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ከጎንደር ኣለመረጋጋት በስተጀርባ 

 

ኣባዲ ኣባይ    27/11/2008 ዓ/ም 

እያጋባደድነው ባለነው 2008 ዓ/ም ሰሜን ጎንደር ሰላም ኣጥቶ የከረመ የኣማራ ብሄራዊ ክልላዊ ዞን ነው፡፡ ኣንዴ 

በትግራይ ክልል የሚገኸው የግጮው በረሃ የኛ ነው ብለው መሬትን ለመወሰድ በሚድርገው ቁርቁስ፣ በሌላ ግዜ 

መሬታችን ወደ ሱዳን ኣይሰጥም በሚለው ተረት ተረት ኣላስፈላጊ ግርግር ሲፈጠር ቆይቶዋል፡፡ ይባስ ብሎ 

ብታሪካቻው ምንም ግጭት የማያውቁ የቅማት ብሄረ-ሰብና የኣማራ ብሄር ወደ ለየለት ግጭት ሲገቡም ተመልክተናል፡፡ 

በኣሁኑ ወቕት ግጭቱ እንዳያባራና ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ ድንበረችን ተከዘ ነው ብሎ ኣደባባይ በመውጣት 

ላይ ይገኛሉ፡፡  

በሃገራችን ለመጀመርያ ግዜ ጥቂቶች ቢሆኑም ኣርሶ ኣደር በሃምሌ ወር የተሳተፍበት ግርግርና ሰልፊ እያየን ነው፡፡ 

ኣነስም በዛም ስኔና ሓምሌ ከፍተኛ የገጠር እርሻ በሚሰራበት ወቕት መሆኑ እየታወቀ ከገጠርም ኣርሶ-ኣደር ጭምር 

የሚሳተፍበት ትርምስ እንዴት በጎንደር ከተማ ሊከስት ቻለ የሚለው ለመረዳት ይጠቅማል የሚላቸው ነገሮች 

እንደሚከተለው ለማስቀመጥ ምክራለሁኝ፡፡ይህንን ኣመለካከት የግሌ መሆኑ እየገለፅኩኝ ሓሳቡን መሰረት ኣድርጋቹ 

የምትሰጡት ማነኛው ኣመለካከት በፀጋ ሰምቼ መልስ ለመስጠትና ለማስተካከል ዝግጁ ነኝ፡፡ 

የኣማራ ኣርሶ-ኣደር የኣከባቢ ልማት ጥያቄ ኣለማንሳትና የብኣዴን/ኢህዴግ ይህን ባህል ተተርሶ ማንቀላፋት፡- 

የኣማራ ገዥ መደብ ጭቁኑ የኣማራን ኣርሶ ኣደር እሱ የተለየ የኢትዮጵያውነት ክብር ያለው የሃገሪትዋ ጠባቂና 

ተሟጋች ኣድርገው ይቀሰቅሱትና ይቀርፁት ስለነበሩ የኣካባቢው ችግር ራሱን በራሱን ለመፍታት ከመሞከርና ከመጣር 

ኣልፎ መንግስት የበኩልን ሚና እንዲጫወት መጠየቕ የሃገር ሉኣላውነት እየጠበቀ ያለውን መንግስት ማዋከብ መስሎ 

ሰለሚስማው በየወቕቱ የኣካበባቢ የልማት ጥያቄዎች እያነሳ መንግስትን እንዳይተኛ የመቀሳቀስ ኣቅሙ ዝቅተኛ 

ከሚባሉ ኣከባቢዎች የኣማራ ኣርሶ ኣደር ኣንዱ ነው፡፡ ለዚህኛው ሓሳብ እንደምሳሌ የማቀርበው በ1991 ዓ/ም 

በጉጃም የተከሰተው የወባ ወረርሽኝ ከኣንድ የኣርሶ ኣደር ቤት በኣማካይ ከሁለት እስከ ኣራት ሰው መግደሉ 

ይታውቃል፡፡ ይህንን የሚያክል ችግር የደረሰበት ገበሬ ወደ ደብረ ማርቆስ ሄዶ የመንግስት ድጋፊ ኣልጠየቀም፡፡  

