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”የሐሜት ኮርነር ” 

ዮናስ 02/19/14 

መነሻው ሀገር የሚያስደንሰው ብሄራዊ መዝሙራችንን (የህዳሴ ግድብ) መሠረት በማድረግ 

የግብፅ የሽግግር መንግሥት አርቅቆ ለህዝበ ውሣኔ ያቀረበው ህገ መንግሥት አንቀፅ 44 

ነው፡፡ ”The state (of Egypt) commits protecting the Nile river maintain and 

minimizing its benefits net wasting its water or polluting” ይላል በአንቀፁ የሰፈረው 

ነጥብ፡፡ 

ስለሆነም የግብፅ መንግሥት በታሪክ ስናውቃቸውና ዓባይን በተመለከተ ሲናገሩ 

የምናዳምጠውን ”ታሪካዊ እና ተፈጥሮአዊ መብት” እንዲሁም የአላህ ስጦታነት አዲሱ 

የሽግግር መንግሥት በህገ መንግሥቱ ላይ ከማስፈሩ የተለየ አዲስ ነገር የለውም፡፡ ዋናውና 

የቀለም አብዮቱ አራጋቢዎች መነሻ የአንድ ሀገር ህገ መንግሥት የዜጎች ሁሉ የበላይ 

ከመሆኑ ጋር በማያያዝ ሥጋት መንዛትና ከፍ ሲልም እንደሰቆቃው ፍርሀት ተራኪ በቦንድ 

የተዋጣው ገንዘብ ውኃ እንደበላው እንዲቆጠርና የህዝቡን ተነሳሽነት በመገደብ ልማቱን 

ማደናቀፍ ነው፡፡  

ዳሩ ግን በተለይም የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት አምነውበት የፈረሙበትን ጥቅል 

የሥምምነት ሰነድ (Comphrensive frem work agreement) መነሻ በማድረግ ግብፅ 

የነበረችበት፣ የምትኖርበትና ልትኖርበት ያቀደችው መንገድ እንደማያዋጣ በመግለፅ 

ለማግባባት በኢትዮጵያ በኩል ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል፡፡  

ግብፅ በአዲሱ ህገ መንግሥቷ አንቀፅ 44 ላይ የከተበችውን ጉዳይ በተመለከተ በተደጋጋሚ 

እንደማውራቷ ሚዲያዎቿም ሆኑ ህዝቦቿ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የዚሁ አካል ሆነው 

በአንድነት እየጮሁ መገኘቱም እውነት ነው፡፡ ግብፅ በአሁኑ ወቅት በመንታ መንገድ ላይ 

ያለችና በሁለት እግሯ መቆም የተሳናት ሀገር ሆናም ሳለ በዓባይ ውኃ ላይ ምንም እንኳን 

ነጥቡ መርህ አልባም ቢሆን በአንድነት እየዘመረች ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው በውኃ ላይ የሚነሳ ንትርክ በዓለም አቀፍ ተሞክሮም በተረጋገጠው አግባብ 

ፍጭቱ ቴክኒካዊ ቢመስልም (ግብፅ ውኃዬን ይቀንሳል፣ ድርሻዬን ያጎድላል፣ ተደርምሶ 

ያጠፋኛል  እንደምትለው) ከዚህም በላይ የሆነው መነሻ ፖለቲካዊ  ነው፡፡ 
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የውኃ ፖለቲካ ተንታኞች እንዳሰመሩበት ከሆነም ግብፅ የምታነሳቸው ቴክኒክ ነክ 

