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ያሌተነካ ግሌግሌ… 

ይታወቅ ታሪኩ- ከካሳንችስ 

 በቅደስ መጽሏፍ ተጽፎ እንዲሇው፤ አምሊክ ሰውን በአምሳለ ሲፈጥር በህይወት ዘመኑ 

መሌካም ነገርን እያሰበና እያዯረገ በነፃነት ይኖር ዘንዴ ታስቦ ነበር፡፡ ዲሩ ግን 

#አሳሳተችኝ; ወይም #አሳሳተኝ; በሚሌ የማይረባ ምክንያት ሕግን ጥሶ በመገኘቱ አምሊክ 

የሰጠውን ክብር እንዱያጣ ተዯረገ፡፡  

ውዴ አንባቢዎቼ አጀማመሬን ወዳት ወዳት ነው? ሳትለኝ አትቀሩም፤ ነገር ግን መነሻዬ 

ሰሞኑን መንግስት የወሰዯውን የገበያ ማረጋጋት እርምጃ መሰረት በማዴረግ የታዘብኩትን 

ጀባ ሌሊችሁ ወዴጄ ነው፡፡  

ታዱያማ በአንዲንዴ አሌጠግብ ባይ ነጋዳዎች ምክንያት በተፈጠረ የዋጋ ንረት ህብረተሰቡ 

መሠረታዊ ፍሊጉቱን ሇማሟሊትና ሇላሊም ላሊም ዕሇታዊ ወጪው፣ ገቢው ከወር እስከ ወር 

አሌበቃ ብልት መሃሌ ሊይ ኑሮ እንዯ ቁምጣ ሱሪ  አጥሮት ውልውንና ቀኑን ይገፋ የነበረ 

የቤተሰብ ኃሊፊ እና ላሊው የህብረተሰብ ክፍሌ ከወዱያ ወዱህ እየተሊጋ እና ያሇችውን 

እያብቃቃ የተሻሇ ነገን ሲናፍቅ እንዯነበረ ፀሀይ የሞቀው አገር ያወቀው ጉዲይ ነው፡፡ 

እንዱያውም ዛሬ ዛሬ በብዙዎች አርሶ አዯሮች ሀብት እና በአንፃራዊነት የተሻሇ ህይወት 

መምራት መቻሌ መንፈሳዊ ቅናትን ያሌናፈቀም አይጠፋም፡፡ 

ይህንኑ ችግራችንን የሚያስተጋቡሌንና የሚያስተዛዝኑ ጋዜጦች፣ የፖሇቲካ መሪዎችና 

ፓርቲዎችም ቁጥራቸው ቀሊሌ አሌነበረም፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ መንግስት የሚሰጠውን 

ምሊሽ ወይም መፍትሄዎች በጉጉት የማይጠብቅ በመካከሇኛና በዝቅተኛ የኑሮ ዯረጃ ሊይ 

የሚገኝ ኢትዮåያዊ አሌነበረም የሚሌ ካሇ ግን ይቅርታ ተዯርጎሌኝ #ስታብሌ ነው;፤ 

ብሇው፡፡ 

በእርግጥ ሕግን ጥሰውና ተሊሌፈው የሚገኙትን እየተከታተለ ማጋሇጥ፣ መውቀስ፣ 

መተቸትና ተገቢውን መስመር እንዱይዙ ማዴረግ የጋዜጦች፣ የፖሇቲካ መሪዎችና 

ፓርቲዎች ኃሊፊነት ብቻ ሳይሆን፣  የሁለም ሌባሞችና ቀና አስተሳሰብ ያሇው የሰው ሌጅ 

ባህሪ ሉሆን ይገባዋሌ፡፡ ከሕግ ያፈነገጠ ባህሪ ከአምሊክም፣ ከመንግስትም ሆነ ከህዝብ 
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የሚኖረውን ከበሬታ ከማሳጣቱም ባሻገር ህሉና ሊሇው ሰው ዘወትር መንፈስን የሚረብሽ 

