
የጥቅምት ወር 
የዋጋ ግሽበት በ19 

ነጥብ 3 በመቶ 
ከፍ ማለቱ ተገለጸ

የጥቅምት ወር አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት 
ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 
በ19 ነጥብ 3 በመቶ ከፍ ማለቱን ማዕከላዊ 
ስታትስቲክስ ኤጀንሲ አስታወቀ።

ኤጀንሲው የጥቅምት ወር 2013 ዓ.ም 
የምግብ ዋጋ ግሽበትም ካለፈው ዓመት ጥቅምት 
ወር ጋር ሲነጻጸር በ23 ነጥብ 2 በመቶ ጭማሪ 
ማሳየቱ ገልጿል፡፡

በጥቅምት ወር በአብዛኞቹ የእህል ዓይነቶች 
ላይ የታየው ጭማሪ ለምግብ ዋጋ ግሽበት 
ከፍተኛ ሚና እንደነበረው የገለፀው ኤጀንሲው 
በዳቦ፣ እንጀራ፣ ስኳር፣ ከውጭ የሚገባ የምግብ 
ዘይት፣ ድንች፣ በርበሬ እና የቡና ዋጋ ላይ ጭማሪ 
መታየቱ ለዋጋ ግሽበቱ መጨመር ምክንያት 
መሆኑን በመግለጫው አመላክቷል።

ምግብ ነክ ያልሆኑ ምርቶች የዋጋ ግሽበት 
የጥቅምት 2013 ዓ.ም ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ 
ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ14 ነጥብ 4 በመቶ ጭማሪ 
ማሳየቱን ኤጀንሲው ጠቁሟል።
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ገጽ 3

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ሕዝብ 
እንዳይጎዳ የሕወሓት ጽንፈኛ ኀይልን ለይቶ 
ለመምታት በጥንቃቄ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን 
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ አስታወቁ

የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት ምክትል 
ኤታማዦር ሹም እና የኦፕሬሽን ዘርፍ ኀላፊ 
ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ በሰጡት መግለጫ፣ 
ማክሰኞ ከምሽቱ 4:00 ላይ ትግራይ ክልል 
በሚገኘው የሰሜን ዕዝ ላይ የራሳችን መንግሥት 
አካል በሆነው በጽንፈኛ የሕወሓት ኀይል 

ጥቃት ደርሶበታል ብለዋል። የአገር መከላከያ 
ይህን መሰል ጥቃት ይፈፀማል የሚል ግምት 
አልነበረውም ያሉት ጀነራል ብርሃኑ፤ የሠራዊቱ 
ተልዕኮ ሕገ መንግሥቱ ከሚፈቅደው ውጭ 
የሚንቀሳቀስ ኀይል ላይ እርምጃ መውሰድ 
እንደነበር አስታውቀዋል።

ከኤርትራ ጋር ያልተቋጨ የድንበር 
ጭቅጭቅ ስላለበት ይህ ይመጣል ብሎ ያላሰበው 
ሠራዊቱ  በጽንፈኛው ሕወሓት ቡድን  ጥቃት 
ደርሶበታል ብለዋል።

የትግራይ ሕዝብ ይህንን ጥቃት አልቀበልም 
ብሎ ከመከላከያ ሠራዊቱ እና ከመንግሥት ጎን 
መሆኑን ማሳየቱን ጀኔራል ብርሃኑ ተናግረዋል። 
ጥቃት ለደረሰበት ለመከላከያ ሠራዊታችን 
ድጋፍ የሚሰጥ ኀይል ወደ  ቦታው መንቀሳቀሱን 
የጠቃት ጀነራል ብርሃኑ ጁላ፣ እንዲዋጋ ተልእኮ 
የተሰጠው ኀይል ተገድዶ ወደ ጦርነት እንዲገባ 
ተገዷል ብለዋል።

ሠራዊቱ አርሶ አደሩን ሰብል በመሰብሰብ 
እና አንበጣን በመከላከል ድጋፍ እያደረገ  ባለበት 
ወቅት የሕወሓት ጽንፈኛ ኀይል ጦርነት መክፈቱ 
ለሕዝብ ደንታ የሌለው መሆኑን ጀኔራል ብርሃኑ 
ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት የተገጎዱት ከሁሉም 
ወገን ሕክምና እያገኙ መሆኑንና አንዳንዶቹም 
እያመለጡ ወደ መከላከያ ሠራዊት እየገቡ 
እንደሆነ የገለጹት ጀኔራል መኮንኑ “አገራችን 
ያላሰበችው ዓላማ የሌለው ጦርነት ውስጥ 
ገብታለች፤ የትግራይ ወጣት በዚህ ዓላማ ቢስ 
ጦርነት ውስጥ መግባት የለበትም፤ ኢትዮጵያ 
ስትኖር የትኛውም አካባቢ ተንቀሳቅሶ መሥራት፣ 
ማደግ ይችላል” ሲሉ ተናግረዋል፡፡

የመከላከያ ኀይሉ ሕዝብ እንዳይጎዳ 
ለማድረግ ሕዝብ እና ጽንፈኛ ኀይሉን ለይቶ 
ለመምታት በጥንቃቄ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን 
ተናግረዋል። የመከላከያ ሠራዊቱ  የትም 
አይሄድም፣ ጦርነቱ እዚያው ያልቃል ሲሉ 
ጀነራሉ ገልጸዋል፡፡

“አገራችን ያላሰበችው ዓላማ የሌለው 
ጦርነት ውስጥ ገብታለች” ጀኔራል ብርሃኑ ጁላ

“የአክሲዮን ገበያ 
ለማቋቋም ብዙ 

የሚቀሩን ነገሮች አሉ”
አቶ ተስፋዬ ኀይለ ሚካኤል

በሕዳሴው ግድብ የሦስትዮሽ ድርድር የአፍሪካ ኅብረት ባለሙያዎች

 ሚና ከፍ ይበል መባሉን ግብጽ እንዳልተቀበለችው ተገለጸ

የማያባራው ብሔር 
ተኮር ግጭት 

የፖለቲካ አለመረጋጋት ጫና እየፈጠረባቸው 

መሆኑን የውኃ አምራች ድርጅቶች ገለጹ
ከ2008 ዓ.ም. ወዲህ በአገሪቱ ክልል 

ከተሞች እየተከሰቱ ያሉ አለመረጋጋቶች 
ለሥራቸው አስቸጋሪ ሁኔታ መፍጠሩን የውሃ 
አምራች ድርጅቶች ገለጸዋል::

ከሲራራ ጋዜጣ ጋር ቆይታ የነበራቸው  
የኢትዮጵያ የታሸገ የውኃ፣ የለስላሳ መጠጦች፣ 
የአትክልና ፍራፍሬ አቀነባባሪዎች እና አምራች 
ኢንዱስትሪዎች ማኅበር ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ 
አሸናፊ መርዕድ በአገሪቱ በተለያየ ወቅት እና ጊዜ 
እየተከሰተ ያለው የፀጥታ ስጋት በውኃ ሽያጭ 

ላይ ትልቅ ተግዳሮት መፍጠሩን  ጠቁመዋል::
“የተለያዩ አካባቢዎች ግጭት ሲፈጠር 

መንገዶች ለሳምንታት ይዘጋል፤ በዚህም 
ምክንያት የተመረቱ የውኃ ምርቶች ወደ ክልል 
ከተሞች በስፋት ለማድረስ  አምራቾች እየተቸገሩ 
ነው” ያሉት ሥራ አስኪያጁ፣ ከመንገድ መዘጋት 
በሻገር ውኃ ለክልል ከተሞች በሚያደርሱ 
መኪኖች ላይ ተዳጋጋሚ ጥቃት እየፈፀመ እና 
የውኃ አምራች ድርጅት መኪናዎች ላይ የምርት 
ዘረፋ እንዳጋጠመ ተናግረዋል:: 

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የተራዘመ ጦርነትን መሸከም አይችልም

በአገራችን የተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች 
እየተቀሰቀሱ ብዙ ወገኖቻችን ሕይወታቸውን 
እያጡ እና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትጵያዊያን 
ከቤት ንብረታቸው እየተፈናቀሉ ነው:: በሚያሳዝን 
ሁኔታ ኢትዮጵያ በዓለማችን ከሚገኙት ዜጎቻቸው 
ከሚፈናቀሉባቸው አገሮች መካከል የመጀመሪያውን 
ቦታ ይዛለች:: በቅርቡ በጉራ ፈርዳና በወለጋ በአማራ 
ተወላጆች ላይ የተፈፀመውን ማንነት ተኮር ጭፍጨፋ 
ስናስተውል ችግሩ ምን ያህል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋና 
እየከፋ እንደመጣ እንረዳለን:: ይህ ነገር ከሦስት 
ዐሥርት ዓመታት ላይ የቀጠለ እና በአስፈሪ ሁኔታ 
እየተለመደ የመጣ አደገኛ ነገር ነው::

ወደ ገጽ 3 ዞሯል
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ገጽ 14
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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፣ 
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ስልክ ቁጥር፡- +251-922-58-0561
siraramedia@gmail.com
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ርእሰ አንቀጽ

ሲራራማክሰኞ፣ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም. ሕዝባዊ ወያነ 
ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ከምሽቱ 4:00 ላይ ትግራይ 
ክልል በሚገኘው የአገር መከላከያ ሠራዊት የሰሜን ዕዝ 
ላይ ጥቃት መሰንዘሩ እና በሠራዊቱ አባላት ላይ ከፍተኛ 
ጉዳት ማድረሱ ታውቋል:: ታሪክ ይቅር የማይለው 
የክህደት ተግባር መፈፀሙን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ 
አሕመድን ጨምሮ የሠራዊቱ መሪዎች ተናግረዋል:: ይህን 
ተከትሎ የሕወሓትን መሪዎች ዒላማ ያደረገ እርምጃ 
ለመውሰድ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ትዕዛዝ ተሰጥቷል:: 
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ሕግ የማስከበር 
እርምጃውን እንዲያፀድቀው ተደርጓል:: በትግራይ ክልል 
ለስድስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀ 
ሲሆን፣ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነ እና በጦር 
ኀይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የሚመራ አስፈጻሚ 
ግብረ ኀይልም ተቋቁሟል::

መንግሥት “ሕግን ለማስከበር እና ሕገ መንግሥቱን 
ለመጠበቅ” እየወድኩ ነው ባለው በዚህ እርምጃ ላይ 
ከማክሰኞ ጀምሮ የአገር መከላከያ ሠራዊት ሙሉ 
ተሳትፎ እያደረገ እንደሆነ፤ ይልቁንም የኢትዮጵያ አየር 
ኀይል በተመረጡ ዒላማዎች ላይ ጥቃት እንደፈፀመና 
የመጀመሪያው ዙር ወጊያ በተሳካ ሁኔታ እንደተፈፀመ፤ 
የሕግ ማስከበር ሥራው ግን አሁንም እንደሚቀጥል 
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ትናትና ጥቅምት 27 ቀን 2013 
ዓ.ም. በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል::

ሲራራ ትግራይ ውስጥ በአገር መከላከያ ሠራዊት 
የሰሜን ዕዝ አባላት ላይ የተፈፀመውን እጅግ አሳፋሪና 
ከኢትዮጵያዊነት ብቻ ሳይሆን ከሰብአዊነት ያፈነገጠ 
ድርጊት በጽኑ ታወግዛለች:: መንግሥት የጀመረውን 
ሕግን የማስከበር እርምጃም ትደግፋለች:: 

ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን የአገሪቱ ኢኮኖሚ 
ከገባበት መዋቅራዊ ችግር አኳይ ይህ ጉዳይ በፍጥነት 
የሚቋጭበት መንገድ እንዲፈለግ ታሳስባለች:: በአገራችን 
በተለይ ከ2008 ዓ.ም. ጀምሮ ከፍና ዝቅ እያለ የቀጠለው 
ፀረ መንግሥት ሕዝባዊ እምቢተኝነትና አመጽ በአገሪቱ 
ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል:: ከዚያ ጊዜ 
ጀምሮ የፖለቲካ አመራሩ ተረጋግቶ አገር ከመምራት 
ይልቅ አሳት በማጥፋት ላይ ተጠምዶ ከመቆየቱም 
በላይ በየጊዜው በየሚቀሰቀሱት ሕዝባዊ አመጾች 
በርካታ ኢንቨስትመንቶች ወድመዋል፣ በጣም ብዙ 
ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል፤ ንብረታቸው 
ውድሟል፤ ተገድዋልም:: ከ2008 ዓ.ም. ጀምሮ ሲካሄዱ 
የነበሩትን ሕዝባዊ አመጾች ለመቆጣጠር በሚል 
የታወጁት ተደጋጋሚ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች በአገሪቱ 
የመዋዕለንዋይ ፍሰት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሳል:: 
ዝርዝሩ በጣም ብዙ ነው::

ስለሆነም አሁን የተጀመረው ሕወሓትን ዒላማ 
ያደረገ እርምጃም መንግሥትን ለረዥም ጊዜ በውጊያ 
ተግባር ላይ በመጥድ ከዋናው ኀላፊነቱ እንዳያዘናጋው 
እና ኢኮኖሚው ይበልጥ እንዳይዳከም ከፍተኛ ጥንቃቄ 
ማድረግ ያስፈልጋል:: ጦርነት አውዳሚ ነው፤ የልማት 
ፀርም ነው:: ባልተረጋጋ አገር ውስጥ ኢንቨስትመንት 
የማይታሰብ ነው:: 

በሌላ በኩል፤ ይህ በሕወሓት አክራሪ 

አመራሮች ላይ እየተወሰደ የሚገኝ እርምጃ ዒላማውን 
እንዳይስት በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል:: 
የኢትዮጵያ ህልውና እንዲጠበቅ እና በሕዝቦቿ መሀከል 
የሰመረና ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት እንዲኖር በትግራይ 
ሕዝብ ላይ ምንም ዓይነት ጉዳት እንዳይደርስ ማረጋገጥ 
በጣም አስፈላጊ ነው:: የትግራይ ሕዝብ እንደየትኛውም 
የኢትዮጵያ ሕዝብ በጭቆና ላይ የነበረ እና ያለ ሕዝብ 
ነው:: ከሕወሓት የአገዛዝ ሥርዓት ያተረፈው ነገርም 
የለም:: ስለሆነም መንግሥት በገባው ቃል መሠረት 
የትግራይ ሕዝብን ከሌላው የኢትዮጵያ ወንድሙና 
እህቱ የሚነጥል አንዳችም ድርጊት እንዳይፈፀም 
የማረጋገጥ ከፍተኛ ኀላፊነት አለበት:: ሕግ በማስከበርና 
ሕገ መንግሥቱን በመጠበቅ ሰላም እናሰፍናለን ተብሎ 
የሚወሰደው እርምጃ የበለጠ ሰላም የሚያደፈርስ እና 
በሕዝቦች መሀከል አላስፈላጊ ቂምና ቁርሾ ጥሎ የሚያልፍ 
እንዳይሆን ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል::

በሦስተኛ ደረጃ፣ መንግሥት የሥርዓት (insti-
tution) ግንባታ በዚህች አገር ትናትናም ዛሬም ነገም 
የመከሰቱ ፈተናዎች ዋነኛ መፍትሔ መሆኑን በሚገባ 
ተገንዝቦ ዛሬም (በሕግ ማስከበር ውጊያ ላይ ሆኖም 
ቢሆን) በሥርዓት ግንባታ ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ 
ርብርብ ማድረግ ይኖርበታል:: ከትናትና እስከ ዛሬ 
የኢትዮጵያ ችግር የሥርዓታት ችግር ነው:: ሁሉንም ዜጎች 
በእኩልነትና በፍትሕ የሚያስተናግዱ፣ ቅቡልነት ባለው 
ኀይል የተዘጋጁና የፀደቁ እና ተፈጻሚነት ያላቸው ሕጎች፣ 
ደንቦች፣ መመሪያዎች እና አሠራሮች አልነበሩንም፤ ዛሬም 
የሉንም:: ከዳግማዊ ዐፄ ቴዎድሮስ እስከ ነጋድራስ ገብረ 
ሕይወት ባይከዳኝ ለዚህች አገር ትልቁ መድህኗ ሥርዓት 
ስለመሆኑ በስፋት ተነግሯል፤ ተጽፏል:: ሆኖም ተከታታይ 
የአገራችን የአገዛዝ ሥርዓቶች ለዚህ አገርን በዘላቂነት 
ለሚያሻግር የሥርዓታት ግንባታ መርሐ-ግብር የሰጡት 
ትኩረት ኢምንት ነው:: 

የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ መንግሥት ካለፉት 
መንግሥታት ውድቀት በቂ ትምህርት መቅሰም እና 
ለሥርዓታት ግንባታ ልዩ ትኩረት መስጠት ይገባዋል:: 
በሥልጣን ላይ ባሉት እና ወደፊት ሥልጣን በሚይዙት 
አካላት ላይ ልጓም የሚያበጁ፤ ቅቡልነት ባለው አካል 
የተዘጋጁ እና ተፈጻሚነት ያላቸው ሕጎች፣ ደንቦችና 
መመሪያዎች ያስፈልጋሉ:: በኅብረተሰቡ ዘንድ 
መተማመንን (trust) የሚፈጥሩ ባህላዊ ዕሴቶች፣ ወጎችና 
ልማዳዊ አሠራሮችም መኮትኮትና መጎልመስ ይገባቸዋል:: 
በጥቅሉ እንደ አገር በየዘመኑ አንድን ቡድንና ግለሰብ 
ከሚያነግሥ አስተሳሰብና አሠራር የተላቀቀ፣ ተገማች 
የሆነ እና ዘመን የሚሻገር ሥርዓት መገንባት ከሁሉም 
አገራዊ ተግባራት የቅድሚያ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል::

ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በዚህ ወሳኝ ግን 
ደግሞ ለዘመናት የአገራችን የፖለቲካ ትግል የእንጀራ ልጅ 
ሆኖ በከረመ የሥርዓታት ግንባታ ጥያቄ ላይ አተኩረው 
እንዲታገሉ ያስፈልጋል:: ሁሉም ተፎካካሪ ፓርቲዎች 
የሚያነሷቸው ጥያቄዎች በሥርዓታት ጥያቄ የሚካተቱ 
እና ጠንካራ ሥርዓታት ሲገነቡ በቀላሉ የሚፈቱ 
መሆናቸውን ተረድተው መንግሥት በዚህ አጀንዳ ላይ 
ትኩረት እንዲያደርግ መታገል ይገባቸዋል:: 

የሕግ ማስከበር እርምጃው 
አቅጣጫውን እንዳይስት 
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ዜና ዘገባ

አማራ ባንክ አክሲዮን ማኅበር የመሥራች 
ጉባኤውን በውክልና ለማካሄድ መወሰኑን 
አደራጅ ኮሚቴው ጥቅምት 26 ቀን 2013 ዓ.ም. 
በሰጠው መግለጫ አስታውቋል::

ባንኩ ምሥረታ ጉባኤውን በውክልና 
ማካሄድ የወሰነበት ዋና ምክንያት የአባላቱ ቁጥር 
በጣም ከፍተኛ በመሆኑ እና ወቅቱም በኮሮና 
ቫይረስ ምክንያት ጉባኤ ለማካሄድ አስቸጋሪ 
በመሆኑ ነው ብሏል። የውክልና አሰጣጡ ከኅዳር 
1 እስከ ኅዳር 30 ቀን 2013 ዓ.ም. እንደሚጠናቀቅና 
የምሥረታ የጉባኤው ቀንም ወደፊት እንደሚገለጽ 
በመግለጫው ተጠቅሷል::

የዴይሊ ውኃ አምራች ድርጅት የሽያጭ እና 
ገበያ ዳይሬክተር አቶ ኢዮብ መንገሻ የአቶ አሸናፊን 
ሐሳብ ያጠናክራሉ፤ በአገሪቱ ካለው የፖለቲካ 
አለመረጋጋት እና የፀጥታ ስጋት ጋር በተያያዘ 
በሚፈጠሩ ግጭቶችን እና አድማዎች ምክንያት 
ውሃ የጫኑ ተሽከርካሪዎች እንደ ልብ ተንቀሳቅሰው 
ምርቶችን መሸጥ አለመቻላቸውን  አንስተዋል፤ 
ይህም በተቋማት ላይ ምርት እንዲከማች እና ወደ 
ገበያ አንዳይቀርብ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል::

“ዴይሊ ውኃ በአገሪቱ አራቱም ማዕዘኖች 
ምርቱን ለተጠቃሚ ያድሳል፤ ነገር ግን 
አለመረጋጋቶች ሲፈጠሩ እና መንገዶች ለቀናት 
ሲዘጉ ምርታችንን ለተጠቃሚ ለማድረስ ትልቅ 
ተግዳሮት ይገጥመናል” ያሉት ዳይሬክተሩ፣ 
መንግሥት ለሠላም እና መረጋጋት ትኩረት 
እንዲሰጥ ጠይቀዋል::

የውኃ ሽያጭ የሚከናወነው በአብዛኛው እንደ 
አፋር፣ ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ በመሳሰሉ ክልልሎች 
መሆን ያነሱት ዳይሬክተሩ ከ2008 ዓ.ም ወዲህ 
በአገሪቱ ባለው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ምክንያት 
የሽያጭ ሁኔታው ወጣ ገባ እየሆነ  መምጣቱን 
ተናግረዋለ:: ከዚህ ቀደም በነበሩ አለመረጋጋቶች 

የጥቅምት ወር የዋጋ 
ግሽበት በ11 ነጥብ 1 

በመቶ ከፍ ማለቱ ተገለጸ
 

በአልኮል፣ ትምባሆ፣ ጫት፣ የቤት ማፅጃ እና 
ኢነርጂ (የማገዶ ከሰል)፣ የቤት መሥሪያ ቁሶች፣ 
የሕክምና እና ጌጣገጥ ምርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ 
በመኖሩ ምግብ ነክ ያልሆኑ ምርቶች ላይ የዋጋ ግሽበት 
ከፍ እንዲል ማድረጉን ኤጀንሲው ባወጣው መግለጫ 
ላይ ጠቅሷል:: የወሩ አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት ካለፈው 
መስከረም ወር ጋር ሲነጻጸር 0.4 በመቶ ጭማሪ 
ማሳየቱ ተመላክቷል::

በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ የሰጡት የኢኮኖሚ 
ጉዳዮች ተንታኙ አቶ ዋሲሁን በላይ የጥቅምት ወራት 
የታየው የዋጋ ግሽበት ከውጭ በሚገቡ  ምርቶች ላይ 
ጎልቶ የታየ መሆኑን አንስተው ይህም ከዓለም አቀፍ 
ገበያው  አለመረጋት ጋር የተገናኘ ሊሆን እንደሚችል 
ተናግረዋል:: 

ሌላው ካለፈው ዓመት ጀምሮ  በብሔራዊ 
ባንክ በየቀኑ በሳንቲም ደረጃ ሲደረግ የቆየው የውጭ 
ምንዛሪ ማስተካከያ ለዋጋው መጨመር አስተዋጽዖ 
እንዳለውም ጠቁመዋል:: በጥቅምት ወር ገበያ ላይ 
የዋሉት አባዛኛው ምርቶች ከውጭ አገሮች ከሦስት 
ወራት በፊት ግዥ የተፈፀመባቸው ናቸው:: በወቅቱ 
በርካታ አገራት ድንበራቸውን ዝግ አድርገው 
የቆዩባቸው እና ዓለም ዐቀፍ እንቅስቃሴ ዝግ በሆነበት 
እና የሎጅስቲክ ዋጋ በጣም ውድ በሆነበት ጊዜ የገቡ 
ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ የዋጋ መጨመሩ ሊከሰት 
ይችላል እንደ አቶ ዋሲሁን አገላለጽ::    ባለፉት ወራት 
በዓለም ዐቀፍ ገበያ የምግብ ምርት ላይ የዋጋ ጭማሪ 
መኖሩን ያነሱት የኢኮኖሚ ተንታኙ ይህን ተከትሎ 
መንግሥት ከውጭ በሚገቡ መሠረታዊ የምግብ 
ምርቶች ላይ የጣለውን ታክስ እንዲያነሳ መገደዱን 
አስታውሰዋል:: 

  "በጥቅም ወር ላይ የነበረው የዋጋ ንረት 
ከመስከረም ወር ጋር ሲነፃፀር ከአንድ በመቶ በታች 
ያነሰ ልዩነት ያለው መሆኑ የመስከረም ወር  የነበረውም 
የዋጋ ግሽበት ከፍተኛ እንደ ነበር ጠቆሚ ነው" ይላሉ። 

የአንበጣ መንጋ ፣ የኮሮና ወረርሽኝ፣ ግጭቶች 
እና አለመረጋጋቶች በቀጣይም የዋጋ ግሽበቱን 
ሊያባብሱት እንደሚችል ባለሙያው ትንበያቸውን 
አስቀምጠዋል:: በአገሪቱ የነበሩ አለመረጋጋቶች እና 
የሰላም እና ደህንነት ስጋት አሁን ለገጠመው  ለዋጋው 
መጨመር ትልቅ አስተዋጽዖ እንደሚኖረው  ያነሱት 
አቶ ዋሲሁን መንግሥት ለሰላም እና መረጋጋት 
ትኩረት ሰጥቶ መሥራት እንደሚገባው ጠቁመዋል:: 
የዋጋ ግሽበት ጉዳይ የተንከባለለ ምክንያት ውጤት  
በመሆኑ  በሁሉም ዘርፍ ሰፊ የስትራቴጂ  እና ተቋማዊ  
ሥራዎችን ሌት ተቀን መሥራት ይጠይቃልም ብለዋል።

በሕዳሴ ግድቡ የሦስትዮሽ ድርድር ዙሪያ 
የአፍሪካ ኅብረት ባለሙያዎች ሚና ከፍ ይበል 
በሚለው የኢትዮጵያ ሐሳብ ሱዳን ስትስማማ 
ግብጽ ሳትቀበል መቅረቷን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 
አስታወቀ።

ባለፉት ሦስት ሳምንታት በዲፕሎማሲው 
መስክ የተሰሩት ስራዎችን በተመለከተ የውጭ 
ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና 
ሙፍቲ መግለጫ ሰጥተዋል።

አምባሳደሩ በመግለጫቸው ኢትዮጵያ፣ ሱዳን 
፣ እና ግብጽ መካከል ላለፉት ሰባት ቀናት በሕዳሴ 

ግድብ ውኃ ሙሌት ዙሪያ ምክክር እንዳደረጉ 
ገልጸዋል።

በምክክሩ ሦስቱም አገሮች የድርድሩን 
ሞዳሊቲ ለማዘጋጀት እየንዳንዳቸው ሁለት ሁለት 
ባለሙያዎች መርጠው እንዳቀረቡ አስታውቀዋል።

በድርድሩ ዙሪያ የአፍሪካ ኅብረት ባለሙያዎች 
ሚና ከፍ ይበል በሚለው የኢትዮጵያ ሐሳብ ሱዳን 
ስትስማማ ግብጽ ሳትቀበል ቀርታለች ነው ያሉት 
ቃል አቀባዩ፡፡

ሦስቱ አገሮች የተስማሙባቸው እና 
ያልተስማሙባቸው ነጥቦችን ለወቅቱ የአፍሪካ 
ኅብረት ሊቀመንበርና ለደቡብ አፍሪካ ሪፖርት 
ማድረጋቸውን አምባሳደሩ ተናግረዋል።

ወቅታዊ የአገሪቱ ጉዳይ ኢትዮጵያ በሕዳሴ 
ግድብ ላይ እያደረገች የሚገኘውን ድርድር እና 
ውይይት፣ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተውን 
አቋሟን አንደማይቀይረውም ነው የተናገሩት፡፡

ወደ ፊትም ቢሆን ኢትዮጵያ የግድቡ ጉዳይ 
በአፍሪካ ኅብረት እንዲፈታ የጀመረችውን ጉዞ 
አጠናክራ እንደምትቀጥል አምባሳደሩ ጠቁመዋል።

በመግለጫው በኢትዮጵያ ጉብኝት 
ያደረጉት የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር 
አብዱልፈታህ አል ቡርሃን ኢትዮጵያ በልማቱ 
መስክ እየሰራቻቸው ከሚገኙ ሥራዎች ልምድ 

በሕዳሴው ግድብ የሦስትዮሽ ድርድር የአፍሪካ ኅብረት ባለሙያዎች 

ሚና ከፍ ይበል መባሉን ግብጽ እንዳልተቀበለችው ተገለጸ

መቅሰማቸውን እና የሁለቱን አገሮች ግንኙነት 
በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ጋር አጥጋቢ 
ውይይት ማድረጋቸውን አንስተዋል። 

በተመሳሳይ በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረጉት 
የጅቡቲ የውጭ ጉዳይ እና የንግድ ሚኒስትር 
የሁለቱን አገሮች ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልበት 
አግባብ ላይ ከመወያየታቸው በተጨማሪ ኢትዮጵያ 
ለጅቡቲ ከታዳሽ ኀይል የምታቀርበው የኀይል 
አቅርቦት ተጠናክሮ በሚቀጥልበት ዙሪያም 
መክረዋል ነው ያሉት።

ቃል አቀባዩ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል 
በሕወሓት መዋቅር ውስጥ የሚገኝ ቡድን በአገር 
መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈፀመውን ጥቃት ተከትሎ 
የፌደራል መንግስት ተገዶ የገባበትን ጦርነት 
በተመለከተ በአዲስ አበባ ለሚገኙ አምባሳደሮች 
እና የዲፕሎማቲክ አባላት ማብራሪያ መሰጠቱን 
ጠቁመዋል።

ዲፕሎማቶቹ እና አምባሳደሮቹ የኢትዮጵያን 
ሰላም እንደሚፈልጉ እና ጉዳዩ በቶሎ እልባት 
እንዲያገኝ  ፍላጎታቸው መሆኑም ተናግረዋል።

ከዚህ ባለፈ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን እና ጅቡቲ 
የኢትዮጵያ ሰላም የእነሱ ሰላም መሆኑን በመግለፅ 
ከኢትዮጵያ ጎን እንደሚቆሙ ማስታወቃቸውን 
አምሳደር ዲና ገልጸዋል።

የውኃ ጫኝ መኪናዎች ላይ ዘረፋ እና መስታወት 
መሰባበር ጥቃት አጋጥሞ እንደነበር ጨምረው 
ጠቁመዋል:: 

በተያያዘ ባለፉት ስምንት ወራት በኮቪድ-19 
ወረርሽኝ ሳቢያ ሆቴሎች በመዘጋታቸው የውኃ 
አምራች ዘርፉ 60 በመቶ የገበያ እጦት ገጥሞት 
እንደቆየ ያነሱት የማኅበሩ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ 
አሸናፊ፣ አሁን ላይ ሆቴሎች ዳግም መከፈታቸውን 
ተከትሎ የሽይጭ ሁኔታው ዳግም መሻሻል ማሳየቱን 
ጠቁመዋል::

በተለይም እንደ አዲስ አበባ እና ደብረዘይት 
ያሉ በርካታ ሆቴሎች ያሉባቸው አካባቢዎች 
የገበያው ሁኔታ ዳግም እያንሠራራ መምጣቱን 
ደግሞ የገለጹት የዴይሊ ውኃ አምራች ኢንዳስትሪ 
የሽያጭ እና ገበያ ዳይሬክተር አቶ ኢዮብ መንገሻ 
ናቸው:: የተቋማቸው የምርት ሽያጭ ካለፉት ወራት 
አንጻር እስከ 50 በመቶ ጭማሪ ማሳየቱን ጨምረው 
ጠቁመዋል::

ባለፉት ስምንት ወራት በኮቪድ19 ምክንያት 
መንግሥት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመጣሉ 
ምክንያት የውኃ አምራች ድርጅቶች ላይ የገቢ 
መቀነስ ገጥሞ እንደቆየ ያስታወሱት ዳይሬክተሩ፤ 

“መንግሥት በዚህ ወቅት ለስድስት ወራት የሚቆይ 
የሠራተኞች ግብር፣ ታሪፍ እና ተጨማሪ ዕሴት 
ታክስን የመሳሳሉ ክፍያዎችን እፎይታ ሰጥቶናል፤ 
እንዲህ ዓይነት ድጋፎች ተቋማት ሠራተኞቻቸውን 
ጠብቀው አስቸጋሪውን ጊዜ እንድናልፍ አግዞናል” 
ብለዋል::

“መንግሥት በዘርፉ ላይ የጣለው የኤክሳይስ 
ታክስ፣ እንዲሁም ከውጭ በሚገቡ ጥሬ እቃዎች 
ላይ የሚጣለው ግብር ዘርፉ እንዳያድግ ማነቆ 
ፈጥሯል” ያሉት አቶ ኢዮብ፣ የግብር ትመናውን 
ዳግም መፈተሽ እንደሚገባም ገልጸዋል::

ከጥቅም በኋላ በውኃ ማሸጊያዎች ምክንያት 
ሊፈጠር የሚችለውን የአካባቢ ብክለት ለማስቀረት 
አምራቾች ወጣቶችን በማደራጀት ከአካባቢ 
እንዲሰበስቡ በማድረግ ጥቅም ላይ እንዲውል 
በማድረግ ለወጣቶች የሥራ ዕድል መፍጠር 
ማቻላቸውን ጠቁመዋል:: መንግሥት ለዘርፉ ውስን 
ድጋፎችን ማድረግ ቢችል አምራቾች ከአገር ውስጥ 
ገበያ አልፈው ምርታቸውን ለውጭ ገበያ የማቅረብ 
አቅም እንዳላቸውም ጠቁመዋል::

 

የፖለቲካ አለመረጋጋት ጫና እየፈጠረባቸው መሆኑን የውኃ 
አምራች ድርጅቶች ገለጹ

የባንኩ አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ መላኩ 
ፈንታ እንዳሉት በምሥረታ ላይ ያለው የአማራ 
ባንክ አክሲዮን ማኅበር የአክሲዮን ሽያጭ 
ከጀመረበት ከነሐሴ 11 ቀን 2011 ዓ.ም. እስከ 
ጥቅምት 2013 ዓ.ም. ድረስ የተፈረመው ወይም 
ቃል የተገባው የአክሲዮን ሽያጭ 6 ነጥብ 4 
ቢሊዮን ብር መድረሱን እና የተከፈለው 4 ነጥብ 
8 ቢሊዮን ብር በላይ መሆኑን አስታውቀዋል። 
የባንኩ ምሥረታ በተለያዩ ምክንያቶች ቢዘገይም 
ሁሉንም አሳታፊ በሆነ መንገድ አክሲዮን መሸጥ 
በመቻሉ የባንኩን የካፒታል አቅም አሳድጓል 
ያሉት አቶ መላኩ በሽያጩ መሳተፍ ላልቻሉ 

የኅብረተሰብ ክፍሎችም ዕድል ተፈጥሯል 
ብለዋል።

የአክሲዮን ሽያጭ የመዝጊያ የመጨረሻ 
ቀኑ ኅዳር 21 ቀን 2013 ዓ.ም. መሆኑን ጠቁመው 
ባለው ቀናት አክሲዮን መግዛት የሚፈልግ ሰውም 
እንዲሳተፍ ጥሪ አስተላልፈዋል::

