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ዜናዎች

አሸባሪው ትህነግ በአማራ ክልል ቆቦ ሮቢት አካባቢ አጋምሳ ተብሎ 
በሚታወቀው መንደር ነዋሪዎችን መጨፍጨፉን የእንግሊዙ ዘ 
ቴሌግራፍ አጋለጧል፡፡ ጋዜጣው ዲ ኤክስ ኦፕን ኔትዎርክ ከተባለ 

የእንግሊዝ የሳተላይት መረጃዎች ጥናትና ትንተና ተቋም ጋር በመሆን የሠራው 
ምርመራ እንደሚያመለክተው በአማራ ክልል ቆቦ ሮቢት አካባቢ አጋምሳ ተብሎ 
በሚታወቀው መንደር የነበሩ የሳር ጎጆዎች አሸባሪው ባደረገው ጥቃት ሙሉ 
ለሙሉ በእሳት የወደሙ መሆኑን አመልክቷል። የአካቢው ነዋሪዎችም ራሳቸውን 
ለመከላከል ያደረጉት ጥረት አልተሳካም ብሏል። አጋምሳ ወደሚባለው መንደር 
የገቡት የአሸባሪው ታጣቂዎች ያልታጠቁና ሰላማዊ ሰዎችን ያለምንም ምህረት 
እየገደሉና ንብረት ሲያወድሙ መቆየታቸውን የጠቀሰው ዘገባው፤ በዚህም ጥቃት 
ብቻ ከ200 ሺህ በላይ የአማራ ክልል ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን 
ገልጿል። በጥላቻና በቀል ተሞልተው የመጡት የአሸባሪው ቡድን አባላት ከባድ 
መሳሪያዎችን በመጠቀም የአርሶአደሮች መኖሪያ መንደሮችን ሲደበድቡ እንደነበር 
ዘገባው ጠቁሟል። በሰሜን ወሎ አካባቢም ተመሳሳይ ጥቃቶች መድረሳቸውን 
የዓይን እማኞች መናገራቸውን በዘገባው ጠቅሷል። የአሸባሪው  ቡድን አባላት ቤት 
ለቤት እየዞሩ በሚያደርጉት ፍተሻ ያገኙትን ሁሉ ሲዘርፉና ሲገድሉ መሰንበታቸውን  
ዘገባው አትቷል፡፡ ከግድያው ባሻገርም የመኖሪያ ቤቶችና የተከማቹ የምግብ እህሎች 
ላይ እሳት በመለኮስ ማውደማቸውንም ገልጿል። ከወራት በፊት መንግሥት የሰብዓዊ 

እርዳታ ተደራሸ እንዲሆንና የእርሻ ሥራም የዝናቡን ወቅት ተከትሎ እንዲጀመር 
በሚል የተናጥል የተኩስ ማቆም እርምጃ ቢወስድም የአሸባሪው ቡድን በአፋርና 
አማራ ክልሎች ላይ ወረራዎችን መፈጸሙን ዘገባው አስታውሷል። 

በተያያዘ ዜና መንግሥት በትግራይ ክልል የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ ካሳለፈ 
በኋላ የትህነግ ቡድን “ጦርነቱን ወደአማራ እና ኤርትራ አስቀጥላለሁ” በማለት ወረራ 
መፈጸሙን ተከትሎ በሰሜን ወሎ ዞን አንዳንድ ወረዳዎች ብቻ ከ400 ሺህ በላይ 
ኢትዮጵያውያንን ማፈናቀሉን Internally displaced people (IDP) የተባለው 
ተቋም ከአንድ ሳምንት በፊት ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል፡፡ ሰሞኑን በወቅታዊ 
ጉዳዮች ዙርያ መግለጫ የሰጡት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ 
ተሻገር የትህነግ የሽብር ቡድን ጦርነቱን ሕዝባዊ ስላደረገው የአማራ ክልል ሕዝብም 
በተመሳሳይ መንገድ ጦርነቱን ህዝባዊ እንዲያደርገው ጥሪ አቅርበዋል፡፡ 

የትህነግ የሽብር ቡድን በዋናነት በሦስት ግንባሮች ማለትም በሰሜን እና 
በደቡብ ጎንደር እንዲሁም በሰሜን ወሎ ወረራ መፈፀሙን በመግለጽም በየደረሰበት 
ሴቶችን መድፈሩን፣ የግለሰብና የመንግስት ንብረቶችን መዝረፉንና፤ ወጣቶችንም 
አፍኖ መውሰዱን በመግለጽም የሽብር ቡድኑ በወረራቸው አካባቢዎች የመከላከያ 
ሠራዊት፣ የአማራ እና የተለያዩ ክልሎች ልዩ ኃይሎች፣ የአማራ ሚሊሻና ፋኖዎች 
ቡድኑን ለመደምሰስ ወታደራዊ እርምጃ እየወሰዱ መሆኑንም ማስታወቃቸው 
ይታወሳል፡፡

“ከ200 ሺህ በላይ የአማራ ክልል ነዋሪዎች ከቤት 
ንብረታቸው ተፈናቅለዋል” ዘቴሌግራፍ ጋዜጣ

ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ 
ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን 
በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ ጄፍሪ 

ፊልትማን ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸውም 
የሁለቱ አገራት ግንኙነት ታሪካዊ ፣ የቆየ ፣ በጋራ 
ፍላጎትና ራዕይ ላይ የተመሰረተ ነው ብለዋል። በዚሁ 
ወቅት ምክትል ጠቅላይ ሚንስትሩ የሽብር ቡድኑ 
ህወሃት በሰሜን ዕዝ ላይ ስላደረሰው ጥቃት  እንዲሁም 
ቡድኑ እየፈጸማቸው ያለው  አስከፊ  ድርጊቶች   ለዚህ  
ችግር መዳረጉን ገልጸዋል ። ወራሪው  የሽብር ቡድን  
በአሁኑ ወቅት በአፋርና በአማራ ክልሎች ግልጽ 
ወረራ ፣ ዝርፊያና ግድያ በማካሄድ ከፍተኛ ሰብዓዊ 
፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ወንጀሎችን  እየፈጸመ 
መሆኑን አቶ ደመቀ ገልጸዋል።

ቡድኑ እነዚህን ሁሉ ወንጀሎች እና ክህደት 
በሚፈጽሙበት ጊዜ የአሜሪካ መንግስት ዝምታን 
መርጧል ብለዋል። ይህም በሁለቱ ወንድማማች  
ሀገራት ግንኙነት ውስጥ ያልተለመደና የሁለቱን  
የወንድማማች ሀገሮች ግንኙነት የማይመጥን ነው 
ብለዋል። አቶ ደመቀ አያይዘውም አሜሪካ በሁለቱ 
አገራት መካከል ያለውን ግንኙነት በሚመጥን መልኩ 
የወራሪ ኃይሎችን አጥፊ ድርጊቶች    እንደምትኮንነው  
ኢትዮጵያ  ተስፋ ታደርጋለችም ነው ያሉት ። ቡድኑ 
ከተመሰረተ  ጊዜ  ጀምሮ ቀጠናውን እያወከ መሆኑን 
ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ  በአንክሮ ሊገነዘበው  
ይገባልም ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለዋል።

ልዩ መልዕክተኛው ጄፍሪ ፊልትማን  
በበኩላቸው÷ የአሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ 
በሽብር ቡድኑ ላይ ያለውን አመለካከት በሚገባ 
እንደሚረዳ ተናግረዋል። የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት 

፣ ሰላምና አንድነት ጠብቆ ማቆየት እና  ማረጋገጥ 
የአሜሪካ ፖሊሲ በኢትዮጵያ ላይ መሠረታዊ ጉዳዮች 
ናቸውም ብለዋል። በሁለቱ አገሮች መካከል ያለው 
ግንኙነት ቀጠናዊ ጠቀሜታ  ያለው መሆኑን በአጽንኦት 
ተናግረዋል፡፡ ልዩ መልዕክተኛው  በኢትዮጵያ 
ቆይታቸው ከተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር 
ይወያያሉ ተብሎእንደሚጠበቅ ከውጭ ጉዳይ 
ሚኒስቴር ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመላክታል።

በተያያዘ ዜና በተባበሩት መንግሥታት የሰብዓዊ 
መብቶች ምክር ቤት ኩባ ለነበራት ኢትዮጵያን 
የሚደግፍ አቋም በኩባ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሽብሩ 
ማሞ ምሥጋና አቅርበዋል። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ 
ላይ የምክር ቤቱ ውሳኔ በሰብዓዊ መብቶች ተቋም እና 
በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን እየተካሄዱ 
ያሉትን ምርመራዎች ግምት ውስጥ ያላስገባ መሆኑን 
አምባሳደሩ ገልጸዋል፡፡ ነገር ግን ኩባ የኢትዮጵያን 
እውነት የሚደግፍ አቋም ማንጸባረቋ ነው የተገለጸው፡

፡ ይህም የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት የሚመጥን መሆኑ 
ነው አምባሳደሩ ያነሱት፡፡ በ1970 ዎቹ የኢትዮጵያን 
ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ኩባ የነበራትን አስተዋጽዖ 
በመጥቀስ የሀገራቱ ግንኙነት ታሪካዊ ፣ በደም 
ጭምር የተሳሰረ እና ጽኑ መሠረት ያለው መሆኑን 
አምባደር ሽብሩ ገልጸዋል፡፡ ባለፉት ዓመታት በጤና ፣ 
በትምህርት ፣ በሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ እና መሰል በርካታ 
መስኮች ላይ የትብብር መርኃግብሮችን በማስፈፀም 
የሁለትዮሽ ግንኙነቱ እንዲጠናከር መደረጉንም 
አንስተዋል። አሸባሪው የትህነግ ቡድን በአማራ እና 
በአፋር ክልሎች ወረራ በመፈጸም ሰላማዊ ዜጎች ላይ 
ጭፍጨፋ እና ዘረፋ መፈጸሙን ያነሱት አምባሳደሩ 
መንግሥት የዜጎችን ደኅንነት ለማስጠበቅ የሕግ 
ማስከበር ሥራ እየሠራ መሆኑን አስረድተዋል፡፡

ሽብርተኛው ትህነግ ሕጻናትን ጭምር ወደ ጦርነት 
እያሰለፈ መሆኑን እና ልጆቻቸውን ወደ ጦርነት 
ለመላክ ፈቃደኛ ያልሆኑ የትግራይ ቤተሰቦች የዕርዳታ 
ምግብ እስከመከልከል መድረሱንም አንስተዋል፡፡ 
አምባሳደር ሽብሩ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 
ሁለተኛ ዙር ውኃ ሙሌት በተፋሰሱ ሀገራት ላይ 
ጉዳት ተጽእኖ ሳያደርስ መሞላቱን አስገንዝበዋል፡
፡ በዚህ ረገድ ያለው ድርድርም በአፍሪካ ኅብረት 
እንዲካሄድ የኢትዮጵያ መንግሥት አቋም መሆኑን 
ግልጽ ማድረጉን አምባሳደር ሽብሩ ገልጸዋል፡፡  

የኩባ መንግሥት ከአርባ ዓመት በፊት ተስፋፊው 
የዚያድ ባሬ ጦር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በመጣስ 
ወረራ መፈጸሙን ተከትሎ 20 ሺህ የሚጠጋ ጦር 
በመላክ ኢትዮጵያ የተደቀነባትን አደጋ እንድትቀለብስ 
ድጋፍ ማድረጓ የሚታወስ ነው፡፡

“ቡድኑ ወንጀሎች እና ክህደት በሚፈጽምበት ወቅት የአሜሪካ 
መንግሥት ዝምታን መርጧል” አቶ ደመቀ መኮንን
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ነጻ አውጭነት ቦታ፣ ጊዜና ሰዓትን ይመርጣል፡
፡ አንድን ሕዝብ ከጭቆና መረብ ለማላቀቅ እራሱን 
የቻለ እቅድና እስትራቴጂ ያስፈልገዋል፡፡ ወቅቱ 
የሚጠይቀውን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ማስገባት 
ያሻል፡፡ የሀገራችን ነጻ አውጭዎች ግን ወቅት፣ 
ጊዜና ሰዓት ምናቸውም አይደለም፡፡ ከሃምሳ 
ዓመታት በፊት በተጠመቁት የማርክሲዚም 
እሳቤ ዛሬም በእውር ድንብራቸው ይጓዙበታል፡
፡ በዘመኑ አውጥተውት የነበረውን “የአርበኝነት” 
ስያሜ ዛሬም አንግበውታል፡፡ በሀገራችን ከጥቂት 
ዓመታት በፊት ሁለት መሠረታዊ ጥያቄዎች 
እንደነበሩ እሙን ነበር፡፡ እነርሱም የመደብ 
ጭቆናና የማንነት ጭቆና ናቸው፡፡ እኝህ 
ጥያቄዎች ድጋሜ ላይነሱ ባሳለፍናቸው የደርግና 
የኢህአዴግ አንባገነን ሥርዓት ምላሽ አግኝተዋል፡
፡ ይህ የጥቂት ልሂቃንና ግለሰቦች እምነት ብቻ 
ሳይኾን የሁሉም ሊሂቃንና የሕዝቡም ጭምር 
የወል መረዳት እንደኾነ አያጠራጥርም፡፡ ዛሬ ላይ 
የኦሮሞ/የትግሬ ጨቋኝ አማራን አያስተዳድርም፣ 
ወይም የአማራ ጨቋኝ ኦሮሞ/ትግሬ ወይም 
ሌላውን አያስተዳድርም፤ የጭሰኛው ሥርዓትም 
ላይመለስ ተገርስሷል፡፡ መሬት የጥቂቶች ሳይኾን 
የመንግሥትና የሕዝብ ኾኗል፡፡ ምናልባት 
የመሬት ስሪቱ በራሱ ችግር ቢኖርበትም 
እንደቀደመው ጊዜ አንዱ ባላባት ሌላው ሎሌ 
የሚኾንበት ሥርዓት ካከተመለት ግማሽ ክፍለ 
ዘመን ተቆጥሯል፡፡

እውነታው ይህ ኾኖ ሳለ እንደ ኦነግ ሸኔና 
እንደ ትሕነግ ዓይነቶቹ የሀገር ጊንጦች ዛሬም 
ለነጻነት ይታገላሉ፡፡ ዛሬም ኢትዮጵያን አክስመው 
የራሳቸውን ድንክ ሀገር ለማቆም ይቃዣሉ፡
፡ ይህ ቅዠታቸው ስሙር ይኾን ዘንድም 
ከታሪካዊ የኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በኅብረት 
ይሠራሉ፡፡ በተለይም ትሕነግ በሥልጣን ዘመኑ 
ሲገድልና ሲያስር የኖረውን የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ዳግም ለማዋረድ ያልጣደው ጉልቻ ያላማሰለው 
ድስት የለም፡፡ ከግብጽ እስከ አሜሪካ ከሱዳን 
እስከ አውሮፓ ሕዋሱን ዘርግቶ መማሰኑን 
ተያይዞታል፡፡ ከአርባ ዓመታት በፊት ይመስለው 
የነበረውን ድርጅት ዛሬም ከጎኑ አሰልፎ የአራት 
ኪሎን መንገድ እየተማጸነ ይገኛል፡፡ ውርደት 
ልብሱ የኾነው ኦነግ ሸኔም ከታሪክ ባለመማርና 
“እኔ ካልመራሁ ሞቼ እገኛለሁ” በሚል አፍቅሮተ 
ሥልጣን አባዜ ትሕነግን በፈረስነት ለማገልገል 
ፈቃዱን ለግሷል፡፡

የኦነግ ሸኔው መሪ ጃል መሮ ከትሕነግ 
ህወሓት ጋር ያደረገውን ሀገር የማፍረስ 
ስምምነት  “ስትራቴጂካዊ ጥምረት” እንደኾነ 
በአንደበቱ መስክሯል፡፡ በተግባርም ተገልጧል፡፡ 
አሁን ላይም በኬንያ በኩል ያለውን የኢትዮጵያን 
ድንበር እንደሚዘጋ ቃል ገብቷል፡፡ ምንም እንኳ 
አሁን በግልጽ ቢያወጣውም ያለፉትን ጊዚያት 
ከህወሓት ጋር ሲሠራ እንደነበር የተሰወረ 
አልነበረም፡፡  በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በነበረው 
ጦርነት አስከሬን ኾነው የቀሩ የቡድኑ አባላት 
መኖራቸውን መከላከያ ማረጋገጡ አይዘነጋም፡፡ 
በዚህ ብቻ ሳይወሰንም በተለያዩ አዋሳኝ አካባቢዎች 
ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጦርነት በመክፈትና ዜጎችን 
በማፈናቀል የህወሓትን ተልዕኮ ሲያስቀጥል 

መክረሙም የሚታወስ ነው፡፡ 

በቅርቡ ደግሞ ከህወሓት ጋር ስለፈጠሩት 
ጥምረት ይኼው የአሸባሪው አምበል ጃል መሮ 
ለቢቢሲ ሲናገር “ሁለቱም ቡድኖች የጋራ ጠላት 
ስላለን በወታደራዊ ጉዳዮች ላይ ለመደጋገፍ 
ከስምምነት ላይ ደርሰናል” ብሏል። ይህ የጃል መሮ 
ንግግር የኦሮሞ ሕዝብን የናቀና ባለፉት የህወሓት 
የሥልጣን ዘመናት ህወሓት በኦሮሞ ሕዝብ ላይ 
ያደረሰውን ግፍ የዘነጋ መኾኑ አይካድም፡፡ በሌላ 
በኩል የደርግ መንግሥት ከወደቀ በኋላ የሽግግር 
መንግሥት ካቋቋሙት ኃይሎች መካከል አንዱ 
የነበረው ኦነግ፣ በኢህአዴግ በተፈጸመበት 
ፖለቲካዊና ወታደረዊ ጫና ከ20ሺህ የላቀ 
ጦሩን አስጨፍጭፎ ከፖለቲካዊ መድረኩ 
ተገፍቶ በመውጣት መሪዎቹ ለበርካታ ዓመታት 
በስደት ኾነው የትጥቅ እንቅስቃሴ ሲያደርግ 
መቆየቱ አይዘነጋም። ጃልመሮ ግን የ20ሺዎቹ 
ጓዶች አጥንት አልወጋውም፤ አዕምሮውንም 
አልከነከነውም፡፡ በእነርሱ አጽም ላይ ጨክኖ 
ዳግም የኦሮሞ ሕዝብን ለህወሓት ባርነት አሳልፎ 
ሰጥቷል፡፡

ጃል መሮ በዚህ ቃለ ምልልሱ  “የኦሮሞ 
ሕዝብ ከህወሓት ጋር የነበረው ግንኙነት ግልጽ 
ነው። ህወሓት በሥልጣን ላይ በነበረበት ወቅት 
ከፍተኛ መስዋዕትነት ሕዝቡ ከፍሏል፤ ነገር ግን 
በተከፈለው መስዋዕትነት ህወሓት ከሥልጣን 
ተወግዶ ለውጥ ከመጣ  በኋላም ታይቶ 
በማይታወቅ ዓይነት ሌላ የከፋ መስዋዕትነት 
የሚያስከፍልና ማንነቱን ዝቅ የሚያደርግ ሁኔታ 
ገጥሞታል” ሲል ተናግሯል። ይህ ንግግሩ 
የኦሮሞ ሕዝብን ሥነልቦና ያልተረዳና የእነርሱ 
ፍላጎት በፈረሰች ሀገር ላይ የሥልጣን ባለቤት 
መኾንን መሻት እንደኾነ አመላካች ነው፡፡ በተለይ 
የጋራ ጠላት ብሎ ያስቀመጠው መንግሥት 
በአሁኑ ወቅት ለኦሮሞ ሕዝብ ምን እያበረከተለት 
እንደኾነ አለመገንዘቡ እጅጉን አስገራሚ ነው፡
፡ የህወሓት መንግሥት ለዓመታት ገትሯቸው 
የነበሩ መሠረተ ልማቶች እየተጠናቀቁ 
ለኅብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጡ መኾኑን የጃል 
መሮ ሸኔ የተረዳ አይመስልም፡፡ ለገበሬው በርካታ 
ልዩ ልዩ የግብርና መሣሪያዎች እየተበረከቱለት 
ከመቼውም በላይ ለውጤታማነት እየሠራ 
መኾኑን አልታዘበም፡፡ የኦሮሞ ሕዝብ ከጦርነት 
ይልቅ ለሰላም ዋጋ እንደሚሰጥም አልተገነዘበም፡
፡

ጃል መሮ በአንድ ወቅት “የኦሮሞን ሕዝብ 
ትግል ከሚደግፉ ማናቸውም አካላት ጋር አብረን 
ልንሠራ እንችላለን። ይህ መብታችን ነው። ለምን 
ሰይጣን አይኾንም። ኦሮሞን ነጻ የሚያወጣ ከኾነ 
አብረነው ልንሠራ እንችላለን። ይሁን እንጂ 
እንደሚባለው ከህወሓት ጋር አብረን ልንሠራ 
አንችልም። ብዙ ጠባሳ ስላለብን ከህወሓት 
ጋር ፈጽሞ ልንሠራ አንችልም” ብሎ ነበር። 
ይህን ቃሉን አጥፎ የአቋም ለውጥ ለማድረግ 
የተገደደበትን ምክንያት ደግሞ “እዚህ ውሳኔ ላይ 
መድረስ ቀላል አልነበረም። የኦሮሞ ሕዝብ ቁስል 
አለው ስለዚህም ጊዜ ወስደን ተወያይተንበት 
ችግር መፍታት በሚችል መልኩ እና የኦሮሞ 
ሕዝብን ጥቅም በማያስነካ ሁኔታ ከህወሓት 
ጋር ያለንን የጋራ ጠላት ለመጣል በወታደራዊ 
ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመሥራት ተስማምተናል” 
ሲል ያስረዳል።

እንደ ጃልመሮ አነጋገር ባልዳነ ቁስል 
ላይ ከአቁሳዩ ጋር አብሮ ለመሥራት መወሰን 
እንደብልህነት የሚቆጠር ነው፡፡ ነገር ግን 
የጃል መሮ ቡድን ያልተረዳው የኦሮሞ ሕዝብ 
ቁስል ኦነግ ሸኔ ታግሎ በሚያመጣው ለውጥ 
መቼም ሊድንና ሊታከም እንደማይችል ነው፡
፡ “ነጻ አወጣዋለሁ” የሚለውን ሕዝብ እየዘረፈ 
ሕይወቱን በሚገፋ ድርጅት የኦሮሞ ሕዝብ ቁስል 
አይታከምም፡፡ የኦሮሞን ሕዝብ በሰላም አብሮት 
ከሚኖር ወንድም ሕዝብ በመነጠል የኦሮሞን 
ሕዝብ ቁስል ማጠገግ ከቶም አይቻልም፡፡ 
እንደ ቴሌና መሰል የሕዝብ መገልገያ መሠረተ 
ልማቶችን እያወደሙ፣ የገበሬን ማሳ በእሳት 
እያጋዩ፣ ሀብትና ጥሪቱን የቤት እንስሳውን 
አርደው እንደአውሬ እየበሉ የሕዝብ ተቆርቋሪ፣ 
ደጀንና ነጻ አውጭ ነኝ ማለት ስላቅ እንጅ 
እውነታነት የለውም፡፡ የኦሮሞ ሕዝብም ኾነ 
ሌላው ሕዝብ የሚሻው በለም ሀገሩ ላይ ከማንም 
ሳይታገል በሰላም ሠርቶ እራሱን መለወጥ ነው፡፡ 
ይህን እድል ደግሞ እንደሸኔና ትሕነግ ዓይነቶቹ 
ሰው በላና ደም ቀለባቸው የኾኑ ዘራፊ ድርጅቶች 
መቼም ሊያሟሉለት አይችሉም፡፡  

በሌላ በኩል የኦነግ ሸኔንና የህወሓትን 
ጥምረት አስመልክቶ የኦሮሚያ ክልል መንግሥት 
መግለጫ አውጥቷል፡፡ በመግለጫውም አሸባሪዎቹ 
ህወሓትና ኦነግ-ሸኔ ግንባር ፈጥረው የወጠኑትን 
ሀገርን የማፍረስና እልቂትን የመፍጠር አጀንዳ 
በማምከን ሀገራዊ ሉዓላዊነትና ነፃነት ያላንዳች 
መንገራገጭ ለማስቀጠል ሕዝባችን ዘብ ቆሟል 
ብሏል፡፡ ከዚህ አንፃር የሉዓላዊነታችን ጋሻና 
መከታ ለኾነው የመከላከያ ሠራዊታችን ደጀን 
ለመኾን ከገጠር እስከ ከተማ፤ ከወጣት እስከ 
አዛውንት፤ አንድም ሳይቀር በኢትዮጵያዊነት 
የማሸነፍ ወኔ የተቃኘው የክልላችን ሕዝብ 
የተባበረ ክንድ በሚታይም ኾነ በስውር 
ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያሰፈሰፉ የውስጥና 
የውጭ ኅይሎችን አስደንግጧል ያለ ሲኾን 
ሕዝቡ በገንዘብና በቁሳቁስ ጀግናውን የመከላከያ 
ሠራዊታችንን ከመደገፍ አልፎ በተለይ ወጣቱ 
በአካል ሠራዊቱን በመቀላቀል እስከ ሕይወት 
መስዋእትነት ለመክፈል ያሳየው ጀግንነትና 
ቁርጠኝነት ታሪክ የማይረሳው እንደኾነ ገልጿል።

ቀጸላ ክፍሌ

በዚህ ሳምንት 

ነጻነትን የማያውቁትነጻነትን የማያውቁት ነጻ አውጪዎች ነጻ አውጪዎች!!
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የአዘጋጁ መልዕክት

አዘጋጅአዘጋጅ
ቀጸላ ክፍሌ

አምደኞችአምደኞች
አቦነህ አሻግሬ ዘ ኢየሱስ (ፕ/ር)

ወንድሙ ነጋሽ (ኢ/ር)
መታሰቢያ መልዓከሕይወት
ቴዎድሮስ ጌታቸው(ድሬደዋ)

ሁሴን ከድር 
ተስፉ (ኢትዮጵያ) አልታሰብ

ሠሎሞን ለማ ገመቹ

ጸሐፊጸሐፊ
ገነት ብርሃኑ

ክርኤቲቭ ዲዛይንክርኤቲቭ ዲዛይን
እየሩሳሌም ወንድምነህ 

ግዮን መጽሔትግዮን መጽሔት
ኢትዮ ሐበሻ ኅትመትና ኢትዮ ሐበሻ ኅትመትና 

ማስታወቂያ ኃ/የተ/የግ/ማኅበር ማስታወቂያ ኃ/የተ/የግ/ማኅበር 
በየሳምንቱ ለኅትመት የምትበቃ መጽሔትበየሳምንቱ ለኅትመት የምትበቃ መጽሔት

ዋና አዘጋጅዋና አዘጋጅ
ፍቃዱ ማ/ወርቅ

አድራሻ፡- አራዳ ክ/ከተማ ወረዳ 09 
የቤት ቁጥር 1035

ማኔጂንግ ኤዲተርማኔጂንግ ኤዲተር
ኄኖክ ገለታው 

ከፍተኛ አዘጋጅከፍተኛ አዘጋጅ
ብሩክ መኮንን

የዝግጅት ክፍሉ አድራሻየዝግጅት ክፍሉ አድራሻ
አራዳ ክ/ከ ወረዳ 09  የቤት ቁጥር 552/1  
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ኢትዮጵያ ያለችበት ሁናቴ ለኢትዮጵያዊ የተወሳሰበ 
አይደለም፡፡ ሀገርን በሕልውና የማስቀጠል ብርቱ 
ትግል እዚህም እዚያም እየተካሄደ ነው፡፡ ዜጎችም 

ቤቴና ኑሮዬ ሳይሉ ወደ ግንባር መክተታቸውን ቀጥለዋል፡፡ 
በዚህ ሁሉ እውነታ መካከል ግን ሌላ እውነታ አስፈሪ ሊባል 
በሚችል መልኩ እየተከሰተ ነው፡፡ ይኸውም የኑሮ ውድነት 
ጉዳይ ነው፡፡ የሸቀጦችና የተለያዩ እቃዎች ዋጋ ከወራት ወዲህ 
እስከዛሬ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እጅግ አሻቅቧል። ገደብ 
የለሹ ንረት ሸማቾችንም ነጋዴዎችንም አማሯል። የዝግጅት 
ክፍላችን ያነጋገራቸው ሸማቾች ሳይቀሩ ያልጨመረ አንድም 
የምግብ ዋጋ እንደሌለ ያረዳሉ። 

የተፈላጊዎቹ ምርቶች ዋጋ ጭማሪ እጥፍና ከእጥፍ 
በላይ ኾኗል። ነጋዴዎች፣ ከፍተኛው የዋጋ ጭማሪ ገበያ 
አሳጣን ሲሉ ያማርራሉ። የዋጋ ንረቱ በተለይ ዝቅተኛ ገቢ 
ያለውን የኅብረተሰብ ክፍል በእጅጉ ጎድቷል። በርግጥም 
እስከቅርብ ጊዜያት ከማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ የሚወጡ 
መረጃዎችም ይኽንኑ የሚያጠናክሩ ናቸው። በጉዳዩ ላይ ምላሽ 
የሚሰጡት የግብርና ሚኒስቴር የሥራ ኃላፊዎች በበኩላቸው፤ 
በምግብ ሸቀጦች ላይ የሚታየው የዋጋ ጭማሪ፣ በምርት ማነስ 
የተፈጠረ ሳይሆን፤ የገበያው የሰንሰለት ሥርዓት አለመኖር 
ያመጣው ሕገ-ወጥነት መኾኑን በተደጋጋሚ ይገልጻሉ፡፡

ባለፉት ዐሥራ ሦስት ዓመታት ሥርነቀላዊ የኢኮኖሚ 
ሽግግር ባለመደረጉ፣ ብዙኃኑን ሕዝብ ወደ ሥራ ያስገባና 
ፍትሓዊ የሀብት ክፍፍል የተንፀባረቀበት የምጣኔ ሀብት 
ለውጥ ባለመታየቱ፤ በብድርና በዕርዳታ ብቻ ሳይሆን አገር 
በምታመነጨው ሀብት አለመጠናከር፣ አገር እያመነጨች ያለውን 
ውስን ሀብትም ያላግባብ የሚጠቀሙ ወገኖች መበራከታቸውና 
ፍትሐዊ ሥርጭትም ባለመኖሩ ነገሮች ሲባባሱ ቆይተዋል፡፡ 
ከሁሉ በላይ ግን የገቢና ወጪ ምርት አለመጣጣምና እንደ አገር 
የሚያጋጥመው የውጭ ምንዛሪ እጥረትም ችግሩን ይበልጥ 
አወሳስቦት ቆይቷል፡፡

ባለፉት ሦስት ዓመታት መንግሥት በሀገሪቱ የሚታየውን 
የዋጋ ግሽበት ወደ አንድ ነጠላ አኃዝ አውርዶ የዋጋ መረጋጋት 
ለማምጣት እንደሚጥር በተደጋጋሚ ቢገልፅም የዋጋ ግሽበቱ 
ከሁለት አኃዝ መውረድ አልቻለም። በሀገር ውስጥ ከሚታየው 
የእህልና ሌሎች የምግብ ውጤቶች ዋጋ መናር በተጨማሪ 
በተደጋጋሚ የብር ምንዛሬ ተመን መቀነሱ ከውጪ የሚመጡ 
የፍጆታ ምርቶች ዋጋ መጨመር ለዋጋ ግሽበትቱ ትልቅ አስተዋፅኦ 
ሲያደርግ ቆይቷል። ይህ ደግሞ በተለይ በሸማቹ ሕብረተሰብ ላይ 
ተጨማሪ ተጽዕኖ አድርሷል፡፡ በርካታ ኢንደስትሪዎችም ከውጪ 
አገር ግብዓት ስላላገኙ ወይንም በሰላም እጦት ፍራቻ ምክንያት 
ምርት መቀነሳቸው ወይንም ማቆማቸው ሌላው ለኑሮ ውድነቱ 
አስተዋጽኦ ካደረጉ ነገሮች መካከል አንዱ ነው። 

አሁን ላይ ለተፈጠረው ከፍተኛ የኑሮ ውድነት እነኚህ 
የዘረዘርናቸው ችግሮች በምክንያትነት ሊጠቀሱ የሚችሉ ቢኾኑም፣ 
በሸቀጦች እና በእሕሎች ላይ እየታየ ያለው አስደንጋጭ የዋጋ 
ግሽበት ወደፊት የሚያራምድ ግን አይመስልም፡፡ መንግሥት 
ችግሩን ለመፍታት የተለያዩ የኤኮኖሚ ማሻሻያዎችን እያደረገ 
መሆኑን ባለፉት ዓመታት ደጋግሞ መናገሩ ይኽ ነው የሚባል 
ለውጥ ሲያመጣም አልታየም።

ከፍ ብለን በመንደርደሪያችን ለመግለጽ እንደሞከርነው 
ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁናቴ ግልጽ ነው፡፡ ከረሃብ በላይ 
ሀገርን ለማሳጣት ከተነሳ ኃይል ጋር ትልቅ ትንቅንቅ ውስጥ ነች፡
፡ ዜጎች “ግንባሬን ለጥይት” ብለው ወደዐውደ ውጊያ በጀግንነት 
በሚተምሙበት በዚህ ሰዓት፣ ጥቂት ስግብግብ ነጋዴዎች በቀሪው 
ዜጋ ላይ ዋጋን በመጨመር ሀገሪቱ ሌላ መልክ ወዳለው ቀውስ 
ውስጥ እንድትገባ እየሰሩ መኾናቸው ግን ሊሰመርበት የሚገባ 
ጉዳይ ኾኗል፡፡ መንግሥት በዋጋው ንረት ገፊ ምክንያቶች ላይ 
ማድረግ ያለበት የአሠራር ለውጥ እንዳለ ኾኖ እነኚህን በሀገርና 
በዜጎች ሕይወት የገዛ ትርፋቸውን ለማጋበስ ቆርጠው በተነሱ 
ነጋዴዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ ይገባዋል፡፡ ከሀገር 
ክህደት የማይተናነስ ትልቅ ወንጀል ነውና፡፡

ዋጋን ማናር ከሀገር ክህደት የማይተናነስ  ዋጋን ማናር ከሀገር ክህደት የማይተናነስ  
ትልቅ ወንጀል ነው!ትልቅ ወንጀል ነው!
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ኢትዮጵያዊነት

የመግባቢያ መድረኮችንም ማዘጋጀት ያሻል፡፡ ችግራችንን 
የምንፈታባቸው መድረኮችንም በየጊዜው ማዘጋጀት 
ይኖርብናል፡፡

ግዮን፡- ኢትዮጵያዊነት ስሜት ነው ግብር ?

ዶ/ር ያየህይራድ፡-  ከባድ ጥያቄ ነው፡፡ እንደ እኔ ግን 
ኢትዮጵያዊነት ስሜትንም ተግባርንም የሚሻ አንፀባራቂ 
ማንነት ነው፡፡ በአሁኑ ዘመን ኢትዮጵያዊነት ስሜትም ግብርም 
ያስፈልገዋል፡፡ ስለዚህ ስሜት በተግባር ተደግፎ የሚከወን ነገር 
ስለኾነ ሁለቱም ነገሮች ለኢትዮጵያዊነት ዋጋ አላቸው፡፡ 

ግዮን፡- ማኅበራዊ ድረገፆች ለኢትዮጵያዊነት ያላቸው 
ሚና ምንድነው?

ዶ/ር ያየህይራድ፡- ማኅበራዊ ሚዲያዎች መኖራቸው 
መልካም ነው፡፡ ማኅበራዊ ሚዲያ አብዮት የሚካሄድበት ነው፡
፡ ስለዚህ ለመልካም የምንጠቀምበት ከኾነ ሕዝብን ማስተማር፣ 
ማንቃትና ለመልካም ዓላም ማሠማራት እንችላለን፡፡ ዋናው 
አጠቃቀማችን ነው፡፡ እንዲያውም በአዎንታዊነት ካየነው የዚህ 
ዘመን ወጣት እድለኛ ነው፡፡ እንደኛ ዘመን እንደ ስድሳዎቹ 
ባሩድ ሳይሸተው በጥይት አረር ሳይቆላ ለውጥ ማምጣት 
ይችላል፡፡ ነገር ግን ችግር የሚኾነው አሁን ላይ ለክፉ ዓላማ 
መጠቀማችን ነው፡፡ ትውልዱ በእነዚህ ሚዲያዎች ያየውን ሁሉ 
አሜን ብሎ መቀበል የለበትም፡፡ ማጣራትና እውነትን አንጥሮ 
መረዳት ይኖርበታል፡፡ ምክንያቱም ድረ ገፆች ለሴረኞችና 
ለሸፍጠኞች የተመቹ ናቸው፡፡ ስለኾነም ወጣቱ ማን? ምን? 
የት? የሚሉትን ነገሮች ከመረጃ ቋቶች ማጣራት ይኖርበታል፡
፡ ስለዚህ አዎንታዊውን ጎን በመጠቀም ቴክኖሎጂውን 
መበልፀጊያ፣ መልሚያና መሰልጠኛ ማድረግ ይቻላል፡፡

ግዮን፡- ኢትዮጵያ ታሪካዊ ቅርሶቿን በዓለም 
ለማስተዋወቅና ከነክብራቸው ለመጠበቅ ምን ይደረግ ይላሉ? 
ኃላፊነቱንስ የማን ነው?

ዶ/ር ያየህይራድ፡- ቅርስን መጠበቅ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት 
ነው፡፡ አባቶቻችን ታሪክ ሠርተው ያቆዩልንን ቅርሶች መጠበቅ 
የሁሉም ሰው ግዴታና ኃላፊነት ነው፡፡ ኢትዮጵያ ዜጎቿ ብቻ 
የሚያውቁት ሳይኾን ዓለም የሚያውቃቸው የጋራ ቅርሶች 
አሏት፡፡ እነዚህን ቅርሶች የመጠበቅ ትልቅ ኃላፊነት አለብን፡፡ 
ቅርሶቹ በዘመን ሂደት ተፈጥሮ ነውና እንደ ማርጀትና ጥገናን 
የመሻት ነገር ቢያሳዩ እንኳን የቀደም ቀለማቸውን ሳይቀይሩ 
ባሉበት አድሶ ለተከታዩ ትውልድ ማስተላለፍ ያሻል፡፡ ዋናው 
መሠረታዊ ጉዳይ መጠበቁ ነው፡፡ በማስተዋወቁ በኩል ግን 
ሁሉም ዜጋ የሀገሩ አምባሳደር በመኾን በታሪኩና በቅርሱ 
ከመኩራት ባሻገር ለሀገር የገቢ ምንጭ እንዲኾኑ መሥራት 
ይኖርበታል፡፡ ታሪካችንም ቅርሳችንም ዓለምን ማስተማር 
የሚችል ነው፡፡

 ግዮን፡- አባቶቻችን ለዚህ አገር በክብር መቆየት የሕይወት 
መስዋዕትነት ከፍለው ለተከታዩ ትውልድ አስተላልፈዋል፡፡ 
ይህ ትውልድስ ለቀጣዩ ለማስተላለፍ ምን ይጠበቅበታል? ምን 
ያድርግ?

ዶ/ር ያየህይራድ፡- አባቶቻችን በከፍተኛ መስዋዕትነትና 
ጀግንነት ይህቺን ሀገር አቆይተውልናል፡፡ ነፃነታችንን ጠብቀን 
ቆይተናል፡፡ ስለዚህ ትውልዱ ከአባቶቹ ትልቅ ሀገር መረከቡን 
አውቆ በኃላፊነት ጠብቆ ለተከታዩ ትውልድ ማሳለፍ 
ይኖርበታል፡፡ ኢትዮጵያ እራሷን መጠበቅ የሚያስችል እምቅ 
ስንቅ አላት፡፡ የሰው ኃይል፣ ማዕድን፣ ውሃ፣ ሌላም ሌላም አላት፡
፡ ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የሀገርን ሕልውና መጠበቂያና የመጪው 
ትውልድ ሀብት ናቸውና ኃላፊነቱን መወጣት ይኖርበታል፡
፡ በእርግጥ ይህ ትውልድም የራሱን አሻራ እያሣረፈ እንደኾነ 
ማሰብ ያሻል፡፡ ለምሳሌ የሕዳሴው ግድብ የትውልዱ መገለጫ 
ነው፡፡ በቀጣይ ደግሞ አሁን የተደረገውን ምርጫ መሠረት 
አድርጎ ሀገሪቱን ወደ ዴሞክራሲያዊነት መቀየር አለበት፡፡ 

ዶ/ር ያየህይራድ ቅጣው ይባላሉ፡፡ ያጠኑት የሕክምና 
ሳይንስ በመኾኑ በርካታ ዓመታትን በዘርፉ አስተምረዋል፡
፡ ከመምህርነቱ በዘለለ ደግሞ በተለያዩ ትልልቅ መንግሥታዊ 
ተቋማት በኃላፊነት አግልግለዋል፡፡ ከእነኚህም መኃል 
በዘመነ ደርግ የዕድገት በሕብረት ዘመቻ የጤና ክፍል ኃላፊ፤ 
በከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ኮሚሽነር፤ የብሔረሰቦች 
ጥናት ኢንስቲትዩት ኃላፊ እንዲሁም የትምህርት ሚኒስቴር 
ሚኒስትር በመኾንም ሀገራቸውን አገልግለዋል፡፡ በዛሬው 
የ”ኢትዮጵያዊነት” ዓምዳችንም ከኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት 

አኳያ ለሰነዘርንላቸው ዐሥር ጥያቄዎች የሚከተሉትን 
ምላሾች ሰጥተውናል፡፡

ግዮን፡- ኢትዮጵያዊነት በእርሶ እይታ እንዴት ይገለፃል?

