
 የቆመ ሰዓት

              እድሜ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው። የሰው ልጅ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ እድሜ እየጨመረ ሲሄድ የእውቀት

            አድማሱ እየሰፋ ይሄዳል። ነገሮችን የሚያይበትና የሚገመግምበት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ አከባቢውን በአግባቡ

            እየተረዳና እየተገነዘበ እንደሚሄድ በዘርፉ ጥናት ያካሄዱ ሙሁራን ይገልጻሉ። ሌላው የሰው ልጅ ትምህርት

           የሚያገኝበት መደበኛ ትምህርት ቤት በመሄድ ስርዓት ባለው በየደረጀው እንደእድሜው የሚማረው ትምህርት

             ነው። የታደለው በመደበኛ ትምህርት ቤትና እድሜ ራሱ በሚያሰተምረው እየታገዘ ለራሱና ለወገን የሚሆን ስራ

             ሲሰራ ይታያል። ያልታደለው ደግሞ እንኳንና ለሃገሩ ለራሱም የሚረባ ነገር ሳያደርግ እንደቆመ ሰዓት ባለበት

          ሲረግጥ ይታያል።በዚህ ሊጠቃለሉ የሚችሉ ቁጥራቸው የማይናቅ ኢትዮጵያውያን ሙሁራንና የእድሜ ባለጸጋ

አሉ።

             ከነዚህ ውስጥ አንዳንድ ክስተቶች ሲፈጠሩ እንደ ማጣፈጫ የሚጠቀሙበትነና፤ የት አለህ የሚለው ሲጠፋ አለሁ

      የሚል ግለ ሰብ አንዳንድ ነገር ለማለት እፈልጋለሁ።

              ግለሰቡ የህወሓት መስራችና መሪ የነበረው ነው። ይህ ግለሰብ ህወሓት ሲፈጠር ዋነኛ አንቀሳቃሽ ከነበሩት አንዱ

            እንደነበር ይታወቃል። በወቅቱም ከነበረው ብቃት ታይቶ የድርጅቱ መሪ እንደነበር ይነገራል። ደፋርና በውጊያም

              ለሌሎቹ ጥሩ አርአያ በመሆን ይዋጋና ያዋጋ እንደነበር ይነገርለታል። ሆኖም ግን ድርጅቱ በሰው ሃይል እየተጠናከረ

           ከተጨባጭ የእለት ተእለት ተሞክሮውና ከተለያዩ የዓለም የትግል ተሞክሮዎች እውቀቱና አመለካከቱ እየሰፋ ሲሄድ

            ይህ ግለሰብ የመምራት ዓቅሙ እያነሰ ስለሄደ በየወቅቱ ቁልቁል እየተናሸራተተ በመሄድ በመጨረሻ ቤተሰብ

        ለመጠየቅ ብሎ ሱዳን እንደሄደ በዚያው መቅረቱን የትግል ጓዶቹ ይናገራሉ።

               ይህ ግለሰብ የበረሃ ስሙ በሪሁ ሲሆን ዋናው ስሙ አረጋዊ በርሀ ይባላል። አሁን ደግሞ በትምህርት ሰው

      የደረሰበትን ደርሶ ዶክተር አረጋዊ በርሀ በመባል ይጠራል።

           አረጋዊ ህወሓትን በሚመለከት ብዙ ጽሁፎችን ጽፈዋል። በተለያዩ ሚድያዎች ቃለ መጠይቅ ይደረግለታል፤

 መግለጫም ይሰጣል።

             አረጋዊ ህወሓት ሲፈጠር ጀምሮ መገንጠልን እንደዋነኛ ዓላማ ይዞ ነው የተነሳው በማለት በተደጋጋሚ ሲገልጽ