የውጭ ዜጋ ሆነው የትውልደ 
ኢትዮጵያውያን መረጃ የያዙ ሰዎች በኢትዮጵያ 
ንግድ ባንክ፣ በአቢሲኒያ ባንክ፣ በአዋሽ ባንክ 
እና ዳሽን ባንክ አክሲዮን መግዛት እንደሚችሉ 
እንዲሁም በዜግነት ኢትዮጵያዊ የሆኑ ደግሞ 
በዓባይ፣ አቢሲንያ፣ አንበሳ፣ ብርሃን በዳሽን 
ባንክ፣ አዋሽ፣ ኦሮሚያ ኅብረት ሥራ፣ ኅብረት፣ 
ቡና፣ ንብ፣ እና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መግዛት 
እንደሚችሉ የተገለጸ ሲሆን፣ የአክሲዮን ገዥዎች 
ቁጥርም ከ155 ሺሕ በላይ መድረሱ ታውቋል::

አማራ ባንክ አክሲዮን ማኅበር የመሥራች ጉባኤውን 
በውክልና ለማካሄድ መወሰኑን አደራጅ ኮሚቴው ገለጸ

ይህ በእንዲህ እንዳለ፤ በሰሜን ኢትዮጵያ 
በአገር መከላከያ ሠራዊት እየተወሰደ ያለው 
እርምጃ ግልጽ፣ የተወሰነ እና ሊደረስበት የሚችል 
ዓላማ ያለነገ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ 
አሕመድ አስታወዋል

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ባለፈው 
ማክሰኞ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም. ሕወሓት 
ትግራይ ክልል በሚገኘው የሰሜን ዕዝ ላይ 
ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ መከላከያ ሠራዊት 
እርምጃ መውሰድ መጀመሩን አርብ፣ ጥቅምት 
27 ቀን 2013 ዓ.ም. በትዊተር በጻቸው ባሰፈሩት 
ጽሑፍ አስታውቀዋል፡፡ በመካሄድ ላይ ያለው 
ዘመቻም በአገሪቱ ሕግና ሥርዓትን ለማስፈን፣ 
ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ለማስከበር እና 
በየትኛውም የአገሪቱ አካባቢ ተንቀሳቅሰው 
የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንን ደህንነት ለማስጠበቅ 
ያለ መሆኑን  ገልጸዋል፡፡

መንግሥት ከሕወሓት ጋር ያለውን 
ልዩነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ለወራት 
ታግሶ ድርድርና ሽምግልና ሲያካሂድ መቆየቱን 
ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ መንግሥት 
ያደረገው ጥረት በሙሉ በሕወሓት እምቢተኝነት 
መክሸፉን ተናግረዋል፡፡ 

አገራችን ያላሰበችው 
ዓላማ...
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አቶ ተስፋዬ ኀይለ ሚካኤል በአሜሪካ አገር 
የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ዲግሪያቸውን 
በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ መስክ አግኝተዋል:: 
በአሜሪካ፣ አውሮፓ፣ አፍሪካን እና በተለያዩ 
ዓለም ዐቀፍ ተቋማት በቦርድ አባልነት 
እንዲሁም ዳይሬክተርነት ለ30 ዓመታት 
ሠርተዋል:: አሁን ላይ የሰርብሩስ አማካሪ 
ድርጅት ፕሬዝዳንት ናቸው:: በኢትዮጵያ 
በብሔራዊ ባንክ የአክሲዮን ገበያ ምሥረታን 
በተመለከተ የባንኩ አማካሪ ሆነው በማገልገል 
ላይም ይገኛሉ::  

ሲራራ፡- መንግሥት የአክሲዮን ገበያን 
በኢትዮጵያ ለማስጀመር የተለያዩ እንቅስቃሴዎች 
እያደረገ ነው:: ከትርጉሙ ጀምረው ስለ አክሲዮን 

ገበያ ምንነት የተወሰኑ ነገሮችን ቢገልጹልን:: 
ውይይታችንን በዚህ እንጀምር::

አቶ ተስፋዬ፡- የሰነድ ግብይት ወይም 
ካፒታል ገበያ የምንለው አንድ ሰው ባለው 
ሀብት የተቋማትን የሀብት ድርሻ አልያም መብት 
መግዛት ሲችል ነው:: ይህን  ሂደት ነው የአክዮን 
ገበያ የምንለው:: የምንገዛው ድርሻ  ኩባንያ ላይ 
መብት እንዲኖረን ያደርጋል፤ የተቋማት ድርሻ 
ገበያ የሚለው ሐሳብ አጠቃለይ የአክሲዮን 
ገበያን ምንነት ይገልጸዋል የሚል እምነት 
አለኝ:: የካፒታል ገበያ ሲባል በሥሩ የተለያዩ 
ቋቶች አሉት:: አንደኛው ደርሻ (ስቶክ) ሲሆን፤ 
ሁለተኛው ዕዳ የምንለው አልያም የግምጃ ቤት 

ሰነድ (ትሬዠሪ ቢል) የሚባለው ነው:: የሕዳሴው 
ግድብ የሚሸጠው እና የሚገዛው በቦንድ (ዕዳ) 
ነው:: 

አንድ ሰው ቦንድ ሲገዛ የሚገዛው መብት 
ነው:: ለሻጩ አካል ደግሞ መከፈል ያለበት ዕዳ 
ነው የሚሆነው:: ለአብነት የሕዳሴውን ግድብ 
ቦንድ ብናይ፤ ዜጋው ከመንግሥት በዚህ ጊዜ 
ይህን ያህል ገንዘብ እቀበላለሁ በሚል ነው ቦንድ 
የሚገዛው:: ሰዎች ገንዘባቸው እንዲወልድ እና 
እንዲያድግ ለባላደራ በቦንድ ግዢ ይሰጣሉ:: 
ባላደራው በገንዘብ ኢንቨስት አድርጎ ከሽያጭ 
ከሰበሰበው ገንዘብ በላይ በማትረፍ ገንዘብ 
የሚያገኝበትን ሁኔታ ይፈጠራል:: 

በእኛ አገር ቦንድ ሽያጭ አብዛኛው 
የመንግሥት ስለሆነ የወለድ መጠኑም አነስተኛ 
ሊሆን ይችላል:: ነገር ግን ገንዘቡ የመመለስ ዕድሉ 
በጣም ሰፊ ነው:: ቦንድ ግዥው የተፈፀመው 
ከመንግሥት ከሆነ የሚገዛው ሰው ተጋላጭነት 
(risk) በጣም ዝቅተኛ ነው::

የግል ኩባንያዎችም በተመሳሳይ የቦንድ 
ሽያጭ ያከናውናሉ:: ብዙውን ጊዜ የግል 
ኩባንያዎች የቦንድ ወለድ ከፍተኛ ይሆናል:: ነገር 
ግን እንዲህ ዓይነት ቦንዶችን ሲገዙ ኀላፊነቱን 
ገዥው አካል ወስዶ ነው ገንዘቡን አውጥቶ ግዥ 
የሚፈፅመው:: ምክንያቱም ኩባንያዎች በኪሳራ 
ከገበያ የሚወጡበት ዕድል ሊኖር ይችላል:: ይህን 
አመዛዝኖ ባንድ የመግዛቱ ኀላፊነት የሚገዛው 
አካል ነው::

“የአክሲዮን ገበያ ለማቋቋም ብዙ የሚቀሩን ነገሮች አሉ”
አቶ ተስፋዬ ኀይለ ሚካኤል
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ይመታል የሚል እምነት የለኝም::  አሁን ባለው 
ሁኔታ ምን ያህሉ ዜጋ ስለ አክሲዮን ገበያ ያውቃል 
የሚለው ላይ እኔ በግሌ ብዙ እንዳልተሠራ ነው 
የምረዳው::

አንድ ሰው የአንድን ተቋም ድርሻ የሚገዛው 
ተቋሙ ወደፊት ያድጋል የሚል እምነት እና 
ግምት ሲኖረው ነው:: ያን ግምት ደግሞ ሊያመጣ 
የሚችለው ስለጉዳዩ ዕውቀት እና ግንዛቤ ሲኖረው 
ነው:: ለዚያ ደግሞ ተደጋጋሚ ትምህርቶች 
እና የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን መሥራት 
ያስፈልጋል::

የመገናኛ ብዙሃኑም ቢሆን የአክሲዮን 
ገበያ እንዴት መሠራት እንዳለበት እና ምን 
ምን ነገሮች መሟላት እንዳለባቸው ጠንቅቀው 
ማወቅና ለሕዝብ ግንዛቤ መስጠት መቻል 
አለባቸው:: በአክሲዮን የገበያ ልውውጥ ውስጥ 
መረጃ በጣም ወሳኝ እና ትልቅ ግብዓት ነው:: 
ያንን መረጃ ማድረስ የሚችሉ የመገናኛ ብዙሃን 
ባለሙያዎች በአግባቡ መሰልጠን እና መፈጠር 
መቻል አለባቸው::

ሲራራ፡- የአክሲዮን ገበያ የመሠረቱ ሁሉም 
አገሮች ስኬታማ ሆነዋል ማለት አይቻልም:: 
ከዚህ መነሻነት የአክሲዮን ገበያ አገሪቱ አሁን 
ባለችበት ሁኔታ ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም 

የሚል መከራከሪያ የሚያቀርቡ ባለሙያዎች አሉ 
በዚህ ዓይነቱ አስተያየት ላይ ምን ይላሉ?

አቶ ተስፋዬ፡- አክሲዮን ገበያ በአንዳንድ 
አገሮች ላይ በጣም ስኬታማ የሚባል  ሥራን 
ማከናወን የቻለ ሲሆን በሌሎች አገሮች ደግሞ 
እንዲሁ ያን ያህል ውጤትን ማስመዝገብ ሳይችል 
ቆርቷል:: የአክሲዮን ገበያን መክፈት ብቻ ውጤት 
ያመጣል የሚል ዓለም ዐቀፍ መርህም የለም:: 
ለምሳሌ በአፍሪካ 28 የሚደርሱ የአክሲዮን 
ገበያዎች አሉ:: ከዚህ ውስጥ በጣም ውጤታማ 
ናቸው የሚባሉት ገበያዎች አምስት አይሞሉም:: 
በአፍሪካ ያለው የአክሲዮን ገበያ እንደቀረው 
ዓለም ጠንካራ እና ኢኮኖሚውን መነቅነቅ 
የሚችል ዓይነት አይደለም::

በአፍሪካ የአክሲዮን ገበያው ደካማ 
የሆነበት የራሱ የሆኑ ምክንያቶች አሉት:: ለዚህም 
አንዱ ምክንያት በአገሮች ያለው ኢኮኖሚያዊ 
እንቅስቃሴ በጣም ደካማ መሆኑ እንደ ሆነ 
ይሰማኛል:: ምናልባት ኢትዮጵያ ከነዚህ አገሮች 
ድክመት መማር ከቻለች ከራሷ አልፎ ለምሥራቅ 
አፍሪካ አገሮች ትልቅ ዕድል ይዛ መምጣት 
ትችላለች የሚል እምነት አለኝ:: የአክሲዮን 
ገበያ መፈጠር ለኢንቨስትመንት መስፋፋት 
እና ለተቋማት አቅም መጠናከር ትልቅ ጉልበት 
አለው:: በዚህ ውስጥ ለዜጎች ተጨማሪ የሥራ 
ዕድል መፍጠር የሚቻልበት እድል እንዳለ 
ይሰማኛል::

የአክሲዮን ገበያ በሌሎች አፍሪካ አገሮች 
ውጤት አላመጣም ማለት በኢትዮጵያም 
በተመሳሳይ ውጤት ማምጣት አይችልም 
የሚለው እሳቤ ትክክል ነው ብዬ አልወስደውም:: 
መሠራት ያለባቸው ቅድሚያ ሥራዎች ከተሠሩ 
እና አስፈላጊው ቅድመ ሁኔታ ከተሟላ የአክሲዮን 
ገበያ ለኢትዮጵያም ቢሆን እጅግ በጣም ጠቃሚ 
ነገር ነው:: የብሔራዊ ባንክም አስፈላጊው 
ሁኔታዎች እንዲሟሉ እና በዘርፉ የሰለጠኑ ሰዎች 
እንዲሳጠፉበት ግፊት እያደረገ ነው ያለው ይህ 
በጣም የሚበረታታ ጉዳይ ነው::

ነገር ግን ገበያውን መምራት የሚችል ተቋም 
ከተቋቋመ በኋላ ሥራውን አስረክቦ ከሥራው 
መውጣት አለበት ብዬ አምናለሁ:: የአክሲዮን 
ገበያ አንዱ የፋይናንስ ዘርፍ ቢሆንም ዓይነቱ ግን 
በኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ቀደም ከተለመደው 
ሁኔታ ለየት የሚል በመሆኑ ራሱን ችሎ መቆም 
አለበት:: ብሔራዊ ባንክ መቆጣጣር ያለበት 
የአገሪቱን ገንዘብ-ነክ (ሞነተሪ) ፖሊሲ ነው:: 
ከዚያ የዘለለ ኀላፊነት በገበያው ላይ ሊኖረው 
አይገባም::  

እንግዳ

ሌላው የእስቶክ ገበያ ነው:: በእኛ አገር 
ስቶክ ብዙውን ጊዜ በባንኮች አካባቢ በስፋት 
ይታያል:: ድርሻን (ስቶክን) ሰዎች የሚገዙት 
ኩባንያው ነገ ከነገ ወዲያ ያድጋል የሚል እምነት 
ሲኖራቸው ነው:: በዚህ አሠራር ሰዎች ከተቋማት 
እስቶክ የሚገዙት ዛሬ የወጣሁት ገንዘብ ነገ ከነገ 
ወዲያ ተበራክቶ ይመጣልኛል:: ብለው ሲያምኑ 
ነው:: በእኛ አገር በድርሻ ገበያ ላይ ያለው ችግር 
አንዴ የተገዛው ድርሻ በተፈለገ ሰዓት መሸጥ 
አለመቻሉ ነው:: ምክንያቱም ያንን ድርሻ (ስቶክ) 
መሸጥ የሚያስችል ገበያ እና ተቋም በአገራችን 
የለም:: የድርሻ ገበያን ማገበያየት የሚችል ተቋም 
ከተፈጠረ ግን ማንም ሰው የገዛውን ድርሻ መሸጥ 
የሚችልበት ዕድል ይኖራል:: 

ለምሳሌ ቀደም ብሎ ከአንድ ባንክ ድርሻ 
የገዛ ሰው ድርሻዬን ሸጪ ዛሬውኑ ገንዘቤን 
ላግኝ ቢል አይችልም፤ ምክንያት ያንን ማድረግ 
የሚያስችል የገበያ ስርዓት በአገሪቱ ገና 
አልተፈጠረም:: ብዙ ጊዜ በደላላ በሰው በሰው 
ዋጋ ተደራድሮ ነው መሸጥ እና ጥሬ ገንዘቡን 
ማግኘት የሚችለው:: ቀድሞ የተከፈተ ገበያ 
ቢኖር ግን በየደቂቃው ገበያው እየተለዋወጠ 
ፈላጊ እና ተፈላጊ የሚገናኝበት ዕድል ይኖር ነበር:: 

ስለዚህ የሰነድ ግብይት ገበያ ቢኖር ሁሉም 
ሰው የያዘውን ድርሻ በጥሬ ገንዘብ  መሸጥ 
የሚችልበትን ዕድል ይፈጠራል:: ካሽ ገንዘብ 
ያለውም ሰው መግዛት በፈለገበት ሰዓት ድርሻ 
መግዛት የሚችልበትን ስርዓት መፍጠር ይቻላል::

ሲራራ፡- ቀደም ብለው የአክሲዮን ገበያን 
ለመክፈት እንዲቻል ግብይት የሚከናወንበት 
ተቋም መኖር እንዳለበት አንስተዋል:: ይህን 
ተቋም ማቋቋም  የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ 

በዚህ አገር አለ ብለው ያስባሉ?

አቶ ተስፋዬ፡- ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት 
የአክስዮን ገበያን ለመክፈት በመሠረታዊነት  
ግብይቱን ማስፈፀም የሚችሉ ተቋማት መኖር 
መቻል አለባቸው:: ከዛም ሲያልፍ ተቋሙ እና 
ሂደቱ የሚመራበት ደግሞ ሕግ መኖር  አለበት:: 
የሰነድ ገበያው  በምን መልኩ ነው የሚከናወነው 
የሚለውን መምራት የሚችል ሕግ ከሁሉ 
አስቀድሞ  መዘጋጀት  አለበት:: የንግድ ጫወታው 
እንዴት ነው የሚመራው የሚለውን መምራት 
የሚችል ጥሩ ሕግ ያስፈልጋል:: የአክሲዮን 
ገበያ በባሕርይው በጣም ብዙ ሕጎችን እና 
ደንቦች ይፈልጋል፤ ይህም የሚሆነው በውስጡ 
የሚይዛቸው ሚና ያላቸው አካላት በርካታ 
ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ነው::

ከሕጉ በተጨማሪ ገበያን ለማከናወን 
የሚያስችሉ በርካታ የመሠረተ ልማቶች 
መሟላት አለባቸው:: እነዚህን መሠረተ 
ልማቶችን መገንባት እና ማዘጋጀት ከወዲሁ 
ይኖርበታል:: ለምሳሌ የማይቆራረጥ ጠንካራ 
እና ፈጣን የሆነ የኢንተርኔት አገልግሎት፣ 
በጣም ጠንካራ የኤሌክትሪክ አገልግሎት መኖር 
አለበት፤ በገበያው ወስጥ ገበያውን የሚመራው 
ተቋም የኀይል አቅርቦት መቋረጥ የለበትም፤ 
ድርሻ የሚገዛው አካል በየደቂቃው የሚሆነውን 
የገበያ መውጣት እና መውረድ ያለ ምንም 
ችግር የሚከታተልበት ሁኔታ መፈጠር መቻል 
አለበት:: በእኛ አገር ያለውን የመብራትም ሆነ 
የኢንተርኔት አገልግሎት ችግር መናገር ለቀባሪ 
ማርዳት ስለሚሆን በዚህ ላይ ምንም ለማለት 
አልፈልግም::

ከመሠረተ ልማት አቅርቦቱ ባሻገር 
በአክሲዮን ገበያውን መምራት የሚችል በጣም 
ብቁ እና የሰለጠነ የሰው ኀይል ያስፈልጋል:: 
የሰለጠነ የሰው ኀይል ሲባል ገበያውን ከትምህርት 
ባሻገር በሥራው ልምድ ያለው ማለቴ ነው:: 
ሥራው በተቻለ መጠን ልምድ ባላቸው ሰዎች 
መምራት መቻል አለበት::

ቀደም ብዬ ያነሳሁትን የመሠረተ ልማት 
በአጭር ጊዜ ለሟሟላት በርከት ያለ የገንዘብ 
አቅም እና ካፒታል የሚፈልግ ጉዳይ ነው:: ይህን 

ካፒታል ማነው የሚመራው? በምነስ አግባብ ነው 
መንቀሳቀስ ያለበት? የሚሉ ጉዳዮች  በአግባቡ 
ተጠንተው መወሰን አለባቸው:: ይህን ካፒታል 
ማንቀሳቀስ የሚችሉ በርካታ አማራጮች አሉ:: 
ካፒታሉ በመንግሥት የሚቀመጥበት ዕድል 
አለ:: በመንግሥት እና በግል ተቋማት በጋራ 
የሚተዳደርበት አማራጭም እንዲሁ አለ፤ 
የትኛው አማራጭ ነው የተሻለው? የሚሆነው 
የሚለውን በአግባቡ በሕግ ተደንግጎ መቀመጥ 
መቻል አለበት::

የአክሲዮን ገበያው ሲከፈት አሁን ካሉት 
ድርጅቶቸ ድርሻቸውን የሚሸጡ  ይኖራሉ:: 
እነዚህ ተቋማት በምን መልኩ ነው በዚህ ዓይነት 
ገበያው ውስጥ መሳተፍ የሚችሉት:: የሚለው 
በመመሪያ መቀመጥ አለበት:: ምክንያቱም 
ተቋማት የአክስዮን ገበያ ላይ መሳተፍ እንዲችሉ 
ለማድረግ መሟላት ያላባቸው በርካታ ቅድመ 
ሁኔታዎች አሉ:: ለተቋማቱ የሚቀመጡ 
ቅድመ ሁኔታዎችን እንደሚያሟሉ የሚፈትሽ፣ 
ካላሟሉም እንዲያሟሉ መርዳት የሚችል ተቋም 
መፈጠር አለበት:: ለዚህ ሥራ የሚሆን ልምድ 
እና ዕውቀት ያለው ሰው በገበያ ውስጥ አለ 
ወይ? የሚለውን ግን በሂደት ወደፊት የምናየው 
ይሆናል::

አሁን እንደምናየው እንደ ባንክ ያሉ በርካታ 
ተቋማት ድርሻ እየሸጡ እየተቋቋሙ ነው:: 
እነዚህ ተቋማት በምን ምልኩ ነው የአክሲዮን 
ገበያውን መቀላቀል የሚችሉት:: አክሲዮን 
ሳይሸጡ በግለሰቦች የተቋቋሙ በርካታ ተቋማት 
አሉ እነዚህ ተቋማት በምን መልኩ ገበያውን 
መቀላቀል ይችላሉ የሚለውን የሚወስን ሕግጋት 
መኖር መቻል አለበት::

ሕጉን መተርጎም የሚችሉ የፋይናንስ 
ዘርፉን እና የሕግ ዕውቀት አጣምረው የያዙ 
ባለሙያዎች እና ጠበቆችም ያስፈልጋሉ:: 
ለሽያጭ የሚቀርበውን ተቋም የሀብት መጠን 
ኦዲት ማድረግ የሚችሉ ጠንካራ እና የሰለጠኑ 
ኦዲተሮችም መኖር አለባቸው:: ይህን ማድረግ 
የሚችል ራሱን የቻለ አንድ ተቋም እንዲኖር 
ያስፈልጋል:: እነዚህ ከላይ ያነሳናቸው ጉዳዮች 
ሲኖሩ ነው የሰነድ ግብይት አልያም አክሲዮን 
ገበያ ተከፍቷል የምንለው::

በገበያው ላይ በጀርባ የሚደረጉ በርካታ 
ምስጢራዊ ሂደቶች ሊኖሩ ይችላሉ፤ ለዚህም 
አንድ ጠንካራ ተቆጣጣሪ አካል ያስፈልጋል:: 
ግብይቶች መፈፀም ያለባቸው ሁሉም ማኅበረሰብ 
በሚያውቀው መረጃ መሠረት መሆን አለበት:: 
አንድ ተቋም ማኅበረሰብ በግልፅ በማያውቀው 
መረጃ መሠረት ንግዱን የሚያከናውን ከሆነ 
ወንጀል እንደፈፀመ ነው የሚቆጠረው:: ይህ ሁሉ 
ጉዳይ በአጋባቡ በሕግ ተወስኖ መቀመጥ መቻል 
አለበት::

ሕግ አስፈጻሚውም አካል በዚህ ሂደት 
በአግባቡ መሰልጠን አለበት፤ ዕውቀቱ ሊኖረው 
ይገባል:: ገበያውን ለመክፈት ይህን መሰል 
ዝግጅት መኖር መቻል አለበት:: ነገር  ግን 
አሁን ላይ በተግባር ይህን መሰል እንቅስቃሴ 
እየተመለከትን አይደለም:: ዛሬ ላይ ስለ አክሲዮን 
ገበያ ምንነት መረጃ ያለው ሰው በጣም ጥቂት 
ነው:: የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች ከወዲሁ 
መጀመር መቻል አለባቸው::

ሲራራ፡- ቀደም ካሉት ጊዜያት ጀምሮ  
በአክሲዮን ስም እንደ ባንክ ያሉ ተቋማት 

ደርሻ በመሸጥ ሲቋቋሙ እንመለከታለን:: ይህን 
ሁኔታ እርስዎ አሁን ካሉት መስፈርቶች አንጻር 
ምን ያህል ሂደቱን ትክክል ነው? ምን ያህልስ 

አግባብነት ያለው አሠራር ነው?

አቶ ተስፋዬ፡- በእኛ አገር ጥቂት ባለሀብቶች 
ተሰባስበው ድርሻ በመሸጥ እንደ ባንክ ያሉ 
ተቋማትን ሲያቋቁሙ እመለከታለሁ:: ይህ 
ዓይነቱ አሠራር በሌሎች አገሮች ሕግ እና አሠራር 
አንጻር ፍፁም የማይፈቀድ ነው:: አንድን ተቋም 
ለማቋቋም ስንት ሰዎች መሆን እንዳለባቸው 

በገደብ መቀመጥ መቻል አለበት:: ባልተቋቋመ 
ተቋም ላይ አንድ ሰው ከሌላው ሰው ገንዘብ 
መጠየቅ ወይም ድረሻ መሸጥ አይቻልም:: በእኛ 
አገር ግን ተቋም ልናቋቋም ነው ገንዘብ አዋጡ 
የሚል ማስታወቂያ በመገናኛ ብዙሃኑ ሳይቀር 
እንዲተላለፍ ይደረጋል::

አክሲዮን ግብይት ለማድረግ ቅድሚያ 
ተቋሙ መፈጠር አለበት:: ለግብይት  ሲቀርብም 
ተቋሙ ምን ያህል በገበያ ውስጥ ቆይቷል? 
አስተዳደሮቹ እነማን ናቸው? ለሸያጭ  
በሚቀርብበት ጊዜ ትርፉ ምን ያህል ነው? የሚሉት 
ጉዳዮች በአግባቡ መፈተሸ እና መታየት አለበት:: 
ይህን ሂደት ካለፈ በኋላ ነው ወደ አክሲዮን 
ሽያጭ ሥራ ውስጥ መግባት የሚቻለው:: 

በእኛ አገር ግን አንድ ሰው ተነስቶ የሆነ 
ገንዘብ ካለው ኑ ተቋም እናቋቋም ብሎ በአካል 
የሌለ ተቋም ላይ ድርሻ ሲሸጥ ይታያል:: ይህ 
ትክክለኛው መንገድ ነው የሚል እምነት የለኝም:: 
በዚህ ምክንያት በርካታ ሰዎች ገንዘባቸውን 
በአጭበርባሪዎች ሲበሉ ተመልክተናል:: 
ይቋቋማል የተባለ ተቋም ሁሉ ሲቋቋም 
አልተመለከትንም:: በርግጥ አንዳንድ የተቋቋሙ 
ኩባንያዎች አሉ::

በውጭ ዓለም በተወሰኑ ዘመዳሞች 
አልያም ጓደኛሞች ተሰባስበው ገንዘብ በማዋጣት 
ተቋሙን ካቋሙት በኋላ እና ወደ ሥራ ከገባ 
በኋላ ነው:: ወደ ድርሻ ሽያጭ ውስጥ የሚገባው:: 
አንድ በአካል የሌለ ተቋም ምኑ ኦዲት ተደርጎ 
ነው ሀብቱ ሊታወቅ የሚችለው? የአገበያይ 
ተቋማትም እንዲህ ያለውን አሠራር ለመቆጣጠር 
በጣም አዳጋች ነው የሚሆንባቸው::

ሲራራ፡- ቀደም ብለው የአክሲዮን ገበያን 
ለማቋቋም የሚያስፈልጉ በርካታ ቅድመ 

ሁኔታዎች እንዳሉ አንስተዋል:: መንግሥት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ገበያውን ለማስጀመር 

አቅዷል:: አሁን አገሪቱ ባለችበት ነባራዊ ሁኔታ 
ይህን እውን ማድረግ ይቻላል ብለው ያምናሉ?

አቶ ተስፋዬ፡- በኢትዮጵያ የአክሲዮን ገበያ 
ለመክፈት መንግሥት በርካታ እንቅስቃሴዎችን 
ሲያከናውን እየተመለከትን ነው:: በቀላሉ 
ገበያውን መምራት የሚችል ተቋም ለማቋቋም 
የተጀመሩ ሥራዎች አሉ:: አሁን ላይ በበመቋቋም 
ላይ ያለው ተቋም የሚያስፈልጉትን ሕጎች እና 
ቅድሚያ መሠረት ያለባቸው ጉዳዮች ያሟላል 
የሚል እምነት አለኝ:: 

በእኔ እምነት ይህ ተቋም ሊሠራቸው 
የሚገባ በጣም በርካታ ውዝፍ ሥራዎች 
እንዳሉበት ይሰማኛል:: አሁን ላይ መሬት ባለው 
ሁኔታ በአክሲዮን ገበያ ላይ ዕውቀት እና ልምድ 
ያለው ሰው የለም:: ይህን የመፍጠር ኀላፊነት 
የዚህ ተቋም ነው:: ይህ ተቋም በአግባብ ያለ 
ችኮላ ጥቂትም ብትሆን ልምድ ያላቸው ሰዎችን 
እያሳተፈ የሚሠራ ከሆነ ለአገሪቱ ኢኮኖሚ 
አማራጭ የፋይናንስ ዘርፍ መሆን ይችላል የሚል 
እምነት አለኝ:: 

ከተቋም ግንባታው ጎን ለጎን ለአክሲዮን 
ገበያው መከፈት መሠረታዊ የሚባሉት የመሠረተ 
ልማቶች የሚሞሉበት ሁኔታ መፈጠር መቻል 
አለበት:: ዛሬ አንድ ፎቶ ከኢንተርኔት ላይ 
ለማውረድ ደቂቃዎች ነው የሚፈጀው:: የመብረት 
አገልግሎት አቅርቦቱ እንደ አገር ከሚበራበት 
ይልቅ የሚጠፋበት ጊዜ እና አካባቢ በጣም ብዙ 
ነው:: መንግሥት የአክሲዮን ገበያ በአጭር ጊዜ 
ውስጥ ለማቋቋም  ትልቅ ሩጫ ውስጥ እንደሆነ 
እያየን ነው:: እንዲህ ዓይነት ሩጫዎች ጋብ ብለው 
ለሥራው የሚያስፈልገው ቅድመ ሁኔታ ተሟልቶ 
ነው መጀመር ያለበት:: አሁን ባለው ነባራዊ 
ሁኔታ የአክሲዮን ገበያን መጀመር የሚያስችል 
ነባራዊ ሁኔታ አለ የሚል እምነት የለኝም:: 
ገበያው ከመጀመሩ ቀደም ብሎ አስፈላጊ ነገሮች 
መሟላት መቻል አለባቸው:: ከዚያም ባለፈ፤ 
ስለ አክሲዮን ገበያ ሕዝብ ዕውቀት እና ግንዛቤ 
እንዲያገኝ ጠንክሮ መሥራት ያስፈልጋል ሕዝብ 
ያልተሳተፈበት የትኛውም አይነት ሥራ ግቡን 
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ኢዮብ ተስፋዬ (ዶ/ር)

የፋይናንስ ዘርፍ በአንድ ኢኮኖሚ ውስጥ 
ወሳኝ ሚና ያለው ነው:: እንደ አንጎል ነው 
የሚታየው:: ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ሆነ ዕድገት 
ለማምጣት የዘርፉ ጠንካራ መሆን ወሳኝ ነው:: 
ለማክሮ ኢኮኖሚው መረጋጋት የፋይናንስ ዘርፉ 
ድርሻ ትልቅ ነው:: 

ከተለያዩ ዓለም አገሮች ተሞክሮ 
እንደምንረዳው ጠንካራ የፋይናንስ ዘርፍ 
ያላቸው አገሮች ፈጣን የሆነ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት 
ማስመዝገብ ችለዋል:: በአንጻሩ ኋላቀር የፋይናንስ 
ዘርፍ ያለቸው አገሮች ኢኮኖሚያዊ እድገታቸውን 
ውስንነቶች ያሉበት ነው::

ይህ ወሳኝ ሚና አለው የሚባለው የፋይናንስ 
ዘርፉ ወቅትን እየጠበቀ በፖሊሲዎቹ እና 
መመሪያዎቹ ላይ ማሻሻያ (reform) ሊደረግበት 
ይገባል:: በፋይናንስ ዘርፍ ውስጥ መፈተሽ እና 
መታየት ያለባቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ:: ከዚህ 
ውስጥ የፋይናንስ ማርኬት (finance market)፣ 
የፋይናንስ መሣሪያ (finance instrument)፣ 
የፋይናንስ  ኢንፍራስትራክቸር (finance infra-
structure) የሚሉት ይገኙበታል:: እነዚህ ነጥቦች 
ለፋይናንስ ዘርፉ እጅግ መሠረታዊ የሚባሉ 
ናቸው:: ሦስቱ መሠረታዊ ሁኔታዎችን ማሻሻል 
እና መቀየር፤ እንዲሁም የሚወጡ ፖሊሲዎችን 
በአግባቡ እየፈተሹ እንደ ጊዜው ሁኔታ መቀየር 
ያስፈልጋል:: 

በኢትዮጵያ ውስጥ የፋይናንስ ዘርፍ 
ሲባል ቀድሞ የሚመጣው የባንኩ ዘርፍ 
ነው:: በሌላው ዓለም የተለመዱ የፋይናንስ 
ዘርፎች በኢትዮጵያ ውስጥ የሉም:: ስቶክ 
ማርኬት፣ የኢንቨስትመንት ባንክ፣ 
ኢምፖርት የኤክስፖርት ባንክ፣ 
ገጠር ላይ አተኩረው የሚሠሩ 
ባንኮች የሉንም::

ከ1992 ዓ.ም. ጀምሮ የግል ባንክ ዘርፉ 
እንዲያድግ በርካታ የፖሊሲ ማሻሻያዎች 
በመንግሥት ተደርገዋል:: ያም ሆኖ ግን 
የኢትዮጵያ ፋይናንስ ዘርፍ ሊደርስበት ከሚገባው 
ደረጃ ላይ ደርሷል የሚል እምነት የለኝም:: 
ለዚህም ከፖሊሲ ጀምሮ እስከ ባንኮቹ ደካማ 
አሠራር ድረስ የሚጠቀስ በርካታ ምክንያቶችን 
ማቅረብ ይቻላል:: እስካሁን ባለው የባንክ ዘርፉ 
ባለበት የሚረግጥ ሆኖ ነው የቆየው::

የአገሪቱ አምራች ዘርፍ የእውነት አምራች 
መሆን እንዲችል ከማድረግ አኳያ የፋይናንስ 
ዘርፉ ላይ ማሻሻያ መደረግ ካለበት ጊዜ በጣም 
የዘገየ ነው የሚል እምነት አለኝ:: በዚህ አገር 
አዳዲስ የሥራ ዘርፎች ወደ ሥራ እንዳይገቡ ማነቆ 
ከሚሆኑ መሠረታዊ ጉዳዮች መካካል አንዱ በቂ 
የፋይናንስ አቅርቦት አለመኖሩ ነው:: የሚያሳየው 
የፋይናንስ ዘርፉ ወደኋላ መቅረት ኢኮኖሚውን 
ምን ያህል እየጎተተው እንዳለ ማየት ይቻላል:: 

ከቅርብ ወራት ወዲህ መንግሥት የፋይናንስ 
ዘርፉን ለመለወጥ ጥረቶችን እያደረገ ይገኛል:: 
እንቅስቃሴው ጥሩ ጅማሮ ቢሆንም የሚደረገው 
የፋይናንስ ዘርፍ ማሻሻያ ብቻውን  ሁኔታዎችን 
ይቀይራል የሚል እምነት ግን የለኝም::  
ከፋይናንስ ዘርፉ ለውጥ ጋር የግብረናው ዘርፍ፣ 
የኢንዱስትሪው ዘርፍ እና የአገልግሎት ዘርፉን 
አብሮ ማሻሻል ካልተቻለ የሚፈለገውን ውጤት 
ማምጣት አይቻልም:: 

ለምርት ሂደት ወሳኝ የሚባሉት እንደ መሬት፣ የሰው ኀይል፣ የገንዘብ 
አቅርቦት ላይ ያሉ የፖሊሲ ማነቆዎች መፈታት መቻል አለባቸው:: ይህ 
የቅድመ ሥራ ባልተከናወነበት ሁኔታ የሚደረግ የፋይናንስ ዘርፍ ማሻሻያ 
ብቻውን ትርጉም አይሰጥም:: 