ጥያቄዎች ማስመሰያ እንጂ ከምታነሳቸው አጀንዳዎች አንፃር ታለቁ የህዳሴ ግድብ 

ቢጠቅማት እንጂ አይጎዳትም፡፡ ይልቁንም በአፍሪካ የኢኮኖሚና የፖለቲካ መድረክ ላይ 

የኢትዮጵያ ከፊት መስመር ተሰልፋ መገኘት ያሰጋታል፡፡ በዚሁ ላይ የልማቱ አቀጣጣይና 

የህዝቦቿ የአድዋ ድል በአዲሱ ትውልድ የሚደገምበት ይህ ግድብ ተገነባ ማለት ግብፅ 

ካለችበት የፖለቲካና ዐረባዊ ፍልስፍና አንፃር የቁም ሞቷ እንሆነ ታስባለች፡፡ 

ይህ አስተሳሰብ ግን ያረጀና ያፈጀ እንደሆነ ይልቁንም የ21ኛው ክፍለ ዘመን ፖለቲካ 

በሰጥቶ መቀበል መርህ ላይ የተመሠረተና ማንም አሸናፊ ማንም ተሸናፊ የማይሆንበት 

መሆኑን አምናና ተቀብላ ወደ ትብብሩ ዓለም እንድትመጣ በተፋሰሱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስትሮች ውይይት ላይ ተመክራለችም፤ ተዘክራለችም፡፡ 

በቴክኒኩ ረገድም ቢሆን የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ለሦስት ጊዜ ባደረጉት የውኃ ሀብት 

ሚኒስትሮች ጉባዔ ላይ ከልመና ባልተናነሰ መልኩ ተጨባጩ እውነት ተነግሯታል፡፡ 

በተለይም ይህ መድረክ ሀገራቱ አምነውና ፈቅደው ያቋቋሙት ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች 

ቡድን አጥንቶ ይፋ ያደረገው ሰነድ የግብፅ ሥጋቷን ሁሉ ያሟጠጠ እንደሆነ ወረቀት 

ተገልጦ ተበትኖላታል፡፡  

ሆኖም ግን አውቆ የተኛ እንዲሉ ጉዳይዋ ቴክኒካዊ ሳይሆን ፖለቲካ በመሆኑ 

እምቢተኛነቷን ገፍታበታለች፡፡ ለእምቢተኝነቷ ደግሞ ዳግም ምክንያትም አቅርባለች፡፡ 

ምክንያቷም ውኃ የማያነሳና ፈቅዳ የራሷንም አካታ ያቋቋመችውን የባለሙያዎች ቡድን 

የጥናት ውጤት ”አላመንኩበትም” የሚል የቂል ምክንያት ነው፡፡ ቂልነቷ ወደ መጃጃልም 

ሄዶ ከዜሮ እንድንጀምር  የሚጠይቅ ነው፡፡      

ድርድር በየጊዜው እየተወያዩ፣ ከውይይቱ የተገኙ ሀሳቦችንም እያሰባሰቡና በየሀገራቱ 

መንግሥታት በግል እየመከሩ የሚቀጥልና ውጤቱም በሀገራት የሚታወቅ ከመሆኑ አንፃር 

ከግብፅ ጋር ያለው ውይይት አበቃለት ማለት ባይቻልም ከእነዚህ መድረኮች መነሻነትና 

ከአንቀፅ 44 ጥቅል ይዘት አንፃር አቋማችንና አቋማቸው ግልፅ የወጣና የለየለት እንደሆነ 

መገመት ይቻላል፡፡  
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በዚህ ግምት መሠረት ውጤቱ በኋላ የሚታወቅና ቁርጥ ያለ ነገር አሁን ላይ መናገር  

ባይቻልም የኢትዮጵያ አቋም ግን ፍትሃዊ፣ ለጋራ ልማትና ብልፅግና ያደላ፣ በዘመኑ መርህ 

የተቃኘና  በማንኛውም መስፈርት አሸናፊ እንደሚሆን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡  

ይህም ስለሆነ ለዘመናት ስለዓባይ በግብፅ አፍ የምታወራውና ስለዓባይ በግብፅ ወገብ 

ስትደንስ የነበረችው ሱዳንና ህዝቧ የቀፈደዳት የግብፅ መደለያ፣ ወጥሮ የያዛት ዐረባዊ 

ፖለቲካ፣ ምሣና ራቷ እንዳልሆናትና ይልቁንም ለህዝቦቿ ዘላቂ ልማትና ሠላም አዋጩ 

ጎዳና ዓባይን ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር ሁሉ በጋራ ማልማት መሆኑን በመገንዘብ ሀሳቧን 

