
“ሲኒማ ቤቶች ከመስከረም 
29 ጀምሮ ክፍት ይሆናሉ”

አርቲስት ደሳለኝ ኃይሉ

ከብር ኖት ለውጡ በኋላ በአንዳንድ የገጠር 
አካባቢዎች የበግ እና በሬ በከፍተኛ መጨመሩን፤ 
እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ የወርቅ ዋጋ 
በተጋነነ መልኩ እየጨመረ መምጣቱን የተለያዩ 
የመገናኛ አውታሮች ሲዘግቡ እየተመለከትን 
ነው:: ይህ ለምን ሆነ? የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ 
በዚህ ጽሑፌ አንዳንድ ነጥቦችን አንስቼ ጉዳዩን 
ለመዳሰስ እሞክራለሁ::

መንግሥት የተለያዩ ውሳኔዎችን ሲወስን 
ሕዝብ እንዲመክርበት እና እንዲዘጋጅበት 
እንደሚያደርግ ሁሉ በድንገት የሚወስናቸው 
ውሳኔዎችም አሉ:: ለአብነት ያህል መንግሥት 
የወጭ ምንዛሪ ተመን ለውጥ ለማድረግ ካሰበ 
ጉዳዩን በምስጢር በመያዝ ውሳኔው በድንገት 
እንዲወጣ ይደረጋል:: ይህ የሚሆነው ግን 
ኢኮኖሚውን ከድንገተኛ ችግር እና ቀውስ 
ለመጠበቅ በማሰብ ነው:: 
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ወደ ገጽ 7 ዞሯል

ገጽ 5

ዕለታዊው የኮሮና ምርመራ ለምን ቀነሰ?
በቫይረሱ የሚጠቁት ሰዎች ቁጥር በጣም ጨምሯል
እስካሁን ከ1 ሺሕ 300 በላይ የጤና ባለሙያዎች በቫይረሱ ተጠቅተዋል

ዶ/ር አብርሃም አርአያ (የቀዶ ሕክምና ሬዝደንት ሐኪም) 

የመስፍን ስንብት
“በኮሮና ምክንያት 
በፊልም ኢንዱስትሪው 

ላይ ከ50 ሚሊዮን ብር 

በላይ ጉዳት ደርሷል”
ፕሮዲውሰር ቢንያም ዓለማየሁ 

ለእውነት የሚቆሙ

 ምሁራን 

ከወዴት አሉ?

ድንገተኛ የብር 
ኖት ቅያሪው 

ምን አስከተለ?

ገጽ 3

ገጽ 4
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በሲራራ ሚዲያና ኮምኒኬሽን 
ኀላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኀበር 
እየታተመ በየሳምንቱ ቅዳሜ  
የሚወጣ ጋዜጣ
ጥር  2012 ተጀመረ

የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ፡- 
አዲስ አበባ፣ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣
ወረዳ 06፣ 
ቲ.ኤስ.ቢ.ጂ. ሕንጻ፣ የቢሮ ቁጥር 306

ስልክ ቁጥር፡- +251-922-58-0561
siraramedia@gmail.com
www.theblacklionafrica.com

ማኔጂንግ ዳይሬክተር
ሊያ አምደማርያም
     
ማኔጂንግ ኤዲተር    
በሪሁን አዳነ
      
ዋና አዘጋጅ
ይስሐቅ አበበ
ክ/ከተማ:  የካ  ወረዳ: 12  የቤትቁ. 517
yisak03@gmail.com
     
ከፍተኛ አዘጋጅ
ዳዊት ዋበላ 
አዘጋጆች
መስፍን አርአያ
ሕይወት ተስፋዬ
ዮናታን ፈለቀ
    
ሪፖርተሮች
ርብቃ ዳንኤል
ሳምሶን ዳኛቸው

ዲዛይን ሀብ ዲዛይን
habdesign707@gmail.com

 አታሚ፡- 
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት፣
አራዳ ክ/ከተማ ቀበሌ 17/የቤት ቁ.984

ርእሰ አንቀጽ

ሲራራ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ መንፈስ (national spir-
it) አገሪቱ ከተማሩ ልጆቿ እንዳትጠቀም የሚገረግር 
ይመስላል:: ሦስቱም - የዐፄ ኀይለ ሥላሴ፣ የደርግና 
የኢሕአዴግ- አገዛዞች ለትምህርትና ለምሁራን ያላቸው 
አመለካከት በጣም የተዛባ በመሆኑ ነጻ የሆነ የጥናትና 
ምርምር ከባቢ መፍጠር አልቻሉም ወይም አልፈለጉም:: 
የዐፄ ኀይለ ሥላሴን አገዛዝ የሚተቹ ምሁራን ሳይቀሩ 
ያ ሥርዓት ከቀጠሉት ሁለት አገዛዞች በብዙ መልኩ 
የተሻለ ስለመሆኑ ይመስክራሉ:: በእርግጥም በዐፄው 
ዘመን በዩኒቨርሲቲው ብዙ የውይይት ክበቦችና ክበቦቹ 
የሚያሳትሟቸው ጋዜጦችና መጽሔቶች ነበሩ፤ የጦፉ 
ውይይቶችና ክርክሮች ይደረጉ ነበር፤ ከቀጠሉት ሁለት 
አገዛዞች ጋር ሲነጻጸር የዐፄ ኀይለ ሥላሴ አገዛዝ ትችቶችን 
በትዕግስት የሚያስተናግድ አገዛዝ እንደነበረም መካድ 
አይቻልም:: ለነገሩማ የሥርዓቱን መሠረት የነቀነቁት 
ጽሑፎችስ በዚኸው ዩኒቨርሲቲ የቀረቡ አልነበሩምን?

በዘመነ ደርግ ከእስር፣ ከሞትና ከስደት የተረፈው 
ኀይል አንገቱን ደፍቶ ከመኖር ውጪ ምንም አማራጭ 
አልነበረውም:: በጥናት ክበብ እየተሰበሰቡ መወያየት፣ 
በዘመኑ ቋንቋ “ጓድ!” እየተባሉ መጠራት፣ ስለሶሻሊዝም 
እንከን የለሽነት መጻፍም በብዛት የሚታይ ሐቅ ነበር:: 
እንደዛሬው ብሔረሰባዊ ማንነትን መሠረት ያደረገም 
ባይሆን ያን ጊዜም ቢሆን ሥርዓቱን “ከልባቸው” 
የሚያገለግሉ ምሁራን ነበሩ:: ሥርዓቱ ከሶሻሊዝም ውጪ 
ያለውን አስተሳሰብ የማይቀበል እንዲያውም በጠላትነት 
የፈረጀበት ወቅት ስለነበረ አገዛዙ የሚያራምደውን 
አስተሳሰብ መተቸት የሚቻል አልነበረም:: የተለያዩ 
ሐሳቦች የማይሰነዘሩበትና ትችት የማይቀርብበት ጥናትና 
ምርምር ተብየ ምንም እንደማይፈይድ ደግሞ የታወቀ 
ነው:: በእርግጥ በምሁራኑ ላይ የተደቀነው ፈተና የወቅቱ 
የፖለቲካና የርዕዮተ ዓለማዊ ሁኔታ ብቻ ነበር ለማለት 
አይቻልም:: አገሪቱ በጦርነት የተወጠረችበትና ያላትን 
ውሱን ሀብት ለጦርነት እንድታውል የተገደደችበት ጊዜም 
ነበርና ጥናትና ምርምር ለማካሄድ የሚያስችል የገንዘብ 
አቅርቦትም አልነበረም:: ይህም ሁሉ ሆኖ ግን በዚያ 
አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ጠቃሚ ሥራዎች መሠራታቸውን 
መመስከር ያስፈልጋል:: 

ኢሕአዴግ በበኩሉ ገና የሥልጣን መንበሩን 
ከመቆጣጠሩ ከአርባ በላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
ምሁራንን በማባረር ለተማረ ኀይል ያለውን አቋም 
ግልጽ አደረገ:: የአገዛዙ መሪዎች ለዩኒቨርሲቲ ምሁራን 
ስለኢትዮጵያ ታሪክ ለማስተማር በብዙ ደከሙ፤ 
“አንቀበላችሁም” ያሏቸውን በትምክህተኝነት ፈርጀው 
ያብጠለጥሏቸውና ያሳድዷቸው ጀመር:: ያባረሩትን አባረው 
የቀረውን አንገቱን እንዲደፋ ካደረጉት በኋላም ቢሆን 
አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን እንደጠላት አምባ በመቆጠር በልዩ 
ልዩ መንገድ ከማዳከም አልተመለሱም:: ላለፉት ሁለት 
አሥርት ዓመታት በዚኸው አንጋፋ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሠሩት 
ሥራ ፍሬ አፍርቶ ዛሬም እንደትናንቱ የአገዛዝ መሣሪያና 
ተላላኪ የሚሆን ኀይል አይጠፋምና ብዙ ደቀመዛሙርት 
አፈሩ፤ የአገዛዝ ሥርዓቱ ከፍተኛ አመራሮችም ከሃያ 
ሦስት ዓመታት በኋላ የተከለከሉትን “ታሪክ” የማስተማር 
ሥልጣን ለማግኘት በቁ:: እነአቶ በረከት አሁንም 
እንደትናንቱ እናስተምር እንጅ እንወያይ፤ እንማማር 
አላሉምና የተፈጠረው ሁኔታ አንዳንዶች እንደሚሉት 
በአገዛዙና በዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ በኩል መግባባትና 
መነጋገር መፈጠሩን በጭራሽ አያመለክትም:: ይልቁንም 
ከመቼውም ጊዜ በላይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ 
በሌሎች አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ብዙ ‹‹እሺ!›› ባይ ካድሬዎች 
ተፈጥረዋል:: እነኝህ ከምሁራዊ አቅም ይልቅ በብሔረሰባዊ 
ማንነታቸውና በሥርዓቱ አገልጋይነታቸው የታወቁ 
ግለሰቦች በየስብሰባውና በመገናኛ 
ብዙሃን እየቀረቡ “እከሌ የተባሉት 

ምሁር ኢትዮጵያ የምትከተለው የፌደራሊዝም ሥርዓት 
ለሌሎችም አርኣያ እየሆነ መምጣቱን ገለጹ፣ እከሊት 
የተባሉት ምሁር የኢኮኖሚ ማሻሻያው የአገሪቱን ችግሮች 
በዘላቂነት የሚፈታ መሆኑን ተናገሩ” ወዘተ... የሚሉ 
ዘገባዎችን እያስነገሩ ምሁርነትን ወደ አገዛዝ አፈቀላጤነት 
አውርደውታል፤ አዋርደውታል:: በከፍተኛ ትምህርት 
ተቋማት ውስጥ የሚታየው ዝቅጠት እጅግ አሳዛኝ ነው::

አሁንም አካዳሚያዊ ነጻነት እንዲከበር የሚሟገቱና 
እንደማንኛውም ዜጋ በአገሪቱ ፖለቲካ የመሳተፍ 
መብታቸውን ተጠቅመው የሚንቀሳቀሱ ምሁራንን በዐይነ 
ቁራኛ የማየቱ ነገር አልቀረም:: ዩኒቨርሲቲዎች ዋና የካድሬ 
መመልመያና ማሰልጠኛ ተቋማት ከሆኑም ሰነባብተዋል፤ 
ከለውጡ በኋላ መሻሻሎች ቢኖሩም አሁንም በከፍተኛ 
ትምህርት ተቋማት ውስጥ ያለው ሁኔታ ገና መጥራት 
ያለበት ነው:: ኢትዮጵያውያን ምሁራን በሌሎች የአገሪቱ 
ፖሊሲዎች ላይ ይቅርና ራሳቸውን በሚመለከቱ ጉዳዮች 
እንኳን በበቂ ሁኔታ እንዲሳተፉ አይደረግም፤ አገዛዙ 
ቅድሚያ ባልሰጣቸው ጉዳዮች ላይ ጥናትና ምርምር 
ለማድረግ የሚያስችል ገንዘብም አይመደብላቸውም:: 
ከሁሉ የከፋው ደግሞ መንግሥት የሚከተለውን 
ማንኛውንም ፖሊሲ የሚተች ጽሑፍ በዩኒቨርሲቲዎች 
ውስጥ እንዳይቀርብ እየተደረገ መምጣቱ ነው:: ይህ ችግር 
ከለውጡ በፊት መረን በለቀቀ ሁኔታ ስር ሰድዶ የነበረ 
ቢሆንም አሁንም አልጠራም:: አካዳሚያዊ ነጻነት አፈር 
ድሜ በበላበትና ነጻ የሆነ ጥናትና ምርምር የሚሠራበት 
ከባቢ በሌለበት ሁኔታ እንደምን ያለ ዕውቀት ሊፈልቅ 
ይችላል? ሥርዓቱ የሚከተለውን ፖሊሲ መተቸት 
የማይችል ምሁር ምን ዓይነት ምሁር ነው? 

በየዘመኑ የመጡ የአገዛዝ ሥርዓቶች በምሁራን ላይ 
የሚያደርሱት ጫና እንደተጠበቀ ሆኖ በምሁራንም በኩል 
ሰፊ ችግር ይታያል:: ምሁራን እንደ ኅብረተሰብ ኅሊናነታቸው 
ከፊት ቀድመው መንገድ እንዲያሳዩ ይጠበቃል:: አገርና 
ሕዝብ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እየሄዱ መሆኑን በአደባባይ 
መናገር፣ እንደ አንጋፋው ምሁር ፕሮፌሰር መስፍን 
ወልደማርያም ግንባርን ሳያጥፉ ለእውነት መቆም 
ከምሁራን የሚጠበቅ ተግባር ነው:: የኢትዮጵያ የፖለቲካ 
ተዋስዖ በጥቂት አጀንዳዎች ተቸንክሮ የቀረው ምሁራን ወደ 
አደባባይ ስላልወጡ እና መናገር ያለባቸውን ስለማይናገሩ 
ነው:: በኢትዮጵያ የአገዛዝ ሥርዓቱ የማይፈልገውም ቢሆን 
አገርና ሕዝብ የሚጠቅመውን እውነት የሚናገሩ ምሁራን 
እጅግ በጣም ጥቂት ናቸው:: 

ምሁራን አብሪ ኮከብ ሆነው መንገድ ያሳያሉ፣ 
የጥናትና ምርምር ባህል እንዲዳብር ግንባር ቀደም ተዋናይ 
ሆነው ይገኛሉ፣ አገርን አደጋ ላይ የሚጥሉ ጉዳዮችን በጥናት 
ይለያሉ፤ ይታገላሉ ወዘተ… ተብሎ ይጠበቃል:: ምሁራን 
በመማራቸው ብቻ ከሌላው የኅብረተሰብ ክፍል የተለየ 
ኀላፊነት አለባቸው ተብሎ ይጠበቃል:: ሆኖም በአገራችን 
እንዲህ ዓይነቱን ምሁራዊ ኀላፊነት ለመወጣት ጥረት 
ያደረጉት እና በማድረግ ላይ ያሉት በጣም ጥቂቶች ናቸው:: 
ትልቁ የአገሪቱ ችግርም ከዚህ የሚመነጭ ነው:: ምሁራን 
በምግባራቸው የሚከበሩና የሚደመጡ መሆን ሲገባቸው 
የሚበዙት ዝም ተሰኝተው ያሉበትም አይታወቅም፤ 
የቀሩት የየሥርዓቱ አፋሽ አጎንባሾች ደግሞ የሚናገሩት ነገር 
ከምሁራዊ ምግባር የወጣ በመሆኑ ተሰሚነታቸው ኢምንት 
ነው:: ከሞላ ጎደል ያለንበት ሁኔታ ይህንን የመሰለ ነው::

ኢትዮጵያዊያን አርአያ የሚሆኑን፣ ከእውነት ጋር 
ወግነው ለአገራቸው እና ለወገናቸው የሚቆሙ ምሁራን 
ያስፈልጉናል:: የቀደሙት ጥቂቶች በተፈጥሮ ምክንያት 
ሲለዩን ሌሎች ተተኪዎችን ማየትን እንናፍቃለን:: 

ለእውነት የሚቆሙ ምሁራን ከወዴት አሉ?
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ከቅርብ ቀናት ወዲህ ከጤና ሚኒስቴር 
በሚወጡ ዕለታዊ የኮሮና ቫይረስ ሪፖርት ላይ 
የተጠቂ ቁጥር ላይ መቀነስ እየተመለከትን ነው:: 
ነገር ግን ይህ የቁጥር መቀነስ ከምን የመጣ ነው 
ብለን ስንጠይቅ፣ የምናገኘው መልስ ከምርመራ 
ቁጥር አብሮ መቀነስ ጋር ተያይዞ እናገኛዋለን:: 
መጀመሪያ በነበረው ሁኔታ የምርመራው አቅም 
አነስተኛ ቢሆንም በዚያው ልክ በቫይረሱ 
የሚጠቃውም ሰው ቁጥር በጣም ጥቂት የሚባል 
ነበር:: ከሚመረመረው ሰው ቁጥር አንጻር በቫይረሱ 
የሚያዘው ቁጥር ከ10 በመቶ በታች ነበር:: 

ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን በቫይረሱ 
የሚያዘው ሰው ቁጥር ከምርመራው ቁጥር አንጻር 
እስከ 15 በመቶ እየደረሰ ነው:: 4 ሺሕ ሰው 
ተመርምሮ 700 ሰው ቫይረሱ እየተገኘበት ነው:: 
ይህ የሚያሳየው ምን ያህል ቫይረሱ ወደ ማኅበረሰቡ 
ውስጥ እንደ ገባ ነው:: በዚህ ሁኔታ ውስጥ 
እያለን መንግሥት የምርመራውን አቅም መቀነሱ 
ለብዙዎቻችን ድንጋጤም ብዥታም ፈጥሮብናል:: 
በዚህ ሰዓት የአገሪቱ በቀን የመመርመር አቅም 
30 ሺሕ እና 40 ሺሕ መድረስ ሲገባው ቀድሞ 
ከደረሰበት 20 ሺሕ ወርዶ 6 እና 7 ሺሕ መድረሱ 
በየትኛውም መንገድ አግባብ ነው የሚል እምነት 
የለኝም:: የዓለም ጤና ድርጅት ከሚመክረው 
ፍፁም በተቃራኒ የቆመ ተግባር ነው::

በአገሪቱ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ (ኬዝ) 
የምርመራው አቅም ቢቀነስም፤ በቫይረሱ 
የሚያዘው ሰው ቁጥር ግን እየጨመረ ነው:: ትንሽ 
ተመርምሮ ብዙ ሰው በቫይረሱ ተጠቅቶ ከተገኘ 
የቫይረሱ ስርጭት እየጨመረ መምጣቱን የሚያሳይ 
ነው:: ለዚህም በየቀኑ የሚወጡት የቁጥር ሪፖርቶች 

ማሳያ ናቸው:: የምርመራው ቁጥር በዚህ ሰዓት 
ቢጨምር ቀድሞ ከሰማናቸው ቁጥሮች በላይ ሰዎች 
ለቫይረሱ ተጋልጠው እንደማይገኙ የሚያደርግ 
ምንም ዓይነት ምክንያት የለም::

አሁን የሚወጣው የዕለት ሪፖርት ቁጥር 
መቀነስ የመጣው የቫይረሱ የስርጭት መጠን 
በመቀነሱ ሳይሆን በምርመራ አቅም መቀነስ ነው:: 
ይኼ ደግሞ አርቴፊሻል የሽውዳ ቅነሳ ነው እንጂ 
ነባራዊ ሁኔታውን የሚያሳይ አልመሆኑን ሁሉም 
ሰው ሊገነዘበው ይገባል::

መንግሥት የምርመራ አቅም ለመቀነሱ 
በርካታ ምክንያቶችን ቢያስቀምጥም እንደ ጤና 
ባለሙያ ግን ምክንያቶቹ አሳማኝ እና በቂ ናቸው 
የሚል እምነት የለኝም:: መንግሥት እንደ መንግሥት 
የሕዝብን ደኅንነት ከመጠበቅ በላይ የሆነ ጉዳይ 
ሊኖረው አይችልም:: ሕዝብ ሰላም ሲሆን ነው 
የትኛውንም የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሥራ መሥራት 
የሚቻለው:: 

አሁን ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር 
ከመቶ ሚሊዮን በላይ ነው:: ይህን ለሚያክል 
ሕዝብ የምርመራ አቅሙ ቢያንስ 30 ሺሕ እና 40 
ሺሕ የየቀን ምርመራ መደረግ መቻል ነበረበት:: 
የምርመራ አቅምን በመቀነስ በቫይረሱ የሚያዘውን 
ሰው ቁጥር መቀነስ አይቻልም:: የተጠቂውን ቁጥር 
መቀነስ የሚቻለው ዜጎች ለቫይረሱ ያላቸውን 
ተጋላጭነት መቀነስ ስንችል ብቻ ነው:: አሁን 
እየሆነ ያለው ከዚህ የራቀ ነው:: ትምህርት ቤቶች 
እየተከፈቱ ነው:: የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች 
እንደቀደመው ሰው በሰው ላይ ደርበው እንዲጭኑ 
እየተደረገ ነው:: ይህ እንደ ጤና ባለሙያ የሚመከር 

ዕለታዊው የኮሮና ምርመራ ለምን ቀነሰ?
ዶ/ር አብርሃም አርአያ (የቀዶ ሕክምና ሬዝደንት ሐኪም) 

ለሆቴሎች ብድር የሰጡ ባንኮች ተጨማሪ 
የብድር መክፈያ ጊዜ እንዲሰጡ የሆቴሎች ማኅበር 
ጠይቋል::

ከሲራራ ጋዜጣ ጋር አጭር ቆይታ የነበራቸው 
የአዲስ አበባ ሆቴሎች ማኅበር ሥራ አስኪያጅ አቶ 
ዳንኤል ብርሃኑ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ 
መከሰቱ ከተሰማበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ 
ሆቴሎች በችግር ውስጥ መሆናቸውን ገልጸዋል:: 
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ መንግሥት ዘርፉን ለመደገፍ 
ጥረት ማድረግ መጀመሩ በዘርፉ ለተሰማሩ 
ባለሀብቶች እፎይታ መፍጠሩን ጨምረው 
ጠቁመዋል::

በአዲስ አበባ ያሉ ባለ ኮከብ ሆቴሎች ዋነኞቹ 
ደንበኞች የውጭ አገር ዜጎች መሆናቸውን ያነሱት 
አቶ ዳንኤል “ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ አገሮች 
ድንበራቸውን መክፈታቸው እና ዓለም ዐቀፍ 
በረራዎችም ወደነበሩበት የመመለስ አዝማሚያ 
ማሳየታቸው ለሆቴሎች ተስፋን አጭሯል፤ በዚህ 
ምክንያት ሆቴሎች ሥራቸውን ዳግም ለማስጀመር 
ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ” ብለዋል::

በዓለም ላይ ለጉብኝት እና ለሥራ እንቅስቃሴ 
የሚንቀሳቀሱ ተጓዦች መኖራቸውን ያስታወሱት 
አቶ ዳንኤል፣ ለመዝናናት በዚህ ወቅት ወደ 
ኢትዮጵያ የሚመጡ ተጎዦች አለመኖራቸውን 
ገልጸው፣ ለሥራ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ተጎዦች 
በጥቂቱም ቢሆን መግባት መጀመራቸውን 
አንስተዋል::

በባለፉት ሳምንታት ከውጭ የሚመጣ ተጓዥ 
ከሚመጣበት አገር ተመርምሮ ከኮቪድ-19 ነጻ 
የሚል ወረቀት ካለው በቀጥታ በአገር ውስጥ ወደ 

አይደለም:: ውሳኔዎቹ በአብዛኛው የፖለቲካ 
ውሳኔዎች ናቸው:: በዚህ ጉዳይ ላይ ብንጮህም 
የሚሰማን አካል አላገኘንም:: ቫይረሱ እንደፈለገ 
እንዲሰራጭ የሚያግዙ ውሳኔዎች ከመንግሥት 
ተቋማት ሲወጡ እየተመለከትን ነው:: ዛሬ 
የምንወስናቸው ውሳኔዎች ለነገ ትልቅ መዘዝ 
ማምጣታቸው የማይቀር እውነታ ነው::

ዛሬም ቢሆን የዓለም ጤና ድርጅት ሰዎች በ2 
ሜትር እንዲራራቁ፣ የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ 
እንዲያደርጉ ነው እየመከረን ያለው:: ሁሉም ሰው 
የፊትና የአፍንጫ ጭምብል (ማስክ) ማድረግ 
ቢችል በቫይረሱ ምክንያት የሚሞተውን ሰው በ50 
በመቶ መቀነስ ይቻላል:: አሁን ላይ እየተከናወኑ 

ያሉ ሕዝባዊ እና ሃይማኖታዊ ባዕላት ላይ ጭምብል 
የመጠቀሙ እና በሁለት ሜትር የመራራቁ ጉዳይ 
እየተረሳ ነው ያለው:: ይህ መዘናጋት እየመጣ 
ያለው ከላይ ያሉ አካላት በሚያወጡት ፖሊሲ እና 
መመሪያ ምክንያት ነው:: 

ዛሬ ላይ ከታካሚ ባለፈ በርካታ የጤና 
ባለሙያዎች ሕሙማንን ለማዳን በሚያደርጉት 
ጥረት የራሳቸው  ሕይወት አደጋ ውስጥ እየገባ ነው:: 
እስካሁን ከ1 ሺሕ 300 በላይ የጤና ባለሙያዎች 
በቫይረሱ ተጠቅተዋል:: ሕይወታቸውንም እያጡ 
ነው:: በመንግሥት እና በማኅበረሰቡ ውስጥ ያለው 
መዘናጋት የጤና ባለሙያዎች ስጋት ውስጥ ከቶናል::    

  

ፈለገበት ቦታ መንቀሳቀስ የሚያስችል መመሪያ 
መውጣቱን ተከተሎ፤ የውጭ አገር ዜጎች ለስብሰባ 
ወደ ኢትዮጵያ መግባት መጀመራቸው ጠቁመዋል::

ሆቴሎችም ከሦስት ሳምንት በፊት በጤና 
ሚኒስቴር የወጣውን አስገዳጅ ውል ማሟላት 
እንዳለባቸው ያነሱት አቶ ዳንኤል፣ “ሆቴሎች 
ሥራ ለመጀመር ሠራተኞቻቸው ስለ ኮቪድ-19 
ስልጠና ወስደው የዕውቅና ማረጋገጫ ማግኘት 
አለባቸው፣ ሕንፃዎቹ በራሳቸው ከኮቪድ-19 
ወረርሽኝ ነጻ መሆን አለባቸው፣ እንግዶች ወደ አገር 
ገብተው ከአገር እስከሚወጡ ድረስ ከኮቪድ-19 
ነጻ መሆናቸውን ማረጋገጥ የሚያስችል ሥርዓት 
መዘርጋት ይገባቸዋል” ብለዋል::

በማኅበሩ ውስጥ ከ156 በላይ ሆቴሎች 
መኖራቸውን ጠቁመው ሆቴሎቹም በሥራቸው 18 
ሺሕ ሠራተኞችን እንደሚያስተዳድሩ የጠቆሙት 
አቶ ዳንኤል ማኅበሩ ለሆቴል ሠራተኞቹ ቫይረሱን 
እንዴት መከላከል እንዳለባቸው ተከታታይ ስልጠና 
እየሰጠ እንደሚገኝ ተናግረዋል::

ከወራት በፊት መንግሥት ለሆቴሎች ሥራ 
ማስሄጃ 3 ቢሊዮን ብር መፍቀዱን ያስታወሱት 
የማኅበሩ ሥራ አስኪያጅ በርካታ ሆቴሎች 
ብድሩን እየወሰዱ መሆኑን ጠቁመዋል፤ ከዚህ 
ቀደም የባንክ ብድር ያለባቸው ሆቴሎች አሁን 
ባለው ሁኔታ እዳ መክፈል ስለማይችሉ ባንኮች 
ብድር የመክፈያ ጊዜያቸውን ሊያራዝሙላቸው 
እንደሚገባ ገልጸዋል:: ባንኮች የሆቴል ባለቤቶችን 
እንዳያስጨንቁ ማኅበሩ ከብሔራዊ ባንክ እና 
ከንግድ ባንኮች ጋር ውይይት እያደረገ መሆኑን 
ጨምረው ጠቁመዋል::

ባንኮች ለሆቴሎች የሰጡትን ብድር የመክፈያ 

ጊዜ እንዲያራዝሙ የሆቴሎች ማኅበር ጠየቀ

ሁለተኛው የኢሬቻ ለሰላም ፎረም በሸራተን 
አዲስ ሆቴል መስከረም 22 ቀን 2013 ዓ.ም 
ተካሂዷል። በፎረሙ ላይ የኦሮሚያ ክልል ርእሰ 
መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ የባህልና ቱሪዝም 
ሚኒስትሯ ዶ/ር ሒሩት ካሳው፣ የተለያዩ አገሮች 
ዲፕሎማቶች፣ የፌደራልና የክልል አመራሮች፣ 
የዩኔስኮ ተወካዮች፣ አባ ገዳዎችን ጨምሮ 250 
ተሳታፊዎች ተገኝተዋል፡፡

በውይይቱ ላይ የኦሮሚያ ክልል ርእሰ 
መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ባደረጉት ንግግር 
“ኦሮሞ ወደ ቀደመ ማንነቱ እና እሴቶቹ እንዲመለስ 
የክልሉ መንግሥት በከፍተኛ ሁኔታ እየሠራ ነው” 
ብለዋል፤ ወንድማማችነትን ማጠናከር እና ነጻነትን 
ማረጋገጥ እጅጉን አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመዋል።

የገዳ ሥርዓትን በትምህርት ሥርዓቱ ውስጥ 
ለማካተት የተደረገውን ጥረት ያነሱት ርእሰ 
መስተዳድሩ ገዳ የሁሉም የሕይወት አካል እንዲሆን 

በተግባር እየተሠራ መሆኑን በንግግራቸው 
ጨምረው ተናግረዋል።

በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ 
በበኩላቸው “በቀጣይ ዓመት በተሻለ እና ባማረ 
ሁኔታ እናከብር ዘንድ ዘንድሮን በጥንቃቄ ማሳለፍ 
ያስፈልጋል” ብለዋል።

የኢሬቻን በዓል በተሻለ ምልኩ ለማስተዋወቅ 
እና ግንዛቤ ለመፍጠር እና በተባበሩት መንግሥታት 
ድርጅት የትምህርት፣ የሳይንስና ባህል ድርጅት 
(ዩኔስኮ) በማይዳሰሱ ቅርስነት ለማስመዝገብ ዓለም 
ዐቀፍ እና አገር ዐቀፍ ፎረሞች እንደሚካሄዱም 
በመድረኩ ተገልጿል፡፡

የገዳ ሥርዓት 2009 ዓ.ም አዲስ አበባ 
በተካሄደው 11ኛው የዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች 
ጉባኤ ላይ በቅርስነት መመዝገቡ ይታወሳል፡፡

የኢሬቻ ለሰላም ፎረም ተካሄደ
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ሲራራ፡- ኮቪድ-19 ክፉኛ ጉዳት ካደረሰባቸው 
ዘርፎች መካከል የፊልም ኢንዱስትሪው ግንባር 
ቀደም ተጠቃሽ ነው:: የፊልም ኢንዱስትሪው 

የደረሰበትን ጉዳት አንተ ውስጡ ስላለህ 
በደንብ ስለምታየው፤ የጉዳቱን መጠን እንዴት 

ትገመግመዋለህ?

አቶ ቢንያም፡- የኮሮና ቫይረስ ስርጭት 
በአጠቃላይ በኪነ ጥበብ ዘርፉ ላይ ያሳደረው 
ተጽዕኖ እንዳለ ሆኖ፣ የፊልም ኢንዳስትሪው ደግሞ 
ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በመዘጋቱ ምክንያት 
ጉዳቱ ከፍተኛ ሆኗል:: ያም ሆኖ ግን አብዛኛው 
የኪነ ጥበብ ባለሙያ ቫይረሱ በማኅበረሰባችን 
ውስጥ ተሰራጭቶ ጉዳት እንዳያስከትል ግንዛቤ 
ለማስጨበጥ በዕውቀቱ፣ በገንዘቡ፣ ብሎም 
በጉልበቱ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ነው የቆየው::

በኮቪድ-19 በአገራችን የመጀመሪያው 
የቫይረሱ ተጠቂ (ኬዝ) ከተገኘበት ሰሞን ጀምሮ 
ሲኒማ ቤቶች ዝግ ሆነው ነው የቆዩት:: በዚህ 
ምክንያት በፊልም ኢንዱስትሪው ብቻ ከ50 
ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት ደርሷል:: ተዋንያኖች ሥራ 
በማጣት ምክንያት የሚበላ እስከ ማጣት ደርሰዋል:: 
ቀድሞም ቢሆን ዘርፉ በሚፈለገው መጠን ባለማደጉ 
ምክንያት የባለሙያዎች ገቢ አነስተኛ ነው:: በዚህ 
ሁኔታ ላይ ኮሮና ሲጨመርበት ኑሯቸው በእንቅርት 
ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኗል:: የተሻለ አቅም የነበራቸው 
ሰዎች ይህን ጊዜ ተጣጥረው ቢያልፉም ብዙሃኖቹ 
ግን የቤት ኪራይ መክፈት አቅቷቸው፣ የሚበሉት 
አጥተው ነው ያሉት::

እኛም እንደ ማኅበር ያለው ጊዜ አስቸጋሪ 
በመሆኑ በአፋጣኝ ወደ ሥራ መመለስ አለብን 
የሚል አቋም ይዘን ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር 
ውይይት እያደርግን እንገኛለን:: ለዚህም ምላሽ 
የጤና ሚኒስቴር ሲነማ ቤቶችን ዳግም ለመክፈት 
የሚያስችል ፕሮቶኮል በማዘጋጀት ላይ ነው:: በዚያ 

መሠረት እኛም አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ 
ሲኒማ ቤቶችን ዳግም ለመክፈት ዝግጅት እያደረግን 
ነው:: መስከረም 29 ቀን 2013 ዓ.ም ሲኒማ ቤቶችን 
ዳግም ለመክፈት እንቅስቃሴ እያደረግን እንገኛለን:: 
የኮቪድ-19 በአገራችን ከመከሰቱ በፊት የተሠሩ 
ፊልሞች ስላሉ እነሱን በማሳየት የሲኒማውን 
ኢንዱስትሪ ዳግም ለመክፈት ዝግጅቶችን እያደረግ 
ነው::

ሲራራ፡- በኪነ ጥበቡ ላይ ትኩረት አድርገው 
የሚሠሩ 18 የሙያ ማኅበራት አሉ:: ማኅበራት 

ምን ያህል ጠንካራ ናቸው? እስካሁንስ በማኅበራቱ 
በኩል ምን ያህል ጠንካራ ሥራ ተሠርቷል?

