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የጠላሁትን ጥሉልኝ ከንቱ ምልጃዎች /ክፍል አንድ/  
 

ኢብሳ ነመራ                                                                         

 

ሰሞኑን ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የግብርና እድገትን ወደፊት በማራመድና እርምጃውን 

በማሳለጥ መልካም ውጤት ካስመዘገቡ ሶስት አገራት፤ ታናዛኒያና ጋናን ጨምሮ አንዷ መሆኗ 

መገለፁን  ሰምተናል፡፡ ይህን የነገረን የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም፡፡ በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ 

እድገት ወይም ውድቀት ቀጥተኛ ተጠቃሚ ወይም ተጎጂ የማይሆነው፤ በዚህም ምክንያት 

ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ሊያውለው የማይችለው አሊያም ገፅታውን የማያበላሸበት የአሜሪካ መንግስት 

ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ናቸው፡፡ 

 

ይህን ምስክርነት የሰጡት ፐሬዝዳንት ኦባማ ኢትዮጵያ፣ ጋናና ታንዛኒያ የግብርና ዕድገትን ወደፊት 

ለማራመድና ለማሳለጥ በወሰዱት እርምጃና ባስመዘገቡት መልካም ውጤት የምግብ ዋስትና ችግር 

ላለባቸው አገራት መንግስታቸው ሊያደርገው ካሰበው ድጋፍ ተቀዳሚዎቹ ተጠቃሚዎች 

እንደሚሆኑም ገልፀዋል፡፡  

 

ኦባማ ኢትዮጵያ በግብርናው መስክ እድገት ውጤት በማስመዝገቧ የአፍሪካን የምግብ ዋስትናን 

ማረጋገጥን አስመልክቶ ስምንቱ የበለፀጉ አገራት በአሜሪካ ሜሪላንድ ካምፕዴቪድ ባካሄዱት 22ኛ 

ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚንስትር መለስ ዜናዊ ምስራቅ አፍሪካን በመወከል እንዲሳተፉ 

ጋብዘዋል፡፡ 

 

በጉባኤው ላይ የተሳፉት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የአፍሪካን የምግብ ዋስትና ማረጋጥን አስመልክቶ  

አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፣ ከአገራቸው ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታና ተሞክሮ ተነስተው፣ ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ኢትዮጵያ ከ70 በመቶ በላይ የሚሆነው ሕዝቧ በአነስተኛ ማሳ ላይ በሚካሄድ 

ግብርና የሚተዳደር መሆኑን ገልፀው የሕዝቡን የድህነት የኑሮ ሁኔታ ለመቀየር፣ በዚህ በአነስተኛ 

ማሳ ግብርና ላይ አተኩሮ መስራት እንደሚገባቸው አስረድተዋል፡፡ አጠቃላይ የአገሪቱ የግብርና 

ልማት ዕውን ይሆን ዘንድም የግሉ ዘርፍ ከመንግስት ጋር ተቀናጅቶ በግብርና ዘርፉ ላይ ሊሳተፍ 

እንደሚገባ፣ ስለዚህ የውጭና የአገር ውስጥ ኢንቨስትመንትን በግብርናው ዘርፍ ላይ መሳብ 

እንደሚያስፈልግ ገልፃዋል፡፡  

 

የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ኦባማ የገለፁትን፣ የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደምም ሲገልፀው የነበረውን 

ዕውነት፣  የሚቀፋቸው ወገኖችም ጭምር ሰምተውታል፡፡ ይህ ስኬት  ኢትዮጵያውያንን ተጠቃሚ 

አድርጓል፣ ለወደፊት የበለጠ ስኬታማ መሆን እንደሚችሉ በማሳየት ብርታት ሰጥቷቸዋል፡፡  

 



 2 

ታዲያ  በሌላ ወገን በይፋ የተገለፀ የኢትዮጵያ ስኬት ከመነገሩ በፊት የኢትዮጵያ  ስኬት 

የሚቀፋቸው አንዳንድ ቡድኖች፣ የስኬቱ ይፋ መሆን ላይ ያጠላል ያሉት ጉዳይ ከጉባኤው ጋር 

ተያይዞ እንዲነሳ ለማድረግ ሞክረዋል፡፡  

 

