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ሙሾ አውራጅ አምዯኞች 
ኢብሳ ነመራ 
 
 
አዱስ አዴማስ ጋዜጣ በነሏሴ 14/32ዏዏ3 ህትሙ በገፅ 3 ሊይ “መሌዕክቱን ትቶ 

መሌዕክተኛውን” በሚሌ ርዕስ በአሌአዘር ኬ የቀረበ ጽሁፍ ማስነበቡ ይታወሳሌ ፡፡ 

ጽሁፉ ያተኮረው ከኢትዮጵያ የዕርዲታ አሰጣጥ ጋር በተገናኘ በቢቢሲ የቀረበ ዘገባና 

መንግሥት ዘገባውን በተመሇከተ የሰጠው ምሊሽ  እንዱሁም ዘንዴሮ የተከሰተው ዴርቅ 

ሊይ ነው፡፡አሁን  የረሃብ እና የዕሌቂት ዜና የመሊው አሇም መነጋገሪያ መሆኑን 

ያስታወሰው ይህ ፅሁፍ፣ በዓሇም የምግብ ዴርጅት ግምት 11.3 ሚሉዮን የሚሆኑ 

የአፍሪካ ቀንዴ አካባቢ ሕዝቦች ከ65 ዓመት ወዱህ ታይቶ በማይታወቅ ረሃብ 

መጠቃታቸውን ይጠቅሳሌ፡፡ በዚህ አስከፊ የረሃብ ጉዲይ ሊይ ሶማሉያ የታሊሊቅ የዜና 

ምንጮች ትኩረትን  ከኢትዮጵያ መረከቧንም ይገሌፃሌ፡፡  

 

የአሇም የዜና ምንጮች የረሀብ ዜና  ከኢትዮጵያ ይሌቅ ሶማሉያ ሊይ ማተኮር 

ያስቆጫቸው መሆኑን አገሊሇፃቸው የሚየሣብቅባቸው አሌአዛር ኬ፣ የኢትዮጵያ የግብርና 

ሚኒስቴር ከረጅም ማቅማማት በኋሊ አራት ነጥብ አምስት ሚሉዮን የረሀብ ተጎጂዎች 

መኖራቸውን ማሳወቁን ገሌፀዋሌ፡፡ሁኔታውን “ኢትዮጵያን ችግሩ ያሌነካት ወይም 

መጣሁብሽ እያሇ ሲያስፈራራት ቆይቶ ዴንገት እርሷን ትቶ በጀርባዋ ወዯ ሶማሉያ 

ጓዙን ጠቅሌል ገባ እንዳ እንዴንሌ አዴርጓሌ” ሲለ ገሌፀውታሌ፡፡ እዚህ ሊይ አቶ 

አሌአዛር ሇአንባቢያቸው ማስተሊሇፍ የፈሇጉት መሌዕክት የኢትዮጽያ መንግሥት 

በኢትዮጵያ የተከሠተው ዴርቅ ያስከተሇውን ችግር ዯብቆታሌ የሚሌ ነው፡፡  

 

በቅዴሚያ የአሇም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባ ሶማሉያ ሊይ ማተኮሩ 

በራሣቸው በመገናኛ ብዙሃኑ የተወሰነ ነው፡፡ ከዚህ ቀዯም ዴርቅና ረሀብን በተመሇከተ 

ኢትዮጵያ ሊይ ያተኩር የነበረው ወዯ ሶማሉያ መዞሩም በኢትዮጵያም በሶማሉያም 

ውሣኔ የተዯረገ ሣይሆን አስከፊ ረሀብ የተከሰተው በሶማሉያ በመሆኑ የተፈጠረ ሁኔታ 

ነው፡፡ ዴርቅ ያስከተሇው የምግብ እጥረት ኢትዮጵያ ውስጥ የአዴማጭ 

ተመሌካቻቸውን ቀሌብ የሚስብ የተሇየ ነገር ስሇላሇ ነው ሇሶማሉያ ሠፊ የዘገባ ሽፋን 

እንዱሰጡ ያዯረጋቸው፣ በቃ፡፡ አቶ አሌአዛር ኬ ዯግሞ የላሇውንም ቢሆን ሇምን 
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አጋናችሁ አታወሩም በሚሌ የተቆጩ ይመስሊለ እናም ይህን ቁጭትዎን ሇራሣቸው 

