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የበረን
ዳ ታይልስ ኤጋ መደበኛ ኮልሞ

ሚስማር 
ከ3 ቁጥር 
-15 ቁጥር

በአገራችን... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

‹‹ኢትዮጵያውያን... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ምሕረት ሞገስ 

አዲስ አበባ፡- ለውይይት ዕድል በመስጠት 
ኢትዮጵያውያን ለግጭትና ላለመግባባት ብሎም ለጦርነት 
የሚጋለጡበትን ሁኔታ መቋጫ እንዲያገኝ ማድረግ 
እንደሚያስፈልግ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት 
የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት 
ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ገለጹ፡፡  

ዶክተር ቢቂላ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
እንደተናገሩት፤ ለውይይት በቂ ዕድል በመስጠት 

‹‹ኢትዮጵያውያን 
ለውይይት ዕድል በመስጠት 
ለጦርነት የሚጋለጡበትን 
ሁኔታ መቋጫ እንዲያገኝ 

ማድረግ ይገባቸዋል››
- ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ

   በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት  
የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ 

ጽሕፈት ቤት ኃላፊ 

ሞገስ ጸጋየ

አዲስ አበባ፣  "በአገራችን ባህል ለአሸነፈ ሽልማት 
ለተሸነፈ ደግሞ  ይቅርታ መስጠት የታሪካችን ክፋይ 
ነው" ሲሉ  የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ 
አሕመድ  ገለጹ፡፡

ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ የኢፌዴሪ 
መከላከያ ሚኒስቴር ዋና መሥሪያ ቤት ሕንፃ የምረቃ ሥነ-
ሥርዓት  ትናንት ሲካሄድ እንደገለጹት፤ በዚህ ወቅት 
ከቀደምት አባቶቻችን የምንማረው በጀግንነት ተዋግቶ 
ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን  በይቅር ለእኔ መንፈስ ለተሸነፈ 
ምህረት ማድረግን ነው፡፡

አባቶቻችን ኢትዮጵያን በነጻነት ያቆዩት በጦርነት 
ብቻ ሳይሆን በሠላምም በማሸነፍ ነው ያሉት ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ፤ ይቅርታና ምህረትን መስጠት የሚችል ሁሌም 
አሸናፊ ወገን መሆኑን ገልጸዋል፡፡

እኛ የዛሬ ትውልድ የኢትዮጵያ ልጆች ከአባቶቻችን 
ልንማር የሚገባው ቁልፍ ጉዳይ ዘላቂ ድል ለማረጋገጥ 
በጀግንነት ተዋግቶ ደምን አፍስሶ፣ አጥንትን ከስክሶ፤ 
ህይወትን ገብሮ ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ከእኔ ይቅር ብለው 
ለጠላት፣ ለተሸነፈና እጅ ለሰጠ ምህረት ማድረግ ጭምር 
መሆኑን አስረድተዋል፡፡

ሰሞኑን የተሸነፉ ኃይሎች ክስ እንዲቋረጥና ከእስር 

“በአገራችን ባህል ለአሸነፈ ሽልማት 
ለተሸነፈ ደግሞ  ይቅርታ መስጠት 

የታሪካችን ክፋይ ነው”

ኢትዮጵያ ክንደ ብርቱ  ጀግኖቿን ሸለመች
አብዱረዛቅ መሐመድ

የምድር ኃይሉ፣ የባህር ኃይሉና የአየር ኃይሉ በረድፍ 
በረድፍ ተሠልፈው ወታደራዊ  ትዕይንት አሳይተዋል። 
ሄሊኮፕተሮችና የጦር ጄቶችም የሰማይ አንበሶች 
መሆናቸውን  የአየር ላይ ትርኢቶችን አሳይተዋል፡፡
በትናትናው ዕለት ኢትዮጵያ  ክንደ ብርቱ ጀግኖቿን 
ሸልማለች፡፡

ኢትዮጵያ ተገዳ በገባችበትና ከሕወሓት የሽብር 
ቡድን ጋር በተካሄደው ጦርነት ከፍተኛ ጀብዱ የፈጸሙ 
የመከላከያ ሠራዊት አባላትና ለሠራዊቱ ክፍሎች የጦር 
ሜዳ ጀብዱ የጀግና ሜዳይ ተሸልመዋል።

በትናንትናው እለት በተካሄደው የሜዳሊያ ሽልማትና 
የመከላከያ ሠራዊት ጠቅላይ እዝ ህንጻ ምረቃ ሥነ 
ሥርዓት እንደተገለጸው፣ አጠቃላይ የሜዳሊያ ሽልማቶቹ 
በስድስት የተከፈሉና ሁለቱ በመንግሥት ተወስነው 
በመንግሥት የተሰጡ ብሔራዊ ሽልማቶች ናቸው፡፡  
ሽልማቶቹ ወደር የሌለው የጥቁር አንበሳ ጀግና ሜዳይ 
እና የአድዋ ድል ጀግና ከፍተኛ ሜዳይ ሲሆኑ፤ ቀሪዎቹ 
አራቱ ማለትም የጦር ሜዳ ጀብዱ ሜዳይ አንደኛ ደረጃ፣ 
ሁለተኛ ደረጃ፣ ሶስተኛ ደረጃ እንዲሁም በአራተኛ ደረጃ 
የተቀመጠው ለላቀ የሥራ ውጤት የሚሰጠው ሜዳሊያ 
በመከላከያ ደረጃ የተሰጡ  ናቸው።

በዚህ መሰረት፣ የኢፌዴሪ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ 
ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ ምክትል 
ኢታማዦር ሹም ጄነራል አበባው ታደሰ፣ ጄነራል ባጫ 
ደበሌ እና ሌተናንት ጄነራል ዓለምሸት ደግፌ ወደር 
የሌለው የጥቁር አንበሳ ጀግና ሜዳይ ሽልማት በጦር 

ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር  ዶክተር ዐቢይ 
አሕመድ  እጅ ተረክበዋል።

የአድዋ ድል ጀግና ከፍተኛ ሜዳይ ተሸላሚዎች ደግሞ 
ጄነራል ጌታቸው ጉዲና፣ ሌተናንት  ጄነራል በላይ ስዩም፣ 
ሌተናንት  ጄነራል ዘውዱ በላይ፣ ሌተናንት  ጄነራል መሰለ 
መሠረት፣ ሌተናንት  ጄነራል ሹማ አብደታ፣  ሌተናንት  
ጄነራል አብዱራህማን እስማኤል፣ ሌተናንት  ጄነራል 
ይልማ መርዳሳ እና ሌተናንት  ጄነራል ሰለሞን ኢተፋ 
ናቸው።

ስለሜዳሊያ ሽልማቱ ማብራሪያ የሰጡት  ሌተናንት  
ጄነራል ዓለምሸት ደግፌ፣ የሽልማቱ ዓላማ ለሕዝብ 
ክብርና ለአገር ህልውና ሲሉ እስትንፋሳቸውን ሰጥተው 

ያለፉና ከብዙዎች መካከል ጥቂቶች ለማስታወስና እውቅና 
ለመስጠት ነው ብለዋል።

የጀግኖቻችን ገድል አንድ በአንድ ዘርዝሮ ለማቅረብ 
ጊዜው አይበቃም ያሉት ሌተናንት  ጄነራል ዓለምሸት፤ 
በጥቅሉ ሲታይ ተሸላሚዎቹ እነሱ አልፈው ወይም 
ጉዳታቸውን ተሸክመው እኛ ቀና ብለን እንድንሄድ 
ለማድረግ በግላቸው የጠላትን ፈንጂ ረግጠው የገቡ፣ 
የጠላትን ከባድ መሳሪያ በእጅ ቦምብና በነፍስ ወከፍ 
ብረት የማረኩና ራሳቸውን ለአደጋ አጋልጠው ሌሎች 
ጓዶቻቸውን ያተረፉ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡ 

የጦሩን ትጥቅና ንብረት አናስደፍርም በማለት 

‹ኢትዮጵያ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል
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ዜና

መአዛ ማሞ

አዲስ አበባ፡- የብሔራዊ መግባባት ውይይቱ ዋና 
ዋና ፖለቲካዊ ቅራኔዎችን የሚፈታ መሆኑን በመገንዘብ 
ሁሉም ኃይሎች በጠረጴዛ ዙሪያ ችግሮችን ለመፍታት 
መዘጋጀት እንደሚገባቸው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ፓርቲ ገለጸ።  

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ (ኢዜማ) 
ሊቀ መንበር አቶ የሺዋስ አሰፋ በተለይ ለኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ ሁሉም ኃይሎች በጠረጴዛ 
ዙሪያ በብሔራዊ መግባባት ውይይቱ ዋና ዋና ፖለቲካዊ 
ቅራኔዎችን ለመፍታት መዘጋጀት ይገባቸዋል፡፡ 

ውይይት እንደሚያስፈልግ መተማመን ላይ መደረሱ 
በጣም ትልቅ እርምጃ ነው። ብሔራዊ ውይይቱ በአገራችን 
ኢትዮጵያ ከተከናወኑ ወሳኝ ነገሮች ከምርጫው፣ ከግድቡ 
መሞላት እና ከመንግሥት ምስረታው ባልተናነሰ ትልቅ 
ጠቀሜታ አለው። 

ባለፉት ሁለት እና ሶስት አመታት ብቻ ሳይሆን ሰላሳና 
አርባ አመታት ሲንከባለሉ የመጡ ምርጫ የማይፈታቸው 
ፖለቲካዊ፣ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች አሉ። እነዚህ 
ጉዳዮች በህገ መንግሥት፣ በፌዴራል አወቃቀር፣ በሰንደቅ 
አላማና በመሳሰሉት የሚገለጹና ፖለቲካው ሲስተካከል 
አብረው ይስተካከላሉ ብሎ ፓርቲያቸው እንደሚያምን 
አቶ የሺዋስ ተናግረዋል።

በብሔራዊ መግባባት ውይይቱ ፖለቲካዊ ቅራኔዎችን 
ለመፍታት መዘጋጀት እንደሚገባ ኢዜማ ገለጸ

ሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ግብረ ሰናይ ድርጅቶች፣ 
ሚዲያዎች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ሁሉም የህብረተሰብ 
ክፍሎችና መንግሥት በዋና ዋና አገራዊ ጉዳዮች ላይ 
መግባባት ያስፈልጋል በሚለውና በጠረጴዛ ዙሪያ 
በመነጋገር ላይ ፍጹም ስምምነት ላይ ደርሰዋል። 

ይህ ለኢትዮጵያ ትልቅ ዕድል መሆኑን አቶ የሺዋስ 
አመልክተዋል። 

የሚነሱ አጀንዳዎች፣ በብሔራዊ መግባባት ውይይቱ 
ላይ እነማን መሳተፍ እንደሚገባቸው እንዲሁም 
አተገባበሩን በሚመለከት በዝርዝር የሚኬድባቸው ነገሮች 
ናቸው። የብዙ አገራት ልምዶችን በመመልከት እነዚህን 
ነገሮች ማስተካከል እንደሚቻል ገልጸዋል።ብሔራዊ 
ውይይቱ ሲካሄድ በአብዛኛው ህዝብ ውሳኔ ለመገዛት 
መዘጋጀት ያስፈልጋል። የመጨረሻው ውሳኔ ሰጪ 
የኢትዮጵያ ህዝብ ነው።

"በውይይቱ ሁሉንም የፖለቲካ ችግር እንፈታለን 
ማለት አይደለም። የምንችለውን ፈትተን የቀረውን 
ለትውልድ እናስተላልፋለን" ብለዋል አቶ የሺዋስ። ኢዜማ 
በብሔራዊ ውይይቱ ጥሩ አስተዋጽኦ ለማድረግ ፓርቲው 
ዝግጁ ነው ብለዋል፡፡ "የራሳችን ሀሳብ ቢኖረንም 
የሌላውን ሀሳብ ለመስማትም ዝግጁ ነን" ሲሉ ሀሳባቸውን 
ገልጸዋል።

ሁሉም ኃይሎች የጠብ መንጃ ሂደት እንደማያዋጣ 
አውቀው የጠረጴዛ ዙሪያ ንግግርን መልመድ አለባቸው። 
በውይይት የማይፈታ አጀንዳ የለም። በብሔራዊ 
መግባባት ውይይቱ ሁሉም ሀሳብ መወከል አለበት 
የትኛውም በጠረጴዛ ዙሪያ ጉዳዩን ለመፍታት የተዘጋጀ 
ሰላማዊ ኃይል በውይይት መድረኩ መደመጥ እንዳለበት 
አቶ የሺዋስ ጠቁመዋል።  

የትግራይ ሕዝብ 
አሸባሪው ሕወሓትን 
መሞገት ያለበት ጊዜ 
ላይ እንደሆነ ተገለጸ

መዓዛ ማሞ

አዲስ አበባ፡- የትግራይ ህዝብ ልጆቹን 
እያስጨረሰና አገር እያፈረሰ ያለውን አሸባሪውን 
የሕወሓት ቡድን መሞገት እና በቃ ሊለው እንደሚገባ 
የትግራይ ብልጽግና አባል አቶ ሚሊዮን አብርሃ ገለጹ፡፡  

አቶ ሚሊዮን በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
እንደገለጹት፤ የትግራይ ህዝብ አሸባሪው ሕወሓት 
እያደረሰ ያለውን ጥፋት ቆም ብሎ ማየት አለበት፡፡ 
አገር እያፈረሰ ያለውን አሸባሪ ቡድን በቃ ሊለው እና 
ሊሞግተው ይገባል፡፡  

አገርን ለማፍረስ አልሞ የተነሳ ቡድን ያስጨረሰው 
ወጣት የትግራይ ህዝብ በመከራ ያሳደገው እንደሆነ 
የተናገሩት አቶ ሚሊዮን፤ ቡድኑ የትግራይ ህዝብ 
ዘለአለም ልጆቹን እየገበረ እንዲኖር እንዳደረገው 
ገልጸዋል፡፡

የአሸባሪው ሕወሓት ቡድን አባላት በባህሪቸው 
በመነጋገር እና በመተማመን የማያምኑ ራስ ወዳድ 
ናቸው፡፡ አሁን ጊዜው የጦርነት ሳይሆን የዲፕሎማሲ 
ነው፡፡ ይህ አሸባሪ ቡድን የኢትዮጵያን ህዝብ ሀብት እና 
ንብረት ሲዘርፍ ቆይቶ በመጨረሻ ህዝቡ በቃኝ ብሎ 
ያባረረው  ድርጅት ነው ብለዋል፡፡ 

እንደርሳቸው ማብራሪያ፤ የአሸባሪው ቡድን አባላት 
ስነምግባር እና እምነት የሌላቸው ተራ የዱርዬ ስብስቦች 
ናቸው፡፡ አሸባሪው የሕውሓት ቡድን የትግራይን ህዝብ 
እጅ ጠምዝዞ ከአዋሳኝ ወንድምና እህቶቹ ጋር አናክሶት 
የታሪክ ጠባሳ ለማኖር እየሰራ ነው፡፡ በመሆኑም 
የትግራይ ህዝብም የዚህን ቡድን ሀሰተኛ እና አሳሳች 
ፕሮፓጋንዳ ፈጽሞ መስማት የለበትም፡፡ 

አሸባሪው ሕወሓት በአማራ እና በአፋር ህዝብ 
ላይ እጅግ አሰቃቂ ተግባር ፈጽሟል፤ በህዝብ እና 
በመንግሥት ሀብት ላይ ግፍ አድርሷል፡፡ በአገር ላይ 
ይህንን ሁሉ ክፉ ተግባር የፈጸሙት አረመኔ አሸባሪዎች 
ከትግራይ ህዝብ ተወልደዋል ብሎ ለማሰብ በጣም 
ይከብዳል የበደሉት የትግራይ ህዝብ ወንድም እና እህት 
የሆኑትን ህዝቦች ነው፤ ያወደሙትም የራሳቸውን አገር 
ንብረት ነው ብለዋል አቶ ሚሊዮን፡፡ 

የትምህርት እና የጤና ተቋማትን ማውደም ከሰዉ 
ልጅ የማይጠበቅ እኩይ ተግባር እንደሆነ ገልጸው፤ 
የራስን አገር ንብረት ማውደም ደግሞ በጣም አሳፋሪ 
ተግባር መሆኑን ተናግረዋል፡፡ አሸባሪው ሕውሓት 
የትግራይን ህዝብ ባህሉን፣ ሀይማኖቱን እና የቀረውን 
እሴቱን ለማጥፋት እየሰራ ያለ ድርጅት መሆኑንም 
ጠቁመዋል፡፡ 

የኢትዮጵያን ህዝብ ለማጎሳቆልና ልማቱንና 
እድገቱን ወደ ኋላ ለመቀልበስ እየሰራ ያለ እንዲሁም 
ለዘመናት አብረው የኖሩ እና ባህል እና እሴት የሚጋሩ 
የትግራይና የአማራ ህዝቦችን ለማለያየት እየኳተነ ያለ 
ድርጅት እንደሆነ የገለጹት አቶ ሚሊዮን፤ የትግራይ 
ህዝብ ይህንን አሸባሪ ቡድን በቃ ብሎ እየደረሰበት 
ያለውን ስቃይ ማስቆም አለበት ብለዋል፡፡

ሳሙኤል ወንደሰንና ሜላት ጌታቸው

አዲስ አበባ፦ አሸባሪው ሕወሓት በሴቶች፣ ህፃናትና 
እናቶች ላይ የፈጸማቸው አካላዊና ሰብአዊ ጥቃቶች  
የሰብአዊ ፍጥረትን ስጋና መንፈስ ተላብሶ የአውሬነትን 
ተግባር የፈጸመ ጨካኝ ነው ሲል የአዲስ አበባ ወጣቶች 
ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ገዛኸኝ ገብረማርያም  ገለጸ።  

የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ 
ገዛኸኝ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገረው፤ 
አሸባሪው የሕወሓት ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች 
በሴቶች፣ ህፃናትና እናቶች ላይ የፈጸመው ሰብአዊ ጥቃቶች 
የማህበረሰቡንና የኢትዮጵያውያንን አዕምሮ የሚረብሽ 
ነው ።ቡድኑ የሰብአዊ ፍጥረትን ስጋና መንፈስ ተላብሶ 
የአውሬነትን ተግባር የሚፈጽም ጨካኝ ነው ብሏል፡፡

ወጣቱ ቆራጥ ከመንግሥትና ከአገር መከላከያ 
ሠራዊት ጎን በመሆን የሰብአዊ ፍጥረትን ስጋና መንፈስ 
ተላብሶ የአውሬነትን ተግባር የሚፈጽም ቡድንን ለአገርና 
ለወገን ስጋት በማይሆንበት ደረጃ  ለመቅበር  እየሰራ 
መሆኑንም ተናግሯል። 

አሸባሪ ቡድኑን መታገል ያለብን በሁሉም ግንባር 
ነው ያሉት አቶ ገዛኸኝ፣ እህቶቻችንን፣ እናቶቻችንንና 
ልጆቻችንን ወደ ቀድሞው ኑሮአቸው እንዲመለሱና 
የተጎዱት ደግሞ የሚያገግሙበትን ሁኔታ ማህበሩ ሥራ 

“አሸባሪው  የሰብአዊ ፍጥረትን ስጋና መንፈስ ተላብሶ  የአውሬነት 
ተግባርን የፈጸመ  ነው”

-አቶ ገዛኸኝ ገብረ ማርያም
የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር ፕሬዚዳንት

እየሰራ እንደሆነ ገልጿል።
"ስጦታችን ለፈረሰው ትምህርት ቤታችን" በሚል 

መሪ ቃል ተማሪዎች  ወደ ትምህርት ቤታቸውና መኖሪያ 
ቀያቸው ሲመለሱ የሚጠቀሙባቸውን የትምህርት 
መርጃ፣ መሳሪያና መጽሐፍቶችን የማሰባሰቢያ መርሐ 
ግብር የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር አስተባባሪነት 
እየተካሄደ መሆኑን አስታውቋል፡፡

እንደ አቶ ገዛኸኝ ገብረማርያም  ገለጻ፤ ወራሪው 
ኃይል በአማራና በአፋር ክልሎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ 
ትምህርት ቤቶችን አውድሟል። በዚህም ምክንያት 
መንግሥት እነዚህ ከትምህርት ቤቶች መልሶ ከመገንባት 
ባሻገር ግብአቶችን ለማሟላት ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ 
ያስፈልገዋል ብሏል።

በአሸባሪው ቡድን የወደሙት ትምህርት ቤቶችና 
ቤተ መፃህፍት የሁላችንም ነውና የአዲስ አበባ ወጣቶች 
ማህበርም የእነዚያን ትምህርት ቤቶች ማስተማሪያ 
መሳሪያዎችና ግብዓት ማሟላት አስፈላጊ መሆኑን 
ተገንዝቦ እየሰራ መሆኑን ገልጿል።  ይህን ለማድረግ 
አንድነታችንን ወደ ልማት መቀየር ያስፈልጋልም 
ብሏል።

  የውጭ ኃይሎች አሸባሪውን ሕወሓት እንደ 
መሣሪያ በመጠቀም በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ አደጋ 
ደቅነው ነበር ያሉት አቶ ገዛኸኝ፣መላው የኢትዮጵያ 
ሕዝብ የጀግናው የአገር መከላከያ ሠራዊት ጠንካራ የኋላ 
ደጀን በመሆን ለድል በቅተናል ብሏል፡፡ 

ወጣቶች አገራቸውን ከጥቃት ለመከላከል ያሳዩት 
ሁለተናዊ ተነሳሽነት የሚደነቅ መሆኑን አመልክቶ፤ይህም 
ተነሻሽነትና ተሳትፎም በቀጣይም በአገር ግንባታ 
ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚኖርበት አስገንዝቧል።

አቶ የሺዋስ አሰፋ

አዲስ አበባ፦ አሸባሪው የሕወሓት ቡድን በአማራ 
ክልል በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች የፈፀመውን 
ጉዳት የሚያሳይ የፎቶ አውደ ርዕይ በባህር ዳር ከተማ 
ተከፈተ። አውደ ርዕዩን የዲያስፖራ አባላት እና ሌሎችም 
የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲጎበኙት ለቀጣይ አምስት 
ቀናት ክፍት ሆኖ እንደሚቆይ ተገልጿል።

አውደ ርዕዩን የከፈቱት የአማራ ክልል ምክትል 

አሸባሪው ሕወሓት የፈፀመውን ጉዳት የሚያሳይ የፎቶ አውደ ርዕይ 
በባህር ዳር ከተማ ተከፈተ

ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታቸው ጀምበር፣ አሸባሪው 

የህወሓት ኃይል በአማራ ክልል በወረራ ይዟቸው 

በነበሩ አካባቢዎች ንጹሃንን በጭካኔ በመግደል፣ 

አካል በማጉደል እና በማፈናቀል፣ መሰረተ ልማቶችን፣ 

ኢንዱስትሪዎችን እና የግለሰብ ሀብቶችን የቻለውን 

በመዝረፍ፣ ያልቻለውን በማውደም ከፍተኛ ጥፋት 

ፈጽሟል ብለዋል። 

ይህን ሰብዓዊ ጉዳት ቁሳዊ ውድመት ለማሳየት 
ፎቶ ኤግዚቢሽኑ አስፈላጊ መሆኑን ምክትል ርዕሰ 
መስተዳድሩ ተናግረዋል። የአማራ ህዝብ ህልውናውን 
በአስተማማኝ ሁኔታ ለማረጋገጥ ውስጣዊ ክፍተቶችን 
በመሸፈን የሃሳብ እና የተግባር አንድነት በመፍጠር 
ፈተናዎችን መመከት እንደሚገባ መግለጻቸውን ኢቢሲ 
ዘግቧል።
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ዜና

አዲሱ ገረመው

አዲስ አበባ፡- የታሪክ ምሁራን በአሸባሪው ሕወሓት 
የደረሰውን ግፍና በደል በአግባቡ በታሪክነት መሰነድ 
እንዳለባቸው የታሪክ ምሁሩ ረዳት ፕሮፌሰር አደም 
ካሚል ገለጹ፡፡

ረዳት ፕሮፌሰር አደም ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
እንዳሉት፤ አሸባሪው ሕወሓት  በዓለም ያልታየ ግፍና 
በደል በአማራና በአፋር ሕዝብ ላይ ፈጽሟል፡፡ የታሪክ 
ምሁራን የሽብር ቡድኑ ያደረሰውን ግፍና አኩይ ድርጊት 
በታሪክ ሰንደው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማሳወቅ እንደሚገባ 
ጠቅሰዋል፡፡  በዚህ ዙሪያም ምሁራን ትልቅ ኃላፊነት 
እንደሚጠበቅባቸውና በኢትዮጵያዊነት ዙሪያ ግልጽ 
ታሪክ ማስቀመጥ እንደሚኖርባቸው ተናግረዋል፡፡  

ምሁራኖች የኢትዮጵያን ታሪክ በትክክለኛው ሁኔታ 
የመመዝገብ ኃላፊነት እንዳለባቸው የገለጹት ረዳት 
ፕሮፌሰር አደም፤ በተለይም በአሁኑ ወቅት በአሸባሪው 
ሕወሓት  የደረሱ ጉዳቶችን አጠቃላይ ሁኔታ መረጃዎቹን 
የማሰባሰብና የመሰነድ  ታሪካዊ ኃላፊነት እንዳለባቸው 
አስታውቀዋል፡፡ ኢትዮጵያን እንዳናውቅ የተሰራብንን 
ደባ በትክክለኛ ሁኔታ ለመገንዘብና ለማሳወቅ ከምሁራን 
ትልቅ ኃላፊነት ይጠበቃል ብለዋል፡፡ የኢትዮጵያን ታሪክ 
በትክክል ማወቅ ከታቸለ በአገሩ የሚያፍር የለም፡፡ 
ትውልዱም በኩራት ቀና ብሎ ይሄድባታል ነው ያሉት፡፡

