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በዚህ ዓምድ ስር የሚወጡ ጽሁፎች የፀሐፊውን እንጂ የኤዲቶሪያሉን አቋም አያንፀባርቁም

አበበ በለው

ወደ ኢትዮጵያ ለምን ትሄዳላችሁ ይለናል?
ሄኖክ ያሬድ /ሜሪላንድ/

ባለፈው ሳምንት “የአበበ በለው ገመና
በዋሽንግተን ዲሲ ሲገለጥ” በሚል ርዕስ
አንድ ጽሁፍ አቅርቤ ነበር። በዚያ ጽሁፍ
ያነሳሁዋቸው ሁለት መሠረታዊ የስብዕና
ጥያቄ የሚያጭሩ ነጥቦችን ማስታወስ
ተገቢ
ነው
የሚሆነው።
ይሄውም፤
አቶ አበበ በለው በገበያ ማዕከል ውስጥ
የፈጸመው ስርቆትና በፈጣሪ ማደሪያ ቤት
የፈጸመው የመባ ዝርፊያ በግልጽ የአቶ
አበበ በለውን የስብዕና ቀውስ (personality
disorder) ቁልጭ አድርጎ ያሳያል።
የአቶ አበበ በለውን ስብዕና ለማሳየት
ያነሳሁዋቸው የማሳያ ነጥቦች በወፍ
በረር ለተመለከታቸው ቀላል የመከራከሪያ
ነጥቦች
ይመስላሉ። ላስተዋላቸው ግን
የሚሠጡት የተለየ ትርጉም አላቸው።
በዛሬው ጽሁፌ ውስጥ የማስቀምጠው
ፍሬ ነገር ሁሉም አንባቢ ልብ ሊለው
ይገባል።
ምክንያቱም
በዚህ
ጽሁፍ
ውስጥ የማነሳቸው ማሳያዎች አቶ አበበን
ብቻ የሚገልጽ ሳይሆኑ የአብዛኛውን
የፅንፈኛውን
የዲያስፖራ
የፖለቲካ
ባለሟሎች መገለጫ ናቸው። ይህም ሲባል፤
በዋሽንግተን ከተማ ውስጥ አቶ አበበ በለው
እና የሳቸው መሰል ግብረ-አበሮች በሬዲዮ
ጣቢያ፣ በሕዝባዊ መድረኮች፣ በተለያዩ
ቦታዎች በሚደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች እና
በተመሳሳይ
መድረኮች
ኢትዮጵያንም
ሆነ
ትውልደ
ኢትዮጵያውያንን፤
በኢትዮጵያ ውስጥ በኢንቨስትመንት ዘርፍ
እንዳይሰማሩ፣ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይልኩ፣
በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ኢትዮጵያ
እንዳይበሩ ባገኙት አጋጣሚዎች ሁሉ
ይሰብካሉ። ያስፈራራሉ።
ከዚህም በላይ በግንቦት 7 የፖለቲካ
መድረክ ላይ አቶ አበበ በለው እና ግብረአበሮቻቸው በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ
መንግስትን እያስተዳደረ የሚገኘውን ገዢው
የኢሕአዴግ ፓርቲን ከስልጣን ለማስወገድ
በሰላማዊ ትግል ሳይሆን በትጥቅ ትግል ብቻ
ነው ሲሉ በተደጋጋሚ ይደመጣሉ። ይህን
የአቶ አበበ በለውና የግብረ-አበሮቻቸውን
አቋም ባልደግፈውም፤ መብታቸው ነውና
አከብረው ነበር። ምክንያቱም፤ ልዩነት
ተፈጥሮያዊ ነው የሚል አመለካከት ስላለኝ
ነው። አሁን ላይ ሆኜ ስመለከተው ግን፤
በእነአቶ አበበ በለው አካሄድ ላይ ጥያቄ
ማንሳት ነው የመረጥኩት።
ለጥያቄ መነሻ የሆነኝ ዋናው ነጥብ፤
አንድ ሰው አስተሳሰቡ ገዢ የሚሆነው
የሚናገረውን
በትክክል
መሆን
እና

በተግባር አድርጎት ማሳየት ሲችል ነው
የሚል የጸና እምነት አለኝ። ይህም
ሲባል፤ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረጉ
ኢንቨስትመንት ውስጥ ተሳታፊ እንዳንሆን
ቀን ከለሊት የሚመክር፣ በኢትዮጵያ አየር
መንገድ እንዳንበር ትዕዛዝ የሚሠጥ፣
ዶላር ወደ ቤተሰባችን እንዳንልክ መመሪያ
የሚሰጥ ግለሰብ፤ ቢያንስ እሱና ቤተሰቡ
ከላይ የተዘረዘሩት ተግባሮችን ሲተገብሩ
መገኘት አለባቸው። ይህን በተግባር አቶ
አበበ በለው ማሳየት ሲችል፤ በእውነትም
ይህ ሰው ሕዝብ ማስተባበር እና መምራት
ይችላል። ባለራዕይ ግለሰብ ነው ብለን
ሁላችንም ምስክርነት በሰጠን ነበር። ምን

