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አትረፍ ያለው በሬ ቆዳው ነጋሪት ይሆናል 

          መጋቢት ፯ ፳፻፱ ዓ.ም  

ከአዲስ አበባ ከተማ በቅርብ ረቀት በሚገኜው የቆሻሻ ክምር ውስጥ በተፈጠረው ፍንዳታና ናዳ 

ብዙ የአካባቢው ኗሪዎችን ህይዎት መቅጠፉን በተለያዩ የዜና አውታሮች ስምተንና ሥዕላዊ 

መረጃዎችን አይተን እጅግ አዝነናል። እንደ ዓለም አቀፍ ዘጋቢዎች አባባል ከሆነ የሟቾቹ ቁጥር 

እስከ 150 ይደርሳል ተብሎ ይገመታል። በቆሻሻው ውስጥ እስከ ቤታቸው ከነቤታቸው 

የተቀበሩትን ቤተሰቦች ለማውጣት የመንግስት እርዳታ በጣም አነስተኛ እና ዳተኛ በመሆኑ የሟች 

ቤተሰቦች በራሳቸው ወጭ ሟች ቤተሰቦቻቸውን እያስቆፈሩ ማውጣታቸውን ሲናገሩ 

በመስማታችን ደግሞ እጅግ ልባችን ተሰብሯል።  

ይህ አደጋ ሊደርስ እንደሚችል በጥናት የተደገፈ መረጃ ለመንግሥት እንደቀረበ እና ብዙ 

ማስጠንቀቂያዎች እየተሰጡ ባለበት ሁኔታ ለምን በግሬደር የታፈነውን ጋዝ ለመቀስቀስ 

እንደተሞከረ  ለሚሰማ ሁሉ ግራ የሚያጋባ ወይም መንግሥት ሆን ብሎ አድርጎታል የሚል 

ጥርጣሬ እንዲያጭር ያደርጋል። 

በዓለም ዙሪያ የቆእሻሻ ከምችት በሂይዎትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ መሆኑን ታሪክ 

በሰፊው ዘግቦታል። ስለሆነም የከተማ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ እንዲሁ በዘፈቀደ በተንጣለለ ሜዳ ላይ 

ቦታ ተመቸኝ ተብሎ የሚወረወር ሳይሆን በህብረተሰባዊ ሳይንስ ጥናት ተመርኩዞ በጥንቃቄ 

የሚጣልና የሚያዝ ጉዳይ ነው። በከተማ ቆሻሻ ውስጥ ብዙ የቆሻሻ አይነቶች የሚቀላቀሉበት 

በመሆኑ ለረዥም ጊዜ ሲጠራቀም በሙቀትና በቅዝቃዜ ኃይል ልዩ ልዩ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን 

ይፈጥራል። ይህ ንጥረ ነገር ለአየር፤ ለውኃ እና ለሰው ልጅ ጤና ብክለት መንስኤ ይሆናል። 

በቆሻሻው ውስጥ ማልተን የተባለ የጋዝ ንጥረ ነገር ይፈጠራል። ይህ ንጥረ ነገር ፈንጅ 

ከሚሰራባቸው ኬሚካሎች አንዱ ነው። ስለዚህ ይህ ንጥረ ነገር ከፍተኛ ፍንዳታ በመፍጠር 

በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ከፍተኛ የሰው ህይዎት አጥፍቷል። በሌላ በኩል ደግሞ ይህ ንጥረ 

ነገር ከአየር ጋር ይቀላቀልና በቆሻሻ ማጠራቀሚያው አካባቢ በተሰሩ ቤቶች ውስጥ ገብቶ 

በመጠራቀም የእሳት ቃጠሎ ያስነሳል። በቆሻሻ ማጠራቀሚያው አካባቢ ቤቶች እንዳይሰሩ ይከለከላል። 

ሌላው በቆሻሻ ውስጥ የሚፈጠረው መርዝ ወደ መሬት ውስጥ ሰርጾ በመግባት ውኃ ውስጥ  
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ተቀላቅሎ በእንስሳት እና በሰው ህይዎት እንዲሁም በንብረት ላይ በአለም ዙሪያ ከፍተኛ ጉዳት 

