አቶ ዘርኣይ ኣስገዶም
በሙስና ተነከሩ
ከላይ በርእሱ የገለፅኩት ሰዉዮ ከ1968ዓ.ም ጀምሮው እስከ ውድቀት ስርኣት ደርግ
በህወሓት ተሠልፈው ደርግ ከጠፋበት ግዜ ከተራ ታጋይ እስከ ማ/ኮሚቴ ስልጣን በመያዝ
እንደታገሉና ቀጥሎም የመቀሌ ከተማ ከንቲባ ነበሩ፡፡ቆይቶውም ለተወሰነ ግዜ ተንሳፍፈው
ከቆዩ በላ በጠ/ሚንሰቴር ቢሮ ልዩ ተላላኪ በመሆን የኣናሳ ብሄረሰቦች እንደ
ኣፋር፤ጋንቤላ፤ ቤንሻንጉል፤ሱማል ጉዳይ ኣስፈፃሚና ኣማካሪ ሆነው ሰርተዋል፡፡በኣንድ
ወቅትም የደቡብ ትግራይ (ማይጨው)ዞን ኣስተዳዳሪ ነበሩ፡፡በኣሁኑ ግዜ የኢትዮዽያ
ሬድዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ናቸው፡፡ኣቶ ዘርኣይ ኣስገዶም ከታገሉባት
ቀን ጀምረው እስከኣሁን የህወሓት ማ/ኮሚቴ ፍፁም ተላላኪና በተለያዩ መድረኮች
ለህወሓት ማ/ኮሚቴ ወክለው ብዙ ታጋዮችና ህዝቦች እንደጉዱ ጓደኞቻቸው
ይናገራሉ፡፡ኣቶ ዘርኣይ የህወሓት ማ/ኮሚቴ በተለይ ጠ/ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ ቢፈልጉ
ስልጣናቸው በመንጠቅ ታች ይጥላችል ቢፈልጉ ላይ ይሠቅላችል ቢፈልጉ ሰላይ
ያደርጋችል፡፡በተለይ በ1993 ዓ.ም የህወሓት ማ/ኮሚቴ መሰንጠቅ ወቅት ለነዛ
ተገንጥለው ለወጡት ፤ማ/ኮሚቴ በኣቶ መለስ የተሰጣቸው መምቻ በትር፤በመቀበል
በተለያዩ መድረኮች በመቀጥቀጥ የኣቶ መለስ ታማኝነታቸውን ኣረጋገጡ፡፡ከዚያ በላ ኣቶ
ዘርኣይ የሆነ ስህተት ቢፈፅሙ የኣገሪቱ ሃብት ሲበዘብዙ፤ከማበረታታት ውጭ ተው
ብሎዋቸው ኣያውቁም፡፡
የኣቶ ዘርኣይ ኣስገዶም የ35 ኣመት ጉዛቸው ላይ የተዘረዘረው ሆኖ የዚህ ፅሁፍ ዋና ርእስ
ኣቶ ዘርኣይ በሙስና ተነከሩ የሚል ስለሆነ፤እንዴት በሙስና ተነከሩ ለሚለው ኣንድ
በኣንድ ለመዘርዘር እሞክራለሁ፡፡
1.የኣናሳ
ብሄረሰቦች፤የጠ/ሚኒስቴር
ተወካይ
ሆነው
በሚያስተባብሩበት
ከሶማል፤ከኣፋር፤ከቤንሻንጉልና ጋንቤላ ክልሎች ወዘተ. ጉዳይ ለማስፈፀምና፤የባከነ ባጀት
እንዲደብቁላቸው በብዙ ሚልዮን የሚቆጠር ከሚሰጣቸውየክልሉ ባጀት ይሰጣቸው
እንደነበርና ያ ገንዘብ በኣቶ ዘርኣይ ኣስገዶም ሚስት እህት ወየዘሮ ርሻን በባንክና በተለያዩ
ቦታዎች፤በውጭ ኣገር እንደሚቀመጥ ይነገራል፡፡ኣቶ ዘርኣይ ኣስገዶም በተለይ ከሶማሌ
ክልል ባለስልጣናት ልዩ ግንኙነት ሰለነበራቸው ከመሪዎች በመስማማት ብዙ የኣሜሪካ
ዶላር በውጭ እንደሚያስቀምጡ ይነገራል፡፡
2.ለቶ ዘርኣይ የቤንሻንጉል ክልል ኣስተዳደር ያረጋል ኣይሸሹ፤የክልሉ ገንዘብ ጉቦ
ከመስጠት፤በተጨማሪ 10000ሜትር ካሬ፡፡የከተማ መሬት ለዘመናዊ ሆቴልና መናፈሻ
ሊሰሩበት በወይዘሮ ርሻን ስም ተቀብለው በእንጨት ግድግዳ ቤቶች ሰርተው ምንም ወጭ
ያላወጡበት መሬትና ቤት በሚልዮኖች ብር ተሽጧָ፡፡
