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“የቁጥር ጨዋታው” — ሇምን? 

                                                                                             

መሊኩ አረጋ - ከአዱስ አበባ  

ሀገራችን ሇዘመናት  በመሌካም አስተዲዯር  እጦትና  በጥገኝነት እሳቤ ተተብትባ 

መኖሯ የታሪካችን  አንዴ ክፍሌ ነው፡፡ በዚህም  ምክንያት ህዝቡ በዴህነት  የመጨረሻው  

ጠርዝ  ሊይ ተቀምጦ ሇመኖር  መገዯደ  ከማንኛውም ዜጋ  የተሰወረ  ጉዲይ  አይዯሇም፡

፡ ይህን በቀዯምት ሥርዓቶች  ከዘመን  ወዯ ዘመን  ሲንከባሇሌ የመጣን  የዴህነት  ችግር  

ከነ ስንክሳሩ የተረከበው  የኢፌዳሪ  መንግስት፤ባሇፉት ሰባትና ስምንት ዓመታት  

ባስመዘገባቸው  ፈጣንና  ተከታታይ  የዕዴገት  ውጤቶች ብቻ የህዝቦችን ነባራዊ ሁኔታ 

በአንዳ  አሽንቀንጥሮ ይጥሊሌ ተብል  አይታሰብም፡፡ 

ሌማታዊው መንግስትም  ሀገራችንን  የበሇጸገች ሇማዴረግ  ሳይሆን፤  ከዴህነት 

ተሊቃ መካከሇኛ  ገቢ ካሊቸው  ሀገሮች ተርታ ሇማሰሇፍ  ቢያንስ ሁሇት  አስርት 

ዓመታት  እንዯሚያስፈሌገን  ዯጋግሞ  የሚገሌጸውም  ሇዚሁ ነው፡፡ እርግጥ  ባሇፉት  

ሰባትና  ስምንት ዓመታት  የተረጋገጠው  ፈጣንና  ተከታታይ ዕዴገት  በታሪካችን  

ታይቶ  የማይታወቅ፣  እጅግ አበረታችና ህዝቡንም  ዯረጃ በዯረጃ  ተጠቃሚ  ያዯረገ  

መሆኑ አያጠያይቅም፡፡   

ይሁንና  መንግስት በቀየሰው የሌማት ስትራቴጂ ምክንያት  የተመዘገበው ዕዴገት  

ዴህነትን  ከመቅረፍ  አኳያ  በአጭር ጊዜ  ውስጥ  አበረታች ውጤት ቢያመጣም፤ 

ሌማታዊ  ተግባሩ  ገና አንዴ አስርትን እንኳን  ያሌዯፈነ  ጨቅሊ  በመሆኑ፣  ሁለንም  

የሀገሪቱን ህዝቦች  ሙለ  ሇሙለ  እኩሌ ተጠቃሚ አዴርጓሌ ብል ሇመናገር  

የሚያስዯፍር  አይዯሇም፡፡  ሇዚህም  ቀዯም ሲሌ  በመግቢያዬ  ሊይ የጠቀስኩት  

የሀገራችንን አመጣጥ እንዱሁም  በርካታ ዓሇም አቀፍ  ውጫዊ  ችግሮችን  በነባራዊ 

ምክንያትነት  ማውሳት ይቻሊሌ፡፡  

ከዚህ ጽሐፍ  ግብ አኳያ  ግን በዋነኛነት ማንሳት የምፈሌገው ግንባር ቀዯም 

ምክንያት፤ ሰሞነኛውን የዴርቅ ክስተትን  ነው፡፡ እንዯሚታወቀው  የበሇጸጉት  ሀገሮች  

ሇመሌማት  ባዯረጉት  እንቅስቃሴ  በዓሇማችን  ሥነ - ምህዲር  ሊይ በፈጠሩት  ቀውስ  
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ሳቢያ  በሚፈጠረው የአየር ንብረት መዛባት የተሇያዩ አህጉሮች  በዴርቅ  አዯጋ 

