
ለአቶ አባይ ወልዱ- የትግራይ ክልል ፕረዚደንት- (ግልጽ ደብዳቤ) 

 

በአሁኑ ወቅት 2, 3, 4, 5 ህፃናቶች የያዙ እናቶች በብዙ የአዲስ አበባ ጎደናዎች 
በተመጽዋችነት ተሠማርተዋል፡፡ከገጠር የመጡ ናቸው፡፡ ጠጋ ብለን በምን ምክንያት 
ለዚሁ ሁኔታ እንደተዳረጉ ስንጠይቃቸው፣ ገሚሱ እርሻቸው ድርቅ እንደመታውና 
ለመዳበርያ ብድር እንኳን መክፈል እንዳልቻሉ ሲጠቅሱ ሌሎቹ ደግሞ አርሰው 
የሚጠቀሙት በቂ የመሬት ይዞታ እንደሌላቸው ይገልፃሉ፡፡ ከአቅም በላይ ችግር ሲኖር 
መንግሥት ይረዳ የለም ወይ? ለምን ህፃናት ለዚህ አይነት ችግር ትዳርጋላችሁ? ተብለው 
ሲጠየቁ “ቢረዱንማ ተመጽዋችነት መቼ ጌጥ ሆነና ተመጽዋች ሆንን?” ይላሉ፡፡የጣብያ 
አስተዳደሮች በመድልዎ፣በክፋት የተተበተቡ እንደሆኑ፣ ፍትህ እንደሌለና፤ ይልቁንስ 
በተጭበረበረ የውሸት ሪፖርት የመስተዳደሩ ሀላፊዎች ራሳቸው እንደሚሸለሙበትና 
እንደሚበለጽጉበት ይጠቁማሉ፡፡ 

እዚህ አዲስ አበባ “የሰው ክፉ የት ነው ያለው?”  ተብሎ ቢጠየቅ በወረዳ፣ በክፍለ ከተማ፣ 
በከተማና በሌሎች የፌዴራል ተቋማት፣ ለኢህአዴግ በአባልነት ወክለው በሚወራጩት፣ 
ፈጣርያቸውና ሕዝባቸው የከዱ፣ በክፋት የተተበተቡና፣ በስርቆት ህሊናቸው የሳቱ 
መሆናቸው ጠንቅቄ የማውቅ ከመሆኔ፤ እነዚህ ለችግር የተዳረጉት ወገኖች የሚያቀርቡት 
የአስተዳደር ቅሬታም አነስተኛ ቢሆንም ቅኝቱ ተመሳሳይነት በመሆኑ ሀቅ ሰለመሆኑ 
የሚያጠራጥር አይደለም፡፡ውሸት፣ ስም ማጥፋት፣ ስርቆትና  ክፋት በገጠሩ ሕዝባችን ባህል 
መሠረት የሌለው መሆኑን ሁላችን የምናውቀው ሀቅ ነው፡፡ 

እነዚህ ወገኖች ለ17-ዓመታት በተካሄደው ትግል እያንዳንዱ ቤት 2, 3 የሰው ሂወት ዋጋ 
ገብረውበታል፡፡ “ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝ ነሽ ተላላ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ!” 
እንደተባለው ሆነና አሁን የዚሁ ጀግና ሕዝብ ህፃናት በአዲስ አበባ ጎደናዎች(ያለመጠልያ) 
በፀሀይና ንፋስ እየተገረፉ ተነባብረው ተኝተው ስታያቸው ሀዘንም ብስጭትም 
ይፈራረቁባሀል፡፡ የትግራይ ታጋይ ታግሎ ያመጣውን ሥርዓት ከእጁ ተነጥቆ በአዲስ አበባ 
ለመሸጉ ያልታገሉ የከተማ ወረበሎች በመተላለፉ ከወረዳ እስከ ከተማ የማፍያ ኔትዎርክ 
በመዘርጋት በ10-ቢልዮኖች የሚቆጠር የኢትዮጵያ ሕዝብ ገንዘብ እንዲዘረፍ ተደርጓል፡፡ 
በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ከተለያዩ የዓለም የገንዘብ ተቋማት የሚጎርፈው በቢልዮኖች 
የሚቆጠር ዶላር በብድርና በእርዳታ እየገባ መሆኑን የሚታወቅ ነው፡፡ ዕዳው የሚከፍለው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው፡፡ ከዚህ ከሚገኘው ገንዘብ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ 25%ቱ 
ወደ ሌቦቹ ኪስ እየገባ መሆኑ የማያውቅ መሪ ካለ ቤቱን የማያውቅ መሪ ብቻ ነው ሊሆን 
የሚችለው፡፡ አያድርገውና አዲስ አበባ ዝቅተኛ ርዕደ መሬት እንኳን ቢከሰት በሌቦች 
ደረጃቸው ተጨበርብረው የተሠሩት ኮንደሚንየሞች የህልቂት ማእከላት ከመሆን 
አያመልጡም፡፡ ምንሊካውያን ቀለማቸው ቀይረው በኢህአዴግነት ስም ቢሮዎች 
በመቆጣጠር የአሁኑና የነገው ትውልድ በዕዳ የሚከፍለው በ10-ቢልዮኖች የሚቆጠር 
ገንዘቡን ዘርፈውታል፡፡ በሺዎች የሚቆጠሩ እያንዳንዳቸው ከግማሽ ሚልዮን ብር በላይ 



