
‹‹እልፎች ሲያዋጡ፣ ጥቂቶች ፈረጠጡ›› 

አጩሌ  4/12/12 

ፊደል መቁጠርና ማወቅ የተለያዩ ናቸው፤ ማንም ሰው ፊደል መቁጠር ይችላል፤ በእርግጥ 

ማወቅም ይችላል፡፡ ፊደል መቁጠርና ማወቅ ግን የተለያዩ ናቸው፡፡ ፊደል ቆጥረው እውቀት 

የጎደላቸውን ሰዎች በየጊዜው ማየታችን ይህን ሃሳብ የመቀበላችንን አቅም ያጠነክረዋል፡፡ 

 

እውቀት ራስን በማወቅና በመረዳት ቢጀምርም አካባቢን፣ ሀገርንና ህዝብን ወደ ማወቅ 

ይሸጋገራል፡፡ ሀገሩንና ህዝቡን የማያውቅ ሰው እውቀት አለኝ ቢል ሊያውቅም ሊረዳም የሚችለው 

ቢያንስ ውስጡ ስላመነበት ጉዳይ እንጂ ስለ ሀገሩና ህዝቡ አይደለም፡፡ 

 

ስለ ሀገሩና ህዝቡ ማወቅ የሚሻ ውስጡን ከፍቶ ለመመርመር ይነሳል፤ ለማወቅ አይኑን 

ይከፍታል፤ አዕምሮውን ክፍት ያደርጋል፤ ይመረምራል፡፡ ይጠይቃል፣ ያዳምጣል፣ ከዚያም 

ያውቃል፡፡ 

አንድ ፊደል አዳኝ ስራውን እርግፍ አድርጎ ትቶ ወደ ቀለም ትምህርት ቤት በመግባት 

ቀለም ሊቆጥር ይችላል፡፡ በእርግጥ ቀለም ቆጣሪው ጊዜውን በአልባሌ ነገር ከሚያጠፋ አለሌና 

ስራፈት ይሻላል፡፡ 

 

እንዲህ አይነቱ ሰው ፊደሉን ተረድቶና ተገንዝቦ ከቀለም ትምህርት ቤቱ ስለወጣ ለሌሎች 

አዋቂ ሊሰኝም ይችላል፡፡ እውነት ነው ይህን እድል ላላገኘ ማህበረሰብ ግለሰቡ አዋቂ ነው፡፡ 

በማህበረሰቡ የአዋቂ ያህል ስለሚቆጠር የሚናገረው ሊሰማና ሊደመጥም ይችላል፡፡ ይሁንና በፅኑ 

መረዳት የሚገባን ፊደል መቁጠርና ማወቅ የሚመሳሰሉም የሚገናኙም አለመሆናቸውን ነው፡፡ 

 

እንዲያማ ቢሆን እንደ ዶክተር መረራ ባለፊደል ሆነው ባልቀሩ፡፡… እንዲያማ ቢሆን እነ 

ዶክተር ብርሃኑና ነገደ ጎበዜ ዳያስፖራውን ባያሳስቱም፣ ባያሰድቡም፡፡… 



እውቀት ሀገርን ማወቅ፣ ህዝብን መረዳት መሆኑን ልብ ይሏል ይሄኔ ነው፡፡ የታላቁ ህዳሴ 

ግድብ ግንባታ አንደኛ ዓመት ሊሞላ በተቃረበበት ወቅት ዶክተር መረራ ከተናገሯቸው ሁለት 

አስደናቂ ነገሮች አንዱን እንመልከት፡፡ 

 

‹‹የአባይን ጉዳይ ለአባይ ልጆች ጠይቁ›› የሚለውን፡፡ ይህን ገለፃ ስናስብ እውቀትና ፊደል 

የተለያዩ መሆናቸውን እንረዳለን፡፡ ዶክተር መረራ ይህን ስላላወቁ አያውቁም ማለት ባይቻልም 

ቢያንስ እውቀትና ፊደል መለያየታቸውን እንገነዘባለን፡፡ ዶክተሩ የተወለዱባት ሀገር ለአባይ 

ስለምታዋጣው ውሃ አለማወቃቸው ሀጢዓት ባይሆንም የአባይ ልጅ መሆናቸውን አለመረዳታቸው 

እንዴት ነው ነገሩ ያሰኛል፤ የትኛዋ የዶክተር መረራ ቅየ ወንዝ ትሆን ወደ አባይ የምትዘልቀው? 

