ምክር ቤቱ በቀኝ ክፍ ሲያጠቃ ዋሊ
ግርማ ሠይፉ ማሩ
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሦስተኛ ዓመት ሁሇተኛው ዓመት አጋማሽ ከጠቅሊይ ሚኒስትሩ መሇስ ዜናዊ በሞት መሇየት
መንስዔ ከገባበት የሀዘን ዴባብ ተሊቆ ከወትሮ በተሻሇ መነቃቃት እየታየበት እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ ይህ እውነት ቢሆንም
አንዲንድች ምንም አዱስ ነገር የሇም ይሊለ (አዱስ አዴማስን ፓርሊማው ጥርስ አወጣ ዘገባን ሌብ ይለዋሌ፡፡) አዱስ ነገር መኖሩ
ግን እየታየ ያሇ አውነት ነው፡፡ በምክር ቤት አባሇት ሇፌዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስትሩ የቀረቡት ጥያቄዎች እንዱሁ በዋዛ የሚታዩ
አሌነበሩም፡፡ ይህ ሁለ ሆኖ ምክር ቤቱ በሰኔ 13 ውል በቀኝ በኩሌ በአማራ ክሌሌ ተወካዮች አማካኝነት ሲያጠቃ ውል ግብ
ማስቆጠር ግን ሳይሆንሇት ቀርቶዋሌ፡፡ ሙከራው ግን አበረታች ነው፡፡
የ1999 የህዝብ ቆጠራ ብዙ አከራካሪ ነጥብ የነበረው ቢሆም የአማራ እና የአዱስ አበባ የህዝብ ቁጥር ከቅዴመ ግምት ያነሰ
መሆኑ አንደ ነበር፡፡ የአማራ ክሌሌ ህዝብ ቀዴሞ ከነበረው ቅዴመ ግምት በሶስት ሚሉዮን ገዯማ ማነሱ ይህ ሁለ ህዝብ የት
ዯረሰ ሇሚሇው ጥያቄ መሌስ መስጠት አሰፈሊጊ የነበረ ሲሆን፤ መሌሶቹ የአንዴን ክሌሌ የህዝብ ቁጥር ሉቀንሱ የሚችለትን ዋና
ዋና ኩነቶች ሶሰት ሲሆኑ እነርሱም ፍሌሰት፣ ሞት እና የውሌዯት ምጣኔ እንዯሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ሇነዚህ ጉዲዮች በየተራ
የቀረበው ሙግትና የተሰጠው ማብራሪያ የሚከተሇው ነበር፡፡
ፍሌሰት በሚመሇከት የፍሌሰት ዋነኛ ተቀባይ የሆነችው አዱስ አበባ እንኳን ሶሰት ሚሉዮን ከአማራ ሌትቀበሌ የራሷን ነዋሪ
ሶስት ሚሉዮን እንዲሌዯረስ የሚታወቅ ነው፡፡ ሰሇዚህ ሇአማራ ከሌሌ ሕዝብ መቀነስ ፍሌሰት በተሇይ ወዯ አዱስ አበባ
የማይታሰብ ሰሇነበር በ2001 ሪፖርት ሲቀርብም እንዯ ምክንያት የቀረበ አሌነበረም፡፡ ዲርዲታው ግን ነበር፡፡
ሁሇተኛው ምክንያት ሞት ነው፡፡ የአማራ ህዝብ የሞት ምጣኔ ከላሊው ህዝብ በተሇየ ሁኔታ እንዱሞት የሚያዯርግ የተፈጥሮ
ወይም ሰው ሰራሽ አዯጋ ካሇመኖሩ ጋር ይህ ጉዲይ ብዙ የሚባሌሇት ባይሆንም በብዙ የምክር ቤት አባሊት ሇመጥቀስ ፈራ ተባ
ሲለ አንዯኛው የምክር ቤት አባሌ ግን ዯፍረው የአማራ ክሌሌ ህዝብ በተሇየ ሁኔታ በኤዴስ ሞቶዋሌ መባለ ትክክሌ ስሇአሌሆነ
ይቅርታ መጠየቅ ሲከፋም በሃሊፊነት መጠየቅ አሰፈሊጊ መሆኑን ሞግተዋሌ፡፡
