
ዓለም ዐቀፍ የገንዘብ ተቋም (IMF) 
ከሰሞኑ ባወጣው ጥናት ከሰሐራ በታች ያሉ 
አገሮችን የኢኮኖሚያዊ እድገት የሚያሳይ ሪፖርት 
አውጥቷል፡፡ በዚሁ ጥናት ኢትዮጵያ የ2012-
2013 (2020 እ.ኤ.አ) ኢኮኖሚያዊ ዕድገት 1.9 
በመቶ እንደሆነ ገልጿል፡፡ በተጨማሪም የ2013-
2014 ዓ.ም. ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ዜሮ ሊሆን 
እንደሚችልም ትንበያውን አስቀምጧል፡፡

የአገሮች ኮቪድ-19 ወረርሽኝ መጠን 
ከሌላው ዓለም አገሮች ጋር ሲነጻጸር የከፋ የጤና 
ጉዳት ባያስከትልም ያደረሰው የኢኮኖሚ ጫና 
ግን ከፍተኛ መሆኑን ጥናቱ አመልክቷል፡፡ አገሮች 
ከገቡበት የኢኮኖሚ ጫና ዳግም ለማንሰራራት 
ከባድ የአቀበት መንገድ እንደሚጠብቃቸውም 
በሪፖርቱ ተመልክቷል፡፡

የኢትዮጵያ ገበሬ በአንበጣ መንጋ በእጅጉ 
እየፈተነ ይገኛል:: የአገሪቱ ኢኮኖሚ በዋናነት 
የሚዘወረው በግብርና እንደመሆኑ መጠን እንዲህ 
ዓይነት ክስተቶች በግብርናው ላይ ሲከሰቱ 
ዘርፉንም ሆነ የአገሪቱን ኢኮኖሚ መጉዳታቸው 
የማይቀር ነው:: የአንበጣ መንጋው በተፈጥሮ 
ከሚከሰቱ አውዳሚ ክስተቶች መሃል የሚመደብ 
በመሆኑ ይህ ክስተት ሲፈጠር አቅምን አጠናክሮ 
ከመከላከል በስተቀር በወቅቱ ሊወሰድ የሚችል 
ሌላ እርምጃ አለ ብዬ አላስብም:: በመሆኑም 

መንግሥት እና ሕዝብ እየተከተለ ያለውን የጉዳት 
መጠን መቀነስ እንቅስቃሴ አጠናክሮ መቀጠል 
መቻል አለበት::

በዚህች አጭር ጽሑፍ የአንበጣ 
መንጋ መከሰት በኢኮኖሚው ላይ ሊያሳድር 
የሚችለውን ጫና ከዐቢይ (ማክሮ) ኢኮኖሚ 
እና ንዑስ (ማይክሮ) ኢኮኖሚ አንጻር ለመዳሰስ 
እሞክራለሁ::

ዐቢይ  ወይም ‹ማክሮ› ሲባል ከአጠቃላይ 
የአገሪቱ ኢኮኖሚ አንጻር ያላውን ጫና  የሚዳስስ 

ሲሆን፣  የማይክሮ ደረጃ የምንለው ግን አንበጣ 
መንጋው ጉዳት ባደረሰበት አካባቢ ያለውን ጫና፣ 
የቤተሰብ ሁኔታ፣ የስርጭት መጠንን የሚዳስስ 
ነው:: የአንበጣ መንጋ እስካሁን ያደረሰው ጉዳት 
መጠን ከማክሮ ኢኮኖሚ አንጻር ሲታይ ያን ያህል 
የጎላ አይደለም:: በቅርቡ የግብርና ሚኒስቴር 
ባወጣው መግለጫ መሠረት እስካሁን የአንበጣ 
መንጋው የታየበት አካባቢ  800 ሺሕ ሔክታር 
ገደማ  ነው:: ይህ መጠን ከአጠቃላይ እንደ አገር 
ከታረሰው መሬት አንጻር ጥቂት ነው:: 
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የአንበጣ መንጋ ወረራ 
የደቀነው የረኅብ አደጋ

በውጭ ምንዛሪ 
እጥረት ምክንያት 15 
የዶሮ አምራች ድርጅቶች 

ፈርሰዋል ተባለ

የኢትዮጵያ የፖለቲካ ልኂቃን የሚፈተኑበት ወቅት ላይ ነን!

ዓለም ዐቀፍ የገንዘብ ተቋም ሪፖርት 
የኢትዮጵያ የ2012/2013 ዓ.ም. ኢኮኖሚያዊ 

ዕድገት 1.9 በመቶ ነው ተባለ

የኢትዮጵያ ንግድ 
ባንክ በአዲስ መልክ 

መደራጀት አንድምታ
የኢትዮጵያ መንግሥት [የኢትዮጵያ] 

ንግድ ባንክን እንደገና ለማዋቀር ዕቅድ እንደያዘ 
የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖሊሲ አማካሪ አቶ ማሞ 
ምሕረቱ ጥቅምት 11 ቀን 2013 ዓ.ም. ለኢትዮጵያ 
ዜና አገልግሎት ገልጸዋል:: ይህን የመንግሥት 
ውሳኔ ቀድሞ ብሎ ከተጀመረው የፋይናንስ ዘርፉ 
ማሻሻያ አንዱ አካል እንደሆነ መረዳት ይቻላል:: 
ከዚህ ቀደም እንደ ዓለም ዐቀፍ የገንዘብ ድርጅት 
(IMF) ያሉ ተቋማት ባንኩ የከፋ ችግር ውስጥ 
መሆኑን ሲገልጹ መቆየታቸው አይዘነጋም:: 
የማሻሻያ ሥራ በአፋጣኝ መደረግ እንዳለበት 
በጥናታቸው አመላክተዋል::

የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት 
ኮሚሽን ለወደሙ ንብረቶች 
ካሳ እንደማይከፍል ገለጸ

በኦሮሚያ ክልል በተፈጠረ ሁከት እና ግጭቶች 
ለወደሙ ኢንቨስትመንቶች የሚከፍለው ካሳ 
እንደሌለ የክልል መንግሥት ኢንቨስትመንት ኮሚሽን 
አስታወቀ፡፡ 

የአርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ 
በኦሮሚያ ክልል በተከሰተ ሁከት ምክንያት ከ1 ሺሕ 
በላይ መኖሪያ ቤቶች እና የንግድ ሱቆች ላይ በተለያየ 
መጠን ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን፣  ስድስት አነስተኛ 
እና ግዙፍ ፋብሪካዎችም ተቃጥለዋል፡፡

"ወደዚህ ችሎት ስመጣ 
ነፍሴ እየተጨነቀች ነው" 

አቶ ልደቱ አያሌው ለኦሮሚያ 

ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
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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

አምባገነናዊ አገዛዝ መጠላት ያለበት ሌላ አምባገነንን 
ስለሚያስመኝ ጭምር ነው:: “ደርግ ይውደቅ እንጅ 
የፈለገው ይምጣ፤ ከደርግ የማይሻል የለም:: ሕወሓት/
ኢሕአዴግ ይውደቅ እንጅ የፈለገው ይምጣ፤ ከሕወሓት/
ኢሕአዴግ የማይሻል የለም” ያልን ብዙ ሰዎች አለን::  

አምባገነናዊ አገዛዝ መጠላት ያለበት በራሱ 
ከሰው በታች የሚያደርግ በመሆኑ ብቻ አይደለም:: ሌላ 
አምባገነንን እንድንናፍቅ ወይም እንድንመኝ ስለሚደርገን 
ጭምር ነው:: 

የዓለም ሕዝቦች በአምባገነናዊ አገዛዝ በእጅጉ 
ተደቁሰዋል:: አምባገነናዊ አገዛዝ ኢኮኖሚያዊ ልማትን 
ለማምጣት አወንታዊ አስተዋጽዖ ያለው ቢሆንም የሰው 
ልጆች አቅማቸውንና ተሰጥኦአቸውን እንዳይጠቀሙ ብዙ 
የፈጠራ ሥራዎችን ያመከነ አስከፊ ሥርዓትም ነው::

የሰው ልጅ ከፍፁማዊ የአፈና አገዛዝ ወደ 
ዴሞክራሲ ያደረገው ሽግግር አንዱ የዝመና (mo-
dernity) አንጓ ሲሆን፤ ሰዎች የመሰላቸውን ሐሳብ 
በግልም ሆነ በመደራጀት እንዲገልጹና እንዲያርምዱ፤ 
የሚመስላቸውንና ይሆነኛል የሚሉት ሐሳብ በነጻነት 
እንዲመርጡ የሚያደርግ ሥርዓት ለመገንባት ሚሊዮኖች 
መስዋዕትነት ከፍለዋል:: አሁን በዓለማችን ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ከሞላ ጎደል የሁሉም ሕዝቦች ምርጫ ነው:: 

የኢትዮጵያ ፖለቲካ የመቆጣጠር በሽታ 
የተጠናወተው ነው:: በአገራችን ለሲቪክ ማኅበረሰብ 
ማበብ የሚረዳ ምቹ የፖለቲካ ሁኔታ ኖሮ አያውቅም:: 
ትልቁ አገራዊ ችግር ይህ ነው:: የቀደመውን ዘመን ትተን 
ከደርግ መለስ ያለውን ሁኔታ በምናይበት ጊዜ፤ በነበረው 
ጠቅላይ ርዕዮተ ዓለም ምክንያት ሲቪክ ማኅበራት 
ነጻና ገለልተኛ ሆነው እንዲንቀሳቀሱ የሚያስችል ሁኔታ 
አልነበረም:: ሁሉም አደረጃጀቶችና ማኅበራት በጥርጣሬ 
ነበር የሚታዩት:: ይህም ያለ ምክንያት አይደለም:: በወቅቱ 
በዓለም ላይ ገንኖ የነበረው ሌኒኒስታዊ አስተምህሮ 
በሥልጣን ላይ ካለው ግንባር ቀደም ፓርቲ እና/ወይም 
መንግሥት ውጪ ያለ የትኛውም ዓይነት ስብስብ 
በጥርጣሬ መንፈስ እንዲታይ ይጋብዝ ስለነበር ነው:: 

ሌኒን የሲቪክ ማኅበረሰብን አስመልክቶ በነበረው 
አቋም የሠራተኛው መደብ ጠበቃ ከሆነው ግንባር ቀደም 
ፓርቲ ውጪ ያለውን ትኛውንም የጥቅምም ይሁን 
የሠራተኛ ማኅበር ወይም ሌላ ማንኛውም ዓይነት ስብስብ 
ኅብረተሰብን የሚነጣጥል (separatists) ነው በሚል 
ጨርሶ እንዲኖር አይፈቀድለትም ነበር:: ለፖለቲካ ዓላማ 
ያልተቋቋሙ ናቸው የሚባሉት ስብስቦችና ማኅበራት 
ሳይቀሩ እንዲኖሩ አይፈቀድላቸውም:: “የትኛውም ማኅበር 
ፖለቲካዊ ነው፤ ፖለቲካዊ ያልሆነ ማኅበር/ስብስብ የለም” 
ባይ ነው ሌኒን:: 

ይህ አስተምህሮ ነው በኢትዮጵያ ከየካቲት 66 
ወዲህ ገንኖ የኖረው:: ኢሕአዴግም ቢሆን ያው የግራ 
ዘመም ርዕዮተ ዓለም ግርፍ ስለሆነ ነጻና ገለልተኛ ናቸው 
ተብለው የሚታመኑ ስብስቦችንና ማኅበራትን በከፍተኛ 
ጥርጣሬ ነበር የሚመለከታቸው:: አገዛዙ አንዳንዶችን 
ሰነጣጥቆ ተለጣፊ ማኅበራት ፈጥሮ ነበር:: አንዳንዶችን 
ጠቅልሎ ተቆጣጥሯቸው ነበር፤ አንዳንዶችን ደግሞ 
ከነጭራሹ ህልውናቸውንም አጥፍቷቸዋል:: 

ለሥርዓቱ ቁንጮዎች ለጊዜው ሰላምና መረጋጋት 
የሚያመጣ ቢመስላቸውም እንዲህ ዓይነቱ ሁሉንም 
የመጠቅለል አካሄድ ሁልጊዜም የሥርዓቱን መቀበሪያ 
ጉድጓድ ነው የሚቆፍረው:: ሕዝብ መተንፈሻ 
ሲያጣ ለጊዜው ደካማ መስሎ ቢታይም 
ጊዜውን ጠብቆ ገንፍሎ እንደሚወጣ 

የቅርቡ ፀረ ኢሕአዴግ ሕዝባዊ አመጽና እምቢተኝነት 
በሚገባ አስተምሮናል:: ኢሕአዴግ በተለይ ከ1997 ምርጫ 
ወዲህ ሁሉንም ነገር ድፍንፍን በማድረግ አይበገሬ መስሎ 
ነበር:: ፓርቲው ከ2002 ዓ.ም. ምርጫ ወዲህ ደግሞ ራሱን 
‹አውራ ፓርቲ› ብሎ ሰይሞ ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች 
ምርጫ አላሸነፉም ብቻ ሳይሆን አገሪቱ መዋቅራዊ ሽግግር 
እስካላደረገች ድረስ የአርሶ አደሩና የብዙሃኑ ዝቅተኛ ኑሮ 
ያለው ከተሜ እንዲሁም የልማታዊ ባለሀብቱ ወኪል 
ኢሕአዴግ ለመጪዎቹ 50 እና 60 ዓመታት በሥልጣን 
ላይ መቆየቱ የሚጠበቅና ተፈጥሯዊ ነው የሚል አቋም 
ማራመድ ጀምሮ ነበር:: 

በ1997 ዓ.ም. ምርጫ ማግስት ጀምሮ የወጡት 
የፀረ ሽብርና የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማኅበራት አዋጅ 
በአገራችን ከሥርዓቱ ውጪ የሆነ አቋም የሚያራምዱ 
የትኛውም ዓይነት ስብስቦች መላወሻ እንዳያገኙ 
የሚያደርግ ነበር:: “የሕዝብ ግንኙነት ኀላፊ” የሚል የሥራ 
መደብ የተሰጣቸው የፓርቲው ካድሬዎች ዋና ተግባር 
አገዛዙን የሚቃወሙ ሠራተኞችን መሰለል፣ መገምገም፣ 
ማሸማቀቅና ማባረር ነበር:: እነዚህ ከየቢሮውና 
ከየጽሕፈት ቤቱ ኀላፊ የበለጠ ደሞዝና የፖለቲካ ተሰሚነት 
የነበራቸው ሰዎች አገዛዙ ከሚያራምደው አስተሳሰብ 
ውጪ የሚያራምድ ሠራተኛ እንዳይኖር የማድረግ ተልዕኮ 
የተሰጣቸው ነበሩ:: “የልማት ሠራዊት፣ የትምህርት 
ሠራዊት፣ የመልካም አስተዳደር ሠራዊት፣ አንድ ለአምስት 
አደረጃጀት፣ የተጓዳኝ አደረጃጀት” ወዘተ… እያሉ 
ሠራተኛውንና ኅብረተሰቡን በመጠርነፍ የተለየ ሐሳብ 
የሚያራምድ አካል እንዳይኖር ብዙ ሠርተዋል:: 

ግን የዓለምም የአገራችንም ታሪክ በሚገባ 
እንዳስተማረን ጭቆናና አፈና አመጽን ይወልዳል:: ሕዝብ  
ሁሉም ነገር ሲዘጋበት ለጊዜው ዝም የተሰኘ ቢመስልም 
የአፈና ሥርዓቱን በጣጥሶ ለመውጣት የተለያዩ 
መንገዶችን መጠቀሙ የማይቀር ታሪካዊ ሐቅ ነው:: 
በዓለማችን በአፋኝነታቸውና በጠቅላይነታቸው ወደር 
የማይገኝላቸው አገዛዞች በሕዝባዊ እምቢተኝነትና አመጽ 
ተገርስሰዋል:: አይነኬ የሚመስሉ መሪዎች አይወድቁ 
አወዳደቅ ወድቀዋል:: ብዙ፤ በጣም ብዙ አብነቶችን 
መጥቀስ ይቻላል::

‹አገዛዝ ይሰበራል እንጅ አይሻሻልም፤ አምባገነናዊ 
አገዛዝ ተለማጭነት (flexibility) የለውም፤ ስለሆነም 
እጣ-ፈንታው መሰበር ነው› እየተባለ የሚገለጸው 
አስተያየት በጣም ትክክል ነው::  የአምባገነናዊ አገዛዝ 
ክፋቱ በሥልጣን ላይ እያለ ሕዝብ መጨቆኑ ብቻ ሳይሆን 
ሲወድቅም የአገር እዳ መሆኑ ነው:: አኗኗሩም አወዳደቁም 
አያምርም::

ኢትዮጵያ ከዴሞክራሲ ውጪ የተሻለ ምርጫ 
የላትም:: የኢትዮጵያ ዘላቂ ጥቅም የሚከበረው 
በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ብቻ ነው:: ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት መገንባት ደግሞ ይቻላል:: ከዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ውጪ ያለው የሞት መንገድ ነው፤ እስኪበቃን 
አይተነዋል፤ ፈጽሞ ልንመለስበት አይቻለንም::

የኢትዮጵያ የፖለቲካ ልኂቃን የሚፈተኑበት ወሳኝ 
ጊዜ ላይ ነን:: ልኂቃኑ እንደከዚህ ቀደሙ የመጠፋፋቱንና 
የጋራ ሽንፈቱን መንገድ ይመርጣሉ ወይስ በታሪካችን 
ለመጀመሪያ ጊዜ በአርቆ አሳቢነት መንፈስ፤ የአገርና 
የወገን ጥቅም ይቅደም ብለው በሰጥቶ መቀበል መርህ 
ዴሞክራሲን ያዋልዳሉ? የጊዜው ጥያቄ ይህ ነው:: 

የኢትዮጵያ የፖለቲካ ልኂቃን የሚፈተኑበት 
ወቅት ላይ ነን!
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ዓለም ዐቀፍ የገንዘብ ተቋም (IMF) ከሰሞኑ 
ባወጣው ጥናት ከሰሐራ በታች ያሉ አገሮችን 
የኢኮኖሚያዊ እድገት የሚያሳይ ሪፖርት 
አውጥቷል፡፡ በዚሁ ጥናት ኢትዮጵያ የ2012-
2013 (2020 እ.ኤ.አ) ኢኮኖሚያዊ ዕድገት 1.9 
በመቶ እንደሆነ ገልጿል፡፡ በተጨማሪም የ2013-
2014 ዓ.ም. ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ዜሮ ሊሆን 
እንደሚችልም ትንበያውን አስቀምጧል፡፡

የአገሮች ኮቪድ-19 ወረርሽኝ መጠን 
ከሌላው ዓለም አገሮች ጋር ሲነጻጸር የከፋ የጤና 
ጉዳት ባያስከትልም ያደረሰው የኢኮኖሚ ጫና 
ግን ከፍተኛ መሆኑን ጥናቱ አመልክቷል፡፡ አገሮች 
ከገቡበት የኢኮኖሚ ጫና ዳግም ለማንሰራራት 
ከባድ የአቀበት መንገድ እንደሚጠብቃቸውም 
በሪፖርቱ ተመልክቷል፡፡

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ (ዶ/ር) 
ጥቅምት 9 ቀን 2013 ዓ.ም. በሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ቀርበው በሰጡት ማብራሪያ 
ኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመቋቋም 6 
ነጥብ 1 በመቶ ኢኮኖሚያዊ  ዕድገት ማስመዝገብ 
መቻልዋን አስረድተዋል፡፡ በበጀት ዓመቱ 
በጤና፣ በፋይናንስ፣ በማዕድን እና በማኅበራዊ 
አገልግሎቶች ላይ አመርቂ ውጤት መመዝገብ 
መቻሉንም ጨምረው አስረድተዋል፡፡ 

ቀደም ባሉት ጊዜያት መንግሥት የ2012 
ዓ.ም የአገሪቱን ኢኮኖሚያዊ ዕድገት 9 በመቶ 
ሊሆን ይችላል የሚል ግምት የወሰደ ቢሆንም 
በዓመቱ መጨረሻ ላይ አጠቃላይ የአገሪቱ ዕድገት 
6 ነጥብ 1 በመቶ መሆኑን ገልጿል፡፡

በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የኢኮኖሚክስ 
ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት ፕሮፌሰር 
ዓለማየሁ ገዳ በሲራራ ጋዜጣ እትም ቁጥር 34 
ላይ ባወጡት ጽሑፍ የመንግሥትን ሪፖርት 
ለመቀበል እንደሚቸሩ ገልጸው ነበር፡፡ ፕሮፌሰር 
ዓለማየሁ በዚሁ ጽሑፋቸው፡- “የአገሪቱ 
ኢኮኖሚ በኮሮና ቫይረስ ሲደቆስ እና በየወቅቱ 
ሲነሱ በነበሩ አለመግባባቶች እና የብሔር ወለድ 
ግጭቶች ሲፈተን እንደመቆየቱ መጠን ይህን 

ያህል ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ይመዘገባል ብሎ 
ማሰብ ከባድ ነው” ብለዋል፡፡ ቀደም ብለው 
ራሳቸው በሠሩት ጥናት መሠረት የኢኮኖሚያ 
ዕድገቱ ከ2.8 በመቶ ሊበልጥ እንደማይችል 
አስረድተዋል፡፡ እንዲህ ዓይነት የሪፖርት ቁጥር 
ማሻቀብ ብዙውን ጊዜ የሚፈጠረው የአገሪቱን 
ዕድገት ምጣኔ የሚያጠናው አካል የፖለቲካ 
ጣልቃ ገብነት ሲኖረው መሆኑንም ኢኮኖሚስቱ 
ገልጸዋል፡፡ ይህ ተቋም ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት 
ነጻ እንዲወጣ ተጠሪነቱ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት መሆን አለበት የሚል ምክረ ሐሳባቸውን 
ይሰጣሉ፡፡

የፕሮፌሰር ዓለማየሁን ሐሳብ 
የሚያጠናክሩት የኢኮኖሚክስ ባለሙያው አቶ 
መዚድ ናሲር፣ የኢኮኖሚ ቁጥራዊ መረጃዎች 
ፖለቲካ መጫወቻ ካርድ ከሆኑ በርከት ያሉ 
ዓመታት መቆጠራቸውን ይናገራሉ፡፡ በዓለም 
ዐቀፍ የገንዘብ ተቋም እና በኢትዮጵያ መንግሥት 
መሃል በየዓመቱ የሚሰጠው የዕድገት ምጣኔ ሰፊ 
ልዩነቶች ከቀደሙት ዓመታት ጀምሮ እንዳሉት 
ባለሙያው ይገልጻሉ፡፡

ያም ሆኖ ግን በተያዘው ዓመት “በአገሪቱ 
ከተፈጠረው የሥራ ዕድል ብዛት አንጻር እንኳን 
ቢለካ ዓለም ዐቀፍ የገንዘብ ተቋም ያወጣውን 
ሪፖርት ለማመን ይከብዳል፤ በ1.9 ኢኮኖሚያዊ 

ዕድገት ከ3 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ 
ዕድል መፍጠር አይቻልም” የሚሉት የምጣኔ 
ሀብት ባለሙያው በአገሪቱ ያለባት የእዳ ጫና 
መብዛት፣ የንግድ ሚዛን ጉድለት፣ የኮቪድ 19 
ወረርሽኝ ተጽዕኖ፣ በአገሪቱ ያለው የፖለቲካ 
አለመረጋጋት ድምር ተቋሙ ይህን መሰል 
መላምት አዘል ሪፖርት እንዲያወጣ ምክንያት 
ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል፡፡

“የአገሪቱ ኢኮኖሚ ላለፉት 10 እና ከዚያ 
በላይ ዓመታት ጤናማ አይደለም” የሚሉት አቶ 
መዚድ፣ የዋጋ ንረት፣ የሥራ አጥ ወጣት ቁጥር 
መጨመር፣ የንግድ ቢዛን ጉድለት፣ ከቅርቡ 
ዓመታት ወዲህ እየተፈጠሩ ያሉ አለመረጋጋቶች 
ለኢኮኖሚው ትልቅ ስጋቶች መሆናቸውን 
ያነሳሉ፡፡ “የዓለም ዐቀፍ የገንዘብ ተቋም በራሱ 
የምዕራባውያን ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲ አስፈጻሚ 
ተቋም እንደመሆኑ መጠን የሚያወጣቸው 
ሪፖርቶች ነጻ እና ገለልተኛ ናቸው ለማለት 
የማያስደፍሩ ናቸው” የሚሉት አቶ መዚድ፣ 
መንግሥት በተቻለ መጠን የሚያወጣቸውን 
ሪፖርቶች በገለልተኛ አካላት የሚያስፈትሽበት 
ዕድል ቢፈጠር መልካም እንደሆነ ይመክራሉ፡፡

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ አሶሴሽን በሐምሌ 
ወር 2012 ዓ.ም. የኮቪድ-19 በአገሪቱ ማክሮ 
ኢኮኖሚ ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ኢኮኖሚያዊ 

ተጽዕኖ በዳሰሰበት ጥናቱ የአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ 
ዕድገት 2.6 በመቶ  ሊሆን እንደሚችል 
ትንበያውን አስቀምጦ ነበር፡፡

በጥናቱ ላይ ተሳትፎ ያደረጉት የግብርና 
ኢኮኖሚስት ባለሙያ የሆኑት ጌታቸው ድሪባ 
(ዶ/ር)፣  ቀደም ብሎም ቢሆን የኢትዮጵያ 
ኢኮኖሚስቶች ማኅበር ያወጣው ግምታዊ 
ጥናት ከሉት ነባራዊ ሁኔታዎች መነሻነት 
መሆኑን አንስተው፡- “ቁም ነገሩ መሆን ያለበት 
የቁጥሩ መጨመሩ እና መቀነስ ሳይሆን የዜጎች 
ሕይወት በምን ያህል መጠን ተለውጧል፤ 
ምን ያህሉ ዜጋ ያለ ችግር ምግብ እየበላ ነው? 
የሚለው ነው መሆን ያለበት፡፡ ከቅርብ ጊዜያት 
ወዲህ መንግሥት ሕዝቡን የሐሰብ ቀለብተኛ 
እያደረገው ነው ይላሉ፡፡ ዕድገቱ አሁን መንግሥት 
እንደሚለው 6.1 በመቶ ነው የሚል እምነት 
የለኝም፤ ምክንያቱም በኅብረተሰቡ ውስጥ 
ያለውን የኑሮ ሁኔታ ያንን የሚያሳይ አይደለም” 
ብለዋል፡፡  

በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ የጠየቅናቸው 
የገንዘብ ሚኒስቴር ሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ 
አቶ ሐጂ ኢብሳ፡- “የዓለም ዐቀፍ የገንዘብ 
ተቋም ያወጣው ሪፖርት፤ ኢትዮጵያ በ2013 
ዓ.ም. ሊኖራት የሚችለውን ኢኮኖሚያዊ ዕድገት 
የሚያሳይ ትንበያ ነው፡፡ የኢትዮጵያ መንግሥት 
እና የዓለም ዐቀፍ የገንዘብ ተቋም ቅድመ ትንበያ 
መቼም አንድ ሆኖ አያውቅም” ብለዋል፡፡ 
መንግሥት በ2012 ዓ.ም. 9 በመቶ ኢኮኖሚያዊ 
ዕድገት ለማስመዝገድ ውጥን ቢይዝም ዕድገቱ 
6.1 በመቶ ሆኖ የመጀት ዓመቱ ተጠናቋል ሲሉ 
የመንግሥት ሪፖርት አጠናክረዋል፡፡ 

አውሮፓዊያን በ2020 (እ.ኤ.አ) ሙሉ 
በሙሉ በኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖ ውስጥ ሆነው 
ቢያልፉም ኢትዮጵያ ግን የ2012 ዓ.ም በጀት 
ዓመት ስምንት ወራት ያለ ኮቪድ-19 ተጽዕኖ ነጻ 
ሆና ቆይታለች፡፡ ይህም መንግሥት ያቀዳቸውን 
ኢኮኖሚያዊ ዕቅዶች ያለ ከፋ ችግር መፈፀም 
እንዲችል አድርጓል፡፡ 

ዓለም ዐቀፍ የገንዘብ ተቋም ሪፖርት 
የኢትዮጵያ የ2012/2013 ዓ.ም. ኢኮኖሚያዊ ዕድገት 1.9 በመቶ ነው ተባለ

በውጭ ምንዛሪ እጥረት ምክንያት 15 የዶሮ አምራች 
ድርጅቶች መፍረሳቸውን የኢትዮጵያ ዶሮ አርቢዎች እና 
አቀነባባሪዎች ማኅበር ገለጸ:: 

ከሲራራ ጋዜጣ ጋር ቆይታ ያደረጉት የማኅበሩ 
ፕሬዝዳንት አቶ ገነነ ተስፋዬ ቀደሞ ከነበሩት 21 የዶር 
አስፈልፋይ ድርጅቶች አሁን ላይ ስድስቱ ብቻ በሥራ 
ላይ እንዳሉ ገልጸው ቀሪዎቹ ድርጅቶች በውጭ ምንዛሪ 
እጥረት እና በኮቪድ19 ወረርሽኝ ተጽዕኖ ምክንያት በኪሳራ 
መዘጋታቸውን ጨምረው ገልጸዋል::

የተሻሻሉ የእናት ዶሮ ጫጩቶች ከውጭ አገር የሚገቡ 
መሆኑን ያነሱት አቶ ገነነ፤ ቀደም ባሉት ወራቶች የኮቪድ-
19 ወረርሽኝ በመከሰቱ ምክንያት ዓለም ዐቀፍ በረራዎች 
በመሰረዛቸው ጫጩቶቹንም ሆነ አስፈላጊ የሕክምና 
ግብዓቶችን ከውጭ ማስገባት እንዳልተቻለ ገልጸዋል::