ሇመገናኛ ብዙሃኑ ብታስረደዋቸው የተሻሇ ነበር፡፡  

 

የኢትዮጵያ መንግሥት የግብርና ሚኒስቴር የዴርቁን ወሬ ከረጅም ማቅማማት 

በኋሊ ገሇፁሌን ያለት ዯግሞ ነጭ ውሸት ነው፡፡ ኢትዮጵያን አስከፊ ቸነፈር 

እንዱመታት የሚፈሌጉ ይመስሌ የዘንዴሮውን ዴርቅ ዋነኛ መቃወሚያና መኖራቸውን 

ማሣወቂናያ አዴርገው የያዙት ተቃዋሚዎችም መንግሥት ዘግይቶ አሣውቀ አሊለም፡፡ 

እንዱያውም ክረምቱ ዘግይቶ በመግባቱ ቀዴሞም በመውጣቱ የምግብ እጥርት 

ሉያጋጥም እንዯሚችሌ ከያዝነው አመት መግቢያ ጀምሮ ሲገሌፅ መቆየቱ ነው 

የሚታወቀው፡፡ ያም ሆነ ይህ አሌአዛር ኬ በቀጥታ ዘንዴሮው ዴርቅ ካስከተሇው 

የምግብ እጥረት ጋር ባይገናኝም፣ የውጭ መገናኛ ብዙሃን ሊይ ያዯረባቸውን ቁጭት 

የሚክስ ነገር አግኝተዋሌ፤ የቢቢሲን ዘገባ፡፡ ይህንንም “ባሇፈው ሰሞን ቢቢሲ ሇአሇም 

ሕዝብ አይንና ጆሮ ያቀረበው ፕሮግራም ግን ይህን የሀገራችን ሚዱያዎችና መንግስት 

የሶማሉያ ችግር ብቻ አስመስሇው ሇማቅረብ የሞከሩት ጉዲይ ሊይ ዴንገተኛ አቧራ 

አስነስቷሌ” ሲለ ገሌፀውታሌ፡፡  

 

እርግጥ ነው፣ አሌአዛር ኬ ከመገናኛ ብዙሃን ትኩረት ውጭ ሆነ በሚሌ 

ያስቆጫቸው ዴርቅ ያስከተሇው የምግብ እጥረት ባይሆንም፣ ቢቢሲ በእርዲታ አሰጣጥ 

ችግር ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ አስከፊ ረሃብ አሇ ሉያስብሌ የሚችሌ ዘገባ 

አቅርቧሌ፡፡ ዋናው ነገር የዘገባው መቅረብ ሣይሆን ዘገባውን ሇማቅረብ ያነሣሣቸው 

ምክንያትና ዓሊማው፣ የዘገባው ትክክሇኛና ሚዛናዊ  መሆን ነው፡፡  

 

የቢቢሲ መርማሪ ጋዜጠኞች ቱሪስት መስሇው ከሇጋሾች የሚገኝ እርዲታ 

አጠቃቀም ሊይ ዘገባ እንዱሠሩ ያዯረጋቸው፣ በዚህ ጉዲይ ሊይ ሉዘገብ የሚገባ አሣሣቢ 

ነገር ስሊሇ ነው የሚሇው ጉዲይ አጠራጣሪ ነው፡፡ የእርዲታ አጠቃቀም ሊይ ከዚህ 

ቀዯምም ተመሣሣይ ስሞታ ከተቃዋሚ ፖሇቲከኞች ቀርቦ ራሣቸው የጉዲዩ ባሇቤቶች 

የሆኑት የኢትየጵያ ሇጋሾች ቡዴን በተሇይ በዯቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ ምርመራ 

