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14-08-2004 

አዲስ ምዕራፍ 
                                             ግርማ ወ/ማሪያም አቤ  
 
በወርሃ መጋቢት አጋማሽ ላይ 200ዓ.ም ፣ ገና በማለዳው በምስራቅ አድማስ ጸሃይ 
ብርሃኗን በመፈንጠቅ ለአካባቢው ልዩ ውብት አጎናጽፈዋለች፡፡የጋምቤላን ክልል ፡፡  
 
የደቡብ ምዕራቡን የአገራችን ክፍል ተንተርሶ የሚገኘው የጋምቤላ ክልል አመቱን 
ሙሉ በማይነጥፉት በባሮ፣ በአኮቦ፣አልዌሮና ጊሎ ወንዞች በመታጀብ የእድገት ጎዳና 
ጉዞውን ቀጥሏል፡፡ 
 
የሰውን ነፍስ በሃሴት በሚሞሉ በርካታ የተፈጥሮ ውብ ስፍራዎች የታደለው ይህው 
ክልል ከ 3 ነጥብ 2 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ የቆዳ ስፋት ሲኖረው በሶስት 
ዞኖችና በ13 ወረዳዎች የተዋቀረ ነው፡፡ 
 
በክልሉ ነባር ከሆኑት የአኝዋክ፣የኒዌር፣የኦፖ፣የኮሞና የመዥንገር ብሔረሰቦች 
በተጨማሪ የኦሮሞ፣የአማራና ሌሎች ብሔር…ብሔረሰቦች መኖሪያ ነው፣ ይህው ለምና 
ድንግል ክልል፡፡   
 
እንደ 1999 ዓ.ም ሀገር አቀፍ የህዝበና የቤት ቆጠራ መረጃ መሰረት የክልሉ የህዝብ 
ብዛት 306 ሺህ 916 ሲሆን 74 ነጥብ 6 በመቶ የሚሆነው ሕዝብ ደግሞ በገጠር 
እንደሚኖር ተረጋግጧል፡፡ ክልሉ ምንም እንኳን የበርካታ እምቅ ሃብት ባለቤት 
ቢሆንም ቀደም ባሉት ጨቋኝና አምባገነነ  ሥርዓቶች ግን ለነዋሪው ጠብ ያለ ነገር 
አልነበረም፡፡  
 
በዚህም የተነሳ ለረዥም አመታት በኃላቀርነትና በድህነት ሲማቅቅ የነበረውን የክልሉን 
ህዝብ ከአስከፊ ኑሮ ለማውጣት እየተደረገ ባለው  ጥረት በአሁኑ ወቅት ትርጉም ያለው 
የልማት ስራ እየተመዘገበ ነው፡፡ 
 
በተለይ በተበታተነ የአኗኗር ዘዬው ለብዙ እንግልትና ስቃይ ሲዳረግ የነበረው 
አብዛኛው የክልሉ  አርሶ አደርና ከፊል አርሶ አደር ይበጀኛል፣ ይመቸኛል በሚለው 
ቦታ ላይ በመንደር በማሰባሰብ ተጠቃሚ መሆኑ ሳይጠቀስ የማይታለፍ ጉዳይ ሆኖ 
እናገኘዋለን፡፡ 
 
የመንደር ማሰባሰቡ ፕሮግራም አንድም የምግብ ዋስት ለማረጋገጥና ዘላቂ ልማት 
ለማምጣት   አሊያም የተረጋጋ ሕይወት ለመመስረት  የሚያስችል ቁልፍ የልማት 
መሳሪያ መሆኑን ነዋሪዎቹ ተረድተዋል፡፡በአሁኑ ወቅት በአርሶ አደሩ መንደር 
በየደረጃው ያሉ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ፣የተሟላ ህክምና የሚሰጡ 
የጤና ተቋማት ፣ የንጹህ መጠጥ ውሃና ሌሎች ተቋማት ተገነብተው አገልግሎት 
መስጠት ከጀመሩ ዋል አደር ብለዋል፡፡ 
 