በተጨማሪም የዶሮ አምራች ድርጅቶች የውጭ 
ምንዛሪ ለማግኘት ለወራት መጠበቅ ግድ ሆኖባቸዋል ያሉት 
ፕሬዝዳንቱ፣ በሚፈለገው መጠን የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት 
ባለመኖሩ ምክንያት የዶሮ ጫጩቶችን፣ መድሃኒቶችን፣ የመኖ 
ጥሬ እቃዎችን ከውጭ ማስገባት አለመቻሉን አንስተዋል:: 
አስፈላጊ የሆኑ ክትባቶች በፍጥነት ማግኘት ባለመቻሉ 
ምክንያት የዶሮ ጫጩቶችን እየሞቱ መሆኑን የገለጹት 
የማኅበሩ ፕሬዝዳንት፣ በሥራ ላይ ያሉትም ድርጅቶች 
በኪሳራ ተዳርገው  ለመዝጋት ከጫፍ ላይ መሆናቸውን 
አንስተዋል::

ከድርጅቶች ተቀብለው ዶሮ የሚያሳድጉ 
በርካታ ማኅበራት እና ድርጅቶች ዶሮ እጥረት 
እንደገጠማቸው እና በዋጋ ላይም ከፍተኛ ጭማሪ 
እንደሚታይ ጠቁመዋል::

የእንቁላል ዋጋ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ 
መምጣቱን ያነሱት ፕሬዝዳንቱ ለዋጋው 
መጨመር መሠረታዊ ምክንያት በአገሪቱ 
እየተፈጠረ ያለው የዶሮ እጥረት መሆኑን 
ጠቁመዋል:: በዚህ ወቅት ገበያው ላይ ምርት 
እየሰጡ ያሉት ዶሮዎች ቀድመው ከውጭ የገቡት 
መሆናቸውን ያነሱት አቶ ገነነ ጊዜው እየተራዘመ 
በሄደ ቁጥር እጥረቱም ሆነ የዋጋ ጭማሪው 
ተባብሶ ሊቀጥል እንደሚችል ተናግረዋል::

“ቀደም ሲል በአገሪቱ ከነበሩት 21 የዶሮ 
ማባዣ ድርጅቶች ውስጥ ዛሬ ላይ ስድስት ብቻ 
መቅረታቸውን የጠቆሙት አቶ ገነነ ድርጅቶቹ 
የውጭ ምንዛሪ ማግኘት ባለመቻላቸው ምክንያት 
ለኪሳራ ተዳርገው ዘርፉን ጥለው ወጥተዋል” 
ብለዋል:: ለዶሮ ልማት መሆን የሚችል የብድር 
ፖሊሲ በአገሪቱ አለመኖሩ ለድርጅቶቹ መፍረስ 
መሠረታዊ ምክንያት መሆኑን ጠቅሰዋል::

“መንግሥት የማካካሻ ድጋፍ ማድረግ 
ካልቻለ ያሉትም ድርጅቶች በቋፍ ላይ ይገኛሉ:: 
ይህንንም በጥናት አስደግፈን ለመግሥት 

አቅርበናል እስካሁን ግን ምላሽ የሰጠን አካል 
የለም” ያሉት የማኅበሩ ፕሬዝዳንት፣ ችግሩ በዚሁ 
የሚቀጥል ከሆነ መንግሥት በከተማ ግብርና ቦታ 
እና ብድር ሰጥቶ ሥራ ያስጀመራቸው ወጣቶች 
ሥራ አልባ መሆናቸው የማይቀር ነው ሲል 
ስጋታቸውን ገልጸዋል:: ዘርፉ በትኩረት ቢሠራ 
ለተጨማሪ 12 ሚሊዮን ወጣቶች የሥራ ዕድል 
መፍጠር እንደሚችልም ጨምረው ጠቁመዋል::

በዶሮ ልማት አገሪቱ ሰፊ የመልማት ዕድል 
ቢኖራትም የሥጋ ዶሮ በውጭ ምንዛሪ ተገዝቶ 
ከብራዚል እንደሚገባ ገልጸው፣ መንግሥት 
ለአገር ውስጥ አርቢዎች ትኩረት መስጠት ቢችል 
ለስጋ ዶሮ ግዥ የሚያወጣውን የውጭ ምንዛሪ 
ከማዳን ባሻገር ለ12 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል 
መፍጠር ይቻል እንደነበር ተናግረዋል::

ባለፉት ወራት በኮቪድ 19 ምክንያት 
ሆቴሎች በመዘጋታቸው ተበልቶ ያለቀለት ለ3 
ሺሕ ኪሎ ግራም የዶሮ ሥጋ በአንድ ወር ውስጥ 
ብቻ እንዲቃጠል መደረጉን ገለጹት የማኅበሩ 
ፕሬዝዳንት፣ በውጭ ምንዛሪ እጥረት ምክንያት 
ክትባት ከውጭ ማስገባት ባለመቻሉ 2 ነጥብ 
2 ሚሊዮን የዶሮ ጫጮቶች መገደላቸውን እና 
በዚህም ምክንያት 123 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው 
ጉዳት እንዳጋጠመም ጨምረው ተናግረዋል:: 

በውጭ ምንዛሪ እጥረት ምክንያት 15 የዶሮ አምራች ድርጅቶች ፈርሰዋል ተባለ
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በኢትዮጵያ የመንግሥት ግዥና ንብረት 
ማስወገድ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ቅሬታና ጥያቄ 
ይነሳል:: የግልጽነት ጥያቄ፣ የሙስና ጥያቄ፣ 
የሥራና ሠራተኛ አለመገናኘት ጥያቄ፣ የመናበብና 
ቅንጅት ጉድለት ወዘተ…

እነዚህንና ሌሎች ተያያዥ ጥያቄዎችንና 
ቅሬታዎችን መነሻ በማድረግ ባልደረባችን 
ይስሐቅ አበበ የፌዴራል የመንግሥት ግዥና 
ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ኤጀንሲ ጀኔራል 
ዳይሬክተር ወ/ሮ ጽዋዬ ሙሉነህን፣ የፌዴራል 
የመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገድ 
አገልግሎት ኤጀንሲ የግዥና ውል ምክትል 
ዋና ዳይሬክተር ወ/ሮ አበባ ዓለማየሁን እና 
የፌዴራል የመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገድ 
አገልግሎት ኤጀንሲ የገበያ ጥናትና ማስወገድ 
ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ኢቲሳ ደሜን 
አወያይቷቸዋል:: ቃለ ምልልሱን የሰጡንን የሥራ 
መሪዎች እያመሰገንን ውይይቱን እነሆ፡-

ሲራራ፡- የፌዴራል የመንግሥት ግዥና ንብረት 
ማስወገድ አገልግሎት ኤጀንሲ የተቋቋመበት ዋና 

ዓላማ ምንድን ነው?

ወ/ሮ አበባ፡- ተቋሙ ከግዥ ጋር 
በተገናኘ ሦስት ዓላማዎች አሉት:: ከዚህ ውስጥ 
አንዱ ለመንግሥት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን 
ማስገኘት ይገኝበታል:: ከጥቅል ግዥ መንግሥት 
የሚያገኘውን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዲያገኝ 
መሥሪያ ቤቶች የሚጠቀሟቸውን እቃዎች 
በማዕቀፍ በጥቀል የሚገዙበት ሁኔታ መፍጠር 
ነው:: እቃዎች በብዛት ሲገዙ ገበያ ላይ ካለው ዋጋ 
ቅናሽ ይገኛል:: እቃ አቅራቢዎች ምርታቸውን 
በብዛት ስለሚያቀርቡ በብዛት እናተርፋለን 
በሚል እሳቤ ዋጋ ማስተካከያ ያደርጋሉ:: ይህ 

ለመንግሥት አንዱ ጥቅም ነው:: ኤጀንሲው 
የተቋቋመው እንዲህ ዓይነት ጥቅሞችን 
ለማስጠበቅ ነው::

ሁለተኛው ስትራቴጂክ ግዥ የምንለው 
ነው:: ይህም መንግሥት ለስትራቴጂክ ዓላማ 
የሚጠቀምባቸውን እቃዎች በዚሁ በአገልግሎቱ 
በኩል ግዥ እንዲፈፀም ያደርጋል:: ይህም 
የሚፈለገው እቃ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ 
እንዲገዛ ያግዛል::

ሌላው ተቋማት ጥቅም የማይሰጧቸውን 
እቃዎች የይወገድልን ጥያቄ ሲያቀርቡ እቃዎቹን 
ለሽያጭ በማቅረብ የሚወገዱበትን ሁኔታ 

ይፈጥራል:: ከዚያም ባለፈ ለተቋማት ድጋፍ እና 
ምክር ሲፈልጉ የድጋፍ እና የማማከር አገልግሎት 
እንሰጣለን:: ይህም ለመንግሥት ተጨማሪ 
ሀብት እና በንብረት አስተዳደሩ ላይም እምቅ 
አቅም የሚፈጥር ነው:: እነዚህን ሥራዎች ዓለማ 
አድርገን እንሠራለን::

ሲራራ፡- በተቋማችሁ በሚገዙ እቃዎች ላይ 
የጥራት ችግር አለባቸው የሚሉ በተለያዩ አካላት 

የሚሰነዘርባችሁ ወቀሳ አለ:: በዚህ ተደጋግሞ 
በሚቀርበው ቅሬታ ላይ ያላችሁ አስተያየት 

ምንድን ነው?

ወ/ሮ አበባ፡- ጥራት አንጻራዊ ነገር 

ነው:: ተቋማችን እቃዎችን ለመግዛት ጨረታ 
ሲያወጣ እቃዎችን ለመግዛት የሚያስቀምጠው 
የጥራት መስፈርት አለ:: እንደ አገር ከውጭ ወደ 
ኢትዮጵያ የሚገቡ እቃዎችን ደረጃ የሚቆጣጠር 
የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ የሚባል ተቋም 
አለ:: ኤጀንሲው እስካሁን 318 ለሚሆኑ 
እቃዎች የጥራት ደረጃ አውጥቷል:: በዚያ 
በተቀመጠ መስፈርት መሠረት ነው የእቃዎችን 
ግዥ የምናከናውነው:: ለምንገዛቸው እቃዎች 
‹ስፔስፍኬሽን› የሚያዘጋጅልን ይህ ተቋም ነው:: 
እቃዎቹን የምናስመዝነውም በተስማሚነት እና 
ምዘና ኤጀንሲ አማካይነት ነው:: ከዚያም ባለፈ 
የጥራት ቁጥጥር በሚያደርግ የግምገማ ኮሚቴ 

የመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገድ ሥርዓት ሲፈተሸ
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ወደ ገፅ  18 ዞሯል

ግምገማ ይደረጋል:: አንድ እቃ ለመግዛት ሲታሰብ 
እነዚህን ሁሉ ደረጃዎች አልፎ ነው የሚገዛው:: 
በጨረታውም ቢሆን ወደ ዋጋ ውድድር 
የምንሄደው የጥራት ደረጃቸውን ባሟሉ ተቋማት 
ላይ ብቻ ነው:: ከዚያ በፊት የሚያስገቡትን የዋጋ 
ዝርዝር እንኳን አንመለከትም:: ጥራቱን ሲያሞሉ 
ብቻ ነው የዋጋ ሁኔታቸውን የምንመለከተው::

ተቋማት እቃዎቹ ጥራት የሌለው እቃ 
ቀርቦልናል የሚሉት ቀድሞውኑ የተቀመጠውን 
መስፈር ሳያውቁ እቃ ስለሚያዙ እና በመስፈርቱ 
መሠረት ተገዝቶ ሲመጣ እንዳሰቡት ሆኖ 
ስለማያገኙት ነው የሚል ግምት አለኝ:: የማዕቀፍ 
ግዥ ሲደረግ ተቋማት ራሳቸው ከአስመጪዎች 
ሄደው እንዲወስዱ ይደረጋል:: በዚህ ወቅት 
የሰለጠነ ባለሙያ ሳይኖራቸው እቃው 
በተቀመጠው መስፈርት መሠረት መገዛቱን 
ሳያረጋግጡ እቃዎችን የሚወስዱበት ሁኔታ 
አለ:: በዚህ መሃል የሚፈጠሩ ክፍተቶች ሊኖሩ 
ይችላሉ:: ያም ቢሆን ግን ከእኛ ጋር በመነጋገር 
ችግሮቹ የሚፈቱበት ሁኔታ አለ:: ነገር ግን 
ኤጀንሲው የሚገዛቸው እቃዎች አብዛኛዎቹ 
ጥራታቸውን የጠበቁ ናቸው::

ሲራራ፡- የጥራት ጉዳይ የሚነሳው ብዙውን ጊዜ 
ተቋማችሁ የሚገዛቸው እቃዎች በማኅበረሰቡ 

ውስጥ ቀደም ተብሎ የሚታወቁ የምርት 
ብራንዶች በብዛት ስለማይካተቱ ነው:: ሌላው 
ለግዥ የምትጠቀሙት የኢትዮጵያ ደረጃዎች 

ኤጀንሲ የወጣውን ዝቅተኛው መስፈርት ነው:: 
በዝቅተኛው መስፈርት መሆኑ በራሱ በጥራት 

ሁኔታው ላይ ጫና አያሳድርም? 

ወ/ሮ አበባ፡- መስፈርት ሲወጣ 
በመጀመሪያ የምናየው ነገር የሚገዛው እቃ 
መሥራት ለታሰበው ሥራ መሆን ይችላል ወይ 
የሚለውን ነው (fit for purpse):: ያንን ሟሟላት 
የሚችሉ እቃዎች ናቸው ወደ ጨረታው ውስጥ 
እንዲገቡ የምናደርገው ነገር ግን ከፍተኛ ጥራት 
ያላቸው እቃዎችን የሚያመርቱ ተቋማትን 
በጨረታ ውስጥ እንዳይሳተፉ አንከለክላቸውም፤ 
የዋጋውን ውድድር ማሸነፍ ከቻሉ እቃቸውን 
ልንገዛ እንችላለን:: ብዙ ጊዜ ግን ከፍተኛ ጥራት 
ያለው እቃ የሚያመርቱ ተቋማት የሚያወጡት 
ዋጋ ከሌሎች አንጻር ስለሚጨምር ጨረታውን 
የማሸነፍ ዕድላቸው ጠባብ ነው:: ብራንድ አይቶ 
ኤጀንሲው ግዥ አይገዛም:: የግዥ ሕጉም ይህን 
እንዳናደርግ ይከለክላል:: ነገር ግን ለሚያስፈልገን 
ሥራ ዝቅተኛውን መስፈርት መርጠን ዋጋ 
አወዳድረን እንገዛለን:: በዚህ ውስጥ እኛ ይህን 
አንፈልግም፤ የጠየቅነው ዓይነት እቃ እና 
ብራንድ አልተገዛም ወዘተ… የሚሉ ሐሳቦችን 
ተቋማት ሲያነሱ እኛም እንሰማለን:: ያም ቢሆን 
ግን ከመመሪያ ውጪ ተወጥቶ ለተቋማት 
ግዥ የምንፈፅምበት ሁኔታ የለም:: መንግሥት 
ለግዥ በየዓመቱ በርካታ ቢሊዮን ብሮችን 
ያወጣል:: በትንሽ መስፈርት እና በትንሽ ገንዘብ  
የሚፈለገውን ሥራ መሥራት ከተቻለ በውድ 
ብር ብራንድ እቃ መግዛቱ አግባብ አይደለም:: 
የተገዛው እቃ መሥራት የሚፈለገውን ሥራ 
መሥራት እስከቻለ ድረስ የብራንድ ጉዳይ 
መነጋገሪያ ርእስ መሆን አለበት የሚል እምነት 
የለንም::

ወ/ሮ ጽዋዬ፡- ዝቅተኛ መስፈርት ማለት 
ዝቅተኛ ጥራት ማለት አይደለም:: ዝቅተኛ 
መስፈርት  የምናስቀምጠው ከዚያ በታች የጥራት 
ደረጃ ያለውን እቃ ላለመግዛት ነው:: ብዙ ሰዎች 
ዝቅተኛውን መስፈርት የሚለውን የሚያይዙት 
ጥራት ከሌለው እቃ ጋር ነው:: በእኛ የግዥ 
ሥርዓት ቅድሚያ የምናየው የእቃዎቹን የጥራት 
ደረጃ ነው፤ የጥራት ደረጃውን  ያለፈ ተቋም ነው፤ 
ወደ ዋጋ ጨረታ ውስጥ የሚገባው:: ይህ ምን 
ያህል ለእቃዎች ጥራት ትኩረት እንደምንሰጥ 
የሚያሳይ ነው:: በዚህ አገር የእቃዎችን የጥራት 
ደረጃዎች የሚያወጣው የኢትዮጵያ ደረጃዎች 
ኤጀንሲ ነው:: እኛም ተቋሙ የሚያወጣውን 
መስፈርት ተጠቅመን ነው ግዥ የምንፈፅመው:: 
የምንገዛውን እቃ ይኼ እቃ ጥራቱን የጠበቀ 
አይደለም ብሎ የሚሞግተን አካል እንፈልጋለን፤ 

እስካሁን ግን እንደዚህ ዓይነት አካል 
አልገጠመንም:: 

አንድ ጊዜ የፈፀምነው ግዥ እስከ ሦስት 
ዓመት ነው የሚያገለግለው:: አሁን ግን ግዥ 
በተፈፀመባቸው እቃዎች ላይ የኢትዮጵያ 
ተስማሚነት ኤጀንሲ ሦስቱንም ዓመት 
የሚቀርብልን እቃ ጥራቱን የጠበቀ ነው ወይ 
የሚለውን ፍተሻ የሚያደርግበትን ሥርዓት 
ለመዘርጋት እያሰብን ነው ያለነው:: እኛ የምንገዛው 
እቃ ከመጀመሪያው እስከመጨረሻው ድረስ 
ጥራቱን የጠበቀ እንዲሆን ነው የምንፈልገው:: 
በጥራት ላይ ተቋማችን በምንም መልኩ 
አይደራደርም፤ ለዚያም በትኩረት እየሠራን ነው:: 

ሲራራ፡- የግዥ ሂደት አለመፋጠን ሌላው 
የሚያስወቅሳችሁ ጉዳይ ነው:: የግዥ ሂደት 

የሚዘገይበት ምክንያት ምንድን ነው?

ወ/ሮ አበባ፡- ግዥ የራሱ የሆነ ሂደት አለው:: 
የጨረታ ማስታወቂያ አየር ላይ የሚቆይበት 
ጊዜ፣ ግምገማ የሚደረግበት ጊዜ፣ አሸናፊው 
የሚታወቅበት ጊዜ፣ ቅሬታ የሚመጣ ከሆነ 
የተወሰነ ጊዜ መጠበቅ ይፈልጋል:: የግዥ ሂደቱም 
ይህን ሁሉ ማለፍ አለበት:: በዚህ ጊዜ ተቋማት 
የምንፈልገው እቃ በአፋጣኝ አልቀረበልንም 
የሚል ቅሬታን ያቀርባሉ:: ነገር ግን ካላይ 
ያነሳናቸውን ሂደቶች በመመሪያው መሠረት የግድ 
ማለፍ አለብን:: ይህን ሁሉ ሂደት አልፎ የግዥ 
ውል ከተፈፀመ በኋላ እቃ አቅራቢዎች ምርቱ 
በእጃቸው ላይ የማይኖርበት ሁኔታ ይፈጠራል:: 
ይህም እቃ ለምናቀርብላቸው ተቋማት ቅሬታ 
እንደሚፈጥርባቸው ይታመናል::

የእኛ አገር እቃ አቅራቢዎች አብዛኛውን 
እቃ የሚያስገቡት ከውጭ አገሮች ነው:: 
አስመጭዎቹ እቃዎችን ለማምጣት የውጭ 
ምንዛሪ ያስፈልጋቸዋል፤ አሁን እንደ አገር ባለው 
ሁኔታ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት እጅግ በጣም 
ከባድ እየሆነ መጥቷል:: አስመጭዎች የውጭ 
ምንዛሪ ለማግኘት ከ4 ወር እስከ 5 ወር ወረፋ 
ለመጠበቅ ይገደዳሉ:: በዚህ መሃል መዘግየቶች 
ይፈጠራሉ:: የውጭ ምንዛሪ እጥረት በመኖሩ 
በአንዳንድ እቃዎች ላይ መዘግየቶች ሲፈጠሩ 
ይታያል::

ወ/ሮ ጽዋዬ፡- ከውጭ ምንዛሪ እጥረት ጋር 
ያለውን ችግር ለመፍታት ከብሔራዊ ባንክ ጋር 
በመነጋገር ለ2013 ዓ.ም. ግዥ የሚውል የውጭ 
ምንዛሪ መድበውልናል:: እቃ አቅራቢዎቻችን 
በምን መልኩ የውጭ ምንዛሪውን ይጠቀማሉ 
የሚለውን ለመወሰን የውስጥ መመሪያ አውጥተን 
እየሠራንበት እንገኛለን:: ያወጣነውን መመሪያ 
ከብሔራዊ ባንክ ጋር በጋራ ተወያይተንበት 
የሚሻሻሉ መመሪያዎችን ለይተን እያሻሻልን 
እንገኛለን፤ መመሪያው አልቆ ወደ ሥራ ሲገባ 
በእርግጠኝነት አሁን ያለው የውጭ ምንዛሪ ችግር 
ይፈታል የሚል እምነት አለኝ::

በእኔ እምነት ዋናው መዘግየት የሚፈጠረው 
ግን ተቋማት ቀድመው የሚፈልጉትን እቃ በዕቅድ 
ለእኛ ካለማሳወቃቸው ጋር ይገናኛል:: እቃው 
ድንገት ሲያስፈልጋቸው እቃውን ውለዱ ይላሉ:: 
ቀድሞ በዕቅድ ውስጥ ያልገባ እቃ ደግሞ በአጭር 
ጊዜ ውስጥ ከየትም መምጣት አይችልም:: የግድ 
የግዥ ሂደቱን ማለፍ መቻል አለበት::

ሲራራ፡- እቃዎችን ለመግዛት የኢትዮጵያ 
ደረጃዎች ኤጀንሲ የሚያወጣውን መስፈር እንደ 
መለኪያ የምትጠቀሙ መሆኑን ቀደም ብላችሁ 
እንስታችኋል:: ነገር ግን የኢትዮጵያ ደረጃዎች 

ኤጀንሲ ለሁሉ እቃዎች የጥራት መስፈርት 
የለውም:: አዳዲስ የቴክኖሎጂ ውጤቶችም 
በየጊዜው ገበያውን   ይቀላቀላሉ:: እንዲህ 
ዓይነት ሁኔታ ሲገጥም ምን ታረጋላችሁ? 

ወ/ሮ አበባ፡- እርግጥ የደረጃዎች ኤጀንሲ 
ለሁሉም እቃዎች የጥራት ደረጃ የለውም:: 
እንዳጋጣሚ ሆኖ ግን እኛ ግዥ የምንፈጽምባቸው 
እቃዎች የጥራት ደረጃ ያላቸው ናቸው:: ነገር 
ግን ከቴክኖሎጂ ጋር የተገናኙ እና የሚወጡ 
አዳዲስ ውጤቶች ሲኖሩ ከኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ 

ሚኒስቴር ጋር አብረን የምንገመግምበት እና 
ግዢ የምንፈጽምበት ሁኔታዎች አሉ:: በቀጣይም 
ከሚኒስቴሩ ጋር በጋራ ሆነን የምንሠራበትን ዕድል 
ለመፍጠር  ግንኙነቶችን ጀምረናል:: በቅርቡም 
በትብብር መሥራት በምንችልበት ሁኔታ ላይ 
ሰነዶችን አዘጋጅተን ተፈራርመናል::

ሲራራ፡- በበጀት መዝጊያ ወራት ላይ የተቋማት 
ንብረት ግዥ እንደሚጨምር ጥናቶች ያሳያሉ 

ይህ ምን ያህል እውነት ነው? ምክንያቱስ 
ምንድን ነው?

ወ/ሮ አበባ፡- ይህን እኛም የምናስተውለው 
ጉዳይ ነው:: ከሁሉም ወራት የሰኔ ወር ላይ 
የተቋማት የግዥ  ፍላጎት ይጨምራል:: እኛ 
ብዙውን ጊዜ የምንገዛው የማዕቀፍ ግዥዎችን 
ነው:: ይህ ማለት ግዥው እስከ ሦስት ዓመት ድረስ 
የሚቆይ ነው:: ይህ ሦስት ዓመት እስኪያልቅ ድረስ 
ተቋማት ያለ ምንም ገደብ በፈለጉት ወር እና ጊዜ 
ጨረታውን ካሸነፉ እቃ አቅራቢ እቃ መግዛት 
ይችላሉ:: በአጠቃላይ የመንግሥት ተቋማት ላይ 
የምናየው ችግር ግዣቸውን በዕቅድ ያለመምራት 
ችግር ነው:: በሦስተኛው ሩብ ዓመት (ከሚያዝያ 
ወር በኋላ) ትላልቅ ግዥዎች እንዲደረጉ 
አናበረታታም መመሪያውም አይፈቅድም:: ነገር 
ግን ተቋማት በዕቅድ መግዛት የሚገባቸውንም 
እቃዎች ቀደም ብለው ሳይገዙ ቆይተው በዓመቱ 
መጨረሻ ላይ በፕሮፎርማ ጭምር እቃ በጥድፊያ 
የመግዛት ዝንባሌዎች በስፋት ይታያሉ::

በፕሮፎርማ (በዋጋ መጠየቂያ) የሚገዙ 
እቃዎች ጥራት ላይ እና በዋጋ ላይ ችግር 
መፍጠሩ   አይቀርም:: በጥድፊያ የሚገዙ እቃዎች 
ጥራታቸውን ገምግሞ ዋጋ አዋዳድሮ ለመግዛት 
በጣም አስቸጋሪ ነው:: እንዲህ አይነት ግዥዎች 
ብዙውን ጊዜ የሚፈጠሩት በጀት ላለመመለስ 
በሚደረግ ሩጫ ነው:: በጀት ላለመመለስ ተብሎ 
የሕዝብ እና የመንግሥት ሀብት እንዲህ እንደ ዋዛ 
መባከን አለበት የሚል እምነት የለኝም::

ይህ ሁኔታ የሚፈጠረው ተቋማት በዓመት 
ውስጥ የሚያስፈልጋቸውን እቃ አቅደው 
ካለመምጣታቸው ጋር ነው:: በዚህ አገር 
የመንግሥት ተቋማት ላይ የሚፈልጉትን እቃ 
ቀድሞ ከማቀድ አንጻር ሰፊ ክፍተት ነው ያለው:: 
እኛ ለሦስት ዓመት የሚያገለግል የማዕቀፍ ግዥ 
ስናደርግ የእያንዳንዱን መሥሪያ ቤት ፍላጎት 
እንጠይቃለን በእነሱ ፍላጎት መነሻ ነው ለእቃ 
አቅራቢዎችም ጨረታ የምናወጣው:: እኛ 
በማዕቀፍ ስንገዛ በብዛት ስለምንገዛ ዋጋ ይቀንሳል:: 
የተቋቋምነውም የመንግሥት ወጪ ለመቆጠብ  
ነው:: ተቋማት ይህን ተረድተው ከመተባበር 
አንጻር ሰፊ ክፍተት አለባቸው:: በዓመት ውስጥ 
የሚፈልጉትን እቃ ብዛት የሚያውቁት ተቋማቱ 
ናቸው:: ዕቅዳቸውን ሲልኩልን ነው እኛም 
አቅደን ግዥ መፈፀም የምንችለው:: በዚህ ረገድ 
ተቋማት ተባባሪ አለመሆናቸው በሥራችን ላይ 
ችግር እየፈጠረብን ነው:: ሊታረም የሚገባውም 
ጉዳይ ነው:: በእኛ ስር ካሉ የመንግሥት ተቋማት 
ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ይህን ዕቅዳቸውን 
አይልኩልንም:: ይህን ችግር ለመፍታት ከገንዘብ 
ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ጋር በጋራ በመሆን 
የግዥ ዕቅድ በማይልኩ ተቋማት ላይ እርምጃ 
መውሰድ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት 
አድርገናል:: በቅርቡ የምንደርስበትን ውጤት 
ይፋ እናደርጋለን::

ሲራራ፡- ጨረታ የሚያሸንፉ አቅራቢ ተቋማት 
ከቀረጥ ጋር በተገናኘ ችግር እየገጠማቸው 

መሆኑን በቅሬታ መልክ ሲያነሱ ይደመጣል:: 
ከጉምሩክ ኮሚሽን ጋር የሚገጥመው ችግር 

ምንድን ነው?

ወ/ሮ ጽዋዬ፡- የገቢዎች ሚኒስቴር እና 
እኛ ለአንድ ዓለማ የምንሠራ ተቋማት ነን:: 
እኛ እቃዎችን በብዛት በመግዛት ለመንግሥት 
የሚገኘው የዋጋ ቅናሽ ወይም ኢኮኖሚያዊ 
ጠቀሜታ የምናስጠብቅ ተቋሞች ነን:: እኛ 
ለአብነት ላፕቶፕ ብንገዛ የምንገዛው በአምራቹ 
ዋጋ ነው:: የምንገዛው በብዛት ከመሆኑ 
ጋር ተያይዞ የምንገዛበት ዋጋ በአገር ውስጥ 

ካለው ገበያ በጣም በወረደ ነው:: የጉምሩክ 
ኮሚሽን ቀረጥ የሚጥለውም ገበያ ላይ ባለው 
ዋጋ መነሻነት ነው:: ለእኛ እቃ የሚያቀርቡ 
ተቋማት መቀረጥ የሚገባቸው ለአገረ ውስጥ 
በሚያቀርቡበት ዋጋ መሆን ሲገባው ኮሚሽኑ 
ግን አቅራቢዎቹን በኖርማል ነጋዴዎች ዋጋ 
ተመን ቀረጥ እንዲከፍሉ ይጠየቃሉ:: ይህ 
ሁኔታ ብዙውን ጊዜ እቃ አቅራቢዎቻችን ላይ 
ቅሬታ የሚፈጥር ነው:: ምርታቸውን በቅናሽ 
ለኛ ሲያቀርቡ የሚጣልባቸው ቀረጥም አብሮ 
መቀነስ ነበረበት ግን ይህ እየሆነ አይደለም:: 
በቅናሽ አምጥተው ቀረጡ ሲበዛባቸው እቃዎቹን 
ጉምሩክ ግቢ ውስጥ የተው እቃ አቅራቢዎች 
እንዳሉም እናውቃለን::

ይህን ችግር ለመፍታት ከጉምሩክ ኮሚሽን 
ጋር ብዙ ውይይቶችን አድርገናል:: ሁለታችን 
የምንሠራው ለመንግሥት ኪስ ነው:: ነገር ግን 
ይህን ካለመረዳት ባለፈው ዓመት ተደጋጋሚ 
ውይይት ብናደርግም የእናንተን ተቋም በተለየ 
መልኩ የምናይበት ምክንያት የለም የሚል ምላሽ 
ሰጥተውናል:: በዘንድሮ ዓመት የሚቀየር ነገር ካለ 
አብረን እንሠራለን የሚል እምነት አለን::

ሲራራ፡- በማዕቀፍ ግዥ በተፈፀመባቸው 
እቃዎች ላይ የዋጋ ማስተካከያ እንዲደረግ 

ሲጠየቅ ፈጣን ምላሽ በእናንተ በኩል እየተሰጠ 
አለመሆኑን እቃ አቅራቢዎች ቅሬታቸውን 

ሲያሰሙ ይደመጣል:: መዘግየቱ ከምን የመጣ 
ነው?