አካሂድ ጥቆማው መሠረተ ቢስ መሆኑን አሣውቋሌ፡፡ እዚህ የሇጋሾች ቡዴን ውስጥ 

የቢቢሲ ባሇቤት የሆነው የእንግሉዝ መንግስትም አሇበት፡፡  
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ይህ ሆኖ ሣሇ፣ የቢቢሲ ጋዜጠኞች አገር አቋርጠው፣ ባህር ተሻግረው በዯቡብ 

የሃገሪቱ አካባቢ ወዯምትገኝ አንዱት መንዯር እንዱጓዙ ያዯረጋቸው ላሊ መነሻ 

ምክንያት አሇ ማሇት ነው፡፡ ይህም በያዝነው ዓመት መግቢያ አካባቢ በ1976/77 

ኢትዮጵያ ውስጥ አስከፊ ረሃብ ተከስቶ በነበረበት ወቅት ከሇጋሾች የተሰጠው እርዲታ 

በወቅቱ በትጥቅ ትግሌ ሊይ በነበረው ሕወሃት ሇመሣሪያ ግዢ ውሎሌ የሚሌ ዘገባ 

አቅርቦ፣ በመጨረሻም ዘገባው የተሳሳተ በመሆኑ ዕርዲታው ሲከፋፈሌ በቦታው 

የነበረውና ዋነኛው የዕርዲታው አሥተባባሪ የነበረውን ሰር ቦብ ጌሌድፍን ይቅርታ 

እንዱጠይቅ በመገዯደ የተፈጠረበትን ሏፍረት መሸፈኛ ፍሇጋ ነው። በወቅቱ የጉዲዩ 

ባሇቤት የሆነውን ህወሃትንና የኢትዮጵያ መንግስትን በቀጥታ ይቅርታ ባይጠይቅም 

ሸፍጠኝነቱ ግን  ተጋሌጧሌ። ይህን ሏፍረቱን መሸፈን ነበረበት፡፡ 

 

እናም እውነትም ይሁን ሃሰት ግዴ ሳይሰጠው አንዲች የሚናፈስ ነገር ይገኝ ይሆናሌ 

በሚሌ ተዯብቀው የገቡት መርማሪ ጋዜጠኞች፣ ሉመረምሩ የፈሇጉትን የዕርዲታ 

አጠቃቀም ችግር የት ጋር እንዲሇ እንኳን ግንዛቤ የነበራቸው አይመስለም። የምርመራ 

ዘገባ ሲሰራ ግን የሚመረመረው ጉዲይ ሊይ ተጨባጭ ማስረጃዎች  በመያዝ  የሚጀመር 

መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ጋዜጠኞቹ ያዯረጉት ከዚህ በተቃራኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ከገቡ በኋሊ 

መንግስት ሊይ መቃወሚያ ምክንያት መፈሇግን ዋና ስራቸው አዴርገው ወዯያዙት፣ 

ትንሹን ነገር ያሇ ወጉ አጋነው፣ ቢቻሌ ፈጥረው ከማውራትና ከማስወራት ወዯኋሊ 

የማይለት የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ጋር ሄዯው የሚያወሩትን እንዱሰጡዋቸው ነበር 

የጠየቁት። 

 

ይሁን፣ በተቃዋሚዎች ጥቆማ ምርመራው መሰራቱ በራሱ እንዯችግር ሊይወሰዴ 

ይችሌ ይሆናሌ ። ሆኖም ከዘገባው አጠራጣሪ ጭብጥ ጋር ተያይዞ ሲታይ፣ ዘገባውን 

ዴራማ የሚያስመስሇው ነገር አሇ። በቅዴሚያ የምርመራ ዘገባው ናሙና ያተኮረው 

ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ የሚመሩት ፓርቲ በሚንቀሳቀስበት የዯቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ፣ 

1700 ሰዎች የሚኖሩበት መንዯር ሊይ ነው የተባሇው። ይህች መንዯር በዙሪያዋ ጥጋብ 

በሞሊባቸው መንዯሮች መከበቧና፣ ነዋሪዎቿም  በየትኛው ምርጫ እንዯሆነ ባይገሇፅም 

ተቃዋሚዎችን መርጠዋሌ ተብሎሌ። ከዚህ በተጨማሪ  ኢህአዳግ ስሊሌመረጡት 
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ሉቀጣቸው እርዲታ እንዲያገኙ አዴርጓሌ ነው የተባሇው፡፡ ዘገባው አንዴ የሰባት ሌጆች 

