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የበረን
ዳ ታይልስ ኤጋ መደበኛ ኮልሞ

ሚስማር 
ከ3 ቁጥር 
-15 ቁጥር

በአሸባሪው... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ገጽ 4

መንግሥት... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

መዓዛ ማሞ

አዲስ አበባ፡- በአሸባሪው ሕወሓት ውድመት 
ያደረሰባቸውን የአማራ እና የአፋር ክልሎች መልሶ 
ማቋቋም የጋራ ግዴታችን ነው ሲሉ የደቡብ ክልል ርዕ ሰ 
መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ተናገሩ፡፡ ይህንኑ መሰረት 
በማድረግም ክልሉ ለተጎዱ አካባቢዎች ድጋፍ ማድረግ 
መጀመሩን አስታውቀዋል፡፡

‹‹በአሸባሪው ሕወሓት ውድመት 
የደረሰባቸውን ክልሎች መልሶ 

ማቋቋም የጋራ ግዴታችን ነው››
- አቶ ርስቱ ይርዳው 
 የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር 

ሙሳ ሙሐመድ  

አዲስ አበባ፡- የትግራይ ሕዝብ አሸባሪው ሕወሓት 
በሚነዛው ተለዋዋጭ የሀሰት ፕሮፖጋንዳ ሳይደናገር አገር 

አፍራሽነቱና የግጭት ጠሳሽነቱን ተገንዝቦ ሊታገለው 
እንደሚገባ የራዕይ ፖለቲካ ድርጅት መስራችና 
ሊቀመንበር አቶ ሊላይ ኃይለማርያም ገለጹ፡፡

አቶ ሊላይ ኃይለማርያም ለኢትዮጰያ ፕሬስ ድርጅት 

እንደገለጹት፤ አሸባሪው ሕወሓት አሁንም ለትግራይ 
ሕዝብ በወረራ ከያዝኳቸው የአፋርና አማራ አካባቢዎች 
ያፈገፈግኩት ለሠላምና ለጦር ስልት ስል ነው እያለ

“የትግራይ ሕዝብ አሸባሪው ሕወሓት በሚነዛው የሀሰት 
ፕሮፖጋንዳ ሳይደናገር ሊታገለው ይገባል”

- አቶ ሊላይ ኃይለማርያም 
የራዕይ ፖለቲካ ድርጅት መስራችና ሊቀመንበር

በጋዜጣው ሪፖርተር

አዲስ አበባ፡- መንግሥት የተወሰኑ እስረኞችን ክስ 
በማቋረጥ ከእስር መፍታቱ የአገራዊ ምክክሩን አካታችነት 
እና ሰብአዊነትና ርህራሄን ታሳቢ ያደረገ ውሳኔ መሆኑን 
የፍትህ ሚኒስቴር ገለጸ።

የፍትሕ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዎስ 
እንደገለጹት፤መንግሥት የተወሰኑ እስረኞችን ክስ 
በማቋረጥ ከእስር መፍታቱ የአገራዊ ምክክሩን አካታችነት 
እና ሰብአዊነትና ርህራሄን ታሳቢ ያደረገ ውሳኔ ነው።

መንግሥት ይፋ ባደረገው መሰረት እስረኞችን 
የመፍታት እርምጃው ምህረትም ሆነ ይቅርታ ሳይሆን 
በፍርድ ቤት ክርክር ሂደት ላይ ያለን ጉዳይ ክስ የማቋረጥ 

ውሳኔ ነው።
በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው የተያዙ እስረኞችን 

በመፍታት ሂደት ‘ምህረት' የሚደረገው በሕግ አውጭ 
አካል ሲሆን ይቅርታ ደግሞ በይቅርታ ቦርድ ጥያቄ 
መሰረት በአገሪቷ ፕሬዚዳንት በኩል የሚፈፀም መሆኑን 
የፍትህ ሚኒስትሩ ተናግረዋል።  

የክስ ማቋረጥ ውሳኔው የተወሰነው በሶስት መዝገቦች 
ሲሆን ሁሉቱ መዝገቦች በአቶ ጃዋር መሐመድና በአቶ 
እስክንድር ነጋ ስም ያሉ መሆናቸውን ገልጸዋል።

በሁለቱ መዝገቦች ክስ የማቋረጥ ውሳኔ ሁለቱ 
ግለሰቦች በርካታ ተከታይ ያላቸው የፖለቲካ አመራሮች 
በመሆናቸው ለአገራዊ ምክክር መድረኩ አካታችነትና

መንግሥት የተወሰኑ እስረኞችን ክስ በማቋረጥ ከእስር 
መፍታቱ ለአገራዊ ምክክሩ አካታችነት ጉልህ ፋይዳ አለው

-ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዎስ
የፍትህ ሚኒስቴር

የትግራይ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

የጄነራሎቹ ሹመት፡-
* በከፍተኛ የጦር መኮንኖች 

አመራር በኢትዮጵያ 
ላይ ያንዣበበው አደጋ 

ተቀልብሷል

* 100 የመከላከያ ሠራዊት 
አባላት ሹመት አግኝተው 
ማዕረግ ለብሰዋል

* ጄነራል ብርሀኑ ጁላ  
የፊልድ ማርሻል ጄነራልነት 
ማዕረግ  ተሠጥቷቸዋል



         አዲስ ዘመን    እሁድ ጥር 1 ቀን 2014 ዓ.ምገጽ 2

ዜና

አዲሱ ገረመው

አዲስ አበባ፡-  እንደዜጋ ሁላችንም ማንነታችን 
የሚታየውና የሚረጋገጠው በችግር ጊዜ አብሮ በመቆም 
በምናሳየው አቋም ነው ሲሉ የእስልምና ሀይማኖት 
መምህር  ኡስታዝ አቡበከር አሕመድ ገለጹ::

ኡስታዝ አቡበከር አሕመድ  በተለይ ከኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት ጋር ባደረጉት ቆይታ፤ እንደ አገር 
የመጣብን ፈተና የጋራ ነው:: የደረሰው ውድመት አገርን 
ለረጅም ጊዜ ወደ ኋላ እንዲመልስ ተደርጎ የተሰራ 
ሥራ ነው:: በዚህ ሂደት ውስጥ እንደ ዜጋ ሁላችንም 
ማንነታችን የሚታየውና የሚረጋገጠው በችግር ጊዜ  
በመቆም በምናሳየው አቋም ነው ብለዋል::

በደስታ ጊዜ  ሁሉም  መልካምና ወዳጅ ነው ያሉት 
ኡስታዝ አቡበከር፤ ሰዎች የሚለዩበት በችግር  ጊዜ 
እንደሆነ ጠቅሰዋል:: ፈተናው የጋራ እንደሆነና  መሻገር 
የሚቻለውም  በአብሮነት ብቻ  እንደሆነ ገልጸዋል:: 
ለተጎጂ ወገኖች አለኝታ  በመሆን የፈረሰውን በማከም፣  
የተሰበረውን በመጠገን፣ የጠፋውን በማልማት  በጋራ 

እጅ ለእጅ ተያይዞ አገርን ማስቀጠል እንደሚገባ 
አስታውቀዋል::

ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ጀርመን 
እንዳልነበር ሆና ፈርሳ በነበረው ሂደት ውስጥ የጀርመን 
የመልሶ ግንባታ ሲሰራ የነበረው በሁሉም ዜጎች 
አንደነበር አስታውሰዋል::  በወቅቱ ሰው የራሱን ቤት  
ሳይሆን በህብረት ሆነው የጠፋውን ነገር የመመለስ 
ሥራ ሲያከነውን እንደነበርም ለአብነት አንስተዋል:: 
ጀርመንን በዛ ፍጥነት ወደ ሀያልነት ለመመለስ የተሰራው 
ሥራ ቀልላ እንዳልነበር ተናግረው፤ ኢትዮጵያዊያን 
ከዚህ ልምድ መውሰድ እንዳለባቸው አመላክተዋል:: 

እንደ ኡስታዝ አቡበከር ገለጻ፤ ሰዎች ሁል ጊዜ 
በስብራታቸውና በመከራቸው ጊዜ ወገን ከጎናቸው 
ሲቆም ከቁሳዊ ጥገናው ባለፈ የእነርሱ ጥንካሬና ሞራል  
ይመለሳል::  በመሆኑም ኢትዮጵያዊያን  የማንነታቸውና  
ባህላቸው መገለጫ በሆነው የመተባበርና  መተጋገዝ  
ስሜት በጋራ ሊቆሙ ይገባል::  መከራ የገጠማቸውን 
ወገኖች አለንላችሁ ብለው የነበረውን በተሻለ ሁኔታ 
ሰርተው ዛሬም ነገም ለዚህች አገር ማሳያ የሆነ ተግባር 

መፈጸም ይኖርባቸዋል::  ወደ ተሻለ ነገር የምንጓዝበትን 
ጉዞ ማስቀጠል የሁሉም ኃላፊነት ነው::

አንድ ስንሆን ግን አይደለም የመጣው ያልመጣውም 
ያሰበውን ሀሳብ እንዲሰርዝ የሚደረግበት ሁኔታ ውስጥ 
ይገባል ነው ያሉት ኡስታዝ አቡበከር፤ አሁን እየታየ 
ያለው አንድንትም የዚህ ማሳያ እንደሆነ ገልጸዋል:: 

ኡስታዝ አቡበከር ስለ አሸባሪው ሕወሓት ግፍ 
በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አዘጋጅነት  ሰሞኑን 
እየተካሄደ ካለው የፎቶ አውደ ርዕይ የተመለከቱትን 
ሲገልጹ፤ ቤተ እምነቶች ሰው በችግሩና በመከራ 
ጊዜ የሚሸሽባቸውና የሚጠለልባቸው ናቸው:: ቤተ 
እምነቶችን ለማፍረስ ያልቆመ ሀይል፤ አማኞችንና 
ህጻናትን ለመድፈር ያልቆመ ሀይል ምንም ነገር 
ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማይመለስ፤ ምንም ቢፈርስ 
እንደማይረካ   ተመልክቻለሁ ብለዋል:: 

ህይወታቸውን ሰውተው የዚህችን አገር ህልውና 
ለማስቀጠል ደማቸውን ለዚህች አገር ገብረው ዋጋ 
ከፍለው አገሪቷን እንድትሻገር ያደረጉ ጀግኖችን 
የተመለከቱበት  ትዕይንት  እንደሆነም ገልጸዋል::  

“እንደ ዜጋ የሁላችንም ማንነት የሚረጋገጠው በችግር 
ጊዜ በጋራ ስንቆም ነው”

- ኡስታዝ አቡበከር አሕመድ 

ሙሳ ሙሐመድ

አዲስ አበባ፡- ከግጭትና ጦርነት በኋላ በብሔርና 
ዕምነቶች  መካከል  የሚፈጠር መጠራጠርን 
የሚያስወግድ ሥራ ማከናወን ያስፈልጋል ሲሉ የአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው 
ወልደሃና ገለጹ፡፡

ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ለኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት እንደገለጹት፤ አሸባሪው ሕወሓት ቀድሞ 
እንደሚያደርገው ሁሉ ጦርነት ከከፈተ በኋላም በወረራ 
በያዛቸው አካባቢዎች ሰው ጎረቤቱን ፣ ዕምነት ተቋማት 
ከሌላ የዕምነት ተቋም እንዲሁም ብሔርን ከብሔር 
እንዲጠራጠር  አድርጓል። 

ከዚህ ጦርነት በኋላም የኢትዮጵያ ብሔሮችና 
ዕምነቶች  በመካከላቸው በጦርነቱ ወቅት የተፈጠረውን 
መጠራጠር እንዲቀርፉ መሠራት አለበት ያሉት 
ፕሮፌሰር ጣሰው፣ መጠራጠርን ለማስወገድ 
ኢትዮጵያዊያን ጠላትን ባኮላሹበት የአንድነት መንፈስ 
አብሮነታቸውን ለማስቀጠል ጥረት ማድረግ አለባቸው 
ሲሉ ገልጸዋል። 

በዚህ ረገድ አሁን የተቋቋመው የአገራዊ የምክክር 
ኮሚሽን ትልቁን ሥራ መስራት ይጠበቅበታል፣ 
ይሰራልም  ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል፡፡

የጦርነቱ ዋና አላማም መጠራጠርን በብሔሮችና 
ዕምነቶች መካከል  ማምጣት ነበር፡፡ ከጦርነትና 
ግጭቶች በኋላ አንዱ ሌላውን በብሔርም ይሁን 
በዕምነቱ ምክንያት የመጠራጠር አባዜ ሊፈጠር 
ይችላል። ለዚህም ቀድሞ መዘጋጀት ይገባል ሲሉ 
ተናግረዋል። 

አብዛኛውን ጊዜ ከጦርነትና ግጭቶች በኋላ 
በመንግሥት መዋቀሮች ስልጣንን ያለአግባብ 
የመጠቀም ችግር ይኖራል። የሕግ ተፈጻሚነትም ሊላላ 
ይችላል፤ ሕጉ ሲላላም የሕዝብ አገልግሎት አሰጣጥና 
የፍትሃዊ ሃብት  ስርጭትና ክፍፍል የመጓደል  ችግር 
ይከሰታል ብለዋል፡፡

ወደ ፊትም የኢትዮጵያ ሕዝብ በጋራ ሆኖ ብሔር 
ከብሔር ፣ ከዕምነት መከፋፈል ለመውጣት ጥረት 

“ከግጭትና ጦርነት በኋላ  የሚፈጠር 
መጠራጠርን  የሚያስወግድ 

ሥራ ያስፈልጋል”
-ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና 
 የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት 

ማድረግ አለበት። በዚህ ችግር ምክንያት ሊከሰቱ 
የሚችሉትን ግጭቶ በማስወገድ ተግባብቶ መሥራትና 
ምክክርን ለመፍትሄነት መጠቀም ይገባል ሲሉ ምክረ 
ሃሳብ አቅርበዋል። 

ግጭቶች ሕብረተሰቡ ዕርስ በርስ እንዳይስማማ፣ 
እንዳይተማመን፣ እንዲጠራጠርና አብሮነቱ 
እንዲሸረሸረ ያደርጋሉ ያሉት ፕሮፌሰሩ፣ የአሸባሪ 
ቡድኖች እንቀስቃሴም ይህን የሚያበረታታ ነበር 
ብለዋል፡፡

ጦርነቱን ሙሉ ለሙሉ አሸነፍን ብለን መናገር 
የምንችለው በብሔሮች፣ በዕምነቶች መካከል ተፈጥሮ 
የነበረውን የመጠራጠር ስሜት ከሥረ መሰረቱ ነቅለን 
ማስወገድ ስንችል ነው። በዚህ አካሄድ ከቀጠልን 
ሕዝቡን ወደ አንድ መስመር ማምጣት እንችላለን ሲሉ  
ተናግረዋል፡፡

ፕሮፌሰሩ አክለውም፣ ከነበረው ሁኔታ ጋር ተያይዞ 
በየአካባቢው የሚገኙ አስተዳደሩ ሕግን ተከትሎ 
የመሄድ ሁኔታ ላይ ክፍተቶች ይኖራሉ። ከዚህ ጋር 
ተያይዞ መንግሥትም  በከፍተኛ ሁኔታ መሥራት 
አለበት ሲሉ ጠቁመዋል። 

ፍቃዱ ዴሬሳ

በሕብር ቡድኖች ሴራ የተነሳ በርካቶች ተፈናቅለዋል፤ 
በርካቶች ቤት ንብረታቸውን በአንድ ጀምበር አጥተዋል። 
የሽብር ቡድኖች ባደረሱት ጥቃት ተወልደው ካደጉበት 
ቀዬ የተሰደዱ ኢትዮጵያውያንም ድምጻችን ይሰማ ይላሉ። 

የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በምስራቅ ወለጋ ዞን 
የተለያዩ ወረዳዎች በመዟዟር በአሸባሪው ሸኔ ምክንያት 
የተፈናቀሉ ዜጎችን አነጋግሯል። በየወረዳው ጊዜያዊ 
መጠለያ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮችም ሃሳባቸውን 
ሰጥተዋል። 

በዞኑ ዲጋ ወረዳ መልካ ቤቲ ቀበሌ ሲኖር የነበረው 
አቶ አዳሙ ሙሉጌታ አሁን ግን ቤቱ ሙሉ በሙሉ 
በመውደሙ ምክንያት በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ለመቆየት 
ተገዷል። በመኸር እርሻ ያፈራውና የሰበሰበው ሰብል 
ሙሉ በሙሉ በሽብር ቡድን መቃጠሉን ይናገራል::

በዚህ ቃጠሎ ምክንያት 30 ኩንታል የሚደርስ 
የለውዝ፣ 50 ኩንታል በላይ በቆሎ፣ 34 ኩንታል ቦሎቄና 
ሌሎች የተለያዩ ከ40 ኩንታል በላይ የሚሆኑ ምርቶች 
ወድመውብኛል። ሃብት ንብረቴ በመውደሙ  በቀበሌው 
በሚገኘው ትምህርት ቤት ለመጠለል ተገድጃለሁ ሲል 
የደረሰበትን በደል አስረድቷል። 

በቀጣይም መንግሥት አስቸኳይ ድጋፍና ጥበቃ 
አድርጎልን ወደ ቀያችን እንድንመለስ እንፈልጋለን ሲል 
ተናግሯል።

ሌላኛዋ የቀበሌው ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ በቀለች 
ኦላና በበኩላቸው የተኩስ እሩምታ ስንሰማ ወደ ውጪ 
ልጆቻችንን ይዘን ወጣን:: ሰዎች ከቀያቸው እየወጡ 
ይሸሻሉ:: እኛም ከነቤተሰቦቻችን መንደሩን ለቀን ወጣን 
ሲሉ ሁኔታውን ይገልጻሉ:: 

ከደቂቃዎች በኋላ ደግሞ ቤቶቻችን ሙሉ በሙሉ 

መቃጠላቸውን ሰማን:: ተመልሰን ስንመጣ በመንደሩ 
ውስጥ ካሉት ቤቶች አንዳችም ከእሳት የተረፈ አላገኘንም:: 
ይህን ያደረጉትም ደግሞ የሸኔ ታጣቂዎች ናቸው ብለዋል።

መንግሥት ይህን አይቶ ጊዜያዊ መጠለያ እንደሰጠን 
ሁሉ አሁንም አካባቢውን በማጥራት ዳግም ወደ ቀያችን 
የምንመለስበትንና ኑሯችንን አንድ ብለን የምንጀምርበትን 
መንገድ ማፈላለግ አለበት ሲሉ ያስረዳሉ። 

አቶ ስለሺ አለሙ ደግሞ በበሬዳ ስርማ ቀበሌ ነዋሪ 
ሲሆኑ ህዳር ሁለት ቀን ሰባት ሰዓት የጀመረው በአሸባሪው 
ሸኔ የተከፈተው የተኩስ እሩምታ እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት 
ድረስ መቀጠሉን በወቅቱ መታዘባቸውን ይናገራሉ። 

በኋላም መላውን የቀበሌው ነዋሪ እንዲወጣ አድርገው 
ንብረት በመዝረፍ፣ ቤቶችን በማቃጠል የአካባቢውን 
ነዋሪዎች እንዲፈናቀሉ አድርገዋል። በራሳችን ለፍተን፣ 
ጥረን ግረን ያፈራነውን ሀብት አሳጥተውናል። አሁንም 
በችግር ላይ በመሆናችን መንግሥት አፋጣኝ ምላሽ 
ሊሰጠን ይገባል ብለዋል::

የዋዩ ቱቃ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቃዱ ገመዳ 
መስከረም 15 ቀን  2014 በርካታ ዜጎች በአሸባሪው ሸኔ 
የተነሳ መፈናቀላቸውን ጠቅሰው፤ በወረዳው በሚገኙ 
አራት  ቀበሌዎች ማለትም ከቦነያ፣ ሚኛ ኩራ፣ ገባ ጂማታና 
ጋረ ኦዳ ከሚባሉ ቀበሌዎች  ሁለት ሺህ 557 ዜጎች 
ከቀያቸው መፈናቀላቸውን ገልጸዋል::

የዲጋ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታከለ ጎበና 
በበኩላቸው በወረዳው በተለያዩ በሽብር ቡድኖች 
ምክንያት 324 የሚደርሱ የአርሶ አደር ቤቶች ሙሉ 
በሙሉ መቃጠላቸውን ተናግረዋል።

በዚህም ምክንያት ሁለት ሺህ 598 ዜጎች ከቀያቸው 
ተፈናቅለዋል:: ችግር ላይ የሚገኙ ዜጎች መልሶ ለማቋቋም 
ከመንግሥትና መንግሥታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር 
በመተባበር በርካታ ሥራዎች እየተከናወኑ ይገኛል ብለዋል::

መፍትሄ የናፈቀው የምስራቅ ወለጋ
 ዞን ተፈናቃዮች ድምፅ

አቶ ስለሺ አለሙወይዘሮ በቀለች ኦላናአቶ አዳሙ ሙሉጌታ



/ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ  መንግሥት 
ስብሃት ነጋ እና ጃዋር መሐመድን ጨምሮ 
በርካታ እስረኞች በምሕረት ከእሥር እንዲፈቱ 
ከመወሰኑ  በፊት በእለቱ ለመላው ኢትዮጵያውያን 
ያስተላለፉት መልእክት/

ማንኛውም ጉዞ በስኬት ተቋጨ የሚባለው አንድም 
በየምእራፉ፣ ሁለትም የጉዞው መጨረሻ በስኬት 
መጠናቀቅ ሲችል ነው። አጠቃላይ ጉዞው ያማረና 
የሠመረ እንዲሆን እያንዳንዱ ምእራፍ በሚገባ መቋጨት 
አለበት። የቤቱ ጥንካሬና ውበት የሚመሠረተው ቤቱን 
ከገነቡት እያንዳንዱ ጡብዎች ጥንካሬና ውበት እንጂ፣ 
በጣራው ጥንካሬና በግድግዳ ቀለም ብቻ አይደለም። 
በያንዳንዱ እርከን ውበቱና ጥንካሬው እየተረጋገጠ 
የመጣ ቤትም፣ በግንባታው መጨረሻ - በድምድማቱ 
አምሮና ጠንክሮ መቋጨት አለበት። እንዲያ ሲሆን 
ቤቱ - እድሜው ረጅም፣ ሲኖሩበት የሚያምር ይሆናል። 
በአገራችን ባህል የጋቢ ወይም የነጠላ መጨረሻው 
መቋጨት ነው። ያልተቋጨ ነጠላ ወይም ጋቢ 
የመተርተር ዕድሉ ሰፊ ነው።

የአገራችን ጉዞ በተደጋጋሚ ከሚገጥመው ፈተና 
አንዱ በተገቢ መንገድ ምእራፎቹንም ሆነ ፍጻሜውን 
ያለመቋጨት ነው። በዚህ የተነሣም በሂደቱ የተገኙ 
ድሎች በየምእራፉ ሲዝረከረኩ ይገኛሉ፤ ወይም 
የታሰበላቸውን የፍጻሜ ውጤት ሳያመጡ ይቀራሉ። 
ማንኛውም አገራዊ ተግባር መለካት ያለበት በሂደቱና 
በውጤቱ ነው። ሂደቱም ውጤቱም ተገቢውን ደረጃ 
ጠብቀው ተገቢን ውጤት ማምጣት አለባቸው። 

አገራዊ ለውጡን ከጀመርን ጊዜ አንስቶ “መንገዳችን 
መደመር፣ ግባችን ብልጽግና ነው” ብለናል። በመደመር 
መንገድ ተጉዘን ወደ ሁለንተናዊ ብልጽግና ለመድረስ 
ደግሞ ሰላም፣ ይቅርታና ፍቅር (ሰ.ይ.ፍ) ዋናዎቹ 
ዕሴቶቻችን መሆናቸውን ገልጠናል። አገራዊ ሰላምን 
ለማስፈን ሰላማዊ የፖለቲካ መንገድን ብቻ መከተል፤ 
ያለፉ ቁርሾዎችን በይቅርታ መፍታት፤ የወደፊቱን 
መንገድ ደግሞ በሕዝቦች ፍቅር ላይ በመመሥረት ኅብረ 
ብሔራዊ አንድነታችንን ማጽናት አለብን ማለታችን 
ነው። ከመነሻችን በዋና ዋና ልዩነቶቻችን ላይ አገራዊ 
ምክክር እናድርግ፤ ልዩነቶቻችን በውይይት እንጂ 
በጠብና በጦርነት አይፈቱም ስንል የነበረው በዚህ የጸና 
መርሐችን የተነሣ ነው። 

ባለፉት ሦስት ዓመታት ከፍቅር ይልቅ ጠብና 
ጥላቻን በመረጡ፤ ከሰላም ይልቅ የጦርነትን መንገድ 
በተከተሉ፤ ከይቅርታ ይልቅ ነባር ቁርሾዎችን 
ለፖለቲካ ትግል መጠቀም በሚፈልጉ ኃይሎች ቀውስ 
ተፈጥሮብናል። ይሄም ቢሆን እነዚህን ችግሮች 
ለመፍታት ሰላማዊውን መንገድ መርጠን ነበር። ነገር 
ግን እነዚህ ከጥላቻና ከጦርነት፣ ከጠብና ከመከፋፈል 
ውጭ ህልውና የሌላቸው አካላት ሰላማዊውን መንገድ 
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አዲስ ዘመን
የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዋና ስራ 

አስኪያጅ
ስልክ ቁጥር - 011-126-42-22

ዋና አዘጋጅ
አንተነህ ኃ/ብርሃን ወ/መድህን

አድራሻ 
ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ
ወረዳ 06
የቤት ቁጥር 319
ኢሜይል - anteneh.hailebirhan@press.et
ስልክ ቁጥር - 011-1-26-42-40

የገበያ ልማትና ፕሮሞሽን ዘርፍ
ኢሜይል - etpresspromotion@gmail.com
ስልክ - 011-156-98-73
ፋክስ - 011-811-13-15

የማስታወቂያ መቀበያ ክፍል
ስልክ ቁጥር - 011-156-98-65
ፋክስ - 011-157-44-40

የማስታወቂያ ሽያጭ ማስተባበሪያ
ስልክ - 011-1-26-43-39

ማከፋፈያ
ስልክ ቁጥር - 011-157-02-70

የአዲስ ዘመን ማኔጂንግ ኤዲተር
ወንድወሰን ሽመልስ ታደሰ
ስልክ፡- 011 126 4240
Email:-  wendweson.shimelis@press.et
          wendwesonshimelis@gmail.com 

የአዲስ ዘመን ምክትል ዋና አዘጋጆች 
 • ወርቁ ማሩ
 • ኃይሉ ሣህለድንግል
 • አልማዝ አያሌው
 • እስማኤል አረቦ
 • ዘላለም ግርማ

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአሸባሪዎቹ ሕወሓት እና ሸኔ እንዲሁም ከኋላ ሆነው እነሱን በሚዘውሩ የውጭ ጠላቶች 
ኢትዮጵያ ላይ የተከፈቱ ጦርነቶች የተለያዩ ግንባሮችን ማዕከል ያደረጉ ናቸው። ከነዚህም መካከል ሰላማዊ ዜጎችን 
መሰረት ያደረጉ ጭፍጨፋዎችና ውድመቶች፣ የዲፕሎማሲ፣ የኢኮኖሚ እና የስነልቦና ጦርነት ዋና ዋናዎቹ ናቸው።  

የአሸባሪዎቹ ሕወሓትና ሸኔ ድርጊት በአብዛኛው ሰላማዊ ዜጎችን መግደል፣ ጅምላ ጭፍጨፋ ማካሄድ፣ ሴቶችን 
መድፈር፣ እንዲሁም የህብረተሰቡን መገልገያ ቁሳቁሶችና መሰረተ ልማቶችን ማውደም ነው። በዚህም በአንድ በኩል 
በቀጥታ በሕዝብ ላይ ጫና ማሳደር በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ የተረጋጋ ኑሮ እንዳይኖር የስነልቦና ጫና ማሳደር ዋና 
ዋናዎቹ ናቸው።

በውጭ ጠላቶች አማካኝነት የተከፈተው ጦርነት ደግሞ በዋናነት በዲፕሎማሲና በኢኮኖሚያዊ ጫና ላይ 
የተመሰረተ ነው። ከዚህ አንጻር ሲኤንኤን፣ ሮይተርስ፣ ዋሽንግተን ፖስት፣ ቢቢሲ እና መሰል የምዕራባውያን ሚዲያዎች 
ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ ከአውሮፓ ህብረት፣ ከአረብ ሊግ፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሌሎች በሰብአዊ 
ድጋፍና በዴሞክራሲ ስም በሚንቀሳቀሱ ተቋሞቻቸው አማካኝነት የሚያካሂዱት ዲፕሎማሲያዊ ጦርነት ተጠቃሽ ነው።

ከዚህም በተጨማሪ የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ እያደረሰ ያለው ኢኮኖሚያዊ ጫናም ሌላው ኢትዮጵያ ላይ 
የተከፈተ ጦርነት ነው። ይህ ጦርነት በተለይ በአንድ በኩል ወደኢትዮጵያ የሚደረጉ ጉዞዎችን ለማደናቀፍ በኢትዮጵያ 
ሰላም የሌለ በማስመሰል ወደኢትዮጵያ የሚደረጉ ጉዞዎችን የማስቀረት ዓላማ ያነገበ ሲሆን፤ በሌላ በኩል ደግሞ እንደ 
አጎዋ የመሳሰሉ ኢኮኖሚያዊ የትብብር ስምምነቶችን በመሰረዝ በቀጥታ የተጣለ የኢኮኖሚ ጫና ነው።

ይሁን እንጂ እነዚህ ሁሉ ጫናዎች በአገር ውስጥ እና በውጭ አገር በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ትግል እየከሸፉ 
ይገኛሉ።  ከዚህ አንጻር ዲያስፖራው እየተጫወተ ያለው ሚናም ተጠቃሽ ነው።

በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውን ዲያስፖራዎች በማንኛውም ጊዜ ከአገራቸው ጎን 
የራቁበት ጊዜ የለም። አሸባሪው ሕወሓት  በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅትም በርካታ ዳያስፖራዎች ካሉበት በመሆን 

አገርን ለመታደግ የቦታ ርቀት ገደብ 
እንዳልሆነ ዲያስፖራው በተግባር አረጋግጧል!

