የቢራ ፖለቲካና ያስከተለው ጣጣ!!
ከኂሩተ-ሚካኤል.
(ከባህር ዳር)
06-15-17

ቢራን መጠጣት ጥሩም መጥፎም ነው ለማለት የሚያስችል ዕውቀትም ይሁን ክህሎት አለያም በልምድ ያገኘሁት ነገር የለኝም
፡፡ በነዚህ እጥረቶች ምክንያት ሁለንተናውን ለመግለጽ ልብ ሙሉነት ይጐደለኛል፡፡ አንድ የማይካድ ሀቅ ግን አለ፡፡ ቢራን
በብዛት ጠጥቶ ራሱን የሳተ ፣ የተወላገደ፤ ለድብድብ የተጋበዘና፤ የገላመጠ ግን አይቻለሁ፡፡ ቢራን አብዝቶ መጠጣት ለአደጋ
ስለሚያጋልጥ ቢራውን ሳይሆን ድርጊቱ ወቀሳ ሊሰነዘርበት ይገባል ባይ ነኝ፡፡ ነፍሱን ይማረውና ጥላሁን ገሰሰ ከልክ አትለፉ
ትቃጠላላችሁ እንዳለው፡፡
ሌላውን የቢራ ገፅታ ደግም እንመልከተው፡፡ ቢራ መቼ በኢትዮጵያ ተጀመረ ? መቼ ተስፋፋ ? አሁንስ ያለው የቢራ ምርት
መጠንና ፈላጊው ምን ያህል ይመጣጠናል የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ለአጥኝዎች ብተውላቸው ደስ ይለኛል፡፡
በምኖርበት ባህር ዳር ከተማ አንድ እውነት ግን ታዝቢያለሁ፡፡ ባህር ዳርና አካባቢው ያለው የቢራ ገበያ ዓይነቱ ፤ የአቅርቦቱ
መጠንና የተጠቃሚው ቁጥር ከአንዳንድ መሠረታዊ ፍላጐቶች እኩል መሳ ለመሳ ደርቶ አስተውያለሁ፡፡ የቢራ ዓይነቱም
የተጠቃሚው ቁጥርም በጣሙን ጨምሮል ባይ ነኝ ፡፡ ይህ የምርትና አቅርቦት ዕድገት እሰየው የሚያስብል እንጅ የሚያስከፋ
ግን አይደለም፡፡
ቢራ በባህር ዳር ከማህበረ -ኢኮኖሚ ዕድገት መለኪያነቱ ባለፈ አሁን አሁን የፖለቲካ መሳሪያ ሆኖ እያገለገለ መሆኑን
ታዝቢያለሁ፡፡ የቢራ ፖለቲካ መቼና እንዴት ተጀመረ በማን ለሚሉት ጥያቄዎች ተጨማሪ ጥናት ስለሚጠይቅ ለጊዜው ጎንበስ
ብየ ማለፉን መርጫለሁ፡፡ በባህርዳር ግን እያበጠ መጥቶ 2ዐዐ8 ዓ.ም ማገባደጃ ጥቂት ወራቶች ሲቀሩ በግልጽ ፈንድቶል
ታይቷል፡፡
የገበያ ሜዳው ለተፈቀደላቸውና ዕውቅና ለተሰጣቸው ምርቶች እኩል የሚያገለግል የነፃ ገበያ መወዳደሪያ ህግ መኖሩን ጠንቅቄ
አውቃለሁ፡፡ ህጉን በማክበርና በማስከበር የህግ አውጭው፣ የተርጐሜውና አስፈፃሚው ኃላፊነት ነው፡፡ ተወዳዳሪዎቹ በዘርፉ
ለመቀጠልና ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ የውድድር ሜዳውን መም መጠበቅና ማስጠበቅ ግድ ይላቸዋል፡፡ ተጠቃሚው ደግሞ
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በፈቃዱ የመረጠውን የመጠቀም መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ ይህ የነፃ ገበያ ስርዓት ነው፡፡ በሀገሪቱም ምርቶችና አገልግሎቶች
በነፃነት የሚወዳደሩበት የገበያ ስርዓት በፖሊሲ ተደግፎ ስራ ላይ ከዋለ ሁለት አስርት አመቶችን አስቆጥረናል፡፡ የአንዱን
ፍላጎት በሌላው ላይ የመጫን ፍላጎትና ተግባር ተጠራርጎ ከወጣ የብር ኢዮቤልዩውን ዚምባዌ ላይ አክብሯል፡፡
በባህርዳር ቢራ

ጅምላ አከፋፋዮች፣ ቸርቻሬዎችና ተጠቃሚዎች ላይ የሚስተዋለው ሁኔታ ግን ግራ የሚያጋባ ሆኖ

አስተውያለሁ ፡፡
አምራቾችና አከፋፋዮች የቢራ ምርታቸውን ከማስተዎወቅ አንፃር የየራሣቸው ጥንካሬና ድክመት የሚስተዋልባቸው ናቸው፡፡
ቸርቻሬው ቤት ደርሰው ተጠቃሚውን ሲያገኙና ራሳቸውን ሲገልፁ የቢራ የፖለቲካ ትኩሳት አቀጣጣዮች መሆናቸውን
አድምጫለሁ፡፡ የአገሌ አባ በሉ ቢራ የአልኮል መጠኑ ይህን ያህል ነው !!