እናት የሆኑ የመንዯሯን ነዋሪ ጠቅሶ ሌጆቻቸውን ሳርና አረም ሲመግቡ አይተናሌ 

ብሎሌ። ጋዜጠኞቹ በመንዯሯ በቆዩባቸው ሁሇት ሳምንት ውስጥም ሰባት የመንዯሯ 

ነዋሪዎች መሞታቸውን መመሌከታቸውን ጋዜጠኞቹ በአስረጂነት ጠቅሰዋሌ። 

 

ይህን የዘገባውን ጭብጥ ሌብ ብሇን ስናስተውሌ፣ አጠራጣሪ ሆኖ እናገኘዋሇን። 

በቅዯሚያ 1700ሰዎች ይኖሩባታሌ የተባሇችው መንዯር ነዋሪዎች ሙለ በሙለ 

ተቃዋሚ ፓርቲን ሇመምረጣቸው ተጨባጭ ማስረጃው ምንዴ ነው? ይሁን ተቃዋሚ 

ፓርቲን ነው የመረጡት እንበሌ። ከነባር የኢትዮጵያ የህዝብ አኗኗር ባህሌ አኳያ  

ሰዎች ሲርባቸው ሳርና ቅጠሌ ወዯመብሊት ከመሄዴ ይሌቅ በቅዴሚያ በአቅራቢያቸው 

ያሇን ጎረቤትና መንዯር ነዋሪ የሚሊስ የሚቀመስ እንዱሰጣቸው ወዯ ወዯመሇመን ነው 

የሚሄደት፡፡ ሌብ በለ ዙሪያቸው የጠገቡ፣ መንዯሮች አለ ብሎሌ - ቢቢሲ በዘገባው።  

 

      የማይታመንና የማይመስሌ ቢሆንም  በዙሪያቸው ያለት መንዯሮች የጠገቡ 

ነዋሪዎችም፣ ኢህአዳግ እንዲዯረገው ሉቀጡዋቸው ከመንዯሯ ሇመጡ ረሀብተኞች 

አናበሊም፤ አናጠጣም ብሇው አመጹ እንበሌ። እዚህ ሊይ  የሰው የሕይወት ስርዓት 

ሳርና ቅጠሌ እየተመገበ መኖር እንዯማያስችሌ መታወቅ ይኖርበታሌ። የቢቢሲ 

ጋዘጤኞች አየናቸው ያለዋቸው ሰባት ሌጆቻቸውን ሳርና አረም የሚመገቡ ሴት፣ ይህን 

ያዯረጉት ኢህአዳግና የአጎራባች መንዯር ነዋሪዎች አናበሊም አናጠጣም ብሇው ሇረሀብ 

ባጋሇጡዋቸው ጊዜ ሁለ ነው? ወይንስ ቱሪስት መስሇው መንዯሯ የገቡት ጋዜጠኞች 

ባዩዋቸው አንዴ አጋጣሚ ነው? የሚሌ ጥያቄ ያስነሳሌ። ረሀብ ባጠቃቸው ጊዜ ሁለ 

ነው እንዲይባሌ፣ ሰው እንዯ እንስሳ ሳርና ቅጠሌን ተመግቦ ወዯ ኃይሌነት በመቀየር 

ህይወቱን ጠብቆ መኖር የሚያስችሌ የህይወት ስርዓት ስሇላሇው ውሸት ይሆናሌ። 

ሁኔታው የተፈጠረው ጋዜጠኞቹ ባዩበት አጋጣሚ ብቻ ከሆነ ዯግሞ፣ የዕርዲታ 

አሰጣጡን በተመሇከተ ቀዴሞ የተያዘ አቋምን ዕውነት ሇማስመሰሌ ሆን ተብል የተሰራ 

"ዴራማ" ወዯመሆኑ ያዘነብሊሌ። 

 

