
በዚህ ዓመት ይካሄዳል በተባለው ምርጫ 
ለመሳተፍ የፖለቲካ ድርጅቶች የኢኮኖሚ 
ፕሮግራማቸውን ያስተዋውቃሉ:: 

ፕሮግራማቸውን ማበጠርና መለየት ስንዴውን 
ከእንከርዳዱ መለየት የሕዝቡ ጉዳይ ነው:: ለማበጠርና 
ለመለየት ደግሞ ማበጠሪያ መያዝ ያስፈልጋል:: 
ማበጠሪያው ደግሞ መሠረታዊ የኢኮኖሚ ዕውቀት 
ነው:: ብዙ ሰዎች የኢኮኖሚ አመለካከት ልዩነት 
ያለው በልማታዊ መንግሥት እና በሊብራል 
መንግሥት ብቻ ስለሚመስላቸው የኢሕአዴግን 
እና የብልጽግናን የኢኮኖሚ ፕሮግራሞች ማነጻጸር 
የሚበቃ ይመስላቸዋል:: በሁለቱ ጎራዎች መሃል-ቤት 
ስላሉ በርካታ የኢኮኖሚ አመራር አማራጮች ሲናገሩ 
አይሰሙም:: በልቅ ሊብራል ኢኮኖሚና በፖሊሲ 
የተገራ ኢኮኖሚ መሀከል ያለውን ልዩነት ልብ 
አይሉም:: 

የገበያ ኢኮኖሚ በሁለት ይከፈላል:: 
የመጀመሪያው የዋጋ ጽንሰ ሐሳብ ወይም 
ማይክሮ ኢኮኖሚክስ በአንድ ግለሰብ ወይም 
በአንድ ድርጅት ደረጃ ያለውን የግብይይት 
ባሕርይ የሚያጠና ነው:: ሸማቾች ከሸመታቸው 
የሚያገኙትን ጥቅም የላቀ በማድረግ፣ 
ሻጮች ከሽያጫቸው የሚያገኙትን ትርፍ 
የላቀ በማድረግ፣ ሰዎች በግብይይት ውስጥ 
የሚበጃቸውን ያውቃሉ (People are rational)፤ 
በዚህ መስተጋብር አማካኝነትም ትክክለኛው 
የገበያ ማጣሪያ ዋጋ ይፈጠራል የሚል ታሳቢ 
ጥናት ነው:: 
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“ለልጆቻችን ተመሳሳይ 
አገራዊ ዕሴት 

እየሰጠናቸው አይደለም”

“እውነተኛ ልማት እንዲመጣ ከተፈለገ እውነተኛ ውድድር 

የሚፈጠርበትን ዕድል ማመቻቸት ያስፈልጋል”
አቶ ኢየሱስወርቅ ዛፉ

የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የሚሰበስቡትን 
ገንዘብ የሚያስተላልፉት ባንኮች ናቸው:: ብሔራዊ 
ባንክ ጉልበቱንም አቅሙንም አስተባብሮ ቁጥጥር 
ክትትል የሚያደርገው ባንኮችን ነው:: ለባንኩ 
የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ትርጉም የሚሰጡ 
እየሆነ አይደለም:: በአብዛኛው በዓለም አገር 
ውስጥ የኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ ክትትል እና 
ቁጥጥር የሚደረገው በብሔራዊ ባንክ በኩል 
የሚከወን አይደለም:: ከ27 ዓመት በፊት የአፍሪካ 
ኢንሹራንስ ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚ 

በነበርኩበት ጊዜ የወቅቱ የብሔራዊ ባንክ ገዥ 
አቶ ለይኩን ብርሃኑ ባንኮች እና ኢንሹራንሶች 
እንዲቋቋሙ አዋጁ ሲረቀቅ ስለ ጉዳዩ ሐሳብ 
ጠይቀውኝ ነበር:: የኢንሹራንስን ክትትል እና 
ቁጥጥር በምን መልኩ እናድርገው በሚል 
ላነሱልኝ ጥያቄ፣ የተቋማቱ ቁጥጥር በብሔራዊ 
ባንክ ውስጥ አይሁን ራሱን የቻለ የኢንሹራንስ 
ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን እንዲያቋቁሙ ነበር 
የመከርኩት:: በአፍሪካም ቢሆን በዚያ መንገድ 
ነው ጠንካራ የኢንሹራንስ ተቋማት የተፈጠሩት::

አስፈሪው የግጭት አደጋ ይሰበር
በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት እና 

በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት 
መሀከል ያለው ግንኙነት እጅግ አስፈሪ ወደሆነ 
መካረር እያመራ ነው:: ሁለቱም አካላት በየቀኑ 
ጉዳዩን ወደ ጠርዝ እየገፉት፣ ኢትዮጵያዊያን 
ግጭት ወደሚጋብዝ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ 
እየገባን እንገኛለን:: የኢትዮጵያ የፌዴሬሽን 
ምክር ቤት “በሕገ-ወጥ መንገድ የተቋቋም” 
ሲል ለገለጸው የትግራይ ክልል ምክር ቤት 
እና ካቢኔ የፌዴራል መንግሥት የበጀት 
ድጎማ እንደማይደረግለት ገልጿል:: የትግራይ 
ክልል ከፍተኛ አመራሮች በበኩላቸው 

ከትግራይ የሚሰበሰበውን ገቢ ለትግራይ 
አላካፍልም ማለት እብደት መሆኑን ገልጸው፣ 
የፌዴሬሽን ምክር ቤት ወደዚህ እርምጃ 
የሚገባ ከሆነ ክልሉ ለፌዴራል መንግሥቱ 
ከትግራይ በሚሰበሰበው ገቢ ላይ እርምጃ 
እንደሚወስድ ተናግረዋል:: ከበጀት ጉዳዮች 
አልፎም በፖለቲካው እና በሌሎች ጉዳዮች 
ላይ ሁለቱ አካላት በየዕለቱ መካረር ውስጥ 
እየገቡ መጥተዋል:: አንዱ የሌላውን ህልውና 
አልቀበልም በሚል ሁለቱም አካላት አገሪቱን 
ወደ አደገኛ ግጭት ሊያስገባት ወደሚችል 
ጎዳና እየገሰገሱ ይገኛሉ::

ምርጫ እና ኢኮኖሚ

“የኢትዮጵያ ዕዳ የሆኑት 
የ ኢ ሕ አ ዴ ግ 

ክፍልፋዮች ናቸው”
አቶ አንዱዓለም አራጌ

ከበላይ ያለው የገዥ ፓርቲ አመራር ባለው 
የካድሬ እዝ ሰንሰለት አባላቱ ዴሞክራሲያዊ ምርጫን 
እንዳይደናቅፉ እና የሕዝብ ድምጽ እንዲያከብሩ 

ቢያዝ ያለ ምንም ጥርጥር ነጻና ፍትሐዊ 
ምርጫ ማድረግ እና የኢትዮዮጵያን ሕዝብ 
የዘመናት እንባ ማበስ ይቻላል:: ያነሰው ጊዜ 
ሳይሆን የልብ ተነሳሽነት ነው፤ ከትናንት 

እስከዛሬ የጎደለው ቁርጠኝነት ነው:: በሌሎች የአፍሪካ 
አገሮች ውስጥ ያለውን ሁኔታ ስንመረምር የምናገነው 
ሐቅ፣ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዲገነባ ቁርጠኝነቱ 
ያላቸው ከፍተኛ አመራሮች ካሉ መንገዱ ቀና ይሆናል:: 
ከፍተኛ አመራሩ ለዴሞክራሲ ያለው እይታ አሉታዊ 
ከሆነ ግን መንገዱ አባጣ ጎርበጣ የበዛበት እና ከፍተኛ 
መስዋዕትነት የሚጠይቅ ይሆናል::

ገጽ 8

ገጽ 6

ገጽ 3

ሲራራ    1ኛ ዓመት  ቁጥር 33   መስከረም 30  2013                                                                                                                                                         ዋጋው ብር 13.00 



ሲራራ   መስከረም 30   2013     1ኛ ዓመት    ቁጥር 332

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
አትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ከምንጊዜውም 

በላይ በጣም አሳሳቢ ነው:: የሚታየው ነገር ከባድ 
ከመሆኑም በላይ መሠረታዊ ለውጥን የሚጋብዝ 
ነው:: በትግራይ ክልል እና በፌዴራል መንግሥቱ 
መሀከል ያለው አገሪቱን ወደ ግጭት የሚወስድ 
አደገኛ አካሄድ በፍጥነት መፍትሔ ካላገኘ 
ለኢትዮጵያ ውርደት ነው:: ችግራችን ግን በዚህ ብቻ 
የተወሰነ አይደለም:: በአጠቃላይ በአገሪቱ ልኂቃን 
ውስጥ መፍትሔ የሚያስፈልገው ስር የሰደደ ችግር 
አለ:: ውሎ አድሮ ሊፈነዳ እና አገርን ውድ ዋጋ 
ሊያስከፍል የሚችል አደጋ ያረገዘ ችግር አለ:: በተለይ 
በፖለቲካ ልኂቃኑ መካከል የነገሠው መካረርና ሥር 
የሰደደ የእርስ በርስ ጥርጣሬ በጊዜ መፍትሔ ካላገኘ 
የአገርና የወገን ህልውና ጠንቅ እንደሆነ ይቀጥላል:: 
በተለይ በወጣቱ ዘንድ ያለው ተስፋ ማጣት እና 
ተስፋ መቁረጥ አስቸኳይ መፍትሔ ያስፈልገዋል::

ከሁሉ አስቀድሞ ይህን የለውጥ ጥያቄ 
የሚያነሳው የትኛው የኅብረተሰብ ክፍል ነው? 
የሚለውን ነጥብ መለየቱ ተገቢ ነው:: የለውጡ 
እንቅስቃሴ ሞተር ወጣቱ ነው:: ይህ ወጣት 
የኅብረተሰብ ክፍል መቶ ሚሊዮን እንደሚሆን 
ከሚገመተው የአገራችን ሕዝብ ውስጥ 70 መቶ 
የሚሆን ድርሻ አለው:: ይህ በገጠርም በከተማም 
የሚኖረው ወጣት ነገሮች ቢመቻቹለት በአጭር 
ጊዜ ወደ መካከለኛ መደብ ሊደርስ የሚችል ነው:: 
አፍሪካ ውስጥ እንደሚታወቀው የመካከለኛ 
መደቡ ቁጥር አነስተኛ ነው:: በተለይ በኢትዮጵያ 
ደግሞ በጣም አነስተኛ ነው:: ነገሮች ቢመቻቹለት፣ 
ትክክለኛ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ቢቀየስለት፣ ትክክለኛ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ቢዘረጋለት በአጭር ጊዜ 
ውስጥ መካከለኛ ገቢ ሊኖረው የሚችል የኅብረተሰብ 
ክፍል ነው፤ ወጣቱ:: የሚጠይቀውም ትክክለኛ ጥያቄ 
ነው:: በገጠር ያለው አብዛኛው መሬት ይፈልጋል:: 
በከተማ የሚኖረውም ካፒታል እንዲፈጥርና ራሱን 
እንዲችል ሁኔታዎች ሊመቻቹለት ይገባል::

ወጣቱ የኅብረተሰብ ክፍል ጥራት ያለው 
ትምህርትም ባይሆን ተምሯል፤ በተለያየ የዕውቀት 
ደረጃና ችሎታ የሰለጠነ ነው:: የመረጃ ግብዓትም 
ያገኛል፤ ለቴክኖሎጂ ቅርብ ነው:: ወጣቶች  
አካባቢያቸውን መረዳትና መመልከት ችለዋል:: 
ስለሆነም ማን እየተጠቀመና ማን እየተጎዳ እንደሆነ 
ጠንቅቀው ያውቃሉ:: የሚገባቸው እና አገራቸው 
ልታቀርብላቸው የምትችለው ምን እንደሆነም 
በሚገባ ይረዳሉ::

እንደሚታወቀው ባለፉት 28 ዓመታት ጥቂት 
የኅብረተሰብ ክፍሎች በከፍተኛ ደረጃ የበለጸጉበት 
እና አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የበይ-ተመልካች 
የሆነበት ሁኔታ ተፈጥሯል:: እንዲህ ዓይነት ሁኔታ 
ባለበት አገር የለውጥ ጥያቄ መነሳቱ የማይቀር 
ነው:: ጥቂት ከሥርዓቱ ጋር የተጠጋጉ ሰዎች 
ካፒታል የሚያገኙበትና የሚፈጥሩበት ምቹ ሁኔታ 

ይመቻችላቸዋል፤ በቀላሉ የባንክ ብድር ያገኛሉ፣ 
ሌላም ድጋፍ ይደረግላቸዋል:: ብዙሃኑ ኢትዮጵያዊ 
ለነዚህ ዜጎች (ለጥቂቶች) የተመቻቸው ሀብትና ዕድል 
ለእኔም ይመቻችልኝ እያለ ነው ያለው:: ምንጊዜም 
ቢሆን አንድን አገር አስተዳድራለሁ ያለ መንግሥት 
(ድህነትን እታገላለሁ፤ ብልጽግናን አመጣለሁ ካለ) 
ካፒታልን ለኅብረተሰቡ ማመቻቸትና መፍጠር 
አለበት:: ወጣቱ የኅብረተሰብ ክፍል ሥራ ፈጣሪ 
ነው:: ሥራ ለመፍጠር ደግሞ ካፒታል ያስፈልጋል:: 
እንዲህ ዓይነት ሁኔታ ይፈጠርልኝ ነው ተቀዳሚው 
የወጣቱ ጥያቄ:: ወጣቱ የዴሞክራሲ፣ የፍትሕና 
የነጻነት ጥያቄም እንዳለው መዘንጋት የለበትም::  

በመንግሥት በኩል የሚወሰኑት ውሳኔዎችና 
የሚቀርቡት የመፍትሔ ሐሳቦች ከሕዝቡ፣ በተለይም 
ከወጣቱ ጥያቄዎች ጋር ጨርሶ የማይገናኙ፣ 
እርስ በርሳቸው የሚጋጩና የችግሩን ሥረ-
መሠረት ከግንዛቤ ውስጥ ያላስገቡ ናቸው:: ሕዝብ 
የሚጠይቀው ጥያቄ ሌላ መንግሥት የሚያቀርበው 
የመፍትሔ ሐሳብ ሌላ እየሆነ ነገሮች ወዳልተፈለገ 
አቅጣጫ እየሄዱ ነው:: ቅድሚያ ሊሰጣቸው 
የሚገባቸው አንገብጋቢ አጀንዳዎች ቅደሚያ 
እየተሰጣቸው አይደለም:: ከመንግሥት ወጪ ያሉት 
ኀይሎችም ቢሆኑ የአገርንና ወገንን ዘላቂ ጥቅም 
ለማስጠበቅ ከመንቀሳቀስ ይልቅ የፖለቲካ ትርፍ 
ለማግነት ሲሯሯጡ ነው የሚስተዋለው:: በዚህ 
ሁኔታ አገርና ወገን የሚጠቅም መፍትሔ አይገኝም::

ብዙ ኢትዮጵያዊያን በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር 
መምጣት ደስ የተሰኙትና ተስፋ ያደረጉት የዜጎችን 
ነጻነትና እኩልነት የሚያከብር እና ሁለንተናዊ 
ልማት የሚያመጣ ሥርዓት የሚገነባበት ምቹ 
ሁኔታ ይፈጠራል በሚል መንፈስ ነው:: ጋዜጠኞች 
በነጻነት የሚጽፉበት፣ ተቀናቃኝ ፖለቲካ ፓርቲዎች 
በነጻነት ተንቀሳቅሰው ሕዝብ የሚያደራጁበት፣ 
ዜጎች በዘውጋዊና ሃይማኖታዊ ማንነታቸው 
መድልዎ ሳይደረግባቸው በየትኛውም የአገሪቱ 
ክፍል ተዘዋውረው መኖርና መሥራት የሚችሉበት፣ 
በፖለቲካ ኀይሎች መካከል እርቅና መግባባት 
የሚፈጠርበት ወዘተ… ሁኔታ ይፈጠራል በሚል 
ተስፋ ነው:: በመንግሥት በኩል የተገባው የለውጥ 
ቃል የይስሙላ ቃል እንዳይሆንና ተመለሰን ወደ 
አመጽ አዙሪት እንዳንገባ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊደረግ 
ይገባል:: በዚያው መጠን ከአገርና ከወገን ዘላቂ ጥቅም 
ይልቅ ጊዜያዊ የፖለቲካ ትርፍ ለማጋበስ የሚፈልጉ 
ኀይሎችም አደብ ሊገዙ ይገባቸዋል:: ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ዕውን እንዲሆንና አገራችን ከምትገኝበት 
ታሪኳን የማይመጥን ድህነት እንድትወጣ ደግሞ 
በሥልጣን ላይ ካሉት ኀይሎች እኩል ለፖለቲካ 
ሥልጣን ከሚወዳደሩ ተቃዋሚ ወገኖችም ብዙ 
ይጠበቃል:: ተራርቆ አይሆንም:: ሐቀኛ ውይይቶች 
የግድ ያስፈልጋሉ::

ከሐቀኛ ውይይት ውጪ መፍትሔ የለም
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ዳንኤል ክንዴ (ዶ/ር)

በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት እና 
በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት 
መሀከል ያለው ግንኙነት እጅግ አስፈሪ 
ወደሆነ መካረር እያመራ ነው:: ሁለቱም 
አካላት በየቀኑ ጉዳዩን ወደ ጠርዝ እየገፉት፣ 
ኢትዮጵያዊያን ግጭት ወደሚጋብዝ አደገኛ 
ሁኔታ ውስጥ እየገባን እንገኛለን:: የኢትዮጵያ 
የፌዴሬሽን ምክር ቤት “በሕገ-ወጥ መንገድ 
የተቋቋም” ሲል ለገለጸው የትግራይ ክልል 
ምክር ቤት እና ካቢኔ የፌዴራል መንግሥት 
የበጀት ድጎማ እንደማይደረግለት ገልጿል:: 
የትግራይ ክልል ከፍተኛ አመራሮች 
በበኩላቸው ከትግራይ የሚሰበሰበውን ገቢ 
ለትግራይ አላካፍልም ማለት እብደት መሆኑን 
ገልጸው፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ወደዚህ 
እርምጃ የሚገባ ከሆነ ክልሉ ለፌዴራል 
መንግሥቱ ከትግራይ በሚሰበሰበው ገቢ ላይ 
እርምጃ እንደሚወስድ ተናግረዋል:: ከበጀት 
ጉዳዮች አልፎም በፖለቲካው እና በሌሎች 
ጉዳዮች ላይ ሁለቱ አካላት በየዕለቱ መካረር 
ውስጥ እየገቡ መጥተዋል:: አንዱ የሌላውን 
ህልውና አልቀበልም በሚል ሁለቱም አካላት 
አገሪቱን ወደ አደገኛ ግጭት ሊያስገባት 
ወደሚችል ጎዳና እየገሰገሱ ይገኛሉ::

ይህ በትግራይ ክልላዊ መንግሥትና 
በፌዴራል መንግሥቱ መካከል የሚታየው 
እጅግ አስቀያሚ መካረር የሚያስገነዝበን 
ሐቅ ኢትዮጵያ ልኂቃን ምን ያህል ኋላቀር 
እንደሆንን ነው:: ይህም ኋላቀርነት በሥልጣን 
ላይ ያሉትን ብቻ ሳይሆን ከዚያ ውጪ 
ያለነውንም የሚጨምር ነው:: በሥልጣን 
ላይ ያሉት አካላት ኢሕአዴግ በሚባል አንድ 
ግንባር ሥር ሆነው የዚህችን አገር ፖለቲካ 
ምን ያህል ቁልቁል እንደወሰዱት የማያከራክር 
ጉዳይ ነው:: የፍትሕ ሥርዓቱ እንዲህ አፈር-
ድሜ እንዲበላ እና ሕዝቡ በፍትሕ ሥርዓቱ 
ላይ እምነት እንዳይኖረው ያደረጉት እነሱ 
ናቸው:: የሕግ የበላይነትን ሳይሆን በሕግ 
መግዛትን ልማድና አሠራር ያደረገ የአገዛዝ 
ሥርዓት ነው:: ዛሬም በኢትዮጵያ ደረጃም 
ሆነ በትግራይ ክልል ያለው በሕግ መግዛት 
እንጅ የሕግ የበላይነት አይደለም:: ሕግ ዛሬም 
በሥልጣን ላይ ያሉ አካላት ደንገጡር ናት:: 
ትልቁ ጥፋት ይህ እና ከዚህ ጋር የተያያዘው 
የሥርዓታት (ኢስቲቱሽንስ) ግንባታ ድርቀት 
ነው::

ይህ ችግር ግን ሥልጣን ባልያዘው 
ልኂቅ ውስጥም ስር የደደ ነው:: ዘመን ተሻጋሪ 
የሆኑ ሥርዓታት እንዲገነቡ የሚታገለው 
ልኂቅ በጣም ጥቂት ነው:: ከዚያ ይልቅ ሆይ 
ሆይታና በለው-ጣለው ባህል ሆኗል፤ ቂም 

ስር ሰድዷል:: ማስተዋል ጠፍቷል:: ልኂቃን 
የኅብረተሰቡ ኅሊና ሆነው መንገድ ማሳየት 
ሲገባቸው በአገሪቱ ውዥንብርና ትርምስ 
ግብር ሆኗል:: 

የኢትዮጵያ መንግሥትና የትግራይ 
ክልላዊ መንግሥት አካሄድ ጨርሶ ጤናማ 
አይደለም:: ኢትዮጵያ ከበቂ በላይ ደምታለች፤ 
ሌላ የእርስ በርስ ጦርነት የምትሸከምበት 
ጫንቃ የላትም:: ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ናት:: 
በቆዳ ስፋቷም፣ ባላት የተፈጥሮ ሀብትም፣ 
በሕዝብ ብዛቷም ወዘተ… ሀብታም አገር 
ናት:: ኢትዮጵያ ያጣችው የአእምሮ ልማት 
ያለው ሕዝብ፣ በተለይም ዘመኑን የዋጀ 
ልኂቅ ነው:: ከትናንትና እስከዛሬ የዚህች አገር 
ችግር የልኂቃን ኋላቀርነት ነው:: በማያሻማ 
ሁኔታ በጣም ኋላሮች ነን:: 

ለሃይማኖት አባቶችና ለአገር 
ሽማግሌዎች የሚሰጠው ቦታ አስፈሪ በሆነ 
መልኩ እየተዳከመ መምጣቱ ግልጽ ቢሆንም፣ 
አሁንም ተስፋ ሳይቆርጡ ጥረታቸውን 
ሊቀጥሉ ይገባል:: የሽምግናና የሰላም ሒደት 
ረዥም ጊዜ የሚወስድ፣ አንዳንዴም እልህ 
አስጨራሽ ቢሆንም በተራዘመ ጥረት ሰላምን 
ዕውን ለማድረግ መሥራት ይገባል:: 

በሌላ በኩል የአገሪቱ ችገሮች መዋቅራዊ 
እና ለዘመናት እየተከማቹ የመጡ መሆኑን፤ 

አስፈሪው የግጭት አዙሪት ይሰበር

የጎረቤት አገራት ሰብል አምራች 
አለመሆናቸው እና ለአንበጣ መንጋ መከላከል 
አመርቂ ምላሽ አለመስጠታቸው  ኢትዮጵያን 
ለተደጋጋሚ  የአንበጣ  መንጋ  ጉዳት ተጋላጭ 
አድርጓታል ተባለ፡፡

ሶማሊያ እና ጅቡቲ የሰብል ምርት 
አምራች አለመሆናቸው እና በአገራቱ 
ለሚፈለፈለው የአንበጣ መንጋ ስርጭት 
ትኩረት አለመስጠታቸው ኢትዮጵያን 
ለተደጋጋሚ የአንበጣ መንጋ ጉዳት 
እያጋለጣት መሆኑን የኢትዮጵያ ግብርና 
ሚኒስቴር ገለፀ፡፡

ከሲራራ ጋዜጣ ጋር አጭር ቆይታ 
ያደረጉት የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የዕፅዋት 
ጥበቃ ዳይሬክቶሬት ተወካይ አቶ ታምሩ 
ከበደ በአሁኑ ሰዓት የአንበጣ መንጋ በተለያዩ 
የአገሪቱ አከባቢዎች በሰብል ላይ ጉዳት 
እያደረሰ መሆኑን ተናግረዋል፡፡

"ከዚህ ቀደም በአፋር ደባቃ ቦታዎች 
የተፈለፈለው የአንበጣ መንጋ መብረር 
በመጀመሩ በሰሜን አማራ፣ በደቡብ 
ትግራይ እና በአፋር አከባቢዎች በጥቅሉ 
26 ወረዳዎች ላይ ጉዳት ማድረስ ጀምሯል" 
ብለዋል። የአንበጣ መንጋው ገና በመፈልፈሉ 
ሂደት ላይ ሳለ ለመከላከል ሚኒስቴር መስሪያ 
ቤቱ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ 
መቆየቱን ያነሱት አቶ ታምሩ " ለኬሚካል 

ርጭት አመቺ ባልሆኑ እና መኪና መግባት 
በማይችልባቸው አከባቢዎች እንዲሁም ሰው 
በማይኖርበት መረጃ ለማግኘት አስቸጋሪ  
በመሆኑ አንበጣውን ባለበት ማምከን 
ሳይቻል  ቆይቷል ብለዋል፡፡  በቦታዎቹ ላይ  
የተፈለፈለው የአንበጣ መንጋ እድገቱን ጨርሶ 
ወደ መብረር ደረጃ በመሸጋገሩ፤ መንጋው 
ወደ ተለያዩ አከባቢዎች በመንቀሳቀስ ጉዳት 
ማድረስ መጀመሩን ጠቁመዋል፡፡

" ወደ ሰሜን ወሎ ፣ደቡብ ወሎ፣ 
የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን፣ ደቡብ ትግራይ 
የአንበጣ መንጋው በመጠጋት ላይ ይገኛል፤ 
የመከላከል ሥራውም በተቻለ መጠን የሰው 
ኃይልን በማደራጀት እየተሠራ ይገኛል" 
ያሉት አቶ ታምሩ  በአፋር፣ በሰሜን ወሎ 
፣ ደቡብ ወሎ እና ደቡብ ትግራይ አከባቢ 
የአንበጣ መንጋው ሰብል ላይ ጉዳት ማድረስ 
መጀመሩን ጨምረው ገልፀዋል ፡፡ 

በቀጣይ የአንበጣ መንጋው በደረሰ 
የማሽላ ምርት ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ 
መንግሥት በማይደርስባቸው አከባቢዎች፤ 
አርሶአደሩ የነፍስ ወከፍ ኬሚካል መርጫ 
እንዲያገኝ በማድረግ መንጋውን እንዲከላከሉ 
ለማድረግ ጥረት እየተደረገ መሆኑን 
ጠቁመዋል፡፡

በአፋር፣ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎ እና 

ደቡብ ትግራይ አከባቢ ጉዳት እያደረሰ ያለው 
የአንበጣ መንጋ በአገር ውስጥ የተፈለፈለ 
መሆኑን ያነሱት ተወካዩ ከሶማሌ ላንድ 
የሚገባው የአንበጣ መንጋ በምሥራቅ ሀረርጌ፣ 
ምዕራብ ሐረርጌ እና ድሬደዋ  በማሽላ ምርት 
ላይ ጉዳት እያደረሰ ነው " ብለዋል፡፡

ከሶማሌ፣ ጅቡቲ፣ የመን እና ኦማን 
ከፍተኛ መጠን ያለው የአንበጣ መንጋ 
እየተፈለፈለ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ መቆየቱን 
ያነሱት አቶ ታምሩ እነዚህ አገራት በከብት 
እርባታ እና በነዳጅ ሽያጭ ኢኮኖሚያቸውን 
የሚያንቀሳቅሱ በመሆናቸው እና የሰብል 
ምርት አብቃይ ባለመሆናቸው ምክንያት  
ለአንበጣው መራባት ትኩረት እንደማይሰጡ 
ገልፀው ፤ ይህም ከአገራቱ  የሚነሳው 
የአንበጣ መንጋ በኢትዮጵያ ላይ ተደጋጋሚ 
ጉዳት እያደረሰ መሆኑን አስረድተዋል፡፡

ቀድሞ በኬንያ በኩል ወደ ደቡብ ክልል 
የገባውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ከኬንያ 
መንግሥት ጋር በርብርብ ሲሠራ መቆየቱን  
ያስታወሱት አቶ ታምሩ አሁን ላይ ለመንጋው 
መነሻ የሆኑት ጅቡቲ ፣ ሶማሊያ ፣የመን ፣ 
ኦማን ለአንበጣ መንጋ የሚያሠጋ የሰብል 
ምርት ስለሌላቸው የመንጋውን ስርጭት 
የመከላከል ሥራው ላይ ጠንካራ ተሳትፎ 
ማድረግ  አለመቻላቸውን አንስተዋል፡፡ 

"ባለፉት ሳምንታት ሁለት የኬሚካል 
መርጫ አውሮፕላኖች በደቡብ ወሎ እና 
ሀረርጌ አከባቢዎች ላይ መከስከሳቸው  
የአንበጣ መከላከል ሥራውን አዳጋች 
አድርጎታል ፡፡ በዚህ ሰዓት በዛ ያለ 
የኬሚካል መርጫ አውሮፕላን ያስፈልጋል፤ 
ለዛም የመንግሥት ከፍተኛ ባለስልጣናት 
አውሮፕላኖቹን ለማግኘት ከተለያዩ አገራት 
ጋር ግንኙነት እያደረጉ ነው፡፡"  ያሉት አቶ 
ታምሩ አሁን ላይ ከቀሩት አውሮፕላኖች 
አንዱ በብልሽት ምክንያት ሥራ ስላቆመ 
በአንድ አውሮፕላን ብቻ የኬሚካል እርጭት 
እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ በብልሽት 
ምክንያት ሥራ ያቆመው አውሮፕላን በቅርቡ 
ተጠግኖ ወደ ሥራ እንደሚገባ ጨምረው 
አስረድተዋል።

ችግሮችን ለመፍታት ከፍተኛ ትግልና ራሱን 
የቻለ ጊዜ የሚጠይቅ መሆኑን የሚገነዘቡ 
ኀይሎች፣ በተለይም የፖለቲካ ልኂቃን 
ኢትዮጵያ ወደ ግጭትና የእርስ በርስ ጦርነት 
እንዳታመራ ብዙ ሥራ ይጠብቃቸዋል:: 
ተወደደም ተጠላም እንደ ኢትዮጵያ ባሉ 
ጠንካራና ዘመናዊ ሥርዓታት (institu-
tions) ባልገነቡ አገሮች ውስጥ የልኂቃኑ 
ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው:: በልኂቃኑ መሀከል 
ውይይት እና ድርድር ተደርጎ በወሳኝ አገራዊ 
ጉዳዮች ላይ እንዲሁም በፖለቲካ መጫዎቻ 
ሜዳው ላይ አንዳች ዓይነት ስምምነት 
ካልተደረሰ የአገሪቱ ጉዞ የጨለማ ጉዞ መሆኑ 
ሳይታለም የተፈታ ነው:: ኢትዮጵያ ወደሌላ 
ዙር አደጋ እንዳትገባ የአገሪቱ ልኂቃን 
ኀላፊነት አለባቸው:: ኢትዮጵያ ወደ ሌላ ዙር 
የግጭት አዙሪት ከገባች ልትገባ የምትችለው 
በልኂቃኑ ድክመት መሆኑን በሚገባ መቀበል 
ያስፈልጋል:: የኢትዮጵያ ልኂቃን የአገሪቱ 
ህልውና አደጋ ላይ ሲወድቅ፣ የኢትዮጵያና 
የንጹሐን ዜጎቿ እጣ ፈንታ በተወሰኑ 
ቡድኖች እጅ ላይ ወድቆ እንዳልሆነ ሲሆን 
እያዩ እየተባበሩ ወይም ዝም ተሰኝተው 
ራሳቸውንም አገራቸውንም ከመበደል 
መቆጠብ ይገባቸዋል:: ጊዜው በጣም እየመሸ 
ነው:: በአገራችን ላይ እያንዣበበ ያለው 
አስፈሪ የግጭት አዙሪት ይሰበር::

የጎረቤቶቿ  ቸልተኝነት ኢትዮጵያን ለተደጋጋሚ 
የአንበጣ መንጋ ጉዳት አጋልጧታል ተባለ
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በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የረዥም ጊዜ 
የትግል ታሪክ ያካቸው እና በዚኸው የፖለቲካ 
ተሳትፏቸው ምክንያት ለበርካታ ዓመታት 
በእስር ላይ ቆተው በለውጡ ማግስት የተፈቱት 
የዛሬው እንግዳችን አቶ አንዱዓለም አራጌ፣ 
በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትሕ ፓርቲ (ኢዜማ) ምክትል መሪ ናቸው:: 
ስለሚመሩት ድርጅት እና ስለአገራችን ፖለቲካ  
ወቅታዊ ሁኔታ አወያይተናቸዋል:: ውይይቱን 
እነሆ፡- 

ሲራራ፡- በወቅታዊነት አሁን በአገሪቱ ያለው 
የፖለቲካ ፓርቲዎች የውድድር መድረክ 

በእርስዎ እይታ ምን ይመስላል?