ከአሁን በፊት በዝቅተኛ ደረጃ የነበሩ የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች በአሁኑ ስዓት  
እስከ መንደሮቹ ድረስ  ያለምንም ችግር የሚወስዱ የገጠር መንገዶች ተገንበተው 
ህብረተሰቡን ማገልገል መጀመራቸው ሌላው የመንደር ማሰባሰቡ ውጤት ነው፡፡   
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ያለምንምና ያለማንም ተጽአኖ በመንደር የተሰባሰቡት ነዋሪዎቹ ሌላ ራዕይ፣ሌላ ዓላማ 
ሰንቀው ራሳቸውን የምግብ ዋስትናቸውን ለማረጋገጥ ያለሰለሰ ጥረት በማደረግ ላይ 
ናቸው፡፡  
 
የነበረ ያውራ ያየ ሰው ይመስክር ነውና  ነገሩ ፣ እማውራዎቹና አባውራዎቹ  በመንደር 
ተሰባሰበውበታል  ወደ ተባለሉ ስፍራዎች ዘልቀን በመግባት ከእነሱ ጋር ቆይታ 
አድርገን ነበር። እናም  ሂዩማን ራይትስ ዎች የሚያናፍሰው የተለመደ መሰረተ ቢስ 
ወሬ እንደመነሻ በመውሰድ ነዋሪዎቹ እውነት ተገደውና ተንገላታው ወይም ሌላ ግፍ 
ደርሶባቸው በመንደር ተሰባስበው ይሆን ? የሚለውን ውንጀላ ማጣራቱ ተገቢ ነው ፡፡ 

በአቦቦ ወረዳ የተኝ መንደር ነዋሪና የሶስት ልጆች እናት የሆነችው ሳቂታዋ ወ/ሮ ኦጅሉ 
ኪሩ እንደነገረችን ከሆነ በመንደር ሊሰባሰቡ የቻሉት ማንም አስገድዷቸው ሳይሆን 
በራሳቸው ፋቃድ እንደሆነ ይናገራሉ፡፡ 

በመንደር ከተሰባሰቡም በኃላ ለረዥም አመታት ሲገፉት የነበረው አሰቃቂ የድህነትና 
የኋላቀርነት ኑሮ በመለወጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ የህክምና ፣የትምህርት እና የንጹህ 
መጠጥ ውሃ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸው መንግስትን እንዲያመሰግኑ 
አድረጓቸዋል፡፡ 

በኢታንግ ወረዳ የፑኩምና የፑል ኮድ መንደር ነዋሪ የሆኑትን በጎልማሳ የእድሜ ክልል 
ውስጥ የሚገኙት አቶ ማቲዎስ ኡፒቲ እና ወ/ሮ ኛቶን ኡን ያሉነን እናስከትል፡፡  

 
'' እኛ መንደር መሰበሰብ የሄድንበት በመንግስት ግዴታ አይደለም፣ ደግሞም ማንም 
ሊያስገድደን አይችልም፣ እኛ አሁን ደስተኞች ነን ፣አሁን ያለው የመንደር ኑሮ መንደሩ 
በጣም ጥሩ ነው ከዚህ በፊት ተበታትነን  ስንኖር በብዙ ነገር ተጎድተን ነበር።" አሁን ግን 
ያ ነገር ተቀይሯል። "ለምሳሌ አንድ ሰው ከታመመ በቅርብ ቦታ መዳህኒት 
ያገኛሉ፣በተለይ እርጉዝ እናቶች በወሊድ ምክንያት አይሞቱም፣ ልጆቻችን ሶስትና 
አራት ሰዓት ትምህርት ቤት ፍለጋ አይንከራተቱም '' ማለታቸው  ለቀባሪው አረዱት 
ካልሆነ በቀር ከዚህ ባለፈ ምንም ማለት አይቻልም፡፡ 
 
በአገሪቱ ሕገ መንግሥት መሰረት ዜጎች የኑሮ ሁኔታቸውን የማሻሻልና የማያቋርጥ 
እድገት የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ በመሆኑ ነዋሪዎቹ በመንደር ተሰባስበው 
የተሻለ ውጤት ለመስመዝገብ ወደ ተግባር መግባት መቻላቸው በተለይ ዘላቂ ልማት 
ለማረጋገጥ የሚያስቸላቸው ይሆናል፡፡   
 
የክልሉ መንግሥትም የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ዋነኛው አጀንዳ በማድረግ በሶስት 
አመት ውስጥ 45 ሺህ እማውራዎችንና አባውራዎችን  በመንደር ለማሰባሰብ ማቀዱ 
ልብ ሊባል ይገባል፡፡ 
 