አቶ ቢንያም፡- እንደ ማኅበር በርካታ ጠንካራ 
ሥራዎችን ስንሠራ ነው የቆየነው:: በተለይም 
ዘርፉን ለማዘመን እንዲሁም፣ በቴክኖሎጂ 
የታገዘ ሥራ ለመሥራት ብዙ ጥረት ሲደረግ ነው 
የቆየው:: በዚህም በየሲኒማ ቤቱ ‹ኢቪዲ› የተሰኘ 
ምስልን በጥራት የሚያሳይ ቴክኖሎጂ እንዲገጠም 
አድርገናል:: ከዚያ ባለፈ በመንግሥት እና በማኅበሩ 
መካከል የቃል ኪዳን ስምምነት መኖር ስለነበረበት:: 
የፊልም ፖሊሲ እንዲዘጋጅ ከሌሎች አካላት ጋር 
በመሆን ጥረት ስናደርግ ቆይተን ተሳክቶልን የፊልም 
ፖሊሲ ተዘጋጅቶ ፀድቋል:: በኮቪድ-19 ወቅትም 
ከመንግሥት የተለያዩ ተቋማት ጋር ለመነጋገር ግብረ 
ኀይል ተቋቁሞ ጥረት ሲደረግ ነበር:: ማኅበረሰቡ 
ራሱን ከወረርሽኑ እንዲጠብቅ የሚያስችሉ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ሥራዎችን ስንሠራ ነበር:: 

ማኅበሩ በራሱ የክህሎት ችግሮች ነበሩበት 
ይህን ለመቅረፍ ባለሙያ ከውጭ አገሮች በማምጣት 
የተለያዩ ስልጠናዎችን ባለሙያዎቻችን እንዲያገኙ 
አድርገናል:: በዚህ አንድ ወር ውስጥ ለኢንዳስትሪው 
ትልቅ ትንሳኤ የሚሆን ነገር ይዘን ለመምጣት ጥረት 
እያደረግን ነው:: የማኅበራችን መሪ ቃል “በጥበብ 
እንኖራለን አገርን እናስቀድማለን” የሚል ነው:: 

አገር በጥበብ ነው የምትገነባው፣ ይህን የገንቢነት 
ሚናችንን ለመወጣት እስከ ዳር ድረስ ለመወጣት 
ነው የምንሠራው::

ሲራራ፡- ኪነ ጥበቡን ለመደገፍ በመንግሥት በኩል 
ያለውን ቁርጠኝነት እንዴት ትገመግመዋለህ?

አቶ ቢንያም፡- ከመንግሥት ጋር አብሮ 
ለመሥራት እስካሁን ብዙ ጥረቶችን ስናደርግ ነው 
የቆየነው:: የባህል ሚኒስቴር የበኩሉን ለመወጣት 
የሚያደርገው ጥረት አለ:: ሚኒስቴር መሥሪያ 
ቤቱ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ለከፋ ችግር 
ለተጋለጡ ለተወሰኑ የጥበብ ባለሙያዎች የፋይናንስ 
ድጋፍ በማፈላለግ እገዛዎችን ለማድረግ ጥረት 
ሲያደርግ ነው የቆየው:: 

በአጠቃላይ ግን እንደ ዘርፍ ወስደን 
ስንገመግመው፣ የመንግሥት ድጋፍ በቂ ነበር ማለት 
አይቻልም:: በቂ ያልሆነው ደግሞ አንደ አገርም ድሃ 
ከመሆናችን ጋር ተያይዞ ነው:: የፊልም ዘርፍ ትልቅ 
ኢንዱስትሪ እንደ መሆኑ መጠን መንግስት ለዘርፉ 
በቂ ትኩረት ሰጥቶታል የሚል እምነት የለኝም:: 
መንግሥት ለዘርፉ በቂ ድጋፍ ካለማድረጉ የተነሳ 
ይህ ዘርፍ እረጂ መሆን ሲገባው ተረጂ ሆኖ ነው 
የቆየው:: 

መንግሥት ቀድሞ ለዘርፉ ቃል ሲገባ 
በነበረው ልክ ሥራዎችን አልሠራም:: ይህ ዘርፍ 
የሚመለከታቸው አካላት ቀድሞ መሥራት 
ያለባቸውን ሥራዎች ሲሠሩ ቢቆዩ ኖሮ ዛሬ ላይ 
ዘርፉ ልክ እንደ ተቀረው ዓለም ለችግር ደራሽ 
መሆን ይችል ነበር:: መንግሥት የሚጠበቅበትን 
ኀላፊነት እንዲወጣ ላለፉት ዓመታት በትዕግስት 
ስንጠብቅ ነው የቆየነው:: በተለይ ባለፉት ሁለት 
ዓመታት ብዙዎቹን የመንግሥት ተቋማት ደጅ 
አንኳኩተናል:: ነገር ግን ለዘርፉ የሚሰጠው ትኩረት 
ደካማ በመሆኑ ምክንያት የሚፈለገውን ለውጥ 
ሳናመጣ ዛሬ ላይ ደርሰናል::

እንደ ማኅበርም እርስ በርስ በመደጋገፍ 
ይህን ክፉ ጊዜ ለማለፍ ያደረግነው ሙከራ አለ:: 
ከዚህ ችግር ቶሎ የምንወጣበትን ስትራቴጂ ነድፈን 
ስንቀሳቀስ ነው የቆየ ነው:: ከዚህ በኋላም ጉዳቱ 
ሳይከፋብን ወደ ሥራ እንገባለን ብለን እናስባለን::

ሲራራ፡- መስከረም 29 ቀን 2013 ዓ.ም. ሲኒማ 
ቤቶችን ዳግም ለመክፈት ዕቅድ እንዳላችሁ ቀድም 

ብለህ ነግረህናል:: አሁን ላይ ደግሞ የኮቪድ-19 
የስርጭት በከፍተኛ መጠን እየጨመረ ባለበት 

ወቅት ነው ሲኒማ ቤቶቹን ለመክፈት ያሰባችሁት:: 
ለዚህ ቅድመ ዝግጅታችሁ ምን ይመስላል? 

ተመልካችስ ቶሎ ወደ ሲኒማ ቤቶች ይመለሳል 
የሚል እምነት አላችሁ?

አቶ ቢንያም፡- እኛ አሁንም ቢሆን 
ቅድሚያ የምንሰጠው ለጤና ነው:: የጤናን ጉዳይ 
በየትኛውም መልኩ ለድርድር አናቀርብም:: 
ፊልም አፍቃሪያን ወደ ሲኒማ ሲመጡ ማድረግ 
የሚገባንን ቅድመ ሁኔታ በጥንቃቄ በማድረግ እና 
ማኅበረሰቡም አስፈላጊውን ጥንቀቄ እንዲያደረግ 
በማስቻል ሲኒማ ቤቱን የምንከፍተው:: 

ሲኒማ ቤቶቻችን የንጽሕና መጠበቂያ 
ቁሳቁሶችን አሟልተው፣ ርቀት ተጠብቆ መቀመጥ 
የሚቻልበትን ሁኔታ አስተካክለው፣ የሲኒማ ቤቶች 
ቬንትሌተር እንዲኖራቸው በማድረግ፣ ሁሉም 
ተመልካች ጭምብል (ማስክ) ማድረግ ሲችል ነው 
ወደ ሥራ የሚገባው:: የዓለም ጤና ድርጅት እና 
የጤና ሚኒስቴር የሚሰጡትን የጤና ምክር ባከበረ 
መልኩ ሲኒማ ቤቶች ሥራ ይጀምራሉ:: ይህን 
አፈጻጸም የሚገመግም ከባለድርሻ አካላት በኩል 
የተውጣጣ ኮሚቴ አለ:: ከባር እና ሬስቶራንቶች 
በተሻለ መልኩ ደህንነታቸው የተጠበቁ ሲኒማዎች 
እንዲኖሩ ነው ፍላጎታችን:: ለዚያም የዝግጅት 
ሥራውን ከወዲሁ አጠናክረን እየሠራን ነው::  

    

“በኮሮና ምክንያት በፊልም ኢንዱስትሪው ላይ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት ደርሷል”
ፕሮዲውሰር ቢንያም ዓለማየሁ (የኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዲውሰሮች ማኅበር ፕሬዝዳንት) 
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ሲራራ፡- የኪነ ጥበብ ዘርፉ በኮቪድ-19 ምክንያት ክፉኛ እንደተጎዳ 
ሲነሳ ይደመጣል:: የጉዳት መጠኑን አንተ እንዴት ትገመግመዋለህ?

አቶ ደሳለኝ፡- የደረሰው ጉዳት በጣም ትልቅ ነው ይኼ ነው 
ትብሎ በቁጥር እንኳን ለማስቀመጥ በጣም አስቸጋሪ ነው:: በኪነ 
ጥበብ ዘርፍ ውስጥ በርካታ ሙያዎች ናቸው ያሉት:: ሙዚቃ፣ 
ፊልም፣ ትያትር፣ ዳንስ፣ ፋሽን፣ ኮንሰርት ወዘተ… ዘርፉ በውስጡ 
የያዛቸው ሙያዎች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው:: የዚህን ሁሉ ሞያ 
ጉዳት በገንዘብ እንለካው ከተባለ ያለ ምንም ማጋነን በቢሊዮን 
ብር የሚቆጠር ይሆናል:: የኪነ ጥበብ ሥራው መቀዛቀዝ የጀመረው 
ከመጋቢት ወር 2012 ዓ.ም. ጀምሮ ነው:: ይህ ማለት ላለፉት ሰባት 
ወራት ዘርፉ ተዘግቶ ነው የቆየው:: የኢኮኖሚ ውድመቱ ቀላል 
የሚባል አይደለም:: ከኢኮኖሚው ባሻገር በሙያተኞት ሥነ ልቦና 
ላይ ያደረሰው ጫና በገንዘብ የማይለካ ነው::

በዘርፉ ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች በደረሰባቸው የኢኮኖሚ ጫና 
ምክንያት ወደ ቤተሰቦቻቸው ወደ ክፍለ አገር ለመሄድ የተገደዱ አሉ:: 
ከሙያቸው ውጭ በሆኑ የጉልበት ሥራ (የቀን ሥራ) ላይ የተሰማሩ 
ባለሙያዎችም አሉ:: ባር እና ሬስቶራንቶች ሲዘጉ በከተማው ያሉ 
ከአምስት ሺሕ በላይ ዲጄዎች ሥራ አጥተዋል:: የቀን ጉርሳቸውን 
መሸፈን አቅቷቸው ነው የከረሙት::

የሲቪክ ማኅበራት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ጋር 
በነበረን ውይይት ላይ ይህን ጉዳይ አስረድቼ መንግሥት ድጋፍ 
እንዲያደርግም ጥሪ አቅርቤ ነበር:: እስካሁን ያየነው መልስ ግን የለም:: 
የኪነ ጥበብ ባለሙያው በሚለፋው ልፋት የሚያድገው ሌላ አካል 
ነው:: ባለሙያው የልፋቱን ያህል እያገኘ አልመሆኑ ለሁሉም ግልጽ 
ነው:: በዚህ አገር የጥበብ ባለሙያው በለፋው ልፋት የሚጠቀመው 
የሚበለጽገው የሬድዮ ጣቢያው፣ የክለብ ባለቤት፣ የሲኒማ ባለቤቶች 
ናቸው:: መንግሥት ሆኑ ፖለቲከኞቻችን የኪነ ጥበብን ጉልበት 
አልተረዱም:: ጥበብም እና ባለሙያው እየተቀለደበት ያለ አገር 

ላይ ነው ያለነው:: የኪነ ጥበብ ባለሙያው 
በሥራው እና በላቡ የበይ ተመልካች እየሆነ ነው:: 
ባለሙያው ሲታመም የሚታከምበት ገንዘብ 
የለውም:: እንዲህ ዓይነት ችግር ሲገጥመው ለክፉ 
ቀን ማለፊያ ያደረጀው አቅም የለም::

ሲራራ፡- በኪነ ጥበብ ዘርፍ ውስጥ ያሉ 18 
የሙያ ማኅበራት አሉ:: እነዚህ ማኅበራት እርስ 

በእርስ በመናበብ ለዘርፉ እና ለባለሙያው 
መብት መከበር ያላቸው ፋይዳ ምንድን ነው?

አቶ ደሳለኝ፡- አብዛኛው ማኅበር ያለው 
አቅም የሚታወቅ ነው:: ዐሥር ብር እና ሃያ ብር 
መዋጮ ተሰብስቦ፤ በ100 እና 200 አባላት አቅም 
ሥራ መሥራት አልተቻለም:: አብዛኛው አርቲስት 
የሞያ ማኅበር አባል አይደለም:: መብት እና 
ጥቅሙን ተደራጅቶ ማስከበር ላይ ያለው ተሳትፎ 
በጣም ደካማ ነው:: ማኅበራቱ በሌላቸው አቅም 
ነው እየተንደፋደፉ ያሉት:: የፊልም ባለሙያዎች 
ማኅበር አገሪቱ የፊልም ፖሊሲ እንዲኖራት 
አድርጓል:: ይህ የሆነው በጥቂት ሰዎች ትግል 
እንጂ በብዙሃን ትብብር አይደለም:: የእኛ 
አገር ባለሙያ መብቱን እና ጥቅሙን ማስከበር 
ያቃተው በአግባቡ ስላልተደራጀ ነው:: ጠንካራ 
አደረጃጀት ከሌለ ደግሞ ማኅበራቱ ጠንካራ 
መሆን አይችሉም::

ባደጉት አገሮች ፊልም ትልቅ ኢንዱስትሪ 
ነው:: በዚህ አገር ግን ዘርፉ ላይ የአሠራር፣ 
የፋይናንስ፣ የዕውቀት፣ የሥነ ምግባር ችግር 
ያለበት ነው:: ይህን ችግር ለመፍታት ጊዜ እና ሰፊ 
ሀብት ይፈልጋል::

ሲራራ፡- ኪነ ጥበቡ በኮኖና ምክንያት ችግር 
ውስጥ ባለበት በዚህ ጊዜ መንግሥት እንደ 

መንግሥትነቱ ለዘርፉ ያደረገው ድጋፍ ምን አለ?

አቶ ደሳለኝ፡- የኪነ ጥበብ ዘርፉ እንደ ዘርፍ 
ሲጎዳ እና ባለሙያዎች በችግር በመንገድ ሲወድቁ 
መንግሥት ያደረገው አንዳች ነገር የለም:: ሰሞኑን 
የመንግሥት አካላት አዳማ ስብሰባ ጠርተውናል 
ምን እንደሚሉን አናውቅም:: የባህል ዘርፉ 
ካለበት ጉዳት እንዲያገግም በሚል የማገገሚያ 
ዕቅድ ነድፈናል ብለዋል:: መንግሥት በቀጣይ 
ምን እንዳሰበ ወደፊት የምናየው ነው:: እስካሁን 
ግን የትኛውም የመንግሥት አካል የኪነ ጥበብ 
ባለሙያዎች የት ወደቁ ብሎ አምስት ሳንቲም 
ድጋፍ አላደረገም::

ለዚህ አገር የውጭ ምንዛሪ ግኝት መሠረቱ 
ቱሪዝም እና ባህል ነው:: ባህል ያለ ኪነ ጥበብ 
ደግሞ ባዶ ነው:: ለሆቴል ማገገሚያ መንግሥት 
ሦስት ቢሊዮን ብር ሲመድብ ለባህል እና ኪነ 
ጥበብ ግን የተመደበው ገንዘብ ምንም ነው፤ ይህ 
በጣም አሳፋሪ ነው:: 

ሲራራ፡- ባደጉት አገሮች የኪነ ጥበብ ሥራዎች 
ፖሊሲዎች የማስቀየር ጉልበት እና ባህልን ወደ 
ተቀረው ዓለም የማዛመት ጉልበታቸው ትልቅ 
ነው:: በእኛ አገር ግን ጠንካረ ሥራ እና ጠንካራ 

ተቋም አናይም:: የዚህ መሠረታዊ ምክንያት 
ምንድን ነው?

አቶ ደሳለኝ፡- አገር የሚሠራው በባህል 
ኢንዳስትሪው ውስጥ በሚታዩ ሙያዎች ነው:: 
የሰው ጭንቅላትም የሚገነባው በነዚህ ዘርፎች 
ነው:: አገሪቱ ለአእምሮአዊ ልማት የምትሰጠው 
በጀት እና ትኩረት በጣም አሳፋሪ ነው:: አገሪቱ 
እስካሁን ድረስ የባህል ፈንድ የላትም::

በሻሸመኔ እና ዝዋይ በአንድ ቀን አዳር 
የወደመውን ንብረት አይተናል፤ በ24 ሰዓት 

ውስጥ ከ4 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር በላይ ንብረት 
ወድሟል:: ይህ የሚያሳየው አእምሮ ላይ 
በአግባቡ አለመሠራቱ ነው:: የአገሪቱ በጀት 
ከዓመት ዓመት እያደገ ነው:: ከበጀቱ ውስጥ ኪነ 
ጥበቡ ምንም ድርሻ ሲይዝ አናይም፤ በሌላው 
ዓለም ከሚያዘው ዓመታዊ በጀት 2 በመቶ 
ድረስ ለባህል እና ለፈጠራ ጥበብ ይመደባል:: 
ሰው ልማታዊ የሚሆነው ቤት መብራት መንገድ 
ስለተሠራለት አይደለም:: አእምሮው ማደግ 
ሲችል ነው:: መንግሥት ሰውን ለመሥራት ነው 
መጀመሪያ ትኩረት መስጠት ያለበት:: 

ትናንትና በወጣቶችን አእምሯዊ ልማት 
(software) ላይ ባለመሥራታችን ዛሬ ወጣቱ 
የተገነቡ ሕንጻዎችን (hardware) እያፈረሰ ነው:: 
መንግሥት ላለፉት ዓመታት ለቁሳዊ ልማት ብቻ 
ነበር ትኩረት የሰጠው:: ነገር ግን የተገነባውን 
ቁሳዊ ልማት የሚፈርስ ትውልድ አሁን ላይ 
ተፈጥሯል:: የወደመውን ንብረት የሚያህል 
በጀት ለኪነ ጥበብ፣ ለአእምሮ ልማት ቀድመው 
መድበው ቢሆን ዛሬ እንዲህ ዓይነት ምስቅልቅል 
ውስጥ ባልገባን ነበር::

ለጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ መንደር 
እንደምንገነባው ነው እነ ሆሊውድ በአንድ 
መንደር የተገነቡት:: እኛ አገር ፖለቲከኞች 
ለእንዲህ ዓይነቱ ሥራ ብር እና መሬት ሲጠየቁ 
ዕውቀቱ ስለሌላቸው ያንቀጠቅጣቸዋል:: 
አብዛኛዎቹ የሚጨነቁት ሰውየው ስለሚለብሰው 
ጫማና ልበስ እንጂ ሰውየው ራሱ ስለሚሠራበት 
አስተሳሰብ አይደለም:: የተገራ ማኅበረሰብ 
የሚፈጠረው በጥበብ ነው:: ዛሬ የምናየው ትርኪ 
ምርኪ የሚፈጠረው በሰው አእምሮ ውስጥ አገር 
ስላልታነጸች ነው:: ዛሬ ፖሊስ እና ወታደር ሥራ 
እየበዛበት ትናንት በዜጎች የስብዕና ላይ ሥራ 
ባለመሠራቱ ነው:: ዛሬ ወንድም ወንድሙን 
እየገደለ ያለው በአእምሮ ድርቀት ምክንያት ነው::

ቀዳማዊ ዐፄ ኀይለ ሥላሴ ለሰው አእምሯዊ 
ልማት ትልቅ ትኩረት ነበራቸው::  አሁን ያሉት 
ትያትር ቤቶች አብዛኛዎቹ የተሠሩት በሳቸው 
ዘመን ነው:: በእርሳቸው መጠን ለኪነ ጥበቡ 
ትኩረት የሰጠ መሪ እስካሁን አልተፈጠረም፤ 
ኪነ ጥበብ ላለማደጉ ምክንያቱ ይኼ ነው:: ዛሬ 
ጭልጭል የሚለው ኪነ ጥበብ የሚታየው 
ባለሙያው ጾም እያደረ በመንፈራገጡ የመጣ 
ነው:: ይህ ባለሙያ በጣም ሊከበር የሚገባው 
ነው::

ሲራራ፡- መስከረም 29 ሲኒማ ቤቶች ሊከፈቱ 
እንደ ሆነ ሰምተናል:: ይህ እየሆነ ያለው 

በኮቪድ-19 የሚያዘው ሰው ቁጥር እየጨመረ 
ባለበት ሁኔታ ነው:: የቫይረሱ የስርጭት መንገድ 
ላለመሆን ምን ለማድረግ የታሰበው ጥንቀቄ ምን 

ይመስላል? 

አቶ ደሳለኝ፡- ትክክል ነው ከመስከረም 29 
ቀን 2013 ዓ.ም. ጀምሮ ይከፈታሉ::  ከመደረግ 
በሚገባው ጥንቃቄ ዙሪያ ከጤና ሚኒስቴር ጋር 
ብዙ ነገሮችን ተነጋግረናል:: መደረግ ስላለበት 
ጥንቃቄ ከፊልም ፕሮዲውሰሮች እና ከሲኒማ 
ቤቶች ጋር ተወያይተናል:: ሲኒማ ቤቶች ዝግ 
ሆነው በቆዩበት ጊዜያት መጠጥ ቤቶች ላይ 
የነበረውን ነገር ሁላችንም የምናውቀው ነው:: 
ነገር ግን መጠጥ ቤቶች ላይ ጥንቃቄ እየተደረገ 
አይደለም ብለን ክፍት የምንተወው ነገር የለም:: 
አስፈላጊውን ጥንቃቄ እያደረግን ሲኒማ ቤቶችን 
ለመክፈት ነው በጋራ የተስማማነው:: በዚያ 
መንገድ እንሠራለን::

“ሲኒማ ቤቶች ከመስከረም 29 ጀምሮ ክፍት ይሆናሉ”
አርቲስት ደሳለኝ ኃይሉ (የፊልም ሠሪዎች ማኅበር ፕሬዝዳንት)
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ጌታቸው አስፋው
getachewasfaw240@gmail.com

ማንም ሰው አዋቂ የገበያ ኢኮኖሚ ሰው 
ሳይሆን የሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን 
ሰውነትን መስፈርት አያሟላም:: የሃያ 

አንደኛው ክፍለ ዘመን ሰው ያልሆነም ከሌሎች 
አገሮች ሰዎች ጋር ተወዳድሮና ተገበያይቶ መኖር 
አይችልም:: በኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የገበያ 
ኢኮኖሚ ዳብሮ የገበያ ኢኮኖሚ ሰው ባሕርይን 
ተላብሰን  ፍላጎትና አቅርቦት ተመጣጥነው 
ትክክለኛው የሸቀጦች ዋጋ በገበያ ውስጥ ተተምኖ 
ገበያዎቻችን ይስተካከላሉ ይሆን? ብሎ መጠየቅ 
ያስፈልጋል:: በቅርብ ካልተስተካከሉ መቼ 
ይስተካከላሉ? ከሐምሳ ዓመት በኋላ ወይስ ከመቶ 
ዓመት በኋላ? ወደዚያ እየሄድን ነው ወይስ ከዚያ 
እየራቅን ነው? ብሎ መጠየቅም ያስፈልጋል:: 
መቼ የገበያ ኢኮኖሚ ሰዎች ልንሆን እንደምንችል 
ሲታሰብ በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው:: 
ምናልባትም ከማንኛውም የሰው ልማት መለኪያ 
ይበልጥ የወደፊቱን የኢትዮጵያውያን እጣ ፋንታ 
የሚያመለክተው በዓመት ስንት ሰው የገበያ 
ኢኮኖሚ ሰው ይሆናል? የሚለው መለኪያ ሊሆን 
ይችላል:: ወደ የገበያ ሰውነት የማይጓዝ ሁሉ ወደ 
ሽሚያ እየተጓዘ ነው:: በሽሚያ መርከብ የተሳፈረ 
ሁሉ ቀስ በቀስ መርከቧ እየሰጠመችበት ነው::

ከዚህ ቀደም በተመለከትናቸው የሊብራል 
ኢኮኖሚና የልማታዊ መንግሥት መለያ 
መገለጫዎችና የሁለቱ ልዩነቶች እንዲሁም 
ንጽጽሮች የአገሮችን ተሞክሮ እና የኢትዮጵያን ፈለግ 
ተመልክተናል በዚህ ክፍል ታዳጊ አገሮችን እና ያደጉ 
አገሮችን ከሸቀጥ በነጻ ገበያ እንደልብ ዝውውር 
ባሻገር በኢኮኖሚ ያስተሳሰራቸው የካፒታል ከአደጉ 
አገሮች ወደ ታዳጊ አገሮች እና ሠራተኛ ከታዳጊ 
አገሮች ወደ አደጉ አገሮች ዝውውርን በመጠኑም 
ቢሆን የፈቀደው የግሎባላይዜሽን ፍልስፍና 
ከኮቪድ-19 መከሰትም በፊት በአንዳንድ የአደጉ 
አገራት ብሔርተኛ መንግሥታት ወደ ሥልጣን 
መምጣት እየላላ መምጣቱን ያየንባቸው በርካታ 
ሁኔታዎች እና ጊዜያት ነበሩ:: የዓለም ኢኮኖሚ 
ጉዞ ፍልስፍናና መንገድን ታሪክ ማጤን የራሳችንን 
መንገድ ለመቀየስ ጥንቃቄ ለማድረግም ስለሚረዳን 
ምንም ማድረግ ባንችልም እንኳ አውቆ መገኘቱ 
ይጠቅማል:: 

በዚህ በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ 
እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የልማታዊ መንግሥት አገሮች 
የራሳቸውን የኢኮኖሚ አስተዳደር ከገበያ መር 
የሊብራል ኢኮኖሚ የተሻለ አድርገው ይመለከቱ 
ነበር:: የገበያ መር ሊብራል ኢኮኖሚ አገራትም 
የራሳቸውን የኢኮኖሚ አስተዳደር ከልማታዊ 
መንግሥት ኢኮኖሚ የተሻለ አድርገው ይመለከቱ 
ነበር:: ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በግሎባላይዜሽን 
ፍልስፍና ዓለም የአንድ ገበያ መንደር ትሁን 
ሲሉ ኖረው በገበያ ኢኮኖሚ ፍልስፍና ባሻቸው 
አገር ሄደው መዋዕለንዋይ አፍስሰው ብዙ ሀብት 
ከያዙ በኋላ  ሁሉም በየአገሩ ሠርቶ ይብላ፤ ወደ 
ውጭ የሄዳችሁ ተመልሳችሁ ወደ አገራችሁ 

እንድትመጡ ስደተኞችም እዚያው በአገራችሁ ኑሩ 
ወደ እኛ አትምጡ አሉ:: ለዚህም ብዙ ምክንያቶች 
ይዘረዝራሉ:: ደህንነታችንና ጸጥታችን በአሸባሪዎች 
ተናጋ ከሚለው ፖለቲካዊ ጉዳይ ጀምሮ እስከ 
የራሳችንን ሰው እያደኸየን የሌላ አገር ሰው 
አናከብርም የሚል ኢኮኖሚያዊ ጉዳይም ያነሳሉ::

በዐሥራ ስምንተኛው ክፍለ ዘመን ቀድሞ 
የነበረውን የዓለም ዐቀፍ ንግድ ኢኮኖሚ (Mercan-
talism) ተክቶ በምዕራባውያን አገሮች የሰረጸው 
የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ሥርዓት በአውሮፓውያን 
ዘመን አቆጣጠር 1930ዎቹ በምርት እጥረት፣ በገቢ 
መቀነስ፣ በሥራ አጥነት መስፋፋት፣ ምክንያት 
የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ የመጀመሪያ ምዕራፍ ቀውስ 
ውስጥ ገብቶ ኢኮኖሚስት ሎርድ ኬንስ በሰጠው 
ትንታኔ መንግሥት በማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ 
በሚመራበት ሁለተኛው ምዕራፍ የገበያ ኢኮኖሚ 
ሥርዓት ተሸጋገረ:: እንደ አውሮፓውያን ዘመን 
አቆጣጠር በ1980ዎቹ አጋማሽ ላይ የምዕራባውያን 
መንግሥታት ብሔራዊ ኢኮኖሚውን በፖሊሲ 
መምራት ስለአቃታቸው እንግሊዝ፣ አሜሪካ እና 
ጀርመን በርእሳነ መንግሥታቱ በዓለም ባንክና 
በዓለም የጥሬ ገንዘብ ጥሪት (IMF) ጠንሳሽነት 
ከሁለተኛው ምዕራፍ የብሔራዊ ኢኮኖሚ ፖሊሲ 
አመራር ወደ የቀድሞው የነጻ ገበያ ሊብራል ኢኮኖሚ 
የመጀመሪያ ምዕራፍ  ተመለሱ፣ የቀድሞው ተመልሶ 
በመምጣቱም የኒዮ-ሊብራል ኢኮኖሚ ተባለ:: እንደ 
አውሮፓ አቆጣጠር በ2008 በተከሰተው የገንዘብና 
የኢኮኖሚ ቀውስ ምክንያት ምራባውያን አገሮች 
በተለይም አንግሎ-ሳክሶን በመባል የሚታወቁት 
አሜሪካንን እና እንግሊዝን የመሳሰሉ አክራሪ የገበያ 
አገሮች እንደገና ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ የገበያ 
ኢኮኖሚ መንግሥታዊ የፖሊሲ አመራር ተመልሰው 
ጽንፍም ሳይዙ በመጀመሪያውና በሁለተኛው 
የገበያ ኢኮኖሚ ምዕራፎች ቅይጥ የገበያ ኢኮኖሚ 
እየተዳደሩ ይገኛሉ::    

እ.ኤ.አ. በ2016 በታየው ፍንጭ የእንግሊዝን 
ከአውሮፓ ኅብረት አባልነት መውጣት እና 
አዲስ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት መመረጥን ተከትሎ 
ያልተጠበቁ ርቆ ወደ ኋላ የመሄድ አዳዲስ 
ለውጦችን ተመልክተናል:: የነጻ ገበያ ሊብራል 
ኢኮኖሚን የሚተካ የለም ሲሉ የነበሩት 
ምዕራባውያን የአገራችሁን ግዙ የአገራችሁን ሰው 
ቅጠሩ ብሎ ከመስበክም አልፈው ቅድሚያ ለዜጋው 
በሚል መፈክር በውጭ መዋዕለንዋይ ያፈሰሳችሁ 
ወደ አገራችሁ ብትመለሱ ድጋፍ ይደረግላችኋል፤ 
ከግሎባላይዜሽን ፍልስፍናና ከሊብራል ነጻ ገበያ 
የኢኮኖሚ ሥርዓት ያፈነገጠ ወደ ጥንቱ የብሔርተኛ 
ንግድ ኢኮኖሚ ሥርዓት የተመለሰ አመለካከት 
በተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዚዳንትና በሌሎች 
አገሮች ለምርጫ በቀረቡ ተወዳዳሪዎች ተንጸባረቀ:: 

የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር በ2017 በዳቮስ 
ስዊዘርላንድ ለዓለም የኢኮኖሚ መድረክ ባቀረቡት 
ሪፖርት እንግሊዝ ከአውሮፓ ኅብረት መውጣቷ 
ከግሎባላይዜሽን ማፈንገጥ ሳይሆን ገበያችንን 
ከአንድ አሕጉር ወደ ዓለም ዐቀፋዊነት ማስፋት ነው 
ቢሉም ምስጢሩ ግን ከሊብራል ነጻ ገበያ ኢኮኖሚ 
ሥርዓት በፊት ወደ ነበረው የብሔርተኛ ንግድ 
ኢኮኖሚ ሥርዓት መመለስ ነው:: በሌሎች የሊብራል 
ነጻ ገበያ ኢኮኖሚ አውሮፓና አሜሪካ አገሮችም 
የብሔርተኛነት ስሜት እያደገ ስለሆነ ታዳጊ አገሮች 
የኢኮኖሚ ሥርዓታቸውን በጥንቃቄ መምረጥ 
አለባቸው:: የአውሮፓና የአሜሪካ መንግሥታትና 
ሕዝቦች የግሎባላይዜሽን ንግድን ከሚደግፉ 
ተወዳዳሪዎች ይልቅ ለብሔርተኛ ኢኮኖሚ ሥርዓት 
አቀንቃኝ የሥልጣን ተወዳዳሪዎች ድምጻቸውን 
በመስጠት የውስጥ ስሜታቸው ምን እንደሆነ 
አስመስክረዋል:: 

ይህ የራሳቸው በቂ ካፒታል አጥተው 
በውጭ ቀጥታ መዋዕለንዋይ ማደግ ተስፋ ላደረጉና 
በግሎባላይዜሽን እምነት ለጣሉ ታዳጊ አገሮች 
የጥንቃቄ ደወል ነው:: የውጭ ቀጥታ መዋዕለንዋዩ 
ታዳጊ አገርን ጠቅሞ ሳይሆን ርካሽ ጉልበት በዝብዞ 

መሬቷን አራቁቶ አደህይቶ ሱሶችን አስለምዶ ራስን 
ለመቻል እንኳ በቂ ጊዜ ሳይሰጥ ይሄዳል:: የሊብራል 
ነጻ ገበያ  ኢኮኖሚ በግሎባላይዜሽን ፍልስፍና 
ዓለምን እንደ አንድ መንደር በመቁጠር ሠርቶና 
ነግዶ ማደር በአገር ድንበር አይታጠር፣ ሰውና 
ካፒታል በመረጡት አገር ተዘዋውረው ይሥሩ፣ 
ሰው ሁሉ ከብሔርተኝነት ስስት ይላቀቅ፣ የሚል 
ይመስል ነበር:: ምንም እንኳ በኢሚግሬሽን ሕጎች 
አማካኝነት ሰው እንደልቡ ከአገር አገር ተዘዋውሮ 
የመሥራት ዕድሉ ሙሉ በሙሉ ባይለቀቅለትም 
ካፒታል ግን ርካሽ ጉልበትና ድንግል መሬት ፍለጋ 
ወደ ድሃ አገሮች እንደልቡ ገብቶ እየበዘበዘም ቢሆን 
ሠርቶ ያሠራም ነበር:: 

የቀድሞው የጣልያን ጠቅላይ ሚኒስትር 
ሲልቪዮ ባርልስኮኒ ፓርቲያቸው እንደገና ከተመረጠ 
መቶ ሺሕ ስደተኞችን ከአገር እንደሚያባርሩ 
ለመራጮች ቃል ገቡ:: አፍሪካውያንን ከአውሮፓ 
ማባረር የምርጫ ቅስቀሳ መሣሪያ ሆኗል፣ 
አገሮቻቸውን ማልማት ትተው አውሮፓና 
አሜሪካንን በሎሌነት የሚያገለግሉ ስደተኞች 
የወደፊት እጣ ፋንታ ምንድን ነው? የሩሲያው 
ፕሬዚዳንት የጥንቱን የሶቭየት ኅብረትን ኀያልነትና 
ገናናነት ናፋቂ ተብለው በአንድ ወቅት በሌሎች 
አገሮች መሪዎች ቢብጠለጠሉም በአገራቸው ሰዎች 
ግን አገር ወዳድ ብሔርተኛ ተብለው ተወድሰዋል 
የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕም 
አወድሰዋቸዋል:: 