ይህንን ቡድን በተለያዩ መንገዶች ሲፋለሙ ኖረዋል። የሕወሓት  ባለስልጣናት በአውሮፓና አሜሪካ በሚጓዙበት ወቅት 
ጭምር በስፍራው በመገኘት ተቃውሞአቸውን በማሰማት እና በተለያዩ ስብሰባዎችም ላይ በመገኘት ድርጊታቸውን 
በማውገዝ የዓለም ማህበረሰብ ድርጊታቸውን እንዲረዳ በማድረግ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። 

ዲያስፖራው ለውጡ እንዲመጣ በአገር ውስጥ ፊትለፊት ከሕወሓት  ጋር ከታገሉት የለውጥ አርበኞች ጎን በመቆምም 
በተለያዩ ሚዲያዎች አማካኝነት ያበረከተው አስተዋጽኦም ታሪክ የማይዘነጋው ነው። በወቅቱ አሸባሪው ሕወሓት  
ድምጻቸውን ለማፈን ሚዲያዎችን እስከመዝጋት የዘለቀ እንቅስቃሴ ቢያደርግም ትግሉን ግን ማስቆም አልቻለም ነበር።

በለውጡ ማግስትም ዳያስፖራው ከለውጡ ኃይል ጎን በመቆም በተለያዩ መንገዶች አገሩን ወደብልጽግና ለማሻገር 
የሚደረገውን እንቅስቃሴ ሲደግፍ ቆይቷል። በተለይ የውጭ ምንዛሪዎችን በህጋዊ መንገድ ወደአገር ቤት በመላክ 
የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ጥረት አድርጓል፤ በዚህም በሬሚታንስ አማካኝነት የሚገኘው ገቢ እንዲጨምር የበኩሉን 
ድርሻ እየተወጣ ነው።

ከሁሉ በላይ ደግሞ በዲፕሎማሲው መስክ ያበረከተው አስተዋፅኦ ታሪክ የማይዘነጋው የጀግንነት ሥራ ነው። 
በተለይ አሸባሪው ሕወሓት  በኢትዮጵያ ላይ የከፈተውን ቀጥተኛ ጦርነት እና አሜሪካና ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ 
እየፈፀሙ ያለውን ደባ በመቃወም በዓለም አደባባይ ሲያሰማ የከረመው ድምጽ  ከፍተኛ ለውጥ አስገኝቷል።

ከዚህ አንጻር ምዕራባውያን እጃቸውን ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያነሱ የተለያዩ ሰልፎችን አካሂደዋል። ከዚህም ባሻገር 
ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ከገንዘብ ድጋፍ ጀምሮ “ግድቡ የኔ ነው” የሚሉ መልዕክቶችን በየጊዜው በማሰማት በህዳሴ ግድብ 
ላይ የተደረገውን የውጭ ኃይሎች ጫና ለመመከት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። የፀጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ 
ላይ ጫና ለማድረስ 17 ጊዜ ያደረገውን ስብሰባ በመቃወም የአደናቃፊዎች ዓላማ እንዳይሳካ የበኩሉን ድርሻ ተወጥቷል።  
የ“በቃ” እንቅስቃሴን መነሻ በማድረግ ከፍተኛ ንቅናቄ በማድረግ ሌሎች በርካታ የውጭ ዜጎች በተለይ አፍሪካውያን 
ጥሪውን ተቀብለው እንዲንቀሳቀሱ  በማድረግ ከፍተኛ እስተዋፅኦ አበርክቷል።

በቅርቡ ደግሞ መንግሥት በውጭ የሚኖሩ ዲያስፖራዎች ወደአገራቸው እንዲመጡ በቀረበው አገራዊ ጥሪ 
መሰረት በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደአገራቸው እየገቡ ነው። በዚህም በአንድ በኩል እነአሜሪካና ምዕራባውያን አገራት 
በኢትዮጵያ ሰላም የሌለ ለማስመሰል ዜጎቻቸው ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ ሲያሰሙ የነበረውን ጩኸት መና ያስቀረ 
ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ስለአገራቸው በቅርበት ተገኝተው እውነታውን እንዲረዱና ወደሚኖሩበት ቦታ ሲመለሱ 
ይበልጥ እውነታውን ለዓለም ማህበረሰብ እንዲያደርሱ ትልቅ መነሳሳትን የሚፈጥር ነው። አሸባሪው ሕወሓት  እና ሸኔ 
ያደረሱትን ውድመት መልሶ ለመገንባት በሚደረገው ርብርብ ላይ የበኩላቸውን  ድጋፍ ለማድረግም ከፍተኛ አስተዋፅኦ 
ይኖረዋል። 

በአጠቃላይ አገራችን ከደረሰባት ግፍና መከራ ተላቃ ወደያዘችው የልማት ጉዞ እንድታመራ ሁላችንም ከዲያስፖራው 
ጎን በመሆን የበኩላችንን ሚና የምንወጣበት ጊዜ አሁን በመሆኑ አገራችንን ለመገንባት እጅ ለእጅ ተያይዘን ዛሬውኑ 
እንነሳ!

አልመረጡም። የዘረጋናቸውን የሰላም እጆች ነክሰዋል። 
ከእኛ ይቅር በሚል መርህ ግማሽ መንገድ ስንቀርባቸው 
እጥፉን እየሸሹ፣ ልዩነቶች በሰላማዊ መፍትሔ ሊታረቁ 
ሲችሉ የጸብ መንደር ውስጥ ይዘውን ገብተዋል። 

አገራችን ከአንድ ዓመት በላይ ከአሸባሪዎቹ 
ሕወሓትና ከጋሻ ጃግሬው ሸኔ ጋር ጦርነት የገባችው፣ 
የዘረጋነውን የሰላም እጅ ረግጠው ጦር ስለመዘዙብን 
ነው። መንግሥት የመጀመሪያ ምርጫው ምንጊዜም 
ችግሮችን በሠለጠነ መንገድ ለመፍታት ነው። ሰላማዊ 
መንገድ አድካሚና አታካች ቢመስልም ሰብአዊና ቁሳዊ 
ጉዳትን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። ለጦርነት ሊውል 
የሚችለውን የሰው ኃይልና በጀትም ለብልጽግና ለማዋል 
ያስችላል። ዳሩ ግን ሰላም በአንድ ወገን ፍላጎት ብቻ 
የሚገኝ አልሆነም። የቱንም ያህል ብንታገስ፣ የቱንም 
ያህል ለሰላም ደፋ ቀና ብንል የጠላት ልብ ደነደነ እንጂ 
አልተለወጠም።

ማንኛውም የሰላም፣ የይቅርታና የፍቅር መንገድ 
ሊጥሳቸው የማይገቡ ቀይ መሥመሮች አሉ። ኅብረ 
ብሔራዊ አንድነታችንን የሚከፋፈል፣ የአገራችንን 
ክብርና ሉዓላዊነት የሚጥስና የግዛት አንድነታችንን 
ለአደጋ የሚያጋልጥ ማንኛውንም መፍትሔ ተቀባይነት 
የለውም። የክህደትና የክፍፍል መንገድን የሚከጅል 
ሁሉ፣ የኢትዮጵያውያን ክንድ መቅመሱ አይቀርም። 
ከዚያ በታች ባሉ ጉዳዮች ዙሪያ ችግሮችን በጠረጴዛ 
ዙሪያ ለመፍታት ድሮም ልባችን ክፍት ነበር፤ ወደፊትም 
የሰላም እጃችን አይታጠፍም።

ከአሸባሪው ሕወሓትና ከተላላኪው ሸኔ ጋር 
ያደረግነው ጦርነት ቀይ መሥመሩ በመጣሱ ምክንያት 
የተከሠተ ነው። አሸባሪው ሕወሓት ኅብረ ብሔራዊ 
አንድነታችንን ለመከፋፈል ተነሣ፤ የአገራችንን ክብርና 
ሉዓላዊነት ከባዕዳን ጋር ሆኖ ለመግሠሥ ጦሩን ሰብቆ 
ሰሜን ዕዝን አጠቃ፤ የግዛት አንድነታችንን ለአደጋ 
እንዲጋለጥ በር ከፈተ። የቅርብና የሩቅ ጠላቶቻችንም 
እንደ ፈለጉት እጃችንን ሊጠመዝዙ ምክንያት አገኙ። 
በሀሰት ፕሮፓጋንዳቸውና ሴራ ባልተለየው የሚዲያ 
ዘመቻዎቻቸው ኢትዮጵያን በማዋከብ የፍላጎታቸው 
ተንበርካኪ ሊያደርጓት ሌት-ተቀን ይሮጡ ጀመር። 

የጥንካሬና የኩራታችን ምንጭ የሆነው ሕዝባችን 
ግን በቀላሉ የሚበገር አልሆነም። በአገር ውስጥ 
አሸባሪም ሆነ በውጭ ኃይሎች ሉአላዊነቱ ተነክቶበት 
ሕዝባችን እጁን አጣጥፎ አልተቀመጠም። ቀፎው 
እንደተነካ ንብ ‹ሆ› ብሎ በመነሳት በሁለት አቅጣጫ 
የተሰነዘረበትን ጥቃት በብቃት እየመከተ ይገኛል። 

ጀግና ሕዝብ ለጭቆና መንበርከክን እንጂ ትህትናና 
ይቅርታን አይጠላም። አሸናፊ - ድል አጥባቂ፣ ትኁት 
እና መሐሪ ነው። ሕዝባችን “ውጊያ የሰው፣ ድል የፈጣሪ 
ነው” ብሎ ያምናል። አሁን ያገኘነውን ድል በሦስቱ 
የኢትዮጵያውያን የድል ዕሴቶች ብንቋጫቸው መልካም 
ነው። ድልን በማጥበቅ፣ በትኅትና እና በምሕረት። አሁን 

ያገኘነው ድል እንዳይቀለበስ አድርገን በሁሉም መስክ 
በሩን ሁሉ ማጥበቅ አለብን። በኢትዮጵያዊ ትኅትና ደግሞ 
አሁን የገጠምነው ጦርነት በሰላም መንገድ እንዲጠናቀቅ 
እናደርጋለን። በአንድ በኩል ድል አድራጊውን 
የኢትዮጵያ ክንድ እያሳየን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ትኁቱን 
የኢትዮጵያውያን ልብ እናሳያለን። በድል አድራጊ 
የኢትዮጵያ ክንድ ጠላቶቻችን አፈር ልሰው እንዳይነሡ 
እንመክታለን። በትኁቱ የኢትዮጵያ ልብ ከፉከራና 
ኩራታችን ቀንሰን ዛሬም ለሰላም በራችን ክፍት መሆኑን 
እንናገራለን። ጦርነት ውስጥ የገባነው ሰላምን በሌላ 
በምንም መልኩ ለማምጣት ስላልቻልን ነው። ጦርነት 
ሰላምን የማረጋገጫ የመጨረሻው አማራጭ ነውና። 
ከጦርነት ወደ ሰላም ለመምጣት ያልቻሉ ኃይሎችን ወደ 
ሰላም ጠረጴዛ የምናመጣበት የመጨረሻ ጉልበት ነው። 
በባህላችንም የግጭት መቋጫው ዕርቅና ይቅርታ ነው። 
ደም የተቃቡ ጠበኞችን ጭምር እስከማጋባት የሚደርስ 
የዕርቅና የሰላም ዕሴት ያለን ሕዝቦች ነን።

ኢትዮጵያዊ ድል አድራጊነት ምህረትንም ያውቃል። 
በአድዋ ጦርነት የተማረኩትን የጣልያን ወታደሮች 
በአሸናፊ ምሕረት ምረናል። በዚህም ጣልያኖች ራሳቸው 
ተገርመው በሰልፍ እስከ ማመስገን ደርሰው ነበር። ያ 
ታላቅ ኢትዮጵያዊ ዕሴት ነው። ዛሬም ኢትዮጵያ 
በአሸናፊነት ክብር ላይ ናት። ፍትሕ ያልተለየው 
ምሕረትን አብሮ በማስኬድ ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ 
እናደርጋለን። በአንድ በኩል በደልና ጥፋትን በፍትሕ 
መንገድ እያየን፣ በሌላ በኩል ለእርምትና ለይቅርታ ቦታ 
በመስጠት የምሕረትን መንገድ መከተል አለብን። 

ከድላችን ማግሥት አራት ነገሮችን መርሖቻችን 
አድርገን እንሄድባቸዋለን። 1ኛ - ድላችንን እንዳይቀለበስ 
አድርገን በሁለንተናዊ መስክ እናጠብቀዋለን። 2ኛ - 
ድላችን ዘላቂ እንዲሆን በፖለቲካዊና ሰላማዊ መንገዶች 
እንዲቋጭ እናደርገዋለን። 3ኛ - ድላችንን ለመጠበቅና 
ድላችን ዘላቂ ለማድረግ እንድንችል በአሸናፊ ምሕረት 
ግጭቱ የፈጠረውን ውጥረት እናረግባለን። 4ኛ - ያጠፋ 
እንዲቀጣ፣ የበደለ እንዲክስ የሚያደርግ ሁሉን አቀፍ 
ፍትሕ በሽግግር እና በተሃድሶ ፍትህ እይታ፣ አገራዊ 
ባህሎቻችን እና እሴቶቻችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ፍትህ 
እናሰፍናለን። እነዚህ አራቱ መርሖች አንዱ ሌላውን 
ሳይተካ ሁላችንንም አሸናፊ በሚያደርግ መልኩ እንደ 
አስፈላጊነታቸው ሁሉንም እንተገብራለን። 

በድል፣ በምሕረትና በትኅትና፣ ኢትዮጵያን ዘላቂና 
የጸናች አሸናፊ እናደርጋታለን።

ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ 
ለዘላለም ትኑር!!

ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ!
ታኅሣሥ 29 ቀን 2014 ዓ.ም

“ጀግና ሕዝብ - በቀኝ እጁ ድልን የሚጨብጥ፣  በግራ እጁ 
ይቅርታና ምህረትን የሚቸር ነው!”
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ዜና

ከ1ኛ ገጽ የዞረከ1ኛ ገጽ የዞረ

ከ1ኛ ገጽ የዞረ

     የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በተለይ 
ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ በአሸባሪው 
ሕወሓት የወደሙ ክልሎችን  ከሌሎች ክልሎች እና 
ከፌዴራል ተቋማት ጋር በመሆን ለማቋቋም ድጋፍ 
የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው፡፡ 

የወደሙ ጤና ተቋማትን መልሶ በማቋቋም ስራ 
እንዲጀምሩ የማድረግ ስራ ላይ የደቡብ ክልል በአይነት 
የቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል፡፡ በቀጣይም  ድጋፉን በበለጠ 
በማጠናከር  የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው 
መመለስ እና መልሶ ማቋቋም ላይ ይሰራል።"ተፈናቃዮች 
ወደ ቀድሞ ህይወታቸው እንዲመለሱ ብቻ ሳይሆን 
ያፈናቀላቸው ጠላት አይኑ እስኪቀላ ከቀድሞ የተሻለ ኑሮ 

እንዲኖሩ መላው ኢትዮጵያውያን ተባብረን እንሰራለን፤ 
ለዚህም በሰፊው አቅደን እየተንቀሳቀስን ነው" ብለዋል፡፡ 

አቶ ርስቱ ይርዳው እንደገለጹት፤ አሸባሪው ሕወሓት 
በአገር እና በሕዝብ ላይ የፈጸመው ግፍ እጅግ አሳዛኝ እና 
አሳፋሪ ነው፡፡ ይሄ አሸባሪ ድርጅት ጸረ ኢትዮጵያ አቋም 
ይዞ ሲንቀሳቀስ የኖረ ድርጅት እንደሆነ ዛሬ በተግባር 
እና በግላጭ አሳይቷል፡፡ አሸባሪው ቡድን የራሱ አገር 
እና ህዝብ ላይ በጭካኔ ተነስቶ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ 
መብት ጥሰት ፈጽሟል፤ እንዲሁም በንብረት ላይ ከፍተኛ 
ኪሳራ አድርሷል፡፡ ህጻናትና አዛውንቶች ላይ ሳይቀር ግፍ 
የፈጸመው ይህ አሸባሪ ቡድን  የምድራችን የዘመኑ የጭካኔ 
ጥግ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ቡድን ነው፡፡ 

አሸባሪው የሕወሓት ቡድን በስልጣን ዘመኑ 
ኢትዮጵያውያን በዘር እና በጎሳ እንዲከፋፈሉ እና አንድነት 

እንዳይኖር ሲሰራ ቢቆይም በተቃራኒው ኢትዮጵያውያን 
በአገራቸው ጉዳይ መቼም ቢሆን ወደኋላ እንደማይሉ 
ከጫፍ ጫፍ  በመነሳት አንድነታቸውን ለአለም 
አሳይተዋል፡፡ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ሕዝቦች 
ጥንትም በታሪክ ኢትዮጵያን ለመውረር የመጣውን 
የውጭ ሀይል ረዥም መንገድ በእግራቸው ተጉዘው 
ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን ጠላትን ድል 
አድርገዋል፡፡ 

የዛሬ ዘመን ትውልድም ለአገሩ በመዝመት፣ መከላከያ 
ኃይላችንን በመደገፍ ፣ለሰራዊቱ ደጀን ሆኖ የተለያዩ 
የስንቅ ዝግጅቶች በማድረግ እንዲሁም አርሶአደሩ 
በሬውን ፈቶ በመስጠት ኢትዮጵያን ከጠላት ለመታደግ 
ትልቅ ርብርብ አድርጓል፡፡ በአጠቃላይ በዚህ አገርን 
የማዳን ጦርነትም የደቡብ ክልል ወደ አንድ ነጥብ ሁለት 

ቢሊየን ብር ድጋፍ ሲያደረግ በአይነት  ከ8000 በላይ 
ከብቶች ፤  ከ12 ሺ ኩንታል በላይ በሶ ማቅረብ መቻሉን 
የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ ከዚህ ጎን ለጎን ለተፈናቀሉ 
ወገኖች የቤት ቁሳቁስ እና ቀለብ በማዘጋጀት አማራ እና 
አፋር ክልል ድረስ ሄዶ በመጠየቅ ወገናዊነትን ማሳየት 
መቻሉን ጠቁመዋል፡፡

አቶ ርስቱ ይርዳው እንደሚሉት፤ አገራችን ያጋጠማት 
ችግር ከባድ ቢሆንም ችግሩ የበለጠ ኢትዮጵያውያንን 
ያሰባሰበ እና አንድ ያደረገ ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን 
በሁሉም መስክ ድል እየተጎናጸፍን ነው ትግላችንን 
የበለጠ ዘላቂ ለማድረግ  እና ብልጽግናን ለማረጋገጥ 
ግጭት የማይታይባት እና ለሌሎች ጭምር የምትተርፍ 
አገር እንድትሆን ኢትዮጵያውያን ጠንክረን መስራት እና 
አንድነታችንን ማጠናከር እንደሚጠበቅብን ጠቁመዋል፡፡ 

‹‹በአሸባሪው ሕወሓት...

አሳታፊነት የሚኖረውን ፋይዳ ታሳቢ ማድረጉን 
ሚኒስትሩ ተናግረዋል።

በሶስተኛ የክስ መዝገብ ደግሞ በእነ ደብረፅዮን 
ገብረሚካኤል ስም የተካተቱ ስድስት ግለሰቦች ከጤና 
ችግርና ከዕድሜ መግፋት አንጻር ጉዳያቸው ታይቶ 
ለሰብዓዊነትና ለርህራሄ ሲባል ከእስር እንዲፈቱ መደረጉን 
አብራርተዋል።

በመዝገቡ የተካተቱ ተከሳሾች ፖለቲካዊና ወታደራዊ 
አመራር የሰጡ ግለሰቦቦች መሆናቸውን ጠቅሰው፤ ከእስር 
እንዲፈቱ የተወሰነላቸው ስድስት ግለሰቦች የአሸባሪው 
ቡድን ስራ አስፈጻሚ አባል ያልነበሩ መሆናቸውን 
ጠቅሰዋል። በክስ መዝገቡ የተካተቱ ሌሎች ተከሳሾች 
የክስ ሂደቱ ግን ይቀጥላል ብለዋል። 

አገር መልከ ብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ ስትገባ 
ችግሮቹን ለመፍታት በመደበኛ የፍትሕ ስርዓቱ መሰረት 
መፍትሄ ስለማያገኙ የሽግግርና የተሃድሶ ፍትህ ተመራጭ 
የሚደረግበት አውድ እንዳለ ጠቅሰዋል።

በዚህም በኢትዮጵያ ባለው ነባራዊ ሁኔታ የአገር 
ህልውና ለማስጠበቅ በኢትዮጵያ ከመደበኛው ፍትህ 
ስርዓት ይልቅ በተሃድሶ የሽግግር ማዕቀፍ እልባት 
መስጠት ተገቢነት እንደለው ገልጸዋል።

በኢትዮጵያ አገራዊ መግባባትና መስማማት 
የሚያስፈልጋቸው በርካታ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር 
እስካሁን የተደረገ ሁሉን አቀፍ አገራዊ ምክክር አለመኖሩን 
ያስታወሱት ሚኒስትሩ፤ ይህ በታሪካችን የመጀመሪያ 
መሆኑን ተናግረዋል።

መንግሥት የተወሰኑ እስረኞችን ክስ በማቋረጥ 

ከእስር መፍታቱ ለአገራዊ ምክክሩ አካታችነት ጉልህ 
ፋይዳ አለው። መንግሥት የተወሰኑ እስረኞችን ክስ 
በማቋረጥ ከእስር መፍታቱ የአገራዊ ምክክሩን አካታችነት 
እና ሰብአዊነትና ርህራሄን ታሳቢ ያደረገ ውሳኔ ነው 
ብለዋል።  

ከፖለቲካ ልሂቃን አልፈው ወደ ማኀበረሰቡ 
እየተንጸባረቁ ያሉ ያለመግባባት ችግሮችን በአገራዊ 
ምክክር ከስር መሰረቱ ለመመፍታት በመደበኛ ፍትህ 
ብቻ ሳይሆን በተሃድሶ የሽግግር ማዕቀፍ ዕልባት መስጠት 
ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል። 

ከልሂቃኑ አልፈው በማህበረሰቡ ዘንድ እየተንጸባረቁ 
በመሆኑ አገራዊ ቀውሱ ወደ ትውልድ እንዳይሻገር 
በበቀል ፍትህ ሳይሆን በምክክርና በውይይት መፈጸም 
የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ እንገኛለን ብለዋል።

ባለፉት ሶስት ዓመታትም ሆነ ቀደም ሲል ባጋጠሙ 
የመብት ጥሰቶች የአገር ህልውና ታሳቢ ባደረገ መልኩ 
በተሃድሶ የሽግግር ማዕቀፍ መፈትሄ መስጠት እንደሚገባ 
ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል ነው ያሉት።

በዚህም እስረኞችን የመፍታት ውሳኔው ‘ሁሉም 
ህብረተሰብ ተሳትፌበታለሁ' የሚለው አሳታፊና አካታችና 
ቅቡልነት ያለው የምክክር መድረክ እንዲሆን ለማስቻል 
መንግሥት የሄደበት እርቀት ስለመሆኑ አንስተዋል።

 በፍርድ ቤት ክርክር ሂደት ላይ ክሳቸው እንዲቋረጥ 
የተደረገው አቶ ስብሐት ነጋ፣ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ፣ አቶ 
ዓባይ ወልዱ፣ አቶ አባዲ ዘሙ፣ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ 
እግዚአብሔር፣ አቶ ኪሮስ ሐጎስ፣ አቶ ጃዋር መሐመድና 
በእርሳቸው መዝገብ የተከሰሱ እንዲሁም አቶ እስክንድር 
ነጋና በእርሳቸው መዝገብ የተከሰሱ መሆኑ ይታወቃል።

የሀሰት ፕሮፖጋንዳውን ይነዛል:: ይህ ተለዋዋጭና የሀሰት 
ፕሮፖጋንዳ የሚነዛውም በወረራ ከያዛቸው የአማራና 
አፋር አካባቢዎች ተሸንፌ ወጣሁ ላለማለትና የትግራይ 
ሕዝብ በጦርነቱ የረገፉትን ልጆቹ የት አሉ የሚለውን 
ጥያቄ ላለመመለስ ነው ብለዋል:: 

የሽብር ቡድኑ የትግራይ ሕዝብን ዳግም ወደ 
መርሀ አልባ ጦርነት ለመማገድ  ጠዋትና ማታ የሀሰት 
ፕሮፖጋንዳውን በመንዛት ላይ ይገኛል የሚሉት አቶ 
ሊላይ፤የትግራይ ሕዝብም በቡድኑ ተለዋዋጭ የሀሰት 
ፕሮፖጋንዳ ሳይደናገር ለረጅም ዘመናት አብሮት በሠላም 
ከኖረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ባንተ ምክንያት ግጭት 
ውስጥ አልገባም  ሊለው እንደሚገባ ገልጸዋል::

በአማራና አፋር ግንባሮች አከርካሪው የተሰበረው 
አሸባሪው የሕወሓት ቡድን አሁንም ለስልትና ለሠላም ስል 
ነው አካባቢዎቹን ጥዬ የወጣሁት እያለ ለትግራይ ሕዝብ 
የሀሰት ፕሮፓጋንዳ እየነዛ እንደሚገኘ ገልጸው፤የትግራይ 
እናቶች፣ አባቶችና ወጣቶች ይህን የጥፋት ቡድን ዞር በል 
ሊሉት ይገባል ብለዋል::

በኢትዮጵያ ሕዝቦች መካከል ቅራኔና  የጎላ ልዩነት 
የለም ያሉት አቶ ሊላይ፤ አሁን እየተስተዋሉ ያሉት 
የቅራኔና የግጭት ጭላንጮሎችም  አሸባሪው ሕወሓት 
ሲጠፋ አብረውት እንደሚጠፉ ገልጸዋል:: 

የትግራይ ሕዝብ ኢትዮጵያን ለማፈረስ፣ ሕዝብን 
ከሕዝብ ጋር ለማጋጨትና የትግራይ ሕዝብን ከኢትዮጵያና 
ኢትዮጵያዊነት ለመገንጠል እየተፍጨረጨረ ያለውን 
የሽብር ቡድን አሁንም ሆነ ወደ ፊትም አሜን ብሎ  
እንዳልተቀበለውና እንደማይቀበለውም ገልጸዋል::

 እንደ አቶ ሊላይ ገለጻ፤ የትግራይ ሕዝብና ወጣቶች  የሽብር 
ቡድኑን ኑ ዝመቱ ጥሪ መቀበል የለባቸውም:: በሽብር 
ቡድኑ የሀሰት ፕሮፖጋንዳ ተሳስተው የተቀላቀሉትም 
ለአገር መከላከያ ሠራዊት በሠላማዊ መንገድ እጃቸውን 
መስጠት አለባቸው::ምክንያቱም ለአገራቸው ሠላምና 
ልማት ለሚያመጣ እንጂ አገር ለማፍረስ ከሚፍጨረጨር 
የሽብር ቡድን ጋር  ማበርና መስራት እንደሌለባቸው 
መክረዋል::

የሽብር ቡድኑ ለትግራይ ሕዝብ ቢያስብ ኖሮ በየጦር 
ግንባሩ የረገፉት የትግራይ ታዳጊዎችን በየጫካው ጥሎ 
አይፈረጥጥም ነበር ያሉት  አቶ ሊላይ፤ የትግራይ ሕዝብ 
በክልሉ የተሰገሰገውን አሸባሪ አጥፍቶ ጠፊ ቡድን በቃ 
ብሎ በመታገል የቀደመ ሠላማዊ ኑሮውን ማስቀጠል 
እንደሚኖርበት አመልክተዋል::

ቡድኑ በጦርነት የራሱን የስልጣን ጥምና ፍላጎት 
ለማርካት የትግራይ ህጻናትን ሳይቀር በቃላት እየደለለና 
አልሆን ሲለው ደግሞ እያስገደደ ለማዝመት እየተጣጣረ 
መሆኑን አመልክተው፤ የትግራይ እናቶችና አባቶች 
ልጆቻቸው የቡድኑን እኩይ ዓላማ ለማክሸፍ አምርረው 
ታግለው  ሊያከሽፉት እንደሚገባም አስገንዝበዋል::