ይሄን አልነግራችሁም፣ ለእሳቸውም አልነግርም፤ ለማወቅ መጣር ያሻልና፡፡… 

 

ወደ ዋናው ጉዳይ እንመለስ… 

 

ኢትዮጵያ ልማታዊ ሎሌዎች በእጅጉ እየበዙባት ያለች ሀገር ሆናለች፡፡ እነሆ ከሽብር 

ሎሌነት ወደ ልማታዊ ሎሌነት የሚመጣ ቢኖር እርሱ ያንኳኳ፤ በኢትዮጵያ ምድር ይከፈትለታልና 

ብሏል የኢትዮጵያ መንግስት፡፡ ከዚህ ቀደም ለሽብር በሎሌነት ያደረ ወየውለት አልተባለም፤ ይልቅ 

እርሱ ተፀፅቶ ወደ ሰላማዊ የልማት መድረክ ቢመጣ፣ የሀገሩ ሎሌም ባይሆን ያሻውን ይሁን፤ ይህን 

ህገ መንግስቱ ፈቅዶለታልና ተብሎ ተጽፏል፡፡ 

 

በህገ መንግስቱ ዋስትና ያገኘ፣ ነገር ግን በማንም ባልተሰጠ መብት ያሻቸውን የሚናገሩ 

ሰዎች ሽብር እስካልቀሰቀሱ ድረስ ምንም የሚሆኑት፣ የሚደርስባቸውም የለ፡፡ እንግዲህ ጎበዝ ጦር 

ከፈታው ወሬ የፈታው እንዲሉ በኢትዮጵያ እንዲህ ሆነ ላለ ሁሉ ሳትመረምር አዎን ሆኗል ብለህ 

ካልክ ራስህን ብቻ ሳይሆን ልጅህን እየጎዳህ ነው፡፡ 

 

መመርመር ባለመቻልህ የማይመረምር ልጅ እያሳደግክ መሆንህን ልብ በል፡፡ በጭፍን 

የምትቃወምም፣ በጭፍን የምትደግፍም ለሀገረ ኢትዮጵያ አትረባም፤ አትጠቅምም፡፡ ይልቅ 



ከሁለቱም በፊት መርምር፡፡ መመርመር ባለመቻልህ ሀገርህ ሀገር የምትሆንበትን ግድብ 

ተቃውመሃል፤ መገንባቱ አልቆመም እንጂ ልጅህ አፍሮ እንዲኖር ታደርገው ነበር፡፡ 

 

እድለኛ ትውልድ ነህና ጊዜ አግኝተሃል፡፡ ጎበዝ ግድቡ የምትቃወመውም ቢሆን የኢህአዴግ 

አይደለም፡፡ ግድቡ የሀገር ነው፡፡ ኢህአዴግ መንግስት በመሆኑ ለሀገር ሊሰራ ግድ ነው፡፡ ግድቡ 

ለሀገር ይጠቅማል ይበጃልም ብሎ ግንባታውን ወደ ማስተባበር ስለገባ ደስ ሊልህ ይገባል፡፡ ለምን 

ብትል በራሱ ላይ ትልቅ የቤት ስራ ጥሎ የመንግስትነቴ ሚዛን በዚህ ይለካ ብሎአልና፡፡ 

 

በሩቅ ያለው ዳያስፖራ ከበቂ በላይ በልማቱ አምኖ በተግበ ር መሳተፉ ጥሩ ነው፡፡ እዚህም 

በምድረ ኢትዮጵያ ኢህአዴግን እየተቃወሙ ለግድቡ ግንባታ ስኬት የሚጠበቅብንን እናደርጋለን 

ያሉ ተቃዋሚዎች ከ99 በመቶ በላይ ናቸው፡፡ የመድረኩ ገብሩ አስራት የግድቡ ግንባታ 

እንዲያውም ዘግይቷል ብለው መግለፃቸው ግንባታውን መደገፋቸውም አይደል? ብሎ ማሰብ 

ይቻላል፡፡ 

እርግጥ ነው የመድረክ አመራር ዶክተር ሞጋ ፉሪሳ ከአቶ ገብሩ ጋር ቁጭ ባሉበት ጋዜጣዊ 

መግለጫ አቶ ገብሩን ተቃውመዋቸዋል፡፡ ‹‹ስንት ስራ እያለ ግድብ ብሎ ነገር ለምን?›› ብለዋል፡፡ 

 

