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የበረን
ዳ ታይልስ ኤጋ መደበኛ ኮልሞ

ሚስማር 
ከ3 ቁጥር 
-15 ቁጥር

በኦጋዴን ነዳጅና... ወደ ገጽ 4 ዞሯል ‹‹የጠላትን ኃይል ...  ወደ ገጽ 4 ዞሯል

«የምዕራብ ዕዝ ...  ወደ ገጽ 4 ዞሯል

አዲስ አበባ፡- የምዕራብ ዕዝ የሽብር ቡድኑን መዋቅር 
በማፈራረስና የሕግ ማስከበር ዘመቻው በአጭር ጊዜ 
እንዲቋጭ በማድረግ  የአንበሳውን ድርሻ መወጣቱን 
ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገለፁ።

ዕዙ በ3 ደረጃዎች የሜዳልያ ሽልማት የሰጠ ሲሆን፣ 
በእውቅናው አመራሮች ፣ አባላትና ክፍሎች ተሸላሚ 
ሆነዋል።

በሥነ ሥርዓቱ ላይ የተገኙት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ 
ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ ለጀግኖች 
ሜዳልያ ከሸለሙ በኋላ ንግግር አድርገዋል።

በንግግራቸውም፣ የምዕራብ ዕዝ በሠራዊታችን ላይ 
የክህደት ተግባር የፈፀመውን የአሸባሪውን ቡድን ቁንጮ 
ፖለቲካዊና ወታደራዊ አመራሮች በመደምሰስና በቁጥጥር 
ስር በማዋል የሕግ ማስከበር ዘመቻው በአጭር ጊዜ 
እንዲቋጭ የአንበሳውን ድርሻ የተወጣ ዕዝ ነው ብለዋል።

ተሸላሚዎቹ አገርን ከመፍረስ ለማዳን ባደረጉት 
ተጋድሎ ሽልማቱ እንደተሰጣቸው የገለፁት ፊልድ ማርሻል 
ብርሃኑ ጁላ፥ ሽልማቱ ለተመረጡ አባላት ቢሰጥም ሥራው 
ግን የሁሉም አመራርና አባል የጋራ ውጤት እንደሆነ

«የምዕራብ ዕዝ የሽብር 
ቡድኑን መዋቅር 

በማፈራረስና የሕግ ማስከበር 
ዘመቻው በአጭር ጊዜ 

እንዲቋጭ  የአንበሳውን 
ድርሻ ተወጥቷል»

-  ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ

ማህሌት አብዱል

አዲስ አበባ፡-  በሱማሌ ክልል ኦጋዴን አካባቢ ነዳጅና 
የተፈጥሮ ጋዝ በማውጣት ለአገር ውስጥና ለውጭ ገበያ 
ለማቅረብ ከሁለት ዓመት በፊት ውል ተዋውሎ የገባው 
ፖሊ ጂሲኤል የተባለ ዓለምአቀፍ ኩባንያ በስምምነቱ 
መሠረት ውል አለማክበሩ ተገለጸ:: በውሉ መሠረት ለገበያ 
ማቅረብ ባለመቻሉ ተጠያቂ ለማድረግ እየተሠራ መሆኑን 
የማዕድን ሚኒስቴር አስታውቋል::

የማዕድን ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሚሊዮን ማቲዎስ 
ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዳስታወቁት፤ የነዳጅና ኦጋዴን 
የሚገኘው የተፈጥሮ ሀብቱ የምርመራና የምርት ሂደቱን 
አልፎ ለገበያ የሚቀርብበት ደረጃ ላይ ቢደርስም 
ኩባንያው ባጋጠመው ውስጣዊ ችግርና ዓለምአቀፍ 
የፋይናንስ ቀውስ ምክንያት ምርቱን ወደ ገበያ ሳያቀርብ 
ከአምስት ወራት በላይ አልፎታል:: ይህም አገሪቱ 
ያሰበችውን የብልፅግና ግብ ለማሳካት እንቅፋት በመሆኑ 

ኩባንያውን ተጠያቂ ለማድረግ ከሚመለከታቸው አካላት 
እየተሠራ ነው:: 

 ‹‹በመንግሥት አሁን ላይ ከተያዙ የትኩረት መስኮች 
አንዱ የኢነርጂ ማዕድን በስፋት ማምረት ነው:: በተለይም 
የሚታሰበው ዘላቂ ልማትን ከማረጋገጥ አኳያ አገሪቱ 
በሚቀጥሉት አስር ዓመታት ያለመችውን የብልፅግና 
መደላደል መሠረት ለመጣል  የምንጠቀማቸው ወሳኝ 
አቅም ናቸው::›› በማለት አቶ ሚሊዮን ተናግረዋል::

 በዚህ መሠረት በስድስት ቦታዎች ላይ ማዕድን 
ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ምርመራና ፍለጋ ለብዙ ጊዜ ሲካሄድ 
መቆየቱን አስታውሰው፤ ከዚህ ውስጥ ግን በተለይም 
በሱማሌ ክልል ኦጋዴን አካባቢ ያለው የሀብት መጠንም 
ተለይቶ በተለይ የተፈጥሮ ጋዙ ወደ ገበያ ሊቀርብ በሚችል 
ደረጃ መሆኑን አመልክተዋል:: ይህንን ሀብት ቶሎ ወደ 
ገበያ በማቅረብ ሀገሪቱ ያለባትን ችግር በመቅረፍ ረገድም

በኦጋዴን ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ለማምረት 
የተስማማው ኩባንያ ውል አለማክበሩ ተገለጸ 

ክፍለዮሐንስ አንበርብር

ወልዲያ፡- የጠላትን ኃይል መደምሰስ የሚያስችል 
ወታደራዊ ጥበብ በመንደፉ የተቃጣውን ወረራ መቀልበስ 
ተችሏል ሲሉ የደቡብ ዕዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጄነራል 
ሰሎሞን ኢተፋ አስታወቁ::

የዕዙ ዋና አዛዥ ሌተናል ጄነራል ሰሎሞን ኢተፋ 
በተለይም ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለፁት፤ 
የደቡብ ዕዝ በሽብር ቡድኑ የተቃጣውን ወረራ በመመከት 
የተሰጡትን ፈታኝ ግዳጆችን ሲወጣ መቆየቱንና ጀብድ 
መፈፀሙን ጠቁመዋል:: ግዳጁ የተሰጠውን ተልዕኮ 
በአግባቡ መፈፀሙን ጠቁመዋል:: ጦርነቱ አስቸጋሪ የነበረ 
ሲሆን ከውስጥ አሸባሪው ቡድኑ ያደራጃቸው ኃይሎች፤ 
በውጭ ደግሞ የተደራጀ የልዩ ኃይል እና ሚሊሻ ነበር:: 
በተጨማሪም አስቸጋሪ የሆነ መልክዓ ምድር እንደነበር

‹‹የጠላትን ኃይል 
በወታደራዊ ጥበብ 

በመደምሰስ ወረራውን 
መቀልበስ ተችሏል››

 - ሌተናል ጄነራል ሰለሞን ኢተፋ  
የደቡብ ዕዝ ዋና አዛዥ



     አዲስ ዘመን   ረቡዕ ጥር 25 ቀን 2014 ዓ.ም

ዜና

ገጽ 2

ሙሳ ሙሐመድ

አዲስ አበባ፡- በአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ 
ለመሳተፍ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡትን እንግዶች 
አርኪና የተሟላ የመስተንግዶ አገልግሎት ለመስጠት 
ዝግጁ መሆናቸውን ሆቴሎች ገለጹ፡፡

የግዮን ሆቴል ሱፐርቫይዘር አቶ ዳንኤል ቦጋለ 
ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት፣ ሆቴሎች 
በአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ለመሳተፍ ወደ አዲስ 
አበባ ለሚመጡት እንግዶች አርኪና የተሟላ የሆቴል 
የመስተንግዶ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ናቸው፡፡ 
ግዮን ሆቴልም ለእንግዶች አርኪና ፈጣን አገልግሎት 
ለመስጠትም ዝግጅቱን አጠናቋል፡፡

በአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ለመሳተፍ የሚመጡ 
እንግዶችን አርኪ፣ጥራቱ የጠበቀና ፈጣን የሆቴል 
አገልግሎት ለመስጠት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ 
በአዲስ አበባ ሆቴል ባለንብረቶች ማህበር በኩል 
ውይይቶች ማድረጋቸውን አቶ ዳንኤል አውስተው፣ 
ከሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ጋር አስፈላጊውን 
የመስተንግዶ ዝግጅትና የደህንነት ጥንቃቄ አድርገን 
እንግዶችን እየተጠባበቅን እንገኛለን ብለዋል፡፡

የምዕራባውያን አገራትና ሚዲያዎቻቸው 
የኢትዮጵያን ስም ለማጠልሸትና ጫና ለመፍጠር 
የተዛባና የሀሰት መረጃ ሲያሰራጩ መቆየታቸውን 
አውስተው፤ አዲስ አበባ ሠላም የሰፈነባትና አፍሪካዊ 
ወንድሞቿን ለመቀበል ዝግጁ መሆኗን በተግባር 
የሚያሳዩበት እንደሆነም ገልጸዋል፡፡ 

እንደ አቶ ዳንኤል ገለጻ፣ በጉባኤው የሚሳተፉ 
እንግዶችን  በፍጹም ኢትዮጵያዊ ጨዋነት  
ለማስተናገድ ለየት ባለ ሁኔታ ዝግጅት ተደርጓል፡፡ 
የተሟላና ጥራት ያለው አርኪ የሆቴል አገልግሎት 
ለመስጠት ሲደረግ የቆየው ሥራ ተጠናቋል፡፡
የሚመጡትን እንግዶች በደስታና በሞቀ አቀባበል 
ለማስተናገድ እየተጠባበቅን እንገኛለን ብለዋል፡፡

በጉባኤው ለሚሳተፉ እንግዶች የተሟላ መስተንግዶ 
ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን ሆቴሎች ገለጹ

ቀደምት የአፍሪካ መሪዎችና አባቶች የአፍሪካን 
ችግሮች በአፍሪካ ለመፍታትና ከማንም ተፅእኖ ነፃ 
የሆነች አህጉር እውን ለማድረግ ትግል ማድረጋቸውን 
አስታውሰው፤ ይህ ትግል ፍሬ እንዲያፈራም 
ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሚና መጫወቷን ተናግረዋል፡፡ 
ሆቴሎችም የበኩላቸውን አገራዊ ሚና ለመወጣት 
ለጉባኤው ተሳታፊ እንግዶች መልካምና የተሟላ 
መስተግዶ በመስጠት አፍሪካውያን ወንድሞቻችን 
ኢትዮጵያ ሲመጡ ምቾት እንዲሰማቸው ለማድረግ 
ዝግጁ እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡ 

የእንግዶችን ደህንነታቸው እንዲጠበቅና 
የተሻለ የሆቴል መስተንግዶ አግኝተው እንዲመለሱ 

ለማድረግ  ዝግጅታችንን አጠናቀናል ያሉት የዳማሰ 
ሆቴል የምግብና መጠጥ ኃላፊ አቶ ዘካሪያስ ገበሬ፤ 
ለእንግዶች ጥራት ያለውና ጣፋጭ የምግብና መጠጥ 
በአርኪ መስተግዶ እናቀርባለን ብለዋል፡፡ 

 ጤና መጠበቅ ረገድም ተገቢውን የኮቪድ 
ጥንቃቄ በሆቴሉ ውስጥ በሚንቀሳቀሱባቸው 
የአገልግሎት ክፍሎች  እንዲያገኙ እያደረጉ መሆኑን 
ጠቁመዋል፡፡

የቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ስለሽ ግርማ 
በበኩላቸው እንደገለጹት፣ የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ  
የተሳካ ለማድረግ በሁሉም መስኮች በቂ ዝግጅት 
መደረጉን ገልጸዋል፡፡

ለጉባኤው የሚመጡ የአፍሪካ መሪዎችንና 
ጋዜጠኞችን በፍጹም ኢትዮጵያዊነትና  መልካምነትን 
በተላበሰ መስተንግዶ ለማስተናገድ ዝግጅት 
መደረጉን የጠቀሱት አቶ ስለሽ፣ የእንግዶችን ጤና 
ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ  ለመጠበቅም በሁሉም 
የተመረጡ ሆቴሎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ 
እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።

እንደ አቶ ስለሽ ገለፃ፣ አሁን ለመሪዎቹና 
ጋዜጠኞቹ በምናደርገው መልካም መስተንግዶና 
የኮቪድ-19 ወረርሽኝን መከላከልና አጠባበቅ 
ጥንቃቄም ኢትዮጵያን የቱሪዝም ማዕከል ለማድረግ 
የሚደረገውን ጥረት እንዲሳካ ያደርጋል፡፡

አቶ ዳንኤል ቦጋለ- የግዮን ሆቴል ሱፐርቫይዘር አቶ ዘካሪያሰ ገበሬ- የዳማስ ሆቴል የምግብና መጠጥ ኃላፊ አቶ ስለሽ ግርማ - የቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታ

ሳሙኤል ወንደሰን

አዲስ አበባ፦ የሕዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት ለአገራዊ ምክክሩ የመረጣቸው ኮሚሽነሮች 
የሚያስፈልጋቸውን ሙያዊ  እገዛ ከዩኒቨርሲቲዎች 
ሊያገኙ ይገባል ሲሉ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት 
ዶክተር ፍሬው ተገኝ ተናገሩ።

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው 
ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት፣ አገራዊ 
ምክክሩ የተፈለገውን ያህል ውጤት እንዲያመጣ 
ከተፈለገ ለአገራዊ ምክክሩ የተመረጡ ኮሚሽነሮች 
ምክክሩን በዕውቀት ሊመሩት ይገባል። 

ምክክሩን በዕውቀት ለመምራት ደግሞ የዕውቀት 
ተቋማት ከፍተኛ ሚና አላቸው። ለዚህ ደግሞ 
ዩኒቨርሲቲዎች ግንባር ቀደሙን ድርሻ ይወስዳሉ። 
ስለዚህ ዩኒቨርሲቲዎችና በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ 
የሚሠሩ መምህራን በዚህ ላይ አይተኬ ሚና እንዳላቸው 
ተናግረዋል።

ለአገራዊ ምክክሩ ውጤታማነት የዩኒቨርሲቲ 

ለአገራዊ ምክክሩ የተመረጡ ኮሚሽነሮች 
የሚያስፈልጋቸውን ሙያዊ  እገዛ 

ከዩኒቨርሲቲዎች ሊያገኙ ይገባል

- ዶክተር ፍሬው ተገኝ
  የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት

አዲስ አበባ፡- ጥር 24፣ 2014 (ኤፍ ቢሲ) በዓለም 
ገበያ የኢትዮጵያ የውጭ ቦንድ ሽያጭ ከፍተኛ መሻሻል 
ማሳየቱ ተገለጸ። 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአገሪቱ ታውጆ የነበረው 
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የአፈፃፀም ጊዜ እንዲያጥር ውሳኔ 
ማሳለፉን ተከትሎ የኢትዮጵያ የዶላር ቦንድ አፈፃፀም 
የቦንድ ሽያጩ በዶላር 6 ሳንቲም የፍላጎት ጭማሪ 
አሳይቷል ነው የተባለው። 

የኢትዮጵያ የውጭ ቦንድ ሽያጭ በ13 በመቶ 
የአፈጻጸም ዕድገት ማሳየቱ ከ80 በማደግ ላይ ካሉ አገሮች 
አንጻር የተሻለ መሆኑን ብሉምበርግ ዘግቧል።

ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት በጸጥታ ችግር ምክንያት 
የቦንድ ሽያጩ ቀንሶ እንደነበርም አስታውሷል። 

የውጭ ቦንድ በዓለም ላይ ፍላጎት ላላቸው ተቋማት 
የሚቀርብና በምትኩ ወለድ ታስቦ የሚከፈልበት ሰነድ 
ሲሆን ቦንድ ለሽያጭ የሚቀርበው የውጪ ምንዛሬ 
ክፍተትን ለመሙላት፣ የቆዩ የውጪ እዳዎችን በአፋጣኝ 
ለመክፈል፣ መሠረተ ልማቶችን ለማሟላት መሆኑን 
መረጃዎች እንደሚያሳዩ ኢዜአ ዘግቧል።

በዓለም አቀፍ ገበያ 
የኢትዮጵያ ቦንድ 

ሽያጭ መሻሻል አሳየ 
ምሁራንና መምህራን ከፍተኛ አስተዋፅኦ አላቸው ያሉት 
ዶክተር ፍሬው፣ ምሁራኑ የተለያዩ ጥናቶችን በማድረግ 
በአገሪቷ የተከሰቱትን ቁልፍ ችግሮችና ሊፈቱባቸው 
የሚገቡ መንገዶችን ያመላከቱ የመፍትሄ ሃሳቦች  
ሊያቀርቡ ይገባል። 

ዶክተር ፍሬው አክለውም፣ ምሁራኑ ሳይንሳዊ 
ጥናት በማድረግ ቁልፍ ችግሮችን ከመለየት ባሻገር 
በብሔራዊ ምክክሩ የሚሳተፉ አካላት በአገሪቷ ላይ 
ለሚወስኑት እያንዳንዱ ጉዳዮች ላይ ምክንያታዊ 
አስተሳሰብን እንዲያዳብሩ የዕውቀት እገዛ 
ያደርጉላቸዋል ብለዋል። 

ለአገራዊ ምክክሩ የተመረጡ ኮሚሽነሮች 
የሚያስፈልጋቸውን ሙያዊ እገዛ ከዩኒቨርሲቲዎች 
ሲያገኙ አገር ወዳለመችው አላማ ሕዝብ ደግሞ ወደ 
ፈለገው ብልጽግና ለመድረስ የሚያስፈልገው ጊዜ 
ቅርብ እንደሚሆን  ተናግረዋል።

የምክክር መድረኩ በእውቀት ከተመራ  አገራችንን 
ወደ ትልቅ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ እና የፖለቲካዊ 
እድገት እንደሚወስዳት ከፍተኛ እምነት አለኝ ብለዋል። 



ገጽ 3

ዜና

አዲስ ዘመን   ረቡዕ ጥር 25 ቀን 2014 ዓ.ም

ሞገስ ጸጋዬ

በኢትዮጵያ የታኅሣሥ ወር የዋጋ ንረት ከ35 
በመቶ እንዳለፈ እና በኅዳር ወር ከነበረበት በ21 በመቶ 
እንደጨመረ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስታትስቲክስ 
አገልግሎት ከሁለት ሳምንት በላይ ዘግይቶ ባወጣው 
መረጃ አስታውቋል።

 የምግብ ዋጋ ንረቱ በኅዳር ወር ከነበረበት 38 ነጥብ 
9 በመቶ ወደ 41ነጥብ 6 በመቶ ያሻቀበ ሲሆን፣ ምግብ 
ነክ ያልሆኑ ሸቀጦች የዋጋ ንረት ደግሞ ከ25 ነጥብ 2 
በመቶ ወደ 26 ነጥብ 6 በመቶ አሻቅቧል። በታኅሣሥ 
ወር የተመዘገበው የዋጋ ንረት በአገሪቱ በ10 ዓመታት 
ውስጥ ከፍተኛው መሆኑ ታውቋል::

የታኅሣሥ ወር የዋጋ ንረቱን አስመልክቶ ማብራሪያ 
የሰጡን በሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት መምህር 
አቶ ፍሬዘር ጥላሁን፤ የተመዘገበው 35 በመቶ ከፍተኛ 
የዋጋ ንረት ነው፤ በዋናነት የዋጋ ንረት የሚፈጠረው  
ፍላጎት ከአቅርቦት  በላይ ሲሆን  ነው:: እንዲሁም 
የተለያዩ የፍጆታ ዕቃዎችን ወደ ኅብረተሰቡ ለማቅረብ 
የምናወጣቸው የግብዓት ወጪዎች የዕቃዎችን የዋጋ 
ግሽበትን እንደሚያንረው ገልጸዋል::

እንደ መምህሩ ማብራሪያ፤ የዋጋ ንረቱን ለማወቅ 
የኢንቨስትመንት ሁኔታዎችን፣ የምርት አመራረት 
ሂደቶችን፣ የአየር ለውጥና ምርታማነታችንን መፈተሽ 
እንደሚገባ ገልጸዋል:: ያለፉት የአንበጣ  ወረርሽኝ፣ 
በጎርፍና በጦርነት የምርት ጊዜያቶች ባክነዋል፤ 
ይህም ከፍተኛ ጉዳት አለው:: የማምረት ፍላጎት 
ቢኖርም  አምራቾች በተለያዩ ምክንያቶች የተዳከሙ 
በመሆናቸውና የዓለም አቀፍ ጫናዎች በመበርታታቸው 
የዋጋ ንረቱ እንዲፈጠር ማድረጋቸውን ገልጸዋል:: 

እየታረሱ ያሉ መሬቶችን ምርታማነት ማሳደግ 
የዋጋ ንረቱን ለመቀነስ ቁልፍ መፍትሔ ነው ያሉት 
አቶ ፍሬዘር፤ ምርታማነትን ለማሳደግ ምርጥ ዘርና 

ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅሞ ምርታማነትን ማሳደግ 
ቅድሚያ የሚሰጠው ሥራ መሆን አለበት:: በጦርነቱ 
ወቅት ሁሉም ወደ ግንባር እንደዘመተ ኢኮኖሚው 
እንዲያንሰራራም ሁሉም ወደ ልማት መግባት መቻል 
እንዳለበት አሳስበዋል::

የአጎዋን የገበያ እድል ስናጣ ሌሎች ገበያዎችን 
ከመፈለግ አንጻር ምንድን ነው የሠራነው? የሚሉት 
መምህሩ የገበያ አማራጭ መንገዶችን ከመመልከት 
በላይ የአጎዋንም ትልቅ እድል መልሶ ለማግኘት የንግድ 
ዲፕሎማሲ መሥራት ይጠበቃል ብለዋል::

በዲላ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት መምህር ዶክተር 
ዳዊት ሀየሶ  የኢትዮጵያ የዋጋ ንረት  በአሁኑ ጊዜ 
ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይድረስ እንጂ ላለፉት አስርት 
አመታት በከፍተኛ ሁኔታ ሲያሻቅብ ቆይቷል::  የዋጋ 
ንረት ከፍተኛ ሆኖ እንዲቆይ ያደረጉት ምክንያቶች 
ኢኮኖሚው ከሚፈለገው በላይ የገንዘብ ልውውጥ 
በመኖሩ ነው ብለዋል:: 

እንደ ዶክተሩ  ገለጻ፤ አብዛኛው የመንግሥት 
ወጪ ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክት ላይ በመሆኑ የዋጋ 
ግሽበቱን እንዲባባስ አድርጎታል:: እንዲሁም በየጊዜው 
የመንግሥት የበጀት ጉድለት በገንዘብ ህትመትና 
ለብሔራዊ ባንክ በብድር  የሚሞላ በመሆኑ የዋጋ 
ንረቱን በጣም ከፍተኛ እየሆነ እንዲቀጥል መንገድ 
ከፍቷል:: 

የአገራችን የኢኮኖሚ እድገት  በጤናማ  መንገድ 
ያደገ ባለመሆኑ  የዋጋ ንረት እንዲጨምር አድርጎታል 
የሚሉት ዶክተሩ፤ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚው እድገት 
መሠረቱን በሚገባ ግብርና ላይ አላደረገም፤ ከግብርና 
ወደ ኢንዱስትሪ መሸጋገር ሲገባው ወደ አገልግሎት 
የተሸጋገረ በመሆኑ የሥራ አጥነትና የዋጋ ግሽበት 
እንዲፈጠር አድርጎታል ይላሉ::  

 መንግሥት በየጊዜው የሚስተዋለውን የዋጋ 
ንረትን ለመቀነስ የመፍትሔ  ሀሳቦችን ማምጣት አለበት 

ያሉት ዶክተሩ፤ የአቅርቦት እጥረት ያለባቸውን ሸቀጣ 
ሸቀጦችን ለይቶ ከውጭ ማስገባት፣ ከውጭ ጋር ያለንን 
የኢኮኖሚ ግንኙነት ማሻሻልና  እርዳታ ያቆሙ አካላት 
እርዳታ የሚለቁበትን መንገድ ማፈላለግ  መፍትሔ 
ስለመሆኑ ገልጸዋል:: ለዋጋ ግሽበት አስተዋጽኦ 
ያደረገውን  ጦርነት   በቶሎ በመቋጨት አርሶ አደሩና 
ነጋዴው ወደ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንዲሰማራ 
ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል:: ባሳለፍነው ሳምንት 
መንግሥት ያጸደቀው ተጨማሪ በጀት በገንዘብ 
ህትመትና ከብሔራዊ ባንክ በሚገኝ ብድር የሚሞላ 
ከሆነ ጦርነቱ ካመጣው የዋጋ ግሽበት በላይ ተጨማሪ 
ችግር የሚፈጥር በመሆኑ የጸደቀውን በጀት ሕዝቡን 
በማስተባበር መሙላት እንደሚገባ አሳስበዋል::

በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በምጣኔ ሀብት ትምህርት 
ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር ይንገስ አለሙ 
በበኩላቸው፤ የምርት አቅርቦትና ስርጭት መዛባቱ 
የዋጋ ንረቱ እንዲባባስ አድርጎታል ባይ ናቸው::  በሌላ 
በኩል ደግሞ ከፖለቲካ አለመረጋጋት ጋር በተገናኘ 
የመጣ ንረት ነው ብለዋል:: 

በአሁኑ ወቅት በጦርቱ ሳቢያ ቀደም ሲል 
ከምንሠራቸው ሥራዎች በታች እየሠራን ነው፤ 
እንዲሁም አንዳንድ የንግድ ቦታዎች አለመረጋጋት 
የሰፈነባቸው በመሆናቸው የዋጋ ንረቱን አባብሶታል:: 
በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ የሆነ የአቅርቦትና የፍላጎት 
ክፍተት ያለ ቢሆንም ከፍላጎት ጋር የሚመጣጠን 
አቅርቦት ባለመኖሩ ሸቀጦች እየናሩ ሄደዋል:: 

እንደ ዶክተሩ ገለጻ፤ በየጊዜው የሚከሰተውን 
ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት ለመከላከል የአስተራረስ 
ስልታችን መቀየር፣ ዘመናዊ የእርሻ መሣሪያዎችን 
መጠቀምና ሰብሎችን አቀያይሮ  በመዝራት አቅርቦትን 
ማሳደግ ይገባል:: ሁሉም የማኅበረሰብ ክፍል የሥራ 
ባህሉን አዳብሮ እንዲሠራ ማድረግ ለችግሩ ዘላቂ 
መፍትሄ መሆኑን ገልጸዋል::

አሳሳቢው የዋጋ ንረትና መፍትሄዎቹ

ፍቃዱ ዴሬሳ

አዲስ አበባ፡- በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምሥራቅ 
አካባቢዎች የተከሰተው ድርቅ  ከእንስሳት አልፎ በሰዎች 
ላይ  ጉዳት እንዳያደርስ በትኩረት እየተሠራ መሆኑን 
የኦሮሚያ ክልል አደጋ ስጋት እና ልማት ተነሺ ኮሚሽን 
ገለጸ፡፡

የኦሮሚያ ክልል አደጋ ስጋት እና ልማት ተነሺ 
ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙስጠፋ ከድር በተለይ ለኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት እንደገለፁት፣ ኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎችን 
በሚያዋስኑ የአገሪቱ በደቡብ ምሥራቅ ቀጣናዎች 
በክረምትና በመኽር ወቅት ባጋጠመው የዝናብ እጦት 
ምክንያት የሳርና የውሃ እጥረቱ በከብቶች ላይ የከፋ 
ጉዳት አድርሷል፡፡

በከብቶች ላይ በደረሰው አደጋ የአካባቢው 
ማኅበረሰብ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የጉዳቱ 
ሰለባ በመሆኑ የክልሉ መንግሥት ችግሩ ከከብቶች 
አልፎ በሰዎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ከፌዴራል 
መንግሥት ጋር በርካታ ተግባራት እያከናወነ መሆኑንም 
ጠቅሰዋል፡፡

በድርቁ ምክንያት ከሚሰደደው ማኅበረሰብ 
በተጨማሪ በአካባቢው እንደሚንቀሳቀስ የሚነገርለት 
አሸባሪው ሸኔ ማኅበረሰቡን በማፈናቀሉ ምክንያት 
ለተጨማሪ ጉዳት እየተዳረገ መምጣቱን ኮሚሽነሩ 
አስታውቀዋል፡፡