በዚሁ ክልል በአሁኑ ወቅት ከ15 ሺህ በላይ እማውራዎችና አባውራዎች በመንደር 
ተሰባሰበው የተረጋጋ ሕይወት መምራት መጀመራቸው ደስ የሚያሰኝ ሆኖ 
እናገኘዋለን፡፡ 
 



 3 

በክልሉ ከፍተኛ የሆነ ለም መሬት ያለው ቢሆንም እስከ አሁን ድረስ 3 ነጥብ 32 በመቶ 
ብቻ በእርሻ መልማቱ ወደፊት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በመንደር ከተሰባሰቡ 
አርሶ አደሮች የተጠናከረ የልማት ርብርብ እንደሚጠይቅ አያጠያይቅም ። 
 
ሂዩማን ራይትስ ዎች የተባለው 'የሰብኣዊ መብት ተሟጓች' ነኝ ባይ ድርጅት 
እንደሚወራው አርሶ አደሮቹ ምናልባት በመንደር የማሰበሰቡ ሂደት በአገር መከላከያ 
ሰራዊት እና በታጠቂ ኃይሎችስ በደል ደርሶባቸው ይሆን? ማለታችን አልቀረም፡፡  

የጎግ ዲፓች መንደር ነዋሪ አቶ ኡኬች ኡቶው የ45 አመቱ ጎልማሳ እንደሚሉት ከሆነ 
በመንደር የተሰባሰቡት ራሳቸው ለመንግስት ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት መሆኑን 
በመከላከያ ሰራዊትም ሆነ በማንም ታጣቂ ኃይል ምንም አይነት ጫና 
እንዳልተፈጠረባቸው እና ወሬውንም አሁን ገና እንደሰሙ ይመሰክራሉ። እናም 
የሂዩማን ራይትስ ዎችን የተለመደ የጥላቻ ዲስኩር ሌላው የልብወለድ ፈጠራ መሆኑን 
የሚያሳይ ነው፡፡ 

 

በጋምቤላ ወረዳ ጀዌ መንደር ያገኘናቸው የእድሜ ባለጸጋና በነጭ ሽበት ያጌጡ አባት 
አቶ ኡቦንግ አበላ እንደነገሩን ከሆነ የአገር መከላከያ ሰራዊት እንኳን  ሊያነገላታቸው  
ቀርቶ አቅመ ደካሞችን ቤት በመስራት እያገዛቸው መሆኑን መግለጻቸው የሚናፈሰው 
ወሬ ምን ያህል የተቃረነና የተቀሳባበረ መሆኑን ልብ ያለው ልብ ይበል እንላለን፡፡  

ሌላው አቦቦ ወረዳ ወደ ቼቦኪር መንደር ሲዘልቁ እና በመደዳው የተቀለሱትን የሳር 
ጎጆዎች ሲያዩ የምህንድስና ባለሙያ በላቀ ችሎታው ውበት እንዲሰጣቸው 
የተጨነቀበትና የተጠበበት ፕላን የሚመስል በመሆኑ መንደሮቹ ገና በሩቁ የደስ ደስ 
ስሜት ይፈጥርልዎታል።   

በመደዳው በተለየ ውበት በተቀለሱት ጎጆዎችች አናት ላይ የሚትጎለጎለው ጭስና 
በጸሃይ ብርሃን በሚሰራው የኃይል ማመንጫ ያሸበረቀችው የቼቦኪር መንደር ነዋሪ 
የሆኑት ወ/ሮ ኡዶል ኡዋይ እና አቶ ጎራ ኡሞድ እንደሚሉት አንድም ኃይል 
አስገድዶ ወይም ሌላ ነገር በማድረግ የተፈጸም ደርጊት አለመኖሩን መናገራቸው 
የበለጠ ሐቁ እና የጥላቻ ዘመቻው ምስጥር ፍንትው አድርጎ ያሳያል።  

ፊታቸው በቀላሉ የማይፈታውና መካከለኛ ቁመት ያላቸው አቶ ሳሙኤል ፖሊስ የጎደሬ 
ወረዳ ም/አስተዳዳሪ ናቸው ፣ እንደሳቸው አባባል ደግሞ በማንኛውም መልኩ የመንደር 
ማሰበባሰቡ ፕሮግራም ህዝቡ በሰፊው ተወያይቶ አምኖብት የተደረገ ነው እንጅ በማንም 
ኃይል የተፈጸም አንዳች ነገር አለመኖሩን አረጋገጠውልናል፡፡    