ዶ/ር ያየህይራድ፡- የኢትዮጵያዊነት መሠረቱ ታሪክ ነው፡
፡ መወለድ ከታሪክ በኋላ የሚፈጠር የኢትዮጵያዊነት አካል 
ነው፡፡ ኢትዮጵያዊነት ማለት የሠፊና ትልቅ ብሎም ረጅም 
ታሪክ ያለው ሀገር ባለቤትነት ማለት ነው፡፡ ኢትዮጵያ እንደ 
ሀገር ድንበሯ ሲሰፋና ሲጠብ ማዕከላዊ መንግሥቱ ሲለዋወጥ 
ኖሯል፡፡ ነገር ግን ቀጣይነት ያለው የሀገረ መንግሥትነት 
ታሪክ ያላት ሀገር ነች፡፡ ኢትዮጵያ ብዙ ባሕል፣ ቋንቋና 
ማንነት የተሰባሰበች ሀገር ነች፡፡ እነዚህ ባለ ብዙ ማንነት 
ኢትዮጵያውያንም የውጭ ጠላት ሲመጣ በጋራ እየቆሙ ሰላም 
ሲኾን ደግሞ እርስ በእርሳቸው እየተጋጩም እየተስማሙም 
ዘመናትን አሳልፈዋል፡፡ በዚህም ለዘመናት የዳበረ የአብሮነት 
ስሜት አላቸው፡፡ 

ግዮን፡- ኢትዮጵያዊ እሴቶቻችን ምን ምን ናቸው?

ዶ/ር ያየህይራድ፡- ኢትዮጵያዊ እሴቶቻችን በርካታ 
ናቸው፡፡ ለምሳሌ ለረጅም ጊዜ አብሮ መኖር እሴታችን ነው፡
፡ ኢትዮጵያውያን በተለይ የውጭ ወራሪ በሚመጣበት ወቅት 
በጋራ በመመከት አንድነታቸውን አጠናክረዋል፡፡ ስለዚህ 
አንድነት ዋነኛው እሴታችን ነው፡፡ እኛ ኢትዮጵያውያን የተራራ 
ሰዎች በመኾናችን ውስጣዊ ሰላም ስናገኝ እርስ በእርሳችን 
ልንናቆር እንችላለን፡፡ ይኼ ግን አንድነታችንን አልናደውም፡፡ 
እንደውም አትንኩኝ ባይነትና በራስ መተማመን ፈጥሮልናል፡፡

ግዮን፡- ይህ ትውልድና ኢትዮጵያዊነት ተራርቀዋል?

ዶ/ር ያየህይራድ፡- ያለ ጥርጥር ያለፉትን ጥቂት ዓመታት 
ከባድ ለውጥ መጥቷል፡፡ በዚህ ሂደት ውስጥም የራሱን 
አስተሳሰብ ያነገበ ወጣት ተፈጥሯል፡፡ በእርግጥ በሀገራችን 
ለውጥ በመጣ ቁጥር ነውጥ አይጠፋም፡፡ ለምሳሌ ክርስትና 
ወደ ሀገራችን ሲመጣ ለውጥ ነበር፤ አብሮም ነውጥ ነበር፡
፡ እስልምና ሲስፋፋምም ለውጥና ነውጥ ነበር፡፡ ሥልጣን 
ከአክሱማውያን ወደ ዮዲት በመባል ወደምትታወቅ ንግሥት 
ሲሸጋገርም ለውጥና ነውጥ ነበር፡፡ ከዚያም ከእርሷ ሥልጣን 
የነጠቁት የዛጔ ነገሥታትም እንዲሁ ለውጥ ነውጥ ይዘው 
መጥተዋል፡፡ እንዲህ እንዲህ እያለ አሁን እስካለንበት ዘመን 
ድረስ ብናይ በሀገራችን የመጣው ለውጥ ሁሉ ከነውጥ 
ተለይቶ አያውቅም፡፡ ስለዚህ በህወሓት ዘመን ከኢትዮጵያዊ 
ትርክት ተነጥሎ የቆየው ትውልድ ዛሬ ጎሰኝነት ቢያጫውተው 
ሊደንቀን አይገባም፡፡

በሌላ በኩል ይህቺ ሀገር ባንዳ ጠፉቶባት አያውቅም፡
፡ ድሮም ነበር ዛሬም አለ፡፡ እኛ ማየት ያለብን ብዙኃኑ ምን 
ያስባል የሚለውን ነው፡፡ ብዙኃኑ ደግሞ እንደሚታየው እናት 
ሀገሩን ለማዳን እየተመመ ነው፡፡ ይህን እያየን ኢትዮጵያዊነትና 
ትውልዱ ተራርቋል ማለት አንችልም፡፡ ነገር ግን ትውልዱን 
ከኢትዮጵያዊነቱ ለመነጠል አልተሠራም ማለት አይደለም፡
፡ ሕግ ተረቅቆ፣ ሥርዓተ ትምህርት ተቀርፆ፣ ሐውልት ቆሞ፣ 
ሌላም ሌላም ተደርጎ ትውልዱ ጫፍና ጫፍ እንዲቆም 
ለማድረግ ተሞክሯል፡፡

 ግዮን፡- በዚህ ትውልድ ውስጥ የኢትዮጵያዊነት 
ተግዳሮቶቹ ምን ምን ናቸው?

ዶ/ር ያየህይራድ፡- የኢትዮጵያዊነት ተግዳሮት የውጭ 
ኃይሎች ናቸው፡፡ ወቅቱ ዓለም ወደ አንድ መንደርነት 
የመጣችበት ነው፡፡ ስለዚህ በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ እንዴት 
አድርጋ እራሷን ታስቀጥላለች የሚለው ጉዳይ ጥያቄ ኾኖ 
መምጣቱ አይቀርም፡፡ ችግራችን ሉዓላዊነትም ጆኦፖለቲካም 
ጭምር ነው፡፡ በውስጣችን ያሉ ኃይሎች የሉዓላዊነታችን ጠንቅ 
ሲኾኑ በእኛ ላይ የሚደረገው የኃያላኑ ሴራ ደግሞ የጂኦፖለቲካ 
ሥጋታችን ነው፡፡ እነዚህ ችግሮች ተናብበው ሀገራችንን ለፈተና 
ለመዳረግ የሚንቀሳቀሱ ናቸው፡፡ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ግንባር 
ቀደም ተጠሪ ሀገር መኾኗ በራሱ የማያስደስታቸው ኃይሎች 
አሉ፡፡ እነዚህ ወገኖች ውድቀታችንን በመሻት ላይ ናቸው፡
፡ በሌላ በኩል በሀገራችን ብዙ ያልተፈቱ ችግሮች አሉ፡፡ ዛሬ 
በስፔን ካታሎግ፣ በእንግሊዝ ስኮትላድና በርካታ አገሮች ላይ 
የሚነሳው የመገንጠል ጥያቄ በእኛ ሀገርም አንዣቧል፡፡ እነዚህን 
ችግሮች መፍታት ይገባናል፤ የተግዳሮታችን አካል ናቸውና፡፡

ግዮን፡- ይህ ትውልድ ከብሔርተኝነት መንፈስ ተላቅቆ 
ኢትዮጵያዊነትን መቀበል ይችላል?

ዶ/ር ያየህይራድ፡- ትውልዱ ከጎሰኝነት ወጥቶ 
ኢትዮጵያዊነትን እንዲያነግብ ጥያቄው በአግባቡ ታይቶ 
መፈታት ይኖርበታል፡፡ ያ ማለት እንበታተን ማለት አይደለም፡
፡ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ሥር መብቱና ማንነቱ ይከበርለት፡፡ 
ከሕግ አንፃርም ተንሻፈው የነበሩ አሠራሮችና ተንጋደው የነበሩ 
ትርክቶች ይቃኑ፡፡ ያ ከኾነ ትውልዱ ከጎሳው ይልቅ ለዜግነቱ 
ዋጋ ይሰጣል፡፡ በተለይ በዚህ ዘመን “እኔ አውቅልሃለሁ” የሚል 
አስተሳሰብ መጥፋት አለበት፡፡ አብሮነታችንን የሚያዳብሩ 

““እኔ አውቅልሃለሁእኔ አውቅልሃለሁ  የሚል አስተሳሰብ የሚል አስተሳሰብ 
መጥፋት አለበትመጥፋት አለበት”” ዶ/ር ያየህይራድ ቅጣው
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ነገረ ግዮን 

ኄኖክ ገለታው

በእርዳታ ሥም ማዳን!በእርዳታ ሥም ማዳን!
ነፍስን ወይስ ውድብን?ነፍስን ወይስ ውድብን?

ሁሉ ሲያጋልጡ የኖሩት አቶ ገብረመድህን 
አርአያ ለቢቢሲ በሰጡት በዚህ የምስክርነት 
ቃል ፤ ከአካባቢው እህል ገዝተው ለረሃብተኛው 
እንዲከፋፈል ለሚፈልጉ ለጋሽ ድርጅቶች 
እራሳቸው የእህል ነጋዴ መስለው እንዲቀርቡ 
እንደተደረጉና ከኋላው በአሸዋ የተሞሉ ብዙ 
ሺህ ጆንያዎች የተደረደሩበትን ነገር ግን ለእይታ 
ያህል ብቻ ከፊት ለፊቱ እህል የያዙ በመቶ 
የሚቆጠሩ ጆንያዎች በማሳየት በርካታ ገንዘብ 
ይቀበሉ እንደነበር ገንዘቡንም ወዲያውኑ ለመለስ 
ዜናዊና ሌሎች ታማኝ ባለሟሎቹ ያስረክቡ 
እንደነበረ ተናግረዋል።

ህወሓት የትጥቅ ትግል ያካሂድ በነበረበት 
ወቅት በትግራይ ህዝብ ሥም ከዓለም አቀፍ 
በጎ አድራጊ ድርጅቶች የተገኘውን የሕይወት 
አድን እርዳታ ርካሽ ለሆነው ጸረ አገር የፖለቲካ 
ዓላማው ማራመጃ የተጠቀመ፣ በዚህም 
ምክንያት እርዳታውን አግኘተው ቢሆን ኖሮ 
ከሞት ለመትረፍ ይችሉ የነበሩ ብዙ ሺህ 
ህጻናት፤ አሮጊትና ሽማግሌዎች ህይወታቸው 
እንደቅጠል እንዲረግፍ የፈረደ ድርጅት መኾኑ 
ያልደበዘዘ ታሪኩ ቢኾንም የትግራይ ምሑራን፣ 
ፖለቲከኞች እና ልኂቃን ዘንድ ይኽ አሳፋሪ 
ታሪክ መማሪያ ይኾን ዘንድ በወጉ ያልተተቸና 
ያልተወገዘ መኾኑ ዳግም ረሃብን የፖለቲካ 
ትርፍ ለማድረግ በልበ ሙሉነት እንዲሰራ አብሪ 
ጥይት ኾኖለታል፡፡

አሁናዊው “ረሃብ” በትግራይ                 

ሐምሌ 20/2013 ዓ.ም የዓለም ምግብ 
ፕሮግራም ዳይሬክተር ዴቪድ ቢዝሊይ የተባበሩት 
መንግሥታት ድርጅት በትግራይ ያለው የምግብ 

መስፈንጠሪያ

በርካታ የምጣኔ ሃብት ባለሙያዎች 
በኹለት ወሳኝ ንባበ ቃላት ላይ 
ጥንቃቄ የተመላበት ብየና ይሰጣሉ፡

፡ እነኚህ ንባበ ቃላት ድርቅ (Drought) እና 
ረሃብ (famine) በመባል ይታወቃሉ፡፡ ኹለቱም 
በምግብ እና ውሃ አቅርቦት እጥረት ሳቢያ 
የበሽታ መስፋፋትን በማስከተል ለማኅበረሰብ 
ኢኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ ውድቀት ምክንያት 
ናቸው፡፡ ዳሩ ግን ጽንሠ ሃሳቦቹ አንዱ በሌላው 
ላይ ተመሥርተው ክሱት ከመኾናቸው የዘለለ 
ተናጠላዊ ትርጉማቸውን ማጤን አስፈላጊ 
ይኾናል፡፡ በአጭሩ ድርቅ (Drought) ተፈጥሯዊና 
ሰው ሰራሽ ችግሮች ማጋጠማቸውን ተከትሎ 
የሚፈጠር የምግብ እጥረት (scarcity of 
food) ሲኾን፣ ረሃብ (famine) ግን በስግብግብ 
እና ድርቅን ለመቆጣጠር የሚያስችል የፖሊሲ 
ማዕቀፍ በሌለው መንግሥት ድክመት ምክንያት 
የሚመጣ ነው፡፡ ከፈረንጆቹ 1970 ጀምሮ 
በድርቅ የተጎዳው የምድር ገጽ በመቶኛ እጥፍ 
መጨመሩን ጥናቶች ያሳያሉ። ለዚህ ደግሞ 
የዓለም አየር ሙቀት መጨመር ቀዳሚ ሰበብ 
ተደርጎ ይገለጻል፡፡ 

ሀገራት የዓለም አየር ሙቀትን (Global 
warming) ለመቀነስ የተለያዩ ንግግሮችንና 
ውይይቶችን በየጊዜው ማድረጋቸው ችግሩን 
ከሥር መሠረቱ ባይቀርፈውም ለውጥ እያመጣ 
እንደኾነ ግን ይታመናል፡፡ ይኽም ረሃብ ምን 
ያህል የፖሊሲና ስትራቴጂያዊ ግብ ጉዳይ 
እንደኾነ አመላካች ያደርገዋል፡፡ እንደ World 
Hunger Clock መረጃ ከኾነ በዓለማችን እስካሁን 
ከ819 ሚሊዮን ሕዝብ በላይ በምግብ ዋስትና 
እጦት ውስጥ የሚኖር ነው፡፡ ኾኖም ተመድን 
ጨምሮ ዓለም አቀፍ ተቋማት ችግሩ ወደ ረሃብ 
እንዳይቀየር በፖሊሲ ማዕቀፍ ስለተቆጣጠሩት 
የከፋ ጉዳት አላስከተለም፡፡ እንግዲህ ድርቅ እና 
ረሃብ እንዲህ ባሉ ምክንያቶች የመከሰት እና 
በቁጥጥር ሥር የመዋል ታሪክ የነበራቸውና 
ያላቸው ቢኾንም በኢትዮጵያ ዐወድ ግን ከዚህ 
ተቃራኒ ትርጉምና ሚና ሲይዙ መታዘብ ይቻላል፡
፡ ረሃብ ከድርቅ ቀድሞ እንዲፈጠር እና የፖለቲካ 
ጥቅም ማስጠበቂያ ሁነኛ ዘዴ እንዲኾን ተግቶ 
የሚሰራበትንና ዓለምም ለዚህ ተባባሪ ለመኾን 
የፈለገበትን አመክንዮ ግን ዝቅ ብለን ለማየት 
እንሞክራለን፡፡ 

አሳፋሪው ዳራ

የህወሓት ዐሥራ ሰባት ዓመት የትጥቅ 
ትግል ሲነሳ ተደጋግሞ የሚነሳው ጉዳይ ረሃብን 
ያለርህራሄ ለርካሽ የፖለቲካ ፍላጎቱ የመጠቀም 
ጉድፍ ታሪኩ ነው፡፡ ይኽ ክህደትና ሸፍጥ በ1977 
ዓ.ም በትግራይ በተከሰተው ከፍተኛ ረሀብ የተጎዱ 
ወገኖችን ለመታደግ ከበርካታ ምዕራባዊያን ለጋሽ 
ሃገራት ተለግሶ የነበረውን በብዙ ሚሊዮኖች 
የሚቆጠር ገንዘብ ለጦር መሣሪያ ግዢ 

በማዋል የተፈጸመ መኾኑ የትግራይ ሕዝብ 
መቼ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከዚህ ድርጅት ጋር 
ሂሳቡን ያወራርድ ይኾን የሚለውን ጥያቄ አጓጊ 
አድርጎት ቆይቶ ነበር፡፡ ይኽን ድርጅቱ ሳይቀር 
አፍሮበት ለዓመታት ደብቆት የኖረውን ገመና 
በዓለማችን ታዋቂ የሆነው ቢቢሲ ጥቅምት 24 
ቀን 2003 ዓ.ም ባሰራጨው መረጃ ማጋለጡን 
ተከትሎ ከፍተኛ መነጋገሪያ ኾኖ የቆየ ቢኾንም 
በትግራይ ልኂቃንና ፖለቲካዊ ተዋስዖ ውስጥ 
ግን ጆሮ ዳባ መባልን ተመርጧል። 

አሁን ላይ የድርጅቱ የዓለም አቀፍ 
ፕሮፓጋንዳ ማሽን ኾኖ በሚያገለግለው የቀድሞ 
የቢቢሲ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት አማካኝነት 
ከዐሥር ዓመት በፊት ይፋ የኾነው ይኽ መረጃ 
እንደፈረንጆች አቆጣጠር ከ1984 እስከ 1985 
ባለው ጊዜ ህወሓት በርሃብ የተጎዱ የትግራይ 
ዜጎችን ሕይወት ለመታደግ ከበርካታ ሃገራት 
የተለገሰውንና እንደ ቦብ ጊልዶፍ ዓይነት 
ታዋቂ ግለሰቦች በዘመቻ አሰባስበው የለገሱትን 
በብዙ መቶ ሚሊዮን ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ 
ለጦር መሳሪያ ግዢ ማዋሉን አረጋግጦ ነበር። 
የቀድሞ የህወሓት አመራር አባላት የነበሩትን 
አቶ ገብረ መድህን አርአያን እና ዶ/ር አረጋዊ 
በርሄን በመጥቀስ ዘገባውን ያወጣው ቢቢሲም፣ 
በእርዳታ ሥም በህወሓት እጅ ከገባው ገንዘብ 
ውስጥ 95 በመቶ ያህሉ ድርጅቱን ለማጠናከርና 
ለመሣሪያ ግዥ እንደዋለ የተቀረው 5 በመቶው 
ብቻ ረሃብተኛው ዘንድ እንደደረሰ ማረጋገጡን 
ገልጾ ነበር።

ህወሓት በትግራይ ሕዝብ ላይ የፈጸመውን 
ወንጀል ቀደም ብለው ባገኙት አጋጣሚዎች 
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ነበር። እንደሚታወቀው የሰው ልጅ ሕይወት 
“ገደድ የሚሰማቸው” አካላት የኢትዮጵያ 
መንግሥት መንገድ እንዲከፈትላቸውና ለትግራይ 
ተፈናቃዮች የምግብ እርዳታ እንዲያደርሱ 
ያለመታከት ጠይቀዋል፡፡ በሱዳን በኩል ድንበር 
ተከፍቶላቸው ፈጣን የሰብኣዊ እርዳታ ለማድረግ 
ተማጽነዋል። እነኚህ ጥያቄዎች በመርኅ ደረጃ 
ሊከበሩ የሚገባቸው መኾኑ አያጠያይቅም። 
መሠረታዊው ነጥብ ግን ለቁጥር የሚያታክቱት 
እነዚህ ድርጅቶች ስለምን ተመሳሳይ ኹነት 
በሰሜን ወሎና አፋር ሕዝብ ላይ ሲከሰት ዝምታን 
መረጡ? የሚል ነው፡፡ ድምጻቸውን ለማሰማት 
የያዛቸውስ ምን ይኾን? እነዚህ ተፈናቃዮች 
ኢትዮጵያውያን ወይስ ሰው ተደርገው ለመቆጠር 
የጎደላቸው ምንድነው? ዓለም አቀፍ የእርዳታ 
ድርጅቶች ከንፈራቸውን አጥፈው እስከመቼስ 
ይቆያሉ? የተቸገረን ለመርዳት ያለንን ፍላጎት 
የኢትዮጵያ መንግሥትን መንገድ ዘግቶ ከለከለን 
እያሉ መሄጃ መላወሻ ያሳጡን ዓለም አቀፍ 
የእርዳታ ድርጅቶችስ ወዴት ገቡ? 

በሰሜን ወሎ ሕዝብ ላይ በህወሓት 
ታጣቂዎች የተፈፀመው ግፍ ቃላት ከሚገልጹት 
በላይ ነው። ያልተጠበቀ ግን አልነበረም። 
የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ከአማራ 
ጋር ሂሳብ የማወራረድ እቅድ እንዳለው ደጋግሞ 
ሲገልፅ ቆይቷል። ያንን ለማሳካት ሰሜን 
ወሎን ወርረው የተወሰኑ የዞኑ ወረዳዎችን 
መቆጣጠር ችለዋል። በእነዚህ ወረዳዎች 
እግራቸው መርገጡን ተከትሎ የሽብር ጋኔላቸው 
ከታሰረበት ተፍትቷል። በዚህም ሳቢያ ንጹሃን 
ገበሬዎች በማንነታቸው ብቻ በግፍ ተገድለዋል ፤ 
እየተገደሉም ነው። አስገድዶ መድፈር የተለመደ 
ተግባር ኾኗል። አሰቃቂ ግድያ የየዕለት ክስተት 
ነው። እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና መሰል 
የሰብዓዊ መብት ድርጅቶች ግን አርመሞን 
መርጠዋል፡፡

ለሰብዓዊነት ገደድ አላቸውን?

አሁን ግልፅ ኾኖ እንደወጣው የእነዚህ 
ድርጅቶች ዓላማ እርዳታ ማቅረብም ሆነ ለሰብዓዊ 
መብት መጨነቅ አይደለም። ሁሉም ፖለቲካዊና 
ፖለቲካዊ ብቻ ነው፡፡ የራሳቸው ድብቅ አጀንዳ 
አላቸው። የእርዳታ እና የሰብዓዊ መብት ገደድ 
የስክሪን ጭሶች ናቸው። በተደጋጋሚ በዓለማችን 
እንደታየው “ሰብአዊ እርዳታ” ለእነሱ አልታዘዝ 
ላሉ መንግሥታት የማንበርከኪያ መሣሪያ 
ነው። በኢትዮጵያም ቢኾን የሰብአዊ እርዳታ 
እንደ ትሮይ ፈረስ ለሚያገልግሏቸው ኃይሎች 
የሳተላይት መገናኛ፣ ስልክ እና ሌሎች የጦር 
መሣሪያ አቅርቦቶችን ለማድረስ የሚገለግል 
ሽፋን ነው፡፡ በተጨባጭ በዚህ ተግባር ላይ 
መጠመዳቸው ተረጋግጧል። 

“ሰብዓዊነት” የሚል ሥም የተሰጠው ይኽ 
ዘመናዊ ኦፕሬሽን የምግብ አቅርቦትን እንደ ትሮይ 
ፈረስ ተጠቅሞ በህወሓት ግዛት ውስጥ የጦር 
መሣሪያ አስገብቶ ኢትዮጵያን የማንበርከክ ውጥን 
ነው። አመንንም አላመንንም ከምግብ እርዳታው 
በስተጀርባ ያለው መራራ እውነት ይኽና ይኽ 
ብቻ ነው። እዚህ ጋር ታዲያ ኹሉንም ተቋማትና 
ድርጅቶች ጠቅልለን መፈረጃችን አይደለም፡፡ 
ቄሳራዊ ተልዕኮ አንግበው የሚያምሱንን ያህል  
እጅግ ጥቂት ቢኾኑም እንኳን “ሰብዓዊነት ጥግ 
የለውም” ብለው ነፍስ ለማዳን የሚጥሩ ድርጅቶች 
መኖራቸው አሌ የሚባል አይደለም።

ሰብዓዊነት ይቅደም!

ክምችት ከቀናት በኋላ ይጠናቀቃል ማለታቸውን 
ተከትሎ በክልሉ በስፋት የሚሸቀጠው የረሃብ 
አጀንዳ ዳግም ወደ ተዋስዖው ተመልሶ ነበር፡፡ 
ማዕከላዊው መንግሥት ላለፉት ዐሥር ወራት 
በክልሉ ረሃብ ለመፍጠር ሲደረግ የቆየው ሙከራ 
ሥጋ ለብሶ እንዳይመጣ የእርዳታ አቅርቦት 
የጫኑ ከ200 በላይ ተሽከርካሪዎች ከአፋር ሰመራ 
ተነስተው ወደ ትግራይ መቀሌ ጉዞ እንዲጀምሩ 
በበዙ ታግሏል። ከዚህ ውስጥ የዓለም ምግብ 
ፕሮግራም ለ350 ሺህ ሰዎች የአስቸኳይ ጊዜ 
የምግብ እርዳታ ማቅረቡ ቢገለጽም፣ ዳይሬክተሩ 
ክሌር ኔቪል ወደ መቀለ የተንቀሳቀሰው የእርዳታ 
አቅርቦት “በባሕር ላይ የውሃ ጠብታ ያህል ነው” 
ለማለት ግን ቀናት መታገስ አላስፈለጋቸውም። 
አብዝተው የተመኙት የረሃብ አደጋ እየመጣ ነው 
ማለታቸው ነበር፡፡

ከኹለት ወራት በፊትም የተባበሩት 
መንግሥታት የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አስተባባሪ 
ማርክ ሎውኮክ “ኢንተግሬትድ ፉድ ሰኪውሪቲ 
ፌዝ ክላሲፊኬሽን” (አይፒሲ) የተባለ ተቋም 
በትግራይ ሰራሁት ያለውን የዳሰሳ ጥናት መነሻ 
በማድረግ “ትግራይ ውስጥ ረሃብ ተከስቷል” 
ብለው ነበር፡፡ 

እንደቢቢሲ ሪፖርት ከኾነ ግን የተባበሩት 
መንግሥት በአንድ አካባቢ ረሃብ ተከስትል ብሎ 
ከመፈረጁ በፊት የሚከተለው መመሪያ አለው። 
ዘለግ ላለ ጊዜ የቆየ ድርቅ እንዲሁም ሌሎች 
ምክንያቶች የምግብ አቅርቦትን ሲገድቡ የግድ 
የለየለት ረሃብ ገባ የሚያስብሉ ሁኔታዎች 
ላይፈጠሩም ይችላሉ ይላል መመሪያው። 
የለየለት ረሃብ ገባ ሊባል የሚችለው በምግብ 
እጦት የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከፍ ሲል ፤ 
ለመኖር የሚያስፈልግ መሠረታዊ የተመጣጠነ 
ምግብ እጥረት አጋጥሞ ሁኔታው ከዕለት ዕለት 
እየከፋ ሲሄድ ነው።

የለየለት ረሃብ ገባ ለመባል ቢያንስ 
20 ከመቶ ቤተሰብ የከፋ የምግብ እጥረት 
ሲያጋጥመው እንዲሁም የአልሚ ምግብ እጥረት 
(ማልኒዩትሪሽን) እጥረት በ30 ከመቶና ከዚያ 
በላይ ሲሆን ነው። የሞት ምጣኔውም ከ10ሺህ 
ሰዎች በቀን ሁለት እና ከዚያ በላይ ሰዎች የሚላስ 
የሚቀመስ አጥተው ሕይወታቸው ሲያልፍ ነው 
ይላል። በአንድ አገር የለየለት ረሃብና ቸነፈር 
መግባት በተባበሩት መንግሥታት አባል አገራት 
ላይ የሚጥለው ግዴታ ባይኖርም ፋሚን 
የሚለው ቃል አገልግሎት ላይ በይፋ ከዋለ 
የችግሩን ጥልቀትና ስፋት ስለሚያሳይ አባል 
አገራት ልዩ ትኩረት እንዲሰጡት የሚያስገድድ 
ሊሆን ይችላል።

እንግዲህ በዚህ መመርያ መሠረት በክልሉ 
ካለው አደገኛ ውጥረትና የአጥፊ ኃይል ረሃብን 
አብዝቶ የመሻት ፍላጎት አንጻር እስካሁን 
በተጨባጭ የከፋ ችግር አልደረሰም፡፡ ዳሩ ግን 
ከፍ ብለን የጠቀስናቸው የተባበሩት መንግሥታት 
የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አስተባባሪ ማርክ 
ሎውኮክን ጨምሮ በእርዳታ ሰብዓዊ መብት 
ሥም የሚንቀሳቀሱ ዓለም አቀፍ ተቋማት 
በትግራይ በየዕለቱ ያለመታከት ከሚጮኹለት 
የሰብዓዊ መብት ጥሰት ያልተናነሰ፣ የኢትዮጵያ 
መንግሥት ሕዝቡ በረሃብ እንዲያልቅ የፈረደ 
አስመስለው ከመናገር ተቆጥበው አያውቁም፡
፡ ይኽ ቅርጽና ደርዝ ያጣ ጩኸት በርግጥም 
በእርዳታ ሥም የማዳኑ ርብርብ “ነፍስን ወይስ 
ውድብን?” የሚል ጥያቄ ወደፊት እንዲመጣ 
ምክንያት ይኾናል፡፡ እስቲ በአዲስ መስመር 
እናፍታታው፡-      

ለሰሜን ወሎ ያልሰራው ሰብዓዊነት

ዓለም አቀፍ የምግብና የሰብዓዊ መብት 
ተቋማት ከወራት በፊት በትግራይ ሕዝብ ላይ 
“የረሃብ አደጋ አንዣቧል” የሚል ተደጋጋሚ 
ሪፖርት ማውጣታቸውን ተከትሎ መንግሥት 
የክልሉ ገበሬ የእርሻ ወቅቱ እንዳያልፍበት 
የተናጠል ተቀኩስ አቁም አድርጎ ከክልሉ 
መውጣቱን አስታውቋል፡፡ በርግጥ መንግሥት 
በክልሉ በነበረው ጊዜያዊ አስተዳደር አማካኝነት 
70 ከመቶው መሬት ለእርሻ ዝግጁ እንደኾነና 
12 ለሚደርሱ ወረዳዎችም ምርጥ ዘር ማዳረሱን 
ገልጾ የነበረ ቢኾንም ክረምቱ ግን እንደታሰበለት 
የእርሻ ሳይኾን የጦርነት ከመኾን አልዳነም፡፡ 

ለዚህ ደግሞ ገና ማዕከላዊ መንግሥት 
እግሩን ከክልሉ ባስወጣ ማግሥት “ጦርነቱን 
ወደአማራና ኤርትራ አሻራለሁ” የሚል ዕብሪቱን 
በተግባር እየተወታ ያለው ህወሓት ምክንያት 
ነው፡፡ ህወሓት ይኽንን ፉከራውን መሬት 
ለማውረድ ወደአፋርና ሰሜን ወሎ የተሌዩ 
ወረዳዎችና ከተማዎች ወረራዎች አድርጓል፡፡ 
በዚህ ሳቢያ በሰሜን ወሎ ወረዳዎችን ብቻ ከ400 
ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያንን አፈናቅሏል። ይህ 
አኃዝ እስከ 600 ሺህ ድረስ ሊሄድ እንደሚችል 
ይገመታል፡፡ አኀዙን ይፋ እንዳደረገው Internally 
displaced people (IDP) ሪፖርት ከኾነ እነኚህ 
ተፈናቃዮች በጣም በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ ቢገኙም 
ለወራት እንደ ቁራ ያስበረገጉንን የዓለም አቀፍ 
ሰብዓዊያን ጆሮን ማግኘት ግን አልቻሉም።

የምግብ እርዳታን እንደ መሳሪያ

ከሳምንታት በፊት የዓለም የምግብ ፕሮግራም 
በትግራይ ለተፈናቀሉ ገበሬዎች የምግብ እርዳታ 
በአየር ይገባ ዘንድ ጠይቆ ነበር፡፡ እውነት ለመናገር 
ፍላጎቱ ቄሳራዊ ዓላማ ባይኖረው የሚደገፍ ሃሳብ 

ነገረ ግዮን 
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ምርጫ

ሰኔ 16 ቀን 2013 ዓ.ም የተካሄደው 
ሀገራዊ ምርጫ ያልተጠበቁ ውጤቶች 
ተከስተው ያለፉበት ነበር፡፡ ከኹለት 

የምርጫ ዘመናት ድባቴ በኋላ የተመራጮች 
ተሳትፎ ዳግም ወደሙቀቱ ይመልሰዋል 
የተባለው ፓርላማ እምብዛም የተፎካካሪ ፓርቲ 
ዕጩዎችን ማግኘት የቻለ አይመስልም፡፡ ይኽም 
ኾኖ ሀገሪቱ ከገባችበት አጠቃላይ የሕልውና 
ችግር አንጻር ፓርቲዎችም ይኹን ዕጩዎች 
የዘንድሮውን ሀገራዊ ምርቻ ውጤት በኃላፊነት 
ስሜት ለመቀበል አልተቸገሩም፡፡ ይኽም ኾኖ 
ጉልህ ቅሬታ የተሰማባቸው የምርጫ ጣቢያዎች 
መኖራቸውን ተከትሎ የተለያዩ የፖለቲካ 
ድርጅቶች በሂደቱና ይፋ በተደረጉት ውጤቶች 
ዙሪያ ቅሬታቸውን ሕጉን ተከትለው ለብሔራዊ 
ምርጫ ቦርድ አቅርበዋል፡፡ ቦርዱ የሰጠውን 
ምላሽና ውሳኔ ተከትሎም ፓርቲዎቹ ለፌዴራል 
ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ብለዋል፡፡ ጠቅላይ 
ፍርድ ቤቱም የቀረቡለትን የይግባኝ አቤቱታዎች 
መርምሮ ውሳኔዎችን ሰጥቷል፡፡ 

እስካሁንም የባልደራስ ለእውነተኛ 
ዲሞክራሲ ፓርቲ (ባልደራስ) እና የወለኔ ሕዝብ 
ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ /ወህዴፓ/ አቅርበዋቸው 
የነበሩትን የይግባኝ አቤቱታዎች ውድቅ ማድረጉ 
የሚታወስ ነው፡፡ በዚህ ሳምንትም የፌደራል 
ጠቅላይ ፍርድ ቤት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ 
በደብረ ማርቆስ፤ ጎንጅ እና ፍኖተ ሰላም ምርጫ 
ክልል ያቀረበውን ይግባኝ አቤቱታ ውድቅ 
ማድረጉን አስታውቋል፡፡ የውሳኔ ጭምቀ ሃሳብ 
የሚከተለውን ይመስላል፡፡

ሦስቱ የአብን ይግባኝ አቤቱታዎች

ጠቅላይ ፍ/ቤቱ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ 
(አብን) በደብረ ማርቆስ ምርጫ ክልል በሚገኙት 
22 ጣቢያዎች ተፈጽመዋል ያላቸውን የሕግ 
ጥሰሰት ተግባራትን ዘርዝሮ ያቀረበ ቢኾንም 
የቅሬታ ነጥቦቹን ለማስረዳት ቀረበው ማስረጃ 
የሌለ በመኾኑና ማስረጃዎችን ማቅረብ ባለመቻሉ 
የማስረዳት ሸክም አለመወጣቱን በማረጋገጥ 
የአሁን መለስ ሰጪ የሰጠው ውሳኔ የፍሬ ነገርም 
ኾነ የሕግ ጉድለት ያለበት ነው ለማለት የሚቻል 
ኾኖ ስላልተገኘ ይግባኙ ለክርክር አያቀርብም 
ተብሎ በፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 
337 መሠረት እንዲዘጋ ወስኗል፡፡ 

በተጨማሪም ፓርቲው በጎንጂ የምርጫ 
ክልል ከሚገኙ 102 የምርጫ ጣቢያዎች 
መካከል ይግባኝ ባይ “አቤቱታዬ በቦርዱ ውድቅ 
የተደረገው ማስረጃ የማሰማት መብቴ ሳይከበር 
ነው” ባለባቸው 25 የምርጫ ጣቢያዎች ማስረጃ 
አለኝ ከማለት በቀር ጥሰቶቹ ስለመከሰታቸው 
የሚያስረዱለትን ምስክሮች፣ ሰነድ ወይም ሌላ 
ማስረጃ ያላቀረበ በመኾኑ የምርጫ ውጤቱ 
እንዲሰረዝ ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት 
እንደሌለው መዝገቡ ማመላከቱን ጠቅሷል፡
፡ ፍ/ቤቱም በምርጫ ጣቢያው ተፈጽመዋል 

ጠቅላይ ፍጠቅላይ ፍ//ቤት ውድቅ ቤት ውድቅ 
ያደረጋቸው የአብን የይግባኝ ያደረጋቸው የአብን የይግባኝ 

አቤቱታዎችአቤቱታዎች!!

6ኛ አገር አቀፍ ምርጫን በተመለከተ የተዘጋጀ ገፅ!

