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የኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት Vs የፈረንሳዩ አይፍል ታወር (ማማ) 

ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም ኢትዮጵያዊው ጊ ደመፓሶ (Guy de 
Maupassant)  

እንዲህም ሆነ ጉስታቭ አይፍል የተባለ አንድ ሰው በፈረንሳይ ምድር ተወለደ፡፡ 
እርሱም በዘመኑ ታላቅ ቀራጺ፣ ኢንጂነርና ሳይንቲስት ነበር፡፡ ከዕለታት በአንዱ ቀንም 
ሀሳብ ወደ አይፍል መጣ፡፡ እንዲህም አለው ተነስ በፈረንሳይ ምድር ፓሪስ በተባለው 
ከተማ ድንቅ ነገርን አድርግ፡፡ ቁመቱ ወደ አራት መቶ ሜትር የሚጠጋ ማማ በብረት 
ገንባ፡፡ በእርሱም ላይ ሲሆኑ ከተማይቱን በሁሉም ምእራፍ በግልጥ የሚያሳይ የዓለም 
ታናናሾቹም ታላላቆቹም የሚጎበኙት የምድሪቱ ድንቅ ማማ እንዲሆን ይሁን፡፡ 
ጉስታቭም ባሰበው ሀሳብ ተደሰተ አደርገዋለሁ ሲልም ለራሱ ቃል ገባ፡፡ ይህንን 
ሀሳቡንም በጊዜው ለነበረው የሀገሩ መንግስት አስረዳ፡፡ ነገሩም በፈረንሳይ ታላላቅ 
ሰዎች ጆሮ ደረሰ፡፡ ቁጥራቸውም 300 ነበረ፡፡ አርቲስቶች፣ ደራሲዎች፣ ገጣሚዎች፣ 
ሰዓሊዎችም ይበዙ ነበር፡፡ እንዲህም ሲሉ አሰቡ፡፡ ይህ ጉስታቭ የሚባል ሰው ምነው 
ግምኛ ሀሳብ አሰበ? ይህችን ውብ ከተማ በብረት ድሪቶ ውበቷን ሊያቆሽሸው ነውን? 
ሙዜየሞቻችን እና ሌሎች መስህቦቻችንስ ችላ ሊባሉ አይደለምን? ብለው 
አጉረመረሙ፡፡ ወደ ሀገሩ መንግስትም ቀርበው ምክንያት ያሏቸውን ሁሉ ዘርዝረው 
ጉስታቭ እቅዱን እንዲሰርዝ መንግስትም እንዳይቀበለው ሲሉ ተማጸኑ፡፡ አንዳንዶቹ 
በቅንነት አንዳንዶቹ በቅናት አንዳንዶቹም በተንኮል ነበረ የተቃወሙት፡፡ መንግስትም 
ጉዳዩን ከሰማ በኋላ እቅዱ እንደማይሰረዝ ይልቁንም ድጋፍ እንደሚያደረግ ገለፀ፡፡ 
በዚህም የፓሪስ ውበት የበለጠ እንደሚጨምር ለኢኮኖሚውም ትልቅ አስተዋጽኦ 
እንደሚያበረክት፣ ሌሎች መስህቦችም በማማው ምክንያት የበለጠ እንደሚጎበኙ እና 
የሚደጋገፉ እንጂ አንዱ ሌላውን የሚያከስም እንዳልሆነ ስለተማመነ እቅዱን ደግፎ 
በጀት መደበ፡፡ አይፍልም ሀገሩን ታላቅ ሊያደርግ፣ ሀገሩን በዝና ማማ ላይ ለማስቀመጥ 
ቀን ከሌት ተጋ፡፡ ይህ ድንቅ፤ ነገርግን እልህ አስጨራሽ የሆነን ግንባታ ለ20 አመታት 
ብቻ እንዲያቆም ፈቃድ ተሰጥቶት ስራውን በማቀላጠፍ በሁለት ዓመታት አካባቢ 
በመጨረስ ለ1889ኙ የፈረንሳይ አብዮት የመቶ ዓመት ክብረ በዓል አደረሰው፡፡ 
ስራውም እጅግ ከባድና ፈታኝ ነበረ፡፡ ማማውም ጠንካራና ውብ-ድንቅ የፓሪስ እና 
የመላ ፈረንሳይ ሃብት ሆነ፡፡ በፓሪስና በፈረንሳይ ሰዎችም ዘንድ ታላቅ ደስታና ኩራት 
ሆነ፡፡ ማማውም የፈረንሳይ የዘላለም ቅርስ እንዲሆን ተወሰነ፡፡ የተቃወሙት 
"ታላላቆችንም" ማማው መልካም እንደሆነ አዩ፤ ቅኖቹ በማማው ማማር ተደነቁ ደስም 
አላቸው፡፡ በመቃወማቸውም ተጸጸቱ፤ ምቀኞቹ ተበሳጩ፤ ከነዚህም መካከል አንድ 
ታዋቂ ሰው (አርቲስት) ነበር፤ ማማውን ማየት እስከ ዕለተ-ሞቱ ድረስ የጠላ፡፡ ስሙም 
ጊ ደመፓሶ ይባላል፡፡ እናም ማማውን ላለማየት አይቶም ላለማድነቅ ሲል ሁሌ 