አቶ አንዱዓለም፡- ይህ አገር ረጅም 
የፖለቲካ ትግል የተደረገበት አገር ነው:: በየጊዜው 
ከሚደረጉ መስዋዕትነት የጠየቁ ትግሎች በኋላ 
የዴሞክራሲ መወለድ ተስፋ የቀረበ እየመሰለ ግን 
ደግሞ እየተጨናገፈ፤ በተስፋ ማጣት እና በተስፋ 
ሙላት አዙሪት ውስጥ የከረመ አገር ነው:: ባለፉት 
ዓመታት ወደ መጨረሻውም አካባቢ እልህ 
አስጨራሽ ትግል ተደርጎ የዴሞክራሲ የመወለድ 
ብልጭታ አይተን ነበር:: ነገር ግን ተስፋችን 
በታሰበው ልክ እየፋፋ አልመጣም:: በተለይ 
ደግሞ እንደመርገም ሆኖ ሕዝብ ላይ ተጭኖ 
የኖረው ኢሕአዴግ በመበስበሱ እና በመከፋፈሉ 

ለኢትዮጵያ ሕዝብ ራስ ምታት ሆኖ ቆይቷል:: 
በዚህ አገር ጉልህ ችግር ካለ ችግሩ ኢሕአዴግ 
የጋረጠው ችግር ነው:: ብዙ በደል ደርሷል:: 
ትልቁ በደል ደግሞ ኢሕአዴግ የተከለው መርዝ 
ሌላ በሽታ እየወለደ የሚሄድ አደገኛ መርዝ 
መሆኑ ነው::

እንግዲህ በለውጥ ውስጥ ባለች አገር ሁለት 

ነገር ይፈጠራል:: አንደኛው የነበረው ሥርዓት 
ላለመሞት የሚደርገው ግብግብ ነው:: ሁለተኛው 
ደግሞ አዲሱ ሥርዓት ለመወለድ የሚያደርገው 
ትንቅንቅ ነው:: አሁን ያለነው ለመወለድ እና 
ላለመሞት በሚደረግ ግብግብ ውስጥ ነው:: 
ግን አሁንም ቢሆን የችግሮቹ  እና የግብግቡ 
ምንጮች የኢሕአዴግ ክፍልፋዮች ናቸው:: 
ይህ በራሱ አሳሳቢ ነው:: በኢሕአዴግ ውስጥ 

ታቅፈው በአንድ ላይ ሲሠሩ በነበሩ ኀይሎች 
መሀከል የሚደረገው ግብግብ ነው አገር እያመሰ 
የሚገኘው::

የያዝነው ዓመት የምርጫ ዓመት እንደሆነ 
እየተነገረ ነው ያለው:: አገሩ አልተረጋጋም:: በዚህ 
ላይ ደግሞ ኢሕአዴግ ደህና አድርጎ አርሶ አለስልሶ 
የዘራው የብሔር ፖለቲካ ንትርክ ቡቃያው 
አቆጥቁጦ አገር እያመሰ ነው:: ኢትዮጵያ የምትባል 
አገር በታሪክ ኖራ የማታውቅ እስከሚመስል ድረስ 
የልዩነት ሐሳብ የሚቀነቀንበት፣ ከዘውግ በሚቀዳ 
ልዩነት ሕዝብ በጅምላ የሚሰደብበት፣ ሕዝብ 
በጅምላ የሚመሰገንበት፣ በፍፁም በአመክንዮ 
ያልታሸ ሐሳብ የሚናፈስበት አገር ሆኗል:: የዜጎች 
ሞት፣ መፈናቀል፣ የንብረት ውድመት ሁሉ ምጭ 
ይኸው ኢሕአዴግ የዘራውና ኮትኩቶ ያሳደገው 
እጅግ አደገኛ ሥርዓት ነው:: አሁን ያለነው በዚህ 
ዓይነት የፖለቲካ ከባቢ ውስጥ ነው::

አገሩ እንዲረጋጋ እና ወደ ሰከነ ሁኔታ 
እንዲመጣ፣ ለዘመናት የጠበቅነው ንጋት 
እንዲነጋ፣ ብዙ ትውልዶች መስዋዕትነት 
የከፈሉለት የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መወለድ 
እውን እንዲሆን ተስፋ እያደረግን፤ በሌላ በኩል 
በዕብሪት የሚነዱ አካላት እንዲሰክኑና እንዲረጋጉ 
ጥሪ እያደረግን እንገኛለን:: በአገራችን ፈጽሞ 
ተስፋ አንቆርጥም፤ ልንቆርጥም አይገባም::

ሲራራ፡- በአገሪቱ ካለው የሰላም እና መረጋጋት 

“የኢትዮጵያ ዕዳ የሆኑት የኢሕአዴግ ክፍልፋዮች ናቸው”
አቶ አንዱዓለም አራጌ
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ወደ ገፅ  18 ዞሯል

አስጊነት በተጨማሪ በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 
ወረርሽኝ ተጠቂዎች ቁጥር እየጨመረ ባለበት 

ሁኔታ ነው ምርጫ ለማድረግ የታሰበው:: አገሪቱ 
በዚህ ሁሉ አጣብቂኝ ውስጥ ባለችበት ሁኔታ 

ተዓማኒነት ያለው ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ ማድረግ 
ይቻላል? 

አቶ አንዱዓለም፡- የኮቪድ-19 ወረርሽኝ 
በዓለም ላይ አደጋ የደቀነ ችግር ነው:: በቫይረሱ 
ምክንያት በርካታ አገሮች ምርጫቸውን 
አራዝመዋል:: በእኛም አገር ምርጫውን 
ለማራዘም አስገዳጅ ሁኔታን እንደፈጠረ 
እንረዳለን:: የምርጫውንም መራዘም እሰየው 
ብለን ተቀብለነው ነበር:: ምክንያቱም ከዚያም 
በፊት አገሪቱ ለምርጫ ዝግጁ አይደለችም የሚል 
አቋም ነበረንና ነው:: በኢትዮጵያ እውነተኛ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን ዕውን ለማድረግ 
በጣም በርካታ ሥራዎች ሊሠሩ እንደሚገባ፣ 
በተፎካካሪ ፓርቲዎችና በገዥው ፓርቲ መሀከል 
መተማመንን ሊፈጥሩ የሚችሉ ሐቀኛና 
ተከታታይ ውይይቶችና ድርድሮች ሊደረጉ 
እንደሚገባ፣ በፖለቲካ ልኂቃኑ ውስጥ ክፍፍል 
በፈጠሩ ጉዳዮች ላይ ቢያንስ አጠቃላይ የሆነ 
መግባባት ሊኖር እንደሚገባ ወዘተ… ይታመናል:: 
ያ ሁሉ አልነበረም:: በእርግጥ አሁንም እንደዚህ 
ዓይነት ነገር የለም::

የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዘመናት የታገለለትን 
ዴሞክራሲን የሚያዋልድ፤ የናፈቅነውን ንጋት 
ሊያመጣ የሚችል የምርጫ ዝግጅት መደረግ 
ይገባዋል:: ዴሞክራሲን ማዋለድ ደግሞ እንዲሁ 
እንደዘበት በይድረስ ይድረስ የሚሆን ነገር 
አይደለም:: ጠንካራ ሥራ ይጠይቃል:: ቁርጠኝነት 
ያስፈልጋል:: ለዴሞክራሲ ግንባታ የሚያስፈልጉ 
ተቋማት በአግባቡ መደርጀት አለባቸው:: 
በሥነ ልቡና መዘጋጀት መቻል አለብን:: ለዚያ 
ደግሞ መረጋጋት እና መስከን ያስፈልጋል:: 
ይሁን እንጅ በአገራችን እንዲህ ዓይነት ጠንካራ 
ዝግጅት እየተደረገ አልነበረም:: በመንግሥትም 
በሚበዙት ተፎካካሪ ፓርቲዎችም በኩል ዝግጅት 
አልነበረም:: በዚህ መሃል የኮቪድ-19 ወረርሽኝ 
በአገራችንም ሆነ በዓለም ላይ አደጋ በመደቀኑ 
ምክንያት ምርጫው እንዲራዘም ተደርጓል:: 
አሁን ደግሞ ወደ ምርጫ እንግባ እየተባለ ነው 
ያለው:: ወረርሽኙ ዘላቂ ቢሆንም ሕይወት እና 
ትግሉ መቀጠል አለበት የሚል እምነት በእኛም 
ዘንድ አለ:: 

ነገር ግን በገዥው ፓርቲ በኩል ወረርሽኙን 
እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም እኛ 
የወረርሽኝ ጊዜ ነው ነው ብለን በተቀመጥንበት 
ሁኔታ የምርጫ ሥራና ቅስቀሳ ሲያደረግ ነበር 
የቆየው:: የኢትዮጵያ ሕዝብ ግብር እየከፈለ 
በሚያስተዳድረው የመንግሥት መገናኛ ብዙሃን 
የአንድ ፓርቲ ቅስቀሳ ሲደረግ ነው የቆየው:: 
በሌላ በኩል ሕዝብ ዴሞክራሲን እንዲያዋልድ 
በሚያስችሉ የግንዛቤ መስጨበጫ ሥራዎች ላይ 
የመገናኛ ብዙሃኑ ዝምታን መርጠው ነው የቆዩት:: 
መገናኛ ብዙሃን የአገዛዝ ሥርዓቱ ተጠናክሮ 
የሚቀጥልበትን እንጅ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 
በሚገነባበት ሁኔታ ላይ ሲሠሩ አልታየም፤ 
አሁንም አይታይም:: ይህም በጣም አሳዛኝ እና 
መታረም ያለበት አደገኛ ነገር ነው:: ይህ ሁኔታ 
ዛሬም እንደ ቀድሞው ገዥ ፓርቲ ለዴሞክራሲ 
ክፍት ልብ እንደሌለው የሚያሳይ ነው:: ዛሬም 
የገዥው ፓርቲ ልብ ያለው ራሱን በማስመረጥ 
ላይ መሆኑ በእጅጉ የሚያሳዝን ነው:: 

ዴሞክራሲ ደግሞ በራሱ ሂደት እንጅ 
ውጤት አይደለም:: አሁንም ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ቁርኝነት ካላቸው እና የታሪክን ወንዝ 
ቀይረው ለማለፍ ተልዕኮ አለን ብለው የሚያምኑ 
ከሆነ የበላይ አመራሩ ለካድሬው፣ ለሕዝቡ፣ 
ለፖለቲካ ፓርቲዎች ወዘተ… ሁሉን አሳታፊ 
የሆነ ምርጫ ማድረግ እንዲቻል ጥሪ ማድረግ 
አለባቸው:: በተለይ ደግሞ ካድሬዎቻቸው 
እጃቸውን እንዲሰበስቡ እና የኢትዮጵያን ሕዝብ 
የዴሞክራሲ ፍላጎት እንዳይገድቡ፤ ያንን ሲያደርጉ 

ከተገኙም ያለ ምሕረት በሕግ ሊቀጡ እንደሚችሉ 
ግልጽ የሆነ መመሪያ መሰጠት አለበት:: በገዥው 
ፓርቲ በኩል ቁርጠኝነትን እያየን አይደለም:: 
በእኛ እምነት ዛሬም ቢሆን በልበ-ሙሉነት 
ዝግጅቶች ከተደረጉ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 
ዕውን እንዲሆን የሚያግዝ ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ 
ማድረግ ይቻላል:: የሁሉም የፖለቲካ ተዋናዮች 
ኀላፊነት ከፍተኛ መሆኑ ባይካድም ዋናው ነገር 
በሥልጣን ላይ ያሉት ወገኖች ቁርጠኝነት ነው:: 

ለዚህ ነው በመንግሥት በኩል ያለው 
የግብር ይውጣ አሠራር መቆም አለበት የምለው:: 
ይህ ዓይነቱ አሠራር ምርጫውን ከጅምሩ 
የሚያጨናግፍ ነውና:: እንዳልኩት የምርጫ 
ወሳኙ ነገር ውጤቱ ሳይሆን ሂደቱ ነው:: ለሂደቱ 
መሳካት መንግሥት በቀሩት ቀናት ወገቡን አስሮ 
መሥራት አለበት::

ሲራራ፡- እንደ ፓርቲ ኢዜማ ኮቪድ-19 
ከመከሰቱ አስቀድሞ የዝግጅት ጊዜው አጭር 

ነው፤ ምርጫው መራዘም አለበት የሚል 
አቋም ነበረው:: ዛሬም ይህን ጥያቄ የሚያቀርቡ 
ፓርቲዎች አሉ:: በእርስዎ እያታ ምርጫውን 

ለማድረግ ያሉት ቀሪ ጊዜያት በቂ ናቸው ብለው 
ያምናሉ?

አቶ አንዱዓለም፡- ከፍ ብየ እንደገለጽኩት 
በገዥው ፓርቲ በኩል ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን 
ለመገንባት ቁርጠኝነቱ ካለ ከፊታችን ያሉት 
ዘጠኝ ወራት በቂ ናቸው:: ዋናው የጊዜው ማጠር 
ወይም መርዘም አይደለም:: በሕዝቡ በኩል 
ያለውን ሁኔታ ያየነው እንደሆነ ብዙሃኑ ሕዝባችን 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እውን እንዲሆን ከፍተኛ 
ፍላጎት ያለው እና ለዚህም መስዋዕትነት 
ሲከፍል የቆየ ነው:: ስለሆነም የፖለቲካ ሜዳው 
እስከተስተካከለ ድረስ በማንኛውም ጊዜ ዝግጁ 
ነው:: የመጫወቻ ሜዳውን የማስተካከል 
ኀላፊነት ደግሞ በዋናነት በሥልጣን ላይ ያሉት 
አካላት ነው:: 

በበኩሌ በሙሉ ልብ ከተሠራ ለምርጫ 
ዝግጁ የማንሆንበት ምክንያት ይኖራል የሚል 
እምነት የለኝም:: ከበላይ ያለው የገዥ ፓርቲ 
አመራር ባለው የካድሬ እዝ ሰንሰለት አባላቱ 
ዴሞክራሲያዊ ምርጫን እንዳይደናቅፉ እና 
የሕዝብ ድምጽ እንዲያከብሩ ቢያዝ ያለ ምንም 
ጥርጥር ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ ማድረግ እና 
የኢትዮዮጵያን ሕዝብ የዘመናት እንባ ማበስ 
ይቻላል:: ያነሰው ጊዜ ሳይሆን የልብ ተነሳሽነት 
ነው፤ ከትናንት እስከዛሬ የጎደለው ቁርጠኝነት 
ነው:: በሌሎች የአፍሪካ አገሮች ውስጥ 
ያለውን ሁኔታ ስንመረምር የምናገነው ሐቅ፣ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዲገነባ ቁርጠኝነቱ 
ያላቸው ከፍተኛ አመራሮች ካሉ መንገዱ ቀና 
ይሆናል:: ከፍተኛ አመራሩ ለዴሞክራሲ ያለው 
እይታ አሉታዊ ከሆነ ግን መንገዱ አባጣ ጎርበጣ 
የበዛበት እና ከፍተኛ መስዋዕትነት የሚጠይቅ 
ይሆናል::

ሲራራ፡- በአንድ አገር ዴሞክራሲያዊ ምርጫ 
ለማከናወን ገለልተኛና ጠንካራ የፍትሕ 

ሥርዓት፣ ጠንካራ የሲቪክ ማኅበራት እና 
መገናኛ ብዙሃን ያስፈልገሉ:: በአገራችን እነዚህ 

ተቋማት ያሉበት ደረጃ ደግሞ ይታወቃል:: 
እነዚህን መሠረታዊ የሆኑ ተቋማት በአጭር 
ጊዜ አጠናክሮ ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ ማድረግ 

የሚቻለው እንዴት ነው? 

አቶ አንዱዓለም፡- በየትኛውም ዓለም 
የፖለቲካ ዕዳ የሚመጣው ከገዥው ፓርቲ 
ነው:: የ1997 ዓ.ም. ምርጫን ብንመለከት 
ለዴሞክራሲያዊ ምርጫ ሕዝብ አልደረሰም ሲባል 
ነበር:: ነገር ግን ሕዝቡ እጅግ ስልጡንና ሰላማዊ 
በሆነ መንገድ ምርጫውን መርጦ ወደ ቤቱ 
ተመለሶ ነበር:: በወቅቱ ዓለም ዐቀፍ ታዛቢዎች 
ብቻ ሳይሆኑ በቅርቡ ራሳቸው የገዥው ፓርቲ 
አመራሮች እንዳመኑት  የኢሕአዴግ አመራር 

ኮሮጆ ገልብጦ ችግሮች እንዲፈጠር አደረገ:: ያ 
ክስተት ያሳየን ነገር ሕዝቡ ስልጡን መሆኑን 
መሪዎቹ በአንጻሩ ኋላቀር መሆናቸውን ነው:: 
አሁንም ቢሆን በሕዝብ ላይ ችግር የለም:: ችግሩ 
ያለው በአገዛዝ ሥርዓቱ ላይ ነው:: ቁርጠኝነቱ 
እና ቅንነቱ ካለ የኢትዮጵያን ችግሮች ማስተካከል 
ቀላል ነው:: 

ፖሊስ ያሉት የፍትሕ አካላት ከሕግ ውጩ 
ከሠሩ በሕግ ተጠያቂ እንደሚሆኑ ከተደረገ 
ምንም ችግር አይፈጠርም:: አሁን የምናየው ችግር 
እየፈጠረ ያለው ግራ የተጋባ እና ግማሽ ልብ 
የሆነ አሠራር እና አመራር መኖሩ ነው:: በአንድ 
በኩል ወደፊት እንድንራመድ ሊያደርጉ የሚችሉ 
እርምጃዎችን ታያለህ፤ እዚያው በዚያው ደግሞ 
አገሪቱን መቀመቅ የሚከቱ ውሳኔዎች ሲወሰኑ 
እየተመለከትን ነው:: ቃል እና ተግባር አልገናኝ 
እያለ ሕዝቡ ተቸግሯል:: ያለፈውን እና ተፈትኖ 
የወደቀውን መንገድ አጠናክሮ የመሄድ ፍላጎት 
ብቻ ሳይሆን ተግባርም ይታያል::

ግልጽ መሆን ያለበት፣ በፍትሕ እና 
በሲቪል ተቋማት ላይ ያለውን ብልሹ አሠራር 
አገሪቱን የሚመሩት አካላት ሳያውቁት ቀርተው 
አይደለም:: ፍርድ ቤት ሲደፈር የበላይ አለቆች 
ሳያቁ ቀርተው አይደለም:: ባላቸውን የእዝ 
ሰንሰለትም አደብ ማስገዛት ይችላሉ:: ነገር ግን 
የቁርጠኝነት ችግር በመኖሩ እና ግማሽ በስሎ 
ግማሽ ጥሬ ዓይነት ነገር በመኖሩ  ምክንያት ነው 
ተቋሞቻችን ዛሬም ድረስ  ደካማ የሆኑት::

ሲራራ፡- ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግሮች ዋነኛዎቹ 
ተጠያቂዎች የአገሪቱ ልኂቃን ናቸው የሚሉ 

ወገኖች አሉ:: እርስዎ የልኂቃኑን ሚና እንዴት 
ነው የሚገመግሙት? 

አቶ አንዱዓለም፡- አሁን ያለው ችግር 
በልኂቃን ምክንያት ነው የመጣው በሚለው 
ሐሳብ አልስማማም:: አንዳንድ ልኂቃን እንዳሉበት 
ግን የማይካድ ነው:: ልኂቃን ማለት በማኅበረሰቡ 
ዘንድ ትልቅ ስፍራ ያላቸው በሥራቸው የሚከበሩ 
ሰዎች ናቸው:: አሁን የኢትዮጵያን ፖለቲካን 
እየዘወሩ እና እያበላሹ ያሉት ግን በማኅበራው 
ድረ-ገጽ ላይ ጽሑፍ የሚለጥፉ፣ አብዛኛዎቹ 
እዚህ ግባ የማይባል የትምህርት ዝግጅትም 
የሕይወት ተሞክሮም የሌላቸው  ልጆች ናቸው:: 
ጥናትና ምርምር የሚጠይቅ ቢሆንም ለዚህ ሁሉ 
የዳረገን የትምህርት ሥርዓታችን ይመስለኛል:: 
ማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ከሚጽፉት ልጆች 
ጀርባ ልኂቃን የሉም ማለት ግን አይቻልም:: 
እንደሚገባኝ በአገራችን ትልቁ የልኂቃን 
ችግር ዝምታ፣ ቸልተኝነት ነው:: ልኂቃኗ ዝም 
ያለባት አገር አሁን በአገራችን እያየነው ያለው 
ዓይነት መከራ ያጋጥማታል:: አቅጣጫ ማሳየት 
የሚችሉት ልኂቃን ብዙዎቹ ዝምታ ላይ ናቸው 
ያሉት:: ብዙዎቹ ደፋር የሚሆኑት ወደ ውጭ 
ሲሄዱ ነው:: 

በተለይ ከ1960ዎቹ እልቂት በኋላ 
ብዙዎቹ ምሁራን በኢንተርኔት ጫካ ውስጥ ነው 
ተደብቀው ያሉት:: አዋቂዎች ዝም ባሉ ቁጥር 
አላዋቂዎች አገሩን ያበላሹታል:: በተግባርም 
እያበላሹት ነው ያሉት:: የእኛ ልኂቃን ትችታቸውን 
የሚያቀርቡት በየሻይ ቤት ሆኗል:: የሚያስተምር 
አባት ከሌለ ልጅ የፈለገው እያነሳ እየወረወረ 
ነው የሚሄደው:: አሁን የስድድብ ቡድን ጎራ 
ለይቶ ነው እየተሳደበ ያለው:: ከነዚህ ጎራዎች 
ጀርባ ፓርቲዎች ስለመኖራቸው አጠራጣሪ ነገር 
የለውም:: ለአብነት በሕውሓት እና በብልጽግና 
ፓርቲዎች በኋል ባለው የስድብ ጅረት ማን 
ከኋላ ሆኖ እንደሚመራው ለማንም የሚታይ 
ነው:: ይህ የሚሆነው ጥላቻው እና ስድቡ ወደ 
ሕዝቡ እንዲጋባ ስለሚፈለግ ነው:: ያለውን 
ችግር መፍታት የሚችለው በፖለቲካ ልኂቃኑ 
መሃል የሚደረግ ውይይት ነው የሚል እምነት 
አለኝ:: ጉልበት ዘላቂ መፍትሔ አያመጣም::  
በየትኛውም አገር ቡድኖች በጦርነት ከተፋለመ 
በኋላ ለውይይት በጠረጴዛ ዙሪያ ሲቀመጡ ነው 
እየተመለከትን ያለነው:: የጦርነት ትርፉ እልቂት፣ 

ለአገር መጥፎ ጠባሳ ጥሎ ማለፍ ብቻ ነው:: 

አሁን ያለውን ችግር ለመፍታት ልበ-ሰፊ 
እና በዕውቀታቸው ከፍ ያሉ ልኂቃን በእጅጉ 
ያስፈልጋሉ:: በዚህ ጊዜ የሚያስፈልገው ሌላውን 
የሚተቸውን ያህል ራሱን የሚተች እና ራሱን 
የሚቆጣጠር የፖለቲካ መሪ ነው:: ሁሉም ራሱን 
ቢተች እና ራሱን ቢገራ አሁን ከገባንበት ችግር 
የማንወጣበት ምክንያት አለ ብዬ አላምንም:: 
ለኢትዮጵያ ችግሮች ብቸኛው መፍትሔ እልህ 
አስጨራሽ ውይይት እና ምክክር ነው:: ለዚያም 
ሁሉም ሰው ልቡን መክፈት መቻል አለበት:: 
ሕመማቸውን ችለው ቅሬታቸውን ጥለው የነገ 
ትውልድን በመልካም ነገር ለመገንባት የሚጥሩ 
አባቶች እና መካሪዎች በዚህ ሰዓት ያስፈልጉናል:: 

የዚህ አገር መሠረታዊ ደዌ አለመነጋገር 
ነው:: እስካሁን ያልተገላገልነው ትልቅ መከራ 
በጥይት መከራከራችንን ነው:: ጥይት የፈሪዎች 
መንገድ ነው:: ልበ-ሙሉዎች እና ደፋሮች 
በውይይት ችግራቸውን ይፈታሉ:: አሁን ደፋር 
መሆን ነው ያቃተን:: ከውጭ ያለውም ገብቱ 
አገር ውስጥ ያለውም በአንድ ተባብሮ ይችን 
አገር እናልማት ቢባል፤  በጣም ብዙ ሥራ ነው 
የሚጠብቀን:: ኢትዮጵያ አንድ ቡድን ብቻውን 
ገንብቶ የሚጨርሳት አይደለችም:: ለሁሉም ዜጋ 
አስተዋጽዖ ዕድል እና ቦታ መስጠት ያስፈልጋል::

ሲራራ፡- ተፎካካሪ ፓርቲዎች እየተዋሐዱና 
እየተቀናጁ ከመጠናከር ይልቅ አሁንም 

በተናጠል መንቀሳቀስን የመረጡ ይመስላል:: 
በዚህ ምክንያት አሁንም የተፎካካሪ ፓርቲዎች 
ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው:: ለፓርቲዎቹ ቁጥር 

መብዛት መንስኤው ምንድን ነው? ይህን 
ያህል የተበጣጠሰ ፓርቲ ተይዞስ እንዴት ነው 

ፖለቲካውን መቀየር የሚቻለው?

