ ከእርሳቸው በታች ደግሞ አንድ ወንድም አላቸው። 
ቤተሰባቸው በንግድ ሥራ የሚተዳደሩ በመሆናቸው ገና 
በልጅነት እድሜያቸው ነበር የቤተሰባቸውን ሥራ እያዩ ወደ 
ንግድ ሥራ የተሳቡት።

በተለይ እናታቸው ጠንካራ ነጋዴ እንደነበሩ ወይዘሮ 
ፍሬህይወት ያስታውሳሉ። የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ 
ዕቃዎችን እና የቤት ውስጥ መገልገያዎችን ለመነገድ 
በአብዛኛው እናት ወደገበያ ስለሚሄዱ የቤት ውስጥ ሥራው 
ደግሞ ለሴት ልጃቸው ነበር ሃላፊነቱ የሚተወው። በተለይ 
የወይዘሮ ፍሬህይወት ታናሽ ወንድም በእግሩ መዳህ ሲጀምር 
የበኩር ልጃቸው ፍሬህይወትም የወንድሟ ተንከባካቢ እና 
የቤት ውስጥ ሥራዎችን ከዋኝ ዋነኛ ባለሙያ እንደነበሩ 
ያስታውሳሉ።

ለቀለም ትምህርት ልዩ ፍላጎት የነበራቸው ወይዘሮ 
ፍሬህይወት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን እዚያው 
ደሴ ከተማ ላይ በሚገኘው እቴጌ መነን ትምህርት ቤት  
ከአንደኛ  እስከ አራተኛ ክፍል ተምረዋል። ከዚያም እስከ 
ስምንተኛ ክፍል ድረስ ያለውን ደግሞ ቅዳሜ ገበያ በተሰኘው 
ትምህርት ቤት ተከታትለዋል።

በወቅቱ ከትምህርት መልስ በቀጥታ ወደቤት በማምራት 
እንደሚያሳልፉ የሚያስታውሱት የደሴዋ ነጋዴ ለጨዋታ 
የሚሆን እና ከመንደር እኩያ ህፃናት ጋር ለማሳለፍ የሚሆን 
ጊዜ እንዳልነበራቸው ይናገራሉ። ይልቁንም ከቤት ሥራቸው 
ባለፈ አልፎ አልፎም ቢሆን ወደቤተሰባቸው የንግድ ሱቅ 
በመሄድ አንዳንድ ሥራዎችን ለማገዝ ይጥሩ ነበር።

እንዲያ እንዲያ እያሉ የመጀመሪያ ደረጃ የአስኳላ 
ጊዜያቸውን አጠናቀው ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ደግሞ ሆጤ የተሰኘው ትምህርት ቤት ገቡ። በወቅቱ 
ለሒሳብ ትምህርት ያላቸው ፍላጎት ከፍተኛ እንደነበር 
የሚያስታውሱት ወይዘሮ ፍሬህይወት ምናልባት ለዚህ 
ዝንባሌያቸው የቤተሰባቸው የንግድ ሥራ ከፍተኛ ተጽዕኖ 
አድርጎባቸው ሊሆን እንደሚችል ይናገራሉ።

ከ12ኛ ክፍል በኋላ በቀጥታ ያመሩት ወደወይዘሮ 
ስህን ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ተቋም ነበር። በዚያም 
የአካውንቲንግ ትምህርታቸውን መከታተል ጀመሩ። 
ትምህርት ላይ እያሉ ደግሞ ገና በአፍላው የወጣትነት 
እድሜያቸው ወደትዳር ህይወት ገቡ።

የትዳር አጋራቸው ደግሞ በተለያዩ የኤሌክትሪክ ማሽን 
ምርት ሥራዎች ላይ የተሰማሩ ባለሙያ ነበሩና ወይዘሮ 
ፍሬህይወት የእርሳቸውን ንግድ ፍላጎት እና የባለቤታቸውን 
ሙያ አጣምረው አንድ ሥራ መሥራት እንዳለባቸው አሰቡ። 
አስበውም አልቀሩ ባለቤታቸውን አማክረው የዳቦ መጋገሪያ 
ማሽን እንዲያዘጋጁላቸው በማድረግ የዳቦ ቤት ንግድ ሥራ 
ላይ ተሰማሩ።

በወቅቱ የ19 ዓመት ወጣት የነበሩት እንስት 
ከባለቤታቸው ጋር ተጋግዘው በከፈቱት የንግድ ሥራ ሁለት 
ሠራተኞችን ቀጠሩ። ሠራተኞቹ በወቅቱ 102 ብር የተገዛውን 
50 ኪሎግራም ዱቄት አቡክተው ሲጋግሩ ወይዘሮ 
ፍሬህይወት ደግሞ በየሱቁ እየዞሩ ዳቦውን ማከፋፈል 
ጀመሩ። 

በ1990ዎቹ መጀመሪያዎች ላይ አንዱን ዳቦ በ25 
ሳንቲም በየሱቁ የሚያከፋፍሉት ነጋዴ ማታ ላይ ደግሞ 
በየሱቁ እና በየሱፐርማርኬቱ እየዞሩ የቀጣይ ቀን የገበያ 
ፍላጎት መጠየቅ እና የጠዋት ሂሳብ የመሰብሰብ ሥራ ላይ 
ነበር የሚጠመዱት።

ይህ የሥራ ሂደት ግን እጅግ አድካሚ እና አሰልቺ 
ቢሆንም ጥንካሬን ተላብሰው በየዕለቱ የሚያሳልፏትን 

ከጦሳ ተራራ ሥር ከደሴ የተገኙ የንግድ ሰው 

እያንዳንዷን ጊዜ ለቁም ነገር ያውሉ እንደነበር አይዘነጓትም። 
በዚህም ጥንካሬያቸው ከትርፋቸው የሚያገኟትን ገንዘብ 
በመያዝ በሳምንት የአንድ መቶ ብር ዕቁብ ይጥሉ እንደነበር 
በፈገግታ ያስታውሱታል።

እራሳቸውን ለማሻሻል በጀመሩት የዳቦ ንግድ ለሁለት 
ዓመታት እንደሠሩ ግን ደሴ ላይ አንድ በንግድ ግንኙነት/
በኔትወርክ/ አማካኝነት የሚሠራ ንግድ እንዳለ ይሰማሉ። 
ሥራው ሰዓት  እና ኤሌክትሮኒክስ ምርቶችን ከሌሎች 
በመረከብ ማሻሻጥ እና ከበታቻቸው ደግሞ ተጨማሪ 
የሽያጭ ባለሙያዎችን ካመጡ ገቢያቸው ከፍ የሚልበት 
አይነት ንግድ ነበር። እናም ትምህርታቸውን አጠናቀው 
ነበርና ስለ ሥራው በቂ ሥልጠና ለማግኘት በሚል 10 ሺህ 
ብር ከፍለው ወደኬንያ የሚያመሩበት ዕድል ተፈጠረ።

ኬንያ የነበረው ሥልጠና ግን አጠቃላይ ህይወታቸውን 
የቀየረ እና ስለንግድ አሠራር በቂ ግንዛቤ ያስጨበጣቸው 
እንደነበር አይዘነጉትም። በኬንያ ለ21 ቀናት ሲቆዩ ቀድሞ 
የሚሠሩትን ንግድ እንዴት ባለመልኩ አከናውነው 
ውጤታማ መሆን እንደሚችሉ በተግባር የተደገፈ እውቀት 
ሸምተው ነበር። እናም ወደሀገራቸው ሲመለሱ ምንም ነገር 
ቢሆን እችላለሁ የሚል የሥራ መንፈስን አጠናክረው ነበር 
የተመለሱት።

ከስልጠናው በኋላም ወይዘሮ ፍሬህይወት የንግድ 
ፈቃድ አውጥተው የምግብ አቅርቦት ሥራ ላይ መሰማራት 
የሚያስችላቸውን ዝግጅት አደረጉ። እናም ደሴ ሪፈራል 
ሆስፒታል ላይ ጨረታ አሸንፈው ምግብ የማቅረብ ሥራ 
ጀመሩ። ለሠራተኞች እና ለታካሚዎች የተለያየ ምግብ 
አሠርተው በማቅረብ ጥሩ ተቀባይነት ማግኘት እንደቻሉ 
በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ አጣዬ ሆስፒታል ላይ የምግብ 
ማቅረብ ሥራን አሸንፈው መሳተፍ ጀመሩ።

እናም ከደሴ አጣዬ ድረስ እየተጓዙ እየተቆጣጠሩ ያሠሩ 
እንደነበር አይዘነጉትም። ለአንድ ዓመት አጣዬ ሆስፒታል 
ላይ ከሠሩ በኋላ ደሴ ማረሚያ ቤት ደግሞ ለታራሚዎች 
የሚቀርብ ምግብ ለመሥራት ተስማምተው ወደሥራ ገቡ። 
በወቅቱ የማረሚያ ቤቱ ሥራ እጅግ ሰፊ ስለነበር በቦታው 
ብቻ 40 ሠራተኞችን ቀጥረው ነበር።

በየቀኑም ለአንድ ሺህ አምስት መቶ ሰዎች በማረሚያ 
ቤቱ ውስጥ ቁርስ ምሳ እና እራት ምግብ በማቅረብ የሥራ 
ቅልጥፍናቸውን በሰፊው አሳዩ። በተለይ እራሳቸው ለምግድ 
ዝግጅቱ የሚሆኑ አትክልቶችን እና የተለያዩ ግብዓቶችን 
ከገዙ በኋላ ከሠራተኞቻቸው ጋር አብረው በመሥራት 
የሚያቀርቡበት ጊዜ በርካታ በመሆኑ የበርካታ ሰዎችን የሥራ 
መንፈስ በማነቃቃት ረገድ ጉልህ ድርሻ እንደነበራቸው 
አይዘነጉትም።

ከማረሚያ ቤቱ ምገባ ሥራ ጠቀም ያለ ገቢ ያገኙት 
ወይዘሮ ፍሬህይወት ሰፋ ያለገበያ ለማግኘት በሚል ወደአዲስ 

አበባ መምጣታቸውን ያስታውሳሉ። በተለይ 22 ተብሎ 
በሚጠራው አካባቢ የአንድ ኮሌጅ የካፌ አገልግሎትን ይዘው 
ለመሥራት ቢሞክሩም እንዳሰቡት አዋጭ ስላልሆነላቸው 
ተመልሰው ወደደሴ ማምራታቸውን ይናገራሉ። ይሁንና 
በቀጣይ ጊዜ ወደመዲናዋ ተመልሰው እንደሚመጡ ተስፋ 
አድርገዋል።

በደሴ ከተማ ላይ የምግብ ማቅረብ ሥራውን አጠናክረው 
በመቀጠል በተጓዳኝነት ደግሞ ጃኖ የተሰኘ ካፌና ሬስቶራንስ 
ቤት ተከራይተው ይሠሩ እንደነበር ይናገራሉ። የተለያዩ 
ምግቦችን ለተጠቃሚዎች በማቅረብ ንግዱን እያጧጧፉት 
ሳለ ግን አከራዮቻቸው ንግዱን ሊቀሟቸው አሰቡ። ለሁለት 
ዓመታት እንደሠሩ የንግድ ቦታውን ለቀው እንዲወጡ 
ከአከራዮቻቸው ተነገራቸው። 

ወይዘሮ ፍሬህይወትም ገንዘብ ልጨምር አሊያም 
የምትፈልጉት ምንድነው ብለው ቢጠይቁም ሰሚ ጆሮ 
በማጣታቸው ካላመዱት የንግድ ቦታቸው እንዲለቁ ተደረገ። 
ይሁንና አከራዮቻቸው ልናድሰው ነው ብለው ያስለቀቋቸው 
ቤት ውስጥ እራሳቸው ገብተው በተሟሟቀ ቤት ውስጥ 
ሥራውን ቀጠሉት። 

ወይዘሮ ፍሬህይወት በዚህ ቢናደዱም ተስፋቆርጠው 
ግን አልቀሩም፤ ይልቁንም የምግብ አቅርቦት ጨረታዎችን 
በማሸነፍ በተለያዩ ቦታዎች መሥራታቸውን ቀጠሉ። 
በተለያዩ ቦታዎች ምግብ በማቅረባቸውም ሥራውን በሚገባ 
የሚያውቁት የንግድ ሰው ቦሩ ሜዳ ሆስፒታል ለሠራተኞች 
እና ለታካሚዎች የሚሆን ምግብ በየዕለቱ አሠርተው ያቀርቡ 
ነበር። 

በዚህ ጥረት ላይ እያሉ ግን የኮሮና ቫይረስ በሽታ 
ወደኢትዮጵያ ገባ። ቦሩ ሜዳ ሆስፒታልም ለማቆያነት 
አገልግሎት በመዋሉ ምግብ የሚሠሩላቸው ተቀጣሪዎቻቸው 
ወደሥራ እንደማይመጡ አሳወቋቸው።

ይህ ወቅት ለወይዘሮ ፍሬህይወት እጅግ ከባድ 
እንደነበር ይናገራሉ። ምክንያቱም ሥራው እያለ ሠራተኛ 
ከማጣት በላይ የሚያስጨንቅ ጉዳይ የለምና። በመሆኑም 
እራሳቸው እና ቤተሰቦቻቸውን ሰባስበው ምግብ በማብሰል 
ለሆስፒታሉ ማቅረብ ጀመሩ። በዚህ ተግባራቸው አማካኝነት 
እየተጠነቀቁም ቢሆን መሥራት ይቻላል የሚለውን ትምህርት 
ከሥራ ገበታ ለራቁ ሠራተኞቻቸውን በተግባር አሳዩ። እንዲህ 
እንዲህ እያሉ ጥቂት ባለሙያዎችን ጨማምረው የጀመሩትን 
የምግብ አቅርቦት  ሥራ አስቀጠሉ። 

በአሁኑ ወትቅም በየቀኑ 200 ሰዎችን የሚመግብ ሥራ 
ላይ ናቸው። በተለያዩ ቦታዎች የምግብ አቅርቦት ሥራ 
በሚኖርበት ወቅት በአንድ ጊዜ ከስልሳ እና ከሰባ ሠራተኞች 
በላይ እንደሚያሰማሩ የሚናገሩት የንግድ ሰው፤ በየጊዜው 
ምን መሥራት አለብኝ በማለት አዳዲስ የሥራ ዕድሎችን 
የመፍጠር ፍላጎት እንዳላቸው ይናገራሉ።  

የተለያዩ የሥራ መስኮች ላይ ተሰማርቼ ንግድን 
አይቼዋለሁ የሚሉት ወይዘሮ ፍሬህይወት፤ በአንድ 
ወቅት የስቴሽነሪ ንግድ ላይም ተሠማርተው እንደነበር 
ያስታውሳሉ። ይሁንና ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ስለሆነባቸው 
አንድ ፊታቸውን ወደምግብ ሥራው ማዞራቸውን 
ይናገራሉ። በአሁኑ ወቅት በዚሁ ሥራ አማካኝነት ሁለት 
የሥራ ተሽከርካሪዎች እና አንድ የቤት መኪና ባለቤት መሆን 
እንደቻሉ በመግለጽ አዲስ አበባ ላይ እና ደሴ ላይም ዘመናዊ 
ቤቶችን መገንባታቸውን ይገልፃሉ።

ለዚህ ሁሉ ውጤት ያበቃቸው አልሸነፍ ባይነት እና 
ተስፋ ሳይቆርጡ ጊዜን በሥራ ማዋላቸው መሆኑን በመጥቀስ 
በቀጣይም ዘመናዊ ሆቴል እና ሬስቶራንት ለመክፈት 
ውጥን እንዳላቸው አልሸሸጉም። በተለይም ወደአዲስ አበባ 
በመምጣት ከደሴው ሥራ ባለፈ በመዲናዋ ዘመናዊ የሆቴል 
ንግድ ላይ ለመሰማራት እራሳቸውን በአቅም እያጠናከሩ 
ይገኛሉ።

የሦስት ልጆች እናት የሆኑት የንግድ ሰው ከሥራ መልስም 
የቤተሰብ ሃላፊነቱ አለባቸው እና ልጆችን መንከባከብ 
እና መርዳቱን አላስተጓጎሉም። ነገ ልጆቻቸውም ደርሰው 
እንደእርሳቸው ጥሩ ሥራ እንዲኖራቸው ልጆቻቸውን 
ማስተማራቸውን ቀጥለዋል።     

ሥራ ማለት ለእኔ የግዴታ ያክል ልክ አንድ ሰው ምግብ 
እንደሚበላው ሁሉ በየዕለቱ መከወን ያለበት ጉዳይ ነው 
የሚሉት ወይዘሮ ፍሬህይወት፤ ማንኛውም ወጣት ለስንፍና 
ቦታ ሳይሰጥ የሚያገኛትን ጊዜ ለቁምነገር ስለማዋል ሊያስብ 
እንደሚገባ ይናገራሉ። ንግድን በተመለከተም እየወደቁ እና 
እየተነሱም ቢሆን ማደግ ስለሚቻል በሩቆ እከስራለሁ በሚል 
ስሜት ከመፍታት ይልቅ እየሞከሩት ችግር እና መፍትሄውን  
እያወቁ መሥራቱ ለውጤት ያበቃል የሚለው ደግሞ 
ምክራቸው ነው። ቸር እንሰንብት!!!

በወቅቱ የ19 
ዓመት ወጣት 

የነበሩት እንስት 
ከባለቤታቸው 
ጋር ተጋግዘው 

በከፈቱት የንግድ 
ሥራ ሁለት 
ሠራተኞችን 

ቀጠሩ
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አዲስ ዘመን  ሰኔ 20 ቀን 2012 ዓ.ም 
ሰኔ ፳/፳፻፲፪

አደገኛው ቅጠል ትምባሆ ብዙዎችን በሱስ ያንበረከከው ውስጡ ምን ቢኖረው ነው?