በቅርቡ መንግሥት በአገሪቱ የአክሲዮን ገበያን ወደ ፋይናንስ 
ሥርዓቱ ለማስገባት እንቅስቃሴ ጀምሯል:: ቀደም ብዬ ያነሳኋቸው 
የቢዝነስ እንቅስቃሴ ሰንኮፋዎች እስካልተነቀሉ ድረስ፣ የገበያው መከፈት 
ያን ያህል ውጤት ያመጣል የሚል እምነት የለኝም:: ይህ እንዲሆን 
በፋይናንስ ዘርፉ ላይ ያሉ የፖሊሲ ችግሮችን ለመፍታት ጥረት እየተደረገ 
እንዳለ ሁሉ የሌሎች ዘርፎችን ፖሊሲዎች እና አሠራር በአግባብ መፈተሽ 
እና ማሻሻል ይገባል::

ይህ ዓይነቱ የኢኮኖሚ ለውጥ መደረግ ያለበት በሁሉም መልኩ እና  
ደረጃውን ጠብቆ ነው:: ጥቂት መመሪያዎች በመቀየር ኢኮኖሚያዊ ለውጥ 
ማምጣት ይቻላል የሚል እምነት የለኝም:: የመመሪያ መለዋወጥ ውስን 
አሠራር ሊቀይር ይችል ይሆናል እንጂ በኢኮኖሚው ላይ መሠረታዊ 
ወይም ስር ነቀል ለውጥ ያመጣል የሚል እምነት የለኝም::

የኢኮኖሚያዊ መዋቅሩ ችግር ሳይፈታ የሚደረግ የፋይናንስ ዘርፍ ማሻሻያ በባዶ 

ቤት ውስጥ እንደሚቀመጠ የገና ዛፍ ይቆጠራል

ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ብሔራዊ ባንክ 
እያወጣቸው ያለውን መመሪያዎች ባንኮች 
ከአቅማቸው በላይ እየሆነባቸው ነው:: 
መመሪያዎቹ ገንቢ የሚባሉ ቢሆኑም ባንኮቹ 
ግን ለዚያ ስላልደረሱ መመሪያው አየር አየር ላይ 
እየቀረ ነው:: የፋይናንስ ዘርፉ ዲጂታላይዝ መሆን 
መቻል አለበት:: ለፋይናንስ ዘርፉ የሚያስፈልጉ 
የመሠረተ ልማቶች በአፋጣኝ መሟላት መቻል 
አለባቸው:: አሁን ባለው ኋላቀር  የባንክ ሥርዓት 
የሚፈለገው ውጤት ማምጣት አይቻልም::                                                                          

መንግሥት በሥሩ ያሉ ተቋማትን 
በከፊል እና ሙሉ በሙሉ ወደ ግል ለማዘዋወር 
እንቅስቃሴዎችን ጀምሯል:: የግል ዘርፉ 
በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ድርሻ እየሰፈ የሚመጣ 
ከሆነ ሰፊ የሆነ የፋይናንስ አቅርቦት እና ፍላጎት 
መኖሩ የማይቀር ነው:: አሁን ያለው የፋይናንስ 
ዘርፍ ይህን ፍላጎት መቋቋም ይችላል የሚል 
እምነት የለኝም::

ሌላው የዚህ አገር ኢኮኖሚ ማነቆ 
የመዋቅር ችግር ነው:: እነዚህ የመዋቅር ችግሮች 
እስካልተፈቱ ድረስ የፋይናንስ ዘርፉ ማሻሻያ 
የትም እንደማይደርስ መታወቅ እና መታመን 
አለበት:: እነዚህ ችግሮች ከፋይናንስ ዘርፉ ማሻሽያ 
ጎን ለጎን አብረው መሠራት አለባቸው:: በዚህ አገር 
መሬት ላይ ያለው ውስብስብ ችግር የሚያንቀሳቅስ 
አይደለም:: የተለያየ ዓይነት የመሬት ባለቤትነት 
ማግኘት የሚቻልበት ሥርዓት ወደፊት መፈጠር 
አለበት:: በአገሪቱ ከፍተኛ የሥራ አጥ ወጣት አለ 
ነገር ግን  አለ የሚባለው የሰው ኀይል የሰለጠነ 
የሚባል ዓይነት አይደለም:: ይህም የትምህርት 
አሰጣጡ እና አሰለጣጠኑ ሥር ነቀል የሆነ 

ለውጥ እንደሚያስፈልገው አመላካች ነው:: 
እነዚህ ችግሮች ሲፈቱ ነው ኢኮኖሚው 

መንቀሳቀስ የሚችለው:: ኢኮኖሚው 
ሲንቀሳቀስ ደግሞ የባንኮች አቅምም 

አብሮ ያድጋል:: ይህን መሰል 
የኢኮኖሚው መዋቅር ለውጥ 
ሳይመጣ የፋይናንስ ዘርፉን 

አሻሽላለሁ ማለት ባዶ ቤት ውስጥ 
የሚያበራ ገና ዛፍ እንደማስቀመጥ ነው::

አንዳንድ ባላሙያዎች አዳዲስ ባንኮች 
መከፋታቸው ያለውን ውስን ሀብት ከመከፋፈል 
ያለፈ ጥቅም የላቸውም የሚል ትችት በተለያየ 
መልኩ ሲሰነዝሩ እንሰማለሁ:: ነገር ግን በእኔ 
እምነት አሁን ካሉት ባንኮች በተጨማሪ አመራጭ 
ባንኮች ገበያውን መቀላቀል እንዳለባቸው 
ይሰማኛል:: የኢንቨስትመንት ባንክ፣ የግብርና 
ባንክ፣ የኢንዱስትሪ  ባንክ፣ የኤክስፖርት 
ኤክስፖርት ባንክ ቢኖር ለዘርፎቹ አማራጭ 
ባንኮች መሆን ይችላሉ:: 

አሁን ላይ ያሉት ባንኮችም ራሳቸውን 
ለማስፋት እና ለመጠናከር ከፍተኛ ጥረት 
ማድረግ አለባቸው:: ትናንሽ ባንክ መብዛቱ 
በኢኮኖሚው ላይ ለውጥ አያመጣም:: ባንኮች 
ራሳቸውን ማጠናከር የህልውና ጉዳይ መሆኑን 
መረዳት ይገባቸዋል:: ይህ ብቻ ሳይሆን አዳዲስ 
ለየዘርፉ አማራጭ መሆን የሚችሉ ባንኮችም 
መበራከት አለባቸው:: በእርግጥ ትላልቅ ባንኮች 
እንዳይፈጠሩ ያደረገው በኢኮኖሚ መዋቅር 
ውስጥ ያለው ማነቆ አለመፈታቱ እንደሆነ 
ግልጽ ነው:: ኢኮኖሚው ማደግ እና መንቀሳቀስ 
ሲችል ነው ባንኮች ራሳቸውን ማሳደግ እና 
መለወጥ የሚችሉት:: መንግሥት ለፋይናንስ 
ዘርፉ የተሰጠው ትኩረት ለኢኮኖሚ መዋቅሩም 
ከተሰጠ ሥር ነቀል ለውጥ ይመጣል የሚል 
እምነት አለኝ::
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ይዴድያ ዳዊት

ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ዓመታት በማኅበራዊ፤ 
ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ዘርፎች ላይ አዎንታዊ እና አሉታዊ  
ውጤቶች አስመዝግባለች:: 

የለውጥ አመራሩ ወደ ሥልጣን በወጣበት ማግስት 
በአገሪቱ ያለውን የፖለቲካ ምኅዳር ለማስፋት ብሎም ነፍጥ 
አንግበው ጫካ የገቡ የፖለቲካ ተፎካካሪዎች በቦሌ ወደ አዲስ 
አበባ እንዲገቡ ማድረጉ፣ የሲቪክ ማኅበራት ሕጎች መለወጥ 
መቻሉ፣ የፍትሕ አካለትን መልሶ በአዲስ መልክ ማደራጀት 
መቻሉ፣ በፖለቲካ ምክንያት በእስር የሚገኙ ፖለቲከኞችን 
እንዲፈቱ እና በነጻነት ተደራጅተው እንዲንቀሳቀሱ ማድረጉ፣ 
የመገናኛ ብዙሃን ቀድሞ ከነበረው አፋኝ ሥርዓት በተወሰነ 
ደረጃም ቢሆን ነጻነት መስጠት  መቻሉ፣  ከጎረቤት አገሮች 
ጋር የነበረውን የጦርነት ፍጥጫ በመፍታት በወንድማማች 
ማኅበረሰብ መሃል ሰላም እንዲፈጠር ማድረግ መቻሉ 
ከአወንታዊ ጎኑ ተጠቃሽ ነው:: በዚህና በሌሎች ጥረቶቻቸው 
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ የዛሬ ዓመት የሰላም የኖቤል ሽልማት 
ኢትዮጵያዊው መሪ ማግኘት ችለዋል::

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በአገሪቱ ሁሉም አቅጣጫዎች 
በሕዝብ ዘንድ ከዳር እስከ ዳር ቅቡልነትን በማግኘታቸው 
ለተወሰኑ ወራትም ቢሆን የሰላም አየር መተንፈስ ተችሎ ነበር::

በኢኮኖሚው መስክ ተንኮታኩቶ በመውደቅ ላይ 
የነበረውን የአገሪቱ ዐቢይ እና ንዑስ የኢኮኖሚ ዘርፍ 
ወደነበረበት ለመመለስ የተደረጉ ጥረቶች በተወሰነ መልኩ 
ውጤት አምጥተዋል::

የውጭ ምንዛሪ እጥረቱን በማቃለል ረገድ፣ ከፍተኛ 
የአገሪቱን የውጭ ዕዳ ክፍያ ጫናን ለማቃለል የመክፈያ ጊዜን 
ከአበዳሪዎች ጋር ተደራድሮ ከማራዘም እና ዲያስፖራውን 
በማስተባበር በአገሪቷ ልማት ውስጥ አሻራ እንዲኖራቸው 
ከማድረግ አንጻር፣ በቆላማው የአገሪቱ ክፍል በመስኖ የሚለሙ 
የግብርና ምርቶች ማምረት ከማስቻል አኳያ፤ የወጪ ንግድ 
እንዲያድግ በማድረግ የንግድ ሚዛን ጉድለቱን ለማጥበብ 
የተሄደባቸው ርቀቶች፣ የብር ኖቶችን በአዲስ በመቀየር እና 
የዐሥር ዓመት መሪ ዕቅዶችን በማውጣት አገሪቱ የመለወጥ 
ርዕይ እንዲኖራት የተሄደባቸው ርቀቶች ከሚጠቀሱት አዎንታዊ 
ማሳያዎች ዋና ዋናዎቹ    ናቸው:: ይሁን እንጅ መልካም ነገሮች 
እንደነበሩ ሁሉ ያጋጠሙ ተግዳሮችም በርካታ ናቸው::

የአገሪቱ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ሥር የሰደዱ 
እና ረጅም ዘመናት ያስቆጠሩ በመሆናቸው ችግሮቹን ለመፍታት  

ጊዜ የሚወስዱ ሆነው ተኝተዋል:: በአገሪቱ 
ውስጥ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ ችግሮቹ 
መደራረባቸው ገዥው መንግሥት በከፍተኛ 
ውጥረት ውስጥ እንዲያልፍ አስገድዶታል:: 

በተደጋጋሚ በአገሪቱ ሲከሰቱ የቆዩት 
የፖለቲካ አለመረጋጋቶች  ኢኮኖሚው በፀና 
መሠረት ላይ ተመሥርቶ እንዳያድግ እና ፈጣን 
ዕድገት እንዳይመዘገብ ማነቆ ሆኖበታል:: 
በተጨማሪም ዜጎች ሀብትና ንብረት  ካፈሩባቸው 
ቀያቸው ተፈናቅለው፣ በዜጎት ላይ ተደጋጋሚ  
ጥቃት እና ሞት መድረሱ፣ በተለያዩ ክልሎች 
ውስጥ ነዋሪዎችን የሚያሸብሩ ተግባራት 
እየተበራከቱ መምጣታቸው፣ የዜጎች ሰብአዊ 
እና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጥሰት መበራከት፣ 
የሚሰደደው ወጣት ቁጥር ከፍተኛ መሆን፣ 
የኮንትሮባንድ እና የሕገ-ወጥ ንግድ በጊዜው  
ወደ መንግሥት ሥርዓት ውስጥ አለመግባት፣ 
የኢኮኖሚያዊ አሻጥሮች እየተበራከቱ መጥተው 
በኅብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አስከትለዋል::

በሌላ በኩል፣ የዐቢይ (ማክሮ) ኢኮኖሚው 
አለመረጋጋት ከፍተኛ የገበያ ዋጋ ንረትን፣ ሥራ 
አጥነትን፣  ከፍተኛ የውጭ እዳ እና ብድር 
ጫና፣ የውጭ ንግድ ሚዛን ጉድለት አስከትሏል:: 
በተጨማሪም የውጭ ምንዛሬ  እጥረት መሠረታዊ 
የሚባሉትን የመድኃኒት፣ የልጆች ምግብ  እና 
ነዳጅ አቅርቦትን በሚፈለገው መጠን ለማስገባት 
ማነቆ ሆነው ያሉ ችግሮች ናቸው::

የተጀመሩ ግዙፍ ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው 
የጊዜ ገድብ አልቀው  ወደ ምርትና አገልግሎት 
አለመግባታቸው ካለባቸው የውጪ ብድር ክፍያ  
ጫና በተጨማሪ የወለድ ምጣኔ ከፍ እንዲል 
አድርጎታል:: እንደዚሁም የታላቁ ሕዳሴ ግድብ  
ግንባታ እና ውኃ መሙላት ከተፋሰሱ አገሮች ጋር 
የሚያደርገው ድርድር እልህ አስጨራሽ እንዲሆን 
አድርጎታል::

የአገሪቱ ችግሮች ዘርፈ ብዙ እንደመሆናቸው 
መጠን በፖለቲካው ዘርፍ የሚታዩት ችግሮች 
በዘላቂነት መፍታት አለመቻሉ ኢኮኖሚው 
እንዲጎዳ ሲያደርገው ቆይቷል:: 

ለምሳሌ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ 

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የተራዘመ ጦርነትን መሸከም አይችልም

መገደልን ተከትሎ የብዙሃን ሕይወት ጠፍቷል፤ 
ዜጎች ተፈናቅለዋል:: በክልል ከተሞች ያሉ 
ኢንቨስትመንቶች እንዳልነበሩ ሆነዋል:: ለሳምንት 
የዘለቀ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መገታት በአንዳንድ 
የክልል ከተሞችም አስከትሏል::

ፖለቲካዊ ቀውሱ እንዳለ ሆኖ 
በተጨማሪም ባለፉት ሳምንት ወራት ውስጥ 
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወደ አገራችን መግባት 
ጋር ተያይዞ በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ጉዳት 
አስከትሎብናል:: በተለይም የውጭ ንግድ ላይ 
እና በቱሪዝም አገልግሎት ላይ ሰፋ ያለውን 
የጉዳት ዳፋ አሳርፏል:: ችግሩ ዓለም ዐቀፋዊ 
ይዞታ ያለው እንደመሆኑ መፍትሔውም ዓለም 
ዐቀፋዊ  ነው:: 

አገሪቱ በኮሮና ተጽዕኖ ውስጥ ባለችበት 
ሁኔታ የአንበጣ መንጋ  በአገራችን መከሰቱ በደረሰ 
የሰብል ምርት ላይ ጉዳት አስከትሏል:: ምናልባት 
የጉዳት መጠኑ በቁጥር ተሰልቶ አስካሁን ይፋ 
ባይደረግም ጉዳቱ በኢኮኖሚ ላይ ጫና መፍጠሩ 
ግን የማይቀር ነው::

በአጠቃላይ በ2012 ዓ.ም. የሚጠበቀው 
የኢኮኖሚ ዕድገት እንደ ቀነሰ እና 6.1 በመቶ 
መሆኑን መንግሥት ገልጿል::

በሌላ በኩል የዓለም ገንዘብ ተቋም 
ኢትዮጵያ የ2012/2013 ዓ.ም. የ1.9 በመቶ 
ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ልታስመዘገብ እንደምትችል 
ጠቁሞ በቀጣይ 2013/2014 ዓ.ም. ላይ ደግሞ 
ዕድገቱ የ0.6 በመቶ  ሊኖር እንደሚችል 
ትንበያውን አስቀምጧል::

አሁን ደግሞ በአገሪቱ ውስጥ ያሉት 
ዘርፈ ብዙ ችግሮች እልባት ሳያገኙ በፌዴራል 
መንግሥት  እና የትግራይን ክልልን የሚመራው 
ሕወሓት  መሀከል የነበረው ቁርሾ አድጎ ለገላጋይ 
በሚከብድ መልኩ ከቃላት መመላለስ ተሻግሮ 
ከጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ጦርነት 
ተገብቷል::  

የፌዴራል መንግሥት የቀይ መስመርን 
ተላልፈው የሰሜን ዕዝ መከላከያ ሠራዊትን 
ለማጥቃተ ተነስተዋል ባላቸው አካላት ላይ 
እርምጃ ለመውሰድ ውሳኔ አሳልፏል አውጇዋል:: 
ይህ ብቻ ሳይሆን በትግራይ ክልል ለስድስት 
ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም 
ታውጇል::

እንዲህ ዓይነቱ ክስተት በኢኮኖሚው ጉዳት 
እንደሚኖረው ሳይታለም የተፈታ ነው:: በዚህ 
ወቅት ለጦርነቱ የሚሆን ከተለመደው በላይ 
ትጥቅ እና ስንቅ ማቅረብ የሚያስችል በርከት ያለ 
ፋይናንስ ያስፈልጋል:: ይህን ጦርነት ለመደጎም 
እና ፈጥኖ ከሚደርሰው ኢኮኖሚያዊ ጉዳት 
ለማገገም ጠንካራ የሆነ ኢኮኖሚ ያሰፈልጋል:: 
ጦርነቱ በኢኮኖሚው ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት 
መቀነስ ይቻል ዘንድ ጦርነቱ በተቻለ ፍጥነት 
በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ ስትራቴጂክ 
ዕቅዶችን ተነድፎ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል:: አገሪቱ 
በጦርነት ውስጥ የምታሳልፈው ጊዜ በተራዘመ 
ቁጥር የሚደርሰው ኢኮኖሚያዊ ጉዳትም የዚያን 
ያህል እየጨመረ ይሄዳል:: አገሪቱ እስካሁን 
ከመጣችበት ኢኮኖሚያዊ አቀበት አንጻር ችግሩን 
ለተራዘመ ጊዜ ለመሸከም ወገቧ አይችልም::

በመሆኑም መንግሥት እየወሰዳቸው ያሉ 
እርምጃዎችን በተቻለ ፍጥነት አጠናቅቆ ወደ 
መደበኛ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችንና የልማት 
ሥራዎች እንዲመለስ ከፍተኛ ርብርብ መደረግ 
አለበት:: ጉዳዩ የተራዘመ ጊዜ እንዳይወስድ 
መደረጉ ለኢኮኖሚው በጣም አስፈላጊ ነው:: 
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መዚድ ናሲር

ከኢትዮጵያ ሕዝብ ውስጥ ከሁለት ሦስተኛ 
የማያንሰው ወጣት ነው:: በዚያው መጠንም 
በአገሪቱ ያለው የሥራ አጥ ቁጥር በርካታ ነው:: 
በአገሪቱ በማክሮ ኢኮኖሚ ደረጃ አሉ ከሚባሉ 
ተጠቃሽ ችግሮች መሀከልም አንዱ እና ተጠቃሹ 
ይኸው የአምራች ኀይል በሥራ ገበታ ላይ መገኘት 
አለመቻሉ ነው::

አዳዲስ የሥራ ዕድል መፍጠር መቻል 
በቀጥታ የሚገናኘው ከኢኮኖሚ ዕድገት ጋር ነው:: 
የአንድ አገር ኢኮኖሚው እያደገ እና እየሰፋ ሲሄድ 
አዳዲስ የሥራ ዕድሎችን እየተፈጠረ ይሄዳል:: 
የኢኮኖሚው ዕድገት ግን የሰው ኀይልን መሸከም 
የማይችል ከሆነ የሥራ አጥነት ይፈጠራል:: 

እ.ኤ.አ ከ2006 ዓ.ም. ጀምሮ በአገሪቱ 
ፈጣን የሆነ የኢኮኖሚ ዕድገቶች ቢኖሩም 
ዕድገቱ ግን ያለውን የሥራ አጥነት ቁጥር መቀነስ 
አልቻለም:: ኢኮኖሚያዊ ዕድገቱ የመጣበት 
የዘርፍ ውሕደት በራሱ አንደኛው አዳዲስ የሥራ 
ዕድል እንዳይፈጠር ካደረጉት ምክንያቶች መሃል 
ተጠቃሽ ነው:: 

በኢኮኖሚ ውስጥ ካሉ በርካታ ዘርፍ 
ኢንዱስትሪ እና የአምራች ዘርፉ ከሌላው 
በተሻለ በርካታውን የሰው ኀይል ይችላል የሚል 
እምነት አለ:: በኢትዮጵያ የኢንዳስትሪው ዘርፍ 
ከአጠቃላይ የአገሪቱ ጥቅል ምርት ያለው ድርሻ 
27 በመቶ ገደማ ደርሷል:: ይህም ዘርፉ ባለፉት 
ዐሥር ዓመታት ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ 
ዕድገት እንዳመጣ አንድ ማሳያ ነው:: በዙህ 
አገር በኢንዱስትሪ ስም የምንጠራቸው የሥራ 
ዘርፎች እውነት በኢንዱስትሪ ውስጥ መካተት 

ያለባቸው ናቸው ወይ? የሚለው ዛሬም ብዙሃኑን 
የሚያጠያይቅ ነው:: 

የማንፋክቸሪንግ ዘርፉም ቢሆን ካለው 
የሥራ አጥ ቁጥር አንጻር በሚፈለገው መጠን 
እያደገ አይደለም:: ለአምራች ዘርፉ አለማደግ 
ደግሞ ከፖሊሲ ዕቅዶች የሚነሱ በርካታ ችግሮች 
እንደ ምክንያት መቅረብ ይችላሉ:: 

ሌላው በስፋት እያደገ ያለው እና ለበርካታ 
ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር  የቻለው የግንባታው 
ዘርፍ ነው:: በዚህ ዘርፍ የሚፈጠረው የሥራ 
ዕድል የአጭር ጊዜ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ችግሩን 
በዘላቂነት መፍታት የሚያስችል ዘርፍ አይደለም::

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በማክሮ ኢኮኖሚ 
ደረጃ ሰፊ ዕድገት እየተመዘገበበት ያለው ዘርፍ 
የአገልግሎት ዘርፍ ነው:: በባሕርይው ይህ ዘርፍ 
ሰፊ የካፒታል አቅም ቢይዝም ብዙ ዜጎችን 
ቀጥሮ ማሠራት የሚችል ዘርፍ ግን አይደለም:: 
ተቋማቱ ሰው እንኳን ቢቀጥሩ በዚህ መስክ 
ላይ ያሉ ተቋማት የሚቀጥሩት ቋሚ የሚባል 
ሠራተኛን አይደለም:: በአብዛኛው ጊዜያዊ 
ሠራተኛን ቀጥረው ነው የሚያሠሩት:: አንድ 
ችግር ሲገጥማቸው ሠራተኞቹን በቀላሉ ከዘርፉ 
ያሰናብቷቸዋል:: ይህ ተፈጥሯዊ የአገልግሎት 
ዘርፍ መገለጫ ነው:: 

መንግሥት በተጠናቀቀው የ2012 ዓ.ም. 
ለሦስት ሚሊዮን ወጣቶች የሥራ ዕድል መፍጠር 
ችያለሁ ይላል:: ይህ ቁጥር ምን ያህል ትክክል 
እንደሆነ በአግባቡ መጣራት መቻል አለበት:: 
ይህን ዓይነት የሥራ ዕድል ፈጠን እና ትላልቅ 
ኢኮኖሚ ያላቸው አገሮችም በአንድ ዓመት 
ውስጥ ያሳኩታል ተብሎ የማይጠበቅ   አይደለም:: 
ያም ቢሆን ግን በአገሪቱ ካለው የሥራ አጥ ቁጥር 
አንጻር የተፈጠረው የሥራ እድል በጣም ትንሽ 
ነው:: 

ብዙውን ጊዜ በመንግሥት የሚፈጠረው 
የሥራ ዕድል በጥቃቅን እና አነስተኛ በኩል ቦታ 

እና ብድር በመስጠት ነው:: ለዚህ ሥራ መንግሥት 
በዓመት ከውጭ ንግድ አገሪቱ ከምታገኘው ገቢ 
ያልተናነሰ ወጪ ያወጣል:: ዘርፉ ምን ያህል 
ውጤት እያመጣ ነው የሚለውን ለመረዳት ከዛሬ 
11 ዓመት በፊት የተደራጁ ወጣቶች የት ደርሰዋል 
የሚለውን ማየት ነው::

የዓለም ባንክ እ.ኤ.አ በ2011 ዓ.ም. እና 
2015 ዓ.ም. የጥቃቅን እና አነስተኛ ተቋማትን 
የሥራ እንቅስቃሴ ገምግሞ ነበር:: በግምገማው 
ከዐሥር የሰው ኀይል በታች ያላቸው ተቋማት 
ከእ.ኤ.አ 2011 ዓ.ም. እስከ 2015 ዓ.ም. በሰው 
ኀይል ቅጥር ላይ ምንም አይነት እድገት 
እንደሌላቸው አሳይቷል:: የሰው ኀይል ቅጥር 
ከመጨመር ይልቅ እስከ 11 በመቶ ድረስ የቁጥር 
መቀነሶች እንዳሉትም አስቀምጧል:: በተግባርም 
እንደምናየው ቀድሞ 10 ሆነው የተደራጁ 
ወጣቶች ከሁለት ዓመታት በኋላ ሁለት እና 
አንድ ብቻ ሆነው ነው የሚገኙት:: ብድር እና 
መሬት ለማግኘት ይሰበሰባሉ፤ ካገኙ በኋላ 
ይበተናሉ:: መንግሥት በሪፖርቱ የሚያካትተው 
ግን የመጀመሪያውን ቁጥር ነው:: ከቅርብ ወራት 
ወዲህ ደግሞ በአንድ ማኅበር ላይ ሐምሳና እና 
ስልሳ ሆናችሁ ተደራጁ የሚል አስገዳጅ መመሪያ 
በየወረዳው ሲቀመጥ እያየን ነው:: ይህ ለሪፖርት 
ማድመቂያ ካልሆነ በቀር በቀን 100 ብር እቃ 
ተሸጦ በማይዋልበት ዘርፍ ላይ 50 ወጣት 
ማደራጀት ጥቅሙ አይታየኝም::

ነገር ግን ትላልቅ የሚባሉት ተቋማት ከላይ 
በተጠቀሰው ዓመት ውስጥ እስከ 30 በመቶ 
ድረስ ተጨማሪ የሥራ ቅጥር መፍጠራቸውን 
የዓለም ባንክ ሪፖርት  ያሳያል::

መንግሥት በየዓመቱ በቢሊዮን ብሮችን 
የሚያፈስበት የጥቃቅን እና አነስተኛ ዘርፈ ምን 
ያህል የሥራ ዕድል እየፈጠረ ነው? የሚለውን 
በአግባቡ መፈተሽ ያለብን ይመስለኛል:: እነዚህ 
ተቋማት የሥራ ዕድል የፈጥራሉ ተብለው 
ቢቋቋሙም ከጊዜ ወደ ጊዜ በሥራቸው 

ሥራ አጥነቱን ለመቀነስ

የሚያሠሯቸው ወጣቶች ቁጥር ግን እየቀነሰ 
ነው ያለው:: እነዚህ ወጣቶን ከእነዚህ ማኅበራት 
ሥራውን ጥለው ወዴት ነው እየሄዱ ያሉት:: 
የሚለው በጥናት ተለይቶ ቢቀመጥ መልካም 
ነው:: አዳዲስ የሥራ ዕድል መፈጠር ለፖለቲካው 
መረጋጋት ትልቅ አስተዋጽዖ አለው:: መንግሥት 
ይህን ዘርፍ እንደገና ቢፈትሸው መልካም ነው::

እንደ ደቡብ ኮሪያ ያሉ አገሮች 
ኢንዱስትሪያቸውን ማስፋፋት የቻሉት በጥቃቅን 
እና አነስተኛ የሥራ ዘርፎች ነው:: መንግሥት 
በእነዚህ ዘርፎች ላይ ጥብቅ የሆነ ቁጥጥር እና 
ክትትል ያደርጋል:: በእኛ አገር ግን ብድር ካለ 
በተን በተን አድርጎ ከዚያም የት እንደደረሰ ሥራዬ 
ብሎ የሚቆጣጠር ያለም:: ቢኖርም ሥራው 
አመርቂ አይደለም::

አሁን ላይ ዩኒቨርሲቲዎች በጣም 
ተስፋፍተዋል፣ በሥራ ማጣት  ከገጠር ወደ 
ከተማ የሚገባው ወጣት ቁጥር በከፍተኛ መጠን 
እየጨመረ ነው:: ቀድሞ በግብርና ዘርፍ ውስጥ 
ተውጦ የነበረው ወጣት አሁን ወደ ከተማ እየገባ 
በከተማ ውስጥ ባሉ የሥራ ዘርፎች ላይ ተሰማርቶ 
የመሥራት ፍላጎቱ በጣም ከፍተኛ ነው:: ለዚህ 
መድኃኒት ይሆናል ብዬ የማስበው በገጠሩ ላይ 
ያለውን እርሻ ማዘመን እና በትላልቅ ሰፋፊ 
መሬቶች የሚደረገውን የእርሻ ሥራ ማስፋፋት 
መቻል ነው:: ይህ ሲሆን ወጣቱ እዚያው ባለበት 
የሥራ ባለቤት የሚሆንበት ዕድል ይፈጠራል::

በዚህ አገር ሰፊ የምርት ፍላጎት እና እጥረት 
አለ፤ ሰፊ የአልሚ ወጣት ኀይልም አለ:: ነገር ግን 
ይህ አቀናጅቶ ከመሄድ አንጻር ሰፊ ውስንነቶች 
አሉ:: ፍላጎቱ እና አምራቹ ካለ ለምን ምርት 
ማምረት አልተቻለም የሚለው ጥልቅ የሆነ 
ትንታኔ የሚፈልግ ጉዳይ ነው:: 

መንግሥት ኢኮኖሚውን ሊብራላይዝ 
በማድረግ እና የግል ባለሀብቱን ድርሻ በማስፋት 
ተጨማሪ የሥራ ዕድል መፍጠር እንደሚቻል 
ያምናል:: 

የግል ዘርፉ በኢኮኖሚ ውስጥ አዳዲስ 
የሥራ ዕድሎችን መፍጠር ከቻለ ለተጨማሪ 
ወጣቶች እና ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር 
እንደሚቻል እሙን ነው:: ነገር ግን በመንግሥት 
ሥር ያሉ ተቋማትን ወደ ግል በማዛወር ተጨማሪ 
የሥራ እድል ይፈጠራል የሚል እምነት የለኝም:: 
ለዚህም በደርግ ጊዜ የሆነውን ተሞክሮ እናንሳ:: 
በደርግ ዘመነ መንግሥት አብዛኛው የኢኮኖሚ 
ዘርፍ በመንግሥት እጅ ነበር:: አብዛኛዎቹ 
ተቋማት በመንግሥት እጅ ስለነበሩ ብዙዎች 
ለኪሳራ ተዳርገው ነበር:: ለከሳራቸው አንዱ 
ምክንያት ከሚፈለገው በላይ የሰው ኀይል 
ተቋማቱ ተሸክመው የነበረ መሆኑ ነው:: 
ከወጪያቸው አብዛኛው ወጪ የሠራተኛ ደሞዝ 
ነበር:: ነገር ግን ተቋማቱ ወደ ግል ባለሀብት ሲዞሩ 
የመጀመሪያ ሥራቸው የሆነው ሠራተኛ መቀነስ 
ነበር:: የግል ዘርፉ በጥቂት ሠራተኛ ብዙ ሥራ 
መሥራትን አልሞ የሚንቀሳቀስ ነው:: በመንግሥት 
ሥር የነበሩ ተቋማትን ወደ ግል ባለሀብት በማዞር 
ተጨማሪ የሥራ ዕድል መፍጠር ይቻላል የሚል 
እምነት የለኝም:: 

በኢትዮጵያ የሥራ አጥ ቁጥርን ለመቀነስ 
በመሠረታዊነት በየዘርፉ የፖሊሲ ማሻሻያዎች 
መደረግ አለባቸው:: በሌላ በኩል የሥራ 
ዕድል ይፈጥራሉ በሚል የተቋቋሙ ዘርፎች 
እና ተቋማት ምን እየሠሩ እንደሆነ በአግባቡ 
መፈተሽ እና መታየት መቻል አለባቸው:: የሥራ 
ዕድል ፈጠራ ከፖለቲካ ትርፍ ሥራ ተላቅቆ 
ከኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት አንጻር ብቻ መታየት 
እና በዚያ መልኩ መቃኘት ያስፈልጋል::
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ብዙ ጊዜ በሚነሳ ግን ደግሞ “ደግመን ደጋግመን ልንወያይበት ይገባል” 
በምንለው ጥያቄ ውይይታችን እንጀምር፤ የኢትዮጵያ ምሁራን አገራዊ 
ተልኳቸውን አልተወጡም ስለሚባለው ጉዳይ። ይህ ለምን ሆነ? እንደ 
አንድ ምሁር የእርስዎ ምልከታ ምንድን ነው?

