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            አፌቃሪ ብርቱካኖችና ተናዲፉ ንቦች 

                                                      ፀልተ-ሃሙስ የፇረንጆች ማርያም 2011 

                                                      ሙለነህ ዮሃንስ-ሲያትሌ ከተማ 

                                                             

ሇስምንት ወራት ሙለ በዝናብ ሲንዠቀዠቅ የነበረው የሲያትሌ ሰማይ ዲመናውን እየገሇጠ በጉጉት 

ሇምትጠበቀው አጭር የበጋ ፀሀይ የተመቻቸ ይመስሊሌ። እኔም ጨቅሊዋ ሌጄን ከውዴ ባሇቤቴ ጋር ሆኜ 

ፀሃይ ሇማሞቅ ባሇኝ ጉጉት ጀንበር ሳትጠሌቅ ወዯቤቴ ሇመዴረስ የመኪና ወፇ ሰማይ ከወረረው የ Inter 

State 5 አገር አቋራጭ አውራ ጎዲና ውስጥ እንዯተዋጥኩ የእጅ ስሌኬ አቃጨሇች። ዱሲ የሚኖረው ጓዯኛየ 

ኢያሱ ጊዜ ሳያባክን “ፋዳሬሽኑ ውሳኔውን መሌሶ አስተካከሇ አሇኝ”። ከፀሃይዋ ይሌቅ ይህ ጉዲይ የውስጥ 

ሞቅታን ፇጠረሌኝ። አዎን ብርቱካን ሚዯቅሳ አትሊንታ ከተማ በሚዯረገው የ28ኛው የሰሜን አሜሪካ 

የስፓርትና የባህሌ ፋዳሬሽን የክብር እንግዲ መሆኟ በማያዲግም ሁኔታ ተረጋገጠ። ውዴ አንባብያን 

ብርቱካን የክብር እንግዲ እንዴትሆን በፋዳሬሽኑ ቦርዴ አባሊት የተመረጠችው ከእስር የተፇታች ሰሞን 

ቢሆንም፤ የፋዳሬሽኑ ስራ አስፇፃሚ በሆኑ የተወሰኑ ግሇሰቦች ከህገ-ዯንባቸው ባፇነገጠ አሰራር ምክንያት 

በጉጉት ሲናፌቃት ከነበረው ኢትዮጵያዊ ማህረሰብ ጋር የማትገናኝበት ሁኔታ ተፇጥሮ ነበር። አንባቢዎቼን 

ከወዱሁ ሇማስገንዘብ የምወዯው ይህ ጉዲይ ብዙ ቁስሌን ስሇነካካ ስሜቱን ገሊጭ የሆኑ ጠንከር ያለ 

ቃሊትን ሌጠቀም ግዴ ብልኛሌ። 

የዚህ ፅሁፌ አሊማም የብርቱካን ሚዯቅሳ የክብር እንግዴነት ግብዣ-ነፇጋና-ዲግሚያ ግብዥ 

ምስቅሌቅሌ ሇምን እንዯተፇጠረ፤ የውጥረቱ ዋና ተዋናዮች እነማን እንዯነበሩ(እንዯሆኑ)፤ ጉዲዮ 

የሚመሇከታቸው አብይ ተዋናዮች የሰጡትን አስተያየትን ዲስሸ፤ በመዯምዯሚያው ከፌሌ ዯግሞ ይህ ጉዲይ 

ስሇ ብርቱካን የመጀመሪያ የስዯት ምዕራፌ ስሊሇው እንዯምታ መሊ ምቶች እሰነዝራሇሁ። 

                         አነሳስ 

ጥቅምት 17 2010 አትሊንታ በተዯረገው የፋዳሬሽኑ የቦርዴ አባሊት ስብሰባ ሊይ ስራ አስፇፃሚ 

የሆኑ ሰዎች ከውጭ ተማክረው በመጡት መሰረት የዘንዴሮው የክብር እንግዲ ተጋባዣችን አርቲስት 

ማህሙዴ አህመዴ ስሇሆነ ይፅዯቅና አጀንዲው ይዘጋ ሲለ ላሊ እጩ አሇን ያለ የቦርዴ አባሊት ትኩረት 

ሳቡ። እጩ እንግዲዋ ወ/ሪት ብርቱካን ሚዯቅሳ መሆኗ ሲገሇፅ የመዯነቅ-የመዯሰት-የመዯንገጥ ስሜት 
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በተሰብሳቢው መፌጠሩን በቦታው የነበሩ ይምሰክራለ። በአሊሙዱን ንዋይ አፌቃሪነታቸው የሚታሙት 

