አርባ ዓመት ተጠጋ ፤ ከረሃብ ሣንወጣ!
ትምህርት ቤት ሇክረምት ተዘግቷሌ፤ ሇሞያ ማሻሻያ ኮርስ አዱስ አበባ መጥቼ ነው። ዓመተ ምህረቱ ነሏሴ 1967 በመርካቶ
ምዕራብ ሁቴሌ ነበር። የምሳ ሰዓት ስሇነበር፣ የጦም ምግብ አዘዝኩኝ፤ ምን ሌንገራችሁ የቀረበው ምግብ ሁሇት ሰው
የሚመሌስ ነው። በትሪ በቀረበው የማኛ ጤፍ ሊይ የሱፍ ፍትፍት፣ ጎመን፣ ሲሉጆ፣ የሽንብራ ቁላት፣ የቃሪያ ሥንግ፣
የምስር፡ የአተር፡ አሌጫና ቀይ ወጥ እናም ግማሽ ክንዴ የሚሆን የዝዋይ አሣ ተጠብሶ ከልሚ ጋር ቀርቧሌ። በባሇጆሮ
ብርጭቆ ዴራፍት አዝዣሇሁ። ብቻዬን ነበርኩ። በሁሇተኛው ፎቅ ሊይ ያሇው ምግብ ቤት ጢም ብሎሌ። ጫጫታው
ያስተጋባሌ ፤እኔም ከያይነቱ ቀማመስኩ፤ ከዴራፍቱም አንዯ ሁሇቴ ተገነጨሁ፤ አገሳሁ፤ ሰውነቴን አዝናናሁ፤ ቀና ብዬ
የተከፈተውን ቴላቪዥን ተመሇከትሁ።አዮ ናት (እናት) በኦጋዳን በረሃ ግመሎን እየመራች ሣሇች በጠኔ ተጥመሌምሊ
ከግመለ ፊት ስትወዴቅ አየሁኝ። የምግብ ፍሊጎቴ ታወከ፤ሌቤ በሏዘን ተሞሊ፤ እንባዬ በጉጬ ሊይ ኩሌሌ ብል ወረዯ፤
መመገቡን አቆምኩ፤በመሏረብ እንባዬን ጠራረኩ።
አዮና ያ ግመሌ ሇእኔ የቆየ ትዝታ አሊቸው። ተወሌጄ ባዯኩበት የአውራጃ ከተማ ቅዲሜና ማክስኞ የገበያ ቀናት ሲሆኑ
ገበያውን የምታበሸብሸው አዮ ናት። ስሇዚህ አዮ ሸንኮራውን፣ ሙዙን፣ ብርቱካኑን፣ ዜይቱናውን፣ ቡናውን፣ ማሩን፣
ቅቤውን በግመሎ ጭና ወዯገበያ እንዲሌመጣች ሁለ ፣ዛሬ የእርዲታ ሕሌ ፍሇጋ ወዯ ከተማ ሰትመጣ በጠኔ እንዯወዯቀች
ተሰማኝ።
ሌጆች ሆነን እናታችን ሙዙን ወይም ሸንኮራውን ሳትገዛሌን ሰትምጣና ስናሇቃቅስ የሙዝ እናት ሞተች ስትሇን
እንተክዛሇን። የሙዙንና የሸንኮራውን ጥያቄ እንረሳዋሇን። ይሄኛው ግን አይረሳም፣ እውነተኛ ሞት ነበረ። አሇቀስኩ፣ እንባ
አይገዯኝ።ግማሽ አካላ ተቆርሶ የተወሰዯ ያህሌ ተሰማኝ። ወዯክፍሇ ሃገሬ እንዯተመሇስኩ ወዯ ትምህርት ቤቶች ጽፈት ቤት
ሄዴኩ፤ከዯመወዜ ሊይ በየወሩ ሃያ ብር ሇዴርቅ እንዱቆረጥ ማመሌከቻ አቀረብኩ። ብዙም ሳይቆይ ከማንኛውም
የመንግሥት ሠራተኛ የወር ዯመወዝ በዓመት ሇዴርቅ ገቢ እንዱሆን አዋጅ ወጣ።ቅር ያሇው ዜጋ አሌነበረም። ሇጊዜውም