ለውጣለች፡፡  

ይህ ለውጥ እዚያው ሳለ ለሱዳን መጥቀሙ እንደተጠበቀ ሀኖ የኢትዮጵያን አቋምና ፍላጎት 

ትክክለኛነት በተመለከተ ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ የሚያስተላልፈውም ታላቅ ቁም ነገር 

ማዘሉን ‹‹ሥጋት ገባን፣ ገንዘባችንን ውኃ በላው›› ብለው የሚያቃልጡ አብዮት ናፋቂዎች 

ሊገነዘቡት ይገባል፡፡  

ስለሆነም በግብፅ ዘንድ ታሪካዊ መብቴ የሚለው የአባይ ጂኒ ቁልቋል ስር የሰደደና 

ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ከመሆኑ አንፃር በህገ-መንግስታቸው ላይ መፃፉና አለመፃፉ 

የግብፅን ገዢዎች የስልጣን ዕድሜ ከማራዘምና ካለማራዘም የዘለለ ፋይዳ በኢትዮጵያ 

በኩል የለውም፡፡  

ሌላውና በግብፅ በኩል የኛዎቹን የቀለም አብዮት አራማጆች ታሳቢ በማድረግ እየተለቀቀ 

ያለው ነጠላ ዜማ ጉዳዩን ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንወስደዋለን የሚለው ጉዳይ 

ነው፡፡ 

ሆኖም ግን ህዝብ አያውቅም ብለው ይህንኑ የግብፅን ነጠላ ዜማ በማቀንቀን ህዝብን 

ለቀለም አብዮት በማመቻቸት ሂደት ላይ ቢገኙም ህዝቡ ውኃውን የተመለከተ ወጥ የሆነ 

ዓለም አቀፍ ህግ እንደሌለና ውኃውን የሚዳኝ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የሌለ መሆኑን 

በ”ሰቆቃወ ፍርሃት” ደራሲው ”የግድብ ወዳጆች” የተባላችሁት ሁሉ መረጃ ልትሰጡ 

ይገባል፡፡ መንግሥትም የግድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ እንደሆኑ ሳይጠበቅ ለዚህ ሥራ 

ሲባል የተቋቋሙ ተቋማትና ኃላፊዎቻቸው ተከታትለው የሆነ ማብራረያና መረጃ ለህዝቡ 

ሊሰጡት ይገባል፡፡  
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ከዚህ በዘለለ ጉዳዩን ወደ ዓለም አቀፍ ማኅበረሰብን ወደሚወክሉ ተቋማት ብትሰደው 

አጀንዳው የፖለቲካ ስለሚሆንና ፖለቲካዊ ምላሹም የኛውና የ21ኛው ክፍለ ዘመን 

አስተሳሰብ የሆነው በጋራ ማልማትና በጋራ መጠቀም የሚለው ስለሚሆን ሥጋት ሊገባን 

አይገባም፡፡  

ሌላውና ቀጣዩን ምርጫ ታሳቢ በማድረግ ለቀድሞ አብዮት መግፍኤነት እየተዘመረለት 

የሚገኘው ጉዳይ የተበላ እቁብና ላለፉት ሁለት ሀገር አቀፍ ምርጫዎች ዋዜማ ላይ 

ተሞክሮ የከሸፈ የኢትዮ ሱዳንን ድንበር የተመለከተው አጀንዳ ነው፡፡ 

ይህን በተመለከተ የቀለም አብዮቱ አጋፋሪዎችን ጩኸት ተከትሎ ከጋዜጠኞች ጥያቄው 

የቀረበላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ሲመልሱ፡- 

በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል በየሁለት ዓመቱ የሚደረግና የጋራ ኮሚሽን መደበኛ ስብሰባ 