በአሁኑ ወቅት ከአራት ነጥብ ዘጠኝ ሚሊዮን በላይ 
የማኅበረሰብ ክፍል በክልሉና በፌዴራል መንግሥት 
እየተረዳ እንደሆነ ያብራሩት ኮሚሽነሩ፣ ከነዚህ ውስጥ 
570ሺህ በላይ የሚሆኑ የማኅበረሰብ ክፍሎች በፀጥታ 
ምክንያት ከቀያቸው ተፈናቅለው የሚረዱ እንደሆነም 
ገልጸዋል፡፡

በመሆኑም ማኅበረሰቡ በድርቁ ምክንያት በምግብ 
እጥረት ሕይወቱን እንዳያጣና ጉዳቱም ከእንስሳት አልፎ 

ድርቁ ከእንስሳት አልፎ በሰዎች ላይ ጉዳት 
እንዳያደርስ በትኩረት እየተሠራ  

እንደሚገኝ ተገለጸ

ሙሳ ሙሐመድ

አዲስ አበባ፡- የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤን 
ለመዘገብ የሚመጡ ጋዜጠኞች ስለኢትዮጵያ ትክክለኛ 
መረጃ እንዲኖራቸው ማድረግ እንደሚገባ በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን መምህሩ ረዳት 
ፕሮፌሰር አንተነህ ጸጋዬ ገለጹ::

ዶክተር አንተነህ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
እንዳብራሩት፤ የኅብረቱን 35ኛ የመሪዎች ጉባኤ 
ለመዘገብ የሚመጡትን ጋዜጠኞች ስለኢትዮጰያ 
በትክክለኛ መረጃ ተመስርተው እንዲዘግቡ የሚያስችሉ 
ተግባራትን ማከናወን ይገባል::

ከመሪዎቹ ጋር ለሚመጡት ከ1000 በላይ የሚሆኑ 
ጋዜጠኞች ከእንኳን ደህና መጣችሁ ዝግጅት ጀምሮ 
ስለኢትዮጵያ እውነታዎችን ማሳወቅ መቻል ያስፈልጋል::

በነበረው የውስጥ ጦርነት የደረሰውን ውደመትም 
በፎቶ ግራፍ የተደገፈ ኤግዚቢሽን በማዘጋጀት 
በአሸባሪው ሕወሓት ጦርነት በሕዝቡና በንብረቶቹ 
ላይ የደረሰውን የጉዳት መጠን እንዲያውቁ የማድረግ 
ሥራ በመሥራት ግንዛቤው እንዲኖራቸው ማድረግ 
እንደሚገባ ጠቁመዋል::

በምዕራባውያን ሚዲያዎች ለኢትዮጵያ የተሰጠውን 
እይታ መቀየር የሚችሉ ፎርሞችና የፊት ለፊት መወያያ 
መድረኮችም በማዘጋጀት በተለያዩ የውጭ ቋንቋዎች 
መዘገብ  እንደሚገባም አመላክተዋል::

በውስጥ ጦርነቱ ሂደትም አሸባሪው ሕወሓት 
እንዴት አጥፊ እንደነበረ የሚያሳዩ በጦርነቱ የተጎዱና 
የተጎሳቆሉ ዜጎችንና አካባቢዎችን እንዲጎበኙ በማድረግ 
እውነታውንና ቀድሞ በውስጣቸው የነበረውን 
የውሸት መረጃ የማክሰም ሥራ ሊሠራ ይገባል ብለዋል:: 
በቆይታቸው በተለያዩ መድረኮች ጋዜጠኞችን በመድረከ 
በማግኘት ከአገር ውስጥ ጋዜጠኞች ጋር ውይይቶችን 
በማድረግ ቀድሞ የነበረውን ግንዛቤያቸውን የማስቀየር 
ሥራ ሊሠራ ይገባል ብለዋል::

ሚዲያዎቹ አሁን የሚመጡበት ምክንያት ኢትዮጵያ 
ድል ስላደረገች ነው ያሉት ዶክተር አንተነህ፤ በጦርነት 
ወቅት እያለን እውነታውን መጥተው መዘገብ ይችሉ 
እንደነበር አውስተዋል:: ይሁንና በወቅቱ የሚዲያን 
ገለልተኝነትን መተግብር ባለመቻላቸው እውነታውን 
ከመዘገብ ይልቅ ገጽታን የሚያጠፉ ዘገባዎችን ሲሠሩ 
እንደነበር አንስተዋል:: ጋዜጠኞች መምጣታቸው እንደ 
አገር ለኢትዮጵያ ጠቃሚ መሆኑን ያነሱት ዶክተር 
አንተነህ፤ እነዚህ ጋዜጠኞች በቆይታቸው በተዛባ 
ሁኔታ ዘገባዎችን እንዳይሠሩ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን 
አገልግሎት ሚኒስቴር በየቀኑ እየተከታተለ መረጃዎችን 
ማድረስ ይገባዋል ብለዋል:: 

በአጋጣሚውም ኢትዮጵያውያን ማን እንደሆኑ 
በሰላም ፍላጎትና አያያዝ፣ በመስተንግዶ፣ በፍቅር፣ 
በአመራር ብቃት፣ በጦርነት፣ በልማት፣ ለአፍሪካና 
አፍሪካውያን እንዲሁም ለዓለም ሕዝብ ያለንን 
አቅርቦትና የሕዝብ አንድነት በግልፅ ማሳየት መቻል 
አለብን ብለዋል::

የአፍሪካ ኅብረት ለወትሮውም የጠነከረውን  
የአፍሪካ ኅብረትና የኢትዮጵያ ትስስር ይበልጥ ያጠናከረ 
አፍሪካዊ ተቋም ነው ያሉት ዶክተር አንተነህ፣ ባሳለፍነው 
የፈተና ወቅትም ኅብረቱ ለመሥራቿ አገር ኢትዮጵያ 
ፍጹም ታማኝነቱን የመሪዎች ጉባኤ በአካል በአዲስ አበባ 
እንዲካሄድ በመወሰን አሳይቷል ብለዋል::

‹‹የመሪዎች ጉባኤን ለመዘገብ 
የሚመጡ ጋዜጠኞች 

ስለኢትዮጵያ ትክክለኛ መረጃ 
እንዲኖራቸው ማድረግ 

ይገባል››
- ረዳት ፕሮፌሰር አንተነህ ጸጋዬ 

በሰዎች ላይ የከፋ እንዳይሆን መንግሥት ትኩረት ሰጥቶ 
እየሠራ እንደሚገኝ ጠቅሰው፣ ለዚህም ይረዳ ዘንድ ወደ 
አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን የምግብ እህል ለተጋላጭ 
ማኅበረሰብ ክፍል መዳረስ መቻሉን ተናግረዋል፡፡

የምግብ እህል በአካባቢው ማግኘት እድል 
ላላቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች ከ51 ነጥብ ሰባት 

ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ በማድረግ እህል ገዝተው 
እንዲጠቀሙ ተጨማሪ ገንዘብ በማሰራጨት ለረሃብ 
አደጋ እንዳይጋለጡ መንግሥት ትኩረት ሰጥቶ እየሠራ 
እንደሆነ አረጋግጠዋል፡፡

እስከ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ድረስ ከ 188 
ሺህ 140 በላይ ከብቶች መሞታቸውንና  ከ150ሺህ 
በላይ የሚሆኑ ከብቶች ደግሞ ከመሬት ለመነሳት 
ብርታት አጥተው በሰዎች እገዛ የሚነሱ በመሆኑ ይህን 
ችግር ለመፍታት 89 የሚደርሱ ቦቴዎችን ወደ ቆላማ 
አካባቢዎች በማሰራጨት የገጠመውን  የውሃ አቅርቦት 
ችግር ለመፍታት እየተሠራ እንደሚገኝ አብራርተዋል፡፡

አርብቶ አደሩ ከከብቶች በሚያገኘው ተዋፅዖ 
የሚኖር በመሆኑ ከብቶቹ ላይ ጉዳት እንዳይደርስና 
የዚህ ተፅዕኖ ደግሞ በሰዎች ሕይወት ላይ ጉዳት 
ከማድረሱ አስቀድሞ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ 
መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡

እንደ ኮሚሽነር ሙስጠፋ ገለፃ፣ ለክልሉ መንግሥት 
ተጠሪ የሆኑ 19 ከተሞችና 51 የተቋሙ ጽ/ቤቶች 
የራሳቸው ኮታ ተሰጥቷቸው ከሌሎች አጋር ድርጅቶችና 
ለጋሽ ተቋማት ጋር በመሆን የእህልና የመኖ አቅርቦቶችን 
ለቆላማ አካባቢዎች እንዲያቀርቡ እየተሠራ ነው፡፡ 

ሁሉም ባደረገው ርብርብ በቆላማ አካባቢ 
ለሚኖረው ማኅበረሰብ በማሰብ በተለያዩ መጋዘኖቻችን 
ውስጥ በቂ የእህል ክምችት አለ ያሉት ኮሚሽነሩ፣ 
በአሁኑ ሰዓት በድርቁ ምክንያት የሰዎች ሕይወት ለአደጋ 
እንደማይጋለጥ  ያላቸውን እምነት  አረጋግጠዋል፡፡

በሁሉም ድርቁ በተከሰተባቸው አካባቢዎች 
የእህል አቅርቦት ችግር እንደሌለ የተናገሩት ኮሚሽነሩ፣ 
ድርቁ በከብቶች ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ግን አሁንም 
እንደቀጠለና ለዚህም ማኅበረሰቡና ለጋሽ ተቋማት 
ለነዚህ አካባቢዎች  የሚያደርሱትን ድጋፍ አጠናክረው 
ሊቀጥሉ እንደሚገባም አብራርተዋል፡፡

ኮሚሽነር ሙስጠፋ ከድር
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ዜና

ከ 1ኛው ገጽ የዞረ

ሞገስ ተስፋ 

አዲስ አበባ፡- ነፃነቱን የጠበቀና ኃላፊነቱን 
የሚወጣ ሚዲያ ለመፍጠር  በጋራ መሥራት 
እንደሚገባ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን 
ዋና ዳይሬክተር  አቶ መሐመድ ኢድሪስ ገለጹ፡፡

አቶ መሐመድ ኢድሪስ የኢትዮጵያ መገናኛ 
ብዙኃን ምክር ቤት ትናንት የሁለት አመት ጠቅላላ 
ጉባኤውን ባካሄደበት ወቅት ባደረጉት የመክፈቻ 
ንግግር  እንደገለጹት፤ በኢትዮጵያ ዴሞክራሲ 
እንዲዳብር፣ የሕዝቦች አንድነት እንዲጠነክር፣ 
ማህበራዊ መስተጋብር እንዲጨምር መገናኛ ብዙኃን 
የሚጫወቱት ሚና የማይተካ ነው፡፡ 

መገናኛ ብዙኃን የተሳካና ጠንካራ በሚሆኑበት 
ጊዜ ጠንካራ  የሆነ ማኅበረሰብና  ጠንካራ መንግሥት 
ይፈጠራል፡፡ ለአገራችን ሁለንተናዊ ዕድገትና ጠንካራ 
አገረ መንግሥት ግንባታ ገለልተኛና ነፃ መገናኛ ብዙኃን 
አስፈላጊ መሆናቸውን አቶ መሃመድ ጠቁመዋል፡፡

 የጋዜጠኝነት የሙያ ሥነ ምግባርን አለመጠበቅ፣ 

የሚና መደበላለቅና መሰል ክፍተቶች የሚስተዋሉ 
በመሆናቸው ክፍተቶችን በመለየትና በማረም 
ትክክለኛና ኃላፊነቱን የሚወጣ ሚዲያ እንዲኖር 
መሥራት ከሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚጠበቅ 
ነው፡፡ የፖለቲካ ፍላጎት ለማሳካት ሚዲያ አማራጭ 
መሆን የለበትም ያሉት ዋና ዳሬክተሩ፤ ለማኅበረሰባዊ 
አንድነትና ሰላም እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮችን 
ማስተካከልና ማረም ይገባል፡፡ ሚዲያው የማንም 
ፍላጎት ማሳኪያ ሳይሆን ውግንናው የሕዝብ ፍላጎት 
መሆን አለበት ብለዋል፡፡ 

በሕዝብና በመንግሥት መካከል ያለውን ድልድይ 
ለመገንባት እንዲሁም በሕዝቡ ላይ የሚስተዋለውን 
የመረጃ ክፍተት በመሙላት ዘርፉ በሚጠብቀው 
የነፃነት ደረጃ ለመሥራት ተቀራርቦና ተደጋግፎ 
መሥራት  እንደሚያስፈልግ ጠቅሰዋል፡፡ የሀሰተኛ 
መረጃ ስርጭትን ለመግታት መገናኛ ብዙኃን 
ሚናቸውን በአግባቡ ሊወጡ እንደሚገባም ዋና 
ዳይሬክተሩ አሳስበዋል፡፡

የሚዲያ ባለሙያዎች ዋነኛ ሥራቸውን በመዘንጋት 

ፖለቲከኛና ማህበራዊ አንቂ ለመሆን ሲሞክሩ ይታያሉ 
ያሉት ዳይሬክተሩ፤ ይህን በማረም ሙያቸውን 
በማክበር የሕዝብ ዓይንና ጆሮ ሆኖ ማገልገል  
ይጠበቅባቸዋል ብለዋል፡፡

በኢትዮጵያ የፈረንሳይ ኤምባሲ ተወካይ ክላውድ 
ብሌቪን በበኩላቸው፤ ፈረንሳይ  በኢትዮጵያ ነፃ 
የሆነ መገናኛ ብዙኃን እንዲኖር እገዛ እያደረገች 
ነው። ለዚህም በብዙ ጉዳዮች ፈረንሳይ ከኢትዮጵያ 
መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት ጋር የተለየ ግንኙነት ያላት 
ሲሆን ጠንካራ ባለሙያዎች እንዲፈጠሩ ምክር ቤቱ 
ለጋዜጠኞች  ስልጠና በመስጠት ለሚዲያው ዕድገት 
ከኢትዮጵያ ጋር በትብብር እንደምትሠራ ገልፀዋል፡፡

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ 
አቶ አማረ አረጋዊ የሥራ አፈጻጸሙን ባቀረቡበት 
ወቅት እንደገለጹት፤ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር 
ቤት 46 የሚዲያ ተቋማትን በአባልነት ያቀፈ ሲሆን፥ 
16 የአዳዲስ አባላትን ጥያቄ ተቀብሎ አጽድቋል፡፡  
በተጨማሪም 18 አባላት ያሉት የግልግል ዳኝነት ሰይሞ 
አጸድቋል፡፡

ነፃነቱን የጠበቀና ኃላፊነቱን የሚወጣ ሚዲያ 
ለመፍጠር  በጋራ መሥራት እንደሚገባ ተገለጸ

አቶ መሐመድ ኢድሪስ

ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ተብሎ  ተስፋ 
ተጥሎበት እንደነበር አብራርተዋል::  

ይሁንና ፕሮጀክቱን ለማልማትና 
ወደ ገበያ ለማቅረብ ውል የተፈራረመው 
ዓለምአቀፍ ኩባንያ አምርቶ ወደ ገበያ 
ማቅረብ ያለመቻሉ አገሪቱ በዘርፉ 
የያዘችውን ግብ እንዳታሳካ እንቅፋት 
የሆነባት መሆኑን ጠቁመዋል:: በተለይም 
ምርቱ ለማዳበሪያ ፋብሪካ ግብዓትነት 
እንዲያገለግል ታልሞ የነበረ ከመሆኑ 
ጋር ተያይዞ ቶሎ ወደ ገበያ አለመቅረቡ 
ኢንዱስትሪውን ብቻ ሳይሆን የግብርናውን 
ምርትና ምርታማነት የሚጎትተው መሆኑን 
አስረድተዋል:: 

ኩባንያው ቶሎ ወደ ገበያ ላለመግባቱ 
የተለያዩ ችግሮች በምክንያትነት ያቀረበ 
መሆኑን አንስተው፤ ከእነዚህም መካከል 
የዓለም የፋይናንስ ቀውስ መከሰቱን ተከትሎ 
ኩባንያው መዋዕለንዋያቸውን በስፋት 
ለማንቀሳቀስ ተግዳሮት የሆነበት መሆኑን 
አንስተዋል:: በተጨማሪም  ኩባንያው 
በውስጡ ካለው ውስጣዊ ችግር ጋር ተያይዞ 
በተባለው ጊዜ ውስጥ ወደ ምርት መግባት 
አለመቻሉን አስረድተዋል::

‹‹ይህ ፕሮጀክት ሰፊ የልማት 
ፍላጎታችንን ሊያሟላ የሚችል ሀብት 
የምናገኝበት ነው:: ከዚህ አንፃር  ባለፉት 
ሁለት ዓመታት ድርጅቱ 700 ሚሊዮን 
ዶላር የሚጠጋ ወጪ በማውጣት በቦታው 
ላይ ኢንቨስት ያደረገ ሲሆን ይሁንና  
እንቅስቃሴዎች ተጀምረው ወደ ገበያ 
ሊገባ ሲል ችግሮች ተፈጥረዋል›› ብለዋል:: 
አክለውም ኩባንያው በተደጋጋሚ ወደ ሥራ 
እንዲገባ ግፊት መደረጉን ጠቅሰው፣ ይህም 
ሆኖ በተፈለገው መልኩ እንቅስቃሴ እያደረገ 
አለመሆኑን አስረድተዋል:: በመሆኑም 
ከውሉ አንፃር ተጠያቂነት ለማምጣት 
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተሠራ 
ስለመሆኑ ተናግረዋል:: 

አስገንዝበዋል:: ይሁንና የአገር መከላከያ ሠራዊት 
በታላቅ ተጋድሎ ጠላትን በመመከት ወደ 
ማጥቃት የተሸጋገረ ጀግና ሠራዊት መሆኑን 
አስገንዝበዋል:: ጠላት 27 ዓመታት በሙሉ 
የትግራይ ነፃ አውጭ ግንባር ነኝ በማለት ሲዘጋጅ 
የነበረ ሲሆን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሄደበት 
መንገድም የተጠና እና ትልቅ ዝግጅት የተደረገበት 
ነበር ብለዋል:: ይህ ቡድን ኢትዮጵያን ለመበዝበዝ 
እና ለማፈራረስ ጊዜ ወስዶ ሲሠራ የቆየ ቢሆንም 
ይህ ህልሙ እንዳይሳካ ተደርጓል ሲሉ ገልጸዋል::  

እንደ ሌተናል ጄነራሉ ገለጻ፤ አሸባሪው 
ሕወሓት የአገር መከላከያ ሠራዊት እንዲፈረካከስም 
በሠራዊቱ ውስጥ እርስ በእርስ ግጭት እንዲፈጠር 
ሲሠራ እንደነበር አስታውሰው፤ ይህም 
ኢትዮጵያን የማዳከም አንዱ ዕኩይ ተግባር 
መሆኑን አብራርተዋል:: በሠራዊቱ ውስጥ 
የሕወሓት የበላይነት እየነገሰ ነው በሚል በርካታ 
ቅሬታዎች ይነሱ እንደነበር ያስታወሱት ሌተናል 
ጄነራል ሰለሞን፤ በ1997 እና በ2000 ዓ.ም መሰል 
ችግሮች እንደነበሩ ገልጸዋል:: ከዚህም በተጨማሪ 
በርካታ ጄነራል መኮንኖችንና አመራሮችን ሰበብ 
በመፍጠር ያለፍላጎታቸው ከአገር መከላከያ 
ሠራዊት እንዲገፉ ማድረጉንና ስውር ሴራውን 
ሲያከናውን መቆየቱን አስገንዝበዋል::

አሸባሪው ሕወሓት በጊዜ ሂደት በሕዝብ 
ግፊት ተሸንፎ ወደ መቀሌ ቢገባም ኢትዮጵያን 
የማተራመስ እቅድ በመያዝ ሰሜን ዕዝን 

ወደማጥቃት ተሸጋግሯል:: ይሁንና የአገር 
መከላከያ ሠራዊትና የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላትን 
በመዋጋት በርካቶችን በመደምስ ጠላት ወደ 
በርሃ እንዲሰደዱ ማድረጉንና ጀብድ መፈጸሙን 
አብራርተዋል:: 

በወርሃ ሰኔ 2013 ዓ.ም መንግሥት ለትግራይ 
ሕዝብ ሲል የፅሞና ጊዜ ሰጥቶ ከክልሉ በወጣበት 
ወቅት የአገር መከላከያ ሠራዊት ተሸንፎ እንደወጣ 
በማስመሰል ሕዝቡን ቀስቅሷል ያሉት ሌተናል 
ጄነራል ሰለሞን፤ በዚህም እያንዳንዱን አርሶ 
አደር፣ ፖሊስ፣ ሚሊሻ እና ከታች እስከ ላይ ያሉትን 
የመንግሥት አስተዳደር ሠራተኞችን በማስታጠቅ 
ወረራ ፈጽሟል:: አሸባሪው ህወሓት 18 ዓመት 
ያልሞላቸውን ታዳጊዎችም ጨምሮ ለጦርነት 
መሰለፍ የማይችሉትን በሙሉ አሰልፏል:: ይሁንና 
‹‹የጠላትን ኃይል ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ 
በጥበብ መደምሰስ እንደምንችል እኛ እናውቃለን፤ 
ይህንን ደግሞ አድርገነዋል:: ጠላትን በምን አኳኋን 
እንደምንቆርጥ፣ እንደምንደመስስ እና ቆርጠን 
እንደምናስቀር፣ ያሰበውን ነገር እንዳይፈፅም 
ማድረግም እናውቃለን›› ብለዋል:: 

ለአብነት ሰሜን ሸዋ ድረስ ዘልቆ ወረራ የፈፀመ 
ቢሆንም እኛ ካሳጊታ ላይ ባደረግነው ተጋድሎ 
የጠላትን አሰላለፍና አካሄድ ሙሉ ለሙሉ 
ማዛባት ችለናል:: ሀርቡ ላይ ቆረጣ ስናካሂድ 
ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከጥቅም ውጪ አድርገነዋል:: 
በወቅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዲፕሎማቶች 

እንዲወጡ ውትወታ የበዛበት፣ በአገሪቱ ላይ ጫና 
የተፈጠረበት፣ ሕዝባችንም ብዥታ ውስጥ የገባበት 
ወቅት የነበረ ቢሆንም ሀርቡ ላይ ጠላትን ወገቡን 
ስንቆርጥ የሎጂስቲክስ መስመሩ በመቋረጡ 
የሚበላውንና ተተኳሽ ሲያጣ በወገን የጠላት 
ኃይል ሊመታ ችሏል ብለዋል:: ይህም ወታደራዊ 
ጥበብ በተሞላበት የተካሄደ ጀብድ መሆኑን 
አረጋግጠዋል:: ጠላት እጅግ አስቸጋሪ በሆነው 
ጋሸና ግንባርም ክፉኛ መመታቱን አመልክተዋል:: 

እንደ ሌተናል ጄነራል ሰለሞን ገለጻ፤ ጠላት 
ደብረታቦር  እና ባህርዳር ገብቶ ወደ ምዕራብ 
አቅጣጫ ቢገባ ኖሮ እጅግ ከፍተኛ አደጋ 
ይከሰት እንደነበር ጠቁመው፤ የደቡብ ዕዝ 
ከበላይ አመራሮች በተሰጠው ትዕዛዝ የጠላትን 
ፍላጎት መቶ በመቶ ማክሸፉን አስረድተዋል:: 
በጋሸና ግንባር ብሎም ካሳጊታ ላይ በነበረው 
ተጋድሎ ጠላት ሚሌ የተባለውን ቦታ እና 
መስመር መቆጣጠር እንደማይችል የተደረገበት 
ወታደራዊ ጥበብ የጠላትን ህልም ማጨለሙንም 
አስገንዝበዋል:: 

የደቡብ ዕዝ ኢትዮጵያን ለመታደግ በፈጸመው 
ትልቅ ጀብድ ከላይ በየደረጃው ያለው የሠራዊት 
አመራር እና እስከታች ያለው ተዋጊ ዩኒት እውቅና 
እንደተሰጠው ጠቁመዋል:: በቀጣይም ለሚደረጉ 
ግዳጆችም የደቡብ ዕዝ በወታደራዊ ተጠንቀቅ 
የሚጠብቅና የሚፈፅም መሆኑን ሌተናል ጄነራል 
ሰለሞን ኢተፋ አረጋግጠዋል:: 

‹‹የጠላትን ኃይል በወታደራዊ... በኦጋዴን 
ነዳጅና...

«የምዕራብ ዕዝ የሽብር...
 ሊሰመርበት ይገባል ነው ያሉት።

ለቀጣይ ግዳጅም ራስን ማዘጋጀት ይጠይቃል 
ብለዋል።

የምዕራብ ዕዝ አዛዥ ሌ/ጄ መሰለ መሠረት 
በበኩላቸው፣ የምዕራብ ዕዝ ላለፉት 15 ወራት 
የአሸባሪውን ቡድን አከርካሪ ለመስበር በሰው 

ኃይል፣ በቁሳቁስና በሞራል ደረጃ እንዲዳከም 
ያደረገና የሽብር ቡድኑ ሰሜን ዕዝ ላይ ያደረገውን 
አፈና በመቀልበስ በእግር ረጅም ርቀት በመጓዝ 
የተቋሙን ፍላጎት ያሳካ ዕዝ መሆኑን ተናግረዋል።

በዚህ ጦርነት በርካታ ጀግኖችን ማፍራት 
መቻሉን፣ ለቀጣይ ለግዳጅም በቂ ዝግጅት 

እየተደረገ እንደሚገኝ አረጋግጠዋል።
ተሸላሚዎቹም፣ ሽልማቱ ለቀጣይ ግዳጅ 

ተጨማሪ ኃላፊነትን የሚያጎናፅፍ በመሆኑ ለአገር 
ሉዓላዊነት መከበር አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት 
እንደሚከፍሉ መናገራቸውን ከኢፌዴሪ መከላከያ 
ሠራዊት ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።

ከ 1ኛው ገጽ የዞረ

ከ 1ኛው ገጽ የዞረ
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የአዲስ ዘመን ምክትል ዋና አዘጋጆች 
 • ወርቁ ማሩ
 • ኃይሉ ሣህለድንግል
 • አልማዝ አያሌው
 • እስማኤል አረቦ
 • ዘላለም ግርማ

የአንድ ህዝብ ትንሳኤ የሚመነጨው የቀደመ ዘመን ታሪኩን በአግባቡ  ሲረዳ፤   በትናንት ስህተቶቹ  ዙሪያ 
በቂ ግንዛቤ በመፍጠር  እነሱን ተሻግሮ መሄድ የሚያስችል  የአስተሳሰብ መታደስ እና  ከዚህ የሚመነጭ 
ማህበረሰባዊ  መነቃቃት መፍጠር ሲችል ነው። ይህ ለዚያ ማኅበረሰብ ትንሳኤ አልፋና ኦሜጋ እንደሚሆን 
ይታመናል።

ትንሳኤ የሚለው ቃል ዳግም ለሕይወት መታጨትን የሚያመለክት ቃል ነው።    የህይወት አማራጭ /
እድል/ መኖሩን የሚጠቁም፤ የመመለስ  ተስፋ  እንዳለ የሚያመላክት  ፤ ከአታካች  የችግር  ኮረብታዎች 
በስተጀርባ  ነገዎችን በተሻለ ተስፋ ማየት የሚያስችል  ብርሀን ስለመኖሩ የሚተርክ ነው።

ትናንትን በአግባቡ ከመረዳት፤ ከትናንት ስህተቶች  መማርንና  በትናንት ስህተቶች ውስጥ ላለመገኘት  
ከራስ ጋር  መታረቅን የሚጠይቅ ፤ ትናንትንም ከዛሬና ከነገ ተስፋ ጋር አስታርቆ  ሙሉ  ትርጉም በሚሰጥ መልኩ 
ሕይወትን ለመቀበል  ሁለንተናዊ ዝግጁነትን የሚጠይቅ  ከፍ ያለ የሰብአዊ  እሴት ግንባታ  ጭምር ነው።

ለቀደሙ  የተሻሉ  ማህበረሰባዊ እሴቶች ሕይወት መስጠት የሚያስችል መንቃትና ከዚህ የሚመነጭ 
የአስተሳሰብ ልእልና መፍጠር የሚያስችል የትውልዶች መነሳሳት ነው። ለዚህ ደግሞ ትናንቶችን  በደንብ 
ማጥናትና መረዳት  የማስፈለጉን ያህል ነገን  በተሻለ ተስፋ  መጠበቅንም  የሚጠይቅ ነው።

አፍሪካውያን ቀደም ባሉት ዘመናት  ቅኝ ገዥዎች በፈጠሯቸው  ውስብስብ ችግሮች   ከፍ ላሉ ማህበረሰባዊ 
ፈተናዎች  መዳረጋቸው ፤ለዚህም ከፍ ያለ ዋጋ ለመክፈል  መገደዳቸው  የሚታወስ ነው። ሰብአዊ ነጻነታቸውን 
ከማጣት አንስቶ  እንደ ሙሉ ሰው ያልታዩበት ታሪካዊ እውነታ ውስጥ አልፈዋል።