ከእነዚህም መሃከል ባለፉት አንድ አስርት አመታት በኢትዮጵያ ከተመዘገቡ በርካታ ኢኮኖሚያዊ፣ 

ማህበራዊና ፖለቲካዊ ስኬቶች መሃከል ተሳስተው እንኳን አንዱንም ላለማንሳት የተገዘቱት፣ ሲፒጂ 

የተሰኘው የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ ነኝ የሚል ተቋምና፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተሰኘው 

ለሰብአዊ መብት ጥብቃ ቆሜያለሁ የሚለው ተቋም ቀዳሚዎቹ ናቸው፡፡  

 

እነዚህ ሁለት ተቋማት ጉባኤው ከያዘው አጀንዳ ውጭ ስል ኢትዮጵያ ክፉ አውሩልኝ በሚል 

በአጀንዳነት እነዲያዝላቸው ምልጃ ያቀረቡባቸውን ጉዳዮች በአንድ ፅሁፍ መዳሰስ የሚቻለውን ያህል 

አንመልከታቸው፡፡ ሲፒጂ በአፍሪካ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በሚያስችል አጀንዳ ላይ 

ለመወያየት የተጠራው የዓለም የበለጸጉ አገራት ስብሰባ ኢትዮጵያን በተመለከተ ስለፕሬስ ነፃነትም 

እንዲወያይ አጀንዳ የይዙለት ዘንድ ፕሬዝዳንት ኦባማን ተማፅኗል፡፡  

 

ሲፒጂ ለፕሬዝዳንት ኦባማ ፃፍኩት ባለው ደብዳቤ “በአፍሪካ የሚከሰቱ ድርቅና ረሃብ ላይ የሚቀርብ 

ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ ሕይወትን ያድናል፡፡ ይሁን እንጂ ፕሬስ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ 

መረጃዎችን በነፃነት መዘገብ የማይችል ከሆነ በምን ሁኔታ ነው አገራዊ የምግብ እጥረት ዋስትናን 

ማረጋገጥ በተመለከተ የጋራ መግባባት ላይ መድረስ የሚቻለው? እንዴትስ ነው ይፋ የሚደረጉ 

ፖሊሲዎች ሁሉም ባለድርሻ አካላት የመከሩበት መሆኑን ማረጋገጥ የሚቻለው?  የአገራት መሪዎች 

አደጋ የደረሰባቸው አካባቢዎች ጋዜጠኞች  እንዳይደርሱ በመከልከል በጉዳዩ  ላይ የሚወጡ የዜና 

ሽፋኖች ላይ ቅድመ ምርመራ በማድረግ የአገርን መልካም ገፅታ በመጠበቅ ሽፋን የተፈጥሮ አደጋን 

በተመለከተ መጠኑን አሳንሰው ቢያቀርቡ ምንድነው የሚከሰተው?” ሲል ጥያቄ አቅርቧል፡፡  

 

ደብዳቤው በምግብ ዋስትና ዙሪያ የ8ቱን የበለፀጉ የዓለም አገራት መሪዎች በምግብ ዋስትና አጀንዳ 

ላይ የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ጨምሮ የአራት የአፍሪካ አገራትን መሪዎች 

በሚያስተናግዱበት ወቅት ከላይ የተጠቀሱትን ጥያቄዎች ከግምት እንዲያስገቡ ምልጃውን 

አቅርቧል፡፡ የሲፒጂ መልዕክት በጉባኤው ላይ የተገኙት የሲፒጂ የአፍሪካ ኮኦርዲኔተር  የሆነው 

የመሃመድ ኬይታን አገር ጋናን፣ ታንዛንያንና በኒንን  የሚመለከት አይደለም፡፡ ከዚህ ይልቅ ባገኘው 

አጋጣሚ በሙሉ ሊያጥላላት ሲታትር የቆየውን፣ ሌሎችም ሲያጥላሉዋት ሊሰማ የሚቋምጥላት 

ኢትዮጵያ ነች፡፡  

 