ትምባሆ ሳይንሳዊ ስሙ ኒኮቴና ታባከም(Nicotiana 
tabacum) ሲሆን በዓለማችን በስፋት የሚበቅል እፅ ነው፤ 
በትምባሆ ውስጥ የሚገኘው ኒኮቲን በፈረንሳዊው ዢየን 
ኒኮት የተሰየመ ሲሆን ኒኮት በ(1530-1600) እ.ኤ.አ የኖረና 
ለአውሮፓ ትምባሆን ማጨስ ያስተማረ እንደሆነ ታሪኩ 
ያሳያል:: ትምባሆ በአላካሎይድ ኒኮቲን ቅመም የበለፀገ 
ሲሆን ከጥንት  ጀምሮ ለመድኃኒትነትና ለማነቃቂያነት 
ሲያገለግል የኖረ ነው፤ ይህ ተክል በጥንት ሰዎች በጉንጭ 
በመያዝ የሚዘወተር የነበረ ቢሆንም በምንገኝበት ዘመን 
ግን በሲጋራ መልክ እየተዘጋጀ የደራ የሚባል ገበያ አለው፤ 

ተክሉ ዓለማችንን ተቆጣጥሯል ማለት ይቻላል፤ ምክንያቱም 
በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ድርሻ ቀላል የሚባል አይደለም:: 
አመታዊ የሲጋራ ሽያጭ ትርፍ 35 ቢሊየን የአሜሪካን ዶላር 
እንደሆነና ትምባሆ በማጨስ በዓመት የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር 
ደግሞ 6 ሚሊየን እንደሚደርስ የገበያና የጤና መረጃዎች 
ያሳያሉ:: ይህም በመሆኑ በዓለም እንደዚህ ተክል የሰዎችን 
ህይወት ያጠፋ የለም ለማለት ይቻላል::

አመታዊ የሲጋራ ሽያጭ ትርፍ 35 ቢሊየን የአሜሪካን 
ዶላር እንደሆነና ትምባሆ በማጨስ በዓመት የሚሞቱ 
ሰዎች ቁጥር ደግሞ 6 ሚሊየን እንደሚደርስ የገበያና የጤና 

መረጃዎች ያሳያሉ። 

በትምባሆ ውስጥ የሚገኘው እጅግ ሱስ አስያዥ ቅመም 
አልካሎይድ ኒኮቲን(alkaloid nicotine) ሲሆን ተክሉ 
መርዛማ ከሚባሉ እፅዋት የሚመደብ ነው:: ይህንን ተክል 
በአንድ ጊዜ ከልክ በላይ መውሰድ ተቅማጥ፣ የመጫጫን 
ስሜት፣ ማስመለስ፣ የትንፋሽ ማጠር፣ የልብ በዝግታ 
መምታትና አቅልን ለመሳት ሊዳርግ ይችላል::  የትምባሆ 
ልማት በአብዛኛው የሚካሄደው ለቅጠሉ ሲባል ነው::

ትምባሆ በሕክምናው መስክ

ትምባሆ በታሪክ ውስጥ ለረዥም ጊዜ እንደ 
መድኃኒት ሲወሰድ የቆየ እፅ ነው፤ የትምባሆ ቅጠል 
አሻኝ(diuretic)፣ በሰውነት ውስጥ የጓጎለን ነገር 
የሚበትን(discutient)፣ ሰውነትን ሰከን አድርጎ የሚያረጋጋ 
ነገር ግን ሱስ አስያዥ(narcotic)፣ የምራቅ ምርት 
የሚጨምር(sialagogue)፣ እንቅልፍ የሚያመጣ(sedative)፣ 
የማስመልስ ባሕሪ ያለው(emetic)፣  ፀረ ወናጊ 
(antispasmodic) እንዲሁም በባሕል ሕክምና በጉበት 
ውስጥ ያለውን የሃሞት ፍሰት ለማስተካከል ይወሰዳል::

ትምባሆ በውጭ አካል ላይ ለቆዳ በሽታዎችና ለጊንጥ 
ንድፊያ የሚወሰድ ሲሆን፤ እብጠት ላላቸው ቁርጥማቶችም 
ይወሰዳል:: ለጊንጥ ንድፊያ ለጋ ቅጠሉን በተነደፍነው 
ቦታ ላይ አሻሽቶ ማድረግ ሕመሙን ያስታግሳል:: በቆዳ 
ላይ እንደኪንታሮት ያሉ ሕመም ያላቸውን እብጠቶች 
ህመማቸውን ለመቀነስ ወይም ለማዳን ጥቅም ላይ ይውላል፤ 
የተጨቀጨቀ ቅጠሉን በራስ ላይ ማድረግ ከፍተኛ ራስ 
ምታትን ያሽላል፤ ከዚህ በተጨማሪም ከደረቀ ቅጠሉ በመኪና 
ጉዞ ወቅት ለሚያጋጥም የማስመለስ ሁኔታ መመለሻ ማዘጋጀት 
ይቻላል::ይህ ሁሉ ጥቅም ይኑረው እንጂ፣ ትምባሆ በጣም 
አደገኛ የሚባል ተክል ነው፤ ምክንያቱ ደግሞ በፍጥነት ሱስ 
የማስያዝ ባሕሪ ስላለው ነው፤ በእፁ ውስጥ የሚገኘው ኒኮቲን 
በቆዳችን በኩል ጭምር ወደ አካላችን መግባት የሚችልና ሱስ 
ሊያሲዝ የሚችል ነው:: 

ትምባሆ ለምግብነት

ከትምባሆ ቅጠል ፕሮቲን ማግኘት ይቻላል፤ ፕሮቲኑ 
ምንም ሽታና ጣዕም የሌለው ነጭ ዱቄት ሲሆን ከሌሎች 
ምግቦችና መጠጦች ጋር በመቀላቀል ሊወሰድ ይችላል፤ 
ይህ ፕሮቲን 99.5 የፕሮቲን ይዘት ያለው ሲሆን ምንም 
ጨው፣ ቅባትና ኮሌስትሮል የለውም:: ከትምባሆ ዘር ፍሬ 
ደግሞ ለምግብ የሚሆን ዘይት ማውጣት ይቻላል:: የተክሉ 
የሁሉም ክፍል ኒኮቲን አለው:: በመሆኑም ተክሉ የፀረ 
ነፍሳት(insecticide) መድኃኒቶችን ለመስራት ይውላል፤ 
የደረቀው ቅጠሉ እስከ 6 ወር ድረስ ጥቅም ሊሰጥ ይችላል፤ 
ከቅጠሉ የሚጨመቅ ፈሳሽ ሰውነትን በመቀባት ነፍሳትን 
ከአካባቢያችን ማራቅ ይቻላል:: 

ጨረራ ወይም ራዲየሽን(radiation) የሚለው ቃል 
በቀላሉ ሲገለፅ አቅም ወይም ኢነርጂ ከአንድ ቦታ ወደሌላ ቦታ 
በሞገድ (wave) ወይም በንዑስ/ቅንጣት(Particle) መልክ 
ሲጓጓዝ ማለት ነው። “radiation” የሚለውን የእንግሊዝኛ ቃል 
የተለያዩ የሳይንስና የምህንድስና መስኮች ጨረራ እና ጨረር 
በማለት የተለያየ ትርጓሜ ይሰጡታል። ሆኖም በኀብረተሰባችን 
ዘንድ በተለይም በሒሳብ ትምህርት ውስጥ ከትምህርት 
ቤት ጀምሮ “ray” የሚለው ቃል ጨረር በሚል የተተረጎመ 
በመሆኑና የእንግሊዝኛውን “radiation”  ከሚለው ቃል 
ትርጓሜው የሚለይ በመሆኑ ጨረራ የሚለውን ቃል መጠቀም 
ይመረጣል። ሆኖም ግን አሁንም ድረስ “alpha ray” እና “beta 
ray” እየተባለ በእንግሊዝኛውም ቋንቋ ቢሆን “ray” የሚለው 
ቃል ጥቅም ላይ ይውላል።

ጨረራ ወይም ራዲየሽን(radiation) የሚለው ቃል 
በቀላሉ ሲገለፅ አቅምን ወይም ኢነርጂን ከአንድ ቦታ ወደሌላ 
ቦታ በሞገድ (wave) ወይም በንኡስ/ቅንጣት(Particle) መልክ 
ሲጓጓዝ ማለት ነው 

የጨረራ ዓይነት
የጨረራ ዓይነቶች በዋናነት በሁለት ይከፈላሉ። እነርሱም 

አዮን ፈጣሪ ጨረራ (Ionizing Radiation) እና አዮን 
የማይፈጥር ጨረራ(Non-Ionizing Radiation) ተብለው 
ነው።

አዮን ፈጣሪ ጨረራ (Ionizing Radiation) 
አዮን ፈጣሪ ጨረራ በሰውነታችን ወይም በቁስ ውስጥ 

ሲያልፍ በሰውነታችን ወይም በቁሱ በሚገኘው አቶም ውስጥ 
የሚገኘውን ኤሌክትሮን በማስፈንጠር ወይም በማውጣት 
የቻርጅ ልዩነት በማኖር አዮን ይፈጥራል። ለአዮን ፈጣሪ 
ጨረራ (Ionizing Radiation) አለአግባብ መጋለጥ በሰዎች 
ጤና፣ በንብረት እና በአካባቢ ላይ ከፍ ያለ ጉዳት ሊያደርስ 
ይችላል፤ አዮን ፈጣሪ ጨረራ ባህሪዎችን በስሜት ህዋሳቶቻችን 
አማካኝነት ማወቅ የማንችል ሲሆን ጨረራው በአካባቢያችን 
መኖሩን ሳናውቅ ሁሉ ጉዳት ሊያደርስብን ይችላል:: በተለይ 
በጨረራ አመንጪ ቁሶች(Radiation Sources) የተበከሉ 
የምግብና የፍጆታ ዕቃዎች ወደ ኀብረተሰቡ ከተሰራጩ ጉዳቱ 
አስከፊ እንደሚሆን የተረጋገጠ ሲሆን ሁኔታውን ለመቆጣጠር 
ያመች ዘንድ ወሰን የወጣለት ነው።

በሰውነታችን ወይም በቁስ ውስጥ ሲያልፍ በሰውነታችን 
ወይም በቁሱ በሚገኘው አቶም ውስጥ የሚገኘውን ኤሌክትሮን 
በማስፈንጠር ወይም በማውጣት የቻርጅ ልዩነት በማኖር አዮን 
ይፈጥራል። 

አዮን ፈጣሪ ያልሆኑ የጨረራ ዓይነቶች (Non-
Ionizing Radiation)

እነዚህ የጨረራ ዓይነቶች በሰውነታችን ውስጥ 
በሚያልፉበት ወቅት አዮን የመፍጠር አቅም የሌላቸው 
ሲሆን በተጋለጠው የሰውነታችን ህብረህዋስ(Tissue) 
ክፍል ላይ ግን ሙቀት እና መጠነኛ የሆነ የኤሌክትሪክ ጅረት 
እንዲፈጠር ያደርጋሉ። የሚፈጥሩት የሙቀት መጠን ከፍተኛ 
ከሆነ የሰውነታችንን ህዋስ(cell) የመግደል አቅም ያላቸው 
ሲሆን በዚህም ምክንያት ሞት ሊከሰት እንደሚችል ጥናቶች 
ይጠቁማሉ። እነዚህ ጥናቶች በአብዛኛው ያተኮሩትና ያገኟቸው 
ውጤቶች በሙቀቱ አማካይነት እና በሚፈጠረው መጠነኛ የሆነ 
የኤሌክትሪክ ጅረት የሚመጣውን የጤና እክል በማየት ነው። 
ይህም የጤና ችግር ከሰው ሰው የሚለያይ ነው። በተጨማሪም 
ይህ የጨረራ ዓይነት ካንሰር ሊፈጥር ይችላል ወይስ አይችልም 
በሚለው ላይ የተለያዩ ጥናቶች በተለያዩ ተመራማሪዎች 
እየተከናወኑ እንደሆነ ከዓለም አቀፍ የአዮን ፈጣሪ ያልሆኑ 
የጨረራ መከላከያ ኮሚሽን (International Commission on 
Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP) የሚወጡ 
ሪፖርቶች ይጠቁማሉ። ይህ ኮሚሽን ለዚህ የጨረራ ዓይነት 
ቁጥጥር እንዲያመች ዓለም አቀፍ ወሰን ያወጣ ሲሆን በብዙ 
አገራት ዘንድ ተቀባይነትን በማግኘት ተፈፃሚ እየሆነ ይገኛል። 
እነዚህን አዮን ፈጣሪ ያልሆኑ የጨረራ ዓይነቶች (Non-
Ionizing Radiation) በተለይም ካንሰር ያመጣሉ ወይም 
አያመጡም የሚሉት ጥናቶች ተረጋግጠው ተገቢው ውሳኔ 
ላይ እስኪደረስ ድረስ በሳይንሱ ዓለም እንደተለመደው ተገቢ 
የጥንቃቄ መንገድ (Precautionary Approach) እንድንከተል 
ሁሉም ወገኖች ያስገነዝባሉ።

አዮን ፈጣሪ ያልሆኑ የጨረራ ዓይነቶች (Non-Ionizing 
Radiation) ከሚባሉት ውስጥ እንደ የራዲዮ ሞገድ /Radio 
wave/፣ ማይክሮ ዌቭ /Microwave/፣ ታህታይ ቀይ ጨረራ 
/Infrared/፣ ብርሃን /Visible Light/፣ ላዕላይ ወይነጠጅ 
ጨረራ/Ultra Violet/፣ የሌዘር ጨረራ /laser/ የሚጠቀሱ 
ሲሆን እነኝህ የጨረራ ዓይነቶች በሕክምናው፣ በኢንዱስትሪ፣ 
በሞባይል ቴሌኮሙኒኬሽን ሥርዓት፣ በራዲዮና ቴሌቪዥን 
ሥርጭት፣ የራዳር ሥርዓት፣ ብሎም በመዝናኛ ቤቶችና ሲዲና 
ዲቪዲ ማጫወቻዎች ጨምሮ በስፋት የሚገኙ ናቸው።

የጨረራ ምንጮች
የጨረራ ምንጮች በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ መልክ 

የሚገኙ ናቸው። በሰውነታችን ውስጥ የካልስየም 
ራዲዮኑክላይድ በተወሰነ መጠን ይገኛል፣ በሁሉም አፈር 

ውስጥ መጠኑ ይለያይ እንጂ ጨረራ አመንጪ ፖታስየም 
ይገኛል፤ እንዲሁም በሙዝ፣ ቡና፣ ወዘተ ውስጥ የተለያዩ 
ራዲዮኑክላይዶች ይገኛሉ። ከከዋክብትና ከጋላክሲዎችም 
የተለያዩ የጨረራ ዓይነቶች ማለትም የኮስሚክ ጨረራዎች 
ወደምድር በመምጣት በተወሰነ ደረጃ የጨረራ መጋለጥ በሰው 
ልጅ ላይ ይፈጥራሉ። እንደምንገኝበት ቦታ መልከአ ምድር 
ሁኔታም በተለይ ከዩራንየምና ቶርየም ራዲዮኖክላይዶች 
(primordial sources) እና ከእነሱ በመፈራረስ(decay) ሂደት 
ተፈጥረው በምድር ላይ ለሚገኙ በርካታ የጨረራ ምንጮች 
ልንጋለጥ እንችላለን። ከነዚህ በተፈጥሮ ከሚገኙ የጨረራ 
ምንጮች(Background Radiation) የሰው ልጅ ለጨረራ 
ይጋለጣል:: ምንም እንኳን ይህ የተፈጥሮ የመጋለጥ ሁኔታ ከቦታ 
ቦታ የሚለያይ ቢሆንም በዓለም ላይ አንድ ሰው በአማካይ ለ2.4 
mSv በዓመት ይጋለጣል። ይህም በተለምዶ በደረት አካባቢ 
የሚታዘዝ አንድ ራጅ (chest radiography) ስንነሳ የሚኖረው 
የጨረራ መጋለጥ ስድስት እጥፍ ይሆናል።

በሰው ሰራሽ መልክ የሚዘጋጁ የጨረራ አመንጪዎች ደግሞ 
ማለትም የታሸጉና ያልታሸጉ የሬዲዮአክቲቭ ቁሶች(Sealed 
and Unsealed Radioactive Sources) በትላልቅ 
አፋጣኞች(Accelerators) እና በኒዩክለር ማብለያዎች(Nuclear 
Reactor) የከፍተኛ የኒዩትሮን ምንጮችን በመጠቀም 
መፈብረክ የሚቻል ሲሆን፣ የተለያዩ የኤክስሬይ መሳሪያዎችም 
(X-rays) በፋብሪካ ይመረታሉ። በሕክምና መስክ የሚገኙ 

የኤክስሬይ መሳሪያዎች (X-ray) በተለምዶ ራጅ ተብለው 
የሚታወቁ ሲሆን በአጠቃላይ መደበኛ ራጅ(Conventional 
X-ray)፣ የጥርስ ራጅ(Dental Radiography)፣ ሲቲ 
ስካን(CT-Scan)፣የማሞግራፊ(Mammography)፣ 
ፍ ሎ ሮ ስ ኮ ፒ ( F l u o r o s c o p y ) ፣ ኢ ን ተ ር ቬ ን ሽ ና ል 
ራዲዮሎጂ(Interventional Radiology) ወዘተ… 
ይባላሉ:: የኤክስሬይ መሳሪያዎች በሌሎች ዘርፎችም 
ለምሳሌ በኢንዱስትሪው የብረታ ብረት ምርቶች ጥራት 
ቁጥጥር ይውላሉ፤ ይህውም ከፍተኛ ግፊት(pressure) 
የሚያርፍባቸውን የአውሮፕላን አካላትና ሌሎች የብረት 
ምርቶችን ጥራት ለመቆጣጠር(Industrial radiography) 
ሥራ ይውላሉ:: እንዲሁም በበርካታ አየር መንገዶች፣ ሆቴሎችና 
ሌሎች ሕንፃዎች ላይ ለጥበቃ አገልግሎት ማለትም ዕቃዎችን 
ለመፈተሽ ግልጋሎት ይሰጣሉ:: በተጨማሪም በሲሚንቶ 
ኢንዱስትሪዎች፣ የትምህርትና ምርምር ተቋማት፣ የምርቶችን 
ጥራትና የናሙናዎችን ተፈጥሯዊ የውስጥ ቅርፅ(internal 
structure ) ለመለካት፣ በወደቦችና የጉምሩክ ኬላዎች የሚገኙ 
የከፍተኛ የካርጎ እንቅስቃሴዎች ላይ ለቁጥጥር አገልግሎት 
በመዋል በተግባር ላይ ይገኛሉ። ይህም የኤክስሬይ መሳሪያዎች 
በሕክምናው ላይ በተለምዶ ራጅ ብለን ለምንጠራው ተግባር 
ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ማኀበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች 
ውስጥ የሚገኙ መሆኑን ያሳያል::