ወ/ሮ አበባ፡- እኛ ብዙውን ጊዜ 
ለምንፈፅማቸው ግዥዎች የዋጋ ተመን 
የሚያወጣልን የስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ነው:: 
የምንገዛቸው እቃዎች የሦስት ዓመት ከመሆናቸው 
ጋር ተያይዞ ጨረታ ለማውጣት የመነሻ ዋጋ 
ማግኘት አለብን:: ይህንንም ከስታቲስቲክስ 
ኤጀንሲ በኩል እናገኛለን:: በሦስት ዓመት ጊዜ 
ውስጥ የሚኖሩ የዋጋ ማስተካከያዎችም ሲኖሩ 
የስታቲስቲክስ ኤጀንሲ በሚልክልን ዋጋ መነሻ 
አድርገን የዋጋ ማስተካከያዎችን እናደርጋለን:: 

በመመሪያው መሠረት ግዥ 
የሚፈፀምላቸው አካላት በየሦስት ወሩ የዋጋ 
ማስተካከያ እንዲደረግላቸው የመጠየቅ መብት 
እንዳላቸው መመሪያችን በግልጽ ያስቀምጣል:: 
በዚህ መሠረት የሚያቀርቡት እቃ ገበያው ላይ 
እየጨመረ ሲመጣ ዋጋ እንዲስተካከልላቸው 
ጥያቄ ያቀርባሉ:: እኛም ጥያቀው ሲመጣልን 
ወቅታዊው የዋጋ ሁኔታ ምን እንደሚመስል 
እንዲያጠናልን ለስታቲስቲካል ኤጀንሲ ጥያቄ 
አቅርበን በሚሰጠን ምላሽ መሠረት የዋጋ 
ማስተካከያ እናደርጋለን:: በዚህ ውስጥ አንዳንድ 
ጊዜ በኤጀንሲው ተጠንቶ የሚቀርበው ዋጋ 
መጠን ቀድመን ዋጋ ካሰርንበት ዋጋ በታች 
ሆኖ ይገኛል:: ገበያው ላይ እቃው እየጨመረ 
እያለ በኤጀንሲው ግን እየቀነሰ እንዳለ ተደርጎ 
የሚቀርቡ የዋጋ ጥናቶች  ይገጥሙናል::

በአገሪቱ ውስጥ የተረጋጋ የዋጋ ተመን 
ባለመኖሩ ምክንያት በየሦስት ወሩ 200 እጥፍ 
ድረስ ዋጋ የሚጨምሩበት ሁኔታ ሲፈጠር 
ይታያል:: እንዲህ ዓይነት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ 
ዋጋ ለማስተካከል በጣም የምንቸገርበት ሁኔታ 
አለ:: ብዙውን ጊዜ ከስታቲስቲክስ ኤጀንሲ 
የሚመጣው የዋጋ ጥናት ከእኛ እቃ አቅራቢዎች 
ጋር እያስማማን አይደለም:: 

አቶ ኢቲሳ፡- የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ 
ኤጀንሲ የዋጋ ጥናት ሪፖርት ለማውጣት እስከ 
ስድስት ገበያ ድረስ ጥናት ያደርጋሉ:: አንዳንድ 
ጊዜ የምንጠይቀውን የእቃ ዋጋ ገበያ ላይ ዋጋውን 
ማግኘት አልተቻለም የሚል ምላሽ ከኤጀንሲው 
ይመጣል:: ይህም በሥራችን ላይ ትልቅ ችግር 
እየፈጠረ ያለ ጉዳይ ነው:: ኤጀንሲው ዋጋውን 
አጥንቶ እስካላመጣ ድረስ አዲስ ግዥም ሆነ 
የዋጋ ማስተካከያ ማድረግ አንችልም::

የዋጋ ማስተካከያ ላይም ቀድሞ ከነበረው 
የዋጋ ሁኔታ እጅግ በጣም የተለየ ዓይነት 
ዋጋ ይላካል:: አንዳንዴም ቀድሞ ከነበረው 
በታች የሆነ ዋጋ በኤጀንሲው በኩል ይላካል:: 
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የኢትዮጵያ ገበሬ በአንበጣ መንጋ 
በእጅጉ እየፈተነ ይገኛል:: የአገሪቱ ኢኮኖሚ 
በዋናነት የሚዘወረው በግብርና እንደመሆኑ 
መጠን እንዲህ ዓይነት ክስተቶች በግብርናው 
ላይ ሲከሰቱ ዘርፉንም ሆነ የአገሪቱን ኢኮኖሚ 
መጉዳታቸው የማይቀር ነው:: የአንበጣ 
መንጋው በተፈጥሮ ከሚከሰቱ አውዳሚ 
ክስተቶች መሃል የሚመደብ በመሆኑ 
ይህ ክስተት ሲፈጠር አቅምን አጠናክሮ 
ከመከላከል በስተቀር በወቅቱ ሊወሰድ 
የሚችል ሌላ እርምጃ አለ ብዬ አላስብም:: 
በመሆኑም መንግሥት እና ሕዝብ እየተከተለ 
ያለውን የጉዳት መጠን መቀነስ እንቅስቃሴ 
አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት::

በዚህች አጭር ጽሑፍ የአንበጣ 
መንጋ መከሰት በኢኮኖሚው ላይ ሊያሳድር 
የሚችለውን ጫና ከዐቢይ (ማክሮ) ኢኮኖሚ 
እና ንዑስ (ማይክሮ) ኢኮኖሚ አንጻር 
ለመዳሰስ እሞክራለሁ::

ዐቢይ  ወይም ‹ማክሮ› ሲባል 
ከአጠቃላይ የአገሪቱ ኢኮኖሚ አንጻር 
ያላውን ጫና  የሚዳስስ ሲሆን፣  የማይክሮ 
ደረጃ የምንለው ግን አንበጣ መንጋው ጉዳት 
ባደረሰበት አካባቢ ያለውን ጫና፣ የቤተሰብ 
ሁኔታ፣ የስርጭት መጠንን የሚዳስስ ነው:: 
የአንበጣ መንጋ እስካሁን ያደረሰው ጉዳት 
መጠን ከማክሮ ኢኮኖሚ አንጻር ሲታይ 
ያን ያህል የጎላ አይደለም:: በቅርቡ የግብርና 
ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ መሠረት 
እስካሁን የአንበጣ መንጋው የታየበት አካባቢ  
800 ሺሕ ሔክታር ገደማ  ነው:: ይህ መጠን 
ከአጠቃላይ እንደ አገር ከታረሰው መሬት 
አንጻር ጥቂት ነው:: 

እንደ አገር የክረምቱ የምርት ዘመን 13 
ሚሊዮን ሔክታር መሬት በሰብል ተሸፍኗል:: 
በአንበጣ መንጋ ታይቶበታል  ከተባለው ቦታ  
800 ሺሕ ሔክታር መሬት በ600 ሺሕው 

ላይ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የመከላከል 
ሥራ መሥራቱን አስታውቋል:: ያም ሆኖ 
ጉዳት የደረሰበት ሰብል 400 ሺሕ ሔክታር  
ገደማ  ነው:: ይህ ከአጠቃላይ የሰብል 
ምርት አንጻር በመቶኛ ቢቀመጥ 3 በመቶ 
የሚሞላ አይደለም፤ በጣም ጥቂት ቁጥር ነው 
የሚይዘው::

ባለፈው ዓመት ከሌላው ዓመት በተለየ 
መልኩ በኩታ ገጠም እና በዘመናዊ መንገድ 
እርሻዎችን ለማስፋፋት ሲሞከር ቆይቷል:: 
በዚህ ወቅት በአንበጣ መንጋ እየተመቱ 
ያሉ አካባቢዎች ቀደም ብሎም በቂ የእርሻ 
ምርት የሌላቸው አካባቢዎች ናቸው:: ከዚህ 
አንጻር ጉዳቱን በማክሮ ኢኮኖሚ መነፅር 
ስንመለከተው ቀላል ሆኖ እናገኘዋለን:: ያ 
ማለት ግን ጉዳቱ ቀላል ነው ተብሎ ችላ 
ይባል ማለት አይደለም::

ጉዳቱን በማይክሮ ደረጃ ስናየው 
ጫናው እጅግ በጣም ከፍተኛ ሆኖ 
እናገኘዋለን:: አንበጣ መንጋ ጉዳት ባደረሰበት 
አካባቢ ላይ ያለው ገበሬ እና ቤተሰቡ እጅግ 
በጣም ይጎዳል:: ጉዳቱ ምናልባት የሚበላው 
እስከማጣትም ሊያደርሰው ይችላል:: ይህ 
ደግሞ ለገበሬው ስደት እና መፈናቀል ዐቢይ 
ምክንያት ሊሆን ይችላል:: 

ከቅርብ ቀናት ወዲህ እየሰማን ያለነው 
ዜና የሙሉ ወረዳ እና የሙሉ ዞን  አካባቢ 
ሰብል ወደመ የሚል ነው:: ይህ ዓይነቱ 
ክስተት በቀጣይ የሚያስከትለው ጉዳት 
ከባድ ነው:: በአካባቢው ያሉ ገበሬዎች 
ምርታቸው ሙሉ በሙሉ የሚወድም ከሆነ 
በቀጣይ ሊከሰት በሚችለው ረኀብ ነው:: 
ረኀብን ሽሽት ገበሬው እና የገበሬው ልጅ 
ስደትን እንደ አማራጭ ይጠቀማል፤ ይህ 
ደግሞ አገራዊ ቀውስን ሊፈጥር የሚችል 
ጉዳይ ነው::  

ምን መደረግ አለበት

መንግሥት ጉዳት የደረሰበትን እና 
ሰብሉ ሙሉ በሙሉ ለወደመበት ገበሬ 
ምን ማድረግ አለብኝ   ብሎ ከወዲሁ 
ማሰብ አለበት:: ችግሩን እንደ አገር ማቻቻል 
የሚቻል እንኳን ቢሆን በምን መልኩ ነው 
ይህን ጊዜ ማለፍ ያለብን የሚለውን ችግሮቹ 

ይበልጥ አግጠው ሳይመጡ በፊት  ማቀድ 
እና መዘጋጀት አለበት የሚል እምነት አለኝ::

ገበሬው በዚህ ሰዓት ሥነ ልቦናዊ 
ጫና ውስጥ መግባቱ የማይቀር ነው:: 
የተጎዳውን ስነልቦና መጠገን የሚችል 
እንቅስቃሴ አሁን ላይ ከመንግሥት በኩል 
ይጠበቃል:: ጉዳት የደረሰበት ገበሬ ሰብሉ 
ሙሉ በሙሉ ከወደመበት እና ረኀብ 
ከተጋለጠ እንደ ማኅበረሰብ የሚኖር ስደት 
ሊኖር ይችላል:: ይህን ችግር በምን መልኩ 
እንፈታዋለን በሚለው ጉዳይ ላይ መንግሥት 
ባለሙያዎችን ሰብስቦ መምከር መጀመር 
መቻል አለበት:: ለአጭር ጊዜ ለረጅም ጊዜ 
የሚሆኑ መፍትሔዎች  በአግባቡ መታየት  
አለባቸው::

የአደጋ ስጋት እና ሥራ አመራር 
ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ  የአንበጣ 
መንጋ ጉዳት ተቋቁሞ ማለፍ የሚያስችል 
ዝግጁነት እንዳለው ገልጿል:: እንዲህ ዓይነት 
መግለጫዎች ተስፋ ለቆረጠው ገበሬ በተወሰነ 
መልኩም ቢሆን ተስፋ ይሰጣል:: በቀጣይ 
የሚደረጉ ድጋፎች ለገበሬው በጊዜው እና 
በሚፈለግበት ቦታ ላይ ማድረስ የሚያስችል 
ሥርዓት መዘርጋት ይገባል:: 

አንበጣ  እያጠፋ ያለው የደረሰ 
ሰብል ብቻ አይደለም:: የከብቶችን ግጦሽ 
ጭምር ነው:: የኛ አገር ገበሬ ያለ ክበቶቹ 
ምንም ነው:: በዚህ ጊዜ ለገበሬው እየታሰበ 
ያለው ድጋፍ ከብቶቹንም ጭምር ማዕከል 
ማድረግ አለበት:: ገበሬ እዚያው ባለበት ሆኖ 
እየተረዳ ለቀጣይ የምርት ዘመን ምርት ራሱን 
የሚያዘጋጅበት ሁኔታ መፈጠር አለበት:: 
ድጋፉ የሚደርሰበት መንገድ ካሁኑ በአግባቡ 
ሊታሰብ ይገባል:: ገበሬው ተቸግሮ መሰደድ 
ከጀመረ በኋላ ድጋፍ ለማድረግ መሞከር 
የሚፈጥረው ጫና ቀላል ስለሆነ የሎጅስቲክ 
አቅርቦቱ ዛሬ ላይ ቀድሞ መዘጋጀት መቻል 
አለበት::

ምን ዓይነት የጥንቃቄ እርምጃ?

አንበጣ በአገራችን ሲከሰት ይኼ 
የመጀመሪያው አይደለም:: በቁጥር እና 
በጉዳት መጠን ያሁን ከፍ ያለ ይሁን እንጅ 
ከዚህ ቀደምም በተለያዩ ጊዜያት ሲከሰት 

ቆይቷል:: አንበጣ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን 
እንደ ምሥራቅ አፍሪካም ከፍተኛ የሆነ ችግር 
ነው:: በዚህ ምክንያት በምሥራቅ አፍሪካ ደረጃ 
የተቋቋመ የምሥራቅ አፍሪካ የበረሃ አንበጣ 
መከላከያ ድርጅት አለ:: አንበጣ የአንድ አገር 
ብቻ ጉዳይ አይደለም:: የቀጠናውን አገሮች 
ትብብር ይጠይቃል:: 

አሁን እንኳን አገሪቱን ቁም-ስቅል 
እያሳየ ያለው የአንበጣ መንጋ በአገር ውስጥ 
የተፈለፈለ ቢሆን የሚያስቸግር አልነበረም:: 
በዚህ ሰዓት በአገሪቱ ላይ ክፍተኛ ጉዳት 
እያደረሰ ያለው መንጋ የገባው ከየመን 
እና ሶማሌያ ነው:: የአገሮች መንግሥታት 
ጠንካራ የሚባሉ አይደሉም:: እነዚህ 
አገሮች አንበጣው በመፈልፈል ሂደት 
ላይ እንዳለ ባለበት ማስቆም ካልተቻሉ 
የሚያደርሰው ጉዳት አሁን ላይ ከሚታየው 
የተለየ  አይደለም:: በዘንድሮ ዓመት አንበጣ 
በዚህ ልክ ጠንክሮ የመጣው እነዚህ አገሮች 
መንጋውን በመከላከሉ ሥራ ላይ በትብብር 
ባለመሥራታቸው ነው:: 

ከዚህ በኋላ ላለው ነገር የቅድመ 
ዝግጅት ሥራዎች መጠናከር እንዳለባቸው 
ይሰማኛል:: በአገር ውስጥ ያለው የመከላከል 
አቅም ላይ በትኩረት ሊሠራ ይገባል:: አንበጣ 
በማንኛውም ሰዓት ሊመጣ ይችላል:: ችግሩ 
ከደረሰ በኋላ ለልመና ከመሯሯጥ ቀድሞ 
መዘጋጀቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው:: 
ግብርና የዚህ አገር ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት 
እንደ መሆኑ መጠን የቅድመ ጥንቃቄ 
ሥራዎቹም በትኩረት መሠራት መቻል 
አለባቸው::

ከአገር ውስጥ የመከላከል አቅም ጎን 
ለጎን ለጎረቤት አገሮች ጋር አብሮ የመሥራት 
አቅምን ማጠናከር ይገባል:: ጎረቤቶቻችን 
ደካማ በሆኑባቸው ጉዳዮች ላይ እየተጋገዝን 
ተደጋግፈን የምንሠራውን ሥራ አጠናክረን 
መቀጠል መቻል አለብን:: በአንበጣ ጉዳይ 
የሶማሌያ መዳከም ለኢትዮጵያ አደጋ 
መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል:: ከዚህ በላይ 
የሚያስተምር ክስተት አለ የሚል እምነት 
የለኝም:: 

ሌላው፤ የተቋማቶቻችን የአደረጃጀት 
አቅም በአግባቡ መታየት እንዳለበት 
ይሰማኛል:: ከግብርና ጋር ግንኙነት ያላቸው 
ተቋማት ባለፉት ዓመታት ተዳክመው 
ነው የቆዩት:: ዘንድሮ አንበጣ በመከሰቱ 
የተቋሞቻችን አቅም ምን ላይ እንዳለ የታየ 
ይመስለኛል:: እጅግ አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ላይ 
እንደሚገኙ በተግባር እየታዩ ነው:: ከአንበጣ 
ባሻገር ሰብልን የሚያወድሙ በርካታ ነፍሳት 
አሉ:: መሰል ችግሮች ከዚህ በኋላ ቢያጋጥሙን 
እንዴት እንቋቋማቸዋለን ብለን በጥልቀት 
ማሰብ፣ መዘጋጀትና አቅማችን ማጠናከር 
መቻል ይገባናል:: ዛሬ በኩታ ገጠም በርካታ 
መሬትን ሰብል ብናለብስም የተቋማት 
አቅም ካልተጠናከረ ነገም ተመሳሳይ ችግር 
ሲፈጠር ኪሳራው ከባድ ነው:: የሰብል ጥበቃ 
ላይ የሚሠራው አካል ሊጠናከር ይገባል:: 
ብዙዎቹ ችግሮቻችን የሚነሱት የተቋሞቻችን 
አቅም ጠንካራ ባለመሆኑ ነው:: ጠንካራ 
ተቋማት ያስፈልጉናል እየተባለ ነጋ ጠባ 
ሲነገር ቢደመጥም በተግባር የተቋማት ድሃ 
መሆናችን እየፈተነን ይገኛል::

የአንበጣ መንጋ ወረራ የደቀነው የረኅብ አደጋ
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አብዱልመናን ሞሐመድ

የኢትዮጵያ መንግሥት [የኢትዮጵያ] 
ንግድ ባንክን እንደገና ለማዋቀር ዕቅድ 
እንደያዘ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖሊሲ 
አማካሪ አቶ ማሞ ምሕረቱ ጥቅምት 11 ቀን 
2013 ዓ.ም. ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት 
ገልጸዋል:: ይህን የመንግሥት ውሳኔ ቀድሞ 
ብሎ ከተጀመረው የፋይናንስ ዘርፉ ማሻሻያ 
አንዱ አካል እንደሆነ መረዳት ይቻላል:: ከዚህ 
ቀደም እንደ ዓለም ዐቀፍ የገንዘብ ድርጅት 
(IMF) ያሉ ተቋማት ባንኩ የከፋ ችግር ውስጥ 
መሆኑን ሲገልጹ መቆየታቸው አይዘነጋም:: 
የማሻሻያ ሥራ በአፋጣኝ መደረግ እንዳለበት 
በጥናታቸው አመላክተዋል::

በበኩሌ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ 
ለማድረግ የታሰበው የመዋቅር ለውጥ 
መንግሥት ዘርፉን ሊብራላይዝ ለማድረግ 
ለያዘው ግብ እንደ መንደርደሪያ እንደ ሆነ 
ነው የሚሰማኝ:: አሁን ያለው የባንክ ሥርዓት 
በገበያ የሚመራ አይደለም:: የአገሪቱን 60 
በመቶ የባንክ ዘርፍ የሚመሩት ልማት ባንክ 
እና ንግድ ባንክ ከመንግሥት የተለየ ድጋፍ 
እየተደረገላቸው ነው በገበያው ላይ የቆዩት:: 
የአገሪቱ የባንክ ቁጥጥር ሥርዓት መንግሥት 
የራሱ ባንክ ሲያጠፋ ይቅር የሚልበት እና 
የግል ባንኩ ሲያጠፋ የሚቀጣበት ሥርዓት 
ነው:: ይህ ሁኔታ መቀየር መቻል አለበት:: 
ሁሉም እኩል ተወዳድሮ የበለጠው 
የሚያሸንፍበት ሁኔታ መፈጠር አለበት:: 
መንግሥትም ቢሆን ይህን ጉዳይ እያሰበበት 
ያለ ይመስለኛል:: ለዚያም የሚሆን ዝግጅት 
ከወዲሁ መደረግ ተጀምሯል:: የንግድ ባንክ 
የመዋቅር ለውጥ ያስፈለገው በዚሁ ምክንያት 
የሚል እምነት አለኝ::

ባለፉት ዐሥራ አምስት ዓመታት 
የኢትዮጵያ መንግሥት ይከተለው የነበረው 
የመንግሥት አስተዳደር የልማታዊ ፖሊሲ 
መሆኑ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ 
ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሮ ቆይቷል:: የልማታዊ 
መንግሥት ፖሊሲን የሚከተል አንድ 
መንግሥት በኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ 
አለው:: ሰፋፊ ኢንቨስትመንቶች የማከናወንድ 
ግዴታ በመንግሥት ላይ የወደቀበት 
ሥርዓተ ኢኮኖሚ ነበር በኢትዮጵያ ላይ 
ያለው:: በልማታዊ የመንግሥት መዋቅር 
መንግሥት ለግል ዘርፉ ዕድገት ጥበቃ 
እና ድጋፍ የማድረግ ኀላፊነት አለበት:: 
ድጋፉ ምናልባትም እስከ ብድር መስጠት 
የሚደርስ ነው:: የኢትዮጵያ መንግሥት 
የግል ዘርፉን ለመደገፍ እና የሚያስፈልጉ 
የብድር አገልግሎቶችን ለማሟላት የልማት 
ባንክን አማራጭ አድርጎ ነው የቆየው:: 
በመንግሥት የሚከወኑ/የሚሠሩ እንደ ኀይል 
ማመንጨት፣ የስኳር ፕሮጀክቶችን የመሳሰሉ 
ኢንቨስትመንቶችን የፋይናንስ አቅርቦት 
ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው ሲወሰድ 
የቆየው:: ንግድ ባንክ የተቋቋመው የአጭር 
ጊዜ ብድር ለመስጠት እንጂ የረጅም ጊዜ 
ብድር ለመስጠት አልነበረም:: 

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ እስከ 20 
ዓመት የሚደርስ የረጅም ጊዜ ብድር 
ለመስጠት የተቋቋመ ባንክ ሲሆን፣ ንግድ 
ባንክ ግን የአጭር ጊዜ ብድር ለመስጠት 
የተቋቋመ ባንክ ነው:: ባንኩ ከስሙ ጀምሮ 
የንግድ ባንክ ነው፤ የንግድ ባንክ ደግሞ 
የአጫጭር ጊዜ ብድር የሚሰጥ ተቋም ነው 
መሆን ያለበት:: ምክንያቱም የአጭር ጊዜ 
ብድር የሚሰጡ ተቋማት የገንዘብ ምንጩ 
ደንበኞች ለአጭር ጊዜ የሚያስቀምጡት 
የተቀማጭ ገንዘብ ነው:: ንግድ ባንክ ሌላ 
የገንዘብ ምንጭ የለውም:: ምንም እንኳ ባንኩ 
ለንግድ ቢቋቋምም መንግሥት የልማታዊ 
መንግሥት እሳቤን ሲያመጣ [ንግድ ባንክ] 
የመንግሥት ተልዕኮ አስፈጻሚ እንዲሆን 
ተገዶ ቆይቷል:: በዚህ ምክንያት ባንኩ 
ባይወድም በመንግሥት ግዴታ የረጅም 
ጊዜ የብድር አገልግሎቶቹን ለመንግሥት 
መስጠት ጀመረ:: ይህ ሁኔታ በባንኩ ላይ 
ከባድ ጫና ሲፈጥር ቆይቷል:: በተለይ 
ደግሞ ብድር የተወሰዳባቸው ፕሮጀክቶች 
በተያዘላቸው ጊዜ አለመጠናቀቃቸው እና 
ተጨማሪ ጊዜ እና በጀት መፈለጋቸው 
ለባንኩ የተበላሸ ብድር መጠን መጨመር 
ትልቅ አስተዋጽዖ አበርክቷል:: በአጭር ጊዜ 
ብድር ሰብስቦ ለረጅም ጊዜ ብድር መስጠት 
በጣም አስቸጋሪ ነው:: ንግድ ባንክ በዚህ 
ፈተና ውስጥ ነው የቆየው::

ለዐሥራ አምስት ዓመታት ከኢትዮጵያ 
ንግድ ባንክ ብድር ሲወስዱ የነበሩት 
ተቋማት የልማት ድርጅቶች መሆናቸው 
ብድሩን የመክፈል ፍላጎታቸው አነስተኛ ሆኖ 

ቆይቷል:: ተቋማቱ የመንግሥት በመሆናቸው 
የተበደሩትን ለመክፈል ያን ያህል ጫና 
አልነበረባቸውም:: ብሔራዊ ባንክም ቢሆን 
በሌሎች የግል ንግድ ባንኮች ላይ ሲያደርግ 
የቆየው አይነት ቁጥጥር በመንግሥት ንግድ 
ባንክ ላይ ማድረግ አልቻለም ነበር:: የግል 
ባንኮች እንደ መንግሥት ባንክ አይነት 
የተበላሸ ብድር መጠን ቢኖራቸው ያለምንም 
ማወላዳት በብሔራዊ ባንክ እርምጃ 
ይወስድባቸው ነበር:: ባንኩ በመንግሥት 
ሰዎች የሚመራ በመሆኑ ብሔራዊ ባንክ 
ንግድ ባንክ ላይ ያለውን ችግር እያየ እንዳላየ 
ሆኖ ሲሆን ቆይቷል:: 

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ግዙፍ ብድር 

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአዲስ መልክ 
መደራጀት አንድምታ

ጠቅልለው የያዙት ጥቂት የመንግሥት 
የልማት ድርጅቶች  ናቸው:: ንግድ ባንክ 
ከአገሪቱ 60 በመቶውን የተሰብሳቢ ቁጠባ 
የያዘ ባንክ ነው:: የንግድ ባንክ ላይ መወሰን 
በአጠቀላይ የአገሪቱ ኢኮኖሚው ላይ 
እንደ መወሰን ሆኖበት ነው ብሔራዊ ባንክ 
እየታገሰው እዚህ ላይ ያደረሰው:: 

በዚህ ሰዓት መንግሥት የኢትዮጵያ 
ንግድ ባንክን እንደ አዲስ ለማዋቀር ማሰቡ 
ተገቢ እና አስፈላጊ ነው የሚል እምነት አለኝ:: 
በዚህ የአወቃቀር ሂደት ውስጥ መካተት 
አለባቸው የምላቸውን ነጥቦች ለማንሳት 
እሞክራለሁ፡-

1) ተቋሙን የሚመራው አመራር አቅም 
እና ክህሎት በአግባቡ መታየት እንዳለበት 
ይሰማኛል:: ምንም ጥያቄ በሌለው መልኩ 
በአዲሱ አወቃቀር ንግድ ባንክ ከፖለቲካ 
ጫና ነጻ መውጣት አለበት:: ባንኩ ለመነገድ 
የተቋቋመ ተቋም እንደመሆኑ መጠን 
የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት በሥራው ላይ ቦታ 
ሊኖረው አይገባም:: ባንኩ ከፖለቲካ ጫና ነጻ 
ወጥቶ  በባለሞያዎች የሚመራ ተቋም መሆን 
አለበት:: ውሳኔዎች ከፖለቲካ ጥቅም አንጻር 
ሳይሆን በኢኮኖሚ መነፅር የሚታይበት 
ሥርዓት በተቋሙ ውስጥ ሊፈጠር ይገባል::

2) የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ንግድ 
ባንክ ሲያጠፋ ልክ እንደ ማንኛውም 
ባንክ የሚቀጣበትን ሥርዓት መዘርጋት 
ያስፈልጋል:: ንግድ ባንክ የመንግሥት ባንክ 
ስለሆነ የሚሰጠው  ከለላ መቆም መቻል 
አለበት:: የግል ባንኮች ላይ የሚወሰደው 
እርምጃ በንግድ ባንክ ላይም ተፈጻሚ መሆን 
መቻል አለበት::

3) የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመንግሥት 
ባንክ ስለሆነ በሚል የተለየ ጥቅም እና 
ድጋፍ ሊኖረው አይገባም:: ባንኩ እዚህ 
ላይ እንዲደርስ መንግሥት የተለየ መንገድ 
ከፍቶለት ቆይቷል:: የመንግሥት መሥሪያ 
ቤቶች ደሞዝ የሚከፈለው በንግድ ባንክ 
በኩል ነው፤ የቤቶች ቁጠባ የሚሰበሰበው 
በንግድ ባንክ በኩል ነው፤ የልማት ድርጅቶች 
አካውንት ንግድ ባንክ ላይ ነው:: ከዚህ 
በኋላ እንዲህ ዓይነት እርምጃዎች መቆም 
አለባቸው ንግድ ባንክ እንደ ሌሎች ባንኮች 
እኩል የሚወዳደርበት ሜዳ መዘርጋት 
መቻል አለበት:: ንግድ ባንክ እንደማንኛውም 
ባንክ በገበያው ላይ ሊወዳደር ይገባል::

4) የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከዚህ 
በኋላ የረጅም ጊዜ ብድር ውስጥ መግባት 
የለበትም:: ባንኩ ለማትረፍ እስከተቋቋመ 
እና የገንዘብ ምንጩም ቢሆን ለአጭር 
ጊዜ የሚቆይ ከደንበኛ የሚሰበሰብ ቁጠባ 
እንደመሆኑ መጠን ለረጅም ጊዜ የሚሰጥ 
ብድር ላይ እምብዛት ትኩረት ማድረግ 
የለበትም::

እነዚህ ሁኔታዎች ከተማሉ በባንክ 
ዘርፍ ላይ ነጻ እና ትክክለኛ የውድድር ሜዳ 
ስለሚፈጠር በዘርፉ ላይ ትልቅ ለውጥ 
ይመጣል የሚል እምነት አለኝ::
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ዋሲሁን በላይ

በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ 
አሕመድ (ዶ/ር) በሕዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት በነበራቸው ቆይታ የአዲስ አበባ ቤቶች 
ልማት ከመንግሥት የወሰደው ያልተመለሰ 
50 ቢሊዮን ብር እዳ እንዳለበት አንስተዋል:: 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው ውስጥ 
እዳው የመንግሥት ይሁን የግለሰብ ያሉት 
ነገር የለም::

በአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪውን እየፈተኑ 
ከሚገኙት ችግሮች መሀከል አንዱ የቤት 
እጥረት እንደሆነ ግልጽ ነው:: በከተማዋ 
ለሚስተዋለው የኑሮ ውድነት መንስኤ ከሆኑ 
መሠረታዊ ምክንያቶች መካከል የቤት ዋጋ 
በየጊዜው እየጨመረ መምጣቱ አንደኛው 
እና ዋነኛው ነው:: ይህን ችግር ለመቅረፍ 
መንግሥት በትኩረት እሠራለሁ ቢልም 
ከፖለቲካ አጀንዳ መስፈፀሚያ ሪፖርት 
የዘለለ ችግሩን የሚያቃልል ተግባር እስካሁን 
መፈፀም ተስኖታል:: 

የተጠቀሰው የቤቶች ልማት እዳ 
ግንባታውን ከሚያከናውነው አካል 
ችግር የመጣ መስሎ ይሰማኛል:: እንዲህ 
ዓይነት እዳዎች ብዙውን ጊዜ የሚፈጠሩት 
በፕሮጀክት መጓተት ምክንያት ነው:: የቤቶች 
ልማት ለድህነት ቅነሳ መሠረታዊ ናቸው 
ከተባሉ ፕሮጀክት ውስጥ የሚመደብ ነው:: 

እንዲህ ዓይነት ፕሮጀክቶች ሲሠሩ ሁልጊዜም 
ቢሆን ከግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው 
በርካታ ጉዳዮች አሉ:: አንደኛው እና 
መሠረታዊ ጉዳይ ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ 
የሚወስደው ጊዜ ነው:: በተቻለ መጠን 
እንዲህ ዓይነት ፕሮጀክት በጣም በፍጥነት 
መከናወን መቻል አለበት:: ፕሮጀክቱ በዘገየ 
ቁጥር ፕሮጀክቱን ለመፈፀም የሚወስደው 
ገንዘብ እየጨመረ ይሄዳል::

የቤት ፕሮጀክቱ ቶሎ ተጠናቆ ወደ 
ነዋሪው ተዛውሮ ነዋሪው መክፈል ካልጀመረ 
የባንክ የወለድ መጠኑ እየጨመረ ይሄዳል:: 
ለምሳሌ በቅርቡ ተጠናቋል የተባለው የኮየ 
ፈጬ የቤት ፕሮጀክት እስካሁን ለተጠቃሚ 
አልተዘዋወረም:: ቤቶቹን ለመገንባት ከባንክ 
የተወሰደው የብድር ወለድ ግን አሁንም 
መቁጠሩን አላቆመም:: ነዋሪው ቤቱን 
ተረክቦ መክፈል እስካልጀመረ ድረስ ወለዱ 
መንግሥት ላይ እየቆጠረ ይሄዳል:: አሁን 
የሚያጠያይቀው ጉዳይ መንግሥት ላይ 
ሲቆጥር የከረመው እዳ ወደ ማን ይገለበጣል 
የሚለው ነው::

በእኛ አገር በቤቶች ልማት ላይ ሁለት 
መሠረታዊ ችግሮች አሉ:: አንዱ ለመገንባት 
የሚወስደው ጊዜ በጣም የተንዛዛ መሆኑ 
ሲሆን፤ ሌላው ተገንብቶ ያለቀውን ቤት 
ለማስተላለፍ የሚወስደው ጊዜ መርዘም 
ነው:: የሁለቱ ችግር መደራረብ ነው አሁን 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱትን ዓይነት እዳ 
እንዲፈጠር ያደረገው:: ፕሮጀክቱ ግዙፍ 
እንደ መሆኑና የሚገነባውም በአገሪቱ ዋና 
ከተማ እንደመሆኑ መጠን የ50 ቢሊዮን ብር 
እዳ ያን ያህል ትልቅ እዳ አይደለም::

የቤቶች ልማት በባሕርይው ገንዘብ 
አንዴ አስወጥቶ በጊዜ ሂደት  እየተሰበሰበ 
የሚሄድ ነው:: ይህ ገንዘብ ቶሎ እንዳይሰበሰብ 
እያደረገ ያለው ግንባታው ቶሎ አለማለቁ 
ነው:: አንድ ብሎክ እና አንድ መንደር 
ለመገንባት መንግሥት 12 ዓመት እና ከዚያ 
በላይ እየፈጀበት መሆኑ ነው ችግር እየሆነ 
ያለው:: ግንባታ እየተጓተተ በሄደ ቁጥር 
የብረት፣ የሲሚንቶ፣ አሸዋ፣ የሰው ኀይል 
ወዘተ… ዋጋ እየጨመረ ይሄዳል:: ይህ ደግሞ 
የሚወጣውን ወጪ ቀድሞ ከተያዘው በጀት 
በላይ እንዲሆን ያደርገዋል:: መንግሥት 
የተጀመረ ሕንፃ አቁሙ ላለማለት የዋጋ 
ማስተካከያ እያደረገ ግንባታው እንዲቀጥል 
ሲያደርግ ቆይቷል::

በቤቶች ልማት ላይ የነበረው ሌላው 
ትልቅ ችግር ግንባታዎችን አብዝቶ 
መጀመር ነው:: በጥቂት  ገንብቶ ለተጠቃሚ 
ከማስረከብ ይልቅ አንዴ በገፍ ቤት መጀመሩ  
የመንግሥት አቅም እንዲፈትን እያደረገው 
ይመስለኛል:: 

ሌላው ችግር በዘርፉ ላይ የግል ዘርፉ 
እንዳይሰማራ መታገዱ ነው:: የግል ዘርፉ 
ከመንግሥት ጋር ተቀናጅቶ የሚሠራው ሥራ 
ቢሆን ኖሮ ያለ ጥርጥር የግል ዘርፉ የግብዓት 
ዋጋ ሳይጨምርበት ቶሎ ሠርቶ ለማጠናቀቅ 
ሲል የግንባታውን ሂደት ያፋጥነው 
ነበር:: የግል ዘርፉ በቤቶች ልማት ላይ 
ማሳተፉ በርከት ያለ ጥቅም አለው:: አንዱ 
ግንባታው በተያዘለት ጊዜ ያለ ተጨማሪ 
ወጪ እንዲጠናቀቅ ማድረግ፣ መንግሥት 
የተበደረውን ብድር ያለ ተጨማሪ ወለድ 
መመልስ ማስቻል፣ ከምንም በላይ ደግሞ 
በከተማዋ ያለውን የቤት እጥረት በአጭር 

የፕሮጀክት መዘግየት ያስከተለው ዕዳ
ጊዜ መፍታት መቻል:: ይህ ባለመሆኑ ግን 
መንግሥት ያሰበውን የቤት ችግር መቅረፍ 
ሳይችል ለተጨማሪ የባንክ እዳ ተዳርጓል::

የቤቶች ልማት ይህን ያህል እዳም 
አምጥቶ እስካሁን የሠራው ቤት የከተማዋን 
የቤት ችግር መፍታት አልቻለም:: ይህ 
ሁኔታ መንግሥትን በሁሉም መንገድ ኪሳር 
ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል:: አሁንም ቢሆን 
መንግሥት እየሄደበት ያለውን መንገድ ቆም 
ብሎ መገምገም ይገባዋል:: 

አንድ ቤት ገንብቶ ለማጠናቀቅ 15 ዓመት 
ለምን ፈጀብኝ ብሎ ራሱን እና ውስጡን 
መፈጠሽ መቻል አለበት:: የቤት ልማት 
ለግል ዘርፉ ከባድ የሚባል ኢንቨስትመንት 
አይደለም:: የግል ዘርፉ በግሉ ከተማ ውስጥ 
ምን ዓይነት ፎቅ በምን ዓይነት ጊዜ ውስጥ 
ጨርሶ እያጠናቀቀ መሆኑን እያየን ነው:: 
ለቤት ልማት ተብሎ ንግድ ባንክ ላይ 30 
ቢሊዮን ብር ቁጠባ አለ:: የግል ዘርፉ ይህን 
30 ቢሊዮን ብር ቢያገኝ ያለ ምንም ጥርጥር 
በቤት ልማት ላይ አንድ ተዓምር  ያሳየን ነበር:: 
ካስፈለገም  የግሉ ዘርፍ እና መንግሥት በጋር 
የሚሠሩበትን ሁኔታ መመቻቸት አለበት::

በቤቶች ልማት ላይ የውጭ ባለሀብቶች 
እንዲገቡ ማድረጉ ሌላው ወሳኝ ምዕራፍ 
ነው:: የውጭ ባለሀብቱ በዘርፉ የሚገባ 
ከሆነ ከመንግሥት የሚጠበቀው ወሳኝ 
መመሪያዎችን ማውጣት ብቻ ነው:: 
ገንዘቡ እንዴት ይከፈላል፣ የቤት ስርጭቱ 
ምን መምሰል አለበት የሚለው መመሪያ 
በአግባቡ ማውጣት ሊጠይቅ ይችላል:: ከዚያ 
ውጭ የብድር ሁኔታውን ራሳቸው ይዘው 
የሚመጡበት ዕድል ክፍት ነው::

የአገር ውስጥ ባለሀብቱም ከዘርፉ 
ተባሮ፣ የውጭ ኢንቨስትመንት ተባሮ 
መንግሥት አምራችም አከፋፋይም ሻጭም 
የሚሆንበት አሠራር አንድ ቦታ መቆም 
መቻል አለበት:: መንግሥት የያዘው የቤት 
ልማት አሁን ላይ ከኢኮኖሚያዊ ጥያቄ ይልቅ 
ወደ ፖለቲካዊ ጥያቄ ፊቱን እያዞረ ነው:: 
ጉዳዩ ፖለቲካዊ እየሆነ ያለው ግንባታው 
በመንግሥት በመያዙ ምክንያት ነው:: 
ግንባታው በግል ባለሀብቱ የሚከናወን ቢሆን 
ኖሮ አሁን ላይ የሚታዩ የፖለቲካ ሽኩቻዎች 
አይፈጠሩም ነበር የሚል እምነት አለኝ::

ቀደም ባሉት ጊዜያት የጋራ መኖሪያ 
ቤት ሲጀምር ዓለማ ያደረገው ዝቅተኛ ኑሮ 
ደረጃ ላይ ያሉ ዜጎችን የቤት ባለቤት ማድረግ 
ነበር:: በ1997 ዓ.ም. የቤቶች ልማት ሲጀመር 
የቅድመ ክፍያው 20 ሺሕ ብር ነበር፤ አሁን 
በመቶ ሺሕዎች የሚቆጠር ሆንዋል:: ይህ 
ዋጋ እንኳን በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ 
ያለው ይቅር እና መካከለያ ገቢ ያለውም ዜጋ 
የሚቋቋመው አልሆነም:: ለዚህ አንደኛው 
ምክንያት ለግንባታ የሚወጣው ወጪ 
እየጨመረ ከመምጣቱ ጋር የሚያያዝ ነው:: 
የግንባታው ሂደት በተጓተተ ቁጥር ዋጋውም 
አብሮ እየጨመረ ይሄዳል:: የባንክ ወለዱም 
እየጨመረ ይሄዳል::

መንግሥት ይህን አሠራር ለአንዴ እና 
ለመጨረሻ ጊዜ መቀየር መቻል አለበት:: 
የቤት ልማት ፕሮጀክት በዚህ ወቅት ጥልቅ 
የሆነ የተሐድሶ ሥራ የሚፈልግ ፕሮጀክት 
ነው::  
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ጥቅምት 13 የአቶ ልደቱ አያሌውን የችሎት 
ውሎ በናዝሬት/አዳማ ኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ 
ቤት ተገኝተን ለመከታተል ችለናል። አቶ ልደቱ 
ዛሬ አዲስ ክስ ተነብቦላቸዋል። ክሱም ሕገ 
መንግሥታዊ ሥርዓቱን ለማፍረስ ተንቀሳቅሰዋል 
የሚል ነው። 

ከሳሽ አቃቤ ሕግ በክሱ ላይ እንደጠቀሰው 
አቶ ልደቱን ለክስ ያበቋቸው ታኅሣሥ 2012 እና 
ግንቦት 2012 ዓ.ም. ለውጡ ከድጡ ወደ ማጡ 
የሚል እና የሽግግር መንግስት ምሥረታ ሐሳብ 
ሰነድ፣ እንዲሁም ከመስከረም 30 ቀን 2013 ዓ.ም. 
ጀምሮ የመንግሥት ሕጋዊነት ያበቃል በሚል 
በሚዲያዎች ያደረጓቸው ንግግሮች ናቸው። 

ከአራት ጠበቆቻቸው ጋር የቀረቡት 
ተከሳሹ፣ የችሎቱን ሂደት በአስተርጓሚ 
ተከታትለዋል። ክሱ በንባብ ከተሰማ በኋላ 
አቶ ልደቱ በጠበቆቻቸው በኩል የመጀመሪያ 
ደረጃ የክስ መቃወሚያቸውን አቅርበዋል። 
በመቃወሚያቸውም ሕገ መንግሥታዊ 

የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከምርጥ ዓለም 
ዐቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል ተካተተ፡፡

“የሰላም ዩኒቨርሲቲ” በመባል 
የሚታወቀው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከዓለም 
አቀፍ ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንዱ 
ሆኗል፡፡

የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት አሥራት 
አፀደወይን (ዶ/ር) ዩኒቨርሲቲው መለኪያ 
መስፈርቶችን በማሟላት ከዓለም ዐቀፍ 
ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል መካተቱን 
ተናግረዋል፡፡ ዩኒቨርሲቲው ከአዲስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ በመቀጠል ከዓለም ምርጥ 
ዩኒቨርሲቲዎች ተርታ የተሰለፈ የኢትዮጵያ 
ዩኒቨርሲቲ ለመሆን በቅቷል፡፡

በዓለም ዐቀፍ ደረጃ ምርጥ ከሚባሉ 1 
ሺሕ 500 ዩኒቨርሲቲዎች መካከል የጎንደር 
ዩኒቨርሲቲ 826ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል፡፡ 

የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት 

ኮሚሽን ለወደሙ 
ንብረቶች ካሳ 

እንደማይከፍል ገለጸ
በኦሮሚያ ክልል በተፈጠረ ሁከት 

እና ግጭቶች ለወደሙ ኢንቨስትመንቶች 
የሚከፍለው ካሳ እንደሌለ የክልል 
መንግሥት ኢንቨስትመንት ኮሚሽን 
አስታወቀ፡፡ 

የአርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያን 
ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በተከሰተ ሁከት 
ምክንያት ከ1 ሺሕ በላይ መኖሪያ ቤቶች እና 
የንግድ ሱቆች ላይ በተለያየ መጠን ጉዳት 
የደረሰባቸው ሲሆን፣  ስድስት አነስተኛ እና 
ግዙፍ ፋብሪካዎችም ተቃጥለዋል፡፡

በግጭቱ ምክንያት በተለይ ሻሸመኔ እና 
ዝዋይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ከተሞች 
ሲሆኑ፣ በኢንቨስትመንት ላይ መጠነ ሰፊ 
ጥቃት ደርሷል። ለአብነት የአትሌት ኀይሌ 
ገብረ ሥላሴ  በሁለቱ በከተሞች የገነባቸው 
ሁለት ሪዞርቶች በከፊል እና ሙሉ በሙሉ 
መውደማቸው ይታወሳል፡፡

የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን 
ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዋሲሁን ጎልጋ 
ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ 
እንደተናገሩት የአርቲስት ሐጫሉ ግድያን 
ተከትሎ በኢንቨስትመንት እና ድርጅቶች 
ላይ የደረሰው ጉዳት በገንዘብ ሲሰላ ከ3 
ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚሆን ገልጸው 
ኮሚሽኑ ጉዳቱ ከደረሰ በኋላ የተለያዩ 
ድርጅቶችን ለማገዝ የተለያዩ እርምጃዎች 
መውሰዱንም ተናግረዋል።

“የደረሰው ጉዳት ከተለየ በኋላ 
ከፌደራል ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋር 
በመወያየት ከዚህ በፊት መኪና እና ማሽኖችን 
ከቀረጥ ነጻ ያስገቡ አሁንም በድጋሚ በነጻ 
እንዲያስገቡ፣ የባንክ ብድር ያለባቸው ደግሞ 
የእፎይታ ጊዜ እንዲሰጣቸው ተወስኗል” 
ብለዋል።

ከዚህ በተጨማሪ ጉዳት የደረሰባቸው 
እነዚህ የኢንቨስትመንቶች እና ድርጅቶች 
ከዚህ በፊት የመሬት ጥያቄ አቅርበው 
ከነበረ በፍጥነት ምላሽ እንዲያገኙ መወሰኑን 
ኀላፊው ጨምረው ተናግረዋል። እነዚህ 
ድርጅቶች ከጉዳታቸው አገግመው ወደ 
ሥራቸው እንዲመለሱ ከማገዝ ውጪ 
ለደረሰው ጉዳት መንግሥት የሚከፍለው 
ምንም ዓይነት ካሳ እንደሌለ፣ እንዲሁም 
ለመክፈል ቃል የሚገባው ነገር አለመኖሩን 
አቶ ዋሲሁን  ጨምረው ተናግረዋል።

ከዚህ ቀደም በሲራራ ጋዜጣ ቁጥር 
24 እትም ላይ ጽሑፋቸውን ያቀረቡት 
የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ክቡር ገና 
ንብረትን እያወደሙ ኢንቨስትመንትን 
መሳብ እንደማይቻል ገልጸው መንግሥት 
ንብረታቸው ለወደመባቸው ባለሀብቶች 
ተመጣጣኝ ካሳ መሰጠት እንደሚገባው 
ጠቁመው ነበር፡፡ የወደመው ንብረት ዳግም 
እንዲተካ መሥራት፣ ለሌላው አልሚ ዋስትና 
እንደመስጠት ይቆጠራል ያሉት አቶ ክቡር 
መንግሥት ለወደሙት ንብረቶች እና ሀብት 
ዝምታን ከመረጠ ግን ለማልማት ፍላጎት 
ያለው ባለ ሀብት ዳግም ወደ ኋላ ሊያፈገፍግ 
እንደሚችል ጠቁመዋል፡፡ እንዲህ ዓይነት 
የንብረት ውድመት እያንሠራራ ያለውን 
ኢንቨስትመንት ወደኋላ ሊጎትተው 
እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል፡፡  
መንግሥት በአገሪቱ ያለውን የመዋዕለንዋይ 
ፍሰት እንዲጨምር ለሰላም እና መረጋጋት 
ትኩረት ሰጥቶ መሥራት እንዳለበት 
አንስተዋል፡፡

በአፍሪካ ደግሞ 20ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ 
ምርጥ ዩኒቨርሲቲ ሆኗል ነው የተባለው፡፡ 
በዓለም ላይ ከሚገኙ በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች 
መካከል ምርጥ ተብሎ መካተት 
ለዩኒቨርሲቲው ታላቅ ነገር መሆኑን አሥራት 
አፀደወይን (ዶ/ር) ገልጸዋል፡፡ 

የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከዓለም ዐቀፍ ምርጥ 
ዩኒቨርሲቲዎች ዝርዝር ውስጥ መካተት 
ለተጨማሪ ሥራዎች እንደሚገፋፋም 
ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል፡፡ ለዩኒቨርሲቲው 
ማኅበረሰብና ለአጋር አካላትም መነሳሳትን 
እንደሚፈጥር ተናገረዋል፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው በቀጣይ ትኩረቱን 
ምርምር፣ የድኅረ ምረቃ ትምሕርትና 
ሌሎች ችግር ፈቺ የሆኑ ሥራዎች ላይ 
እንደሚያደርግም ዶ/ር አሥራት ተናግረዋል፡፡ 
ባለፈው ዓመት የዩኒቨርሲቲው ተመራማሪዎች 
330 ሚሊዮን ብር ማስገኘታቸውንም 

ጠቁመዋል፡፡  የተመራማሪዎች ሥራ 
ለበርካታ የኅብረተሰብ ክፍሎች የሥራ እድል 
መፍጠሩንም አመላክተዋል፡፡ 

የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አስቀድሞ 
በሚታወቅበት በጤና፣ በሳይንስ፣ በቢዝነስና 
ኢኮኖሚክስ ዘርፍ በበለጠ ጥንካሬ ይሠራል 
ብለዋል፡፡ በሥነ ሕንጻ ንድፍ (አርክቴክቸር) 
ትምህርት ዘርፍም ትኩረት እንደሚደረግ 
የተናሩት ዶ/ር አሥራት በአካባቢው 
የሚገኙ ታሪካዊ የሕንጻ ጥበቦችን እንደ 
መነሻ በመውሰድ ሰፊ ሥራ እንደሚሠራም 
ተናግረዋል፡፡ የዩኒቨርሲቲው አርክቴክቸር 
መምህራንም በገበታ ለሀገር ፕሮግራም ላይ 
እየተሳተፉ መሆናቸውንም ተናግረዋል፡፡ 

ከ30 ዓመት በላይ የአሜሪካ 
ዩኒቨርሲቲዎችን ደረጃ በማውጣት 
የሚታወቀው (usnews & world report) 
በቅርቡ በ81 አገሮች በጀመረው የትምህርት 
ተቋማት ጀረጃ አሰጣጥ መሠረት ነው 
የጎንደር ዩኒቨርሲቲን ከምርጥ 1 ሺሕ 500ዎቹ 
ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች ያካተተው፡፡ (usnews 
& world report) ደረጃውን ያወጣው 13 
የተለያዩ መመዘኛ መስፈርቶች በመጠቀም 
መሆኑም ታውቋል፡፡

ከመመዘኛዎቹ ውስጥ በዓለም 
ዐቀፍና በቀጣና ደረጃ የተደረጉ የምርምርና 
ጥናት ሥራዎች ዕውቅና፣ ለሕትመት የበቁ 
የምርምርና ጥናት ሥራዎች ደረጃ፣ ዓለም 
ዐቀፍ ትብብርና ሌሎችም ይገኙበታል፡፡

(ዘገባው የአብመድ ነው)

የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ግስጋሴ

መብታቸውን ተጠቅመው በተናገሩትና በጻፉት 
ጉዳይ ሊከሰሱ እንደማይገባ ተከራክረዋል። 
በተጨማሪም፣ አማራጭ ሐሳብ ማቅረብ 
የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሥራ ነው፤ ያደረግነውም 
ይኸንኑ ስለሆነ በወንጀል የሚያስጠይቀኝ 
አይደለም ብለዋል።

 አቃቤ ሕግ በበኩሉ፣ ክሱ ሕገ መንግሥቱን 
ለማፍረስ መንቀሳቀሳቸውን የሚያሳይ ስለሆነ 
ተገቢ ነው ሲል ምላሽ ሰጥቷል። 

አቶ ልደቱ ጉዳያቸውን በዋስ ወጥተው 
እንዲከታተሉ ጠይቀዋል። ለዚህም የተከሰሱበት 
ጉዳይ ዋስትና የማይከለክል ከመሆኑም 
በተጨማሪ፣ ተከሳሹ ከፍተኛ የልብ ሕመም 
ያለባቸው በመሆኑ ወጥተው ሕክምና ማግኘት 
እንዲችሉ ዋስ እንዲፈቀድላቸው ጠይቀዋል። 
አቃቤ ሕግ በበከሉ፣ አቶ ልደቱ በዋስ ቢወጡ 
ከአገር ሊወጡና ቀጠሯቸውን አክብረው 
ላይቀርቡ ስለሚችሉ በሚል ጥያቄውን 
ተቃውሟል። 

ፍርድ ቤቱ በመጀመሪያ ደረጃ የክስ 
መቃወሚያ ክርክሩ እና የዋስ መብት ጥያቄው 
ላይ ብይን ለመስጠት ለጥቅምት 20 ቀን 2013 
ዓ.ም. ቀጠሮ ሰጥቷል።

 አቶ ልደቱ ሐሳባቸውን ለችሎቱ ለመግለጽ 
ዕድል ሲሰጣቸው፡- "ወደዚህ ችሎት ስመጣ ነፍሴ 
እየተጨነቀች ነው። ከአያያዜ ጀምሮ ለሕይወቴ 

አስጊ ሁኔታ ላይ ነው የቆየሁት። ሕክምና ቀጠሮ 
እያለኝ ተከልክየ ነው ያለሁት። ... "

አቶ ልደቱ ይህን መግለጽ ሲጀምሩ ችሎቱ 
አቋርጧቸዋል። ሐሳባቸው በጥቅምት 13 
/2013 ክስ ላይ ብቻ እንዲሆንም ሲገልጽላቸው 
ተስተውሏል። አቶ ልደቱም፡-"በንግግሬ ችሎቱ 
የሚከፋ ከሆነ ልተወው እችላለሁ። ታስሬም 
ሐሳቤን ስገልጽ ችሎቱ ካላዳመጠኝ ሊቀር 
ይችላል" ማለታቸው ተከትሎ፣ ችሎቱ አጠር 
አድርገው ሐሳባቸው እንዲቀጥሉ ፈቅዷል። 

በዚህም ተከሳሹ፡- የእኔ የጤና ሁኔታ 
የመኖርና ያለመኖር ደረጃ ላይ ነው። በሚቀጥለው 
ቀጠሮ እንኳ ስለመገኘቴ እርግጠኛ አልሆንም። 
የሕጉ ዓላማ ማስተማር ከሆነ፣ ለመማርምኮ 
በሕይወት መቆየት ይኖርብኛል" በማለት 
ያሉበትን ሁኔታ በመግለጽ በዋስ እንዲወጡ 
እንዲፈቀድላቸው ጠይቀዋል።

 አቃቤ ሕግ አቶ ልደቱ ወደ ወህኒ ቤት 
እንዲወርዱ እንዲታዘዝለት ጠይቋል። ተከሳሹ 
በበኩላቸው፣ ካለባቸው የጤና ችግር አንጻር 
ባሉበት ቦታ እንዲቆዩ ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱም 
እስከሚቀጥለው ቀጠሮ ባሉበት የደብረ ዘይት/
ቢሾፍቱ ፖሊስ መምሪያ እንዲቆዩ ትዕዛዝ 
ሰጥቷል።

(በላይ ማናዬ)

"ወደዚህ ችሎት ስመጣ ነፍሴ እየተጨነቀች ነው" 
አቶ ልደቱ አያሌው ለኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
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እንወያይ

እንወያይ

ቴዎድሮስ ኀይሌ

“የታሪክ ጥናት ሲባል ምን ማለት 
ነው?” የሚለው ጥያቄ ከባድና በጣም 
ሰፊ ክርክር ሲደረግበት የኖረ ጥያቄ ነው:: 
በጠባቡ ሥነ-ታሪክ የሰው ልጆች አላፊ ገቢር 
የሚጠናበትና የሚተነተንበት ሞያ ነው:: 
ታሪክን መማርና ማስተማር አንድ ሰው 
ራሱን፣ አገሩንና ዓለምንም የሚመለከትበትን 
አድማስ ለማስፋት ይረዳል:: በአገር ፍቅር፤ 
በባህላዊ ዕሴቶችና በሥነ-ምግባር የታነጹ 
ዜጎችን ከማፍራት አኳያም በእጅጉ አስፈላጊ 
ነው:: ታሪክ ያስተምራል፣ ያመራምራል፣ 
ያዝናናልም::

በአገራችን ፖለቲካ ውስጥ ታሪክ 
ትልቅ የጦርነት አውድማ ሆኗል:: “እስካሁን 
የተጻፈው እኛ የማንታይበት የሰሜኑ ታሪክ 
ነው” የሚሉ በአብዛኛው የታሪክ ሂደትና 
የአዘጋጋብ ሥርዓት ያልገባቸው ወይም 
በጎሣ ፖለቲካ ስም ለኢትዮጵያ ታሪክ 
ያላቸውን ጥላቻ ማራመድ የሚፈልጉ አካላት 
ናቸው:: እነዚህ አካላት “የሰሜኑ ታሪክ” 
ተብሎ የተነጠለ ታሪክ እንዳለ ለማራገብ 
ይፈልጋሉ:: እያንዳንዱ ጎሣ የተዘጋና ራስ-
በቅ ማኅበረሰብ እንደሆነ፤ ከአጎራባች 
ማኅበረሰቦች ጋር መስተጋብር እንዳልነበረው 
አድርገው ይናገራሉ፤ ይጽፋሉ:: ሰሜንና 
ደቡብ፤ ማዕከልና ዳር-አገር (‹ፔሪፌሪ›)፤ 
አቢሲኒያና ኢትዮጵያ የሚሉ ሐሳባዊ 
ጽንፎችን በመፍጠር የአገሪቱን ብሔራዊ 
ታሪክ መከፋፈል ዋነኛ ዓላማቸው ነው:: 
አንዳንዶቹ በጦር ሜዳም ጭምር የተዋጉለት 
መሆኑ መረሳት የለበትም:: 