አለ፡፡ በዚህ ስብሰባ ላይ ትኩረት የሚሰጠውና ሰፊ ምክክርም የምናደርግበት ጉዳይ 

የሁለቱን ሀገራት የማህበራዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊነና ኢንቨስትመንት የጋራ ጉዳዮች የተመለከተ 

ነው፡፡ የድንበር ማካለል ሥራውን ሂደት በተመለከተም  እንደተለጣፊ አጀንዳ ቢነሳ  

እንጂ የኮሚሽኑ ዋና ጉዳይ ግን አይደለም፡፡  

ይሁንና የኢትዮ ሱዳን ድንበር የማካለል ሥራን በተመለከተ የተሰየመው ኮሚቴ ሥራውን 

እስኪያጠናቅቅ በሥራ ላይ ያለው ስምምነት በሚኒልክ ጊዜ የተፈረሙና  ዳግም በአጼ  

ኃይለሥላሴ ዘመን የነበረው እንዲቀጥል ሆኖ የተፈረመው ሰነድ ነው፡፡ ዛሬ ላይ ይህንን 

‹‹መሬት  ተቆረሰ›› አጀንዳ የሚያራግቡ ግለሰቦችም ቢሆኑ በደርግ መንግሥት ጉዳዩን 

እንዲመለከቱ ተመርጠው፤ የነበረው ሥምምነት እንዲቀጥል መወሰናቸውም ይታወቃል፡፡ 

በዚህ መነሻ የኮሚቴው ሥራ እስከሚጠናቀቅ ”ኢህአዴግ አዲስ ስምምነት የሚፈራረምበት 

ምንም ምክንያት የለውም” ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ”ኢህአዴግ 

ያደረገው አንድ ነገር ቢኖር በ1996 ዓ.ም የግብፅ ፕሬዚዳንት ሙባረክ ላይ የተደረገውን 

የአዲስ አበባ የግድያ ሙከራ ተከትሎ በነበረው ስምምነት መሠረት ከነበሩበት ድንበር 

አካባቢ ሱዳናውያን አርሶ አደሮችና ኢንቨስተሮች በመፈናቀላቸው ምክንያት ክፍት 

የሆነውን ቦታ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ማረስ ጀምረዋል፡፡ የግድያ ሙከራውን ሀገራቱ 

ተረጋግተው ከፈተሹ እና ወደቀድሞ ግንኙነታቸው ከተመለሱ በኋላ በአጋጣሚው 

የተፈናቀሉት ሱዳናውያን አርሶ አደሮችና ኢንቨስተሮች የይገባናል  ጥያቄ በማንሳት 
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ዳግም ለመመለስ እንዳይሞክሩ ለቀረበው ጥያቄ የሱዳን መንግሥት በመስማማት ከነበረው 

