
መንግሥት የኢትዮጵያ አየር መንገድን ድርሻ 
ወደ ግል የማዞር እንቅስቃሴውን ለጊዜውም ቢሆን 
ለማቆም መወሰኑን ባለፈው ሳምንት በገንዘብ 
ሚኒስትሩ በኩል ሰምተናል:: የኢትዮጵያ መንግሥት 
የሕዝብ ሀብት የሆነውን አየር መንገድ ወደ ግል 
ለማዛወር ሲያስብ፣ ይህን ውሳኔ በርካታ ባለሙያዎች 
ስንቃወም ቆይተናል:: የሕዝብ ንብረት የሆነውን አየር 
መንገድ ከግልም ከውጭ ለሚመጡ የግል ባለሀብቶች 
ነበር ሀብቱን ለማዞር የተፈለገው::

መንግሥት አየር መንገዱን ለመሸጥ ለምን 
እንደፈለገ ምክንያቱን ስንጠይቅ የሚሰጠው መልስ 
የተለያየ መሆኑ በሕዝቡም ሆነ በባለሙያው ላይ 
ብዥታ እንዲፈጠር አድርጓል:: አንዳንድ ጊዜ አየር 
መንገዱ የሚሸጠው አገሪቱ ያለባትን እዳ ለማቃለል 
እንደሆነ ሲነገር ይደመጣል:: ሌላ ጊዜ ደግሞ አየር 
መንገዱ የተሻለ ሥራ እንዲሠራ ለማድረግ ነው የሚል 
ምክንያት ሲሰነዘር ይስተዋላል:: በተለያየ ጊዜ የተለያየ 
ምላሽ እና ምክንያት ሲሰጥ ነው የቆየው:: ይህን 
ድርጅት ለምን መሸጥ እንደተፈለገ ግልጽ በሆነ መልኩ 
ማወቅ አልተቻለም:: 
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ዕውን ኢትዮጵያ የ7 በመቶ ዕድገት አስመዝግባለች?
የገንዘብ ሚኒስትሩ ሪፖርት ሲገመገም

“ኢትዮጵያ አሁን ያለውን ሲቪል 
ሰርቪስ ይዛ የትም አትደርስም”

ቆስጠንጢኖስ በርሄ (ዶ/ር)

መደገፍ የሚገባው 
የመንግሥት ውሳኔ

ከየዩኒቨርሲቲው ተመርቀው የወጡ 
ወጣቶች ሠርተው አገር ማሳደግ ሲገባቸው 
ተመልሰው የአገር ሸክም እየሆኑ ነው ያሉት:: 
ለነዚህ ወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠራ የግል ዘርፉ 
ሚና የማይናቅ ነው:: ለግል ዘርፉ መነቃቃት ደግሞ 
የፋይናንስ አቅርቦቱ አስተማማኝ መሆን መቻል 
አለበት:: ለዚህ ደግሞ እንደ ካፒታል ማርኬት 
ዓይነት የተሻሉ አማራጮች መፈጠር መቻል 
አለባቸው:: በአገራችን የግል ዘርፉ ሊሳተፍባቸው 
የሚገባቸው ዘርፎች በካፒታል አቅም እጥረት 

ምክንያት እየተሠሩ አይደለም:: የግል ዘርፍ ስንል 
በኢትዮጵያ ውስጥ 90 በመቶ የሚሆነው ዘርፍ 
የግል ዘርፍ ነው፤ ገበሬው የግል ዘርፍ ነው፤ 
ነጋዴው ወዘተ... የግል ዘርፍ ነው:: የግል ዘርፍ 
እድገት ማለት ጥቂት ከበርቴዎችን መፍጠር 
ማለት አይደለም:: በርከት ያሉ የአምራች ዘርፎች 
የሚፈጠሩበትን ሁኔታ ነው በዕቅድ ውስጥ ማየት 
የነበረብን:: ባለው ሁኔታ ጥቂት ጅማሬዎችን 
እያየን ነው፤ ነገር ግን በቂ ነው የሚል እምነት 
የለኝም::  

ቅን ፍላጎት እስካለ መንገድ አለ!

በጥናት ላይ 
ያልተመሠረተው የብሔራዊ 

ባንክ ውሳኔ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በቀን ከባንክ 

ወጪ ማድረግ የሚቻለውን የገንዘብ መጠን 
አስመልክቶ ክለሳ አድርጓል:: ቀደም ሲል 
በግለሰብ በቀን ከባንክ ወጪ ማድረግ የሚቻለው 
የብር መጠን እስከ 200 ሺሕ ብር የነበረ ሲሆን፣ 
በአዲሱ መመሪያ ወደ 50 ሺሕ ብር ዝቅ እንዲል 
ተደርጓል:: 

ለውድድር ክፍት 
መሆን ያለበት 

የኢትዮጵያ የባንክ ዘርፍ
በኢትዮጵያ የባንክ አገልግሎት ከጀመረ ረጅም 

ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም ያስቆጠረውን ዕድሜ 
ያህል ግን ማደግ አልቻለም:: በአገራችን ያለው 
የባንክ አገልግሎት እንደ ዘርፍ ገና ጨቅላ ከሚባሉት 
ዘርፎች መካከል  የሚመደብ ነው:: ከተወሰኑ ዓመታት 
ወዲህ ዘርፉን የሚቀላቀሉ ተቋማት ቁጥር እየጨመረ 
ቢሄድም ይህን ነው የሚባል የተቋማት ውድድርን 
ሲያመጡ ግን አይስተዋልም:: 

የውጭ ቀጥተኛ 
መዋዕለንዋይ 

ፍሰት በኢትዮጵያ
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በሲራራ ሚዲያና ኮምኒኬሽን 
ኀላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኀበር 
እየታተመ በየሳምንቱ ቅዳሜ  
የሚወጣ ጋዜጣ
ጥር  2012 ተጀመረ

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

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

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

ዲዛይን ሀብ ዲዛይን
habdesign707@gmail.com

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

ርእሰ አንቀጽ

ሲራራ

አንጋፋው የፖለቲካ ሰው አቶ አንዳርጋቸው አሰግድ 
የኢትዮጵያን ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ አስመልክተው 
በቅርቡ ያሳተሙት መጽሐፍ ርእስ “ቅን ፍላጎት 
እስካለ መንገድ አለ” ይላል:: እውነትም ቅን ፍላጎት 
እስካለ ለኢትዮጵያ ችግሮች መፍቻ የሚሆን መንገድ 
አይጠፋም:: ከትናንት እስከዛሬ የዚህች አገር ችግር 
ቡድኖችና ግለሰቦች በየትኛውም መንገድ ሥልጣን 
እየያዙ ሌሎችን የሚያገልሉበት ሁኔታ ነው:: ጠቅልሉ 
መውሰድ፣ ለሌሎች ቦታ አለመተው፣ ልዩነትን እንደ ፀጋ 
አለመቀበል በሽታችን ነው:: ስለ ዴሞክራሲ ይነገራል፤ 
ግን ዴሞክራሲን የሚቀብር ሥራ ይሠራል:: ስለ ፍትሕ 
አስፈላጊነት ይዘመራል፤ ግን ፍትሕን ገደል የሚከትት 
ተግባር ይፈጸማል:: ልዩነትን ስለማክበር ይነገራል፤ ግን 
ልዩነትን የሚደፈጥጥ ሥራ ይሠራል:: ቅን ፍላጎት ቢኖር 
በቀላሉ የሚፈቱት የኢትዮጵያ ችግሮች በዘመናት መሀከል 
እየተንከባለሉ እና ሌላ ችግር እየወለዱ እዚህ ደርሰናል::

እንደ ኢትዮጵያ ባሉ የፖለቲካ ልማት በሌለባቸው 
አገሮች ውስጥ የገዥ ፓርቲዎች እና የመንግሥት ከፍተኛ 
አመራሮች ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው:: ዴሞክራሲ ዕውን 
እንዲሆን የሁሉም ዜጋና የፖለቲካ ኀይሎች ተሳትፎ 
አስፈላጊ ቢሆንም የመንግሥት ከፍተኛ አመራሮች 
ቁርጠኝነት ግን ከምንም በላይ ወሳኝ ነው:: በአህጉራችን 
የዴሞክራሲ ሽግግር አብነት ተደርገው የሚጠቀሱት 
እነ ደቡብ አፍሪካ፣ ቦትስዋና፣ ሞሪሸስ፣ ጋና፣ ናይጀሪያ 
ወዘተ… ተሞክሮ በግልጽ እንደሚያሳየን ገዥ ፓርቲዎች/
መሪዎች ለዴሞክራሲ ሽግግር የማይተካ ሚና አላቸው:: 
በኢትዮጵያም ዴሞክራሲ ዕውን እንዲሆን ካስፈለገ 
ትልቁን ድርሻ መውሰድ ያለበት ገዥው ፓርቲ ነው:: 
በተመሳሳይ መልኩ የዴሞክራሲ ሽግግር ተስፋው 
እንዲጨነግፍም የገዥው ፓርቲ አስተዋጽዖ ከፍተኛ ነው:: 

በብዙ አገሮች፣ በተለይም መሠረታዊ የፖለቲካ 
ለውጥ በተካሄባቸው አገሮች ውስጥ ከዴሞክራሲ 
ይልቅ ሕግና ሥርዓት ይስፈን የሚለው የኅብረተሰብ 
ጥያቄ አንድ የአፈና አገዛዝ በሌላ ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ 
እንዲተካ ምክንያት ይሆናል:: ቅድሚያ ለኅብረተሰብ 
ሰላምና መረጋጋት፣ ቅድሚያ ለአገር ህልውና ይባልና 
ዴሞክራሲ ሁለተኛ ቦታ እንድትይዝ ይደረጋል:: አገዛዝ 
ደግሞ ሕግና ሥርዓት በማስከበር ስም አንድ ጊዜ የዜጎችን 
ዴሞክራሲያዊ መብት መደፍጠጥ ከጀመረ አይመለስም:: 
ትልቁ አደጋ ይህ ነው:: 

በኢትዮጵያችን ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን 
ያስፈልጋል:: በአገራችን የተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰቱት 
ግጭቶች፣ የዜጎች ሞትና መፈናቀል ሊቆም ይገባል:: 
የአገራችን ህልውናም ጥያቄ ውስጥ ሊገባ አይገባም:: 
ሆኖም ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ለዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ ነጻነቶችና መብቶች 
ሰለባ ይሁኑ ማለት ትልቅ ውድቀት ነው፤ እጅግ አደገኛ 
ውድቀት:: 

ለኢትዮጵያ ህልውና ትልቁ መድኀኗ ፍትሕና 
እኩልነት የሰፈነበት ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ነው:: 
ኢትዮጵያን ጨምሮ የሚበዙት የአፍሪካ አገዛዞች ሕግና 
ሥርዓትን በማስፈን እና የአገር ህልውናን በማስጠበቅ 
ስም የዜጎችን ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች አፍነው 
ነው የሚኖሩት:: ሆኖም በእንዲህ ዓይነት ሁኔታ ሰላምና 
መረጋጋትም አይሰፍንም፤ የአገር ህልውናም አይጠበቅም፤ 
ዴሞክራሲም አይታሰብም:: 

ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ አምባገነናዊ አገዛዝን 
ልትሸከም የምትችልበት ትከሻ የላትም:: ብዙ ቋንቋና 
ሃይማኖት ብቻ ሳይሆን በጣም በርካታና 

የተለያዩ የፖለቲካ አመለካከቶች ያሉባት ኢትዮጵያ 
በአንድ የአፈና አገዛዝ ሥር ልትቀጥል አይቻላትም:: 
ይህ መንገድ ተሞክሮ የከሸፈ የጥፋት መንገድ ነው:: 
የአፈና አገዛዝን ኮትኩተን ስናበቃ ሁላችንም የጭቆና 
ሰለባ መሆን፣ ጭቆናውን ለማስወገድ ስንታገል መሞት፣ 
እንደገና አንዱን የአፈና አገዛዝ ጥለን ሌላ ፈላጭ ቆራጭ 
ሥርዓት ማንገሥ የኖርንበትና እስኪበቃን ያየነው የጥፋት 
መንገድ ነው:: ከዚህ አዙሪት የሚያወጣን ዴሞክራሲ ብቻ 
ነው:: ለአገራችን ከዴሞክራሲ ውጪ ምርጫ የለም::

ስለሆነም ኢትዮጵያ አንድነቷን አስከብራ ወደ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የሚወስዳትን ሽግግር (democ-
ratization) በሙሉ ልብ መጀመር አለባት፤ አሁንኑ! ለዚህ 
ደግሞ የኅብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ በጣም ወሳኝ ነው:: 
ሕዝባችን የራሱን ሰላም ራሱ የሚጠብቅና የዴሞክራሲ 
ተስፋውን በመረጋጋት ስም ለአገዛዝ የማያስረክብ መሆን 
ይገባዋል:: 

መንግሥት በአገራችን ሰላምና መረጋጋትን 
እንዲያሰፍን መጠየቅና መርዳት፣ እዚያው በዚያው ደግሞ 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና መንግሥታቸው ዴሞክራሲን 
ለመገንባት የገቡትን ቃላቸውን እንዲያከብሩ መጠየቅና 
ከሥር ከሥር እየተከታተሉ መወትወት፤ ከኢትዮጵያ 
ቀውስ ውስጥ መግባት እናተርፋለን ብለው በየቦታው 
እሳት የሚለኩሱ የጥፋት ኀይሎችንም አምርሮ መታገል 
ይገባል:: ስለ አገራችን ሰላምና ደኅንነት እየሠራን እዚያው 
በዚያው ሌሎች ለዲሞክራሲ እንቅፋት የሆኑ ኀይሎች 
ከአፍራሽ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ መታገል ይኖርብናል:: 
የንቁ ዜጋ መሠረታዊ መርኹ ይህ ነው:: 

ዴሞክራሲን በሰላምና መረጋጋት ስም መስዋዕት 
ማድረግ ውድ ዋጋ ያስከፍለናል:: ሕግና ሥርዓት 
ባልተከበረበት ሁኔታም ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ሊገነባ 
አይችልም:: ሁለቱም ጎን ለጎን አብረው መሄድ ይገባቸዋል፤ 
ይቻላልም:: ከሁሉም ነገር በላይ ሊሰመርበት የሚገባው 
ነገር ግን፣ ዴሞክራሲ ዴሞክራቶችን የሚፈልግ መሆኑን 
ነው:: ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የሚያጎናጽፈውን መብት 
እንዲሁም የሚያሸክመውን ኀላፊነትና ግዴታ ጠንቅቆ 
ማወቅ ይገባል:: የጨዋታው ሕግ በደንብ እንዲሰርጸን 
ያስፈልጋል:: ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዲገነባ እኛው 
ራሳችን ዴሞክራቶችና የዴሞክራሲ ጠበቃዎች መሆን 
ይገባናል:: 

ከሥርዓት ግንባታ ይልቅ በግለሰብ ተክለ ሰብዕና 
ግንባታ ላይ ማተኮር፣ ለገለልተኛ ተቋማት ግንባታ 
ከመታገል ይለቅ በግለሰብ ዙሪያ መኮልኮልና ማደግደግ 
የዴሞክራሲ ሾተላይ ነው:: ኢትዮጵያ ወደፊት ልትራምድ 
የምትችለው ሁሉንም ሕዝቦቿንና ዜጎቿን በእኩልነት 
እና በፍትሐዊነት ሊያስተናግድ የሚችል ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ዕውን ሲሆን ብቻ ነው:: በግለሰቦች ወይም 
በቡድኖች ይሁንታ ላይ የቆመ የአገዛዝ ሥርዓት አጥፊ 
ነው:: በአንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ላይ የተፈፀመ ኢፍትሐዊነት 
በሁላችንም ላይ እንደተፈፀመ ቆጥረን አላግባብ ከሚገፉት 
ጎን መቆም፣ ኢፍትሐዊነትን መታገል፣ ለዴሞክራሲ ዘብ 
መቆም ይገባናል:: 

የመንግሥት ከፍተኛ አመራሮችም በታሪክ ውስጥ 
ያገኙትን ዕድል ሊያባክኑት አይገባም:: በዚህች አገር 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ዕውን እንዲሆን፤ እነሱም 
ተከብረው እንዲኖሩ ማድረግ እየቻለ ወደነበርንበት 
የጨለማ ዓለም ሊወስዱን አይገባም፤ ለእነሱም 
አይበጃቸውም:: አቶ አንዳርጋቸው አሰግድ እንዳሉት 

ቅን ፍላጎት እስካለ መንገድ አለና ቅን ፍላጎት 
ሊኖራቸው ይገባል:: 

ቅን ፍላጎት እስካለ መንገድ አለ!
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በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ በመተከል ዞን 
ንጹሐን እንዲገደሉ በማስተባበርና በመምራት 
የተጠረጠሩ 504 ሰዎች በቁጥጥር ሥር 
መዋላቸው ተነገረ::

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርእሰ 
መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን በመተከል ዞን 
ንጽሑን እንዲገደሉ በማስተባበርና በመምራት 
የተጠረጠሩ 504 ሰዎች በቁጥጥር ሥር 
መዋላቸውን ገልጸዋል::

ትናንትና ጥቅምት 6 ቀን 2013 ዓ.ም. 
የአማራና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርእሳነ 
መስተዳድሮች በጉዳዩ ዙሪያ በጋራ መግለጫ 
የሰጡ ሲሆን፣ በመግለጫቸው በተደጋጋሚ 
በክልሉ መተከል ዞን በንጹሐን ላይ የሚፈፀመው 

ጥቃት መንስኤው ብዙ መሆኑን ጠቅሰው 
የመሬት ይዞታ እና ለውጡን ተከትለው ያኮረፉ 
አካላት የሚፈጥሩት የፀረ ሰላም ኀይሎች 
እንቅስቃሴ ዋናዎቹ ናቸው ያሉት አቶ አሻድሊ፣ 
ከንጹሐን ዜጎች ግድያ በስተጀርባም የሕወሓት 
እጅ እንዳለበት ደርሰንበታል ብለዋል::

ይህን ድርጊት ለማስፈፀም ወጣቶችን 
በመመልመልና አንዳንድ በኢንቨስትመንት የገቡ 
ባለሀብቶችን በመጠቀም ችግሮቹ እንዲባባስ 
ሕወሓት ሲሠራ መክረሙን የተናገሩት 
አቶ አሻድሊ፣ የክልሉን ሰላም ወደነበረበት 
ለመመለስና ጥፋተኞችን ተጠያቂ ለማድረግ 
በክልሉ ተዋቅሮ ያለውን የኮማንድ ፖስት 
አፈጻጸም ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ 
ጋር በመሆን መገምገማቸውን ገልጸዋል:: 

የአገር መከላከያ ሠራዊት በአካባቢው የመሸጉ 
ታጣቂ ቡድኖችንና ሽፍቶችን የመደምሰስ ሥራ 
እንደቀጠለ መሆኑንም ጨምረው ተናግረዋል::

የአማራ ክልል ርእሰ መስተዳድር ተመስገን 
ጥሩነህ በበኩላቸው በቤኒሻንጉል ጉሙዝ 
የሚኖሩ የአማራ ክልል ተወላጆች ነዋሪነታቸው 
በቤኒሻንጉል ክልል በመሆኑ የክልሉ መንግሥት 
ደኅንነታቸውን ማስጠበቅ እንዳለበት አሳስበዋል::

ሁለቱ ርእሳነ መስተዳደሮች ከጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ጋር የኮማንድ ፖስቱን ሥራ ከገመገሙ 
በኋላ መግለጫ የሰጡት ርእሳነ መስተዳድሮች 
ከየአካባቢው የተውጣጣ የሰላም ምክር ቤት 
እንደሚቋቋም አስታውቀዋል:: ጥቃት አድራሾችን 
ትጥቅ ለማስፈታት እንደሚሠራና ኮማንድ ፖስቱ 

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ በመተከል ዞን ንጹሐን እንዲገደሉ በማስተባበርና 

በመምራት የተጠረጠሩ 504 ሰዎች በቁጥጥር ውለዋል ተባለ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዥ ይናገር ደሴ 
(ዶ/ር) ከዛሬ ጥቅምት 7 ቀን 2013 ዓ.ም.  ጀምሮ 
ከ100 ሺሕ ብር በላይ እጃቸው ላይ የሚገኝ 
ግለሰቦች ገንዘብ ተወርሶ ለመንግሥት ገቢ 
እንደሚሆን አስታውቀዋል፡፡

የገንዘብ ቅያሪውን አስመልክተው 
ትናንትና፣ ጥቅምት 6 ቀን 2013 ዓ.ም. በሰጡት 
መግለጫ ከጥቅምት 7 ቀን 2013 ዓ.ም. ጀምሮ 
ገንዘብ መቀየር የሚቻለው ከ100 ሺሕ ብር 
በታች ብቻ መሆኑን የገለጹት የብሔራዊ ባንክ 
ገዥው፣ “ከ100 ሺሕ እስከ 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን 
ብር በአዲሱ የገንዘብ ኖት ለመቀየር የተቀመጠው 
ቀነ ገደብ ዛሬ አርብ፣ ጥቅምት 6 ቀን 2013 
ዓ.ም. አብቅቷል” ብለዋል፡፡ እስከ 1 ነጥብ 5 
ሚሊዮን ብር ለመቀየር የተያዘው የጊዜ ገደብ 
እንደማይራዘምም ጨምረው ገልጸዋል። ይህን 

የኢትዮጵያ አየርመንገድ እና የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት (USAID) 
ጋር የአጋርነት ስምምነት ተፈራረሙ:: የአጋርነት ስምምነቱ የግብርና 
ውጤቶችን በአገር ውስጥ ካለው አርሶ አደር ለማግኘት ያለመ መሆኑ 
ተመልክቷል።

ስምምነቱን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ 
ተወልደ ገብረማርያም እና በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክል 
ራይነር የተፈራረሙ ሲሆን፣ አቶ ተወልደ በስምምነቱ ወቅት የአሜሪካ 
ተራድኦ ድርጅት ለአየር መንገዱ እያደረገ ላለው ድጋፍ ምስጋናቸውን 
አቅርበዋል::

የአጋርነት ስምምነቱ አየር መንገዱ ለመንገደኞች ከፍተኛ ጥራት 
ያለው ምግብ እንዲያቀርብ ከማገዙም ባለፈ አርሶ አደሮቹን በገበያ 
ሰንሰለት ውስጥ በማስገባት ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር የሚያደርገውን ጥረት 
እንደሚያግዝ ተናግረዋል።

በስምምነቱ መሠረት የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ለኢትዮጵያ 
አርሶ አደሮች እና ምግብ አቅራቢዎች ቴክኒካዊ ድጋፍ ያደርጋል። የአየር 
መንገዱን መስፈርት ባሟላ መልኩ ያዘጋጁትን ምግብ እንዲያቀርቡ እገዛ 

ለሚዲያዎች በቀጣይ የሠራውን አስመልክቶ 
በየጊዜው መግለጫ እንደሚሰጥ፣ አካባበው ብዙ 
የፖለቲካ ፍላጎት ያለበት በመሆኑ በዘላቂነት 
በኢኮኖሚ በማጠናከርና ሁለቱን ክልሎች 
በማስተሳሰር በየደረጃው መሪዎች ከየብሔሩ 
የተወጣጡ እንዲሆኑ እንደሚሠራም ተገልጿል::

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተደጋጋሚ 
በንጹሐን ዜጎች ላይ የተደራጀ ማንነት ተኮር 
ጥቃት እየተፈፀመ በርካታ የአማራና አገው 
ተወላጆች ሰለባ ሲሆኑ ቆይተዋል:: በቅርቡ 
በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራ ከፍተኛ 
የመንግሥት አመራሮች ቡድን ወደስፍራው 
አቅንቶ ውይይት ያደረገ ቢሆንም ሳምንት ሳይቆይ 
ጥቃቱ አገርሽቶ በርካታ ንጹሐን ዜጎች በታጠቁ 
ኀይሎች መገደላቸው አይዘነጋም:: 

“ከዛሬ ጀምሮ ከ100 ሺሕ ብር በላይ እጃቸው ላይ የሚገኝ ግለሰቦች ገንዘብ 

ተወርሶ ለመንግሥት ገቢ ይሆናል”

ብሔራዊ ባንክ

ተከትሎ ከነገ ጀምሮ እጃቸው ላይ ከ100 ሺሕ 
ብር በላይ የያዙ ግለሰቦች ገንዘባቸው ተወርሶ 
ለመንግሥት ገቢ እንደሚሆን አስታውቀዋል፡፡ 

ከ100 ሺሕ ብር በታች የቀድሞውን 
የገንዘብ ኖት ይዘው የሚመጡ ሰዎች ግን ከነገ 

ጀምሮ እንደሚስተናገዱ በሰጡት መግለጫ 
ያስታወቁት ይናገር ደሴ (ዶ/ር)፤ ከ100 ሺሕ 
ብር በታች የገንዘብ ቅያሪው ለሁለት ወራት 
እንደሚቀጥልና አፈጻጸሙ እየታየ የጊዜ ገደቡ 
ሊያጥር እንደሚችል ገልጸዋል፡፡ ባንኩ በቀሩት 

ጊዜያት በአርሶ አደርና አርብቶ አደሩ እጅ 
የሚገኘውን ገንዘብ የመቀየር ሥራውን አጠናክሮ 
እንደሚቀጥልም ጨምረው ተናግረዋል፡፡

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ጋር 

የአጋርነት ስምምነት ተፈራረመ 

እንደሚያደርግላቸውም ተገልጿል::

ስምምነቱም አርሶ አደሮችና 
በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ አካላት አዳዲስ 
የገበያ አማራጮችን እንዲያገኙ በማድረግ 
ተጠቃሚነታቸውን ለማሳደግ ይረዳል ተብሏል::

ለአየር መንገዱ ደግሞ ለደንበኞቹ 
የምግብ ፍጆታነት የሚውሉና ትኩስ የግብርና 
ውጤቶችን እንዲያገኝ በማድረግ ከውጭ አገር 
የሚያስገባውን የተቀነባበሩ ምግቦች ለመቀነስ 
ይረዳዋል ተብሏል።

በዚህም ከአርሶ አደሮች በተጨማሪ 
የገበሬዎች የኅብረት ሥራ ማኅበራት፣ የወጣትና 
ሴቶች ማኅበራትን ጨምሮ ሌሎች አካላትን 
በገበያ ሰንሰለት ውስጥ በማስገባት ኢኮኖሚያዊ 
ተጠቃሚነታቸውን ለማሳደግ እንደሚረዳ 
ታምኖበታል::

ባለፈው ዓመት ኢትዮጵያውያን አርሶ 
አደሮችና አነስተኛ ንግድ አንቀሳቃሾች ከ1 ነጥብ 
6 ቢሊዮን ብር በላይ ማግኘታቸውን የአሜሪካ 
ኤምባሲ መረጃ ያሳያል:: (ዘገባው የፋና ነው)



ሲራራ   ጥቅምት 7   2013     1ኛ ዓመት    ቁጥር 344 እንግዳ

እንግዳችን ቆስጠንጢኖስ በርሄ (ዶ/ር) በአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ የልማት ሥራ አመራር እና 
የፐብሊክ ፖሊሲ መምህር ሲሆኑ፣ ለበርካታ 
ዓለም ዐቀፍ ድርጅቶችም በአማካሪነት 
ያገለግላሉ:: ከባልደረባችን ይስሐቅ አበበ ጋር 
የኢትዮጵያ መንግሥት በቅርቡ ይፋ ስላደረገው 
መሪ የልማት ዕቅድ፣ ስለ አገሪቱ ሲቪል ሰርቪስ 
እና ተያያዥ ጉዳዮች ቆይታ አድርገዋል:: 
ውይይቱን እነሆ፡-

ሲራራ፡- አሁን በሥልጣን ላይ ያለው አመራር 
በርከት ያሉ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሥራዎችን 

እያከናወነ ይገኛል:: ይህን የኢኮኖሚ ማሻሽያ 
እንዴት ይገመግሙታል?