ቢሆን የአእምሮ እረፍት የሚሰጥ ነበር። ሆኖም ግን ዘሇቄታዊ መብትሔ እንዲሌነበረ ሇጥቂቶች ግሌጽ ነበር።
ብዙም ሳይቆይ አዱስ ዘመን ጋዜጣ አንዴ የአሜሪካ የምርምር ተቋምን ጠቅሶ ‘ኢትዮጵያ ሇሰሊሳ ሦስት ዓመት ትራባሇች’
የሚሌ በመጀመሪያ ገጹ ሊይ አወጣ። በአንዴ ጎኑ ተስፋ አስቆራጭ ቢመስሌም በላሊ ጎኑ እንዳት በማሇት እሌህ የሚያስገባ
ነበር። ሁሇት የዓሇማያ ኮሇጅ ተመራቂ ዎች በእርሻ ሌማት ሊይ በስዊዴን ተራድ ይረዲ በነበረው ኢቢዴ በሚበሊው ይሰሩ
የነበሩ ከአሜሪካ ተቋም የተጠቀሰውን ትንበያ አሌተቀበለትም። የዯርግ የመሬት ሇአራሹ አዋጅ አሌተዋጠሊቸውም።
ከፈረሱ በፊት ጋሪው በሚሌ በአጩሩ ያስቀምጡታሌ። የኢትጵያን ሕዝብ በመሬቱ ጉዲይ ያሊሳተፈ አዋጅ የፖሇቲካ ፍጆታ
ነው ይለታሌ።ያም ሆነ ይህ ግብር ከፍል ወተት እንዯውሃ በቧንባ አቅርቦ በዓሇማያ ኮላጅ ያስተማራቸው ሕዝብ ውሇታ
አሇባቸው። የሚሞት አውሬ ሲፈራገጥ እስኪሞትሇት ዴረስ በአዛፍ ሊይ አርፎ እንዯሚጠባበቅ ጆፌ አሞራ ያሇሥራ
በቀብጺ ተሰፋ መቀመጥ ወንጀሌ ነው በማሇት ሇሥራ ተነሣሱ። ‘ኢትዮጵያ ሰሊሳ ሦስት ዓመት ትራባሇች’ ማሇት ሰሊሳ
ሦስት ዓመት ተመጽዋች ትሆናሇች ማሇት እንዯሆነ ወሰደት። ሸሚዛቸውን ጥቅሌሇው ሇሥራ ተሰማሩ፤ የተወረሱ ኩዲዴ
እርሻዎች ጦም ሊሇማሳዯር፤ ዝናብና ፀሏይ የሚፈራረቅባቸውን ትራክተሮች ሇማቀሳቀስ፤ ከግብር ከፋዩ ሇሚከፈሊቸው
ዯመወዝ አገሌግልት ሇመስጠት ዝግጁ ሆነው ቀረቡ። የተወረሱ ትራክተሮችን ተጠቅመው ያንን ኩዲዴ መሬት ስንዳ
ነሰነሱበት። በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ኩንታሌ ስንዳ አመረቱ። መንግሥትን ቤሳ ቤቲን አሊሶጡትም።
አንዯኛው ወጣት ሁሇት መቶ ሺ ኩንታሌ ሰንዳ ሲያመርት ላሇኛው በሚኖርበት አውራጃ መቶ ሃምሳ ሺ ኩንታሌ
አመረተ። ሁሇቱም ይህ ስንዳ በረሃብ ሇተጠቁ አካባቢዎች አንዱሊክ ሇቤሔራዊ ሏብት ሌማት በሰነዴ አስረከቡ።
የቤሔራዊ ሏበት ሌማት በመጓጓዝ ሊይ እንዲሇ በክረምት ምክንያት ማጓጓዙን ያቋርጣሌ፤ መቶ ኩንታሌ የማይሞሊ