ረዳት ፕሮፌሰር አደም “በአረቡ ዓለም ሚዲያዎች 
ወያኔ አዲስ አበባ  ይገባል ተብሎ  በስፋት ቢዘገብም ሳይሳካ 
ቀረ ምስጢሩ  ምንድነው?  የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት 

የታሪክ ምሁራን  በሽብር ቡድኑ የደረሰውን ግፍና በደል በአግባቡ 
መሰነድ እንዳለባቸው ተገለጸ

አለቀለት ሲባል እንደገና ተነሳ ምስጢሩ ምንድነው? 
ኢትዮጵያ ሠላም የላትም እየተባለ ዲያስፖራው ወደ 
አገሩ በዓል ሊያከብር ገባ ምን ያህል መተማመን ቢኖር 
ነው? እውነት የምዕራቡ ዓለም ሚዲያስ አዘጋገብ 
ምን ላይ ያተኮረ ነው ? የሚለውን እያጤኑት ነው፡፡
” ሲሉ ገልጸዋል፡፡ ኢትዮጵያውያን ምሁራንና ከፍተኛ 
ትምህርት ተቋማትም የኢትዮጵያን ታሪክ በማሳወቅ ረገድ 
ድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ጠቅሰዋል፡፡

ኢትዮጵያ ዳግማዊ የመንና ሶሪያ ትሆናለች 
ተብሎ ነበር ሲጠብቁ የነበሩት፡፡ ከዛ አልፋ አንድነቷን 
አጠናክራ በቃ ያለችበት ምስጢሩ ምን ይሆን የሚለው 
በውጭው ዓለም ወቅታዊ መነጋገሪያ አጀንዳ መሆኑንም 
ረዳት ፕሮፌሰሩ ገልጸዋል፡፡ ለዚህም ኢትዮጵያ ከጥንት 
ጀምሮ ሥልጣኔዋ አንድነቷ የታወቀና የተከበረ ነው 
የሚለውን  እያንጸባረቁ እንዳሉ ተናግረዋል፡፡ በኢትዮጵያ 
በኩልም ትክክለኛ የታሪክ ስነዳዎች መኖር እንዳለባቸው 
አመላክተዋል፡፡ 

እንደ እርሳቸው ገለጻ፤ በወያኔ አገዛዝ 27 ዓመታት 
ኢትዮጵያዊነት ተሠርዞና ሰንደቅ ዓላማዋ ተረስቶ ነበር፡፡ 
ኢትዮጵያ የሚታፈርባት አገር ናት፡፡ ህገ ወጥ ፍለሰትና 
አደጋው የዛ ውጤት ነበር፡፡ ያሁሉ ማክተም አለበት። 
ያሁሉ ዩኒቨርሲቲ ከማንበብና ከመጻፍ ከማስተማር 
አልፈው የጥናትና የምርምር ማዕከል መሆን አለባቸው። 
የፈራረሰው ይገነባል፣ ይጠገናል አጀንዳችን ግን 
ምሁራንንም ሆነ ዩኒቨርሲቲዎች የጥናትና ምርምር ላይ  
አተኩረው በአሸባሪው ቡድን የደረሰውን በደል ማሳየት 

ነው፡፡
በህይወታቸው ዘመናቸው 340 ጊዜ በረራ 

እንዳደረጉ የሚናገሩት ረዳት ፕሮፌሰሩ፤ ሁሉንም የአየር 
ንብረት አይነት እንዳዩና በኢትዮጵያ ያለው የአየር 
ንብረት ግን በብዙ ዶላሮች መሸጥ የሚችል መሆኑንም 

እንዳስተዋሉ ጠቅሰዋል፡፡ ኢትዮጵያ የተባረከችና ሁሉም 
የሚመኛት አገር እንደሆነችም ገልጸዋል፡፡ ይሄንን ወደ 
ኢንቨስትመንትና ወደ ቱሪዝም እንዴት እንቀይረው 
የሚለው  ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶት መሰራት  እንዳለበትም 
ነው ያመላከቱት፡፡

ዋቅሹም ፈቃዱ

አዲስ አበባ፡- ብሔራዊ ምክክሩ በታሪክ አጋጣሚ 
በህዝቦች መካከል የተፈጠሩትን ትርክቶችና አለመግባባቶች 
በመቅረፍ በኩል አይነተኛ መፍትሄ እንደሚሆን የስራና 
ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ በከር ሻሌ (ዶክተር) ገለጹ፡፡

ዶ/ር በከር በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
እንደገለጹት፤ ብሔራዊ ምክክሩ በታሪክ አጋጣሚ ለተፈጠሩ 
ትርክቶችና አለመግባባቶች አይነተኛ መፍትሄ ነው፡፡ 

ሁሉ በያዘው አቋም ብቻ እንዳይጸና በአማካይ 
በሚዛናዊነት የሚያደራድር ገለልተኛ አካል ያስፈልጋል። 
በታሪክ ሂደት በአገሪቱ የተከሰቱ መጥፎ ትርክቶችና 
አለመግባባቶች አገሪቱን ትልቅ ዋጋ አስከፍሏታል ብለዋል፡፡ 

እንደርሳቸው ማብራሪያ፤ በደም የተሳሰሩ፣ በጋብቻ 
ተጋምደው ተጋብተው የተዋለዱ ህዝቦች በረባ ባልረባ 
መጨካከንና መገዳደል ደረጃ የደረሱበት ሁኔታ እጅግ 
አሳሳቢ በመሆኑ ምክክሩ በሰለጠነው አካሄደ ውስጣችንን 
እንድንፈትሽና መፍትሄ እንድናበጅ እድል ይሰጠናል፡፡ 

ሁሉም ከልቡ ለመነጋገር ዝግጁ ከሆነ አገሪቱን ወደኋላ 
የሚጎትቱት ትርክቶችም እስከወዲያኛው እልባት ያገኛሉ፡፡

በተፈጠሩት የአረዳድ ችግሮች  ምክንያት የሚስተዋሉ 
መገፋፋቶች በይደር እያደጉ ከትውልድ ወደትውልድ 
ለመተላለፍ በህዝቦቹ መካከል የጣሉት ጠባሳ እንዲሁ 
በቀላል የሚነገርና የሚታለፍ ጉዳይ እንዳልሆነ ዶክተር 
በከር ተናግረዋል፡፡

 አሁን ላይ ከሁሉም በላይ የአገሪቱ ጠላት የሆነ ድህነትን 
አሽቀንጥሮ በመጣል የኢትዮጵያን ከፍታ ለማረጋገጥ የጋራ 
ምክክር ከምንም ጊዜ በላይ አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ 

የአገሪቱ ውስጣዊ ችግር ሰፊ በመሆኑ በጣም ወሳኝ 
የሆኑ ጉዳዮች ላይ ማተኮር ያስፈልጋል ያሉት ዶክተር 
በከር፤ መሳሳብ እንዳይኖርና ሁሉም በአቋሙ ጸንቶ 
ነገሮች ከቁጥጥር ወጥተው ልዩነቱ እንዳይሰፋና ወደ ሌላ 
ችግር እንዳያመራ በገልተኛ አካላት በጥንቃቄ ማከናወን 
ይጠይቃል ብለዋል፡፡ 

ባለፉት 27 ዓመታት ብሔራዊ ምክክር እንዲደረግ 
የህዝቡ ጥያቄ እንደነበርና  በወቅቱ የህዝቡን አንድነት 
የማይፈልጉ ሀይሎች ጥያቄውን በጆሮ ዳባ ማለፋቸውን 
የጠቆሙት ዶ/ር በከር፣ ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበአለ 

‹‹ብሔራዊ ምክክሩ በታሪክ አጋጣሚ 
ለተፈጠሩት ትርክቶችና አለመግባባቶች 

አይነተኛ መፍትሄ ነው››
- በከር ሻሌ (ዶክተር)  
የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ

ሲመታቸው ለዚህች አገር ብሔራዊ መግባባት አስፈላጊ 
መሆኑን እንደተናገሩ በዚያውም ልክ አጽንኦት ሰጥተው 
መስራት መጀመራቸውንና የህዝብ ተወካዮችም ምክክሩ 
ውጤታማ እንዲሆን በልዩ ትኩረት እየሰራ መሆኑን 
ገልጸዋል፡፡

በእርግጥ አንዳንድ ወገኖች ብሔራዊ ምክክሩ እንደዘገየ 
አድርገው እየተናገሩ መሆናቸውን የጠቆሙት ሚኒስትር 
ዴኤታው፤ ለውይይቱ ስኬታማነት በህዝብ የተመረጠና 
ህጋዊ ሰውነት ያለው መንግሥት ስለሚያስፈልግ ህጋዊ 
ምርጫ ማድረግ ታምኖበት በህዝብ የተመረጠው 
መንግሥት አሁን በመቋቋሙ የውይይት መድረኩ የዘገየ 
ሳይሆን ወቅታዊ መሆኑን አስረድተዋል፡፡

አንዳንድ ግለሰቦች ብሔራዊ ምክክርና ብሔራዊ እርቅ 
ካለመለየታቸው የተነሳ ድንበር በማበጀት ከጦርነቱ ጋር 
ብቻ ለማያያዝ ሲቸገሩ እንደሚታዩ አዋጁ ግን እንደዚያ 
እንዳልሆነም  ዶ/ር በከር አመልክተዋል፡፡

እርቅ የምክክር ውጤት እንደሆነና ይካሄዳል ተብሎ 
የሚጠበቀው ምክክር ሲሆን፤ ዓላማው ኢትዮጵያን 
ለመታደግ እስከሆነ ድረስ ማንኛውም ሰው ወይም ቡድን 
ፈቃደኛ እስከሆነ ድረስ ለመሳተፍ ገደብ ባይኖርም በሂደቱ 
ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል፡፡

ሁሉም ነገር በምክክር መድረኩ ብቻ እልባት 
ያገኛል ማለት ሳይሆን ለህዝብ ውሳኔ የሚተው ጉዳዮች 
መኖራቸውና የእርቅ ሂደት በአመዛኙ ለህዝብ ውሳኔ 
የሚቀርብ ጉዳይ መሆኑን ዶ/ር በከር አመልክተዋል፡፡ 

ዋቅሹም ፍቃዱ

አዲስ አበባ፡- ህዝቡ በብሔራዊ ምክክሩ በጥቃቅን 
ጉዳዮች ከመነታረክ  ይልቅ ያለመግባባት መነሻ በሆኑ 
ወሳኝ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ለመታረቅ መዘጋጀት 
እንደሚገባው መምህር፣ ገጣሚና ደራሲ በድሉ ዋቅጅራ 
(ዶ/ር)  አመለከቱ፡፡  

ዶ/ር በድሉ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ 
በብሔራዊ ምክክሩ በጥቃቅን ጉዳዮች ከመነታረክ ይልቅ 
በወሳኝ ጉዳዮች ተወያይቶ መታረቅ ያስፈልጋል፡፡ 

ባለፉት 27 ዓመታት የጎሳ ፖለቲካ በአግባቡ 
ካለመያዙ የተነሳ የጋራ እሴቶች በእጅጉ ተሸርሽረዋል። 
በልዩነት ውስጥ የአንድነት መንፈስ ሊጠናከር ሲገባው 
ግለኝነት ጎልቶ በመውጣቱ ምክንያት የጋራ ጉዳዮች አደጋ 
ላይ ወድቀዋል ብለዋል፡፡ 

የጋራ ጉዳዮች በህዝቡ ዘንድ እኩል ተቀባይነትና 
የጋራ ግንዛቤ ባለመፈጠሩ እስከዛሬ የመነታረኪያ ምንጭ 
መሆናቸውንም ተናግረዋል፡፡ 

ለአንድ አገር የመኖር ህልውና ወሳኝ የሆኑት እንደ 
ሰንደቅ ዓላማ፣ ህገመንግሥት፣ ታሪክና እሴቶች ባሉ የጋራ 
ጉዳዮች ላይ በህዝቡ ዘንድ የጋራ ስምምነት ባለመፈጠሩ 
በየጊዜው እየሰፋ የመጣው ልዩነትና አለመግባባት 
የግጭት መነሻ በመሆን ለመገፋፋትና ለመገዳደል 
ያበቃበት አጋጣሚ መከሰቱን ዶ/ር በድሉ አስታውሰዋል። 

የተለያየ ጥያቄ ያላቸው ከ80 በላይ ብሔር 
ብሔረሰቦች ያሉባት አገር ውስጥ በአንድ ጀምበር 
ሁሉንም ለምክክር ማቅረብ የማይቻልና የማይመከር 
ጉዳይ ቢሆንም፤ በወሳኝ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ 
የጋራ መግባባት ላይ መድረስ ግን ጊዜ የማይሰጥ ጉዳይ 
ነው ብለዋል፡፡

ህዝቡ ብዙ የሚያነታርኩትና የሚያራርቁትን 
የጋራ ጉዳዮች በባለቤትነት ስሜት በውይይት 
እንዲያዳብር ያለምንም ገደብ መመካከሩ የግድ ይላል፣ 
ምክክሩ በመቻቻል፣ በቅንነትና በእውቀት መታጀብ 
እንደሚገባውም አሳስበዋል፡፡ 

ወደኋላ ያሉ ታሪኮችን በመቻቻል እንደየወቅቱ ሁኔታ 
ካልተስተናገዱና ውይይቱም በጥንቃቄ ካልተመራ ሌላ 
ገጽታ ስለሚይዝ ከሁሉም በላይ ለምክክሩ ስኬታማነት 

‹‹በብሔራዊ ምክክሩ በጥቃቅን ጉዳዮች 
ከመነታረክ ይልቅ በወሳኝ ጉዳዮች ተወያይቶ 

መታረቅ ያስፈልጋል››
- በድሉ ዋቅጅራ (ዶ/ር) መምህር፣ ገጣሚና ደራሲ 

የምክክር ኮሚሽኑ ብስለትና ገለልተኝነት ወሳኝ መሆኑንም 
ጠቁመዋል፡፡ 

ልዩነታቸውን በተገቢው ውይይት በማጥበብ የጋራ 
መግባባት ላይ የደረሱ እንደ ደቡብ አፍሪካና ሩዋንዳ ያሉ 
አገራት በወሳኝ ጉዳዮች ላይ እስከ ዛሬ የሚያነሱት ጥያቄ 
የለም፡፡ 

ውጤታማ ምክክር እንዴት እንደሚካሄድ ከአገራቱ 
ተሞክሮ ተወስዶ ከማንነት፣ ከህገመንግሥት፣ ከሰንደቅ 
ዓላማና ከታሪክ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ጥያቄዎችን 
በአግባቡ በመለየትና በማስተናገድ የኮሚሽኑ እንቅስቃሴ 
የአንበሳ ድርሻ እንዲኖረው ማድረግ እንደሚገባው 
አመልክተዋል፡፡

ባላቸው ተሞክሮ ብዙውን ጊዜ በአገራችን 
የሚቋቋሙ ኮሚሽኖች ስማቸውና ስራቸው ትልልቅ 
ሆነው ውጤታቸው ሲፈተሽ ሰዎቹ አዲስ ይምስሉ እንጂ 
በተጨባጭ የአንድ አካል ወገንተኛ በመሆናቸው ጥቁር 
ጠባሳ ጥለው አልፈዋል፡፡ 

ለሶስት ዓመታት ያህል ሊታሰብበት የተፈለገውና 
ኮሚሽን ማቋቋም ያስፈለገበት ምክንያት ለብሔራዊ 
ምክክሩ ተገቢ ትኩረት መሰጠቱን የሚያሳይ ጉዳይ 
በመሆኑ እንደ አቅዱ ውጤቱም አመርቂ መሆን አለበት 
ሲሉም ዶክተር በድሉ አሳስበዋል፡፡

እንደርሳቸው ማብራሪያ፤ ሰላማዊ፣ መተማመንና 
አንድነት የሰፈነባት የበለጸገች ኢትዮጵያ ለመገንባት 
የሁሉንም ሀሳብ የሚያስተናግድ ብሔራዊ ምክክር ብሎም 
እርቅ ማድረግ ይቅር የማይባል ወሳኝ ጉዳይ ነው፡፡

የታሪክ ምሁሩ ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል
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ዜና

ፋንታነሽ ክንዴ

አዲስ አበባ፡- በቀጣይነት እንደ አገር  በሚደረገው  
የበጀት ድልድል  ከሥራ ማስኬጃ ወጪዎች ይልቅ ዘላቂ 
የልማት ሥራዎች ላይ  ትኩረት በማድረግ  ጦርነት 
በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ተጽዕኖ 
መቀነስ እንደሚገባ በዲላ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ 
መምህርና ተመራማሪው ዶክተር ዳዊት ሀዬሶ ገለጹ፡፡

ዶክተር ዳዊት ሀዬሶ  ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
እንደገለጹት፤ ጦርነት የመንግሥት ወጪ ከልማታዊ 
ሥራዎች ወደ ጦርነት እንዲዛወር በማድረግ አጠቃላይ 
ኢኮኖሚው ላይ የሚኖረውን እንቅስቃሴና እድገት 
ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳድራል፡፡ በጦርነቱ ምክንያት 
ኢኮኖሚው ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖ ለመቀነስና 
ኢኮኖሚውን  ለማነቃቃት መንግሥትና ሁሉም አገር 
ወዳድ ዜጋ ርብርብ ማድረግ እንዳለበት ጠቁመዋል፡፡

በቀጣይነት እንደ አገር  በሚደረገው  የበጀት 
ድልድልም  ከሥራ ማስኬጃ ወጪዎች ይልቅ ልማት 
ሥራዎች ላይ እንዲያተኩር በማድረግ  ያለንን ውስን 
ሀብት ኢኮኖሚውን ለመደገፍ እንዲውል መሥራት 
እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል፡፡

ኢኮኖሚው ላይ የተፈጠረው ችግር ከአገሪቱ ህልውና 
ስለማይበልጥ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊከሰት የሚችልን የኑሮ 
ውድነትና ተያያዥ ችግሮች  ሊኖሩ እንደሚችሉ ተገንዝቦ 
በጋራ መቆምና  ችግሩን ለመሻገር በትብብር መሥራት 
እንደሚያስፈልግም ዶክተር ዳዊት ሀዬሶ ጨምረው 
ገልጸዋል፡፡

አሸባሪው የሕወሓት ቡድን በአፋርና አማራ ክልሎች 

ጦርነቱ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ ለመቀነስ ዘላቂ ልማቶችን 
ማካሄድ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ

ላይ የፈጸመውን ወረራ ተከትሎ እየተካሄደ ያለው ጦርነት 
አገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ተጽዕኖ 
ለመቀነስና ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት የመንግሥትንና 
የሁሉንም አገር ወዳድ ዜጋ ርብርብ እንደሚጠይቅም 
ገልጸዋል፡፡

ጦርነት ላይ የሚውለው ወጪ ምርታማ ስላልሆነ 
አገሪቱ ላይ ምርትና ምርታማነት እንዳይጨምር 
የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል ያሉት ዶክተር ዳዊት፤ 
ይህም በሕዝቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት ጫና 
ያስከትላል፡፡ በተጨማሪም የኢንቨስትመንት እቅስቃሴን 

ስለሚቀንስ ከኢንቨስትመንት ጋር ተያይዞ የሚገኝ ምርትና 
ምርታማነት እና ሊፈጠሩ የሚችሉ የሥራ እድሎችና 
እንቅስቃሴዎች ይቀዛቀዛሉ ብለዋል፡፡ ይህ ደግሞ በአገሪቱ 
አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ 
ስለሚያስከትል ለመፍትሔው ሁሉም ባለድርሻ አካላት 
ትኩረት ሰጥተው ሊንቀሳቀሱ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡

ችግሩ መጠነ ሰፊ፣ መፍትሔውም  የሁሉንም ርብርብ 
ስለሚጠይቅ ዜጎች በተቻለ መጠን ፍጆታቸውን መቀነስ 
እንዳለባቸው ያመለከቱት ዶክተር ዳዊት፤ የግድ መጠቀም 
ካለባቸውም የአገር ውስጥ ምርትና አገልግሎቶች ላይ 
ትኩረት ማድረግ  ይኖርባቸዋል ብለዋል፡፡

በጦርነቱ ምክንያት የወደሙ መሰረተ ልማቶችና 
አምራች ድርጅቶች በአስቸኳይ ወደ ልማት ተመልሰው 
ኢኮኖሚውን እንዲደግፉ ማድረግ ያስፈልጋል ያሉት 
ምሁሩ፤ ለዚህም መንግሥት ከሚሠራቸው ሥራዎች 
ጎን ለጎን በሽብር ቡድኑ የወደሙና የተዘረፉ የግልና 
የመንግሥት ተቋማትን መልሶ በመገንባት ረገድ ሁሉም 
ማኅበረሰብ የየበኩሉን ሚና መወጣት  እንዳለበት 
አስገንዝበዋል፡፡

አገሪቱ  የሚያስፈልጋትን የውጭ ምንዛሪ  በኢትዮጵያ 
የሚመረቱትን ውስን ምርቶች ወደ ውጭ በመላክ ብቻ 
ማሟላት እንደማይቻል የጠቆሙት ዶክተር ዳዊት፤ 
ዳያስፖራዎች  የሚልኩትን ገንዘብ በህጋዊ መንገድ በባንክ 
በመላክ አገራቸውን መደገፍ አለባቸው፤ አቅማቸው 
የሚፈቅደውን ያህል ገንዘብ አሰባስበውም ሆነ በአይነት 
እርዳታዎችን በማድረግ ኢትዮጵያን መደገፍ ያስፈልጋል 
ብለዋል፡፡

ዶክተር ዳዊት ሀዬሶ 

ከ1ኛው ገጽ የዞረ
ኢትዮጵያውያን ለግጭትና ላለመግባባት ብሎም እስከ 
ጦርነት ለሚደርስ ችግር የሚጋለጡበት ሁኔታ መቋጫ 
እንዲያገኝ ማድረግ ይገባቸዋል፡፡  

ከውጭ ጣልቃ ገብነት በፀዳ መንገድ በውይይት 
ችግሮቻቸውን መፍታት የሚችሉበት እድል ሰፊ ነው፡፡ 
ያለማንም የውጭ ጣልቃ ገብነት ቁጭ ብለው እንዲወያዩ 
ዕድል መፍጠር አስፈላጊ ነው ብለዋል ዶክተር ቢቂላ፡፡  

እንደርሳቸው ማብራሪያ፤ ኢትዮጵያውያን ከውጭ 
ጣልቃ ገብነት በጸዳ መንገድ አጀንዳዎችን እየቀረፁ ቁጭ 
ብለው እንዲወያዩ ዕድል መፍጠር አስፈላጊ ነው፡፡ ሂደቱ 
ችግሮቻቸውን መፍታት የሚችሉበት እድል ነው፡፡ 

ኢትዮጵያውያን ችግራቸውን ለመፍታት የሚያስችል 
አቅም፣ ብቃት፣ ስነ ልቦና የቆየ ባህል እንዲሁም እሴት 
በሁሉም ብሔሮች ውስጥ በሁሉም ሃይማኖቶች ውስጥ ያለ 
መልካም ሀብት መሆኑንም ተናግረዋል፡፡ 

በኢትዮጵያ እስከ አሁን በጣም መሠረታዊ መግባባት 
ላይ ያልተደረሰባቸው፤ ለግጭት እና ላለመግባባት መንስኤ 
ሊሆኑ የሚችሉ፣ የሀገረ መንግሥቱን ቀጣይነት ፈተና ውስጥ 
ሊጥሉ የሚችሉ እና በየጊዜው ሰዎች እየተነሱ ለኩርፊያ 
ለግጭት የሚዳርጉ ነገሮች አሉ ብለዋል፡፡ 

በማያግባቡ ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያውያን ሰፊ ጊዜ 
ወስደው ቢወያዩባቸው መስማማት ላይ የሚደረሱባቸው 
መሆናቸውንም አመልክተዋል፡፡ 

እነዚህ ለግጭት መንስኤ የሆኑ ነገሮች ያለምንም 
ችግር ወደ ፊት መጥተው በጠረጴዛ ዙሪያ አጀንዳ ሆነው 
ለውይይት ቀርበው ኢትዮጵያውያን ያለምንም ጣልቃ 
ገብነት ሰፊ ጊዜ ወስደው የሚወያዩባቸው ይሆናል ሲሉ 
ገልፀዋል፡፡ 

በአገራችን በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ጭምር ተቃርኖ፣ 
ልዩነት፣ የአረዳድ እና የግንዛቤ እንዲሁም የአስተሳሰብም 
ጭምር ችግር መኖሩን አስታውሰው፤ ነገር ግን አብዛኞቹ 
የሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በውይይት መግባባት ላይ ይደረሳል 
ብለው እንደሚያምኑ ገልፀዋል። አገራዊ አጀንዳዎቹ ምንም 
ቢከብዱ በውይይት አብዛኛዎቹ ላይ መግባባት ይቻላል 
የሚል እምነት እንዳላቸውም አመልክተዋል፡፡

ጉዳዩ እከሌ የሚባል ፓርቲ እከሌ ከሚባል ፓርቲ ጋር 
ስለተጋጨ ወይም የእነእከሌ ብሔር ከእነእከሌ ብሔር ጋር 
ተቃርኖ ስላለው፤ የእነከሌ ፍላጎት እና የነእከሌ ፍላጎት 
ስለማይገናኝ የሚል አለመሆኑን እና ምክክሩ ትንሽ ሳይሆን 
ትልቅ ሃሳብ መሆኑን አስታውሰው፤ ይህ ኢትዮጵያውያን 
ቁጭ ብለው እንዲወያዩ የታሰብበት በጣም ሩቅ አሳቢ 
ፕሮጀክት በስኬት መጠናቀቅ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ድል 
እንደሚሆን ገልፀዋል፡፡ 