ይጠቃለ፡፡  ከእነዚህም ውስጥ  እንዯ አፍሪካ  ያለ ያሊዯጉ አህጉሮች ባሌፈጠሩት ችግር 

ግንባር ቀዯም ሰሇባ ይሆናለ፡፡  በተሇይም  የምስራቅ አፍሪካ  ሀገሮች  የችግሩ  

ተጠቂዎች  ከሆኑ ዓመታት ተቆጥረዋሌ፡፡ 

በዚህ የበሇጸጉት ሀገሮች  በፈጠሩት የአየር መዛባት  ምክንያት  በዴርቅ  

የምትጠቃው  ሀገራችን፤ ከዴህነት ገና ሙለ ሇሙለ ያሌተሊቀቀች  በመሆና የአየር 

ንብረቱ  የተሇየ ክስተት  ሲያሳይ  በአንዲንደ ዝናብ  አጠር  አካባቢዎች የምግብ  

እጥረት  መከሰቱ አሌቀረም፡፡  በመሆኑም  በተፈጠረው  የተፈጥሮ  ሁኔታ አራት ነጥብ 

አምስት ሚሉዮን  ህዝብ ሇዴርቅ አዯጋ  መጋሇጡን  መንግስት  ይፋ አዴርጓሌ፡፡  

ይሁንና  የችግሩ  ፈጣሪ የሆኑት  የአዯጉት  ሀገሮች፤ ህዝቡን  ሇመርዲት ከመረባረብ 

ይሌቅ፣  ‘መንግስት ቀጥሩን  አሳንሷሌ፣  ሀገሪቱ  ውስጥ ረሃብ  አሇ… ወዘተ’ የሚለ  

የቁጥር ጨዋታን  እንዱሁም “ታመመ”  ሲባሌ “ሞተ”  የሚለ  ዴረታዎችን  ስራዬ  

ብሇው  ተያይዘውታሌ፡፡   

ሇዚህም የኒዩ-ሉበራሉዝምን ቀኖናዎችን በማቀንቀን የሚታወቁትን  

ሚዱያዎቻቸውንና  የሀገር ውስጥ  ዯቀ - መዝሙራቸው  የሆኑት  የተወሰኑ 

ተቃዋሚዎችን እንዱሁም ጥሊቻን ሇመዝራት  የተፈጠሩ  የሚመስለና  “በሉበራሉዝም 

እንዱህ-አሇ ጋዜጠኝነት”  (Liberalism say-so -Journalism) ዓይነት አሰራር የሚመሩ  

አንዲንዴ  የግሌ ጋዜጦችን የተሳሳተ ሃሳቦቻቸው  አስፈጻሚ  አካሊት  ካዯረጓቸው  

ሰነባብተዋሌ፡፡ 

እርግጥ የምዕራቡ ዓሇም ሚዱያ  የተቋቋመበትን ሉበራሊዊ ፅንሰ ሃሳቦችን 

ዓሊማዎችን  ማስፈጸም እንዯሚኖርበት እሙን ነው፡፡የሀገራችን ተቃዋሚዎች ግን 

መንግስት  የተፈጠረውን  የዴርቅ  ሁኔታ  አስመሌክቶ  በተከታታይ  በሚሰጣቸው  

መግሇጫዎች  ሊይ እምነት  ከማሳዯር ይሌቅ፤  የሉበራሌ  ሚዱያዎች  የአሇቆቻቸውን  

ትዕዛዝ  እየተቀበለ  በሚሰሯቸው ዴርቅ- ነክ ዘገባዎች  ሊይ ብቻ ተንተርሰው  

የሚሰጧቸው መግሇጫዎች በእጅጉ  አግራሞትን  የሚያጭር  ነው፡፡  

ከዚህ አኳያ  የትኛው  የመኢአዴ ክንፍ  እንዯሆነ  ባይታወቅም (ፓርቲው በሦስት  

አንጃዎች  እንዯተከፋፈሇ ሌብ ይሎሌ!)  ዋና ፀሏፊ  ነኝ  በማሇት  ሰሞኑን  አስተያየት 
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የሰጡት  አቶ ተስፋዬ  ታሪኩ  የተባለ ግሇሰብ፤ “መንግስት  በተናገረው 4 ነጥብ 5 

ሚሉዮን ህዝብ ቁጥር ሊይ እምነት የሇኝም  “ሲለ  የኒዮ - ሉበራልቹን የታቀዯና 

ፖሇቲካዊ እንዴምታ ያሇውን  አባባሌ  እንዯ ወረዯ ያሇ ምንም  ግንዛቤ  ያቀነቀኑትን  

“የስመ - ተቃዋሚነት”  ዱስኩርን በእማኝነት መጥቀስ ይቻሊሌ - የላልቹም ተቃዋሚዎች  

ተመሳሳይ  እምነትና  አባባሌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፡፡ ታዱያ  ይህ ሰሞናዊ  ሃቅም 