የተባሉትን ጥሰቶች በተመለከተ ማስረጃችንን 
ምርመራው ሲጀመርና ስንጠየቅ እናቀርባለን 
ከማለት በቀር ይግባኝ ባዩ የቆጠረው የሰውም 
ሆነ የሰነድ ማስረጃ አለመኖሩን ተመልክተናል 
በማለት፣ በቦርዱ ዘንድ ያልተቆጠረን 
የሰውና የሰነድ ማስረጃ ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤቱ 
እንደመጀመሪያ ፍ/ቤት ኾኖ ሊሰማ የሚችልበት 
ሥነ ሥርዓታዊ አግባብ የለም ሲል መዝገቡን 
ዘግቷል፡፡   

በሌላ በኩልም እንዲሁ ፓርቲው ሐምሌ 12 
ቀን 2013 ዓ.ም ባስገባው የይግባኝ ማመልከቻ 
ቅሬታ ያቀረበባቸው የምርጫ ጣቢያዎች እና 
ይግባኝ ባይ ለመልስ ሰጪው ምርጫ ቦርድ 
ያቀረባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ሲነጻጸሩ አምስቱ 
ጣቢያዎች ለቦርዱ ሳይቀርቡ ለፍ/ቤቱ ይግባኝ 
መቅረባቸው በአዋጅ ቁጥር 1162/2011 አንቀጽ 
155(1-3) ስለቅሬታ አቀራረብ የተዘረጋውን 
ሥርዓት ያልተከተለ በመኾኑ፤ በተወሰኑ 
የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ለቦርዱ የቀረበ ቅሬታ 
መሠረት የተደረገበት የሕግ ጥሰትና ለፍ/
ቤቱ በቀረበ ይግባኝ ባይ የተመለከከተው የሕግ 
ጥሰት የተለያየ መኾኑ፤ እንዲሁም ይግባኝ ባይ 
ቅሬታ ካቀረበባቸው ከ20 በላይ ከኾኑ ምርጫ 
ጣቢያዎች መካከል በከፊሎቹ ላይ ታዛቢዎችና 
የፓርቲ ወኪሎች ምርጫ ታቢያ ውስጥ 
ገብተው እንዳይታዘቡ ከሚሉ ምክንያቶች ውጪ 
አብዛኛው የሕግ ጥሰት ተብሎ የተመለከተው 
የብልጽግና ካድሬዎችና ሚሊሻዎች የአምፖል 
ምልክት ያለበትን የታተመ ወረቀት በመያዝ 
የምርጫ ክልል ውስጥ ቅስቀሳ ፈጽመዋል የሚል 
መኾኑን ፍ/ቤቱ በመግለጽ፣ ተግባሩ በአዋጅ 
ቁጥር 1162/2011 መሠረት በጥሞና ጊዜና 

በድምጽ መስጫ ቀን ሊፈጸም የማይገባ ተግባር 
መኾኑ የሕግ ጥሰት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል 
ቢኾንም በአዋጁ አንቀጽ 10(1/ሀ) እና 7/20 ሥር 
በተደነገገው መሠረት አጠቃላይ 89ኙም የምርጫ 
ጣቢያዎች ላይ ያለውን ውጤት የማዛነፍ አቅም 
ያለው ጥሰት ባለመኾኑ ይግባኙ መልስ ሰጪን 
አያስቀርብም በማለት በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 
337 መሠረት መዝገቡን ዘግቷል፡፡     

ለ74 የምርጫ ክሶች ውሳኔ የሰጠው 
ጠቅላይ ፍ/ቤት

ከስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ጋር በተያያዘ 
በቅድመ ምርጫ፣ በምርጫ ዕለትና በድኅረ ምርጫ 
በተፈጠሩ ችግሮች በሦስቱም የፌዴራል ፍርድ 
ቤቶች 74 ክሶች ቀርበው ውሳኔ ማግኘታቸውን፣ 
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዓርብ ነሐሴ 7 
ቀን 2013 ዓ.ም. ይፋ አደረገ፡፡

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት 
ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ እንደገለጹት፣ ከስድስተኛው 
አገራዊ የምርጫ ሒደት ጋር ተያይዞ ለሚፈጠሩ 
አለመግባባቶችና ፍርድ ቤት ለሚቀርቡ ጉዳዮች፣ 
አፋጣኝ ውሳኔ ለመስጠት በየደረጃው  24 ልዩ 
ችሎቶች ተደራጅተዋል፡፡  ለዳኞችም ሥልጠና 
ተሰጥቶ የቅድመ ዝግጅት ሥራ ተከናውኗል፡፡ 
የምርጫ ሒደቱ በይፋ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ 
በመጀመርያ ደረጃ ፍርድ ቤት 21፣ በከፍተኛ 
ፍርድ ቤት 24 እና በጠቅላይ ፍርድ ቤት 
29፣ በአጠቃላይ  ከምርጫ ጋር የተያያዙ 74 
ጉዳዮች (ክሶች) ለፍርድ ቤት ቀርበው በነፃነትና 
በገለልተኝነት የዳኝነት ውሳኔ እንደተሰጠባቸው 
ተናግረዋል፡፡ ጉዳዮቹ 22 የወንጀል፣ 52 ደግሞ 
የፍትሐ ብሔር  መሆናቸውን አክለዋል፡፡ ክሶቹ 
ወይም ጉዳዮቹ የቀረቡት 57 በቅድመ ምርጫ፣ 
አራት በምርጫው ዕለትና ቀሪዎቹ 13 ጉዳዮች 
በድኅረ ምርጫ የቀረቡ መሆናቸውን ወ/ሮ መዓዛ 
ጠቁመዋል፡፡ 

ፕሬዚዳንቷ እንዳብራሩት የወንጀል ጉዳይ 
ሆነው ወደ ፍርድ ቤት የቀረቡት ክሶች የዕጩ 
ፖስተር መቅደድ፣ የምርጫ ማስታወቂያን 
መቅደድ (ማጥፋት)፣ ለማጭበርበር ሙከራ 
(ያለ ቦታ ድምፅ ለመስጠት ሙከራ)፣ ድምፅ 
በሚሰጥበት ቦታ ቅስቀሳ ማድረግ፣ በተከለከለ 
ክልል ውስጥ የጦር መሣሪያ ይዞ መገኘት ናቸው፡
፡ የፍትሐ ብሔር ክስ የቀረበባቸው ጉዳዮች 
ደግሞ ‹‹ምርጫ ይራዘም፣ የምርጫ ጣቢያዎች 
ይሰረዙልን፣ ዕጩ ተቀባይነት የለውም፣ 
አፈጻጸም፣ ፓርቲዎች ከምርጫ ይውጡልን፣ 
የቦርዱ ውሳኔ ውድቅ ይደረግልን፣ የመምረጥ 
መብት ይጠበቅ፣ በምርጫው እንወዳደር፣ 
የምርጫ ምዝገባ ይፈቀድልን፣ በድምፅ አሰጣጥ 
ሒደት ችግር የነበረባቸው የምርጫ ጣቢያዎች 
ውጤት ይሰረዝና ምርጫ እንደገና ይካሄድ›› 
የሚሉ መሆናቸውን መናገራቸውን ከሪፖርተር 
ያገኘነው መረጃ ያሳያል፡፡
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ልዩ ቅኝት

ዓላማ

በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጡ የክብር ዶክትሬት 
ዲግሪዎች ለሀገራቸውና ለመላው ዓለም በእውቀታቸውና 
በሙያቸው የላቀ አስተዋፅዖ ላበረከቱ ግለሰቦች እውቅና 
ለመስጠት የሚደረጉ ናቸው፡፡ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ የአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲው ሲሰጥ

1ኛ/ በተልእኮዎቹ ውስጥ ለተካተቱ የእውቀትና ሙያዊ 
የስራ ውጤቶች መርሆዎች መጠበቅ ያለውን ፅኑ አቋም 
ያረጋግጣል፤

2ኛ/ ለእውቀትና ለኪነጥበብ እድገትና መበልፀግ የላቀ 
አስተዋፅዖ ላበረከቱ ግለሰቦች ክብርና እውቅናን ይሰጣል፤ 
እንዲሁም

3ኛ/ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር ያላቸው ግንኙነትና 
ህብረት ለዩኒቨርሲቲው ክብርና እውቅናን ለሚያመጡ ግለሰቦች 
እውቅናን ይሰጣል፡፡

ትርጓሜ

የክብር ዶክትሬት ዲግሪ የከፍተኛ ትምህርት አንዱ ዋነኛ 
የስራ ፍሬ የሚገለጥበት ማረጋገጫ ነው፡፡ የክብር ዶክትሬት 

እንደ መግቢያ 

ክብር ለሚገባቸው የክብር ዶክትሬት ድግሪ 
(Doctor Honoris casua) በመካናተ አዕምሮ 
(ዩኒቨርሲቲዎች) መሰጠት ከተጀመረ 6 ክፍለ 

ዘመናት ተቆጠሩ። የመጀመሪያው የክብር ዲግሪ ሰጪ መካነ 
አዕምሮ የብሪታንያው አንጋፋ ተቋም ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ 
ሲሆን ዘመኑ እኤአ በ1478 ዓ/ም ነበር። የመጀመሪያውም ተከባሪ  
የሆኑት የሳሊስበሪው ሊቀ ጳጳስ ኤድዋርድ 4ኛ አማች የነበሩትና 
የኤክስተሩ ዲን ሊዮኔል ዉድቪል ናቸው። አሜሪካኖች ይህንኑ 
የአክብሮት ዲግሪ ከብሪታንያዎች በመከተል በ1692 ዓ/ም 
በዝነኛው ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት መስጠት የጀመሩ 
ሲሆን ተከባሪውም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ኢንክሪዝ ማተር 
(Increase Mather) ነበሩ። ሃርቫርድ ለማተር  ያበረከተላቸው 
የስነ መለኮት የክብር ዶክትሬት ዲግሪ(Honorary doctorate 
of Divinity) ነበር። 

በብሪታንያም ሆነ በአሜሪካ በኋላም የክብር ዶክትሬት 
መሸለምን በተከተሉት በአውስትራሊያና ኒው ዚላንድ 
የክብር ዶክተሬት ተሸላሚዎች “ዶክተር” የሚለውን ማዕረግ 
ለመጠሪያ ማዕረግነት አይጠቀሙም። በተለየ ሁኔታ ግን የክብር 
ዶክትሬት ዲግሪ ተበርክቶላቸው “ዶክተር” ተብለው እንዲጠሩ 
የተወሰነላቸው አልጠፉም። በ1759 ከቅዱስ እንድርያስ መካነ 
አዕምሮ በኋላም በ1762 ከኦክስፎርድ በሳይንሳዊ ምርምር 
ስኬታቸው የክብር ዶክትሬት ዲግሪ የተበረከተላቸው ቤንጃሚን 
ፍራክሊን “ዶክተር “ ፍራንክሊን ከነሙሉ አካዳሚያዊ ማዕረጉና 
ክብሩ እንዲጠሩ ጠይቀው የነበረና ራሳቸውንም “ዶክተር 
ፍራንክሊን” እያሉ ይጠሩም እንደነበር ታሪካቸው ይናገራል። 

የክብር ዶክትሬት ዲግሪ የሚሰጣቸው በመደበኛው 
የመካናተ አዕምሮ ትምሕርት መርሐ ግብር ተመዝገበው 
በመካናተ አዕምሮው የሚሰጡትን የንድፈ ሃሳብና የተግባር 
ትምህርቶች በመካናተ አዕምሮ ሴኔት በተወሰነላቸው የመማሪያና 
የማጠናቀቂያ የጊዜ ገደብ ተምረው ማጠናቀቅ ሳይጠበቅባቸው፤ 
በግል ጥረት ወደ ስኬት የተጓዙ፣ በተሰለፉበት የሙያ ዘርፍ ዝቅ 
ብሎ በሃገር ከፍ ብሎ በአህጉር ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ 
ላቅ ያለ ተግባር የፈፀሙ፣ ለትውልድ አርአያ ለወገን መኩሪያ 
የሆኑ፣ በአጠቃላይ በፈጠራና አፈፃፀም ጥበባት፣ በሰብዐዊነት፣ 
በማኅበራዊ ሳይንስ፣ በተፈጥሮ ሳይንስ፣ በሕዝባዊ አገልግሎት፣ 
በምግባረ ሰናይ (በጎ አድራጎት)፣ በንግድ፣ በማኅበራዊ 
ፍትሕ፣ በስፖርት፣ በውትድርና፣ በግብርና ወዘተርፈ ሀገራዊ፣ 
አህጉራዊና ብሎም ዓለም አቀፋዊ ለየት ያለ ስኬትን የተጎናፀፉ 
ሴቶችና ወንዶች ናቸው።

ከኢትዮጵያ የመጀመሪያው የክብር ዶክትሬት ዲግሪ 
ተሸላሚ ግርማዊ ቀዳማዊ ዓፄ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት 
ዘኢትዮጵያ እንደሆኑ ይታመናል። የግርማዊነታቸው 
የመጀመሪያ የሕግ የክብር ዶክትሬት የተሰጣቸው እኤአ 
በ1924 ዓ/ም በመጀመሪያው የካምሪጅ ዩኒቨርሲቲ ኩዊንስ 
ኮሌጅ ጉብኝታቸው ነበር። በዚህ የዶክትሬት ዲግሪያቸው ላይ 
የሰፈረው ስም ግን ስመ ንግሥናቸው ኃይለ ሥላሴ ሳይሆን 
ቅድመ ንግሥና መጠሪያቸው የነበረው ተፈሪ መኮንን ነው።

ግርማዊነታቸው ከዝነኞቹ ሃርቫርድ፣ ኮሎምቢያ፣ 
ኦክስፎርድ፣ ሚቺጋን፣ ቦን፣ ሞስኮ፣ ቡካሬስት፣ ደቡብ ኮሪያና 
ታይላንድ ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ ከ 20 በላይ 
የክብር ዶክትሬቶች የተበረከቱላቸው በመሆኑ ታሪክ ቀዳሚ 

ያደርጋቸዋል። ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃ/ማርያምም ከሞስኮ 
ዩኒቨርሲቲ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከኮሪያው ሀናን 
ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ፕሬዚዳንት ግርማ ወ/ጊዮርጊስ ከአምቦ 
ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ዲግሪዎችን አግኝተዋል ።

በሃገራችን ኢትዮጵያ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ መስጠት 
የጀመረው አንጋፋው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ያሁኑ 
አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። ዩኒቨርሲቲው በንጉሡ ዘመን 
ለታላቁ ደራሲና የፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃኝ ለነበሩት ለሴኔጋሉ 
ፕሬዚዳንት ሴዳል ሴንጎር ላሳዩት የነፃነት ተጋድሎ የክብር 
ዶክትሬት ሸልሟል። ዩኒቨርሲቲው  ለቀድሞው የደቡብ አፍሪካ 
ፕሬዚዳንት ታቦ ምቤኪ፣ ለማይክሮሶፍት መስራቹ አሜሪካዊ 
ባለሀብት ቢል ጌትስ፣ ለትውልደ ኢትዮጵያዊው ባለሀብት ሼህ 
ሙሐመድ ሁሴን አል አሙዲ፣ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ 
አስፈፃሚ ተወልደ ወልደ ማርያም፣ ዘመን ለማይሽረው ተወዳጁ 
ድምፃዊ ጥላሁን ገሠሠ እና ለሌሎችም የክብር ዶክትሬት ዲግሪ 
አበርክቷል። በተለይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሀገሪቱ በሚገኙ 
ዩኒቨርሲቲዎች የክብር ዶክትሬት ዲግሪ መሸለም እየተለመደ 
መጥቷል። ለመሆኑ አንጋፋው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር 
ዶክትሬት ድግሪን እንዴት ይሸልማል መስፈርቶቹስ የአመራረጥ 
ሂደቶቹስ ምን ይመስላሉ ለሚለው የዩኒቨርሲቲውን ሕግጋት 
ጠቅለል አድርጎ ማቅረቡ ለአንባቢ ይጠቅማል በሚል በዝርዝር 
ማየቱ አይከፋምና እነሆ፤

ቴዲ አፍሮ የክብር ዶክትሬቱቴዲ አፍሮ የክብር ዶክትሬቱ፣  ፣  
ተጽዕኖ ፈጣሪነቱ እና  ተጽዕኖ ፈጣሪነቱ እና  
ኪነ ጥበባዊ ክህሎቱኪነ ጥበባዊ ክህሎቱ

ጴጥሮስ አሸናፊ
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ልዩ ቅኝት

ዲግሪ በአካዳሚኩ ዘርፍ የተለመዱትን መስፈርቶች ማለትም 
የትምህርት ኮርሶችን መውሰድንና ፈተና ማለፍን የመሳሰሉትን 
ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላትን አይጠይቅም፡፡ ዲግሪው 
የዶክትሬት ዲግሪ አለያም ማስትሬት ዲግሪ ሊሆን ይችላል፡፡
የክብር ዲግሪው ዶክትሬት ይሁን ወይስ ማስተርስ የሚለውን 
ሴኔቱ ይወስናል፡፡

የክብር ዶክትሬት ዲግሪ እጩዎች ከሌሎች ሰዎች 
የሚለያቸው የተለየ ባህርይና የስራ አፈፃፀም ሀገራዊና ዓለም 
አቀፋዊ ፋይዳ ያላቸው፤ የክብር ዲግሪውን በመቀበላቸው 
ለዩኒቨርሲቲው ክብርና ሞገስን የሚያመጡ ናቸው፡፡

መስፈርቶች

ለዩኒቨርሲቲው ዓላማዎች መሳካት የተሰጡ፤ 
ለአካባቢያቸው፤ ለሀገራቸውና ለመላው ዓለም በተለያዩ መስኮች 
ለምሳሌ በሕዝባዊ ማህበራት፤ በእውቀት ዘርፍ ስራዎች፤ 
በስፖርት፤ በበጎ ፈቃድ ስራዎች ወይም በኪነ-ጥበብ የላቀ 
አስተዋፅዖ ያበረከቱ ግለሰቦች ከሚከተሉት መስፈርቶች ውስጥ 
አንዱን ወይም ከዚያ በላይ ካሟሉ ለክብር ዶክትሬት ዲግሪው 
ይታጫሉ፡፡

1. በተወሰነ የትምህርት /እውቀት/ መስክ ብልጫ ያለው /
የላቀ መሆን፤

2. በሙያ ወይም በግል ችሎታ የላቀ የስራ ውጤት 
ያስመዘገበ መሆን፤

3. ለህብረተሰብ ጠቃሚ ዘላቂ አስተዋፅዖ ማበርከት፤

4. ለዩኒቨርሲቲው ወይም ለሀገር ወይም ለመላው ዓለም 
ጠቃሚ የሆኑ ልዩ የበጎ ፈቃድ ስራ ማከናወን፤

ለእጩነት የሚበቁ ተገቢውን መስፈርት በሚገባ የሚያሟሉ 
ግለሰቦች ለእጩነት ይበቃሉ፡፡

ለእጩነት የማይበቁ

1. የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክና አስተዳደር 
ስታፍ አባላት ዩኒቨርሲቲውን ከለቀቁ ቢያንስ ሶስት ዓመት 
እስኪሞላቸው ድረስ በእጩነት ሊቀርቡ አይችሉም፤

2. ዩኒቨርሲቲው በፓርቲ ፖለቲካ ውስጥ እንዳይገባ 
ለመከላከል /ለመጠበቅ/ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር 
ዶክትሬት ዲግሪ በስራ ላይ ላሉ ፓርላማ አባላት፤ ለመንግሥት 
ባለስልጣናት፤ እያገለገሉ ላሉ የዩኒቨርሲቲው የአመራር ቦርድ 
አባላት እና ለከፍተኛ ትምህርት ባለስልጣናት አይሰጥም፤ 
እነዚህ በእጩነት ሊቀርቡ የሚችሉ የስራ ዘመናቸውን ጨርሰው 
ከሀላፊነታቸው ከለቀቁ ከሁለትና ከዚያ በላይ ዓመታት 
ከሆናቸው ብቻ ነው፤

3. በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የEmeritus ማእረግ ያለው 
የአካዳሚክ አባል በላቀ የስራ ውጤት ወይም በሁለተኛ የሙያ 
/የሥራ መስክ የላቀ ውጤት ካላስመዘገበ በስተቀር በእጩነት 
ሊቀርብ አይችልም፤

4. ለክብር ዶክትሬት ዲግሪው የሚታጭ ሰው በሕይወት 
ያለ መሆን አለበት፤ ምናልባት ግለሰቡ ለሽልማቱ ከታጨ 
በኋላ ሽልማቱን ሳይቀበል ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ ሽልማቱ 
ለቤተሰቡ ይሰጥለታል፤

5. በልዩ አስገዳጅ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር የክብር 
ዶክትሬት ዲግሪ ተሸላሚዎች የሽልማቱ ስነ- ስርዓት 
በሚከናወንበት ስፍራ በአካል በመገኘት ሽልማቱን መቀበል 
አለባቸው፤ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በሽልማቱ ስነ-ስርዓት ቦታ 
ለማይገኝ እጩ ተሸላሚ በሌለበት አይሰጥም፤

የዩኒቨርስቲው የእጩ አመራረጥ መመሪያ

1. ፕሬዚዳንቱ፤ ም/ፕሬዚዳንቶች እና የአካዳሚክ ስታፍ 
አባላት ለክብር ዶክትሬት ዲግሪ እጩዎችን ይጠቁማሉ፤

2. ግለሰቦች ራሳቸው ለክብር ዶክትሬት ዲግሪው ሽልማት 
ማመልከት ይችላሉ ወይም ደግሞ በሌላ በሶስተኛ ወገን 
ሊጠቆሙ ይችላሉ፤

3. አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ፕሬዚዳንቱ የተጠቋሚዎችን 
ሰነዶች ለሚመለከታቸው ኮሌጆች ዲኖች በማቅረብ በኮሌጆቹ 
አካዳሚክ ኮሚሽን እንዲፀድቅ ሊያስደርግ ይችላል፤

4. ፕሬዚዳንቱ ከዩኒቨርሲቲው ማኔጅመንት ኮሚቴ አባላት 
ጋር በመመካከር የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ኮሚቴ አባላትን 
ይመርጣል፤

5. የፕሬዚዳንት ጽ/ቤት ለክብር ዶክትሬት ዲግሪ 
ጥቆማዎች እንዲያቀርቡ ጥሪ ያደርጋል፤ በኮሌጆችም በኩል 
ተገቢ የሆኑ ግለሰቦችን በመጠቆም የዩኒቨርሲቲውን ደረጃና 
ታላቅነት ማረጋገጥ በሚያስችል መልኩ የረጅም ጊዜ እቅድ ተይዞ 
መከናወን አለበት፡፡

6. እጩዎችን ለመጠቆም ከሚያስፈልጉ ሰነዶች ውስጥ 
የሚከተሉት መቅረብ አለባቸው፤

 ሀ/ ጥቆማውን ከሚያደርገው የአካዳሚክ ስታፍ አባል 
የተጠቋሚውን አስተዋፅዖና ከሌሎች ለየት የሚያደርገውን የስራ 
ውጤት የሚያስረዳ የጥቆማ ደብዳቤ፤ 

ለ/ አስፈላጊ ከሆነ የኮሌጁ ዲን ጥቆማውን ያፀደቀበት 
ማስረጃ፤ 

ሐ/ የተጠቋሚው የሕይወት ታሪክ ወይም ካሪኩለም ቪቴ፤ 

መ/ የተጠቋሚውን ትምህርት ስልጠናና ልምድ በአጭሩ 
የሚያስረዳ አንድ ገፅ ማብራሪያ፤ 

ሠ/ የድጋፍ ደብዳቤዎች፤ ጥቆማው የፀደቀበትን ሰነዶች 
ሊያካትት ይችላል፤ 

ረ/ ጠቋሚው ስለተጠቋሚው ለክብር ዶክትሬት ዲግሪ 
ኮሚቴው በቃል አጭር መግለጫ እንዲያቀርብ ሊጠየቅ 
ይችላል፡፡

7. ጥቆማዎች መደረግ ያለባቸው ለፕሬዚዳንት ጽ/
ቤት ነው፤ ፕሬዚዳንቱ ከዩኒቨርሲቲው ማኔጀመንት ኮሚቴ 
አባላት ጋር በመመካከር ለክብር ዶክትሬት ዲግሪ ኮሚቴ 
ግብአት እንዲሆን ጥቆማዎችን እያጣራ ተጠቋሚዎችን ለይቶ 
ያስቀምጣል፤

8. የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ኮሚቴ የተጠቋሚዎችን 
የትምህርት ደረጃ ስልጠናና ልምድ ይመረምራል፤ ለፕሬዚዳንቱም 
ኮሚቴው በእጩነት የመረጣቸውን ያቀርባል፤ ኮሚቴው 
ለእጩነት የሚያቀርባቸውን ተጠቋሚዎች የሚመርጠው 
በድምፅ ብልጫ ነው፤

9. በክብር ዶክትሬት ዲግሪ ኮሚቴ ከተመረጡት እጩዎች 
ውስጥ ፕሬዚዳንቱ ለዩኒቨርሲቲው ማኔጅመንት ኮሚቴ፤ ለሴኔት 
ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴና ለሴኔት አጠቃላይ ጉባኤ የተመረጡትን 
እጩዎች ለማፅደቅ ያቀርባል፤

10. በሴኔቱ ከተመረጡት እጩዎች ውስጥ ፕሬዚዳንቱ 
እጩዎችን መርጦ ለአመራር ቦርዱ እንዲያፀድቅ ያቀርባል፤

11. አንድ እጩ ሽልማቱ እንዲሰጠው በተወሰነበት 
ዓመት ውስጥ የክብር ዶክትሬት ዲግሪውን መቀበል ካልቻለ 
በሚቀጥለው ሁለት ተከታታይ ዓመታት ባለው ጊዜ ውስጥ 
ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሽልማቱን ለመቀበል ይችላል፡፡

12. የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በተማሪዎች ምረቃ ስነሥርዓት 
ላይ ወይም ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀ ልዩ ስነስርዓት ላይ ይሰጣል፤

13. በአመራር ቦርዱ እስኪፀድቅ ድረስ ለክብር ዶክትሬት 
ዲግሪ የተመረጡ እጩዎች ስም ዝርዝርና ጉዳይ በአጠቃላይ 
በምስጢር ተይዞ ይቆያል፡፡

የስም አጠራርንም በተመለከተ በግለሰቦቹ ፍቃድ ላይ 
የተመሰረተ ሲሆን፤ በማዕረጉ መጠራት የሚፈልጉ ተሸላሚዎች 
‹የክብር ዶክተር› የሚለውን በማስቀደም መጠራት የሚችሉ 
ሲሆን፤ በአካዳሚው ዘርፍ  በጥናትና ምርምር ውስጥ አልፈው 
የሶስተኛ ዲግሪ እንዳገኙት ሰዎች ዶ/ር እከሌ ተብለው መጠራት 
አይችሉም፡፡  ለምሳሌ የክብር ዶክተር እከሌ አባባሉ  / 
Honorable Dr. Ekele Ababalu/ማለት ይቻላል እንጂ ‹ዶ/ር 
እከሌ አባባሉ› ብሎ መጥራት አይቻልም፡፡

ግርማዊ ቀዳማዊ ዓፄ ኃይለሥላሴ በ1920ዎቹ መጀመሪያ 
የተገነባውንና ከቤተሰቦቻቸው ጋር ይኖሩበት የነበረውን የገነተ 
ልዑል ቤተመንግሥት መካነ አእምሮ ይሆን ዘንድ ለትውልድ 
በስጦታ ማስረከባቸውን ተከትሎ የተቋቋመው ኃይለ ሥላሴ 
ዩኒቨርሲቲ በኋላም ለውጡን ተከትሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
የተባለው በሀገራችን የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲ ነው። 

ግርማዊነታቸው በ1947 ዓ/ም የኅብረተሰብ ጤና 
አጠባበቅ ተቋም በቤገምድር  እንዲመሰረትም መመሪያ 
ሰጡ። የግርማዊነታቸውን በጎ ፈቃድ ተከትሎ የወቅቱ የጤና 
ሚንስትር የነበሩት መርስዔ ኃዘን ወልደ ቂርቆስ ከአሜሪካ 
መንግሥት በኋላም ከዓለም ጤና ተቋም ጋር የድጋፍ ስምምነት 
ተፈራረሙ።  ያ ተቋም ቆየት ብሎ ጎንደር ጤና ሳይንስ ኮሌጅ 
የአሁኑ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው። ከተመሰረተ ከ67 ዓመታት 
በላይ ያስቆጠረውና በርካታ ምሁራንን ያፈራው አንጋፋው 
ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ጊዜ 50 ሺህ የሚጠጉ ተማሪዎች፣ 
322 የትማህርት ፕሮግራሞች፣ ከ 11 ሺህ በላይ መምህራንና 
ሰራተኞች፣ በመላው ኢትዮጵያ 16 ግቢዎች ያሉት ግዙፍ ተቋም 
ነው። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በሃገራችን ካሉት 8 የከፍተኛ ምርምር 
ተቋማት አንዱ ሲሆን፤ በዚሁ የምርምር መርሐ ግብሮቹ ላለፉት 
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ልዩ ቅኝት

የአመቱ ምርጥ አልበም ተብሎ የኢትዮዞዲያክ አዋርድ ተሸላሚ 
ሆኗል። 

-	 ኢሳት ቴሌቪዥን የአመቱ ምርጥ ኢትዮጵያዊ 
በተሰኘው ዘርፍ የዓመቱ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ተብሎ የኢሳት ቲቪ 
አዋርድ ተሸላሚ ሆኗል። 

ቴዎድሮስ ካሳሁን እና ተፅዕኖ ፈጣሪ ኪነ 
ጥበባዊ ክህሎቱ

ቴዲ አፍሮ በኪነ ጥበባዊ ክህሎቱ፣ በስነ ግጥምና ስነ ዜማ 
ልቀቱ፣ በታሪክ ዕውቀቱ፣ በዓላማና ፅናቱ፣ ፈተናን በመቋቋም 
ብርታቱ፣ በርቱዕ አንደበቱ፣ በድምፃዊነቱና ተፅዕኖ ፈጣሪነቱ 
ከብላቴናነቱ እስከ አባትነቱ  በዘለቀባቸው ያለፉት 25 ዓመታትና 
አሁንም ከልጅ እስከ ደቂቅ፣ ከጨዋ እስከ ልሂቅ፣ ከተማሪ እስከ 
አስተማሪ፣ ከመርማሪ እስከ ተመራማሪ፣ ከተመሪ እስከ መሪ ብዙ 
የተባለለት የተነገረለት ተመሰከረለት መሆኑን ለአንባባቢ መንገር 
ለቀባሪው ማርዳት ነው።

ታላቁ ኢትዮጵያዊ ምሑር፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ 
ቤተክርስቲያን አንጡራ ሀብትና የግዕዙ ሊቅ ነፍሰ ሔር ፕሮፌሰር 
ጌታቸው ኃይሌ ብዙም ለዓለማዊ ዜማዎች ጆሮ ባይሰጡም 
የቴዲ አፍሮን “ስለ ፍቅር “ የተሰኘ ዜማ አንድ ወዳጃቸው 
እንዲያደምጡት ጋበዛቸው። ፕሮፌሰሩ ዜማውን ካደመጡ በኋላ 
ወደ እኔ ስልክ መቱ። “ይሄ ወዳጅህ ቴዲ አፍሮ በቤተ ክህነት 
ተቋማት ያለፈ ነው ወይስ በአብነት ትምህርት ቤቶች ያደገ ? 
“ የሚል ድንገተኛ ጥያቄ አቀረቡልኝ። ለፕሮፌሰር ጥያቄዎች 
መነሻ ቴዲ አፍሮ በስለ ፍቅር ዜማው ዮቶርና ተዋነይን አንስቶ 
ማዜሙ ነበር። ሁለቱ ደግሞ በቤተክርስቲያኗ ሊቃውንትና 
የታሪክ ምሁራን እንጂ በሌላው በሰፊው የሚታወቁና የሚታወሱ 
ስላልነበሩ ነው።

በውኑ በቅኔው የተራቀቀና በመንፈሳዊ  እውቀቱ  አንቱ  
ስለተባለው  ተዋነይ ለመስማትም ሆነ ለማወቅ የታሪክ  
መዛግብትን ማገላበጥ ግድ ይል ነበር። ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ 
በጥቁር ሰው አልበሙ እና  “ስለ ፍቅር “ በሚለው ዘፈኑ ፤

ብራናው ይነበብ ተዘርግቶ ባትሮንሱ ላይ ፣

የነ ፋሲለደስ የነ ተዋነይ

የሚል ስንኝ አስቀምጧል። ግን ተዋነይ ማን ነው? መቼስ 
የነበረ ነው? የሚለው ስለ ተዋነይ እንዲወሳና እንዲነገር የቴዲ 
ዜማ ቀስቃሽ ሆኗል። ይህን ተከትሎ ምሁራን “ዮቶር ማን ነው” 
በሁለት ተከፍለው ሲከራከሩ መመልከት መቻላችን አንዱ 
ማረጋገጫችን ነበር። በተለይ ምሁራን በተዋነይ ማንነትና 
ስራዎቹ ዙሪያ ተከራከሩ። አከራካሪው ሳምንታዊው አዲስ 
አድማስ ጋዜጣ ነበር።

አንደኛው:  “ተዋነይ በ15ኛው ምእት ዓመት 2ኛ አጋማሽ፣ 
በሽዋ ሥርወ መንግሥት፣ ከዐፄ እስክንድር (1470-1486) ጋር 
ቅኔ የዘረፈ ነው ቦታውም ሰሜን ሽዋ ነው” ሲል 

ሁለተኛው:  “የቅኔው ፈላስፋ ተዋነይ በዐፄ እስክንድር 
ዘመን አልነበረም። በግራኝ አሕመድ ወረራ ጊዜም የለም፡፡ 
ተዋነይ የነበረው በጎንደር ሥርወ መንግሥት በ18ኛው ምእት 
ዓመት መጀመሪያ ሲሆን፣ ቦታው ደብረ ጥበብ ጎንጅ ቴዎድሮስ 
ነው፡፡ ከዐፄ በካፋ (1713-1722) ጋር በፂማ አቡነ ዘርዐ ቡሩክ 
ገዳም (አዴት) ቅኔ አብረው ተምረዋል። ከላይ በአፄ እስክንድር 
ዘመን የነበረውም ደቀ እስጢፋ እንጂ ተዋነይ አይደለም” አለ።

በሁለቱ ልሂቃን ማስረጃዎች መካከል የ4 ክፍለ ዘመን 
ልዩነትና ከፍተኛ የታሪክ ክፍተት ይስተዋላል። ሁለቱ ልሂቃን 
ተዋነይ ዙሪያ ባመኑበት ከተከራከሩ በኋላ ስለ ሊቁ ስራዎች ሰፋ 
አድርጎ ታሪክ ቀመስ ልቦለድ የጻፉት ግን የቅኔው ጌታ ማዕበል 
ፈጠነ ናቸው። ሊቁ ማዕበል “ሐሽማል” በተባለ አስገራሚና 
አስደናቂ ባለ 393 ገጽ መጽሐፋቸው በሊቃውንት “ተዋነይ 
በጣና ይመስላል ደመና” የተባለለት ተዋናይ “ከጎጃም ቅኔ 
ተቀኝቶ በተመሳሳይ ሰዓት ጎንደር ይደግም ነበር “ ይላሉ።  የጎንጅ 

3 ዓመታት በቀዳሚነት ይመራል። 

እዚህ ላይ ጎንደር ዩኒቨርሲቲን ማንሳቴ ባሳለፍነው 
ሐምሌ ወር ለታዋቂው ድምፃዊ፣ የዜማና ግጥም ደራሲው 
ቴዎድሮስ ካሳሁን ገርማሞ (ቴዲ አፍሮ) የክብር ዶክትሬት 
ዲግሪ መስጠቱት ተከትሎ ስለሂደቱና ስለ ተከባሪው አርቲስት 
አንዳንድ ለማለት ነው። 

የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት አሰጣጥ ሂደት ከላይ 
በዝርዝር ከቀረበው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መስፈርቶች ብዙም 
የተለየ አይደለም። ዩኒቨርሲቲው በመተዳደሪያ ደንቡ ምዕራፍ 
16 አንቀጽ 122 ስለ ክብር ዶክትሬት ዲግሪ (doctor Honoris 
Causa) አሰጣጥ በስፋት ይዘረዝራል። በዚሁ አንቀጽ ቁጥር 
122. 2 ዩኒቨርሲቲው የክብር ዶክትሬት የሚሰጥባቸውን የሙያ 
ዘርፎችን  ( Fields of conferring doctor Honoris casua) 
ይጠቅሳል። 

የወቅቱ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶ/ር አስራት አጸደ 
ወይን አርቲስት ቴዲ አፍሮ በአንቀጽ 122.2 ስር ከተዘረዘሩት 
4 ክብር ዘርፎች ሁለቱን እንደሚያሟላ በዩኒቨርሲቲው ሴኔት 
ስለታመነበት ነው ይላሉ። እነዚህም አንቀጾች: 

አንቀጽ 122.2.1.2 

Doctor of Letters, Honoris casua (DLitt) 
— Awarded for outstanding achievement in the 
humanities, social sciences, or in the PERFORMING 
ARTS of a scholarly or CREATIVE NATURE:

አንቀጽ 122.2.1.3 

Doctor of Human Letters, Honoris casua (DHLitt) 
— Awarded for outstanding achievement in the 
humanities, social sciences,  or in the PERFORMING 
ARTS, of a scholarly or CREATIVE NATURE with more 
contributions to social well-being and humanity. 

የሚሉት አናቅጽት ናቸው። ሁለቱን አናቅጽት 
ስንጨምቃቸው ቴዲ አፍሮ ለክብር የበቃበው ተፈጥሮ 
ባደለችውና እሱም ተቀብሎ ባከበራትና በተራቀቀባት ኪነ 
ጥበባዊ ክህሎቱ፣ በምግባረ ሰናይ ተሳትፎው፣ ታሪክንና ሃገርን 
ከነክብሯ በታደለችውና ባከበራት ክህሎቱ ለአዲሱና መጪው 
ትውልድ በማስተላፍና በዚሁ ዘርፍ ያገኘውን ዕውቅናና አክሮት፣ 
ዝናና ሀብት ሳይዘናጋና ሳይታበይ በምግባረ ሰናይ ባደረገውና 
በማድረግ ላይ ባለው ንቁ ተሳትፎ ነው ማለት ይቻላል።

የጥቆማና አመራረጥ ሂደቶቹ

የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር በ2013 ዓ/ም  በዩኒቨርሲቲው 
መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 122 መሰረት የክብር ዶክትሬት ድግሪ 
ተሸላሚ ዕጩዎችን አመራረጥ ሂደት በተመለከተ ከአካዳሚ 
ፕሮግራም ዳይሬክተሮች ጋር ባደረገው ስብሰባ የኮሌጆች፣ 
ፋከልቲዎች፣ ትምህርት ቤቶችና ኢንስቲትዩቶች ዕጩዎችን 
እንዲጠቁሙ በጽሕፈት ቤቱ በኩል በደብዳቤ በጸሐፊው 
በኩል በኢሜይል እንዲደርሳቸውና የተጠቋሚዎችንም ስምና 
የሕይወት ተሞክሮ እስከ ሐምሌ 8 ቀን በደብዳቤና በኢሜይል 
እንዲልኩ ውሳኔ አሳለፈ። 

ውሳኔውን ተከትሎ 11 ኮሌጆች፣ ፋከልቲዎች፣ ትምህርት 
ቤቶችና ኢንስቲትዩቶች ዕጩዎቻቸውን ለጽሕፈት ቤቱ 
በተቀመጠው የጊዜ ገደብ አቀረቡ። የቀረቡለትን ዕጩዎች ዝርዝር 
በጥልቀት የተመለከተው የዩኒቨርሲቲው አመራር ዕጪዎቹ 
በድምፅ ብልጫ እንዲመረጡ በወሰነው መሰረት አርቲስት ቴዲ 
አፍሮ በአስራ አንዱ ኮሌጆች፣ ፋከልቲዎች፣ ትምህርት ቤቶችና 
ኢንስቲትዩቶች በሙሉ ድምፅ ተመረጠ። ምናልባትም ይሄ 
100% የአዎንታና የድጋፍ ድምፅ በዩኒቨርሲቲው ታሪክ ክብረ 
ወሰን ነው።

ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለክብር ዶክትሬት ዲግሪ ለመስጠት 
ያወጣቸውን መስፈርቶች በሟሟላቱና በአስራ አንዱ 
የየኒቨርሲቲው ኮሌጆች፣ ፋከልቲዎች፣ ትምህርት ቤቶችና 

ኢንስቲትዩቶች በሙሉ ድምፅ ተቀባይነት ማገኘቱንም ተከትሎ 
ቅዳሜ ሐምሌ 24 ቀን 2013 ዓ/ም የዓመቱ ተመራቂ ተማሪዎች፣ 
የክብር እንግዶች፣ የተመራቂ ቤተሰቦችና በተገኙበት ዶክተር ኦፍ 
ሌተርስ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ [Doctor of Letters, Honoris 
casua (DLitt)] ተበርክቶለታል።

በዲፕሎማው ላይ የሰፈረው ሙሉ ቃል: 

“የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጉባዔ በሚንስትሮች ምክር ቤት 
ደንብ ቁጥር  በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ዶክተር ኦፍ ሌተርስ 
የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ከሙሉ ክብሩ፣ ጥቅሙና ግዴታዎቹ 
ጋር ለአርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ገርማሞ በኢትዮጵያና በዓለም 
አቀፍ ደረጃ በሙዚቃ ባለሙያነት ካበረከቱት አስተዋጽኦ 
እውቅና ይሆን ዘንድ ሰጥቷል። ለዚህም ምስክር ይሆን 
ዘንድ በዲፕሎማው ላይ የዩኒቨርሲቲውን ማኅተም አትሞ 
ፈርሞበታል። 

ጎንደር  ሐምሌ ሃያ ሁለት ቀን ሁለት ሽህ አስራ ሦስት ዓመተ 
ምሕረት ተሰጠ።” 

የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ፊርማ አለው። 

ብላቴናው ቴዲ አፍሮ ከጋዜጠኛው አባቱ ካሳሁን ገርማሞና 
ከመድረክ ንግስቷ እናቱ ጥላዬ አራጋው (እሱ ራዕዬ ይላታል) 
በአዲስ አበባ ከተማ የተወለደው ሐምሌ 7 ቀን 1968 ዓ/ም ነው።

ቴዲ የመንግሥታቱ ድርጅት የህፃናት መርጃ ድርጅት 
ዩኒሴፍ በኢትዮጵያ አምባሳደር በመሆን የተመረጠመ፣ 
ኢትዮጵያና ኤርትራ በመንግሥት ደረጃ  ኦፊሴላዊ 
ግንኙነታቸውን በይፋ ሳያድሱ አስቀድሞ ሁለቱን ሕዝቦች 
ለማቀራረብ በሙያው ላበረከተው በኢትዮ ኤርትራ ወዳጅነት 
ማኅበር በካሊፎርኒያ የተሸለመ፣ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች 
ማኅበር ከፍተኛ የምስክር ወረቀት የሰጠው፣ “ታንታራም” 
ወይም “በሰባ ደረጃው” የተሰኘው ነጠላ ዜማው በሸገር ሬዲዮ 
አድማጮች የአመቱ ምርጥ ነጠላ ዜማ በመባል በከፍተኛ 
ድምፅ የተመረጠ ፣ ጥቁር ሰውና ኢትዮጵያ የተሰኙት አልበሞቹ 
በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ በከፍተኛ ገንዘብ የተሸጡና 
የተከፋፈሉለት፣ በተለያዩ ጊዜያትም ዘፈኖቹ በአህጉራችን አፍሪካ 
ለውድድር የታጩለት፣ በተለያዩ አሻጥሮች ተግባራዊ ባይሆንም 
አፍሪካን በመወከል ብራዚል ላይ ተካሄዶ በነበረው የዓለም እግር 
ኳስ ዋንጫ ላይ ስራዎቹን እንዲያቀርብ በኮካኮላ የተመረጠ፣ 
የዓለም አቀፉ አማተር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን #IAAF በየዓመቱ 
በሚያካሄደው የጎልደን ሊግ ውድድር ላይ ለሁለት ጊዜያት 
ኳታር ዶሃ ላይ የሙዚቃ ስራዎቹን ያቀረበ፣ በኒውዮርክና ጄኔቫ 
ከተሞች ዓለም አቀፍ የሙዚቃ ትርዒቶቹን ያቀረበ፣ በዓለም 
አቀፍ ደረጃ የሃገራችን ሰንደቅ አላማ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ 
ያደረጉትን ታላላቅ አትሌቶችን የሚያወድስ ዜማ በማቅረብ ዝናን 
ያተረፈ፣ በካናዳ የማኒቶባ ፕሪሚዬም የአዲሱ ትውልድ ሽልማት 
ወይም የትውልዱ ኮከብ (The Star of a generation award) 
ተሸላሚ፣ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው የማኅበረ ግዩራን ዘረ 
ኢትዮጵያ (SEED) 25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ በኪነ ጥበብ 
ዘርፍ ልዩ ተሸላሚ፣ በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ታሪክ በዓለም 
አቀፉ የቢልቦርድ የሙዚቃ ሰንጠረዥ በአንደኝነት በመቆናጠጥ 
የመጀመሪያውና ብቸኛው ኢትዮጵያዊ የሙዚቃ ባለሙያ ነው።

በተጨማሪም፡- 

-	 ከጣይቱ የመዝናኛ ማዕከል:- የመልካም አስተዋፆ 
የምስክር ወረቀት ተሸልሟል። 

-	 በሸገር ሬዲዮ ተደማጭ በሆነው የለዛ የሬዲዮ 
ፕሮግራም በጥቁር ሰው እና ኢትዮጵያ አልበሞቹ የዓመቱ ምርጥ 
አልበሞች በመባል የለዛ አዋርድ ተሸልሟል። 

-	 በአዲስ ሙዚክ አዋርድ በ8ኛው ዙር የሽልማት 
ፕሮግራም ኢትዮጵያ የተሰኘው 5ኛው አልበሙ የዓመቱ ምርጥ 
አልበም ተብሎ የአዲስ ሙዚክ አዋርድ ተሸልሟል። 

-	 በኢትዮ ዞድያክ አዋርድ በኢትዮጵያ አልበሙ 
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ልዩ ቅኝት

ደብረ ጥበብ የቅኔ ቤት በተዋነይ እግር የተተኩ የቅኔ ሊቃውንት 
አንደበት ስመ ጥር ለሆነው ሊቁ ተዋነይ 

ተዋነይ ሊቅነ ዘልደትከ ምሥጢር

ከመልደትከ ለከ መቃብሪከ ስዉር

ተዋነይ ሊቃችን የእግዜር ፍጡር

ልክ እንደ ልደትህ መቃብርህ ስዉር

በጥበብ በቅኔ የማይመረመር

በማለት ይቀኙለታል። ይላሉ የኔታ ማዕበል።

ታዲያ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ “ቴዲ አፍሮ ተዋናይን 
የት አገኘው” ማለታቸው የአርቲስቱን የታሪክና የሊቃውንት 
መጻሕፍ አንባቢነት፣ አንብቦም ያወቀውን በዜማና በግጥም 
አትሞ ለሕዝብ ማቅረቡ አስደምሟቸው ስለነበር ነው። ከዚያው 
የቴዲ አፍሮ ጥቁር ሰው አልበም “ ስለ ፍቅር” ዜማ ሳንወጣ 

