
ግንቦት 20 እና ሐረሪ፡ የሩብ ክፍለ ዘመን ውርስ 

ሰይፈ ከሸዋበር 05-31-16 

በመጀመሪያም የሐረሪ አገዛዝ የበቀል ዱላ ከመሰንበቻው 

በሐረሪ ብሔራዊ ሊግ መሪነት  እና በአቶ ሙራድ አብዱላሂ ሊቀመንበርነት የሚተዳደረው ሐረሪ ክልል ከልማት እና መልካም አስተዳደር 

አኳያ የሚታየውን ችግር በተመለከተ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የታፈኑ ድምፆች መጮህ ጀምረዋል፡፡ አምባገነናዊ አገዛዙን የሚያወግዙ 

የማህበራዊ ሚድያ ተችዎች ቁጥርም ጨምሯል፡፡ በክልሉ የሚስተዋለው የማናለብኝነት አገዛዝ ያስከተላቸውን የመልካም አስተዳደር እና 

የልማት አዘቅት እንዲሁም በዋሃቢ አራማጁ ቡድን የተጀመረውን የባህል ብረዛ የሚያሳዩ  ፅሑፎችን አንብበናል፡፡ እነዚያን ፅሑፎች 

ተከትሎ የመጡት ብሶትን የመግለጥ እና ግፎችን የማጋለጥ እርምጃ በተለያዩ የማህበራዊ ድረ-ገፆች ተጠናክሮ ቀጥሏል፡፡  

ከነዚህም መካከል በክልሉ በዩኔስኮ መዝገብ የሚገኙት የጀጎል ጥንታዊ ቤቶች እየፈረሱ መሆናቸውን በፎቶ አስደግፈው በማቅረብ አመራሩ 

ለክልሉ እምብዛም ፋይዳ ለሌለው የስቴዲየም ግንባታ የሚያፈሰውን ገንዘብ በንፅፅር በማቅረብ እየተቹ ነው፡፡ ከዚያም በላይ የክልሉ ርዕሰ 

መስተዳድር 'ቀን እጅ ናቸው' ከሚባሉት እና የምስራቅ አፍሪካ የወሃቢያ አራማጁ ቡድን ኃላፊ እንደሆኑ ከሚነገርላቸውን ግለሰብ ጋር 

በመሆን የሚደርጉትን በጥቂቱም ቢሆን በማስረጃ መተቸት ጀምረዋል፡፡ ሊቀመንበሩ በሐረር እያስገነቡት ያለውን ባለ 30 ሚሊዮን ብር 

ሶስተኛ መኖሪያ ቤታቸውን፤ በሐገር ውስጥ እና በውጭ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በፎቶ እያስደገፉ ማቅረባቸው እረፍት ነስቷቸዋል፡፡ 

በክልሉ መሪዎች ምላሽ በመስጠት እንዲያስተባብሉ የተቀጠሩ ግለሰቦችም  ማንነታቸው ተጋልጦ ሊሳካላቸው አልቻለም፡፡ ይሄ ሁሉ 

በማህበራዊ ሚድያ የሚሆን ነው፡፡ 

እናም ተወላጆቿ እና ብሔረሰቦቹ በክልሉ የሚደርሰውን በደል በማጋለጥ የጀመሩት ትግል እንቅልፍ የነሳው ራሱን 'የሸሪፍ ቡድን' እያለ 

የሚጠራው ኃይል የሚቀርበው ትችት ራሱን ቢያዞረውም እረፍት የሚሰጠውን አንድ ምላሽ ከኢህአዴግ ቤት 'ወዳጃችን' ከሚሉት 

ባለስልጣን ማግኘታቸው እረፍት ሰጥቷቸው የማንአለብን እርምጃቸውን ጀምረዋል፡፡  

በነሱ በኩል የነበረው ፍርሃት በትችቶቹ ዙሪያ በተለይም በአይጋ ፎረም በቀረቡ ትችቶች ዙሪያ የኢህአዴግ እጅ ይኖርበት ይሆን የሚል 

ቢሆንም በጉዳዩ ላይ ኢህአዴግ እንደማያውቅ ከባለስልጣኑ ያገኙት ማረጋገጫ አሳርፏቸዋል፡፡ እናም አሁን 'እጁ ይኖርበታል፡ ኢንተርኔት 

ተጠቃሚ ነው' ያሉትን ሁሉ በይሆናል እየሰበሰቡ ማሰሩን ተያይዘውታል፡፡ "ፌስቡክ ላይ የፃፋችሁት ፡ የክልሉን ስም ያጠፋችሁት እናንተ 

ናችሁ" በሚል በርካታ ወጣቶች ታስረዋል፡፡  

በዚህ ተግባር የሐረሪ መሪዎች የግለሰቦችን ሓሳብን የመግለፅ መብት በማፈን ፀረ-ህገመንግስታዊ እርምጃ ከመሆኑ በተጨማሪ፡ በገና ለገና 

እናንተ ናችሁ በሚል፡ ሃሳብ መግለፅን ለእስር የሚዳርግ ወንጀል አድርገውታል፡፡ ይባስ ብለው የታሰሩ ወጣቶችን እስር ቤት ሄዳችሁ 

ጠይቃችኋል የተባሉ የካቢኔ አባላት እና የስራ ኃላፊዎች ከኃላፊነትና ከስራ ተነስተዋል፡፡ ለዚህ መሸፈኛነት እንዲያግዝም የነሱ መሆኑ 

የሚታወቅ አመራር አብሮ እንዲታገድ አድርገዋል፡፡ ይህንን አይነቱን ለከት ማጣት ነው የአገራችን ሰው፡ "ልጓም የለሽ ስልጣን ይባልጋል" 

ሲል የተረተው፡፡ ከዚህም በላይ ግለሰቦቹ ላይ የተከፈተው ክስ ''በሽብር ተግባር በመሳተፍ'' የሚል መሆኑና የሽብር ክስ በአንድ ክልል 

ፖሊስ ኃላፊዎች የሚታይ ካለመሆኑም በላይ በፌስቡክ በቀረበ ፅሑፍ የግምት ጅምላ እስር መፈፀሙ ፡ " 25 አመት ወደ ኋላ ተመልሰን 