የኣካበቢው ኣስተዳደርም ቢመሆንም ወደ ህዝቡ ገብቶ የውባን ወረርሸን ለመከላከል ኣልሞከረም ብቻ ሳይሆን 

በሽታው እንዳይነካው የሮጠ ከተማ ላይ ታጉሮ እንደተቀመጠ ይነገራል፡፡ ይህ ሃቅ በ1992 ዓ/ም በብርሽለቆ 

የስልጠና ማእከል በነበርክበት ወቅት ኣርሶ ኣደሮች የነገሩኝ ነው የማቀርብላቹ፡፡ ሌላው  ተጨማሪ ኣብነት በ1996 

ዓ/ም በጎባጋላ የትግራይ ክልልና በዞብል ቆቦ ኣካባቢ ተከስቶ የነበረው የማጅራት ዓትር በሽታ ነው፡፡ 

ያኔ እኔ የራያ ዓዞቦ ወረዳ ፕሮፖጋንዳ ሃላፊ ነበርኩኝና የወረዳ ሃላፊችን በባላ ቀበሌ ኣካባቢ የማጀራት ዓትር 

እንደተከሰተና ይህንን ችግር የት ቁሸት እንተከስተና እንዳጣራና የኣከባቢ ልማት እንዳደናቀፍ የማረጋጋት ስራ 

እንድሰራ በተሰጠኝ መምርያ መሰረት ወደ ጉባጋላ ህጄ በማጠራበት ወቕት በሽታው ከዞብል ኣካባቢ መምጣቱ 

ስናረጋግጥ ብኣካል ሄድን ኣሰር የሚሆኑ ኣባውራዎች በበሽታው መልከፋቸው ኣረጋግጠን በወቕቱ ኣስፈላጊውን እገዛ 

እንደያድግላቸው ለኣማራ ክልልና ለቆቦ ወረዳ መረጃው እንዲደረሳቸው ኣድርገናል፡፡ የትግራይ ክልል የጤና ጥበቃ 

ቢሮና የወረዳ የጤና ጥበቃ ፅህፈት ቤት  ኣንድ ሰው በታመመት ወቅት መረጃው ለማውቕ የሚስችል ኣሰራር 

ስለነበርና ስላለ ማወቅ ተችለዋል፡፡ የኣማራ ክልል ኣሰር ኣባወራ በዞብል ኣካባቢ በማጅራት ዓትር ተልክፎ እያለ 
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የሚያውቃው ነገር ኣልነበረም፡፡ ይህ ኣብነት ሌላው የኣማራ ኣርሶ-ኣደር የኣካባቢ መስተዳደር ችግሩ እንደፈታለት 

በወቆቱ የመጠየቕ ባህሊ ዝቅተኛ መሆኑ ማሳያ ነው፡፡  

ይህንን የኣርሶ ኣደሩ ባህል ያነሳሁነት ኣርሶ-ኣደሩን ለመውቀስ ኣይደልም፡፡ ይህንን በነፍጦኞች የተፈጠረ ባህል 

እስካሁን ድረስ ባለመቀየሩንና ክልሉ የሚመራው ብኣዴን/ኢህዳግ/ የገጠሩ ንሮና ባህል ለመቀየር ሌት ተቀን 

ኣለመስረቱ ለማስመር ነው፡፡ በሰሜን ጎንደር የሚገኙ የገጠር ወረዳዎች በትምህርት ሽፋን ፣ በጤና ሽፋን ፣ በገጠር 

መንገድ ዝርጋታ ፣ ብኣጠቃላይ ምርትና ምርታማነት ለማሳድግ የሚያስፈልጉ የኤክስተንሽን ኣገልግሎቶች በኣግባቡና 

በወቁቱ ስለማግኘታቸው ልማታቸው ባለበት ሂድ እያለ የሚገኝ ዞን ነው፡፡ ይህ ከፍተኛ የልማት እጦት ያለበት ኣካባቢ 

በየግዜው ትምክህተኞች እየገቡ ኣንዴ ዋልባ ፈረስ፣ ሌላ ግዜ መሬት ለሱዳን ተሽጦ እያሉ እንዲያነሳሱት በር 

የከፈተው የልማት እጠት መሆኑ ግንዘቤ ሊወሰደበት ይገባል፡፡ የኣማራ ክልል የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ እንዳሉት 