የዮቶር ልጅ ርስቱ

ዓባይ ሆኖ ጣና ዳር ቤቱ

የሚል ስንኝ እናገኛለን። እንደ ተዋነይ ሁሉ ዮቶርስ ማን 
ነው? በማለት ጥያቄ ቢነሳ ተገቢ ነው። 

ዮቶር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኝ የሰው ስም ነው። 
ዮቶር (ራጉኤል) የምድያም ካህን የነበረ ሰው ነው። ምድያም 
በዘመነ ኦሪት የጣና ሐይቅና የፈለገ ዓባይ (ግዮን) ዙርያ አካባቢ 
መጠርያ ስም  ነበር። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ከግብጽ ከፈርኦን 
ፊት ሸሽቶ ወደ ኢትዮጵያ (ምድያም) ምድር መጥቶ ተቀምጦ 
ነበር። 7 ሴት ልጆች የነበሩት ዮቶር ከዓባይ ወንዝ ከብቶችን 
ውሃ እንዲያጠጡ ልጆቹን ሲልክ ልጆቹ ሙሴን አግኝተውና 
ተዋውቀውት ይመለሳሉ። በልጆቹም ጥቆማ  ሙሴና ዮቶር 
ተገናኝተው ዮቶር ሲጳራ የተባለችውን ሴት ልጁን ለሙሴ 
ድሮለታል። ሲጳራም ለሊቀ ነቢያት ሙሴ ሁለት ልጆችን 
ወልዳለታለች። ልጆቹም ዓልዓዛር እና ጌርሳም ይባላሉ። [ኦሪት 
ዘጸአት፡ 18፥ 3-4] በአጭሩ ኢትዮጵያዊው ካህን ዮቶር እና ሊቀ 
ነቢያት ሙሴ አማት እና አማች ነበሩ ማለት ነው።

‹‹ሙሴም ኢትዮጵያይዩቱን አግብቷልና ባገባት 
በኢትዮጵያዩቱ ምክንያት ማርያምና አሮን በእርሱ ላይ ተናግሩ። 
እነርሱም በውኑ እግዚአብሔር በሙሴ ብቻ ተናግሯልን? በእኛስ 
ደግሞ የተናገረ አይደለምን?  አሉ እግዚአብሔርም ሰማ። 
ሙሴም በምድር ላይ ካሉት ሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅግ ትሑት ሰው 
ነበረ” [ኦሪት ዘኁልቅ 12፥1-3]

ካህኑ ዮቶር ከዘመናት በኋላ የልጅ ልጆቹንና የሙሴን ሚስት 
(ሲጳራን) ይዞ ሙሴን ሊጎበኘው ሄዷል፡፡ ሙሴም ዕብራውያንን 
ይዞ ከግብጽ ምድር ስለወጣና ዮቶርም እግዚአብሔርን 
ሊያመሰግን በተገናኙበት ጊዜ፤ ሙሴ በዕብራውያንን ላይ 
ተስፋ ቆርጦና ለማስተዳደርም አስቸግረውት ሲሰቃይ፤ ሕዝብን 
የማስተዳደርን ጥበብ፣ ዘዴ እና ሥልጣኔን ዮቶር ለሙሴ 
አስተምሮታል። [ኦሪት ዘጸአት፡ 18፥ 14-26]

ዮቶር የአስተዳደርና የአመራር ጥበብንና ሥርዓት ለሙሴ 
አስተምሯል። ሕዝብን የማስተዳደር ጥበብን ግሪካውያን 
የዴሞክራሲን ጽንሰ ሐሳብን ከመስበካቸው አስቀድሞ ዮቶር 
(ራጉኤል) ለሊቀ ነቢያት ሙሴ ሕዝብን በዲሞክራሲያዊ ሁኔታ 
የማስተዳደር ጥበብን አስተምሮታል። ይህ ማለት ኢትዮጵያውያን 
ከዘመነ ነቢያት፣ ከዘመነ መሳፍንትና ነገሥታት በተለይም ከልደተ 
ክርስቶስ አስቀድመው የሕዝብ አስተዳደር ጥበብን የተረዱና 
ያስረዱ መሆናቸውን ለማጠየቅ በተለይም ታላቅ እንደነበርን 
ለትውልዱ ለመመስከር ቴዲ አፍሮ ዮቶርን በዜማው ዘክሮታል። 
በኃይማኖትና ታሪክ ልሂቃንም ቢሆን ብዙ ያልተነገረለት ዮቶር 
ከዘመነ ኦሪት በኋላ ስሙ በሃገራችን ተደጋግሞ እንዲነሳና አዲሱ 
ትውልድም ስለ ማንነቱ የበለጠ እንዲጠይቅ የቴዲ አፍሮ ዜማ 
ታላቅ ሚና ነበረው። ታዋቂው የዜማና ግጥም ደራሲ አለማዬሁ 
ደመቀ  በ2008 ዓ/ም “ዮቶር ኮብላይ ካህን” የሚል መጽሐፍ 
አሳትሞ ስለ ዮቶር ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንድኖርም አድርጓል።

ከዚህ በላይ ነጠልና ዘርዘር አድርጌ ያነሳኋቸው የተዋነይና 

ዮቶር ቁንጽል ታሪኮች ከቴዲ አፍሮ ዜማዎች ከአንዱ “ስለ 
ፍቅር” ከሚለው ውስጥ ብቻ የተወሰዱና የአርቲስቱን ኪነ 
ጥበባዊ ብቃትና ክህሎት፣ አስተዋይነትና አንባቢነት ለማሳየት 
የተጠቀምኩባቸው ናቸው። በሌሎች ስራዎቹ  ያነሳቸውን 
የተለያዩ መልዕክቶች አንድምታ እንዳስስ ቢባል ራሱን የቻለ 
መጽሐፍ እንጂ የመጽሔት ዐምድ አይበቃውም።

ቴዲ አፍሮ በሙዚቃ ሕይወቱ አቡጊዳ፣ ሌቦ፣ ያስተሰርያል፣ 
ጥቁር ሰውና ኢትዮጵያ የተሰኙ አምስት አልበሞችን ለሕዝብ 
አድርሷል። የአልበሞቹ ግጥምና ዜማዎች የራሱ ድርሰቶች 
ሲሆኑ፤ ከአልበሞቹ በተጨማሪ ከ26  በላይ ነጠላ ዜማዎችንም 
ሰርቷል። ለተለያዩ ድምፃውያን ግጥም፣ ዜማ ወይም ግጥምና 
ዜማ ያበረከታቸው ከ60 ያላነሱ ናቸው።  ከታዋቂ ድምፃውያን 
ኤፍሬም ታምሩ፣ አረጋኸኝ ወራሽ፣ ኃይልዬ ታደሰ፣ ዳዊት 
መለሰ፣ ብፅዐት ስዮም፣ ኩኩ ሰብስቤ፣ ብርሃኑ ተዘራ እና 
ታደለ ሮባ (ላፎንቴን)፣  ሸዋንዳኝ ኃይሉ፣  ሄኖክ አበበ፣ ጎሳዬ 
ተስፋዬ፣ ማዲንጎ አፈወርቅ፣ ጌዲዮን ዳንኤል፣ ተመስገን ገብረ 
እግዚሐብሄር (ተሙ)፣ ዳዊት ፅጌ፣ ማሚላ ኪቺኒ እና ዲጄ ዊሽ 
ይገኙበታል። 

ቴዲ አፍሮ  ከአቦጊዳ እስከ ኢትዮጵያ አልበሞቹ እንዲሁም 
በነጠላ ዜማ ያበረከታቸው ዘመን የማይሽራቸው ሙዚቃዎቹ ፤ 

አቦጊዳ፣  ዐይኔ ሁልጊዜ፣ ባይገርምሽ፣ እንደ ቢራቢሮ፣ 
ግርማዊነትዎ፣ ኃይሌ ገብረ ሥላሴ፣ ሄዋን እንደዋዛ፣ ሌላ 
አላቅም፣ ለማን ልማሽ፣ ልጅነት አላት፣ ሞናሊዛ፣ ሸኘሁሽ፣ ውብ 
ዓለም፣ ጉድ ሰራችኝ፣ ትዝብት፣  አገሬ፣ ጓደኛ፣ ሎሚዬ፣ ጽጌረዳ፣ 
ቀዘባዬ፣ ዋ ዘንድሮ፣ ሌቦ፣ ታሪክ ተሰራ፣ ላሜቦራ፣ መንታ ወድጄ፣ 
ሳይረጋ፣ ሙዚቃ ሕይወቴ፣ ወደ አገር ቤት፣ ያስተስርያል፣ 
ትዝታ፣ አላምን አለና፣ ባልደራሱ፣ ኬር ይሁን፣ ላይ ሳይ (በል 
ስጠኝ)፣ ንገረኝ ካልሽማ፣ ቦብ ማርሌ፣ እቴጌ፣ ኻብ ዳኅላክ፣ 
ለምን ይሆን፣ ላምባዲና፣ ሰለሜ፣ ሼመንደፈር፣ ሰሚ ለሌለህ 
(አፌ)፣ አባባዬሆሽ፣ አማኑኤል፣ ኢየሩሳሌም፣ አፍራለሁ፣ 
ሳይረጋ፣ ሰው (አቤልና ቃየል)፣ ዘለሰኛ፣ ወሎ፣ ሰላም፣ ባቲ፣ 
ትዝታ፣ ኦላን ይዞ፣ ፀሐይዋ ሳትጠልቅ፣ ፊዮሪና፣ ደሞ በዓባይ፣ 
አይደነግጥም ልቤ፣ የወይኑ ሰፈር፣ ጥቁር ሰው፣ ስለ ፍቅር፣ ደስ 
የሚል ስቃይ፣ አፍሪካዬ፣ ቀላል ይሆናል፣ ህልም፣ ፀባዬ ሰናይ፣ 
ተናነቀኝ ዕምባ፣ ፊዮሪና፣ ዛሬ ምን ነካሽ፣ ባሻው፣ ዳግማዊ 
ምንሊክ፣ ካባ፣ ተመታታሁባት ሀገሬ፣ አረንጓዴ መሬት፣ መሬት 
ሲመታ፣ በሰባ ደረጃ፣ ኮርኩማ አፍሪካ፣ አልሄድ አለ፣ ኢትዮጵያ፣ 
ሠምበሬ፣ ማር እስከ ጧፍ (ፍቅር እስከ መቃብር)፣ አናኛቱ (ለኔ 
ያርገው)/በኦሮምኛ፣ መማፀኔ፣ ታሞልሻል፣ ያምራል፣ እማ ዘንድ 

ይደር (አምሳለ ጦቢት)፣ አፄ ቴዎድሮስ ፪ኛ፣ ማራኪዬ፣  አሜን፣ 
አደይ፣ ናት ባሮና ኦላን ይዞ የተሰኙ ናቸው።

ቴዲ አፍሮና የምግባረ ሰናይ ተሳትፎዎቹ 

ቴዲ አፍሮ ኪነ ጥበባዊ ክህሎቱን ተከትሎ ካገኘው ስምና 
ዝና ባልተናነሰም በመግባረ ሰናይ ተሳትፎው ለሀገርና ለወገን 
ደራሽ መሆኑን በተደጋጋሚ የተመሰከረለት ደግ ሳምራዊ ነው።

ከረዥሙ በጭሩ ከብዙ በጥቂቱ ብንመለከት ፤

- ሐምሌ 30 ቀን 1998 ዓ/ም በድሬዳዋ ደርሶ በነበረው 
የጎርፍ አደጋ  ለተጎዱ ወገኖች የ30 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጓል ። 

- የአራት ኪሎ ወጣቶች ከአልባሌ ስፍራ ይርቁ ዘንድ 
በአባቱ ስም ተቋቁሞ ለነበረው የእግር ኳስ ቡድን (K.G) ለአራት 
ዓመታት በየዓመቱ ግማሽ ሚሊየን ብር ድጋፍ አድርጓል። 

- ጥቅምት 1 ቀን 2002 ዓ/ም ከእስር ቤት እንደወጣ 
“በልመና መኖር ይብቃ” በሚል በአዲስ አበባ ስታዲየም 
ባዘጋጀው የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ የተገኘውን 1.1 ሚሊየን ብር 
ኤልሻዳይ ለተባለ ለርዳታና ልማት  ድርጅት አስረክቧል።

- ለኢትዮጵያዊቷ ማሪያ ቴሬዛ ክብርት ዶ/ር አበበች ጎበና 
ሕፃናት ማሳደጊያ  ድርጅት 100 ሺህ ብር ለግሷል።

- ለዝነኛው ገጣሚ  ይልማ ገ/አብ የወርቅ ብዕር ሸልሟል።

- ጥቅምት 23 ቀን 2002 ዓ/ም በህመም ላይ ትገኝ 
ለነበረችው ድምጻዊ ማንአልሞሽ ዲቦ መታከሚያ ይሆን ዘንድ 
20 ሺህ ብር ለግሷል ። 

- በጥቅምት 2004 ዓ/ም በሱማሌላንድ (ፑትላንድ) የሞት 
ፍርድ ተፈርዶበት በእስር ላይ ይገኝ የነበረውን ወጣት አስመሮም 
ኃይለ ሥላሴን 700 ሺ ብር በመክፈል የወጣቱን ነፍስ አትርፎለት 
ከእስር ተለቆ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ አድርጓል ። 

-  ሐምሌ 16 ቀን 2004 ዓ/ም የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን 
ለተከታተለበት ቤተልሔም ት/ቤት 5 ኮምፒውተሮች እና 
የተለያዩ የሙዚቃ መሣሪያዎችን ድጋፍ አድርጓል።

- መስከረም 17 ቀን 2005 ዓ/ም በተከናወነው የሠርግ ሥነ 
ሥርዓቱ ለኢትዮጵያ የአካል ጉዳተኞች ማህበር የ100 ሺህ ብር 
ድጋፍ አድርጓል።

- ባለቤቱ አምለሰት ሙጬ ባስመረቀችው “አረንጓዴ 
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መሬት” ዶክመንተሪ ፊልም ምርቃት ላይ በእንጨት ለቀማ 
ይተዳደሩ ለነበሩ እናት የ 20ሺብር ቼክ አበርክቷል።

-  በራሱ አነሳሽነት ለታላቁ የዜማ ደራሲ ለአበበ መለሰ 
ሰኔ 8 ቀን 2005 ዓ/ም  ‘ውለታ’ በሚል መሪ ቃል በላፍቶ ሞል 
ኮንሰርት በማዘጋጀት የአርቲስቱን ሕይወት(ከኩላሊት በሽታ) 
ለመታደግ በተደረገው ርብርብ የፈር ቀዳጅነት ሚናውን 
ወስዷል።

- ከቡራዩ ለተፈናቀሉ ወገኖች የ1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ 
አድርጓል። 

- ለታላቁ የሕዳሴ ግድብ ድጋፍ የ200,000 ብር የቦንድ 
ግዢ ፈፅሟል። 

- የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ 1.2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ 
ለዘመቻው ለተቋቋመው ኮሚቴ ድጋፍ አድርጓል።

- በመስቀል አደባባይ ከታሪካዊው ኮንሰርቱ ከተገኘው ገቢ 
አዲስ አበባ መስተዳድር ለሚያደርገው በጎ ተግባር እንዲውል 
የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። 

ቴዲ አፍሮ ኪነ ጥበብን ከምግባረ ሰናይ፣ ምግባረ ሰናይን 
ከኪነ ጥበብ ጋር አስተባብሮ እንደመሄዱ ሁሉ በየመንገዱ 
በርካታ  ፈተናዎችም ተፈታትነውታል። አብዛኞቹ ተግዳሮቶቹ 
የሚያልፉ የማይመስሉ ግን በፅናትና በትዕግስት የታለፉ ናቸው። 
ምናልባትም ቴዲ አፍሮ ኪነ ጥበብ ብዙ ዋጋ ያስከፈለችውና ኪነ 
ጥበብ ብዙ ዋጋ የከፈለችው ባለሙያ ነው ማለትም ይቻላል። 

ቴዲ በየዜማዎቹ ደጋግሞ በሚያሳትና የሚያሞጋግሳት 
ሀገሩ ስራዎቹ በአደባባዮቿ ለሕዝብ እንዳይቀርቡና 
በመንግሥታዊ የመገናኛ ብዙኃን እንዳይተላለፉ፣ አልበሙ 
እንዳይመረቅ፣ የስፖንሰርሺፕ ውሎቹ እንዲሰረዙ፣ በውጭ 
ሀገር የተዘረጉ የሙዚቃ ትርዒቶቹ እንዲስተጓጎሉ ማድረግ 
ብቻ ሳይሆን በሀሰት ውንጀላ ወኅኒ እንዲወርድም ተፈርዶበት 
ሁሉንም እንዳመጣጡ በፅናት ተቀብሏል። 

የታሪካዊው የባሕር ዳር የሙዚቃ ትርዒት 
ትዝታና አንድምታ

በሀገር ውስጥ የሙዚቃ ስራዎቹ እንዳይቀርቡ ከታገዱ 
ከአራት ዓመታት በኋላ በጥር 2010 ዓ/ም ቴዲ አፍሮ በውቧ 
ባሕር ዳር ከተማ በታላቁ ዓለም አቀፍ ስታዲዬም ስራዎቹን 
እንደሚያቀርብ ሲገለፅ፤ ብስራትና ስጋት ተፈራርቀው ነበር። 
ብስራቱ የዕቀባው ገደብ የመነሳቱ አዲስ ዜና፤ ስጋቱ የዝግጅቱ 
ዕለት ሲቃረብ ሊሰማ የሚችል የተለመደ አሮጌ ዜና ነበር። 
በመጨረሻም የባሕር ዳሩ የሙዚቃ ዝግጅት አሮጌውን የስጋት 
ዜና አስወግዶ አዲሱን የብስራት ዜና ያበሰረ ከ50 ሺህ በላይ 
የሙዚቃ አፍቃሪያን የታደሙበት ነበር። 

በወቅቱ ብስራት የተሰማባት፣ የሙዚቃ ትርዒቱ 
የሚካሄድባት የጣና ሐይቋን ዳርቻ ውቧን ባሕር ዳር ለማሞስና 
ለማወደስ እንዲሁም ታሪኳን ከቴዲ አፍሮ ዜማዎች ጋር 
በማስማማት ይቺ መወድስ  ቀርባላት ነበር። 

ጣና አባይና ዘንባባዋ እያረገዱ ነው!!

ሁዳዱ ጣና በወጀቡ እያጨበጨበ፣ የሕይወት 
እስትንፋሱን እንደ ገነት ማይ የሚረጭላት የዘንባባ ከተማዋ 
ባሕር ዳር በጥምቀት ማግስት በቃና ዘገሊላ ቴዲ አፍሮን 
ታስተናግዳለች። ቃና ዘገሊላ ደግሞ የሰርግ፣ የደስታ፣ የፍሰሃና 
የመጀመሪያዋ ተአምር በዶኪማስ ቤት የተፈፀመባት ዕለት ናት። 

ቴዲ አፍሮ አንተ ለባሕር ዳር:- እንደ ዘንባባዋ፣ እንደጣና፣ 
እንደ ዓባይ አንዱ ነህ፡፡ እነኝህ ሶስትም አንድም ሆነው ባህር 
ዳርን ባሕር ዳር ያደረጉ የተፈጥሮ ጸጋዎችን ልታዜምላቸው 
ቀጠሮ መያዝህን ሰምተው ላንተ ክብር እያረገዱልህ ነውና ትንሽ 
ስለ መዳረሻህ እነሆ፡-

ዘንባባ በመፅሐፍ ቅዱስ ከ 30 ጊዜ በላይ፣ በቅዱስ ቁርዓን 
ከ 22 ጊዜ በላይ ስሙ የተጠራ የእፅዋት ተወካይ ነው፡፡

ዘንባባ በሚሶፖታሚያ የስልጣኔ በርም ነው፡፡

የሮማውያኑ የድል ምልክት ነው፡፡

የአይሁዳውያን የሕይወት ዛፍ ነው፡፡

የእነ ሳኡዲ ዐረቢያ ፣ የነደቡብ ካሮላይና፣ የነሓይቲ፣ 
የነፍሎሪዳ .....

የሰንደቃቸው አርማ ነው፡፡

በሁዳዴ መጨረሻው ሳምንት ሆሣዕና (መድሃኒት) ንጉሥ 
ሆኖ፣ በአህያ ውርንጭላ ላይ ተቀምጦ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም 
ሲመጣ ተከታዮቹ በዘንባባ ተቀብለውታል፡፡ እናም ዘንባባ 
የእፅዋት ሁሉ ንጉሠ ነገሥት ነው፡፡ አንተ የሙዚቃ ንጉሥ 
እንደሆንከው ሁሉ፡፡ ዘንባባ ባሕር ዳር ከተማ ላይ ለ 50 
ዓመታት ያህል ነግሷል፡፡

የክቡር ዘበኛው ዓባይ ዘንባባን ያጅበዋል፡፡ 

ሁዳዱ ጣና ደግሞ በወጀቡ እያጨበጨበ፣ የሕይወት 
እስትንፋሱን እንደገነት ማይ ይረጨዋል፡፡

ዓባይ፣ ጣና እና ዘንባባ ሚዜ ሆነው ደግሞ ባሕር ዳርን 
ይሞሽራሉ፡፡

ዓባይ ጣናን በፍቅር ስሞ ጭስ አባይ ሲደርስ ለሙሽራዋ 
የፏፏቴ ዳንኪራ ይመታል፡፡

ዳንኪራው ተራ ረገጣ አይደለም፡፡

በጎጃም ዝናብ ምት አሊያም በጎንደር ዋንጫ ልቅለቃ 
ይሆንና ግጥሙ በዋሸራ ቅኔ ይከራል፡፡

በፏፏቴው ቀስተ ዳመና ጫጉላው ይዋባል፡፡

ሙሽሪትን ተፈጥሮ ራሱ ወርዶ ያጫውታታል፡፡

ለጥሎሽ ደግሞ ማኛውና ቅቤው እስከ ማሩ በአርሶ አደሩ፣ 
አሳው በከተሜው ይመጣላታል፡፡ 

በቃ ባሕር ዳር ተፈጥሮ በራሱ ወጪ የሞሸራት ከተማ ናት!

አለፍ ስትል ደግሞ ሽንጣሙ ጣና በመርከብ እያስዋኘህ 
ወደ ጣና ስር ገዳማት ይሸኝሃል፡፡ በእነዚህ ገዳማት ከእስራኤል 
ገሊላ የግብፅን በረሃ ችላ፣ የኤርትራን ባህር አቋርጣ፣ ድንግል 
ማርያም ከልጇ ጋር ያረፈችበትን ቦታ እስከ አሻራው ታገኛለህ፡፡

ከኦሪት መስዋዕት እስከ ቅዱስ ያሬድ የተሰጥኦ አሻራ 
በጣና ገዳማት በባህር ታጅበህ ታያለህ፡፡ የእነ አለቃ ገብረሃና፣ 
የእነ ፋሲል የጥበብ ድካም በጣና ገዳማት አለ፡፡ ጣና ያልተፈታ 
የምስጢር ሳጥን ነው፡፡ ከዓለማዊ ስልጣኔ እስከ መንፈሳዊ 
ምጥቀት ጣና በስሩ አቅፎ ይዟል፡፡ ጣና የውብ አሞራዎች፣ እንደ 
ኅዳር አክርማ በሚዘናፈሉ በለምለም ሳሮች ብቻ የተሸለመ ሀይቅ 
አይደለም፡፡ በጣና አምላክ ዥንጉርጉር ተፈጥሮን አኑሮበታል፡
፡ ጣና ልዩ ልዩ ዛፎችን አስጠልሏል፡፡ አዕዋፋትን ከጉያው 
አዝሎ በወጀቡ ያጫውታል፡፡ ማረፊያ ደሴት አለው፡፡ ጣና ውሃ 
ሆኖ የብሱን ያውቃል፡፡ ዓባይ ከሰከላ ተነስቶ በረጅም ሽንጡ 
እርቃኑን እየተሳበ ጣናን በፍቅር ሳም አድርጎት ያልፋል፡፡ዜመኛ 
አሳሳም!  ተፈጥሮም ፍቅር ይዞት ሲሟዘዝ ጣና ላይ ታያለህ፡፡

በቃ! ጣና ተፈጥሮ የደረሰው ተውኔት ነው፡፡ የተውኔቱ 
ተዋናይት ደግሞ ውቢቷ ባሕር ዳር ናት፡፡ በርግጥም ቴዲያችን 
አንተ ለባሕር ዳር እንደጣና፣ እንደ ዓባይ፣ እንደ ዘንባባዋ አንዱ 
ነህ፡፡ ቀድመህ በጥልቁ ምናብህ ከተቀኘህላት፣ አዳምና ሄዋን 
በተንሸራሸሩባት፣ መልከ ጼዴቅ በአጸደ ህይወት በተነጠቀባት፣ 
የሲጲራ አባት ዮቶር ለሊቀ ነቢያት መሴ የአስተዳደርና አመራር 
ዘይቤን ያቀሰመባት፣ ሄኖክ የዓለምን የምስጢር ቋጠሮ ጽፎ 
ለዓለም ያበረከተባት ...

.

የጀግኖች ሀገር ያዳም እግር አሻራ 

ፈለገ ግዮን ያንቺ ስም ሲጠራ ...

ያልካት

.

ቀደም ብለህም

.

“የዮቶር ልጅ ርስቱ

ዓባይ ሆኖ ጣና ዳር ቤቱ”

....ስትል በማራኪ ስንኝህ የተቀኘህላት 

የጎጃሟ ሙሽራ ባሕር ዳር እጆቿን ዘርግታ በጉጉት 
ትጠብቅሀለች። 

ጥር 13 ቀን 2010 ዓ/ም በዕለተ ሰንበት በቃና ዘገሊላ!

ይቆየን‼

--------------------

አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ፣ ዶ/ር አስራት አጸደ 

ወይን፣ አዲስ አድማስ ጋዜጣ፣ ቁምነገር መጽሔት፣ ያሬድ ሀበሻ፣ ሀሽማል 

መጽሐፍ ለመረጃው ግብዓት ኾነዋል፡፡
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ከባለፈው የቀጠለ…..

ወይንሸት ግን ለወላጆቿና ለባለቤቷ 
ያንን…..ያለ አይዞሽ ባይ ለብቻዋ 
ያሳለፈችውን ስቃይ  ታወራላቸው 

የነበረው….በእንባ ታጅባ ነበር፡፡ በወቅቱ 
ቢኖሩላት ኖሮ የሆነችውን ሁሉ የማትሆን 
ይመስል እነሱን ስታገኝ ለቅሶ በለቅሶ ሆነች፡
፡ ወይንሸት እንኳን በሰላም የተገላገለች 
ልትመስል ቀርቶ ምጥ በዝቶባት ወደ 
ማዋለጃ የምትገባ ነፍሰ-ጡር ነበር 
የምትመስለው፡፡

ወይዘሮ ሆልጊቴ የልጃቸውን ሁኔታ ሲያዩ፤ 
ምን ያህል ምጥ እንደበረታባት እና ከብዷት 
እንደነበር ተገነዘቡና አንጀታቸው ተንሰፈሰፈ፡
፡ …. “በቃ እኮ ልጄ….በቃ! በሰላም ለቀቀሸ  
እኮ! ምንድነው? ደግሞ ሁሉም አልፎ 
ለቅሶ! አሁንማ ደስታ ነው በይ…ዝም በይ 
ልጄ፤….ታምራትንም አታስጨንቂው፤ 
እንድችው ቆሞ ነው እኮ የዋለው” እያሉ 
ልጁን እነበረበት ቦታ እያስቀመጡ እና ፊቱን 
ትክ ብለው በፍቅር እየተመለከቱ ቱ...ቱ…
.ቱ…ብለው ግንባሩን በመሳም…. “አንተ 
ጎረምሳ ነህ አይደል ልጄን ያሸነፍካት? 
እያሉ ከማይናገረው የልጅ ልጃቸው ጋር 
ፊታቸውን በሣቅ ሞልተው እያወሩ፤ 
የልጃቸውን እራስ በማሻሸትና በመደባበስ 
ማባበላቸውን ተያያዙት፡፡ ወይንሸት ግን 
ልክ እንደተቆነጠጠ ሕፃን ይብሱኑ የእናቷን 
አንገት አንቃ ተንሰቀሰቀች፡፡ 

አቶ ባንዲሶ እና ባለቤቷ ታምራት ይውጣላት 
በሚል አይነት ዝም ብለው ቆመው እናትና 
ልጅን ይመለከቱ ጀመር፡፡

በዚህ ጊዜ ግን በወይንሸት አኳኋን 
የተናደደች፤ ከወይንሸት አጠገብ በስተቀኝ 
በኩል ያለ አልጋ ላይ በኦፕራሲዮን ተገላግላ 
የተኛች አንዲት ሴት….. “እኔ የምልሽ 
እሙዬ…. እኛን እንኳን አይተሽ ተመስገን 
አትይም!? አንቺ እኮ በጣም ዕድለኛ ነሽ፤ 
እንደኛ ብትሆኚ ምን ልትዪ ነበር? በይ 
አሁን በቃሽ፡፡ ቤተሰቦችሽም ደስታቸውን 
ያጣጥሙበት” በማለት ወይንሸትን 
ገሠፀቻት፡፡

አቶ ባንዲሶም በበኩላቸው የወይንሸትን ሃሳብ 
ለመስረቅ ወደ ልጅ ልጃቸው በማምራት…. 
“ጎሽ!….ጎሽ!....የኔ ልጅ አያት አደረከኝም 
አይደል? እደግልኝ! እደግልኝ! ከእንግዲህ 
ምን እፈልጋለሁ? ብሞትም አይቆጨኝ!” 
እያሉ ልጃቸውንና የልጅ ልጃቸውን ግንባር 
በመሳም፤ ወይንሸትን “ይህን ሁሉ ደስታ 
ለኛ ሰጥቶ የምን ለቅሶ ነው? በማለት 
በቀልድ አዋዝተው በጆሮዋ ሹክ አሏት፡፡

ወይንሸትም የእናቷን ልመና፣ የአባቷን 
ደስታ፣ የታምራትን ዝምታ እና የልጅቷን 

ተግሣፅ ወደ ውስጧ አስገባች መሰል እንባዋን 
እየጠራረገች….”ምንም አልሆንኩም እኮ 
ብቻ ሳወራው ያለፈ ያለፈ አልመስል 
አለኝና ነው፤ ሆድ ባሰኝ መሰል?” እያለች 
አፍታም ሳትቆይ ለቅሶዋን ወደ ቀልድና 
ሳቅ ቀየረችው፡፡ ሁሉም እንደ አዲስ ደስ 
አላቸው፡፡

ታምራት የወይንሸትን መረጋጋት 
ሲመለከት፤ ወደ እሷ በመሄድ በጉጉት 
ሲጠባበቃት የነበረችውን ይህችን ሰዓት 
ከአጠገቧ ሆኖ ለማውራት በመብቃቱ 
እየተደሰተ፤ “ወይኒ ደህና ነሽ አይደል?” 
በማለት ጠየቃት፡፡ ወይንሸትም ….”ታምዬ 
በጣም ደህና ነኝ፡፡ አየኽው አይደል ይህን 
ጎረምሳ? ቁርጥ አንተን ነው የሚመስለው፤ 
ደግሞ እኮ እንደምትፈልገው ወንድ ልጅ ነው 
የሆነልህ፤ አይገርምም!? እስኪ አንሳውና 
እቀፈው?” አለችው፡፡ ታምራትም በሰላም 
መገላገሏንና ወንድ ልጅም እንደወለደችለት 
ከነርሷ መስማቱንና በጣም ደስ እንዳለው 
እንደውም በዚህ ጉዳይም ከአባቷ ከአቶ 
ባንዲሶ ጋር የተፈጠረውን  ነገር እየነገራት 
በሳቅ ፍርስ እያረጋት ሳለ፤ ወይዘሮ ሆልጊቴ 
ይዘውት ከመጡት  አጥሚት ላይ ቀድተው  
እንድትጠጣ ሰጧት፡፡ ታምራትም እራሱን 
የመሰለ ቆንጆ ልጅ ያውም ከልጅነቱ 
ጀምሮ ይመኘው የነበረውን ወንድ ልጅ 
ስላስገኘችው ወይንሸትን እያመሰገናት፤ 
ህፃን ልጅ ይውደድ እንጂ አቅፎ ስለማያውቅ 
ልጁን መያዝ እንደሚፈራና እንደማይዘው 
ሲነግራት ወይንሸት በጣም ለመነችው፡፡ 
ታምራትም…..”እንዴ! ወይኒ…..ኽረ እኔ 
እፈራለሁ ቢወድቅብኝስ?” አላት፡፡ ወይንሸት 
በታምራት ፈጣን መልስ እየሳቀች፤ በእናትህ 
እስኪ ሞክር” እያለች አስጨነቀችው፡፡  

ወይንሸት እናቷን ወይዘሮ ሆልጊቴን 
ተጣርታ ልጁን አጠገቧ ለተቀመጠው 
ለታምራት እንዲያስይዙት አደረገች፡፡ 
ታምራትም ወይዘሮ ሆልጊቴ ያሳቀፉትን 
የገዛ ልጁን ታቅፎ….”ኽረ እማማ ይሄ 
ልጅ መውደቁ ነው ኑ ተቀበሉኝ፤ እሷ እኮ 
እብድ ናት፡፡” እያለ ልጁን እንዲቀበሉት 
ይለምናቸው ጀመር፡፡ 

ቀጣዩን ሣምንት እመለስበታለሁ

በእውነተኛ  ታሪክ  ላይ  በእውነተኛ  ታሪክ  ላይ  
የተመሰረተ  የፍቅር  ታሪክ የተመሰረተ  የፍቅር  ታሪክ ……በእየሩሳሌም (ሣራ) ሐረገወይን

እናቷን ወይዘሮ ሆልጊቴን 

ተጣርታ ልጁን አጠገቧ 

ለተቀመጠው ለታምራት 

እንዲያስይዙት አደረገች፡

፡ ታምራትም ወይዘሮ ሆልጊቴ 

ያሳቀፉትን የገዛ ልጁን ታቅፎ…

.”ኽረ እማማ ይሄ ልጅ መውደቁ 

ነው ኑ ተቀበሉኝ፤ እሷ እኮ እብድ 

ናት፡፡” እያለ ልጁን እንዲቀበሉት 

ይለምናቸው ጀመር፡፡
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ማህበራዊ ጉዳይ 

ተ ጨ ማ ሪ  ጥ ያ ቄ ዎ ች  አ ለ ዎ ት ?
 

በድህረ ገፃችን www.in it iat iveafr ica .net ይጎብኙ
ወይም በ 011 662 26 40 /41 ይደውሉ፡ ፡

ሴቶችሴቶች ' 'ፌሚኒስትፌሚኒስት'' መባልን  መባልን 
ለምን ይጠላሉለምን ይጠላሉ??

በእየሩሳሌም (ሣራ) ሐረገወይን

ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የጾታ እኩልነት 
ጥያቄዎች ገፍተው ወደ አደባባይ 
እየመጡ ነው። በተለይም በአውሮፓና 

በሰሜን አሜሪካ ጉዳዩ ሰፊ ትኩረትና ሽፋን 
አግኝቷል። ነገር ግን ብዙ ሴቶች ‘ፌሚኒስት’ 
መባልን አይፈልጉትም። በአሜሪካና 
በእንግሊዝ በተደረጉ ተከታታይ የዳሰሳ 
ጥናቶች እንኳ ብንመለከት ከአምስት ሴቶች 
አንዷ ብቻ ‘ፌሚኒስት’ መባልን ትሻለች። ያም 
ሆኖ በጾታ እኩልነት የሚያምኑ ሴቶች ቁጥር 
እጅግ ከፍተኛ ነው።

ሴቶችን አንድ ያደረጉ ንቅናቄዎች  

በቅርብ ዓመታት ውስጥ ጾታዊ ንቅናቄዎች 
ዓለምን ከዳር እስከ ዳር አነቃንቀዋል። ዶናልድ 
ትራምፕ በ2017 ሥልጣን ሲይዙ ሚሊዮኖች 
አደባባይ ወጥተው ተቃውመዋቸዋል። የሰልፉ 
ዓላማ አደጋ ላይ ወድቆ የነበረውን የሴቶች 
መብትን መከላከል ነበር።

በሆሊውድ የሃርቬይ ዌንስን ቅሌት 80 ሴቶች 
ድምጻቸውን ካሰሙ በኋላ ዓለም “ሚ  ቱ “ 
በሚለው ንቅናቄ ተናውጦ ነበር። ተዋናይት 
አሊሳ ሚላኖ ጥቃት የደረሰባችሁ ሁሉ 
“እኔም ተጠቅቻለሁ “ በሉ ካለች ወዲህ በ 24 
ሰዓታት ብቻ ግማሽ ሚሊዮን ሴቶች ምላሽ 
ሰጥተዋል። ይህ ቁልፍ ቃል በ 80 አገራት 
ውስጥ መጠነ ሰፊ ንቅናቄን ፈጥሯል። 
ከዚህ ክስተት በኋላ በርካታ ሴት ተዋንያን 
ፌሚኒስት መሆናቸውን ይፋ አደረጉ። ያም 
ሆኖ ግን ጥናቶች አሁንም እንደሚያመለክቱት 
አብዛኞቹ ሴቶች “ፌሚኒስት” የሚለው ቃል 
እንደሚጎረብጣቸው ነው።

አኃዞች ምን ይናገራሉ?