የራሳቸውን  እጣ ፈንታ የመወሰን ዕድላቸውን ተነጥቀው፤ በገዛ አህጉራቸው ሁለተኛና ሶስተኛ ዜጋ ሆነው  
የሚቆጠሩበት የፖለቲካ ስርአት ሰለባ ሆነዋል። በገዛ አገራቸው ባዳ የሚያደርጋቸውን የፖለቲካ ስርአት  
ለማስወገድ  ብዙ መስዋዕትነት የጠየቀ መራራ ትግል ለማከናወንም  ተገድደዋል።

አፍሪካውያኑ ከፍ ባለ  የህይወት መስዋእትነት  ነጻነታቸውን ማረጋገጥ የሚያስችል የታሪክ ምእራፍ ውስጥ 
መግባት ቢችሉም፤ ትግላቸውን  እንደመሻታቸው  ሁለንተናዊ በሆነ የአፍሪካ ትንሳኤ  መጠቅለል አልቻሉም። 
የነጻነት ትግላቸውን ሙሉ የሚያደርገውን  የራሳቸውን ዕድል በራሳቸው የመወሰን  እድል ተነፍገው  ከግማሽ  
ምእተ አመት በላይ  ለራሳቸው እድል እንግዳ  ሆነዋል። 

በአንድ በኩል በየወቅቱ  የራሳቸውን እድል  በራሳቸው ለመወሰን የሚያደርጓቸው  ጥረቶች  እንደ ድፍረት 
እየተቆጠሩ፤ በችግሮቻቸው  ላይ ተጨማሪ ችግሮች እየሆኑባቸው  ፤ በሌላ በኩል ቀድሞውኑን  በቅኝ ግዛት 
ዘመን  የተገመዱ  የሴራ ቋጠሮዎች  ፋታ ነስተዋቸው እንደ አህጉር  የግጭትና ሁከት ፤ የድህነትና የጉስቁልና 
ማእከል  እስከመባል ደርሰዋል። 

አህጉሪቱ ህዝቦች  አንድነታቸውን አጠንክረው  የጋራ እጣ ፈንታቸውን እንዳይወስኑ  ፤በአገራት  መካከል 
መተማመን እንዳፈጠር ከማድረግ ጀምሮ፤ አህጉሪቱን  የባንዳዎች  መፈልፈያ እንድትሆን በማድረግ ሕዝቦቿ  
ብዙ ዋጋ የከፈሉበትን  መራራ  የነጻነት ትግል ትሩፋት ተካፋይ  ሳይሆኑ ቀርተዋል።  

አፍሪካውያን ትናንት እንደሆነው ሁሉ ዛሬም ለብዙዎች የሚተርፍ  የተፈጥሮ እና የሰው  ሀብት ባለቤት 
ቢሆኑም ይህንን ሀብታቸውን አቀናጅተው ወደሚፈልጉትና በነጻነት ትግል ወቅት ተስፋ ወደ አደረጉት  
የብልጽግና ሕይወት  መድረስ፤ ከጠባቂነት የተሻገረ ሕይወት መምራት አልቻሉም።

ይህንን በብዙ ተግዳሮት የተሞላውን፤ አንዳንዶችም የአፍሪካውያን  ዕጣ ፈንታ  አድርገው ከሚያስቡት 
የፈተና  ሕይወት ለመሻገር አፍሪካውያን ዛሬ ላይ ያላቸው አንድ አማራጭ፤   የራሳቸውን  ዕድል በራሳቸው   
መወሰን   ወደሚያስችል  ቀጣይ  የትግል ምዕራፍ  መሸጋገር፤ ለዚህ የሚሆን ሁለንተናዊ ዝግጁነት  መፍጠር  
ያስፈልጋል።

ይህ ዝግጁነት  ወደ ራስ ከመመለስ ጀምሮ ፤ የውጪ ጣልቃ ገብነትንና ከዚህ የሚመነጩ ጫናዎችን በቃ 
ማለትን ፤ ከሁሉም በላይ መላው አፍሪካዊ  የአፍሪካውያን   ጉዳይ  የኔ  ጉዳይ ነው ብሎ ሊያስብ፤  የራስን  
እድል በራስ    የመወሰን  ትግሉ   አህጉራዊ  ገጽታ እንዲላበስ  አንድም ብዙም ሆኖ መንቀሳቀስን  ይጠይቃል።

ለዚህ ደግሞ ያለንበት ወቅትና ወቅቱ ይዞት የመጣውን የህዝባችንን መነሳሳትና መነሳሳቱ የፈጠረውን 
መነቃቃት እንደ መልካም አጋጣሚ ልንጠቀምበት ይገባል። የአፍሪካና የአፍሪካውያን እጣ ፈንታ   ግጭትና 
ሁከት ፤  ድህነት   እና ጉስቁልና አለመሆኑን ይህ አፍሪካዊ  ትውልድ ከትናንት ብዙ በመማር   በተጨባጭ 
የማሳየት ኃላፊነት አለበት!

ዳንኤል ዘነበ 

 ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ተላብሰን አፍሪካዊ ማንነት 
አጉልተን ስለአፍሪካ ሊመክሩ የመጡ የአፍሪካ መሪዎች 
ለመቀበል መሰናዶ የጨረስንበት ወቅት ላይ ነን:: 
መዲናችን የአፍሪካ መዲናነቷን የሚመጥን ቅድመ 
ዝግጅቷን አጠናቃ የእንግዶቿን መምጣት እየተጠባበቀች 
ትገኛለች። ኢትዮጵያውያን እንግዶቻቸውን በእቅፍ 
አበባ፣ በሞቀ ሰላምታ ተቀብለው ለማስተናገድ ዝግጁት 
አድርገዋል።

በአዲስ አበባ ከጥር 25 ቀን 2014 ዓ.ም ለ35ኛው 
ጊዜ የሚካሄደው ጉባኤ አፍሪካዊያን ከሌላ ጊዜ በተሻለ 
ውሳኔ የሚያሳልፉበትና ስለ አህጉሪቱ የሚመክሩበት 
እንደሚሆን የተስፋይቱ አህጉር ህዝብ ተስፋ 
ሰንቋል።አፍሪካዊያን በራሳቸው ጉዳይ ላይ ተወያይተው 
የሚበጃቸውን ውሳኔ ያሳልፉ ዘንድ የመረጥዋት 
መዲናቸው አዲስ አበባ ለቆይታቸው መልካም 
ለመማከራቸው ምቹ ትሆን ዘንድ የእያንዳንዳችን 
አስተዋፅዖ ይበቃል::

ከነበርንበት ነባራዊ ሁኔታ አንፃር በዚህ ወቅት  
የሕብረቱ ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄዱ ልዩ ትርጉም 
አለው:: ቀድሞ የመሪዎች ጉባዔ ለማድረግ ኢትዮጵያ 
ለአፍሪካ ካደረገችው አስተዋፅኦና ሚና አንፃር ቀዳሚ 
ተመራጭ ነበረች:: የዘንድሮው ጉባኤ እዚህች ምድር 
ላይ እንዳይደረግ የብዙ ተፅዕኖና ተደራራቢ ጫና 
ተደርጓል:: ነገር ግን ኢትዮጵያ እንደቀድሞው ለተፅኖው 
ባለመበርከክ በያዘችው አቋምና በተሰራው ዲፕሎማሲ 
ወደ ዋናው ቤታቸው እና መዲናቸው አፍሪካዊያን 
መተው ስለ አህጉሪቱ ለመምከር ቀነ ቀጠሮ ይዘዋል::

  እርግጥ የፓንአፍሪካን መርህ አንግበው የኢትዮጵን 
ፅኑ አቋም አክብረው እዚህ ጉባኤው እንዲካሄድ 
ፍቃዳቸው የነበረው አፍሪካዊያን መሪዎችም ትልቅ 
ቦታ አላቸው:: የአፍሪካ ሕብረት አባል አገራት መሪዎች 
ስብሰባው  በአዲስ አበባ  እንዲካሄድ መወሰናቸው 
የኢትዮጵያ ውለታን ያልዘነጋ እና ስለ ኢትዮጵያ 
ያላቸውን ክብር የገለጠ ገጠመኝም ነው ።

ኢትዮጵያ በዘመናት ውስጥ ለመላ አፍሪካውያን 
ድምፅ በመሆን ፣  የአፍሪካ የነፃነት መስታወት ፣ የፓን 
አፍሪካኒዝም አስተሳሰብ መወለድ እና ማደግ ትልቁን 
የመሪነት ሚና ስትጫወት ቆይታለች። የአፍሪካ ሀገራትን  
ከቅኝ-ገዢዎች ቀንበር ነፃ መውጣት እንዲቻል ወኔ 

የሰነቀ እና ነጻነትን ያጎናጸፈ ንቅናቄ ፣ በአላማቸው 
ተበታትነው  የነበሩ ጥቁር አፍሪካዊያን የዘር ግንድ 
ያላቸውን ህዝቦች አንድ  ያደረገ እና ያዋሀደ፣ጥቁሮች 
የጋራ ፎረም አዘጋጅተው  ስለ ችግሮቻቸው  እንዲወያዩ 
ከሌሎች አፍሪካዊያን ጋር እድል ፈጥራለች::

ፓን አፍሪካኒዝም በአፍሪካ መሬት ላይ የኒዩክለር 
ሙከራ እንዳይደረግ የተቋቋመ፣ ጥቁሮች በአለም ላይ 
እንዲያብቡ ያደረገ እና ጥቁር ቀለም ከፍ ብሎ እንዲታይ 
ያስቻለ የአፍሪካዊያን የወንድማማችነት አድማስን ያሰፋ  
ድምቀት እና ድል እንደሆነ በርካታ ምሁራን ይገልፃሉ:: 

ኢትዮጵያ ዳግም የዛሬው የአፍሪካ ሕብረት፤ ቀድሞ 
የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት የአንበሳውን 
ድርሻ ተጫውታለች። በወቅቱ  ኢትዮጵያ የአፍሪካዊነትን 
ጉዳይ እንደ መጀመሪያ አጀንዳዋ አድርጋ ነበር አህጉራዊ 
አንድነቱን ያቀጣጠለችው ።ፓን አፍሪካኒዝም ለዛሬው 
የአፍሪካ ህብረት መመስረት ትልቅ አስተዋፅኦ ያበረከተ 
እና አፍሪካዊያን ተፅእኖ ፈጣሪ መሆን እንደሚችሉ 
አረጋግጧል። 

   እዚህ ጋር  የጋናው የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት፣ 
ጠቅላይ ሚኒስትርና የፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃኝ 
ኩዋሚ ንክሩማህ የዛሬው የአፍሪካ ሕብረት፤ የዛን ጊዜው 
የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በግንቦት 1955 ዓ.ም በአዲስ 
አበባ ሲመሰረ የተናገሩትን እናስታውስ ። “ዛሬውኑ አንድ 
ካልሆን እንጠፋለን። የኢኮኖሚ ነጻነታችን የሚረጋገጠው 
በአንድነታች ነው” ነበር ያሉት። የኑክሩማ ንግግር አንጻር 
የአፍሪካዊያን በአንድ ላይ መቆም በተለየ መልኩ በጊዜው 
የቅኝ ግዛት ማዕበል ውስጥ ለነበሩት ሀገራት በእጅጉ 
አስፈላጊ ከመሆኑም ባሻገር የህልውና ጉዳይ ጭምር 
መሆኑን ነው።

ለኢትዮጵያም አስፈላጊነቱ ባይካድም ካላት 
ቁመና አንፃር የሌሎቹ ተጠቃሚነት ጎልቶ ሊታይ 
ይችላል።‘የአፍሪካ ህብረትን‘ ለመመስረታቸው እርሾ 
የነበረችው ኢትዮጵያ፤ ትናንት በአውሮፓውያን የቀጥታ 
እና እጅ አዙር ቅኝ ግዛት ቀንበር ወድቆባቸው ለነበረው 
አፍሪካዊያን ወንድሞቻችን ዘንድ ተከፍሎ የማያልቅ 
ውለታና ክብር እንድትጎናጸፍ አድርጓታል። 

የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ በዓለ 
ሲመት ላይ የኬኒያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬኒያታ፤ 
‘’ኢትዮጵያ እናታችን ናት፤ እናት ከሌለች ቤተሰብ 
ይበተናል። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ነፃነት እናት ናት:: 
ኢትዮጵያ የፓን አፍሪካኒዝምን መሰረት የጣለች፤ በቅኝ 

    የገንዘብ ኖት ለውጡ ፋይዳይህ አምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች  ዙሪያ ዜጎች ነፃ ሀሳባቸውን የሚሰጡበት 
ነው። በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሁፎች የዝግጅት ክፍሉን አቋም አያመለክቱም።         ነፃ

 
ሃሳ
ብ

አፍሪካውያን  የውጭ ጣልቃ ገብነትንና ከዚህ 
የሚመነጩ ጫናዎችን በቃ ማለት ይጠበቅባቸዋል!

ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ተላብሰን በአፍሪካዊ 
ማንነት ጉባኤውን እናድምቅ

ግዛት ስር ያልወደቀች ሀገር ናት ‘’ ሲሉ የኢትዮጵያን ሚና 
እና ውለታ በአደባባይ ሊመሰክሩ ችለዋል። 

አፍሪካዊያን ወንድሞቻችን ትናንት ነጭ ጠላት 
ከፊት ለፊት እና ከጀርባ በገጠማቸው ሰአት፤ ኢትዮጵያ 
ከፊት በመቅደም ለመፍትሄ ባዝነዋል። ዛሬ ደግሞ 
የአፍሪካውያን የአሸናፊነት ተምሳሌት ፣ ለህብረቱ መወለድ 
ሞተር የሆነችው ኢትዮጵያ አፍሪካዊያን ወንድሞቿን 
ከምንጊዜውም በላይ ያስፈልጓታል።  ምክንያቱም እነሆ። 
አገራችን ኢትዮጵያ ገጥሟት ከነበረው ውስጣዊና ውጫዊ 
የህልውና ትግል አንፃር ጉባኤው ለኢትዮጵያ የመልካምና 
የአሸናፊነት ማብሰሪያ ሊሆን ተቃርቧልና። 

ምዕራባዊያን በሀሰተኛ ትርክቶቻቸው ግራ 
ላጋቡት አለም ሰላም መሆናችን ማሳያ ትልቅ መድረክ 
ተከፍቷልና በራሳችን የቆመን በአፍሪካዊነታችን የደመቅን 
ኩሩ መሆናችንን ያዩበታል:: የኢትዮጵያን አሸናፊነት 
ባይወዱም እንዲቀበሉ ባያምኑም እንዲያረጋግጡ 
ያደርጋቸዋል::

ኢትዮጵያ ሰላም አይደለችም፤ በርካታ የአፍሪካ 
መሪዎች ጉባኤ ሊታደሙባት ቀርቶ ፤ ያሉትም የውጭ 
ዜጎች ከተማዋን ለቀው መውጣት አለባቸው በማለት 
በከፍተኛ ደረጃ ሲካሄድብን የነበረውን የሚድያ ዘመቻ 
በማጋለጥ፤ እውነትም ኢትዮጵያ አስተማማኝ ሰላም በራሷ 
ማረጋገጥ የምትችል መሆኗን፤ ከተማችን አዲስ አበባም 
ከምንጊዜውም በላይ ሰላማዊና ውብ እንደወትሮውም 
የአፍሪካውያን መዲና ሆና መቀጠል የሚያስችል ብቃት 
ያላት መሆኑን የምናረጋግጥበት ታሪካዊ አጋጣሚ ነው። 

በኢትዮጵያ ላይ የውስጥና የውጭ ጠላቶች 
አብረው በተነሱበት ፣ የአፍሪካዊ ወንድማማችነታችንን 
ከመቼውም ጊዜ በላይ ማጠናከር በሚያስፈልግበት 
በዚህ ወሳኝ ወቅት ፤ የአፍሪካ ሕብረት አባል አገራት 
መሪዎች ተስማምተው የሕብረቱ ጉባኤን በአዲስ አበባ 
ለማድረግ መምጣታቸው ውለታን አለመርሳት ነው። 

“ሰው ማለት፤ ሰው የሚሆን ነው ሰው የጠፋ 
ቀን” እንደሚባለው አፍሪካዊያን ወንድሞቻችን ሰው 
በጠፋበት በዛ በጥቁሩ ጊዜ ሰው ሆነን እንዳሳየናቸው 
ሁሉ ፤ ለእኛም ዛሬ ሰው በመሆን በተጨባጭ 
አጋርነታቸውን አሳይተዋል::አፍሪካዊ ወንድሞቻችን 
የተዋለላቸውን ሳይዘነጉ  በታሪካዊው ጉባኤ ለመሳተፍ 
ወደ ኢትዮጵያ በደህና መጥተዋል። አፍሪካዊ 
ወንድሞቻችን ወደ ሁለተኛዋ ቤታችሁ ኢትዮጵያ 
እንኳን በደህና መጣችሁ።
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ተጠየቅ
ፖለቲካና ወቅታዊ

“አልሚዎች ማህበረሰቡን ጠቅሞ መጠቀም ለኢንዱስትሪ ልማትና 
ሰላም ወሳኝ መሆኑን ተረድተው ሊሰሩ ይገባል”

ኢትዮጵያ ምንም እንኳን የበርካታ ማዕድናት ሃብት 
ባለቤት ብትሆንም ይህንን ሃብቷን ጥቅም ላይ በማዋል 
የዜጎቿን ኑሮም ሆነ የሃገሪቱን ኢኮኖሚ ከማሳደግ አኳያ 
የተሰራው ስራ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። በተለይም 
ማዕድንን በዘመናዊ መንገድ በማምረት ወደኢንዱስትሪ 
መር ኢኮኖሚ ሽግግር ማምጣት ያለመቻሉ በከፍተኛ 
የውጭ ምንዛሬ ለኢንዱስትሪ ግብዓት የሚሆኑ ምርቶችን 
ከውጭ እንድስታስገባ አስገድዷታል። በዘርፉ ለዘመናት 
በዘለቀው ብልሹ አሰራር ምክንያትም ሃብቱ ለብዝበዛ 
ተዳርጎ እንደነበርም ይታወቃል። ይሁንና በቅርቡ 
በአጠቃላይ በማዕድን ዘርፍ ስርነቀል የሆነ ለውጥ 
ለማምጣትና ለሌሎች የልማት መስኮች ዋነኛ አውታር ሆኖ 
እንዲያገለግል ለማድረግ የፖሊሲ ማሻሻያ ስራ ተሰርቷል። 
በአጠቃላይ በዘርፉ እየተሰራ ያለውን የሪፎርም ስራ 
በሚመለከት አዲስ ዘመን ጋዜጣ በማዕድን ሚኒስቴር  
የማዕድንና ነዳጅ ልማትና ቁጥጥር ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ 
አቶ ሚሊዮን ማቲዎስን አነጋግሮ እንደሚከተለው ይዞ 
ቀርቧል።

አዲስ ዘመን፡- የማዕድን ሚኒስቴር ራሱን 
ሪፎርም ካደረገ በኋላ የተገኙ ውጤቶችን 
ያብራሩልን እና  ውይይታችንን እንጀምር?

አቶ ሚሊዮን፡- ባለፉት አራት ዓመታት 
እንደሚታወቀው ሀገር አቀፍ የሪፎርም ስራዎች ናቸው 
እየተካሄዱ የቆዩት። ከእነዚህ የሪፎርም ስራዎች መካከል 
ከኢኮኖሚ አንፃር የሚደረገው የሪፎርም ስራ ነው። 
ሀገር በቀል የሪፎርም አጀንዳ በመቅረፅ ዘላቂ ልማትን 
ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎችን ከመፍጠር 
አንፃር  ሰፊ ሥራ ሲሰራ ነበር የቆየው። በተለይም 
የመንግስት፣ የግሉ ባለሃብትና ሌሎች የልማት አጋሮችን 
ሚናን በአግባቡ በለየ መልኩ ነው ስራዎቹ እንዲከናወኑ 
እየተደረጉ ያሉት። ከዚህ አንፃር ወደ ማዕድን ሚኒስቴር 
ስንመጣም ከትልቁ ሀገራዊ ምስል ላይ በመነሳት ነው 
ሥራችንን ለማከናወን የተነሳነው። ወሳኝ ከሚባሉ 
የልማት አጀንዳዎች ውስጥ ማዕድንን በተመለከተ 
ከእይታ ጀምሮ ያለውን ዝንፈት ከማስተካከል ነው 
የጀመርነው። ብዙዎቻችን እንደምናውቀው አፍሪካ 
ውስጥ ማዕድን የትርምስና  የግጭት ምንጭ ነው። ከዚህ 
ተሞክሮ በመነሳት ማዕድንን ለዘላቂ ልማት በሚሆን 
መልኩ እንዴት ነው መጠቀም የሚቻለው? የሚለውን 
ነገር  ከተቃዋሚ የሪፎርም ስራውን ከሃገራዊ የልማት 
አጀንዳዎችም ጋር አያይዞ ማየት ነው የተሞከረው። 
በዚያ ደረጃ ተቋምን ማብቃት፤ የተቋሙን ፖሊሲና የህግ 
ማዕቀፎችን የውስጣዊ አደረጃጀቶችን ጭምር ማስተካከል 
ትኩረት ተሰጥቶታል። 

መንግስት  እየሰራ ካላቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ 
የኢኮኖሚ ሪፎርም ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ በተለይም 
በሚቀጥሉት አስር ዓመታት ውስጥ ለብልፅግና ጥሩ 
መደላደል ይፈጥራል ተብሎ የሚገመተው የማዕድን 
ልማት ነው።  የማዕድን ሃብትን በአግባቡ መጠቀም  
ወሳኝ ነው።  ማዕድን ተገኘ ሲባል ይዞት የሚመጣው 
ችግር  በመኖሩ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያሻው ነው። 
ከዚያ ይልቅም ፋይዳውን አግዝፎ መመልከት ጠቃሚ 
ተብሎ ነው የተወሰደው። ማዕድንን ከግብርና ልማት፤ 
ከማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት፤  ከኮንስትራክሽን 
ኢንዱስትሪ ልማት  በእጅጉ የተቆራኘ ስለመሆኑ ግንዛቤ 
መፍጠር ላይ ትልቅ ግምት ተሰጥቶታል።  

ለምሳሌ ግብርናን ከማልማት አንፃር ለረጅም ጊዜ 
ብዙ ነገር ተብሏል። ግን ደግሞ ግብርናን ለማዘመን 
ከሚያስፈልጉ ግብዓቶች ውስጥ አንዱ ምርትና 
ምርታማነትን ለመጨመር የማዳበሪያ ምርት ነው። 
ለማዳበሪያ ደግሞ በየአመቱ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር 
እያወጣን ነው ያለነው። ግን ደግሞ ለማዳበሪያ ምርት 

  - አቶ ሚሊዮን ማቲዎስ
የማዕድን ሚኒስትር ዴኤታ 

ማህሌት አብዱል

የሚሆን ግብዓት ማለትም በወሳኝ መልኩ የተፈጥሮ ጋዝ 
እና ፖታሽ ማዕድናት በሃገራችን አለ። መንግስት እነዚህን 
ስትራቴጂክ የሆኑ ሃብቶችን በሚቀጥሉት አምስት 
ዓመታት ወደ ልማት በማስገባት ግብርና የሚፈልገውን 
የማዳበሪያ ግብዓት በሃገር ውስጥ ለማምረት ሰፊ 
እንቅስቃሴ ነው እየተካሄደ ያለው። ማዳበሪያ ማምረት 
መቻላችን በራሱ በምግብ እህል ራስችንን እንድንችል 
ከፍተኛ ሚና አለው።  በመሆኑም  ማዕድንን በምናነሳበት 
ጊዜ አብሮ የሚተሳሰረው ከግብርና ልማታችን ቀጥታ 
የተገናኘ ጉዳይ እንደሆነ ማሰብ አለብን። አጠቃላይ 
የልማት ግባችንን ሊያሳካ  በሚችል መልኩ  የማዕድን 
ልማታችንን ልናከናውን ይገባል ብለን ነው እየሰራን 
ያለነው። 

በተመሳሳይ ኢንዱስትሪን ማልማት ከተፈለገ 
ብረትን ማልማት ወሳኝ ሚና አለው። የብረት ማዕድንን 
የማልማት አቅምን መገንባት ማለት  ለቀጣይ ኢንዱስትሪ 
ልማት ጥሩ መደላደል መፍጠር ነው። በተጨማሪም 
አጠቃላይ ኢኮኖሚያችን የወጭ ንግዱን የሚያበረታታ 
እንዲሆን ነው የሚጠበቀው። ምክንያቱም ተወዳዳሪ 
ኢኮኖሚን ለመገንባት የሚቻለው በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ 
መሆን ሲቻል ነው። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ከውጭ 
የምናስገባቸውን ምርቶች በሀገር ውስጥ ባሉን ፀጋዎች 
መተካት  ትልቅ ፋይዳ አለው። ስለዚህ ስለማዕድን ልማት 
ስናነሳ አንድ የሆነ የተፈጥሮ ሃብትን ስለማውጣት ብቻ 
ሳይሆን ግብርናን፤ ኢንዱስትሪውን ስለማልማት እያወራን 

መሆኑን መገንዘብ ግድ ይለናል። 
በሌላ በኩልም ከኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ 

ልማት አንፃር  ማዕድን ልማት ወሳኝ ሚና አለው።  
እንደሚታወቀው  ኮንስትራክሽንም ለሀገር ልማት በጣም 
ትልቅ የኢኮኖሚ ድርሻ ካላቸው ዘርፎች ውስጥ  አንዱ 
ነው። ለዚህ ዘርፍ  የሚያገለግሉ የሲሚኒቶ፤ የሴራሚክና 
የብርጭቆ ምርቶችን በሃገር ውስጥ ለማምረት የሚያስችሉ 
የተፈጥሮ ሃብት አለን። ይሁንና አሁንም ከፍተኛ ወጪ 
እያወጣን ነው እያስመጣን ያለነው። ስለዚህ  የማዕድን 
ዘርፉን በወሳኝ መልኩ የማሳደጉ ስራ በኮንስትራክሽን 
ዘርፍ ያለውን የግብዓት እጥረት ለመፍታት ቁልፍ ድርሻ 
አለው። ከውጭ የምናስመጣቸውን ለኮንስትራክሽን  
ኢንዱስትሪ ልማት ግብዓቶችን በማስቀረት የውጭ 
ምንዛሬያችንን እንታደጋለን። 

አዲስ ዘመን፡- በዚህ ረገድ ታዲያ ሚኒስቴሩ 
አሁን ያለበት ቁመና እነዚህን ሃገራዊ ፋይዳ 
ያላቸውን የልማት ፕሮጀክቶች ለለመለስ 
የሚያስችል ነው ማለት ይቻላል?

አቶ ሚሊዮን፡- በውይይታችን መግቢያ ላይ 
እንዳነሳሁልሽ በመንግስት በተያዘው አቅጣጫ መሰረት 
በቅድሚያ የተከናወነው ስራ ከሁሉ በፊት ተቋሙ ውስጥ 
ሰፊ የሪፎርም ስራ ነው። ሚኒስቴሩ ከላይ የዘረዘርኩልሽን 
ሃላፊነቶች መወጣት ያስችለው ዘንድ መዋቅራዊ 
አደረጃጀቱንም ጭምር በአዲስ መልክ የማዋቀር ስራ 
ተሰርቷል። በተመሳሳይ ሁለት ትልልቅ ኢንስቲትዩቶችን 

በአዲስ መልክ እንዲደራጁ አድርጓል። ቀድሞ ጂኦሎጂካል 
ሰርቨይ የሚባለው ተቋም ወደ ኢትዮጵያ ጂኦሎጂ 
ኢንስቲትዩትነት በመቀየር  አጠቃላይ ያሉንን የማዕድን 
ሃብቶች ለሚፈለገው አላማ ሊውሉ በሚችሉበት መልኩ 
ጥናቶችን በማቅረብ ሰፊ ስራን ለመስራት ከፍ ባለ መልኩ 
እንዲደራጅ ተደርጓል። 

በሁለተኛ ደረጃ የማዕድን ልማት ኢንስቲትዩት 
ተዋቅሯል። ለማዳበሪያ፤ ለብረትና ለኮንስትራክሽን 
ኢንደስትሪ ግብዓትነት የሚውሉ ማዕድናትን ከማልማት 
አንፃር የዘርፉን አቅም ለመገንባት እና ያሉንን ሃብቶች ደግሞ 
ለሀገር ውስጥም ለውጭም ባላሃብት ለማስተዋወቅም፤ 
ኢንዱስትሪውን ጭምር ለማጎልበት የሚያስችል 
እንዲሆን፤ ብሎም ማዕድን ሚኒስቴር ጠንካራ አቅም 
ኖሮት የታለመውን አላማ እንዲያሳካ የማዕድን ኢንደስትሪ 
ልማት የተባለ ተቋም ተዋቅሯል። የማዕድን ሃብት ልማት 
ትልቅ ካፒታልና ትልቅ እውቀት እንዲሁም ቴክኖሎጂ 
የሚጠይቅ ነው። ይህንን ከማረጋገጥ አንፃር  የጂኦሎጂ 
ኢንስቲትዩቱም ሆነ የማዕድን ልማት ኢንስቲትዩቱ ከዚህ 
አንፃር ተገቢውን  ስራ እንደሚሰሩ ነው የሚታሰበው።  

አዲስ ዘመን፡- ሀገሪቱ ለተለያዩ አገልግሎቶች 
ከውጭ የምታስመጣቸውን የማዕድን ምርቶች 
ለማስቀረትስ እየተሰራ ያለው ስራ ምን ያህል 
ውጤታማ ነው?