ግሎባላይዜሽንን መጀመሪያ ያቀነቀኑት 
እንግሊዝና አሜሪካ ብሔርተኝነትን ለማቀንቀንም 
የመጀመሪዎቹ ሆኑ:: በሰው አገር ሄዶ የሌሎችን 
የተፈጥሮ ሀብትና ማዕድናት ተጠቅሞ በጥቂት 
ዓመታት ውስጥ የዓለምን ኢኮኖሚ በእጥፍ 
ያሳደገው ካፒታላቸው ወደኛው ይመለስ አሉ:: እንደ 
ካፒታሉ ሙሉ የመዘዋወር ነጻነት ባይሰጠውም 
ከመጣ እንቀበለው በሚል ላላ ተደርጎ ተይዞ 
የነበረው የስደተኞች ጉዳይም ከፊሎቹ የምዕራብ 
አገሮች ሕዝቦች መንገድ ጠርገው ጽዳት አጽድተው 
ዝቅተኛ ሥራዎችን በሠሩ ለምን እንዳይመጡ 
እንከለክላቸዋለን ቢሉም በአንዳንዶች ግን ስደተኞች 
ወደ አገራችን እንዳይመጡ ግንብ እንገነባለን በሚል 
የመጥበብ ስሜት ተተካ:: 

ሰዎች ሰልጥነናል ሥልጣኔም ስሜታዊነትንና 
ጠባብነትን ያስወግዳል የሰው ዘር አንድ ነው 
ቀለምና ቅርጽ አይለያየንም ካሉ ከዓመታት በኋላ 
እንደገና ጠባብ ሲሆኑ፣ ገና አለመሰልጠናቸውን 
እየተረዳን እውነተኛው ውስጣዊ ማንነታቸውን 
እያየንም ነው:: ወትሮውንም የኢኮኖሚ አስተዳደር 
አቋም በመቀያየር ድብቅ ዓላማቸው የድሃ አገሮችን 
የተፈጥሮ ሀብትና ርካሽ ጉልበት መበዝበዝ 
ኖሮ ግሎባላይዜሽንን የሚያቀነቅነው የነጻ ገበያ 
ኢኮኖሚም ጠባብነትን የሚያቀነቅነው ብሔርተኛ 
የንግድ ኢኮኖሚም እነርሱኑ እንደሚጠቅሙ 
ተደርገው የተነደፉ ናቸው:: በግሎባላይዜሽኑ 
ሀብታሞቹ የምዕራቡ ዓለም ካፒታሊስቶች ይበልጥ 
ከከበሩ ድሆቹ የታዳጊ አገሮች ሕዝቦች ይባስ 

ከደኸዩ በኋላ የእነርሱ ስምንት ሀብታም ሰዎች 
ሀብት የዓለምን ግማሽ ሦስት ተኩል ቢልዮን 
ድሃ ሕዝቦችን ሀብት ካከለ በኋላ የከበሩት ወደ 
የአገሮቻችን እንሰባሰብ ተባባሉ:: የታዳጊ አገር ሰው 
በግሎባላይዜሽኑ ዓለምን እንደ አንድ መንደር ቆጥሮ 
አብሮ ለመኖር ጉጉት፣ የሀብታሙ መዋዕለንዋይ ይዞ 
መጥቶ መመዝበር እና የወጣቱ ትውልድ በባሕርና 
በበረሃ ወደ ከበርቴዎቹ ለሎሌነት መሰደድ፣ ያላቻ 
ጋብቻ ስምምነት መጎዳትን ብቻ ነው ያተረፈው::

በ1950ዎቹና 1960ዎቹ ታዳጊ አገሮች 
በቀጥታ ወደ ገበያ ኢኮኖሚ ሊገቡ ስለማይችሉ 
በቅድሚያ በኢኮኖሚ ልማት ራሳቸውን ማሳደግ 
አለባቸው ብለው ያማከሩት በገበያ ኢኮኖሚ 
ፍልስፍና ያደጉ ምዕራባውያን ናቸው፤ ከጊዜ በኋላ 
ሐሳባቸውን ቀይረው የመዋቅር ማሻሻያ ፕሮግራም 
ነድፈው ወደ ገበያ ኢኮኖሚ ግቡ ያሉትም እነሱው 
ናቸው:: ከቅኝ ግዛት ማብቃት ጀምሮ እስከ 
ግሎባላይዜሽን በነበረው ጊዜ የእያንዳንዱ አገር 
ኢኮኖሚ ግንኙነት የተመሠረተው በሁለትዮሽ 
የአገሮች ንግድ ስምምነት ላይ ስለነበረ ታዳጊ አገሮች 
ራሳቸውን ችለው በኢኮኖሚ ልማት ፍልስፍና 
ለአገራቸው የሚበጅ የውስጥና የውጭ ኢኮኖሚ 
ግንኙነት ቢያድጉ ምዕራባውያንን የሚጎዳቸው 
ነገር ስለሌለ አልተቃወሟቸውም:: በግሎባላይዜሽን 
ዘመን ግን በሌላ አገር ጥሬ የተፈጥሮ ሀብት ለማደግ 
የንግድ ትስስር መፍጠርና በሌላ አገር ርካሽ ጉልበት 
ለመጠቀም በውጭ አገር መዋዕለንዋይ ማፍሰስ 
ተፈልጎ ምዕራባውያን መንግሥታት በዓለም 
ዐቀፍ ድርጅቶች ተጽዕኖ ታዳጊ አገሮች የገበያ 
ኢኮኖሚን እንዲከተሉ ግፊት አደረጉ:: የውስጥና 
የውጭ ኢኮኖሚ ግንኙነት ፖሊሲያቸው የዓለም 
ዐቀፍ ንግድን እንዳያደናቅፍ ብለው ከለከሏቸው:: 
ለአገራቸው ከማሰብ ይልቅ ለዓለም እንዲያስቡ 
መከሯቸው:: 

የመዋቅር ማሻሻያ ፕሮግራሙ በልማት 
ኢኮኖሚ አመለካከት ውስጥ የነበሩ አንዳንድ 
ታዳጊ አገሮችን ወደ ገበያ ኢኮኖሚ እንዲቀየሩ 
አድርገዋቸዋል:: አንዳንድ ታዳጊ አገሮች ግን 
በእርዳታ አሰጣጥና በሌሎች ምክንያቶች ተጽዕኖው 
ቢያይልባቸውም ከገበያ ኢኮኖሚው ይልቅ 
በልማት ኢኮኖሚ ፍልስፍናቸው ጸንተው መቆየትን 
መርጠዋል:: የመዋቅር ማሻሻያ ፕሮግራሙን 
ላለመቀበል የምርጫቸውን ትክክለኛነት 
ለሕዝባቸው ለማስረዳት ምሳሌ አድርገው 
የሚያቀርቡትም በሰፊ የመንግሥት መር የልማት 
ኢኮኖሚ  ፍልስፍና የደቡብ ምሥራቅና ደቡብ እስያ 
አገሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ አድገው የሕዝባቸውን 
የኑሮ ደረጃ ማሻሻላቸውን ነው::  

ሆኖም ቴክኖሎጂ ዕድገት ደረጃቸው 
ዝቅተኛ በሆነበትና በፍጥነት ወደ ኢንዱስትሪ 
ምርት ሊገቡ ባልቻሉ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ 
ታዳጊ አገሮች ውስጥ የልማት ኢኮኖሚና የገበያ 
ኢኮኖሚ ካልተደጋገፉ አንዱ የወሰደውን ሀብት 
ሌላው ስለሚያጣው በሀብት ሽሚያ ይጋጫሉ:: 
ይህ ግጭትም ከተመጣጣኝ የመንግሥትና የግል 

ለዓለም ዐቀፍ የኢኮኖሚ ግንኙነት ተጋላጭነታችን
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ሀብት ይዞታ ድርሻ በራቀና በቀረበ ቁጥር ግጭቱ 
የሰፋና የጠበበ ይሆናል:: ስለዚህም የእነዚህ አገሮች 
የመጨረሻው ዕድላቸው የኑሮ ደረጃው ዝቅተኛ 
በሆነ ግብር ከፋይ ሕዝባቸው ወጪና መስዋዕትነት 
መሠረተልማት ገንብተው ምዕራባውያኑንም 
ምሥራቅያውያኑንም ርካሽ ጉልበትና ድንግል መሬት 
ተጠቅመው መዋዕለንዋይ አፍስሰው ለውጭ ገበያ 
ሸቀጥ አምርተው እንዲሸጡ ለምኖ ከሚገኘው 
ትርፍራፊ መጠቀም መሆኑን እያየን ነው::    

ደርግ በኢሕአዴግ ሲተካ የበለጸጉት አገሮች 
እና ዓለም ዐቀፍ ድርጅቶች ታዳጊ አገሮችን ወደ 
ገበያ ኢኮኖሚ ለማስገባት የመዋቅር ማሻሻያ 
ፕሮግራም ቀርጸው የተንቀሳቀሱበት ጊዜ ስለ ነበር 
ኢትዮጵያም ይህንን የመዋቅር ማሻሻያ ፕሮግራም 
ስትተገብርና በደርግ መንግሥት ተወርሰው የጋራ 
ሀብት የነበሩትን ድርጅቶች የማስተዳደር ልምድ 
ለሌላቸው ግለሰቦች ስትቸበችብ ከኖርች በኋላ 
ከኢትዮጵያውያን ዘመን አቆጣጠር 1990ዎቹ 
ጀምሮ ፊቷን ወደ ቻይና በማዞር የልማታዊ 
ኢኮኖሚ ተከታይ አገር ነኝ አለች:: 

ሶቭየት ኅብረት በሃያኛው ክፍለ ዘመን 
መጀመሪያዎቹ ዓመታት የሶሻሊስት ኢኮኖሚን 
መገንባት እንደጀመረች ለመሠረተልማትና ትላልቅ 
ኢንዱስትሪ ግንባታ ቅድሚያ ትኩረት በመስጠት 
መላውን አገር በኤሌክትሪክ አጥለቀለቀች የባቡር 
ትራንስፖርት ተስፋፋ የብረት ማቅለጥና ማሺነሪ 
ታላላቅ ኢንዱስትሪዎችም ገነባች፣ በጦር ኀይልም 
ከአውሮፓ የሚወዳደራት አልተገኘም ከአሜሪካ 
የምትፎካከር ሁለተኛ ኀያል አገር ሆነች:: ለሕዝቦቿ 
የፍጆታ ሸቀጦችን በማቅረብ ግን ከውጭ ሸምተው 
የሚኖሩት ታዳጊ አገሮች ሳይቀሩ ይበልጧት ነበር:: 
የሶቭየት ኅብረት ውድቀት ከዚህ ጋር የተያያዘ 
ነው:: እስከዛሬም ድረስ ምንም እንኳ የተፈጥሮ 
ሀብት በመታደል ከዓለም ቀዳሚ አገሮች አንዷ 
ብትሆንም በነፍስ ወከፍ ገቢ መጠን ብዙ ትናንሽ 
አገሮች ይበልጧታል:: በቅርቡ በኢኮኖሚ ቀውስ 
ስትናወጥ የነበረችው ግሪክ በነበራት ሃያ ስምንት 
ሺሕ ዶላር ነፍስ ወከፍ ገቢ የሩስያን ሰባት ሺሕ 
ዶላር ነፍስ ወከፍ ገቢ በአራት እጥፍ ትበልጥ 
ነበር:: ኢትዮጵያ በያዘችው የልማታዊ መንግሥት 
አካሄድ የወደፊት እጣ ፋንታዋ ከእስያ ልማታዊ 
አገሮች ጋር የሚመሳሰል ሳይሆን ከቀድሞዋ 
ሶቭየት ኅብረት ጋር የሚመሳሰል ሊሆን ይችላል:: 
የገበያ ኢኮኖሚውን እና የልማት ኢኮኖሚውን 
ባለማመጣጠን የሕዝቦቿን የቁሳዊ ሀብት ፍላጎት፣ 
እንደ ተቀረው ዓለም ለመኖር መንፈሳዊ ጥማት 
ልታረካ ሳትችል ትቀራለች:: ምናልባት ለውጭ 
መዋዕለንዋይ አፍሳሾች የሰውን ጉልበትና የተፈጥሮ 
ሀብትን በርካሽ ዋጋ በመሸጥ የግሎባላይዜሽን 
ፍልስፍና መሠረት ኢትዮጵያ ከሶቭየት ኅብረት 
የተለየ ሁኔታ ሊገጥማት ይችል ይሆናል፤ ይህ ግን 
ምናልባት ብቻ ነው:: 

ለምሥራቅ እስያውያኑና ለደቡብ ምሥራቅ 
እስያውያኑ ልማታዊ መንግሥታት ፈጣን ዕድገት 
የምዕራባውያን ድንበር ተሻጋሪ ኩባንያዎችና 
ግሎባላይዜሽኑ ከፍተኛ አስተዋጽዖ እንዳደረጉ 
ይነገራል:: ዛሬም አፍሪካውያን ካለ የውጭ 
መዋዕለንዋይ ሊያድጉ እንደማይችሉ እምነታቸው 
ጽኑ ነው:: ጥንት በቅኝ ግዛትና በእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ 
ኋላም በግሎባላይዜሽን መርህ የአፍሪካን ከርሰ-
ምድርና ገጸ-ምድር ሲግጡ የነበሩ ምዕራባውያን 
ጠግበው በቃን ሲሉ በቦታቸው ለመተካትና በቀጥታ 
መዋዕለንዋይ ማፍሰስ ስም የአፍሪካን ሕዝብ ርካሽ 
ጉልበት እና  የተፈጥሮ ሀብቷን ለመበዝበዝ ደፋ ቀና 
የሚሉት ደግሞ ራሳቸውም ገና ለማደግ ደፋ ቀና 
እያሉ ያሉና ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እየበለጸጉ ያሉ 
የልማታዊ መንግሥት ፍልስፍና ተከታይ ነን ያሉ 
ሕንድ፣ ቱርክ፣ ቻይና፣ የዐረብ አገሮች ናቸው፡  

ዐረቦች፣ ቻይናንና ሕንድን የመሳሰሉ ልማታዊ 
አገሮች የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ በሚያስብል ደረጃ 
በውጭ ቀጥታ መዋዕለንዋይ ስም በታዳጊ አገሮች 
ውስጥ እግራቸውን እየተከሉ ነው:: መሬታቸው 
ምንም የማያበቅል አሸዋ የሆነባቸው ዐረብ አገሮች 
በነዳጅ ሀብታቸው ለወደፊት የልጅ ልጆቻቸው 
ርስት በአፍሪካ ውስጥ እየገዙ ነው፤ ቻይናና ሕንድ 
የዓለም ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለት የሕዝብ ብዛትን 
ይዘው፣ ዕምቅ የተፈጥሮ ሀብትና አነስተኛ የሕዝብ 
ቁጥር ባላት አፍሪካ ውስጥ ምን የረጅም ዘመን ዕቅድ 

እንደሚኖራቸው ማን ያውቃል::  ታዳጊ አገሮችን 
በፍጥነት አሳድገው ይጠቅሟቸው ይሆን ወይስ 
ምዕራባውያን በቀድሞ ዘመናት እንዳደረጉት ጥሬ 
ሀብታቸውን እና ማዕድናቶቻቸውን በዝብዘው ዞር 
ለማለት ነው ወይስ ወደ ፊት ዓለም አንድ መንደር 
ስትሆን ለማንም የእኔ የሚለው አገር ስለማይኖር 
ሕዝባቸው በሰው አገር ውስጥ ገብቶ እግሩን 
እንዲተክል ሀብት እንዲያፈራ ባለ አገር እንዲሆን 
ከወዲሁ እያመቻቹ ነው? የደቡብ አፍሪካ ነጮችና 
ጥቁሮች ከጥቂት መቶ ዓመታት በፊት በገነቡት 
እኩል ያልሆነ ኅብረተሰብ ሰፊ የሀብት ይዞታ ልዩነት 
አድጎ ዛሬ በጥቁሮች ላይ የተፈጠረው የበታችነት ነገ 
በእኛ ልጆች ላይ እንዲደገም እየሠራን ላለመሆናችን 
ምን መተማመኛ አለን:: 

“ስትሄድ የመታህ እንቅፋት ስትመለስም 
ከመታህ እንቅፋቱ አንተ ነህ” ይባላልና እስካሁን 
በምዕራባውያን በተመቱት ድንጋይ አሁን ደግሞ 
በእስያና በዐረብ አገሮች መልሶ  እንዳይመቱ 
ኢትዮጵያን የመሳሰሉ የታዳጊ አገር ሕዝቦች 
ሊጠነቀቁ ይገባቸዋል:: ምዕራባውያን በዝብዘው 
ሄደዋል ምሥራቃውያኑ ግን በዝብዘው አይሄዱም፤ 
ግሎባላይዜሽኑ ተጠናክሮ በድንበር መካለልና 
መነጣጠል ሲቀር የአገሬውን ሰው ሎሌ አሽከር 
አድርጎ ለብዙ ዘመናት የመግዛት ዓላማ ነው 
ያላቸው:: በግሎባላይዜሽን የነጻ ገበያ ወግ ግለሰብ 
የውጭ ባለሀብት በሌላ አገር ውስጥ ገበያውን 
አጥንቶ፣ ለምርቱ ጥሬ ዕቃ እንደማይጎድለው አውቆ፣ 
የሕዝቡን የመግዛት አቅም ገምቶ፣ መዋዕለንዋይ 
ማፍሰስ ሲገባው ፕሬዚዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትር 
ወደ ውጭ ተጉዘው ከመንግሥታት ጋር ተዋውለው 
በፖሊሲ ጉዳይ ላይ ተደራድረው ርካሽ የሰው 
ጉልበት እንዳላቸው ማስታወቂያ አስነግረው 
መንግሥት ለመንግሥት በመግባባት ተለምነውም 
ስለሚመጡ ግባቸው ሩቅ ጡንቻቸው የፈረጠመም 
ናቸው:: 

ካሪቱሪ የተባለው በጋምቤላ እርሻ ጀምሮ የነበረ 
ሕንዳዊ የውጭ ኢንቬስተር ባለመስማማት ሥራውን 
ሲያቋርጥ የሕንድን ኀያልነት አታውቁም መሰለኝ 
ብሎ እስከመዛት ደርሶ ነበር:: ከቻይና ለፕሮጀክት 
ሥራ ተቀጥረው የመጡ ቻይናውያን ለውጭ ዜጎች 
በተከለከለ የንግድ ሥራ መሰማራታቸው የአደባባይ 
ምስጢር ሆኗል፤ ከአገሬው ወግና ባህል ወጪ 
የአህያ ቄራ ኢንዱስትሪ ከፍተዋል:: ግሎባላይዜሽን 
የዓለምን ኢኮኖሚ እንደሚያበለጸገው ግልጽ ነው 
የዓለም ኢኮኖሚ ሲያድግ ለአንዳንድ ከተሜዎችና 
ምሁራን በትርፍራፊ መልክ የሚደርስ ንፋስ 
አመጣሽ ሀብት እንደሚኖርም ግልጽ ነው:: የዐረቦች 
ኢኮኖሚ በማደጉ ብዙ ኢትዮጵያውያን ዐረብ አገር 
ሄደው አብዛኛው በሎሌነት ለመሥራት በቅተዋል፤ 
አውሮፓና አሜሪካ ዛሬ ላሉበት የኢኮኖሚ 
ዕድገት ደረጃ በግድ ታስረው የተወሰዱ የጥንት 
አፍሪካውያን ርካሽ ጉልበትና የአፍሪካ ጥሬዕቃ 
ከፍተኛ አስተዋጽዖ እንዳበረከቱ እያወቅንም ዛሬ እኛ 
በግድ ሳንታሰር በሕይወታችን ቆርጠን በረሃና አሸዋ 
አቋርጠን እነርሱ ሳያስገድዱን እኛ አስገድደናቸው 
ሳንጠራ በግድ ወደ አገራቸው ተሰደን ሎሌ ሆኖ 
ማገልገልን ወደናል:: 

እኛ ዛሬ ለምዕራቡም ለምሥራቁም በነጻና 
በርካሽ ዋጋ የምንሰጠው የተፈጥሮ ሀብታችን 
እና የሕዝባችን ጉልበት እነርሱን አክብሮ እኛን 
የሚያደኸይ ነው:: የምንሠራው እኛ ዛሬን ለመኖር 
ለለት ፍጆታችን ሲሆን እነርሱ ግን ለወደፊት 
ለልጆቻቸው ካፒታላቸውን ለማሳደግ ነው:: 
ሳንወድ በግድ ከትውልድ ትውልድ የተላለፉልንን 
ማምረቻና አገልግሎት መስጫ ተቋሞቻችንን ጭምር 
እየቸበቸብን ጊዜያዊ ችግሮቻችንን እናቃልላለን::

ብዙ ዓለም ዐቀፍ ጥናቶችና መረጃዎች 
የበለፀጉት ሰሜኖችና የደኸዩት ደቡቦች አብረው 
በኖሩበት የግሎባላይዜሽን ሦስትና አራት ዐሥርት 
ዓመታት የሀብት ክፍተቱ ታይቶ በማይታወቅ 
ፍጥነት እንደሾረ አመልክተዋል:: እኛ ወልደን 
ተዋልደን ለእለት ጉርሱ የሚንከራተት ሕዝብ 
እንጨምራለን እነርሱ ልጆቻቸው ባለብዙ ሎሌ 
ጌታ የሚሆኑበትን ካፒታል በየአገሩ ያከማቻሉ:: 
ኢትዮጵያ ውስጥም ተተከለ ወይም ኬንያ የነርሱ 
ፋብሪካና የነርሱ ካፒታል የነርሱ ነው ወደ አገራቸው 
ተመለሰም እዚሁ ቀረም ወራሾቹ የነርሱ ልጆች 
ናቸው፤ ልጆቻቸው የካፒታላቸውም የመጪው 
ትውልድ ጉልበትም ወራሾች ናቸው:: 

መንግሥት በቅርቡ የብር ኖት ለውጥ 
ማድረጉን በድንገት ተናግሯል:: ይህም ለብዙዎች 
ድንገተኛ በመሆኑ እና የገንዘብ ለውጥ ማድረግ 
ትልቅ ለውጥ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በብዙ ሰዎች ላይ 
መደናገጥን ፈጠሯል:: 

መንግሥት የገንዘብ ለውጥ ለማድረግ 
ማሰቡን አስቀድሞ መናገር ያልፈለገበት ምክንያት 
በብዙዎቻችን ግልጽ አይደለም:: በሌሎች አገሮች 
ልምድ የገንዘብ ለውጥ ሲደረግ፤ አስቀድሞ ሐሳቡን 
ለሕዝብ በግልጽ ለውይይት እንዲቀርብ ያደርጋል:: 
በኢትዮጵያ የሆነው ግን ከዚህ በእጅጉ የተለየ ነው:: 
የብር ኖት ለውጡ አስቀድሞ መነገር የነበረበት እና 
ኅብረተሰቡም ይህን አውቆ ዝግጅት ሊያደርግበት 
ይገባ ነበር:: 

መንግሥት ይህን በማድረጉ ተቋም 
አንቀሳቃሾች ላይ እና ብዙ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች 
በኢኮኖሚ ላይ እምነት እንዳይኖራቸው ያደርጋል:: 
ነገ ምን ይመጣ ይሆን? የሚል ፍርሃት በውስጣቸው 
እንዲኖር አድርጓል:: ለብር ኖት ለውጡ የተሰጠው 
ጊዜ ሦስት ወር መሆኑ እና ውድ የሆኑ ንብረቶች 
ሽያጭ ላይ ያስቀመጠው ገደብ በራሱ ብዙሃኑ ፈሪ 
እንዲሆኑ ያደርጋል:: 

ሌላው ቀርቶ ባንኮች እንኳን ስለ ብር ኖት 
ለውጡ ዕውቀት ኖሯቸው እንዲዘጋጁ ዕድል 
አልተሰጣቸውም:: እነሱም እንደ ማንኛውም ዜጋ 
ባለቀ ሰዓት ነው መመሪያ የወረደላቸው:: ይህ ሁሉ 
ነገር ሲደራረብ ሰዎች ስለነገ እርግጠኛ መሆን 
ያቅታቸዋል:: በዚህ ጊዜ ሰው ወደ  አስተማማኝ 
የሀብት መያዣ  መንገድ ፊቱን ያዞራል፤ ይኼ ሰዋዊ 
ባሕርይ ነው:: ገንዘብ በብዛት የሌላቸው ሰዎችም  
ጭምር ነው ሀብታቸውን ወደ እሴት የመቀየር ሩጫ 
ውስጥ የሚገቡት:: በከተሞች አሁን ላይ የወርቅ 
ዋጋ እየጨመረ እና ፈላጊውም እየበዛ መጥቷል::  
ሰዎች ፊታቸውን ወደ ንብረት ማዞር የመረጡት 
አሁን ባለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴና የገንዘብ 
ለውጥ እምነት በማጣታቸው ጭምር ነው:: በክፍለ 
አገር አካባቢ የሚታየውም የቀንድ ከብት ገዝቶ 
የማስቀመጥ ፍላጎት መጨመር ከዚሁ ምክንያት 
የመነጨ ነው:: 

ወርቅ እንደ መኪና እና ቤት ውድ አይደለም 
ትንሽ ብር ያለውም ሰው በቀላሉ የሚገዛው ነው:: 
አሁን ላይ የወርቅ ምርትን ለማጋበስ በሚደረግ 
እሽቅድምድም ውስጥ ከፍተኛ ሀብት ያላቸው 
ብቻ ይሳተፉበታል የሚል እምነት የለኝም:: ወርቅ 
ዓለም ዐቀፍ ተቀባይነት ያለው የትም ቢሄድ ሊሸጥ 
እና ሊለወጥ የሚችል ሀብት በመሆኑ ሁሉም ሰው 
እንዲኖረው ይፈልጋል:: በዚህ ምክንያት ሰዎች 
ፊታቸውን ወደ ወርቅ ግዢ ቢያዞሩ እምብዛም 
የሚያስገርም አይደለም:: 

ከወርቅ ባሻገር የመኪና መለዋወጫ እቃዎችን 
በገፍ ገዝተው የማጠራቀም ልምዳቸው በጣም 
ከፍ እያለ ነው:: ከሰሞኑ በገበያው ላይ እንዲህ 
ዓይነት ፍላጎቶች እየጨመሩ መምጣታቸውን 
እየተመለከትን ነው::

ይህ ሁሉ ነገር እየመጣ ያለው ዜጎች 
በመንግሥት ላይ እምነት በማጣታቸው እና 
እየሆነ ስላለው ነገር ቀድመው መረጃ ማግኘት 
ባለመቻላቸው ነው:: ሕዝብ እንደ ሕዝብ በአሳዳሪው 
መንግሥት ላይ ያለው እምነት የመሸርሸር ሁኔታ 
በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ በቀጣይ በጣም አስቸጋሪ 
ሁኔታ ነው የሚፈጥረው:: በቀጣይ የመንግሥት 
ውሳኔ ላይ አስቸጋሪ ሁኔታ እንዳይፈጥርም ትልቅ 
ስጋት አለኝ::

ድንገተኛ የብር ኖት 
ቅያሪው ምን አስከተለ?

አብዱልመናን ሞሐመድ
በአገሪቱ ድንበር አካባቢ አብዛኛው ግብይት 

የሚፈፀመው በካሽ ልውውጥ አማካኝነት ነው:: 
ማንም እንደሚረዳው ድንበር አካባቢ የባንክ 
አገልግሎት ማግኘት ከባድ ነው፤ ይህ በሆነበት 
ሁናቴ ገንዘብህን በባንክ አስቀምጥ የሚል አስገዳጅ 
መመሪያ መንግሥት ሲያወጣ ማኅበረሰቡ ስለ 
ባንክ ካለው የግንዛቤ ማነስ እና የአገልግሎቱ ደካማ 
መሆኑ ጋር ተያይዞ፣ ገንዘቡን  በፈለገው ሰዓት 
በቅርቡ የማያገኝ ስለሚመስለው ወደ ባንክ መሄድ 
አይፈልግም:: በመሆኑም አብዛኛው ማኅበረሰብ  
ገንዘቡን በባንክ ከሚያስቀምጥ ባለው ገንዘብ ከብት 
ገዘቶ ማስቀመጥን ይመርጣል:: አሁን በተግባር 
እየሆነ ያለውም ይኸው ነው::

መንግሥት የመገበያያ ጥሬ ገንዘብ ኖት ለውጥ 
ማድረጉን ተከትሎ በማኅበረሰቡ ላይ ጥሬ ገንዘብን 
የመፍራት ዝንባሌ እያደረገ ነው:: ይህ ነገ ከነገ ወዲያ 
የራሱን ኢኮኖሚያዊ ችግር ይዞ መምጣቱ የማይቀር 
ነው:: አብዛኛው ሰው ገንዘቡን በጥሬ ላለመያዝ 
የመኪና መለዋወጫ እቃ በገፍ ገዝቶ የሚያስቀምጥ 
ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያ በገበያው ላይ የመኪና እቃ 
መለዋወጫ ሊጠፋ ይችላል:: እቃው በውጭ ምንዛሪ 
ተገዝቶ የሚገባ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ነገ ገበያው ላይ 
የመለዋወጫ እጥረት ብሎም የዋጋ ውድነት ሊከሰት 
እንደሚችል ከወዲሁ መገመት ይቻላል::

ለብር ኖት ለውጡ ዋነኛ መነሻ ምክንያት 
የሆነው ችግር ሕገ-ወጥ ገንዘብ ክምችት አለ 
የሚል እሳቤ ነው:: መንግሥት  በሕገ-ወጥ መንገድ 
የተከማቸን ገንዘብ በብር ኖት ለውጥ አመክናለሁ 
ሲል የተከማቸው ገንዘብ ከማን እና ምን ያህል 
እንደሆነ በእርግጠኝነት ያውቃል የሚል እምነት 
የለኝም:: መንግሥት የተከማቸው ገንዘብ የት እንዳለ 
አጥርቶ ቢያውቅ እዚህ ምስቅልቅል ውስጥ ባልተገባ 
ነበር:: በሕገ-ወጥ መንገድ ገንዘብ ተከማችቷል 
እንኳን ቢባል፣ የገንዘብ መከማቸት ውጤት እንጂ 
የችግር መንስኤ ሊሆን አይችልም:: አንድ ሰው 
በሕገ-ወጥ መንገድ የተገኘ ገንዘብ አከማቸ ከተባለ 
በመንግሥት መዋቅር ላይ ችግር አለ ማለት ነው:: 
ስለዚህ ዛሬ ላይ መንግሥትም ቢሆን ትኩረት 
ማድረግ ያለበት ውጤቱ ላይ ሳይሆን የችግሩ 
መንስኤ እና ምንጭ ላይ ነው:: የሕገ-ወጥ ገንዘብ 
ዝውውርም ሆነ ማከማቸት ምንጩ እስካልደረቀ 
ድረስ ዛሬ የሸሸነው ሕገ-ወጥነት ነገ ላለመከሰቱ 
ምንም ዓይነት ዋስትና የለንም:: የሙስና እና 
የሕገ-ወጥ ተግባራት ምንጭ እስካል ደረቀ ድረስ 
ከተወሱ ዓመታት በኋላ እንደ ዛሬው ደግሞ 
የብር ኖት እንቀይር ማለታችን አይቀርም:: ይህ 
ደግሞ በኢኮኖሚ ላይ አለመረጋጋት የሚፈጥር 
ነው::  ስለዚህ መንግሥት መዋቅሩን መፈተሽ እና 
ተጠያቂነት ያለበትን ሥርዓት መዘርጋት አለበት::

ሌላው መንግሥት በሰበር መልክ ድንገት 
የሚያወርዳቸውን መመሪያዎች እና ሕጎች 
አስፈላጊነት እንዲሁም ሊያመጡ የሚችሉትን 
ችግሮች በጥንቃቄ ማየት እና ሕጉ ወደ መሬት 
ከመውረዱ በፊት ሕዝብ እንዲወያይበት እና 
እንዲዘጋጅበት ማድረግ ይገባል:: 
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እንግዳችን አቶ ሁሴን ዓሊ የመጀመሪያ 
እና ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በኢኮኖሚክስ 
የትምህርት መስክ ያገኙ ሲሆን፤ በመምህርነት፣ 
በተመራማሪነትና በአማካሪነት እያገለገሉ 
ይገኛሉ::  ከባልደረባችን ይስሐቅ አበበ 
በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ 
አጭር ቆይታ አድርገዋል:: 

ሲራራ፡- የኢትዮጵያን የማክሮ ኢኮኖሚ 
ችግሮች ይቀርፋሉ የተባሉ በርካታ የኢኮኖሚ 

ማሻሻያዎች እየተደረጉ ይገኛሉ:: በእርስዎ 
አስተያየት እነዚህ ጅማሬዎች ምን ያህል ያለውን 

ችግር ይቀርፋሉ?

