
      እነ አቶ መለስ  ዜናዊ  ኬኒያ  ውስጥ ተቃውሞ  ገጠማቸው  

                                      በታምሩ ገዳ 

 

ባለ ዘረፈ ብዙ እና በብዙ ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር  ኢንቭስትመንት ወጪ ተደርጎለት ኢትዮጵያን ፡ኬኒያን እና ደቡብ  ሱዳንን  
ይጠቅማል ተብሎ  ኬኒያ ውስጥ  የግንባታ እቅድ  የተያዘለት  የላሙ ፕሮጅክት  ከማህበረሰብ እና  ከአካባቤያዊ  ተቆርቋሪዎች 
ከፍተኛ  ነቀፊታ   ገጠምው ፡፡ 

ኒው  አፍሪካ  የተባለውን  ወርሃዊ  መጽሄትን  ዋቤ በማድረግ በምድረ አሜሪካ  ከላስ ቬጋስ ከተማ የሜሰራጨው  የህብር  ራዲዮ  
በሳምንቱ መጨረሻ ላይ  እንደዘገበው ከሆነ  ይህ  ከሃያ አራት ቢሊዮን የአሜሪካ  ዶላር  ባላይ ውጪ  የሚጠብቀው  እና ከአንድ ሺህ 
ሄክታር በላይ መሬት የሚያዳርሰው  የወደብ፡ አለማቀፋያዊ   አይሮፕላን ማረፊያ  ፡ ዘመናዊ አውራ ጎዳና፡  የባቡር  መስመር፡  የነዳጅ 
ማስተላለፊያ እና  ማጣሪያ  እንዲሁም  የቱሪስትቶች  መንሃሪያ አገለግሎት ሰጪ ፕሮጀክት  ከኬኒያ አልፎ  ሁለቱ  የባህር በር አልባ  

የሆኑት አጎራባች አገሮች ( ኢትዮጵያ  እና ደ/ ሱዳንን)  ጭምር  ይጠቅማል ተበሎ   በተጠቀሱት አገሮች  መሪዎች ሰፊ ግምት እና 
ትኩርት የተሰጠው  እና  ከአለማቀፍ  ኢንስተሮች መካከል  ቻይናዊያን   ጨምሮ  በረካታዎችን  ቀልብ   የሳበው  ዘረፈ ብዙ  

ፕሮጀክት  በአካባቤ  ተንከባካቤ እና ተቆርቋሪዎች (Conservationists ) እይታ የላሙ   ከተማ   ከ12 ኛው  ክፍለ ዘመን ጀምሮ  
እስከ አሁን ድረስ ለመቆየት የቻለች  የሰዋህሊኛ ቋንቋ እና  የእስላማዊ ባህል መማሪያ  ጥንታዊ ከተማ  ስትሆን  በአለማቀፉ 

የትምህርት ፡ የሳይንስ  እና  የባህል  (ዮኔስኮ)  ካለፈው 2001  እኤ አ ጀምሮ  በአለም የቅርስ ሃብትነት  መዝገብ  የተካተተው  የላሙ  

ከተማን(Lamu  Old Town ) ታሪካዊ  ይዘት  ሊጎዳ  እና   በስተመጨረሻም  ከተማውን  ከዩኔስኮ  ከታሪካዊ  ቅርስነት መዝገብ  
ሊያስፍቀው  እንደሚችል   የአካባቢ ተቆርቋሪ  ወገኖች ስጋታቸውን  በስፋት እየገለጹ ናቸው ፡፡ 

 

የታሪካዊቷ የላሙ ከተማ  በከፊል  (ፎቶ ጉግል) 

 

በኬኒያ የብሄራዊ ሙዚየም  ዋና  ዳይሬክተር የሆኑት  ፋራህ አይደል  ግንባታውን በተመለከት  በሰጡት አስተያየት "ድህንነትን 
በማሰወገድ  ረገድ የልማት  እንቅስቃሴ  መካሄዱን  ብደግፍም   የላሙን ታሪካዊ  ከተማን  በመጠበቅ  ረገድ  በኩል በመንግስት  
በኩል ይሁን  በአካባቤ  ተቆርቃሪዎች  ዘንድ  ምንም አይነት ምክክር  ያለመደረጉ  በጣሙን እሳዝኖኛል ፡፡የፕሮጀክቱ እንቅስቃሴን 
በተመለከት   የላሙን   ታሪካዊ ገጽታን  እንዳያበላሽ  ጥንቃቂ እንዲደርግ   የሚያሳስብ  አቤቱታችንን  ለመንግስት አካላት 
ብናቀርብም  እሰከአሁን ድርስ  ምላሽ አላገኘንም፡፡ መንግስት አሰቸካይ  ጣልቃ ገብነት ካላደረገ የፕሮጀክቱ  እንቅስቃሴ  የላሙ 

