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ቆይታ 
   “ምድር ከተፈጠረች ጊዜ ጀምሮ የአየር ንብረት ለውጥ አለ፡፡”

ዘውዱ እሸቱ (ዶ/ር)
	 ዘውዱ እሸቱ (ዶ/ር) በቀድሞ በአምቦ እርሻ ኮሌጅ በአሁኑ አጠራር አምቦዩኒቨርስቲ የከፍተኛ ትምህርታቸውን የጀመሩ ሲሆን በጀርመን 
ሀገር ማስተርስ ዲግሪያቸውን፣በስዊድን ሀገርፒኤችዴያቸውን በደን ዘርፍ ለመያዝ ችለዋል፡፡ በተጨማሪም በአየር ንብረት ዙሪያ በደቡብ አፍሪካና 
በአሜሪካ ከተማሩ በኃላወደ ሀገራቸው በመመለስ በወንዶ ገነት እና በአለማያ ዩኒቨርስቲ ሀገራቸውን አገልግለዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት አዲስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ በማስተማር ላይ ይገኛሉ፡፡ የዜጎች መድረክም ዶ/ሩን ወቅታዊ እና አንገብጋቢ በሆነው በጎርፍ አደጋ ዙሪያ አናግራቸዋለች እንድታነቡት 
እንጋብዛለን፡፡ 

የዓየር ንብረት ለውጥ በሀገራችን ላይ እያመጣ 
ያለውችግር ምንድን ነው?እያደረሰ ያለው 
ጉዳት እንዴት ይታያል?
	 የአየር ንብረት ለውጥ አዲስ ነገር 
ሳይሆን የረጅም ጊዜ የተፈጥሮ ሂደት ነው፡፡ 
ምድር ከተፈጠረች ጊዜ ጀምሮ የአየር ንብረት 
ለውጥ አለ፡፡ አሁን ያለው የአየር ንብረት ለውጥ 
በፊት ካለው የሚለየው ሰው ሰራሽ ችግሮች 
እየጨመሩ በመሄዳቸው የአየር ንብረት ለውጡ 
የበለጠ እንዲፋጠን አድርጎታል   ፡፡ የአየር 

ንብረት ለውጥ በተለያየ የሀገራችን ክፍሎች 
የተለያየ ክስተት ያስከትላል፡፡ በኢትዮጵያ 
በተለይ በምስራቅ አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥ 
የሚያመጣውዋና አደጋ ጎርፍና ድርቅንነው፡
፡ ጎርፍን ተከትሎ ደግሞ የሚመጣ የመሬት 
መንሸራተት አለ፡፡
	 የአየር ንብረት ለውጥ ኢትዮጵያን 
ላለፉት ዓመታት ስታስተናግድ ኖራለች             
፡፡ የድርቁን እንደ ምሳሌ ብንወስድ ከ2000 
ዓመት በላይ ድርቅ ነበር፡፡ ድርቁን ተከትሎ 
ጎርፍ የሚመጣባቸው አካባቢዎች አሉ               

፡፡ ዘንድሮ ጎርፍ የተከሰተባቸው አካባቢዎች 
ጎርፍም የሚያጠቃቸው አካባቢዎች ናቸው     
፡፡ አንድ አካባቢ ላይ ሁለት አይነት ጉዳቶችን 
የሚከሰትባቸው አካባቢዎችም አሉ፡፡ 
የዘንድሮ ክረምትን ተከትሎ የጎርፍ አደጋ 
ከሌላው ጊዜ በተለየ በብዙ ቦታዎች ተከስቶ 
ጥፋት አድርሷል፡፡ ባልተለመደ መልኩ የዝናቡ 
መጠን መጨመርና የጎርፉ መከሰት ምክንያቱ 
ምንድን ነው?
	 በርካታ ምክንያቶች አሉት፡፡ 
የመጀመሪያውና ዋነኛ ምክንያት የአየር ንብረት 
ለውጥ እና የዝናብ መጨመር ነው፡፡ ሊተነበይ 
የማይችል ድንገተኛ ዝናብ ሲመጣ ከፍተኛ 
የሆነ ዝናብ ጎርፍ ይሆናል፡፡ ከፍተኛ ጎርፍ 
የሚመጣው ደግሞ የተፈጥሮ መመናመን 
ዝናቡን ወደ ጎርፍነት በማምጣት የበለጠ 
አደጋ ያደርገዋል፡፡ ከፍታኛ ዝናብ በሚኖርበት 
ጊዜ ተራራማው አካባቢ በጎርፍ የታጠበ 
እና እፅዋቶች የሌሉበት ከሆነ የሚወርደው 
ዝናብ ወደ ጎርፍነት ይከሰታል፡፡ ጎርፉ ደግሞ 
ከተፈጥሮው ጉዞ ይለቅና ከመሄጃው ውጪም 
የማጥለቅለቅ ሁኔታ ይፈጠራል፡፡ ውኃውደግሞ 
በአንድ ጊዜ አፈር ይዞ ስለሚገባ ግድቦች 
ይሞላሉ፡፡ ግድቡም አፈር ሞልቶት መያዝ 
የሚገባውን ያህል ውኃ ስለማይዝ ከግድብ 
ውጭ በመውጣት አካባቢዎችን ያጥለቀልቃል  
፡፡  
የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ ትላልቅ 
ፋብሪካዎች ሥራ ማቆማቸው፣ የትራንስፖርት 
እንቅስቃሴ እንደበፊቱ ካለመኖር ጋር 
በተያያዘየአየር ንብረት ለውጥ በማምጣት 
ከፍተኛ የዝናብ መጠን እንዲከሰት አድርጓል 
ማለት ይቻላል? 
	 በእርግጥ የእነዚህ መቆም የጭስ 
ልቀትን ቀንሷል፡፡ በተለይ አውሮፖና 
ትላልቅ ከተሞች Lockdownባረጉ ጊዜ ብዙ 
ፋብሪካዎች መኪናዎች እንቅስቃሴስላቆሙ  
የልቀት ጋዝ በመቀነሳቸው ይሄ የሙቀት 

መጠን በመቀነሱ የዝናብ ሂደቱ 
ይጨምራል፡፡ አሁን ላይ ኮሮና መከሰቱን 

ተከትሎ የሙቀት መቀነስ ዝናቡ እንዲጨምር 
አድርጓል ወይ? ለሚለው እስካሁን ባለን 
መረጃ ማረጋገጫ አልተሰጠም፡፡በእርግጥ 
ተፅዕኖ አለው፡፡ ዝናብ የመጨመሩ እድሉ 
አለ፡፡ 
የጎርፍ አደጋው ከመከሰቱ በፊት ምን አይነት 
ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ይቻል ነበር?
	 አንደኛው የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
ሜትሮሎጂ ትንበያ ነው፡፡ ትንበያዎቹ ይሄን 
ያህል ዝናብ ይጥላል የሚለውን መረጃዎችን 
ያጠናክሩልናል፡፡ ይሄን ያህል ጎርፍ ይሄን ያህል 
አካባቢ ይሸፍናል የሚለውን ትንበያ መስራት 
ይቻላል፡፡ ላለፉት ዓመታት የነበረውና ዝናቡን 
ተከትሎ የነበረው ጎርፍ በአንድ አካባቢ ምን 
ያህል ዝናብ ኖሮ? ምን ያህል ጎርፍ ተከሰተ? 
ከየትኛው ወንዝ ከየትኛው ግድብ የሚለውን 
ያለፉትን ዳታዎች መመልከት ያስፈልጋል
፡፡ በጎርፍ ይሸፈናል ተብሎ የሚገመተው ቦታ 
ከታወቀ በኃላ ቦታውን ጎርፍ ስለሚያጠቃው 
ሰዎችን ከዛ አካባቢ እንዳይቆዩ የሚደረግበት 
ሁኔታ አለ፡፡ 
ብሔራዊ ሜትሮሎጂ እየጣለ ያለው ዝናብ 
በቀጣይ ጊዚያትም ሊቀጥል እንደሚችል መረጃ 
ሰጥቷል፡፡ ዝናቡ ወቅቱን ጠብቆ አለማቆሙና 
በከፍተኛ ሁኔታ መጣሉ የሚያመጣው  
መጥፎ ነገሮች ካሉ ቢጠቅሱልኝ?
	 የሜትሮሎጂ ትንበያ አሁንም ዝናቡ 
ይቀጥላል፡፡ ሲል ዝናቡ ማቆም በሚገባውም 
ወራት ዝናቡ መጣሉን ይቀጥላል ማለት ነው
፡፡ ወደ ጥቅምት ስንመጣ በእርሻ ላይ ያለው 
የደረሰ ሰብል ነው፡፡ ሰብሉ የአበባ ጊዜውን 
እያለፈ እየሸተ ነው፡፡ ዝናብ የሚፈልግበት 
ወቅት አይደለም፡፡ በዚሁ ከቀጠለ ከፍተኛ 

የሆነ የምግብ እጥረት ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ 
የከብት መኖ እጥረትም ይከተላል፡፡ እርሻ ላይ 
ያለ ሰብል በጎርፍ ከተጠለቀለቀ ሰብሉ ብቻ 
ሳይሆን ገለባው ራሱ ይበሰብሳል፡፡ የበሰበሰን 
ገለባ ደግሞ ጤናማ መኖ ነው ብለን ለከብቶች 
ማቅረብ አንችልም፡፡
	 ሌላው በጎርፉ የመጠጥ ውኃው 
ተበክሏል፡፡ እንኳን ለሰው ለከብቶችም 
የሚሆን ውኃ የለም፡፡ አካባቢው የተራቆተ 
ከሆነ ለእርሻ የምንጠቀመው መሬት ራሱ 
ወደ መበከል ይገባል፡፡ ስለዚህ ብክነትን 
የማስወገድ ከፍተኛ የሆነ ወጪን ይጠይቀናል 
፡፡ 
	 አፋር አካባቢ ጎርፉን ተከትሎ 
የአፈር ብክለት ይከተላል፡፡ የቦሰቃ ሐይቅ 
መሬቱ በተፈጥሮ ከእሳተ ገሞራ ጋር የተያያዘ 
ስለሆነየተበከለበመሆኑ ለመጠጥ የሚሆን 
አይደለም፡፡  ሐይቁ ሲሞላ ወደ እርሻ አካባቢ 
ነው የሚሄደው ስለዚህ የግጦሽ መሬቱ፣ 
የእርሻ መሬቱ እና የመጠጥ ውኃው ይበከላል
፡፡ጎርፉ ከጠፋ በኃላ ያለው ብክለት ምን ያህል 
ነው?የሚለውን አሁን ልናውቅ አንችልም        
፡፡ ግን ብክለት ሊኖር ይችላል፡፡አፈሩም ወደ 
ጨዋማነት ሊቀየር ይችላል፡፡ ውኃው ሲተን 
ይዞት የመጣው ጨው መሬት ላይ ሊተኛ 
ይችላል፡፡ ያ ደግሞ እፅዋቱን የሚጎዳ ነው 
የሚሆነው ይሄን የማስወገድና ኅብረተሰቡ 
ወደ ቀድሞ ህይወቱ እንዲገባ ማድረግ ትልቅ 
ሥራና በጀት የሚጠይቅ ነው፡፡ 
6.	 በከፍተኛ ሁኔታ ዝናብ መጣሉ 
የሚያመጣው መልካም አጋጣሚስ ይኖራል?
	 ጥሩ ነገሮች አሉ፡፡ እነዚህን ጥሩ 
ነገሮች እንዴት ነው ልንጠቀምባቸው 
የምንችለው ለሚለው ዋናው የተቀናጀ 
የተፋሰስ ልማት የምናደርግ ከሆነ ነው፡፡ 
እንደ አዋሽ እና ሸበሌ ባሉ አካባቢዎች የጎርፉ 
መንስኤ ከከፍተኛና ከተራራማ ቦታዎች 
በሚመጣውነው፡፡ የጎርፍ ተቀባይ ቆላማ 
የሆኑት እንደ አፋር ያሉት ደግሞ በድርቅ 
የሚጠቁ ናቸው፡፡ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት 
የምናረግ ከሆነ ጎርፉንናድርቁንበመቋቋም 
እንደ እድል ልንጠቀመው እንችላለን፡፡ ጎርፉ 
ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዳይቆይ በሚቀጥለው 
የድርቅ ወራት ውኃ የተኛባቸውን አካባቢ 
ወቅቱን የተከተሉ የሦስት እና የአራት ወር 
ሰብሎች እርጥበቱን እየተከተሉ ወደማልማት 
ይኬዳል፡፡ 
	 በከፍተኛ ቦታ ከሚኖረው 
ኅብረተሰብ እስከ ዝቅተኛ ቦታዎች ያሉ 
የኅብረተስብ ክፍሎች ጋር የተቀናጀ 