ጨረራ ምንድነው? ከየት ይፈጠራል? እንዴት ጉዳት ሊያደርስብን ይችላል?
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ሰኔ  ፳/፳፻፲፪

የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዋና ስራ 

አስኪያጅ
ስልክ - 011-126-42-22

ዋና አዘጋጅ
አንተነህ ኃ/ብርሃን ወ/መድህን

አድራሻ 
ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ

ወረዳ 06

የቤት ቁጥር 319

ኢሜይል - anteneh.hailebirhan@press.et

ስልክ ቁጥር - 011-1-26-42-40

ምክትል ዋና አዘጋጅ   
እስማኤል አረቦ

ስልክ ቁጥር - 011-1-26-43-26

ኢሜል - ismaelarebo2011@gmail.com

አዘጋጆች
ማህሌት አብዱል 

ቦጋለ አበበ 

ክፍለዮሐንስ አንበርብር

ጌትነት ተስፋማርያም

መልካምስራ አፈወርቅ

ዋለልኝ አየለ

አምደኞች
ጌታቸው በለጠ/ዳግላስ ጴጥሮስ

አሸናፊ ዘደቡብ

ፍሬው አበበ

ቁምላቸው አበበ

የገበያ ልማትና ፕሮሞሽን ዘርፍ

ኢሜይል - epapromotion@press.et 

ስልክ - 011-156-98-73

ፋክስ - 011-156-98-62

የማስታወቂያ መቀበያ ክፍል
ስልክ - 011-156-98-65

የማስታወቂያ ሽያጭ ማስተባበሪያ

ስልክ - 011-1-26-43-39

ማከፋፈያ 
ስልክ - 011-157-02-70

የፍቅር እስከመቃብሮቹ በዛብህና ሰብለወንጌል የልቦለድ 
ገፀባህርያት ቢሆኑም በገሐዱ ዓለም የምናውቃቸውን ያህል 
በየአጋጣሚው አብረውን ይኖራሉ:: ከየትኛው የገሐዱ ዓለም ሰው 
ይልቅ ነፍስ ዘርተው በዓይነ ህሊና ይታዩናል:: ማንነታቸው ግዝፍ 
ነስቶ፤ አስተሳሰባቸው ደርጅቶ ሰርክ ይመላለስብናል:: ኑሯችንን 
ይኖራሉ፤ መከራችንንና ደስታችንንም ይካፈላሉ::

በዛብህ ሰብለን በማፍቀሩ የተነሳ ከአባቷ ከፊታውራሪ 
መሸሻ የሚደርስበትን ጥቃት በመፍራት እንደነፍሱ የሚወዳትንና 
የሚሳሳላትን ፍቅረኛውን ሰብለወንጌልን ትቶ ወደማያውቀው አገር 
ይሰደዳል:: ስደቱም አዲስ አበባ አድርሶት ሩፋኤል ቤተክርስቲያን 
ቢጥለውም የፍቅር ጥማቱን ማስታገስ አልቻለምና አዲስ አበባንም 
የሩፋኤል ደብርንም ተሰናብቶ ይመለሳል:: ሆኖም ግን የሰው 
ልጅ ሁልጊዜም ከአሰበበት አይደርስምና ዓባይ በርሃ ላይ ሲደርስ 
በሽፍቶች ተደብድቦ እንዳይሆን ይሆናል::

የበዛብህ መጥፋት ያሳሰባት ፍቅረኛው ስብለወንጌልም ተወልዳ 
ባደገችበት ቀዬ መቀመጥ ተሳናት:: ሰርክ እየመጣ ፊቷ ላይ ድቅን 
የሚለውን በዛብህን ለማግኘትና የፍቅር ጥማቷን ለመወጣት 
መነኩሴ መስላና በአባለምለምእኔ ተመስላ ከእሾህና አሜካለው 
ጋር ተጋፈጠች:: ቆሰለች፤ ተራበች፤ ተጠማች:: ፍቅር ሃያል ነውና 
መከራና ችግር አያሸንፈውም:: መነኩሴዋ ሰብለም በፍቅር ጎዳና 
ተመርታ ዓባይ በርሃ ደረሰች:: የበረሃው መውጫ ላይም ደመነፍሷ 
ነግሯት በሽፍቶች የተደበደበውን የዓይን ርሃቧን አገኘችው:: 
በዓባይ በርሃ፤ በዓባይ መንገድ፤ በዓባይ ጎዳና ሁለቱ ርሃብተኞች 
ከመከራና ከደስታ ጋር፤ ከስቃይና ከተስፋ ጋር ናኙ:: በዓባይ በርሃ፤ 
በዓባይ ወበቅ፤ በዓባይ ሐሩር ተንገላቱ:: በዓባይ ሽፍቶች ተፈተኑ:: 
ፍቅር መከራን የመቋቋን ሃይል አለውና ፍቅር የተራቡት፤ ፍቅር 
የተጠሙት ሁለቱ መከረኞች በዓባይ በርሃ ተገናንተው የፍቅርን 
ውሃ ጠጡ:: ጥማቸውን አረኩ:: እስከወዲያኛውም ፍቅራቸውን 
ዘላለማዊ አደረጉት::

ዓባይ ሚስጢር ነው:: ልክ እንደበዛብህና ሰብለወንጌል 
እኛም የአሁን ዘመኖቹ ኢትዮጵያውያን በዓባይ እንፈተናለን፤ 
በዓባይ እንንገላታለን፤ በዓባይ እንታመሳለን:: ሆኖም ግን በጽናትና 
ብርታታችን መከራና ስቃዩን አልፈን፤ መታመስና መንገላላቱን 
አሸንፈን የዓባይን ውሃ እንጠጣለን፤ ችግርና መከራችንን አውልቀን 
እንጥላለን፤ ድህነትን እናራግፋለን:: ሽፍቶቹንም አሸንፈን ወደ 
ብልጽግና ጎዳና እናመራለን:: የኢትዮጵያውንም አንድነትና አብሮነት 
ዘላለማዊ ይሆናል::

ኢትዮጵያ በተፈጥሮ የታደለች የበርካታ ፀጋዎች ባለቤት 
ናት:: ከእነዚህ ፀጋዎች አንዱ የሆነው ዓባይ ከስም በዘለለ 
ትርጉም ሳይኖረው ቢቆይም ዘመኑ ደርሶ የዚህ ትውልድ 
ምርኮኛ ሆኗል:: የአንድነታችን ማህተም፤ የአብሮነታችን 
ቋሚ ሐውልት የሆነው ዓባይ የእናቱን ማህፀን ለማርጠብ 
ከኢትዮጵያውያን ጋር አብሯል::

የዓባይን ልጅ ውሃ ጠማው እንደሚባለው እኛ የዓባይ 
ልጆች ውሃ ላይ ተቀምጠን ውሃ ጠምቶናል:: በርሃብ ስማችን 
ገኖ በዓለም መድረክ በጥቁር መዝገብ ሰፍሯል:: በ21ኛው 
ክፍለ ዘመን መብራት ናፍቆን ኩራዝ ለኩሰናል:: የእናቶቻችን 
ወገብ በእንጨት ለቀማ ጎብጧል:: ወጣቶቻችን ሥራ አጥተው 
በስደት የበረሃ ሲሳይ ሆነዋል:: የዛሬው ትውልድ ግን ይህ 
ሁሉ ስቃይና መከራ እንዲቀጥል አይፈቅድም:: የተከፈለውን 
መስዋዕትነት ከፍሎ ተፈጥሮ ከለገሰችው ሀብቱ መጠቀምን 
ምርጫው አድርጓል:: 

የዓባይ ገፀ በረከት ዋነኛ ተቋዳሽ ሆና ለሺ ዘመናት 
የኖረችው ግብጽ ይህ ሃቅ ተዋጠላትም ፤ አልተዋጠላትም 
የአሁኑ ትውልድ ዓባይን ይገድባል፤ ዕውቀቱን፤ ገንዘቡን፤ 
ጉልበቱን አልፎም ህይወቱን ገብሮ ዓባይ በኢትዮጵያ ቤቱን 
እንዲሠራ ያደርጋል:: ፍትሐዊና ጎረቤት ወዳድ የሆነው 
የኢትዮጵያ ህዝብ ዓባይን ከጎረቤቶቹ ጋር ተካፍሎ ማደግ 
ይፈልጋል:: የዓባይ ገፀ በረክት ሰፊነውና የዓባይ ውሃ 
ለሁሉም እንደሚበቃ የኢትዮጵያ ህዝብ ያምናል:: ግብጽን 
የመሰሉ ጎረቤቶች ኢትዮጵያውያን በርሃብ ሲረግፉ መሳቅያና 
መሳለቂያ ከማድረግ ባለፈ የችግራቸው ተጋሪ ባይሆኑም 
ያንን መከራና ግፍ አስታውሰው ኢትዮጵያውያን ለበቀል 
ተነሳስተው አያውቁም:: ይልቁንም ግብጾች የኢትዮጵያውያን 
መከራና ስቃይ፤ ርሃብና ቸነፈር ዘላለማዊ እንዲሆን በመሻት 
በተበደልኩ ባይነት ሲጮሁ ይደመጣሉ:: ይህ ጩኸታቸው 
ለሺ ዘመናት ቢያወጣቸውም ዛሬ ግን ግብዓተመሬቱ የተፈፀም 
ይመስላል::

ዛሬ ከግብጾች ባዶ ጩኸት ይልቅ የኢትዮጵያውያን 
ዝምታ ይሰማል:: ዛሬ ከግብጾች አስመሳይነትና ጀብደኝነት 
ይልቅ የኢትዮጵያውያን ፍትሃዊነትና ጨዋነት ገዝፎ 
ይደመጣል:: ዛሬ ከግብጾችና አሜሪካኖች ኢፍትሃዊ ብያኔ 
ይልቅ የሱማሊያና የጅቡቲ የፍትህ ድምጽ ጆሮ ያገኛል:: ዛሬ 
ከዓረብ ሊግ ውሳኔ ይልቅ የአፍሪካ ሕብረት ድምጽ ሚዛን 
ይደፋል::

እስማኤል አረቦ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. መከላከያ ሚኒስቴር ም/ኢታማዦር ሹም 
ብርሃኑ ጁላ እንዳሉት ዛሬ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ 
ወንዞቻችንም ግብጽን ተዋግተው ማሸነፍ ይችላሉ:: ግብጽ 
ከተቻላት የፀጥታው ምክርቤትንም ሆነ የሃያላን አገራትን ድጋፍ 
በማግኘት የህዳሴወን ግድብ ለማስቆም አሊያም ከተሳሳተ ስሌት 
በመነሳት ኢትዮጵያውያን በዘርና በሃይማኖት የተለያዩ ናቸው 
ብሎ በማመን እርስ በእርስ ለማተራመስ የምትሸርበው ሴራ 
ብዙርቀት የሚያስኬዳት አይደለም:: ኢትዮጵያውን በውስጥ 
ፖለቲካ ልዩነት ቢኖራቸውም በዓባይ ጉዳይ ግን አንድ ናቸው:: 
ኢትዮጵያውያን ዓባይን ሲነኩብን ልዩነታችን ጠፍቶ ሕብረትና 
አንድነታችን እንደሚጠነክር ለግብጾች ማን በነገራቸው:: 
እስላም ክርስቲያኑ፤ አማራ ኦሮሞው፤ ጉራጌ ሲዳማው፤ ትግሬ 
ወላይታው፤ ሶማሌ አፋሩ፤ ቅማንት ጉሙዙ ወ.ዘ.ተ ሁሉም 
በዓባይ ጉዳይ አንድ ነው:: ይህ ነው የዓባይ ሚስጢር::

  ትንታጉ የመድረክ ሰው ጌትነት እንየው ‹‹ዓባይ ሐረግ 
ሆነ ከደም የወፈረ›› በሚለው የስንኝ ቋጠሮው የዓባይን ጉዳይ 
እንዲህ ተቀኝቶበታል:: ከፊሉን እነሆ:-

 እናም አደራህን እንግዲህ አገሬ
  አማራ፤ ኦሮሞ፤ ሶማሌ፤ አደሬ፤ አፋር ሆንክ ትግሬ
ቤኒሻንጉል፤ ኮንሶ፤ ጋምቤላ ሐረሬ
 የአንድ ወንዝ ልጅ ሁሉ፤ ይህን የዓባይ ሐረግ ከእምነትህ 

ጋር ቋጥረህ
ከጋራ አንገት መድፋት፤ ከጋራ መሳቀቅ፤ ከጋራ አፍረት 

ወጥተህ
በያለህበት ሁሉ፤ በየዓለማቱ ጥግ በአንተነትህ ኮርተህ
 አንተ ማነህ ሲሉህ፤ ከወዴት ነህ ሲሉህ፤ በሙሉ ራስነት 

አንገትህን አቅንተህ 
ድምጽህን ከፍ አድርገህ፤ ደረትህን ነፍተህ
የዓባይ ልጅ ነኝ እኔ፤ ጦቢያ ነች አገሬ፤ በል አፍህን ሞልተህ
ይህ ነው ከእንግዲህ ፀጋ በረከትህ፤ የትውልድ ኒሻን 

የዕድሜ ሽልማትህ
እራትና መብራት፤ ክብርና ኩራት፤ አበባና እርግብ ነው፤ 

የዘመን ስጦታህ
 የዓባይ ምርቃትህ   

በተለያዩ ዘመናት በተደረጉ በርካታ ጥናትና ምርምሮች 
እንዲሁም በተጨማሪ በተገኙ የታሪክ ማስረጃዎች ከቀይ ባህር 
ማዶ ለማዶ የሚገኙት ሕዝቦች ከመካከለኛው ምሥራቅ ወደ ሐበሻ ፤ 
ከሐበሻ ወደ መካከለኛው ምሥራቅ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ለበርካታ 
ጊዜያት ያልተቋረጠ የሕዝብ ፍሰት ሲያደርጉ ቆይተዋል::

ይህን የመሰለው የሕዝቦች ፍልሰት በብዛት ጎልቶ የታው 
ከመካከለኛው ምሥራቅ አገሮች በተለይም በደቡብ ዓረቢያ ይኖሩ 
የነበሩ ህዝቦች ወደ ሐበሻ አገር በተከታታይ ያደረጉት ፍልሰት 
ነው:: ሐበሻ የሚለው ስያሜ የተገኘው እነዚሁ የደቡብ ዓረቢያ 
ሕዝቦች ከዓመተ ልደት በኋላ በ7ኛው ክፍለዘመን ካካሄዱት ሰፊ 
የፍልሰት እንቅስቃሴዎች ጋር የተያያዘ መሆኑን የታሪክ ማስረጃዎች 
ያመላክታሉ። ወደ ሐበሻ የመጡትም ፈላሲያን በሐበሻ አገር 
መልከዓምድር፤ አየር ንብረት፤ ለኑሮ ተስማሚነትና በህዝቦች እንግዳ 
ተቀባይነት በመሳባቸው ፍልሰታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ 
መጥቷል:: ከዚሁ ጋር ተያይዞም እስልምና ሃይማኖት በሁለት 
እግሩ ባልቆመበት ወቅት ኢትዮጵያ የነብዩ ሞሃመድ ልጅን ጨምሮ 
ስደተኞችን ተቀብላ በማስተናገዷ በታሪክ መዝገብ ውስጥም ስሟ 
ሰርክ የሚነሳ ነው::

ከቅርብ ዓመታት ወዲህም ከየመን፤ ከሶርያና ከሶማሊያ የመጡ 
ስደተኞችን ተቀብላ እያስተናገደች ያለች አገር ነች:: በኢኮኖሚው 
ዘርፍም አገሪቱ ካመቻቸቻቸው የኢንቨስትመንት ዕድሎች ተጠቃሚ 
ለመሆን ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ ከሚገኙ የውጭ ባለሀብቶች 
ውስጥ የሳዑዲ ዓረቢያና የቱርክ ባለሀብቶች ግንባር ቀደሙን ሥፍራ 
ይይዛሉ::

ይሁን እንጂ እነዚህ ታሪካዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶች ዳብረው 

ዘላቂ ወደ ሆነ ወዳጅነትና 
የትብብር መድረክ 
ተቀይረው አልታዩም:: 
ኢትዮጵያ ለዓረቡ ዓለም 
ወዳጅና በታሪክም 
ጥንታዊ ግንኙነት ያላት 
አገር ብትሆንም በዓረቡ 
ዓለም ዘንድ የደበዘዘ 
ትውስታ ያለውና 
ዘመኑንም የዋጀ ትስስር 
ያለው አይደለም:: ለዚህም 
አንዱ ማሳያም በህዳሴው 
ግድብ ዙሪያ ግብጽ 
የዓረብ ሊግ አገራትን ነጥላ 
በመውሰድ ኢትዮጵያ ላይ 
የተዛባ ዕይታና አቋም እንዲኖራቸው እያደረገችው ያለው 
የማሳሳት ሥራ ተጠቃሽ ነው::    

የዓረቡ ዓለም በታሪክም ይሁን  በአሁናዊ ተጨባጭ 
ሁኔታዎች ከግብጽ ይልቅ ለኢትዮጵያ የቀረበ ትስስር አለው:: 
ሆኖም ግን ኢትዮጵያ ስትከተለው የነበረው የዲፕሎማሲ 
አካሄድ ከዓረቡ ዓለም ጋር የጠነከረ ባለመሆኑና በተለይም 
አገሪቱ ለዓረቡ ዓለም የከፈለችውን ውለታ መሠረት አድርጎ 
የተቀየሰ ባለመሆኑ ግንኙነቱ ወጣ ገባ ሆኖ ይታያል:: ይህንን 
የግንኙነት ወጣ ገባ መሆንም ከግምት ውስጥ በማስገባትም 
ግብጽ በህዳሴ ግድብ ላይ አሉታዊ ትርክቶችን ስትፈጥር 

ኢትዮጵያ ከዓረቡ ዓለም ጋር ያላት 
ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ተጠናክሮ ይቀጥል! 