እርግጥ ነው ከሌላው የአገሪቱ ክፍል 
ሲነጻጸር በሰሜናዊውና ማዕከላዊው አካባቢ 
የሚኖረው የኢትዮጵያ ኅብረተሰብ ረዥም 
የሥነ-ጽሑፍ ታሪክ አለው:: ነገር ግን ታሪኩን 
በሚገባ አልጻፈም፤ በዘመናዊ መልክማ ገና 
አልተነካም:: ነገሩን ሰፋ አድርገን የምናየው 
ከሆነ ደግሞ የየትኛውም አገር ታሪክ በፓርላማ 
ጸድቆ አልተጻፈም:: በአብዛኛው ከፖለቲካ 
ማዕከላትና ፖለቲካዊ ነክ ከሆኑ አርዕስት 
ተነስቶ ነው እየሰፋ የመጣው:: ይህ የሥነ-
ታሪክ ተፈጥራዊ ዕድገት ሃቅ ነው:: ሆኖም 
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ትምህርት 

ክፍል የዛሬ 50 ዓመት ገደማ ከተቋቋመ 
ጀምሮ ዘመናዊ የታሪክ ምርምር ዘዴ 
በሚፈቅደው መሠረት የተደላደለ ታሪክ ዘገባ 
ለማቅረብ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል:: በየክልሉ 
ለተከፈቱት እህት የታሪክ ትምህርት ክፍሎች 
ሁሉ እንደ አስኳል በመሆን አገልግሏል:: ዛሬ 
በየመድረኩ የጎሣችን ወይም የብሔረሰባችን 
ታሪክ አልተጻፈልንም የሚሉት “ጠበቃዎች” 
ራሳቸው የዚያ ትምህርት ክፍል ውጤቶች 
ናቸው::

የታሪክ ጥናትና ጎሠኝነት

የጎሣ ፖለቲካ ወይም በአጠቃላይ 
የማንነት ፖለቲካ አደገኝነት በማኅበረሰብ 
ሁለንተናዊ ሕይወት ላይ አምባገነን የመሆን 
ባሕርይው ነው:: ስለዚህም ግለሰቦች ወይም 
ቡድኖች በተለያዩ የማንነታቸው ዘርፎች 
መካከል ያሉ ሚዛኖችን ያዛባባቸዋል:: 
በግላዊና አካባቢያዊ፤ በቡድናዊና በአገራዊ 
ማንነታቸው መካከል አላስፈላጊ ተቃርኖ 
ይፈጥርባቸዋል:: ማኅበራዊ ማንነት 
መቼታዊና መስተጋብራዊ መሆኑን ይዘነጋሉ::

በአጠቃላይ በመማር ማስተማሩ ላይ 
የተደቀነው ችግር አንዱ መንስኤ ገደብ ያጣ 
ጎሠኝነት ነው:: በተለይ የታሪክ ትምህርት 
ደግሞ ሁሉም የኢትዮጵያ ማኅበረሰቦች 
የጋራ ዕሴቶቻቸውን፣ የጋራ ገድሎቻቸውን 
የሚዘክሩበት ሳይሆን የተናጠል ታሪኮች 
ተከማችተው የሚጠረዙበት አድርገው 
ይወስዱታል:: ስለዚህም “እኛ የለንበትም፤ 
አይወክለንም” የሚል የተሳሳተ ጥያቄ 
ያቀርባሉ:: ከዚህም አልፈው ወደኋላ 
ተመልሰው ታሪክን ለመከለስ፤ የታሪክ 
መዘክሮችንም ለማጥፋት፤ አሊያም 
ለመደለዝ ይሞክራሉ:: ታሪክ በየዘመኑ 
አመለካከት የሚሻሻል መሆኑን ለማወቅ 
ያለፈውን መጠበቅና ማጥናት አስፈላጊ 
መሆኑን ይዘነጉታል:: በብሔራዊ ታሪክና 
በማኅበረሰቦች ታሪክ መካከል የሌለ ተቃርኖ 
ይፈጥራሉ::

ስለዚህም መምህራን በእጅጉ 
የማስተማሪያ ርእስ የምርጫ ችግር 
ያጋጥማቸዋል:: የአንድን ጎሣ ወይም 
ብሔረሰብ ታሪክ ለማስተማርና ለማጥናት 

የግድ የዚያ ማኅበረሰብ ተወላጅ መሆንን 
እየጠየቀ መጥቷል:: “ብሔረሰባችንን 
የሚያንቋሽሽ መጽሐፍ ገዛችሁ፤ በመጻሕፍት 
መዘርዝራችሁ ውስጥ አካተታችሁ፤ እንዲህ 
ያደረጋችሁት የዚህ ወይም የዚያ ማኅበረሰብ 
አባል በመሆናችሁ ነው” ተብለው ከሥራ 
ገበታቸው እስከመባረር የደረሱ መምህራን 
እንዳሉ እናውቃለን:: በእነዚህም ጉዳዮች 
ውስጥ የብሔረሰብ ፖለቲካን የሚያራምዱ 
ድርጅቶች በቀጥታ እጃቸውን እያስገቡ 
ያሻቸውን እንደሚነቅሉና እንደሚተክሉ 
የታወቀ ነው::

ይህ ችግር ሊቃለል የሚችለው 
በመጀመሪያ ደረጃ ቅጥ ያጣ 
ጎሠኝነት ገደብ እንዲበጅለትና 
ማኅበረሰቦች ከሚያነጣጥላቸው ይልቅ 
የሚያስተባብራቸው፣ ከሚያለያያቸው 
ይልቅ የሚያገናኛቸው ሰንሰለቶችና ዕሴቶች 
መኖራቸውን ማሳየትና ማስገንዘብ ሲቻል 
ነው::  ከመቼውም ጊዜ የላቀ የቁጥጥር 
ሥርዓት ስለዘረጋ መንግሥት በዚህ ላይ 
ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይችላል:: በየትምህርት 
ተቋማቱ በሰገሰጋቸው ካድሬዎቹ ላይ ጥቂት 
ልጓም ማድረግና ማለዘብ አለበት:: በተለይም 
ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ሕብረትና ነጻነት 
ያላቸው ዜጎች የሚወጡበት እንዲሆኑ፤ 
የጎሣ ጥያቄዎች ለቀላል የፖለቲካ ትርፎች 
እንዳይውሉ፤ ውለው አድረው አካዳሚያዊ 
ነጻነትን እንዳያጠፉ ሚዛን ሊያበጅለት 
ይገባል::

ብሔርተኝነት በገነነበት ዘመን 
ታሪክ የጎሣና የብሔረሰብ ፖለቲከኞች 
ዋነኛው የጦርነት አውድማ ነው:: ይህም 
ጉዳይ ከአብዮቱ ጋር የተቀሰቀሱት ጎሠኛ 
ኀይሎች የኢትዮጵያን መንግሥት ብሎም 
የኢትዮጵያዊ ኀይሎችን ቅስም ለመስበርና 
ጨርሶ ለማጥፋት ካደረጉት ትግል ጋር 
የተሳሰረ ነው:: ስለዚህም የኢትዮጵያ 
ምሁራንና ፖለቲከኞች ታሪክንና ፋይዳውን 
በተመለከተ በማይታረቁ ጎራዎች የተሰለፉ 
ይመስላል:: የደርግ መንግሥት የታሪክን 
ትምህርትና ዘገባ ሥር-ነቀል ክለሳ ለማድረግ 
የትኩረት አቅጣጫውን መደባዊ በማድረግ፣ 
‹‹ታሪክን ከነገሥታት፣ መሳፍንትና መኳንንት 

ገድልነት ለባለቤቱ ለጭቁኑ ሕዝብ 
እመልሳለሁ›› አለ:: ይሁን እንጂ፣ ምንም 
እንኳን ሚዛኑን የሳተ፣ በጭቁንና በበዝባዥ 
ታሪክ የተፈረጀ ቅስቀሳ ቢያካሂድም ጭርሱን 
ታሪክን ለማጥፋት አልተንቀሳቀሰም:: እንዲህ 
ዓይነት አፍራሽ ተልዕኮዎችንም በቸልተኝነት 
አልተመለከተም:: 

የጎሣ ፖለቲከኞች በጦር ግንባር 
ያገኙትን ድል በፖለቲካዊና አስተዳደራዊ 
መስኮች መተግበር ሲጀምሩ የወሰዱት 
እርምጃ በመጀመሪያ ኢትዮጵያ የምትባለዋን 
አገር ህልውና ጥያቄ ውስጥ ማሰገባት 
እንደነበር ይታወቃል:: ይህም ተግባራዊ 
መሆኑ ሲያስቸግር የአገሪቱን ታሪክና ማንነት 
ከምንጩ ለማጥፋት የተራዘመ እርምጃ 
ማድረግ ጀመሩ:: በዚህም በየተቋማቱ 
የኢትዮጵያ ታሪክ ትምህርትን ከ‹ኮመን 
ኮርሶች› ዝርዝር ውስጥ በማጥፋት፤ 
የሥነ-ዜጋና የሥነ-ምግባር ትምህርት 
በሚል ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ትምህርት 
በመተካት፤ በየዩኒቨርሲቲዎቹ የሚከፈቱ 
የታሪክ ትምህርቶችን በአዋጭነት ዘይቤ 
አካባቢያዊና ጎሣዊ መልክ አንዲይዙ 
በማድረግ፤ በየክልሉ የሚጻፉ ማሰተማሪያ 
መጻሕፍት አንድ ትውልድን ተቃራኒ ታሪኮች 
እንዲያስተምሩ በማድረግ፤ ይህንንም 
በከፍተኛ እርከን ላይ የሚገኙ የመንግሥት 
ባለሥልጣናት ያለሃፍረት በማራመድ 
አጠቃላይ የታሪክ ትምህርትን ፋይዳ ጥያቄ 
ውስጥ ከትተውታል:: የሚያሳዝነው ጉዳይ 
ጎሠኞች የኢትዮጵያን ታሪክ እንደጨቋኞች 
ታሪክ በመቁጠር ያራመዱት የጥላቻ ፖለቲካ 
የጋራ የሚባል ታሪክ እንኳን እንዳይመለከቱ 
አድርጓቸዋል:: ደርግ ጎሠኝነትን 
በጉልበት ለማጥፋት እንደሞከረው ሁሉ 
ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት እየታገሉ 
የሚገኙት ኀይሎች ይህ ነው የማይባል 
ስህተት ውስጥ ይዳክራሉ:: የታሪክ ጠቀሜታ 
የሚታወቀው አገሪቱ በአንዳች ብሔራዊ 
አደጋ ላይ ስትወድቅ በመሆኑ ያን ዓይነት 
አስቸጋሪ ሁኔታ እስኪመጣ ድረስ እየጠበቁ 
ናቸው::

ስለዚህም ሐቀኛና ሚዛናዊ የሆነ የታሪክ 
ዘገባ ሊመጣ የሚችለው ታሪክን በጠላትነት 
መመልከት፣ እንዲሁም ከታሪክ ጥቃቅን 
የፖለቲካ ትርፎች ለማካበት የሚደረገው 
ጥረት ሲገታ ነው:: ከዚህ በመቀጠል 
አካዳሚያዊ ነጻነት ሲጠበቅ፤ የትምህርት 
ተቋማት የምርምርና ጥናት ተግባራቸውን 
የሚያከናውኑበት ቁሳዊና ድርጅታዊ 
ሁኔታዎች ሲሟሉ፤ እንዲሁም ተማሪዎች 
በየደረጃው በአገራቸው ታሪክ እንዲኮሩና 
ለትምህርቱ ያላቸውም ቀና መንፈስ 
እንዲጎለብት ሲደረግ ነው:: ብሔራዊ ታሪክ 
በጎሣ ታሪኮች ላይ አደጋ እንደማይደቅን፣ 
በግልባጩም የጎሣ ታሪኮች ከብሔራዊ 
ታሪክ በተቃርኖ ሳይሆን በተደጋጋፊ መታየት 
እንደሚገባቸው ስናስተምር ነው:: ብሔራዊ 
ታሪክ ሁልጊዜም ቢሆን ጥያቄ የማይቀርብበት 
ሳይሆን በየጊዜው የሚጠና የሚሻሻል 
መሆኑን ስንገነዘብና ባለድርሻ አካላትን ሁሉ 
የሚያካፍል የታሪክ ትምህርት ሥርዓት 
ስንዘረጋ ነው:: የታሪክ ምሁራንም በአገራዊና 
በማኅበረሰባዊ ታሪኮች መካከል ያለውን 
ሚዛን ለማስጠበቅ በሚደረገው የማያቋርጥ 
ሙግት ውስጥ በሐቀኝነት ሲካፈሉና በዜግነት 
ላይ የተመሠረተ ብሔርተኝነት ሊፈጠር 
እንደሚችል ሲያሳዩ ነው::

የታሪክ ፖለቲካ
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ከሁለት ሳምነት በፊት በሲራራ ጋዜጣ (1ኛ ዓመት ቁጥር 33) 
ላይ ኪሮስ ተካ የተባሉ ጸሐፊ “ያልተፈታው የመሬት ባለቤትነት 
ጥያቄ እና የፈጠረው የኢኮኖሚ ችግር” የሚል ርእስ ያለው ጽሑፍ 
ጽፈዋል:: የጽሑፋቸው ዋና ትኩረት ገበሬው የመሬት ባለቤትነት 
መብቱ ባለመረጋገጡ ምክንያቱ የተፈጠረውን የኢኮኖሚና 
የፖለቲካ ችግር ለማሳየት የሞከረ ነው:: ጸሐፊው በኢትዮጵያ 
ያለውን የመሬት ባለቤትነት ታሪክ መጠነኛ ዳሰሳ አድርገው የ1966 
ዓ.ም. አብዮት ላይ ደረሱ:: በተማሪዎች ንቅናቄ ሲጠየቅ የነበረው 
የመሬት ባለቤትነት ጉዳይ “በደርግ ዘመን ምላሽ አገኘ” በማለት 
የዘመናት የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ ተፈታ ይሉናል:: ይህ ሃሳብ 
ትክክል አይደለም፤ እኔም የአቶ ኪሮስ ተካ ጽሑፍ ለመንቀፍ 
የተነሳሁት ለዚህ ነው::

“መሬት ላራሹ” የሚለው የ1960ዎቹ የተማሪዎች ንቅናቄ 
ዋና ዓላማው በመንግሥት፣ በከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት 
እና በባላባቶች ተይዞ የነበረው መሬት ለገበሬው ይከፋፈል የሚል 
ነበር:: እዚህ ላይ መቼም ቢሆን መዘንጋት የሌለበት ጉዳይ አለ:: 
ምንም እንኳ አብዛኛው መሬት በባለሥልጣናት እና በባላባቶች 
እጅ የተያዘ ቢሆንም በግለሰቦች ባለቤትነት የተያዘ መሬት መኖር 
መካድ የምንችለው አይደለም:: ለምሳሌ የርስት መሬት (በአብዛኞቹ 
የአማራና የትግሬ ግዛቶች)፣ ዴሳ ደግሞ በኤርትራ አካባቢ የነበረ 
የግለሰብ የመሬት ባለቤትነት የተረጋገጠበት የመሬት ሥሪት 
ነበር:: ነገር ግን እነዚህ የመሬት ባለቤትነት ሥሪቶች አብዛኛውን 
ኢትዮጵያዊ ተጠቃሚ የሚያደርጉ አልነበረም:: የተማሪዎቹ “መሬት 
ላራሹ” ጥያቄም አብዛኛውን ኢትየጵያዊ ማዕከል ያደረገ ነበር:: 
በእርግጥም የተማሪዎቹ ጥያቄ እንከን የሚወጣለት አልነበረም፤ 
ፍትሐዊ እና የወቅቱ ቀዳሚ አንገብጋቢ አጀንዳ ነበር::

ደርግ ቀዳማዊ ኀይለ ሥላሴን ከሥልጣን ካወረደ በኋላ 
ዘውዳዊ ሥርዓቱ አፍርሶ አዲስ ሥርዓተ መንግሥት መመሥረቱን 
የሚያሳዩ ልዩ ልዩ አዋጆችን በተከታታይ ያወጣ ነበር:: ከእነዚህ 
አዋጆች መካከል ዋነኞቹ ለዘመናት የቆየውን የመሬት ጥያቄ ምላሽ 
ይሰጣሉ ተብለው የነበሩት የገጠር መሬት እና የከተማ መሬት 
አዋጆች  ናቸው:: በእነዚህ አዋጆች መሠረት የገጠር እና የከተማ 
መሬት ባለቤትነት “የመንግሥት” እንደሆነ ታውጇል::

የገጠር መሬት አዋጅ ቁጥር 31/1967 አንቀጽ 3 በግልጽ 
የሚደነግገው ሁሉም የገጠር መሬት የኢትዮጵያውያን የጋራ 
ንብረት እንደሆነ ነው:: ይህ የአዋጅ ቁጥር 31/1967 ድንጋጌ በ1987 
የወጣው የኢፌዴሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 40(3) ጋር ተመሳሳይ 
ነው:: ደርግ ያወጣው አዋጅ ቁጥር 31/1967 እና በዘመነ ኢሕአዴግ 
የወጣው የ1987 ሕገ-መንግሥት በመሬት ባለቤትነት ጉዳይ 
ተመሳሳይ ናቸው:: ይህ ብቻ አይደለም ደርግ ያወጣው ሌላው 
የከተማ መሬት አዋጅ ቁጥር 47/1967 አንቀጽ 3 እንዲሁ ሁሉም 
የከተማ መሬት የመንግሥት ነው በማለት ደንግጓል::

ቅድመ-1966 ዓ.ም የነበረው የመሬት ሥሪት አንገፍግፎት 
አብዮት አስነስቶ ዘውዳዊውን ሥርዓት ያፈረሰው ሕዝባዊ ትግል 
ቀጣዩ ዓላማው የመሬት ባለቤትነት ጥያቄን መመለስ ነበር:: 
በዚህ መሃል ሥልጣን በእጁ የገባለት ወታደራዊው ደርግ አዋጅ 
ቁጥር 31/1967 እና አዋጅ ቁጥር 47/1967 በማውጣት የሕዝቡን 
የመሬት ጥያቄ የመለሰ ሊመስል ይችላል:: እውነታው ግን የመሬት 
ባለቤትነት ከአንዱ በዝባዥ ወደ ሌላ በዝባዥ ተዛወረ እንጅ የሕዝቡ 
የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ አልተመለሰም:: ከ1967 ዓ.ም. ወዲህ 
ኢትዮጵያውያን በመሬት ባለቤትነት ጉዳይ ጥያቄያቸው በአገዛዞች 
ተዳፍኖ ኖሯል:: ቅድመ-1966 ዓ.ም. የነበረው የመሬት ባለቤትነት 
ከብር እንኳ ተነፍጓቸው እስካሁን ድረስ አሉ:: ይህን የሕዝብ 

የአቶ ኪሮስ ተካ “ያልተፈታው የመሬት 
ባለቤትነት ጥያቄ” ጽሑፍ ስህተቶች

የፖለቲካ 
ሥልጣን 

ለምን?
ብርሃኑ አበበ

የፖለቲካ ሥልጣን ከመገልገያነት ወጥቶ 
እንዴት የሕዝብና የአገር ማገልገያ ይሁን? 
ያለጥርጥር በአገራችን የፖለቲካ ሥልጣን የራስን 
ጥቅም ለማስጠበቅ መገልገያነት የሚውል 
መሣሪያ እንጅ ሕዝብንና አገርን ማገልገያ 
አይደለም:: ሥልጣን የቁስ ሰቀቀንን ማስታገሻ፣ 
ከድህነት መላቀቂያ መሣሪያ ነው:: ይህም ያለ 
ምክንያት አይደለም:: ተቀዳሚው ምክንያት 
ወደፖለቲካ የሚገባው ብዙሃኑ ተሿሚ ይህ ነው 
የሚባል የቢዝነስ ተቋም መርቶነ አስተዳድሮ 
የማያውቅ በመሆኑ ነው:: እንዲህ ዓይነቱ 
ሰው ወደ ሥልጣን መጥቶ ራሱን ለማደለብና 
በተንደላቀቀ ምቼት ለመኖር ሲል የማያደርገው 
ነገር የለም:: ገድል ሲሉት ይገድላል፤ እሰር ሲሉት 
ያስራል፤ በጥቅሉ አድርግ የተባለውን ነገር ሁሉ 
ያደርጋል:: ታማኝ ባሪያ፤ ዋና ተላላኪ ይሆናል:: 

እዚህ ላይ አንድ ሰው የፖለቲካ ሥልጣን 
እንዲሰጠው የግድ ባለሀብት መሆን አለበት 
ወይ? የሚል ጥያቄ ይነሳል:: በንጽጽር ፖለቲካ 
ምሁራን ዘንድ እንዲያውም በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ 
ክርክር አለ:: ባረንተር ሙር የተባለው ምሁር 
“The Social origins dictatorship and de-
mocracy” በሚለው ዝነኛ መጽሐፉ “ቡርዧ 
ከሌለ ዴሞክራሲም የለም” (no bourgeoisie, 
no democracy) ይላል:: የዘመናዊነት ንድፈ-
ሐሳብ (modernization theory) አቀንቃኞች 
በዚህ አስተምህሮ ይታወቃሉ:: የኢኮኖሚ 
ልማት ሲመጣ እና መካከለኛ ገቢ ያለው 
የኅብረተሰብ ክፍል ቁጥር ከፍ ሲል ለነጻነት፣ 
ለፍትሕና ለዴሞክራሲ ያለው ጥያቄ በዚያው 
መጠን ያድጋል፤ አመራሩም ቢሆን ከቁስ ሰቀቀን 
የተላቀቀ ስለሚሆን የፖለቲካ ሥልጣንን የራስን 
ጥቅም ለማስጠበቅ ስለማይገለገልበት የነጻነትና 
የዴሞክራሲ አየር ይነፍሳል ባይ ናቸው::

ይሁን እንጅ አንድ ሰው ሀብታም ስለሆነ 
ወይም የተሻለ የኢኮኖሚ አቅም ስላለው ብቻ 
ከፖለቲካ ሙስና ነጻ ይሆናል ማለት አይደለም:: 
የተሻለ የኢኮኖሚ አቅም ያላቸው፣ በተለይም 
ሀብታቸውን በላባቸው ጥረው ግረው ያፈሩ 
ሰዎች ከሌሎች የተሻሉ ቢሆኑም ሌብነትን 
የሚዋጋ ጠንካራ ሥርዓት (institution) ከሌለ 
በስተቀር የፖለቲካ ሙስናው አይቀሬ ነው:: 
ይሁን እንጅ የተሻለ የኢኮኖሚ አቅም ያላቸው 
ሰዎች በብዙ መስፈርቶች እንደሚሻሉ፤ ሥልጣን 
ብለቅ የት እገባለሁ? ሥልጣን ብለቅ ምቾቴ 
ይቀርብኛል ወዘተ… ብለው እንደማይጨናነቁ 
አያከራክርም:: የፖለቲካ ሥልጣንን የሀብት 
ምንጭ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ሥልጣኔን 
ብለቅ የት እገባለሁ ብለው የሚጨነቁ ሰዎች 
ፖለቲካው እንዳይዘምን ነቀርሳ መሆናቸውም 
የታወቀ ነው::

የፖለቲካ ሥልጣን ከመገልገያነት ወጥቶ 
የአገርና የሕዝብ መገልገያ እንዲሆን የተማሩ፣ 
በላባቸው ገንዘብ ያፈሩ እና ርዕይ ያላቸው 
ሰዎች ወደ ፖለቲካው መድረክ ቢገቡ ኢትዮጵያ 
ከበላተኛ ትገላገላለች:: በፖለቲከኞች እና/ወይም 
ሌቦች ላይ ጠንካራ ልጓም የሚያበጅ ሥርዓት 
የመኖሩ አስፈላጊነት እንደተጠበቀ ሆኖ!

የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ በማዳፈን በኩል ደግሞ ደርግም ሆነ 
ኢሕአዴግ በሕዝቡ ላይ የተባበረ ክንዳቸውን አሳርፈዋል:: 
ደርግ መሬትን ከመሬት ባላባቶች፣ ከባለሥልጣናት እና ከቤተ 
ክርስቲያን ቀምቶ የገበሬ ማኅበር አደራጅቶ ለሁሉም ሕዝብ 
እንዲከፋፈል ማድረጉ ሊያስመሰግነው ይገባል፤ የባላባት እና 
የጭሰኛ ሥርዓትን በማስወገዱም በሚገባ ሊመሰገን ይገባል:: 
ነገር ግን እነዚህ ሁሉ የደርግ እርምጃዎች የሕዝቡን የመሬት 
ባለቤትነት ጥያቄ የሚመልሱ አልነበሩም:: ደርግ መሬትን 
ከመሬት ከበርቴዎች ነጥቆ ለሕዝቡ ማከፋፈሉ “መሬት ላራሹ” 
የሚለውን የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ ለራሱ ዓላማ ጠለፈው 
እንጅ ጥያቄውን በሚገባ አኳኋን ሊመልስ አለቻለም::   

አቶ ኪሮስ ተካ ይህ ነገር ይጠፋቸዋል ብዬ አላስብም:: 
እርሳቸው ግን በምን ሂሳብ ደርግ የመሬት ባለቤትነት ጥያቄን 
መልሷል ለማለት እንደቻሉ አልገባኝም:: መሬትን ከመሬት 
ከበርተዎች ወስዶ ለገበሬዎች ማከፋፈሉ የመሬት ባለቤትነት 
ጥያቄን መመለስ መስሏቸው ከሆነ ፍጹም ስሕተት ነው:: የዚህ 
የዚህማ ኢሕአዴግም ቢሆን መሬትን ለሕዝቡ በማከፋፈል 
የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ሁሉ ሰጥቶ ነበር፤ እየሰጠም ነው:: 
ነገር ግን ኢሕአዴግ የመሬት ባለቤትነት ጥያቄን መልሷል 
ማለት አይደለም:: 

እንዲያውም ወደ ደርግ አዋጅ ቁጥር 31/1967 ዝርዝር 
ውስጥ ከገባን መሬትን የመሬት ይዞታን በውርስ ማስተላለፍ 
በግልጽ ከልክሏል:: ይኸው አዋጅ የመሬት ይዞታን ማከራየት 
እና በስጦታ ማስተላለፍም ከልክሎ ነበር:: ታዲያ ደርግ 
የትኛውን የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ ነው የመለሰው? አቶ 
ኪሮስም ሆነ ደርግ ያወጣቸው ሕጎች እነዚህን ጥያቄዎች 
መመለስ አይችሉም:: አሁን ያለው የፌዴራል እና የክልል 
የገጠር መሬት ሕግጋት ግን የገጠር መሬት በስጦታ፣ በውርስ፣ 
በኪራይ የሚተላለፍበትን ሁኔታዎች ደንግገው ይገኛሉ፤ 
ከችግር የጸዱ ሊሆኑ ግን አይችሉም::  

ለማጠቃለል፣ አቶ ኪሮስ ተካ ደርግ የመሬት ባለቤትነት 
ጥያቄን መልሷል የሚለው ሐሳባቸው ፍጹም ስህተት 
እና ተቀባይነት የሌለው ቢሆንም መሬት አሁንም ቢሆን 
የፖለቲካው ትኩሳት መለኪያ መሆኑን እና አሁንም ቢሆን 
ከአጀንዳ መውረድ የለበትም በሚለው ሐሳባቸው በሚገባ 
እስማማለሁ:: 

በላይነው አሻግሬ 

ከ
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ብላታ ታከለ

ኢትዮጵያ በአደገኛው የተወላጅነት 
አስተሳሰብና እንቅስቃሴ (nativist move-
ment) እየታመሰች ትገኛለች፡፡ የእኛ መሬት 
ነው፣ የእኛ ወረዳ ነው፣ የእኛ ዞን ነው፣ የእኛ 
ክልል ነው ወዘተ… እየተባለ ኢትዮጵያዊያን 
በአገራቸው እንደ ሁለተኛ ዜጋና ባይተዋር 
እየተቆጠሩ እየተሳደዱ ይገኛሉ፡፡ ጥገኛ 
ከበርቴውም የመንግሥት ሠራተኛና 
አመራሩም፣ የተቃዋሚ ፓርቲ አባሉም፣ 
ጋዜጠኛውም በዚህ እጅግ አደገኛ አስተሳሰብ 
ተበክሎ ይገበኛል፡፡ የተወላጅነት አስተሳሰብ 
እጅግ መረን ለለቀቀ ጥገኝነትና የአገር 
ሀብት ዝርፊያ በር ከፍቷል፡፡ በመንግሥት 
መዋቅር ውስጥም ከመዋቅር ውጪም 
በዚህ የተወላጅነት አስተሳሰብ የተለከፈው 
ኅብረተሰብ ክፍል እጅግ ብዙ ነው፡፡ 

እንዲህ ዓይነቱ የተወላጅነት 
አስተሳሰብና አሠራር በናይጀሪያ ምን 
ያህል አደጋ እንደፈጠረ፣ ለምን ያህል 
ናይጀሪያዊያን ሞትና መፈናቀል ምክንያት 
እንደሆነ እየታወቀ የኢሕአዴግ (እና የአሁኑ 
ብልጽግና) አመራሮች ይህን አስተሳሰብ 
ሲገፉበት ይስተዋላል፡፡ እንዲህ ዓይነቱ 

አካሄድ በእሳት ላይ መጫዎት እና በአገር 
ህልውና ላይ መቀለድ ነው፡፡ ሌላ ስም 
ሊሰጠው አይችልም፡፡ በዚህ አደገኛ 
አስተሳሰብ ለጊዜው ንጹሐን ተርታ ዜጎች 
ቢጎዱም ውሎ አድሮ ለማንም የሚመለስ 
ነገር አይደለም፡፡

እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ዛሬ በአገራችን 
ዜጎች በሚናገሩት ቋንቋ እና/ወይም 
በዘውጋዊ ማንነታቸው ምክንያት እየተለዩ 
የሚገደሉበት፣ ንብረታቸው የሚወድምበትና 
የሚፈናቀሉበት ሁኔታ ተለምዷል፤ የዘወትር 
ክስተት ሆኗል፡፡ ትናንትና ኦሮሚያ ክልል፣ 
ዛሬ ቤኒሻንጉል ጉሙዝና ጉራ ፈርዳ ንጹሕን 
በማያውቁት ምክንያት እየተገደሉ ነው፡
፡ ይህ ድርጊት በየጊዜው በተለያዩ አገራችን 
አካባቢዎች የሚከሰት የተለመደ ነገር እየሆነ፣ 
በኢትዮጵያዊያን መሀከል ቂምና ጥላቻ 
እየፈጠረ እየቀጠለ ይገኛል፡፡

አስፍቶ መጋገር ወይስ በኩርማን 
መጣላት?

