
ድርቁን “ሰው ሰራሽ አደጋ” ለማስመሰል ሲሞከር 

(ሰለሞን ሽፈራው) 03-22-17 

ብዙውን ጊዜ መንግስታዊ ስልጣን ለመጨበጥ በሚሹ ተቀናቃኝ ፖለቲከኞች 

መካከል የሚደረግ የሃሳብ ፍልሚያ፤ ምናልባትም ለተራው ህብረተሰብ እንብዛም 

ያልተለመደ የሚመስል እርስ በርስ የመወጋገዝና የመወነጃጀልን ገፅታ የተላበሰ ሆኖ 

መስተዋሉ አዲስ ነገር አይደለም፡፡ ለዚህም ደግሞ፤ በዘመናችን ስልጡን ዓለም 

ዘንድ የዴሞክራሲ ስርዓት ቁንጮ ተደርጋ በምትቆጠረው አሜሪካና እንዲሁም 

የእርሷ የቅርብ ሸሪኮች ናቸው በሚባሉት ሌሎች ምዕራባውያን ሀገራት ሳይቀር፤ 

በተለይም የምርጫ ሰሞን የህዝብ ድጋፍን ለማግኘት ሲባል የሚደረገውን 

የፖለቲከኞች እሰጥ-አገባ ማስታወስ ይቻላል፡፡  

ይህ ዓለም አቀፋዊ የማይስተባበል እውነታ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ጉዳዩን  ወደኛው 

ሀገር የፖለቲካ ሃይሎች አጠቃላይ ገፅታ ስናመጣው ደግሞ፤ እጅጉን በመረረና 

በከረረ የጭፍን ጠላቻ ስሜት የሚገለፅበትን ቅኝት ተላብሶ እናገኘዋለን፡፡ 

እንዲያውም እውነቱን እንነጋገር ከተባለስ፤ ለኢትዮጵያውያን ተቃዋሚ ፖለቲከኞች 

በዚህች አገር ታሪክ የአየር ንብረት መዛባትን ተከትሎ የሚያጋጥም የዝናብ 

እጥረትና የሚከሰት የድርቅ አደጋም ጭምር ስልጣን ላይ ባለው ገዥ ፓርቲ 

ድክመት ምክንያት የመጣብን ኢህአዴግ ሰራሽ ሰቆቃ ሳይመስላቸው እንዳልቀረ 

ነው ከሰሞኑ ፕሮፖጋንዳዊ ዘመቻቸው መገንዘብ የሚቻለው፡፡ ስለዚህ የመጣጥፌ 

ዓላማም በተለይ አቶ ግርማ ሰይፉን የመሳሰሉት የሀገር ውስጥ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች 

አዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ ድርቁን አስመልተው የሰነዘሩትን ሃሳብ ትዝብቴን 