ቆስጠንጢኖስ (ዶ/ር)፡- እስካሁን ባየሁት 
በማክሮ ኢኮኖሚው ሪፎርም የግል ዘርፉን 
በኢኮኖሚ ውስጥ ላይ ሰፊ ድርሻ እንዲኖረው 
የማድረግ እንቅስቃሴ ይታያል:: ባለፉት ዓመታት 
በርካታ ባለሙያዎች እንዲህ ዓይነት እንቅስቃሴ 
እንዲጀመር ስንጠይቅ ነው የቆየነው:: እስካሁን 
በመንግሥት ተይዘው የነበሩትን ተቋማት 
ከውጭ የሚመጡ ባለሀብቶች ሲገዙት ጥቅሙ 
ከሽያጭ የሚገኘው ገቢ ብቻ አይደለም:: ተቋማቱ 
ዓለም ዐቀፍ የፋይናንስ ምንጭ ስለሚኖራቸው 
ተጨማሪ ካፒታል የማምጣት ዕድል ይገኛል:: 
ይህ ደግሞ ለተቋማቱ ዕድገት እጅግ በጣም 
ጠቃሚ ነው:: ሁለተኛው የውጭ ተቋማቱ 
በቦርድ አባልነትም የሚሳተፉ በመሆኑ ቦርዱ 
የሚሠራቸውን ሥራዎች እና በሚወስናቸውን 
ውሳኔዎች ላይ ጥንቃቄ እንዲያደርግ  እና 
ውሳኔዎቻቸውም አትራፊ እንዲሆኑ ተጨማሪ 
ልምድ እና አቅም ይፈጥራል:: በተጨማሪም 

ተቋማት አቅማቸው እንዲያስፋፉ እና ተጨማሪ 
ሀብት መፍጠር እንዲችሉ ዕድል ይሰጣቸዋል:: 
ለአብነት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰፊ የሆነ 
የመስፋፋት ዕድል ያለው ተቋም ነው:: ነገር ግን  
በካፒታል አቅም ውስንነት ምክንያት መስፋፋት 
አልቻለም:: የአየር መንገዱ አስተዳደር አሁን ላይ 
መልካም የሚባሉ ሥራዎችን እየሠራ ቢሆንም 
የግል ተቋማት በአስተዳደር ውስጥ ቢገቡ ግን  
ከዚህ በላይ አቅም መፍጠር ይቻላሉ የሚል 
እምነት አለኝ::

የግል ዘርፉ የመንግሥት ተቋማት ድርሻ 
እንዲገዛ ከማድረግ በተጨማሪ ባለሀብቱ በአግሮ 
ፕሮሰሲንግ ሥራዎች ላይ እንዲሳተፍ ማድረግ 
ይገባል:: ይህ ሲሆን በየዓመቱ ከዩኒቨርሲቲ 
ተመርቆ ለሚወጣውን በ100 ሺሕ የሚቆጠር 
ወጣት የሥራ ዕድል መፍጠር ይቻላል:: ሌላው 
የሚታይ የለውጥ እንቅስቃሴ የአክሲዮን 
ገበያን ለመጀመር የሚደረገው ጥረት ነው:: 
የአክሲዮን ገበያ የሚከፈት ከሆነ እንደ አየር 
መንገድ ያሉ ተቋማትን ድርሻ ኢትዮጵያውያን 
የመግዛት ዕድል ያገኛሉ:: ሰዎች በባንክ ገንዘብ 

አስቀምጠው ከሚያገኙት ወለድ በተሻለ 
መልኩ ትርፍ የሚያገኙበት ዕድል ስለሚፈጥር 
የአክሲዮን ገበያን ለማስጀመር የሚደረገው ጥረት 
የሚደነቅ ነው:: የግል ዘርፉ ተሳትፎ ሲያድግ ግን 
የመንግሥት የቁጥጥር ሥርዓት እና የተቋማት 
አቅም አብሮ መጠናከር መቻል አለበት:: የግል 
ዘርፉ ተሳታፊ ይሁን ሲባል ልቅ ይለቀቅ ማለት 
አይደለም:: ቻይና እና ቬትናም ኮሚኒስት አገሮች 
ቢሆኑም ባለፉት ዓመታት የግል ዘርፉ በኢኮኖሚ 
ውስጥ የመሪነት ሚና እንዲኖረው በማድረግ 
በ100 ሺሕ የሚቆጠሩ ዜጎችን ከድህነት ውስጥ 
ማውጣት ችለዋል:: በእኛም አገር ኢኮኖሚውን 
በተቻለ መጠን ሊብራላይዝ ማድረግ ይገባል:: 
ተቋማት ሊብራላይዝድ ከሆኑ ተጨማሪ አቅም 
ይፈጠራል የሚል እምነት አለኝ::

እኛም ከሠራን መለወጥ እንችላለን:: 
በቂ መሬት እና በቂ ውሃ ያለን አገር ነን:: አሁን 
ያለው ችግር የአስተዳደር ነው:: ባለፉት ዓመታት 
ብዙዎቹ እናለማለን እያሉ ከአገር ውስጥ  ባንኮች 
የሚወስዱት ገንዘብ ሌላ ሥራ ላይ ሲያውሉት 
ነው የታየው::  እነሱን ለመከላከል ተብሎ አገር 
ከዕድገቷ ወደኋላ መቅረት የለባትም:: ኢኮኖሚው 
ሊብራላይዝድ እየሆነ ከሄደ የፋይናንስ ሥርዓቱም 
ቁጥጥር አብሮ መስተካከል መቻል አለበት::  
ነገር ግን ይህን ማድረግ  የሚያስችል ውይይት 
ሲደረግ አይታይም:: ይህ ጉዳይ ሰፋ ያለ ውይይት 
የሚያስፈገው ነው:: ውይይት መደረግ አለበት::  
የአገራችን ባንኮች አነስተኛ መጠን ያለው 
የካፒታል አቅም ነው ያላቸው:: ይህ አገር ደግሞ 
በርካታ ሕዝብ እና ሰፊ መሬት ያለበት አገር ነው:: 
ይህን ዕድል ወደ ሀብት ለመቀየር የሚያስችል 

“ኢትዮጵያ አሁን ያለውን ሲቪል ሰርቪስ ይዛ የትም አትደርስም”
ቆስጠንጢኖስ በርሄ (ዶ/ር)
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ወደ ገፅ  19 ዞሯል

በቂ አቅም በአገር ውስጥ ባንኮች የለም:: ስለዚህ 
ሀብት መፍጠር እንዲቻል የባንኮች አቅም ማደግ 
እና መጠናከር አለበት::

የኢኮኖሚ ዕቅዱ ችግር የለበትም:: ችግር 
ሊሆንበት የሚችለው ይህን ለውጥ ለማድረግ 
አገሪቱ ዝግጁነት ነው:: በተለይም በዞኖች 
እና ወረዳዎች አካባቢ ያለው የሰው ኀይል 
አስተዳደር ይህን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ማከናወን 
ይችላሉ ወይ? የሚለው በደንብ መታየት 
አለበት:: እስካሁን ባለው ሁኔታ በየዞኑ እና 
በየወረዳው የሚሾሙት ኀላፊዎች እዚህ ግባ 
የሚባል ዕውቀትና የሥራ ዲሲፕሊን የሌላቸው 
የፖለቲካ ተሿሚዎች ናቸው:: የፓርቲ አባል 
መሆን እና ለበላይ ማሽቃበጥና ታዛዥ መሆን 
ነው የሚያስሾመው:: እንዲህ ዓይነቱ አካሄድ 
የግድ መቀየር ይኖርበታል:: በተለይ በወረዳ ላይ 
በአስተዳደር ሥራ የሚመደቡ ሰዎች ከማንም 
በላይ ኀላፊነት ያላቸው ሰዎች ናቸው:: በአገሪቱ 
ሃያ ሚኒስትር ቢኖር የሃያውንም ሚኒስትር 
ሥራ የሚሠሩት ወረዳ ላይ ያሉ አመራሮች 
ናቸው:: ትምህርት፣ ጤና፣ ልማት ሁሉን ነገር 
የሚያስፋፋው ወረዳ ላይ ባለው አመራር ነው:: 
የእነዚህ አመራሮች አቅም በአግባቡ መጠናከር 
መቻል አለበት:: በተቻለ መጠን የሥራ ኀላፊዎች 
ዕውቀት፣ ቁጭትና የሥራ ዲሲፕሊን እንዲሆኑ 
ያስፈልጋል::

አዲስ አባባ ዩኒቨርሲቲ በማስተርስ 
የሕዝብ አስተዳደር የማስተምራቸው ተማሪዎች 
ተመርቀው ሲወጡ በመንግሥት ሥራ ውስጥ 
ገብተው ሲሠሩ አልመለከትም:: ወይ አስተማሪ 
ይሆናሉ አልያም በግብረ ሰናይ ድርጅት ውስጥ 
ተቀጥረው ሲሠሩ ነው የምመለከተው:: ይህ 
መታረም ያለበት ጉዳይ ነው:: የትምህርት 
ዝግጅቱ ያለው በሙያው ሲመደብ ነው አመርቂ 
ለውጥ ማምጣት የሚቻለው:: ሥራ እና ሠራተኛ 
መገናኘት አለበት::

በኬንያ የተለያዩ የሥራ ዘርፎችን 
ሥራ እንዲመሩ የሚደረገው በማስታወቂያ 
ተወዳድረው የሚመጡ ባለሙያዎች ናቸው:: 
ሚኒስትሮቹ የፖለቲካ ውክልና ብቻ ነው 
የሚኖራቸው:: ሥራውን ግን የሚመሩት በዘርፉ 
የሰለጠኑ ባለሙያዎች ናቸው:: ፓርቲ በተቀያየረ 
ቁጥር ሙያተኞቹ የሚቀያየሩ አይደሉም 
ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ባለሙያዎች ናቸው:: 
ይህ አይነቱ አሠራር በዚህም አገር መኖር መቻል 
አለበት:: ምናልባት አሁን ያለውን መዋቅር 
ለማስተካከል ረዘም ያለ ጊዜ ሊወስድ ይችላል:: 
ግን መውሰድ የለበትም:: ከሁሉም ነገር በላይ 
ቁርጠኛ አቋም ተይዞ መጥራትና መስተካከል 
ያለበት ሲቪል ሰርቪሱ ነው::  

ሲራራ፡- እንደሚያውቁት መንግሥት የዐሥር 
ዓመት መሪ የልማት ዕቅድ ይፋ አደርጓል:: 
ያነጋገርናቸው አንዳንድ ምሁራን በዕቅዱ 

አስፈላጊነት ላይም ሆነ በዝግጅቱ ሒደት ላይ 
ጥያቄ አላቸው:: በዕቅዱ እና በዝግጅቱ ሂደት 

ላይ እርስዎ ያለዎት እይታ ምንድን ነው?

ቆስጠንጢኖስ (ዶ/ር)፡- የዐሥር ዓመት 
ዕቅድ ማቀዱ ጥሩ ቢሆንም ነገር ግን በዓለም 
ላይ ካለው ተቀያያሪ ሁኔታ አንጻር ዕቅዱ 
እስከመጨረሻው ድረስ ይኬድበታል ወይ? 
በሚለው ጉዳይ ላይ ጥያቄ አለኝ:: ለምሳሌ 
አሁን ላይ በዓለማችን የተከሰተው የኮቪድ-19 
ወረርሽኝ ብዙ የልማት ሥራዎች አደናቅፏል:: 
አገራችን አንዴ በዝናብ መብዛት የምትቸገር ሌላ 
ጊዜ በድርቅ አሳሯን የምታይ አገር ነች::  በእነዚህ 
ምክንያቶች ከዚህ ቀደም ሲወጡ የነበሩ ዕቅዶች 
ብዙ ጊዜ ሲጨናገፉ ተመልክተናል:: የሰላም እጦት 
እና አለመረጋጋት ዕቅዶቹን ሲያጨናግፋቸው 
አይተናል:: ባለፉት አራት እና አምስት ዓመታት 
የለገደንቢ የወርቅ ማዕድን አምራች ኩባንያ ወርቅ 
ወደ ውጭ መላክ አቁሟል:: ይኼ በማዕድን 
ዘርፉ ላይ ለተያዘው ዕቅድ ትልቅ ተግዳሮት ነው:: 
ከዚህ በፊት የነበሩትን የአምስት ዓመት ዕቅዶች 
ግማሿቹን ባቀድነው ልክ ውጤቱን አግኝተናል፤ 

ግማሹን ማሳካት አልተቻለም:: 

በዓለም ላይ ባለው ተለዋዋጭ ሁኔታ 
ምክንያት የረጅም ዓመታት ዕቅዶችን ማሳካት 
በጣም ከባድ እየሆነ ነው የመጣው:: ለአብነት 
የአሜሪካ እና የቻይና ንግድ ጦርነት በዓለም 
ኢኮኖሚ ላይ ብዙ ነገር እያበላሸ  ነው ያለው:: 
የኮሮና ወረርሽኝ ብዙ ነገር ነው እያበለሸ ያለው፣ 
የወጣቶች ሥራ አለማግኘት ብዙ ነገር ነው 
እያበላሸ ያለው:: እነዚህ ክስተቶች መንግሥት 
ባሰበው ልክ ሥራዎችን እንዳይሠራ ሲያደርጉ 
ነው የቆዩት:: ከመንግሥት ዕቅድ ውጪ ግን የግል 
ዘርፉም በአግባቡ የሚሠራ የሚንቀሳቀስበት 
ዕድል ከተፈጠረ መንግሥት በዕቅድ ከያዘው 
በላይ ዕድገት የማያስመዘገብበት ምክንያት የለም::

ቻይና በ30 ዓመት ውስጥ የምዕራቡ 
ዓለም 300 ዓመታት የፈጀበትን ዕድገት 
አስመዝግባለች::  ቻይና የዚህን ያህል በፍጥነት 
ማደግ የቻለችው የግሉን ዘርፍ ያሰተፈ የልማት 
ዕቅድ ማውጣት ስለቻለች ነው::  ለውጭ መወለ 
ንዋይ ፍሰት መጨመር በትኩረት ስለሠሩ፣ 
የአገራቸውን ሰላም እና መረጋጋት ስላረጋገጡ፣ 
በአገሪቱ ያለውን የሰው ኅይል ሥራ እንዲማር 
በማድረጋቸው፣ ለሳይንስ እና ፈጠራ ትኩረት 
በመስጠት ጭምር ነው ይህ ዕድገት የመጣው:: 
እኛ ጋ ከላይ ያነሳናቸውን ሥራዎች በዕቅድ እና 
ፖሊሲ ደረጃ እናያቸዋለን:: ነገር ግን ዕቅዶቹ ወደ 
መሬት ሲወርዱ አንመለከታቸውም::

ሲራራ፡- ኢኮኖሚው ሊብራላይዝ መደረግ 
አለበት የሚል ሐሳብ አንስተዋል:: ነገር ግን 

ብዙ ደሃ ባለበት አገር ኢኮኖሚን ሊብራላይዝ 
ማድረግ በብዙሃን ድሆች ጉሮሮ ላይ መፍረድ 
ነው የሚል አስተያየትም ይቀርባል:: እነዚህ 

አስተያየቶች እንዴት ነው የሚታረቁት?

ቆስጠንጢኖስ (ዶ/ር)፡- ቻይና ኢኮኖሚዋን 
ሊብራላይዝ ከማድረጓ	  በፊት በጣም 
ብዙ ድሃ ያለበት አገር ነበረች:: የአገሪቱን ኢኮኖሚ 
ሊብራላይዝ ለማድረግ ስናስብ ማክሮ ኢኮኖሚው 
ላይ ያሉ ችግሮችን አብሮ ለመቅረፍ መሥራት 
መቻል አለብን:: እስካሁን ድረስ አብዛኛው 
የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በአንድ የፖለቲካ ፓርቲ 
ሥር የነበረ በመሆኑ ምክንያት ያሉትን ችግሮች 
በአግባቡ መቅረፍ አልተቻለም ነበር:: በሲቪል 
ሰርቪሱም በኩል ፓርቲ እና መንግሥት 
ያልተለያየበት ሁኔታ ነበር የነበረው:: በሥልጣን 
ላይ ነበረው ፓርቲ ሥልጣኑን ለማራዘም ይፈልግ 
ስለነበረ በሲቪል ሰርቪሱ ላይ የሚያምናቸውን 
የፓርቲ ሰዎች ነበር ያስቀምጥ የነበረው:: ይህ 
ደግሞ ሥራው በዕውቀት እንዳይመራ እና 
[ሥራው] እንዲሞት አድርጎታል::

አንድ አገር ሊብራላይዝ ለማድረግ 
መንግሥት በጣም ቁርጠኛ መሆን መቻል 
አለበት:: አሁን በየቦታው የሚነሱ የሙስና 
ወሬዎች ከሥረ መሠረታቸው ተነቅለው መጣል 
አለባቸው:: ሌላው ተቋማት ሊብራላይዝ 
ከተደረጉ በኋላ የቁጥጥር ሥራውን እንዲሠሩ 
የሚቀመጡት አካላት ብቃት እንዲኖራቸው 
ማድረግ ግዴታ ነው:: ተቋማት ሊብራላይዝ 
ሲደረግ ሂደቱ ለሕዝብ ግልጽ መሆን መቻል 
አለበት:: የአገርን ጥቅም በሚያስጠብቅ እና 
ቅንነት የተሞላበት አካሄድ መኖር መቻል 
አለበት:: የመንግሥት ሥርዓት በራሱ የቁጥጥር 
ሥርዓቱን ጠንካራ ማድረግ መቻል አለበት:: 
እነዚህ ሁኔታዎችን ተከትሎ ሥራው ከተሠራ 
ያለ ምንም ሊብራላይዜሽን ድሃውን ማኅበረሰብ 
የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳው አይሆንም:: ድሃው 
የሚጎዳው ሥርዓቱ በብልሹ አሠራር እና በሙስና 
ከተጨማለቀ ነው::

ሲራራ፡- ከፍ ብለው ስለ ሲቪል ሰርቪሱ 
መዘመን አስፈላጊነት አንስተዋል:: ሲቪል 

ሰርቪሳችን በዕውቀትና በክህሎት እጥረት ብቻ 
ሳይሆን በሙስናም የተበከለ ነው እየተባለ 
ከፍተኛ ቅሬታ ይቀርብበታል:: የኢትዮጵያ 

ሲቪል ሰርቪስ አሁን ባለበት ቁመና እንዴት ነው 

መንግሥት የነደፈውን የልማት ዕቅድ ማሳካት 
የሚቻለው?

ቆስጠንጢኖስ (ዶ/ር)፡- አሁን ያለውን 
የሲቪል ሰርቪስ አቅም እና ጥንካሬ ማንም 
የሚያውቀው ነው:: በዚህ አገር ለሚታየው 
አብዛኛው የመልካም አስተዳደር ችግር መሠረታዊ 
ምክንያቱ የሲቪል ሰርቪሱ ደካማ ከመሆኑ 
ጋር ተያይዞ የመጣ ነው:: ይህ የሆነበት ደግሞ 
በርካታ ምክንያቶች አሉ:: የኢትዮጵያ ሲቪል 
ሰርቪስ መሠረታዊ ለውጥ ያስፈልገዋል:: ለውጡ 
ደግሞ በዕውቀት መመራት ይገባዋል:: ዕውቀት፣ 
ክህሎት፣ ቁጭት እና የሥራ ዲሲፕሊን በጣም 
ወሳኝ ነገሮች ናቸው:: መንግሥታት በተቀያየሩ 
ቁጥር ሲቪል ሰርቪሱ መተራመስ የለበትም:: 
ሲቪል ሰርቪሱ የአገርና የሕዝብ አገልጋይ ነው:: 
ግለሰብ መሪዎች እና ፓርቲዎች በተቀያየሩ ቁጥር 
የሚዋዥቅ ሲቪል ሰርቪስ አደገኛ ነው::

ከሁሉ አስቀድሞ እነዚህ ሰዎች፣ ማለትም 
የመንግሥት ሠራተኞች ራሳቸውን ችለው ለመኖር 
የሚያስችል ገቢ የሚያገኙበት ዕድል መመቻቸት 
አለበት:: አሁን ላይ እንድ የመንግሥት ኀላፊ 
ኮንዶሚኒየም ተከራይቶ የማያስኖር ደሞዝ 
የሚከፈለው:: ይህ ባልተስተካከለበት ሁኔታ 
ተቋማትን ከሙስና ነጻ አድርጋለሁ ብሎ ማሰብ 
የማይታሰብ ጉዳይ  ነው:: በእኛ አገር የሲቪል 
ሰርቪስ ላይ የሚቀጠሩት ጥሩ ክፍያ የሚከፈልበት 
ቦታ ላይ ተወዳድረው መግባት የማይችሉ፣ 
በራሳቸውም ሥራ መፍጠር የማይችሉ ሰዎች  
ናቸው:: ከእነዚህ ሰዎች አብዛኛዎቹ በዚህ 
ቦታ ላይ አንዴ ከገቡ በኋላ የራሳቸውን ጥቅም 
ሲያሳድዱ ነው የሚታዩት:: 

ለምንም ዓይነት ዕድገት የመልካም 
አስተዳደር መኖር መሠረታዊ ጉዳይ ነው:: 
ለድህነት መስፋፋቱትም  ዋነኛው ችግር 
የመልካም አስተዳደር አለመኖር ነው:: በአንድ 
አገር የመልካም አስተዳዳር ካለ የሚወጡ 
ፖሊሲዎች እና ዕቅዶች በቀላሉ ተፈጻሚ 
ይሆናሉ:: የአስተዳደር ሥርዓቱ የተበላሸ ከሆነም 
ውጤቱ እንደዛው የተበላሸ ነው የሚሆነው:: 
ለመልካም አስተዳደር ግንባታ ደግሞ የሲቪል 
ሰርቪሱ ጠንካራ መሆን ወሳኝ ነው:: እስካሁን 
ባለው ሁኔታ ጠንካራ ሲቪል ሰርቪስ ለመገንባት 
አልታደልንም:: በዚህ ሁኔታ ዛሬ የምናወጣቸው 
ዕቅዶች የፈለገውን ያህል አንፀባራቂ ቢሆኑ 
ወደ መሬት ማውረድ በጣም አስቸጋሪ ነው 
የሚሆነው:: ጠንካራ ሲቪል ሰርቪስ በሌለበት 
ምን ያህል አንፀባራቂ ዕቅድ ቢዘጋጅ ውጤት 
አይመጣም:: ኢትዮጵያ አሁን ያለውን ሲቪል 
ሰርቪስ ይዛ የትም አትደርስም:: ይህ መንግሥት 
ሲቪል ሰርቪሱን ከፖለቲካ ወገንተኝነት በፀዳ 
መልኩ በዕውቀት ላይ ተመሥርቶ ቢያስተካክለው 
ለኢትዮጵያ ትልቅ ውለታ ነው:: 

ሲራራ፡- በተያዘው ዓመት ስድስተኛውን 
አገር ዐቀፍ ምርጫ አገሪቱ ለማድረግ ውጥን 

ይዛለች:: ፓርቲዎች በዘውግ ከመደራጀታቸው 
ጋር ተያይዞ እና ካለው የሰላም ሁኔታ አንጻር 
የምርጫው መደረግ ሌላ የግጭት መንስኤ 

እንዳይሆን ብዙሃኑን አስግቷል:: በአገራችንም 
በግልጽ እንደምናየው ስጋት ባለበት ሁኔታ 
ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴውን ደካማ ነው:: 

በእርስዎ ግምገማ መጪው ምርጫ በየአገሪቱ 
ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ የሚፈጥረውን 

ተጽዕኖ ምንድን ነው?

ቆስጠንጢኖስ (ዶ/ር)፡- በዐፄ ኀይለ 
ሥላሴ ጊዜ አንድ ሰው ፓርላማ ለመግባት ውሃ 
አሠራለሁ፣ መንገድ አሠራለሁ ብሎ ነበር ምርጫ 
የሚመረጡ:: አሁን ግን  እኔ የከሌ ጎሳ ስለሆንኩ 
እኔን ምረጡኝ የሚል ዓይነት የምርጫ ውድድር 
ነው የምንመለከተው:: በቀዳማዊ ዐፄ ኀይለ 
ሥለሴ ጊዜ ተማሪ ሆነን ስናነሳ የነበረው የመሬት 
ላራሹ እና የብሔር እኩልነት ጥያቄ በደርግ እና 
በኢሕአዴግ ዘመን ተመልሷል የሚል እምነት 
አለኝ:: አሁን ጥያቄአችን አገራችንን እንዴት 
እናሳድግ? የሚል ነበር መሆን የነበረበት:: 
አሁን በዚህ አገር ባንኩ ሳይቀር በሃይማኖት 
እና በብሔር ስም ተደራጅቶ ነው ያለው:: ሰው 
በማንነቱ በሚፈናቀልበት ሁኔታ ላይ ነው ምርጫ 
ይደረጋል እየተባለ ያለው:: ይህ ለባለሀብቱ 
ብቻ ሳይሆን ለዜጋውም ትልቅ ስጋትን ይዞ 
እየመጣ ያለ ጉዳይ ነው:: በእውነቱ በዚህ ደረጃ 
መዝቀጣችን እጅግ የሚያንገበግብ ነው::

ባለፉት ወራት በተነሱ አለመረጋጋቶች 
የአትሌት ኀይሌ ገብረ ሥልሴን ሆቴል 
እንዳቃጠሉት አይተናል:: ይህን እያየ ማን 
ነው ከዚህ በኋላ በአካባቢው ሆቴል መገንባት 
የሚችለው? እየተፈጠሩ ባሉ አለመረጋጋቶች 
ምክንያት የወርቅ ምርት በጣም  እየቀነሰ ነው 
ያለው:: በርካታ በሥራ ላይ የነበሩ መልካም 
ነገሮች ችግር ውስጥ እየገቡ ናቸው ያሉት:: 
የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግሥት 
ይፋ እያደረጋቸው ያሉት ዕቅዶች ትላልቅ 
ቢሆኑም ዕቅዶችን ለመፈፀም የሚያስችል ምቹ 
መደላድል አለ የሚል እምነት ግን የለኝም:: በዚህ 
ሁኔታ ውስጥ ሆነን ምርጫ ማድረግ እዚያው 
ተመልሰን የነበርብበት ጭቃ ውስጥ የሚከተን 
ነው የሚመስለኝ:: በምርጫው ላይ የሚሳተፉ 
የምርጫው ልኂቃን ይህን ጉዳይ በትኩረት 
ማየት አለባቸው:: እኛ እኮ ዛሬ ላይ ለራሳችን 
እንኳን የሚበቃ ዘይት ማምረት ያቃተን አገር 
ነን:: ዛሬ ትኩረታችን መሆን የነበረበት ልማት፣ 
ሥራ፣ ዕድገት ነበር እንጅ የብሔር ትግል መሆን 
አልነበረበትም:: እያንዳንዱ ብሔር የራሱን ባህል 
እንዲያሳድግ፣ በራሱ ቋንቋ እንዲማርና አገልግሎት 
እንዲያገኝ ተደርጓል:: ከተማሪዎች ንቅናቄ ጀምሮ 
ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች የተወጣጡ አገር 
ወዳዶች የታገሉለትና መስዋዕትነት የከፈሉለት 
አጀንዳ መፍትሔ አግኝቷል:: 

ከዘመኑ ጋር አብሮ መዘመን ያስፈልጋል:: 
አሁን የኢትዮጵያዊያን ዋናውና ተቀዳሚው 
አጀንዳ በጋራ የመልማት አጀንዳ ነው:: አንገት 
ከሚያስደፋን የድህነት አረንቋ የመውጣት ነው 
ጥያቄ ነው የሕዝቡ ጥያቄ:: በብሔር ውክልና ስም 
ሕዝብን ከሕዝብ የሚያገጭ፣ ዜጎች ላባቸውን 
አንጠፍጥፈው ያፈሩትን ንብረት ማውደም፣ 
ንጹሐንን መግደልና ማፈናቀል … ይህን አይደለም 
ሕዝባችን የጠየቀው:: ስለሆነም መጪው ምርጫ 
ደም አፋሳሽ እንዳይሆን ከወዲሁ የሰከነና የሰለጠነ 
ውይይት ማድረግ ያስፈልጋል:: ያልተቋረጠ 
ውይይት እና ምክክር መደረግ አለበት:: 

ሲራራ፡- በአገሪቱ የትግራይ ክልል እና በፌደራል 
መንግሥት መካከል ያለው ግንኙነት ከእለት ወደ 

እለት እየሻከረ ነው:: ይህን በአገሪቱ ኢኮኖሚ 
ላይ ጥቁር ጥላ የሚያጠላ ነው:: ይህ የፌዴራል 

መንግሥቱና የትግራይ ክልላዊ መንግሥት የሻከረ 
ግንኙነትስ በኢኮኖሚው ላይ የሚፈጥረው 

ተጽዕኖ ምንድን ነው? መፍትሔውስ?
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ባሳለፍነው ሳምንት የኢትዮጵያ 
የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አሕመድ 
ሽዴ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ 
ሰጥተው ነበር:: መግለጫው በ2012 
ዓ.ም. በጀት ዓመት ስለነበረው 

የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እና ለመሸጥ በታሰቡ 
የመንግሥት የልማት ድርጅቶች እጣ ፋንታ ላይ 
ትኩረት ያደረገ ነበር:: በዚህች አጭር ጽሑፍ 
የገንዘብ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ካነሷቸው 
ጉዳዮች ውስጥ የተወሰኑትን የራሴንም እይታዎች 
እያከልኩ ለመዳሰስ እሞክራለሁ::