‹‹ኢትዮጵያውያን...
ከ1ኛው ገጽ የዞረ
ቤት እንዲወጡ ሲደረግ ከፍተኛ ቁጣ ቀስቅሷል ያሉት 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ ውሳኔው ኢትዮጵያን በጽኑ አለት 
ላይ የሚያቆም፣ ዘላቂ ጥቅምና ሰላምን የሚያመጣ እና 
የኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ ጠላቶች የሚቀንስ  መሆኑን 
ገልጸዋል፡፡

በአወደ ውጊያ ያገኘነውን ድልም በሠላሙ 
መንገድ እንድንደግም የሚያደርግና የአባቶቻችን 
ልጆች መሆናችንን የሚያረጋግጥ መሆኑን እየመረረን 
የዋጥነው እውነት ነው ብለዋል

ውሳኔውን በሚመለከትም አንዳንዶቹ በቅንነት 
ሌሎቹ ደግሞ ሆነ ብለው ኢትዮጵያውያንን ለማወክ 
ከፍተኛ ቁጣ ሲቀሰቅሱ መቆየታቸውን አንስተዋል፡፡

በቅንነት "ለምን" ሲሉ የሚጠይቁ አካላት 
ኢትዮጵያን ከመውደድ መሆኑን እንደሚገነዘቡ 
ገልጸው፤ እነዚህ አካላት ውሳኔው ኢትዮጵያን ይበልጥ 

“በአገራችን ባህል ለአሸነፈ...
አሸናፊ እንደሚያደርጋት ሊገነዘቡ እንደሚገባም 
አብራርተዋል፡፡

ውሳኔውም ክስ ማቋረጥ እንጂ ምህረት አለመሆኑን 
ጠቅሰው፤ ከዚህ አኳያ ክሳቸው የተቋረጠላቸው 
ግለሰቦች መንግሥት የሰጣቸውን  ይቅርታ  ከእናንተ 
ጀርባ ያለውን ሕዝብ አክብረን  የወሰንን መሆኑን 
አውቃችሁ ዕድሉን በአግባቡ መጠቀም እንዳለባቸው 
አሳስበዋል፡፡

የአገራችን የህልውና አደጋ ጨርሶ አልተወገደም 
ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ ለዚህም ኃይል መሰብሰብ 
የዝግጅት ብልጫ ማድረግ አደጋውን እንቀለብሰዋለን 
ሲሉ ተናግረዋል፡፡

ከአሸባሪው ሕወሓት ስህተቶች ስድስት ነገሮች 
መማር እንደሚያስፈልግ ጠቁመው፤ አሸባሪው 
የያዘው ከፋፋይ ሃሳብ፣ ጥላቻና ሌብነት ለወድቀት 
የዳረጉት መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡ አሸባሪው ሕወሓት 

ከትንኮሳ ተግባሩ የማይቆጠብ ከሆነም የከፋ ቅጣት 

እንደሚጠብቀው ነው የተናገሩት፡፡

የትግራይ ሕዝብ ባለፈው አንድ ዓመት 

በኢኮኖሚ፣ በዲፕሎማሲ፣ በፖለቲካ እጅግ ከፍተኛ 

ጉዳት የደረሰበት መሆኑን አውስተው፤ የትግራይ 

ሕዝብ አሁንም አይኑን ሊገልጥ ይገባል ብለዋል፡፡

ኢትዮጵያን የሚመጥን ዘመን የሚሻገር፣ 

የአንድነታችን ምልክት የሚሆን፣ የህልውናችን ምሶሶና 

መመኪያ የሆነ የአገር መከላከያ ሚኒስቴር መገንባት 

እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል፡፡

ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብለው የተነሱ ኃይሎች 

ዛሬም ኢትዮጵያ የማትፈርስ መሆኗን ለማረጋገጥ 

ደማቸውን ያፈሰሱ፣ አጥንታቸውን የከሰከሱና ብቁ 

አመራር   የሰጡትን   ክንደ   ብርቱ  የመከላከያ  ሠራዊት 

አባላት ኢትዮጵያ ታመሰግናቸዋለች  ብለዋል፡፡

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

ከተወሰኑ ወንድሞቻቸው ጋር ሆነው እስከመጨረሻ ድረስ 
የተከላከሉ እንዲሁም  በእብሪት የተወጠረውን የአሸባሪው 
ሕወሓት መንጋ በአገሬ መሬት ላይ አላስፈነጭም ብለው 
የተዋደቁ መሆኑን አመልክተው፣ በሙሉ ልብነት የመሩ፣ 
ያዋጉ፣ ቤተሰቦቼ እኔን ቢያጡኝም ሕዝቤ ግን የተረጋጋ 
ሠላም ይገባዋል ብለው በቆራጥነት የወደቁና በተራዘመው 
እልህ አስጨራሽ ውጊያ ውስጥ በሺዎች በጀግንነት 
ከተሰዉት ጥቂቶች ብቻ ናቸው ብለዋል።

በሽልማቱ ያልተካተቱና በየደረጃው ባሉ የጦር 
ክፍሎች የሚታዩ እንደሚኖሩ ሌተናንት  ጄነራል ዓለምሸት 
ገልጸው፤ ይህም ሆኖ በርካቶች ግን ለሽልማት ያልታጩ 
በደማቸውና በአጥንታቸው ሠራዊታችንና ሕዝባችንን 
ያስከበሩ ታሪክ የሚዘክራቸው እንዳሉ በዚህ አጋጣሚ 
ከፍ አድርገን ማንሳትና ማወደስ እንደሚገባ አጉልተን 
ማስቀመጥ ይኖርብናል ሲሉም ተናግረዋል። 

ኢትዮጵያ ክንደ ብርቱ...
ጀግኖቻችን ግለሰብ ተዋጊዎችና አዋጊዎች ብቻ 

እንዳልሆኑ ጠቅሰው፣ የተለየ ጉልህ ገድል የፈጸሙ የጦር 
ክፍሎችና ንዑሳን ክፍሎችም  መኖራቸውን ገልጸዋል።

በምረቃ እና ሜዳሊያ ሽልማት ሥነ ሥርዓቱ የጦር 
ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር 
ዐቢይ አሕመድ ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ 
ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እና ሌሎች ከፍተኛ 
የመንግሥትና የሠራዊቱ  አመራሮች እንዲሁም ተጋባዥ 
እንግዶች ተገኝተዋል፡፡

በትናንትናው ዕለት በአውደ ውጊያ ጀብድ ለፈጸሙ 
የሠራዊት አባላት የጀግና ሜዳይ  በተበረከተበትና 
የጠቅላይ እዝ  ህንጻ ምረቃ በተካሄደበት ወቅት 
የኢፌዴሪ የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ 
እንደገለጹት፤ ኢትዮጵያውያን በየዘመናቱ  በውጭና 
በውስጥ ኃይሎች የተከፈቱብንን ጦርነቶች መስዋዕትነት 
ከፍለን  ያቆየናት አገር ያለችን እና አኩሪ ታሪክ ያለን 

ሕዝቦች  ነን ፡፡
እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ፤ እኛ ኢትዮጵያውያን 

በርካታ የጦር ውጊያዎችን ያሳለፍንና በመስዋዕትነትም 
ነፃነታችንን በማስጠበቅ አኩሪ ታሪክ የፃፍን ሕዝቦች 
ነን። የጀግና ሽልማቱ በነጻነት ኮርታ የምትቀጥልና 
ለትውልድ የምትሻገር አገር ማስረከብ ነው፡፡ የኢትዮጵያ 
ጀግኖችም ይህን ተግባር  ፈጽመዋል፡፡

 ትናንት የተመረቀው የኢፌዴሪ የመከላከያ ጠቅላይ 
እዝ ህንጻ ያረፈው በ13 ሺህ ካሬ ላይ ሲሆን፤ ባለ 
አምስት ወለል  ነው፡፡ ህንጻው ከ700 በላይ ክፍሎችንም 
በውስጡ ይዟል። ህንጻው የተለያየ ደረጃ ያላቸው 
የስብሰባ አዳራሾች፣ ቤተ-መጽሐፍት፣ የምርምር 
ማዕከላት እና የተደራጀ የመረጃ ማዕከል በውስጡ 
አካቷል። ሂሊኮፕተር እና መጠነኛ የጦር ጄቶችን 
ማሳረፍ የሚችል 36 ሺህ ካሬ ቦታም እንዳለው ለማወቅ 
ተችሏል።
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ርዕሰ አንቀፅ

    የገንዘብ ኖት ለውጡ ፋይዳይህ አምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች  ዙሪያ ዜጎች ነፃ ሀሳባቸውን የሚሰጡበት 
ነው። በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሁፎች የዝግጅት ክፍሉን አቋም አያመለክቱም።         ነፃ
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የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዋና ስራ 
አስኪያጅ

ስልክ ቁጥር - 011-126-42-22
ዋና አዘጋጅ
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ስልክ ቁጥር - 011-156-98-65
ፋክስ - 011-157-44-40

የማስታወቂያ ሽያጭ ማስተባበሪያ
ስልክ - 011-1-26-43-39

ማከፋፈያ
ስልክ ቁጥር - 011-157-02-70

የአዲስ ዘመን ማኔጂንግ ኤዲተር
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የአዲስ ዘመን ምክትል ዋና አዘጋጆች 
 • ወርቁ ማሩ
 • ኃይሉ ሣህለድንግል
 • አልማዝ አያሌው
 • እስማኤል አረቦ
 • ዘላለም ግርማ

በትንሳኤ ዋዜማ ሁሌም ስቃይና መከራ አለ !

ለትናንቱ መዘናጋታችን የከፈልነው  ዋጋ  
ከመማሪያነት  ያለፈ መልዕክት  ትቶ አልፏል!

መላው ሕዝባችን የአሸባሪው ሕወሓትን የግፍ አገዛዝ በእምቢተኝነት ሕዝባዊ አመጽ ካስወገደበት  ማግስት 
ጀምሮ በብዙ ውስብስብ ችግሮች ውስጥ ለማለፍ ተገድዷል ። ለታሪኩና ለባህሉ ባዕድ በሆኑ ፈተናዎች  ተፈትኗል። 
በዚህም ከፍ ላለ ቁሳዊ፣  ሰብዓዊ እና ስነልቦናዊ  ችግሮች  ተዳርጓል  ።

አሸባሪው ሕወሓት ከፍጥረቱ ጀምሮ ከተጠናወተው ፀረ-ኢትዮጵያዊ  አስተሳሰብ የተነሳም በሽፍታነት የ17 
ዓመታት ቆይታውም ሆነ መንግሥት ሆኖ አገር ባስተዳደረባቸው 27 ዓመታት ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ፈተና 
ሆኖ ቆይቷል ።  ኢትዮጵያዊነትን ከማንቋሸሽ  እና ከማሳነስ  አንስቶ  ኢትዮጵያዊ እሴቶችን ለማደብዘዝና ለማጥፋት 
ረጅም ርቀት ተጉዟል ።

ለኢትዮጵያዊነት መሠረት የሆነውን የሕዝባችንን የአብሮነት ፣ የመተሳሰብ እና የመፈቃቀር እሴቶችን 
የሚመርዙ የተለያዩ  የጥላቻ ትርክቶችን  ፈጥሮ ሕዝብ ለሕዝብ ለማባላት በስፋት ተንቀሳቅሷል። በዚህም  በብዙ 
መንፈሳዊ፣ማኅበራዊ እና ባህላዊ እሴቶች የተሳሰሩ ብሔር ብሔረሰቦች መካከል ሳይቀር  አለመተማመንና ጥርጣሬን  
ፈጥሯል ።

የመሰሪ አስተሳሰቡ ሰለባ የሆኑ ግለሰቦችንና ቡድኖችን በማሰለፍም ፤ወደ ሥልጣን ከመጣበት ዕለት  ጀምሮ ዘርን 
መሠረት ያደረጉ ዘግኛኝ ጥቃቶችን በንጹሐን ዜጎች ላይ አድርሷል ፤ ከዜጎች ሞትና ስደት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት 
የሄደበት ርቀት ሕዝባችንን ብዙ ዋጋ አስከፍሏል  ።

ከስልጣን በተወገደ ማግስትም ይህን እኩይ ተግባሩን በማስፋት መላ አገሪቱን የሁከትና የብጥብጥ ማዕከል 
በማድረግ ተመልሶ ወደ ስልጣን ለመመለስ የሄደበት የጥፋት መንገድ ሚሊዮኖች ከቤት ንብረታቸው  አፈናቅሏል ፤ 
በሺዎች የሚቆጠሩ ለሞት፣ ለአካል ጉዳት እና  ለልብ ስብራት  ዳርጓል።

ለዓመታት በቀበሮ ጉድጓድ ተቀምጦ የትግራይን ሕዝብ ሲጠብቅ በቆየው የመከላከያ ሠራዊት ላይ  ጥቃት 
በመፈጸም  ወደ ስልጣን ለመመለስ የሄደበት የክህደት መንገድ  የመላውን ሕዝባችንን ልብ የሰበረ፤የአገርን ሕልውና 
አደጋ ውስጥ የከተተ ነው።ይህንን የቡድኑን የክህደት ተግባር ለመቀልበስ እንደ አገር የከፈልነውም  ዋጋ  ልብ የሚሰብር 
ነው።

ቡድኑ "ኢትዮጵያን ለማፍረስ እስከ ሲዖል እንሄዳለን"  በሚል በአማራና በአፋር ክልል በመፈጸም  ወረራ  ፍፁም 
ጸረ-ኢትዮጵያና ፀረ-ሕዝብ መሆኑን በአደባባይ ገልጿል። ለኢትዮጵያና እና ለኢትዮጵያውያን ያለውን የመረረ ጥላቻ 
በተጨባጭ በእያንዳንዱ ተግባራዊ እንቅስቃሴው አሳይቷል።

ንጹሐንን ዘር እየቆጠረ በአደባባይ ገድሏል ፣  ሴቶችን ደፍሯል ፤ የግለሰቦችን፣ የሕዝብና የመንግሥት ንብረቶችን 
ዘርፏል ፤ መዝረፍ ያልቻለውን አውድሟል።የሕዝቡን መንፈሳዊ ፣ባህላዊ እና ማኅበራዊ እሴቶችን የሚያራክሱ ጸያፍ  
ተግባራትን በአደባባይ ፈጽሟል። በዚህም ለማኅበሰቡ የጋራ መንፈሳዊ ፣ባህላዊ እና ማኅበራዊ እሴቶችን ያለውን 
ንቀት ገልጿል።  

ቡድኑ ከፍጥረቱ ጀምሮ እየተጓዘበት ባለው የጥፋት መንገድ አገርንና ሕዝብን የቱን ያህል ዋጋ እያስከፈለ እንዳለ 
በቋንቋ ለመግለጽ መሞከር በራሱ ፈተና ነው። በዚህ አኩይ ቡድን በአንድም ይሁን በሌላ ሕይወቱ ያልተጎሳቆለ ፤ ዋጋ 
ለመክፈል ያልተገደደ ዜጋ የለም ።   

ቡድን ይዞት ከተነሳው ጸረ-ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ አንጻር በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ላይ ያደረሰው ሆነ 
እያደረሰ ያለው ጥፋት እንደ አዲስ የሚነገራቸው ባይሆንም ፤መላው ሕዝባችን ግን በቡድኑ  የሆነውንና እየሆነ ያለውን 
ነገር በአግባቡ ሊያጤነውና ሊረዳው ይገባል ።

ቡድኑ ሕልውናው በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ እንደሚሆን አምኖ እየሄደበት ያለው የሴራ መንገድ  የቡድኑ የጥፋት 
ተልዕኮና የጥፋት አድማስ የቱን ያህል የከፋ እንደሆነ የሚያመላክት ነው። ቡድኑ  ከዚህ  ቀደም ካስከፈለን ዋጋ በላይ 
መላው ሕዝባችንን አገር አልባ የሚያደርግ የክፋት ጥግ ላይ እንደሚገኝ  በአግባቡ መረዳት ተገቢ ነው።

እንደ አገር በሕልውናችን ላይ የተነሳን፤ እንደ ሕዝብ ሊበትነንና ሊያጠፋን በጠራራ ጸሐይ በአደባባይ እየማለና 
እየተገዘተ ያለን ጠላት፤ ጠላትነቱንና የጠላትነቱን ጥግ በአግባቡ ተረድተን  በዛው ልክ እራሳችንን ልናዘጋጅ፤ ለዚህ 
የሚሆን ንቃትና ሁለንተናዊ ዝግጁነት ማዳበር ያስፈልጋል። የትናንቱ መዘናጋታችን ያስከፈለንንን  ዋጋ  ከመማሪያነት  
ያለፈ መልዕክት ትቶ ማለፉንም  ማስተዋል  ተገቢ ነው!

በትረ ሙሴ (መልከ ኢትዮጵ)

ዓለም ስለ ኢትዮጵያ እኛ ከምናውቀው በላይ 
ታውቃለች፡፡ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን 
እየተካሄደ እንደሆነ በቂ መረጃ አላት፡፡ ሕዝብ ምን 
እንደሚፈልግ፣ አሸባሪው ሕወሓት ለኢትዮጵያ 
ሕዝብ ምን እንደነበር ፤አሁንም ምን እያደረገ እንደሆነ 
አሜሪካና ግብራአበሮቿ በደንብ ያውቃሉ ።ትልቁ ነገር 
እውነታውን መቀበል አለመፍቀዳቸው ነው  ፡፡ ይሄ 
ብቻ አይደለም በአሁኑ ሰዓት ሕዝብ መንግሥትን 
ደግፎ ቡድኑን ለመታገል አደባባይ የወጣበትን 
ምክንያትና ሕዝብ ከመንግሥት መንግሥትም ከሕዝብ 
ጋር ያበሩበትን እውነት አልሳቱትም ግን ከዚህ እውነት 
በተቃራኒ ናቸው፡፡ 

አሜሪካም ሆነች ምዕራባውያን ኢትዮጵያን 
በተመለከተ ሐቁ አልጠፋቸውም፤ እውነት 
የጠፋቸው መስለው የሚደናበሩት ሆን ብለው ነው፡፡ 
ከአሸባሪው ሕወሓት ጋር የተመሳሰለ ዓላማ ስላላቸው 
ነው፡፡ ኢትዮጵያን የማፈራረስ፣ ደካማና የይስሙላ 
መንግሥት የመፍጠር ዓላማ ስለተዋሃዳቸው ነው፡፡ 
ይሄ ዓላማቸው እንዲሰምር ደግሞ አስታራቂ መስሎ 
መግባት አዋጪ መስሎ ስለታያቸው ነው። አሁን 
ላይ በአሸባሪው እና  በኢትዮጵያ መካከል ለመግባት 
የሚታትሩት፡፡ 

የእባብ ልጅ እባብ ነው..የእባብ ልጅ ርግብ ሆኖ 
አያውቅም፡፡ የእባብ ልጅ ግብሩን አይረሳም፡፡ ዛሬ ላይ 
እየነደፉን ያሉት፣ ዛሬ ላይ እያደሙን ያሉት አሸባሪው 
ሕወሓት ወልዶ ያሳደጋቸው ጀሌዎቹ ናቸው፡፡ ዛሬ 
ላይ ለኢትዮጵያ መከራ እየሆኑ ያሉ ኃይሎች ትላንትና 
በቡድኑ የተፈጠሩ መሳሪያዎች ናቸው፡፡ አሜሪካና 
አሸርጋጅ የውጪ ኃይሎች ዛሬ ላይ የብዙኃኑን 
ኢትዮጵያ ሕዝብ እውነት ገፍተው ከነፍሰ በላው 
ቡድን ጎን የቆሙት የባህሪ አንድነት ስላላቸው  ነው፡፡ 

አሸባሪው ሕወሓት አድጎ አሁን ላለበት የደረሰው 
በአሜሪካ ነው፡፡ ይሄን ለማወቅ ደግሞ እንዴት ብሎ 
ወደ ስልጣን እንደመጣ ጥቂት ዓመታትን ወደ ኋላ 
ሄዶ ማየት ይበቃል፡፡ ቡድኑ  ሕዝብ የመረጠው 
ድርጅት አይደለም፡፡  በሕዝብ ይሁንታ ስልጣን 
የያዘ ቡድን አይደለም፡፡ ኢትዮጵያዊነትን ለማዳከም 
በአሜሪካ ከፍያለ ድጋፍ ስልጣን ያያዘ ነው፡፡ 
በስልጣን በነበረባቸው ሃያ ሰባት ዓመታት ውስጥም   
ለኢትዮጵያ ምን አይነት መንግሥት እንደነበረ በግልጽ 
አሳይቷል፡፡ አሁን ድረስ መከራ እያየንባቸው ያሉ 
ስቃዮቻችን በዚህ ከሀዲ ቡድን የተፈበረኩ የተንኮል 
ሀሳቦች ናቸው፡፡ 

ትላንትና በነአሜሪካ ታቅፎና ተደግፎ ወደ ስልጣን 
ሲመጣ በምክንያት ነበር፤ ዛሬም አንቅሮ በተፋው 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥላቻ ውስጥ አሜሪካ ገብታ 
ላሸማግል ማለቷ ዓላማው ምን እንደሆነ በግልጽ 
የሚያሳይ ነው፡፡ አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ከአሸባሪው 
ሕወሓት አስተሳሰብ ነጻ ለመውጣት እየታገለች 
ነው፡፡ እውነትና ንጋት እያደር መጥራታቸው 
አይቀርምና ኢትዮጵያዊነት በመከራ ውስጥ ተፈትኖ 
የሚወጣበት ጊዜ ላይ ይገኛል ፡፡ በዚህ አገር 
የመፍጠር ሂደት ውስጥ ሕወሓት ከነአስተሳሰቡ፣ 
ከነክፋቱና ከነእብሪቱ ወደ ኋላ እየቀረ ኢትዮጵያዊነት 
እየለመለመና እየጎመራ የመጣበት ሰሞን ላይ ነን፡፡ 

ኢትዮጵያ ምን ፈልጋና ምን ይዛ እንደምትታገል 
ዓለም ያውቀዋል፡፡ ኢትዮጵያ እውነትን ፈልጋና 
ፍትሕን ሽታ ነው እየታገለች ያለችው፡፡ የኢትዮጵያ 
ሕዝብ  አሸባሪውን ሕወሓት እንደማይፈልገው በግልጽ 
ያሳወቀ ቢሆንም ግን ጥቂት ራስ ወዳድ አገራት ይሄን 
የሕዝቦች ስሜት ወደ ጎን ብለው ለነፍሰ በላው ቡድን 
ሽፋን በመስጠት ከማይችሉት ኢትዮጵያዊነት ጋር ግብ 
ግብ ውስጥ ናቸው፡፡ አሁን ላይ ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ 
ሁኔታ ለአሜሪካና ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ማስረዳት 
ለቀባሪ የማርዳት ያክል ሹፈት ነው የሚሆነው ።

ምክንያቱም ከትላንት እስከዛሬ በዚች አገር 
ላይ  አሸባሪው ሕወሓት በሕዝቦች ላይ እያደረሰ 
ያለውን ግፍና በደል ያውቃሉና ነው፡፡ አሁን ላይ 
የኢትዮጵያውያን ዓላማ ምን እንደሆነ፣ ምን ፈልገን 
እንደምንታገል ዓለም ያውቀዋል፡፡ አሁን ላይ 
የመንግሥትም ሆነ የዜጎች ፍላጎት፣ ዓላማና ሀሳብ ምን 
እንደሆነ ከጅምሩ ጀምሮ ይታወቃል ።እየሆነ ያለው 
ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒ ነው፡፡ ምክንያቱም አሸባሪው 
ሕወሓትም ሆነ አሜሪካ የኢትዮጵያን ከፍታ ማየት 
አይሹምና ነው፡፡ ዓላማና እቅዳቸው በኢትዮጵያ 
ፍርስራሽ ላይ የራሳቸውን ቤት መሥራት ነው፡፡

ሁሉን ትተን የቢቢሲና የሲኤን ኤን የሐሰት ዘገባ 
ብናይ እንኳን ዓለም ስለ ኢትዮጵያ ያለውን የተዛባ 
አመለካከት እንደርስበታለን፡፡ ‹አዲስ አበባ ተከባለች፣ 
ሕወሓት አዲስ አበባን እየተቆጣጠረ ነው› የሚል ዘገባ 
በቢቢሲና በሲኤን ኤን በኩል ወጥቶ ሰምተናል፡፡  

በአሁኑ ሰዓት ሕወሓት አይደለም አዲስ አበባ 
ሊገባ ቀርቶ ካለበት ስፍራ እንኳን መሸሽ አቅቶት  
የአሜሪካም ሆነ የምዕራባውያን ጩኸት ከሩጫችን 
የሚያደናቅፈን አይደለም ፡፡ በጀመርንው ጎዳና 
መቀጠል እንጂ ለምንም ነገር እድል መስጠት 
አይኖርብንም፡፡ በዛም በዚም ጩኸት ቢበረታብንም 
የያዝንው ዓላማ ትልቅ ነውና በዓላማችን ኃይል 
ልንበረታ ይገባል፡፡  ጊዜው ለአሸባሪው ሕወሓት 
የምጽአት ቀን፣ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ደግሞ 
የትንሳኤ ዋዜማ  ነው፡፡ ሕወሓትን ጥለን በትንሳኤ 
ለመቆም ሰሞነ ህማማት ላይ ነን ፡፡ 

በትንሳኤ ዋዜማ ሁሌም ስቃይና መከራ 
አለ፡፡ አሁን ላይ እየሆነብን ያለው ነገር የሳቃችን ዋዜማ 
ነው፡፡ ይሄ ጊዜ ለአሸባሪው ሕወሓትና ለአስተሳሰቡ 
የፍጻሜ ዋዜማ  ነው፡፡ ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ 
ጠላቶች ዳግም እንዳይነሱ ሆነው እየተቀበሩ ያለበት 
ሁኔታ ነው ያለው፡፡ በመከራዎቻችን ደስ ሊለን ይገባል 
ቀሪው ነጋችን  የሚያለመልም ነው ፡፡  