አቶ ሁሴን፡- የኢኮኖሚ ማሻሻያው አሁን 
ላይ በመሠረታዊነት  የጀመረው የአስተሳሰብ 
ለውጥ ለማምጣት ነው:: ለውጡ ከሶሻሊስት 
ከሆነ አስተሳሰብ ወደ ካፒታሊስት አስተሳሰብ 
እየተደረጉ ያሉ የንድፈ ሐሳብ ለውጦችንም 
እየተመለከትን ነው:: የንድፈ ሐሳብ ለውጥ 
ማድረግ ብቻውን ግን ውጤት ሊያመጣ 
አይችልም:: አብረው መሠራት ያለባቸው በርካታ 
ሥራዎች አሉ:: የኢኮኖሚ ለውጡ (ሪፎርሙ) 
አዲስ ወደ ሥራ ለመግባት የሚፈልግ ሰው 
የሚሰጠው አገልግሎት በጣም የተቀላጠፈ መሆን 
መቻል፣ የፖሊሲ ጥያቄ የሚነሳባቸው ጉዳዮች 
ላይ አፋጣኝ ምላሽ መስጠት መቻል፣ የመዋቅር 
ለውጡን ሊያቀላጥፉ የሚችሉ ሥራዎችን አብሮ 
መሥራት መቻልን የሚያካትት መሆን አለበት:: 
በእርግጥ እነዚህ ጉዳዮች የኢኮኖሚ ንድፈ ሐሳብ 
ለውጥ ሳይደረግም መሻሻል ያለባቸው ጉዳዮች 
ነበሩ:: አሁን በመንግሥት ለማድረግ የታሰበው 
የኢኮኖሚ ማሻሻያ በኢኮኖሚው ውስጥ ያሉ 
ሁሉንም ዘርፎች ማካተት መቻል አለበት::

በኢኮኖሚ ማሻሻያው መንግሥት 
አብዛኛውን የኢኮኖሚ ሥርዓት ሊብራላይዝ 
ለማድረግ እየጣረ ነው:: የኒዮ-ሊብራሊዝም 
ፈለግ በዓለም ላይ የገነነው 1970ዎቹ እና 80ዎች 
አካባቢ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቂያ 
በኋላ ነው:: በዚህ ንድፈ ሐሳብ የውጭ ምንዛሪ 
ተመንን  በገበያ እንዲወሰን ማድረግ፣ መንግሥት 
ብዙ ብር እንዳይዝ ማድረግ፣ መንግሥት ገበያ 
ውስጥ ገብቶ ምርት ማምረት እንዳይችል 
የማድረግ እርምጃዎች በውስጡ የሚይዝ ነው:: 
አሁን ላይ ኢትዮጵያ ለዚህ ሥርዓት ምን ያህል 
ዝግጁነች የሚለው ብዙ ሊያነጋግር የሚችል 
ቢሆንም ለሥርዓቱ ከወዲሁ እንድትዘጋጅ 
ማድረግ ግን አስፈላጊ ነው::

ኢትዮጵያ የነጻ ገበያ ሥርዓትን መከተል 
የጀመረችው ከ1983 ዓ.ም. ጀምሮ ነው:: ይሁን 
እንጂ በአገሪቱ ያለውን የነጻ ገበያ አተገባበር 
ብዙሃኑ እንደሚረዳው በሚፈለገው ደረጃ እና 
መጠን አላደገም:: አሁን ድረስ የአገሪቱ የገበያ 
ሥርዓት በጣም በርካታ ችግር ያለበት ነው:: 
በገበያ ውስጥ ጥቂት አምራች፣ ጥቂት አከፋፋይ 
ነው ያለው:: ነገር ግን በተቃራኒው የምርት 
ፍላጎቱ በጣም ብዙ ነው:: በጥቂት አምራች እና 
ጥቂት አከፋፋይ የሚዳረስ አልሆነም:: አንድ 
ገበያ ደግሞ በውስጡ የተንዛዙ የሚመስሉ 
ችግሮች ካሉበት በገበያ ውስጥ ያለውን የኪራይ 
ሰብሳቢነት ይበራከታል፤ የዋጋ ግሽበት ያመጣል:: 
አሁን ያለው የኢኮኖሚ ስርዓት ማሻሽያዎች 
እንዲህ ያሉትን ችግሮች ይፈታል የሚል እምነት 
አለኝ:: የኢኮኖሚ ማሻሻያ የመጣው ይህን እና 
መሰል ችግሮችን ለመፍታት ነው:: በኢኮኖሚ 
ውስጥ ያለውን የሥራ እንቅስቃሴ ለማሻሻል 
የሚረዱ ለውጦችን ለማምጣት፣ የፋይናንስ 
ዘርፉን ሊብራላይዝ ማድረግ መቻልን ወዘተ... 
የሚጨምር ነው:: 

የእኛ አገር የፋይናንስ ዘርፍ ፖሊሲ በጣም 
ጥብቅ ነው:: ባንኮች እንደ ፈለጉ ባዋጣቸው 
የሚሠሩበት ሁኔታ የለም:: ይህ ሁኔታ ለአገሪቱ 
የፋይናንስ ሥርዓት መዳከም ምክንያትም ሆኖ 
የሚጠቀስ ነው:: አሠራሩ ጊዜውን በሚመጥን 
መልኩ በፍጥነት መሻሻል  አለበት::

እስካሁን በነበረው ሁኔታ መንግሥት 
በኢኮኖሚ ውስጥ የሚይዘው ገንዘብ ብዙ 
በመሆኑ የሚገጥመውን የበጀት ጉድለት 
ለመሙላት ገንዘብ ሲያትም ነው የቆየው:: የገቢ 
ግብር እና ታክስ የመሳሰሉ ሥርዓቶችን በማስፋት 
አይደለም ጉድለቱን የሚሞላው:: መንግሥት 
ገንዘብ ካላተመ እንኳን ጉድለቱን የሚሞላው 
በውጭ ብድር ነው፣ ብድር ደግሞ መንግሥትን 
ተጨማሪ ጫና ውስጥ የሚከት ነው:: መንግሥት 
እዚህ ሁሉ ጣጣ ውስጥ የሚገባው በእያንዳንዷ 
ቀዳዳ ልግባ ስለሚል ነው:: 

የአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ባለ ሁለት አሃዝ 
የዋጋ ንረት አለ፤ የገንዘብ ዝውውር (veloci-
ty) መጠኑ በጣም አነስተኛ ነው:: በኢትዮጵያ 
ኢኮኖሚ ውስጥ ከ989 ቢሊዮን ብር በላይ 
ጥሬ ብር በገበያ ውስጥ ይንቀሳቀሳል:: አጠቃላይ 
የአገሪቱ ሀብት 2.6 ትሪልዮን ብር ገደማ ነው:: 
ይህ ማለት  የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 1/3 ካሽ ብር 
ነው:: ይህም ማለት አንድ የብር ኖት በገበያ ውስጥ 
ተዘዋውሮ ሦስት አራት ጊዜ ዳቦ አይገዛም ማለት 
ነው:: የብር ኖቱ ገበያው ላይ ወይም ኢኮኖሚው 
ላይ ዕሴት አይጨምርም ማለት ነው:: የዚህ  አገር 
የዋጋ ንረት ዋነኛው ተጠያቂ መንግሥት ነው:: 

መንግሥት በተደጋጋሚ እያተመ በሚለቀው 
ገንዘብ ምክንያት ነው የዋጋ ንረቱ በዚህ ሁኔታ 
ተባብሶ የቀጠለው:: መንግሥት ከብሔራዊ 
ባንክ መበደር በማይገባው ጉዳይ ሁሉ ይበደር 
ነበር:: በእኔ እምነት መንግሥት ለስኳር ችርቻሮ፣ 
ለአስፓልት ሥራ፣ ለኮንዶሚኒየም ለመሥራት 
መበደር የለበትም:: መንግሥት አስፓልት እና 
መንገድ ሠሪ የሚሆነው የግል ኮንትራክተሮች 
ምን ሆነው ነው? ለዚህ አገር የግንባታ ሥራ 
ዋናው ችግር የመሬት አቅርቦቱ ጉዳይ ነው:: ያንን 
ፖሊሲ ነው ማሻሻል መቻል ያለበት:: መንግሥት 
እንዲህ ዓይነቱን ሥራ መሠሥራት ከቻለ ሌላ 
የግል ባለሀብቱ ጉዳይ ነው የሚሆነው::

በሌላ ወገን የውጭ ምንዛሪ ግኝት 
መጠኑ ከዓመት ወደ ዓመት ቁልቁል እየሄደ 
ነው የሚገኘው:: አሁን ድረስ ቡና ሸጠን ነው 
አውሮፕላን፣ መድሃኒት፣ ነዳጅ የምንገዛው:: የገቢ 
ንግዳችን ካለው የውጭ ንግድ እንቅስቃሴ ጋር 
በፍፁም የሚመጣጠን አይደለም:: የውጭ ንግዱ 
ወደ ጎንም ወደ ላይም ማደግ መቻል አለበት:: 
የወጪ ንግድ ወደ ጎን በዓይነትም በብዛትም፤ 
በመዳረሻ አገሮች ብዛትም መስፋት መቻል 
አለበት፤ በሌላ ወገን ወደ ላይ ደግሞ የምንልከው 
ምርት ብዛት መጨመር መቻል አለበት:: ይህ 
ሌላው ትልቅ የኢኮኖሚ ሪፎርም የሚፈልግ 
ጉዳይ ነው::

አሁን ከላይ በዝርዝር ለማየት 
የሞከርናቸውን ችግሮች እንዲቀረፍ የኢኮኖሚ 
ማሻሻያ ሥራው እጅግ መሠረታዊ እና በትኩረት 

ሊሠራ ይገባል::  በዚህ አገር የኢኮኖሚ መሻሻያ 
ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም? የሚለው ላይ 
ነው አሁን መተማመን ያለብን:: ብዙ ሰዎች በዚህ 
አገር ኢኮኖሚ ላይ ማሻሻያ እንደሚያስፈልግ 
ያምናሉ:: በዚህ አገር የኢኮኖሚ ማሻሻያ 
እንዲደረግ የሚያስገድዱ እጅግ በጣም በርካታ 
ምክንያቶች አሉ:: 

ወደ ገበያው ውስጥ የገባው ከፍተኛ ገንዘብ 
ኢኮኖሚውን ከሚገባው በላይ አሳብጦታል:: 
በገበያው ውስጥ ያለው የጥሬ ገንዘብ ብዛት 
ከአገሪቱ ኢኮኖሚ 35 በመቶ ሆኗል:: ይህ 
ደግሞ የማያባራ የዋጋ ንረት በአገር ውስጥ 
እንዲኖር ያደርጋል:: መንግሥት ከንድፈ ሐሳብ 
ለውጡ  ባሻገር የሚያደርገው የኢኮኖሚ ማሻሻያ 
ቀደም ብለን ያነሳናቸውን የኢኮኖሚ ችግሮች 
ከምንጫቸው ማድረቅ ያስችላል ብዬ አምናለሁ:: 
መንግሥት እስካሁን በስሩ አስቀምጦ አላንቀሳቅስ 
ያላቸው ዘርፎች አሁን ላይ ነጻ መሆን አለባቸው:: 

ሲራራ፡- ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ የምትከተለውን 
የኢኮኖሚ ንድፈ ሐሳብ ለመተንተን 

አስቸጋሪ እንደሆነና ይህ ነው ብሎ ለመግለጽ 
እንደማይቻል ይናገራሉ:: የእርስዎ አስተያየት 

ምንድን ነው?

አቶ ሁሴን፡- አሁን ባለው የዓለም ፖለቲካ 
የኀይል አሰላለፍ ላይ ርዕዮተ ዓለም የሚባለው 
ነገር እምብዛም ቦታ የለውም:: ከቀዝቃዛው 
ጦርነት ወዲህ እምብዛም የርዕዮተ ዓለም ፉክክር 
የለም:: አሁን ላይ የካፒታሊዝም ሥርዓትን 
በግልጽ ተቃርኖ የቆመ አገር በዓለም ላይ አለ 
ለማለት ያስቸግራል:: ምናልባት ሰሜን ኮሪያና 
ኩባ ካልሆኑ በስተቀር የዓለም አገሮች በሙሉ 
በሚባል ደረጃ ኢኮኖሚያቸው በካፒታሊዝም 
መስመር ውስጥ ያለ ነው::  በአሜሪካ እና በቻይና 
መካከል ያለውም የንግድ ጦርነት በርዕዮተ ዓለም 
ላይ የተመሠረተ አይደለም፤ የዓለምን ኢኮኖሚ 
ማን ይቆጣጠር በሚል ለበላይነት በሚደረግ 
ትግል ነው:: ያም ሆኖ ቻይና ለአሜሪካ ትልቋ 
የንግድ አጋር ነች:: ቻይናም በኢኮኖሚው መስክ 
የካፒታሊዝምን መርህ የምትከተል አገር ናት:: 
ቀድሞው የቻይና መሪ ዴንግ ሻኦፒንግ “አይጥ 
እስከያዘች ድረስ ድመቷቀለም አያሳስበኝም” 
ማለታቸው ይነገራል:: ልማት እስካረጋገጠ 
ድረስ የርዕዮተ ዓለም ጥራት እምብዛም አሳሳቢ 
አለመሆኑን ለመግለጽ የተናገሩት ነው::

በጥቅሉ ዘመኑ የርዕዮተ ዓለም ፉክክርና 
ፍትጊያ የሌለበት ዘመን ነው:: እንዳንድ ምሁራን 
የሊብራል ዴሞክራሲ እና የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ 
አማራጭ አሸናፊ መሆኑን ገልጸው “ታሪክ 
ተደመደመ” ብለው የጻፉበት ሁኔታ አለ:: 
ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃት በፊት የነበረው 
ዓይነት የርዕዮተ ዓለም ጦርነት አይኖርም ለማለት 
ነው:: አሁን ይህን ወይም ያኛውን አገር ወይም 
ካምፕና ርዕዮተ ዓለም ምረጥ ተብሎ ክርር ባለ 
መልኩ የሚገደድ አገር አይደለም::

በዚህ መሠረት የኢትዮጵያ መንግሥት 
ከፈለገው ጋር መሰለፍ ይችላል:: ጥያቄው 
ስንሰለፍ ምን ጥቅም እናገኛለን? ምን ጥቅም 
እናጣለን? የሚለው ነው:: ወሳኙ ነጥብ እሱ ነው:: 
ግንኙነቱ የአገሪቱን ሕዝብ ጥቅም የሚያስጠብቅ 
መሆን መቻል አለበት:: መንግሥት ከአሜሪካ 
ጋር ሲሰለፍ መሠረታዊ የሚባሉ የአገሪቱ ሕዝብ 
ጥቅም እንዳይነካ መጠንቀቅ አለበት፤ ከቻይና 
ጋር ሲሰለፍ እንደዛው:: የግንኙነቱ መለኪያ 
ከሥራ ዕድል ፈጠራ፣ ከቴክኖሎጂ ልውውጥ፣ 
ከመዋዕለ ንዋይ ፍሰት ድጋፍ ወዘተ… አንጻር ምን 
ጥቅም አገኛለሁ የሚለው ነው:: 

“ለዕድገት እስከጠቀመ ድረስ የርዕዮተ-ዓለሙ ጥራት አሳሳቢ አይደለም”
አቶ ሁሴን ዓሊ

ቢዝነስ ኢኮኖሚ
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አሁን ያለው መንግሥት ጎራ ለይቶ 
ከአንዱ ጋር ብቻ ይሥራ የሚለው አስተሳሰብ 
ጊዜውን የማይመጥን እና 21ኛውን ክፍለ ዘመን 
የማይመስል እሳቤ ነው:: እንዲህ ዓይነት አካሄድ 
ጊዜው ያለፈበት ነው:: የርዕዮተ ዓለም ሁኔታ 
እምብዛም አስፈላጊ ባልሆነበት ጊዜ ይህ ወይም 
ያኛው ርዕዮተ ዓለም ብለህ በአንዱ ላይ ተቸንክሮ 
መቅረት ኋላቀርነትና ፈፅሞ የማይጠቅም ነገር 
ነው:: አገሪቱ እንዴት እና በምን መልኩ ነው 
ከድህነት መቅጣት የምትችለው? እንዴት ነው 
የኢኮኖሚ ልማት ማስመዝገብ የሚቻለው 
የሚለው ነው መታየት ያለበት:: የእኛ አገር 
ኢኮኖሚ ለረጅም ዘመናት በእዝ ኢኮኖሚያ 
መርህ ላይ የቆየ ከመሆኑ አንጻር በአንድ ጊዜ ወደ 
ነጻ ኢኮኖሚ መግባቱ ሊያስቸግረው ስለሚችል 
ጥንቃቄን የሚፈልግ ጉዳይ ነው::

በኢትዮጵያ ያለው ችግር ከንድፈ ሐሳብ 
የሚመነጭ ሳይሆን ኢኮኖሚውን በአግባቡ 
ካለመምራት የሚመነጭ ችግር ነው:: 

ሲራራ፡- የኢኮኖሚ ለውጡ በስፋት እየዳሰሰው 
ካለው ዘርፍ መካከል አንዱ የፋይናንስ ዘርፉ 

ተጠቃሽ ነው:: በቅርቡ አገሪቱ የመገበያያ ገንዘብ 
ኖት ለውጥ አድርጋለች:: መንግሥት በገንዘብ 

ለውጡ ማሳካት የሚፈልጋቸው ዓላማዎች ቆጥሮ 
አስቀምጧል:: በገንዘብ ለውጡ ያሰባቸውን 
ግቦች መምታት ይችላል ብለው ያስባሉ?

አቶ ሁሴን፡- የገንዘብ ለውጥ ማድረግ 
በራሱ ግብ አይደለም:: ነገር ግን ከዚህ በኋላ 
ገንዘብ-ነክ (monetary) ፖሊሲዎች ሆነ የበጀት 
(fiscal) ፖሊሲዎችን ለመቀያየር የገንዘብ ለውጥ 
ማድረጉ በጣም ወሳኝ ነገር ነው:: አሁን በገበያ 
ውስጥ ያለውን ከፍተኛ ገንዘብ ለመቆጣጠር 
የሚወጣው ገንዘብ-ነክ ፖሊሲ ውጤታማ እየሆነ 
አይደለም:: የጥሬ ገንዘብ ፖሊሲ የምንላቸው 
የወለድ መጠን፣ የተቀማጭ የገንዘብ መጠን እና 
የመሳሰሉት ናቸው:: እነዚህ ጉዳዮች በቀጥታ 
የሚገናኙት ከባንክ ጋር ነው:: ለአብነት የባንኮች 
የወላድ መጠን እንዲጨምር ቢደረግ በገበያ 
ውስጥ ብዙ ገንዘብ ካለ  እምብዛም ለውጥ 
ያመጣል የሚል እምነት የለኝም::

አሁን ያለው ኢኮኖሚ የዋጋ ንረቱ ከፍተኛ 
ነው:: በአገሪቱ ያለው የካሽ ገንዘብ፣ ከአገሪቱ ጥቅል 
ሀብት ጋር ግማሽ ሊሆን ምንም አልቀረውም:: 
በሚቀጥለው ዓመት መንግሥት 200 ቢሊዮን 
ብር ካተመ በአገሪቱ ያለው ጥሬ ገንዘብ ከአገሪቱ 
ሀብት ከግማሽ በላይ ይሆናል:: አሁን በገበያ 
ውስጥ ካለው ገንዘብ ደግሞ አብዛኛው ከባንክ 
ውጪ ያለነው ለዚህ ማሳያው ባንኮች ባለፉት 
ወራት የገጠማቸው የጥሬ ገንዘብ እጥረት ነው:: 
መንግሥት የኢኮኖሚ ለውጥ አመጣለሁ ካለ 
መጀመር ያለበት ተዝረክርኮ ካለው የአገሪቱ 
የጥሬ ገንዘብ ሥርዓት ነው:: ይህን ወደ ሥርዓት 
ለማስገባት ደግሞ የገንዘብ ኖት ለውጥ ማድረግ 
ለመንግሥት አስገዳጅ እንደሆነበት ነው 
የሚሰማኝ:: 

ብዙ ሰዎች ከለውጡ ቀድሞ መሠራት 
ያለባቸው ሥራዎች አሉ ሲሉ እሰማለሁ:: ይህን 
እኔ አልቀበለውም:: ምክንያቱም የባንኮችን 
የወለድ መጠን ለማስተካከል፣ የውጭ ምንዛሪ 
ገበያውን ነጻ ለማድረግ፣ ኢኮኖሚውን 
ዲጂታላይዝ ለማድረግ መጀመሪያ በገበያው 
ውስጥ ያለውን ጥሬ ገንዘብ መሰብሰብ ግዴታ 
ነው:: ገንዘብ ገበያ ውስጥ በትኖ እንዴት ነው 
ዲጂታል ኢኮኖሚ የሚገነባው? አስካሁን ባለው 
መረጃ የባንክ አካውንት ያለው ሕዝብ 26 በመቶ 
ብቻ ነው:: ከዚህ ውስጥም አካውንቱን በአግባቡ 
እየተጠቀመበት ያለው 10 በመቶ የሚሆነው ዜጋ 
ነው::  አሁን እኮ በቀን ከዐሥር ሺሕ በላይ ሰዎች 
የባንክ አካውንት እየከፈቱ ነው:: ይህ ማለት 
ከባንክ ውጪ ያለው ገንዘብ በግድም ይሁን 
በውድ እየተሰበሰበ እንደሆነ ጥሩ ማሳያ ነው:: 
ገንዘብ ወደ ባንክ ከገባ በኋላ ነው ዲጂታላይዝድ 
ለማድረግ፣ ግብይትን በባንክ በኩል እንዲሆን 
የማስፋፊያ ሥራዎች መሥራት የሚቻለው:: 

ባንኮች ቋታቸው ሲሞላ ነው ለመዋዕለንዋይ 
ፍሰት እንደፈለጉ የሚያበድሩት:: ከኮሮና 
በፊት በነበረው ሁኔታ ባንኮች የገንዘብ እጥረት 
ገጥሟቸው መንግሥት ከ40 ቢሊዮን ብር በላይ 
አበድሯቸው ነው ያንን ወቅት ማለፍ የቻሉት:: 
ይህ ሁሉ ችግር የጥሬ ገንዘብ ከባንክ ውስጥ 
ተጠራርጎ በመውጣቱ  ምክንያት የተፈጠረ ነው:: 
ይህን መሰል ችግር ለመቅረፍ ብር ወደ ባንክ 
መምጣት አለበት፤ ለዚህ ደግሞ የገንዘብ ኖት 
ለውጥ ማድረጉ እጅግ በጣም መሠረታዊ ጉዳይ 
ነው::

በገንዘብ ለውጡ ምክንያት በቀጣይ ጊዜ 
ሊፈጠሩ የሚችሉ የኢኮኖሚ ጫናዎች አሉ:: 
ከዚህ ውስጥ በገበያ  ውስጥ የጥሬ ገንዘብ እጥረት፣ 
የሥራ ዕድል ፈጠራ መቀነስ፣ መዋዕለንዋይ ፍሰት 
መቀዛቀዝ፣ የምርት ዕድገት መቀዛቀዝ፣ የዋጋ 
ንረት በቀጣይ ሦስት ዓመታት ሊከሰት ስለሚችል 
መንግሥት ለእነዚህ ችግሮች ከወዲሁ መዘጋጀት 
መቻል አለበት:: 

አሁን መንግሥት እየመረጠ ያለው ከባሰ 
ችግር የተሻለውን ችግር ነው:: የገንዘብ ለውጡ 
ባይደረግ በኢኮኖሚው ላይ የሚመጣው ችግር 
የከፋ ነበር የሚሆነው::በገበያ ውስጥ ያለው ካሽ 
በጣም በዝቷል፣ የዋጋ ንረቱ በጣም አስቸጋሪ 
ሁኔታ ላይ ደርሷል:: አሁን ባለው ኢኮኖሚ መቶ 
ብር የዐሥር ብርን ዋጋ እየያዘ ነው:: ለሁለት ብር 
ታክሲ መቶ ብር የሚይዝ ሰው በጣም እየበዛ 
ነው:: ይኼ በኢኮኖሚው ላይ ትልቅ ጫና ነው 
እየፈጠረ  ያለው::

ሲራራ፡- በአገራችን የባንክ ተደራሽነት ዝቅተኛ 
እንደሆነ ይታወቃል:: የአብዛኛዎቹ ባንኮች 

ቅርንጫፎቻቸው የሚገኙት አዲስ አበባ ላይ 
ነው:: በዚህ ሁኔታ ሰፊው ሕዝብ የባንክ ተደራሽ 
ባልሆነበት ሁኔታ አሁን እየወጡ ያሉ አስገዳጅ 

ሕጎች ምን ያህል ግባቸውን ይመታሉ?  

አቶ ሁሴን፡- መንግሥት ሁሉንም ሥራ 
ከመሥራት ይውጣ የሚባለው እኮ በዚህ 
ምክንያት ነው:: በባንክ ሥርዓት ውስጥ እኮ 
ሁሉንም ነገር ልቆጣጠር፣ ልምራ፣ ልሥራ 
የሚለው መንግሥት ነው:: ዓለም ላይ የፋይናንስ 
ዘርፉ በጣም አድጓል፤ ዘመናዊ ሆኗል የሚባልበት 
ደረጃ ላይ ደርሷል:: የወረቀት ገንዘብ ባደጉት 
አገሮች ከኅሊናቸው የተረሳ ጉዳይ ሆኗል:: ይህ 
ለውጥ እና ዕድገት የመጣው ግን በመንግሥት 
ሥራ ብቻ አይደለም:: 

የባንክ ዘርፍ በዚህ አገር ላለማደጉ 
የመሠረተ ልማት በሚፈለገው መጠን አለማደጉ 
እንደ ምክንያትነት ይነሳል:: በአንድ አካባቢ ባንክ 
እንዲኖር ኤሌክትሪክ አስፈላጊ ነው፤ የኔትዎርክ 
አቅርቦቱ በጣም ጠንካረ መሆን አለበት:: አሁን 
ላይ ደግሞ ለባንክ አገልግሎት መስፋፋት 
መሠረታዊ አገልግሎቶች አለመስፋፋት ብቻ 
አይደለም ችግሩ፤ በዓለማችን ላይ ዛሬ አስደንጋጭ 
የሳይበር ጥቃቶች ሲፈፀሙ እያየን ነው:: ይህ 
ሁኔታ ራሱ ለወደፊት ለፋይናንስ ዘርፉ በጣም 
የሚያሰጋኝ ጉዳይ ነው:: ይህን ሁሉ ሥራ ከዚህ 
በኋላ በመንግሥት አካል ብቻ ይሟላላ የሚል 
እምነት የለኝም:: የግል ዘርፉ ለራሱ ዘርፍ ሲል 
የሳይበር ደኅንነቱን ጠንካራ ለማድረግ ይሠራል:: 
የፋይናንሱ ዘርፍ ለግሉ ዘርፍ ነጻ ቢደረግለት 
በርካታ ተዓምራትን ሲሠሩ እናይ ነበር::

በኢትዮጵያ ውስጥ የባንክ ተደራሽ የሆነው 
ሕዝብ 34 በመቶ ብቻ ነው:: የግል ዘርፉ ትኩረት 
በራሱ ትርፍ ላይ ያተኮረ ነው:: ትርፍ ለማግኘት 
ሲል አሁን በፋይናንስ ዘርፉ ላይ የሚታዩ 
ችግሮችን እየሞላ የማይሠራበት ምንም ምክንያት 
የለም:: አሁን መንግሥት በፋይናንስ ዘርፉ ላይ 
ያሉ ችግሮችን እስኪሞላ እንጠብቅ ከተባለ 
በትንሹ 15 ዓመት የሚፈልግ ነው:: ስለዚህ 
መንግሥት ለፋይናንስ ዘርፉ ነጻ ሜዳ ይስጥ፤ 
እነሱ በሜዳው እንዲሠሩ ፈቅዶ እሱ የቁጥጥር 
ሥራውን ይሥራ:: 

ዓለማችን በሁሉም ረገድ እየተፈተነችበት 
ያለበት ዘመን ላይ እንገኛለን:: የኮሮና ቫይረስ 
ወረርሽኝ ካስከተላቸው ዘርፈ ብዙ የማኅበራዊ 
እና ጤና ነክ ቀውሶች በተጨማሪ የድርጅቶችን 
የእለት ተለት እንቅስቃሴ ላይ ጋሬጣ በመሆን 
የተመሠረቱበትን ግብ እና ዓላማ በአግባቡ 
እንዳይወጡት መሰናክል ሆኗል::

ዛሬ በአገራችን እየሰፋ ያለው ይኸው 
ወረርሽኝ ኢኮኖሚያቸው በማደግ ላይ ባሉ 
አገሮች ላይ የፈጠረው ጫና ቀላል የሚባል 
አይደለም:: ምንም እንኳን አገራችን ላለፉት 
ዐሥርት ዓመታት አመርቂ የሚባል የኢኮኖሚ 
ዕድገት ብታስመዘገብም፣ አሁን የተጋረጠውን 
የበሽታውን ተያያዥ ማነቆ ለመወጣት ፈተናው 
የበረታ ሆኖባታል:: 

ድርጅቶች በዚህ ጊዜ የተፈጠረውን 
ተግዳሮት በብስለት በማጤን ራስን ከወቅቱ 
ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማዛመድ ይህን አስቸጋሪ ጊዜ 
ማለፍ ያስፈልጋል:: በተለይም አዲሱን ነባራዊ 
ሁኔታ በጥንቃቄ እና በአስተውሎ ቢዝነሶች 
እንዴት መቀበል እንዳለባቸው ከተለመደው 
የሥራ ሂደታቸው ጎን ለጎን ማሰብ አለባቸው::

አሁን ላይ  በአገራችን ያለው የተቀዛቀዘ 
የንግድ እንቅስቃሴ ወደ ቦታው ለመመለስ 
ሁሉም የየበኩሉን ሚና መወጣት ይገባዋል:: 
መንግሥት እንደ መንግሥት፣ አሠሪዎችም እንደ 
አሠሪነታቸው፣ ሠራተኞችም እንደ ሠራተኛ 
የሚጠበቅባቸውን ኀላፊነታቸውን ሊወጡ 
ይገባል:: ከድጡ ወደ ማጡ የቁልቁለት መንገድ 
እየተጓዘ ያለውን የግብይት ሥርዓት ለማዘመን፤ 
ብሎም ከተፈጠረው አደጋ ቢዝነሱን ለመታደግ 
ሳይንስን ተከትሎ የአሠራር ለውጦችን ማድረግ 
አግባብነት አለው ብዬ አምናለሁ::

ምርት እና አገልግሎት ሰጪ የሆኑ 
ድርጅቶች በተለይ በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ 
ላይ የቀረጹትን ዕቅድ እና ግብ ቆም ብለው 
በማሰላሰል ከወቅቱ ነባራዊ ሁኔታ ጋር የተሰናሰለ 
አዲስ የቢዝነስ መከወኛ መንገድ መፍጠር ግድ 
ይላቸዋል:: ከዚህ በመነሳት ለዛሬው ድርጅቶች 
ተጨማሪ ጥንቃቄ ሊያደርጉባቸው የሚገቡ 5 
ነጥቦችን ማንሳት ይቻላል:: 

እነዚህ ነጥቦች ድርጅቶች በዚህ ከባድ ወቅት 
እና ይህ ወረርሽኝ ካለፈ በኋላ በሚኖራቸው 
የቢዝነስ እና የንግድ እንቅስቃሴ ወቅት 
ሊተገብሯቸው የሚገቡ እና የቢዝነሱን ህልውና 
ከአደጋ የሚጠብቁ ናቸው ብዬ አምናለሁ::

1) ድርጅቶች በተቻለ መጠን ከሌላው ጊዜ 
ያነሰ ጥሬ ገንዘብን (ካሽን) መጠቀም ይገባቸዋል:: 
ይህንን ስንል ወጪን መቀነስ ወይም በጣም 
አስፈላጊ ለሆኑ ጉዳዮች ብቻ ወጪ ማውጣት 
አለባቸው ማለታችን ነው:: በተለይም በባንኮች 
ተቀማጭ የተደረጉ የጥሬ ገንዘብ ክምችቶችን 
ባይነኩ እና የጥሬ እቃ እና ተዛማጅ ወጪዎችን 
በሌሎች አማራጮች ለመሸፈን መሞከር::

2) የብድር እና የእዳ ሁኔታን በተመለከተ፤ 
ድርጅቶች በዚህ ወቅት ያላቸውን የእዳ ክፍያ 
ማራዘም የሚችሉበትን እና ሌሎች ተጨማሪ 
ብድር የሚያገኙበትን መንገድ መፈለግ 
ይኖርባቸዋል:: ምንም እንኳ አብዛኛዎቹ ባንኮች 
የእዳ እና ወለድ ክፍያዎችን ጊዜ ቢያራዝሙም፤ 
በተጨማሪነት ከጥሬ እቃ አቅራቢዎች እና 
ከአገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ጋር ያለንን 
የጥሬ ገንዘብ ሽያጭ ወደ ብድር መቀየር እና 
በአሁን ወቅት ያሉ የእዳ ክፍያዎችን ማራዘም 

የሚቻልበትን ስምምነት መፍጠር ወሳኝነት 
አለው::

3) የቢዝነሶች ህልውና ምንጊዜም ቢሆን 
ከደንበኞች መኖር ጋር በእጅጉ የተቋራኘ ነው:: 
የድርጅቱ ህልውና በደንበኞች አገልግሎት 
መግዛት ላይ የተመረኮዘ ነው:: ይህንንም 
በመገንዘብ ከደንበኞች ጋር ያለውን የግብይት 
ቁርኝት ይበልጥ ቤተሰባዊ በሆነ መልኩ ማጠናከር 
አስፈላጊ ነው:: በዚህ ወቅት የደንበኞችን 
ሁለንተናዊ ጥቅም በማስቀደም እና ደንበኞች 
ከሌሉ ቢዝነሱ አለመኖሩን በመገንዘብ የግብይት 
ኹነቶቹ ደኅንነቱ በተጠበቀ መልኩ መከወኑን 
ማረጋገጥ ተገቢ  ነው:: ከደንበኞች በተጫማሪ 
የሠራተኞችን ደህንነት እንዲሁ መጠበቅ አጽንዖት 
የሚሰጠው ጉዳይ ነው::

4) በድርጅቶች ተቀጥረው የሚሠሩ 
ሠራተኞች ከማንኛውም ጊዜ በበለጠ ከአደጋ 
መጠበቃቸውን ማረጋገጥ ተገቢ ነው:: በአሁን 
ወቅት ሠራተኞች ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር 
የአደጋ ስሜት የሚሰማቸው ወቅት ነው:: 
ሠራተኞች ብቻ ሳይሆን ከሠራተኞች ጀርባ 
ያሉትን ቤተሰቦች እንዲሁ ማገዝ እና መደገፍ 
ያስፈልጋል:: በተለይ ማኅበራዊ ግዴታን 
ከመወጣት አንጻር እንዲሁ በድርጅቱ ውስጥ እና 
በቢዝነሱ ዙሪያ ያሉ ማኅበረሰብን ባቀፈ መልኩ 
የመረዳዳት መንፈስ መፍጠር ያስፈልጋል::

5) ወቅቱን የጠበቀ እውነተኛ እና ግልጽ 
መረጃን ማድረስ እያንዳንዱ እየተፈጠሩ ያሉ 
ኹነቶች በሚገባ ለሠራተኞች እና ደንበኞች 
የመረጃ ማስተላለፊያ መንገዶችን በመጠቀም 
ማድረስ ያስፈልጋል:: በቢዝነሱ ዙሪያ ያሉ 
ማንኛውንም አካል ከጥርጣሬ እና ጭንቀት ነጻ 
ለማውጣት እና ይህን ወቅት ለማለፍ መረጃ 
በአግባቡ መስጠት እና ማቀበል የሚቻልበትን 
ዘዴ መዘየድ በጣም አስፈላጊ ነው::

ከላይ ከተገለጹት ነጥቦች በተጨማሪ 
የግብይት ሂደት ከኮሮና ነጻ መሆኑን ማረጋገጥ 
እንዲሁም አዳዲስ ግብይት ባህሎችን እና 
መንገዶችን መፍጠር ያስፈልጋል::

አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ከወረርሽኙ ጋር 
ተያይዞ ቢዝነሶቻቸው መቀዝቀዙ ይታወቃል:: 
ለዚህም ሌሎች ተጨማሪ ገቢ ሊያስገኙ የሚችሉ 
የቢዝነስ መስመሮችን ማየት ተገቢ ነው:: 
አምራቾች አከፋፋዮች እና አገልግሎት ሰጪዎች 
በዚህ ወቅት ከገንዘብ ትርፍ ይልቅ የነገ የቢዝነስ 
ህልውናቸው ላይ በሚገባ መሥራት እና ይህን 
ጊዜ በመጠቀም የንግድ ክንውናቸውን ፈጠራ 
በተሞላበት ቀላል የኦንላይን ግብይት ሥርዓት 
መፍጠር የሚችሉበትን ሁኔታ ማመቻቸት 
ይገባቸዋል::

ይህ ወቅት ትርፍ እና ኪሳራ አሰናስሎ 
ሀብት የሚግበሰበስበት ሳይሆን ድርጅቶች 
ሰብአዊነት ተሰምቷቸው ሌሎችን የሚረዱበት 
እና የማኅበራዊ ግዴታቸውን የሚወጡበት ወቅት 
ነው:: እንዲህ ባለው የኢኮኖሚ ቀወስ ቢዝነሶች 
ሠራተኞቻቸውን ማነቃቃት የድርጅታቸውን 
መልካም ስም እና ገጽታ መገንባትም መዘንጋት 
የሌለበት ጉዳይ ነው::

ቢዝነስ በዘመነ ኮቪድ-19
የኮሮናን ተጽዕኖ ለመቋቋም

ሳሙኤል ተክለየሱስ

ቢዝነስ ኢኮኖሚ
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“የችጋርና የረኀብ ምንጩ የአገዛዝ ሥርዓቱ ነው”
ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም

ባሳለፍነው ሳምንት፣ መስከረም 
19 ቀን 2013 ዓ.ም. በኮሮና 
ቫይረስ ምክንያት ሕይወታቸው 
ያለፈው አንጋፋው ምሁር 
ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም 

በፖለቲካው መስክ ብዙ ታግለዋል፤ ብዙ 
ጽፈዋል:: ሆኖም ከሰብአዊ መብትና ፖለቲካ 
ጉዳዮች ይልቅ ፕሮፌሰር መስፍን ጥልቅ ምርምር 
ያደረጉት በረኀብና በችጋር ጉዳይ ላይ ነው:: 
እንዲያውም ሌላው አንጋፋ ምሁር አቶ ደሳለኝ 
ራህማቶ እንደሚገልጹት፣ በአገራችን የረኀብ 
ጥናት የተጀመረው በእርሳቸው ነው:: ፕሮፌሰር 
መስፍን ወልደማርያም የኢትዮጵያ የመሬት 
ይዞታ ሁኔታ ካልተሻሻለ እና የኢትዮጵያ ገበሬ ነጻ 
ካልወጣ የአገሪቱ ኢኮኖሚም ፖለቲካም ፈቀቅ 
አይልም የሚል በጥናት ላይ የተመሠረተ ጽኑ 
አቋም በመያዝ አበክረው ጽፈዋል፤ ተከራክረዋል::  
“የመሬት ችግር የፖለቲካም የኢኮኖሚም 
ችግርም ነው” የሚል አቋም ነበራቸው አንጋፋው 
ምሁር:: የፕሮፌሰር መስፍንን ሕልፈተ ሕይወት 
ምክንያት በማድረግ በዚኸው ርእሰ ጉዳይ ላይ፣ 
ከዜጋ መጽሔት (ቅጽ 1፣ ቁጥር 5/የካቲት 1992 
ዓ.ም) ያደረጉትን ቃለ ምልልስ ለትውስታ 
እንደሚከተለው አቅርበነዋል:: ለመሆኑ ከቃለ 
ምልልሱ በኋላ የመሬት ይዞታን በሚመለከት ምን 
ለውጥ አለ? የኢትዮጵያ ገበሬ ያለበት ሁኔታስ 
እንደምን ያለ ነው? የሚሉትንና ሌሎች ተያያዥ 
ጥያቄዎችን ለአንባቢዎቻችን ትተን ውይይቱን 
እነሆ፡- 

ከዛሬ 25 ዓመት በፊት የነበረው የመሬት ይዞታ 
በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ችግር ምክንያት ሆኖ 
ይቆጠር ነበር:: በእርስዎ አስተያየት ይህ ትክክል 
ነው ይላሉ?