አቶ አሕመድ በመግለጫቸው በ2012 
ዓ.ም. አገሪቱ በ7 በመቶ ዕድገት ማስመዝገቧን 
ገልጸዋል:: ይህን ስሰማ አግራሞት ጭሮብኛል:: 
የአገሪቱ ኢኮኖሚ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ 
እንዲሁም በየወቅቱ ሲነሱ በነበሩ አለመግባባቶች 
እና ብሔር ወለድ ግጭቶች ሲደቆስ እንደመቆየቱ 
መጠን ይህን ያህል ምጣኔ ዕድገት ይመዘገባል 
ብሎ ያሰበ አካል አልነበረም::

የዓለም ባንክ ቀድሞ በሠራው ጥናት አገሪቱ 
3.2 በመቶ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ልታስመዘገብ 
እንደምትችል መላምት አስቀምጦ ነበር:: ዓለም 
ዐቀፍ የገንዘብ ተቋም (IMF) በበኩሉ ባደረገው 
ተመሳሳይ ጥናት ዕድገቱ 3.2 በመቶ አካባቢ 
ሊሆን ይችላል የሚል ትንበያ አስቀምጦ ነበር:: 
እኔም ቀደም ባሉት ጊዜያት ባደረኩት ጥናት 
የአገሪቱ ዕድገት በ2.8 በመቶ ገደማ ሊሆን 
እንደሚችል ግምታዊ ስሌቴን አስቀምጬ 
ነበር:: አሁን ከመንግሥት የሰማነው ሪፖርት 
ግን ከእነዚህ ትንበያዎች በጣም ከፍ ያለ ነው:: 
በበኩሌ በሚኒስትሩ የቀረበውን ሪፖርት ግነት 
የተቀላቀለበት ሆኖ አግኝቸዋለሁ:: 

ይህ ዓይነት ሪፖርት የሚዘጋጀው እንደ 
ማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ዓይነት ተቋማት 
ነጻ እና ገለልተኛ መሆን ሲያቅታቸው ነው:: እንደ 
ማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኢጀንሲ ዓይነት ተቋማት 
በተቻለ መጠን ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ነጻ 
መሆን ይገባቸዋል:: ገለልተኛ ሆነው የሚሠሩበት 
ሁኔታ ካልተፈጠረ በሥልጣን ላይ ያለውን ፓርቲ 
ላለማስከፋት ሪፖርቶች የሚጋነኑበት ሁኔታ 
ሊፈጠር ይችላል:: በእኔ እምነት የማዕከላዊ 
ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ቀጥተኛ ተጠሪነቱ ለሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት መሆን አለበት:: ይህ ቢሆን 
በተወሰነ መልኩም ቢሆን ከፖለቲካ ፓርቲ 
ጣልቃ ገብነት መዳን ይችላል የሚል እምነት 
አለኝ:: 

መስከረም ከወራቱ ሁሉ ከፍተኛ ወጪ 
የሚወጣበት ወር ነው:: በዚህ ጊዜ የአብዛኛው 
እቃ ዋጋ ይጨምራል:: በማዕከላዊ ስታትስቲክስ 

ኤጀንሲ በኩል ግን የባለፈው መስከረም ወር 
ላይ የዋጋ ግሽበት መጠን እንደቀነሰ ተደርጎ 
ነው የቀረበው:: ሌላውን ትተን ከሰሞኑ በገንዘብ 
ለውጡ ምክንያት የምርቶች ዋጋ እየጨመረ 
ነው ያለው:: ይህ ሁኔታ  በቀጣይም ኤጀንሲው 
በሚያወጣው መረጃ ላይ እምነት እንዳይጥሉ 
ያደረጋል የሚል እምነት አለኝ::

ሌላው የገንዘብ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው 
ያነሱት ነጥብ ለበርካታ ኢትዮጵያውያንን 
እፎይታ የሚሰጥ ጉዳይ ነው:: የገንዘብ ሚኒስትሩ 
የኢትዮጵያን አየር መንገድ በከፊል ለመሸጥ 
የተጀመረው እንቅስቃሴ እንዲቆም መደረጉን 
በዚሁ መግለጫ ላይ ተናግረዋል:: በዚህ 
ጉዳይ ላይ እኔን ጨምሮ በርካታ የኢኮኖሚ 
ባለሙያዎችን አየር መንገዱ እንዳይሸጥ ሰፊ 
የሐሳብ ትግል ባገኘነው መድረክ ሁሉ ስናደርግ 
ቆይተናል:: አሁን ላይ የመንግሥትን ሐሳብ ምን 
እንዳስቀየረው በትክክል ባይታወቅም በውሳኔው 
ግን ደስ ከተሰኙ ባለሙያዎች መካከል አንዱ እኔ 
ነኝ::

እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ዓይነት ተቋም 
ሲሸጥ የሚቀመጡ በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩም 
አንደኛው ምክንያት የአቅም ችግር ሲገጥመው 
እና ችግሩን  የግል ተቋማት ቢገቡበት ይፈቱታል 
ተብሎ ሲታሰብ ነው:: በእኔ እይታ የኢትዮጵያ 
አየር መንገድ እስከ ሽያጭ የሚያደርስ ጉድለት 
አለበት የሚል ግምት የለኝም:: ምክንያቱም 
አየር መንገዱ ከአህጉር አልፎ በዓለም ዐቀፍ 
መድረኮችም ተወዳዳሪ የሆነ ተቋም ነውና:: 
ከትርፍም አንጻር ብንመለከተው በዓለም ላይ 
ካሉ አትራፊ አየር መንገዶች መካከል አንዱ 

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው:: ከውጭ ምንዛሪ 
አጠቃቀም አንጻር አየር መንገዱ የውጭ ምንዛሪ 
እያስገኘ ያለ ተቋም እንጅ ድጎማ የሚደረግለት 
ዓይነት ድርጅት አይደለም::

ሁለተኛው ምክንያት የቴክኖሎጂ ሽግግር 
ለማግኘት የሚደረግ ሽያጭ ነው:: እስከምረዳው 
ድረስ አየር መንገዱ ዓለም ዐቀፍ አየር መንገዶች 
የሚጠቀሙትን ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀም 
አየር መንገድ ነው:: ዘመናዊ የሚባሉ ቦይንግ 
አውሮፕላኖችን ቀድሞ ገዝቶ የሚያስገባ 
እና በራሱ አቅም ጥገና የሚያደርግ ተቋም 
ነው:: በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት በረራዎች 
በመስተጓጎላቸው ምክንያት በርካታ አገሮች 
አውሮፕላኖቻቸውን በኢትዮጵያ አየር መንገድ 
የጥገና አገልግሎት ሲያገኙ እንደነበር ይታወቃል:: 
ይህም አየር መንገዱ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም 
እንደማይታማ ጥሩ ማሳያ ነው::

ኢትዮጵያ ወደብ የሌላት አገር ናት:: በዚህ 
ምክንያት አየር መንገዱ እንደ ወደብ ሆኖ እያገለገለ 
ያለ ተቋም ነው:: እንኳን ለእኛ ለአፍሪካ ደቡብ 
አሜሪካ አገሮች የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከያ 
ግብዓትን ለማቅረን ተመራጭ ወደባቸው ሆኖ 
ነው የሰነበተው:: እኔ አየር መንገዱን መሸጥን 
እንደወደብ መሸጥ ነው የምቆጥረው:: ኮሮናም 
ይህ ጥቅሙ ጎልቶ እንዲታይ ማድረጉ በጎ ተጽዕኖ 
ሳያሳድር አይቀርም እላለሁ።

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለዚህች አገር እንደ 
አርማ ሆኖ እያገለገለ ያለ ተቋም ነው:: ኢትዮጵያ 
በዓለም ዐቀፍ ገበያ ላይ ተወዳዳሪ መሆን 
እንደምትችል አንድ ማሳያ ሆኖ እያገለገለ ያለው 

ዕውን ኢትዮጵያ የ7 በመቶ ዕድገት አስመዝግባለች?
የገንዘብ ሚኒስትሩ ሪፖርት ሲገመገም

ተቋም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው:: በመዳረሻ 
ብዛትም ከዓለም ሦስተኛው አየር መንገድ 
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው:: ይህ መሆኑ 
ለአገሪቱ የገጽታ ግንባታ ትልቅ ማስታወቂያ ሆኖ 
እያገለገለ ያለ ተቋም ነው:: ይህ አርማነት ለውጭ 
ብቻ ሳይሆን አገር ውስጥ ላለነውም ዜጎች በዘር 
እና በጎጥ ከምንከፋፈል አንድ ብንሆን እንዲህ 
ዓይነት ተቋምን መመሥረት እንደምንችል 
የሚያሳይ ነው::

ይህ ማለት ግን አየር መንገዱ ምንም 
ዓይነት ስህተት ወይም ችግር የለበትም ማለት  
አይደለም:: ከአስተዳደር ጋር በተገናኘ፣ ከሰው 
ኀይል ቅጥር፣ ሙስናና የሠራተኞች አያያዝ 
አንጻር የሚነሱ እንዳንድ ችግርች እንዳሉ ማየት 
ይቻላል:: ነገር ግን እነዚህ ችግሮች በቦርድ እና 
በአስተዳደር መታረም ያለባቸው እንጅ ተቋሙን 
በመሸጥ የሚፈቱ ችግሮች አይደሉም::

የእኛ አየር መንገድ ለራሱ ትርፍ ከማስገባት 
ባለፈ የሌሎች አየር መንገዶችን ድርሻ እየገዛ 
ገንዘቡን ኢንቨስት እያደገ ያለ ተቋም ነው:: ይህ 
ተቋም እንዳይሸጥ በርካታ ባለሙያዎች ስንጮህ 
ቆይተናል:: መንግሥትም ጩኸታችንን ሰምቶ 
አሁን የተቋሙን የሽያጭ ሁኔታ ለጊዜውም 
ቢሆን ቆም አድርጎታል:: ይህም ለእኛ ትልቅ 
እፎይታ የሚሰጥ ውሳኔ ነው:: የመንግሥት ውሳኔ 
ዘላቂ እንዲሆን እንመኛለን። መንግሥት በአየር 
መንገዱ ላይ ያሳየውን ትዕግስት እና ብስለት 
እንደ ቴሌ ባሉ ተቋማትም ላይ ይደግመዋል ብለን 
ተስፋ እናደርጋለን:: 

ፕሮፌሰር ዓለማየሁ ገዳ
(በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ 

ትምህርት ክፍል)
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መንግሥት የኢትዮጵያ አየር መንገድን 
ድርሻ ወደ ግል የማዞር እንቅስቃሴውን 
ለጊዜውም ቢሆን ለማቆም መወሰኑን ባለፈው 
ሳምንት በገንዘብ ሚኒስትሩ በኩል ሰምተናል:: 
የኢትዮጵያ መንግሥት የሕዝብ ሀብት የሆነውን 
አየር መንገድ ወደ ግል ለማዛወር ሲያስብ፣ ይህን 
ውሳኔ በርካታ ባለሙያዎች ስንቃወም ቆይተናል:: 
የሕዝብ ንብረት የሆነውን አየር መንገድ ከግልም 
ከውጭ ለሚመጡ የግል ባለሀብቶች ነበር ሀብቱን 
ለማዞር የተፈለገው::

መንግሥት አየር መንገዱን ለመሸጥ ለምን 
እንደፈለገ ምክንያቱን ስንጠይቅ የሚሰጠው 
መልስ የተለያየ መሆኑ በሕዝቡም ሆነ 
በባለሙያው ላይ ብዥታ እንዲፈጠር አድርጓል:: 
አንዳንድ ጊዜ አየር መንገዱ የሚሸጠው አገሪቱ 
ያለባትን እዳ ለማቃለል እንደሆነ ሲነገር 
ይደመጣል:: ሌላ ጊዜ ደግሞ አየር መንገዱ የተሻለ 
ሥራ እንዲሠራ ለማድረግ ነው የሚል ምክንያት 
ሲሰነዘር ይስተዋላል:: በተለያየ ጊዜ የተለያየ 
ምላሽ እና ምክንያት ሲሰጥ ነው የቆየው:: ይህን 
ድርጅት ለምን መሸጥ እንደተፈለገ ግልጽ በሆነ 
መልኩ ማወቅ አልተቻለም:: 

አየር መንገዱ ሁሉም በሚያውቀው 
መልኩ አትራፊ ተቋም ነው:: በዓለም ዐቀፍ 
ደረጃ ኢትዮጵያ የምትታወቅበት መለያዋ ሆኖ 
ነው የቆየው:: በተጨማሪም በርካታ ሠራተኞችን 
ቀጥሮ እያሠራ ያለ ተቋም ነው:: የተሻለ ትርፍ 
ለማግኘት ነው የሚሸጠው እንዳይባል አየር 
መንገዱ በየጊዜው በዓለም ዐቀፍ ደረጃ 
በአትራፊነት የሚሻለም ተቋም ነው:: ለመሸጡ 
ትርጉም የሚሰጥ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት 
በመንግሥት በኩል እስካሁን ድረስ አልተሰጠም::

አሁንም ቢሆን ይሸጣል የተባለውን ተቋም 
አይሸጥም ሲሉ የተለየ ምክንያት ስላገኙ ነው 
የሚል ግምት የለኝም:: ምናልባት አሁን ላይ 
የአየር ትራንስፖርት ገበያው እየተቀዛቀዘ ስለመጣ 
አየር መንገዱን ለመግዛት ፍላጎት ያለው አካል 
ከመጥፋቱ ጋር የሚያያዝ ምክንያት ሊኖረው 
እንደሚችል ግን እገምታለሁ:: ቀድሞም ቢሆን 
አየር መንገዱን ለመሸጥ የሚያስችል ኢኮኖሚያዊ 
ምክንያት አልነበረም፤ አሁንም ውሳኔያቸውን 
ለመሻር ኢኮኖሚያዊ ምክንያት አላስቀመጡም:: 
ቀድሞም ቢሆን ውሳኔው ፖለቲካዊ ነበር:: 
አሁንም የወሰኑት ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው::

አየር መንገዱ በውጭ ተቋም የሚተዳደር 
ቢሆን ኖሮ ይኼ አየር መንገድ እስከዛሬ 
ያለፈባቸውን ችግሮች አልፎ ዛሬ በስኬት ላይ 
ይገኝ ነበር ወይ? የሚለው በአግባቡ ሊታይ 
የሚገባው ጉዳይ ነበር:: የደቡብ አፍሪካ አየር 
መንገድ በጣም ጠንካራ እና ትልቅ አየር መንገድ 
ነበር:: ነገር ግን ይህ አየር መንገድ መንቀሳቀስ 
ያቃተው አየር መንገድ ሆኗል:: የኬንያም አየር 
መንገድ ወደ ግል ባለሀብት ድርሻው ከተዛወረ 

በኋላ እንደቀድሞው ትርፋማ መሆን ተስኖት 
ኪሳራ ውስጥ ሲገባ ተመልክተናል:: አየር 
መንገዶች ብዙ ችግር አለባቸው:: የእኛም አየር 
መንገድ ችግር አለበት:: ነገር ግን የእኛ አየር 
መንገድ ችግሮቹን ተቋቁሞ ትርፋማ እየሆነ ያለ 
ተቋም ነው:: 

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለምን ትርፋማ 
ሆነ ከተባለ ዋናው ምክንያት በመንግሥት 
በመደገፉ ነው:: በአስተዳደር ሥራው ላይ የግሉ 
ዘርፍ ተሳታፊ ሆኖ ቢቆይ ግን በእርግጠኝነት 
ተቋሙ አንድ ችግር ሲገጥመው የግል ዘርፉ 
ትርፍ አሳዳጅ በመሆኑ የግል ዘርፉ ተቋሙን ጥሎ 
ይጠፋል:: የመንግሥት የአሁኑ ውሳኔ ምክንያቱ 
ምንም ይሁን ምን ውሳኔው ግን በጣም የሚደገፍ 
ነው:: አየር መንገዱ የብዙ ሰዎች ላብ እና ወዝ 
የተንጠፈጠፈበት ተቋም ነው:: በብዙ ልፋት እና 
ድካም ያደገ እና እየሰፋ ያለ መሥሪያ ቤት ነው:: 
በልዩ ሁኔታ ሊጠበቅ እና እንክብካቤ ሊደረግለት 
የሚገባው አገር ምልክት የሆነ ንብረት ነው::

መንግሥት ወደ ግል እንዲዞሩ ቀደም ብሎ 
ውሳኔ ካሳለፈባቸው ተቋማት መካከል የባሕር 
ትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ አገልግሎትም 
ይገኝበታል:: እሱንም ወደ ግል ለማዛወር 
የተወሰነው ውሳኔ ለጊዜው እንዲቆም ተደርጓል:: 
ይህም የሚደገፍ ውሳኔ ነው:: 

የሆነ ሆኖ አሁንም በግልጽ የተቀመጠ 
ነገር አይታይም:: መንግሥት ቀድሞ በያዘው 
የፕራይቪታይዜሽ ዕቅድ ላይ የፖሊሲ ለውጥ 
ያምጣ፣ ሐሳቡን ይተወው አይተወው በግልጽ 
የተቀመጠ ነገር ባይኖርም በተቋማት ደረጃ 

በተያዙ ዕቅዶች ግን የመንግሥትን ወላዋይነትን 
እያሳየ ነው:: “የለውጥ አመራሩ” የሊብራል 
ኢኮኖሚ ተከታይ መሆኑን የሚያሳዩ ውሳኔዎችን 
ሲያሳልፍ ነበር::  አሁን ግን  የወላዋይነት መንፈስ 
እየታየበት ነው::  እንዲህ ያለ ወላዋይነት ደግሞ 
የሚመጣውታ ቀድሞውንም ውሳኔው በጥናት  
ተመርኩዞ  ካለመወሰኑ ጋር ተያይዞ  የሚመጣ 
ነው:: አሁንም ቢሆን ቀሪ ድርጅቶችን ለመሸጥ 
እየሄደበት ያለውን መንገድ ቆም ብሎ ማሰብ 
ያስፈልጋል:: ለውሳኔ የደረሰባቸውን ጥናቶችም 
በአግባቡ ማየት አለበት የሚል እምነት አለኝ::

እኔ በግሌ የፕራይቬታይዜሽን ሐሳብን 
ሙሉ በሙሉ የምቃወም ሰው አይደለሁም:: 
ከመንግሥት ይልቅ የግል ዘርፉ ቢሰማራባቸው 
ውጤታማ የሚሆኑ ተቋማትን መንግሥት ወደ 
ግል ባለሀብቱ ቢያዞር ቅሬታ የለብኝም:: ተገቢም 
ነው:: ለአብነት በቀደመው ጊዜ በመንግሥት 
ሥር የነበሩ የቢራ ፋብሪካዎች ነበሩ:: መንግሥት 
ፋብሪካዎቹን ወደ ግል በማዛወር የቢራ 
ፋብሪካዎቹ ዛሬ ላይ ውጤታማ ሆነዋል:: መሰል 
ተቋማት ካሉ አሁንም ቢሆን ወደ ግል መዛወር 
አለባቸው የሚል እምነት አለኝ:: የትኛዎቹ ተቋማት 
ናቸው መሸጥ ያለባቸው? መቼ እና እንዴት 
ባለ ሁኔታ? የሚሉት ጥያቄዎች ግን በገለልተኛ 
ባለሙያዎች በአግባቡ ተጠንተው መቅረብ 
ይገባቸዋል:: እንዲህ ዓይነት ውሳኔ ሲወሰን በቂ 
ውይይትና ምክክርም መደረግ  አለበት:: በሕዝብ 
አንጡራ ሀብት ለዘመናት የተገነቡ የአገር ንብረት 
ስለሆኑ እንዲሁ እንደዘበት አንድ ቡድን ብቻ 
ብድግ ብሎ ሊወስንባቸው አይገባም:: 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በቀን ከባንክ 
ወጪ ማድረግ የሚቻለውን የገንዘብ መጠን 
አስመልክቶ ክለሳ አድርጓል:: ቀደም ሲል 
በግለሰብ በቀን ከባንክ ወጪ ማድረግ የሚቻለው 
የብር መጠን እስከ 200 ሺሕ ብር የነበረ ሲሆን፣ 
በአዲሱ መመሪያ ወደ 50 ሺሕ ብር ዝቅ እንዲል 
ተደርጓል:: 

ብሔራዊ ባንክ ገደቡን ወደ 50 ሺሕ ብር 
ዝቅ ለማድረግ ካስቀመጠቻው ምክንያቶች አንዱ 
የገበያን ለማረጋጋት የሚል ይገኝበታል:: ይሁን 
እንጅ ውሳኔው በየትኛውም መለኪያ ትክክለኛ 
እና ምክንያታዊ አይደለም:: ባንኩ በገበያ ውስጥ 
ያለውን ገንዘብ መሰብሰብ ወደ ባንክ እያስገባ 
ነው:: ገንዘብ በተሰበሰበ ቁጥር እና በገበያ ውስጥ 
የገንዘብ እጥረት በተፈጠረ ቁጥር የምርቶች 
ዋጋ ይጨምራል እንጅ ይቀንሳል ብሎ ማሰብ 
አይቻልም:: በገበያው እየሆነ ያለውም ይኸው 
ነው:: የብር ለውጡን ተከትሎ ያልጨመረ 
ነገር የለም::  የእኛ አገር ነጋዴ ዋጋ ለመጨመር 
ምክንያት ነው የሚፈልገው::

አሁን መንግሥት ወደ ባንክ መግባት 
አለበት እያለን ያለው ገንዘብ ቀድሞም ቢሆን 
በገበያ ውስጥ የነበረ ገንዘብ አልነበረም:: ከዚህ 
ቀደም የባንኮች ማኅበር ከባንክ ውጪ ነው ያለው 

113 ቢሊዮን ብር ተቀምጦ ያለው በግለሰቦች 
አልጋ ስር አልያም ከአገር ውጭ ነው፤ ይህ ማለት 
ገንዘቡ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ አልነበረም 
ማለት ነው:: 

የገንዘብ ለውጡ ከተጀመረ በኋላ ከ80 
ቢሊዮን ብር በላይ ወደ ባንክ መግባቱን 
የብሔራዊ ባንክ ሲገልጽ ይደመጣል:: ይህ ገንዘብ 
በገበያ ውስጥ የነበረ ገንዘብ እንጅ በግለሰቦች 
እጅ ተከማችቶ የነበረ ገንዘብ ነው ብሎ ማስበ 
ለእኔ ከባድ ነው:: በዚህ ምክንያት አሁን ላይ 
መንግሥት በገበያ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ጠራርጎ 
ወደ ባንክ እያስገባ ነው:: ይህም በገበያው 
ላይ የጥሬ ገንዘብ እጥረት እየፈጠረ  ይገኛል::  
ሁኔታው በዚህ የሚቀጥል ከሆነ በገበያው 
ላይ ጥሬ ገንዘብ ለማግኘት በሚደረግ ፍላጎት 
የምርቶች ዋጋ እየጨመረ ይሄዳል:: በዚህ ውስጥ 
በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኘው ዜጋ ለጉዳት 
እየተዳረገ ይሄዳል:: ይህን ሕዝብ ቀደም ብሎ 
ኮሮና አዳክሞታል፤ አሁን ደግሞ የመንግሥት 
ወቅቱን ያላገናዘበ ውሳኔ ይበልጥ እያዳከመው 
ነው::

አሁን ላይ እየተወሰነው የባንክ ጥሬ ገንዘብ 
የማውጫ ጣሪያ 50 ሺሕ ብር መሆኑ ወቅትን እና 
የአገሪቱ [ወቅታዊ] አቋም ያላገናዘብ እንደሆነ ነው 
የምረዳው:: የገንዘብ ወጪ ጣሪያው ቢቀመጥም 
ዛሬም ገንዘብ በባንክ ውስጥ ማሰተላለፍ 
የሚቻል በመሆኑ እና ግብይትንም በዚያው 
መንገድ ማድረግ ይችላል:: በዚህ ሁኔታ ገበያን 
በምን መልኩ ይረጋጋል ብለው እንዳሰቡ ግልጽ 
አይደለም:: የግብይት መንገዱ ተቀየረ እንጅ 
በፊት የሚደረገው ግብይት አሁን ይፈፀማል:: 

በበኩሌ ውሳኔው ከንግድ መንገድ ጋር እንጅ 
ከምርት ዋጋ ጋር የሚገናኝበት መንገድ አለ ብዬ 
አላስብም::  በዚህ አገር ካለው የቦንክ ሥርዓት 
አለመዘመን ጋር ተያይዞ የግብይት ሥርዓቱን ወደ 
ውስብውብ እና አስቸጋሪ መንገድ እንደ ከተቱት 
ነው የሚሰማኝ:: 

አሁን የተወሰነው ውሳኔ አብዛኛውን 
ሕዝብ የሚነካ ውሳኔ ነው:: ዛሬ መርካቶ ላይ 
ያለው አብዛኛው ንግድ የሚከናወነው እጅ በእጅ 
የገንዘብ ልውውጥ ነው:: ጥቂት ሰዎች ገንዘብ 
ይዘዋል በሚል ምክንያት አገር ዐቀፍ  ገበያውን 
የሚያውክ እርምጃ መውሰድ ትክክለኛው መንገድ 
ነው:: የዚህ አገር ሰው ገንዘብን የሚገበያየው 
በጥሬ ገንዘብ አማካይነት ነው:: አሁን ሁሉን ነገር 
በባንክ አድርግ ተብሎ የገንዘብ ማውጫውን 
50 ሺሕ ብር ማድረግ ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን 
የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች መስተጓጎላቸው 
አልቀረም፤ አሁንም እየተስተጓጎለ ነው ያለው::

የዚህ አገር የዋጋ ውድነት/ንረት የመጣው 
በቅንጦት እቃዎች ላይ አይደለም:: የመሠረታዊ 
የፍጆታ እቃዎች  ዋጋ ነው ከእለት ወደ እለት 
እየጨመረ  ያለው::  እንደዚህ ዓይነት የዋጋ 
ውድነት ገንዘብ እጅ ላይ ቢቀመጥም በባንክ 
ቢቀመጥም ያወጣውን ዋጋ አውጥተን ሰዎች 
ይገዛሉ:: ምክንያቱም ውድነቱ ያለው በመሠረታዊ 
የፍጆታ እቃዎች ላይ ስለሆነ::  የገንዘብ ወጪ 
ተመን ሲቀመጡ በምን መልኩ የዋጋ ውድነት 
ያረጋጋል ተብሎ እንደታሰበ በግልጽ ቢቀመጥ 
ጥሩ ነበር:: 

በአሁኑ ሰዓት በ50 ሺሕ ብር ምንም 

መግዛት እንደማይችል ይታወቃል:: የቤት 
እቃ ለማሟላት፣ ቤት ለመከራየት 50 ሺሕ 
ብር ዛሬ ብቻውን አቅም የለውም:: መርካቶ 
ገብቶ እቃ ወደ ክፍለ አገር የሚጭነው ሰው 
የስንት ብር እቃ ነው የሚገዛው? ዛሬ በ50 
ሺሕ ብር የሚደረግ የንግድ እንቅስቃሴ  የለም:: 
ያንን መሸከም የሚችል የባንኮች አገልግሎች 
በአገራችን ገና አልተገነባም:: በዚህ ሰዓት የቢዝነስ 
እንቅስቃሴ ተቀዛቅዞ ነው ያለው:: መንግሥት 
የቢዝነስ እንቅስቃሴው እስኪያንሰራራ ጊዜ 
መስጠት ነበረበት:: ዛሬ የቢዝነስ እንቅስቃሴው 
በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም ዐቀፍ ደረጃ 
ተቀዛቅዟል:: በዚህ ምክንያት ቢዝነሱ ጭንቀት 
የሚፈጥርበትን ነገር አይፈልግል:: በዚህ ሰዓት 
በገበያው ላይ የጥሬ ገንዘብ እጥረት መፍጠር 
በፍፁም ሊታሰብ የማይገባው ጉዳይ ነው:: ከዚህ 
አካሄድ ከቀጠለ ሰው በመንግሥት ላይ ያለውን 
እምነት እያጣ ነው የሚሄደው:: ብሔራዊ ባንክ 
ይህን ዓይነት ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት በዚህ ሰዓት 
የአገሪቱ የግዥ ሥርዓት የት ደርሷል? የሚለውን 
ነገር በጥናት ማየት ነበረበት:: 

ዛሬ ልጅ ቢታመም ለአልጋ ከ50 ሺሕ 
ብር በላይ ነው የሚጠየቀው:: ስንቱ ሆስፒታል 
ነው የሞይል ባንኪንግ ተጠቃሚ የሆነው? ስንቱ 
ሆስፒታል ፓስ ማሽን አለው? ይህ ሥርዓት 
ገና ባልተዘረጋበት ሁኔታ ነው ብሔራዊ ባንክ 
አገሪቱን የማይመስል መመሪያ እያወጣ ሕዝብን 
ውዝግብ ውስጥ እየከተተ የሚገኘው:: እንዲህ 
ዓይነቱ አካሄድ በፍጥነት ካልታረመ አደገኛ ነው:: 
ብሔራዊ ባንክ ለሚያወጣቸው መመሪያዎች 
ዝርዝር ጥናቶች ቢያደርግ መልካም ነው::  