  መጪው ጊዜ የኢትዮጵያ ጊዜ ነው፡ 
እርግጥ እንደናቀፍ ይሆናል፣ በክፉ እንፈተን 
ይሆናል መጨረሻችን ግን በብርሃን እንደሚሆን 
አትጠራጠሩ፡፡ የመጨረሻ ቀን ሁልጊዜም መከራ 
አለው፡፡ ሊነጋ ሲል እንደሚጨልም ሁሉ በአዲስ 
ቀን ሰሞን መፈተን ግድ ነው፡፡ ከእንግዲህ እኛ እንጂ 
የአሸባሪው ሕወሓትና አሸርጋጆቹ አይኖሩም፡፡  

የቢቢሲና የሲኤንኤን የሐሰት ትርክትም 
ምክንያቱ የሕወሓት ስንብት ነው፡፡ ጊዜው ለሕወሓት 
ስምንተኛው ሺ ነው፡፡ ድጋሚ በሰውነት፣ ዳግም 
በአስተሳሰብ ወደዚች ዓለም አይመጣም፡፡ ለአንዴና 
ለመጨረሻ ጊዜ ኢትዮጵያን ይሰናበታታል፡፡ 
በመጨረሻው ሰዓት አሸናፊዎች መከራ ይበዛባቸዋል..
መከራ በገጠመን ቁጥር እያሸነፍን እንደሆነ ልብ ልንል 
ይገባል፡፡  

የአሸባሪው ሕወሓት ውድቀት ገና ብዙ ነገር 
ሊያሰማን ይችላል፡፡ በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ 
የደረሱብን የውጪ ተጽዕኖዎች በቡድኑ የስቃይ 
ድምጾች የተፈጠሩ ናቸው  ፡፡ በዚህ አንድ ዓመት 
ውስጥ ከወደ አሜሪካም ሆነ ከወደ ምዕራቡ በኩል 
የተሰሙ የዛቻና የማስፈራሪያ ድምፆች የቡድኑ 
የድረሱልኝ ተማጽኖ የወለዳቸው ናቸው  ፡፡ የውጪ 
ጫናዎች በበረቱብን ቁጥር ሕወሓት እየሞተ እኛ 
እየተነሳን እንደሆነ ልብ ልንል ይገባል፡፡ አሜሪካ 
በሕወሓት ውድቀት ውስጥ እንጂ መነሳት ውስጥ ጮሃ 
አታውቅም፡፡  

የአሜሪካ ድምጽ ወንበዴ የማንገስ ድምፅ 
ነው፡፡ በአሁኑ ሰዓት አሜሪካም ሆነች 
ምዕራባውያን ለኢትዮጵያ የሚሆን የፍትህ ድምፅ 
የላቸውም፡፡ የፍትሕ ድምፅ ያለው በኢትዮጵያውያን 
ዘንድ ነው፡፡ ይሄ ድምፅ ኢትዮጵያን ካልፈጠረ ሌላ 
ኢትዮጵያን የሚፈጥር ድምፅ የለም፡፡ አሸባሪው 
ሕወሓት አገር ለማፍረስ የተነሳ ቡድን ነው እነአሜሪካ 
ደግሞ ይሄን ቡድን ከበው በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ 
ዕጣ የሚጣጣሉ ናቸው፡፡ ከማንም የምንጠብቀው 
አንዳች ፍትሕ የለም ፍትሕን ከሕዝባችን ጋር ሆነን 
እናመጣዋለን፡፡

 ከውጪው ማኅበረሰብ የምንጠብቀው 
አንዳች ፍትሕ የለም ፍትሕን ከሕዝባችን ጋር ሆነን 
እናመጣዋለን፡፡
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ማረፊያ/ትዝብት

ፋሽን
ስፖርት እና መዝናኛ

ዘካርያስ ዶቢ

ዘመኑ ጦርነት በጦር መሣሪያና በሰብዓዊ ኃይል ብቻ 
የሚካሄድበት አይደለም፡፡ ፕሮፖጋንዳ ያስፈልጋል፡፡ ጦር 
ከፈታው ወሬ የፈታው እንደሚባለው፡፡ ወሬ ማለት ለዚህ 
ዘመን ፕሮፖጋንዳ ነው፡፡ እናም ይህ ፕሮፖጋንዳ በጦርነት 
ውስጥ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል፡፡ 

ፕሮፖጋንዳ እኔ እንደሚገባኝ አንድ አጀንዳ በተለያየ 
መንገድ ወደ ሕዝብ እንዲደርስ የሚደረግበት የማሳመኛ 
መሣሪያ ነው፡፡ ይህ ተግባሩ ግን በአንዳንድ ወገኖች ተጠልፎ 
ይታያል፡፡ ቡድኖች በኩል ሲታይ የሐሰተኛ መረጃ ማሰራጫ 
ሆኗል፡፡ ምዕራባውያኑና ትህነግ በኛ አገር ላይ እያደረጉ 
ያሉትም ይህንኑ ነው፡፡

የኢራቁ ሳዳም ሁሴን የስልጣን ጀንበር እየጠለቀችባቸው 
በነበረበት ወቅት የአገሪቱ የማስታወቂያ ሚኒስትር አሜሪካ 
መራሹ ጦር ባግዳድን ሙሉ ለሙሉ እስከሚቆጣጠር ድረስ 
የኢራቅ ጦር በድል ጎዳና ላይ ነው ሲሉ ይገልጹ ነበር፤ 
ለእዚያውም በሙሉ መተማመን ላይ ተመሥርተው፡፡ የባግዳድ 
አውሮፕላን ማረፊያ በከባድ መሣሪያ አመድ እየተደረገ ባለበት 
ወቅትም በእዚሁ ቀጥለዋል፡፡ አንድ ጋዜጠኛ በስልክ ይህን 
የአየር ማረፊያውን ድብደባ አስመልክተው ምን ይላሉ ስትል 
ትጠይቃቸዋለች፡፡ እሳቸው ግን የምትይው ሁሉ ከእውነት 
የራቀ ነው፤ ከፈለግሽ ነይና ላስጎብኝሽ እስከ ማለት ደርሰዋል፡፡ 

በቅርቡ በወረራ ይዘዋቸው ከነበሩ የአማራና አፋር 
አካባቢዎች ሙሉ ለሙሉ ተደምስሰው ወሬ ነጋሪያቸውን 
ብቻ ይዘው ያመለጡት የኛዎቹ ትህነጎችም እንደዚያው 
ናቸው፡፡ አዲስ አበባ ልንገባ ነው ብለው ሕዝባቸውን ዋሹ፡፡ 
የተፈጠሩበትን ቀን እስከሚረግሙ ድረስ ተቀጥቅጠው ወደ 
ትግራይ ተመለሱ፡፡ ልብ በሉልኝ ወሬ ነጋሪ እንጂ የተመለሰ 
ሠራዊትም፣ የረባ መሣሪያም አልነበራቸውም፡፡  ተሸንፈው 
ተሸንፈን ብለው አያውቁም፤ ተሸነፍኩን ይፈሩታል፡፡

ከውሸት ግብአቶች የተሰሩት እነዚህ ጉዶች ግን መጀመሪያ 

ላይ ከአማራና አፋር ክልል የወጣነው በስልታዊ ማፈግፈግ ነው 
ሲሉ ተናገሩ፤ አምስት መቶ ሜትር ምን የሚሉት ማፈግፈግ 
ነው፡፡ ጦርነቱን ትተነዋል ቢሉ ይሻላል፡፡ ሌሎች አመራሮቻቸው 
ደግሞ ቆይተው ለሰላም ብለን ነው አሉ፡፡ ውሸታሞች!

ቡድኑ ራሱ የጦርነት ጀማሪ ሆኖ ፣ ይህንንም ራሱ አምኖ 
እያለ ሌላ ጊዜ መንግሥትን ጠብ ጫሪ አርጎ ከሷል፤ የእርዳታ 
አቅርቦትን ራሱ እያስተጓጎለ አሁንም በትግራይ ውስጥ አስከፊ 
ረሃብ ሊከሰት ይችላል ብሎ መንግሥትን የከሰሰ ነው ፤ ሁሉም 
በሐሰተኛ መረጃ ላይ ተመስርቶ የሚፈጸም ክስ ነው፡፡ 

ትህነግ ሲፈጠርም በሐሰተኛ መረጃ ላይ የሚሠራ ነው፡፡ 
እውነት ቢናገር ውሎ የሚያደር የማይስል ቡድን፡፡ በእውነተኛ 
መንገድ ታላቋ ትግራይ የሚላትን አገር ተብዬ  እውን 
እንደማያደርግ እንዲሁም ዘረፋውን አንደማይቀጥል በማመኑ 
ሐሰተኛ መንገዶችን ሲቀይስ፣ ሲገነባና ሲደለድል ኖሯል፡
፡ የመንግሥትን ስልጣን ይዞ በነበረበት ወቅት ደግሞ ይህን 
በሚገባ ተጠቅሞበታል፡፡ 

በእዚህ መንገድ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሲያታልል 
ኖሯል፡፡ ያልሠራውን ሠርቻለሁ ሲል፤ የማይሠራውን እየለጠጠ 
ማቅረብ ሥራው ነበር፡፡ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 
ግንባታ ያልደረሰበትን ደረጃ ደርሷል ሲለን ኖሯል፡፡ የስኳር 
ፕሮጀክቶችን አስመልክቶ ያሰራጫቸው የነበሩ መረጃዎች 
ውሸት መሆናቸውን ዛሬም ድረስ ያልተፈታው የአገራችን 
የስኳር ችግር ያመለክታል፡፡

 ሜቴክ የሌለውን አቅም አለው እያለ በከፍተኛ ጥንቃቄ 
መገንባት ያለበትን ይህን ግድብ የኤሌክትሮ መካኒካል ስራ 
ለለማጅ ድርጅት ሰጥቶ መጫወቻ ማድረጉ አንሶ ድርጅቱ 
ምንም ባልሰራበት ሁኔታ ከፍተኛ መቶኛ አፈጻጸም ደርሷል፤ 
ለእዚህ ደካማ ተቋም ያገር ልጅ የማር እጅ እያለ እያንቆለጳጰሰ 
ያሰራጭ በነበረው መረጃ በሕዝብ ተስፋ ላይ ሲጫወት ኖሯል፡፡  

አንዳንድ ምሳሌ ለማንሳት እንጂ ትህነግ የሠራው ሁሉም 
ነገር በውሸት የተለወሰ ነው፡፡ በእውነት ተጀምሮ በእውነት 
ያለቀ የለውም፡፡ ሥራው እስከሚያልቅ ገንዘብ ሲሰርቅ፤ ጊዜ 

(አቤል ገብረኪዳን)

የሰው ልጅ ስነ ውበትን ከሚለካባቸው ነገሮች 
አንዱ ጸጉር ነው:: የጸጉር መኖር አለመኖር ፤ የጸጉር 
አይነት እና ቀለም ፤ ርዝማኔ እና እጥረት የግለሰቡን 
ውበት እንደሚወስኑ ይነገራል:: በዚህም የተነሳ ሰዎች 
በተቻላቸው መጠን ለጸጉራቸው ጥንቃቄ ያደርጋሉ:: ይህ 
በእንዲህ እንዳለ ሳይንሳዊ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት 
ከጠቅላላው ወንዶች 60 በመቶ ከጠቅላላ ሴቶች ደግሞ 50 
በመቶው ጸጉር የመሳሳት ችግር ያጋጥማቸዋል:: በዚህም 
የተነሳ ብዙዎች ውበታቸው የጎደለ ስለሚመስላቸው 
የመሸማቀቅ እና የራስ መተማመን የመጉደል ችግር 
ያጋጥማቸዋል:: ይህን ለማስተካከል በሴቶች በኩል 
ሰው ሰራሽ ጸጉርን (ሂውማን ሄር) መጠቀም አሁን 
ተለምዷል:: ዋጋውም በብዙ ሺ የሚቆጠር ብር ሆኗል:: 
በወንዶች በኩል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይህ ነው የሚባል 
መላ ያልነበረው ሲሆን አሁን ላይ ግን የጸጉር ንቅለ ተከላ 
ተጀምሯል::

የጸጉር ንቅለ ተከላ ታሪክ
የታሪክ ጸሐፍት እንደሚሉት የጸጉር ንቅለ ተከላ 

የተጀመረው በ20ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ነው::እ.ኤ.አ 
በ1930ዎቹ በጃፓን የአይን ሽፋሽፍቶችን ለማስተካከል 
እንደተጀመረ የሚነገረው ይህ ቴክኒክ በ1950 እ.ኤ.አ 
በአሜሪካዊው የቆዳ ሐኪም ኖርማን ኦረንትሪየች 
ዘመናዊነትን ተላብሷል::በዚህ መልኩ እያደገ ሄዶች 
ባለፉት ሰላሳ ዓመታት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል::

በቴክኒክ ደረጃ ስናየው የጸጉር ንቅለ ተከላ 
የሚደረገው በራስ ቅል ላይ የጸጉር መሳሳት ወይም 
መመለጥ በሚያጋጥምበት ወቅት በሚጠፋው ጸጉር 
ምትክ ሌላ አዲስ ጸጉር ለመተካት ነው:: ሥራው 
የሚከናወነውም በቂ ጸጉር ካለበት የራስ ቅል ክፍል ላይ 
ጸጉር ወስዶ በሳሳው ወይም በተመለጠው የራስ ቅል 
ክፍል ላይ በመትከል ነው:: ሄልዝ ላይን የተባለ ድረ 
ገጽ እንደሚያመለክተው ከሆነ ከ80 እስከ 90 በመቶ 
ያሉ የጸጉር ንቅለ ተከላዎች ስኬታማ ሲሆኑ አብዛኛው 
ጸጉር ንቅለ ተከላው በተካሄደ ከሶስት እስከ አራት ወር 
ባለ ጊዜ ውስጥ ያድጋል:: በጎንዮሽ ጉዳትነት የሚነሳው 
በአንዳንድ ሰዎች ላይ የሚያጋጥመው የቆዳ መቆጣት ፤ 

እየሰፋ የመጣው የጸጉር ንቅለ ተከላ

ማሳከክ ፤ መልሶ መርገፍ እና መሰል ክስተቶች ናቸው::
የጸጉር ንቅለ ተከላ የሚደረገው እንዴት 

ነው?
በጣም ቀላል በሆነ አገላለጽ ለማስቀመጥ ያህል 

የጸጉር ንቅለ ተከላ ማለት በራስ ቅላችን ቆዳ ላይ 
ጸጉር ካለበት ክፍል ጸጉር ነቅሎ በመውሰድ በራስ 
ቅላችን ቆዳ ጸጉር በሌለበት ክፍል ላይ መትከል ወይም 
ማስገባት ማለት ነው:: ይህ ሲባል ግን በአብዛኛው ጸጉር 
የሚወሰደው ከራስ ቅላችን ቆዳ በተለይም ከኋለኛው 
የራስ ቅል ቆዳ ላይ ነው ለማለት እንጂ ከሌላ የሰውነት 
ክፍል ላይም ጸጉር ሊወሰድ ይችላል::

የንቅለ ተከላው ሂደት ከመጀመሩ በፊት ሐኪሙ 
ጸጉር የሚወሰድበትን የራስ ቅል ክፍል ካጸዳ /ስቴራላይዝ 
ካደረገ/ በኋላ ሕመም እንዳይሰማ ያደነዝዘዋል:: ታካሚው 
ሂደቱ ተሠርቶ እስከሚያበቃ ድረስ መተኛት የሚፈልግ 
ከሆነም ሐኪሙን መጠየቅ ይችላል::  ከዚህ በኋላ 
ሐኪሙ በFUE ስልት ማለትም በቆዳ ስር የሚገኘውን 
የጸጉር ቋት ከነቆዳው አንስቶ በማዘዋወር ወይም በFUE 
ስልት ማለትም በቆዳ ስር የሚገኘውን የጸጉር ቋት 
ቆዳው ሳይነሳ አውጥቶ በማዘዋወር ንቅለ ተከላውን 
ያከናውናል:: ለምሳሌ ያህልም ከሁለቱ መንገዶች አንዱ 
የሆነው በቆዳ ስር የሚገኘውን የጸጉር ቋት ቆዳው 
ሳይነሳ አውጥቶ በማዘዋወር የሚከናወን ንቅለ ተከላ /
FOLLICULAR UNIT EXTRACTION - FUE/ 

ትሬቢያን የጸጉር ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ይሰኛል::ባለቤቱ አቶ 
ፍቅር ሽፈራው ከባለቤትነታቸው ባለፈ የጸጉር ንቅለ 
ተከላው ተጠቃሚም ናቸው::ጸጉራቸው ከንቅለ ተከላው 
በኋላ በአዲስ መልክ ማደግ መጀመሩን እና በዚህም 
ደስተኛ መሆናቸውን ይገልጻሉ::ሌላኛው የጸጉር ንቅለ 
ተከላውን ያካሄደው ጋዜጠኛ ሰመረም በአንድ ቪዲዮ 
ላይ የጸጉር ንቅለ ተከላ ማካሄዱ የበለጠ ወጣትነት 
እንዲሰማው እንዳደረገው ሲናገር ይሰማል::

በክሊኒኩ የንቅለ ተከላ ሥራውን የሚያከናውኑት 
የቆዳ ሐኪሟ ዶ/ር ቅድስት የኔነህ ንቅለ ተከላው 
ከመካሄዱ በፊት የጸጉር መሳሳቱ መንስኤ ምን እንደሆነ 
እንደሚጣራ ይናገራሉ::” በቅድሚያ የምክክር እና 
የምርመራ ስራ እናካሂዳለን:: ከሕክምና ጋር በተያያዘ 
ጉዳይ ለምሳሌ በካንሰር ሕክምና ምክንያት ወይም መሰል 
ጉዳዮች ጋር የሚመጣ የጸጉር መሳሳትን በንቅለ ተከላ 
ማስተካከል ያስቸግራል:: የሰውየው የእድሜ ሁኔታም 
እንደዚያው ተጽዕኖ ይኖረዋል:: የጸጉሩ አይነት ፤ የቆዳው 
አይነት እና ሌሎችም አብረው ይታያሉ ይላሉ ዶ/ር 
ቅድስት:: ከዚያ ባለፈ ንቅለ ተከላውን ለማካሄድ 
የሚያስችል ሁኔታ መሟላቱ ሲረጋገጥ ሥራው 
ይከናወናል::” ብለዋል:: ደንበኛው የሚከፍለው 
ክፍያም በተደረገው ምርመራ መሠረት እንደሚተመን 
ገልጸዋል::ደንበኛው ያን መክፈል ከቻለ ንቅለ ተከላው 
በባለሙያ  ይደረጋል::ከዚያም ለቀጣይ ስድስት 
ወራት በክሊኒኩ ክትትል ይደረጋል::ባለቤቱ አቶ 
ፍቅር እንደሚሉት ባስመዘገቡት ውጤት የተነሳ ወደ 
ሁለት አመት ገደማ እየተቃረበ በመጣው ክሊኒካቸው 
ንቅለ ተከላውን የሚፈልጉ  ሰዎች ቁጥር እየበረከተ 
ነው::በእያንዳንዱ ዘርፍ ባለሙያዎች ስራዎን 
እንደሚያካሂዱ የሚናገሩት አቶ ፍቅር የሚመለከተው 
የመንግሥት ቢሮም ክትትል እንደሚያደርግ ይገልጻሉ::

አሁን ላይ አዲስ አበባ ውስጥ ከትሬቢያን በተጨማሪ 
ይህን አገልግሎት የሚሰጡ ጥቂት ተቋማት ያሉ 
ሲሆን ይህም የሚመለክተው በኢትዮጵያ የኮስሞቲክ 
ሰርጀሪ (የውበት ቀዶ ጥገና) ዘርፍ እያደገ መሆኑን 
ነው::መንግስት ለዘርፉ ተገቢ ትኩረት ቢሰጠው 
ለከርሞው ይህን ፍለጋ ወደ ሌሎች አገራት የሚሄዱ 
ዜጎች ካሉ ማስቀረት ያስችላል::

እንዴት እንደሚከናወን እንመልከት::
በቆዳ ስር የሚገኘውን የጸጉር ቋት ቆዳው ሳይነሳ 

አውጥቶ በማዘዋወር ለሚከናወነው ንቅለ ተከላ /
FUE/ ባለሙያው ከዚህ በታች የተመለከቱትን ቅደም 
ተከተሎች ይጠቀማል፡-

በራስ ቅል ጀርባ ክፍል ያለው ጸጉር ይላጫል::
ሐኪሙ ከራስ ቅል ቆዳ ላይ በቆዳው ስር የሚገኙትን 

የጸጉር ቋቶች /follicles/ አንድ በአንድ የሚወስድ ሲሆን 
ይህ በተወሰደበት ቆዳ ላይ ጥቃቅን ምልክቶች ይታያሉ::

ከላይ ከተጠቀሰው አሠራር ጋር ተመሳሳይ በሆነ 
መልኩ ሐኪሙ መርፌ ወይም ምላጭ በመጠቀም 
ጸጉር በሚተከልበት የራስ ቅል ክፍል ላይ ቀዳዳዎችን 
ካበጀ በኋላ ከቆዳ ስር የወሰዳቸውን ቋቶች /follicles/
 ይተክላል::

በመጨረሻም ሥራው የተሰራበት የራስ ቅል ክፍል 
በፋሻ እና በባንዴጅ እንዲሸፈን ይደረጋል

የጸጉር ንቅለ ተከላ በኢትዮጵያ
በኢትዮጵያ የጸጉር ንቅለ ተከላ በቅርብ ጊዜያት 

እየተለመደ የመጣ ሲሆን አንዳንድ ታዋቂ ግለሰቦችም 
የዚህ አዲስ ግኝት ተጠቃሚ ሲሆኑ ታይቷል::ከነዚህ 
መሐከልም ተዋናይ ይገረም ደጀኔ ፤ ጋዜጠኛ ሰመረ (ሰመረ 
ባርያው) ፤ የሳክስፎን ተጫዋቹ እዮብ እድሉ እንዲሁም 
እግር ኳስ ተጫዋቹ አህመድ ረሺድ ይገኙበታል::እነዚህ 
ታዋቂ ግለሰቦች ንቅለ ተከላውን ያከናወኑበት  ቦታ ደግሞ 

ለመታመንም የጥሞና ጊዜ ያስፈልጋል! የሚለው ይህ ቡድን ነው ድርድር እየጠየቀ ያለው ፡፡ ድርድርን 
ሲጠይቅ ምክንያት ብሎ ያቀረበው ራሱ እኮ ውሸት ነው፡፡ 
ተሸንፌ ነው ትግራይ የተመለስኩት መች አለ?