አቶ አንዱዓለም፡- በዚህ ረገድ በጣም ሰፊ 
ችግር አለ:: የችግሩ መንስኤ የፖለቲካ ባህላችን 
የተበላሸ መሆኑ እና ሥልጣንን የምናይበት 
መንገድ የተንሸዋረረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 
የሚመጣ ነው:: ብዙዎች ለፖለቲካ ሥልጣን 
ካላቸው ጉጉት ሊቀመንበር ለመባል ካላቸው 
ፍላጎት ነው ፓርቲ የሚመሠርቱት:: ይህ ደግሞ 
ከዘመነ መሳፍንት ጀምሮ የነበረ ነገር ነው:: የዘመነ 
መሳፍንቱ ሁኔታ ለዘመናችን የፖለቲካ ችግር 
ምን ያህል አስተዋጽዖ እንዳለው የታሪክ ምሁራን 
ሊያብራሩት ይችላሉ:: በዚያ ዘመን ሕዝብ እንደ 
ሳር እና ቅጠል ሲከተላቸው የነበሩ መሪዎች 
ሕዝቡን እንዴት አድረገን እናልማው የሚል 
አጀንዳ አልነበራቸውም:: በተደጋጋሚ ለማዓረግ 
ጦርነቶች ይደረጉ ነበር:: ከዚያ መነሻ ዛሬ 
በፖለቲካችን ውስጥ ያለው የሥልጣን አተያይ 
በጣም የተበላሸ ነው:: ዛሬ የድንች ማሕተም 
ይዞ የወደቀ ከበሬታን ለማግኘት ሊቀመንበር 
ተብሎ ኢምባሲ ግብዣ ላይ ለመገኘት፣ አምስት 
ሺሕ የማይሞላ ስርጭት ባለው ጋዜጣ ላይ ፎቶ 
የመለጠፍ ፍቅር እና ልምድ ዋናው የፖለቲካችን 
ችግር ነው:: በፓርቲዎች አባላት መካከል ግብ 
ግብ እና ትግል ከዚያም የፓርቲዎች መሰነጣጠቅ  
የሚኖረው በዚህ ምክንያት ነው:: የግለሰቦች 
የተክለ-ሰብዕና ግንባታ ትልቁ ፈተና ነው:: 
ሕዝብን ያስቀደመ ሥራ ከመሥራት አንጻር፣ 

ይህ ካንሰር ሳይለቀን ሌላ የብሔር 
አደረጃጀት የሚባል ካንሰር ተጨመረብን:: 
ይህኛው ካንሰር ደግሞ የሚጀምረው 1983 
ዓ.ም. ነው:: በወቅቱ የኢሕአዴግ ባለሥልጣናት 
ከየብሔረሰቡ ሁለት ሁለት ሰው እየተፈለጉ 
የብሔር ድርጅት እንደ አሸን እንዲፈላ አደረጉ:: 
ይህ አሁን ያለው የብሔረሰብ ወካይ ነኝ የሚለው 
ፓርቲም መነሻው ከዚያ ነው:: ነገር ግን እነዚህን 
ፓርቲዎች ለመሰብሰብ ቢሞክር ውስን ሐሳብ 
ላይ ነው የሚወድቁት:: የአብዛኛው ፓርቲ ሐሳብ 
ተመሳሳይ ነው:: ችግሩ የግለሰቦች የሥልጣን 
ፍላጎት እና በግለሰቦች የልብ መሻከር የተፈጠረ 
ነው:: አብዛኛው በዚህ ወይም በዚያ ብሔረሰብ 
ስም እየማለና እየተገዘተ፣ ነገር ግን ምንም ዓይነት 
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በዚህ ዓመት ይካሄዳል በተባለው ምርጫ 
ለመሳተፍ የፖለቲካ ድርጅቶች የኢኮኖሚ 
ፕሮግራማቸውን ያስተዋውቃሉ:: 

ፕሮግራማቸውን ማበጠርና መለየት ስንዴውን 
ከእንከርዳዱ መለየት የሕዝቡ ጉዳይ ነው:: 
ለማበጠርና ለመለየት ደግሞ ማበጠሪያ መያዝ 
ያስፈልጋል:: ማበጠሪያው ደግሞ መሠረታዊ 
የኢኮኖሚ ዕውቀት ነው:: ብዙ ሰዎች የኢኮኖሚ 
አመለካከት ልዩነት ያለው በልማታዊ መንግሥት 
እና በሊብራል መንግሥት ብቻ ስለሚመስላቸው 
የኢሕአዴግን እና የብልጽግናን የኢኮኖሚ 
ፕሮግራሞች ማነጻጸር የሚበቃ ይመስላቸዋል:: 
በሁለቱ ጎራዎች መሃል-ቤት ስላሉ በርካታ 
የኢኮኖሚ አመራር አማራጮች ሲናገሩ አይሰሙም:: 
በልቅ ሊብራል ኢኮኖሚና በፖሊሲ የተገራ ኢኮኖሚ 
መሀከል ያለውን ልዩነት ልብ አይሉም:: 

የገበያ ኢኮኖሚ በሁለት ይከፈላል:: 
የመጀመሪያው የዋጋ ጽንሰ ሐሳብ ወይም ማይክሮ 
ኢኮኖሚክስ በአንድ ግለሰብ ወይም በአንድ ድርጅት 
ደረጃ ያለውን የግብይይት ባሕርይ የሚያጠና ነው:: 
ሸማቾች ከሸመታቸው የሚያገኙትን ጥቅም የላቀ 
በማድረግ፣ ሻጮች ከሽያጫቸው የሚያገኙትን 
ትርፍ የላቀ በማድረግ፣ ሰዎች በግብይይት ውስጥ 
የሚበጃቸውን ያውቃሉ (People are rational)፤ 
በዚህ መስተጋብር አማካኝነትም ትክክለኛው 
የገበያ ማጣሪያ ዋጋ ይፈጠራል የሚል ታሳቢ ጥናት 
ነው:: ሁለተኛው ማክሮ ኢኮኖሚክስ በጥቅሉ 
ብሔራዊ ገቢን እና የሥራ ቅጥርን የሚያጠና ነው:: 
በአንድ አገር የሁሉንም ሸማቾች የፍጆታ ፍላጎት፣ 
የሁሉንም ድርጅቶች የመዋዕለንዋይ ፍላጎት እና 
የመንግሥትን የመደበኛና ካፒታል ወጪ ፍላጎት 
የሚያጠና ሙያ ነው:: የድርጅቶችን መዋዕለንዋይ 
ወይም የመንግሥትን ወጪ በማሳደግ ጥቅል 
አገራዊ ፍላጎትን እና ጥቅል አገራዊ የሥራ ቅጥርን 
ማሳደግ ይቻላል የሚል ጥናት ነው:: ጥቅል ገቢን 
ከጥቅል ፍጆታ ዝንባሌና ከቁጠባ ዝንባሌ አገናኝቶ፣ 
ጥቅል መዋዕለንዋይን ከወለድ መጣኝ ጋር አገናኝቶ 
ብሔራዊ ኢኮኖሚውን ይተነትናል፤ ያጠናል:: 
የማክሮ ኢኮኖሚክስ ጠንሳሽ የሆነው ኬንስ እና 
የእርሱ ዘመን ተከታዮቹ ከላይ እንደተመለከተው 
ጥቅል ፍጆታን፣ ጥቅል መዋዕለንዋይን፣ ጥቅል 
የመንግሥት ወጪን በአጠቃላይም ጥቅል 
የኢኮኖሚው መረጃዎችን በሞዴል ስሌት 
በመተንተንና የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ በመንደፍ 
ላይ የተመሠረተ ነበር:: ይህን አስመልክቶ 
መጋቢት 12 ቀን 2012 ዓ.ም. ሲራራ ጋዜጣ ላይ 
“የምንከተለውን የኢኮኖሚ ፍልስፍና ከስም 
በላይ እናውቀዋለን ወይ?” በሚል ርእስ የማክሮ 
ኢኮኖሚ የፍላጎት አስተዳደር ፖሊሲን (Demand 
Management Macroeconomic Policy) ጽንሰ 
ሐሳብ አቅርቤአለሁ:: ይህ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ በቂ 
ክህሎት ያላቸው ኢኮኖሚስቶች እጥረት ላለባቸው 
አገሮች ቀላል አይደለም:: ሞዴሎች ገሐዱን ዓለምም 
በበቂ ሁኔታ ሊወክሉ አይችሉም::

ስለዚህም የዚህ ዘመን ኢኮኖሚስቶች 
የሁለቱን የኢኮኖሚክስ ዘርፎች ሕግጋትና መርሆች 
በማዋሐድ ለማክሮ ኢኮኖሚው የማይክሮ 
ኢኮኖሚው መሠረታውያን የሚል የተዋሐደ 
ኢኮኖሚክስ ተንትነዋል:: የማይክሮ ኢኮኖሚው 

ሕግጋቶች ለማክሮ ኢኮኖሚው ዕድገት፣ የማክሮ 
ኢኮኖሚው ሕግጋቶች ለማይክሮ ኢኮኖሚው 
መስተካከል የሚጠቅሙ ስለሆነ፣ ዛሬ ማክሮ 
ኢኮኖሚውን በትክክለኛው መንገድ ለማሳደግ 
የማይክሮ ኢኮኖሚው ዋጋዎችን ትክክለኛ በማድረግ 
እንዴት መስተካከል እንዳለበት እገልጻለሁ::

ከዚህ በፊት ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ (በሐምሌ 
2011 ዓ.ም.)፣  “ዋጋዎችን ትክክለኛ ማድረግ 
(Getting prices right)” በሚል ርእስ፡- 
“ግብዓተምርቶችና ምርቶች ትክክለኛ ዋጋቸውን 
ሳያገኙ በፊት ለማደግ የሚደረግ ሩጫ መጨረሻው 
ግብ ላይ ሳይደርሱ ተደነቃቅፎ መውደቅ ነው:: 
ዋጋ ሳይስተካከል በፊት ለወጣቱ የሚፈጠር የሥራ 
ዕድል ፋይዳ ቢስ ነው ምክንያቱም የደሞዝ ገቢውን 
የዋጋ ንረቱ ይበላዋል፤ ይህም በኢንዱስትሪ ፓርኮች 
ታይቷል” ብዬ ነበር::

የሠራተኛው የሥራ ዋጋ ደሞዝ፣ የካፒታል ዋጋ 
ወለድ፣ የመሬት ዋጋ ኪራይ፣ የድርጅት ዋጋ ትርፍ፣ 
የቁሳዊ ምርትና የአገልግሎት ምርት ዋጋዎች ሁሉም 
በተወዛገበ የዋጋ አወሳሰን ሥርዓት ውስጥ ሆነው 
የተረጋጋ የብሔራዊ ኢኮኖሚ ዕድገት ማስመዝገብ 
ሰማይን ለመቧጠጥ መሞከር ነው ብዬአለሁ::

ሁላችንም ኢኮኖሚያችን እንዲያድግ 
እንፈልጋለን:: ኢኮኖሚው በጤናማ ሁኔታ 
እንዲያድግ ግን በቅድሚያ የዋጋ አወሳሰን 
ሥርዓቱ መስተካከል አለበት:: በገበያው ውስጥ 
ግብዓተምርቶችና ምርቶች ትክክለኛውን ዋጋቸውን 
እንዲያገኙ ማድረግ ከቻልን ስለ ዕድገቱ ገበያው ራሱ 
ያስብበት ነበር:: ዐይናችንን ጨፍነን ወደማናውቀው 
ግብ ከመሮጥ ዕድገትን በዋጋ መረጋጋት ሥርዓት 
ውስጥ ለማምጣት ግብዓተምርቶችም ሆኑ ምርቶች 
ትክክለኛ ዋጋቸውን ማግኘት አለባቸው ብዬአለሁ:: 
ሠራተኛውም ካፒታሉም መሬቱም ድርጅቱም 
በምርታማነታቸው ልክ የሚገባቸውን ካላገኙ 
የሚገኘው ተጨማሪ ገቢ ከዕድገት የመጣ ሳይሆን 
አንዱ ሌላውን በዝብዞ ነው:: በአንድ ነጥብ ሁለት 
ሚልዮን ካሬ ኪሎ ሜትር የቆዳ ስፋት ላይ የሰፈረን 
ከመቶ ሚልዮን በላይ የሆነ ሕዝብ በዝብዛ በፍጥነት 
ባደገች የአምስት መቶ ካሬ ኪሎ ሜትር የአዲስ 
አበባ ምድር ላይ የምንገኝ ሰዎች የራሳችንን ማደግ 
የአገሪቱ ዕድገት አድርገን እንቆጥራለን::

በአዲስ አበባም ቢሆን ከጥቂት ተጠቃሚዎች 
በስተቀር የዋጋ አወሳሰን ሥርዓት መዛባት 
ያላስመረረው ኢትዮጵያዊ የለም:: ቤተሰቦች 
በሸቀጦች ዋጋ አወሳሰን ሥርዓት ተማርረዋል፤ 
ድርጅቶች በካፒታልና በጥሬ ዕቃ ዋጋ አወሳሰን 
ሥርዓት ተማርረዋል፤ ሠራተኞች በደሞዝ አወሳሰን 
ሥርዓት ተማርረዋል:: የግብዓተምርቶችም ሆነ 
የምርት አገበያይ የሆነው ጥሬ ገንዘብ በሩጫ 
እንዲያድግ በመደረጉ በሩጫ በተወሰኑት 
ዋጋዎች ላይ መዛባትን አስከተለ:: የአንዳንድ 
ግብዓተምርቶችና ምርቶች ዋጋዎች ከልክ በላይ 
ወደ ላይ ሲምዘገዘጉ የሌሎች ግብዓተምርቶችና 
ምርቶች ዋጋዎች ተንቀራፈፉ:: ከግብዓተ ምርቶች 
ውስጥ የመሬት አገልግሎት ዋጋ ኪራይ ያለ ቅጥ ወደ 

ላይ ተምዘገዘገ፤ የካፒታል አገልግሎት ዋጋ ወለድ 
ለቆጣቢዎች የማስቀመጫ ዋጋ ሲንቀራፈፍ ለባንኮች 
የማበደሪያ ዋጋ ግን ከሚገባው በላይ ወደ ላይ 
ተምዘገዘገ፤ የሠራተኛ አገልግሎት ደሞዝ በአንዳንድ 
የሙያ ሥራዎች ወደ ላይ ሲምዘገዘግ በአንዳንድ 
ሙያና ሙያ አልባ ሥራዎች ተንቀራፈፈ፤ የድርጅት 
አገልግሎት ክፍያ ትርፍም በአንዳንድ ሥራዎች 
ያለ ቅጥ ወደ ላይ ሲምዘገዘግ በሌሎች ዘርፎች 
ተንቀራፈፈ:: 

የመሬት ዋጋ በካሬ ሜትር ከመቶ ሺሕ በላይ 
ሆኖ፣ የአንዳንድ ሰዎች ወርሐዊ ደሞዝ ከመቶ ሺሕ 
ብር በላይ ሆኖ፣ የአንዳንድ ንግዶች ትርፍ መቶ 
ከመቶ ሆኖ እነዚህ ዋጋዎች የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ 
ሁኔታ በሚያንጸባርቅ ትክክለኛ የዋጋ አወሳሰን 
ሥርዓት ነው የተተመኑት ብሎ ማለት ይከብዳል::

ይህ የዋጋ አወሳሰን ሥርዓት የተገነባው 
በምርታማነትና በውድድር ላይ በተመረኮዘ የገበያ 
ኢኮኖሚ ሳይሆን የጥሬ ገንዘብ ሥርጭትን በገፍ 
ባበዛው በተሳሳተ የኢሕአዴግ ልማታዊ ፖሊሲ 
ነው:: ዋጋ የሀብት ድልድል አድራጊ መሣሪያ ነው:: 
ማንኛውም ዓይነት ሸቀጥ ግብዓተምርትም ሆነ 
ምርት ከፍተኛ ዋጋ ማግኘት ይፈልጋል:: ሰዎችም 
የሚሰማሩበትን የሥራ ዘርፍ የሚመርጡት ከፍተኛ 
ዋጋ በሚሰጣቸው የግብዓተምርትና የምርት ዓይነት 
መርጠው ነው:: ዋጋዎች ሲዛቡና ትክክለኛ ሳይሆኑ 
ሲቀሩ ለረጅም ጊዜ ጸንተው መቆየት ይሳናቸዋል:: 
በቀናት ውስጥ ያለምክንያት ይለዋወጣሉ:: 
ትክክለኛውን የሀብት ድልድል ማድረግ ይሳናቸዋል:: 
ሰዎች የሚሰማሩበትን ዘርፍ መምረጥ ያቅታቸዋል:: 
የኢኮኖሚው ዕድገትም ጠማማ ይሆናል:: መመረት 
የሚገባው ሸቀጥ ሳይመረት መመረት የማይገባው 
ሸቀጥ ይመረታል:: ዋጋዎች የሚወላገዱት በዋጋ 
አወሳሰን ሥርዓት አምራቹና ሸማቹ ተመጣጣኝ 
አቅም ሳይኖራቸው ሲቀር ነው:: በሸማቹ እጅ ያለው 
ጥሬ ገንዘብ በበዛ ቁጥር ሸማቹ በዋጋ አወሳሰን 
ከአምራቹ እኩል ያለውን አቅም እያጣ ይመጣል፤ 
ፍላጎትና አቅርቦት በጋራ የገበያ ዋጋን ይወስናሉ 
የሚለው የማይክሮ ኢኮኖሚክስ ሕግ ጽንሰ ሐሳብ 
ብቻ ሆኖ ይቀራል:: አምራቹ ምን ዓይነት ምርት 
ማምረት እንዳለበት አዛዥ የሆነው ሸማች በትክክል 
አምረቹን ማዘዝ ሲያቅተው መንግሥትም ገበያውን 
በፖሊሲው መግራት ሲያቅተው አለቦታው ገብቶ 
አምራቹን በግድ ጎትቶ ወደ ምርት ሊያስገባው 
ይሞክራል:: 

የታዳጊ አገሮች የድህነት ቀለበት ውስጥ 
መዘፈቅ ምክንያት መመረት የሚገባው ሸቀጥ 
ሳይመረት መመረት የማይገባው ሸቀጥ መመረት 
ወይም ከውጭ አገር ተገዝቶ መግባት ነው:: የዚህ 
ምክንያቱም ያደጉት አገሮች በሚያሳድሩባቸው 
በፍጥነት የማደግ ጫና በሚሰጧቸው እርዳታዎችና 
ብድሮች የነርሱን ሸቀጦች እንዲሸምቱ አድርገው 
ስለሚቀርጿቸው ነው:: የሚያዘጋጁን አምራች 
እንድንሆን ሳይሆን ሸማች እንድንሆን ነው:: በቂ 
ገቢ አግኝተው የፈረንጆቹን ሸቀጦች ሸማቾች 
የሚሆኑትም በአገር ውስጥ ለግብዓተምርቶቻቸውና 
ለምርቶቻቸው ትክክለኛውን ዋጋ የሚያገኙ 

ሳይሆኑ የፈረንጆቹን ቅራቅንቦ የሚነግዱ ሰዎችና 
በመንግሥት አገልግሎት አሰጣጥ ተግባር ላይና 
በግል የንግድ አገልግሎት አሰጣጥ ተግባር ላይ 
የተሰማሩ የከተማ አገልግሎት ሰጪዎች ወይም 
የፈረንጆቹን ለታዳጊ አገሮች ተብሎ የተነደፉ 
ፖሊሲዎችን የሚያራምዱ ሰዎች ናቸው::

ልማታዊ የእስያ አገሮች ጥርሳቸውን ነክሰው 
ለጥቂት ዓመታት ከምዕራባውያኑ ጋር አብረው 
ሠርተው ዛሬ ከእነርሱው እኩል የኢንዱስትሪ 
ምርቶች ኤክስፖርተር ሆነዋል:: እኛ ጥርሳችንን 
መንከስ ያቃተን የፈረንጆቹ ምርቶች ሸማች ዘናጮች 
ሆነን መታየት እንፈልጋለን:: ዝነጣችን የውጭ 
ምንዛሪው ተሟጦ እስከሚያልቅ ድረስ ብቻ ሆነና 
አረፍነው:: በሳምንታት የእንቁላል የወተት የቅቤ 
ዋጋዎች የእጥፍ ያህል ሲጨምሩ ሸማቹ ምንም 
የማድረግ አቅም አጥቶ የተጠየቀውን ይከፍላል:: 
ከየት ያመጣዋል አይባልም:: እርሱም ትክክለኛ 
ባልሆነ የዋጋ አወሳሰን ሥርዓት ውስጥ ተሰማርቶ 
በሚያገኘው ገቢ የተጠየቀውን ከፍሎ መሸመት 
ችሏል::

በሌሎች አገሮች የነጻ ያህል ርካሽ የሆኑት 
ምግብ ነክ ምርቶች እኛ አገር እንደዚህ የሚወደዱት 
ለምንድን ነው? በእንስሳት ሀብት ከዓለም ዐሥረኛና 
ከአፍሪካ አንደኛ ሆነን፣ በግብርና የተሰማራው 
ሕዝባችን ሰማንያ በመቶ ሆኖ ከዓለም ቁጥር አንድ 
የገበሬ አገር ሆነን በእንስሳት ተዋጽኦ አመጋገብ 
ከአፍሪካ ግማሽ ደረጃ ላይ እንኳ ያልደረስነው 
ለምንድን ነው? በዚህ የዋጋ አወሳሰን ውዥንብር 
ውስጥ ሆነን የመንግሥት ድርጅቶችን ወደ ግል 
በማዞር ፈረንጆች ሊታደጉን ይሁን ለራሳቸው 
ሊከብሩብን ሸብ ረብ እያሉ ነው:: የዋጋ አወሳሰን 
መዛባቱን ያስተካክሉልናል ወይስ ያባብሱብናል? 
እነርሱ የሚጠቀሙት ከማባባሱ ነው ወይስ 
ከማስተካከሉ? ይህን በቅድሚያ ማወቅ የእኛ የቤት 
ሥራ ነው:: እነርሱ ቤት ሥራውን አይሠሩልንም::

ስለ ነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ጽንሰ ሐሳብ 
ከመጠን በላይ አክብደው ቀስ በቀስ ከፈረንጆቹ 
ተምረን እንጂ ዛሬ ልንደርስበት አንችልም ብለው 
የሚያስቡ ብዙዎች ናቸው:: ይህ አስተሳሰብ ትክክል 
እንዳልሆነ በትንሹ ያልተማረ በትልቁ ሊገባው 
እንደማይችል በብዙ ጽሑፎቼ ገልጬአለሁ:: ምን 
ጊዜም የገበያ ጉድለት የሚከሰተው በሸቀጥ ማነስ፣ 
በሸማችና በሻጭ ተገበያዮች ቁጥር አለመመጣጠን፣ 
ገበያው ሲጠብና የገበያው መረጃ ገበያተኞች 
ሳይደርስ ሲቀር፣ ሸማቾች ለመግዛት ሲስገበገቡና 
ሻጮችም ለመሸጥ ሲስገበገቡ ነው:: ትክክለኛ የገበያ 
ዋጋ የሚፈጠረውም በሚያወጣው ወጪ ወይም 
በሚከፍለው ክፍያ ልክ ከሸቀጡ የሚያገኘውን 
ጥቅም የላቀ ለማድረግ የሚመርጥ አዋቂ ሸማችና 
ማምረት በሚችለው አቅም ልክ ትርፉን የላቀ 
ለማድረግ በሚሠራ አዋቂ አምራች መኖር ነው::

በትናንሾቹ በምግብ ወጪዎቻችን እንኳ 
በሚከፍለው ልክ የሚያገኘውን ጥቅም የላቀ 
ለማድረግና ማምረት በሚችለው ልክ ትርፉን የላቀ 
ለማድረግ የሚጣጣር አዋቂ ሰው ሳይኖር ከተቀረው 
ዓለም እኩል የቴክኖሎጂ ምርቶችን አምርቶ ለመሸጥ 
እና ለመሸመት የሚችል አዋቂ ሊሆን እንዴት 
እንደሚችል ማሰብ ይከብዳል:: በእንቁላሉና 
በወተቱ የገበያ መር ኢኮኖሚን ሳናዳብር 
ከፈረንጆች ጋር የአክሲዮን ገበያ ውድድር ውስጥ 
እንዴት እንገባለን? መንግሥት መሠረተልማቶችንና 
መንግሥታዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን 
ለውጭ መዋዕለንዋይ አፍሳሾች ለሽያጭ ማቅረቡን 
ብዙ ሰዎች በድጋፍም በተቃውሞም ሐሳባቸውን 
ሰንዝረዋል:: ይህ ሀብትን በተለያዩ የአክስዮንና 
ቦንድ ሰነዶች የተለያዩ ኪሶች ባሉት ቦርሳ መከፋፈል 
የኮሮጆ መዋዕለንዋይ (Portfolio Investment) 
ከሥር መሠረቱ ከውጭ ቀጥታ መዋዕለንዋይ (For-
eign Direct Investment) የተለየ ስለሆነ ምን 
እንደሆነና እንድምታው ምን ሊሆን እንደሚችል ግን 
የሚገባውን ያህል አልተብራራም:: በእኔ እምነት ግን 
በዚህ ዓይነት መዋዕለንዋይ ትርፍ የሚገኘው ምርት 
አምርቶ ለገበያ ከማቅረብ ሳይሆን በግብዓተምርትና 
በምርቶች ዋጋዎች መለዋወጥ ምክንያት ከሚገኝ 
ንፋስ አመጣሽ ትርፍም ነው::

ኢትዮጵያ የአገር ውስጥ ገበያዎቿ ያልተረጋጉ 
ስለሆኑ በሸቀጦች ዋጋ አወሳሰን ሥርዓትም ሸማቹ 
አቅም የሌለውና አምራቹ ብቻውን ዋጋ ወሳኝ 

ምርጫ እና ኢኮኖሚ

ወደ ገፅ  18 ዞሯል
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ለእኛ ለኢትዮጵያውያን መሬት የህልውና 
ጉዳይ ነው። አገሪቱ ከመንግሥት ሥርዓት 
ጋር ከተዋወቅችበት 2,545 (ቅድመ 

ክርስቶስ) ጀምሮ ለነገሥታቱም ይሁን ለቀሪው ዜጋ 
መሬት የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነበር። የመሬቶቹ 
ባለቤትነትም ከመደበኛው ከነዋሪው ይልቅ 
በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የገዥው መደብ አባላት 
እና አጋሮቻቸው እንጂ የአራሹ ሆኖ አያውቅም 
ነበር። ይህ መሬት ለየአካባቢው የጭፍራ አለቆችም 
ሆነ ለመኳንንቱ የእርስ በርስ መቃቃርና ግጭት 
ዋነኛ ምክንያት ነበር። ይህ ሁሉ ታሪክ በአገሪቱ 
ዘመናዊ የመንግሥት ሥርዓት መሥራች በነበሩት 
ዳግማዊ ዐፄ ቴዎድሮስ አማካኝነት በተወሰነ ደረጃ 
ለውጥ የታየበት ቢሆንም፤ ሕጋዊና ሁሉንዐቀፍ 
አልነበረም። 

በተለይ በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ 
ከመኳንንቱ በተጨማሪ በርካታ ሰዎች መሬትን 
ለማግኘት ከቤተክርስቲያን ይጠጉም ነበር። ይሁን 
እንጂ ይህ ሁሉ ሲወርድ ሲወራረድ የመጣው 
ኋላቀር የመሬት ይዞታ ሥርዓት በዐፄ ቴዎድሮስ 
ስላልተወደደ፣ በዜጎች መካከል ከመሬት ጋር 
በተያያዘ የነበረው የገዥና ተገዥ ስሜት ያበቃ 
ዘንድ የመኳንንቱን እና በክሕነት ስም በየቤተ 
ክርስቲያኑ ተጠግተው በርካታ መሬቶችን በመያዝ 
ገበሬውን ያንገላቱ የነበሩ ባላባቶች ሁሉ አብዛኛው 
መሬቶቻቸው እየተወሰደ መሬት ለሌለውና ሲያርስ 
ለነበረው እንዲከፋፈል፤ በቤተከርስቲያንም 
የሚያገለግሉ ካሕናት ቁጥር ውስን እንዲሆን እና 
ቀሪዎቹ ወደ ግብርና ሥራ እንዲገቡ አዘዙ። ይህ 
ሁሉ የነበረው በዛው በጎንደርና አቅራቢ አጎራባች 
አካባቢ በነበሩት ወሎ፣ ጎጃምና ትግራይ እንጂ 
በሌላ የአገሪቱ አካባቢ በገዥ ስም ባሉ የጎበዝ 
አለቆች የተለመደው የመሬት ብዝበዛ ሲያከናወን 
ነበር። የተጠቀሱ ቦታዎችም ቢሆኑ የተሳካ ወጥ 
የመሬት ክፍፍልና አዋጅ ተፈጻሚ አልሆነም፤ 
ምክንያቱም የነበረው ሥርዓት የተረጋጋና በሰነድ 
የታገዘ አልነበረም።

በመጨረሻም በዐፄ ኀይለ ሥላሴ ዘመነ 
መንግሥት በ1966 በነበረው የተማሪዎች 
እንቅስቃሴ የዜጎች በተለይም የገበሬዎች የመሬት 
ባለቤትነት መብት ይረጋገጥ ዘንድ በይፋ ጥያቄ 
መቅረብ ጀመረ። ከዓመት በኋላም ለዓመታት 
የሕዝቡ ጥያቄ የነበረው የመሬት ባለቤትነት መብት 
ከዘውዳዊ ስርዓት ስንብት ጋር አብሮ ተበሰረ። ይህ 
የመሬት ባለቤትነት መብት በተለይም የ“መሬት 
ላራሹ” መብት ጥያቄ የካቲት 25 ቀን 1967 በዘመነ 
ደርግ ምላሽ አገኘ። ያ ወቅት ለኢትዮጵያ አዲስ 
የፖለቲካ ምዕራፍ ከፋች ነበር። ምክንያቱም 
ለረጅም ዘመናት መሬት የኢትዮጵያውን 
የመብትም የሕልውና ጥያቄ ነበርና። ያ አዋጅም 
ሆነ የተማሪዎች ጥያቄ ትኩረት የእርሻ መሬት 
ላይ እንጂ ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ በነጻነት 
በእንሰሳት እርባታ የሚተዳደሩትን በተመለከተ 
ነበር ለማለት አያስደፍርም። ምክንያቱም ከቦታ ቦታ 
በመንቀሳቀስ በእንስሳት እርባታ ይተዳደሩ የነበሩ 
ኢትዮጵያውያን መሬታቸውን ማንም ከልካይና 
የሚቀማ ወይም የባለቤት መብት የነፈጋቸው 
አካል አልነበረም። በተለይ አርብቶ አደሮች የመሬት 
እና የውኃ ሀብትን በሚመለከት በአነስተኛ ደረጃ 
እርስበርስ ከሚኖራቸው አለመግባባት በስተቀር 
የሚንቀሳቀሱበት ቦታ ሁሉ በነጻነት የሚጠቀሙና 
የባለቤትነት መብቱም ቢሆን ቢበዛ በጎሳ ይሆን 
እንጂ እንደ እርሻው መሬት በመኳንንቱና በመንደር 
የጎበዝ አለቆች ባለቤትነት የሚተዳደር አልነበረም።

ዛሬ ግን ሁሉም ነገር ተቀይሯል። የካቲት 25 
ቀን 1967 የታወጀው የመሬት ላራሹም ሆነ የመሬት 

ባለቤተነት መብት ከኅዳር 1987 ጀምሮ በዘመነ 
ኢሕአዴግ ተሽሯል። የመሬት ባለቤትነት በእርሻ፣ 
በእንስሳ እርባታ እና በከተማ ኑሮ የሚተዳደረውን 
ሁሉ መብት ነው የቀማው። ምክንያቱም የግለሰብ 
የመሬት ባለቤትነት መብት መነጠቁን 4ኛው 
እንደሆነ በሚነገርለት የአገሪቱ ሕገ መንግሥት 
አንቀፅ በግልጽ አረጋግጧል። በዚህ ሕገ መንግሥት 
አንቀጽ 40 ‹የንብረት መብት› በሚለው ሥር 
ንዑስ አንቀፅ 3 “የገጠርም ሆነ የከተማ መሬት እና 
የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት መብት የመንግሥትና 
የሕዝብ ብቻ ነው። መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ 
የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ 
ንብረት ነው” ይላል። 

እዚሁ አንቀፅ ላይ በንዑስ አንቀፅ 6 የመሬት 
ባለቤትነት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 
ሕዝቦች መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ መንግሥት 
“ለግል ባለሀብቶች በሕግ በሚወሰን ክፍያ በመሬት 
የመጠቀም መብታቸውን ያስከብርላቸዋል” ይላል። 
በንዑስ አንቀፅ 4-5 “የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች 
መሬት በነጻ የማግኘትና ከመሬታቸው ያለመነቀል 
መብታቸው የተከበረ ነው። የኢትዮጵያ ዘላኖች 
ለግጦሽም ሆነ ለእርሻ የሚጠቀሙበት መሬት 
በነጻ የማግኘት፣ የመጠቀምና ከመሬታቸው 
ያለመፈናቀል መብት አላቸው። ዝርዝር አፈጻጸሙ 
በሕግ ይወሰናል” ይላል።

በመጀመሪያ ደረጃ ሕገ መንግሥቱም ሆነ 
ሕጉን ያወጡት እና ያፀደቁት እንዲሁም አገሪቱን 
እየመሩ ያሉ አካላት ሊመልሱት ያልቻሉት፤ ነገር 
ግን ሊመልሱ የሚገባቸው በርካታ ጥያቄዎችን 
ማንሳት ይቻላል። 

‹መንግሥት እና ሕዝብ የሚባለው ማን 
ነው?› የሚለው ግልጽ አይደለም። ሌላው 
ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሚል የቃላት 
ክምር ልዩነታቸውና አንድነታቸው (ካለ) ምንድን 
ነው? እነሱስ እነማን ናቸው? በማንስ ይወከላሉ? 
መብቶቻቸውና ግዴታቸውስ? የሚሉ ጥያቄች 
እስካሁን በየትኛውም ሕዝባዊ መድረክም ሆነ 

የመንግሥት ሕጋዊ መዝገበ ቃላት ፍቺም ሆነ 
ትርጉም ያልተሰጣቸው፤ ግን ደግሞ መልስ 
የሚያሻቸው ናቸው። ምክንያቱም በድፍኑ የቃላት 
ድርደራ ከመሆን በዘለለ ለሕዝቡ በሚገባ መልኩ 
በግልጽ የተቀመጠ ትርጉም የለውም። 

ሌላው “መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ… የጋራ 
ንብረት ነው” ይልና ወረድ ብሎ ደግሞ “መንግሥት 
ለግል ባለሀብቶች በሕግ በሚወሰን ክፍያ በመሬት 
የመጠቀም መብታቸውን ያስከብርላቸዋል” ይላል። 
ይህ የሚያሳየው የማይሸጥ የማይለወጥ የተባለው 
መሬት መንግሥት መሬት ቸርቻሪ እንዲሆን መብት 
ሰጥቶታል። አሁን ባለው በአገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ 
መንግሥት የሚለውም ትርጉም የሚያስፈልገው 
ዐብይ ጉዳይ ነው። በአንቀፅ 40 (7-8) ላይ ደግሞ 
ዜጎች የግል ንብረት ባለቤትነት መብት ያላቸው 
በመሬቱ ላይ በሚገነቡትና በቋሚነት ለሚያሻሽሉት 
ቁስ እንጂ መሬቱ ላይ የባለቤትነት መብት 
እንደሌላቸው ያመለክታል።  ይህም ከቦታው በግድ 
የሚፈናቀል ሰው ካሳ እንኳ ቢያስፈልገው፤ በመሬቱ 
ሳይሆን መሬቱ ላይ ባለው የተጠቃሚነት መብት 
ባፈራው ንብረት ብቻ መሆኑን ያመለክታል።