ይሆን?" የሚል ጥያቄ ይፈጥራል፡፡ እስቲ ዛሬ ላይ የደረሰውን የሐረሪ ክልል የግንቦት 20 ውርስ በዝርዝር እንመልከት፡፡ 

የሩብ ክፍለ ዘመን ውርስ፡ የብሔራዊ እውቅና ተቃርኖ 

ግንቦት 20 በኢትዮጵያ ያመጣው ትልቁ ፀጋ በአንድ ገዢ መደብ ይበዘበዙ የነበሩ የአገሪቱ ጭቁን ህዝቦች ራሳቸውን ሆነው የራሳቸውን 

ሁለንተናዊ እጣ ፈንታ በራሳቸው የሚወሰኑበት ብሔራዊ እውቅና እና እኩልነት ያጎናፀፈ መሆኑ ነው፡፡ በሌላ አባባል አንዱን 'ምርጥ 



ኢትዮጵያዊ ሌላውን መጥፎ ኢትዮጵያዊ' የሚያደርጉ ስርዓቶች የተወገዱበት ነው፡፡ እናም ዛሬ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች 

ገዢዎቻቸውን የመምሰል ትግል ሳያስፈልጋቸው፡ የራሳቸው ገዢ ራሳቸው የሆኑበት፡ ማንንም መምሰል ሳያስፈልግ ራሳቸውን ሆነው 

የሚኖሩበት ህገመንግስታዊ ስርዓት ተበጅቷል፡፡ ይህ ትልቁ የግንቦት 20 ውርስ ነው፡፡ 

የሐረሪ ክልልም የዚህ ህገመንግስታዊ መብት ባለቤት ነው፡፡ እንደ ብሔረሰብ በግንቦት 20 የተገኘ ትልቁ ድል ብሔራዊ እውቅናን 

ከማረጋገጥ በላይ ራሱ የሚያስተዳድረው ክልል ባለቤት የሆነበትና እንደሌሎች ኢትዮጵያውያን የራሱን እድል የመወሰን መብት ማግኘቱ 

ነው፡፡ እንዲያውም ብዙዎች በብሔር ደረጃ ያገኙትን የክልል መዋቅር የማስተዳደር መብት በብሔረሰብ ደረጃ ያገኙ በመሆናቸው ግንቦት 

20 ለሐረሪ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው፡፡ 

 ምንም እንኳ ክልሉን ኦህዴድ በአጋርነት የሚያስተዳድር ቢሆንም  በክልሉ ምክርቤት ለሐረሪዎች ብቻ የተተወ ልዩ ወንበር በመስጠት 

ለብሔረሰቡ ባህል እና እሴቶች መበልፀግ ይረዳ ዘንድ የሐረሪ ጉባዔን መስርቷል፡፡ ይህ ማለት ክልሉ ካሉት 36 መቀመጫዎች 14ቱ ማንም 

(ሌላ ተቃዋሚም ቢሆን)  የማይወዳደርባቸው ለሐረሪ ተወላጆች ብቻ የተሰጠ ልዩ መብት ነው፡፡ 

 እናም ለሐረሪዎች ግንቦት 20 ይህንን የመሰለውን መብት ያጎናፀፈ ድል ያገኙበት፤ የብሔረሰቡን ባህል፡ ቋንቋ እና የጋራ እሴቶች 

ለማበልፀግ ፤ የክልሉን ኢኮኖሚ ለማሳደግ የሚረዳ የባለቤትነት መብት ያገኙበት በመሆኑ ለሐረሪ ልዩ በዓል ነው፡፡ ይህንን መብት 

በመተግበር ረገድ ያለፉት 25 ዓመታት ሂደቶች ውጤት ሲወራረድ ግን የጠየመ መልክ አለው፡፡  

 ከ25 ዓመታት በኋላ የብሔረሰቡን ባህል ፤ ቋንቋ ፤ ቅርስ፤ ወግና ልማድ እንዲሁም የጋራ እሴቶች በመጠበቅ እና በማበልፀግ ረገድ 

የታየው ውጤት አሉታዊ ውጤቶች ያሉት ነው፡፡ በክልል ደረጃ ለመዋቀር ምክንያት የሆኑትን ብሔራዊ የማንነት መለያዎች እንደታሰበው 

የሚያበለፅግ ሳይሆን ጭራሹኑ የማጥፋት ዘመቻ እየተፈፀመ ያለበት ክልል ሆኗል፡፡ የግንቦት 20 ድል ለተወላጆቹ የሰጠውን መብት 

ያጠየመውም ይህ ዓይነቱ ድርጊት ነው፡፡ 

 ቀደም ብሎ የተጀመረው አፍራሽ እንቅስቃሴ፡ የወሓቢያ ፖለቲካዊ አመራር ና የኢሰፓ ስራ አስፈፃሚ ባራመዱት የጠባቦች የማግለል 

እንቅስቃሴ በመቻቻል ይኖር የነበረውን የሐረር ነዋሪ "እነሱ እና እኛ " ወደሚል አደገኛ የመከፋፈል ስሜት ገፍተውታል፡፡ ይህ ተግባር 

ለብሔር ከመቆርቆር የመጣ ነው እንዳይባል ራሱ የብሔረሰቡ ተወላጆች በራሱ ተወላጅ ገዢዎች ሰለባ የሆነበት በመሆኑ የመከፋፈል 

እርምጃውን ድብቅ ዓላማ የሚያሳይ ነው፡፡  

ይሔውም የአንድን ማህበረሰብ አካባቢያዊ እና ብሔራዊ ማንነትና ባህል በማጥፋት የራሱን ባህልና ማንነት በህዝቦች ላይ ለመጫን በዓለም 

ዙሪያ የሚሰራው ሳውዲ መራሹ የዋሃቢያ እንቅስቃሴ [Saudi Arabia cultural imperialism] ቅጥያ ነው፡፡ ሌላውን ተወላጅና የክልሉ 