“በዚሁ ከቀጠለ 
ከፍተኛ የሆነ የምግብ 
እጥረት ብቻ ሳይሆን 
ከፍተኛ የከብት መኖ 
እጥረትም ይከተላል   

፡፡”
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ሥራዎች የምንሰራ ከሆነ ጎርፉን እንደ 
አደጋ አይደለም የምናየው ጎርፉን እንደ 

ጥሩ አጋጣሚ በመውሰድ ድርቅን ለመቋቋም 
የሚወስደንን አቅም እንገነባለን፡፡
በጎርፍ አደጋ የተጠቁ ቦታዎች ከአፈር 
መሸርሸር ጋር በተያያዘ ለም መሬት የማጣት 
ችግር ይገጥማቸዋል፡፡ እነዚህን ቦታዎች 
መልሶ ማልማት እንዴት ይቻላል? ምን ዓይነት 
አፋጣኝ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል?
	 እነዚህን ሥራዎች ለመሥራት አዲስ 
ዓይነት ቴክኖሎጂ አዲስ አይነት ልማት ሳይሆን 
ይሄን ለመከላከል በኢትዮጵያ ውስጥ ለብዙ 
ዓመት ሲከናወን የነበረ አሁን እየተካሄደ 
ያለውን መከተል ነው፡፡ ተራራማ አካባቢዎችን 
ከእርሻና ከግጦሽ ነጻ ማድረግ እና በዛ አካባቢ 
የደን ሽፋኑን መጨመር ነው፡፡ የጎርፉን 
ፍጥነቱን የሚቀንስ እርከን መሥራትን በእፅዋት 
የመሸፈን ሥራ ጋር አብሮ የሚሰራ ከሆነ 
ጎርፉ እየሰረገ ስለሚመጣ ከታች ብዙ የውኃ 
ምንጮችን እየጨመርን እንመጣለን፡፡ እነዚህ 
ውኃ ምንጮች ለልማት የሚውሉ እንጂ የጎርፍ 
አደጋ የሚፈጥሩ አይደሉም፡፡ 
በጎርፍ አደጋ የተጠቁ አካባቢዎች በድጋሚ 
ተመሳሳይ አደጋ እንዳይከሰት በዘላቂነት ምን 
አይነት ሥራዎች ሊሰሩ ይገባል? 
	 እነዚህ የሚጎዱ አካባቢዎች ዝናብ 
የሚጥልባቸው አካባቢዎች አይደሉም፡፡ 
ደረቃማ አካባቢዎች ናቸው፡፡ ዝናብ ሲጥል 
እስከ ምን ያህል ደረጃ ሊሞላ ይችላል፡፡ የተወሰነ 
ኪሎ ሜትር ሄደን በስንት ቀን ውስጥ፣ በስንት 
ሰዓት ውስጥ እነሱ ጋር ደርሶ ጉዳት ያደርሳል 
የሚለው ተጠንቶ የአደጋ ጥበቃ ሊሰራ የሚችል 
ነው፡፡ ይሄ ከሆነ ጎርፍን በመከላከል ህይወትን 
ልናድን እንችላለን፡፡ 
 ኅብረተሰቡ ጎርፍ ቢመጣም እኛን ሊነካን 
አይችልም የሚል አቅም መገንባት አለባቸው፡
፡ ህብረተሰቡ የተሻለ ህይወት እንዲኖረው 
ቅድም እንዳልኩት የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት 
ከተሰራ ስለሚጠቀሙበት ጎርፍ መምጣቱን 
ይፈልጉታል እንጂ ጎርፍ መምጣቱን እንደ ስጋት 
አያዩትም  ፡፡ የሚታያቸው ይዞ የሚመጣው 
ልማት እንጂ ይዞ የሚመጣው አደጋ አይደለም፡
፡
ከክልሎች በተጨማሪ በከፍተኛ ደረጃ 
ባይባልም በከተማም ጎርፍ ይከሰታል የከተማን 
ጎርፍን ለመከላከል መፍትሔው ምንድን ነው? 
	 የከተማ ጎርፍ ከገጠሩ ጎርፍ በተሻለ 
ልንቆጣጠረው የምንችለው ጎርፍ ነው፡፡ 
የከተማ ጎርፍ ራሱ የፈጠረው ብቻ ሳይሆን 
እኛ ራሳችንም የፈጠርነው ጎርፍ ነው፡፡ ገጠር 

ውስጥ ከሚከሰተው ጎርፍ ጋር አናገናኘውም፡፡ 
የከተማ ጎርፍ በቀላሉ የምንቆጣጠረው በቀላሉ 
ልማት ላይ ልናውለው የምንችለው ነው፡
፡ ከእያንዳንዱ ቤት የሚወጣው የዝናብ ውኃ 
ነውመንገድ የሚዘጋው ውኃ በእያንዳንዳችን 
ቤት እንደገባልን የመጸዳጃ ውኃን 
በማስተላለፊያ ትቦ ከቤታችን እንዳስወጣነው 
ከቤታችን የሚወርደውን ጎርፍም ራሱን 
የቻለ የማስተላለፊያ ሲስተም ቢዘረጋለትና 
በዛ ሲስተም እንዲጠራቀም ብናደርግ ብዙ 
ሐይቆችን እንፈጥራለን ማለት ነው፡፡ 

	 እነዚህ ሐይቆች የአትክልት፣ 
የፍራፍሬ እና የዓሣ ማምረቻ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 
የሰዎች መዝናኛም ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይሄ ማለት 
እያንዳንዱ ሰው ውኃ ፈጠረ ማለት ነው፡፡ 
ጎርፍ ሆኖ አደጋ የሚያመጣውን የዝናብ ውኃ 
ወደ ጥሩ እድል ቀየርነው ማለት ነው፡፡ ገጠሩ 
ውስጥ ሰፊ ቦታ ስለሚሸፍን እንዲዚህ ማድረግ 
ይከብዳል፡፡ በከተማ ግን ከእያንዳንዳችን ቤት 
የሚወጣውን ውኃ ወደ ልማት ለመጠቀም 
ሰፊም ቀላልም ነው፡፡ በየቦታው የሚገኙ 
ትቦዎች በላስቲክ፣ በቆሻሻ ዕቃዎች እና በጫት 
ገረባ እንዲሁም በአፈር ተደፍነዋል፡፡ ከባባድ 
መኪኖች አፈርና ጠጠር የጫኑ መንገድ ላይ 
እያፈሰሱ ይሄዳሉ ፡፡ በየቦታው ለቤት ግንባታ 
የሚደፉም ወደ ትቦ እየገቡ ቦዩንይዘጋሉ           
፡፡ የከተማ ጎርፉ የሚከሰተው ውኃው ሞልቶ 
ሳይሆን እራሱ ነዋሪው የፈጠረው ነው፡፡ 
አካባቢ ጥበቃ ለማድረግ ከችግኝ ተከላ 
በተጨማሪ ምን አይነት ሥራዎች መሰራት 
አለባቸው?
	 ችግኝ በተከልን ቁጥር የከርሰ ምድርን 
ውኃ የምናበለጽግበት ነው፡፡ በተጨማሪ 
ከተራራ የሚመጣውን ውኃ ፍጠነቱን የመቀነስ 
ሥራዎች መሰራት አለባቸው፡፡ ወንዞች ባሉበት 
አካባቢ ወንዙ ከተፈጥሮ አልፎ እንዳይሄድ 
የመከላከል ሥራዎች፣ ወንዙ አካባቢ ቦታውን 
በተክሎች መሙላት፣ ከተማ አካባቢ 
ህብረተሰቡ ግንዛቤ ፈጥሮ የውኃ መውረጃ 
ቦዮችን መንከባከብ አለበት፡፡ ግንዛቤ ብቻ በቂ 
አይደለም ያንን ስራዎች የሚቆጣጠሩ ሰዎችም 

ያስፈልጋሉ፡፡ 
በመንግሥት በኩል ህዝቡ ድጋፍ እንዲያደርግ 
የሚያስችል ሙሉ መረጃ ለህዝቡ እየሰጠ 
አይደለም፡፡ በዚህ ሁኔታ የተፈጥሮውን አደጋ 
መንግሥት ብቻውን እንዴት ሊቋቋመው 
ይችላል?
	 ህብረተሰቡ ያልተሳተፈበት ሥራ 
መንግሥት ብቻውን ሊሰራ አይችልም               
፡፡ መንግሥት ፖሊሲ ያወጣል፡፡ በግለሰብና 
በድርጅት ደረጃ እንዴት ይተገበራሉ? ሴክተር 
ላይ እንዴት ይተገበራል? የሚለው መንግሥት 

የራሱ ድርሻ አለው፡፡ ጎርፍንና ሌሎች 
አደጋዎችን ለመቆጣጠር መንግሥት ሁልጊዜ 
ብቻውን ሊሰራ አይችልም፡፡ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች በእነዚህና በመሰል 
አደጋዎች ላይ ምን አይነት አቅጣጫዎች 
ሊይዙና ሊከተሉ ይገባል?
	 እስካሁን ድረስ ያለን ልምድ ለሰላሳ 
ዓመት አንድን ፓርቲ የመከተል ነው፡፡ አሁን 
ላይ ብዙ ፓርቲዎች ተፈጥረዋል፡፡ እነዚህ 
ፓርቲዎች የተፈጥሮ አደጋን በሚመለከት ብዙ 
ልዩነት ማሳየት የለባቸውም የሚል እምነት 
ነው ያለኝ  ለምሳሌ ጎርፍ ሲመጣ ህብረተሰቡን 
ከጎርፍ በማዳን የሚመጣውን አደጋ ወደ 
ጥሩ እድል ለመቀየር በሚደረገው ሥራ ላይ 
ፓርቲዎች የተለያየ አቅጣጫ ሊይዙ አይገባም፡
፡ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ተፎካካሪ ተባሉ 
እንጂ ከተቃዋሚነት ጎራ የዘለሉ አይደሉም፡
፡ ፓርቲዎች ከመቃወም ውጪ በአብዛኛው 
ልማትን በሚመለከት ወደ አንድ መስመር 
ሊመጡ ይችላሉ፡፡ ድርቅና ጎርፍን ለመቋቋም 
ምን ልዩነት ሊኖራቸው አይገባም፡፡ የተፈጥሮ 
አደጋን በመቋቋም ዙሪያ ሁሉም ፓርቲዎች 
ጥናት መሠረት ያደረገ የረዥም ጊዜ እቅድ 
አውጡ ብትላቸው አንዱ የአንዱን ፖሊሲ 
ሳያይ ከ80% በላይ ተመሳሳይ ይሆናል፡፡ 
ኢዜማም ይሄን ቢያቀርብ ተመሳሳይ ነው፡፡  
ለቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ስለሆኑ በዜጎች መድረክ 
ስም አመሰግናለሁ
 እኔም አመሰግናለሁ!