ይኸ㝕 ነገር እውነት ነው? ወይንስ ሐሰት ነው? እውነት ከሆነ 
ለምን? ሐሰት ከሆነስ ለምን? የሚሉትን ነጥቦች ለመመለስ በጣም 
ውስብስብ ጉዳዮችን ማንሳት ያስፈልጋል። በእኔ ግምት እውነት ነው፣ 
ምሁራን አገራቸው ካሉባት አያሌ ችግሮች አንጻር ማድረግ የነበረባቸውን 
አድርገዋል የሚል እምነት የለኝም። የሚጠበቅባቸው በጣም ብዙ 
ነው። ያከናውኑት ግን በጣም ትንሽ ነው። ‹‹ይሄ ለምን ሆነ?›› የሚል 
ጥያቄ ሲነሳ፣ ራሳቸው ምሁራኑ ሳይፈልጉ ቀርተው ነው? ወይንስ 
ጋሬጣ የሆነባቸው ነገር ኖሮ ነው? የሚሉ ጥያቄዎችም አብረው መነሳት 
ያለባቸው ይመስለኛል። በእኔ በኩል ሁለት ነገሮችን አያለሁ፤ ከእነሱ 
(ከምሁራኑ) የሚመነጭ ችግር አለ። ከውጪም የሚመነጭ ችግር አለ። 
የትኛው ሚዛን ይደፋል? እንመለስበታለን።

ከውጪ የሚመነጭ ችግር ስል ከውጪ ሀገር ማለቴ ሳይሆን፣ 
ከራሳቸው ሕይወት የማይነሳ፣ ጉልበታቸውን፣ እውቀታቸውንና 
ክህሎታቸውን አስተባብረውና አቀናጅተው ለአገራቸው እንዳያውሉ 
የሚያደርጋቸው ምክንያት ማለቴ ነው። በእኔ ግምት አንዱ ምክንያት 
የአገራችን የፖለቲካ ባሕርይ ነው። በንጉሡ ጊዜ፣ በደረግ ጊዜ፣ 
አሁን ባለው ሥርዓት ውስጥም ቢሆን አገር በሚመሩ ፓለቲከኞችና 
በምሁራን መካከል መተማመንና መቀራረብ ተፈጥሮ አያውቅም። 
ምሁራን ፖለቲካውን አያምኑም፤ የፖለቲካ መሪዎችም ምሁራንን 
አያምኑም። ማመን የለም፤ መታመን የለም፤ መተማመን የለም። 
በቦታው ጥርጣሬ፣ ስጋትና ፍርሃት ነው ያለው። ሁለቱም ለዚህች አገር 
የሚቆረቆሩ ይመስላሉ። ግን በመካከላቸው ያለው ልዩነት እየጠበበ 
ለዚህች ለሚቆረቆሩላት አገር መክፈል የሚኖርባቸውን እንዳይከፍሉ 
የሚያደርገው ያው የፖለቲካው መርህ ነው ችግር የፈጠረባቸው። 
የማይናድ ግድግዳ የተፈጠረ ይመስላል። መርሁ ምንድን ነው? እኔ 
እስካየሁት ድረስ በኢትዮጵያ ፖለቲካና ማኅበራዊ ሕይወት ውስጥ 
ከሁለት  ነገር አንድ ነገር ብቻ መሆን ነው የሚቻለው። አንድ ሰው ወይ 
ወዳጅ ነው፣ ወይ ጠላት ነው። የመሀል መንገድ ብሎ ነገር የለም። ይህን 
መርህ ያደረገ ሥርዓት ሁልጊዜ ምሁራንን ቢቻል ወዳጅ ለማድረግ፣ ያ 
ወዳጅነት ካልተቻለ በጠላትነት መፈረጅ ነው። በዚህ ምክንያት ምሁራን 
ለአገራቸው ማድረግ የነበረባቸውን አላደረጉም የሚል እምነት አለኝ።

አንድ እውነት አለ፣ በየትኛውም ሥርዓት ውስጥ ኅብረተሰቡን 
ለማስተማር የተደረጉ ጥረቶች አሉ። በንጉሡም ሥርዓት ውስጥ 
ኅብረተሰቡን ለማስተማር የተደረጉ ጥረቶች አሉ። በደረግም ጊዜ፤ ዛሬም 
ቢሆን ዜጎችን ለማስተማር፣ በትምህርት ለማበልፀግና ኮትኩቶ ለማሳደግ 
የተደረጉ ጥረቶች አሉ። ይሄ የሚካድ ነገር አይደለም። ግን ይህች አገር 
በደካማው አቅሟ ካስተማረቻቸው ዜጎች በተፈለገው ዓይነትና መጠን 
አገልግሎት ልታገኝባቸው አልቻለችም። ይሄ ከፖለቲካ ችግሮቻችን እንደ 
አንዱ መታየት የሚኖርበት ነው ብዬ አስባለሁ። አገር ለራሷ አገልግሎት 
ነው ዜጎቿን የምታስተምረው። እነዚህ ዜጎች ደግሞ ለአገራቸው 
አስተዋጽኦ እንዳያበረክቱ መካከል ላይ የተሠራ ግድግዳ አለ።

ችግሮች ሁሉ ግን ከአገዛዞች ብቻ የሚመነጩ ናቸው? ምሁራኑስ ችግር 
የለባቸውምን?

ወዳነሳኽው ነጥብ ልመጣ ነው፤ ከላይም በተወሰነ ደረጃ ላነሳው 
ሞክሬያለሁ። ምሁራኑም ራሳቸው ችግር ያላባቸው ይመስለኛል። 
ምሁርነት በአስተሳሰብ ልቆ መገኘትን ይጠይቃል። በእውቀት ልቆ 
መገኘትን ይጠይቃል። የእኛ ምሁራን በእውቀት ልቀው ሊገኙ ይችላሉ። 
ግን በባሕርይ ልቀው የመገኘት አቅማቸው ጎልቶ አይታይም። እንደ 
ምሳሌነት ፖለቲካን ብንወስድ፣ ምሁራኖቻችን ከሰሜታዊነት የጸዱ 
አይደሉም። ምሁርን በአጭሩ እንግለጸው ከተባለ፣ ከስሜት በላይ 
ምክንያታዊና የበሰለ አስተሳሰብ እንዲሁም ባህል ያዳበረ ሰው ነው።  
የእኛ ምሁራን በፖለቲካ ውስጥም ተሳትፎ አላቸው። የፖለቲካ 
እንቅስቃሴያቸው ሲታይ ግን በእውቀታቸው ልክ የሚለካ ብስለት 
ያለው አይደለም:: ስሜታዊነት የሚጎላበት፤ የጥላቻ፣ የቂም፣ የትዕቢት፣ 

የትምክህት፣ የጥበት ወዘተ... አስተሳሰቦች በሙሉ 
የሚስተናገዱበት ነው። ከዚህ አንጻር የእኛ ምሁራን ጥሩ 
ፖለቲከኞች አይደሉም ብዬ አስባለሁ።

ከዚያም በተጨማሪ ጨዋታውንም በሚገባ 
የሚያውቁት አይመስለኝም። ወጣትም ሆኜ ብዙ ነገር 
አይቻለሁ፤ ነበርኩበት። አሁንም እያየሁ ነው። ተመሳሳይ 
ነገር ነው የምታዘበው። እኔም ራሴ ከዚህ ነጻ ነኝ ማለት 
አይደለም። ስለዚህ በምሁራንም በኩል ይህ ችግር ስላለ 
የመሰባሰብ፣ የመደራጀት፣ አቅምን ፈጥሮ ጉልበት ሆኖ፣ 
ተጽዕኖ የመፍጠር አቅማችን በጣም ደካማ ነው። ሁሉም 
በየፊናው ነው የሚኳትነው። እያንዳንዱ የራሱ ቡድን፣ 
የራሱ የሆነ የሚሰባሰብበት መንገድ አለው። ወይ በጎሣ 
አካባቢ ይሰባሰባል፤ ወይንም ደግሞ በሌላ መሰባሰቢያ 
መንገድ ቡድን ፈጥሮ ይሰባሰባል። ሁሉም ለቡድኑ የሠራው 
ጎጆ እንዲፈርስበት አይፈልግም። ነገር ግን አንድ አገር በጋራ 
አለችን። ሁላችንም ሊያሰባስብ የሚችል አንድ አጀንዳ 
መኖር ነበረበት። ልዩነት ምንጊዜም ይኖራል፤ የማይካድ 
ነገር ነው። ልዩነቶችን አቻችሎ መሄድ  ነው አማራጩ 
መንገድ። የእኛ ትልቁ ችግር የእኔ አቋም ፍፁም እውነት 
ነው፤ የአንተ ወይንም የአንቺ አቋም ፍፁም የማይረባ ነው 
ከሚል እሳቤ ነው የሚነሳው።

በእኔ ግምት ፍጹም እውነት የሚባል ነገር ቢኖር 
ምናልባት ሒሳብ አካባቢ ይኖራል፤ እንጂ በሌላው አካባቢ 
ሊሆን አይችልም። አንድ ሲደመር አንድ እኩል ይሆናል 
ሁለት የሚለው ምንጊዜምና የትም ቦታ እውነት ነው። 
በማኅበራዊ ሕይወት ውስጥ ግን እንዲህ ያለ ፍፁም እውነት 
መኖሩን እጠራጠራለሁ። ፍጹም እውነት ቢኖር ፍፁም 
እውነት አለመኖሩ ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር 
የእኔ ይበልጣል፣ ያንቺ ያንሳል፤ የእኔ አመለካከት ጥራት 
አለው፣ የአንተ አመለካከት የማይረባ ነው የሚለው በጣም 
አስቸጋሪ የሆነ የፖለቲካ ዘይቤ ነው። ይህ የእኛን ሀገር 
ፖለቲካ ስሜታዊ ከሚያደርጉት ሁኔታዎች መሀከል አንዱ 
ነው። ምክንያታዊ ብንሆን ከዚያ በላይ የዘለቁ ግቦች አሉ። 
በእነኛ ዘላቂ ግቦች ዙሪያ መሰባስብ ይቻላል፤ ለሁሉም። 
ብዙውን ነገር ንግግር ነው የሚፈታው። እኛ ፈጥነን 
ወደጉልበት ነው የምንሄደው። ብዙውን ጊዜ ችግሮችን 
በጡንቻ ለመፍታት ነው የምንሞክረው። አቅም ያለው፣ 
ዱላውንም፣ ጠመንጃውንም፣ አስር ቤቱንም ይጠቀማል። 
እንዲህ ዓይነቱ ነገር የሚያርፍበትም አጋጣሚ ገጥሞት ወደ 
ሥልጣን ሲመጣ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚያደርገው። ነገሩን 
ከረር ሊያደርገውም ይችላል። ከእንዲህ ዓይነት ቀለበት 
ውስጥ ነው መውጣት ያቃተን። ይህ ማለት ምን ማለት 
ነው? ፖለቲካችንና ምሁራዊ ይዞታችን የበሰለ፣ የዳበረና 
መሬት የረገጠ አይደለም ማለት ነው።

ከምሁራን የሚጠበቀው ትልቁ ነገር የበሰለና የዳበረ 
የፖለቲካ ባሕል መገንባት ነው። በእኛ ሁኔታ ግን በሚያሳዝን 
ሁኔታ አሁን ራሱ የምናየው የበሰለ ነገር አይደለም፤ ስሜት 
ነው:: የበሰለና የዳበረ ባሕል ያለው ፖለቲካ በዚህች አገር 
ውስጥ ለማምጣት የሚደረገው ጥረት ጎለቶ አይታየኝም። 
ስለዚህ ለእኔ ምሁራን ተልኳቸውን አልተወጡም የሚለው 
እውነት ነው። አልተወጡም። ለምን? ትልቁ ችግር ፖለቲካ 
ነው። በፖለቲካ ዙሪያ ምክንያት የሚሆኑት የፖለቲካውን 
ሥርዓት የሚያንቀሳቅሱ ኀይሎች በአንድ በኩል፣ 
የፖለቲካውን ሥርዓት የሚቃወሙ ኀይሎች በሌላ በኩል 
ናቸው ይህንን የሚያደርጉት። ከሁሉ በላይ ግን በተለይ 
አገርን የሚመሩ፣ የመምራት ብቻ ሳይሆን የአስተማሪነትንም 
ሚና መጫዎት ነበረባቸው ብዬ አስባለሁ። ይህች አገር የት 
እንዳለች ያውቃሉ። ስለዚህ ብዙ ርቀት መሄድ ነበረባቸው። 
ነገሮችን በማቀራረብና በማሰባሰብ የፖለቲካ አስተሳሰባችን 

የሚቻቻልበትን መንገድ የመፍጠር አቅምና 
ሁኔታ አላቸው የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ 
ኀላፊነቱ እኩል ላይሆን ይችላል። ማድረግ 
የነበረብንን አላደረግንም።

በሌላ በኩል ስታየው የፖለቲካ መሪዎች 
የአገር ውስጥ ምሁራንን አለማመናቸው ብቻ 
አይደለም ችግሩ። የሚንቋቸውም  ይመስለኛል። 
አንድ ማስረጃ መውሰድ ይቻላል። አንዳንድ 
ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶችና ሴክተር መሥሪያ 
ቤቶች “ከውጪ ምሁራንን አምጥተን 
አስጠንተን…” ሲሉ ትሰማለህ። በተደጋጋሚ 
የምንሰማው ነገር ነው። የሚናገሩት ደግሞ 
በኩራት ነው። በበኩሌ እንዲህ ዓይነቱን ነገር 
በሰማሁ ቁጥር በጣም ነው የምሸማቀቀው። 
በእርግጥ የሚጎድሉን ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን 
ርዕዮተ ዓለሙን ለመዋስ፣ የትምህርት ካሪኩለም 
ለመቅረጽ፣ ምሁራንን ከውጪ አስመጥተን 
አስጠንተን መባል ያለበት አይመስለኝም። ብዙ 
ሰዎች አሉን። ውጪ ድረስ ሄደው ብዙ ነገሮች 
የሚሠሩት የእኛ ምሁራን ናቸው። በእርግጥ 
ከመሠረቱ ከውስጥ ያለው ምሁራኑን የመፍራትና 
ያለማመንም ነው። ላይ ላዩን ስታየው ደግሞ 
አትችሉም፤ ደካሞች ናችሁ፤ አልደረሳችሁም፤ 
አልበቃችሁም፤ ስለዚህ የበቃውን፣ የደረሰውን 
ከውጪ እናመጣለን ነው። ለአንድ ቀን፣ ለሁለት 
ቀን ሐምሳ ሺሕ ብር ከፍለህ የምታመጣውን 
ፕሮፌሰር መተካት የሚችል ፕሮፌሰር ግን እዚህ 
አለ። በጣም ብዙ ፕሮፌሰሮች አሉን። ይህን 
በድፍረት እናገራለሁ። በካሪኩለምም ሆነ፣ 
ርዕዮተ-ዓለሙንም በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ 
የበቁ ብዙ ሰዎች አሉን። ይህ እንግዲህ በዜጎቻችን 
የማንተማመን፣ ዜጎቻችንም በራሳቸው 
እንዳይተማመኑ የሚያደርግ እና ምንጊዜም 
በሁለት እግራችን እንዳንቆም የሚያደርግ 
አስተሳሰብ ነው።

ሁልጊዜ ምሁራንን ከውጭ የምናስመጣ 
ከሆነ፣ ለምንድን ነው ከፍተኛ ወጪ እያወጣን 
ዜጎቻችንን የምናስተምረው? እዚህ ማሰልጠን 
ለምን አስፈለገ? ከደርግ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን 
ድረስ፣ የአመለካከት ብድር ለማግኘት አንዴ 
ወደ ምሥራቅ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ወደ ምዕራብ 
ተንከራተናል። አሁንም እየተንከራተትን ነው፤ 
አልቆመም። ከዚህ አስተሳሰብ ራሳችንን ነጻ 
ካላደረግን፣ ከርዕዮተ-ዓለማዊ ቅኝ ግዛት 
ራሳችንን ነጻ ካላደረግን፣ ምንጊዜም በሁለት 
እግራችን መቆም አንችልም፤ ነጻ ነን ማለት 
አይቻልም። ከማናቸውም እንቅስቃሴያችን 
በስተጀርባ የነጭ አእምሮ ነው ያለው። በተለያየ 
መንገድ እንዳንቀራረብ፣ እንዳንፈላለግ፣ 
እንዳንተማመን የሚያደርገን የእነሱም ሁኔታ 
ነው። ስለዚህም የተፈለገውን ያህል ተልዕኮ 
መወጣት ያልተቻለበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው 
ብዬ አስባለሁ።

ሌላውም ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊነሳ የሚችል 
ነገር አለ፤ በምሁራኑም አካባቢ ቢሆን ከፍተኛ 
ችግርና ፍርሃት ነው ያለው። አሁን እዚህ ግቢ 
ውስጥ ያየህ እንደሆነ፣ ሁለት ሰዎች ስለፖለቲካ 
ለመነጋገር ሲፈልጉ በመጀመሪያ ደረጃ ያሉበትን 

“ልዩነት ውበታችን ነው እየተባለ የአስተሳሰብ ልዩነትን 
አለመፍቀድ እርስ በርሱ የሚቃረን ነገር ነው”

ጠና ደዎ (ዶ/ር)

(በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር)

ወደ ገፅ  19 ዞሯል

እንወያይ



10 ሲራራ   ጥቅምት 28   2013     1ኛ ዓመት    ቁጥር 37

እንወያይ

እንወያይ

ፈቃዱ በቀለ

አንድ ግለሰብም ሆነ በአንድ አካባቢ 
የሚኖር ሕዝብ አርቆ ከማሰብ ጉድለት የተነሳ 
በተፈጥሮ ላይ የሚያደርሰው መዘበራረቅ 
ወይም የአካባቢ መዛባት እንደጥፋት ሊቆጠር 
ይችላል። ተፈጥሮም ሲያገረሽባት የመሬት 
መንቀጥቀጥ የመሳሰሉትን ውርዥብኝ በመላክ 
አንድን ከተማ ድምጥማጡን ታጠፋለች። በሌላ 
በኩልም “ጤናማ ጥፋት” ይኖራል። ይህም 
ማለት ለምሳሌ አንድ ሕዝብ ከተዝረከረከ ኑሮ 
ሥነ ሥርዓት ያለው ኑሮ ለመመሥረት ሲፈልግ 
ከተማዎችን ይቆረቁራል። በዚህን ጊዜ የግዴታ 
ደንን በመመንጠር እንደ ማሰብ ኀይሉ ውበት 
ያለው ከተማ ወይንም በሥርዓት ያልታቀደ 
ከተማ ይሠራል። ይሁንና ግን ዛፎችን በመቁረጥና 
መሬትን በመቆፈር የተፈጥሮን ሕግ ያናጋውን 
ያህል፣ በተፈጥሮ ውስጥ በሚከሰቱ አደጋዎች 
እንዳይረበሽና አካባቢውም እንዳይናጋ ከፈለገ 
ከተማን ለመገንባት የሚወስዳቸው እርምጃዎች 
በሳይንስ የተጠኑ መሆን አለባቸው። 

ከዚህ ስንነሳ ዕድገት (Development) 
በቅራኔዎች የተዋጠ ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ 
የማሰብ ኀይል ስላለውና በቁጥርም እየጨመረ 
ስለሚሄድ የግዴታ አካባቢውን ማልማት 
አለበት። አካባቢውን ለማልማት ደግሞ በማሰብ 
ኀይሉ በየጊዜው የተሻሉ የማምረቻ መሣሪያዎች 
(Instruments of Labour) መፍጠርና መሥራት 
አለበት። በዚህ መሠረት በአንድ በኩል ሥራውን 
ሲያቃልል፣ በሌላ ወገን ደግሞ ምርታማነትን 
ይጨምራል። በተጨማሪም በተፈጥሮ ላይ 
የተወሰነ የመቆጣጠር ኀይልን ያገኛል። ዕድገት 
(Development) እንደ ሰዎች ወይም አገዛዞች 
ንቃተ ኅሊና የተለያዩ መልኮች የሚኖሩትና 
አቅጣቻዎችን የሚይዝ ነው። እንደየምሁራን 
ዕውቀት አቀሳሰምና የርዕዮተ ዓለም ዝንባሌ 
ዕድገት የተለያየ ትርጉም ይሰጠዋል። 

በአውሮፓ ምድር ውስጥ 
በ‹መርካንትሊዝም› አማካይነት እንደ እንግሊዝ 
ያሉ አገሮች ኢኮኖሚያቸውን ከገነቡና ካጠናከሩ 
በኋላ ሌላው አገር የነሱን ፈለግ እንዳይከተል 
ሲሉ በ‹መርካንትሊዝም› ላይ ዘመቻ በመክፈት 
የነጻ ንግድን አርማ ማውለብለና መስበክ 
ጀመሩ። ስለሆነም ከዐሥራ ስምንተኛው ክፍለ 
ዘመን መጨረሻ ጀምሮ ዕድገት የሚለው ጽንሰ 
ሐሳብ የግዴታ በርዕዮተ ዓለም ሽፋን በመሸፈን 
የበለጠ አወዛጋቢና ውዥንብር ነዢ የሆነ የመጣ 
ጽንሰ ሐሳብ ለመሆኑ ግልጽ እየሆነ መጥቷል። 
በተለይም ካፒታሊዝም የበላይነትን ከተቀዳጀ 
ከዐሥራ ዘጠነኛው ክፍለ ዘመን አንስቶ፣ ይበልጥ 
ደግሞ በሃያኛው ክፍለ ዘመን ለሦስተኛው ዓለም 
አገሮች ተብሎ የወጣው የኢኮኖሚ ዕድገት 
ትምህርት የዕድገት ጽንሰ ሐሳብ እንዲጣመም 
በማድረግ የሰው ልጅ እንዲሰቃይና ተፈጥሮም 
እንዲበዘበዝ አድርጓል፤ እያደረገም ነው።

ይሁንና የዕድገትን መሠረተ ሐሳብ ወደኋላ 
ተመልሰን በጥሞና ስንመረምረው፣ እንደዛሬው 
ዓይነት በጥፋት ላይ ያተኮረና የሰውን ልጅ ወደ 

ባርነት የሚገፈትር ወይም አንዱን የበላይ ሌላውን 
ደግሞ ተገዢ የሚያደርግ ጽንሰ ሐሳብ አይደለም። 
ዕድገት ሲባል የተስተካከለና የተሟላ ነው። 
በተለይም በነሶክራቲስ የተደረሰው ፍልስፍና 
እንደሚያሰተምረን በአጠቃላይ በተፈጥሮ ውስጥ 
ተፈጥሮን የሚገዛት የኮስሞስ ኀይል (Cosmic 
Order) አለ። በዚህ ሕግ መሠረት ተፈጥሮ 
ራሷን በማጥፋትና በማደስ፣ እንዲሁም አዳዲስ 
ዕፅዋትንና ኀይሎችን በመፍጠር በዘለዓለማዊ 
ተንቀሳቃሽኒነት የምትገኝ ነች። ስለዚህም 
ይላል ላይብኒዝ እግዚአብሔር ከፕላኔቶች ሁሉ 
ለሰው ልጅ ተስማሚው የሆነቸውን ሁሉን ነገር 
የምታሟላውን ፍጥረ-ነገሮች ያየዝች መሬትን 
ፈጥሮልናል። በመሆኑም የሰው ልጅ የኮስሞስንና 
የተፈጥሮን ሕግ በመረዳት ለእሱ የሚሆነውን 
የዕድገት ፈለግ መቀየስ አለበት። በመሆኑም 
ዕድገት ሲባል በአንድ ቦታ ላይ የሚካሄድ፣ እዚያ 
ቦታ ብቻ የሚቀርና ተፈጥሮንና የሰውን ልጅ ኑሮ 
የሚያናጋ አይደለም። ይልቁንም ዕድገት በይዘቱ 
ሁለንታዊ ሲሆን ከታች ወደ ላይ ቀሰ በቀስ 
በሁሉም አቅጣጫ ውበት ባለው መልክ እያደገና 
እየሰፋ የሚሄድ ነው። 

ዕድገት ሲባል አንድ ወጥ አይደለም። 
በተፈጥሮ ውስጥ አንድ ዓይነት ዛፍ ወይም አንድ 
ዓይነት አበባ እንደሌለ ሁሉ (ምክንያቱም ተፈጥሮ 
ሚዛናዊነት የሚኖራት የተለያዩ ነገሮች ተቻችለው 
ሲኖሩና አንድ ወጥ ነገር ተፈጥሮን ስለሚቀናቀን 
ነው) በኅብረተሰብ ዕድገት ታሪክ ውስጥም 
ዕድገት ሲባል ሁሉንም ነገሮች ያካተተ ነው። 
ይህም ማለት ፖለቲካዊ ወይም ኢንስቲቱሽናዊ፣ 
ባህላዊና ኅብረተሰብአዊ ወይም ማኅበራዊ 
እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ልወጦችን ያካተተ ነው። 
እነዚህ አንድ ላይ ተጣምረው የሚሄዱ ናቸው። 
አንደኛው ከሌላው ተነጥሎ ሊታይ የሚችል 
አይደለም። ልክ አንድ ሕፃን ልጅ የተሟላ 
አስተሳሰብና ዕድገት እንዲኖረው ከተፈለገ 
ከተወለደ ጀምሮ ለአቅመ አዳም እስኪደርስ 
ድረስ ከፈተኛ እንክብካቤ እንደሚያስፈልገው 
ሁሉ፣ ኅብረተሰብአዊ እድገትም እንደዚሁ 
ከታች ወደላይ በጥንቃቄና በከፍተኛ ዕውቀትና 
ዕውቅና የሚካሄድ ነው። እውነተኛ ዕድገት ከላይ 
ወደታች የሚጫን ወይም የጥቂት ሰዎችን ፈላጎት 
ለማሟላትና እነሱ ባቀዱት ዕቅድ የሚካሄድ 
አይደለም። እውነተኛ ዕድገት ከፍተኛ ዕውቀት 
ባላቸው ስዎች ቢነደፍም፣ የመጨረሻ መጨረሻ 
ግን በአንድ አገር ውስጥ የሚኖርን ሕዝብ 
የሚያሳትፍና የዕድገትንም ትርጉም እንዲረዳው 
የሚያደርግ መመሪያ ነው። ለምን እንደሚኖር፣ 
ምንስ መሠራት እንዳለበትና ወዴትስ ማምራት 
እንዳለበት እንዲገነዘበው የሚያደርግ ነው። 

ስለዚህም ነው፣ ከግሪክ ሥልጣኔ ጀምሮ 
በኋላም እስከዛሬይቷ ቱርክ ድረሰ የተስፋፋውን 
የዕድገት ፈለግ ስንመለከት፣ በተለይም ከዐሥራ 
ሦስተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የተካሄደውን 
የመጀመሪያውን የሬናሳንስ (Early Renais-
sans Period) እንቅስቃሴና የከተማ ግንባታ፣ 
እንዲሁም በነዳንቴ የተደረሰውን “የአምላኮች 
ኮሜዲ” ስናነብ የምንረዳው እውነተኛ ዕድገት 
ሊመጣ የሚችለው የሰው ልጅ ከጨለማና 
ከጥፋት አስትሳሰቡ የተላቀቀና ቀናውን መንገድ 
የተከተለ እንደሆነ ብቻ ነው። ስለዚህም 
በፕሮፌሰር ኤሪክ … እምነት እውነተኛ ዕድገት 
የሰውን አእምሮ በቁጥር ውስጥ የሚያስገባ መሆን 
አለበት። ምክንያቱም ጥፋትም ሆነ ዕድገት 
የሚባለው ነገር ባለማሰብም ሆነ በማሰብ ኀይል 

እየተረዱ ተግባራዊ የሚሆን በመሆኑ የግዴታ 
በመጀመሪያ ደረጃ የመንፈስ ተሐድሶ ያስፈልጋል 
ማለት ነው። 

ከዚህ ስንነሳ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አቶ 
መለስ በሕይወት በነበሩበት ጊዜና አሁንም 
በአዲሱ መሪዎች የሚለፈፈው የተሐድሶ ሒደት 
በጭንቅላቱ የቁመ ነው። ተሐድሶ ማለት ሌላ 
ሳይሆን ሬናሳንስ ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ 
ዕውቀትን መልሶ ማግኘት ማለት ነው። ጽንሰ 
ሐሳቡም የግዴታ ከግሪክ ፍልስፍናና ሳይንስ 
እንዲሁም በልዩ ልዩ ነገሮች የሚገለጸው ሥልጣኔ፣ 
ማለትም በድራማ፣ በፖለቲካል ‹ዲስኮርስ›፣ 
በ‹አርክቴክቸር›፣ በ‹ስክለፕተር›ና በተለያዩ 
ጥንታዊ ስዕሎች ወዘተ. የሚገለጸውን መሠረት 
ያደረገ ነው። ዋናው መሠረተ ሐሳቡና ዓላማውም 
የሰውን ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር በማቀራረብና 
የመንፈስን የበላይነት እና ግለሰብአዊ ነጻነት 
እንዲቀዳጅ በማድረግ የሚኖርባትን ምድር 
እንደ ኮስሞክ ሥርዓት ውበት እንዲኖራት 
ለማድረግ የሚያስችል ሁለንታዊ ዕውቀት ነው። 
ከዐሥራ ሦስተኛው ክፍለዘመን ጀምሮ የግሪክ 
ሥነ ጽሑፍ (ሊትሬቸር) ወደ ላቲን ሲተረጎም 
ርብርብ የተተደረገበት የግሪኩን ሥልጣኔ ዋና 
ሐሳብ ለመረዳት ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ 
እነዳንቴ በቀደዱት ፈለግ አንድ ትውልድ በአዲስ 
አስተሳሰብ በመታናጽ ለሥልጣኔ ይነሳል። 
ራፋኤል፣ ዳቤንቺ፣ ሚካኤል አንጀሎ፣ ፔትራርካና 
ሌሎችም በመቶዎች የሚቆጠሩ በአንድ ጊዜ 
ከሰማይ እግዚአብሔር እንደወረወራቸው 
ለሥልጣኔ ታጥቆ በመነሳት ተዓምር ይሠራሉ። 
ጣሊያንን በአንድ ጊዜ ይለውጧታል። ይህ ዓይነቱ 
በጣሊያን የተከሰተው የተሐድሶ እንቅስቃሴ ወደ 
ሌሎች የምዕራብ አውሮፓ አገሮችም በመተላለፍ 
ምሁሩን ያዳርሳል። ሁሉም በዚህ በተቀደሰ 
ዕውነተኛ የዕድገት ፈለግ ይሳከራል። ተፈጥሮን 
በመቃኘት ውብ ውብ ነገሮችን ይሠራል። ከዚህ 
ስንነሳ ተሐድሶ ማለት ሁለንታዊና ከጭንቅላት 
በመነሳት ወደታቸ በመውረድ ተፈጥሮን በአዲስ 
መልክ የሚቀርጽ ነው። ተሐድሶ ማለት ተፈጥሮን 
እንዲያው ተብዝባዥ የሚያደርጋት ወይንም ነፍስ 
እንደሌላት የሚቆጥር እንቅስቃሴ አይደለም። 
ተፈጥሮም እንደሰው ልጅና እንሳሳት ውስጣዊ 
ሕይወት ያላትና፣ በውስጣዊ የመንቀሳቅስ 
ኀይሏም ለሕይወታችን የሚሆኑ ነገሮችንም 
የምትለግሰን ስለሆነ በዕድገት ስም የሚወሰዱ 
እርምጃዎች ሁሉ የተፈጥሮን ሕግ የሚጥሱ መሆን 
የለባቸውም። 

ችግሩ፣ ካፒታሊዝም የበላይነትን ሲቀዳጅ 
ይህንን የተሐድሶንና የዕድገትን ትርጉም በአፍ-
ጢሙ በመድፋት ተፈጥሮንና ስውን ተብዝባዥ 
ያደርጋቸዋል። ሁሉም ነገር ለትርፍ የሚሠራና 
ማንኛውም ነገር ከዋጋና ከጥቅም (Cost-Benefit) 
አንጻር የሚተመን ይሆናል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ 
ዕድገት ሲባል ከተወሰነ የኅብረተሰብ ግንኙነት ጋር 
የተያያዘ ነው። የግዴታ የኢኮኖሚና የፖለቲካን 
የበላይነትን የተቀዳጀውን የኅብረተሰብ ክፍል 
ፍላጎት የሚያንጸባርቅ ነው። የማንኛውም ሰው 
አስተሳሰብ በዚህ በየጊዜው እየዳበረ ግን ደግሞ 
የሰውን ልጅ የማሰብ ኀይል እያቀጨጨው 
ከሚሄድ የተንዛዛ የፍጆታ አጠቃቀም ጋር የተያያዘ 
ነው። የሳይንስና ቴክኖሎጂም ዕድገት ከዚህ 
የካፒታሊዝም ዕድገት አመክንዮ ጋር የተያያዙ 
እንጂ በምንም ዓይነት የሰውን ልጅ ሥራም ሆነ 
ኑሮ ለማቃላለ እየተባሉ የተፈጠሩ አይደሉም። 
ካፒታሊስቶች አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ተግባራዊ 

ማድረግ የሚፈልጉት ከፍተኛና ተከታታይ ትርፍ 
ያመጣልናል ብለው የገመቱ እንደሆነ ብቻ 
ነው። ለምሳሌ ኀይልን በማመንጨት ከሰድሳና 
ከሰባ ዓመታት በፊት ለማንኛውም ቤተሰብ 
የሚዳረስ ከፀሐይ የሚፈልቅ የኀይል ማግኛ 
ዘዴ ተፈጥሯል። ይህ ግኝት ግን እስከቅርብ ጊዜ 
ድረስ የተቀበረ ነበር። በየጊዜው በሚደርሰው 
የኒውክላር ኀይል አደጋና፣ በተለይም ደግሞ 
የራዲዮአክቲቭ ቆሻሻዎችን መጣያ ቦታ አስቸጋሪ 
ስለሆነና ከሕዝብም ከፍተኛ ግፊት በመፈጠሩ 
ካፒታሊስቶች በከፊለም ቢሆን ስትራቴጂያቸውን 
እንዲቀይሩ ተገደዋል። እንደዚሁም አሁን 
ለመኪና ቤንዚንና ዲዝልን ከመጠቀም ይልቅ ወደ 
የኤልክትሪክ ባትሪዎች ለመሸጋገር በማምራት 
ላይ ናቸው። ባጭሩ ከዐሥራ ስምንተኛው ክፍለ 
ዘመን ጀምሮ ከገዥዎች አስተሳሰብ ውጭና 
የነሱን ጥቅም ከሚያንጸባርቅ የዕድገት ፈለግ ሌላ 
ዕድገት የለም። በአምሳኛው ዓመትም ሆነ ዛሬ 
ስለዕድገት ሲወራ ከካፒታሊዝምና ከግሎባል 
የካፒታሊዝም እንቅስቃሴ ሎጂክ ጋር የተያያዘ 
መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ዕድገት ሲባል 
ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። 

ወደ ሦስተኛው ዓለም አገሮች ስንመጣ፣ 
በተለይም አሜሪካን የበላይነትን ከተቀዳጀ ወዲህ 
በአሜሪካን ምሁራን ለሦስተኛው ዓለም አገሮች 
ተብሎ የተዘጋጀ ዘመናዊነት (moderniza-
tion) የሚባል የዕድገት ፈለግ አለ። በዚህ ዙሪያ 
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሰፋ ያለ ክርክር ተካሂዷል። 
ኒዮ-ማርክሲስት በሚባሉና በዓለም ዐቀፍ 
ደረጃ በካፒታሊዝም አማካይነት የተካሄደውን 
የተዛባ ዕድገትና ያልተስተካከለ የንግድ ግኑኝነት 
እንቅስቃሴ በመቃውም ሰፋ ያለና አመርቂ ጥናት 
አካሂደዋል። እንደዚሁም በድንበር ተሻጋሪ 
(መልቲ ናሽናል) ኩባንያዎች የሚካሄደውን 
የተቆጠበ በሦስተኛው ዓለም አገሮች ርካሽ 
የሰውን ጉልብት ለመጠቀምም ሆነ ለመበዝበዝ 
ሲባል የሚተከሉትን ኢንዱስትሪዎች አስታኮ 
ሰፋ ያለ ጥናትና ክርክር ተካሂዷል። በተለይም 
ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ማብቂያ በኋላ ፍጹም 
የበላይነትን የተቀዳጀው ጎሎባል ካፒታሊዝም 
በየአገሮች ውስጥ እየገባ አላዋቂ መሪዎችንና 
ምሁራንን ተገን በማድረግ ተግባራዊ ያደረገው 
መጠነኛ የኢንዱስትሪ ተከላዎች በየአገሮች 
ውስጥ ከፍተኛ መዛባትንና የሀብት መባከንን 
አስከትሏል። 

