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በቅዠትና በስካር ጊዜ፣ ሁሉ በዕጅ ሁሉ በደጅ ይመስላል

ሙሉማር ኪሮስ (ከጎንደር)mulumarkiros@gmail.com
ባለፈው ሳምንት «የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁና የ ጥልቅ ተሃድሶው የሰላም ቅብብሎሽ ይስመር

ይሆን?›› የምትል ፅሁፍ ልኬ በአይጋ ፎረም በኩል ወጥታ ነበር፡፡ ለዚች ፅሁፍ መልስ ይሆን

ዘንድ አቶ ሀብቱ የሚባሉ ፀሃፊ አሁንም በአይጋ ፎረም በኩል መልስ ልከውልኝ አነበብኩት፡፡

የዛሬ ፀሁፌ አላማ አቶ ሀብቱ (የአባታቸው ስምናከየት እንደሆኑ አልገለፁም) በላኩልኝ መልስ

ላይ የራሴን አስተያየት ለመስጠት ነው፡፡

በመጀመሪያ አቶ ሀብቱ ፅሁፌን በማንበባቸውና ከዛም አልፈው ጊዜ ሰጥተው ለፅሁፌ

የሚሆን መልስ በመስጠታቸው በጣም ደስ ብሎኛል፤ ሳላመሰግናቸውም አላልፍም፡፡ እኔ

የላኳትን ፅሁፍ በውስጤ ያለውን ፍርሃትና ስሜት ለመግፅ እንጂ ፓለቲከኛ ሆኜ ወይም

የፓለቲካ ድርጅት አባል ሆኜም አይደለም፡፡ እንደ ተራ ዜጋና ነዋሪ በትግራይ ተወላጆች ላይ

የደረሰብንን አስፈሪና እኛን ለማሸማቀቅ የተደረገው ድርጊትና ፍፃሜ እንዲሁም ለስራ ጉዳይ

በአንዳንድ የክልሉ መንግስት መስሪቤቶች ስሄድ የማየውና የምገነዘበው ነገር ስላላማረኝ ነው፡፡

ከቀባሪ ወድያ ማን ያርዳ ነውና ብዕሬን ለማንሳት ተገፋፋሁ፡፡ ያም ሆኖ ከአቶ ሀብቱ ፅሁፍ

ጋር ከ 50 በመቶ በላይ እስማማለሁ በተለይም ስለ አማራና የትግራይ ህዝብ ለዘመናት የዘለቀ

ቁርኝትና ወዳጅነት እንዲሁም የትግራይ ህዝብና አብዛኛው የብአዴን አባላት ያለው ፍቅርና

ህዝባዊ ትስስር ከፍተኛ እንደሆነ አምናለሁ፡፡ ለዚህም አክብሮት እሰጣለሁ፡፡

ለመግቢያ ይህ ካልኩኝ በኋላ ከዚህ በታች ላሉት የአቶ ሀብቱ ግራ ቢስ መልሶች ግን የራሴን

አስተያየት እንደሚከተለው አቀርባለሁ፡፡

ሀ) አቶ ሀብቱ በፅሁፋቸው ያነሱት የትግራይ ተወላጆች ከጎንደር ሲባረሩ ነፃ የአውሮፕላን

ትኬት ተዘጋጅቶላቸው ነበር ብለዋል፡፡ በራሳቸው አንደበት እንዲህ ነበር ያስቀመጡት “Most of
the Tigrians from Gonder were given a choice of transportation including free
airlines ticket and were asked whether they want to go to Axum, Mekelle or
Addis Ababa”. የሚል ነው፡፡ ማሽላ እያረረ ይስቃል አሉ፡፡ በዚህ ንግግራቸው እኔንም

አሳቀኝ፡፡ በሳቸው አባባል ግፍ የደረሰባቸው ወገኖች ነፃ የአውሮፕላን ጉዞ ተዘጋጅቶ ወደ

አክሱም ወይም መቀሌ ሂዱ ሲባሉ አንፈልግም ብለው ነው ልጆቻቸውና በእድሜ የገፉ

ኣረጋውያን ተሸክመው ለቀናት ከተጓዙ በኌላ በረሃብና በእንግልት ሱዳን የገቡት፡፡ አሁን ለዚህ

አይነቱ የአቶ ሀብቱ ሃሳብ ምኑ መልስ ይሰጣል፤ ስለሆነም ትቼዋለሁ፡፡ ነገር ግን ለአቶ ሀብቱ

አንድ ሁለት የሚሆኑ ጥያቄዎች ላንሳባቸው፡፡ አንደኛ የትኬቱ ወጪ ሊሸፍን የነበረው ማን

ነበር? የአንድ ትንሽ ከተማን የሚያክል ከ 7500 በላይ የሚሆኑ ወገኖች ከጎንደር ወደ አክሱምና

መቀሌ ለማጓጓዝ ስታስቡ የኢትዮጵያ አየር መንገድስ የትኞቹ አውሮፕላኖች ነበር ያዘጋጀው?
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ነው ወይስ የኢሜሬትስ አየር መንገድ ነበር ያዘጋጃችሁት? ሌላው ደግሞ ምነው ለቅማንት

ወንድሞቻችንስ እንደዚህ አይነቱ ዕድል ነፈጋችኋቸው?