እንዯተሇመዯው  የተቃውሞው ጎራ  በቅጡ  የሚያውቀውን “የቁጥር “ ጉዲይን  እንኳን  

ሇመታየት ሲሌ በሉበራሉዝም አስተሳሰብነቱ ብቻ ሳያሊምጥ  የሚውጥ  መሆኑን  ዲግም 

ያጋሇጠ  ነበር፡፡   

የሀገራችን  አንዲንዴ  የግሌ ሚዱያዎችም  ስሇ ዴርቁ  በቂ ግንዛቤ  ሳይዙ  

ወይም  ሇማወቅ  ሳይሹ  በጭፍኑ  የሉበራሉዝም “ትክክሇኛነት”ን  ሲያወዴሱ ይዯመጣለ፡

፡  እርግጥ  ይህ የሚያራምደት የተሳሳተ አስተሳሰብ  የማንነታቸው  መገሇጫ  ቢሆንም፤  

“ከቁጥር” አኳያ  ግን በዯፈናውና  ነገሮችን  ሳያጣሩ  በአቋም  ዯረጃ  ሳይቀር በየርዕስ  

አንቀጾቻቸው  የሚያቀርቧቸው  አባባልች  መታረም  ያሇባቸው  ይመስሇኛሌ፡፡   

በተሇይም  ፍትሕ  የተባሇ ጋዜጣ  በርዕስ  አንቀጹ “መንግስት የተራበውን  ህዝብ 

ቁጥር  ሇፖሇቲካ  ፍጆታ  ከመጠቀም  አሌቦነዘነም”  በማሇት ከየት እንዲመጣውና  ምን 

ያህሌ  እርግጠኛ ሆኖ እንዯገሇጸው  የማይታወቀው  አቋም  ፍጹም  በጥሊቻ  ሊይ 

የተመሰረተ በመሆኑ  ህሉና  ያሇው ሰው አግባብነት አሇው ብል የሚያምነው ጉዲይ 

አይዯሇም። ምክንያተም የኢትዮጵያ  መንግስት  በኃሊፊነት  መንፈስ  የሚንቀሳቀስ፣  

ቅዴሚያ  ሇህዝቡ እንጂ  ሇፖሇቲካ  የሚሰጥ  ባህሪያዊ ተፈጥሮ እንዱሁም ከአመጣጡ 

ጀምሮ  ወገንተኝነቱ  ሇህዝብ  የሆነና  ዳሞክራሲያዊ  አስተሳሰብን  የተሊበሰ  መሆኑ 

ስሇሚታወቅ ነው፡፡   

ያም ሆነ ይህ ግን፤  የኒዮ - ሉበራልች  “ቁጥር  ጨዋታ “ — ሇምን?  ብሇን 

ስንጠይቅ፤  የምናገኘው  ምሊሽ  ከዚህ በፊትም  የነበረ፣ ዛሬም  የተባሇ፣  ነገም ሉባሌ 

የሚችሌ  ጉዲይ ሆኖ  እናገኘዋሇን፡፡ ይኸውም  ‘በኒዮ - ሉበራሉዝም አክራሪ አስተሳሰብ 

የማይመራ መንግስት  ሁላም  ችግር  ያጋጥመዋሌ’  የሚሌና ፍሊጎትን  በላልች  ሊይ 

በኃይሌ  ሇመጫን  የሚዯረግ  ሴራ  መሆኑን  ነው፡፡   
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እናም  እነዚህ  ኃይልች  “መንግስት ቁጥሩን  ዯብቋሌ”  በማሇት  

የሚያጯጩኹት  እውን  በዴርቅ የተጎዲውን ህዝብ  ሇመርዲት ነው  ወይስ  የቁጥር 

ጨዋታን  “በካዚኖ  ቁማር” መሌክ  ሇመጫወት  ፈሌገው?  ከሚሌ  ዕይታ አንጻር  

ተግባራቸውን  ብንመሇከተው እንኳን፤ ነገሩ  “ፍየሌ ወዱያ  ቅዝምዝም ወዱህ”  ዓይነት 

መሆኑን  መገንዘብ  እንችሊሇን፡፡ 

እንዯሚታወቀው በቅርቡ  የኢፌዳሪ  ጠቅሊይ ሚኒስትር አቶ መሇስ  ዜናዊ  

የ2004 ዓ.ም  በጀትን  አስመሌክተው  ሇፓርሊማ  እንዯተናገሩት፤  በዓመቱ  መጀመሪያ  

ሊይ  መንግስት  ሇሇጋሽ  ሀገሮች  የዴርቅ  ዕርዲታ  ጥሪ ተዯርጓሌ፡፡  ይሁንና  ሀገራቱ  

ያስፈሌጋሌ ተብል  ከጠየቀው  ዕርዲታ  ውስጥ 25  በመቶውን  ብቻ ነበር ሇመስጠት  

ዝግጁ  የነበሩት፡፡  በዚህ  ሁኔታ  ተስፋ የቆረጠው  መንግስትም  በራሱ አቅም  የሰው 

ህይወት  እዲይጠፋ  ርብርብ  እያዯረገ  መሆኑን  ገሌጸዋሌ፡፡   

እንግዱህ  ሌብ በለ !  እነዚህ  ወገኖች  መንግስት  የጠየቀውን ቁጥር  ያህሌ  

ሇመስጠት  ፈቃዯኛ  ሳይሆኑ ነው -  ወዯ “ቁጥር ጨዋታ” ውስጥ  ዘሇው የገቡት፡፡  ይህ 

ዴብቅ ዓሊማ  ያሇው  የፖሇቲካ  አጀንዲቸው “ከፈረሱ የቀዯመ ጋሪ”  ዓይነት  አካሄዴን  

የተከተሇ  መሆኑ ከማንም የተሰወረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም አስቀዴሞ  በተጠየቀ 

