ኢህአዳግና የገጠሩ ሕዝብ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ዙሪያ
ይሰራለ፤ ተቃዋሚዎችና የከተማው ሕዝብ በሉዝ ዙሪያ
ይነታረካለ
(ከአብደራህማን አህመዱን - የቀዴሞ የኢዳፓ አመራር አባሌ)
(ይህ ጽሁፍ ረቡዕ የካቲት 14 ቀን 2004 ዓ.ም በታተመው ሰንዯቅ ጋዜጣ 7ኛ ዓመት፣
ቁጥር 337 ሊይ ቀርቧሌ። በኢንተርኔት ሊይ እንዱታተም ቢረዯግ ጋዜጣውን ሊሊገኙ ሰዎች
ግንዛቤ ይጠቅማሌ በሚሌ መንፈስ ሇአይጋ ፎረም ሌኬዋሇሁ። መሌካም ንባብ)
ከሁሇት ሳምንት በፊት አንዴ ዘመዳ ከሀገሪቱ ሰሜናዊ አካባቢ ከአንዱት የገጠር መንዯር
መጥተው ስሇአካባቢያቸው ሁኔታ ተጨዋወትን። ስሇ ዘመዴ አዝማደ፣ ስሇ አዝመራው፣ ስሇ
ከብቱ፣ ስሇቀየው፣… ጠየቅኳቸው። መንግስትንም “ጥቂት” አማን። የገጠሩ ሕዝብ ሜዲ
ተራራውን በመቆፈርና ክትር በመስራት መጠመደን እኒህ ዘመዳ ነገሩኝ። ሇዚህም ሥራ
ሕፃን አዋቂ፣ ሴት ወንዴ ሳይሌ ማሇዲ ተነስቶ እስከ ቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ዴረስ እንዯሚሰራ
እንዱህ በማሇት አጫወቱኝ።
“… የኛን ነገር አታንሳው! እቤት የሚውሌ፣ ቀዬ የሚጠብቅ ጠፍቷሌ። አቅም ያሊቸው
ይቆፍራለ፣ ዴንጋይ ያግዛለ፣ አፈር እንዲይከሊ ክትር ይሰራለ። አቅመ ዯካማ ሽማግላና
አሮጊቶች በእግር አዝግመው፣ በፈረስና በበቅል ገስግሰው እዚያው ሌማቱ የሚሰራበት ቦታ
ዴረስ ይሄዲለ….” አለኝ። “የሚሰሩትስ እሺ። አሮጊትና ሽማግላዎች ዯግሞ ምን
ያዯርጋለ?” አሌኳቸው - በንግግራቸው መሀሌ ጣሌቃ ገብቼ። “መጀመሪያ ሊይ ሇኛም ግር
ብልን ነበር። የገባን ኋሊ ነው። አሮጊቶች በቁፋሮ የተሰማሩትን ሰዎች ማቲዎች (ሕፃናት
ማሇታቸው ነው) አንዴ ሊይ ሰብስበው ያጫውታለ። ይጠብቃለ። ምግብና ውሃ ያቀርባለ።
ሲዯክማቸው ያስተኛለ። ሽማግላዎች ከብቱን፣ ፍየለን፣ በጉን፣… አንዴ ሊይ አዴርገው
ይጠብቃለ። ይሄ ብቻ አይምሰሌህ!... ጎበዛዝቱ አካፋና ድማውን ይዞ ሲሄዴ፣ አንጥረኞች
ወናፍና ከሰሌ ይዘው ይከተሊለ….” አለኝ። አሁንም አቋረጥኳቸውና “እነሱ ዯግሞ ምን
ሉያዯርጉ?...” በማሇት ጠየቅኩ። “በቁፋሮው ሂዯት የሚበሊሹ ድማዎችን፣ ማረሻዎችን፣
መጥረቢያዎችንና ማጭድችን፣… እዚያው ስራው ቦታ ሊይ በመጠገን የሌማቱን ስራ
ሇማሳሇጥ ነዋ!” አለኝ። ሙያ ያሇው በሙያው፣ ጉሌበት ያሇው በጉሌበቱ ሌማታዊ
አገሌግልት እንዱሰጥ ሇማዴረግ መሆኑ ነው።
ጨዋታችንን በመቀጠሌ “እና… በዚህ ሁኔታ ምን ምን ሰራችሁ?” አሌኳቸው - የስራውን
መጠን ሇማወቅ። “ምን ያሌሰራነው ነገር አሇ!” አለኝ ጋቢያቸውን እያጣፉ። በአካባቢው
የማውቃቸውን ሇዘመናት ተራቁተው እርቃናቸውን የተገተሩ ተራሮችን፣ ሸንተረሮችን፣