መደገፍ የሚገባው የመንግሥት ውሳኔ

በጥናት ላይ ያልተመሠረተው የብሔራዊ ባንክ ውሳኔ

አቶ ክቡር ገና

ጉቱ ቴሶ (ዶ/ር)



ሲራራ   ጥቅምት 7   2013     1ኛ ዓመት    ቁጥር 348 ቢዝነስ ኢኮኖሚ

ሳሙኤል ተክለየሱስ

ሁለተኛውን የዕድገት እና ትራንስፎርሜሽን 
ዕቅድ ከወራት በፊት ያገባደደችው ኢትዮጵያ፣ 
በዓለም ባንክ እና ሌሎች መሰል ተቋማት 
የተመሰከረ ፈጣን የሚባል የኢኮኖሚያ ዕድገት 
ከሚያስመዘግቡ ጥቂት የአፍሪካ አገሮች 
መካከል ተጠቃሽ ናት:: ለረጅም ዓመታት 
በኋላ ቀር የግብርና ምርት ላይ እና ከውጭ 
በሚገቡ ምርቶች ላይ ተመርኩዞ ሲዘወር 
የነበረው ኢኮኖሚዋ በሂደት በአገር በቀል 
አገልግሎት ሰጪ ኢንቨስትመንት እና ከውጭ 
በሚገኝ የመዋዕለንዋይ ፍሰት ላይ መመርኮዝ 
እንዳለበት አንዳንድ ምሁራን አጥብቀው ሲሞግቱ 
ይደመጣል:: 

የመዋዕለንዋይ ፍሰት በአገር ውስጥ ካሉ 
ሀብቶች በተሻለ መልኩ ማመንጨት ቢቻል 
ተመራጭነት እንዳለው እና ጠንካራም የሆነ 
የኢኮኖሚ መዋቅር ለመፍጠር እንደሚረዳ 
ጥርጥር የለውም:: ይሁን እንጂ የውጭ ቀጥተኛ 
የመዋዕለንዋይ ፍሰት አዲስ የሥራ ዕድልን 
ከመፍጠር እና ለተፈጠረውም ጠንካራ የኢኮኖሚ 
ድጋፍ ከመስጠት አኳያ የሚኖረው ጉልህ ሚና 
መዘንጋት የለበትም:: አገራችን ፈጣን የሆነ 
የኢኮኖሚ ዕድገት እንድታስመዘግብ በዋነኝነት 
ተጠቃሽ የሆነው ምክንያት ዘመናዊ የግብርና 
ዘዴ መተግበር መጀመሩ እና የአምራች ክፍሉ 
በተደራጀ መልኩ መንቀሳቀስ መጀመሩ እንደሆነ 
ጥናቶች ያመለክታሉ:: በዚህ ረገድ የውጭ 
ኢንቨስትመንት እና የመንግሥት የመሠረተ 
ልማት ግንባታ ሊጠቀሱ ይችላሉ::

ኢትዮጵያ በምሥራቅ አፍሪካ ካሉ አገሮች 
ትልቅ የውጭ ኢንቨስትመንት በመውሰድ 
በቀዳሚነት ትቀመጣለች:: በአገራችን እንደ 
አውሮፓዎች አቆጣጠር 2019 ከተፈጠረው 
የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት 60 በመቶ ገደማ 
የሚጠጋውን በማቅረብ ቻይና ቀዳሚ ስትሆን፣ 
የሳውዲ ዐረብያ፣ የአሜሪካ፣ ሕንድ እና ቱርክ 
ባለሀብቶች ከቻይና ይከተላሉ::

ግብርና በተለይም አበባ እርሻዎች፣ 
የጨርቃ ጨርቅ እና ሌጦ ማምረቻዎች 
ከዚሁ ጋር ተያይዘው የተገነቡት የኢንዱስትሪ 
ፓርኮቻችን አብዛኛውን የመዋዕለንዋይ ፍሰት 
በመሳብ የአንበሳውን ድርሻ የያዙ የኢኮኖሚ 
ዘርፎች ናቸው::

የአገራችን የውጭ ቀጥተኛ መዋዕለንዋይ 
ፍሰት በደንብ ከመተንተናችን በፊት በዓለም 
ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ እንደሚከተለው 
እንመልከት:: የ2020 የዓለም የመዋዕለንዋይ 
ፍሰት ሪፖርት  አብዛኛውን በአምራች ዘርፍ 
ላይ የተፈጠረ የውጭ ኢንቨስትመንትን  
በመሳብ የእስያ ቀዳሚ ነች:: ይህንንም ለማሳየት 
ከ2017 አስከ 2019  የአውሮፓዎች የቀን ቀመር 
አቆጣጠር በዓለማችን ላይ የነበረውን የውጭ 
ቀጥተኛ  የመዋዕለንዋይ ፍሰት እንደሚከተለው 
እንመለከት::

(በዚህ ጽሑፍ ላይ የተቀመጡ ሁሉም 
አሃዞች በዶላር ሲሆን ዓመተ ምሕረቶቹም 
በአውሮፓዎቹ የቀን አቆጣጠር ስሌት መሠረት 
ነው)

	   ከሰሐራ በታች ያሉ አገሮች የውጭ 
ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ፍሰት ስንመለከት 
እ.ኤ.አ አቆጣጠር በ2019 ወደ 32 ቢሊዮን 
ዶላር የሚጠጋ የመዋዕለንዋይ ፍሰት መሳብ 
ችለዋል:: ይህም ከባለፈው ዓመት የ10 በመቶ 
ቅናሽ አሳይቷል:: አብዛኛው ፍሰት የሚቀበሉት 
እንደ ናይጄሪያ፣ ደቡብ አፍሪካ እና ኢትዮጵያ 
ላይ የነበረው የአንቨስትመንት መቀነስ ለዚህ 
ዋነኛ አስተዋጽዖ እንዳደረገ ይገመታል:: ከዚሁም 
ውስጥ በምሥራቅ አፍሪካ የሚገኙ አገሮች ወደ 7.8 
ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋውን ድርሻ ይወስዳሉ:: 
አገራችን ከባለፈው ዓመት የ2.5 ቢሊዮን ዶላር 
የቀጥታ መዋዕለንዋይ ፍሰት ከውጭ አገሮች 
የሳበች ሲሆን፣ ይህም ከዚህ ዓመት በፊት 
ከነበረው የ24 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል:: 

ባለፉት አምስት ዓመታት የነበረውን 
የኢንቨስትመንት ፍሰት ስንመለከት፡-        

የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ፍሰት 
በአንድ አገር የኢኮኖሚ ዕድገት ላይ የሚኖረው 
ሚና ቀላል የሚባል አይደለም:: በተለይም 
ኢኮኖሚያቸው በማደግ ላይ ባለ እንደ ኢትዮጵያ 
ላሉ አገሮች የሚኖረው ጉልህ ሚና መገመት 
አያዳግትም:: ስለዚህም ኢንቨስትመንትን ከአገር 
ውስጥ እና ከውጭ መሳብ ለተፈጠረው አመርቂ 
ኢኮኖሚ የዕድገት ጉዞ ወሳኝ ነበር:: በቀላሉ 

ሰልጥኖ ውጤታማ ከሚሆን ብቁ የሰው ኅይል 
ለሚገቡ ማሽነሪዎች የቀረጥ ነጻ አገልግሎቶች 
በመስጠት መንግሥት ባለሀብቶችን ለማማለል 
ጥረት እያደረገ ይገኛል:: 

የውጭ ቀጥተኛ መዋዕለንዋይ ፍሰት 
በአንድ አገር  ኢኮኖሚ ላይ  አሉታዊ እና 
አውንታዊ ተጽዕኖን አለው:: የአዳዲስ ቴክኖሎጂ  
ልውውጥ፣  ሥራ ዕድል  ፈጠራ ዋነኞቹ  አውንታዊ 
ተጽዕኖዎች ናቸው:: በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ 
አብዛኛው የውጭ ኢንቨስትመንት  በአምራች 
አርፍ ላይ ነው::  የሚለው በአገሪቱ በተለያዩ 
ቦታዎች የተገነቡትን እና በመገንባት ላይ ያሉትን 
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ለዚህ ዋነኛው ምክንያቶች 
ናቸው:: እነዚህ ፓርኮች በተለይ አገራችን ከጥሬ 
እቃ ይልቅ ዕሴት የተጨመረባቸው ምርቶች ወደ 
ውጭ መላክ እንዳትችል ረድቷታል:: 

በአገራችን በአብዛኛው ከውጭ በሚገባ 

ምርት ላይ የተመረኮዘ ፍጆታ ነው ያለው:: 
ይህም ለከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ እጥረት 
ዳርጎናል፤ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት 
ይህንን በመፍታት ረገድ ጉልህ ሚና አለው፤ 
በተጨማሪም የአገራችን ምርቶች በውጭ አገሮች 
በገበያ ላይ ተወዳዳሪነታቸው እንዲጨምርም 
ያግዛል፤ እንደ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚነሳው የአገር 
ውስጥ የካፒታል ፍሰት መቀጨጭ ነው:: 

የውጭ ቀጥተኛ መዋዕለንዋይ ፍሰት በኢትዮጵያ

 ምንጭ፡- የዓለም የመዋዕለንዋይ ፍሰት ሪፖርት 2020 እ.ኤ.አ

እንደ ማጠቃለያ በቅርቡ ከተደረገው 
የፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ለውጥ ጋር ተያይዞ 
አገራችን  ለውጭ አገሮች ኢንቨስተሮች ምቹ 
ለማድረግ ሰፊ ሥራ እየተሠራ እንደሆነ ይታያል:: 
በሂደት ላይ ያለው በመንግሥት የተያዙ ተቋማት 
ወደ ግል ባለሀብቶች የማስተላለፍ ሂደት እንዲሁ 
የተቀዛቀዘውን እና በመቀነስ ላይ ያለውን 
የመዋዕለንዋይ ፍሰት እንደገና እንዲያንሰራራ 
ይረዳዋል ተብሎ ይገመታል:: መንግሥት 
የፖሊሲ ማነቆዎችን መፍታት፣ ጠንካራና 
ዘመናዊ የሆኑ የሕግ ማዕቀፎች ማዘጋጀት እና 
መተግባር ይገባዋል:: በአገር ደረጃ ሰላምና 
መረጋጋት እንዲኖር እና ምቹ የኢንቨስትመንት 
ከባቢ እንዲፈጠር ጠንካራ ሥራ መሥራትም 
በጣም አስፈላጊ ነው::   



9ሲራራ    ጥቅምት 7    2013     1ኛ ዓመት    ቁጥር 34 ቢዝነስ ኢኮኖሚ

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

ሁሴን ዓሊ

በኢትዮጵያ የባንክ አገልግሎት ከጀመረ 
ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም 
ያስቆጠረውን ዕድሜ ያህል ግን ማደግ አልቻለም:: 
በአገራችን ያለው የባንክ አገልግሎት እንደ 
ዘርፍ ገና ጨቅላ ከሚባሉት ዘርፎች መካከል  
የሚመደብ ነው:: ከተወሰኑ ዓመታት ወዲህ 
ዘርፉን የሚቀላቀሉ ተቋማት ቁጥር እየጨመረ 
ቢሄድም ይህን ነው የሚባል የተቋማት ውድድርን 
ሲያመጡ ግን አይስተዋልም:: 

ለዚህ አገር የባንክ አገልግሎት አለማደግ 
በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩም መንግሥት ለዘርፉ 
ከለላ የሰጠበት መንገድ ለአገልግሎቱ አለማደግ 
ዋነኛ ምክንያት ሆኗል የሚል እምነት አለኝ:: 
መንግሥት ለአገር ውስጥ ባንኮች በሰጠው ከለላ 
ምክንያት ዘርፉ ወደ ሞኖፖል ሥርዓት ዘርፍ 
ተቀይሯል:: የአገር ውስጥ ባንኮች እስካሁን ድረስ 
የውድድር ሜዳ ተሰጥቷቸው ከውጭ አገር ባንኮች 
ጋር የመፎካከር ዕድል አልገጠማቸውም:: በአንድ 
ውስን አጥር ውስጥ ነው ሲሮጡ የሚታዩት:: 
ባንኮች ከዚያች አጥር መውጣት አይፈልጉም፤ 
ሌላውም እንዲገባባቸው አያደርጉም:: 

በተቋማቱ መካከል የሚደረገው ውድድር 
እዚህ ግባ የሚባል ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ  
የሚሰጡትም አገልግሎት አንዱ ተቋም ከሌላው 
የሚለየው አይደለም::  በባንኮች መሃል ይህ 
ነው የሚባል የወለድ መጠን ልዩነት የለም፤ 
የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ልዩነት የለም፤ በተለየ 
መልኩ ከተያዥ ነጻ የሆነ የብድር አገልግሎት 
የላቸውም:: ይህ ሁኔታ የሕዝብን የተሻለ 
አገልግሎት የማግኘት መብት የሚጋፋ ነው የሚል 
እምነት አለኝ:: ከዚህም በባሰ  አንዳንድ ባንኮች 
በሕገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ላይ እየተሳተፉ 
መሆናቸውንም በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ 
አሕመድ ሲናገሩ ተደምጠዋል:: 

ይህም ሆኖ ግን መንግሥት ለእነዚህ 
ተቋማት ድጋፍ እና ጥበቃ ያረግላቸዋል:: አንድ 
ዘርፍ እንዲያድግ ከተፈለገ ለውድድር ክፍት 
መሆን አለበት:: በየትኛውም የዓለም ተሞክሮ 
ጤናማ ውድድር የቢዝነስን ዕድገት ሲያፋጥን 
እንጅ ሲገድል አልታየም:: የኢትዮጵያ ባንኮች 
ዛሬም በመንግሥት እቅፍ ውስጥ ሆነው ጥበቃ 
እየተደረገላቸው የሚቀጥሉ ከሆነ ያለ ምንም 
ጥርጥር የአገልግሎት ዕድገት ሳይኖራቸው 
ምዕተ ዓመት ያልፋል:: ይህ ዘርፍ ከዘመኑ ጋር 
እንዲዘምን ከተፈለገ የግድ ለውድድር ክፍት 
መሆን መቻል አለበት:: 

የኢትዮጵያ ባንኮች ያለ ምንም ውድድር 
እና ፉክክር ትርፍ በቀላሉ የሚያገኙ መሆናቸው 
ተመቻችተው እንዲተኙ ሆነዋል:: ሳይለፉና 
ሳይወዳደሩ በየዓመቱ በቢሊዮን የሚቆጠር 
ገንዘብ ማጋበስ ለምደዋል:: ይህ ትርፍ የሚገኘው 
በተጋነነ የወለድ መጠን በሚሰጡት ብድር ነው:: 
ይህ ሁኔታ ግን የአገሪቱን የመዋዕለንዋይ ፍሰት 
እያደቀቀ መሆኑን ማንም ልብ ብሎ የተመለከተው 
አይመስለኝም::

ከመንግሥት ውሳኔ ይልቅ የገበያ 
ውሳኔ የተሻለ ነው:: መንግሥት የባንኮችን 
ደህንነት ለማስጠበቅ በሚል የዜጎችን ደህንነት 
አደጋ ውስጥ እየከተተ እስከመቼ መቀጠል 
እንዳሰበ አይገባኝም:: የጥቂት የባንክ ባለድረሻ 

ባለሀብቶችን ጥቅም ለማስጠበቅ በሚደርግ ጥረት 
100 ሚሊዮን ዜጎች ጥቅም እና መብት እየተነፈገ 
ነው:: መንግሥት ላለፉት ዓመታት የአገር ውስጥ 
ባንኮችን ለመጠበቅ ሲል የውጭ ባንኮች ወደ 
አገር ውስጥ ገብተው እንዳይሠሩ ሲያደርግ 
ቆይቷል:: ይህም ባንኮች ለተሻለ ውድድር እና 
አገልግሎት እንዳይነሱ አድርጓል::  

አብዛኛው ማኅበረሰብ  የሚማረርበት 
የኤ.ቲ.ኤም መቆራረጥ፣ የባንክ ቤት ወረፋ፣ የፓስ 
ማሽን በየቦታው አለመኖር፣ የባንኮች እርስ በርስ 
ግንኙነት ደካማ መሆን የሚመጣው ጠንካራ 
ውድድር በባንኮች መሃል ባለመኖሩ ምክንያት 
ነው:: ጠንካራ ተቋም ከውጭ ገብቶ ውድድሩን 
ቢያፈጥነው ያለ ጥርጥር ባንኮች በዓመት 
የሚያጋብሱትን ትርፍ ወደ ሥራ ቀይረው የተሻለ 
አገልግሎት መስጠት ይጀምራሉ:: 

በእኛ አገር አንድ ሰው ቤት እና መኪና 
ለመግዛት ለረጅም ዓመታት መቆጠብ አለበት:: 
በሌላው ዓለም ቤት የፈለገ ሰው ከሚሠራበት 
መሥሪያ ቤት ደብዳቤ አስጽፎ በቀላሉ ከወር 
ደሞዙ የሚቆረጥ የቤት እና መኪና መግዣ ብድር 
ማግኘት ይችላል:: ለዚህ ዓይነት አገልግሎት 

የእኛ አገር ዜጋ አልታደለም:: በኢትዮጵያ አንድ 
ሰው በረጅም ጊዜ ክፍያ ቤት ላግኝ እንኳ ቢል 
ጠቀም ያለ ክፍያ ቀድሞ መክፈል ይኖርበታል:: 
ከቅድመ ክፍያው ውድነት የተነሳ ብዙው ዜጋ 
የማይደፍረው በሩቅ የተሰቀለ አገልግሎት ነው::

በውጭ ዓለም አንድ የሥራ ዕቅድ 
ያለው ሰው የሐሳቡን ንድፍ  ለባንክ አሳይቶ 
ብድር ማግኘት ይችላል:: በዚህ አገር በርካታ 
ሥራ ፈጣሪዎች ጠቃሚ እና ቢሊዮን ብር 
የሚታፈስበት የሥራ ዕቅድ ኖሯቸው ለባንክ 
የሚያስይዙት ንብረት አጥተው በፋይናንስ 
እጥረት ከግባቸው ተሰናክለዋል:: ከዚህ በላይ 
አገር እና ሕዝብን  በምን ይጎዳ?  ባንኮቻችን 
ለሆቴል እና ለግንባታው ዘርፈ  ካልሆነ በቀር  
ብድር መስጠት አይፈልጉም::

በአንደኛውም ሆነ በሁለተኛው የዕድገት 
እና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የመንግሥት ሐሳብ 
ከግብርናው ዘርፍ ወደ አምራች ዘርፍ ሽግግር 
ማድረግ ቢሆንም በተግባር ሽግግሩ እየሆነ ያለው 
ከግብርናው ወደ አገልግሎት ዘርፍ ነው:: ለዚህም 
አንደኛው ምክንያት የአገር ውስጥ ባንኮች ደካማ 
መሆን ነው::

ለአምራች ዘረፍ ዕድገትም ሆነ መዘመን 
የፋይናንስ አቅርቦት በጣም ወሳኝ ሚና  አለው:: 
የዚህ አገር ባንኮች ከሆቴል እና ግንባታ ውጪ 
ለእርሻ ማዘመኛ  እና ለአምራች ዘርፍ ማስፋፊያ 
የማበደር ፍላጎት የላቸውም:: ዛሬ በፋይናንስ 
እጥረት ምክንያት በረካታ ፋብሪካዎች ዕውን 
ሳይሆኑ ቀርተዋል:: ግብርናውንም በተፈለገው 
መጠን ማዘመን አልተቻለም:: ባንኮች ይህን 
ማድረግ ባለመቻላቸው አገርም ሕዝብ ተጎጂ 
እየሆነ ነው:: በዚህ ሁኔታ መንግሥት እስከ መቼ 
ነው የአገር ውስጥ ባንክ እሹሩሩ እያለ የሚኖረው? 
ተፍጨርጭሮ ለማያድግ ልጅ ጡጦ እያጠባ 
የሚቀጥለውስ እስከመቼ ነው? መንግሥት እንደ 
ዘርፍ ብቻ  ሳይሆን እንደ አገር እና ሕዝብ ጥቅም 
ማሰብ መጀመር አለበት::

የአገር ውስጥ ባንኮች 28 ዓመት ሙሉ 
በመንግሥት ጥበቃ እየተደረገላቸው ቴክኖሎጂን 
እንኳ በአግባቡ መጠቀም እና ማዳረስ አልቻሉም:: 
እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አንድ ሰው በኤ.ቲ.ኤም 
ብር ሲያወጣ የአገልግሎት ክፍያ በሳንቲም ደረጃ 
ይቆረጥበታል:: በደብተር ሲያወጣ ግን ቆረጣ 
የለውም:: ይህ ባንኮቻችን ለዘመናዊነት እና 
ለቴክኖሎጂ ተጠቃሚነትን ምን ያህል ክፍት ልብ 
እንደ ሌላቸው  የሚያሳይ ነው::

መንግሥት አሁን ላይ የተሻለውን ጥቅም 
ወደ ሚሰጠው አካል ፊቱን ማዞር እንዳለበት 
ይሰማኛል:: የአገር ውስጥ አቅም መገንባት አስፈላጊ 
ቢሆንም የአገር ውስጥ አቅም ግን የሚገነባው 
ሕዝብ እየተጎዳ ነው የሚል እምነት የለኝም:: 
የአገር ውስጥ ባንኮች እንዲጎዱ አልፈልግም ካለ 
የውጭ ባንኮችን አስገብቶ  ለአገር ውስጥ ባንኮች 
ድጋፍ የተለየ ድጋፍ ማድረግ ይቻላል:: የአገር 
ውስጥ ባንኮችም የውጭ ባንኮች ከገቡ እንጎዳለን 
የሚል ፍርሃት ካላቸው ውሕደት ይፍጠሩ:: አሁን 
ላይ ቁም ነገሩ የባንኮች ቁጥር መብዛት ሳይሆን 
ጥራት ያለው አግልግሎት መስጠት ነው መሆን 
ያለበት:: 

ለውድድር ክፍት መሆን ያለበት የኢትዮጵያ የባንክ ዘርፍ
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እንወያይ

እንወያይ

ዳንኤል ክንዴ (ዶ/ር)

በአንድ አገር ውስጥ ዘመናዊ አስተዳደርን 
ለመገንባትና ብልጽግናን ለማረጋገጥ ተመራጭነት 
ያለው አሕዳዊ ነው ወይስ ፌደራላዊ ሥርዓት? 
የሚለው ጥያቄ አሁንም አከራካሪነቱ እንደቀጠለ 
ነው:: የትኛው አወቃቀር ይሻላል? ለምን? 
ለሚሉት ጥያቄዎች አንድ ያለቀለት ሁሉንም 
የሚያስማማ መልስ መስጠጥ አይቻልም:: 

የሆነ ሆኖ በዓለም ዐቀፍ ደረጃ ክርክሩ 
ተጧጡፎ እንደቀጠለ ቢሆንም ኢትዮጵያ 
የሚያስፈልጋት ፌደራላዊ ሥርዓት ነው 
በሚለው አጀንዳ ላይ ከሞላ ጎደል በሁሉም 
የአገራችን የፖለቲካ ኀይሎች ዘንድ መግባባት 
አለ:: በአገራችን አሕዳዊ ሥርዓት እመሠርታለሁ 
ብሎ የሚታገል በአገር ውስጥም ይሁን በውጭ 
የሚንቀሳቀስ አንድም የፖለቲካ ድርጅት የለም:: 

ይህም የሆነው በሁለት ዐበይት ምክንያቶች 
ነው:: ከሁሉ አስቀድሞ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ በልዩ 
ልዩ ባሕሎችና ቋንቋዎች ባሸበረቁ እና በተነጻጻሪ 
ሰፋ ያለ መልከዓምድር ባላቸው አገሮች ዘንድ 
የተሻለ ተመራጭነት ያለው ፌደራላዊ ሥርዓት 
ነው:: ፌደራላዊ ሥርዓት ለአስተዳደር ቀናነት፣ 
ለዕድገት አመችነት፣ እንዲሁም ባሕልንና ቋንቋን 
ለማሳደግ በሚሰጠው ዕድል ምክንያት ከፍ ያለ 
ተመራጭነት አለው::

በሁለተኛ ደረጃ ከታሪካችን 
እንደምንረዳውም አሕዳዊ አስተዳደር ለአገራችን 
እንግዳ ነው ማለት ይቻላል:: በዘመናዊ መልክ 
አይዋቀር እንጂ ጠቅላይ ግዛቶች በነገሥታት፣ 
ማዕከላዊ መንግሥቱ ደግሞ በንጉሠ ነገሥት 
ወይም በንግሥተ ነገሥታት መተዳደራቸው 
የሚያመለክተው በማዕከላዊ መንግሥትና 
በጠቅላይ ግዛቶች መካከል የነበረውን 
የሥልጣን ክፍፍል ነው፤ ከጊዜ ጋር እየዘመነ 
መምጣት ባይችልም:: የኢትዮጵያን የፖለቲካ 
ታሪክ ያጠኑ ምሁራን እንደሚነግሩን አሕዳዊ 
ወይም የተማከለ አስተዳደር በቀዳማዊ ኀይለ 
ሥላሴ ዘመነ መንግሥት፣ በተለይም ከፋሽስት 
ኢጣሊያ ወረራ በኋላ የመጣ ክስተት ነው:: 
ስለሆነም በታሪካዊም ሆነ ፖለቲካዊ ምክንያቶች 
ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት እና የሚስማማት 
ፌደራላዊ ሥርዓት ነው መባሉ በጣም ትክክል 
ነው:: እስከዚህ ድረስ ልዩነት የለም:: ልዩነት 
የሚመጣው ምን ዓይነት ፌደራላዊ ሥርዓት? 
በሚለው ጥያቄ ላይ ነው:: 

በሥራ ላይ ያለውን በቋንቋ ላይ 
የተመሠረተ ፌደራላዊ ሥርዓት ኢሕአዴግና 
ሌሎች ብሔርተኛ የፖለቲካ ኀይሎች 
በጥብቅ እንደሚደግፉት ይታወቃል:: በሥራ 
ላይ ያለውን ሥርዓት በግንባር ቀደምትነት 
ተግባራዊ ያደረገው ኢሕአዴግ፣ ለምን ቋንቋን 
መሠረት ያደረገ ፌደራላዊ ሥርዓትን መከተል 
እንደሚያስፈልግ የሚያቀርባቸው የመከራከሪያ 
ነጥቦች አሉ:: ገዥው ግንባር፣ በተለይም ሕወሓት 
ለትጥቅ ትግል ምክንያት ሆነኝ የሚለው በወቅቱ 
የነበረው የብሔረሰቦች ጭቆና በመሆኑ፣ ድርጅቱ 
የመንግሥት ሥልጣን ከያዘ በኋላ ታገልኩለት 
የሚለውን አጀንዳ ተግባራዊ ማድረግ ነበረበት::

የኢሕአዴግ ከፍተኛ መሪዎች በቋንቋ 
ላይ የተመሠረተው ፌደራላዊ ሥርዓት በሥራ 
ላይ መዋሉ ብሔረሰቦች የራሳቸውን ዕድል 
በራሳቸው እንዲወስኑ በማድረጉ ኢትዮጵያን 
ከብተናና ትርምስ ታድጓል፣ ሰላምና መረጋጋት 
አምጥቷል፣ ለብሔራዊ መግባባት መሠረት 

ሆኗል፤ ዴሞክራሲያዊ አንድነት እንዲፈጠር 
ምክንያት ሆኗል ወዘተ… እያሉ አበክረው ሲገልጹ 
ነበር:: አሁንም የሕወሓት አመራሮች በዚኸው 
አቋማቸው እንደጸኑ ቀጥለዋል::

የሕወሓት አመራሮች በተደጋጋሚ 
እንደሚናገሩት እና ከድርጅቱ ሰነዶች መረዳት 
እንደሚቻለው፣ ኢትዮጵያ እንደ አገር 
እንድትቀጥል ካስፈለገ ያለው አማራጭ አሁን 
በሥራ ላይ ያለው በቋንቋ ላይ የተመሠረተ 
ፌደራላዊ ሥርዓት ብቻ ነው:: እነሱ እንደሚሉት 
በቋንቋ ላይ የተመሠረተውን ፌደራላዊ ሥርዓት 
መቀየር ኢትዮጵያን ወደማያባራ ግጭት ውስጥ 
መክተት ነው:: 