ትታያለች::
86 በመቶ የዓባይ ውሃ ባለቤት የሆነቸው ኢትዮጵያ 

ከወንዟ ተጠቃሚ እንዳትሆን በግብጽ በኩል የሚደረጉ ስም 
የማጥፋት ዘመቻዎች መዳረሻቸው በዋነኝነት ዓረቡ ዓለም 
ዘንድ በመሆኑ ይህንን የግብጽ ሴራ ለማክሸፍ ከዓረቡ ዓለም 
ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከማጠናከር የተሻለ 
መንገድ የለም:: በተለይም ግብጽ በውይይትና በድርድር 
በተሸነፈች ቁጥር መሸሸጊያ እያደረገች ያለችውን የዓረቡን 
ዓለም ከኢትዮጵያ ጎን ለማሰለፍ ታሪካዊ ግንኙነቶችን 
መሠረት ያደረገ ዲፕሎማሲያዊ ሥራ ማከናወንና 
አውነታውን ማሳወቅ ወቅቱ የሚጠይቀው ተግባር ነው!
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፲፮

ሕ
ይወት ፈርጀ ብዙ ገጽታዎች አሏትመውጣት እንዳለ ሁሉ መውረድም ይኖራልከመውረድ ውስጥም በትጋት መውጣት 
ይቻላልአግኝቶ ማጣት እንዳለ ሁሉ አጥቶም ይገኛል።ይህ የህይወት እውነታ ነውበጥቂቶች የህይወት መውጣትና መውረዶች 
ውስጥ ብዙዎች ይማራሉየህይወትን ፈተናዎችም ያውቃሉበከፍታ ውስጥ የሚገኙት  ‹‹እንዲህም ይኖራል እንዴ?›› 
ብለው ራሳቸውን ይጠይቃሉለተቸገሩት ያዝናሉካላቸው ቀንሰው የሌሎችን ችግር ይካፈላሉበተጨማሪም ችግር ብልሃትን 

ያስተምራል እንዲሉ ከችግር ጋር ተላምዶ ከመኖር ይልቅ ለመፍትሄ የሚታትሩትንም ያበረታታሉበመሆኑም ‹‹እንዲህም ይኖራል›› 
ብለን በከፈትነው አምዳችን ህይወትን በየፈርጁ ታስተውሉበት፤¸አስተውላችሁም ትማሩበት ዘንድ ጋበዝናችሁለአስተያየቶቻችሁ፤ 
ለመሰል ታሪኮች ጥቆማችሁ እንዲሁም ለድጋፋችሁ የዝግጅት ክፍላችን አድራሻ ትጠቀሙ ዘንድ ጋበዝናችሁ።

አዲስ ዘመን ሰኔ 20 ቀን 2012 ዓ.ም

ሰኔ ፳/፳፻፲፪

ክፍለዮሐንስ አንበርብር

ድሬ ያችን ሰዓት!

ያችን ሌሊት እንደምን አድርጎ ይርሳት? ከላይ 
ሰማይ እንደራበው ጅብ ሲያጓራ፣ ሲስገመገም፤ 
የመብረቅ ብልጭታ ሲያስጓራ፤ የሰዎቹ ዋይታና 

እሪታ በአዕምሮው ውስጥ እየተመላለሰ እንደምን 
ሊረሳት ይችላል? ያች ‹‹የበርሃ ንግስት›› አይታና ሰምታ 
በማታውቀው ማዕበል ስትናወጥ ለዚያውም በእኩለ 
ሌሊት ማንን ድረሱልኝ ብላ ትማፀን?

አዎ! አቶ በያን ይህን ሁሉ አስከፊ ክስተት በዓይኑ 
በብረቱ ተመልክቷል። ልጅ ከእናቱ ባል ከሚስቱ በሞት 
ሲነጠቅ፤ ሰው ከነንብረቱ በደራሽ ጎርፍ ሲፈናቀል ሰዎች 
ዕድሜ ልካቸውን ያፈሩትን አንጡራ ሀብታቸውን በደቂቃ 
ውስጥ ተነጥቀው ያጡ የነጡ ድሃ ሆነው ሲገኙ አይቶ ልቡ 
በኀዘን ተሰብሯል። ስድስት ቤተሰቦቹንም አጥቶ በኀዘን 
ተቆራምዷል። በዕለተ ቅዳሜ ሐምሌ 29 ቀን 1998 ዓ.ም 
ከሌሊቱ 8 ሰዓት ተኩል ድሬዳዋን ባጥለቀለቃት ጎርፍ። 

በዚያን ነፍስ ውጭ ነፍስ ግቢ ግብግብ ውስጥ 
ታዲያ ሀብት ንብረት ሲወሰድባቸው ሰዎች ዛፍ ላይ 
እየተንጠላጠሉ ነብሳቸውን ማዳናቸውን ሲመለከት 
ግን የፈጣሪን ምህረት ያስታውሳል። ሰው ዛፍን አሳደገ፣ 
ዛፍ ደግሞ የሰው ሕይወትን ታደገ፤ ይህ አጋጣሚ 
አስተሳሰቡን ሁሉ ለወጠው።  ከዚህን ጊዜ ወዲህ ዛፎች 
በመትከል አሻራውን ለማኖር ወሰነ፤ ይኸው ሥራዬ ብሎ 
እስከዛሬ  ድረስ ከችግኝና ዛፎች ጋር ተወዳጅቶ ይኖራል። 
የወደፊት ትልሙም ይህ ነው የዛሬው ‹‹እንዲህም ይኖራል 
እንግዳችሁ›› አቶ በያን ተሰማ። 

የቀቤናው ልጅ
በያን ተሰማ ይባላል። የተወለደው በአሁኑ አጠራር 

ጉራጌ ዞን በሚባለው ቀቤና አካባቢ  ነው። አሁን 
በድሬዳዋ 06 ቀበሌ ነዋሪ ነው። ስድስት ልጆች አሉት። 
በትምህርት ዓለም ብዙም አልገፋበትም፤ በእርግጥ 
ለመማርም ዕድሉንም አላገኘም። ከስድስተኛ ክፍል በላይ 
አልዘለቀም። ዛሬ ወደሚኖርባት ድሬዳዋ  በ1974 ዓ.ም 
መጨረሻዎቹ ላይ የአስራ ሦስት ዓመት ታዳጊ ሆኖ ነው 
የመጣው። 

በወቅቱ በርካታ ሰዎች ከአካባቢው ሄድ ብለው ጥሪት 
አፍርተው ቤተሰብ ሲያግዙ ይመለከት ስለነበር እርሱም 
በአጋጣሚ ከሰዎች ጋር ሄዶ ድሬዳዋ ከተመ። ሊስትሮ 
ሥራ እየሰራ ራሱን ለማስተዳደር ሞከረ። ከሊስትሮ ወደ 
‹‹ጀብሎ››ንግድና  እና ሌሎች ሥራዎች ተሸጋረ። በቂ 
ገንዘብ ባላገኘም ጊዜ አልፎ አልፎም በረንዳ ያድር ነበር።  
በርካታ ውጣ ውረዶችን እያለፈ በሂደት ወደ ንግዱ ገባ። 
በተለይም ከጅቡቲ  ድሬዳዋ ባቡር ይመላለስ ስለነበር 
‹‹ኮንትሮባንድ›› ዕቃዎችን ለመነገድ ቀልቡ ተነሳሳ። ልባሽ 
ጨርቆችንና ሌሎችንም በመነገድ ሕይወቱን ይመራ 
ጀመረ። አንዳንዴ ገንዘብ አጠር ሲለውም በእምነት ዱቤ 
እየተቀበለ ሸጦ ለውጦ ገንዘብ መቋጠር ጀመረ።

ነፍስን የታደገች ዛፍ
ሐምሌ 29 ቀን 1998 ዓ.ም በዕለተ ቅዳሜ ከሌሊቱ 

8፡30 ድንገተኛ ጎርፍ ድሬዳዋን አጥለቀለቃት።  ከከዚራ 
አካባቢ የተነሳው ጎርፍ ያገኘውን ሁሉ እየደረመሰና 
እያፈረሰ ድሬዳዋን አጥለቀለቀ። እርሱም ያኔ በዓይኑ 
ያየውን ለማመን ይከብደዋል። በርካታ ሰዎች 
እርቃናቸውን ይወጡ ነበር። ያልቻለው ደግሞ ከጎርፍ 
ጋር ግብ ግብ ገጥሞ ነብሱን ለማዳን ይታገል ጀመር።  
በዚህ ወቅት አንድ ሌላ ወንድሙ ከእርሱ ሰፈር ራቅ ብሎ 
ነበር ያለው። ታዲያ ይህ ወንድሙና ሁለት ልጆቹ ጎርፉን 
ያመለጡት ዛፍ ላይ ወጥተው ነበር።  ያኔ! ከጎርፍ የዳነው 
አንደኛው ልጅ በአሁኑ ወቅት ድሬዳዋ ሲሚንቶ ፋብሪካ  
ውስጥ መካኒክ ነው። 

ችግሩ ካለፈ በኋላ ብዙ ሰዎች ዛፍ ላይ እየወጡ 
ራሳቸውን ማዳናቸውን ሰማ። በአላህ ሥራም በእጅጉ 
ተገረምኩ ይላል። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ታዲያ አዕምሮው 
አንድ ነገር ለመሥራት ወሰነ። አላህ ፈቃዱ ከሆነ ዛፍ 
መትከል ሥራዬ ይሆናል ሲል ወሰነ። የአጋጣሚ ነገር ሆኖ 

3 ነጥብ 5 ሚሊዮን ችግኝ ተክሎ ክብረ ወሰን ለመስበር ብዙ የተጓዘ ጀግና

ታዲያ በ2000 ዓ.ም ‹‹ሁለት ዛፍ በደጄ›› በሚል መፈክር 
እንደ አገር አዋጅ ሆኖ ሰዎች ሁሉ ዛፍ ተካይ ሆኑ።

እርሱም በወቅቱ የድሬዳዋ ግብርና ጽሕፈት ቤት 
ኃላፊ ከሆነው ሁሴን አብዱረሃማን የሚባል ሰው ዘንድ 
ሄዶ  2000  ችግኞች ይሰጠኝ ብሎ ጠየቀ። ይህ የተቀደሰ 
ሃሳብ ነው በሚል በፈገግታ ጭምር ዛፎቹን ሰጡት። 
እርሱም ድሬዳዋን ጎርፍ ያጎረፈባትን እና የቆሻሻ ክምር 
መጣያ ስፍራ የነበረና ማንም ሰው የማይጠቀምበትን 
ስፍራ ለችግኝ መትከያ ምቹ ነው ሲል ወሰነ። የጎርፍ መሄጃ 
ስለነበርም እከለከላለሁ የሚል ፍርሃት አላደረበትም። 
በአንድ ጀንበር ሁለት ሺህ ችግኞችን ተክሎ ጨረሰ። 

ታዲያ እነዚህን ችግኞችን ለማሳደግ ፍዳ ማየት 
ጀመረ። ድሬዳዋ ከውሃ እጥረቷ ጋር ተያይዞ ለችግኞቹ 
ውሃ ማፈላለጉ፤ መኮትኮቱና መንከባከቡ ፈተና ሆነ። 
ግን ዓላማ ነበርና ቀጠለበት። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ከዛፍ 
ጋር ተወዳጀ። ለአረንጓዴ ልማት ‹‹የቁም እስረኛ›› ሆንኩ 
ይላል። በአሁኑ ወቅት ሁለት ሄክታር ተኩል መሬት ላይ  
21ሺ ቋሚ ዛፎችን ተክሏል። ይህን ቦታ የጎርፍ መሄጃ 

ስለነበር ከፈጣሪ እንጂ ከሰው ፈቃድ አልጠየኩበትም 
ይላል። ታዲያ ሰዎችም ቢሆን ስፍራው የተለየ ጠቀሜታ 
ስለማይሰጣቸው የከለከለው አካል አልነበረም።  

በእርሱ አጠራር ከቦታው ጥበትና ከመሬቱ 
አቀማመጥ ብሎም ከዛፎቹ መጠጋጋት የተነሳ ‹‹ትንሿን 
አማዞን›› መስርቻለሁ ብሎ ያምናል። በቀጣዮቹ ጥቂት 
ዓመታትም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞችን የመትከል 
እቅድ ሰንቋል። ከዛሬ አስር ዓመታት በፊት የበያን እጅ 
የተከላቸው ችግኞች ዛሬ ከዛፍነት አልፈው  ጫካ ሆነዋል።  
ዋንዛ፣ ዝግባ፣ጃካራንዳ፣ የውጭ አገር ዛፎች፣ በብዛት 
ይገኛሉ። በጥብቅ ሁኔታ መጠበቅ ያለባቸው ዛፎች ውስጥ 
ስድስቱ ከጫካው ውስጥ ይገኛሉ። ችግኝ ሲፈልግ አካባቢ 
ጥበቃ ባለሥልጣን፤ ግብርና ጽሕፈት ቤት ያግዙታል። 
እርሱም የራሱን የችግኝ ጣቢያ አቋቁሟል። መንገድ ላይ 
ዘር ካገኘም ይለቅምና ወደ ችግኝነት ይቀይራል።

‹‹አበደ አሉኝ››
አቶ በያን አዳሩም ውሎውም ሁሉ ነገሩ ዛፎቹ ዘንድ 

በመሆኑ ለቤተሰቡ የሚሠጠው ብዙ ጊዜ የለውም። 

ጥቂቶችን ከማገዝ አገርን ማገዝ ይበልጥብኛል ሲል ከራሱ 
ቤተሰብ በላይ ለማህበረሰብና ለአገር ማሰብ ይጠቅመኛል 
ሲል የቤተሰቡ ሕይወት  ላይ ብቻ ከማተኮር ሰፋ አድርጎ 
ማሰብ ጀመረ። ሁሉም ነገሩ ችግኝ መትከልና መንከባከብ 
ሆነ።

ሰዎች ሀሜት ጀመሩ። ‹‹ቤተሰቤም ጭምር ይህ ሰው 
አበደ፣ ወደ ሕክምና ይወሰድ፤ አዕምሮውን እየሳተ ነው›› 
ሲሉ ግራ በመጋባት የጤናው ሁኔታ ያሳስባቸው ጀመር። 
በያን ግን ጤነኛ ነበር። እርሱን ጤና የሚነሳው በረሀዋን 
ንግስት በአንድ ሌሊት እንዳልነበር ያደረገውን ጎርፍ 
ሲያስብ ነው። ያ! ክፉ ቀን ጥቁር ጠባሳ ጥሎበት አልፏና 
ዳግም ማየት አይፈልም። ከፈጣሪ ጋር የተቻለውን 
ሁሉ ሠርቶ ኃላፊነቱን መወጣት ይፈልጋል። በእርግጥ 
አበደ ቢባል ብዙም ላይገርም ይችላል። በሁኔታው 
ግራ የተጋባው የመጀመሪያ ልጁም ትምህርት አቋርጦ 
የቤተሰቡን ሕይወት ለመታደግ ሥራ መጀመሩንም 
ያስታውሳል። 

ታዲያ  ያኔ ይህ ሰውዬ አበደ የሚሉ ሰዎች አሁን 
ጫካውን ሲያዩት ያበድነው እኛ ወይስ እርሱ ነው ሲሉ 
ራሳቸውን መጠየቅ መጀመራቸውን ይናገራል። ቤተሰቦቹ 
ያ ሁሉ ልፋቱ ለምን እንደሆነ አሁን ተረድተውታል፤ 
እንዲያውም ያግዙታል። ባለፈው ዓመት ደግሞ አዳማ 
ላይ አገር አቀፍ ሽልማት ወስዷል። በወቅቱ ለሥራው 
የሚያግዙት የተለያዩ ግብዓቶችንና የምስክር ወረቀት 
ተሰጥቶታል። በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና ከተለያዩ 
ጽሕፈት ቤቶችም የተለያዩ 18 የምስክር ወረቀቶችም 
ተበርክተውለታል። 

ክብረ ወሰን ለመስበር
በዓለም ላይ ብዙ ዛፎችን በመትከል ሪኮርድ የተያዘው 

የኬንያ ዜጋ በሆነችው  ዋንጋሪ ማታይ ነው። ታዲያ በያን 
ይህን ክብረ ወሰን በግማሽ ሚሊዮን ዛፎችን በማሻሻል 
በዓለም ክብረ ወሰን ስሙን ለማፃፍና የኢትዮጵያን ስም 
ከፍ አድርጎ የማስጠራት እቅድ አለው። በዘንድሮ ዓመት 
240ሺ ችግኞች በግቢ ውስጥ አፍልቷል። በሚቀጥለው 
ዓመት አንድ ሚሊዮን ለማፍላት ዝግጅት አጠናቋል። 
በሚቀጥሉት አራት ዓመታት ውስጥ 3ነጥብ5 ሚሊዮን 
ችግኞችን  በመትከል ክብረወሰኑን ለመቆናጠጥ ወስኗል። 