በአዲስ አበባ ሲ.ኤም.ሲ
በጊፍት ሪልስቴት በመሰራት
ላይ ያለ የአበበ በለው ቤት

በበጊፍት ሪልስቴት እና በአቶ አበበ
በለው ባለቤት መካከል የተደረገ
የውል እና ክፍያ ስምምነት

ያደርጋል በግልባጩ ተገኘ እንጂ!
በሀገራችን ውስጥ ሁሌ በቀልድ መልክ
የሚነገር ተረት አለ፤ እሱም “ማሞ ሌላ፣
መታወቂያው ሌላ” ይባላል። በዋሽንግተን
ዲሲም፤ “አበበ ሌላ፣ ተግባሩ ሌላ”
የምንልበት ጊዜ አሁን ነው። ምክንያቱም፤
አበበ
በለው
የኢትዮጵያ
መንግስት
የሚወድቀው በትጥቅ ትግል ብቻ ነው
ይበልን እንጂ፤ የኢትዮጵያ መንግስት
ከጀመራቸው የልማት አውታሮች ውስጥ
የሪል ስቴት ግንባታ አንዱ ነው። በዚህ
የሪል እስቴት ግንባታ ውስጥ ከተሰማሩት
ድርጅቶች ጊፍት ሪል እስቴት ተጠቃሽ
ነው። ከዚሁ ከጊፍት ሪል እስቴት አቶ
አበበ በለው በባለቤታቸው በወ/ሮ ትዕግስት
ስም አዲስ አበባ በተለምዶ ሲ ኤም ሲ
ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በ2 ሚሊዮን
496 ሺህ 659 ብር ከ89 ሣንቲም ትልቅ
ቪላ ቤት ገዝተዋል። ይህን የሪል ስቴት
ቤቶች ግዢ ለመፈጸም ባለቤታቸው ወ/ሮ

የሚልከው ዶላር የኢትዮጵያ መንግስትን
የልማት ጉዞ የሚደግፍ መሆኑን እንዴት
አጣው? በዋሽንግተን ውስጥ የሚኖረውን
ሕብረተስብ ዶላር ወደ ሀገር ቤት የሚልክ
“ከሀዲ” ነው በማለት እያስፈራራ አቶ አበበ
በለው 142 ሺህ ዩኤስ ዶላር ገደማ በመላክ
ሲ ኤም ሲ ሰፈር የተንጣለለ ቪላ ቤት
አስገንብቷል። በርግጥ ይህን መሰል ጽናት
አልባነት (philistinism) የአቶ አበበ በለው
ማደናበሪያ ብቻ ሳይሆን፤ እሱን መሰል
በዋሽንግተን ዲሲ የሚኖሩ አንደበታቸውና
ተግባራቸው የተራራቀ ሰዎች መገለጫ
መሆኑ የአደባባይ ሚስጥር ነው።
ይህም ሲባል፤ አቶ አበበ በለውና
ቤተሰቡ የፈጸሙት ተግባር በሌሎች
ኢትዮጵያዊያን ቢፈጸም ምን ሊሆን
እንደሚችል ሁሉም የዋሽንግተን ነዎሪዎች
ያውቃሉ። ቢያንስ አቶ አበበ በለው በአዲስ
ድምጽ ሬዲዮ እና በሌሎች መድረኮች

ትዕግስት የኢትዮጵያን አየር መንገድ
በመጠቀም
ተመላልሰዋል።
ለዚህም
ነው፤ “አበበ ሌላ፣ ተግባሩ ሌላ” የሚለው
ያሰመርኩበት።
መጠየቅ ያለብን፤ አበበ በለው ለምን
በዚህ
መሰል
የአንደበትና
የተግባር
መጣረስ ውስጥ ወደቀ የሚለውን ነጥብ
ነው። አቶ አበበ፤ በትጥቅ ትግል ሊጥሉት
ከሚፈልጉት
የኢትዮጵያ
መንግስት
እንዴት የመኖሪያ ቤት ሊገዙ ይችላሉ?
እራሱን ለትጥቅ ትግል ያሰለፈ ግለሰብ
እንዴት ዶላር በገፍ እየላከ መኖሪያ
ቤት ይገዛል? አቶ አበበ በለው ሚሊዮን
ብሮች በማውጣት ቤት ሲገዛ፣ ለግዢ