የምትክ ኢንዱስትሪ (Import-Substitu-
tion-Industrialization) እየተባለ በአፍሪካ፣ 
በመካከለኛውና በላቲና አሜሪካ አገሮች 
የተካሄደው ዕድገት የሚመስል የኢኮኖሚ 
ፖሊሲ በዓለም ዐቀፍ ደረጃ ልዩ ዓይነት የፍጆታ 
አጠቃቀምን አስፋፍቷል። በዚያው መጠንም 
በአንድ በኩል የመንግሥታትን የመጨቆኛ 
መሣሪያዎች ሲያጠናክር፣ በሌላ ወገን ደግሞ 
ሀብት በጥቂት ስዎች እጅ እንዲከማች በማድረግ 
ወደ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የዕድገት መዛባት 
እንዲፈጠር አድርጓል። የከተማዎች ካለዕቅድ 
መሠራትና፣ ሥራ ለመፈለግ ሲል ወደ ከተማዎች 
በመፍለስ ጥቂት ከተማዎችን ማጣበብ 
የጀመረውና በአልባሌ ሥራዎች የተሰማራው 
የዚህ ዓይነቱ የተሳሳተ የግሎባል ካፒታሊዝም 
የዕድገት ሎጂክ እንቅስቃሴ ውጤት ነው። ይህ 
ዓይነቱ የዕድገት ፈለግ ውጤት አላመጣም 
ከተባለ ወዲህ በአፍሪካ ምድር ውስጥ መሠረታዊ 
ፍላጎትን (Basic Needs) ማሟላት ከሚለው 
መመሪያ ጀምሮ በአረንጓዴው አብዮት (Green 

ልማታዊ መንግሥት ስንል፤ ልማታዊ መንግሥት ሲሉ
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Revolution) ውስጥ በማለፍና እስከመዋቅር 
ማስተካከያ (Structural Adjustment Pro-
gram) ድረስ የሦስተኛው ዓለም አገሮች የዕድገት 
ፈለግ እንደየጊዜው ለግሎባል ካፒታሊዝም 
በሚስማማ መልክ በመቀየስ ምን ማድረግና 
እንዴትስ መራመድ እንዳለባቸው ተወስኗል። 
ይህም ማለት እያንዳንዱ የሦስተኛው ዓለም አገር 
በራሱ አነሳሽነትና ለራሱ ፍላጎት የሚሆነውን 
የዕድገት ፈለግ እንዳይቀይስ ከመጀመሪያውኑ 
በመታገድ መንገዱ ሁሉ እንዲጨልምበት 
ሆኗል። በተለይም በዘጠናኛው ዓመት 
የተስፋፋው ግሎባላይዜሽን የሚባለው አዳዲስ 
ተዋንያንን በመፍጠር ኢንቬስተሮች የሚባሉት 
እንደ አሸን በመፍለቅ የአፍሪካን የጥሬ ሀብት 
ወደ መቆጣጠርና መቀራመት አመርተዋል። 
ሆቴል ቤቶችና ትላልቅ አፓርትሜንቶችን 
መሥራቱ ከዚህ ዓይነቱ የግሎባል ካፒታሊዝም 
እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ ሲሆን፣ እንደገና 
አዲስ የፍጆታ አጠቃቀም በማስፋፋት ሀብት 
በከፍተኛ ደረጃ አንዲባክንና ሰፊው ሕዝብም 
በኑሮ ውድነት እንዲሰቃይ የተደረገብትን ሁኔታ 
እንመለከታለን። አገራችንም የዚህ ዓይነቱ ሰለባና 
ሕዝቦቿም በከፈተኛ ደረጃ የሚፈናቀሉባት አገርና 
በአዲሱ የገዢ መደብ ሰውነቷን ገልጣ እንድትሰጥ 
የተገደደች አገር ሆናለች። የእነ አቶ መለስ ዜናዊና 
የአዲሱ መሪዎቻችን የልማታዊ መንግሥት 
እሴት ይህንን የግሎባል ካፒታሊዝምን ዘረፋ 
የሚያዘጋጅና ዜጎችን የሚያፈናቅል ነው። 

አብዛኛውን ጊዜ ስለ ልማታዊ መንግሥት 
የሚጽፉ ምሁራን የሚሠሩት ትልቅ ስህተት 
አለ። ይኸውም የመንግሥትን በዕድገት ውስጥ 
ተሳትፎም ሆነ ዋና አቀናጅ መሆን ከጃፓንና 
ከደቡብ ኮሪያ እንዲሁም ከታይዋንና ከአንዳንድ 
የሩቅ ምሥራቅ አገሮች ጋር ብቻ ስለሚያያዙ 
ነው። ይህ ዓይነቱ አቀራረብ ስህተት እንደሆነና 
የታሪክንም ማኅደር የመንግሥት ጣልቃ ገብነት 
የብዙ ሺሕ ዓመታት ታሪክ እንዳለው ለመገንዘብ 
አያዳግትም:: 

ከአምስት ሺሕ ዓመታት ወይም ከዚያን 
ጊዜ በፊት ትላልቅ ፕሮጀክቶች፣ እንደ ቤተ 
መንግሥቶች፣ ፒራሚዶች፣ የመስኖ ግንባታዎችና 
የከተማ ምሥረታዎች ይካሄዱ የነበረው በዚያን 
ዘመናት በነበሩ መንግሥታት ነበር። የግብጽ 
ሥልጣኔ በቀሳውስቱና በፈርኦኖች የሚመራና 
ተግባራዊ የሚሆን ነበር። ካርል ቪትፎገል 
የሚባለው ምሁር እንደሚያስተምረን በቻይና 
ትላልቅ ፕሮጀክቶች ይሠሩ የነበረው የኢሲያ 
አምባገነኖች (Asiatic Despotism/The Hy-
drolic Society) እያለ በሚጠራው አስተዳደር 
ነበር። ከክርስቶስ ልደት በፊት በአምስተኛው 
ክፍለ ዘመን ተግባራዊ መሆን የጀመረው የግሪኩ 
ሥልጣኔ ሶሎን በሚባለው ከኦሊጋርኪው መደብ 
በፈልቀ ታላቅ ፈላስፋ፣ የድራማ ሰውና ታላቅ 
መሪ ነበር። በዘመነ ሕዳሴ (renaissance) 
የተጀመረውንና ከፍተኛ የዕድገት ክንውን 
ስንመለከት የመንግሥት ሚና ከፍተኛ ቦታን 
እንደያዘ እንገነዘባለን። 

በ1338 ዓ.ም. የነበረው ታላቁ የዘመነ ሕዳሴ 
ምሁር አምብሮጊዮ ሎሬንዘቲ The Allegory of 
Good and Bad Government በሚለው ሥራው 
የሚያረጋግጠው በኅብረተሰብ ግንባታ ውስጥ 
የመንግሥትን ማዕከላዊ ቦታ በማስመር ነው። 
እንደ አምብሮጊዮ ገለጻ አንድ ጥሩ መንግሥት 
በጥሩ ከተማዎች ግንባታ፣ በንግድ ዕድገትና 
እንቅስቃሴ እና በማኑፋክቸሪንግ አብዮት 
ሲገለጽ፣ መጥፎ መንግሥት ደግሞ ኅብረተሰቡን 
በማበላሸትና አቅጣጫውን በማዛነፍ ይገለጻል 
ይላል። በመቀጠልም በሕዳሴ ዘመን የመንግሥት 
ጣልቃ ገብነት ሰፋ ያለና በዕውቅና እንዲሁም 
በአይዲያሊዝም ላይ በመመራት የተካሄደ 
መሆኑን ያረጋግጣሉ።

ፕሮፌሰር አልበርት ሂርሽማን የተባሉትና 
ብዙ ስለ ዕድገት ኢኮኖሚክስ የጻፉ አሜሪካዊ 
ምሁር እንደዚህ ዓይነቱ የመንግሥት ሚና 
ከ18ኛው ክፍለ ዘመን ጀመሮ እየተስፋፋ 
የመጣው የገበያ ኢኮኖሚ በሚባለው በመተካት 
ነገሮች ሁሉ እየተበላሹ እንደመጡ ያመለክታሉ። 
በእነአዳም ስሚዝና በኋላ ደግሞ በሄኔሪ ቱሮ 
የሚመራው ክንፍ የመንግሥት ጣልቃ ገብነትን 
በመቃወም የመንግሥት ሚና እጅግ ዝቅ ማለት 
እንዳለበት ያስረዳሉ። ይሁንና ግን በተጨባጭ 
እንደታየው በተለይም ከ16ኛው ክፍለ ዘመን 
ጀምሮ በምዕራብ አውሮፓ ብሔረ መንግሥታት 
ሲቋቋሙና ወደኅብረተሰብ ግንባታ ሲያመሩ 
የመንግሥት ሚና ከፍተኛ ቦታን እየያዘ 
እንደመጣ እንገነዘባለን። በታሪክ ውስጥም 
በግለሰብ አነሳሽነት አንድ አገር የተገነባበት ቦታና 
ማረጋገጫም የለም። 

በዘመነ ‹መርካንትሊዝም› ከኮልበርትም 
በፊት የነበሩ ባለሥልጣናትና ኮልበርት ራሱ፣ 
በጊዜው የፈረንሳይ የገንዘብ ሚኒስትር የነበረው 
ይመሩበት የነበረው ፖሊሲ የመንግሥትን ሚና 
ማዕከለኛ ቦታ በመገንዘብ ነበር። ኮልበርት 
እንደሚለው የገንዘቡን ምንጭ ከያዝኩ ትላልቅ 
ሥራዎችን መሥራትና ኅብረተሰቡን ማደራጀትን 
አውቅበታለሁ ይላል። ስለዚህም የፈረንሳዩ 
የእነኮልበርት የኢኮኖሚ ፖሊሲና በጀርመንና 
በአውስትሪያ ይካሄድ የነበረው ‹ካሜራሊዝም› 
የሚባለው የኅብረተሰብ ግንባታ መመሪያ 
ዋናም መሠረተ ሐሳብ አዳዲስ ዕውቀቶችን 
በማዳበር ለሳይንስና ለቴክኖሎጂ የሚሆነውን 
ፈለግ መቅደድ ነበር። ስለዚህም በጊዜው 
የነበረው እምነት በቁጥር የሚለካ የኢኮኖሚ 
ዕድገት ለማምጣት ሳይሆን በንድፈ-ሐሳብ 
ላይ በመመሥረት ዘላቂነት ያለው ዓይነተኛና 
መሠረታዊ ለውጥ ለማምጣት ነው። የሰውን 
ልጅ የተፈጥሮን ጸጋ በማላባስ አልፎ አልፎ 
ተፈጥሮ የምታደርስበትን አደጋ ለመከላከል 
የሚያስችለውን መሣሪያዎች በመሥራት እሴት 
ያለው የተረጋጋ ማኅበረሰብ ለመገንባት ነው። 
ፕሮፌሰር ራይከርት እንደገና በተፈጥሮ ሳይንስና 
በኅብረተሰብ ሳይንስ መካከል ያለውን ልዩነት 
ሲገልጹ፣ የተፈጥሮ ሳይንስ ስለቁጥር የሚያወራ 
ሲሆን፣ የኅብረተሰብ ሳይንስ ግን ስለሰው ልጅና 
ስለኑሮው ሁኔታ መሻሻል ነው ይሉናል። 

እንዲህ ዓይነቱን የሰውን ልጅ ምንነትና 
የሥልጣኔ ፍላጎት ማዕከላዊ ቦታ የሚሰጥ 
በምክረ-ሐሳብ መልክ ደጋግሞ በመጠየቅና 
መልስ በመፈለግ በሚገኝ ዕውቀት ብቻ ነው 
ተግባራዊ የሚሆነው። ይህንንም የዕውቀት 
ምንጭ ፒየርስ የተባለው ፈላስፋና ሳይንቲስት 
ተጨባጭ ሁኔታዎችን በመመልከትና በማንበብ 
ከዚያም በመነሳት አዲስ ንድፈ-ሐሳብ በመፈለግ 
የሚገኝ ለችግር መፍቻ የሚሆን ፖሊሲ ነው 
ብሎ ይጠራዋል። ከዚህ በመነሳት ነው ከ16ኛው 
ክፍለ ዘመን ጀምሮ በፍፁማዊ የመሳፍንት 
አገዛዝና በታላላቅ ፈላሳፋዎች ኢኮኖሚያዊ 
ዕድገትና የአገር ግንባታ መካሄድ የጀመረው። ይህ 
በተግባር ሲተረጎም፣ የፍፁማዊ መሳፍንቶች ሚና 
የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ አብዮት እንዲካሄድ 
በተለይም ለነቁ ኀይሎች (active forces) 
አስፈላጊውን የገንዘብ ዕርዳታ መስጠት ነበር። 
በተለይም በማደግ ላይ ያሉ ኢንዱስትሪዎችን 
(Infant industries) ከውጭ በሚመጡ 
ተመሳሳይ ምርቶች እንዳይጎዱ የእገዳ ፖሊሲ 
ማካሄድ ነበር። ወደ ውስጥ ለሰፊ ገበያ ማነቆ የሆኑ 
የኬላ እገዳዎችን በማንሳት የሀብት እንቅስቃሴ 
እንዲካሄድ ሁኔታውን ማመቻቸት ነበር። ይህንን 
ዓይነቱን በመንግሥት የተደገፈ የኢኮኖሚ 
ፖሊስ አሜሪካን በእነ አብረሐም ሊንከንና 
በእነ ሃሚልተን ዘመን፣ ጀርመን ደግሞ በንጉሥ 
ፍሪድሪሽ ኹለተኛውና በኋላ ደግሞ በቢስማርክ 
አማካይነት ተግባራዊ በማድረግ ለጀርመን 
በአጭር ጊዜ ውስጥ በሳይንስና ቴክኖሎጂ 

የሚመራ የኢንዱስትሪ አብዮት ያካሄዱበትን 
ሁለገብ ስትራቴጂ ማየት እንችላለን። በዚህ 
ዓይነት በዕውቀት ላይ በተመሠረተ በመንግሥት 
የተደገፈ ፖሊሲ ጀርመን ሁለት ትውልድ 
በማይሞላ ጊዜ ውስጥ እንግሊዝንና ፈረንሳይን 
ቀድማ መሄድ ችላለች። 

ወደ ጃፓን ስንመጣ ደግሞ በሜጂ ሥረወ 
መንግሥት ተግባራዊ የሆነው የኢኮኖሚ 
ፖሊሲ ከኋላ የመያዝና (catch-up) የመቅደም 
ስትራቴጂ ነው። ካርል ሞስክ የተባለው የጃፓን 
ኤክስፐርትና፣ እንዲሁም ደግሞ ፕሮፌሰር 
ሊያን ግሪንፊልድ The Spirit of Capitalism 
በሚለው ግሩም መጽሐፋቸው ውስጥ ስለ ጃፓን 
የኢኮኖሚ ዕድገት ሲያትቱ፣ መሠረቱ የተጣለው 
ከ1600-1868 ዓ.ም. ባለው ጊዜ ውስጥ በቶኩጋዋ 
ሥረወ መንግሥት ዘመን እንደሆነ ያስረዳሉ። 
በዚያን ጊዜ የነበሩ የፊውዳል ባላባቶች 
በመካከላቸው ስምምነት በመፍጠር በገጠር 
ውስጥ የእርሻ ምርት እንዲያድግና ከተማዎች 
እንዲያብቡ በማድረግ Proto-Industrial 
Economy እንዳካሄድና ይህ የጎጆ ኢንዱስትሪና 
የከተማዎች ግንባታ ለሰዎች ተሰባስቦ መኖር 
አመቺ ሁኔታ ሲፈጥር፣ በኋላ ብቅ ላለው የሜጂ 
ዲይናስቲ መነሻ እንደሆነለትና በመንግሥት 
የሚደገፍ ሰፋ ያለ አገር ዐቀፍ የኢንዱስትሪ 
ግንባታ ማካሄድ እንደ ጀመረ ያስረዳሉ። የሜጂ 
ሥረወ መንግሥት ዋና ፍልስፍና ሀብት መፍጠርና 
አገር መገንባት ሲሆን፣ በውትድር መስክ ጠንክሮ 
መገኘት እና ይህንን ግብ ለመምታት ሰፋ ያለ 
የመሠረተ ልማት ግንባታ ማካሄድ ነበር። ይህ 
ሁኔታ ለኢንዱስትሪ አብዮት አመቺ መንገድ 
ይከፍትለታል። በመቀጠልም ዘመናዊ የሆነ 
የባሕር ኀይልና የወታደር ተቋም ይገነባል። 
በዚህም መሠረት ራሱን በማጠናከር ከምዕራቡ 
ዓለም የሚመጣበትን ግፊት ለመቋቋም ሁሉን 
ነገር ያመቻቻል። 

ወደ ተጨባጩ የግንባታ ፖሊሲ ስንመጣ 
ዋና መቀመጫውን ቶኪዮ ያደረገው የሜጂ ሥረወ 
መንግሥት ሰፊው ሕዝብ እንዲማር የግዴታ 
የመሠረተ ትምህርት እርምጃ ይውሰዳል። 
በተጨማሪም ለሳይንስና ለቴክኖሎጂ ዕድገት 
የሚያመች ልዩ ዓይነት የኢንጂነሪንግ ፋክልቲ 
በመክፈት አዲስ ኤሊት እንዲኮተኮት ያደርጋል። 
የገንዘብ ሚኒስቴሩ ደግሞ በ1882 ዓ.ም. ባንክ 
ኦፍ ጃፓን የሚባለውን በማቋቋም ለግል ባንኮች 
መመሠረት መሠርቱን ይጥላል። በዚህ አማካይነት 
ለኢንዱስትሪ ዕድገትና መስፋፋት ሰፊ የፊናንስ 
ሲይስተም ይገነባል። በተለያዩ ደሴቶች ከተማዎች 
መካከል ግንኙነት እንዲፈጠር በእንፋሎት ኀይል 
የሚነዳ የባቡር ሐዲድ እንዲስፋፋ ሁሉን ነገር 
ያዘጋጃል። በዚህ መሠረት የጃፓን ሕዝብ እንደ 
አንድ ሕዝብ ሆኖ እንዲነሳ መሠረቱን ጣለ። 
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የኢኮኖሚ ዕድገት ፍጥነት 
እንዲኖረውና የኢንዱስትሪዎች የማምረት ኀይል 
ከፍ እንዲል አዳዲስ ቴኮኖሎጂዎችን ከውጭ 
በማስመጣትና በመኮረጅ የኢንዱስትሪዎች 
ምርታማነት በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል። ባጭሩ 
ለጃፓን ዕድገት የመንግሥት ጣልቃ ገብነት ብቻ 
ሳይሆን ዋና መሠረቱ፣ ዕውቅናን ያዘለ ስልትን 
በመከተልና በከፈተኛ ዲሲፕሊን በመመራት 
ስኬታማ አደረጃጀትን በማዘጋጀት በሥርዓታትና 
የሕዝቡ እንዲሁም የልኂቁ መመሪያ በማድረግ 
ነው። ዲሲፕሊን በሌለብት፣ የሥራ ባህልና 
ፍላጎት ባልዳበረበት፤ በዚህ ላይ ደግሞ ብሔራዊ 
ስሜት ባልታከለበት አገር ውስጥ አንድ አገር 
ሁለገብ የሆነን የኢኮኖሚና የኅብረተሰብን 
ዕድገት ልትቀዳጅ እንደማትችል ከሆላንድ 
እስከ ጀርመንና ጃፓን ድረስ ያለው የዕድገት 
ፈለግ ያረጋግጥልናል። ይህንን መሠረተ ሐሳብ 
ፕሮፌሰር ሊያህ ግሬንፊልድ በመጽሐፋቸው 
ውስጥ ያሰምሩበታል። በእሳቸውም እምነት 
በግለሰብ ላይ የተመሠረተ ነጻነትና የብሔራዊ 
ስሜት (Nationalism/Individualistic-civic 

type of nationalism) በመኖር ብቻ ነው በብዙ 
የምዕራብ አውሮፓ አገሮች ካፒታሊዝም ሊያድግ 
የቻለው። ለዚህ ደግሞ የመንግሥት ሚና ከፍተኛ 
ቦታን ሲይዝ፣ አደናቃፊና ምቀኛ ሳይሆን አጋዥና 
አመቺ ሁኔታዎችን ፈጣሪ መሆን እንዳለበት 
በግሩም ብዕራቸው በዝርዝር ያስረዱናል። 

በዚህ መልክ በጃፓን ብቻ ሳይሆን 
ካፒታሊዝም ከፍተኛ የዕድገት ደረጃ ላይ 
ደርሶም ቢሆን የመንግሥት ሚና በሌላ መልክ 
ቀጠለ እንጂ ከእንግዲህ ወዲያ ሁሉንም 
ነገር ለገበያው ኀይሎች ብሎ ጓዙን ጠቅልሎ 
የወጣበት ቦታ የለም። በተለይም ከኹለተኛው 
ዓለም ጦርነት በኋላ የብዙ የምዕራብ 
አውሮፓ አገር ኢኮኖሚዎች በመከስከሱ 
ከጦርነቱ አገግመው የወጡት እንደፈረንሳይና 
ጀርመን የመሳሰሉት አገሮች በመንግሥት 
ጣልቃ ገብነት አማካይነት ከተማዎቻቸውን 
እንደገና መገንባት፣ ኢንዱስትሪዎቻቸውን 
መጠጋገንና የሳይንስና የቴክኖሎጂ መሠረት 
ለመስጠት ዩኒቨርሲቶቻቸውንና ኮሌጆቻቸውን 
በአዲስ መልክ በማዋቀር አጠቃላይና ሁለ-
ገብ ግንባታቸውን ነው የቀጠሉት። የኒዮ-
ሊብራሊዝም ርዕዮተ ዓለም ከመቃብሩ ከወጣ  
ከ1975 ዓ.ም. በኋላ፣ በተለይም ከ1980ዎቹ 
ዓመታት ጀምሮ የመንግሥት ጣልቃ ገብነት እንደ 
ሰይጣን ሥራ በመወሰድ በዓለም ዐቀፍ ደረጃ 
ካለንጹሕ የገበያ ፖሊሲ በስተቀር መፍትሔ 
የለም በማለት ብዙ የሦስተኛውን ዓለም 
ምሁራን ማሳሳት ጀመረ። ብዙ የዋሆች ወደ 
ተግባር ሲለወጥ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት 
የማይችለውን የኒዮ-ክላሲካል የኢኮኖሚ ንድፈ 
ሐሳብን የሙጥኝ ብለው በመያዝ በቀጥታ 
ለአገሮቻቸው ውድቀት ሁኔታዎችን አመቻቹ። 
ሀብት እንዲባክን፣ ሰው እንዲበታተን ወይም 
አገሩን ጥሎ እንዲወጣና በሰው አገር ተንከራትቶ 
እንዲኖር አደረጉ። ምክንያቱም ቀላል ነው። 
በአገር ውስጥ ዕድገት ሲኖር፣ እያንዳንዱ ግለሰብ 
ተምሮና የሥራ ዕድል አግኝቶ ቤተሰብ መሥርቶና 
ልጆች ወልዶ የኑሮን ጸጋ የሚጎናጸፍ ከሆነ ከአገሩ 
የሚስደድበት ምክንያት የለም። 

ከ1950ዎቹ ጀምሮ በኒዮ-ክላሲካል 
ወይም በኒዮ-ሊብራል የኢኮኖሚክስ ትምህርት 
የተኮተኮተው ቢሮክራሲና የቴክኖክራት ኀይል፣ 
አገር፣ ኅብረተሰብ፣ ብሔራዊ ነጻነት፣ በሳይንስና 
በቴክኖሎጂ ላይ የተመሠረተ ጠንካራ ኢኮኖሚ 
እና ጠንካራ እሴትን የሚያጎናጽፍ ባህል 
መገንባትን እንደመመሪያው አድርጎ ባለመውሰዱ 
ወይም ደግሞ ባለማወቁ እንደ ኢትዮጵያ 
የመሳሰሉትን አገሮች በአሜሪካ ጉያ ሥር 
ተወሽቀው እንዲታሹ በማድረግ ትልቅ ውድቀት 
ላይ ጣላቸው። ጃፓንና ደቡብ ኮርያ ዛሬ ደግሞ 
ቻይና እንደሚያረጋግጡልን ራሱን ለውጭ ኀይል 
ያላጋለጠ፣ ብሔራዊ አጀንዳን ያስቀደመ እና 
በዲሲፕሊንና በታታሪነት የሚሠራ ልኂቅ ዋና 
ተልዕኮው ዕድገትን ማምጣትና ሕዝቡ ተከብሮ 
እንዲኖር ማድረግ ነው። 

ኢትዮጵያ እከተለዋለሁ ስትል የቆየችው 
የልማታዊ የመንግሥት ፖሊሲ በአንጻሩ 
ብሔራዊ ባሕርይ የሌለው፣ አገርና ኅብረተሰብ 
የሚሉትን መሠረተ ሐሳቦች ግንዛቤ ውስጥ 
ያላስገባ ፖሊሲ ነው። እውን የኢትዮጵያ 
ባለሥልጣናት እንደሚሉን በመንግሥት 
የሚደገፍ የታቀደና ሁለገብ የኢኮኖሚ ፖሊሲ 
ሲያካሂዱ ቆይተዋልን? የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 
በብዙ ሚሊዮን ለሚቆጠረውና በሥራ ጥማት 
ለሚሰቃየው ሕዝባችን የሥራ ዕድል እየሰጠው 
ነው ወይ? ሰፋ ያለ የውስጥ ገበያስ ዳብሯል ወይ? 
ሥርዓቱ ላለፉት ዐሥርት ዓመታት ተግባራዊ 
ሲያደርገው የቆየው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ዕውን 
ሁለንተናዊ ልማትና ጠንካራ የኢኮኖሚ ግንባታ 
የሚያመራ ነውን? መመለስ ያለባቸው በርካታ 
ጥያቄዎች አሉ::

እንወያይ
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ሳምሶን ኀይሌ

ዶናልድ ዱቶን የተባለ ጸሐፊ “The Psy-
chology of Genocide, Massacres and Ex-
treme Violence: Why Normal People Come 
to Commit Atrocities (2007)” የተሰኘውን 
መጽሐፉን ሲጀምር፡- “አሁን ሰብአዊውን ገመና 
ስላወቅሁት፣ የመጽሐፌን መታሰቢያነት ለውሻዬ 
አድርጌዋለሁ” ይላል:: ምናልባት ያሳለፍነው ክፍለ 
ዘመን ገድል በታሪክ ድርሳናት ሲዘከር ከሁሉ 
ጎልቶ የሚታየው ጉዳይ የሰው ልጅ በገዛ ራሱ ላይ 
የፈፀመው ሰቆቃና ጭካኔ መሆኑ አይቀርም:: ጥናቶች 
እንደሚያረጋግጡት ባለፉት መቶ ዓመታት ፍጅቶችና 
መቅሰፍቶች በማይታመን ፍጥነት ተባብሰዋል:: 

ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ አገሮች ከመላው 
ክፍለ ዓለማት ተቧድነው ኹለት ታላላቅ ጦርነቶችን 
ተዋግተዋል:: በዚህም ከ100 ሚሊዮን በላይ 
ሰዎች አልቀዋል:: መንግሥታት በየክፍለ-ዓለማቱ፣ 
በየቀጠናውና በየጎረቤቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ 
ጦርነቶች አድርገዋል:: ከዚህ ባልተናነሱ የእርስ በርስ 
ጦርነቶችም ብዙ ሚሊዮኖች አልቀዋል:: ሠላሳ ኹለት 
አገሮች በተካፈሉበት በአንደኛው የዓለም ጦርነት 
ወቅት በሰላማዊ ዜጎች ላይ የደረሰው አደጋ 14 በመቶ 
ሲሆን፣ ስድሳ አንድ አገሮችን ባሳተፈው በኹለተኛው 
የዓለም ጦርነት 67 በመቶ እንዲሁም በክፍለ ዘመኑ 
መገባደጃ ደግሞ ወደ 90 በመቶ እንደሞቱ መረጃዎች 
ያመለክታሉ::

አፍሪካውያን ነጻነታቸውን ለማግኘት የከፈሉት 
መስዋዕትነት ድኅረ-ነጻነት ከተፋሰሱት ደም ጋር 
ሲነጻጸር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም:: በተለይም 
ከኮሚኒስቱ ጎራ መፈራረስ በኋላ በዘውጋዊና 
ሃይማኖታዊ ማኅበረሰቦች መካከል የሚደረጉ 
ቀጥተኛ ግጭቶች በመጠንም፣ በአውዳሚነትና 
ዘግናኝነትም ከፍተኛ እመርታ አሳይተዋል:: በዚህም 
ዓለማችን ከርዕዮተ-ዓለማዊ ግጭቶች ወደ ማንነት 
ግጭቶች መሸጋገሯ ይነገራል:: ይህ የኋልዮሽ ሽግግር 
በዘር፣ በደም፣ በቋንቋ ላይ ወደተመሠረተ ደመነፍሳዊ 
ማኅበር መሆኑ ያስከተለው የጥላቻ ፖለቲካ ደግሞ 
አጠቃላይ ሰው በሰውነቱ አብሮ በሰላም የመኖርን 
ብቻ ሳይሆን ጭራሹን የማኅበረሰቦችን በምድር ገጽ 
የመቆየት ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ጥሎታል:: ብሔረሰቦች 
በሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ ቀዳሚ ስፍራ እየያዙ 
በመጡ መጠን ደግሞ ብሔረሰቦችን ከምድረ ገጽ 
የማጥፋት ሙከራዎች እዚህም እዚያም እየጎሉ 
መጥተዋል::

በቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ በተለይም በቦስኒያና 
በኮሶቮ፣ እንዲሁም በአፍሪካውያኑ በሩዋንዳ፣ 
ብሩንዲና ኮንጎ የማይታመኑ እልቂቶችን መስክረናል:: 
በጎረቤታችን ሱዳን ዳርፉር ውስጥ መቶ ሺህዎች 
በገዛ መንግሥታቸው ጋሻ ጃግሬነት ሲጨፈጨፉ 
ታዝበናል:: ደቡብ ሱዳን እንኳን ነጻ ከወጣች ሦስተኛ 
ዓመቷን ሳትደፍን እንደገና ወደ እርስ በርስ ግጭት 
በመግባቷ ድንበር ተሻጋሪ አደጋዎች ማገርሸታቸውን 
እያየን ነው:: የአዲሲቱ አገር ሦስተኛ ዓመታዊ ክብረ 
በዓል ሐምሌ 3 ቀን 2006 ዓ.ም. ሲከበር የዴንቃና 
የኑዌር ብሔረሰቦች የተሰላለፉበት በመሆኑ ድባቡ 
እንደቀዘቀዘ ያስታውቃል:: 

አካባቢያችን የዓለም የጦርነትና የደም መፋሰስ 
ቀጠና ከመሆኑም በላይ፣ በአገራችንም ቢሆን ላለፉት 
ሃያ ዓመታት የተጫነብን በዘር ላይ የተመሠረተ 
ፖለቲካ በማኅበረሰቦች መካከል ያሉ ድልድዮችን 
በመስበር፣ ጥላቻንና መካረርን የማፋፋሚያ 
መሣሪያ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል:: ማኅበራዊ ግጭቶች 
ከድንገተኛና ውሱንነት አልፈው ወደ ሰፊና ስልታዊ 
የዘር ጥቃት ድርጊቶች እየተሸጋገሩ መምጣታቸውን፣ 
የዘር ጥላቻ በስሙ ሐውልት ማስቀረጹን እየታዘብን 
ነው::

በበርካታ የአገሪቱ ክፍሎች እያሰለሱ 
የሚከሰቱት ዜጎችን በጅምላ የማፈናቀል ወንጀሎች 
በምን ዓይነት ሁኔታ ወደ ዘር ማጥፋት ዘመቻዎች 
እንደሚለወጡ በትክክል መተንበይ አይቻልም:: 
በዚህ ጽሑፍ የምናተኩረው በተለይ በዘር ላይ 
ተመርኩዘው ከሚፈጸሙ ጥቃቶች ዋነኛው የሆነውን 
‹ጄኖሳይድ› ወይም የዘር ማጥፋት ወንጀልን ዓለም 
ዐቀፋዊ መልክ፣ መንስኤዎቹንና ሂደቱን ይሆናል:: 
እግረ መንገድም የዘር ጥቃቶች እንዴት ደረጃ በደረጃ 
እንደሚያድጉና ምንስ መፍትሔ ሊፈለግላቸው 
እንደሚገባ ጭምር እንመለከታለን::

በብሔረሰብና በእምነት ላይ ተመርኩዘው 
ከሚደረጉ ጥቃቶች መካከል እጅግ አሰቃቂ የሆነውና 
“የወንጀሎች ሁሉ ወንጀል›› ተብሎ የሚታወቀው 
ጄኖሳይድ ነው:: ‹ጄኖሳይድ› የሚለውን ቃል የጅምላ 
ዘር ፍጅት ተግባርን እንዲገልጽ በ1936 ዓ.ም. 
የፈጠረውና በዓለማቀፍ ሕግጋት ውስጥ እንዲካተት 
ከፍተኛ ጥረት ያደረገው ራፋኤል ለምኪን የተባለ 
አይሁዳዊ ምሁር ነበር:: ወቅቱም ናዚ ጀርመን 
ለይሁዳውያን “የማያዳግም መፍትሔ” ያለችውንና 
በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ወደር ያልተገኘለትን 
ጭፍጨፋ የምትፈጽምበት ነበር:: ይህንን ድርጊት 
ከሰብአዊ ጥቃቶች በልዩ ወንጀልነት ለመፈረጅ 
በመጀመሪያ የዘር ፍጅትን ትርጉም መወሰን አስፈላጊ 
ነበር:: ስለሆነም የተመድ ጠቅላላው ጉባኤ  በታኅሣሥ 
1939 ዓ.ም. ያሳለፈው ውሳኔ (ቁጥር A/Res/96(I)) 
የጄኖሳይድ ጥቃት ክልል ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 
ማኅበራዊ ቡድኖችን እንዲያካትት ተስማማ:: ነገር ግን 
ከኹለት ዓመታት በኋላ በታኅሣሥ 1941 የጸደቀው 
ደንብ (A/RES/260A(III)) ጠባቡን ማለትም በዘርና 
በእምነት ማንነት ላይ ያተኮረውን ትርጉም እንዲይዝ 
በመደረጉ፣ “የዘር ማጥፋት ወንጀልን ስለመከላከልና 
መቅጣት ስምምነት” አንቀጽ 2 መሠረት፣ ‹ጄኖሳይድ› 
የሚባለው አንድን ብሔረሰብ፣ ዘውግ፣ ዘር ወይም 
ሃይማኖታዊ ማኅበረሰብ በጠቅላላው ወይም በከፊል 
ለማውደም በማሰብ የሚከተሉት አምስት ተግባራት 
ሲፈፀሙ ነው::  እነሱም፡-

1) የቡድኑን አባላት መግደል፤ 2) በቡድኑ 
አባላት ላይ ጽኑ አካላዊ ወይም አዕምሯዊ ጉዳት 
ማድረስ፤ 3) ሆን ተብሎ በማኅበረሰቡ አኗኗር ላይ 
በሙሉ ወይም በከፊል አካላዊ ጥፋት ለማስከተል 
የተሰላ እርምጃ መውሰድ፤ 4) በማኅበረሰቡ ውስጥ 
ወሊድ እንዳይደረግ የታለመ እርምጃ መጫን 5) 
የማኅበረሰቡን ሕፃናት በግድ ወደሌላ ማኅበረሰብ 
ማዛወር ናቸው::