በአሁኑ ወቅት በሁለት ተኩል  ሄክታር ላይ ያበቀለውን 
ጫካ ‹‹ኢሊናም›› ወይንም ኢትዮጵያ ለምለም ናት የሚል 
ሥያሜ ሰጥቶታል። ታዲያ በ2000 ዓ.ም ችግኝ መትከል 
ሲጀምር የወለዳትን ልጅ ስያሜ ልጅም ‹‹ኢሊናም›› የሚል 
ስም አውጥቶላታል። በአጋጣሚ ሆኖ ‹‹ኢሊናም›› በቀቤና 
አካባቢ አነጋገር እንደ ሰብል የሚል ትርጉም አለው።

በያን ዛሬም እንቅልፍ የለውም። ‹‹ዛፍ ትከሉ ከፍቷል 
ዘመኑ›› እያለም ዞሮ ይለፍፋል። በጉራጊኛ፣ ኦሮምኛ፣ 
አማርኛ፣ ትግርኛ፣ ሱማሊኛ፣ ወላይትኛ፣ በሀደርኛ፣ እና 
በመሳሰሉት 18 ቋንዎችም ዛፍ ትከሉ እያለ ሰዎችን እየዞረ 
ይቀሰቅሳል። ታዲያ በአንድ ወቅት ይህ ሰው አበደ ይሉት 
የነበሩት አሁን ፈገግ ብለው እውነቱን ነው ዛፍ እንትከል 
እያሉ የአረንጓዴ ልማትን እየተቀላቀሉ ነው። እርሱም 
ይህን ለውጥ ሲመለከት ልቡ በሃሴት ትሞላለች።

አግዙኝ
አቶ በያን ተሰማ  ዛፍ መትከል የሕይወቱ አካል 

አድርጎ ለመሄድ ወስኗል፣ የሚጠበቅበትን እያደረገ ነው። 
ታዲያ መንግሥት ጥቂት ነገር እንዲያግዘኝ እፈልጋለሁ 
ይላል።  በኢትዮጵያ ማንኛውም ቦታ ሄዶ ዛፍ ሲተክል 
ቢኖር ቅር እንደማይለው ይናገራል። የአረንጓዴ ልማት 
ሥራው ብዙ ፈተናዎች ተጋርጠውበታል። ድሬዳዋ የውሃ 
እጥረት አለ። የከርሰ ምድር ውሃን አውጥቶ ለመጠቀም 
ደግሞ አቅም የለውም። ታዲያ በዚህ ላይ የሚያግዘኝ 
አካል እፈልጋለሁ ባይ ነው። ለዛፍ መትከያ  የሚሆን 
ቦታ እጥረት ገጥሞታል። በተለይም አንድ ቋሚ የሆነ 
እና ሰፊ ቦታ ቢሰጠኝ ለሥራው ቅልጥፍ፣ ለመከታትልና 
ለመቆጣጠር ያስችለኛል ይላል። መንግሥትም ከምንም 
በላይ በዚህ ጉዳይ ቢተባበረኝና ባለሙያዎች በእውቀት 
ቢያግዙኝ ሲልም ይማፀናል።ታታሪው የአረንጓዴ ልማት 
አርበኛ በያን ተሰማ።
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ይህ ዓምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ 
ጉዳዮች ዙሪያ ዜጎች ነፃ አስተያየታቸውን የሚሰጡበት ነው። 
በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሑፎች የዝግጅት ክፍሉን አቋም 

አያመለክቱም።

በሕትመት ጋዜጠኝነት ከ18 ዓመት በላይ ልምድ ያለው ጋዜጠኛ ነው። በአሁኑ ሰዓት ከመደበኛ ሙያው 
በተጨማሪ ለተለያዩ ድርጅቶች በሚድያና ሕዝብ ግንኙነት ዘርፍ በአማካሪነት በመሥራት ይታወቃል። 
ከጽሑፉ ጋር በተያያዘ ጸሐፊውን ማግኘት ከፈለጉ የሚከተለውን አድራሻ ይጠቀሙ።
abebeferew@gmail.com

ፍሬው አበበ 

«ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው…»
ኢንጅነር ታከለ ኡማ በአዲስአበባ ከተማ አስተዳደር 

በምክትል ከንቲባ ማዕረግ ሲመደቡ ጀምሮ የዕለት 
ውሏቸው በሩጫ የተሞላ ነው:: ከተማዋን የሸፈናትን 
ድህነት ለመግፈፍ እንደባተሉ ነው:: ይኸን ጥረታቸውን 
የሚያደንቁና የሚያግዙ እጅግ በርካታ የከተማዋ ነዋሪዎች 
የመኖራቸውን ያህል፤ የረገጡትን ሁሉ እየተከተሉ ሲነቅፉ 
የሚውሉም የትየለሌ ናቸው:: አንዳንዶቹ የእሳቸውን 
እንቅፋት በማሳየትና ነጥብ በማስቆጠር የጥላቻ ፖለቲካን 
ለመዝራት  ላባቸውን የሚረጩ ናቸው::

ሰሞኑን በአዲስአበባ መሬት ወረራ ነግሷል ተባለ:: 
ለአንድ ብሔር እየተመረጠ መሬት ይታደላል የሚል ወሬ 
ናኘ:: ቀጠለናም በርካታ የኮንዶሚኒየም ቤቶች እንዲሁ 
ለተመረጡ የአንድ ብሔር ሰዎች እየተሰጠ መሆኑን 
ማህበራዊ ሚዲያው ያራግብ ገባ:: ከእነታከለ ወገን 
ዝምታው ረጅም መሆን ብቻ ሳይሆን ለትችቶቹ መልሱ 
እንደቴሌዋ ሴትዮ «ጥሪ አይቀበልም» መሰለ::

ያው እንደምናውቀው አዲስአበባ ከተማ ለዜጎቿ 
አንገት ማስገቢያ ነፍጋ የኖረች ከተማ ናት:: በ2005 ዓ.ም 
በአዲስአበባ ከተማ በተካሄደው ድጋሚ ምዝገባ ከ900 
ሺ በላይ ነዋሪ የኮንዶሚኒየም ቤት ፈላጊነት ተመዝግቧል:: 
ዛሬ ይኸ ቁጥር በብዙ እጥፍ መጨመሩ አያጠያይቅም:: 
እንደቀድሞ «ቦታ ተመርቼ፤ ቤት ሠርቼ…፤ወልጄ ከብጄ 
እኖራለሁ» የሚል ተስፋ ለአብዛኛው ወጣት የቅንጦት 
ጥያቄ መሰሎ መታየት ከጀመረ ቆየ:: ለምን ቢባል 
የመጀመሪያው ጉዳይ ቦታ (መሬት) ማግኘት የሚቀመስ 
ባለመሆኑ ነው:: ሌላው ደግሞ በአንዳች ተአምር ቦታው 
ቢገኝ እንኳን በዋጋ ንረት ጣሪያ የነካውን የኮንስትራክሽን 
ማቴሪያል ወጪ ችሎ ቤት መስራት እጅግ ከባድ የመሆኑ 
ጉዳይ ነው:: 

ቤት ኪራይም ቢሆን በተለይ ለወርሃዊ ደመወዝተኛ 
ከግማሽ በላይ ገቢውን የሚወስድ መሆኑ የኑሮ መናጋትን 
የሚያስከትል አድርጎታል:: እስቲ ይታያህ፤ መሀል አራት 
ኪሎ አንድ ባለአንድ መኝታ ቤት ለመከራየት ከ8 እስከ 
9 ሺ ብር ትጠየቃለህ:: ከፍ ይበልልኝ ብለህ ባለሁለት 
መኝታ ቤት ብትጠይቅ ገንዘብህን ይጭነቀው እንጂ 
ከ13 እስከ 15 ሺ ብር በወር ኪራይ  እና በትንሹ የሦስት 
ወር ቅድመ ክፍያ እንድትከፍል ይነገርሃል:: ወፍራም 
ደመወዝተኛ ነህ ቢባል እንኳን ይህን ያህል ብር ለቤት 
ኪራይ አውጥተህ በምን ወሩን ትዘልቃለህ? እናም ጥቂት 
የማይባሉ ወጣቶች ዛሬም የወላጆቻቸው ጡረተኛ 
ለመሆን የተገደዱት ወደው አይምሰልህ:: 

ዛሬም በተወለዱበት አልጋ ለመተኛት የተገደዱና 
የነገን ብሩህ ቀን ለማየት በተስፋ የፋፉ ወጣቶች ቁጥር 
ቀላል አለመሆኑን መንገር ለቀባሪ ማርዳት እንዳይሆንብኝ 
እሰጋለሁ:: እናም ትውልዱ እጅግ ከከፋ ተስፋ አልባነት 
የመለሰው የመንግሥት የኮንዶሚኒየም ፕሮግራም ነበር 
ቢባል አልተጋነነም:: 

ወደ መነሻችን  እንመለስ፤  ባለፈው ሐሙስ ዕለት ጠ/
ሚኒስትር ዐብይ በተገኙበት የሸገር ዳቦ ማምረቻ ተመረቀ:: 
ኢንጅነር ታከለ ኡማም እንደወትሮው ምረቃውን 
አደናንቀው በሥራው የተሳተፉትን በማህበራዊ ሚዲያ 
(በፌስቡክ) ገጻቸው አመሰገኑ:: ጥቂት የማይባሉ ሰዎች 
የሰጧቸው አስተያየቶች በአመዛኙ በመሬት ወረራውና 
በኮንዶሚኒየም እደላ ወሬው ላይ የተንጠለጠሉ ነበሩ:: 
ጥቂት የማይባሉ ሰዎች በሰሙት መረጃ መቶ በመቶ 
እርግጠኛ ሆነው አስተያየት የሰጡ ናቸው:: ለምን 
እርግጠኛ ሊሆኑ ቻሉ?  የሚለው ጥያቄ ራሱን ችሎ 
በስፋት የሚያነጋግር ነው::

በዚህ ጸሐፊ ዕይታ፤ አንዱና ዋናው ምክንያት 
በአሉባልታም ይሁን በሌላ መንገድ ለሚነሱ ወሬዎችና 
የሕዝብ ቅሬታዎች በከተማ አስተዳደሩ በኩል ፈጣን 

ምላሽ አለመስጠቱ ቀዳሚው ምክንያት ነው ብዬ 
አስባለሁ:: ለማስተባበልና ወይንም ለመልስ ከመሮጥ 
የተሻለው መንገድ መረጃን ፈጣን በሆነ መልክ የሚመግብ 
አጥቂ የኮሙኒኬሽን ስትራቴጂ ቢኖር ነበር::  

ሌላውና ሁለተኛው ምክንያት የ13ኛው ዙር 
ኮንዶሚኒየም ቤቶች እና የ2ኛ ዙር የ40 በ60 ቤቶች 
ከአንድ ዓመት በላይ ለባለዕድለኞች መተላለፍ አለመቻሉና 
በመካከል ግልጽ መረጃ በመጥፋቱ ለተጨማሪ ሐሜትና 
አሉባልታ ተጋልጦ የመቆየቱ ጉዳይ ነው:: 

በወቅቱ ምን ያህል ቤቶች ነበር በዕጣ የተላለፉት?  
የካቲት 27 ቀን 2011 ዓ.ም  51 ሺህ 229 የጋራ መኖሪያ 
ቤቶች (ኮንዶሚኒየም ቤቶች) ዕጣ ማውጣት ሥነ 
ሥርዓት ተከናውኗል::

ዕጣ ከወጣባቸው ቤቶች ውስጥም 32 ሺህ 653 
ቤቶች የ20/80 ቤቶች ሲሆኑ፣ ቀሪዎቹ 18 ሺህ 576 
ደግሞ የ40/60 ቤቶች ናቸው። በዚህም መሠረት 
የ20/80 ፕሮግራም ኮንዶሚኒየም ቤቶች ውስጥ 1 ሺህ 
248 ስቲዲዮ፣ 18 ሺህ 823 ባለ አንድ መኝታ፣ 7 ሺህ 
127 ባለ ሁለት መኝታ እና 5 ሺህ 455 ቤቶች ደግሞ ባለ 
ሦስት መኝታ ክፍሎች ናቸው። በእነዚህ የ20/80 የጋራ 
መኖሪያ ቤቶች ዕጣ ውስጥ የሚካተቱት በ1997 ዓ.ም 
ተመዝግበው በ2005 ዓ.ም በነባር መደብ የተመዘገቡና 
በ2005 ዓ.ም የአዲስ ባለ ሦስት መኝታ ክፍል 
ተመዝጋቢዎች መሆናቸው መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል::

ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከአንድ ዓመት በፊት በተለይ 
በኮዬ ፈጪ ኮንዶሚኒየም ዕጣ ከወጣባቸው ቤቶች ጋር 
ተያይዞ በእነጃዋር መሐመድ አንቀሳቃሽነት በአዲስአበባ 
ነዋሪ ላይ ዛቻ መፈጸሙ፣ በሌላ በኩል የአዲስአበባ ከተማ 
አስተዳደር ለጉዳዩ እልባት ሳይሰጥ በዝምታ ተሸብቦ 
መቆየቱ ተጨማሪ ምክንያት ሆኖ ነዋሪውን ላልተገባ 
ጥርጣሬና ስጋት አጋልጦት ስለመቆየቱ በስፋት የተነገረ 
ነው:: 

እናም በእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ የሚነሱ ወሬዎች 
ወዲያውኑ በሕዝብ ውስጥ ተአማኒነት የሚያገኙት 
ቀድሞውንም እምነትን የሚሸረሽሩ እና መግባባት ላይ 
ያልተደረሰባቸው ወይንም ግልጽነት ያልተያዘባቸው 
ጉዳዮች በመኖራቸው ነው:: በሕዝብ ውስጥ ጥርጣሬ 
በመንገሱ ነው:: እናም እንዲህ ዓይነቱን ችግሮች መቅረፍ 
የሚቻለው ዕለት በዕለት መረጃ ለሕዝብ በመስጠትና 

ግልጽነትን በማስፈን ብቻ ነው:: ሥራችን ይናገራል ብሎ 
መተው ወይንም የሚነገረውን መናቅ የማታ ማታ ከበድ 
ያለ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል::

ይህ ርዕሰ ጉዳይ ሌላ አንድ ጉዳይ አስታወሰኝ:: 
በምርጫ 97 በምርጫ ዋዜማ ነው፤ ህወሓት/ኢህአዴግ 
የግሉን ፕሬስ አብዝቶ ይንቅና ያጣጥል ነበር:: የግሉ 
ፕሬስም በአመዛኙ የኢህአዴግን ሽንፈት ቀድሞ ሟርት 
በሚባል ደረጃ ያስተጋባ ነበር:: ህወሓት/ኢህአዴግ ግን 
«የእኛ መሠረት አርሶአደሩ  ነው:: ከ85 በመቶ በላይ 
አርሶአደር አሳምሮ ይመርጠናል:: 15 በመቶ ገደማ 
ከተሜው መረጠ፣ አልመረጠም አያሳስበንም» በሚል 
አፋቸውን ሞልተው የሚናገሩ ከፍተኛ አመራሮች 
ነበሩት:: እና ምን ሆነ? የተናቀ ያስረግዛል የሚባለው 
ብሂል በኢህአዴግ ላይ ደረሰ:: 

በወቅቱ እነአቶ በረከት  ስምኦንን የመሰለ ከፍተኛ 
አመራሮች ከእንቅልፋቸው ተቀስቅሰው የሽንፈት ዜና 
ተረዱ:: ይህ ትንሽ ነው የተባለው 15 በመቶ ከተሜ 
ገጠሩን ጭምር የማንቀሳቀስ አቅም እንዳለው የታወቀው 
በምርጫ 97 ውጤት ሆነ:: «ገተር ፕረስ» እየተባሉ 
ሲዘለፉ የኖሩት ጋዜጦችና መጽሔቶች ተጽዕኖ መፍጠር 
እንደሚችሉ የታወቀው ተቃዋሚዎች በገጠር ሳይቀር 
በዝረራ ጭምር ለማሸነፍ ሲበቁ ነው::

እናም የሕዝብ ግንኙነት ሥራ ወይንም የኮሙኒኬሽን 
ሙያ በሚገባ መጠቀም እና አለመጠቀም በራሱ ከሕዝብ 
ጋር የሚኖርን የግንኙነት ደረጃ ይወስናል:: ሚዲያ 
(ሶሻል ሚዲያውን ጨምሮ) ትልቅ አቅም ነው፣ አራተኛ 
መንግሥት ነው የሚባለው ለዚህ ነው:: ሕዝብን በክፉም 
ሆነ በደጉ የማሳመን አቅሙ ከፍተኛ ነው::

እርግጥ ነው፤ ኢንጅነር ታከለ ኡማ እጅግ ዘግይቶም 
ቢሆን የተናፈሰውን ወሬ አስተባብለዋል:: ሐሙስ ሰኔ 18 
ቀን 2012 ዓ.ም ማምሻውን በጽ/ቤታቸው የፌስቡክ ገጽ 
ተከታዩን መረጃ አስነብበው ነበር::

«የከተማ አስተዳደሩ በተለያዩ ክልሎች ለሚገኙ 
የመንግሥት ሠራተኞች የጋራ መኖሪያ ቤቶችን እየሰጠ 
ነው በሚል እየተሰራጨ ያለው መረጃ ፍፁም ከእውነት 
የራቀ ነው።

የከተማ አስተዳደሩ እያስገነባቸው የሚገኙ የጋራ 
መኖሪያ ቤቶች በሕጋዊ መንገድ ተመዝግበው ለሚገኙ 
ነዋሪዎች እንጂ ለተለያዩ ክልል ሠራተኞችም ይሁን 
ግለሰቦች  የሚሰጥበት አሠራር የለውም።