ታሪካዊ  እና  ልዩ  ገጽታውን ሊቀይረው  ይችላል፡፡ ለዚህም አባባላችን   የጀርመኑ   ዴርስደን  አልብ ሸለቆ (Dresden Elbe 

Valley ) በዩኔስኮ ታሪካዊ  ቅርስነት  ከተመዘገብ በሁዋላ   በቅርቡ ሸለቆውን  አቋርጦ የሚሄድ  አራት  መኪናዎችን በአንድ ጊዜ  
የሚያስተናግድ   ድልድይ  በመገንባቱ  ሳቢያ  ዩኔስኮም  ሸለቆውን   በቅርቡ ከአለም   ታሪካዊ  ቅርስ መዝገብ  መፋቁን  መጥቀስ 

ለሰጋታችን  በቂ ማረጋገጫ ነው፡፡" በማለት  የግንባታው መካሄድ ለላሙ ታሪካዊ ቅርስ አያያዝ ያለውን አሉታዊ ተጽእኖ ተናግረዋል፡
፡ ከጥቂት ወራት በፊት የላሙ ፕሮጅክት የመስረተ ድንጋይ በተጣለበት  ወቅት  በስፍራው የተገኙት  የኬኒያው ጠቅላይ ሚንስተር 

ራያላ   ኦዴንጋ  ለነዋሪው ህዝብ ባሰሙት  ንግግር "  ይህ እኛ የምንገነባው  ወደብ ከዱባዩ  አላቀፍ ወደብ ያለተናነስ እና እጅግ  

ዘመናዊ በመሆኑ ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ  ህይወታችሁ  በብዙ ጎኑ ይሻሻላል ፡ እናንተ አሁን ይጎዳብናል የምትሉት መሬት ( የላሙ  

አካባቢ ) ወደፊት ከልማቱ  ከምታገኙት ጠቀሜታ ጋር ሲነጻጸር  በውቅያኖስ  ውስጥ እንደተወረወረች ትንሽ ጠጠር ያህል ነው 



የሚሆነው፡፡ስለዚህ ከበራፋችሁ እያንኳኳ  ያላውን እድል እና አጋጣሚን  በደስታ  ተቀበሉት ፡፡"በማለት ለላሙ  ማህበረሰብ  
የተማጽኖ ጥሪ አቅርበው ነበር ፡፡ 

ይህ ለኢትዮጵያ  የግብርና ውጤቶች ለድቡብ ሱዳን የነዳጅ  ምርት  ለአለም ገበያ  መዳረሺያ   ጉልህ ሚና ይኖረዋል ተብሎ  ስፊ 
ተሰፋ የተጣለለትን  የግንባታ ፕሮጅክት  በተመለከት  በእንግድነት  በአካባቢው ተገኝተው  የነበሩት  አቶ መለስ ዜናዊ   በወቅቱ 

በሰጡት አስተያየት " ግንባታው ሲጠናቀቅ  በመሰረታዊ ልማት ወደ ሁዋላ የቀረውን  የሁለቱ አገር ህዝቦችን  ያገናኛል ፡  

በሰተመጨረሻም የምስራቅ እና የምእራብ አፍሪካን  የባህር ዳርቻዎችን  በቀላሉ ለማገናኘት ይችላል ፡፡" ማለታቸውን  እና  የይሁንታ 

ቡራኬ  መስጠታቸውን ያወሳው  ዘገባ  የላሙ ማህበረሰብ ግን  አንደባለ ጉዳይ(stake holders ) ስለ ፕሮጀክቱ ጉዳት ሆነ   ጥቅም  
ምንም አይነት መረጃ እንዳልተሰጣቸው  እና ገለጻ እንዳልተደረገላቸው ፡ከእለታዊ ህይወታቸው ጋር  የጠበቀ ቁርኝት ያለውን  ሃብት 

(መሬት) ከማጣት  አልፎ ተገቢውን  የገንዘብ  ካሳ  ሳይከፈላቸው  እንድሚቀሩ  ተቆርቋሪ  ወገኖች ስጋታቸውን ገልጸዋል፡፡ 

 