የመልካም ኣስተዳደር ችግር ኣይደለም የመሰረታዊ የልማት ጥያቄ ስለለሰለበት ነው የለየለት የትንክህትና የዘረኛነት 

መፎክር እያስጋባ መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ ብኣዴን/ኢህኣዴግ/ የኣከባቢው ልማት በቅጡ መርቶ ቢያረጋግጥ ንሮ፣ 

በከተሞች ኣካቢ በመሆን ኣንድ ኣንድ ለሚድያ ትእይንት የሚሆኑ ስራዎች ከመስራት ኣልፍ በተራቆቱና ሩቖ የገጠር 

ኣከባቢውች ገብቶ መስራት ቢችል ንሮ በሃምሌ ወር ኣርሶ ኣደር የሚቀላቀልበት ግርግር በጎንደር ባልታየ ነበር፡፡ 

የኣማራ ክልል ደንበር ተከዘ ቢሆን ለያንዳንዱ ኣርሶ ኣደር ምን ገቢ ያስገኛል? ኣሁንስ ምን ቀረው የሚለውን ጥያቄ 

በኣግባቡ የሚስረዳ የገጠር ሞዴል ኣርሶ-ኣደር ኣልፈጠረም፡፡ በመሆኑ ከተኛበት የከተማ ዳርና ከተማ ተነስቶ ወደ 

ሰፊው ኣርሶ-ኣደር ገብቶ ልማት ማምጣት ኣለበት፡፡ እያብዳዱ ገበሬ የኣከባቢው ፀጋና ጉልበቱ ተጠቅሞ እስካላለማ 

ድረስ የኣማራ ድንበር ተከዘም ይሁን ቀይ ባህር ጭቁን ኣርሶ-ኣደር የበዩ ተመልካች መሆኑ ስለማይቀርለት ኣመራሩ 

ይህንን ተረድቶ የኣካባቢ ልማት ለማፋጠን  ባጭሩ ታጥቆ መነሳት ዋናኛ መፍትሄ ነው የሚል እምነት ኣለኝ፡፡ ልማት 

ውስጥ የገባ ኣርሶ ኣደር የበሬ ወለደ መፎክር ኣነሳስቶት በቀላሉ ወደ ብጥብጥ ኣይገባም መደባዊ ጥቅም ከልጎም 

በላይ ይስባልና፡፡ 

 

