የኢንዱስትሪው ግንባታና የሸኮራው ተከላ？
አርከበ እቊባይ በሪፖርተር ትቪ ላይ ቀርቦ፥ የኢንዱስትሪ ማዕከል (industrial park) እንደ ሲሊካን
ቫሊ (silicon valley) ዓይነት ለመገንባት ማቀዱን አብስሮናል፤ ይህ የኢንዱስትሪ ማዕከል፦ በአዋሳ፣
በድሬ ደዋ፣ በኮበልቻ፣ በባህር ዳር፣ በመቀሌ እንደሚቋቋም ተናግሯል፥ ከአየር ብከላ የነፃ ፣ በኤሌክትር
ኃያል የሚቀሳቀስ ፣ በያንዳንዱ ማዕከል ለሁለት መቶ ሺ ዜጎች ሥራ የሚፈጥር፥ የኢንዱስትሪው ውጤት
አሁን ካለው አምስት እጅ ወደ ሃያ እጅ ከፍ የሚያደረግ፣ ወደ ውጭ የሚላከውን የኢንዱስትሪ ውጤት
ከአስራ ሁለት እጅ ወደ ሰላሳ እጅ እንደሚያድግ በዕርግጠኝነት ተናግሯል ፤ ይህን መሰል የሀገር ራዕይ
በጠቅላይ ሚነስትር እንጂ በአማካሪ የሚቀርብ አይደለም፤ ያም ሆኖ አቀራረቡ ፣ የቃላት አመራረጡ
ድግግሞሹ ሟቹ ጠቅላይ ሚነስትር ከየት መጣ የሚያሰኝ ነው፤ በእጁ ያለውን በውል ሳይዝ በእጁ
ስለሌው ማውራት እቅዱ ከቅዥት ያለፈ እውን ሊሆን አይችልም፥ ለምሳሌ በባልድባ ገዳም ፣ በዙቃላ
ተራራ፣ በሻኪሶ ወርቅ ማዕድን ፣ በቆቃ ወንዝ፣ በሞጆ ቆዳ ፋብሪካ ፣ በጋንቤላ የዛፍ ምንጠራ፣ በአበባ
ተከላ ስም በስምጥ ሸለቆች ፣ የሚደርሰውን የአየርና የ ወንዞች ብከላ ለአርከበ ጠፍቶት አይደለም፥
ኢንዱሰትሪዎች በኤሌክትሪክ መቆራረጥ ኪሳራ እንደደረሰባቸው ለእርሱ መናገር ለቀባሪው ማርዳት
ነው፤ ከአየር ብከላ የነፃ የኃይል አቅርቦቱ የተሟላ የኢንዱስትሪ ማዕከል አቋቁማለሁ ማለቱ ለራሱ መዋሸቱ
ነው።
ያም ሆነ ይህ አርከበ ይዞልን የቀረበው የ ( industrial park) ለሕፃናት ማባበያ የሚሰጥ አሻጉሊት
ያህል ዋጋ የለውም፥ ያ እንዳለ ሆኖ ከበላይ አካል የተሰጠው ይህ የ ( industrial park) መጫወቻ ካረድ
፣ ለሶስት አላማዎች ነው፥ በኢንዱስትሪ ስም የውጭ ባለሃብት ስቦ አሁን የደረሰባቸውን የውጭ ምንዛሬ
ለማቃለል፣ የሕዝብን ዳር እስከዳር ማመጽ በባዶ ተስፋ ለመሙላትና ኤርሚያስ ለገሰ “ የመለሰ ልቃቂት”
በሚለው መጽሐፉ እንዴት ሌላውን ሕብረተሰብ አግለው ትግራይ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረጋቸው
በሁሉም መልኩ ኢ ፍታዊነቱን የሚያጋልጥ ስለሆነ፣ አርከበ የፈለገው ያንን ማስተባበለ ነው።
ማስመሰለ የወያኔ ባህል ቢሆንም፥ ከወያኔ ተጋዳዮች አባይ ውልዱ፣ ከብአዴን ተፈራ ዋልዋል
ይመቹኛል፥ አባይ ወልዱ የትግራይ ሪፐብሊክን ሰንደቃዓላማውን ግራና ቀኝ ገጭ አድርጎ የተቆጣች
ጃርት፣ ሾኮቿን ልትረጭ የተዘጋጀች መስሎ መግለጫ ይሰጣል፥ ራስ ዳሸን የትኛው ክፍለሃገር ይገኛል
ቢባል？ መልሱ ያለጥርጥር ትግራይ ነው፥ ስለወልቃይትም ቢጠየቅ መልሱ የተለየ አይሆንም።
የብአዴኑ ተፈራ ዋልዋል በ ኢ ህ አ ፓ የጥናት ክበብ ከነበረው አ ቋሙ ፍክች ያላለ ነው፥ በ1997 ዓ ም
ምርጫ ለ አዲስ አበባ ከንቲባነት ተወዳድሮ ዘሮ የወጣውን አርከበ፣ታክሲ ነጂዎችን ከጎኑ በማሰለፉ
ሲመፃደቅ አትመረጥም ያለው ተፈራ ዋልዋል ነው፤ የፖለቲካን ሀሁ ያልገባህ ነህ እስከማለትም
ደርሷል፤ እንዳለውም ሆነ፥ የአዲስ አበባ ኗሪ ሕዝብ ፕሮፌሰር ብረሃኑ ነጋን መረጠ።
ይሄው ዛሬ አርከበ ጠቅላይ ሚነስትር በመሰለ ግርማ ሞገስ እየትዝናና ስለ (industrial park) ወይም “