ነዋሪ የማግለል ቀዳሚ የቤት ስራ የተሰራውም በክልሉ ጉዳይ የተቆርቋሪነት ስሜት እንዳይኖረው የሚያደርግ ስልት ነው፡፡  

ቀጥሎ እየተሰራበት ያለው የብሔረሰቡን ቁሳዊ እና መንፈሳዊ ሃብቶች የሚያራክሱ ዘመቻዎችን ማከናወን ነው፡፡ ከነዚህ ውስጥ ከዚህ 

ቀደም በቀረበ ፅሁፍ እንዳነበብነው በብሔረሰቡ ዘንድ መንፈሳዊ ፋይዳ ያለውን የአሹራ ባህል የማጠልሸት እና የዚህ ዘመን ተወላጅ የአባት 

ቅድመ አያቶቹን ተግባር እንዲፀየፍ የሚያደርግ እና የሚያንቋሽሽ ዘመቻ ነው፡፡ ሌላው አሁን በክልሉ እየተሰራበት ያለው የአካባቢውን 

መንፈሳዊ ትርጉም ያላቸው ታሪካዊ ቁሳዊ ሃብቶች የማውደም ነው፡፡  

በማህበራዊ ሚድያ እንደተገለፀው እድሜ ጠገብ እና ታሪካዊ አድባራትና የወሊየዎች (ዐውልያዎች) መቃብሮችን ማፈራረስ፤ ጥንታዊ 

መፃህፍትን ማጥፋት፤ እና ሌሎችንም የሚጨበጡና የማይጨበጡ ቅርሶችን እና ባህላዊ እሴቶችን የማውደም እርምጃው ስልታዊ በሆነ 

መንገድ ቀጥሏል፡፡  በተለይም ከሐረር  ተለይቶ ሊታሰብ የማይቻለው የሐረር ትልቁ ገበያ (መጋላ ጉዶ) ለሐረሪ እናቶች ብዙ ነገር ማለት 

ነው፡፡ ያልተነገረላቸው ድንቅ የሐረሪ እናቶች ለዘመናት ያላቸውን ቋጥረው ተገበያይተውበታል፡፡  



ቅጠል ቆርጠው ስር በጥሰው፡ ስንቱን የፈወሰ ወደር የለሽ መድኃኒቶችን ቀምመው አቅርበውበታል፡፡  የትም ሊገኙ የማይችሉ ባህላዊ 

ህክምናዎች በዚህ ስፍራ ነበሩ፡፡ አሁን ግን ከዚያ ቦታ እንዲነሱ በመደረጋቸው ሁሉም ታሪክ ሆኗል፡፡ 

 ለሐረር የስሟ መጠሪያ ከሆነው ሰንጋዋ ጋር የሚታወቀው የከብት ገበያ (ጀላቫ) ዛሬ የለም፡፡ ሰሞነኛው የዚሁ የታሪክ አሻራን የማውደም 

ትኩረት ደግሞ የአዳል ሱልታኔት ማረፊያ የነበረው ታሪካዊው  'ደከር' ላይ ሆኗል፡፡ የዚያን ዘመን ታሪካዊ አሻራ የሚመሰክሩ ጥንታዊ 

ቤቶች እና ኪነ-ህንፃዎች እየፈረሱ ይገኛሉ፡፡ ለዚህ እንዲያግዝም ይገነባል የተባለው ስቴዲየም በዚህ ስፍራ እንዲሆን ተደርጓል፡፡ ስቴዲየሙ 

ቢሰራም ባይሰራም ለጊዜው የደከርን ደብዛ ለማጥፋት ጥሩ ምክንያት ሆናል፡፡  

ራሱን የሸሪፍ ቡድን እያለ የሚጠራው ቡድን ልክ በአሹራ ዙሪያ እንዳደረገው ሁሉ፡በሳውዲ አረቢያ የንጉስ አብዱላዚዝ ዩኒቨርሲቲ ምሁር 

ናቸው የተባሉ ሂሻም ሞርታዳ አማካይነት የጀጎል ግንብ በመካ ሸሪፎች ድጋፍ ተገነባ የሚል ማሳሳቻውን ከወዲሁ እንዲሰፍር አድርጓል፡፡  

በዚህ በኩል ያለውን አካሔድ መገንዘብ የነዚህን ኃይሎች ስልት ለመገንዘብ ያስችላል፡፡  

ከአሹራ ጋር በተያያዘ የሐረሪን ተወላጅ አያት ቅድመ አያቶችህ በመጠጥና ስካር የረከሰ መገለጫ ነበራቸው ለማለት አመቺ መደላድሎችን 

ቀደም ብሎ አበጅቶ ነበር፡፡ በአንድ በኩል ከዚሁ አጀንዳ ጋር የሚስማማ 'ጥናት' ተብሎ  በረ/ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያ እንዲቀርብ 

በማድረግ ቀዳሚ መደላድል አዘጋጁ፡፡ ለምን ይሄ ይሆናል ለሚል ነዋሪ አስጠንተን ነው የሚል ምላሽ ለመስጠት የተዘየደ መላ ነው፡፡  

በመቀጠል በሐረሪ 'የአባድር ስምምነት'/  'ABADIR PROTOCOL' በመባል የሚታወቀውና የመቻቻል ቃል ኪዳን  የተደረገበት ነው 

የሚባለውን የአዎ-መሻድ አድባር ቀደም ብሎና አሁን ለሆቴል ግንባታና ማስፋፊያ ሰጡ፤ ቀጥሎም በደርግ ዘመን እንኳ ያልተደረገውን፡ 

የገዢ ቡድኑ በሐረር ቢራ ቦርድ አመራርነት በተመረጡበት ዘመን የአዎ-ሓኪም እና አዎ-ሶፊ አድባራትን፡ ሶፊ እና የሐኪም ስታውት ቢራ 

የንግድ ስያሜዎች እንዲሆኑ አድርገዋል፡፡ በነዚህ አድባራት ላይ ሆቴልና መጠጥን ማስተሳሰር የተፈለገው ያለፉት አያት ቅድመ አያቶችህ 