የተገዙ አዳዲስ ማኪናዎች፣ በሺዎች የሚቆጠሩ የቤት ይዞታዎች የገንዘብ ምንጫቸው 
የምናውቃት ወርሀዊ ደሞዝ ሳትሆን የኛ የሕዝብ ገንዘብ ዘረፋ ነው፡፡ ለጀግናው ሕዝብ 
“ትግል ሞኝነት ነው!” ሳይልቱም አልቀሩም፡፡ ጀግናው ሕዝብም ይህን ሀቅ ተከትሎ 
ለመሪዎቹ “አዘራፊዎች!” እያላችሁ ይገኛል፡፡ በዚህ የተሳሳተ የፖለቲካ ንግድ ነው 
እንግዲህ የትግራይ ታጋዮች ደም ከፍለው ያመጥቱን ሥርዓት የመንጋ ወሮበሎች 
መፈንጫ የሆነው፡፡ የዚሁ ወላፈንም ተመልሶ ክልሎችን በክሏል፣ አቆሽሽዋል፡፡ክፋትና 
ስርቆት አሁን የሥርዓቱ ባህል ሆንዋል፡፡ በአዲስ አበባ በቀጣይነት እየተዘረፈ ያለው 
በቢልዮኖች የሚገመት የሕዝብ ገንዘብ ለማስቆምም ይሁን ለማስመለስ እስከ አሁን 
ከመሪዎች ከቃላት ያለፈ ቁርጠኝነቱ የለም፡፡ ብልሹነት በተለያዩ ባህሪያት ገመናውን 
ይጋለጣል፡፡ አሁን ባለቤት ያጣው አዲስ አበባ ለችግር ስለተጋለጡት የትግራይ ህፃናትም 
አስተዳደሩ ሀላፊነቱ ካለመወጣት ሌላ ምክንያት የለውም፡፡ ምን አገባኝነት የብሉሽነትና 
መገለጫ ነውና፡፡       

አሁን ባለው ፌዴራል ሥርዓት የትግራይ ሕዝብ አስተዳደራዊ ጉዳይ የሚመለከተው 
ለትግራይ ክልላዊ መንግሥት ነው፡፡ በዚህ መሠረት አስተዳደሩ የትግራይ ህፃናት 
ደህንነትና ህልውና የመከታተልና የማስጠበቅ ግዴታ አለበት፡፡ የበጎ ፍላጎት ጉዳይ 
አይደለም- የያዙት ሀላፊነት ግዴታ ነው፡፡ ማንኛውም ሀላፊም ይሁን አስተዳደር የህፃናት 
ደህንነት ከመከላከል የበለጠ ጉዳይ ሊኖረው አይገባምና፡፡ ይህንን እያረጋገጥክ ነው 
ዘለቄታዊ ሥራዎችን የምታካሂደው፡፡ ለራሳቸው ያልተማሩ ወላጆች ስለ ህፃናቶች የነገ ዕጣ 
ፋንታ ግንዛቤ የላቸውም፡፡ ስለሆነም በወላጆች ማሳበብ የራስን ሀላፊነት መዘንጋት ነው፡፡ 
ልክ 17-ዓመታት የትግራይ ሕዝብ ለትግል እንዲነሳ የተቀሰቀሰውን ያክል አሁንም 
የልማት ተጠቃሚ እንዲሆን ክትትል ያስፈልገዋል፡፡ የተማረ ማሕበረ-ሰብ ስትፈጥር ነው 
ልጓሙን የምትለቀው፡፡ ኢትዮጵያ በይፋ በምግብ ራስዋ ችላለች እስከተባለ ድረስ ይህ 
ችግር የአስተዳደር እንጂ የአቅም አለመሆኑ አንባቢው የሚረዳው ነው፡፡ 

ለፌስቲቫል ትግራይ ሀምሌ 2014ዓ/ም ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚመጡት እንግዶች 
የህፃናት መብትና እንክብካቤ ጠንቅቀው የሚያውቁ ናቸው፡፡ እነዚህን ለጎደና የተዳረጉት 
ህፃናት አይተው  በፌስቲቫሉ ከተደሰቱት ይልቅ አዝነውና ተበሳጭተው እንዳይመለሱ 
የሚመለከተው አስተዳደር ሀላፊነቱ እንዲወጣ መመርያ ይሰጡ ዘንድ አሳስባሎሁ፡፡ 
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