በጋምቤላ ወረዳ የአገር መከላከያ ሰራዊት አባል የሆኑት ሻለቃ አበራ ወረታ 
እንደሚሉት የመከላከያ ሰራዊት የአገሩን ዳር ደንብር ከመጠበቅ ጎን ለጎን ከህብረተሱ 
ጋር ያለው ግንኙት መልካም ከመሆኑ የተነሳ በመንደር ማሰበሰቡ ሂደት ሰራዊቱ 
የአቅመ ደካሞችን ጎጆ ከመቀለሰ ጀምሮ ህዝባዊ ወገኝተኝነቱ ማስመሰከሩን መግለጻቸው 
ሌላው እውነታ ነው፡፡ የመከላከያ ሰራዊታችን ተልዕኮ ጠላትን መደምሰስ ብቻ ሳይሆን 
ሰላም፣ልማት፣ ዴሞክራሲና መልካም አስተዳደር ለማሰፈን በሚደረገው ሁሉን አቀፍ 
ርብርብም የህዝቡ አለኝታነቱ በተግባር ማስመስከር ጭምር ነው ይላሉ ሻለቃው። 

የሻለቃውን አባባል የሚያጠናክሩት  ደግሞ የጎግ ወረዳ የመከላከያ ሰራዊት አዛዥ 
ሻምበል ሓዲሽ አረፋይኔ ናቸው፡፡ 
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የመከላከያ ሰራዊቱ በመጥፎ ጎኑ መነሳቱ እንዳስከፋቸውና በጣም እንደተገረሙ 
ፊታቸው ያሳውቅባቸዋል፡፡ '' ለመሆኑ እኛ ያለነው ከዚህ ፣ህብረተሰቡም የሚኖረው 
ከእኛ ጋር፣ የት አምጥተውት ነው ሰራዊቱ  ህብረተሰቡን በድሏል የሚሉት ? '' የሚል 
ጥያቄ አነሱልን ? ! እኛም ዝም ፣እሳቸውም ዝም ! ለጥቂት ደቂቃዎችም የዝምታ 
ድባብ ሰፈነ፡፡  

የዝምታውም ድባብ ሲሰበር ከህብረተሰቡጋርም ባላቸው መልካም ግንኙነት እና 
ባደረጉት የልማት ተሳትፎ ለሰራዊቱ የተሰጠውን ሶስት የምስክር ወረቀት አውጥተው 
አሳዩን፡፡ማየት ማመን ነውና  እኛም ለአፍታ ቆም ብለን የኢትዮጵያ የአገር መከላከያ 
ሰራዊት እንኳን በአገሩ ውስጥ ከአገር ውጭ የሚታወቅበት ጨዋነት ትዝ ብሎን ምን 
ነካው ሂዩማን ራይትስ ዎችን ማለታችን አልቀረም፡፡ ለነገሩ ከሂዩማን ራይትስ ዎች ሌላ 
በገበያ ቀረቦ ዋጋ የሚያወጣ ረብያለው ነገር አይጠበቅም እንጂ!! 

ሌላው ሳይጠቀስ የማይታለፈው ጉዳይ ቢኖር የአርሶ አደሮቹ ቀደም ሲል የነበረው 
የመሬት ይዞታስ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል የሚለውን ጉዳይ  ነው፡፡ 

የጎግ ዲፓች መንደር ነዋሪና የመንደሩ መምህር የሆነው ኡኬች ኡቶው እና  የጌላሽ 
መንደር ነዋሪ  የሆኑት አቶ ይሰሃቅ ኛከልት ሰው እየተፈናቀለ መሬቱ ለሌላ አካል 
እየተሰጠ ይሆን እንዴ ? ብለናቸው ነበር፡፡  