ላይ ምን ሊናገሩ እንደሚችሉ መገመት
አያዳግትም። ይህም ሲባል አቶ አበበ
በእነዚህ ሰዎች ላይ ሊለቁት ከሚችሉት
የስም
ማጥፋት
ስራዎች
መካከል
ለመጥቀስ ያህል፤ “እነዚህ ሰዎች”፤
የወያኔ
ተላላኪዎች፣
ፀረ-ኢትዮጵያ
አቋም ያላቸው ግለሰቦች “ሆድ አደሮች”፣
የኢትዮጵያን ሕዝብ በብሔር ብሔረሰቦች
ስም የሚከፋፍሉ ሃይሎች ተላላኪዎች፣
የሃብታም አጫፋሪዎች ስለሆኑ፤ ከእነሱ
ጋር አትብሉ፣ አትጠጡ፣ በሕብረት
አትሁኑ፣ ቢያማቸው አትጠይቁ፣ ለቅሶ
አትድረሱ እና ሌሎች ተቀጽላ ስም
ያወጡላቸው ነበር። የሚያሳዝነው ግን

አሁን ለአቶ አበበ በለው እና ግብረአበሮችስ ማን ስም ይስጣቸው? ሌላው
ቢቀር የሚሰብኩትን ስለማይኖሩት ቃልአባይ አይባሉም?
ዋሽንግተን የአድመኞችና የጥቅመኞች
መኖኽሪያ መሆኗ ሳያንስ፤ በአቶ አበበ
በለውና
ግብረ-አሮቻቸው
የምትመራ
ከተማ ሆናለች። ጀርመናዊ ፈላስፋና
ገጣሚ ፍሬዴሪክ ዊልሄልም ኒቼ ኃላፊነት
በጎደለው መልክ የሚደራጁ ሃይሎች
የሚፈጥሩትን
መጥፎ
አዝማሚያ
በተመለከተ ሲናገር፤ “አንዳንዴ ከግለሰቦች
ዕብደት ይልቅ፣ በቡድን፣ በፓርቲ፣
በሀገራት አልፎም በአንድ የዘመን ምዕራፍ
ውስጥ የሚታየው ዕብደት በላቀ ደረጃ
ደንብና መመሪያ እስከመሆን ይደርሳል”
(Insanity in individuals is something
rare- but in groups, parties, nations,
and epochs it is the rule.) ነበር
ያለው። ይህን የኒቼን አገላለጽ እውነትነት
ለመረዳት በዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ የአበበ
እና ግብረአበሮቹን ተግባር መመልከት በቂ
ነው። በትምሕርት ባልታገዘ አድመኝነትና
ዕብደት ውስጥ ተዘፍቀው የሚሠጡት
መመሪያ በዋሽንግተን ውስጥ ለሚኖሩ
ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን
ደንብና መመሪያ እስከመሆን ደርሷል።
በሀገራችን ፖለቲካ ኢኮኖሚ ውስጥ
ለመሳተፍ ብንፈልግ እንኳን የእነዚህ
ሰዎችን ፈቃድ ማግኘት የግድ የሆነበት
ሁኔታ ነው ያለው። የሚገርመው አቶ
አበበና
አጫፋሪዎቹ
የማይተገብሩትን
ሌላው በዋሽንግተን ውስጥ ያለውን
ሕብረተሰብ
እንዲፈጽም
ያስገድዳሉ።
ከእነሱ
መመሪያ
ውጪ
የሆነውን
ግለሰብን፤
ያዋርዳሉ፣
ይሳደባሉ፣
ያሰድባሉ፣ ያበሻቅጣሉ። ለዚህም ነው ኒቼ
ይህን መሰለ ዕብደት በላቀ ደረጃ ደንብና
መመሪያ እስከመሆን ይደርሳል ያለው።
አቶ አበበ ከዚህም በላይ፤ የሬዲዮ
አየር ሰዓቱን ለግንቦት 7 በማከራየት
በሳምንት 1ሺ ዶላር ያገኛል። በዚህ አየር
ሰዓት በመጠቀም የግንቦት 7 ፕሮግራምን
ከማስተላለፉ
በተጨማሪ
የኢትዮጵያ
መንግስት በሚሰራቸው የልማት ስራዎች
ላይ የሚሳተፉትን ግለሰቦች የመስደብና
የማወራድ ስራዎች ይሰራበታል። ከግንቦት
7 ጋር በመሆን በኢትዮጵያ መንግስት ላይ
የትጥቅ ትግል ቅስቀሳ ያደርጋል። ይህን
መሰል ቅስቀሳ በመፈጸም የሚያገኘውን
ገንዘብ ወደ አዲስ አበባ በመላክ ከጊፍት
ሪል እስቴት ቪላ ቤት ይገዛበታል። ይህን
የተደባለቀ የአበበ በለውን ባሕሪ ስንመለከት
ፍላጎቱ ምን እንደሆነ ለመገንዘብ አስቸጋሪ

በገፅ 22 ዞሯል

ሰንደቅ 7ኛ ዓመት

ቁጥር 354

ረቡዕ

ሰኔ 13 2004

አበበ በለው . . .