በመጋዘኑ ውስጥ በዝንብ ጠፈጠፍ ተበሊሸ። ከአዱስ አባባ የቴላቨዥን ቀራጮች መጥተው በካሜራ ከቀረጹ በኋሊ
በኤኮኖሚ አሻጥር ሰም ሇሕዝብ ቀረበ። ሇወገንና ሇሃገር ክብር ሇሠሩት መሌካም ሥራ፤ ነጋሽ ሰሏላ በባላ ጎባ ፣ ታዯሰ
ይርገጤ በአዱስ አበባ በእርሻ ሚኒስተር ጽፈት ቤት አካባቢ ካሳችስ በጥይት ተዯብዴበው ተገዯለ።
ነጋሽና ታዯስ በአሜሪካ አገር የነፃ ትምህርት ዕዴሌ በጊዜው ቢሰጣቸውም፣ያሇን ዕውቀት ከሃገራችን ገበሬ ጋር ሇመሥራት
ቢቂያችን ነው ነበር መሌሳቸው፤ ቤተሰብም ያንን ያህሌ ዯመወዝ እያገኙ ትዲር መስርተው ሌጅ ወሌዴው ቢያሳኞቸው
ቢማጸኗቸውም አሇሆነም። ሃገር ሰሊሳ ዓመት ትራባሇች እየተባሇ ሌጅ ወዯዚህ ዓሇም ማምጣት ሇረሃብ ነው? ነበር
መሌሳቸው። አርባ ዓመት ተጠጋ ከረሃብ ሳንወጣ፤ በቅርቡ ሇሕውሃቱ መሪ ሇአቶ መሇስ ዜናዊ የሃገራችንን የረሃብ
ተመስላነት አስመሌክቶ ከጋዜጠኛዋ ሇቀረበሊቸው ጥያቄ የመሇሱት መሌስ አሣዝኖኝ ነው ይህቺን ጽሐፍ ሇማቅረብ
የተነሣሣሁት። ጥያቄው ይህን ይመስሌ ነበር፤ በኢንግሉዘኛ ቋንቋ መዝገበ ቃሊት ውስጥ ‘ረሃብ’ (Hunger) ሇሚሇው ‘

‘ኢትዮጵያ’ ፈቺ ቃሌ ሆናሇች። ምን ይሊለ?’’ የሚሌ ነበር። መሌሱም ‘ የሊሉበሊን ገዲምን የቀረጸ፣ የፋሲሌን ግንብ የገነባ፣
የአክሱምን ሏውሌት ያቆመ ሕዝብ እንዳት እራሱን መመገብ ይሳናዋሌ?’ በሚሌ ጥያቄን በጥያቄ ነበር የመሇሱት።
የኢትዮጵያ ሕዝብ ሇምን ራሱን መመገብ እንዯተሳነው፤ ሇአቶ መሇስ ዜናዊ የጠፋቸው ባይሆንም አንዲንዴ ነገሮችን
ሊስታውሳቸው። በጋንቤሊ ፣ በኦጋዳን፣ በአዱስ አበባ የአጋዚ ጦራቸው በዓሇም ሕዝብ ፊት ጭፍጨፋ ያከሄዯባቸው
ሥፍራዎች ናቸው። በነዚህ ሥፍራዎች የሚኖረው ሕዝቡ በቀን አንዳ ከተመገበ እሰየው ነው። ዯግሞ የሕውሃቱ መሪ አቶ
መሇስ ዜናዊ የዘነጉት አንዴ ነገር አሇ፤ በአምስት ሚሉዮኖች የሚቆጠሩ መሇስ ዜናዎች በየ ቀበላው፣ በየወረዲው፣
በየአውራጃው፣ በየክፍሇሃገሩ እንዲለ ነው። እርሳቸው በቴላቨዥን መስኮት ወጥተው ጣት እቆርጣሇሁ ሲለ፣ አምስት
ሚሉዮኑ ተቀጣሪያቸው ካራ ሲስሌ ያዴራሌ። ጣት ሇመቁረጥ አይዯሇም። አንገት ሇመቁረጥ። ይፍረደን በፍረሃት
የተወጠረ ሕዝብ እንዳት እራሱን ይመግባሌ?