ከዘር ማጥፋት ጋር ተቀራራቢ ትርጓሜ 
ያለውና ብዙ ጊዜም በተለዋጭነት የሚውለው ‹ዘር 
ማጽዳት› (ኤትኒክ ክሊንሲንግ) የተባለው ሲሆን፣ 
ይህ ድርጊት ደግሞ አንድን ማኅበረሰብ ከሚኖርበት 
አካባቢ በኀይል ማፈናቀልን ያካትታል:: ስቃይን፣ 
ስደትንና ግድያን ቢያካትትም የዘር ማጽዳት ዓላማው 
ተጠቂውን ማኅበረሰብ በሙሉ ወይም በከፊል 
ማጥፋት አይደለም የሚሉ ወገኖች አሉ:: የዘር 
ማጽዳት ተግባር በጊዜ ካልተገታ ወደ ዘር ማጥፋት 
መግቢያ መሆኑ ግን የታወቀ ነው:: ይህንንም 
በመገንዘብ የተመድ ጠቅላላው ጉባኤ በ1984 ዓ.ም. 
ዘር ማጽዳት የዘር ማጥፋት ዓይነት አንደሆነ ወስኗል:: 

በሰው ልጅ ላይ የሚፈፀም ሰብአዊ ወንጀል 
በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈፀም መጠነ ሰፊና የተቀናጀ 
ጥቃት/ቶችን የሚመለከት ሲሆን፣ በተመሳሳይ 
በአንድ ዘር፣  ብሔረሰባዊ ወይም ሃይማኖታዊ 
ማኅበረሰብ ላይ ብቻ የተነጣጠረ አይደለም:: ዘር 
ማጥፋት ከሰብአዊ መብቶች ጥሰት እጅግ የላቀ 
ተግባር ነው:: ዘር ማጥፋት  ሌላ የእርስ በርስ ጦርነት፣ 
ሌላ የዘውግና ጎሣ ግጭት ወይም የወደቀ መንግሥት 
(failed state) ተምሳሌት ብቻም አይደለም::  
በሰው ለጆች ላይ በሚያደርሰው እኩይ መቅሰፍት 
የተነሳ፣ ዘር ማጥፋት በራሱ በሥልጣኔ ላይ የተቃጣ 
አረመኔያዊ ጥቃት ተደርጎ ይቆጠራል::

ከፕሬዘዳንት ዚያድባሬ መባረር በኋላ 
የተፈጠረው ነውጥና ፍጅት፣ በቦስኒያ፣ በሩዋንዳ፣ 
በኮሶቮና በዳርፉር ከታዩት ድርጊቶች የተለየ ነው:: 
‹ጄኖሳይድ› እንደፊተኛው ድንገታዊና ደራሽ ወንጀል 

ሳይሆን፣ በአደገኛና ጉልበተኛ የፖለቲካ ልኂቃን 
ታስቦና ታቅዶ በስልት የሚፈጸም አረመኔያዊ 
የጅምላ ጭፍጨፋ ዘመቻ ነው:: እነዚህ ልዩነቶች 
የጸጉር ስንጠቃ ጉዳይ አይደሉም:: የዘር ማጥፋትን 
በተመለከተ በርካታ የተራራቁ ምሁራዊ እሳቤዎች 
ቢኖሩም፣ አጠቃላይ ተቀባይነት ያገኘው ብቸኛው 
ሕጋዊ ትርጓሜ ከላይ የተቀመጠው ነው:: ይህን 
ወንጀል ለመከላከል፣ ለማስቆምም ሆነ ለመቅጣት 
ወጤታማ እርምጃ ሊመሠረት የሚችልበትና 
ብቸኛውም ለትግበራ አመቺ ትርጓሜ ነው:: 

እንደ ዊሊያም ሻባስ ያሉ የሕግ ባለሙያዎች 
እንደሚስማሙበት የዘር ማጥፋትን ለመዳኘት 
የሚያገለግል የሕግ ማዕቀፍ ሰባት አንቀጾችን 
ካካተተው ከኑረምበርግ መርሆችና ከጄኖሳይድ 
ስምምነት ጀምሮ ለግማሽ ምዕተ-ዓመት የኖረ 
በመሆኑ አዲስ መቅረጽ አስፈላጊ አይሆንም:: በዚህም 
ጽሑፍ ውስጥ በዋነኝነት የምንጠቀመው ይህንኑ 
የዘር ጥቃት ደረጃዎች ዕሳቤን ይሆናል::

ጭካኔና አረመኔያዊነት ቀለም፣ ጎሣ፣ ዘውግ፣ 
ሃይማኖት፣ ርዕዮተ-ዓለም ወዘተ... አይለይም:: 
በሁሉም ክፍለ-ዓለማት፣ በሁሉም ዘመናት፣ 
በሁሉም ሥርዓታት ተከስቷል:: ኮሚኒስቶቹ እነ 
ስታሊን፣ ማኦ ሴቱንግ፣ ቺያንግ ካይሼክና ፖልፖት 
በጨፍጫፊነታቸው ሂትለርን የሚያስከነዱ ነበሩ:: 
የሰው ልጆች በጃፓን፣ በካምቦዲያ፣ በኮንጎ፣ 
በብሩንዲ፣ እንዲሁም በቅርቡ በመካከለኛው 
አፍሪካና በሶሪያ ተቃዋሚዎች መካከል እንደታየው 
የጠላትን ስጋ እስከመብላት ድረስ ወደ አውሬነት 
እንደሚወርዱ በተደጋጋሚ አሳይተዋል::  

ለምሳሌ የሩዋንዳው ‹የሜንጫ ጭፍጨፋ› 
ከናዚዎች ሳይንሳዊ ዘዴዎች በአምስት እጥፍ 
ቀልጣፋና አውዳሚ ነበር:: በ100 ቀናት ብቻ ወደ 
አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችን የቀጠፈ ሲሆን፣ 
80 በመቶ ቱትሲዎችን የጥቃቱ ሰለባ አድርጓል:: 
ስመ-ጥሩ የፖለቲካ ሳይንቲስትና በፕሬዚዳንት 
ጂሚ ካርተር ሥር የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት 
አማካሪ የነበረው ዝቢግኒው ብርዚንስኪ እንዳለው 
ቀደም ባሉት ዘመናት አንድ ሚሊዮን ሕዝብን 
ከመግደል ይልቅ መቆጣጠር የቀለለ ነበር:: ዛሬ ግን 
አንድ ሚሊዮኖችን መግደል ከመቆጣጠር በአጅጉ 
የቀለለ ሆኗል:: የዘር ማጥፋት በዘፈቀደና በድንገት 
የሚቀሰቀስ ሳይሆን ታስቦና ታቅዶ የሚከወንና የራሱ  
ተዋናዮችና ውስጣዊ ሂደቶች ያሉት ድርጊት ነው:: 
ግለሰባዊ ሳይሆን ቡድናዊ ጉዳይ ነው::  

የዘር ማጥፋት ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ 
ማኅበራዊ፣ ባህላዊና ሥነልቡናዊ መልኮችን ያካተተ 
ሰፊ ሂደት ውጤት ነው:: እስከዛሬ እንደታየው የዘር 
ማጥፋት በዋነኝነት የሚፈፀመው በመንግሥት 
ሥልጣን ላይ ባሉ የፖለቲካ ልሂቃንና ደጋፊዎቻቸው 
ነው:: ወንጀሉን ለመከላከል፣ ለማስቆምም ሆነ 
ጥፋተኞችን ለፍርድ ለማቅረብ አስቸጋሪ ያደረገውም 
ይህ ሁኔታ ነው:: የነዚህ በመደብ፣ በርዕዮተ-ዓለምም 
ሆነ በብሔረሰብ ሥልጣን የጨበጡ ቡድኖች በዘር 
ጥቃት ላይ የሚያደርጉት ተሳትፎ ቀጥተኛ ወይም 
ተዘዋዋሪ ሊሆን ይችላል:: 

በጀርመን የናዚ ፓርቲ ግልጽ ፀረ-ሴማዊ 
ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ገና ሂትለር ሥልጣን ከመያዙ 
በፊት ጀምሮ ለ15 ዓመታት የተካሄደ ነበር:: ሂትለር 
መንግሥት እንደመሠረተ በቀጥታ ሕልሙን 
ተግባራዊ ማደረግ ጀመረ:: በይሁዳውያን ላይ 
የተከተለው ፖሊሲ በጦርነቱ ዋዜማ በ1931 ዓ.ም.  
ሙሉ በሙሉ ከጀርመን ሕይወት ውስጥ አገለላቸው:: 
ለውድመት ተመቻቹ:: የኮሶቮና ቀሪውን ዩጎዝላቪያ 
ዘር ማጽዳት ዕቅድ የተነደፈውና በመስከረም 1979 
ዓ.ም. ይፋ የወጣው በሰርቢያ የሳይንስና ሥነ ጥበብ 
አካዳሚ ነበር:: ይህም ሰነድ ሚሎሶቪች ሥልጣን 
እንዲቆናጠጥና ዓላማውን በተግባር እንዲያውል 
ረድቶታል:: 

በሩዋንዳም ከጥላቻ ዘመቻው እስከ ግድያው 
ትዕዛዝ ድረስ የተመራው በመንግሥት ፖለቲከኞች 
አማካይነት ነበር:: ሁቱ መራሹ አገዛዝ የጥላቻ ፖለቲካ 
ሲያካሂድ የነበረው ቢያንስ ለአርባ ዓመታት ገደማ 
ነበር:: ቱትሲዎች በጦር ኀይሉ ውስጥ ያላቸውን ቦታ 

እንዲያጡ ተደርገው ነበር:: በሁሉም ፖለቲካዊና 
ኢኮኖሚያዊ መስኮች ግልጽ መድልዎና በደል 
ይደርስባቸው ነበር:: የመንግሥት መገናኛ ብዙሃን 
ሳይቀሩ ፀረ-ቱትሲ ፕሮፓጋንዳዎችን ያሰራጩ ነበር:: 

በደጃፋችን የዳርፉር ጭፍጨፋ በ1995 ዓ.ም. 
ሲፈነዳ ከጀርባው የሱዳን መንግሥት የሃያ ዓመታት 
ፀረ-ጥቁር/አፍሪካውያን የፕሮፓጋንዳ ዘመቻና ፖሊሲ 
ፍሬ ነበር:: በተለይ ከሱዳን ነጻ መውጣት ተከትሎ 
በተጫረው የሰሜን - ደቡብ የእርስ በርስ ጦርነት 
ወቅት ካርቱም ዐረባዊውን ሰሜን ከአፍሪካዊው 
ደቡብ ለማጋጨት ተጠቅማበት ነበር:: ከደቡብ 
ሱዳን ነጻነት በኋላ ደግሞ ፕሬዚዳንት አልበሽር 
በንቀት ‹ዙርጋ› እያለ የሚጠራቸውን ሦስት የዳርፉር 
ብሔረሰቦች ማለትም ዳር፣ ማሳሊትና ዛግዋን 
መሬት የጃንጃዊድ ዐረብ ሚሊሻዎች ከመደበኛው 
የመንግሥት ሠራዊት በማበር እንዲነጥቁ፣ ነዋሪዎቹን 
እንዲያሰቃዩ፣ እንዲገድሉና እንዲደፍሩ፣ መንደሮች 
በጠቅላላ እንዲያወድሙና ከብቶችንም እንዲወርሱ 
አድርገዋል::

ከላይ ለማሳየት እንደተሞከረው በሥልጣን 
ያለው አገዛዝ ዋና ተዋናይ ይሁን እንጂ፣ የዘር ጥላቻን 
በማራገብና ሕዝቦችን ለመጠፋፋት በማዘጋጀት 
በኩል መንግሥትን የሚቃወሙ ብሔረሰባዊ ወይም 
ፖለቲካዊ ቡድኖችም ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ:: 
እነዚህ ቡድኖች አቅማቸው እስከፈቀደ ድረሰ 
በብረትም ሆነ ያለብረት የሚፋለሙትን መንግሥት 
ከአንድ ወይም ከሌላ ብሔረሰብ ጋር በማዛመድ 
የዘር ጥላቻና ተቃውሞ ይቀሰቅሱበታል:: አገዛዙ 
ለፖለቲካቸው የሚመች ከሆነም ደግሞ በዴሞክራሲ፣ 
በፍትሕና በእኩልነት ስም በሕዝቦች ውስጥ 
የሚነፈርቅ ጠላትነት ይዘራሉ:: ነገር ግን በሰላምም 
ይሁን በአመጽ ሥልጣን ካልያዙ ወይም ከፍተኛ 
ማኅበራዊ ነውጥ ካልተፈጠረላቸው በስተቀር ዕኩይ 
ዓላማቸውን  በተግባር የማዋል ዕድል የላቸውም:: 

ከመደብ አንጻር ስናየው ደግሞ ሰፊ የዘር 
ጥቃቶች አመንጪዎችና አንቀሳቃሶች በህዳጣንነት 
ስሜት የሚሰቃዩ የፖለቲካ ልኂቃን ናቸው:: ከእነዚህ 
ውስጥ ደግሞ ምሁራን በተለይም በመጀመሪያዎቹ 
ደረጃዎች ላይ ርዕዮተ-ዓለሙን በመንደፍና 
በማስፋፋት ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ:: የጥላቻው 
ደረጃ ወደ ዕብደት ሲሻገር ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ 
ፕሮፎፌሰሮች፣ ከፍተኛ ባለሙያዎች፣ የሃይማኖት 
መሪዎች፣ የዘረፋ ቡድን ካፖዎች፣ የለየላቸው 
ንኮችም ሳይቀር በብሔር ተቆርቋሪነት ስም ብቅ ብቅ 
ይላሉ:: ለአብነትም የታሪክ ምሁራኑ እነ ዶብሪካ 
ኮሲክ(ሰርቢያ) እና ፈርዲናንድ ኒህማና፣ ዶ/ር 
ሊዎን ሙገሴራ ወዘተ (ሩዋንዳ)፣ እነ ዶ/ር ጎብልስና 
(ጀርመን) ሌላውም የሰርብ አረመኔ ሳይካትሪስቱ 
ራዶቫን ካራዲችን የመሳሰሉትን  መጥቀስ ይቻላል:: 
የዘር ጥቃት በሰፊው ሲተገበር ቢያንስ በተርታው 
ሕዝብ ውስጥ የተወሰነ ተቀባይነትና ተባባሪነት 
ማግኘት የግድ ነው:: ለዚህም አነስተኛ ነገር ግን እጅግ 
በጥላቻ የተዋጠና የማያመነታ የካድሬ ቡድን እስካለ 
ድረስ ሌላውን ሕዝብ በውድም በግድም ወደ ጥፋቱ 
ማኅበር ማስገባት ይቻላል:: ማባበል፣ መደለል፣ 
ማስፈራራት፣ ማግለል፣ መቅጣት፣ መሳቂያ ማድረግ፣ 
ቀስ በቀስ ተግባር ላይ የሚውሉና በአረመኔያዊ 
ተግባሮች ላይ ለመሳተፍ የሚያመነቱን ወገኖች ወደ 
ጥፋቱ ጎራ ለመቀላቀል የሚውሉ ስልቶች ናቸው:: 
በጀርመንና በሩዋንዳ በሚገባ ታይተዋል:: 

ተመራማሪዎች እንደሚሉት አመጽ አንድ 
ጊዜ ከተጫረ በተዋናዮቹ ውስጥ አዝጋሚ ለውጥ 
ያስከትላል:: በግለሰቦች ማንነት፣ በማኅበራዊ ደንቦች፣ 
በተቋማት፣ እንዲሁም በወግ ልማዶች ላይ እያደር 
የሚያስከትለው ለውጥ ድርጊቱ እየተለመደና ተራ 
እንዲመስል ያደርገዋል:: ክፉ አትዋል የሚለው ብሂል 
“ከፍ ባሉ” የቡድኑን ንጹሕና፣ መልካምነትና ደህንነት 
በመጠበቅና ጠላቶችና አጥፍቶ የተሻለ ማኅበረሰብ 
መፍጠር በሚሉ የሞራል መርሆች ይተካል::

የዘር ማጥፋትን የመሰለ ዘግናኝ ድርጊት 
መሠረታዊ መንስኤዎች ምንድን ናቸው? የባህል፣ 
ቋንቋና እምነት ልዩነቶች፣ ኢኮኖሚያዊና የሀብት 
ትግሎች፣ የፖለቲካ ሥልጣንና ውክልና፣ የዘመናዊነት 

መዘዘኛው ልኂቅ ሠራሽ የጥላቻ ፖለቲካ
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ዳንኤል ክንዴ

“ያገሬ ሰው ገብር ሥራት ግባ ብየ ብለው 
እምቢ ብሎ ተጣላኝ:: እናንተ ግን በሥራት 
በተገዛ ሰው አቸነፋችሁኝ::” ዳግማዊ ዐፄ 
ቴዎድሮስ (Sven Rubenson: Acta Aethiop-
ica vol II: Tewodros and his contempo-
raries 1855-1869, Addis Ababa and Lund, 
1994, P.354)

“… ነገር ግን የጠና መሠረት የሌለው ቤት 
ብዙ ዕድሜ ያገኛል ተብሎ እንደማይታመን 
እንዲሁም መንግሥታችን መሠረት ያለው ሥራት 
እስኪያገኝ ድረስ ኃይሉ ብዙ ዓመታት ይቆያል 
ተብሎ አይታመንም:: … አእምሮ የሌለው 
ሕዝብ ሥራት የለውም:: ሥራትም የሌለው 
ሕዝብ የደለደለ ኃይል የለውም:: የኃይል ምንጭ 
ሥራት እንጂ የሠራዊት ብዛት አይደለም:: ሥራት 
ከሌለው ሰፊ መንግሥት ይልቅ በሕግ የምትኖር 
ትንሽ ከተማ ሞያ ትሠራለች:: ነጋድረስ ገብረ 
ሕይወት ባይከዳኝ (አጤ ምኒልክና ኢትዮጵያ፤ 
1912፤ ከገጽ 7-9)

ከላይ የተጠቀሱት የሁለት ዕንቁ 
ኢትዮጵያዊያን ማስታዎሻዎች የሥርዓት (in-
stitution) ጥያቄ የአገራችን የዘመናት ጥያቄ 
መሆኑን ያስገነዝቡናል:: ይህ ጥያቄ እስከዛሬም 
ድረስ መልስ ያልተገኘለት፤ ይሁን እንጅ ደግሞ 
በብዙ የፖለቲካ ኀይሎች ዘንድ እምብዛም 
የማይነሳ የትግሉ የእንጀራ ልጅ ሆኖ የኖረ መሪ 
ጥያቄ ነው::

በአገራችን በሕወሓት ፍፁም የበላይነት 
ሲመራ የነበረው የአገዛዝ ሥርዓት ከመንግሥት 
መዋቅር ውስጥ እና ከመዋቅር ውጪ በተደረገ 
መስዋዕትነት የጠየቀ ተጋድሎ ከተቀየረ 
ጊዜ ጀምሮ ብዙ ሕዝብ ሊጠቅሙ የሚችሉ 
እርምጃዎች እየተወሰዱ፣ በርካታ አገርና ሕዝብ 
ሊጠቅሙ የሚችሉ ውሳኔዎችም እየተላለፉ 
ነው:: ይህ ሒደት ፍጻሜው ያማረ እንዲሆን 
ለውጡን በንቃት መጠበቅ ያስፈልጋል:: 
ለውጡ ተቀልብሷል፤ እንዲህና እንዲያ ሆኗል 
ብሎ በቶሎ ተስፋ ቆርጦ ራስን ማግለልና 
የራስን አስተዋጽዖ አለማድረግ በታሪክ ፊት 
ያስጠይቃል:: ለውጡን የራሳቸውን ግልዊና 
ቡድናዊ ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ ለመጋለብ 
ከሚፈልጉ ኀይሎች መጠበቅ የሁሉም ዜጋ 
ኀላፊነት ነው:: በብዙዎች መስዋዕትነት የተገኘው 
ለውጥ ዴሞክራሲን በሚያዋልድ እንዲሁም 
ሁሉንም ዜጎችና ሕዝቦች በእኩልነትና ፍትሕ 
የሚያስተናግድ ሥርዓትን በሚገነባ መልኩ 
ፍጻሜ እንዲያገኝ ማድረግ ይገባል:: 

ዋናውና ትልቁ ፈተና ኢትዮጵያዊያን 
ሥርዓት ለሚገነባ የፖለቲካ ሽግግር አዲስ 
መሆናችን ነው፤ እንግዳ ነን:: ግልጽ መሆን 
ያለበት፣ በታሪካችን ፖለቲካ የተጀመረው 
በጣም በቅርቡ ነው፤ እሱም ቦግ እልም እያለ:: 
በዚህ ምክንያት በአገር ደረጃ በቂ ልምድ የለም 
ማለት ይቻላል:: 

ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ምሁራን 
የሚፈተኑበት ጊዜ አሁን ነው:: ምን ያህል 
ዝግጁ ነን? የፖለቲካ ልሂቃኑ ይህ ለውጥ 
አገርና ወገን በሚጠቅም መልኩ እንዲቀጥል 
ምን ያህል ዝግጁነት አላቸው? የታሪክ ጥያቄ 
አለ፤ የፍትሕ ጥያቄ አለ፤ የዴሞክራሲ አለ፤ 
የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጥያቄ አለ:: ሌሎችም 
ብዙ ጥያቄዎች አሉ፤ የተለያዩ፣ እንዳንዴም 
የሚጋጩ የፖለቲካ ፍላጎቶች ያሏቸው በርካታ 
የፖለቲካ ኀይሎችም አሉ:: አፍጥጠው የመጡት 

የሚጋጩ ፍላጎቶች ሊስተናገዱ የሚችሉባቸው 
ተቋማት ግን የሉንም:: ሥርዓታት (institu-
tions) አልገነባንም:: ትልቁ ፈተናም ይህ ነው::

ጠንካራ ሥርዓታትና ተቋማት በሌሉበት 
ሁኔታ የሚደረግ የፖለቲካ ውድድር (politi-
cal contestation) ፍሬው ያማረ አይሆንም:: 
አገርና ሕዝብ ከፖለቲካ ኀይሎች ውድድር 
ሊጠቀሙ የሚችሉት ውድድሩን ሊያስተናግድ 
የሚችል መጫዎቻ ሜዳና ጨዋታውን በእኩል 
መንገድ የሚያስተናገድ ሥርዓት ሲኖር ብቻ 
ነው:: እንዲህ ካልሆነ ለውጡ በተደራጁ 
ኀይሎች እጅ ገብቶ ሊኮላሽና መልስን ወደ አፈና 
ሥርዓት ልንገባ የምንችልበት ሰፊ ዕድል አለ፤ 
ልክ የግብጽ አብዮተኞች በ2002 ዓ.ም. ማግስት 
እንደገጠመቻውና የማታ ማታ አገሪቱም 
ተመልሳ በአምባገነነናዊ ሥርዓት መዳፍ ሥር 
እንደገባችው:: የዚህ ዓይነቱ መዘዘኛ ቅልበሳ 
እንዳይመጣና ሁላችንም ተስፋ ያደረግንበት 
ለውጥ ወደ ዴሞክራሲ የሚያሸጋግረን እንዲሆን 
ብዙ ሥራ ይጠበቅብናል:: የኢትዮጵያን ጉዳይ፣ 
በተለይም ለሁላችንም የሚበጅ ሥርዓት 
የመዘርጋቱን አጀንዳ ለጥቂት ሰዎች አስረክበን 
ዘወር ማለት አይቻለንም:: እያንዳንዳችን ሚና 
አለን:: እያንዳንዳችን የአገራችን ጉዳይ ያገባናል፤ 
አስተዋጽዖ ማድረግም እንችላለን ብለን መነሳት 
ይገባናል::

በሚበዙት የፖለቲካ ኀይሎች አካባቢ 
ያለው ሁኔታ ግን ይህን አያመለክትም:: 
አንዳንዶች ያለፈው የአፈና አገዛዝ ይንኮታኮት 
እንጅ ሌላው ይደረስበታል የሚሉ ይመስላል:: 
ለዚህ ነው ነጋ ጠባ ስለ ሕወሓት ብቻ 
የሚያወሩት:: አንዳንዶች ደግሞ በየትኛውም 
መንገድ ከብሔራዊ ኬኩ እንዴት እንደሚቋደሱ 
ነው እያሰሉ ያሉት:: ስለ ሥርዓታት ግንባታና 
አገራዊ ተቋማትን ስለማጠናከር አጀንዳ ቀርጸው 
የሚንቀሳቀሱት በጣም ጥቂቶች ናቸው:: 
ብዙሃኑ ኢትዮጵያዊ በእኩልነትና በፍትሕ 
ስለሚስተናገድበት ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 
ግንባታ የግድነት አምነው የሚታገሉ አምብዛም 
ናቸው ማለት ይቻላል:: መታወቅ ያለበት 
ቁምነገር ግን፤ የፖለቲካና የዴሞክራሲ ሽግግር 
እውን ሊሆን የሚችለው ገለልተኛ የሆኑ አገራዊ 
ሥርዓታትና ተቋማትን እየገነባ የሚሄድ ሲሆን 
ነው:: 

አሁን ከሆይ ሆይታና ከበለው ጣለው 
ያለፈ፣ ከተራ ዘውጋዊና ቡድናዊ አግበስባሽነትና 
ከስሜታዊነት የተሻገረ የፖለቲካ ብስለት 
ልናሳይ የሚገባን ጊዜ ላይ ነን:: በአገራችን ዘላቂ 
ሰላምና መረጋጋት እንዲኖር እና ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት እንዲገነባ በፖለቲካም ይሁን በሲቪክ 
ማኅበረሰብ አባልነት እየተደራጀንና ንቁ 
ተሳትፎ እያደረግን ጠንካራ ሥርዓታትና 
ተቋማት እንዲፈጠሩ የምንታገልበት ጊዜ ነው:: 
ለውጡ የሰጠንን ዕድል ማባከን የለብንም:: 
ለውጡ ከግለሰብና ቡድኖች ተዋናይነት ወጥቶ 
የሥርዓት መልክ እንዲኖረው፤ ሥርዓቱን 
የሚሸከሙ ጠንካራ ተቋማትም እንዲመሠረቱ 
በንቃት መሳተፍ ያስፈልጋል:: ያለፈው አንድ 
ወይም ጥቂት ቡድኖች ሙሉ በሙሉ አሸናፊ 
ሆነው የተቀሩት ቡድኖችና ሕዝቡ ተሸናፊ 
የሚሆኑበት የዜሮ ድምር ፖለቲካ ለአንዴና 
ለመጨረሻ ጊዜ ተቀብሮ፣ ሁሉም የፖለቲካ 
ፍላጎቶች የሚስተናገዱበት ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት እንዲመሠረት አርቆ አሳቢነትና ብስለት 
ያስፈልጋል:: 

ትኩረታችን ሥርዓታት ግንባታ ላይ 
ይሁን፤ ትግላችን ጠንካራ ተቋማትን መፍጠር 
ላይ ይሁን:: የሥርዓት ጥያቄ የኢትዮጵያ መሪ 
ጥያቄ መሆኑን ሁላችንም እንገንዘብ::

ተጽዕኖዎች፣ የሰው ልጅ እኩይ ተፈጥሮ ወይስ 
ውስብስብ የሥነ ልቡና ችግሮች? የሚገርመው ነገር 
የዘር ጥቃቶች በዓላማም ሆነ በግብ በዘርና በእምነት 
ማንነት ላይ የተመሠረቱ ይሁን እንጂ፣ ለምሳሌ እንደ 
ሩዋንዳ ባሉት የብሔረሰብ ድንበሮች ቋንቋ፣ ባህልና 
እምነት ቀዳሚ የግጭት ምክንያቶች አልነበሩም:: የዘር 
ጥቃትን በተለያየ ደረጃ የሚፈፅሙና የሚያስፈፅሙ 
ቡድኖች ቢያንስ ኹለት ዋና ዋና ምክንያቶች 
ይኖራቸዋል:: 

አንደኛው ፖለቲካዊ ምክንያት ሲሆን፣ 
የጥቃቱ ዓላማ የሥልጣን ተቀናቃኝ ሊሆን ይችላል:: 
አገዛዙን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል ተብሎ የሚገመት 
ብሔረሰባዊና ሃይማኖታዊ ቡድን በተቻለ መጠን ሰጥ 
ለጥ አድርጎ ለመግዛት፤ ይህ ካልሆነ ደግሞ ከምድረ 
ገጽ ጠራርጎ ለማጥፋት ነው::

ኹለተኛው ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ደግሞ 
በተለይም በአንድ ብሔረሰብ ውስጥ ተሰባጥረው 
የሚኖሩና በኢኮኖሚው የተለያየ ዘርፍ እጅግ 
የተሳካላቸው ቡድኖች ላይ ያነጣጠረ ነው:: 
በእነዚህ ስኬታማ ማኅበረሰቦች ንግድና ቢዝነስ 
ላይ አሉባልታዎች ከመንዛት፣ ከማሻጠርና አድማ 
ከማድረግ ጀምሮ ከፍተኛ ቀረጥ በመጣልና 
በመውረስም ጭምር እስከማክሰር ይሄዳል:: 
በገጠርማ አካባቢዎችም መሬቶቻቸውን ማፈናቀልና 
መቀማት ይከናወናል:: በተለይ በአገራችን 
በበርካታ ቦታዎች የተደረጉ “በመጤነት” የተፈረጁ 
ማኅበረሰቦችን በማስፈራራትና በማስገደድ ማባረር 
እነዚህን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መልኮች ያቀላቀለ 
ከመሆንም አልፎ፣ የጥቃቱ አበጋዞች ወደፊት 
ለሚመኙት የንጥጥል አገር መንገድ የሚያዘጋጅ 
ሂደት ተደርጎ ይቆጠራል:: ከላይ እንደጠቀስነው 
ማኅበረሰቦችን በኀይል በማስገደድ ከመኖሪያቸው 
የማፈናቀል ዓለም ዐቀፍ ወንጀል “ዘር ማጽዳት” 
ወይም በእንግሊዝኛው “ethnic cleansing” ተብሎ 
ይታወቃል:: 

በዘር ጥቃት መንስኤነት የሚታወቀውና ረቀቅ 
ያለው ምክንያት ደግሞ ሥነልቡናዊ ሲሆን በተለይም 
ደግሞ ዋነኞቹን አሉታዊ ስሜቶች በቀል፣ ቅናትና 
ስጋትን ይጨምራል:: የዚህ አጠቃላይ መንፈስ 
መንስኤዎች ታሪካዊም ነባራዊም፣ እውነታም 
ምናባዊም ሊሆኑ ይችላሉ:: በቀል ጥቂትም ቢሆን 
ታሪካዊ ይዘት ያለውና ላለፉ ጉዳቶች መካሻ 
የሚፈልግ ስሜት ሲሆን፣ አቀራረቡም በፍትሕና 
ርትዕ ስም ይሆናል:: ቅናት ደግሞ በተቃራኒው ቡድን 
ነባራዊም ሆነ ምናባዊ ሀብት፣ ተሰጥኦ ወይም ዕሴት 
ላይ የተመሠረተ፣ ነገር ግን ማኅበራዊ ተቀባይነት 
የሌለው መንፈስ በመሆኑ ራሱን እንደ እኩልነት፣ 
አገር ወዳድነት፣ ተቆርቋሪነት፣ ወዘተ… ባሉ መልኮች 
የሚገልጥ ነው:: ስጋት ደግሞ ታሪካዊውንም፣ 
ነባራዊውንም፣ መጻኢውንም አቅጣጫዎች የሚዳስስ 
በራስ ያለመተማመን ስሜት ነው:: እነዚህ ሁሉ 
ስሜቶች የተቀላቀሉበት የበታችነት መንፈስ ደግሞ 
የፖለቲካም ሆነ ኢኮኖሚ የበላይነት የማያጠፋው 
መሆኑ አንዱ አወሳሳቢ ችግር ነው:: 

ኒኮላስ ሮቢንስና አዳም ጆንስ Genocide by 
the Oppressed (2009) በሚል ርእስ በሳተሙት 
መድብል በህዳጣን የሚካሄዱ ጭፍጨፋዎችን 
በማጥናት ረገድ ከሚያጋጥሙ ተግዳሮቶች ግንባር 
ቀደሙ በነባራዊው እውነታና በሕሊናዊ ግንዛቤ 
መካከል የሚስተዋለው ተገላቢጦሽ ነው:: ሩዋንዳን 
ለአብነት ብንወስድ የሁቱዎች ብሔራዊ የበላይነት 
ከ1952 ዓ.ም. ጀምሮ በይፋ ቢመሠረትም፣ በዕለት 
ተዕለት ሕይወት ውስጥ ግን የተዋረድ ግንዛቤው 
ሊለወጥ አልቻለም ነበር:: የቱትሲዎች ታሪካዊ፣ 
ባህላዊ፣ ቁሳዊና አካላዊ የበላይነት ላይ የተመረኮዙ 
ፍረጃዎች በሰፊው የሁቱ ማኅበረሰብ ውስጥ 
የቅናት፣ የበቀልና የስጋት ምንጮች ነበሩ:: ሁቱዎች 
ሥልጣን ከጨበጡ በኋላ እንኳን እነዚህን ስሜቶች 
ከማጥፋት ይልቅ ቅኝ ገዥዎች በፈጠሯቸው 
የሐሰት እምነቶች ራሳቸውን ኮድኩደው ቀጠሉ:: 
ከላይ እንደጠቀስነውም ሁቱ መራሹ መንግሥት 
ቱትሲዎች ላይ ይህ ቀረሽ የማይባል በቀላዊ ጭቆና 
ሲያደርግባቸው ነበር:: ከዚህም አልፈው በርካቶች 
ቱትሲዎች ተገድለዋል፣ አገራቸውንም ጥለው 
ተሰድደዋል:: 

በኋላም በ1950ዎቹ  የተሰደዱት ቱትሲዎች 
ልጆች በ1980ዎቹ መጀመሪያ ወደ አገራቸው 
በኀይል ለመመለስ የሩዋንዳ አርበኞች ግንባር 
የተሰኘ አማጺ ቡድን ኡጋንዳ ውስጥ መሥርተው 
ትግል ሲቀጥሉ በርካታ ቱትሲዎች ይህን ወታደራዊ 

ዘመቻ የሚደግፉ አልነበሩም:: ነገር ግን ቱትሲዎች 
አሁንም ሥልጣናችንን ቀምተው የጥንቱን አገዛዝ 
ሊጭኑብን እያሴሩ ነው የሚል ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ 
በመቀስቀሱ ይህ እንቅስቃሴ የሁቱዎችን የማይሞት 
ስጋት እንዲያንሰራራ አደረገው:: አንዳንድ ወቅታዊ 
አቀጣጣይ ጉዳዮች ተጨማሩበትና ሁኔታው ወደ ዘር 
ማጥፋት ሥነ ልቡና አደገ:: ለምሳሌ ሁቱዎች በነሐሴ 
1985 የተደረገው የአሩሻ ስምምነት ለቱትሲዎች 
ያደላ ነው የሚል ቁጭት አድሮባቸው ነበር:: በዚህ 
ላይ ደግሞ ለሁቱ ጽንፈኞች ተዓማኒነት መጨመር 
የቡሩንዲው  ሁቱ ፕሬዚዳንት ሜልኮር ንዳዳየ 
በቱትሲ ጄኔራሎች ጥቅምት 1986 ዓ.ም. መገደላቸው 
ዋነኛው አቀጣጣይ አጋጣሚ ነበር:: ይህን የስጋት 
ጡዘት ለመደምደም ራሳቸው ሀቢሪማናም ሚያዝያ 
1986 ዓ.ም. በአውሮፕላን አደጋ ሕይወታቸው አለፈ:: 
ይህም አገሪቱን ወደ የደም-መሬትነት ቀየራት:: 