በ13ኛው ዙር ዕጣ የወጣላቸውና የወሰን ችግር 
የሌለባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለነዋሪዎች እየተላለፉ 
ሲሆን ከትናንት በስቲያ ጀምሮ የቁልፍ  ርክክብ 
እየተካሄደ ሲሆን በሁለት ሳምንት ውስጥም የቁልፍ 
ርክክብ የሚጠናቀቅ ይሆናል።

ከዚህ ውጪ በየትኛውም መንገድ የዕጣ 
ማውጣት ሂደት የተከናወነ አለመሆኑን ለማሳወቅ 
እንወዳለን።የከተማ አስተዳደሩ በተለያዩ ክልሎች 
ለሚገኙ የመንግሥት ሠራተኞች የጋራ መኖሪያ ቤቶችን 
እየሰጠ ነው በሚል እየተሰራጨ ያለው መረጃ ፍፁም 
ከእውነት የራቀ ነው።

የዚህ ዓይነቱ  ፍፁም የሀሰት መረጃዎች የከተማ 
አስተዳደሩን በተለይ በግዙፍ ፕሮጀክቶች አፈፃፀም ላይ 
እያሳየ ያለውን እመርታ ለማጠልሸትና ጥርጣሬ ለመፍጠር 
እንደሆነ እንረዳለን። በመሆኑም ኅብረተሰባችን ይህንን 
ተረድቶ ራሱን ከሀሰት መረጃዎች እንዲያርቅ አደራ 
ለማለት እንወዳለን» ይላል::

ይኸ ዓይነቱ ማስተባበያ ግን ጅብ ከሄደ ውሻ 
ጮኸ ዓይነት ነው:: ቀደም ሲልም እንደተገለጽኩት 
በኮሙኒኬሽን ሙያ ውስጥ ተከላካይ መሆን ከባድ 
ዋጋ የሚያስከፍል ነው:: ኮሙኒኬሽን ሁልጊዜ   አጥቂ 

እንዲሆን ምሁራን ይመክራሉ:: ቀድሞ መረጃ የሚሰጥ፣ 
ቀድሞ ተደራሽ ሲሆን ውጤቱ ያማረ ይሆናል:: ከተቦካ፣ 
ከተጋገረ፣ ብዙ ቦታ ከተዳረሰ በኋላ ማስተባበያ መስጠት 
(የቱንም ያህል እውነት ቢያዝ) ሙሉ በሙሉ የተባለውን 
ማጥፋት፣ ወደቀድሞ ቦታ መመለስ አዳጋች ይሆናል:: 

በሌላ በኩል አንድ የተነገረ ወሬ ስለተስተባበለ ብቻ 
ሕዝብ ትክክል ነው ብሎ ይወስዳል ተብሎ አይገመትም:: 
ሕዝብ አዋቂ ነው፤ ያመዛዝናል:: ሲያሳምነው ይቀበላል:: 
በሌላ በኩል አንድ ወሬ ሳይስተባበል ዝም ስለተባለ 
ብቻም ወሬው ትክክል ነው ማለት አያስደፍርም:: ግን 
ትልቁ ችግር ታመነም፣ አልታመነም የወሬው መስፋፋት 
በኅብረተሰብ ውስጥ ውዥንብር መፍጠሩ አይቀሬ ነው:: 
አንዳንዴ ውዥንብሩ ያልተገባ ውጤት ላይ ሊያደርስ 
መቻሉ አስከፊ ውጤቱ ነው:: 

እናም የኮሙኒኬሽን መንገዱ ምን ይሁን የሚለው ሰፋ 
ተደርጎ መታየት ያለበት ርዕሰ ጉዳይ ይመስለኛል:: ጉዳዩ 
በአዲስአበባ ብቻ ሳይሆን እንደሀገርም ሰፊ ችግር ያለበት 
ነው:: በርካታ የመንግሥት መ/ቤቶች በመገናኛ ብዙኃን 
የመረጃ ነፃነት አዋጁ ድንጋጌ መሠረት መረጃ የመስጠት 
ግዴታ የተጣለባቸው ቢሆንም ብዙዎቹ በሰበብ አስባቡ 
ወገቤን የሚሉ መሆናቸው ተደጋግሞ የተነገረ ነው:: 
አንዳንድ የሕዝብ ግንኙነት ሰዎች ባለሙያ አለመሆናቸው 
ዘርፉን ጭምር ጎድቶታል:: አንዳንዶች መረጃ ለመስጠት 
ፍላጎት ቢኖራቸውም ቅሉ ከገዛ ድርጅታቸው መረጃ 
የማግኘት አቅማቸው ደካማ በመሆኑ ለመተባበር ሲቸገሩ 
ይታያል:: ይህ ችግር ደረጃው ይለያይ እንጂ እስከላይኛው 
የመንግሥት መዋቅር ድረስ የሚንጸባረቅ ነው:: ችግሩ 
በከፍተኛ አመራር ደረጃ ያሉትን ሰዎችን የሚያካትት 
መሆኑ ከበድ ያደርገዋል::

አሁን አሁን ጠ/ሚኒስትሩን እና ጽ/ቤታቸውን 
ጨምሮ ከፍተኛ አመራሮችም በግል በማህበራዊ ሚዲያ 
የየተቋማቸውን መረጃዎች እንዲለቁ እየተደረገ መሆኑ 
በአዎንታ የሚታይ መልካም ጅምር ነው:: ባለፉት አንድ 
ዓመት በግሌ የጠ/ሚኒስትር ዐብይ አሕመድ፣ የኢንጅነር 
ታከለ ኡማ የፌስቡክ እና የቲውተር ተሳትፎ ማየት 
መቻሌና ከትኩስ መረጃቸውም መቋደሴ ለአርአያነታቸው 
ተገቢውን ዋጋ እንድሰጥ አድርጎኛል:: በዚህም አጋጣሚ 
አመሰግናቸዋለሁ:: ይህም ሆኖ ግን ቁንጽል ተደርገው 
የሚለቀቁ መረጃዎች ግን ብዙውን ጊዜ ለመደበኛ 
ሚዲያው ሰፋ አድርጎ እንዲሰራው ቲፕ ከመስጠት ያለፈ 
የሚጠቅሙ የማይሆንበት ጊዜ አለ:: 

በዚህ ጊዜ የሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎች እና 
የሕዝብ ግንኙነት ሰዎች በሚዲያ ሰዎች ይጨናነቃሉ:: 
እነዚህ ጥያቄዎች በወቅቱ ምላሽ ማግኘት ባልቻሉ ቁጥር 
በሕዝብ ውስጥ ሆን ብለውም ይሁን በቅንነት የሚሰራጩ 
አሉባልታዎች አየሩን ሊሞሉት የግድ ይሆናል:: 

መንግሥትም ሥራውን በወቅቱ ካለመስራቱ ጋር 
ተያይዞ በየዕለቱ ለሚፈበረኩ ወሬዎች «ይኸ ወሬ ሐሰተኛ 
ነው፣ በሬ ወለደ ነው፣ በልማታችን የቀኑ ኃይሎች 
ሴራ ነው…» እያለ መልስ በመስጠትና በማስረዳት 
የተከላካይነት ሚና እንዲጫወት ይገደዳል:: እንዲህ 
ዓይነቱ የኮሙኒኬሽን ስትራቴጂ ከኪሳራ በስተቀር 
ትርፍ የለውም:: እናም ተቋሞቻችን በአጥቂነት ላይ 
የተመሰረተ የኮሙኒኬሽን ስትራቴጂ እንደባህርያቸው 
ቀርጸው በፍጥነት ወደመተግበር ቢሸጋገሩ ሕዝባዊ 
ቅቡልነታቸውን ለማሳደግ በብዙ መልኩ ይረዳቸዋል:: 

አንዳንድ የሕዝብ ግንኙነት 
ሰዎች ባለሙያ አለመሆናቸው 

ዘርፉን ጭምር ጎድቶታል:: 
አንዳንዶች መረጃ ለመስጠት ፍላጎት 
ቢኖራቸውም ቅሉ ከገዛ ድርጅታቸው 
መረጃ የማግኘት አቅማቸው ደካማ 

በመሆኑ ለመተባበር ሲቸገሩ ይታያል:: 
ይህ ችግር ደረጃው ይለያይ እንጂ 
እስከላይኛው የመንግሥት መዋቅር 

ድረስ የሚንጸባረቅ ነው
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የሥነ ጽሑፍና የኮሚዩኒኬሽን ባለሙያ  ናቸው። የኢትዮጵያ ደራስያን ማኅበርን ለዘጠኝ ዓመታት ያህል 
በፕሬዚዳንትነት መርተዋል። ከ1977 ዓ.ም ጀምሮ  በአዲስ ዘመንና የዛሬይቱ ኢትዮጵያ ጋዜጣ፤  በሀገር ውስጥና 
በውጭ ሀገራት ታትመው በሚሠራጩ የተለያዩ የኅትመት ውጤቶች ላይ (ዳግላስ ጴጥሮስ) በሚል የብዕር ስሙ በርካታ 
ጽሑፎችን አስነብበውናል። በግላቸው 12፣ ከሌሎች ጸሐፍት ጋር በርካታ መጻሕፍትን ለአንባብያን አቅርበዋል።  

(ጌታቸው በለጠ - ዳግላስ ጴጥሮስ)

gechoseni@gmail.com 

፲፰ ሰኔ ፳/፳፻፲፪

አዲስ ዘመን  ሰኔ 20  ቀን 2012 ዓ.ም

ይህ ዓምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና
ማኅበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዜጎች ነፃ 

አስተያየታቸውን
የሚሰጡበት ነው።

በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሑፎች
የዝግጅት ክፍሉን አቋም አያመለክቱም።

አንድን ማሕበረሰብ በሁለንተናዊ መልኩ አቆራኝተው፣ 
አስተሳስረው፣ እርስ በእርስ አጋምደውና ሸምነው ከሚያኖሩት 
መሠረታዊ ፀጋዎች መካከል እንደ ሃይማኖቶችና ባህሎች የፀኑ 
ሌሎች አእማድ ስለመኖራቸው እርግጠኛ መሆኑ አይቻልም:: 
ከፖለቲካ ርዕዮተ ዓለምም ሆነ ከገዢዎች መንበረ ሥልጣን 
ይልቅ የሁለቱ ፀጋዎች ዕድሜና ጥንካሬ በእጅጉ የገዘፈ 
ይመስላል:: ከዘመን ዘመን ተሸጋግሮ ለትውልድ የመድረስ 
አቅማቸውም የዚያኑ ያህል ጠንካራ የሚባል መሆኑን የዘርፉ 
የጥናት መስክ ያረጋግጥልናል:: 

የሰውን ልጅ ከሌሎች ፍጥረታት ከሚለዩት መሠረታዊ 
መገለጫዎች መካከል የሃይማኖቶችና የባህሎች ባለቤት 
መሆኑ በልዩነት ያስፈርጀዋል:: ሃይማኖቱን በቅብብሎሽ፤ 
ባህሉን ደግሞ በንብርብሮሽ በመውረስ ፍሬዎቹንና እሴቶቹን 
በማስጠበቅ ከትውልድ ትውልድ በማሸጋገሩም ይመሰገናል::

ሃይማኖትና ባህል የጠበቀ ቁርኝት አላቸው ቢባልም 
በመካከላቸው የሰፋ ልዩነት እንዳለም ማስታወሱ አግባብ 
ይሆናል:: ተቃራኒ የሚመስለው ይህ አገላለጽ የሥነ ጽሑፍ 
ባለሙያዎች አያዎ በማለት የሚጠቅሱትን አንድ መሠረታዊ 
ጽንሰ ሃሳብ ያስታውሳል:: አያዎ (አይ+አዎ) ሁለት ተቃራኒ 
ሃሳቦችን ያጣመረ ቃል ነው:: አንድን እውነታ ከላይ ላይ 
በግልብ ምልከታ ስናስተውል «አይ» በማለት ከሃሳቡ ጋር 
ተቃርነን የምንቆምበትን ሃሳብ የያዘ ሲሆን፤ ጠለቅ አድርገን 
የጉዳዩን እውነታነት ስንመረምርና ስንፈትሽ ደግሞ አሃ ለካንስ 
«አዎ» ማለት ነበረብኝ በማለት ልንገረምና ሃሳባችንን ልናቃና 
እንችላለን:: «በአንድ ድንጋይ ሁለት ድንቢጦችን» እንዲሉ::

ይህንን «አይ» እና «አዎ» መንቶ፤ ግን ተቃራኒ ትርጉም 
ያለውን ሃሳብ በዘመነ የኮሌጅ ተማሪነታችን በአይረሴ 
ምሳሌ አእምሯችን ውስጥ ያተመልን በእጅጉ የምናከብረው 
መምህራችን ደበበ ሰይፉ ነበር:: ሃሳቡን ያስጨበጠንም 
በሚከተለው ዐረፍተ ነገር አማካይነት ነበር፤ «እናንተ 
የአባቶቻችሁ ልጆች፤ የአያቶቻችሁ ቅድመ አያቶች::»

በአይዎ የተዋቀረው ይህ ዐረፍተ ነገር ሁለት ተቃራኒ 
ሃሳቦችን ይዟል:: የመጀመሪያው ሃሳብ በመወለድ ሁላችንም 
የአባቶቻችን ልጆች መሆናችንን ለማረጋገጥ «አዎ» እንላለን:: 
ትውልድን ወደኋላ ዘለን የአያቶቻችን ቅድመ አያቶች ለመሆን 
ግን በምንም ተዓምር የሚሞከር ስላይደለ «አይ» ለማለት 
አናመነታም:: ምናልባትም ይህ አባባል ሞጋች ይገጥመዋል 
ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ ለክርክር የሚታደሙት የሰምሳር 
ሃይማኖታዊ አስተምህሮ የሚከተሉት ሕንዳውያን ብቻ ሊሆኑ 
ይችላሉ:: በሰምሳር ትምህርት የሚያምኑ ሕንዶች የሰው ልጅ 
ከሞተ በኋላ በተለያዩ ቅርጾችና ትስብህት ዳግም ተፈጥሮ ወደ 
ምድር ሊመጣ ይችላል የሚል ጠንካራ ፍልስፍናና እምነት 
አላቸው:: በተረፈ ሦስቱ አብርሃማዊ ሃይማኖቶች (አይሁድ፣ 
ክርስትናና እስልምና) የሚያምኑት የአባቶቻችን የሥጋ ልጆች 
መሆናችንን እንጂ አያቶቻችንን ተሻግረን ቅድመ አያት 
ልንሆናቸው እንደማንችል ማረጋገጫውን ይሰጡናል::   

ለምሳሌነት በተጠቀምንበት ዐረፍተ ነገር ውስጥ «አይ» 
ብለን የመለስነውን «አዎ» እንድንል የምንገደደው በርግጥም 
በአስተሳሰብና በኋላ ቀር አመለካከት የምንጎተት ከሆነ ነው:: 
አያት ቅድመ አያቶቻችን በቆሙበት ጫማ ውስጥ ራሳችንን 
ወሽቀን በእውቀት ማነስ ኋላ ቀሮች ከሆንንና ከዘመን ጋር 
ራሳችንን ማዛመድ የማንችል ከሆነ አባባሉ እውነት ብቻ 
ሳይሆን እንከን የሚወጣለት አይሆንም:: በአጭሩ በመወለድ 
የአባቶቻችን ልጆች የመሆናችንን ያህል በአስተሳሰብና 
በትናንት ናፋቂነት ያለፈው አመለካከት መገለጫ ሐውልቶች 
ሆነን ተቸክለን ቆመን ከሆነ እንኳን የአያቶቻችን ቅድመ 
አያቶች የምንጅላቶቻችን አያቶች ነን ብንባልም አይከብድም::

የአያዎን መሠረታዊ ጽንሰ ሃሳብ በዝርዝር ከተመለከትን 
ዘንዳ የሃይማኖትና የባህል አንድነትና ልዩነት መገለጫ 
የሆነውን ባህርያቸውን ቀጥለን እንመልከት:: ቀደም ባለው 
ክፍል የሃይማኖትንና የባህልን ጥብቅ ትሥሥር በጥቅሉ 
ለማመልከት ተሞክሯል:: ሁለቱ የሰው ልጅ መሠረታዊ 
መገለጫዎች የአንድን ማሕበረሰብ ተከታታይ ትውልዶች 

የሃይማኖቶቻችን ፍሬዎችና የባህሎቻችን እሴቶች ሃሌሉያና ኤሎሄ 

በበጎ እሴቶችና የፀጋ ትሩፋቶች እንደሚያቆራኙና 
እንደሚያስተሳስሩ ይታወቃል:: መቼም አማንያኑና 
የሃይማኖቶቹ መምህራን ያጠፉ ካልሆነ በስተቀር 
የሃይማኖትም ሆነ የባህል «ቀኖናዎችና ዶግማዎች» ቢያንስ 
ባለቤቶቹን ለጥፋት እንዲሰማሩ አያበረታቱም:: ለአመጽም 
አይቀሰቅሱም:: ለባለ ባህሎች ጎጂ ልማድና ልምምድ እንጂ 
«ጎጂ ባህሎች» እንደሌሉም በአጥኚዎች ይታመናል:: ይህ 
ሃሳብ የማይዋጥላቸው ተከራካሪዎች እንዳሉ ግን መዘንጋት 
አይገባም:: 