የመሬት ባለቤትነት መብት ያለመኖር 
ያስከተለው ችግር

በሕገ መንግሥቱ ከተካተቱት አከራካሪ 
ጉዳዮች መሀከል የመሬት ጉዳይ አንዱ ነው፡፡ 
በገጠሪቱ ኢትዮጵያ በፌደራሉ መንግሥት ፍላጎትና 
ሥልጣን ሰፋፊ ለም የእርሻ መሬቶች ከገበሬዎቹ 
በግድ ተነጥቀው ለባለሀብቶች እንዲተላለፉ 
ተደርገዋል። ከባለሀብቱ በተጨማሪ ሥርዓቱ 
ለሚከተለው መንግሥታዊ ባለሀብትነት (state 
capitalism) ትግበራ ሰፋፊ የእርሻ መሬቶችን 
ከገበሬዎች ነጥቋል። ይሁን እንጂ ከገበሬዎች 
ያለምንም አካባቢያዊና ማኅበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ 
(Environmental and social impact assess-
ment) ሰፋፊ ለም መሬታቸው ወደ መንግሥታዊና 
ግል ባለሀብቶች በመተላለፉ አንዳቸውም 
ፕሮጀክቶች ውጤታማ አልሆኑም። ይልቁንም 

ያለበቂ ምክክር፣ ካሣና ምትክ ቦታ የተፈናቀሉ 
በርካታ ገበሬዎች ዛሬም ድረስ ሕይወታቸውን 
በጉስቁልና እንዲመሩ አስገድዷቸዋል። ከገበሬዎች 
ማኅበራዊ ችግር በተጨማሪ በአካባቢያዊ የአየር 
ጠባይ እና የአየር ንብረት ላይ የሚኖረው ጉዳት 
አገሪቱ በቀላሉ የምታካክሰው አይደለም። ይህ ሁሉ 
በሕገ መንግሥቱ የሰፈረው የመሬት ባለቤትነት 
መብትና ሥርዓቱ የሚከተለው የመሬት ፖሊስ 
ምክንያት የተፈጠረ ችግር ነው። 

መንግሥት ለስኳር ልማት፣ ለማዳበሪያ 
ፋብሪካና ተያያዥ ግንባታዎች ልማት በሚል 
የወሰዳቸው ሰፋፊ ለም የእርሻ መሬቶችና ለግል 
ባለሀብቶች ከተላለፉት ውስጥ ለአገሪቱም ሆነ 
ለዜጎች ያመጡት ጥቅም የለም። ከጥቅማቸው ይልቅ 
በተለይ በምዕራብና ደቡብ ኢትዮጵያ ለዘመናት 
የቆዩ ደኖችና ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶች ከጥቅም 
ውጭ ሆነዋል። ይህም ማኅበራዊ ሕይወት ላይ 
ካስከተለው ችግር በተጨማሪ የአገሪቱ ኢኮኖሚ እና 
አካባቢ ጥበቃ ላይ ያስከተለው ጉዳት ቀላል የሚባል 
አይደለም። እዚህ ላይ የገባበት ያልታወቀውን 77 
ቢሊዮን ብር የስኳር ልማት ፕሮጀክት ገንዘብ 
እና የኢሉ አባቦራ ያዩ ማዳበሪያ ፋብሪካ የደን 
ጭፍጨፋን በምሳሌነት ማንሳት ይቻላል።

ሌላው ችግር ባለሀብቶች ውጤታማ መሆን 
ባልቻሉበት መሬት ላይ የተጠቀሟቸው ኬሚካሎች 
በተፈጥሮ ሀብት ላይ በተለይም በአፈሩ፣ በውሃውና 
በአካባቢው አየር ላይ የሚኖረው አሉታዊ ተጽዕኖ 
እንደቀላል የሚታይ አይደለም። ገበሬው መሬቱን 
በሚመለከት ለሚያቀርባቸው ጥያቄዎችም ሆኑ 
ቅሬታዎች ከመንግሥት ወገን የሚሰጠው መልስ 
“መሬት የመንግሥት ነው፤ ወደህ ሳይሆን ተገደህ 
ትነሳለህ” የሚል ሲሆን፤ ያለ በቂ ካሳና ምትክ ቦታ 
ከቀዬያቸው መፈናቀላቸውን የተቃወሙ ደግሞ 
የእስርና ግድያ ሰለባ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። 
ይህ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ የመሬት ሕጉና ፖሊሲው 
ካስከተሏቸው ችግሮች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። 
በከተሞች ያለው ሁኔታ ደግሞ ከዚህ በእጅጉ የባሰ 
ነው፡፡ 

ኢኮኖሚያዊም ፖለቲካዊም ችግር

የመሬት ባለቤትነት ችግር የኢትዮጵያ 
ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር እንዳይኖር ካደረጉት 
ምክንያች መሀከል ግንባር ቀደሙ ነው፡፡ በገጠርም 
በከተማም ያለው መሬት የግል መሆኑ ቢታወጅ 
ኖሮ መሬት እንደሌሎች ንብረቶች ሁሉ የሚሸጥ እና 
የሚሸጥ፣ የብድር ማስያዣ የሚሆን ወዘተ… ሆኖ 
ዓይነተኛ የልማት መሣሪያ ይሆን ይሆንና በዚያው 
መጠን ኢኮኖሚው በከፍተኛ ደረጃ ይነቃቃ ነበር፡
፡ በተለይ ከአብዮቱ ወዲህ የመጣው የመሬት ይዞታ 
የአገዛዝ ሥርዓቱን ጡንቻ በማፈርጠም የዜጎችን 
አቅም የሚያመነምን እና የአገዛዝ ሥርዓቱ ባሪያ 
ያደረገ ነው፡፡

የመሬት ይዞታው አለመስተካከሉ 
በኢኮኖሚው ብቻ ሳይሆን በፖለቲካውም መስክ 
ሰፊ ችግር አምጥቷል፡፡ የአገዛዝ ሥርዓቱ ዋናውን 
ሀብት (መሬትን) በባለቤትነት መያዙ በዚያው 
መጠን ሕዝቡንም እንደፈለገ እንዲጫወትበት ዕድል 
ፈጥሮለታል፡፡ በገጠር የአገዛዝ ሥርዓቱን ያልመረጠ 
አርሶ አደር ከመሬቱ ሊነቀል እንደሚችል ያስባል፤ 
እንደዚያ ዓይነት ሁኔታዎችም በስፋት ታይተዋል፡
፡ እኛን አልመረጥክም ተብሎ ከመሬቱ የተነቀለ፣ 
ማዳበሪያ እና ምርጥ ዘር የተከለከለው አርሶ አድር 
ብዙ ነው፡፡ በከተማ ያለው ሁኔታም ከዚህ የከፋ 
ነው፡፡ ስለሆነም የአገሪቱ ፖለቲካ ወደፊት ፈቅ 
እንዳይልና እንዳይዘምን ካደረጉት ምክንያች አንዱ 
ይኸው የመሬት ባለቤትነት ጉዳይ ነው፡፡ 

ስለሆነም ዛሬም እንደ ትናንቱ የመሬት ጥያቄ 
ዋናው አንገብጋቢ ጥያቄ በመሆኑ የትግሉ እምብርት 
እንዲሆን ያስፈልጋል፡፡

ያልተፈታው የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ እና የፈጠረው 
የኢኮኖሚ ችግር

ኪሮስ ተካ
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ወደ ሚቀጥለው ገፅ

ቢዝነስ ኢኮኖሚ

ሲራራ ጋዜጣ ከአንጋፋው የፋይናንስ ምሁር 
እና የቢዝነስ ሰው አቶ ኢየሱስወርቅ ዛፉ ጋር 
ስለ አገራችን የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ዕድገት 
እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች አጭር ቆይታ 
አድርጋለች:: 

ሲራራ፡- በአገራችን ስለ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች 
ምንነት እና ጥቅም ያለው ግንዛቤ ምን 

ይመስላል?

አቶ ኢየሱስወርቅ፡-  ከትርጉሙ ብንጀምር፣ 
ስለ ኢንሹራንስ ብዙ ጊዜ ሰዎችን ለማስረዳት 
የሚጠቅመው በባህላዊ መንገድ ማኅበረሰቡ 
ከሚጠቀምበት ዕድር ጋር በመያያዝ ነው:: ሰዎች 
በተለያየ መንገድ ችግር አደጋ በሚገጥማቸው ጊዜ 
የሚገጥማቸውን ችግር አደጋ ለብቻቸው መሸከም 
የማይችሉት ይሆናል:: እነዚህ ለአንድ ዓይነት 
ችግር የተጋለጡ ሰዎች አንድ ላይ ተሰባስበው 
ችግር ከመፈጠሩ አስቀድሞ ነገ ሊደርስባቸው 
የሚችለውን አደጋ (ችግር) መቋቋም የሚያስችል 
አቅም የሚፈጥሩበት መንገድ ነው::

በዚህ አገር በጣም የተለመደው የመኪና 
ኢንሹራንስ ስለሆነ እሱን እንደ ምሳሌ ላድርግ:: 
መኪና ያላቸው ሰዎች ሁሉ ባለፀጎች አይደሉም:: 
መኪና ይጋጫል፣ ይቃጠላል፣ ይገለበጣል፣ 
በጎርፍ ሊወሰድ ይችላል ወይም መኪናው 
በሰዎች ላይ አልያም በንብረት ላይ ጉዳት 
ሊያደርስ ይችላል:: አንድ አነስተኛ መኪና 

የዋጋዋን ዐሥር እጥፍ የሚያክል ንብረት ላይ 
ጉዳት ልታደርስ ትችላለች:: እንዲህ ያለን 
ችግር ለመከላከል የመኪና ባለቤቶች ሰብሰብ 
ብለው ገንዘብ በመዋጮ እያደረጉ ያሰባስባሉ:: 
የኢንሹራንስ ተቋማት ሥራቸው የተሰበሰበውን 
ገንዘብ ማስተዳደር ነው::  

ሲራራ፡- በኢትዮጵያ ያለው የኢንሹራንስ 
አገልግሎት እንደ ዘርፍ ያለበት ደረጃ ምን 

ይመስላል:: ከሌሎች አገራት አንጻር ምን ዓይነት 
ደረጃ ላይ የሚቀመጥስ ነው?

አቶ ኢየሱስወርቅ፡- በእኔ እይታ አሁን 
ላለንበት ጊዜ የተወሰነ ቀዳዳ እየሸፈኑ ነው:: ነገር 
ግን ለዘርፋ ያለው እይታ ከዘመነ ደርግ ጀምሮ 
እስካሁን ድረስ  ከማርክሲስት እና ሌኒንስታዊ 
አስተሳሰብ የወጣ አይደለም:: በዚህ ምክንያት 
የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ባላቸው የማደግ 
አቅም ልክ ያደጉ አይደሉም:: እርስ በርሳቸው 
ለመወዳደር እየሞከሩ ነው:: ይህ ውድድር 
የመጣው ግን የግል ኢንሹራንስ ኩባንያዎች 
መቋቋም ከጀመሩ በኋላ ነው:: በዚህም የዘርፉ 
ተጠቃሚዎች ከቀድሞው ጊዜ የተሻለ አገልግሎት 
ማግኘት ችለዋል:: ይህንንም ከዚህ ቀደም በዘርፉ 
ላይ ባደረኩት ጥናት ያረጋገጥኩት ጉዳይ ነው::

ደርግ ወደ ሥልጣን ከመምጣቱ በፊት 
በቀዳማዊ ዐፄ ኀይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት 
13 የግል የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ነበሩ:: በሰዓቱ 

መንግሥት የኢንሹራንስ ኩባንያ አልነበረውም:: 
ደርግ ሲመጣ ግን 13ቱን ኩባንያዎች ወርሶ 
የኢትዮጵያ መድን ድርጅትን አቋቋመ:: 
መድን ድርጅት ሲቋቋም ጥናቱ ላይ ከተሳተፉ 
ባለሙያዎች መካከል አንዱ እኔ ነበርኩ:: 
የመጀመሪያው ሥራ አስፈጻሚ እንድሆን 
የተሾምኩትም እኔ ነበርኩ::

በእ.ኤ.አ 1994 ዓ.ም. አዲስ ሕግ ወጥቶ 
የግል ኩባንያዎችን በኢንሹራንስ ተቋምነት 
መቋቋም ሲፈቀድ የመጀመሪያ ሥራ የሆነው 
የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የሚያስከፍለውን 
ዐረቦን መቀነስ ነበር:: የግል ተቋማቱ እየበዙ 
እና ውድድሩ እየጠነከረ ሲሄድ የሚከፈለው 
አረቦን በጣም ቀንሷል:: በዚህም ተጠቃሚው 
የሚከፍለው ገንዘብ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ 
ተደርጓል:: ይህም ውድድር የቱን ያህል ጠቃሚ 
እንደሆነ እንደማሳያ መውሰድ የሚስያችል 
ነው:: ውድድር ሲመጣ የመድን ድርጅት ቀድሞ 
በሚያስከፍለው ዐረቦን (ፕሪምየም) እቀጥላለሁ 
ቢል ብዙ ደንበኞቹ ጥለውት እንደሚሄዱ 
በማወቁ ዐረቦኑን መቀነስ ነበረበት፤ እሱም ቅናሽ 
አደረገ::

የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በብዛት መቋቋም 
ለተጠቃሚዎቹ በጣም በርካታ ጠቀሜታ 
ይዞ መጥቷል:: የኢንሹራንስ ኩባንያዎቹ እንደ 
ባንኮቹም ባይሆን የተሰበሰበው ዐረቦን ለአደጋ 
ካሳ ሆኖ እስኪወጣ ድረስ ወደ መዋዕለንዋይ 

ፍሰት እያዞሩት ነው:: በሥራቸው የሚያገኙትንም 
ትርፍ እንዲሁ በተመሳሳይ ለመዋዕለንዋይ ፍሰት 
እንዲቀየር እያደርጉ ነው:: ይህ በአገሪቱ ውስጥ 
በሚደረግ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ተሳትፎ 
እንዲያደርጉ ዕድል ፈጥሮላቸዋል:: ይህም ሆኖ 
አሁን ያለውን የኢንሹራንስ ዘርፍ እንዲሁም 
አሁን ያለበትን ሁኔታ ስመለከት ዘርፉ እንደ 
ዘርፍ ብዙ ጉልበት ያልፈጠረ፣ የዘርፉን መኖርም 
ሕዝብ በአግባቡ ያልተረዳበት ሁኔታ ነው ያለው:: 
ዛሬ ድረስ ከኢንሹራንስ ይልቅ ባንኮች የተሻለ 
ገፅታ ያገኙበትን ሁኔታ እንመለከታለን::

የኢንሹራንስ አገልግሎት ለሕዝብ የሚታይ 
አገልግሎት የሚሰጡ ካለመሆናቸው ጋር ተያይዞ 
ስለ ኢንሹራንስ ብዙሃኑ ያለው ግንዛቤ ደካማ 
ነው:: ነገር ግን በኢኮኖሚ ውስጥ ትልልቅ 
አስተዋጽዖ የሚያደርጉት አብዛኛዎቹ ተቋማት 
ወደ ሥራ የሚገቡት በኢንሹራንስ መተማመኛ 
ነው:: ለምሳሌ በሕዳሴ ግድብ ላይ የሚሳተፉ 
ተሽከርካሪዎች እና ማሽኖች በኢንሹራንስ 
የተደገፉ ናቸው:: ከውጭ አገር እቃ በመርከብ 
ተጭኖ ሲመጣ በመንገድ አደጋ ቢከሰት በሚል 
ኢንሹራንስ ይገባላቸዋል:: በዚህ መተማመኛ 
ነው ነጋዴው እቃ ጭኖ የሚያመጣው:: 
ይህ የኢንሹራንስ አገልግሎት ባይኖር እቃ 
ለማምጣት የሚደፍር ባለ ሀብት አይኖርም ነበር:: 
ኢንሹራንሶች የሚሰጡት ከለላ እጅግ በጣም 
ትልቅ ነው:: ለኢኮኖሚው የጀርባ አጥንት ሆነው 

“እውነተኛ ልማት እንዲመጣ ከተፈለገ እውነተኛ 
ውድድር የሚፈጠርበትን ዕድል ማመቻቸት ያስፈልጋል”

አቶ ኢየሱስወርቅ ዛፉ
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ነው የሚያገለግሉት:: ተቋማቱ ሥራቸው በጀርባ 
ባለመሆኑ ምክንያት ማግኘት የሚገባቸውን ያህል 
ትኩረት እየተሰጣቸው ነው ማለት ይከብዳል::

በእኔ እይታ በአገር ውስጥ የኢንሹራንሱ 
ዘርፍ ክትትል እና ቁጥጥር  የሚደረግበት ዘርፍ 
ቢሆንም ቁጥጥር የሚያደርገው አካል ሥራውን 
በደንብ የሚያውቅ፣ ከኢንሹራንስ ኩባንያዎቹ 
ዕውቀት የማይተናነስ ዕውቀት ያለው፣ ከአድልዎ 
ነጻ የሆነ አይደለም:: በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ 
የኢንሹራንስ ኩባንያዎችን የሚቆጣጠረው እና 
የሚከታተለው ባለሥልጣን ብሔራዊ ባንክ 
ነው:: ብሔራዊ ባንክ ከስሙ ጀምሮ ባንክ 
ነው፤ ብሔራዊ ኢንሹራንስ አይደለም:: ስለ 
ኢንሹራንስ ባንክ የሚጠበቀውን ያውቃል ተብሎ 
አይታሰብም::

የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የሚሰበስቡትን 
ገንዘብ የሚያስተላልፉት ባንኮች ናቸው:: ብሔራዊ 
ባንክ ጉልበቱንም አቅሙንም አስተባብሮ ቁጥጥር 
ክትትል የሚያደርገው ባንኮችን ነው:: ለባንኩ 
የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ትርጉም የሚሰጡ 
እየሆነ አይደለም:: በአብዛኛው በዓለም አገር 
ውስጥ የኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ ክትትል እና 
ቁጥጥር የሚደረገው በብሔራዊ ባንክ በኩል 
የሚከወን አይደለም:: ከ27 ዓመት በፊት የአፍሪካ 
ኢንሹራንስ ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚ 
በነበርኩበት ጊዜ የወቅቱ የብሔራዊ ባንክ ገዥ 
አቶ ለይኩን ብርሃኑ ባንኮች እና ኢንሹራንሶች 
እንዲቋቋሙ አዋጁ ሲረቀቅ ስለ ጉዳዩ ሐሳብ 
ጠይቀውኝ ነበር:: የኢንሹራንስን ክትትል እና 
ቁጥጥር በምን መልኩ እናድርገው በሚል 
ላነሱልኝ ጥያቄ፣ የተቋማቱ ቁጥጥር በብሔራዊ 
ባንክ ውስጥ አይሁን ራሱን የቻለ የኢንሹራንስ 
ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን እንዲያቋቁሙ ነበር 
የመከርኩት:: በአፍሪካም ቢሆን በዚያ መንገድ 
ነው ጠንካራ የኢንሹራንስ ተቋማት የተፈጠሩት:: 
ነገር ግን ወደፊት ከብሔራዊ ባንክ እናወጣዋለን 
ብለውኝ ነበር:: ይህ የሆነው የዛሬ 27 ዓመት ነው:: 
ዛሬም ግን የኢንሹራንስ ተቋማት በብሔራዊ ባንክ 
ስር ናቸው:: ያለፈውን ትተን ከዛሬ ጀምሮ እንኳን 
ኢንሹራንስ ራሱን የቻለ ተቋም ብንፈጥረለት 
ይበጃል:: ጠንካራ የሆኑ የኢንሹራንስ ተቋማት 
እንዲፈጠሩ ከተፈለገ ከዚህ የተሻለ አማራጭ 
ይኖራል የሚል እምነት የለኝም::

ሲራራ፡- የኢንሹራንስ ተቋማት በብሔራዊ ባንክ 
ስር መሆናቸው የፈጠረው ተጽዕኖ ምንድን 

ነው?

አቶ ኢየሱስወርቅ፡- ሥራውን የማያውቅ 
አስተዳዳሪ ተቋም በመኖሩ ምክንያት 
በኢንሹራንስ ዕድገት ላይ ትልቅ ችግር ተፈጥሯል:: 
ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ የወጣ አንድ መመሪያ 
ኢንሹራንሶች ከሕዝብ የሚሰበስቡትን ዐረቦን 
60 በመቶ በባንክ እንዲቀመጥ ያስገድዳል:: 
በተጫማሪ አንድ ኢንሹራንስ ኩባንያ ሲቋቋም 
ከሚያሰባስበው ካፒታል 15 በመቶ በባንክ 
እንዲቀመጥ ያዛል:: ይህ አንድ ላይ ሲጠቃለል 
75 በመቶ የሚሆነው የተሰበሰበ ሀብት በባንክ 
እንዲቀመጥ ነው የሚያዘው:: ይህም ብሔራዊ 
ባንክ ለባንኮች ያለውን አድልዎ ቁልጭ አድርጎ 
የሚያሳይ ነው:: ዝንጀሮ ቢያልም ክምር ምስር 
እንደሚባለው ብሔራዊ ባንክ ባንክ ስለሆነ 
ዓላማውም ትኩረቱም የባንኮች ዕድገት ነው:: 
ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ለምንድን ነው በኢኮኖሚ 
ውስጥ ኢንቨሰት ማድረግ የማይችሉት? ብሔራዊ 
ባንክ ኢንሹራንሶች 75 በመቶ የሚሆነውን 
ገንዘባቸውን በባንክ ውስጥ እንዲያስቀምጡ 
ማስገደዱ በራሱ ትልቅ ተጽዕኖ ነው:: ያለፈው 
አልፎል አሁንም ቢሆን ብሔራዊ ባንክ እንዲህ 
ያለውን አሠራር ማስተካከል አለበት::

የባንክ ዘርፉም ሆነ የኢንሹራንስ 
ኩባንያዎች ለረጅም ጊዜ አይደለም ተዘግተው 
የሚቆዩት:: በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጭ አገሮች 
ተወዳዳሪዎች መከፈቱ የማይቀር ነው:: የዓለም 
ንግድ ድርጅት አባል ለመሆን እንደ አገር ድርድር 
ተጀምሯል:: ሰዎችን ገበያችሁን ክፈቱልን እያልን 
የእኛን ዘግተን መኖር አንችልም:: ከዚያም 

ባለፈ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት 
ኢትዮጵያ ፈርማለች:: ይህ ማለት እኮ ገበያችሁን 
ክፈቱልን እኛም እንከፍትላችኋለን ማለት ነው:: 
ወደፊት ገበያው ሲከፈት የአገሪቱ ባንኮች እና 
ኢንሹራንሶች ለውጭ ውድድር ዝግጁ ናቸው 
ወይ? ትልቁ ጥያቄ ይኼ ነው መሆን ያለበት:: 
በእኔ እይታ ዛሬ ያሉት የኢንሹራንስ ኩባንያዎች 
እና ባንኮች  ከውጭ ኩባንያዎች ጋር ተፋልመው 
በሕይወት የሚቆዩ አይኖሩም ባይ ነኝ:: 
ምክንያቱም ተቋማቱ እስካሁን ድረስ ሲቆራቆዙ 
ቆይተው ማደግ በሚገባቸው ልክ እያደጉ 
አይደለም:: ከውጭ ተቋማት ጋር ለመወዳደር በቂ 
ልምምድ ይፈልጋል:: አሁን ባሉበት ሁኔታ የአገር 
ውስጥ የፋይናንስ ተቋማት ከውጭ ተቋማት 
ጋር ለመታገል አቅሙ የላቸውም:: ዘርፉ ለውጭ 
ተቋማት ከመከፈቱ በፊት የአገር ውስጥ ተቋማት 
የሚወዳደሩበትን ነጻ እና ከአድልዎ የፀዳ 
ሜዳ መክፈት ይገባል:: የእኛ አገር ኩባንያዎች 
ውድድርን በአግባቡ የተለማመዱ አይደሉም:: 
ውድድር እንዲለምዱ ራሳቸውን እንዲያጠናክሩ 
ቅድሚያ መደላድል ማመቻቸት ይገባል::

መንግሥት በዚህ ሰዓት ከ3 ዓመት በኋላ 
የውጭ ተቋማት እንዲገቡ እፈቅዳለሁ፤ ራሳችሁን 
አዘጋጁ ቢል ያለ ጥርጥር ኢንሹራንሶችም ሆኑ 
ባንኮች ወደ መሰባሰብ ይመጣሉ:: አሁን ላይ 
በኢትዮጵያ ያለው ባንክ ከ20 እየበለጠ ነው:: 
በእኔ እምነት ለኢትዮጵያ ከዐሥር በላይ ባንክ 
አያስፈልግም:: ኢንሹራንሹም ከ16 በላይ እየሆነ 
ነው:: ከ10 በላይ ኢንሹራንስ ኩባንያ ለዚች አገር 
ምን ያስፈልጋታል? የውጭ ኩባንያ ይገባል 
ቢባል ግን መንግሥት ወደ አንድ ተዋሐዱ ሳይል 
ተቋማቱ በራሳቸው እየተዋሐዱ ራሳቸውን 
ወደማጠንከር ነው የሚሄዱት::

እዚህ አገር ሰፊ የሆነ የአስተሳሰብ ለውጥ 
ያስፈልጋል:: አብዛኛው የልማት ሥራችን አፋችን 
ላይ የተንጠለጠለ ነው:: እውነተኛ ልማት በዚህ 
አገር እንዲኖር ከተፈለገ እውነተኛ ውድድር 
የሚፈጠርበትን ዕድል ማመቻቸት ያስፈልጋል:: 
የነጻ ኢኮኖሚ ጥቅም አንድ እና አንድ ብቻ ነው:: 
እሱም ነጻ ውድድርን መፍጠር ነው::

ሲራራ፡- ከአገሪቱ ጥቅል ምርት የኢንሹራንሱ 
ድርሻ 1በመቶ አይሞላም:: በሌላው አገር ያለው 
ሁኔታ ኢንሹራንሶች አስከ 15 በመቶ የሚደርስ 

ድርሻን ይይዛሉ:: ይህ የሆነበት መሠረታዊ 
ምክንያት ምንድን ነው?

አቶ ኢየሱስወርቅ፡- የኢንሹራንስ ተቋማት 
አሁን ባሉበት ሁኔታ አብረው ሆነው፣ ጠንካሮች 
ሆነው፣ተወዳዳሪ ሆነው እየሠሩ ያሉበት ሁኔታ 
የለም:: ትናንሽ ቢሮ እና አንድ ሕንፃ ሠርተው 
የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ነን የሚሉ ናቸው:: 
እ.ኤ.አ በ1994 ዓ.ም የኢንሹራንስ ኩባንያዎችን 
ለማቋቋም የወጣው አዋጅ አንድ ኢንሹራንስ 
ለማቋቋም እና የሕይወት ዋስትና የማይሰጥ 
ከሆነ የሚያስፈልገው ካፒታል 3 ሚሊዮን 
ብር ብቻ ነው:: የሕይወት ዋስትናን ጨምሮ 
የሚመጣ የኢንሹራንስ ተቋም የሚያስፈልገው 
ካፒታል 7 ሚሊዮን ብር ነበር:: በዚያ ሰዓት አንድ 
ኢንሹራንስ ተቋም ለማቋቋም ብሔራዊ ባንክ 
የሚጠይቀው የዋና ሥራ አስፈጻሚው መኪና 
ምን ያህል የሚገመት ነው የሚል ነበር::  

አሁን ባለው አሠራር አንድ ኢንሹራንስ 
ተቋም ለማቋቋም  የሕይወት ኢንሹራንስ ከሌለ 
60 ሚሊዮን ብር ነው:: የሕይወት ኢንሹራንስን 
ጨምሮ የሚሠራ ከሆነ ደግሞ እስከ 75 ሚሊዮን 
ብር ካፒታል እንዲኖር ሕጉ ይጠይቃል:: ይህ 
መሥፈርት በጣም ትንሽ ነው:: አሁን  የሚቋቋሙት  
አብዛኛዎቹ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የብሔራዊ 
ባንክን ሕግ ትተው ሲቋቋሙ 300 ሚሊዮን  እና  
400 ሚሊዮን የተከፈለ ካፒታል ይዘው ነው 
ወደ ሥራ የሚገቡት:: ይህ ዓይነት የሕግ ክፍተት 
የሚፈጠረው ሥራውን በአግባቡ ካለማወቅ ነው:: 
በዚህ ሁኔታ ተቋማቱ የሚደራጁበት ዕድል እና 
ለአገሪቱ ጥቅል ምርት አስተዋፅኦ የሚያደርጉበት 
ዕድል በጣም ጠባብ ነው:: በአስተዳዳሪው ተቋም 
ድክመት ተቋማቱ ጠንካራ መሆን አልቻሉም::

ሲራራ፡- የኢንሹራንስ ዘርፉን ጨምሮ 
በፋይናንስ ተቋማት ላይ የሰለጠነ የሰው ኀይል 
እጥረት ስለመኖሩ ይነሳል:: የዚህ ችግር ዐቢይ 

ምክንያት ምንድን ነው ብለው ያስባሉ?

አቶ ኢየሱስወርቅ፡- በዚህ አገር 
ኢንሹራንስም ሆነ ባንክን ማቋቋም ሲታሰብ፤ 
እና ተቋማቱን የሚመራ ሰው ሲፈለግ ኢንሹራንስ 
ከሆነ መድን ድርጅት፤ ባንክ ሲሆን የኢትዮጵያ 
ንግድ ባንክ ሠራተኞችን አባብሎ መውሰድ ነው 
የሚታየው:: 

ለፋይናንስ ዘርፉ በዕውቀት የሰው ኀይል 
ለማዘጋጀት በጣም ወሳኝ የሆነ የስልጠና 
ኢንስቲቲዩት ይቋቋማል ተብሎ ነበር:: ለዚህም 
የሚሆን ቦታ እና ግንባታ ተጠናቆ  ካሪኩለም 
ተዘጋጅቶ  ከዛሬ ነገ ይከፈታል ብለን ስናስብ:: 
ኢትዮጵያ የፖለቲካው ዓለም ዋና ከተማ ነች:: 
የብዙ ዓለም ዐቀፍ ተቋማት መቀመጫ ነች ይህን 
ዕድል በስልጠና አቅም መጠቀም እንችላለን 
የሚል ተስፋ ነበረን:: ነገር ግን በቀድሞ ጠቅላይ 
ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ የተዘጋጀውን ቦታ ለአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተላልፉት በዚያ ምክንያት 
ሁሉም ነገር ቀረ:: አሁንም ቢሆን እንዲህ ዓይነት 
ተቋም መንግሥት እና የግል ዘርፉ በርብርብ 
ማቋቋም አለባቸው:: አሁን ባለው የትምህርት 
ሥርዓት የግል ዘርፉ ምንም ዓይነት ድርሻ  
እንዳይኖረው እየተደረገ ነው ያለው:: የትምህርት 
ተቋማት እና የግል ክፍለ ኢኮኖሚው ተናቦ  
መሥራት አለበት:: ያ መናበብ  መኖር ሲችል ነው 
በአንድ ዘርፍ ላይ የሰለጠነ የሰው ኀይል ማብዛት 
የሚቻለው::

አሁን በፋይናንስ ዘርፍ ላይ የሚታየውን 
የሰው ኀይል እጥረት ለመፍታት በዘርፉ 
ተማሪዎችን  ነጥሎ የማስልጠን  ልምምድ 
ሊጀመር ይገባል:: 

ሲራራ፡- ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ 
በአገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የሚስተዋሉ 
ግጭቶችን እና አለመረጋጋቶችን ተከትሎ በርካታ 
ድርጅቶች እና ተቋማት ወድመዋል:: ይህ ሁኔታ 
በኢንሹራንስ ተቋማት ላይ ያሳደረገው ተጽዕኖ 
እንዴት ይገመግሙታል?