ሲፒጄ ኢትዮጵያ ላይ እንዲያተኩሩ ለማሳመን ማስረጃ ያለውንም አቅርቧል፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ 

የምርመራ ጋዜጠኝነት (investigative Journalism) በአንድ ወቅት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን 

ሕይወትን ታድጓል፡፡ ጋዜጠኞቹ ይፋ ያደረጉት የረሀብ ገፅታ አለም ለተጎጂዎቹ የእርዳታ እጁን 
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ዘርግቶ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ረሃብተኞች እንዲደርሱ አስችሏል” ነበር ያለው፡፡ ይህ እንግዲህ 

በ1966/67 እና በ1976/77 በኢትዮጵያ ተከስቶ የነበረው ድርቅ ያስከተለው አስከፊ ረሃብን 

የሚመለከት  ነው፡፡  

 

እነዚህ ረሃቦች በተከሰቱበት ወቅት በስልጣን ላይ የነበሩት ፍፁም አምባገነን ዘውዳዊና ወታደራዊ 

የመንግስት ስርዓቶች ረሃቡን ከዓለም ብቻ ሳይሆን ቀጥታ ረሃቡ ከተከሰተባቸው አካባበዎች ውጭ 

ለምንገኝ ኢትዮጵያውያንም ጭምር ሸሽገው እንደነበረው ከጋናዊው መሃመድ ኬይታ የበለጠ እኛ 

ኢትዮጵያውያን እናውቃለን፡፡ በዚህ ዙሪያ ብዙ ልንነግረው ልናስተምረውም እንችላለን፡፡ እነዛን 

አምባገነን ስርዓቶች የበርካቶችን የህትወት መስዋዕትነት በጠየቀ መራራ ትግል የጣልናቸውም እኛ 

ኢትዮጵያውያን ነን፡፡  

 

ከእነዚህ ሁለት አምባገነን ስርዓቶች ተራርፈው በየቦታው ተሸጉጠው የዴሞክራሲ ጭንብል አጥልቀው 

በአምባገነናዊ ስርአቶቹ ናፍቆት እየተንገበገቡኽ ዳግም ይመለሱ ዘንድ የሚንፈራገጡ ወገኖች፣ 

የሲፒጄው መሃመድ ኬይታ ሁሌም ኢትዮጵያን እንዲቃወም አንዳች እንዳቀመሱት ይህ ካለሆነ 

ደግሞ እንዳደናገሩት እንገምታለን፡፡  

 

ታዲያ በመራራ ትግል የጣልናቸው ዘውዳዊና ወታደራዊ የመንግስት ስርዓቶች ድርቅ ባስከተላቸው 

ቸነፈሮች ላይ ያደረጉትን ያስተወሰው የሲፒጂው መሃመድ ኬይታ፣ አሁንም እነዚያ ቸነፈሮች 

ከተከሰቱ ከ30 ዓመታት በኋላ አገሪቱ በተከታታይ ድርቅ እንደምትመታ፣ የአገሪቱ መሪ ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የድርቅ ተጎጂዎችን ለሚረዱ ወገኖች መረጃዎች እንዲደርሱ ከማድረግ 

ይልቅ የአገሪቱን መልካም ገፅታ መንከባከብን መርጠዋል ብሎናል፡፡ 

 

ሚ/ር ኬይታ፣ ከላይ በመጠኑ እንደገለፅኩት በ1966/67ና በ1976/77 የደረሰው ድርቅ ንጉሠ ነገስት 

ቀዳማዊ ኃይለስላሴና ኮሎኔል መንግስቱ ኃ/ማርያም ከዓለም ሊሸሽጉት ሞክረው እንደነበረ እኛ 

ኢትዮጵያውያን ከአንተ በላይ ጠንቅቀን እናውቀዋለን፡፡ ንጉሠ ነገስቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድርቅ 

ባስከተለው ቸነፈር እንደቅጠል ሲረግፍ፣ ይህን እንደተራ ነገር ችላ ብለው የ80ኛ አመት የልደት 

በአላቸውን አዲስ አበባን በመብራት አሸብርቀው በአስረሽ ምቺው ሲያከብሩ አንዳችም መሸማቀቅ 

እንዳልተሰማቸው በሀዘን  እናስታውሳለን፡፡  

 