ባለፉት 28 ዓመታት የተከሰተውና ከጊዜ 
ወደጊዜ እየባሰበት የመጣውን የዜጎች ሞትና 
መፈናቀል ከፌደራላዊ ሥርዓቱ ጋር አይገናኝም 
ባይ ናቸው የሕወሓት መሪዎች:: በመንግሥት 
ከፍተኛ አመራሮች እምነት በሕዝቦች መካከል 
ግጭት ተከስቶ አያውቅም፤ ግጭት የሚቀሰቅሱት 
የየአካባቢው ኪራይ ሰብሳቢ አመራሮችና ጸረ 
ሰላም ኀይሎች ናቸው:: በአጠቃላይ በሥራ ላይ 
ያለውን አወቃቀር የሚደግፉት ወገኖች ቋንቋን 
መሠረት ያደረገው ፌደራላዊ ሥርዓት በጊዜ 
ሂደት እየተሻሻለና እየጎለበት ይሄዳል የሚል 
እምነት አላቸው:: 

ከፍ ሲል እንደተገለጸው ከሕወሓት 
በተጨማሪ በሥራ ላይ ያለውን ፌደራላዊ 
ሥርዓት አጥብቀው የሚደግፉ ሌሎች ብሔርተኛ 
የፖለቲካ ኀይሎች አሉ:: እነዚህ ኀይሎች ልክ 
እንደ ሕወሓት ሁሉ ለኢትዮጵያ መድህኗ 
በቋንቋ ላይ የተመሠረተው ፌደራላዊ ሥርዓት 
ነው የሚል እምነት አላቸው:: በአገራችን 

በተደጋጋሚ የሚከሰቱት ግጭቶች፣ ማለቂያ 
የሌላቸው የድንበር ይገባኛል እና የልዩ ወረዳና 
ዞን ጥያቄዎች፣ የሕዝብ ሞትና መፈናቀል ወዘተ... 
ሁሉ ከፌደራላዊ አወቃቀሩ ጋር ግንኙነት 
የለውም፣ ዋናው ችግር ዴሞክራሲና የፌደራላዊ 
ሥርዓቱ በአግባቡ (ሕገ መንግሥቱ በሚደነግገው 
መሠረት) ተግባራዊ አለመሆኑ ነው ባይ ናቸው 
እነዚህ ኀይሎች:: 

ሆኖም አሁን በሥራ ላይ ያለው ፌደራላዊ 
ሥርዓት በዜጎች መካከል ኅብረትና ትብብርን 
ሳይሆን አላስፈላጊ ውድድርን፣ ጥላቻን እና የእርስ 
በርስ ግጭትን እንደሚፈጥር በግልጽ እያየነው 
ነው:: ባለፉት 26 ዓመታት በግልጽ እንደታየውና 
ከጊዜ ወደጊዜ እየባሰበት እንደመጣው ይህ 
በቋንቋና ዘውጋዊ ማንነት ላይ የተመሠረተ 
ሥርዓት አንዳንዶችን ዋና ሌሎችን ሁለተኛ ዜጋ 
የሚያደርግ፣ “ሌሎችን” በማግለል ላይ ተመሠረተ 
ነው:: በዚህ ምክንያት አሁን እንደምናየው፣ 
ኢትዮጵያዊያን በአገራቸው እንደባይተዋርና 
ሁለተኛ ዜጋ እየተቆጠሩ፣ “ክልላችሁ አይደለምና 
‹ከክልሉ ባለቤቶች› ጋር እኩል መብት የላችሁም፣ 
እንዲያውም አካባቢያችሁ ስላልሆነ ለቃችሁ 
ውጡ …” ይባላሉ:: በዚህ ሒደት የበርካታ 
ወገኖቻችንን ሕይወት አጥተናል፤ በርካቶች 
ከኖሩበትና ከሚያውቁት አካባቢ በግፍ 
ተባረዋል፤ በዚህም ምክንያት በሕዝቦች መካከል 
ቂምና ቁርሾ ተፈጥሯል:: 

በመሠረቱ በቋንቋና ዘውጋዊ ማንነት ላይ 
የተመሠረተ ፌደራላዊ ሥርዓት፣ ውስብስብ 
ችግሮችን ያዘለ መሆኑ መታወቅ አለበት:: 
በፖለቲካ ገጽታው በሕዝቦች መካከል ያሉትን 
ልዩነቶች የማቆየት፣ የማጉላትና የማስፋት ብሎም 
ወደውጭ ለሚስቡ (centrifugal) ኀይሎች 

አመቺ ሁኔታን የመፍጠር፣ የሕዝቦችን አንድነትና 
የውሕደት አዝማሚያዎች የመግታትና የማዳከም 
ባሕርይ አለው:: በኢኮኖሚም ረገድ ለአገር ዐቀፍ 
ልማት፣ በዕቅድ መምራትና ለተመጣጠነ የአገር 
ዕድገት እንቅፋትን ሊፈጥርና የመንግሥትን 
ኢኮኖሚያዊ ያልሆኑ ወጪዎችን በማሳደግ 
ልማትን ሊያጓትት ይችላል:: (አንዷለም 
አለባቸው፣ “የፌደራላዊነት ፖለቲካዊና 
ኢኮኖሚያዊ አንድምታዎች”፣ መድረክ መጽሔት፣ 
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የብሔረሰብ ፖለቲካ ዋና የማደራጃ ርዕዮተ 
ዓለም በሆነበት የፖለቲካ ምኅዳር ውስጥ ይህ 
የተለመደ ነው:: ዜጎችን “ነባር-መጤ” ብሎ 
መከፋፈል፤ መሬታችን ተወሰደ፣ ድንበራችን 
ተጣሰ፣ ማንነታችን ተዋረደ ወዘተ... ብሎ 
ስሜታዊ ቅስቀሳ ማድረግና ሕዝብን በሕዝብ ላይ 
ማነሳሳትም የተለመደ ነገር ነው:: በዚህ መልኩ 
ነው የዘር ማጥራት (ethnic-cleansing) እና 
የዘር ፍጅት (Genocide) እርምጃዎች እንደዘበት 
የሚከሰቱት:: በዚህ ሁኔታ ነው አገር ህልውና 
እንደዘበት አደጋ ላይ የሚወድቀው:: 

የብሔረሰብ ጠበቃ ነን የሚሉ ሰዎች 
በውጭም በአገር ውስጥም የሚያካሂዱት 
ስሜታዊና አደገኛ ቅስቀሳ ፍሬ ማፍራት 
ጀምሯል:: ጽንፈኛ ብሔርተኞች በቋንቋና ዘውጋዊ 
ማንነት ላይ የተመሠረተውን ፌደራላዊ ሥርዓት 
በመጠቀም ‹መጤ› የሚሏቸውን ዜጎች በውድም 
በግድም እያፈናቀሉና እያሳደዱ (ንጹሕ) የአንድ 
ቋንቋ ተናጋሪዎች ክልል ለመፍጠር ሌት ተቀን 
እየሠሩ ነው:: ሁሉም የእኔ የሚለውን ሕዝብና 
መሬት አጥሮ ለመቀመጥ፣ ሁኔታዎች ሲያመቹም 
“የራስን ዕድል በራስ መወሰን” የሚለውን 
የተለመደ የብሔርተኛ ድርጅቶች ማደናገሪያ 

ስለ ፌዴራሊዝም እንወያይ
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በማቅረብ አገርን ለማፍረስ ነው እየተንደረደረ 
ያለው:: በአጠቃላይ በቋንቋ ላይ የተመሠረተውን 
ፌደራላዊ ሥርዓት አጥብቀው የሚተቹ ምሁራን 
እንደሚሉት የዚህ ዓይነቱ ሥርዓት “የአዳዲስ 
አገሮች መፈልፈያ ማዕከል ነው::”  

በዚህ አደገኛ የአፍሪካ ቀንድ ቀጣና ውስጥ 
የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉ ኀይሎች 
በመካከላችን እየገቡ ብሔርተኛ ድርጅቶችን 
እንደሚደግፉ በግልጽ ይታወቃል:: ግብጽና 
ሌሎች አንድነቷ የተጠበቀ ጠንካራ ኢትዮጵያን 
ማየት የማይፈልጉ ኀይሎች በብሔርተኛ 
ድርጅቶች አንቀልባ ታዝለው በአገራችን ላይ 
ለመፈንጨት ነው የሚፈልጉት:: እነ ግብጽ 
ኢትዮጵያን ለማዳከም እንደ ጀባሕና ሻዕብያ 
ያሉ ድርጅቶችን እንዴት ይደግፉ እንደነበር 
የቅርብ ጊዜ ትዛታ ነው:: ኢትዮጵያዊያን የውስጥ 
ጉዳያችንን ራሳችን ልንፈታ ይገባል:: የአገራችንን 
መጠናከር የማይፈልጉና ድብቅ ዓላማ ያላቸው 
ኀይሎች በውስጥ ጉዳያችን ገብተው እንዲፈተፍቱ 
ዕድል ልንሰጣቸው አይገባም::

ከላይ እንደተጠቀሰው በቋንቋና ዘውጋዊ 
ማንነት ላይ የተመሠረተው ሥርዓት የሕዝቦችን 
ኅብረትና አንድነት የሚበትን፣ ለዘላቂ ሰላምና 
ልማት እንቅፋት የሆነ እና ውሎ አድሮም በአገር 
ህልው ላይ አደጋ የሚደቅን ሥርዓት ነው:: 
ስለሆነም ከቋንቋና ከዘውጋዊ ማንነት ይልቅ 
ሌሎች አግባብነት ያላቸው መሥፈርቶችን 
መጠቀሙ ለሕዝብ መብት መከበርም ሆነ 
ለብልጽግናና ለአገር ህልውና መጠበቅ እጅግ 
የተሻለ ነው:: ይህ ማለት ግን ቋንቋና ዘውጋዊ 
ማንነነቶች ወደጎን ይባሉ ማለት አይደለም:: 
ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የእያንዳንዱ የቋንቋና 
ባሕል ሉዓላዊነት የሚከበርባት (cultural sov-

ereignty) እና ፖለቲካዊ አንደነቷ የሚጠበቅባት 
(political unity) ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ነው:: 

ሁሉም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በምትባለው 
በዓለም ዐቀፍ ደረጃ ወሰኗ በታወቀ ጆክራፊያዊ 
ክልል ውስጥ በመወለዱ ብቻ የዚህች አገር ዜጋ 
መሆኑን እና በዚህች ኢትዮጵያ በምትባል አገር 
ውስጥ ያሉ ልዩ ልዩ ቋንቋ ተናጋሪ ማኅበረሰቦች 
ቋንቋቸውንና ባሕላቸውን የመጠበቅና የማሳደግ 
ሙሉ መብት ያላቸው መሆኑን በደንብ መቀበል 
ያስፈልጋል:: የእነዚህ ልዩ ልዩ ቋንቋ ተናጋሪ 
ማኅበረሰቦች መብት የሚጠበቀውና ዘላቂ 
ብልጽግና ሊገኝ የሚችለው የኢትዮጵያ አንድነት 
ሲከበር መሆኑንም መረዳት ያስፈልጋል:: 
ስለሆነም መንግሥታዊ አደረጃጀታችን የዜጎቻችን 
መብት የሚጠበቅበትንና አገራዊ ብልጽግና 
የሚረጋገጥበትን ሁኔታ የሚያመቻች መሆን 
ይኖርበታል ማለት ነው:: 

በመሠረቱ የመንግሥት አደረጃጀት 
የዜጎችን ሕይወት የበለጠ የተሟላ ለማድረግ 
የሚያስችል መሆን አለበት:: የክፍለ አገሮች 
ወይም የፌደሬሽኑ አሐዶች (States) አከፋፈልና 
አሠራር ከፌደራላዊው መዋቅር ጋር የሚኖራቸው 
ግንኙነት ይህንን መሠረት ማድረግ ይኖርበታል:: 
ኢትዮጵያ እንዳደረገችው አንድ አሐዳዊ የነበረ 
አገር ራሱን ወደ ፌደራላዊነት (holding togeth-
er federalism) በሚለውጥበት ጊዜ ለቋንቋ፣ 
ለባሕልና ዘውጋዊ ልዩነቶች በተቻለ መጠን 
ትኩረት መስጠቱ አስፈላጊ ቢሆንም፣ የእነዚህ 
ሁኔታዎች በጊዜ ሂደትና በልዩ ልዩ ምክንያች 
ሊለወጡ የሚችሉ መሆኑ ተዘንግቶ ቋሚና ዘላቂ 
እንደሆኑ መታየትና መወሰድ አይገባቸውም:: 

የክፍለ አገሮች ወይም የፌደሬሽኑ አባል 

አሐዶች አከፋፈልና አከላለል ከዘውጋዊ ማንነት 
ይልቅ የበለጠ አግባብነት ያላቸው መስፈርቶችን 
ቢከተል የተሻለ ይሆናል:: 

ከሁሉ አስቀድሞ አከፋፈሉ የአስተዳደር 
ቀናነትን ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን 
ይኖርበታል:: አከፋፈሉ አስተዳደራዊ ቀናነትን 
ለማስገኘት መሆን ይገባዋል:: ሰዎችን በተለይም 
አምራቾችን የማያጉላላ፣ የማያዳክም፣ ጊዜንና 
ጉልበትን ለመቆጠብ የሚያስችል መሆኑ አስፈላጊ 
ነው:: የተለያዩ የመንግሥት አገልግሎቶች፣ 
ለምሳሌ የልማት ሥራ ለመጀመር ፈቃድ 
የሚሰጡ፣ ግብር የሚቀበሉ፣ ደህንነትንና ፍትሕን 
የሚጠብቁትና የመሳሰሉት መሥሪያ ቤቶች 
ከሕዝብ ሩቅ መሆን አይገባቸውም:: በአምራቹ 
አጠገብና አካባቢ ተገኝተው ጉዳዩን ያለብዙ 
ውጣ ውረድ ለመፈጸም መቻል ይኖርባቸዋል::

በሁለተኛ ደረጃ አከፋፈሉ ለአካባቢና ለአገር 
ዕድገት አመቺ መሆን ይኖርበታል:: የኢኮኖሚና 
የማኅበራዊ እንቅስቃሴዎች ያለ ብዙ መሰናክል 
መራመድ መቻል ይገባቸዋል:: መሰናክሎችን 
ለመቀነስና ከነጭራሹም ለማስወገድ የሚያግዙ 
ሁኔታዎችን ለመፍጠር የሚያስችሉ አከላለሎች 
ያስፈልጋሉ:: ዕድገት የሥራ ውጤት እንደመሆኑ 
የሥራ ቅልጥፍናን የሚያስገኝ፣ ለሰዎችና 
ለዕቃዎች እንደልብ መንቀሳቀስና መዘዋወር 
የሚያመእ፣ ሰዎችን ለሥራ የሚያበረታታና 
የሚጋብዝ ዓይነት አደላደል ጠቀሜታ 
እንደሚኖረው አያጠራጥርም:: የሥራ ክፍፍል፣ 
በተወሰኑ የችሎታ መስኮች ላይ ትኩረት ማድረግ 
ተደጋጋፊነት አንዱ የሌላውን ፍላጎት ማሟላት 
የመሳሰሉት ለሶሲዮ-ኢኮኖሚያዊ ዕድገት 
አስፈላጊነታቸው የተረጋገጠ ስለሆነ አከፋፈሉ 
እነዚህን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታል::

ሦስተኛ፣ የክፍለ አገሮች ወይም የፌደሬሽኑ 
አባል ክልሎች አከፋፈልና አከላለል የሕዝብና 
የሀብት መመጣጠን (symmetry) ከግምት 
ውስጥ ያስገባ መሆን ይኖርበታል:: የፌደራላዊ 
መንግሥት የሚሠርቱት በሕግ የሆኑ አሃዶች 
ናቸው:: ይህ በሕግ እኩልነት፣ በሀብትና በሕዝብ 
እኩልነት ወይም ተቀራራቢነት ካልተደገፈ ችግሮች 
ሊከተሉና ፌደሬሽኑ በትክክል ላይሠራ ይችላል:: 
የፌደሬሽኑ አባል ክፈለ አገሮች (አሐዶች) 
በሀብትና በሕዝብ ብዛት የተመጣጠኑ ካልሆኑ 
ትልቁ ትንሹን ሊጨፈልቀውና የበላይነቱን 
ሊጭንበት ይችላል:: ይህም በፈረንጆች አባባል 
የብዙሃኑ አፈና (majority tyranny) የሚሉት 
ነው::

በአራተኛ ደረጃ የክፍለ አገሮች ወይም 
የፌደሬሽኑ አባል ክልሎች አከፋፈልና አከላለል 
የዜጎችን የአንድነትና መቀራረብ ሂደት የበለጠ 
የሚያጠናክር እንዲሆን ያስፈልጋል:: አከፋፈሉ 
በሕዝቦች ልዩነት ላይ የሚያተኩር፣ ለአላስፈላጊ 
ጥርጣሬና ጥላቻ የሚጋብዝ ሳይሆን የየራሳቸውን 
ቋንቋ ባሕል የመጠበቅና የማሳደግ ሙሉ 
መብታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በሚጋሯቸው 
ዕሴቶች ላይ ሊያተኩር ይገባል:: ለሁሉም ሕዝቦች 
መብት መከበርና የጋራ ብልጽግና የሚበጀው 
መነጣጠልና በመካከላቸው አጥር መገንባቱ 
ሳይሆን ኅብረትና አንድነት ነው:: (ዝኒ ከማሁ፣ 
10-11)

አምስተኛ፣ ሕዝቦች ቋንቋቸውንና 
ባሕላቸውን ለመንከባከብና ለማሳደግ ምቹ 
ሁኔታን የሚፈጥር እንዲሆን ያስፈልጋል:: 
ስለአገር አንድነትና ስለሕዝቦች ኅብረት ሲባል 
ልዩነቶች ይጥፉ ማለት አይቻልም፣ አይገባምም:: 
ስለሆነም አከፋፈሉ እነዚህ በአንድ አገር ጥላ ሥር 
የሚኖሩ ልዩ ልዩ ቋንቋ የሚናገሩና የተለያየ ባሕል 
ያላቸው ሕዝቦች፣ ቋንቋቸውንና ባሕላቸውን 
የሚንከባከቡበትንና የሚያሳድጉበትን ሁኔታ 
ከግምት ውስጥ ያስገባ እንዲሆን ያስፈልጋል:: 

በአጠቃላይ፣ የኢትዮጵያ ዜጎችና 

ሕዝቦች መብት እንዲጠበቅና በአገራችን ዘላቂ 
ሰላምና ብልጽግና እንዲመጣ ካስፈለገ፣ ከላይ 
የተጠቀሱትን አምስት እና ሌሎችንም መሠረታዊ 
መስፈርቶች ተጠቅሞ አሁን ያለውን በቋንቋ 
በዘውጋዊ ማንነት ላይ የተመሠረተ ፌዴራላዊ 
ሥርዓት እንደገና ማዋቀር (መከለስ) ያስፈልጋል:: 

ከላይ የተጠቀሱትን መስፈርቶች ተጠቅሞ 
አሁን በሥራ ላይ ያለውን ፌደራላዊ ሥርዓት 
ለመከለስ ጥሩ መነሻ የሚሆነው በቀድሞው 
ሥርዓት የመጨረሻ ዓመታት በዘርፉ ከፍተኛ 
ልምድና ተሞክሮ ባላቸው ምሁራን ተጠንቶ 
የቀረበው አስተዳደራዊ ክፍፍል ነው:: ይሁን 
እንጂ ያለፈው መንግሥት ይከተል የነበረው 
አሐዳዊ ሥርዓትን ስለነበረ እነዚያ ክፈለ አገሮች 
የፌዴራል መንግሥት አባል አሐድነት ቁመና 
(status) አልነበራቸውም:: ስለሆነም ፌዴራላዊ 
አወቃቀሩ እንደገና የሚከለስ ከሆነ እነዚያን ክፍለ 
አገሮች ወደፌደራል መንግሥት አባል አሐድነት 
(ስቴት) ቀይሮ የየራሳቸው ሕገ መንግሥት፣ ምክር 
ቤት፣ የፍትሕና ልዩ ልዩ አስተዳደራዊ መዋቅሮች 
እንዲኖሯቸው ማድረግ ይቻላል:: 

እዚህ ላይ ግልጽ መሆን ያለበት፣ ተደጋግሞ 
የሚቀርብ ምዕራብ ጎጃም፣ ምሥራቅ ጎጃም፣ 
ምዕራብ ወለጋ፣ ምሥራቅ ወለጋ፣ ሰሜን ወሎ፣ 
ደቡብ ወሎ፣ ምሥራቅ ሸዋ፣ ሰሜን ሸዋ ወዘተ... 
እየተባለ መከፈሉ ማኅበረሰቦች ቋንቋቸውንና 
ባሕላቸውን እንዳያሳድጉ ያደርጋል የሚል 
መከራከሪያ ይቀርባል:: ይሁን እንጂ ይህ አስተያየት 
ውኃ የማይቋጥር አይደለም:: ለምሳሌ ያህል ሰሜን 
ወሎን ብንወስድ፣ ሰሜን ወሎ ውስጥ አማራ፣ 
ዋግ ኽምራ፣ አፋር፣ ትግራይ ወዘተ... ሕዝቦች 
ይኖራሉ:: በዚህ ክፍለ አገር ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች 
በምን ቋንቋ/ዎች እንደሚሠሩ፣ እንደሚማሩና 
እንደሚዳኙ የመወሰን እና የየራሳቸውን 
ቋንቋና ባሕል የማሳደግ ሙሉ ነጻነት አላቸው:: 
ይህ ትግራይ ውስጥም ሆነ ሲዳማ፣ ምሥራቅ 
ሐረርጌም ሆነ ሰሜን ሸዋ ውስጥ ይሠራል:: 
የሁላችንም የጋራ መዲና የሆነቸው አዲስ አበባም 
እንደ አንድ የፌደራል መንግሥት አባል አሐድ 
ሆና ራሷን ታስተዳድራለች:: 

ናይጀሪያ እና እኛ

በቅርቡ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና 
ሕዝቦች ክልል ፈርሶ በርከት ያሉ ክልሎች እንደገና 
እየተዋቀሩ ነው:: ይህም የፌደሬሽኑን አሐዶች 
እንደገና የመከለስና የማዋቀር ዕድልን ፈጥሯል:: 
ይህ መንገድ በጆግራፊያዊ መጠንም ሆነ በሕዝብ 
ብዛት ከሞላ ጎደል ተመጣጣኝነት ያላቸው ክፍለ 
አገሮችን ለመፍጠር እና የትልልቅ ክልሎችን ማን 
አህሎኝነት ለማረቅ፣ ወዲያውም የኢትዮጵያን 
አንድነት ለማስጠበቅ ትልቅ በር የሚከፍት ነገር 
ነው:: ለዚህ ትልቅ አብነት የሚሆነን የናይጀሪያ 
ፌደሬሽን የታሪክ ጉዞ ነው:: 

ናይጀሪያ ገና በብሪታኒያ የቅኝ አገዛዝ 
ሥር እያለች፣ ማለትም በ1954 (እ.ኤ.አ) 3 
ክፍለ አገሮችን (ስቴትስ) ይዛ በፌደሬሽን 
የተዋቀረች ሲሆን፣ ከዚያ በኋላ በተደጋጋሚ 
ጊዜያት የፌደሬሽኑን አሐዶች እንደገና እየከለሰች 
አደራጅታለች:: በዚህም መሠረት እ.ኤ.አ በ1963 
ከሦስት ወደ አራት፣ በ1964 ከአራት ወደ ዐሥራ 
ሁለት፣ በ1976 ከዐሥራ ሁለት ወደ ዐሥራ ዘጠኝ፣ 
በ1987 ከዐሥራ ዘጠኝ ወደ ሃያ አንድ፣ በ1991 
ከሃያ አንድ ወደ ሠላሳ እና በ1996 ከሠላሳ ወደ 
ሠላሳ ስድስት የፌደሬሽኑን አባል ክልሎች ወይም 
ክፍለ አገሮች ከፍ አድርጋለች:: የናይጀሪያን 
ፖለቲካ ያጠኑ ምሁራን እንደሚገልጹት ይህ 
እርምጃ ለናይጀሪያ ህልውና መጠበቅና ለዚያች 
አገር ሁለንተናዊ ልማት ያደረገው አስተዋጽዖ 
በጣም ከፍተኛ ነው:: ኢትዮጵያም እንደ 
ናይጀሪያና ሕንድ ካሉ አገሮች የምትቀስማቸው 
በርካታ ትምህርቶች አሉ::

እንወያይ
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ሹምዬ ጌጡ (ዶ/ር)

የጥንት ግሪካውያን እምርታዊ የሥልጣኔ 
ዕድገት የዴሞክራሲን እሳቤ እና አስተዳደርን 
በመፍጠርና ለተቀረው ዓለም በማስተዋወቅ 
ቢጠቀስም፣ ግሪኮቹ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 
ላይ የበዙ ጥርጣሬዎች ነበሯቸው:: በተለይ 
ደግሞ እንደ ሶቅራጥስ እና ፕሌቶ ያሉ የፍልስፍና 
ሊቃውንት ዴሞክራሲን አብዝተው ይጠሉ ነበር:: 
በአሁኑ ጊዜ እነዚህ በዴሞክራሲ ላይ የተሰነዘሩ 
ጥርጣሬዎች እና የሚታዩ ድክመቶች በሰፊው 
ሲንፀባረቁ  በገሐድ እየተመለከትን ያለበት ጊዜ 
ላይ ያለን ይመስለኛል:: ለመሆኑ ዴሞክራሲ 
እንዴት ይጠላል? እንዴትስ ሊበላሸ እና ሊነቅዝ 
ይችላል? ይህን ጥያቄ ስንመልስ በቀጥታ ስለ 
‹ዴማጎግሪ› (demagoguery) እንድናወራ 
እንገደዳለን::

‹ዴማጎግሪ› እንደ አንድ የፖለቲካ እሳቤ 
መሠረታዊ የሆነ የርዕዮተ ዓለም እና የክርክር 
ሐሳብ ሕፀፅ (ጉድለት) ያለበት አመክኖአዊ 
ስህተቱም ከጤነኛ የፖለቲካ አካሄድ ጋር 
የማይታረቅ ሲሆን በፖለቲካ እሳቤው እና 
አተገባበሩም ከሕዝብኝነት ጋር እጅግ የሚመሳሰል 
ሆኖ እናገኘዋለን:: በዚህም አለ በዚያ ‹ዴማጎግሪ› 
ከትክክለኛ የዴሞክራሲ መርህ እና ከትክክለኛ 
አመክንዮ ጋር የተፋታ መሆኑ በሕፀፅ የተሞላ 
ብቻ ሳይሆን ዴሞክራሲን ለመገንባት የሚደረግን 
ሂደት አስቸጋሪ በማድረግ ይታወቃል:: 
‹ዴማጎግሪ›ን ከዴሞክራሲ ጋር ለይቶ ያለማየት 
ችግር እና በዲሞክራሲ ስም በ‹ዴማጎግሪ› 
የሚጫዎቱ ልኂቃን መብዛት ዴሞክራሲን 
እንደገና ደግመን ደጋግመን እንድንመረምረው 
እና እንድንጠራጠረው መንገድ ከፍች ሆኗል:: ይህ 
በዴሞክራሲ ላይ የሚደረግ ፍተሻ እና ጥርጣሬ 
በ‹ዲማጎግሪ› እና በዴሞክራሲ መካከል ያለው 
ድንበር በግልጽ እስከሚለይ ድረስ የሚቀጥል 
ይሆናል:: ሶቅራጥስ እና ፕሌቶም ዴሞክራሲን 
እንዲጠሉ እና እንዲጠራጠሩ ያደረገው ምክንያት 
ይህ ሆኖ አልፏል:: በአጭሩ ለመግለጽ ‹ዴማጎግሪ› 
የተበላሸ ዴሞክራሲ ማለት ነው:: 

‹ዴማጎግሪ› በተፈጥሮው ስሜታዊነትን 
(ኢ-አመክኖአዊነትን)፣ ጭፍን ፍረጃን እንዲሁም 
እኔ ብቻ ያልኩት ይሁን ባይነትን ይፈልጋል:: 
በተጨማሪም እውነትን በመሸሽ (በመደበቅ)፤ 
ርካሽ ተወዳጅነትን እና የፖለቲካ ሥልጣንን 
ያለአግባብ ለማግኘት ብዙሃንን በጥላቻ እና 
በውሸት በማነሳሳት ድጋፍ ለማግኘት የሚደረግ 

ጥረት ነው (demagoguery is a political lead-
ership who seeks support by appealing to 
the desires and prejudices of ordinary 
people rather than by using rational ar-
gument) በመሆኑም “ዴማጎግሪ” በአንድ አገር 
(የፖለቲካ ማኅበረሰብ) ውስጥ ሊኖር የሚችለው 
ለምን ብሎ የማይጠይቅ እና የማይመረምር (pa-
rochial) ግለሰብ ወይም ማኅበረሰብ ሲፈጠር 
እና በራሱ መቆም ሳይችል እንደተፈለገው የሚነዳ 
መንጋ እንዲሁም ይህን አጋጣሚ የሚጠቀም 
ልኂቅ እስካለ ድረስ ብቻ ነው::

በእርግጥ ‹ዲማጎግሪ› በብዙ መንገድ 
መተርጎም የሚችል ጽንሰ ሐሳብ ነው:: 
አንደኛው ዓይነት አተረጓጎም እንደሚያስረዳው 
‹ዴማጎግሪ› የሚታዎቀው ስሜታዊነትን ብቻ 
ያለ ምክንያታዊነት በማራመድ (በማጉላት) 
ነው:: ልኂቃን የራሳቸው ብቻ የሆነ ዕውቀት 
ያላቸው በማስመሰል እነሱ ብቻ የሚያውቁት 
ጉዳይ እንዳለ አድርገው በእኔ አውቅልሃለው 
አጉል ፈሊጥ አብዛኛውን ሕዝብ ስሜታዊ 
የሚያደርግ (ስሜታዊነት ብቻ የሚንፀባረቅበት) 
ፍፁም ሐሰት የሆነ ንግግር በመናገር እና ሕዝቡ 
በሚያንፀባርቀው ከፍተኛ የስሜታዊነት ምላሽ 
እና ድርጊት እንደ የእነሱ ሐሳብ ትክክለኛነት 
ማረጋገጫ ሊወስዱት እና ሊያረጋግጡ የሚፈልጉ 
ናቸው:: ተቀባይነት ያለው እና ግልጽ የሆነ ማስረጃ 
(ምክንያት) በማምጣት ብዙሃኑን ከማሳመን እና 
እንዲደግፋቸው (እንዲከተላቸው) ከማድረግ 
ይልቅ የእነዚህ ግለሰቦች ሐሳብ የሚለካው 
(የሚመዘነው) ብዙሃኑን ምን ያህል ስሜታዊ 
አድርገዋል ወይም አናድደዋል ወይም ደግሞ 
አነሳስተዋል የሚል በሚመስል ስሁት መነሻ 
ሐሳብ እንጅ በሚኖራቸው ተጠየቃዊ አሳማኝ 
ምክንያታዊ መነሻ አይደለም:: ይህም ለሚፈጠሩ 
(“fabricate” ለሚደረጉ) ግለሰባዊ የጥቅም 
ፍላጎት እና የውሸት ቅስቀሳ አብዛኛውን ሕዝብ 
በከፍተኛ ሁኔታ የሚያጋልጥ አደገኛ አካሄድ ነው:: 
በዚህ ረገድ የእንደዚህ ዓይነት ፖለቲካዊ ክርክር 
ሥነ አመክኖአዊ የሕፀፅ መንገድ “Appeal to 
the People” በመባል የሚታወቅ ሲሆን፤ ይህም 
በጽሑፍ ወይም በንግግር አማካኝነት አብዛኛውን 
ሰው (crowd) ለማስደሰት ሲባል ብቻ ስሜትን 
ወይም ከመጠን ያለፈ ደስታን (emotions and 
enthusiasm) በማነሳሳት የእነዚህን ግለሰቦች 
የውሸት ሐሳብ እንዲደገፍ እና ተቀባይነት 
እንዲኖረው የሚደረግ የማሳሳት ሙከራ ነው:: 

(Appeal to the People fallacy is com-
mitted when demagogues (arguers) tried 
to address a large group of people and 

tried to excite the emotions and enthu-
siasm of the crowd to win acceptance for 
his or her conclusion. The objective is to 
arouse a kind of mob mentality). 