አቶ ኢየሱስወርቅ፡- ይህን ጥያቄ ለመመለስ፣ 
የትኞቹ ድርጅቶች ይህንን ጉዳት የሚሸፍን 
ኢንሹራንስ ገብተው ነበር? የሚለውን በአግባቡ 
ማጤን ያስፈልጋል:: በየጊዜው በተለያየ ቦታ 
የሚወድመው ንብረት በኢንሹራንስ ተሸፍኗል 
ብዬ አላምንም:: አብዛኛዎቹ ኢንሹራንስ 
ሳይኖራቸው ነው የተቃጠሉት:: በዚህ አገር  
ሰው ለመኪናም እኮ አንሹራንስ የሚገባው 
በሕግ ስለሚገደድ ነው:: ለንብረት ኢንሹራንስ 
መግባት በዚህ አገር አስገዳጅ አይደለም:: ብዙ 
ሰው ለንብረቱ ኢንሹራንስ የሚገባው ንብረቱን 
በባንክ አስይዞ ብድር መውሰድ ሲፈልግ ነው:: 
በግጭቱ ጉዳት የደረሰባቸው ተቋማት የውጭ 
ካንፓኒዎች ከሆኑ ኢንሹራንሱን በውጭ አገሮች 
ገብተው ይሆናል:: በዚህ ምክንያት የዓለም 
የጠለፋ ዋስትና ተካፋይ ሊሆኑ ስለሚችሉ 
ጉዳቱን የጠለፋ ዋስትናው ይጋራዋል የሚል 
እምነት አለኝ:: እስካሁን ድረስ ኢንሹራንሶችን 
ለኪሳራ የዳረገ አልያም ስጋት ላይ የጣለ ክስተት 
በዘርፉ ላይ ደርሷል በሚል የተነሳ ነገር የለም:: እኔ 
አልሰማሁም::

በሰላም እጦት ለሚወድመው ውድመት 
ለየት ያለ ዋስትና ነው የሚያስፈልገው የሚል 
እምነት አለኝ:: በሰላም እጦት ለሚወደመው 
ንብረት መንግሥት ነው ኀላፊነት መውሰድ 
ያለበት:: ሰላምን ማስጠበቅ ያለበት መንግሥት 
ነው:: ዜጎችም ግብር እና ታክስ የሚከፍሉት 
ይህንኑ ለማስጠበቅ ነው:: መንግሥት በዚህ ላይ 
በቀጣይ በትኩረት መሥራት አለበት እላለሁ::

ክቡራትና ክቡራን፤

በሲራራ ጋዜጣ ዝግጅት ክፍል እየተሰናዱ የሚቀርቡ ጽሑፎችን 
ለማንበብ የሚከተሉትን አማራጮች ይጠቀሙ:-

~  ቴሌግራም፡- @sirara789
~ ድረ-ገጽ፡- http://Siraranewspaper.com

~ ፌስቡክ፡-https://www.facebook.com/Siraranewspaper/

እንዲሁም፤ ሊንኩን በመጫን ይመዝገቡና በየሳምንቱ በስልክዎ #ሲራራ ጋዜጣን ያንብቡ።

https://easyshelfet.com/ad/newspaper/sirara%20newspaper
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ተባባሪ ፕሮፌሰር አያሌው ሺበሺ 
የከፍተኛ ትምህርታቸውን በቀዳማዊ 
ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲና እንግሊዝ 

አገር በሚገኘው የብሪስትል ዩኒቨርሲቲ 
የተከታተሉት ተ/ፕሮፌሰር አያሌው፣ በትምህርት 
ጉዳይ ላይ ጥልቅ ጥናትና ምርምር ካደረጉ ጥቂት 
ግንባር ቀደም ኢትዮጵያዊ ምሁራን አንዱ ናቸው። 
ተ/ፕሮፌሰር አያሌው ብዙ የምርምር ሥራዎችን 
አሳትመዋል፤ በዩኒቨርሲቲው በተከታታይ 
ትምህርት አስተባባሪነት፣ በም/ዲንነትና 
በትምህርት ክፍል ኀላፊነትም አገልግለዋል:: 

በአንድ ጽሑፍዎ ላይ፣ “የትምህርት 
ሥርዓታችን በተለያዩ አገሮች የጡት አባትነት 
ሲካሄድ መቆየቱ ጎድቶናል” ሲሉ ገልጸዋል። እስኪ 
ነገሩን ይበልጥ ያብራሩትና እንዴት እንደጎዳን 
ይግለጹልን?

የትምህርት ሥርዓታችን ከተቋቋመበት ጊዜ 
ጀምሮ የውጭ ተጽዕኖ አልተለየውም። ከ1908 
- 1928 ዓ.ም. ባለው ጊዜ ውስጥ ትምህርት 
ቤቶች በእርግጥ በጣም ጥቂት ነበሩ። በወቅቱ 
የትምህርት ሥርዓቱን ለመምራት የመጣ የተወሰነ 
አገር ሰው የለም። ግን አብዛኞቹ ከግዕዝ፣ 
ከአማርኛና ከግብር-ገብ ትምህርት ውጪ ያሉትን 
ትምህርቶች ያስተምሩ የነበሩት መምህራን 
ከውጭ አገር የመጡ፤ በተለይ ከግብጽ ኮፕቲክ 
ቤተክርስቲያን ጋር ግንኙነት ያላቸው ነበሩ። እና 
የዚያም ጊዜ ቢሆን በአገር የበቀለ ትምህርት ነው 
ማለት አይቻልም።

በጣሊያን ጊዜ የነበረው እንደሚታወቀው 
የኢትዮጵያ የትምህርት ሥርዓት አይደለም። 
ጣሊያኖች የነበረውን ዘመናዊ ትምህርት 
በእንጭጩ ከቀጩት በኋላ ለራሳቸው የሚበጅ፣ 
እነሱ የማይሠሩትን ሥራ ሊሠሩ የሚችሉ ሰዎችን 
ለማፍራትና ወታደሮችን ለማስተማር የጀመሩት 
የትምህርት ሥርዓት ስለነበረ፣ በወቅቱ ኢትዮጵያዊ 
የትምህርት ሥርዓት መጠበቅ አይቻልም። 
ጣሊያን ተሸንፎ ከወጣና የኢትዮጵያ መንግሥት 
ከተመለሰ በኋላ ደግሞ በተለይ በመጀመሪያዎቹ 
ዓመታት ውስጥ የትምህርት ሥርዓቱ ብቻ ሳይሆን 
የአገሪቱ አስተዳደር በሙሉ በእንግሊዞች ስር 
ነበር። የዚያን ጊዜ አጣዳፊው ነገር፣ መንግሥትን 
መልሶ ለማቋቋም ቢሮክራሲውን የሚያንቀሳቅሱ 
የውትድርና ተቋሙን የሚመሩና ሌሎች የሥራ 
ድርጅቶች የሚፈልጉትን የሰው ኀይል ለማሟላት 
ነበር ትኩረት የተሰጠው በወቅቱ።

መምህራኑም ብዙዎቹ በእንግሊዝና እንደ 
ደቡብ አፍሪካ፣ ካናዳ፣ ሱዳን እና ሕንድ ከመሳሰሉ 
የእንግሊዝ ቅኝ ግዛቶች የመጡ ነበሩ። አንዳንዶቹ 
እንዲያውም በውትድርና የአገሪቱን ነጻነት 
ለማስመለስ ከረዳው የእንግሊዝ ሠራዊት ጋር 
አብረው የመጡ ነበሩ። የትምህርት መዋቅሩም 
ጠቅላላ የእንግሊዝን የትምህርት ሥርዓት ተከትሎ 
ነው የሄደው። በትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ 
የነበሩት ዋና ዋና ሹመኞችም እንግሊዛውያን 
ነበሩ። መጻሕፍቱም ከዚያው ከእንግሊዝ የመጡ 
ነበሩ። ይሄ እንግሊዞች እዚህ እስከነበሩት ጊዜ 
ቀጠለና ኢትዮጵያ ‹‹ፓይንት ፎር›› የተባለውን 
ፕሮግራም ከአሜሪካ ጋር ከተፈራረመች 
በኋላ የመንግሥት ዕርዳታውም የመንግሥት 
አመራሩም በአሜሪካ ሲስተም ውስጥ ገባ። በዚህ 
ጊዜ ብዙ ለውጦች ነበሩ። ራሱ መዋቅሩ ስምንት 
ዓመት የአንደኛ ደረጃ ትምህርትና አራት ዓመት 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እንዲሆን ተደረገ። 
በዚህ ጊዜ የቢሮክራሲው፣ የወታደሩና የሌሎች 
መሥሪያ ቤቶች ፍላጎት በተወሰነ ደረጃ ተሟልቶ 

እንወያይ

እንወያይ

ስለነበረ አንደኛ ደረጃ የሚስተምሩት መምህራን 
ኢትዮጵያውያን እንዲሆኑ ሙከራ ተደረገ። 
አጠቃላይ የትምህርት ሥርዓቱ ግን የአሜሪካንን 
ሲስተም እንዲመስል ነው የተደረገው። ይኼ 
እስከ 1966 ዓ.ም. ቀጠለ።

የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት በወታደራዊው 
መንግሥት እስከተተካበት ጊዜ ድረስ መጀመሪያ 
የእንግሊዞች በኋላ ደግሞ የአሜሪካውያን 
ተጽዕኖ ነው የነበረው። በአብዮቱ ዓመታት 
እንደሚታወቀው አገሪቱ በአጠቃላይ ፊቷን ወደ 
ምሥራቅ መለሰች፤ የትምህርት ሥርዓቱም የራሱ 
ድርሻ ነበረው። በተለይ ከምሥራቅ ጀርመንና 
ከሶቭየት ኅብረት ጋር በነበረው ቁርኝት የምሥራቅ 
ጀርመንን ሞዴል ለመከተል ብዙ ሙከራ ተደረገ። 
ዋናው በዚህ ጊዜ የነበረው መርህ፣ መንግሥት 
ይከተለው በነበረው ርዕዮተ ዓለም መሠረት፣ 
ማለትም በማርክሲዝም ሌኒኒዝም አስተምህሮ 
አንጻር፣ የትምህርት ሥርዓቱን መቅረጽ ነበር።

ከመንግሥት ለውጥ በኋላ ምናልባት እንዲህ 
አንድ አገር በቀጥታ ተጽዕኖ የሚያሳድርበት 
ሁኔታ ተፈጠረ ማለት አይቻልም። በእርግጥ 
የምሥራቁ አዝማሚያ ተቀይሮ የምዕራቡን 
በአጠቃላይ የመከተል አዝማሚያ ነው ያለው። 
በዚህ ሂደት ግን አንድ አገር ሳይሆን ብዙ አገሮች 
በጋራ በትምህርቱ ላይ የሚሳተፉበት ሁኔታ ነው 
የተፈጠረው። ያም በመሆኑ ከዚህ አገር ከዚያ 
አገር ተቀዳ ለማለት ያስቸግራል። የብዙ አገሮች 
ተጽዕኖ ነው ያለው። 

ለማጠቃለል፣ እንደየጊዜው የተለያዩ 

አገሮች በትምህርት ሥርዓቱ ላይ ተጽዕኖ 
ለማሳረፍ ሞክረዋል። እንግሊዞች በነበሩ ጊዜ 
የትምህርት ሥርዓቱ በአጠቃላይ የእንግሊዞችን 
ይመስል ነበር። አሜሪካውያን ሲተኩም የእነሱን 
መሰለ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ ዐይኗን 
ወደ ምሥራቅ ባደረገችበት ጊዜ የመዋቅር 
ለውጥ ለማድረግ ታስቦ ነበር፤ ግን ተፈጻሚነት 
አልነበረውም። የትምህርት ይዘቱን ግን ቀደም 
ሲል ከነበረው ወደ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም 
ይዘት እንዲያደላ ለማድረግ ከፍተኛ ተጽዕኖ 
ተፈጥሯል። ሰዎችም እየተላኩ ይሰለጥኑ የነበረው 
ወደ ምሥራቅ ጀርመን ነው። እንዲያውም 
የትምህርት ሚኒስቴር ሰዎች “ከሞትና ከምሥራቅ 
ጀርመን የሚቀር የለም” እያሉ የሚቀልዱት ቀልድ 
ነበር። የክፍል ኀላፊዎች፣ የመምሪያ ኀላፊዎች፣ 
ኤክስፐርቶች በሙሉ ለ6 ወር፣ ለ9 ወር፣ ለአንድ 
ዓመት እየሄዱ እየሰለጠኑ ነበር የሚመጡት።

እንግዲህ የዚህ ሁሉ አጠቃላይ ሂደት 
ትምህርቱን በኢትዮጵያ ዕሴቶች ላይ የተመሠረተ 
አገራዊ እንዳይሆን አድረጎታል። እነፕ/ር 
መሳይ ከበደ፣ ፕ/ር ሀብታሙ ወንድሙና ፕ/ር 
ማሞ ሙጬን ጨምሮ ብዙ ምሁራን በጉዳዩ 
ላይ በይበልጥ ትችታቸውን ሰንዝረዋል። 
መጀመሪውኑ ሲጀምር ለምን በኢትዮጵያ ዕሴቶች 
ላይ ተመሥርቶ እንዲጀምር አልተደረገም? የሚል 
ሰፊ ትችት አለ። እንዲያውም ትችቱ የሚጀምረው 
በ1920ዎቹ ነው። በወቅቱ የትምህርት ሥርዓቱን 
እንዲያጠና ተቀጥሮ የመጣ ፕ/ር ኧርነስት 
ወርክ የሚባል ምሁር ነበር። እና የትምህርት 
ሥርዓቱን ዐይቶ ከፍተኛ ትችት ነበር ያቀረበው። 

“ልጆቻችሁን የምታስተምሯቸው ምንድን ነው? 
ከአውሮፓ የተገለበጠ፣ የኢትዮጵያን ታሪክና ባህል 
ያላገናዘበ ትምህርት ነው እያስተማራችኋቸው 
ያላችሁት” ሲል ነበር አስተያየት የሰጠው። 
እንዲያውም፡- “ልጆቻችሁ ስለ ዐፄ ሚኒልክ 
ምንም አያውቁም፤ ስለነጋሪባልዲና ቢስማርክ 
ግን አብጠርጥረው ያውቃሉ” የሚለው ከሰጠው 
አስተያየት ትዝ ይለኛል። ስለዚህ ትችቱ የቆየ 
ነው። እኔ እንደማየው በአንድ በኩል መተቸቱ 
ትንሽ ከባድ ይመስለኛል።

እንዴት?

ለምሳሌ በ1920ዎቹ አካባቢ የነበረውን 
ሁኔታ ብንወስድ፣ ዘመናዊ ትምህርት የወሰዱና 
በትምህርት ሥራ የሚሳተፉ በጣት እንኳ 
የሚቆጠሩ ሰዎች አልነበሩም። የተማሩ ሰዎች 
በሌሉበት ባህሉን፣ ታሪኩን አጥንቶ በኢትዮጵያዊ 
ዕሴቶች ላይ የተመሠረተ የትምህርት ሥርዓት 
መፍጠር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። መጀመሪያ 
የተማረ የሰው ኀይል እንዲኖር ያስፈልጋል። 
በጣሊያን ጊዜ የነበረው ያው የጣሊያን የሥርዓት 
ትምህርት ነው። ለራሱ አገዛዝ እንዲበጀው 
አድርጎ የቀረጸው ነው። በዚያን ጊዜ ኢትዮጵያዊ 
ዕሴትን የያዘ የትምህርት ሥርዓት መቅርጽ 
የሚጠበቅ አይመስለኝም። ከሁሉ የከፋው ነገር 
ጣሊያን የመጣሁት የማሰልጠን ዓላማ ይዤ ነው 
ቢልም፣ የጀመረው ትምህርት ቤቶችን በመዝጋት 
እና ወደ ጦር ካምፕነት በመቀየር ነበር።

እንደሚታወቀው በአገራችን የመጀመሪያው 
ትምህርት ቤት ዳግማዊ ሚኒልክ ትምህርት 
ቤት ነው። ጣሊያኖች በመጀመሪያ ያደረጉት 
የሚኒልክን ትምህርት ቤት ወደ የአየር ኀይል 
ማዘዣ ጣቢያነት መቀየር ነበር። ከዚያ ሁሉ 
የከፋው እነዚያን ከጦርነቱ በፊት የተማሩትን 
ጥቂት ኢትዮጵያውያን ፈጅተዋቸዋል። የታሪክ 
ባለሙያዎች እንደሚነግሩን በወቅቱ ከጠቅላላው 
ሕዝብ ወደ ሃያ አምስት በመቶው አልቋል 
ነው የሚባለው። ከጣሊያን በፊት ከተማሩት 
ኢትዮጵያውያን ውስጥ ደግሞ ሰባ አምስት 
በመቶዎች ናቸው ያለቁት። ነጻነት ተገኝቶ 
ወደ አገር ሲመለሱ መጀመሪያ የመንግሥት 
መዋቅሩን መፍጠር ስለነበረ ርብርቡ በሕይወት 
የተገኙት ጥቂት ኢትዮጵያውያን ቢሮክራሲውን 
ለማቋቋም ነበር የተመደቡት። እና በትምህርቱ 
መስክ የተሰማሩ ዘመናዊ ትምህርት የተማሩ 
ኢትዮጵያውን አልነበሩም። የትምህርት ሥርዓቱ 
በውጭ አገር ሰዎች እጅ ነው የነበረው። ከ1933 
ጀምሮ እስከ 50ዎች ባለው ጊዜ ውስጥ የአንደኛ 
ደረጃ ዳሬክተሮች ሳይቀሩ አብዛኞቹ በትምህርት 
ሥራ ላይ የተሰማሩት ሰዎች የውጭ አገር ዜጎች 
ነበሩ።

በወቅቱ ትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ 
የነበሩት የካሪኩለም ኤክስፐርቶች፣ የፕላን 
ኤክስፐርቶች ሁሉ የውጭ ሰዎች ነበሩ። ሁኔታው 
ይህ በነበረበት ጊዜ ለምን በኢትዮጵያ ዕሴቶች 
ላይ የተመሠረት ትምህርት አልተቀረጸም ብሎ 
ሥርዓቱን መውቀስ አስቸጋሪ ይመስለኛል። ያንን 
የሚቀርጹ ሰዎች ሥርዓቱ አላፈራም። ይህ ወቀሳ 
አግባቡ የሚሆነው ከ1960ዎቹ ጀምሮ እስከ 
አሁን ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ሲቀርብ ነው። 
በአሁኑ ወቅት ይህ ለምን አልተሠራም? ለምን 
አልተደረገም? የሚለው ተገቢ ጥያቄ ነው እንጂ 
በ1930ዎቹ፣ በ1940ዎቹ እስከ 1950ዎቹ አጋማሽ 
ድረስ ቢሮክራሲውንና ሌሎች ዘርፎችን የሚመራ 
የሰው ኀይል ከማፍራት ውጪ የትምህርት 
ሥርዓቱን የሚመራ የሰው ኀይል አላፈራንም። 

“ለልጆቻችን ተመሳሳይ አገራዊ ዕሴት እየሰጠናቸው አይደለም”
ተባባሪ ፕ/ር አያሌው ሺበሺ

ወደ ሚቀጥለው ገፅ
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በኢትዮጵያዊ ዕሴቶች ላይ ያተኮረ ትምህርት 
አለመሰጠቱ ግን ካለምንም ጥርጥር ጎድቶናል።

ለደረሰው ጉዳት ማሳያዎች ምንድን ናቸው?

ያፈራነው የሰው ኀይል ስለአገሩ ብዙም 
የማያውቅ ግን ስለአሜሪካን፣ አውሮፓን፣ ኢሲያ 
ወዘተ... አበጥሮ የሚያውቅ፣ ባህሉንም ታሪኩንም 
የሚናገር ትውልድ ነው። ይኼ በእንግሊዝኛው 
‹ኤሊኔሽን› (alienation) እንደሚሉት 
የተማረውን የሰው ኀይል ከማኅበረሰቡ ጋር 
ያፈራቀቀ፣ የለየ የትምህርት ሥርዓት ነው 
የነበረን። ያ ደግሞ በዕድገታችንም በታሪካችንም 
ብዙ ጎድቶናል። እንደሚታወቀው ከንጉሣዊ 
አገዛዝ ወደ ወታደራዊ አገዛዝ እስከተሸጋገርንበት 
ጊዜ ድርስ የተማሪው ኀይል ነው የለውጥ መሪ፣ 
የለውጥ አንቀሳቃሽነት ሚና የተጫወተው። ያ 
ኀይል ግን ስለ አገሩ የነበረው ዕውቀትና ግንዛቤ 
ውሱን ነበር። ስለ ባህሉ፣ ስለ ታሪኩ ብዙ የተረዳ 
ነበር ለማለት በጣም ያስቸግረኛል። ያም በመሆኑ 
ያላደገበትን ርዕዮተ ዓለም ተከትሎ በመጓዙ 
በአገራችን ብዙ ጥፋት ደርሷል።

አሁንም ቢሆን በዚያው በተለመደው 
መንገድ ከመሄድ ወጭ የኢትዮጵያን ባህልና ታሪክ 
ከግምት የሚያስገባ ሁኔታ አለ ማለት አይቻልም። 
በእርስዎ በኩል የሚያዩት ለውጥ ምንድን ነው? 
በዚህ ሁኔታስ እስከ መቼ እንቀጥላለን?

“አሁንስ ቢሆን” የሚለው ደግሞ አሁን ለየት 
ያለ ችግር ነው ያለው። የኢትዮጵያዊ ዕሴቶች 
ምንድን ናቸው? ኢትዮጵያ የብዙ ሃይማኖቶችና 
የብዙ ብሔረሰቦች አገር ናት። ከዚያ ውስጥ 
የጋራውን ባህል ለይተን አውጥተን የተከተልን 
አይመስለኝም። በተለይ በአንደኛ ደረጃ ላይ 
- የአብዛኛው ሕዝብ አስተሳሰብ የሚቀረጸው 
ደግሞ በዚያ ደረጃ ነው - ሥርዓተ-ትምህርቱ 
አንኳር የሆኑ የጋራ ‹ኤለመንቶች› ቢኖሩትም፣ 
የሚቀረጸው በክልል ደረጃ  አንዳንድ ቦታ 
እንዲያውም በዞን ደረጃ በመሆኑ፣ የጋራ ዕሴቶችን 
ለማውጣት በጣም ያስቸግራል። እና ለልጆቻችን 

ተመሳሳይ አገራዊ ዕሴት እየሰጠናቸው እንዳልሆነ 
ግልጽ ነው። ይህ ደግሞ በጣም አደገኛ ነው::

የአገራችን የትምህርት ጥራት በሚያሳስብ 
ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ግልጽ ነው። በመንግሥትም 
በኩል ችግሩን ለመቅረፍ ሥራዎች እንደሚሠሩ 
ነው የሚነገረው። በትምህርት ጉዳይ ላይ ለረዥም 
ጊዜ ጥናትና ምርምር እንደሠራ ምሁር፣ የእርስዎ 
ሐሳብ ምንድን ነው? ለጥራቱ መውደቅ ምክንያት 
ናቸው የሚሏቸው፣ እንዲሁም ጥራቱን ለማሻሻል 
ይረዳሉ የሚሏቸው እርምጃዎች ምንድን ናቸው?

ስለትምህርት ሲወራ ጥራትና ብዛት ዋና ዋና 
የመነጋገሪያ ነጥቦች ናቸው። ያለፋትን ዐሥርት 
ዓመታት የትምህርት ይዞታ ያየን እንደሆነ ብዛቱን 
በሚመለከት ያለ ጥርጥር ሰፊ ጥረት ተደርጓል። 
በመንግሥትም በዓለም ዐቀፍ ድርጅቶችም 
ድጋፍ ብዙ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል፤ 
በአንደኛ ደረጃም፣ በሁለተኛ ደረጃም፣ በከፍተኛ 
ትምህርትም።

በአንደኛ ደረጃ፣ ትምህርት ማግኘት 
አለባቸው የሚለውን የሚሊኒየሙን የልማት 
ግብ ለማሳካት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ 
ነው። የተሳትፎ መጠኑም አሁን ከ90% በላይ 
ደርሷል። ይኼ ትልቅ ውጤት ነው። በሁለተኛ 
ደረጃም እንዲሁ ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረገ 
ነው። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ያለውን ሁኔታ ያየን 
እንደሆነ እንደሚታወቀው በ1983 ዓ.ም አስመራ 
ዩኒቨርሲቲን ስንተው አዲስ አበባና አለማያ 
ዩኒቨርስቲዎች ብቻ ነበሩ። አሁን ቁጥሩ ብዙ 
ነው። የተማሪውም ቁጥር በጣም አድርጓል። ያም 
ሆኖ ከሰሃራ በታች ካለው የአፍሪካ ደረጃ ላይ 
አልደረስንም።

ይህንን ጥያቄ ከጥራት አኳያ እንየው:: 
ጥራትን እንግዲህ ከግብዓትም፣ ከሂደትም፣ 
ከውጤትም አንጻር መለካት ይቻላል። ከግብዓት 
አንጻር መሻሻሎች ይታያሉ። ግብዓት የምለው 
የተማሪ-መምህር ጥምርታ፣ የተማሪ-ክፍል 
ጥምርታ፣ የአስተማሪ የትምህርት ደረጃ ወዘተ. 

በቁጥር ሊገለጹ የሚቻሉ ነገሮች አሉ። እነሱን 
ስንመለከት ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻሎች እንዳሉ 
ይገባኛል። ሂደቱ፣ የማስተማር መማር ሂደቱ 
ላይ ነው ትልቅ ችግር ያለው። ውጤቱ፣ ተምሮ 
የመጣው ሰው በተግባርም፡- “በነቢብም ሲፈተሽ 
በሚፈለገው ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው ነው ወይ?” 
ብለን ስንጠይቅም ትልቅ ችግር አለ። እና ጥራቱ 
ወርዷል ብቻ ሳይሆን አሁንም እየወረደ ነው። 
ቀሰቱ አሁንም ቁልቁል ነው የሚያሳየው። 
የጥራቱን መውረድ መንግሥትም የሚስማማበት 
ነው።

ጥራቱን  ለማሻሻል ምን እናድርግ? 
የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው። ቀላልና አጭር መልስ 
ያለውም አይደለም። ለምሳሌ የፋብሪካን ወይም 
የኢንዱስትሪን ሥራ የወሰድን እንደሆነ ጥራቱን 
እንዴት እናሻሻለው? ብለን ብንጠይቅ የተወሰነ 
ፕሮግራም ቀረጾ ሂደቱንና ውጤቱን በሚመለከት 
ይኼ ይደረግ ማለት ይቻላል። የትምህርት 
ጥራትን በሚመለከት ግን ነገሩ ሌላ ነው። 
አንደኛ ጥራቱ ለመውረድ ጊዜ ይፈጃል፤ ከወረደ 
በኋላም ለመመለስ እጀግ በጣም አስቸጋሪ ነው። 
መኪና ከፋብሪካው ተበላሽቶ ቢወጣ መልሶ 
ወደ ፋብሪካው መላክ ይቻላል፤ አሁን ጃፓን 
እያደረገች እንዳለው። የማይሆን ነገር ተምሮ 
የወጣን ሰው እንደገና ተመልሶ ይስተካከላል 
ማለት ግን የሚቻል አይደለም። ፈተናው ብዙ 
ነው::

ለእኔ የመጀመሪያው ነገር እየወረደ ያለውን 
ሂደት ማቆምና ከዚያ በኋላ ለማሳደግ ጥረት 
ማድረግ ነው። ይህ እንዴት ይሠራል? አንደኛ 
ግብዓቱን ማሟላት ነው። ትምህርት ቤቱን፣ 
መምህሩን፣ መጽሐፉን፣ ቤተ-ሙከራውን 
የመሳሰሉትን ነገሮች በወጉ አደራጅቶ 
እንደየደረጀው መስጠት ነው። ሁለተኛው 
ሂደቱን ማሻሻል ነው። ሂደቱ እንዴት ነው 
የሚሻሻለው? መጀመሪያ እዚያ ላይ የሚመደቡ 
ሰዎች፣ በማስተማርም በአስተዳደርም ሥራ 
የሚመደቡ ሰዎች፣ ለደረጃው የሚመጥኑ፣ 
በሥራው የሚደሰቱ፣ መሰጠቱ (ኮሚትመንት) 

ያላቸው ሰዎች መሆን አለባቸው። መምህርና 
ተማሪ ስለተገናኘ ብቻ ትምህርት ይካሄዳል ብሎ 
ማመን ያስቸግራል። በሙያው የሚሰማሩት 
መምህራን ለሥራው ፍቅር ያላቸው፣ ችሎታው 
ያላቸው፣ በሥራው የሚያምኑ ሰዎች መሆን 
አለባቸው። 

አሁን ስመለከተው ደግሞ ያሉን መምህራን 
በሥራቸው ሙሉ በሙሉ ደስተኛ እንዳልሆኑ፣ 
ይህ ሙያዬ ነው፣ ሥራዬ ነው ብለው ያሉ ናቸው 
ለማለት ያስቸግራል። ብዙ ቅሬታ አላቸው። ቅሬታ 
የሚፈጥሩባቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ። ዋነኛው ግን 
አሁን ያለውን የኑሮ ውድነት መቋቋም የሚያስችል 
ገቢ አለማግኘታቸው ይመስለኛል። ያንን በአገሪቱ 
አቅም መሠረት ቢያንስ ምን ልብላ ምን ልጠጣ 
ብለው እንዳይቸገሩ ማድረግ ያስፈልጋል። በዚያ 
ላይ ደግሞ ተከታታይ ስልጠና መስጠት የግድ 
ነው። ከሙያው ጋር በሚገባ እንዲተዋወቁ 
ተከታታይ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። ሙያው 
ዝም ብሎ ቆሞ የሚጠብቅ ነገር አይደለም:: 
ያድጋል፤ ይለወጣል። ስልጠናውም ዝም ብሎ 
የማዳረስ ነገር ሳይሆን፣ በትክክል የሰዎችን አቅም 
የሚያሳድግ መሆን አለበት።