'' እሱ ውሸት ነው ፣መሬት ለማንም ተላልፎ አልተሰጠም ይህን የሚያወሩ ሰዎች  ርካሽ 
የፖለቲካ ጠቀሜታ ለማግኘት ካልሆነ በቀር የድሮ ቦታችን አሁንም ድረስ 
እየተጠቀምነበት ነው ፣ለማንም አልተሰጠም ፣አልተሸጠም፣ አልተለወጠም ፣ ፖለቲካ 
ነገር ሊሆን ይችላል እንጂ የቀድሞ ቦታችን አለ ፣……ይህ ፍጹም ሃሰት ነው፡፡'' 
ብለውናል።  
 

ቀጭንና ረጅምና ከፊታቸው ፈገግታ የማይጠፋው የአቦልኪር ቀበሌ ሊቀመንበር  
የሆኑት አቶ ማሙሽ ኦጅሉ እንዳሉን የመሬት ጉዳይ ያለአግባብ ያውም  ከመንደር 
መሰባሰቡ ጋር በተያየዘ ለማንም ኢንቨስተር እንዳልተሰጠ ደጋግመው ያረጋግጣሉ። 

አርሶ አደሮች በመንደር ለመሰባሰብ ጎጆቸውን ሲቀልሱ ብቻቸውን አልነበሩም። 
ምንጊዜም የህዝብ መከታ የሆነው የአገር መከላከያ ሰራዊትም ከአርሶ አደሩቹ ጎን 
በመሆን የህዝብ ወገናዊነቱን አስመስክሯል፡፡ 
 
ሰራዊቱም በሚያከናውነው መልካም ተግባር ከወገኑ ጎን መሰለፉ ከሚመለከታቸው 
ክፍሎች ክብርና ምስጋናና መቀናጀቱ ማንም አሌ የማይለው ጉዳይ ነው፡፡ 
 
እኛም እንደታዘብነው የመከላከያ ሰራዊቱ የህዝቡን የተረጋጋ  ሕይወት ከማስጠበቅ 
ባለፈ አርሶ አደሮቹ ጎጆ ሲቀልሱ አብሮ በመቀለስ በተለይ አቅመ ደካሞችን በመርዳት 
ላይ ይገኛል፡፡ ሰራዊቱ ለወገን መቆርቆርና ከወገን ጎን መቆም ምን ማለት እንደሆነ 
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የዘወትር 
ተልዕኮው ነውና በመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራሙም ደግሞ ደጋግሞ በተጨባጭ 
አሳይቷል፡፡ 
 

አሁን ደግሞ የለምለም ምድር ባለቤት ከሆነው ጎደሬ ወረዳ ወደ መዥንገሮች ሰፈር 
ዘልቀን ገባን፡፡ ጨሚ መንደር፡፡ፓልም ዘይት፣የቡናና ሌሎች ምርቶች በስፋት 
ይመረትበታል፡፡ 
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በጨሚ መንደር ተሰባስበው የሚኖሩ መዥንገሮች አሁን አሁን የተረጋጋ ኑሮ መምራት 
ጀምረዋል፡፡ ምስጋና ለመንደር መሰባሰቡ እንጂ፡፡ 

በነገራችን ላይ በመንደር የተሰባሰቡ የመዥንገር የአርሶ አደሮቹም፣  
እዘዲክ፣  
እባንካወሬኖ፣ 
እዘዲክ 
እባንካወሬኖ፣ 
መንታደናከየ፣ 

በርትተን እንስራ፣ 
በርትተን እንስራ፣                                                                   
ሁላችን…በጋራ፣  

 
                                     የማለት ሚስጢራቸውም በመንደር በመሳባሰብ 
ያገኙትን ጥቅም እያጣጣሙ በድህነትና ኃላቀረነት ላይ ቆርጠው እንደተነሱ በተግባር 
የሚያሳይ ነው፡፡ 
 
በመንደር መሰባሰቡ ፕሮግራም ግንባር ቀደም የጥቅሙ ተቋዳሽ የአካባቢው አርሶ 
አደሮቹ ሲሆኑ ለዚህ ምልካም ውጤት መመዝገብ የሚመለከታቸው ክፍሎችም 
ሁለንተናዊ ድጋፍ ከማድረግ አንጻር ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል፡፡ 
 