ስራ አስፇፃሚ አመራር ውስጥ ያለ ግሇሰቦች ቦክስ ቀረሽ ንትርክና ማስፇራሪያ ቢዯረዴሩም ረዥም ሰዓታት 

የቀጠሇው ውዝግብ ሇጊዜው የገሊገሇው በዴምፅ ብሌጫ የቦርዴ አባሊቱ ብርቱካን የክብር እንግዲ 

እንዴትሆን በመወሰን ነበር። ያሌጠበቁትን ውሳኔ የተጋረጡት የስራ አስፇፃሚ ስብሰባ መሪ ሰዎች ከነመሇስ 

ዜናዊ የተቀዲ የሚመስሌ ስሌት ተጠቀሙ። ዴምፁን ሃይሌ በተቀሊቀሇበት ምጭበርበሪያ ተጠቅመው 

አስቀሇበሱት። ይህን ውሳኔ ያስሻሩት የፋዳሬሽኑን ህገ-ዯንብ በቀጥታ በመጣስ ነበር። ይሄን የተገነዘበው 

በአሜሪካና በዴፌን አሇም የተበተነ ኢትዮጵያዊ የፌትህ መጓዯሌ ጠመንዣ ባነገቱ የአጋዚ ጦር መጨፌሇቁ 

እያንገበገበን እዚህ በነፃነት አገር አይዯረግም ብል እሌህ አስጨራሽ ፇርጅ ብዙ ትግሌ አዴርጓሌ።  

              አፌቃሪ ብርቱካኖችና ተናዲፉ ንቦች 

በተፇጥሮና በተሇምድ ንቦች ከብርቱካን አበባም ሆነ ፌሬ ይቀስማለ። የዘመኑ ንቦች ግን ማር ሊሾች 

ናቸውና የብርቱካን ጠቀሜታ ስሊሌታያቸው ሇጋ ፌሬዋን በመርዛቸው ጠቅጥቅው ሉያጥፎት 

ሰፌረውባታሌ።  የፌሬዋ ፇሊጊዋ በዛና ሇዘር ተረፇች።  

የተከበረችው ዲኛ ብርቱካን ከቅንጅት እስከ አንዴነት በዘሇቀው የፓሇቲካው ህይወቷ 

የኢትዮጵያዊያንን ብች ሳይሆን የአሇም አቀፈንም ማህበረሰብ ቀሌብ ስባሇች። የሰሜን አሜሪካው 

የኢትዮጵያውያን ስፓርት ፋዳሬሽን ቦርዴ አባሊት ከጥንስሱ ሇክብር እንግዴነት ያጯት ግን ሰፊ ባሇ 

መመዘኛ መስፇርት እንዯሆነ አጠንክረው ይናገራለ። እንዱያውም ያሊት የተቃዋሚነት ፓሇቲካ ተሳትፍ 

አይዯሇም እሷን እንዱመርጡ ያነሳሳቸው። እነዚህ ወገኖች ቆፌጣናዋ ዲኛ ባሳየችው ሚዛናዊ ፌርዴ 

አሰጣጥ፤ በሃገራችንም ሆነ በአፌሪካ ፊና ወጊ ሴት-ወጣት የመጀመሪያ ትሌቅ የፓሇቲካ ፓርቲ መሪ 

በመሆኗና በአሇም አቀፌ ዯረጃ ያገኘቻቸው በርካታ የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪነት ሽሌማቶች የክብር 