በአሁኑ ጊዜ የትግራይ ሕዝብ አሸባሪው ሕወሓት 
በሚጠራቸው  ስብሰባዎች መሳተፉን አቋርጧል የሚሉት 
አቶ ሊላይ፤ ይህም የትግራይ ሕዝብ ከሽብር ቡድኑ 
ጋር አብሮ አለመቆሙንና ቡድኑ ለመብቱና ለሠላሙ 
እንደማይታገልለት መረዳቱን እንደሚያሳይ አስታውቀዋል:: 

የትግራይ ሕዝብ አሸባሪው ቡድኑን እየታገለ ነው 
ያሉት አቶ ሊላይ፤ ሕዝቡ ትግሉን የሚያግዘውና የሚረዳው 
አካል ይፈልጋል  ሲሉ ተናግረዋል::

ጌትነት ምህረቴ

አዲስ አበባ፡- በኢትዮጵያ ላይ ያንዣበበው አደጋና 
ስጋት የተቀለበሰው በከፍተኛ የጦር መኮንኖች ብስልት 
የታከለበት አመራር መሆኑን የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት 
ሣህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ::100  ከፍተኛ የመከላከያ 
ሠራዊት መኮንኖች  ሹመት አግኝተው ማዕረግ ለብሰዋል::

ፕሬዚዳንት ሣህለወርቅ ዘውዴ  ለአገር መከላከያ 
ሠራዊት ከፍተኛ መኮንኖች ሹመትና ማዕረግ የማልበስ 
ስነ-ስርዓት ላይ ትናንት በአንድነት ፓርክ ቅጥር ግቢ 
ሲካሄድ እንደገለጹት፤በኢትዮጵያ ላይ ያንዣበበው አደጋና 
ስጋት ቀላል አልነበረም::ከዚህ ከፍተኛ አደጋና ስጋት 
ውስጥ የወጣነው በከፍተኛ የጦር መኮንንኖች ብስለት 
የተሞላበት አመራር ነው ::ለማዕረግ ዕድገቱ የበቃችሁ 
ከፍተኛ መኮንኖች እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል::

ጄግናው የአገር መከላከያ ሠራዊት ጸሀይ ፣አሩርና 
ብርዱ ሳይበግረው በኢትዮጵያ ላይ አዥብቦ የነበረውን 
አደጋና ስጋት ቀልብሶታል ያሉት ፕሬዚዳንቷ፤ለዚህ 
አገራዊ ድል መገኘትም ከፍተኛ አመራሮች የአመራር 
ጥበብ ትልቅ ሚና እንዳለው ገልጸዋል::

ኢትዮጵያ ጠንካራ የመከላከያ ሠራዊት 
እንደሚያስፈልጋት አመልክተው፤ በቀጣይ ጠንካራ 
ሠራዊት በመገንባት ረገድ በትኩረት መስራት 
እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል::

የጄነራሎቹ ሹመት፡-
-በከፍተኛ የጦር መኮንኖች አመራር በኢትዮጵያ ላይ ያንዣበበው አደጋ ተቀልብሷል
-100 የመከላከያ ሠራዊት አባላት ሹመት አግኝተው ማዕረግ ለብሰዋል
-ጄነራል ብርሀኑ ጁላ  የፊልድ ማርሻል ጄነራልነት ማዕረግ  ተሠጥቷቸዋል

መላው የኢትዮጵያ ሕዝብም የኢትዮጵያን ስጋትና 
አደጋ ለማስወገድ በተደረገው ትግል ግንባር ቀደም ሚና 
የተወጣ መሆኑን ገልጸው፤ አሁንም የመከላከያ ሠራዊት 
ጠንካራ የኋላ ደጄን በመሆንና  በጦርነቱ የተጎዱትና 
የፈረሱትን ተቋማት መልሶ በሟቋቋምና በመገንባት 
ሳይሰለች የተጠናከረ ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት 
አስገንዝበዋል::

ጄግናው የአገር መከላከያ ሠራዊት  የኢትዮጵያ 

ሉዓላዊነትን ለመድፈር የሞከሩትን አሳፍሮ መልሷቸዋል 
ያሉት  የጦር ሀይሎች ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም 
ፊልድማርሻል ብርሃኑ ጁላ፤ዛሬም ሆነ ወደፊት ክንደ 
ብርቱው  መከላከያ ሠራዊት የኢትዮጵያን ሠላም 
ለማስጠበቅና ሉዓላዊነቷን ለማስከበር ዝግጁ ነው 
ብለዋል::

በአሸባሪው ሕወሓት ጥቃት የደረሰበትን የመከላከያ 
ሠራዊት እንደገና አደራጅቶ ፣አስታጥቆና መርቶ ድል 

ያመጣ አመራር ነው ያሉት የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት 
የሠራዊት ግንባታ ሥራዎች ዋና አስተባባሪ ጄነራል ባጫ 
ደበሌ፤እኛ የኢትዮጵያ የነጻነት ጋሻዎች ነን፤ በማንኛውም 
ሰዓት በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያን በጦርነት 
የሚፈልጋትን ሀይል ተዋግተን ድል ለማድረግ ዝግጁ 
ነን፤ የማዕረግ ሹመትም ለበለጠ ድል የሚያነሳሳና 
የሚያበረታታ መሆኑን ገልጸዋል::

ኢትዮጵያ ትናንት ለመጄመሪያ ጊዜ በታሪኳ  የፊልድ 
ማርሻል ጄነራልነት ማዕረግን መስጠት የጄመረች ሲሆን፣  
ማዕረጉ በወቅታዊው አገራዊ  ቀውስ ባደረጉት ብርቱ 
ተጋድሎ ለጄነራል ብርሀኑ ጁላ ተሰጥቷል።በአጠቃላዩም 
100  የመከላከያ ሠራዊት አባላት ሹመት አግኝተው 
ማዕረግ ለብሰዋል።  በስነ ስርዓቱ  ውጊያ ለመሩ ፣ ሀይል 
ለመሩ ፣ ድልና ውጤት ላስገኙ ከፍተኛ የጦሩ መኮንኖች  
በየደረጃው የማዕረግ ዕድገት  ተሰጥቷል።በዚህም  
መሰረት አንድ የፊልድ ማርሻል ማዕረግ ፣ አራት የሙሉ 
ጄነራል ማዕረግ ፣ 14 የሌተናል ጄነራል ማዕረግ፣ 24 
የሜጄር ጄነራል ማዕረግና 58 የብርጋዴር ጄነራል 
ማዕረግ ተሰጥቷል።

የሙሉ ጄነራልነት ማዕረግ ሹመት ያገኙት ጄነራል 
አበባው ታደሠ፤ጄነራል ባጫ ደበሌ፤ጄነራል ሀሰን 
ኢብራሂም እና ጄነራል ጌታቸው ጉዲና ናቸው::

የጄነራል መኮንኖቹ ሹመት በጦር ሀይሎች ጠቅላይ 
አዛዥ ዶክተር ዐቢይ አሕመድ አቅራቢነት በፕሬዚዳንት  
ሳህለወርቅ ዘውዴ  ተሰጥቷል።

“የትግራይ ሕዝብ አሸባሪው... መንግሥት የተወሰኑ...
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፡-
 ገ

ባቦ
 ገ

ብ
ሬ
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ነፃ ሃሳብ
ፖለቲካ እና ልዩ ልዩ 

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

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

በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ የዘንድሮው ገና በብዙ 
ምክንያቶች የተለየ ቢሆንም ዋና ዋናዎችን ላነሳሳ ። 
ገና በተነሳ ቁጥር አብረው የሚነሱ የላሊበላ ውቅር 
አብያተ ክርስቲያናት ሕልውና ከአንድም ሁለት ጊዜ 
በአሸባሪው ሕወሓት ከተደቀነባቸው አደጋ በተዓምር 
ተርፈው ፤ ከውጭም ከአገሪቱ አራቱ ማዕዘናት 
ከመጡ ኢትዮጵያውያን ጋር በአንድነት”ኩሉ ቤዛ 
!” እያሉ መከበሩ ልዩ የሚያደርገው የመጀመሪያው 
ምክንያት ነው ። ሁለተኛው አገሪቱ ዳግም ከሕወሓት 
የአፈናና የጭቆና ቀንበር እንዲሁም ከመበታተን ተርፋ 
የሚከበር መሆኑ ፤ አንድ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንና 
ትውልደ ኢትዮጵያውያን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር 
የተደረገላቸውን ታላቅ ጥሪ ተቀብለው በአጭር 
ጊዜ ወደ አገር ቤት በመምጣት የሚከበር መሆኑ 
የዘንድሮውን ገና ልዩ የሚያደርገው ሌላው ምክንያት 
ነው ።   

በአሜሪካ የሚመሩ ምዕራባውያን ባቀነባበሩት 
ሟርትና ሽብር የውጭ አገር ዜጎች ከአዲስ አበባ 
በለቀቁበት ማግስት ይሄን ያህል ኢትዮጵያዊ ወደ 
አገሩ ተመልሶ መከበሩ ምንጊዜም ታሪክ ሲዘክረው 
ይኖራል ። ካለፉት 30 ዓመታት ወዲህ ኢትዮጵያውያን 
ለመጀመሪያ ጊዜ ሊባል በሚችል ደረጃ አንድነታቸውን 
አድሰው ያለልዩነት ከአገራቸውና ከሕዝባቸው ጎን 
በኢትዮጵያዊነት መሰለፋቸው ሌላው ክስተት ነው 
። ላለፉት 47 ዓመታት ሲቀነቀን በኖረው የጥላቻና 
የልዩነት ፖለቲካ የተነሳ በኢትዮጵያውያን መሐከል 
ተገንብቶ የነበረው የባቢሎን የጥል ግድግዳ ለአንዴና 
ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ፍርስራሽነት ተቀይሮ በአንጻሩ 
ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘው በአንድ ድምጽ 
እምቢ ለአገሬ ፤ እምቢ ለሕዝቤና ለወገኔ ያሉበት 
መሆኑ የዛሬውን ገና ልዩ ያደርገዋል ።

 በአሸባሪው ሕወሓት ወረራ ለተጎዱ የአፋርና 
የአማራ ወገኖቻቸው እርዳታ መለገሳቸው ፤ ለጀግናው 
ሠራዊታቸው የገንዘብና የዓይነት ድጋፍ ማድረጋቸው 
የዘንድሮውን ገና ልዩ ያደርገዋል ። የጦርነቱ አካል 
የሆነውን የትይዩ ገበያ አሻጥር በጣጥሰው ዶላር 
፣ ዩሮ ፣ ፓውንድ ፣ ወዘተረፈ በሕጋዊ መንገድ 
መመንዘራቸውና ያልመጡትም በሕጋዊ መንገድ 
መላካቸው ፤ የኢትዮጵያን እውነት ለዓለም 
ለማስታወቅ ፤ የተከፈተባትን የዲፕሎማሲና የሚዲያ 
ዘመቻ ለመመከት ፤ በአደባባይ ሰልፍ በማድረግ ፣ 
በማኅበራዊ ሚዲያና በሌሎች ዘርፎች ከኤርትራ እህት 
ወንድሞቻቸውና ከሌላ አገር ዜጎች ጋር በመቀናጀት 
#በቃ ወይም #No More የሚል ዓለማቀፍ ንቅናቄ 
በመፍጠር ጠላቶቻችንን ዳር እስከዳር ያስደነገጠ ግልጽ 
መልዕክት አስተላልፈዋል ። ለዚህ ነው የዘንድሮው ገና 
ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያዊ ያሸነፉበት ነው ያልሁት።

ገና ወይም በዓለ ልደት በክርስትና እምነት 
ተከታዮች ዘንድ በየዓመቱ ታኅሣሥ 29 ፣ በየአራት 
አመቱ ደግሞ ታህሳስ 28 ቀን የሚከበር ሃይማኖታዊና 
ባህላዊ በዓል ነው ። ገና እየሱስ ክርስቶስ የአዳምን ዘር 
ሁሉ ለማዳን ከሰማይ ሰማያት ወርዶ በመንፈስ ቅዱስ 
ከድንግል ማሪያም በበጎች ግርግም የተወለደበት ልደት 
የሚዘከርበት ዕለት ነው ። ለዚህ ነው የበዓላት ሁሉ 
በዓል ተደርጎ የሚወሰደው ። የገና ስርወ-ቃል ( መነሻ 
)የበዓሉ ሁሉ ንጉሥ ፣ ታላቅና ገናናነት ከሚገልጸው 

“ ገናና «  ከሚለው ቃል የሚመዘዝ ነው ። እየሱስ 
ክርስቶስ በይሁዳ ቤተልሔም ሲወለደ ከነገሥታቱና 
ከመሳፍንቱ ከእነ ሔሮድሰ ተሰውሮ ለእረኞች 
ተገልጧል ። 

እረኞችም ከመልአክት ጋር “ ስብሐት 
ለእግዚአብሔር በሰማያት ...” ሲሉ ለክብሩ ዘምረዋል 
። አዋቂዎቹ ሰብዓ ሰገሎች የከበረ ስጦታ ይዘው 
በቤተመንግሥት ሲፈልጉት በበጎች ግርግም ነበር 
የተገኘው ። እነዚህ ተምሳሌቶች እየሱስ ክርስቶስ 
ራሱን ዝቅ አድርጎ በእግዚአብሔርና በሰው ልጅ 
መካከል ቆሞ የነበረውን የጥል ግድግዳ ለማፍረስ ፤ 
እርቅን ሰላምን ለማውረድ መምጣቱን ያበስራል ። ዳሩ 
ግን ገናን በየዓመቱ በተለያየ መንገድ ከማክበር ባሻገር 
ብዙዎቻችን በዕለት ተዕለት ኑሮአችን አልተገበርነውም 
። አልተረጎምነውም ።ገናን ለ2014 ዓመታት ጊዜ 
ስናከብረው ፍቅሩንና ሰላሙን ልብ አላልነውም 
። አልኖርነውም ። ገናን ከቅርጫው ፣ ከስጦታው 
፣ ከዳቦው ፣ ከድግሱና ሸቀጥ ከመለዋወጥ ባሻገር 
የልደቱን አቢይ ዓላማ አልኖርነውም ። 

በተለይ ካለፈው ዓመት ወዲህ በአሸባሪው 
ሕወሓት ፤ በቡችሎቹ በኦነግ ሸኔ ፣ በጉሙዝ  ፣ 
በቅማንት ፣ በአገው ሸንጎ እና በጋምቤላ ታጣቂዎች 
በአገራችን የተከሰተው ቀውስ ፣ ጭፍጨፋና የመረረ 
ጥላቻ ይሄን የሚያረጋግጥ ነው ። በተለይ የአሸባሪው 
ሕወሓት አብዛኛዎቹ ታጣቂዎች ማተብ አስረው 
፣ መስቀል አድርገውና የጸሎት መጽሐፍ በደረት 
ኪሳቸው ይዘው የፈጸሙት ለመስማት የሚሰቀጥጥ ፤ 
ለማየት የሚዘገንን ኅልቆ መሳፍርት የሌለው ሰቆቃና 
ግፍ ስንመለከትና ስንሰማ ፤ እውነት እነዚህ ወጣቶች 
እምነቱን ከሚያጠብቀው ትግራዋይ አብራክ የወጡ 
ናቸው !? የሚል ጥያቄ እንድናነሳ አስገድዶናል ። 

ትግራዋይስ  ከሃይማኖታቸው ፣ ከልቦና 
ውቅራቸውና ከእሴቶቻቸው እጅግ ያፈገጡ ነውሮችን 
ባላየ ባልሰማ ከማለፋቸው ባሻገር የዚህ ሁሉ ጥፋት 
ጠንሳሽ የሆነውን ሕወሓት በቃ ! ለማለት ከዚህ የባሰ 
ምን ይምጣ ብለው ይጠበቃሉ !? እስኪ በልደት ወይም 
በገና መስኮት ሌሎችን ባህላዊ ወረቶቻችንና አኳኋን 
አከራረማችንን እንቃኝ ።

በተለያዩ የአገራችን ክፍሎች የሚከበሩ መንፈሳዊና 
ባህላዊ ሁነቶች የተሸከሙትን ግዙፍ መልዕክቶችና 
አንድምታዎች አለፍ አለፍ ብለን እየተመልከትን ሒሳብ 
እናወራርድ ። ፍቼ ጨምበለላ ፣ ቡሔ ፣ ሻደይ ፣ 
አሸንዳ ፣ ሶለል አይነ ዋሬ ፣ እንቁጣጣሽ ፣ መስቀል ፣ 
መስቀላዮ ፣ አጋመ ፣ ጊፋታ ፣  ኢ ሬቻን ፣ ጋሮ ፣ ቺሜሪ 
፣ ትንሳኤ ፣ ወዘተ . በአንድም በሌላ በኩል በተለያዩ 
የአገራችን ማኅበረሰቦች የሚከበሩ ሃይማኖታዊ ወይም 
ባህላዊ ክዋኔዎች ናቸው ። ሁሉም ማለት ይቻላል 
ተስፋን ፣ ፍቅርን ፣ ነፃነትን ፣ አብሮነትን ፣ አንድነትን 
፣ ምስጋናን ፣ እርቅን ፣ ይቅርታን ፣ እኩልነትን ፣ 
ወዘተረፈ . የሚያውጁ ፣ የሚለፍፉና የሚሰብኩ ናቸው 
። ግን በነቂስ ወጥተን ለዘመናት በየዓመቱ በአደባባይ 
የምናከብራቸው የምንዘክራቸውን ያህል በዕለት ተዕለት 
ኑሮአችን አንኖራቸውም ። አንለማመዳቸውም ። 
     ይሁንና ከገጠሙን ቀውሶች ፣ ፈተናዎች መውጣት 
ማገገምና ማንሰራራት የቻልነው በቀሩን ሽርፍራፊ 
እንጥፍጣፊ ባህላዊ ንብረቶቻችን መሆኑን ልብ ይሏል 

። ባለፉት 30 ዓመታት ቀን ከሌት እንደ ተሰበከው 
ልዩነት ፣ ጥላቻና ዘረኝነት ቢሆን ኑሮ እርስ በእርስ 
ተበላልተናል ። ተጨራርሰናል ። ለዚህ ነው መዳኛችን 
፣ ማገገሚያችንና ማንሰራሪያችን የሆነውን ባህላዊ 
ወረት ወደሙላቱ መመለስ ለነገ ይደር የሚባል ጉዳይ 
የማይሆነው ። ባህላዊ ወረታችን ለበጎ ዓላማ ሲውል 
አገርን ከጥፋትና ከእልቂት  እሳት እንደሚታደግ 
በጋሞ አገር ሽማግሌዎች ተመልክተናል ። የጋሞ የአገር 
ሽማግሌዎች እሳት ጎርሶ እሳት ለብሶ ለበቀል ተነስቶ 
የነበረውን የአርባ ምንጭና የአካባቢውን ወጣት 
ለምለም ሳር ይዘው ተንበርክከው በመለመን ቁጣውን 
አብርደው መልሰውታል ።

 ይህን የአገር ሽማግሌዎች ገድል በጥሞና 
ለተረዳው የአርባ ምንጩን እሳት ብቻ አይደለም 
ያጠፉት የአርባ ምንጩን ጥፋት ተከትሎ በመላ አገሪቱ 
ሊዛመት የነበረውን የበቀል ሰደድ እሳት ጭምር እንጂ 
። ቁጣ አብራጁ ይህ የጋሞ አባቶች ልመና ( ጋሞ 
ወጋ ) እየጠፋ ፣ ትኩረት እየተነፈገው ያለው ባህላዊ 
ወረታችን ተጠብቆ ለትውልድ ሲተላለፍ አገርን 
እንዴት ማዳን እንደሚችል ጥሩ ማሳያ ነው ። የጋሞ 
አባቶች ከሦሥት አመት በፊት ልዩ የበጎ ሰው ተሸላሚ 
መሆናቸው በሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘንድ  ያለ አንዳንች 
ልዩነት ዳር እስከዳር አድናቆትን ተቀባይነትን ያተረፈው 
በዚህ እሳቤ ነው ። ሕግን ለማስከበር ከምናደርገው 
ጅምር ጥረት ባልተናነሰ በየአካባቢው  እንደ ጋሞ ወጋ 
አይነት የሽምግልና ፣ የእርቅ ባህላዊ ወረቶቻቻችንን 
ላይም መሥራት ይጠበቅብናል ። ከዚህ መሳ ለመሳ 
የአክራሪነት አዝማሚያ ፣ እኩይ አስተሳሰብ እንዲገታ 
ብሎም ተሸንፎ ከሰላምና ከእርቅ መንገድ ገለል ፣ ዘወር 
እንዲል ድልብ የሆኑ ባህላዊ ንብረቶቻችን ጥንስስ ፣  
ወረት የማይተካ ሚና አላቸው ።   

ሁሉም ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ባህላዊ ወረቶች 
ባለፀጋ ስለሆኑ የየራሳቸውን መዋጮ ማበርከትና 
ወደ ሥራ መግባት ይጠበቅባቸዋል ። በየአካባቢያችን 
፣ በየቀዬአችን የምናንፀው ፣ የምናቀነቅነው 
ከባቢያዊ ብሔርተኝነት ወደ አክራሪነት ፣ ፅንፈኝነት 
የሚያንደረድር ወደገደል አፋፍ የሚገፋ ስለሆነ 
እነዚህን ባህላዊ ወረቶች በመጠቀም መግታት 
ያስፈልጋል ። የዜጎች ማንነት እሴት እንደተከበረ 
ወደ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት የሚያደርሰንን ቀና 
መንገድ በቅንነት መቀላቀል ፣ መያያዝ ይገባል ። 
ይህ አገራዊ ብሔርተኝነትም ከገደቡ ፣ ከውሃ ልኩ 
እንዳያልፍ ጥንቃቄ ማድረጉ እንዳለ ሆኖ ። አይደለም 
ዘውጌአዊ ፣ ወንዜአዊ ብሔርተኝነት ኢትዮጵያዊ 
ብሔርተኝነት በአግባቡ ካልተያዘ ፤ የጎረቤቱን 
የሚጎመጅ ፣ የሚመኝ ፣ የሚመቀኝ ሆኖ የመውጣት 
አደጋ ስላለው በብልሃት ፣ በማስተዋል ሊቀነቀን ይገባል 
። በዚያድባሬ ይመራ የነበረው “ የታላቋ ሶማሊያ 
“ አክራሪ ብሔርተኝነት ለዚህ ጥሩ አብነት ነው ። 
      ባህላዊ ንብረቶቻችንን እንደ ጦር ዕቃ ለብሶ 
እንደ ጥሩር ደፍቶ መውጣት መግባት ፣ መመላለስ 
ለምን ተሳነን ! ? መልሱ ቀላል ነው ። ላይ ላዩን 
እንከውናቸዋለን እንጂ አንኖራቸውም ። በቃል 
እናነበንባቸዋለን እንጂ በልባችን አላተምናቸውም 
። ባልንጀራህን ፣ ጎረቤትህን እንደ ራስህ ውደድ 
የሚሉ አብርሀማዊ እምነቶችን ማለትም ክርስትናን 

፣ እስልምናንና አይሁድን እየተከተልን እንዴት በጥል 
ግድግዳ ተለያየን ! ? በአንድ አምላክ በዋቄ ፈና እያመን 
ኢ ሬቻን በየዓመቱ እያከበርን እየከወን ይቅር መባባል 
ለምን ተሳነን !? መልሱን ለማግኘት ምስጢሩን ለማወቅ 
ሞራ ማስገለጥ ወይም ኮከብ ማስቆጠር አያሻም ። 
መልሱ ቀላል ነው ። እሱም ባህላዊ ንብረቶቻችንን 
በሳጥን ቆልፈን እንደ ክት ልብስ በየዓመቱ በዓል 
ለማክበር ስለምናወጣቸው ነው ። እናከብራቸዋለንን 
እንጂ ሥራ ላይ ስላላዋልናቸው ( ኢንቨስት ) 
ስላላደረግናቸው ነው ። አገራዊ ሰላምና አንድነት 
እውን ለማድረግ የተቆለፈባቸውን ባህላዊ ንብረቶች 
ከሳጥን አውጥቶ እያንዳንዱን ዜጋ በፍጥነት ማልበስን 
ይጠይቃል ።

እንደ ገና ስጦታ
ባህላዊ ወረታችን ቱባነቱን እንደጠበቀ ማደግ 

ዘመንና ትውልድ መዋጀት ይጠበቅበታል ። አዎ ! 
የትውልዱንና የዘመኑን ህፀፅ የሚያርም ለምፅ የሚያነጻ 
፣ የሚዋጅ መሆን አለበት ።  ዘረኝነትን ፣ ጥላቻን ፣ 
ቂም በቀልን ፣ ደባን ፣ መከፋፈልን ፣ ወዘተ . መቤዥ 
፣ መዋጀት አለበት ። ባህላዊ ንብረታችንን ይበልጥ 
በማጎልበት ፣ በማልማትና በማስፋት ለመጻኢ እድላችን 
፣ ለነገ ተስፋችን ፣ ለእርቅ ፣ ለሰላም ፣ ለአንድነት ፣ 
ለሁለንተናዊ ብልፅግና ፣ ወዘተረፈ ልናውለው ይገባል 
። ስኬቶቻችንን የምናወድስበት ፣ ፈተናዎቻችንን 
የምንሻገርበት ነገአችንን የምንተልምበት ጭምር አድርጎ 
ስለመጠቀም አብክረን ማሰብ ያስፈልጋል ። የፍቅር ፣ 
የእርቅ ፣ የሰላም ፣ የአብሮነት ፣ የማካፈል ፣ የመተባበር 
፣ የመተጋገዝ ፣ የመረዳዳት ፣ የምስጋና ፣ ወዘተረፈ . 
ባህሎች ፣ ልማዶች ፣ ዕምነቶች ፣ ሃይማኖቶች ከፍ 
ሲልም ድምር ባህላዊ ንብረቶች ባለቤት እንዲሁም 
የጥንታዊት አገር ባለቤት ሆነን አንድነትን በመከፋፈል 
ከሰዋን ፣ ፍቅር ከጎደለን ፣ እርቅ ከገፋን ፣ ሰላም 
ከራቀን ፣ አብሮነትን በቀዬአዊት ከተካን ፣ ማካፈልን 
በስስት ከቀየርን ፣ መተባበርን በመለያየት ከለወጥን 
፣ ምስጋናን በእርግማን ከተካን ፣ ወዘተረፈ . ምኑን 
ሙሉዕ ሆነው !።

 ባለፉት ሦሥት ዓመታት ያለፍንባቸው አገራዊ 
ውጣ ውረዶች ፣ አሳፋሪ ድርጊቶች እውነት 
የእነዚህ ሁሉ መንፈሳዊና ባህላዊ ፀጋዎች ባለቤት 
ስለመሆናችን የሚመሰክሩ ናቸው !? ከሀዲው ትህነግ 
በሰሜን ዕዝ ላይ የፈጸመው አሰቃቂ ግፍና ክህደት ፤ 
በማይካድራ ሳምሬ በተባለ የትህነግ ገዳይ የወጣት 
ቡድን በአማራ ላይ የፈጸመው ጭፍጨፋ ፤ ባለፉት 
አምስት ወራት በወረራ በያዛቸው የአፋርና የአማራ 
ክልሎች ተሰምቶም ታይቶም የማይታወቅ ግፍ ዘረፋና 
ውድመት ፤ በመተከል በተደጋጋሚ በዚሁ ማኅበረሰብ 
ላይ የፈጸመው አረመኔያዊ ግፍ ፤ ሸኔ_ኦነግ በኦሮሞና 
በሌሎች ማኅበረሰቦች ላይ የፈጸመው ጭፍጨፋ 
፤ የአርቲስት ሀጫሉን ሞት ተከትሎ የተስተዋለው 
አውሬነት ፤ በመሐላችን እየጎነቆለ ያለ ጥላቻ ፣ ቂም 
በቀል ፣ ልዩነት ፣ ጎሰኝነት ፣ ወዘተረፈ በአብነት 
ስንመለከት የደለበ ባህላዊ ወረቶች ባለቤት ካለው 
ሕዝብና ታሪክ የሚጠበቅ አይደለም ። ስለዚህ ገናንም 
ከገና ባሻገር ሌሎች ባህላዊ ወረቶቻችንም በዕለት 
ተዕለት ኑሮአችን ልንኖራቸው ልንገልጣቸው ይገባል ።

ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ! አሜን

ኢትዮጵያ ያሸነፈችበት ገና 
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የሕይወት ገጽታ
ማህበራዊ

‹‹አግላይነት አገርንና ሕዝብን ያጠፋል፤ አስታራቂነትንም 
ሆነ አባትነትን ይነጥቃል›› 

ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ 
የሰሜን ወሎና ከሚሴ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ

መንፈሳዊነት በልጅነት
ፈጣሪ ክብሩን ሊገልጥባቸው፣ ደግነቱን 

ሊያሳይባቸው፣ መልካምነትን ሊያስተምርባቸው ገና 
ከእናታቸው ማሕፀን እያሉ የተመረጡት ብፁዕ አቡነ 
ኤርምያስ፤ በመልካሙ መንገድ እየተጓዙ እንዲያድጉ 
በመደረጋቸው ብዙ የመንፈስ ፍሬዎች የሚባሉ ባህሪያትን 
እንዲላበሱ ሆነዋል። ዛሬ ለተቸገረ ደራሽ፣ ለታረዘ 
አልባሽ፣ ለተራበ ተበድረው ጭምር መጋቢና በተሰጣቸው 
ጸጋ አጽናኝ የሆኑትም ይህ ባህሪያቸው ሳይለወጥ መልካም 
ተክል ሆኖ በማበቡ ነው። 

እርሳቸው በንግግራቸው ጭምር መባል ያለበትንና 
የሌለበትን የሚያርሙ ናቸው። ምክንያቱም አቡኑን የት 
ተወለዱ፣ አስተዳደግዎት እንዴት ነበር ላልናቸው ጥያቄ  
‹‹ልጄ የመነኩሴ አገሩ አይጠየቅም። ምክንያቱም እናቱ 
ቤተክርስቲያን፣ እህት ወንድሞቹ ገደብ የሌለባቸው 
ምዕመናን ናቸው። በሁሉም ቦታ ያሉና የሚኖሩ። መቼ 
ተወለዱ ካልሽኝ ግን በተባረከች ቀን በተባረኩት ሰዎች 
እግዚአብሔር ወደዚች ምድር ያመጣኝ 1966 ዓ.ም ነው።›› 
በማለት መልሳቸውን ሰጡን። ይህ ማለት በአካባቢም 
መወሰን አይፈልጉም። የአንድ ሰፈር ልጅ ነኝ የሚለውም 
ምቾት አይሰጣቸውም። ምክንያቱም እርሳቸው የዓለም 
ጭምር ናቸውና። 

አስተዳደጋቸው ብዙ ነገር እንደሰጣቸው ግን 
አልሸሸጉንም። በተለይም የአባታቸው የአመራር ሰጪነት 
ጥበብ ብዙ ነገራቸውን የቀየረላቸው እንደሆነ ይናገራሉ። 
የዛሬ ማንነታቸው አናጺ እርሳቸው ናቸው። መልካም ነገር 
ብቻ ተናጋሪ፣ መልካም ነገር ብቻ አድራጊ፣ የተቸገሩትን 
ደጋፊ ፣ በመንፈስ የተጨነቁትን በመንፈሳዊ ፀጋቸው 
አጽናኝ አድርገው ሠርተዋቸዋልና። በሥራ በኩልም ቢሆን 
የመልካም እረኝነትን ጥበብ በመኖር ጭምር እንዲረዱት 
አድርገዋቸዋል። እንደማንኛውም የገጠሪቱ አካባቢ ልጅ 
ከብት በመጠበቅ፣ ውሃ በመቅዳትና እንጨት በመልቀም 
እንዲሁም እርሻውም ላይ በመሠማራት ቤተሰብን 
ሲያገለግሉ አገልጋይነትን በፍቅር ወደውት እንደነበርም 
ያስታውሳሉ። 

 በአካባቢው ማኅበረሰብና በቤተሰቦቻቸው እገዛ 
በፈሪሃ እግዚአብሔር ማደጋቸው ደግሞ ለሁሉም 
መሠረት እንደነበር ያነሳሉ። አገልጋይነትን በሥራው 
መስክ በልጅነታቸው ጠንቅቀው ቢያውቁትም ከእንስሳት 
ለበለጡት፣ ከፍጥረታት ሁሉ ለከበሩት እረኝነት 
አስቀድመው እንደሚመረጡ ግን አያውቁም። ሆኖም 
ሕልም ነበራቸው። በቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ 
መቆየት። በ50 ዓመቴ እመነኩሳለሁ የሚል። ነገሩ 
ግን እንዳሰቡት ሳይሆን እግዚአብሔር እንደፈቀደው 
ሆነ። በ28 ዓመታቸው ቀንበሩን ተሸከሙ። ለዚህ 
ስኬታቸው መድረስ ያገዛቸው በቅንነት ወላጆቻቸውንና 
ሌሎች ሰዎችን እየታዘዙ ማደጋቸው ነው። በየቀኑም 
የሚወርድላቸው ምርቃት ክብርና ሞገስን ሰጥቷቸዋል።  

 ከአባታቸው በላይ ቤተክርስቲያን የሰጠቻቸው 
የልጅነት ክብርና ማንነት ወደር እንደማይገኝለት 
የሚያስረዱት ብፁዕነታቸው፤ ዛሬ በምንኩስናውም ሆነ 
በሌላው መንፈሳዊ ማንነቴ ላይ እርሷ ምሰሶ ነበረች። 
ሰውንና አገርን መውደድንም የተማርኩት ከእርሷ ነው። 

ጽጌረዳ ጫንያለው

መልካም መምህር፣ ድንቅ መሪ፣ ተስፋን አብሳሪ፣ በክፉ ቀን የሚያፅናኑና 
የሚፀኑ አባት ናቸው፡፡ የሚከተሏቸውን ሳይታክቱ ወደ መልካሙ ሥፍራ 
የመሩ፣ ለምስጋና የበረቱ፣ ደግነት፣ አዛኝነት የማይለያቸው መሆናቸውን 

በጦርነቱ ጊዜ ጭምር አስመስክረዋል። ሰው በሰውነቱ የተከበረ መሆኑንም አሳይተዋል፡
፡ በእርሳቸው ሥራ ውስጥ ሃይማኖት አይመረጥም፤ ዘር አይቆጠርም፤ ቋንቋ አይለይም፤ 
ሰው የሆነውን ሁሉ በልጅነቱ ተቀብለው አባቴ እንዲሉ አድርገዋል፡፡ የሁሉም ሆነው ሁሉንም 
በአንድነትና በመረዳዳት ችግርን እንዲያልፉ መሠረት ጥለዋል፡፡ በዚህም በተለይ የሰሜን 
ወሎ ሕዝብ በፅናት እንዳገለገሏቸው ሁሉ ሳይሰስቱ ይወዷቸዋል። በወልድያ ጎዳናዎች ብቻ 
ሳይሆን በመገናኛ ብዙኃኑ ጭምር  እየተመላለሰ ሰሞነኛ የወግ መጀመሪያና መጨረሻ 
የሆኑትም በዚህ ምክንያት ነው፡፡ እኛም ይህ ታሪካቸው ላልሰሙት መሰማት አለበት፤ 
ታሪካቸው ሊሰነድ ይገባል ስንል የብፁዕ አቡነ ኤርሚያስን ሥራ የሕይወት ተሞክሮ በዛሬው 
‹‹የሕይወት ገጽታ›› አምዳችን ልናስቃኛችሁ ወደድን፡፡  ብዙ የምትቃርሙት ልምድ አለና 
ተማሩባቸው ስንልም ጋበዝናችሁ፡፡

አሁን ማንንም ሳለይ የማገልገሌ ምስጢርም በቤቷ 
የሰጠችኝ ማንነት ነው ይላሉ።  

ትምህርት
ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ትምህርትን የጀመሩት 

በእግዚአብሔር መለኮታዊ ተአምር እንደሆነ ይናገራሉ።  
እንደቤተሰቦቻቸው እቅድ ይህ አይሆንም ነበር። ቤተሰብ 
አገልጋይነታቸው ብቻ ነው የሚቀጥለው። ምክንያቱም 
ቤት ውስጥ ብዙውን ሥራ የሚያከናውኑት እርሳቸው 
በመሆናቸው ቤተሰብ ሥራው እንዳይጓደልበት ያስባሉ። 
ስለዚህም ሌላ ሕይወት ውስጥ ይገቡ ነበር። ነገር ግን 
ከማህፀን ጀምሮ ተመርጠዋልና መንፈሳዊ ትምህርቱን 
የሚማሩበት መንገድ ተዘረጋላቸው። እንዴት ከተባለ 
ነገሩ እንዲህ ነው። አጋጣሚው የደርግ ሥርዓት ያመጣው 
ነው። ከቤት ውስጥ ቢያንስ አንድ ልጅ በግድ ወደ 
ትምህርት ቤት መላክ አለበት። እናም ወላጆቻቸው 
እርሳቸውን ሳይሆን ታናሻቸውን ትምህርት ቤት አስገቡ። 

 ቤተሰብ ያሰበው ቀርቶ አምላክ የፈቀደው ነገር አለና 
ታናሽ ወንድማቸው ወደ ትምህርት ቤት መላካቸውን 
እንዳይወዱት ሆነ። እንዲያውም ከዚህ በኋላ ከላኳቸው 
ችግር እንደሚፈጥሩ ገለጹ።  በዚህም ቤተሰብ ተጨነቀና 
ቢቀር ይሻላል በማለት ሀሳባቸውን ወደ ብፁዕነታቸው 
አዞሩ። ትልቅ የሚሆኑት ተማሪ ለመማር ተንደረደሩ፤ 
ለማስተማር የታደሉት አባት  ፊደልን ለመቁጠር ወደ 
ታላቁ አባት አባ ገብረ እግዚአብሔር ዘንድ አመሩ።

አባ ገብረ እግዚአብሔር በድንግልና የሚኖሩ 
ደግ አባትና የተናገሩት ሁሉ የሚደመጥላቸው 
ሰው በመሆናቸው የእንግዳችንን የመማር እድል 
አጽንተውላቸዋል። እንደውም የፊደል አያያዛቸውን ሲያዩ 
‹‹ይህን ተማሪ እንዳታስቀረው፣ ጥሩ ተሰጥዖ አለው፣ 
ነገ ጥሩ ካህን ይሆናል›› ሲሉ ለአባታቸው አስረድተው 
ትምህርታቸው ቀና መንገድን እንዲይዝ ከአደረጉላቸው 
የመጀመሪያው ሰው እንደሆኑ ያነሳሉ። እርሳቸውን 
ጨምሮ ብዙ አባቶች ለአብነት ትምህርቱ መሠረታቸው 
እንደነበሩም ይናገራሉ። በዚህም በተለይ በሰሜን 
ኢትዮጵያ በቆዩባቸው ጊዜያት በተለያዩ አድባራትና 
ገዳማት እየተዘዋወሩ በአብነት ትምህርቱ ከንባብ ጀምሮ 
ያሉትን እንደ አቋቋም፣ ዜማ፣ ቅኔ የመሳሰሉ ትምህርቶችን 
ተምረዋል። ዳዊትም ደግመዋል፤ መጽሐፍትን 
መርምረዋል።

የዚያን ጊዜው ተማሪ የአሁኑ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ 
ኤርሚያስ፤ በሰሜኑ ክፍል ያለውን ትምህርታቸውን 
ሲጨርሱ በቀጥታ ወደ ጉራጌ ዞን ምሑር ገዳም ነው 
ያቀኑት። በዚያም ፆመ ድጓን በጥልቀት ተምረዋል። ይህ 
ሲጠናቀቅ ደግሞ ጉዟቸውን ወደ አዲስ አበባ ሰዋሰው 
ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ አደረጉ። ብሉይ 
ኪዳን ትርጓሜን በአምስት ዓመት ቆይታ፤ የሀዲስ ኪዳን 
ትርጓሜን ደግሞ ስድስት ዓመታትን አስቆጥረው ሁለቱን 
ትምህርት በ11 ዓመት አጠናቀዋል። 

ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ በዘመናዊውም ትምህርትም 
እንዲሁ የዘለቁ ናቸው። በእርግጥ ይህ የሆነው 31 
ዓመታቸው ላይ ነው። ምክንያቱም ቅድሚያ የሰጡት 
መንፈሳዊውን ትምህርት ነበር። ስለዚህም እድሜያቸው 
ሳይገድባቸው መንፈሳዊውን እየተማሩ በማታው 

ክፍለጊዜ ሁለተኛ ክፍል በመግባት ከታናናሾቻቸው ጋር 
ትምህርታቸውን መከታተል ጀመሩ። ይህ የሆነውም 
በኮልፌ ሰላም በር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት 
እንደሆነ ይናገራሉ።  እስከ ስምንተኛ ክፍልም ትምህርት 
ቤቱን ተከታትለውበታል።

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ የተከታተሉት 
ኮምፕሬሄንሲፍ የሚባል ትምህርት ቤት በመግባት 
ዘጠነኛ እና አስረኛ ክፍልን ተማሩ። ውጤት መጥቶላቸው 
ስለነበር በሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በመግባት በሰው 
ሀብት አስተዳደር ትምህርት መስክ ዲፕሎማቸውን 
ለመያዝ ቻሉ። ከዚያ በኋላ አገልግሎታቸው ትምህርቱን 
እንዲቀጥሉ አላስቻላቸውምና መንፈሳዊው ሥራ ላይ 
አጠነከሩ። 

እውነተኛው ተልዕኮ
‹‹የቤተክህነት ሰው አካባቢ የለውም፣ ያሳደጉት 

ኢትዮጵያውያን ናቸው። ያስተማሩትም እንዲሁ 
ኢትዮጵያውያን ናቸው›› የሚሉት ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ፤ 
ያሳደገቻቸውን፣ በክብር ያኖረቻቸውን ለማገልገል 
ደከመኝን አያውቁትም። በተለይ ለቤተክርስቲያን 
ምንም የሚሰስቱት ነገር የለም። ምክንያቱም እርሷ 
ሳትሰስት የሰጠቻቸው ብዙ ነው። እናም በቻሉት ሁሉ 
ውለታዋን ለመክፈል የመጀመሪያ ሥራቸውን የጀመሩት 
በለጋ እድሜያቸው መሪጌታ በመሆን ነው። ያገለገሉበት 
ቦታ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ በወሊሶ ቅዱስ ገብርኤል 
ቤተክርስቲያን ሲሆን፤ ሦስት ዓመታትን ያለ ደከመኝ 
ሰለቸኝ ሳይሉ ሠርተዋል።  

ከመነኮሱ በኋላ የጀመሩት ሥራ ደግሞ የንባብ 
መምህርነታቸው ሲሆን፤ በምሑር ገዳም የቆዩበት 
ነው። ጎን ለጎን በማህሌትና በሰዓታትም ያገለግላሉ። 
ከዚያ በሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ 
ኮሌጅ መምህር ሆነው ወደማገልገሉ ገቡ። በዚህም 

ሦስት ዓመታትን አሳለፉ። ቀጥለው ደግሞ የብፁዕ 
አቡነ ቄርሎስ ረዳት በመሆን ሰሜን ወሎ እንዲሰሩ 
ሆኑ። አብዛኛው እድሜያቸው ያለፈው በትምህርት ላይ 
በመሆኑ ብዙ በሥራ የተዘዋወሩበት ቦታ የለም። ይሁን 
እንጂ በተመደቡባቸው ቦታዎች ላይ ፍሬያማ ሥራ 
የሠሩ እንደሆኑ ብዙዎቹ ይመሰክሩላቸዋል። በቅርብ 
ባናያቸውም አሁን በሊቀ ጳጳስነት  እያስተዳደሩት ያለውን 
አህጉረ ስብከት ማለትም ሰሜን ወሎና ከሚሴን ጨምሮ 
ብዙ ተዓምር ናቸው የሚያሰኙ ተግባራትን ፈጽመዋል። 

ለእምነት የሚሰጠው ዋጋና ለተቋማቱ የሚሰጠው 
ክብር አናሳ መሆኑ ብዙ አባቶች ከሥራቸው አንጻር 
እንዳይገለጡ ቢሆኑም በችግር ወቅት ከወጡና ሁሉም 
አማኝ አባቴ የሚላቸው መሆኑም ይፋ ወጥቷል። 
የምዕራባውያን አሠራርና ተግባርን ትውልዱ እየወረሰው 
መምጣቱ የአባቶች ዋጋ እንዲቀንስ ቢያደርግም ወጣት 
ሽማግሌ ሳይል የሚወዳቸው አባቶች እንዳሉ ማሳያም 
ሆነዋል። እንደውም ሥራቸውን ሌሎች ተናገሩላቸው 
እንጂ እርሳቸውማ የሚሉት እንደሰሜን ወሎ የሰራነው 
መልካም እረኛ የሚገባውን ያህል አይደለም ነው። ነገር 
ግን በብዙዎች ዓይን ውስጥ ገብተዋል። 

ብፁዕነታቸው እንደሚሉት፤ ችግሩ በሌሎች ቦታዎች 
ላይ ተከስቶ ቢሆን ኖሮ በበለጠ የሚገለጡ መልካም እረኞች 
ይኖራሉ። ምክንያቱም አባባሉ እንኳን ‹‹ጀግና በጦር ሜዳ 
ይወለዳል›› ነው።  ስለዚህም ጀግና የሚገለጠው እንቅፋት 
ሲገጥመው እንደሆነ ሁሉ አባቶችም ሆኑ መሪዎች 
የሚታዩት ፈተና ሲኖር ነው። እናም ‹‹እኔ ገና ብዙ ሥራ 
አለብኝ፤ ብዙ አደራም። ምንም ለዚህ ክብር የሚያበቃ 
ነገር አልተገበርኩም›› ይላሉ ሰው ያየውን እርሳቸው ግን 
ገና አልሰራሁትም የሚለውን ተግባራቸውን ሲገልጹ። 
ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ አገር ችግር ላይ በወደቀችበት ጊዜ 
ለራሳቸው ሳይሰስቱ ብዙ ተግባራትን የፈጸሙ ናቸው። 
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መልካሙ እረኛ 
በሹመት ዘመናቸው ምዕመኖቻቸውን የሚፈትን 

እርሳቸውንም ጊዜ የሚያሳጣ ችግር ሲገጠማቸው 
የመጀመሪያ ጊዜያቸው ነው። የመጨረሻም ያድርግልኝ 
ይላሉ። ምክንያቱም አሸባሪውና ወራሪው ቡድን 
እርሳቸው በሊቀ ጳጳስነት የሚመሩትን አካባቢ በብዙ 
መንገድ ጎድቶታል። ዜጎችን ጨፍጭፏል፤ አፈናቅሏል፤ 
ሀብትና ንብረታቸውን ዘርፏል፤ አውድሟል፤ የተረፈ 
ሀብት እንዳይኖር ጭምር ጭኖ ወስዷል፤ ሰዎችን 
አስነውሯል። በቃ ስቃዩ ብዙና አምላክ ዳግም አያሳየን 
የሚያስብል ነበር ይላሉ።   

በጊዜው እንጨትና ከሰል ጭምር አጥተው እንደነበር 
የሚያነሱት ብፁዕነታቸው፤ በእግዚአብሔር ጥበቃ 
ተፈጥሮ እንድትመግበን አድርጎን ልናልፈው ችለናል። 
እንደ ሌሎቹ አገራት ቢሆን ኖሮ በሙቀት አለያም 
በቅዝቃዜ እናልቅ ነበር። ሆኖም እርሱ ስለሚያስብልን 
ተስፋይቱ ምድር ላይ ጥበቃውን ጨምሮ በተፈጥሮ 
አድኖናል። ውሃ እንዳጣን ጭምር ተረድቶ ምንጭን 
በየአካባቢው እንዲፈልቅ ያደረገበት ጊዜ ቢኖር ይህ 
የመከራ ወቅት ነውም ብለውናል። 

ሰላም ሲታጣ ብዙ ነገሮች አብረው ይጠፋሉ። 
እንቅልፍ ጭምር አይኖርም የሚሉት ባለታሪካችን፤ 
በወራሪዎቹ እንቅልፍ ሁሉ አጥተው ከዚህ መከራ 
ሕዝቡን የሚያወጡበትን፤ የሚያክሙበት መንገድ 
ሲፈልጉ እንደከረሙ ይናገራሉ። በዚህ ውስጥ ለራሴ 
ብለው ያደረጉት አንድም ነገር አልነበረም። ይልቁንም 
በጎቻቸው እንዳይራቡ ይመግቧቸው፤ እንዳይበተኑ 
ይሰበስቧቸውና ከተኩላ ንጥቂያ ይጠብቋቸው ነበር። 
ይህንን ሲያደርጉ ደግሞ መድኃኒት ያለው መድኃኒቱን 
እንዲያካፍል፤ ጉልበት ያለው በጉልበቱ የደከሙትን 
እንዲያግዝ፤ ገንዘብ ያለው ሌላው የሚኖርበትን መንገድ 
እንዲከፍት በማስተባበር ነው። 

ምክራቸውና ተግሳጻቸው በብዙዎች ዘንድ ሰሚነትን 
ያገኘ በመሆኑም ተራ ሌባን ጭምር ማስቆም ችሏል። 
ሳያውቁ የዘረፉትም እንዲመልሱ አስችሏል። ይህ ደግሞ 
የሆነው የእምነት ገደብ ጭምር ሳይኖርበት ነበር። 
ይህ በመሆኑም ብዙ የደስታ ጊዜያትን እንዲያሳልፉ 
አድርጓቸዋል። የመጀመሪያው በመከራ ጊዜ አብረው 
ማለፋቸው ሲሆን፤ በመረዳዳት መከራን ማሸነፍ 
እንደሚቻል አይተውበታልና ደስ ተሰኝተውበታል። 
የኢትዮጵያ ባህል ጠፍቷል የሚሉትንም እንዳልጠፋ 
ያሳዩበት ጊዜ ስለሆነላቸውም በሁነቱ ያጡት ቢኖርም 
የተረፈውን እንዲያስቡበት ሆነዋል። በቀጣይ 
ተስፋቸውን አለምልመው፣ ከችግሮቻቸው ተምረው 
ለሌላ የሚደርሱበትን ሁኔታ እንዲያውቁም ስላደረጋቸው 
ደስታቸው እጥፍ ድርብ ነው። ከሁሉም በላይ በሕይወት 
ተርፈው አምላካቸውን እንዲያመሰግኑት መሆናቸው 
በራሱ ደስተኛ ያደረጋቸው ጉዳይ ነው። 

ብፁዕነታቸው ሕዝብ እንዳይንገላታ፣ ዜጎችም 
በረሃብ እንዳይሞቱ ለፍተዋል። ሁሉም ነገር የተዘጋባቸው 
ዜጎችም አባታችን ረሃብን፣ ጠማን፣ ታረዝን፣ ተከፋን 
እያሉ ስለሚጠይቋቸውም መልስ ለመስጠት ያልቆፈሩት 
ድንጋይ የለም። ምክንያቱም እርሳቸው በችግር ውስጥ 
ሆነው የሚሰሙት  የምዕመናን ድምጽ እረፍት ይነሳል። 
በዚያ ላይ ገጠሩም ከተማውም በጦር ቀጠና ውስጥ ስለሆነ 
የእርዳታ ድርጅቶች አይገቡም። ከሌላው ኢትዮጵያዊ 
ጋር ለመገናኘትም አይቻልም። ስለዚህም ከአምስት ወር 
በላይ ሲያሳልፉ የሰውን ችግር የእርሳቸውን መፍትሔ 
አምጪነት ይፈልጋል። እናም ደከመኝን ሳያውቁ በብዙ 
መንገድ እስከቀበሌ ድረስ በአለው መዋቅራቸው እንዲሰሩ 
ሆነዋል። 

በእርሳቸው ጥሪና ምክር በሰሜን ወሎ ውስጥ ያልሆነ 
ነገር አልነበረም። የመጀመሪያው ሕዝቡ ሃይማኖት 
ሳይለየው ይሰጣል።  በዚህም ራበን ጠማን ሲሉ የነበሩ 
ዜጎች የእለት ጉርሳቸው ያገኛሉ። አባታችን ላይ ራበን 
ጠማን የሚለውም ብዙ ነው።  አሁንም ለችግሩ መፍትሄ 
ይሆናል ያሉትን መንገድ ጀመሩ። ይህም ባንክ ሳያስገቡ 
በየቤታቸው ብር ያስቀመጡ ካሉ ይሰጧቸው ዘንድ 
መለመን ነው። እርሳቸው ጠይቀው እምቢ አይባሉምና 
አሁንም ያሉት ሆነላቸው። ለተቸገሩትም አደረሱ። 

ፈተናው በየአይነቱ የተከታተለባቸው አባት ሌላ 
የሚፈቱት ችግር ገጠማቸው። ይህም ቋሚ የመድኃኒት 
ተጠቃሚዎች መድኃኒታችን አለቀ ወደማለቱ ገብተዋል። 
ስለዚህም ለዚህም መፍትሔ ማበጀት ግድ ነውና ምን 
ማድረግ እንዳለባቸው አሰቡ። መላሹ ራሱ ሕዝቡ 

እንደሆነም ያውቃሉና ሌላ ጥያቄ አነሱ ‹‹ ለሌላ ቀን 
ይሆነኛል ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ካለ ዛሬ ወገናችሁ 
ይፈልገዋልና ድረሱለት። አብሮ መድኃኒቱን ተጠቅመን 
አብረን እንለፈው›› አሉ። ሕዝብም አሁንም ሰማቸው። 
ለሁለትና ሦስት ወር ብሎ የገዛውን መድኃኒት እያነሳ 
ሰጣቸው። ለጊዜውም ቢሆን መድኃኒት ያለቀባቸውን 
ሰዎች መታደግ ቻሉ። እንዲያውም ይህንን ጊዜ 
ሲያስታውሱ ‹‹ለመስጠት የማይሰስቱ ኢትዮጵያውያን 
ሞልተዋል። በዚህም ካጣነው ይልቅ ያገኘነው በልጧል። 
መረዳዳትን አይተናል፣ ኢትዮጵያንም አውቀናል።›› 
በማለትም ነበር የገለጹት። 

ፍርሃትም ድፍረትም ጠርዝ ሲለቅ መልካም 
አይደለም የሚል እምነት ያላቸው ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ፤   
ወራሪዎች ወደ ወልድያ ሲጠጉ አቡነ ኤርሚያስ እንግልት 
እንዳይደርስባቸው የሚፈልጉ ከአገርም ሆነ ከውጭ ያሉ 
ምዕመናን ‹‹አባታችን አካባቢውን ለቀው ይውጡ›› እያሉ 
ይጎተጉቷቸው ነበር። እርሳቸው ግን መልሳቸው ‹‹መራብና 
መጠማት መንገላታት እንደሚኖር ባስብም ምንም ቢሆን 
ስሜ እረኛ ነው። እረኛ የተባልኩት ደግሞ በእነዚህ 
በጎች አማካኝነት ነው። የማገለግለው ሕዝብ በተኩላ 
ሲበላ ማየት ደግሞ በእምነቴ ተጠያቂነቴን መጨመር 
ነው። የተሰጠኝን የአምላክ ክብር መካድ ነው። እናም 
በጎቹ በእንደዚያ አይነት አስደንጋጭ፣ የኃዘን፣ የጭንቀት 
ድባብ ውስጥ ሆነው እረኛው ወጥቼ ብሄድ ምንድን ነው 
የሚሰማቸው? እኔስ ምንድን ነው የሚሰማኝ? በእርግጥ 
በስጋ እፎይታን አገኛለሁ። ነብሴና ህሊናዬ ግን መቼም 
አያርፉም። ስለዚህም አላደረኩትም›› ብለዋል። 

አቡነ ኤርሚያስ ዒላማ ሆነዋል ተብለው እንኳን  
የሚመጣውን ስለ እውነት ሊቀበሉ በፅናት የቆሙ ነበሩ። 
“መልካም እረኛ ነፍሱን ስለበጎቹ ያኖራል።›› እንደተባለው 
ሁሉ እርሳቸውም ይህንን አደረጉ። በጎቻቸውን ተኩላ 
እንዳይነጥቅባቸው ታገሉ። ተኩላው ቢበረታም 
እርሳቸውም በፈጣሪ እርዳታ ብዙዎችን ታደጉ። 
የማይተኛውን አምላካቸውን እየተማፀኑ ሳይተኙ ለዛሬዋ 
ቀን እርሳቸውንም በጎቻቸውንም አደረሱ። 

የሽብር ቡድኑ አባላት መጀመሪያ ሲገቡ ከሕዝብ ጋር 
ፀብ የለንም ብሎ ነበር ያሉን ብፁዕነታቸው፤ በሕዝብ 
ላይ ያደረሱት ጥፋትና በደል መቼም ሰምተውትም ሆነ 
አይተውት እንዲሁም አንብበው አያውቁም። በዚህም 
መከራውን ማየትም ሆነ መስማት ከባድ እንደነበር 
ያነሳሉ። ከአዕምሮዬ የማይጠፋ በደሎችን አይቻለሁም 
ይላሉ።  በጦርነት ውስጥ ብዙ ንፁሐን በተለያየ መንገድ 
ሊሞቱ ይችላሉ። በጦርነቱ እጃቸው የሌለበት ንፁሐን ግን 
በዚህ ደረጃ ሲጎዱ ማየት መቼም አይታሰብም ነበር። ግን 

