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“ክቡር ድንጋይ” ወይስ “የተቃውሞ ድንጋይ”?
በሃምሌ 2005 ዕለተ ቅዳሜ ረፋድ ከልጄ ጋር በሞሆን የፀሃይዋ መውጣት ምክንያት በማድረግ ከቤታችን በመውጣት
ጉዞ ጀምረናል፡፡ ለመሄድ የመረጠነው ቦታ ደግሞ አዲሱ የ ኣዲሰ ኣበባ ሰፈር ነው፡፡ ኣዲስ ኣበባ እየታደሰች መሆነዋ ፍንትው ኣደረጎ
የሚያሳየው ጀሞ እየተባለ የሚጠራ ኣዲስ የከተመዋ ኣካል፡፡
ኣካባቢው መላልሼ ሳስበው እና ሳስተውለው ውስጤን መሰጠኝ፡፡ ይህ ኣካባቢ ከስምንት ኣመት በፊት ረግረጋማ የግጦሽ እና የከብቶች
መዋያ ኣለፍ ኣለፍ ብሎም የእርሻ ቦታ ሞኖሩን ኣውቃለሁኝ፡፡ ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ ዘመናዊ ዉብ ከተማ ሁነዋል፡፡ የኮነዶሙኔም
ፎቆች፡ ኣስፋለቱ፡ ንግድ ቤቶች በጠቅላላ ኣካባቢው እንዲህ ነበር ተብሎ ከዚህ በፊት ለማያውቀው ሰው በመናገር ማሳመን
በማይቻልበት መንገድ ለምተዋል፡፡ ኣዳዲስ ህንፃዎች ኣሁንም እየተገነቡ ነው፡፡ ከተተራራው ግረጌ እየተገነቡ ያሉት ሪል ስቴቶች
ለኣካባቢው ልዩ ውበት ሰጥተውታል፡፡ የ12 ኣመትዋ ልጄም የዋዛ ኣይደለችም፡ ስለ ኣካባቢው ውበት እና ዘመናዊነት እንዲሁም መደረግ
ያለበቸው የኣካባቢ የንፅህና ኣያያዝ ስራ ከእድሜዋ በላይ እየገለፀለችን ነው፡፡
ዞር ዞር ካልን በኃላ ሻይ ቡና እንበል ተባብለን ወደ ኣንድ ግቢው በኣቦቦች እና ኣትክልቶች ያማረ ካፈተርያ ገባን፡፡ ኣንድ የመፅሃፍ ኣዛሪ
ጠርቼ መፅሃፍ እንዲሰጠኝ ጠየቅኩት፡፡ ልጁ ያንብበው ኣያንብበው ስለ ኣንድ ኣንድ መፃህፍት ጥሩነት እየገለጸ ያሳየኝ ጀመር፡፡ እኔም
በስመኣክ ወረቅ የተደረሰው ክቡር ድንጋይ የሚለው መፅሓፍ በኣርባ ኣምስት ብር ገዛሁኝ፡፡
ኣሁን ልጄ ባለፈው ሮብ ሳታየው ያመለጣት ሰው ለሰው ድራማ ለማየት ወደ ተሌቪዝን ያለበት ከፍል ገብታለች፡፡ እኔም መፅሓፍን
ገለጥ ኣድርጌ በዶ/ር ኣድማሱ መሸሻ የተፃፈውን የመፅሓፉን ሃተታ ኣነበብኩኝ፡፡ መፅሓፉን ለማንበብ ጉጉት ኣደረብኝ፡፡ የማንበብ
ጉጉቴን እንዲጨምር ካደረገኝ ነገር በዶክተሩ የተፃፋው ሃተታ ላይ መፅሓፉ ስለ ደቡብ ከተሞች ፍንትው ኣድርጎ እንደሚያሳይ
በመጥቀሱ እና እኔም ሰለ ኣገሬ ከተሞች ለማወቅ ካለኝ ጉጉት በተጨማሪ በደቡብ ብ/ብ/ሰቦች ላይ ከብሔረ ሰቦች ብዛትና የኣንዋንዋር
ዘዴ እንዲሁም ባህል የተያያዘ ተጨማሪ እውቀት ለማግኘት በመፈለጌ ነበር፡፡
መፅሓፉ የገዛሁት ለልጄ ቢሆንም ፡ማንበብ የጀመርኩት መፅሓፍ የመጨረስ ልምድ ኣለኝ ኣለኝ እና ማንበቤን ቀጠልኩኝ፡፡ ከዚህ በፊት
ልጄ በዚህ ፀሃፊ የተፃፉት ኣራት መፅሓፎች በማንበብ ተርካልኛለች፡፡ ልጄን መፅሓፉን ኣንብቤ እነደጨርሰው በማሳመን ንባቤን
ቀጠልኩኝ፡፡ ጊዜም ኣልወሰደብኝ፡፡ ረፋድ የጀመረኩት ሌሊት ጨረስኩት፡፡
መፅሓፉን ውስጣዊ ይዘቱን የጠበቅኩት ሳይሆን ቀረ፡፡ ለፀሓፊ እና ለሃተታ ሰጪው የነበረኝ ክብር ቀነሰብኝ፡፡ ግን ለምን የሚል ጥያቄ