በኀላፊነት ቦታ የሚመደቡት የትምህርት 
ቤት ርእሰ መምህራን፣ የትምህርት ቤት 
ሱፐርቫይዘሮች፣ አሁን ደግሞ ኢንስፔክሽን 
የሚባል ነገር ተጀምሯል፣ ኢንስፔክተሮች በሙያ 
ብቃታቸው ብቻ መመደብ ይኖርባቸዋል። 
የወረዳ፣ የዞን፣ የክልል የትምህርት ኀላፊዎች 
በሙሉ በሙያ ብቃታቸውና ችሎታቸው 
ብቻ ተመርጠው የሚቀመጡ ሰዎች መሆን 
አለባቸው። ዋናው መመዘኛ የመማር ማስተማሩን 
ሥራ፣ የትምህርት አመራሩን ሥራ ምን ያህል 
ተገንዝበውታል? ለዚያስ ራሳቸውንና ጊዜያቸውን 
በተገቢ ሁኔታ ለማዋል ምን ያህል ዝግጁ ናቸው? 
የሚለው ነው። ሌላ መመዘኛ ሊገባ አይገባም። 
ያን አድርገን ጠንክረን ከሠራን ከችግሩ መውጣት 
ይቻላል::
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በአገራችን ሁሉም የፖለቲካ ሰው እና 
ድርጅት ስለ ዴሞክራሲ አስፈላጊነት 
ይጽፋል፤ ይናገራል:: ሁሉም ፖለቲከኛ 

እና የፖለቲካ ድርጅት ስለ ሕግ የበላይነት፣ 
ስለ ፍትሕ እና እኩልነት እታገላለሁ ይላል:: 
ይሁን እንጅ በዚህች አገር ዛሬም ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ዕውን አልሆነም፤ የሕግ የበላይነት 
አልተረጋገጠም፤ ፍትሕ እና እኩልነትም 
አልሰፈነም:: ይልቁንም ከመቼውም ጊዜ በላይ 
የኢትዮጵያ ህልውና እና የዜጎች ደኅንነት 
በከፍተኛ ችግር ላይ ይገኛል:: 

የሆነ ሆኖ፣ አሁንም ቢሆን ከገባንባቸው 
ችግሮች ውስጥ ሊያወጣን የሚችለው አንዱ እና 
ብቸኛው መድኅናችን ዴሞክራሲ ብቻ ነው:: 
ለኢትዮጵያ የሚያዋጣት የሕንድን መንገድ 
አጥብቃ መያዝ ብቻ ነው:: በፖለቲካው መስክ 
የዐረብ ቆሞ-ቀር አገሮች ወይም የቻይና መንገድ 
ለኢትዮጵያ የጥፋት መንገድ መሆኑን ከምር 
መቀበል ያስፈልጋል:: ኢትዮጵያችን ከዚህ በኋላ 
የአንድ ቡድንም ይሁን የአንድ ሕዝብ የበላይነት 
የነገሠበት የአፈና አገዛዝ የመሸከም አቅሙ 
የላትም:: መድኀናችን ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት፣ 
ከዴሞክራሲም ሁሉንም ሕዝቦች አካታችና 
አሳታፊ የሆነው (consociational democracy) 
ዓይነት ዴሞክራሲ ነው:: በዘውጋዊ ማንነታቸው 
የተደራጁትም ይሁን በዜግነት ላይ የተመሠረተ 
ኢትዮጵያዊነትን እንከተላለን የሚሉት የፖለቲካ 
ኀይሎች ሁሉ በነጻነት የሚሳተፉበትና ሁሉም 
እንደየአቅማቸው የሚሳተፉበት ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ሲገነባ ብቻ ነው በአገራችን ዘላቂ 
ሰላም፣ መረጋጋትና ልማት ሊረጋገጥ የሚችለው:: 
አንዳንድ በኦሮሞ ሕዝብ የተደራጁ የፖለቲካ 
ቡድኖች ከሰሞኑ የሚያራምዱት “የእኛ ተራ ነው” 
የሚል ከዴሞክራሲ ጋር የሚጋጭ አዝማሚያ 
ለአገርና ሕዝብ በምንም ዓይነት መንገድ 
አይበጅም:: 

ታሪክ፡- ዋናው የጦርነት አውድማ

ታሪክ የዘውጌ ብሔርተኞች ዋና የጦርነት 
አውድማ ነው:: የትኛውም ዘውጌ ብሔርተኛ 
ታሪክን እሱን በሚያገለግል መልኩ መጻፍ 
ዓይነተኛ መለያ ባሕርይው ነው ማለት ይቻላል:: 
ለዚህ ደግሞ በተለይ የውጭ አገራት የሥነ-ሰብዕ፣ 
ታሪክና ቋንቋ ምሁራን እንዲሁም ሚሲዮናዊያን 
አስተዋጽዖ እጅግ ከፍተኛ ነው:: ዊሊያም 
ሀስቲንግስ የተባለው ብሪታኒያዊና ‹ኢስት ኢንዲያ 
ካምፓኒ› ውስጥ በኀላፊነት ቦታ ላይ ይሠሩ የነበሩ 
ባልደረቦቹ የቤንጋል ቋንቋን በማሳደግ ለሕንድ 
ብሔርተኝነት ከፍ ያለ አስተዋጽዖ አድርገዋል:: 
የኦሮሞ ዘውጌ ብሔርተኝነትም በአውሮፓ 
ወንጌላዊ ሚሲዮናዊያን እና እንደ ባርቴልስ 
(Bartels, L.)፣ ሃበርላንድ (Haberlaned Von, 
E.)፣ ባክስተር (Baxter, P.T.W.)፣ ሆሎኮምብ፣ 
(Holocomb,B.K.)፣ አስምሮም ለገሠ ወዘተ... 
ባሉ የሥነ-ሰብዕና የቋንቋ ምሁራን አማካይነት 
የተፈጠረ ነው::

በዚህ የታሪክ አውድ ውስጥ ተወለደው 
የኦሮሞ ዘውጌ ብሔርተኛ የኢትዮጵያ ታሪክ 
የሁሉንም ሕዝቦች ታሪክ ያካተተ ብሔራዊ ታሪክ 
አይደለም ብሎ ሲያበቃ እዚያው በዚያው ራሱን 
በሚጠቅም መልኩ ልዩ ልዩ ድርሳናትን እያዘጋጀ 
ታሪክን የፖለቲካ መሣሪያነት ሲገለገልባት 
ከርሟል:: የትናንቱን ኹነት በዛሬ መነጽር 
በማየት ተመልሶ ከ1983 ዓ.ም. በፊት በታሪክ 
ውስጥ ስላልነበረችው “ኦሮሚያ” የተባለች አገር 
የፈጠራ ታሪክ ያስነብበናል፤ የኦሮሞን የገዳ 
ሥርዓት የገደሉት አባ ጅፋርን ጨምሮ ከራሱ 
ከኦሮሞ ሕዝብ የወጡት ባህላዊ መሪዎች (አባ 
ሞቲዎች) መሆናቸው በግልጽ እየታወቀ፣ አክራሪ 
ዘውጌ ብሔርተኞች የሐበሻ ወረራ የፍትሕ 
ሥርዓታችንን አወደመ ብለው ሳያፍሩ መጻሕፍት 
ያሳትማሉ፤ የኦሮሞ ሕዝብ በብዛት በሚኖርባቸው 
የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚገኙት አብያተ-
ክርስቲያናት የተሠሩት በአባ ገዳዎች መሰብሰቢያ 
ላይ ስለመሆኑ ይተርኩልናል፤ ኢትዮጵያ ውስጥ 
የኦሮምኛ ስያሜ ያላቸው አካባቢዎች የኦሮሞ 
እንደነበሩ ይገልጹልናል:: አዲስ አበባ ብቻ 
ሳትሆን ሰፈሮቿም የኦሮምኛ ስያሜ የነበራቸው 

ስለመሆኑ የሚያብራራ መጽሐፍ ከመጻፍም 
አልፎ የግል ባንኮችና ዩኒቨርሲቲዎች በእነኝህ 
ስያሜዎች ቅርንጫዎቻቸውን እንዲሰይሙ 
በመደረግ ላይ ነው:: 

በየትኛውም አገር ውስጥ በብሔራዊ ታሪክ 
ላይ አለመግባባቶችና ክርክሮች አሉ:: በየትኛውም 
አገር ከዋናው ብሔራዊ/አገራዊ የታሪክ አተያይ 
(interpretation) የሚለዩ የታሪክ ድርሳናትና 
አተያዮች ይኖራሉ:: ሆኖም አንድ ሁሉም ሕዝቦች 
የእኛ ታሪክ ነው ብለው የሚቀበሉት ብሔራዊ 
ታሪክ ከሌለ ጠንካራ አገረ-መንግሥት ሊኖር 
አይችልም:: ታሪክ የዘውጌ ብሔርተኞች የፖለቲካ 
መሣሪያ ሲሆን ደግሞ መዘዙ ከሁሉም የከፋ ነው:: 
አዲስ አበባ የኦሮሞ ርስት ናት የሚለው የአክራሪ 
ዘውጌ ብሔርተኞች ትርክት የሚያሳየው ዘውግ-
ተኮር ታሪክ ምን ያህል አገር እንደሚያጠፋ 
ነው:: የሕወሓት የበላይነት የሰፈነበትን አገዛዝ 
ያንኮታኮተው ቄሮ ነው እያሉ ለ27 ዓመታት 
በሺሕዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዊያን የከፈሉትን 
መስዋዕትነትና ያስገኙትን ፍሬ ለአንድ ቡድን 
አሳልፎ መስጠት ዘውግ-ተኮር እይታ ምን ያህል 
አእምሮን እንደሚሸብብ ምስክር ነው:: 

ማነው ኢትዮጵያዊ?

የታሪክ ምሁሩ ዶ/ር ቴዎድሮስ 
ኀይለማርያም “A History Of Nationalism in 
Ethiopia፡ 1941-2012` በሚል ርእስ በጻፈው 
የዶክትሬት ዲግሪ ማሟያ ሥራው እንደገለጸው 
በማርክሳዊ አስተሳሰብ የተቃኘው የኢትዮጵያ 
ተማሪዎች ንቅናቄ የሚመራበት ርዕዮተዓለም 
በኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት አመለካከት ውስጥ 
በመደባዊና አውራጃዊ ወይም በአውራጃዊና 
ብሔራዊ ጭቆናዎች፤ በጨቋኝና ተጨቋኝ 
ብሔረሰቦች፣ በደቡብና በሰሜን ንፍቀ አገራት፣ 
በባህላዊ ራስ-ገዝነትና በፖለቲካዊ መገንጠል 
ወዘተ. የተፈረጁ ተቃርኖዎችን ያለቅጥ በማጋነን 
ትልቅ ጥፋት አድርሷል:: ማነው ኢትዮጵያዊው? 
የሚለው ውስጠ ወይራ ጥያቄ የአፍለኛው ምሁር 
የትግል አጀንዳ ሆኖ ብቅ ያለውም በዚህ ግርግር 
ውስጥ ነበር:: 

ዶ/ር ቴዎድሮስ እንዳብራራው ይህንን 
ብዥታና ወላዋይነት ተጣብተው የተፈለፈሉት 
ጥገኛ አስተሳሰቦች ቀስ በቀስ የብሔረሰቦችን ጥያቄ 
በማጉላት ገዥ መርህ ሆኖ እንዲወጣ ለማድረግ 
ቻሉ:: ገና የኢትዮጵያ አብዮት ከመፈንዳቱ ቀደም 
ብሎ በየአውራጃው በሕዝብ ስም የተቋቋሙ ልዩ 
ልዩ የባህልና የመረዳጃ ማኅበሮችን በመጠለል 
ሲንቀሳቀሱ የቆዩት የብሔረሰብ ፖለቲካ 
አቀንቃኝ ኀይሎች የአብዮቱን ሒደት መቆጣጠር 
እንዳልቻሉ በተገነዘቡ ጊዜ ወዲያውኑ እውነተኛ 
ማንነታቸውን በማጋለጥና እነኘህን ማኅበራት 
በብሔረሰብ ስም ወደተደራጁ አማጺ ቡድኖች 
በመቀየር ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን 
መዋጋት ቀጠሉ:: ከእነዚህ ውስጥ እንደ አብነት 
የሚጠቀሰው “ሜጫና ቱለማ” (1955 ዓ.ም.) 
በኋላ ለተመሠረተው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 
መቀፍቀፊያ በመሆን አገልግሏል:: 

የኦነግና ሌሎች ዘውጌ ብሔርተኛ ታሪከኞች 
የዓለም ሁሉ ክፋትና ጥፋት ምንጭ ምኒልክ ነው 
የሚሉ ትርክቶችን በማድራት፤ በአገሪቱ ውስጥ 
ባሉ የቋንቋና የባህል ማኅበረሰቦች መካከል ያሉ 
የአብሮነት ታሪኮችን፣ የጋራ ዕሴቶችንና ባህሎችን 
በመካድ፤ ከብዙ ዐሥርት ዓመታት በፊት የተደረጉ 
ጦርነቶችን እየተቀሱ በአዲስ መልክ የጭቆናና 
የሰቆቃ ገድሎችን በመፍጠርና በማጉላት፣ 
ኢትዮጵያውያንን የሚያገናኙ ድልድዮችን ሁሉ 
ለማፍረስ ያልተጓዙበት ርቀት የለም::

ኢትዮጵያ የሁላችንም እንድትሆን የጋራ 
ዕሴቶችን ከመፍጠርና ከማጉላት ይልቅ በሕዝቦች 
መካከል ጥላቻና ግጭትን በሚፈጥሩ አጀንዳዎች 
ላይ ብዙ ሀብት ፈሰሰ፤ ብዙ ጉልበት ባከነ::

“የፀረ-ቅኝ አገዛዝ ትግል”

በአንዳንድ የኦሮሞ ፖለቲከኞችና ምሁራን 
አካባቢ ስለ “ሐበሻ ወረራ” እና ከዚህ ወረራ ነጻ 
ስለመውጣት ብዙ ተጽፏል፤ ለረዥም ዘመናት 
ብዙ ተብሏል:: የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በገዳ አባ 
ጃራ ይመራ የነበረው የኦሮሞ እስላማዊ ግንባር 
ዋና ዓላማ “ፀረ-ቅኝ አገዛዝ ትግል” ማካሄድና ነጻ 
የኦሮሚያ ሪፐብሊክን መመሥረት እንደነበርም 
የሚታወቅ ነው:: 

እንደነ አሰፋ ጃለተና ሲሳይ ኢብሳ ያሉ 
የኦሮሞ ምሁራን ኢትዮጵያን “ብቸኛዋ የጥቁር 
ቅኝ ገዥ” ይሏታል:: መፍትሔው ከኢትዮጵያ 
የቅኝ አገዛዝ ቀንበር ነጻ መውጣት ነው የሚል 
ትርክት ለበርካታ ዓመታት ሲራመድ ቆይቷል:: 
በብዙ አንጃዎች የተከፋፈለው ኦነግ ይህን ነባር 
ትርክቱን ይቀይር አይቀይር በግልጽ የሚታወቅ 
ነገር የለም:: 

ኦነግ ምንም ይበል ምን የነዶ/ር ዐቢይ 
አሕመድ ሥልጣን መያዝ ለረዥም ዘመናት 
ሲያራምደው የነበረው አጀንዳ በኦሮሞ ሕዝብ 
ዘንድ ይበልጥ ጥያቄ ውስጥ እንደሚገባ ጥርጥር 
የለውም:: እንደ ዶ/ር ዐቢይ አሕመድ ያሉ የኦሮሞ 
ልጆች በበላይነት የሚመሯት ኢትዮጵያ የኦሮሞ 
ቅኝ ገዥ ናት ቢሉ የሚሰማቸው የለም:: ስለሆነም 
አክራሪው ጎራ ኦሮሚያን እገነጥላለሁ (በእነሱ 
አነጋገር ነጻ እናወጣለን) ነባሩን አቋሙን ቀይሮ 
ተራው የእኛ ነውና አርፋችሁ ተቀመጡ የሚል 
አጀንዳ ማራመድ የጀመረ ይመስላል:: 

ዴሞክራሲ ብቻ!

በመግቢያዬ እንደገለጽኩት 
ለኢትዮጵያዊያን መድኅናችን ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ብቻ ነው:: ከዚህ በኋላ በዚህች አገር 
የአንድ የፖለቲካ ቡድንም ይሁን የአንድ ሕዝብ 
የበላይነት የሰፈነበት ሥርዓት የሚኖርበት 
የፖለቲካ ሁኔታ የለም:: ሁሉም አገራችን 
የፖለቲካ ኀይሎች ይህን መሠረታዊ ሐቅ በሚገባ 
ተገንዝበው ሁላችንም በእኩልነት የምታስተናገድ 
ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመገንባት ጥረት 
ማድረግ ይጠበቅባቸዋል:: 

በሚያሳዝን መልኩ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ 
የሚታየው አካሄድ ከዴሞክራሲ በተጻራሪ 
ቆመ ነው:: የክልሉ  መንግሥት ሁኔታዎችን 
ለማስተካከል ጥረት እያደረገ ቢሆንም በክልሉ 
የሚኖሩ ኦሮሞ ያልሆኑ ዜጎች በየጊዜው የሞት 
እና የመፈናቀል ገፈት እየቀመሱ፣ ጥረው ግረው 
ያፈሩት ንብረት በአንድ ጀምበር እየወደመ 
በከፍተኛ ደረጃ ፈርተውና ተሸማቅቀው እንዲኖሩ 
ተገድደዋል:: ዛሬም አክራሪ ዘውጌ ብሔርተኞች 
በሚረጩት የጥላቻ አዋጅ ምክንያት ዜጎች 
ትልቅ ስጋት ውስጥ ናቸው:: ነገ ምን ሊፈጠር 
እንደሚችል መገመት አይቻልም:: በየጊዜው ይህ 
ያህል ሰዎች ተገደሉ፣ ይህን ያህሉ ተፈናቀሉ፣ 
ይህን ያህል ንብረት ወደመ ይባላል:: በየጊዜው 
ድርጊቱ የክልሉን ሕዝብ ዕሴት እንደማይወክል 
ይነገራል:: ግን ዘላቂ መፍትሔ ስለማይበጅለት 
(ፈቃደኝነቱም ያለ ስለማይመስል) አደጋው 
ተመለሶ ይመጣል:: 

የአገሬና የሕዝቤ ጉዳይ ይመለከተኛል 
የምንል ኢትዮጵያዊያን ጠንከር ብለን ለሁላችንም 
የሚበጀውን ስንናገርና በአክራሪ ዘውጌ 
ብሔርተኞች ላይ ሂስ ስናቀርብ “የኦሮሞ ጥላቻ” 
(Oromo phobia) አለብህ ወይም አለብሽ 
እያሉ ዜጎችን ለማሸማቀቅና ዝም ለማሰኘት 
ከመሞከር ተቆጥበን፣ ለሁላችንም የምትሆን 
ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን በመገንባቱ ላይ 
እንድናተኩር ያስፈልጋል:: ብቸኛው መዳኛችን 
ዴሞክራሲ ብቻ ነው:: ከዴሞክራሲ ውጪ ያለው 
አማራጭ የኖርንበት የቁልቁለት ጉዞ ነው::

የኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ፈተና

ሰዒድ ኑሩ
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አንዳንድ ሰዎች “ፖለቲካ የመዋሸት 
ስልት ነው” ብለው ሲናገሩ 
ይደመጣል:: እንዲያውም 

ማኪቬሊ የተባለው ጣሊያናዊ ፈላስፋ “ዘ 
ፕሪንስ” በሚለው ዝነኛ መጽሐፉ ውስጥ 
እንደሚያትተው፣ አንድ ውጤታማ ገዢ 
“የቀበሮና የአንበሳ” ባሕሪያትን አጣምሮ 
ሊይዝ ይገባል ይላል:: የቀበሮው ባሕርይ 
የሚወክለው ማጭበርበርና ማስመሰልን 
ሲሆን፤ የአንበሳው ባሕርይ የሚወክለው 
ደግሞ  የኀይለኝነትንና በጉልበት የማንበርከክ 
ሥልትን ነው:: ማኪቬሊ ለገዢዎች የሥልጣን 
ጊዜን እንዴት ማስረዘም እንደሚችሉ 
ሲመክር፡ እየቀጠፉ፣ እያጭበረበሩና በኀይል 
እየደቆሱ መግዛት እንደሚገባቸው አበክሮ 
ያስገነዝባል:: ባጭሩ ማኪቬሊያዊ ፖለቲካ 
አስመሳይነት፣ ማጭበርበርና ኀይልን ያማከለ 
የፖለቲካ ስልት ነው::

ባለፉት ሦስት ዐሥርት ዓመታት 
በኢትዮጵያ ውስጥ በሥልጣን ላይ 
የቆየው የአገዛዝ ሥርዓት በጥሞና 
ሲመረመር ማኪቬሊያዊ የአገዛዝ ማኑዋልን 
ታማኝነት እየተረጎመ የሚገኝ ይመስላል:: 
እንደሚመስለኝ ይህም የሆነበት የራሱ ታሪክ 
አለው:: ሲጀምር የሥርዓቱ አስኳል የነበረው 
ሕወሓት ኢትዮጵያ የሚል የፖለቲካ አጀንዳ 
አልነበረውም:: ኢትዮጵያ የሚለው በፖለቲካ 
አጀንዳነት የመጣው በትግሉ የመጨረሻ 
ደቂቃዎች ላይ ኢትዮጵያን የሚያህል አገር 
የማስተዳደር ኀላፊነት ሳያስበው በእጁ ላይ 
በመውደቁ ነበር:: ኢሕአዴግ የሚለውም 
ድርጅት የወቅቱን የፖለቲካ ጥያቄ ለመመለስ 
በጥድፊያ የተዋቀረ የቶሎ ቶሎ የይድረስ ቤት 
ነበር::

የአገዛዝ ሥርዓቱ ማኪቬሊያዊ ፖለቲካ 
ስረ መሠረቱም ኢትዮጵያን  በተለያዩ 
“ዘውጎች”  ከፋፍሎ በመግዛት ላይ 
የተመሠረተ ነበር:: ለዚህም የመከራከሪያ 
ነጥቡ ኢትዮጵያ ስትመሠረት “ሉዓላዊ” በሆኑ 
ዘውጎች በኀይል ወደ አንድነት እንዲመጡ 
ተገደው ነው የሚል ነው:: ለምሳሌ ያህል 
የደራሲ ሀብታሙ አለባቸው “ታላቁ ተቃርኖ” 
የሚል መጽሐፍ ይህን የመከራከሪያ ነጥብ 
ትንሽ ወሰብሰብ አድርጎ የአካዳሚ ገጽታ 

አልብሶት እናገኘዋለን:: በእርግጥ መጽሐፉን 
ላየው ራሱ በተቃርኖ ሐሳቦች የተሞላና 
የተመሠረተበትም ኀልዮት የተፋለሰ መሆኑ 
ግልጽ ሆኖ ይወጣል:: ለምሳሌ መጽሐፉ 
በመጀመሪያ ገጾቹ የሥራውን አግባብነት 
ሲያስረዳ፣ ይህን ሥራ ለየት የሚያደርገው  
አወቃቀሩ ቀደም ሲል በሶሲዮሎጂ 
የትምህርት መስክ ከፍተኛ ተጽዕኖ የነበረውን 
የ‹ስትራክቸራል ፈንክሽናሊዝም› አተያይ 
ላይ እንደተመሠረተ ይገልጻል:: እዚህ ላይ 
የመጽሐፉን ዐቢይ ተቃርኖ ልብ ልንል 
ይገባል::  መሠረቱን በዚህ የምዕራባውያን 
ሥነ ዕውቀት በሆነው ‹ስትራክቸራል 
ፈክሽናሊዝም› ላይ ጥሎ ሲያበቃ፣ በመጽሐፉ 
የውስጥ ገጾች ላይ ግን የምዕራባውያንን ሥነ 
ዕውቀት በአጠቃላይ በሌሎች ሕዝቦች ላይ 
የፈፀመውን የእእምሮ በደል ሲኮንን ይታያል::

በነገራችን ላይ ይህ ‹የስትራክቸራል 
ፈንክሽናሊዝም› ዕይታ በአሁኑ ወቅት 
በሶሲዮሎጂ የትምህርት መስክ ተቀባይነት 
አጥቶ ወደ ቅርጫት ከተወረወረ ሰንበትበት 
ብሏል:: ከዚህ በተጨማሪ መጽሐፉ ወደ 
ዝርዝር ሐሳቦች ሲገባ የተለያዩ ሶሲዮሎጂካል 
ጽንሰ ሐሳቦችን እያነሳ ለመከራከር ይሞክራል:: 
ሆኖም ግን ክርክሩ በመንገደኛ ሶሲዮሎጂካል 
ዕውቀት (common-sense sociologi-
cal knowledge) ላይ የተመሠረተ በመሆኑ 
የመጽሐፉን ጭብጥ የበልጥ አጨቅይቶት 
ይታያል:: በሌላ በኩል የመጽሐፉ ዐቢይ 
ግድፈት የኢትዮጵያን ታሪክ በተቃርኖ 
ክስተቶች መሞላቱ በኢትዮጵያ ላይ ብቻ 
ተለይቶ የወረደ ልዩ እርግማን አድርጎ 
መመልከቱ ነው:: ለመሆኑ የየትኛው አገር 
ታሪክ ነው ከተቃርኖ ክስተቶች ነጻ የሆነው? 
ከምሥራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ 
ደቡብ ጫፍ ብታስስ አንድም አገር ከዚህ 
የተቃርኖ ክስተቶች የጸዳ ሆኖ አይገኝም:: ይህ 
ተቃርኖ ከሌለው አገሩ ታሪክ የለውም ማለት 
ነው:: 

ወደ ዋናው ነጥብ እንመለስ:: የአገዛዝ 
ሥርዓቱ ማኪቬሊያዊ ፖለቲካን በኢትዮጵያ 
ውስጥ ሲተገብር በዋነኛነት የተጠቀመበት 
ስልት “የፍርሃትና የጥርጣሬ ባህል” (Culture 
of Fear and Suspicion) በኅብረተሰቡ 
ውስጥ በስፋት እንዲሰፍን በማድረግ 
ነው፤ ግምገማን ልብ ይሏል:: በርግጥ 
በዚህች አጭር ጽሑፍ ውስጥ የሥርዓቱን 
ማኪያቬሌያዊ ድርጊቶች በዝርዝር ማቅረብ 
አስቸጋሪ በመሆኑ አንኳር በሆኑ ጉዳዮች ላይ 
ለማተኮር  ይሞከራል::

“ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል” 
የሚል አንድ የቆየ አባባል አለ:: የዚህን አባባል 
ትክክለኛነት የምንረዳው የዚህ ሥርዓት ዋና 
ቀኖና በሆነው “የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 
እኩልነት” የሚለውን ዲስኩር በጽሞና ስናይ 
ነው:: ከዚህ ቀደም በተለያዩ የመገናኛ ብዙኃን 
ላይ በጻፍኳቸው መጣጥፎች የዚህን አባባል 
ተቃርኖ ለማሳየት ሞክሬያለሁ:: ያውም 
እነኚህ ሦስት ቃላት፣ ማለትም “ብሔር፣ 
ብሔረሰብ እና ሕዝብ” የሚባሉት በትክክለኛ 
ትርጓሜቸው ሲታዩ ሦስት የተለያዩ የሕዝብ 
ስብስቦችን እንደሚያመለክትና በምንም 
ዓይነት እኩል ያልሆኑ ጽንሰ ሐሳቦች ሆኖ 
እያለ፤ ይህን እኩልነት ብሎ በተደጋጋሚ 
ሲለፈፍ፣  አሁን አሁን ለሕዝቡም ቢሆን 

እውነት እየሆነ የመጣ ይመስላል:: በተግባር 
ደግሞ ያለው እውነታ እጅግ ወሰብሰብ 
ያለና ይህን የእኩልነት ዲስኩር በምንም 
ዓይነት አመላካች እንዳልሆነ የእለት ተለት 
ሕይወታችን ይመሰክራል::

ይህ የአገዛዝ ሥርዓት እንደ ዋነኛ 
ድል ከሚቆጥራቸው ክንውኖች አንዱ 
የዴሞክራሲን ሥርዓት ለሕዝቡ ማጎናጸፉን 
ነው:: ሁላችንም እንደምንረዳው የዴሞክራሲ 
ጽንሰ ሐሳብ እጅግ ሰፋ ያለና የተወሳሰበ 
የፖለቲካ እሳቦት ነው:: ይህም ሆኖ 
የጽንሰ ሐሳቡ ዋነኛ መለኪያዎች ሆነው 
ከሚወስዱት መካከል አንድን መንግሥት 
የሚያዋቅሩት ሦስቱ አካላት፤ ማለትም 
የሕግ አውጪው፣ ሕግ አስፈጻሚውና ሕግ 
ተርጓሚው መለያየትና እርስ በርሳቸው 
መጠባበቅ እንደሆነ ይታወቃል:: አሁን ባለው 
የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ግን በፍጹም 
አንዱን የመንግሥት አካል ከአንዱ መለየት 
የማይቻልና ሁሉም የአንድ ሳንቲም የተለያዩ 
ገጽታዎች ነው የሚመስሉት:: ይህ ጉዳይ 
አሁን አሁን በመርሕ ደረጃ እንኳን መቀመጡ 
ተረስቶ ገለልተኛ የመንግሥት ተቋማት 
ናቸው ተብሎ ከተደነገጉት እንደ ፖሊስና  
የፍርድ ቤት ተቋማት ደጃፎችና ግንቦች ላይ 
የገዥው ፓርቲ መፍክሮች ተንጠልጥለው 
ማየት የተለመደ ሆኗል:: እዚህ ላይ እንግዲህ 
የዴሞክራሲ ዋና መሠረቱ ተናደ ማለት ነው::

ሌላው ከዚህ የዴሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ 
ጋር የሚያያዘው፣ በተወሰኑ ዓመታት ልዩነት 
የሚካሄደው ነጻና ገለልተኛ ምርጫ ነው:: 
በዚህ ረገድም ቢሆን የዛሬይቱ ኢትዮጵያ 
ተጨባጭ ሁኔታ የሚያሳየን፣ ቀደም ሲል 
ለይስሙላም ቢሆን የነበረው የብዙሃን ፓርቲ 
ሥርዓት ቀስ በቀስ ደብዛው ጠፍቶ በአንድ 
ፓርቲ መዳፍ ስር ወድቆ መገኘቱን ነው:: 
ተቀናቃኝ ፓርቲዎች ምን እየደረሰባቸው 
እንደሆነ እያየን ነው:: ይህንንም ተከትሎ 
በየአምስት ዓመቱ የሚካሄደው ምርጫ 
ትርጉም አልባ እየሆነ መጥቷል:: እዚህም ላይ 
ዴሞክራሲ ባዶ ፕሮፖጋንዳ ሆኖ ቀረ ማለት 
ነው:: 

ሦስተኛው የዴሞክራሲ ገጽታ ሰዎች 
ሐሳባቸውን በነጻ የሚገልጹበት  የሚደያ 
ስርጭት ነው:: ይህንን በሚመለከት ራሱ 
ገበያው የሚነግረን ብዙ ነገር አለ:: ዛሬ በአዲስ 
አበባ መንገዶች ላይ እጅግ በተቀራረበ ርቀት 
ላይ እንደ አሸን ፈልቶ የሚያገኙት ጫት 
ቤቶች፣ መጠጥ ቤቶች እና ፖሊስ ጣቢያዎች 
ሲሆኑ፤ (በነገራችን ላይ የፖሊስ ጣቢያዎች 
ብዛት ከሕዝብ መጸዳጃ ቤቶች ቁጥር ጋር 
በፍጹም የሚወዳደር አይደለም፤ ያውም 
እንደ አዲስ አበባ ባለ ንጽሕናዋ የተጓደለ 
ከተማ) መጽሔትና ጋዜጣ  ለመግዛት ግን 
ስንት ሚሊዮን ሕዝብ በሚኖርባት ከተማ 
ውስጥ የሚያገኙት ከሦስትና ከአራት አማካይ 
ቦታዎች የዘለለ አይሆንም:: ለዚያውም 
የሚያገኙት የቁንጅና፣ የስፖርትና የሜድካል 
ጋዜጣና መጽሔቶችን ነው:: ይህ አፍራሽ 
አዝማሚያ ምን ያህል በሕዝቡ  የንባብ 
ባህል ላይ ያሳደረውን ተጽዕኖ መገመትም 
አያዳግትም:: 