          ይስተዋላል። የህወሓት የመጀመሪያው ፕሮግራም ሲቀረጽ የድርጅቱ ሊቀመንበር አረጋዊ እንደነበር ይታወቃል።

 “    ”       ሆኖም የትግራይ ዴሞክራሲያዊ መንግስት እንመሰርታለን የምትለዋን ሐረግ ከሱ እውቅና ውጭ እንደሆነ ደጋግሞ

             ሲናገር ይደመጣል። በዋናነት ድርጅቱን የሚመራ የነበረ በተለይ ደግሞ ከነበረው የታጋዩ ቁጥር አንጻር ሲታይ

             እንኳንና የድርጅቱ ሊቀመንበር ለሌሎች ታጋዮችም ማንኛውም እንቅስቃሴ ድብቅ እንዳልነበረ አንዳንድ አሁን

   “    ”     በሂወት ያሉ ይመሰክራሉ። የትግራይ ዴሞክራሲያዊ መንግስት እንመሰርታለን የምትለዋ ሓረግ የነበራት እድሜ

            ስድስት ወር ብቻ እንደነበርና በወቅቱ እንደተስተካከለች አረጋዊም ያምናል። ህወሓት የአስር ዓመት ጉዞው

           ሲገመግምም መጀመሪያ የድርጅቱ ፕሮግራም በሚቀረጽበት ወቅት በነበረው የኢትዮጵያ ሁኔታ አጥብቦ በመገምግ

           ከነበረው ውስን ተሞክሮ በመነሳት የጠባብነት ዝንባሌ እንደነበርው አስቀምጦ እንዳለፈ በወቅቱ በጉባኤው



             የተሳተፉ ይገልጻሉ። ይህ ደግሞ በማንኛውም ጀማሪ ሊከሰት የሚችል ስህተት እንደመሆኑ መጠን አርባ ዓመት

             ሙሉ ሊዘመርለት ባልተገባ። ለዚያውም በራሱ በድርጅቱ ስድስት ወር ባልሞላ ጊዜ የታረመ በመሆኑ። በጣም

            የሚገርመው ግን ይህን ሐቅ እያወቀ በየጊዜው አረጋዊ እንደ እጅ መንሻ ሲጠቀምባት ማየቴ ነው።

              ሌላው አረጋዊ ከትምህርት ደረጃውና ከእድሜው ጋር የማይሄድ ዓይኑን በጨው ታጥቦ የዋሸው ነጭ ውሸት ነው።

     አንዴ ሳይሆን ሁለቴ ሶስቴ ነው። በ 1977 ዓ/         ም በተከሰተው አስከፊው ድርቅ ምክንያት ህወሓት ለድርቁ ተብሎ

    ከተለገሰለት በሚልዮን የሚቆጠር ብር 50%   ለማለሊት ማጠናከርያ፤ 45%   ለህወሓት የቀረችው 5%  ብቻ

             በድርቅ ለተጎዱት እንዲውል በፖሊት ቢሮ ደረጃ ወስነን ነበር በማለት ደጋግሞ ሲናገር ይስተዋላል። ከዚያም

          ከዚህም እየለቃቀሙ ለፕሮፖጋንዳ ፍጆታ ለሚጠቀሙ እንደግብአት ጠቅሞአቸው ሊሆን ይችላል። የትግራይ

          ህዝብና የህወሓት ታጋዮች ግን ምን ያህል እንደታዘቡትና እንደናቁት በውል ያወቀው አይመስለኝም።

             በነገራችን ላይ በህወሓትና በማሌሊት የነበረው ልዩነት እንደድርጅት አንድ ሆኖ በስም ሁለት የነበረ ነው።

             የህወሓት ማእከላይ ኮሚቴ የማሌሊት ማእከላይ ኮሚቴ ነው። ልዩነቱ ማሌሊት ሲባል እንደ ላባደሩ ፓርቲ፤

             ህወሓት ሲባል ደግሞ እንደግንባር ሆኖ በአንድ ሳንቲም እንዳለው ሁለት ገጽ የሚመሰል ነው። ሰራዊቱ በህወሓትም

              ቢጠራ በማሌሊት ያው አንድ ሰራዊት ነው። እንዲህ ከሆነ ለማሌሊት ለህወሓት ተብሎ የሚመደበው በጀት ምን