ሁሇቱን ወጣት ገበሬዎች የጠቀስኩት ፍትሕ በሃገራችን ቢሰፍን ታምር እንዯምንሰራ ሇማሳየት ነው። ፍትሕ ያሇመኖሩ
ያስከተሇው ጉዲት ረሃብ ብቻ አይዯሇም፤ እንዯሰው ማሰብ እንዲንችሌም ጭምር ነው። ዩኒቨርሲተዎች ቢከፈቱ ፤ አውራ
መንገድች ቢዘረጉ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች ቢሰሩ ፍትህ ከላሇ እንዯ እሰሳ መታጎሪያ በረት ወይም ጋጣ ናቸው።
የሚያስገርመው አቶ መሇስ ዜናዊና ጓድቻቸው ከአርባ ዓመት በፊት ዯዯቢት በረሃ የገቡት ምን ፈሌገው እንዯነበር
እስካሁን ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ግሌጽ አይዯሇም። አቶ መሇሰም ባሇፉት ሃያ ዓመታት ውስጥ ግሌጽ ያዯረጉት ነገር ቢኖር
ሕዝብን በጎሣ መከፋፈሌ ቀዴሞንም በአእምሮቻው የቋጠሩት የአማራ ሕዝብን ጥሊቻ ተግባራዊ ሲያዯርጉ ነው።
ሇአቶ መሇስ ዜናዊ በ1997ዓ ም ሰኔ ወር ሊይ የሆነውን ሊሰታውሳቸው፤ መሪም አባትም ናቸው።አንዯ አባት በሻራተን
ሆቴሌ የሌጃቸውን ምረቃ ሲያከብሩ በክንዲቸው ሌጃቸውን እንዲቀፉ ካሜራው ያሳያሌ። እሰየው ነው። የሰውን ባህሪ
ያሳያሌ። ከሆቴለ ውጭ ግን በእርሳቸው ትዕዛዝ የአጋዚ ሠራዊት ሰሊማዊ ሰሌፍ የወጣውን የአዱስ አበባን ሕዝብ ይገሊሌ።
በአጋጣሚ የተገኘ የአስራ አንዴ ዓመት ወጣት ባንክ ሲዘርፍ ተገኘ ተብል በአጋዚ ጦር ተገዯሇ። አቶ መሇስ የተገዯሇውን
የአስራ አንዴ ዓመቱን ነብዮን እናት ሇምን ሻራተን አዱስ ሌዯቱ አሊከበሩሇትም ሉሎቸው ይገባሌ? የኢትዮጵያን ሕዝብም
እንዳት እራሱን መመገብ ተሳነው ሲለ ያ ማሇቶ ነው። የኦጋዳን ሕዝብ ዲቦ እያሇ ሲጮህ ሇምን ኬክ አይበሊም ማሇት
ይመስሊሌ።
ምንም እንኳን የውሕሃቱ መሪ አቶ መሇሰ ዜናዊ በኢንግሉዘኛው ቋንቋ (victimizing the victim) ተጎጂውን
ጎጂ አዴርገው ቢያቀርቡትም የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍትሕ አጥቷሌ። ፍትሕ የላሇው ሕዝብ ዜጋ አይዯሇም። ዜጋ የሚበሇው
የራሱ የሆነ ሃገር ሲኖረው ብቻ ነው። ሃገሬ የሚሇው መብቱ ተጠብቆሇት የዜግነቱን ግዳታ ሲወጣ ነው። በአፄ ኃይሇ
ሥሊሴ በዯርግ መንግሥት ብንራብ ፍትሕ ቢጓዯሌብን በሁሊችን ሊይ የተጫነ ቀንበር ስሇነበር በሕብረት ታግሇነዋሌ። በጋራ