እንግዴነት እጩነቷን አጉሌተውታሌ።  

እዚህ ሊይ አላ የማይባሇው ግን እጅግ የበዙት ኢትዮጵያውያን ሇብርቱካን ያሊቸው ክብር 

የመጣው ባሳየቻቸው ቆራጥ የፖሇቲካ አቋሟና በጨቋኙ ስርዓት በዯረሰባት ተከታታይ ከባዴ ግፌ የተነሳ 

ነው። ክብር ሇብርቱካን-ዴምፃችን ይከበር ብሇው የውስጥ ትግለን በማስተባበር ግንባር ቀዯም ሚና 

የተጫወቱት የዱ.ሲ. ቡዴንና በቀዴሞው የፋዳሬሽኑ ፕሬዚዲንት በነበሩት በዲዊት አጎናፌር በሚመራው 

ቡዴኖች እንዯሆነ ይጠቀሳሌ። ከዛ በገዘፇ ዯግሞ ስዯተኛው ህዝብ ይህን ጉዲይ ስራየ ብል በንቃት 

ተከታትል ሇውጤት አብቅቶታሌ። “ብርቱካን ትፇታ!” የሚሇውን ተቋም በመምራት አሇም አቀፈን ትግሌ 

ሲያስተባብር የነበረው ግርማየ ግዛውና ብዙ ባሌዯረቦቹ ዯግሞ በሚኖሩበት አትሊንታ ከተማ ህዝቡን 

በመቀስቀስ አብይ ሚናን እንዯተጫወቱ ይገሇፃሌ። ተያያዥነት ያሊቸው ከፌተኛ የሚዱያ ቅስቀሳ 

በኢትዮጵያ ነክ ዴህረ-ገፆች፤ እንዯ አዱስ ዴምፅና የአሜሪካ ዴምፅ በመሰለ ሬዱዮኖችና ዘመን በወሇዲቸው 

ፋስ-ቡክ መሰሌ መገናኛዎች ብርቱካንን ጋብዙሌን የሚለ ውትወታዎች ሳያቋርጡ ተዥጎዴጉዯዋሌ። 

በተቃራኒው ያለ ወገኖች ዯግሞ አንዴም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 

ንክኪ እንዲሊቸው በሰፉው የሚነገር ሲሆን፤ አንዲንድቹ ዯግሞ በግንዛቤ ማነስና በጓዯኝነት ስሜት 

ተገፊፌተው እንዯሆነ ይነገራሌ። በጥቅለ ብርቱካን አትጋበዝ የሚለት ሃይልች ጉዲዮ ፋዳሬሽኑን ፓሇቲካ 

ውስጥ ያስገባዋሌ፤ ህገ-ዯንባችንን ይፃረራሌ፤ ህጋዊ ፌቃዲችንን ያስነጥቅብናሌ የሚለ መከራከሪያዎችን 

ይሰነዝራለ። የብርቱካን መጋበዝ አግባብነት የሇውም ብሇው አጥብቀው ሲከራከሩ ከቆዩት ውስጥ በግንባር 
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ቀዯምትነት ከሚጠቅሱት አንደ እያያ አረጋ ሲሆን የህዝብ ግንኙነቱ ፊሲሌ አበበ ዯግሞ የሌትሚያው 

ማህሌ ውስጥ ተሰንቅሯሌ።  

እነዚህ ሁሇት የሇየሊቸው ጎራዎች በየፉናቸው ስዴስት ወራት የፇጀ ፇርጀ-ብዙ ትግሌ አርገው 

ኢትዮጵያውያን ስንናፌቀው የምንኖርሇት የህግ የበሊይነት እየተዯበዯበም ቢሆን በጠረጴዛ ውይይት እሌባት 

አገኘ። አዎን የቦርዴ አባሊት በስራ አስፇፃሚው የተጋረጠባቸውን መሰናክሌ ሁለ ተቋቁመው በሃሳብ 

ስትባዝን ከከረመቸው አትሊንታ ከተማ ኤፕሪሌ 16 2011 በዴጋሚ ሇመሰብሰብ ቻለ። ከከፌተኛ ክርክርም 

በኋሊ፦ 

1) ብርቱካን የክብር እንግዲ እንዴትሆን የተሰጠው ዴምፅ መቀሌበስ ህገ-ዯንባቸውን መፃረሩን 

አምነው የቀዯመው ውሳኔ እንዱተገበር በሙለ ዴምፅ ተስማምተዋሌ።  

2) በተያያዘም ላሊው የክብር እንግዲ እጩ ተዯርጎ የቀረበዉ አርቲስት ማህሙዴ አህመዴም 

በተዯራቢነት የክብር እንግዲ እንዱሆን ተስማምተዋሌ።  

3) በሶስተኛነት የወሰኑት ዯግሞ በስራ አስፇፃሚነት ያለት ሰዎች የስሌጣን ጊዚያቸው ወዯማሇቁ 

ስሇሆነ የስራ ሌምዴ እየቀሰሙ ሽግግሩን የሚሞለ አሁንም በተዯራቢነት ከተሰናባቹ ስራ 

አስፇፃሚው ቡዴን ጋር ሆነው የፋዳሬሽኑን ስራ እንዱያስተባብሩ አምስት የተመዯቡ መሆኑን 

ከቦርዴ አባሊት ተረዴተናሌ። 

             ስሇውሳኔው ሰዎች ምን ይሊለ? 