ሲሆን እንድንመለከት ተደረግንም ብለውናል። 
እርሳቸው ሊቀ ጳጳስ ናቸው። ሃይማኖታቸውን 

አጥብቀው ይወዳሉ፤ ያከብራሉም ይኖሩበታልም። ነገር 
ግን የሌላውን ሃይማኖት መንካት አይፈልጉም። በተለይም 
በሰውኛ አስተሳሰብ ዙሪያ ልዩነት እንዲኖር አይፈልጉም። 
ይህ መርሐቸው ደግሞ ክፉዎች ክፉ ነገር ቢያደርጉም 
እውነተኛ እረኛ እንዲያሸንፉ አድርጓቸዋል። ‹‹ሰውን 
መውደድ አምላክን መውደድ ነው። ምክንያቱም በዚህ 
ውስጥ ክፉ ቀንን መሻገር፤ በፅናት ማለፍ ይመጣልና።›› 
የሚሉት እንግዳችን፤ እርሳቸው መጠለያ ላጡት መጠለያ፣ 
መሻገሪያ ላጡት መሻገሪያ ሆነው እስከመጨረሻው 
የደረሱት በዚህ ምክንያት ነው። 

ምንኩስና የሰጠው ክብር
ብፁዕነታቸው ነብሳቸው መንኩሳ መኖርን 

ትመርጣለች፣ የመነኩሴ ሕይወትን አጥብቃ ትወድዳለች። 
ይህ የሚሆነው ግን 50 ዓመታቸው ላይ እንደሚሆን 
ይገምታሉ። በለጋ እድሜያቸው ይሆናል ብለው 
አያስቡትም። ሰው ያስባል እግዚአብሔር ይፈፅማል ሆነና 
ነገሩ የእርሳቸው ፍላጎት ቀርቶ የአምላክ ሀሳብ ሆነና በ28 
ዓመታቸው ታላቁን ቀንበር በብፁዕ አቡነ መልከፀዲቅ 
አማካኝነት ተሸከሙ። ከእኝህ አባት  ምንኩስና ብቻ 
ሳይሆን ቅስናና ቁምስናንም  ነው የተቀበሉት። ቦታውም 
ምድረከብድ አቦ ነበር። 

ሥርዓተ ምንኩስናን ፈፀመው ዓለምን የተለዩትና 
የናቁት ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ፤ አሁን ብዙ ደረጃዎችን 
አልፈው ሊቀ ጳጳስ ሆነዋል። ይህ መሆኑ ደግሞ 
የእርሳቸው ዓለም የማያልፈው ዓለም እንደሆነ ይበልጥ 
እንዲያውቁና እየተረዱ እንዲመጡ አድርጓቸዋል። 
ሳይታክቱ ለነገው የነብሳቸው ድህነት የሚተጉትም ለዚህ 
ነው። ዛሬ ጊዜያቸውን በከንቱዋ ዓለም፣ በምትባዝነዋ 
ዓለም አያሳልፉም። የፈጣሪን ስም ሳያጓድሉ በሠርክ 
እያነሱ፤ ለምስጋና ሳይቦዝኑ በረከቱን ለምድር ይሰጥ 
ዘንድ ይማፀናሉ እንጂ። ይህ ደግሞ ለሁሉም ሰው 
እኩል እንዲደርሱና እኩል አባት እንዲሆኑ መንገድ 
ጠርጎላቸዋል። በብዙዎች ዘንድም ከልብ የመከበራቸውና 
የመወደዳቸው ምስጢር ይህ ነው። 

መሠረታቸው ቤተክርስቲያን ቢሆንም ምንኩስናው 
ሲጨመርበት ግን በክፉ ቀን መልካም መሆንን፤ ሰው 
በጠፋበት ጊዜ ፀንቶ ክፉውን ቀን መሻገርንና ማሻገርን፤ 
መልካሙን ነገር ሁሉ ማድረግን  አስተምሯቸዋልና 
መልካም አባትነትን ሰጥቷቸዋል። በዚህም ምዕመናኑ ሁሉ 
የክፉ ቀን መውጫችን እንዲሏቸው ሆነዋል።  ከፈጣሪ 
በተሰጣቸው ጸጋ የደከመው የሚያርፍባቸው፣ መጠለያ 
ያጣ የሚጠለልባቸው፣ መንፈሱን የሚያበረታባቸው 

ምርኩዝ የሆኑትም ምንኩስናው ከሰጣቸው ክብርና ሞገስ 
በመነሳት በመሥራታቸው ነው።  

በሰሜኑ ክፍል በተፈጠረው ጦርነት መልካም 
እረኝነታቸውን በተግባር የማሳየታቸው መንስኤ ይኸው 
በምንኩስናው ያገኙት የአደራ ውጤት ነው። በዚህም 
ደካማ የሚደገፋቸው፤ በክፉ ቀን ደራሽ፣ ሲርብ አጉራሽ፣ 
ሲታረዙ አልባሽ ሆነዋል። ምክንያቱም በክፉው ቀን ሰው 
የሆነን ሁሉ ልጆቼ ብለዋልና።

መልዕክት
እንደ ባለታሪካችን ማብራሪያ ዛሬ መነኩሴና አባት፤ 

ልጅና አዋቂ የምንልበት ላይ አይደለንም። የአምላክን 
ትዕዛዝ መፈጸም ላይ ብቻ የምናተኩርበት ነው። በተለይም 
ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገህ ውደድ የሚለው ቃል  
ለዚህ ጊዜና ትውልድ የውዴታ ግዴታ የሚሆንበት 
ነው። ምክንያቱም ይህ ትዕዛዝ ወገን፣ ብሔር፣ ዜግነት፣ 
ፖለቲካ አለያም ቋንቋን አይለይም። ማንኛውንም 
ሰው የሆነ ፍጡርን ማገዝን ብቻ መሠረት ያደረገ ነው። 
ስለሆነም በጦርነቱ ምክንያት የተቸገረው ብዙ በመሆኑ 
ሳይለዩ ማገልገልንና ባልንጀራን መውደድን የምናሳይበት 
ወቅት ነውና ምንም ገደብ ሳይኖር ጊዜውን እንጠቀምበት 
የመጀመሪያ መልዕክታቸው ነው። 

ኢትዮጵያውያን በሃይማኖት ጭምር ብንለያይም ሰሚ 
ነን። ለዚህም ማሳያው እንደእምነት በጎቻችን ያልተገባ 
ሥራ እንዳይሠሩ ገዝተን ነበር። ግዝቱን ያከበረው ግን 
አማኙ ብቻ ሳይሆን የሌላ እምነት ተከታዩ ጭምር ነው። 
በግዝቱ ምክንያት የዘረፈውን አምጥቶ ለቤተክርስቲያኑ 
ያስረከበ ሙስሊምና ፤ ፕሮቴስታንት እንዲሁም ሌላ 
ሃይማኖት የሚከተል ሰው ነበር። በተመሳሳይ ያለውን 
አብሮ ለመቋደስም ይሰጣል፤ ይቀበላልም። እናም 
የሃይማኖት አባቶች ልጆቻቸውን እንዴት መያዝ 
እንዳለባቸው የተማርንበትና በችግር ጊዜ እንዴት 
አብሮ ማለፍ እንደሚቻል እንደ ሕዝብም የተረዳንበት 
ጊዜ ነው። በዚህም ሰዎች ችግር ሲመጣ አብሮ ማለፍን 
ቢለምዱ፤ በማንኛውም መስክ ያሉ መሪዎች ሰውኛ ባህሪን 
ተላብሰው ቢሠሩ ብዙ ዓመታት ደስታ ይሆናል፤ ችግርም 
ድል ይነሳል ሌላው መልዕክታቸው ነው። 

በጦርነቱ የተፈጠረው ችግር እስከ አሁን በሕዝቡ 
መደጋገፍ አልፏል። ከዚህ በኋላ ግን ሲደጋገፍ የቆየው 
የሚደግፈውን ይሻል። በእግዚአብሔር ጥበቃ ብዙዎች 
መድኃኒታቸው አልቆ ዛሬ ደርሰዋል። ነገር ግን የፈጣሪ 
አሠራር ልዩ ቢሆንም ቶሎ መደገፍ ግን ይኖርባቸዋል። 
በሽብር ቡድኑ ብዙ ስቃይ ውስጥ የገቡ ዜጎችም የስነልቦና 
እገዛን ይፈልጋሉ። በተጨማሪ ብዙዎች ከትምህርት 
ገበታቸው ተነጥለዋል። ሆስፒታልና ክሊንክም የለም። 
እናም ልጆቻችን ከትምህርት እንዳይርቁ፤ ጤናው የታወከ 
ማኅበረሰብ እንዳይፈጠርና በስነልቦናውም እንዲታከሙ 
ሁሉም በቻለው ልክ ሊረባረብ ይገባል ሲሉ የአደራ 
መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ።  

ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ከፖለቲካ፣ 
ከብሔር ወገንተኝነትና የሰውን ልጅ ከሚያገል ስብዕና 
ወጥተው የማንም ጥገኞችና የሀሳብ መስጫ ሳጥን ሳይሆኑ 
ለአገር ሊሠሩ ይገባል። አግላይ ወገንተኝነት አገርንና 
ሕዝብን ያጠፋል፤ በጎችን ይበትናል፤ አስታራቂነትንም 
ሆነ አባትነትን ይነጥቃል። ስለሆነም ይህንን በማድረግ 
በጎቻችንን እንጠብቅ ሲሉ ይመክራሉ። የመንግሥት 
አካላትም የእምነት ተቋማትን ችላ ባይሏቸውና ድርሻቸው 
የጎላ እንደሆነ አስበው በተለይ በአገር ጉዳይ ላይ 
ቢያሳትፏቸው ይላሉም። ምክንያቱም እነዚህ አካላት 
ከተገፉ እምነት የሌለው ትውልድ ይፈጠራል። ይህ ደግሞ 
ለሰውም ለአገርም እጅግ ፈታኝ ነው። መንግሥት ይህንን 
እንዲያስብበት አደራ ይላሉ።  

የሽብር ቡድኑ ለትግራይ ሕዝብ እሳት ጭሮ እሳት 
ጭኖ ወስዶለታል። ይህንን ተገንዝቦም መፍትሔ መስጠት 
አለበት የሚሉት ባለታሪካችን፤ ምዕራባውያን በቀጥታ 
መጥተው ሞክረውን ነበር። ነገር ግን አልቻሉንም። 
አሁን በስውር መጥተው ክፍተታችንን አይተው ነውና 
እያጠቁን ያሉት በቀደመ ማንነታችን መመከት ከቻልን 
እናሸንፋቸዋለን። በእምነትም፣ በጉልበትም መመከት 
የምንችል መሆናችንን ደግሞ አሁን እያሳየን ነው። ግን 
ማጠንከርና እርስ በእርስ መደጋገፍ አለብን፤ ማዕከላዊነት 
ለሁሉም ሰው ይበጃልም ሲሉ ይመክራሉ።  በንግግራችን 
ወቅት ብዙዎቹ ሀሳቦቻቸው አንድነትን የሚሰብኩ ነበሩና 
እንደ እርሳቸው አይነት ታላቅ አባትን ያብዛልን ሳንል 
አንሰናበትምና ይህንን ተመኘን። ሰላም!
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ባህልና ቱሪዝም 
ኢኮኖሚ

አዲስ ዘመን   እሁድ ጥር 1 ቀን 2014 ዓ.ም

የዲያስፖራው ተሳትፎና የቱሪዝም ዘርፉ መነቃቃት
ዳግም ከበደ

የአገራችን ሕዝቦች በሩቅም ሆነ በቅርብ ጠላት 
አንድነታቸው ሲፈተን  “ሆ” ብሎ በደቦ ተነስቶ እኩያንን 
ማሳፈር ቀድሞም የነበረ ግብራቸው ነው።

ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ የኢትዮጵያውያን 
አንድነት፣ ማህበራዊ ትስስር፣ ኢኮኖሚያዊ መሰረት፣ 
መተሳሰብ፣ ባህል እንዲሁ በጉልህ መዝገብ ላይ የሰፈረው 
ታሪካቸው በእጅጉ የተፈተነበት ወቅት ነው። “ችግር 
ወዳጅና ጠላትን ለመለየት ይጠቅማል” ከሚሉት ብሂል 
ባለፈም የመከራ ግዜ ትብብርን፣ መደጋገፍን “አንተ ትብስ 
አንቺ ትብሽ” መባባልን እንደሚያሳይ አሁን  መላው 
“አቢሲኒያውያን” እያለፉበት ያለው እንቅፋት የበዛበት 
ጠባብ የጭለማ መንገድ ጥሩ ማሳያ ነው።

የሚንደፋደፉት ጠላቶቻችን ጭርሱኑ ባይጥሉንም 
ለረጅም ግዜ የሚቆይ ስብራት ግን ጥለውብን አልፈዋል። 
ቁስላችን በቶሎ ባይሽርም እንደሚድን ግን አንዳች ጥርጥር 
የለንም። ለዚህ ደግሞ የሰሞኑ  ቀፎው እንደ ተነካ ንብ ሆ 
ብሎ የአንድነት ድርና ማግ፣ የመረዳዳት አብዮቱን እያሳየን 
የሚገኘው ማኅበረሰብ ምስክራችን ነው።

ምዕራባውያን ኮቪድ 19 ቫይረስ ወረርሽኝ 
ያደረሰብን ኢኮኖሚያዊ ጫና ሳያንሰን “የጋሪ ፈረሳችንን 
ቤተመንግሥት ካላስገባችሁልን” በሚል እብሪት ዜጎቻቸው 
ከአገራችን ሙልጭ ብለው እንዲወጡ፣ ኢንቨስተሮቻቸው 
እንዲሸሹን፣ የልማትና የአጋርነት ትብብሮች እንዲቋረጡ 
ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም። በጥቅሉ ዳረጎታቸውን 
መልሰው ወደ ሰገባቸው በማጎር ሊያስፈራሩን ሞክረዋል።

በምዕራባውያኑና ሽብርተኛው ትህነግ በቅንጅት 
ባደረሱብን ጫና አያሌ የኢኮኖሚ መሠረቶች ተንደዋል። 
ከዚህ ውስጥ አገራችን ኢትዮጵያ የምትታወቅበት የታሪክ፣ 
የተፈጥሮ፣ የባህልና የተለያዩ ሥርዓቶችን ያቀፈው 
የቱሪዝም ዘርፉ አንዱ ነው። የብዝሃ፣ ሃይማኖት፣ ቅርስ፣ 
ትውፊት፣ ኪነ ጥበብ፣ ኪነ ሕንፃ እና አያሌ ሀብቶቻችን 
በጠላቶቻችን እብሪት ጉዳት ደርሶባቸዋል። እነዚህን 
መሠረት አድርጎ እንጀራውን ሲያበስል የነበረው 
የማኅበረሰብ ክፍልም ለግዜውም ቢሆን ጉሮሮው ተዘግቶ 
ከርሟል።   

የሽብርተኛው ቡድንና የምዕራባውያኑ ማንነታችንን 
ጠቅልሎ የመሰልቀጥ ሙከራ ዳግም እንደ ጥንቱ በመላው 
ኢትዮጵያውያን ትብብር እየከሸፈ ይገኛል። ምዕራባውያኑ 
ቱሪስቶችን “በኢትዮጵያውያን ደጃፍ ድርሽ እንዳትሉ” 
በሚል ዛቻ ኢኮኖሚ መሠረታችንን ሊያደርቁ ቢጥሩም፤ 
ሽብርተኛው ቡድን የታሪክ የባህል ስፍራዎችን ለጠብ 
አጫሪ ዓላማው መርጦ ቢያወድማቸውም ኢትዮጵያውያን 
ግን ከያሉበት ተጠራርተው ወደ አገራቸው በመግባት 
ሊጥሉን ሲያንገዳግዱን የነበሩ እኩያኖችን ጭላንጭል 
ተስፋ ጭርሱኑ አምክነውታል።

ታዲያ እኛ ኢትዮጵያውያን በጠቅላይ ሚኒስትር 
ዶክተር አቢይና በመንግስታቸው ጥሪ ወደ አገሩ ተምሞ 
የገባውን ዲያስፖራ ወንድማዊ ድጋፍ በምን መልኩ 
መጠቀምና ቁስላችንን ማሻር ይኖርብናል? በተለይ 
የተዳከመውን የቱሪዝም ዘርፍ ዳግም ለማነቃቃትና በእርሱ 
ላይ ኑሮውን የመሰረተው የማኅበረሰብ ክፍል ተስፋ 
እንዴት እናለምልመው? ዲያስፖራው በአገሩ ቆይታውን 
እንዲያደርግ፤ ባህል ታሪኩን፣ ተፈጥሮ ቅርሱን እንዳሻው 
እንዲመለከት (በተለይ) የኢትዮጵያ ቱሪስት አስጎብኚዎች 
ሚና ምን መሆን አለበት? ዲያስፖራውስ በአገሩ ቆይታ 
ሲያደርግ በተለይ የመስህብ ስፍራዎችን የሚያይበት ምን 
ምቹ አጋጣሚዎች አሉ? ይሄንና መሰል ወቅታዊ የቱሪዝም 
ዘርፉን ርዕሰ ጉዳይ እንደሚከተለው ለማየት እንሞክር።

አቶ ሄኖክ ፀጋዬ የኢትዮጵያ ቱሪስት አስጎብኚ ማኅበር 
ዋና ጸሐፊ ነው። በግልም ለ16 ዓመት ያክል የቱሪስት 
አስጎብኚ ሆኖ በአገር ውስጥ አገልግሏል። መንግሥት 
አንድ ሚሊዮን ዲያስፖራዎች ለአገራቸው አንድነትና 
ሉዓላዊነት መከበር በጋራ እንዲቆሙ ወደ አገራቸው 
ገብተው ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ መደረጉ ለቱሪዝም 
ዘርፉ እንደ መልካም አጋጣሚ እንደሚቆጠር ይገልፃል። 
በተለየ ንቅናቄ ወደ አገር ውስጥ እየገባ ያለው ትውልደ 
ኢትዮጵያዊና የኢትዮጵያ ወዳጅ ለአገሩ ክብር በአንድነት 
መቆሙን ከማሳየቱ በላይ በተጓዳኝ በኢትዮጵያ ውስጥ 
ያሉትን መስህቦች ጎብኝቶ ኢኮኖሚውንም በተዘዋዋሪ 
እንዲነቃቃ  ይደግፋል የሚል እምነት እንዳለም ይገልፃል።

“የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራዎችን የማስጎብኘት ኃላፊነት 
ደግሞ የአስጎብኚ ድርጅቶችና ባለሙያዎች ነው” የሚለው 
ዋና ጸሐፊው ሄኖክ፤ ይሄ ስኬታማ እንዲሆን ዲያስፖራ 

ኢትዮጵያውያንና የአገራችን ወዳጆችን ታሳቢ ያደረገ ልዩ 
ግብረ ኃይል እንደ ተቋቋመ ይገልፃል። በዚህ መሠረትም 
የተለያዩ የጉብኝት ወጪዎችን በቅናሽ ለማቅረብና አገራዊ 
መነቃቃቱን ለመደገፍ ከተለያዩ የዘርፉ ተጠሪ ተቋማት 
ጋር እየሠሩ መሆኑን ይናገራል። 

በቱሪዝም ሚኒስቴር የሚመራው ግብረ ኃይል 
ዝግጅቱን አጠናቅቆ ጎብኚዎችን ለማስተናገድ ዝግጁ 
ይሁን እንጂ አጠቃላይ ጥሪ የተደረገለት ዲያስፖራ 
ኢትዮጵያውያን ሙሉ ለሙሉ ገብተው የሚጠናቀቁት 
በዚህ ሁለት ቀናት ውስጥ ነው ብለን እናምናለን የሚሉት 
ዋና ጸሐፊው ወደ አገር የገባው ማኅበረሰብም የተለያዩ 
በአገራችን የሚገኙ የመስህብ ስፍራዎችን መጎብኘት 
የሚጀምረውና ውጤቱ መታየት የሚጀምረው በዚህ 
ሰሞን መሆኑን ይናገራሉ።

ከዲያስፖራው ምን ይጠበቃል
ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና 

የኢትዮጵያ ወዳጆች ወደ አገር ውስጥ ሲመጡ ለመላው 
ዓለም አንድነታችንንና አይበገሬነታችንን ከማሳየታቸው 
ባሻገር ኢኮኖሚውን  ያነቃቃሉ ተብሎ ይታሰባል። 
ይህን ከሚያደርጉበት መንገድ አንዱ የቱሪዝም መስህብ 
ስፍራዎች ላይ በሚኖራቸው ቆይታ እንደሆነ ይገለፃል። 

ይህንን አስመልክቶ አቶ ሄኖክ “የቱሪዝም ዘርፍ 
በኮቪድ ወቅት፣ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በተፈጠረ 
የሰላም መደፍረስ ምክንያት ተደራራቢ ችግር ገጥሞታል” 
በማለት ወደ አገር ጥሪ የተደረገላቸው ዲያስፖራ 
ኢትዮጵያውያን ይህን ዘርፍ በማገዝ አጋርነታቸው 
ከማሳየታቸውም በላይ ለመላው ዓለም “ኢትዮጵያ ለጉዞ 
ምቹ አይደለችም” ብለው ለሚያስቡት ጭምር ትክክል 
አለመሆናቸውን ያሳያሉ የሚል እምነት አላቸው። ይህን 
ማድረግ የሚችሉት ዲያስፖራዎቹ ወደተለያዩ የኢትዮጵያ 
ክፍሎች እየተንቀሳቀሱ የመስህብ ስፍራዎቹን በመጎብኘት 
ማሳየት ሲችሉ መሆኑንም ይናገራሉ።

ሌላው አቶ ሄኖክ የሚያነሱት ጥሪ የተደረገላቸው 
ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች አንድ 
የመስህብ ስፍራ ላይ በተመሳሳይ ግዜና ሰዓት ከመገኘት 
ይልቅ በተለያየ ጊዜና ሰዓት ቢገኙ  አገልግሎት አሰጣጡ 
የተቀላጠፈ እንዲሆን ከማስቻሉም በላይ ጎብኚዎችም 
በተጓደለ እንክብካቤ እንዳይሰላቹ መፍትሔ እንደሚሆን 
ይገልፃሉ። ኢትዮጵያ ሰፊና በርካታ መዳረሻ ስፍራዎች 
ያላት ከመሆኑ አንፃር በሰሜንም፣ በደቡብም፣ በምስራቅና 
በምዕራቡ ስፍራዎች በመጓዝ በዚያ የሚገኙ የመስህብ 

ስፍራዎችን ለዓለም ቢያሳዩ “ለካ ኢትዮጵያ ሰፊና በርካታ 
እሴቶች ያላት ነች” የሚለውን እሳቤ  በግልፅ ማስተዋወቅና 
ገፅታዋን መልሶ መገንባት ይቻላል የሚል መልዕክት 
ያስተላልፋል።

አቶ ሄኖክ አሁን ያለው ወቅት በደቡብ ምዕራብና 
በምዕራቡ የኢትዮጵያ ከፍል ቡና የሚለቀምበት ሰዓት 
ከመሆኑ አንፃር በዚያ ያለውን መስህብ መመልከት፣ 
የማኅበረሰቡን ተፈጥሯዊ ሀብት ማየትና ለቀሪው ዓለም 
በማኅበራዊ ድረ ገፅ በማስተዋወቅ ዲያስፖራው ትልቁን 
ድርሻ መወጣት እንደሚቻል ይገልፃል። በተጨማሪ 
በነዚህ የመስህብ ስፍራዎች ሲሄዱ አስጎብኚ ባለሙያዎችን 
“ቱሪስት ጋይድ” ይዘው ቢሄዱ አስፈላጊውን መረጃና 
የመስህብ ስፍራ ከመልካም ጊዜ አጠቃቀም ጋር ማግኘት 
እንደሚችሉ ይገልፃል።

የአስጎብኚው ዝግጅት
“የኢትዮጵያ ቱሪስት አስጎብኚ ማኅበር ዋናው ዓላማ 

አገርን በእውቀት፣ ክህሎት፣ በታማኝነትና በተሟላ ስብዕና 
ማስጎብኘት አንዱ ነው” የሚለው ዋና ጸሐፊው አቶ ሄኖክ፤ 
ለማንኛውም ወደ አገሩ ለሚመጣ ኢትዮጵያዊ፣ ትውልደ 
ኢትዮጵያዊና ወዳጆች ትክክለኛ፣ የተደራጀና ወቅታዊ 
መረጃዎችን ለማቀበል ተዘጋጅተናል ይላል። ለዚህ ደግሞ 
በማኅበሩ ስር የሚገኙ ወደ 200 የሚጠጉ አስጎብኚዎች 
እራሳቸውን አዘጋጅተው እየጠበቁ መሆኑን ይናገራል። 
ከዚህ ውጪ በቱሪዝም ሚኒስቴር ስር የሚታወቁ 500  
የአገር ውስጥ አስጎብኚዎች መኖራቸውንም ገልጿል። 
ከዚህ የተነሳ ወደ አገራቸው የሚመጡትን ዲያስፖራዎች 
በሚፈለገው ሙያዊ ስነምግባር ለማስተናገድ ዝግጁ 
መሆናቸውን አስታውቋል። ይህን ቁርጠኝነታቸውን 
ደግሞ አገራዊውን ጥሪ ተቀብለው የገቡ ኢትዮጵያውያንን 
በአማካኝ 30 በመቶ ቅናሽ በማድረግ ለማገልገል 
መወሰናቸውን አሳይተዋል።

በመጨረሻው ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ትውልደ 
ኢትዮጵያውያንና ዲያስፖራዎች ወደ ኢትዮጵያ 
ቢገቡም ሁሉም የቱሪዝም መዳራዎችን ይጎበኛሉ ማለት 
ባይሆንም የአገራቸውን ጥሪ አክብረው በመምጣታቸው 
ሊመሰገኑ እንደሚገባ ይናገራል። ከመጡበት ዓላማ ጎን 
ለጎን ተጨማሪ ትልቅ ሥራ መሥራት የሚችሉት ግን 
ለአገራቸው ምጣኔ ሀብት መነቃቃት ጥቂት ድርሻ ሲወጡ 
ነው በማለት፤ የታችኛው ማኅበረሰብ የዲያስፖራውን 
መምጣት ዋጋውን እንዲረዳው ማድረግ (በትንሹ ጫማ 
በማስጠረግም ሆነ ቆሎ ገዝቶ በመብላት) ያስፈልጋል 

የሚል መልዕክት ያስተላልፋል። 
የመንግሥት ዝግጅት ምን ይመስላል?