ስምምነት አግባብ የነሱ የነበረው ወደኛ የመምጣቱ ጉዳይ እንደሆነ” አፅንኦት በመስጠት 

የወሬውን መሠረተ ቢስነት   አረጋግጠዋል፡፡ 

ይህ እውነት ባለበት ሁኔታና ከሱዳንም በኩል መሬት ወደዚህና ወደዚያ ሄዶ መጣ የሚል 

መግለጫና መረጃ ባልተሰጠበት አግባብ በኢትዮጵያ በኩል ወሬው መራገቡ በምን መነሻ 

ነው ለሚለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልሰዋል፡፡ 

በምርጫ 97 ዋዜማ 1996 ላይ፤ በምርጫ 2002 ዋዜማ 2001 ላይ ጥያቄው መነሳቱንና 

ወሬው መራገቡን አውስተው ዛሬም አምስት ዓመቱን ጠብቆ እንደ አዲስ የመነሳቱ ሚስጥር 

የምርጫ 2007 ዋዜማን ከወዲሁ ለማደፍረስ የተነሱ ኃይሎች ሽረባ መሆኑን 

አስምረውበታል፡፡  

የዘንድሮውንና ስለ አቋራጭ ሥልጣን የሚደረገውን ግብግብ ለየት ያደረገው ደግሞ በቀለም 

አብዮቱም  ሆነ በፕሬሱ ሰቆቃወ ፍርሃትና የከተማ አብዮት፣ በሠላማዊ ሠልፉ እና 

ተመሣሣይ መንገዶች ያልተሳካውን አብዮት በችሮታ እንዲገኝ የመሻታቸው ነጥብ ነው፡፡  

ይኸው አስተሳሰብ ከመንገዱ አፈትልኮ በጋዜጠኛዋ አማካይነት ‹‹በሚቀጥለው ምርጫ 

የሥልጣን ቦታ ክፍት ለማድረግ መንግሥት ምን አስቧል? በሚል የቀረበ ነው፡፡ የኢትዮ 

ቴሌኮም ወቅታዊ ፈተናም እንደማማሟቂያ በዚህችው ጋዜጠኛ ቀርቧል፡፡ የኦነጉን ወላጅ 

ሌንጮ ለታም ከምርጫ 2007 አንፃር ለመቃኘትና ሌላውን ለማነሳሳት ተሞክሯል፡፡  

ዳሩ ግን በምርጫ ተጠየቅ መሠረትም ሆነ በህገ መንግሥቱ ድንጋጌ መሠረት መንግሥት 

እንደ መንግሥት የሚጠበቅበት ምርጫው እንደ ከዚህ ቀደሙ ነፃ፣ ፍትሃዊ፣ ዴሞክራሲያዊ 

እና ተአማኒ እንዲሆን ተግቶ መሥራት ነው፡፡  እንደ ፓርቲ ደግሞ ለውድድር ራሱን 

ማዘጋጀት ብቻ ነው፡፡  

ይህ የሚጠበቀው ደግሞ የምርጫ ሀሁ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ዴሞክራሲ ለሀገራችን የህልውና 

ጉዳይ በመሆኑ እና የገዥውም ፓርቲ ተፈጥሯዊ መርህ በመሆኑም ጭምር ነው፡፡ የምርጫ 

ትርጉሙ በራሱ በውድድር አሸንፎ ሥልጣን መያዝ መሆኑ እርግጥ ሆኖ ሳለ 

ከተቃዋሚዎቹ የሚጠበቀው የራሳቸውን ዝግጅት በማድረግ መወዳደር እንጂ ከገዥው 

ፓርቲ ችሮታ መጠበቅ መሆን የለበትም፡፡  
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ይሁን ቢባል እንኳን ሊሆን የማይችል ፀረ ዴሞክራሲያዊ መንገድና አስገራሚም፣ አስቂኝም 