በመጠጥ የኖሩ ናቸው ለሚለው የአሹራ ታሪክ ብረዛ መደላድል ለመፍጠር ነው፡፡  

በሌላ በኩል መጠጥ ቤቶች ከአንደኛ መንገድ ይውጡ፤ ቦቴ የሚባለው ሰፈር መጠጥ ቤት በዝቷል ይፍረስ እያሉ ያለፉ አድባራትን 

ለሆቴልና መጠጥ ስም ስያሜ መስጠታቸው ጉዳያቸው መንፈሳዊ ትስስሩን ከማፍረስ እንጂ መጠጥ ቤት እንዲኖር ከማመን እንዳልሆነ 

ያሳያል፡፡ የመጠጥ ትረካ ያለፈ ታሪክንና መንፈሳዊ ትስስርን እስካመከነ ለጊዜውም ቢሆን ይቀበሉታል፡፡ በነዚህ መደላድሎች ቀጥሎ አሹራ 

በዩኔስኮ እንዲመዘገብ በተፈለገ ጊዜ የአህመድ ዘካሪያን ፅሑፍ ዋቢ አድርጎ አቅርቧል፡፡  

አሁንም በሐረሪዎች ዘንድ ራሱን ልዩ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ልሒቅ አድርጎ በመቁጠር 'የሸሪፍ ቡድን' ነኝ የሚለው ኃይል የጀጎል ግንብ 

'በመካ ሸሪፎች ድጋፍ ተሰራ' ለማለት የሄደበት መንገድ ተመሳሳይ ነው፡፡ በመጀመሪያ የጀጎል ግንብን እንደሰሩ የሚታመኑትን መሓንዲስ 

የአዎ-ወሪቃ አድባር  አፅሞችን ሰብስቦ በቆሻሻ ስፍራ በመጣል አሻራውን የማጥፋት ስራ ጀመረ፡፡ ቀጥሎም በሂሻም ሞርታዳ አስጠናሁት 

ያለውንና በመካ ሸሪፎች እርዳታ ተሰራ የሚለውን ጥናት ተረክቧል፡፡ ቀጥሎ ምን እንደሚደረግ መጠበቅ ነው፡፡ 

ይህ ሁሉ በአንድ በኩል ህብረሰተቡ ከቅርሶቹ ጋር ያለውን ስነልቦናዊ እና መንፈሳዊ ትስስር የሚያጠፋ በመሆኑ አዋጭ ስልት ተደርጎ 

ተይዟል፡፡ በነገራችን ላይ በሂሻም ሞርታዳ ጥናት ተደርጎባቸዋል የሚባሉት የየመን፤ ኢራቅ፤ ሶሪያ አድባራትና መቃብር ስፍራዎች በሙሉ 

ወድመዋል፡፡ በሐረር ጥናቱም መስጊዶችን እንጂ እንደ ዩኔስኮ አድባራቱን ሳያገናዝብና ሳያካትት ለክልላችን መሪዎች መጠቀሚያ ጥናት 

አስረክቧቸዋል፡፡ 

 የቀደሙ ዓለማቀፍ ድንቅ ሱፊዎች መኖሪያ የሆነችው ከተማ፤ በዓለም 4ኛዋ የእስልምና ማዕከል የምትባለዋ ሐረር፡ ከውጭ በመጣ 

አስተሳሰብ ግን በራሷ መሪዎች የነሶሪያ አድባራትን ዕጣ እያስተናገደች ነው፡፡  

ከሐረር እና ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከሌላውም ዓለም ይመጡ የነበሩ ሱፊዎችና ወልያዎች አድባራት እየተወገዱ ነው፡፡  



የአዎ-ባሰርና አዎ-አሚር ኑር አድባራት መፀዳጃ ቤት ሆነዋል፤ የአህመድ ሪፋኢ መኖሪያ ቤት ሲሆን የአብዱለቃድር ጀላኒ አድባር መንገድ 

ተቀይሶበታል፡፡ 

 እናም የሃረርም ፡የኢትዮጵም የአለምም አህለል ሱናዎች እና ሱፊዎች ሐብት የሆኑ አድባራትን እንዲጠብቅ እና እንዲያለማ በምርጫ 

ስልጣን ይዣለሁ የሚል ኃይል የተመሰረተበትን ዓላማ ትቶ የሌሎችን ዓላማ በማስፈፀም እያጠፋቸው ነው፡፡  

ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ተጠቅሞ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን የማፍረስ ዓላማ ነው፡፡ ባለፉት ሁለት አመታት እየተደረገ ባለው የፀረ-

አክራሪነት ትግል የህዝቡን እና መጅሊሱን ውክልና መቆጣጠር ቢሳናቸው፡ የሐረሪ ስልት ቀያሾች የህዝብን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር እና 

ራሳቸው የፈለጉትን አጀንዳ ለማራመድ እንዲረዳቸው ፡በአፎቻ እና እድሮች ውስጥ 'የኃይማኖት አባቶች' በሚል ዘዋሪ አካላትን እየተከሉ 

ነው፡፡ በተለይም በሐረር ፤ድሬዳዋ እና አዲስአበባ በጀመሩት እንቅስቃሴ ከመደበኛ እድሮች እና ማህበራት በተጨማሪ የሴቶች እና 

የወጣቶች እድር የሚል የማስፋፊያ ስራዎችን ወጥነው እየሰሩበት ነው፡፡ ስለመልካም አስተዳደር የረባ ስራ የማይሰራው የክልሉ ሚድም 

ስለአድሮች እና መጤው አጀንዳ ሰፊ ሽፋን ሰጥቶ እንዲሰራበት ተደርጓል፡፡ 

 ከ25 ዓመታት በኃላ ግንቦት 20 ላይ ቆመን ማየት ያለብን ጉዳይም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማክበር እና በማስከበር ረገድ የተደረሰበትን 

ደረጃ ነው፡፡ አሁን በሐረር እና ምስራቅ ኢትዮጵያ ያለው ትግል ለጊዜው አሸናፊነቱን ባረጋገጠው ሳውዲ መራሹ የወሓቢያ ሸሪፍ ቡድን 