የኢትዮጵያ መንግሥት ለአንድ ሚሊዮን ዲያስፖራ 
ጥሪ ማድረጉን ተከትሎ እንግዶችን ተቀብሎ ለማስተናገድ 
በቂ ዝግጅት ማድረጉን  በተደጋጋሚ እየገለፀ ይገኛል። 
ከዚህ ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች ውስጥ የሚገኙ የመንግሥት 
ተቋማትም ይጠቀሳሉ። ከነዚህ ውስጥ የአማራ 
ክልል የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ይገኝበታል። ዲያስፖራ 
ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በክልሉ የሚገኙ 
ታሪካዊ ባህላዊና ሌሎች የመስህብ ስፍራዎችን ይጎበኛሉ 
ተብሎ ይጠበቃል። የፊታችን ጥር 11 የሚደረገውም ታላቁ 
የጥምቀት በዓል በተለይ በታሪካዊቷ የጎንደር ከተማ 
በድምቀት መከበሩን ተከትሎ እጅግ ብዙ ታዳሚያን 
ይገኛሉ ተብሎ ይታሰባል። ይህንን አስመልክቶ እንግዶችን 
ለመቀበል በቂ የፀጥታ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የአማራ 
ክልል ባህል እና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቋል።

ቅድመ ዝግጀቱን እና በዝግጅቱ የሚኖሩትን መርሐ 
ግብሮች አስመልክቶ  መግለጫ የሰጡት የአማራ ክልል 
ባህል እና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ጣሂር መሃመድ በክልሉ 
የፀጥታ ስጋት እንዳይኖር በቂ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን 
ተናግረዋል፡፡ “ከፌዴራል መንግስት እና ከክልሉ የፀጥታ 
ኃይሎች ጋር በጋራ በቂ የጸጥታ ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል” 
ያሉት ቢሮ ኃላፊው እንግዶች ያለምንም ስጋት በዓሉን 
በአገራቸው ያሳልፋሉ ነው ያሉት፡፡

“ጥምቀትን በጎንደር”  ይከበራል ያሉት አቶ ጣሂር 
ከፀጥታ ኃይሎች በተጨማሪ ወጣቶች የአካባቢያቸውን 
ሰላም በመጠበቅ ተጨማሪ ጉልበት ይሆናሉ ፡፡ ኃላፊው 
የአማራ ሕዝብ በየአካባቢው ወገኖቻቸውን በተለመደው 
የእንግዳ ተቀባይነት ባህል በመቀበል እንዲያስተናግዱም 
ጥሪ አቅርበዋል፡፡

የሽብር ቡድኑ ወርሯቸው በነበሩ በርካታ አካባቢዎች 
የአገልግሎት ሰጭ ተቋማትን በማውደሙ የመልሶ ግንባታ 
ሥራዎችን ለመሥራት ጥረት መደረጉን ያወሱት ኃላፊው 
የኤሌክትሪክ ኃይል እና ሌሎች አገልግሎቶች ወደ ነበሩበት 
በፍጥነት ለመመለስ እየተሠራ መሆኑንም አንስተዋል፡
፡ በቀሪ ጊዜያት ባለሃብቶች፣ የክልሉ ሕዝብ አጋሮች እና 
የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ሌሎቹን የአገልግሎት 
ሰጭ ተቋማት መልሶ ግንባታ በማፋጠን ለእንግዶች ምቹ 
ሁኔታዎችን እንዲፈጥሩም አቶ ጣሂር ጥሪ አቅርበዋል።

ዲያስፖራዎቹ በመንግሥት  የተደረገላቸውን ጥሪ ተቀብለው ወደ እናት አገራቸው ኢትዮጵያ እየገቡ ናቸው፤
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ሳምንቱን በታሪክ
ስፖርት እና መዝናኛ

አዲስ ዘመን   እሁድ ጥር 1 ቀን 2014 ዓ.ም

ጠቅላይ  ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ  ለመከላከያ ሠራዊት 
አባላት የማዕረግ ማልበስን አስመልክቶ ያስተላለፉት  
መልዕክት ሙሉ ቃል/

ኢትዮጵያ የሚለው ስም ለሺዎች ዘመናት ከነጻነት፣ 
ከአሸናፊነትና ከአልደፈር ባይነት ጋር የተያያዘ ስም ነው። ከግሪክ 
እስከ ሮም ፈላስፎች፣ ከዕብራውያን እስከ ፋርስ አባቶች፣ ከሩቅ 
ምሥራቅ እስከ ዐረብ ሊቃውንት፤ ከብሉይ እስከ ሐዲስ፤ 
ከክርስትና እስከ እስልምና፣ ኢትዮጵያ ነጻነት ወዳድነቷ፣ 
አሸናፊነቷና አልደፈር ባይነቷ ሲነገር ኖሯል። ይኖራልም።

ይሄንን የመሰለው ታላቅ ስም እንዲሁ የሚገኝ አይደለምና፣ 
ይሄ ለምን ሆነ? ብለን መጠየቅ አለብን። እንዲሁ የሚገኝ ቢሆን 
ኖሮ ታላላቅ የዓለም አገሮች አንድም በወርቅ አንድም በገንዘብ 
ይገዙት ነበር። ግን አልተቻለም። እንዲህ ያለው የክብር ስም 
የሚገኘው በታላቅ መስዋዕትነት ነው። ኢትዮጵያውያን ደግሞ 
ያለ ምንም ልዩነት፣ ለአገራቸው መስዋዕትነትን ለመክፈል 
ምንጊዜምና መቼም ዝግጁዎች ናቸው። 

ሺ ዘመናትን ቢያልፉ እንኳን ለአገሩ መስዋዕትነት 
የማይከፍል የኢትዮጵያ ልጅ የለም። እንዲያውም የኢትዮጵያ 
ልጆች የሆኑትን ካልሆኑት የመለያው ሁነኛ ፈተና፣ ለኢትዮጵያ 
መስዋዕትነትን ለመክፈል የሚኖር ቁርጠኝነት ነው። 
ከሌላው ዓለም መጥተው የኢትዮጵያ ልጆች የሆኑ ወገኖች 
በታሪክ ውስጥ ታይተዋል። መስዋዕትነትን ከፍለው አፈሯን 
ወርሰዋልና። ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥረው የኢትዮጵያ ልጆች 
ያልሆኑም አሉ። ለኢትዮጵያ መስዋዕትነትን ላለመክፈል ብለው 
ብኩርናቸውን በጥቅም ሸጠው ባንዳነትን የመረጡ ጥቂት አሉ። 

የኢትዮጵያ ሕዝብ በደሙ ውስጥ ጀግንነት የሚመላለስ 
ሕዝብ ነው የሚሉ ብዙዎች ናቸው። በእርሻ፣ በንግድ፣ 
በመንግሥት ሥራ፣ በሃይማኖት አገልግሎት፣ ሕይወታቸውን 
የሚገፉ ኢትዮጵያውያን፤ አገራቸው የተነካች መሆኗን 
ሲያረጋግጡ፣ ከመቅጽበት ወደ ወታደርነት ተቀይረው፣ 
ያገኙትን መሣሪያ አንሥተው፤ መሣሪያ ቢያጡ ወኔያቸውን 
ሰንቀው፣ አገራቸውን በአጥንትና በደም ዋጋ ሊታደጉ 
ይሰለፋሉ፤ እነሱ ወድቀው ሌላው እንዲቆም፣ እነሱ ተደፍተው 
አገር ቀና እንድትል በአንድ ነፍሳቸው ይወራረዳሉ። ለዚህ 
ነው በክፉ ዓይናቸው ለሚያይዋት ጠላቶች “ኢትዮጵያ መቶ 
ሚሊዮን የቁርጥ ቀን ወታደሮች አሏት፤ ይቅርባችሁ አትንኳት” 
የምንለው። 

ይሄንን ምክር ያልሰሙ የውጭና የውስጥ ጠላቶች 
ኢትዮጵያን ደጋግመው ፈትነዋታል። እርሷም ደጋግማ 
ፈተናውን አልፋለች፤ ጠላቶቿንም ደጋግማ አንገት 
አስደፍታለች። ከእነዚህ የፈተና ወቅቶች አንዱ ባለፈው 
ዓመት የገጠመን ፈተና ነው። ኢትዮጵያን ባለማወቅ በሽታ 
የተጠቃው አሸባሪው ሕወሓት፣ ጥቅምት 23 ቀን ምሽት፣ 
ሰሜን ዕዝን አጥቅቶ ኢትዮጵያን ለመድፈር ተነሣ። ይህ አሳዛኝ 
ሁኔታ ተደራራቢ ክህደት የታየበት ነበር። አሸባሪው ሕወሓት 
ለሁለተኛ ጊዜ የኢትዮጵያን መከላከያ የማፍረስ ደባውን 
የተገበረበት ዕለት ነው። በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ 
ራሱ የገነባውን መከላከያ በክህደት ራሱ ሊያፈርስ የተነሣ 
ድርጅት ነው። 

ኢትዮጵያ በታሪኳ ብዙ ከሃዲዎች ገጥመዋት ያውቃሉ። 
እንዲህ ዓይነት ክህደት ግን እንኳን ኢትዮጵያ፣ ዓለምም 

ኃይለማርያም ወንድሙ

ዚያድ ባሬ ከአርሶ አደር ቤተሰብ ከዝቀተኛ ማርሃን 
ጎሣ አባል ከሆነው ዳሮድ ጎሣ ቡድን በጣሊያን ሶማሌላንድ 
ውስጥ እኤአ በ1919  ተወለደ። በ1941 እንግሊዝ ግዛቱን 
እንደተቆጣጠረች የሶማሊያ ፖሊስ ኃይል አባል ሆኖ 
ተቀላቀለ፤ በዚያም እስከ ዋና ኢንስፔክተር ደረጃ ደርሶ 
ነበር። በ1950 ዓ.ም ደግሞ ጣሊያን ሄዶ ወታደራዊ አካዳሚ 
ተቀላቅሎ ተምሮ ነበር። 

ዚያድ ባሬ በኢትዮጵያ ኦጋዴን ግዛት መላ ጅቡቲንና 
ሰሜን ኬንያን ግዛት በወታደራዊ ኃይል አንበርክኮ ግዛቶቹን 
ነጥቆ ታላቋ ሶማሊያ ለመመሥረት አስቦ የተንቀሳቀሰ እና 
ኢትዮጵያ ላይ ውጊያ የከፈተ መሪ ነው። እንደ ኢትዮጵያ 
አቆጣጠር ታኅሣሥ 24 ቀን 1987 ዓ.ም (ጃንዋሪ 2 1995) 
በናይጄሪያ በስደት ሆኖ ያረፈበት ቀን ነው። ዚያድ ባሬ 
ውጊያውን ሲከፍት ኢትዮጵያን ኬንያንና ጅቡቲን በወረራ 
በማካተት ታላቋን ሶማሊያ እመሠርታለሁ የሚል ምኞት 
ነበረው። በዚህም ጅቡቲንና ኬንያን ለጊዜው ዘንግቶ 
ኢትዮጵያን በወታደራዊ ኃይል አጥቅቶ ወረራውን ኢትዮጵያ 
ላይ አደረገ፤ ሆኖም የዚያድ ባሬ ሕልም እልም ብሎ ጠፋ፤ ፋታ 
ያጣው ፉከራና ድንፋታው በኢትዮጵያ ጦር አንገቱን ደፋ። 
ጅቡቲና ኬንያም በኢትዮጵያ ጦር ብርታትና ድል አድራጊነት 
ከጦርነት ቀጠናነት ነፃ ሊወጡ የቻሉ አገራት ናቸው።

በወቅቱ ዚያድ ባሬ ጦርነቱን ኢትዮጵያ ላይ የከፈተው 

ለማሳለፍ ተመሙ።
 በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከጦሩ ጋር ተሰለፉ፤ 

እናቶች ክንዳቸውን አፈርጥመው ወደ ውጊያ፣ ወገባቸውን 
ታጥቀው ወደ ስንቅ ዝግጅት ገቡ፤ ነጋዴዎች ከድጋፍ እስከ 
ግንባር ዘመቱ፤ የመንግሥት ሠራተኞች አገራቸውን ከአሸባሪ 
ደፋሪዎች ሊታደጉ ተመሙ፤ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ 
አትሌቶች፣ ሐኪሞች፣ ሾፌሮች፣ ጋዜጠኞች፣ ውሎና አዳራቸው 
በግንባር ሆነ። ኢትዮጵያውያን ተቀየሩ። እንደ በሬ ሲያርሱ 
የነበሩት ሁሉ እንደ አንበሳ አገሡ። እንደ ፈረስ ለኑሯቸው 
ሲሯሯጡ የነበሩት ሁሉ እንደ አራስ ነብር ተቆጡ። 

ኢትዮጵያ በልጆቿ ኮራች። ኢትዮጵያ ማለት ምን ማለት 
እንደሆነ ዳግም ለጠላቶቿ አሳየች። የተዋጋነው ከአሸባሪው 
ወያኔ ጋር ብቻ አልነበረም። ወያኔ መርፌ ነው። መርፌ 
በሚቀድደው በኩል ሊገቡ የተዘጋጁ ብዙ ገመዶች ነበሩ። 
ወያኔን ከነግሣንግሡ ነው ድል ያደረግነው። አንዳንዶች በዓለም 
አቀፍ መድረኮች ይሟገቱለታል። ሌሎች በመረጃ ያግዙታል፤ 
አንዳንዶች በሳተላይት ይመሩታል፤ ሌሎች ደግሞ ከውስጥ 
ሆነው ይላላኩለታል፤ በርዳታ ድርጅት ስም፣ በዓለም አቀፍ 
ተቋማት ስም፤ በሰብዓዊ መብት ተሟጋችነት ስም፤ በሚዲያ 
ስም፤ አብረውት ከአሸባሪው ኃይል ጋር ብዙዎች ተሰልፈው 
ነበር። ኢትዮጵያ ግን ሁሉንም ድል ነሥታ ታሪኳን አድሳለች። 

በሁሉም ግንባሮች፣ በተሰጣችሁ ሥምሪት፣ ይህችን ድንቅ 
አገር ኢትዮጵያን፤ በሕይወት መሥዋዕትነት አክብራችኋታልና፣ 
የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግሥት ኮርተውባችኋል። ጓንት ሆኖ 
ያገለገለውን የሽብር ቡድን ብቻ ሳይሆን ጓንቱን ያጠለቁት 
የጠላቶቻችንን እጆች ጭምር ቆርጣችሁ ጥላችኋል። የእናንተ 
ወላጆች፣ ወንድሞችና እኅቶች፣ ወገኖችና ዘመዶች፣ ልጆችና 
የልጅ ልጆች በመሆናችን በታሪክ ጎዳናዎች ላይ በኩራት 
እንድንራመድ አድርጋችሁናል። ይሄንን ጀግንነታችሁን፤ ይሄንን 
አስደናቂ ጀብዷችሁን ለልጆቻችን በኩራት እንተርካለን። 
ድርሰትና ፊልም፣ ቅኔና ዜማ እናደርገዋለን።

 የኢትዮጵያ ተራሮች፣ ሸለቆዎችና ወንዞች የጀግኖቹን 
ገድል አይተው ተገርመዋል። መቼም እንደነርሱ በታሪክ የታደለ 
የለም። ጥንት አባቶቻችን ታሪክ ሲሠሩ ነበሩ። ዛሬም ልጆቻቸው 
እናንተ ታሪክ ስትሠሩ እነዚህ ተራሮችና ሸለቆዎች፣ ሜዳዎችና 
ወንዞች አሉ። ባይነግሩንም እንደሚደነቁ እናምናለን። እነ ሞት 
አይፈሬ፣ እነ ውጊያ ምሳው፤ እነ ምሽግ ደርማሽ፣ እነ ታንክ 
በጊሌ ማራኪ፣ እንደ ነብር አድብተው፣ እንደ ዘንዶ ቆርጠው 
ጠልቀው የሚገቡ፤ የእሳት ግማዶች፤ የፍም ትንታጎች፣ የገሞራ 
ተምዘግዛጊዎች፣ ክንደ ነበልባሎች፤ አቤት ስንቱን ጀግና ይህች 
አገር ወለደችው። አቤት ስንቶቹ ሞትን ራሱን አስደነገጡት፤ 
ለታሪክ በታሪክ ኖረን፣ ታሪክ ሲሠራ አየን።

እናንተ የኢትዮጵያ ጀግኖች!
ኢትዮጵያ ታላቅ አገር ናት። ታላቅ የመከላከያ ተቋም 

ያስፈልጋታል። ይህ የመከላከያ ኃይል ጠላትን የሚያሸንፍ ብቻ 
አይደለም። በጠላት የሚፈራ፣ ገና ሳይዋጋ ውጊያን የሚገታ፤ 
ኢትዮጵያን ለመንካት ያሰቡ ሁሉ ቀና ብለው ለማየት ፈርተውት 
ሐሳባቸውን ርግፍ አድርገው እንዲተዉት የሚያደርግ ተቋም። 
እንዲህ ያለውን ተቋም መገንባት ገና ይቀረናል። ጀምረናል፤ ግን 
አላገባደድንም።

 በተለያዩ የትምህርት ደረጃዎች የሚገኙ ወጣቶቻችን 
ወደዚህ ተቋም መግባት አለባቸው። ተመራማሪዎችና የፈጠራ 

ማለትም የሶማሊያ ዴሞክራክ ሪፐብሊክ ሦስተኛ ፕሬዚዳንት 
ሆኖ እንደ ምዕራባውያን አቆጣጠር ከ1969  እስከ 1991 
መሥርቶ ነበር። በአገሪቱ በይፋ የጎሳ ታማኝነት በማገድ 
ውስጥ ውስጡን ግን ለራሱ ዓላማ ማዳበሪያ የጎሣ አለቆችና 
ሽማግሌዎችን በገጠራማ አካባቢዎች ሥርዓት ለማስያዝ 
ተጠቅሞባቸዋል።  

 በዚህም የከፍተኛ አብዮታዊ ጉባዔ ወታደራዊ ጁንታ 
በሥሩ አድርጎ ዚያድ ባሬ ሶማሊያን የአንድ ማርክሲስት 
ሌኒኒስት ኮሚዩኒስት ፓርቲ ግዛት ያደረጋት ሲሆን አገሪቱን 
የሶማሊያ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በማለት ሰይሞ ከሶቪየት 
ኅብረት ርዕዮተ ዓለሙን ወስዶ በመተግበር ድጋፍ ያገኝ ነበር።     

የዚያድ ባሬ አገር ሶማሊያ፤ በወቅቱ ከኮሙኒስቷ ሶቭየት 
ህብረት እስከ አፍንጫዋ ድረስ በዘመኑ የጦር መሣሪያ 
ያስታጠቀቻት ጡንቻዋ የፈረጠመች በዕብሪት የተወጠረች 
አገር ነበረች። የመሪዎቿም ዓላማ በዙሪያዋ ያሉትን ጨፍልቃ 
ታላቂቱን ሶማሊያ መፍጠር ብቻ ነበር።  ለዚህም ነው 
የአገሪቱ ፕሬዚዳንትና የመከላከያ ሚኒስትር በነበሩት ዚያድ 
ባሬ መሪነትና አዋጊነት ኢትዮጵያን በኃይል ለመውረር 
የተነሳችው። ይህም የንጉሡ አገዛዝ ወድቆ የደርግ ጊዚያዊ 
መንግሥት ምሥረታ ላይ ለነበረችውና በሰሜን ካሉ ወያኔዎች 
ጋር ሠራዊቱ ውጊያ ላይ ለነበረባት ኢትዮጵያ ወቅቱ ፈታኝና 
አስቸጋሪ ነበር። በወቅቱ አገሪቱ ሕዝቡ የአገሩን ዳር ድንበርና 
ሉዓላዊነት ከወራሪዋ ሶማሊያ እንዲከላከል ላደረገችው የእናት 
አገር ጥሪ  ምላሹ፤ ፈጣንና በአገር ፍቅር ወኔ የተሞላ ምላሽ 

የክንደ ብርቱዎች እናት ‘ኢትዮጵያ’ በልጆቿ ትንፋሽ ሰንደቋ ዳግም ከፍ ብሎ ይውለበለባል !

ዚያድ ባሬ እና የከሸፈው ሕልሙ

ገጥሟት የሚያውቅ አይመስልም። ኢትዮጵያውያን እንዲህ 
ያለውን አስነዋሪ ተግባር እፉኝት የተባለችው እባብ ብቻ 
እንደምትፈጽመው ነበር በባህላቸው የሚያውቁት። ዛሬ ግን 
እፉኝት የተደራጀ አሸባሪ ቡድን ሆኖ ነው የገጠማቸው። 
የእፉኝት ልጆች አባታቸውንም እናታቸውን ገድለው ለመኖርና 
ለማደግ የሚሞክሩ ከንቱዎች ናቸው። 

ጥቅምት 23 ቀን ምሽት የተደረገውን ክህደት ጀግኖቹ 
የሰሜን ዕዝ አባላት በአስደናቂው ኢትዮጵያዊ የጦር ጥበብ 
እየተዋጉ፣ መሣሪያቸውን ይዘው ከጠላት ከበባ በመውጣት 
አከሸፉት። የተሠዉት ተሠውተው፤ የቆሰሉት ቆስለው፣ 
ኢትዮጵያ በሠፈር ጎረምሳ የምትሰበር አገር አለመሆኗን 
አስመሰከሩ። የአገሩ መነካት እንደ እግር ቁስል ያንገበገበው 
ኢትዮጵያዊ ሁሉ፣ ከልሂቅ እስከ ደቂቅ፣ ከሽበት እስከ ኩተት 
ነቅሎ በመነሣቱ፣ በሦስት ሳምንታት ውስጥ ጠላትን ከስበት 
ማዕከሉ መቀሌ ወደ ተንቤን በረሃ ሸኝቶታል። 

የተማረኩብንን የሰሜን ዕዝ አባላትና ትጥቃችንን 
አስመልሰን፣ ለብዙ ጊዜ ቡድኑ ከዐይኑ እንዳይርቅ አድርጎ 
የሰወረውን ስትራቴጂያዊ መሣሪያ ወርሰን፤ የተወሰኑ የቡድኑን 
አባላት ደመስሰን፤ የተወሰኑትንም በቁጥጥር ሥር አደረግን።

የመከላከያ ኃይላችን ሕዝባዊ ኃይል ነው። ለስምንት 
ወራት ትግራይ ውስጥ በየቦታው እየተንከራተተ ርዳታ 
እንዲዳረስ፣ ሰላም እንዲሰፍን፣ በአሸባሪው የፈረሱ መሠረተ 
ልማቶች እንደገና እንዲገነቡ፤ ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ወደ 
ቦታቸው እንዲመለሱ፣ መንግሥታዊ አገልግሎቶች እንዲጀመሩ 
ለማድረግ ደክሟል። 

አመሉ ጥፋት፣ ፀባዩ ከህደት የሆነው ይህ አሸባሪ ቡድን 
ግን የሕዝብ ሰላም ሞቱ፣ የአገር ዕድገት ሕመሙ ነው። ያለ 
ጥፋት ማደር፣ ያለ ጦርነት መኖር አይቻለውም። 

በዚህም የተነሣ ርዳታ እንዳይደርስ፣ ገበሬው 
እንዳያርስ፣ የፈረሰው እንዳይጠገን፣ የተቋረጠው አገልግሎት 
እንዳይጀመር፣ ቀድሞ በዘረጋው የጥፋት መረቡ አማካኝነት 
መቀስቀስ ጀመረ። በዚያም ላይ የፕሮፖጋንዳ አመድ ነሰነሰበት፤ 
የመከላከያ ሠራዊታችንን መልካም ስም ጥላሸት ቀባው። 
ኢትዮጵያዊ ጀግንነት መልኩ እንዲጠይም አደረገ። 

ይሄን የተመለከተው የኢትዮጵያ መንግሥት ለሕዝቡ 
ሲባል በሰብዓዊነት ላይ የተመሠረተ የተናጠል የተኩስ አቁም 
ውሳኔ ወስኖ ከትግራይ ወጣ። በዋናነት ዓላማው በተለይ 
ገበሬው ተደጋጋሚ የእርሻ ወቅት እንዳያልፈው ለማድረግ 
የታለመ ነበር። “ሞኝ ከሳቁለት ውሻ ከሮጡለት” እንደሚባለው 
የመንግሥትን ውሳኔ አሸባሪው ወያኔ እንደ ሽንፈት ቆጠረው። 
አሁንም ካለፈው ጥፋቱ ባለመማር ሕዝቡን በመንጋ አሰልፎ 
መከላከያን መውጋት ቀጠለ። የክህደት ተግባሩን ገፋበት፤ 
ከቅርብና የሩቅ ጠላቶቻችን ጋር ተመሳጥሮ ኢትዮጵያን ሊወጋ 
መጣ።

ኢትዮጵያ የተዓምር አገር ናት። ምን አቅም እንዳላት 
የሚገለጥበት የራሱ ጊዜ አለው። ለሁለት ጊዜ በተፈጸመበት 
እፉኝታዊ ክህደት የተመታውን መከላከያ፣ አጠፋዋለሁ ብሎ 
አሸባሪው ኃይል ሲያስብ፣ በጥቂት ወራት ውስጥ፣ መቶ ሺዎችን 
መልምሎ፣ አሠልጥኖ፣ አስታጥቆና አሠማርቶ የጠላትን ፍላጎት 
ለማክሸፍ ተቻለ። ጀግኖች ከየጎሬው ፈለቁ፤ ወጣቶች እምቢ 
ለአገሬ አሉ። አረጋውያን የከረመ መሣሪያቸውን ወለወሉ። 
የቀድሞ ጦር አባላት የመጨረሻውን እድሜያቸውን በግንባር 

የኢትዮጵያ ጦር በሰሜኑ ውጊያ ስለነበረበት በማደርገው 
ውጊያ ኢትዮጵያን አንበረክካታለሁ አሸንፋታለሁ ታላቋን 
ሶማሊያ እመሠርታለሁ በሚል ዕብሪት እና ትዕቢት ነው። 
ኢትዮጵያ በሶማሊያ ጦር ብትሸነፍ ኖሮ ኬንያና ጅቡቲ 
በታላቋ ሶማሊያ የመመሥረት የዚያድ ባሬ ዕብሪት ተጠቂዎች 
ተወራሪዎች ይሆኑ ነበር። ዚያድ ባሬ የአገሪቱ መሪ ከሆነ በኋላ 
በ1963 አገሪቱ ሶሻሊስት እንድትሆን አወጀ። ታኅሣሥ 6 ቀን 
1953ዓ.ም ከግብጽ ጋር ወታደራዊ ስምምነት የደረሰችው 
ሶማሊያ ታኅሣሥ 19 ቀን በግብጽ ድጋፍ በዳኖት በኩል 
ውጊያ ከፍታ በ72 ሰዓት ውስጥ በኢትዮጵያ የተሸነፈች ሲሆን 
ግብጽም የሐፍረት ማቅ ለበሰች።

በ1960 በሶማሊያ ብሔራዊ ጦር ሲመሠረትም ተዛውሮ 
በአባልነት ተቀላቀለ። በስድስት ዓመቱ የሜጀር ጄኔራል 
ማዕረግ አግኝቶ እና ዋና ኣዛዥ ሆነ። በጦሩ የያዘውን ሥልጣን 
ተጠቅሞ 1969 ራሱን የአገሪቱ ከፍተኛ አብዮታዊ ጉባኤ መሪ 
የአውቶክራቲክ አመራር በመያዝ የራሱን ስብዕና በመጫን 
የሳይንቲፊክ ሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለም አመራርን በአገሪቱ ላይ 
በከባድ ማስፈጸሚያ እንዲተገበር አደረገ። በዚህም በወቅቱ 
ከሶቪየት ኅብረት ጋር የነበረውን ትብብር በማጠናከር 
ሠርቷል።

በወቅቱ ቀስ በቀስ በመፈንቅለ መንግሥት የሶማሊያ 
ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት የነበሩትን አብዲራሺድ አሊን 
በማስገደል በትረ ሥልጣን የጨበጠው ዚያድ ባሬ፤ የሶማሊያ 
ግዛቶች ከቅኝ ግዛት ነፃ ከወጡ በኋላ ጠቅላይ የአገሪቱ 

ሰዎች ያስፈልጉናል። መምህራንና ሳይንቲስቶች ያስፈልጉናል። 
ስፖርተኞችና የሕክምና ባለሙያዎች ያስፈልጉናል። ፈላስፎችና 
የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ያስፈልጉናል። የመረጃና የቴክኖሎጂ 
ባለሙያዎች ያስፈልጉናል። 

ይህ የመከላከያ ኃይላችን፣ ኢትዮጵያዊ፣ ዘመናዊ፣ 
ሁለንተናዊና ዲሲፕሊን ያለው ሆኖ መገንባት አለበት። 
ኢትዮጵያዊ ስንል ሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች የሚሳተፉበት፣ 
በኢትዮጵያዊ ወኔና ዕሴት ላይ የተገነባ ማለታችን ነው። 
ዘመናዊ ስንል በሥልጠናው፣ በትጥቁና በአደረጃጀቱ ዘመኑ 
የደረሰበትን ደረጃ የያዘ፣ እንዲያውም ከነገ የቀደመ ማለታችን 
ነው። ሁለንተናዊ ስንል በሁሉም ዓይነት ኃይሎች፣ በሁሉም 
ዓይነት ዕውቀቶች፣ በሁሉም ዓይነት ዕዞች፣ በሁሉም ዓይነት 
ታክቲኮችና ቴክኒኮች የተሟላ ማለታችን ነው።

ከምንም በላይ መልካም ዲሲፕሊን ያለው ሠራዊት 
ያስፈልገናል። አንድን ሠራዊት “ሠራዊት” የሚያሰኘው 
ዲሲፕሊንና መርሆ ነው። በዲሲፕሊን የማይመራው 
የወታደሮች ስብስብ “ሠራዊት” ሊባል አይችልም። ለሠራዊት 
ዲሲፕሊንና መርሆ የጥንካሬው ምንጭ፣ የማሸነፉ ምክንያት፣ 
የአንድነቱ ገመድ፣ የነፍሱ ማረፊያዎች ናቸው። ያለ ዲሲፕሊን 
የወታደር ብዛት፣ የቴክኖሎጂ አቅም፣ የስትራቴጂ ረቂቅነት 
ልዩነት አያመጣም። 

ከእንግዲህ እነዚህ አራት ምሰሶዎች ላይ የቆመ ሠራዊት 
ከገነባን ያለ ጥርጥር ኢትዮጵያ አትደፈርም፤ በክፉ የሚያያትም 
ደጋግሞ ይጸጸታል። ይህ እንዲሳካ የሁሉንም ኢትዮጵያዊ 
ትግል ይፈልጋል። በተለይም ደግሞ እዚህ ያላችሁ መኮንኖች 
ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ፡፡በተለይም ደግሞ የዛሬ ተሸላሚ 
መኮንኖች ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ፡፡

የተሰጣችሁ ማዕረግ እና የተሸለማችሁት ሜዳሊያ 
በመጀመሪያ ደረጃ በጦር ሜዳ ውሏችሁ የፈጸማችሁትን ጀብዱ 
ታሳቢ ያደረገ ነው። ለኢትዮጵያ ብሎ መዋደቅ፣ ለሕዝብ ብሎ 
ዋጋ ለመክፈል መቁረጥ “ጀግና” ከሚል የክብር ስም ባለፈ፣ 
ጀብዷችሁ በማዕረግና በሜዳሊያ መደገፉ ለእናንተ እንደ 
እውቅና ለሌሎች ደሞ እንደ ትምህርት ሆኖ ያገለግላል።

የሽልማቱ ሁለተኛ ምክንያት ቀብድ ነው። የእናንተ 
ጀግንነት በአንድ ጦር ሜዳ ላይ ብቻ ካከተመ ለእናንተም 
ለኢትዮጵያም ኪሳራ ይሆናል። ጀግንነታችሁ ተቋማዊ ቅርጽ 
እንዲይዝ፤ ትጋታችሁ ከግለሰባዊ እሴትነት አልፎ የሠራዊቱም 
እሴት እንዲሆን ከዛሬ ጀምሮ በርትታችሁ መሥራት አለባችሁ። 
በመሪነት ችሎታችሁ ተቋም እንድትገነቡበት፣ የሥራችሁ 
ፍሬ እንዲበዛ፣ እናንተን የመሰሉ በመቶና በሺዎች የሚቆጠሩ 
ጀግኖችን እንድታፈሩበት በማሰብ የተበረከተ ሽልማትና 
ማዕረግ ነው። ከእናንተ በኋላ የሚመጡ ጀግኖች የእናንተን 
ፈለግ ሲከተሉ ያኔ ጀግንነት በትውልድ ጅረት ላይ ኩልል ብሎ 
መፍሰሱን ይቀጥላል፡፡ 

በዚህ መልኩ የነጻነት ቀለም የሆነች ኢትዮጵያ፣ የክንደ 
ብርቱዎቹ እናት የተባለችው አገራችን፣ በልጆቿ ትንፋሽ 
ሰንደቅዋ እየተውለበለበ ለዘላለም ይኖራል። 

ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም 
ትኑር!!

ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ!
ታኅሣሥ 30 ቀን 2014 ዓ.ም

በመስጠት ለሶማሊያ ወረራ ምላሽ ለመስጠት ተዘጋጀ። 
መጀመሪያ ሶማሊያን በመሣሪያ ያስታጠቀችው 

የሶሻሊስት ሶቪየት ህብረት ነበረች፤ ሶማሊያ ለረጅም ዘመን 
ወታደራዊ ኃይሏን ስታፈረጥም ነበር የቆየችው፤ በዚህም 
የተነሳ ከፍተኛ የኃይል አለመመጣጠን መኖሩንና የኢትዮጵያ 
ጦር ከወያኔዎች ጋር በሰሜን በነበረበት ውጊያ በምሥራቁ 
እና ደቡብ የአገሪቱ አካባቢ የነበረው የጦር ኃይል ክፍተት 
ተጠቅሞ 1967 ዓ.ም ገና በለውጥ አብዮት ውስጥ የነበረችውን 
ኢትዮጵያ ወረረ። ጦርነቱ በኢትዮጵያ ድል አድራጊነት የዚያድ 
ባሬ ታላቋን ሶማሊያ የመፍጠር ሕልም እልም ብሎ ጠፍቶ 
እርሱ ከአገሩ ሲሰደድ በጎሳ የተከፋፈሉ ታናናሽ ሶማሌዎች 
እንዲፈጠሩ ጥቁር ጠባሳውን ጥሎባቸው አለፈ። ሶማሊያ 
በ1969 ዓ.ም ብቻ አይደለም ኢትዮጵያን የወረረችው። 

ዘግይቶም ከሶቪየት ኅብረት ጋር የነበረውን ትብብር 
አቁሞ ፊቱን ወደ አሜሪካ አዞረ። ይህም እርዳታ በመሻትና 
በተደጋጋሚ ይቀርብበት የነበረውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት 
ክስ በዓለም አቀፍ ሁኔታ ስላስጨነቀው መሆኑን መረጃዎች 
ያሳያሉ። የደርግ መንግሥት ኢትዮጵያን የሶሻሊዝም 
ርዕዮተ ዓለም ተከታይ ማድረጉ እና ዚያድ ባሬም ፊቱን 
ወደ ካፒታሊዝም ማዛወሩ በምዕራባውያን ዘንድ እንደ 
መልካም አጋጣሚ ተጠቀመበት። ይህ ሁሉ ሳይሳካለት 
ቀርቶ በኢትዮጵያውያን ጀግኖች የዚያድ ባሬ ሕልም ከሸፈ፤ 
ኢትዮጵያም ሉዓላዊነቷን አስጠበቀች። 



ገጽ 10

የዝነኞች ገጽ  
ስፖርት እና መዝናኛ

አዲስ ዘመን   እሁድ ጥር 1 ቀን 2014 ዓ.ም

አቤል ገብረኪዳን

የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ውስጥ ወፍራም ስም ካላቸው 
ደራሲያን ተርታ ይሰለፋል። አድናቂዎቹ እንደውም እሱ 
የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ንጉሠ ነገሥት ነው ይሉታል። 
ድርሰቶቹ ከባድ እንደሆኑ የሚናገሩ ብዙ ናቸው። የእሱን 
ድርሰት አንብቤያለሁ ማለትም እንደ አንድ ዘመናይነት 
መታየት ጀምሯል። ሰውየው ብዙም ለሕዝብ ዓይን ቅርብ 
ያልሆነው፤ ነገር ግን አንድን የስነ ጽሁፍ ዘመን በሥራዎቹ 
የዋጀው አዳም ረታ ነው።

የተወለደው ሐምሌ 8 ቀን 1950 ዓ.ም በአዲስ አበባ 
ከተማ ነው። የትውልድ ስሙ አዳሙ ነበር። የደራሲነት 
ጸጋው መታየት የጀመረው ገና በልጅነቱ ነው። በአንድ 
ወቅት በአዲስ ነገር ጋዜጣ ላይ ስለዚህ የተናገረውን 
እንመልከት። ‹‹5ኛ ክፍል እያለሁ ዓርብ ዓርብ ከሰዓት 
በኋላ ሪፖርት እናቀርባለን። ደንቡ ከጋዜጣ ያነበብነውን 
ወይም ከሬዲዮ የሰማነውን ነገር በራሳችን አማርኛ 
አሳጥረን ጽፈን ክፍል ውስጥ ማቅረብ ነው። ሁልጊዜ 
ርዕስ የሚሆኑት የጃንሆይ ጉብኝት ፤ የአዲስ አበባ አንደኛ 
ዲቪዚዮን እግር ኳስ ውድድር ውጤት እና የመካከለኛው 
ምስራቅ ግጭት ነው። ነገር ግን ይህን መጻፍ ሰለቸኝ። 
አንድ ቀን በመንገድ ላይ ስሄድ የዶሮ ነጋዴዎች ኃይለኛ 
አውሎ ነፋስ መጥቶ ሲያተራምሳቸው እና ዶሮዎቹ 
ከቅርጫት እየበረሩ ሲያመልጡ ነጋዴዎቹም እነሱን 
ለመያዝ የሚያደርጉትን መውደቅና መነሳት አየሁ እና 
ገረመኝ። ያን ለመጻፍ ወሰንኩ። ጽፌም ክፍል ውስጥ 
አቀረብኩና ተማሪዎቹን ትንሽ አስደሰትኳቸው። ከዚያ 
መምህሩ ከየት አመጣኸው ሲሉን ከጋዜጣ አንብቤ ነው 
አልኩ። ጋዜጣ ላይ እንዲህ አይነት ነገር አይጻፍም ብለው 
ጢሜን አበረሩኝ። ከዚያ ግን ለተማሪዎች አዳሙ ደራሲ 
ነው የሚሆነው ብለው ተናገሩ። ደራሲ መሆን ማለት ምን 
ማለት እንደሆነ ያኔ አልገባኝም።››

አዳም ያኔም መጻፍ ይወድ ነበር። ከመጻፍ በተጨማሪ 
ጎበዝ አንባቢም ነበር። ከዘነበ ወርቅ ተነስቶ መወዘክር 
ድረስ እየመጣ መጻሕፍትን ያነብብ ነበር። ከማንበብ 
ባለፈም ይጽፋል። ነገር ግን የሚጽፈው በክረምት 
ወራት ብቻ ነው። በበጋ መጻፍ አይፈቀድለትም። አባቱ 
ከትምህርት ውጭ ያለ ጉዳይ ላይ ጊዜውን እንዲያባክን 
አይፈልጉም። ክረምት ላይ ባለው ሶስት ወር ግን ለመጻፍ 
እድል ሲያገኝ በሰፊው ይጽፋል። የ13 አመት ልጅ እያለ 
የታደሰ ሊበንን ጅብ ነች የተሰኘ አጭር ልቦለድ አነበበ። 
የታሪኩ አጨራረስ አስገረመኝ ይላል። ከዚያ ደግሞ ሌላው 
መንገድ የተሰኘ የድርሰት ርዕስ ሲያይ ሌላ አግራሞት 
ተፈጠረበት። እንዲህ እንዲህ እያለ በአፍላ አእምሮው ላይ 
የስነጽሑፍ ዘርን እየዘራ መጣ።

በኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ተከታታዮችና አንባቢዎች 
ልብ ውስጥ የመሠረት ድንጋይ ያስቀመጠበት አባ 
ደፋር እና ሌሎች አጫጭር ታሪኮች በኩራዝ አሳታሚ 

(ቴዎድሮስ ሸዋንግዛው ከጻፈው የተወሰደ )

ቴዎድሮስ በፌስቡክ ከ450ሺ በላይ ተከታይ ያለው 
ቡክ ፎር ኦል ግሩፕ መስራች እና ደንበኛ የመጻሕፍት 
ቀበኛ ነው)ብዙ ከማይነገርላቸው የስነጽሑፍ ዘርፎች 
መካከል አጫጭር ልብወለዶች ዋነኛዎቹ ናቸው። አጭር 
ልብወለድ ራሱን የቻለ ሰፊ ዓለም ነው። የሁለተኛ ደረጃ 
የአማርኛ ቋንቋ መምህራችን እንደነገረን ከሆነ አጭር 
ልብወለድን ከረዥም ልብወለድ የሚለየው ዋና ምክንያት 
የጭብጥ ጉዳይ ነው። ረዥም ልብወለድ ከዋና ጭብጡ 
ባሻገር በስሩ ብዙ አጃቢ ጭብጦች ይኖሩታል። አጭር 
ልብወለድ ግን አንድና አንድ ጭብጥ ብቻ ነው የሚኖረው። 
በተጨማሪ ረዥም ልብወለድ ብዙ ገፀባህርያት ሊኖሩት 
ሲችሉ የአጭር ልብወለድ ገፀባሕርያት ግን ውሱን ናቸው። 
ሴራውም ቢሆን የአጭር ልብወለዶች ያልተወሳሰበ ነው። 
የመጨረሻው መለያ ምክንያት የገፅ ብዛት ነው። ረዥም 
ልብወለዶች ገፆቻቸው ከጥቂት መቶዎች እስከ ሺህ 
ሊደርስ ሲችል የአጭር ልብወለዶች በ10 ቤት የተወሰነ 
ነው።

 በአጫጭር ልብወለዶች ከሚጠበቡት መሐል 
ፈረንሳዊው ጊ ደ ሞፓሳ፣ ሩስያዊው አንቷን ቼኾቭ፣ 
አሜሪካዊው ኤድጋር አለን ፖ፣ እንግሊዛዊው ሶመርሴት 
ሞም እና ሌላኛው አሜሪካዊ ኦ ሄንሪ ተጠቃሽ ናቸው።

 ለኔ ቁጥር አንድ የአጭር ልብወለድ ማስተርፒስ የጊ 
ደ ሞፓሳ The Necklace ወይም የአንገት ጌጡ ነው። 
ይህ ሥራ አንድ የተዋጣለት አጭር ልብወለድ ማሟላት 
ያለበትን ሁሉንም ባሕሪያቶች ይዟል። ገፀባህሪያቱ 
ከተአማኒነታቸው የተነሳ ከመጽሐፍ ገጽ፣ ከወረቀት 
ዓለም አምልጠው መሬት ላይ የሚራመዱ፣ አየር 

በየዓመቱ አንዳንድ መጻሕፍትን ለአንባቢ አድርሷል። 
በ2002 ከሰማይ የወረደ ፍርፍር ፤ በ2003 ይወስዳል 
መንገድ ያመጣል መንገድ ፤ በ2004 ደግሞ ህማማትና 
በገና የተሰኙ መጻሕፍትን ጽፎ ለአንባቢን አድርሷል።

ከሰማይ የወረደ ፍርፍር በተሰኘ መጽሐፉ  ድንቅ 
የፋንታሲ (ፈንጠዝያ) ሥራዎች የተካተቱ ሲሆን 
በይወስዳል መንገድ ያመጣል መንገድ ደግሞ ለመጀመሪያ 
ጊዜ መቼቱን ከአገር ውጭ በማድረግ የውጭውን ሕይወት 
በስሱ ዳስሷል። ከሌሎቹ ሥራዎቹ በተለየ መልኩ ስለ 
አገራችን ፖለቲካ ወጣ ገባ በታዛቢ አይን ትውስታውን 
አስፍሯል። ህማማትና በገና የአጫጭር ልቦለዶች ስብስብ 
ሲሆን ለየት ያለ ቅርጽ ያላቸው አንዳንድ ልቦለዶች 
ተካተውበታል።

በ2007 ዓ.ም መረቅ የተሰኘ መጽሐፍ ያሳተመ ሲሆን 
ከዚያም በ2008 ዓ.ም በኢትዮጵያ የስነጽሁፍ ታሪክ 
ባለብዙ ገጹ ነው የሚባለውን የስንብት ቀለማት የተሰኘ 
መጽሐፍ አሳትሟል። ከሱ በኋላ ደግሞ በ2010 አፍ የተሰኘ 
መጽሐፍን አሳትሟል።

አዳም ነዋሪነቱ በውጭ አገር ይሁን እንጂ አገሩን 

ኦ ሄንሪ ልብወለዶቹን በሚፅፍበት ወቅት በወንጀል 
ተፈርዶበት እስር ቤት የሚገኝ ሲሆን አንባቢዎቹ ይሄንን 
እውነታ ከደረሱበት በወንጀለኛ የተፃፈ ነገር ለማንበብ 
ፍላጎት አይኖራቸውም ብሎ ስለሰጋ በብዕር ስም መፃፉን 
መርጧል።

ኤድጋር አለን ፖ በብዙ መልኩ ታላቅ ደራሲ ነው። 
የወንጀል ታሪኮች ፈርቀዳጅ ነው ተብሎ ይታመናል። ይህ 
ብቻ ሳይሆን የአጭር ልብወለድ ላይ እጅጉን መጠበቡ 
ይነገርለታል። ግጥሞቹም ቢሆን የዋዛ አይደሉም። 
በተለይ The Raven የተሰኘው እጅግ ተወዳጅ ነው። ፖ 
በድርሰት ሥራ ብቻ ለመተዳደር የሞከረ የመጀመሪያው 
ደራሲ ሳይሆን እንደማይቀር ማንበቤን አስታውሳለሁ። 
ይሄ ደግሞ ከባድ ውሳኔ ነው። ስነጽሑፍ ያኔም ሆነ 
አሁን ወፍራም እንጀራ አያበላም። በዚህ የተነሳ የፖ 
አጭር ሕይወት በመከራ እና ሰቆቃ የተሞላ ነበር። ፖ 
በችጋር ኖሮ ገና በ41 ዓመቱ በችጋር ሞተ። በሕይወት 
ዘመኑ ሃብትም ሆነ ዝና አልነበረውም። ፖ ከሞተ 
ከረዥም ግዜ በኋላ ፈረንሳዮች ተመሰጡበትና ወደ 
ቋንቋቸው ተረጎሙት። ፖ በፈረንሳይ ዝነኛ ሆነ። ይሄኔ 
አሜሪካውያን የፖን መጻሕፍት አቧራውን አራግፈው 
እንደ አዲስ ማንበብ ጀመሩ። እንዴት ያለ እሳት የላሰ 
ደራሲ እንደነበራቸው እና እንዳጡት ተረዱ። ፖ ከሞተ 
በኋላ መከበር ጀመረ። መስፍን አለማየሁ ወደ አማርኛ 
ከመለሳቸው የፖ አጫጭር ልብወለዶች መሀል The 
Cask of Amontillado አንዱ ነው። ፈልጋችሁ አንብቡት 
ትወዱታላችሁ። The Tell Tale Heart የፖ ማስተርፒስ 
ነው።

ሩስያ በረዥም ልብወለድ ደራሲዎች እጅግ 
የታደለች አገር ናት። ታዲያ እነዚህ ደራሲዎች አጫጭር 

የታተመው በ1977 ነው። በዚህ መድብል ውስጥ 
አራት ሥራዎችን አዋጥቷል። ድብድብ ፤ እብዱ ሺበሺ 
፤ ሺሮኮ እና ሲፊኒክስ። ሜጋ አሳታሚ በ1990 ዓ.ም 
ባሳተመው ጭጋግና ጠል የአጭር ታሪኮች ስብስብ ዘላን 
የተባለው ልቦለዱ ታትሟል። እነዚህ ሁለቱ ከሌሎች 
ደራሲዎች ጋር የታተሙለት ስለሆነ እንደ ወጥ ድርሰት 
አልተቆጠሩለትም። ስለዚህም የአዳም የመጀመሪያ ወጥ 
ሥራ ተብሎ የሚነገርለት ማሀሌት የተሰኘው የአጭር 
ልቦለዶች ስብስብ ነው። ወቅቱም 1981 ነው። በሻማ ቡክስ 
በ1997 የታተመው ግራጫ ቃጭሎች ደግሞ አዳምን 
ከታላላቆቹ እና ዝነኞቹ ተርታ ያሰለፈ ነው ቢባል ማጋነን 
አይሆንም።

በ2001 ሁለት ልዩ ሥራዎችን ይዞ የቀረበው አዳም 
የአጫጭር ልብወለዶች ስብስብ የሆነው አለንጋና 
ምስር እና እርስ በርሳቸው በቀጭን የታሪክ ክር 
የሚገናኙ ልብወለዶችን ያካተተው እቴሜቴ የሎሚ 
ሽታን ለአንባቢያን አበርክቷል። ይህ የአጻጻፍ ስልቱ 
ሕጽናዊነት የሚባል ሲሆን በሌሎች መጻሕፍት ውስጥም 
ተጠቅሞበታል። አዳም በቀጠሉት ሶስት ዓመታት 

የሚተነፍሱ ይመስላሉ—በተለይ ዋና ገፀባሕርይዋ። 
ሴራው ምንም ወንፊት የሌለው ነው። ደራሲው ሞፓሳ 
በጥቂት ገፆች ለዘለዓለም አብሮን የሚቆይ ጥልቅ ቁምነገር 
ያስጨብጠናል። አንዳንዴ እንደዚህ አንጀት አርስ አጭር 
ልብወለድ ማንበብ ብዙ ገፆች ካለው ከተዝረከረከ ረዥም 
ልብወለድ ሺ እጥፍ የበለጠ ቁምነገር ያጋባል።

ሌላው እጅግ ተወዳጅ የአጭር ልብወለድ ስራ 
የኒኮላይ ጎጎል The Overcoat/ካፖርቱ ነው። ዶስቶቭስኪ 
ስለ ታላቋ ሩስያ ስነጽሑፍ እና ደራሲያን ሲያወራ 
እንዲህ አለ፦ “ሁላችንም የተገኘነው ከጎጎል ካፖርት 
ስር ነው” ከዶስቶቭስኪ እስከ ቶልስቶይ፣ ከቼኾቭ እስከ 
ሌርሞንቶቭ የጎጎል ተፅዕኖ ያላረፈበት የሩስያ አቢይ 
ደራሲ ፈልጎ ማግኘት ያስቸግራል። አካኪይ አካኪየቪች 
የልብወለዱ ዋና ገፀባሕሪ ነው። ይህ አይረሴ ገፀባህሪ 
ከባዱን የሩስያ ብርድ ለመከላከል ሲል በሚያሰፋው 
አዲሱ ካፖርቱ ውስጥ የሰዎችን ስነልቡና፣ የመንግሥትን 
ብልሹ አስተዳደር ወዘተ ያሳያል። ይህ ካፖርት አንድ ተራ 
ካፖርት ብቻ አይደለም። ካፖርቱ የማኅበራዊ ደረጃ፣ 
የክብር ተምሳሌት ነው። ጎጎልን የምናደንቀው እንደ 
ካፖርት ያለ መናኛ ነገር አንስቶ ስለ ሰው ልጅ ባህሪ ብዙ 
ቁምነገር ስለሚነግረን ነው።

ሌላው እጅግ ያስደነቀኝ አጭር ልብወለድ የሄርማን 
ሜልቪል Bartleby The Scrivener ነው። ይህ ልብወለድ 
ከጎጎል ካፖርቱ ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለው።

 ኦ ሄንሪ በማይጠበቅ በማይገመት አጨራረሱ 
የአንባቢዎችን ቀልብ የሚይዝ ሌላኛው የአጭር 
ልብወለድ ጠቢብ ነው። ይህ ደራሲ እውነተኛ ስሙ 
ዊሊያም ሲድኒ ፖርተር ሲባል ኦ ሄንሪ በሚል የብዕር 
ስም የሚፅፈው ማንነቱን ከአንባቢዎች ለመደበቅ ነበር። 

በተመለከተ የምናብ ችግር የለበትም። እንዲያውም 
ከሌሎች ደራሲያን  በተለየ የኢትዮጵያውያንን ሁለንተናዊ 
ገጽታ በድርሰቱ ውስጥ እስከ ጥቃቅኗ ቅንጣት ድረስ 
ወርዶ በዝርዝር ይተነትናል። በአንድ ወቅት ሀልዮ ከተባለ 
መጽሔት ጋር በነበረው ቆይታ ይህን ሲያስረዳ እንዲህ 
ብሏል። ‹‹ከአገርህ ስትወጣ ራስህን ባዶ አድርገህ አይደለም 
የምትወጣው  ፤ሁሉን ነገር ትውስታህ ውስጥ ትይዛለህ››

በስነጽሑፍ ሥራዎቹ ውስጥ ኅብረተሰቡን 
የማስተማር ዓላማ ይዞ ይጽፍ እንደሆነ ተጠይቆ በሰጠው 
መልስም  ‹‹ብዙ ጊዜ ከማየው ተነስቼ ነው የምጽፈው። 
ግን ለመጻፍ ስነሳ ተዋረድ ይዤ አልነሳም ፤ ለጥ ያለ ሜዳ 
ይዤ ነው የምነሳው። ሁሉም ነገር እኩል ነው ከሚለው 
እነሳለሁ።እቃም ይሁን ሰው ፤ ሹምም ይሁን ባሪያ  ፤ 
ምንም ይሁን ምን። ከዚያ ለጥ ካለ ሜዳ ላይ አንድ ገጽ 
ባህርይ እወስዳለሁ ፤ እንደ ነቁጥ አይነት። ቀጥሎ ያ 
ራሱ የሚጠራልህ ነገር አለ ፤ አንድ ግለሰብ አንድ ሰው 
ብቻ አይደለም ፤ ከግለሰቡ የሚወጡ ብዙ ተወንጫፊ 
መስመሮች (ቬክተሮች) አሉ። ለምሳሌ አንድ ሕጻን 
መረጥክ። ሕጻኑ ያለቅሳል። ለምን ያለቅሳል ; ከረሜላ 
ፈልጎ.. እና እኔ ማደርገው ምንድን ነው ፤ ከአማራጮቹ 
መሐከል የምፈልገው ገጸ ባህሪ መምረጥ ፤ ከገጸ ባህሪው 
የሚወጡ መስመሮችን መከተል ፤ የሚያልቅበትን ቦታ 
መወሰን ነው። የትረካ ቅርጹን ነው እኔ የምፈጥረው። እንጂ 
በውስጡ ሊነሱ የሚችሉ ግብረገባዊ እና ሌሎች ነገሮችን 
እኔ የምፈጥራቸው አይደሉም ፤ ዓለም የሚሰጠኝ ነው። 
እኔ ኅብረተሰቡ ውስጥ የምገኝ ቢሆንም በምጽፍ ጊዜ ግን 
ራሴን ነጥዬ ገለል ብዬ ለመመልከት እሞክራለሁ። እንዲህ 
ብቻ ከሆንኩ ግን ከመግለጽ በላይ ላልሄድ እችላለሁ ፤ 
ምክንያቱም ላይኛው ገጽታን ብቻ በማየት ልወሰን ነው። 
ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ደረጃ እሸጋገራለሁ። ይህም 
ምንድን ነው ፤ ገለልተኛ ታዛቢነቴን በመጣረስ ወደ ገጸ 
ባህርዩ ውስጥ ለመዝለቅ እሞክራለሁ። ተዋንያን ሜተድ 
አክቲንግ እንደሚሉት። ብዙ ጊዜ በአንደኛ መደብ 
(እኔ እያለ በሚተርክ ገጸ ባህርይ) ምተርከው በዚህ 
ምክንያት ነው። ውስጡ ገብቼ ያ ገጸ ባህርይ ምን ሊሆን 
እንደሚችል ለመገመት እሞክራለሁ። መገመት ማለት 
ምናብ ሊሆን ይችላል። መገመት ማለት በወሰድኩት ገጸ 
ባህርይ አማካኝነት የማያቸውን ነገሮች ማስቀመጥ ሊሆን 
ይችላል። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ነው የማደርገው። በአንድ 
በኩል እውነታውን ከውጭ ሆኜ መመልከት ፤ በሌላ በኩል 
ደግሞ ወደ ገጸ ባህሪው ዘልቄ የሱን ሰሜት መዘርገፍ።››

የመጀመሪያ ዲግሪውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
በጂኦግራፊ ፤ ሁለተኛ ዲግሪውን ደግሞ ከኔዘርላንድ 
ኢንስቲቲዩት ኦፍ አርዝ ሳይንስ ያገኘው አዳም ነዋሪነቱ 
በካናዳዋ ኦታዋ ከተማ ነው። አብዛኛውን የሥራ 
ቀኑን በማንበብ በመጻፍ እና በመተኛት የሚሳልፈው 
አዳም በአንድ ጊዜ ሁለት ወይም ሦሥት መጻሕፍትን 
እንደሚጽፍም ይናገራል።

ልብወለዶችም ፅፈዋል። ነገር ግን አጫጭር ልብወለዶችን 
ሙሉ ሥራ ብሎ የያዘ አንቴን ቼኾቭ ብቻ ነው። ቼኾቭ 
ከ400 በላይ አጫጭር ልብወለዶችን ፅፏል። ቼኾቭ 
በሙያው ሐኪም ነው። ስለራሱ ሲናገር እንዲህ ይላል፦ 
ሕክምና ሚስቴ፣ ድርሰት ደግሞ ውሽማዬ ናት። አንዷ 
ስትሰለቸኝ ወደ ሌላዋ እየሄድኩ ኑሮዬን እገፋለሁ። 
ቼኾቭ በአጭር ልብወለድ ብቻ እንዳይምል፣ ጥቂት እጅግ 
ተወዳጅ የሆኑ ተውኔቶችንም ፅፏል።

 በግሌ ከአጫጭር ልብወለድ ደራሲዎች ሁሉ 
አብልጬ የምወደው ጊ ደ ሞፓሳን ነው። ከላይ 
ከተጠቀሰው የአንገት ጌጡ ሌላ ደወል፣ ትንሿ ደምበጃን 
ወዘተ ምርጥ የአጭር ልብወለድ ድርሰቶቹ ናቸው። ጊ 
ደ ሞፓሳ ከ300 ያላነሱ አጫጭር ልብወለዶችን ፅፏል። 
ሞፓሳ ከዚህም በላይ መፃፍ ይችል ነበር። ነገር ግን 
በአለሌነቱ የተነሳ ገና በ43 አመቱ በሸመተው የቂጥኝ 
በሽታ ይህንን ዓለም በግዜ ተሰናብቷል።

በነገራችን ላይ አዳም ረታ እጁን ያሟሸው በአጭር 
ልብወለድ ነበር። እንደዛሬው ዝነኛ ከመሆኑ በፊት 
ለመጀመሪያ ግዜ ስሙን የሰማሁት ስብሐት ማስታወሻ 
ላይ ሲያነሳው ነው። እንደ ስብሐት ከሆነ አዳም የአማርኛ 
አጭር ልብወለድ ቁንጮ ነው። ታዲያ ያኔ ይህንን ቁንጮ 
ማንም አያውቀውም ነበር። በብዙ ፍለጋ ማህሌትን 
አግኝቼ ለመደመም በቃሁ። 97 ላይ ግራጫ ቃጭሎች 
እንደታተመ ተሽቀዳድሜ አነበብኩት። የመጀመሪያው 
ረዥም ልብወለዱ ነበር። መጀመሪያ ወደ አእምሮዬ 
የመጣው ስብሐት አንብቦት ይሆን ወይ ነበር። ምን 
ተሰማው?! አሁን አዳም የአጭር ልብወለድ ብቻ ሳይሆን 
የረዥም ልብወለድ ጠቢብ ጭምር እንደሆነ የማያውቅ 
ስለ ስነፅሁፍ ምንም የማይረዳ ብቻ ነው።

አዳም ረታ  የዘመናችን የስነ ጽሑፍ አውራ

ጥቂት ስለ አጭር ልቦለድ
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ዓለም አቀፍ
አዲስ ዘመን   እሁድ ጥር 1 ቀን 2014 ዓ.ም

በጋዜጣው ሪፖርተር
 በዴንማርክ የጦር መርከብ በምዕራብ አፍሪካ የባሕር 

ዳርቻ ለስድስት ሳምንታት ታስረው የነበሩና የባሕር ላይ 
ወንበዴ እንደሆኑ የተጠረጠሩ ሦስት ግለሰቦች ተለቀቁ።

በአነስተኛ ጀልባ ተጭነው የተለቀቁት ሦስቱ 
ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ሥር የዋሉት በኅዳር ወር በጊኒ 
ባሕረ ሰላጤ ከተደረገ ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ በኋላ 
ነበር።