ነው የሚሆነው፡፡ በተቃውሞ ስም ተሰባስቦ ሥልጣንን በትሩፋት መጠበቀም ከመሠረቱ 

የስብስቡን ዓላማና ግብ የሚያመላክት መሆኑና ትሩፋትን የሚሻ ስብስብ ደግሞ የቀለም 

አብዮት ስላልተሳካለት እንጂ መሞከሩ አይቀሬ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

ኦቦ ሌንጮ ለታም ለቀለም አብዮት አራማጆች ለመስዋዕትነት የተዘጋጁ የፖለቲካ በግ 

ስለመሆናቸው ከሰቆቃወ ፍርሃቱ ድርሣን የመጨረሻ ገፅ ያጤኗል፡፡ 

ኦቦ ሌንጮን በተመለከተ ከሚነሱ ነጥቦች ውስጥ ሦስቱ መሠረታዊና የቀለም አብዮትን 

የሚናፍቁ ሆነው እናገኛቸዋለን፡፡ የመጀመሪያዋን ነጥብ የኦነጉ ሌንጮ በኦዴግ (ኦሮሞ 

ዴሞክራሲዊ ግንባር) አዲስ ፓርቲ ስም ወደ ሀገር መምጣት ነባሩን የኦሮሞ ህዝብ ወኪልና 

ኦህዴድ የተሰኘውን የግንባሩ አካል የሆነውን ብሄራዊ ድርጅት ለመተካት ወይም 

ለማፈራረስ ነው የሚልና በኦህዴድ አባላቶች መካከል ጥርጣሬንና አለመተማመንን 

መፍጠር ነው፡፡  

ለቀጣዩ ምርጫ ሽፋን መስጠትና ዴሞክራያዊ ለማሰኘት ነው በሚል ምርጫውን 

ተአማኒነት በህዝብ ዘንድ ለማሳጣት የሚደረገው አስቀድሞ የተሸነፈው ቡድን ሴራ ደግሞ 

ሁለተኛው ነጥብ ነው፡፡ ሦስተኛው ደግሞ ኦነግ በአሸባሪነት የተፈረጀ ቡድን ሆኖ ሳለ 

መሪው ፍረጃው ሳይነሳ ወደ ሀገር መግባታቸው ሥርዓቱ ህገ መንግሥቱን ራሱ እየጣሰ ነው 

በማለት የፀረ ሽብር ህጉን ዋጋ ለማሳጣት የሚደረግ የአሉባልታ ዘመቻ ነው፡፡                      

የሆነ ሆኖ ግን የቀለም አብዮት መስመር ህልም አያልቅምና በህልማቸው ኦቦ ሌንጮን ወደ 

ሀገር አስገብተው ካልሆነ በስተቀር በህጋዊው መስመር ኦቦ ሌንጮ ወደ ሀገር እንዳልገቡ 

መንግሥት አረጋግጧል፡፡ ራሳቸው ከሀገረ ጀርመን ሆነው ”አልገባሁም ያለሁትም ደጅ” 

ነው ብለዋል፡፡  

ይህ እንዳለ ሆኖ ግን ነገ በሠላማዊ መንገድ በፖለቲካው መድረክ ለመታገልና ለመሳተፍ 

ከሚመጣ ኃይል ጋር ሁሉ መደራደርና በህጋዊው አግባብ ወደ ስምምነት ከተደረሰ በጋራ 

መሥራቱ የገዥው ሥርዓት መርሆ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ ይህን ለማረጋገጥም 

ገዥው ፓርቲ በአሸባሪነት ከፈረጃቸው ከቤንሻንጉል ነፃ አውጪ ድርጅት እና ከኦጋዴኑ 

ኤስ.ኤል.ኤፍ ጋር ያደረጋቸውን ድርድሮችና ስምምነቶች ማስታወስ በቂ ነው፡፡ 
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ለምርጫ 97 በቀለም አብዮት በመስዋዕትነት የተመረጡትን ኦቦ ሌንጮ በተመለከተ ግን 

ዋሽንግተን ለሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሠላማዊ መንገድ ለመታገል ወደሚያስችለው 

መስመር ለመመለስ ያላቸውን ፍላጎት በመግለፅ የድርድር ጥያቄ ማቅረባቸውን መንግሥት 

አረጋግጧል፡፡  

በኦቦ ሌንጮ በኩል ያለው ለውጥ ከትጥቅ ትግል ወደ ሠላማዊ መስመር መመለሳቸውና 

ይህንንም ማንኛውም ዜጋ ሊያበረታታው የሚገባው ጉዳይ መሆኑ ነው፡፡ ከዚያ ውጪ ግን 

በሠላማዊና በህገ መንግሥቱ መሠረት ለመሥራት ለሚሻ ኃይል ሁሉ ገዥው ፓርቲ ቋሚ 

መርህ ያለው ከመሆኑ አንፃር ማንም መጥቶ ጥያቄ ስላቀረበ ብቻ ሊያስገርም እንደማይገባ 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ አፅንኦት ሰጥተው መናራቸው ከጀርባው ያለው አጀንዳ ስላሳሰባቸው 