እነዚህን ሁለት አስተሳሰቦች ባስከነዳ አኳሃን ሌላው የመድረክ ሰው አቶ ተመስገን ዘውዴ 

‹‹ለግድቡ ግንባታ እኔም አዋጣለሁ፣ ሌሎችም እንዲያዋጡ እደግፋለሁ›› ማለታቸውን መዘንጋት ግን 

አይገባም፡፡ ይህን ብቻ ብሎ ማለፍ ግን ጭፍንነት ነው፡፡ ይልቅ ሚዛናዊ ለመሆን ሲባል ዶክተር 

መረራና ፕሮፌሰር በየነ ያሉትን እንስማ፡፡…‹‹ለህዳሴው ግድብ ግንባታ የቦንድ ግዢ ከደመወዛችን 

ሳንፈቅድ ተቆርጦብናል…›› 

 

የመድረኮቹ ዶክተር መረራና ፕሮፌሰር በየነ ቅሬታ የተከበረ ምላሽ ማግኘት አለበት፡፡ 

የኢትዮጵያ እድገትና የዴሞክራሲ ጉዳይ ያገባናል፣ ያንገበግበናል፣ የዜጎች ድህነትና ረሃብ 

ያሳስበናልም የሚሉት ሁለቱ ምሁራን ቅሬታ ማቅረባቸው ወንጀል ተደርጎ መታየት የለበትም፡፡ 



በተለይ የግድቡ አጀንዳ ህዝቡ ሰልፍ አምሮት ነበርና የሰልፍ ጥማቱን በአመፅ ከሚገልፅ 

በታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ተሳትፎ እንዲወጣ፣ እናወድማለን ከሚል እንገነባለን ብሎ መፈክር 

እንዲያሰማ ኢህአዴግ ያመጣው ብልሃት ነው ብለዋል ኢህአዴግን አምርረው በመጥላት የሚታወቁት 

ዶክተር መረራ፡፡ 

አንዳንዶች የዶክተር መረራን ጭፍን ጥላቻ ሲገልፁ እንደምን አደሩ ቢባሉ እንኳ 

‹‹ኢህአዴግ›› ብለው ይጀምራሉ በማለት ይናገራሉ፡፡ ግድቡ በሚጠሉት ኢህአዴግ የሚገነባ መሆኑ 

ምን ያህል ህመም እንደሚሆንባቸውም ይገምታሉ፡፡ 

 

ውድ አንባቢያን የእናንተ ሃሳብ ምን እንደሆነ ባላውቅም የሁለቱ ምሁራን ከ15ሺ ብር 

የማይበልጥ ገንዘብ ሊመለስላቸው ይገባል የሚል አቋም አለኝ፡፡ ይህን ለማለት ያነሳሳኝ የህዳሴው 

ግድብ ግንባታ ያለ ፈቃዳቸው ገንዘብ ባዋጡ ግለሰቦች መከናወን የለበትም ከሚል መነሻ ብቻ 

አይደለም፡፡ ይቺ ሀገር ግድቡ ሁሉም ህዝቧ አዋጥቶ ተሰራ ተብሎ ከሚነገር ይልቅ ‹‹እልፎች 

ለልማት አዋጡ፣ ጥቂቶች ፈረጠጡ›› ቢባል የሚሰጠው ትምህርት ይኖራል፡፡ 

 

ያዋጣም ያላዋጣም በዴሞክራሲያዊ መብቱ መጠቀሙ በዚህ ዘመንና ስርዓት 

እንደተጀመረም ለማሳየት ይረዳል፡፡ እንዲህ አይነቱ ሞራል ምን ሊያስከትል እንደሚችልም 

ያስተምራል፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ እንጂ የእነ… ያልሆነው የህዳሴ ግድብ የሚል መልዕክትም 

ያቆያል፡፡… ግን ግን ለግድቡ ገቢ ከሆነው ሂሳብ የእነ ዶክተር መረራ ደመወዝ ከሚመለስ እኛ 

ብናዋጣስ?... 

  

      

   

   