ከዚህ የዴሞክራሲ ሥርዓት ጋር 
በተያያዘ ሥርዓቱ ሌላው “ዐቢይ ድል” ነው 
የሚለው ራስን በራስ የማስተዳደር ዕድልን 

የሚያጎናጽፈውን የፌደራል አወቃቀርን ነው:: 
በርግጥ ይህ ሥርዓት በዋና ተቃዋሚዎች 
ከሚወገዝበት አንዱ ምክንያት አገሪቱን በጎሣ 
በተሸነሸኑ ክልሎች በመከፋፈልና ለእነሱም 
“ሰፊ የሆነ ራስን በራስ የማስተዳደር እስከ 
መገንጠል” መብት በመስጠቱ ነው ተብሎ 
ይታመናል::

ይህም ቢሆን በተግባራዊነቱ ላይ ጥልቅ 
ጥያቄ ያጭራል:: ምክንያቱም በተለያዩ 
ክልሎች በተለያየ ጊዜ የሚወጡት ዐዋጆች፣ 
ደንቦችና መመሪያዎች ከአንድ ምንጭ የፈለቁ 
ሐሳቦች በመሆናቸው ነው:: እውን እውነተኛ 
የሆነ የራስ በራስ አገዛዝ ባለበት አገር እንዴት 
ሁሉም ክልሎች በአንድ ዓይነት ቅኝት ሊቃኙ 
ይችላሉ? እንደ እውነቱ ከሆነ የዛሬይቱ 
ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በአንድ 
ጠቅላይ አገዛዝ ሥር መውደቋ  የአደባባይ 
ምስጢር ነው:: በሌላ በኩል ደግሞ ይህ 
በጎሣ ላይ የተመሠረት የአስተዳደር ክፍፍል 
ከመቼውም ጊዜ በተለየ መልኩ የማኅበረሰብ 
ግጭቶችን እንደ አሸን አፍልቷል:: ብዙ ጊዜ 
እንደምንሰማው የድንበር የይገባኛል ግጭት 
የሚከሰተው በሉዓላዊ አገሮች መካከል 
ነበር:: አሁን ግን “ዕድሜ ለጎሣ ፌደራሊዝም” 
በኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው የድንበር 
የይገባኛል ግጭት በአንድ አገር ውስጥ ባሉ 
የአስተዳደር ክልሎችና ጎጦች ሆኗል:: 

በኢኮኖሚው ረገድ በመንግሥት 
ሚዲያ ከምንሰማው የእጥፍ አሃዝ ዕድገት 
በተጻራሪ በውኑ የገበያ ዓለም የሚታየው 
እውነታ መሠረታዊ ሸቀጦች በራሽን ለዜጎች 
የሚከፋፈሉበት፣ በየዓመቱ በሚሊዮን 
የሚቆጠሩ ዜጎች ለረኀብ የሚጋለጡበት፣ 
የዋጋ ንረት በመቶ ፐርሰንቶች የሚወጣበት፣ 
ከምርታማነት ይልቅ ድለላ፣ ኪራይ 
ሰብሳቢነት፣ ሙስና በከፍተኛ ፍጥነት 
እያደጉና እየተስፋፉ የመጣበት የተንጋደደ 
(misguided) ኢኮኖሚ ነው::

በማኅበራዊው ዘርፍ ደግሞ የባህል 
ዝቅጠት፣ ዋልጌነት፣ ሥራ አጥነት፣ ሴተኛ 
አዳሪነት፣ ወንጀለኛነት እና የሱስ ተጠቂነት 
አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰበት ሁኔታ ነው::

እንደኔ አተያይ እነኚህና ሌሎች 
በቦታ ጥበት ምክንያት ያልተጠቀሱ ሺሕ 
የሚሆኑ የማኪቬሊያዊ የፖለቲካ ድርጊቶች 
አሁን ይህን ሥርዓት ለገባበት አጣብቂኝ 
ዋና ምክንያት ይመስሉኛል:: “በዕንቅርት 
ላይ ጆሮ ደግፍ” እንዲሉ አሁን የገባበትን 
ቀውስም ለመፍታት እየወሰደ ያለው የኀይል 
እርምጃና የፕሮፓጋንዳ  ዘመቻ አገሪቱን 
በከባድ የፖለቲካ ድባብ ሥር እንድትወድቅ 
አድርጓታል:: 

“አለባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመለሱ” 
እንደሚባለው ብሂል ቀደም ሲል የነበረው 
የፖለቲካ ችግር ባግባቡ ባለመፈታቱ በቅርቡ 
አመጹ እዚህም እዚያም መልሶ ብቅ ጥፍት 
ሲል ይስተዋላል:: እንደ እውነቱ ከሆነ 
ለአገሪቱም ለዘለቄታው ጠቃሚ የሚሆነው 
እርምጃ አሁን አገሪቱ የገባችበትን ችግር 
መንስኤ በጽሞና እና በተረጋጋ መንፈስ 
ከሕዝቡ ጋር ሆኖ በመመርመር አስፈላጊውን 
የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ ነበር:: አሁንም 
ቢሆን ይህን ለማድረግ እውን ቅንነቱና 
ብልህነቱ ካለ ጊዜው የረፈደ አይመስለኝም::     

ፍርሃትና ጥርጣሬን ማስረጽ

ዲበኩሉ ታዬ



ሲራራ   መስከረም 30   2013     1ኛ ዓመት    ቁጥር 3314

የአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ስንፈትሽ 
ችግሮቻችንና ጥያቄዎቻችን  ከፖለቲካ 
ፓርቲና ከሥልጣን ጥያቄ  ባለፈ 

የአገር ህልውና ጉዳይ አሳሳቢ ቅድሚያ 
ሊሰጠው የሚገባ አሳሳቢ መሆኑን በአገሪቱ 
ያሉ ፓርቲዎች በሙሉ ከዓመት ተኩል 
በፊት ተስማምተው የቃል ኪዳን ሰነድ 
መፈረማቸውን አስታውሰን፣ ዛሬ  አሳሳቢ 
ያልናቸው  ሁኔታዎች እየተባባሱና  
ተስፋ የጣልንባቸው ጉዳዮች እየኮሰሞኑ 
መሄዳቸውን እንረዳለን:: ስለሆነም ያለንበትን 
አሳሳቢ ፈተና ለማለፍ አስቸኳይ የጋራ 
መፍትሔ ማበጀት ለነገ የማይባል ተግባር 
መሆኑን በሙሉ ልብ መቀበል ግድ ይለናል:: 
ይህን ያለንበትን ሁኔታ የገለጽንበትን  መንገድ 
ከጨለምተኝነት፣ ነገር ከማጋነንና የፖለቲካ 
ውጥረት ከመፍጠር አንጻር የሚያዩና አፍጦ 
አግጦ ጠመጣውን ፈተና ለመካድ የሚፈልጉ 
አይታጡምና ማሳያዎችና ማስረጃዎችን 
እንደሚከተለው እንመልከት::

አዎ፤ በመጋቢት 2010 ዓ.ም. “የለውጥ 
ኀይል” ቡድን ወደ ሥልጣን ሲመጣ 
አስቀድሞ ከነበረው የ27 ልምድ፣ በተለይ 
ደግሞ ምርጫ 2007 ተከትሎ ከተፈጠረው 
መንግሥትን ዕውቅና የመንፈግና በሁሉም 
የአገሪቱ ክፍል ከታየው ሕዝባዊ እምቢተኝነት 
ትግል የተፈጠረው ዘርፈ ብዙ ምስቅልቅል 
የመገላገል ተስፋና የለውጥ ኀይሉ ስለትናንቱ 
ከጠየቀው ይቅርታ፣ ከወሰደው አበረታች 
ተግባራዊ እርምጃዎችና ከገባው ቃል ኪዳን፣ 
በመመሥረት ለለውጥ ኀይሉ በአገር ቤትና 
ባሕር ማዶ ካሉ ኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆን 
ከዓለም ዐቀፉ ማኅበረሰብ የጎረፈው ድጋፍ 
በታሪካችን ለየቱም መንግሥት መሰጠቱን 
የሚያሳይ ማስረጃ ለማቅረብ እንደሚያዳግት 
ብዙዎቻችን ያስማማል፤ ቢያንስ እኔ 
አላውቅም::

የተወሰዱትን አዎንታዊ እርምጃዎችም 
ሆነ የተገቡትን ቃል ኪዳኖች ሁላችንም በጋራ 
የሰማናቸው በመሆኑ መዘርዘር ባያስፈልግም 
የአጭር ትውስታ (short memory) ችግር 
ካለብን እንዲረዳ የለውጡ ኀይል ለአፈና 
የወጣውን የፀረ-ሽብር ሕግ ተከትሎ በፈጠራ 
ወንጀል ያሰራቸውን ከመፍታት አልፎ “እኛ 
ነበርን አሸባሪ” ብሎ ይቅርታ በመጠየቅ 
ሳይወሰን በውጪ አገሮች በመሣሪያ/ኀይል 
ትግል የተሰማሩትን ጭምር ወደ ሰላማዊ 
ትግል አምጥቷል:: በሕዝብ የተነሱ የተለያዩ 
ጥያቄዎች መልስ የሚያገኙበትና የፖለቲካ 
ምኅዳሩን ለማስፋት፣ የሐሳብን  በነጻነት 
የመግለጽ ብቻም ሳይሆን የመደመጥ መብትን 

ለማረጋገጥ ታፍነውና ተዘግተው የነበሩ ነጻ 
መገናኛ ብዙሃን ወደ ሥራ እንዲመለሱ፤ 
እንዲሁም በውጭ የነበሩ የሚዲያ ተቋማት 
ወደ አገር ቤት እንዲገቡ ጭምር በመፍቀድ 
የተወሰደው እርምጃ የማይታበሉ ሐቆች 
ነበሩ:: የነጻ ዲሞክራሲያዊ ተቋማት ግንባታን 
ዕውን ለማድረግ በምርጫ ቦርድና የሰብአዊ 
መብት ኮሚሽንን አመራር በሕዝብ “ታማኝ” 
የሆኑትን በመመደብ ወዘተ… አሳይቶናል:: 
የሃይማኖት ተቋማት መከፋፈል ጭምር 
ተፈቷል:: ከኤርትራ ጋር የነበረው የ20 ዓመት 
የጦርነትም የሰላምም አለመኖር የመጠባበቅ 
ግንኙነት በመግባባት ወደ የነበረው ሰላማዊ 
ግንኙነት የመመለስ እርምጃ ተወስዷል:: 
ከዚህ ቀጥሎ በምርጫ 2007 ዓ.ም. 
“የተመረጠው መንግሥት” መቶ በመቶ 
የሕወሓት/ኢሕአዴግ ስለሆነ የአገሪቱን 
ችግሮች ለመፍታትና አገሪቱ የገጠማትን 
የህልውና ፈተና ለማለፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
ከመንግሥት ያላነሰ አይተኬ ሚና አላቸው 
በሚል የሁሉንም ተሳትፎ የሚያረጋግጥ 
የጋራ ምክር ቤት ተመሥርቷል፤ ከምርጫ 
2012 ዓ.ም. በፊት የፖለቲካ ፓርቲዎች 
ሊነጋገሩባቸውና መግባባት ላይ የደርሱባቸው 
ሰባት አጀንዳዎች ተቀርጸዋል ወዘተ…::

ይህ ተስፋ ሰጪ ጅምር ጠቅላይ 
ሚኒስትራችን ለኖቤል የሰላም ሽልማት 
ጭምር ያበቃው የተገኘው አስደማሚ ድጋፍ 
ሊሸረሸርና ወደ ቀደመው አሠራር ሊመለስ 
ብዙ ጊዜ አልወሰደበትም:: ከላይ የተቀረጹት 
አጀንዳዎች ሳይመከርባቸው በአገሪቱ ውስጥ 
የሚታየው የፖለቲካ ውጥረት፣ በተለያዩ 
የአገሪቱ አካባቢዎች የሚታዩ ማንነት ተኮር 
ግጭቶች ገነገኑ:: የተለያዩ የፖለቲካ ጥያቄዎች 
በስፋት ይደመጡ ጀመር፤ የተገኘው 
አስደማሚ ድጋፍ ተሸርሽሮ ወደ ተቃውሞ 
ተለወጠ:: በርካታ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ማኅበራዊ ችግሮች ተከስተው በመንግሥትና 
ሕዝብ መካከል፣ በፓርቲዎች መካከል፣ 
በብሔረሰቦች መካከል፣ በሃይማኖቶች 
መካከል፣ እንዲሁም በራሱ ኢሕአዴግ 
ውስጥ ያለው የመተማመን ጉዳይ እየደበዘዘ 
ብቻ ሳይሆን የግጭት ምልክቶች ይታዩ 
ጀመር:: እነዚህን ችግሮች ዘርዘር አድርገን 
እንመልከት::

2.) ችግሮች 

በመግቢያው እንደተመለከተው 
የአገራችን የህልውና ፈተና ውስጥ 
መውደቅ፣ የሰላምና መረጋጋት ችግር፣ 
የፖለቲካ ውጥረት፣ የመንግሥት ቃል ኪዳን 
አለማክበር፣ ቃልና ተግባር ያለመጣጣምና 
የመንግሥት ተዓማንነትና ቅቡልነት 
በፍጥነት እየተሸረሸረ መምጣት ከሕዝቡ 
ንቃተ ኅሊናና ኑሮ ያለመጣጣም፣ ከሪፎርም 
ጅማሬ ወቅት የተወሰደው አበረታች እርምጃ 
ጥያቄ ውስጥ መውደቅና የነበረው ድጋፍ 
ማሽቆልቆል፣... በገዥው የሽግግር መንግሥት 
ሕገ መንግሥታዊ የሥልጣን ዘመን 
ማብቃት፣ በምርጫ አለመካሄድ፣ ካለፈው 
የሕወሓት/ኢሕአዴግ ሥርዓት የተወረሱና 
ከፖለቲካ ልምምዳችን የመነጩ ችግሮች 
ታግዞ  ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ 
ችግሮቻችን አባብሰውታል፤ በፈዴራል 
መንግሥቱና በክልል መንግሥታት መካከል 
ያለውን ግንኙነት ጥያቄ ውስጥ አስገብቷል:: 
እነዚህን ችግሮች ለመካድ እስካልፈለግን 
ድረስ በእለት ተለት ኑሯችን እየተገለጹ 
ያሉ፣ ለሕይወት መጥፋት፣ ለአካል ጉድለት፣ 
ለንብረት ውድመት፣ ለመፈናቀልና ማኅበራዊ 
ቀውስ የዳረጉን ናቸው:: በተጨባጭ 
የታዩትንና የሚታዩትን እንመልከት::

2.1) ገዥው ፓርቲ በተለመደው 
የሴራ፣ ሸፍጥና የአፈናና መቀባበር ፖለቲካ 

የመቀጠል ፍላጎት ጎልቶ ወጥቷል፣ መንግሥት/
ብልጽግና በአመራሩም በአሠራሩም ከትናንቱ 
አልተለወጠም እንዲያውም በአንዳንድ 
ጉዳዮች ወደ ባሰ ችግር ገብተናል ብለው 
የሚያምኑ፣ ተቃውሞ የሚያሰሙ የፖለቲካ 
ድርጅቶችና ፖለቲከኞች እየተበራከቱ 
መጥተዋል:: 

2.2) በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል 
የፖለቲካ ውጥረት እየከረረ መምጣትና 
የፖለቲካ ልኂቃን ክረቱን በማጦዝ ያላቸው 
ሚና እየጎላ መታየት፣ (ብልጽግና/ሕወሓት፣ 
በብልጽግና ውስጥ አለመተማመን፣ 
በብልጽግናና ተቃዋሚ ፖርቲዎች፣ 
በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል)፣ ችግሩን 
ለመሸፈን የማስመሰል ፖለቲካና በየወንዙ 
መማማል (ኦሮማራ)፣ ይህ በአሁኑ ጊዜ 
በተለይ ትናንትና በአንድ ላይ ያፍኑ በነበሩት 
ሕወሓት እና ብልጽግና መካከል ወደ ከፍተኛ 
ደረጃ መሸጋገሩ በሚዲያ ጦርነት የአደባባይ 
ምስጢር ሆኗል፤ ብልጽግና የሕግ የበላይነትን 
የማስከበር አቅሙንና አቋሙን ጥያቄ ውስጥ 
አስገብቷል::

2.3) የፍትሕ ሥርዓቱ ላይ 
ያለው እምነት፣ የተቋማት ገለልተኝነትና 
ተዓማኒነት ማሽቆልቆል፡- ከሰኔ 16 ቀን 
2010 ዓ.ም. የሪፎርም ጅማሮውንና የአዲሱ 
ጠቅላይ ሚኒስትር ድጋፍ ሰልፍ ጀምሮ 
ባለሥልጣናትን ጨምሮ በተደጋጋሚ 
የተፈፀሙ ግድያዎች ያለመጣራት፣ 
የደምቢዶሎ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ለ10 
ወራት የደረሱበት ያለመታወቅ፣ ማንነት 
ተኮር ጥቃቶች መስፋፋትና በተዋናዮች ላይ 
ሕጋዊ እርምጃ አለመወሰድ፣ የአርቲስት 
ሃጫሉ ግድያ ተደፋፍኖ መቅረትና ይህን 
ተከትሎ ከደረሰው ዘውግና ሃይማኖት 

የብሔራዊ መግባባት ውይይት አስፈላጊነት

ግርማ በቀለ

ሐሳብ
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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

ተኮር ጥቃት ያለመጣራት፤ አልፎ ከዚሁ 
ጋር በተያያዘ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች 
እስራትና መንግሥት የፈጠራ ውንጀላ ውስጥ 
ገብቷል የሚለው ሐሳብ በፍርድ ሂደቱ 
እየታመነ መምጣት፤

2.4) ብልጽግና ከብሔራዊ መግባባት 
ውይይት ማፈግፈግ፣ አስመስሎ ለማለፍ 
ምርጫ ለማድረግ የሚደረግ ጥረትና ግፊት፣ 
(ምርጫ ከመደረጉ በፊት ሊሟሉ የሚገባቸው 
ጥያቄዎች፣ የመንግሥት ሕገ መንግሥታዊ 
የሥልጣን ዘመን ያበቃልና የሽግግር/የአደራ/
ሌላም መንግሥት አማራጭ ማቅረብ ማለት 
መንግስት አይኖርም ማለት ነው ብሎ 
ሕዝብን ማደናገር፣ ለምርጫ አስቻይ ሁኔታ 
የለም ማለት ምርጫ ከመሳተፍ/አለመሳተፍ 
ሳይሆን ቅድመ ሁኔታ ከመጠየቅ/አለመጠየቅ 
የተያያዘ መሆኑን በማሳት በሕጋዊና ሰላማዊ 
ትግል ለመሳተፍ የሚታገሉ ፓርቲዎችን 
(የምርጫ ፓርቲዎችን) ሥልጣን በአቋራጭ 
የሚጠይቁ አድርጎ መቀስቀስ፤

2.5) የፌደራል መንግሥትና የክልል 
መንግሥታት መካከል ያለው ግንኙነት 
ጥያቄ ውስጥ መውደቅና (በተለይ ከትግራይ 
ክልላዊ መንግሥት)፣ የክልልነት ጥያቄዎች 
እየተጠናከሩ መምጣትና መንግሥት 
ለተመሳሳይ ጥያቄዎች የተለያዩ መልስ 
ለመስጠት ከመሞከር አልፎ በኀይል ለማፈን 
መሞከር (ወላይታ ዞን)፤

2.6) የትግራይ ክልል ምርጫ ማካሄድ፣ 
ይህንኑ ተከትሎ መንግሥት በኮቪድ-
19 ወረርሽኝ  ምክንያት አራዝመዋለሁ 
ያለውን ምርጫ 2012 ዓ.ም. ለማራዘም 
በምክንያትነት ያቀረበው ወረርሽኝ የበለጠ 
በተስፋፋበት ጊዜና ቀድሞ ከምርጫው በፊት 
እንዲንወያይባቸው በተቀረፁት አጀንዳዎች 
ሳንወያይ ምርጫው እንዲደረግ ያሳለፈው  

የተናጠል ውሳኔና የሚያደርገው ግፊት 
በፖለቲካ ፓርቲዎችና በሕዝብ እያስነሳ 
ያለው ጥያቄ፣ ገዥው ፓርቲ የተፎካካሪዎችን 
አመራሮች እያሰረ፣ እንቅስቃሴያቸውን 
እየገደበ፣ ራሱ ግን የምርጫ  የጊዜ ሰሌዳ 
ባልወጣበት የምርጫ ቅስቀሳ ሥራ መጀመሩ 
ወዘተ... የሚሉትን በተጨባጭ ማሳያነት 
ማቅረብ ይቻላል::

መፍትሔ

እንግዲህ እነዚህ ችግሮች  በተናጠልና 
በመመጋገብ  የአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ 
ወደ ከፋ ምስቅልቅል ባሻገሩበት በኀይልም 
ይሁን በፖለቲካ ሴራ ምርጫ ቢደረግ  
አገራችን  ምርጫ 2007 ዓ.ም. ተከትሎ 
ወደነበረው አሳሳቢ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን አሁነ  
ከላይ በማሳይነት የተመለከቱት  ሁኔታዎች 
ወደ ከፍተኛ ደረጃ አድገው እስከ ሪፎርሙ 
እና ሪፎርሙ በኋላ ከታዩት ጥፋት፣ አደጋና 
ሪፎርሙን ለመቀልበስ የሚዳርጉ ሁኔታዎች 
ሊያመራ ስለሚችል የመፍትሔ ሐሳቦችን 
ማቅረብ/ማሳየት ግድ ይላል:: በዚህ መሠረት 
የመፍትሔ ሐሳቦች ቀርበዋል:: 

2.1) ያለንበት ሁኔታ በእጅጉ አሳሳቢ 
እንደመሆኑ መፍትሔያችን የሁላችንም የአገር 
አድን ተግባር የሚጠይቅ መሆኑን በሙሉ 
ልብ ተቀብሎ መፍትሔው በፕሮፖጋንዳና 
ብልጠት ሳይሆን በጥበብና ብስለት/ብልህነት 
ለአገራዊ ዘላቂ መፍትሔው በዚህ ማዕቀፍ 
መንቀሳቀስ፤

2.2)  በትናንቱ የገዥ ፓርቲ ተመሳሳይ 
አስተሳሰብ፣ ተግባርና አመራር እየተጓዙ 
የተለየ ውጤት ከመጠበቅ መውጣት፤ 
ሁሉም፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከተለመደው 
የሴራ ማጭበርበር ፕሮፖጋንዳና ፖለቲካ 
መውጣትና ከልብ የመነጨ የአገርና 

ሉዓላዊነት፣ የተባበረ የልማት ርብርብና 
የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ በጋራ 
ለመሥራት፣ መንግሥት/ገዥ ያለበትን 
ኀላፊነትና ተጠያቂነት ያገናዘበ  የፖለቲካ 
ቁርጠኝነት ማሳየት፣ የመተማመኛ 
እርምጃዎች መውሰድ፤

2.3) ለሐቀኛ ሁሉን ዐቀፍ (የኢትዮጵያ 
ጉዳይ ያገባኛል የሚሉ አደረጃጀቶችንና 
ባለድርሻዎች) ብሔራዊ መግባባት 
ውይይት በማድረግ ከመግባባት መድረስ፣ 
በማያስማሙን ጉዳዮች ልዩነታችን በሰላማዊ 
መንገድ ለማጥበብ ወይም ሰላማዊና ሕጋዊ 
መንገድ ብቻ ለመተጋገል መተማመን፣ 
በሰላማዊ መንገድ ዕርቅ ለማውረድ መሠረት 
መጣል፣ ለዚህም ሁሉን ዐቀፍ የብሔራዊ 
መግባባት ውይይት በአስቸኳይ መጀመር፣ 
መተማመን በጥቃቅን ጉዳዮች አለመከፋፈልና 
አለመወነጃጀል፣

2.4) አስፈላጊ አገራዊ ጉዳዮችን (ሕገ 
መንግሥት ማሻሻል፣ ቀጣይ ምርጫ፣ ሕዝብ 
ቆጠራ፣...) የመሳሰሉት ላይ የጋራ ውሳኔ 
በማሳለፍ ለአፈጻጸሙ በጋራ መንቀሳቀስ፣

2.5) ለ30/50 ዓመታት ሲዘመሩ 
የነበሩት የማንነት ጥያቄዎች በአንድ ጊዜ 
ለማጥፋት ወይም ለማፈን  ከሚደረግ ሙከራ 
ራስን መግታት፣ለመደማመጥ መዘጋጀት፣

2.6) ከላይ በተመለከተው ሂደት 
ውስጥ በአገራዊ ጉዳዮች ያለልዩነት 
በአንድነት መቆም፤ በታላቁ ሕዳሴ ግድብ፣ 
በኮሮና ወረርሽኝ፣ በሕግ የበላይነት 
መከበር፣ በሰላምና መረጋጋት፣ በአገር 
ሉዓላዊነት ወዘተ… ጉዳዮች ላይ በጋራ 
መቆም፤ ይህም የገዢው ፓርቲ የራሱን ገጽታ 
ለመገንባት ለሚያደርገው የፕሮፖጋንዳ ሥራ 
እንዳያውለው የቁጥጥር ሥርዓት መዘርጋት፣ 

የመተማመኛ እርምጃዎች መውሰድ፤

ችግሮችን አለመካድና ከብልጽግና 
አቅም በላይ መሆኑን ተቀብለን ይህ ማለት 
የዛሬ ብልጽግና ወንጀል ነው ማለት እንዳልሆነ 
ላለፉት 50 ዓመታት እንደወረደ ተቀብለን 
ካራመድነው  የፖለቲካ አስተሳሰብና 
ከተገበርነው የፖለቲካ ልምምድ ድምር 
ውጤት ስለሆነ ይህን ተባብረንና ተደጋግፈን 
በአገር በቀል ዘላቂና አዋጭ አገራዊ ፖለቲካና 
መፍትሔ ለመተካት መንቀሳቀስ አለብን:: 
ለዚህ ሐቀኛ፣ ከተጽዕኖ ነጻ፣ የሽግግር/
ሪፎርም ጅምሩን ለማስቀጠል ገዥው ፓርቲ 
የሁሉንም  ባለድርሻዎች በተለይ በፖለቲካ 
ፓርቲዎች መካከል ያለውን ያለመተማመንና 
ለአገራዊ ጉዳዮች በመተባበርና መተማመን 
ለመቆም የሚያስችሉ የመተማመኛ 
እርምጃዎች  እንዲወስድ ይጠበቃል:: 

ከዚህ ጎን ለጎን ተፎካካሪ ፓርቲዎች 
ከሚለያዩበት የምስማሙበት ይበልጣልና 
በጋራ የሚሠሩበትን ግንኙነት ለመገንባት 
ከመጠላለፍ ወደ መተቃቀፍ ተሸጋግረው 
በሐሳብ ከሚቀራረቧቸው ጋር በጋራ ጉዳዮች 
ላይ የሚሠሩበትን መድረክና አደረጃጀት 
(ጥምረት፣ ግንባር፣ ውሕደት) ለመፍጠር 
ጥረት መጀመር ይጠበቅባቸዋል::

በመጨረሻም የቱም ፓርቲ አገር 
ለማስተዳደር ጠሚያደርገው የሥልጣን 
ፉክክር የሚደረገው በአገር ለሕዝብ 
በሚቀርብ አማራጭ ነውና፤ ለአገር አድን 
የጋራ አጀንዳ በሙሉ ልብ/እምነት መንቀሳቀስ 
የግድ መሆኑን መቀበል የማይታለፍ መሆኑን 
መቀበልና ለዚህም ያልተሸራረፈ ሐቀኛ  
የፖለቲካ ቁርጠኝነቱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል::

(ግርማ በቀለ ወልደ ዮሐንስ የኅብር 
ኢትዮጵያ ሊቀመንበር ናቸው::)

ሐሳብ
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 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
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ሲራራ   መስከረም 30   2013     1ኛ ዓመት    ቁጥር 3318 ማኅበራዊ ሚዲያ

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መስከረም 
28 ቀን 2013 ዓ.ም. ረቂቅ የወንጀል 
ሥነ ሥርዓት ሕጉን ለሕግ ጉዳዮች ቋሚ 

ኮሚቴ እንደመራው በዜና ሲነገር ተሰምቷል።

ረቂቅ የወንጀል ሥነ ሥርዓት ሕጉ 
ሊጸድቅ በሂደት ላይ መሆኑ በሚዲያ 
እየተነገረ ነው። ነገር ግን ሰብአዊ መብትን 
የሚጻረሩ እና ከ1954ቱ የወንጀል ሥነ 
ሥርዓት ሕግ የሚያንሱ ኋላቀር ድንጋጌዎች 
አሉት። አንደኛ ዋስትናን የሚከለክሉ በርካታ 
ድንጋጌዎች አሉት። በዚህ ረገድ አሁን በሥራ 
ላይ ያለው የ1954ቱ ሕግ ብዙ እጅ ይሻላል። 
ሁለተኛ በዋስትና ላይ ፖሊስና ዐቃቤ ሕግ 
ይግባኝ እንዲጠይቁ በግልጽ የሚፈቅድና 
የዋስትናን መብት ዋጋ የሚያሳጣ ነው። 
የታሳሪዎችን የዋስትና መብት ከፍርድ ቤት 
ፈልቅቆ አውጥቶ ፖሊስና ዐቃቤሕግ መዳፍ 
ላይ የሚጥል ነው። ምክንያቱም ታስሮ በዋስ 
መብት ለመለቀቅ የፍርድ ቤት መፍቀድ 
ብቻ ሳይሆን የዐቃቤ ሕግና የፖሊስ ይግባኝ 

አለመጠየቅ አስፈላጊ ሊሆን ነው። በዚህ ረገድ 
የ1954ቱ ሕጋችን ይሻላል። ሦስተኛ በወንጀል 
ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎችን ፖሊስ በእስር 
ለማቆየት ጠይቆ ፍርድ ቤት ጥያቄውን 
ያልተቀበለው እንደሆነ ውጤቱ የእስረኛው 
መለቀቅ መሆኑን በግልጽ አላስቀመጠም። 
ይህንን ላለፉት 60 ዓመታት ተሸክመነው 
የመጣነውን ችግር አልፈታውም። አራተኛ 
በወንጀል የተከሰሰ ሰው ጥፋተኛ ተብሎ 
የሚፈረድበት ድርጊቱን መፈፀሙ ያለ 
ምንም አጠራጣሪ ሁኔታ ሲረጋገጥበት 
መሆኑን በግልጽ አላስቀመጠም። ከመጽደቁ 
በፊት በቅጡ ሊጤኑና ሊጠኑ የሚገቡ 
ሌሎችም አሳሳቢ  ድንጋጌዎች አሉት። ሕጉ 
የተረቀቀው አፋኝ ሕጎች ይወጡ በነበረበት 
ጊዜ እንደመሆኑ መጠን አንዳንድ አፋኝ 
ድንጋጌዎች አሉት። በችኮላ ከሚጸድቅ 
በደንብ ቢታይ ጥሩ ነው።