ይመስላል፡፡              

የኢትዮ ቴሌኮም አዲስ የኔትወርክ ተከላና ተከላውን ተከትሎም ያለው መቆራረጥ አንዱ 

የማማረሪያና የቀለም አብዮቱ አራጋቢዎች ዋነኛ አጀንዳ ነው፡፡ ይህ አዲስና በቴሌኮም 

አገልግሎት በልፅገዋል የሚባሉት ሀገራት (ኖርዌይ፣ ዴንማርክ እንግሊዝ) የሚጠቀሙት 

የህዋዌ ቴክኖሎጂ የተከላ ሥራ ከጀመረ ገና ሁለት ወሩ ነው፡፡  

ይህ አዲስ ቴክሎጂ በሚተከል ወቅት ነባሩና ኋላ ቀር የነበረው ቴክኖሎጂ መነቀሉ 

አይቀርም፡፡ ተነቅሎ እስኪተከል ደግሞ ኔትወርኩ መታወኩ እና መረበሹ አይቀርም፡፡ ይህ 

ማለት ግን በነበረበትም ሁኔታ የጥራት ችግር የለም ማለት እንዳልሆነም መንግሥት 

አስምሮበታል፡፡  

ችግሩን ከመሠረቱ ለመፍታትም አቅጣጫ ተነድፏል፡፡ መፍትሄውም አቅጣጫውን ነክሶ 

መሥራት እንጂ ተቋሙን ፕራይቬታይዝ ከማድረግ ጋር የሚያያይዘው ነገር የለም፡፡  

የቴሌኮም ዘርፍ ማለት ገንዘብ የምትታለብ ላም ማለት ነው፡፡ ፕራቬታይዝ ብናደርገው 

እንኳን ኢትዮጵያ ልታስተናግድ የምትችለው ቢበዛ ሦስት የሚሆኑ ኩባንያዎችን ሆኖ ሳለ 

የሚሟሟቱት ግን ከ150 በላይ፡፡ ይህ የሆነው ደግሞ ለፅድቅ ሲሉ አይደለም፡፡ ገንዘብ 

ለማለብ እንጂ፡፡ በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ በወጪ ንግድ መወዳደር ካለብን 

የትራንስፖርት ዋጋ ላይ መሥራት ግድ ይለናል፡፡  
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በዚህ መነሻ ከኢኮኖሚ ውድድሩ እንዳናፈገፍግ የባቡር ትራንስፖርት ልማት ዘርፍን 

በፍጥነት ማሳደግ ግድ ይለናል፡፡ ስለሆነም አሁን እየተፋጠነ ያለው የባቡር ትራንስፖርት 

ልማት በዓመት ስድስት ቢሊዮን ብር የሚመዠርጠው ከምትታለበዋ ላም ነው፡፡    

ላሟ ለግለሰብ ተሸጣ ቢሆን ኖሮ የሚተርፈን 30 በመቶው ብቻ ነው፡፡ ስለሆነም 

የምትታለበዋን ላም ወደፊትም አንሸጥምና የግርግር መነሻ ለማድረግ ባትከጀል ጥሩ 

ይመስለናል፡፡ 

በመንግሥት አስተዳደር ውስጥ ያለው የውሣኔ አሰጣጥ ሂደቱና ውሣኔው ተግባራዊ 

የሚሆንበት መንገድ የተጣረሰ መሆን ሌላው የሮሮ መነሻ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ከዚህም 

ተነስተው ‹‹መንግሥትን እየመራ ያለው አይታወቅም፣ ተከፋፍለዋል›› እስከ ማለት 

ተደርሷል፡፡  

ይህን በተመለከተ የመንግሥታቸውን አቋም ያሳወቁት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም 

ደሳለኝ ‹‹መዘግየት አለ፣ መዘግየት አለ ሲባል ግን ኢህአዴግ እና እሱ የሚመራው 

መንግሥት ውጤት አላመጣም ማለት አይደለም፡፡ በርካታ ውጤቶች አምጥቷል፡፡ ነገር 

ግን ከዚህ በላይ ማምጣትና መሄድም ይቻል ነበር፡፡ ዋናው ነጥብ ያሉትን ጉድለቶች 

ፈትሸን የተሻሉ ሥራዎችን መሥራት ነው፡፡›› የሚል ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ ‹‹የመንግሥት 