ለ) ሁለተኛው በአቶ ሀብቱ ፅሁፍ የተነሳው የትግራይ ተወላጆች መባረር የሚያስገርም

አይደለም ይሉናል ምክንያቱም በሳቸው አባባል ካሁን ቀደም የአማራ ወገኖችም ከደቡብ

ህዝቦችና ቤንሻንጉል ክልሎች ተባረዋል ብሏል፡፡ ይህ ሃሳብ ብዙ በብአዴን ውስጥ የመሸጉ

ባህታዊ መነኩሴዎችና አፈቀላጤዎቻቸው የሚያነሱት ሃሳብም ነው፡፡ ከሳምንታት በፊት በዚሁ

በአይጋፎረም በኩል አቶ እውነቱ ዘለቀ (የብአዴን አመራር እንደሆኑ የገለጹት) አቶ ሲሳይ

አዲሱ (አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የመሸጉ) እና አቶ ተኮላ መኮንን የተባሉ ፀሃፊዎች እንዲህ ብለው

ነበር፡፡ የአማራ ወገኖችን ከአንዴም ሁለቴ በግፍ ተባረዋል እናም የትግራይ ተወላጆች ከጎንደር

ቢባረሩ ምን አዲስ ነገር መጣ? ተባረሩ እናስ ምን ይጠበስ? ብሏል፡፡ ይህን በተለመከተ አቶ
እውነቱ ዘለቀ የተባሉት ‹‹ወጥ ረገጣችሁ ሲሉ›› አቶ ተኮላ መኮንን የትኛው የአማራ ተወላጅ

በክልላችሁ አለና ነው አማራን አክብራችሁ ያኖራችሁት ብለዋል፡፡ የትግራይ ህዝብ የአማራ

ወገኑን ለማፈናቀል ፍጹም ባያስብም በአቶ ተኮላ አነጋገር ግን ማባረር ብትፈልጉ እንኳ

የትኛው አማራ እንዳታባርሩ ነው የሚል ድምጽ ያዘለ ነው፡፡ ቃል በቃልም ‹‹ለዩኒቨርስቲ
ትምህርት የሄደን ተማሪ ካልሆነ በስተቀር›› ብሏል፡፡

እርግጥ ነው በአማራ ብሄር ተወላጆች የደረሰውን በደል ከመጠን በላይ ያሳዝናል፡፡

ሁላችንም አዝነናል፡፡ ነገር ግን በጉራፈርዳና በቤኔሻንጉል አካባቢ በአማራ ክልል ተወላጆች

የደረሰውን በደል ሂሳቡ የሚያወራርደው የትግራይ ህዝብ ነው እንዴ? በየትኛው ዕዳው? ደግሞስ
የአማራ ተወላጆች በጉራፈርዳና በቤንሻንጉል ሄደው የአካባቢውን ለም መሬት ይዘው

ተስፋፍተው ሲያርሱ የአካባቢው ወገኖች የሚያርሱት መሬት አጥተው ችጋር ሲገርፋቸው

ከአማራ ወገኖቻቸው ጋር ግጭት ቢፈጥሩ የነሱ ስህተት ምኑ ላይ ነው? ስህተቱ የተፈጠረው
የአካባቢው መንግስት አስተዳዳሪዎች ይህንን ችግር ሊፈጠር እንደሚችል ተገንዝበው በቅድሚያ

መስራት የነበረባቸው ባለመስራታቸው ነው፡፡ እናም አቶ ሀብቱ ወደኛው እንመለስና የትኛው

የትግራይ ተወላጅ ነው ጎንደር መጥቶ ለም መሬቱ ላይ ተንሰራፍቶ የተገኘውና ለመባረር

የበቃው? በከተማ ውስጥ ሰርቶ የሚኖረው የትግራይ ተወላጅ አይደለም እንዴ ያበራራችሁት?
ይህም አልበቃ ብሎ ትግረኛ ተናጋሪ የሆኑትን የበረንዳ አዳሪዎችና ድሆች ይዛችሁ ስታበቁ

ጎንደርን ሊያቃጥሉ የያዝናቸው የወያኔ ቅጥረኞች ብላችሁ አይደለም እንዴ ድፍን ጎንደርን

ሰብስባችሁ ‹‹ጉሮ ወሸባዬ›› ያላችሁት? በነጋታው ሚስኪን ድሆች መሆናቸውን አረጋግጦ

ፖሊስ ፈታቸው፡፡ ይህ አያሳፍርም!