 

እነ አቶ መለስ ዜናዊ  በመሰረተ ድንጋይ  መጣል  ፕሮግራም  ወቅት   (ፎቶ ጉግል) 

"የናይሮቤ መንግስት በኢንቭስትመንት ስም  ዜጎች የመሬት ባለቤትነት  መበታቸውን  የሚያረጋግጠውን  ህገመንግስታዊ 

መብታቸውን  እየሸረሸረው ይገኛል" የሚለው  ተቀማጭነቱ በጣሊያኑ የሮም ከተማ ያደረገው  አለማቀፉ የመሬት  ባለቤትነት 

ተሟጋች   ድርጅት  ( International  Land  Coaliton,ILC)  በበኩሉ  በቅርቡ ባወጣው  ሪፖርቱ  "ኢንቭስትመንት  ትርፋማ  
ሲሆን ድህነትን  በማሰውገድ  ረገድ  የሚጫወተው ሚና  ብዙውን ጊዜ በተጨባጭነት  ለማየት ይከብዳል ምክንያቱም ለአካባቢው 
ማህበረሰብ የሚፈጥረው የስራ እድል አንስተኛ  በመሆኑ ፡ለአጭር ጊዜ የሚቆይ  እና ዝቅተኛ ክፍያ በመሆኑ  ኢንቭስትመንቱ ዙውን 

ጊዜ  ከታክስ  ነጻ በመሆኑ  ለማህበረሰቡ  የሚገባው ፈሰስ   (public Revenue) በጣሙን እንስተኛ ይሆናል ፡ ፕሮጀክቱ በተባለለት 

እቅድ ቢጠናነቅ እንኳን በመጀመሪያው  የግንባታ  ደረጃ (ፌዝ)  ካልሆነ በቀር በአመዛኙ ተጠቃዊሚዎቹ  ደሃዎቹ የላሙ  አካባቢ 

ነዋሪዎች  ሳይሆኑ  ከሌላ አካባቢ ለስራ  የሚመጡ   (መጤዎች )  ናቸው የአምበሳው ድርሻ ተጠቃምሚዎች የሚሆኑት፡፡ " ሲል 

የላሙ ፕሮጀክት ለማህበረሰቡ ይስጣል የተባለውን  መሻሻልን  "በጣም የተጋነነ ነው" በማለት በእና አቶ መለስ  ዜናዊ የተሰጠውን 

ሰፊ ግምትን  አጣጥሎታል፡፡ የካሳን ክፍያን በተመለከተ  (ILC) አብዛኛው ነዋሪ የመሬት ባለቤት  የሚሆኑት በተለምዶ  

(Customary ownership) በመሆኑ  ይህም  ዘዴ  ደግሞ በህጉ  ጥበቃ ወይም ከለላ  ስለማይደረግለት የላሙ ነዋሪዎች በተናጥል 
፡በቤተሰብ  እና  በማህበረሰብ ደረጃ  ተገቢውን ካሳ ሊያገኙ አይችሉም  የሚል ስጋት  ያለው ሲሆን የአካባቢያዊ ጥናት 

(Environmental Impact Assessment)  ባለመደረጉ ችግሮች ሊባባሱ  ይችላሉ ብሏል፡፡ 

ኢትዮጵያ/ኤርትራ እጃቿን ወደ የት ትዘረጋለች? 

የባህር በር ባለቤትነት  ወይም ለባህር በር ቅርበትን  ጠቀሚታን  በተመለከተ  የህብር ራዲዮ  አንድ ስማቸው አንዳይገልጽ የጠየቁ 

በአዲስ አባባ ዩኒቭርስቲ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁርን  ያንጋገራቸው ሲሆን  በእርሳቸው እምነት " የወደብ ጥያቄ አሁን ባለንበት  የሶሺዮ 
፡የፖለቲካ  እና  ኢኮኖሜክ  ሁኔታ  ብዙም ላያስጨንቀን ይችል የሆናል፡ ነገር ግን  በአካባቢው ሰላም እና መረጋጋት ሲሰፍን ፡ 
ኢንቭስትመንት ሲስፋፋ  ፡  ወደ  ውጭ የሚላክ ሆነ ከውጭ የሚገባ ምርት ሲያድግ ፡የህዝብ ቁጥር ሲጨምር ይህንን መሰሉን 
ጥያቄዎችን  መመለሱ  በ ገዤው መንግስት ጫና ላይ የወደቃል፡፡ አሁን ባለንበት ሁኔታ ሰለ አማራጭ የባህር ወደብ ጠቀሜታ  