ጉዲይ ነው፡፡ 

መሰረታዊ ሏቁ ይሄ ሆኖ ሳሇ፤ ሰሞኑን መንግስት የሕዝብ ወገንተኛነቱን ያሳየበትን 

አወንታዊ እርምጃ ተከትል እየወረዯ ያሇው ሇማንም የማይበጅ የርካሽ ተወዲጅነት ባድ 

ትችት አንዲንዴ ሚዱያዎችንም ሆነ ሇ#ዳሞክራሲና ሇህዝብ; ቆመናሌ የሚለ የአንዲንዴ 

የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎችንና መሪዎችን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባና የሚያስተዛዝብ 

ጉዲይ ሆኖ አግኝቼዋሇሁ፡፡ 

የእነዚህ ሁሇት አካሊት ቀዯም ሲሌ የነበራቸው አቋም ህብረተሰቡ እየተበዘበዘ፣ በኑሮ 

ውዴነት እየባዘነ እንዯሆነ እና ‹‹መንግስት ጣሌቃ ገብቶ ገበያውን የማረጋጋት ስራ 

ከመስራት ይሌቅ ጆሮ ዲባ ሌበስ አሇ፣ ምንም ዓይነት እርምጃ መውሰዴ አሌቻሇም፤ 

ወዘተ…›› በማሇት መአቱን ሲያወርደና ሲያብጠሇጥለ እንዲሌነበር፤ ዛሬ ተገሌብጠው 

የ#ነፃ ገበያ ቄሳር; ተከራካሪና ተሟጋች አሌፎ ተርፎም የሕገወጥ ነጋዳዎች #እንባ ጠባቂ; 

ሇመሆን መሞከራቸው የህዝብ ወገንተኝነታቸውን በትሌቁ ጥያቄ ውስጥ እንዱገባ 

ከማዴረጉም በሊይ መግቢያዬ ሊይ እንዯገሇፅኩሊችሁ መሌካም ነገርን ሇማዴረግና ሇማሰብ 

ያሌታዯለ መሆናቸውን እያሳየን ነው፡፡ ዴንቄም ሇሕዝብ ጥቅምና መብት መቆርቆር! 

አዲም የሰራው ስህተት ስሊሳፈረውና ስሇታወቀው አምሊኩ ሲጠራው መሸሸግን መርጦ ነበር፤ 

ዛሬም የፖሇቲካ ፓርቲዎቻችን አንግበውት የነበረው ስውር ሴራ በየመዴረኩ ይበሌጥ ገሃዴ 

እየወጣ ሲመጣና በገሃዴ እርቃኑ ሲጋሇጥ  #በአዱስ መሌክ ሥራ ጀምረናሌ; ዓይነት 

የአንዲንዴ  የንግዴ ቤቶችን ማስታወቂያ እነርሱም ዛሬ ታፔሊቸውን ገሌብጠው #የነፃ 

ገበያ; ፈሊስፋዎች ሇመሆን እየቃጣቸው ይገኛሌ፡፡ 

ኧረ ሇመሆኑ ነፃ ገበያ አሁን በተጨባጭ በዓሇማችን እየታየ ካሇው የኢኮኖሚ ስርዓት ጋር 

እንዳት ያነፃፅሩት ይሆን? መንግስት ‹‹በገበያ ጣሌቃ መግባት አይኖርበትም፤›› ይለ 

የነበሩ የኒዮ ሉበራሌ አራማጆች ‘‘ሇጫማው ኋሊ ይታሰብበታሌ…’’ ብሇው 

እንዯሚያስተዋውቁት ማስታወቂያ የነ ፍራንሲስ ፋክዩማንን ባድ ዱስኩር ወዯጎን በመተው 

ኢኮኖሚው ሊይ የሚዯርስ  ጉዲትን ሇመታዯግ የምዕራቡም ሆነ የተቀረው ዓሇም 

መንግሥታት እጃቸውን አስገብተው በመዯጎምና በአወንታዊነት ሉታይ በሚችሌ ሁኔታ 

ጣሌቃ በመግባት የወሰደትን እርምጃ እንዳት አይተውት ይሆን በምእናብ ዓሇም ብቻ 
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ያሇውን የኒዎ ሉብራሌ የነፃ ገበያ ፍሌስፍናን ዛሬም ማስተጋባት የመረጡት?ይህ ታዱያ 

የተቀዯዯ ከበሮ እየመቱ ከመዝፈን ጋር አይመሳሰሌም ትሊሊችሁ?  