በ 2018 በተደረገ አንድ ጥናት 34 በመቶ 
የሚሆኑ ሴቶች ፌሚኒስት ነን ሲሉ 
ተናግረዋል። ይህ አኃዝ በ 2013፣ 27 በመቶ 
ብቻ ነበር። በቅርብ ዓመታት ወደ አደባባይ 
የወጡ የጾታ እኩልነት ንቅናቄዎች ያመጡት 
ለውጥ ማሳያ ተደርጎ ተወስዷል። አኃዙ 
በአውሮፓ አገራት መካከል እንኳ ሰፊ ልዩነት 
እንዳለ ያሳያል።መጠይቅ ከተደረገላቸው 
የጀርመን ሴቶች 8 ከመቶ ብቻ ‘ፌሚኒስት’ 
ነን ሲሉ በአንጻሩ 40 እጅ የሚሆኑት 
የስዊድን ሴቶች “ፌሚኒስት” ስለመሆናቸው 
በኩራት ተናግረዋል።ዋናው የጥናቱ ጭብጥ 
ስለምን ሴቶች “ፌሚኒስት” መባልን ጠሉ 
የሚለው ነው። የጥናቱ አስገራሚ ገጽታ 

ደግሞ ራሳቸውን ፌሚኒስት ብለው መጥራት 
የማይወዱ ሴቶች  

43 በመቶ እንግሊዛዊያን፡ “ሴቶች ቤት 
መዋል አለባቸው”

27 ሺህ ሰዎች የተሳተፉበትና በ2016 በአሜሪካ 
የተደረገ ሌላ ጥናት ከተጠያቂዎች ሁለት እጅ 
የሚሆኑ በጾታ እኩልነት የሚያምኑ ሆነው 
ተገኝተዋል። በ1977 ይህ አኃዝ አንድ አራተኛ 
ብቻ ነበር።

በተመሳሳይ በ 2017 በእንግሊዝ በተደረገ 
ሌላ ጥናት ከመቶ ስምንት እጅ የሚሆኑት 
ብቻ የሴቶች ሚና በቤት ውስጥ መወሰን 
ይኖርበታል ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል።

ሴቶች ልጅ በማሳደግና ምግብ በማብሰል 
መወሰን አለባቸው ብለው የሚያምኑ ዜጎች 
ቁጥር በ 1984 ዓ.ም. 43 ከመቶ ደርሶ እንደነበር 
ማስታወስ ያሻል። ይህ አኃዝ የሚነግረን 
በዓመታት ውስጥ ትልቅ የአመለካከት ለውጥ 
መምጣቱን ነው። ጥያቄው አሁንም በዚህ ሰፊ 
የአስተሳብ ሽግግር በተደረገበት ዘመን እንኳ 
“ፌሚኒስት” መባል የማይወዱ ሴቶች ቁጥር 
ለምን ከፍተኛ ሆነ የሚለው ነው።

ቃሉ አሉታዊ ገጽታን ተላብሷል

በ2018 በተሠራ ሌላ የዳሰሳ ጥናት ከፍ ባለ 
የቢሮ ሥራ ላይ ያሉት እራሳቸውን “ፌሚኒስት” 
ብለው ለመጥራት አያፈገፍጉም።ነገር ግን 
ዝቅተኛ ሥራ ላይ በተሠማሩት መሀል ቃሉ 
እምብዛም አይወደድም።ሌላ ጥናት እንዳሳየው 
ደግሞ ፌሚኒዝም በነጮች ዘንድ ካልሆነ 
በሂስፓኒክ፣ በእስያና በጥቁሮች ዘንድ ጥሩ 
ስም የለውም። ሦስት እጅ የሚሆኑ ጥናቱ 
ላይ የተሳተፉ ሴቶች ፌሚኒዝም የነጭ 
ሴቶችን ሕይወት ያሻሻለ ነገር አድርገው ነው 
የሚወስዱት።

ሌላው ለቃሉ አለመወደድ ምክንያት ተደርጎ 
በጥናት የተወሰደው ነባር አስተሳሰቦች ለውጥ 
አለማሳየታቸው ነው። ስካርሌት ከርቲስ 
በቅርብ ባሳተመችው ‘’ Feminists Do not 
Wear Pink and Other Lies” በተሰኘው 
መጽሐፏ እንዳሰፈረችው ፌሚኒስቶች በ 
1920ዎቹ ትዳር ያልቀናቸው፣ ወንድጠል፣ 
በወሲብ ምርጫቸውም አፈንጋጭ፣እንዲሁም 
ወንዳ ወንድ ተደርገው ይታሰቡ እንደነበረና 
ይህ አስተሳሰብ ከመቶ ዓመት በኋላም 
እንዳልተቀረፈ ታስረዳለች። በዳሰሳ ጥናቱ 
ላይ የተሳተፉ ብዙዎቹ ሴቶችም እራሳቸውን 
“ፌሚኒስት” ከሚል ቃል ማራቅ የሚሹት 
ሰዎች ከላይ በተጠቀሱት አሉታዊ መገለጫዎች 
የተነሳ ነው።

እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የፌሚኒዝም ፅንሰ 
ሐሳብ እምብዛም የሚታወቅ አይደለም። 
ሆኖም፣ የ “ቢጫ እንቅስቃሴ” (YELLOW 
MOVEMENT) እና ፌሚኒዝምን 
የሚያራምዱ እና የሚደግፉ ጥቂት ቡድኖች 
አሉ። ፌሚኒዝም እምብዛም ጎልቶ የማይታይ 
ፅንሰ ሐሳብ ቢሆንም፣ በኢትዮጵያ የሴቶች 
እኩልነትን ለማረጋገጥ አስቸጋሪ ትግሎች 
የሚያደርጉም ጥቂት ግለሰቦች፣ ቡድኖችና 
ድርጅቶች አሉ።

እነዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የመብቶች 
እና የእኩልነት እንቅስቃሴዎች የሴቶችን  
በኅብረተሰቡ ውስጥ ያላቸውን ቦታ እና ወንዶች 
በኅብረተሰቡ ውስጥ ስላሏቸው መብቶች ሰፋ 
ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የሚደግፉ ቢሆንም 
፣ አንዳንዶቹ የሴቶችን በጉልህ የሥራ ቦታ 
መሾምን የመሳሰሉ የመንግሥት እርምጃዎችን 
ያበረታታሉ።

መነሻ ሃሳብ ፡- ቢቢሲ አማርኛ ዜና 2019
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“ሁለታችን አብረን የመስራት እድል የተፈጠረልን 
ለሁለተኛ ጊዜ ነው ስለዚህ እንተዋወቃለን ማለት ነው አሰልጣኝ 

አሸናፊ ደግሞ የራሱ ፍልስፍናና አጨዋወት ያለው አሰልጣኝ 
ነው አሁን ላይ የሚከተለው ፍልስፍና ምንም ይሁን ምን 

ለፍልስፍናው ታማኝ ነው የሰራቸውን ቡድኖች እናውቃለን 
በተደጋጋሚ ቡድኖቹንም አሳይቶናል ይሄ የአሸናፊ ቡድን 

ነው ብለን መናገርም እንችላለን ተመጣጣኝ ተጨዋቾችንም 
አካትቶ አሳይቶናል ቡድኑንም እንዴት እንደሚሰራ የሚያውቅ 
ሃሳብ ያለው አሰልጣኝ ነው ስለማውቀውም ጭምር ምርጫዬ 
አድርጌዋለው በርሱ ሀሳብ ውስጥ እንደምሄድ ሀሳቡ የሚገዛኝ 

እንደሆነ አምኜበታለሁ ምንም አይነት የጨዋታ እስታይል 
ቢመጣ አብሬ መጓዝ እችላለሁ በአጠቃላይ አሰልጣኝ አሸናፊ 

ሀሳብ አለው በርሱ ሀሳብ ውስጥ የመግባት አቅም ስላለኝ 
የሚፈጠር ችግር የለም ባይ ነኝ፡፡ በኔ እምነት ሀሳብ ካላቸው 

አሰልጣኞች ቁጥር አንዱ አሸናፊ ነው ብዬ አምናለሁ”

ዳዊት እስጢፋኖስ፣ የጅማ አባጅፋር እግር ኳስ ተጫዋች

ሀትሪክ ስፖርት ጋዜጣ፣ ነሐሴ 8 ቀን 2013 ዓ.ም

“እንደ ብዙዎቻችን (እንደ ሀገራችን ልጆች) ልጅነታችን 
በብዙ ታሪክ የተሞላ ነው፡፡ በልጅነቴ እኔ ብዙ ትዝ የሚለኝ 
በልጅነታችን እንጫወታተለን፡፡ ክፍለ ሀገር ነው ያደግኩት 

አርሲ ነጌሌ የሚባል ከተማ ነው ያደግኩት፡፡ ወንዝ ዳር 
እየተጫወትን በእርግጥ ከተማ ውስጥ ነው ያደግኩት፡፡ ወጣ 

እያልን ቡሄም ሲመጣ ጅራፍ እያስጮህን ብዩንም እየተጫወትን 
የተለያዩ ልጆች የሚጫወቱበትን ሁኔታ እየተጫወትኩ ነው 

ያደግኩት፡፡ እናቴ ግን አስተማሪ እንደመሆኗ መጠን የአስተማሪ 
ልጅ ብዙ ጊዜ ያኔ ለአስተማሪውም ለሙያውም የሚሰጠው 

ትልቅ ግምት ስለነበር በትምህርቴ ኮስታራና ቁጥብ ነበርኩኝ፡
፡ አጠናለሁ፣ ወጣ ያለ ባህሪም አልነበረኝም፡፡ ልጅነቴን በጣም 

ደስ በሚል ሁኔታ ነበር ያደግኩት፡፡ እናቴም ልክ እንደ አያቴ 
ብዙ ዋጋ ከፍላ ነው ያሳደገችኝ፡፡ በልጅነት ብዙ ደስ የሚሉ እና 

የምናስታውሳቸው ታሪኮች አሉ፡፡ ቁጥብ ነበርኩ ምናልባትም 
አንደኛ የምወጣ የደረጃ ተማሪ ባልሆንም መካከለኛ የሚባል 

ተማሪ ነበርኩ በዛን አይነት መንገድ ነው ያደግኩት” 

ተስፋሁን ሰኢድ፣ መምህርና ጋዜጠኛ

አዲስ ጊዜ መጽሔት፣ ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

“ህወሓቶችን ያጎለመሳቸውና ቦታ የሰጣቸው መንግሥት 
ነው፡፡ እነሱ ቦታ ሊሰጣቸው የማይገባ ምንም ነበሩ፡፡ በ15 
ቀን የተደመሰሱትን ከ8 ወር ቆይታ በኋላ ከሞት እንዲነሱ 

ያደረገው የመንግሥት ተግባር ነው፡፡ ለእነሱ አሁን ትንሳኤ 
ነው የሆነላቸው፡፡ ሙቶ አብቅቶለት የነበረውን ሥርዓት 

እንደገና ከመቃብር አስነስቶ እንዲዋጉን ተደርጓል፡፡ አሁን 
የምንዋጋውከሙት መንፈስ ጋርነው፡፡ጄዎቻቸው ሲመጡ 

መከላከያ ጥሎ ይወጣል፤ እነሱ መሣሪያውን አንስተው 
ይታጠቃሉ፤ ከዚያም በአካባቢው ያገኙትን ያጠፋሉ፡፡ አሁን 

የገጠመን ነገር ይህ ነው”

ቴዎድሮስ አያሌው፣ ፖለቲከኛ 

አዲስ ማለዳ ጋዜጣ፣ ነሐሴ 8 ቀን 2013 ዓ.ም

“እንደሚታወቀው ከ2009 ዓ.ም እስከ 2012 ዓ.ም 
ድረስ የፓስፖርት እጥረት ሲያጋትም ቆይቷል፡፡ በተከሰተው 

የፓስፖርት እጥረት ምክንያት አስቸኳይ የፓስፖርት ደጋፊ 
መረጃ ከሚያቀርቡ ተገልጋዮች በስተቀር መስጠት እስከ መቆም 
ደርሰን ነበር፡፡ ይህ ችግር በዋናነት ተከስቶ የነበረው ፓስፖርቱን 

ከሚያመርተው አንድ የፈረንሣይ ኩባንያ ጋር በተፈጠረ 
ችግር ነው፡፡ እንዲያውም በነሐሴ 2011 ዓ.ም ፓስፖርት አልቆ 

በእጃችን የነበረው ፓስፖርት በቁጥር 10,000 ብቻ ደርሶ ነበር፡
፡ ሆኖም ከኩባንያው ጋር ያለንን ግንኙነት አሻሽለን ፓስፖርት 

ያለ ማቋረጥ እየመጣ ነው፡፡ አሁን በቂ የሚባል ፓስፖርት 
አለን፡፡ በቀጣይም የሚመጡ ፓስፖርቶች ስላሉ እጥረት 

የለብንም፡፡ በአሁኑ ወቅት ኤጀንሲው አንድ ሚሊዮን ያህል 
ፓስፖርት ያለው ሲሆን በቀጣይ ደግሞ ወደ 1.5 ሚሊዮን 

ፓስፖርቶችን ለማምጣት እየተነጋገርን ነው”

አቶ ሙጂብ ጀማል፣ የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት 
ኤጀንሲ ወና ዳይሬክተር

ሪፖርተር ጋዜጣ፣ ነሐሴ 9 ቀን 2013 ዓ.ም

“ህልቆ መሳፍርት የሌለው በደሉ ባንገበገባቸው 
ኢትዮጵያውያን ከመንበሩ የተስፈነጠረውና የወጣሁበት 

ሕዝብ ይታደገኛል በማለት የትግራይን ሕዝብ 
መሸሸጊያው ያደረገው አሸባሪ ቡድን ከበርሃ ጀምሮ 

የበቀለበትን ሕዝብ ችግር ውስጥ ሲጥልየነበረ ድርጅት 
እንደሆነ ይታወቃል፡፡ ከጥንስሱ ጀምሮ ኢትዮጵያን 

ማሳነስ እንደተልዕኮውና መመሪያው አድርጎ በመውሰድ 
ለዘመናት በአባቶቻቸው ጽኑ ተጋድሎ የቆየውን 

ኢትዮጵያዊነት ለማፍረስ የተንቀሳቀሰ ድርጀት መሆኑን 
የቀድሞ ታጋዮች የመሰከሩበት ሀቅ ነው፡፡”

ሱራፌል ጌታሁን፣ 

በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር 

አዲስ ልሳን ጋዜጣ፣ ነሐሴ 8 ቀን 2013 ዓ.ም

“የውጭ ኃይሎች የእራሳቸው ፍላጎት አላቸው፡
፡ አሸባሪው ህወሓትንም ወደውት አይደለም 

የሚደግፉት፡፡ እነዚህ ዓይነት ቡድን ተስፋ ስለሌለው 
ህልውናውን ለማረጋገጥ የሚጥረው ለውጭ ሀገራት 

እየታዘዘ እና እየተላለከ ነው፡፡ አሸባሪው ህወሓት ለ27 
ዓመታት በኢትዮጵያ የኃያላን ሀገራት ተወካይ እንጂ 

የኢትዮጵያ አመራር አልነበረም፡፡ ለዚህ ነው አሁንም 
እንዲያንሰራራላቸው የሚፈልጉት፡፡ ቀደም ባለው ጊዜ 

አሸባሪው ህወሓት በስልጣን ላይ ሳለኮ የውጭ ሀገራትን 
አጀንዳ ያላስፈጸመበት ጊዜ የለም፡፡ አሸባሪው ህወሓት 

በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት በኢትዮጵያ የትምህርት 
ተቋማት ሲፈርሱ አገልግሎት ሲላሽቅ ታይቷል፡፡ 

ፍትህ ሲዛባ ታይቷል፡፡ ህወሓት ግን የሌሎች ሀገራት 
መሞከሪያ እና ጉዳይ አስፈጻሚ ስለነበረ የሀገሩ ጉዳይ 

አያሳስበውም ነበር፡፡”

አቶ ታዬ ደንደአ፣ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ 
ጽህፈት ቤት የሕዝብ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ

አዲስ ዘመን ጋዜጣ፣ ነሐሴ 10 ቀን 2013 ዓ.ም

“ቀደም ሲል የ16ኛ ሜካናይዝድ ብርጌድ አዛዥ 
ነበርኩ፡፡ ለረጅም ግዜ የቆየሁበትና ያቋቋምኩት ክፍሌ 

ነው፡፡ ቀጥሎ 3ኛ መካናይዝድ ክፍለ ጦርን አቋቁሜ 
በግንቦቱ መፈንቅለ መንግሥት ሀገሪቱን ለማጥፋት 

የፈለጉ ሰዎች ስለነበሩ በሀሰት ተወንጅዬ ታስሬ ነበር፡
፡ አሁን በጡረታ ላይ እገኛለሁ፡፡ ጁንታዎቹ በሰሜን 

ዕዝ ሠራዊታችን ላይ ውጊያ ከፍተው ያልታሰበ ጉዳት 
ባደረሱበት ጊዜ ከጥቂት ጓደኞቻችን ጋር ሆነን በቁጭት 
ለተጎዱ የሠራዊቱ አካላትና ወላጆቻቸውን ላጡ ልጆች 

ቀድሞ የፈረሰውን ሕፃናት አምባ እናቋቁም ብለን 
አቋቁመናል፡፡ በዚህ ተቋም ውስጥም አሁን በአማካሪነት 

እየሠራሁ እገኛለሁ”

ብ/ጄ ካሳዬ ጨመዳ

ኢቲቪ ፣ ነሐሴ 8 ቀን 2013 ዓ.ም

“የሦስት ነገሮች ማሳያ ሊደረግ ይችላል፡፡ 
የመጀመሪያው አውሮፓውያኖችን አላምናቸውም፡

፡ እንግሊዞችም ፈረንሳዮችም እንደ አውሮፓ ሕብረት 
ካልኸነ በስተቀር በተናጠል ያሉት ሀገራት ራሳቸውን 

ችለው አይቆሙም፡፡ ጥገኞች ናቸው፡፡ የአሜሪካና 
የኔቶ ጥገኞች ናቸው፡፡ ራሳቸውን ችለው ሩሲያን፣ 

ቻይናን መጋፋት አይችሉም አውሮፓውያኖች፡፡ ስለዚህ 
ራሳቸውን ችለው መከላከልም ስለማይችሉ ነው ኔቶ 

አጠገባቸው የሚቆመው፡፡ ይኼ የሚያሳየው የአሜሪካ 
መንግሥት በፈለገው ጊዜና ሰዓት አውሮፓውያን ላይ 

ተፅእኖ ማሳረፍ መቻሉን ነው፡፡ ኢማኑዔል ማሮን 
ይኼን ነገር ማድረግ ከጀመረ ቆይቶል፡፡ ዶ/ር ዐቢይ 

ከማክሮን ጋር ስምምነት የፈፀመው በለውጡ መጀመሪያ 
ላይ ነው”

ሥዩም ተሾመ፣ የፖለቲካ ተንታኝ

የኔታ ቲዮብ፣ ነሐሴ 8 ቀን 2013 ዓ.ም 

s

አንደበት
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ነሐሴ 6/2013

የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ 
አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ዛሬ በወቅታዊ 
ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። 

በመግለጫቸው በህወሓት ኃይል ተይዘው የነበሩ 
በሰሜን ወሎ የሚገኙ ከተሞች  በውጊያ ነፃ 
ወጥተዋል፤ የህወሓት ኃይልም ከከተማዎቹ 
እየሸሸ ሄዷል፣ ተዋጊዎቹና መሣሪያዎቻቸውም 
ተማርከዋል። በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል እስከ 
“መርሳ” የሚደርስ ከመርሳም ወጣ ብሎ 
ዙሪያው ላይ ጭምር ውጊያ ሲደረግ ነበር፤ 
በተደረገው ኦፕሬሽን አሁን መርሳ ሙሉ 
በሙሉ ተለቋል። የጠላት ኃይል እየተመታ 
እየሸሸ ነው። የተደመሰሰው ኃይል ተደምስሷል 
ቀሪው ደግሞ እየሸሸ ነው። በአብዛኛው ደግሞ 
እጅ እየሰጠ ነው።  ጨጨሆን ተሻግሮ መቄት 
አካባቢ ከባድ ውጊያ ተደርጓል። በዚህም 
ህወሓት ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበታል ብለዋል። 
በተጨማሪም ህወሓት በሌሎች የኦሮሚያና 
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ የአማራ አዋሳኝ አካባቢዎች 
ጦርነቶች እንዲቀሰቀሱ እየተንቀሳቀሰ ነው ሲሉ 
አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በዛሬው መግለጫቸው 
ተናግረዋል።

መንግሥት የተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ 
በቆየባቸው ጊዜያት አሸባሪው የህወሓት ቡድን 
የተለያዩ የመብት ጥሰቶችንና ወንጀሎችን ሲፈፅም 
እንደቆየ ተገለጸ። ከአላማጣ ከተማ ተፈናቅለው 
በደሴ የተጠለሉ ዜጎች እንዳሉት አሸባሪ ቡድኑ 
የመንግሥትና የመከላከያ ደጋፊ ናችሁ በሚል 
በአላማጣ ከተማ የተለያዩ በደሎችን አድርሷል። 
ከበደሎች መካከል ንፁሃንን ከነቤታቸው 
እንዲቃጠሉ ማድረግ፣ ግድያ፣ በተሽከርካሪ 
በአደባባይ መጎተትና ሌሎች አሰቃቂ ጥቃቶች 
እንደተፈፀሙ ተገልጿል። አንዲት አራስ 
የመንግሥት ደጋፊ ነበርሽ በሚል ቤቷ ውስጥ 
እንዳለች ቤቷ እላይዋ ላይ እንዲነድ ማድረጉም 
ተነግሯል። አሸባሪው ህወሓት ንፁሃን ዜጎችን 
አሰገድዶ ወደ ግምባር በመውሰድ ሲቪሎችን 
እንደጋሻ የጥይት ማብረጃ የማድረግ አካሄድንም 
ተከትሏል መባሉን ኤፍቢሲ ዘግቧል።

በመተከል ዞን የህወሓትን ተልዕኮ ተቀብለው 
የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ለመጨረሻ ጊዜ 
ለማስወገድ ወጣቱ መዘጋጀት እንዳለበት 
ኮማንድ ፖስቱ አስታወቀ፡፡ የታላቁ ሕዳሴ ግድብ 
የሚገነባበትን ቀጠና ለማተራመስ በተነሳው 
ኃይል ላይ የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ 
ወጣቱ ከሠራዊቱ ጎን በመቆም ሕግን ማስከበር 
እንዳለበት የ22ኛ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል 
ሰይፈ ኢንጌ አሳስበዋል። በመተከል ዞን የሚኖሩ 
የህብረተሰብ ክፍሎች ያላቸውን የጦር መሳሪያ 
በማስመዝገብ በቀጠናው እየተንቀሳቀሰ ያለውን 
ሽፍታ ቡድን በማስወገድ ሂደት ላይ እንዲተባበር  
ኮማንድ ፖስቱ ጥሪ ማቅረቡን የመተከል ዞን 
ኮሙዩኒኬሽን መምሪያ ዘግቧል። 
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ኢትዮጵያ የገጠማትን የሕልውና አደጋ 
ለመመከት ዝግጁ መኾኑን የመላ ኢትዮጵያ 
አንድነት ድርጅት (መኢአድ) አስታወቀ፡፡ 
መኢአድ አሸባሪው የህወሓት ቡድን እየፈጸመ 
ካለው አገር የማተራመስና የሽብር ተግባር 
ለመታደግ አባሎቹና ደጋፊዎቹ ከመከላከያ 
ጎን በመኾን ለመመከት ዝግጁ መኾናቸውን 
አስታውቋል፡፡ በተመሳሳይ ባልደራስ ለእውነተኛ 
ዴሞክራሲ፣ ኢዜማ፣ አብን፣ አማራ ብልጽግና፣ 
አዴኃንና ሌሎች ፓርቲዎችም ሕወሓትን 
የሚያወግዝ መግለጫ አውጥተዋል፡፡ በሌላ በኩል 
ወልድያን ለመቆጣጠር አሠፍስፎ የመጣው 
የአሸባሪውን የህወሓት ታጣቂ ኃይል በጉባ ላፍቶ 
ወረዳና አካባቢው በከፍተኛ የጀግንነት ስሜት 
በመደምሠሥ ላይ እንደሚገኝ የደቡብ ዕዝ የ21ኛ 
ጉና ክፍለ ጦር አሰታወቀ። 

የ21ኛ ጉና ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ እንደገለፁት፣ 
አሸባሪው የጁንታ ቡድንና ርዝራዦቹ በመከላከያ 
ሠራዊት የደረሠበትን አይቀጡ ቅጣት በመዘንጋት 
በሽብር ተግባር ዳግም የቅዠት ህልሙን አሣካለሁ 
ብሎ ዓለም አቀፍ ሕግን በመጣሥ ሕፃናትን 
ወደ ጦርነት እያሠለፈና እየማገደ እንቅሥቃሤ 
ለማድረግ ቢሞክርም በጀግናው የ21ኛ ጉና ክ/
ጦር የሠራዊት አባላት ሣንቃ በተባለው እና በጉባ 
ላፍቶ ወረዳአ ካባቢ የሽብር ቡድን አባላትን ድባቅ 
በመምታት መደምሠስ ተችሏል። “በሕዝባችን 
ጠንካራ የደጀን ደጋፍ አና በጀግናው የመከላከያ 
ሠራዊታችን ብርቱ ክንድ ኢትዮጵያን ለመበተን 
አፈር ልሼ እነሣለሁ ብሎ የሚፍጨረጨረውን 
ጁንታ ግብዓተ መሬቱን ለመፈፀም ሠራዊታችንና 
ህዝባችን ከጫፍ እሥከ ጫፍ ቀን ከሌት ሣይሉ 
አሸባሪውን የሽንፈት ፅዋ እያሥጎነጩት ነው” 
ብለዋል፡፡ ዋና አዛዡ ትላንትም ዛሬም ለጠላቱ 
ግንባሩን የማያጥፈው ጀግናው የ21ኛ ክ/ጦር 
ሠራዊት በሰሞነኛው የሥኬትና የጀግንነት ውሎ 
በጭፍን ተነሣስቶና በከንቱ ሕልም ተገፋፍቶ 
የሚገጥመውን እሣት በሚገባ ሣይረዳ የመጣውን 
አሸባሪ ሀይልና ባንዳ በመደምሠስ ታላቅ 
የጀግንነት ተግባር ፈፅሟል ሲሉ ገልፀዋል፡፡

የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በትግራይ 
ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ይማሩ የነበሩ 
ተማሪዎች ትምህርታቸውን የሚያጠናቅቁበት 
ሁኔታ አመቻቻለሁ አለ፡፡ ተመራቂ እና 
ያልተጠናቀቀ የትምህርት ተግባር ያላቸው 
ተማሪዎች ትምህርታቸውን የሚያጠናቅቁበትንና 
የሚመረቁበትን ሁኔታ እንደሚያመቻች የሳይንስና 
ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ገልጿል፡፡ ሚኒስቴሩ 
ትግራይ ክልል ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች 10 
ሺህ 164 ተማሪዎችን ማስወጣቱን አሳውቋል። 
ሚኒስቴሩ ባወጣው መግለጫ ተማሪዎቹ እስከ 
ነሐሴ 06/2013 ዓ.ም በሠመራ ዩኒቨርሲቲ 
በኩል ወደ አዲስ አበባ ተጓጉዘዋል፡፡ የክረምት 

ተከታታይ ትምህርት ያላቸው እና በፀጥታ ችግር 
ወደቦታው መሄድ ያልቻሉ በቀጣይ በሚቀመጥ 
አቅጣጫ መሰረት ትምህርት የመከታተል እድል 
ይመቻቻላቸዋል ብሏል፡፡ 
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በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ሰርገው 
የሚገቡ የአሸባሪው ህውሓት ቡድን አባላት 
መኖራቸውን  ተገንዝቦ ኅብረተሰቡ እንዲመክት 
የአማራ ክልል መንግሥት ኮሚዩኒኬሽን 
ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ገለፁ፡፡ አቶ 
ግዛቸው እንደገለጹት፤ በክልሉ ሰሜን ወሎና 
ደቡብ ጎንደር ዞኖች የአሸባሪው ህውሃት ቡድን 
አባላት በወረራ የገቡባቸው አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ 
ውጊያ እየተካሄደ ነው፡፡ በእነዚህም አካባቢዎች 
የሽብር ቡድኑ ከፍተኛ ኪሳራ እያጋጠመው 
ይገኛል፡፡  በገቡባቸው አካባቢዎች ኅብረተሰቡን 
እየረበሹ ይገኛሉ፣ የሐሰት ፕሮፖጋንዳ 
በመንዛትም ህዝቡ ተረብሾ ከከተማ ሲወጣላቸው 
ሁኔታዎችን በማመቻቸት እያዘረፉ ናቸው 
ብለዋል፡፡ የሚገቡባቸው ቦታዎች ይታወቃሉ፤  
የጸጥታ ኃይሎች በሚሰጡት አቅጣጫ መሠረት 
ኅብረተሰቡ ሳይፈናቀል በመግቢያና መውጫ 
በሮች ላይ ምሽግ ሠርቶ ሊገባ የመጣ ጠላትን 
ድባቅ መምታት ይገባል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡

ወደ ደቡብ ጎንደር መሣሪያና ገንዘብ በቀይ 
መስቀል መኪና ጭነው ሰርገው የገቡ የህወሓት 
ተላላኪዎች ተደመሰሱ ተባለ፡፡ በአካባቢው በፀጥታ 
ሥራ ላይ የነበሩ የመረጃ ምንጫችን በደቡብ ጎንደር 
ዞን ልጫ በምትባል ከተማ 6 ስናይፐር፡ በርካታ 
ክላሽንኮፍ መሣሪያና ተተኳሽ ጥይት እንዲሁም 
እስከዚህ ሰዓት ያልተቆጠረ ሁለት ኩንታል ብር 
በቀይ መስቀል መኪና ጭነው ሰርገው የገቡ 
የህወሓት ተላላኪዎች አካባቢያቸውን ሲጠብቁ 
በነበሩ ታጣቂዎች ምሽት 1 ሰዓት አካባቢ 
ተደምሰዋል ብለዋል።

ነሐሴ 9/2013

ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ 
ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን በወሎ ግንባር 
በአምባሰል ወረዳ ውጫሌ ከተማ የሚገኘውን 
የሀገር መከላከያ ሠራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና 
ሚሊሻ አባላት በአካል ተገኝተው አበረታትተዋል። 
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት የሀገር 
መከላከያ ሰራዊት ሀገሪቷ የገጠሟትን ፈተናዎች 
ፊት ለፊት በመፋለም ከፍተኛ መስዋዕትነትን 
እየከፈለ ያለ ሕዝባዊ ሰራዊት መሆኑን ገልጸዋል። 
አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሀገርን ለመበተን 
ባለው ፍላጎት ሠራዊቱን ከጀርባ ለመውጋት 
ቢሞክርም በጀግናው የሠራዊቱ አባላትና መላው 
ኢትዮጵያዊያን የተባበረ ክንድ ከፍተኛ ሰብዓዊና 
ቁሳዊ ኪሳራ እየደረሰበት እንደኾነ አስታውቀዋል። 
በአማራና አፋር ክልሎች በሚገኙ የተለያዩ 
አካባቢዎች አሸባሪው ቡድን ሕዝቡን ከመኖሪያ 

ከጉና እስከ ጋይንትከጉና እስከ ጋይንት!!
[[የህወሓትን ትንፋሽ የማትነን ተጋድሎየህወሓትን ትንፋሽ የማትነን ተጋድሎ]]

ከጥቅምት 24/2013 ዓ.ም ጀምሮ በትግራይ የተፈፀመውን ሳምንታዊ ጥንቅሮች የምናቀርብበት ገፅ ነው!

• የሰሜን ወሎ ከተሞች ነጻ መውጣት
• የጦርነቱ ሕዝባዊ መኾን

• የጋሊኮማ ሰማዕታት ቁጥር መጨመር
• በቤኒሻንጉል የገቡት 32 ሰርጎ ገብ ታጣቂዎች

ወቅታዊ
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ቀየው በማፈናቀል፣ በመረሸንና ሀብትና ንብረቱ 
እንዲወድም በማድረግ፣ ሕጻናትና ሴቶችን 
በመድፈር፣ የሕዝቡን ኑሮ ለማሻሻል የተዘረጉ 
መሠረተ ልማቶችን በማውደምና ሌሎች 
ያደገበትን ሴራዎች ሁሉ ሕዝብ ላይ በመፈጸም 
ኢትዮጵያ ጠልነቱን በተግባር እያሳየ እንደኾነ 
ጠቁመዋል። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት 
የኢትዮጵያ ኩራትና የክብር ማሳያ እንደኾነ 
የጠቆሙት አቶ ደመቀ መከላከያ ሠራዊቱ፣ 
ሌሎች የጸጥታ ኃይሎችና በመላ ኢትዮጵያዊያን 
ትግል ይህ አሸባሪ ቡድን ተደምስሶ ኢትዮጵያ 
አሸናፊ የምትኾንበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን 
ተናግረዋል።

ነሐሴ 10/2013

የህወሓት የሽብር ቡድን ጦርነቱን ሕዝባዊ 
ስላደረገው የአማራ ክልል ማኅበረሰብም 
በተመሳሳይ መንገድ ጦርነቱን ሕዝባዊ 
እንዲያደርገው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር 
አቶ አገኘሁ ተሻገር ጥሪ አቀረቡ፡፡ ርዕሰ 
መስተዳደሩ በሰጡት መግለጫ የህወሓት የሽብር 
ቡድን በዋናነት በሦስት ግንባሮች ማለትም 
በሰሜን እና በደቡብ ጎንደር እንዲሁም በሰሜን 
ወሎ ወረራ መፈፀሙን ገልፀዋል፡፡ በዚህም 
በየደረሰበት ሴቶችን ደፍሯል፣ የግለሰብና 
የመንግሥት ንብረቶችን ዘርፏል፤ ወጣቶችንም 
አፍኖ ወስዷል ብለዋል፡፡ የሽብር ቡድኑ 
በወረራቸው አካባቢዎች የመከላከያ ሠራዊት፣ 
የአማራ እና የተለያዩ ክልሎች ልዩ ኃይሎች፣ 
የአማራ ሚሊሻና ፋኖዎች ቡድኑን ለመደምሰስ 
ወታደራዊ እርምጃ እየወሰዱ መኾኑን ገልፀዋል፡፡ 
በዚህም በሽብር ቡድኑ ላይ ከባድ ሰብዓዊና ቁሳዊ 
ኪሳራ መድረሱን አቶ አገኘሁ ተናግረዋል፡፡

አሸባሪው ህውሓት በፈንቲ ረሱ ጋሊኮማ 
ጭፍጨፋ ከፈጸመባቸው 240 ንጹሐን በተጨማሪ 
የሟቾች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ተገለጸ፡፡ 
አሸባሪው የህውሀት ጁንታ ቡድን በፈንቲ ረሱ 
ዞን ጉሊና ወረዳ ጋሊኮማ ቀበሌ አሳፋሪና ዘግናኝ 
የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ከፈጸመባቸው 240 
ንጹሐን አርብቶ አደሮች በተጨማሪ በየጊዜው 
ቁጥሩ እየጨመረ መምጣቱን የአፍር ክልል 
መገናኛ ብዙኃን ኤጀንሲ አስታወቀ፡፡ የክልሉ 
ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ 
ቢላይ አህመድ በጋሊኮማ ንጹሐን አርብቶ 
አደሮች ሕጻናት፣ ሴቶች እና አዛውንቶች ላይ 
ዘራፊው እና አሸባሪው ጁንታው ከዚህ በፊት 
ከተጠቀሰው 240 ንጹሐን ሞት በተጨማሪ 
ሌሎች አስክሬኖች እየተገኙ በመኾናቸው የሟችች 
ቁጥሩ መጨመሩን እና እንዲሁም እስካሁን 
ይሙቱ ይዳኑ የማይታወቅ የጠፉ ንጹሐን 
አርብቶ አደሮችም መኖራቸውን ገልጸዋል፡፡ 

ነሐሴ 11/2013

በሶማሊ ክልል ከአሸባሪው ህወሓት ጋር 
ትስስር በመፍጠር ሁከትና ግጭት ለማስነሳት 
የተደረገው ሙከራ ከሸፈ ተባለ፡፡ በሶማሊ ክልል 
ከአሸባሪው ህወሓት ጋር ትስስር በመፍጠር 
ሁከትና ግጭት ለማስነሳት የተደረገው ሙከራ 
በኅብረተሰቡና በጸጥታ አካላት የጋራ ጥምረት 
መክሸፉን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። 
ሁከትና ግጭቱን ለማስነሳት ሙከራ ያደረጉት 
ኃይሎች በኢትዮጵያ ብሎም በሶማሊ ክልል 
የመጣው ለውጥ ጥቅማቸውን ያስቀረባቸው 
ኃይሎች ከአሸባሪው ህወሓት ጋር ትስስር 
ፈጥረው እንደኾነ የፖሊስ ኮሚሽኑ ገልጿል። 
አሸባሪው ህወሓት ሥልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ 

የሶማሊ ክልል ሕዝብን አብረውት ሲዘርፉና 
ሲያዘርፉ የነበሩና ለውጥ ከመጣ በኋላ ከሥልጣን 
የተወገዱ የቀድሞ አስተዳደር ርዝራዦች 
ከህወሓት ተልዕኮ በመቀበል በክልሉ የሃይማኖት 
እና የጎሳ ግጭት በመፍጠር የከተማ ውስጥ 
አመፅ ለማቀጣጠል ሲሞክሩ እንደተደረሰባቸው 
ፖሊስ ጠቁሟል። በሶማሊና በኦሮሞ መካከል 
ግጭት እንዲነሳ ለማድረግ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ 
እንደነበርም አስታውቋል። በሌላ በኩል አሸባሪው 
የህወሓት ቡድን ቆቦ ከተማን በመቆጣጠር ወደ 
ሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች በቀላሉ ለማለፍ 
በተለምዶ የአርሴማ ተራሮች የተባሉ አራት 
ተራሮችን እስከ ሀምሌ 14 ቀን 2013 ዓ.ም 
ተቆጣጥሮ ለቆቦ ከተማ ነዋሪዎች ከፍተኛ ስጋት 
ኾኖ እንደነበርየተጠቀሰ ሲኾን ኾኖም የፌዴራል 
ፖሊስ ሰሜን ዳይሬክቶሬት ዲቪዥን አራት 
ፈጥኖ ደራሽ አባላት ከሀገር መከላከያ ሠራዊና 
ከሌሎች የፀጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት 
አነስተኛ የሰው ኃይልና የነፍስ ወከፍ መሳሪያ 
ብቻ በመጠቀም በርካታ የጁንታውን ኃይል 
በመደምሰስ አራቱንም ተራሮች በአንድ ቀን 
በማስለቀቅ ለአካባቢው ሚሊሺያ ማስረከብ 
መቻላቸው ተገልጿል፡፡

ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ በየትኛውም ቦታ እና 
በማንነታቸው ሳይገደቡ የጦርነቱ አካል ላልኾኑ 
ነገር ግን በሂደቱ ለሚጎዱ ለሁሉም ንጹሃን 
ተጎጂ ዜጎች ፍትሐዊ እርዳታ ማቅረብ አለበት 
ሲሉ የአማራ ክልል ም/ፕሬዜዳንት ዶ/ር ፋንታ 
ማንደፍሮ ተናግሩ። ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ 
የአንድን ወገን ጩኸት ብቻ በመስማት ነገሮችን 
ከማራገብ ይልቅ የሁሉንም አካላት ሃሳብ 
ማዳመጥ እንደሚገባው አስገንዝበዋል። በሌላ 
በኩል የምዕራብ ዕዝ 24ኛ ቴዎድሮስ ክፍለ ጦር 
በማይጠብሪ ግንባር በጠላት ላይ ከባድ ሰብዓዊ 
እና ቁሳዊ ኪሳራ አደረሰ። የ24ኛ ቴዎድሮስ 
ክፍለ ጦር በአሸባሪውና ወራሪው የትህነግ 
ቡድን ላይ የማያዳግም እርምጃ እየወሰደ ነው፡
፡  በዚህም ጦሩ በማይጠብሪ ግንባር በጠላት 
ላይ ከባድ ሰብዓዊ እና ቁሳዊ ኪሳራ ማድረሱን 
አስታውቋል፡፡

አሸባሪው ትህነግ በአማራ ክልል ቆቦ ሮቢት አካባቢ 
አጋምሳ ተብሎ በሚታወቀው መንደር ነዋሪዎችን 
መጨፍጨፉን የእንግሊዙ ዘ ቴሌግራፍ አጋለጠ፡
፡ ጋዜጣው ዲ ኤክስ ኦፕን ኔትዎርክ ከተባለ 
የእንግሊዝ የሳተላይት መረጃዎች ጥናትና 
ትንተና ተቋም ጋር በመሆን የሠራው ምርመራ 
እንደሚያመለክተው በአማራ ክልል ቆቦ ሮቢት 
አካባቢ አጋምሳ ተብሎ በሚታወቀው መንደር 
የነበሩ የሳር ጎጆዎች አሸባሪው ባደረገው ጥቃት 
ሙሉ ለሙሉ በእሳት የወደሙ መኾኑን 
አመልክቷል። የአካቢው ነዋሪዎችም ራሳቸውን 

ለመከላከል ያደረጉት ጥረት አልተሳካም ብሏል። 
አጋምሳ ወደሚባለው መንደር የገቡት የአሸባሪው 
ታጣቂዎች ያልታጠቁና ሰላማዊ ሰዎችን 
ያለምንም ምህረት እየገደሉና ንብረት ሲያወድሙ 
መቆየታቸውን የጠቀሰው ዘገባው፤ በዚህም 
ጥቃት ብቻ ከ200 ሺህ በላይ የአማራ ክልል 
ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን 
ገልጿል። በጥላቻና በቀል ተሞልተው የመጡት 
የአሸባሪው ቡድን አባላት ከባድ መሳሪያዎችን 
በመጠቀም የአርሶአደሮች መኖሪያ መንደሮችን 
ሲደበድቡ እንደነበር ዘገባው ጠቁሟል። 
በሰሜን ወሎ አካባቢም ተመሳሳይ ጥቃቶች 
መድረሳቸውን የዓይን እማኞች መናገራቸውን 
በዘገባው ጠቅሷል።

በእነደብረፂዮን ገ/ሚካኤል የክስ መዝገብ 
የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 1ኛ የፀረ 
ሽብር እና ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ችሎት 
ክስ አሰምቷል። በክስ መዝገቡ 58 ግለሰቦች 
እና 4 ድርጅቶች በሽብር ወንጀል መከሰሳቸው 
ይታወሳል። ክስ ለማሰማት በተያዘው ቀጠሮም 21 
ተከሳሾች ቀርበው ክሳቸው በንባብ ቀርቦላቸዋል። 
ተከሳሾቹ የዋስትና ይከበርልን ጥያቄ ለፍርድ 
ቤቱ ቢያቀርቡም የፌዴራሉ ዐቃቢሕግ 
የዋስትና መብታቸው ሊከበር የማይችልባቸውን 
ምክንያቶች በመጥቀስ ተከራክሯል። ፍርድ 
ቤቱ በተከሳሾች የቀረበውን የዋስትና ጥያቄ እና 
የአቃቢ ሕግን ምላሽ መርምሮ በመዝገቡ ላይ 
ትእዛዝ ለመስጠት ለጥቅምት 22 ቀን 2014 
ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። እነ አቶ 
ጌታቸው ረዳን ጨምሮ በመዝገቡ ተካተው ነገር 
ግን በአካል ያልተገኙ ተከሳሾችንም ፌዴራል 
ፖሊስ ካሉበት ይዞ እንዲያቀርብ ችሎቱ ትእዛዝ 
ሰጥቷል። 

ነሐሴ 12/2013

የሽብርተኛውን ህወሓት ቡድን ጥፋት 
ለማስፈጸም ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 
ሲገቡ የነበሩ 32 የጥፋት ተላላኪዎች በቁጥጥር 
ሥር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ፡፡ የክልሉ ፖሊስ 
ኮሚሽነር አብልአዚም መሃመድ እንደገለጹት 
በቁጥጥር ስር የዋሉት በሽብርተኛው የህወሓት 
አስተባባሪነት ከሃገር ውጭ ወታደራዊ ሥልጠና 
የወሰዱ ናቸው፡፡ ግለሰቦቹ በክልሉ ጠረፍ 
አካባቢ አሶሳ፣ ኩርሙክ ወረዳዎች በኩል 
ድንበር አቋርጠው ባለፉት ሦስት ተከታታይ 
ቀናት ወደ ክልሉ ሲገቡ መቆጣጠር መቻሉን 
አስታውቀዋል፡፡ በቁጥጥር ስር ከዋሉት አብዛኞቹ 
ወጣቶች ሲኾኑ በሽብርተኛው ቡድን “የፌደራል 
መንግሥት ተዳክሟል” በሚል የሐሰት 
ፕሮፓጋንዳ ተታልለው ወደ ጥፋት መንገድ 
የገቡ ናቸው ብለዋል፡፡
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ዛሬ በልጽገው ትልቅ ደረጃ የደረሱ አገሮች 
ሁሉም ሊባል በሚችል መልኩ ላልተወለደው 
ትውልድ አስበው የሠሩ አገሮች ናቸው፡፡ 
ምክንያቱም ልማት በአንድ ትውልድ ተጀምሮ 
የሚያልቅ ነገር አይደለም፡፡ በአመዛኙ አንድ 
ወይም ሁለት ትውልድ እልሕ አስጨራሽ ሥራ 
ሠርቶ ነው ሦስተኛው ትውልድ የተደላደለ ኑሮ 
መኖር የሚጀምረው፡፡ ላልተወለደው ትውልድ 
ለምን እለፋለሁ የሚል አስተሣሠብ ካለ የድሕነት 
አዙሪት መቼም አይበጠስም፡፡ ደቡብ ኮሪያዎች 
ወደ ልማት ጉዞ ሲጀምሩ ሁሌም ከማንኛውም 
ሥራ በፊት የሚያሰሙት መፈክር “ለሚቀጥለው 
ትውልድ ድህነትን አናወርስም” የሚል ነበር፡፡ 
እንዳሉትም ዛሬ ያለው የኮሪያ ትውልድ ከድህነት 
ተለቋል፡፡ 