“ጎርፍ ሲመጣ ህብረተሰቡን ከጎርፍ በማዳን 
የሚመጣውን አደጋ ወደ ጥሩ እድል ለመቀየር 

በሚደረገው ሥራ ላይ ፓርቲዎች የተለያየ 
አቅጣጫ ሊይዙ አይገባም፡፡”

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ) በጋምቤላ ክልል ማጃም 
ዞን ጉደሬ ወረዳ መስከረም 9 ቀን 
2012 ዓ.ም በክልሉ ልዩ ኃይል እና 

በመደበኛ ፖሊስ ትብብር ቢሮውን በመገንጠል 
በውስጡ የሚገኙ የፓርቲውን ንብረቶች እና 
የተለያዩ ፋይሎች መዘረፉን የፓርቲው አርማ 
ያለበት ማስታወቂያም ጸጥታ አስከባሪዎች 
ገንጥለው መውሰዳቸውን የኢዜማ የዞኑ ጊዚያዊ 
አስተባባሪ ኦማን አጓዋ ለዜጎች መድረክ ገለጹ፡፡
	 ኢዜማ በጋምቤላ ክልል በሚገኙ 
ምርጫ ወረዳዎች አባላትን በማደራጃት ቢሮ 
ከፍቶ በሰላማዊ መንገድ አባላትን የመመልመል 
ሥራ እየሰራ ቢገኝም አባላቶቹ ያለ ተጨባጭ 
መረጃ እየታሰሩ እየተንገላቱ እንደሚገኙ 
በቅርቡም ከመስከረም 12 ቀን 2012 ዓ.ም 
ጀምሮ የኢዜማ የጉደሬ ወረዳ ህዝብ ግንኙነት 
ኃላፊ የሆኑት ቴዎድሮስ ታደሰ በቁጥጥር ስር 
መዋላቸው ይታወቃል፡፡

	 በማጃም ዞን ጉደሬ ወረዳ 
የሚገኘውን የኢዜማን ቢሮ ጸጥታ አስከባሪዎች 
ሰብረው ንብረቶችን ከመዝረፋቸው በፊት 
ከ12 ሰዓት ጀምሮ ቢሮውን በመክበብ ህዝቡን 
በማስጨነቅ፣ነዋሪውንም ከቤቱ እንዳይወጣ 
በማድረግ፣ቁልፉን ገንጥለው ንብረቶችን 
ከዘረፉ በኃላ በነገታው አመራሮችን ስልክ 
በመደወል ጭምር በማስፈራራት ተሰቅሎ 
የነበረውን የኢዜማ ማስታወቂያ ነቅለው ይዘው 
እንደሄዱ፣ የኢዜማ አመራሮች በደረሰባቸው 
ጫና መኖሪያ አካባቢያቸውን ለቀው ለመሄድ 
መገደዳቸውን ከሥፍራው ባገኘነው መረጃ 
ማረጋገጥ ተችሏል፡፡
	 የኢዜማ አመራሮች የክልሉ ዋና 
አፈጉባኤ ለነበሩት በቅርቡ በተደረገ ሽግሽግ 
በምክትል ርዕሰ መስተዳድር የጋምቤላ ክልል 
የብልፅግና ፓርቲ ጽ/ቤት ኃላፊ ለሆኑት 
ለግድር ለግበትን ቀጠሮ በማስያዝ በማግኘት 
እየተደረባቸው ስላለው ጫና ለኃላፊው 

ለማስረዳት ችለዋል፡፡ ኃላፊው በውይይቱ 
ወቅት ችግሩ ይፈታል ቢሉም አሁንም ድረስ 
ምንም አይነት የእርምት እርምጃ እንዳልተወሰደ 
ኦማን አጓዋ ገልጸዋል፡፡
	 ጉዳዩን በማስመልከት የኢዜማ 
የድርጅት ጉዳይ ኃላፊን የዜጎች መድረክ 
ባናገረችበት ወቅት፡- እኛ ጋምቤላ ላይ ትልቅ 
መዋቅር አለን፡፡ በሁሉም ወረዳዎችን መዋቅር 
ዘርግተን እየሰራን ነው፡፡ ህዝቡ የሚፈልገውን 
አካል እንዲመርጥ የማድረግ እቅድ አለን ፡
፡ጋምቤላን ጨምሮ የተለያዩ ክልሎች 
ተቃዋሚዎችን በማዳከም ሥራ እንዳይስሩ 
በማድረግ ምርጫውን እንዳናሸንፍ ታቅዶ 
እየተሰራ ይገኛል፡፡ ሆነ ተብሎ መዋቅሮችን 
ለማዳከም የሚኬድ መንገድ መቆም አለበት፡፡ 
ብለዋል፡

የጋምቤላ ክልል ኢዜማ አመራሮች በአካባቢው እየተፈጠረባቸው  
ስላለው ጫና ለሚመለከተው አካል ቢያሳውቁም  ምላሽ 

እንዳልተሰጠቸው ገለፁ፡፡
“ጋምቤላን ጨምሮ በተለያዩ ክልሎች ተቃዋሚዎችን በማዳከም ሥራ እንዳይሰሩ በማድረግ ምርጫውን 

እንዳናሸንፍ ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል፡፡”   ዋሲሁን ተስፋዬ (የኢዜማ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ)
መስከረም13ቀን 2013ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)
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መግቢያ

ኢትዮጵያ በአዲሱ ዓመት መባቻ 
ነባሩን የወረቀት ገንዘብ ለውጥ 
ይፋ አድርጋለች። መስከረም 
4 ቀን 2013 በተነገረው ዜና 

በሥራ ላይ ካሉት የወረቀት ገንዘቦች ባለ 10፣ 
50ና 100 ብሮቹ በሚቀጥሉት ሦስት ወራት 
በአዲስ እንደሚተኩና ባለ 5 ብሩ በሂደት ወደ 
ሳንቲም እንደሚለወጥ የብሔራዊ ባንኩ ገዢ 
ይናገር ደሴ ተናግረዋል። በተጨማሪም አዲስ 
ባለ200 ብር ኖት ስርጭት ላይ እየዋለ ይገኛል። 
የብር ኖቱ መለወጥ ያስፈለገበት ምክንያትም 
በብሔራዊ ባንኩ ገዢ ተዘርዝሯል። እነዚህም 
ሙስና እና ኮንትሮባንድን መቆጣጠር፣ 
በኅብረተሰቡ ዘንድ  የተሰራጨውን  
ተመሳስለው የተሠሩ ሐሰተኛ ገንዘብ ማምከን፤ 
ከገንዘብ ተቋማት ውጭ ያለውን ግዙፍ የገንዘብ 
ክምችት ወደ ባንኮች በማስገባት የሀገራችን 
ኢኮኖሚው ለማሳደግ የሚያስፈልገውን ገንዘብ 
ባንኮች ማቅረብ እንዲችሉ ማድረግ ነው። 
ከነዚህም በተጓዳኝ ከባንክ ውጭ የተከማቸውን 
ገንዘብ በመጠቀም በሰው እና በንብረት 
ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ሕገ-ወጥ ተግባራትን 
በማኮላሸት የሕዝብን ሰላም እና ደህንነት 
ማረጋገጥ አንዱ የገንዘብ ለውጡ ያስፈለገበት 
ምክንያት ነው። 
	 የገንዘብ ለውጡ ብዙ ነገሮችን ታሳቢ 
ማድረግ አለበት። ምናልባትም ለውጡቀደም 
ብሎ ቢደረግ ኖሮ ኅብረተሰቡ ከተዘረዘሩት 
አዎንታዊ ውጤቶች ተቋዳሽነቱን ከማረጋገጥ 
ባሻገር ለውጡን ለመቀልበስ በተከናወኑ ሕገወጥ 
ተግባራት፣ የኢኮኖሚ አሻጥሮች እና የፖለቲካ 
ሴራዎች ምክንያት በሰው እና በንብረት ላይ 
የደረሰውን ጉዳት በከፊልም ቢሆን ማስቀረት 
ይቻል እንደነበር መገመት ይቻላል። ይህ 
በእንዲህ እንዳለ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውርን 
ለመከላከል፣ ተመሳስለው የተሰራጩ ገንዘቦችን 
እና ኮንትሮባንድን ለመቆጣጠር አዲስ 
የመገበያያ ገንዘብ ሥራ ላይ ማዋል የአጭር 
ጊዜ እንጂ ዘላቂ መፍትሄ አለመሆኑ መታወቅ 
አለበት። ዘላቂው መፍትሄ የመንግሥት አሠራር 

ግልጸኝነትን እና ተጠያቂነትን ማጎልበት፣ 
ለሙስና እና ብልሹ አሠራር መንገድ የሚከፍቱ 
አሠራሮችን መፈተሽ፣ የመዋቅር ክፍተትን 
ማስተካከል፣ ሕገወጥ የኃብት ምንጭ የሆኑ 
ቀዳዳዎችን መድፈን፣ የድንበር ላይ ንግድ 
ሥራዎችን ማዘመን፣ የድንበር ጥበቃዎችን 
ማጠናከር፣ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የሚኖርን 
የንግድ ግንኙነት ማጎልበት እና ኅብረተሰቡን 
ያሳተፈ የወንጀል መከላከል ሥራ መሥራት 
ነው።
	 የሆነው ሆኖ ከመቅረት መዘግየት 
ይሻላል እንደሚባለው፤ አሁንምቢሆን አዲሱን 
የገንዘብ ኖት በፍጥነት አሰራጭቶ ጥቅም 
ላይ እንዲውል ማድረግ ተገቢ ነው። ይህ 
ለውጡ የታለመለትን ዓላማ በከፊልም ቢሆን 
አንዲያሟላና ሕዝቡም የውጤቱ ተቋዳሽ 
እንዲሆን የማስቻል አቅም ሊፈጥር ይችላል። 
ለዚህም ሂደቱ ተፋጥኖ ያለብዙ እንከን ሥራው 
እንዲጠናቀቅ ማድረግ ከመንግሥት፣ የገንዘብ 
ተቋማት፣ ኅብረተሰቡ እና የጸጥታ ኃይሎች 
ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ 
ነው። የገንዘብ ለውጡ በጥንቃቄ መመራት 
ካስፈለገባቸው ምክንያትእንዱ ከልክ በላይ 

(disproportionately) ተጠቃሚ የነበሩ 
የኅብረተሰብ ክፍሎች የገንዘብ ለውጡ 
የሚያስከትልባቸውን ጉዳት ለማሳነስና በቀጣይ 
ተጠቃሚነታቸውን ይበልጥ ለማረጋገጥ 
የተለያዩ ስልቶችን ቀይሰው ሊንቀሳቀሱ 
የሚችሉ በመሆናቸው ነው።
	 ለዚህ ጉዳይ ሊውሉ ከሚችሉ 
ስልቶች መካከል እስካሁን የመዘበሩትን የኃብት 
ክምችት ለታማኝ አባላቶቻቸው እና ቤተዘመድ 
በመበተን ሕጋዊ ለማድረግመሞከር፣ 
የራሳቸውን የውጭ ምንዛሪ ተጠቅመው 
የሕዝቡን መሠረታዊ ፍላጎት ማሟያ ከውጭ 
እንዲገቡ የተፈቀደላቸው ምርቶችን ወደ 
ሀገር ቤት ማስገባት፣ ወደ ሀገር የሚገባ እና 
ወደ ውጭ የሚወጡ ሀገራዊ ምርቶች ላይ 
የሚስተዋል የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴዎች፣ 
የከበሩ ማዕድናት፣ የቤት፣ የመኪና እና 
የሌሎች ንብረቶች ግዥ በሕገወጥ መንገድ 
የተከማቹ ገንዘቦችን ለማፅዳት ከሚደረጉ 
ተግባራት ለአብነት የሚጠቀሱ ናቸው። 
መንግሥትም ለዚህ በሚመጥን ከተቻለም 
በሚልቅ ጥንቃቄበመሰማራት በሀገር እና 
ሕዝብ ጉዳት ለመጠቀም በሚጥሩ ሰዎች፣ 

ፍሬ ነገር
ሕገወጥነትን ለመከላከል ከመገበያያ ገንዘብ 

መለወጥ ባሻገር ምን ይደረግ?