ጫረብኝ፡፡ ለማነኛውም ስለ መፅሓፉ ያለኝ ኣስተያየት እንደሚከተለው አቀርባሎህ፡፡
1-

ፀሓፊው ባይገባውም መጽሀፉ እንደሁሉም የሃገራችን ህትመቶች የዲሞክራሲ ውጤት ነው፡፡ ፀሓፊው ራሱ የዲሞክራሲ
ውጤት መሆኑ ኣያምንም፡፡ ያለንበት ስርኣት ከኣፄው ስርኣት ሲያመሳስል፡ ኣፄ ሃይለስላሴ ክቀድመው ጠቅላይ ሚኒሰተር
መለስ ዜናዊ ሲያመሳስል ይታያል፡፡ ለነገሩ እሱ ውሻ ሁኖ በውሻ ጭንቅላት የፃፈው ስለሆነ ምንስ ይጠበቃል፡
2- የኣሁን የኣገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ እና እድገት በፉፁም ሊዋጥለት የማይችል በጭፍን ተቃውሞ የታጠረ ምናልባችም ሁሌም
ከምንሰማቸው እና በማንበብ ከምንሰለችባቸው የኣብዛኞቹ የተቀዋሚ ፓረቲ ሃሳቦች እና ልሳኖች ጋር መመሳሰሉ ቁልጭ
ኣድርጎ በራሱ ኣገላለፅም ይሁን ይወራል በማለት በሚገልፃቸው ኣሰልቺ ኣቃሞቹ ሊያሳየን ሞኩረዋል፡፡
- የተሰሩት እንዳልተሰሩት ወይም በፉፁም ሃሰት በተሞላበት ድፍረት ሲያሳንስ እና ሲያንቃሺሽ ይታያል፡
- የግንባታ ስራዎች እና ቁፋሮች ከምርጫ ያያይዛቸዋል፡
- በኣገሪቱ ከት/ት ቤቶች በላይ በሁሉመ ደረጃዎች እስርቤቶች መስፋፋታቸው፤ ሰው ያለጥፋቱ እንደሚታሰር ሊያሳምነን
ይሞክራል፡፡ ለምን እሱ እንዳለታሰረ ባየነግረንም፡
- በ1997 ዓ.ም. ታስረው በይቅረታ የተፈቱት የቅንጅት መሪዎች፤ በይቅርታ መፈታታቸው ያንገበግበዋል
- የኣዲሰ ኣበባ ከተማ ጎደናዎች በኣመፅ የሚናወጡበት ቀን ይናፍቃል፡
3- ስለ ቀድመው ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ታምመው ወደ ውጭ ሪፈር መባላቸው ከማያውቃው በድንገት በኣክራ 37ኛ
ወታደራዊ ሆሰፒታል ካረፉት የቀድሞው የጋና ፕረዚደነት ጋር ያነፃፅራል፡፡ ለዚች ኣዳጊ ኣገር ኣንድ ጠቅላይ ሚኒስተር ሪፈር
ተብሎ መታከም ከእምነት እና ከህክምና ኣለመስፋፋት ጋር ምን ያያይዘዋል?
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4- በመጨረሻም ስለ ሴቶች ያለውን ንቀት እና ኃላ ቀር ኣስተሳሰብ ምን ያህል ጣራ የነካ እንደሆነ “ሴት እና ሽንፍላ ጠርቶ
ኣይጠራም” በሚል ያረጀ ያፈጀ ኣባባል ከዚሁ ተማረኩ እና ሰለጠንኩ የሚለን ሰው ስለ ሴቶች መጠፎነት ብዙ በመዘላበድ
ሊያሳምነን ጥረዋል፡፡ ሥለ የደቡብ ሰዎች የኣማርኛ የአነጋገር ዘይቤም በኣፃፃፋው ሊሳለቅባቸው ይዳዳዋል፡
በማጠቃለል ሰለ ደቡቡ የኣገራችን ክፈል ኣገኘዋሎህ ያልኩት፤ ወደ ውሻ የቀየረው ሰውዬ ኣስተሳሰቡን ከውሻ በማይተናነስ መንገድ
ጨረሰለን፡፡ ስለዚህ ይህንን መፅሓፍ በኔ ኣመለካከት ዘመናዊነት ያልተከተለ በመቃወም ኣባዜ ከተለከፉት የኣንድ ኣንድ የፖለቲካ
ፓርቲዎች ልሳን ሁኖ ኣግንቸዋሎህ፡፡ እናንተስ ምነ ትላላቹህ?
ረዳ ደስታ…….ከኣአ
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