ስንጮህ የነበረው በዚሁ ምክንያት ነው:: 
በዚያን ጊዜ በቀዳማዊ ኀይለ ሥላሴ ዘመን በሰሜን 
በኩል ርስት ነበር:: አብዛኛው ገበሬ ባለመሬት 
ነበር:: ነገር ግን መሬቶቹ ትንንሾች ናቸው:: 
ገበሬው ሲሞት ልጆቹ ሰወርሱ እየተከፋፈለ፣ 
እየተከፋፈለ ለአንዳንድ ልጅ የሚደርሰው መሬት 
እያነሰ ሄደ:: ለሥራ፣ ለምርት የማይመችበት ደረጃ 
ላይ ደርሶ ነበር:: ስለዚህ በሰሜን በኩል የነበረው 
ችግር የመሬቱ እየተከፋፈለ ማነስ ነበር::

በደቡብ ደግሞ ሌላ ችግር ነበር:: ደቡብ 
ስንል አብዛኛውን አይደለም፤ የርስት ይዞታ 
የነበራቸው ቦታዎች ነበሩ:: እነዚህ በተለይ በጋሞ 
ጎፋ፣ በከንባታ፣ በሀዲያ፣ በወላይታ በጉራጌም 
በከፊል ርስት ያላቸው ሰዎች በብዛት ነበሩ:: 
ግን ቡና አምራች አገሮች የሚባሉት ሲዳሞ፣ 
ኢሉባቦር፣ ከፋ፣ ወለጋ ወደ ምሥራቅ ደግሞ 
አርሲ፣ ሐረርጌ ብዙ ጭሰኞች ነበሩ:: እዚህ ያለው 
ችግር ደግሞ ጥቂት ሰዎች መዓት መሬት፣ በሺሕ 
የሚቆጠር ጋሻ መሬት ይዘው ገበሬዎቹ ደግሞ 
መሬት አልባ የሆኑበት ነው::

እንግዲህ ሁለት የተለያየ ችግር ነው 
የነበረው:: በሰሜኑ መሬት እየተቀነሰ፣ እየተቀነሰ 
መውረዱ፤ እዚህ ደግሞ በጥቂት ሰዎች እጅ 
እየተከማቸ መሄዱ ነው:: ሁለቱም ለልማት ችግር 
ነበረው፤ በዚያን ጊዜ::

ይህን የመሬት ይዞታ የለወጠው ከዛሬ 25 ዓመት 
በፊት የታወጀው የመሬት ይዞታ ሕግ ነው:: ይህ 
አዋጅ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ሒደት 
ላይ ያስከተለው ለውጥ ምንድን ነው?

አባባሰው:: ደርግ ሁለት በጣም የተለያዩ 
መፍትሔዎች የሚፈልጉ ችግሮችን አንድ አድርጎ 

ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም በቅዱስ 
ጳውሎስ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዱ ቆይተው 
መስከረም 19 ቀን 2013 ዓ.ም. ከዚህ ዓለም በሞት 
ተለይተዋል::

ፕሮፌሰር መስፍን በኮሮና ቫይረስ ተይዘው 
በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ለ10 ቀናት የሕክምና 
ክትትል ሲደረግላቸው እንደቆየና ባለፉት ጥቂት 
ቀናት ሕመማቸው እንደበረታ ከቤተሰቦቻቸው 
የተገነው መረጃ ያመለክታል:: ፕሮፌሰር 
መስፍን ከአባታቸው አቶ ወልደማርያም እንዳለ 
እና ከእናታቸው ወይዘሮ ይመኙሻል ዘውዴ 
በሚያዚያ ወር 1922 ዓ.ም. በአዲስ አበባ ከተማ 
ሽሮ ሜዳ አካባቢ ተወለዱ::

የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርታቸውን በተፈሪ መኮንን የተከታተሉ 
ሲሆን፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ 
ቤተክርስቲያን የአብነት ትምህርት ተከታትለው 
ዲቁና አግኝተዋል:: ፕሮፌሰር መስፍን 
ወልደማርያም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን 
እንደ አውሮፓዊያን የዘመን አቆጣጠር በ1951 
በፑንጃብና ቻንዲጋር ዩኒቨርሲቲ አግኝተዋል:: 
በኢትዮጵያ የገጠር ክፍል የሚኖሩ ዜጎች የረኀብ 
ተጋላጭነት በተመለከተ ባቀረቡት የመመረቂያ 

ጽሑፍ የማስተርስ ዲግሪ አሜሪካ፣ ቦስተን 
ከሚገኘው ክላርክ ዩኒቨርሲቲ አግኝተዋል:: 
ትምህርታቸውን አጠናቅቀው ሲመለሱም 
በቀድሞው ቀዳማዊ ኀይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ 
(አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ) ከ1965 ጀምሮ 
በጆኦግራፊ የትምህርት ክፍል በመምህርነትና 
በትምህርት ክፍሉ ሊቀመንበርነት አገልግለዋል:: 
በ1970ዎቹ መጀመሪያ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
ዳግም በመመለስ በጡረታ እስከተገለሉበት 
ጊዜ ድረስ በዩኒቨርሲቲው በመምህርነት 
አግልግለዋል:: በቀዳማዊ ኀይለ ሥላሴ መንግሥት 
የመጨረሻዎቹ ዘመናት ላይ የአውራጃ ገዥ ሆነው 
ተሹመው እንደነበርም ታውቋል:: 

የረዥም ዘመን የአካዳሚክ ሕይወት 
የነበራቸው ፕሮፌሰር መስፍን በኢኮኖሚ፣ 
በታሪክ፣ በፖለቲካ፣ በጅኦግራፊ፣ በሰብአዊ 
መብቶች፣ በችጋር፣ ረኀብና ሌሎች ጉዳዮች 
ላይ በርካታ ጥናታዊ ጽሑፎችንና መጻሕፍትን 
አበርክተዋል:: በተለያዩ ዓለም ዐቀፍ መድረኮች 
ላይ በመገኘት በርካታ ጥናታዊ ጽሑፎችን 
ያቀረቡ ሲሆን፣ ባገኟቸው መድረኮች ሁሉ 
ያላቸውን ዕውቀት፣ ልምድና ምልከታ በስፋት 
አካፍለዋል:: 

በልዩ ልዩ የምርምር መጽሔቶች (ጆርናሎች) 
ያሳተሟቸው ጥናታዊ ጽሑፎች እና በየጋዜጣውና 
መጽሔቱ ያወጧቸው ስፍር ቁጥር የሌላቸው 
ጽሑፎች እንደተጠበቁ ሆነው ከታተሙ 
መጽሐፎቻቸው መካከል በአማርኛ  “ዛሬም 
እንደትናንት”፣ “አድማጭ ያጣ ጩኸት (ቅጽ 1)”፣ 
“እንዘጭ እንቦጭ የኢትዮጵያ ጉዞ”፣ “አዳፍኔ - 
ፍርሃት እና መክሸፍ”፣ “መክሸፍ እንደ ኢትዮጵያ 
ታሪክ”፣ “ዛሬም እንጉርጉሮ? (ግጥምና ቅኔ)”፣ 
“ኢትዮጵያ ከየት ወዴት?” “አደጋ ያንዣበበበት 
የአፍሪካ ቀንድ”፣ “የክህደት ቁልቁለት”፣ 
“ሥልጣን፤ ባህል እና አገዛዝ”፣ “ፖለቲካ እና 
ምርጫ”፣ “አገቱኒ ተምረን ወጣን”፣ “እንጉርጉሮ 
(ግጥምና ቅኔ)”፣ “ልማት፤ ኢትዮጵያዊነት 
በኅብረት”፤ እንዲሁም በእንግሊዝኛ ቋንቋ “The 
Horn of Africa: Conflict and Poverty”፣ 
“Suffering under God's environment: A 
vertical study of the predicament of peas-
ants in North-Central Ethiopia”፣ “Rural 
vulnerability of Famine in Ethiopia 1958-
77”፣ “Somalia: The Problem child of Afri-
ca”፣ “An atlas of Ethiopia” የተሰኙ መጻሕፍት 
ይገኙበታል:: 

የአንጋፋው ምሁር እረፍት

ትውሰታ
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“የችጋርና የረኀብ ምንጩ የአገዛዝ ሥርዓቱ ነው”
ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም

በመውሰድ ወይም ደግሞ ባለማወቅ፣ በፍፁም 
ድንቁርና መሬቱን በሙሉ ወረሰና ገበሬውን 
በሙሉ ጭሰኛ አደረገው::

ይህ ጭሰኝነት የኢትዮጵያን ሕዝብ 
ስለመሬት ባለቤትነት ያለውን ስሜት በጭራሽ 
ከቁም ነገር ውስጥ ያላስገባና በደምብ 
ያልተመለከተ ነበር:: በዕድገትም በልማትም 
በፍፁም የሚመች አልነበረም፤ በምንም ዓይነት 
መንገድ::

ገበሬው ነጻ ካልወጣ እኛም ከረኀብ ነጻ 
አንወጣም ሲሉ በተደጋጋሚ ይሰሙ ነበር:: ይህን 
አባባል ይበልጥ ያብራሩናል?

በኢትዮጵያ ባህል ብትመለከተው 
የትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል፣ እንዲያውም 
በኢትዮጵያ ታሪክ በአጠቃላይ የኢትዮጵያዊነትን 
ስሜት የሚሰጡ ሦስት ነገሮች ነበሩ:: አንዱ 
ዘውድ ነው፤ ሁለተኛው ቤተክህነት ነው፤ 
ሦስተኛው መሬት ነው:: ደርግ እነዚህን ሦስቱን 
አፈረሳቸው:: ሁለቱ (ዘውድና ቤተክህነት) 
ምናልባት ከዘመናዊው ሥርዓት ጋር እየተለወጡ 
መሄድ ያለባቸው ነገሮች ነበሩ ማለት ይቻላል:: 
የዘውዱም ሥርዓት ራሱን ማደስ ባለመቻሉ 
በራሱ ላይ ጥፋት አመጣ:: በቤተክህነትም 
በኩል ቤተክህነት ራሷን ከመንግሥት ለይታ 
በእግዚአብሔር፣ በክርስቶስ እየተመራች 
መሄዱን ትታ ከመንግሥት ጋር በመለጠፏ እሷም 
እንደዚሁ ራሷን ችግር ላይ ጣለች::

መሬቱ ግን አንድን ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ 
የሚያደርገው፣ እዚህች አገር ላይ “አንድ ቁራጭ 
መሬት አለኝ የእኔ የምለው” የሚያሰኘው 
የዚህ አገር ባለቤትነቱ ምልክት ነው:: ያንን 
የባለቤትነቱን ምልክት የሆነውን ነገር ነሳኸው፣ 
ነፈግኸው:: አንዱና ዋናው ነገር ይኼ ነው::

ሁለተኛው ነገር ገበሬው ነጻ አይደለም 
ስል በገበሬ ላይ የማንንም ትናንሽ እዚህ ግባ 
የማይባሉ ሹሞች ናቸው የሚሾሙበት፤ እላዩ 
ላይ የሚሠሩበት ከጥንት ጀምሮ:: ይበሉታል፤ 
ይገዙታል:: ጦርነት መጣ ሲባል ገበሬው ላይ ነው:: 
አንድ በዓል አለ ሲባል ገበሬው ነው:: ሁልጊዜ 
የሚቦጠቦጠው ገበሬው ነው:: ለራሱ ለገበሬው 
ወኪል ሆኖ፣ ተከራካሪ ሆኖ የሚቆምለት፣ ለምን 
እንደዚህ ይሆናል የሚልለት ኖሮት አያውቅም፤ 
አሁንም የለውም:: በኢትዮጵያ ውስጥ ገበሬው 
በኑሮው፣ በሥራው፣ በጣም ዝቅተኛ ነው:: ምርቱ 
ለራሱ ለቤተሰቡ ኑሮ፣ ለሆዱ  የማይበቃው 
ገበሬ ከሌላው እኩል ግብር ይከፍላል:: መንገድ፣ 
ክሊኒክ፣ ትምህርት ቤት ልንሠራ ነው መዋጮ 
አምጣ፤ እዚህ ጦርነት መጣ መዋጮ አምጣ 
ይባላል:: ይኼ ገበሬ ለራሱ ሳይበቃ ግብርና 
መዋጮ እንዲከፍል ይገደዳል::

አሁን ደግሞ ሌላ ነገር ተጨምሯል:: 
ማዳበሪያ፣ ልዩ/ምርጥ ዘር ግዛ ይባላል:: ግዛ 
የሚሉት እነማን ናቸው? የዚያው የኩባንያው 
ባለቤቶች ናቸው:: መሸጥ ይፈልጋሉ:: የሚገዛው 
ያው ገበሬው ነው:: መግዛቱ መልካም የሚያዋጣው 
ከሆነ ገበሬው ይግዛ:: በዱቤ ይሉታል:: ሳይከፍል 
ሲቀር እስር ቤት ያስገቡታል:: ከዚያ ወጥቶ 
በሬውን ይሸጣል፤ ዕዳውን ለመክፈል:: በሬውን 
ሲሸጥ የሚያርስበት የለውም:: ስለዚህ ቁልቁል 
ነው መንገዱ:: የከፋ ጭቆና ውስጥ የሚኖር ሕዝብ 
በኢትዮጵያ ገበሬው ነው:: ነጻ ሆኖ አያውቅም፤ 
ነጻም አይደለም:: እንግዲህ ይኼ 85 በመቶ 
የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው::

ገበሬው ከችጋር ካልተላቀቀ፣ አጠቃላይ የረኀቡ 
ምንጭ እሱ ነውና አገሪቱም በዚሁ ውስጥ 
ትኖራለች የሚል እምነት አለዎት?

ገበሬው አይደለም የረኀቡ ምንጭ:: የአገዛዝ 

ሥርዓቱ ነው የችጋርና የረኀብ ምንጭ:: ብዙውን 
ጊዜ ሲነገር የሚሰማው ድርቅ መጣ፣ ተምች መጣ፣ 
እንደዚህ ዓይነት የተፈጥሮ ነገር መጣ፣ ይኼ ችጋር 
አስከተለ ነው የሚባለው:: ለእኔ ይኼ ትክክል 
አይደለም:: ይኼ የተፈጥሮ ችግር አልፎ አልፎ 
የሚመጣ ነው:: ግን ከዓመት ዓመት ሳያቋርጥ 
የሚቀጥል፣ በአገዛዝ ሥርዓቹ የሚደረግ ግፍ አለ:: 
ገበሬውን የማስጨነቅ፣ ገበሬውን የመግፈፍ፣ 
ገበሬውን በግብር፣ በመዋጮ በምን በምን ትንሽ 
ገንዘብ እንዲቋጥር፣ ትንሽ እህል ጎተራው ውስጥ 
እንዲያስቀምጥ የማያስችለው ሁኔታ ነው ያለው:: 
ይኼ ጭቆናው በፍፁም ለእንደዚህ ዓይነት ነገር 
እንዳይዘጋጅ ያደርገዋል:: ስለዚህ ገፍቶ ገፍቶ 
ገፍቶ የችጋር አፋፍ ላይ የሚያደርሰው የአገዛዝ 
ሥርዓት ነው:: ከዚያ በኋላ፣ ይኼ የተፈጥሮ አደጋ 
ሲመጣ ከዚያች አፋፍ ገፋ ሲያደርገው ክምብል 
ይላል:: ስለዚህ ገበሬው አይደለም የችጋር 
ምንጭ፤ የችጋር ምንጭ ሥርዓቱ ነው::

ዛሬ ያለው የመሬት አያያዝ በገጠርም ሆነ 
በከተማ ምን ሳንካ አለው ነው የሚሉት?

ቅድም እንዳልኩህ እኮ ነው:: መሬቱን 
ሁሉ የአገዛዝ ሥርዓቱ ይዞ እሱ ባለቤት ሆኖ፣ 
የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ጭሰኛ ሆኖ ነው 
ያለው:: አንደኛ አገር የለውም:: የዚህ አገር ባለቤት 
አይደለም ማለት ነው:: ባለቤትነቱ የሚገለጽበት 
ድሮ የመሬት ባለቤት መሆኑ ነው:: አሁን የመሬት 
ባለቤት አይደለም:: ትልቁ የፖለቲካም ሆነ 
የኢኮኖሚ ችግር ምንጭ የሚሆነው ይኼ ነው፤ 
ጥቂቶች ሰዎች እላይ ሆነው እንደፈለጉት ያንን 
መሬት የሚለግሱት፣ የሚሰጡት፣ የሚነሱት 
መሆኑ:: በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ገበሬ በሙሉ 
በሥርዓቱ ተይዟል:: የተያዘበት ምክንያት 
በዚህች በመሬት ነው:: በነጻነት ለማሰብ፣ በነጻነት 
ለመደራጀት፣ በነጻነት ለመኖር በምንም ዓይነት 
መንገድ አይቻልም:: የዚህ ሁሉ መሠረቱ የመሬት 
ባለቤት አለመሆኑ፣ ነጻ አለመሆኑ ነው:: የመሬት 
ችግር የፖለቲካ ችግር ነው፤ የኢኮኖሚ ችግርም 
ነው:: የኢኮኖሚ ችግር የሚሆነው ገበሬው መሬቱ 
የእኔ ነው፣ የራሴ ነው፣ የዚህ ባለቤት እኔ ነኝ 
ስለማይል፤ የሚሠራውም ሥራ ሁሉ ውስን በጣም 
ውስን ነው:: ስለዚህ ለኢኮኖሚውም ጠንቅ ነው፤ 
እየታየም ነው:: ሁለተኛ አንተ በምትሠራበት 
መሬት፣ በራስህ መሬት፣ ከአያት ከቅድመ አያትህ 
ባገኘኸው መሬት ላይ ሰው መጥቶ እንደፈለገ 
ሲያደርገው፣ ለፈለገው ሲሰጠው ምን ይባላል? 
ድሮ በዐፄ ኀይለ ሥላሴ መንግሥት በከፋ፣ 
በወለጋ፣ በኢሉባቦር፣ በቡና አምራች አገሮች 
ሲደርግና ስንቃወም የነበረው ይህንኑ ነው:: አሁን 
ያ ጭራሽ በአገሩ ላይ ሥርዓት ሆነ:: እና ክፉ 
የፖለቲካም የኢኮኖሚም ጠንቅ ነው::

እርስዎ የገጠርም የሆነ የከተማ መሬት እንዴት 
ቢሆን ይሻላል ነው የሚሉት?

ለእኔ ምርጫም ያለ አይመስለኝም:: ማንም 
ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያ መሬት ባለቤት መሆን 
አለበት:: እያንዳንዱ ገበሬ የያዘውን የራስህ ነው 
መባል አለበት:: የራስህ ነው ያልነው እንደሆነ 
ባለሀብቶች እየገቡ፣ እየገዙ ይነቅሉታል የሚል 
ክርክር ነው የሚያቀርቡት፤ አሁን ያለው የአገዛዝ 
ሥርዓቱ ሰዎች:: ግን የሚደንቀው ነገር እነሱ 
ራሳቸው ባለሀብቶቹን እያስገቡ እየቸበቸቡ 
ነው፤ አገሩን:: ስለዚህ ገበሬው ሲቸበችበው 
መጥፎ ይሆናል ማለት ነው? ቢቸበችበው ምን 
ቸገራቸው?

በከተማም ቢሆን ቤት የሌላቸው ሰዎች 
ቤት የሚሠሩበት መሬት በነጻ ያለ ምንም ችግር 
እንዲያገኙ፣ ያላቸውም የመሬት ይዞታቸው 
እንዲፀናላቸው ማደረግ የሚገባ ይመስለኛል:: 
ለኢኮኖሚውም የሚያዋጣቸው ነገር ይኼ ብቻ 

ነው:: ይኼ የኢኮኖሚ ልዩ ችሎታ የሚጠይቅ ነገር 
አይደለም:: 

ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ አንዳንድ 
ቤቶች አሉ:: ቢገመቱ ጥቂት ሺሕ ብር የሚያወጡ 
አሮጌና ከርካሳ ናቸው:: ቤቶቹ የተቀመጡበት 
መሬት ምናልባት በአሁኑ ጊዜ በብዙ መቶ ሺሕ 
የሚሸጥ መሬት ይሆናል:: እዚህ መሬት ላይ ቁጭ 
ያሉት ሰዎች ደግሞ ድሃዎች ናቸው፤ በችጋር 
የሚኖሩ ናቸው:: መሸጥ መለወጥ ስለማይችሉ:: 
እነዚህ ሰዎች ያንን መሬት በገበያ ዋጋ ለሚፈልግ 
ሰው ሸጠው እነሱ ለራሳቸው ጥሩ ቤት ሠርተው 
የተሻለ ኑሮ መኖር ሲችሉ በችጋር ይቆራመዳሉ:: 
ይህንን የሚያደርገው ማን ነው? የአገዛዝ ሥርዓቱ 
ነው:: ቢለቀው፣ የራሳቸው ነው፤ መሬቱን 
እንደፈለጋችሁ ሽጡት፣ ለውጡት ቢላቸው ብዙ 
እንቅስቃሴ፣ ብዙ ሥራ ይፈጠራል:: እና ምንም 
ምርጫ ያለው አይመስለኝም፤ ከተማም ሆነ ገጠር 
የግል ይዞታ መኖር አለበት::

አሁን ያለው የረኀብ ሁኔታ እርስዎ 
ከሚያቀርቡት ሐሳብ ጋር የተገናኘ ነው ብለው 
ያስባሉ?

ጥርጥር የለኝም:: እኔ በአሁኑ ጊዜ በእነዚህ 
ቦታዎች አልሄድኩም:: ግን እዚሁ ቸርችል ጎዳና 
ላይ የማያቸውን ሰዎች አነጋግራቸዋለሁ:: ከየት 
ነው የሚመጡት? አብዛኛዎቹ ከትግራይ፣ ከወሎ 
ነው:: ትግራይ ልማቱ እንዲህ አይደለም፤ ከባድ 
ነው፤ ምንትሴ እየተባለ በቴሊቪዥን እናያለን፤ 
ትግራይ በሌላው ሀብት እየበለጸገ ነው እየተባለ 
ይወራል:: እነዚህን ሴቶች ከነልጆቻቸው 
ስታያቸው ደግሞ ሁኔታው የሚነግርህ ሌላ ነው:: 

እኔ አንዷን “ከየት ነው የመጣሽው?” ስላት 
ከመቀሌ አለችኝ::  ለመቀለድ አልኩና፤ “መቀሌ? 
መቀሌ ምን ችግር አለ? እዚያ ልማት በሽ በሽ 
አይደለም እንዴ? በያይነቱ አይደለም እንዴ? ምን 
ችግር አለ” አልኳት:: የመለሰችልኝ መልስ ምላሴን 
በቆረጠው አሰኘኝ:: እንዲያው እዝን ብላ፡- “አዬ! 
አሁን ጠግቤ ነው፤ ልማት ኖሮ ነው ይህችን 
ሕፃን ልጅ ይዤ ከዚያ ድረስ እዚህ የመጣሁት?” 
አለችኝ:: 

የአሁኑም የአገዛዝ ሥርዓት በመሬትና 
በእርሻ ፖሊሲ፣ በአመራሩ በምንም ዓይነት 
መንገድ ከደርግ የተሻለ አይደለም:: በዚህም 
ምክንያት የኢትዮጵያን ገበሬ ከረኀብ ሊያወጣው 
አይችልም:: ይኸው እያየነው ነው:: እንደ 1977ቱ 
ወይም እንደ 1967ቱ ዓ.ም. ብዙ ሰው፣ ብዙ 
ገበሬ በችጋር የማያልቅበት ምክንያት ዛሬ ስፍር 
ቁጥር የሌላቸው መንግሥታዊ እና መንግሥታዊ 
ያልሆኑ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ 
ነው:: [ኢትዮጵያ] የችጋር አገር በመሆኗ ኑሯቸው 
በዚሁ የሆኑ፣ በእኛ ችጋር የሚኖሩ ብዙ ድርጅቶች 
አሉ:: በእኛ አገር ችጋር መኖሩ ለእነሱ የኑሯቸው 
መሠረት ነው:: እነሱ ይሯሯጣሉ፤ በያለበት እህል 

ያመጣሉ፤ በዚያ እህል ምክንያት ነው  ሰው 
የማይሞተው እንጂ ችግሩ አለ:: የእነዚህ እርዳታ 
ሰጭዎች ድጋፍ ባይኖር ኖሮ ብዙ ሕዝብ ያልቅ 
ነበር:: ስለዚህ ምንም የተለየ ነገር የለም::

ቅድም ማዳበሪያና ምርጥ ዘርን በተመለከተ 
አንድ ነገር አንስተው ነበር:: ማዳበሪያው 
መሬቱ ሳይመረመር ነው የሚሰጠው የሚባል 
ነገር አለ:: ምርጥ ዘር ተብሎ የተሰጠው ደግሞ 
ሁለተኛ ትውልዱ (2nd generation) ተዘርቶ 
ቡቃያ የማያወጣ በመሆኑ ገበሬው ሊያራባው 
የማይችል ነው ይባላል:: እርስዎ ይህን አባባል 
ይጋሩታል?

የዘር ነገር በተለይ አዲስ ቴክኖሎጂ ሆኗል:: 
ምርጥ ዘር ብለው አንዳንዱ የሚሸጡልህ 
ለአንድ ጊዜ ያችኑ ትጠቀምባታለህ እንጂ ከዚያ 
የሚበቅለው ያስገኘውን ፍሬ መልሼ እዘራዋለሁ 
ማለት አትችልም:: ዘር እንደገና መግዛት አለብህ:: 
ንግድ ሆኗል:: ትልቅ ክርክር ያለበት ነው:: በድሃ 
አገሮች ውስጥ መነገጃ ሆኗል:: አስቸጋሪ ነው፤ 
መሬትህ ያንን ይለምዳል፤ አንተ ያንን መግዛት 
ትለምዳለህ፤ እነሱ ይዳብራሉ፤ አንተ የእነሱ ጥገኛ 
ትሆናለህ:: ጥገኝነቱ የሚያቋርጥም አይደለም:: 

በማዳበሪያው በኩል ምን ያህል ጥናት 
ተደርጓል የሚለው የአፈር ዓይነት በኢትዮጵያ 
ውስጥ፣ እኔ እንጃ:: ምን ያህል ጥናት እንደተደረገ 
አላውቅም:: ገና ነን:: በጣም ገና ነን:: እኔ በራሴ 
በገበሬዎቹ መሀከል ስለ አፈሩ ጥናት ለማድረግ 
ሞክሬ፣ “ስሙ ምን ይባላል? ምን ዓይነት አፈር 
ነው ይኼ?” እያልኩ ስጠይቅ ብዙ የአፈር 
ዓይነቶች አገኘሁ:: ያንን ያዝኩና የአፈር ጥናት 
አዋቂዎች ወደሆኑ ሰዎች ዘንድ ሄድኩ:: አንድም 
የሚያውቀው የለም:: በፈረንጆች መሬት ላይ 
የሚጠናው ጥናት፣ ከፈረንጆች ቃላት የተወሰደ 
እና በእነሱ የተጠናው ወደኛ አገር መጥቷል እንጂ 
ከእኛ መሬት ተነስተው፣ የእኛን መሬት ጠባይ 
አውቀው፣ ከገበሬዎቹ ጠይቀው አግኝተው፣ 
በዚያ ላይ የተመሠረተ ጥናት የለም:: ይኼ በጣም 
የሚያሳዝን ነው:: እና ያ ሁሉ ሳይጠና ዝም ብሎ 
ከውጭ እየመጣ ተግባር ላይ የሚውለው ነገር 
ምን ሊጠቅመን እንደሚችል አላውቅም::

ከዚህ በመለስ ይህን ዓይነት ማዳበሪያ 
ስጠው እየተባለ የሚደረገው ነገር ምናልባት 
መጨረሻው ጥፋት ይሆናል እንጂ ልማት 
ሊሆን አይችልም:: አንደኛ ደግሞ ገበሬዎቹም ጋ 
አንዳንድ የሰማሁት የሚደንቅ ነገር አለ:: መሬቱ 
ማዳበሪያውን ከለመደ ከዚያ በኋላ አለማዳበሪያ 
አይሠራልንም የሚሉ ገበሬዎች አሉ:: እንደዚህ 
እንደዚህ ዓይነቱም ነገር መጠናት አለበት:: 
እውነት ነው ወይ? እውነት ከሆነ ሁኔታውን 
እንዴት አድርገን መመለስ እንችላለን? ብለን 
መጠየቅ ያገባናል::

ትውሰታ
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ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያም

… የኢትዮጵያ ሕዝብ ምንም ዓይነት 
ሃይማኖት ቢኖረው ለእግዚአብሔር ያለው 
ፍቅርና በእግዚአብሔርም ላይ ያለው እምነት 
ብርቱ ነው። ይህንን ከመገንዘብ የተነሳና በዚያው 
ፍቅርና እምነት ላይ የተመሠረተ ስለሆነ በምንም 
መንገድ ጸረ ሃይማኖት መስሎ ሊታይ አይገባም።

ችግሩ ሌላ ነው። ችግሩ በኢትዮጵያ 
ውስጥ ለመንፈሳዊ ተግባርና ኃላፊነት የሚያበቃ 
ሁኔታ አለመኖርና ወደፍጹምነት የሚጠጋ 
የመንፈሳዊነት ድርቀት ነው። እ.አ.አ. በ1977 
ዓ.ም.  ጉለሌ በሚገኘው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን  
ውስጥ ለካቶሊክ ሚስዮናውያን ንግግር 
እንዳደርግ ተጠይቄ የኅብረተሰባችን የመንፈስ 
ውድቀት (ክስረት) በሚል ርዕስ በእንግሊዝኛ 
ተናግሬ ነበር። በዚያ ንግግር ውስጥ የሚከተለው 
በከፊል ይገኝበት ነበር።

በየቀኑ የጭካኔ ወሬ እንሰማለን። ወጣቱ 
ለወደፊት መዘጋጀቱን ትቶ፤ ክፉኛ ለሁለት 
ተከፍሎ እርስ በርሱ ለመጫረስ ተነሥቶአል። 
ለበለጠ ግድያና መጨራረስ ጩኸት እንሰማለን፤ 
የእናቶችና የሚስቶችን ጩኸት እንሰማለን፤ 
የሐዘን ልብሳቸውንም እናያለን። የሞትን አደጋ 
በየአቅጣጫው እናያለን። የፍቅርን አለመኖር 
እንሰማለን፤ እናያለን፤ የተስፋን አለመኖር  
እንሰማለን፤ እናያለን። ንዴትን  እናያለን፤  
እንሰማለን፤ ተስፋቢስነትን እንሰማለን፤ እናያለን፤  
ሐዘንን እንሰማለን፤ እናያለን። ከዚህም በላይ 
ንዴቱም ተስፋቢስነቱም ሐዘኑም ይሰማናል። 
ሕይወት አጠራጣሪና በቀላሉ የሚጠፋ ሆኖአል። 
እንሰማለን፤ እናያለን፤ እናያለን፤ እንሰማለን።    
ምንም አናደርግም። ይህ ምንም ያለማድረግ 
ውሳኔና ይህ በኅብረተሰቡ ኑሮ ውስጥ ያገባኛል 
የሚል ስሜት መጥፋት ግልጽ የሆኑ የወላጆችን፤ 
የአስተማሪዎችንና የሃይማኖት መሪዎችን 
የመንፈስ ውድቀት የሚያመለክቱ ናቸው። ለግፍ፤ 
ለበደልና ለጥቃት እንድንገብር፤ ግፍን በደልንና 
ጥቃትን አየሰማንና እያየን ምንም እንዳናደርግ 
የሚያደርገን ምንድን ነው?