ለማሳየት  መሞከር ይሆናል፡፡  

እንግዲያውስ ባለፈው ቅዳሜ የካቲት 25 ቀን 2009 ዓ.ም ታትሞ የወጣው አዲስ 

አድማስ ጋዜጣ ላይ “ከድርቅና ከረሀብ መላቀቅ ያልቻልነው ለምንድነው?” በሚል 

ርዕስ ለቀረበው የዓለማየሁ አንበሴ ወቅታዊ ጥንቅር የየራሳቸውን ሃሳብ የሰጡት 

ሶስት ሰዎች እነማን እንደነበሩ አስታውሼ ከዚያም ወደራሴ ትዝብት እገባለሁ፡፡ 



በዚህ መሰረትም፤ ከላይ ስማቸው የተጠቀሰውን አቶ ግርማ ሰይፉ ማሩን ጨምሮ፤ 

አቶ አቢስ ጌታቸው የተባሉበት በምጣኔ ሀብት የፒ.ኤች.ዲ ተማሪና እንዲሁም 

ደግሞ ዶክተር ደምስ ጫንያለው የሚባሉ የግብርና ምጣኔ ሀብት ምሁር ናቸው 

ለጋዜጣው ድርቅ ነክ ጥያቄ ምላሽ የሰጡት፡፡  

ስለዚህ፤ የተቃውሞውን ጎራ ፖለቲከኞች ወክለው የቀረቡት አቶ ግርማ ሰይፉ 

በመጀመሪያው ረድፍ ተሰላፊ ምላሽ ሰጭ እንደነበሩ አይዘነጋምና እኔም እርሳቸው 

የተናገሩትን ነው የማስቀድመው፡፡ በመሆኑም “ኢኮኖሚያችን በፍጥነት እያደረገ 

ነው ቢባልም፤ ድርቅ አሁንም የሀገሪቱ ስጋት እንደሆነ ቀጥሏልና እርስዎ ጉዳዩን 

እንዴት  ያዩታል?” ሲል ጋዜጠኛው ለሁሉም እንግዶቹ ያቀረበላቸውን ጥያቄ፤ 

በተለይ አቶ ግርማ የመለሱበት አግባብ ከእግር እስከ ራሱ “የፖሊሲ ችግር፤ 

የፖሊሲ እጦት…” ወዘተ በሚል ጥቅል ውግዘት የተሞላ እንደነበር አንባያን 

ሊያስታውሱ ይችላሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡  

ምንም እንኳን እንደ ግርማ ሰይፉ ማሩ ካለ የተቃውሞው ጎራ ፖለቲከኛ እንደዚህ 

ዓይቱን ኢ-ምክንያታዊ ውግዘት መስማት የሚጠበቅ ጉዳይ እንጂ እንብዛም 

የሚያስገርም አይደለም ሊባል ቢችልም፤ ድርቁ ኢህአዴግ ያመጣው ሰው ሰራሽ 

አደጋ ነው እንደማለት የሚቃጣውን ስብከት አምኖ የሚቀበል ህዝብ ይኖራል ብለው 

ካሰቡ ግን ጉዳዩን ከማስገረምም በላይ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ የቀድሞው ተቃዋሚ 

የኢፌዴሪ ፓርላማ አባል አቶ ግርማ ሰይፉ “ምርጥ ቦታዎች ላይ ምርጥ አርሶ 

አደሮች ሔደው ለመስራት አይችሉም፤ ዩክሬን ድርቅ ቢኖርም ከራሷ አልፋ ለውጭ 

ገበያ ስንዴ ታቀርባለች፤ ከፖሊሲ ችግር ውጭ ሌላ ምንም ዓይነት ሰበብና 

ማስተባበያ አይገኝለትም” ሲሉ በፍፁም እርግጠኝነት ለጋዜጣው ጥያቄ ምላሻቸውን 

የሰጡበትን ትንታኔ ያነበብን ሰዎች “እኒህ የኛ አገር ተቃዋሚ ፖለቲከኞች አንድ 

ቀን ተሳክቶላቸው መንግስታዊ ስልጣኑን ቢጨብጡ ምን ተዓምር ሰርተው ያሳዩን 

ይሆን ጃል?” ሳንል እንዳልቀረን ነው የሚሰማኝ፡፡  



ሌላው አስተያየት ሰጪ ሆነው የቀረቡት አቶ አቢስ ጌታቸውም እንዲሁ፤ ሀገራችን 

ለድርቅ አደጋ በተጋለጠች ቁጥር የምግብ እህል እጥረት እየተከሰተ ስንዴ ፍለጋ 

መሰማራት እስካልቀረ ኢኮኖሚው አድጓል ብሎ ማለት እንደማይቻል ነው 

የገለፁት፡፡ ለዚህ እንደዋነኛ ምክንያት አድርገው ያቀረቡት “የመሬት ፖሊሲያችን 

የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ምርታማነት ለማሳደግ የሚያመች አይደለም” የሚል 

ነው፡፡ የግል ባለሀብቶችን በግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ተሰማርተው ኢንቨስት 