አቶ ሚሊዮን፡- እንደሚታወቀው በመንግስት 
አሁን ላይ ከተያዙ የትኩረት መስኮች አንዱ የኢነርጂ 
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ፖለቲካና ወቅታዊ

ማዕድን በስፋት ማምረት ነው። ለአብነት ያህል 
ብንጠቅስ ለሲሚኒቶም ሆነ ለሌሎች የኢንዱስትሪ 
ምርቶች የሚያገለግለውን የድንጋይ ከሰል ከውጭ ሀገራት 
በየዓመቱ  ከ275 እስከ 300 ሚሊዮን ዶላር እያወጣን 
ነው የምናስመጣው።  ግን ደግሞ እንዳልኩሽ ሰፊ 
የድንጋይ ከሰል ሃብት አለን። ስለዚህ የእኛ የድንጋይ ከሰል 
ያለበትን ጉድለቶች ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ለእነዚህ 
ኢንዱስትሪዎች ሰፊ የኢነርጂ አቅርቦት ሆኖ እንዲያገለግል 
ለስምንት ኩባንያዎች ፤ ለዘጠኝ ፕሮጀክቶች ፍቃድ 
ሰጥተናል። በሚቀጥሉት አንድ ዓመት ውስጥ  ወደ 
ስራ በማስገባት ከውጭ የሚገባውን የድንጋይ ከሰል 
ለማስቀረት ሰፊ እንቅስቃሴ ነው እየተደረገ ያለው። 

ሌላው በተደጋጋሚ ርዕሱ በተነሳ ቁጥር ልብ 
የሚያሞቀው ከነዳጅና ከተፈጥሮ ጋዝ ጋር ያለው ጉዳይ 
ነው። ከእይታ አንፃር አስቀድሜ እንዳነሳሁት በመንግስት 
የሚታሰበው ዘላቂ ልማትን ከማረጋገጥ አኳያ  ሀገሪቱ 
በሚቀጥሉት አስር ዓመታት ያለመችውን የብልፅግና 
መደላደል መሰረት ለመጣል  የምንጠቀማቸው ወሳኝ 
አቅም አድርገን ነው እነዚህ ሃብቶች የምናስበው። 
በዚህ መሰረት በስድስት ቦታዎች ላይ ማዕድን ነዳጅና 
የተፈጥሮ ጋዝ ምርመራና ፍለጋ ለብዙ ጊዜ ሲካሄድ ነው 
የቆየው። ከዚህ ውስጥ ግን በተለይም በሱማሌ ክልል 
ኡጋዴን አካባቢ ያለው የሃብት መጠንም ተለይቶ በተለይ 
የተፈጥሮ ጋዙ ወደ ገበያ ሊቀርብ በሚችል ደረጃ ላይ ነው 
ያለው። ይሄ ማለት ሃብት መኖሩ ከታወቀ ፤ አዋጭነቱም 
ተለይቶ ከታወቀ በኋላ ለውጭም  ሆነ ለሀገር ውስጥ ገበያ 
የሚቀርብበት ሁኔታ ይኖራል። 

በተለይም ይህ የተፈጥሮ ጋዝ ማዳበሪያ  ማምረት  
ከሚያስፈልጉ ግብዓች ዋነኛው እንደመሆኑ  ምርቱን ቶሎ 
ወደ ገበያ የማቅረቡ ጥቅም አጠያያቂ አይደለም። ከዚህ 
አንፃር ኡጋዴን አካባቢ ካለን ሃብት የሚመነጭ  ይህ ሃብት 
ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ተብሎ ነው ተስፋ የተጣለው።  
ሌላኛው ለማዳበሪያ ልማት ወሳኝ ሚና ያለው የፖታሽ 
ማዕድን ነው። ፖታሽ ደግሞ በሰፊው በአፋር ክልል ያለ 
ሃብት ነው። እነዚህን ሁለቱን ሃብቶች በማቀላቀል  ነው 
ማዳበሪያ በሃገር ውስጥ ለማምረት በመንግስት ደረጃ 
ታልሞ እየተሰራ ያለው። ይህንን ሃብት ለማልማት ፈቃድ 
የወሰዱ ኩባንያዎች በተለይ አሁን ላይ ይዞት ያለው ኩባንያ 
ወደ ምርት መግባት በሚገባው ጊዜ ላይ ነው ያለው። 
በተለይም ወደ ገበያ ከማቅረብ አንፃር ያጋጣሙ ችግሮች 
አሉ። እነዚያን ችግሮች እንዴት ነው መቅረፍ ያለብን? 
በሚሉ ጉዳዮች ላይ እየሰራን ነው ያለነው። በተለይም 
የተፈጥሮ ጋዝ መኖሩ የተረጋገጠና ለገበያም በሚቀርበበት  
ደረጃ  የደረሰ ቢሆንም ኩባንያው ባጋጠመው ችግር 
ምክንያት እንደታሰበው ሊሆን አልቻለም።  ይህንን ችግር  
ለመፍታት እየሰራን ነው ያለነው።   

አዲስ ዘመን፡- ፕሮጀክቱን የያዘው ኩባንያ 
በተጨባጭ ወደ ገበያ ማቅረብ ያልቻለበት 
ምክንያት ምንድን ነው?

አቶ ሚሊዮን፡- እዚያ አካባቢ ለብዙ ጊዜ ትልልቅ 
ኩባንያዎች ይገባሉ።  ግን ቶሎ ውጤት ማምጣት 
ላይ ችግር አለባቸው። ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ችግሮች 
እንደምክንያት ቀርቧል። ለምሳሌ የአለም የፋይናንስ 
ቀውስ መከሰቱን ተከትሎ እነዚህ ኩባንያዎች መዋእለ 
ንዋያቸውን በስፋት ለማንቀሳቀስ ተቸግረው ነበር። በሌላ 
በኩል ኩባንያቹ በውስጣቸው ካለው ችግር ጋር ተያይዞ 
በተባለው ጊዜ ውስጥ ወደ ምርት መግባት አልቻሉም። 
እነዚህ አለምአቀፍ ኩባንያዎች ወደ ምርመራ ውስጥ 
ገብተው፤ ጥሬ እቃ መኖሩን ካረጋገጡ በኋላ የምርት 
ፍቃድ ተሰጥቷቸው የሚገቡት ውል መሰረት በአለም አቀፍ  
ህግ ነው የሚዳኙት። በኋላም ወደ ክስ በሚኬድበት ጊዜ 
በኋላ ብዙ ጣጣዎችን ይዞ የሚመጣ ጉዳይ ነው። ስለዚህ 
ከዚህ ጋር ተሳስሮ ነው ለውጭ ባላሀብቶችም ለልማት 
እንዲሰማሩ ስናስብ አብረን ማየት የሚገባን።  ይህንን 
ችግር ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅቶ 
እየሰራ ነው ያለው። 

አዲስ ዘመን፡- ግን ደግሞ ከኦጋዴኑ ነዳጅ ሃብት 
ጋር ተያይዞ በተለይ በመንግስት ከተሰጡ ተስፋዎች 
አንፃር በፍጥነት ወደ ሽያጭ አለመገባቱ  በህዝቡ ላይ 
ቅሬታ ፈጥሯል። በዚህ ረገድ ፕሮጀክቱን የያዘው 
ኩባንያ ላይ ለምን እርምጃ መውሰድ አልተቻለም?

አቶ ሚሊዮን፡- ይህንን በሚመለከት አስቀድሜ 
እንዳልኩሽ በዋናነት እይታችንን ማስተካከል ወሳኝ ጉዳይ 

ነው ብዬ አስባለሁ። የሆነ የተፈጥሮ ሃብት ተገኘ ተብሎ 
ከልክ በላይ መደሰት በራሱ ይዞት የሚመጣው አደጋ 
አለ። እንዳልሽው ኡጋዴን ላይ ብቻ ሳይሆን ጋምቤላና 
ሌሎች አካባቢዎች ላይ ተገኝተቷል ተብሎ አንድ ሰሞን 
በየማህበራዊ ሚዲያው የመነጋገሪያ ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። 
ዞሮ ዞሮ ማዕድን የሰው ልጅ ለሚያስፈልገው መሰረታዊ 
ፍላጎት ለማሟላት ነው የሚጠቅመው። እርግጥነው፤ 
የእኛም ተቋም መረጃዎችን ዝም ብሎ መልቀቁ ነው 
ለእንዲህ አይነቱ ቅሬታ መፈጠር ምክንያት የሚሆነው። 
በመሆኑም ተራው ዜጋ በዚህ ጉዳይ ላይ ለምን ሰፍ  አለ? 
ብዬ አልወቅስም። ግን ነገሮችን በልኩ ማየት ያስፈልጋል። 
ይህ ማለት ግን የህዝብን ደስታ ገድበን የጨፈገገ መንፈስ 
እንፍጠር ማለቴ አይደለም። ምክንያቱም ነገሮችን 
በአግባቡ ተረድቶ የሚሄድ ትውልድ ነው የሚያስፈልገን።

አዲስ ዘመን ፡- ግን አኮ ህዝቡ በሃገሪቱ 
እየተከናወነ ስላለው ነገር የመጠየቅ መብት አለው?

አቶ ሚሊዮን፡- ልክ ነሽ፤ ከማወቅም በላይ ግን 
ስንፍናን ነው የሚፈጥረው ብዬ ነው የማስበው። ማዕድን 
ስለተገኘ  ሁሉም እጁን አጣጥፎ እንዲቀመጥ የሚያደርግ 
ስሜት መፈጠሩ ላይ እኔ አልስማማም።  መረጃው 
ለማደግ የምናደርገውን ትጋት እንድንጨምር የሚያደርግ 
ነው መሆን ያለበት። ኡጋዴን ላይ የተገኘው የተፈጥሮ 
ጋዝና ነዳጅ ባለፉት 40 ዓመታት ሲካሄድ የነበረው 
ምርምርና ፍለጋ ውጤት ነው። ብዙ ኩባንያዎች ገብተው 
ወጥተዋል። አሁን በአካባቢው ላይ ያለው ኩባንያ ምርት 
ወደ ገበያ ሊቀርብ በሚችል ደረጃ የደረሰ ነው፤ ገና 
የምንፈልገው አይደለም። ይህ ግልፅ ሊሆን ይገባል።  

ደግሞም ማዳበሪያ ፋብሪካ እናቋቁማለን ሰንል ዝም 
ብለን በሌለ ጉዳይ ላይ አይደለም። ከዚህ ከሚገኝ ግብዓት 
ጭምር ታሳቢ በማድረግ ነው። የተቀረውን ደግሞ ወደ 
ውጭ ለመላክ ታልሞ ነው ኩባንያው ወደ ስራ የገባው። 
ምክንያቱም ይህ ፕሮጀክት ሰፊ የልማት ፍላጎታችንን 
ሊያሟላ የሚችል ሃብት የምናገኝበት ነው። ከዚህ አንፃር 
እንቅስቃሴዎች ተጀምረው ወደ ገበያ ሊገባ ሲል ነው 
ታሽጎ ምልልሶች እየተካሂዱ ያሉት ባለፉት ሁለት ዓመት 
ገደማ። ይሄ ነው በሰው ዘንድ የሚነገር ግን ውጤቱ 
የማይታይ ሆኖ ቅሬታንም ጭምር እየፈጠረ ያለው። እዚህ 
ጉዳይ  ፈቃድ ወስዶ እያለማ ያለው ኩባንያ በተደጋጋሚ 
ወደ ስራ እንዲገባ ግፊት ተካሂዷል። በተፈለገው መልኩ 
እንቅስቃሴ እያደረገ አይደለም። ስለዚህ ከውሉ አንፃር 
ተጠያቂነት ለማምጣት እየሰራን ነው። 

አዲስ ዘመን፡- ይህንን ሲሉ ምን ማለትዎ ነው?
አቶ ሚሊዮን፡- እንዳልኩሽ በተደጋጋሚ 

ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶታል። ከዚህም አልፎ ህጋዊ እርምጃ 
ለመውሰድ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራን ነው። 
ይህ ድርጅት እስካሁን  ወደ 700 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ 
ኢንቨስትመንት ነው በቦታው ላይ ያካሄደው። እኛ ግን 
ፍላጎታቸን የነበረው ፈጥኖ ልማት ውስጥ ገብቶ አልምቶ 

ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውን ጭምር ለመቆጣጠር 
መንግስት ለማዕድን ሃብት ልማት እየሰጠ ያለው ትኩረት 
ከፍተኛ መሆኑን ያመላክታል። አጠቃላይ የልማት 
አቅጣጫችን በማዕድን ላይ ጥገኛ እንዲሆን፤ ይልቁንም 
ሌሎች ዘርፎችንም ጭምር  ይዞ እንዲወጣ የተፈጥሮ 
ፀጋዎቻችንን በተገቢው ትኩረት መምራት አለብን ብለን 
የፖሊሲ ማሻሻያ አካሂደናል። ይህ በደንብ ሊሰመርበት 
የሚገባው ጉዳይ ነው። ከዚህ ተነስቶ ባለፉት ሁለትና 
ሶስት ዓመታት ለዘርፉ የተሰጠው ትኩረት እጅግ የተለየ 
ነው። በማዕድን ላይ ጥገኛ የሆነ ኢኮኖሚን ከመገንባት 
ወጥተን መሰረተ ሰፊ የሆነ ኢኮኖሚ እናልማ የሚል መነሻ 
ተይዟል። 

ለዚህም ነው የወጭ ንግዱ ላይ ባለፉት ሁለት 
ዓመታት  የሚታየውን እድገት  ማስመዝገብ የተቻለው። 
በተጨማሪም ከዚህ የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ 
ለውጥ  በማድረጉና ከተከናወነው ሪፎርም ስራ ጋር 
ተያይዞ የመጣ መሆኑን መውሰድ ያስፈልጋል። እንዳውም 
አሁን ሃገራችን ጦርነት ውስጥ ባትቆይ ኖሮ ከዚህ በላይ 
ማስገባት በቻልን ነበር ። አሁን የተገኘው በባህላዊ፤ 
በአነስተኛና በጥቂት ኩባንያዎች  ተመርቶ የመጣ 
ገቢ ነው። ይሁንና ለኤክስፖርት የሚሆኑ ማዕድናትን 
ማልማት ይቻላል። በተለይም በአለም ላይ አሉ ከሚባሉ 
ክምችት ውስጥ እኛ ሃገር ያለው የታንታለም ክምችት አለ። 
አሁን አሁን እየመጡ ያሉ በጣም ዘመናዊ ኢንዱስትሪዎች 
ታንታለም በስፋት ይፈልጋሉ። ለምሳሌ የኤሌክትሪክ 
መኪና መስፋፋት በአለም ላይ ፍላጎት በጣም እየጨመረ 
ነው የመጣው። ስለዚህ እነዚህን ሃብቶች በአግባቡ ፈልጎ 
አልምቶ ጥቅም ላይ እንዲውል የማድረጉ ጉዳይ ገና በጣም 
ሰፊ ሃብት ነው ያለን። በአጠቃላይ ችግሮች ውስጥ የነበርን 
ቢሆንም መንግስት በሰጠው ትኩረት የመጣ ለውጥ ነው 
ማለት ይቻላል።  ያለንን  ሰፊ እድል በአግባቡ ለመጠቀም 
ብዙ ይጠበቅብናል።

አዲስ ዘመን፡- የማዕድን ልማቱ አሁንም 
ቢሆን ዘመናዊ አሰራሮችን ከመከተል አኳያ ወደኋላ 
የቀረ ነው። ከዚህ አኳያ የተደረጉት ጥረቶች 
ምንድናቸው?

አቶ ሚሊዮን፡- አስቀድሜ እንደገለፅኩልሽ ዘርፉን 
ለማዘመን ከተኬደባቸው አቅጣጫዎች አንዱ የፖሊሲ 
ግልፀኝነትና በቂ ትኩረት መስጠት ላይ ነው። ከዚህ አንፃር 
በፍኖተ ብልፅግና ትኩረት ከተሰጣቸው ሃገራዊ ኢኮኖሚ 
ልማት ምሰሶዎች ውስጥ አንዱ ማዕድን ሃብት ላይ የተሰጠ 
ትኩረት ነው። ይሄ ማለት ማዕድንን ማልማት አጠቃላይ 
ኢኮኖሚን ከማልማት እይታ ጋር ነው ተያይዞ የሚታየው። 
ይህንን ተልዕኮውን እንዲወጣ ማዕድን ሚኒስቴር 
ከአደረጃጀቱ ጀምሮ የአሰራር ስርዓቱን የማሻሻል፤ 
በእውቀት ላይና በዘመናዊ መረጃ ላይ የተመሰረተ 
ስራን ለመስራት ሲባል ነው የጂኦሎጂ ኢንስቲትዩት 
በዚያ ደረጃ ራሱን እንዲያደራጅ የተደረገው። የማዕድን 
ልማትም ኢንስቲትዩትም በተመሳሳይ መልኩ እንዲደራጅ 
ተደርጓል። እነዚህ ሥራዎች በአጠቃላይ በማዕድን 
ሃብታችን ላይ ያሉ ማነቆዎችን ለይቶ  ዘርፉን ለማዘመን 
ትልቅ አቅም እንደሚሆኑ ታሳቢ ተደርገው የተከናወኑ 
ናቸው።  

እንደተባለው ለዘመናት በባህላዊ መልኩ  ማዕድናት 
ሲወጡ ነው የቆየው። ማህበረሰቡ በራሱ በአካባቢው 
ያለውን ሃብት በአግባቡ ተጠቅሞ ሃብት  አፍርቶበታል። 
ይህም የማህበረሰቡን እውቀት፤ ክህሎት በመጠቀም 
በህብረት አብሮ የመስራት እና በአደራጀት የመስራት 
ሥራን ለማምጣት አስችሏል። ይህን አደረጃጀት የበለጠ 
ለማጠናከርና አሰራሩን ለማዘመን በሚኒስቴሩ በኩል 
ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው።  ምክንያቱም 
ደግሞ በተናጠል ከሚያደርገው ጥረት ይልቅ  በጋራ 
የሚደርገው እንቅስቃሴ የበለጠ ጥቅም ያለው በመሆኑ 
ነው። በማህበር ተደራጅተው በጋራ ሲንቀሳቀሱ 
የተሻለ ውጤት ነው የሚያገኙት። በአገኙት  ገንዘብ 
ህይወታቸውን  ለማሻሻል፤ ለቤተሰባቸውም ጥሪት  
ለማፍራት ጭምር የሚጠቅማቸው በመሆኑ ነው። ይህንን 
ለማድረግ ሰፊ ስራዎችን እየሰራን ነው ያለነው።  

ከዚህ አኳያ ለአብነት ያህል  ብጠቅስልሽ  ባህላዊ 
አምራቾቹ የሚያስፈልጋቸውን የሙያ ፣ የሥራ፣ 
የቴክኖሎጂ ድጋፍ ከማስተዋወቅ አንፃር ከእኛ ሚኒስቴር 
መስሪያ ቤትም፤ ሌሎችም ከሚመለከታቸው ተቋማት 
ጋር በጋራ እየሰሩ ነው ያሉት። እነዚህ  ማዕድንን በጋራ 

ጥቅም ከዚህ ሃብት እንድናገኝ ነበር።  ያ ባለመሆኑ 
አስተዳደራዊ ሂደት ተከትለን የሰራናቸው ስራዎች አሉ። 
ህጋዊ እርምጃ ደግሞ የሚከተል ነው የሚሆነው። ያው 
ጉዳዩ በህግ መስመር ውስጥ እየገባ ያለ በመሆኑ በጥንቃቄ 
መያዝ ያስፈልጋል። በአጠቃላይ አለምአቀፍ ድርጅት 
ስለሆነ በአለምአቀፍ ህግ የሚታይ ነው የሚሆነው። 
እንዳልኩሽ ግን የመጀመሪያ ምርጫችን እሱ አልነበረም፤ 
ምክንያቱም እኛ እንደሀገር የምንጠቀመው እንደዚህ 
አይነት አተካራ ውስጥ ባንገባና ፈጥኖ ወደ ልማት ብንገባ 
ነበር። ግድ ስለሆነብን ነው ወደዚህ የገባነው። 

አዲስ ዘመን፡- በዘርፉ የሚገኘው የውጭ  
ምንዛሬ እየተሻሻለ የመጣበት ምክንያት ምንድን 
ነው?

አቶ ሚሊዮን፡- ከውጭ ምንዛሬ ግኝት አንፃር 
የተሰራው ዋነኛ ስራ መንግስት የፖሊሲ ማሻሻያ  ማድረጉ 
ነው። በሪፎርም ስራዎችንም ጭምር ለገቢው መጨመር 
ትልቅ እገዛ አድርጓል። አስቀድሜ እንደገለፅኩት 
ዘርፉን ለማልማት ማነቆ የሆኑ ጉዳዮች  ከመለየትና 
ከማስተካከል ጀምሮ ችግሮችን ደረጃ በደረጃ ለመፍታት 
ነው የተሞከረው። ለምሳሌ አንድ በደንብ መሰመር 
ያለበት ጉዳይ የማዕድን ሃብታችንን በአግባቡ ለመጠቀም 
በሚያስችል መልኩ አይደለም የመንግስት ትኩረት 
የነበረው። እነዚህ በተፈጥሮ የተሰጡን ፀጋዎች ናቸው። 
ከዚህ አንፃር ያደጉት ሃገራት  ሃብታቸውን በአግባቡ 
በመጠቀማቸው ነው ኢኮኖሚያቸውን ማሳደግ የቻሉት። 
ይሁንና ባለፉት ዓመታት በእኛ ሃገር በነበረው የተሳሳተ 
ግምት ማለትም ማዕድን ሲወጣ የሁከትና የብጥብጥ 
ምንጭ ይሆናል በሚል ማዕድንን መጠቀም የማያስችል 
ፖሊሲ መከተሏ ትልቅ ስህተት ነበር ባይ ነኝ። 

ባለፉት ስርዓቶች ማዕድንን እንደአሉታዊ የልማት 
አካሄድ ተደርጎ ነው የተወሰደው። ማዕድን ላይ 
ያልተመሰረተ የልማት መንገድ ነው ሲባል የነበረው። 
ይህ ትልቅ ስህተት ነው። ዘርፉን በእውቀት ፤ በግልፅ 
ስትራቴጂና ቴክኖሎጂ ደግፎ የሃገር ውስጥም ሆነ 
የውጭ ባለሃብቱ እንዲያለማ  በፖሊሲ መምራት ሲገባ 
ዘርፉን ወደ ዳር የማድረግ አቅጣጫ ነበር የምንከተለው። 
አስቀድሜ ያልኩት ማዳበሪያ ለማምረት የሚያስፈገው 
ግብዓት ከማዕድን ሃብት ነው የሚገኘው። ፈጣን 
የግብርና ልማትን አረጋግጣለሁ፤ ዘርፉን አዘምናለሁ 
የሚል መንግስት እንዴት ሆኖ ነው ማዳበሪያ በየዓመቱ 
በቢሊዮን ዶላር ወጪ እያደረገ ከውጭ እያመጣ ሊዘልቅ 
የሚችለው? ሀገር ውስጥ ይህንን ለማምረት የሚያስችል 
አቅም እስካለ ድረስ ሃገር ውስጥ ነው መመረት ያለበት። 
ስለዚህ የመንግስት አቅጣጫ ነው የተቀየረው። ማዕድንን 
ከሚረግም አስተሳሰብ ወጥተን የብልፅግና እና የልማት 
ምንጭ ለማድረግ እየሰራን ነው። ለዚህም የሚያመች  
የአቅጣጫ ለውጥ አድርገናል።

ይህም ደግሞ የወጭ ንግዱን መደገፍ ብቻ ሳይሆን 
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ከሚመረትባቸው ቦታዎች ጋር በተለይም ከወርቅ 
ጋር ተያይዞ ቀጣይነት ያለው ድጋፍ የማድረግ ስራ 
ከክልሎች ጋር እየሰራን ነው።  ባህላዊ ማህበራቱ ካፒታል 
እያጠራቀሙ የተሻለ ቴክኖሎጂ ወደሚጠቀሙት ልዩና 
አነስተኛ ደረጃ ተሸጋግሮ የሚጠቀሙትን ቴክኖሎጂና 
ካፒታል እየጨመሩ እንዲሄዱ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ 
ነው ያለው። በሂደት በኩባንያም ጭምር የሚሰማሩበትን 
አቅጣጫ መከተል አለብን ብለን እየሰራንም ነው። 
ይህም አንደኛ ቀጣይነት ባለው መልኩ በአካባቢያቸው 
ያለውን  ሃብት በአግባቡ ተጠቅመው ህይወታቸውን 
የሚቀይሩበትን፤ ያገኙትንም ገንዘብ ደግሞ ዘላቂነት 
ባለው መልኩ ጥሪት ማፍራት የሚችሉበትን  እድል 
ጭምር  ለማረጋገጥ ያስችላል። ከዚያ በተጨማሪ ከውጭ 
የሚገቡ  አልሚዎች የተለያዩ ቴክኖሎኖጂዎችንና የአሰራር 
ስርዓቶችን ይዘው እንዲገቡና የቴክኖሎጂ ሽግግር 
እንዲመጣ የበኩላችን ጥረት እያደረግን ነው ያለነው። 

አጠቃላይ የማዕድን ሃብታችንን ነዳጅ፣ 
ጂኦተርማልንም ጭምር  ዘመናዊ በሆነ መልኩ እና 
የአካባቢ ብክለትን  እንዲሁም መራቆትን  በሚቀንስ 
መልኩ ጥቅም ላይ ለማዋል በሰፊው ነው እንቅስቃዎች 
እየተደረጉ ያሉት። እርግጥ ማዕድን በተገኘበት ቦታ 
ላይ ቁፋሮ መኖሩ የማይቀር ነው።  ቁፋሮ ሲኖር 
አካባቢ መጎዳቱ የማይቀር ስለሆነ ከቁፋሮ ጋር ተያይዞ 
የተጎዳ አካባቢን መልሶ በሚያገግም መልኩ  መጠቀም 
የሚያስችል ስርዓት ነው እየተዘረጋ ያለው። እዛ አካባቢ 
ላይ ማዕድን ሲወጣ ዘላቂ የማህበረሰብና የአካባቢ ጥበቃ 
ስራዎች አብረው የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። በዚያ ደረጃ 
የቴክኖሎጂውን ሽግግር አስቀድሜ ባነሳሁት መነሻ 
ዘርፉም ትኩረት ያገኘ ባለመሆኑ የትኛውን ቴክኖሎጂ 
መጠቀም እንደሚገባ በውል አይታወቅም ነበር። ሰፊ 
ጉልበት እያለ ግን በአካባቢው ያለውን የማዕድን ሃብት 
በአግባቡ ወደ ጥቅም ላይ መቀየር በማይችል መልኩ 
ሲመራ የነበረው። አሁን ላይ ከዚህ ኋላቀር አሰራር 
ለመውጣት  ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው። እነዚህ 
ስራዎች በቀጣይ እያደጉ የሚሄዱ ናቸው። 

አዲስ ዘመን፡-  ዘርፉ ከዚህ ቀደም በነበረው 
አሰራር በጥቂት ግለሰቦች ቁጥጥር ስር የነበረ 
እንዲሁም በሙስና እና ሌብነት የታጠረ እንደነበር 
እሙን ነው። ከዚህ አኳያ በተለይ የማዕድን ፈቃድ 
አሰጣጡ ተመሳሳይ ብልሹ አሰራር እንዳይፈጠር 
ምን አይነት ጥንቃቄዎች እየተደረጉ ነው ያሉት? 