ቀንበሩን ከጫቃችን ሊይ አሽቀጥረን ሇመጣሌ በሑዯት ሊይ ነበርን።
የትግራይ ሕዝብ ነፃ አውጪ ግንባር ሥሌጣን ሊይ ከወጣ በኋሊ ግን ሁኔታዎች ተሇዋወጡ። የዘር ፖሇቲካ ነገሠ፣ አገራዊ
ራዕይ ኮሰሰ ፤ ርዕስታችን ሇባዕዲን ተሸጠ፣ ዜጎች ሃገራቸውን ሇባዕዲን ሇቀው ተሰዯደ፤ በችግር ጊዜ ሉቆሙሇት ሉያጽናኑት
የሚገባቸው የሃይማኖት መሪዎችም ሥጋቸው አሽነፋቸው ፤ ሇጥሩ ኑሮ ተሰዯደ፣ በጎቻቸውን ሇተኩሊ ትተው።
ቀዯሞውንም በሃገራችን የተዘረጋው የትምህርት ሥረዏት የራስን ምቾት ከማዯሊዯሌ ያሇፈ፣ አርቆ አስተዋይነትን መሠረት
ያዯረገ አሌነበረም። ስሇዚህ ተማርኩ የሚሇውም ክፍሌ ቢሆን በቀሊለ ሇቅጦት ኑሮ፣ ሇአሊቂ ዕቃ፣ ተበረከከ፤ ሇጥቅም
ስዕብናውን አሳሌፎ ሰጠ። በሃገር ቤት የቀረው ሕዝብም ቢሆን በረሃብ እንዯቅጠሌ እየረገፈ ነው። በአዱስ አበባ የሚገኙት
የመገናኛ ብዙሃን ስሇ ውሸት እዴገት እንጂ በኦጋዳን ሕዝብ ሊይ እየዯረሰ ያሇውን ረሃብ ሇላልቹ የሃገሪቱ ክፍልች
አያሰሙም። በተሇይ በኦጋዳን የመገናኛ ብዙሃን አይለም።የእርዲታ እህሌ እንዲይዯርስ ታግዶሌ። የሠራዊቱም ተሌኮ ይህን
ማስፈጸም ነው። የሃገራችን አሁን ያሇችበት ሁኔታ ሱማሉያ በኤሮፓ አቆጣጠር በሰማኒያው ዓመተ ምህረት ውስጥ
የነበረችበት ሁኔታ ያስታውሰናሌ። የትግራይ ሕዝብ ነፃ አውጪ ግንባር እያከናወነ ያሇው በሰማኒያው ዓመተ ምህረቶች
ውስጥ የሱማላው ፕሬዘዲንት ዚያዴ ባሬ ያዯርግ የነበረውን ነው። ዚያዴ ባሬ ሇም መሬቶችን ሇአረብ ሏብታሞች አከራየ፤
ያሌተመረመሩ ማዯበሪያዎችን ተጠቅመው ሇጊዜው መሬቱን ምርታማ አዯረጉት። ግን የክራይ መሬት ነውና ሇዘሇቄተው
ሇሚያስከትሇው ጉዲት ዯንታ አሌሰጣቸውም። ዛሬ ሇሱማላ ሕዝብ የቀረው አመደ ነው። ጭንጫ መሬት ምንም
የማያበቅሌ ። በተጨማሪ በስሌጣን ሇመቆየት ሕዝቡን በጎሣ ከፋፈል ከዝርያዎቹም ታማኞቹን ከግመሌ ጠባቂነት
ከመንገዴ ጠራጊነት አንስቶ የጅንራሌና የባንክ ገዥነት ሥሌጣን ሰጣቻው። የሃገሪቱን ሏብት በቆጥጥሩ ሥር አዋሇ። ከግመሌ
አንስቶ እስከ ፍየሌና በግ ንግዴ የራሱን ጎሣዎች አሰማራ። ገንዘቡ እየተሰበሰበ በአረብ ባንኮች ተከማቸ። ‘ ፈረሰኛ ሲቀዴም
እግረኛ ምን ይጠብቃሌ ?’ ሆነና ሕዝቡ የራሱን ሃገር ሏብት ዘረፋ ሊይ ተሰማራ። የዛሬዋ ሱማሉየ የዚያን ጊዜው ውጤት