ሕጉ ከመጽደቁ በፊት መሠረታዊ 
መርሆዎች በሚል በመግቢያው ላይ 
የተደነገጉት ውስጥ የሚከተለው ቢካተት 
መልካም ነው:: ማንኛውም ሰው ፈጸመ 
የተባለው ድርጊት ወይም ስህተት በሕግ 
ወንጀል መሆኑ ካልተደነገገ በስተቀር ሊያዝ 
ወይም ምርመራ ሊጣራበት ወይም ሊከሰስ 
አይችልም የሚል ድንጋጌ ቢኖረው ጥሩ 
ነው:: ምክንያቱም አሁን ባለው አሠራር 
አንድ ወንጀል ያልሆነ ነገር ግን በፖሊስና 
ዐቃቤ ሕግ እይታ ነውር ወይም ስህተት 
ተግባር የፈጸመ ሰው አንዴ ተይዞ ምርመራ 

ተጣርቶበት በማይገናኝ የሕግ አንቀጽ ክስ 
ከቀረበበት ዳኛ እንኳን በስህተት መከሰሱን 
እያወቀ በቶሎ ሊለቀው አይችልም:: ዳኛው 
በስህተት በማይገኛኝ ሕግ የተከሰሰውን ሰው 
ለመልቀቅ የግድ የዐቃቤ ሕግ ወይም የፖሊስ 
ምስክር ተሰምቶ እስከሚያልቅ መጠበቅ 
አለበት:: በመሃል የተከሰሰው ግለሰብ  
ይጉላላል:: እስረኛ ከሆነም የበለጠ ይጉላላል::

ስለዚህ ማንም ሰው ወንጀል መሆኑ 
ባልተደነገገ ስህተት ወይም ድርጊት 
አይከሰሰም የሚል ሕግ በሥነ ሥርዓቱ ሕግ 
ውስጥ ቢደነገግ ግን ፍርድ ቤት ይህንን 
መሠረት በማድረግ በሕግ ወንጀል መሆኑ 
ባልተደነገገ ስህተት ወይም ድርጊት የተከሰሱ 
ሰዎችን ሳይጉላሉ በቀረቡበት በመጀመሪያው 
ቀን መዝገቡን ዘግቶ የሚያሰናብትበት ሁኔታ 
ይፈጠራል::

በሌላ በኩል፤ የወንጀል ሥነ ሥርዓት 
ረቂቅ ሕግ አንቀጽ 18 (2) ላይ የፍትሕ አካላት 
ብሎ የዘረዘራቸው፡-

- የፌደራል ወይም የክልል ፖሊስ

- ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ

- ፍርድ ቤት

- ማረሚያ ቤት እና

- የተከላካይ ጠበቃ ተቋም ናቸው::

እዚህ ላይ የተከላካይ ጠበቃ ተቋም 
ሲል የግል ጠበቆችን ማለቱ ሳይሆን አቅም 
ለሌላቸው የወንጀል ተከሳሾች አገልግሎት 

አንዳንድ ነጥቦች ስለ ረቂቅ የወንጀል ሥነ ሥርዓት ሕጉ

የሚሰጠውን የመንግሥት መሥሪያ ቤት 
ነው:: ስለዚህ ፈቃድ አውጥተው የሚሠሩ 
የግል ጠበቆች እና የሙያ ማኅበራቸው 
የፍትሕ ተቋማት ዝርዝር ውስጥ አልገቡም:: 
ጠበቃውን እና የባለሙያውን ነጻ ማኅበር 
የፍትሕ ተቋም አድርጎ የማይቆጥር የፍትሕ 
ሥርዓት ገለልተኛ ሊሆን አይችልም:: ነፃ 
የሙያ ማኅበርን እና የግል ጠበቆችን ማግለል 
ከሙያው ይልቅ ለፖለቲካው ሎሌ ለመሆን 
መምረጥን የሚያመለክት ነው::

እነኝህ የተዘረዘሩት የፍትሕ አካላት 
የወንጀል ሥርዓት ውጤታማነት መመዘኛ 
ያዘጋጃሉ ይላል:: ጠበቆች ያልተሳተፉበት 
እና ገልተኛና ሙያዊ በሆነ መንገድ 
ያልተዘጋጀ መመዘኛ ፍትሐዊ እና ትክክል 
ሊሆን አይችልም:: የተከሰሰ ሰውን አጠፋም 
አላጠፋም እንደምንም ብሎ ማስቀጣትን 
እንደ ውጤታማነት የሚቆጥር መመዘኛ 
ትክክል አይደለም:: ይህንን ሐሳብ ማንጸባረቅ 
የሚቻለው እና ትክክለኛ መመዘኛ ማዘጋጀት 
የሚቻለው ጠበቆችና ማኅበራቸው 
በመመዘኛ ማውጣት ሂደት ውስጥ በዕኩል 
ድምፅ መሳተፍ ሲችሉ ነው::

ይህ ረቂቅ ሕግ ከ23 ዓመት በፊት ጀምሮ 
ሲረቀቅ የቆየ እንደመሆኑ መጠን ይሄኛው 
በዛኛው ዘመን የተሰነቀረ ዕኩይ ድንጋጌ ነው:: 
መሻሻል አለበት:: የፍትሕ አካላት ዝርዝር 
ውስጥ ጠበቆችና ማኅበራቸው መካተት 
አለባቸው::

ለአገር የሚጠቅም ሥራ ሳይሠራ፣ ይልቁንም 
ከፋፋይ በሆነና አገር በሚያዳክም ተግባር ላይ 
ተሰልፎ የሚገኝ ነው::

ኢዜማ ዐሥር ተመሳሳይ ሐሳብ ያላቸው 
አገራዊ ፓርቲዎች ተዋሕደው የፈጠሩት ፓርቲ 
ነው:: ብልጽግናም በሚገባው ልክ ባይሄድም 
የብሔር ድርጅቶችን ለመሰብሰብ ሞክሯል:: ግን 
የብልጽግና ነገር አልሸሹም ዞር አሉ እንደሚሉት 
ነገር ሆኗል:: አሁንም የአማራ ብልጽግና፣ 
የኦሮሚያ ብልጽግና፣ የሶማሊ ብልጽግና ወዘተ… 
እያለ ነው ያለው::  

ሌላው፤ አንድ ፓርቲ ጠንክሮ ሲወጣ 
ከፓርቲ ውስጥ መንግሥት አንዱን ብቻ ነጥሎ 
በመያዝ ፓርቲዎች እንዲፍረከረኩ ያደረግ ነበር:: 
ይህ ሁኔታ ሕዝብ በፓርቲዎች ላይ እምነት 
እንዳይኖረው ሲያደርግ ነው የቆየው:: የፍትሕ 
ቤተ መቅደስ ነው ብለን የምንወስደው ፍርድ ቤት 
ፍርድ የሚሰቀልበት አደባባይ እስከሚሆን ድረስ 
የፓርቲ አመራሮች በውሸት ክስ የሚፈረድባቸው 
ጊዜ ነበር:: 

የሆነ ሆኖ አሁንም ጠንካራ አቅም ያላቸው 
ውስን ፓርቲዎችን ለመፍጠር ተመሳሳይ 
እና ተቀራራቢ ሐሳብ ያለን ፓርቲዎች ወደ 
አንድ የምንመጣበት የምንሰባሰብበት ዕድል 
መፍጠር መቻል ነው:: በዚህ መልኩ ነው 
ታሪክ መሥራት የምንችለው:: ሁላችንም ነገ 
ታሪክ ነው የምንሆነው:: ነገ ትቢያ አፈር ነው 
የምንሆነው:: ለሥልጣን ስንገፋፋ አገር ሳንሠራ 

ጊዜ እያመለጠን ነው:: እኛ መከራ ወርሰን 
ዳግም ለልጆቻችን መከራ ማውረስ የለብንም:: 
ቢያንስ ለወለድናቸው ልጆች ማሰብ አለብን:: 
ልጆቻችን እንዲሰደዱ በረሃ እንዲበላቸው፣ ውሃ 
እንዲበላቸው መፍቀድ የለብንም:: ዛሬ እየሆነ 
ያለው ነገር እንዴት እንደማይቆጨን አይገባኝም:: 
እንኳ በአንድ ብሔር ስም የተደራጁ ሁለት እና 
ሦስት ፓርቲዎች የብሔር ፓርቲዎች ከአገራዊ 
ፓርቲዎች ጋር ተስማምተው መሥራት ይችላሉ:: 
የእኛ ችግር ተቀራርቦ አለመነጋገር እና አብሮ 
አለመሥራት ነው:: ስለሆነም የግል ፍላጎታችንን 
ወደጎን እያልን አገርና ሕዝብን ባስቀደመ መልኩ 
መቀራረብ ይገባናል:: 

ሲራራ፡- በትግራይ ክልል መንግሥት  እና 
በፌዴራል መንግሥቱ መካከል ያለው ውጥረት 

እና መካረር ተባብሶ ቀጥሏል:: ይህ በሁለቱ 
አካላት መሀከል የሚታየው መካረር ወደ ግጭት 

እንዳያመራ ምን ቢደረግ ይሻላል ይላሉ?

አቶ አንዱዓለም፡- ኢሕአዴግ ለኢትዮጵያ 
በዘመኗ የገጠማት ትልቅ መርገምት ነው:: 
አሁንም ቢሆን ገና አልተላቀቃትም:: የኢሕአዴግ 
መበስበስ እና የውስጥ ክፍፍል ነው አሁን 
የምናየው ምስቅልቅል ውስጥ እየከተተን ያለው:: 
በውስጣቸው ከሶሻሊዝም ጋር አብሮ ተጣብቆ 
የመጣ አንበረክካለሁ አልንበረከክም የሚል 
ዕብሪት የሞላበት እንቅስቃሴ አለ:: አሁን ያለው 
መናናቅ በሚተዋወቁ ሰዎች መሀከል መሆኑ 
ፀቡን የድመት ፀብ አድርጎታል::

መፍትሔው መወያየት እና መወያየት 
ብቻ ነው:: ከውይይትና ድርድር ውጪ ምንም 
ዓይነት መፍትሔ የለም:: ሁለት በሥልጣን 
ላይ ያሉ አካላት በየፊናቸው ሕዝቡን በስሜት 
እየኮረኮሩ ቅስቅሰው እያደራጁ ወደ ጦርነት 
ሊማግዱት እና በኢትዮጵያ ልጆች ላይ ሊጫዎቱ 
አይገባም::   ከውይይት የተሻለ ምንም ዓይነት 
መፍትሔ የለም:: እውነት ለኢትዮጵያ ሕዝብ 
የሚያስቡ ከሆነ ለሰላም የማይሻገሩት ድልድይ 
የለም:: አሁን ያለው ችግር በአመዛኙ ከግል ዝና 
ጋር እና  መናናቅ ጋር የተገናኙ ናቸው:: አንድ 
ቡድን በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ተጭኖ ስለ ግል 
ክብሩ የሚጨነቀው እሱ ማን ስለሆነ ነው? 
በግለሰቦች ብስጭት ሕዝብ እንደ ሳር እና ቅጠል 
የሚረግፍበት ምክንያቱ ምንድን ነው? አሁን 
ላይ ለሕዝብ ለአገር ሲባል ዝቅ የሚባልበት 
ጊዜ ነው:: ዛሬ ዝቅ ማለቱ ለነገ ወደተሻለ ከፍታ 
መስፈንጠሪያ ሆኖ ነው የሚያገለግለው:: ብዙ 
ፖለቲከኞች ራሳቸው ከአገር እና ከሕዝብ በታች 
ራሳቸውን አድረገው አገርን ክፍ ማድረግ ነው 
ያቃታቸው::

ሁላችንም እንደምናውቀው እነዚህ ዛሬ 
ለጠብ የሚፈላለጉ ሰዎች ለበርካታ ዓመታት 
በአንድ ላይ ሆነው የኢትዮጵያን ሕዝብ 
ሲበድሉ ነው የኖሩት:: አሁን ተለያይተው 
ደግሞ ዳግም ሕዝብ ሊበድሉ እያሴሩ ነው:: 
የኢትዮጵያ ሕዝብ እምቢ ማለቱ አይቀርም:: 
አንዱ በሌላው ወንድሙ ላይ ጦርነት ሰብቆ 
የራሱን ስጋ ሊያጠቃ አይችልም፤ አይገባምም:: 
የጦርነትን አውዳሚነትና አስቀያሚነት በደንብ 
እናውቀዋለን:: የራበን ሰላም፣ ልማት እና 
ዴሞክራሲ ነው:: በቀላሉ ማሳካት ስንችል 
በገዥዎች እምቢተኝነት ምክንያት ያጣነው 
ፍትሕና እኩልነት የሰፈነበት ሥርዓት ነው::

ሲራራ፡- በፌዴራል መንግሥቱና በትግራይ 
ክልል መንግሥት መሀከል የሚታየውን መካረር 
መነሻ በማድረግ በአንዳንድ ሰዎች ዘንድ ትግራይ 
ልትገነጠል ትችላለች የሚል ስጋት ይስተዋላል:: 

የእርስዎ አስተያየት ምንድን ነው?

አቶ አንዱዓለም፡- እኔ ፈጽሞ አይመስለኝም:: 
የኢትዮጵያን ታሪክ ሲነሳ ትግራይ የሌበት 
ታሪክ እና ትግራይ የሌለበት ኢትዮጵያዊነት 
የለም:: የኢትዮጵያዊነት እምብርቱ ማን ሆነና?  
እንገንጠል ቢሉ እንኳን ትግራይ ከሚሉ 
ኢትዮጵያ ብለው ቢገነጠሉ ነው የሚሻላቸው:: 
ለአገር የተደረገው ተጋድሎ፣ አድዋን የመሰለ 
አንፀባራቂ ድል፣ አክሱምን የመሰለ ታሪክ 
የተሠራው ትግራይ በሚል ስም አይደለም፤ 
ኢትዮጵያ በሚል ስም ነው:: የትግራይ ምድር 
ቢቆፈር ኢትዮጵያዊነትን ነው የሚያበቅለው:: 
የሚወጣው ታሪክ የኢትዮጵያዊነት ታሪክ ነው:: 
ትግራይን ከኢትዮጵያ እቅፍ ውስጥ ፈልቅቆ 
የሚያወጣ የሕዝብ ለሕዝብ ችግር የለም:: 
ግጭቱ ያለው በኢሕአዴግ ክፍልፋዮች መሀከል 
ነው:: የኢትዮጵያ ዕዳ የሆኑት የኢሕአዴግ 
ክፍልፋዮች ናቸው:: እነሱ ደግሞ ያልፋሉ፤ 
ሕዝብ ነው የማያልፈው:: ለሚያልፍ ችግር ሕዝብ 
አይለያይም:: የመገንጠል ታሪክ የከፍታ ዘመን 
ሳይሆን የዝቅታ እና የውድቀት ታሪክ ማሳያ ነው:: 

በጥቅሉ ማለት የሚቻለው የሥልጣን 
ቁንጮውን እኔ ልያዘው እኔ ልያዘው በሚሉ 
ፖለቲከኞችና ጽንፈኛ ልኂቃን መሀከል እንጅ 
በኢትዮጵያ ሕዝብ መሀከል ግጭት የለም፤ ኖሮም 
አያውቅም:: የትግራይ ሰፊ ሕዝብም ለዘመናት 
ሲጨቆን የኖረ ሕዝብ ነው:: በክፉውም በደጉም 
አብሮት ከኖረው ሌላው ወንድሙና እህቱ 
ተነጥሎ አይሄድም:: 

የኢትዮጵያ ዕዳ የሆኑት... ከገፅ   5  የዞረ

ታምራት ኪዳነማርያም 
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ዶ/ር ኤርሚያስ ሸንቁጤ

"ታይፎይድ እና ታይፈስ ነው አሉኝ 
እኮ!" ይህንን አባባል ወይ እርስዎ ብለውታል 
ወይ የሆነ ሰው ሲል ሰምተዋል። ግን ታይፈስ 
እና ታይፎይድ እንደው ሁሌ አብረው ሰው 
የሚይዙት መንትያ ስለሆኑ ነው (የስማቸው 
የመጀመሪያ ሁለት ፊደሎች መመሳሰላቸው 
ምናልባት ወንድማማች ወይም አብሮ አደግ 
ባልንጀራ ቢሆኑ ነው) ወይስ ሌላ ምክንያት 
አላቸው?

ዛሬ ሰውነቴን እየቆረጣጠመኝ ነው። 
ያቺ ታይፈስ እና ታይፎይዴ ተነሳች 
መሰለኝ፤ እስኪ ላብራቶሪ ሄጄ የታይፈስ እና 
ታይፎይድ ምርመራ ላሰራ የሚሉ ሰዎችም 
አሉ። እንዴ እነዚህ በሽታዎች እንደ ቫይቫክስ 
(vivax) ወባ በውስጣችን እየኖሩ ባሻቸው 
ጊዜ የሚነሱ ጉዶች ናቸው እንዴ?

ይህንን ጽሑፍ ለመግቢያ ያህል 
በነዚህ ስላቆች የጀመርኩት የዛሬው ዓላማዬ 
መዛግብትን አገላብጬ እና የራሴን እዲሁም 
የሥራ ባልደረባዬ የሆኑ ሐኪሞችን ልምድ 
መሠረት አድርጌ ስለ ታዋቂዎቹ ታይፎይድ 
እና ታይፈስ ትክክለኛውን መረጃ ለእናንተ 
የገጻችን ተከታታዮች ማቅረብ ስለሆነ ነው።

ከስማቸው መመሳሰል እና ሁለቱም 
ትኩሳት ከማምጣታቸው በስተቀር ሁለቱ 
በሽታዎች እጅግ የተለያዩ ከመሆናቸውም 
በተጨማሪ ሁለቱም በአንድ ሰው ላይ 
የመከሰታቸው ዕድል እጅግ አናሳ በመሆኑ 
ለየብቻ እንመለከታቸዋለን።

ታይፎይድ (typhoid fever)

ሳልሞኔላ (salmonella) በሚባል 
ባክቴሪያ የሚመጣ ሲሆን ከሰው ወደ ሠው 
የሚተላለፈውም

• በበሽታው የተያዘ ሰው በሚፀዳዳበት 
ጊዜ በሰገራው የሚወጣው ባክቴሪያ 
ለመጠጥ ወይም ለምግብ ዝግጅት 
የሚውል ውሃን ሲበክል

• በበሽታው የተያዘ ሰው ከተጸዳዳ በኋላ 
እጁን በአግባቡ ሳይታጠብ ምግብ 
ሲያዘጋጅ ነው።

በባክቴሪያው የተበከለውን ውሃ ወይም 
ምግብ የሚጠቀም ሰው በበሽታው ሊያዝ 
ይችላል።

ምልክቶቹስ?
በመጀመሪያ ሳምንት፡-

• እየጨመረ የሚሄድ ኀይለኛ ትኩሳት

• ብርድ ብርድ ማለት እና ማንቀጥቀጥ

• ጠቅላላ ሰውነት የሕመም ስሜት፣ 
ራስ ምታት መገጣጠሚያዎችን መቆረጣጠም

በሁለተኛው ሳምንት፡-

• ሆድ ቁርጠት

• ተቅማጥ

• የሆድ ቆዳ ላይ የሚወጣ ሽፍታ

በሶስተኛው ሳምንት

• የጉበት እና ጣፊያ ማበጥ

• የአንጀት መድማት

• የአንጀት መበሳት (ከፍተኛ የሆነ የሆድ 
ሕመም)

ልብ ይበሉ፤ እነዚህ ሁሉ ምልክቶች 
ሁሌም ይገኛሉ ማለት አይደለም። ከነዚህ 
መካከል ሁሌ የሚገኘው ትኩሳት ነው። 
የበሽታው ስም ራሱ የታይፎይድ ትኩሳት 
(typhoid fever) የተባለው ለዚህ ነው። 
በሙቀት መለኪያ በተደጋጋሚ ተለክቶ 
ትኩሳት የሌለው ታካሚ በሽታው ታይፎይድ 
የመሆን ዕድሉ በጣም ትንሽ ነው። ይህን ስል 
ደግሞ ሁሉም ትኩሳት ያለው ሰው ታይፎይድ 
አለበት ማለት አይደለም። የተለያዩ በአገራቸን 
እና በሌሎች የ 3ኛው ዓለም የተሠሩ 
ጥናቶች እንደሚያሳዩት ድንገተኛ ትኩሳት 
አሟቸው ሐኪም ቤት ከሚሄዱ ሰዎች ውስጥ 
የተረጋገጠ የታይፎይድ በሽታ የተገኘባቸው 
ከ10 በመቶ በታች ናቸው። ሌሎቹስ ታዲያ 
በሽታቸው ምን ሆኖ ተገኘ? አብዛኛዎቹ 
በቀላል ቫይረሶች (እንደ ኢንፍሉዌንዛ) 
የሚመጡ እና በራሳቸው በሳምንት ጊዜ 
ውስጥ የሚድኑ በሽታዎች ሲሆኑ ወባ ያለበት 
አካባቢ ግን ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በወባ 
የሚጠቁ ይሆናሉ።

ታዲያ እውነታው ይህ ከሆነ ስለምን 
ብዙ ሰው የታይፎይድ በሽተኛ ነህ ይባላል?

ይህን ጥያቄ ለመመለስ የታይፎይድ 
በሽታ በምን ምርመራ ይታወቃል የሚለውን 
ማወቅ ያስፈልጋል።

አንድ ታካሚ በርግጥ የታይፎይድ በሽታ 
አለበት የሚባለው ከደም ፣ ከሰገራ ወይንም 
ከሽንት የሚወሰድ ናሙና በላብራቶሪ ውስጥ 
ባክቴሪያ ማራቢያ (culture media) ሳህን 
ላይ ተጨምሮ ሳልሞኔላ የሚባለው ባክቴሪያ 
አድጎ ሲገኝ ነው። ይህ ምርመራ ግን በየቦታው 
በቀላሉ የሚገኝ አይደለም።

ታዲያ የታይፎይድ ምርመራ እየተባለ 
በየክሊኒኩ እና በየላብራቶሪው ያለው 
ምርመራ ምንድን ነው?

ይህ ዋይዳል (Widal test)  እየተባለ 
የሚጠራው ምርመራ ሲሆን፣ ሰውነታቸን 
ባክቴሪያውን ለመዋጋት የሚያመርታቸውን 
ፀረ-ባክቴሪያ ኬሚካሎች (antibodies) 

መኖር አለመኖራቸውን የሚመረምር ነው። 

ብዙዎቻችን ውስጥ ከዚህ በፊት 
በሽታ ባያመጣም ትንሽ ሳልሞኔላ ባክቴሪያ 
ወደ ሰውነታችን ይገባል። በመሆኑም 
አብዛኞቻችን ውስጥ መጠኑ አነስተኛ የሆነ 
የፀረ ባክቴሪያ ኬሚካል ይገኛል። በቀላል 
አማርኛ ዋይዳል (widal test) ብዙዎቻችን 
ላይ ቢሠራ ፖዘቲቭ ይሆናል። ይህ ማለት 
ግን የታይፎይድ በሽታ አሁን አለብን ማለት 
አይደለም። ከዚህም በተቃራኒ ደግሞ 
ታይፎይድ በሽታ ያለበትን ሰው ዋይዳል 
ምርመራው ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። በዚህ 
የተነሳ ያደጉት አገሮች ዋይዳል ምርመራን 
መጠቀም ካቆሙ ቆይተዋል።

ዋይዳል ምርመራ ሊጠቅም የሚችለው 
የፀረ-ባክቴሪያ ኬሚካሉን (antibody) 
መኖር አለመኖሩን ሳይሆን መጠኑን መናገር 
ሲችል ነው። ትኩሳተ እና ሌሎች ምልክቶች 
ያለው ሰው ላይ ዋይዳል ምርመራው መጠኑ 
ከፍተኛ የሆነ የፀረ-ባክቴሪያ ኬሚካል ካሳየ 
በሽታው ታይፎይድ የመሆን ዕድሉ ከፍያለ 
ነው። ፖዘቲቭ ሆኖ መጠኑ አነስተኛ ከሆነ 
ግን ታይፎይድ አለ ማለት አይቻልም።

ታይፎይድ ከ 5-28 ቀን ሊቆይ የሚችል 
እና በአግባቡ ካልታከመ ሕይወትን አደጋ 
ላይ ሊጥል የሚችል በሽታ ነው። ታክሞ 
ሲድን ግን ሙሉ በሙሉ ይጠፋል። የተወሰኑ 
ሰዎች ግን ከዳኑ በኋላ እስከ 1 ዓመት ድረስ 
በሽታውን ሊያስተላልፉ ይችላሉ።

ሕክምናው በሐኪም የሚታዘዙ ፀረ 
ባክቴሪያ መድኃኒቶችን መውሰድ ነው። ነገር 
ግን በኅብረተሰባችን ውስጥ ማንኛውንም 
ትኩሳት እና የሠውነት መቆረጣጠም ዋይዳል 
ምርመራ ሠርቶ ፖዘቲቭ በሚሆንበት 
ጊዜ ታይፎይድ ነው እያሉ የፀረ ባክቴሪያ 
መድኃኒቶችን ያለ አግባብ ማዘዝ የተለመደ 
ሆኗል። በዚህም የተነሳ እውነተኛው 
የታይፎይድ አምጪ ባክቴሪያ (salmonella) 

መድኃኒቶቹን በትንሹ እየተላመዳቸው ነው። 
ይህም በሽታው በትክክል በሚከሰትበት ጊዜ 
ለማከም አስቸጋሪ ያደርገዋል። በዚህ ሁኔታ 
ከቀጠልን ባክቴሪያው መድኃኒቶቹን ሁሉ 
ተላምዶ ሊታከም የማይችል እና ገዳይ ሊሆን 
ይችላል።

ሐኪሞች እና የጤና ባለሙያዎች 
ማንኛውንም በሽታ ታይፎይድ ነው 
ከማለታችን በፊት ምን ያህል እርግጠኛ 
እንደሆንን ራሳችንን እንጠይቅ። 
የምርመራውንም ጉልበት እና ድክመት 
እንረዳ።

ታካሚዎች ለማንኛውም ትኩሳት 
እና ቁርጥማት በየፋርማሲው እየሄዳችሁ 
የታይፎይድ መድኃኒት፣ አሞክሳሲሊን፣ 
ሲፕሮ፣ ሚዝል ስጡን እያላችሁ አትጠይቁ።

ፋርማሲስቶች ፀረ ባክቴሪያ መድኃኒት 
ስትጠየቁ የሐኪም ማዘዠ ብትጠይቁ እና 
መድኃኒቱን ዝም ብሎ መውሰድ ያለውን 
ጉዳት ለደንበኞቻችሁ ብታስረዱ መልካም 
ነው።

መከላከያ መንገድ

እንደማንኛውም በተበከለ ውሃ እና 
ምግብ እንደሚተላለፍ በሽታ መከለላከያው፡
-

• ከሽንት ቤት ሲወጡ እጅን በሳሙና እና 
በውሃ መታጠብ

• ፈልቶ የቀዘቀዘ ውሃ መጠቀም

• በደንብ የበሰለ ነገር መመገብ

• ፍራፍሬዎችን አጥቦ እና ልጦ መጠቀም

• ሰላጣ ነገሮችን ቤት ባግባቡ የተዘጋጁ 
ካልሆኑ አለመጠቀም የመሳሰሉት 
ናቸው።

ለዛሬ በዚህ እናቁም፤ በሚቀጥለው 
ጽሑፍ ስለታይፈስ እንዳስሳለን።

የታይፎይድ እና የታይፈስ ነገር

ስለሆነ ወደፊት የሰዎችን ገቢ ለመጨመር 
ወይም ለወጣቱ የሥራ ዕድል ለመፍጠር ተብሎ 
የጥሬ ገንዘብ አቅርቦት በገፍ ሲጨምር የሸቀጦች 
ዋጋ የባሰ ይንራል:: ይህም የብራችንን የመግዛት 
አቅም አዳክሞ በውጭ ምንዛሪ ገበያ ውስጥ 
የብር ዋጋ ስለሚረክስ አክስዮን የገዛ ወይም 
በቦንድ ብድር መዋዕለንዋይ ያፈሰሰ የውጭ ሰው 
በተሸጡት ድርጅቶች ከአምራችነት ባያተርፍም 
እንኳን ሌላው ቢቀር ከንፋስ አመጣሽ ትርፍ 
ብቻ የእኛ ሀብት ወደርሱ ይፈሳል:: ለውጭ 
አገር ባለሀብቶች የኮሮጆ መዋዕለንዋይ ሽያጭ 
ዕድል መስጠት ማለት አክሲዮኑን የገዛው 
ሰው ድርሻውን ይዞ ይቀመጣል ማለት ብቻም 
አይደለም:: አክስዮኑን በሁለተኛ የአክሲዮን 
ገበያ እንዲሸጥ ድርጅቶቹ በአገር ውስጥ 
በተቋቋመ ወይም በውጭ አገር ባለ ሁለተኛ 
የአክሲዮን ገበያ (Stock Exchange) መመዝገብ 
አለባቸው፤ ገበያው ዓለም ዐቀፋዊ ይሆናል:: ይህ 
የዓለም ንግድ ድርጅት አባልነት ቅድመ ሁኔታም 
ነው::

በዓለም ዐቀፍ ግብይይት ውስጥ 
አገሪቱ መግባቷን ብደግፍም፣ አዋቂ ተገበያይ 
ኢኮኖሚያዊ ሰው ሆኖ በቅጡ ወተትና እንቁላል 

በነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ሥርዓት መገበያየት ያልቻለ 
የእኛ አገር ሰው ከፈረንጆቹ እኩል የድርጅቶችን 
ዋጋ የሚተምኑ የአክሲዮን ዋጋዎችን በትክክል 
ተምኖ እንዴት ተወዳዳሪ ሊሆን እንደሚችል 
ግን ያሳስበኛል:: ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ውስጥ 
እነዚህን የገበያ ውጥንቅጦች የሚያስተካክልልን 
ማን ነው? ዋጋዎች ትክክለኛ እንዲሆኑ ማድረግ 
ለወጣቱ የሥራ ዕድል መፍጠር ነው:: የሀብት 
ክፍፍሉ ፍትሐዊ እንዲሆን ማድረግ ነው:: 
የውጭ ምንዛሪ እጥረቱን መቅረፍ ነው:: 
የአገሪቱን ብሔራዊ ኢኮኖሚ ዕድገት ማፋጠን 
ነው:: ልማታዊ መንግሥትን እከተላለሁ ወይም 
የሊብራል ኢኮኖሚን እከተላለሁ ከማለት 
ጠለቅ ያለ ነው:: ይህን ማድረግ የሚችለው 
ማን ነው? ከሃያ ዓመታት በኋላ አሁንም 
በቦታው ተመልሰው ለመቀመጥ የቋመጡት 
የብልጽግናው ኢሕአዴጋውያን ናቸው ወይስ 
ከፖለቲካው በስተቀር ስለ ኢኮኖሚው 
ተናግረውም የማያውቁት ተፎካካሪ ፓርቲዎች 
ናቸው? የኢትዮጵያ ሕዝብ የምርጫ ፈተና 
ውስጥ የገባበት ወቅት ነው:: ፈተናውን ያልፈዋል 
ወይስ ይወድቃል? ማለፉና መውደቁ የእርሱን 
እና የልጆቹን የወደፊት ዕጣ ፋንታ ይወስነዋል::

ምርጫ እና ኢኮኖሚ ከገፅ   6  የዞረ
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