በተጨማሪም እነዚህ ሥልጣን እና ድጋፍ 
የተጠሙ ልኂቃን ይህን ሲያደርጉ እነሱ ብቻ 
የሚያውቁት መረጃ ወይም ዕውቀት እንዳለ 
በማስመሰል እና ስለዚህ የሚነግሩን ነገር ትክክል 
እንደሆነና ልናምናቸው እንደሚገባ ሊነግሩን እና 
ሊያሳስቱን የሚያደርጉትን ጥረትም  ያካትታል:: 
ይህም መረጃ (ዕውቀት) የአንድ ወገን ብቻ ሃብት 
(ይዞታ) እንዳልሆነ እየታወቀ እነዚህ ሰዎች 
ግን መረጃን (ዕውቀትን) ብቻቸውን እንደያዙ 
በማስመሰል ለማደናገር ይሞክራሉ:: ይህም 
የሚያሳየው አንድም አለን የሚሉትን መረጃ 
ወይም እውቀት ቢያወጡት ውሸት እንደሚሆንና 
ተቀባይነት እንደማይኖራቸው ስለሚያውቁ 
ሁለትም ይህን በማድረግ ግራ ለማጋባት እና 
ግራ የተጋባው አብዛኛው ሕዝብ “እውነትም እኮ 
ትክክለኛ መረጃ (ዕውቀት) ሊኖራቸው ይችላል“ 
በሚል ግምታዊ እና ጭፍን አመለካከት አሁንም 
የእነሱን ሐሳብ እንዲቀበል ለማድረግ ታስቦ ነው:: 
እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት አንድ መሠረታዊ 
ሐቅ ‹ዴማጎግሪ› የለየለት የውሸትና የስሜታዊነት 
መንገድ መሆኑን እና ዴሞክራሲ በሚባለው 
ሥርዓት ውስጥም በመደበቅ ዴሞክራሲን በእጅጉ 
እንድንጠራጠረው መንገድ ከፍቷል:: ይህም 
በዴሞክራሲና በ‹ዲማጎግሪ› መካከል ያለው 
ልዩነት በጣም ቀጭንና የማይታይ እንዲሆን 
አድርጎታል:: 

ፕሌቶ ‹ሪፐብሊክ› በተባለው ዝነኛ ሥራው 
በስድስተኛው ክፍል ውሰጥ ያለው ጉዳይም 
ዴሞክራሲ ከ‹ዲማጎግሪ› ጋር በተፈጠረው 
መቀላቀል የተነሳ ሶቅራጠስ በዴሞክራሲ ላይ 
ያለውን ጨለምተኝነት እና ያነሳቸውን መሠረታዊ 
ጥያቄዎች በጥልቀት አብራርቷል:: ዴሞክራሲ 
በመሠረቱ ዕውቀትንና ምክንያታዊነትን እንደ 
ግዴታዊ ቅድመ ሁኔታ የሚፈልግ ሥርዓት 
(ሂደት) ነው:: ነገር ግን በዴሞክራሲያዊ መርሆች 
እንገዛለን እና ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ቆመናል  
በሚሉ ግለሰቦች እና ቡድኖች ውስጥም ቢሆን 
ብዙውን ጊዜ ይኼን ማደናገሪያ (confusion) 
መቀላቀል የተለመደ ነው:: ምክንያቱም እንደ 
ፈላስፋዎቹ ሶቅራጠስ እና ፕሌቶ አስተምህሮ 
ዴሞክራሲ የቁጥር ጉዳይ ብቻ አይደለችም:: 
ለዚህም ነው ፕሌቶ “መሪ መሆን ያለበት ማን ነው 
(who should rule)?” የሚለውን መሠረታዊ 
የዴሞክራሲ ጥያቄ የመለሰው ዕውቀትን እና 
ምክንያታዊነትን ብቻ ማእከል ባደረገው 

ትንተናው ነው:: ስለዚህ ዴሞክራሲ ዕውቀትንና 
ብቃትን እንደቅድመ ሁኔታ የሚፈልግና ቁጥር 
ከዚያ በሁዋላ የሚመጣ ጉዳይ የሚሆነው:: 

ቁጥርን ከምክንያታዊነትና ዕውቀት 
አስበልጠን ያስቀደምን ጊዜ ዴሞክራሲ ‹ዴማጎግሪ› 
ትሆናለች:: አደገኛነቷም ያኔ ይጀምራል:: ለዚህም 
ነው የምርጫ ወረቀት (Ballot Paper) ትርጓሜ፡
- “Are you sure you are qualified to make 
this decision (vote)” የሚል የሆነው:: ይህም 
በአፈ ቀላጤዎች እና በአታላዮች (ስሜትን 
የሚኮረኩር ንግግር እና መረጃ የሚያቀርቡ ነገር 
ግን እነርሱ ብቻ የሚውቁት መረጃ እና እውነት 
ያለ የሚያስመስሉት ውሸት በሆነ)  ግለሰቦች 
እና ቡድኖች ብቻ የተነዳ “መንጋ” (Crowd) 
አብዛኛ (አብላጫ) ድምጽን ለአንድ የፖለቲካ 
ቡድን (ግለሰብ) ቢሰጥ እና ድጋፍ ቢያገኝ ይህ 
ዴሞክራሲ ሳይሆን አደገኛ የሆነ የ‹ዴማጎግሪ› 
ሥርዓት ይፈጠራል:: ለዚህም ነው በተለይ 
በእኛ አገር “ፖለቲከኞች” የምትዘወተር “ሕዝብ 
ሁልጊዜም ልክ ነው” የምትል ነጠላ ዜማ እጅግ 
አደገኛ የምትሆነው:: ሕዝብ ልክ የሚሆነው 
ምክንያት እና ዕውቀት ኖሮት ብቁ (qualified) 
ሆኖ ለሚያቀርበው ጥያቄና በሚሰጠው ድምጽ 
(vote) ጊዜ እንጅ አብዛኛው ሕዝብ ባለማወቅ 
እና ባለመንቃት በአታላዮች እና በአስመሳዮች 
እንደ በግ በሚነዳ ጊዜ አይደለም:: ለዚህም ነው 
አብዛኛው ሕዝብ ባልተማረበት እና ባልነቃበት 
እንዲሁም ጥራዝ ነጠቆች በበዙበት ማኅበረሰብ 
ዴሞክራሲን መገንባት ፈተና ሆኖ የሚቀጥለው:: 
ይህን መሠረታዊ እውነታ ለማስረዳት በዕውቀት፣ 
ዴሞክራሲ እና ማኅበረሰብ መካከል ያለውን 
ግንኙነት በተመለከተ የሶቅራጥስን አመለካከት 
በመጠቀም በሚከተለው መልኩ ማስረዳት 
ይቻላል፡- 

“We have forgotten this distinction 
between an intellectual democracy and a 
democracy by birthright. We have given 
the vote to all without connecting it to 
that of wisdom. And Socrates knew exact-
ly where that would lead: to a system the 
Greeks feared above all, demagoguery.”

በመጨረሻም፤ እዚህ ላይ ሳይነሳ 
መቅረት የሌለበት ሌላው ጉዳይ ሕዝበኝነት 
እና “ዴማጎግሪ” በጣም የሚመሳሰሉ ግን በስሱ 
ወይም ባልጎላ መንገድ (Subtly) የተለያዩ ጽንሰ 
ሐሳቦች መሆናቸው ጭምር ነው:: ሕዝበኝነት 
ከ‹ዲማጎግሪ› የበለጠ ርዕዮተ ዓለማዊ ሲሆን፣ 
‹ዴማጎግሪ› ግን በዋናነት አንድን አመለካከት 
ተናጋሪው በፈለገው መንገድ ብቻ ለሕዝብ 
የማሰተላለፊያ ዘዴ ወይም ንግግር (rheto-
ric) ነው:: ‹ዴማጎግሪ›ን የንግግር ዘዴ በደንብ 
ይገልጸዋል የሚባልበት ምክንያት የራሱ የሆነ 
የተለየ በስሜታዊነትና ፕሮፖጋንዳ  ተሞልቶ 
(በተናጋረውና በአድማጩ መካከል ያለ ግንኙነት) 
ሕዝብን የመድረስ መንገድ ስለሆነ ነው:: በዚህ 
ጊዜ ሕዝበኝነት የግድ የራሱ የሆነ የፖለቲካ 
ርዕዮተ ዓለም እንዲኖረው አይጠበቅበትም:: 
ይልቁንስ በንግግር ወይም በጽሑፍ መልክ 
ከተናጋሪው ወደ አድማጩ የሚተላለፍ ምክንያት 
(ማስረጃ) አለው ተብሎ የታሰበን መልዕክት ብቻ 
ያመላክታል:: በተቃራኒው በሌላ ጊዜ ሕዝበኝነት 
በትክክል ግልጽ ባይሆንም እንኳ እንደ ፖለቲካ 
ፕሮግራም ሆኖ የሚያገለግል ርዕዮተ ዓለም 
ሊኖረው ይችላል:: ነገር ግን ሕዝበኞች በዚህም 
ጊዜ ‹ዴማጎግሪ›ን እንደ አንድ የንግግር ዘዴ 
ወይም መንገድ ይጠቀሙበታል:: በመሆኑም 
‹ዴማጎግሪ› እና ሕዝበኝነት የማይነጣጠሉ 
ይልቁንም ብዙውን ጊዜ አንዱ ሌላኛውን ተከትሎ 
የሚመጣ ጉዳይ ይሆናል::   

 'ዴማጎግሪ'፡- የተበላሸ ዴሞክራሲ

እንወያይ
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ዳንኤል ኪባሞ

አገረ መንግሥት በአንድ ድንበሩ 
በታወቀ ጆግራፊያዊ ክልል ውስጥ፣ ዓላማውን 
ለማስፈጸም ኀይል የሚጠቀምና ብቸኛው የቅቡለ 
ኀይል ባለቤት የሆነ (legitimate use of force) 
አካል ማለት ነው:: የአገረ መንግሥት መኖር፣ 
በዚያ ድንበሩ በታወቀ ጆግራፊያዊ ክልል ውስጥ 
ሥርዓተ አልበኝነት እንዳይሰፍን፣ ደካሞች 
በኀይለኞች እንዳይደፈጠጡ፣ ዜጎች በሰላም 
ወጥተው እንዲገቡና ንብረታቸው እንዲጠበቅ 
ያደርጋል:: 

እዚህ ላይ፣ ከሁሉ አስቀድሞ ዘመናዊ 
ወይም ጠንካራ አገረ መንግሥት ግዙፍ ከሆነና 
የዜጎችን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ልቆጣጠር 
ከሚል፣ ወይም ለመቆጣጠር ከሚሞክር 
አገረ መንግሥት (Totalitarian State) 
በእጅጉ እንደሚለይ ማስታወስ ያስፈልጋል:: 
ከሚጠቀመውና በብቸኝነት ከሚቆጣጠረው 
ኀይል በላይ አንድን አገረ መንግሥት ጠንካራ 
የሚያሰኘው በባለሥልጣናቱና በዜጎች መካከል 
ያለው ግንኙነት በአምቻና ጋብቻ፣ በጎሳ፣ 
በዘውግ፣ በሃይማኖት ወይም በሌላ ማንኛውም 
ዓይነት የጥቅም ግንኙነት (ኔትዎርክ) ያልተዋቀረ፣ 
ይልቁንም የባለሥልጣናትና የዜጎች ግንኙነት 
ሕግንና ሕግን ብቻ መሠረት ያደረገ መሆኑ፣ 
እንዲሁም የግንኙነቱ ሁኔታ በሕግ የተደነገገና 
በሥራ ላይ የሚውል መሆኑ ነው:: 

የአገረ መንግሥቱ ዘመናዊነትና ጠንካራነት 
ከሚለካባቸው ነጥቦች መካከል፣ የአገር መከላከያ 
ሠራዊቱና የጸጥታ ኀይሉ ከፖለቲካ ገለልተኛ 
መሆናቸው በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ 
ቁምነገር ነው:: የእነዚህ መሠረታዊ ተቋማት 
ወገንተኛነት ከየትኛውም የፖለቲካ ኀይል ጋር 
ሳይሆን ከአገርና ከሕዝብ ጋር ብቻ እንዲሆን 
ማረጋገጥ ትልቁና ተቀዳሚው የቤት ሥራ ነው:: 

ከሁሉም በላይ ትልቁ የዘመናዊ አገረ 
መንግሥት መገለጫ፣ በዕውቀትና በክህሎት 
ላይ የተመሠረተ ጠንካራ ቢሮክራሲ መገንባቱ 
ነው:: የአንዲት አገር የቢሮክራሲ አወቃቀር 
የዚያችን አገር ጥንካሬና የፖለቲካ ሁኔታ ፍንትው 
አድርጎ ያሳያል ይባላል:: ትክክለኛ አስተያየት 
ነው:: ዘመናዊ አገረ መንግሥታት ሁልጊዜም 
ቢሮክራሲያቸውን የሚያዋቅሩትና የሚገነቡት 
ዕውቀትንና ቴክኒካዊ ችሎታን መሠረት አድርገው 
ነው:: ቢሮክራሲው የየትኛውም የፖለቲካ ኀይል 
ወገንተኛ ያልሆነ እና ዕውቀትንና ቴክኒካዊ 
ችሎታን ብቻ መሠረት አድርጎ የተገነባ እንደሆነ 
ሁልጊዜም የፖለቲካ ኀይሎች በተቀያየሩ ቁጥር 
የሚበረግግ አይሆንም:: በዚህ ሁኔታ የተገነባ 
ቢሮክራሲ ጠንካራ የአገርና የሕዝብ አገልጋይ 
ከመሆኑም በላይ፣ ትልቅ የልማት ኀይል ይሆናል:: 

የልማታዊ መንግሥት የዕድገት ፈለግ 
አብነት ተደርጋ የምትጠቀሰው ጃፓን፣ 
በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከደረሰባት አሰቃቂ 
ሽንፈት አገግማ ዓለምን ያስደመመ ፖለቲካዊና 
ኢኮኖሚያዊ ልማት ማስመዝገብ የቻለችው 
በዕውቀትና በችሎታ ላይ የተመሠረተ ጠንካራ 
ቢሮክራሲ በመገንባቷ ነው:: ይህ ጃፓን ከምዕራብ 
አውሮፓ አገሮች የቀሰመችውና ከአገሯ ነባራዊ 
ሁኔታ አንጻር አጣጥማ ተግባራዊ ያደረገችው 

የጠንካራ ቢሮክራሲ ግንባታ ተመክሮ ለብዙ የሩቅ 
ምሥራቅ ኢሲያ አገሮች በምሳሌነት አገልግሏል:: 
በአጭር ጊዜ ውስጥ ተዓምራዊ ሊባል የሚችልና 
ዓለምን ያስደመመ ዕድገት ያስመዘገቡት 
የሲንጋፖር፣ ታይዋን፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ማሊዥያና 
ሌሎች የኢሲያ አገሮች፣ ከጃፓን ባገኙት ተመክሮ 
ተነስተው ጠንካራ ቢሮክራሲ መገንባትና ፈጣን 
ልማት ማረጋገጥ ችለዋል::

ከላይ በተጠቀሱት የመካከለኛው ምሥራቅ 
አገሮችና በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ከነጃፓን 
ተመክሮ በእጅጉ እንደሚለይ ግልጽ ነው:: 
በእነዚህ አገሮች ያለው ቢሮክራሲ ዕውቀትንና 
ቴክኒካዊ ችሎታን መሠረት አድርጎ የተገነባ 
ሳይሆን በጎሳ፣ በዘውግ፣ በሃይማኖት ወይም 
በፖለቲካ ወገንተኝነት የተዋቀረ፣ በሥልጣን ላይ 
ካሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በእጅጉ የተሳሰረ፣ 
ታማኝነቱ ለባለጊዜ የፖለቲካ ኀይሎች የሆነና 
ለሙስና የተጋለጠ ደካማ ቢሮክራሲ ነው:: 
እንደዚህ ያለ ደካማ ቢሮክራሲ ተይዞ የልማታዊ 
መንግሥት ፈለግን እከተላለሁ ማለት አይቻልም:: 
ዘላቂ ልማት ማረጋገጥም ፈጽሞ የሚታሰብ 
አይሆንም::

እኛ የት ላይ ነን?

በዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት 
እንደገና የተጀመረው የኢትዮጵያ አገረ 
መንግሥት ግንባታ (State building) በዐፄ 
ኀይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት ዘመነ መንግሥት 
ብዙ እርምጃዎችን ተጉዞ እንደነበር የታወቀ 
ነው:: ኢትዮጵያ በአራቱም ማዕዘን በዓለም 
ዐቀፍ ደረጃ የሚታወቅ ጆግራፊያዊ ክልል ያላት 
አገር መሆን ብቻ ሳይሆን ለሌሎች በቅኝ ግዛት 
ቀንበር ሲማቅቁ ለነበሩት የአፍሪካ አገሮች ምሳሌ 

መሆን የቻለች የነጻነት ቀንዲል ነበረች:: የሊግ 
ኦፍ ኔሽንስ እና የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት 
መሥራች አባል፣ የአፍሪካ ኅብረት ዋና መሥራች 
እና መቀመጫ፣ የተባበሩት መንግታት ድርጅት 
የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን መቀመጫ፣ የዓለም 
ገለልተኛ አገሮች ንቅናቄ መሥራች አባል፣ የልዩ 
ልዩ የተባበሩት መንግሥታት የሰላም አስከባሪ 
ጦር ተሳታፊ ወዘተ… ስለነበረች አገራችን ስሟ 
በዓለም አደባባይ የሚጠራ አፍሪካዊት አገር 
ነበረች:: በኮሪያ፣ በኮንጎ ወዘተ… ያደረግነው 
እጅግ የሚያኮራ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ 
በታሪክ መዝገብ ውስጥ ሲጠቀስ ይኖራል::

የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት 
በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ግብር የሚሰበስብ 
እና ለዚህ ዓላማ ሲባል ልዩ ልዩ መንግሥታዊ 
መዋቅርና አደረጃጀት የነበረው ሲሆን፣ የአገሪቱን 
ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅም በሁሉም የአገሪቱ 
አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎችን በጦር ሠራዊትነት 
መመልመልና ማሰለፍ የሚችል መንግሥት 
ነበር:: ቢሮክራሲውን በማዘመን ረገድም በተለይ 
ከፋሽስት ኢጣሊያ የግፍ አገዛዝ ዘመን በኋላ ሰፊ 
ጥረት ተደርጓል:: ኢትዮጵያዊያን [ጎሳ፣ ዘውግ 
ወይም ሃይማኖት ሳይለይ] እንዲማሩ እና በልዩ 
ልዩ የመንግሥት የኀላፊነት ቦታዎች እንዲቀመጡ 
ተደርጓል:: ፋሽስት ኢጣሊያ ክሬም ሊባሉ 
የሚችሉ የተማሩ ኢትዮጵያዊያንን ጨርሷቸው 
ስለነበር ከነጻነት በኋላ በየመሥሪያ ቤቱ ዋና ኀላፊ 
የነበሩት የውጭ ዜጎች ነበሩ:: በዚህ የመንግሥት 
ጥረት እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ የኢትዮጵያ 
ኤሌክትሪክ ኀይል፣ ቴሌ፣ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ፣ 
ልዩ ልዩ የጦር አካዳሚዎች ወዘተ… በልዩ ብቃት 
እና ጥራት ተደራጅተው ነበር:: በጊዜው ትልቅ 
ትኩረት ይሰጥ የነበረው ለችሎታ እና የሥራ 

ዲሲፕሊን እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ:: 
ማንም ሰው የሥራ ዲስፕሊን እና ተነሳሽነት 
ካለው ከምንም ተነስቶ በትልቅ የኀላፊነት ቦታ 
ላይ እንደሚቀመጥ ግልጽ ነበር:: ለዚህም በጣም 
ብዙ ሰዎችን በአብነትነት መጥቀስ ይቻላል::

ይህ መልካም እና እያደገ ሊሄድ የሚችል 
ጅምር ከየካቲት 66ቱ አብዮት በኋላ ሊቀጥል 
አልቻለም፤ በሚያስቆጭ ሁኔታ ምክኗል:: 
በአብዮቱ ማግስት ጀምሮ ደርግ፣ በተለይም 
አብዮታዊ ሰደድ የተባለው የነ ኮ/ል መንግሥቱ 
ኀይለማርያም ድርጅት “የለውጥ ሐዋርያ” የሚል 
ስም የሰጣቸው እዚህ ግባ የሚባል የትምህርት 
ዝግጅት እና የሥራ ተሞክሮ ያልነበራቸውን ሰዎች 
በየመሥሪያ ቤቱ በአድራጊ ፈጣሪነት ካስቀመጠ 
በኋላ የመንግሥታዊ ቢሮክራሲው ጉዞ ወደ 
ቁልቁል ሆነ:: በወቅቱ ትልቅ ትኩረት የተሰጠው 
“አብዮታዊ ወገናዊነትና ቁርጠኝነት” እንጅ 
የትምህርት ዝግጅት፣ የሥራ ዲሲፕሊን ወይም 
ልምድ አልነበረም:: አንድ እዚህ ግባ የማይባል 
ካድሬ አቅም ያላቸውን ባለሙያዎችንና የሥራ 
መሪዎችን እንደፈለገ አንቀጥቅጦ የሚገዛበት 
ክፉ ጊዜ እንደነበር በጊዜው የነበርን ሰዎች 
የምንመሰክረው ነው::

ይህ የድርጅት እና የድርጅት መስመር 
ወገናዊነት በሕወሓት/ኢሕአዴግ ጊዜም ቢሆን 
ተጠናክሮ ቀጠለ እንጅ አልተሻሻለም:: ሕወሓት/
ኢሕአዴግም በሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ስም 
የራሱን አባላት እየሰገሰገ አቅም ያላቸውን 
ሠራተኞች ከጥቅም ውጪ አድርጎ ቢሮክራሲውን 
አሽመድምዶት ከርሟል:: በዘመነ ደርግና 
ሕወሓት/ኢሕአዴግ የድርጅት ታማኝነት እንጅ 
ዕውቀት በሲቪል ሰርቪሱ ውስጥ ጨርሶ ቦታ 
አልነበራቸውም:: ይህ ሁኔታ ምን ያህል አገሪቱን 
ወደኋላ እንዳስቀራት በግልጽ ታይቷል::

አሁንም ከዚህ አስተሳሰብ አልተላቀቅንም:: 
ኢትዮጵያዊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ 
ይህን እጅግ አስቀያሚ አካሄድ ከመሠረቱ 
ያስተካክሉታል የሚል ሙሉ እምነት የነበረን 
ቢሆንም ተስፋችን ግን ከተስፋነት አላለፈም:: 
አሁንም የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ብቃትን፣ 
የሥራ ዲሲፕሊንን እና ልምድን መሠረት አድርጎ 
በዘመናዊ መልክ አልተደራጀም:: ይልቁንም 
አሁንም የድርጅት ታማኝነት፣ አደግዳጊነት 
እና በተለያየ መንገድ የሚገለጽ ጥገኝነት 
ሰፍኗል:: ብሔር ተኮር አስተሳሰብ የሲቪል 
ሰርቪሱ ትልቁ ነቀርሳ ሆኖ ይታያል:: ጊዜው 
የእኛ ነው፤ በጊዜያችን እንብላ የሚል መረን 
የለሽ ስግብግብነት በአደገኛ ሁኔታ ነግሷል:: 
በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ በብሔር 
ኔትዎርክ መጠቃቀም ባህል ሆኗል:: ያለ ሙስና 
አገልግሎት ማግኘትም የማይቻል ጉዳይ ከሆነ 
ቆይቷል:: ገንዘብ ያላቸው ጉዳያቸውን በስልክ 
የሚጨርሱበት፣ ገንዘብ የሌላቸው ወይም ጉቦ 
የማይሰጡ ሰዎች መመሪያና ደንብ እየተጠቀሰ 
የሚጉላሉበት እና አቤት የሚሉበት ያጡበት 
እጅግ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ገብተናል:: ሙሰኛ 
አመራሮች ተጠያቂ ከመሆን ይልቅ ከቦታ ቦታ 
እየተቀያየሩ እንዲዘርፉ መንገድ ሲመቻችላቸው 
በግልጽ እየታየ ነው:: 

በዚህ ሁኔታ ልማት ማምጣት የማይታሰብ 
ነው:: እንዲህ ዓይነቱ በጥቅም የተተበተበ ሲቪል 
ሰርቪስ ተይዞ አንዳችም ጠብ የሚል ለውጥ 
ሊመጣ አይችልም:: ኢትዮጵያ ከሁሉም ነገር 
በፊት ማስተካከል እና ማጥራት ያለባት ሲቪል 
ሰርቪሷን ነው:: 

ቀማኛ ሲቪል ሰርቪስ
ያልተሻገርነው ፈተና
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በኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ እየተሠራበት 
ያለው የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሕግ 
በ1954 ዓ.ም የታወጀው ነው:: ይህ ሕግ ዋና 
የወንጀል ሥነ-ሥርዓ ሕግ ሆኖ ሲያገለግል 

ቆይቷል:: የሥነ-ሥርዓት ሕግ ዋና ዓላማው በመሠረታዊ 
ሕግጋት ውስጥ የተረጋገጡት የዜጎች መብቶችና 
ግዴታዎች በፍትሕ ሂደት ውስጥ የሚመሩበት 
ሥርዓት ነው:: የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሕግ 
ብዙ ጊዜ በአገዛዞች ሲጠመዘዝ እንደነበር እና አገዛዞቹ 
በሚፈልጉበት መንገድ የወንጀል ጉዳይ አልሄድ ሲላቸው 
ልዩ ልዩ የወንጀል ሥነ-ሥርዓት ሕግን ሲያወጡ ብዙ 
ጊዜ ታዝበናል:: ለዚህ ደግሞ ኢሕአዴግን የሚስተካከል 
የለም:: 