ምሳውን በማማው ውስጥ በሚገኝ አንድ ምግብ ቤት ውስጥ ይበላ ነበር ይባላል፡፡ 
ማማው ግን በሞገስና በከፍታ ነበረ፡፡ አሁንም አለ፡፡ በሺዎች የሚቆጠሩ ከመላ ዓለም 
የመጡ ሰዎች በየቀኑ ይጎበኙታል፣ ፈረንሳይም በየወሩ በሚልዮኖች የሚቆጠር ዩሮ ገቢ 
ታገኝበታለች (ካለ ምንም ጭስ፣ ካለ ምንም ብከላ!) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant
https://en.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant
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በኢትጵያ የዛሬ ሰማንያ ዓመት ገደማ አንድ ብላቴና ወደዚች ምድር መጣ፡፡ 
በቤተሰቦቹ ቤትም አደገ፡፡ በልጅነቱም ተንኮለኛና እብሪተኛ ነበረ፡፡ እድሜው 
ለትምህርት ሲደርስም በየኔታ ከዛም በአስኳላ ተማረ፡፡ ኮሌጅም በጥሶ እርሱም በተራው 
የኮሌጁ የኔታ ሆነ፡፡ በዛም ከባልንጀሮቹ ጋር አይገጥምም ነበረ፤ ስራው ሁሉ መጎንተል 
ነውና፡፡ በጊዜውም ተማሪዎች በአዛውንቱ ንጉስ ላይ አመጹ፡፡ ጎንታዩ ግን ንጉሱን 
ሳይጎነትሉ ቀሩ፡፡ ይባስ ብለውም ተማሪዎቹን ጎረመሶች፤ አፍራሾች እያሉ 
ይጎነትሉዋቸው ነበር፡፡ እኒህ ሰውየ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ይባላሉ፡፡ እነሆ 
ንጉሱ ጊዜያቸው ደርሶ በህዝባዊ ማዕበል ሲገነደሱ ፕሮፌሰሩም ከአንድ ኤርትራዊ 
ዶክተር ጋር ሆነው አጣሪ ኮሚሽን የሚባል ተቋም ሀላፊ ሆኑ፡፡ በዛም የንጉሱን 60 
ባለስልጣናት አስገደሉ፡፡ ደርግም ባለሳምንት ሆኖ በቆራጥ የህዝብ ልጆችና መላው 
ህዝብ ትግል ተገረሰሰ፡፡ የፀረ-ደርግ ትግሉን የመራ ኢህአዴግም ኢትዮጵያ የሁላችንም 
ናት፤ ሁላችንም ደግሞ የራሳችን ብሄራዊ ማንነት፣ ታሪክ፣ ቋንቋ፣ ባህል አለን እንዲሁም 
ደግሞ የጋራ ታሪክም ያለን ብዙ ስንሆን አንድ፤ አንድ ስንሆን በብዘሀነት 
ኢትዮጵያውያን ነን እናም ራሳችንን በራሳችን እያስተዳደርን ባህላችንን፣ ቋንቋችንን 
ወዘተ. እናጎለብታለን የሚል ማጠንጠኛ ያለው ፕሮግራም ይዞ ህዝብ ፊት ቀረበ፡፡ 
የኢትዮጵያ ህዝቦችም በእኩልነት፣ በመከባበር፣ ራሳችን በራሳችን እያስተዳደርን በጋራ 
አገራዊ ጉዳዮቻችን ደግሞ አብረን መክረን መከራውንም ደስታውንም፤ ጥቅሙንም 
ጉዳቱንም ተካፍለን አብረን እንኖራለን ሲሉ ቃል ተግባቡ፡፡ ቃላቸውንም ህገ መንግስት 
በሚባል ሰነድ አኑረው ሲያበቁ በመተማመን እና በፍቅር መኖር ጀመሩ፡፡ ሂደቱ ግን 
አልጋ-ባልጋ አልነበረም፡፡ ይልቁንስ በየምእራፉ እንቅፋቶች ነበሩ፡፡ በእንቅፋቱ 
የተሰናከሉም ነበሩ፡፡ ብዙዎቹ ግን እግራቸው እየደማም ቢሆን እንቅፋቱን ይሻገሩ 
ነበር፡፡ ወደፊትም እንዲሁ ነው፡፡ ህገ መንግስቱ ባቋቋመው የፌደራል ስርዓት እና 
እሱን ተንተርሰው በተሰሩ በርካታ ስራዎች ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ጠግበው መብላት፣ 
በጥቂቱም ጥሪት መቋጠር ጀመሩ፡፡ ወደ እድገት ማማም ለመድረስ በፍጥነት መገስገስ 
ተጀመረ፡፡ ሀሴትንም አደረጉ፡፡ ዓለምም አይኗን ወደ ኢትዮጵያ ማማተር ጀመረች፡፡ 
ተስፋቸውም ለመለመ፡፡ 