ስሇፋዳሬሽኑ አዱስ ውሳኔ ሇጉዲዮ ቅርበት ያሊቸውን አካሊት አነጋግሬ ነበር። በቅዴሚያ 

ያነጋገርኩት የፋዳሬሽኑ የቀዴሞ ፕሬዚዲንት የነበረውን ባሁኑ ዯግም ክሇቡን ወክለ የቦርዴ አባሌ 

የሆነውን ዲዊት አጎናፌርን ነበር። ዲዊት የብርቱካን መጋበዝ እውን እንዱሆን ረዥም ርቀት ተጉዟሌ። 

አትሊንታ ዴረስ ተጉዞ ትሌቅ ትኩረት የሳበ ህዝባዊ ውይይት አስዯርጓሌ። እሱ እንዯሚሇው ሇመርህ 

ሇመገዛት ነው። ዲዊት በውጤቱ መዯሰቱን ጠቅሶ ፋዳሬሽኑ ስህተቶቹን እያረመ ያዴግ ዘንዴ ቅርብ 

የህዝብ ዴጋፌ ስሇማስፇሇጉ አስረገጦ ይገሌፃሌ።  

 ተዯናቂው የአዱስ ዴምፅ አዘጋጅ አበበ በሇው ጉዲዮን በቅርበትና በጥሌቀት ከዘገቡት መካከሌ 

ግንባር ቀዯም ነው። ውሳኔው አንዴ አራተኛ እርምጃ መሆኑን አስምሮ ፋዳሬሽኑ ብዙ ማፅዲት ያሇበት 

ገመናዎች እንዲለበት ገሌጿሌ። ይሁንና ይህ ጥፊትን አምኖ መቀብሌና ማረም ሉበረታታ የሚገባ ጅምር 

መሆኑን እያስገነዘበ የተሇየኝ ስጋቱን አጋርቶኝ ነው። ፋዳሬሽኑ የፇጠረው አሊስፇሊጊ ውዝግብ ብዙ ሰው 

እቅዴ አርጎ ከመሄዴ አስተጓጉለ ሉሆን ይችሊሌ ብሎሌ። የአትሊንታ ኗሪ የሆነው ግርማየ ግዛው ግን 

ኢትዮጵያዊው በውሳኔው ስሇሚዯስት ወዯ ከተማችን መጥታችሁ በጉጉት ከምንጠብቃቸው የክብር 

እንግድች ጋር አብረን እንሰንብት ቤት አሙቀን እንጠብቃሇን በማሇት ወገናዊ ግብዥ አስተሊሌፎሌ። 

የዯመዯመው ግን ፋዳሬሽኑ ጥገና ሳይሆን ቀጣይ መሰረታዊ ሇውጥ እንዯሚያስፇሌገው ገሌፆ ነው። 

 በተዯጋጋሚ ፇጣን ምሊሽ ስሇሰጠኝ በቅዴሚያ የማመሰገነው የፋዳሬሽኑ የህዝብ ግንኙነት ሃሊፉ 

ፊሲሌ አበበ ፋዳሬሽኑ በሰራው ስህተት በግለም ሆነ በዴርጅቱ ስም ህዝቡን ታሊቅ ይቅርታ ጠይቆ፤ 

ስህተታችንን አምነን እርምት እርምጃ መውሰዲችን አበረታች ጅምር ነው ይሊሌ። ፊሲሌ እንዯገሇፀው 

ውሳኔውን እንዴናስተካክሌ ከሁለም በሊይ ያስገዯዯን የህዝቡ ጥያቄ ነው ብል የአሰራር ግዴፇት 
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እንዯነበረም አምነንበታሌ ብሎሌ። በአዯራነት የተወው መሌክትም ይህ በረዥም አመታት የተገነባ ተቋም 

ይበሌጥ እንዱያዴግ ገንቢ የህዝብ ተሳትፍ እንዯሚያስፇሌገው አስምሮ ነው። 

 

 

                  ብርቱካን ትገኝ ይሆን? 

 እዚህ ሊይ አንዴ አግባብ ጥያቄ ማንሳት ግዴ ይሊሌ። ብርቱካን ስሇግብዥው ምን ትሌ ይሆን? 

ትቀበሌን ወይስ ሌረፌብት ትሌ ይሆን? ሇዚህ ሪፖርት መሌስ አገኝ ዘንዴ ያዯረኩት ሙከራ ባይሳካሌኝም፤ 

ውዝግቡ የተጀመረ ሰሞን ከወ/ሪት ብርቱካን ባዯረኩት የስሌክ ሌውውጥ እንዯተረዲሁት ጉዲዮ አግራሞት 

እንዯፇጠረባትና በቅርብ እንዯምትከታተሇው ነው። ጉዲዮን ከፌ እናዴርገውና የብርቱካን የፓሇቲካ 

ቀጣይነት ሇምንዴነው እንዯተዯበሰበሰ ያሇው? ሇምንስ ከሚዱያ ራቀች? ሇሚናፌቃት ህዝቧስ ምነው ቃሊት 

አጠሯት? 

 የብርቱካን አትሊንታ ከተማ መሄዴና አሇመሄዴ የታዲሚውን ህዝብ ብዛት ጠቋሚ ብቻ ሳይሆን 

የርሷንም የፖሇቲካ ጉዞ አመሌካች ሉሆን ይችሊሌ። ሇአዘጋጁም ሆነ ሇህዝቡ ግን ውሇታዋን የምትመሌሰው 

ያሌዘገየ መሌስ ስትሰጥ ነው ቢባሌ አግባብነት አሇው። ብርቱካን ብቻ ሳይሆን ህዝቡም አይዞህ ባይ ፇሊጊ 

ባይተዋር ነውና!  

 