ኢሕአዴግ ያወጃቸው የፀረ-ሙስና አዋጅ እና 
የፀረ-ሽብር አዋጅ በተለይ የራሱን ሥልጣን ለማራዘም 
እና አገዛዙን ለማጥበቅ ሲል በመሠረታዊ ሕግጋት 
የተረጋገጡ የዜጎችን መብቶች የሚያጣብቡ የሥነ-
ሥርዓት ድንጋጌዎችን ማስቀመጡ  አይዘነጋም:: ከእነዚህ 
ሕግጋት በተጨማሪ ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውርን 
ለመቆጣጠር እና የፋይናንስ ሥርዓትን ሽብርን በገንዘብ 
መደገፍን ለመቆጣጠር የወጡ አዋጆች አንዳንድ የሥነ-
ሥርዓት ድንጋጌዎችን ማካተታቸው የሚታወቅ ነው:: 
እነዚህ አዋጆች የሥነ-ሥርዓት ድንጋጌዎች እንዲበታተኑ 
አድርጓል፤ የዜጎች መብቶችንም ማጣበባቸው 
ይጠቀሳል:: 

ባለፈው ሳምንት ከሰማናቸው ዐበይት ዜናዎች 
መካከል ደግሞ የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት እና 
የማስረጃ ሕግ ረቂቅ በሕዝብ ተወካዮች ቀርቦ ውይይት 
እየተደረገበት እንደሆነ ነው:: ይህ ረቂቅ አዋጅ ከሃያ 
ሦስት ዓመታት ወዲህ በረቂቅነት ሲንከባለል ቆይቶ 
አሁን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ሊጸድቅ 
ትንሽ ቀናት የቀረው ይመስላል:: በዚህ ጽሑፍ የረቂቁን 
አዋጅ የተወሰኑ ድንጋጌዎችን እንፈትሻለን::

ረቂቁ ብዙ ጊዜ ሲወጣ ስለነበር ለሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት የቀረበው በመቼ ዓመተ ምሕረት የተረቀቀው 

እንደሆነ የቅርብ ምንጭ አላገኘሁም:: እኔ በበኩሌ 
በ2002 እና በ2009 ዓ.ም የተረቀቀው የወንጀለኛ 
መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሕግ ረቂቅ አዋጅ በእጄ 
ይገኛል:: ይህ ጽሑፍ በ2009 ዓ.ም. በወጣው 
ረቂቅ ላይ የተመረኮዘ ነው::  

1) የተፈጻሚነት ወሰን፡-  የ2009 
ዓ.ም. ረቂቅ የወንጀል ሥነ-ሥርዓት እና ማስረጃ 
ሕግ አንቀጽ 1 መሠረት የአዋጁ የተፈጻሚነት 
ወሰን በ1996 ዓ.ም የወጣው የወንጀል ሕግ 
ተፈጻሚ በሚሆንበት ጉዳዮች ሁሉ ነው 
በማለት አስቀምጦታል:: የ1996 ዓ.ም የወንጀል 
ሕግ ምንም እንኳ እናት ሕግ ቢሆንም ነገር 
ግን ሁሉንም ዓይነት የወንጀል ይዘቶች ይዟል 
ማለት አይደለም:: ለዚህም ነው በርካታ አዋጆች 
የወንጀል ድንጋጌዎችን እንዲያካትቱ የተደረገው:: 
ስለዚህ የወንጀል ሥነ-ሥርዓት እና የማስረጃ ሕግ 
ተፈጻሚ ሊሆን የሚገባው በሁሉም የወንጀል 
ድንጋጌዎችን በያዙ ሕግጋት ላይ እንጅ በ1996 
ዓ.ም የወንጀል ሕግ ብቻ ሊሆን አይገባውም:: 
ረቂቁ “የተፈጻሚነት ወሰን” የሚለው ግልጽነትም 
ይጎድለዋል፤ ምክንያቱም ወሰኑ የወንጀል 
ዓይነቶችን ብቻ ለማመለክት ይሁን ወይም ሕጉ 
ተፈጻሚ የሚሆንበት መልክአ ምድራዊ ወሰን 
(በሕግ ቋንቋ “የሥልጣን ክልል”) ለመረዳት 
ያዳግታል:: ስለዚህ ረቂቁ የተፈጻሚነት ወሰኑን 
ዘርዘር ቢያደርገው መልካም ነው::

 

2) ዓላማ፡- የረቂቁ አንቀጽ 3 ንዑስ 
አንቀጽ (1) የሕጉን ዓላማ ሲዘረዝር “…በሕገ-
መንግሥቱ የተረጋገጡትን የግለሰብ መብቶችን 
በማስከበር…” የሚል ሐረግ ይዟል:: ከዚህ 
ላይ የግለሰብ መብቶችን የያዙ ሕግጋት ሕገ-
መንግሥቱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዓለም አቀፍ 
የሰብአዊ መብቶች ሰነዶችና ኢትዮጵያ ተቀብላ 
ያጸደቀቻቸው የተለያዩ ስምምነቶች አሉ:: እነዚህ 

ሕግጋት የአገሪቱ የሕግ አካል እንደሆኑ ሕገ-
መንግሥቱ በግልጽ ስላስቀመጠ፣ ረቂቁ የወንጀል 
ሥነ-ሥርዓት እና የማስረጃ ሕግ እነዚህን ዓለም 
አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ሰነዶች እና ኢትዮጵያ 
ተቀብላ ያጸደቀቻቸውን ስምምነቶች በግልጽ 
ማካተት አለበት:: 

3) የፍትሕ ተቋማት፡- የረቂቁ አንቀጽ 
18(3) የፍትሕ ተቋማት ብሎ የዘረዘራቸው ፍርድ 
ቤት፣ ዐቃቤ ሕግ፣ ፖሊስ፣ ተከላካይ ጠበቆች እና 
ማረሚያ ቤቶችን ነው:: በነገራችን ላይ ፖሊስ 
እና ዐቃቤ ሕግ በዐቃቤ ሕግ ሥር እንደሆኑ 
ሊታወቅ ይገባል:: ተከላካይ ጠበቃ በፍርድ ቤት 
ሥር ነው:: ከዚህ ላይ አንድ ትልቅ ጉዳይ አሁንም 
ተዘንግቷል:: ጠበቆች የፍትሕ አካላት መሆናቸው 
እንዴት እውቅና ሊነፈገው ይገባል? ጠበቆች 
በፍትሕ ሥርዓቱ ያላቸው ሚና እንዲህ አቅልለን 
የምንመለከተው ጉዳይ አይደለም:: በጠበቃ 
ያልተወከለ የፍርድ ቤት ባለጉዳይ መብቱን በፍ/
ቤት እንዴት ማስከበር እንደሚቸገር ለማወቅ 
ፍርድ ቤት ሄዶ ማየትን አይጠይቅም:: ጠበቆችን 
የሚመለከት ሕግ የወጣው፣ አንዳንድ የወንጅል 
ጉዳዮች እንኳ ያለ ጠበቃ እንደማይታዩ በግልጽ 
የተደነገገው ጠበቆች በፍትሕ ሥርዓቱ ላይ ከፍ 
ያለ ሚና ስላላቸው ነው:: እንዲያውም በግንቦት 
ወር 2011 ዓ.ም. ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ 
ዐቃቤ ሕጎችን እና ጠበቆችን በጠቅላይ ሚኒስቴር 
ጽሕፈት ቤት አዳራሽ ሰብስበው በነበረበት 
ወቅት፣ “ጠበቆች የፍትሕ ሥርዓቱ አካል ናችሁ” 
ማለታቸው ይታወሳል:: ነገር ግን ይህ በአንደበት 
የተነገረ ነገር የሕግ መሠረት ካልያዘ ከፌዝነት 
አያልፍም:: ስለዚህ ጠበቆች የፍትሕ ሥርዓቱ 
አካላት እንደሆኑ በሕግ ዕውቅና ተሰጥቷቸው 
ሚናቸውም መቀመጥ ይኖርበታል:: የጥብቅናው 
ሙያ ተገቢው ክብር ካልተሰጠው አሁንም ቢሆን 
ጠንካራ የፍትሕ ሥርዓትና ተጠያቂ መንግሥት 
እንዲኖር ማድረግ አይቻልም:: በመሆኑም 
ጠበቆች የፍትሕ ሥርዓቱ አካላት እንደሆኑ በሕግ 
መደነገግ አለበት:: ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይም 
በአንደበታቸው የተናገሩትን በተግባር ላይ 
የሚያውሉበት ጊዜው አሁን ነው::

4) አማራጭ የፍርድ ሂደት? /አንቀጽ 
20/፡- ይህ የረቂቁ ድንጋጌ የዐቃቤ ሕግን 
ሥልጣንና ተግባር የሚደነግገው ክፍል ነው:: 
በንዑስ አንቀጽ (3) ሥር ዐቃቤ ሕግ፣ “…የወንጀል 
ድርጊት ከመደበኛው የፍርድ ሂደት ውጭ ያለ 
አማራጭ የሚታይበትን ሥርዓት ያደራጃል” 
የሚል ተቀምጧል:: ታዲያ ይህ በሆነበት የፍርድ 
ሂደቱን በምን አግባብ ወደ አማራጭ ዘዴዎች 
መውሰድ ይቻላል:: የወንጀል ጉዳዮች በእርቅ 
ወይም በሽምግልና ወይም በሌላ ድርድር መፍታት 
የሚቻል አይደለም - በአቤቱታ የሚቀርብ 
የወንጀል ክስ ካልሆነ በስተቀር:: በአቤቱታ 
የሚቀርብ ወንጀልም ቢሆን የተበደለው ሰው 
ራሱ ካልተወው በስተቀር ፍርድ ቤት ቀርቦ ከሆነ 
የሚቀር አይደለም:: ስለዚህ የወንጀል ጉዳዮችን 
ከፍርድ ቤት ውጭ ለመጨረስ የሚደረገው 
ነገር የሚደገፍ አሠራር አይደለም:: ይልቁንም 
ይህ ድንጋጌ የወንጀል ጉዳዮችን ከፍርድ ቤቶች 
ለመንጠቅ የሚያስችል ሰፊ ቀዳዳ መስሎ 
ይታየኛል:: በመሆኑም ይህ የረቂቁ ክፍል ተገቢ 
መስሎ ስለማይታይ መውጣት አለበት እላለሁ::

5) በግልጽ ያልተደነገገ ወንጀል፡- 
የፍርድ ቤቶን የሥረ ነገር ሥልጣን በሚደነግገው 

በወንጀል ሥነ-ሥርዓት እና የማስረጃ ሕግ ረቂቅ አዋጅ ላይ 
የተሰጠ አስተያየት

በላይነው አሻግሬ
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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

ሕግ ፍትሕ አስተዳደር

ክፍል በአንቀጽ 39 ሥር፣ “በግልጽ ያልተደነገገ 
ወንጀል የሥረ ነገር ሥልጣን የመጀመሪያ 
ፍርድ ቤት ነው” ይላል:: እንዴት ያለ ድንጋጌ 
ነው? ይህ እኮ ግልጽ የሆነውን “የሕጋዊነት” 
መርህ ሙሉ በሙሉ አፈር ድሜ የሚያላ ነው:: 
በወንጀል ሕግ እንደሚታወቀው አንድ ድርጊት 
በተፈጸመበት ጊዜ በወንጀል የሚያስቀጣ ነው 
ተብሎ በግልጽ ሕግ እስካልተደነገገ ድረስ ወንጀል 
ሆኖ አይቆጠርም:: አንድ ድርጊት ወንጀል ነው 
ለማለት ድርጊቱን ወንጀል ነው ብሎ የሚደነግግ 
ሕግ መኖር አለበት፤ አለዚያ ግን ወንጀል ተብሎ 
ሊያስቀጣ አይችልም:: አንድ ድርጊት በግልጽ 
ወንጀል ነው ተብሎ ካልተደነገገ ፍርድ ቤት 
ሊቀርብ አይችልም፤ ስለ ፍርድ ቤት የሥረ ነገር 
ሥልጣን ማውራት አያስፈልግም:: ይህ ረቂቅ 
ድንጋጌ ግን ወንጀል ያልሆነን ድርጊት ከሕጋዊነት 
መርህ ውጭ በፍርድ ቤት ቀርቦ እንዲታይ 
የሚያመቻች በመሆኑ ፍጹም መወገድ ያለበት 
አደገኛ ድንጋጌ ነው:: ይህ ማለት እኮ ዛሬ አንድ 
ድርጊት ፈጽመህ በዚያ ድርጊት መንግሥት 
ቂም ቢይዝብህ ነገ ወንጀል ሆኖ ሊያስጠይቅህ 
ነው ማለት ነው:: እስካሁን ባለው የአገራችን 
ሁኔታ እንደዚህ ዓይነት ክስተቶች የተለመዱ 
በመሆናቸው ነው ይህን ቀላል ምሳሌ ለማስቀመጥ 
የተገደድኩት:: ይህ ፍጹም ሕገ ወጥ እና የሰዎችን 
ነጻነት የሚገፍፍ፣ ለሰው ልጅ እረፍት እንዳይኖር 
የሚያደርግ ድንጋጌ ነው፤ መውጣት አለበት::

6) ዳኛ ከችሎት እንዲነሳ የቀረበ አቤቱታ 
ላይ የሚሰጠው ውሳኔ፡- በሕጉ ላይ የተቀመጡት 
ቅድመ ሁኔታዎች ከተከሰቱ ተከሳሹ ዳኛው 
ከችሎት እንዲነሳ ማመልከት ይችላል:: በአዋጅ 
ቁጥር 25/88 ይህ ጉዳይ በግልጽ ሰፍሯል:: ዳኛ 
ከችሎት እንዲነሳ የሚቀርብ ማመልከቻ ቀርቦ 
በፍጥነት ውሳኔ ማግኘት ያለበት ጉዳይ ነው:: ነገር 
ግን ረቂቁ አንቀጽ 62/4/ እንዳስቀመጠው ዳኛ 
ከችሎት የመነሳት ውሳኔ ይግባኝ የማይባልበት 
ነው በማለት በግልጽ አስቀምጦታል:: አዋጅ 
ቁጥር 25/88 እንዲሁ ይግባኝ አይባልበትም 

ብሏል:: ግን ለምን? ዳኛ ከችሎት እንዲነሳ 
መጠየቅ መብት ከሆነ በዚህ መብት ላይ የሚሰጥ 
ውሳኔ ይግባኝ የማይጠቀበት ውሳኔ ከሆነ 
በመብትነት መቀመጡ ምን ትርጉም አለው? 
ከችሎት እንዲነሳ በተጠቀው ዳኛ እና በተከሳሹ 
መካከል እስከ መጨረሻ ውሳኔ ድረስ የሚደርስ 
በመሆኑ በተለይ ከችሎት እንዲነሳ የተጠየቀው 
ዳኛ በተከሳሹ ላይ ገለልተኛ የሆነ እይታ ላይኖር 
ይችላል፤ ይህ ደግሞ ዳኛው በነጻነት እንዳይሠራ 
ሊያደርገው ስለሚችል አመዛዛኝ የዳኛ ኅሊና 
የሚዛባበት ጊዜ ይሆናል:: ይህን ኅሊናዊ ግምት 
ብንተወው እንኳ ዳኛ ከችሎት እንዲነሳ መጠየቅ 
መብት ከሆነ በዚህ መብት ላይ የሚሰጥ ውሳኔ 
ይግባኝ መንፈግ ትክክለኛ የሕግ አቀራረጽ 
መስሎ አይታይም:: ባይሆን የተቀላጠፈ ፍትሕ 
ያስተጓጉላል ተብሎ ከሆነ ይግባኙ በአፋጣኝ 
የሚታይበትን መንገድ ማበጀት እንጅ የይግባኝ 
መብትን ማስቀረት ተገቢ መስሎ አይታይም:: 

7) የሞተ ሰው አካልን መመርመር፡- የረቂቅ 
አዋጁ አንቀጽ 99/1/፣ “መርማሪ ፖሊስ በተፈጸመ 
ወንጀል የሞተ ሰው ሲኖር ወይም አካሉ 
የተደበቀ ወይም የተቀበረ ወይም በሌላ ሁኔታ 
የተበላሸ የተረዳ እንደሆነ በጥንቃቄ እንዲነሳ 
ወይም እንዲወጣ … ማድረግ አለበት” በማለት 
ደንግጓል:: ከዚህ ላይ ደንብ ቁጥር 299/2005 
መጥቀስ ተገቢ ነው:: በዚህ ደንብ አንቀጽ 38(2) 
መሠረት "በፍርድ ቤት ትአዛዝ ወይም አግባብ 
ባለው ሕግ መሠረት የመቃብሩ ቦታ ለሕዝብ 
ጥቅም ሲፈለግ ካልሆነ በስተቀር አስከሬንን 
ከተቀበረበት ጊዜ ጀምሮ ሰባት ዓመት ሳይቆይ 
ከተቀበረበት ሊወጣ አይችልም" በማት በግልጽ 
ደንግጓል:: ረቂቁ የወንጀል ሥነ-ሥርዓት ሕግ 
ከደንብ ቁጥር 299 ጋር ሙሉ በሙሉ የሚቃረን 
ነው:: ስለዚህ መርማሪ ፖሊስ የግድ የተቀበረን 
አስከሬን ለምርመራ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ 
ካገኘው አስከሬኑ ከተቀበረ ከሰባት ዓመት በፊት 
ለማውጣት የፍርድ ቤት ትእዛዝ ያስፈልገዋል 
ማለት ነው:: አስከሬንን ከተቀበረበት ማውጣት 

ልዩ ሁኔታ በመሆኑ ይህ ድንጋጌ በጠባቡ መደንገግ 
እና አፈጻጸሙም በጠባቡ እንዲሆን ተደርጎ ሕጉ 
መቀረጽ አለበት:: አለዚያ ፖሊስ ሙታንን እንኳ 
እረፍት የለሽ ማድረጉ አይቀርም:: 

8) ጊዜ ቀጠሮ ከተጠናቀቀ በኋላ ክስ 
አለመቅረብ፡- የጊዜ ቀጠሮ ክርክር ወይም 
ምርመራ ከተጠናቀቀ በኋላ ዐቃቤ ሕግ 
ወዲያውኑ መደበኛ ክስ ማቅረብ አለበት:: ረቂቁ 
ሕግ ግን ዐቃቤ ሕጉ ክስ እስኪመሠርት ድረስ 
ተጠርጣሪው ለ15 ቀናት ማረፊያ ቤት እንዲቆይ 
“ፍርድ ቤቱ ሊወስን ይችላል” ይላል:: (ረቂቅ 
አዋጁ አንቀጽ 124/5/) ከዚህ ላይ ተጠርጣሪው 
ለ15 ቀናት በማረፊያ ቤት ሊቆይ ይችላል አለ 
እንጅ የግድ 15 ቀናት በማረፊያ ቤት ይቆያል 
ማለት ነው:: 

እዚህ ላይ ፍርድ ቤቶች ለዜጎች ነጻነት 
የሚቆሙ ከሆነ የተጠርጣሪዎችን ነጻ ሆኖ 
መገመት ቅድሚያ ሰጥተው ተጠርጣሪ በዋስትና 
እንዲወጣ ማድረግ ይኖርባቸዋል:: ብዙ ጊዜ ግን 
በዘልማድ እንደሚታየው ጊዜ ቀጠሮ ከተጠናቀቀ 
በኋላ “የክስ መመሥረቻ” ተብሎ ለዐቃቤ ሕጉ 
15 ቀናት ይሰጡትና በእነዚህ ቀናት ውስጥ 
መደበኛ ክስ እንዲመሠርት ይደረጋል:: ነገር ግን 
በዚህ የ15 ቀናት ልዩነት ውስጥ ተጠርጣሪው 
በዋስትና መውጣትን የማይከለክለው እንደሆነ 
ፍርድ ቤቶች ዋስትናውን ማረጋገጥ አለባቸው:: 
ሌላው ችግር ደግሞ ተጠርጣሪው በማረፊያ ቤት 
ሆኖ ዐቃቤ ሕጉ በ15 ቀናት ውስጥ መደበኛ ክስ 
ሳይመሠርት ቢቀር ውጤቱ ምን ይሆናል የሚለው 
በግልጽ አለመቀመጡ ነው:: የአገራችን ፍርድ 
ቤቶች ዝምተኛ እና ዘገምተኛ እንደመሆናቸው 
አንድ ሰው ያለ ምንም ክስ ማረፊያ ቤት መቆየት 
እንደሌለበት ቢታወቅም ነገር ግን አቤቱታው 
ለፍርድ ቤቶች ቢቀርብላቸው ይህ ነው የሚባል 
መፍትሔ ሲሰጡ አይታዩም:: ስለዚህ የምርመራ 
መዝገቡ ከተጠናቀቀ በኋላ በ15 ቀናት ውስጥ 

መደበኛ ክስ ያልቀረበበት ተጠርጣሪ ወዲያውኑ 
መለቀቅ እንዳለበት ረቂቁ አዋጅ በግልጽ 
ማስቀመጥ አለበት:: ዳተኛውን ዐቃቤ ሕግ 
በፍጥነት ክስ እንዲመሠርት እና ተጠርጣሪው 
ያለ አግባብ ማረፊያ ቤት እንዳይቆይ ሊታደገው 
ይችላል::

9) ዋስትና፡- ዋስትና ሕገ-መንግሥታዊ 
መብት ነው:: ዋስትና “አንድ የተያዘ ወይም 
የተከሰሰ ነው ነጻ ሆኖ የመገመት” መብቱ 
የሚረጋገጥበት መብት ነው:: ዋስትና መብት 
ሲሆን በዋስትና አለመውጣት (ዋስትና 
መከልከል) ደግሞ ልዩ ሁኔታ ነው:: ረቂቁ አዋጅ 
ዋስትና የሚያስከለክሉ ወንጀሎች በማለት 
በአንቀጽ 154 ሥር ዘርዝሯቸዋል:: እነዚህ 
ዋስትናን የሚያስከለክሉ ድንግጌዎች በዝተዋል:: 
አሁን በሥራ ላይ ያለው የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ-
ሥርዓት ሕግ ዋስትና የሚያስከለክልበት ሁኔታ 
ጠባብ ነው፤ ምንም እንኳ በኋላ ዘመን የፀረ-
ሙስና አዋጁ የዋስትናን ጉዳይ ቢያጠበውም:: 

ረቂቁ የወንጀል ሥነ-ሥርዓትና የማስረጃ 
ሕግ ደግሞ ዋስትና የሚያስከለክሉ የወንጀል 
ዓይነቶችን ዝርዝር ጨምሯል:: ይህ ማለት 
በዋስትና የመውጣት መብት እየተጣበበ ነው 
ማለት ነው:: ይህ ደግሞ የተከሳሾች መብት በጣም 
የሚያጠብ እንደሆነ መረዳት ይቻላል:: በዋስትና 
መውጣት የሚከለክለው ድንጋጌ ሰፊ መሠረት 
ካለት ልዩ ሁኔታ መሆኑ ቀርቶ መርህ ሊሆን 
እየተንደረደረ ነው ማለት ነው:: መሆን ያለበት 
ግን መርሁ (በዋስትና መውጣት) ሰፊ ሆኖ ልዩ 
ሁኔታው (ዋስትና መከልከል) ጠባብ እንዲሆን 
ነው:: በመሆነኑም ረቂቁ አዋጅ ዋስትና ማጥበብ 
የለበትም የሚል እምነት አለኝ::

ይቆየን::

(አቶ በላይነው አሻግሬ ጠበቃና የሕግ 
አማካሪ ናቸው:: በኢሜል አድራሻቸው bely-
ub@gmail.com ላይ ይገኛሉ::) 
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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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“ምሁሩ” የተሰኘው የዶ/ር ዓለማየሁ አረዳ 
መጽሐፍ፣ ከዚህ በፊት ይህንን ርዕሰ ጉዳይ 
መሠረት አድርጎ የቀረበ ወጥ ሥነ ጽሑፋዊ ሥራ 
ስላልነበረን፤ ስለ ኢትዮጵያ ምሁር ሰፊ ዘገባና 
ትንተና ያቀረበ የመጀመሪያ ሥራ ነው ማለት 
ይቻላል::  

የምርምሩ ጭብጥ አትኩረቶች፤ ምሁርነት 
ምንድን ነው? ተግባሩስ እንደምን ይገለጻል? ብሎ 
ይጀምርና፤ የምሁሩን ጠባይ፣ የምሁሩን ምንንት፣ 
የምሁሩን ርዕይ እና አመለካከት ለማተት 
ይሞክራል:: በሌላው ዓለም ስለ ምሁሩ፣ ራሱን 
የቻለ ሐቲት በተደጋጋሚ ቀርቧል:: በኢትዮጵያ 
ግን ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት፣ ርዕሰ ጉዳዩ 
በመጽሐፍ መልክ አንድ ወጥ ኾኖ፣ ለመጀመሪያ 
ጊዜ በዚህ መጽሐፍ ያነሳ እና ፈር ቀዳጅ የኾነ 
ሥራ ነው የሚል ዕምነት አለኝ:: 

የዶ/ር ዓለማየሁን መጽሐፍ በበርካታ ርዕሰ 
ጉዳዮች ያተኮረ ሥነ ጽሑፋዊ ሥራ እንደመኾኑ 
በብዙ ፈርጅ ማየት የሚቻል ቢኾንም፤ ለጊዜው 
በሚከተሉት ሦስት ነጥቦች ላይ አተኩሬ 
አልፋለሁ፡-

አንደኛ፡- ከምሁሩ ጥናት ባሻገር እንደ 
ተጓዳኝ ነጥብ በየጊዜው የፖለቲካ ውይይት 
ስናደርግ የምንጠቀምባቸውን ቃላት እና 
ስያሜዎች ደግመን እንድንፈትሻቸው 
ይጋብዘናል:: ለምሳሌ፡- መንግሥት፣ ብሔር፣ 
ነገድ፣ ብሔርተኝነት፣ ዜጋዊ ብሔተኝነት ወዘተ... 
የሚሉትን ቃላት ፈትሾ ለውይይታችን መስመር 
የሚያስይዝ የመግባቢያ ፈለግ ሰጥቶናል::

ኹለተኛ፡- ስለ ኢትዮጵያ የሚጻፉ 
መጻሕፍት ላይ በተደጋጋሚ በሚቀርበው ትችት፣ 
የታሪክ ጸሐፊዎቹን በውክልና (የሃይማኖት፣ 
የብሔር እና የማንነት) ኩለንተናዊነት ይጎድለዋል 
እና አግላይም ነው የሚሉ ክሶች ሲቀርብባቸው 
ይስተዋላል:: የዶ/ር ዓለማየሁ አቀራረብ 
ይህንን ክፍተት ለመሙላት ባደረገው ጥረት፤ 
በመጽሐፉ ቀዳሚ ቃል ላይ እንደገጽኩት፣ 
በመጀመሪያ፡- ከአክሱም ሥልጣኔ ተነስቶ፣ 
በዛጉዌ ተሸጋግሮ፣ ወደ ሸዋ እና ጎንደር ሥርወ 
መንግሥት የሚያቀናውን፣ [በአብዛኛው] 
የክርስትና ሃይማኖት ታሪክን አጣምሮ የያዘውን 
“የታሪክ አተራረክ” ሲኾን፣ ሁለተኛው፡- ከ7ኛ 
ክፍለ ዘመን ጀምሮ በአገሪቱ ውስጥ የእስልምና 
ሃይማኖት ያደረገውን ትልቅ መስፋፋት፤ የባህል፣ 
የወግ እና የመንፈሳዊ እንቅስቃሴ ትረካ ይዞ፣ 
በሦስተኛ ደረጃ፤ የኦሮሞን ሕዝብ ፍልሰት እና 
በመላው ኢትዮጵያ የመዋሐድ ተግባር አያይዞ 
በማቅረቡ ነው::

በመሆኑም እነኚህ ሦስት የታሪክ 
ካስማዎች፣ አሁን በተለያየ መንገድ አገሪቱ ላይ 
ያለውን የብሔረ ኢትዮጵያ መልክ፣ እንደፈጠሩ 
ከተረከልን በኋላ፤ ወደ ደቡብ ሕዝቦች ታሪክ 
ስንመጣ፣ ከላይ ባዋቀራቸው የታሪክ ዕይታዎች 
ልክ ተገቢ ቦታ ያገኘለት አይመስልም::

የተማሪውን እንቅስቃሴ ለየት ባለ መንገድ 
ከማስቀመጡም ባሻገር፣ አሁን የበላይነት 
የያዘውን የነገዳዊ ፖለቲካ እንዴት እንደተጠነሰሰ 
እና አሁን የያዘውን መልክ እንዴት ሊፈጥር 
እንደቻለ፣ ብሎም እንዴት የበላይነትን ሊቆናጸፍ 
እንደቻለ በጥሩ አቀራረብ አሳይቶናል:: 

ለዶ/ር ዓለማየሁ፣ ታሪክ ቀላል ነገር 
አይደለም፤ ውስብስብነት ቀላል መቋጫ 
የማይሰጠው ጉዳይ ነው:: ስለ ታሪክ ለመጻፍ 
ዕውቀት፣ ክሕሎት፣ ሚዛናዊ ዕይታ እና 
አንድምታውን መረዳት ወዘተ፣ በጥቂቱ ይህን 
ሁሉ የሚጠይቅ ነው:: ለምሳሌ ኢትዮጵያ እንዴት 
ተመሠረተች? ብለን ብንጠይቅ፤ አብዛኛውን ጊዜ 
የሚሰጠን መልስ፣ በጦርነት እና በኃይል ነው 
የተመሠረተችው፤ የሚል መልስ ይሰጠና:: በዶ/ር 
ዓለማየሁ ጽሑፍ ላይ ጦርነትና ኃይል ብቻ 
ብለን ከምናቆም፤ ኢትዮጵያ በመፈቃቀድ እና 
በመደበላለቅም ጭምር የተፈጠረች አገር ኾኗን 
ባንረሳ ምሉዕ የኾነ የታሪክ ዘገባ ሊኖረን ይችላል::  

ስንጀምር በጠብ ጀምረን ሊኾን ይችላል:: 
የመጨረሻ ግባችን ግን በፀብ ተጠናቋል ማለት 
ላይቻል ይችላል:: አነሳስ እና አጨራረስ የየቅል 
ናቸውና:: ትልቁ የጀርመን የ20ኛው ክፍል ዘመን 
ፈላስፋ ካርል ያስፐርስ በአንድ ወቅት ይህን ጉዳይ 
አስመልክቶ እንዲህ ብሎ ነበር፡- “አንድ አገር 
በጉልበት ተመሥርቶ ይኾን ይኾናል፣ ሆኖም 
ግን፣ ያ- የጉልበት እና የኃይል ግንኙነት ዘላለማዊ 
ስላልኾነ፣ ወደ ፍላጎት እና ወደ መፈቃቀድ 
ሊለወጥ ይችላል::” 

ኢትዮጵያውያንም፤ ታሪካቸው 
የጀመረበትን ብቻ ሳይኾን፤ በሒደት 
የደረሰበትንም ሁኔታ በማጤን፣ ወደ አብሮነት 
እና ወደ ጋራ ማንነታችን ማለትም፤ እንደ 
ዜግነታችን በዴሞክራሲ ተሳስረን ወደፊት እንደ 
አገር መቀጠል ይኖርብናል:: 

ምሁሩ ማን ነው?