አንድ አገር ወደ ብልጽግና ስትጓዝ 
የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ፡፡ አንደኛ የዘመኑን 
ሥልጣኔ ያፈራቸው ምርጥ አስተሳሰቦች የያዘ ሕገ 
መንግሥት፤ ሁለተኛ በአገሪቱ ላይ በመንግሥት 
መዋቅር፤ በመሬት አስተዳደርና በመሣሰሉት 
ወሳኝ ጉዳዮች ላይ መዘርጋት ሲኾን በሦስተኛ 
ደረጃ የሥራ ቅደም ተከተልን ማወቅ ነው፡፡ 
አንድ አገር ለመልማት የትኛው ሥራ ቢቀደም 
በአቋራጭ መበልፀግ ያስችላል ብሎ ማሰብ ደግሞ 
ሌላው ብልሕነት ነው፡፡ አገር የሚለማው በሁለት 
መንገድ ነው፡፡ የመጀመሪያው አገሪቱ ያላትን 
የተፈጥሮ ሐብት በማጥናት እና ያንን በፍጥነት 
ጥቅም ላይ በማዋል ኢኮኖሚው ከመሬት እንዲነሣ 
ማድረግ ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ በሰዎች እውቀት 
ላይ ኢንቨስት በማድረግ ኢኮኖሚው ከመሬት 
እንዲነሣ ማድረግ ነው፡፡

በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አገሪቱ ሀብት 
በማልማት በኩል እየተሠሩ ያሉ ሥራዎች 
መኖራቸው ግልጽ ቢኾንም የሰውን አዕምሮ 
በመጠቀምና ምርት ወደ ውጭ በመላክ ለትውልድ 
የሚጠቅም ሥራ ለመሥራት እየተደረገ ያለው 
ተግባር ግን ደካማ ነው፡፡ አቅም በፈቀደ መጠን 
ኢትዮጵያ ያላትን የሐይድሮ ኤሌክትሪክ ሐብት 
ለመጠቀም ሠፊ ሥራ እየተሠራ ነው፡፡ በእርሻ 
በኩልም ደህና የሚባሉ ሥራዎች እየተሠሩ 
ናቸው፡፡ ነገር ግን አገሪቱ ካላት የወጣት ቁጥር እና 
የተለያዩ የተፈጥሮ ሐብቶች አኳያ ገና ብዙ ሥራ 
መሠራት ይኖርበታል፡፡ አንድ ሥራ ሊያኩራራ 
የሚችለው ሕዝባዊ እርካታ ሲፈጥር ብቻ ነው፡
፡ መሪዎቻችን እየሠሩት ያለው ሥራ እንኳን 
ሕዝባዊ እርካታ ሊፈጥር ይቅርና ሕልውናን 
መረጋገጥ የምንችልበት ደረጃ ላይ አልደረስንም፡፡ 

ብዙ ሰዎች የብሔር ማንነታቸው በእጅጉ 
ያሳስባቸዋል፡፡ ሊገነዘቡት የሚገባው ነገር ግን 
ማንነት ስለፈለጉት ብቻ ቀጣይነት ሊኖረው 
አይችልም፡፡ ከማንኛውም ማንነት ጀርባ ጠንካራ 
ኢኮኖሚ መኖር አለበት፡፡ “ስልቻ በእሕል 
ይቆማል” እንደሚባው አንድ ብሔር ክልሉን 
ገንጥሎ መንግሥት እኾናለሁ ማለት እንዲህ 
በቀላሉ የሚሣካ አይደለም፡፡ ቢሳካም ለትውልድ 
ትንሽነትንና ድህነትን ከማውረስ በስተቀር 
የተሻለ ነገር አይመጣም፡፡ ትግርኛ ተናጋሪዎች 
ለቋንቋ ማንነታቸው ልዩ ቦታ ይሠጣሉ፡፡ ይህ 
በዋናነት የኾነው ትግራይ ክልል ውስጥ ትግርኛ 
ተናጋሪዎች ብቻ ስለሚኖሩ ነው፡፡ በመኾኑም 
ትግርኛ ተናጋሪዎች ለቋንቋ ማንነታቸው ልዩ ቦታ 

ቢሰጡ የሚያስገርም አይደለም፡፡

ነገር ግን የትግሬን ማንነት መቼም ምንግዜም 
በኢኮኖሚ አጠናክሮ ማስቀጠል የሚቻል ባለመኾኑ 
አሁን በትግራይ ማንነት ዙሪያ የሚደረጉ ትግሎች 
ውጤት አልባ ኾነው መቅረታቸው ግልጽ ነው፡
፡ አንድ ማንነት ፈጥሮ ማስቀጠል ካልተቻለ 
አለመጀመሩ በእጅጉ ብልህነት ነው፡፡ ኤርትራውያን 
የዛሬ 30 ዓመት ይህ ጉዳይ ገብቶአቸው ቢኾን 
ኖሮ 30 ዓመት ሙሉ ለስቃይ አይዳረጉም ነበር፡
፡ ህወሓቶች ለ27 ዓመት መላው ኢትዮጵያን 
ያስተዳደሩ በነበረበት ወቅት እንኳን ከፍተኛ ሀብት 
እጃቸው ገብቶ ሳለ የትግራይን ሕዝብ ከድህነት 
ማውጣት አልቻሉም፡፡ ይህን ማድረግ ሳይችሉ 
አሁን “ትግራይን ገንጥለን የተሻለ ኑሮ እንኖራለን” 
ብሎ ማሰብ የቀን ቅዠት ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ ውስጥ የማንነት ጉዳይ በዚህ መልኩ 
መግነን የቻለው ኢትዮጵያዊ ማንነትን በኢኮኖሚ 
ማጠናከር ባለመቻሉ ነው፡፡ ከኃይለሥላሴ እስከ 
ዶ/ር ዐቢይ ያሉ አመራሮች ኢትዮጵያዊነትን 
በኢኮኖሚ ማጠናከር የሚስችል መንገድ መከተል 
ተስኖአቸው እኛ ኢትዮጵያውያን ተቆጥሮ 

ለማያልቅ ችግር ተዳርገናል፡፡ ነገር ግን ኢትዮጵያ 
ካላት እምቅ የተፈጥሮ ሐብት አኳያ በእርግጠኝነት 
ኢትዮጵያዊነትን በአስደናቂ ኢኮኖሚ ማስቀጠል 
ይቻላል፡፡ ዋናው ጉዳይ ይህንን ኃላፊነት መረከብ 
የሚችል አመራር መፍጠሩ ላይ መሥራት ነው፡፡ 
አሜሪካዊነት፣ ቻይናዊነት፣ ብራዚላዊነት፣ ደቡብ 
አፍሪካዊነት ወዘተ ማስቀጠል የተቻለው ከጀርባው 
ጠንካራ ኢኮኖሚ መፍጠር በመቻሉ ነው፡፡ “ልፋ 
ያለው አንድ እንጨት ያሥራል” የሚባል አባባል 
አሁን ላሉ የብሔር ታጋዮች የሚሠራ አባባል 
ነው፡፡ ላለፉት 50 ዓመታት አሠልቺ በኾነ መልኩ 
ሲታገሉ ኖረዋል፤ አሁንም አላቆሙም፡፡ ያሰቡት 
ቢሳካላቸው እንኳን ለልጂቻቸው እጅግ አስፈሪ 
ድህነትን እንደሚያወርሱ ቢያውቁም መልካም 
ነው፡፡ 

የትግራይ ሕዝብ “ትግራይ ለኑሮ አትመችም 
መላዋ ኢትዮጵያ ትሻለናለች” ብለው ነበር መታገል 
የነበረባቸው፡፡ ለልጆቻቸውም መመኘት ያለባቸው 
የትግሬን ማንነት ሳይኾን ኢትዮጵያዊነትን ነበር፡
፡ በጣም የሚያሳዝነው በኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ 
መጻፍ ከተጀመረ ጀምሮ መገንዘብ የቻልነው ነገር 
በትግራይና በኤርትራ አካባቢ ሁሌም ጦርነት 
የነበረ መኾኑን ነው፡፡ እኛ አሁን ለልጆቻችን 
የምናወርሳቸው የተወሰኑ ጥሩ ነገሮች እና ብዙ 
ጥሩ ያልኾኑ ነገሮች አሉ፡፡ ዓባይ ግድብ፣ ጊቤ 3፣ 
ኮይሻ የመሳሰሉ ሥራዎች ጥሩ ነገሮች ናቸው፡
፡ የውጭ ዕዳ፣ ግራ የተጋባ ሕገ መንግሥት፣ 
ምንነቱ የማይታወቅ የፌደራል ሥርዓት፣ 
የተሸረሸረ ኢትዮጵያዊነትና የመሳሰሉት ጥሩ 
ያልኾነ ለልጆቻችን የምወርሳቸው ነገሮች ናቸው፡
፡ ኢትዮጵያዊነት በአሁኑ ጊዜ የሚያስፈልጋት 
ይህንን ሁኔታ ተገንዝቦ ጥሩ ነገሮች እንዲበዙ 
መጥፎ የኾነ ለልጆቻችን የምናወርሳቸው ነገሮች 
ከተቻለ ዜሮ እንዲወርዱ ወይም እንዲቀንሱ 
የማድረግ ብቃት ያለው መሪ ነው፡፡

የአንድ አገር ታላቅነት የሚለካው ካለፈው 
ትውልድ በወረስከው ሥርዓትና ሐብት ነው፡፡ እኛ 
አሁን ያለን ትውልዶች ከኛ በፊት ካሉ ትውልዶች 
የወረስነው በርካታ ነገር አለ፡፡ ቻይና፣ አሜሪካ፣ 
ካናዳ ተቀራራቢ ስፋት ያለው አገር አላቸው፡፡ ነገር 
ግን ቻይና 1.4 ቢሊዮን ሕዝብ ሲኖራት አሜሪካ 
ደግሞ 330 (ሶስት መቶ ሠላሳ) ሚሊዮን ሕዝብ 
ነው ያላት፡፡ ካናዳ ደግሞ 35 (ሰላሳ አምስት) 
ሚሊዮን ሕዝብ ብቻ ነው ያላት፡፡ ቻይና 1.4 
ቢሊዮን ታክስ ከፋይ ማኅበረሰብ ይዛ ቀዳሚ እና 
ጠንካራ መንግሥት ኾና ትቀጥላለች፡፡ ለአንድ ነገር 
ሕልውና ምንግዜም ወሳኙ ሀገር ጠንካራ ማዕካላዊ 
መንግሥት የመኖር ጉዳይ ነው፡፡ 

ጠንካራ ማዕካላዊ መንግሥት ደግሞ ሊኖር 
የሚችለው ሠፊ ግብር ከፋይ ማኅበረሰብ ሲኖር 
ነው፡፡ ከላይ እንደተጠቀሰው ቻይና በሕዝቧ ብዛት 
ምክንያት በዓለም ፖለቲካና ኢኮኖሚ በዘላቂነት 
ተጽዕኖ ፈጣሪ ኾና መቀጠሏ አይቀርም፡፡ እኛ ግን 
እየሠራን ያለነው ካለፈው ትውልድ የወረስነው 
የሠፊ አገርነት አቅም ለማጣት ነው፡፡ ይህ በጣም 
የሚያሳዝን ተግባር ነው፡፡ ለልጆቻችን ጥሩ ነገር 
ለማውረስ ጠንካራ ሥራ መሥራት ይጠበቅብናል፡
፡ የግድ እኛ ሠርተን እና ተጠቃሚ መኾን 
አይጠበቅብንም፡፡ ለትውልዱ ሠርተንለት ልናልፍ 
ይገባናል፡፡ ያደጉ አገሮች በዚህ መልኩ ሠርተው 
ነው ውጤታማ የኾኑት፡፡

ለልጆቻችን የምናወርሳቸው ለልጆቻችን የምናወርሳቸው 
ምንድነው?ምንድነው?

መታሰቢያ መልዓከሕይወት

ነፃ ሃሳብ  

ቻይና፣ አሜሪካ፣ ካናዳ ተቀራራቢ 

ስፋት ያለው አገር አላቸው::

 ነገር ግን ቻይና 1.4 ቢሊዮን 

ሕዝብ ሲኖራት አሜሪካ ደግሞ 

330 (ሶስት መቶ ሠላሳ) ሚሊዮን 

ሕዝብ ነው ያላት፡፡ ካናዳ ደግሞ 

35 (ሰላሳ አምስት) ሚሊዮን 

ሕዝብ ብቻ ነው ያላት::

 ቻይና 1.4 ቢሊዮን ታክስ 

ከፋይ ማኅበረሰብ ይዛ ቀዳሚ 

እና ጠንካራ መንግሥት ኾና 

ትቀጥላለች፡፡ 
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የትህነግ ቡድን ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው 
ረዳ “ከአማራ ልኂቃን ጋር ሂሳብ 
እናወራርዳለን” ማለቱን ተከትሎ በሁለቱ 

ክልል አዋሳኝ ቦታዎች ጦርነቶቹ ተፋፍመው 
ቀጥለዋል፡፡ የአማራ ክልል መንግሥትም ቡድኑ 
የክልሉን ወሰን አልፎ በንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት 
መሰንዘሩን በተደጋጋሚ ገልጾዋል፡፡ ይኽንን 
ተከትሎም ከሰሞኑን የክልሉ ርዕሠ መስተዳደር 
አቶ አገኘሁ ተሻገር የተለያዩ መልዕክቶችን 
አስተላልፈዋል፡፡  

አቶ አገኘሁ “የተከበርከው ታላቁ የአማራ ህዝብ 
ሆይ!” ሲሉ ባስተላለፉት መልዕክት “በከሀዲው፣ 
አሸባሪው እና ወራሪው ትህነግ አማካኝነት ውድ 
አገራችንን ኢትዮጵያ ከባድ የህልውና አደጋ 
አጋጥሟታል።” በማለት የዚህ ህልውና አደጋ 
ክፋቱና ክብደቱ መላ ኢትዮጵያዊያንን ያደማ 
ቢሆንም በተለየ ሁኔታ  የትግራይ ተጎራባች 
የሆኑት የአማራና አፋር ክልሎች ቀዳሚ ተጠቂዎች 
መኾናቸውን ገልጸዋል። አሸባሪውና ወራሪው 
ኃይል እስካሁን በደረሰባቸው አካባቢዎች ንፁሃንን 
ገድሏል፤ ሴቶችን ደፍሯል፣ የመንግሥትና 
የግለሰቦችን ንብረት በገፍ ዘርፎ ወደ ትግራይ 
አግዟል፤ አሁንም እያገዘ ነው ያሉት ርዕሠ 
መስተዳድሩ “ይህ ወራሪ ኃይል በክልላችን ውሎ 
እንዲያድር ዕድል ከሰጠነው፤ ንፁሃን ወገኖቻችን 
መጨፍጨፋቸው፤ ሀብት ንብረታችን ተዘርፎ 
ወደ ትግራይ መጓዙ፣ እናቶቻችን፣ እህቶቻችንና 
ሚስቶቻችን በወራሪው ኃይል መደፈራቸው 
አይቀሬ ነው።” ብለዋል፡፡ 

መፍትሔ ያሉትን ሲያስቀምጡም “ይህ 
ድርጊት  የሞት ሞት ነውና፣ ትርጉም የሚሰጥ 
መስዋዕትነት ከፍለን፣ አሸባሪውን ኃይል ዛሬ 
ነገ ሳንል ልናስወግደው ይገባል።” ብለዋል፡፡ 
መላው የክልሉ ሕዝብም፣ ይሄንን አሸባሪ ኃይል 
በፅናት በመታገል ሀገሪቱንና ክልሉን እንዲታደግ 
ዳግመኛ ጥሪያቸውን አቅርበዋል፡፡ “በዚህ ጦርነት 
ሂደት ከአሸባሪውና ወራሪው የትህነግ ሠራዊት 
የምትማርከውን የጦር መሳሪያ ወይም ትኩን 
የክልሉ መንግስት የግልህ እንዲሆን የባረከልህ 
መሆኑን ላረጋግጥልህ እፈልጋለሁ።” ሲሉም 
የዘመቻውን ሕልውናነት አጽንተዋል፡፡

ርዕሰ መስተዳድሩ በሌላ መግለጫቸው ደግሞ 
የህወሓት የሽብር ቡድን ጦርነቱን ሕዝባዊ 
ስላደረገው የአማራ ክልል ሕዝብም በተመሳሳይ 
መንገድ ጦርነቱን ህዝባዊ እንዲያደርገው ጥሪ 
አቅርበዋል፡፡ የህወሓት የሽብር ቡድን በዋናነት 
በሦስት ግንባሮች ማለትም በሰሜን እና በደቡብ 
ጎንደር እንዲሁም በሰሜን ወሎ ወረራ መፈፀሙን 
በመግለጽም በየደረሰበት ሴቶችን መድፈሩን፣ 
የግለሰብና የመንግስት ንብረቶችን መዝረፉንና፤ 
ወጣቶችንም አፍኖ መውሰዱን ገልጸዋል፡፡ 
የሽብር ቡድኑ በወረራቸው አካባቢዎች የመከላከያ 
ሠራዊት፣ የአማራ እና የተለያዩ ክልሎች ልዩ 
ኃይሎች፣ የአማራ ሚሊሻና ፋኖዎች ቡድኑን 
ለመደምሰስ ወታደራዊ እርምጃ እየወሰዱ 
መሆኑንም ገልፀዋል፡፡

በተያያዘም መግለጫም የክልሉ ፖሊሲ  
“ልዩ የጥንቃቄ መልዕክት‼” የሚል ሥም 
በሰጠው መግለጫው “አሸባሪው ትህነግ ሰርጎ 
ገቦችን በማሰማራት የሰራዊቱ ደጀን የሆነውን 

ሕዝባችን በሥነ-ልቦና ለመጉዳት፣ እንዲሁም 
መረጃ በማድረስ ለሽብር ተግባሩ እየተጠቀመበት 
እንደሚገኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ።” ያለ ሲኾን 
በጦር ግንባር ካለው በተጨማሪ ባልወረራቸው 
አካባቢዎችም የጸጥታ ችግሮችን ለመፍጠር ልዩ 
ልዩ ጥረቶችን ሲያደርግ፣ በሕዝቡ ጥቆማና 
በጸጥታ ኃይሉ ክትትል በተደጋጋሚ ሊከሽፍበት 
መቻሉን አስታውቋል፡፡ አሁን ባለንበት ተጨባጭ 
ሁኔታ፣ አካባቢን ከትህነግ ሰርጎ ገብ ነቅቶ 
መጠበቅ የሕልውና ዘመቻው አንዱ አካል መኾኑን 
በማስታወስም የሚከተሉትን የጥንቃቄ መልዕክቶች 
አስተላልፏል፡-

1) የአሸባሪው ትህነግ ሰርጎ ገብ ሰላማችን 
ያስከብሩልናል ብለን የምናምናቸውን የጸጥታ 
ኃይሎች መለዮ በመልበስ ወይንም በመመሳሰል 
ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ ጥረት ያደርጋል። የጸጥታ 
ኃይላችን በዕዝና ስምሪት የሚመራ ስለሆነ ሰርጎ 
ለመግባት፣ አሊያም ለማምለጥ ከሚሞክረው 
ኃይል የተለየ እንቅስቃሴ ያለው ነው። በመሆኑም 
በተለይ በገጠሩ የክልላችን ክፍል የጸጥታ ኃይሉ 
በዲሲፕሊንና በዕዝ ከሚያደርገው ስምሪት ውጭ 
በመመሳሰል የሚንቀሳቀስ ወይንም የሚያጠራጥር 
ጉዳይ ሲገኝ ለጸጥታ ኃይሉ ጥቆማ ማድረግ፣ 
የሚቻል ከሆነም ማንነቱን የሚገልጽ መረጃ (የቀበሌ 
መታወቂያ) በመጠየቅ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። 

2) አሸባሪው ትህነግ በሕዝብ ዘንድ የሚከበሩ 
ማንነቶችን በመላበስ የሚንቀሳቀስባቸው 
አጋጣሚዎች አሉ። ለአብነት የእምነት አባት 
በመምሰል፣ የምንወዳቸውን ምልክቶች (መስቀል፣ 
ወዘተ) በመያዝና በመጎናጸፍ እንዳይጠረጠር 
በአለባበስ ራሱን ለመቀየር ይሞክራል። መሰል 
ማህበራዊ እሴቶችን በመሳሪያነት ተጠቅሞ 
ያልተለመዱና አጠራጣሪ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ 
የታየን አካል ጥቆማ ማድረግ፣ ወይንም ማንነቱን 
ማረጋገጥ ተገቢ ነው። በተለይም በጸበል ቦታዎችና 
መሰል አካባቢዎች የሚኖሩ እንቅስቃሴዎችንና 
ጸጉረ ልውጦችን መከታተል፣ ጥርጣሬዎች ሲኖሩ 
በቅርበት ለሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች ማሳወቅ 
የህልውና ትግሉ አካል ነው። 

3) በተመሳሳይ አሸባሪው ትህነግ በተለያዩ ስራ 
የተሰማሩ ለፍቶ አዳሪ ወገኖቻችን ጋር በመመሳሰልም 
ሰርጎ ገቦችን ሊጠቀም ይችላል። ለምሳሌ ያህል 
ሊስትሮ፣ ደረቅ መግቦችን አዟሪ፣ ልዋጭ፣ ሎተሪ 

አዟሪ፣... ወዘተ መስሎ የሚንቀሳቀስባቸው 
አጋጣሚዎች ተፈጥረዋል። ይህ በሕዝባችን 
ጥቆማ፣ በጸጥታ ኃይላችን ክትትል የደረስንበት 
እውነታ ነው። በተለይ በእነዚህ ስራዎች የተሰማሩ 
ለፍቶ አደሪዎች ጋር በመተባበር የትህነግ ሰርጎ 
ገብ መከላከል የሕዝባችን ድርብ ኃላፊነት መሆኑን 
ለመጠቆም እንወዳለን።

4) የአሸባሪውና ወራሪው ትህነግ ሰርጎ ገብ 
ኃይል በክልላችን ውስጥ ለመግባት ከሚጠቀምባቸው 
ስልቶች አንዱ ወደ ሕክምና ወይንም ወደ ዘመድ 
ጥየቃ የሚሄድ መስሎ ሰርጎ ለመግባት ይሞክራል። 
በሌላ በኩል አካላቸውን አቁስለው፣ ወይንም የቆሰሉ 
አስመስለው፣ ያልቆሰለ አካላቸውን ጠምጥመው 
ታማሚ፣ የአእምሮ ህመምተኛ መስለው ለማለፍ 
ይሞክራሉ። በየትኛውም የክልላችን አካባቢዎች 
መሰል እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉ ጸጉረ 
ልውጦች ከታዩ ሕዝባችን ለሚመለከተው የጸጥታ 
ኃይል ጥቆማ እንዲሰጥ ጥሪ እናስተላልፋለን። 

5) ለሰራዊቱ የስንቅ ዝግጅት ሲደረግ አጋዥ 
መስለው ለመሳተፍ ይጥራሉ። የስንቅ ዝግጅቱ 
በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚካሄድ ቢሆንም በየማዕከላቱ 
ሕዝባችን የወትሮ ጥንቃቄ እንዳይለየው ማሳሰብ 
እንወዳለን። 

6) በተለያዩ አውደ ውጊያዎች የአማራ ልዩ 
ኃይል፣ የመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ፋኖ መስሎ 
ሕዝብ እንዲሸሽ ተስፋ እያስቆረጠ ለአሸባሪውና 
ወራሪው ትህነግ ኃይል ቦታ ሲያስከፍቱ የተገኙ 
አሉ። አሁንም በግንባር አካባቢ ባሉ ቦታዎች 
መሰል እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ከፍተኛ 
ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። 

7) የጠላት አንደኛው መታገያ ስልት “ጦር 
ከፈታው ወሬ የፈታው” የሚሉት የምላስ ትግል 
ሁኖ በመታየት ላይ ነው። የወገን ጦር መስሎ፣ 
የሕዝባችን አካል መስሎ፣ ...በጸጥታ ኃይሉ መካከል 
የእርስ በርስ ጥርጣሬ በማሰራጨት የወገን ጦርን 
በወሬ ለመፍታት ሲባዝን ተስተውሏል። በየጊዜው 
በሚነዛው የሐሰት ዜና ሕዝብ ነቅሎ እንዲወጣ 
ሲያሴሩ፣ የተዛባ መረጃ ሲያሰራጩ የተያዙ ሰርጎ 
ገቦች አሉ። በተመሳሳይ የሐሰት ወሬ በማውራት 
ሕዝብን የሚያሸብሩ ሰርጎ ገቦችና ባንዳዎች ስላሉ 
መሰል እንቅስቃሴዎች ሲታዩ ሕዝባችን ለፀጥታ 
ኃይላችን በመጠቆም አጀንዳቸውን እንዲያከሽፍ 
ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።

የሕዝባዊ የሕዝባዊ ጦርነት ክተትጦርነት ክተት!!
ሰሞንኛ
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የኢትዮጵያ ደጀን

ጀነራሉ ያቺን ሰዓትጀነራሉ ያቺን ሰዓት!!

የምዕራብ ትንታጎቹየምዕራብ ትንታጎቹ

ዘሪሁን ኑሪ

የሬዲዮ ግንኙነቱ ተቋርጧል። የስልክ 
መስመሮች ድምፅ አልባ ሆነዋል። የከተማው 
መብራት ጠፍቷል። የወታደራዊ ሬዲዮ ግንኙነት 
አባላት ግን ጥበብ በተሞላበት መልኩ ከበላይ 
አመራርጋ የሚያገናኛቸውን ግንኙነት ፈጠሩ።  
የሀገሪቷ የጦሩ የሰላ ጫፍ ለይ ያሉ ጄነራል 
በከበባ ውስጥ ያሉትን አዛዥ ለማነጋገር መስመር 
ለይ ናቸው። አዛዡ ቀርበው የሬዲዮውን እጀታ 
ወደ ጆሯቸው አስጠጉ። እጅግ አስገምጋሚ ድምፅ 
በሞገድ ውስጥ መጣ! 

“አዝናለው እንዳለን ወዳጅነት እንደመሪ እና 
ተመሪ ግንኙነታችን ልባዊ እና ጥልቅ ሰላምታ 
ለመለዋወጥ የሚሆን ጊዜ የለንም! እስክንደርስለህ 
ድረስ ባለህ ነገር ሁሉ ተፋለም። ታንኮችህ 
ቀጥታ ተኩስ እየተኮሱ እንዲሁም የጠላትን 
ሀይል እየደፈጠጡ አንተ ወዳለህበት ማዘኛ 
ጣቢያ እንዲመጡ አድርግ። ከዛ ሀይልህን ይዘህ 
ጎረቤት ሀገር ግባ።” አዛዡ “እሱን አልችልም! 
ብረት ለበሶቹም ሆኑ ታንኮቹ የሞሉት ነዳጅ 
እኔ ወዳለሁበት ማዘኛ ጣቢያ አያደርሳቸውም!! 
ቀድመን የተዘጋጀነው ከፊት እንጂ ከጀርባችን 
እንወጋለን ብለን አይደለም!!”

“ባሉበት ሆነው ወዳንተ እየተኮሱ ድጋፍ 
እንዲሰጡህ ማድረግስ አትችልም!?”

ብ/ጄነራል “ክቡር ጄነራል! እርሶም 
እንደሚያውቁት ዳንሻ ያለንበት ካንፕ በህዝብ 
መሀል ይገኛል። የመጀመሪያው ጥይት ሲተኮስ 
ያረፈበትን አይቶ ለማረም ያስቸግራል። ከረዘመም 
ካጠረም ህዝባችን ለይ ይወድቃል! ያ ከሚሆን ደሞ 
እኛ ብናልቅ ይሻላል።” 

መላክ በቃሉ (ከግዳጅ ቀጣና)

ከጥቅምት 24ቱ የህወሓታዊያን ባንዳዎች 
የክህደት ጥቁር-ምሽት ጀምሮ ከምዕራቡ የአገራችን 
ክፍል ወደ ሰሜን የተመሙት የምዕራብ ዕዝ 
ትንታጎች ከዳንሻና ባዕኸር በመነሳት ቲርካን 
ላይ የመሸገውን ጠላት  ኩማንዶ ነው ብሎ 
በሻለቃ ያደራጀውን ሀይል በመደምሰስ የጀመረው 
ግስጋሴያቸው ኢንዱስትሪ ፓርክን ፣ ሁመራ ፣ 
ሽራሮ ፣ ሽሬ ፣ ሀውዜን ፣ ውቅሮ እና መቐለን 
ከጁንታው ሀይል በማፅዳት ወደ ተምቤን ዙሪያ-
ገቦች በመፈርጠጥ ዋሻ ገብቶ የተሸሸገውን የጁንታ 
አመራሮች በማደን ለአፍታ እረፍት ሳያሻቸው ሌት 
ተቀን ተግተው ወደር የሌለው ጀግንነት በመፈፀም 
ህዝብ አኑረዋል ፤ አገር አሻግረዋል፡፡

በተከዜ ሸለቆዎችና በተምቤን ጉራንጉሮች 
በአሸባሪው ህወሀት ተዘርፈው የነበሩ ዲፖዎችንና 
በዘራፊ ቡድኑ ተወስደውና ተቀብረው የነበሩ 
መጠነ-ብዙ የአገር ሃብቶችን በማስመለስ ለተቋሙ 
ገቢ ያደረጉት የምዕራብ ዕዝ ትንታጎች የሽብር 
ቡድኑ ሴራ ወጣኝ የነበረውን አቦይ ስብሃት 
ነጋን ጨምሮ የጁንታውን ቁንጮ አመራሮች 
ከተደበቁበት በማውጣት ለህግ በማቅረብ የፈፀሙት 
ግዳጅ በደማቅ ቀለም ተፅፎ ለታሪክ ተቀምጧል።

የሽብር ቡድኑ ድል ተነስቶ ወደ ሽምቅ 
እንቅስቃሴ ቢሸጋገርም የዕዙ አባላት በፀረ-ሽምቅ 
ተጋድሏቸው ወሳኝ ፍልሚያዎችን አድርገው 

“ካንተ የቅርብ ርቀት ለይ ያሉት ሀይሎች 
የተሻለ ከፍታማ ቦታ ለይ ስላሉ እራሳቸውን 
ለመከላከል በቂ ናቸው። ስለዚህ የተወሰነ ሀይል 
ቀንሰው ወዳንተ እንዲልኩልህ አድርግ‼”

“ጠላት ቀድሞ ተዘጋጅቶበት ስለሆነ ዲሽቃ እና 
መትረየስ የታጠቀ የተወሰነ ሀይል እንዳንገናኝ እና 
በተኩስ እንዳንተጋገዝ መሀል ለይ አስቀምጧል። 
ቢሆንም ግን በትንሽ መሰዋዕትነት የጠላትን ሀይል 
ሰብረው ወደ እኛ ለመምጣት አሁን ውጊያ ለይ 
ናቸው። ተሳክቶላቸው ይመጣሉ ብለን ተስፋ 
እናደርጋለን። ከዛ እናንተ እስክደርሱ እራሳችንን 
እንከላከላለን”

ጠላትን ድባቅ መተዋል። በሁዋላም በመንግስት 
ፖለቲካዊ ውሳኔ መሰረት ከተምቤን በየጭላ ወደ 
ደጀን ሲወጣም ከጁንታው ሀይል እና የጁንታው 
የአላማ ተጋሪ ከሆነው ሃይል ጋር አንገት ለአንገት 
ተናንቀው ከቀጣናው መውጣት ችለዋል።

ዕዙ ተጨማሪ ግዳጅ በመቀበልም በማይፀብሪ 

ባለ ብዙ ኮኮቡ ጄነራል ቀጠሉ። “ባንተ የፀና 
እምነት አለኝ።አሁን ቀጥዬ የምነግርህ መመሪያ 
ነው። ካንተ ስር ያሉት አባላቶችህ ተስፋ ቆርጠው 
መዋጋታቸውን እንዳያቆሙ። ጠላት የድል መንፈስ 
እንዳይላበስ። ለዚህም ሲባል ለአንተ መሞትም 
ሆነ መማረክ በፍፁም  አልፈቅድልህም። መልካም 
እድል!” ግንኙነቱ ተዘጋ።

ድጋፍ ለመስጠት የተወሰነ ሀይል ይዘው 
ይመጡ ከነበሩት ሁለቱ ኮረኔሎች አንዳቸው ቆስለው 
አንድ ሰው ሰውተው ከግቢው ደረሱ።

አዛዡ የነፍስ ወከፍ ኤኬም ከዘጠና ጥይት ጋር 
የታጠቁ የእስታፍ አባላትን ይዘው በልበ ሙሉነት 
ገጠሙ። እንደ ጄነራል አዋጉ፣ እንደተራ ወታደር 
ተዋጉ‼ የግል አጃቢዎቻቸው እና ሹፌራቸው 
የታጠቁትን ቦንብ ወደ ተጠጋቸው የጠላት ሀይል 
ለይ ወረወሩ። ከፊታቸው ከተደቀነው ጠላት ብቻ 
ሳይሆን ከውስጥ ከሚወጋቸው ጋ እልህ አስጨራሽ 
ውጊያ በዛች ጠባብ ግቢ ውስጥ እውን ሳይሆን ፊልም 
በሚመስል መልኩ አደረጉ። ጥቂት ጓዶች በውጊያው 
መሀል ቆሰሉ ተሰው። ሀረር እና አለሙን የመሰሉ 
ጀግኖች እየተፋለሙ በእራሳቸው ጓዶች ከጀርባቸው 
ተመተው ወደቁ። ሀረር ተመልሶ አልነቃም፡፡

ጀግናው የአማራ ልዩ ሀይል ሶረቃ ለይ 
የነበረውን ጠላት ለወሬ ነጋሪ ሳያስቀር ደምስሶ ከፊቱ 
ያገኘውን እየመነጠረ አዛዡ የተከበቡበት ግቢ በአጥር 
እየዘለለ ገባ። የሞት ሽረት ትግል ለይ የነበሩት 
አባላት አይናቸውን ማመን አቃታቸው። የአማራ 
ክልል ልዩ ሀይሎች ከምድር ይፍለቁ ከሰማይ 
ይዝነቡ እስካሁንም መልስ ያላገኙለት ጉዳይ ነው። 
ክብር እና ምሥጋና የጦር ሜዳ ውሎ እና ገድላቸው 
በሽለላ እና በዘፈን ደምቆ ላልተነገረላቸው የአፋር 
ክልል ልዩ ሀይሎች‼

፣ አዲርቃይ እና በዘሪማ ሾልከው በመግባት ዘርን 
መሰረት ያደረገ ጥቃት ለመፈፀም ያደረጉትን 
ሙከራ ማክሸፍ ችለዋል። ታላቁ የህዳሴ ግድብን 
ጨምሮ አገራችንን ወደ ታላቅ የእድገት ምዕራፍ 
የሚያሸጋግሩ ሜጋ ፕሮጀክቶች ያለአንዳች እንከን 
እንዲከናወኑ ተግተው የሚገኙት የምዕራብ 
ትንታጎች የኦነግ ሸኔ አሸባሪ ቡድንን አከርካሪ 
በመስበርም ወደር የላቸውም፡፡ እነሱ እንዳሉት 
አሁን ሳይሆን ከቀደሙት ጊዜያት ጀምሮ የፍርሻ 
ጋብቻ እንደፈፀሙ ያወጁትን የህወሓትና የኦነግ ሸኔ 
ቡድኖችን የሴራ ትብትብ ለመበጣጠስ በሚያውቁበት 
የጀግንነት ብልሃት የፈረጠመ ክንዳቸውን ለማሳረፍ 
ዝግጁ ናቸው፡፡

መላው የዕዙ አባላት ያላቸው አሁናዊ 
ኢትዮጵያዊ ስነልቦና እና ስሜት የዕዙ አባል የሆነው 
መ/አ ዘሪሁን ኑሪ በቅርቡ ያሰፈረውን አንድ ፅሁፍ 
ያስታውሳል። “በራሳችን ተይዞ የነበረውን ሰዓት 
አሻሽለን መቐለ እንገባለን!!” ብሎ ነበር መኮንኑ፡፡ 

አዎ የምዕራብ ትንታጎች የትህነግ አሸባሪ 
ሀይሎችን አንገት በመቁረጥ ልክ በመጀመሪያው 
የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ወቅት መቐለን 
ቀድሞ በመቆጣጠር በራሳቸው ተይዞ የነበረውን 
ሰዓት በራሳቸው አሻሽለው ከሃዲያንን ለአንዴና 
ለመጨረሻ ጊዜ ለመቅበር ቃላቸውም ታድሷል። 
ትጥቃቸውም ጠብቋል። የሚጠብቁት አንድ ነገር 
ብቻ ነው - የበላይ አካልን የመጨረሻ ትዕዛዝ፡፡

ይኽ ዓምድ ለኢትዮጵያ ሕልውና ከጥንት እስከ ዛሬ ደጀን የኾኑ የሀገር መከላከያ ሠራዊት አባላት ጀብድና ተጋድሎ የሚተረክበት ነው፡፡
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ፓርቲ 
(ኢዜማ) ሰኞ ነሐሴ 10 ቀን 2013 ዓ.ም 
አዲስ አበባ በሚገኘው ጽህፈት ቤቱ ጋዜጣዊ 

መግለጫ ሰጥቷል፡፡ “የአማፂያንን የጦር አውርድ 
ለመግታት ዜጎች በጋራ መቆም ይኖርብናል!” 
በሚል ዓብይ ርዕስ በሰጠው መግለጫ “መንግሥት 
ሁሉን አቀፍ «ብሔራዊ የሀገር ሉዓላዊነት 
እና የሕዝብ ደህንነት ማስከበሪያ ዘማቻ ግብረ 
ኃይል» እንዲያቋቃም ጥሪ እናቀርባለን!” ብሏል፡
፡ “ኢትዮጵያ የጎበዝ አለቆች ሀገር” እንዳትሆን 
ከፍተኛ ስጋት እንዳለው የገለጸው ኢዜማ የሀገርን 
ሰላም እና አንድነት ማስከበር በዋነኝነት የፌደራል 
መንግስት ኃላፊነት ነው ብሏል፡፡ በሰሜን ኢትዮጵያ 
የሚወሰደው እርምጃ በአንድ ወጥ የዕዝ ሰንሰለት 
በፌደራል መንግስት እና በመከላከያ ሰራዊት 
አመራር ሰጪነት ብቻ መሆን እንደሚገባውም 
አሳስቧል።

የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ የሺዋስ አሰፋ “በሰከነ 
መንገድ አስበን ያወጣነው” ያሉት መግለጫ፤ 
ዋነኛ ትኩረቱ በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው 
ውጊያ ላይ የተንተራሰ ነው። ፓርቲው በሰኔ ወር 
መጨረሻ ይፋ አድርጎት በነበረው የቢሆንስ ትንተና 
(scenario) ላይ ፤ ህወሓት ከሌሎች አክራሪ 
ብሔርተኞች ጋር ጥምረት መመስረት የሚችልበት 
ሁኔታ የሚፈጠር ከሆነ፤ በአገሪቱ እና በቀጠናው 
ላይ ከፍተኛ አደጋ ሊደቅን እንደሚችል መግለጹን 
አስታውሷል። “ሕወሓት አሁን ከፍተኛ ጉዳት 
እያደረሰ ያለው እና አደጋ የደቀነው በአማራ እና 
በአፋር ክልሎች ቢሆንም ይህን ጉዳት እና አደጋ 
በአስቸኳይ ማቆም ካልቻልን ሳያውል ሳያድር 
በሁሉም የሀገራችን አካባቢ መከሰቱ የማይቀር ነው” 
ሲል ፓርቲው በዛሬው መግለጫው ተንብዩአል።  

ኢዜማ “በሁሉም ላይ የተጋረጠ” ያለውን 
“አደጋ” በብቃት ለመመከት እና ለማስቀረት፤ 
ኢትዮጵያውያንን በአንድነት አሰብሳቦ ማሰለፍ 
የሚችለው የፌደራል መንግስት መሆኑን 
አመልክቷል። ሆኖም የፌደራል መንግስቱ በሀገሪቱ 
ላይ የተደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ የሚወሰደው 
እርምጃ “የዛሬውንም ሆነ የወደፊቱን ወቀሳም 
ሆነ የድል ሽሚያ ማስቀረት በሚያስችል መልኩ” 
እንዲደረግ ጠይቋል። 