ጋዜጠኞቹ በመንዯርዋ ቆየንበት ባለት ሁሇት ሳምንታት፣ ሰባት ሰዎች መሞታቸውን 

አይተናሌ በሚሌ ያቀረቡትም፣ እንዯማስረጃ ሉቀርብ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም 
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1700 ሰዎች በሚኖሩበት የገጠር መንዯር በሁሇት ሳምንታት ውስጥ ሰዎች በአንዴ 

ወይም በላሊ ምክንያት በተፈጥሮ ሞት ህይወታቸው ማሇፉ ያሇና የተሇመዯ ሉሆን 

እንዯሚችሌ ግሌጽ ነው፡፡ 

 

የቢቢሲ ጋዜጠኞች እንዯጋዜጠኛ የዘገቡትን ነገር አየን፣ ሰማን ብሇው ከማሰራጨታው 

በፊት ጉዲዩ የሚመሇከታቸውን የክሌሌንና የፌዯራሌ መንግስት የስራ ሃሊፊዎችን 

በጉዲዩ ሊይ አነጋግረው ሃሳባቸውን ማካተት ይጠበቅባቸው ነበር፡፡ የጉዲዩን ትክክሇኛነት 

ሇማረጋገጥ ሚዛናዊ ዘገባ የማቅረብ ሞያዊ ግዳታ ስሊሇባቸው፡፡ጋዜጠኞቹ ይህንን 

አሇዯረጉም፡፡ ይህ ብቻውን የዘገባውን ትክክሇኛነት ጥያቄ ውስጥ ይከተዋሌ፡፡ 

 

አንግዱህ አሌአዛር ኬ አቧራ አስነሳ ያለትና በአጠቃሊይ ዕውነተኝነቱ እጅግ አጠራጣሪ 

የሆነ ወሬ፣ ወይም በእርሳቸውና በቢቢሲ አባባሌ "የምርመራ ዘገባ"፤መንግስት “መሰረተ 

ቢስ ነው” በማሇቱም የተሰማቸወን ብስጭት ገሌጸው፤«… እንዱህ ያሇው የመንግስት 

ዕሌህ ዋነኛ ምንጭ ሇዘመናት ክፉኛ የተጠናወተው የአሞግሱኝና የግነን በለኝ አባዜ 

ነው» ብሇዋሌ፡፡ አሌአዛር. ኬ ቅን አመሇካከት ቢኖራቸው ኖሮ በቅዴሚያ በዘገባው 

ትክክሇኛነት ሊይ ማተኮር ይገባቸው ነበር።  

 

መንግስትን የአሞግሱኝና የግነን በለኝ አባዜ የተጠናወተው ነው የሚሇው ውንጀሊቸውም 

ከተራ ዘሇፋ ያሌተሇየ የግሌ ስሜታቸውን ብቻ የሚገሌፅ ነው። ባሇፉት አመታት 

እንዲስተዋሌነው፣ በተሇይ ዓሇም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ቢቢሲን 

የመሳሰለ መገናኛ ብዙሀን  እሰኪሰሇች ዴረስ መንግስትን ሲወቅሱና ሲኮንኑ 

መቆየታቸው ይታወቃሌ፡፡ እንዱያውም ሙገሳ የሚያገኘው እጅግ አሌፎ አሌፎ ነው። 

በመሆኑም ትችትና ውንጀሊን እንጂ ሙገሳን ብዙም አሌተሇማመዯውም፣ 

አሌተጠናወተውምም። ውንጀሊና ትችት ሲቀርብበት ሳይዯናገጥ ስራውን የሚሰራው፣ 

የአገሪቱን ሰሊምና መረጋጋት የሚያውክ ሲመስሇውም በሰከነ አኳኋን በማስረጃ የተዯገፈ 

ምሊሽ መስጠት ያስቻሇውም ይሄው ነው። 

 