ነፃ ገበያ በጤናማ የንግዴ ስርዓት ማእቀፍ የሚኖር ሕግን ተከትል የሚካሄዴ ግብይት 

ከመሆኑም በሊይ ሇሻጭም ሇገ»ም በፍትሀዊነትና በእኩሌ መንገዴ ህግና ሥርዓት 

ተበጅቶሇት የሚስተናገዴና በአግባቡ የሚካሄዴ እንጂ፤ በጥቂት ፈሊጭ ቆራጭነት አባዜ 

በተጠናወታቸውና በሕገወጥ የግብይት ሰንሰሇት ተሳስረው በሚንቀሳቀሱ ግሇ ጥቅም አሳዲጅ 

ጥቂት ነጋዳዎች መካከሌ ያሇውን የቀማኛነት የንግዴ ሌውውጥ ያካተተ አይመስሇኝም፡፡ 

ታዴያ ከሞሊ ጎዯሌ ንዴፈ ሀሳባዊ ሳይንሱ ይህ ሆኖ ሳሇ ዘይትና ውሃን ሇመዯባሇቅ 

መፋተራቸው ምን ፍሊጎት ወይም አጀንዲ ኖሯቸው ይሆን? የሚሌ ትሌቅ ጥያቄ ማስነሳቱ 

አሌቀረም፡፡ 

ታዴያ ይህ በአንዴ እጅ በማጨብጨብ ሇመዝፈን መሞከራቸውን ሳያውቁት ወይስ ሇማወቅ 

ፍሊጎት ሳይኖራቸው ቀርቶ ነው ዛሬም ከትሊንቱ ሳይማሩ ማዯናገር ያማራቸው? በእርግጥ 

አንዴ ነገር መገመት ይቻሌ ይሆናሌ፤ ይህም ‹‹እኔ ከሞትኩ … ›› በሚሌ የግሇኝነት 

አዯገኛ አስተሳሰብ በመመራት ሇእነሱ ብቻ ያሌተመቸ ከሆነ ሁለንም ነገር በጭፍንና 

በጥሊቻ መንፈስ ማጥሊሊትና ማውገዝ ዋነኛ መሇያቸው እስኪሆን ዴረስ መመሪያቸው 

አዴርገውት የሚንቀሳቀሱ በመሆናቸው ነው፡፡ መሌካም ነገርን መሌካም፣ በእርግጥም ጥሩ 

ያሌሆነውን ዯግሞ በትክክሇኛ ትችትና በገንቢ አስተያየት ማመሊከትና ማስቀመጥ፤ብልም 

በሃቀኝነትና በኃሊፊነት መንፈስ ትክክሇኛ የመፍትሄ አማራጮችን መጠቆም የሚችሌ ህሉና 

ተስኗቸው እንዯሆነ በግሌፅ መረዲት ይቻሊሌ፡፡  

በዳሞክራሲ ስርዓት የሚመራና የህዝቡን ይሁንታ አግኝቶ በህዝብ የተመረጠ መንግስት 

የህዝቡን ጥያቄ አዴምጦ ምሊሽ ሉሰጥ ግዴ ይሇዋሌ፡፡ ታዴያ ትሊንት የማይነጋ 

መስሎቸውና በራሳቸው የአስተሳሰብ ሚዛን ይገምቱት የነበረው መንግስት ተገቢውን ምሊሽ 

ሇህዝብ የሚሰጠውን ምሊሽ ከምንጊዜውም በሊይ እያጠናከረ በመምጣቱና በተዛባ የግብይት 

በጋንግሪን የተያዘውን የአንዲንዴ ነጋዳዎችን ብሌሹ ጏን እየቆረጠ ጤናማውን አካሌ 

እንዲይበክሌ ባዯረገበት ወቅት በየትም አገር ውጤታማ ሆኖ ያሌተተገበረውንና ከወረቀት 

ያሌዘሇሇውን የኒዎ ሉብራሌ የነፃ ገበያ ፍሌስፍናን ‹‹እኛ እናውቅሌሃሇን›› በሚሌ  

ጭምብሌ ሉዯሰኩሩሌን መሞከራቸው ሇህዝቡ ያሊቸውን ንቀት የሚያሳይ እና በህዝብ 

ብሶት ሚጥሚጣ የመነስነስ ያህሌ የሚያሳምም አካሄዴ ነው፡፡ በእርግጥ እነሱ ምን 
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አሇባቸው የገቢ ምንጫቸው እንዯማጭበርበሪያ መንገድቻቸው ብዛት ስፍር ቁጥር 