ዘላቂና አስተማማኝ ልማት ለማምጣት በሚደረገው ርብርቦሽ ከተናጠል ይልቅ በጋር 
መንቀሳቀሱ አስፈላጊና ወሳኘ ነው፡፡ በመንደር መሰባሰቡ የህዝቡን የልማት 
ተጠቃሚነት ከማረጋገጡም በላይ ለወደፊቱም የበለጠ የልማት ስራ ለመስራት 
የሚያስችል ምቹ ሁኔታን የሚያመቻች ይሆናል፡፡ 
 
እናም በጎን ነገር መውደድ፣ በጎ ነገር ማድረግ፣ለበጎ ነገር መገዛት፣ መልካም ነገር 
መተግበር ትርፉ ለራስ አልፎ ለሌሎች እንደሚጠቅም ይታወቃል፡፡ 
 
የጎግ ዲፓች መንደር ነዋሪ  የሆኑት ወ/ሮ አርያት ኦጅሉ እና ሌሎች ነዋሪዎች በዚሁ 
በኩል ብልህ ሰው ከሌሎቹ መማሩ አይቀርምና ይህን ሰናይ ተግባር ለሌሎችም 
እንዲዳረስ ለማድረግ በመንደር ያልተሰባሰቡ ወገኖች እንደነሱ ተጠቃሚ እንዲሆኑና 
የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ መምከራቸው ሌላው የመንደር መሰባሰቡ ውጤታማነት ማሳያ 
ነው ፡፡   
 
ራሱ '' የለም '' የሚለው ቃል ካልሆነ በቀር ምንም በማይታጣበት በዚሁ በተፈጥሮ 
ለምና ድንግል በሆነው ክልል እየተካሄደ ያለው የመንደር ማሰባሰቡ ሂደት ውጤታማ 
መሆኑ ከተጠቃሚዎቹ በላይ ሊመሰክር የሚችል ሊኖር እንደማይችል መገንዘብ 
አያዳግተም፡፡ ይህ አባባል ጀርባው ለእውነት፣ ፊቱን ደግሞ ለተቀነባበረ የቅጥፈት 
አጀንዳ ላዘጋጀ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ሂዩማን ራይትስ ዎች አይመለከትም። 
 
አርሶ አደሮቹ በመንደር በመሰባሰባቸው በተለይ ደግሞ የእርሻ ስራ በመጀመራቸው 
ህይወታቸው መለወጡ እሰየው የሚያሰኝ ጉዳይ ነው፡፡ 
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እንዲህ እንደዛሬ በመንደር ሳይሰባሰቡ በሁሉም ወረዳዎች የሚኖሩ አርሶ አደሮችና 
ከፊል አርሶ አደሮች ለማስታወስ እንኳን የሚከብድ አስቸጋሪ ሕይወት አሳልፈዋል፡፡ 
 
የሕክምና ባለሙያዎች፣መምህራን፣ ተማሪዎችና ሌላው የህብረተሰብ ክፍልም አሁን 
እፎይ ብለዋል፡፡ 
 
እዚህ ላይ ሳይጠቀስ የማይታለፈው ሌላ ጉዳይ ቢኖር በመንደር ማሰበሰቡ ሂደት ላይ 
ሁሉም አልጋ በአልጋ  ነበር ማለት አለመሆኑን ነው፡፡ 
 
በአንዳንድ መንደሮች አጠጋቢ ባልሆኑ ምክንያቶች ለህብረተሰቡ መሟላት የነበረባቸው 
አንዳንድ ጉዳዮች ሳይሟሉ የቀሩ እንዳሉ አስተውለናል።  
 

የመንደር ማሰበሰቡ ጉዳይ በቀጥታ የሚመለከተው የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ 
ኦሌሮ ኦፒዮው በበኩላቸው አንድም ሰው ያለፈቃዱ በመንደር የተሰባሰበ እንደሌለ 
ማረጋገጣቸው ተጨማሪ ማስረጃ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 

የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር  አቶ ኡሞድ ኡቦንግ እንዳጫወቱን በየቦታው የሚነዙት 
አሉባልታዎች ምንም ተጨባጨነት የሌላቸው በመሆናቸው በጣም የሚያሳፍር መሆኑን 
መናገራቸው የበለጠ ያለውን እውነት ለመረዳት ያስችላል፡፡ በመሆኑም የሂዩማን 
ራይትስ ዎች መሰረተቢስ ውንጀላና ወቀሳ በዘላቂ ልማታችኝ ከሚሰነዘሩ የማደናቀፊያ 
እርምጃዎች አንዱ እንደሆነ ሳይታለም የተፈታ ነው ይላሉ። 