           ትርጉም ሊኖረው እንደሚችል ግልጽ አይደለም። እንደዛ ዓይነት የበጀት ድልድል እንዳልነበረና ሊኖርም

               እንደማይችል በአንድ ወቅት ወይዘሮ አረጋሽ አዳነ የህወሓት ፖሊት ቢሮ የነበሩ በቪኦኤ አረጋዊን ሲቃወሙትና

            ፈጽሞ እንዳልነበረ ፈጥሮ እየተናገረ እንደሆነ በምሬት ሲከራከሩት ሰምቻለሁ። ወይዘሮ አረጋሽ ይህን ክርክር

          ያደረጉት በነበረው ያለመግባባት ከህወሓት ራሳቸውን ካገለሉ በሗላ መሆኑ ልብ ይለዋል።

            እድሜም ትምህርትም ሊቀይረው ያልቻለ እንደቆመ ሰዓት ለውጥ የማይታይበት እዛው ባለበት ሲሄድ የምታገኘው

      ሰው ቢኖር ዶክተር አረጋዊ ብቻ ነው።

          “    ” አሁን ደግሞ በወቅቱ ያለውን የአገራችን ትኩሳት ሰበብ በማድረግ አለሁ ለማለት ብርሌ ከነቃ አይሆንም እቃ

  የሚል ጽሑፍ በትነዋል።

 በጽሑፉ ያካተታቸው፤

1-             ለዘመናት ዋጋ ታሰጠኛለች ብሎ ደጋግሞ የሚያነሳት መገንጠልን እንደ ዋነኛ ዓላማው እንደሆነ ሲሆን

           ይህን ዓላማ ለማሰፈጸም ምን እንዳገዳቸው ግን እንደሙሁርነቱ በጥናት የተደገፈ ሃሳብ ሳያስቀምጥ

           ያልፋል። በዚህ ጉዳይ ላይ አርባ ዓመት ይጠቅማል ተብሎ እንደመቀስቀሻ ተጠቀሙበት፤ ለመገንጠል

           አርባ ዓመት የሚፈጅ አይመስለኝም። የቆመ ሰዓት የፈለገውን ያህል እየተመላለስክ ብታየው እቆመበት

       ነው የምታገኘው። ለዚህ ነው አረጋዊን እንደቆመ ሰዓት የምመስለው።

2-             የህግ ሙሁር አይደለሁም፤ አጠቃላይ ስለ ህግና ህገመንግስት ምንነት ግን ይገባኛል። የኢትዮጵያ ህገ

            መንግስት ብዙ የህግ ሙሁራን ችግር እነደሌለበት አሉ ከሚባሉ የበለጸጉ ሃገራት ህገ መንግስት

          የማይተናነስ እንደሆነ አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። አረጋዊ የኢትዮጵያን ህገ መንግስት በምን መመዘኛና

            ከየትኛው ህገ መንግስት ጋር አነጻጽሮ ሊያጣጥለው እንደፈለገ ግልጽ አይደለም። መቃወም ከሆነ ከጫፍ



             እስከ ጫፍ መሆን አለበት የሚለውን አባዜ ካልተጠናወተው በስተቀር። በአፈጻጸም ላይ ችግር አለ ቢል

  ሊያስማማን ይችላል።

3- ከ 2000   ጀምሮ እስከ 2016 WFP  ና FOA      በማጣቀስ በየጊዜው የተከሰቱትን በድርቁ የተጎዱ

    የህዝብ ብዛት አስቀምጠዋል። በመቀጠልም 11.5%         የእድገት ልፈፋችሁ ምንጩ የት ላይ ነው ሲል

         ይደመድማል። እንደሙሁርና እንደተመራማሪ አሐዞችን ገልብጦ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን የሚጠበቀው