በመጀመሪያ ደረጃ ለድርድር ዝግጁ የሆነ አካል 
ቀላማጅ መሆን ይለበትም፡፡ ቡድኑ በከፍተኛ ደረጃ 
ይቀላምዳል፡፡ በአገራችን ከአነጋገር ይፈረዳል ፤ ከአያያዝ ይቀደዳል 
ይባላል፡፡ ቡድኑ በእኩይ ድርጊቱ ብቻ ሳይሆን በእኩይ አነጋገሩ 
የወደቀ ነው፡፡ 

ከእዚህ ቡድን ጋር ድርድር እንዲደረግ የሚፈልጉ አካላት 
እንዳሉ ይታወቃል፡፡ አነዚህ አካላት /አሜሪካ ፣አውሮፓዎችና 
የተባበሩት መንግሥታት የተለያዩ ተቋማት/ በቅድሚያ የቡድኑ 
ተባባሪዎች ናቸው፡፡ ቡድኑ እዚህ ደረጃ ያደረሱት ፣ በክፋቱ 
እንዲቀጥል ያደረጉት እነሱ ናቸው፡፡ በመቀላመዱ እንዲቀጥል 
ያበረታቱት ወይም እንዲቀላምድ የሚያደርጉትም እነሱው 
ይመስሉኛል፡፡ 

ከዚህ ቡድን ጋር መደራደር ያበቃለት ጉዳይ፤ መደራደር 
አስፈላጊ ሆኖ ቢገኝ እንኳ፣ በቅድሚያ መሠራት ያለበት አንድ 
ትልቅ ሥራ አለ ብዬ አምናለሁ፡፡ ግዴላችሁም ተደራደሩ፤ 
ይቅር ለእግዚአብሔር ብላቸው ተነጋገሩ፤ ለዘላቂ ሰላም ብላችሁ 
እባካችሁን ዋጋ ክፈሉ ብለው ጉምቱ ጉምቱ አባቶች ቢጠይቁ / 
ልብ በሉልኝ መደራደሩ  ይጠቅማል ከተባለ ነው/ እንዳልኩት 
ትህነግ አንድ ነገር ማድረግ ይኖርበታል፡፡  ከሁሉም በፊት 
ውሸቱን፣ ቀላማጅነቱን ማቆም ይኖርበታል፡፡ ሐሰተኛ መረጃ 
መፈብረክና ማሰራጨቱን ማቆም አለበት፡፡ 

ቡድኑ ውሸታምነቱን እተዋለሁ ብሎ የሚምል የሚገዘት 
ሌላም ሌላም ማረጋገጫ የሚሰጥ ከሆነም  መሐላው ግዝቱ 
ሌላውም ሌላውም ማረጋገጫው በትክክል መሬት ላይ 
የሚወርድ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ እንዲቻል የጽሞና ጊዜ 
ያስፈልገዋል፡፡ ለእዚያውም የዓመታት፡፡ እናንተ በቅድሚያ 
መሣሪያ ማስቀመጥ እና ወንጀለኞችን አሳልፎ ነው መስጠት 
ያለበት ትሉኝ ይሆናል፡፡ እኔ ከእነዚህ ቅደመ ሁኔታዎች 
ባልተናነሰ መልኩ የትህነግ ትልቁ መሳሪያው ውሸት ነውና 
መዋሸቱን ማቆም አለበት እላለሁ፡፡ ቡድኑ ሊተመን የሚችለው 
ውሸት ሲያቆም፣ ውሸት ሲጦም ብቻ ነው፡፡  ይህን እንዲያደርግ 
የጥሞና ጊዜ ያስፈልገዋል፡፡ 

ሲሰርቅ ፣ የትውልድ ተስፋ ሲሰርቅ ነው የኖረው፡፡ የታላቁ 
የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ቀስ እያለ እየገነባ ብዙ ዶላር 
ሊያገኝበት ቢያስብም አገራዊው ለውጥ ከአፉ ላይ ነጠቀው፡፡ 
ይህ ሀሳቡ ሳይሳካለት ቢቀር ትግራይ ላይ መሸጎ በግድቡ ላይ 
መዶለቱን ቀጥሏል፡፡ 

የለውጡ መንግሥት ግድቡን ከነበረበት ውስብስብ 
ችግር በማውጣት በትክክለኛው መንገድ እንዲጓዝ እያደረገ 
ባለበት ወቅት ደግሞ ሌባ እናት ልጇን አታምንም እንዲሉ ነገር 
ሆነ፡፡ መንግሥት በትኩረት እየሠራበት ባለው የህዳሴ ግድብ 
ላይ ነጭ ውሸት መንዛታቸውን ቀጠሉ፡፡ ጌታቸው ረዳ ጠቅላይ 
ሚኒስትር አቢይ ግድቡን ለአረቦች ሸጦታል ሲል መግለጹን 
እዚህ ላይ ማስታወስ ይገባል፡፡ 

ትህነግ ወደ ደቡብ ወሎና ሰሜን ሸዋ በዘለቀበት ወቅትም 
ሌሎች የውሸት ናዳዎችን አወርዷል፡፡ የቡድኑ መሪ ደብረ ጽዮን 
ጦርነቱ ተጠናቅቋል፤ እጃችሁን ስጡ ፣የምታድኑት ከተማም ሆነ 
ሕዝብ የለም፤ ሲሉ መግለጫ ሰጡ፡፡  በዚያው ሰሞን አንድ 
የታጣቂዎቹ መሪ ድርድር የሚባል ነገር የለም፤ ጦርነቱ አልቋል፤ 
ከማን ጋር ነው የምንደራደረው ብለው ነበር፡፡ አሁን ትግራይ 
ላይ ተሰብስበዋል፡፡ የውሸታቸውን ልክ አንድም ከዚህ መረዳት 
ይቻላል፡ ውሸታም የሚለው ቃል ይህን ቡድን ባይገልጸውም 
፣ ውሸቱ ግን ልክ እንደሌለው ከሚምታታው መረጃቸውም 
መረዳት አያዳግትም፡፡ 

ጋሸናን መልቀቅ መቀሌን መልቀቅ ነው ይሉ የነበሩት 
ትህነጎች በርካታ ሰብዓዊና ቁሳዊ ጉዳት ደርሶባቸው ጋሻናን 
ለቀው ከወጡ በኋላ እንደገና መልሰን ይዘነዋል ብለው 
ነበር፡፡ በዚህ  ወቅትም 80 ሺ የአቢይን ጦር ከሥራ ውጪ 
አርገናል አሉን፡፡ ይህን ማድረግ ከቻሉ ምን የቀራቸው ጦር አለ? 
ውሸታቸው ልክ የለውም፡፡ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን 
ደምሰሰናል ማለትማ ልማዳቸው ነው፡፡ 

ይሄ በሐሰት መረጃ ያበጠ፣ ቀላማጅ ቡድን ነው እንግዲህ 
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ድርድር የሚጠይቀው፡፡ አንዴ 
ለአሜሪካ፣ ሌላ ጊዜ ለአውሮፓ ኅብረት እንዲሁም ለተመድ 
ሳይቀር ደብዳቤዎችን እየላከ ለሰላም ዝግጁ መሆኑን እየገለጸ 
አደራድሩኝ የሚለው፤ የኢትዮጵያ መንግሥትን ባልዋለበት 
እያዋለ ሰብዓዊ መብት እየጣሰ ነው እያለ በመክሰስ እኔ እመኑኝ 
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ነፃ ሃሳብ
ፖለቲካ እና ወቅታዊ

ሙሉቀን ታደገ

በጦርነት መጀመሪያ ላይ በሚካሄዱ አውደ 
ውጊያዎች በማን አለብኝት ወረራ የሚፈጽሙ 
አምባገነኖች በአብዛኛውን ጊዜ አሸናፊዎች ሲሆኑ 
ይታያሉ:: ወረራ የተፈጸመበት ወገንም ወራሪውን 
ፈጽሞ ሊመክተው የሚችል አይመስልም:: ማንም 
ሰው ጦርነቱን ማን ያሸንፋል? ገምት፤ ቢባል ግምቱ 
ጦርነቱን ለጀመረው ኃይል ማድረጉ አይቀሬ ነው :: 
ለዚህም ምክንያቱ ደግሞ አምባገነኖች ራሳቸውን 
ለጦርነት ቀድመው ስለሚያዘጋጁ እና በተቃራኒው 
የሚወረው አካል ደግሞ ራሱን ስለማያዘጋጅ እና 
ስለማያደራጅ ነው :: 

 የኋላ ኋላ ግን የተወረረው አካል የተበዳይነት 
ቁጭት ስለሚያድርበት የወራሪውን ኃይል 
በእርግጠኝነት ማሸነፉ አይቀርም :: የዓለም የጦርነት 
ተሞክሮች የሚያሳዩት ይህንን ሐቅ ነው :: ለዚህ 
ደግሞ  አያሌ ምሳሌዎች ማሳየት ይቻላል :: ለዛሬው 
የተመረጡ ሶስት ጦርነቶችን በወፍ በረር እንመልከት::  

አምባገነኖች በትዕቢት ሲወጠሩ ሕሊናቸው ግራ 
እና ቀኙን ፤ ፊት እና የኋላውን ማየት ስለሚያቆም 
ምድር ላይ ያለ ማንኛውም ኃይል ያለእነርሱ ፈቃድ 
መኖር እንደማይችል አድርገው ማሰብ ይጀምራሉ:: 
በእኔ  ልክ የተቀደዱ ልብሶችን ልበስ ! ብለው 
ማስገደድ ይጀምራሉ:: ከዜጎቻቸውም አልፈው 
የጎረቤት አገራትን ሰላም ያውካሉ:: ከማወክም 
አልፈው ወረራ ይፈጽማሉ:: ከእነኝህ ዓይነት ሰዎች 
መካከል ናፖሊዮን ቦናፓርት በግንባር ቀደምትነት 
ይጠቀሳል:: 

ናፖሊዮን ቦና ፓርት መላ አውሮፓን መግዛት 
አለብኝ ብሎ ቆርጦ ተነሳ፤ የሚችለውንም ያህል 
ወረረ:: በዚህ ጊዜ አውሮፓውያን ናፖሊዮ 
ቦና ፓርትን ከፈጣሪ በታች ያለ ፈጣሪያቸው 
እስኪመስላቸው ድረስ አግዝፈው አዩት ::  ናፖሊዮን 
ቦናፓርት በበኩሉ ራሱን ከፈጣሪው ጋር አስተካክሎ 
ተመለከተ:: የትኛውም ምድራዊ ኃይል ሊገዳደረኝ 
አይችልም ሲል ለራሱ ነገረ:: 

በድሮ ጊዜ አንዱን ፈላስፋ እንዲህ ሲሉ ጠየቁት 
«ሊያዝኑለት የማያስፈልግ እና የማይገባው ነገር 
ምንድን ነው?» ፈላስፋውም « የክፉ ሰዎች መሞት 
!» አለ:: ናፖሊዮንም በአውሮፓ የክፉዎች ክፉ 
ተደርጎ ይቆጠር ስለነበር አውሮፓውያን በሰውየው 
ግብዝነት ቢያዝኑለትም የሠራቸው የግፍ ሥራዎች 
ያናድዳቸው ስለነበር ናፖሊዮን በዋተርሉ ጦርነት 
ሲሸነፍ ያልተደሰተ አልነበረም:: 

ሌላው አምባገነኖች ቀድመው በመውረራቸው 
እና በሚጠቀሙት ቅጥ ያጣ ጉልበት አሸናፊ መስለው 
የታዩበት ጦርነት የአንደኛው እና የሁለተኛው የዓለም 
ጦርነቶች ተጠቃሽ ናቸው:: በእነዚህ ጦርነቶች  
ጀርመን እና አጋሮቿ በማን አለብኝነት ጠላቴ ብለው 
በፈረጇቸው አገራት ላይ ወረራ በመፈጸም  ጦርነቱ 
እንዲስፋፋ  ቀንደኛ  ተዋናዮች ነበሩ :: 

 በአንደኛው የዓለም ጦርነት ኢምፔሪያሊስት 
አገራት የአፍሪካ እና የኤዥያን የተፈጥሮ ሀብት 
ለመቀራመት እና በፋብሪካቸው የሚያመርቷቸውን 
ሸቀጦች ማራገፊያ ለማድረግ አስበው እኔ እበላ 
እኔ እበላ ሲሉ መፋጠጣቸውን ታሪክ ዘግቦታል:: 
ተፋጠውም አልቀሩ ጎራ ለይተው የወታደራዊ 
ትብብር ቡድን መሠረቱ:: ወታደራዊ የትብብር 
ቡድኖችን ለመመሥረት ኦስትሪያ እና ጀርመንን 
የቀደማቸው አልነበረም :: እንግሊዝ እና ፈረሳይም 
ራሳቸውን ለመከላከል እና እንዲሁም በአፍሪካ እና 
በኤዥያ ያላቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ የጦርነት 
ትብብር ማዕቀፍ መሠረቱ:: 

የእነኦስትሪያ እና ጀርመን የጦርነት ትብብር 
ቡድን በእንግሊዝ እና በፈረሳይ የበላይነት 
የሚዘወረውን የጦርት ትብብር ቡድንን ለማጥፋት 
ቋምጦ ጦርነቱ ተጀመረ:: በጀርመን እና ኦስትሪያ 
የሚመራው ጥምር ጦር ወረራ በፈጸሙባቸው 
አገራት ሕዝቦች ላይ ከፍተኛ ውድመት እና እልቂት 
ፈጸመ:: በዚህም  መጀመሪያ ላይ በእነጀርመን እና 
ኦስትሪያ የሚመራው ቡድን በእንግሊዝ እና በፈረሳይ 
የበላይነት የሚዘወረውን የጦር ትብብር ቡድንን  
በኃይል የደፈቀው መስሎ ነበር ::   

ይህ የሆነው በጀርመን እና ኦስትሪያ የሚመራው 
ጥምር ጦር ቀድሞ ስለተዘጋጀ እና ቀድሞ ወረራ 
ስለፈጸሙ ነበር:: የኋላ ኋላ ግን ጀርመን እና ኦስትሪያ 
በፊትአውራሪነት የሚመሩት ቡድን አይሆኑ ሆኖ 
ለመናገር በሚዘገንን መልኩ ለሽንፈት ተዳረገ::  

በአፍሪካ እና በኤዥያ የነበራቸውን ግዛት እና 
ገበያ ተደራሽነት ለማስፋፋት ቋምጠው የነበሩት 
የእነጀርመን ቡድን አይደለም ከአፍሪካ እና ከኤዥያ 
ጥቅም ሊያገኙ ይቅር እና ቀደም ሲል በእነሱ 
ስር ይተዳደሩ የነበሩ ግዛቶች እና አስተዳደሮች 
በእንግሊዝ፣ ፈረንሳይ ፣ ጣሊያን እና ሌሎች አገራት 
ተቦጫጭቀው ተወሰዱ:: ይህ ብቻ አይደለም 
የተሸነፉት አገራት አሸናፊዎቹ ለጦርነት ያወጡትን 
የጦርነት ወጭ እንዲከፍሉ ተገደዱ:: 

በሁለተኛው የዓለም ጦርነትም የእነጀርመን 
፣ጃፓን እና ጣሊያን ወታደራዊ ቡድን ጠግበው 
እና በትዕቢት ተወጥረው የሚያደርጉትን አጥተው 
አቅላቸውን ሳቱ:: ጥጋባቸው አይሎ ያለመጠን ሆነ:: 
በእጃቸው ለማጨብጨብ ተጠይፈው በእግራቸው 
አጨበጨቡ:: ሰውን መግደል መዝረፍ መድፈርን 
እና መሰል ሰይጣናዊ ተግባራትን የዕለት ከዕለት 
የአስተዳደራዊ ሥራቸው አንዱ አካል እና መገለጫው 
አደረጉት:: 

አገራቱ በአውሮፓ፣ ኤዥያ እና በአፍሪካ 
የሚችሉትን ያህል አገር ወረሩ:: የሚችሉትንም ያህል 
ሰው ገደሉ:: የመጨረሻ መጨረሻ ግን የጀርመን 
፣ጃፓን እና ጣሊያን የግፍ ሩጫ አሳፋሪ በሆነ ሽንፈት 
ተደመደመ:: በዓለም አቀፉ ፖለቲካ የነበራቸው 

ተጽዕኖ በዜሮ ተባዛ:: እነ እንግሊዝ 
እና ፈረሳይ በተባበሩት መንግሥታት 
ድርጅት የድምፅን በድምፅ የመሻር 
መብትን ያለማንም ከልካይ ሲወስዱ 
እነ ጀርመን ደግሞ ለኃያላኑ አገራት  
እንደ ገና ስጋ ለቅርጫ  ቀረቡ:: ከሰማይ 
በታች እንደፈጣሪ በሚፈሩበት ዓለም 
ተዋረዱ:: ክብራቸው በቅኝ ግዛት 
ከተያዙ አገራት በታች ሆነ:: 

ሌላው በወፍ በረር እንድናየው 
ከመረጥኩት የአምባገነኖች ወረራ 
ደግሞ ዚያድ ባሬ (ዚያድ ባሬ) 
በኢትዮጵያ ላይ ያካሄደው ወራሪ 
ነው:: ፕሬዚዳንት አብዲራሺድ አሊ 
ሸርማርኬን በመንፈቅለ-መንግሥት 
ፈንግሎ ሥልጣን የጨበጠው ሜጀር 
ጄኔራል ዚያድ ባሬ (ዚያድ ባሬ ) 
መንበረ  ስልጣኑን  በያዘ ማግስት  
ድንበር ማስፋፋትን ዋነኛ ዓላማው 
አድርጎ ተነሳ :: የወሰን ማስፋፋት 
ፍላጎቱን ጥሙን ለመወጣት  መጀመሪያ 
ላይ ያነጣጠረውም የጥቁሮች መኩሪያ 

በሆነችው ኢትዮጵያ ላይ ነበር:: የጥፋት ጥይቱን 
በኦጋዴን በኩል አሀዱ ብሎ ተኮሰ:: በ1966 ዓ.ም 
ሶማሊያ የአረብ ሊግን መቀላቀሏ የዚያድባሬን 
የሶማሊያ ልብ በግብዝነት እንዲደነድን አደረገው:: 

ሜጀር ጄኔራል ዚያድ ባሬ (ዚያድ ባሬ) 
ኢትዮጵያን በወረረ የመጀመሪያዎቹ ጊዜያት 
የሶማሊያ ጦር በሶቭዬት ኅብረት ይደገፍ ነበር። 
የኢትዮጵያ መንግሥት ደግሞ ከዩናይትስ ስቴትስ ጋር 
ወዳጅነት ነበረው ። በወቅቱ በቀዝቃዛ ጦርነት ውስጥ 
የነበሩት ሶቪዬት ኅብረትና አሜሪካም በእንግድነት 
ተጋብዘው ይሁን  በሌላ  ምሥራቅ አፍሪካ መግባት 
ቻሉ። ጦርነቱንም ከፍ ወደአለ ምዕራፍ ተለወጠ:: 

ከንጉሣዊ አገዛዝ ወደ ወታደራዊው አገዛዝ 
የተሸጋገረችው ኢትዮጵያ በይፋ ራሷን ማርክሲስት 
ስትል አወጀች::  ወዳጅነቷም ከሶቭዬት ኅብረት ጋር 
ሆነ። አሜሪካ ደግሞ ድጋፏን ለሶማሊያ አደረገች። 
የዚያድ ባሬ መንግሥት ወረራውን አጠናክሮ ወደ 
መሐል አገር ገሰገሰ :: በኢትዮጵያ ላይ እልቆ መሳፍርት 
የሌለው  ጥፋትም  አደረሰ::  በንፁሐን  ዜጎች ላይ  
ዘግናኝ  ጭፍጨፋ ፈጸመ ። 

 ወራሪው የዚያድ ባሬ ጦር ድንበሬ እስከ አዋሽ 
ነው በማለት ወደ ሐረር ገሰገሰ። ይህን ተከትሎ 
በለውጥ ውስጥ የነበረው አዲሱ የኢትዮጵያ 
መንግሥት ምንስ አዲስ ቢሆን ከአባቶቹ የወረሰውን 

አምባገነኖች ጦርነትን በጀመሩት ልክ ጨርሰው አያውቁም !! 
አገር የማስቀጠል  አደራ መወጣት ነበረበት:: ይሄኔ 
ነው በኢትዮጵያ ክተት የታወጀው ። የክተት አዋጁን 
ተከትሎ አያሌ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን 
ታጠቅ የጦር ሰፈር ደረሱ:: በአጭር ጊዜ ወታደራዊ 
ስልጠናቸውን ጨርሰው በግንባር ተገኙ:: 

 በወቅቱ የኩባ መንግሥት ከኢትዮጵያ ጎን 
ተሰልፎ ተዋጋ :: የዚያድ ባሬ መንግሥት ኩባ 
የኢትዮጵያውያን ጦር ደግፋ እየወጋችኝ ነው 
ሲል ለዓለም መንግሥታት ወቀሳ አቀረበ:: ይህንን 
ወቀሳውን እውነት መሆኑን ለዓለም ማኅበረሰብ 
ለማሳየትና ለማሳመን በማሰብ በዓውደ ውጊያ 
የሚማረኩ የኩባ ወታደሮች በማስገደድ ለጋዜጠኞች 
መግለጫ እንዲሰጡ  ተደረገ።

ውሎ አድሮ ቀን ቀንን ሲወልድ የኢትዮጵያ 
ጦር ራሱን በሰው ኃይል እና በመሣሪያ አደራጀ:: 
የዚያድ ባሬን ጦርም እያሳደደ ከመሬቱ ይደባልቀው 
ያዘ:: በወረራ ተይዘው የነበሩ  በርካታ ግዛቶችም  
በኢትዮጵያ ጀግኖች ቁጥጥር ስር ዋሉ:: የመጨረሻው 
ውጊያም ካራማራ ላይ ተካሄደ። በወቅቱ በዘመናዊ 
የጦር መሣሪያ የታገዘው የኢትዮጵያ ጦር በሰማይና 
በምድር ጥቃቱን በማጠናከር የሶማሊያን ጦር ድባቅ 
መታው ! በወራራ ይዞት በነበረው መሬትም ጠላትን  
ደቆሰው:: እንዳይነሳ አድርጎ አርቆም ቀበረው::  
ጦርነቱም የተገፋቸው ኢትዮጵያም ጦርነቱን  
በአሸናፊነት ደመደመች:: 

 በግብዝነት እና በአጉል ትዕቢት ተወጥሮ 
ኢትዮጵያን በወረራ ይዞ የነበረው ሜጀር ጄኔራል 
ሲያድ ባሬ (ዚያድ ባሬን ) ከሽንፈቱ በኋላ ተቀባይነቱ 
እንደጠዋት ጤዛ ታይቶ ጠፋ :: ታላቋ የሚል ቅጥያ 
የነበራት ሶማሊያም ከካራማራው ጦርነት በኋላ 
በእርስ በርስ ጦርነት መታመስ ጀመረች። ዚያድ ባሬም 
1983 ዓ.ም ከሥልጣን ተወገደ:: ከስልጣን የተባረረው 
ዚያድባሬ እግሬ አውጭኝ ብሎ ወደ ናይጄሪያ ሸሸ።  
እዩኝ እየኝ ሲል የነበረው ዚያድባሬ ናይጄሪያን 
አድኑኝ ሲል ተማጸነ:: ናይጄሪያም ልመናውን 
ሰምታ አስተናገደችው:: ሕልፈተ ሕይወቱም ለአራት 
ዓመታት በስደት በቆየባት ናይጄሪያ ሆነ። 

ከላይ የተጠቀሱት ምሳሌዎች ለማንሳት 
ያስፈለገኝ አሸባሪው ሕወሓት  ፍጻሜ ምን ሊሆን 
ይችላል ለሚሉ ሰዎች ማረገጋጫ እንዲሆንላቸው 
በማሰብ ነው:: ቡድኑ ለ27 ዓመታት በኢትዮጵያ 
ሕዝብ ላይ የሠራው ግፍ አልበቃው ብሎ የአገራችን 
የመጨረሻ ምሽግ የሆነውን መከላከያችንን በተኛበት 
በአሰቃቂ ሁኔታ አጥቅቷል :: ይህን ተከትሎ መከላከያ 
ሠራዊቱ እራሱን ፈጥኖ በማደራጀት አሸባሪውን  
በሁለት ሳምንታት ወስጥ ብትንትኑን አውጥቶታል:: 
ከጁንታው መበታተን በኋላም መንግሥት የአገር 
አባት ስለሆነ የትግሬ ልጆቼ እንዳይራቡብኝ እና 
እንዳይጠሙብኝ ብሎ በሕግ ማስከበር የሚያወጣውን 
ጊዜ፣ ጉልበት እና ወጭ ቀንሶ አብዛኛው ትኩረቱን 
በማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳችን ለማሳለጥ፤ 
ቡድኑ ያወደማቸውን የመሠረተ ልማቶችን መጠገን 
እና መልሶ ማደራጀት ላይ አደረገ:: 

“የአህያ ስጋ ከአልጋ ሲሉት ከአመድ ሆነና” 
ነገሩ መንግሥት የወደሙ መሠረተ ልማቶችህን 
ልጠግንልህ፣ ሕዝቡ ወደነበረበት ሕይወቱ 
እስከሚመለስ ስንዴ እየገዛሁ ላብላህ ማለቱ 
በአሸባሪው ሰፈር እንደኃጢያት ተቆጠረ:: 
መከላከያንም ለሁለተኛ ጊዜ ወጉት:: በዚህም 
ደስታቸው ዳር ስቶ ሲያበላ እና ሲያጠጣቸው 
የነበረውን መንግሥት ውለታ መክፈል ሲገባቸው 
«ወንድ ከሆነ ይግጠመን» በማለት ታበዩ:: ከትግራይ 
ክልል ወጥተውም የአማራ እና የአፋር ክልልን በግፍ 
ወረሩ:: በግፍ በያዟቸው የአፋር የአማራ ክልሎች 
የሚገኙ የመሠረተ ልማቶችን መቶ በመቶ  አወደሙ:: 
ሰዎችን ገደሉ ! ደፈሩ! አፈናቀሉ!:: 

የትግሬ ወራሪ ኃይል ይህን በሚያደርጉ ጊዜ 
በተለይም የኢትዮጵያ መጥፋት የሚያስደስታቸው 
እነ አሜሪካ እና መሰሎቿ በደስታ አቅላቸውን ሳቱ:: 
በተቃራኒው ወረራ የተፈጸመባቸው የኢትዮጵያ 
ልጆች በከፍተኛ እልህ እና ቁጭት እጅ ለእጅ 
ተያያዙ:: በተባበረ ክንዳቸው የትግሬን ወራሪ ኃይል  
ቀጠቀጡት :: መውጫ መግቢያ አሳጡት:: እድለኞች 
ተርፈው ወደመጡበት ዋሸ ተመለሱ:: አብዛኞቹ ግን 
በወረራ በያዟቸው መሬቶች ተቀበሩ:: ይህ የአምባ 
ገነኖች ፍጻሜ ነው ። 

“የአህያ ስጋ ከአልጋ ሲሉት 
ከአመድ ሆነና” ነገሩ መንግሥት 
የወደሙ መሠረተ ልማቶችህን 
ልጠግንልህ፣ ሕዝቡ ወደነበረበት 
ሕይወቱ እስከሚመለስ ስንዴ 
እየገዛሁ ላብላህ ማለቱ በአሸባሪው 
ሰፈር እንደኃጢያት ተቆጠረ:: 
መከላከያንም ለሁለተኛ ጊዜ 
ወጉት:: በዚህም ደስታቸው ዳር 
ስቶ ሲያበላ እና ሲያጠጣቸው 
የነበረውን መንግሥት ውለታ 
መክፈል ሲገባቸው «ወንድ ከሆነ 
ይግጠመን» በማለት ታበዩ
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ግብርና
ለምለም መንግሥቱ 

‹‹የማንጎና የተለያየ ዝርያ ያላቸውን 11 ችግኞች 
ተክያለሁ:: አንድ ሰው ማንጎ በዳቦ ቢበላ ለሰውነቱ ጠቃሚ  
ንጥረ ነገር ያገኛል:: ይህ ተክል ደርሶ ለምግብነት ሲውል 
ማየት መንፈሳዊ ደስታ ይሰጣል:: መንግሥት እንዲህ ለሰው 
ልጅ ጠቃሚ በሆነ ልማትና ወቅታዊ አገራዊ ጉዳይ ላይ 
የዲያስፖራውን ማኅበረሰብ ተሳትፎ እንዲኖረው ማድረጉና 
እኔም አንዷ በመሆኔ በጣም ደስ ብሎኛል:: ችግኞችን በብዛት 
በመትከል የተሳተፉኩትም ለዚህ ነው›› በማለት ሀሳባቸውን 
ያካፈሉን ሰሞኑን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ 
ጽሕፈት ቤት አቅራቢያ በሚገኘው ቴዎድሮስ አደባባይ 
ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ለዲያስፖራ ማኅበረሰብ በተዘጋጀ 
የአረንጓዴ አሻራ መርሐ ግብር ላይ ከተሳተፉት መካከል 
አንዷ የሆኑት ወይዘሮ ገነት አስረስ ናቸው::