ቁጥር አንዴ አራተኛ ብቻ  ምሊሽ  የሰጠ ኃይሌ፣  በላሊ  የፈጠራ ቁጥር  ሉከራከር 

የሚችሌበት ምንም ዓይነት  አመክንዮ  ሉኖረው  ስሇማይችሌ ነው፡፡ 

 ይህ በግሌፅ የሚታይ ሁኔታም  በስተጀርባው  የተሇመዯውን  የኒዮ - ሉበራሉዝም  

የፖሇቲካ  ጨዋታን  ፍንትው  አዴርጎ  የሚያሳየን  ነው፡፡  ጨዋታው  “የኒዮ - 

ሉበራሉዝም  ርዕዮተ - ዓሇም  ሁላም  ትክክሌ  ነው”  የሚሌ  ዴምዲሜን  ሇማስያዝ  

ከመፈሇግ  የመነጨ ሇመሆኑ  በእርግጠኝነት መናገር ይቻሊሌ፡፡  ምክንያቱም  ከሌምዴ  

እንዯሚታወቀው ኒዮ - ሉበራልች  አንዴ  ክስተት  በተፈጠረ  ቁጥር፤ “እኛ  ያሌናችሁን 

ብትሰሙ  ኖሮ እንዱህ  አትሆኑም  ነበር”  የሚሌ  የሀገራትን  ነባራዊ  ዕውነታ  

የማያገናዝብ  የፖሇቲካ  አጀንዲቸውን  ሇማራመዴ  “ሁኔታውን”   ስሇሚጠቀሙበት  

ነው፡፡  

ይህን  ዴብቅ  ተግባራቸውን እውን  ሇማዴረግም “መንገድች ሁለ  ወዯ ኒዮ - 

ሉበራሉዝም  ጎዲናዎች ያመራለ” እያለ ያሇ ዕረፍት ሇ24  ሰዓት የሚዘምሩ  
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ሚዱያዎቻቸውን ያሰማራለ፡፡ ዴርቅ  መጣ ሲባሌ ብቻ  ሇዘገባ  የሚያስፈስፉት እነዚህ 

መገናኛ  ብዙሃኖቻቸው፤  የአፍሪካንም  ይሁን የሀገራችንን  ሌማትና ዕዴገት  በዚያው  

መጠን  ሲዘግቡ ታይተው  አይታወቅም፡፡  

የአፍሪካ  ሀገራት  ከራሳቸው  ተጨባጭ  ሁኔታ  አኳያ  በቀየሱት የሌማት  

ስትራቴጂ  ተመርተው አስገራሚ  ዕዴገት  ማሳየታቸውን  እያወቁ፤  ሇዚህ ዓይነት ገሃዲዊ 

ዕውነታ ጉዲይ ጆሮአቸውን  ሇመስጠት  አይፈሌጉም። ምክንያቱም ሇእነርሱ  የዕዴገት  

መሰረቱ “ኒዮ - ሉበራሉዝም”  እንጂ፤  የሀገራት  ተጠባጥ ሁኔታ  አይዯሇምና፡፡   

ይህ ታሪክ  ግን ተቀይሯሌ፡፡ ምክንያቱም ዛሬ ከሉበራሉዝም  አስተሳሰብ ውጪ  

የራሳቸውን ተጨባጭ ሁኔታ እየተመረኮዙ የዕዴገት ማማን የተቆናጠጡ ሀገሮች እየተፈጠሩ  

በመሆናቸው ነው፡፡  ከዚህ  አኳያ  ሀገራችንን  መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡  የኢፌዳሪ  መንግስት  