መንግስቱ ኃይለማርያምም በኢትዮጵያ ታሪክ አስከፊ የተባለው ሚሊዮኖችን ያረገፈውን የ1976/77 

ረሃብ ደብቆ፣ ሥልጣን ላይ የወጣበትን 10ኛ አመት በዓል በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ 

ድምቀት ለማክበር በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ እየረጨ እንደቅጠል በሚረግፉት አትዮጵያዊያን 

ፊት አስርሽ ምቺው ማስረገጡን በጥልቅ የሃዘን ስሜት እናስታውሳለን፡፡ 
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ሚ/ር ኬይታ እነዚህን ሁለት ሥርዓቶች የዜጎቻችን ሕይወት መስዋዕትነት የጠየቀ፣ አካል ያጎደለ 

መራራ ትግል አካሂደን የጣልናቸው ለዚህ ነው፡፡ አሁን አገሪቱ የምትመራበት የመንግስት ስርዓት 

የእነዚህ አውሬ አምባገነኖች ወራሽ አይደለም፡፡ 

 

እነዚህን ሁለት ስርአቶች ከስራቸው መንግሎ የጣለው፣ ስለተጠየፋቸው በመሆኑ ዳግሞ ተመሳሳይ 

ስሕተት የማይደገምበትን ሁኔታ ፈጥሯል፡፡ አሁን ያለው መንግስት የባለፉትን አይነት ጥፋቶች 

መስራት እንዳይቻል አድርጎ ስላደላደለው ሕገመንግስታዊ ስርዓት ብዙ ማለት ቢቻልም፣ ይህ ሌላ 

አጀንዳ በመሆኑ  ባለፉት ጥቂት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ከተከሰቱት ተከታታይ ድርቆች መሃከል 

ባለፈው ዓመት ተከስቶ በነበረው ድርቅ ላጋጠመው የምግብ እጥረት   መንግስት የሰጠው ምላሽ ላይ 

ላተኩር፡፡  

 

ከዚሁ ጋር አያይዤ አብዛኞቹ ሥራቸው ከአምባገነኖቹ ዘውዳዊና ወታደራዊ የመንግስት ስርአቶች 

የሚመዘዘው የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች የሚ/ር ኬይታን ሲፒጂ ከመሳሰሉ ተቋማት ጋር ሆነው 

ያሰሙትን  ጩኸትም ላንሳ፡፡ 

 

ባለፈው አመት ምስራቅ አፍሪካን በመታው ድርቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ሕዝብ ለምግብ 

እጥረት እንደሚጋለጥና ምን ያህል እርዳታ እንደሚያስፈልግ ከወራት አስቀድሞ ለለጋሾች ያሳወቀው 

የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ መሆኑ ይታወቃል፡፡ እርግጥ ህልውናቸው እርዳታ ከመስጠት ጋር 

የተሳሰረ፣ እርዳታን ከሰብአዊነት ይልቅ ለትርፍ ይሁነን ብለው የያዙ የእርዳታው “እንዱስትሪ” 

አካላት መንግስት የገለጸው ለምግብ እጥረት የተጋለጡ ኢትዮጵያን ቁጥር ከፍ ያለ ትርፍ አያዝቅም 

በሚል ተጋንኖ እንዲነገር የፈለጉበት ሁኔታ ነበር፡፡  

 

ከዚህ በተጨማሪ፣ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለተከታታይ አመታት ኢትዮጵያ 

ያስመዘገበችው የኢኮኖሚ እድገት፣ ያለፉት ስርአቶች ሕዝቡ ላይ ጭነውበት የነበረው ሰብአዊና 

ፖለቲካዊ መብቶችንና ነፃነቶችን መከበር ከማረጋገጥ ጋር የተገኘው ፖሊቲካዊ ድል መንግስትን 

የሚያሳጡበት ሰበብ የነፈጋቸው አንዳንድ ተቃዋሚዎች  ሲፒጄን ከመሰሉ አለም አቀፍ ተቋማት 

ጋር ሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ እልቂት ያስከተለ ረሀብ ተከስቷል፣ የተረጂውም ቁጥር ከፍተኛ ነው 