የሇውም፡፡  መንግስት አስፈራራን፣ ምህዲሩን አጠበበው፣ ተሳዯዴን፣ ተፈጀን፣ የፍየሌ 

ግሌገሌ እረግጦኝ እግሬን ተሰብሬያሇሁና በምርጫ ሊይ አሌሳተፍም፤ ወዘተ… በማሇት 

በውጭ አገርም ሆነ በአገር ውስጥ የአንዲንዴ ኤምባሲዎችን በር በማንኳኳት ያጋበሱት 

ድሊር አሌተመናመነም፤ያም ባይሆን ዯግሞ ላሊ የፈጠራ ክስ በመቀመር ሌመናቸውን 

ይቀጥለ ይሆናሌ፡፡ አንዲንድችም በፖሇቲካ ታጋይነት ካባ እንዯውሃ ቀጂ በየጊዜው 

ከነቤተሰቦቻቸው ወዯ አሜሪካና አውሮፓ ታሊሊቅ ከተሞች በመመሊሇስ የተንዯሊቀቀ 

ኑሮአቸውን ሲዯጉሙ አሉያም የውጭ አገር የመኖሪያ ካርዲቸውን ሇማግኘት ወይም 

‹‹ሇማብሰሌ›› ሲለ ሙለ አቅማቸውንና ጊዜያቸውን ሇዚህ #ቢዝነስ ;ሰውተው እየሰሩ 

ባለበት ሁኔታ  ሊይ  የእኛ ጉዲይ ሇነሱ ምናቸውም ሆኖ ሉታያቸው አይችሌም፡፡   

ስሇዚህ መሃሌ ሊይ ሆኖ ከወዱያ ወዱህ እያምታቱ በተንዯሊቀቀ ኑሮ እዴሚያቸውን ቢገፉ 

እነሱ ምን ጎልባቸው ነው፡፡ ያሌተነካ ግሌግሌ ያውቃሌ ነው ያሇው ያገሬ ሰው፡፡ 

ላልቹ ዯግሞ የዳሞክራሲ ሥርዓቱ በፈጠረሊቸው ምቹ ሁኔታ ተሸጉጠው የነዚሁ የበግ 

ሇምዴ ሇባሽ ቄሳሮች ሌሳን በመሆን የሚያገሇግለ እና ሁሇት እግር ስሊሊቸው ብቻ በአንዴ 

ጊዜ ሁሇት ዛፍ ሊይ ሇመውጣት የሚዲዲቸው የአንዲንዴ ሚዱያዎች የዴብቅ አጀንዲ 

ፍሌስፍናም ላሊው ህዝቡ ጥያቄ ውስጥ ያስገባው ጉዲይ ነው፡፡ 

ትሊንትና በካርቱን ስዕሌ ሳይቀር በኑሮ ውዴነት ዙሪያ መንግስት ሊይ ሲሳሇቁ እንዲሌነበር፤ 

ዛሬ ተገሌብጠው የጥቂት ህገወጥ ነጋዳዎች #ዯም መሊሽ; ሇመሆን መዲዲታቸው ምን 

ዓይነት ግሌፅ አጀንዲ እያራመደ እንዯሆነ ቢያንስ ቢያንስ ሇእኛ ሇኢትዮጵያ ህዝቦች 

ከመቼውም ጊዜ ይሌቅ ዛሬ በበሇጠ ግሌፅ ሆኖሌናሌ፡፡ 

ሌክ የተሇያዩ የፍጆታ ዕቃዎችንና ላልች ተፈሊጊ ሸቀጦችን እየዯበቁ ሰው ሰራሽ እጥረት 

ሇመፍጠርና የገበያ ዋጋውን ሇማናር ሙከራ እንዲዯረጉ አንዲንዴ ህገወጥ ነጋዳዎች ሁለ 

የነዚህ አንዲንዴ የህትመት ሚዱያዎች የውስጥ ገመና እና አሰራር በቅጡ ቢፈተሽና ዯረጃ 

ቢወጣሊቸው፤ በእርግጥም ከጨዋታ ውጪ የሚሆኑ ናቸው፡፡ ምክንያቱ አንዲንድቹ የነፃ 

ሚዱያ አሠራር መሠረታዊ መርሆዎችን የማያውቁ፣ ጭራሽ የሞያው ስነምግባር የላሊቸው፣ 