ሉበራሉዝም  እንዲሇ ሳይወስዴ፤ የኢትዮጵያን  ነባራዊ  ዕውነታን  ተመርኩዞ ባሇፉት  

ሰባትና ስምንት ዓመታት  ከ10 በመቶ  በሊይ  ዕዴገት ማስመዝገብ ችሎሌ፡፡ ይህን ዯግሞ 

ራሳቸው ሳይቀሩ በገሃዴ እየመሰከሩት ያለት ሃቅ ነው። 

ታዱያ ኒዮ - ሉበራሉዝምም ሆነ  ሚዱያዎቹ እንዱህ ዓይነቱ ዕዴገት  ስቧቸው  

አያውቅም፡፡ እንዱያውም ዕዴገቱን  ያሌሰሙ በመምሰሌ፤  እንዯ አሁኑ በአየር ንብረት 

መዛባት ሳቢያ  የተከሰተን ዴርቅ  ሲመሇከቱ፤ ሀገራቱ  ያስመዘገቡትን  ሌማታዊ  

እመርታ  ሇመዯፍጠጥ  ይሯሯጣለ፡፡ ከዚህም  አሌፈው  “ኒዮ-ሉበራሉዝም  የችግሮች 

ሁለ  ቁሌፍ ነው” በማሇት ሀገራቱ  ሌማት  ያመጡበትን መሰረታዊ  ስትራቴጂ  

እንዱቀይሩ  የሚያስችሌ ፖሇቲካቸውን ሇማስረጽ  የማይፈነቅለት ዴንጋይ  የሇም፡፡ 

ምክሩን  አሌሰማ  ያሇ  ወይም “አሁን እየተከተሌኩት ያሇው  አቅጣጫ  ሀገሬን  እያሳዯገ 

ነው”  የሚሌ  መንግስት  ካሇ ላሊ “ዘዳ”  ይቀይሱሇታሌ፡፡ 

እንግዱህ ይህን ሃቅ  የማይገነበቡት መርህና  መፍትሄ  አሌባ ተቃዋሚዎች 

እንዱሁም  ከጋዜጠኝነት  መርህ  ውጪ  እውነታውን  ሳያጣሩ  “ከዘዳው” ጋር  በአንዴ 

ዓይነት  ስሌተ - ምት  ሇመዯነስ  የሚሞክሩ አንዲንዴ የግሌ ጋዜጦች ናቸው - 

በሚያስገርም  ሁኔታ የኒዮ -ሉበራልቹን ሆን ተብል  የተቀናበረ አጀንዲን  እንዯ  ገዯሌ  

ማሚቶ  ሇማስተጋባት  የሚሞክሩት፡፡  
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በዚህ ጽሐፍ  አቅራቢ  እምነት፤ ሰሞኑን  ኒዮ - ሉበራልች  የሀገራችንን  

በተፈጥሮ ምክንያት የተፈጠረን ዴርቅ  አስታክከው  ከቁጥር ጋር የጀመሩት “ጨዋታም”  

የዚህ  “ዘዳ” አካሌ ነው፡፡ ይሁንና  “ዘዳው”  ሉሰራ የሚችሌ  አይዯሇም፡፡  ምክንያቱም  

ቀዯም ሲሌ እንዯተጠቀስኩት  አስቀዴሞ  ጥናት ተዯርጎበት በተጠቀሰ  የመንግስት 

ትክክሇኛ  አሃዝ፤  በቂ ዕርዲታ  ሇመስጠት  ዲተኛ  የሆነ ኃይሌ፣  የላሇ ቁጥርን በራሱ 

ጊዜ ፈጥሮ  ሇማጯጫህ  የሚያዯርገው  አስገራሚ  ትዕይንት ህዝብን  ሇመርዲት  ያሇመ 

ነው ተብል  ስሇማይታሰብ ነው፡፡   

ይህም  ትዝብት  ሊይ የሚጥሌ  ከመሆን  በዘሇሇ፣  የሚያስገኘው አንዲችም ፋይዲ  

የሇም፡፡ እናም ኒዮ - ሉበራልቹ ”ከቁጥር  ጨዋታው” በመውጣት  ህዝብን  የመርዲት  

ሞራሊዊ ኃሊፊነት  ያሇባቸው  መሆኑን  መገንዘብ  ይኖርባቸዋሌ፡፡  ሇምን ቢለ፤  

በመግቢያዬ  አካባቢ  እንዯገሇጽኩት  የዴርቁ መንስዔ  በአመዛኙ እነሱ  ሇመበሌጸግ 

ባዯረጉት  እንቅስቃሴ  ሳቢያ የፈጠሩት  የአየር  መዛባት ነውና፡፡ 

የኒዮ - ሉበራልች “የቁጥር  ጨዋታ”  ብቻውን  ነፍስ ዘርቶ  የቆመ አይዯሇም፡፡  

በሀገራችን  በዯቡብ ጫፍና  በምስራቅ  ቆሊማ  አካባቢዎች የተከሰተውን  ዴርቅ  ወዯ 

“ረሃብነት”  ያሸጋገረ ትወናም ተጨምሮበታሌ፡፡ እንዯሚታወቀው  ዴርቅና  ረሃብ ሁሇት  

የተሇያዩ  ነገሮች ናቸው፡፡  ምንም  እንኳን  ዴርቅና  ረሃብ  በአመዛኙ  በተፈጥሮ  

የአየር  መዛባት  ምክንያት  የሚፈጠሩ  ቢሆኑም፤ ዴርቅ በዝናብ  እጥረት   ሳቢያ  

የሚፈጠርና  ጊዜያዊ  የምርትና  ምርታማነት  መስተጓጎሌን  ሉያስከትሌ  የሚችሌ  

ችግር ነው፡፡  ረሃብ ግን በተከታታይ  በሚፈጠር ዴርቅ ሳቢያ በሚከሰት  የምግብ  

እጥረት  ህብረተሰቡ  የሚሊስና  የሚቀመስ  ሳይኖረው  በመቅረቱ  ሇሞት  የሚያበቃ  

ችግር  መሆኑ  ይታወቃሌ፡፡  

እርግጥ ከሀገራችን ተጨባጭ  ሁኔታ  አኳያ  ዴርቅ  እንጂ፤  ረሃብ  አሇመኖሩ  

ከኒዮ - ሉበራልቹ  የተሰወረ ጉዲይ  አይዯሇም፡፡ ይሁንና  ጉዲዩን  የፖሇቲካ  ማራገቢያ  

ሇማዴረግ  ሲለ ዴርቁን ሆን ብሇው  ወዯ “ረሃብነት”  ቀይረውታሌ፡፡ ዲሩ ግን እውነታው 

ይህ አይዯሇም፡፡  አሁን  ባሇው  የኢትዮጵያ  ሁኔታ የተከሰተው ዴርቅ እንጂ  ረሃብ  

አይዯሇም፡፡ በሀገሪቱ  በረሃብ  ሳቢያ  የሞተም  ሆነ  የሚሞት  አንዴም ሰው የሇም፡፡ 

ምክንያቱም  መንግስት  ረሃብ እንዲይከሰት ከፍተኛ  ስራዎችን  በማከናወኑ ነው፡፡  
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ባሇፉት  ዓመታት  የመንግስት  ትኩረት  ምንም ዓይነት  የአየር ንብረት  