ደስታቸው በቃላት ብቻ ሳይሆን በገጽታቸው ላይም 
ይነበባል :: እንደ እርሳቸው ሁሉ በሌሎቹ ገጽታ ላይ ይታይ 
የነበረው ደስተኝነት እስከዛሬ እንዲህ ባለው የልማት ሥራ 
ላይ የመሳተፍ እድል አለማግኘታቸው ቁጭት የሚያሳድርና 
አሁን ደግሞ እድሉን በማግኘታቸው የተሰማቸውን ውስጣዊ 
ደስታ ያወጡበት  መሆኑን ከገጽታቸው ይነበባል። 

ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ የገናና 
የጥምቀት በዓልን አስመልክተው ወደ አገር ቤት ለአንድ 
ሚሊዮን ዲያስፖራ ማኅበረሰብ ጥሪ ሲያደርጉ ወይዘሮ 
ገነት ከሚኖሩበት ካሊፎርኒያ ወደ አገራቸው ለመምጣት 
አላቅማሙም:: ጥሪውን አክብረው ተማሪ ልጃቸውን 
ለጎረቤት አደራ ሰጥተው ለአጭር ጊዜ መምጣታቸውን 
ነው ያጫወቱኝ:: አገር ቤት ተገኝተውም ሲመኙት 
የነበረውን በአገራቸው አረንጓዴ አሻራቸውን ማሳረፋቸው 
አስደስቷቸዋል :: በአንድ ወቅት ኢትዮጵያ ሲመጡ 
ለምግብነት የሚውል ቼሪ የሚባል ችግኝ አምጥተው 
በቤተሰባቸው ግቢ ውስጥ እንዲተከል ማድረጋቸውን 
አስታውሰዋል::በግልም በጋራም ልማት ማከናወን አረንጓዴ 
አሻራን ለማስቀጠል ያግዛል የሚል እምነት አላቸው:: 

 የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ 
አሕመድ ከሦሥት ዓመት በፊት የጀመሩትን የአረንጓዴ 
አሻራ መርሐግብር የሚደግፍ ተግባር እንደሆነም 
ይናገራሉ::ከልማትና ከግብርና ሥራ ጋር የተያያዘ ነገር 
መሥራት በልባቸው ውስጥ ያለ የሚደሰቱበት ሥራ 
መሆኑን ይገልጻሉ:: እርሳቸው እንዳሉት ፤ አገራቸው 
ጠቅልለው ለመምጣት ሀሳብ አላቸው:: ሲመጡም በከብት 
እርባታ ላይ ለመሠማራት ነው እቅዳቸው:: ይህን ዘርፍ 
የመረጡትም በተለያየ ጊዜ ወደአገራቸው ሲመጡ የታዘቡት 
የወተት አቅርቦት አናሳ መሆኑን ነው:: የሥጋ አቅርቦቱም 
አላስደሰታቸውም:: በኪሎ የሚሸጠው ሥጋ ዋጋም 
ውድ እንደሆነ ተገንዝበዋል:: በአቅርቦት እጥረትና በዋጋ 
ውድነት በተለይ ሕፃናት ማግኘት ያለባቸውን የእንስሳት 
ተዋጽዖ እያገኙ አይደለም ብለው ያስባሉ :: በዚህ በኩል 
ያለውን ክፍተት ለመሙላት በሚችሉት ሁሉ ለማድረግ 
ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው::በተለይም የከብት እርባታውን 
በሚያከናውኑበት ስፍራ ለሚኖሩ ለተወሰኑ ሕፃናት ወተት 
በነፃ ማቅረብ ቢችሉ የበለጠ እንደሚደሰቱ ነው የነገሩኝ:: 
ይህን የሚያደርጉትም በአዕምሮ የበለፀጉ ዜጎች ለአገር 
እድገት ይጠቅማሉ ብለው በማሰባቸው ነው:: ዘርፉ ለዜጎች 
የሥራ ዕድል በመፍጠርም ጠቀሜታው የጎላ በመሆኑም 
‹‹በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ›› ሀሳባቸውን ሲያሳኩ 
ዘርፉ ብዙ ጥቅሞችን ያስገኛሉ::

ወይዘሮ ገነት በቆይታቸው ጥሩ የሆኑ ነገሮችን 
ለመታዘብ መቻላቸውንም ይገልፃሉ፡ጠቅላይ ሚኒስትር 
ዶክተር ዐቢይ ወደ ሥልጣን ከመጡ ወዲህ አገራዊ ለውጥ 
ማየታቸውንና ይህም ከሰዎች የአስተሳሰብ ደረጃ ከፍ 
ማለት ጀምሮ አካባቢንና አገርን የሚለውጥ እንቅስቃሴ 
መሆኑን ገልጸዋል:: እንዲህ ያሉ ለውጦች ደግሞ በአሁኑ 
ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ በውስጥም በውጭም በማኅበራዊ ፣ 
በኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ላይ ጫና በመፍጠር 
ለማዳከም የሚሯሯጡ ኃይሎችን ቅስም ለመስበር ትልቅ 
አቅም ይፈጥራል  የሚል እምነት አላቸው ::

እንደ ወይዘሮ ገነት ሁሉ ችግኞችን በብዛት 
ለመትከል ጥረት ሲያደርጉ ያገኘኋቸው ከአውስትራሊያ 
መምጣታቸውን የነገሩኝ ወይዘሮ መሠረት ጌታሁን  
ይባላሉ።እሳቸው በአራት አመት አንዴ አገራቸውን 
ይጎበኛሉ:: እንደ አሁኑ ግን በአገራዊ ጉዳይ ላይ በተለየ 
ሁኔታ በመሳተፍ ቆይታ ሲያደርጉ የመጀመሪያቸው እንደሆነ 
ነው የነገሩኝ::

ወይዘሮ መሠረት እንዳጫወቱኝ እስከ ዛሬ በግል 

  የዲያስፖራው የልማት አጋርነት-በአረንጓዴ አሻራ 

ለአቅመ ደካሞች ከሚያደርጉት የተለያየ ድጋፍ ባለፈ 
እንዲህ በመንግሥት በተደራጀና በተለያየ አገር ከሚኖሩ 
ዜጎች ጋር አገራዊ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ አድርገው አያወቁም:: 
አሁን የተሳተፉበት የአረንጓዴ አሻራ የልማት ሥራ 
ለአገራቸው አንድ ቁም ነገር ያለው አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ 
እንዲሰማቸው አድርጓቸዋል:: አረንጓዴ አሻራ መትከል 
የእኔነት ስሜት ከማሳደሩ በተጨማሪ ዲያስፖራው በሌላ 
ጊዜ ወደ አገሩ ለመምጣት ሲያስብ በልማት ላይ ሊኖረው 
ስለሚገባ አስተዋጽዖ እንዲያቅድ ትልቅ የቤት ሥራ 
በመሆኑ መንግሥት ያመቻቸውን የተሳትፎ መርሐ ግብር 
አድንቀዋል:: ዲያስፖራ ተሳትፎ እንዲኖረው መደረጉን ትልቅ 
እድል አድርገው ይወስዳሉ::አገራቸው ከገቡበት ቀን ጀምሮ 
ከመንግሥት ጋር በተለያየ ጉዳይ ላይ ምክክር እያደረጉ 
መሆናቸውንና ሁሉም ለአገር ጠቃሚ የሆነ ነገር ለመሥራት 
የቤት ሥራ ይዞ እንደሚመለስም  ነው እምነታቸው ::

‹‹ኢትዮጵያ አትሂዱ፣ኢትዮጵያ ያላችሁ ለቃችሁ 
ውጡ›› የሚለውን የአሜሪካን መንግሥት ጥሪ ጉዳይም 
ወይዘሮ መሠረት‹‹ምንም ነገር ቢባል ከአገር የሚበልጥ 
ነገር አይኖርም::ከኢትዮጵያ ሌላ አገር የለንም:: ከሩቅ ሆኖ 
ከማየትና ከመስማት አገር ውስጥ ሆኖ ከወገን ጋር መከራና 
ደስታውን መካፈል ልዩ ስሜት ይፈጥራል:: እንደማስፈራሪያ 
ያየሁትም ሆነ ያጋጠመኝም ችግር  የለም:: እንኳንስ ቀን 
በማታም ቢዘዋወሩ የሚያሰጋ ነገር አለመኖሩን ነው 
ያረጋገጥኩት›› ብለዋል ወይዘሮ መሠረት ። በአገራቸው 
ብዙ ሥራ መሥራት እንደሚፈልጉና እቅድም እንዳላቸው 
ነግረውናል::

‹‹ወደ እናት ሀገሬ ኢትዮጵያ መምጣት ለአሜሪካው 
መሪ ጆ ባይደን ትልቅ መልዕክት አለው::መምጣቴንም 
እንዲያውቅ እፈልጋለሁ::››ያሉኝ ደግሞ ከሜሪላንድ 
የመጡት አቶ ወንድሙ በለጠ ናቸው:: ይህን ያሉበት 
ምክንያታቸው ግልጽ ነው::አሜሪካ ኢትዮጵያን በተለያየ 
መንገድ ለማዳከምና አሸባሪው የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት 
ትግራይ ቡድን ኢትዮጵያ ላይ የከፈተውን ጦርነት 
በአሸናፊነት እንዲያጠናቅቅ ሽንጧን ገትራ በመቆም 
ቀዳሚ አገር በመሆኗ ነበር:: አቶ ወንድሙ ለዲያስፖራው 
በተዘጋጀ አረንጓዴ አሻራ የተከሉት የአትክልትና የዛፍ 
ችግኝ እርሳቸው በሕይወት ካለፉም በኋላ የሚኖር በመሆኑ 
ደስታዬ ወደር የለውም ብለዋል::የያዝነው ወር መጨረሻ 
ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚኖራቸው ቆይታ የተከሉትን 

ችግኝ ውሃ በማጠጣት እንደሚከባከቡና ልጃቸው ወደ 
ኢትዮጵያ ሲመጣም እንዲንከባከብላቸው እንደሚያደርጉ  
ነው የገለጹልን::

አቶ ወንድሙ ቀደም ባሉት ጊዜያቶች አገራቸው 
ሲመጡ ወደተለያዩ የአገሪቱ ክፍል በመዟዟር የመጎብኘት 
ልማዱ አላቸው:: በድጋፍ በኩል ደግሞ በተለያየ መንገድ 
የተጎዱ የኅብረተሰብ ክፍሎችን በመሰብሰብ የሚያግዙ 
ድርጅቶችን ለሥራቸው የሚያግዝ ድጋፍ በማድረግ 
ኃላፊነታቸውን ሲወጡ ቆይተዋል:: በሚኖሩበት አሜሪካን 
አገር በተለያዩ የአገሪቱ ከተሞች በመዟዟር በኢትዮጵያ 
ጉዳይ ላይ በመምከር፣ በድጋፍ ሰልፍና በሚያስፈልገው 
ሁሉ ለአገራቸው ጠበቃ ሆነው በመሟገት እንደሚንቀሳቀሱ 
አጫውተውናል :: በተለይም ኢትዮጵያ በአሸባሪው ቡድን  
በሰሜኑ የአገሪቱ  ክፍል የተከፈተባትን ጦርነት ከኢትዮጵያ 
ጎን ሆነው በመቃወም ሰፊ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ እንደነበርና 
አሁንም የመንግሥትን ጥሪ ተቀብለው ወደ አገር የመጡት 
ለአገራቸው ካላቸው ከፍተኛ ፍቅር የተነሳ እንደሆነ 
ተናግረዋል::

አቶ ወንድሙ እንደገለጹልኝ አሁን ጡረታ ላይ 
በመሆናቸው ጊዜ ስላላቸው ቀሪውን እድሜያቸውን 
ሀገራቸው ከእርሳቸው የምትፈልገውን ሁሉ በማድረግ 
ለሀገራቸው ብዙ ነገር መስራት ይፈልጋሉ::ምንም እንኳን 
ፍላጎታቸው የተጎዱ ሕፃናትን መርዳት ቢሆንም በልማቱ ላይ 
ተሞክሮ ያላቸውን በማስተባበር እንዲሁም ኢትዮጵያ ብዙ 
ያልተመለሱ የልማት ጥያቄዎች እንዳሏትና በሚችሉት ሁሉ 
ጥያቄዎቹ ምላሽ እንዲያገኙ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል::

ወደ አሜሪካን አገር ከመሄዳቸው በፊት ቀድሞ 
‹‹ደንና ዱር አራዊት›› ተብሎ በሚጠራ መሥሪያ ቤት ይሰሩ 
እንደነበርና ሥራቸውም ከልማቱ ጋር የተያያዘ በመሆኑ 
ለዕረፍት ወደአገራቸው ሲመጡ ከባለሙያዎች ጋር ሀሳብ 
በመለዋወጥ የሚችሉትን በማድረግ እንደሚመለሱ የነገሩን 
አቶ ማንጠግቦት የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴም 
እንደሚከታተሉ ይናገራሉ:: እርሳቸው እንዳሉት መዋዕለ 
ንዋይ አፍስሰው በአገር ውስጥ ኢንቨስት ባያደርጉም 
የሚሰጡት ምክረ ሀሳብ በተዘዋዋሪ አገርን ይጠቅማል 
ብለው ያስባሉ :: አሜሪካን አገር ውስጥ በንግድ ዙሪያ 
ተምረዋል::በሥራ ዓለምም በዘርፉ ተሞክሮ አላቸው::ይህን 
አቀናጅተው በአገር ውስጥ በበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት 
ለመስጠት አቅደዋል::

‹‹በውጭ የምንኖረው ኢትዮጵያውያን አልተኛንም፤ 
ኢትዮጵያ የምታድግበትን መንገድ እንመካከራለን:: 
በተለይም ከውስጥም፣ከውጭም ጫና እየበረታባት ባለበት 
በዚህ ወቅት ብዙ መሥራት ይጠበቅብናል:: ኢትዮጵያ 
እምቅ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት አላት::የማንም እርዳታና ድጋፍ 
ሳያስፈልገን ትልቅ አገር መሆን እንችላለን::ያልቻልነው 
ሀብታችን በአግባቡ መጠቀምና በአንድ ላይ መሥራት 
ነው::የሥራ ባህል መቀየር አለበት:: አንድነት መጠንከር 
አለበት::ኢትዮጵያውያን በአንድ ከቆምን ፈተናውን ሁሉ 
አብረን ማለፍ እንችላለን::ብዙ አገሮች ማደግ የቻሉት 
ሀብታቸውን በአንድ ላይ ሆነው መጠቀም በመቻላቸው 
ነው::››ሲሉም ሀሳብ ሰጥተዋል::

በመንግሥት ጥሪ ከመቅረቡ በፊትም እርሳቸውን 
ጨምሮ የተወሰኑ ቡድኖች ለአገራቸው አንድ ነገር ማድረግ 
እንዳለባቸው፣በተለይም በዚህ ወቅት ለመድረስ ተነሳስተው 
እንደነበርም በማስታወስ፣ አመጣጣቸውም በጦርነቱና 
በተለያየ ምክንያት በየሥራ ዘርፉ የተቀዛቀዘው ኢኮኖሚ 
መልሶ እንዲያንሰራራ ወገናዊነታቸውንም ለማሳየት 
እንደሆነና አገር ቤት ከገቡበት ጊዜ ጀምሮም ይህንኑ ለማሳካት 
እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን አስረድተዋል:: ዲያስፖራውን 
ይዞ የተፈጠረው መነቃቃት ከቀጠለ ኢኮኖሚያዊ 
እንቅስቃሴዎች እንደሚለወጡም ተስፋ  ያደርጋሉ:: 

ለዲያስፖራ በተዘጋጀው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ 
መርሐ ግብር ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ 
አዳነች አቤቤ‹‹አረንጓዴ አሻራችሁን ያሳረፋችሁበት ቦታ 
የእናንተ ነው::ትውልድ እንዲያስታወሰውና እንዲማርበት 
ተንከባክባችሁ አልሙት::ቅርስና መታሰቢያነቱ ትርጉሙ 
ከአረንጓዴ በላይ ነው››በማለት ችግኞችን አንድ ቀን ብቻ 
በመትከል የሚለማ እንዳልሆነና ሰፋ ያለ ጊዜ መውሰድ 
እንደሚጠበቅ መልዕክት አስተላልፈዋል::

ከንቲባዋ ከሦሥት አመት በፊት በኢፌዲሪ ጠቅላይ 
ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ አነሳሽነት የተጀመረው 
የአረንጓዴ አሻራ መርሐ ግብር በአራት ዓመት ጊዜ 
ውስጥ 20 ቢሊዮን የዛፍና የተለያዩ የፍራፍሬ ችግኞችን 
ለማልማት ታቅዶ ወደ ሥራ መገባቱንና እስካሁን ወደ 18 
ቢሊዮን ችግኞች መተከላቸውን አስታውሰዋል::ቀሪው 
በመጪው የክረምት ወቅት እንደሚከናወንና ከእቅድ በላይ 
እንደሚፈጸም ተናግረዋል::

የዲያስፖራው ሁለተናዊ ተሳትፎ የአጭር ጊዜ ብቻ 
እንዳይሆንና በተለያየ ዘርፍም አሻራውን በማሳረፍ 
ኢኮኖሚውን እንዲደግፍ በተለይም የአዲስ አበባ ከተማ 
ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አጋጣሚውን በመጠቀም 
እያከናወነ ስላለውም በዲያስፖራ አረንጓዴ አሻራ ችግኝ 
ተከላ መርሐ ግብር ላይ ያገኘኋቸው የኮሚሽኑ ኃላፊ አቶ 
ግርማ ሰይፉ እንዳሉት፤አገራቸው ውስጥ ሥራ ከጀመሩ 
ተመላልሰው ስለሚመጡ ኮሚሽኑ ከጥር 3 እስከ ጥር 6 
ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ የሚቆይ የኢንቨስትመንት ፎረም 
ተዘጋጅቷል::

ዲያስፖራዎች በሚኖሩበት አገር ጊዜ ሰጥተው፣ብርድና 
ፀሐይ ሳይበግራቸው ለአገራቸው አንድነትና ነፃነት 
ታግለዋል:: ይህ ትግላቸው በልማቱም እንዲደገም ምቹ 
ሁኔታ መፍጠር ከከተማ አስተዳደሩ ይጠበቃል:: በዚህ 
ወቅት አገር የሚያስፈልጋት ገቢና ወጭ ሂሳብ ሰርቶ ጥቅሙን 
የሚያሰላ ሳይሆን፣አገር ችግር ውስጥም ሆና እኛም አገርም 
ትጠቀማለች ብለው ለአገር ኢኮኖሚ እድገት ተቆርቋሪ የሆነ 
የልብ ኢንቨስተር ነው:: ጊዜው የእነርሱ ነው:: ኢንቨስት 
ማድረጊያው ጊዜም አሁን ነው ሲሉ መልዕክታቸውን 
አስተላልፈዋል ::

ዲያስፖራው አጋርነቱን  በአረንጋዴ ልማት  አሻራም አሳይቷል

 ወይዘሮ ገነት አስረስወይዘሮ መሠረት ጌታሁን

አቶ ወንድሙ በለጠ
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አስኳላ
ግርማ መንግሥቴ

ታኅሣሥ 14 ቀን 2014 ዓ.ም በሆቴል ዴሊ ኦፖል 
የተካሄደን የሙያና ቴክኒክ ትምህርት ዘርፉን የገመገመ፤ 
የተሻለ ሥራ አፈፃፀም ላሳዩትም እውቅና የሰጠን መድረክ 
አስመልክተን በዚሁ ገጽ ላይ ጽሑፍ ማስነበባችን 
ይታወሳል። ዘርፉ ያለበትን ሁኔታ በተመለከተም በዛሬው 
ዕለት እንደምናቀርብ በቀጠሮ መለያየታችንም ግልፅ ነው። 
በመሆኑም፣ በዚሁ መሠረት በዕለቱ ከቀረቡት ጥናታዊ 
ጽሑፎች መካከል ከልምድ ልውውጥና አርአያነት አኳያ 
ይጠቅማል ያልነውን ይዘን ቀርበናል።

ጥናቱ የተዘጋጀውና የቀረበው መድረኩን ባዘጋጀው 
በአዲስ አበባ መስተዳድር የትምህርትና ስልጠና ጥራት 
ቁጥጥር ባለስልጣን ሲሆን የጥናቱ አቅራቢም የትምህርትና 
ሥልጠና ጥራት ማረጋገጥ ዳሬክቶሬት ነው።

ጥናቱ “በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርትና 
ስልጠና ጥራት፣ የሙያ ብቃትና ምዘና ማረጋገጫ ባለስልጣን 
የ2013 በጀት ዓመት የግልና የመያድ [መንግሥታዊ ያልሆነ 
ድርጅት] ኮሌጆች የውጭ ኢንስፔክሽን ትንተና ማጠቃለያ 
ሪፖርት” የሚል ሲሆን ከላይ በጠቀስነው መድረክ 
ላይ ጥናቱን ያቀረቡት ደግሞ በዳይሬክቶሬቱ የቴ/ሙ/
የኢንስፔክሽን ቡድን መሪ አብረሃም ምትኩ ነበሩ።

እንደ አቶ አብረሀም ማብራሪያ የኢንስፔክሽኑ የትኩረት 
መስኮች ግብዓት /Input/፤ ሂደት /Process/፤ እንዲሁም 
ውጤት/Outcome ሲሆኑ፤ የኮሌጆችን ደረጃ ምደባ 
ለማከናወን በመለኪያነት ለተቀመጡት ለእነዚህ የትኩረት 
መስኮች ክብደት በመስጠት የተከናወኑ ናቸው። ሂደቱም፤
• ኮሌጁ በኢንስፔክሽን አፈፃፀም ያገኘው ውጤት 

ከ50% በታች ከሆነ ደረጃ 1 (ስታንዳርድ የማያሟላ) ።
• ኮሌጁ በኢንስፔክሽን አፈፃፀም ያገኘው ውጤት 

ከ50%-69.99% ከሆነ ደረጃ 2 (በመሻሻል ላይ ያለ)።
• ኮሌጁ በኢንስፔክሽን አፈፃፀም ያገኘው ውጤት 

ከ70%-89.99% ከሆነ ደረጃ 3 (ስታንዳርዱን 
ያሟላ)።

• ኮሌጁ በኢንስፔክሽን አፈፃፀም ያገኘው ውጤት 
ከ90%-100% ከሆነ ደረጃ 4 (ስታንዳርዱን 
በከፍተኛ ደረጃ ያሟላ)።

በማለት በጥናቱ አመልክቷል።
ጥናቱ “አጠቃላይ የኢንስፔክሽን ውጤት በመቶኛ ሲገለፅ” 
በሚለው ስር የውጭ ኢንስፔክሽን ከሚሠራላቸው 87 
ኮሌጆች ውስጥ 87ቱም የተሠራላቸው ሲሆን አፈጻጸሙ 
100% መሆኑን ካስታወቀ በኋላ፤ 
በተሰራው የውጭ ኢንስፔክሽን ሥራ መሠረት የተፈረጁት 
74 ኮሌጆች ሲሆኑ  6ቱ (8%) ደረጃ 1፣ 49ዱ (66%) 
ደረጃ 2፣ 19ቱ (26%) ደረጃ 3 ሲሆኑ፤ ደረጃ 4 የገባ ኮሌጅ 
የለም፡፡
በዚህ ትንተና መሠረት 74%ቱ ደረጃ 1 እና 2 ስለሆኑ 
ኮሌጆቻችን ብዙ መሥራት እንዳለባቸው ያሳያል፡፡  
በማለት ዘርፉ ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታ ያሳያል። 
በመቀጠልም፤

“በዚህ መረጃ መሠረት 6 ኮሌጆች የጥራት እና የብቃት 
ችግር ስላለባቸው በኢንስፔክሽን መመሪያ ቁጥር 03/2012 
ዓ.ም ገጽ 18 ተራ ቁጥር 16 ንዑስ ቁጥር 3 ላይ በተቀመጠው 
መሠረት አንድ ኮሌጅ ደረጃ 1 ሆኖ ከ40% በታች ውጤት 
ካገኘ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደሚዘጋ በማስቀመጡ 
ዳሎል ቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ እና ባዮስ ቢዝነስ ኮሌጅ 
ደረጃቸው ከ40% በታች በመሆኑ በቀጥታ እንዲዘጉና 
ተጠያቂ እንዲሆኑ መደረግ ይኖርበታል።” ይላል።

“በተጨማሪም በመመሪያው ገጽ 18 ተራ ቁጥር 16 
ንዑስ ቁጥር 4 ላይ በተቀመጠው መሠረት አንድ ኮሌጅ 
ደረጃ 1 ሆኖ ከ40% - 49.99%  ውጤት የሚያስመዘግብ 
ከሆነ ለመጀመሪያ ዙር ለአንድ ዓመት የሚቆይ የጽሑፍ 
ማስጠንቀቂያ የሚሰጥና በቀጣዩ ዓመት በዳግም 
ኢንስፔክሽን ደረጃቸውን የማያሻሽሉ ከሆነ እንዲዘጉ 
ይደረጋል ብሎ በማስቀመጡ ካፒታል ሆቴል ማኔጅመንት 
ኮሌጅ፣ ኪዊንስ ኮሌጅ /ቄራ ካምፓስ/፣ አዲስ አበባ ፖሊ 
ቴክኒክ ኮሌጅ እና ጠብታ ፓራሜዲክ ኮሌጅ የጽሑፍ 
ማስጠንቀቂያ እንዲሰጣቸው መደረግ ይኖርበታል።” 
ሲልም የውሳኔ ሀሳቡን ያቀርባል።