አቶ ሚሊዮን፡- አስቀድሜ ካነሳኋቸው የሪፎርም 
ስራዎች አንዱ ይሄ ነው። ግልፀኝነትን ማስፈን ትልቅ 
ትኩረት የተሰጠው ነው። የፈቃድ አሰጣጡ ግልፀኝነት 
ያለው ለማድረግ አሰራሮች ተዘርግተዋል። የምርመራ 
ፍቃድ ወስዶ በአንድ አካባቢ ላይ በተለይ በስፋትና 
በኩባንያ ደረጃ የሚመረቱ ማዕድናት አስቀድመው 
የምርመራ ስራ ወይም ፍለጋ ስለሚያካሂዱ  ፍቃድ አሰጣቱ 
በግልፅ ነው የሚካሄደው። ከተቋሙ ህንፃ ግንባታ ጀምሮ 
ሁሉም ሥራ በገሃድ እንዲከናወን ቢሮዎችን መስታወት 
ብቻ እንዲገነቡ አድርገናል። ይህም የተደረገው በአዲስ 
መልኩ ተቋሙን ለመቀየርና ግልፀኝነትን ለማምጣት 
ያለመ ነው። አንዱ የስራ ሂደት ከሌላው ጋር በፊት 
ለፊት የሚናበብበት፤ በመግባባትና በመተመማን ላይ 
የተመሰረተ የስራ አካበቢ እንዲኖር ነው ከሪፎርሙ ጋር 
እየተሰራ ያለው።

አሁን ተደብቆ የሚሰራ ስራ የለም። ፍቃድ ጠያቂው 
ምን ምን አሟልቶ ሲገኝ የምርመራ ፍቃድን አግኝቶ  
እንደሚፈቀድለት ፊት ለፊትና ያለምንም ድብብቆሽ 
ነው እንዲያውቅ የሚደረገው። ምክንያቱም ደግሞ 
ኢንቨስትመንቱ ሰፊ ሃብት የሚጠይቅ በመሆኑ ነው። 
ፈቃድ ጠያቂው በመጀመሪያ ምርመራውን በራሱ አካሂዶ 
በራሱ አካባቢ ላይ የማዕድን ሃብት መኖሩን ካረጋገጠ በኋላ 
ነው ፍቃድ የሚወስደው። ስለዚህ የማዕድን ሃብት መኖሩ 
ሲረጋገጥ ነው የማምረት ፍቃድ የሚሰጠው። በተለይም 
ትልቅ የውጭ ኩባንያዎች ፈቃድ እስከ ሚኒስትሮች 
ምክር ቤት ሄዶ የሚፀድቅ ነው። በሃገር ውስጥም ሆኖ 
ራሱ ትልልቅ ኢንቨስትመንቶች በተመሳሳይ መልኩ 
ነው የሚሰጠው። በአጠቃላይ ባለፉት ሶስት ዓመታት 
አስቀድሞ የነበረውን አካሄድ ዘርፉንም ጭምር ሰው 
እንዳያይ የመጋረድ ስራ ነው ሲሰራ የነበረው። በመሆኑም 
አሁን እየተሰራ ያለው ስራ ዘርፉ ላይ የነበረውን መጋረጃ 

ጭምር ነው ለማንሳትና ግልፅ በሆነ መልኩ ይህ ሃብት 
ለሌሎች ዘርፎች ማደግ መሰረት እንዲጥል እየተሰራ 
ያለው። 

በሌላ በኩል የማዕድን ልማት እውቀትን ፤ ክህሎትና 
ካፒታልን የሚጠይቅ ስራ እንደመሆኑ በዚህ ዘርፍ ላይ 
የሚሰማራ ማንኛውም አካል ራሱን ተማምኖ ነው ለፈቃድ 
ጥያቄ የሚመጣው። ስለዚህ አስቀድሞ የነበሩ አሰራሮችን 
በዚህ መልኩ ለማስተካከል በሰፊው ነው እንቅስቃሴዎች 
እየተደረጉ ያሉት። የፖሊሲ ማሻሻያው ሃገር እንዲለውጥ 
ጭምር እየተሰራ ነው። በተለይም ላለፈው አንድ አመት 
ጦርነት ውስጥ በመቆየታችን እና አሁንም ድረስ ከጦርነት 
ድባብ ያለመውጣታችን ከፍተኛ ማነቆ ሆኖ ቆይቶብናል። 
ከሁሉ በላይ ማዕድን ስለተገኘ ብቻ ሁሉም እጁን አጣጥፎ  
መቀመጥ እንደሌለበት ግንዛቤ ማስጨበጡ ላይ ትኩረት 
ያደረግነው። ይህም ማለት የሚበዘበዝ ሃብት እንደተገኘ 
ተደርጎ የኖረው እሳቤ እንዲለወጥና ከሌላው የልማት ስራ 
ጋር ተሰናስኖ ዘላቂ ልማት ማምጣት ይገባል ወደሚለው 
መምጣት ላይ ትኩረት ማድረጋችን በቀጣይ ላቀድነው 
የልማት ግብ ወሳኝ ሚና አለው።

አዲስ ዘመን፡- እርሶ ይህንን ቢሉም ከፈቃድ 
አሰጣጡ ጋር ተያይዞ በተለይ የሃገር ውስጥ 
ባላሃብቶችን ለማሳተፍ በሚደረገው ጥረት ውስጥ 
ለሙስና የሚያጋልጡ አሰራሮች ይፈጠራሉ የሚል 
ስጋት ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ከዚህ 
አንፃር የእርሶ ምላሽ ምንድን ነው? 

አቶ ሚሊዮን፡- እኔ ከፍቃድ አሰጣጥ ጋር ተያይዞ 
የተነሳው ስጋት ለእኔ ውሃ የሚያነሳ አይደለም። ገና 
መቼ ጀመርንና ነው ስጋት የሚናሳው?። ባይሆን አሁን 
የተጀመረው መጠነ ሰፊ ጉዳይን የምንረዳበት መንገድ 
ገብቶናል ወይ የሚለው ነገር የበለጠ ያሳስበኛል።  
ምክንያቱም ለእኔ ይህ ስጋት ራሱ የመነጨው ቀድሞ 
ዘርፉን የሃብት መበዝበዣ ምንጭ ነው የሚል እሳቤ 
በስፋት በመሰራጨቱ ነው። ሌላው ይቅርና በዚህ ስራ 
የቆዩ የእኛ ባለሙያዎች ጭምር ማዕድንን የሚረዱበት 

አግባብ ገና ብዙ መሻሻል የሚገባው ነው። ጉዳዩ ለአንድ 
ኩባንያ ምርት እንዲያመርት ፈቃድ እንዲሰጥ ማድረግ 
ብቻ አይደለም። በአጠቃላይ በሚቀጥሉት አስር ዓመታት 
ልማትን ልናረጋግጥ ከሆነ እየተባለ ያለውን ከፍ ብሎ 
ማየት ይፈልጋል። በመሰረቱ ረጅም እድሜ ካላቸው 
ተቋማት አንዱ የእኛ መስሪያ ቤት ነው። ስለዚህ የሆነች 
ቦታ ላይ ፍቃድ ከመስጠት ያለፈ ማሰብ ያስፈልጋል። 
ለምሳሌ ማዳበሪያ ፍላጎታችንን ማሟላት ማለት 
በየቤታችን ያለውን የዳቦ ጥያቄ መመለስ ማለት ነው። 
በየከተማው ያቋቋምነውን ኢንዱስትሪ ፓርኮች ጥጥ 
ማቅረብ ማለት ነው። ስለዚያ ነው እያወራን ያለነው። 

እንዳልኩሽ ገና ምንም ባልተጀመረበት ሁኔታ 
‹‹ስጋት አለኝ›› የሚል ነገር ጉዳዩን ለዘመናት በነበራቸው 
አስተሳሰብ የሚመነጭ ነው። በዚህ መልኩ የሚታሰብ 
ከሆነ እኔ ጉዳዩን ለመረዳት ይቸገራሉ ብዬ ነው 
የማምነው። አጠቃላይ የሀገራችንን ኢኮኖሚ በሚያሳድግ 
ዘርፍ ላይ ነው እየተነጋገርን ያለነው። ስለዚህ ከሚኒስቴሩ 
የሚጠበቀው ነገር ማዕድን የሚባል ቁንፅል ነገር 
ማውጣት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የሀገሪቱን የልማት 
ዘርፎች የማበልፀግ ስራ ነው። ለምሳሌ የኢንዱስትሪ 
እናት የሚባለውን የብረት ማዕድንን  ማውጣት ማለት 
ኢንዱስትሪውን ማሳደግ  ብቻ አይደለም፤ ኮንስራክሽን፤ 
ትራንስፖርትም ሆነ ሌላውንም የልማት መስኮች 
ማበልፀግ ማለቴ ነው። ብረትን የሚያመርቱ ሃገራት 
የቆረጡ መሪዎች ያሏቸው ናቸው። በነገራችን ላይ እኔ 
እየተናገርኩ ያለሁት  ነገር ቅዠት አይደለም። መንግስት 
ከቆረጠ ብልፅግናን ማምጣት እንችላለን። በተመሳሳይ 
ይህች ሃገር ሰፊ የታንታለም ማዕድን ሃብት አላት። 
ታንታለም እንደሚታወቀው የቴሌኮም ቴክኖሎጂዎች 
በሙሉ የሚመረቱበት የማዕድን አይነት ነው። ይህንን 
ማዕድን በስፋት አወጣን ማለት መገጣጠም ብቻ 
ሳይሆን በራሳችን ስልኮችን እያመረትን የውጭ ምንዛሬ 
እንታደጋለን፤ እናስገባለንም ጭምር ማለት ነው።  

እንዳልኩሽ አሁን እኮ ገና ከጦርነት ድባብ ገና 
አልወጣንም፤ ለልማት የሚመች ከባቢያዊ አየር 
ባልተፈጠረበት ሁኔታ  ስጋት ነው ብሎ ለዘርፉ ማነቆ 
ማበጀት ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። በመሰረቱ ተሰጡ 
የተባሉት ጥቂት ፍቃዶች ናቸው፤ እነዚህም በዚህ ደረጃ 
ችግር አለባቸው ብዬ አላስብም። አጠቃላይ አሰራሩ 
በሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚፀድቅ በመሆኑ ይህንን 
ከግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው። ገና ግን 
ብዙ ፍቃድ እንሰጣለን። ምክንያቱም አንዳንዱ ሥራ  
ወገብን ጠበቅ አድርጎ ማሰር የሚጠይቅ በመሆኑ ነው። 
በተመሳሳይ የቴክኖሎጂ ሽግግር ጋር ተያይዞ የተነሳውም 
ስጋት እኛም አስቀድመን ስለለየነው ነው በሚኒስቴሩ ስር 
ያሉትን ተቋማት በአዲስ መልክ ማደራጀት ያስፈለገው። 
ስለዚህ ይህ ስራ በዋናነት የእነዚህ ተቋማት ትኩረት 
አድርገው ነው የሚሰሩት።  ከዚህ በተጨማሪ  ማዕድናቱ 
በሚገኙባቸው ከፍተኛ የትምህርት ተቋሞቻችን ውስጥ 
ስርዓተ-ትምህርት ተቀርፆ የሰለጠኑ ባለሙያዎችን በስፋት 
የማምረት ስራ ተጀምሯል።

 ለምሳሌ የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ላይ የጂኦሎጂና የማዕድን 
ሃብትን በአግባቡ መጠቀም የሚያስችል አቅም ለመፍጠር 
ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው። አካበቢው ላይ ያሉ ኩባንያዎች 
የምርምርና የልህቀት ማዕከል ሆኖ እንዲያገለግል 
ነው እየተደረገ ያለው። በተጨማሪም የስነምህዳርና 
የአካባቢው ማህበረሰብ ተጠቃሚነት ጭምር አያይዞ 
እንዲሄድ እየተደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ከምርምር 
ተቋማት ጭምር የኢንዱስትሪ ትስስር እንዲመጣ 
አቅጣጫ ተሰጥቶ ነው እየተሰራ ያለው። 

አዲስ ዘመን፡- በዘርፉ በተደጋጋሚ ከሚነሱ 
ቅሬታዎች መካከል በተለይም ማዕድናት 
በሚወጡበት አካባቢዎች የሚኖሩ የሕብረተሰብ 
ክፍሎች ተጠቃሚ ያለመሆን ጉዳይ ነው። ከዚህ 
አኳያ እየተሰሩ ያሉት ስራዎች ምን ይመስላሉ?

አቶ ሚሊዮን፡- እንደአጠቃላይ የማዕድን ሃብት 
የሁሉም የሃገራችንን ዜጎች ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ  
መልማት ነው ያለበት። ግን ደግሞ በወሳኝነት በተለይ 
ማዕድን በሚገኝባቸው አካባቢዎች ማዕድኑ ልማት 
ላይ እንዲውል ማህበረሰቡ መጠቀም መቻል አለበት። 
ምክንያቱም ደግሞ ልማቱ የእኔ ነው ብሎ ሊይዝና 

ሊንከባከብ የሚችለው ተጠቃሚ መሆን ሲችል ነው። 
ይህንን ደግሞ በተጨባጭ አይተናል። አንዳንድ የሲሚኒቶ 
ኢንዱስትሪዎች የአካባቢውን ህብረተሰብ ተጠቃሚ 
በማድረጋቸው ከህብረተሰቡ ጋር ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት 
እንዳላቸው ነው ያየነው። ስለዚህ ከግንዛቤ አንፃር 
አልሚዎች ማህበረሰቡን ጠቅሞ መጠቀም ለኢንዱስትሪ 
ልማትና ሰላም ወሳኝ መሆኑን ተረድተው ሊሰሩ ይገባል።

በመሰረቱ ዘላቂ ልማት የሚባለው እኮ አሁን 
ያለውን ብቻ ሳይሆን ለሚቀጥለው ትውልድ ጨምሮ 
ማሰብና ተጠቃሚ ማድረግንም ያካትታል። እኛም 
ያንን ነው ተግባራዊ እያደረግን ያለነው። ስለዚህ 
ማዕድናቱ ባሉባቸው አካባቢዎች ላይ ለምሳሌ ማዕድናቱ 
በሚለሙበት አካባቢ ራሱ ማህበረሰቡም ጭምር 
በጉልበቱም ጭምር ተደራጅቶ እንዲሰራ ነው ድጋፍ 
እየተደረገለት ያለው። አስቀድሜ ባህላዊ አምራቾች 
ያልኩሽ የዚሁ አካል ነው። ለምሳሌ ወርቁን ካመረቱ በኋላ 
ለሽያጭ ሩቅ ሳይሄዱ ባሉበት ስፍራ የባንክ አገልግሎት 
የሚያገኙበትንም ጭምር ነው እየሰራን ያለነው። ስለዚህ 
በየወሩ የኤክስፖርት ስራ ጭምር ይገመገማል። ለምሳሌ 
ሚድሮክ በ2008 ዓ.ም በነበሩት ሀገራዊ ሁከቶች 
ተዘግቶ ነው የቆየው። ከዚህ በኋላ ግን ከማህበረሰቡ እና 
ከመንግስት ጋር በተደረገ ውይይት ወደ ተግባር እንዲገባ 
ተደርጓል። በአሁኑ ጊዜ ለአካባቢው ማህበረሰብ የሕክምና 
ተቋማት ፤ መንገድ፤ የንፁህ መጠጥ ውሃ መሰረተ ልማት 
ግንባታ ላይ በመሳተፍ በጣም ሰፊ የልማት ስራዎች 
ነው እየሰራ ያለው። አስቀድሞ የአካባቢው ልጆችም 
ጭምር እንዲቀጠሩ በማድረግ የበኩሉን አስተዋፅኦ 
እያበረከተ ነው ያለው። በተመሳሳይ ሌሎች ኩባንያዎች  
ለማህበረሰቡ ተጠቃሚነት ቅድሚያ ሰጥተው እንዲሰሩ 
ዋነኛው የትኩረት አቅጣጫ አድርገን ነው የተከተልነው። 

አዲስ ዘመን፡- የድንጋይ ከሰል የማምረት 
ሂደት ለአካባቢ ብክለት የሚዳርግ ከመሆኑ ጋር 
ተያይዞ በአሁኑ ወቅት የአለም ሀገራት  ወደታዳሽ 
የሃይል ምንጭ እያዞሩ በሚገኙበት በዚህ ወቅት 
ኢትዮጵያም ከምትከተለው  ከብክለት የፀዳ 
ስትራጂ ጋር በተያያዘ እንዴት ነው አጣጥሞ 
ለመሄድ የታሰበው?

አቶ  ሚሊዮን፡- በነገራችን ላይ በአለም ላይ 
የሚነገረውና እየሆነ ያለው  ነገር አንድ አይነት አይደለም። 
ለምሳሌ አሜሪካም ሆነ ቻይና በዚህ አመት የተጠቀሙት 
የድንጋይ ከሰል እስካአሁን ተጠቀመው ከሚያውቁት 
በእጅጉ የላቀ ነው። እኛ እንዳውም በአንዳንድ ጉዳይ 
የቀደምን ነን ባይ ነኝ። ለምሳሌ የኢንዱስትሪ እድገታችን 
በጣም ዝቅተኛ ከመሆኑና የምንከተለውም አረንጓዴ 
ልማት ስትራቴጂ በመሆኑ አካባቢን ከመበከል አኳያ 
ሚናችን በጣም አነስተኛ ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን 
የልማት አቅጣጫችን ከመነሻውም በታዳሽ ሃይል ላይ 
የተመሰረተ በመሆኑ በዚህ በኩል የሚነሳው ስጋት ያንን 
ያህል ውሃ የሚያነሳ  አይደለም።  የሃይል ማመንጨት 
ስራችንን በሙሉ በዚሁ የልማት ስትራቴጂ የተቃኙ 
ናቸው። እርግጥ ነው፤ የሃይል አጠቃቀማችን በጨመረ 
ቁጥር የእንፋሎትንም ሆነ የድንጋይ ከሰል ሃብታችንን 
መጠቀማችን የማይቀር ነው። 

በሌላ በኩል አሁንም ቢሆን ለኢንዱስትሪ ግብዓትነት 
የድንጋይ ከሰልን ከውጭ ነው የምናስመጣው። ይህ 
ማለት አሁን ላይ አድገዋል የምንላቸው ሃገራት ናቸው 
ለእኛ እየሸጡልን ያሉት ማለት ነው።  በአጠቃላይ እኛ 
በከፍተኛ ሃላፊነት ነው ልማቱ እያከናወንን ያለነው 
የሚል ሃሳብ ነው ያለኝ። ምክንያቱም የአረንጓዴ ልማት 
ስትራቴጂያችንን በወሳኝ መልኩ የሚቀይር ስራ እየሰራን 
ባለመሆኑ ነው። ከዚህም በኋላ የሚከናወኑ የልማት 
ስራዎች ይህንኑ አቅጣጫ የሚከተሉ ነው የሚሆኑት። 
ደግሞ ከድንጋይ ከሰል ስናመርት የሚያመነጨው በካይ 
ጋዝ ከሌሎች ሀገራት ጋር ሲነፃፀር እዚህ ግባ የሚባል 
አይደለም። ለግምትም የሚገባ አይደለም። በተጨማሪም 
ከአቅማችን በላይ የሆነ ታዳሽ ሃይል ተንጠራርተን 
እያለማን ነው ያለነው። ፈጥነን እንልማ እያልን ከሆነ 
በእጃችን ያሉ ሃብቶችን ነው መጠቀም የሚገባን። ስለዚህ 
በሚዛኑ ነው ነገሮችን ማየት ያለብን ብዬ ነው የማምነው።

አዲስ ዘመን፡- ለነበረን ቆይታ በአንባቢዎቼና 
በዝግጅት ክፍሉ ሥም ከልብ አመሰግናለሁ።

አቶ ሚሊዮን፡- እኔም አመሰግናለሁ።  

ለሲሚኒቶም ሆነ ለሌሎች 
የኢንዱስትሪ ምርቶች 

የሚያገለግለውን 
የድንጋይ ከሰል ከውጭ 

ሀገራት በየዓመቱ  ከ275 
እስከ 300 ሚሊዮን 
ዶላር እያወጣን ነው 

የምናስመጣው
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ንግድና ግብይት
 እንቆቅልሹ  ያልተፈታለት የኑሮ ውድነት

የኑሮ ውድነት ሰዎች አብዝተው እየተማረሩበትና 
በእጅጉ እየተገረሙበት ሰርክ የሚያሰላስሉትና 
የሚያብሰለስሉት አብይ ጉዳያቸው ከሆነ ዓመታት 

ተቆጥረዋል። ከዓመት ዓመት ከፍ እንጂ ዝቅ የማይለው 
የኑሮ ውድነት በተለይም በመሠረታዊ የፍጆታ ምርቶች 
ላይ በጉልህ የሚታይና ሸማቹን እየፈተነ የሚገኝ ሲሆን 
በተለይም የኑሮ ውድነቱ በመንግሥት ሠራተኛው ላይ 
እያደረሰ ያለው ጫና በእጅጉ የበረታ ስለመሆኑ ይነገራል። 
በዚሁ ጉዳይ ያነጋገርናቸው የማኅበረሰብ ክፍሎችም 
ያረጋገጡልን ይህንኑ ነው።

የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ከሚገኝበት አራት ኪሎ 
አካባቢ በሚገኝ አንድ ሕንጻ ውስጥ አራዳ ማርት የሚባል 
የገበያ ማዕከል ይገኛል። በዚሁ የገበያ ማዕከል ውስጥ 
ታድያ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ሲሸማምቱ ያገኘናቸው ወይዘሮ 
አበባ ይበልጣል የኑሮ ውድነቱን መቋቋም እንዳልተቻለ 
ሲገልጹ፤ ‹‹ሁሉም ነገር ዕለት ዕለት እየጨመረ በመሆኑ 
በኑሮ ውድነቱ የማይማረር የለም በተለይም በአሁን ወቅት 
የምግብ ሸቀጣ ሸቀጦች ከሰዎች የመግዛት አቅም ጋር 
በፍጹም ሊጣጣም የሚችል አይደለም›› በማለት ሲገልጹ፤

አብዛኛው የመንግሥት ሠራተኛ በሚሠራበት 
አቅራቢያ የሚገኙ የገበያ ቦታዎችን የመፈለግና በመኖሪያ 
አካባቢው ካለው ገበያ ጋር በማወዳደር የአንድና የሁለት 
ብር ለውጥ ካገኘ መግዛትን ይመርጣል የሚሉት ወይዘሮ 
አበባ፤ እርሳቸውም ቦታው ለመሥሪያ ቤታቸው ቅርብ 
በመሆኑና የተወሰነ ቅናሽ አለው የሚል መረጃ አግኝተው 
የመጡ መሆኑን ገልጸው እንደተባለውም መጠነኛ የሆነ 
ቅናሽ አይቻለሁ። ያም ቢሆን ግን የኑሮ ውድነቱ መግለጽ 
ከሚቻለው በላይ ነው ለዚህም ነው ሰዎች የእሁድ ገበያን 
ጨምሮ የተወሰነ ቅናሽ አለ በተባለበት ሁሉ ተዘዋውረው 
መሸመትን የሚመርጡት በማለት እርሳቸውም በገበያ 
ማዕከሉ መገኘታቸው ለዚሁ እንደሆነ ተናግረዋል። 

‹‹በልቶ ማደር ግድ ነውና እንታገላለን›› የሚሉት 
ወይዘሮ አበባ፤ ዛሬ ላይ የምግብ ሸቀጣ ሸቀጦችን በተለይም 
ለሕጻናት አስፈላጊ የሆኑ እንደ ወተት፣ እንቁላል፣ 
ፍራፍሬ የመሳሰሉትን ገዝቶ ለመመገብ እጅጉን አዳጋችና 
የማይታሰብ እየሆነ መምጣቱን በማንሳት የአብዛኛው 
ሰው ኑሮ ከእጅ ወደ አፍ በሆነበት በዚህ ጊዜ የመንግሥት 
ሠራተኞች በተለይም በዝቅተኛ ደረጃ የሚገኙ እንደ 
ጽዳትና የመልዕክት ሠራተኞች ደመወዛቸው ከ1200 እስከ 
1500 ብር ሲሆን የቤት ኪራይ የሚከፍሉት 1500 ብር 
ድረስ በመሆኑ በወር የሚያገኙትን ለቤት ኪራይ ከፍለው 
በልቶ ለማደር እጅጉን እንደሚቸገሩ ተናግረዋል።

ከእነሱ ሻል ያለው የመንግሥት ሠራተኛም ቢሆን 
የገቢውን ከፍተኛ ድርሻ የሚያወጣው ለቤት ኪራይ 
እንደመሆኑ ቀሪው ኑሮውን ማሸነፍና በልቶ ለማደር 
የሚያስችለው አይደለም። እያንዳንዱ ነገር በየጊዜ 
እየጨመረ በመሆኑ በአሁን ወቅት ደግሞ ይበልጥ ተባብሶ 
ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። አንድ ኪሎ ብርቱካን 90 ብር 
ገዝቶ የሚመገበው ምን ያህል ሰው ነው ተብሎ ቢታሰብ 
በጣም ትንሽ ቁጥር ነው። በመሆኑም የኑሮ ውድነቱ  
አብዛኛውን የማኅበረሰብ ክፍል እየፈተነ ይገኛል። 

በኑሮ ውድነት እየተፈተነ ያለው አብዛኛው ሰው 
በአሁን ወቅት ምሬት ውስጥ የገባ መሆኑን ያነሱት 
ወይዘሮ አበባ፤ ጊዜው እጅግ አስቸጋሪና ከባድ እንደሆነም 
ገልጸዋል። ታድያ አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ከመድረሳችን ባለፈ 
መንግሥት መሠረታዊ ለውጥ ማምጣት የሚጠበቅበት 
መሆኑን ጠቁመው ይህ ካልሆነ ግን ቀጣዩ ጊዜም ይበልጥ 
አስፈሪና አሳሳቢ እንደሚሆን ከወዲሁ ያላቸውን ስጋት 
ይገልጻሉ። መንግሥት ከውጭ በሚያስገባቸው የፍጆታ 
ዕቃዎች ላይ በተደጋጋሚ ማሻሻያ ያደረገ እንደሆነና 
ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ መፍቀዱን ሲናገር ይሰማል ነገር 
ግን መሬት ላይ ያለው ዕውነታ መንግሥት እየሠራሁ ነው 
ከሚለው በተቃራኒ ሆኖ ይታያል ብለዋል። 

ዘይትን በአብነት ያነሱት ወይዘሮ አበባ አምስት ሊትር 
ዘይት በአሁን ወቅት 640 ብር ድረስ እየተሸጠ እንደሆነና 

ፍሬሕይወት አወቀ

ነገር ግን መንግሥት የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት ከቀረጥ 
ነጻ አስገባኋቸው ከሚላቸው የፍጆታ ምርቶች አንዱ 
ዘይት ነው። ስለዚህ ችግሩ የት እንዳለ መንግሥት ማየትና 
መረዳት አለበት በተለይም መሬት ላይ ያለውን እውነታ 
በተጨባጭ መረዳትና ለችግሩ ዘላቂ መፍትሔ መፈለግ 
ይገባዋል በማለት እየተባባሰ ለመጣው የኑሮ ውድነት 
መንግሥት መላ ሊፈልግለት እንደሚገባ አጽንኦት 
በመስጠት ሀሳባቸውን ይቋጫሉ።

በአገሪቱ ሲንከባለል የመጣው የመሠረታዊ የፍጆታ 
እቃዎች የዋጋ አለመረጋጋትና የኑሮ ውድነት ከጊዜ ወደ 
ጊዜ እየተባባሰ የመምጣቱ ዋናው ምክንያት ምንድነው 
መፍትሔውስ ብለን ላነሳነው ጥያቄ በዋናነት ሁለት 
መንስኤዎች መለየታቸውን ከንግድና ቀጣናዊ ትስስር 
ሚኒስቴር የንግድ እቃዎች ዋጋ ጥናት፣ ክትትልና ቁጥጥር 
ዳይሬክተር ወይዘሮ መስከረም ባህሩ አስረድተዋል።

በአገሪቱ የዋጋ መረጋጋት እንዳይኖር መንስኤ እየሆኑ 
ነው ተብለው በዋናነት የተለዩት ሁለት ናቸው። በአሁኑ 
ወቅት በተለይም ከውጭ በሚገቡ መሠረታዊ የፍጆታ 
እቃዎች በየጊዜው ጭማሪ እየተደረገ ነው። ነዳጅ፣ 
ዘይት፣ ስኳር የመሳሰሉ ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ መንግሥት 
የፈቀደላቸው ምርቶች የዓለም አቀፍ የዋጋ ጭማሪዎች 
በየጊዜው እያሳየ ነው።አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ይህንን 
ነው የሚያመላክተው። 