እኔ እንደሚመስለኝና እንደማምነውም 
የጉዳዩ ባለቤት ራሳችን መሆናችንን ተገንዝበን 
ኃላፊነቱንና የሚያስከትለውንም ውጤት 
ላለመቀበል የፈጠርነው የመከላከያ ዘዴ 
ጉዳያችንን ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መወርወሩን 
ነው። የሚደንቀው ነገር የሃይማኖት መሪዎችን 
መለየቱ ለምን አስፈላጊ ሆነ? የሃይማኖት መሪዎች 
“ሥጋቸውን የበደሉ፤ ለነፍሳቸው ያደሩ” ናቸው 
ይባላል። የሃይማኖት መሪዎች ለጽድቅ ማለት 
ለእውነት እንዲሁም ለፍትሕና ለእኩልነት የቆሙ 
ናቸው ተብሎ ይታመናል። ለሀብትና ለሥልጣን 
ግድ ስለሌላቸው ከዚህ ዓለም ጣጣ ውጭ 
ናቸው ይባላል። እንግዲህ እንደዚህ ዓይነቶቹ 
ለእግዚአብሔር አድረናል የሚሉ ሰዎች ለግፍ 
ለበደልና ለጥቃት እንዲገብሩ የሚያደርጋቸው 
ከየት የመጣ ኃይል ነው? ከእግዚአብሔር ሊሆን 
አይችልም። ለዚህ ዓለም ሕይወት ካላቸው 
ጉጉት ብቻ የሚመነጭ ነው። የሚጎድላቸው 
ጴጥሮሳዊነት ነው።

የአቡነ ጴጥሮስ መንፈስ እንደሐውልታቸው 
የተረሳ ይመስለኛል። አቡነ ጴጥሮስ እንደሌሎቹ 
ሁሉ ኢጣልያ ኢትዮጵያን የወረረችው 
“የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ነው” በማለት 
የኢጣልያ ወታደር የኢትዮጵያን ሕዝብ አበሳውን 
ያሳየው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በማለት 
ሊገብሩና የተደላደለ ኑሮ ለመኖር ይችሉ ነበር። 

አቡነ ጴጥሮስ የራሳቸውንና የአገራቸውን 
ጉዳይ ወደ እግዚአብሔር ሳይወረውሩ 
ኃላፊነታቸውን ሳይሸሹ “እምቢኝ አሻፈረኝ!” 
አሉ።  በእምቢተኛነታቸውም የኢጣልያን 
ክርስቲያንነትና ሥልጡንነት ፈተና ውስጥ 
ከተቱት። በእምቢተኛነታቸው ለእግዚአብሔር 
ለአምላከ ጽድቅ ያላቸውን ፍቅርና ክብር፤ 
ለሃይማኖታቸው ያላቸውን ጽናት፤ ለጨበጡት  
መስቀል ለመስዋዕትነት ምልክቱ ያላቸውን 
ስሜት ለአገራቸውና ለወገናቸውም ያላቸውን 
ታማኝነት አረጋገጡ። በመትረየስ ተደበደቡ።ዛሬ  
በዚህ ድርጊት ኢትዮጵያ ትኮራለች፤ ኢጣልያ 
ታፍራለች።

ጴጥሮሳዊነት የምለው የአቡነ ጴጥሮስን 
ዓይነት የእምቢተኛነት መንፈስ ነው። ጴጥሮሳዊነት 
በእግዚአብሔር አምላክ ጽድቅነት (ጽድቅ እውነት 
ማለት ነው) አምኖ የራስንም ኃላፊነት ከነውጤቱ 
የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብሎ መቀበል ነው። 
ጴጥሮሳዊነት በመሠረቱ መንፈሳዊነት በመሆኑ 
የሚመካበት ኃይል መንፈሳዊ እንጂ አካላዊ 
ወይም ጠመንጃ አይደለም። የጴጥሮሳዊነትም 
ዓላማ አስፈላጊ ከሆነ  ለእምነቱ ለመሞት እንጂ 
ለመግደል አይደለም። ሰው ሲገደል የሚቀረው 
በድን ሬሣ ነው። ገዳዩም ከዚያ ከበድን  ሬሣ 
የተለየ፤ ወይም ከተጠቀመበት የመግደያ መሣሪያ 
የማይለይ ነው። በአካል ደረጃ ገዳይና የተገዳዩ 
ሬሣ ቢመሳሰሉም፣ በመንፈስ ደረጃ የማይገናኙ 

ጴጥሮሳዊነት

ናቸው። እውነትን እገድላለሁ ብሎ የሰውን 
ሕይወት የሚያጠፋ በድን፣ እውነትና የሰው 
ደም እንዳስደነበረውና እንዳቃዠው ከበድንነት 
ወደበድንነት ይተላለፋል። ለእውነት የተገደለው 
ግን እውነትን በሕይወቱ መስዋዕትነት አዳብሮና 
አፋፍቶ ያልፋል። መግደል የአእምሮ በሽተኞችና 
የልጆች ጨዋታ ነው። ለመሞት መዘጋጀትና 
ለእውነትና ለእምነት መሞት ግን ወኔን 
ይጠይቃል፤ መንፈሳዊ ወኔን።

የኢትዮጵያ ባህል ለጠመንጃ የሚሰጠው 
ክብር ከራሱ ከሰውነት ክብሩ ጋር የተያያዘ 
ነው። ጠመንጃ ኃይል ይሆናል፤ አያስጠቃም። 
ገዳይ ጀግና ተብሎ ይከበራል። ሠርቶ ከመክበር 
ያንድ መኳንንት ሎሌ ሆኖ ጠመንጃ መሸከም 
ያስከብር ነበር፤ አሁንም አልቀረም። ይህንን 
ክፉና የማይጠቅም ባህል በጴጥሮሳዊነት መለወጥ 
ያስፈልገናል። በጠመንጃ ኃይል ከመተማመን 
በመንፈሳችን ኃይል መተማመኑ ወደተሻለ 
የዕድገት ጎዳና ያመራናል። ለጠመንጃ የማይበገር 
መንፈስ በመሀከላችን ሲዳብር ከጠመንጃ ይልቅ 
በጽሑፍ፤ ከጥይት ይልቅ በቃላት ቅራኔዎቻችንን 
ማለሳለሱ ወደ ሥልጣኔ ፈር ውስጥ ያስገባናል። 
እምነታችን የቱንም ያህል ቢለያይ፣ ሐሳባችን 
ቢራራቅና መግባባት የሚያስቸግር ቢሆንም 
ሐሳቦቻችን ይጋጩ፣ ይፋጩ እንጂ እኛ ጎራዴ 
መዝዘን ወይም ጠመንጃ አጉርሰን፣ ከአእምሮና 
ከመንፈስ ደረጃ ወደእንሰሳነት ደረጃ ወርደን 

ስንጋደል እምነቶቻችንና አሳቦቻችን ያደፍጣሉ 
እንጂ እንደማይሞቱ ይግባን።

ጴጥሮሳዊነት በአቡነ ጴጥሮስ መስዋዕትነት 
ላይ የተመሠረተ የኢትዮጵያዊነት መንፈስ 
ነው። አቡነ ጴጥሮስ ኢትዮጵያዊ በመሆናቸው፣ 
የተሰውበትም ዋና ምክንያት የኢትዮጵያ ነጻነት 
በመሆኑ ጴጥሮሳዊነትን ኢትዮጵያዊነት እንበለው 
እንጂ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የሰው ልጆች 
ታሪክ በየአገሩ የሚያሳየው የሰው መንፈስ 
ነው። ስለዚህም ጴጥሮሳዊነት ዓለም አቀፋዊነት 
ባሕርይም አለው።

እውነትን ክዶ በውሸት ከመኖር ለእውነት 
ሞቶ እውነትን ሕያው ማድረግ የመንፈስ 
ዕርገት ነው። እንዲህ ዓይነቱ የመንፈስ ዕርገት 
የሚቀጥለውን ትውልድ ከእንሰሳት ደረጃ 
ወደላቀ የሰውነት ደረጃ ያነሣዋል። ከዚህ የተሻለ 
ውርስ አይኖርም። ጠመንጃ የያዘ ሁልጊዜም 
እንዲያሸንፈን መንፈሳችን ከተዳከመ ለጠመንጃ 
መድኃኒቱ ጠመንጃን ማንሣት እየሆነ እስከዛሬ 
እንደነበረው ወደፊትም ይቀጥላል። ይህንን 
የቁልቁለት መንገድ በጴጥሮሳዊነት ልናቆመውና 
ወደዕርገት እንዲያመራን ማድረግ እንችላለን። 
የእያንዳንዳችንን ውሳኔ የሚጠይቅ ነው።

(ኢትዮጵያ ከየት ወዴት?  1986 ዓ.ም.፤ ገጽ 
42-43)

ትውሰታ
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ባለፉት አራትና አምስት ዓመታት በአገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች በተከሰቱ ግጭቶች ምክንያት 
ብዙ ጥፋቶች ደርሰዋል:: በዚህም የተነሳ የሰው 
ሕይወት ጠፍቷል፤ ንብረት ወድሟል:: አሁን 
በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ቀውሱ ረገብ ያለ 
ቢመስልም ችግሩ ከስረ መሠረቱ ስላልተወገደ 
እንደገና ጊዜና ሁኔታ እየጠበቀ መነሳቱ አይቀሬ 
ነው::

የመንግሥት ከፍተኛ አመራሮች በየደረጃው 
ችግሮቹን ሊቀርፉ የሚችሉ እርምጃዎችን 
እንወስዳለን ብለዋል:: ይህም ሁልጊዜ የሚባል 
ነገር ነው:: ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ ደረጃ 
ያሉ አመራሮች ስብሰባዎችን እያካሄዱ ነው:: 
በእርግጥም ቁርጠኝነቱ ካለና ችግሮቹ ተለይተው 
እየተቀረፉ የሚሄዱ ከሆነ ቀውሱ ተመልሶ 
ላይመጣ ይችላል:: እንደተለመደው ከስብሰባዎች 
በኋላ መዘናጋት የሚታይ ከሆነ ግን ቀውሱ 
ተመልሶ የማይከሰትበት ምክንያት የለም:: 
በኅብረተሰቡ ዘንድ የሚታየው ትልቁ ስጋት እሱ 
ነው:: ስብሰባ ተቀመጡ፣ ግምገማ እየተደረገ 
ነው፣ የተሐድሶ እርምጃ እየተወሰደ ነው ወዘተ… 
ሲባል ሕዝቡ እምብዛም ተስፋ የማያደርገው 
በቂ ልምድ ስላለው ነው:: ከስብሰባ፣ ግምገማና 
ተሐድሶ በኋላም ነገሮች ተመልሰው ባሉበት 
እየረገጡ፤ በሕዝቡና በመንግሥት መካከል 
ያለው መተማመን እየተበላሸና እየጠፋ መጥቷል:: 

እንደሚታወቀው ችግሮቹ የተከማቹ 
ናቸው:: በአንድ ጊዜ ሁሉም ችግሮች ከስር 
መሠረታቸው ይፈታሉ ብሎ መጠበቅ አይቻልም:: 
የይስሙላና የላይ ላዩን ብቻ አይቶ መሄዱ ዋጋ 
የለውም:: ችግሮቹን ጊዜ ወስዶ ከመሠረታቸው 
መፍታት ከተቻለ ተስፋ ያሳድራል:: ለአንድ ሰሞን 
ብቻ አውርቶ ቸልተኝነት ከታየ እንደገና ሊያገረሽ 
ይችላል:: ይህም ተደጋግሞ የታየ ነገር ነው::

ቅሬታ ከሚነሳባቸው ጉዳዮች መካከል 
አሁንም የፖለቲካ ምኅዳሩ ጠቧል፣ የተለያዩ 

የኅብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ ያሉ አካላት 
የፖለቲካ ተሳትፎ ተገድቧል፣ የሲቪል ማኅበራት 
እንቅስቃሴ በተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ 
እንደተፈለገው መንቀሳቀስ አልቻሉም፣ የፍትሕ 
ሥርዓቱ  የፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ ሆኗል 
የሕግ የበላይነትና የመልካም አስተዳደር እጦት 
ሰፍኗል የሚሉት ይገኙባቸዋል:: በቁርጠኝነት 
ማስተካከል የሚገባው እነዚህን ሕዝብ ለዘመናት 
ሲጠይቃቸው የነበሩ ጥያቄዎችን ነው:: 
የመንግሥት አካላት በሕዝብ በኩል የሚቀርቡ 
ጥያቄዎችን አያውቋቸውም አይባልም:: በሚገባ 
ያውቋቸዋል:: ቁርጠኝነት ነው የጠፋው::

ግልጽ መሆን ያለበት ሁኔታው በዚህ 
ከቀጠለ አደገኛ ነው:: የደረሱት ችግሮች ትምህርት 
ሊሆኑ ይገባል:: የበለጠ ጥፋት እንዳይደርስ 
መንግሥት ከፍተኛ ኀላፊነት አለበት:: 

በፓርቲዎች መካከል ክርክሮች፣ 
ፍትጊያዎች እና ፉክክሮች መኖራቸው በራሱ 
መጥፎ ነገር አይደለም:: ምክንያቱም ከእነዚህ 
ነገሮች መልካም ነገሮች ሊወጡ የሚችሉበት 
ሁኔታ አለና ነው:: የፓርቲዎች ፉክክር ውጤት 
ሊያመጣ የሚችለው ግን በሰለጠነ መንገድ እና 
በእኩልነት መንፈስ የተካሄደ እንደሆነ ብቻ ነው:: 
ኢትዮጵያ ተደጋግሞ እንደሚባለውና እውነትም 
እንደሆነው ባለ ብዙ ዘውግና ሃይማኖት አገር 
ናት:: ሰፊ የፖለቲካ ልዩነቶችም አሉ:: ስለሆነም 
እነዚህን ሁሉ ልዩነቶች በአግባቡ ማስተናገድ 
የሚቻለው በዴሞክራሲ ብቻ ነው:: ከዴሞክራሲ 
ውጪ ያለው መንገድ ለኢትዮጵያ የጥፋት መንገድ 
ነው፤ ከዚህ ቀደም የመጣንበት ሁኔታ በግልጽ 
የሚያስተምረንም እሱን ነው:: አንዳንድ ሰዎች 
ሁሉንም በእኩል ዐይን እስካየ ድረስ አምባገነን 
መሪ ቢኖር መልካም ነው ሲሉ ይደመጣል:: 
ቻይናና ሩሲያም እንደምሳሌ ሲቀርቡ እናያለን:: 
በአገራችን የሩሲያው መሪ ቭላድሚር ፑቲን 
ብዙ አድናቂዎች ያሏቸው ይመስላል:: የቻይናና 
የሩሲያ ፈለግ ግን ለኢትዮጵያ ፈፅሞ የማይሆን 
ነገር ነው:: ያለው የዘውግ፣ የሃይማኖትና የሐሳብ/
ትርክት ልዩነት ዴሞክራሲን የግድ የሚል ነው:: 
የሚያዋጣው ጠንካራና ዘመናዊ የመድበለ ፓርቲ 
ሥርዓት መገንባት ብቻ ነው:: የፖለቲካ ፉክክር 
መጠላት የለበትም:: ዋናው ነገር ፉክክሩ ሕግ እና 
ሥርዓትን በጠበቀ መልኩ መካሄድ መቻሉ ነው:: 

ብሔራዊ መግባባት

በአገራችን ስለ ብሔራዊ መግባባት 
አስፈላጊነት ብዙ ተብሏል:: እውነትም ብሔራዊ 
መግባባት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው:: ብሔራዊ 
መግባባትን በተመለከተ እንኳን በአገር ደረጃ 
በቤተሰብም ደረጃ በሁሉም ነገር አንድ ዓይነት 
መግባባት ላይኖር ይችላል፤ የሚቻልም 
አስፈላጊም አይደለም:: ነገር ግን በዋና ዋና 
አገራዊ ጉዳዮች ላይ በመነጋገርና  በመመካከር 
መሥራት ይቻላል:: ብሔራ መግባባት ማለት 
ልዩነቶችን ቀስ በቀስ እየፈቱ አብሮ ለመሥራት 
ወደፊት ለመራመድ የሚያስችል ነገር ማለት 
ነው:: ብሔራዊ መግባባት በእያንዳንዷ ጉዳይ ላይ 
ምንም ሳይቀር ሙሉ ስምምነት ማድረግ ማለት 
አይደለም:: የሚታየው ትልቁ ስህተት እሱ ነው:: 
በወሳኝ ጉዳዮች ላይ ቀጣይነት ያለው ውይይት 
እና ንግግር እያደረጉ የጋራ ወይም ተቀራራቢ 
አቋም መያዝ ያስፈልጋል::

መንግሥት የበለጠ ማድረግ ያለበት 
በሕገ መንግሥቱ የተፈቀዱ መብቶች ሥራ ላይ 
ማዋል ነው:: በሥራ መተርጎም ነው:: አሁን 
እንደሚታየው ሕዝቡ ይህንን መብቱን ተግባራዊ 
ለማድረግ ሲፈልግ እንቅፋት እየገጠመው ነው:: 
ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ሐሳብን መግለጽ፣ ሰልፍ 
ማድረግና ጥያቄ ማቅረብ ሕገ መንግሥቱ 
ይፈቅዳል:: ይህንን በየሰበብ አስባቡ መከልከል 
የሕግ የበላይነትን መሸርሸር ማለት ነው፤ ሕገ 
መንግሥታዊነት እናዳያብብ እንቅፋት መፍጠር 
ነው:: ፓርቲዎችም መንግሥትም ለዚህ ኀላፊነት 
አለባቸው:: በመርህ አንድ ነገር እየተነገረ 
በተግባር ግን ሌላ ነገር መፈፀም ያስከተለውን 
ውጤት እያየነው ነው:: ይኼ ነገር ካተሻሻለ 
ቀውሱ ተባብሶ መቀጠሉ አይቀርም:: በሕገ 
መንግሥቱ የተቀመጡ መብቶችን ለመከልከል 
የሚነሱ የመንግሥት ኀላፊዎችን የመገሰጽ እና 
የእርማት እርምጃ የመውሰድ አሠራር መኖር 
መቻል አለበት:: ተጠያቂነት መሠረታዊ ነገር ነው:: 
ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት የተረጋገጠ 
በመሆኑ እሱ ይከበር ማለት “ሕገ መንግሥቱ 
ችግር አለበት፣ ይሻሻል ወይም ይለወጥ” ብሎ 
ሐሳብን በነጻነት መግለጽን ይጨምራል:: ስለ ሕገ 
መንግሥት መለወጥ ወይም መሻሻል አስፈላጊነት 
መከራከር መብት መሆኑን የመንግሥት አካላት 

ለዴሞክራሲ መድረስ?
በሚገባ ማወቅ ይገባቸዋል:: እንደ ወንጀል 
ሲታይ እንታዘባለን:: ትልቅ ስህተት ነው:: ሕገ 
መንግሥቱን ራሱን በሚመለከት በነጻነት ሐሳብን 
መግልጽ በሕገ መንግሥት የተረጋገጠ መብት 
ነው:: 

በጥቅሉ ማለት የሚቻለው፣ የኢትዮጵያ 
መድህን ዴሞክራሲ ብቻ ነው:: ከዴሞክራሲ 
ውጪ ያለው አማራጭ ለጊዜው መፍትሔ 
ቢመስልም ለአገሪቱ ህልውና እጅግ አደገኛ 
ነው:: ዴሞክራሲ ሲባል ከሕግ ውጪ የሆነ፣ 
ማንም እንደ ፈለገ የዜጎችን ደህንነት አደጋ ላይ 
የሚጥልበት ነገር ነው ማለት እንዳልሆነ ጠንቅቆ 
ማወቅ ያስፈልጋል:: በሕግ ማዕቀፍ ውስጥ 
የሚካሄድ ነገር ነው:: ሕጉ ደግሞ ለሁሉም እኩል 
የሚሠራ መሆን ይገባዋል:: 

ለዴሞክራሲ መድረስ?

“ኢትዮጵያዊያን ለዴሞክራሲ 
አልደረስንም” የሚሉ ሰዎች አሉ:: እነ መንግሥቱ 
ኀይለ ማርያምን የሚናፍቁ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ዐቢይም አምባገነን መሪ ቢሆኑ እንደሚመርጡ 
የሚናገሩ እና የሚጽፉ ሰዎችም አሉ:: ከለውጡ 
ማግስት የመንግሥት ቀንደኛ ደጋፊና ሹመኛ 
የነበሩት እና በኋላ ተመልሰው ሥርዓቱን 
አምርረው የሚተቹት እነ ብርሃነ መስቀል 
ሰኚ እንዲያውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኮ/ል 
መንግሥቱም የሚበልጡ አምባገነን ቢሆኑ 
እንደሚመርጡ ሲናገሩ ተደምጠዋል:: አንዳንድ 
ሰዎች በበኩላቸው ከአገሪቱ ሕዝብ ውስጥ ከ80 
በመቶ በላይ የሚሆነው በገጠር የሚኖር፣ ድሃ 
እና እምብዛም ያልተማረ በመሆኑ በእንዲህ 
ዓይነት ኅብረተሰብ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ስር ሊሰድድ አይችልም፣ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓትን ዕውን ለማድረግ ኢኮኖሚው የግድ 
ማደግና መዋቅራዊ ሽግግር ማድረግ አለበት ሲሉ 
ይደመጣል:: ይህ እንግዲህ በፖለቲካል ሳይንስ 
አስተምህሮ የዘመናዊነት ንድፈ ሐሳብ (mod-
ernization theory) የሚባለው ነው:: 

ሆኖም ይህን ንድፈ ሐሳብ እነ ሕንድ ፉርሽ 
አድርገውታል:: ሕንድ ያን ሁሉ ሕዝብ (አሁን 
በሕዝብ ብዛት ቻይናንም እየቀደመች ነው) እና 
ያን ሁሉ ልዩነት ይዛ፤ ግን ደግሞ ታዳጊ ኢኮኖሚ 
ይዛ “የዓለማችን ትልቋ ዴሞክራሲያዊት 
አገር” ለመባል በቅታለች:: የሕንድን ህልውና 
የጠበቀው ዴሞክራሲ ብቻ ነው:: ሕንድ እንደ 
ቻይና ኢዴሞክራሲያዊ መሆን እንደማይቻላት 
እና ኢዴሞክራሲያዊ ሆና ያን ሁሉ ልዩነት 
ማስተናገድ እንደማትችል የሕንድ ልኂቃን 
አምነው ዴሞክራሲያዊት አገር በመገንባታቸው፤ 
ዛሬ ሕንድ ብዙ የቤት ሥራዋን ያጠናቀቀች ምሳሌ 
ልትሆን የምትችል አገር ሆናለች:: 

በዚህ ወቅት በፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን 
ዘንድ ማዕከላዊ ቦታ የያዘው አመለካከት ከፍ ያለ 
የፖለቲካ፣ ዘውግና የሃይማኖት ልዩነት ባላቸው 
አገሮች (highly divided societies) ውስጥ 
የተሻለው ጎዳና ልዩነትን በአግባቡ ሊያስተናግድ 
የሚችል እና በየጊዜው ራሱን እያረመ ሊሄድ 
የሚችለው ዴሞክራሲያዊ አማራጭ ብቻ ነው:: 
ኢትዮጵያም ከዚህ ውጪ መሆን አትችልም:: 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዴሞክራሲ አልደረሰም 
የሚሉት ሰዎች አንድም ከነጻነት ይልቅ ሰላምና 
መረጋጋት ይሻለናል የሚሉ ነገር ግን ደግሞ 
አምባገነናዊ አገዛዝ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት 
ሊያረጋግጥ እንደማይችል በቂ ግንዛቤ የሌላቸው፤ 
አልያም አምባገነናዊ አገዛዝ ሰፍኖ እነሱ ከሥርዓቱ 
በጊዜያዊነት ተጠቅመውና ፍርፋሪ ይዘው 
መሸሽ የሚፈልጉ በላተኞች ናቸው:: ኅሊናው 
በአግባቡ የሚሠራ ኢትዮጵያዊ አምባገነንነትን 
እንደ አማራጭ ሊያቀርብ አይችልም:: ኢትዮጵያ 
እንደ አገር እንድትቀጥል ከተፈለገ ያላት ብቸኛ 
አማራጭ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ብቻ ነው:: 

ዳንኤል ኪባሞ (ዶ/ር)
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የሳይንስና የቴክኖሎጂ ዕድገት አሠራርን 
በማቀላጠፍ፣ ኑሮን በማዘመን፣ የሀብት 
አጠቃቀምን ብቃት ያለው በማድረግ 

ወዘተ... ለሰው ልጆች ምቾት እያደረገ ያለው 
አስተዋጽዖ ከፍተኛ ነው:: ከዚህ የቴክኖሎጂ 
ዕድገት ተጠቃሚ ተቋማት መካከል አንዱ ፍርድ 
ቤት  ሲሆን፣ ዳኞችም የዚሁ አካል በመሆን 
በተለይ በምስክር መስማት እና በቃል ክርክር 
ምዝገባ  የነበረባቸውን የሥራ  ጫናና ድካም 
እያቃለለላቸው ይገኛል:: በዚህ መሠረትም ፍርድ 
ቤቶች በቴክኖሎጂ እየታገዘ የሚመራ ክርክር 
ከጀመሩ ሰነበቱ:: በፍርድ ቤት ሥራ ወስጥ ጥቅም 
ላይ ከዋሉት የሳይንስና ቴከኖሎጂ ውጤቶች 
መካከል ክርክርን በቪዲዮ  ኮንፍረንስ ማከናወኛ 
መሣሪያ ማካሄድ፣ የቃል ክርክርንና የምስክር 
ቃልን በመቅረጸ ድምፅ ቀርጾ ወደ ጽሑፍ 
በመለወጥ ለውሳኔ አሰጣጥ መሠረት ማድረግና 
የቀጠሮ መከታተያ የኮምፒዩተር መረጃ ቋት 
(data base)  መጠቀም ይገኙበታል:: መቅረጸ 
ድምፅ መጠቀምን በተመለከተ ይህ አሠራር 
ሥራ ላይ ከዋለበት ጊዜ አንስቶ አስቀድሞ ዳኞች 
የቃል ክርክርንና የምስክርን ቃል በእጃቸው 
ሲመዘግቡ የነበረባቸውን ድካም መቀነስ ብቻ 
ሳይሆን ከአመዘጋገቡ ጋር በተያያዘም ክርክሬ 
አልተመዘገበልኝም፣ ምስክርነቱ በአግባቡ 
ስላልተመዘገበልኝም፣ በድጋሜ ይሰማልኝ፣ ዳኛው 
በመዝገብ ላይ ያሰፈረው ምስክሩ ያልተናገረውን 
ነው ወይም የተሳሳተ ነው፣ ወዘተ... የሚሉትን 
ቅሬታዎች ለመቅረፍ የረዳና በእነዚህ ምክንያቶች 
ይቀርቡ የነበሩ የይግባኝ ክርክሮችንም ለመቀነስ 
ያገዘ በመሆኑ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው:: 
ከልምድ በመነሳት ካልሆነ በስተቀር በርግጠኝነት 
በዚህ ምክንያት ስለቀነሰው የይግባኝ ክርክር 
መጠን  በአሐዝ የተደገፈ መረጃ የሌለኝ መሆኑን 
ልብ ይባልልኝ:: የተጠቀሱትን ችግሮች መሠረት 
በማድረግ  የቀረቡ የይግባኝ አቤቱታዎች ግን 
በሚገባ ያታወቃሉ::

ይሁን እንጂ አሁን አሁን በተለያዩ 
ምክንያቶች በመቅረጸ ድምፅ የተቀዳው ድምፅ 
መጥፋትና የተቀዳው ድምጽ ወደጽሑፍ 
ተገልብጦ ከመዝገቡ ጋር አልተያያዘም እየተባለ 
ተደጋጋሚ ቀጠሮ መስጠት መሠረታዊ ችግሮች 
እየሆኑ ነው:: በተለይ  በወንጀል ይግባኝ ክርክር 
ላይ እየታየ ያለው የጽሑፍ ክርክርን እርግፍ 
አድርጐ የመተው ጉዳይ እና አንዳንድ ጊዜም  
የክስ መቃወሚያ ክርክርን በመቅረጸ ድምፅ 
እንዲቀረጽ የማድረግ አሠራር በወንጀል ክስ 
ባለጉዳይ መብት ላይ እያሳደረ ካለው ተጽዕኖ 
አንጻር የግድ ክርክሩ ሁሉ በመቅረጸ ድምፅ ሊቀዳ 
ይገባዋል ወይ? የሚለውንም ጥያቄ ያስነሳል:: 
በዚህ መሠረት  የበለጠ በወንጀል ጉዳይ 
የመቃወሚያ እና  የይግባኝ ክርክር ላይ ትኩረት 
በማድረግ፣ እንዲሁም ተያያዥ የሆኑ የፍትሐ 
ብሔር ክርክሮችንም እንደየአግባብነታቸው 
በመነካካት  እንደሚከተለው እንመለከታለን::

ክርክርን በመቅረጸ ድምፅ መቅዳትና 
ችግሮቹ

የሕግ ጉዳይን ብቻ ከተመለከትን ክርክርን 
በመቅረጸ ድምፅ መቅዳት የቱን ሕግ መሠረት 
ያደረገ ነው የሚለው ጥያቄ መልስ የለውም:: 
በዚህ መሠረት አሁን ባለንበት ሁኔታ ከዚህ 
ጋር ተያይዘው  የሚነሱ መሰረታዊ  የማስረጃ 

ሕግና መርህ፣ እንዲሁም የሥነ ሥርዓት ሕግና 
መርህ ጥያቄዎችን ለመመለስ ያስቸግራል:: 
ለምሳሌ ድጋሜ የተሰማ የምስክር ቃል ማስረጃን 
በተመለከተ የማስረጃነት ዋጋው እንዴት ነው 
የሚመዘነው? የተቀዳው ክርክር በአግባቡ 
ሳይያዝ ቢቀር ወይም ጥፋት ቢፈጸምበት ውጤቱ 
ምንድነው የሚሆነው? የተቀዳውን ድምፅ 
ለመውሰድ ወይም የተቀዳውንና የተጻፈውን 
ለማነጻጸር ቢፈለግ ተከራካሪዎች ያላቸው  
መብት እስከምን ድረስ ነው? የተቀዳውን ድምጽ 
ተከራካሪዎች ይውሰዱ ቢባል አፈጻጸሙ እንዴት 
ይሆናል?  ወዘተ. የሚሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ 
ያስቸግራል::

ለምሳሌ ድጋሚ የሚሰማ ምስክር በምን 
ዝርዝር ጉዳይ ላይ እንደሚመሰክር አስቀድሞ 
ስላወቀው በድጋሚ ሲመሰክር በሚገባ 
ተዘጋጅቶ፣ አስቀድሞ በሰጠው የምስክርነት ቃል 
ላይ የነበረበትን ደካማ ጐን አርሞና አስተካክሎ 
ለመቅረብ ዕድል ስለሚያገኝ ሌላው ተከራካሪ 
ወገን ይጐዳል:: ለምሳሌ በአንድ የወንጀል ክርክር  
የዐቃቤ ሕግ ምስክር ድጋሚ ሲሰማ ምስክሩ 
በሚገባ ተዘጋጅቶ መጥቶ ስለመሰከረ ዐቃቤ ሕግ 
ተደስቶ የነበረ ሲሆን ተከሳሾች ግን ተበሳጩ:: 

ምስክሩ የሙያ ምስክር ከሆነና በተለይም 
በማስረጃነት የቀረበን የሙያ ሰነድ እያየ 
የሚመሰክር ከሆነ ሰነዱን በሚገባ ተመልክቶና 
በሰነዱ ላይ የፈፀማቸውን ስህተቶች ወይም 
ክፍተቶች ለማረም ሲል በሚገባ ተዘጋጅቶ 
ይመጣል:: በመስቀለኛ ጥያቄ ሊፈተን 
የሚችልባቸውን ነጥቦች አስቀድሞ ስላወቃቸው 
በድጋሜ ምስክርነቱ ላይ ተዘጋጅቶ ለመቅረብ 
ያስችለዋል:: 

ሌላው ጉዳት ሥነ ልቦናዊ ጉዳቱ ነው:: 
በፊት የነበረው የክርክርና  የዝግጅት ወኔ ሊዳከም 
ይችላል:: ይህ ስሜት በርግጥም ያጋጥማል:: 
በዚህ መሠረት በተግባር እንደሚያጋጥመው 
ድጋሚ ምስክርነቱ እንዲሰማ  ትዕዛዝ ከመሰጠቱ 
በፊት ይህ መቃወሚያ በተቃራኒው ተከራካሪ 
ወገን በኩል የሚነሳ መሆኑ የተለመደ ቢሆንም 

በፍርድ ቤቶች በኩል  ግን ድጋሚ ከመስማት 
ውጪ ሌላ ምርጫ የለንም እየተባለ ስለሚታለፍ 
መቃወሚያው ተቀባይነት አግኝቶ አያውቅም:: 
ከዚህ በኋላ የሚነሳው መሠረታዊ ጥያቄ ድጋሚ 
የተሰማው የምስክር ቃል የሚመዘነው እንዴት 
ነው? የሚለው ነው:: ይህም ቢሆን ዳኞች 
በኅሊና ሚዛን ከሚመዝኑት በስተቀር ግልጽ 
የሆነ የማስረጃ ሕግ ስለሌለን አንድ ወጥ የሆነ 
መደምደሚያ ለመስጠት የሚቻልበት አይደለም:: 

ግልባጭ (ኮፒ) መውሰድንም በተመለከተ 
የሚያጋጥም ችግር አለ:: ለምሳሌ በአንድ 
የወንጀል ክርክር በመቅረጸ ድምፅ የተቀዳው 
የምስክሩን ቃል በጽሑፍ ከተገለበጠው ቃል 
ጋር ለማነጻጸር ስለምንፈልግ ካሴቱን በራሳችን 
ወጪ ኮፒ አድርገን እንድንወስድ ይፈቀድልን 
በማለት የተከሳሹ ጠበቃ አመልክቶ  ፍርድ 
ቤቱ አይቻልም በማለት ከለከለ:: ወደ ጽሑፍ 
የተገለበጠው ምስክርነት፣ የምስክሩን ቃል 
ያዛባ፣ የቃላት ግድፈት ያለበት፣ የተዘለለና 
ያልተጻፈም ቃል መኖሩን የሚጠቁም ነበር:: 
ምስክርነቱ ከተሰማ በኋላ ወዲያውኑ የተወሰደ 
ግልባጭ ስለነበር በማስታወሻ ከያዝነው ጋርና  
በቅርብ ትውስታችን መሠረት ከምናስታውሰው 
ጋር ስናነጻጽረው የተጠቀሱት ችግሮች ያሉበት 
ግልባጭ እንደሆነ ለማወቅ አልተቸገርንም ነበር:: 
በጽሑፍ የተገለበጠው በድምጽ ከተቀዳው 
ጋር እንደ አንድ ማስረጃ የሚቆጠርና ክርክሩን 
የሚመለከት ማንኛውንም ማስረጃ ማግኘት 
ደግሞ ለተከሳሹ ሕገ መንግሥታዊ መብቱ 
ስለሆነ ልንከለከል አይገባም ነበር:: በዚህ ረገድ 
ተከሳሹ ያለው ሕገ መንግሥታዊ መብት  በሰፊው 
ሊተረጐምና ሊፈፀም የሚገባው ቢሆንም 
አንዳንድ ችሎቶች በጠባቡ በመተርጐምና 
አንዳንድ ጊዜም ወደክልከላ በማዘንበል የተከሣሽ 
መብት ላይ ተጽዕኖ ሲያሳድሩ ይታያል::