            ከዛ በዘለለ ነው። የአረጋዊ መነሻ ትክክለኛ መረጃ ለመስጠት ሳይሆን እየታየ ያለውና ዓለም የመሰከረለት

          ፈጣን እድገት ለማጣጣል ይጠቅማል ብሎ ያሰቀመጠው እንደሆነ ይገባኛል። እንደእውነቱ ከሆነማ

             ካሁን በፊት ይከሰቱ የነበሩ የድርቅ አደጋዎች ምን ዓይነት ጠባሳ ትተው ያልፉ ነበር የሚለውን በመዳሰስ

የ 2016            ድርቅ ደግሞ ምን ይመስል ነበር እንዴትስ ለመቋቋም ተቻለ የሚለውን እንደቆመ ሰዓት

          ሳይሆን እንደሙሁርነቱ በጥናት የተመሰረተ ዝርዝር ጭብጥ ማቅረብ ነበረበት። አረጋዊ ሊሄድበት

      ያልፈለገ ባለችን ትንሽ እውቀት ያቅሜን ላካፍለው። የ 2016    ድርቅ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከ 1977 ቱ

     የከፋ እንደነበር ሁሉም የተስማሙበት ነበር። ከ 1977       ቱ የከፋ ድርቅ ውጤት ደግሞ በ 1977 

           ከደረሰው አሰቃቂ እልቂትና ስደት የባሰ እንደሚሆን ለመገመት ዶክተር መሆነ አይጠይቅም። በአንፃሩ

            ግን የዘንድሮው ድርቅ እንኳንና ሰው ሊሞት ከቀየውም የተፈናቀለ አንድም አልነበረም ከዚያ አልፎም

           ከብቶቹም ሳይቀር ውሃ መኖ እየቀረበላቸው አንዣብቦ ከነበረው አደጋ ሊተርፉ ችለዋል። ይህን

           ለማድረግ የተቻለው እድገቱ በፈጠረው ዓቅም እንጂ በሌላ ተአምር አይደለም። እዚህ ላይ

          የምእራባውያን እርዳታ አልታከለበትም ለማለት አይደለም። ግልጽ መሆን ያለበት ግን የምእራባውያን

             እርዳታ የደረሰው መንግስት ድርቁን በራሱ ዓቅም መቋቋም ሲጀመር ነው። አነ አረጋዊና ጓዶቹ ግን

         መንግስትን በእርዳታ ሰበብ ወጥመዳቸው ውስጥ ለማስገበት እርዳታ አንዳይሰጥ ምእረባውያንን ሲማጸኑ

  ነበር፡፡ ስለዚህ የ 2016         ድርቅ መንግስ ፡የተፈተነበትና በሰኬት የተጠናቀቀ መሆኑ ህያወ ምስክር በድርቁ

  ተጠቅተው የነበሩ ናቸው።

           እንግዲህ ከላይ ያለውን ካልኩ በአጋጣሚ ይሁን አስቦበት ያስቀመጣቸውን እውነታዎች ሳላመሰግነው ላልፍ

         አልፈልግም። የምከተለው መርህ በጭፍን ማጥላላት ወይም በጭፍን ማሞገስ ስላልሆነ።

            የሁለት ሰዎች ስም በመጥቀስ ሃላፊነት የጎደለው የፈጠራ ትረካ ማውገዙ እንደጅማሮ ሳላደንቅለት አላልፍም።

             እነዚህ ሰዎች ከሆዳቸው ውጭ ሌላ የሚያስቡት የለም። ሁሉም ነገር የሚያጠነጥነው በሆዳቸው ዙርያ ነው።

         ስለዚህ ሆዳቸው ለሚሞላላቸው የሚያስደስተውን እየፈበረኩ መጻፍና መናገር ዋነኛ ስራቸው ነው።
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