ቡድኖችና ተቋማት ላይ አስተማሪ የሆነ 
እርምጃ መውሰድ አለበት። 

ከዚህ በተጓዳኝ የገንዘቡን መለወጥና የሂደቱን 
ሕጋዊነት የማረጋገጥ ኃላፊነት የተሰጣቸው 
አንዳንድ ምግባረ ብልሹዎች አጋጣሚውን 
በመጠቀም የግል ፍላጎታቸውን ለማሟላት 
ያልተገባ ተግባር በመፈፅም ሕዝብ እንዳያማርሩ 
አስፈላጊው ጥንቃቄ መወሰድ ይኖርበታል።
	 እዚህ ላይ በኢኮኖሚው ውስጥ፣ 
በተለይም ከባንክ ውጪ የሚንቀሳቀስ ብዙ 
ገንዘብ አለ የሚለው እይታ ሙሉ ምስል 
አያሳይም።የብሄራዊ ባንክ መረጃን ያየን 
እንደሆነ በኢኮኖሚው ውስጥ አለ የሚባለው 
የገንዘብ መጠን ከዓመት ወደዓመት እያደገ 
የመጣ ቢሆንም በዓመቱ ውስጥ መጠኑ ከወቅት 
ወቅት ይለያያል።ለገንዘብ ዕድገቱ ምክንያት 
በተወሰነደረጃም ቢሆን«የኢኮኖሚው 
ማደግ»፣የኑሮ ውድነት መጨመር እና 
የብር የመግዛት አቅም በየጊዜው መቀነስ፣ 
ኢ-መደበኛ የሆነ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ማደግ 
እንደምክንያት ሊጠቀሱ ይችላሉ።በዚህም 
ምክንያት በአለፉት አስር ዓመታት በኢኮኖሚው 
ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ገንዘብ በየጊዜው 
በማደግ ታህሳስ 2012 ላይ 950.6 ቢሊየን ብር 
እንደደረሰ የብሔራዊ ባንክ ሰነድ ያሳያል። ይህ 
አሃዝ ከቀደመው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር 
ሲነፃፀር 20.5 በመቶ አድጓል፡፡ ከዚህ ውስጥ 
ከባንክ ውጭ የሚንቀሳቀሰው የገንዘብ 98.7 
ቢሊዮን ብር የደረሰ ሲሆን ይህም ከአጠቃላዩ 
የገንዘብ አቅርቦት አንፃር 10.38 በመቶ ሲሆን 
ይህን በግለሰብ ደረጃ ሲታይ ከ860 ብር 
(በነፍስ-ወከፍ ከ25 የአሜሪካ ዶላር) በታች 
ነው። የፋይናንስ ተደራሽነት ባልተስፋፋበት 
እና አብዛኛው ግብይት በጥሬ ገንዘብ 
በሚከናወንበት እንደትዮጵያ ዓይነት ሀገር ይህ 
የገንዘብ መጠን ብዙም የሚያሳስብ አይደለም። 
ገንዘብ ሲባል ጥሬ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን በባንክ 
ያለ የተንቀሳቃሽ እና የቁጠባ ሂሳቦችንም 
ያካትታል። የጥሬ ገንዘብ ከአጠቃላይ ገንዘብ 
በአጻራዊነትባለፈው አስር ዓመትከ23 በቶ ወደ 
10.38 በመቶ ቀንሷል።ይህ የሚያሳየን ከባንክ 
ውጪ በኢኮኖሚው ውስጥ እየተሽከረከረ 
ያለው የገንዘብመጠን ከአጠቃላዩ የገንዘብ 
አቅርቦት አንፃር እየቀነሰ እንደሆነ ነው።
የብር መቀየር የዋጋ ግሽበት ለመቀነስ ይረዳል 
የሚለው አስተሳሰብም የተሳሳተ ሃሳብ 
ነው።ለዋጋ ግሽበት ዋና ምክንያት የምርት 
እጥረት እና የኢትዮጵያ መንግሥት ከብሄራዊ 
ባንክ የሚበደረው ገንዘብ (ገንዘብ ማተም 
ማለት ነው) ሲሆን፣ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 

ደግሞ የብር ምንዛሪ መዳከም እና የፖለቲካ 
አለመረጋጋት ናቸው።የብሄራዊ ባንክ የገንዘብ 
ፕሊሲ እንደሚያሳየን ከሆነ ብሄራዊ ባንክ 
አጠቃላይ የገንዘብ (Broad money M2) 
ዕድገትን ከኢኮኖሚ እድገት ጋር ለማጣጣም 
እንደሚሠራ ያሳያል።ይሁን እንጂ ይህ በተግባር 
ሊተገበር አልቻለም።
በመሆኑም የዋጋ ግሽበት መቆጣጠር 
የሚቻለው መንግሥት ከብሔራዊ ባንክ 
የሚበደረውን ገንዘብሲያቆም፣ብሔራዊ ባንክ 
ካልተገባ የፖለቲካ ጣልቃገብነት ነፃ ሲሆን እና 
በባለሙያዎች የተዋቀረ ተቋም መሆን ሲችል 
ነው። 

ሀተታ

	 የአንድ ሀገር መገበያያ ገንዘብ 
ፋይዳው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴን ከማሳለጥ 
በላይ ነው።  ገንዘብ የአንድ ሀገር ማንነት፣ 
ታሪክ፣ ባሕል፣ የስልጣኔ አሻራና የህዝቦችን 
የወደፊት የጋራ ተስፋ የሚፈነጥቁ አስተሳሰቦች 
ምልክት የሆኑ ምስሎችን ማሳረፊያ ጭምር 
በመሆኑ በዜጎች አገራዊ ማንነትና ብሔራዊ 
ኩራት ላይ ሚና አለው። በመሆኑም ሀገሮች 
ገንዘባቸው ላይ የሚያስቀምጡት ምስል፣ 
አርማና መልዕክት የህዝባቸውን መልካም፣ 
አኩሪና የጋራ ታሪክ የሚዘክርና መፃይ ብሩህ 
ተስፋ የሚያሳይ እንዲሆን በማድረግ አገራዊ 
አንድነትን ሊያሳድጉበት የሚችሉበት ስለሆነ 
ትልቅ ፖለቲካዊ ፋይዳ አለው። በመሆኑም 
ሀገሮች የመገበያያ ገንዘባቸውን ሲለውጡ 
ከኢኮኖሚ ምክንያቶቹ ባልተናነሰ ፖለቲካዊ 
ምክንያቶችንም ከግምት ውስጥ ያስገባሉ።
	 ሀገሮች በተለያዩ ምክንያቶች 
ገንዘባቸውን ሊቀይሩ ይችላሉ። በመደበኛ እና 
ኢ-መደበኛ የገንዘብ ገበያ ያለው የውጭ ምንዛሬ 
ልዩነት እየሰፋ ሲሄድ ሀገሮች ብዙ ጊዜ ነባር 
ገንዘባቸውን በአዲስ ሊተኩ ይችላሉ። በተለይ 
ገበያ መር የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን ለማድረግ 
የሚዘጋጁ ሀገሮች ይህን ከማድረጋቸው በፊት 
ገንዘባቸውን በአዲስ እንዲተኩ ዓለምአቀፍ 
የገንዘብ ተቋማት ይመክራሉ እንደዚሁም ጫና 
ያደርጋሉ። 
	 በመደበኛና ኢ-መደበኛ ገብያው 
ያለው የምንዛሬ ልዩነት በሂሳብ አያያዝ፣ 
ሐብት ትመናና አጠቃላይ የኢኮኖሚ ስሌት 
ላይ ከፍተኛ ችግር ያስከትላል። ይህን ችግር 
ለማስተካከልና አጠቃላይ ገበያ መር የኢኮኖሚ 
ስርዓትለማስፈን የዐቢይ-ኢኮኖሚ (mac-

roeconomic) ማሻሻያዎች ለመውሰድ 
መንግስታት አዲስ ገንዘብ ማሳተምን 
የሚወስዷቸው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ውሳኔዎች 
ሁሉ ማዕዘን/መሰረትአድርገው ይወስዳሉ። 
በተለይ ከአለማቀፍ የገንዘብ ተቋማት ብድርና 
ዕርዳታ ለማግኘት የሚሹ ሀገሮችየተቋማቱን 
መመሪያዎች እየተገበሩ መሆኑን ለማሳየት 
ጭምር ይህን ሊያደርጉ ይችላሉ። 
	 ዜጎች ከውጭ አገራት ምንዛሬዎች 
ይልቅ በራሳቸው ሀገር ገንዘብ መገበያየትና 
ሐብታቸውን ማስቀመጥ መፈለጋቸው 
መንግስታት ኢኮኖሚውን በራሳቸው 
እንዲቆጣጠሩት ያስችላል። ይሁን እንጂ 
በየጊዜው የምንዛሬ ተመን እየጨመረና 
የሀገርውስጥ ገንዘብ የመግዛት አቅም 
እያነሰ መምጣት ዜጎች በአገራቸው ገንዘብ 
ኃብታቸውን የማስቀመጥ ፍላጎታቸው እየቀነሰ 
እንዲሄድ ስለሚያደርግ የሀገር ውስጥ ገንዘብ 
ጥቅም በዛው ልክ እየሳሳ ይሄዳል። ይህም 
የድሃ ሀገሮችማዕከላዊ ባንኮች የሚወስዷቸውን 
የገንዘብ ፖሊሲዎች ውጤታማነትን በከፍተኛ 
ደረጃ ይፈታተናል።
	 የአንድ ሀገር የመገበያያ ገንዘብ ቅየራ 
በከፍተኛ ትኩረትና ጥንቃቄ መፈጸም አለበት። 
የዋጋ ንረት ከፍተኛ መሆን፣ የምንዛሬ ተመን 
ከቁጥጥር ውጪ መሆን፣ ተመሳስሎ የተሠራ 
ገንዘብ በስፋት የተሰራጨ ሲሆን፣ ከሀገራቱ 

	 ‹‹ የአንድ ሀገር 
መገበያያ ገንዘብ ፋይዳው 
የኢኮኖሚ እንቅስቃሴን 
ከማሳለጥ በላይ ነው።  
ገንዘብ የአንድ ሀገር ማንነት፣ 
ታሪክ፣ ባሕል፣ የስልጣኔ 
አሻራና የህዝቦችን የወደፊት 
የጋራ ተስፋ የሚፈነጥቁ 
አስተሳሰቦች ምልክት የሆኑ 
ምስሎችን ማሳረፊያ ጭምር 
በመሆኑ በዜጎች አገራዊ 
ማንነትና ብሔራዊ ኩራት 
ላይ ሚና አለው።››
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መገበያያ ገንዘብ ይልቅ የውጭ ሀገሮች 
ገንዘብ በኢኮኖሚው ይበልጥ ሲዘዋወር እና 