ኢትዮጵያችን አንዳንዶች ሊነግሩን 
እንደሚሞክሩት ማርና ወተት የሚዘንብባት 
አገር አይደለችም፡፡ ተራራዋና ሸንተረሯም 
በልምላሜ የተሞላ አይደለም፡፡ የተፈጥሮ 
ሀብቷም እንደሚባለው አይደለም፡፡ 
ሆኖም ኢትዮጵያ ድሃ አገርም አይደለችም፡
፡ በተነጻጻሪ ሰፊ የቆዳ ስፋት ያላት አገር 
ስትሆን፣ ያላት የተፈጥሮ ሀብትም ቀላል 
ግምት የሚሰጠው አይደለም፡፡ የኢትዮጵያ 
የሕዝብ ብዛት ከአፍሪካ ሁለተኛው ሲሆን፣ 
ይህም በሚገባ ከለማ ትልቅ አቅም ነው፡፡ 
ትልቅ ገበያም ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ የጎደላት የተፈጥሮ ሀብት 
አይደለም፡፡ ከትናንትና እስከዛሬ ድረስ 
የኢትዮጵያችን መሠረታዊ ችግር የሥርዓት 
(institution) ችግር ነው፡፡ ኢትዮጵያ 
ያጣችው የአእምሮ ልማት፣ ቁጭትና 
ቁርጠኝነት ያለው ባለርዕይ አመራር ነው፡
፡ ይህ ነው ችግራችን፡፡ እነ ማክስ ቬበር 
የኢኮኖሚ ልማትንና ኢንዱስትሪያላይዝሽንን 
ከፕሮቴስታንት (ካልቪኒስት) አዝተምህሮ 
ጋር ቢያይዙትም እንደ ጃፓን ያሉ ክርስትናን 
የማይከቱ አገሮች ንድፈ-ሐሳቡን ውድቅ 
ባደረገ አኳኋን ተዓምራዊ ሊባል የሚችል 
የኢኮኖሚ ልማት አስመዘቡ፡፡ ጃፓንን 
ተከትለው ዓለምን ያስደመመ ልማት 
ማረጋገጥ ያቻሉት የኢሲያ አገሮችም 
የነቬበርን አስተምህሮ መሠረት የናዱ 
ናቸው፡፡ እነዚህ ተዓምራዊ ሊባል የሚችል 
የኢኮኖሚ ልማት ያስመዘገቡ የኢሲያ 
አገሮች እንደምን ሊለሙ ቻሉ? ተብሎ 
ሲጠየቅ፣ ሌሎች ምክንያቶች እንደተጠበቁ 
ሆነው ዋናው ምክንያት አእምሮው የለማ፣ 
ቁጭትና ቁርጠኝነት ያለው ባለርዕይ አመራር 
በመፍጠራቸው ነው፡፡ 

በእኛ ሁኔታ በአንጻሩ፤ ኢትዮጵያ ያላትን 
የመልማት ፀጋ በዕውቀት እና ሥርዓት ባለው 
መልኩ ከማልማት እና ለሁሉም የሚተርፍ 
ኢኮኖሚ ከመገንባት ይልቅ ባለችው ኩርማን 
ላይ መጣላትና መሻማት የዘወትር ተግባር 
ሆኗል፡፡ በኢትዮጵያ አመራሩም፣ ጥገኛ 
ባለሀብቱም፣ ደላላውም፣ የመንግሥት 
ሠራተኛው … መሬት በመቸብቸብ፣ 
በመግዛትና በማሻሻጥ ተጠምዶ ይታያል፡
፡ አመራሩን በጉቦ ደልሎ መሬት መቀበል፣ 

በአየር ላይ መሸጥ፣ እንደገና በኢንቨስትመንት 
ወይም በተወላጅነት ስም መሬት መውሰድና 
ቤት ሠርቶ መሸጥ፡፡ ይህ ነው የኢትዮጵያ 
ሁኔታ፡፡ አዲስ አበባ ላይ የሚታየው ፍጅት፣ 
ሐዋሳ ላይ የሚታየው ፍጅት፣ ባሕር ዳር 
ላይ የሚታየው ፍጅት፣ በሁሉም የአገሪቱ 
ከተሞችና አካባቢዎች ከመሬት ጋር ተያይዞ 
የሚታየው እጅግ ዘግናኝ ሌብነት እና የእርስ 
በርስ ጦርነት ምን ያህል ሥርዓት የሌለን 
እንደሆንን፤ ምን ያህል ኋላቀሮች እንደሆንን  
በግልጽ የሚያሳይ ነው፡፡ በየብሔረሰቡ 
ስም የተደራጀው፣ ለክልልነት፣ ለዞንነት፣ 
ለልዩ ወረዳነት ወዘተ… እታገላለሁ የሚለው 
የብሔር ፖለቲካ ኢንተርፕረነር ሁሉ ተቀዳሚ 
ዓላማው የአካባቢውን መሬት መደለል እና 
በጥገኝነት የምቾት ሕይወት መግፋት ነው፡፡

በእንዲህ ዓይነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ 
ውስጥ ልማት ማምጥት ፈጽሞ አይቻልም፡
፡ ከባለሥልጣን ጋር በመጠጋጋት በአጭር 
ጊዜ የከበረው ጥገኛ ባለሀብት የኢትዮጵያን 
ፖለቲካ እጅግ አስከፊ በሆነ ሁኔታ 
አበላሽቶታል፡፡ ይህን የጥገኝነት ግንኙነት 
መልክና ሥርዓት ሳያስይዙ ልማት ብሎ 
ነገር ዘበት ነው፡፡ ለሁሉም ዜጋ እንዲሆን 
አድርጎ አስፍቶ የሚጋግር ቁርጠኛና ባለርዕይ 
አመራር መጥቶ አሁን የሚታየውን እጅግ 
የዘቀጠ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ካልቀየረው 
በስተቀር የኢትዮጵያ ሁኔታ በጣም አስፈሪ 
ነው፡፡ 

አስፈቶ መጋገር እየተቻለ በኩርማን 
መጣላት የአእምሮ ጉድለት፣ የቁጭትና 
ቁርጠኝነት ማጣት እንዲሁም የርዕይ 
አልባነት ምልክት ነው፡፡ 

አደገኛው የተወላጅነት አስተሳሰብ

ሐሳብ
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ፋሲል ኑርልኝ

ናይጀሪያ “የሦስት ብሔሮችን ትምክህት 
መስበት” የሚል ፖለሲ ነበራት:: በዚህ 
መነሻነት ከብሪታኒያ ነጻ ስትወጣ የነበሯትን 
ሦስት ክልሎች በመከፋፈል በጆግራፊም 
በሕዝብ ብዛትም ተመጣጣኝ የሆኑ ክልሎችን 
እየፈጠረች አሁን 36 ክልላዊ መንግሥታትን 
(ስቴትስ) አደራጅታለች:: ይህ ነገር ለኢትዮጵያ 
ትልቅ አብነት የሚሆን ይመስለኛል:: የአማራ፣ 
የትግራይና የኦሮሚያ ክልሎች ልኂቃን 
የሚራኮቱበትን የኢትዮጵያን ፖለቲካ መስመር 
ለማስያዝ አንድም የክልሎችን ቁጥር ማብዛትና 
ተመጣጣኝ ክልሎችን ማደራጀት፤ ሁለትም 
በአገሪቱ ማዕከላዊ ፖለቲካ ውስጥ እምብዛም 
የጎላ ተሳትፎ ያልነበራቸውን የሌሎች ብሔሮች/
ክልሎች ልኂቃን ወደ መሃል ማምጣት ወሳኝ 
ነው::

በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ጥልቅ 
ምርምር ያደረጉት ግሪካዊ ፕሮፌሰር ጆን 
ማርካኪስ “Ethiopia: The Last two Fron-
tiers” በሚለው መጽሐፋቸው የሶማሌንና 
የአፋርን ክልሎች ልዩ ትኩረት ሰጥተው ጽፈዋል:: 
ፐሮፌሰር ማርካኪስ እንደሚሉት እነዚህ ኹለት 
ክልሎች በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግሥት እና/
ወይም በአገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ያላቸው 
ተሳትፎ አናሳ መሆኑ ለአገረ መንግሥቱ ህልውና 
ጠንቅ በመሆኑ በፍጥነት መስተካከል ያለበት 
ነው::

እውነትም በእነዚህ ክልሎች ውስጥ 
የሚኖሩት ሕዝቦች የአገሪቱን ህልውና ጠብቆ 

በማቆየት ረገድ ከማንም ያላነሰ ሚና 
እያላቸው ፍትሐዊ የሆነ የፖለቲካ ተሳትፎ 
ኖሯቸው አያውቅም:: ለአብነት ያህል የሶማሌ 
ብሔር በአገሪቱ በሕዝብ ብዛት በሦስተኛ 
ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቢሆንም የሚገባውን 
ያህል የፖለቲካ ውክልና ኖሮት አያውቅም:: 
በዚህ ምክንያት በሶማሌ ልኂቃን ዘንድ ከፍ 
ያለ የመገፋት ስሜት ስለነበር ሁልጊዜም 
ከማዕከላዊ መንግሥቱ አንጻር ተቃራኒ የሆነ 
አቋም የሚያራምድና ማዕከላዊ መንግሥቱን 
የሚታገል የታጠቀ ኀይል በአካባቢው 
ጠፍቶ አያውቀም:: በነበረው የሰላም እጦት 
ምክንያትም አካባቢው ከልማት ተገልሎ 
ቆይቷል::

ይሁን እንጅ ይህ የኹለቱ ክልሎች 
ሕዝቦች የፖለቲካ ተሳትፎ ማነስ ችግር 
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተሻሻለ የመጣ 
ይመስላል:: የሶማሌ ክልልን ሁኔታ ብቻ 
ነጥለን ብናይ ክልሉ በተነጻጻሪ የተሻለ አመራር 
አግኝቷል ማለት ይቻላል:: በዚህም ምክንያት 
በክልሉ ከወትሮው የተሻለ አንጻራዊ ሰላምና 
መረጋጋት ሰፍኗል:: ብልጽግና ፓርቲ 
ከተመሠረተ ወዲህ ደግሞ የሶማሌ ክልል 
ተወካዮች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል:: 
ከብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ውስጥ 
40 ያህሉ የሶማሌ ክልል ተወካዮች ናቸው:: 

በሌላ በኩል በፌደራል መንግሥት 
ደረጃም ቢሆን፣ አቶ አሕመድ ሽዴ የገንዘብና 
ኢኮኖሚ ሚኒስትር፣ ወ/ሮ ፊልሰን አብዱላሒ 
የሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶች ሚኒስትር፣ ዶ/ር 
አብዲዋሳ መሐመድ በሚኒስትር ማዕረግ 
የዴሞክራሲ ግንባታ ማስተባበሪያ የዘርፍ 
ኀላፊ፣ ከሰኔ 3 ቀን 2012 ዓ.ም. ጀምሮ ደግሞ 
የሱማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር 
በመሆን ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ አደም ፋራህ 
የኢፌዴሪ የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ 

ሆነው ተሰይመዋል:: ሌሎችም ከፍተኛ የሥራ 
ኀላፊዎች አሉ::

እንዲህ ዓይነቱ ፍትሐዊ የፖለቲካ 
ውክልና የሚያረጋግጥ ጎዳና ይበል 
የሚያሰኝ እና ለኢትዮጵያን አገረ መንግሥት 
ከማዘመንና ከማጠናከር አንጻር ትልቅ ፋይዳ 
ያለው ነው:: የኢትዮጵያ አገረ መንግሥት 
በግድም ተመሠረተ በፈቃደኝነት ለበርካታ 
ዘመናት ህልውናውን ጠብቆ እንደቀጠለ 
ነው:: በአራቱም ማዕዘናት ድንበሯ የታወቀ፣ 
በዓለም ዐቀፍ ደረጃ ለረዥም ዘመናት ዕውቅና 
ያላት ብቻ ሳይሆን የበርካታ ዓለም ዐቀፍ 
ድርጅቶች መሥራች ከሆኑ ጥቂት አገሮች 
አንዷ የሆነች አገር አለችን:: የኢትዮጵያ የቆዳ 
ስፋት ትልቅ ነው:: የሕዝቧ ብዛትም ከአፍሪካ 
በኹለተኛ ደረጃ የሚቀመጥ ነው:: ይህ ሁሉ 
ትልቅ ሀብትና ፀጋ ነው:: ኢትዮጵያ የጎደላት 
ሁሉንም ዜጎቿንና ሕዝቦቿን በእኩልነትና 
በፍትሐዊነት የሚያስተናግድ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ነው:: አገራችን የጎደላት የኢኮኖሚና 
ማኅበራዊ ሽግግር ነው:: 

ፍትሐዊ የፖለቲካ ውክልና ካለ፤ 
ፍትሐዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚኒት ከነገሠ፤ 
ሁሉም ዜጎችና ሕዝቦች በእኩልነት 
የሚኖሩበት ሥርዓት ከተመሠረተ ኢትዮጵያ 
ለሌሎች አብነት የምትሆን አገር ትሆናለች:: 
ይህ ደግሞ የሚቻልና መሆን ያለበት ነገር 
ነው:: ሁሉም የፖለቲካ ኀይሎች ከአግላይ 
የቡድንና ዘውግ-ተኮር አጀንዳ ወጥተው 
ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ነጻ በሚያወጡና 
ተጠቃሚ በሚያደርጉ አጀንዳዎች ላይ 
ቢረባረቡ ትልቅ ለውጥ ይመጣል:: አገሪቱ 
ከዘመኑ ጋር የዘመነ የፖለቲካ ሥርዓት ካላት 
እና የኢኮኖሚና የማኅበራዊ ሽግግር ከመጣ 
እንኳንስ ለራሷ ዜጎች ለሌሎችም የምትተርፍ 
አገር ናት:: 

የኢትዮጵያን ጉዳይ ከሦስቱ ብሔሮች እጅ ማውጣት

የየየየ የየየየየ የየየ የየየ 
የየየ
የየየየ የየየየየየ የየየ የየየየየ 
የየየየ የየ የየ የየየየየየ የየ 
የየየየየየየ
የየየየ የየየየየ የየ የየየ 
የየየየየ የየየየ የየየየ 13 
የየ 2013 የ.የ. 
የየየየ የየየየየየ የየየ የየየየየ 
የየየየ የየየ የየየ የየ የየ 

ከፍተኛ የመንግሥት የሥራ ኀላፊዎች 
ከቤንች ሸኮ ዞን ኅብረተሰብ ጋር ተወያይተዋል

በአማራ ተወላጆች ላይ ጥቃት መፈፀሙን 
ተከትሎ ጥቅምት 13 ቀን 2013 ዓ.ም. ከፍተኛ 
የመንግሥት የሥራ ኀላፊዎች በደቡብ ክልል 
ቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈርዳ ወረዳ ከኅብረተሰቡ 
ጋር ውይይት አድርገዋል።

በውይይት መድረኩ ላይ የሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ 
የሰላም ሚኒስትር ዲኤታ ፍሬዓለም ሽባባው፣ 
የጦር ኀይሎች ኢታማዦር ሹም ጄኔራል አደም 
መሐመድ፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር 
ጄኔራል እንዳሻው ጣሰው፣ የደቡብ ክልል 

ምክትል ርእሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው 
እና ሌሎችም የሥራ ኀላፊዎች ተገኝተዋል።

በውይይቱ ሰሞኑን በአካባቢው 
በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት 
የተፈናቀሉ ዜጎችና ሌሎችም የማኅበረሰብ 
ተወካዮች ተገኝተዋል።

በጉራፈርዳ በተፈጠረ ግጭት እና 
አለመረጋጋት ምክንያት 43 ንጹሐን ዜጎች 
ሕይወት ማለፉ ተገልጿል፡፡

ከጉዳይ ጋር በተገናኘ በማኅበራዊ ትስስር 
ገጻቸው ሐሳባቸውን ያሰፈሩት የውጭ ጉዳይ 
ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው፣ በአገሪቱ 
ያለው ዘርን እና ብሔርን መሠረት ያደረገ ግጭት 

ተባብሶ መቀጠሉን ገልጸው በተለይ በአማራ 
ሕዝብ ላይ የሚደርሰው ግፍ የተሞላበት 
ጭፍጨፉ እና መፈናቀል ተበራክቶ መቀጠሉን 
አንስተዋል፡፡ በየሳምንቱ የግፍ ዜናዎች መስማት 
እየተለመደ መምጣቱን ገልጸዋል፡፡

በአማራ ሕዝብ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት 
እየተፈፀመ ያለው በማንም ሕዝብ ሳይሆን 
በጥቂት ቡድኖችና ግለሰቦች ሴራ ነው 
ያሉት አቶ ገዱ ሁሉንም የኢትዮጵያ ሕዝብ 
በአጋርነት የሚያሰልፍ የትግል አቅጣጫ ነድፎና 
ስትራቴጅያዊ ግብ ወስኖ በጋራ መንቀሳቀስ ጊዜ 
ሊሰጠው የማይገባ ጉዳይ መሆኑን አንስተዋል፡፡ 

የአማራ ተወላጆች ግድያ በጉራ ፈርዳ

ሐሳብ

ዜና
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ደምላላ ያስተውሎ ነጥቦች

በቅርቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ለንባብ 
የበቃውን «ዳኛው ማነው?» በከፍተኛ ጕጕት 
እና ተመስጦ አነበብኩ። መጽሐፉ እንደ 
መልካም ድግስ የሰጠኝን ደስታ እና ርካታ፣ 
እንደ ፎቶ ማኅደር (album) የቀሰቀሰብኝን 
ትውስታ፣ ኀዘን እና ቍጭት በሚገባ መግለጽ 
ያዳግተኛል። ደራሲዋ ታደለች ኀይለ-
ሚካኤል በቀላል እና ግልጽ ቋንቋ፣ በምሁራዊ 
ትሕትና እና ቍጥብነት ላቀረቡልን ማለፊያ-
ዐለፍ (extraordinary) መጽሐፍ ወሰንየለሽ 
ምስጋናዬን ላቅርብላቸው ወደድኩ። እንዲያ 
ለማድረግ ደግሞ ለኔ-ብጤው ሰው ሒሳዊ 
ተማግቦ ከማቅረብ፣ በስፋት እንዲነበብ እና 
መወያያ ቁስ እንዲኾን ከመርዳት የተሻለ 
መላ ያለ አይመስለኝም። ደራሲዋም በገፍ 
የደገሱለትን የበላ፣ በጋን የሰየሙለትን የጠጣ 
የኔ-ብጤ፣ “ዝ ጠላ ከመወይን ጣዕሙ፤ እስኩ 
ድግሙ ድግሙ” እያለ በወረብ የማወደስ 
ወግ ባይኖረው እንኳ “የታሪክ ቅርስ ያወረሰን 
እጅዎ ይባረክ!” ማለት አይገድደውም። 
እርሳቸውም ወሸን እንደሚሉት እገምታለኹ።

«ዳኛው ማነው?» በዋናነት የደራሲዋ 
እና የባልቤታቸው ብርሃነ-መስቀል ረዳ 
የሕይወት ታሪክ ነው። (ከዚህ በኋላ 
ታደለች እና ብርሃነ እያልኩ አነሣሣቸዋለኹ፤ 
ለተዋሥኦ ቅልጥፍና ስል)። የኹለቱም 
ሕይወት፣ በተለይም የብርሃነ ከተማሪዎች 
ትግል እና ከየካቲቱ አብዮት ታሪክ ጋር 
እጅግ የተሳሰረ በመኾኑ መጽሐፉ የአብዮቱ 
ታሪክ አንድ ተጋማጅ (strand) ነው ማለት 
ይቻላል። በመሪ ተዋንያኑ ኑረት፣ ደግሞም 
በተፌ ተሳትፏቸው ገለጻ የአብዮቱ ታሪክ 
ሲከሠት እናያለንና። መጽሐፉ ለመጀመሪያው 
የኢትዮጵያ ዘመናዊ እና ሀገር-ዐቀፍ የለውጥ 
ንቅናቄ ታሪክ ከፍተኛ ተዋፅኦ ያደርጋል። 
በመካያውም ዕውቅ ታጋይ ስለነበሩ ሌሎች 
ጥቂት ሰዎች - ተስፋዬ ደበሳይ፣ አክሊሉ 
ኅሩይ፣ ዘርዑ ክሕሸን - ጐላ ያሉ ምስሎች 
በማቅረብ አንባቢ የነርሱን ሚና በቅርበት 
እና በጥልቀት የሚመለከትበት መስኮት 
ይሰጣል።

የመጽሐፉ አንድ ትልቅ ርባና የግል 
ሕይወት ታሪክ ከመኾኑ ይመነጫል። 
ስለ ኹለቱ የመጽሐፉ ገድለኞች ልጅነት፣ 
አስተዳደግ፣ የንሕሰት ዘመኖቻቸውን 
(formative years) ለመቅረጽ ተጽእኖ 
ስለነበራቸው ከባቢ ነገሮች እና ገጠመኞች 
ይበልጥ ስናውቅ ሰለነርሱ የነበረን ግንዛቤ 
በአእምሯችን ጥልቀት እና ግዝፈት ሲነሣ 
ይሰባናል። የብርሃነ እና ታደለች ፖለቲካዊ 
ሰብእናዎች በሥጋ እና ደም፣ በሐሳብ እና 
ተግባር፣ በፍቅር እና ሥነ- ምግባር ደግሞም 
በማኅበረሰባዊ ተሳትፎ ሙሉ ትስብእት 
ተቀዳጅተው እናያለን። ብርሃነን ያለፍርድ 
የገደሉት የደርግ ባለሥልጣኖችም ኾኑ 
ሊገድሉት ያልተሳኩ ሙከራዎች ያደረጉት 
የራሱ ድርጅት የቀድሞ ጓዶቹ ያወረዱበት 

ክስ፣ ውግዘት እና ስም ማጕደፍ ኹሉ 
ሕይወቱን ለመቅጠፍ ለነበራቸው ጽኑ 
ፍላጎት ማጠየቂያ ይመስላሉ። በተለይ 
የደርጉ ኵነና “የገደልነው ርኵስ ምናምንቴ 
እንጂ ክቡር ሰው አይደለም” ለማለት 
እንዲመች የቀረቡ ነበሩ። ታደለችንም ከሞት 
ያተረፈው ርግዝናቸው ነበር። ደም-ጠማሹ 
የደርግ አገዛዝ የፍጅት ዘመኑ ካበቃ በኋላ 
እንኳ ሊገድላቸው በተደጋጋሚ ሞክሯል፤ 
ሐራራውን ሊወጣባቸው። 

በሕይወት ያሉ በርካታ የቀድሞ 
የ-ኢሕአፓ አባሎች የትግል ዘመን 
ትውስቶቻቸውን እና የሕይወት 
ታሪኮቻቸውን እየዘገቡልን መኾኑ ደስ 
ያሰኛል። በደረቅ ትንተና እና ትርክት 
እንዲሁም በዐፅማዊ ቁመና ለቀረቡልን 
ሥራዎች ማጎልበቻ እና ማሟያ፣ ማረሚያ 
እና መየከሻ፣ መወገጫ እና መቃወሚያ 
እያቀረቡልን ነው። በራስ ተመክሮ እና 
ትውስት ላይ ከተመረኰዙ ኢ-ልቦለዳዊ 
ሥራዎች ውስጥ በቅብጥርጥር እና ሴራ-
ጠቀስ ኀልዮ (conspiracy theory) የተሞሉ 
የሚመስሉትን ችላ ብል፣ የሕይወት ተፈራ፣ 
የካሕሳይ አብርሃ፣ የመላኩ ተገኝ እና የዐቢዩ 
ብርሌ (የጌራ) ጐልተው ይታዩኛል። በቅርብ 
የወጡ እና ያላነበብኳቸው ሌሎች እንዳሉም 
አምናለኹ። ሌሎችም የነርሱን አብነት 
ተከትለው ታሪካቸውን ጀባ እንደሚሉን 
ተስፋ አደርጋለኹ።

ሕይወት ተፈራ በ Tower in the Sky 

ስለራሳቸው እና ስለ ፍቅረኛቸው ጌታቸው 
ማሩ፣ እግረመንገዱንም ስለ ፓርቲው የወጣት 
ክንፍ ድርጅት (ኢሕአወሊ)፣ እጅግ አማላይ 
እና መዜንው ታሪክ አቅርበውልን ነበር። 
እነሆ የታደለች መጽሐፍ ደግሞ በብዙ ረገድ 
የዚያን ትርክት ሌላ ገጽ በማሳየት የተሟላ 
ሥዕል እና አረዳድ እንዲኖረን ያደርጋል። 
ታደለች እና ሕይወት “አንጀኞች” የተባሉት 
የድርጅቱ መሥራቾች እና መሪዎች አስተሳሰብ 
እና አቋም ምን እንደነበር ለመጀመሪያ ጊዜ 
ከራሳቸው ከተወጋዦች አንደበት የሰሙትን 
እንድንሰማ አስችለውናል። እስከ ቅርብ 
ጊዜ የሰማነው/ያነበብነው ገዳዮቻቸው እና 
አሳዳጆቻቸው ስለነርሱ ያሉትን ብቻ ነበር። 
ብርሃነ እና ጌታቸው በቃልም ኾነ በጽሑፍ 
ያቀረቧቸውን መከራከሪያዎች የፓርቲው 
አመራር ለአባላት ያለምንም ለውጥ አቅርበው 
ሳያወያዩ ነበር ርምጃ የወሰዱባቸው። ታደለች 
እና ሕይወት ከሞት ተረፉና ይኸው የኹለቱን 
በአስተሳሰብም ኾነ በብስለት፣ በምድንም 
(discipline) ኾነ በቍርጠኛነት፣ በድርጅት 
ምሥረታም ኾነ በንቁ ተሳትፎ ከጓዶቻቸው 
ቢልቅ እንጂ በምንም የማያንስ ሚና 
ስለነበራቸው እኒያ ብሩህ አእምሮዎች አሳዛኝ 
ፍጻሜ ሊያሳውቁን በቃን።

የታደለች ከጥላቻ እና በቀል የራቀ 
ትርክት ያለው ርባና ከላይ ተጠቍሟል። 
በደራሲዋ ትርክት ውስጥ ምሬት፣ ኵነና 
እና ዘለፋ አይነበብም። ባለቤታቸውን 
እና ወንድማቸውን ለገደሉ፣ የጓዶቻቸው 
ሕይወት እንዲቀጠፉ ላበቁ፣ ራሳቸውንም 

ከ12 ዓመታት በላይ ላሰሩ ባለሥልጣናትም 
ኾኑ የቀድሞ ጓዶቻቸው እንኳን ውግዘት፣ 
ክፉ ቃል ከመጻፍ ተቈጥበዋል። የራሳቸውን 
ሐቅ እና አተያይ በሚመስጥ ቀላል ቋንቋ 
አቅርበው የአረዳድ እና የዳኝነት ድርሻውን 
ለአንባቢ፣ ደግሞም ለታሪክ ተመራማሪ 
ትተዋል። እንዲያውም በመጽሐፋቸው 
የመጨረሻ ክፍል ውስጥ በዚህ ርእሰ-ነገር 
ላይ የሚሉት አላቸው። በማንም ላይ ቂም 
እንደሌላቸው፣ ለራሳቸው ጤና እና የኅሊና 
ነጻነት ሲሉ ከበቀል እና ጥላቻ እንደሚርቁ 
ይገልጻሉ። ደግሞም ለዚያ ክፉ ዘመን ገዳዮች 
እና አስገዳዮች ተገቢ ጥያቄ ያቀርባሉ፤ 
በየትኛው ሕጋዊ፣ ተፈጥሯዊ ወይም 
መለኮታዊ ሥልጣናቸው እንዲያ እንዳደረጉ? 
በዐሥር ሺሕዎች የሚቈጠሩ ወጣቶች እና 
ባለሙያዎች በየትኛው የፍትሕ ኺደት፣ 
መቼ እና የት ተከስሰው፣ በየትኛው ችሎት 
ራሳቸውን ተከላክለው ነው የተገደሉት? 
የትኛው የእምነት ቃላቸው ነበር ያለምንም 
ሥቃይ እና እንግልት፣ ያለ ማስፈራሪያ 
እና ጫና ተሰጥቶ ለእስራትም ኾነ ለግድያ 
ያበቃቸው? በዚያ አሳዛኝ የዕልቂት ዘመን 
ዳኛው ማን ነበር? በመጽሐፉ ርእስ 
እንደተጠቈመው ዛሬስ የዚያ ዘመን ታሪክ 
“ዳኛው ማነው?”