ማድረሱን የህብረተሰብ ሳይንስ ያስረዳናል። ይህን የተረዱ የምዕራብ አገሮች አገራቸውና 

ሕዝባቸው እንዳይበከል፤ የፈብሪካ ውጤት ቆሻሻዎችን በሦስተኛው ዓለም አገሮች ዳርቻ 

ይደፋሉ። አለበለዚያም በተራራ ውስጥ በተቆፈረ ጥልቅ ጎድጓድ ውስጥ ተፍኖ እንዲቃጠል 

ያደርጋሉ።  

ዳሩ ግን፤ የወያኔ መንግሥትም ሆነ ከሱ በፊት የነበሩት አቻዎቹ፤ የቆሻሻው ጥርቅም ይህን 

አይነት ጉዳት  እንደሚያስከትል ሳይገነዘቡ ቀርተው አልነበረም ይህን የታሪካችን አስከፊ ገጽታ 

የሆነውን የወገኖቻችን እልቂት እንዲፈጸም ያደረጉት። ታሪካዊ ባህሪያቸውም እንደሚያስረዳን፤ 

የወያኔ ጥርቅሞች ለገንዝብ እንጀ ለስውሰ ሂይወት ግድ የሚሰጣቸው ናቸው ብሎ ለማሰብ 

ይቸግራል። ምክንያቱም ሰው ከማይደርሰበትና የውኃ እራስ ካልሆነ ተራራማ ቦታ ተቆፍሮ 

በእየጊዜው ከመሬት ውስጥ እየተቃጠለ መጥፋት የሚገባውን ቆሻሻ ሜዳ ላይ መዘርገፉ አንሶ፤ 

ይድነቃችሁ ብሎ ካርታ ዘርግቶ መሬት እየለካ በህጋዊነት ቤቶች እንዲገነቡ በማድረጉ፤ ለዜጎቹም 

ይሁን እያስተዳደርኩ ነው ለሚላት አገር ደንታ የሌለው ከአንድ ዘር የወጣ አጥፊ ቡድን መሆኑን 

አርጋግጧል። 

ለዚህም ነው፤ በቸልተኝነትም ይሁን እየገፋው ባለው አገር እና ሕዝብን የማጥፋት ባህሪው 

ምክንያት ይህ መንግሥት በኮልፌ/ቆሸ ክፍለ ከተማ ህይወታቸውን እና ንብረታቸውውን ላጡ 

ወገኖቻችን ተጠያቂ ነው ሲል የጎንደር ህብረት ለኢትዮጵያ አንድነት ወያኔን  የሚኮንነው።   

የወያኔ መንግሥት እሄን ሁሉ ጥፋት እያደረሰ ያለው ያለምክንያት አይደለም። ራሱ ምክንያት 

ፈጥሮ፤ ከውጭ አጥቂዎች እና ተፈጥሮ ጋር ተባብሮ ሕዝብን በመጉዳት፤ የተጎሳቆለ ሞራሉ 

የሞተን ዜጋን ፈጥሮ ለዘለዓለም ለመግዛት ካለው ርካሽ የሥልጣን ጥም የመነጨ የቆሻሻ ባህሪው 

ገጽታ ነው። ቦንብ አፈንድቶ ንጹሐን ዜጎችን ሲገድል በተለያየ ጊዜ በሕዝብ ተረጋግጧል፤ 

በዓለም ደረጃም ተጋልጧል። ንጹሃን ዜጎችን በጠራራ ጸሐይ ገድሎ እኔ አይደለሁም በሚል 

ቀድሞ ለቅሶ ደራሽ ካሃዲ መግሥት ነው። ስለዚህ ይንንም የትራሽ ፍንዳታ ለምን በግሬደር 

ቀስቀሰው? የሚለው ጥያቄ፤መልሱ፤ ለዜጋው እና ለአገሩ ካለው ደንታ ቢስነት ባህሪው የመጣ 

የጥፋት ተልኮው ውጤት ነው። 
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በአሁኑ ሰዓት፤ በህዝባችን ላይ የተጋረጠው አደጋ ይህ ብቻ አይደለም። በህዝባዊ እምቢተኝነት 

ተገፍቶ ሊወድቅ እየተንገዳገደ ያለውን ሥልጣኑን ለማዋል ለማሳደር፤ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 

አውጆ፤ ባለ በሌለ ኃይሉ የከተማ ኗሪዎችን እያሸበረ ባለበት ሰዓት፤ የጋምቤላ ወገኖቻችን በቂ 

ተከላካይ ኃይል ባለማግኘታቸው፤ ከደቡብ ሱዳን በመጡ አረመኔ የሙርሊ ጎሳዎች አሰቃቂ 

ጭፍጨፋ እየደረሰባቸው፤ ልጆቻቸው ታፍነው እየተወሰዱ ነው። በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ 

ዜጎቻችን፤ ድርቅ ባመጣባቸው ችግር በቂ እርዳታ ባለማግኘታቸው ምክንያት እስከ እንሰሶቻቸው 

በርሃብ እየረገፉ ነው።  

በዚህም ሆነ በዚያ፤ ይህ ለአገር እና ለወገን ደንታ የሌለው የወያኔ መንግሥት ከሥልጣኑ 

ካልተወገደ፤ህዝብም ተባብሮ ታግሎ ካልተገላገለ፤ እንደ ዜጋ በአገር፤ እንደ ሰው በህይወት መኖር 

እያደር ይቸግራል፤ አሟሟታችንም፤ በመከራ ይሆናል ። ይህን ትግል አቀናጅቶ ለመምራትም 

ሆነ፤ አስተማማኝ ለህዝብ የሚበጀ መንግሥት ለማቋቋም የተቃዋሚ ኃይሎች ልዩነታቸው 

አጥብበው በጋራ መቆም ጊዜ የማይሰጠው ወቅታዊ ግዴታ ነው። 

በመጨረሻም፤ ለሟች ቤተሰቦቻችን መጽናናቱን፤ ለሞቱትም የእግዚአብሔር ነብሳቸውን 

ይምርልን ዘንድ  እንመኛለን! 

 

ኢትዮጵያ ለሰለዓለም ትኑር! 

 

የጎንደር ሕብረት ለኢትዮጵይ አንድነት 
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