“በ2013 በጀት ዓመት በውጭ ኢንስፔክሽን ውጤት 
መሰረት ከ80% በላይ ውጤት ያመጡ ኮሌጆች ዝርዝር”ን 
የሚገልፀው ይህ የባለስልጣኑ ጥናት ኮሌጆቹንም፤

ሰላም (መያድ)፣ 82.80፣ ደረጃ 3፤ አድማስ ኮሌጅ /
መስቀል ካምፓስ/ (የግል)፣ 82.65፣ ደረጃ 3፤ እና  አድማስ 
ኮሌጅ /መካኒሳ ካምፓስ/ (የግል)፣ 82.57፣ ደረጃ 3 በማለት 
ይዘረዝራቸዋል። “በዚህ መረጃ መሠረት 3 ኮሌጆች ከ80% 

80% የተሻለ አፈጻጸም፤ 
• ስታንዳርድ 17 ተቋሙ/ኮሌጁ የሰው፣ የገንዘብ 

እና የንብረትና ሀብት አጠቃቀም ሥርዓት ዘርግቶ 
ተግባራዊ አድርጓል በሚል ከተመዘኑ መካከል  66% 
በደረጃ 3፣ እንዲሁም 20% በደረጃ 4፤ በድምሩ 76% 
የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው እንደሆነ ያሳያል፤

ሲል ያስቀምጣል።
“በዚህም መሠረት ዝቅተኛ አፈጻጸም ካላቸው ስታንዳርዶች 

መካከል” በሚለው ስር “ስታንዳርድ 17 ተቋሙ/
ኮሌጁ በከተማ ደረጃ የተቀመጠውን የቴክኒክና ሙያ 
ትምህርትና ስልጠና ተሳትፎና ስትራቴጂክ ግቦችን 
አሳክቷል በሚል ከተመዘኑ ኮሌጆች መካከል 29% 
በደረጃ 1፣ 51% በደረጃ 2፤ በድምሩ  80% ከደረጃ 
በታች የሆኑ እንደሆነ ያሳያል” ይላል። “የተሻለ አፈጻጸም 
ያላቸው ስታንዳርዶች” በሚለው ስር ደግሞ፤

ስታንዳርድ 23  በተቋሙ/በኮሌጁ አሰልጣኞች፣ አመራርና 
አስተዳደር ሠራተኞች መካከል ጥሩ ተግባቦት እና 
መስተጋብር ተፈጥሯል፣ ሌብነትና ብልሹ አሠራርን 
የመታገልና የተጠያቂነት ስሜት ዳብሯል በሚል 
ከተመዘኑ ኮሌጆች መካከል 57% በደረጃ 3፣ 18% 
በደረጃ 4፤ በድምሩ 75% የተሻለ አፈጻጸም፤ 

• ስታንዳርድ 24 ተቋሙ/ኮሌጁ ከአካባቢው 
ማኅበረሰብና ከአጋር ድርጅቶች ጋር ጠንካራ ግንኙነት 
በመፍጠሩ ለተቋሙ/ለኮሌጁ ድጋፍ አስገኝቷል በሚል 
ከተመዘኑ መካከል 64% በደረጃ 3፣ እንዲሁም 20% 
በደረጃ 4፤ በድምሩ 84% የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው 
መሆኑን ያሳያል።

 “ከ24ቱ ስታንዳርዶች ከፍተኛ ውጤት የተመዘገበባቸው” 
በሚል ርዕስ ስር፤

• ስታንዳርድ 24፡- ተቋሙ/ኮሌጁ ከአካባቢው 
ማኅበረሰብና ከአጋር ድርጅቶች ጋር ጠንካራ ግንኙነት 
በመፍጠሩ ለተቋሙ/ለኮሌጁ ድጋፍ አስገኝቷል 
በሚለው ከተመዘኑት መካከል  64% በደረጃ 3፣ 
እንዲሁም 20% በደረጃ 4፤ በድምሩ 84% የተሻለ 
አፈጻጸም፤

• ስታንዳርድ 1፡- የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና 
ተቋሙ/ኮሌጁ ለደረጃው በተቀመጠው ስታንዳርድ 
መሠረት የማሰልጠኛ ግብዓቶች የመገልገያ ሕንፃዎች 
ፋሲሊቲ እና ለስልጠና የሚያገለግሉ መሣሪያዎች 
አሟልቷል በሚል ከተመዘኑት መካከል 59% በደረጃ 
3፣ 23% በደረጃ 4፤ በድምሩ 82% ደረጃቸውን 
ያሟሉ፤

• ስታንዳርድ 7፡- የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና 
ተቋሙ/ኮሌጁ ራእይ፣ ተልዕኮ፣ እሴቶች አሉት በሚል 
ከተመዘኑት መካከል 64% በደረጃ 3፣ 18% በደረጃ 
4፤ በድምሩ 82% ደረጃቸውን ያሟሉ መሆናቸው 
ከትንታኔው መረዳት ይቻላል፡፡

    በማለት ያሰፈረ ሲሆን፤ “ከ24ቱ ስታንዳርዶች እጅግ 
ዝቅተኛ ውጤት የተመዘገበባቸው” በሚለው ስር 
ደግሞ፤

• ስታንዳርድ 10፡-  አሰልጣኞችና ሰልጣኞች ችግር 
ፈቺ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን 100% የመቅዳት አቅም 
አዳብረዋል በሚል ከተመዘኑት መካከል 73% በደረጃ 
1፣ 16% በደረጃ 2 በድምሩ 86 % ከደረጃ በታች፤

• ስታንዳርድ 4፡- የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና 
ተቋሙ/ኮሌጁ ለደረጃው በተቀመጠው ስታንዳርድ 
መሠረት የማሰልጠኛ ግብዓቶች፣ የመገልገያ ሕንፃዎች 
ፋሲሊቲ እና ለስልጠና የሚያገለግሉ መሣሪያዎች 
አሟልቷል በሚል ከተመዘኑት መካከል 55% በደረጃ 
1፣  30% በደረጃ 2፤ በድምሩ 85 % ከደረጃ በታች፤

• ስታንዳርድ 16፡- የተቋሙ/ኮሌጅ አመራር የልዩ 
ልዩ አደረጃጀት ተጠሪዎች ያቀዷቸው እቅዶች 
በተያዘላቸው ጊዜ፣ ጥራትና መጠን መሠረት 
መፈጸማቸውን ይከታተላሉ በሚል ከተመዘኑ 
መካከል 47% በደረጃ 1፣ 32% በደረጃ 2፤ በድምሩ 
79% ከደረጃ በታች እንደሆኑ ያሳያል።

አሁን ወደ መፍሔው እንምጣ
ጥናቱ “ከኢንስፔክሽን ግኝቱ ትንተና በመነሳት 

ከቴክኒክና ሙያ ት/ስልጠና ስትራቴጂ አንፃር ሊስተካከሉ 
የሚገባቸው እርምቶች” በሚል ርዕስ ስር የመፍትሔ ሀሳብ 
ያቀረበ ሲሆን፤

ለኮሌጆች 
• በስታንዳርዱ መሠረት ደረጃውን የጠበቀ የማሰልጠኛ 

ወርክሾፕ ቢያደራጁ፣
• የማሰልጠኛ ወርክሾፕ ለስልጠናው አስፈላጊ በሆነ 

ግብዓት እንዲደራጅ ይደረግ፣

በላይ ውጤት በማግኘት የጥራት ስታንዳርዱን ያሟሉ 
በመሆናቸው ተሞክሮዎቻቸውን የሚያሰፉበትንና በላቀ 
ደረጃ ስታንዳርዱን እንዲያሟሉ የሚደገፉበትን አቅጣጫ 
ልንከተል ይገባል፡፡” ሲልም ይመክራል።

ይህ በዓይነቱ የመጀመሪያ የተባለ ጥናት “ዝቅተኛ 
አፈጻጸም ካላቸው ስታንዳርዶች መካከል” በማለት 
ያስቀመጣቸው ተቋማት ያሉ ሲሆን እነሱም፤
• ስታንዳርድ 4፡- የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና 

ተቋሙ/ኮሌጁ ለደረጃው በተቀመጠው ስታንዳርድ 
መሠረት የማሰልጠኛ ግብዓቶች፣ የመገልገያ ሕንፃዎች 
ፋሲሊቲ እና ለስልጠና የሚያገለግሉ መሣሪያዎች 
አሟልቷል በሚል ከተመዘኑ ኮሌጆች መካከል  55% 
በደረጃ 1፣ እና 30% በደረጃ 2፤ በድምሩ 85% 
ከደረጃ በታች፤ 

• ስታንዳርድ 5፡- የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና 
ስልጠና ተቋሙ/ኮሌጁ የተደራጀ የትምህርትና 
ስልጠና የቴክኖሎጂ ልማት ሠራዊት ፈጥሯል በሚል  
የተመዘኑ ኮሌጆች መካከል  54% በደረጃ 1 እና 8% 
በደረጃ 2 በድምሩ 62 % ከደረጃ በታች፤

• ስታንዳርድ 8፡- የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና 
ተቋሙ/ ኮሌጁ አሳታፊ ትኩረት የሚሰጣቸው 
የሰው ኃይል ፍላጎት መሠረት የትኩረት መስክ 
(Distinctive area of competency) እና ተቋማዊ 
ልማት እቅድ (Institutional Development Plan) 
አዘጋጅቷል በሚል ከተመዘኑ መካከል 19% በደረጃ 
1፣ እና 53% በደረጃ 2፤ በድምሩ 72% ከደረጃ በታች 
ናቸው ።

“የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው ስታንዳርዶች” ይልናም፤
• ስታንዳርድ 1፡- የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና 

ተቋሙ/ኮሌጁ ለደረጃው በተቀመጠው ስታንዳርድ 
መሠረት የማሰልጠኛ ግብዓቶች የመገልገያ ሕንፃዎች 
ፋሲሊቲ እና ለስልጠና የሚያገለግሉ መሣሪያዎች  
አሟልቷል በሚል ከተመዘኑት ኮሌጆች መካከል 
59% በደረጃ 3፣  23% በደረጃ 4፤ በድምሩ 82% 
ደረጃቸውን ያሟሉ፤ 

• ስታንዳርድ 6፡- የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና 
ስልጠና ተቋሙ/ኮሌጁ ለማኅበረሰቡ ምቹ፣ የማያሰጋ 
እና ደህንነታቸውን የሚያረጋግጥ የማሰልጠኛ 
አካባቢ ፈጥሯል በሚል ከተመዘኑት መካከል 
56% በደረጃ 3  እና 16% በደረጃ 4 በድምሩ 72% 
ደረጃቸውን ያሟሉ፤

• ስታንዳርድ 7- የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና 
ተቋሙ/ ኮሌጁ ራዕይ፣ ተልዕኮ፣ እሴቶች አሉት በሚል 
ከተመዘኑት መካከል 64% በደረጃ 3፣  18% በደረጃ 
4፤ በድምሩ 82% ደረጃቸውን ያሟሉ መሆናቸውን 
ከትንታኔው መረዳት ይቻላል፤ በማለት ያስቀምጣል።

“በሂደተ ስታንዳርዶች ዝቅተኛ አፈጻጸም ካላቸው 
መካከል”ም የሚከተለውን ግኝት ያስቀምጣል።

ስታንዳርድ 9 የሰልጣኞች የውጤት ተኮር ስልጠና 
ተሳትፎ ጎልብቷል በሚል ከተመዘኑ ኮሌጆች መካከል  23% 
በደረጃ 1፣ 52% በደረጃ 2፤ በድምሩ 85% ከደረጃ በታች፤

ስታንዳርድ 10 አሰልጣኞችና ሰልጣኞች ችግር ፈቺ 
የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን 100% የመቅዳት አቅም አዳብረዋል 
በሚል ከተመዘኑ መካከል  73% በደረጃ 1፤ 16% በደረጃ 2፤ 
በድምሩ 86% ከደረጃ በታች፤ 

ስታንዳርድ 12 የተቋሙ/የኮሌጁ አመራርና አሰልጣኝ 
ለሁሉም ሰልጣኞች ተስማሚና ዘመናዊ የስነ-ማሰልጠኛ 
ዘዴዎችን በመጠቀማቸው የሁሉም ሰልጣኞች የስልጠና 
ተሳትፎ ጎልብቷል በሚል ከተመዘኑት መካከል 38% 
በደረጃ 1፣ 35% በደረጃ 2፤ በድምሩ 73% ከደረጃ በታች፤

ስታንዳርድ 15 ሰልጣኞች በትክክል ተመዝነዋል፣ 
አስፈላጊው ግብረ መልስ ተሰጥቷቸዋል በሚል  ከተመዘኑት 
መካከል 19% በደረጃ 1፣ እና 53% በደረጃ 2፤ በድምሩ 72% 
ከደረጃ በታች፤

ስታንዳርድ 16 የተቋሙ/ኮሌጅ አመራር የልዩ ልዩ 
አደረጃጀት ተጠሪዎች ያቀዷቸው እቅዶች በተያዘላቸው 
ጊዜ፣ ጥራትና መጠን መሠረት መፈጸማቸውን ይከታተላሉ 
በሚል ከተመዘኑት መካከል 47% በደረጃ 1፣ 32% በደረጃ 
2፤ በድምሩ 79% ከደረጃ በታች መሆናቸው ተመልክቷል።

በ”የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው ስታንዳርዶች” ስር ደግሞ፤
• ስታንዳርድ 11 አሰልጣኞች  የሚሰጡት ውጤት 

ተኮር ስልጠና በአግባቡ የታቀደ፣ ለስልጠናው 
አስፈላጊ በሆኑ የስልጠና መሣሪያዎች የተደገፈ 
ሰልጣኞችን ብቁ፣ ተወዳዳሪና የሥራ ፈጣሪ እንዲሆኑ 
ታልሞ የተዘጋጀ ነው በሚለው ከተመዘኑ ኮሌጆች 
መካከል  61% በደረጃ 3፣ 19% በደረጃ 4፤ በድምሩ 

• የመማር ማስተማር ማሠልጠኛ መሣሪያ /TTLM/ 
በሙያ ምደባና ስርዓተ-ስልጠናው መሠረት ይዘቱን 
ጠብቆ ሁሉንም ደረጃዎች እና የብቃት አሃዶችን 
ባካተተ መልኩ ሥራ ላይ ቢውል፣

• ስልጠና የሚሰጡ አሰልጣኞች ደረጃ በደረጃ እስከ 
ደረጃ 4 ቢመዘኑ ወይም የተመዘነ አሰልጣኝ ቢቀጠር፣

• ዲኖች፣ የተቋም መሪዎችና ስልጠና አስተባባሪዎች 
በቴ/ሙያ ዘርፍ እስከ ደረጃ 4 የተመዘኑና 
አሰልጣኞችን በዕውቀት መምራት የሚችሉ እንዲሆኑ 
ቢደረግ፣ 

• ተቋሙ/ኮሌጁ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የተመራቂ 
ሰልጣኞችንና አዲስ ተመዝጋቢ ሰልጣኞችን መረጃ 
ከቅበላ እስከ ምዘና በእያንዳንዱ ሰልጣኝ ማህደር 
መረጃውን መልሶ ቢደራጅ፣

• ደረጃውን የጠበቀ የመረጃ አያያዝ ሥርዓትን 
በመዘርጋት ግልፅና የተደራጀ የመረጃ ፍሰት ሥርዓት 
ቢዘርጋ፣

• ተመራቂ  ሰልጣኞችን ከሥራ ተቋማት ጋር ማስተሳሰር 
የተቋሙ/ኮሌጁ ተቀዳሚ ተግባር ቢደረግ፣

ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቴ/ሙያ ት/ስልጠና 
ኤጀንሲ በከተማ አስተዳደሩ በተሰጠው ስልጣንና 

ኃላፊነት መሠረት
በከተማ አስተዳደሩ ስር የሚገኙ የግልና የመያድ ኮሌጆች 
ከተለያዩ መንግሥታዊ ከሆኑና ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር 
ጥራት ያለው የትብብር ሥልጠና እንዲፈራረሙ ተገቢው 
ድጋፍና ክትትል ቢሰጥ፤ 
በከተማው ውስጥ ያሉ ሁሉም የግልና የመያድ ኮሌጆች ወጥ 
በሆነ የመማር ማስተማር ማሠልጠኛ መሣሪያ /TTLM or 
CBLM/ እንዲያሰለጥኑ በሁሉም የስልጠና ዘርፎች እገዛና 
ድጋፍ ቢደረግ፤
     የተቋማትና ኮሌጆች በተዘጋጀው ቼክሊስት መሠረት 
የውስጥ ጥራት ኦዲት እንዲያደርጉ ድጋፍ ቢደረግ ፤ 
ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርትና ስልጠና 

ጥራት ሙያ ብቃት ምዘና ማረጋገጫ ባለስልጣን 
• የእውቅና ፍቃድ በሚሰጥበት ወቅት ደረጃውን 

ያልጠበቀ ሾፕና ግብዓት፣ ስታንዳርዱን ጠብቆ 
ባልተዘጋጀና ባልተሟላ ማሠልጠኛ መሣሪያ /
TTLM/፣ የዲኖችና የአሰልጣኞች ፕሮፋይል በውልና 
ማስረጃ በተረጋገጠ አግባብ መደራጀቱ ሳይረጋገጥ 
እውቅና ፍቃድና እድሳት ባይሰጥ፣

• ሰልጣኞችን ሳያስመዝኑ ከደረጃ ወደ ደረጃ 
በሚያሸጋግሩና ያለምዘና አስመርቀው በሚበትኑ 
ተቋማትና ኮሌጆች ላይ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ፣

• የተቋማትና የኮሌጆች የመረጃ አያያዝ ሥርዓት 
እንዲሻሻል በመደገፍ የሰለጠኑና ያጠናቀቁ 
ሰልጣኞችን መረጃ ተቋሙ/ኮሌጁ ከተመሠረተበት 
ጊዜ ጀምሮ እንዲደራጅና አግባብነት የሌለው 
የስልጠና ማጠናቀቂያ ስርጭትን ለመከላከልም 
በባለስልጣን መ/ቤቱ መረጃው በየወቅቱ እንዲቀመጥ 
የሚደረግበትን ዘመናዊ አሠራር መዘርጋት፣

• ወጥ የሆነ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና 
ሥርዓት አፈፃፀም እንዲኖር ለማድረግ ሕግና 
ሥርዓትን ተከትለው የማይሄዱ ተቋማትን በየጊዜው 
በመለየት አስተማሪ እርምጃዎች መውሰድ፣

እንደሚገባ ጥናቱ በምክረ ሀሳቡ አሳስቧል። 
በ”ማጠቃለያ”ውም፤ 

ኢንስፔክሽን የተቋማትን/የኮሌጆችን ጠንካራና ደካማ 
ጎኖችን በመለየት ጠንካራ ጎኖችን በበለጠ ለማጠናከር፣ 
ክፍተቶችን ለማረም ወይም ለማስተካከል ወሳኝ ሚና 
ይጫወታል፡፡ በ2012 በጀት ዓመት የቴ/ሙያ ት/ስልጠና 
ጥራት ማረጋጥ ቡድን በአዲስ መልክ ከተዋቀረ ጀምሮ 
የኢንስፔክሽን ማዕቀፍና የተለያዩ ቼክሊስቶችን የማዘጋጀት 
ሥራ ከተሠራ በኋላ የበጀት ዓመቱን እቅድ ለማከናወን ወደ 
ተግባር በመግባት በያዝነው ዓመት በ87 ኮሌጆች የውጭ 
ኢንስፔክሽን የተካሄደ ሲሆን 6 ኮሌጆች /8.11%/ቱ ደረጃ 
1፣ 51ዱ /68.92 %/ቱ  ደረጃ 2፣  17ቱ /22% ቶቹ ደረጃ 
3 ሲሆኑ የተቀሩት 13ቱ የደረጃ ፍረጃ ያልተደረገላቸው 
ሲሆኑ ኮሌጆቹ ያሉበትን ሁኔታ ያሳየ እና ጥንካሬዎችንና 
ክፍተቶችን ለይቶ ያመላከተ ሲሆን ግኝቶችም ተገኝተዋል።

በመሆኑም የቴ/ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት/
ኮሌጆች ላይ የውጭ ኢንስፔክሽን ሥራ መሠራቱ እንደ ከተማ 
ስትራቴጂውን በተገቢው ከመተግበር አኳያ ጠቀሜታው 
የላቀ ነው። ኮሌጆቹ ብቁና ተወዳዳሪ ዜጋ ከማፍራት አንፃር 
የሚታይባቸውን ችግሮች ነቅሶ በማሳየት ከችግራቸው 
የሚወጡበትን አቅጣጫ ከማመላከትና ከመሳሰሉት አኳያ 
ከፍተኛ አስተዋፅኦ ይኖረዋል ተብሎ ይታመናል በማለት 
ይደመድማል። እኛም በዚሁ እንሰናበታለን።

የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ወቅታዊ ይዞታው
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ወቅታዊና ልዩ ልዩ

“በብሔርም ሆነ በሃይማኖት እንዲሁም በርዕዮተ ዓለም 
ብንለያይም ስለኢትዮጵያ መስማማት አያቅተንም”

- ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ 
በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የዴሞክራሲ 

ሥርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ 

አዲስ ዘመን፡- በአገራችን ብሔራዊ መግባባት 
ጉዳይ ሲነሳ የሚግባባው ማን ከማን ጋር ነው? ማን 
ከማን ተጣላ ? የሚል ጥያቄ ይነሳል፤ ለመሆኑ የዚህ 
ምክክር ዓላማና ግብ ምንድነው ብለው ያምናሉ? 

ዶክተር ቢቂላ፡- በአጠቃላይ በሌሎችም አገሮች 
እንደሚደረገው በተለይ በአገረ መንግሥት ግንባታ ውስጥ 
እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ከሚባለው ውስጥ አገራዊ 
መግባባት መፍጠር ዋነኛው ነው:: አገራዊ መግባባት ደግሞ 
የተወሰኑ የፖለቲካ ቡድኖች ወይም ልሒቃን በር ዘግተው 
ወረቀት ወይም ሰነድ ወይም ሕገመንግሥትን መሠረት 
በማድረግ የተግባቡበት ብቻ አይደለም:: ሰፋ ያለ ውይይት 
እና ምክክር በማድረግ የሚደረስበት ጉዳይ ነው:: ይህ 
ሲሆን አገራዊ መግባባቱ ዘላቂነት ይኖረዋል ማለት ነው:: 

ኢትዮጵያ እጅግ ብዙ ማለትም ከሦሥት ሺህ በላይ 
ዘመናትን አስቆጥራለች የምትባል አገር ብትሆንም እነዚህ 
ዘመናት የራሳቸው ውጣ ውረድ መልካም ጎን እና ትርክት 
ያላቸው ናቸው:: ከዚህ በፊት የተሠራ ስህተት ካለ እርሱን 
ማረም ከዚህ በፊት በነበርንባቸው ዘመኖች ያካበትነው 
መልካም ልምድን በሚገባ መውሰድ እና ኢትዮጵያ እንዴት 
አድርጋ ወደ ፊት ትቀጥል የሚለው ላይ ሁሉም ዜጋ በስፋት 
ተስማምቶበት በተስማማንባቸው ነገሮች ላይ መሠረት 
አድርገን አገርን ማስቀጠል አለብን::

አገራዊ መግባባት ሰው ስለተጣላ የሚደረግ አይደለም:: 
እንዲህ ዝቅ ተደርጎ የሚታይ ሳይሆን ፅንሰ ሃሳቡም እጅግ 
በጣም ከፍ ያለ ዴሞክራሲን ለመገንባት እጅግ በጣም 
አስፈላጊ የሆነ ከምንም በላይ ዘላቂ አገረ መንግሥትን እና 
ዘላቂ ሰላምን ለመገንባት በጣም አስፈላጊ የሆነ ሃሳብ ነው:: 
በአገራችን ውስጥ እስከ አሁን በጣም መሠረታዊ መግባባት 
ላይ ያልደረስንባቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ:: ለግጭት 
መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ፤ ላለመግባባት መንስኤ ሊሆኑ 
የሚችሉ የአገረ መንግሥቱን ቀጣይነት ፈተና ውስጥ ሊጥሉ 
የሚችሉ እና እንዲሁ በየጊዜው ሰዎች እየተነሱ ለኩርፊያ 
ለግጭት የሚዳርጉ ነገሮች አገር ውስጥ አሉ::  እነዚህ 
ነገሮች ኢትዮጵያውያን ሰፊ ጊዜ ወስደው ቢወያዩባቸው 
መስማማት ላይ የሚደረሱባቸው ናቸው:: ስለዚህ 
ለውይይት በሚገባ በቂ ዕድል አልሰጠንም ማለት ነው:: 
ስለዚህ ሰዎች እንዲሁ ላልተገባ ግጭት እና ላለመግባባት 
እንዲሁም እስከ ጦርነት ለሚደርስ ችግር እንዳረጋለን 
ማለት ነው:: 

በአገራችን በመሠረታዊ ጉዳዮች ላይ ጭምር ተቃርኖ፣ 
ልዩነት ፣ የአረዳድ እና የግንዛቤ እንዲሁም የአስተሳሰብም 
ጭምር ችግር አለ:: እነዛ ነገሮች ያለምንም ችግር ወደ 
ፊት መጥተው በጠረጴዛ ዙሪያ አጀንዳ ሆነው ለውይይት 
ቀርበው ኢትዮጵያውያን ሰፊ ጊዜ ወስደው ሊወያዩባቸው 
ይገባል:: አብዛኞቹ የአገራችን ጉዳይ ላይ በውይይት 
መግባባት ላይ ይደረሳል ተብሎ ስለሚታሰብ ዕድል 
መስጠት እና ኢትዮጵያውያን ያለምንም የውጪ ጣልቃ 
ገብነት ቁጭ ብለው እንዲወያዩ ዕድል መፍጠር አስፈላጊ 
ነው:: ጉዳዩ እከሌ የሚባል ፓርቲ እከሌ ከሚባል ፓርቲ 
ጋር ስለተጋጨ ወይም የእነእከሌ ብሔር ከእነእከሌ ብሔር 
ጋር ተቃርኖ ስላለው የእነከሌ ፍላጎት እና የነእከሌ ፍላጎት 
ስለማይገናኝ የሚል ነገር አይደለውም:: በአገራችን ጉዳይ 
ላይ ኢትዮጵያውያን ቁጭ ብለው እንዲወያዩ የታሰበበት 

ምሕረት ሞገስ

በመሠረታዊነት የኢትዮጵያን ቀውስ ሊፈቱ ከሚችሉ መንገዶች መካከል ተደጋግሞ 

የሚጠቀሰው ብሔራዊ መግባባት ነው፡፡ በአገራዊ አንኳር ጉዳዮች ላይ በመወያየት ብሔራዊ 

መግባባት ላይ ይደረስ የሚሉ ጥያቄዎች ዘመናትን ያስቆጠሩ ሲሆን፤ ከሰሞኑ ወደ ተግባር 

ለመግባት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ  

ፀድቋል፡፡ አገራዊ የምክክር ዓላማ እና ግብ እንዲሁም የተሳታፊዎቹን ማንነት በሚመለከት 

የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር እና በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት የዴሞክራሲ 

ሥርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ከዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ጋር ቆይታ አድርገን 

እንደሚከተለው አቅርበንላችኋል፡፡  

በጣም ሩቅ አሳቢ ፕሮጀክት ነው::            
አዲስ ዘመን፡- በአገራዊ መግባባቱ ላይ የሚሳተፉ 

አካላትን በሚመለከት በብዙዎች ዘንድ የጠራ ግንዛቤ 
የለም:: እነማንናቸው? በሽብርተኝነት የተሳተፉ 
አካላትስ ጉዳይ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚታየው 
እንዴት ነው?