ከሚለው ይነሱና ቢራው የተጠመቀው

ከ……..እስከ……በሚል ከሀቅ የራቀና

አይጠቅማችሁም አትጠጡ እስከማለት

ከዕውነታ የተጣረሰ ነገር አንስተው

ይዳፈራሉ፡፡
ከምርቶችና አገልግሎቶች መወዳደሪያ ባፈነገጠ ቢራው ግብር የሚከፍለውና ትርፉም የሚውለው ለእከሌ አበ በሉ ነው የሚል
ጉም ዘግነው ነፋስ ይበትናሉ፡፡ አለፍ ሲልም ፋብሪካው ባለቤትነቱ ለእከሌ አባ በሉ ነው ወዘተ……ሲሉ ያክሉበታል፡፡
እነዚህንና የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሱ ሁኔታዎች መልካቸውን እንዲቀይሩ ብሎም እንዲጦዙ የሚቻላቸውን ሁሉ ይደሰኩራሉ፡፡
አንዳንዲም እንደሰማሁት ጉርሻ ቢጤ እየሸጐጡ/ በዓይነትም በገንዘብም/ ጋሻ ጃግሬዎች እያሰማሩ ሁኔታው ይበልጥ
ፖለቲካዊ መልክ እንዲይዝ ይሰራሉ፡፡ እናም በነዚህ ምክንያቶች ህግን የሚጥስ ያለመረጋጋትና አብሮ መኖርን እንዲሁም ፍቅርን
የሚቀንስ ስራ ያከናውናሉ፡፡ አንዳንድ ቸርቻሬዎችም ላይ ይኸው ተፅእኖ በቀጥታ አርፎአል፡፡
በኔ እምነት የቸርቻሬዎችም ሆነ ጅምላ አከፋፋዮች

ዋነኛ የትርፍ ምንጭ ለደንበኛ ጥራት ያለው ምርትና አገልግሎት

ለተጠቃሚ በማቅረብ የሚገኝ ነው፡፡ ይህ እንዲሆን ደግሞ በተጠና መንገድ የደንበኞቻችውንና የተጠቃሚዎቻቸውን ፍላጐት
የሚያረካ ቢራ በእኩል ቁጥር መያዝ ይገባቸዋል ባይባልም የለም የሚባል ቢራ ባይኖራቸው ግን ይመረጣል፡፡ ይሁን እንጅ
ቸርቻሬዎችም የለም ከሚለው ጀምሮ ተጠቀሚውን ሊያረካ የማይችል የቢራ ቁጥር በመያዝ እንዲሁም የማይገባ አቀዛቀዝ
እያከሉበት እንዳይጠጣ የሚቻላቸውን ሁሉ ሲያደርጉ ይስተዋላሉ፡፡
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ለአንደኛው የቢራ ዓይነት የቅኝ ግዛት ተገዢዎች እስኪመስሉ ድረስ የግዳጅ መስጫ የሆኑ የቸርቻሬ ቤቶችም