ይህ በገበያ ዋጋ እንዳይረጋጋ የሚያሳድረው የራሱ 
ተፅዕኖ አለው። ሁለተኛው ደግሞ ሸቀጦቹ አገር ውስጥ 
ከገቡ በኋላ በተለይም የግብይት ሰንሰለቱ መርዘም፣ 
አንዳንድ ምርቶች ላይ የደላሎች ጣልቃ ገብነት መኖር 
የመሳሰሉ ጉዳዮች የሸቀጦች የመሸጫ ዋጋ ከፍ የማድረግ 
አቅም አላቸው። ስለዚህ ዓለም አቀፍ የመግዣ ዋጋ 
መጨመርና በአገር ውስጥ ደግሞ የደላላ ጣልቃ ገብነት 
የስርጭት ሰንሰለቱን ስለሚያረዝመው ተጽዕኖ እያሳደረ 
ነው። በአገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች ደግሞ ፍላጎትና 
አቅርቦት አለመመጣጠን የሚፈጥራቸው ጫናዎች አሉ። 
እነዚህ ተደማምረው ነው በየጊዜው የዋጋ ጭማሪዎችን 
እያስከተለ ያለው። 

በተለይም ከውጭ የሚገቡ ምርቶች ዓለም አቀፍ 
ሁኔታ ምክንያት ከውጭ የሚገቡ ምርቶች ላይ ከፍተኛ 
ተፅዕኖ በማሳደሩ ምርቶች በአገር ውስጥ በፋብሪካም 
ይሁን በአርሶ አደሩ የሚመረቱበት እና አቅርቦቱ ከፍ 
እንዲል የማድረግ ጥረት ይደረጋል። ከስርጭት ጋር 

ተያይዞ የግብይት ሰንሰለት መርዘም የፈጠራቸው የዋጋ 
ጭማሪዎችም አሉ። የስርጭት ሰንሰለት መርዘምን 
ለማሳጠር፤ በተለይም በሕግ አግባብ እንዲሆን የማድረግ 
ሥራ እንደ መንግሥት እየሠራበት ይገኛል። አምራቹ 
ወይም አስመጪው ቀጥታ ከሸማቹ ጋር እንዲገናኙ 
ለማድረግ በአዲስ አበባ የተጀመሩትን የእሁድ ገበያዎችን 
በክልሎች ከተሞች የማስፋት ሥራዎች ይሠራሉ። 
በተለይም ባዛሮችና ሌሎችም መድረኮች የሚፈጠሩበት 
ሁኔታዎች አሉ። 

የአትክልትና ፍራፍሬ ገበያዎችም በየአካባቢዎቹ 
እንዲቀርቡ እየተደረገ ሲሆን በተለይም በአትክልትና 
በንግድ ሥራዎች ኮርፖሬሽን አማካኝነት አትክልቶችንና 
ፍራፍሬዎችን እንዲያቀርቡ የማድረግ ሥራዎች እየተሠሩ 
ነው። ከዚያ በተጨማሪ ከውጭ የሚገቡ ምርቶች 
በተለይም ከቀረጥና ታክስ ነጻ እየገቡ ያሉ ምርቶች 
በስርጭት ሰንሰለት መርዘም እንዳይከሰት የተለያዩ 
ጥናቶችን ከማድረግ ጀምሮ፣ አስመጪዎችን የማወያየት 
እንዲሁም አሰራሮችን የመዘርጋት ሥራዎች እየተሠራ 
ነው። 

ስለዚህ በሕግ በተቀመጠው መሠረት ብቻ ስርጭት 
ሰንሰለት ጤናማ አድርጎ የመሄድ ሥራዎች እየተሠራ 
ይገኛል። እነዚህ ሥራዎች በሁሉም አካባቢዎች ከተተገበሩ 
በተወሰነ ደረጃ የሕገ ወጥ ደላሎች ጣልቃ ገብነቶችን 
እየቀነስን የምንሄድበት አዝማሚያዎች ካሉ የተረጋጋ ገበያ 
እንዲኖር የሚያስችል ስለመሆኑም አስረድተዋል። 

የገበያው ዋጋ አለመረጋጋት ችግርን ለመቅረፍ 
መንግሥት በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ጥረቶችን እያደረገ 
እንደሆነ ቢያሳውቅም ችግሩ ሲባባስ እንጂ ሲሻሻል 
አይስተዋልም ይሁንና አንዳንድ ሸቀጦች ከቀረጥና ታክስ 
ነጻ እንዲገቡ የተወሰነው በቅርቡ በመሆኑ የሚፈለገውን 
ያህል ውጤት አላስመዘገበም። ስለዚህ በቀጣይ እስካሁን 
ከሚወሰደው እርምጃ በተለየ መንገድ የክትትልና 
የቁጥጥር ሥራ በመሥራት ውጤት ለማምጣት የሚሰራ 
መሆኑን ተናግረዋል።

 ጥናቶች እንደሚያመላክቱት፤ እ.ኤ.አ ከ2004 ዓ.ም 
ጀምሮ በኢትዮጵያ የሚስተዋለው የዋጋ ግሽበት ከቀን 
ወደ ቀን እጅጉን እየተባበሰ ነው። ታዋቂው የጉተንበርግ 
ዩኒቨርሲቲ ባጠናው ጥናት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 
በከፍተኛ የዋጋ ግሽበት እየታመሰ መሆኑን አመላክቷል። 
የማዕከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ ሪፖርቶች የሚያጠናክሩት 

ይሄንኑ ሐቅ ነው። በተለይ በ2014 ዓ.ም ኢትዮጵያ 
በታሪኳ አይታው የማታውቀው አይነት የዋጋ ግሽበት 
እንዳጋጠማት የማዕከላዊ ስታተስቲክስ ኤጀንሲ ሪፖርት 
ያሳያል። በ2014 ዓ.ም የመስከረም ወር አጠቃላይ የዋጋ 
ግሽበት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር 
34 ነጥብ 8 በመቶ ጭማሪ ማሳየቱን የኤጀንሲ ወርሐዊ 
ሪፖርት አመላክቷል። በዚሁ ወር የምግብ ነክ ዋጋ ግሽበት 
ደግሞ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር 42 
በመቶ ጭማሪ አሳይቷል። ይህ የዋጋ ግሽበት የፈጠረው 
ድንጋጤ ሳንለቅ በጥቅምት ወርም 33 በመቶ የነበረው 
ዓመታዊ የዋጋ ግሽበት በኅዳር ወር ወደ 35 በመቶ ማደጉ 
ተሰምቷል። በሰዎች የቀን ተቀን ሕይወት ላይ እጅግ 
አስፈላጊ የሆነው የምግብ ፍጆታ ላይ የታየው የዋጋ ግሽበት 
በጥቅምት ወር ከነበረው 28 በመቶ በኅዳር ወር ተባብሶ 
41 በመቶ መድረሱም፤ ጉዳዩን እጅግ አሳሳቢ እንዳደረገው 
እየተነገረ ነው። በተለይ በዳቦና እህሎች ላይ የታየው የዋጋ 
ጭማሪ በያዝነው ወርም ተጠናክሮ ቀጥሏል።

 የሩዝ፣የእንጀራ፤ የዳቦ፤ የጤፍ፤ የስንዴ፤ የማሽላ፤ 
የበቆሎ፣ የገብስ፣ የስንዴ ዱቄት፣ የፓስታና ማካሮኒ ዋጋ 
በፍጥነት ጨምሯል። ሥጋ፣ የምግብ ዘይት ፣ ወተት፤ 
አይብና ዕንቁላል፤ ቅቤ፣ ቅመማ ቅመም እና የመሳሰሉት 
ምግብ ነክ ነገሮች ላይ የታየው የዋጋ ጭማሪ ከመጠን 
በላይ በማደጉ እነሥጋ፣ የምግብ ዘይት ፣ ወተት፤ አይብና 
ዕንቁላል፤ ቅቤ፣ ቅመማ ቅመም እና መሰል ነገሮች እጅግ 
የተጋነነ ዋጋን በመያዛቸው እነዚህን ምግቦች ገዝቶ 
መጠቀም በተለይ በዝቅተኛ የኢኮኖሚ እርከን ላይ ለሚገኙ 
ዜጎች የቅንጦት ምግቦች ከሆኑ ውለው አድረዋል። አሁን 
አሁን ደግሞ በመካከለኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ይገኛል 
የሚባለውም የማኅበረሰብ ክፍል እነኝህ ምግቦች ቅጦንት 
እየሆኑበት መምጣት ጀምረዋል።

መንግሥት ካለፉት ዓመታት ጀምሮ ሲንከባለል 
የመጣውን ከፍተኛ የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት የተለያዩ 
መፍትሔዎችንና የማስተካካያ እርምጃዎችን ሲተገብር 
ይስተዋላል። ነገር ግን ችግሩ ሥር የሰደደና የቆየ በመሆኑ 
በሚወሰዱ እርምጃዎችና በሚዘረጉ አዳዲስ አሠራሮች 
የኑሮ ውድነቱ ሲሻሻል አይስተዋልም። ይሁን እንጂ አሁንም 
ማኅበረሰቡ ችግሩን በዘላቂነት ተፈትቶ ማየትን ይናፍቃል፤ 
ይመኛልም። ለኑሮ ውድነቱ ምክንያቶች ናቸው ተብለው 
በጥናት የተለዩትን አፋጣኝ መፍትሄ በመስጠት ኑሮውን 
ማረጋጋት አሁንም ከመንግሥት የሚጠበቅ ነው ።

                                                     በዳቦና እህሎች ላይ የታየው የዋጋ ጭማሪ በያዝነው ወርም ተጠናክሮ ቀጥሏል



         አዲስ ዘመን   ረቡዕ ጥር 25 ቀን 2014 ዓ.ም ገጽ 10

ዓለም አቀፍ

መዝናኛ

ማረፊያ/ትዝብት
ጠዋት ነው፤ በተለምዶ ብሔራዊ እየተባለ ከሚጠራው 

አካባቢ ቆሜ ወደ መሥሪያ ቤቴ የሚያደርሰኝን ሰርቪስ 
እየተጠባበኩ ነኝ። ከባድ ቆፈን አለ፤ ወቅቱ የጥቅምት አጋማሽ 
እንጂ የጥር መገባደጃ ፈፅሞ አይመስልም። ሥራ ረፍዶበት ወደ 
መሥሪያ ቤቱ በእግሩ የሩጫ ያህል የሚራወጠው መንገደኛ 
ብርዱን ፈርቶ የሚሸሽ ይመስላል።  

አንድ ዕድሜው ወደ ሰባት ዓመት የሚገመት ታዳጊ 
ዩኒፎርም ለብሶ ብቻውን ቆሟል፤ ብቻውን ያልኩት ነጠል ብሎ 
መቆሙና አጠገቡ ሰው አለመኖሩን ለደቂቃዎች ስለታዘብኩ 
ነው። ትራንስፖርት የሚጠብቅ መሰለኝ። 

አንድ አንበሳ የከተማ አውቶቡስ መጥቶ ከፊት ለፊቴ 
ቆመ። ታዳጊው ወደ አውቶቡሱ በሩጫ ሲጠጋ ከሌላው ተሳፋሪ 
በተለየ አሽከርካሪው አይቶት ነበር መሰል የፊት በሩን ከፍቶለት 
ወደ ውስጥ ገባ። የሹፌሩ ታዳጊው ሮጦ ሲጠጋው ቶሎ ምላሽ 
መስጠትና የታዳጊው ሁናቴ የዘወትር ደንበኛና ተስተናጋጅ 
ይሆኑ ይሆን ያሰኛል። 

ደጋግሜ ስለ ልጁ አወጣሁ አወረድኩ። ልጁ ጠዋት ላይ 
ተነስቶ ያለ ረዳት/ ሸኚ/ በዚህ ሁኔታ  ወደ ትምህርት ቤት መሄድ፣ 
ባልጠነከረ ሰውነቱ ለዚያውም ከተማዋ በደንብ ከእንቅልፍዋ 
ባልነቃችበት ሰዓት እዚያ ቦታ ላይ ማልዶ መገኘቱ አስገረመኝ። 
ነገው የተሻለ እንዲሆን ወደ ሚያስችለው የትምህርት ገበታ 
ለመሄድ ብርድና ቁሩን በለጋነት እድሜው ሲታገል ደነቀኝ። 

ታዳጊውን እያሰብኩ የምጠብቀው ሰርቪስ መጣና ጉዞ ወደ 
አራት ኪሎ ሆነ። ከሜክሲኮ እስከ አራት ኪሎ ያሉት የጎዳና 
መብራት ምሶሶዎች በአፍሪካ አገራት ባንዲራዎች ደምቋል። 
መገናኛ ብዙሃን ሰሞኑን የሚያስተላልፉት ዘገባ ታሰበኝ፡ 
የአፍሪካ ኅብረት ስብሰባ  ይካሄዳል፤ መዲናችን አዲስ አበባ 
ይህን ጉባዔ ለማስተናገድ ሽር ጉድ ላይ ናት። 

የእግረኛ መንገዶችንና የአረንጓዴ ስፍራዎችን ጨምሮ 
ጎዳናዎቿን ለማስዋብ የተከናወነው ሥራ የእዚህን ጉባኤ ዝግጅት 
ተጨማሪ ውበት አጎናጽፎታል። ለመንገዶቹ የተገጠሙት 
አዳዲስ መብራቶችም ምሽት ላይ ከተማዋን በውበት ላይ ውበት 
ደርበውለታል።  

ስለ ተስፋይቱ ምድር አህጉረ አፍሪካ ማሰብ ስጀምር፤ 

አፍሪካውያን እንደ አፍሪካ ቢቆሙ
ተገኝ ብሩ ከዚያ ታዳጊ ብላቴና ጋር የበዛ ነገርዋ ተመሳሰለብኝ። ታዳጊው 

የወደፊቱን መፃኢ ተስፋ ሰንቆ የሚጓዝ መሆኑ ከአፍሪካ 
ታዳጊነትና የመጪው ዘመን ተስፋዋ ጋር ማነፃፀርና ማየት 
ውስጥ ገባሁ። 

ከዚህ ራሱን ለመቻል እየተጋ፣ ለመለወጥ እየተባ ካለ 
ልጅ ጋር ብዙ ነገርዋ ተመሳሰለብኝ።  አፍሪካ ገና እያደገች 
ያለች አህጉር ናት። ራሷን ችላ በሁለት እግሮቿ ለመቆም 
እየተውተረተረች ያለች  የተስፋ ምድር። መሪዎቿ ምንም እንኳ 
ለአህጉሪቱ ብዙም ጠብ ያለ ነገር ባይታይም፣ በሚገባ መቆም 
የምትችልበትን መንገድ ሊቀይሱ ሲመክሩ ይሄው ስድስት 
አስርተ ዓመታት ሊሞሉ ተቃርበዋል። ዘንድሮም ጉባኤያቸውን 
ሊያደርጉ በአዲስ አበባ እየገቡ ናቸው።  

አህጉሪቱ ፖለቲካዊ ትኩሳት በዚህም የሚከሰት የእርስ በርስ 
ግጭትና የማያባራ ጦርነት፣ ረሀብ እርዛትና የተንሰራፋ ድህነትና 
በሽታ መገለጫዋ ነው፤ አህጉሪቱን ከእዚህ ማጥ በማውጣት 
የተረጋጋ ፖለቲካዊ ሥርዓት የሰፈነባት፣ በኢኮኖሚዋ የዳበረችና 
የተፈጥሮ ሀብቷን ተጠቅማ የተለወጠች፣ በስልጣኔዋ የላቀች 
አህጉር ትሆን ዘንድ የመሪዎቿ ሚና ከፍተኛ ነው። ይህቺ 
ለራስዋ መሆን ያልቻለች ነገር ግን፣በሕዝቦቿ አንድነትና ትጋት 
ለሌሎችም መትረፍ የምትችል አህጉር መፃኢ ጉዞዋን ማቅናት 
ይጠበቅባቸዋል።

በራስ መቆም ክብርን ያላብሳል። ሉዓላዊነት ሳይሸራረፍ 
እንዲከበር፣ ይህን አድርጉ፣ ያን ተው ከሚሉ የውጪ 
ኃይሎች ያወጣል። አፍሪካ ወደ ብልፅግና በሚያስኬዳት 
ጎዳና ላይ በኅብረት መጓዟ እና ጠንካራ አመራር ያላት መሆኑ 
ይጠቅማታል። ከአንድ ነጥብ ሶስት ቢሊዮን የሚበልጥ 
ሕዝብ ያላትን አፍሪካ ማስተባበር ከተቻለ ተዓምር መሥራት 
አያዳግትም። ይህን የማድረጉ ሥራ ግን ብዙ ፈተናዎች 
ሊገጥሙት ይችላሉ። አለመበገር ዋናው ነገር።

ከፍ ብዬ እንደጠቀስኩት ታዳጊ፤ የልጅነት 
እንቅልፉን፣ብርድና ቁሩን እንዲሁም ሌሎች ማኅበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ተቋቁሞ የነገውን ተስፋ የተሻለ ለማድረግ 
ጥረት እንደሚያደርገው ሁሉ ታዳጊዋ አህጉር አፍሪካም 
ችግሮችን ለመቋቋም፣ በተለይ ምዕራባውያን የእጅ አዙር ቅኝ 
አገዛዝን በአፍሪካውያን ላይ ለማንሰራፋት እያደረሱ ላሉት ጫና 

ሳይንበረከኩ በርትተው መሥራት ይኖርባቸዋል።
 አፍሪካ ነገን የተሻለ ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላይ 

ሕዝቧንና መሪዎቿን አስተባብራ መሥራት በሚያስፈልጋት 
ወቅት ላይ ትገኛለች። እንደ እኔ አፍሪካ ግቦቿን ለማሳካት 
የሆነ አብዮት ነገር ያስፈልጋታል። ለውጥ የሚያመጣ አብዮት፤ 
የህዳሴ አብዮት፤ የአንድነትና በጋራ የመቆም አብዮት ለአፍሪካ 
ያስፈልጋታል።

በራሷ እንድትቆምና እንድትፀናና ተፅዕኖ ፈጣሪ እንድትሆን 
መሪዎቿ ከጉባኤያቸው በኋላ የእውናዊ ለውጥ ጅማሮ ማሳየት 
ይጠበቅባቸዋል። ተፅዕኖ ሳይፈጥሩ ዘመናትን የተሻገሩ አፍሪካዊ 
ተቋማት ዓላማቸውን ለማሳካት ስለ አፍሪካ አፍሪካዊነትን 
ተላብሰው መሥራት ይኖርባቸዋል። 

የዘንድሮው የአህጉሪቱ መሪዎች ጉባዔ በአህጉሪቱ ላይ 
የተጋረጡ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትን በመሳሰሉ ችግሮች 
ላይ መምከር ይኖርባቸዋል። ምዕራባውያን አህጉሪቱን በእጅ 
አዙር ቅኝ ግዛት ውስጥ እንድትማቅቅ እያሴሩ ናቸው። 
ከማሴርም አልፈው በከሀዲዎች በኩል ጥቃት እየሰነዘሩ ናቸው፤ 
በማያገባቸው እየገቡ ሲፈተፍቱ ይታያሉ፤ በአህጉሪቱ አገሮች 
ለእነሱ የሚታዘዝ መንግሥት ለመተከል ያልፈነቀሉት ድንጋይ 
የለም። ይህ ሁኔታ በአገራችን ላይ በግልጽ ታይቷል።

ኢትዮጵያውያን ይህን ጫና አሻፈረኝ በማለት ለእነዚህ 
ኃይሎች ሴራ የማይንበረከኩ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። 
ተላላኪያቸውን አሸባሪውን ትህነግ በጦር ግንባር ድል 
በመምታት ቅስሙን ሰብረዋል።  በበቃ /ኖ ሞር/ ዘመቻ 
ምዕራባውያን ከኢትዮጵያ ላይ እጃቸውን እንዲያነሱ በመላ 
ዓለም አስተጋብተዋል፤ ይህን ዘመቻቸውን የምዕራባውያኑን 
ሴራ የተገነዘቡ የዓለም ሕዝቦች በተለይ አፍሪካውያን 
ወንድሞቻቸውን ሁሉ ተቀላቅለውታል። 

ኢትዮጵያ በአፍሪካ ለሚፈጠሩ ችግሮች መፍትሔው 
አፍሪካዊ መሆን አለበት ብላ የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት 
በመቃወምና በመዋጋት ብዙ ርቀት ተጉዛለች። ለእዚህም እነ 
ግብጽ የታላቁ ህዳሴ ግድብን ጉዳይ ወደ አሜሪካ በወሰዱበት 
ወቅት ጉዳዩ አፍሪካዊ መፍትሔ እንደሚያስፈልገው አስገንዝባ 
ሥራውም ተጀምሮ እንደነበር አስታውሳለሁ።  አሸባሪው 
ትህነግና ተባባሪዎቹ በተለያዩ ጉዳዮች ተመድ ድረስ ሄደው 

ኢትዮጵያን ሲከሱም ችግሩ አፍሪካዊ መፍትሔ ነው 
የሚያስፈልገው ባለችው መሠረት እየተሠራ ነው። በተባበሩት 
መንግሥታት የጸጥታው ምክር ቤት የአፍሪካ ድምጽ መሰማት 
የሚያስችለው ተግባር መከናወን አለበት በማለት እያሳሰበችም 
ትገኛለች። 

  ጉባኤ አፍሪካውያን ኢትዮጵያ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ 
ሊጭኑባት የሞከሩ ምዕራባውያን፣ ከተላላኪያቸው አሸባሪው 
ትህነግ ጋር የከፉቱትን የተቀናጀ ጦርነት በድል በተወጣችበትና 
ምዕራባውያኑ የሀፍረት ማቅ በተከናነቡበት ማግስት መካሄዱም 
ትርጉሙ ብዙ ነው። ኢትዮጵያ ይህ ድል የእጅ አዙር ቅኝ 
ገዥዎች ቅስም የተሰበረበት እንደመሆኑ የአድዋ ድል ያህል 
ትቆጥረዋለች። ይህም የአፍሪካ አገሮች ብዙ ተሞክሮ ሊቀስሙ 
የሚችሉበት ነው።  

አፍሪካ በተመድ ይበልጥ እንድትሰማ የሚያስችለው ይህ 
ሀሳብ እና የአፍሪካን ችግር በአፍሪካዊ መፍትሔ የሚሉት 
እንዲሁም ምዕራባውያን ከአፍሪካም ላይ እጃቸውን ያነሱ ዘንድ 
በመሪዎች በተናጠል ሲካሄድ የነበረው የሁለትዮሽና ባለብዙ 
ዘርፍ ውይይት በእዚህ የኅብረቱ የመሪዎች ጉባኤም መወያያ 
ሊሆን ይገባል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አፍሪካውያን በጋራ 
ድምጻቸውን እንዲያሰሙና አቋማቸውን አንድ እንዲያደርጉ 
ጉባኤውን እንደ መልካም አጋጣሚ መጠቀም ይገባል።

 አፍሪካ በኢኮኖሚ ስትበለጽግ ድምጽዋ ይበልጥ መሰማት 
የሚጀምር ቢሆንም፣ አሁን ያላት ሕዝብ ብዛት በራሱ በተመድ 
የጸጥታው ምክር ቤት መሰማት ያለበት እንዲሰማ ማድረግ 
ላይ የመሥራትን አስፈላጊነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ 
አሕመድ ሲያስገነዝቡ እንደተናገሩት፤ አፍሪካውያን በተመድ 
የጸጥታው ምክር ቤት ድምጸቸው ይሰማ ዘንድ ይህ ጉባኤ ይህን 
ጉዳይም አጀንዳው አርጎ ሊመክርበት ይገባል። 

የአፍሪካውያን ችግሮች ከእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ፣ 
ከምዕራባውያን ጫናና ጣልቃ ገብነት በተመድ ተገቢውን ቦታ 
ካለመያዝ የሚመነጩ ናቸው። እነዚህ በኢትዮጵያ ደረጃ ሲነሱ 
የነበሩና የበርካታ አፍሪካውያንም አጀንዳ መሆን የቻሉ አፍሪካዊ 
ጉዳዮች ተመክሮባቸው አፍሪካዊ ቢደረጉ አፍሪካውያንን እንደ 
አፍሪካ ማቆም ይቻላል፤ ይህ ሲሆን አብዛኞቹ የአፍሪካ ችግሮች 
ሊፈቱ ይችላሉ። 

ኬንያ ከሶማሊያ ጋር በምትዋሰንበት በሰሜን ምሥራቅ 
የድንበር ከተማዋ ማንዴራ ውስጥ አንድ የሕዝብ ማመላለሻ 
ተሽከርካሪ ላይ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት በርካታ ሰዎች ሞቱ። 

ለአሁኑ ጥቃት ኃላፊነት የወሰደ ወገን ባይኖርም 
የሶማሊያው ታጣቂ ቡድን አልሻባብ ከዚህ በፊት በማንዴራ 
ተደጋጋሚ ጥቃቶችን ፈጽሟል።

በአካባቢው ያሉ ጋዜጠኞች እንደሚሉት በቦምብ 
ፍንዳታው ቢያንስ ዘጠኝ ሰዎች ሲሞቱ በርካቶች የመቁሰል 
ጉዳት ደርሶባቸዋል። የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪው 
በተደጋጋሚ የታጣቂዎች ጥቃት ወደ ሚያጋጥማት በድንበር 
አቅራቢያ ወደምትገኘው ማንዴራ ከተማ እያመራ ነበረ።

በአካባቢው ካሉ ጋዜጠኞች በኩል የወጡ ፎቶግራፎች 
እንደሚያሳዩት የቦምብ ጥቃቱ የተፈጸመበት የሕዝብ ማመላለሻ 
ተሽከርካሪ አካል ክፉኛ ተጎድቷል። 

ኬንያ ውስጥ ማታቱ በመባል የሚታወቁት የሕዝብ 
ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች መካከል አንዱ የሆነው ይህ መኪና 
መንገዱ ላይ በተጠመደ ቦምብ ጉዳት እንደደረሰበት ተነግሯል 
ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። 

በኬንያ በሕዝብ ተሽከርካሪ ላይ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት 
በርካታ ሰዎች ሞቱ

በጋዜጣው ሪፖርተር አስካሁን ድረስ ለዚህ አደጋ ኃላፊነቱን የወሰደ ወገን የለም። 
ነገር ግን የሶማሊያው ታጣቂ ቡድን አልሻባብ ፖሊሶችንና 
ሰላማዊ ሰዎችን ዒላማ ያደረጉ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን በአካባቢው 
በመፈጸም፣ ማንዴራን ኬንያ ውስጥ ለኑሮ በጣም አደገኛ የሆነች 
ስፍራ አድርጓታል። 

ይህ በሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ላይ የተፈጸመው 
የቦምብ ጥቃት ያጋጠመው አሜሪካና ፈረንሳይን ጨምሮ 
በርካታ በኬንያ የሚገኙ የውጭ አገራት ኤምባሲዎች በአገሪቱ 
ውስጥ የሽብር ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችል ካስጠነቀቁ ከቀናት 
በኋላ ነው።

ይህንን ማስጠንቀቂያ ተከትሎም የኬንያ ፖሊስ 
አስፈላጊውን የደኅንነት ጥበቃ እያደረገ መሆኑን በመግለጽ 
ባወጣው መግለጫ የሕዝቡ ደኅንነት የተጠበቀ መሆኑን 
አመልክቷል። 

በሶማሊያ የሚንቀሳቀሰውና ከአልቃኢዳ ጋር ግንኙነት 
እንዳለው የሚነገረው እስላማዊው ቡድን አልሻባብ ከዚህ 
ቀደም ዋና ከተማዋን ናይሮቢን ጨምሮ በተለያዩ የአገሪቱ 
ክፍሎች ውስጥ ተደጋጋሚ ከባድ የሽብር ጥቃቶችን መፈጸሙ 
ይታወቃል።

በምዕራባዊ የጀርመን 
ግዛት ውስጥ በመደበኛ 
የትራፊክ ቁጥጥር ሥራ 
ላይ የነበሩ ሁለት የፖሊስ 
መኮንኖች ተገደሉ። ፖሊስ 
ገዳዩን ለመያዝ አሰሳ ላይ ነው 
ተብሏል። 

የፖሊስ መኮንኖቹ 
ከፈረንሳይ ድንበር ጋር 
በሚዋሰነው ራይንላንድ 
ፓለቲኔት ግዛት ኩሴል 
አካባቢ ሰኞ ከሰዓት በኋላ 
አንድ ተሽከርካሪ አስቁመው 
ነበር።