በተለይም ዜጎች ኃብታቸውን በአገሬው ገንዘብ 
ሳይሆን በውጭ ምንዛሬ በተለይም በአሜሪካን 
ዶላር ቀይረው ሲይዙ ወይንም በጦርነት እና 
ሌሎችም ፖለቲካዊ ምክንያቶች የተነሳ ሀገሮች 
ገንዘባቸውን ለመቀየር ሊገደዱ ይችላሉ። 
አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሀገሮች በጋራ የኢኮኖሚ 
ማኅበር ለመሳተፍ ለምሳሌ በአውሮፓ ኅብረት 
እንደተደረገው ሀገራት የኀብረቱ አባል ለመሆን 
ገንዘባቸውን ይቀይራሉ፤ ለምሳሌ ጣሊያን 
የራሷን ሊሬ የተሰኘ መገበያያ በኅብረቱ የጋራ 
መገበያያ ገንዘብ በዩሮ ቀይራለች። ሌሎችም 
የአውሮፓ ሀገሮችኅብረቱን በተቀላቀሉ ቁጥር 
ይህን ለማድረግ ሊስማሙ ይችላሉ። 
	 በአንድ ሀገር ውስጥ አንድ የአሜሪካን 
ዶላር በምን ያህል የአገሬው ገንዘብ ይመነዘራል 
የሚለው ወሳኝ የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። 
አንዳንድ ሀገሮች የገንዘባቸውን የምንዛሬ 
ተመን በአቅርቦት እና ፍላጎት መርህ መሰረት 
በሚኖር ግብይት (market-based-transac-
tion) መሰረት በገበያው የሚተምኑ ሲሆን፤ 
አንዳንድ ሀገሮች ደግሞ ከዚህ በተቃራኒው 
የምንዛሬ ተመኑ ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ያደርጋሉ። 
የተመን ቁጥጥር የሚያደርጉ ሀገሮች በወጪ እና 
ገቢ ንግዳቸው ላይ ከፍተኛ ጫናና ትክክለኛው 
የኢኮኖሚያቸው ምጣኔ ምስልን ማወቅ እና 
እሱን ተከትሎ የኢኮኖሚ እቅዶች መንደፍ 
እንደሚቸገሩ የዓለምአቀፉ የገንዘብ ተቋማት 
ብዙ ጊዜ ይናገራሉ። ይህም የኢኮኖሚ 
ዕድገት መስተጓጎልን ስለሚያስከትል ውሎ 
አድሮ አዲስ የመገበያያ ገንዘብ እስከማወጅ 
የሚደርስ የገንዘብ ሥርዓት ማሻሻያ ለማድረግ 
መገደዳቸው አይቀርም። 
	 ይሁን እንጂ የኢኮኖሚ መዛባቶችን፣ 
በተለይም የወጪ እና ገቢ ንግድ ሚዛን 
አለመመጣጠንንም ሆነ ሌሎች የኢኮኖሚ 
ችግሮችን አዲስ የመገበያያ ገንዘብ ወደ ሥራ 
በማስገባት ሙሉ ለሙሉ ማስቀረት አዳጋች 
ነው። በበርካታ ሀገሮች እንደታየው ሀገሮች 
የሚገጥማቸውን የኢኮኖሚ አጣብቂኝ ለማለፍ 
የሚወስዱት የገንዘብ መለወጥ ተግባር እጅግ 
የተወሳሰበ፣ ገንዘብ በመለወጥ የታቀደውን 
ውጤት ለማሳካት እንደሚቻል ሙሉ ለሙሉ 
እርግጠኛ መሆን የማይቻልበትና ከፍተኛ ወጪ 
የሚያስከትል ነው። ለምሳሌ ሕንድ ከፍተኛ 
መጠን ያለው ሕገወጥ ገንዘብ በኢኮኖሚው 
ይሽከረከራል፤ ይህንን ለማስቆምና ከባንኮች 
ውጪ ያለውን የንዘብ ስርጭት ለማምከን 
የገንዘብ ለውጥ ያስፈልጋል በማለት ከአራት 

አመት በፊት የገንዘብ ለውጥ አድርጋ 
ነበር።  ይሁን እንጂ የአገሪቱ ማዕከላዊ ባንክ 
አሰራጭቸዋለሁ ከሚለው ገንዘብ ውስጥ 
ከ99.3 በመቶ መልሶ ወደመደበኛው የገንዘብ 
ስርዓት ተቀይሮ የገባ ሲሆን፤ በኬንያ ደግሞ 
ከ96.6 በመቶ በላይ ገንዘብ በአዲሱ ኖት 
መቀየሩን ያሳያል። ይህም የብር ኖት መቀየር 
ከባንኮች ውጪ የሚንቀሳቀስን ገንዘብ 
ለማስቀረት/ለማምከን ፋይዳው እምብዛም 
እንደሆነ ያሳያል። 
	 በተለይ በሕንድ የተደረገው የገንዘብ 
ለውጥ ግብር የሚሰውሩ ነጋዴዎች በሕገወጥ 
መንገድ ያከማቹትን ገንዘብ ያመክናል፣ ሙስናን 
ይቀንሳል፣ ዲጂታል የገንዘብ ልውውጥን 
ያቀላጥፋል፣ ተመሳስለው የሚሰራጭ 
ገንዘቦችን ያጠፋል፣ ይህ ደግሞ የኢኮኖሚ 
እድገትን ያቀላጥፋል ቢባልም፣ ከአራት አመት 
በኋላ የገንዘብ ለውጡ ውጤት ሲገመገም 
የታቀደው ውጤት እንዳልተሳካ ያሳያል።  
እንደተገመተው ሳይሆን የአገሪቱ ማዕከላዊ 
ባንክ አለኝ የሚለውና የመከነው ገንዘብ 99.3 
በመቶው መልሶ ወደ ባንክ እንደገባ፣ ከግማሽ 
በላይ የሚሆነው የህንድ ዜጋ የባንክ አካውንት 

የሌለውና ከሶስት መቶ ሚሊዮን የሚበልጠው 
ደግሞ መታወቂያ የሌለው በመሆኑ በታሰበው 
ልክ በባንክ የሚንቀሳቀሰውን ገንዘብ ልውውጥ 
አላሳደገውም። ይልቁንም አብዛኛውን 
ግብይት በኤሌክትሮኒክስ መንገድ ለማድረግ 
የተወሰደው እርምጃ በሚሊዮን የሚቆጠሩ 
አነስተኛና ጥቃቅን የንግድ አንቀሳቃሾችን 
ከገበያ ያስወጣና ሚሊዮኖችን ሥራ-አጥ ያደረገ 
ሆኗል። 
	 በጥሬ የሚደረግ የገንዘብ ዝውውር 
በከፍተኛ ደረጃ በመቀዛቀዙ በግብርናና 
ኢንዱስትሪ ምርቶች ገበያ ላይ ከፍተኛ የሆነ 
መቀዛቀዝ የተስተዋለ ከሆኑም ባሻገር የአገሪቱን 
አምራች ክፍል ገዢ በማሳጣት ለከፍተኛ ጉዳት 
የዳረገ ነበር። በሕንድ የገንዘብ ለውጡ ከተደረገ 
ሶስት ወር በኋላ በተደረገ ጥናት በሀገር ውስጥ 
የተከናወነ የግብርና ምርት ግብይት በ15 በመቶ 
የቀነሰ ሲሆን፣ ይህ ቁጥር ከስድስት ወር በኋላም 
በተደረገ ጥናት መጠኑ ወደ ሰባት በመቶ ዝቅ 
አለ እንጂ ቅናሽ ማሳየቱ እንደቀጠለ ነበር። 
በዚህም ምክንያት ገንዘቡ ከተቀየረ በኋላ 
ባሉት አራት ወራት ብቻ 1.5 ሚሊዮን ዜጎች 
የንግድ መቀዛቀዝ ባስከተለው ችግር ምክንያት 
ሥራቸውን አጥተዋል። በዚህ የሥራ ማጣት 
ይበልጥ ተጋላጭ የነበሩት እድሜያቸው ከ24 
አመት በታች የሆኑ ወጣቶች ነበሩ። 
	 በሕንድ የተደረገው የገንዘብ ለውጥን 
ተከትሎ እና መንግሥት ዜጎች የኤሌክትሮኒክ 
የገንዘብ ልውውጥ ማድረግ የሚችበትን 
መሰረተልማት በሚፈለገው ደረጃ ሳያስፋፋና 
የአገሬው ሕዝብ የትምህርት ደረጃ፣ የአኗኗር 
ዘይቤ እና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በሚፈለገው 
ደረጃ ባልተለወጠበት ሁኔታ ዜጎች በባንክ 
መደበኛ የገንዘብ ልውውጥ ሥርዓት ግብይት 
ይፈጽሙ ማለቱ አገሪቱ ገንዘቧን ከመለወጧ 
በፊት የነበረውን የስምንት በመቶ አገራዊ ጥቅል 
ምርት እድገትበ2015/16 ወደ 7.1፣ በ2016/17 
ደግሞ ወደ6.7 በመቶ ዝቅ እንዲል አስተዋፆ 
እንዳደረገ ጥናቶች ይጠቁማሉ።  አዲሱ ገንዘብ 
ሥራ ላይ በዋለ አጭር ጊዜ ውስጥ ተመሳስለው 
የተሰራጩ ገንዘቦች በየባንኩ ከመያዛቸውም 
በላይ በተለይ በአንዳዲስ የከረንሲ አይነቶች 
ላይ ጭምር መታየቱን የአገሪቱ ማዕከላዊ ባንክ 
ባወጣቸው ሰነዶች ላይ ይፋ ሆኗል። በመሆኑም 
ዛሬ ላይ የህንድ ገንዘብ መቀየር ያስገኘውን 
ጥቅም የሚያሰሉ ባለሙያዎች መንግሥት 
አገሪቷን ለአላስፈላጊ ወጪ እንደዳረጋት፤ 
በሂደቱም ምርት እንደቀነሰ፣ ኢንቨስትመንት 
እንደተዳከመና እሱን ተከትሎም በሚሊዮን 
የሚቆጠሩ ዜጎች የሥራ እድል እንዳጡ 

ያስታውሳሉ። ለዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር 
ናሬንድራ ሞዲ ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው 

እስከማለት የደረሱ አሉ። 
	 የሕንድን ያህል ባይሆንም በኬንያም 
የተከናወነው የገንዘብ ኖት ለውጥ የታሰበውን 
ያህል ውጤት እንዳላመጣ በርካታ መረጃዎች 
ያመለክታሉ። የሆነው ሆኖ የመገበያያ ገንዘብ 
ለውጥ ውጤታማ እንዲሆን ቁርጠኛ፣ 
ጠንካራና ከፍተኛ የቁጥጥር አቅም ያለው 
ማዕከላዊ ባንክና የመንግሥት ጸጥታ መዋቅር 
ያስፈልጋል።  ይህ በሥራ ላይ የሚውለውን 
አዲስ ገንዘብ የንግድ ድርጅቶች፣ በአጠቃላይ 
ህዝቡና በአለማቀፉ ማኀበረሰብ ዘንድ 
የተረጋጋ ተመን ይኖረዋል ብለው እንዲያስቡ 
አስፈላጊ ነው። አዲሱ ገንዘብ ገና መሰራጨት 
ከመጀመሩ ሕገወጥነትና አለመረጋጋት 
ከተስተዋለበት በተጠቃሚዎች ዘንድ በገንዘቡ 
ለመጠቀም መተማመን ይቀንሳል። ይህም 
የንግድ ልውውጥንና የኢንቬስትመንት 
እንቅስቃሴን ከመጉዳቱም ባሻገር ዜጎችን ለከፋ 
የሥራ አጥነት ሊዳርጋቸው ይችላል።ስለዚህ 
የገንዘብ ለውጡን በከፍተኛ ጥንቃቄ ማከናወን 
ያስፈልጋል።
	 አዲስ ገንዘብ ሥራ ላይ ለማዋል 
አራት ሂደቶች አሉት።  የመጀመሪያው ቅድመ-
ዝግጅት ነው። አጠቃላይ ዐቢይ ኢኮኖሚው 
(macroeconomy) የሚመራበትን ፖሊሲዎች 
ማስተካከልና የፋይናንስ ስርዓቱን አሰራር 
የሚያዘምን ጠንካራ ማሻሻያዎችን ሥራ ላይ 
ማዋል ያስፈልጋል። ሁለተኛው የገንዘብ 
ለውጡን ለማከናወን የፖሊሲና ሌሎችም ቅድመ 
ዝግጅቶችን በከፍተኛ ሚስጥር ማከናወን፣ 
የገንዘብ ለውጥና ማሻሻያው የሚመራበትን 
ዝርዝር ቅደመ ተከተል፣ አሰራር፣ ሂደትና 
በጀት ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በዚህ ሂደት 
በገንዘቡ ላይ የሚሰፍሩ ምልክቶች፣ ተመሳስሎ 
እንዳይሰራ የሚካተቱ የሴኩሪቲ ምልክቶችና 
ዝርዝር ጉዳዮችን በከፍተኛ ጥንቃቄ መፈተሸና 
አስተማማኝነታቸውንማረጋገጥ ያስፈልጋል። 
ሶስተኛው ሂደት ገንዘቡን በጥንቃቄ 
ማተምነው። የመጨረሻውና እጅግ አስቸጋሪው 
ገንዘቡን ማሰራጨትና ሥራ ላይ ማዋል ነው። 
በኢትዮጵያ ሁኔታ ጉዳዩን ያየነው እንደሆነ 
መንግሥት በገንዘብ ለውጡ እፈታዋለሁ 
የሚለው ችግር ሕገወጥ እንቅስቃሴዎችን 
መቆጣጠር፣ ሙስናን እና የኮንትሮባንድን 
መከላከል እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ 
አሕመድ የገንዘብ ለውጡ በተነገረበት ቀን 
አሳውቀዋል። ሕገወጥ እንቅስቃሴን ለመከላከል 
እየታሰበ ያለው በተለይም ከፍተኛ ገንዘብ 