አሉ፡፡

በተጨማሪም ይህን ቢራ ብንይዝ ብንሸጥ ችግር ስለሚደርስብን ስለሚያስፈራሩን እንዲህ ያለ ቢራ የለንም የሚሉም አሉ፡፡
ደግሞም በግልፅ ይህ ቢራ እኮ እንዲህ ስለሆነና የእገሌ ስለሆነ እኔ ቤት አይገባምም የሚሉ አሉ፡፡
ለማንኛውም የጅምላ አከፋፋዮችም ሆነ የቢራ ችርቻሮ ቤቶች የነፃ ገበያ ስርዓት በሚፈቅድላቸው ህግ ጨዋታውን በራመድ
እንጅ፤አድሎ የሚፈፀምባቸው፤ የንትርክና የውዝግብ አልፎ ተርፎም የአንዱን ፍላጎትና ዕምነት በሌላው ላይ ለመጫን
የሚደረግ ኮሪደሮች መሆን የለባቸውም፤አይገባምም፡፡ እንዲሁም የፖለቲካ መስበኪያ ማራመጃዎችና አንዱ አንዱን ለምን
ይህን ዓይነት ቢራ ያዝክ ብሎም የሚያገልባቸው ቦታዎች ሊሆኑ አይገባም፡፡ ፖለቲካ ችርቻሮ ቤት ገብቶ እንዲሰበክ ጅምላ
አከፋፋዮች ፤ ችርቻሬዎች ተጠቃሚውም መፍቀድ የለባቸውም፡፡
ቀጥዬ ደግሞ ወደ ተጠቃሚው ልግባ ፤ ማንም ተጠቃሚ ይስማማኛል ፣ ወድጃዋለሁ ፣ ያስፈልገኛል ! የሚለውን የቢራ ዓይነት
የመጠጣት መብት አለው ባይ ነኝ ፡፡ ሌላው ቀርቶ አቅም ካለው የውጭ ምርት የሆነው ቢራ ሊጠጣ ይችላል፡፡ አለያም በአገር
ውስጥ የሚመረቱትን የቢራ ዓይነቶች በፈለገው ቦታና ጊዜ ሊጠቀም ይችላል፡፡ እንጅ አንተ ይህን ከጠጣህ ዋ !!! እየተባለና
እንዲገለል እየተደረገ አልያም የእከሌ ደጋፊ ሆነሃል እየተባለ እንዲሸማቀቅ ሆን ተብሎ መገፋት የለበትም፡፡
እዚህ ላይ ማንሣት የፈለግሁት በግል ጉዳዬ ላይ እኔው እንጂ ሌላው ሊወስንልኝ አለያም ሊያስገድደኝ አይገባም ለማለት ነው፡፡
እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎች እልፍ ብለው ያለ ዕውቀት ይህን ምግብ መብላት አለብህ!! ይህን መድኃኒት መውሰድ ይገባሃል!!
ከማለትም የማይቆጠቡ ስለሆነ ሀይ !!!! ባይ ያስፈልጋቸዋል፡፡ በዚህ ረገድ ደግሞ ከሰፌው ህዝብ የተሸለ ዳኛና ቀጭ የለም ብየ
አምናለሁ፡፡
እዚህ ላይ አንዳንድ እውነቶችን ላንሣ፡፡ አንዳንድ የቢራ ተጠቃሚዎች የሚፈልጉትን የቢራ ዓይነት በግልፅ ከመጠጣት ይልቅ
ያለቀለት በሚል ስም አንድም በብርጭቆ አለያም በኒኪል ተገልብጦ እንዲሰጣቸው ያደርጋሉ፡፡ አንዳንዶች ደግሞ የቢራው
ዓይነት እንዳይታወቅ ከጠርሙሱ ላይ የተለጠፈውን ንግድ ምልክት ይልጡታል፡፡ እብዛኞቹ ደግሞ እንደፈለጉ እያሽካኩ
ያሻቸውን ይጠጡታል ይጨልጡታል፡፡ እናም አንዱ ፈሪ፤ ሌላው አስፈራሪ በመሆኑ ምክንያት /አስፈራሪው በጣሙን ተፅእኖ
ፈጣሪ ሆኖል/ ሚዛናዊ ያልሆነ ወደ አንዱ ያደላ ሁኔታ ተፈጥሮል፡፡
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አስፈራሪው ኃይል ሲያስፈራራም የሚጠቀማቸው ቃላቶች ፖለቲካ አዘል ከመሆናቸው ሌላ ከማንነትም ጋር ያያይዘዋል፡፡ እና
ለምን የሚል ጥያቄ ያስነሣል፡፡ እኒህ የተፈቀደላቸው አስፈራሪዎች ብቻቸውን ናቸው ወይስ ከኋላ የቢራ ፖለቲካ እንዲያራምዱ
አጋዥ ኃይል አላቸው አለያስ በሰሜት እየተነዱ ነው መልሱን በጋራ እናየዋለን፡፡
ለማንኛውም ግን ተፈጥሮአዊ የሆነውን የግለሰብ መብት እየጣሱ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ በመሆኑም በቢራ ምክንያት
ቢራዎችን ሽፋን በማድረግ የሚሰራ የፖለቲካ ስራ ከዚህ ግባ የሚባል ለውጥ ለሀገርም ለአካባቢም ይሁን ለራስ የማያመጣ
ስለሆነ እንዳው የቢራ ፖለቲካውን ትተን ቢራዎችን የመዝናኛና የመጫዎች አድርገን ብንጠቀማቸውና ብንገለገልባቸው የተሻለ
ነው ባይ ነኝ፡፡
ከዚህ ወጣ ያለው ግን አያግባባም ብቻ ሳይሆን ማጣላቱና ማስጠየቁ የማይቀር ይመስለኛል፡፡ እናም የቢራ ፖለቲካው
እያስከተለ ያለው ጣጣ አሁን አሁን ቅጥ እያጣ ስለሆነ አምራቾች ፣ ቸርቻሬዎቹና እኛም ተጠቃሚዎች ሁኔታው እንዲስተካከል
የየድርሻችንን ልንወጣ ይገባል እላለሁ፡፡
አመሰግናለሁ፡፡
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