እርምጃው በ“አንድ ወጥ የእዝ ሰንሰለት” መፈጸም 
ይገባዋል የሚል እምነቱን በመግለጫው ያንጸባረቀው 
ኢዜማ፤ የአመራር ሰጪነቱም በፌደራል መንግስት 
እና በኢፌዲሪ መከላከያ ሰራዊት ብቻ መከናወን 
እንደሚገባው አበክሮ አሳስቧል። በጋዜጣዊ 
መግለጫው ላይ የተገኙት የፓርቲው የስራ 
አስፈጻሚ አባል አቶ ግርማ ሰይፉ፤ “በእርግጠኝነት 
የምነግራችሁ TPLF [ህወሓት] ይሸነፋል። ነገር 
ግን ከተሸነፈ በኋላ [ኢትዮጵያ] የጎበዝ አለቆች 
ሀገር ከሆነች፤ የትህነግ [ህወሓት] ሽንፈት ምንም 
ትርጉም አይኖረውም” ሲሉ የመጪውን ጊዜ 
ስጋታቸውን አጋርተዋል። 

የፌደራል መንግስት በአመራር ሰጪነት 
ከሚጫወተው ዋነኛ ሚና ባሻገር፤ ግዴታውን 
በከፍተኛ ውጤታማነት መወጣት የሚያስችለውን 
“ብሔራዊ የአገር ሉዓላዊነት እና የህዝብ ደህንነት 
ማስከበር ዘመቻ ግብረ ኃይል” “በአስቸኳይ” 
እንዲያቋቋም ኢዜማ ጥሪ አቅርቧል። ግብረ ኃይሉ 
የወታደራዊ፣ የዓለም አቀፍ ግንኙነት፣ የፕሮፖጋንዳ 
ስራዎችን በተመለከተ ስትራቴጂዎችን የሚነድፍ 

እንደሚሆን በፓርቲው ምክረ ሃሳብ ተመላክቷል።

የዘመቻ ግብረ ኃይሉ ከዚህ በተጨማሪም 
ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉና እርዳታ 
የሚያስፈልጋቸውን ዜጎች ማገዝ እንዲሁም ከሀብት 
ማሰባሰብ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ 
መሰራት ያለባቸው ስራዎች ላይ ስትራቴጂዎች 
የሚቀርጽ እንደሚሆንም ኢዜማ ጠቁሟል። 
የሚቋቋመው ግብረ ኃይል እነዚህ ስትራቴጂዎች 
እንዲፈጸሙ ውሳኔዎች የማስተላለፍ ስልጣን 
እንደሚኖረውም በምክረ ሃሳቡ ተዘርዝሯል።

ኢዜማ በመግለጫው የግብረ ኃይሉ አወቃቀር 
ምን መምሰል እንዳለበትም ጥቆማ ሰጥቷል። 
በዋነኛነት በፌደራል መንግስት የሚመራ መሆን 
አለበት የተባለው የዘመቻ ግብረ ኃይል፤ በሁሉም 
የመንግስት እርከኖች በተዋረድ የሚደራጅ ሆኖ 
መዋቀር እንዳለበት ሀሳብ ቀርቧል። ግብረ ኃይሉ 
ከመንግስት መዋቅር ውጪ ያሉ ኢትዮጵያውያንን 
ጭምር ማሳተፍ እንደሚገባውም ኢዜማ አሳስቧል። 
የጥሪው ዓላማ ሁሉም በየሙያ መስኩ ለሀገሩ 
እንዲያዋጣ ነው ብለዋል የኢዜማ ስራ አስፈጻሚ 
አባሉ አቶ ግርማ ሰይፉ። 

ተቃዋሚ ፓርቲው በዚህ መግለጫው “ችግሮች 
በኃይል አማራጭ ብቻ ይፈታሉ የሚል እምነት 
እንደሌለው” በድጋሚ አስታውቋል። ሆኖም 
“ህወሓት እና አጋሮቹ ወደ ሰላማዊ መስመር 
እስኪመጡ ድረስ፤ የሀገርን ሉዓላዊነት እና 
የህዝብን ደህንነት ማስጠበቅ የመንግስት ኃላፊነት 
ነው” ሲል ይህን በተመለከተ የፌደራል መንግስቱ 
ሚና ላቅ ያለ መሆኑን አስታውሷል። የመከላከያ 
ሰራዊት እና የሌሎች የጸጥታ አካላት በዚህ 
ረገድ የሚያደርጉት ተልዕኮ እንዲሳካም ኢዜማ 
“የሚችለውን ሁሉ ተሳትፎ የሚያደርግ መሆኑን” 
በመግለጫው አስታውቋል።

“ይህ ሁላችንም ላይ የተጋረጠ አደጋን በብቃት 
ለመመከት እና ለማስቀረት ሁላችንንም በአንድነት 
አሰባስቦ ማሰለፍ የሚችለው የፌደራል መንግሥት” 
ነው ያለው መግለጫው መንግሥት ይህን ግዴታውን 
ከምንግዜውም በላይ በከፍተኛ ውጤታማነት 
መወጣት እንዲችል የወታደራዊ፣ የዓለም 
አቀፍ ግንኙነት፣ የፕሮፖጋንዳ፣ ከመኖሪያቸው 
የተፈናቀሉ እና እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ዜጎች 
ማገዝ እንዲሁም የሀብት ማሰባሰብ እና ኢኮኖሚያዊ 
ጉዳዮች ጋር በተያያዘ መሠራት ያለባቸው 
ሥራዎችን ስትራቴጂ እየነደፈ እንዲፈፀሙ ውሳኔ 

የሚያስተላልፍ «ብሔራዊ የሀገር ሉዓላዊነት እና 
የሕዝብ ደህንነት ማሰከበር ዘመቻ ግብረ ኃይል» 
ከመንግሥት መዋቅር ውጪ ያሉ ኢትዮጵያዊያንን 
ጭምር በማሳተፍ በአስቸኳይ እንዲያቋቁም እና 
ወደ ሥራ እንዲገባ እንጠይቃለን ብሏል። 

ይህ የዘመቻ ግብረ ኃይል በዋነኛነት በፌደራል 
መንግሥት የሚመራ ሆኖ በሁሉም የመንግሥት 
እርከኖች በተዋረድ የሚደራጅ እና ከላይ የተጠቀሱ 
ዘመቻው ጋር በተያያዘ ያሉ ሥራዎችን ብቻ 
የሚያስተባብር ሆኖ እንዲዋቀር እንጠይቃለን 
ያለው ኢዜማ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብና የተለያዩ 
አደረጃጀቶች ሕወሃትን ከዚህ እኩይ ተግባር 
ለመግታት እና ለሀገር ሉዓላዊነት እና ለሕዝብ 
ደህንነት ሥጋት ወደማይሆንበት ደረጃ ለማድረስ 
ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ እናደርጋለን 
ብሏል።

“የዘንድሮ ያለው ክረምት ከሞላ ጎደል መደበኛ 
የሆነ ሲሆን አርሶ አደሮች እና አርብቶ አደሮች 
ያለውን የተፈጥሮ ምቹ ሁኔታ ተጠቅመው 
በጦርነት ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ 
የሚያስችል ምርት በማምረት ገበያውን 
እንዲያረጋጉ፤ በግንባር ለሚፈለጉ የምግብ አቅርቦት 
የበኩላችሁን እንደወትሮ በጥንካሬ እንደምትሰሩ 
እንተማመናለን” ያለው የፓርቲው መግለጫ 
ወደ ግንባር ለተንቀሳቀሱ የአርሶ አደርና አርብቶ 
አደር ማሳዎችን ቅድሚያ በመስጠት የአካባቢው 
ነዋሪዎች በተለይ ወጣቶች ተገቢውን እንክብካቤ 
በማድረግ ፍሪያማ እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ 
አደራ እንላለንም ብሏል።

በተጨማሪም የፖለቲካ ፓርቲዎች ያላቸውን 
ልዩነቶች ወደጎን በማለት የሀገር ህልውና ፈተና 
ላይ መውደቁን በቅጡ በመረዳት፤ አባሎቻቸውም 
የአማፂያኑን እብሪት ለማስተንፈስ በሚደረገው 
እንቅስቃሴ እንዲሳተፉ ጥሪ እንዲያደርጉ ኢዜማ 
የጠየቀ ሲኾን፣ ፓርቲው እንደ ሀገራዊ ፓርቲ 
የሀገር ህልውናን ለማስከበር እና የዜጎች ደህንነት 
እንዲጠበቅ የሚቻለውን ሁሉ እንደሚያደርግ 
በማረጋገጥ፣ በቀጣይ ከአባላት ጋር በመመካከር 
የሚያደርጋቸውን ተጨማሪ ነገሮች እንደተጠበቁ 
ሆኖ አሁን ላይ ብር 250,000.00 (ሁለት መቶ 
ሃምሳ ሺህ ብር) ከግጭቱ ጋር በተያያዘ በትግራይ፣ 
በአማራ እና በአፋር ክልሎች ከመኖሪያቸው 
ለተፈናቀሉ እና ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ድጋፍ 
እንዲውል ለኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር 
እንደሚያስረክብ አስታውቋል።

““ችግሮች በኃይል አማራጭችግሮች በኃይል አማራጭ ብቻ  ብቻ 
በዘለቄታው አይፈቱም”በዘለቄታው አይፈቱም”

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ)

ወቅታዊ



2323
ግዮን ቁጥር 148 ነሐሴ 2013 ዓ.ም

““ገዳሙ ውስጥ ፈልገው ሲያጡኝ ገዳሙ ውስጥ ፈልገው ሲያጡኝ 
ያገኙትን ሰው ሁሉ ደብድበዋልያገኙትን ሰው ሁሉ ደብድበዋል””

ግዮን፡- የኢትዮጵያ መንግሥት የተናጠል ተኩስ 
አቁም ካደረገ በኋላ ህወሓት ወደ አጎራባች ክልሎች ጥቃት 
ማድረሱን ቀጥሏል፡፡ ይኼ ጥቃት ደግሞ ዋልድባ ገዳም 
እንደደረሰም ተሰምቷል፡፡ ነገሩ ምን መልክ አለው?

አባ ገብረኢየሱስ፡- የተኩስ አቁሙ ስምምነት ከተደረገ 
በኋላ ህወሓት ትንኮሳውን አላቆመም፡፡ ሲጀመር የተኩስ 
አቁም ስምምነት መደረግም አልነበረበትም፡፡ መንግሥትም 
ከትግራይ ክልል ፈጽሞ መውጣት አልነበረበትም፡፡ ከወጣ 
ደግሞ የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ነበረበት፡፡ አሁን ህወሓት 
እያደረገ ያለው ግን ስምምነቱ ተቀብሎ ወደ ተግባር መቀየር 
ሳይኾን ጥላቻና አመፃውን ባገኘው ዕድል በአማራ ክልል 
ላይ ማሳየት ነው፡፡ በቀጥታ የመጣው ደግሞ ወደ እኛ ገዳም 
ነው፡፡ በዋልድባ ገዳም ሥር በሚገኘው የዶሮቃ ቅዱስ 
ሚካኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ መነኮሳትን በማጥቃት 
በቤተክርስቲያኑ የሚገኘውን ሀብትና ንብረት በሙሉ 
ዘርፏል፡፡

ግዮን፡- የዝርፊያና የጥቃቱ መጠንስ ምን ያህል ነው? 
የተገደሉ መነኮሳትስ አሉ?

አባ ገብረኢየሱስ፡- በመጀመሪያ ደረጃ ቀድመው 
የእነርሱ ታጣቂዎች ማይጠብሪን ከተቆጣጠሩ በኋላ የአማራ 
ልዩ ኃይል ወደ አካባቢው አላስደረሳቸውም ነበር፡፡ በኋላ 
ግን በቀጥታ ወደ እኛ መጥተው ያለውን ንብረት በሙሉ 
ዘርፈው ነው የወሰዱት፡፡ ይህን ካደረጉ በኋላም በገዳሙ 
የነበሩትን እናቶችና አባቶች ደበደቡ፡፡ ዳግመኛ ተመልሰው 
በመምጣትም ሁለት አባቶችን ገድለው ሄዱ፡፡ 

ግዮን፡- ከዚያ በኋላ ወደ ገዳሙ አልተመለሱም? 

አባ ገብረኢየሱስ፡- የዋልድባ ገዳም የቆዳ ስፋቱ 310 
ሺህ ሄክታር መሬት ነው፡፡ ገዳሙ በአራት ወንዞች የተከበበ 
ነው፡፡ ከአንደኛው ወንዝ ማዶ የተወሰኑ አባቶችና እናቶች 
በሚኖሩበት አካባቢ የእህል ቤት አለ፡፡ እዚያ የነበረውን 
እህል ዘርፈዋል፡፡ እስካሁን ግን ወደ ዋናው ገዳም አልገቡም፡
፡ የተወሰኑ ታጣቂዎችን ይዞ ወደ ወልቃይት መግባት አስቦ 
በዚያ በኩል ሲመጣ አባ ሕንፃ የተባለውን ቦታ ይዞ በቦታው 
የነበሩ አባቶችን ደብድቧል፡፡ እዚያ የነበረ ወደ ሁለት 
ኩንታል ስኳር ለቁስለኛ ያስፈልገኛል ብሎ ወስዷል፡፡ ከዚያ 
ውጭ ወደ ዋናው ገዳም አልገቡም፡፡ 

ግዮን፡- የተገደሉት አባቶች ከሌሎቹ ተለይተው ሊገደሉ 
የቻሉት ለምንድነው?

አባ ገብረኢየሱስ፡- መጀመሪያውንም ህወሓት 
ሲፈጠር ዋልድባን የማጥፋት ዓላማ ነበረው፡፡ ወያኔ እዚያ 
ቦታ ላይ መኖር ይፈልጋል፡፡ ገዳሙ ባለበት ቦታ ላይ ብዙ 
ሥራ መሥራት ይፈልጋል፡፡ከዚያም በተጨማሪ ጥላቻና 
ቂም ስላለው ገዳሙን ማጥፋት ይፈልጋል፡፡ ቂም በቀሉን 
መወጣት ይፈልጋል፡፡ በእርግጥ መጀመሪያ አመጣጣቸው 
እኔን ለመያዝ ነበር፡፡ ነገር ግን እኔን ማግኘት አልቻሉም፡

፡ ሌሎች አባቶችም ነበሩ፡፡ እነርሱም ወጥተው ስለነበር 
ማግኘት ሳይችሉ ቀርተዋል፡፡ እኛ ደግሞ ማይጠብሪ በጠላት 
እጅ መያዙን ስንሰማ ወደኋላ ተመልሰናል፡፡ እርሱም ወደኛ 
ለመምጣት መንገድ ማግኘት አልቻሉም፡፡ 

ግዮን፡- መንግሥት ምን ማድረግ አለበት ይላሉ?

አባ ገብረኢየሱስ፡- አሁን ላይ መንግሥት ሙሉ አቅሙን 
መጠቀም አለበት ብዬ አምናለሁ፡፡ ህወሓትን ብቻ ሳይኾን 
በውስጥ የተሰገሰጉትን ባንዳዎች ማስወገድም ያስፈልጋል፡
፡ እነዚህን በቶሎ ካልደረሰባቸውና ካላጠፋቸው ህወሓት 
ሀገሪቱን ማድማቱን አያቆምም፡፡ በክልል የመንግሥት 
ሥልጣን ላይ ያሉ ባንዳዎችን ሕዝብና መንግሥት ተባብሮ 
ሊያጠፋቸው ይገባል፡፡ እነዚህን አካላት ማጥፋት ካልቻለ 
አሁንም ተመልሶ ያው ነው፡፡ በመንግሥት መዋቅር ውስጥ 
የተሰገሰገው ሰንሰለት መበጠስ መቻል አለበት፡፡ 

ግዮን፡- እርሶም ከግድያ እንዳመለጡ የሰማንበት ሁኔታ 
ነበር፡፡ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይነግሩናል?

አባ ገብረኢየሱስ፡- እነርሱ ሲመጡ የገዳሙ ጠባቂዎች 
ነበሩ፡፡ ማይጠብሪን እንደያዙ በቀጥታ ወደ ገዳሙ ነበር 
የመጡት፡፡ ከዚያ እኔ መምጣታቸውን አልሰማሁም ነበርና 
ቤት ለማሠራት እያስቆፈርኩ በነበረበት ሰዓት ማይጠብሪ 
መያዙን ነግረውኝ ቦታ እንድይዝ መከሩኝ፡፡ የእኛ ጥበቃዎች 
ደግሞ እነርሱ እንደመጡ ጦርነት ገጠሙ፡፡ በዚያ ሰዓት 
እኛ ወደኋላችን እየሸሸን ወደ ማይ ሊበጣ ሄድን፡፡ በማይ 
ሊበጣ ወንዙን ተከትዬ በመሸሽ ነበር ያመለጥኩት፡፡ በዚህ 
ሂደት አዲአርቃይ ለመድረስ ሁለት ቀን ፈጅቶብኛል፡፡ እኔ 
በማምለጤ በጣም ነው የተናደዱት፡፡ እኛ ከሄድን በኋላ 
ገዳሙ ውስጥ ሲፈልጉኝ ማግኘት ባለመቻላቸው ያገኙትን 
ሰው ሁሉ ደብድበዋል፡፡

ግዮን፡- ገዳሙ ላይ ዝርፊያ ተካሄዶበታልና ያንን 
ለማካካስ ምን የታሰበ ነገር አለ? አባቶችን ለማፅናናትስ?

አባ ገብረኢየሱስ፡- የዶርዶሮቃን፣ የማጠብሪን ወፍጮ 
ቤት ሁሉ ዘርፈውታል፡፡ ለምሳሌ ከቀናት ጠዋት አዲአርቃይ 
የነበረውን ንብረት እንዳለ በኤፌሰር ጭነው ሄደዋል፡
፡ የጎንደር ሕዝብ አባቶቻችን ተዘርፈዋል ብሎ አዋጥቶ 
የላከልንን እህል በሙሉ ጭነውት ሄደዋል፡፡ እኛም አንዳንድ 
ሻንጣ መጽሐፍት ነበረን፤ እርሱንም ወስደውታል፡፡ ስለዚህ 
በአሁኑ ሰዓት ምንም ዐይነት እርዳታ መጠየቅ አይቻልም፡፡ 
ምክንያቱም አካባቢው አሁንም አያስተማምንም፡፡ ቦታው ነፃ 
እስካልኾነ ድረስ ለገዳሙ እርዳታ መስጠት አይቻልም፡፡ ነገር 
ግን ወደፊት ያለውን ሁኔታ የምናሳውቅ ይኾናል፡፡

ግዮን፡- በአካባቢው ልዩ ኃይል ወይም መከላከያ የለም 
ማለት ነው?

አባ ገብረኢየሱስ፡- መከላከያውም ኾነ ልዩ ኃይሉ 
ቢኖርም ያን ያህል ነው፡፡ አሁንኮ ሕዝቡም ተሠድዶ ነው 

ያለው፡፡ እንኳን እኛ መንግሥትም እኮ ራሱን በመከላከል 
ላይ ነው ያለው፡፡ አሁን ሀገር ነው የተወረረው፡፡ ህወሓት 
የእኛን አካባቢ ብቻ ሳይኾን አማራ ክልል ገብቶም 
እያተራመሰ ነው፡፡ ነገር ግን መንግሥት አቅሙን አጎልብቶ 
የማጥቃት ሥራ መሥራት አለበት፡፡ ምክንያቱም ሀገር 
እየጠፋ ነው፡፡ የከተማ ሕዝብ ተፈናቅሏል፡፡ የሕዝብ 
ንብረት ተዘርፏል፡፡ ሰብዓዊ ቀውስ እየደረሰ ነው፡፡ ይህ ሁሉ 
እየተደረገ መዘግየት አያስፈልግም፡፡ በእርግጥ መጀመሪያም 
ጥፋተኛው መንግሥት ነው፡፡ ምክንያቱም ጠለምት ላይ 
መቀመጥ የማይገባቸው ሰዎች እንዲቀመጡ ተደረገ፡፡ በዚያ 
ላይ ይደርሰው የነበረውን ጥቆማና ምክር አይሰማም ነበር፡፡ 

ግዮን፡-  እነዚህ መቀመጥ የለባቸውም ያሏቸው ሰዎች 
አሁንም አሉ?

አባ ገብረኢየሱስ፡- አሁንማ የሉም፡፡ አሁን ያሉበት 
አይታወቅም፡፡ አንዳንዶቹም ታስረዋል ይባላል፡፡ የጠለምት 
ጉዳይ ሊታሰብበት እንደሚገባ ብዙ ጊዜ ተናግረን ነበር፡
፡ ነገር ግን ሰሚ ባለመኖሩ ይህ ሁሉ ሊደርስ ችሏል፡፡ እኛ 
ይህ እንደሚኾን እናውቅ ነበር፡፡ ምክንያቱም በአካባቢው 
የነበሩት ሰዎች ጥይት ሻጮች ናቸው፡፡ የመንግሥትን ንብረት 
የሚዘርፉ ናቸው፡፡ ትልቅ ውርደትና ሽንፈት ነው ያደረሱት፡፡  

ግዮን፡- የፆም ወቅት ከመኾኑ አንፃር በአባቶች ሱባኤ 
ዙሪያ የተወሰነ ነገር ቢነግሩን?

አባ ገብረኢየሱስ፡- አሁን ሊወጋን እየመጣ ያለን ኃይል 
እያየን ቆመን አንጠብቀውም፡፡ የፆምና የሱባኤ ወቅት 
ነው ብለን ዝም አንለውም፡፡ ድሮ ጦርነት የሚገጠመው 
በበጋ ነበር፡፡ ህወሓት ግን እኔ ተርቤያለሁ ስለዚህ መላው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ መራብ አለበት፣ ሥራም መሥራት 
የለበትም በሚል እብሪት በክረምት ነው የጀመረው፡፡ ይኼም 
ሴጣናዊነቱን ያመላክታል፡፡ ድርጅቱ የሳጥናኤል ድርጅት 
ነው፡፡ አሁንም የትግራይን ወጣት ወደ ጦርነት እያሰማራ 
ነው፡፡ ይኽም ቢኾን ፆም፣ ፀሎት፣ ሱባኤ ያስፈልጋል፡፡ 
ሁሉም ሰው ባለበት መፆምና መፀለይ አለበት፡፡

ግዮን፡- የሚያስተላልፉት መልዕክት ካለ ዕድሉን 
ልስጦት?

አባ ገብረኢየሱስ፡- የማስተላልፈው መልዕክት 
በየገዳማቱ ያሉ አባቶች በፀሎት እንዲተጉና ኢትዮጵያን 
የመታደግ ሥራ እንዲሠሩ ነው፡፡ ምክንያቱም የኢትዮጵያ 
አጥርና ወታደር ፀሎት ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን በሙሉ 
በጸሎት ልንተጋ ይገባል፡፡ ከዚህ ውጪ ግን በዚህ አሸባሪና 
ተላላኪ ድርጅት ላይ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ 
ከኢትዮጵያ ማጥፋት ይኖርብናል፡፡ ድርጅቱ ሳጥናኤል 
የጋለበው ፈረስ ነው፡፡ እርሱን ማጥፋት ካልቻልን ሌላ ፈተና 
ይጠብቀናል፡፡ ካልጠፋ አማራና አፋር ክልል ላይ ብቻ 
ተወስኖ አይቀርም ፤ ድፍን ሀገሪቱን ማዳረሱ አይቀርም፡፡

አባ ገብረእየሱስ ኪዳነ ማርያም 

የግዮን እንግዳ

አባ ገብረእየሱስ ኪዳነ ማርያም ከአንድ ወር በፊት 
መንግሥት የተናጠል ተኩስ አቁም ማድረጉን ተከትሎ 
ህወሓት ወደ ዋልድባ ገዳም በመግባት በአባቶች ላይ 

ጥቃትና ዝርፊያ መፈጸሙን ይናገራሉ፡፡ እርሳቸውም ከሞት 
ማምለጣቸውን ያስረዳሉ፡፡ አጠቃላይ በገዳሙና አካባቢው 
ያለውን ኹኔታ አስመልክተው አጠር ያለች ቆይታ ከዝግጅት 

ክፍላችን ጋር አድርገዋል፡፡ እነኾ!  
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ዓለም አቀፍ

የታሊባን አፍጋኒስታንን መቆጣጠርየታሊባን አፍጋኒስታንን መቆጣጠር
(የአሜሪካ እንቆቅልሽ!)(የአሜሪካ እንቆቅልሽ!)

አሜሪካ ከቀናት በፊት ጦሯንና ከ1ሺህ 
በላይ የሚኾኑ ዜጎቿን ከአፍጋኒስታን 
ማስወጣቷን ተከትሎ የታሊባን 

አማጺያን ዋና ከተማዋን ጨምሮ በርካታ 
የሀገሪቱ አካባቢዎችን ተቆጣጥረዋል። የቡድኑ 
ከፍተኛ አመራሮችም በስደት ከቆዩባት ኳታር 
ወደ አፍጋኒስታን መመለስ ጀምረዋል። ከእነዚህ 
መካከል የታሊባን ፖለቲካ ኃላፊ ሙላህ ባራዳር 
አንዱ ናቸው። አፍጋኒስታን ሲደርሱም በርካታ 
ሕዝብ አደባባይ ወጥቶ በደስታ ተቀብሏቸዋል።

ታሊባን አፍጋኒስታንን መቆጣጠሩን ተከትሎ 
በርካቶች አፍጋኒስታንን ለቀው ለመውጣት ከፍተኛ 
ጥረት ሲያደርጉ ነበር። ትናንት እና ከትናንት በስቲያ 
አስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ከአፍጋኒስታን 
ለመውጣት በመዲናዋ የሚገኘውን አየር ማረፊያ 
አጨናንቀው ታይተዋል። በማሕበራዊ ሚዲያዎች 
ላይ የተለቀቁ ምሥሎች ሰዎች አውሮፕላን ውስጥ 
ለመግባት ሲገፋፉ፣ እየተንቀሳቀሰ ካለ አውሮፕላን 
ሥር ሲሯሯጡ እና አውሮፕላን ላይ ሲንጠላጠሉ 
አሳይተዋል። በዚህም ከ8 ያላነሱ የአፍጋን ዜጎች 
ሕይወታቸው ማለፉ በስፋት ተዘግቧል። ከእነዚህም 
መካከል በአውሮፕላን ተገጭተው እንዲሁም 
አውሮፕላን ላይ ተንጠልጥለው አውሮፕላኑ ከተነሳ 
በኋላ ወድቀው ሕይወታቸው ያለፉ ስለመኖራቸው 
ተገልጿል።

የታሊባን አማጺያን

ታሊባን ማለት በፓሽቶ ቋንቋ “ተማሪዎቹ” 
ማለት ነው። ፓሽቶ በፓኪስታን፣ አፍጋኒስታንና 
ኢራን ውስጥ የሚነገር ቋንቋ ነው። ታሊባን 
በጎርጎሮሲያዊያኑ 1990ዎቹ መጀመርያ በሰሜን 
ፓኪስታን ብቅ ያለ መደበኛ ያልነበረ እንቅስቃሴ 
ሲሆን ይህም የያኔዋ ሶቭየት ኅብረት ከአፍጋኒስታን 
ጦሯን ማስወጣቷን ተከትሎ የተጀመረ ነበር። 
ይህ የፓሽቱን እንቅስቃሴ ሲጀምር መንፈሳዊ 
ቅርጽ የነበረው ይመስላል። ከሳኡዲ አረቢያ ጥብቅ 
እስልምናን በሚሰብኩ ሰዎች የተማረኩ ወጣቶች 
አማካኝነት ስብስቡ እየተጠናከረ መጣ። መንፈሳዊ 
እንቅስቃሴው ፖለቲካዊ መልክን እየያዘ መጣ። 
ከኢመደበኛ እንቅስቃቄ ወደ ቡድን ከፍ አለ።

ይህ ቡድን በፖኪስታንና አፍጋኒስታን መሀል 
የሚገኘውን ፓሽቱን አውራጃን ቀስ በቀስ በመያዝ 
ጽኑ የሸሪዓ አስተዳደርን በመትከል ሰለምና 
ደኅንነት ለማረጋገጥ ቃል ገባ። እንዲህ እንዲህ 
እያሉ ከደቡብ ምዕራብ አፍጋኒስታን ተነስተው 
ወጣቶቹ ታሊባኖች ተጽእኗቸውን ማስፋት ያዙ። 
በመስከረም 1995 ደግሞ ኢራንን የምትዋሰነውን 
ሔራት የምትባለውን አውራጃ መያዝ ቻሉ። ይህን 
ካሳኩ ከዓመት በኋላ ደግሞ ካቡልን ተቆጣጠሩ። 
ያን ጊዜ ፕሬዝዳንት የነበሩት ቡርሃንዱኒ ራባኒ 
ነበሩ። ቡርሃንዱኒ ራባኒ ከአፍጋኒስታን የነጻነት 
አባቶች አንዱ ተደርገው የሚወሰዱና የሶቭየት 
ኅብረትን ታግሎ ያስወጣው የሙጃሂዲን (አርበኞቹ) 
ቡድን መሥራች ነበሩ። እንደ ጎርጎሮሶዊያኑ 1998 
ታሊባን የአፍጋኒስታንን 90 ከመቶ ይቆጣጠር 
ነበር። በዚያን ጊዜ ሕዝብ ዘንድ ሰፊ ተቀባይነትን 
ማግኘት ችሎ ነበር።

ይህም የሆነው ምናልባት አፍጋኒስታዊያን 
በሙጃሂዲኖች የርስበርስ ሽኩቻ ተሰላችተው 
ስለነበር ይሆናል። ታሊባኖች በተለይም ሙስናን 
በማጥፋትና ሥርዓት አልበኝነትን በመቀልበስ 
ስማቸው ይወደሳል። በአፍጋኒስታን ዋና ዋና 
መንገዶችን በመቆጣጠርና የእንቅስቃሴ ደኅንነትን 

በማረጋገጥ ንግድ እንዲስፋፋ በማድረጋቸው 
በአጭር ጊዜ ሰፊ ተቀባይነትን ማግኘት ችለው 
ነበር። የታሊባን ስም ወደ ትልቅ አጀንዳነት 
የተቀየረው ከመስከረም 11ዱ የሽብር ጥቃት 
ወዲህ ነው። ታሊባን የኒው ዮርክ መንትዬዎቹን 
ሕንጻዎች ጥቃት ላደረሰው የአል-ቃኢዳ መሪ ኦሳማ 
ቢን ላደን ከለላ በመስጠቱ ሁኔታዎች መልካቸውን 
ሊቀየሩ ቻሉ። 

በጥቅምት 7፣ 2001 የአሜሪካ መራሹ ጦር 
በአፍጋኒሰታን ላይ ጥቃት መሰንዘር ጀመረ። 
በታኅሣሥ የመጀመርያው ሳምንት 2001 ዓ.ም 
የታሊባን አስተዳደር በይፋ ፈራረሰ። የቡዱን 
የወቅቱ መሪ የነበሩት ሙላ ሞሐመድ ኦማር እና 
የአል-ቃኢዳው መሪ ቢን ላደን ግን ለማምለጥ 
ቻሉ። በወቅቱ ሁለቱን መሪዎች ለመያዝ የተደገው 
አሜሪካ መራሹ የጦር አደን በዓለም ታሪክ 
ከትልልቅ ወታደራዊ አሰሳዎች የሚመደብ ነበር። 
አፍጋኒስታን በውጭ ኃይሎች ሥር መውደቋን 
ተከትሎ በርካታ ባዕድ ወታደሮች በካቡል 
መርመስመስ ጀመሩ። የውጭ ወታደሮች ቁጥር 
ከፍተኛ መሆኑን ተከትሎ ታሊባን የደፈጣ ጥቃትን 
እንደ አዲስ ስትራቴጂ መውሰድ ጀመረ። ባለፉት 
ሁለት ዐሥርታት ካቡል ላይ ለቁጥር የሚታክቱ 
የደፈጣ ጥቃቶች የተሰነዘሩ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 
የሚጠቀሰው በኔቶ የጦር ካምፕ ላይ በመስከረም 
2012 የደረሰው ፍንዳታ ነው።

የአሜሪካ ቆይታ

አሜሪካ ከ9/11 የሽብር ጥቃቶች ጋር ግንኙነት 
አላቸው በሚል ኦሳማ ቢን ላደን እና ሌሎች የአል-
ቃይዳ ሰዎችን ይደግፋሉ ያለችው ታሊባንን ከስልጣን 
ለማውረድ እአአ ጥቅምት 2001 አፍጋኒስታንን 
ወረረች። ታሊባንን ለመዋጋት አሜሪካን ቢሊዮን 
ዶላሮችን ስታፈስ የጦሯ ቁጥርም ጨምሯል። 
እአአ በ2011 ቁጥሩ 110,000 ገደማ ደርሷል። 
አሁን ቁጥሩ ቀንሶ ወደ 650 ገደማ ቀርተዋል። 
እነዚህም በአፍጋኒስታን ለሚገኙ ዲፕሎማቶች 
ጥበቃ ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ አሶሺየትድ 
ፕሬስ ዘግቧል። 

ታሊባን አፍጋኒስታንን ከተቆጣጠረ በኋላ 
አሜሪካ ዜጎቿን ለማስወጣት በሺዎች የሚቆጠሩ 
ወታደሮቿን ዳግም ወደ ካቡል ልካለች። የሰሜን 
አትላንቲክ የጦር ቃልኪዳን ድርጅት (ኔቶ) አባላትን 
ጨምሮ የሌሎች ሃገራትም ጦር በአፍጋኒስታን 
ይገኙ ነበሩ። አሜሪካ ትልቁ ተዋጊ ጦር 
በአፍጋኒስታን ነበራት። ኔቶ የውጊያ ተልዕኮውን 
እአአ ታህሳስ 2014 በመደበኛነት አጠናቅቋል። 
የአፍጋኒስታን ኃይሎችን ለማሰልጠን እና የፀረ-
ሽብርተኝነት እንቅስቃሴዎችን ለመርዳት 13,000 
ጠንካራ ኃይሉን እዚያው አቆይቷል።

የጆ ባይደን መግለጫ 

የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን 
ከአፍጋኒስታን ወታደሮቼን በማውጣት ውሳኔዬ 
ሸብረክ የምልበት አይደለም፤ አሁንም የጸና ነው 
ሲሉ ተናግረዋል፡፡ ጆ ባይደን ጨምረውም፣ ‹ታዲያ 
መቼ ነበር መውጣት የነበረብን? ለመውጣት 
ትክክለኛው ጊዜ አሁን ካልነበረ መቼ ነው ታዲያ?› 
ሲሉ ጠይቀዋል፡፡ ‹አንድም የአሜሪካ ወታደር 
በአፍጋኒሰታን ምድር ሊሞት አይገባም› ያሉት 
ባይደን በአወጣጥ ላይ መዝረክረክ እንደነበረ ግን 
አምነዋል፡፡ ከትናንት በስቲያ እሑድ ታሊባን ወደ 
ካቡል መገስገሱን ተከትሎ ፕሬዝደንት አሽራፍ 
ጋኒ አገሪቱን ለቀው መሄዳቸው አይዘነጋም፡፡ ጆ 
ባይደን ማስተባበያ በሰጡበት በዚህ ንግግራቸው 
እንዳብራሩት፣ የአፍጋኒሰታን ጦር ታሊባንን 
ለመዋጋት ፍላጎት እንዳልነበረው፣ የአፍጋኒሰታን 
መንግሥትም ወዲያውኑ ተስፋ እንደቆረጠ 
ከገለጹ በኋላ ታሊባን ካቡልን ይቆጣጠራል ብለን 
ከገመትንበት ጊዜ ቀድሞ መምጣቱ ነገሮችን 
እንዳመሰቃቀለ አመላክተዋል፡፡

ጆ ባይደን የአሜሪካ በአፍጋኒስታን ተልእኮ 
አገር ግንባታ አልነበረም ያሉ ሲሆን በ2009 ባራክ 
ኦባማ ተጨማሪ ወታደሮችን ወደ አፍጋኒስታን 
ሲልኩ ተቃውመዋቸው እንደነበረ፣ ትራምፕ 
ከአፍጋኒስታን ለመውጣት በግንቦት ወር እቅድ 
ይዘው እንደነበረና፣ እሳቸው የ20 ዓመት 
የአፍጋኒስታን ቆይታን እንዲቋጭ ለመወሰን 4ኛው 
ፕሬዝዳንት እንደሆኑ አብራርተዋል፡፡ 

ታሊባን ከ20 ዓመት በኋላ

የታሊባን አመራሮች ወደ አፍጋኒስታን መመለስ 
ከጀመሩ በኋላ ታሊባን የመጀመሪያውን ጋዜጣዊ 
መግለጫ ከቀናት በፊት ሰጥቷል። በጋዜጣዊ 
መግለጫው ላይ የታሊባን ቃል አቀባይ ዛቢኑላህ 
ሙጃሂድ ቡድኑ መንግሥት ለመመስረት እየሰራ 
መሆኑን እና መንግሥት እንደተመሠረተ ለሕዝብ 
ይፋ እንደሚሆን ተናግረዋል። ታሊባን በጋዜጣዊ 
መግለጫው ላይ “ሴቶች በማሕበረሰባችን ውስጥ 
ተሳትፎ ይኖራቸዋል”፤ “በሸሪዓ ሕግ መሠረት” 
እንዲሰሩ ይፈቀድላቸዋል በማለት ዝርዝር መረጃ 
ከመስጠት ተቆጥበዋል።

ለምዕራባውያኑ አገራት በአስተርጓሚነት ሲሰሩ 
የነበሩ አፍጋናዊያን በታሊባን የበቀል እርምጃ 
ሊወሰድባቸው ይችላል የሚል ከፍተኛ ስጋት 
ነበር። ይሁን እንጂ የታሊባን ቃል አቀባይ ዛቢኑላህ 
ሙጃሂድ ታሊባን “ማንም ሰው ላይ የበቀል 
እርምጃ አይወሰድም” ካሉ በኋላ ለአፍጋኒስታን 
መረጋጋት ሲባል “ታሊባን ለሁሉም ሰው ምህረት 
አድርጓል” ብለዋል፡፡ በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ 
ላይ መገናኛ ብዙሃንም በነጻነት እንዲሰሩ ታሊባን 
እንደሚፈቅድም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል።
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ወቅታዊምርመራ

2222
ግዮን ክፍልግዮን ክፍል

ነገረ ግዮን

ቢዝነስ ዜናዎች
28

የአ
ዘ
ጋ

ጁ መል       ክት

ኪነ ጥበብን ለሕልውና ዘመቻው 
መጠቀም ያስፈልጋል!