እና በአካባቢው ገዢ ኃይል ውስጥ አብዮታዊ ዲሞክራቶችን መፍጠር ሳይችል፡ በክልሉ ' የተሸነፈው' የአቢዮታዊ ዲሞክራሲ መስመር 

ነው፡፡ በርግጥም በሐረር የአቢዮታዊ ኃይል ሽታ የለም፡፡ ጃራም የስም ጉዳይ ካልሆነ የሳውዲ መራሹ መሓቢ ቡድን ነበር፡፡ 

በምስራቅ ኢትዮጵያ ረዘም ላለ ጊዜ ሲንቀሳቀስ የቆየው የወሃቢ ቡድን ዋና መሰረቱን በሐረሪ ሊግ በማድረግ ነው፡፡ የአምስቱ አጎራባች 

ክልሎች ከሚለው ጀምሮ በርካታ የተሳኩ እና ያልተሳኩ አጀንዳዎችን  በማንሳት ተንቀሳቅሷል፡፡ ቀደም ሲል በአካባቢው ይንቀሳቀስ 

የነበረውን ጃራ የተሰኘ ቡድን ለማጥፋት በተደረገው ትግል ውስጥ የኦህዴድን ፖለቲካዊ ሚና ያልወደደው የሐረሪው አንቀሳቃሽ ኃይል 

ኦህዴድ አላሰራ አለን በሚል ህቡዕ ፕሮፖጋንዳ ኦህዴድ እጁን አጣጥፎ እንዲቀመጥ ጥረት አድርጓል፡፡ ኢህአዴግ ተመሳሳይ አቋሞች በያዘ 

ጊዜም ዘመቻዎችን አድርጓል፡፡ አሁን ደግሞ አጠቃላይ እንቅስቃሴያቸውን ያወቀባቸውን መከላከያ ሰራዊት 'አላሰራ አለን' የሚል ዘመቻ 

ላይ ናቸው፡፡  

በዚህም ሆነ በዚያ እነሱ 'አላሰራ አለን' ያሉትን ሁሉ በወሬ ፕሮፖጋንዳ ይመቱታል፡፡ ክልሉን በአጋርነት የሚያስተዳድሩ የኦህዴድ 

ኃላፊዎችም በአንድ በኩል ስብዕናን በሚሸረሽር ማታለያ ሰለባ ሆነው ተባባሪ ሲሆኑ በሌላ በኩል ኦህዴድ እራሱ በመሓል አገር 

ከሚያደርገው ትግል በተቃራኒ የእነዚህ ኃይሎች መደበቂያ ሆኗል፡፡ 

 ለማንነት መብት መከበር ሲባል ስንቶች የተሰውለት ህገመንግስታዊ ስርዓት በዚህ ዓይነቱ ኪራይ ሰብሳቢና አክራሪ ኃይል እየተናደ ነው፡፡ 

የህዝቦችን ማንነት፤ ባህልና ታሪክ የማበልፀግ ዓላማ ያለው የፌደራል ስርዓት በሐረሪ ክልል ኢ-ኢስላማዊ በሆነ ሳውዲ መራሽ ዓለማቀፍ 

ማንነት እየተተካ ነው፡፡ ይሄ ሁሉ ሄዶ ሄዶ እምነታቸው የሚለያይ ህዝቦች ቢኖሩም እንኳ የሚስማሙበት የጋራ ታሪክ፤ ባህልና ቅርስ 

እንዳይኖር ማድረግ ነው፡፡ ነባር ማንነትን በማሳጣት ፡ ወደ 'ቀደመው መመለስ' የሚሉትን ሳውዲ መራሽ ዓለማቀፍ ማንነት ማልበስ 

የወሓቢያ አስተሳሰብ መገለጫ ነው፡፡ 

ውስብስቡ የወሓቢያ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ምቾት የነሳው ጉዳይ ለማንነት እውቅና የሰጠው የፌደራል ስርዓት ነው፡፡ በመሆኑም 

በኢትዮጵያ ይሄንን እንቅስቃሴ ለመዋጋት ወጥ የሆነ ስትራቴጂ እና አንድ ዓይነት ምልከታ አይሰራም፡፡ አካባቢያዊ እና ባህሪያዊ 

ተለዋዋጭነትን መረዳት የግድ ነው፡፡ በቁመናዊ ገፅታ እና መሰል ውጫዊ ተግባራት መረዳት አይቻልም፡፡ አስተሳሰባዊ ባህሪውን እና 

የስልት ተለዋዋጭነትን ጠንቅቆ መረዳት ያስፈልጋል፡፡ 



 የሐረሪ ገዢዎች ሁሌም በሚያራምዱት የማሳሳቻ ስትራቴጂ መሸወድ ተገቢ አይደለም፡፡ የአገዛዙን ስነልቦናዊ ባህሪያትን እና 

ተለዋዋጭነትን መገንዘብ አስፈላጊ ነው፡፡ ምንም እንኳ ኢህአዴግ አሁን የተረዳቸው መሆኑ ባያጠራጥርም፡ ኢህአዴግ ከዚህ ቀደም እነሱ 

ዋነኛ አክራሪ ሆነው ሳለ በአክራሪነት ዙሪያ  እነዚህኑ ሰዎች በማማከር ሲሰራበት የቆየው ሂደት ምን ያህል የተሳሳተ እንደሆነ መረዳት 

ይቻላል፡፡  ለአብነት በሐረሪ፡  ፖለቲካውን የወሓቢው ቡድን የመንግስት ሲቪል ሰርቪስ አመራሩን ደግሞ የኢሰፓ ኃይሎች እንደያዙት 

ከመረዳት መጀመር አለበት፡፡  

ህገ መንግስቱን የማክበር እና የማስከበር ኃላፊነት ያለባቸው የፌደራል ሰብዓዊ መብት እና ፀረ-ሙስና ኮሚሽኖች፤ የቅርስ ጥበቃ 

ባለስልጣን እና ሌሎችም በሐረር የሚደረገውን ሁሉ የሚያዩበት መንገድ ሊፈተሸ የሚገባው ነው፡፡ የምስራቅ ኢትዮጵያ ሁለንተናዊ የልብ 