የ29 ዓመቱ እና የ24 
ዓመቷ የፖሊስ መኮንኖች 
እዚያው ቦታው ላይ እያሉ 
በተተኮሰባቸው ጥይት 
ተገድለዋል። ሴቷ የፖሊስ 
መኮንን በፖሊስ አካዳሚ 
ተማሪ ነበረች። ፖሊስ 
ግድያውን የፈፀመውን 
ግለሰብ እያደነ ነው።

ከግድያው በኋላ 
በአካባቢው ያሉ መንገዶች 
የተዘጉ ሲሆን፤ ባለሥልጣናት 
ሰዎች በነጻ ባገኙት እና 
ደኅንነቱ ባልተጠበቀ 
ተሽከርካሪ ላይ እንዳይሳፈሩ 
አሳስበዋል። ፖሊስ ግለሰቡን 
አድኖ ለመያዝ ፍለጋውን 
ወደ ጎረቤት ግዛት ሳርላንድ 

በጀርመን ሁለት የፖሊስ መኮንኖችን የገደለው ግለሰብ 
በፖሊስ እየታደነ ነው

አስፋፍቷል። ስለግድያው ዝርዝር ሁኔታ 
እስካሁን አልተገለጸም፡፡

ጥቃቱን ስላደረሰው ግለሰብ፣ ስለ 
ተሽከርካሪው ወይም ወደየት አቅጣጫ 
እንዳመለጠ የተባለም ነገር የለም። የግድያውን 
ምክንያት ምን ሊሆን እንደሚችልም ፖሊስ 
የሰጠው አስተያየት የለም። 

የጀርመን ጋዜጣ-ቢልድ የፖሊስ 
መኮንኖቹ ሁለት የራዲዮ መልዕክቶችን 
አስተላልፈው እንደነበር ዘግቧል።

መጀመሪያ ላይ የፖሊስ መኮንኖቹ 
አንድ አጠራጣሪ መኪና አስቁመው በመኪና 
እቃ መጫኛ ውስጥ የግድያ ወንጀልን 
ያበረታታል በሚል ክልከላ የተጣለበት ጌም 
ማግኘታቸውን ተናግረዋል ብሏል ጋዜጣው። 

ከዚያም ብዙም ሳይቆይ “ሊተኩሱብን 
ነው!” ሲሉ የራዲዮ መስመሩ ከመቋረጡ በፊት 

ሁለተኛውን መልዕክት ማስተላለፋቸውን 

ጋዜጣው አስነብቧል። 

በወቅቱ ተጨማሪ ኃይል በቦታው 

ቢደርስም ሴቷ የፖሊስ መኮንን 

ከመድረሳቸው በፊት ሕይወቷ ማለፉን 

የአገሪቷ መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል። ከዚያም 

የሥራ ባልደረባዋ ከእርሷ በኋላ ሕይወቱ 

አልፏል።

የፖሊስ ማኅበር ሊቀመንበር የሆኑት 

ሳብሪና ኩንዝ በተፈጠረው ነገር ማዘናቸውን 

ገልጸው፤ የሟች ቤተሰቦች፣ ዘመዶችና 

የሥራ ባልደረቦችን እንደሚያስቧቸው 

ገልጸዋል።”በሁሉም የፖሊስ መኮንኖች 

እውነተኛ ቅዠት ውስጥ እየኖርን ነው” 

ሲሉም በተፈጠረው ነገር መደናገጣቸውን 

ተናግረዋል።  

በጋዜጣው ሪፖርተር 
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ነፃ ሃሳብ
ፖለቲካ እና ወቅታዊ

የሥነ ጽሑፍና የኮሙዩኒኬሽን ባለሙያ  ናቸው።የኢትዮጵያ ደራስያን ማኅበርን ለዘጠኝ ዓመታት ያህል በፕሬዚዳንትነት 

መርተዋል።ከ1977 ዓ.ም ጀምሮ  በአዲስ ዘመንና የዛሬይቱ ኢትዮጵያ ጋዜጣ፤  በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት 

ታትመው በሚሠራጩ የተለያዩ የኅትመት ውጤቶች ላይ (ዳግላስ ጴጥሮስ) በሚል የብዕር ስም በርካታ ጽሑፎችን 

አስነብበውናል።በግላቸው 12፣ ከሌሎች ጸሐፍት ጋር በርካታ መጻሕፍትን ለአንባብያን አቅርበዋል።  

(ጌታቸው በለጠ /ዳግላስ ጴጥሮስ)

gechoseni@gmail.com 

“እንቆቅልሽ/ህ ? ”
እንቆቅልሽ/ህ ከአገራዊ የሥነ ቃል እሴቶቻችን 

መካከል አንዱና ተወዳጅ ጨዋታ ነው። ዕድሜና 

የፆታ ልዩነት ሳይገድበው በተወሰኑ ሰዎች መካከል 

የሚከወነው ይህ የፉክክር ጨዋታ ከጊዜ ማሳለፊያነቱ 

ይልቅ አመራማሪነቱና አስተማሪነቱ ይበልጥ የጎላ 

ነው። እንደ ኢመደበኛ የትምህርት ዓይነት ለአጠቃላይ 

እውቀት መፈታተሻና መማማሪያ ሊቆጠር የሚገባው 

ይህ ድንቅ የጨዋታ ቅርስ እየደበዘዘ መጥቶ ለዛሬውና 

ለመጻኢው ትውልድ ባዕድ እስከመሆን ለመድረሱ 

ተጠያቂዎቹ “ቅርሱን በአደራ አቀባይ መሆን የሚገባው 

ይህ ትውልድ” እና የትምህርት ሥርዓታችን እንደሆኑ 

መገመት አይከብድም።

የፎክሎር ተመራማሪዎች፣ ደራስያን፣ የልዩ ልዩ የኪነ 

ጥበባት ባለሙያዎች፣ ጋዜጠኞች፣ መምህራንና የባህል 

ተመራማሪዎች ወዘተ. የዛሬውን ትውልድ ወክለው 

ተቀዳሚ ተጠቃሽና ተወቃሾች ናቸው።  የትምህርት 

ሥርዓቱን የሚመራው ተቋምም “ዝም አይነቅዝም” 

ቢልም ከወቀሳው ስለማያመልጥ ግዙፉን የኃላፊነት 

ድርሻ ለመሸከም ግድ ይለዋል።ጣታችንን በመጠቆም 

የፈረድንባቸው እነዚህ ሁለት አካላት “አይመለከተንም!” 

ብለው በማገንገን “ክሱን” ማጣጣል ከፈለጉም በዚህ 

“የነፃ ሃሳብ” መድረክ ላይ መሟገቻቸውን ማቅረብ 

መብታቸው ነው። “የትዝብቱ ፋይል በጭራሽ እኛን 

አይመለከትም” በማለት አክርረው በይግባኝ መከራከር 

ከፈለጉም “ምን ተእዳችን” ብለን ፍርዱን ለታሪክ 

እማኝነት እናስተላልፋለን።

ለማንኛውም፡- “እንቆቅልሽ/ህ?” በሚል ጥያቄ 

የሚጀምረው ጨዋታ “ምን አውቅልሽ/ህ!?” የሚለውን 

የተጠያቂውን ምላሽ ሲያገኝ የእውቀቱን ብስለት 

የሚፈታተኑ ጥያቄዎች መዥጎድጎድ ይጀምራሉ።ለምሳሌ፡

- “ሲሄድ ውሎ ሲሄድ የሚያድር?” የሚል የእንቆቅልሽ 

ጥያቄ ቢጠየቅ “ወንዝ ነው!” የሚል መልስ ካልተሰጠ፤ 

ጠያቂው አገር እንዲሰጠው የግድ ይላል።

ጠያቂው የአገር ስጦታ ሲቀርብለትም የተሸለመውን 

አገር በማወዳደስ “እከሌ የሚሰኘውን አገር አግኝቼ 

ምን አጥቼ፤ ሁሉ በእጄ ሁሉ በደጄ፤ እንዳልሰድብህ/ሽ 

ወዳጄ ነህ/ሽ፤ እንዳልተውህ ጠላቴ ነህ/ሽ!”  እየተባባሉ 

ጨዋታው ተጋግሎ ይቀጥላል። በአይ እና አዎ (አያዎ - 

Paradox) ታጅቦ በጠያቂው የሚፎከርበት “ወዳጅነቱም 

ሆነ ጠላትነቱ” እንዲያው ለይስሙላ ካልሆነ በስተቀር 

“በእንካ ሰላንትያው” ላይ ቅይማት ስለማይፈጥር 

ተጠያቂው በሁለተኛና በሦስተኛ ዙር ለሚጠየቀው 

ጥያቄ ትክክለኛውን መልስ ከመለሰ ስለሚጨበጨብለት 

“የጠላትነቱ” ውግዘት ተነስቶለት በወዳጅነት ይደናነቃሉ።

“ኢትዮጵያዬ ሆይ እንቆቅልሽ ?”

“ምን አውቅልህ!?” ካልሽኝ እነሆ የመጀመሪያው 

ሞጋቹ ጥያቄዬ። “እንቅፋት አይፈራ፣ ስንቅ አያሻው፣ 

ተመውጣቱ ዓለምን ዞሮ መምጣቱ?” መልሱን ፈጥነሽ 

እንድትሰጭኝ በትእግሥት ብጠብቅሽም ዝምታን 

በመምረጥ እድሜዬን ስላባከንሽ ከዚህ በላይ ልታገስሽ 

ስለማልችል ሌላ አገር ሳልፈልግ ራስሽን ስጭኝና መልሱን 

እኔው ራሴ ልጠቁምሽ። እናት ዓለሜ! ከተስማማን 

ልቀጥል? “

መልካም! ኢትዮጵያን አግኝቼ ምን አጥቼ፤ ሁሉ በእጄ 

ሁሉ በደጄ፡- ረሃቡም ጥጋቡም፣ ድርቁም ልምላሜውም፣ 

ጦርነቱም ድሉም፣ ዝማሬውም ኃዘኑም፣ ስደቱም ከስደት 

መመለሱም፣ ፍቅሩም ጠቡም፣ ኢትዮጵያዊነቱም 

ዘረኝነቱም፣ ክፋቱም ደግነቱም፣ ዲሞክራሲውም 

ጀብደኝነቱም፣ የኑሮ ትግሉም መንደላቀቁም፣ ጉበኝነቱም 

ንጽህናውም፣ መበደሉም ፍትሐዊነቱም፣ ጩኸቱም 

ዝምታውም፣ ሰላሙም ጭንቀቱም፣ እልሁም ይቅር 

ባይነቱም፣ እንባውም እልልታውም፣ ተስፋውም 

ተግዳሮቱም፣ ቢሮክራሲውም አሻጥሩም  . . . አቤት 

የመከራሽ ብዛቱ ! ።

እንዳልሰድብሽ እምዬ ነሽ፤ እንዳልርቅሽ ቤት አልባ 

ነኝ። አልሰደድ የት ልገባ። እንዳልፀናም ሆዴ ባባ። ሁሉ 

ነገር እንቆቅልሽ፤ ግራ አጋብቶ የሚያዞርሽ። መልሱ እናት 

ሀገሬ ሆይ “ሃሳብ” ነው። በሃሳብ እየተላጉ መኖሩ የእኔ 

የጠያቂው ብቻ ሳይሆን የሕዝብሽም የጋራ እጣ ፈንታ 

ከሆነ ሰነባብቷል።

የሚያሳስቡን ጉዳዮች ተቆጥረውም ይሁን ተሰፍረው 

የሚጠናቀቁ አይደሉም። ወዲህ ሲቋጠር እዚያ ይፈታል። 

ማዶ ሲተረተር እዚህ ይቋጫል። የወደድነውን ስንጠራ 

ያልፈለግነው ይመጣል። የማዶውን ስንረታ የቅርባችን 

ያገነግናል። ልንስቅ ፈገግ ስንል ኅዘን ፈጥኖ ከተፍ ይላል። 

ተግተን ስናለማ ተግተው የሚያፈርሱ ሞልተዋል። 

ቢቸግረን አስቸገርንሽ። እኛ ልንመልሰው በማንችለው 

የሃሳብ አዙሪት በመክተት አንቺንም አዋከብንሽ። እኛም 

አንቺም በጋራ ልንመልሰው በማንችለው እንቆቅልሾች 

ተገዳደርንሽ። እምዬ ሆይ! ግራ ገብቶን ግራ አጋባንሽ። 

ግራ ካጋቡሽ ጋር በማበርም አዙሪቱን አከረርንብሽ።

“አዬ ምነው [ፈጣሪያችን]፤ ኢትዮጵያን ጨከንክባት?

ምነው ቀኝህን ረሳሃት?

እስከ መቼ ድረስስ መከራዋን ታከርባት?

ልቦናህን ታዞርባት?

ፈተናዋን ሰቀቀንዋን ጣሯን ይበቃል ሳትላት?

አላንተ እኮ ማንም የላት . .  .

አውሮጳ እንደሁ ትናጋዋን በቅርሻት ግፍ አጨማልቃ፣

ታርሳ፣ ተምሳ በስብሳ . . . 

[አሜሪካም] እንደዚያው ነች በእብሪት ገዝፋ ተኮፍሳ፣

መስሎን እንጂ መቼ ገባን፤ ሥልጡን ብኩን መፃጉ ናት።

(ከጸጋዬ ገብረ መድኅን፤ እሳት ወይ አበባ፤ 

“ከሰቆቃወ ጴጥሮስ” ግጥም ይዘቱን ሳይለቅ ለዚህ ጽሑፍ 

ማጎልበቻነት ተሻሽሎ የተወሰደ።)

የንግሥት ሳባና የንጉሥ ሰሎሞን የእንቆቅልህ/ ሽ ወግ፤

እየተማርን ያደግነው ንግሥተ ሳባ ኢትዮጵያዊት 

ገናና መሪ እንደሆነች ነው። መታወቂያ ስሟም አንድ 

ብቻ ሳይሆን ሦስት ያህል እንደነበር በሦስተኛ ክፍል 

መጽሐፋችን ላይ ዛሬም ድረስ እንደተሰነደ በክብር 

ተቀምጧል። ንግሥተ ሳባ፣ ንግሥተ አዜብ፣ ንግሥተ 

ማክዳ፤ ሦስቱም የሚያማምሩ ስሞች ናቸው፤ ይገባታል።

ቅዱስ መጽሐፍ ይህቺን ክብርት ንግሥት የገለጻት 

እንዲህ በማለት ነበር። “የሳባም ንግሥት የሰሎሞንን 

ዝና በሰማች ጊዜ በእንቆቅልሽ ትፈትነው ዘንድ መጣች። 

በግመሎችም ላይ ሽቱና እጅግ ብዙ ወርቅ የከበረም 

ዕንቁ አስጭና ከታላቅ ጓዝ ጋር ወደ ኢየሩሳሌም ገባች። 

ወደ ሰሎሞንም በመጣች ጊዜ በልብዋ ያለውን ሁሉ 

ነገረችው። ሰሎሞንም የጠየቀችውን እንቆቅልሽ ሁሉ 

ፈታላት። ያልተረጎመላትና ከንጉሡ የተሰወረ እንቆቅልሽ 

አልነበረም።” (መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 10)

የሚቀጥለው የታሪኩ ክፍል የቅዱስ መጽሐፍ 

ዋቢ የሚጠቀስለት ሳይሆን “በቃል” የተተረከ ጭማሪ 

ነው። በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥም አይገኝም። ተረኩን 

እናስታውስ፡- ንግስተ ሳባ ወደ ሰሎሞን ዘንድ 

እንደቀረበች የጥበቡን ልህቀት ልትገመግም በመጀመሪያ 

ያቀረበችለት የእንቆቅልሽ ፈተና በእርግጥም ተደርጎ 

ከሆነ እጅግ የሚያስደንቅ ነበር። ከንጉሥ ዘንድ በሰባት 

ርምጃ ርቀት ላይ ፊት ለፊቱ ቆማ ሁለት የተዋቡ የጽጌሬዳ 

እምቡጦች እያሳየችው “ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገሥ! 

ከእነዚህ ሁለት ጽጌሬዳዎች መካከል የትኛው የተፈጥሮ 

የትኛውስ አርቴፊሻል ነው?” እጅግ ሞጋች እንቆቅልህ!

ንጉሡም ጥቂት እንደማሰላሰል ካለ በኋላ 

“የተከበርሽ ንግሥት ሆይ! አንቺንም ለሺህ ዓመት 

ንግሥና ያብቃሽ። በእጅሽ የያዝሻቸውን ሁለቱን የጽጌሬዳ 

እምቡጦች እባክሽ እዚያ መስኮት ላይ አስቀምጫቸው?” 

ንግሥቲቱም ለቀጥተኛ ጥያቄዋ ፍጹም ያልጠበቀችውን 

መልስ አከል ትዕዛዝ ስለሰጣት እንደታዘዘችው ሄዳ 

በተባለው የመስኮት ደፍ ላይ ሁለቱንም አበቦቹ ጎን ለጎን 

አስቀመጠቻቸው።

ልክ አስቀምጣ ዞር ስትል አንዲት ንብ ጥዝዝዝ 

እያለች ሄዳ በተፈጥሮው ጽጌሬዳ ላይ አረፈች። ንጉሡም 

ይህንን እንዳስተዋለ የትኛው አበባ የተፈጥሮ፤ የትኛው 

ደግሞ አርቴፊሻል እንደሆነ በመለየት “የተወራረዱበትን 

አገር እንድትሰጠው ግድ አላት!” ይላል አፈ ታሪኩ 

ወይንም ጥበበ ቃላቱ። ምናልባትም “የቀዳማዊ ምኒልክ” 

ታሪክ ከዚህ ጋር ይጎዳኝ ይሆን? እንጃ! ይሄ የጸሐፊው 

ግምት ነው። በተረቱ መደምደሚያ ላይ የምኒልክን ታሪክ 

የሚያጣቅስ ምንም ፍንጭ ግን አልተቀመጠም። “ነው? 

አይደለም?” እየተባባሉ ከመሟገት ይልቅስ “ተረቴን 

መልሱ፤ አፌን በዳቦ አብሱ” ብሎ መገላገሉ ይቀላል።

ስለዚህም ምክንያት ይሆን በቅዱስ መጽሐፍ 

ውስጥ፡- “ንጉሡንም አለችው፡- ስለ ነገርህና ስለ ጥበብህ 

በአገሬ ሳለሁ የሰማሁት ዝና እውነት ነው። እኔ መጥቼ 

በዐይኔ እስካይ ድረስ የነገሩኝን አላመንሁም ነበር። እነሆ 

እኩሌታውን እንኳን አልነገሩኝም ነበር። ጥበብህና ሥራህ 

ከሰማሁት ዝና ይበልጣል።” ብላ የመሰከረችለት በዚህን 

መሰሉ እንቆቅልሽ ስለተረታች ይሆን?” የዚህ ዐምደኛ 

መልስ አሁንም እንጃ! የሚል መሆኑን ልብ ይሏል።

እናት ዓለም አንቺስ ?

እኛ ልጆችሽ እንደ ንጉሥ ሰሎሞን እንቆቅልሽን 

በቀላሉ ሊፈታ በሚችል አቅመ ጥበብ አልተባረክንም። 

እውነቱን ንገሩኝ ካልሽ ለተፈጥሯዊውም ሆነ 

ለአርቴፊሻሉ እውነታችንና የዕለት ተዕለት ሕይወታችን 

ዛሬም እንቆቅልሾቻችን ሊፈቱልን አልቻሉም። 

እንቆቅልሾቻችንን መፍታት ስለተሳነንም “አገር ስጡን” 

የሚሉ ባእዳን እብሪተኞች ሳይቀሩ በከበባ ቀለበት ውስጥ 

ሊያስገቡን እየሞከሩ ነው። “እንዳንተዋችሁ ወዳጆች 

ናችሁ፤ እንዳንረዳችሁ አገነገናችሁ” እያሉም በመዘባበት 

ሲሳለቁብን እያደመጥናቸው ነው። እናት ዓለም 

እንቆቅልሻችንን ፈትተሽ፤ ከውስብስብ ወጥመዳቸው 

ታደጊን።

እንቆቅልሽ ሁለት፡- “ለምለም ምድር” እያለን ድርቅና 

ረሃብ የተፈራረቁብን ለዘመናት ነው።” ረሃባችንን 

ለማስታገስ አቅም ስላነሰንም ዛሬም እንደ ቀዳሚ 

ዘመናቱ ሁሉ የስንዴ እርዳታና የተረጂዎችን ዓይን ዓይን 

እየተመለከት ነው። አሁን ይሄ ፈተናችን “ተፈጥሯዊ 

ነው ወይንስ አርቴፊሻል?” መልሱን ካወቅሽ ንገሪን፤ 

እኛ ለራሳችን ግራ ተጋብተን በምን አቅማችን መልሱን 

ለማግኘት እንመራመራለን?

እንቆቅልሽ ሦስት፡- “ወንድም በወንድሙ ላይ 

ጨክኖ ጦር ሲሰብቅ፣ ነፍሱን በጭካኔ ሲነጥቅና 

ሀብትና ንብረቱን ሲያወድም በየት አገር ተሰምቷል? 

በሥልጣን ላይ ተቀምጦ ሲመራ የኖረውን አገር ከዳር 

ዳር ለማፈራርስ “አካፋና ዶማ” እያደለ ሕዝብ ከሕዝብ 

የሚያፋጅ የሌላ አገር ታሪክስ ሰምተሽ ታውቂያለሽ? ይህ 

ታሪክ በራስ ምድር ሲፈጸም እያስተዋልሽ የእንቆቅልሹን 

መልስ ምን በማለት መለስሽ?

እንቆቅልሽ አራት፡- እርስ በእርስ እየተደጋገፍን 

ከመረዳዳት ይልቅ ስንፋተግና ስንጠላለፍ ውለን 

ማደራችን ምን የሚሉት ደዌ ቢለክፈን ነው? የእኛን ያህል 

ቁጥር ያላቸው ፖለቲከኞች በየት አገራት አሉ? ካሉስ 

እንዴት ተኗኗሩ ወይንስ ልክ እንደኛው አገር ግማሹ 

ለጠላት እያደረ “ገሌ” ሲገባ፣ ከፊሉ ግራ ገብቶት ግራ 

ሲያጋባ እንደሚኖር ታሪኩን የሰማሽለት ሌላ አገር ይኖር 

ይሆን? እንዲህ መሰሉ የፖለቲካ ጥሎ ማለፍ ተፈጥሯዊ 

ነው ወይንስ አርቴፊሻል?

እንቆቅልሽ አምስት፡- የመንግሥት መ/ቤት አገልጋዮች 

የመንግሥት አስለቃሾች የሆኑበት አገር ስለመኖሩስ 

ወዳጆችሽ አጫውተውሽ ያውቃሉ? ሹመት ለአገልጋይነት 

እንጂ ለገዢነት ሲሆን በዝምታ የምታስተውይውስ እስከ 

መቼ ነው? ሲመረጡ አጎንብሰው፤ ሲሾሙ ገዝፈው 

ለሚያመሳቅሉንስ የእናትነት መልስሽ ምንድን ነው? 

መልሱን ካላወቅሽ “አገር ስጭን ?” 

የነፍሳችንን ጩኸት ከሰማሽም ዜጎችሽ ነንና 

እየገሰጽሻቸውና እየመከርሻቸው አኑሪን። ቃልሽን 

ለሚንቀው፣ ክብርሽን ለሚዳፈረው፣ ብዝበዛን መኖሪያው 

ላደረገው፣ ፖለቲካውን ማትረፊያ አድርጎ ለሚሸቅጠው፣ 

በሥልጣኑ እየተመካ ልቡ ለደነደነው፣ ኢኮኖሚውን 

እያናጋ ለሚያጯጩኸን፣ እያጉላላ ለሚያስለቅሰን፣ 

እየነጠቀ ለሚዘርፈን. . . ወይ በትር ወይም ሰይፍ 

አንስተሽ እንቆቅልሻችንን ፍቺልን። ካልሆነልሽም አገር 

ስጭን። ሰላም ይሁን! 

“አገራችን ሆይ! አገር ስጭን?”
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ባለውለታዎቻችን
ማህበራዊ

የአፍሪካ አንድነት መሐንዲሶች
35ኛው የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባዔ (35th 

Ordinary Session of the Assembly of the Heads 
of State and Government of the African Union) 
ቅዳሜ እና እሁድ (ጥር 28 እና 29 ቀን 2014 ዓ.ም) በአዲስ 
አበባ ከተማ ይካሄዳል። የአሁኑ የአፍሪካ ኅብረት የተካው 
የቀድሞው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት (Organization 
for African Unity - OAU) ከ59 ዓመታት በፊት 
የተመሰረተው በአርቆ አሳቢ አፍሪካውያን ብርቱ ጥረት 
ነው። በዛሬው ዳሰሳችን ለድርጅቱ መመስረት ጉልህ 
አስተዋፅኦ ካበረከቱ አፍሪካውያን መካከል የጥቂቶቹን 
አበርክቶ በአጭሩ እንቃኛለን።

የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሲመሰረት ነፃነቷን 
አስከብራ የቆየችው የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገሥት ቀዳማዊ 
አፄ ኃይለሥላሴ በአፍሪካም ሆነ በዓለም አቀፍ 
ደረጃ ተደማጭነት ነበራቸው። ንጉሰ ነገሥቱ ይህን 
ተደማጭነታቸውንና እንደ ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ ያሉ 
የበሳል ባለስልጣኖቻቸውንና አማካሪዎቻቸውን ምክረ 
ሃሳብ ተጠቅመው ድርጅቱ እውን እንዲሆን አድርገዋል። 
በወቅቱ የነበሩት የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችም የንጉሰ 
ነገሥቱን ጥያቄ በቀናነት የሚቀበሉ ስለነበሩ የድርጅቱ 
ምስረታ ሊሳካ ችሏል። 

ድርጅቱን በመመስረት ሂደት ላይ ከቅኝ ግዛት ነፃ 
የወጡት የአህጉሪቱ ሀገራት በሁለት የተለያዩ ጎራዎች 
ተከፈሉ። አንደኛው ቡድን ራሱን ‹‹የዘመናዊ ተራማጅ›› 
ብሎ የሚጠራው ‹‹የካዛብላንካ ቡድን›› ሲሆን የቡድኑ 
አባላት በፖለቲካና በኢኮኖሚ የተዋሃደች የአፍሪካ 
ፌደሬሽንን የመመስረት ዓላማና የግራ ዘመም ፖለቲካ 
አቀንቃኝ በሆኑ መሪዎች የተዋቀረ ነበር። በዚህ ጎራ 
የተሰለፉት አገራት ጋና፣ አልጄሪያ፣ ጊኒ፣ ሞሮኮ፣ ግብጽ፣ 
ማሊ እና ሊቢያ ሲሆኑ የቡድኑ መሪም የወቅቱ የጋናው 
ፕሬዝደንት ክዋሜ ንክሩማህ ነበሩ። ሁለተኛው ቡድን 
ደግሞ ‹‹የሞንሮቪያ ቡድን›› ሲሆን የአፍሪካ አገራት 
ያለፖለቲካዊ ውህደት በኢኮኖሚያዊና በሕዝብ ለሕዝብ 
ትስስሮች ተባብረው መዝለቅ እንዳለባቸው ያምናል። 
በዚህ ጎራ ከነበሩት ሀገራት ሴኔጋል፣ ናይጄሪያ እና 
ላይቤሪያ ይጠቀሳሉ። 

በመጨረሻም በወቅቱ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ 
ሚኒስትር ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ ታላቅ ጥረትና በንጉሰ 
ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ድጋፍ ሁለቱም ወገኖች 
አዲስ አበባ ላይ እንዲገናኙ በተደረገው ጥሪ መሠረት 
ግንቦት 14 ቀን 1955 ዓ.ም የ32 ነጻ ሀገራት ተወካዮች አዲስ 
አበባ ላይ ለስብሰባ ተቀመጡ። ከሦስት ቀናት ውይይት 
በኋላም፣ ግንቦት 17 ቀን 1955 ዓ.ም ሀገራቱ የአፍሪካ 
አንድነት ድርጅትን የስምምነት ውል (OAU Charter) 
ሲፈርሙ የድርጅቱ ምስረታ እውን ሆነ። በዚህም የተነሳ 
በርካታ ወገኖች ለቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴ ‹‹የአፍሪካ 
አባት›› የሚል ስም ሰጥተዋቸዋል።

በዕለቱ ንጉሰ ነገሥት ቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴ 
ባደረጉት ንግግር ‹‹… ይህ ቀን ለአፍሪካውያን በሙሉ 
ታላቅና ታሪካዊ ቀን ነው። ሕዝቦቻችን ከእኛ 
የሚጠብቁትን ተግባር ለመፈፀምና ክፍለ ዓለማችን 
በዓለም አቀፍ ጉባዔ የሚገባትን ትክክለኛ ስፍራ 
እንድትይዝ ለማድረግ ተሰብስበናል። በዛሬው ቀን 
መላው ዓለም አተኩሮ ይመለከተናል። አፍሪካውያን እርስ 
በእርሳቸው በመጣላት የተከፋፈሉ ናቸው የሚሉ አካላት 
አሉ፤ እውነትም አንዳንድ አለ፤ ቢሆንም ይህ መጥፎ 
አስተያየት ያላቸው ሁሉ የተሳሳተና ሃሳባቸው ሁሉ ከንቱ 
መሆኑን በስራችን እናሳያቸው! አፍሪካ ከትናንትናዋ 
አፍሪካ ወደ ነገዋ አፍሪካ በመሸጋገር ላይ ትገኛለች። 
አፍሪካ ከሞላ ጎደል ነፃ ሆናለች። 

ነፃ ሆነን እንደገና ተወልደናል። ለእኛ ሲሉ 
ሕይወታቸውን የሰጡ አፍሪካውያን ስማቸው ሕያው 
ሆኖ ይኖራል፤ ሃውልትም ሊቆምላቸው ይገባል! 
ሕይወት ያለ ነፃነት ዋጋ የለውም! ትግሉ ያለቀ መስሎን 
ሳናመነታ ወደፊት እንግፋበት! ትግላችንን ለማጠንከር 
ጊዜው አሁን ነው! ለአፍሪካ ነፃነት የረዱትን ልንረሳቸው 
አይገባም! አንድነት ኃይል እንደሆነ መለያየት ደግሞ 
ደካማነት እንደሆነ እናውቃለን! በመካከላችን ሊኖሩ 
የሚችሉትን ጥቃቅን ልዩነቶች ወደ ጎን ትተን ሁላችንንም 
ለሚያስተባብረን ለአፍሪካ አንድነት መድከም አለብን! 
እርስ በእርሳችን መነታረክ ትርፉ የሌላ ሲሳይ መሆን ነው!