አይደለም። ይህም ሲባል፤ አቶ አበበ ማንኛውንም
እንቅስቃሴ በማንኛውም አይነት ዋጋ ወደ ገንዘብ
ለመለወጥ የተዘጋጀ ሰው መሆኑን እንረዳለን። ምንም
አይነት ሀገራዊ ራዕይ ያለው ሰው ሳይሆን፤ በገንዘብ
ፍቅር ቅልጥ ብሎ ያበደ የፖለቲካ ፋርስ ተጫዋች
መሆኑን ለመረዳት አስቸጋሪ አይደለም።
ከሁሉ በላይ የሚያስቀው ክፍል ግን፤ የዋሽንግተን
ነዋሪዎች አዕምሮ እንዳለን አቶ አበበ አይጠፋውም።
ሆኖም ግን፤ አዕምሯችሁ የእናንተ ቢሆንም እንደእኛ
የመነጋገርና የማሰብ ግዴታ አለባችሁ። አእምሯችሁን
መሸከም ግን የእናንተ ፋንታ ነው እያለን ያለው።
ይህን የአቶ አበበ የጀብደኝነት (Adventurism) ስራ
ሩቅ የሚያደርስ አይደለም። ምክንያቱም፤ አቶ አበበ
ተጨባጭ ሁኔታዎችን በሚገባ ሳያጤኑ አስፈላጊ
ያልሆኑ ችኩል አቋራጭ የሃብት ጉዞ እርምጃዎች
ለመራመድ እየሞከሩ ስለሚገኙ መጨረሻቸው

መቀጠፍ ብቻ መሆኑን ሊገነዘቡ ይገባል።
ለዚህም ነው “አቶ አበበ በለው ለምን ወደ
ኢትዮጵያ ትሄዳላችሁ ይለናል?” የሚል ጥያቄ
ያነሳሁት። ወደ ኢትዮጵያ የምንሄደው እንደ አንተ
በኢትዮጵያ በሚደረገው የልማት ጉዞ ላይ ተሳታፊ
ለመሆን እና የኢትዮጵያ መንግስት በጀመራቸው
የኢንቨስትመንት
ስራዎች
ላይ
የበኩላችንን
ለማድረግ ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ ከአንተ እና
ግብረአበሮችህ መመሪያና ፍቃድ መጠበቅ የለብንም።
ምክንያቱም፤ አንተና ግብረአበሮችህ ቀድማችሁን
በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ውስጥ ተሳታፊ ሆናችሁ
ስላገኘናችሁ ነው። ለአንተና ለቤሰተቦችህ የባሕሪ
ለውጥም ለማምጣት አሁን የጀመርከው የልማት
ተሳታፊነት እርምጃ ወሳኝ መሆኑን መገንዘብህ ተገቢ
ነው። ከዚህ በኋላ ጡት መያዣ፣ የታሸገ ከረሜላ
እና የቤተክርስቲያን መባ መዝረፍ አዲዮስ ማለት

አለብህ። ምክንያቱም አሁን የጀመርከው የልማት
ተሳትፎ ትልቅ ቦታ እንደሚያደርስ ሙሉ እምነት
ስላለኝ ነው።
እኔ የማዝነው የአበበ በለውን ምክር ሰምቶ
አንድም ቅርስ ሀገሩ ውስጥ ሳያፈራ የሚገኘው ወገኔን
ሳስብ ነው … አንተ እንኳን ዞሮ ዞሮ መግቢያህን
“ጎጆ” ሳይሆን ቪላህን ሰርተሀል። በመቋጫዬ ላይ
አበበ በለውን የታዋቂውን አቀንቃኝ የ Berry white
ዘፈን “Practice What You Preach” የሚለውን
በመጋበዝ ጽሁፌን ላብቃ።
መሰናበቻ እንዲሆነኝ አንድ ነጥብ ስለኢሚግሬሽን
ላንሳ። አቶ አበበ በለው ከባለቤታቸው ወ/ሮ ትዕግስት
ጋር በኬኒያ ስላደረጉት የጉዞ ማስታወሻ በአዲስ ድምፅ
ሬዲዮ ቢተርኩልን ደስታውን አንችለውም። እንደ አቶ
አበበ ምላሴ ባይናገርም፤ ብዕሬ ግን ለእኔ ምላሴ ነው።
አቤ የልማቱ አርበኛ፤ ቸር እንሰብት።