እንዲያደርጉ በማበረታታት ረገድ ከአሁኑ መንግስት ይልቅ የንጉሱ ዘመን 

ኢትዮጵያ የተሻለ የመሬት ፖሊሲ ነበራት ያሉት ግለሰቡ “ለምሳሌ አውስትራሊያን 

ብንወስድ ለተደጋጋሚ የድርቅ አደጋ ትጋለጣለች፡፡ ይሁን እንጂ ግን የምግብ እህል 

እጥረት አጋጥሟት እንደኛ አገር ስንዴ ከውጪ እያስገባች ህዝቧን ለመቀለብ 

ስትገደድ አትስተዋልም” ሲሉ ኢትዮጵያን ከበለፀገው ዓለም ሀገራት ምጣኔ ሀብታዊ 

አቅም ጋር ለማነፃፀር የሞከሩበት አግባብ፤ እርሳቸውም ከአቶ ግርማ ሰይፉ 

እንብዛም ያልተሻሉ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ስለመሆናቸው ያመለክታል፡፡  

ደግነቱ ግን፤ ሶስተኛው አስተያየት ሰጭ ዶክተር ደምስ ጫንያለው ከሁለቱ ግለሰቦች 

ጭፍን ውግዘት የተለየ አቋማቸውን በሚያሳምን ምክንያታዊነት አስደግፈው 

ያቀረቡበት ሙያዊ ትንታኔ ጥሬ ሀቁን ለመረዳት አስችሎናል፡፡ እናም ዶክተሩ 

“በመጀመሪያ እኔ እንደ አንድ ባለሙያ ሳየው አሁን ድርቅ ለሀገራችን ስጋት 

አይደለም፡፡ ኢኮኖሚው በፍጥነት እያደገ ከመምጣቱ የተነሳ ድርቅ የሚያስከትለውን 

የምግብ እህል እጥረት ተቋቁመን ለማለፍ የሚያስችለንን የመግዛት አቅም 

ፈጥረናል” የሚል ምላሽ እንደሰጡ፤ የካቲት 25 ቀን 2009 ዓ.ም ታትሞ የወጣውን 

አዲስ አድማስ ጋዜጣ በማየት እርግጠኛ መሆን አያዳግትም፡፡ ዶክተር ደምስ 

በሰጡት ሙያዊ ማብራሪያና አቶ ግርማ ሰይፉ እዚያው ጋዜጣ ላይ በሰነዘሩት 

ጭፍን ድፍን ያለ ውግዘት መካከል የሚስተዋለውን የልዩነት ገደል ልብ ስንልም 

ነው የተቃውሞው ጎራ ፖለቲከኞች ሆነ ብለው ድርቁን ሰው ሰራሽ አደጋ 

ለማስመሰል እየሞከሩ ናቸው ብለን እንድናምን የሚያስገድድ ስሜት የሚሰማን፡፡  



ለማንኛውም ግን ቅዳሜ የካቲት 25 ቀን 2009 ዓ.ም ታትሞ ለወጣው ቅፅ 15 ቁጥር 

895 አዲስ አድማስ ጋዜጣ በተለይም አቶ ግርማ ሰይፉ የሰጡትን ድርቅ ነክ 

አስተያየት፤ መላው የተቃውሞ ጎራ ፖለቲከኞች ከአገር ቤት እስከ ባህር ማዶ ድረስ 

በተዘረጋ የፕሮፖጋንዳ መረባቸው አማካኝነት እያራገቡት ስለመሆናቸው፤ ሌላም 

ተጨማሪ መረጃ በማንሳት ማረጋገጥ አይገድም፡፡ ለአብነት ያህልም፤ ከዚህ ቀደም 

የአዲስ አድማስ ጋዜጠኛ ሆና ስትሰራ የምናውቃትና ከጥቂት ዓመታት ወዲህ ግን፤ 

የአሜሪካ ድምፅ ሬድዮ ጣቢያ የአማርኛው ክፍል ላይ ኢህአዴግ መራሹን የዚች 

አገር መንግስት ከህዝብ ለመነጠል ያለመ ርዕሰ ጉዳይ የሚነሳባቸውን “ልዩ 

ጥንቅሮች” እያዘጋጀች ስታቀርብ የምንሰማት ጋዜጠኛ ፅዮን ግርማ ካሳለፍነው 

የካቲት ወር መጀመሪያ አንስታ “ለምንድነው ከድርቅና ከረሃብ አዙሪት መላቀቅ 

ያቃተን?” የሚለውን ተመሳሳይ ጥያቄ መሰረት ባደረገ ወቅታዊ አጀንዳ ዙሪያ፤ 

ሰዎችን እያፈላለገች ስታነጋግር መሰንበቷን ማስታወስ ይቻላል፡፡  

እናም ፅዮን ግርማ ይሄን ጥያቄዋን ካቀረበችላቸው የአሜሪካ ድምፅ ሬድዮ ጣቢያ 

እንግዶች መካከል፤ በደርግ ዘመነ መንግስት “የዕርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ 