በዚህ መሠረት ተሳስቶ ወይም ተምታቶ 
ወደ ጽሑፍ የተገለበጠ የምስክር ቃል ቢኖር፣ 
ወይም የሌለ ቃል ቢጨመርና  የተቀዳ ነገር 
ግን ያልተጻፈ የምስክር ቃል ቢኖር ለማጣራት 
ዕድል ስለማይኖር ፍትሕ ሊዛባ ይችላል:: አልፎ 
አልፎ እንደሚያጋጥመው አንዳንዶቹ ችግሮች 
በባለጉዳዩ አቤቱታ መነሻነት ሊታረሙ ወይም 

መልስ ሊያገኙ ቢችሉም ወጥነት ባለውና 
ሕግን መሰረት ባደረገ ሁኔታ የመስተናገድ 
መብትን ስለማይሰጡ በባለጉዳዩ መብት ላይ 
አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደራቸው አይቀርም:: ከላይ 
የተመለከቱት ጉዳዮች እንደተጠበቁ ሆነው 
በተግባር የሚያጋጥሙ ችግሮች አሉ::  የተቀዳው 
ድምጽ ወደጽሑፍ ሲቀየር በሚገባ ስለማይሰማ 
ትክክለኛውን እና የተነገረው ቃል አለመጻፍ፣ 
አንዳንድ ጊዜም የተዘለለ መሆን፣ በመቅረፀ 
ድምጽ የተቀዳው አልተገኘም ወይም ተቀድቷል 
ቢባልም አይሰማም ተብሎ ድጋሚ ክርክር 
መሰማትና በዚህ የተነሳም ለተደጋጋሚ ተለዋጭ 
ቀጠሮ መዳረግ መሠረታዊ ችግሮች እየሆኑ ነው::

ከቀጠሮ መለወጥ በተጨማሪ ምስክሩን 
የጠራው ወገን ለተደጋጋሚ የአበል ክፍያ 
የሚዳረግበትና በምስክሮችም ላይ ከፍተኛ 
እንግልትና ምሬት የሚፈጠርበት አጋጣሚም አለ:: 
ለምሳሌ በአንድ የመከላከያ ምስክሮች ከጋምቤላ 
ክልል እየመጡ በሚመሰክሩበት ጉዳይ የተቀዳው 
ምስክርነት አይሰማም ስለተባለ ተከሳሹ ሦስት 
ጊዜ አበል እየከፈለ ምስክሮችን ለማምጣት ተገዶ 
ነበር:: ወደ ጽሑፍ የተቀየረው ላይ ጸሐፊዎቹ 
በቅንፍ ውስጥ አድርገው “የማይሰማ” በማለት 
የጻፉበት ካሴት ያጋጥማል:: ከተቀዳው 7 ካሴት 
ውስጥ አንደኛው ካሴት ጠፍቷል፣ እየተፈለገ 
ነው ተብሎ 5 ቀጠሮ የተቀየረበት መዝገብም 
ነበር:: ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 12ኛ ወንጀል 
ችሎት በሰኔ 2 ቀን 2ዐዐ8 ዓ.ም. በነበረው ቀጠሮ 
በበርካታ መዝገቦች ላይ በመቅረፀ ድምጽ 
የተቀዳው የይግባኝ ክርክር ስለማይሰማ ድጋሚ 
የይግባኝ ክርክራችሁን አሰሙ ተብሎ ነበር:: 
በወቅቱ ጸሐፊው በችሎት ውስጥ ነበር::

በወንጀል ጉዳይ ክሱን በመቃወም 
የሚደረገውን ክርክርን በተመለከተም መቃወሚያ 
ካላችሁ በመቅረፀ ድምጽ አስመዝግቡ 
የሚባልበት አጋጣሚ በርካታ ነው:: አንዳንድ 
ጊዜ ትዕዛዝ የሚሰጠው ተከሣሽ መቃወሚያውን 
በጽሑፍ ይዞ ቀርቦም ነው::፡ ከዚያም በመቅረጸ 
ድምፅ የተቀዳው ክርክር ተገልብጦ ከመዝገቡ 
ጋር አልተያያዘም እየተባለ በተደጋጋሚ ቀጠሮ 
ይለወጣል:: ለምሳሌ በአንድ የወንጀል ጉዳይ 
በመቅረጸ ድምፅ የተቀዳው የመቃወሚያ 
ክርክር ወደ ጽሑፍ ተገልብጦ ከመዝገቡ ጋር 
አልተያያዘም በሚል ምክንያት ብቻ ክርክሩ 
ለአንድ ዓመት ያክል ተጓትቷል::

በመብራት አለመኖር ምክንያት የቃል 
ክርክሩን ለሌላ ጊዜ ማራዘምም ሌላው ችግር 
ነው:: የመቅረጫ ማሽኑ በቫይረስና በሌላ ቴክኒካዊ 
ችግሮች ምክንያት ሲበላሽም የቃል ክርክሩ ለሌላ 
ተለዋጭ ቀጠሮ ይሸጋገራል:: እነዚህ ችግሮች 
በበርካታ ጉዳዮች ላይ በተደጋጋሚ የሚከሰቱ 
ስለሆነ የተለመዱ ችግሮች እየሆኑ ነው:: ዳኝነት 
ሰጪው ችሎት ከፍርድ ቤቱ አስተዳደር ጋር 
ምንም ግንኙነት የሌለው ይመስል አንዳንድ 
ዳኞች ምንም ማድረግ አንችልም በማለት ችግሩን 
ቀለል አድርገው ያልፉታል::

በችግሮቹ ምክንያት የሚከሰቱ የመብት 
መጓደሎች 

በመቅረጸ ድምፅ የተቀዳው የቃል ክርክር 
ተገልብጦ ከመዝገቡ ጋር አልተያያዘም እየተባለ 
ለሌላ ጊዜ የሚቀጠሩት መዝገቦች ለጉዳይ 
መጓተት መንስኤ እየሆኑ ነው:: በተደጋጋሚ 

በችግሮች የተተበተበው በመቅረጸ ድምፅ የሚቀዳ ክርክር
መፍትሔ የሚያገኘው መቼ ይሆን?

ሕግ ፍትሕ አስተዳደር

አበበ አሳመረ
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ማስታወቂያ

የምንሰጣቸው አገልግሎቶች

 ለድርጅትዎ ድረ-ገፅ (ዌብሳይት) ማበልፀግ (Website Development)

 የሞባይል መተግበሪያ ማበልፀግ (Mobile Application)

 የዳታ ትንተና (Data Analytics)

 የኦንላይን ግብይት መተግበሪያ (E-commerce)

 የግራፊክስ ዲዛይን ስራ (Graphics Design)

ስራዎትን በቴክኖሎጂ በታገዘ ሁኔታ መስራት ይፈልጋሉ? ሉሲ ቴክኖሎጂስ አለልዎት!

በተቀላጠፈና ዘመናዊ በሆኑ የቴክኖሎጂ እና የፈጠራ ስራዎች በመታገዝ ስራዎትንና ምርትዎን ውጤታማ እናደርጋለን።

የሚዲያ ፕሮዳክሽንና ብራንዲንግ (Media Production & Branding)

የኔትዎርክ ዝርጋታ (Network Design and Installation)

የአይቲ ስልጠና (IT Training)

የቴክኖሎጂ ስራዎችን የማማከር አገልግሎት (Consultancy)

አድራሻ:-  አራት ኪሎ፣ ቱሪስት ሆቴል ገባ ብሎ፣ ተስኒየም ህንፃ ፣ ቢሮ ቁጥር G-3A
ስልክ:-  0943 01 3046 / 0929 34 2053 / 0944 11 6801

www.lucytechnologies.com

ቀጠሮ ይህንኑ እየሰማ የሚመለሰው ሰው ብዛት 
በጣም ከፍተኛ ነው:: በዚህ የተነሳ ለተከታዩ 
ቀጠሮ ሥራ ፈትቶ እንደገና ወደ ፍርድ ቤት 
መምጣት ከፍተኛ ጭንቀትና የሥነ ልቦና ችግርን 
ያስከትላል:: የጠበቆችና የዐቃቤ ሕግ ጊዜ፣ 
ጉልበትና ዕውቀትም ያለምንም የተጨበጠ የሥራ 
ውጤት በከንቱ ይባክናል:: 

ከፍትሕ መዘግየቱ በተጨማሪ አንዳንድ 
ጊዜ በመቅረጸ ድምፅ የተቀረፀው የይግባኝ 
ክርክር ስለጠፋ ድጋሚ ክርክራችሁን አሰሙ 
የሚባልበትም አጋጣሚ እየተከሰተ ነው:: በዚህን 
ጊዜ አንዳንድ ችሎቶች ድጋሚ ክርክሩ አሁኑኑ 
ሊደረግ ይገባል ሲሉ፣ አንዳንዶቹ ተከራካሪዎች 
ደግሞ ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠንና በተለዋጭ 
ቀጠሮ እናሰማለን በማለት ያመለክታሉ:: ከዚያም 
በዚሁ መሠረት ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጣቸዋል:: 
ክርክሩ አልቋል፣ ለውሳኔ ነው የተቀጠረው 
በሚል መዘናጋትም በቀጠሮ ቀን የማይገኝ፣ 
ቢገኝም መዝገብ ይዞ የማይመጣ ጠበቃና ዐቃቤ 
ሕግም ያጋጥማል:: 

ጠበቃው ለውሳኔ የተቀጠረ ነው በሚል 
ከቀረም በተለዋጩ ቀጠሮ የአጀንዳ መጣበብ 
ችግር ሊከሰት ስለሚችል ለተደጋጋሚ ቀጠሮ 
መለወጥ ምክንያት ሊሆን ይችላል:: ለምሳሌ 
በድጋሚ የቃል ክርክር አድርጉ የተባለ አንድ 
መልስ ሰጪ ጠበቃዬ ዛሬ ሊቀርቡ አይችሉም፣ 
ሌላ ችሎት ወይም ፍርድ ቤት ቀጠሮ አለኝ 
ብለዋል:: እኔ ጉዳዩን ማስረዳት ስለማልችል 
ሌላ ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠኝና ከጠበቃዬ ጋር 
እቀርባለሁ፣ ዞሮ ዞሮ የእኛ ችግር አይደለም፣ 
ችግሩ የተፈጠረው በፍርድ ቤቱ በራሱ ምክንያት 
ስለሆነ አንድ ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጠን 
ይተባበረኝ በማለት  ሲከራከር ነበር:: ስለሆነም 
እነዚህ  ችግሮች  በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥትና 
በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ስምምነት 
ላይ የተረጋገጠውን በፍጥነት ፍርድ የማግኘት 
መብትን እየጐዱት ይገኛሉ (የሕገ መንግሥቱን 
አንቀጽ 2ዐ (1) እና ዓለም አቀፍ የፖለቲካ 
መብቶች ስምምነት አንቀጽ 14 ይመለከቷል)::

በሁሉም ዓይነት ክርክሮች ላይ እነዚህ 
መብቶች በአግባቡ ሊከበሩ የሚገባቸው ቢሆንም 
በወንጀል ክርክር ግን ለተከሳሽ የተሰጡት ግልጽ 
መብቶች ስለሆኑ የበለጠ ትኩረት ሊሰጣቸው 
የሚገቡ ናቸው:: በተለይ ባለጉዳዩ በእስር ላይ 
ያለ ከሆነ  በዚህ ምክንያት የሚቀየር እያንዳንዱ 
ቀጠሮ የግለሰቡን ነፃነት እየነፈገ የሚቀጥል 
ስለሆነ መሠረታዊ ሰብአዊ መብት  የሆነው 
የነፃነት መብት ትርጉም እያጣ ይሄዳል:: የተከሳሽ 
ቤተሰብም ከተከሳሽ ባልተናነሰ ሁኔታ የችግሩ 
ገፈት ቀማሽ መሆኑ አይቀርም:: 

የሥነ ሥርዓት ሕጉ በሕግ ከታወቁ 
ምክንያቶች ውጪ ቀጠሮ እንዳይለወጥ ለተከሳሽ 
የመብት ጥበቃ ያደረገ ቢሆንም ከላይ የተጠቀሱት 
ችግሮች ግን የሥነ ሥርዓት ሕጉ ከሚያዘው 
ውጪ የቀጠሮ መለወጫና የፍርድ ማዘጊያ 
እየሆኑ ነው:: ለምሳሌ ፖሊስ ይግባኝ ባቀረበበት 
በአንድ የዋስትና ይግባኝ ክርክር ላይ ክርክሩ 
ወደጽሑፍ ተቀይሮ ከመዝገቡ ጋር አልተያያዘም 
በሚል ሁለት ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠን:: ጸሐፊው 
የመልስ ሰጪው ጠበቃ ስለነበር የፖሊስ ይግባኝ 
ከመዝገቡ ጋር ተያይዟል፣ የኛን መልስ በጽሑፍ  
እንስጥና ፍርድ ቤቱ በአዳሪ ወይም በአጭር 
ቀጠሮ ውሳኔ ይስጠን:: ፍርድ ቤቱ የጽሑፍ 
ክርክርን በአማራጭነት  መውሰድና የተፋጠነ 
ፍትሕ እንድናገኝ ማድረግ እየቻለ እራሱ ፍርድ 
ቤቱ እየተማረረበት ባለ ተራ የአሠራር ችግር 
ምክንያት ተደጋጋሚ ቀጠሮ እየሰጠ ደንበኛዬን 
በእስር ሊያቆየው አይገባም በማለት ብጠይቅም፣ 
ፍርድ ቤቱ ግን በጽሑፍ አናከራክርም፣ መልሱ 
በአጭሩ ይኼው ነው የሚል  መልስ በመስጠት 
በድጋሚ ቀጠረው:: በዚሁ ምክንያት ዋስትና 
የተፈቀደለትን በቀላል ወንጀል የተጠረጠረ ሰው 
ከ15 ቀናት በላይ ለሆነ ጊዜ በመቅረጸ ድምፅ 
የተቀዳው ወደ ጽሑፍ አልተገለበጠም በሚል 
ምክንያት ብቻ በእስር እንዲቆይ ሆነ:: ተራ 
አስተዳደራዊ ችግሮች፣ መሠረታዊ የሰው ልጆችን 
መብት ዋጋ እንዲያሳጡ ማድረግ በምንም 

ምክንያት ቢሆን ሊደገፍ አይገባም::

በዚህ መልክ ከሚከተለው የመብት 
መጓደል በተጨማሪ ለፍርድ ቤቱ የሰው ኃይልና 
የሀብት ብክነት ያለው አስተዋጽዖ፣ በዳኞች ጊዜ 
አጠቃቀምና በሌሎች የፍርድ ቤት ባለጉዳዮች 
ላይ ያለው መጉላላትም ከፍተኛ ነው:: አሁን 
ባለው ነባራዊ ሁኔታ መቅረጸ ድምፅ የግድ 
የሚያስፈልገው ከምስክር መስማት እና ለፍትሐ 
ብሔር  ጉዳይ ደግሞ ለክስ መስማት ክርክር ነው:: 
በርግጥ ከክስ መሰማትም ጋር በተያያዘ የሚነሱ 
አከራካሪ ጉዳዮች  የሉም ማለት አይደለም:: 
ለምሳሌ ክሱና መልሱ ግልጽ ከሆነ የግድ የክስ 
መስማት ክርክር መደረግ አለበት ወይ? የሚል 
መሠረታዊ ጥያቄ አለ:: 

አንዳንድ ጊዜ ክስ መስማት የሚደረገው 
ያንኑ በክስና በመልስ ላይ የተጻፈውን በቃል 
በመድገም የሚሆንበትና የተከራካሪዎችና የፍርድ 
ቤቱም ጊዜና ጉልበት አላግባብ የሚባክንበት 
አጋጣሚ ስላለ በመቅረጸ ድምፅ የሚቀዳው 
ክርክር ዓላማ ቢስ የሚሆንበት ሁኔታ እንዳለ 
በበርካታ ክርክሮች የምንመለከተው ነው:: በዚህ 
መሠረትም አንዳንድ ዳኞች ክሱና መልሱ ግልጽ 
ስለሆነ ክስ መስማት አስፈላጊ ሆኖ አላገኘነውም፣ 
ስለሆነም መርምሮ ለመሥራት እንቀጥራለን 
በማለት ሲቀጥሩ አንዳንዶች ደግሞ ሥነ ሥርዓቱን 
ለመከተል ሲሉ ብቻ ይህንን አያደርጉም:: ይህ 
ሁኔታ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን የወንጀል ይግባኝ 
ክርክር በጽሑፍ ብቻ ሊደረግ ይችላል:: በጽሑፍ 
መደረጉም ለተከራካሪዎችም ሆነ ለዳኞችና 
ለፍርድ ቤቱ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው:: 

የጽሑፍ ክርክር ጠቀሜታ 
(ሀ.) ለዳኞች ያለው ጠቀሜታ 
አሁን ካለው ከፍተኛ የመዝገብ ብዛት 

አንጻር፣ ብዙ የወንጀል ይግባኝ ሰሚ ችሎት ዳኞች 
የቃል ክርክር የሚሰሙት በተጨናነቀ ጊዜ እና 
አንዳንድ ጊዜም ከሥራ ብዛት የተነሳ መዝገቡን 

በሚገባ ሳይመረምሩት ነው ለማለት ይቻላል:: 
ከዚያም ይግባኝ ባይ የይግባኝ ክርክርህን 
በአጭሩ  አቅርብ፣ መልስ ሰጪም መልስህን 
በአጭሩ አቅርብ ተብሎ ማሳሰቢያ ይሰጠዋል:: 
የመልስ መልስንም በተመለከተ ምንም እንኳን 
ይግባኝ ባዩ የመልስ መልስ የማቅረብ መብት 
ቢኖረውም አንዳንድ ጊዜ “አያስፈልግም” በማለት 
የሚከለክሉ ዳኞች  ያጋጥማሉ:: 

ከቃል ክርክር ክህሎት ማነስ የተነሳ ወይም 
ጭራሽ የቃል ክርክር ክህሎት ካለመኖር የተነሳ 
አብዛኛው ክርክር በአጭር ጊዜ የማያልቅ ወይም 
ወደ መሠረታዊው የቅሬታ ነጥብ ያለመግባት፣ 
ነገር የመደጋገምና የመዘበራረቅ ነገር ሊያጋጥም 
ስለሚችል በችሎቱ በኩል “አሳጥር”፣ “እባክህ 
ወደ ነጥቡ ግባ”፣ “ደጋግመህ የምትናገረው 
ያንኑ ጉዳይ ነው፣ እባክህ አትደጋግም” ወዘተ. 
በሚል የማሳሰቢያ ብዛትና ጭቅጭቅ ምክንያት 
ረዥም ጊዜ የሚባክንበት አጋጣሚ በርካታ 
ነው:: ማንሳት ያለበትን የቅሬታ ነጥቦች ሳያነሳም 
የሚቀር ባለጉዳይ  ያጋጥማል:: የይግባኝ ቅሬታው 
የግድ በጽሑፍ ስለሚቀርብ ይግባኝ ባይ በቃል 
ክርክርህን አቅርብ ሲባል ያንኑ ስለሚደግም 
የቃል ክርክሩ ትርጉም የሚያጣበት ሁኔታ አለ:: 
ብዙ ጊዜ ዳኞችም ቅሬታችሁ በጽሑፍ ስላለ 
እባክዎትን ዋና ዋና ነጥቦችን ብቻ ያስረዱ፣ 
ዝርዝሩን የይግባኝ ቅሬታው ላይ እናገኘዋለን 
በማለት ያሳስባሉ::

በይግባኝ ክርክሩ ወቅት ጉዳዩን የበለጠ 
አጥርቶ በመሄድ ረገድ የዳኞች ሚና በጣም 
ከፍተኛ ቢሆንም ክርክሩ ከተጠቃለለ በኋላ 
ውሳኔ በሚሠራበት ጊዜ በሚገባ እንመረምረዋለን 
በሚል በይግባኝ ክርክር ጊዜ ዳኞች ለማጣራት 
የሚያደርጉት ሙከራ አነስተኛ ነው ወይም 
የለም ለማለት ይቻላል:: ማጣራት ካደረጉም 
በአብዛኛው አዚያው ላይ ተከራካሪዎቹ ባነሱት 
ላይ ብቻ በመመሥረት ሊሆን ይችላል:: በዚህ 
ምክንያት ይግባኝ ማለት ሕገ መንግሥታዊ መብት 
ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ ግን ለይስሙላ ብቻ 
የሚደረገው ክርክርን የመስማት ሂደት ዓላማ ቢስ 
ሲሆን ያጋጥማል:: ወደ ገፅ  19 ዞሯል

ሕግ ፍትሕ አስተዳደር



ሲራራ   መስከረም 23   2013     1ኛ ዓመት    ቁጥር 3216

 1.ጃኖ ባንክ በምሥረታ ላይ ያለ የኢንቨስትመንት ባንክ 

ጃኖ ባንክ አክሲን ማኅበር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪና 
ደንብን በማሟላት የአክሲዮን ሽያጭ የጀመረ ሲሆን፤ በምሁራን፣ በንግድ 
ሥራ በተሰማሩ ታዋቂ ነጋዴዎች፣ ኢንቨስተሮች፣ኢኮኖሚስቶች፣ 
በኢኮኖሚ ልማት አማካሪዎች እና ረጅም ልምድ ባላቸው የባንክና 
የቴክኖሎጅ ባለሙያዎች አስተባባሪነት በመቋቋም ላይ የሚገኝ 
የኢንቨስትመንትና የቴክኖሎጅ ባንክ ነው::   

ጃኖ ባንክ በ1960 በወጣው የንግድ ሕግ፣ የባንክ ሥራ አዋጅ 
ቁጥር 592/2008 እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ቁጥር SB-
B/56/2013 መሠረት በምሥረታ ላይ የሚገኝ ባንክ ነው::

2.   ባንኩን ለመመሥረት ያስፈለገበት ምክንያት

የተለያዩ የሴክተሩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከአገራችን የሕዝብ 
ቁጥር ጋር ሲነጻጸር ማኅበረሰቡ በቂ የባንክ አገልግሎት እንደማያገኝ 
ያመለክታሉ::

በ2012 ዓ.ም. በአገራችን የሚገኙ የባንኮች መጠን 17 ሲሆን፣ 
ጠቅላላ የቅርንጫፎቻቸው ብዛት ከ6000 በላይ ነው:: በመሆኑም 
እነዚህ ባንኮች እና 6000 ቅርንጫፎች ከአንድ መቶ ሚሊዮን በላይ 
ለሆነ ሕዝብ በቂ አይደሉም:: ምክንያቱም የባንኮቹ ቁጥር እና የሕዝቡ 
ብዛት የተመጣጠነ አይደለም:: ምጥጥኑም አንድ ቅርንጫፍ በአማካይ 
ለ18,308 ሰው ያስተናግዳል ማለት ነው::

ጥናቶች እንደሚያሳዩት በዋና ከተማው አዲስ አበባ እና 
በታላለቅ የአገሪቱ ከተሞች አንድ ቅርንጫፍ ከኹለት ሺሕ ሰው በላይ 
ያስተናግዳል:: በአሁኑ ወቅት በሳብ ሰሐራን አፍሪካ ደረጃ ኢትዮጵያ 
ዝቅተኛ የባንክ ተደራሽነት ያላት አገር ሆናም ተመዝግባለች:: የባንክ 
ሒሳብ ቁጥር ከሰሐራ ባሉ የአፍሪካ አገሮች በአማካይ 43%፣ በኬንያ 
82% በሩዋንዳ 50 % ሕዝባቸው የባንክ ሒሳብ ቁጥር ያላቸው 
ሲሆን፣ በኢትዮጵያ ግን 20 ሚሊዮን ሕዝብ ብቻ የባንክ ሒሳብ ቁጥር 
አለው::ይህም ማለት ከ80 በላይ ሕዝባችን የባንክ ተጠቃሚ አይደለም 
ማለት ነው::

በብሔራዊ ባንክ ደረጃ በተያዘው ዕቅድ መሠረት 80 በመቶው 
ሕዝብ በ5 ኪሎ ሜትር ራዲየስ የፋይናንስ ተቋም አገልግሎት 
እንዲያገኙ በዕቅድ ቢያዝም፣ ለማሳካት ተጨማሪ ባንኮችና የነባር 
ባንኮች ቅርንጫፎች መስፋፋት የግዴታ ይሆናል ማለት ነው::

የባንክ አገልግሎት ያልተዳረሰው (የገጠሩ የኅብረተሰብ ክፍል) 
የባንክ አገልግሎት የማግኜት ዕድሉ ዝቅተኛ ሲሆን ሦስት አራተኛው 
የንግድ ባንኮች የሚገኙት በከተሞች አካባቢ ሲሆን በተለይም 37% 
ቅርንጫፎች የሚገኙት በአዲስ አበባ ከተማ ነው::

ባንኮች የሚሰጡት ምርትና አገልግሎት ተመሳሳይና ነባር 
በመሆኑ በዲጅታላየዜሽን ዘመን ቀድሞ የነበረውን የባንክ አሠራር 
መከተል የሀብት 	 ብክነት የሚያስከትልና የሥራ ጥራትንም 
የሚቀንስ ስለሆነ ዲጅታላይዜሽን የጃኖ ባንክ አሠራር ይሆናል:: 
ከዚህ በፊት የነበረውን የቢዝነስ ሞዴል መቀየር አስፈላጊ እና ወቅቱ 
የሚጠይቀው አሠራር ነው::

ጃኖ ባንክ ዲጂታላየዜሽንን የሚያስተዋውቀው የባንኩን የተንዛዛ 
ወጭ ለመቀነስ ለሚያስፈልግና ገቢውንም ከፍ ለማድረግ የታለመ 
ሲሆን፣ ለደንበኞቹም ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት 
እንዲያስችለው ነው:: ወደ ተሻለ አሠራር እንዲገቡ የሚያስችል 
እና ወረቀት ተኮር (paper based) የሆነውን አሠራር የሚያስቀር 
የባንክ ቴክኖሎጅ ይዞ ይመጣል:: የመንግሥት መመሪያ ከተሻሻለ 
አዳዲስ አገልግሎቶችንና ምርቶችን ለማስተዋወቅ በሚያስችል ሁኔታ 
በመዋቀር ላይ ይገኛል:: 

ለምሳሌ፡-

• 	Syndicate Loan (ከሌሎች ባንኮች ጋር በመተባበር ግዙፍ 
ፕሮጀክቶችን የብድር አገልግሎት መስጠት)፣ የግብርናውን ዘርፍ 
የተሻለ ውጤት እንዲያመጣ የብድር አገልግሎት መስጠትና 
አንድ ላይ መሥራት፣ 

• 	Idea Financing (ትልልቅ እና ለአገር ጠቃሚ ሐሳብ ያላቸወን 
ግለሰቦችና ድርጅቶች የብድር አገልግሎት መስጠት)፤ ለአገር 
ውስጥ ኅብረተሰብ በረጅም ጊዜ የቤት መግዣ የብድር አገልግሎት 
መስጠት፤ ለዲያስፖራው ከ5-10% ተቀማጭ በሆነ ለአጭር፣ 
ለመካከለኛና ለረጅም ጊዜ የቤት መግዣ ብድር መስጠት፤ ባንኩ 
የትኩረት አቅጣጫው ኢንቨስትመንትና ቴከኖሎጅ በመሆኑ 

ጃኖ የኢንቨስትመንትና የቴክኖሎጅ ባንክ

ማስታወቂያ

ከተከፈለ ካፒታሉ ውስጥ 20% የሚሆነውን ከድርጅቶችና 
ከግለሰቦች ጋር በጋራ ለኢንቨስትመንት አገልግሎት ያውለዋል:: 
ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት የማማከር አገልግሎት የሚሰጥ ባለሙያ 
የአማካሪ ቡድን የሚመድብ ይሆናል::

ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአገራችን ያለው ሕዝብ አንጻራዊ 
ኢኮኖሚያዊ ለውጦች በተለይም ወደ መካከለኛ ገቢ ያለው 
ማኅበረሰብ ቁጥር መጨመሩ 	 ወደ ክፍለ ኢኮኖሚው ለመግባት 
የተሻለ ምቹነት ይኖረዋል::

በትውልድ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የውጭ አገር ዜጎች በባንክ 
ኢንዱስትሪው እንዲሳተፉ ብሔራዊ ባንክ መፍቀዱ እና ስቶክ 
ኤክስቸንጅ ማርኬት የመከፈት ዕድሉ ሰፊ መሆኑ ወደ ኢንዱስትሪው 
መቀላቀሉ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል::

በምሥረታ ላይ የሚገኜው ጃኖ ባንክ በማክሮ ኢኮኖሚው 
ውስጥ የባንክ አገልግሎቱን ክፍተት በመሙላት የኅብረተሰቡን ዕድገት 
የማፋጠን ድርሻ መወጣት የሚችል ተቋም ይሆናል:: ጃኖ ባንክ 
በቴክኖሎጅ ካደጉ ባንኮች ጋር በትብብር ለመስራት ምቹ ሁኔታዎች 
መኖራቸው የእውቀት ሽግግር እንዲኖር ያስችላል::

የጃኖ ባንክ ተልዕኮ ራዕይ እና እሴቶች

ራዕይ

ዓለም ዐቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የኢንቨስትመንት ባንክ 
አገልግሎት ለኅብረተሰባችን የሚያቀርብ ባንክ መገንባት::

ተልዕኮ

ቴክኖሎጅን እና በከፍተኛ ደረጃ የሰለጠነ የሰው ኀይል 
በመጠቀም ዘመናዊ የኢንቨስትመንት ባንክ አገልግሎት ለኅብረተሰቡ 
ማቅረብና የባንኩን ባለቤቶች ፍላጎት ማሳካት::

እሴቶች

• ኅብረተሰቡ የባንኩ የጀርባ አጥንት መሆኑን መገንዘብ

• ኅብረተሰቡን በታማኝነትና በቅንነት ማገልገል

• ዘመናዊ ቴክኖሎጅን በመጠቀም ቀልጣፋና ጥራት ያለው 
አገልግሎት መስጠት

3.የባንኩ ዓላማዎች

• 	ባንኩ ዘመናዊ የፋይናንስ አገልግሎት የሚሰጥ እና በትኩረት 
የሚሠራባቸው ዘርፎችም ኢንቨስትመንትና ቴክኖሎጅ ናቸው፤

• 	የተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮችን በመለየት እና በማጥናት 
ኢንቨስተሮች እንዲሳተፉ ማድረግ፤

• 	ለሀገር ሊጠቅሙ የሚችሉ ግለሰቦችን እና ድርጅቶችን የብድር 
አቅርቦት እንዲገኙ ማድረግና በጋራ ማደግ (Idea Financing)፤

• 	የገጠሩ የኅብረተሰብ ክፍል የባንክ አገልግሎት እንዲያገኝ ማገዝና 
የኑሮ ለውጥ እንዲያመጣ በጋራ መሥራት፤

• 	ኢንቨስትመንትና ሥራ ፈጠራን መደገፍ፤

• 	ጤና፣ ትምህርትና የቴክኖለጅ ፈጠራን መደገፍ ናቸው::

4.የጃኖ ባንክ አክሲዮን ባለቤት የመሆን ጥቅም

• 	ባንኩ በዘመናዊ ቴክኖሎጅ የሚደገፍና አብዛኛውን የኅብረተሰብ 
ክፍል እና ዲስፖራውንም በስፋት የሚያሳትፍ በመሆኑ በአገሪቱ 
የባንክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከሚያደርጉት 
አንዱ ይሆናል::

• 	በከፍተኛ ደረጃ የሰለጠኑ ባለሙያዎችን በመቅጠር ዘርፉን እና 
ባለ ድርሻውን ማሳደግን ያለመ በመሆኑ የዚህ ባንክ ባለቤት 
መሆን ጥቅሙ ከፍተኛ ነው::

• 	የባንኩ ዓላማ ለትርፍ የሚቋቋም ቢሆንም አገርን በማሳደግ 
እና ለኅብረተሰቡ ተገቢውን አገልገሎት በጥራትና በብቃት 
ለመስጠት ያለመ ነው::

5.የአክሲን ሽያጭ

የአገሪቱ የብሔራዊ ባንክ የሚጠይቀውን መስፈርት ያሟላ እና 
አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ሲደርግ የቆየ ሲሆን የባንኩ አክሲዮን 
ባለቤት መሆን የሚፈልግ 	 ድርጅትና ግለሰብ ከዚህ በታች 
ስማቸው በተዘረዘሩት ባንኮች (በሁሉም የኢትዮጵ ባንኮች) በኩል 
አክሲን መግዛት ይችላል::

1.	 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 

2.	 ዳሸን ባንክ አ.ማ

3.	 ዓባይ ባንክ አ.ማ

4.	 አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ.

5.	 ቡና ባንክ አ.ማ.

6.	 አዋሽ ባንክ አ.ማ.

7.	 አቢሲኒያ ባንክ አ.ማ.

8.	 ብርሃን ባንክ አ.ማ.

9.	 የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ አ.ማ.

10.	 ደቡብ ግሎባል ባንክ አ.ማ.

11.	 እናት ባንክ አ.ማ.

12.	 አንበሳ ባንክ አ.ማ.

13.	 ንብ ባንክ አ.ማ.

14.	  ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ0

15.	  ሕብረት ባንክ አ.ማ.

16.	  ወጋገን ባንክ አ.ማ.

17.	  ዘመን ባንክ አ.ማ.