በአለም ላይ አንድ ዴሞክራሲያዊ መንግሥት የራሱን ወገን ለመጎዳት ይሰራል ብሎ 
የሚያስብ ካለ ጤንነቱ ስለሚያጠራጥር ዝም ብሎ ማለፍ እንደሚሻልና እውነቱን 
ለማጣራት ከህብረተሰቡ በራሱ ማረጋገጥ እንደሚቻል  አስረገጠው መናገራቸው የበለጠ 
ትኩረት እንደንሰጠው የሚያደርግ ሆኖ እናገኘዋል፡፡ 

የኢትዮጵያ ልማትና እድገት የሚያንገሸግሸው ሂዩማን ራይትስ ዎች ዛሬም 
አንደወትሮው የአገሪቱን፣የክልሉን ልማትና እድገት እንዲሁም የህብረተሰቡን ዕድገት 
ከማይሹ የአገር ውስጥና በውጭ ካሉ ጸረ ልማትና ፀረ ስላም  ኃይሎች ጋር በመሆን 
የሚያናፍሰው አሉባልታ ተራ ወሬ መሆኑን አስምረውበታል፡፡ እውነትም ውንጀላው 
መሬት ላይ ያልረገጠ የከሰረ ቅጥፈት ነው። 

በመንደር ማሰበሰቡ ህጻናት እንደለባቸው የሚቦርቁበት ፣ እናቶች የሚፈለጉትን 
ተግባር የሚያከናውኑበት ወጣት ጎልማሳውና ሽማግሌው አረፈ ብለው የሚጫወቱበት 
ለሁሉም ቀልብ የሚስብ ሁኗል፡፡ 
 
በአጭሩ በአሉባልታ ሳይሆን በሐቅ፣በጫጫታ ሳይሆን በእርጋታ፣ በቅብብሎሽ ሳይሆን 
በፊት ለፊት በመነጋገር የጋምቤላ የመንደር መሰባሰብ ሁኔታ በአርሶ አደሩም ሆነ 
በሌሎች አካላት አንደበት የሚነገሩት ሐቆች ከላይ የጠቅስናቸውን ናቸው። 
  
የታቀደውም ሆነ ፣የታሰበውም ተሳካ፣አንድም የመከነ ቃልና በተሳሳተ መንገድ የተጓዘ 
አልነበረም ፣ የነዋሪውም  ቃል ሕያውነት በራሱ አንደበት ግልጽና እውነት ነበር 
፣በፈቃደኝነት በተመሰረተ የመንደር መሰባሰብ ተጠቃሚ መሆኑ፡፡                         
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በአጠቃላይ ነዋሪዎቹ በተጠናና አመቺ በሆነ ስፍራ መሰባሰባቸው የትናንትን አስቸጋሪ 
ኑሮ ዳግም ላያስታውሱት የተሻለ ኑሮ፣ የበለጠ ተጠቃሚ ለመሆን ጥረታቸውን 
መቀጠላቸው የሚያበረታታ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 
 
በክል በመንደር በተሰባሰቡ አካባቢዎች የተስፋ ብርሃን ፣የንጋት ጮራ ከወትሮው 
በተለየ መልኩ መፈንጠቅ መጀመሩ ትክክለኛውን የመንግስት ፖሊሲ ማሳያ ነው፡፡ 
ውሻው ይጮሃል ግመሉን ግን ይሄዳል እንደሚሉት ሂዩማን ራይትስ ዎችና መሰሎቹ 
ልማታችኝና ዕድገታችን ቢዋጥላቸውም ባይዋጥላቸውም ዕድገታችን ግን በነሱ 
የተቀነባበረ ውንጀላ ምክንያት ለሰኮንድም ቢሆን አየቆሞም። 
 
እኛም ቦታው ደርሰን ያየነውና የታዘበነው ይህን ይመሰላል ፣እስከዚያው ግን ለናንተ 
ሰላሙን በመመኘት  በመዥንገረኛ '' እንዳክ ቦደድ '' ብለናቸዋል፣ ይህን ቃል ወደ 
አማርኛው ስንመልሰው '' ደህና ሁኑ '' ፣ እንደ ማለት ነው፡፡                        
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