በሀገራችን ጥበብ በየዘመኑ የሀገር አንድነትን ለማስከበር፣ ማንነትን 
ለማንፀባረቅና ልዩ ልዩ ልማታዊ ሥራዎችን ለማከናወን የዜጎች 
የብርታት ስንቅ በመኾን አገልግላለች፡፡ ከዓድዋ እስከ ማይጨው፣ 

ከካራማራ እስከ ባድመ በነበረው የአንድነት ተጋድሎ ልኳ በሚገባ ታይቷል፡
፡ በየዘመናቱ የነበረው የጥበብ እርሾ በሀገራችን የሙዚቃውም ኾነ የቲያትር 
ተቋማት እንዲመሠረቱ በር ጠርጎ ነበር፡፡ የነ ክቡር ዘበኛ ኦኬስትራ፣ 
የእነ ሀገር ፍቅር ቲያትር እና ሌሎችም መነሻቸው ይኸው ነበር፡፡ በኋላም 
በ1970ዎቹና 80ዎቹ ለሙዚቃ ከዋክብት መፈለቂያነት ያገለገለው ይኸው 
ጅማሮ ነበር፡፡ በተለይ በዘመነ ደርግ ዋነኛው የኅብረተሰብ ማንቂያ መሣሪያ 
ከሚዲያም በላይ የተለያዩ የጥበብ ሥራዎች ነበሩ ቢባል ውሸት አይኾንም፡፡ 
ስለ ልማት ሲታስብ “ወንዞች ይገደቡ ይዋሉ ለልማት”፣ ስለ እናት ሀገር ጥሪ 
ሲታሰብ የእነ ክቡር መሐሙድ አሕመድ እናት ሀገራችን ሙዚቃ የሚዘነጉ 
አይደለም፡፡ በቅርቡ በኢህአዴግ ዘመንም ቢኾን ጥበብ በዘመቻ ውስጥ ትልቅ 
ቦታ ነበራት፡፡ የባድሜው ድል ላይ ጥበብ የራሷ ድርሻ ነበራት፡፡ የዓባይ ግድብ 
ላይም እንዲሁ ሚናዋ ከፍ ያለ ነው፡፡

አሁን ደግሞ ከሰሜኑ የሀገራችን ችግር ጋር ተያይዞ የጥበብ ሰዎች 
ከፍያለ ሥራ መሥራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ የሀገር ጠላቶች ይህን በተመለከተ 
ብዙ ሥራ ሠርተዋል፡፡ መቶ አሥር ሚሊዮን ሕዝብ ያቀፈችው ኢትዮጵያ 
ግን ጥበበኞቿ ከሠሞኑ እንቅስቃሴያቸው ውጭ ያን ያህል የሠሩት ነገር 
አልነበረም፡፡ ከዚህ አኳያ አዲሱ የጥበብ ባለሙያዎች ትውልድ እንደ 
አንጋፋዎቹ የጥበብ ሰዎች ሁሉ በሀገር ሕልውና ላይ ያነጣጠረውን ጥቃት 
ለማስቆም የራሳቸውን አሻራ ሊያሳርፉ ይገባል፡፡ ሠሞኑን እንደታየው በተለያዩ 
የማሠልጠኛ ካምፖች እየተገኙ ሠራዊቱን የማበረታታት ተግባር ተጠናክሮ 
ሊቀጥል ይገባል፡፡ መንግሥትም ኪነጥበብን ለሕልውና ዘመቻው ብርታት 
ይኾን ዘንድ አጠናክሮ ሊጠቀምበት ያስፈልጋል፡፡

ዕዕ

26

27

መቶኛ ሀገር አቀፍ የቲያትር 
ፌስቲቫል ሊካሄድ ነው

ከነሐሴ 21/ 2013 ዓም ጀምሮ እስከ 
ነሐሴ 25/2013 ዓ.ም የሚቆይ መቶኛ ሀገር 
አቀፍ የቲያትር ፌስቲቫል ሊካሄድ ነው ተባለ፡
፡ የፌስቲቫሉ ዓላማ የሀገራችንን ቲያትር 
መቶኛ ዓመት ማሰብ እንደኾነ ተጠቁሟል፡፡ 
በፌስቲቫሉ በመታየት ላይ ያሉትን ቲያትሮች 
ጨምሮ ከመላው ሀገሪቱ የተውጣጡ የቲያትር 
ባለሙያዎች ተወዳጅና ድንቅ ቲያትሮቻቸውን 
ያቀርባሉ ተብሏል፡፡ ፌስቲቫሉ በተመረጡ 
ልዩ ልዩ የትርኢት ስፍራዎች እንደሚካሄድም 
ተጠቅሷል፡፡

መግቢያ ልዩ የኾነ የፋሽን ሾው 
ምሽት ሊካሄድ ነው

መግቢያው አንድ እሽግ ደብተርና እርሳስ 
የኾነ የፋሽን ሾው ምሽት ሊካሄድ መኾኑ 
ተጠቆመ፡፡ ፕሮግራሙ የሚካሄደው በዋሽንግተን 
ሆቴል ሲኾን ቀኑ ደግሞ ነሐሴ 27/2013 ዓ.ም 
ከቀኑ 9 ሰዓት ሰዓት ጀምሮ ነው ተብሏል፡፡ 
የዚህ ፕሮግራም የመግቢያ ዋጋውም በመጪው 
የትምህርት ዘመን የተቸገሩ ተማሪዎችን 
ለመርዳት ሲባል አንድ እሽግ ደብተርና እርሳስ 
በመያዝ መኾኑ የተጠቆመ ሲኾን የፕሮግራሙ 
አዘጋጅም እየሩሳሌም ማስታወቂያና ኢንቨንት 
እንደኾነም ተጠቅሷል፡፡

የዶ/ር ዮሴፍ ብሩ ሥርዓተ 
ቀብር ተፈጸመ

የቀድሞው የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ 
ፕሬዝዳንት ዶ/ር ዮሴፍ ብሩ ሥርዓተ ቀብር 
ተፈጸመ፡፡ ዶ/ር ዮሴፍ የኢትዮጵያ ፕሮጀክት 
ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት መሥራች እና ዋና 
ሥራ አስኪያጅ፤ በአያት መኖሪያ ቤቶች ድርጅት 
በዋና ሥራ አስኪያጅነት፤ በጊፍት የመኖሪያ 
ቤቶች ድርጅት በዋና ሥራ አስኪያጅነት፤ 
የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይንና ሱፐርቪዥን 
ኮርፖሬሽን በቦርድ አባልነት፤ በተለያዩ 
የሀገሪቷ ዩኒቨርሲቲዎች በሥራ አመራር 
ቦርድ ሰብሳቢነት እና አባልነት፤ በተለያዩ 
ዩኒቨርሲቲዎች ከመጀመሪያ እስከ ሦስተኛ ድግሪ 
ለሚማሩ ተማሪዎች በተጋባዥ መምህርነት እና 
በምርምር ሥራ አማካሪነት አገልግለዋል። ዶ/ር 
ዮሴፍ ባጋጠማቸው ድንገተኛ ህመም ምክንያት 
ከሐምሌ 28/ 2013 ዓ.ም ጀመሮ በኤካ ኮተቤ 
ሆስፒታል ሲረዱ ቆይተው ነሐሴ 11 ቀን 
2013 ዓ ም ሕይወታቸው ያለፈ ሲኾን የቀብር 
ሥነ ሥርዓታቸውም ሐሙስ ነሐሴ 13 ቀን 
2013 ዓ·ም በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ 
ካቴድራል ተፈጽሟል፡፡

ልዪ ልዪ ዜና

ለዛ

ሠሎሞን ለማ ገመቹ.

የአዕምሮዬየአዕምሮዬ ቁስል ቁስል
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ለዛ
ከታሪክ አምባከታሪክ አምባ

 “ፖርቹጋላዊው ደራሲ ስለ ቅዱስ ላሊበላ  ድንቅ ጉዳይ ጽፏል ...በ16ኛው 
መቶ ክፍለ ዘመን ማለትም በ1520 ዓ.ም ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ፣ ሐገራችንን 
ጎብኝቶ፣ ስድስት አመታት ቆይቶ ወደ ሐገሩ ከተመለሰ በኋላ ስለ ኢትዮጵያ  
የተመለከተውን ታሪክ በግዙፍ መጽሐፍ አድርጎ ያሳተመው፣ ቄስ ፍራንሲስኮ 
አልቫሬዝ ይባላል። አልቫሬዝ የፖርቹጋል መንግሥት መልዕክተኛ ነበር። 
ኢትዮጵያን ከተመለከቱ ታላላቅ መጻሕፍት ውስጥ ከግንባር ቀደሞቹ ነው። 
የታሪክ ሀብት አለው። አልቫሬዝ ወደ ቅዱስ ላሊበላ አብያተ- ክርስቲያናት 
ዘንድ አመራ። አያቸው። ደነገጠ። እንዴት ሊሆን ቻለ? እንዴትስ ተሰሩ? ምን 
ጉድ ነው? ብሎ ተገረመ። ፈዞ ተገርሞ አያቸው። በ1520 ዓ.ም። በኋላም ስለ 
ላሊበላ አብያተክርስትያናት በመጽሐፉ ላይ የሚከተለውን ጻፈ። “ ስለ ላሊበላ 
አብያተ - ክርስትያናት ላላያቸው ሰው እንዲህ ናቸው ፣ ይህንን ይመስላሉ ብዬ 
ብጽፍ የሚያምነኝ የለም። ነገር ግን የምጽፈው ሁሉ ዕውነት መሆኑን በኃያሉ 
በእግዚአብሔር ስም እምላለሁ!” በማለት በመሐላ አስደግፎ “ዘ ፖርቹጊስ ሚሽን 
ኢን አቢሲኒያ” በተሰኘው ታላቅ መጽሐፉ ውስጥ አስፍሯል። ላሊበላ ትንግርት 
ነው። የጥበባት ሁሉ አውራ ነው። የኢትዮጵያ የዐይን ብሌን ነው። የአለም ቅርስ 
ነው። ሐይማኖት ነው። ከምንም በላይ ውድ ነው። መተኪያ የለውም። በዋጋ 
አይተመንም። ኢትዮጵያ መስዋዕትነት ልትከፍልለት የሚገባ መንፈስ እና ሥጋዋ 
ነው። ካለ ላሊበላ ኢትዮጵያን ማሰብ አይቻልምና!”

ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ

ምክረ ፍልስፍናምክረ ፍልስፍና
•	 አሁንን ተደሰት፤ ተኝተህ ማደርህን እርግጠኛ አይለህም፤ ህልምህን 

ዓላማህን እወቀው ግን ቁጭ ብለህ ገና ነገ የምታገኘውን እያሰብክ በሀሳብ  
አትንሳፈፍ! ዛሬ ካንተ የሚጠበቀውን አድርግ፡፡ 

•	 የጀመርከውን እንድትጨርስ፤ ያበላሸኸውን እንድታስተካክል፣ 
የልብህን መሻት እንድታሳካ አንድ ቀን ተጨምሮልሀል። ይሄን ቀን ለማግኘት 
ያልታደሉ ብዙ አሉና አመስግነህ ተጠቀምበት!

•	 የውስጡ ሲቀየር የውጪውን ማንነት መቀየር በጣም ቀላል ነው፤ 
ትኩረትህ ነገሮች ሁኔታዎች እስኪቀየሩ መጠበቅ ላይ ከሆነ ግን ጊዜህ እየባከነ 
ነው። እንቁላል እንኳን ከውጪ ሲሰበር እኮ ጫጩቷ ነብስ የላትም፤ ከውስጥ 
ራሷ ሰብራ ስቶጣ ግን ነብስ ትዘራለች። ተጠቅመህ የማትጨርሰው አስደናቂ 
አቅም አለህ፤ የመለወጥና የማደግ ጉጉትህ ከውስጥህ ገንፍሎ ከወጣ በቃ አንተን 
ከምትፈልገው ነገር የሚያቆምህ ምድራዊ ሀይል የለም!

•	 ማህተመ ጋንዲ “ደስታ ማለት የምናስበው፣ የምንናገረው እና 
የምናደርገው አንድ ላይ ሲጣጣም ነው” ይለናል። የምታስበውን እንዳትኖር 
የሚያደርጉህን ነገሮች መቀበል የለብህም ይሄን ስታደርግ የአይምሮ ሰላም አለህ፤ 
ከሱ በላይ ታዲያ ምን እርካታ አለ?!

•	 ባቡር ከሀዲዱ ቢወጣ እኮ ነፃ ይሆናል ግን ከዛ በኋላ ወደፊት መጓዝ 
የሚባለው ነገር አይታሰብም፤ አንተም ነፃ እሆናለው ብለህ የመጣህበትን ጥረት 
አታቁም!

•	 “ገንዘብ ከጠፋ ምንም አልጠፋም፤ ጤና ከጠፋ የሆነ ነገር ጎድሏል 
ማለት ነው፤ ፀባይ ወይም ማንነት ከጠፋ ግን ሁሉም ነገር የለም!” የሚል አንድ 
ጥንታዊ አባባል አለ። በዚህ አለም ስትኖር ምንም ያህል ብትደሰት ያ ደስታ 
እንደሚያልፍ አትርሳ፤ ምንም ያህል ብታዝን ያም ሀዘን እንደሚያልፍ አትርሳ። 
አየህ ወዳጄ የሚገጥሙህ መጥፎ አጋጣሚዎች ማንነትህን እንዲቀይሩት በፍፁም 
መፍቀድ የለብህም!

ኢንስፓሬሽን ኢትዮጵያ፣ ቴሌግራም ገጽ

ምሳሌያዊ አነጋገርምሳሌያዊ አነጋገር
• ዘፍኖ አያምር እንኳን አልቅሶ፤

• ላህያ ያልከበደው ለመጫኛ ከበደው፤

• እንደ ሽመላ በሁለት ይበላ፤

• ለቅሶ ሳለ ከቤት ይሄዳል ጎረቤት፤

• እጅ ይዘው ያስገቡት እጅ ይዞ ያስወጣል፤

• ያዳቆነ ሰይጣን ሳያቀስ አይለቅም፤

• ተከፈት ያለው ጉሮሮ ጦም አያድርም፤

• ያልተቀጣ ልጅ ያልታጠበ እጅ፤

አማርኛ አባባል፣ ቴሌግራም ገጽ

አውደ ሕግአውደ ሕግ
የኢፌዲሪ ሕገመንግሥት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ስብሰባና የሥራ ዘመንን 

በተመለከተ የሚከተለውን ይደነግጋል፡፡

1. ከምክር ቤት አባለት ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይኖራል፡፡

2. የምክር ቤቱ የሥራ ጊዜ ከመስከረም ወር የመጨረሻ ሳምንት ሰኞ እስከ 
ሰኔ ሰላሳ ነው፣ በመካከሉም ምክር   ቤቱ በሚወስነው ጊዜ የአንድ ወር ዕረፍት 
ይኖረዋል፡፡

3. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚመረጠው ለአምስት ዓመታት ነው 
የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል፡
፡

4. ምክር ቤቱ ዕረፍት ላይ በሚሆንበት ጊዜ የምክር ቤቱ አፈጉባኤ ስብሰባ 
ሊጠራ ይችላል፡፡ ከምክር ቤቱ አባላት ከግማሽ በላይ ስብሰባ እንዲጠራ ከጠየቁ 
አፈ-ጉባኤው ስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት፡፡

5. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባዎች በግልጽ ይካሄዳሉ ሆኖም 
በምክር ቤቱ አባላት ወይም በፌዴራል የሕግ አስፈጻሚ አካል በዝግ ስብሰባ 
እንዲደረግ ከተጠየቀና ከምክር ቤቱ አባላት ከግማሽ በላይ ከደገፉት ዝግ ስብሰባ 
ሊደረግ ይችላል፡፡ 

የኢፌድሪ ሕገመንግሥት

ከመጽሐፍት ገጾችከመጽሐፍት ገጾች
“እንግሊዝኛ ቋንቋና ፊደል በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል የማህበረሰብ 

ቋንቋና ፊደል የሆነበት ዘመን የለም፣ አሁንም በዚያ ደራጃ ጥቅም ላይ እየዋለ 
አይደለም፡፡ እንግሊዝኛ ቋንቋ በአገሪቱ ህዝቦች በቤተሰብም ሆነ በአካባቢ 
አልፎም በስራ ቦታዎች የመግባቢ ቋንቋ ሆኖ የሚዘወተርበት ቀርቶ ለአንድ 24 
ሰዓት (ለአንድ ሙሉ ቀን) በማህበረሰብ ደረጃ ጥቅም ላይ የሚውልበት እውነታ 
የለም፡፡ ስለሆነም እንኳንስ የአገሪቱ የመካከለኛና ከፍተኛ ትምህርት የመማር 
ማስተማር ቋንቋና ፊደል ሊሆን ቀርቶ በአንዲት ትንሽ የአስተዳደር ክፍል 
እንኳን የመማር ማስተማር ቋንቋና ፊደል ሊሆን የሚችልበት የማህበረሰብ 
መደላድል የለውም፡፡”

ዶ/ር ገነነ ብዙነህ፣ የትምህርት ሥርዓት…



2727
ግዮን ቁጥር 148 ነሐሴ 2013 ዓ.ም

የብዕር አሳንሰር

ሠሎሞን ለማ ገመቹ. የአዕምሮዬየአዕምሮዬ ቁስል ቁስል
ወደኋላ መለስ ብዬ ሳስበው አልረሳሽ 

የሚለኝ ነገር ብዙ ነው፡፡ አሁን ድረስ 
በትዝታ ትኩሳት ላቦት ውስጥ ተዘፍቄ 

ከነቁጭቴ መኖሬ ይሰማኛል፡፡ የሴት ነብሮች ከዋሉበት 
ቦታ ብውልም ያ የጀግንነት ማዕበል እየገፈተረና እያሰገረ… 
የአፍለኝነቴን ዕድሜ ያሳለፍኩበት የትግል ወቅት 
መስዋዕትነት አበባዬ በመኖር ዑደት ውስጥ እንዲህ 
በዜሮ ተባዝቶ ፍሬ-አልባ ሆኖ የተገኘ ያህል ሆኖ ሲሰማኝ 
በአያሌው አዝናለሁ፡፡ ‹‹እነ ፂሞ፣እነ ሙሉዓለም…›› ለምን 
ተገደሉ? ሌሎቹስ ስለምን ከሩቅ ግባቸው ጉዞ ከመንገድ 
ቀሩ? እነ በረከትስ እንዴት ‹‹መኖር›› የሚባለውን ኑሮ 
ሊኖሩ ቻሉ?... እያልኩ መልስ አልባውን ጥያቄ ለራሴው 
እጠይቃለሁ፡፡ 

ወደ ትግል ከመውጣቴ በፊት ለአባቴና ለታላቅ 
ወንድሜ በስስት የምታይ ልጅ ነበርኩ፡፡ ሁለቱም ስለ እኔ 
የሚያልሙት ተምሬ ከትልቅ ደረጃ ላይ መድረሴን ነበር፡
፡ ያ ሳይሆን ቀረ፡፡ ወንድሜ ነገር ዓለሜን… አይቶ ነው 
መሰለኝ ገና በኩብኩባነቴ ካልተዳረች ብሎ ይወተውተኝ 
ገባ፡፡ እሱን ነገር አልወደድኩለትም ነበር፡፡ እንዲያም ሆኖ 
ከበለሳ አዲስ ዘመን፣ ከማክሰኚት ደጎማ… ሲመላለስ፤ 
በመንግሥት ካድሬዎች ዓይን ውስጥ ወደቀና ከወህኒ 
ወረደ፡፡ አትንኩኝ! አትድረሱብኝ! ባዩና የመጣ የሄደውን 
ተጋፊው አባቴ፤ በደርግም፣ በኢሕአፓም ሲታሠርና 
ሲፈታ እንዳልቆየ ጭራሽ ደጎማ ወርዶ የሰው ነፍስ 
በማጥፋቱ ውሎና አዳሩ እንደ ወንድሜ በወህኒ ሆነ፡፡ 

ከተወሰኑ ወራት እሥራት በኋላ ወንድሜ ከእሥር 
ነፃ ሆነ፡፡ በመታሠሩ ሳዝን ያልቆየሁትን ያህል ገና ከወህኒ 
ከመውጣቱ ‹‹ይልቅ ትምህርቱን ተይና ትዳሩን በማለዳው 
ያዢ…›› በሚለው ውትወታው ገፋበት፡፡ እሱንና አባቴን 
ለመጠየቅ ከአዲስ ዘመን ዞዝ አምባ ጊዮርጊስ ስመላለስ፤ 
በረሃ ከወረዱት ‹‹ታገዮች›› እና እነሱን ነፍጥ ይዘው 
በሚጠብቁት የመንግሥት ካድሬዎችና ወታደሮች 
ዕይታ ውስጥ መግባቴን፤ አንዴ ከወዲህ፣ አንዴ 
ከወዲያ ‹‹ከእነሱ ወገን ነሽ…›› እየተባልኩ አበሳ ማየቴን 
አላወቀልኝም፡፡ ለትምህርት የነበረኝን ልዩ ጉጉት ግምት 
ውስጥ አላስገባልኝም፡፡ 

በዚህ ምክንያት በለጋው ዕድሜዬ ከፋኝ፡፡ የመከፋቴ 
መደምደሚያ ከወንድሜ ዕይታ መሰወር፣ ከግራ ቀኙ 
የተጠርጣሪነት ወጥመድ የማምለጥ ውሳኔ ሆነ፡፡ 
አካባቢያችን ከወደ ወሎ  እየተነሱ በአርባያ በለሳ… ገባ 
ወጣ የሚሉ ታጣቂዎች የሚታዩበት ነበርና… የሦስተኛ 
ክፍል ትምህርቴን ባጠናቀቅኩበት ማግስት፤ በ1978 
ዓ.ም የክረምት ወር ተከዜ ከበረሃው ሄጄ ኢሕዴንን 
ተቀላቀልኩ፡፡ በዚያ ምክንያት ዞዝ አምባ ስወርድ 
ታጋዮቹ አሥረው የሚመረምሩኝ፣ አዲስ ዘመን ስመለስ 
ወታደር ካድሬዎቹ… ተቀብለው ‹‹ምንድን ነው ላይ ታች 
የምትይው?...›› እያሉ የሚያዋክቡኝ ቀረልኝ፡፡ 

ተከዜ የገባሁ ሰሞን ‹‹የደርግ ወገን ሳትሆን 
አትቀርም….›› የሚለው ምርመራ ሲካሄድብኝ ቆየና 
‹‹የለም ይህች ነፃ ነች›› በተባለ ጊዜ ለሥልጠና ወደ 
አርማጭሆ ተላኩ፡፡ ሥልጠናው ባበቃበት ዕለት ማግስት 

ጠዋት ላይ ‹‹ተመርቃችኋል›› ተባልን፡፡ ከሰዓት በኋላ 
‹‹ፉጨና›› በተባለ ልዩ ሥፍራ ወደ ውጊያ ገባን፡፡ በዚያን 
ቀን ውጊያ የነበረኝ አቋም ታየና ለቲም አመራርነት 
ታጨሁ፡፡  ‹‹አልፈልግም…›› ብልም ‹‹የለም እንደ 
አንቺ ዓይነት ጠንካራ ሰው ነው የምንፈልገው›› ብለው 
በመሪነት መደቡኝ፡፡ 

‹‹ቲም›› የሚባለው አንድ ቡድን ሲሆን በዘመናዊ 
ወታደራዊ መዋቅር ‹‹ጓድ›› ተብሎ የሚታወቀውና በአንድ 
የመቶ ሥር ከሚኖሩ ሦስት ጓዶች ውስጥ የሚኖረው 
አንደኛው  ንዑስ ተዋጊ ክፍል ማለት ነው፡፡ በነበረው 
የኢሕዴን ታጣቂ ጦር አደረጃጀት… ቲሙ ከሰባት እስከ 
አሥራ ሁለት የሚሆን የሰው ኃይል አለው፡፡ ተዋጊ ሲገኝ 
አሥራ ሁለት ይሆናል፡፡ የሰው ኃይል እጥረት ሲያጋጥም… 
የቲሙ አባላት ቁጥር በሰባት ሰው ብቻ ይወሰናል፡
፡ በ1981 ዓ.ም ደግሞ በዚያው የሕወሓትን ፖለቲካዊ 
ርዕዮት ጭምር ለመጠመቅ… ‹‹ለተለየ ሥልጠና›› በሚል 
ሰበብ ወደ አዲግራት ሄድኩ፡፡ የኢዲግራት ቆይታችን 
ፖለቲካዊ ትምህርቱን ከወታደራዊ ሥልጠና ጋር 
ያጣመረ ነበር፡፡ 

ያንን ትምህርትና ሥልጠና እንዳጠናቀቅኩ 
የ‹‹ጋንታ›› አመራር ሆንኩ፡፡  ‹‹ጋንታ›› በዘመናዊ 
ወታደራዊ አደረጃጀት አንድ የመቶ ጦር የሚባለውን 
አቋም የሚወክል ነው፡፡ በደርግ ወገን በኩል በነበረው 
የኢትዮጵያ ሠራዊት መዋቅር፤ አንድ የመቶ ሦስት 
ጓዶች ያሉት ሲሆን የእኛ አንድ ጋንታ ደግሞ አራት 
ቲሞች አሉት፡፡ የሰው ኃይል በሚኖር ጊዜ ጋንታው 
አርባ ስምንት ብረት ያዦች ይኖሩታል   ማለት ነው፡፡ 
የሰው ኃይል ሲጠፋ ወይም በውጊያ ምክንያት ሲጓድል፤ 
ጋንታው በአማካይ ከሠላሳ ሁለት እስከ ሠላሳ ስምንት 
የሰው ኃይል ይኖረዋል፡፡ ከጋንታ መሪነትም ወደ ወደ 
ኃይል አመራርነት አድጌአለሁ፡፡ ኃይል ደግሞ የአንድ 
ዘመናዊ ሠራዊትን የሻለቃ ጦር የሚያህል ተዋጊ የሰው 
ቁጥር ያለውና ግን ደግሞ እንደ ሻምበል ጦር የሚቆጠር 
ተዋጊ ምድብ ነበር፡፡ 

  በሂደት ከጀርመንና ከአሜሪካ የተገኙ ወይም 
በድጋፍ የተሰጡ፣ አስተማማኝ የሆነ የጦር ሜዳ 
ሬዲዮኖችን የመማር ዕድል አገኘሁ፡፡ ሬዲዮኖች ለአያያዝ 
የቀለሉ፣ ለግንኙነት አመቺ ባልሆኑ ቦታዎች ጭምር 
በጥሩ ሁኔታ መልዕክት ለመለዋወጥ የሚያስችሉ ነበሩ፡
፡  የእነዛን ሬዲዮኖች አሠራር አጠቃቀም ለማወቅ ጭራሽ 
ፊደል ካልቆጠሩት ‹‹ታጋዮች›› እሷው ትሻላለች ተብዬ 
በእነ ሕላዌና ታደሰ ተመረጥኩ፡፡ ‹‹አልፈልግም የኃይል 
አመራሩ ነው… የሚሻለኝ›› ብልም ሰሚ አላገኘሁም፡
፡ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከቲም እስከ ኃይል መሪነት 
ደረጃ ባለው ቦታ በ‹‹ታጋይነት›› ሳገልገል ከቆየሁ በኋላ 
በሬዲዮው ሥልጠና ምክንያት ከሕወሓትና ከኢሕዴን 
ጥምር አመራሮች ጋር መንቀሳቀስ የምችልበትን ዕድል 
አገኘሁ፡፡  

የወልቃይቱን፣ የጃን አሞራውን፣  የወሎውን 
ልዩ ልዩ ቦታ ውጊያ አልፌ፤ በ1980 ዓ.ም ከተካሄደው 

የሕወሓትንና የኢሕዴንን ታጋዮች ለአንዴና ለመጨረሻ 
ጊዜ የመደምሰስና አጣብቂኝ ውስጥ ከቶን ከነበረ ዘመቻ 
ተርፌ፣ ወደ ሸዋ ንቅናቄ የምናደርግበትን የ1982 ዓ.ም 
የመራኛን የሞት-ሽረት ውጊያ አልፌ፣ ወደ መሀል ሃገር 
ንቅናቄ እያደረግን በነበረበት ወቅት… በመረሐቢቴ ጀማ 
ወንዝ ዳርቻ ቆሰልኩ፡፡  በቆሰልኩበት ቦታ ከሱዳን የመጡ 
አመራሮች ነበሩ፡፡ በመኪና ላይ እንደሆንን ከወንዙ ዳርቻ 
ላይ ተኩስ ተከፈተብን፡፡ ጥይቱ አንደ በረዶ ይወርዳል፡፡ 
ለመከላከል ቀርቶ መከታና ከለላ ለመያዝ ፈታ አላገኘንም 
ነበር፡፡ ጀብደኛውና ለእኛ ልዩ የሆነ የንቀት… ስሜት 
የነበረው ብርሃነ የሚባለው የትግራይ ልጅ ያልኩትን 
ቢሰማኝና ‹‹አንቺ ነሽ የምታዢን ወይስ እኔ!?...›› በማለት 
ጎፍልቶ ነገሩን ባያበላሸው ኖሮ እኔም አልቆስልም፣ ስንት 
በረሃ ቆርጠው እዚያ የደረሱ ‹‹ታጋዮች›› አይሰዉም ነበር:: 

በዚያ ሰዓት! በዚያ የጀማ ወንዝ ዳርቻ… አላፈናፍን 
ያለን ተኩሱ ብቻ አልነበረም፡፡ እንዳለ ይነሳ የነበረው 
ፈንጂ ተነሳ፡፡   በአመራሩ ዙሪያ የነበርነውን የፅሕፈትና 
የግንኙነት ሠራተኞች አላስተረፈንም፡፡ በካባድ ሁኔታ 
የተመቱትን ቁስላቸውን እያሳሰርኩ… ወዲያ ወዲህ ስል፤ 
የእኔን ጉዳት አላወቅኩትም ነበርና ራሴን ስቼ ወደቅኩ፡
፡ በዚያ መሀል እስከ ዛሬ አልሽርልሽ እያለ ያስቸገረኝን 
የአዕምሮ ቁስል የፈጠረብኝ ሁኔታ ተከሰተ፡፡ 

ዘግይተውም ቢሆን ከወደ መርሐቤቴ ከተማ 
ወዳለንበት ቀድመው የመጡትና ‹‹ደረሱልን›› ያልናቸው 
የሕወሓት ‹‹ተጋዳላዮች››  የኢሕዴንን ቁስለኞች እያለፉ... 
ከመሀላችንና ከአጠገባችን፣ ከእኛም ራቅ ብለው የወደቁ 
የእነሱን ቁስለኞች ብቻ እየመረጡ በማንሳት ወደ 
አዲስ አበባ ወሰዷቸው፡፡ እኔን ጨምሮ በፅኑ የቆሰልን 
የኢሕዴን ሴት ወንድ ‹‹ታጋዮች›› በወደቅንበት ሥፍራ 
ቀረን፡፡ ወራቱ ሰኔ ነበርና ዝናቡ ሲወርድብን፣ ውርጩና 
ቅዝቃዜው ሲያልመዘምዘን… አደረ፡፡ ሰውነታችን 
ተነፋፋ፣ መበለሻሸት ጀመረ፡፡ ከጎኔ ሆኖ በየውጊያው 
ቦታ ከአማርኛ ወደ ትግሪኛ፣ ከትግሪኛ ወደ አማርኛ 
ሚስጥራዊ ቃላትን ይመልስ የነበረውንና በስተግርጌዬ 
ተመቶ የወደቀውን የሕወሓት ታጋይ አንስተው 
ሲወስዱት እኔን በነበርኩበት ተዉኝ፡፡

የተመታሁት ጀርባዬና እግሮቼ ላይ ነበር፡
፡ የፈንጂው ብረትና የጠመንጃው ጥይት በሰውነቴ 
ውስጥ ሰርጓል፡፡ ከጀማ ወንዝ ዳርቻ… ያነሱኝ የኢሕዴን 
‹‹ታጋዮች›› አንደዋዛ ባበጁት የእንጨት ‹‹ስትሬቸር›› ላይ 
አጋድመውኝ… በፈንጂው ወጥመድ መሀል በጥንቃቄ 
ሲራመዱ፡- ‹‹ጨርሱኝ! ተበላሽቻለሁ….!›› እያልኩ 
እጮሃለሁ፡፡ እንደምንም መርሐቢቴ ጤና ጣቢያ 
አደረሱኝና በዚያ ለሦስት ቀን ቆይቼ ወደ አዲስ አበባ 
ተወሰድኩ፡፡ ይኸው ዛሬ… ያ ሁሉ መካድና በደል፣ ያ 
ሁሉ መቀማትና መገደል፣ ያ ሁሉ መረሳትና መጣል… 
አልበቃ ብሎ ‹‹የምናወራርደው ሒሣብ አለን…›› ብለው 
የአዕምሮዬ ቁስል አልጠግ ያለኝን… ሰው ሊያጠፉኝ 
ከጎጆዬ ድረስ መጡ፡፡/ለአድማሱ ግብፄ 1979 ደጎማ 
አዲስ ዘመን/  
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ቢዝነስ ዜናዎች

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል ዕዳው ተሰርዞ 
ወደካፒታል ዞረ

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከወሰደው 
ብር ውስጥ 50 በመቶ ማለትም 191 ነጥብ8 ቢሊየን ብር ዕዳ ተሰርዞ 
ወደካፒታል እንዲዞር ተወስኗል፡፡ የገንዘብ ሚኒስቴር፣ የመንግስት ዕዳና 
ሀብት አስተዳደር ኮርፖሬሽን፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና የኢትዮጵያ 
ኤሌክትሪክ ኃይል ዛሬ የአራትዮሽ ስምምነት አድርገዋል፡፡ በዚህም 
የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል እ.ኤ.አ. ከ2004 እስከ 2016 ከንግድ ባንክ 
የወሰደው ብድር ሙሉ በሙሉ እንዲሁም በ2017 የወሰደው ብድር 
በከፊል ወደካፒታል እንዲዞርለት ተወስኗል፡፡

ተቋሙ እ.ኤ.አ. ከ2017 ወዲህ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የወሰዳቸውን 
ቀሪ ብድሮች ግን በራሱ እንደሚከፍል ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት 
በላከው መግለጫ አስታውቋል፡፡ የዕዳ ስረዛው ተቋሙን 191 ነጥብ 8 
ቢሊየን ብር ከነወለዱ የሚያስቀርለት ሲሆን÷ በተያዘው በጀት ዓመት 
17 ነጥብ 25 ቢሊየን ብር እንዲሁም በቀጣይ በጀት ዓመት 18 ነጥብ 
81 ቢሊየን ብር ወለድ ከመክፈል ታድጎታል፡፡ በተያዘው በጀት ዓመት 
ይከፈል የነበረው የ17 ነጥብ 25 ቢሊየን ብር ወለድ የተቋሙን የ2013 
በጀት ዓመት ገቢ ከ85 በመቶ በላይ ይሸፍናል፡፡

አዋሽ ባንክና ዲስከቨር ግሎባል ኔትወርክ በጋራ 
ለመስራት ተስማሙ

አዋሽ ባንክ ዲስከቨር ግሎባል ኔትወርክ ከተሰኘውና መቀመጫውን 
አሜሪካ ካደረገው የካርድ ክፍያ አገልግሎት ሰጪ ተቋም ጋር አብሮ 
ለመስራት ስምምነት ተፈራረመ፡፡ ስምምነቱ በመላው የኢትዮጵያ የንግድ 
ማህበረሰብ ዘንድ የአለምአቀፍ ካርዶችን ተቀባይነት ለማሳደግ የሚያስችል 
ነው ተብሏል፡፡ እንዲሁም በኢትዮጵያ የግብይት መጠንን ለማሳደግ ጉልህ 
ሚና እንደሚኖረው የዲስከቨር ግሎባል ኔትዎርክ ካርድ የአለም አቀፍ 
ገበያዎች ምክትል ፕሬዚዳንት ማት ስሎዋን ገልጸዋል፡፡

የአዋሽ ባንክ ሆል ሴል ባንኪንግ ዋና ኦፊሰር አቶ ታደሰ ገመዳ 
በበኩላቸው÷ ዲስከቨር ግሎባል ኔትወርክ ጋር አብሮ መስራቱ 
ለአካባቢያዊና ለአለም አቀፍ ደንበኞች የክፍያ አማራጮችን ለመጨመርና 
ለማስፋት ባንኩ ያለውን ቁርጠኝነት ከማሳያቱ በላይ ለገቢ ዕድገት ጉልህ 
ሚና ይኖረዋል ሲሉ መናገራቸውን ከባንኩ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል፡
፡ ዲስከቨር ግሎባል ኔትዎርክ ከ200 በላይ አገራትና ግዛቶች ውስጥ ከ 
48 ሚሊየን በላይ በሚሆኑ ነጋዴዎችና 2 ሚሊየን በሚሆኑ የኤቲኤም 
የገንዘብ መቀበያ ቦታዎች ዘንድ ተቀባይነት ያለው ሲሆን ÷በአለም አቀፍ 
ደረጃ ከ270 ሚሊየን በላይ የካርዱ ተጠቃሚዎች አሉት፡፡

ዓለም አቀፉ የቴሌኮም ጥምረት ከኢትዮጵያ 
ተወካዮች ጋር ውይይት ተደረገ

የፕላንና ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ፍጹም አሰፋ በቅርቡ 
በኢትዮጵያ የቴሌኮም አገልግሎት ለመስጠት ፈቃድ ካገኘው የዓለም አቀፍ 
ጥምረት ተወካዮች ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱ ዶክተር ፍጹም ኢትዮጵያ 
በቀጣይ በግሉ ዘርፍ ላይ ስላቀደችው የማሻሻያ እርምጃም ማብራሪያ 
ሰጥተዋል፡፡ የፕላን እና ልማት ኮሚሽን ባዘጋጀው የአስር ዓመት እቅድ ላይ 
በኢንቨስትመንት፣ የስራ ዕድል ፈጠራ፣ ቴክኖሎጂ እንዲሁም በሌሎችም 
ዘርፎች ላይ ለማሳካት የታለሙ ውጥኖችንም ያነሱ ሲሆን እቅዱ ከግል ዘርፍ 
አንፃር ያስቀመጠውን እና መንግስት በግል ዘርፉ ላይ ያለው የልማት ዕድልና 
አቅጣጫን በተመለከተም አንስተዋል፡፡

በተጨማሪም የዓለም አቀፍ ጥምረት ለኢትዮጵያ ተወካዮች ማብራሪያ 
በጠየቁባቸው ጉዳዮች ላይ ውይይት ተደርጎ ምላሽ ተሰጥቶበታል፡፡ የጥምረቱ 
ተወካዮች ከኮሚሽነሯ ጋር የነበራቸው ውይይት የመንግስትን አቅጣጫ 
ለመረዳት እና ኢትዮጵያ ከዘርፉ የምትጠብቀውን ለማወቅ መልካም እድል 
የፈጠረላቸው መሆኑን መግለፃቸውን ከፕላን እና ልማት ኮሚሽን ያገኘነው 
መረጃ ያመላክታል፡፡

በኢትዮጵያ የሰው ኃይል ተሳትፎ ምጣኔ  
65 በመቶ ነው ተባለ

የብሄራዊ ፕላንና ልማት ኮሚሽን ከብሄራዊ ስታቲክስ ኤጀንሲና አጋር 
ድርጅቶች ጋር በመሆን  አገር አቀፍ የሠው ሃይልና ፍልሰት ላይ ጥናት 
አካሂደዋል። በዚህም ጥናት በሀገር አቀፍ ደረጃ የሰው ሀይል  የተሳትፎ 
ምጣኔው ከ100 ለስራ ከደረሱ ሰዎች ውስጥ 65 ሰዎች በምርት ስራ 
ለመሰማራት ዝግጁ ናቸው ተብሏል። ኢትዮጵያ በፍጥነት እያደገ ያለ 
ወጣት ህዝብ ያላት ና የታዳጊ ኢኮኖሚ ባለቤት በመሆኗ የሰው ሀይሉን 
በአግባቡ ለሀገር ጥቅም እንዲውል ለማድረግ ጥናቱ ወሳኝ ነው ተብሏል። 
በጥናቱ ወቅታዊ የሰው ሀይል፣ስራ ስምሪት፣ስራ አጥነት፣የሀገር ውስጥና 
የውጪ ሀገር ፍልሰት፣ኮሮናን መከላከልና ያስከተለው ተጽእኖን የሚመለከቱ 
መረጃዎችን ይዞ ወጥቷል።

በዚህም መረጃ አጠቃላይ የስራ አጥ ምጣኔው ስምንት በመቶ፣የሀገር 
ውስጥ ፍልሰት 17 ነጥብ 1 በመቶ፣ ዓለም አቀፍ ፍልሰት ከስደት ተመላሽ 
77 በመቶ ከመካከለኛው ምስራቅ 13 በመቶ ከአፍሪካ ሀገራት መሆኑ 
ተመላክቷል። ስለ ኮሮና የቤተሰቦች ግንዛቤ መከላከልና ተጽእኖ 84 በመቶ 
እጅ መታጠብ፣ 75 በመቶ ማስክ ማድረግ፣ 53 በመቶ ርቀትን መጠበቅ፣ 
40 በመቶ ሳኒታይዘር በመጠቀም ኮሮናን ለመከላከል ግንዛቤ እንዳላቸው 
በጥናቱ ተረጋግጧል።

ከ300 ቢሊየን ብር በላይ የዲጂታል  
ግብይት ተከናወነ

በ2013 በጀት ዓመት ከ300 ቢሊየን ብር በላይ የኤሌክትሮኒክስ 
ግብይት መከናወኑ ተገለፀ። በ2014 በጀት ዓመት የመንግስት 
አገልግሎቶች ወደ ዲጂታል እንደሚቀየሩ ነው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ 
ሚኒስቴር ያስታወቀው። የኢኖቬሺንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ÷ሀገራዊ 
የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታውን ወደ ስራ የሚያስገቡ ምቹ ሁኔታዎች 
ተፈጥረዋልም ብለዋል። በቀጣይ የዲጂታል ኢኮኖሚ ልውውጡን ህጋዊ 
የሚያደርጉና ከተለያዩ የመንግስት አሰራሮች ጋር የሚያናብቡ አዋጆችና 
አሰራሮች ለመተግበር እንዲያስችል ለአቃቤ ህግ መላካቸውም ነው 
የተገለፀው። በዘንድሮው በጀት ዓመት አዲሱ ፓርላማ ስራ እንደጀመረ 
ፀድቆ ቁልፍ የሚባሉ የመንግስት አገልግሎቶች የዲጂታል ኢኮኖሚውን 
ይቀላቀላሉ ተብሎም እንደሚጠበቅ ተመልክቷል።

በሚኒስቴሩ የዲጂታል ትራንስፖርቴሽን ፕሮግራም ዳይሬክተር 
ጀኔራል ዶክተር አብዮት ባዩ ፤ አሁን ላይ በርካቶች የዲጂታል 
ኢኮኖሚውን እየተቀላቀሉ መሆኑን ገልጸው በቀጣይ የኤሌክትሮኒክስ 
ግብይቱን ለማህበረሰቡ የማስተዋወቅ ስራም በከፍተኛ ትኩረት 
እንደሚሰራ ነው የተነገረው፡፡ በሚኒስቴሩ የህግ ጉዳዮች ዳይሬክተር 
አያልነህ ለማ በበኩላቸው÷ የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታውን ተከትሎ 
የኦን ላይን ግብይት መጀመሩ ጊዜና ገንዘብን ከመቆጠብ አልፎ ዝርፊያና 
ስርቆት የመሳሰሉ ወንጀሎችን ለመከላከል ትልቅ ሚና እንዳለው 
መናገራቸውን ኢዜአ ዘግቧል፡፡ የዲጂታል ግብይት ስርዓቱ የሌሎች 
አገራትን ተሞክሮ በመቀመር በሚስጥርና በጥንቃቄ የሚከወን መሆኑም 
ተገልጿል።

ኢዮሃ እንቁጣጣሽ ኤክስፖ ዛሬ ይከፈታል
ኢዮሃ እንቁጣጣሽ ኤክስፖ ዛሬ ይከፈታል፡፡ በዓይነቱ ልዩ የሆነው ይኽ 

ታላቅ ኤክስፖ ከዛሬ ነሐሴ 15 ቀን እስከ ጳጉሜ 5 ቀን 2013 ዓ.ም 
ለተከታታይ 20 ቀናት ይካሄዳል፡፡ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ነጋዴ 
እና ሸማቹን የሚያገናኘው ይኽ ኤክስፖ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሸማቾች 
ይታደሙበታል ተብሏል፡፡ በዚህ የንግድ አውደ ርዕይ ከ500 በላይ ተቋማት 
ምርታቸውን የሚያስተዋውቁ ሲኾን ታላቅ የሙዚቃ ኮንሰርት እንደሚዘጋጅም 
ተገልጹዋል፡፡ በሙዚቃ ድግሱ አንጋፋው ድምጻዊ ጸጋዬ እሸቱን ጨምሮ፣ 
መሳይ ተፈራ፣ ተዓምር ግዛውና ሌሎችም ታዳሚውን እንደሚያዝናኑ 
የመርሃ ግብሩ አዘጋጅ የኾነው እዮሃ አዲስ ኢንተርቴይመንት እና ኢቨንት 
አስታውቋል፡፡