ናት። የሚዘረፈው ሲጣፋ መሪውም ሲኮበሌሌ ቀሪው እርስ በእርስ መገዲዯሌና ረሃብ ነው።ዚያዴ ባሬም ቢሆን የዘረፈውን
ገንዘብ አሌበሊውም። ሃገሩንም ሕዝቡንም ይዞ መቀብር ወረዯ። ማንም ኢትዮጵያዊ ሃገሩ እንዯሱማላያ እንዯትሆን
አይመኝም። ምኛት ዯግሞ እንዲትሆን አያግዲትም። እንዲይሆን የምናስቆመው እኛ ሌጆቿ ነን።

ሏቁ ግን የሕውሃት መንግሥት ኢትዮጵያ እንዯሱማላያ እንዯትሆን በማመቻቸት ሊይ ነው። ይህንንም የጀመረው ከ ዘጠና
ሰባቱ ምርጫ በኋሊ ነው። ሇምን ፈሇገ? ሕዝብ በጎሣ ተከፍፍል ሲዋጋ አቶ መሇስና የቅርብ ቤተሰባቸው ኢትዮጵያን ሇቀው
ይወጣለ ወይም ሱማላ ሊንዴ ከትሌቋ ሱማላያ ተገጥሊ መንግሥት እንዯመሠረተችው ሁለ የቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ
በጎሣ ተከፋፍል ሲገዲዯሌ ትግራይን አስገጥሇው ዞር ሉለ እንዯሆነ ምሌክቶች እየታዩ ነው። የተዘረፈው ከ 8 ቢሉዮን
ድሊር በሊይ ወዯ ውጭ ያሸሹት፤ ከባንክ የተዘረፈው አስር ኪል ወርቅ ፤ ከመጋዘን የተዘረፈው አስር ሺ ቶን ቡና፤ ሇሕዝብ
ያሌተገሇጸው የመሬት ሸያጭ ፤ኤፈርት የሚለት ዴርጅት ካፒታሌ በአባይ ግንባት ስም የሚሰበሰበው ገንዘብ ሇተረበው
የኢትዮጵያ ሕዝብ ካሌዋሇና ታንክ ከተገዛበት ይህ ሁለ አንዴ ቦታ ሊይ ማረፍ አሇበት። የት? ብሇን መጠየቅ አሇብን።
በላሊ መሌኩ ሇፈጸሙት ግዴያ በወንጀሇኛነት የሚጠይቃቸው ክፍሌ እንዯይኖር ሁኔታዎችን ማመቻቸታቸው እንዯሆነ
ምሌክቶች ይታያለ። ዚያዴ ባሬ ያዯረገው ይህንኑ ነው።
የሰቆቃው ገፈት ቀማሹ አሁንም ወዯ ፊትም የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ነገሮች ይበሌጥ ውስብስብ ሆነው ውለ ከመጥፋቱ
በፊት ሃገራችንን በባሇቤትነት ወዯ እጃችን መመሇስ አሇብን። ሁኔታው ጊዜ የሚሰጥ አይዯሇም። ያሌገበው እስኪገባው
ስንጠብቅ የሃገራችን ሁኔታ ከቁጥጥር ውጭ ሉሆን ነው። በግንቦት ሰባት፣ በኦነግና በኦንሇፍ ከአፋርና ከፍትሕ ፈሊጊዎች
ጋር የሚዯረገው ውይይት ሰፍቶ በሃገራቸን በሕዝቡ ውስጥ እንዱጀምር ማዴረግ ጊዜው አሁን ነው። የገባን ወገኖች
ያሌገባቸው እስኪገባቸው አንጠብቅ ። የገባን እጅ ሇእጅ ተያይዘን ሃገራችንን እናዴን። ሃገር ሲኖር ነው አመራር
የሚኖረው። ውርዯት ‘በቃ’ ብሇን እንነሳ!
እግዚአሕብሔ ኢትዮጵያን ይጠብቅ።
ታዯሇ መከሪያ