መልካም ኣስተዳደር ኣመራርና ህዝብ በቅርብ ርቀት ሲገናኙ ነው 

መልካም ኣስተዳደርና የልማት ሰራችን ማፉጠን የምንችልው ኣመራሩና ህዝቡ በቅርብ ተገናኝተው ሲወያዩና ኣብረው 

ሲሰሩ ነው፡፡ የማሰፈፀም ኣቕማችን እንገነባ ብለን የልማት ሰራዊት ግንባታ የምንለው ኣቅጣጫ የሚጠቁመው 

የመንግስት መዋቕር ፣ የድርጅት መዋቕርና የህዝብ ኣደረጃጀት ለኣንድ ዓለማ ኣልመው የየበኩላቸው ስራ በመስራት 

ድህነትን ለመቀነስና ዲሞክራሲና ሰላም ለመስፈን መሰረት ኣለብን የሚል ይገኝበታል፡፡ ከዚህ ኣንፃር በኣመራ ክልል 

ያለው የወረዳ ሊቀ-መንበር ወደ ቀበሌ ይወርዳል ወይ? ሩቕ በሚባሉ እንደፀለምቲ የመሳሰሉ መሰረት ልማታት 

ያልተሞላላቸው ወረዳዎች የሚመደቡ ኣመራሮች በወረዳው ይኖራሉ ወይ? ብለን ብንጠይቅ የምናገኘው መልስ ወይም 

ኣደለም ወይም ደግሞ ግማሽ በግማሽ ነው የሚሆነው፡፡ በኣሁኑ ወቅት ሰላም ኣጥቶ የለው ሰሜን ጎንደር ዞን ረስቼው 

እንዳልሆን ይቅርታ እያልኩኝ በስሩ እንደ ፀለምቲ ፣ ዓዲ-ኣርቃይ፣ ደባርቕ፣ ወገራ፣ ጀና ሞራ ፣ ቆላ ድባ፣ በየዳና 

ኣርማጨሆ ያሉ ወረዳዎች ያጠቃለለ ነው፡፡ በነዚህ ወረዳዎች ተመድበው የሚሰሩ ኣመራሮች ኣብዛኛው ግዜ 

የሚያሳልፉት የት ነው? ብንል ኣብዛኛው በከተማ ነው የሚሳልፉት፡፡ ወደ ገጠር በሚሄዱበት እንኳን በፖሊስ 

ታጅበው ጎብኝተው ለመመለስ ወይም መምርያ ለመስጠት ነው፡፡ 
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የመልካም ኣስተዳደር ዋነኛ ጥያቄ እኔ እንደሚመስለኝ፤- በለጋ እድሚያቸው ወይ ኣዲስ-ኣበባ ፣ በመቐለና ወይ 

ሌሎች ከተሞች ተሰድደው በሰው ቤት ተቀጥረው የሚሰሩ ህፃናት ትምህርት እንዲያገኙ ማድረግ፣ በውባና ሌሎች 

በቀባል ልንከላከላቸው በምንችል በሽታዎች የሚሰቃየው ኣርሶ ኣደር ጤናው መጠበቕና ኣምራች እንዲሆን ማስቻል፣ 

በገጠር ያለው ወጣት ስራ የሚያገኝበት ሰፊ እድል ማመቻቸት ነው የደሞክራሲና የመልካም ኣስተዳደር እምብርት 

የሚል እምነት ኣለኝ፡፡ ይህንን እድል ያላገኙ ወጣቶች ሑመራ ወደ ክልላችን ብናመጣው ስራ ታገኝ ነበር ቢሉትና 

ትክክል ቢመስልው ኣይደንቕም፡፡ የሚደንቀው ስልጣንና የህዝብ ሃላፊነት ተቐብሎ በልማታዊ መንግድ እንሚለማ 

ያለማስረዳታችንና ኣልማድርጋችን ነው፡፡ በኔ ኣመለካከት የመልካም ኣስተዳደር ችግሮች የምላቸው ለተፈጠረው ልማት 

ለማስቀጠልና ለሁሉም የተመቻቸ ዕድል ከመፍጠር ኣኳያ እየታየ የመንግስት ኣገልግሎቶች ፈጣንና ቅን እንዲሆኑ 

ማድረግ ነው፡፡ በሰሜን ጎንደር የተነሱት ጥያቄዎች ከመልካም ኣስተዳደር ባሻገር ናቸው ብለን ብንወስዳቸው የበለጠ 

ይመሰለኛልን፡፡ ልማት ያገኘ ልማቱ እንዲፋጠን የመልካም ኣስተዳር ችግሮች ለመፍታት ልማቱ ተመልሶ በማይገድል 

መታገል ነው የሚፈልገው እንጂ ልማት ኣያወድምም፡፡ ኣሁን ልማትም የለም መልካም ኣስተዳደርም የለም በስመ 

ወልቃይት የሚነግዱ ክራይ ሰብሳሲዎችና ትምክህተኞች ነው እየመሩት ያሉ፡፡ ዘር ለይቶ መምታትና ንብረትና ሰውን 

ማጥፋት የቀነሰበት የህዝቡ ኣስተወይነትና ትምክህቶኞች በዚህ መንገድ መሄድ የሚያስከፍላቸው ዋጋ በመረዳታቸው 

እንጂ ብኣዴን በጎንደር ጉዳይ እጁ መስጠቱ እያየን ነው፡፡ ህጋዊ ባልሆነ ሰልፍ ጎንደር ነፃ ያወጣ ድርጅትና ህዝብ 

ሲሰደብ እያየ ማውገዝ ያልቻለ ድርጅት ነው፡፡  

የብኣዴን ፀረ ትምክህት ትግል መቀዛቐና የትምክህተኞች ቡራክረዩ 

በጎንደር እና ኣከባቢዋ የተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ በእውነት የመልካም ኣስተዳደር ችግር ጥያቄ ቢሆን ንሮ ጥያቄውና 