6.የአክሲን ሽያጭ ዝርዝር መግለጫ

1. 	 የአንድ አክሲዮን ዋጋ ብር 1000.00 (አንድ ሺሕ) ብር ሲሆን 
መግዛት የሚቻለው 	 ዝቅተኛ የአክሲዮን ብዛት 5 ወይም 
አምስት ሺሕ ብር ነው::

2. አንድ ግለሰብ ወይም ድርጅት መግዛት የሚችለው ከፍተኛ 
የአክሲዮን መጠን ብዛት 	 100,000 (አንድ መቶ ሺሕ) ወይም 
100,000,000.00 (አንድ መቶ ሚሊዮን) ብር  ነው::

3. የሥራ ማስኬጃ ክፍያው ቃል የተገባውን ጠቅላላ መጠን 5% 
ነው::

4. የአክሲን ግዥ ለመፈፀም አዲስ አበባ በሚገኜው የባንኩ ፕሮጀክት 
ጽ/ቤት ወይም 	 ስማቸው በተጠቀሱት ባንኮች የተዘጋጀውን 
የሽያች ቅጽ መሙላትና የሚጠየቁ 	 መረጃወችን ማሟላት 
ይጠበቅባቸዋል::

5. የሚገዙትን ጠቅላላ የአክሲዮን መጠን በዝግ ሒሳብ እና ቃል 
የገቡትን የአክሲን 	 መጠን 5 % የሥራ ማስኬጅያ ክፍያ 
በተንቀሳቃሽ ሒሳብ ገቢ ማድረግ ይገባቸዋል::

6. የአክሲዮን ግዥ ሲፈጽሙ የጠቅላላ የአክሲዮኖችን ዋጋ 50 % 
ከፍለው ቀሪውን    	  	 በሁለት ጊዜ በስድስት 
ወር ጊዜ ውስጥ በኹለት ጊዜ መክፈል ይቻላል::

7. አክሲን የሚገዙ ግለሰቦች ማሟላት የሚገባቸው ነገሮች

      7.1. የታደሰ መታወቂያ (ፓስፖርት) መንጃ ፈቃድ

     7.2. በልጆች ስም መግዛት ለሚፈልግ የልደት ካርድ እና የአባት/
እናት/ወይም የአሳዳጊ መታወቂያ

8. አክሲን የሚገዙ ድርጅቶች ማሟላት የሚገባቸው ነገሮች

8.1.የድርጅቱ የታደሰ ንግድ ፈቃድ፣ የንገድ ምዝገባና የግብር ከፋይነት 
መለያ 

8.2. አክሲዮን ለመግዛት የሚያስችል ሕጋዊ ውክልና

8.3. ማኅበራትና ዕድሮች የተመሰረቱበት የፈቃድ ሰርተፊኬት

አድራሻ

ተጨማሪ ማብራሪያ ከጃኖ ባንክ ፕሮጀክት ጽሕፈት ቤት በአካል 
በመገኘት ወይም በየአካባቢው ያሉ የባንኩ አደራጆችን ያነጋግሩ::

አዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ፤ ቦሌ መድሐኒያለም አካባቢ፣ 
መድኃኒዓለም ሞል (ኤድና ሞል ፊት ለፊት)

ስ.ቁ. 0911808415
     0930028524
     0930032610
     0911808435

Email: janobank100@gmail.com
Telegram: Jano Bank S.c
Facebook: Jano Bank S.c
Whatsup: Jano Bank S.c



17ሲራራ    መስከረም 23   2013     1ኛ ዓመት    ቁጥር 32 ማስታወቂያ



ሲራራ   መስከረም 23   2013     1ኛ ዓመት    ቁጥር 3218

“ለምን ዋሸሽኝ?” አልኳት በሆነው ሁሉ 
ግራ እንደተጋባሁ።

የቆዳዋ መገርጣት፣ የሰውነቷ ክሳት 
ከድሜዋ ሃያ ዓመታት አስረጅቷታል። ከድምጿ 
ውጪ ምኗም የኔን ውቧን ኤልሳን አትመስልም። 
ያለችበት ሁኔታ የከፋ መሆኑን ማወቅ 
ውስብስብ ነገር አልነበረም።

“አሳመምሺኝ ኤልሲ… …… ትተሽኝ 
ከሄድሽበት ጊዜ ይልቅ አሁን ጎዳሽኝ።” ያልኩትን 
ሰምታኛለች። እንዳልሰማ ችላ ብላ

“ልጅህ ነው? ቆንጆ ልጅ ወልደሃል!!” 
አለችኝ። በሩን ተደግፎ ሲያዳምጠን የቆየውን 
ዘሩባቤልን እያየች።

“አዎ ትንሹ ልጄ ነው።” አልኳት የማስበው 
እየተመሳቀለብኝ።

የባለቤቴ እህት ታማ እሷን ለማየት ነበር 
ከባለቤቴ ጋር ወደ ሆስፒታሉ  የመጣነው። እና 
ከስቃዩ ጋር የተፋጠጠው ዘሩባቤል ከበሽተኛዋ 
ክፍል ወጥቶ ሲመለስ ክፍሉ ጠፍቶት ሲደናበር 
ነው የኤልሲ ክፍል የገባው። ልፈልገው ስወጣ 
አንደኛዋ ነርስ ጠቆመችኝና ስገባ ዐይኔ ያየውን 
ማመን አቃተው። የኔዋ ኤልሲ አልጋው ላይ 
ተጋድማለች። ከስድስት ዓመታት በፊት 
እየሳሳሁላት ነው ትታኝ የሄደችው።

ትታኝ ከመሄዷ አስቀድማ ስልኳንም 
ቤቷንም ለሁለት ሳምንታት ዘግታ በጭንቅ 
ካንገላታችኝ በኋላ ጠዋት ደውላ ቀጠረችኝ። 
ኤልሲን እወዳታለሁ! የመውደድ ልኬት ሚዛኑ 
እስኪያንስብኝ እወዳታለሁ። ድምጿን ስሰማ 
ከየትኛውም ሐሳቤ ወጣለሁ፣ ስትነካኝ የሲኦል 
አፋፍ ላይ ቆሜ እንኳን ቢሆን እስቃለሁ፣ 
ስትስመኝ እንኳን ያለሁበት ሁኔታና ቦታ ስሜም 
ይጠፋኛል። ስትስቅ ‘እናትህ ሞታለች’ እያለችኝ 
እንኳን ቢሆን እገለፍጣለሁ። ስታለቅስ ‘የሞተው 
አባቴ ከሞት መነሳቱን’ እየነገረችኝ ቢሆን እንኳን 
አለቅሳለሁ። ከኤልሲ ውጪ ያሉ ክስተቶች 
የሚወሰኑብኝ ለእርሷ በሚፈጥሩት ስሜት ነው። 
የቀጠረችኝ ቀን ጠዋት የልቤ ንግሥት ፀሐይን 
የሚያስንቅ የፊቷ ፀዳል ከስሞ እንዳቀረቀረች

“ላገባ ነው!” አለችኝ። አሳቀኝ! ቀልድ 
እንደተነገረው ሰው ሳቅኩኝ።

“መቼ ነው የምታገቢኝ?” አልኳት አገጯን 
በጣቴ ቀና አድርጌ ዓይኖቿን እየፈለግኩ።

“እየቀለድኩ አይደለም። ዳዊትን ላገባው 
ነው። ከዚህ በተሻለ ከአገር ውጪ የተሻለ 
ሕክምና የማግኘት ዕድል አለኝ። ይዞኝ ሊሄድ፣ 
ሙሉ የሕክምናውን ወጪ ሊሸፍንልኝ ቃል 
ገብቶልኛል።” የቃሏ ምሬት የእውነቷን እንደሆነ 
ያስታውቃል። ሕልምም መሰለኝ። የኔ ኤልሲ 
ከእኔ ሌላ ባል አታገባም።

“ዳዊት ማነው? እንዴት? እኔስ? ቆይ 
ለምን?”

የዳዊት ማንነት ጠፍቶኝ አልነበረም። 
ዳዊትን ልታገባው መወሰኗን እስከነገረችኝ ሰዓት 
ድረስ ዳዊት ማለት ለኔ ከአገር ከመውጣቱ በፊት 
ይከታተላት የነበረ ዶክተር ነበር። ልታገባው 
መሆኑን ካወቅኩ በኋላ አምርሬ የምጠላው ሰው 

ሆነ። ኤልሲን አጥቼ ለኖርኳቸው ሕይወት አልባ 
ቀናት እሷን መውቀስ አይሆንልኝም እሱን እንጂ! 
ዓይኖቼን አላየቻቸውም።

“ተወኝ! ልታገኘኝ አትሞክር። 
አትረብሸኝ።” ብላኝ በተቀመጥኩበት ጥላኝ 
ሄደች። ብቻዬን ሳይሆን ዓለምም አብራኝ 
የደነዘዘች፣ የፈዘዘች፣ የደነገጠች መሰለኝ። ኤልሲ 
የኔ ብቻ ሳይሆን የዓለም ፍቅረኛ የሆነች ይመስል 
ዓለም ሁሉ አብሮኝ ዘጭ ብሎ የወረደ መሰለኝ። 
ሁሉም ነገር ሕይወት አልባ ሆነብኝ። ኤልሲን 
ላገኛት በሞከርኩ ቁጥር ትርቀኝ እና እሷን 
የማገኝበትን መንገድ መዝጋት ጀመረች።

“እርሳኝ!” ትለኛለች።
ወድጄ ነው እንዴ ጥላኝ የሄደችን ልጅ 

የማስባት? አብራኝ ከእናቴ ማሕፀን የወጣች 
ይመስል ብቻዬን ራሴን ማሰብ አቃተኝ። ኤልሲ 
ያልነበረችበትን የዘመኔን ቀናት ላስታውስ 
ተቅበዘበዝኩ።

መች ነበር የማውቃት? ራሴን ሳውቅ 
ኤልሲንም አውቃታለሁ። ሰፋፊ ክፍተት ያለውን 
የኛንና የእነሱን ቤት በሚለየው የእንጨት 
አጥር መሃል ወደኛ ጊቢ ስትሾልክ፣ እናቴ 
ለሁለታችንም የሚበላ ሰጥታን ስንጣላ፣ አባቷ 
እኔን ከፊት እሷን ከኋላ  በሞተር ሳይክላቸው 
ጭነውን ሲነዱ…. ኤልሲን ሁሌም ነው 
የማውቃት።

ምን ቀን ነው  የወደድኳት?
አብረን ትምህርት ቤት ስንሄድ? ወንድ 

የጻፈላትን ደብዳቤ አስነብባኝ ስቀና? ልብስ 
ሊገዛላት አብረን ሄደን ስትለካ በልብስ ከልያት 
ቆሜ ልብሷን ስታወልቅ ሰርቄ ገላዋን ያየሁት 
ቀን? ለክረምት ክፍለ አገር ሄዳ በናፍቆት 
የነደድኩኝ ወቅት? ‘ወድሻለሁ!’ ስላት ፍንክንክ 
ብላ እየሳቀች ‘ምን አድርጌህ ትጠላኛለህ?’ ብላ 
ያበሸቀችኝ እለት? የማትሪክ ውጤት አምጥተን 
በደስታ አመኻኝታ ከንፈሬን የሳመችኝ እለት? 
አንድ ዩኒቨርሲቲ ደርሶን በጉዞ አመኻኝተን አንድ 
ክፍል ስናድር  ሰውነታችን የተጋባ እለት?

በአንዱ ቀን ይሆናል የወደድኳት ወይም 
በሁሉም ቀናት ነበር እወዳት የነበረው። እሷ 

ያልነበረችበት የሕይወት ዘመን የለኝም። ስትስቅ 
ገልፍጫለሁ፣ ስታዝን  አልቅሻለሁ፣ ስትታመም 
አጣጥሪያለሁ።

ተመርቀን ወደቤታችን የተመለስን ሰሞን 
ኤልሲ ድንገት ታመመች። ከልቧ ወደ ሰውነቷ 
ደም የሚረጨው የደም አዘዋዋሪ ቱቦ ተዘግቷል 
ተባለች። እጅግ በፈጠነ ቅፅበት ብዙ ለውጦች 
ተከወኑ።

የአካሏ ለውጥ፡- ተበላሸ የተባለው የደም 
ቱቦ በባእድ ፕላስቲክ ተቀየረ። ይሄን ተከትሎ 
ኤልሲ ብዙ ነገር ማድረግ እንደማትችል 
ተነገራት። ሙቀት የበዛበት አካባቢ መቆየት፣ 
የበዛ መደሰት፣ የበዛ ሐዘን፣ ወሲብ ማድረግ፣ 
ማርገዝ ወይም መውለድ…. እንደማትችል 
አወቀች። እነዚህ ነገሮች ራስን ከመሳት እስከ 
ሞት የሚያደርሷት ክስተቶች ነበሩ።

በአንዱ ቀን ማታ ከስራ ወጥቼ ይዣት 
ወጣሁ።  የናፈቀኝ ከንፈሯን ሳምኩት፣ 
መለሰችልኝ፣ ስትስመኝ ምንም አላስታውስ 
አይደል? ተንገብግቤ ጎረስኳት ተመሳሳዩን 
አደረገች። ከዚያ በኋላ የተፈጠረውን 
አላስታውስም። እጄ ላይ ራሷን ስታ መውደቋን 
አየሁ።

ከቤተሰቦቿ ቤት ወጥታ ቤት በተከራየች 
ሰሞን እቤቷ አልጋዋ ላይ ቁጭ ብዬ መጽሐፍ 
አነብላታለሁ። ክንዴን ተንተርሳ እያዳመጠችኝ 
እጆቿን ልብሴን ከላዬ እንዲገፉላት ላከቻቸው። 
እጇን በቀስታ ከልክዬ አገላብጬ ከሳምኳቸው 
በኋላ እንድታቆም በአንደኛው እጄ ያዝኳት። 
ወደጆሮዬ ተጠግታ

“ምንም አልሆንም‘ኮ። እሺ በለኝ 
ስሞትልህ……ናፍቀኸኛል።” ሹክሹክታዋ 
ይነዝራል። እጇን ለቀቅኩላት። እኔ ማንበቤን 
ቀጠልኩ እንደማትሰማኝ አውቃለሁ። 
በአንደኛው እጇ  ስትነካካኝ ማንበቤን የት ቦታ 
እንዳቆምኩት አላስታውስም። ሲኦል እየታየኝ 
መሳቄን ወደድኩት። ኤልሲ እንደራበችኝ እንጂ 
ሌላ ማሰብ እንደነበረብኝ አልተገለጠልኝም። 
ራቁቷን አልጋው ላይ ተንጋላ ከነፍሷ እየፈገገች 

 የማይጠራ ድፍርስ 

ሜሪ ፈለቀ

ታየኛለች። እስከየትኛው ቅፅበት ትንፋሿን 
እንደሰማሁት አላስታውስም።

"ፍቅሬ እንዴት ላድርግሽ? እርበሽኛል።”  
አልመለሰችልኝም። ትንፋሿ ደክሟል። ራሷን 
ስታለች። ከነዚህ ለውጦች በኋላ ኤልሲ በሆነው 
ባልሆነው የሚከፋት ነጭናጫ እየሆነች መጣች።

ኤልሲን ይበልጥ በፍቅር አበድኩላት። 
አንጀቴ ስፍስፍ ይልላት ጀመር። ለምንም 
ሰዓት ትቻት ባልሄድ ደስ ይለኛል። ያልገባኝ 
ነገር አልነበረም። ሁሉም ለውጥ ግልጽ ሆኖ 
ይገባኛል። ግን የፍቅሬ መጨመር የማይካድ 
ለውጥ ነው።

ኤልሲን ከነዚህ ሁሉ ለውጦች በፊት 
አውቃታለሁ። ዛሬ እንደጨው እጄ ላይ 
ይቀልጣል ብዬ የምሳቀቅበት ገላዋ ትናንት 
የእርካታዬ ጥግ ነበር። ብቻዬን የማውቀው የኔ 
ብቻ!  ዓመት እንደቀልድ ነጎደ። በዚህ ወቅት 
ነው ልታገባ እንደሆነ የነገረችኝ። ብዙም ሳትቆይ 
ከአገር ወጣች። ነፍሴም ከስጋዬ ተፋታ! አብሯት 
ከአገር ወጣ። በቀረው ስጋዬ አገባሁ፣ ሁለት 
ልጆች ወለድኩ እናም ዛሬ ሆነ።

ይኸው ከኤልሲ ጋር ……… ሆስፒታሉ 
ውስጥ!

“ስለማፈቅርህ! እመነኝ ከራሴ ይልቅ 
ላንተ ስላደላሁ ነው። ባልተውህ አትተወኝም። 
የራስህን መኖር ገድለህ ከኔ ጋር ስታጣጥር 
ስድስት ዓመታት ያልፉ ነበር። እንደዛሬው 
ደስታህንም ፍሬህንም አታይም ነበር።” አለችኝ 
የሆስፒታሉ አልጋ ላይ በአፍንጫዋ ነጭ ቱቦ 
ገብቶ፣ በፕላስቲክ ያለ ደም ከአናቷ ተንጠልጥሎ 
እንደተጋደመች።….. በዐይኖቿ ጠርዞች እንባዋ 
በቀጭኑ እየወረደ።

ኤልሲ ልታገባ አልነበረም። ኤልሲ 
አላገባችም። ኤልሲ እኔን ማፍቀሯን አቁማ 
አታውቅም።

ፀፀትን አከናነበችኝ። ምን ማሰብ 
እንዳለብኝ፣ በማን መፍረድ እንዳለብኝ፣ የቱ ልክ 
እንደነበር….. ድብልቅልቅ አለብኝ።

   ጨርሰናል!    
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ክርክራችሁን አሳጥሩ፣ አትደጋግሙ ወዘተ. 
እየተባለ በተደጋጋሚ የሚሰጠው ማሳሰቢያ ፍርድ 
ቤቱ በተከራካሪዎች ላይ ጫና ያሳደረ የሚመስል 
ስሜት ከመፍጠሩ በተጨማሪ በባለጉዳዩም ላይ 
ጉዳዬ በአግባቡ እየታየልኝ አይደለም  የሚል 
ቅሬታንና ተስፋ መቁረጥንም ሊያሳድር ይችላል:: 
ከዚህ በተጨማሪ መልሱንና የመልስ መልሱን 
በጽሑፍ አዘጋጅቶ መጥቶ  እሱኑ  የሚያነብም 
ያጋጥማል:: ከዚያም “አታንብብ፣ በጽሑፍ ይዘህ 
የመጣኸውን ተውና በቃልህ አስረዳ፣ ችሎቱ 
እሱን ሁሉ አንብበህ እስክትጨርስ ለመታገስ ጊዜ 
የለውም፣ ብዙ መዝገብ አለብን፣ እባክህ አቁም” 
በሚል ከዳኞች በኩል ለሚቀርብበት ማሳሰቢያ 
መልስ ለመስጠት ሲሞክር ጭቅጭቅ ይከሰታል:: 

አንዳንዱ ተከራካሪ በደንብ ማንበብ 
የማይችል ይሆንና ወይም ይፈራና አንብቦ 
ለመጨረስ ብዙ ጊዜ የሚወስድ ሊሆን ይችላል:: 
አንዳንድ ጊዜ በዚህ ሁኔታ የሚታየው ነገር 
ክርክር ሳይሆን ቲያትር ሁሉ ይመስላል፣ ብዙ 
አስቂኝ ነገሮች ያጋጥማሉ:: በአንድ ወቅት በዚህ 
መልክ ሲያነብ የነበረ ወጣት አቁም ሲባል 
“በደሌን እርስዎ ለመስማት ካልፈለጉ ሌላ ዳኛ 
ይቀየርልኝ” በማለት እንባ እየተናነቀውና በቁጣ 
መልክ የተናገረ ይግባኝ ባይ ነበር:: ዳኛውም 
ጭምር ፈገግ አሉና፣ አሳጥረው ለማለት 
እንጂ የይግባኝ ቅሬታህን ላለመስማት ፈልጌ 
አይደለም፣ እዚህ የተቀመጥኩት ለዚሁ ነው፣ 
ብለው አንብቦ እስኪጨርስ ታገሱት፣ በጽሑፍ 
ያቀረበውን የይግባኝ ቅሬታ በማንበብብም 
ደገመው:: በውጤት ደረጃም ሲመዘን ጊዜ 
በከንቱ ባከነ ከሚባል በስተቀር ክርክር ተደረገ 
ለማለት አይቻልም:: የመልስ መልሱንም በጽሑፍ 
አነበበው:: 

ይሁን እንጂ የጽሑፍ ክርክር ዳኛው 
በክርክሬ ላይ ጫና አሳደረብኝ  የሚልን ቅሬታ 
ስለማይፈጥር ተከራካሪው በፍርድ ቤት ላይ 
ያለው እምነት እንዳይጐዳ የሚያደረግ ከመሆኑ 
በተጨማሪ ዳኛው የጽሑፍ ክርክርን በአጭር 
ጊዜ አለዋውጦ ባለጉዳዮችን በፍጥነት በማሰናበት 
ለመዝገብ መመርመሪያ ሰፊ ጊዜ እንዲያገኝ 
ያስችለዋል:: ይህም የውሳኔ መሥራት ፍጥነትን 
ስለሚያሳድግ ለተፋጠነ ፍትሕ  ከማገዙ 
በተጨማሪ ሌሎች ባለጉዳዮችም የቃል ክርክር 
በሚወስደው ረዥም ጊዜ ውስጥ ሥራ ፈትተው 
ችሎት ውስጥ እንዳይቀመጡ ያግዛል:: 

(ለ.) ለፍርድ ቤቱ አስተዳደር ያለው 
ጠቀሜታ

ዳኞች “የተቀዳው ድምጽ እንዴትና 
ለምን ጠፋ” እያሉ የፍርድ ቤቱን የአስተዳደር 
ሠራተኞችና የኮምፒውተር ባለሙያዎች 
በማስጨነት ሲጠይቋቸው ያጋጥማል:: የአንድ 
ምስክር ቃል አልተቀዳም በተባለበት ጉዳይ ኮርት 
ማናጀሩና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያው 
ቀርበው “እየተቀዳ እንደሆነ መሣሪያው ካሳየን 
በኋላ ወደጽሑፍ ሊቀየር ሲል የተቀዳው ፈጽሞ 
አይሰማም፤ ምን እናድርግ? የመሣሪያው 
አቅራቢዎች መጥተው ሲያዩት ይኸው ይቀዳ 
የለም ወይ ይሉናል፣ ከዚያም እነሱ እያሉ 
የተቀዳውን ወደጽሑፍ ስንቀይረው ስለሚሰማ 
ችግር የለም፣ ትንሽ ቆይቶ እነሱ ከሄዱ በኋላ 
ደግሞ ተመሳሳይ ችግር ይከሰታል፣ ከአቅማችን 
በላይ ነው” በማለት በጭንቀት ስለችግሩ ለፍርድ 
ቤቱ አስረዱ:: 

በችሎቱ  ውስጥ የነበርነው ሰዎች ችግሩ 
የባለሙያ መስሎን የነበረ ቢሆንም ችግሩ ግን 
ከነሱም አቅም በላይ እንደሆነ ተረዳን:: በፌደራል 
መደበኛ ደረጃ ፍርድ ቤት ተመሳሳይ ችግር 
ተከስቶ ፍርድ ቤቱ ተመሳሳይ ትዕዛዝ ሰጥቶ 
ነበር:: ችግሩን እንዲያውቁት በሚልም የተሰጠው 
ትዕዛዝ ለፌደራል የመደበኛ ደረጃ ፍርድ ቤቱ 
ፕሬዝዳንትና ም/ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤትም 
ይድረስ ተብሎ ታዟል:: በተሰጠው ትዕዛዝ 
ላይ ችግሩ እየተደጋገመ ስለመሆኑ ተጠቅሶ 
ነበር:: የፍርድ ቤቱ ሬጂስትራር ለፍርድ ቤቱ 
በሰጠው መልስም ችግሩ የመቅረጫ ማሽኑ 
ሳይሆን የማሽኑ አጠቃቀም የቴክኒክ ችግር ነው 
በሚል መልስ ተሰጥቶ ይኼው መልስ በችሎት 
ተነበበ:: በዚህ ጉዳይ ደግሞ ችግሩ የማሽኑ 
አጠቃቀም ላይ የተከሰተ ችግር ነበር:: ስለሆነም 
የወንጀል ይግባኝ ክርክሮችን በጽሑፍ ማድረጉ 
በአስተዳደሩ ላይ ያለውን ከላይ የተመለከተውን 
የሥራ ጫና እና ችግር የሚቀርፍ ከመሆኑ 
በተጨማሪ በባለሙያዎቹ ላይ ያለውን ጭንቀትና 
መሸማቀቅም ያስቀራል:: 

በሌላ በኩል በሥራ ብዛት ምክንያት 
አልደረሰም የሚባለውን ከመቅረጸ ድምፅ ወደ 
ጽሑፍ የሚቀየሩ ጽሑፎችንም በተመለከተ 
የይግባኝ ክርክሩን የሚጽፉትን ጸሐፊዎች 
የምስክር ቃል ወደሚጽፉት በመጨመር አሁን 
አሁን በዚህ ምክንያት በስፋት የሚያታየውን 

የክርክር መጓተት በመቅረፍ የተሻለ ብቃትን 
በማምጣት የምስክሮች ቃል በየቀጠሮው 
እለት እንዲደርስና የጉዳይ መጓተት እንዲቀንስ  
ለማድረግ ይረዳል::

በመቅረጸ ድምፅ የተቀዳው የቃል ክክርና 
የምስክሮች ቃል ከመዝገብ ጋር አልተያያዘም እያሉ 
ለባለጉዳዩ ሲናገሩ የሚሰማቸውንም መሸማቀቅ 
ያስቀራል:: አንዳንድ ዳኞች “እኛም ይሰማናል፣ 
ግን ምን እናድረግ እያሉ የደፈሩት የፍርድ ቤቱን 
አስተዳደር የሚተቹትን፣ ያልደፈሩት ደግሞ ያው፣ 
የሥራ መደራረብ ስላለባቸው ነው” የሚሉትን 
የአገም ጠቀም ጨዋታንም ያስቀራል::

ከዚህ በተጨማሪ የጽሑፍ ክርክሩ በተወሰነ 
ደረጃ የፍርድ ቤትን ወጪ በባለጉዳዩ የመጋራትን 
ውጤት ስለሚያስከትል ፍርድ ቤትም በወጪ 
ረገድ ይታገዛል:: ይሁን እንጂ ጐን ለጐን 
አቅም የሌላቸው ባለጉዳዮች የነፃ የሕግ ድጋፍ 
የሚያገኙበትን ሁኔታ ፍርድ ቤቱ ሊያመቻች 
ይችላል:: ለምሳሌ የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያዎች 
ማኀበር በነፃ የሕግ ድጋፍ መስጫ ማዕከሉ 
አማካኝነት አቅም ለሌላቸው ሰዎች የነፃ የሕግ 
ድጋፍ እየሰጠ ሲሆን አቅም የሌላቸው ባለጉዳዮች 
የማኀበሩን አገልግሎት እንዲጠቀሙ በዳኞች 
ሊነገራቸው ይችላል:: በማረሚያ ቤት ያሉትም 
የነጻ ሕግ ድጋፍ አንዲያገኙ በማድርግ ሊረዱ 
ይችላሉ:: በዚህ ረገድ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንን 
ጨምሮ ሁሉንም የነጻ ሕግ ድጋፍ ሰጪ አካላትን 
በማስተባበር አገልግሎቱን መስጠት ይቻላል::

(ሐ.) ለባለጉዳዮች ያለው ጠቀሜታ 
በጽሑፍ ክርክር ባለጉዳዩ ዋነኛ ተጠቃሚ 

ነው:: በተግባር  እንደሚታየው በተለይ በጠበቃ 
ተወክሎ የማይከራከር ባለጉዳይ በርካታ ዓይነት 
ችግር ያለበት ነው:: በሕግ ጉዳይ እንደባለሙያ 
ተዘጋጅቶ መቅረብ ስለሚኖርበት በሙያ 
ረገድ በጣም ይቸገራል:: በተለይ አሁን አሁን 
ከአዳዲስ የወንጀል ድንጋጌዎች አንጻር የሕግ 
ክርክር የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ስለሚኖሩና 
ማስረጃዎችንም ከሕጉ ጋር በማገናዘብ የክርክር 
ነጥቦችን ማቅረብ ሊያስፈልግ ስለሚችል 
ይቸገራል:: 

ከባህሪ ችግር እና ከሥነ ልቦና ዝግጅት 
ችግር፣ እንዲሁም ስለፍርድ ቤት ካለን 
አመለካከትና የፍርድ ቤት ድባብና ጥብቅ ሥነ 
ሥርዓት ከሚፈጥረው የተለየ ስሜት አንጻርም 
በርካታ ባለጉዳዮች በሚያሳዝን ሁኔታ ግራ 
ሲገባቸው፣ መናገር ሲያቅታቸው፣ ሲርበተበቱና 
ከመጠን በላይ ሲጨነቁ ማየት የተለመደ ነው:: 

የመናገር ድፍረት ያለው ባለጉዳይም ቢሆን ለሕግ 
ክርክር በሚመጥን መልክ በአጭሩ፣ በግልጽና 
የክርክር ነጥቦቹን ባጠቃለለ መልክና  የክርክር 
ክህሎትን ባሟላ ሁኔታ ጥንቅቅ አድርጐ ክርክሩን 
ማቅረብ ይቸገራል::

የቃል ክርክር  እንደ ቀላል ነገር 
የሚታይና ሁሉም ሰው የራሱን ጉዳይ ከራሱ 
በላይ የሚያውቀው ስለሌለ ጉዳዩን ማስረዳት 
አያቅተውም ተብሎ የሚታመን አይደለም:: 
በአንድ ወቅት አንድ ዳኛ ጠበቃዬ ስላልቀረበልኝ 
ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠኝ በማለት ያመለከተን 
ባለጉዳይ “ፍርድ ቤቱ ባለጉዳዩ የራሱን ጉዳይ 
ለማስረዳት አያቅተውም የሚል እምነት ስላለው 
ያስረዱ፣ ለዚህ ብለን ተለዋጭ ቀጠሮ አንሰጥም” 
በማለት ከለከላቸው:: ይህ አስተሳሰብ ግን 
የተሳሳተ ነው:: የቃል ክርክር የራሱ ክህሎቶች 
ስላሉት ክህሎቶቹ የሌሉት ተከራካሪ ሊጐዳ 
ይችላል:: በሌላ በኩል የሕግ ባለሙያ የሚያውቅ፣ 
በነፃ የሕግ  ምክር አገልግሎት የሚረዳ ባለጉዳይ 
በሚገባ የተዘጋጀ የጽሑፍ ክርክር ይዞ ለመቅረብ 
ስለሚችል እንደቃል ክርክርሩ ክርክሬን በሚገባ 
አላቀረብኩም የሚል ጭንቀት ስለማያድርበት 
በአግባቡ ተከራክሬአለሁ የሚል መተማመን 
ይኖረዋል::

ማጠቃለያ እና የመፍትሔ ሐሳብ
የወንጀል ክርክር በምክንያታዊ ፍጥነት፣ 

ለተከራካሪው አመቺና ተከሳሹ እራሱን 
የመከላከል መብቱን ባስጠበቀና ባሰፋ ሁኔታ 
ሊከናወን ይገባል:: ፍርድ ቤቶችም እነዚህን 
መብቶች የማስከበርና የማክበር ኃላፊነት 
አለባቸው:: የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት 
ሕጉ እንደማንኛውም የስነስርአት ሕግ መሠረታዊ 
መብቶች ሕጐች የሚከበሩበትን  ሥነ ሥርዓት 
ውጤታማ፣ ተገማችና የተቀላጠፈ የማድረግ 
አላማ ሊኖረው የሚገባ ሲሆን ፍርድ ቤቶችም 
ይህንኑ የማረጋገጥ  ኃላፊነት ሊኖራቸው ይገባል::

በወንጀል የተከሰሰ ሰው መሠረታዊ 
ሕገመንግስታዊና ሰብአዊ መብቶት አሉት:: 
እነዚህን መብቶች ፍርድ ቤቶች ሲያስፈጽሙ የወ/
መ/ሥ/ሥ/ሕጉን ከእነዚህ መሠረታዊ መብቶች 
ጋር በማገናዘብና በማጣጣም እንጂ አንድ ነጠላ 
የሥነ ሥርዓት ሕግ ድንጋጌ በመውሰድ ሕጉ 
የሚለው በቃል ተከራከሩ ስለሆነ ከነችግሩ 
በዚሁ እንቀጥላለን እንጂ በጽሑፍ አናከራክርም 
ማለት ተገቢ አይደለም:: የመቃወሚያ ክርክርንም 
በጽሑፍ እንዲቀርብ በማድረግ ማከራከር 
እየተቻለ በመቅረጸ ድምፅ እንዲቀዳ በማድረግ 
ለተደጋጋሚ ቀጠሮ መለወጥ ምክንያት ማድረጉ 
ተገቢ አይደለም:: በዚህ መሠረትም ከላይ 
የተመለከቱትን ችግሮች ለመቅረፍ በማሰብ 
የጽሑፍ ክርክር የሚያደርጉ ችሎቶች ሊበረታቱ 
ይገባል::

ስለሆነም የወንጀል ይግባኝ አቤቱታ 
ለመልስ ሰጪው በመጥሪያ ሲላክ በጽሑፍ 
መልስዎን አዘጋጅተው ወይም ለቃል ክርክር 
ተዘጋጅተው  እንዲቀርቡ የሚል መጥሪያ 
በመላክ መልስ ሰጪው በፈለገው ሁኔታ ክርክሩን 
እንዲያቀርብ በማድረግ ዕድሉን መስጠት ይገባል:: 
የመልስ መልስን በተመለከተም ክርክሩ በጽሑፍ 
የሚደረግ ከሆነ ለውሳኔ ወይም ለምርመራ 
በሚል ከሚያዘው ቀጠሮ በፊት ይግባኝ ባዩ 
የመልስ መልስ ካለው ከመዝገቡ ጋር እንዲያያዝ 
በማድረግ የባለጉዳዩንም መብት ማስከበርና 
ለዚህ ሲባል የሚደረግ የቀጠሮ መለዋወጥንም 
ለማስቀረት ይቻላል:: በቃል ክርክር ወቅት በብዛት 
እንደሚታየው ይግባኝ ባዩ የመልስ መልስ የለኝም 
እያለ መልስ ስለሚሰጥ መልስ ሰጪው በጽሑፍ 
በሚያቀርበው ክርክር ብቻ ክርክሩ ሊቆም 
ስለሚችልም በመልስ መልስ መቀባበል ምክንያት 
ቀጠሮ ሊራዘም ይችላል የሚል ስጋት አይኖርም:: 
በዚህ ረገድ የተሟላ የሕግ ማሻሻያ እስከሚደረግ 
ድረስ የፌደራል ጠቅላይ  ፍርድ ቤት ጉባኤ አንድ 
ወጥ አሠራርን በመዘርጋት በኩል በጥናት ላይ 
የተመሠረተ መመሪያ አውጥቶ የተከራካሪዎችን 
መብት ሊያስጠብቅና ፍርድ ቤቶችም ወጥ 
አሠራር ወይም አማራጭ ወጥ አሠራር ሊከተሉ 
የሚችሉበት ሥርዓት ለመዘረጋት እድል አለ 
ተብሎ ስለሚታመን ቢታሰብበት መልካም ነው:: 

ሕግ ፍትሕ አስተዳደር

ከገፅ   15  የዞረበችግሮች የተተበተበው... 
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