መዛባትና  ዴርቅ  ቢያጋጥምም፤  ህዝባችን  የማይራብበት  ሁኔታን በመፍጠር  ሊይ 

ሲረባረብ ቆይቷሌ፡፡ በዚህ ጽሐፍ  አቅራቢ  እምነት፤  መንግስት  ከአጭር ጊዜ  አኳያ  

በተፈጥሮ  ችግር ምክንያት የሚከሰተውን ዴርቅ ሇመከሊከሌ በፍጥነት  በመዴረስና 

ዕርዲታ ማዴረግ  እንዱሁም  ዴጋፉ ሌማታዊ  በሆነ አኳሃን  ጥቅም ሊይ  እንዱውሌ  

አዴርጓሌ፡፡  በዚህም ምክንያት ዴርቁ ወዯ ረሃብነት እንዲይሸጋገር የሚያዯርጉ ተግባራትን  

አከናውኗሌ፡፡ ይህም  አንዴም  ሰው እንዲይሞት ያበረከተው አስተዋጽኦ  ከፍተኛ  

ከመሆኑም  በሊይ፤  መንግስት  ሇዜጎቹ  ያሇውን ከፍተኛ  የኃሊፊነት ስሜት  

የሚያመሊክት ነው፡፡  

ነገሩ እንኳንስ አሁን  ተአምር ሰሪነቱ  በተግባር  በመረጋገጥ ሊይ የሚገኘው 

የሌማት  ስትራቴጂ  ከፍተኛ ዕዴገት እየተመዘገበና በዴርቅ ነባራዊ ማዕቀፍ  ውስጥ ሆነን  

ረሃብ  እንዲይፈጠር በተቻሇበት  ጊዜ ቀርቶ፤  ቀዯም ባሇው ጊዜም 14 ነጥብ  5 ሚሉዮን  

ያህሌ  ህዝብ  ሇምግብ እጥረት  በተዲረገበት ወቅትም  ቢሆን ወዯ ረሃብ  ዯረጃ 

አሌገባንም ነበር፡፡   

እናም መንግስት  በአየር  ንብረት  መዛባት  ምክንያት  የተፈጠረን ነባራዊ  

ሁኔታን  ሇመቋቋም  በዝናብ  አጠር አካባቢዎች  የሚኖሩ  ህዝቦች  ዴርቁን  

እንዱቋቋሙ  ስትራቴጂውን  ተመርኩዞ  ዜጎችን ውኃ  ወዯ አሇበት ቦታ የማጓጓዝ  

ዓይነት  መጠነ- ሰፊ  ተግባራትን  በማከናወኑ  ረሃብ  ሉከሰት አሇመቻለን  መገንዘብ  

ያስፈሌጋሌ፡፡  

ይሁንና  የዴርቁ መንስኤ  የአየር ንብረት  መዛባት  በመሆኑ  የኢትዮጵያ  

መንግስት  ያሌፈጠረውና  ሉያስተካክሇው  የማይችሇው ነባራዊ  ሃቅ  አሇመሆኑን  ኒዮ - 

ሉበራልቹ “አውቆ  የተኛ…” ዓይነት  ቢሆኑም  ሉረደት  ይገባሌ፡፡ እንዯ እውነቱ  

ከሆነም፤  መንግስት  ረሃብ  ከተከሰተ  ተጠያቂና ተወቃሽ  ሉሆን  ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን  

የተከሰተው  የዴርቅ  አዯጋ  በመሆኑ  በዚህ  የተፈጥሮ  ክስተት  ሳቢያ  የተፈጠረን 

ሁኔታ  ሉያስተካክሌ አይችሌም፡፡ በመሆኑም ያሇው አማራጭ  ዴርጊቱ  ሲከሰት ፈጥኖ 

በመዴረስ ዴጋፍና  ዕርዲታ  ማዴረግ  ነው፡፡  ይህን ህዝባዊ ተግባሩን በተጨባጭ ሁኔታ  

ሊይ  ተመስርቶ  ከውኖታሌ - ከመጠባበቂያ  ክምችቱ  ችግሩን  በራሱ  አቅም  

ሇመቋቋምና ሇመቅረፍ ብርቱ ጥረት  በማዴረግ፡፡  
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ታዱያ ይህን ሃቅም  የእንግሉዝ  የዓሇም አቀፍ  ትብብር  ፀሏፊ አንዴሪው 