ለማስባል ተሯርጠዋል። 

 

የኢትዮጵያ መንግስት ከማንም በላይ፤ ከለጋሽ መንግስትና ተቋማት፣ ፈረንጅ አገር ከሸፈቱ 

ተቃዋሚዎች፣  ከውጭ የመገናኛ  ብዙሀን …በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የዕለት ተዕለት ኑሮ እንዲሁም 

ዘላቂ ህይወትና ሰላም ያሳስበዋል። ድርቅ ባስከተለው የምግብ እጦት ምክንያት ዜጎቹ ለሞት 

ቢጋለጡ ተጠያቂነት እንዳለበት ይገነዘባል፡፡  
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ሃሳብን የመግለፅ፣ መረጃን የማስተላለፍና የመቀበል ነፃነት በሕገመንግስት በተረጋገጠበት ሁኔታ 

የደረሰውን ችግር ከዜጎቹና ከአለም ሸሸጎ ሊያስቀር እንደማይችልም ያውቀዋል። እናም በድርቅ 

ምክንያት ለምግብ እጥረት የተጋለጡ ዜጎቹን ቁጥር የሚደብቅበት አንዳችም ምድራዊ ምክንያትና 

አቅም የለውም። 

 

እናም ለምግብ እጥረት የተጋለጡተን ዜጎቹን ትክከለኛ ቁጥርና የአደጋውን አሳሳቢነት መጠን 

ከማንም አስቀድሞ ለለጋሾች አሳወቋል፡፡ መገናኛ ብዙሃንም መረጃው እንዲደርሳቸው አድርጓል። 

ለጋሾች የሚያስፈልገውን እርዳታ እስኪልኩ የችግሩ ተጋላጮች እርዳታ ሳያገኙ መዘግየታቸው 

የሚያስከትለውን አደጋ በመገንዘብ፣ እርዳታው እስኪደርስ ለመጠባበቂያ ከያዘው የእህል ክምችት 

አውጥቶ ቀድሞ ለተጎጂዎቹ ደርሷል። በዚህም ምክንያት አንድም ዜጋ በረሃብ ምክንያት ሳይሞትና 

ሳይፈናቀል ችግሩን ተቋቁሟል። ይህ ከሆነ እነሆ አንድ አመት ሞልቶታል። 

 

የሲፒጄ የአፍሪካ ኮኦርዲኔተር መሃመድ ኬይታ እና መሰሎቹ፣ ተቃዋሚዎችም ከአመት በፊት 

ተከስቶ ስለነበረው የምግብ ዕጥረትና ስላስከተለው ጉዳት፣ ስለተወሰደው እርምጃ በወቅቱ በይፋ 

ከተገለፀው የተለየ አንዳችም ተጨባጭ መረጃ አላቀረቡም። 

 

አሁን የኬይታ ፍላጎት፣ የተለየ አላማ ያላቸው ኢትዮጵያን  ገልፀውት የነበረውን የተጋነነ የፈጠራ 

የረሃብተኞች ቁጥር እንድናምንና መንግስትን እንድንወቅስ ነው። ይህ የተፈጠረ የረሃብተኞች አሃዝ 

እውነት ቢሆንማ ኖሮ የተጠየቀውና የቀረበው እርዳታ ከዚህ ቁጥር በታች ሰዎችን ብቻ ሊያስተናግድ 

የሚችል ስለነበረ፣ የተደበቀው የተረጂ ቁጥር የዞረ ድምር አሁን ከዓመት በኋላ በዕርዳታ እጦት 

በረገፉ፣ ከቄያቸው በፈለሱ በርካታ ዜጎቻችን ፈጥጦ በተጋለጠ  ነበር። እውነቱ በትክክል ተገልጾ 

ስለነበረ ይህ አልሆነም። እናም ሲፒጄ ውሸት እውነት ካልሆነ እያለ አይኑን በጨው አጥቦ እየሞገተን 

ነው። 

       
       
 