(  በአስብ እና  በምጽዋ ወደቦች ስለመጠቀም  )ማንሳት  በራሱ ከተቃዋሚነት ወይም ከጦርነት ናፋቂነት ጋር ተያይዞ ሊቀርብ የችላል ፡ 
ተወደደም ተጠላ  ጉዳዩ የተዳፈነ እሳት  ሆኖ ነው የሚቆየን ፡፡  እስቲ  ዛሬ በአዲስ አባባ እና በአስመራ  ገዤዎች  የሚነገሩትን  የቃላት 
እና የፕሮፓጋንዳ ዘመቻዋችን   ወደጎን አድርገነው  ለመሆኑ ኢትዮጵያ የምጽዋን  ሆነ የአሰብን ወደብ  በተመጣጣኝ  ዋጋ ብትጠቀም፡ 

ኤርትራም  በበኩሏ  የኢትዮጵያ የግብርና ምርቶችን በሶሰተኛ  አጎራባች አገሮች  አማካኝነት  (በዙሪያ ጥምጥም)  በውድ ዋጋ  ለህዝቧ 

ከምታስገባ  የጉሙሩክን ደንብ እና መመሪያን  በተከተለ መልኩ በቀጥታ ወደ ግዛቷ ብታስገባ ጉዳቱ ሆነ ውርደቱ እምኑ ላይ ነው? " 

በማለት የሁለቱ አገሮች  እና  ህዝቦች አንዱ  ለሌላው ጠቃሜነትን  በማጎልበት  ምሁሩ የገለጹ ሲሆን "ዛሬ አቶ መለስ  ዜናዊ  ምቹ 

የወደብ  አገልግሎት  ለኢትዮጵያ ነጋዴዎች ሆነ ህዝብ እንደሚያስፈልግ ልባቸው ጠንቅቆ እያወቀው  "እኛ  የኤርትራን ወደቦች  

ካልተጠቀምንባቸው  የግመሎች  መፈንጫ  እና የሸረሪት ድር ማድሪያ  ብቻ ነው የሚሆኑት...ወዘተ  "  ማለታቸው እና  አቶ ኢሳያስ  

አፈውርቂም ቢሆኑ  በአንድ ወቅት "እኛ ወድቦቻቻን ለኢትዮጵያ ህዝቦች   ሁልጊዜ ክፍት  ናቸው...  ወዘተ" እንዳላሉ ሁሉ አንዳንድ  

የአስመራ ፖለቲከኞች" ኢትዮጵያዊያን  የኤርትራን ወደብ (  መሬቱን ) እንጂ ህዝብን እንደማይወዱ  ወይም እንደማይፈልጉ 

አደርገው  ውስጥ ውስጡን የሚያሰራጯቸው ቅስቀሳዎች"  ሁለቱ ህዝቦች  ከመቀራረብ ይልቅ   ሁልጊዜ በጥላቻ ስሜት እንዲተያዩ 

ማድረጉ  እና እነሱም የስልጣን ዘመናቸውን በዚህ መልኩ ለመቀጠል  (ለማራዘም) የሚያደርጉት ሙከራዎች  ጊዜ ያለፈበት  የፖለቲካ  
ቁማር  እና   ማንቸውም ባለስልጣናት  ቢሆኑ ከታሪክ ተጠያቂነት እና  ተወቃሽነት  የማያድናቸው ምክንያት ነው፡፡  በዚህ ዙሪያ 
የፖለቲካ ሰዎች ፡የሃይማኖት መሪዎች ሆኑ የሚዲያ ባለሙያዎች  ቢሆኑ ሁለቱ ህዝቦች ወደፊት ተቀራርበው   የተፈጥሮ ሃብታቸውን 

በጋራ በመጠቀም እና አንዱ ለሌላው በበጎ መልኩ በማሰብ  በሰላም ስለ ሚኖሩበት መንገድ  በዙ መስራት ይኖርባቸዋል ፡፡" በማለት  
ምሁራዊ አሰተያየታቸውን  በ አዲስ አበባ ለህብር ራዲዮ ልዮ ተባባሪ ሪፖርተር ሰጥተውታል፡፡     

ለተጨማሪ  መረጃዎች ወይም አስተያየቶች   ጸሃፊውን  በ tamgeda@gmail.com ያገኛሉ 