እናም አሌአዛር ኬ መንግሥትን መተቸት ወግ መስሎቸው፣ በጎ ቢሠራ እንኳ መሞገስ 

የሚገባው ስሊሌመሰሊቸው ሏሣብን የመግሇፅ ነፃነት ያስገኘሊቸውን መብት ተጠቅመው 
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በማንቋሸሽ የጥሊቻ ስሜታቸውን ሇመግሇፅ ያዯረጉት ነው፡፡ በጎ ጎኑም መነገር 

እንዲሇበት ቢያስቡማ ኖሮ ቢቢሲ ዘገባውን ካቀረበ ከጥቂት ቀናት በኋሊ የአሜሪካ 

የውጭ ጉዲይ ሚንስትር ሂሊሪ ክሉንተን “እ.ኤ.አ በ 2002 እና በ2003 ከ 13 ሚሉየን 

በሊይ ኢትዮጵያውያን ሇረሃብ ተጋሌጠው ነበር፡፡ አሁን ሇምግብ እጥረት የተጋሇጡት 

ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከ 5 ሚሉዮን በታች ነው፡፡ ይህ የረሃብተኞች ቁጥር ትንሽ ነው 

ባይባሌም፣ በአጭር ግዜ ውስጥ የታየው መሻሻሌ ግን አስዯናቂ ነው፡፡”ሲለ 

የተናገሩትንም በጽሁፋቸው ሊይ በጠቀሱ ነበር፡፡ በዚሁ ሰሞን የአሜሪካ የእርዲታ 

ዴርጅት/USAID/ ኢትዮጵያ ውስጥ የምግብ እጥረት እንጂ ረሃብ የሇም፤በሚሌ መግሇጫ 

ማውጣቱንም ሌብ በለ፡፡ 

 

አሌአዛር ኬ ከአንዴ ተኩሌ አስርተ አመት በፊት መንግሥት ዋነኛ ትኩረቴ 

የኢትዮጵያ ህዝብ በቀን ሦስቴ እንዱመገብ ማዴረግ ነው በሚሌ የያዘውን ፖሉሲና 

የሏብታም አርሶ አዯሮች መፈጠርንም ተችተውታሌ፡፡ “አርሶ አዯሩን ባሇብዙ ሚሉዮን 

ብር አዴርጌያሇሁ ስሇዚህ አሙግሰኝ ሇሚሇው መንግሥት የቢቢሲው ዘገባ ቅስም 

የሚሰብርና ጉንጭ የሚያቀሊ የሏፍረት ስሜት ቢፈጥር አይገርምም” በማሇት፡፡  

 

ኢትዮጵያ ሇዘመናት በዴህነት ውስጥ የኖረች  አገር መሆኗ ይታወቃሌ፡፡ የዚህ ዴህነት 

ዋና መገሇጫ ዯግሞ የግብርናን ያህሌ እዴሜ ባስቆጠረ ኋሊቀር የግብርና ቴክኖልጂና 

የአመራረት ሥሌት እራሱን እንኳን በወጉ መመገብ የማይችሌ /በቀን ሦስቴ መመገብ 

የማይችሌ/ አብዛኛውን የአገሪቷን ሕዝብ የሚሸፍነው የአርሶ አዯሩ ኑሮ ነው፡፡ 

የመንግሥት የኢኮኖሚ ፖሉሲ በዋናነት  ግብርናና ገጠር ሊይ ያተኮረው እጅግ ከፍተኛ 

ቁጥር ያሇውን የአገሪቱን ሕዝብ የሚሸፍነው አርሶ አዯር ራሱን በወጉ መመገብ 

እንዱችሌ፣ የአገሪቱን ዴህነት ያህሌ ዯካማ ቢሆንም የሀገሪቱ የኢኮኖሚ መሠረት 

ግብርና በመሆኑ የግብርናን ምርታማነት በማሣዯግ ሇላልች የኢኮኖሚ ዘርፎችም 

መፈጠርና ማዯግ የሚያስችሌ የካፒታሌ ክምችት ሇመፍጠር ነው፡፡ አሌአዛር ኬ ይህ 

የመንግሥት ፖሉሲ ምንም ውጤት አሊስገኘም ባይ ናቸው፡፡ የቢቢሲ ዘገባም ይህን 

የሚያረጋግጥ እንዯሆነ አማኝ አዴርገው መንግሥትን   ያጋሇጠ ነው ባይ ናቸው፡፡  
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ኢትዮጵያ አሁንም ገና ከዴህነት ሇመውጣት የምትፍጨረጨር አገር መሆኗ ግሌፅ ነው፡