ሃይማኖትም ቢሆን በአብዛኛው ቋሚና ከትውልድ 
ትውልድ የሚተላለፍ ፀጋ እንጂ በመሸ በነጋ ዶግማና 
ቀኖና እየተቀረጸለት እምነት አይፈበረክም:: በአንጻሩ ባህል 
ከትውልድ ትውልድ እየተሸጋገረ ሲረማመድ በብዙ አስገዳጅ 
ምክንያቶች የተነሳ የመሸርሸር፣ የመለወጥና ሲበረታም 
የመጥፋት ዕድል ሊገጥመው ይችላል:: ይህ እውነታ 
በሃይማኖትና በባህል መካከል ላለው ልዩነት አንዱ መገለጫ 
ነው ማለት ይቻላል:: ሌላውና መሠረታዊው ልዩነት ቀለም፣ 
ዘር፣ ቋንቋና ጂኦግራፊ ሳይገድበው የሃይማኖቶች ሁሉ 
ማዕከላዊ አስተምህሮ የፈጣሪን ዘላለማዊነትና የሉዓላዊነት 
ሥልጣን ማጉላት ላይ ማተኮሩ ነው:: ባህል ግን የሁሉም 
ሳይሆን የተወሰነ ማኅበረሰብ እሴት ነው:: አንዱ ማሕበረሰብ 
እንደ ጌጥ የሚያከብረውን ባህል ሌላው ወገን አንደ መዳብ 
መቁጠሩ በየትኛውም ዘመንና ትውልድ ውስጥ የሚስተዋል 
ክስተት ነው:: ለዚህም ነው ባህል ዘላለማዊ የሚባል ፀጋ 
አልተጎናጸፈም የሚባለው::

ወደ ራሳችን ወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ተመልሰን 
ዝርዝር ትንታኔውን መሬት በማስረገጥ በ«ሃሌሉያ እና ኤሎሄ» 
የተወከሉትን የሃይማኖቶቻችንንና የባህሎቻችንን  ፍሬዎችና 
እሴቶች ለመፈተሽ እንሞክር:: ይህ ጸሐፊ «ኤሎሄና ሃሌሉያ» 
የሚሉትን ሁለት ቃላት የተዋሰው ከራሱ የመጽሐፍ ርዕስ 
(ኤሎሄና ሃሌሉያ፤ 1992) መሆኑን ቀድሞ መግለጹ አግባብ 
ይመስለኛል:: «ሃሌሉያ» በዚህ ጽሑፍ ዐውድ የሚወክለው 
የሃይማኖቶቻችንንና የቀለመ ደማቅ ባህሎቻችንን መልካምና 
ቅቡልነት ያተረፉትን ፍሬዎችና እሴቶች ነው:: «ኤሎሄ» 
የሚለው ቃል እንዲወክል የተመረጠው ደግሞ የየሃይማኖቶቹ 
ምዕመናን፣ አስተማሪዎችና አስተዳዳሪዎች እያወቁ በድፍረት 
ሳያውቁ በስህተት እየፈጸሙት ያለውን ሕፀፅ ለማመልከት 
ነው:: ከባህልም አንፃር እንዲሁ ባለባህሎቹ ለእሴቶቹ 
መልካምነት መገዛትና መታዘዝ ተስኗቸው የሚፈጽሟቸውን 
ያልተገቡ ድርጊቶችና ልምምዶች ለመሄስ ይሞከራል::

ዘጠና ስምንት ከመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ 
በአንድም ይሁን በሌላ የሚያምንበት ሃይማኖት ያለው አማኝ 
እንደሆነ ይታመናል:: መረጃና ማስረጃዎቹም የሚጠቁሙን 
ይህንን  እውነታ ነው:: ስለዚህም በየቤተ ክርስቲያኑ፣ 
በየመስጊዱ ወይንም በየምኩራቡና በየእምነት መገለጫ 
ሥፍራዎች ምዕመናን በዝተው፣ ወደ ፈጣሪ የሚጸልይ 

ትውልድ ተትረፍርፎ ማየት ትልቅ በረከት ነው:: ይህ ፀጋ 
በሃሌሉያም ሆነ በአሜንታ ጎልቶ ቢደነቅ ክፋት የለውም:: 
«ሃሌሉያው» በሽብሸባና በዝማሬ፣ በመኃልይና በመንዙማ 
ታጅቦ ዕልል ቢባልለትም ተጋነነ አይባልም:: የሃይማኖትን ፀጋ 
መደረብ ለነፍስ ፅድቅ ብቻም ሳይሆን በምድር ላይ ከሌሎች 
ጋርና ከተፈጥሮ ጋር በስምምነት ለመኖር ትልቅ ድርሻ 
አለው:: ብዙዎቹ የዓለም ሃይማኖቶች «ለአንተ ሊደረግልህ 
የምትወደውን ለሌላውም/ለጎረቤትህም እንዲሁ አድርግ» 
የሚለውን ወርቃማ አባባል የአስተምህሯቸው አስኳል 
በማድረግ ምዕመኖቻቸውን ማነጻቸው ስለዚሁ ነው::

በሃይማኖት የተገራ ትውልድ አመጽና ጥፋትን ተጠይፎ 
የሚመርጠው ሰላምንና መደጋገፍን ነው:: ከራስ ተኮር 
ስግብግብ ባህርይ በመላቀቅም ለሌሎች ለማካፈል ንፉግ 
አይሆንም:: ከዕብሪት ይልቅ ትህትናን መጎናጸፍ ይመርጣል:: 
ለእርቅ ልቡ ክፍት ነው:: ለምህረትም ነፍሱ ስሱ ነው:: 
ሕዝቡን ያከብራል ለሀገሩ ክብርም ራሱን አሳልፎ ለመስጠት 
አያመነታም:: እንዲህ ዓይነት ልምምድ ያለው አማኝ ትሩፋቱን 
የሚጠብቀው ከፈጣሪ ብቻ ሳይሆን ምድራዊ ሞገሱም 
የደመቀ ነው:: ስለዚህም ሃይማኖቱ ገርቶታልና የ«ሃሌሉያ» 
ዝማሬውን ብንጋራለት ደስታው ደስታችን ይሆናል::

የኢትዮጵያ ሕዝብ ለመቶ ሁለት ፈሪ በሆነ ስሌት 
ሃይማኖተኛ ነው የምንል ከሆነ ከላይ የተዘረዘሩት የእምነቱ 
ፍሬዎች በሕይወቱ ተትረፍርፈው ይገለጻል ማለታችንም 
ነበር:: የሀገራችንን ሃይማኖቶችና ቤተ እምነቶች ቀረብ ብለን 
ስንመረምር ግን በአብዛኛው ግድ የሚላቸው ከምዕመናቸው 
የሕይወት ጥራት ይልቅ ጭንቀታቸው ብዛት ላይ ይመስላል:: 
የእኔ ቤተ እምነት ይህንን ያህል ሚሊዮን አባላት አሉት ብሎ 
«ፊት ቀደም» ሆኖ ማጋነን የየሃይማኖቶቹ ቀኖና ይፈቅድ 
ይመስል በነጋ በጠባ ሲነገር እንሰማለን:: በሀገራችን ያሉ 
የእምነት ተቋማት የሚሰጡትን ስታትስቲክስ በጥንቃቄ 
ብንደምር ምናልባትም ቁጥሩ ሀገሪቱ አሉኝ ከምትላቸው 
ዜጎች ቁጥር ብልጫ ሳይኖረው እንደማይቀር ይገመታል:: ይህ 
ድርጊት የሚቀርበው ከሃሌሉያ ይልቅ ለ«ኤሎሄ» ትካዜ ነው::

እንዳለመታደል ሆኖ በማርክሲስት ሌኒንስት ርዕዮተ 
ዓለም ተሳክሮ የነበረው ወታደራዊው የደርግ መንግሥትም 
ሆነ በኮሚኒስታዊ ፍልስፍና ያበደው የኢህአዴግ 
አስተዳደር የሕዝቡን ሃይማኖት እና አማንያን እንደምን 
ሲያዋርዱ እንደኖሩ ያልደበዘዘ የትናንት ትዝታችን ነው:: 
ደርግ በሰይጣናዊ መንፈስ እየተመራ ቤተ እምነቶችንና 
ተቋሞቻቸውን ሲወርስና ምዕመናኖቻቸውን ሲያሳድድ፣ 
ሲያስርና ሲገድል እንደኖረ እኛም ሆንን የዓለም ማሕበረሰብ 
የመሰከርነው እውነት ነበር:: ይህ ጸሐፊ «ኤሎሄና ሃሌሉያ» 
በሚል መጽሐፉ ውስጥ ለማሳየት የሞከረው ይህንን መሰሉን 
ክፉ የደርግ መንግሥት ተግባር ነው::

የኢህአዴግን መንግሥት ሲዘውሩ ሃያ ሰባት ዓመታት 
የኖሩት ጎምቱ መሪዎችና ካድሬዎቻቸውም ቢሆኑ ሕገ 
መንግሥቱን ከፊት እያስቀደሙና «የሃይማኖትን እኩልነትና 
ነፃነት እየሰበኩ» ከመጋረጃ በስተጀርባ በሃይማኖቶችና 
በአማኞቻቸው ላይ ሲፈጽሙት የኖሩት እኩይ ተግባር 
በግልጽ የታወቀ ነው:: የኢህአዴግ መሪዎች ለሃይማኖት 
ያላቸውን ንቀት ከሚገልጹባቸው ዘዴዎቻቸው መካከል 
የፈጣሪን ስም ላለመጥራት መወሰናቸውና ቤተ እምነቶችን 
አቃሎ መመልከት በቀዳሚነት ሊታወሱ ይችላሉ:: አንድም 
የኢህአዴግ ቁንጮ መሪ ተሳስቶ እንኳን የፈጣሪን ስም ሲጠራ 
ተደምጦ አይታወቅም:: 

በረኸኞቹ የኢህአዴግ/ህወሃት ሹመኞችም ብቻ ሳይሆኑ 
«እምነት አለኝ» ሲሉ የተደመጡት የካሁን ቀደሙ ቁንጮ 
ሰውዬም ሳይቀሩ በዘመነ ሥልጣናቸው አንድም ቀን ለፈጣሪ 
ምሥጋናና ለእምነቶች ክብር ሲሰጡ አላየናቸውም:: እንደ 
መሸሻ የሚጠቀሙት «መንግሥትና ሃይማኖት የተለያዩ 
መሆናቸውን ለማስረገጥ በመሞከር ነው::» እውነታው 
ሲፈተሽ ግን በአደባባይ ከሚደሰኩሩት ጋር ተቃራኒ እንደሆነ 
መረዳት አይከብድም:: በዚህም ምክንያት ትውልዱ በሥነ 

ምግባር እንዳይታነጽ በትምህርት ሥርዓቱ (በተለይም በሥነ 
ዜጋና ሥነ ምግባር) ላይ ይደረግ የነበረውን ደባ በቅርብ 
ለማወቅ ችለናል:: በዚህ ጉዳይ ላይ የታሪክ ጸሐፊዎቻችን 
ሰፊ ሥራ ከፊታቸው ይጠብቃቸዋል:: ይህ እውነታ 
የሃይማኖቶቻችን «ኤሎሄ» ነበር ቢባል ያስኬዳል::  

የሃይማኖቱን ጉዳይ እዚህ ላይ ገታ አድርገን «አኩሪ ባህል 
ያለው ሕዝብ» እያልን ራሳችንን የምናሞካሽበትን አንዳንድ 
ሀገራዊ እውነታዎቻችንን በወፍ በረር ቅኝት ለመዳሰስ 
እንሞክር:: የኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዳ ተቀባይ ነው፣ ተካፍሎ 
መብላት ባህሉ ነው፣ አቃፊ ነው፣ ሩህሩህ ነው፣ ይከባበራል፣ 
ታላላቆቹን ያከብራል፣ ከራሱ ይልቅ ሌሎችን ያስቀድማል፣ 
ወዘተ. በማለት ነጋ ጠባ የባህላችን ገድሎች አድርገን 
የምንተርክላቸው እሴቶቻችንን ብንፈትሽ ውጤቱ ምን ሊሆን 
እንደሚችል የምናረጋግጠው እስካሁን ባጋጠሙን አስከፊ 
ክስተቶች እማኝነት ነው:: 

እንደዚህ ዓይነት የባህል እሴቶች አለው በምንለው 
ሕዝብ መካከል ምን ሲፈጸም እንደኖረና እየተፈጸመ እንዳለ 
የታዘብናቸውና የተፈጸሙት ክፉ ድርጊቶች ጥሩ ማሳያ ሊሆኑ 
ይችላሉ:: መልካም ባህል ባለው ሕዝብ መካከል መፈናቀል 
በሽበሽ ነበር:: መገዳደልም እንግዳ አልነበረም:: በርካታ የጭካኔ 
ተግባራት ሲከናወኑ «ባለ ባህሉ ሕዝብ» ዝምታ መምረጡም 
ሌላው ለትዝብት የሚዳርግ የልብ ኀዘን ነው:: እኒህን መሰል 
ድርጊቶች ባህሎቻችን ላይ ጥላ አጥልተው የተፈታተኑን 
ጥቂት የ«ኤሎሄ» ማሳያዎች ናቸው ብንል አንሳሳትም::

ወደ መቶ ፐርሰንት በሚጠጋ ሃይማኖተኛ ሕዝብ መካከል 
ዛሬ ሲፈጸም የምናስተውለው ግፍና ሰቆቃ እንዴት ለፈጠር 
ቻለ? ማተብ በአንገት ላይ እየታሰረ፣ ዝማሬና ስብከቱ የቦታ 
ምርጫ ሳይደረግ እየገነነ፣ ስግደቱና የጁምዓ ሶላቱ ሳይጓደል፣ 
«ኢየሱስ ያድናል» ኡኡታ አደባባዩንና የሳተላይት አየሩን 
በገፍ ተቆጣጥሮ የወንጌል ቃል እየተሰበከ የአመጽ ሥራዎች 
እንደምን ሊበረክቱ ቻሉ? ዘረፋዎችና የዕብሪት ተግባራት 
ሲሰለጥኑ የሃይማኖቱ መምህራንና አበው ለመገሰጽ ምነው 
አቅም አጡ? ይህስ ጉዳይ «ኤሎሄ!» እያሰኘ ቢያስቃትተን 
ይገርማል?

የገሃዱ እውነታዎች እንደተጠበቁ ሆነው በማሕበራዊ 
ሚዲያዎች ላይ የሚስተዋሉት ድርጊቶች የከበረ ሃይማኖትና 
መልካም ባህል አለኝ በሚል ማሕበረሰብ ውስጥ ከተገኘ 
ዜጋ በውኑ የሚጠበቅ ነበርን? ማተብ አንገት ላይ ታስሮ፣ 
በቅዱሳንና በሰማዕታት ፎቶግራፎች ተከቦ፣ «የኢየሱስ 
ስም» እንደታርጋ ተለጥፎ፣ የነብዩ መሐመድና የአላህ ስሞች 
ሽፋን ሆነው ሕዝብን ለአመጽ መቀስቀስ፣ ወገን በወገኑ ላይ 
እንዲነሳሳ መጎትጎት፣ የግድያና የጥፋት ዘመቻ ማወድ፣ 
የሀገርን ክብርና የመሪዎችን ስም በአደባባይ ማዋረድና 
ማጉደፍ፣ የሉዓላዊነትን ክብር እያዋረዱ መሳለቅ፣ ሀገራዊ 
ጥቅምን ለራስ ጥቅም አሳልፎ መስጠት  «ኤሎሄ!» ካላሰኘ 
በስተቀር ሌላ ምን ተኪ ቃል ይኖረዋል::  

ለመሆኑ ችግሩ ከማነው? «98% የሀገሪቱን የሃይማኖት 
ቤተሰቦች የመምራት ኃላፊነትን ከፈጣሪ ተቀብለናል ከሚሉ 
መሪዎችና እረኞች ወይንስ ከምዕመኑ? የድንቅ ባህል ባለቤቶች 
ነን ከሚሉ «ኩራት እራት» ከሆናቸው ዜጎች ወይንስ ከባህሉ 
ከራሱ ባህርይ? ጨክነን ልንወያይበት የሚገባ ተቀዳሚ ሀገራዊ 
አጀንዳ ሳይሆን አይቀርምና እንደ ሕዝብ እንምከርበት፣ እንደ 
ሀገር እንመርምረው:: ከኤሎሄ የጣር ጩኸት የሃሌሉያ ዝማሬ 
ስለሚሻል የሃይማኖት መሪዎችና እረኞች፣ የባህል በረኞችና 
ተቆርቋሪዎች ደፍረን መላ መምታቱ ሳይሻለን አይቀርም:: 
ሰላም ይሁን!