ትችቱ የመልካም ኣስተዳደር ያልፈጠረውና ክልሉ ወደ ሚመራው መንግስትና መሪ ድርጅቱ ብኣዴን ማቅናት 

ነበረባቸው፡፡ በሰላማዊ ሰልፍ በተደጋጋሚ የሚጠሩና ሲስተጋቡ የነበሩ መፈክሮች ግን ጥሮተኞች የህወሓት ኣመራሮች፣ 

ህወሓት፣ ትግራይና ትግራውያን ናቸው፡፡  

የህወሓት ኣመራር በተሃድሶ ግዜ መከፋፈሉና ታላቁ መሪያችን በመሰዋት ከተለየ በኃላ ህወሓትን ተዳክመዋል በሚል 

ድምዳሜ ትምክህተኞች መያዛችን ይታወቃል፡፡ ህወሓት ተዳክመዋክል ኣልተዳከመም የሚለው ጥያቄ ለግዜው ይክርክር 

ኣጀንዳ ባይሆንም ህወሓት ኣሁንም ትምክህተኞችና ጠባቦች የሚያስደነግጥ ሃይል መሆኑ ራሳቸው መስክረዋል፡፡ 

ህወሃትና የትግራይ ህዝብ ኣርቀው በማሰብ ኣሁንም ዳግም መስዋእት እየከፈሉ ነው፡፡ የሚገርመው ግን በቅርብ ያለው 

ኣብያታዊ ሃይል ብኣዴን ግን ቀንደኛ ጠላት መሆኑ ቀርቶ እንደተቃዋሚያቸው ኣድርገው ኣልወሰዱትም ለምን? 

ድርጅቱ በትምክህት ላይ ሚናውን የለየ ትግል የማድረግ ኣቕሙ ትሁት መሆኑ በመገንዘባቸው ነው፡፡ ብኣዴንን 

ሳይቃወሙ እጃቸው ህወሓት ላይ የቀሰረት፡፡  

የኣማራ ገዥ መደቦች ከደጃት ወቤ ጀምሮ የሚያሰደነግጣቹ ማንነው ቢባሉ የማን ስም እንደሚጠሩ እናወቀዋልን፡፡ 

የትግራይ ህዝብና መሪ ድርጅቱ ሰንዴና እንክርዳድ መለት ብቻ ሳይሆን መቼና የት ምን መድረግ እንዳለባቸው 

ያውቃሉ፡፡ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ትምክህተኞች ደብድቡን ኣንልም ለምን ብትሉ ሁሉ ግዜ እኛን ከመምታት 

ወደኃላ ስለማይሉ እናውቃለን፡፡ ኣሁን የሚያስደደብን የክልሉ መንግስትና ድርጅት ናቸው እኛ ወገን ኣለ ትምክህት 

የጋራ ጠላት ነውና ይተለመደ የትግል ወኔያቸው ኣለ ወደ ልማት ፊታችን ኣዙረን እያለን የተመታነው፡፡ ውሻ 

በቀደደው ጅብ ይገባል ነው ነገሩ እንጂ ዓዲ-ኣርቃይ መሻገር ቢሞክሩ ወይም በወልቃይት መሬት ኣንድ እግራቸው 

ቢያስገቡ ምን እንደሚገጥማቸው ያውቃሉ፡፡  



4 
 

የወልቃት ኣማራ ነው የሚል ጥያቄ በኣከባቢው ተወላጆች ነን የሚሉ የተነሳና ጥያቄ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ 