አምባዎችን፣ ወንዝና ሜዲዎችን፣… በስም እየጠሩ የአፈር እቀባና የእርከን ስራ መሰራቱን
አስረደኝ። በተከናወነው ስራ እየተገረምኩ፣ በዚህ ሁለ የስራ ሂዯት የሕዝቡ የስራ
መንፈስና ስሜት ምን እንዯሚመስሌ ሇጥቄ ጠየቅኳቸው።

“የሕዝቡ እንኳ ስሜት የተዘበራረቀ ነው።… የመንግስት አሳብ የገባቸው የገባቸው ከመጣን
አይቀር፣ ጊዜ ካባከን አይቀር… በማሇት ያሇ ምንም መሇገም በርትተው ሲሰሩና ሲያሰሩ
ቆዬ። አንዲንድች እያሇመጡም እየበረቱም፣ ወሇም ዘሇም እያለም እንዱሁ ሲሰሩ ቆዬ።
አንዲንድች ዯግሞ በመንግስት የመጣ ትዛዝ በመሆኑ እዚያው እየተገኙ እየተማረሩም፣
በየጥሊው አረፍም እያለ ሲሰሩ ቆዬ… ብቻ ዓይነቱ ብዙ ነው” የሚሌ ምሊሽ ሰጡኝ።
መንግስት የአካባቢው ሌማት እንዱሰራ ያዯረገበት ምክንያት ገብቷቸው እንዯሆነ
ስጠይቃቸው ዯግሞ “ያው የተራቆተውን መሬት በዯን ሇመሸፈንና አፈሩ እንዲይጠረግ
ሇማዴረግ ነዋ!” አለኝ። ታዱያ ይህ በመዯረጉ የሚጠቀመው ማን ይመስሌዎታሌ?”
በማሇት ስጠይቃቸው ዯግሞ፣ “እሱማ መቼስ እኛው ነንዪ ላሊ ማን ሉሆን! መንግስት
ታዱሳባ መጥቶ እዚያ አይኖር፣ አያርስ፣ አይነግዴ” የሚሌ መሌስ ሰጡኝ። “ታዱያ ይሄ ምን
ያማርራሌ? ሇራሳችሁ ጥቅም መስራቱ ምን ችግር አሇው?” የሚሌ ጥያቄ አቀረብኩና
ጨዋታውን አራዘምኩት።
“ነገሩ ደብ እዲ ሆነብና! ዯሞ ሁሇት ሳምንት ሦስት ሳምንት የራሳችንን ጉዲይ ትተን፣
እሐዴ ሳንሌ፣ ቅዲሜ ሳንሌ ዴንጋይ ጋር ትግሌ ሆነኮ!... ፀሏዩም፣ ነፋሱም፣ ቅዝቃዜውም
ያማርራሌ” አለኝ። “ያካባቢው የመንግስት አካሊት ምን እንዯምትሰሩ፣ ሇምን ያህሌ ጊዜ
እንዯምትሰሩና ሇምን እንዯምትሰሩ፣… ሰብስበው አሊማከሯችሁም ማሇት ነው?... እዚህ
በሬዱዮም በቴላቪዥንም የሚነገረው ምክክር እንዯተዯረገና እናንተ አምናችሁበት የስራ
ጊዜውን እንዯወሰናችሁ ነው” አሌኳቸው። “ወይ መመካከር!... ሰው ስብሰባ ሲባሌ በጄ ብል
አይወጣ። እኔ ራሴ በስብሰባው ሊይ አሌተገኘሁም…. ግና አንዴ ነገር ሲመጣ ምሬቱ
አይጣሌ ነው። ጥቂቶች ሰብሰብ ብሇው የተነጋገሩ ይመስሇኛሌ… ከዚያ ያሇህን መሳሪያ
ይዘህ ውጣ ተባሌን… ኋሊ የሚመጣው ነገር ስሇማይታወቅ… ወጣን…” የኔና የዘመዳ
ጭውውት በዚህ መሌኩ ይቀጥሊሌ።
ይህ ጭውውት ስምንት ዓመት ወዯኋሊ ወሰዯኝ - ወዯ 1996 ዓ.ም። የኢዳፓ አመራር
በተሇያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሕዝባዊ ስብሰባዎችን በማዴረግ በተሇያዩ አጀንዲዎች ዙሪያ
ከሕዝብ ጋር ምክክር እንዱዯረግ ውሳኔ አሳሌፎ ነበር። በዚሁ መሰረት ከላልች የፓርቲው
አመራር አባሊት ጋር ወዯ ባላ ጎባ እንዴሄዴ ተመዯብኩ። ከስብሰባው እሇት አንዴ ቀን