ከባንክ ውጪ ያላቸውን ኃይሎች የሚመለከት 
ሲሆን በሕገወጥ መንገድ ያገኙትን ገንዘብ 
የሀገር ሰላም ለማደፍረስ ጥቅም ላይ እያዋሉት 
እንደሆነ ብዙ ጊዜ ክስ ይቀርብባቸዋል። 
ይሁን እንጂ የገንዘብ ለውጥ እንደሚደረግ 
ከሶስት ወር ቀደም ብሎ (በፎርቹን ጋዜጣ ላይ 
እንደሰፈረው) መረጃው የደረሳቸው እነዚህ 
ኃይሎች በጥቁር ገበያ ከፍተኛ የሆነ የውጭ 
ምንዛሬ መሸመታቸውም ጭምር ይነገራል። 
የሆነው ሆኖ ይህ በሕገወጥ መንገድ ተገኘ 
እየተባለ የሚነገር ገንዘብ ለሕገወጥዓላማ 
ማስፈጸሚያ መዋሉ በአገሪቱ የደህንነት ስጋት 
እያባባሰ መሄዱን ያስቀርልኛል የሚለውን 
የመንግሥት ስሌት ውጤታማነት በሂደት 
የሚታይ ይሆናል። 
	 ከፍተኛ የገንዘብ አቅም ያላቸው 
የሀገራችንን ሰላም የሚያደፈርሱ የውስጥም 
የውጭም ኃይሎች የመኖራቸውን ያህል፣ 
በመንግሥት መዋቅር ውስጥ ሆነው የሕዝብን 
ደህንነት ስጋት ውስጥ በሚከት ሥራ ውስጥ 
የተሰማሩ የሥራ ኃላፊዎችን መመንጠርና 
መቅጣት ካልተቻለ የኅብረተሰቡን ስጋትሙሉ 
ለሙሉ መቀነስ አይቻልም። የሰላምና የጸጥታ 
መደፍረስ ምክንያት የሆኑትን የመልካም 
አስተዳደር እጦትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት 
አለማበብ መሆናቸውን በመገንዘብ፤ 
እንደዚሁም የህግ የበላይነትን ለማስከበር 
በመንግሥት በኩል ያለውን ዳተኝነት መፍታት 
ካልተቻለ ችግሩን በዘላቂነት መፍታትና 
የዜጎችን በሰላም የመኖር ዋስትና ማረጋገጥ 
አይቻልም። በመሆኑም ገንዘብ መቀየሩ ጊዜያዊ 
እንጂ ዘላቂ መፍትሄ አለመሆኑን በመገንዘብ 
መንግሥት ባለድርሻዎችን በሙሉ በማስተባበር 
የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታው ላይ 
መረባረብ ይገባዋል። 
	 የገንዘብ ለውጡ ሙስናን እና 
ኮንትሮባንድን ለመከላከል ያለመ እንደሆነም 
ጠቅላይ ሚኒስትሩም የማዕከላዊ ባንኩ ገዢም 
አብራርተዋል።ሙስና ውስን የሆነ የሀገር 
ሃብትን በማባከን የዜጎችን ከከፋ ድህነት 
የመላቀቅ ተስፋ የሚያጨልም የልማት 
ጠንቅ ነው። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ዓይነት 
በልማት እጅግ ወደኋላ የቀሩ ሀገሮችን ልማት 
በማደናቀፍ እና በዝቅተኛ ገቢ ላይ የሚገኙ 
የኅብረተሰብ ክፍሎች ላይ በተለየ መልኩ 
የጎላ ጉዳት የሚያስከትል ጠንቅ ነው። ይህንን 
የትውልድ ተስፋ የሚያጨናግፍ ጠላት 
ለማስወገድ መንግሥት፣ የንግዱ ማኅበረሰብ፣ 
የሲቪክ ማኅበራት፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ 
የመገናኛ ብዙኋን፣ የትምህርት ተቋማት እና 

በአጠቃላይ ማኅበረሰቡ ተቀናጅተው መሥራት 
ያለባቸው ሲሆን፣ የዴሞክራሲያዊ ተቋማትን 
ማጠናከር እና መንግሥታዊ ተጠያቂነትን 
የሚያሰፍኑ፣ የተቋማትን ግልጸኝነት 
የሚያጎለብቱ አሠራሮችን ማጎልበት የመጨረሻ 
ፍቱን መፍትሄዎች ናቸው። በመሆኑም ገንዘብ 
መቀየር ሙስናን ለመዋጋት የሚያበረክተው 
አስተዋፆ ውስን መሆኑም በመገንዘብ እንደሀገር 
ዋናው ርብርብ የዴሞክራሲያዊ ተቋማት 
ግንባታን ማጠናከር፣ የመገናኛ ብዙኋን፣ 
የሲቪክ ማኅበራት በነፃነት የሚሠሩበትን እና 
የሚጎለብቱበትን ከባቢ መፍጠር ላይ መሆን 
አለበት። በተጨማሪም ሙስና እና ብልሹ 
አሠራርን የሚጠየፍ ትውልድ ማፍራት ላይና 
መንግሥታዊ ተጠያቂነትን ባህል ማድረግ ላይ 
ርብርብ ያስፈልጋል። ካዛ ውጪ ያሉ ሙስናን 
የመዋጊያ መንገዶች የአጭር ጊዜ እንጂ ዘላቂ 
መፍትሄዎች አይደሉም። 
	 ኮንትሮባንድ በሕግ ያልተፈቀደ 
ንግድ ውስጥ መሰማራት፣ ሕገወጥ በሆነ 
መንገድ ምርትን ወደ ውጭ መላክ፣ ወደሀገር 
ቤት ማስገባት፣ የተከለከለን ነገርን ወይንም 
ያልተፈቀደ ምርትን ማምረት፣ ማከፋፈል፣ ይዞ 
መገኘት እና ጥቅም ላይ ማዋልን ይመለከታል። 
ይህ ድርጊት በመላው ዓለም የተስፋፋ 
ሲሆን በኢትዮጵያ ውስጥም በከፍተኛ ደረጃ 
ተንሰራፍቷል። ሕጋዊውን መስመር ሳይከተሉ 
እና የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓትን ሳያሟሉ 
የኤሌክትሮኒክስ ምርትን፣ የቴሌኮሙኒኬሽን 
እቃዎችን፣ አልባሳት፣ ጌጣጌጦች፣ 
መድሐኒቶች፣አደንዛዥ እጾች፣ የመዋቢያ 
ምርቶችን፣ የጦር መሳሪያዎች እና ሌሎችም 

ቆሳቆሶች በተለይ ድንበር ከሚጋሩ ጎረቤቶቻችን 
በኩል በስፋት ወደሀገር ቤት እንደሚገባ 

‹‹አንዳንድ ሀገሮች 
የገንዘባቸውን የምንዛሬ 
ተመን በአቅርቦት እና 
ፍላጎት መርህ መሰረት 
በሚኖር ግብይት (mar-
ket-based-trans-
action) መሰረት 
በገበያው የሚተምኑ 
ሲሆን፤ አንዳንድ 
ሀገሮች ደግሞ ከዚህ 
በተቃራኒው የምንዛሬ 
ተመኑ ላይ ጥብቅ 
ቁጥጥር ያደርጋሉ።››

‹‹አንዳንድ ሀገሮች 
የገንዘባቸውን የምንዛሬ ተመን 
በአቅርቦት እና ፍላጎት መርህ 
መሰረት በሚኖር ግብይት 
(market-based-trans-
action) መሰረት በገበያው 
የሚተምኑ ሲሆን፤ አንዳንድ 
ሀገሮች ደግሞ ከዚህ 
በተቃራኒው የምንዛሬ ተመኑ 
ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ያደርጋሉ።››
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ይታወቃል። ይህ ድርጊት ድሮም የነበረ 
ቢሆንም በተለይ ከ1997 ወዲህ እጅግ 

ስር እየሰደደ የመጣና ከፍተኛ የመንግሥት 
ሹማምንቶች፣ የመከላከያና የፖሊስ ሰራዊት 
አባላት ጭምር በዋና ተዋናይነት እና ተባባሪነት 
የሚሳተፉበት እንደሆነ ይታወቃል፡፡ እነዚህ 
ምርቶች በሩቅም በቅርብም ባሉ ሀገሮች 
የሚመረቱ ቢሆኑም ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡት 
ከሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ ኬንያ እና ጅቡቲ 
ነው። 
	 በሌላ በኩልሕገወጡ የኮንትሮባንድ 
እንቅስቃሴን ተጠቅሞ ከፍተኛ ዋጋ ያለው 
የቀንድ ኃብት፣ ወደውጪ የሚላኩ የጥራጥሬ 
ምርቶች፣ የቁም እንስሳት፣ የእንስሳት ቆዳ፣ 
ነዳጅ ዘይት፣ የከበሩ ማዕድናት በሕገወጥ 
መንገድ ድንበር በሚዋሰኑን ጎረቤት ሀገሮች 
በኩል በስፋት እንደሚወጣ ይታወቃል። 
	 ብዙጊዜ በኮንትሮባንድ ሊገቡ 
ወይንም ሊወጡ ሲሉ የሚያዙ ምርቶች ምንም 
ዓይነት የጉሙሩክ ሰነድ የሌላቸው፣ እንዲገቡ 
ወይንም እንዲወጡ ያልተፈቀደላቸው፣ 
ያልተመዘገቡ እና የንግድ ፈቃድ በሌላቸው 
አካላት ባለቤትነት የሚንቀሳቀሱና ብዙ ጊዜ 
ባለቤቶቻቸው የማይታወቁ ናቸው። ምርቶች 
ወደሀገር ቤት ሲገቡም ሆነ ሲወጡ ማሟላት 
ያለባቸውን መስፈርቶች ሳያሟሉ እና መክፈል 
ያለባቸውን ግብር እና ቀረጥ ሳይከፈሉ 
እንደዚሁም የምርት ጥራት ማረጋገጫ ሳያሟሉ 
የሚከናወኑ ናቸው።
ለኮንትሮባንድ ንግድ መስፋፋት በርካታ 
ምክንያቶች ሲኖሩ ከዚህ ውስጥ ቀረጥና 
ግብር ለመክፈል አለመፈለግና ከሌሎች ህጋዊ 
ነጋዴዎች አንፃር ያልተገባ ጥቅም በማግኘት 
በአጭር ጊዜ ለመክበር መፈለግ፣ በጉሙሩክ 
ኬላዎች ያለውን የተንዛንዛ ፍተሻን በፍጥነት 
ለማለፍና የጥራት ቁጥጥር እንዳይደረግባቸው 
መፈለግ፣ ሕጋዊ በሆነ መንገድ መሥራት 
ተወዳዳሪ ስለማያደርግ እና ከገበያ ውጪ 
ስለሚያደርግ፣ መንግሥት የሚከተለው 
የፖለቲካ ሥርዓት ወገንተኛ እና አድሏዊ ነው 
ብለው ስለሚያምኑ እና ይህን ለመቃወም፣ 
የፖለቲካ ግብን ለማሳካትና በትጥቅ ትግልና 
ሌሎችም አማራጮች ጭምር የፖለቲካ ሥልጣን 
ለመያዝ የሚያስፈልግን ሐብት ለማሰባሰብ፣ 
በገበያው ውስጥ ያለው የምርት እጥረት 
ከፍተኛ መሆንና የህብረተሰቡ የመግዛት አቅም 
ውስን መሆን ህዝቡ በኮንትሮባንድ የገቡ፣ 
ጥራታቸው አስተማማኝ ያልሆኑ፣ ግን ደግሞ 
ዋጋቸው ዝቅተኛ የሆኑ ምርቶችን ለመግዛት 
ያለው ፈቃደኝነት፣ በጎረቤት ሀገሮች ያለው 