ደግሞስ እነ አቶ ሀብቱ አዙሮ የሚያይ አንገት የላችሁም እንጂ የአማራ ገዥ መደቦች ህልቆ

መሳፍርት በሌላው ግፍ በተለያየ የአገራችን ህዝቦች ባደረሱት በደል ምክንያት ግፍ የደረሰባቸው

ህዝቦች (ማህበረሰቦች) በአማራ ህዝብ ላይ ለበቀል ሲዘጋጁ የትግራይ ህዝብና ህወሐት (ወያኔ)

ግን ቂምና ቁርሾ እንዲቀርና የአገራችን ህዝቦች በስምምነትና በፍቅር አዲሲቷን ኢትዩጵያ
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ለመመስረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡ ይሄንንስ ረሳችሁት? አሁን ያለው የአገራችን

ሰላም ቢበላሽ የመጀመሪያ ተጎጂ ማን የሚሆን ይመስልዎታል?
ሐ) ሌላው አቶ ሀብቱ የተቃወሙት ጉዳይ በጎንደርና አካባቢው ሙሉ በሙሉ የተሃድሰው

የሰላም ውጤት እስኪታይ ድረስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቢያንስ በጎንደር አካባቢ ይራዘምልን

ማለቴን ነው፡፡ በእሳቸው አባባል ከሆነ ከተራዘመም በሃገሪቱ ሙሉ ይራዘም እንጂ በጎንደር

አካባቢ ተለይቶ ማራዘሙ ‹‹በቁስል ላይ ጨውን መነስነስ እንደ ማለት ነው›› ብሏል፡፡

በኔ እምነት ግን ሲጀመር መንግስት እንዲህ አይነት በድፍን አገር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ

በብዙ መልኩ ሲታይ ተገቢ አልነበረም፡፡ ምክንያቱም ችግሩ የታየው በኦሮሚያ፣ በአማራና፤

በአንድ ከተማ (ዲላ) ደግሞ በደቡብ ህዝቦች ክልል ውስጥ ነው፡፡ ሌሎቹ ስድስት ክልሎች፣

ሁለቱ የፌደራል ከተማ አስተዳደሮች፤ እንዲሁም ከ95 በመቶ በላይ የደቡብ ህዝቦች ክልሎች

ሰላም ነበሩ፡፡ በመሆኑም እነዚህ በሰላም የነበሩት ክልሎች ወደዚህ አዋጅ መካተታቸው

ለአጃቢነት ተብሎ የተደረገ ካልሆነ በስተቀር ጥቅሙ አይታየኝም፡፡ እዚህ ውስጥ በመካተታቸው

ግን ለአገሪቷም የክልሎቹም ኢኮኖሚ አሉታዊ ተፅእኖ አሳድ[ል፡፡

ሁለተኛው ቁም ነገር ወደድንም ጠላንም በጎንደር አካባቢ ያለው ሰላም አስተማማኝነቱ መታየት

ያለበት በጊዜ ሂደት ነው፡፡ የውጭና የውስጥ ጠላቶች መናሃሪያቸውና አውደ ግነባራቸው

አድርገው እየተንቀሳቀሱበት ያለ አካባቢ ነው፡፡ ስለዚህ ሜጋ ፕሮጀክታችን በተለይም የህዳሴ

ግድባችን የመጀመሪው ምዕራፍ እስኪጠናቀቅ ድረስ በዚህ አካባቢ ላይ አካሄዳችን ጥንቃቄ

የተሞላበት መሆን እንዳለበት አምናለሁ፡፡

በተጨማሪም በአሁኑ ሰዓት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈፃሚው ኮማንድ ፖስት በአማራ ክልል