በዘመናችን ከፍተኛ የዘር እልቂት 
በተፈፀመባቸው አገሮች በጀርመን፣ በሰርቢያና ኮሶቮ፣ 
በዳርፉርና በሌሎችም አካባቢዎች የታዩት ተመሳሳይ 
ሂደቶች ናቸው:: በተከታዩ ክፍል የምናተኩረውም 
የዘር ጥቃት ርዕዮተ-ዓለም ምንድነው፣ ዓለም ዐቀፉ 
ማኅበረሰብ ይህን ዘግናኝ ወንጀል ለመከላከልም 
ሆነ ለማስቆም ያልቻለው በምን የተነሳ ነው፣ የዘር 
ጥቃትን አስቀድሞ ለማወቅና ለመጠንቀቅ ምን 
መደረግ አለበት በሚሉ ጉዳዮች ላይ ይሆናል::

በአገራችን ብዙዎቹን የዘር ፍጅት ደረጃዎች 
እንደ ዋዛ አልፈናቸዋል:: ከግለሰቦችና ቡድኖች 
ይሁንታ እና መገልገያነት አልፎ ሁሉንም ዜጎችና 
ሕዝቦች በፍትሐዊነትና በእኩልነት የሚያስተናግድ 
ጠንካራ ሥርዓት ስላልፈጠርን፤ ጠንካራና ገለልተኛ 
የሆኑ ፍርድ ቤቶችና የፍትሕ ተቋማት ስለሌሉን፤ 
ይልቁንም ጠንካራና ገለልተኛ የሰብአዊ መብት 
ተንከባካቢ ተቋማት እና ለመብቱ ቀናኢ ሆኖ እስከ 
መጨረሻው የሚታገል ኅብረተሰብ ስላልተፈጠረ 
ጥቂት የዘውግ ልኂቃን ሕዝብን ከሕዝብ ሊያፋጁ 
የሚችሉ አደገኛ ተግባራትን ሲፈፅሙ ቆይተዋል፤ 
እየፈፀሙም ነው:: 

በአገራችን እጅግ የመረረ የጥላቻ ፖለቲካ 
ሥር ሰድዷል:: በሕዝብ መካከል የማይፈርስ ግንብ 
ለመትከል በመገናኛ ብዙሃን የታገዘ ሰፊ ሥራ 
ሲሠራ ቆይቷል፤ እየተሠራም ነው:: ከጥላቻ ቅስቀሳ 
አልፎ ኢትዮጵያዊያን በማንነታቸው ምክንያት 
ከአገራቸው እንደ ሁለተኛ ዜጋ እየተቆጠሩ ሲባረሩና 
ሲገደሉ በዐይናችን አይተናል:: በሚያሳዝንና 
አደገኛ በሆነ ሁኔታ ኢትዮጵያዊያን በማንነት ላይ 
ያነጣጠሩ ጥቃቶችን እየተላመድናቸውና እንደ 
ዘበት እየቆጠርናቸው መጥተናል! አሁንም የጥላቻ 
ቅስቀሳውና የዘር ማፅዳት ተግባሩ እንደቀጠለ ነው:: 
የመንግሥት ካድሬውም ተቃዋሚውም በእኩል 
ደረጃ እየተመጋገቡ የሚፈፅሙትና የሚያስፈፅሙት 
ይህ አደገኛ ሕዝብ የሚያጫርስ ተግባር አሁንም 
በብዙዎቹ የአገራችን አካባቢዎች ተጠናክሮ 
እንደቀጠለ ነው:: ከሳምንት በፊት በወለጋ ምንም 
ዓይነት የፖለቲካ ተሳትፎ በሌላቸው ንጹሐን ድሃ 
የአማራ ተወላጆች ላይ የደረሰው ዘግናኝ ጭፍጨፋ 
አገራችን ወደየት እየሄደች እንደሆነ አመላካች 
ነው:: የፖለቲካ ልኂቃኑም ሕዝቡም ከገባበትና 
በአደገኛ ሁኔታ እየተላመደው ከመጣው ብሔር 
ተኮር ጭፍጨፋ እና መፈናቀል መንቃት ይገባዋል:: 
ይህን አደገኛ መርዝ ‹በቃን!› ብሎ መነሳት ወቅቱ 
የሚጠይቀው ታሪካዊ ግዴታ ነው:: 

መፍትሔው ግልጽና ብዙ ጊዜ የተባለ ነው:: 
መፍትሔው እንዲህ ዓይነት ሕዝብ የሚያጫርሱና 
አገር የሚያፈርሱ አደገኛ ድርጊቶች እንዳይፈፀሙ 
አስቀድሞ መከላከል የሚቻለው ጠንካራና ገለልተኛ 
የፍትሕ ተቋማትን በመገንባት ነው:: መፍትሔው 
ጠንካራ ሥርዓት ማቆም ነው:: በአንድ አካባቢ 
የሚፈፀም ወንጀል በሁሉም አካባቢና በሁሉም 
ሕዝቦች ላይ እንደተፈፀመ ይቆጠራል ብሎ መነሳት፣ 
ለእኩልነትና ፍትሐዊነት መታገል፣ ሁሉንም ዜጎችና 
ሕዝቦች በፍትሐዊነት የሚያስተንግድ ሥርዓት 
መገንባት ነው መፍትሔው:: መፍትሔው በሕዝብ 
ላይ ቁማር የሚጫወቱ (በመንግሥታዊ መዋቅር 
ውስጥም ከመዋቅር ውጭም ያለ) የጥላቻ ፖለቲካ 
ነጋዴዎች ተጠያቂ የሚሆኑበትን ሥርዓት መዘርጋት 
ነው:: ተጠያቂነት ለሁሉም ሊሠራ ይገባል:: እንዲህ 
ዓይነቱን አደጋ መቀልበስ የሚቻለው ሁሉም ተዋናይ 
(ሥልጣን ያለውም የሌለውም) ተጠያቂ እንዲሆን 
ማድረግ ሲቻል ብቻ ነው::

ትናንትም ዛሬም የኢትዮጵያ መሪ 

ጥያቄ የሥርዓት ጥያቄ ነው
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በአገራችን የተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች 
እየተቀሰቀሱ ብዙ ወገኖቻችን ሕይወታቸውን 
እያጡ እና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትጵያዊያን 
ከቤት ንብረታቸው እየተፈናቀሉ ነው:: 
በሚያሳዝን ሁኔታ ኢትዮጵያ በዓለማችን 
ከሚገኙት ዜጎቻቸው ከሚፈናቀሉባቸው አገሮች 
መካከል የመጀመሪያውን ቦታ ይዛለች:: በቅርቡ 
በጉራ ፈርዳና በወለጋ በአማራ ተወላጆች 
ላይ የተፈፀመውን ማንነት ተኮር ጭፍጨፋ 
ስናስተውል ችግሩ ምን ያህል ከጊዜ ወደ ጊዜ 
እየሰፋና እየከፋ እንደመጣ እንረዳለን:: ይህ 
ነገር ከሦስት ዐሥርት ዓመታት ላይ የቀጠለ እና 
በአስፈሪ ሁኔታ እየተለመደ የመጣ አደገኛ ነገር 
ነው:: አንድ ቦታ ላይ በቃ ካልተባለ የኢትዮጵያ 
ህልውና ሳይታሰብ ከእጃችን ሊያፈተልክ 
ይችላል:: የብዙ አገሮች ህልውና አደጋ ላይ 
የወደቀው በእንዲህ ዓይነት መንገድ ስለሆነ 
ጊዜው ሳይመሽ መፍትሔ መፈለግ ግዴታ 
ነው:: የቅርቡን የሶሪያን፣ የየመንን፣ የሊቢያን 
እና የሌሎችን የመካከለኛው ምሥራቅ አገሮች 
ሁኔታ ማየት ያስፈልጋል:: ግጭቶችና በግጭቶች 
ምክንያት የሚከሰተው የዜጎች ሞትና መፈናቀል 
ወደማንወጣው አገራዊ ቀውስ እንድንገባ 
ሳያደርገን አሁንኑ ሁላችንም ልንወያይበትና 
መፍትሔ ልንፈልግለት ይገባል::

ለመሆኑ የግጭቶቹ መንስኤዎች ምንድን 
ናቸው? መፍትሔዎቻቸውስ? የግጭቱን 
መንስኤዎች በሁለት እርከኖች ተከፍለው ሊታዩ 
ይችላሉ:: የመጀመሪያዎቹ የግጭቱ አቀጣጣይ 
መንስኤዎች (immediate cause) ሲሆኑ፣ 
ሁለተኛዎቹ የግጭቱ መሠረታዊ ምክንያቶች 
(underlying causes) ናቸው:: 

ከአቀጣጣይ ምክንያቶቹ ስንጀምር፣ 
በአብዛኛው ግጭት ተቀሰቀሰባቸው ወይም 
ሊቀሰቀስ ታስቦ የነበረባቸው ቦታዎች ጠረፋማ 
የክልል አካባቢዎች (ሶማሊና ቤንሻንጉል 
ጉሙዝ  -የተቀሰቀሰባቸው፣ ጋምቤላና አፋር 
- ሊቀሰቀስ የታቀደባቸው) ናቸው:: ይህም 
የሆነበት መሠረታዊ ምክንያት ፀረ-ለውጥ ኀይሉ 
ለውጡን ለማደናቀፍና ተቀባይነት ለማሳጣት 
እንደ ትልቅ ስትራቴጂ የያዘው በእነኝህ ጠረፋማ 
አካባቢዎች ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ ዘውጌ 
ማኅበረሰቦች መካከል ግጭት በመቀስቀስ አገሪቱ 
ወደ ሥርዓት አልበኝነትና ብጥብጥ እንድትገባ 
ማድረግን ነው:: የፀረ-ለውጥ ኀይሉ ጥረት ፍሬ 
አፍርቶም ኢትዮጵያዊያን በአገራቸው ባይተዋር 
ሆነው ከያለበት ሲፈናቀሉና ሕይወታቸውን 
ሲያጡ ታዝበናል:: የዜጎች ሞትና ስደት አሁንም 

እንደቀጠለ ነው፤ ፀረ-ለውጥ ኀይሉ በቀጥታም 
ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ በተጠቀሱት ክልሎች 
ውስጥ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ካልተገታና አደብ 
እንዲገዛ ካልተደረገ ወደፊትም አይቆመም::

ሁለተኛውና ዋነኛው የግጭት ምክንያት 
ዘውጋዊ ማንነትን መሠረት ያደረገው ፌደራላዊ 
አወቃቀር ነው ብየ አምናለሁ:: በአገራችን 
ላለፉት 27 ዓመታት በሥራ ላይ የቆየውና 
ለአያሌ ዜጎች ሞትና መፈናቀል ምክንያት 
የሆነው ፌደራላዊ ሥርዓት ኢትዮጵያዊያንን 
“የክልል” እና “ከክልል ውጭ የመጡ” ብሎ 
ይመድባቸዋል:: በዚህ ክፍፍል መሠረት በአንድ 
ክልል ውስጥ ከሚኖሩት ኢትዮጵያዊያን መካከል 
የክልሉ ባለቤቶችና ባለሙሉ መብት የሚሆኑት 
“የክልሉ ሰዎች” ሲሆኑ፣ “ክልል ውጭ የመጡት”  
በክልሉ ባለቤቶች መልካም ፈቃድና ችሮታ ላይ 
ተመሥርተው በጥገኝነተ መልክ የሚኖሩ ናቸው:: 
የክልሉ ባለቤት ነን የሚሉት ወገኖች ከክልሉ 
ውጭ የመጡ ተብለው የተመደቡትን ዜጎች 
በሚፈልጉበት ጊዜ ሁሉ “ከክልላችን ውጡልን” 
የማለት መብት እንዳላቸው ይሰማቸዋል:: 
እየሆነ ያለውም ይኸው ነው:: በዚህ ጠንቀኛ 
አስተሳሰብ ምክንያት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ 
ኢትዮጵያዊያን በአገራቸው እንደ ባይተዋር 
እየተቆጠሩ በገፍ ሲፈናቀሉና በርካቶች ሲገደሉ 
ታዝበናል፤ እየታዘብንም ነው:: 

የአገራችን ሕገ መንግሥት ዜጎች በየትኛውም 
የአገሪቱ አካባቢ እንደፈለገ ተዘዋውሮ ሠርቶ 
የመኖር መብት አለው እየተባለ ተደጋግሞ ሲነገር 
እንሰማለን:: ሆኖም ይኸው ሕገ መንግሥት 
የአገሪቱ ሉዓላዊ የሥልጣን ባለቤቶች “ብሔር 
ብሔረሰብና ሕዝቦች” ናቸው ብሎ በማያሻማ 
ሁኔታ እንደሚደነግግና ክልሎች፣ የብሔረሰብ 
ዞኖችና ወረዳዎች የተዋቀሩትም ይህንኑ የሕገ 
መንግሥቱን መርህ መነሻ በማድረግ በዘውጋዊ 
ማንነት ላይ ተመሥርተው በመሆኑ ይህ ሥርዓት 
በሥራ ላይ እስካለ ድረስ ዜጎች አንደኛና ሁለተኛ 
ደረጃ ተብለው መከፈላቸውና በማንነታቸው 
ምክንያት መበደላቸው እንደሚቀጥል ጥርጥር 
የለውም::     

የዘረኝነት እና ዘውጋዊነት ፈተና

“ዘረኝነት” (racism) እና ዘውጌያዊነት 
(ethnocentrism) የተሰኙት ሁለት ጽንሰ-
ሐሳቦች “እኛ” እና “እነሱ” በሚል አገላለጽ 
የተቀነበቡ ቢሆንም ለክፍፍላቸው እንደመሣሪያ 
የሚጠቀሙት የተለያዩ መነሻዎችን ነው:: ዘረኞች 
(racists) የሚባሉት “እኛ” እና “እነሱ” የሚለውን 

ክፍፍል ሲያካሂዱ በአብዛኛው የቆዳ ቀለምን 
ወይም አካላዊ ገጽታን መሠረት በማድረግ ነው:: 
ዘውገኞች ደግሞ ብዙውን ጊዜ የመከፋፈያ 
መሠረታቸውን የሚጥሉት በዘር ሐረግ፣ በባህል፣ 
በአካባቢ ወይም በቋንቋ ላይ ነው:: 

የሁለቱ ጽንሰ-ሐሳቦች በቅርጽ እንጅ 
በይዘት ደረጃ ያን ያህል የጎላ ልዩነት የላቸውም:: 
የሁለቱም ከፋፋይ አስተሳሰቦች መሠረታዊ 
መገለጫ የደምና ርስት ቀጥተኛ ግኙነት ነው 
ማለት ይቻላል:: በዚህ እሳቤ መሠረት “የእኛ” 
የሚሉት ዘር ወይም ዘውጌ ማኅበረሰብ በስፋት 
የሚኖርበት አካባቢ ከፈጣሪ ተሰጣቸው ርስት 
አድርገው ይገምታሉ:: የዚያ አካባቢ ብቸኛ 
ባለቤቶች እነሱና እነሱ ብቻ መሆናቸውን 
የሚገልጹ የተለያዩ የፈጠራ ትርክቶችን በማቅረብ 
የማኅበረሰቡን አባላት በማሳመን የዚህ የፈጠራ 
ትርክት ጭፍን ደጋፊዎች ያደርጓቸዋል::

የፖለቲካ ልሂቃኑ የተለያዩ የፈጠራ 
ትርክቶችን በማድራት የእነሱን ግለሰባዊ ራስ 
ወዳድነት ወደ ቡድናዊና ማኅበረሰባዊ ራስ 
ወዳድነት ከፍ በማድረግ እንወክለዋለን የሚሉት 
ኅብረተሰብ በስግብግብነትና ጥላቻ የተጠቃ 
ማኅበራዊ-ሥነልቦና እንዲገነባ ያደርጉታል:: 
በእንዲህ ዓይነት ሁኔታ የተገነባ ማኅበረሰብ 
ሌሎችን ማኅበረሰቦች በጥርጣሬና ጥላቻ 
ይመለከታቸዋል፤ ስለሆነም ከሌሎች ጋር 
በሰላምና በመግባባት አብሮ ለመኖር ሲቸገር 
ይስተዋላል:: በነገራችን ላይ ይህ የከፋፋይነት 
ሥነ-ልቦና የተለያየ ተዋረድ ያለውና ማቆሚያ 
የሌለው፣ ልክ እንደ ቀይ ሽንኩርት የላይኛው 
ሽፋን ሲላጥ ሌላ ሽፋን ይዞ ብቅ የሚል ነገር 
ነው:: ብሔር ብሎ የሚቆም አይደለም:: ዘውግ፣ 
ጎሳ፣ ንዑስ ጎሳ እያለ ከክልል፣እስከ ዞን፣ ወረዳ፣ 
ቀበሌላ ጎጥ እያለ ይወርዳል:: 

ዘውጌያዊነት በጥንቃቄ ካልተያዘ በስተቀር 
መዘዙ የከፋ ይሆናል:: በተለይም ኀላፊነት 
የጎደላቸውና ሥልጣን አምላኪ የፖለቲካ ልሂቃል 
ዘውጋዊ ማንነትን እንደ ዋና ማደራጃ መሣሪያ 
በመጠቀም “ተጠቃህ”፣ “ተዋረድህ”፣ “ጠላቶችህ 
ሊመጡብህ ነው” ወዘተ. የሚሉ ከሆነ አገር ሰላም 
አታገኝም:: 

በአገራችን ትልቅ አደጋ የደቀነው ይህ 
ፈተና ይህ ነው:: ስለሆነም ኢትዮጵያ ውስጥ 
ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ለማስፈንና ለሁላችንም 
የምትሆን ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን 
ለመገንባት በዘውጋዊ ማንነትን መሠረት 
አድርጎ የተገነባው ፌደራላዊ ሥርዓት እና ለዚህ 

ሥርዓት መሠረት የሆነው ሕገ መንግሥት 
እንደገና መፈተሽ ይኖርባቸዋል:: በዘውግ ላይ 
የተመሠረተው ፌደራላዊ ሥርዓት በአገራችን 
ሰላምና ዲሞክራሲያዊ አንድነት አምጥቷል የሚሉ 
አላካት እንዳሉ እናውቃለን:: ግን ይህ አስተያየት 
ምን ይህል ውኃ ይቋጥራል? ምን ያህል በሐቅ ላይ 
የተመሠረተ ነው? እውን በአገራችን ሰላም አለ? 
እውን ዲሞክራሲያዊ አንድነት አለ? 

በበኩሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ የሆነ 
ሰላምና መረጋጋት ለማምጣትና ዲሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ለመገንባት የዜጎችን ሉዓላዊ የሥልጣን 
ባለቤትነት ገፍፎ ለቡድኖች ብቻ ሰጠውን ሕገ 
መንግሥት መፈተሽና ማሻሻል የግድ ነው የሚል 
እምነት አለኝ:: ይህን ሕገ መንግሥት እንደጣኦት 
እንድናመልከው ነጋ ጠባ የሚወተውቱ 
ኀይሎች እንዳሉ እናውቃለን:: ሆኖም ሰነዱ 
በሰብአዊ ፍጡራን የተዘጋጀ እንደመሆኑ 
መጠን በርካታ እንከኖች ሊኖሩት እንደሚችሉ 
መቀበል ያስፈልጋል፤ አሉትም:: ከመነሻው 
ሰነዱ ከተረቀቀበትና ከፀደቀበት ሒደት ጀምሮ 
ግጭት ቀፍቃፊና የአገር ህልውና ጠንቅ እስከሆኑ 
ድንጋጌዎቹ ድረስ በርካታ ጉድለቶች ያሉበት 
ሕገ መንግሥት መሆኑ የሚያከራክር አይደለም:: 
ስለሆነም ከፍ ብየ እንደገለጽሁት ሕገ መንግሥቱ 
የዜጎችን ሉዓላዊ የሥልጣን ባለቤትነት ባረጋገጠ 
መልኩ መሻሻል ይኖርበታል::  

ግጭት ቀፍቃፊውን የፖለቲካ መዋቅር 
ለማሻሻል ሁሉም የፖለቲካ ኀይሎች ብቻ 
ሳይሆኑ ሁሉም የአገሬ ጉዳይ ያገባኛል የሚል 
ኢትዮጵያዊ ዜጋ አስተዋጽዖ ማድረግ ይገባዋል::  
ኢትዮጵያዊያንም እንደ ዜጋ በጥቂት የአገራችን 
ጉዳይ ለጥቂት ግለሰቦችና ቡድኖች አሳልፈን 
ሳንሰጥ በሒደቱ ላይ ንቁ ተሳትፎ ልናደርግ 
ይገባል:: 

ማኅበረሰብ ሲባል የተለያዩ ግለሰቦች 
በመቻቻልና መግባባት የመሠረቱት 
ማኅበረሰባዊ ተቋም ማለት ነው:: የአገሮች 
ህልውና የተመሠረተው በማኅበረሰቦች መካከል 
በሚኖር የአብሮነትና የመቻቻል ዕሴት ላይ 
ነው:: አብሮነቱንና መቻቻሉን በወግ፣ በደንብ፣ 
በማኅበራዊ ዕሴቶችና በሕግ ማዕቀፎች መቋጠርና 
ማዳበር ይቻላል:: በአገራችን በማኅበረሰቦች 
መካከል መቻቻል እንዲጠፋ፣ መግባባት አደጋ 
ላይ እንዲወድቅ የሚያደርገው ዋናው ምክንያት 
የፖለቲካ ልኂቃኑ ሥልጣን ለመያዝ ወይም 
በሥልጣን ላይ ለመቆየት ኀላፊነት የጎደለው 
ስሜት ቀስቃሽ የቂምና ጥላቻ ትርክት ውስጥ 
ስለሚገቡ ነው:: እንዲህ ዓይነት በሕዝብ 
መካከል አላስፈላጊ ጥርጣሬና ግጭት የሚፈጥሩ 
ቅስቀሳዎች ውለው አደረው ምን እንደሚፈጥሩ 
በሩዋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ደቡብ ሱዳንና በሌሎች 
አገሮች በሚገባ አይተናል:: የእኛም አካሄድ 
እንዲያ እንዳይሆን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ 
ይኖርብናል:: 

በተለይ የአገር ሽምግሌዎች፣ ምሁራንና 
ሲቪክ ማኅበራት በማኅበረሰቦች መካከል 
መቻቻልና መግባባት እንዲኖር እና በፈጠራ 
ትርክት አማካይነት የተገነቡ የጥርጣሬና 
ጥላቻ ግንቦች እንዲፈርሱ ከፍተኛ ኀላፊነት 
አለባቸው:: ለማኅበረሰቦች ሰላም፣ አብሮነትና 
ወንድማማችነት የሚደረጉ ጥረቶች በአንድ 
ጊዜ ተሞክረው ብቻ መቅረት የለባቸውም::  
የሁልጊዜም ያልተቋረጠ ሥራ ያስፈልጋቸዋል:: 
እንደ መቻቻል፣ መግባባት፣ ሰላም፣ አብሮነት፣ 
ወንድማማችነት ወዘተ… ያሉት በማኅበረሰቦች 
መሀከል እንደ ሙጫ የሚያገለግሉ ዕሴቶች 
ሁልጊዜም መኮትኮትና ማደግ ያለባቸው ናቸው:: 

የማያባራው ብሔር ተኮር ግጭት 
ምን ይሻላል?
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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

ኒሻን በላይ

የዝመና (modernity) መሠረቱ ኂስ 
(criticism) ነው:: ዕውቀት የሚያድገውና 
የሚበለጽገው፤ አገርና ሕዝብ የሚዘምኑት በኂስ 
አማካይነት ነው:: የኂስ መሠረታዊ ዓላማውም 
ይኸው ነው፤ ዕውቀትን ማጎልመስ፣ አገርና 
ሕዝብን ማዘመን:: የኂስ ትኩረት መጠየቅ፣ 
‹ትክክሉ ምንድን ነው ወይም ትክክሉ የትኛው 
ነው?› ብሎ መመርመር እና አቅጣጫ መጠቆም 
ነው:: ማን ነው ትክክል ሳይሆን ትክክሉ 
ምንድነው የሚለው ነው ዋናው የኂስ ትኩረት:: 
በግለሰቦች ወይም በቡድኖች ማንነት ላይ 
ያነጣጠረ ወይም ትኩረቱን ያደረገ ኂስ ከመነሻው 
ተልዕኮውን የሳተ ነው:: 

የሳይንስና ቴክኖሎጂ ግስጋሴ መሠረቱ 
ኂስ ነው:: አዳዲሶቹ ሳይንቲስቶች የቀደሙትን 
ሊቃውንት ሥራዎች መርምረውና የጎደለ 
በሚሉት ሐሳብ ላይ ኂስ አቅርበው ነው እየገነቡና 
እያሻሻሉ የሚሄዱት:: “በቀደሙት ሊቃውንት 
ትከሻ ላይ ቆመን ነው እዚህ የደረስነው፤” 
የሚባለው በዚህ ምክንያት ነው:: የቀደሙትን 
ሊቃውንት ሥራ በበጎ ዐይን መመልከት፣ ነገር ግን 
ስህተት ነው የሚባለውን ደግሞ በዕውቀት ላይ 
ተመሥርቶ ኂስ ማድረግና ማሻሻል ነው የዝመና 
ፈለግ::

የኂስ ባህል የሌለው ወይም የኂስ ባህል 
ሥር ያልሰደደበት አገር የዝመና አይር ሊነፍስበት 
አይችልም:: የቀደሙትንም ሆነ ያሉትን ሊቃውንት 
ሥራዎች መንካት (ኂስ ማድረግ) እንደወንጀል 
የሚቆጠርበት አገር የዝመና አየር ሊነፍስበት 
አይችልም:: በኂስ ስም የሌሎችን ሐሳብ 

ድምጥማጡን ማጥፋትም ገንቢ አይደለም:: የሂስ 
ተቀዳሚ ዓላማ ዕውነትን መፈለግ፣ ዕውቀትን 
ማስፋት፣ ወደፊት (ወደ ብርሃን) መሄድ  ነውና::

የፖለቲካ ኂስ አገርና ሕዝብን ሁለንተናዊ 
በሆነ ሁኔታ ወደ ዝመና የማሻገርን ተልዕኮ ያነገበ 
መሆን ይገባዋል:: የፖለቲካ ኂሱ የትኩረት ማዕከል 

የኂስ አስፈላጊነት
የፖለቲካ ሐሳብ ነው፤ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች 
አይደሉም:: “የአገርና የሕዝብን ሁለንተናዊ ልማት 
ሊያረጋግጥ የሚችለው የትኛው ሐሳብ ነው? 
ለምን? እንዴት?” ወዘተ... የሚሉ አጀንዳዎች 
ናቸው ትኩረት ሊደረግባቸው የሚገባ:: ትኩረት 
ሊደረግ የሚገባው በሐሳቡ ላይ እንጂ በሐሳብ 
አመንጭው ላይ ሊሆን አይገባም:: የተለያዩ 
ሐሳቦችና አስተያየቶች የሚስተናገዱበትና 
ሐሳቦች በኂስ እየዳበሩ የሚሄዱበት ሥርዓት ነው 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ማለት:: መረጃ፣ ማስረጃ 
እና አመክንዮ ናቸው ዋናዎቹ መሣሪያዎች::

የአገራችን ፖለቲካ የኂስ ድሃ ነው:: ይህም 
በማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስኮች ያለብን የኂስ 
ድቀት ነጸብራቅ ነው ማለት ይቻላል:: ከኂስ 
ይልቅ ቀኖናዊነት እና አፍራሽነት ይጫነናል:: 
የነበረውንና ያለውን እንዳለ መቀበል ወይም 
ደግሞ ሥር-ነቀል በሆነ መልኩ ማፍረስ 
የምንታወቅበት ባህላችን ነው:: ይህ ጽንፈኝነት 
ከኂስ ባህል እጦት የሚመነጭ በሽታ ነው:: ኂስ 
የነበረውንና ያለውን እየፈተሹ እና የሚሻሻለውን 
እያሻሻሉ እየገነቡ ወደ ፊት መሄድ ነው:: 

ባለፉት 50 ዓመታት ደግሞ በቀደመው 
ቀኖናዊ  ባህል ላይ ዘውግ ተኮር አስተሳሰብ  
ተጨምሮ በአገራችን ኂስ ጨርሶ የማይቻል 
እየሆነ በመምጣቱ ከፍተኛ ዝቅጠት (degen-
eration) ውስጥ ገብተናል:: መደማመጥ ብሎ 
ነገር እየጠፋ ነው:: አንድ የፖለቲካ ሐሳብ ሲነሳ፣ 
ሐሳቡ ምን ይላል ወይም ፍሬ ነገሩ ምንድን ነው? 
ከማለት ይልቅ ሐሳቡን ያመነጨው ማን ነው? 
በሚለው አጀንዳ ላይ ነው ትኩረት የሚደረገው:: 
በዚህ ምክንያት ከቡድን ጫጫታ ያለፈ የሰከነና 
የሰለጠነ ክርክርና ኂስ ማድረግ አልተቻለም:: ይህ 
ነገሮችን በጥቁርና ነጭ መድቦ የሚያይ አካሄድ 
ከወዲሁ ካልተሻሻለ በአገራችን ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት መገንባት አይቻልም:: 

ከሁሉ አስቀድሞ ኂስን የምንረዳበት 
መንገድ ሊሻሻል ይገባል:: ማሻሻያው መንገድ 
ደግሞ ራሱ ኂስ ነው:: ኂስ እናድርግ፤ ኂስ 
እንቀበል፤ የኂስ ባህላችንን እናዳብር!
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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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በአገራችን ከሁለት ዐሥርት ዓመታት በላይ መንግሥታዊ ድጋፍ 
አግኝቶ በተግባር ላይ የቆየው ማንነትን መሠረት ያደረገ ፖለቲካ 
በዜጎች እና ማኅበረሰቦች መካከል የጥላቻ እና የአለመተማመን ስሜት 
እንዲሰፍን ማድረጉ የሚታወቅ ነው። በወቅቱ ሥልጣን ላይ የነበረው 
አገዛዝ በሥልጣን ላይ ለመቆየት የጥላቻ እና አለመተማመን መስፈኑን 
እንደ አንድ መሣሪያ ሲጠቀመው ቆይቷል። ይህን ለረጅም ጊዜ 
በመንግሥት መዋቅር ጭምር እየተደገፈ የተሠራው ማንነትንን መሠረት 
ያደረገ መከፋፈል፣ የጥላቻ እና የእርስ በርስ አለመተማመን አሁንም 
ድረስ በየአካባቢው ተንሰራፍቶ፤ ዜጎች በአገራቸው በየትኛውም ቦታ 
ተንቀሳቅሰው ደህንነታቸው ተጠብቆ የመኖር፣ የመሥራት እና ሀብት 
የማፍራት ሕገ መንግሥታዊ ዕውቅና ያለውን ሰብአዊ መብታቸውን 
እየገፈፈ ነው።

ይህ መከፋፈል፣ የእርስ በርስ ጥላቻ እና አለመተማመን ከሕጋዊ 
እና ሰላማዊ መንገድ ውጪ የፖለቲካ አመለካከታቸውን በኀይል 
ለመጫን የሚፈልጉ ኀይሎች ዓላማቸውን ለማሳካት እንደአጋጣሚ 
ወስደው እየተጠቀሙበት እንደሆነ ግልጽ ነው። አሁን በሥልጣን ላይ 
ያለው መንግሥት መዋቅርም ሙሉ በሙሉ ከዚህ ችግር ያልፀዳ ብቻ 
ሳይሆን አደጋ በደረሰባቸው ቦታዎች የመንግሥት መዋቅር ውስጥ ያሉ 
ሰዎች ከአጥፊዎች ጋር በትብብር እየሠሩ ከአደጋ መጠበቅ የሚገባቸውን 
የንፁሃን ዜጎች ሕይወት አደጋ ላይ እየጣሉ ይገኛል።

የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ እና የአገር ሰላም እንዲሁም 
አንድነትን የማስከበር ኀላፊነት ያለባቸው የደህንነት መዋቅሮች 
የደህንነት ስጋት ያለባቸው ቦታዎችን በአግባቡ ተንትኖ ደረጃቸውን 
መለየት እና በዚያም ልክ ተዘጋጅቶ የንፁሃን ዜጎችን ሕይወት እና የአገርን 
ሰላም ማስጠበቅ ላይ በተደጋጋሚ ክፍተት እንዳለባቸው አይተናል። 
የንጹሐንን ሕይወት የቀጠፉ እና ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱ ጥቃቶች 
መደጋገማቸው ከተፈፀሙ በኋላ የሚወሰዱ የእርምት እርምጃዎችም 
አጥጋቢ እንዳልሆኑ በግልጽ የሚያሳዩ ናቸው። እነዚህን ጉድለቶችን 
ሙሉ ለሙሉ ማረም እና አስተማማኝ የሆነ የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ 
እና ተጠያቂነትን ለማስፈን የረጅም ጊዜ ከባድ ሥራ የሚጠይቅ ቢሆንም 
ክፍተቱ እያስከተለ ያለው የንጹሐን ዜጎች ሕይወት ጥፋት የማስተካከያ 
እርምጃዎች ከማንኛውም ጊዜ በላይ በከፍተኛ ትኩረት ቅድሚያ 
ተሰጥቷቸው እንዲሠሩ የሚያስገድድ ነው።

ከሁለት ዐሥርት ዓመታት በላይ በሥልጣን ላይ የቆየው ኢሕአዴግ 
አባል የነበሩ ሰዎች በአገር እና ዜጎች ላይ ላደረሱት ጥፋት ሁሉ ይቅርታ 
ጠይቀው፤ አብዛኛው ኢትዮጵያዊያንም ተቀብሎት፤ አገር ዐቀፍ ለውጥ 
ሂደት ጅማሮ ውስጥ መግባታችን ይታወቃል። የነበረውን የሥልጣን 
የበላይነት ያጣው ሕወሓት በተለያየ ጊዜ የወሰዳቸው እርምጃዎች 
ከአጠቃላይ የለውጡ መንፈስ ውጪ ከመሆን አልፈው የአገር ሰላም 
እና አንድነትን በተደጋጋሚ አደጋ ላይ የሚጥሉ ነበሩ። የተወሰኑትን 
ለመጥቀስ ያክል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ የፌደራሉን 
መንግሥትና የምርጫ ቦርድ ውሳኔን በቀጥታ በመቃወም ራሱ 
አስመራጭ፣ ተመራጭ፣ ታዛቢ እና ቆጣሪ የነበረበት ሕገ ወጥ የክልል 
ምርጫ አድርጓል:: በዚህም የተነሳ የፈደራል መንግሥት ከክልሉ ጋር 
ያለዉን ቀጥተኛ ግንኙነት ማቋረጡን እናስታውሳለን። “ከመስከረም 
25 በኋላ መንግሥት የለም” የሚል አደገኛ ቅስቀሳ በማድረግ በአገራችን 
ውስጥ ፍፁም ሥርዓት አለበኝነት እንዲነግሥ በባለሥልጣናቱ እና 
በሚቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሃን ተደጋጋሚ ጥሪ ሲያደርግ ቆይቷል። 
በአገሪቱ በተለያየ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ቡድኖችን ቢያንስ 
በእርግጠኝነት የምናውቀውን የሚዲያ እና የሞራል ድጋፍ በማድረግ 
የብዙ ንጹሐን ሕይወት እንዲቀጠፍ ተባባሪ ሆኗል።