3. ጋ ֶ ክָָ
ከדـው  ץـ רከፍֳָֹו ـጣُ
የגዝ" ُ רፊ $ٍ &ፃ ያֳ ֵዝ ዋጋ רـጥّْው  ֳֹו4ኮከ0
ֲָَ ץאያ ـ0ֹ 10000ኩ ָٍ ከ ַׂשא10000ኩ ָٍ
ከבገ ِ גת ץወስደው 60% መቀሌና ኣ.ኣ ሸጠው ከኣንድ ኩንታል እስከ 210

ብር ኣትርፈው ሽጠውታል፡፡ኣሁንም በዚሁ በጋንቤላ ሆቴሉ ባለ 5ኮከብ ለማድረሰ ብዙ
ህንፃዎች ለመስራት ለዚህ ተብሎ ከመቀሌ 20000 ኩንታል ሲሚንቶ በኣቶ መንግስቱ
ይትባረክ ተሰጥّቸው ሃያ ሺውን ለኩንታል 195 ብር የተገዛወ 205 ኣትርፈው
ሽጠውታል፡፡ከሙገርም 5000 ኩንታል ወስደው ህንፃዎች እየሰሩ ናቸው፡፡
4.ኣቶ ዘርኣይ በዚሁ በጋንቤላ ሰፊ የጥጥ የእርሻ መሬት ተሰጥّቸው በየኣመቱ በሚልዮን
የሚቆጠር ሃብት ኣካብተዋል፡፡ኣቶ ዘርኣይ በኣዲስ ኣበባም በሚስታቸው በራሳቸውና
ወይዘሮ ርሻን ስም ህንፃዎች እንዳላቸው በተጨባጭ ተረጋግጧል፡፡
ኣቶ ዘርኣይ ለኣቶመንግስቱ ይትባረክ ለህወሓት ኣባልነት መልምለው በጠ/ሚኒስቴር መለስ
ወደ ህወሓት ማ/ኮሚቴነት እንዲሾሙ ኣድርጓል።ኣቶ መንግስቱ ይትባረክም
የባለውለታቸው ኣቶ ዘርኣይ ኣስገዶም ብድር ለመመለስ የመሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ የቦርድ
ሊቀመንበርነት ስንጣናቸው ተጠቅመው የመሰቦ ሲሚንቶ እየዛቁ በኣቶ ዘርኣይም
በኣማቻቸውም ወይዘሮ ርሻን ስም በ10 ሺዎች ኩንታል የሚቆጠር በመስጠት ኣቶ ዘርኣይ
በ10 ሚልዮኖች ብር ባለቤት እንዲሆኑ ኣድርጓል።ይህ ጥያቄ የህዝብ ምላሽ ይሆናል።
ባለስልጣኖች በሙሱናን የመነከር ጉዳይ የኣቶ ዘርኣይ ኣስገዶም እንደምሳሌ እንጥቀሰው
እንጂ እንደ ኣቶ ወንድወሰን ከበደ በሚስታቸው ስምና በጓደኞቻቸው ስም ሚሌነር
መሆናቸው፤እንደ ኣቶ ኣርከበ ዕቁባይ በሚስታቸውና በጓደኞቻቸው ስም በመቶዎች
ሚልዮኖች ሃብት እንዳላቸው፤ሌሎች የኢህኣዴግ ኣመራሮቸ እንደ ኣቶ ግርማ ብሩ ፣ኣቶ
ስዩም መስፍን ሌሎች ሚኒስትሮች ጄነራሎቸ የኣገሪቱ ሃብትና የከተማ መሬት እየወረሩ
እንደሆኑ ህዝብ የሚመለከተው ያለው ነው፡፡
ይህን ካልኩ ኣገራችን ምን እየሆነች ነው? ወዴትስ እየወሰዳት ነው?ጠ/ሚኒስቴሩ በትክክል
ሙስና ለማጥፋት ከምንጩ ለማድረቅ ቁርጠኛ ከሆኑ ከራሳቸው ቤት ወይዘሮ ኣዜብ
መስፍን ጀምሮ መዋቅራቸው ለምን ኣያጣሩም፡፡ከታች ኪራይ ሰብሳቢ እየተባለ
በቀበሌ፣በወረዳ፣በዞን ግንዛቤ ኣስጨበጥኩ ማለቱ ፋይዳው ምንድ ነው?ችግሩ ግን
ጠ/ሚኒስቴር ቁርጠኛ እርምጃ ሊወስዱ ከሆነ ቀኝ እጃቸው ለግራ፤ግራ እጃቸው ለቀኝ
እጃቸው መቁረጥ ስለሆነ ሊጨክኑ ኣልቻሉም፡፡ግን ደግሞ 80 ሚልዮን የኢትዮዽያ
ህዝብ በትእግስት ትእዝብቱን እያሳረፈ ነው፡፡

እግዚኣብሄር ምህረቱን ይስጠን!
ከድምፁ ይቁምላቸው ፦ ጋንቤላ