ለተፈፀሙ ግፎች የትኛው የብአዴን አመራርና አባል ምን ተራ ነበራቸው የሚሉ በእጁ የገቡ

ብዙ ማስረጃዎች ይገባሉ ብዬ አምናለሁ፡፡ ለብአዴን ጥልቅ ተሃድሶም እነዚህ መረጃዎች ወሳኝ

ግብአቶች እንደሚሆኑ እገነዘባለሁ፡፡ በዚህም መሰረት ኢህአዴግ የብአዴን ክንፉ ማጥራትና

ማስተካከል ይገባዋል፡፡ ይህ ሊታለፍ የማይገባው ኢህአዴግን የማደስ መልካም አጋጣሚ ነው፡፡

በመሆኑም እነዚህ ነገሮች እስኪስተካከሉና አስተማማኝ የሆነ ሰላም እስኪረጋገጥ ድረስ እዚህ

አከባቢ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ቢራዘም ለሁሉም ጠቃሚ ነው፡፡

መ) አቶ ሀብቱ ሌላ ያነሱት ሀሳብ ‹‹_qET yTG‰Y tw§íC yxkÆb!WN HZBÂ ÆHl#

úÃkB„ b±l!SÂ bmk§kÃ hYL kl§ ts_~cW mñRN YfLUl# BሏLÝÝ Xn@ GN

XNÄ!H xYnT XMnT ÃlW yTG‰Y sW x§U-m"MÝÝ Xn@ bbk#l@M XNÄ!H ›YnT

XMnT yl"MÝÝ b!flG XNኳN xYÒLMÝÝ MKNÃt$M yxµÆb!WN HZB½ ÆHl#Â

yhg¶t$ HG l¥ÃkB„ sãC kl§ y¸s_ ymk§kÃM Yh#N y±l!S hYL xh#N

bx!T×ùÃCN ylMÝÝ lz!HM nW yhg„ HZBÂ ÆHl#N xKBrN bs§M SNñR

ynbRnWÝÝ
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\) l@§W g#ÄY bHZb# §Y xYWl# WlW XÂ MN Y-bS XÃl# YQR¬M bxGÆb#

úYkWn# ng„N x¬Ns#T½ XRs#T Yl#ÂL xè hBt$Â mslÖÒcWÝÝ BNrúW X¾M

bwdDN½ GN bMN mLk#? Bz# ätêL½ NBrèÒcWN wDàL½ xh#NM z@¯c$ bm§

TG‰Y byb@tKRSTÃn#Â brNÄW wDqêLÝÝ YH BÒM xYdlM ln² h#l# t-

ÃqEãc$ xh#NM bï¬cW xl#ÝÝ «t¦Dî´ tBlÖ ytns#T yKLl# yb!é h§ðãC ÂcWÝÝ

Xnz!H sãC xB²¾ãc$ yDRJt$ BxÁN PéG‰M tqBlWÂ xÆLM çnW s!Ãbq$

y¦g¶t$ :DgTÂ T‰NSæR»>N :QD xSfÉ¸ ÆlÑÃãC ÂcWÝÝ oF<ŒúH >wëãF¬ú

Ðð ›Œ±ü; p>Fú¿°… wÓ¿b ŒoP >G>| ™Áƒ@H$ bHZb# WS_ t¹>gW CGR s!f_„

ynb„T kwrÄ XSk KLL ynb„ yHZB xStÄÄ¶ãC½ yi_¬ xdr±jèC½ bydr±W

Ãl# yDRJt$ (BxÁN) yPé±UNÄÂ yDRJT g#Ä×C½ yHZBÂ ¥Hb‰T

xdr±jèC½ wzt ÂcWÝÝ Xnz!H bÑl# bï¬W xl# _qET yt²w„TM ltšl ï¬

nWÝÝ bmçn#M ywU b!rúM ytwU l!rú xYCLMÝÝ

yTG‰Y HZB Lb sðÂ YQR ÆY HZB nWÝÝ y¸fLgWM s§MÂ Xk#LnTN nWÝÝ

bxh#n# g!z@M Xnd x_R½ XNd Q_R çñ bkFt¾ y¦§ðnT mNfS hg„NÂ wgn#N

kDHnT w_tW kqdÑT hg‰T tR¬ l¥slF kl@§W x!T×ùÃêE wgn# bmTUT

§Y Ãl HZB nWÝÝ YH HZB kz!H xYnT TGL mWÈT xYfLGMÝÝ xh#N

BÒWNM xYdlMÝÝ Xs#N l¥_”T STl# yMTÈl#TM km§ yx!T×ùÃ HZB

mçn#N tgNZÆCh# xdB Gz#ÝÝ

Slz!H LKN ¥WQ k‰S UR m¬rQ XNÄ!l# Xn tk#§ãC kSµ‰Ch#Â Q¢¬Ch# Nq$ÝÝ

tÂµ> WëÒCh#Â têg! bÊãÒCh# Xs„½ HZb#N kLB YQR¬ -Yq$½ ybd§Ch#TN

HZB XNdMTKs# ”L Gb#ÝÝ YH nW ywQt$ t¦DîÝÝ b!k¥C XÄW §NC nWÂ

g#øWN bg!z@ jM„TÝÝ xlblz!Ã ÃN ST+„ ÃM ST+„ «mÅR Ãb²C ìé

ym¬r±êN µ‰ ¬wÈlC´ XNÄYçN m-NqQ BLHnT nWÝÝ

ቸር እንሰንብት