በአገራችን የመከላከያ ሠራዊት ላይም በተደጋጋሚ ሥራውን 
የማደናቀፍ እና የሚገባውን ክብር የመንፈግ ድርጊቶች ፈጽሟል። 
የሠራዊቱ የተለያዩ ክፍሎች ከቦታ ቦታ ሲዘዋወሩ መንገድ በመዝጋት እና 
በማዘጋት እንዲሁም በመከላከያ ሕግ እና ደንብ መሠረት የሚፈፀሙ 
የከፍተኛ የጦር ኀይል አመራር ሹመቶችን ባለመቀበል አስተጓጎሏል።

ሕወሓት የፖለቲካ ዓላማውን ለማሳካት በሰላማዊ መንገድ 
ከመንቀሳቀስ እና ችግሮችን በውይይት ለመፍታት ከመሞከር ይልቅ 
የትግራይን ሕዝብ እንደከለላ በመውሰድ እና ያከማቸውን ገንዘብ እና 
የኀይል አቅም በመጠቀም በማንአለብኝነት የፈፀማቸው ድርጊቶች 
እያደር የብዙ ዜጎችን ሕይወት እንዲሁም የአገር ሰላም እና አንድነት 
የበለጠ አደጋ ውስጥ እየከተቱ መጥተው መንግሥት ያለውን ኀይልን 
ተጠቅሞ የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ እና የአገር ሰላም እና አንድነት 
የማስጠበቅ ኀላፊነቱን ተግባራዊ ለማድረግ የተገደደበት ደረጃ ላይ 
መድረሱን እንገነዘባለን።

ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም. የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት ራሱን 
ለመከላከል እና ለአገር አንድነት እና ሰላም ከፍተኛ እና ተደጋጋሚ 
ስጋት ሲደቅን የነበረው ሕወሓት ላይ መውሰድ የጀመረው እርምጃ 
በሌሎች የአገራችን አካባቢዎችም ኀይልን ተጠቅመው የዜጎችን ደህንነት 
እንዲሁም የአገር ሰላም እና አንድነት ላይ አደጋ በመጣል የፖለቲካ 
ዓላማቸውን ለማሳካት የሚንቀሳቀሱ ኀይሎችን በሙሉ ሥርዓት 
የሚያሲዝ እና ከአሁን በኋላ የፖለቲካ ዓላማን ለማሳካት ከሰላማዊ እና 
ሕጋዊ መንገድ ውጪ ለመንቀሳቀስ ያሉ አማራጮችን በሙሉ ለአንዴ 
እና ለመጨረሻ ጊዜ የሚዘጋ መሆን ይኖርበታል።

በሁሉም አካባቢዎች ችግር ሲያጋጥም አሰስፈላጊውን 
መስዕዋትነት እየከፈለ የሚጠብቀን የሀገር መከላከያ ሠራዊታችን በዚህ 

ወቅት ከውጭ ጠላቶች አገርን የመከላከል እና ከአገር ውስጥ የጥፋት 
ኀይሎች አገርን የመታደግ ድርብርብ ከባድ ኀላፊነቶችን እንደተሸከመ 
እንረዳለን። ምንም እንኳን ተደራራቢ እና አስቸጋሪ ኀላፊነት ቢሆንም 
የተቋቋመበት ኀላፊነት እና የተሰጠው ሕገ መንግስታዊ ግዳጅ በመሆኑ 
እንደሚወጣው እናምናለን:: በዚህ አጋጣሚ የኢፌዴሪ መከላከያ 
ሠራዊት የሀገርን አንድነት እና ሰላምን ለማስከበር የሚወስዳቸው 
እርምጃዎች የኢዜማ አባላት እና አመራር ሙሉ በሙሉ ከጎኑ 
እንደሚቆም ለማረጋገጥ እንወዳለን::

በመሆኑም፤

1. መከላከያ ሠራዊቱ እና ሌሎች የመንግሥት የፀጥታ ተቋማት የሕግ 
የበላይነትን ለማረጋገጥ የሚወስዷቸው እርምጃዎች የሁሉንም 
ዜጎች ሰብአዊ እና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ያከበረ እንዲሁም 
ሰላማዊ ዜጎች በተለይም ሕፃናት፣ ሴቶች እና በዕድሜ የገፉ 
አረጋዊያን ማንኛውም ጉዳት እንዳይደርስባቸው አስፈላጊው 
ጥንቃቄ ሁሉ እንዲደረግ ልናሳስብ እንወዳለን። የዜጎችን ደህንነት 
እንዲሁም የአገር ሰላምን እና አንድነትን ለማስከበር የሚወሰደው 
እርምጃ በተቻለው አቅም በአጭር ጊዜ ተጠናቆ በሁሉም 
አካባቢዎች መደበኛ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ የሚቀጥልበት 
ሁኔታም ሊመቻች ይገባል።

2. የትግራይ ሕዝብ አሁን እየተወሰደ ያለው እርምጃ የሀገር ሰላም 
እና አንድነትን የማረጋገጥ እርምጃ መሆኑ በማወቅ ለረጅም ጊዜ 
የስጋት ድባብ በመፍጠር እንደሽፋን እየተጠቀመ ሲበዘብዘው እና 
በስሙ ሲነግድ የነበረው ሕወሓትን በፍፁም ሳይተባበር ከአብራኩ 
ከወጣው የሀገር መከላከያ ሠራዊት ጎን በመቆም ለሀገር ሰላም እና 
አንድነት ከአባት እና እናቶቹ የወረሰውን ቁርጠኝነት በተግባር 
እንዲያረጋግጥ የአደራ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።

3. የትግራይ ክልል ፖሊስ እና ልዩ ኀይል አባላት ሕወሓት የኢፌዴሪ 
መከላከያ ሰራዊት

ላይ ጥቃት እንዲደርስ በማድረግ በኢትዮጵያ አንድነት እና ሉዓላዊነት 
ላይ መዳከም እንዲፈጠር በሚያደረገው ሀገርን የማፍረስ ዘመቻ ላይ 
እንዳይሳተፉ ጥሪያችንን እናቀርባለን:: የትግራይ ክልል ፖሊስ እና 
ልዩ ኃይል በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጎን 
በመቆምም ሕዝቡን ከስጋት እና ከአደጋ እንዲጠብቅ እንጠይቃለን::

4. መላው የኢትዮጵያ ሕዝብም የሚወሰደው እርምጃ የዜጎችን 
ደህንነት እና የሀገር ሰላም እና አንድነት ለማረጋገጥ መሆኑን 
በመረዳት አብሮነታችንን አደጋ ላይ የሚጥሉ እና ለሰላም እና 
ደህንነት እንቅፋት የሚሆኑ ማንኛውንም እንቅስቃሴዎች ከማድረግ 
እንዲቆጠብ፣ በሁሉም አካባቢ ስጋት የገባቸውን ሰላማዊ ዜጎች 
ከለላ እና ማበረታቻ በመስጠት እንዲሁም አካባቢውን በንቃት 
እየጠበቀ ለሰላም እና ደህንነት መከበር ከፀጥታ አስከባሪዎች ጋር 
ትብብር እንዲያደርግ የአደራ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።

5. አሁን እንደ አገር የተደቀነብን አደጋ ማንንም ከማንም የማይመርጥ 
የህልውና አደጋ መሆኑን በመገንዘብ ይህንን አደጋ የሚመጥን 
መፍትሔ በማፈላለግ ረገድ የተማረው ማኅበረሰብ ሚና ትልቅ 
እንደሆነ እሙን ነው:: የተማረው የኅብረተሰብ ክፍል ከዳር ቆሞ 
አስተያየት ሰጪና ተቺ ከመሆን ወጥቶ ወደ መሃል በመግባት 
ሊመጡ የሚችሉ የፖለቲካ መፍትሄዎችን በመጠቆም፤ እንዲሁም 
በቀጥታ ድጋፉን የአገር አንድነትን እና ሰላምን ከሚፈልጉ ኀይሎች 
ጎን በማሰለፍ ያለበትን ማኅበረሰባዊ ኀላፊነት እንዲወጣ በዚህም 
በታሪክ ከሚመጣበት ወቀሳ እንዲድን ጥሪያችንን እናቀርባለን::

6. አሁን እየተተገበረ ላለው አገራዊ ግዳጅ ጥሪ ተደርጎላችሁ 
የምትሳተፉ ኀይሎች የአገር መከላከያ ሠራዊት ትዕዛዝ ስር ብቻ 
ተልኮውን እንድትፈፅሙ እና በተሰጣችሁ አገራዊ ግዳጅ ላይ 
ብቻ እንድታተኩሩ እናሳስባን:: ኢዜማ ለአገራዊው ጥሪ በፍጥነት 
ለሕይወታችሁ ሳትሳሱ ምላሽ ለሰጣችሁ ሁሉ ምስጋናውን 
እያቀረበ በዚህ ሂደት ውስጥ ምንም ዓይነት በይፋ ከመንግሥት 
ከተሰጠ ተልዕኮ ወጪ የሆነ ለአገር ሰላም እና አንድነት የበለጠ 
እንቅፋት የሚሆን ተግባር እንዳትፈፅሙ ስንል እናሳስባለን:: 
በተለይም ኢመደበኛ በሆነ አደረጃጀት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች 
የገባንበትን ችግር የበለጠ የሚያወሳስብ እጅግ አደገኛ ተግባር 
እንደሆነ ልናሳስብ እንወዳለን። ስለዚህም አሁን የዜጎችን ደህንነት 
እንዲሁም የአገር ሰላም እና አንድነትን ለማስከበር የተገባው 
በአገራዊ ግዳጅ ላይ ብቻ አተኩረን በመንቀሳቀስ በፍጥነት 
የሕዝብን ጭንቀት በመቋጨት ሌሎች የዴሞክራሲ እና የይገባኛል 
ጥያቄዎች በሰላማዊ እና ሕጋዊ መንገዶች ወደፊት የሚፈቱበት 
መንገድን እንድናመቻች በአፅንዖት እናሳስባለን::

7. ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተፅእኖ ያላገገመው የኢኮኖሚ 
እንቀውሰቃሴ የአንበጣ መንጋ ጥቃት ተጨምሮበት ኅብረተሰባችን 
ምን ያህል ጉዳት ውስጥ እንደሚገኝ ለመገመት የሚከበድ 
አይደለም:: በዚህ አስቻጋሪ ሁኔታ የተቀሰቀሰው ግጭት ሊፈጥር 
የሚችለውን ሰብአዊ ቀውስ ከግምት ውስጥ በመክተት ጉዳዩ 
የሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት፣ የእርዳታ ድርጅቶችና 
ታዋቂ ግለሰቦች ዜጎች ድጋፍ ሊያገኙ የሚችሉበትን መንገድ 
ከወዲሁ ታሳቢ በማድረግ እንዲንቀሳቀሱ ለማሳሰብ እንወዳለን::

8. 8) በተደጋጋሚ እንደገለጽነው የዜጎችን ደህንነትና ያለስጋት 
የመኖር መብት የማስከበር ቀዳሚ ኀላፊነት የመንግሥት ነው:: 
መንግሥት በተደጋጋሚ ይህን ኀላፊነቱን መወጣት ሳይችል 
በመቅረቱ ዜጎች ውድ የሆነውን ሕይወታቸውን ሲያጡ 
ቆይተዋል::  በአገር ውስጥ የሚፈፀሙ በተለይም ማንነትን 
መሠረት ያደረጉ ጥቃቶች በማንም ይፈፀሙ በማን የማስቆም 
እና የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ኀላፊነት የመንግሥት በመሆኑ 
መንግሥት ከተጠያቂነት ነጻ ሊሆን አይችልም:: ጠመንጃ ደግነው 
ጥይት ተኩሰው ሰው ከሚገድሉት ነብሰበላዎች እኩል እነዚህን 
ኀይሎች በተለያየ መንገድ የሚያበረታቱ ከጎናችሁ ነን የሚሉ 
በተለይም በተለያዩ የማኅበራዊ ሚዲያዎች እና በመደበኛ መገናኛ 
ብዙሃን ጭምር ንጹሐን ላይ ለሚደርስ ጥቃት ድጋፍ ሲሰጡ 
የሚታዩ ኀይሎች ላይ መንግሥት አስተማሪ የእርምት እርምጃ 
በመውሰድ እንዲያስቆም እናሳስባለን:: ምንም እንኳን ሰላምን 
የማረጋገጥ ኀላፊነት በዋናነት የመንግሥት ቢሆንም መንግሥት 
ብቻውን የሚፈፅመው አይደለም:: ማኅበረሰቡን ያላስተባበረ 
እና ያላካተተ የሕግ ማስከበር እርምጃ ውጤታማ እንደማይሆን 
በተደጋጋሚ ታይቷል:: ስለሆነም መንግሥት የሚወስደው 
እርምጃ ውጤታማ እንዲሆን መላውን ማኅበረተሰብ ባሳተፈ 
መልኩ ከፖለቲካ ወገንተኝነት የፀዳ በየቀበሌው የፀጥታና አካባቢ 
ጥበቃ ሥርዓት እንዲዘረጋ ለማሳሰብ እንወዳለን:: በተለይም 
መንግሥት በተደጋጋሚ በመግለጫ ጭምር የችግሩ አካል 
እንደሆኑ የሚገልጻቸው የመንግሥት ሥልጣን ላይ ያሉ ግለሰቦችን 
ወደ ተጠያቂነት በማምጣት ራሱን እንዲያጠራ አፅንኦት ሰጥተን 
እናሳስባለን:: ለዚህም ኅብረተሰቡን የመፍትሔው አካል ማድረግ 
ወሳኝ ነው:: መንግሥት በቅርብ ጥቃት የተፈፀመባቸው አካባቢዎች 
የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን ወደመደበኛ ሕይወታቸው የሚመለሱበት 
ሁኔታን በአፋጣኝ እንዲያመቻች እንዲሁም ሌላ ተጨማሪ ጥቃት 
እንዳይደርስ አስፈላጊውን ጥበቃ ማድረግ እንዳለበት ለማስታወስ 
እንወዳለን። ተመሳሳይ ማንነት ላይ ያተኮሩ ጥቃቶች ሊፈፀሙ 
የሚችሉባቸው ቦታዎችን አስቀድሞ በመለየት በልዩ ትኩረት 
ጥበቃ እንዲደረግም እናሳስባለን። በተለይም የክልል አስተዳደሮች 
በክልሉ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ የመጀመሪያ 
ኀላፊነት እንዳለባቸው ተገንዝበው አስፈላጊውን ዝግጅት 
እንዲያደርጉ እንጠይቃለን።

9. ኢዜማ በክልል የተደራጀው ልዩ ኀይል በምንም መስፈርት ሕጋዊ 
ነው ብሎ እንደማያምን እና ለዴሞከራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ 
ከፍተኛ ተግዳሮት እንደሚሆን በተደጋጋሚ መግለጹ ይታወሳል:: 
ይህ አደረጃጀት በአገር አንድነት ላይ ሊያስከትለው የሚችለው 
ተጨባጭ አደጋ ማሳያ በትግራይ ክልል ሰሞኑን የተከሰተው 
ክስተት አንዱ እና ዋነኛው ነው:: በዘውግ ላይ የተመሰረተው 
የአገራችን ፖለቲካ አንዱን የዘውግ ማንነት ከሌላው ለመከላከል 
ወይም ሌላውን ለማጥቃት በሚዋቀረው የልዩ ኀይል እየተደገፈ 
የአገራችንን ሕዝብ ወደበለጠ ስቃይ እና የጭንቅ እየከተታት 
ይገኛል:: ሕዝቡም እርስ በእርሱ በጠላትነት እንዲተያይ 
የሚያደርግ እኩይ አደረጃጀትም መሆኑን በተደጋጋሚ በተግባር 
ለማየት ችለናል:: ስልዚህም በየክልሉ በስፋት የተደራጀውን ልዩ 
ኀይል ወደ ክልል መደበኛ ፖሊስ፣ የፌደራል ፖሊስ ወይንም 
የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት የሚቀላቀልበትን አሠራር እንዲዘረጋ 
እንጠይቃለን።

10. በሁሉም አካባቢ የምትገኙ የኢዜማ አባላት እና ደጋፊዎች 
በተለመደው ሥነ-ምግባር በየአካባቢያቹ ሰላም እና ደህንነትን 
ለማስከበር በንቃት ማኅበረሰቡን በማስተባበር እና ከፀጥታ 
አካላት ጋር በመተባበር እንድትሠሩ እናሳስባለን።

በመጨረሻም የአገራችን ሰላም እና አንድነት በዘላቂነት 
የሚጠበቀው የሁሉም ዜጎች እኩል መብት የሚከበርበት እና ለሁሉም 
ዜጎች እኩል ዕድል የሚሰጥ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 
ሲመሠረት እንደሆነ በፅኑ እናምናለን። የአገራችን አንድነት እና ሰላም 
ተጠብቆ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዲመሠረት ሁሉም 
የፖለቲካ ፓርቲዎች ለአገር አንድነት እና ሰላም ተባብረው ለመሥራት 
ፈቃደኛ እና ቁርጠኛ መሆን አለባቸው። ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች 
የአገር አንድነት እና ሰላም ላይ ተቀራርበው እንዲሠሩ የሚያስችል ከምር 
የሚወሰድ የውይይት መድረክ መዘጋጀት አለበት። ይህ ውይይት ላይ 
የሚሳተፉ የፖለቲካ ኀይሎች ግን ሁሉም

የሕግ የበላይነትን እና የፖለቲካ ፓርቲዎች የፈረሙትን 
የቃልኪዳን ሰነድ የሚያከብሩ መሆን አለባቸው። የደህንነት እና የፍትሕ 
ተቋማት ኀላፊነታቸውን በሚገባ መወጣት መቻላቸው በፖለቲካ 
ፓርቲዎች መካከል የሚደረገው ውይይት ውጤታማ እንዲሆን 
የማይተካ ሚና ይኖረዋል። በመሆኑም መንግሥት ኀይልን የመጠቀም 
ብቸኛ ሥልጣኑን አረጋግጦ እውነተኛ እና ለውጥ ማምጣት የሚችል 
ውይይት እንዲጀመር መንገድ የመጥረግ ሥራውን በአፋጣኝ አጠናቆ 
ሁላችንም ትኩረታችንን ወደዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ እንድናዞር 
አበክረን ጥሪ እናደርጋለን።

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ)

ጥቅምት 26 ቀን 2013 ዓ.ም.

ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ) የተሰጠ መግለጫ
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አካባቢ ያጣራሉ፤ ሦስተኛ ጆሮ አለ የለም ብለው 
ካጣሩ በኋላ ነው ውይይት የሚጀምሩት። ይህ 
ምንን ያመለክታል? ሥጋትን፣ ፍርሃትን ነው። 
ስጋትና ፈርሃት አለ። ምክንያቱም ነጻነት የለም። 
ምሁር እንደ ምሁር መፍጠር የሚችለው፣ 
መመራመር የሚችለው፣ ውጤት ማስገኘት 
የሚችለው፣ ነጻነት ሲኖርና ከነጻነትም ጋር 
አስፈላጊ የሆነ ድጋፍ ሲኖር ነው። የሞራል ድጋፍ 
ሲኖር ነው፤ የገንዘብ ድግፍ ሲኖር ነው። እነዚህ 
ሁኔታዎች በሌሉበት ምሁራን ተልዕኳቸውን 
አልተወጡም ብሎ መውቀስ እኔ ትክክለኛነቱ 
ብዙም አይታየኝም።

ተመሳሳዩን ወቀሳ ከወደ ባለሥልጠናትም 
አካባቢ እሰማዋለሁ። የአስተሳሰብ ዓለሙን 
መምራት ነበረባችሁ፤ ግን አልመራችሁትም 
ይሉሃል። ምሁራን የአስተሳሰብ ዓለሙን 
እንዳይመሩ በሩን ቀርቅሮ ዘግቶባቸዋል። አሁንም 
ምሁራን የአስተሳሰብ ዓለሙን ይመራሉ። 
ግን እንዴት አድርገው ያውጡት? እንዴት 
አድርገው ይግለጹት? አንድ ሰው እኮ በነጻነት 
ሲጽፍ፣ በነጻነት ሲናገር፣ በነጻነት ሲመራመር፣ 
በነጻነት ሲያስተምር ነው የአስተሳሰብ ዓለሙን 
መምራት የምትችለው። ያ ሁኔታ በሌለበት 
ምሁራኑ የአስተሳሰብ ዓለሙን በሚፈለገው 
ደረጃ መምራት ያስቸግራቸዋል፤ አይችሉምም። 
እዚህ አገር እየመራ ያለው የፖለቲካ አስተሳሰብ 
ነው፤ የምሁራን አስተሳሰብ አይደለም። መምራት 
የነበረበት ግን የምሁራን አስተሳሰብ ነበር። 
እየተመራን ያለነው በርእዮተ-ዓለም ነው። ይሄንን 
መቋቋም ያልቻለ የምሁራን ስብስብ ነው ያለን።

አስቀድሜ ከጠቀስኩት ጋር አያይዘን 
ማየት ያለብን፤ ከ1960ዎቹ ጀምሮ እስካሁን 
ድረስ፣ በተለይ አንድ ትውልድ፣ በአስተሳሰብ 
ግንባር ቀደም የነበሩትን ምሁራን በልተናቸዋል 
ማለት እችላለሁ። በጣም አዝናለሁ። የቀሩትም 
በፍርሃትና በሥጋት ድባብ ውስጥ ሆነው ነው 
የሚኖሩት። የቻሉትም ከአገር ወጥተዋል። 
በእንዲህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እነኝህ 
ሰዎች እንዴት አድርገው የአስተሳሰቡን ዓለም 
ይምሩ? በዚህ ላይ ከቀን ወደ ቀን በአጠቃላይ 
የዓለም፣ በተለይ ደግሞ የእኛ፣ ግብረ-ገባዊነት 
እየወረደ ነው የሚሄደው። ኀላፊነት የመሰማት 
ስሜት፣ በፍቃድህ በራስህ ምርጫ በጎ ነገር 
መሥራት አለብኝ ብለህ የመነሳሳት የመሳሰሉት 
ነገሮች እወረዱ በመሄድ ላይ ናቸው። ዛሬ 
ዓለምን የሚገዛው ገንዘብ ነው፤ ሕሊና አይደለም፤ 
ምክንያት አይደለም። ስለዚህ በእነዚህ ሁሉ 
ውስብስብ ሁኔታዎች ምክንያት የኢትዮጵያ 
ምሁራን የሚፈለግባቸውን ተልዕኮ አልተወጡም 
ብሎ መናገር ስሕተት ባይሆንም፣ የማንኛው 
ድርሻ ነው ከፍተኛውን ሚና የሚጫወተው 
የሚለው ግን የማያሳይ ነው። በደንብ መዝኖ 
ማየት ከተቻለ መልሱ ግልጽ ይመስለኛል።

እስኪ በዩኒቨርስቲ ውስጥ ለረዥም ጊዜ 
እንዳገለገለ ምሁር፣ ያሁኑን ጨምሮ ያለፉት 
ሁለት አገዛዞች ለምሁራን የሰጡትን ትኩረትና 
እንክብካቤ/አያያዝ በንጽጽር ይገልጹልን?

ከላይ በተወሰነ ደረጃ እንደጠቃቀስኩት 
ሦስቱም ሥርዓቶች ዜጎችን ለማስተማር 
ጥረት አድርገዋል። ሆኖም አሁንም ሦስቱም 
ሥርዓቶች ምሁራኑን በሚፈለገው ደረጃ 
አልተጠቀሙባቸውም። ለአገራቸው 
እንዲሠሩ ነጻነት አልሰጧቸውም። ምሁራን 
ነጻ የማሰቢያ፣ የምርምር፣ የውይይት… ከባቢ 
አልተፈጠረላቸውም። እየተባባሰ የሄደ ችግር 
ነው። ችግራችን ደግሞ ሌላ ምንም አይደለም፤ 
የፖለቲካ ሥርዓቱ ነው። ምሁራኑ ለዚህች አገር 
ይበጃል የሚሉት የራሳቸው ርዕይ አላቸው። 
ፖለቲከኞች ደግሞ የሚበጃትን ነገር የምናውቀው 
እኛ ነን፤ እኛ ያልናችሁን ተቀበሉ፤ እኛ ያልናችሁን 
ድገሙ፤ እኛ ያልናችሁን ሥሩ ነው የሚሉን። 
ለምሁራኑ ደግሞ ይህ አይዋጥም። በዚህ 

ምክንያት ምሁራኑና የፖለቲካ ሥርዓቶቹ እጅና 
ጓንት ሆነው የሚሄዱበት ሁኔታ አይኖርም። 
አይጥና ድመት ሆነው ነው የኖሩት።

በሌላ በኩል ደግሞ የሚሸሹበትን መንገድ 
በራቸውን ክፍት አድርገው ያስቀመጡም አሉ። 
የበለጸጉት አገሮች እዚያ በር ይከፍታሉ፤ እዚህ 
እኛ በሩን እንዘጋዋለን። ስለዚህ መግቢያ ያጣ ወደ 
ተከፈተው በር የመሄዱ ነገር ምንም የሚያጠያይቅ 
አይደለም። ስለዚህ ዛሬ አደጉ የተባሉት ሀገራት 
በአብዛኛው ከእንደኛ ዓይነቱ ደሃ አገሮች 
በሚፈልሱ ምሁራን አቅም ነው እየተጠቀሙ 
ያሉት። ትልልቅ ተቋሞቻቸውን የሚያንቀሳቅሱት 
በአብዛኛው ከደሃ ሀገሮች የሚሄዱት ምሁራን 
ናቸው። በተለይ የእኛ ከሌሎቹ የከፋ ነው 
ማለት ይቻላል። ብዙ የተማሩ ወገኖች፣ ብዙ 
ሥራ ሊሠራባት ከሚገባ አገራችን እየፈለሱ ወደ 
ምዕራብ አገራት እየተሰደዱ ናቸው።

የተማረ ኀይል ከሚባክንባቸው አገሮች 
አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ብዙ የሕክምና ዶክተሮች፣ 
ሳይንቲስቶች፣ ኢንጂነሮች… ውጭ ነው ያሉት። 
ቢቻልና ቢሰላ በየዓመቱ በቢሊዮኖች የሚቆጠር 
ገንዘብ እያጣን ነው ያለነው። የምናጣው እነሱንና 
እነሱ የሚያስገኙትን ጥቅም ብቻ አይደለም፤ 
የዜግነት ስሜት ነው የምናጣው፤ የኀላፊነት 
ስሜት ነው የምናጣው፤ እሴቶቻችንን ነው 
የምናጣው። በእውነቱ ለምሁራን የሚሰጠው 
አያያዝ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል፣ አገሪቷንም 
ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ የሚከታት ነው። አንተም 
ታዝበህ ይሆናል፣ ለምሁራን የሚሰጠው ከበሬታ 
ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ መጥቷል። ለምሁራን 
የሚሰጠው አያያዝ ሳቢና የሚያጓጓ አይደለም። 
አንደኛ እንዳልኩት በፍርሃትና በሥጋት ውስጥ 
ነው የሚኖሩት። የምትፈልገውን ሃሳብ ለመጻፍ፣ 
ለመግለጽ የሚያስችልህ ሁኔታ የለም። በሌላ 
በኩል ኑሮው የሚያጓጓ አይደለም። ባለህ 
የትምህርት ዝግጅት አንጻር አይከፈልህም። 
በተለይ በትምህርት ተቋማት አካባቢ ያሉ 
ምሁራን አንደኛ ከኅብረተሰቡ የሚሰጣቸው 
አክብሮት ራሱ ወርዷል። ከኅብረተሰቡ ብቻ 
ሳይሆን ተማሪዎቻቸው ራሳቸው የሚሰጧቸው 
ክብር እየወረደ ነው። የፖለቲከኞችንማ ተወው! 
እነሱ ለምሁራን ቁብም አይሰጡም። 

ምሁራን ካላቸው ዕውቀትና ግንዛቤ 
አንጻር ኅብረተሰቡንና አገሪቱን ወደ ተገቢው 
አቅጣጫ ይመራሉ ተብለው ሲጠበቁ እርስ በርስ 

ሲከፋፈሉ ነው የሚታየው። በተለይ ከቅርብ ጊዜ 
ወዲህ በብሔረሰብ መከፋፈሉ አይሏል። ወዴት 
እየሄድን ነው?

ምንም የሚካድ ነገር የለውም። መከፋፈል 
አለ። በብሔረሰብ መከፋፈል አለ፤ በሌላም 
መንገድ እንዲሁ ታየዋለህ። በብሔረሰብም 
ይሁን በሌላ ቡድን መሰባሰቡ ለምሳሌ በፖለቲካ 
ያየነው እንደሆነ ለመነሻነት ይጠቅም ይሆናል። 
ኀይል ለማሰባሰብና አቅም ለመፍጠር ሊያገለግል 
ይችላል። እንደ ግብነት ግን ሊወሰድ የሚገባው 
አይመስለኝም። የተጋነነ መከፋፈል፣ የማያገናኝ 
መከፋፈል፣ የማያነጋግር መከፋፈል የሚመጣው 
ግን ቅድም እንዳልነው ከስሜት ብዙ ርቀን 
የሄድን ባለመሆናችን ነው። ልዩነታችንን 
እናጋንናለን። አንድ የምንሆንባቸውን ነገሮች 
ምናልባት ላናያቸውም እንችላለን። ካየንም 
ከልዩነታችን ያነሰ ዋጋ ነው የምሰጠው። ይሄ 
ችግራችን ነው። እዚህ አገር ውስጥ ፖለቲካችን 
የሚሽከረከረው በሁለት ነገሮች ዙሪያ ነው፤ 
አንድነትና ልዩነት። ሁለቱንም ጽንፎች ላይ 
አስቀምጠን ነው የምንንቀሳቀሰው። መካከል ላይ 
መገናኘት የሚቻል መሆኑን አንረዳም። ልዩነት 
ያለ ነው፤ የሚታይ ነው፤ መካድ አይቻልም። 
አንድነት ብርታት ነው፤ ኀይል  ነው፤ አቅም ነው፤ 
ሀብት ነው። ልዩነት ውበታችን ነው እየተባለ 
የአስተሳሰብ ልዩነትን አለመፍቀድ እርስ በርሱ 
የሚቃረን ነገር ነው። 

ለእኔ ችግሩ አንድነት ውስጥ አይደለም፤ 
ልዩነት ውስጥም አይደለም። አንድነትንና ልዩነትና 
የምናይበት ሁኔታ፣ ለአንድነት የምንሰጠው ዋጋ፣ 
ለልዩነት የምንሰጠው ዋጋ ነው ችግራችን። 
ለልዩነት የምንሰጠው ዋጋ የአንድነትን መኖር 
የሚፈታተን ከሆነ፣ ለአንድነት የምንሰጠው ዋጋ 
ለልዩነት መኖር ፈተና ከሆነ፣ ሁለቱም ጽንፎች 
ናቸው። ልዩነትና አንድነት አንዱ ያለሌላው 
የሚኖር አይደለም። ልዩነት ባይኖር ስለአንድነት 
ለምን እናወራለን? ስለዚህ መከፋፈሉ 
የሚመጣው የእኔ እውነት ፍጹም እውነት ነው፤ 
ስለዚህ አይፈርስም፣ የአንተ ውሸት ነው፤ ስለዚህ 
መፍረስ አለበት። የእኔ ጎጆ አይፈርስም፣ የአንተ 
ጎጆ መፍረስ አለበት የሚል ጽንፍ ነው። ይህ 
መቀራረብን አይፈጥርም። ለመቀራረብ ከዚህ 
ጽንፍ መውረድ ያስፈልጋል። ወደ መቻቻል ጉዳይ 
መሄድ ያስፈልጋል። አማካዩን መፈለግ መቻል 
አለብን። ይህ ደግሞ ምክንያታዊ አስተሳሰብን 
ይጠይቃል፤ የበሰለ አስተሳሰብን ይጠይቃል። 

እርስዎ የ ‹ያ ትውልድ› አባል ስለሆኑ ነው 
ይህን ጥያቄ የማነሳው፤ ለመሆኑ በ1960ዎቹ 
በተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶ የተሳተፋችሁት 
ምሁራን መቼ ነው እርስ በርስ የምትታረቁት? 
አሁንም የዚያ ትውልድ አባላት የሚጽፏቸው 
መጻሕፍት ራስን መከላከልን ማዕከል ያደረጉ 
ናቸው? ንግግራቸውም እንዲሁ ነው። እስከመቼ 
ነው በዚህ ሁኔታ የሚቀጥለው?

በጣም ጠቃሚ ነጥብ ነው። እንዳልከው 
ምሁራኑ አልታረቁም። የማይታረቁት ደግሞ 
ቅድም እንደጠቀስኩልህ ፓለቲካችን የበሰለ 
ባለመሆኑ ነው። አካሄዳችን በአብዛኛው በስሜት 
እንጂ በምክንያት ላይ የቆመ አይደለም። የሰከነ 
የፖለቲካ ባህል አልፈጠርንም። በአብዛኛው 
ፖለቲካን የግል ወይንም የቡደን ፍላጎታችን 
የማርኪያ መሣሪያ አድርገን ነው የምናየው። 
ከዚያ ዘልቆ የአገር ጉዳይ፣ የአገር ደኅንነት ጉዳይ፣ 
የትውልድ ጉዳይ አድርገን የማየት አቅማችን 
በእውነት በጣም ደካማ ይመስለኛል። ጠባብ 
ፍላጎት ላይ የተመሠረተ የፖለቲካ እንቅስቃሴ 
ነው እያካሄድን ያለነው። እንጂ ምናልባት 
ፖለቲካችንን ማደራጀት የምንችለው ወይንም 
የምንፈልገው በአገራችን ጥቅምና ክብር ዙሪያ፣ 
በአገራችን ዕድገትና ደኅንነት ዙሪያ አስበን ቢሆን 
እነዚህ ጥቃቅን የሆኑ ችግሮቻችንን ትተን አንድ 
በሚያደረጉን ችግሮቻችን ዙሪያ መሰባሰብ 
አይሳነንም ነበር። ስለዚህ የትናንትናዎቹ ለምሳሌ 
የኢሕአፓ፣ መኢሶንና ሌሎችም የፖለቲካ 
ድርጅቶች አባላት ልክ እንደ ትናንትና ሆነው 
የሚተያዩ፣ አንደኛቸው ለሌላኛቸው ራሳቸውን 
የሚያከብዱ ናቸው። ይህ ከምክንያታዊነት 
በጣም የራቀና በጣም እንግዳ ነገር ነው። 

በሌላ በኩል በመንግሥትና በሌሎች 
ፖለቲከኞች መካከል ያለውም ተመሳሳይ ነው። 
በመንግሥትም በኩል ብዙ ነገሮች በስሜት 
ሲንቀሳቀሱ ታያለህ። አንዳንድ ጊዜ ስሜትን 
የሚሰርቁ ነገሮች ሲሠሩ ታያለህ። መቼ ነው 
ከዚህ ስሜታዊነት ቀለበት ውስጥ የምንወጣው? 
በጣም አስቻጋሪ ነው። አንዳንዱን ፖለቲከኛ 
ስታየው ሽበት አውጥቶ አርጅቶ ግን አሁንም 
በአሳብ እዚያው ነው ያለው። ሽበቱ ነው 
ያደገው፤ ዕድሜ ነው የቆጠረው፤ አስተሳሰቡ ግን 
ያው እዚያው ነው። ይህ ያሳዝናል። ለምንድን 
ነው የማንሄደው? የማንገፋው? ባሕሪያችን 
የማይለውጠው ለምንድን ነው? ይህ ችግር 
ትናንትም ነበር። ዛሬም አለ።

ልዩነት ውበታችን ነው... ከገፅ   9  የዞረ
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