ኃላፊው ማነው? ተከፋፍለዋል ተሰነጣጥቀዋል›› የሚባሉ ጉዳዮችን በተመለከተ የተጠየቁት 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ‹‹ለተጨማሪ የሸሜት ኮርነርነት ብታስቀምጡት ይሻላል›› በማለት 

ተሳልቀውበታል፡፡               

ጦማሪው ቢኒያም ከበደ ሰሞኑን ኢትዮ ፈርስት ዶት ኮም በተባለ ድረ ገፅ  ”ኢህአዴግ 

ከልክ ያለፈ ውፍረት እንዳጋጠመውና ቦርጩን ካልቀነሰ የተሸከመው ኮሌስትሮል 

እንዳይገድለው ያሰጋል” ሲል መፃፉ ይታወቃል፡፡ አሁን ደግሞ ”በውኃው፣ በመብራቱ፣ 

በቴሌፎኑ ህዝቡ ምርር ብሏልና ከ97 በፊት የነበረው ሁኔታ ይከሰታል” የሚል ሥጋት 

እንዳለው አስቀምጦ ”ኢህአዴግ አይፈራም ወይ? ”ሲል ይጠይቃል፡፡ 

ምላሹ ግን በተደጋጋሚ ለህዝቡ የተገለጠው ነው፡፡ ቢኒያም እንዳለው ጉዳዩ ከምርጫ ጋር 

የሚገናኝም አይደለም፡፡ ኢህአዴግ የሚሰራው ለምርጫ ሲል ሳይሆን ሥራውና ኃላፊነቱ 

ስለሆነ ነው፡፡ ወይም በምርጫ ስላገኘው ኮንትራት እንጂ ወደፊት ስለሚያገኘው አስቦ 

አይደለም፡፡  



9 
 

ያም ሆኖ ግን ትልልቅ የውኃ ጉድጓዶች እየተቆፈሩ ተጠናቀው በሚገኙት እና አብዛኞቹም 

ተጠናቀው የማገናኘት ሥራ በተጀመረበት ወቅት ምናልባት 25 ከመቶ የሚሆነው የአዲስ 

አበባ አካባቢ ውኃ ስለጠፋ ”መቶ ከመቶውም ተጠምቷል” በማለት ማማረርና ማራገብ 

ሌላው የሐሜት ኮርነር ነው፡፡ 

ቴሌኮሙም ከላይ በተመለከተው አግባብ እየተሰራና መብራትንም በተመለከተ የግንባታ 

እና ኃይል የማከፋፈሉን በአንድ ላይ ተጣምረው መሥራታቸው የፈጠረው ችግር መሆኑን 

የተገነዘበው መንግሥት ይህን ለመቀየር አዲስ አደረጃጀት በመዘርጋት እየሰራ ይገኛል፡፡ 

ይልቁንም ህዝብ የሚማረርበትን የአገልግሎት ዘርፍ በዘርፉ ከፍተኛ ልምድ ላለው የሕንድ 

ኩባንያ መስጠቱም ይታወቃል፡፡  

እነዚህ ሁሉ ባሉበት ሁኔታና በመሬት ላይ ተጋልጠው እየታዩ ባሉበት አግባብ ላይ ተቁሞ 

ያልተማረረውን ተማረረ፣ ያልተሰቃየውን ተሰቃየ እያሉ ያልበላው ቦታ ላይ ለማከክ 

መሯሯጥ የቀለም አብዮቱ ጥቁምታዎች በሐሜት ኮርነሩ የሚመሩ ተራ አሉባልታዎች 

ስለመሆናቸው ህዝቡ አፅንኦት ሊሰጠውና ሊያሰምርበት ይገባል፡፡      

              