አስቀዴሞ የአውቶቡስ ጉዞ ጀመርን። ሇወትሮው ከአዱስ አበባ ወዯ ባላ በአሰሊ በኩሌ
የሚኬዴ ቢሆንም፣ መንገደ በመበሊሸቱ ጉዟችንን ያዯረግነው በሻሸመኔ በኩሌ ነበር።
ከሻሸመኔ በኋሊ ሇነበረው አካባቢ አዱስ ስሇነበርኩ አጠገቤ ከነበሩ ተጓዥ ጋር ጨዋታ
ጀመርኩ።
ሰውየው አካባቢውን እንዯሚያውቁት ገሌጸውሌኝ እያስጎበኙኝ ጉዟችንን ቀጠሌን… ኮፈላ
አካባቢ ያሇውን ጥቅጥቅ ያሇ ዯን አሻግሬ እያየሁ በሌቤ በማዴነቅ ሊይ እንዲሇሁ “አየኸው
ማድ ያሇውን ዯን?” ሲለኝ ጭሌጥ ብየ ከገባሁበት የሃሳብ ጫካ መሇስ አሌኩና “አዎ…
የሚገርም ነው” አሌኳቸው። “ይህንንስ አየኸው?” አለኝ፣ ከመኪና መንገደ ዲር ዲር
ተቆርጦ የተከመረውን የባህር ዛፍ አጣና እያመሇከቱ። በአዎንታ ራሴን ነቀነቅኩ።

“ይሄ ዛፍ ሲተከሌ እዚህ ኮፈላ ተማሪ ነበርኩ። ይሄ ሁለ ዯን የተተከሇው በአካባቢው
ሕዝብ ነው። በዘመነ ዯርግ በስራ ዘመቻ ነው የተተከሇው። በወቅቱ የዚህ ወረዲ አስተዲዲሪ
የነበረው ሹም የከተማውንም የገጠሩንም ነዋሪ በደሊ እያንቆራጠጠ ነበር ይህንን ሁለ
ከአመስት ኪል ሜትር በሊይ የሆነ ዯን ያስተከሇው… ይኸውሌህ ይሄኛው መንግስት ዯግሞ
ዴምጹን አጥፍቶ በመጨፍጨፍ ይቸበችባሌ….” አለኝ። ረጅም ወሬ ጀመርን። እናም
በረጅሙ መንግስትን አማን። ዛፍ ሳይተክሌ ዛፍ በመቁረጡ እንዲይሸጥ እንዲይሇወጥ
አዴርገን፣ ኩነኔውን አብዝተን ተቸነው። ቆልውም ጫቱም ጋር አሊመጥነው….።
ከዚህ በሊይ ያቀረብኳቸው ሁሇት ሃሳቦች የዛሬውና የትናንቱ ኢህአዳግ እየሰራቸው ያለትን
ተግባራት የሚያሳዩ ይመስሇኛሌ። “ሕይወት ያሇው” ፓርቲ ትናንት የሰራውን በመገምገም፤
ስህተቱን እያረመ፣ ብርታቱን እያጠናከረና እያስፋፋ መሄዴ ያሇና የነበረ ብቻ ሳይሆን
ወዯፊትም መሆን የሚገባው ነው የሚሌ እምነት አሇኝ። ወዯ ሰሞኑ ሁኔታ ሌመሇስ…
የኢትዮጵያ ሬዱዮና ቴላቪዥን ዴርጅት ሰሞኑን በአንዴ አጀንዲ ዙሪያ ተዯጋጋሚ ዜና
እየነገረን ነው። ኢህአዳግ እና የገጠሩ ሕዝብ በመሊ ሀገሪቱ በእርከን ስራ፣ በተፈጠሮ ሀብት
ጥበቃና የተራቆቱ አካባቢዎችን እንዱያገግሙ በማዴረግ ዙሪያ መጠነ ሰፊ የሌማት ዘመቻ
ስራ በማከናወን ሊይ መሆናቸው እየተገሇጸ ነው። የኢህአዳግ አባሊትና ካዴሬዎች ብቻ
ሳይሆኑ፤ የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አባሊትና የመንግስት ባሇስሌጣናት ጭምር የሌማት
ዘመቻው በሚከናወንባቸው የገጠር መንዯሮች በመገኘት የስራውን ሂዯት በቅርበት
እየተከታተለ መሆኑንም ተመሌክተናሌ።
በተቃዋሚውስ ጎራ ምን እየተከናወነ ነው? በተቃዋሚው ጎራ ምን ምን እየተከናወነ
እንዯሆነ ዯግሞ አንዲንዴ በግሌ ይዞታ ስር ያለ ጋዜጦች እየዘገቡ ነው። አዎ!