ሚሼሌ፤  “የአፍሪካ  ቀንዴ  አካባቢ የማንም ጥፋት  ባሌሆነበት  ሁኔታ  ባጋጠመው  

ተፈጥሮአዊው  የዝናብ  እጥረት  ሳቢያ  በዴርቅ  ተጎዴቷሌ” በማሇት  የገሇጹት፡፡ 

ሚስተር ሚሼሌ አክሇውም፤ኢትዮጵያ በሁለም መስኮች ያስመዘገበችው ዘርፈ ብዙ ዕዴገት  

እንዲይስተጓጎሌባት  በቂ ዕርዲታ  ማግኘት  አሇባት  ብሇዋሌ፡፡  ከእኚህ  ግሇሰብ  

አባባሌ  የምንረዲው  ትሌቅ ቁም ነገር ቢኖር፤  ዴርቁ  ተፈጥሮአዊ  እንጂ ሰው ሰራሽ  

አሇመሆኑንና  ነባራዊ  ሁኔታውም  በማንኛውም ጊዜና  ቦታ ሉከሰት የሚችሌ  መሆኑን 

ነው፡፡ 

ይሁን እንጂ አክራሪ ኒዮ - ሉበራልቹ የዴርቅ ተፈጥሮአዊ አዯጋ በየትኛውም  ሀገር  

ሉከሰት  የሚችሌ  አይመስሊቸውም፡፡ እውነታው ግን በየትኛውም ሀገር ዜጎች  በነቂስ  

ራሳቸውን  የማይመግቡ መሆናቸው ነው፡፡ ዴርቅ በአሜሪካ፣  በቻይና፣ በአውስትራሉያ  

ወዘተ. ሳይቀር እንዯሚከሰት በርካታ እውነታዎችን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ሇአብነት  ያህሌ፤  

በአሜሪካ  በየዓመቱ  ራሳቸውን  መመገብ  የማይችለ  በሚሉዮን የሚቆጠሩ  ዜጎች  

አለ፡፡  ይሁንና የዴርቁ  ሁኔታ  እንዯ  ሀገራችን  የማይጯጯኸው፤  የሀገሪቱ ኢኮኖሚ 

እጅግ  ያዯገ  በመሆኑ  የዋሽንግተን አስተዲዯር የማህበራዊ  ዋስትና  አገሌግልት  

እየሰጠ  ክስተቱን  ስሇሚያዲፍነው ነው፡፡  

በእኛ  ሀገር ግን  ነገሩ  የተሇየ ነው፡፡ የመንግስት  አቅም ገና ያሌጎሇበተና ውስን  

በመሆኑ በቂ የማህበራዊ  ዋስትና  አገሌግልት  መስጠት  አይቻሌም፡፡ ይሁንና  ይህ 

የአቅም  ውስንነት ዘሊሇማዊ አይዯሇም፡፡ “የሚያጠግብ እንጀራ…”  እንዱሌ  ብሂለ፤ የጊዜ 

ጉዲይ  ካሌሆነ  በስተቀር  የተጀመረውና ግሇቱን  ጠብቆ  በመሄዴ  ሊይ  የሚገኘው  

ዕዴገት  ምሊሽ  መስጠቱ  አይቀርም፡፡በ5 ዓመቱ የዕዴገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ሊይ  

እንዯተመሇከተው፤  ሌማታችን  በቂ ዝናብ  ባሇባቸው  አካባቢዎች በእጥፍ  ቢጨምር፣  

ማህበራዊ ዋስትናን በተዯጋጋሚ በዴርቅ ሇሚጎደ አካባቢዎች ጭምር ሇመስጠት 

አይሳነንም፡፡  አዎ!  በዚህ ጽሐፍ  አቅራቢ  እምነት፤ ያኔ የማህበራዊ  ዋስትና  

አገሌግልቱን  በዴጎማ  መሌኩ  ባይሆንም፣ ሌማታዊ  በሆነ አኳኋን ሇሁለም ዜጎች 

መስጠት  የማይቻሌበት ምንም ምክንያት የሇም፡፡  

በመሆኑም  የዴርቅ  ችግር  ኢትዮጵያ  ሊይ የተቸከሇ አሜኬሊ  ተዯርጎ  መቆጠር 

የሇበትም፡፡ እርግጥ  ኒዮ - ሉበራልቹ  ‘ዴርቅ  የሚከሰተው  የእኛን  ርዕዮተ - ዓሇም  
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ስሊሌተከተሊችሁ  ነው’  የሚለ  ከሆነ፤  ቀዯም ሲሌ የጠቀስኩትና  በራሳቸው ሀገር ጭምር  