፡ ሇዘመናት ሥር የሰዯዯ ዴህነት ከአንዴ ተኩሌ አስርት ባሌዘሇለ አመታት ብን ብል 

ይጠፋሌ ብል ማሰብ ሞኝነት ነው፡፡ ዋናው ነገር ባሇፉ አንዴ ተኩሌ አስርት አመታት  

የነበረውንና አሁን ያሇውን በማነፃፀር የተሻሇ ነገር አሇ ወይንስ የሇም? የሚሇውን 

ማጤን ነው፡፡ እዚህ ሊይ መሻሻሌ መኖሩን ማንም አይክዴም፤ ምናሌባት ክርክር ሉነሣ 

የሚችሇው ከዚህ በሊይ መሆን ይችሌ ነበር ወይንስ አይችሌም? የሚሇው ነው፡፡ ይህ 

እራሱን የቻሇ ሰፊ አጀንዲ ስሇሆነ በዚህ ፅሁፍ ሊይ አሊነሣውም፡፡  

 

በሚሉየን ብር የሚገመት ሃብት ያፈሩ  አርሶና አርብቶ አዯሮች የመፈጠርም ጉዲይ 

በስሚ ሰሚ የምናውቀው ሣይሆን በተጨባጭ ያየነው ነው፡፡ ከምንም ተነስተው በመቶ 

ሺዎች በሚሉዮኖች የሚቆጠር ሏብት ያፈሩ በርካታ  አርሶና አርብቶ አዯሮች 

ተፈጥረዋሌ፡፡ ቀዴሞ በመኪና ተሳፍሮ መጓዝ ብርቅ ሲሆንባቸው የነበሩ አሁን 

የራሣቸው መኪና ሇመግዛት የበቁ አርሶና አርብቶ አዯሮች  ተፈጥረዋሌ፡፡ ዴሮ በአህያ 

ከሚጫን ምርት በሊይ የላሊቸው አሁን በጭነት መኪና ሇገበያ የሚቀርብ ምርት ያፈሩ፣ 

የራሣቸው የጭነት መኪና ሇመግዛት የበቁም አርሶና አርብቶ አዯሮች መፈጠራቸውም 

እውነት ነው፡፡ እነዚህ አርሶና አርብቶ አዯሮች ሞዳልች በመሆናቸው ጠንክሮ ከተሰራ 

እዚህ ዯረጃ ሊይ መዴረስና ከዚህም የበሇጠ ስኬት ማግኘት እንዯሚቻሌ ሇተቀረው ሰፊ 

አርሶና አርብቶ አዯር መሌእክት እያስተሊሇፉና ሌምዲቸውን በስፋት እያካፈለ ያለ 

ናቸው፡፡ የመንግሥት ጥረትም ሇስኬት የሚያበቁ በጎና አወንታዊ ተሞክሮዎች ይበሌጥ 

እየሰፉ እንዱሄደ የሚያግዙ ሁኔታዎችን በመፍጠር የአርሶና አርብቶ አዯሩን ሕይዎት 

በመሰረታዊነት መሇወጥና ተጠቃሚነቱን በሂዯት/ዯረጃ በዯረጃ/ ማረጋገጥ ነው፡፡ 

ስትራቴጂውም ይህን ሇማሳካት በሚያስችሌ መሌኩ እየተተገበረ ይገኛሌ፡፡ መሠረተ 

ቢሱ የቢቢቢ ዘገባ ዓሊማ ይህን ማዯብዘዝ ነው፣ የአሌአዛር ኬ ፅሁፍም አሊማም ይህንኑ 

ማስተጋባት ነው ፡፡ 

 