ተቃዋሚዎችም ቢሆኑ የዋዛ አይምሰሎችሁ! ከምርጫ 2002 ወዱህ ረጅም እረፍት ወስዯው
እንቅሌፋቸውን በመሇጠጥ ‘መጠነ ሰፊ ፖሇቲካዊ ዝግጅት’ እያዯረጉ እንዯነበርና ሰሞኑን
ዯግሞ ኢህአዳግ ያቀበሊቸውን “አጀንዲ” አንግበው ‘ንቅናቄ’ ጀምረዋሌ አለ። በሉዝ አዋጅ
ዙሪያ የከተማውን ሕዝብ ሇማወያየት እየተወያዩ ነው አለ። “ሰላን አንጥፈው”፣ እቢሯቸው
ውስጥ እያዯሩና እየዋለ፣ (አንዲንድቹ የሃያ ሰዓታት ሪከርዴ ሰብረዋሌ ይባሊሌ)
አባሊቶቻቸውን ከየክሌለ አሰባስበው እየመከሩ ነው የሚሌ ዜና ሰምተናሌ። በቅርብ ቀናት
በመስቀሌ አዯባባይ ዴሌቅሌቅ ያሇ “ሕዝባዊ ማዕበሌ” በመፍጠር ኢህአዳግን ፋታ
እንዯሚነሱት ይጠበቃሌ¡¡¡
የሀገራችንን ፖሇቲካና ፖሇቲከኞች ሁኔታ እንዱህ ዲር ሊይ ቆመው ሲያዩት እንዳት
ይገርማሌ መሰሊችሁ! ኧረ ይዯንቃሌም! ከዓመታት በፊት በገጠር ያለ የኢህአዳግ አባሊት
“አገር አማን” ብሇው ተኝተው ሲያንኮራፉ፤ በከተማ ያለት ዯግሞ “በኪራይ ሰብሳቢነት”
አባዜ ተጠምዯው፣ መሬት በመቸብቸብ ፋታ አጥተው ሊይ - ታች ይለ ነበር። ያኔ
ተቃሚዎች በከተማ በብሌሹ አሰራርና በሙስና የተጠመደ የመንግስት አካሊትን ሇማጋሇጥ
በየጋዜጣው የመግሇጫ ድፍ ያወርደ ነበር። አንዲንድቹ እንዱያውም ማይክሮፎን አንግበው
ወዯ ክፍሇ-ሀገራት በመሄዴ የሚያንኮራፉ የኢህአዳግ አባሊትን እንቅሌፍ ይነሱ ነበር።

ይህም እንቅስቃሴአቸው በምርጫ 97 የተቀዲጁትን የተቃውሞ ዴምፅ (Protest Vote)
ያስገኘሊቸው ይመስሇኛሌ። ዛሬስ?