ኮሚሽን” ተብሎ ይጠራ የነበረው ኮሚሽነር የነበሩትን ሻለቃ ዳዊት ወልደጊዮርጊስን 

ጨምሮ፤ ሌሎች ሰርዓቱን “ውጉዝ ከምዓሪዎስ” እንደማለት በሚቆጠር ጭፍን የጥላቻ 

ስሜት በማጥላላት የሚታወቁ ተቃውሞው ጎራ ፖለቲከኞች ይገኙበታል፡፡ ስለዚህም 

አሁን ላይ መላው የተቃውሞ ጎራ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ፤ በተለይም የድርቁን አደጋ 

ኢህአዴግ ያመጣብን ሰው ሰራሽ ክስተት ነው ብለን እንድናምን ለማድረግ ባለመ 

ፕሮፖጋንዳ ዙሪያ ያተኮረ ርብርብ ተይዞ ስለመሰንበቱ ተጠቃሹን የአዲስ አድማስ 

ጋዜጣ እትም ፈልጎ በማየት መተማመን እንደሚቻል ይሰማኛል፡፡ 

ለማንኛውም ግን ዶክተር ደምስ ጫንያለው ከሰጡት ሙያዊ ማብራሪያ ውስጥ 

ጥቂት ጠቃሚ ነጥቦችን አክለን እንመልከት፡፡ “ኢትዮጵያ ለመጨረሻ ጊዜ በድርቅ 

አደጋ ምክንያት የተፈተነችው፤ እንደ አውሮፒውያኑ የዘመን ቀመር በ2002 (2003 

ዓ.ም) ነው ማለት የሚቻል ይመስለኛል” ያሉት ዶክተሩ፤ ይህን ሙያዊ 

ምስክርነታቸውን በተጨባጭ መረጃ አስደግፈው ያስረዱበት አግባብም “ ያኔ ነበር 



የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚያችን ከዜሮ በታች ወደ ሚባል ዝቅተኛ የእድገት ደረጃ 

ወርዶ የተመዘገበው፡፡ ከዚያን ጊዜ ወዲህ ግን በሚገባ የተሰራ መሆኑን 

የሚያመለክት አጠቃላይ ውጤት እያስመዘገበ የመጣ የግብርና ምርት እድገት 

መኖሩን ነው የምንረዳው” ብለዋል፡፡ 

“ማንም ሰው የራሱን መረጃ ቢሰበስብና ቢተነትን፤ የሀገሪቱ ግብርና በየአመቱ 

ከስድስት በመቶ በታች አማካይ እድገት ያስመዘገበበት አጋጣሚ እንዳልነበር  

የሚያረጋግጥበትን አጠቃላይ ውጤት ነው ሊያገኝ የሚችለው” ያሉት ዶክተር ደምስ 

“አምና በኤሊኖ ምክንያት የወረደ ቢሆንም እሱም ግን የሶስት በመቶ እድገት 

የተመዘገበበት ነበር” ሲሉ ሰፋ ያለ ሙያዊ ትንተናቸውን ሰጥተዋል፡፡  

ይህ በእንዲህ እንዳለ፤ የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር ክቡር  አቶ ኃይለማርያም 

ደሳለኝ ባለፈው አርብ መጋቢት 8 ቀን 2009 ዓ.ም የዚህን በጀት ዓመት የስድስት 

ወራት የስራ አፈፃፀም ሪፖርት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡበት መድረክ 

ላይ ለድርቁ ተጎጂዎች የሚውል አንድ ቢሊዮን ብር በመንግስት እንደተመደበ 

መግለፃቸው ይታወሳል፡፡ ስለዚህም ከላይ በተመለከትነው የተቃውሞው ጎራ 

ፖለቲከኞች ውግዘት፤ ገዢው ፓርቲና እርሱ የሚመራው መንግስት ለጉዳዩ ተገቢ 

ትኩረት ያልሰጡት ለማስመሰል መሞከሩ መሰረተ ቢስ እንደሆነ መገንዘብ 

አያዳግትም የሚል እምነት አለኝ፡፡ በተረፈ ግን ፍርዱ ለህዝብ እንተወው፡፡  

መዓሰላማት !      

 

 