የውሌዯት ምጣኔ በመሊው ሀገሪቱ ዝቅ እያሇ የመጣ ቢሆንም በአማራ ክሌሌ በተሇየ ሁኔታ ዝቅተኛ ነው ማሇት እንዯማይቻሌ
ይሌቁንም በክሌለ በስፋት ካሇው ያሇ ዕዴሜ ጋብቻ እና አንዴ እናት ብዙ ሌጆችን መውሇዴ አንፃር ሲታይ ይህም ተቀባይነት
እንዯላሇው በምክር ቤቱ ሞጋች ሆኖ ነበር፡፡
የእነዚህ ሶሰት ጉዲዮች ዴምር ውጤት የሆነው የህዝብ ዕዴገት ምጣኔ 1.73 በመሆኑ ምንም ተቀባይነት እንዯላሇው የተከራከሩ
ሲሆን በሴንሰስ ማዕከሌ (በአምሰት ዓመት) የተዯረገው ጥናትም ያሳየው አቅ የአማራ ክሌሌ የህዝብ ዕዴገት ምጣኔ ከፍ ብል
2.3 በመቶ እንዯሆነ ይፋ ሆኖዋሌ፡፡
የምክር ቤት አባሊት በዚህ ስህተት ምክንያት የአማራ ክሌሌ ህዝብ ቁጥር በማነስ በመያዙ ሊሇፉት አምሰት ዓመታት ከዘጠኝ
እስክ አሰር ሇሚሆን ወረዲ የሚሆን በጀት እንዱያጣ ተዯርጎዋሌ፡፡ ከዚህም በሊይ የአማራ ክሌሌ ህዝብ ተገቢ ባሌሆነ መሌኩ
በኤዴስ ሞቶዋሌ የሚሇው ጉዲይ ይቅርታ ሉያስጠይቅ ብልም በኃሊፊነት ሉያስጠይቅ ይገባሌ የሚሌ አቋም በስፋት ሲቀርብ

ነበር፡፡ በዚህ መስመር በቀኝ ክንፍ ሲያጠቃ የዋሇው ምክር ቤት በመጨረሻ ግብ ማሰቆጠር አሌቻሇም፡፡ ይቅርታም
ተጠያቂነትም ማረጋገጥ አሌቻሇም፡፡
እንዯ ግብ ይቆጠር የነበረው የአማራ ህዝብ በተሇይ በኤዴስ ሞቶዋሌ የሚሇውን የ1999 የህዝብ ቆጠራ ውጤት ማብራረያ እና
የአማራ ህዝብ የህዝብ ዕዴገት ምጣኔ ከሀገሪቱ አማካይ በታች እንዱሁም ከአንዴ አንዴ አውሮፓ ሀገራት ጋር በሚመጣጠን
ሁኔታ 1.73 በመቶ ነው የሚሇው ትክክሌ ያሇመሆኑን በአማራ ክሌሌ የተሇየ የህዝብ ፍሌስት አሇ የሚሇውን ሁኔታ አስረግጦ
መሌስ መስጠት ባሇተቻሇበት ሁኔታ ነው፡፡ መታወቅ ያሇበት አንዴ ሃቅ ግን ከ1999 በፊት የነበረው ቆጠራ ሌክ ከነበረ የዕዴገት
ምጣኔው 1.73 ሌክ ካሌሆነ የ1999 17.1 ሚሉዮን ሌክ አይዯሇም፡፡
የምክር ቤት አባሊቱ ይቅርታ ከመጠየቅ እስከ መጠየቅ የሚሌ ሃሳብ ቢያቀርቡም ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትር ሇወዯፊት ተሞክሮ
መውሰጃ ተዯርጎ መታየት አሇበት በሚሌ አረጋግተው ፤ አፈ ጉባዔው ዯግሞ ዴምፅ ሳያሰጡ በሰምምነት በሚሌ እንዱፀዴቅ
አዴርገውታሌ፡፡ የምክር ቤት አባሊት ከወትሮ በተሇየ በመረጃ በተዯገፈ ሲሞግቱ ቢውለም የአማራ ህዝብ ቁጥር በቃ
እንዯተቆጠረው ነው ተብል የታሇፈ ሲሆን ከ1999 በኋሊ ግን በ2.3 በመቶ እንዱያዴግ ተዯገርጎ የ2004 የአማራ ቁጥር 19.2
ሚሉዮን ሆኖዋሌ ተብልዋሌ፡፡
መታወቅ ያሇበት ሰህተቱ የቅዴመ ግምት አንጂ የቆጠራ ያሇመሆኑን የግምት ስህተት ሇአማራ ክሌሌ በዚያን ያህሌ ርቀት ሇምን?