ዛሬ ዛሬ ነገሩ የተገሊቢጦሽ ሆኗሌ። ተቃዋሚዎች በምርጫ 2002 ባገኙት ውጤት ተስፋ
ቆርጠው፣ በመንቃትና በመተኛት መሀሌ ሊይ ሆነው በቁም ሲያንጎሊጁ፣ ኢህአዳግ የሉዝ
አዋጅን ዴንገት አውጥቶ ያሌታሰበ አጀንዲ ሲያቀብሊቸው፤ የአጀንዲውን ምንነት በቅጡ
ሳያጤኑ፣ በህብረተሰቡ ሊይ የሚያስከትሇውን ተጽእኖ በእውቀት ሊይ ተመስርተው በወጉ
ሳይመረምሩ፣ አማራጩን በጽሞና ሳያሰሊስለ፣… የከተሜውን ሕዝብ ስሜት ይነካሌ በሚሌ
ስላት (በተሇይም አዱስ አበቤውን) “አሇንሌህ! እኛ እያሇን የሉዝ ቀንበር አይጫንብህም!”
እያለ መሆኑን ጋዜጦች እየነገሩን ነው።
የፖሇቲካ አጀንዲ የማያሌቅበት ኢህአዳግ የሉዝ ፖሉሲን መሰረት ያዯረገ “የስኒ ማዕበሌ”
ከቀሰቀሰ በኋሊ ወዯ ገጠር ወርድ ሇዓመታት ተኝተው የነበሩ አባሊቱን፣ ዯጋፊዎቹንና
የመንግስት አካሊትን ያካተተ የሕዝብ ንቅናቄ በመፍጠር ዘሊቂነት ያሇው (ስትራቴጂክ)
ተግባር በማከናወን “ዴክመትን የማካካስ” ስራ በመስራት ሊይ ይገኛሌ። ሇዚህም ነው
ይህንን መጣጥፍ “ኢህአዳግና የገጠሩ ሕዝብ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ዙሪያ ይሰራለ፤
ተቃዋሚዎችና የከተማው ሕዝብ በሉዝ ዙሪያ ይነታረካለ” የሚሌ ርእስ የሰጠሁት።
ጽሐፌን እፊት ግንዴ ከማዴረሴ በፊት ጥቂት ነጥቦችን ሊክሌ። በሚመጣው ዓመት በአዱስ
አበባ ከተማ የከተማ ምክር ቤቶች ምርጫ የሚካሄዴ ይመስሇኛሌ። ከሁሇት ዓመታት በኋሊ
(ሦስተኛው ዓመት የምርጫው ዘመቻ የሚካሄዴበት ነው) ሀገራዊ ምርጫ እንዯሚካሄዴ
ይጠበቃሌ። ሇዚሁ ዝግጅት ነው መሰሌ፣ ተቃዋሚዎች ያንጎሊጃለ… ኢህአዳግ በከተማ
“የስኒ ማዕበሌ” ቀስቅሶ በገጠር ሌማታዊ ተግባር ሇማከናወን “የሕዝባዊ ማዕበሌ” ንቅናቄውን
ተያይዞታሌ… የከተሜው “ኪራይ ሰብሳቢ” አዱሱ የሉዝ ፖሉሲ በፈጠረበት ስሜት ግራ
ተጋብቷሌ… ተቃዋሚዎችን ሇመዯገፍም ሆነ መንግስትን ሇመቃወም ዴፍረት ያጣ
ይመስሊሌ። ውስጥ ውስጡን እያጉተመተመ ዝምታን መርጧሌ… ገጠሬው ጊዜና ጉሌበቱን
ከስክሶ በሰራው የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ፣ የአፈር ክትር፣ በዴካምና በእርካታ መሀሌ ሆኖ፣
አካፋና ድማውን ተዯግፎ ጣመኑን ያዲምጣሌ… የመንግስት ተቋማት “የሌማት ሰራዊት”
በመፍጠር አገሌግልት አሰጣጣቸውን ሇማሻሻሌ ተግተው ይሰራለ… ዱያስፖራው
እንጃሇት!... አሌፎ አሌፎ ግን በኢንተርኔት ይተጋተጋሌ፣ በፓሌቶክ ይሞሻሇቃሌ….
ፓርሊማም ሕግ ያወጣሌ…. ጋዜጠኛም ያዋጋሌ ወይም የውጊያውን ገዴሌ ያስተጋባሌ…
ወያሊ ይጮኻሌ…. የኑሮ ውዴነት ጣራ ነክቷሌ….. የኢህአዳግና የተቃዋሚዎች የተቃርኖ
መንገድች ወዳት ያዯርሱን ይሆን? በሂዯት የምናየው ይሆናሌ።