የረሀብተኞች ቁጥር ሊይ ስሇሊሇውም አሇመግባባት አንስተዋሌ፣ አሌአዛር ኬ፡፡ 

የረሃብተኛው ቁጥሩ አሁን ከተገሇፀው በሊይ ነው የሚሇው ጉዲይ ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶት 

መወዛገቢያ ሆኗሌ ባይ ናቸው፡፡  
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እንግዱህ፣ ዘንዴሮ በተከሰተው ዴርቅ ሇምግብ እጥረት የተጋሇጡ ዜጏችን ቁጥር 

በተመሇከተ፣ ከላሊው ጊዜ የሚሇየው አንዴ ነገር አሇ፡፡ ይህም የኢትዮጵያ መንግሥትና 

ሇጋሾች  ሇምግብ እጥረት የተጋሇጡ ዜጏች /4.5 ሚሉዮን/ መሆናቸውን መግሇፃቸው 

ነው፡፡ ሁሇቱም ወገኖች ሇምግብ እጥረት ተጋሇጠ በሚሌ የገሇፁት አሃዝ ተመሳሳይ 

ነው፡፡ ይህ አሏዝ በግምት የተዯረሰበት  ሣይሆን፣ ጥናት ተሠርቶ የተገኘ ነው፡፡ 

አሌአዛር ኬ የሚነግሩን የረሏብተኛው ቁጥር ከዚህ በሊይ ነው የሚሇው መግሇጫ ምንም 

አይነት ጥናት ባሌሠሩ የተወሰኑ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች የተወራ ነው፡፡  

 

ያም ሆነ ይህመንግሥት የረብተኞቹን ቁጥር በይፋ አሣውቆ አርዲታ ጠይቋሌ፡፡ 

እርዲታ እስኪዯርስ የምግብ እጥረቱ የከፋ ጉዲት እንዲያስከትሌ ከመጠባበቂያ የህሕሌ 

ክምችት ምግብ እያከፋፈሇ ይገኛሌ፡፡ ይህን ከቁብ ሣይፅፉ የረሀብተኛው ቁጥር ከዚህ 

በሊይ ነው እያለ የሚንጫጩት ተቃዋሚዎችና እንዯ አሌአዛር ኬ ያለ አጋፋሪዎቻቸው 

ናቸው፡፡ አሌአዛር ኬ የፅሁፋቸው ርዕስ ያዯረጉትን ሇቢቢሲ ቃሊቸውን ከሰጡት 

የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ጋር የተፈጠረው አተካሮ "መሌዕክቱን ትቶ 

መሌዕክተኛውን" ማጥቃት ይመስሊሌ በሚሌ ያቀረቡት ሊይ አጭር አስተያየት ሠጥቼ 

ፅሁፌን ሊጠቃሌሌ፡፡  

 

መንግሥት ሇቢቢሲ ዘገባና የራሣቸውን አሊማ ሇማሣካት መሠረተ ቢስ ወሬ ሊናፈሱ 

የተቃዋሚ መሪዎች ምሊሽ የሰጠው፣ የወሬውን መሌዕክተኞች ሇማጥቃት ሣይሆን 

የመሌዕክቱን አሊማ መሠረተ ቢስነት ሇማሣየት ነው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሇውን ሥር 

የሰዯዯ ዴህነት ሇማስወገዴ፣ ከአቅም በሊይ በሆነ ሁኔታ በአየር መዛባት ‐ በዴርቅ 

ምክንያት ሇረሀብ የተጋሇጡ ዜጎች የከፋ ጉዲት እንዲይዯርስባቸው፣ ትኩረት ሰጥቶ 

እየሠራ ነው፡፡ እናም ማንም ሇራሱ ዓሊማ ኢትዮጵያ ሊይ በሟረተ ቁጥር፣ ሟርቱን 

አምናችሁ ሙሾ የምትወርደ አስሇቃሽ ጋዜጠኞችና ዓምዯኞች ራሳችሁን ፈትሹ፤

ከሁለም በሊይ ሇሕሉናችሁ እዯሩ፡፡                 

                                 

          

 
 