የህዝብ አገሌጋይነት መንፈስ ሲዞርም ያሌነካቸውና ሚዱያን ሇትክክሇኛ ኢንፎርሜሽን 

ማስተሊሇፊያነትና ሇህብረተሰብ ጥቅምና መብት ተቆርቋሪነት ሳይሆን፣  በእንቶ ፈንቶ 
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የታጀሇ ጋዜጣን እንዯ ማንኛውም ሸቀጥ ገበያ በማውጣት ገቢ እና መተዲዯሪያ 

እንዱያስገኝሊቸው ብቻ አሌመው የሚንቀሳቀሱ መሆናቸውን ተግባራቸው በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ 

የአንዲንዴ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ዴርጅቶች ተሊሊኪነታቸውን፣ ጉዲይ አስፈፃሚነታቸውንና 

ሌሣንነታቸውን በየጊዜው የሚያወጧቸው ጽሁፎችና የሚያንፀባርቁት የኤዱቶሪያሌ 

አቋማቸው ጉዲቸውን ገሀዴ አውጥቶታሌ፡፡ 

ጩኸታቸው ሁለ ‹‹ሊም ባሌዋሇበት ኩበት ሇቀማ›› እንዯሚለት ዓይነት እየሆነብን በአንደ 

ተገርመን ሳናበቃ ላሊ ሃተታ ዘ አሌቦ ይዯርቡሇታሌ፡፡ ይህ ታዱያ እውነት ሇህዝብ ማሰብ 

ነው? እውን የህሉና ወቀሳ የሇባቸውም? ህብረተሰቡማ የሚያውቀውን ያውቃሌና ሇጥያቄው 

ራሳቸው ሇራሳቸው ምሊሽ ይስጡበት ዘንዴ የቤት ስራ ሰጥተናቸው እንሇፍ፤ ይህም ሉሰሩት 

ፈቃዯኛነቱ ካሊቸው፡፡ በዚህ አጋጣሚ ምንም ያህሌ ትንንሽ ውሽቶች ቢዯራረቡ፤ ግዙፍ 

ውሸት ከመሆን አይዘለምና እባካችሁ ወዯ እውነታውና ንጹህ ሕሉናችሁ ተመሇሱ የሚሇው 

ምክሬ ነው፡፡ 

እንዯ መጽሃፉ አዲምም ከገነት የተባረረው ያሌተፈቀዯሇትን እፀ በሇስ ሕግ ተሊሌፎ  

በመብሊቱና በአዕምሮው ማሰብ ሳይችሌ ቀርቶ  ተሰጥቶት የነበረውን ክብር የመገፈፉ 

ምስጢር በእርግጥም ታሊቅ አስተምህሮና  ምሳላነት ያሇው ነው፡፡ በተመሳሳይ 

በአዕምሯችን ሳናስብና በሚገባ ሳናስተውሌ፤ሕግን በመተሊሇፍ የምናዯርጋቸው ነገሮች 

ሲኖሩና ሚዛን የመዴፋታቸው ጉዲይም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ከሆነ ክብርን፤ የሕዝብ 

ተቀባይነትንና ሰብአዊነታችንን በማሳጣት ሇከፋ ስህተት የሚዲርገን ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም 

በህሉናችን የምንኖር እንሁን እንጂ በሆዲችን የምንኖር አንሁን፡፡ ሁሊችሁም ሰሊም  

ሁኑሌኝ!  

 