የሰላም እጦት እና የተጠናከረ የመንግሥትና 
የጉምሩክ ሥርዓት አለመኖር ሀገራችን 
ድንበሮቿን በስርዓት ለመጠበቅ ካለባት 
ውስንነት ጋር ተዳምሮ የኮንትሮባንድ ንግድ 
በከፍተኛ ደረጃ በአገራችን ተስፋፍቶ ይገኛል። 
በዚህም ከፍተኛ መጠን ያለው የኢትዮጵያ 
ብርና የውጭ ምንዛሬ ጭምር በሀገር ውስጥና 
በድበር እንደዚሁም ጎረቤት ሀገሮች እንደሚገኝ 
መንግሥት በተደጋጋሚ ይናገራል። 
	 በኮንትሮባንድ መስፋፋት 
ኢትዮጵያ ባለፉት ስምንት ዓመታት ከውጭ 
ንግድ የምታገኘው ገቢ በከፍተኛ መጠን 
የቀነሰ ሲሆን፣ በአጠቃላይ በግብር እና 
ሌሎችም ቀረጥ ልትሰበስብ የምትችለውን 
ከፍተኛ ገቢም አጥታለች። ይህም ለልማቷ 
የምትፈልገውን ፋይናንስ በማሳጣት ከፍተኛ 
ጉዳት እንዳደረሰባት ግልጽ ነው። ለዚህ 
ደግሞ ዋነኛው ተጠያቂው መንግሥት ነው። 
የመንግሥት ባለሥልጣናት ኃላፊነታቸውን 
ቸል ከማለት ጀምሮ፣ አድሏዊ እና ለጠባብ 
ቡድን ጠባብ ፍላጎት ከለላ የሚሰጡ ብልሹ 
አሠራሮችን ተቋማዊ መልክ በማስያዝ የተደራጀ 
ሌብነት እንደሀገርእንዲነግስ እና የመንግሥትን 
መዋቅርን ተጠቅሞ ጠባብ የፖለቲካ እና 
የብሔር ፍላጎቶችን ለማሟላት ከፍተኛ ዝርፊያ 
ሲሠራ ከርሟል። በዚህም ሕጋዊው ነጋዴ 
የመንግሥትን የአሠራር ክፍተቶች ተጠቅመው 
መክበር በሚፈልጉና ከፓርቲ፣ ከብሔርን እና 
ከመንግሥት ሹማምንቶች ጋር በተሳሰሩ የጥቅም 
ሰንሰለቶች አማካኝነት ሀገር በተደራጀ መንገድ 
ሲዘረፍ  እና የትውልድ  የመልማት ተስፋ 
ሲጨናገፍ ቆይቷል፡፡ ወንጀል ለማስፈጸም 
ጥቅም ላይ እየዋለ የሚገኘው ሕገወጥ ኃብት 
የተገኘው መንግሥታዊ ሥልጣንን ተገን አድርጎ 
በተዘረጋው የዘረፋ ሰንሰለት መሆኑ የሚታወቅ 
ሐቅ ነው። በዚህ መልኩ በሕገወጥ መንገድ 
የተገኘን ኃብት ማምከንና የወንጀል ድርጊትን 
በከፊል እንደዚሁም ለአጭር ጊዜም ቢሆን 
ማስቆም ቢቻልም ዋናው መፍትሄ ሕጋዊና 
ተቋማዊ አሠራርን ማጎልበት መሆኑን ቸል 
ማለት አይገባም። 
	 ኢትዮጵያ ሰፊ ሀገር እንደመሆኗ 
የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴን ለፖሊስ ብቻ 
በመተው ልትቆጣጠረው አትችልም። ከጎረቤት 
ሀገሮች ጋር ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት 
በማጠናከር፣ የኅብረተሰቡን ግንዛቤ በማሳደግ፣ 
የግብር እና የቀረጥ ጫና በተለይም በአነስተኛ 
ነጋዴዎች ላይ የሚያደርሰውን የተወዳዳሪነት 
አቅም ማነስ ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት 
በማጤን፣ ሕጋዊ የድንበር ላይ ንግዶችን 

በማስፋፋት፣ መንግሥታዊ የሙስና እና 
ብልሹ አሠራሮችን በማጽዳት፣ በሙሰኞች 
እና ኮንትሮባንዲስቶች ላይ ከፍ ያለና 
የማያዳግም ቅጣት በመጣል፣ የዴሞክራሲ 
ተቋማትን በማጠናከር፣ ዜጎችን የሚያከብር 
እና በእኩል አይን የሚያስተናግድ እውነተኛና 
ሐቀኛ ዴሞክራሲያው ሥርዓትን በመገንባት 
ኮንትሮባንድን መቀነስ እና መከላከል 
እንደሚቻል የብዙ ሀገሮች ተሞክሮዎች 
ያሳያሉ። 

	 በመሆኑም በሀገራችን 
ኢትዮጵያ ሕገወጥ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ 
የሚያስከትለውን ጉዳት በዘላቂነት ለመቀነስ 
ትኩረት መደረግ ያለበት የተቋማት ግንባታን 
ማጠናከር ላይ መሆን አለበት። በሙስናና 
ብልሹ አሠራር የተዘፈቀ የመንግሥት አሠራር 
እስካለ ድረስ፣ ሲቪል ሰርቪሱ ብቃት ባላቸው 
የሰው ኃይል፣ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ እና አሠራር 
እስካልተተካ እና የመንግሥትመዋቅርን 
ተጠቅሞ ጠባብ የብሔር፣ ፓርቲና ሌሎችንም 
የፖለቲካ ፍላጎቶች ለማስፈፀም መዋል 
እስካልቆመ ድረስ የመገበያያ ገንዘብ በመቀየር 
እናገኛለን ብለን ያሰብናቸውን ውጤቶች 
ሙሉ ለሙሉ ማሳካት አይቻልም። ይልቁንም 
በተለይ በሕንድ እንደሆነው የገንዘብ ለውጡ 
የንግድ እና ኢንቬስትመንትን በማዳከም፣ 
የኢኮኖሚ እድገት እንዲቀንስ እና ዜጎችም 
የሥራ ዋስትናቸውን ሊያጡ የሚችሉበት ስጋት 
ስለሚፈጠር ከፍተኛ ጥንቃቄ ያሻል።

 ‹‹በዚህም ሕጋዊው ነጋዴ 
የመንግሥትን የአሠራር 
ክፍተቶች ተጠቅመው 
መክበር በሚፈልጉና 
ከፓርቲ፣ ከብሔርን እና 
ከመንግሥት ሹማምንቶች 
ጋር በተሳሰሩ የጥቅም 
ሰንሰለቶች አማካኝነት ሀገር 
በተደራጀ መንገድ ሲዘረፍ  
እና የትውልድ  የመልማት 
ተስፋ ሲጨናገፍ ቆይቷል፡
፡››

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ)የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ እና 
የማኅበራዊ ፍትሕ ፕሮግራሙ 
ዓለም አቀፍ ይዘታቸው ምን 

ይመስላል?የፓርቲው ፕሮግራም አላማው እና 
አደረጃጀቱ ምን እንደሆነ የሚገልጽ በአዲስ 
አበባ ለሚገኙ ለአስራስድስት የምርጫ ወረዳ 
ተወካዮች ስልጠና መስጠቱ ተገለጸ፡፡ 
	 ኢዜማ መስከረም 10 ቀን 2012 ዓ.ም 
ያዘጋጀው 	 ስልጠና የፓርቲው አባላት 
በፓርቲው አስተሳሰቦች ላይ ጠንካራ እውቀትና 
ክህሎት አንዲኖራቸው ለማስቻል እንደሆነ 
በቀጣይም በአዲስ አበባና ከአዲስ አበባ 
ውጪ ባሉ ክልሎች አሁን ከተሰጠው ስልጠና 

በተጨማሪ ሌሎችም በፀደቁ ፖሊሲዎችና 
በፓርቲው ፕሮግራም ላይ ስልጠና ለመስጠት 
ማቀዱን የኢዜማ የፖሊሲ ጥናትና ምርምር 
ሰብሳቢ ዶ/ር ዳዊት በለው ገለጹ፡፡
	 ኢዜማ 43 የሚሆኑ ፖሊሲዎችን 
በመቅረጽ ላይ እንደሚገኝ በመዘጋጀት ላይ 
ከሚገኙት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ያለቁ፣ በጅምር 
ላይ ያሉና መስተካከል ብቻ የሚቀራቸው 
ፖሊሲዎች እንዳሉ፣የግብርና፣ የጤና፣ 
የኢኮኖሚ፣የአርት እና የባህል የመሳሰሉት 
ፖሊሲዎች ሙሉ ለሙሉ ተጠናቀው 
ከመስከረም ወር በኃላ በሥራ አስፈጻሚ 
ጸድቀው ወደ ሥራ እንደሚገባ ከዶ/ር ያገኘነው 
መረጃ ያመለክታል፡፡

ኢዜማ የሚያዘጋጃቸው ፖሊሲዎች ሀገሪቱ 
ውስጥ አሉ በሚባሉ በዘርፉ ባለሙያዎች 
የኢዜማ አባላት የሆኑም ያልሆኑም 
ተሳትፈውበት የነጠረ ሥራ መሰራቱን፤ 
ከፖሊሲው ዝግጅት በተጨማሪ የፓርቲው 
አባላት በፓርቲው አስተሳሰቦች ላይ ጠንካራ 
እውቀትና ክህሎት አንዲኖራቸው ስልጠና 
ለመስጠት መዘጋጀታቸውን ዶ/ር ዳዊት 
ገልጸው፣በስልጠና እና በክህሎት የተገነባ 
አባል የኢዜማን ፖሊሲ እና ፕሮግራም 
ለማኅበረሰቡ በመንገርና በማሳመን ህዝቡን 
ለምርጫ እንደሚያዘጋጁት እምነት እንዳላቸው 
በመግለጽ በቀጣዩ ሀገር አቀፍ ምርጫ ብቁ 
ሆነን እናሸንፋለንም ብለዋል፡፡ 

የኢዜማ የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ቡድን በአዲስ አበባ 
ለሚገኙ ምርጫ ወረዳ ተወካዮች ስልጠና ሰጠ

“በቀጣዩ ሀገር አቀፍ ምርጫ ብቁ ሆነን እናሸንፋለን!”
ዳዊት በለው (ዶ/ር) (የኢዜማ የፖሊሲና ጥናት ምርምር ሰብሳቢ)

መስከረም13 ቀን 2013ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)



ኢዜማ መስከረም  13 ቀን 2013 ዓ.ም ኢዜማ መስከረም  13 ቀን 2013 ዓ.ም11 12

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ባሳለፍነው 
ማክሰኞ መስከረም 12 ቀን 2012 
ዓ.ም በውሀ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ 

ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት በመገኘት ለታላቁ 
ሕዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል የ500ሺህ ብር 
የገንዘብ ድጋፍ አደረገ፡፡
	 የገንዘብ ድጋፉን ለማድረግ 
በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የተገኙት የኢዜማ 
መሪ ብርሃኑ ነጋ (ፕሮፌሰር) ድጋፉን ባስረከቡ 
ጊዜ ባደረጉት ንግግር ‹‹አንድ የፖለቲካ ድርጅት 
እንዲህ አይነት ነገሮችን ለምን ይረዳል? ምንስ 
አቅም ኖሮት ነው የሚረዳው? የሚል ጥያቄ 
መነሳቱ አይቀርም›› ሲሉ የተደመጡ ሲሆን 
ፓርቲያቸው ይህን እርዳታ ያደረገው ገንዘብ 
ተርፎት እንዳልሆነ አስረድተዋል፡፡ ‹‹የፖለቲካ 
ባሕላችን ሁልጊዜ በልዩነት ላይ ያተኮረ በመሆኑ 
ምክንያት በጋራ መስራት ያሉብንን ነገሮች 
እንኳን በጋራ ለመስራት እንቅፋት ሲሆኑብን 
ቆይተዋል›› ያሉት ብርሃኑ ነጋ (ፕሮፌሰር) 
እንደ ሀገርና እንደ አንድ የፖለቲካ ማኅበረሰብ 
ያሉትን ልዩነቶች እንደተጠበቁ ሆነው በጋራ 

ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አብሮ መቆም እንደሚገባ 
ተናግረዋል፡፡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን 
ማኅበረሰቡም በጋራ መቆም እንዳለበት 
ጠቁመዋል፡፡ 
	 ድጋፉን ማድረግ ያስፈለገበትን 
ምክንያት መሪው ሲያስረዱም ‹‹አባሎቻችን 
የኢዜማ አባል ሲሆኑ ያለባቸውንም ሀገራዊ 
ኃላፊነት አውቀው እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ 
ስላሰብን ነው›› ብለዋል፡፡ ድጋፉን ማድረግ 
የተቻለውም በውጪ ሀገር ከሚገኙ የኢዜማ 
ደጋፊዎችና በሀገር ውስጥ ካሉ ደጋፊዎችና 
አባሎች መዋጮ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ 
የኢዜማ አባሎችና ደጋፊዎች ሀገራዊ ትብብር 
በሚጠይቁ እንዲህ ያሉ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይም 
ወደፊትም እንደሚተባበሩና እንደሚያግዙ 
ተናግረዋል፡፡ ‹‹በጋራ የምንገነባቸውን ነገሮች 
በጋራ የመገንባት ባህልን መልመድ አለብን፡፡
›› ያሉት የኢዜማ መሪ ብርሃኑ ነጋ (ፕሮፌሰር) 
ወደፊትም ቢሆን በጋራ ለሚሰሩ ሥራዎች 
ፓርቲያቸው ከማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሀይል 
ጋር አብሮ የሚሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡ 
በገንዘብ ርክክቡ ላይ የተገኙት የታላቁ ሕዳሴ 

ግድብ ሕዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ 
ም/ቤት ምክትል ዳይሬክተር ታገል ቀኑብህ 
እንደዚህ ያለ ተግባር ላይ መሳተፍ ሀገራዊ 
ግዴታ መሆኑን በመረዳት ለታላቁ ሕዳሴ 
ግድብ ኢዜማ የበኩሉን አስተዋፅኦ ስላደረገ 
በተቋማቸው  ስም ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡
፡ ‹‹ኢትዮጵያውያን በአባይ ግድብ ላይ አንድ 
አቋም ሊኖረን ይገባል›› ያሉት ምክትል 
ዳይሬክተሩ ኢዜማ ያሳየው መልዕክት ወይም 
ያስተላለፈው ሀሳብ ይህንን የሚያመላክት 
ነው ሲሉ ተደምጠዋል፡፡ ይሄ አርአያነት 
ለሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችና አባሎቻቸው 
የታላቁ ሕዳሴ ግድብን መደገፍ አንዱ አገራዊ 
አመለካከትን ማሳያ እንደሆነ እንዲገነዘቡ ማሳያ 
ይሆናል ብለዋል፡፡    
	 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ) ከዚህ ቀደም በኮቪድ ወረርሽኝ 
ለተጎዱና እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው እንዲሁም 
በጎርፍና በሰው ሰራሽ አደጋ ለተጎዱ ዜጎች 
የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉ የሚታወስ ነው፡፡ 

‹‹በጋራ የምንገነባቸውን ነገሮች በጋራ የመገንባት 
ባህልን መልመድ አለብን፡፡›› የኢዜማ መሪ ብርሃኑ ነጋ (ፕሮፌሰር)

መስከረም13 ቀን 2013ዓ.ም (የዜጎች መድረክ

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ሴቶች ጉዳይ 
ቋሚ ኮሚቴ እሁድ መስከረም 
10 ቀን 2012 ዓ.ም በዋና ፅ/ቤቱ 

በአዲስ አበባ ከተማ ምርጫ ወረዳዎች ላሉ 
ሴት ተጠሪዎች ስልጠና መስጠቱን የኢዜማ 
ሴቶች ጉዳይ ተጠሪ ትዕግስት ወርቅነህ ለዜጎች 
መድረክ ገለፁ፡፡
	 ስልጠናው የአዲስ አበባ ምርጫ 
ወረዳዎች ሴት ተጠሪዎችን ብቁ ማድረግ 
አላማው አድርጎ መነሳቱን የጠቆሙት ተጠሪዋ፣ 
ስልጠናው ማኅበራዊ ማንነትና የሕሊና ውቅር 
ላይ ያተኮረ የነበረ ሲሆን የስልጠናው ተካፋዮች 

ማኅበራዊ ማንነት እንዴት እንደሚገነባና 
በሰዎች የአመራር አሰጣጥ ውስጥ ስለሚኖረው 
ጉልህ ሚና ግንዛቤ እንዳስጨበጠ ተጠሪዋ 
ጠቁመዋል፡፡፡ 
	 ኮሚቴው በየወረዳው የሚገኙ 
የሴቶች ጉዳይ ተጠሪዎች አቅም ለማጎልበት 
መሰል ስልጠናዎችን እያዘጋጀ የሚቀጥል 
ሲሆን መስከረም 10 ቀን 2012 ዓ.ም የሰጠው 
ስልጠና ከግላዊ አቅም ግንባታ ጥቅሎች 
ውስጥ አንዱ ሲሆን የግላዊ አቅም ግንባታ 
ጥቅሎች ውስጥ የአመራር ክህሎት፣ የህይወት 
ክህሎት፣ ስሜታዊ አስተውሎ (Emotional 
Intelligence) ፣ የማሰናሰል ቅደም ተከተል 

(Thought Pattern) እና የተግባቦት ክህሎት 
(Communication Skill) የተሰኙ ጥቅሎችን 
አቅፎ የያዘ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል፡፡ 
የሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ከዚህ ቀደም 
የሴቶችን አቅም ለማጎልበት በተደጋጋሚ 
ስልጠናዎችን ሲሰጥ መቆየቱ የሚታወስ ነው፡
፡ በያዝነው ዓመትም ከግላዊ አቅም ግንባታ 
ስልጠናዎች በተጨማሪ የፖለቲካ እና የስነፆታ 
ጥቅሎችን የያዘ ስልጠና ለመስጠት ማቀዱን 
ከቋሚ ኮሚቴው ያገኘነው መረጃ ያስረዳል፡፡ 
 

በአዲስ አበባ ከተማ ለሚገኙ ሴት 
ተጠሪዎች ስልጠና ተሰጠ

መስከረም13 ቀን 2013ዓ.ም (የዜጎች መድረክ
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‹‹የስልጠናው ተሳታፊዎች ፖለቲካን በስሜት ሳይሆን በእውቀትና 

በምክንያታዊነት እንዲኖሩትና እንዲመሩት ያስችላቸዋል›› 
ያሬድ አለማየሁ የኢዜማ ብሔራዊ የወጣቶች ቋሚ ኮሚቴ ተጠሪ

መስከረም13 ቀን 2013ዓ.ም (የዜጎች መድረክ

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ) ብሔራዊ የወጣቶች 
ቋሚ ኮሚቴ ባሳለፍነው ቅዳሜ 
መስከረም 09 ቀን 2013 ዓ.ም 

በኢዜማ ዋና ፅ/ቤት በአዲስ አበባ ከተማ 
ምርጫ ወረዳ ለሚገኙ 23ቱም ወጣት 
ተጠሪዎች፣ የወጣቶች ቋሚ ከሚቴ የዘርፍ 
ተጠሪና አባላት ስልጠና መስጠቱን የኢዜማ 
ብሔራዊ የወጣቶች ጉዳይ ኮሚቴ ተጠሪ ያሬድ 
አለማየሁ ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡
	 ስልጠናው ወጣቶች ኢዜማን በደንብ 
እንዲረዱ ለማስቻል፣ ስለአወቃቀሩ ግንዛቤ 
እንዲጨብጡ እንዲሁም ስለ አንድ የፖለቲካ 
ድርጅት ባህል እውቀት እንዲኖራቸው 
ማስቻልና ወጣቶች በዴሞክራሲያዊ ስርአት 
ግንባታ ውስጥ ያላቸውን ሚና ማስረዳትን 

አላማው ማድረጉን ተጠሪው አስረድተዋል
፡፡ ‹‹የስልጠናው ተሳታፊዎች ፖለቲካን 
በስሜት ሳይሆን በእውቀትና በምክንያታዊነት 
እንዲኖሩትና እንዲመሩት ያስችላቸዋል›› 
ያሉት ያሬድ አለማየሁ፣ ኢዜማን በሚመለከት 
ለሚነሱላቸው ጥያቄዎችም በቂ ምላሽ መስጠት 
ያስችላቸዋል ብለን እናምናለን ብለዋል፡፡ 
	  ከሐምሌ 2011 ዓ.ም ጀምሮ 
በየሁለት ሳምንቱ ለአዲስ አበባ የወረዳ 
ወጣት ተጠሪዎች ስልጠና ሲሰጥ እንደነበር 
ያስታወሱት ተጠሪው፣ በእነዚህ ጊዜያትም 
የዜግነት ፖለቲካና ማኅበራዊ ፍትህ ምንነት፣ 
የኢዜማ ፕሮግራም እና ስትራቴጂክ እቅድ፣ 
ወጣቶችን ለማደራጀት እና ለመመልመል 
የሚረዳ የክህሎት ስልጠና፣ ከላይ እስከ ወረዳ 
ድረስ ያለውን የኢዜማ አወቃቀር ሰንሰለት ምን 

እንደሚመስል የሚያስቃኝ ስልጠና፣ ድርጅት 
ባህል፣ የወጣቶች ሚና ለዴሞክራሲያዊ ስርአት 
ግንባታ የሚሉ ርዕሶች ከብዙ በጥቂቱ ስልጠና 
የተሰጠባቸው ርዕሶች መሆኑን ተጠሪው 
አስረድተዋል፡፡ 
	 በያዝነው ዓመት ብሔራዊ ወጣቶች 
ቋሚ ኮሚቴ ሌሎች ስልጠናዎችን የመስጠት 
እቅድ እንዳለው ተጠሪው ጠቁመዋል፡፡ በአዲስ 
አበባ የሚሰጡ ስልጠናዎች ሲጠናቀቁ ወደ 
ክልል በማቅናት ስልጠናዎችን የመስጠት እቅድ 
እንዳላቸውና ሀዋሳ፣ ባህር ዳር፣ ድሬዳዋና 
አዳማ ስልጠናዎችን ለመስጠት ያቀዱባቸው 
ከተሞች መሆኑን ተጠሪው ገልፀዋል፡፡   
 