እነዚህ ተወካዮችነን ባዮች ከወልቃይት ህዝብ ውጥተው ጎንደር ላይ ምሽግ መስራት የቻሉት ያለ ኣመራሩ እወቅና 

ነው ማለት ምኝነት ነው፡፡ ይህንን የትምክህተኞች ኣስተሳሰብ ይዞው የሚንቀሳቀሱ የወልቃይት ተወላጀች ነን ባዬቸ 

ጥርት ያሉ ክራይ ሰብሳቢዎች መሆናቸው እየተወቀ እንደልማታዊ ባለሃብት እንዲስተናግዱ በክልሉ ከፍተኛ ኣመራር 

ዕድል የተሰጣቸው የኣደባባይ ሚስጥር ነው፡፡ ለዚህኛው ኣሳፋሪ ምግባራቸው ማስተባበያ እንዲሆን የቅማት ብሄረ-ሰብ 

ኣመራሮች ዋና ፅህፈት መቐለ ነው ብለው ወሬ መልቀቃቸው ይታወሳል፡፡ ኣሁን የተፈጠረው ችግርና ብጥብጥ 

በወልቃይት የሚከሰት የመሰላቸው ነገር የወልቃይት ኣስመላሽ ኮሜቴ የሚባለው የዞንና የወረዳ ኣመራር በቀጥጥረችው 

ስር ኣድርገው ብኣዴን ጎንደር እንደይመራ ኣደርጉት፡፡ እነኝህ ከሻዕብያ ቀጥተኛ ትእዛዝ የሚያገኙ በክሉሉ ኣመራር 

ልማታዊ የሚባሉ ሰዎች ለጦር መሳርያ መግዣ ገንዘብ እስከ መዋጣት መድረሳቸው መንግስት በሃገሩ የለም ወይ 

የሚያስብል ነው፡፡  

ይህንን የትምክህተኞች ማቅራረትና የብኣዴን ብኣግባቡ እነሱን ያለመታገል ቅድሚ የሚጎዳው የኣማራ ህዝብ ልማትና 

ሰላም ነው፡፡ እስከ ኣሁን ድረስ ኣሜሪካና እስራኤል ዜጎቻቸው  ወደ ጎንደር እንደይሄዱ እየተማፀኑ ነው፡፡ ከሌሎች 

የኣማራና የትግራይ ኣከባቢዎች ወደ ጎንደር የሚደረገው እንቅስቃሰ እየቆመ ነው፡፡ ባለፈው የትግራይ ተወላጆች 

ንብረት የዘርፉ ወሮበሎች ነገ ማን እንደሚያጠቁ የሚያውቁት እነሱ ብቻ ናቸው፡፡ ይህ ሁሉ ክልሉ የሚጎዳ ተግባር 

ነው፡፡  

ብኣጠቓላይ በጎንደር የተፈጠርው ግርግርና የትምክህተኛች መንሰራራት የኣካበው ልማት ባለመፋጠኑ ፣ የክልሉ 

ኣመራሮች ከህዝቡ ጋራ ሁነው ኣለመሰራተቸውና በትምክህት ላይ የተለሰለሰ ኣቅም በመያዛቸው የተፈጠረ ችግር ነው፡፡ 

በስተመጨረሻ የኢህኣደግ ኣንድ መልእክት መስተላለፍ እፈልጋለሁኝ፡፡ ኢህኣደግ እንደኣውራ ፓርቲ የመተካካት ስራ 

እየሰራ ነው፡፡ የመተካካት ስራ በኣግባቡ እየተሰራ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ የሚያሰነሳ ነው፡፡ እንነ ኣዲሱ ፣ 

በረኸት፣ ተፈራ፣ ህላዊ ፣ ተኣምራት …… በሂወት እያሉ ድርጅቱ የደረሰበት መቀዛቀዝ እያዩን ነው፡፡ እውነት ብኣዴን 

በዲሞክራሲ ሃይሎች እየተተካ ነው? ነባር ተጋዮች ምን ኣገባን ብሎው ሳይሞቱ የጎደለው ስራ ሳያማሉ ማረፍ ነው 

የፈለጉት? ኣዲሶችስ ታሪካዊ ስህተት እየፈፀሙ ኣይደለም ወይ የሚለው ጥያቄ መመለስ ኣለባት፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 

የኢህኣደግ ድርጅቶች የሚደጋገፍበት ኣሰራር ኣበጀተው ነገር ከመበላሸቱ በፊት መሰራት ካልቻሉ ነገሩ ብዙ የማያምሩ 

ነገሮች ሊያሳየን ይችላል፡፡  

 