መጽሐፉ ስለ ታደለች እና ብርሃነ ብቻ 
ነው ማለት ርባናውን ማኰሰሰ ይኾናል። 
ለኔ መጽሐፉ ከሚያነሣሣቸው የፓርቲው 
ዕንቍዎች ውስጥ ተስፋዬ ደበሳይ እና 
አክሊሉ ኅሩይ ይገኙበታል። ሌሎችም 
አሉ፤ ዘርአብሩክ፣ ኤርሚያስ፣ ዐቢዩ፣ በክሪ፣ 
መልእክተ ዮሐንስ፣ ደምሴ ...። ከኋለኞቹ 
ብዙዎቹ በገዛ ራሳቸው ፓርቲ እየታደኑ 
የተገደሉ ናቸው፤ በታችኛ የድርጅት እርከኖች 
ውስጥ የነበሩ ተከታዮቻቸው ለደርግ እጅ 
ሰጥተው የብቀላ ርምጃ ከመውሰዳቸው 
አስቀድሞ። ፍጹም ጭቁን እና ምዝብር 
ከነበሩ ዐርሶ-ዐደሮችም እንደ አያ ሙሄ፣ 
በልኹ ወልዴ እና እሸት መኵሪያ ያሉት 
ይታወሳሉ፤ የቅድመ-አብዮት ኢትዮጵያ 
ጕልተኛ ሥርዐት እልፍ አእላፍ ሰለባዎችን 
የሚወክሉ ኾነው። በሌላ በኩል ደግሞ 
እንደ ዘርዑ ክሕሸን ያሉ አመራሮችን የባሕሪ 
እና የሥነ-ምግባር ሕጸጾች ከተንኰል 
ሥራዎቻቸው እንድንረዳ የሚያስችሉ 
ኹነቶች እና ገጠመኞች ተመዝግበዋል። 
ብርሃነ ስለ ዘርዑ የነበረው አተያይ በቸልታ 
የሚታለፍ ነገር አይመስልም። የፓርቲውን 
ስኬት እና ውድቀት (በተለይም በከተማ 
የኾነውን) በጥልቀት ለማወቅ፣ ደግሞም 
በመጽሐፉ የሚጠቀሱትን የዋና ተዋንያን 
ድርሻ ለመረዳት፣ የደራሲዋን ሐቆች እና 
ትዝብቶች ስሌት ውስጥ ማስገባት ግድ ነው።

ተስፋዬ እና አክሊሉ በቅድመ-አብዮት 
ዓመታት በስዊትዘርላንድ ያሳላፉት ሕይወት 
ምን እንደሚመስል የማየት ዕድል ደራሲዋ 
ይሰጡናል፤ ኹለቱ ሰዎች የርሳቸው ጓደኞች፣ 
አስጠኚዎች እና መካሮች (mentors) 
ስለነበሩ። 3ኛ ገጽ ከ7 ኅሩይ አንጀት የሚበላ 
ጀግና ነው፤ ሕይወቱን ለትግሉ እና ለድርጅቱ 

"ዳኛው ማነው?" - ክረምት አውጪው የብዕር ድግስ

ቋንቋ-ተኰር የመጽሐፍ ዳሰሳ

መጽሐፉ፤ «ዳኛው ማነው?»

ደራሲ፤ ታደለች ኃ/ሚካኤል

አርታዒ፤ ማንይንገረው ሸንቍጥ

አታሚ፤ ኤክሊፕስ ማተሚያ ቤት

የታተመው፤ 2012 ዓ.ም፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

መጻሕፍት

ግርማ ይ. ጌታኹን
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ከላይ የተባለው እንዳለ ኾኖ በቋንቋ 
ረገድ የታዩኝን እንከኖች እና አስተውሎዎች 
ማንጠብ ተገቢ ነው። የነዚህ ዝርዝር 
ለደራሲዋ ከተማራጭ ሐሳቦች ጋር 
በዐባሪ ሰነድ መልክ በመቅረባቸው፣ ይህ 
ዳሰሳ ለአስረጅነት በሚበቁ ናሙናዎች 
ብቻ ያተኵራል። የከተባ ስሕተቶች ብዙ 
አይደሉም። ከስሕተቶቹ ውስጥ ደግሞ ጥቂቱ 
“ኳ” እና “ጓ” ለመክተብ ካለመቻል የተከተሉ 
ይመስላል፤ በተደጋጋሚ በ“ኴ” እና “ጔ” 
ተተክተው ይታያሉና። በተመሳሳይ ኹኔታ በ 
“ጵ” ቦታ “ዽ” ይታያል።

ዐጕል እና ዝንኵር አጠቃቀሞችም ጥቂት 
ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ አንድ-ኹለቱ 
በዚህ መጽሐፍ ብቻ የማይወሰን ቅቡልነት 
ስላላቸው በዚህ አጋጣሚ መጠነኛ ማብራሪያ 
ቢሰጥባቸው እንደሚበጅ ዐስባለኹ። 
የመጀመሪያው የወቅት ስሞችን የሚመለከት 
ነው። ስለ ወቅቶች ስያሜ ዘመናዊ ትምህርት 
በቀሰመው ዐማርኛ ተናጋሪ ማኅበረሰብ 
ውስጥ የአጠቃቀም ውዥንብሮች በስፋት 
እና በተደጋጋሚ ይስተዋላሉ። ልጆች ሳለን 
የተማርናቸው ስሕተተኛ የወቅት ስሞች 
አፈታት ለዚህ መነሻ ይመስለኛል። መዛግበተ 
ቃላት እና መማሪያ መጻሕፍት ክረምትን 
winter፣ በጋን (መኸርን) summer፣ ጸደይን 
spring፣ በልግን autumn እያሉ በመፍታት 
አስተምረውን ነበር። የወቅቶችን ፍቺ ከምድር 
ዑደት እና ከዋልታዎቿ ዝማሜ ይልቅ ከአየር 
ጠባይ እና ከዕፀዋት ኹኔታ ጋር ማያያዛቸው 
ነበር የአፈታቱ ችግር መንሥኤ። እኒህን 
ዐጕል ፍቺዎች የተማርን ኹሉ ተደጋጋሚ 
ስሕተቶች እየሠራን እንኖራለን። ኢትዮጵያ 
በሰሜን ንፍቀ-ክብ (hemisphere) 
እንደመገኘቷ የክረምቷ ወቅት የሚጐዳኘው 
ከአውሮፓውያን ሰመር እንጂ ከክረምታቸው 
ጋር አይደለም። በተመሳሳይ የሀገራችን 
መከ(ኸ)ር (የአዝመራ መሰብሰቢያው ወቅት) 
የሚጐዳኘው ከአውሮፓውያን ዊንተር 
ጋር ነው። ጸደይ እና በልግ ኹለት ወቅቶች 
አይደሉም፣ ከአውሮፓውያኑ ስፕሪንግ ጋር 
የሚገጥሙ እንጂ። በልግ በጸደይ ወቅት 
(መጋቢት - ግንቦት) የሚከሠት መለስተኛ 
የዝናብ ወቅትን ይገልጻል። በተቀር 
ከአውሮፓውያኑ ኦተም ጋር የሚጐዳኘው 
የሀገራችን የአበባ ወቅት (መስከረም - ኅዳር) 
የሚታወቅበት ስም መፀው ነው፤ በጥቢ 
እና ጽጌ ሊከፈል የሚችል። እናም ደራሲዋ 
ዐደይ አበባ የሚፈካበትን ወቅት “ፀደይ” 
ሲሉ (ገ. 5) በልማድ የተማርነውን ሲደግሙ 
ነው። በርግጥ በኢትዮጵያ ከክረምት እና 
በጋ በቀር መፀው እና በልግ ጐልተው እና 
ረዘም ላሉ ጊዜያት ቈይተው አይታዩም፤ 
በተለይ ለከተሜዎች እና በቈላማ ቦታዎች 
ለሚኖሩ ሰዎች። በደጋ እና ወይናደጋ 
ገጠሮች ግን መፀው እና በልግም ይታወቃሉ፤ 
የመጀመሪያው የእሸት መብሊያ፣ የአበባ 
እኽል መዝሪያ በመኾኑ፤ ኹለተኛው 
ደግሞ በቂ ዝናብ እስከጣለ ኹለተኛ ምርት 
የሚያስገኝ የዕርሻ ሥራ ስለሚከወንበት።

በተጨማሪ ጥቂት ቦታዎች ላይ “በይነ 
ፓርቲ” ዐጕል ጥቅም ላይ ውሎ እናያለን (ገገ. 
269፣ 277፣ 423)፤ ውስጠ-ፓርቲ መኾን 
ሲገባው። ‹በይነ› በቁሙ ኹለት ወይም 
ከኹለት በላይ አሐዶችን (units) አሊያም 
ራስ- ገዝ አካሎችን (autonomous enti-
ties) የማካተት ፍቺ ያዘለ ቃል ነው። በአንድ 
ድርጅት ወይም ተቋም ውስጥ የሚኾንን ነገር 
አይጠቍምም።
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የሰጠ፤ ለጓዶቹ ልዩ ፍቅር የነበረው፤ 
የሚከተለው መርሕ እና ኀልዮታዊ ግንዛቤ 
ድርጅቱ አላግባብ ከነደፈው ዐዲስ የትግል 
መስመር ጋር ሲጋጩበት እንኳ መሪዎቹን 
በፍጹም ታማኝነት የተከተለ። የኔ የሚለው 
ምንም ነገር ስላልነበረው ምስኪንነቱ 
በአንባቢ ልብ ላይ በጋለ ብረት ይተኰሳል 
(is cauterised)። የርሱ ሰብእና እና ዕጣ 
ፈንታ የ-ኢሕአወሊ-ን ያሳስበኛል። ሊጉን 
ከወንድሙ ከቲቶ ኅሩይ ጋር ኾኖ ያደራጀው 
እርሱ ስለነበር እንዲህ እላለኹ፤ ወጣት 
ክንፉን በራሱ አምሳል ቀርጾት ነበርን?

የተስፋዬ ደበሳይም በቅንነት እና 
ልዝብነት የተሞላ ባሕሪ ተለባሚ ነው። 
ዝግታው ገንኖ፣ ለጓዶቹ ያለው ፍቅር እና 
አክብሮት ጐልቶ ይታያል። የተማሪው 
ትግል ባህል ግርፍ ስላልነበር በፓርቲው 
አመራር ውስጥ በተነሡ ሽኵቻዎች እና 
የተንኰል አካኼዶች ከትክክለኛ እምነቱ 
እና አቋሙ ሊያፈነግጥ እንደቻለ ደራሲዋ 
ይገምታሉ።(1) በስተመጨረሻም “በሠራው 
ስሕተት” የተጸጸተ ሰው ይመስላል። 
ለታደለች የተናገረውን ቃል-በ-ቃል ማመን 
የሚያዳግተው አንባቢ፣ በዐሠሣው ጊዜ 
ተስፋዬ በተቻለው መጠን ጓዶቹን ለማትረፍ 
ሲባትል የራሱን ሕይወት በራሱ ለማጥፋት 
የሚገደድበት ኹኔታ ውስጥ መግባቱን 
አይክድም። ይህን አቶ ክፍሉም በተደጋጋሚ 
ይመሰክራሉ፤ (ይመ. «ያ ትውልድ፣ ቅጽ 3፣ 
ኢትዮጵያ ሆይ ቅጽ 1)። ተስፋዬ የቀደምት 
ኢየሱሳውያንን አብነት በመከተል ምሁር 
መነኵሴ መኾን የሚችል ሰው ነበር። ታዲያ 
የርሱን ሃይማኖታዊ እና ፍልስፍናዊ ዳራ 
ያልዘነጋ ሰው በአእምሮው እንዲህ የሚል 
ጥያቄ ይመላለስበታል፤ ንስሓውን በደሙ 
ለመከፈል ይኾን ሕይወቱን ያጠፋው?

በታደለች የብርሃነ ምሰላ (portray-
al) ውስጥ ልበ-ሰፊነቱ ይስተዋላል። ይህን 
ለመለበም “ሽማግሌው” ስለ ተስፋዬ እና 
ኀይሌ ፊዳ የነበረው ዕይታ እና አረዳድ 
በቂ ምሳሌዎች ናቸው። ተስፋዬ የከተማ 
ትጥቅ ትግልን በመደገፉ፣ በሌሎችም 
“ጥፋቶቹ” የተነሣ ብርሃነ የተሰማው ቍጣ 
እና በቀል ሳይኾን ዐዘኔታ እና ይቅርባይነት 
ይመስላል።(2) ኀይሌንም እንደ ተስፋዬ 
ይረዳው እንደነበር እንገነዘባለን፤ የእርሱንም 
ቅንነት እና ደንሴ መኾን (docility) 
ለእኩይ አጀንዳቸው የሚጠቀሙ ሰዎች 
ከበስተጀርባው መኖራቸውን ያምን ነበርና። 
ኀይሌም ተስፋዬም አንጋፋ ናቸው፤ በዕድሜ፣ 
በትምህርት፣ በመምህርነት ሙያ። በሀገር ቤቱ 
የተማሪው ንቅናቄ ውስጥ ተካፍለው ለባህሉ 
(ለደጉም ለክፉውም) አልተጋለጡም። 
ብቅለታቸውም ገጠር ወይም ገጠር-ቀመስ 
ከነበሩ የዳርጌ ማኅበረሰቦች (peripheral 
communities) በመኾኑ ለከተሜ ልሂቃን 
የሻጥር ፖለቲካ ባይተዋርነታቸውን መገመት 
ይቻላል። በሚሲዮናውያን ትምህርት እና 
ሥነ-ምግባር ተኰትኵተው ማደጋቸውንም 
ተሰሊ ማድረግ (consider as a fac-
tor) ተገቢ ይመስላል፤ በተለይ ሻጥርን 
እንደ ፖለቲካ መሣሪያ ወይም እንደ ትግል 
ስልት የተቀበሉ ሰዎች ባለመኾናቸው። 
ብርሃነ ስለኹለቱ ሰዎች ያለው አረዳድ 
ኹለንተናዊ (holistic) እንደነበር መገመት 
አያዳግትም፤ በትግል ስልት እና በወቅታዊ 
ፖለቲካዊ አተያይ ከርሱ የተለየ አቋም 
ቢይዙም የሰብእናቸውን ክቡርነት፣ 
የሥነምግባራቸውን ከፍታ፣ የባሕሪያቸውን 
በጐነት ለአፍታም አልዘነጋም። የትግል 

ታክቲክ ቢያለያየንም ግባችን በአንድ ጐራ 
ያቆመናልና በደመኛነት መፈላለግ የለብንም 
ባይ ነበር፤ አርቆ-ዐሳቢነቱን፣ ከአድማስ 
ባሻገር ተመልካችነቱን በሚጠቍም ደረጃ።

ሌላው ልበ-ሰፊ የመኾኑ ማስረጃ 
ከበቀለኛነት የራቀ መኾኑ ነው። የገዛ ጓዶቹ 
ሊገድሉት እንደሚፈልጉ ከጥርጣሬ ያለፈ 
ግንዛቤ የነበረው ጊዜ እንኳ የመረጠው 
ሽሽት እንጂ እጁን ለደርግ ሰጥቶ አሳዳጆቹን 
መበቀል አልነበረም። ጌታቸው ማሩም 
አደጋ ላይ መኾኑን ዐውቆ ዐብሮት እንዲሸሽ 
ሞክሮ ነበር፤ ሊያሳምነው አልቻለም 
እንጂ። ጌታቸው ከአመራር ያገለሉት ጓዶቹ 
በቀጠሩት ቦታ እየተገኘ እስረኛቸው ኾነ። 
እያወገዙትም እንኳ ያምናቸው በነበሩ ጓዶቹ 
ተገደለ። ብርሃነ በቀድሞ ጓዶቹ ላይ በቀለኛ 
አለመኾኑን ደርግም ይመሰክርለታል። 
እርሱን ለመግደያ ከተጠቀመባቸው ዐበይት 
መወንጀያዎች አንዱ ከፓርቲው አመራር 
ሲገለል እጁን ለመንግሥት ሰጥቶ የቀድሞ 
ጓዶቹን አላጋለጠም የሚል ነውና።

ለኔ ከመጽሐፉ ትልቅ ርባናዎች አንዱ 
በሰሜን ሸዋ ስለተደረገው የእርማት ንቅናቄ 
የሚያቀርበው ዝርዝር ታሪክ ነው። በርግጥ 
ስለዚህ ንቅናቄ እና ስለ ታ/አ/አ/ቡ በኅዳግ 
ማስታወሻ ቍጥር 2 የተጠቀሰው የደርግ 
መርማሪዎች ዘገባ ዝርዝር መረጃ ይሰጣል። 
ዘገባው ግን የታተመ ባለመኾኑ እምብዛ 
አይታወቅም፤ ለብዙ ዓመታት በ-ፖዶፎ 
(PDF) የተሰራጨ ቢኾንም። ስለዚህ 
ታደለች በገዛ ራሳቸው ትውስቶች ላይ 
ተመርኵዘው ያቀረቡት የታ/አ/አ/ቡ ታሪክ 
ታትሞ አንባቢ ዘንድ መድረሱ ትልቅ ቁምነገር 
ነው። ትርክታቸው በዘገባው የቀረበውን 
የሚመሰክር እና የሚያሟላ ነው።(3)

በጭብጥ ረገድ ስሕተቶች እና 
አጠያያቂ ነገሮች የምላቸው ጥቂት ናቸው፤ 
ጕልሕም አይደሉም። በገጽ 228 ላይ ከሮባ 
(አብዲሳ አያና) በቀር ሌሎቹ አውሮፕላን 
ጠላፊዎች የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች እንደነበሩ 
የሚገልጽ ፍሬ ቃል አለ። ይህ ግን ትክክል 
አይደለም። አብዲሳ በጠለፋው ጊዜ 
ዩኒቨርስቲ ተዘግቶ ጊዜያዊ ሠራተኛ ለመኾን 
ከመገደዱ በቀር የዚያ ተቋም ተማሪ ነበር። 
ማኅበራዊ ግንኙነቱም ከዩኒቨርስቲ ጓደኞቹ 
ጋር እንደነበር እሙን ነው። እንዲያውም 
ከርሱ ይልቅ ተማሪነታቸው የሚያጠራጥር 
ደረጃ ላይ የደረሰው የብርሃነ እና አማኑኤል 
ገብረ-ኢየሱስ እንደነበር እገምታለኹ፤ 
ቢያንስ ረዘም ላለ ጊዜ ከትምህርት እና 
ከዩኒቨርስቲው ርቀው ነበርና። በዚያው ገጽ 
ላይ ጠላፊዎቹ ወደ ስምንት ወር በወታደራዊ 
ካምፕ መታሰራቸው ይጠቀሳል። ይህም 
በፖሊስ ማሠልጠኛ ኮሌጅ ስድስት ወራት 
ያኽል ተጠብቀው መቈየታቸውን በሚገልጽ 
ዐረፍተነገር ቢገለጽ የሱዳን ቈይታቸውን 
ይበልጥ በትክክሉ እንደሚገልጽ ዐስባለኹ።

አንድ ኹለት አጠራጣሪ የዕለት 
መጥቀሻዎችም አጋጥመውኛል። 
የመጀመሪያው በገጽ 3 ላይ የተጠቀሰው 
1962 ዓመት ምሕረት ነው። ይህ የከተባ 
ስሕተት ይመስለኛል፤ 1963 ዓ.ም ለማለት። 
ምክንያቱ በሚቀጥሉት ገጾች ተገልጿል። 
ጥላኹን ግዛው ተገድሎ ከፍተኛ የተማሪዎች 
ተቃውሞ ዩኒቨርስቲውን ሲያናውጥ ታደለች 
የተቋሙ ተማሪ ነበሩ፤ የዐይን ምስክርም 
ለመኾን በቅተዋል። ወደ አውሮፓ የተጓዙት 
በዓመቱ ነበር። ኹለተኛው በምዕራፍ 
15 ውስጥ ጌታቸው እና ብርሃነን ከማ.ኮ 

ስላስወገደው ስብሰባ የተጠቀሱ ኹለት 
ዕለቶችን ይመለከታል፤ ጥር 17 እና ጥር 18 
(ገገ. 217፣ 274 ላይ)። ይህ የኾነው የማ.ኮ 
ስብሰባው ኹለት ቀኖች በመፍጀቱ ይኾን? 
ካልኾነ የትኛው ነው ትክክል?

በመጨረሻ መጽሐፉ መጠቍም ያለው 
በመኾኑ መደሰቴን መጥቀስ እወድዳለኹ። 
መጠቍሙ የተሟላ ነው ሊባል የሚችል 
ባይኾንም ዐበይት በኾኑ ሰዎች እና አርእስተ-
ነገር ላይ የተሰጡ ፍሬ ቃሎችን የሚያመላክቱ 
የገጽ ማጣቀሻዎች አሉት። ኹለተኛ ዝግጅት 
ቢታተም የጐደሉትን በቀላሉ ለማሟላት 
የሚያስችል መሠረት ጥሏል። 

ቋንቋ-ነክ ተማግቦ 

«ዳኛው ማነው?» በጽሑፋዊ ቋንቋ 
ረገድ ግሩም ነው። ዐጠር-ዐጠር ባሉ 
ዐረፍተነገሮች፣ ቅልጥፍ ባሉ ግልጸቶች 
የተደራጀ ትርክት ስለሚያቀርብ ለንባብ 
ቀላል ኾኖ አግኝቼዋለኹ። እንከን-የለሽ 
ባይባልም ባለንበት ዘመን ከሚታተሙ እጅግ 
ብዙ ኅተመቶች ጋር ሲነጻጸር እጅግ በጣም 
የተሻለ ነው። ለዚህም ከደራሲዋ በተጨማሪ 
አርታዒያቸው፣ ማንይንገረው ሸንቍጥ፣ 
ሊመሰገኑ ይገባል። 

መጽሐፉ ትኵረቴን የሳቡ በርካታ 
ቀበልኛዎች እና ከዚህ ቀደም የማላውቃቸው 
ቃላት አሉት። አያ ሙሄ - ያ የብርሃነን 
አእምሮ እንዳይረሳ አድርጎ የደሰመው ሢሶ 
ዐራሽ - “ለጌቶች የተነየትውማ አይቀርም” 
ብሎ (ገ. 201) እኔን ዐዲስ ከኾነ ጠቃሚ 
ቃል ጋር ያስተዋውቀኛል። ቃሉ በግሱም ኾነ 
በውልድ ግሱ፣ (ነየተ፣ ተነየተ)፣ በመዛግብተ-
ቃላትም ውስጥ ተካትቶ አላገኘኹትም። 
በሌላ ቦታ ደራሲዋ “በጀበርና ታጥቀን” (ገ. 
315) ብለው በከተሜ ዐማርኛ ውስጥ እምብዛ 
እማይደመጥ ቃል ይዘግቡልናል። በሰሜን 
ሸዋ እና ወሎ የገጠሩ ሕዝብ ኢሕአፓ-ን 
ሙሃባ ወይም ሙሃቦች እንደሚል ቀደም ሲል 
ባውቅም መጽሐፉ ላይ እንደገና ሲያጋጥመኝ 
የስሙን ጥዋሬያዊ ኺደት (process of 
adaptation) እንድጠይቅ አድርጎኛል። 
ኢሕአፓ ወደ ሙሃባ የተቀየረበት ባህላዊ 
እና ሥነ-ልሳናዊ ኺደት ምን ይኾን ብያለኹ። 
አጓጊ ሚስጥር (intriguing) ነው። መጽሐፉ 
በርካታ ሌሎች ተለባሚዎች አሉት፤ እንደ 
ጣይ ስትቀድ (293)፣ ሙጥቁላን (ገ.320)፣ 
ብብቻ (319) ያሉ።

መጻሕፍት
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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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ከገፅ   1 5 የዞረ

በመጽሐፉ ውስጥ በአገባብ እና 
አገላለጽ አለመሰብቀል የሚታይባቸው 
ፍሬቃሎች ጥቂት በመኾናቸው በተለየ 
ፈርጅ መታየታቸውን አላስፈላጊ ሊያስመስል 
ይችላል። ጕዳዩ ግን የብዛት ሳይኾን የዐይነት 
ነውና ለብቻ መቅረባቸው አግባብ አለው። 
ለምሳሌ የሚከተሉትን እንመልከት። 
በመጽሐፉ ውስጥ ያሉት በጥቍር ቀለም 
ከገጽ መጠቈሚያዎቻቸው ጋር ተጠቅሰዋል፤ 
ከነርሱ ቀጥሎ ደግሞ በሰማያዊ ቀለም 
የተመለከቱ ተማራጮች አሉ።

1ሀ. … ሲሆን፣ ለራስ መሸፈኛ ቆብ ከኮቱ 
ጋር የተያያዘ ሙቀት የሚሰጥ፣ ሳያስፈልግ 
ሲቀር ደግሞ ወደ ትከሻ የሚመለስ ነው። 
(ገ. 60) 

1ለ. ... ነው። ደግሞም ራዎት (hood) 
ስላለው፣ ሲያስፈለግ ራስን ሸፍኖ 
ያሞቃል፤ ሳያስፈለግ ደግሞ በስተጀርባ 
ታጥፎ ይቈያል። 

2ሀ. የፀረ ኢምፔሪያሊስት በተለይም 
በነአሜሪካ ላይ ተቃውሞው እየበረታ (ገ. 
219) 

2ለ. በፀረ ኢምፔሪያሊስት [ኀይሎች]፣ 
በተለይም በአሜሪካ፣ ላይ ተቃውሞ 
እየበረታ 2መ. የፀረ ኢምፔሪያሊዝም 
ተቃውሞው፣ በተለይ በአሜሪካ ላይ 
እየበረታ 

3ሀ. ብርሃነመስቀል ከማውቃቸው ጥቂት 
ሰዎች ውስጥ larger than life በሚለው 
መገለጫ ከሚታወቁ ሰዎች አንዱ ነው። 
(ገ. 368) 

3ለ. ብርሃነመስቀል ከማውቃቸው እና 
larger than life መባል ከሚገባቸው 
ጥቂት ሰዎች አንዱ ነው። 

በገጽ 66 የኅዳግ ማስታወሻ ላይ የፋርሶች 
ባህላዊ ዐጭር የቈዳ ካፖርት ይገለጻል (1ሀ.)። 
ግልጸቱ ግን በቃላት አሰካክ ችግር የተነሣ 
የተሰናከለ ነው። በ1ለ. የተሰጠው ተማራጭ 
ከኮት ኮሌታ/ክሳድ ጋር ተያይዞ ያለ የራስ 
ልብስን በተገቢ ስሙ ‹ራዎት› ብሎ፣ የርሱን 
ግልጋሎቱም ዕጥር ምጥን አድርጎ ይገልጻል። 
በ2ሀ. የተሰጠው ሐረግ መሙያ (com-
plement)፣ የመስተዋድድ ማረሚያ እና 
የቅደም-ተከተል ማስተካከያ ያስፈልጉታል። 
በ2ለ. እና በ2መ. የተሰጡት ተማራጮች 
እኒህን ያረታሉ። 3ሀ. ከቃላት ድግግሞሹ 
(“ከማዋቃቸው”፣ “ከሚታወቁ”፣ “ሰዎች”፣ 
“ሰዎች”) በተጨማሪ ያልቆፈጠነ ነው። የ3ለ. 
ተማራጭ ድግግሞሹን ብቻ ሳይኾን ሰባራ 
ግልጸቱንም እንደሚያቀና ዐስባለኹ።

ከላይ የተመለከቱት እና ሌሎቹም 
በመጽሐፉ ውስጥ ዐልፎ-ዐልፎ የሚገኙ 
ያልሰበቀሉ ፍሬቃሎች ያንባቢን የመረዳት 
ዐቅም የሚፈታተኑ አይደሉም። እንዲያውም 
ብዙ አንባቢዎች እንከኖቻቸውን ልብ የሚሉ 
አይመስለኝም። ቢስተካከሉ ግን ለመጽሐፉ 
ቋንቋ-ነክ ፍጽምና ርባና ይኖራቸዋል። 

መቋጫ አስተያየቶች 

መጽሐፉ የአእምሮዬ ጓዳ-ጐድጓድዎች 
ውስጥ በተጐዘጐዙ ቋያዎች ላይ እሳት 
የሚጭር ክብሪት ኾኖ አግኝቸዋለኹ። ታደለች 
ስለቤተሰባቸው እና ሰለ አባታቸው የሚሉት 
ኹሉ ያደግኩበትን ቤተሰብ የሚያሳስብ ነው። 
አባታቸው አቶ ኅይለሚካኤል ለትምህርት 
የሚሰጡት ትኵረት፣ እናታቸው በቀይ ሽብሩ 
ጊዜ ልጆቻቸውን ለማዳን ያዩት መከራ፣ 
በቤታቸው የሚኖሩ ወይም ለጥየቃ መጥተው 
የሚሰነባብቱ የዘመድ-አዝማድ ብዛት ኹሉ 
ካሳዳጊዎቼ ቤተሰብ ጋር ያለው ተመሳሳይነት 
በግርመት ሞልቶኛል። ወንድሜ ተሻለ 

ፈርሻ ሲገደል፣ ብዙ ወንድሞቼ እና እኅቶቼ 
ሲታሰሩ፣ እኔን ገጠር ደብቆ ለማትረፍ 
አሳዳጊዎቼ፣ ሌሎች ዘመዶቼ እና የእኅቴ 
ወዳጆች ኹሉ ያዩት መከራ ወለል ብሎ 
እንዲታየኝ አድርጓል።

«ዳኛው ማነው?» ትልቅ የታሪክ ቅርስ 
ነው። ለደራሲዋ እና ለብርሃነ፣ ለተስፋዬ 
እና አክሊሉ ሐውልቶች ያቆማል። የሌሎች 
የ-ኢሕአፓ ጀግኖችንም ስሞች እያነሣሣ 
እንዳይረሱ ያደርጋል። ለዚህ ቅድጅቱ፣ 
ደግሞም ይህ ውሱን ተማግቦ ላነጠባቸው 
አስተውሎዎች (ላልዳሰሳቸውም እጅግ 
ብዙ የመጽሐፉ ዕሴቶች) ደራሲዋ ወሰንየለሽ 
ምስጋናዬ ይድረሳቸው። 

ታሪካቸውን ያልተናገሩ አያሌ የፓርቲው 
እና የወጣት ክንፉ ጀግኖች የደራሲዋን 
አብነት እንደሚከተሉ ተስፋ አደርጋለኹ። 
“የኔ ለመጽሐፍ ወግ አይበቃም” በሚል 
ሰበብ ዳተኛ ለኾኑት ኹሉ በየራሳቸው ታሪክ 
ውስጥ ጓዶቻቸውም እንደሚታወሱ ታደለች 
አሳይተዋቸዋል። የራሳቸውን ታሪክ ከቍብ 
ባይቈጥሩ፣ ሰማዕታት ጓዶቻቸው ተረስተው 
እንዳይቀሩ የማድረግን ዐደራ መዘንጋት 
አይችሉም።

ይህ ዳሰሳ በራሴ ውሱን አረዳድ የተነሣ 
በምላት እና በስፋት የቀረበ ሥነ-ጽሑፋዊ፣ 
ፖለቲካዊ፣ ታሪካዊ ዳሰሳ አይደለም። ይልቁን 
ኹለት ቀዳማዎችን አንግቦ ተዘጋጅቷል። 
አንደኛው ስለ መጽሐፉ ያለኝን እኳቴ (ap-
preciation) መግለጽ ሲኾን፤ ኹለተኛው 
በስፋት እንዲነበብ፣ በጥልቀት እንዲገመገም 
ይረዳ ዘንድ የውይይት መንደርደሪያ ይኾናሉ 
ያልኳቸውን አንዳንድ አስተውሎዎች 
ማንጠብ ነው። የተሳካልኝ መኾኑን እንጃ፤ 
በእጄ ያለውን ግን ወርውሬያለኹ።

……………………………………………………….