የዴንማርክ ጦር ኃይሎች ተጠርጣሪዎቹ በተያዙበት 
ቀጠና ውስጥ የባሕር ላይ ወንበዴዎች ናቸው ተብለው 
የተያዙትን ግለሰቦች የሚረከብ አገር ማግኘት አልቻልኩም 
ብሏል።

በዚህም ምክንያት በቁጥጥር ሥር የነበሩት 
ተጠርጣሪዎች በናይጄሪያ አቅራቢያ ባለ የውሃ አካል 
በኩል ከበቂ ምግብ እና ነዳጅ ጋር ወደ ባሕር ዳርቻው 
እንዲሄዱ ተወስኗል።

እንደ ዴንማርክ ባለሥልጣናት ገለጻ ከሆነ 
ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ሥር የዋሉት በኮንቴይነር ጫኝ 
መርከብ ላይ ጥቃት ከፈጸሙ እና የተኩስ ልውውጥ 
ከተደረገ በኋላ ነው።

ከጥቃት አድራሾቹ መካከል አራቱ በዴንማርክ 
ወታደሮች የተገደሉ ሲሆን ሌሎች አራት ሰዎች ደግሞ 
በዴንማርክ የባሕር ኃይል መርከብ ውስጥ እንዲታሰሩ 
ተደርጓል። የዴንማርክ ወታደሮች ላይ ጥቃት በመሰንዘር 
ተከሰው የነበረ ቢሆንም ክሱን አስተባብለዋል።

ከተጠርጣሪዎቹ መካከል አንዱ እግሩ ወደ 
ተቆረጠበት ጋና ከተወሰደ በኋላ የግድያ ሙከራ ወንጀል 
ክስ ለመመስረት ወደ ዴንማርክ ተዛውሯል።

የዴንማርክ የፍትሕ ሚኒስቴር በባሕር ላይ ወንጀል 
ከፈጸሙ በኋላ በሰላም መልቀቅ የሚቻል አልመሰላቸውም 
ነበር ብለዋል። ሦስቱ ተጠርጣሪዎች ላይ የነበረው ክስም 
መቋረጡን ጠበቆቻቸው አረጋግጠዋል።

በጋዜጣው ሪፖርተር
ቻይና በ2030 አሜሪካን በመብለጥ የዓለም 

ቁጥር አንድ ባለግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት እንደምትሆን 
ትንበያዎች አመላከቱ።

የቻይና መሪዎች ከባህላዊ ፋብሪካዎች ይልቅ እሴት 
ለተጨመረባቸው አገልግሎቶች ቅድሚያ ሰጥተው ነበር።

የቻይና ኢኮኖሚ ከ18 ትሪሊየን ዶላር በላይ ሲሆን፤ 
የአሜሪካ ደግሞ 23 ትሪሊየን ዶላር ነው።

በሚቀጥሉት አሥርተ ዓመታት የዓለም ቁጥር አንድ 
ባለግዙፍ ኢኮኖሚ ቻይና እንደምትሆን የምጣኔ ሀብት 
አማካሪ ድርጅቶች አስታወቁ።

በአውሮፓውያኑ 2025 የቻይና ጥቅል የአገር 
ውስጥ ምርት በ 5 ነጥብ 7 በመቶ ሊያድግ እንደሚችል 
የብሪታኒያው የኢኮኖሚና ቢዝነስ ምርምር ማዕከል 
ትንበያ መሥራቱን የአሜሪካ ድምጽ ዘግቧል።

አሁን ላይ የዓለም ሁለተኛዋ ባለግዙፍ ኢኮኖሚ 
ባለቤት ቻይና በአውሮፓውያኑ 2030 ቁጥር አንድ 
በመሆን አሜሪካን ልትበልጥ እንደምትችልም ነው 
የተተነበየው።

የቻይና ኢኮኖሚ በመንግሥት ኢንቨስትመንት ላይ 
፣በትላልቅ የቴክኖሎጂ ልማትና በአገር ውስጥ ፍጆታ ላይ 
ትኩረት በማድረግ የአሜሪካን ቦታ እንደሚረከብም ነው 

ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ አንድ 
ሚሊዮን ዲያስፖራዎች ወደ አገራቸው እንዲገቡ ጥሪ 
ማቅረባቸው ይታወሳል። ጥሪያቸውንም ተቀብለው 
ከተለያዩ ዓለም አገራት እየገቡ ይገኛሉ። ዲያስፖራው 
ወደ አገሩ ሲገባ በርካታ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ላይ 
እንዲሳተፍ ለማድረግ ዝግጅት ተጀምሯል። የኢትዮጵያ 
ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኃላፊነቱን ወሰዶ  ዲያስፖራው 
በተለያዩ ዘርፎች ላይ እንዲሰማራ ለማድረግ የተለያዩ 
መርሐ ግብሮችን እያሰናዳ ይገኛል። በኢንቨስትመንት 
ኮሚሽን የኮሚሽነር አማካሪ የሆኑት ሕይወት ኃይሉ 
ስለ መርሐ ግብሩ ተከታዩን ማብራሪያ ሰጥተውናል። 
እንደሚከተለው አቅርበነዋል። 

በአሁን ወቅት ዲያስፖራው ወደ አገር ውስጥ 
መግባት መጀመሩ ይታወቃል። ስለዚህ የኢንቨስትመንት 
ኮሚሽን የኢንቨስትመንት መዳረሻዎችን የማስተዋወቅ 
ሥራ ያከናውናል። ቅድሚያ የሚሰጠው ወደ አገር ውስጥ 
ለገቡት ዲያስፖራዎች ገለፃ ይከናወናል። በዚህ ከአምስት 
መቶ እስከ ስምንት መቶ ዲያስፖራ ተሳትፎ ሊያደርግ 
ይችላል። በዋናነት ዲያስፖራው የኢንቨስትመንት 
አማራጮችን እንዲመለከት ማስቻል የገለፃው ዓላማ 
ነው። 

ዋና ዋና የሚባሉ ሰባት የኢንቨስትመንት ዘርፎችን 
የሚመሩ  ከፍተኛ የመንግሥት ባለስልጣናት በዘርፎቹ 
የሚኖሩ የኢንቨስትመንት እድሎች ለተሳታፊዎች 
ገለፃ የሚያደርጉበት የፓናል ውይይቶች ይኖሩታል። 
በተጨማሪም የአዲስ አበባ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን 
የሚያዘጋጀው ኤግዚቢሽን ይኖራል። በኤግዚቢሽኑ 
ከፍተኛ የመንግሥት አመራሮችና ተሳታፊ ዲያስፖራዎች 
በተገኙበት እንዲከፈት ይደረጋል። ከጥር 4 ቀን 2014 
ዓ.ም ጀምሮ ኤግዚቢሽኑ የሚከናወን ሲሆን ሌሎች 
ገለፃዎችንም ያካትታል። በጥር 6 ቀን 2014 ዓ.ም ላይ 

ተብሎ ገለፃ ይደረጋል። በሌሎችም ዘርፎች በተመሳሳይ 
የግብርና፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ የማዕድንና ነዳጅ እንዲሁም 
የኢንዱስትሪ ፓርኮች የየራሳቸውን የሚያቀርቡ ይሆናል። 
ተሳትፎ የሚያደርጉት ዲያስፖራዎች በዲያስፖራ ኤጀንሲ 
በኩል የመጡ ናቸው። 

በተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩትን የፀጥታ ጉዳይ 
በከፍተኛ የመንግሥት አመራር ገለፃ የሚደረግበት ሲሆን 
በአሁን ወቅት ግን አብዛኛው ቦታ ለኢንቨስትመንት ምቹ  
ነው። በቅርቡ በሰመራ የውጭ ባለሀብቶችን በመያዝ 
ጉብኝት ተደርጎ ነበር። በከተማው ጥሩ የኢንቨስትመንት 

ነገር ግን በእስር ላይ ያለው ተጠርጣሪ ጠበቃ የሆኑት 
ቢርጊት ስኪጆት በእሱ ላይ ክስ ለመመስረት መወሰኑን 
በመተቸት ለአገር ውስጥ መገናኛ ብዙኃን “አራቱን ሰዎች 
በእኩል ዓይን አለማስተናገድ ትክክል ሊሆን አይችልም” 
ሲሉ ተደምጠዋል።

ዴንማርክ የባሕር ላይ ወንበዴ ተጠርጣሪን ወደ 
ግዛቷ ስታስገባ ይህ የመጀመሪያዋ ነው። አገሪቷ በጊኒ 
ባሕረ ሰላጤ ዳርቻ ከሚገኙ አገሮች ጋር የባሕር ላይ 
ወንበዴዎችን አሳልፎ መስጠትን በተመለከተ ምንም 
ዓይነት ስምምነት የላትም።

ነዳጅ እና ጋዝ የጫኑ ታንከሮች የሚመላለሱበት 
የጊኒ ባሕር ለተወሰኑ ዓመታት የባሕር ላይ ወንበዴዎች 
መናኸሪያ ሆኖ ቆይቷል።

የፖለቲካ አለመረጋጋት፣ የላላ ሕግ ማስከበር እና 
ድህነት በአካባቢው የባሕር ላይ ዝርፊያ እንዲስፋፋ 
ምክንያት ሆኗል።

ነገር ግን በአካባቢው ያለውን ጸጥታ ለማጠናከር 
የአገራት ባለሥልጣናት እና የውጭ የባሕር ኃይል 
መርከቦች የጋራ ጥረት እያደረጉ ነው።

በስፋት እየተገመተ ያለው።
ከብሪታኒያው የኢኮኖሚና ቢዝነስ ምርምር ማዕከል 

ትንበያ በተጨማሪም የብድር ኢንሹራንስ ኩባንያ የሆነው 
ኢዩለር ሄርሜስም ተመሳሳይ ትንበያ ሠርቷል ተብሏል።

የቻይና መሪዎች ባለፈው 10 ዓመት ከባህላዊ 
ፋብሪካዎች ይልቅ እሴት ለተጨመረባቸው አገልግሎቶች 
ቅድሚያ ሰጥተው ሲሰሩ እንደነበር የአገሪቱ ሚዲያዎች 
ዘግበዋል።

የቤጂንግ እና የዋሽንግተን የንግድ እሰጥ አገባ እና 
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ላይ 
ከፍተኛ ጫና ማሳደሩ ተገልጿል።

በአውሮፓውያኑ 2020 የቻይና ጠቅላላ ኢኮኖሚ 15 
ነጥብ 92 ትሪሊየን ዶላር እንደሆነ አይ ኤችኤስ የተባለ 
ኩባንያ ጠቅሷል። በቀጣዩ ዓመት የአገሪቱ ኢኮኖሚ 18 
ቢሊዮን እንደደረሰም ነው የተነገረው። የአሜሪካ ጠቅላላ 
ኢኮኖሚ ደግሞ 23 ትሪሊዮን ዶላር መሆኑም ተገልጿል።

የቤጂንግ እና የዋሸንግተን ፉክክር ኢኮኖሚያዊ 
ቢመስልም አሁን አሁን ግን ወታደራዊ መልክ እየያዘ 
መምጣቱም እየተነገረ ነው። አገራቱ አሁን ላይ በምጣኔ 
ሀብት ቅራኔ ውስጥ መግባታቸው በስፋት እየተወራ 
ሲሆን መሪዎቹ በጉዳዩ ላይ መወያየታቸው ይታወሳል።

ተሳታፊ ዲያስፖራዎች የልምድ ልውውጥ ፕሮግራሞች 
ያካሄዳሉ። በማፋክቸሪንግ ዘርፍ ተሰማርተው ውጤታማ 
የሆኑ ባለሀብቶች ልምዳቸውን ያካፍላሉ። 

ኮሚሽኑ በአገሪቱ ያሉ የኢንቨስትመንት ሁኔታዎች 
እንዳሉ ለማስተዋወቅ ዝግጅቱን አጠናቋል። በሁሉም 
ዘርፎች ያሉትን የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች ጭምር 
ለማስተዋወቅ ዝግጅት ተደርጓል። ለምሳሌ በጤናው 
ዘርፍ ጤና ሚኒስቴር የራሱን ሥራዎች በማቅረብ 
የማስተዋወቅ ሥራ ይሠራል። በጤናው ዘርፍ ኢንቨስት 
ለማድረግ የሚያስፈልጉ ዋና ዋና ጉዳዮች ምንድናቸው 

እንቅስቃሴና ዝግጁነት አለ። በሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ 
ብቻ ስጋቶች አሉ። በሌሎቹ አካባቢዎች ግን ስጋቶች 
የሉም። ከፀጥታ ስጋት ጋር ከዲያስፖራው ሊመጣ 
የሚችል ጥያቄ በከፍተኛው የመንግሥት አመራር 
የሚመለስ ይሆናል። የኢንቨስትመንት ፍላጎት ያላቸው 
ዲያስፖራዎች ከጥር 3 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በሚደረጉ 
ሲምፖዚየምና ኤግዚቢሽን በመሳተፍ  መረጃ ማግኘት 
ይችላሉ። በክልል የሚገኙ የኢንቨስትመንት ቢሮዎችም  
አስፈላጊ መረጃዎችን ይዘው ስለሚመጡ ዲያስፖራው  
በመረጠው ዘርፍ ላይ ሙሉ መረጃ ማግኘት ይችላል።

ዴንማርክ በቁጥጥሯ ሥር የነበሩ ተጠርጣሪ 
የባሕር ላይ ወንበዴዎችን በነጻ ለቀቀች

ቻይና በ2030 አሜሪካን በመብለጥ የዓለም ቁጥር 
አንድ ባለግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት እንደምትሆን ተተነበየ

ዲያስፖራውን በኢንቨስትመንት ለማሳተፍ የተጀመሩ ቅድመ ዝግጅቶች

ከኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋር በመተባበር 
በየአሥራ አምስት ቀን  የሚታተም  
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ብርሃን ፈይሳ

በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት ለአንድ ዓመት 
የተራዘመው 33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ዛሬ በካሜሮን 
ይጀመራል። 60 ሺ ሰዎችን በወንበር በሚይዘው 
ኦሌምቤ ስታዲየም በሚደረገው የመክፈቻ ሥነሥርዓት 
የሚጀመረው ውድድሩ ለቀጣይ 30 ቀናት ይቀጥላል። 
የመክፈቻውን ጨዋታም አዘጋጇ ካሜሩን በምድብ 
አንድ የተደለደለችውን ሌላኛዋን አገር ቡርኪና 
ፋሶን በማስተናገድ የሚጀመር ሲሆን፤ የኢትዮጵያ 
(ዋሊያዎቹ) እና ኬፕቨርዴ ጨዋታም ቀጥሎ የሚደረግ 
ይሆናል።  

አፍሪካ በእግር ኳስ ደረጃቸው የተሻሉ ከሚባሉት 
አገራት መካከል አንዷ የሆነችው የዚህ ውድድር 
አዘጋጅ ካሜሩን፤ ዋንጫውን ለአምስት ጊዜያት 
አንስታለች። እኤአ 1984 የመጀመሪያውን ዋንጫ 
ስታነሳ፤ እኤአ 1988፣2000፣2002 እና 2017 አሸናፊ 
በመሆን ተጨማሪ ዋንጫዎችን ሰብስባለች። ለሦሥት 
ጊዜያት ደግሞ የሜዳሊያ ተሸላሚ ለመሆን ችላለች። 
ከአስፈሪ ቡድኖች መካከል የሚመደቡት ‹‹የማይበገሩት 
አናብስት››፤  በተለይ በአውሮፓ ክለቦች የሚጫወቱት 
የአያክሱ ግብ ጠባቂ አንድሬ ኦናና፣ የፉልሃሙ 
የመሐል ሜዳ ተጫዋች አንድሬ ፍራንክ ዛምቦ የባየር 
ሙኒኩ አጥቂ ኤሪክ ማክሲም እንዲሁም የናፖሊው 
ኦንላን ደግሞ የማይበገሩትን አናብስት ይበልጥ 

እንደሚያጠናክሩትም ይጠበቃል።    
ብሔራዊ ቡድኑ ዋንጫውን በአገሩ አፈር 

ለማስቀረት እንደሚጫወቱ ለቢቢሲ በዘገባው 
ይጠቁማል። ካሜሮናውያን ስድስተኛውን ዋንጫ 
ማንሳት ከቡድኑ የሚጠበቅ መሆኑን ፖርቹጋላዊው 
አሰልጣኝ ቶኒ ኮንሴሳዎም ይስማሙበታል። ‹‹ሕዝቡ 
ውድድሩ በአገሩ በመዘጋጀቱ ምክንያት አሸናፊ ለመሆን 
እድል እንደሚሆን ከፍተኛ ተስፋ አሳድረዋል። ከዚህ 
ቀደም የነበረውን የአፍሪካ እና የዓለም ዋንጫ ተሳትፎ 
ታሪኮችንም እንደ ማሳያ ያነሳሉ። እኛ የስፖርቱ 
ባለሙያዎች ግን አሸናፊነት በዚህ መንገድ እንደማይገኝ 
እናውቃለን። ይልቁንም በስነልቦና ከተጠናከርን 
ለፍጻሜው እንደርሳለን›› ሲሉ እግር ኳስን አስቀድሞ 
መገመት እንደማይቻል አንጸባርቀዋል። 

የቡርኪና ፋሶን እና ኬፕቨርዴን ጨዋታዎች 
መመልከታቸውን የሚያነሱት አሰልጣኙ በየጊዜው 
ለውጥ በማሳየት ላይ ያሉ ጥሩ ቡድኖች እንደሆኑ 
ገልጸዋል። የዛሬው ጨዋታ ከቡርኪና ፋሶ ጋር የሚካሄድ 
መሆኑን ተከትሎም ቡድኑን በማቅለል ብዙዎች ቅድመ 
ግምታቸውን ለካሜሮን ቢሰጡም እርሳቸው ግን በዚህ 
መልኩ እንደማያስቡ ገልጸዋል።  በአፍሪካ ዋንጫ 
ከፍተኛ ውጤቷ ሶስተኛ ደረጃ የሆነው ቡርኪና ፋሶ 
በበኩሏ በወጣቶች የተዋቀረ ብሔራዊ ቡድን መገንባት 
ችላለች። ይህም ከምድቡ ወደ 16 የማለፍ ተስፋ 
እንዲጣልባት አድርጓል።

ሦሥተኛውን የአፍሪካ ዋንጫ ያነሳችው ኢትዮጵያ 

በበኩሏ እንደ ውድድር መስራችነቷ ጠንካራ ቡድን 

ሳትመሰርት ቆይታለች። በዚህ ተሳትፎ ግን ብሔራዊ 

ቡድኑ (ዋሊያዎቹ) ከምድባቸው አልፈው 16 ውስጥ 

መግባትን አልመዋል። የጨዋታ ቅድመ ግምቱን 

ያስቀመጠው ቢቢሲም ይህንኑ ሃሳብ የሚደግፈው 

ሲሆን የአሰልጣኝ ውበቱ አባተ ቡድን ሳቢ የሆነ እግር 

ኳስ እንደሚጫወትም ጠቅሷል። በተለይ ሽመልስ 

በቀለ፣ ጌታነህ ከበደ እና አቡበከር ናስር የቡድኑ ወሳኝ 

ተጫዋቾች መሆናቸውንም አያይዟል። አሰልጣኝ 

ውበቱ አባተ ለካፍ ኦንላይን ዶት ኮም እንደገለጹት 

ከሆነም 99 ከመቶ የሚሆኑት የቡድኑ አባላት ከአገር 

በአፍሪካ ዋንጫ የመጀመሪያ ጨዋታዎች ዛሬ ይካሄዳሉ

ስፖርት

ውስጥ ሊጎች የተወጣጡ ሲሆን፤ ቡድናቸው በወጣትና 
ተስፋ ባላቸው ተጫዋቾች መገንባቱንም ገልጸዋል። ገጹ 
ከአሰልጣኙ አስተያየት ጋር አያይዞም አቡበከር ናስር፣ 
ጌታነህ ከበደ እና ሱራፌል ዳኛቸው የቡድኑ ቁልፍ 
ተጫዋቾች መሆናቸውን ጠቁሟል። 

አምበሉ ጌታነህ ከበደ በበኩሉ ‹‹እንደ አጥቂ ግቦችን 
እንድናስቆጥር ይጠበቅብናል፤ አፍሪካ ዋንጫ ላይም 
ይህ እጅግ አስፈላጊ ነው። በመሆኑም ቡድኔን ሊያግዙ 
የሚችሉና ወደ ቀጣዩ ዙር የሚያሸጋግሩ ግቦችን 
ማስቆጠር የግድ ነው›› ሲል ኃላፊነቱን ለመወጣት 
ያለውን ዝግጁነት ጠቁሟል። ስለ ኬፕቨርዴ ብሔራዊ 
ቡድን ሲጠየቅም ‹‹በእግር ኳስ ቀላል የሚባል ነገር 
የለም። እኛ ማድረግ የሚገባን በአግባቡ መዘጋጀት 
እንዲሁም በትኩረት እንደ ቡድን መጫወት ነው›› 
ብሏል። ተጫዋቹ አያይዞም ቡድኑ ኮትዲቯርን 
በማጣሪያው ማሸነፉን አስታውሶ፤ በአፍሪካ 
ዋንጫውም ትልልቅ ቡድኖችን መርታት እንደሚቻል 
በአስተያየቱ አንጸባርቋል። 

ኬፕቨርዴም በዚህ የውድድር መድረክ እምብዛም 
የሚታወቅ ተሳትፎ የሌላት ስትሆን በመድረኩ ስትገኝ 
ይህ ሦስተኛ ጊዜዋ ነው። እኤአ ከ2013 ወዲህ በስፖርቱ 
ከፍተኛ መነቃቃት ያሳየው ብሔራዊ ቡድኗ በፊፋ 
የደረጃ ሰንጠረዥ 73ኛ ላይ ተቀምጧል። በመሆኑም 
ሰማያዊዎቹ ሻርኮች ከዋሊያዎቹ ጋር ጠንካራ ፉክክር 
እንደሚያደርጉ ይጠበቃል።

ጽጌረዳ ጫንያለው 

እንደምን ሰነበታችሁ ልጆች? ደህና ናችሁ? ትምህርት 
እንዴት ይዟችኋል? መቼም ጥሩ ነው እንደምትሉኝ 
አልጠራጠርም። ምክንያቱም ጎበዝ ያልሆነ ተማሪ ምን 
እንደሚገጥመው በደንብ ታውቃላችሁ። መልካም  ዛሬ 
ስለ ገና በዓል /ስለጌታችን አምላካችን እና መድኃኒታችን 
ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት/ እንነግራችኋለን። ስለ በዓሉ 
ስንነግራችሁ በሁለት መልኩ ነው። የመጀመሪያው  
ኢትዮጵያውያን ከእምነታቸውን አንጻር እንዴት 
ያከብሩታል የሚለው ሲሆን፤. ሁለተኛው በባህል ዘንድ 
እንዴት ይከበራል የሚለው ነው። ይህንንም ቢሆን 
በከተማና በገጠር ለያይተን እንነግራችኋለን። በደንብ 
ተከታተሉን።

ከላይ እንዳልናችሁ በመጀመሪያ የምንነግራችሁ 
ከእምነት አንጻር ይሆናል። ለምሳሌ የክርስትና 
እምነት ተከታዮች የገና በዓልን  የልደት በዓል በማለት  
ያከብሩታል። የመከበሩ መንስኤው  ደግሞ የኢየሱስ 
ክርስቶስ በከብቶች በረት መወለድ  ነው። አውግስጦስ 
ቄሳር የተባለ ንጉሥ ሰው ሁሉ ይቆጠር ዘንድ በአዘዘበት 
ጊዜ  ሰው ሁሉ ሊቆጠር ወደ የትውልድ ከተማው ሄደ። 
ዮሴፍና የኢየሱስ እናት ማርያም  ሊቆጠሩ ከናዝሬት ወደ 
ቤተልሔም ጉዟቸውን አደረጉ።  በቤተልሔም ሳሉም 
ማርያም የምትወልድበት ቀን ደረሰ። በዚያ ሥፍራም 
ብዙ እንግዳ ስለነበር የሚያርፉበት ቦታ አጡ። ስለዚህም 
ማደሪያም ስላልነበራቸው በከብቶች ማደሪያ በበረት 
ውስጥ ልጅዋን ወለደችው። 

በጨርቅ ጠቅልላ እዛው በበረት ውስጥ አስተኛችው፤ 
በዚያ አገር ይኖሩ የነበሩ እረኞችም ሌሊት ከብቶቻቸውን 
ይጠብቁ ነበርና ሕፃን በጨርቅ ተጠቅልሎ በበረት 
ውስጥ ተኝቶ አገኙት። በአዩትም ጊዜ በጣም ተደነቁ። 
በመደሰታቸውም ‹‹በሰማይ ለእግዚአብሔር ክብር 

ዕለተ ሰንበት 

ለልጆች

የገና በዓልና ልጆች 

ይሁን በምድርም ለሰው ልጆች በጎፈቃድ ሆነ›› ብለው  
አመሰገኑ።  አያችሁ ልጆች እነዚህ እረኞች በአዩት ነገር 
ደስተኛ ነበሩ፤ ደስታ ሲሆን ደግሞ መጨፈር፣ መጫወትና 
መቦረቅ አስፈላጊ ነው። ስለዚህም እነርሱም በመዝሙር 
ደስታቸውን ገልጸዋል። ይህ የሚያስተምረን ደግሞ 
ልደቱን ስናከብር ደስተኛ መሆን እንዳለብን ነው። 

ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን ስንገባ ባህላችንን እናነሳለን። 
ልጆች የገና በዓል የወንዶች ገና እንደሚባል ታውቃላችሁ? 
ምክንያቱ ምን ይመስላችኋል? ወንዶች በቡድን ሆነው 

በገና ጨዋታ ስለሚያከብሩት ነው ካላችሁ ልክ ናችሁ።  
በባህላችን ዘንድ የገና በዓል የሚከበረው በገና ጨዋታ 
ነው። በተለይ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ በስፋት ልዩ ትኩረት 
ተሰጥቶት ይከበራል። ጨዋታው ልዩ ነው። በቡድን 
ተሆኖ ሩር እየመቱ  ጨዋታውን ያደምቁታል። አሸናፊና 
ተሸናፊ እየተዛዘለ ይቀጣል። ጨዋታው ፍቅር የሞላበት 
ስለሆነ መቀያየም የለበትም። በየዓመቱ የሚናፈቅም ነው። 

ልጆች በገና ጨዋታ ልጆች ብቻ አይደሉም 
የሚሳተፉት። አዋቂዎችም  አድማቂና ታዛቢ ናቸው። 

በተለይ ግን በቡድኑ ውስጥ ገብተው የሚጫወቱት 
ወንድ ልጆች የጨዋታው ተዋናይ ሲሆኑ፤ በዓሉን 
በዓል ያሰኙታል። ብዙ ልጆች የዕረፍት ጊዜያቸውን 
የሚያጣጥሙትም በዚህ ነው። ማንም ክልከላ 
የማይጥልበትም በዓል ነው። እንዲያውም ከእነዘፈኑ 
‹‹በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ›› ይባላል። ስለዚህም ይህ 
ጊዜ የልጆች የደስታና የመቦረቂያ በዓል ነው። 

የገና በዓል ብዙ የዕረፍት ምሽቶችን የሚሰጥም ነው። 
ለምን ቢባል በባህላችን ዘንድ የገና ጀንበር ይባላል። ይህ 
ማለት ቀኑ አጭር ሲሆን፤ ሌሊቱ ደግሞ ረጅም ነው። 
ስለዚህም የእንቅልፍ ጊዜው ከሥራና ትምህርት ጊዜው 
ይረዝማል። በዚህም ረጅም የዕረፍት ጊዜ ስለሚኖራቸው 
ልጆች ደስተኛ ይሆኑበታል። 

የገና በዓል በከተማም ቢሆን ልዩ ድባብ አለው። 
ያው ባህሉን በረዝ ያደረጉት የምዕራባውያን አከባበሮች 
ቢኖሩትም። ነገር ግን እንደ በዓልነቱ ብዙዎች ስጦታ 
የሚሰጣጡበት ነው። ምርጥ ቦታዎች እና የቤተሰብ 
መዝናኛዎች የሚፈጠሩበትም ነው። በዚህም የሽርሽር 
ቦታቸውን መርጠው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ይደሰታሉ።  
ቤቱ ውብና አስደሳች እንዲሆንም የማይደረጉ ነገሮች 
የሉም። ይህ ሲሆን ደግሞ የማይረሳ የዕረፍት ጊዜ 
እንድታሳልፉ ትሆናላችሁ። 

በበዓሉ ወቅት ብሩህ እና ማራኪነት ባለው የገበያ 
ማእከልም በመዘዋወር የምንፈልገውን እንሸምታለን። 
ስለዚህ ልጆች ገና ለልጆችም ሆነ ለአዋቂዎች በጣም 
የሚያነቃቃ በዓል ነው። ምክንያቱም ልጆች ተዓምርን 
እየጠበቁ የሚቆዩበት፣ ጠዋት ላይ ስጦታቸውን 
የሚያገኙበት ገጠሪቱ ክፍል ላይ ያሉ ከሆኑ ደግሞ 
ተወዳጁን ጨዋታቸውን ከመረጧቸው ጓደኞቻቸው ጋር 
የሚጨዋቱበት ነው።  
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