አፍሪካ የበለጠ እንድትነቃ ማድረግ አለብን! 

አንተነህ ቸሬ የእያንዳንዱ አፍሪካዊ ታማኝነት ለጎሳውና ለመንግሥቱ 
ሳይሆን ለአንድ አፍሪካ ሊሆን ይገባል! በጎሳ መለያየት 
የአገርን አንድነት የሚያፈርስ ነው! በእጃችን የጨበጥነው 
የፖለቲካ ነፃነት በኢኮኖሚና በሶሻል እድገት ካልተደገፈ 
ከፍ ያለ አደጋ ላይ ሊጥለን ይችላል …›› ብለው ነበር። 

የአፍሪካን ነፃነትና አንድነት አጥብቀው ከሚሰብኩ 
መሪዎች መካከል አንዱ የነበሩት የጋናው መሪ ክዋሜ 
ንክሩማህ ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት መመስረት ጉልህ 
አስተዋፅኦ ነበራቸው። ንክሩማህ ራሱን ‹‹የዘመናዊ 
ተራማጅ›› ብሎ የሚጠራው እንዲሁም በፖለቲካና 
በኢኮኖሚ የተዋሃደች የአፍሪካ ፌደሬሽንን የመመስረት 
ዓላማ ይዞ የነበረው ‹‹የካዛብላንካ ቡድን›› መሪ ነበሩ። 
ንክሩማህ የጋና የነፃነት ትግል መሪም ነበሩ። ከነፃነት በኋላም 
የጋና የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር (እ.አ.አ 1957-
60) እና ፕሬዝደንት (1960-66) ሆነው አገልግለዋል። 
ፓን አፍሪካኒስቱ ንክሩማህ የአፍሪካ አንድነትና ትብብር 
ከመደበኛ አጋርነትና ማኅበር እሳቤ ከፍ ያለና የፖለቲካና 
የኢኮኖሚ ውህደትን ያካተተ ኅብረት ሊሆን እንደሚገባ 
በጽኑ ያምኑ ነበር። አፍሪካ በተሻለ የምጣኔ ሀብት ጎዳና 
እንድትራመድ ዜጎቿ ከመከፋፈል ይልቅ መተባበርና 
በጋራ መቆም እንዳለባቸው ይሰብኩ ነበር። በተለይም 
ዘረኝነትንና በጎሳ መከፋፈልን አጥብቀው ይቃመውና 
በሕግ መታገድ እንደሚገባቸውም ይናገሩ ነበር። ይህን 
እሳቤያቸውን እውን ለማድረግም በአፍሪካ አንድነት 
ድርጅት ምስረታ ወቅት ንቁ ተሳታፊና አስተባባሪ ነበሩ። 
በዚህም ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራቾች መካከል 
አንዱ ሆነው በታሪክ ስማቸው ይጠቀሳል።     

የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የኢትዮጵያዊው 
አምባሳደር የክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ ደጀን የእጅ ስራ 
(እሳቤ) ውጤት ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። አቶ 
ከተማ የድርጅቱ ምስረታ እውን እንዲሆን ትልቁን ተግባር 
ያከናወኑ በዲፕሎማሲ ጥበብ የመጠቁ ኢትዮጵያዊ 
ፓን አፍሪካኒስት ናቸው። የዚህን አርቆ አሳቢ፣ ደፋርና 
አገር ወዳድ ታሪክና አበርክቶ ዘርዝሮ መጨረስ 
‹‹ዓባይን በማንኪያ›› ነውና ከድርጅቱ ምስረታ አንፃር 
ካከናወኑት ዘመን ተሻጋሪ ስራቸው መካከል ጥቂቱን ብቻ 
እንጠቃቅሳለን።

አምባሳደር ከተማ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት 
ስራቸውን የጀመሩት ኢትዮጵያ ከአፍሪካውያን ጋር 
እንድትቀራረብ ለማድረግ የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎችን 
በማድረግ ነው። ስለዚህ ጉዳይ አምባሳደር ከተማ በአንድ 
ወቅት ሲናገሩ … 

‹‹ … እ.አ.አ 1961 ዓ.ም ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት 
እንደገባሁ የመጀመሪያ አጀንዳዬ አድርጌ የያዝኩት 
ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ጋር የበለጠ የምትቀራረብበትንና 
የምትተባበርበትን መንገድ መፈለግ ነበር። ይህንን ጉዳይ 
ለጃንሆይ ነገርኳቸው። ‹ … ፋሺስት ኢጣሊያ በወረረን 
ጊዜ ወደ ዓለም መንግሥታት ማኅበር ሄደው የጮሁት 
ብቻዎን ነበር። ያ ጊዜ መደገም የለበትም። ከአረቦች 
ጋር ልንሆን አንችልም፤ ከአውሮፓውያንም ጋር መሆን 
አንችልም። የእኛ ተፈጥሯዊ ምንጫችን አፍሪካ ስለሆነ 
ከአፍሪካውያን ጋር ነው መተባበር ያለብን። በዚህ ጉዳይ 
መግፋት አለብን። ይህን ጉዳይ ያምኑበታል ወይ?› ብዬ  
ስጠይቃቸው ‹ዋናው የእኔ ማመን አይደለም። አንተ 
ታምንበታለህ?› ሲሉኝ ‹እኔማ አምኘበታለሁ› አልኳቸው። 
‹እንግዲያውስ ካመንክበት ቀጥልበት› አሉኝ … ›› ነበር 
ያሉ። እንግዲህ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን (የአሁኑን 
የአፍሪካ ኅብረትን) የመመስረት እንቅስቃሴ የተጀመረው 
በዚህ ወቅት ነው። 

አምባሳደር ከተማ የኢትዮጵያ ዋነኛ ወዳጆች 
አፍሪካውያን እንደሆኑ ጽኑ እምነት ነበራቸው። ይህን 
እምነታቸውን በተግባር ለመተርጎም አፍሪካውያንን 
በአንድ ጥላ ስር የሚያሰባስብ ኅብረት/ድርጅት ለማቋቋም 
ደፋ ቀና ማለት ጀመሩ። በወቅቱ ከቅኝ አገዛዝ ነፃ 
የወጡ የአፍሪካ አገራት የካዛብላንካ (‹‹የአፍሪካ አገራት 
በፍጥነት ተዋህደው አፍሪካ አንድ ልትሆን ይገባል››) እና 
የሞኖሮቪያ (‹‹አንድ ከመሆን በፊት ሌሎች ትብብሮች 
ሊቀድሙ ይገባል››) በሚባሉ ጎራዎች ተከፋፍለው ነበር። 
ይህ ክፍፍል የአፍሪካውያንን ኅብረት እንደሚጎዳው 
የተረዱት አምባሳደር ከተማ ይፍሩ፣ ኢትዮጵያ ሁለቱን 
ቡድኖች የማስማማትና አፍሪካውያንን በአንድ ኅብረት/
ድርጅት ስር የማሰባሰብ ስራ መስራት እንዳለባት ለንጉሰ 
ነገሥት ቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴ አጥብቀው ተናገሩ። 

ንጉሰ ነገሥቱም በአቶ ከተማ ምክረ ሃሳብ ተስማምተው 
እንቅስቃሴዎችን ጀመሩ። አምባሳደር ከተማ ስለዚህ 
ጉዳይ በአንድ ወቅት እንዲህ ብለው ነበር፤ 

‹‹ … እኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደ ነበርኩ 
በሁለቱም ስብሰባዎች ላይ እንድንካፈል ጥሪ ቀረበልን። 
የሞኖሮቪያ ቡድን ጥሪ ቀድሞ ስለደረሰን፣ የሞኖሮቪያ 
ቡድን አባል የነበሩት አገራት በቁጥር በርከት ያሉና በወቅቱ 
በአፍሪካ ከፍተኛ ተደማጭነት የነበራቸው የኢትዮጵያ 
ንጉሰ ነገሥት ቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴ ስለነበሩ 
በእርሳቸው ሰብሳቢነት ሁሉም ወገኖች ተሰብስበው 
ወደ አንድ ሃሳብ እንዲመጡ በማሰብ በሞኖሮቪያ 
ቡድን ስብሰባ ላይ ተገኘን። ቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴም 
በስብሰባው ላይ ተገኙ። ቀጣዩ የሞኖሮቪያ ቡድን ስብሰባ 
አዲስ አበባ ላይ እንዲደረግ ጥያቄ አቅርበን ተቀባይነትን 
አገኘን። የካዛብላንካ ቡድን ጥሪ ሲደርሰን ‹በዚህ ዓመት 
መገኘት አንችልም፤ በሚቀጥለው ዓመት ግን እንገኛለን› 
የሚል ምላሽ ሰጠናቸው። የካዛብላንካ ቡድን አባላት 
ደግሞ በዚያው ሰሞን ስብሰባ ነበራቸው። የወቅቱ የጊኒ 
ፕሬዝደንት አህመድ ሴኮ ቱሬ ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ 
ተደረገና ለአፍሪካውያን መለያየት እንደማይበጅና 
በአንድነት መቆም እንደሚሻል ተወያየንና ‹ኢትዮጵያና ጊኒ 
ቀጣዩ ስብሰባ የመላው አፍሪካውያን ስብሰባ እንዲሆን 
ተስማምተዋል› የሚል የጋራ መግለጫ አወጣን። 
በዚህ መሰረት ቡድኖቹን የማግባባት ስራ እንድንሰራ 
ተስማማን። ለመሪዎቹ ሁሉ ደብዳቤ ተፃፈ። በወቅቱ 
የእኔ ልዩ ፀሐፊ ከነበሩት ከአቶ አያሌው ማንደፍሮ ጋር 
በመሆን የንጉሰ ነገሥቱን ደብዳቤዎች ይዘን በየአገራቱ 
ዞርን። ‹መሪዎቹ ምላሽ ሳይሰጡን ከተሞቹን አንለቅም› 
ብለን ወስነን ነበር። መሪዎቹም በአጭር ቀናት ውስጥ 
አዎንታዊ የሆነ ምላሽ ሰጡን። በመጨረሻም በግንቦት 
ወር 1955 ዓ.ም ጉባዔው ተካሄደና የአፍሪካ አንድነት 
ድርጅት ተመሰረተ። ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ካበረከተቻቸው 
አስተዋፅኦዎች መካከል አንዱ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 
እንዲቋቋም ያከናወነችው ተግባር ነው። ይህንን መካድ 
ታሪካችንን መካድ ነው።›› 

የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ለማቋቋም አምባሳደር 
ከተማ ይፍሩ ያበረከቱት አስተዋፅዖ በዋጋ የማይተመን፤ 
በቃላት የማይገለፅ ነው። የሞኖሮቪያ እና የካዛብላንካ 
ቡድኖች አባል አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችንና 
መሪዎችን ማነጋገርና ማሳመን በብዙ ውጣ ውረዶች 
የተሞላ እጅግ ፈታኝ ስራ ነበር። ምናልባትም ከአምባሳደር 
ከተማ በስተቀር ሌላ ሰው የሚያሳካው ተግባር 
አልነበረም። አምባሳደር ከተማ ግን ያን ከባድ ትዕግስት፣ 
ጥበብና ፅናት የሚፈልግ ተግባር በብቃት አልፈውታል። 

አምባሳደር ከተማ በየሃገራቱ ሲዞሩ ‹‹ምላሽ 
ሳትሰጡኝ ከሀገራችሁ ለቅቄ አልሄድም፤ ንጉሱም ወደ 
ሀገሬ አያስገቡኝም›› የሚሉ ማባበያዎችን ይጠቀሙ 
ነበር። የቱኒዚያው ፕሬዝዳንት ‹‹የሁለቱ ቡድኖች የጋራ 
አቋም ሳይኖር እንዴት አንድ ላይ እንሰበሰባለን?›› የሚል 
የእምቢታ ምላሽ ሲሰጧቸው አምባሳደር ከተማ በምላሹ 
‹‹አፄ ኃይለሥላሴ ያለ እርስዎ ይህ ስብሰባ አይካሄድም 
ብለዋል›› በማለት ነገሯቸው። በወቅቱ ቀዳማዊ አፄ 
ኃይለሥላሴ የነበራቸው ተሰሚነትና ተፅዕኖ ከፍተኛ ስለ 
ነበርም የቱኒዚያው ፕሬዝደንት በአምባሳደር ከተማ ሃሳብ 
ተስማምተው አዲስ አበባ ተገኙ። 

ከድርጅቱ ምስረታ ቀጥሎ የአፍሪካ ፖሊሲዎችን 
ማርቀቅ፣ ‹‹የድርጅቱ ፀሐፊ ማን ይሁን?›› እንዲሁም ‹‹ዋና 
ጽሕፈት ቤቱ የት ይሁን?›› የሚሉ ወሳኝ ጥያቄዎች ነበሩ። 
በአምባሳደር ከተማ አመራርነት ፖሊሲዎቹ ተዘጋጅተው 

ቀረቡ። በፖሊሲዎቹ ላይ አንዳንድ አለመስማማቶች 
ቢፈጠሩም ሰነዱ ተፈረመ። ከዚህ በተጨማሪም 
አምባሳደር ከተማ ‹‹ኢትዮጵያ የድርጅቱ ጽሕፈት ቤት 
መቀመጫ ትሁን›› የሚል ሀሳብ አቀረቡ። ጠንካራ 
ተቃውሞዎች ከብዙ አቅጣጫዎች ተደመጡ። ፈረንሳይኛ 
ተናጋሪ አገራት ‹‹የሴኔጋሏ ዳካር ከተማ የድርጅቱ ዋና 
ጽሕፈት ቤት መቀመጫ እንድትሆን ተስማምተናል›› 
አሉ። ናይጀሪያ በበኩሏ የድርጅቱ ዋና ጽሕፈት ቤት 
መቀመጫ የአገሬ አፈር ላይ መተከል አለበት ብላ አቋም 
ያዘች።   

ኢትዮጵያ ድርጅቱን ለመመስረት በብዙ ደክማ 
አመድ አፋሽ መሆኗ ንጉሰ ነገሥቱንና አምባሳደር 
ከተማን ቢያስደነግጣቸውም ‹‹ሙያ በልብ ነው›› ብለው 
ኢትዮጵያ እንድትመረጥ የማግባባቱን ስራ ጀመሩ። 
በወቅቱ ‹‹ኢትዮጵያን እንዳትመርጡ›› የሚሉ የቴሌግራም 
መልዕክቶች ጭምር ይሰራጩ ነበር። በመጨረሻም ከብዙ 
ማግባባትና ክርክር በኋላ ኢትዮጵያ የአፍሪካ አንድነት 
ድርጅት ዋና ጽሕፈት ቤት መቀመጫ እንድትሆን 
አገራቱ (ከናይጀሪያ በስተቀር) ድምፃቸውን ሰጡ። 
በወቅቱ በድንበር ውዝግብ ምክንያት ከኢትዮጵያ ጋር 
አለመግባባት ውስጥ የነበረችው ሶማሊያ እንኳ ድጋፏን 
ለኢትዮጵያ እንደሰጠችና የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር 
‹‹ኢትዮጵያን እንዳትመርጡ›› ተብለው ከሌሎች አገራት 
የተላኩትን የቴሌግራም መልዕክቶች ለአምባሳደር ከተማ 
ያሳዩዋቸው እንደነበር ይነገራል። 

ይህ ሁሉ ፈተና በአምባሳደር ከተማ በሳል የአመራር 
ብቃት ታልፎ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በግንቦት ወር 
1955 ዓ.ም ተመሰረተ። የድርጅቱ ዋና ጽሕፈት ቤትም 
አዲስ አበባ ሆነ። አንጋፋ ኢትዮጵያውያንና የውጭ 
አገራት ዲፕሎማቶችም ስለአምባሳደር ከተማ አስደናቂ 
ተግባራት በተደጋጋሚ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። 
ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህልም፡- 

‹‹… ቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴና አቶ ከተማ ይፍሩ 
በሁለቱ ጎራ ተሰልፈው የነበሩ መሪዎችን በማግባባት 
የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እውን እንዲሆን አድርገዋል 
…›› የቀድሞው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝደንት ታቦ ምቤኪ

‹‹ … አቶ ከተማ ይፍሩን ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት 
ታሪክ መለየት አይቻልም። በጣም ብዙ ደክመዋል። 
የአፍሪካ መሪዎች በጃንሆይ ሰብሳቢነት ሲሰባሰቡ 
ጀምሮ መሪዎችን በማነጋገርና በማግባባት ከፍተኛ 
ተሳትፎ ነበራቸው። የሞኖሮቪያና የካዛብላንካ ቡድኖች 
ተፈጥረው የሃሳብ ልዩነት በነበረበት ወቅት አምባሳደር 
ከተማ በየአገራቱ እየዞሩ ከመከፋፈል ይልቅ አንድነት 
እንደሚሻልና የቡድኖቹን ሃሳቦች በውይይት መፍታት 
እንደሚቻል ያስረዱ ነበር። በጣም ወደ ግራ ያዘነበሉ 
የአፍሪካ መሪዎችንና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን 
በማግባባት ያበረከቱት አስተዋፅዖ እጅግ ከፍተኛ 
ነበር።›› አንጋፋው ጋዜጠኛ፣ የታሪክ ጸሐፊና ዲፕሎማት 
አምባሳደር ዘውዴ ረታ  

‹‹… አምባሳደር ከተማ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ 
ፖሊሲ ‹‹ብሔራዊ ጥቅምን ያስከበረና ገለልተኛ የሆነ›› 
እንዲሆን ብዙ ጥረት አድርገዋል … ከኢትዮጵያ 
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መካከል የአፍሪካ የነፃነት 
ታጋዮችን በመደገፍና ወደ ነፃነት የሚያደርሱ መንገዶችን 
በማመቻቸት እንደ አምባሳደር ከተማ ይፍሩ ታላላቅ 
ተግባራትን ያከናወነ ሰው የለም …››  የቀድሞው 
የመከላከያ ሚኒስትርና በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር 
አያሌው ማንደፍሮ፡፡  
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ስፖርት
የትኛውም የስፖርት ቡድን ሊኖሩት ከሚገባቸው 

ባለሙያዎች መካከል አንዱና መሠረታዊው የስነልቦና 
አማካሪ ነው። ስፖርተኞች አቅማቸውን አውጥተው 
በልበ ሙሉነት ተወዳዳሪ እንዲሆኑ፣ በውድድር ወቅት 
አስቀድመው የአሸናፊነት መንፈስ እንዲላበሱ፣ ከጉዳትና 
በሽንፈት ከሚመጣ ድብርት በቶሎ እንዲላቀቁ፣ በተደጋጋሚ 
የውድድርና ስልጠና ሂደት እንዳይሰላቹ፣ወዘተ በማድረግ 
ረገድ የስነልቦና ባለሙያዎች ሚና ከፍተኛ ነው። 

እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አገራት ግን እነዚህን ባለሙያዎች 
በስፖርቱ እምብዛም አይስተዋሉም። በዚህ ምክንያት 
ሽንፈትን አስቀድሞ በመቀበል እንዲሁም በተወዳዳሪነት ላይ 
ከፍተኛ ተጽዕኖ ሲደርስ ይስተዋላል። 

አዲስ ዘመን ጋዜጣም ይህ ችግር ከምን ይመነጫል? 
ምን ቢሰራስ ሊፈታ፣ ሊስተካከል ይችላል? በሚሉትና 
መሰል ጥያቄዎች ላይ ከኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ 
ስፖርት አካዳሚ መምህርና  ሶስተኛ ዲግሪያቸውን 
በስፖርት ሳይኮሎጂ ከሰሩት ዶክተር ሃብታሙ ደመላሽ ጋር 
ቆይታ አርጓል።እሳቸው ባለፉት ዓመታትም በዚሁ የስፖርት 
ስነልቦና ላይ በተለያዩ የስፖርት ማኅበራት በመገኘት 
ስልጠናዎችን ሰጥተዋል።  

ዶክተር ሀብታሙ እንደሚሉት፤ ስነልቦና ከአዕምሮ ጋር 
ይያያዛል፤ በስፖርቱ ደግሞ ከአቅም ጋር ይገናኛል፤ ለአዕምሮ 
ዝግጁነት የሚያስፈልግ  ሳይንስ ነው። የትኛውም ስፖርት 
በዋናነት አራት ምሰሶዎች አሉት፤ እነርሱም የአካል ብቃት፣ 
ቴክኒክና ታክቲክ፣ ስነልቦና እንዲሁም ስነምግብ ናቸው። 

ካደጉት አገራት ተሞክሮ ለመመልከት እንደሚቻለው፤ 
ሶስቱ ምሰሶዎች ተቀራራቢ ሁኔታ ላይ ይደርሱና አንዱ 
ተወዳዳሪ ሌላኛውን ይረታል። የዚህ ምክንያት ደግሞ 
በስነልቦና ያላቸው ልዩነት ነው። 

ከስፖርት ስነልቦና ጋር የማይተዋወቀው የኢትዮጵያ እግር ኳስ
ብርሃን ፈይሳ

ብቃትን ለማሳደግ 20 ከመቶ የሚሆነውን ድርሻ 
ስነልቦና እንደሚይዝ ዶክተር ሃብታሙ ጥናቶችን ዋቢ 
አድርገው ያመላክታሉ። የግል እና የቡድን ስነልቦና 
የየራሳቸው ድርሻ ሊኖራቸው እንደሚችል ጠቅሰው፣ እነዚህ 
ተዳምረው በቡድኖች ውጤት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ 
እንደሚችሉ ይናገራሉ። 

ከፍተኛ የስፖርቱ ፍቅር ያላቸው፣ ዝግጅት 
የሚያደርጉ፣ ለስፖርቱ ዋጋ የሚከፍሉ እንዳሉ ሁሉ በአንጻሩ 
በማይገባቸው ስፍራ የሚገኙ ስፖርተኞችም ይኖራሉ 
የሚሉት ዶክተር ሀብታሙ፣ ለእዚህም   ብራዚላዊውን 
አንጋፋ ተጫዋች ሮናልዲኒሆ ጎቾን በአብነት ይጠቅሳሉ። 

እንደ እሳቸው ገለጻ፤ ከፍተኛ የእግር ኳስ ተሰጥኦ 
የነበረው ይህ ኮከብ ተጫዋች ሰላሳዎቹን ከመጀመሩ 
ያለ ዕድሜው ስፖርቱን አቁሟል። በተቃራኒው ሌሎች 
ተጫዋቾች እስከ 40 ዓመታቸው ድረስ ይጫወታሉ። 

ይህም ተጫዋቾቹ ያላቸውን የስነልቦና ዝግጅት በግልጽ 
የሚያመላክት ነው። ወደ ክለብ ሲመጣም ክለቦች ተቀራራቢ 
በሆነ ስልጠና እና የቴክኒክና ታክቲክ እውቀት ካለፉ እንዴት 
ሊሸናነፉ ይችላሉ ለሚለው ምላሹ የሰነልቦና ጉዳይ ይሆናል። 

በእግር ኳስ ስፖርት ስነልቦና ከልጅነት አንስቶ ሊያድግ 
እንደሚገባው የስፖርት ሳይንስ መምህሩ ይገልጻሉ። 
የቡድን ስፖርት እንደመሆኑ ተጨዋቾቹም የተለያየ የኋላ 
ታሪክ ያላቸው ስለሚሆኑ ነው በሜዳ ላይ  ልዩነት ሲታይ 
የሚስተዋለው። 

በኢትዮጵያ እግር ኳስ ነባራዊ ሁኔታ ስነልቦና አለ 
ለማለት አያስደፍርም የሚሉት ዶክተር ሀብታሙ፣ 
ከታዳጊዎች ስልጠና ጀምሮ እስከ ትልቅ ቡድን ከስነልቦና 
ማማከር ጋር በተያያዘ እንዳልተሠራም ያመለክታሉ። 
የብሔራዊ ቡድኑን የአሰልጣኞች ቡድን ማሟላት ብቻ 

ትርጉም እንደማይኖረውም ተናግረው፣ ከላይ የተሠራ ነገር 
ከታች መሠረት ከሌለው ለውጥ ማምጣት እንደማይችልም 
ነው ያብራሩት። የኋላ ታሪካቸው የተለያየ የሆኑ ተጫዋቾች 
ለመግባባትም ይቸገራሉ፤ ይህ ከሆነ ደግሞ በእግር ኳሱ ላይ 
ትልቅ አሉታዊ ተጽእኖ ይፈጠራል ይላሉ። 

የኢትዮጵያ ሊግ ውድድር ተኮር፣ የተወሰኑ ተጫዋቾች 
ብቻ ጎልተው የሚወጡበት፣ በታዳጊዎች ላይ ስለማይሰራ 
አዳዲስ ተጫዋቾች የማይታዩበት መሆኑንም አብራርተው፣ 
በእርግጥ ስነልቦናው ላይ ብቻ ሳይሆን አካል ብቃትም ሆነ 
ስነ ምግብ ላይ በደንብ መሥራት እንደሚያስፈልግ ያሳስባሉ። 

እንደ ዶክተር ሀብቱ ገለጻ፤ ይህንን ሁኔታ ለማረምም 
በመሠረታዊ ክህሎት ስልጠናዎች ላይ  መሥራት 
ያስፈልጋል፤ በየደረጃው የሚገኙ አሰልጣኞችም የስነልቦና 
ስልጠና እንዲያገኙ ማድረግ  ይገባል። ሁሉም ክለቦች 
የስነልቦና ባለሙያዎች እንዲኖራቸው ማድረግ ይገባል። 

በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የስፖርት ስነልቦና 
ከትምህርት ዓይነት ባለፈ ራሱን ችሎ እንዲሰጥ በማድረግ 
ባለሙያዎችን ማፍራት እንደሚገባም ይጠቁማሉ። 
እስከዚያው ግን ባሉት ባለሙያዎች አጫጭር ስልጠናዎችን 
ለመስጠት የሚቻልባቸውን ሁኔታዎች ማመቻቸት 
እንደሚያስፈልግም ያመለክታሉ። 

 እንደ እሳቸው ገለጻ፤ ለሕዝብ ተደራሽ የሆኑ የመገናኛ 
ብዙኃን ባለሙያዎችን በመጋበዝም በስፖርት ስነልቦና 
ላይ ግንዛቤ የሚያስጨብጡበት ሁኔታ መመቻቸት 
ይኖርበታል። የስፖርት ባለድርሻ አካላትም በጉዳዩ ላይ 
ጥናትና ምርምር በማድረግ ውጤቱ ወደ ተግባር እንዲለወጥ 
ቢያደርጉ መልካም ነው።  ከስፖርቱ የስልጠና ቡድን ጋር 
በስፖርት ስነልቦና ዙሪያ መድረኮች ቢመቻቹ በኢትዮጵያ 
እግር ኳስ ያለውን የስነልቦና ክፍተት ለማረም እንደሚረዳ 
ዶክተር ሃብታሙ ያስገነዝባሉ።    
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