1) ለምሳሌ በገጽ 170 ላይ ታደለች ቅሬታ/ተቃውሞ 
ያቀረቡበትን ኮምዩኒኬ እንመልከት። ተስፋዬ ከዘርዑ 
ጋር በፓርቲው ስም ኮምዩኒኬውን መፈረሙ ስሕተት 
ነበር። ግን ደራሲዋ ልክ እንደ ብርሃነ በዘርዑ ተንኰል 
እና በሻዕቢያ ጫና ተስፋዬ እንደተሳሳተ አምነው 
የጓደኛ ወገንተኛነት ያሳያሉ። ኾኖም ጕዳዩ በአንባቢ 
አእምሮ የሚያስነሣው ጥያቄ አለ፤ “ተስፋዬ በምሁራዊ 
ዕውቀት እንጂ በእውኑ ፖለቲካ (realpolitik) ስሑል 
አልነበረምን?”

2) በርግጥ የብርሃነ “የእምነት ቃል” እየተባለ በሚጠቀስ 
አንድ የደርግ መርማሪዎች ዘገባ ውስጥ ስለ ተስፋዬ 
የተባሉት ነገሮች ሲደመሩ ያልተዋበ ምስል (unflatter-
ing picture) የሚከሥቱ ናቸው። እንዲያውም ብርሃነ 
“ክሊክ” በሚለው የአመራር ስብስብ ውስጥ እንደ ቀንደኛ 
ተዋናይ ይገለጻል። የዘገባው ተአማኒነት ግን በብዙ ረገድ 
ያጠያይቃል። የደርግ እስረኛ በኾነ ሰው የተሰጠ ቃል 
በገዛ ራሱ የማያስተማምን ከመኾኑ በተጨማሪ፣ ዘገባው 
ብርሃነ የተናገረውን/የጻፈውን ቃል-በ-ቃል የሚሰጥ 
አይደለም፤ በመርማሪዎች ለግድያ እንዲያበቃ ተደርጎ 
የተጠናቀረ መወንጀያ እንጂ። (ይመ. በሠኔ 1971 ዓ.ም 
ለአገር አስተዳደር ሚኒስቴር አ/መ/ማ/ማ/ኮ የቀረበውን 
ዘገባ።) 

3) ከዚህ ጋር በተያያዘ የደርጉን ዘገባ ካነበቡ ሰዎች 
አንዳንዶቹ በብርሃነ ላይ ተጨማሪ ወቀሳ እና ውግዘት 
ማንሣታቸው ይታሰበኛል። ከሰነዱ ተአሚኒነት/ኢ-
ተአማኒነት ባሻገር ብርሃነ እጁን ለደርግ መስጠት 
አልነበርበትም፣ በደርግ ወታደሮች የተከበበ ጊዜ ተታኩሶ 
መሞት ወይም ራሱን እንደ ዐፄ ተዎድሮስ መግደል 
ነበረበት፣ ወዘተ. በሚሉ አስተያየቶች ላይ የተመረኰዙ 
ውግዘቶች ናቸው። በበኩሌ እንኳን እጁን ሰጠ፤ እንኳንም 
የራሱን ሕይወት ለማቈየት መረጠ፤ ደርግ እስከገደለው 
ዕለት። ሕይወቱን ያላጠፋው ድፍረት አንሶት፣ ሞት 
አስፈርቶት አይመስለኝም። የራስ ግድያን ከሚነቅፍ 
አቋሙ በተጨማሪ፣ ከቀድሞ ጓዶቹ የተለየበት የትግል 
መስመር ምን እንደነበር፣ በሰሜን ሸዋም የመራው ንቅናቄ 
ምን እንደሚመስል ለታሪክ የራሱን ሐቅ ሳያስመዘግብ 
መሞት ባለመፈልጉ ይመስለኛል። እንደ ጌታቸው ማሩ 
ድምፁ ታፍኖ መሞት አልወደደም። ቀደም ሲልም 
“የብዙኃን መስመር”ን በመቅረፀ-ድምፅ የዘገበው በዚህ 
ምክንያት እንደኾነ መገመት ይቻላል። ታሪኩን እና 
አተያዩን ማስታወቅ፣ ለወደፊት ትውልድም ቅርስ አድርጎ 
ማቈየት እጅግ ሳያሳሰበው እንዳልቀረ እገምታለኹ። 
ያ ዝግብ ድምፅ ቢገኝ ኖሮ የደርጉ ሰነድ እምብዛ ዋጋ 
አይኖረውም ነበር።

የኤጀንሲው የዋጋ ጥናት ቲም አደረጃጀት 
ላይ ትልቅ ችግር ነው ያለው:: ዋጋ እንዲያጠኑ 
የሚደረጉት ለዐሥራ አምስት ቀን በኮንትራት 
የሚቀጠሩ ሠራተኞች ናቸው:: እነዚህ ሠራተኞች 
ቋሚ ቅጥር ባለመሆናቸው በኀላፊነት ስሜት 
ይሠራሉ የሚል እምነት የለኝም:: እዚያ አከባቢ 
ያለውን ችግር የሚመለከተው አካል በትኩረት 
አይቶ ይፈታዋል የሚል እምነት አለኝ:: እዚህ ቦታ 
ላይ የሚሠሩ ሠራተኞች የተጠያቂነት መንፈስ 
ባለበት መልኩ ሥራዎችን ማከናወን መቻል 
አለባቸው:: ምክንያቱም እዚያ ጋር ያለው ሥራ 
በአግባቡ አለመታየቱ መንግሥትን ላልተገባ 
ወጪ እና ኪሳራ የሚዳርግ መሆኑ ልብ መባል 
አለበት፤ እኛም ከተቋሙ የበላይ ኀላፊዎች ጋር 
እየተነጋገርን ነው:: ችግሩ በሂደት ይፈታል የሚል 
እምነት አለን::

ሲራራ፡- በተቋማችሁ በሚደረግ ግዥ ላይ የአገር 
ውስጥ አምራቾች እና የጥቃቅን እና አነስተኛ 
አምራቾች ጋር ያላችሁ የንግድ ትስስር ደካማ 
ስለመሆኑ ይነሳል ምክንያቱ ምንድን ነው?

ወ/ሮ አበባ፡- መንግሥት የአገር ውስጥ 
አምራቾችን ለማበረታታት ከፍተኛ ድጎማ 
እየሠጠ ነው:: በኛም የግዥ ሂደት ውስጥ ለአገር 
ውስጥ አምራቾች እና በጥቃቅን እና አነስተኛ 

ለተደራጁ ማኅበራት የምንሰጠው ማበረታቻ 
አለ:: ማበረታቻችን የሚሆነው ከዋጋ ጋር 
የሚገናኘው ላይ እንጅ በጥራት ላይ ከማንም 
ጋር አንደራደርም:: ጥራቱን የጠበቀ ምርት 
አምርተው ለሚመጡ የአገር ውስጥ አምራቾች 
ከውጭ ተቋማት ጋር ሲወዳደሩ እስከ 25 
በመቶ የዋጋ ማስተካከያ እናደርግላቸዋለን:: 
በአገር ውስጥ አምራቾች መሃል ባለ ውድድር 
ደግሞ በጥቃቅን እና አነስተኛ ለተደራጁ አካላት 
እስከ 3 በመቶ የዋጋ ማስተካከያ እናደርጋለን:: 
ይህ በመመሪያ የተቀመጠ ጉዳይ ነው:: ማንም 
ሊሽረው አይችልም:: ይህም ሆኖ ግን ብዙውን 
ጊዜ ጨረታውን የሚያሸንፉት የውጭ አቅራቢ 
ተቋማት ናቸው:: ዋጋ ላይ የውጭ ተቋማት 
ዝቅተኛ አድረገው ስለሚያስገቡ በዚያ ላይ የአገር 
ውስጥ አምራቾች ብልጫ ይያዝባቸዋል::

አቶ ኢቲሳ፡- የጥቃቅን እና አነስተኛ  
ኢንተርፕራይዞች ከአገር ውስጥ አቅራቢ 
ጋር ሲወዳደሩ የ3 በመቶ የዋጋ ማስተካከያ 
ይኖራቸዋል:: ብዙውን ጊዜ እኛ የምናወጣው 
ጨረታ ዓለም ዐቀፍ ጨረታ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 
የሚወጡ ሌሎች መስፈርቶችን ለማሟላት የአገር 
ውስጥ ተቋማት ይቸገራሉ:: መመዘኛዎቹም 
ቢሆኑ ዓለም ዐቀፍ ስምምነት የተደረሰባቸው 
ናቸው:: 

ወ/ሮ ጽዋዬ፡- በግዥ ሥርዓቱ ላይ ጥያቄ 
ያለው አካል ካለ ቅሬታዎችን የምናስተናግድበት 
ሥርዓት ዘርግተን ቅሬታዎችን እየተቀበልን 
እናስተናግዳለን:: ለአገር ውስጥ አምራቾች 
የተሰጠውን ድጎማ ዋጋ ተፈጻሚ ካላደረግነው 
ቅሬታ ለማቅረብ ባስቀመጥነው ጊዜ ቅሬታዎችን 
ተቀብለን የምናስተናግድ ይሆናል:: ሁልጊዜም 
የጨረታ ውጤት ካሳወቅን በኋላ ለአምስት 
ቀናት ቅሬታ ያለው ሰው ቅሬታውን እንዲያቀርብ 
ጊዜ እንሰጣለን:: በእኛ የሚሰጣቸው ምላሽ 
አላረካንም የሚሉ ከሆነ እስከ ፍርድ ቤት መሔድ 
የሚችሉበት ሥርዓት አለ::

ሲራራ፡- ከንብረት አወጋገድ ጋር በተገናኘ 
በበርካታ ተቋማት የአገልግሎት ጊዜያቸውን 
የጨረሱ  ዕቃዎች ተከማችተው ዓመታት 

ሲያለፉ ይታያል:: እቃዎቹ በአግባቡ 
የማይወገዱበት ምክንያት ምንድን ነው?

አቶ ኢቲሳ፡- ንብረቶችን የማስተዳደር 
ሥልጣን የተሰጠው ለተቋማት ነው:: ተቋማት 
እቃ ሲገዛላቸውም በነሱ ጥያቄ መሠረት ነው:: 
ንብረቱን የሚያስተዳድሩት እነሱ ናቸው:: 
እቃዎች የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ሲያልፍ 
እንዲወገድ ጥያቄ የሚያቀርቡትም እነሱ ናቸው:: 
እኛ በተቋማት ውስጥ ገብተን ይህ እቃ መወገድ 

አለብት ማለት አንችልም:: እኛም በተለያዩ 
ተቋማት ያለአግባብ ተከማችተው ለብክነት 
የተጋለጡ እቃዎችን እናያለን፤ ግን ጥያቄው 
ካልቀረበልን እቃዎቹን ማስወገድ አንችልም:: 
የተሰጠን ሥልጣን እዚያ የሚያደርስ አይደለም::

እቃዎች እንዲወገዱ ወደ እኛ የሚመጡት 
ግምታዊ ዋጋቸው ከ100 ሺሕ ብር በላይ ሲሆን 
ነው:: ከዛ በታች የሆኑ እቃዎችን ተቋማት 
በራሳቸው እንዲያስወግዱ ሕጉ ይፈቅዳል:: 
ለእኛ ጥያቄ ቀርቦ በበጀት ዓመቱ ውስጥ 
ያልተወገደ እቃ ግን የለም:: አሁን በየተቋማቱ 
ተከማችቶ የሚታየው እቃ እንዳይወገድ 
የሚያደርገው የተቋማቱ ኀላፊዎች እንዲወገድ 
ውሳኔ ስላማይሰጡ ነው:: ድርጅቶቹ የልማት 
ድርጅት ቢሆኑ እንኳን ጥያቄ ካቀረቡ ኀላፊነቱን 
ወስድን እንዲወገድ እናደርጋለን:: አልያም 
የማማከር አገልግሎትን እንሰጣለን:: እግን አሁን 
እየጠፋ ያለው ኀላፊነት ወስዶ የተቋማቱ እቃ 
እንዲወገድ ውሳኔ የሚያሳልፍ አመራር ነው:: 
እቃዎች በጊዜው ባለመወገዳቸው የሕዝብ አና 
የመንግሥት ሀብት አለአግባብ እየባከነ ነው:: 
ይህ የሚቆረቁረው አመራር ማግኘት በጣም 
ከባድ እየሆነ ነው ያለው:: እኛም እንደ ዜጋ ሀብት 
ሲባክን ስናይ ማዘናችን አልቀረም::

የመንግሥት ግዥና ንብረት...

"ዳኛው ማነው?" - ክረምት...

ከገፅ   5 የዞረ
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የተከሰሱ ሰዎች በሕግ ዕውቅናና ጥበቃ 
የተደረገላቸው የተለያዩ መብቶች 
አሏቸው:: ከእነዚህ መብቶች መካከል 

በገለልተኛና ከአድልዎ በፀዳ መልኩ በፍርድ 
ቤት የመዳኘት እና ፍትሐዊ ዳኝነት የማግኘት 
መብት አንዱ ነው:: ይህ መብት ተከሳሹ 
በመደበኛ ፍርድ ቤት፣ ለሕዝብ ግልጽ 
በመሆነ ችሎትና ያለአድልዎ ጉዳዩ እንዲታይ 
የሚያስገድድ ሲሆን ክስ የቀረበበት ሰው 
የክርክር ሂደትን አልፎ በፍርድ ቤት 
የጥፋተኝነት ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ  እንደ 
ንጹሕ የመገመት መብትን ይጨምራል:: 
እንደ ንጹሕ የመገመት መብትን ተግባራዊ 
ለማድረግ እንዲያስችል የፍርድ ቤት ውሳኔ 
ከመሰጠቱ በፊት የተጠርጣሪን ወይም 
የተከሰሰ ሰውን እንደ ጥፋተኛ እንዲቆጠር 
የሚያደርግ አገላለጥና ድርጊት መፈፀም 
የተከለከለ ነው::

በሌላ መልኩ የፕሬስ ነፃነት ያለ ሌላ 
አካል ጣልቃ ገብነት በተለያዩ መንገዶች 
(በሕትመት እና ኤሌክትሮኒክ ሚዲያዎች) 
በፍርድ ቤት ክርክር ላይ ያሉ ጉዳዮችን 
ጨምሮ የተለያዩ መረጃዎችን የመሰብሰብና 
የማሰራጨት ነፃነትን ያጎናፅፋል:: ከሚዲያ 
ነፃነት ጋር ተያይዞ በተለይ በክርክር ላይ 
ባሉ ጉዳዮች ዙሪያ ያለገደብ/ያለጥንቃቄ 
የሚሰራጩ መረጃዎች ከላይ የተጠቀሱትን 
የተከሰሱ ሰዎች መብቶችን እንዳይጥሱ 
ለማድረግና መብቶቹን ባስጠበቀ መልኩ 
እንዲፈፀሙ ማድረግ ያስፈልጋል::

የዚህ ጽሑፍ ዓላማ በተከሳሽ መብት 
እና ከፍርድ በፊት በሚቀርብ የሚዲያ 
ዘገባ በተጠርጣሪ/ተከሳሽ ላይ ያለውን 
ተጽዕኖ ማሳየት፣ እንዲሁም ሁለቱ 
ተዛማጭ መብቶችና ነፃነቶች ተጣጥመው 
የሚሄዱበት መንገድ ማመላከት ይሆናል:: 
ጽሑፉ ለኅብረተሰቡ የንቃተ ሕግ ማሳደጊያ 
እንዲውል የተዘጋጀ ሲሆን በዝግጅቱም 
የተለያዩ ሰነዶችና ሕጎች እንደ ግብዓት ጥቅም 
ላይ ውለዋል:: የጽሑፉን ዓላማ ለማሳካት 
በጽሑፉ የተከሳሽ መብት (በተለይ እንደ 
ንጹሕ የመገመትና ፍትሐዊ ዳኝነት የማግኘት 
መብት)፣ የሚዲያዎች መረጃ የማቅረብ ነፃነት 
እና ሁለቱ የሚጣጣሙበት መንገድ በአጭሩ 
ለመዳሰስ ጥረት ተደርጓል::

የተከሳሽ ንጹሕ ሆኖ የመገመት መብት 
ይዘት

በወንጀል ፍትሕ አስተዳደር ሊከበሩ 
ከሚገባቸው የሕግ መርሆች ውስጥ አንዱ 
ማንኛውም ሰው ክስ ቀርቦበትና የክርክር 
ሂደት አልፎ በፍርድ ቤት የጥፋተኛነት ውሳኔ 
እስኪሰጥ ድረስ ንጹሕ ሆኖ የመገመት መብት 
እንዳለው ይገልፃል:: ይህ ማለት አንድን ሰው 
ወንጀለኛ የሚያስብለው መጠርጠሩ ወይም 
መከሰሱ ሳይሆን ጥፋተኛ መባሉ ነው :: 
በዚህ መርህ መሰረት ጥፋተኝነትና ቅጣት 
የክስና ክርክር ሂደት አልፎ ውሳኔ ከተሰጠ 
በኋላ መሆን አለበት:: እንዲሁም አንድ ሰው 
ወንጀል ፈፅሟል በሚል ክስ የሚያቀርብ 
አካል ወንጀል መፈጸሙን የማስረዳት 
ግዴታ/ሸክም እንዳለበት የሚያሳይ ጽንሰ 
ሐሳብ ነው::

ይህን መርህ አለመከተል ወይም 
ቀድሞ እንደጥፋተኛ መገመት ተከሳሽ ንፁህ 

መሆኑን እንዲያስረዳ የሚጠይቅ በመሆኑ 
ከሳሽ ወንጀል መፈጸሙን ማስረዳት አለበት 
የሚለውን የማስረዳት ሸክም መርህን የሚጥስ 
ይሆናል:: ስለዚህ በኢፌዲሪ ሕገ መንግሥትና 
ሌሎች ሕጎች እንደተረጋገጠው በክርክር 
ሂደት የተከሳሽን ንጹሕ ሆኖ የመገመት 
መብቱ ሊጠበቅለት ይገባል::

በሌላ መልኩ ፍትሐዊ ዳኝነት የማግኘት 
መብትን ለተከሰሰ ሰው ከማስከበር አንፃር 
በገለልተኛና ከአድልዎ በፀዳ ፍርድ ቤት 
የመዳኘት መብትን ማረጋገጥ ያስፈልጋል:: 
ገለልተኛነትን ከሚፈታቱ ጉዳዮች ውስጥ 
በተከሳሽ ላይ የሚቀርቡ የተዛባና የተጋነነ 
የቅድሚያ መረጃ ይገኝበታል:: ስለሆነም 
በወንጀል ዙሪያ የሚቀርቡ ዘገባዎችና 
መረጃዎች በተከሳሹ ላይ የተጀመረውን ክስ 
በዳኛ ላይ ውጫዊ ተጽዕኖ በማይፈጥር 
መልክ መሆን እንደሚገባው መረዳት 
ይቻላል::

በአገራችንም በኢፌዲሪ ሕገ መንግሥት 
አንቀጽ 20 (3) ላይ እንደተደነገገው የተከሰሰ 
ሰው በፍርድ ቤት ጥፋተኛ እስኪባል ድረስ 
በፍርድ ሂደት ጊዜ በተከሰሰበት ወንጀል 
እንደ ጥፋተኛ ያለመቆጠር መብት አለው:: 
በተጨማሪም የተከሰሰ ሰው ያለልዩነት 
በመደበኛ ፍርድ ቤት የመሰማት መብት 
እንዳለው ተደንግጓል:: 

የፕሬስ ነፃነት እና የችሎት ውሎ ዘገባ

የፕሬስ ነፃነት ያለ ሌላ አካል ጣልቃ 
ገብነት በተለያዩ መንገዶች (በሕትመት 
እና ኤሌክትሮኒክ ሚዲያዎች) መረጃን 
የመሰብሰብና የማሰራጨት ነፃነትን 
የሚያካትት መብት ነው:: እንዲሁም 
ኅብረተሰቡ በፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ እና 
ማኅበራዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ መረጃ 
የማግኘት እና በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ 
በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ የመሳተፍ 
መብትን የሚያሳይ ነው::

በሀገራችን የሕግ ማዕቀፍ የፕሬስ 
ነፃነት ዕውቅና የተሰጠው መብት ሲሆን 
የኢፌዲሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 29 
እና ሌሎች ሕጎች የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት 
የተረጋገጠ መሆኑን ደንግገዋል:: ለአብነት 
የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ 
ቁጥር 590/2000 መገናኛ ብዙሃን መረጃ 
የመሰብሰብና የማሰራጨት መብት ያላቸው 
መሆኑን ይደነግጋል:: የችሎት ዘገባን ማቅረብ 
ከመረጃ ነፃነት አዋጁ ላይ ክልከላ/ሚስጠር 
በሚል ከተካተቱት ውስጥ ያልተገለጸ 
በመሆኑ የችሎት መረጃ ማቅረብ እስከ ምን 
ድረስ ይፈቀዳል የሚለው ለትርጉም የተተወ 
ይሆናል::

በተጨማሪም ከወንጀል ሕግ አንቀጽ 47 
መረዳት እንደሚቻለው በሕግ ካልተከለከለ 
በስተቀር የሕግ አውጪ፣ አስተዳደር ወይም 
የፍርድ ባለሥልጣን እውነተኛና ትክክለኛ 
ክርክሮች ወይም ውሳኔዎችን በመገናኛ 
ብዙሃን ማቅረብ ተጠያቂ እንደማያደርግ 
ተደንግጓል:: 

የሚዲያዎች የችሎት ውሎን መረጃ 
የማቅረብ ነፃነት እና የተከሳሽ መብቶች 
እንዴት ማጣጣም ይቻላል?

ሚዲያ የኅብረተሰቡን አመለካከት 
ከመቅረፅ አንጻር ከፍተኛ ሚና ያለው በመሆኑ 
ከፍርድ በፊት የሚደረግ የሚዲያ ዘገባ 
ከፍርድ ሂደቱ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል :: ይህም 
ኅብረተሰቡን ስለወንጀል የማስገንዘብ በጎ 
ተጽዕኖ ወይም በሌላ መልኩ ተጠርጣሪውን 
አጥፊ አድርጎ እንዲታይ የሚያደርግ አሉታዊ 
ውጤት ሊሆን ይችላል:: ሚዲያ ለኅብረተሰቡ 
ትምህርት የሚሰጥ ዘገባ ማቅረቡ ማኅበረሰቡ 
ራሱን ከወንጀል እንዲጠብቅና ከመሰል 
ድርጊት ራሱን እንዲጠብቅ ማገዙ የሚዲያ 
ነፃነት መገለጫም ተደርጎ ይወሰዳል:: በሌላ 
በኩል ከፍርድ በፊት የሚደረገው ዘገባ 
በዳኞች ገለልተኝነት ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር 
እና ተከሳሽ በኅብረተሰቡ ዘንድ ያለአግባብ 
እንደጥፋተኛ እንዲታይ ሊያደርግ ይችላል::

ከዚህ አንጻር የምርመራ/ክስ ሂደት 
ያሉ ጉዳዮች ከፍርድ በፊት የሚዲያ ሽፋን 
እንዲያገኙ ክልከላ ሳይደረግ እንዴት 
የተከሳሽን መብት ማስጠበቅ ይቻላል 
የሚለው በትኩረት እና መብቶቹን ባስታረቀ 
መንገድ መሠራት ያለበት ጉዳይ ነው:: ይህ 
ማለት በሚዲያ ዘገባ የሚገኘው ጥቅም 
ሳይቀር የሚያስከትለውን ጉዳት ወይም 
በተከሳሽ መብት ላይ ያለውን ጫና መቀነስ 
የሚቻልበትን ሁኔታ መፍጠር ወይም ሁለቱ 
ማመዛዘን የሚቻልበትን መንገድ ማመላከት 
አስፈላጊ ነው::

ይህንን ለማድረግ የተለያዩ የመፍትሔ 
እርምጃዎች ሊወሰዱ ይችላሉ:: በዚህ 
መሰረት ከፍድ ቤት የሚኖረው የሚዲያ 
ሽፋን በተከሳሽ መብት እና ክርክር ሂደት 
ላይ ያለውን ጫና ለመቀነስ አገራት የተለያዩ 
መፍትሔዎችን ይጠቀማሉ:: ከእነዚህ ውስጥ 
የክርክር ሂደት መረጃ በሚዲያ እንዳይተላለፍ 
ማገድ፣ የገለልተኝነት ችግር የሚታይ ከሆነ 
ችሎት/ዳኛ መቀየር እንዲሁም ክርክሩ በዝግ 
ችሎት እንዲካሄድ ማድረግ ይገኙበታል :: 

መብቶች/ነፃነቶች ፍጹም ባለመሆናቸው 
ምክንያት በሚዲያ ነጻነት ላይ ገደብ መጣል 
በሚያሰራጩት መረጃ የሚደርሰውን ጉዳት 
ለመከላከል ሌላኛው መፍትሔ ተደርጎ 
ይወሰዳል:: በዚህ መሰረት መረጃ ስርጭቱ

የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ 
ሚዲያዎች በሚያርቡት መረጃ ይዘት 
ትክክለኛ፣ ሚዛናዊ መረጃን እና ለአንድ ወገን 
ለመወገን በማያስችል መንገድ መረጃን 
ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል :: 

ከዚህ አንፃር የአገራችን ሕገ 
መንግሥት በፕሬስ ነፃነት 
ላይ ገደብ ሊደረግ 
እንደሚችል የደነገገ 
ሲሆን በ1996 ዓ.ም 
የወጣው የወንጀል 
ሕግ አንቀጽ 
42 (1) ላይ 
እ ን ደ ተ ገ ለ ጸ ው 
ሐሳብን በነፃነት 
የመግለጽ መብት 
ከመጠን እንዳያልፍ 
ለማገድ በሕትመት 
ወይም በኤሌክትሮኒክ 
ሚዲያ የሚፈፀሙ 

ወንጀል ድርጊቶች ተደንግገዋል::

በወንጀል ሕጉ አንቀፅ 42 (3) ላይ 
እንደተደነገገው በመገናኛ ብዙሃን ወንጀል 
ተፈፅሟል የሚባለው የሰውን ክብር 
በመንካት፣ የግል ወይም የጋራ ደህንነትን 
በማደፍረስ ወይም በወንጀል ህግ የተከበረ 
የተከሳሽ መብት በመንካት ለህዝብ ከተገለጸ 
ነው:: ስለሆነም በወንጀል ሕግ የተከበረ 
የተከሳሽ መብት እንደ ንጹሕ መገመትን 
የሚያጠቃልል በመሆኑ ዘገባው የተከሳሽን 
መብት እንዳያጣብብ በጥንቃቄ መከወን 
እንዳለበት መረዳት ይቻላል::ሌላው ከወንጀል 
ሕግ አንቀጽ 47 ላይ በሕግ ካልተከለከለ 
በስተቀር የሕግ አውጪ፣ አስተዳደር ወይም 
የፍርድ ባለስልጣን እውነተኛና ትክክለኛ 
ክርክሮች ወይም ውሳኔዎችን በመገናኛ 
ብዙሃን ማቅረብ ተጠያቂ እንደማያደርግ 
የተቀመጠው ሐሳብም ቢያንስ መረጃዎቹ 
እውነተኛና ትክክለኛ መሆን እንዳለባቸው 
መረዳት ያስችላል::

የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት 
አዋጅ ቁጥር 590/2000 በሕገ መንግሥቱ 
የተረጋገጡ መሠረታዊ ነፃነቶችና መብቶችን 
የማክበር ኀላፊነት እንዳለባቸው የሚገልጽ 
ሲሆን፣ የአዋጁ አንቀጽ 21 የመንግሥት 
አካላትም የሚሰጠው መረጃ የፍርድ ቤቱን 
ሚዛናዊነት ወይም ገለልተኝነት ሊያዛባ 
የሚችል ከሆነ መረጃው ለመገናኛ ብዙሃን 
መሰጠት እንደሌለበት ይደነግጋል::

በተጨማሪም የብሮድካስት አገልግሎት 
አዋጅ 533/2007 አንቀጽ 30 ማንኛውም ዜና 
ከአድልዎ የፀዳ፣ ትክክለኛና ሚዛናዊ መሆን 
እንዳለበት ይደነግጋል:: ይህን ድንጋጌ ተላልፎ 
የተገኘ በብር 10000-50000 እንደሚቀጣ 
ሕጉ ያስቀምጣል:: እንዲሁም የሚተላለፈው 
ፕሮግራም ስም የሚያጠፋ ወይም በሐሰት 
የሚወነጅል መሆን እንደሌለበት ይገልጻል:: 

በአጠቃላይ ከላይ ቀረቡት ሐሳቦችና 
የአገራችን ሕጎች መንፈስ መረዳት የሚቻው 
ሚዲያዎች በክርክር ላይ ባሉ ጉዳዮች ዙሪያ 
በሚያቀርቡት ዘገባ ፍትሐዊ ዳኝነትን የሚጎዳ 
ወይም ጉዳዩን ከፍርድ በፊት ለመደምደም 
የሚያስችል ሐሳብ ማቅረብ የለባቸውም::

(ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ)

የተከሳሽ ንጹሕ ሆኖ የመገመት መብት እና የሚዲያ ዘገባ ወሰን
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