ትርታ በሆነችው ሐረር ዓለማቀፋዊ ጅሃዲስቶች መፈልፈያ ከመሆኗ አስቀድሞ፡ የአል-ኢትሃድ አል-ኢስላሚያ፤ ጃራ፤ ድምፃችን ይሰማ እና 

ሌሎችም አንጎል ( MENTOR ) በመሆን እየሰራ የቆየውና በመስራት ላይ ያለው የሐረሩ ሸሪፍ ቡድን ተግባራትን የመመሪያ ሰጭነትና 

ፈፃሚነት ሚናዎች በመተንተን  የአቢዮታዊ ኃይሎች አሰላለፍ እና ትግል ጊዜ የሚሰጥ አይደለም፡፡  

ከጠባብነት፤ ትምክህት፤ የኃይማኖት አክራሪነት እና እነዚህን በማዳቀል የፀረ-ዲሞክራሲያዊ እና ፀረ-ህገመንግስታዊ የትግል ስልት 

ያስፈልጋል፡፡ ይህ ሁሉ ለልማት የተደረገ ነው ትችቱም  ያለፈ ስርዓት ጥብቅና ነው  የሚል ካለ እስቲ የሩብ ክፍለ ዘመን የልማት እና 

መልካም አስተዳደር አፈፃፀምን እንመልከት፡፡ 

የሩብ ክፍለ ዘመን ውርስ፡ ልማት እና መልካም አስተዳደር 

1 
ባለፉት 25 አመታት በሐረሪ ክልል ያለውን የልማት ሁኔታ ለመገንዘብ ድሮም ሆነ አሁን ባለችበት ያለችውን ሐረር ማየት በቂ ግንዛቤ 

ይሰጣል፡፡ በነገራችን ላይ ዛሬም ድረስ በሐረር የሚታዩ መሰረተ ልማቶች ቀድሞም የነበሩ ናቸው፡፡ ሆስፒታሎች (ህይወት ፋና፤ ሳንባ 

ነቀርሳ፤ ምስራቅ አርበኞች፤ ፖሊስ፤ ጦር ሰራዊት)፤ ሁሉም ከፍተኛ እና አንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች ፤ ሁሉም የከተማዋ መንገዶች ከ25 

ኣመታት በፊት የሐረሪ ብሔራዊ ሊግ ክልሉን ማስተዳደር ከመጀመሩ አስቀድሞ የተገነቡ ናቸው፡፡  

በርግጥ ገዢዎቹ መስራት ቢያቅታቸው ስም መለወጥ ችለዋል፡፡ ራስ መኮንን አዳራሽ (አሚር አብዱላሂ አዳራሽ)፤ ምስራቅ አርበኞች 

ሆስፒታል (ጅጉል ሆስፒታል)፤ ቀዳማዊ ኃ/ስላሴ -ቀኃስ ት/ቤት ( ጠብጠብቲ ት/ቤት) ፤ ሌሎችም…… 

የሐረሪ የልማት ሁኔታ ሲታሰብ የብዙዎች ጥያቄ ሩብ ክፍለ ዘመን ባስቆጠረው የሊግ አገዛዝ የካፒታል በጀት አልነበራቸውም ? የሚል 

ነው፡፡ መቼም ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር ድርጅት እና መንግስት (የሚያስኬደው ስራ ባይታወቅም) በስራ ማስኬጃ  በጀት 25 አመት 

ኖረ ማለት ከባድ ነው፡፡ ለነገሩ ምንም ዓይነት ተጨባጭ  የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንዲፈጠር የሚያስችል የልማት አስተሳሰብ እና ምህዳር 

በሌለበት የ95 በመቶ የበጀት ድጎማ ቢደረግለት አይገርምም፡፡ 

2 አንዳንዶች፡ 'የክልሉ ኢኮኖሚ መሰረት ምን ይሆን?' ሲሉ ይጠይቃሉ፡፡ ግብርና እንዳይባል ለወትሮው 'የሐረር ብርቱካን' ተብሎ 

እንዳልተዘፈነ እሱም ታሪክ ሆኖ ይህ ነው  የሚባል በኢኮኖሚ አቅምነት የሚጠቀስ የግብርና ስራ የለም፡፡ ንግድ እንዳይባል ለረጅም ዘመን 

ከሶማሌ ሐርትሼክ መነሻውን ያደረገው የኮንትሮባንድ ንግድ ተቀዛቅዞ ጥቂት ሾልከው በሚገቡ የኮንትሮባንድ ሸቀጦች ንግድ ላይ 

የተመረኮዘ ስራ እንጂ ከክልሉ የሚመነጭ የንግድ ሸቀጥ የለም፡፡ 

 የክልሉ ኢኮኖሚ በኢንደስትሪ ላይ የተመሰረተ ነው እንዳይባል ለሃብት ምንጭ የሚሆን ማዕድን ፤ ኮንስትራክሽን እና ማምረቻዎች 

የሉም፡፡ በርግጥም ባለፉት 25 አመታት ለነዋሪወቿ የስራ እድልን ሊፈጥር የቻለ አንድም ፋብሪካ ሳይተከልባት ያለች ክልል እና ከተማ 

ሐረር ብቻ ነች፡፡ እስከዛሬም ሐርር ቢራ እና የባቢሌ ማዕድን ውሃ ብቻ ይገኝባታል፡፡ አንዳንዶችም 'ኢህአዴግ 17 አመት ታግሎ እና 25 

አመት አገር አስተዳድሮ ያልተቆጣጠራት ከተማ ይሏታል፡፡'  



ከ1996 ዓም ጀምሮ ሁሉም የአገሪቱ ከተሞች የኢንደስትሪ ዞኖችን ከልለው አምራቾችን ለመሳብ ሲሰሩ፡ ሐረር ያካለለችውም፡ የለየችውም 

የኢንደስትሪ መንደር የለም፡  አሁን በመላ አገሪቱ የሚገነቡ የኢንደስትሪ ፓርኮች እንዲሁም የተቀናጁ የአግሮ ኢንደስትሪ ፓርኮች ሐረርን 

አይመለከቱም፡፡ ቢፈለግስ በየትኛው መሰረት ልማት ኢንደስትሪ ይቆማል?  