በዚህ ሁሉ መሀል ግን ከአንዳንድ ወገኖቻችን መንደር ጩኽት በረከተ፡፡ ቤታችን 
ፈረሰ፣ ክብራችን ጎደለ፣ የሚሉ አዛውንቶች ተሰባሰቡ፡፡ አንዳንዶቹ በቅንነት ብዙዎቹም 
በንቀትና በምቀኝነት ተሰባሰቡ፡፡ አብዝተውም ይጮሁ ነበር፡፡ አሁንም እየጮሁ ነው፡፡ 
ግመሎቹ ግን ጉዟቸውን አላቋረጡም፡፡ በቅንነት የሰጉት አላወቅንም ነበር ለካ እንዲህ 
ኖሯል ሲሉ ተገረሙ፡፡ ጩኸታቸውንም አቁመው ሰው በሚገባው ቋንቋ መነጋገር 
ጀመሩ፡፡ ከመሃከላቸው አንዱ ግን ፈጽሞ የተለየ ነበር፡፡ ጎንታዩ ፕሮፌሰር (እርሳቸው 
ራሳቸውን እኔ መንግስትን መጎንተል እንጂ ስልጣን አልፈልግም ስለሚሉ) የህዝቦቹ 
እንዲህ መሆን አስከፋቸው፡፡ ቃልኪዳናቸውንም ህገ አራዊት ሲሉ አበሻቀጡባቸው፡፡ 
ብሄር፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦችንም ጎሳ ሲሉ በንቀት ጠሯቸው፤ ሀገራቸውንም የጎሳ 
ከረጢት ብለው ሰዎቹንም ከሰውነት ተራ አስወጥተው በከረጢት በሚታጨቅ ግዑዝ ነገር 
መሰሏቸው፡፡ አንዳንዶቹንም ህልውናቸውን ክደው የሉም አሏቸው፡፡ በዚህ አቋማቸውም 
አነሆ አስከዛሬ አሉ፡፡  
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የፌደራል ስርዓቱን የጎሳ ከረጢት፤ ህገ መንግስቱን ህገ አራዊት፤ ትልቁን የአማራ 
ህዝብ የለም እያሉ ከመቃብር ደጃፍ ደረሱ፡፡ ዛሬም ይህን መሰረት የያዘ የፌደራል 
ስረዓት ማየት አይፈልጉም፡፡ ማጥፋት ባለመቻላቸውም ፈጣሪውን ተማጸኑ እንዲህ 
ሲሉ፡ "ኢህአዴግ ሆይ እባክህ ከጎሳዎቹ ጋር ሆነህ የሰራኽውን ከረጢት እኔና መንጋየ 
ልነቀደው አልቻልንም፤ ልናየውም አልወደድንምና አንተው ቅደደው!" 

እናም ወዳጆቼ የፕሮፌሰሩን ባህሪ እና ድርጊት ከጊ ደመፓሶን ጋር ማመሳሰሌ ጊ 
ደመፓሶን በሚጠላው ግን ውብ ማማ ውስጥ ሆኖ እየተመገበ ማማውን አላየሁም 
እንደሚለው ሁሉ ፕሮፌሰሩም የኢትዮጵያ ህዝቦች በገነቡት ስርዓት ውስጥ ሆነው 
ሲሻሻሉና የበለጠ ለመሻሻል በተስፋና በቁርጠኝነት ሲተጉ እንዲሁም ስርዓታቸውን 
በስስት እየጠበቁ እንደሆነ እያዩ አይተው እንዳላዩ መሆናቸው ቢገጣጠምብኝ ነው፡፡ 
ሁለቱም የተቃውሞ ቃላት እና ጩኸት መደርደርን እንጂ ለምን እንደሚቃወሙ 
ምክንታዊና አሳማኝ መከራከርያ የሌላቸው መሆኑ፤ ሁለቱም ካፈርኩ አይመልሰኝ 
መሆናቸው፤ እያዩ የማያዩ እና ውስጡ ሆነው ያላዩ ለመምስለ የሚያደርጉት ሙከራቸው 
ቢመሳሰልብኝ ነው፡፡ በአጭሩ ሁለቱም አስፈላጊ እና ድንቅ የሆነን ነገር እስከ ዕለተ-
ሞት ድረስ በመጥላታቸው እና እንዲፈርስ በመፈለጋቸው አንድ ያደርጋቸዋል፡፡ 
ታሪክም ሁለቱንም በተመሳሳይ መንገድ ይዘክራቸዋል፡፡ የፌደራል ስርዓታችን እና 
አይፍል ታወር ግን  ውብ እየሆኑ፣ ተወዳጅነታቸው እየጨመረ፣ የሚሰጡት ጥቅም 
እየጎለበተ፣ እየዘመኑ እና እየተስተካከሉ ይቀጥላሉ!!  

ቸር ሰንብቱ!! 

ከ ሄኖክ እና ፍስሃ 

 

 

 

 