በረኸኞቹ የኢህአዴግ/
ህወሃት ሹመኞችም ብቻ 

ሳይሆኑ «እምነት አለኝ» ሲሉ 
የተደመጡት የካሁን ቀደሙ 

ቁንጮ ሰውዬም ሳይቀሩ 
በዘመነ ሥልጣናቸው አንድም 

ቀን ለፈጣሪ ምሥጋናና 
ለእምነቶች ክብር ሲሰጡ 

አላየናቸውም:: እንደ መሸሻ 
የሚጠቀሙት «መንግሥትና 

ሃይማኖት የተለያዩ 
መሆናቸውን ለማስረገጥ 

በመሞከር ነው::»
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   ሰኔ  ፳/፳፻፲፪
፳፯ 

ይህ ዓምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና 

ማኅበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዜጎች ነፃ አስተያየታቸውን 

የሚሰጡበት ነው። በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሑፎች 

የዝግጅት ክፍሉን አቋም አያመለክቱም።

ቁምላቸው አበበ በአማራ ባህል፣ ቱሪዝምና ማስታወቂያ ቢሮ፤ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት፤ በደቡብ መገናኛ ብዙኀን፤ በጋዜጠኝነትና በታሪክ 
ባለሙያነት ያገለገሉ ሲሆን፤ የደቡብ ኤፍ ኤምን ከባልደረቦቻቸው ጋር በመሆንም አቋቁመዋል።  በፌደራል ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅትና 
በአለ በጅምላ በኮሙኒኬሽን ዳይሬክተርነት አገልግለዋል። ከአአዩ በቋንቋና ታሪክ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን የሰሩ ሲሆን፤ በዚሁ ዩኒቨርስቲ 
በጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በማጠናቀቅ ላይ እያሉ ባጋጠማቸው ድንገተኛ ህመም ተስተጓጉሏል። ጥልቅ ሀሳብ ያዘሉ ወቅታዊ 
ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ ፁሑፎችን በማህበራዊ ሚዲያና በተለያዩ ጋዜጦች በማውጣት ይታወቃሉ። 

በቁምላቸው አበበ ይማም (ሞሼ ዳያን )
fenote1971@gmail.com

አዲሱ አውደ ውጊያ...! ?
በሀገራችን ጥንታዊ ታሪክ እንደ ግብፅ ተደጋጋሚ 

ወረራ፣ ጥቃትና ዘመቻ የከፈተብን ሀገር 
የለም::ከዚያ ሩቅ ዘመን አንስቶ ግብፅ ተኝታልን 

አታውቅም::አንድ ጊዜ በሰሜን፣ ሌላ ጊዜ በሰሜን 
ምዕራብና በምሥራቅ 11 ጊዜ ጦርነት ከፍታብናለች::ይሁንና 
በሁሉም ወረራዎች በጀግኖች አባቶቻችን አከርካሪዋን 
ተመታ፣ የውርደት ከሏን ተከናንባ ተመልሳለች:: የባህር 
በር እንድናጣ በዘር ተከፋፍለን እንድንዳከም ሌት 
ተቀን ሰርታለች::ድካሟ ከንቱ ሆኖ አልቀረም::እቅዷን 
አሳክታለች::የባህር በርና ቀይ ባህር ላይ ለእልፍ አእላፍ 
የነበረንን ባለቤትነት በእሷ የተቀነባበረ ሴራና ድጋፍ  ምን 
ያህል በቀጣናው ላይ የነበረንን ተፅዕኖና ጂኦ ፖለቲካዊ 
ሚዛን እንዳኮሰመነው ለማንም የተሰወረ አይደለም 
::በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ሳይቀር ለኤርትራ በገፍ 
የጦር መሣሪያ በማቅረብና ወታደራዊ እገዛ በማድረግ 
ተሳትፋለች::ዛሬም በዲፕሎማሲያዊ መተላለፊያ (ኮሪደር) 
ከከፈተችብን የፈጠራ ክስና ሀገራችንን ከማሳጣት ዘመቻ 
ጎን ለጎን፤ ባንዳዎቿን በውክልና በመጠቀም ሀገራችንን 
ለማተራማስ ፣ ወደለየለት የእርስ በርስ ጦርነት ለመክተትና 
ለመበታተን ከመስራት አልቦዘነችም::የኢትዮጵያ 
ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ቀለል፣ ናቅ 
አድርጎ፤ «...መሠረታቸውን ከግብጽ ያደረጉ የመረጃ 
መረብ ሰርሳሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ተቋማት 
የመረጃ መረብ መዋቅር ላይ ጥቃት ለማድረግ ሞክረው 
ነበር ፡፡...» እንዳለው ተራ ሙከራ ሳይሆን የሳይበር 
ጦርነት ነው የተከፈተብን::እንደ በዋዛ ፈዛዛ  ሙከራ 
በሚል ብቻ የሚታለፍ አይደለም::በሉዓላዊነታችን፣ 
በደህንነታችንና በተቋሞቻችን የተቃጣ ጥቃት መሆኑ 
ሳይቃለል በልኩ ነው መታየት ያለበት፡፡

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በአንድ 
መድረክ በ21ኛው መ.ክ.ዘ ጦርነት የሚካሄድበት ስልት 
በየብስ፣ በባሕርና በአየር ብቻ ሳይሆን በሳይበርና 
በስፔስ መሆኑን ጠቆም አድርገው ነበር:: ሰሞኑን 
ከከፍተኛ መኮንኖች ጋር በ«መከላከያ ስትራቴጂ ሰነድ» 
ላይ በተደረገ ውይይት ላይም እንደገና አንስተውታል:: 
በebs የ" Tech Talk With Solomon " አዘጋጅ ሰለሞን 
ሙሉጌታ ካሳ «ግርምተ ሳይቴክ» በሚል ርዕስ በ2010 
ዓ.ም ለንባብ ባበቃው መፅሐፍ፤  « የማይታየው ጦርነት 
» በሚል ምዕራፍ ስር ገፅ 157 ላይ ፤ «...በ21ኛው መ.ክ.ዘ 
አዲስ ዓይነት ጦርነት ብቅ ብሏል::ጦርነቱ የሚካሄደው 
በጥይትና በቦንብ ሳይሆን በሀከሮችና በኮምፒዩተሮች 
ነው፡፡... ይህ በዓይን የማይታየው የሳይበር ጦርነት   
(ዋርፌር) ነው::» ሲል የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሀሳብ 
ያጠናክራል::እሳቸው ያሉት ነገር እንደ ዋዛ ደረሰና 
ግብፅን በአየር፣ በየብስ ስንጠብቃት፤ ምን አልባት 
ባልጠበቅነውና ባልተዘጋጀንበት ስስ ብልታቸው 
ይሆናል ብላ በገመተችው በሳይበር ግንባር ጦርነት 
ከፍታብናለች::ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለርዕያቸውና አርቆ 
አሳቢነታቸው ምስጋና ይግባቸውና በእሳቸው ሀሳብ 
አፍላቂነት የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን መረብ 
ደህንነት ኤጀንሲ (ኢንሳ)መሠረታቸውን ከግብጽ ያደረጉ 
የመረጃ መረብ ሰርሳሪዎች በሀገራችን ተቋማት የመረጃ 
መረብ መዋቅር ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ያደረጉትን ሙከራ 
አክሽፏል፡፡

በኤጀንሲው መግለጫ መሠረት በሦስት የተለያዩ 
ቡድኖች አማካይነት የተሞከረው የመረጃ መረብ ጥቃት 
በአገሪቱ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጫናን ለመፍጠር 
ያነጣጠረ ነበር::የጥቃቱን ሙከራ ባደረጉት ቡድኖች ላይ 
አበክሮ ክትትል በማድረጉ ባለፈው አርብና ቅዳሜ በ13 
የመንግሥት እና አራት መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማትን 

ድረ-ገጾችን ኢላማ በማድረግ የተሰነዘሩ ከፍተኛ የመረጃ 
መረብ የጥቃት ሙከራዎችን በቁጥጥር ስር ማዋል 
ችሏል::ኤጀንሲው ኃላፊነቱን ስለተወጣ በዚህ አጋጣሚ 
እውቅና ልንሰጠው ይገባል::የመረጃ መረብ ጥቃት 
ሙከራው የተደረገው ሳይበር ሆሩስ ግሩፕ፣ አኑቢስ ዶት 
ሃከር' እና  ሴኪዩሪቲ ባይ ፓስ በተባሉ መረጃ መረብ 
ሰርሳሪ ቡድኖች ነው። የጥቃቱ ኢላማ የነበሩት ተቋማት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የመንግሥት ተቋማት፣ የደኅንነት 
መስሪያ ቤቶች እና የግል ድርጅቶች ድረ-ገጽ ላይ 
መሆኑን ኤጀንሲው በመግለጫው አብራርቷል። ሆኖም 
ባልተለመደ ሁኔታ በአገሪቱ ባሉ ተቋማት የመረጃ መረብ 
ላይ ጥቃት ለማድረስ የሞከሩ ቡድኖች በግልፅ ኃላፊነቱን 
መውሰዳቸው ግብፅ ለሀገራችን ያላትን ንቀትና እብሪት 
የሚያሳይ ሆኖ አግኝቸዋለሁ::ሌላው ኤጀንሲው የሳይበር 
ጥቃቱ አላማ፤ «በኢትዮጵያ ላይ በሁሉም አቅጣጫ 
ተጽእኖ ለማሳደር ነው::» የሚለው ግምገማው ጥቃቱን 
አሳንሶና አቅልሎ ያየው እንዳይመስል እሰጋለሁ::በቅጡም 
ሊመዘን ይገባል::የሳይበር ጥቃቱ ተፅዕኖ ከመፍጠር በላይ 
ተጠናክሮ የሚቀጥል ጦርነት ነውና። አስቀድሞ  ዝግጅት 
በማድረጉ የመረጃ መረብ ጥቃቱ ኢላማ በነበሩት ተቋማት 
ላይ ጉዳት አልደረሰም::ጥቃቱን ማክሸፍ ባይችል ኖሮ 
በአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ፤ ፖሊቲካዊ እና ሥነ ልቦናዊ ጉዳት 
ሊያስከትል ይችል እንደነበር ኤጀንሲው መግለጹ የሳይበር 
ጥቃቱን አደገኝነት አጉልቶ ያሳያል። ቀጣዩ አውደ ውጊያ 
በሳይበር ግንባር ስለሆነ የጦር ዕቃውን ታጥቀን ፣ የራስ 
ቁሩን ደፍተን ፣ ጡሩሩን ለብሰን ፣ ጦሩን እየሰበቅን ፣ 
ዘገሩን እየነቀነቅን ተጠንቅቀን ልንጠብቅ ይገባል::ከዚህ 
በኋላ የማይቀርልን ዕዳ (ዘ ኒው ኖርማል) ነውና ፡፡

ለመሆኑ የመረጃ መረብ ጥቃት ሲባል  ምን ማለት 
ነው? በሰለሞን ሙሉጌታ ካሳ «ግርምተ ሳይቴክ» መፅሐፍ፤ 
«የማይታየው ጦርነት» በሚል ምዕራፍ ስር ገፅ 157 ላይ 
፤ «... ምስጢራዊ የሆነና ያልሆነን ዲጂታል መረጃን 
ከባለቤቱ ፈቃድ ውጪ መስረቅ ፣ ይዘቱን ማበላሸት፣ 
ከእነ አካቴው ማጥፋት...» ሲል ይበይንና ታሪካዊ 
ዳራውን እንዲህ ያብራራል ::  «ከሙከራ ላቦራቶሪ በዘለለ 
መልኩ የመጀመሪያው ' ኤልክ ክሎነር ' የተባለ የግል 
ኮምፒዩተርን የሚያጠቃ ቫይረስ በ1982 ዓ.ም የ15 ዓመት 
ወጣትና የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ በነበረው አሜሪካዊው 
ሪቻርድ ስክሬንታ ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ በኮምፒዩተር 
መረጃዎች ያነጣጠረ 'ሳይበር ' ጥቃት በመንግሥታት 
መካከል ጭምር ሳይቀር የሚካሄድ የሳይበር ጦርነት   
(ሳይበር ዋር) አሀዱ ብሎ ጀመረ::በወቅቱ ኢንተርኔት ገና 
ለሕዝብ ጥቅም ያልዋለበት ጊዜ ስለነበር ወንጀሉ በስፋት 
አልተስተዋለም ::በ1980ዎቹና 90ዎቹ አጋማሽ ድረስ 
ጥቃቱ በብዛት ይሰነዘር የነበረው እንደ ' ፍሎፒ ዲስክ ' 
እና ' ሲዲ ' በመሳሰሉ ተንቀሳቃሽ የመረጃ ማስቀመጫ 
ቁሶች አማካኝነት ቫይረስ ከአንድ ኮምፒዩተር ወደ ሌላ 
ኮምፒዩተር በማስተላለፍ ነበር ፡፡

በ1990ዎቹ አጋማሽ በኋላ የኢንተርኔት አጠቃቀም 
እያደገ ሲመጣ ጥቃቱም መልኩን ቀይሮ ብቅ አለ::በ2003 
ዓ.ም ገደማ የሳይበር ወንጀል ፍፁም አዲስ በሆነ መልኩ 
ድረ ገጾችን የማጥቃት አላማ ይዞ ተነሳ::ይህ የሆነበት 
ምክንያት በወቅቱ የኢንተርኔት ' ኢኮሜርስ ' ግብይት 
ሥርዓቱ እየተጧጧፈ በመምጣቱ ነው::በተለይ የክሬዲት 
ካርድ ቁጥሮችን በመስረቅ ላይ ያነጣጠረ የሳይበር 
ወንጀል በ2000ዎቹ ተጧጡፎ ቀጠለ::ከ2005 እስከ 
2007 ዓ.ም ባለው ጊዜ አልበርት ጎንዛሌዝ የተባለ አደገኛ 
አሜሪካዊ የኮምፒዩተር ሀከርና የሳይበር ወንጀለኛ 
የተለያዩ ግዙፍ የንግድ ኩባንያዎችን የኮምፒዩተር 
ሲስተሞችን በማጥቃት፤ የግለሰቦችን ክሬዲት ካርዶችን 

ግብፅ ለከፈተችብን 
ተደጋጋሚ ወረራ ጀግኖች 

አባቶቻችን አይቀጡ 
ቅጣት ቀጥተው አሳፍረው 
እንደመለሷት፤ ለሳይበር 
ጥቃቷም አስተማሪ የሆነ 
የመልስ ምት መስጠት 

ያስፈልጋል::አገልግሎቷ፣ 
አሠራሯና የመረጃ አያያዟ 
ከእኛ በብዙ እጥፍ ዲጂታል 

ስለሆነ ለመልስ ምቱ የተመቸ 
ነውና  

ቁጥር በመመንተፍ 45 ነጥብ 7 ሚሊዮን ዶላር ዘርፏል::... 
"ዛሬ የሳይበር ጥቃት ምርጫን፣ ኢኮኖሚንና ማህበራዊ 
ግልጋሎትን በማስተጓጎል ውድ ዋጋ እያስከፈለ ይገኛል፡፡

ከፍ ብዬ የጠቀስሁት ደራሲና የኢንፎርሜሽን 
ቴክኖሎጂ ባለሙያ በመፅሐፉ ይበልጥ እንዲህ 
ያብራራዋል::« ...የመረጃ ፍሰቱ ዓለምን ማጥለቅለቁ፤ 
መ ን ግ ሥታ ት ም አ ሠ ራ ራ ቸ ው ን በ ኢ ን ተ ር ኔ ት ና 
በኮምፒዩተር ማድረጋቸው፤ መሠረተ ልማታቸውን 
የሚያስተዳድሩት፤ መረጃዎቻቸውን የሚያስቀምጡት፤ 
አገልግሎት የሚሰጡት እንዲሁም ታላላቅ ወታደራዊና 
የደህንነት መረጃዎችን በዲጂታል መልክ መያዛቸው 
ለጥቃት አጋልጧቸዋል::የእንግሊዝ የደህንነት ተቋማት እነ 
ኤም አይ ፋይፍና ኤም አይ ሲክስ እንዲሁም የአሜሪካው 
ኤፍ ቢ አይ የሳይበር ጥቃትን ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት 
አድርገው ወስደው መስራት ከጀመሩ ውሎ አድሯል ::... »

                    እንደ መውጫ 
የሳይበር ጥቃት በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት 

እስከ ስድስት ትሪሊዮን ዶላር የሚደርስ ኢኮኖሚያዊ 
ጉዳት እንደሚያስከትል ጥናቶች አበክረው ይተነብያሉ:: 
ከዓለምአቀፍ ሽብርተኝነት ባልተናነሰ የደህንነት 
ስጋት እስከ መደቀንም ደርሷል::ዓለም በሉላዊነት 
(ግሎባላይዜሽን) እና በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን 
ቴክኖሎጂ ወደ ትንሽ መንደርነት በተቀየረችበት የሳይበር 
ጥቃትና ጦርነት ለሀገራችንም ስጋት መሆን ከጀመረ 
ሰነባብቷል::በንግድ ባንክ በተደጋጋሚ የተቃጡ ጥቃቶች፤ 
የፈተና ስርቆት በተማሪዎች ሥነ ልቦና እንዲሁም 
በጊዜያቸው ላይ ያስከተለው ጉዳት እንዳለ ሆኖ በሀገር 
ኢኮኖሚ እና በተቋማት አመኔታ ላይ ጥያቄ ማስነሳቱ 
አልቀረም፡፡

የሳይበር ጥቃት በተደጋጋሚ የሚሰነዘር 
ቢሆንም መከላከል እንደሚቻል የዘርፉ ባለሙያዎች 
ይገልጻሉ::ሆኖም 99 በመቶ የሚሆኑ ድርጅቶች 
ለሳይበር ጥቃት የተጋለጡ ናቸው::የሀገራችን ተቋማት 
ይህን ተጋላጭነታቸው መቀነስ ላይ አበክሮ መስራት 
ይጠበቅባቸዋል::በተለይ የደህንነት፣ የፋይናንስ፣ 
የኤሌክትሪክ ኃይልና የሚዲያ ተቋማት ልዩ ጥንቃቄ 
ማድረግ ይጠበቅባቸዋል::የሳይበር ጥቃት ዋና መከላከያ 
ዘዴ ከጫፍ ጫፍ ሁሉንም ኔት ወርኮች፣ ተንቀሳቃሽ 
ስልኮችንና የመረጃ መነሻና መዳረሻዎችንና ክላውዶችን 
ታሳቢ ያደረገ ተጋላጭነት የመቀነስ ሥራ መከወን 
ነው::ጠንካራ የሳይበር መከላከያ፣ ጥቃቱን መለየት 
ላይ ከማተኮር ይልቅ መከላከል ላይ በማተኮር፣ ጥቃት 
ሊቃጣባቸው የሚችሉ አሠራሮችን በመከላከል ፣ 
የመጨረሻውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም እና ስለ ስጋት 
ምንጮች ወቅታዊ ግንዛቤ መጨበጥ ከዋና ዋናዎቹ 
የመከላከያ ዘዴዎች የሚጠቀሱ ናቸው፡፡

ግብፅ ለከፈተችብን ተደጋጋሚ ወረራ ጀግኖች 
አባቶቻችን አይቀጡ ቅጣት ቀጥተው አሳፍረው 
እንደመለሷት፤ ለሳይበር ጥቃቷም አስተማሪ የሆነ የመልስ 
ምት መስጠት ያስፈልጋል::አገልግሎቷ፣ አሠራሯና የመረጃ 
አያያዟ ከእኛ በብዙ እጥፍ ዲጂታል ስለሆነ ለመልስ ምቱ 
የተመቸ ነውና፡፡ 

ሀገራችን ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ፈጣሪ አብዝቶ 
ይባርክ!

አሜን ፡፡
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