ሐረር ያላትን የቱሪዝም መስህብ ቅርሶች በማሰብ የክልሉ ኢኮኖሚ ዋልታ አድርጎ ማሰብም ስህተት ነው፡፡ ያለፉት ሩብ ክፍለ ዘመን 

ሁኔታዎች የሚያሳዩት የቅርሶች መውደምንና የቱሪስትን ቆይታ የሚያራዝሙ የቱሪስት መቆያዎች በክልሉ መገንባት አልተቻለም፡፡ ያሉት 

አነስተኛ ምግብ ቤቶችም ቢሆኑ በከፍተኛ የውሃ እጥረት ውስጥ በመሆናቸው የቱሪስት መስህብ ሊሆኑ አይችሉም፡፡ ይሄንን ለማረጋገጥ 

አሁን በመላ አገሪቱ በተደረገው የሆቴሎች ኮኮብ ምደባ ስለሓረር ምን ተብሏል የሚለውን ማየት በቂ ነው፡፡ 

 በመሆኑም የቱሪስት ቁጥርን የሚጨምርም ሆነ ቆይታን የሚያራዝም ድባብ የለምና ሐረር በዚህም ሰንፋለች፡፡ይሀጅ ግን የሚሰራ የሐረር 

ባለሃብት ጠፍቶ ሣይሆን ሃረርን ወደ ምድረበዳነት በመቀየር ከታሪክም ከልማትም ሽባ የማድረግ የዋሓቢያው ሴራ ነው፡፡ 

3 የሐረሪ የሊግ መሪዎች የሚያደርጉትን የሩብ ክፍለ ዘመን የፀረ-ልማት እንቅስቃሴ ለማየት በእያንዳንዱ አገራዊ የልማት እቅድ ዘመን 

የሆነውን እንመልከት፡፡ 

 ከእድገት እና ትራንስፎርሜሽን ሃሳብ አስቀድሞ በተሰራበት የአምስት አመቱ የድህነት ቅነሳ ዘላቂ ልማት  ፕሮግራም (PASDEP) በመላው 

ኢትዮጵያ ለድህነት ቅነሳ የሚግዝ -በተለይ በግብርና ዘርፍ ለውጥ የተመዘገበበት ነበር፡፡ የሊግ መሪዎች ግን ዛሬም ድረስ በቂ ምላሽ 

ባልሰጡበት 'የሐረር ትጣራለች ' የውሃ ፕሮጀክት ሲንከላወሱ ከርመው ዘመኑን ጨረሱት፡፡ በሳምንት አንድና ሁለት ቀን ያውም ሌሊት 

በሚገኝ የውሃ አቅርቦት በ25 አመት 87 በመቶ አደረስነው የሚል ተረት ተረት ይነግሩናል፡፡ 

ከዚያ በኋላ በመጣው የመጀመሪያው የእድገት እና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በመላ አገሪቱ ከፍተኛ መነሳሳት በተፈጠረበት ወቅት የክልላችን 

መሪዎች ግዙፍ የማደናገሪያ ፕሮጀክት ይፋ አደረጉ፡፡ 'Harari Re-vitalization’  በማለት የሐረሪን ተሃድሶ ነጋሪት ጎሰሙ፡፡ በመላው 

ዓለም ለሶስት አመታት በመዞር ከተወላጅና የብሔረሰቡ አባላት በርካታ ሚሊዮን ዶላር መሰብሰብ ችለዋል፡፡ ይሁን እንጂ  ያ ሁሉ 

በዓይነት እና ጥሬ ገንዘብ የተሰበሰበ ገንዘብ የሀረርን አፈር ሳይረግጥ አሁንም ድረስ የት እንደገባ እንቆቅልሽ መሆኑን የወቅቱን ሁኔታ 

የሚያስታውሱ ይናገራሉ፡፡ በዚህ ማደናገሪያ እቅድ የዘለቀው አመራር በመሰረታዊ ባህሪው ፀረ-ባህል ሆኖ እያለ የባህል ማዕከል እንገነባለን 

በማለት አምስት አመት ሙሉ  ሲያዘግም አገራዊ የልማት እቅዱ አበቃ፡፡ 

በዚህ ክልል ለአመልም ቢሆን አሻራቸው አለ ሊባል የሚቻለው በፌደራል መንግስት ግፊት እንዲሰሩ የተደረጉት የቤቶች ልማት እና 

አነስተኛ እና ጥቃቅን ማህበራት እንቅስቃሴ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ከፍተኛ በጀትና የውጭ ድግፍ ባለባቸው የማህበራት አደረጃጀቶች ውስጥ 

የሊግ አመራሮች በባለቤትነት ያደረጇቸው መኖራቸውና ክፍያ የተነፈጋቸው ማህበራት አያሌ ናቸው፡፡ በተለይ በተባበሩት የልማት 

ፕሮግራም ድጋፍ የተደራጁ የጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት-በተለይ የኮብል ስቶን ልማት አብዛኛዎቹ የባለስልጣናት ሚስቶች እና ዘመድ 

አዝማድ ባለቤትነት በእጅ አዙር የተያዙ ናቸው፡፡ 

ለያዝነው ሁለተኛው የእድገት እና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እና ምናልባትም  ለሶስተኛውም እቅድ የሚሆናቸውን ጭምር የሐረሪ መሪዎች 

ይፋ አድርገዋል፡፡ ይሄውም በቂ የአስፈላጊነት እና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ጥናትና ትንታኔ ሳይቀርብ ድንገት ይፋ የሆነው የስቴዲየም ግንባታ 

ነው፡፡ 'የገበያ ግርግር ለሌባ ያመቻል' እንዲሉ በክልላችን የሚከበረውን የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ቀን ምክንያት በማድረግ በርካታ 

ጉዳዮች በደመ ነፍስ እየተወሰኑ ነው፡፡ ይህ የስቴዲየም ግንባታም፡ በጥናትና በምክክር የአዋጭነት ውሳኔ ያገኘ ሳይሆን በግብታዊነት ይፋ 