የሚሇው ያሌተመሇስ ጥያቄ ሲሆን እያከራከረ እንዯሚቀጥሌ ይጠበቃሌ፡፡ ይህ ጉዲይ በአዱስ አበባም ተመሳሳይ ነው፡፡
በዚሁ አጋጣሚ ኢቲቪ የ2001 የህዝብ ሪፖርት ቆጠራ ተከትል የአማራ ህዝብ በስነ ተዋሌድ ያመጣውን ስኬት በማሳየት
በወቅቱ የተገሇፀውን የ1.73 በመቶ ዕዴገት ሇማስረዲት የዯከመው ዴካም ሲታይ ግን አሁን ምን ሉለ እንዯሚችለ መጠየቅ
አስፈሊጊ ይመስሇኛሌ፡፡ አሁንም ቢሆን የአማራ ህዝብ ዕዴገት ምጣኔ 2.3 በመቶ ነው የተባሇው በዋነኝነት የአማራ ህዝብ
ፍሌሰትም ከላሊው በተሇየ ከፍተኛ በመሆኑ ነው የሚሌ ማብራሪያ ተሰጥቶዋሌ፡፡ ተቀባዩ አዱስ አበባ ነው የሚለ ይመስሊለ
አዱስ አበባ ግን በዚያው ሌክ ቁጥሩ እየጨመረ አይዯሇም፡፡ ነገሩ ግራ የገባው ግራ ዓይነት ነው፡፡
አዱሰ አበባ በሚመሇከተ አንዴ አንዴ መረጃ ሌስጣችሁና ይህን ጦማር ሊብቃ፡፡ የአዱሰ አበባ ባሇ አዯራ መስተዲዴር ሰራ
አስኪያጅ የነበሩት ድክትር ውብሸት የአዱሰ አበባ ህዝብ 4 ሚሉዮን አንዯሚገመትና የአዱስ አበባ ውሃ ሽፋንም ሰባ አምሰት
በመቶ አንዯሆነ ገሌጸው ነበር፡፡ በዚህ ስላት የአዱስ አበባ ህዝብ 2.7 ሚሉዮን ከሆነ የአዱስ አበባ የውሃ ሽፋን ከመቶ በሊይ
እንዯሆነ መገመት ይቻሊሌ፡፡ አሁንም ቢሆን የአዱስ አበባ ህዝብ ቁጥር በቃ ሶሰት ሚሇዮን ገዯማ ነው ተብልዋሌ፡፡ ብዙ መስል
የሚታየው ውል ገብ ነው የሚሌ ሆኖዋሌ፡፡
ጎበዝ አሁን መንግሰት ሇመስራት ባቀዯው የቤት ምዝገባ 1.3 ሚሉዮን ቤት ፈሊጊ ዕዴሜው ከአስራ ሰምንት ዓመት በሊይ የሆነ
ነዋሪነቱ አዱስ አበባ የሆነ ብቻ ይመዘገባሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡ ይህ ማሇት አዱሰ አበባ አሁን ምንም የመኖሪያ ቤት የሊትም
ወዯሚሌ መዯምዯሚያ የሚወስዴ ነው፡፡ ቴላ ኮሚኒኬሽን በአዱስ አበባ ከ2.5 ሚሉዮን በሊይ ሞባይሌ እንዲሰራጨ ይናገራሌ
ስሇዚህ የአዱሰ አበባ ነዋሪ የሞባይሌ ሽፋን መጣራት ያሇበት ነው፡፡ ህፃናቱ ሁለ ሞባይሌ ይዘዋሌ ማሇት ነው፡፡ የአዱስ አበባ
ሕዝብ ቆጠራ በመፅሃፍ ቅደስ አቆጣጠር ይሆን እንዳ ያስብሊሌ፡፡ ሴቶችና ሕፃናትን ሳይጨምር፡፡
መቼም በቁጥር እንኳን ሊሇመተማመን የተስማማን ይመስሊሌ፡፡ እረ የምናምነው መንግሰት ተቋም ስጠን ብሇን እንፀሌይ፡፡
በተጨማሪም ሲያጠፋ ይቅርታ የሚጠይቅ እና ሊጠፋው ጥፋትም ተጠያቂ የሚሆን፡፡