ምሁሩን በጥቅሉ አጠር ያለ ትርጉም 
ብንሰጠው፤ መደበኛ ትምህርት የተማረ (አገር 
በቀላዊውን ወይም የምዕራቡን) ወይም ራሱን 
ያስተማረ፣ በአእምሮው የሚመራ፣ አእምሯዊ 
ምርት የሚያቀርብ፣ እንደ ዶ/ር ዓለማየሁ 
አቀራረብ፣ “በሐሳብ ደረጃ፤ ‘ምሁር’፣ ለሚናው 
ባለው መታመን፣ በማኅበረሰቡ ዘንድ ባለው 
ቅቡልነት፣ ዕውቀቱን ይፋ በሚያደርግበት 
የሞራል ድፍረት የሚገለጽ፣ ኅብረተሰቡ ያለበትን 
ዕውነታ የሚያንፀባርቁ ሐሳቦች የሚያቀርብ፣ 
ጠቅለል ባለ መልክ፣ በዓይነተኛ ሚናው ለእውነት 
የቆመ መሆን አለበት::  ይሁን እንጂ፤ የምሁሩ 
ሚና፣ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በሚኖረው 
ጥሪ፣ ከቦታ ቦታ የተለያየ እንደኾነ ልንገነዘብ 
ይገባናል:: ለምሳሌ፡- የአሜሪካ፣ የአውሮፓ እና 
የላቲን አሜሪካ ምሁራን የተለያየ ሚና እና ጥሪ 
ይጠብቃቸዋል:: የኢትዮጵያም ምሁራን የራሳቸው 
የኃላፊነት ድርሻ እንዳላቸው ያቀርብና፤ ሆኖም 
ግን፤ ትልቁ ችግር በተወሰነ ርዕሰ ጉዳይ አቋም 
ይዘው ሐሳባቸውን ከማራመድ ይልቅ፣ “እኔን 
አይመለከተኝም” በሚል እሳቤ፣ የድርሻቸውን 
ሳይወጡ መቅረታቸው ነው:: 

እዚህ ላይ፣ ቀዳሚው የኤግዚሽቴንሽያሊስት 
ፈላስፋ ዣን ፖል ሳርተ እና የሥነ-ጽሑፉ 
መምህር እና ባለቅኔው ደበበ ሰይፉ ያሉትን 
እንደማሳያ መጥቀሱ የተገባ ይኾናል::

ሀ- እንደ ዣንፖል ሳርተ፤ በመጀመሪያ 
ደረጃ ምሁሩ በማኅበረሰቡ ውስጥ ተሳትፎ 
ያለው (engagement) እና ይህንን ተሳትፎውን 

በፍልስፍናው ወይም በሥነ-ጽሑፉ ሊያንፀባርቅ 
ይገባዋል፤ ብሎ ያምናል:: እንዲያውም ለሳርተ፣ 
“አያገባኝም” ብሎ ከኃላፊነት መሸሽ፣ አይቻልም:: 
ምክንያም፣ ማኅበረሰብ ውስጥ እስከኖርክ ድረስ፣ 
አንተ ብታምንበትም ወይም ባታምንበትም፣ 
አያገባኝም ብለህ ተሸሽገህ የምታመልጠው ነገር 
የለም:: የማኅበረሰቡ አካል ነህና:: 

እንዲያውም፤ “እኔን አይመለከተኝም” ብሎ 
ማሰብ በራሱ፣ ለሳርተ በተዘዋዋሪ መልኩ ሥርዓቱ 
እንዲቀጥል አስተዋጽዖ የማድረግ ዝምታዊ ድጋፍ 
ነው:: በመሆኑም፤ “አይመለከተኝም” የሚለው 
አቋም፣ ይፋ ያልወጣ የሥርዓቱ ድጋፍ እና 
ወገናዊነትም ነው:: ምሁራን “አይመለከተንም” 
የሚለውን ሰበብ ተሻግረው፣ የድርሻቸውን 
ኃላፊነት በነቃ መልኩ በመሳተፍ፣ ለሰው ልጅ 
መብት እና ነጻነት ተሟጋች መኾን አለባቸው:: 

ለ- ባለቅኔውና የሥነ-ጽሑፍ መምህሩ 
ደበበ ሰይፉም፤ ከዣንፖል ሳርተ ባልተናነሰ፣ ስለ 
ምሁሩ ዝምታ እና “አይገባኝም” ባይነት፣ አንዲት 
የማትረሳ ግጥም “ጥሬ ጨው በሚል ርዕስ” 
ጽፏል::

	 መስለውኝ ነበረ፣

	 የበቁ የነቁ፣

	 	 ያወቁ የረቀቁ፣

 	        የሰው ፍጥረቶች፣

	 	 ለካ እነሱ ናቸው፣

 	 	     ጥሬ ጨው…ጥሬ ጨው፣

	 	 ጥሬ ጨዋዎች፣

መፈጨት- መሰለቅ- መደለዝ- መወቀጥ-

መታሸት- መቀየጥ

	 	 ገና እሚቀራቸው፣

	 	 “እኔ የለሁበት! 

	 	 ዘወትር ቋንቋቸው::

ምሁሩ፤ ምንጊዜም በሚነሳ ርዕሰ ጉዳይ 
ላይ ሁሉ መናገር ወይም መጻፍ ይገባዋል፤ 
የሚል አቋም የለኝም:: ነገር ግን፤ ከሙያው ጋር 
በተያያዘ ጉዳይ፣ በቀጥታ የሚመለከተው ርዕስ 
ሲመጣ፣ ለምሳሌ፡- አንድ የዩኒቨርሲቲ መምህር፣ 
የትምህርት ጥያቄ ቤቱ ድረስ ሲመጣ፣ እንደ 
መምህርነቱ የራሱን አስተያየት፣ ጥያቄ ወይም 
ሒስ ማቅረብ ይኖርበታል እንጂ፣ እንዴት 
አይመለከተኝም ብሎ አርምሞን ሊመርጥ 
ይችላል::   

የአንቶኒዮ ግራምሺ ዕይታ፡- “ምሁር እና 
መንግሥት”

ዶ/ር ዓለማየሁ በመጽሐፉ አንቶኒዮ 
ግራምሺ ስለ ምሁሩ ያለውን አመለካከት በጥቂቱ 
ገልጾልናል:: ከዶ/ር ዓለማየሁ ሰፋ ባለ፤ የአንቶኒዮ 
ግራምሺን የምሁራን ዕይታ በተመለከተ ጋዜጠኛ 
በሪሁን አዳነ በጥሩ ሁኔታ እንዳተተው፡-

“ግራምሺ 'Traditional' ወይም ‘Op-
pressive intellectual' እና ‘organic in-
tellectual' በማለት በሁለት ይከፍላቸዋል:: 
‘oppressive' የሚላቸው ከመንግሥት ጋር 
ተቀራርበው የሚሠሩትን ነው:: እነዚህ ምሁራን 
ከጥንት ጀምሮ፣ በኅብረተሰቡ ዘንድ ምሁራን 
ተብለው የሚጠሩና፣ ከፍተኛ ተቀባይነት 

ያላቸው ፈላስፎች፣ አስተማሪዎች፣ አርቲስቶች፣ 
ሐኪሞች፣ ሳይንቲስቶችና ተመራማሪዎች፣ የሕግ 
ሊቃውንት፣ የጦር መሪዎች፣ የእምነት አባቶችና 
ሊቃውንትን ያካትታል።” 

“እነዚህ ኃይሎች፣ ልሒቃን በመሆናቸው 
ከሰፊው ሕዝብ የቀን ተቀን ሕይወት ራቅ ያለ 
ግንኙነት ይኖራቸዋል። ‘ትራዲሺናል’ ምሁራን 
የሕዝቡን አስተሳሰብና ዓለማዊ ዕይታ በመቅረጽና 
ሕዝቡን በመወከል፣ ፖለቲካዊ ሥርዓቱንና 
ገዢውን ኃይል በመደገፍ፣ መንግሥታዊ 
ቢሮክራሲውንም ሆነ ሲቪል ማኅበረሰቡን 
በማጠናከር የአገሪቱን እርምጃ በመወሰን ሥርዓቱ 
ክትያ እንዲኖረው ብሎም ህልውናው ተጠብቆ 
እንዲኖር ተግተው ይሠራሉ።” 

“‘ኦርጋኒክ’ ምሁራን በአንጻሩ ወደ ሥልጣን 
ከሚመጣ ቡድን ወይም ኃይል ጋር አብረው 
የሚመጡ ሲኾኑ፤ የዚያን ቡድን አካሔድ 
የሚተልሙና፣ ርዕዮተ-ዓለም የሚቀርፁ ናቸው። 
በተለያዩ ፖለቲካዊ ኃይሎች መካከል በሚደረገው 
የሐሳብ የበላይነት (Hegemony) ትግል ውስጥ፣ 
የራሳቸው ‘ስፔሻላይዝድ’ ሥልጠና ያላቸውና 
የፖለቲካዊ መሪነት ሚና የሚጫወቱ “ኦርጋኒክ 
ምሁራን” ወሳኝ ሚና ይኖራቸዋል። ማንኛውም 
ለሐሳብ የበላይነት የሚታገል ቡድን፣ የራሱን 
‘ኦርጋኒክ’ ምሁራን በማሳደግ፣ በ‘ትራዲሺናል’ 
ምሁራን ላይ የበላይነቱን መጨበጥ ካልቻለ፣ 
የመሪነት ሚናውን አሳልፎ መስጠቱ የማይቀር 
ነው።” 

“‘ኦርጋኒክ’ ምሁራን፤ በሕዝቡ የቀን ተቀን 
ማኅበራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ በስፋት በመሳተፍ፣ 
የማኅበራዊ መሠረቶቻቸውና፣ የድርጅታቸው 
አስተሳሰብ፣ በሕዝቡ ውስጥ እንዲሠርፅና 
ተቀባይነት እንዲያገኝ ይሠራሉ። ምሁራኑ 
በተለያየ የትምህርት መስክ ቢሰለጥኑም፣ 
ፖለቲካዊ እምነታቸው ግን ተመሳሳይና ወጥ 
ነው።” 

“በሐሳብ የበላይነት ትግል ውስጥ፣ 
በቅርብ ጊዜ ሥልጣን የያዘ ኃይልና፣ ከእርሱ 
ቀድሞ ሥልጣን ላይ የነበረው ገዢ ኃይል፣ 
የሚታገሉት [በአንድ መልኩ] ምሁራዊ 
የበላይነትን ለመጨበጥም ጭምር ነው። 
ፖለቲካዊ ሥልጣንንና የመንግሥትነት ኃይል 
መቆጣጠር ብቻ የበላይነትን ዘላቂ ስለማያደርግ፣ 
በተቃራኒ ጎራዎች የቆሙ ምሁራን የሐሳብ 
ፍጭት በማድረግ፣ ተቋማትንና መዋቅሮችን 
በመቆጣጠርና፣ አቅጣጫ በመስጠት፣ 
የአስተሳሰብ ትግሉን ሥጋ ለብሶ እንዲታይ 
የሚያደርጉ አካላት (“Agent”) ናቸው።” 

“ወደ ሥልጣን የሚመጣ አዲስ 
ኃይል፣ በመጀመሪያ የሚያጋጥመውም ቅራኔ 
ከ“ትራዲሺናል” ምሁራን ወይንም፣ ከቀደመው 
ሥርዓት “ኦርጋኒክ” ምሁራን አካባቢ ነው። 
እነዚህ ምሁራን በስፋት በተንሰራፉባቸው 
የሲቪልና ወታደራዊ ቢሮክራሲ፣ የትምህርት፣ 
የፕሮፖጋንዳና ባሕል ተቋማት ውስጥ ደግሞ፣ 
ተቃውሞው ጠንከር ብሎ ሊታይ ይችላል። ከዚህ 
አንጻር፤ አዲሱ ኃይል ሊከተለው የሚችለው 
ስትራቴጂ፣ የራሱን “ኦርጋኒክ” ኃይል በመፍጠር፣ 
ከ“ትራዲሺናል” ምሁራን መካከል የተቻለውን 
ያህል ወደ ራሱ በመሳብና በማዋሐድ፣ ቀሪውን 
ደግሞ በማንኛውም መንገድ የሐሳብ የበላይነት 
እንዳይኖረው መጫን ነው።”

(ማሰታዎሻ፡- ይህ ጽሑፍ ከዚህ ቀደም 
“ውይይት” በተሰኘችው መጽሔታችን ላይ ወጥቶ 
ከነበርው ጽሑፍ ተቀንጭቦ የቀረበ ነው)

የዶክተር ዓለማየሁ አረዳ “ምሁሩ” 

ዳኛቸው አሰፋ (ዶ/ር)
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ቆስጠንጢኖስ (ዶ/ር)፡- ሰላም ባሌለበት 
ኢኮኖሚ ያድጋል ብሎ ማሰብ ዘበት ነው:: 
አንድ አገር የሰላም ስጋት ካለባት ወደ አገሪቱ 
የሚገባው የውጭ መዋዕለንዋይ ፍሰት በጣም 
ደካማ ይሆናል:: የአገር ውስጥ አልሚው ገንዘቡን 
ለማውጣት ስጋት ያድርበታል:: ይህ ሲሆን 
ደግሞ ሥራ አጥነትም እየተሳፋፋ ይመጣል:: 
የድህነት ምጣኔውም ከፍተኛ ይሆናል:: ይህ 
ሁሉ እንዳይሆን የሰላም አጦት መንስኤ 
የሚባሉ ጉዳዮችን ከስር መሠረታቸው ማድረቅ 
ይገባቸዋል:: አሁን በትግራይ መንግሥት እና 
በፌዴራል መንግሥቱ መካከል ያለውም 
ግጭት እና አለመተማመን ሊረግብ የሚችለው 
በውይይት ነው:: ብቸኛውም መፍትሔ እሱ ነው:: 
ሌላ መንገድ የለም::

ግጭት አፈታት ራሱን የቻለ ሳይንስ 
ነው:: በአገራችንም ይህን ስልጠና የወሰዱ ብቁ 
ባለሙያዎች አሉ:: የማወያየቱን ሂደት እነዚሁ 
አካላቶች በሰለጠነ መንገድ ቢመሩት ይሻላል 
የሚል እምነት አለኝ:: አሁን ያለው የእልህ አካሄድ 
አገሪቱን ወደ እርስ በርስ ግጭት እና አለመረጋጋት 

ከመውሰድ የተለየ ነገር ይፈጥራል የሚል 
እምነት የለኝም:: አሁን የሚታዩት ግጭቶች 
እና አለመግባቶች ከዚህ ባለይ ጊዜ ሊሰጣቸው 
ይገባል የሚል እምነት የለኝም::  መንገድ ሲዘጋ፣ 
የትራንስፖርት መተላለፊያ መንገዶች አገልግሎት 
ሲያቆሙ፣ ከባድ መኪና ሲቃጠል፣ የእርሻ ሥራ 
ሲስተጓጎል፣ ፋብሪካዎች ሲቃጠሉ ምንም ዓይነት 
ዕቅድ ቢወጣ እሱን ለመተግበር አስቸጋሪ ሁኔታ 
ነው የሚፈጠረው:: አሁን ያለው ችግር የሕዝብ 
ጉዳይ አይደለም:: ሕዝብ ታላንትናም በፍቅር 
ኖርዋል ነገርም በፍቅር ዳግም አብሮ ይኖራል:: 
የግጭቶቹ ዋናዎቹ ተዋናዮች የፖለቲካ ልኂቃኖች 
ናቸው:: እነዚህ ልሂቃኖች ራሳቸውን ለውይይት 
ክፍት ማድረግ  አለባቸው::

ሲራራ፡- ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ 
ለሕዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክር 
ቤቶች ባቀረቡት የመክፈቻ በንግግራቸው፣ 

በ2013 ዓ.ም አገሪቱ ልታሳካቸው ያቀደቻቸውን 
ኢኮኖሚያዊ ዕቅዶች ይፋ አድርገዋል:: 

ፕሬዚዳንቷ በተለይ በኢኮኖሚው መስክ 
ይሠራሉ ብለው ባቀረቧቸው ነጥቦች ላይ ያለዎት 

ብርሃኑ አበበ

ሕዝበኝነት ከተቋማትና ሥርዓታት (insti-
tutions) ይልቅ ‹የሕዝቡ አስተሳሰብና ዕውቀት› 
ይበልጣል የሚል መንፈስ አለው:: ከልኂቃኑ 
ይልቅ ሕዝቡ፣ ከተቋማትና ሥርዓታት ይልቅ 
የሕዝቡ የራሱ የአኗኗርና አሠራር ዘይቤ ዓይነተኛ 
(authentic) እና ወሳኝ ነው ብሎ የማመን ዝንባሌ 
አለው ሕዝብኝነት:: በጥቅሉ ሕዝበኝነት ከርዕዮተ 
ዓለም፣ ከተቋማዊ አሠራር እና ከሥርዓታት ጋር 
በተቃርኖ የቆመ ነገር ነው:: 

ሕዝበኞች በተለያየ መልክ የሚገለጹ 
ቢሆንም ሕዝብን የሚያማልሉ ኮርኳሪ ቃላትን 
በመጠቀም የብዙሃኑን ሕዝብ ቀልብ ለመሳብ 
በሚያደርጉት ጥረት ይመሳሰላሉ:: ለአገርና 
ለሕዝብ የሚጠቅመው በጥናትና ምርምር የተገኘ 
ነገር ምንድን ነው ሳይሆን፣ ሕዝቡ የሚፈልገው 
ምንድን ነው? ከሚል መነሻ በመነሳት ስሜት 
ቅስቃሽ ኮርኳሪና ንግግሮችን በማድረግ የሕዝብን 
ቀልብ ለመሳብ የሚደረግ ጥረት ትልቁ የአገር 
ነቀርሳ ነው::

በዓለም ላይ በጣም ብዙ ሕዝበኛ መሪዎች 
ታይተዋል:: ኮርኳሪ ቃላትን በመጠቀም የሕዝቡን 
ስሜት እየቆሰቁሱ ለሥልጣን የበቁ፣ ከዚያ በኋላ 
ግን ሥልጣን ላይ ያወጣቸውን ሕዝብ መልሰው 
ያስለቀሱ ገዥዎች ነበሩ፤ አሉም:: በኢትዮጵያም 
ቢሆን እነ ሻለቃ መንግሥቱ ኀይለ ማርያምን 
“መንጌ”፣ “ቆራጡ አብዮታዊ መሪ”፣ “የሕዝብ 
ልጅ” ወዘተ… እየተበሉ፤ እነሱም በፊናቸው 
“ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም!” እያሉ 
እየተናገሩ፣ አስፈላጊ ሲሆንም በሠራዊቱ እና 
በሕዝቡ መካከል እየተገኙ አብረው እየበሉና 
እየጠጡ፣ በአደባባይ እንባ እያፈሰሱ እንዴት 
በሕዝቡ ልብ ውስጥ እንደገቡ የቅርብ ጊዜ ትዝታ 
ነው:: ለኮ/ል መንግሥቱ አምባገነነን መሆን 
የሕዝቡ ሚና ቀላል አልነበረም:: አብረዋቸው 
የነበሩት ጓዶቻቸው (እና በኋላ አገልጋዮቻቸው) 
ሚናም እጅግ ትልቅ ነበር:: 

ኢትዮጵያዊያን አምባገነንን የመኮትኮት ክፉ 
ባህል አለን:: እንዲህ ዓይነቱ በአንድ ቡድን ወይም 

በአንድ ግለሰብ ዙሪያ የመኮልኮል እና የማደግደግ 
ባህል የዴሞክራሲ ፀር ነው:: እንዲህ ዓይነቱ 
ለግለሰብ የማደግደግ ክፉ ልክፍት በጠቅላይ 
ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጊዜም ታይቷል:: የፓርቲ 
እና የመንግሥት አመራሮች ከላይ እስከታች 
የአቶ መለስ አምላኪዎች ነበሩ:: እንደ አቶ መለስ 
መናገር የተለመደ ባህል ነበር::  አቶ መለስ 
በዘመናት ውስጥ ከሚፈጠሩ ባለ ራዕዮች አንዱ 
ናቸው እየተባለ ያልተነገረ ነገር አልነበረም:: 

“ዐቢይ ይምራን”!

አሁንም እዚያው ነን:: አሁንም ከተለመደው 
ለግለሰብ የማደግደግ ባህል አልተፈወስንም:: 
ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ ውጪ ያለው አማራጭ 

“ዐቢይ ይምራን!”

አምባገነንነትን የሚያነግሥ ክፉ ባህል

የፀረ ዴሞክራሲና የብተና አማራጭ ነው ሲሉን 
የከረሙት ጎበዞች ዓይናቸውን በጨው አጥበው 
ከብልጽግና ፓርቲ ውጪ ያሉት ፓርቲዎች 
አማራጭ የላቸውም፤ ሊኖራቸውም አይችልም:: 
ኢትዮጵያ ያላት ብቸኛ አማራጭ ብልጽግና 
ሲሆን፣ መሪዋም ዐቢይ አሕመድ ብቻ ናቸው 
እየተባለ ነው:: “ዐቢይ ይምራን” እየተባለ 
በየቦታው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፎቶግራፍ 
እየተለጠፈ ነው:: ትናንትና የአቶ መለስን 
ፎቶግራፍ ሲሳለሙ የነበሩ ካድሬዎች ዛሬ 
ተመልሰው የዶ/ር ዐቢይን ፎቶግራፍ በስልክ 
ስክሪናቸው ላይ ሳይቀር አስቀምጠውታል:: 

ኢትዮጵያ የምትከተለው የፓርላሜንታዊ 
ሥርዓት መሆኑ እየታወቀ፣ ኢትዮጵያዊያን 

የምንመርጠው ፓርቲን እንጅ ግለሰብን 
አለመሆኑ እየታወቀ ልክ ፕሬዚዳንት የምንመርጥ 
ይመስል “ዐቢይ ይምራን” መባሉ ምን ያህል 
ረዥም ርቀት ሄደን ግለሰቦችን እንደምናመልክ፣ 
ምን ያህል የግለሰብ ተክለሰብዕናን በመገንባት 
ልክፍት እንደተለከፍን ያሳያል:: 

ኢትዮጵያዊያን ከዚህ አደገኛ የዘመናት 
ልክፍት ካልተፈወስን በስተቀር በየጊዜው 
የግለሰቦች ባሪያ ከመሆን አንድንም:: ከዚህ አደገኛ 
ልክፍት ካልተፈወስን በስተቀር ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት እንደናፈቀን ይቀራል:: ዴሞክራሲን 
መገንባት የሚችሉት በፖለቲከኞች ላይ ልጓም 
ማበጀት የሚችሉ ቁርጠኛ ሕዝቦች ብቻ ናቸው::  

አስተያየት ምንድን ነው?

ቆስጠንጢኖስ (ዶ/ር)፡- ክብርት 
ፕሬዚዳንቷ በምክር ቤት ያቀረቡት ዕቅድ እንደ 
ዕቅድ በጣም ጥሩ የሚባል ነው:: ነገር ግን የዚህ 
አገር ችግር ዕቅድ አይደለም:: ችግሩ ዕቅዱን ወደ 
መሬት ማውረዱ ላይ ነው:: በምክር ቤቱ ከቀረቡ 
እቅዶች እንዱ የድህነት ቅነሳውን በግማሽ መቀነስ 
መቻል የሚል ነው:: ይህን በምን መልኩ ማሳካት 
እንደሚቻል ግልጽ ነገር የለም:: እኔ እስከሚታየኝ 
ድረስ በዚህ አገር ከኮሮና ወረርሽኝ ጫናው ገና 
አልተላቀቅንም፤ የአንበጣ መንጋው በከፍተኛ 
ሁኔታ የጨመረ ነው፤ የሰላም እና አለመረጋጋት 
ችግሩ የአገሪቱን ኢኮኖሚ የማያላውስ ሆኗል:: 
የብር የመግዛት አቅምም በተከታታይ እየተዳከመ 
ነው ያለው:: የገንዘብ የመግዛት አቅም በተዳከመ 
ቁጥር የእለታዊ ፍጆታ ምርት ዋጋውን አብሮ 
እየጨመረ ነው የሚሄደው:: ይህ በራሱ በድህነት 
ቅነሳው ላይ በጣም ትልቅ ችግር የሚፈጥር 
ጉዳይ ነው:: የገንዘብ የመግዛት አቅም የማዳከሙ 
ሁኔታ በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ የማኅበራዊ ቀውስ 
መፍጠሩ የማይቀር ነው::

ከየዩኒቨርሲቲው ተመርቀው የወጡ 
ወጣቶች ሠርተው አገር ማሳደግ ሲገባቸው 
ተመልሰው የአገር ሸክም እየሆኑ ነው ያሉት:: 
ለነዚህ ወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠራ የግል ዘርፉ 
ሚና የማይናቅ ነው:: ለግል ዘርፉ መነቃቃት ደግሞ 
የፋይናንስ አቅርቦቱ አስተማማኝ መሆን መቻል 
አለበት:: ለዚህ ደግሞ እንደ ካፒታል ማርኬት 
ዓይነት የተሻሉ አማራጮች መፈጠር መቻል 
አለባቸው:: በአገራችን የግል ዘርፉ ሊሳተፍባቸው 
የሚገባቸው ዘርፎች በካፒታል አቅም እጥረት 
ምክንያት እየተሠሩ አይደለም:: የግል ዘርፍ ስንል 
በኢትዮጵያ ውስጥ 90 በመቶ የሚሆነው ዘርፍ 
የግል ዘርፍ ነው፤ ገበሬው የግል ዘርፍ ነው፤ 
ነጋዴው ወዘተ... የግል ዘርፍ ነው:: የግል ዘርፍ 
እድገት ማለት ጥቂት ከበርቴዎችን መፍጠር 
ማለት አይደለም:: በርከት ያሉ የአምራች ዘርፎች 
የሚፈጠሩበትን ሁኔታ ነው በዕቅድ ውስጥ ማየት 
የነበረብን:: ባለው ሁኔታ ጥቂት ጅማሬዎችን 
እያየን ነው፤ ነገር ግን በቂ ነው የሚል እምነት 
የለኝም::  

ኢትዮጵያ አሁን ያለውን...
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