የኢንዱስትሪ ማዕከል” ትርጉም የኔ ነው፥ ያወገናል፦ እግሮቹን አነባብሮ ዘና ብሎ በሶፋ ላይ
ተቀምጧል፣ በቀኙ የተበረዘው ሰንደቃ ዓላማ ቆሟል፣ የብርጭቆና ሰሃን መደርደሪ ሥር ትንሽ ሰንደቃ
ዓላማ ተተክላለች፣ ጠያቂው ሶፋ ላይ ባይቀመጥ ኖሮ የዕድር ድንኳን ተካዮችን፣ ስምና የሥራ ምደባ
የሚያነብ ይመስላል፣ ሁለት ገጽ ወረቀት ወደ ጣሪያ ሰቅሎ እያነበበ ይጠይቃል፣ የቡና ላይ ጫወታ
ይመስላል፥ ጠያቂውም አቶ አርከበም ከአማርኛቸው ቋንቋ ጋር መሳ ለመሳ ኢንግሊዘኛ ይጠቀማሉ፥
የገረመኝ የጋዜጠኛው ነው፥ ቋንቋውን የሚጠቀምበት ገንዘብ ሊሰራበት እንጂ ትውልድ ሊያስተምርብት

እንዳልሆነ ያሳያል፥ የአሜሪካ ድምፅ ጋዜጠኞችን ትዝታ በላቸውን፣ አዲሱ አበበንና የኢሳቱን ሲሳይ
አጌናን ማዳመጥ ይበቃል፥ የተጠያቂውን ጉራሜሌ ቋንቋ አስተካክለው ለአድማጭ እንዴት
እንደሚያቀርቡ ትምህርት የሚሆን ነው።
አቶ አርከበ በመልሶቹ ውስጥ ሁለት ጊዜ የበላይ አካል የሚለውን ቃል ተጠቅሟል፥ ዶክተር መራራ ጉዲና
በአንድ ወቅት እንዳሉት “ ከጫካ ወጡ እንጅ ጫካው ከአእምሮቸው አልወጣም” ያሉት ትክክል ነው።
ይህን ለማካካስ ብዙ ይዝናናል፥ እንደ ጠቅላይ ሚነስትር ኃይለማሪያም መልሱ በወረቀት ተጽፎ
አልተሰጠውም፥ ከአይምሮው ነው ፥ አርከበ አማካሪ ነው ወይስ መሪ ነው？የሚለውን ጥያቄ ያጫረብኝ
ይህ ነው፥ አቶ ኃይለ ማርያም ጥያቄ ሲመልስ እግሯን ልትነቅል እንዳኮበከበች ዕንቁራሪት ወደፊት ጋደም
ይላል፥ አርከበ ሂድ ሥራውን ሥራው የሚል አቅል (body language) ይነበብበታል፥ የመዶረር በሃሪም
ይታይበታል። የበላይ አካል መልክተኛ በመሆኑ ሥጋት የለበትም፥ አቶ ኃይለ ማርያም የውጭ ሰው፣ ካባ
ለባሹ ጠቅላይ ሚንስትሩ አርከበ እቍባይ ነው ፥ ማለት ይቻላል።
ይህ የኢንዱስትሪ ማዕከል (industrial park) እንደሸኮራው ተክላው የውኃ ሽታ ሆኖ እንደሚቀር
ከአሁኑ መናገር ይቻላል፤ አባይ ፀሐዬ ከሸንኮራው ተከል በአስር ሚሊዮቹ ቦድሶ ሄዷል፤ አዲስ አበባን
በአጽሟ ያስቀራት አርከበ ሀገሪቷን ሊያራቁት ዳግም መጥቶልናል፤ ሟቹ ጠቅላይ ሚነስትር ስለ አርከበ
የተናገረውን ትዝ አለኝ፥ “ አርከበ ዘጠኝ ድስት ይጥዳል፣ አንዱንም አያሳካም፣ ሁሉም ያርበታል“ ብሎት
ነበር። የአዲስ አበባን ከተማ ፈጠርኳት እያለ ሲመፃደቅ፣ አዜብ ጎላ እሣት ጎርሣ እሣት ልሣ፣” መለስ ነው
ከደቡብ አፍሪካ ቀስሞ ለአዲስ አበባ ፕላን ያዋለው“ ብላ በአርከበ ላይ ወገቧን ሰብቃበት ነበር።
በንግግሩ አንድም ጊዜ ስለ አብዮታዊ ዲሞክራሲ አላነሣም፥ የመለሰን ራዕይ ገደል አገባው፥ አልጋው
ጦም ያደረው ዛሬ ነው፥ አዜብና ደሃ ጥኑ በረከት ስሞኦን ምን ይበጃቸው ይሆን？(industrial park)
በማለት በውጭ ቋንቋ ቢያቆለፓፕሱት ሐቁን አይለውጠውም፥ ነፃነት፣ ፍትህ፣ ዴሞክራሲና አንድነት
በሌለበት ልማት አይታሰብም፥ አንድ ሚሊዮን የሚገመተው የ(industrial park) ሰራተኛ በአጋዚ ጦር
በአክሮባጅ እየተገረፈ የሚሰራለት ከሆነ እናያለን፤ ይህን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚቀበለው አይሆንም።
የሸኮራውና የአባይ ግደባው ታሪክ እንሚደገም ጥርጥር የለውም። ዜጎች ከመንጊዜው በላይ ሀገራችን
በጥፋት ጎዳና እንጂ በልማት ጎዳና ላይ አለመሆኗን በጥልቀት አይተን የመፍትሄው አካል መሆን ግድ
ይለናል።
ታደለ መኲሪያ