የሚከሰተው የዴርቅ  አዯጋ አባባሊቸውን ፉርሽና ዉዲቂ  የሚያዯርገው  ነው፡፡   

ስሇሆነም  ዴርቅ  በእነዚህ  ኃይልች የመበሌጸግ ፍሊጎት  ሳቢያ (ላልች ውስጣዊና 

ውጫዊ ሁኔታዎች እንዯተጠበቁ ሆነው)  የተከሰተና ወዯፊትም  ቢሆን  በማዯግ  ሊይ  

በሚገኙ  ሀገራት  ውስጥ  አለታዊ  ተጽዕኖውን ሉያሳርፍ  የሚችሌ  ተፈጥሮአዊ ክስተት  

መሆኑን  መገንዘብ  ተገቢ  ይመስሇኛሌ፡፡ የቁጥር  ጨዋታው  ማሳያ ተመስል  

የቀረበውን  “ዴርቅ”ን   ወዯ ላሇ “ረሃብነት”  ሇማሸጋገር  የተሞከረው ያሌተገባ ብያኔም  

ከዚሁ  አኳያ  መስተካከሌ ይኖርበታሌ ባይ ነኝ፡፡ 

 ከዚህ  በተጨማሪም ፤ ሀገራችን  ውስጥ  ሇተከሰተው  ዴርቅ፣  ከሶማሉያ  

እየተሰዯደ ወዯ ኢትዮጵያ  የሚገቡ ወገኖች ቁጥር  ከጊዜ ወዯ ጊዜ  እየጨመረ 

መምጣቱም የበኩለን  አስተዋጽኦ  ማዴረጉ  ከግንዛቤ  ውስጥ  መግባት  አሇበት፡፡ 

ምንም  እንኳን  ከዴርቁ በስተጀርባ  ያለት  ጉዲዮች  የራሳቸው ንክንያቶች ያሎቸው 

ቢሆኑም፤  ኢትዮጵያ  ውስጥ  ያለት ከ100 ሺህ  በሊይ  የሚሆኑ  ስዯተኞችም  

በሚገኙባቸው  አካባቢዎች (በተሇይም በሶማላ  ክሌሌ)  ያሇውን  ውስን  የተፈጥሮ  

ሃብት  በስፍራው  ከሚገኙ  ዜጎች  ጋር ተጋርተው  መጠቀማቸው አይቀርም፡፡ ይህም  

እንዯ ዘንዴሮው  ዓመት  ዓይነት  የዝናብ  እጥረት  ሲያጋጥም  የዴርቁን  ሁኔታ  

ማባባሱ  የሚቀር አይመስሇኝም፡፡  

ታዱያ  ዕውነታው  ይህ  ሆኖ ሳሇ፤  የቁጥር  ጨዋታውን  ምን አመጣው?፣ “ረሃብ” 

ተብል  ያሇቦታው  የተሰዯረው ቃሌስ ዜጎችን ሇመርዲት ምን ይፈይዲሌ? የሚለ 

ጥያቄዎችን  ስናነሳ፤ “አያ ጅቦ ሳታመሃኝ ብሊኝ” ዓይነት  የኒዮ - ሉበራልችን ዴብብቆሽ 

ያሇበት  የፖሇቲካ  “ቁማር”  እንዯሆነ  በግሊጭ  እንገነዘባሇን፡፡ ይሁንና  የዴርቅ  ሌገሳን  

መከታ አዴረጎ  በአንዴ ሀገር ሊይ  ተመራጭ  ያሌሆነን ርዕዮተ-ዓሇምን  በሃይሌ መጫን  

የሚቻሌ  ጉዲይ አይዯሇም፡፡   

ምክንያቱም  ሉበራሉዝም  በአፍሪካ  አህጉር  ሊሇፉት 30 እና 40 ዓመታት 

ተሞክሮ  ምንም ዓይነት  ሇውጥ  ማምጣት  ያሌቻሇ፣ እንዱያውም  የአህጉሪቱን  ሀገራት  

ሇባሰ  ዴህነትና  ተመጽዋችነት  የዲረገ ነው፡፡ ከዚህ  ያሌተሳካ ርዕዩት በመነጨም 

ሀገራቱ  ማምጣት  ከሚፈሌጉት ተጨባጭ  ሇውጥና ዕዴገት  አንጻር  ሌማታቸውን  
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በመቃኘት  በአዱስ  ጎዲና  ውስጥ  ገብተዋሌ፡፡  በዚህም  ከፍተኛ የሌማት 

እመርታዎችን እያስመዘገቡ ነው፡፡ በሀገራችን  ውስጥ  የተመዘገበው ፈጣንና  ተከታታይ  

ዕዴገትም  የዚሁ ማሳያና መገሇጫ ነው፡፡   

ስሇሆነም  በዴርቅ ሰበብ፤ ተሞክሮ ያሌተሳካን የፖሇቲካ  አቅጣጫ  በኃይሌ  

በመጫን  አንዴን  ሀገር ከዕዴገቷ የኋሉት መጎተት ከቶም ቢሆን ተቀባይነት የላሇው 

አመሇካከት ነው፡፡ ከተጠየቀው ዕርዲታ  ሩብ  ያህለን  ብቻ በመሇገስ “በቁጥር  ጨዋታ”  

እጅን  ሇመጠምዘዝ  መሞከር  ከሞራሌ  አኳያ  ቢሆን አግባብነት  ያሇው  ተግባር 

አይዯሇም ፡፡ እናም  ኒዮ - ሉበራልች ሆይ! እባካችሁ ከቁጥር ጨዋታው ውጡ! እውነተኛ  

ዕርዲታ ሇመስጠት ከፈሇጋችሁ  ግን  ሜዲውም  ፈረሱም እነሆ…። 

 

 

 

 