ስለመደረጉ ምንም ዓይነት የዲዛይን እና ግንባታ ጨረታ ሂደቶችን አለመከተሉ ማሳያ ነው፡፡ 

በቀጣዮቹ አምስት አመታት ተገንብቶ 56 ሽህ ሰዎችን ይይዛል ለተባለው የስቴዲየም ግንባታ 1.5 ቢሊዮን ብር በጀት መያዙም  አነጋጋሪ 

ጉዳይ ነው፡፡ 40 ሽህ ሰዎችን የሚይዘው የወለጋ ስቴዲየም በ380 ሚሊዮን ብር  እየተገነባ መሆኑን የሚያውቁ  ሁሉ ፡የሐረሩ ስታዲየም 



ምን ዓይነት ቢሆን ነው? የወለጋውን ዓይነት ስንት ይሰራ ነበር? ስንት ፋብሪካ መገንባት ይቻል ነበር? ስንቱስ የስራ እድል ያገኝ ነበር? 

በማለት ያሰላሉ፡፡  

 በተለይም ክልሉ ይህ ነው የሚባል አንድም የስፖርት ቡድን በሌለበት፤  ከአንድም ሁለት መለስተኛ ስቴዲየሞች ላሉት ክልል ምን ያህል 

አስፈላጊ ነው የሚለው አነጋጋሪነቱ ቀጥሏል፡፡ ይሄንኑ የስቴዲየም እቅድ  ተከትሎ በማህበራዊ ሚድያ በስፋት የተሰራጩ ትችቶችም 

በሐረር በርካታ ወጣቶችን 'ለሽብር ክስ' ዳርጓቸዋል፡፡ ማንም ሰው ሊያውቀው የሚገባው ግን ይህ ፕሮጀክት ለወቅታዊ የብሶት ግለት 

ማብረጃነት ከመቅረቡም በተጨማሪ በደከር የአዳልን ታሪካዊ አሻራ ለማጥፋት ግን ጥሩ ምርጫ ሆኗቸዋል፡፡  

በአምስት አመት የአንድ ባህል ማዕከል ህንፃ መገንባት የተሳነው አመራር ፡ከፍተኛ  ገንዘብ የሚፈስበትን ስቴዲየም በአምስት አመት ለምን 

እና እንዴት እንደሚሰራ አይታወቅም፡፡ እናም ከሐረሪ ልማት አንፃር የግንቦት ሃያን የሩብ ክፍለ ዘመን ውርስ ስንገመግም የክልሉን አመራር 

የቆሞቀር አስተሳሰብ መገንዘብ ይቻላል፡፡ የማስፈፀም አቅም ችግር ነው እንዳይባል እንኳ፡ በአገር ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ በርካታ 

ምሁራንን እና ባለፀጎችን በመያዝ የታደለው የሐረሪ ህዝብ ለክልላቸው ባይተዋር ሆነው በቢሮክራሲያዊ እንግልት ለስደት ተዳርዋል፡፡ 

ልማትን ከመንፈግ በላይ ፀረ-ዲሞክራሲዊነት የለምና በክልሉ ያለው የመልካም አስተዳደር እጦት ቢዘረዘር የሚያልቅ አይደለም፡፡ 

የፌስቡክ ፅሑፍ ለሽብር ክስ በሚያበቃበት ክልል ስንቱን ዘርዝሮ መግለፅ ይቻላል፡፡ በእሳት የተቃጠለ የንግድ ቦታቸውን ተደራጅተን 

የማልማት አቅም አለን ያሉ የክልሉ ነዋሪዎች ተከልክለው ፡የፖለቲካና ኢኮኖሚ የበላይነት የያዘው የሸሪፍ ቡድን አባላት ተደራጅተው 

እንዲይይዙት ተደርጓል፡፡ አንዱ የአንዱ አንደበት፡ ሌላውም የአንደኛው ሓብት አንቀሳቃሽ በሆኑበት የልማታዊ ኃይሉን ትግል መሸሸጊያ 

ማድረጉ ሁኔታውን አወሳስቦታል፡፡ 

የአንድን ማሳሳቻ እቅድ ለመረዳት መጀመሩን እንጂ መጠናቀቁን ለማያስታውስ እንደ 'Harari Re-vitalization’ ፕሮጀክት ለጊዜያዊ 

ፍጆታ በአገዛዙ የሚቀርቡ በመሆናቸው ዘመን ሲያልፍ የውሃ ሽታ ሆነው ይገኛሉ፡፡ አሁንም ባነሳናቸው የክልሉ ችግሮች ዙሪያ 

ለማሳሳቻነት የሚያገለግሉ ከህዝብ እና ፌደራል መንግስት የሚመጣ ጫናን ለመመከት የሚያስችሉ ፕሮጀክቶች፤ በጀቶች፤ 

ፅ/ቤቶች…የአንድ ሰሞን ቁጣ ማብረጃ ሆነው እንደሚቀርቡ አያጠራጥርም፡፡ 

 የሩብ ክፍለዘመን ሂደቱን እና አገራዊ እቅዶች አፈፃፀሙን ለምናውቅ ግን የተለመደው የተለዋዋጭነት እና ማስቀየሻ እንደሚሆን ግልፅ 

ነው፡፡ የሊግ አመራሮች ግን ብዙ ጊዜ አውርተው፤ ብዙ ጊዜ አስቀይሰው የሰራላቸው ስልት በመሆኑ የእለት ግርግሩን እንጂ ፍፃሜውን 

ለማይጠይቅ ህዝብና የፌደራል አካል የለመዱትን ማድረጋቸው አይቀርም፡፡ 

 ልክ የአክራሪ ኃይል መደበቂያ እና አራማጅ መሆናቸው ሲገለጥ፡ የአክራሪዎች አውጋዥ ሆነው እንደሚቀርቡት፡ አሁንም ስለቅርስ ጥበቃ 

እና ልማት ፕሮጀክቶችና በጅቶች ይዞ እንደሚቀርብ ጥርጥር የለውም፡፡   