ዶክተር ቢቂላ፡- ሃሳቡ ላይ ኢትዮጵያውያን እጅግ 
በጣም በጥንቃቄ እንድንረዳው የሚያስፈልገን የአገራዊ 
ምክክር ፕሮግራሙ ያስፈልገናል ብለን ካመንበት አገራዊ 
ምክክር እናድርግ:: “ኢትዮጵያውያን ቁጭ ብለን በጠረጴዛ 
ዙሪያ በሰለጠነ መንገድ ውይይት አድርገን በታሪክ 
ውስጥም አሁንም ወደ ፊትም ሊያጋጥሙ የሚችሉ አገራዊ 
ጉዳዮችን አጀንዳ ቀርፀን እንወያይባቸው” የሚለው ጉዳይ 
ላይ ከተግባባን እና በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዋጅ 
እስከማውጣት ካደረሰን የሚሳተፈው ማን ነው? የሚለውን 
እኛ አሁን ላይ ቁጭ ብለን የምንናገረው ሳይሆን የአገራዊ 
ምክክር ኮሚሽኑ ወደ ፊት በሚገባ ተቋቁሞ ወደ ሥራ ሲገባ 
የተሳታፊ ጉዳይን የሚመለከት አሠራር፣ ደንብ እና ሒደትን 
ይቀርጽልናል:: 

የሚሳተፉት የትኞቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው? እንዴት 
ይሳተፋሉ? በፓርቲ ደረጃ በልሒቃን ደረጃ የተሳትፎ 
ሁኔታ ምን ይመስላል? መሳተፍ የሚፈቀድላቸው ምንን 
የሚያሟሉ ናቸው? የሚለውን ዝርዝር ጉዳይ ሠርቶ ሕግ 
እና ሥርዓት ጠብቆ የሚያቀርበው በአገራዊ ምክክር 
ኮሚሽኑ ነው:: አሁን ግን እነዛ ነገሮች እየተለዩ እና እየተጣሩ 
ወደ ውይይቱ የሚመጡበት እና የሚሳተፉበት በአገራቸው 
ግንባታ የራሳቸውን ሚና እና አስተዋፅኦ የሚያበረክቱበት 

ሁኔታ በኮሚሽኑ የሚወሰን ይሆናል:: 
ነገር ግን በጣም ብዙ ሰዎች አንዳንዶቹ ሆነ ብለው 

የሚሠሩ በሚመስል ሁኔታ ሕዝብን ለማደናገር እና ይህን 
እጅግ መልካም ለሕዝብ የሚበጅ አጀንዳን እንዳይሳካ 
የሚሠሩ አካላት ስላሉ ዜጎቻችን ከዚህ መጠንቀቅ 
አለባቸው ብለን እናምናለን:: አሁን አገራዊ የምክክር 
ኮሚሽኑ በደረሰበት ደረጃ ስለሚሳተፉ እና ስለማይሳተፉ 
አካላት ምንም የተለየ ነገር የለም:: ኢትዮጵያውያን በሠለጠነ 
መንገድ በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠን ስለጉዳያችን እንነጋገር፤ 
ሊያግባቡን የማይችሉ እና ለወደ ፊቱ ዘላቂ ሰላም እና 
ለአገራችን ፈታኝ ሊሆኑ የሚችሉትን በውይይት መፍታት 
እንችላለን የሚል ነው:: ጉዳዩ የእከሌ ፓርቲ ይሳተፋል፤ 
የእከሌ ፓርቲ አይሳተፍም፤ ይህኛው የልሒቃን ቡድን 
ይሳተፋል፤ የእከሌ የልሒቃን ቡድን አይሳተፍም የሚል 
ነገር ለኮሚሽኑ የተተወ ነው:: 

በኮሚሽኑ ስልጣን እና ተግባር ውስጥ የተቀመጠ፤ 
በአግባቡ ኮሚሽኑ ወደ ፊት ዝርዝር አሠራሮችን እየቀረፀ 
እና ለሕዝብ እያቀረበ እያፀደቀ በውስጥ አሰራሩ እየተገበረ 
የሚሔድበት ጉዳይ እንጂ አሁን ላይ ቆመን የፓርቲ፣ 
የተወሰኑ አመራሮች ወይም የተወሰነ ቡድን ጉዳይ 
እንዳናደርገው አደራ ለማለት እፈልጋለሁ:: ይህንን ወደ ፊት 
ኮሚሽኑ እያሳወቀ እያጠራ የሚሄደው ጉዳይ ነው::          

አዲስ ዘመን፡- አሸባሪ ተብሎ በምክር ቤት 
የተቀመጠ ቡድን ተይዞ ለሕግ ከማቅረብ ውጪ 
በምክክር ሃሳብ ውስጥ መግባት የለበትም የሚሉ 
ሃሳቦች ተደጋግመው ይነሳሉ:: በሽብርተኝነት የተሳተፉ 
አካላትስ ጉዳይ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚታየው 

ኢትዮጵያውያን 
የሰማይ እና የምድር 

ያህል የተራራቀ 
አጀንዳ የላቸውም
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ወቅታዊና ልዩ ልዩ

እንዴት መሆን አለበት ይላሉ? 
ዶክተር ቢቂላ፡- አሁን ባለንበት ሁኔታ በአገራችን 

ላይ ባደረሱት የሽብር ተግባር ምክንያት የሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት አሸባሪ ብሎ የለያቸው ቡድኖች አሉ:: እነዚህ 
ቡድኖች በአሸባሪ ቡድን ዝርዝር ውስጥ ያሉ ናቸው:: 
ስለዚህ አሁን እጃችን ላይ ባለው መረጃ አሸባሪ ተብለው 
የተበየኑ ቢሆንም እነዚህ ይሳተፋሉ ወይም አይሳተፉም 
ማለትም ባልተገባ መንገድ አገራዊ የምክክር ሥራውን 
ማበላሸት ነው:: አሁን ላይ ቆሜ የአገራዊ የምክክር 
ፕሮጀክቱን ኮሚሽኑ የሚመራው እንዴት ነው? ሥራ 
ላይ የሚቆየው ሦሥት ዓመት ነው:: በእነዚህ ሦሥት 
ዓመታት ውስጥ በአሸባሪነት ተፈርጀው ያሉ ቡድኖችን 
በተመለከተ ኮሚሽኑ እንዴት ያያቸዋል? ምን ሃሳብ አለው? 
ስለተሳትፏቸው ምን ይላል? በሽብር ውስጥ ያሉ አካላት 
በአገራዊ ምክክሩ ማካተትን አስመልክቶ ኮሚሽኑ ምን 
ሃሳብ ያቀርባል? ምን ይወስናል? እንዴት ይኬድበታል? 
የሚሉ ጉዳዮችንም ኮሚሽኑ ያመጣል ብዬ አስባለሁ:: 
ምክንያቱም አገራዊ ምክክሩን በሚመለከት አጠቃላይ  
ግንዛቤ  ያስፈልጋል:: 

ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ፤ ኢትዮጵያ 
እንደአገረ መንግስት እንዳትቀጥል የሚያደርጉ ነገሮች 
በምክክር እንዲፈቱ ሲባል ለዚህ የሚመቸውን መንገድ 
ኮሚሽኑ ያጠናል፤ ይለያል:: ኮሚሽኑ ለአሁንም ሆነ 
ለወደፊት ለኢትዮጵያ በሚበጅ ሁኔታ ሊሳተፉ የሚገባቸው 
አካላትን ወደ ተሳትፎ የማመጣቸው እንዴት አድርጌ ነው? 
የሚለውን ምክረሃሳብ እና የውሳኔ ሃሳብ እያጠና ያመጣል:: 
ስለዚህ የሽብር ቡድኖችን በሚመለከት የአገራዊ ምክክር 
ኮሚሽኑ ያቀረበው ነገር የለም፤ አዋጁ ላይ ስለዚህ ጉዳይ 
የተነገረ ነገር የለም:: አሁን እኛ የምናውቀው ሁለት ቡድኖች 
አሸባሪ ተብለው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተለዩ 
መሆናቸውን ብቻ ነው:: ኮሚሽኑ እነዚህን በተመለከተ 
የራሱ አሠራር፣ ታክቲክ እና ምክረ ሃሳብ አምጥቶ በውስጡ 
ወስኖ እነዚህን ጉዳዮች በተመለከተ ችግሩ ሊፈታ 
የሚችልበትን ሁኔታ ራሱ ሊቀይስ ይችላል የሚል እምነት 
አለኝ:: እስከ አሁን ባለው ብቻ እዚህ ላይ ቆመን ምንም ነገር 
ማለት አንችልም:: 

አዲስ ዘመን፡- በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች 
ያለው ልዩነት እና አስተሳሰብ የተራራቀ ከመሆኑ  
አንጻር ሲታይ ለማቀራረብ ከባድ አይሆንም? 
ከዚህ ጋር ተያይዞ ለማቀራረብስ በመሃከል ሊሆኑ 
የሚችሉት የሚለዩት እንዴት ነው?

ዶክተር ቢቂላ፡- በአጠቃላይ አንድ እውነታ አለ:: 
እውነታ ብቻ ሳይሆን ባለፉት በርካታ ዓመታትም የተገለፀ 
እና በተለይ ባለፉት ሦሥት ዓመታት ተኩል የእዚህ የለውጥ 
ሂደቱ ከመጣ በኋላም በአግባቡ ለሕዝቡም ቃል የተገባ 
ነገር ቢኖር አገራችንን እኛ ኢትዮጵያውያን ቁጭ ብለን 
በጠረጴዛ ዙሪያ በመመካከር ሊያግባቡን በሚችሉ በርካታ 
ጉዳዮች ላይ በውይይት ወደ መግባባት እንዲመጣ ማድረግ 
እንችላለን የሚል እምነት አለን:: 

በነገራችን ላይ ኢትዮጵያውያን ችግራቸውን 
ለመፍታት የሚያስችል አቅም ፣ ብቃት ፣ ስነ ልቦና 
የቆየ ባህል እሴት አላቸው:: ይህ በሁሉም ብሔሮች 
ውስጥ በሁሉም ሃይማኖት ውስጥ ያለ መልካም ሀብት 
ነው:: ኢትዮጵያውያን ከተወያዩ ችግራቸውን መፍታት 
ይችላሉ:: ከውጪ ጣልቃ ገብነት በፀዳ መንገድ በራችንን 
ዘግተን በጠረጴዛ ዙሪያ አጀንዳዎችን እየቀረፅን ውይይት 
ብናደርግ ችግሮቻችንን መፍታት እንችላለን:: 

ሌላው ተቃርኖ ያለባቸው መስማማት ሳይኖርባቸው 
ለዘመናት የቆዩ ባንዲራን እና ሌሎችም የአገሪቱን 
አጀንዳዎችን ጨምሮ እየተነጠሩ እየተለዩ ወደ ጠረጴዛ 
ዙሪያ የሚመጡበት አሠራር መዘርጋት አለበት:: አገራዊ 
አጀንዳዎቹ ምንም ቢከብዱ ምን ውስብስብ ቢሆኑ 
በውይይት አብዛኛዎቹ ላይ መግባባት ይቻላል የሚል 
እምነት አለኝ:: በዛ ምክንያት ኢትዮጵያውያን የሰማይ እና 
የምድር ያህል የተራራቀ አጀንዳ የላቸውም ብዬ አስባለሁ:: 
ቢያንስ ቢያንስ የሁላችንም እናት በሆነችው በኢትዮጵያ 
አገራችን ላይ መስማማት እንችላለን ብዬ አስባለሁ:: ስለዚህ 
ይህች የሁላችንም እናት የሆነችውን ኢትዮጵያን እንዴት 
እናስቀጥላት የሚለው ላይ ውይይቱ ክፍት መሆን አለበት:: 
ስለዚህ በብሔርም ሆነ በሃይማኖት እንዲሁም በርዕዮተ 
ዓለም ብንለያይም ስለኢትዮጵያ መስማማት አያቅተንም:: 
ይህችን ኢትዮጵያን እንዴት እናስቀጥል በሚለው 
ላይ አጀንዳ እየቀረፅን በልበ ሙሉነት፣ በማስተዋል፣ 
በምክንያታዊነት ኢትዮጵያን በማስቀደም ቁጭ ብለን 
በሰከነ አዕምሮ እና ልቦና ከተወያየን ምንም ሃሳባችን 
ቢራራቅም በአገራዊ ዋና ዋና ጉዳዮች እና ለእናታችን 
ለኢትዮጵያ በሚያስፈልጉ አጀንዳዎች ላይ መስማማት 
እንችላለን የሚል እምነት አለኝ::       

አዲስ ዘመን፡- ከብሔራዊ  መግባባት 
አንጻር ከዚህ ቀደም በሌሎች አገራት ተሞክሮ 
ውጤታማ የሆነ አሠራር አለ? በተለይ በአፍሪካ ካለ 
ይጠቅሱልኛል?

ዶክተር ቢቂላ፡-  አዎ! በጣም ብዙ አገሮች 
ሞክረዋል:: ሲጀምሩ መልካም መስሎ በየመሐሉ ውጣ 
ውረድ የገጠማቸው አሉ:: ማኔጅ በሚደረግበት ጊዜ 
በአግባቡ አሳታፊ ከመሆን አንፃር፤ ልሒቃንን እና ሕዝብን 
በአግባቡ ባለማሳተፍ ምክንያት በመወለካከፋቸው 
የሚጠበቅባቸውን ፍሬ ሳያፈሩ መሐል ላይ ደርሰው 
የተጨናገፈባቸው አሉ:: በስኬት አጠናቀው የሰከነ አገር 
ለመመስረት የቻሉ አሉ:: ለምሳሌ የሩዋንዳን መጥቀስ 
ይቻላል:: የደቡብ አፍሪካ እና ሌሎችም የአፍሪካ አገራት 
ቁጭ ብለው ጊዜ በመውሰድ ገለልተኛ ተቋም አበጅተው 
ልሂቃንን እና የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎችን አሳትፈው 
‹‹እንደአገር እንድንቀጥል የማያደርገን እና ውስጣዊ 
ሰላማችንን እያናጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ የጦርነት አዙሪት 
ውስጥ እንድንሆን ያደረገን ችግር ምንድን ነው? ስለዚህ 
ይህንን ችግር እንዴት እንፍታ?›› ብለው ተወያይተው 
የተወያዩበትን እያንዳንዷን የተስማሙበትን ነገር 
ተፈራርመው ወደ ስምምነት ቀይረው፤ ከወረቀት ባለፈ 
በተግባር ዓላማቸውን የተጎናፀፉ አገራት አሉ:: ከእነዚህ 
መካከል ሩዋንዳን መጥቀስ ይቻላል:: ሌሎችም አሉ:: 

እንዲህ ያለ አገራዊ ምክክር መድኃኒት ነው:: እዚሁ 
ጎረቤት አገር አብረን የምንኖረው አፍሪካ አገራት ውስጥ 
የተተገበረ የአገራት ዘላቂ ሰላም እና ብልፅግናን አስተዋፅዖ 
ያደረገ የምክክር ቆንጆ ልምድ አለ:: ይህንን ልምድ ደግሞ 
ኮሚሽኑ በሚገባ ያየዋል፤ ይወስደዋል:: ይህ የተለመደ 
በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በሌሎች አገሮችም የሚፈፀም ነው:: 
በኢትዮጵያም በተደጋጋሚ ሲሞከር ወደ ኋላ ሲመለስ 
የነበረ ነገር ነው:: በተለይ ደግሞ ኢህአዴግ በነበረው 
የተሳሳተ ግንዛቤ የተነሳ ማን ከማን ጋር ተጣልቶ ነው? 
ምክክር የምናደርገው እና የምናስታርቀው በሚል የተሳሳተ 
አስተሳሰብ በመኖሩ ምክንያት እንጂ፤ ባለፉት ሰላሳ 
ዓመታት ጭምር በተለያዩ የአገራችን ልሒቃን እና ለአገር 

በሚያስቡ ዜጎች ሲነሳ የነበረ ነው:: 
ባለፉት ሦሥት ዓመታት እና ከዚያም በፊት 

ሙከራዎች ነበሩ:: ነገር ግን ሙከራዎቹ ፍሬ ሳያፈሩ 
ቀርተው አሁን በአዲስ መልክ ተጀምሯል:: እንጂ ከጎረቤት 
ሀገሮች ከሩዋንዳ እና ከደቡብ አፍሪካ እና ከሌሎችም ከሩቅ 
አገራት ወስደን ይህንን ነገር በሚገባ ከመራን ውጤታማ 
ልናደርገው እንችላለን የሚል እምነት አለን:: ሰው ከተወያየ 
እንደሚስማማ፤ ከተስማማ ደግሞ ሰላምን እንደሚጎናፀፍ 
የሚያሳዩ በርካታ ዓለምአቀፍ ተሞክሮዎች አሉ::       

አዲስ ዘመን፡- ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ 
የተራራቀ እና ውስብስብ ፍላጎት ቢኖርም ይሳካል 
የሚል እምነት አለዎት ማለት ነው?

ዶክተር ቢቂላ፡- እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ 
ያለው ችግር ውስብስብ ነው ብዬ አላስብም:: ምክንያቱም 
ከላይ እንደገለፅኩት ኢትዮጵያውያን በዘመናት መካከል 
የተጎናፀፍነው መልካም እሴት አለ:: የፖለቲካ እና 
የአገረ መንግሥት ልዩነቶች ምንም እንኳ ውስብስብነት 
ቢኖራቸውም ኢትዮጵያውያን ያንን ውስብስብነት ሊፈታ 
የሚችል የቆየ ባህል፣ ልምድ እና እሴት አለን:: ለምሳሌ 
ሁሉም ኢትዮጵያዊ በየቤቱ በየጥላው ሥር ቁጭ ብሎ 
የመወያየት ድምፁን ዝቅ አድርጎ ምስጢር የተባሉትን 
ነገሮች በሙሉ ተወያይቶ የመፍታት፤ የተፈታውን ለሌላው 
የማሳወቅ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ልምዶች አሉ:: ስለዚህ ይህ 
አገራዊ ምክክሩ በአገራዊ እሴት የሚመራ በመሆኑ ፈጣሪ 
አድሎን የመወያየት ችግሮችን የመፍታት የቆየ ልምድ 
ያለን በመሆኑ ምንም ችግር እና ያልተግባባንባቸው ነገሮች 
ቢኖሩም ያለውን ባህላችን እና እሴታችን ችግሮቻችንን 
ለመፍታት እንደዋነኛ ስንቅ ሆኖ ያገለግላል የሚል እምነት 
አለኝ::    

አዲስ ዘመን፡- የምክክር መድረኩ የመጨረሻ 
ግብ ምንድን ነው? በዚህ አገራዊ መግባባት አገራችን 
ምን ታተርፋለች ተብሎ ይታሰባል?

ዶክተር ቢቂላ፡-  የአገራዊ ምክክር ውጤቱ 
ለኢትዮጵያ አገራዊ ብልፅግና እንደዋነኛ ምሰሶ ሊያገለግል 
የሚችል አገራዊ መግባባት መፍጠር ነው:: አገራዊ 
መግባባት መፍጠር ለሁሉም ነገር ዋነኛ ምሰሶ ነው:: እኛ 
እንደ አንድ አገር ሕዝብ በአገራችን ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ 
ከተግባባን ኢትዮጵያ አገራችንን በጋራ ለማበልፀግ የሚሆን 
ስሜት እና የአብሮነት ቁርጠኝነት ስለሚኖረን አገራዊ 
ምክክሩ ውጤቱ በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ አገራዊ መግባባትን 
ይፈጥራል:: ይህ ከተፈጠረ በየጊዜው ብቅ ጥልቅ እያሉ 

ሰላም የሚነሱ ግጭቶች ጦርነቶች እና ተቃርኖዎች ያልተገባ 
የሰላም ማጣት ይቀርና አገራችንን ማበልፀግ ላይ ማልማት 
እና ችግሮቿ መፍታት ላይ ከድህነት መውጣት ላይ ትኩረት 
አድርገን አገራችንን እንገነባለን ማለት ነው:: ስለዚህ ፈጣሪ 
ፈቅዶልን ከተሳካልን ቀጣይነት ያለው አገረ መንግሥት 
ለመገንባት የሚያስችል አገራዊ መግባባት ላይ እንደርሳለን:: 
አገራዊ መግባባት ላይ ከደረስን ደግሞ ሰላማችንን ያመጣል፤ 
የፖለቲካ፣ የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚ ስብራቶቻችንን በሙሉ 
ይጠገናል:: ሁለንተናዊ ብልፅግናዋ የተረጋገጠ ኢትዮጵያን 
እውን ለማድረግ የሚያስችል ጠንካራ አገራዊ መግባባትን 
እንድንፈጥር እንችላለን ማለት ነው::     

አዲስ ዘመን፡- በአገራዊ መግባባቱ ላይ ልዩነትን 
የሚያሰፉና ለመቀራረብ የሚደረጉ ጥረቶችን 
ለማደናቀፍ የሚሰሩ ኃይሎችን ለመከላከል ምን 
ይሠራ? 

ዶክተር ቢቂላ፡- አዎ! አገራዊ መግባባቱ በቅን ልቦና 
እና በበጎ ፈቃድ የተጀመረ የሁሉም ልብ ውስጥ ሲመላለስ 
የነበረ ነው:: ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሲፈልገው የነበረ እና 
በተለያየ አጋጣሚ ሳንጀምረው የዘገየብን ነገር ግን በጣም 
ወሳኝ በሆነ ወቅት የተጀመረ በጣም አስፈላጊ ሥራ ነው:: 
ይህንን እጅግ በጣም ብዙ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያለ 
ኢትዮጵያዊ በበጎ መልኩ ይመለከተዋል:: ለተግባራዊነቱም 
አስፈላጊውን ሚና ይጫወታል:: ይሁን እንጂ አገራዊ 
መግባባቱ እንዲጨናገፍ የሚሠሩ የውጪም ሆነ የውስጥ 
ኃይላት ደግሞ ከእነዚህ ኃይላት መጠንቀቅ ያስፈልጋል:: 
እኛ ኢትዮጵያውያን በጠረጴዛ ዙሪያ መቀመጣችን 
እና መወያየታችን ሰላም የሚነሳቸው አካላት በትንሹ 
እና በትልቅ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ ለመግባት የሚሞክሩ 
በመሆኑ በምንም ዓይነት መንገድ እንዳይደናቀፍ እኛ ቅን 
ኢትዮጵያውያን እንጠንቀቅ:: 

ይህ ጉዳይ በተለያየ መንገድ በየሚዲያው አጀንዳ 
በመቅረፅ ጣልቃ በመግባት ሊሠሩ የሚችሉ ስለሚኖሩ 
ኢትዮጵያውያን ቁጭ ብለው እንዳይወያዩ የሚያደርጉ 
ማናቸውም አካላት የኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው:: ኢትዮጵያ 
እንድትፈራርስ ጠንካራ አገር እንዳትሆን ችግሮቿን 
እንዳትፈታ የሚፈልጉ ሊኖሩ ስለሚችሉ በመጀመሪያ፣ 
በመካከል ወይም መጨረሻ ላይ ሊያደናቅፉ ከሚችሉ 
ኃይሎች ኢትዮጵያውያን እንጠንቀቅ::  

አዲስ ዘመን፡-  ስለነበረን ቆይታ እጅግ 
አመሰግናለሁ::

ዶክተር ቢቂላ፡- እኔም አመሰግናለሁ:: 

የፖለቲካ እና የአገረ 
መንግሥት ልዩነቶች ምንም 

እንኳ ውስብስብነት 
ቢኖራቸውም 

ኢትዮጵያውያን ያንን 
ውስብስብነት ሊፈታ 

የሚችል የቆየ ባህል፣ ልምድ 
እና እሴት አለን
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ዓለም አቀፍ

በዩናይትድ ኪንግደም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ 
ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የሞቱ ሰዎች ከ150 ሺህ 
በላይ መድረሱ ተገልጿል።ቅዳሜ ዕለት መንግሥት 
በሚያወጣቸው ዕለታዊ አኃዞች ተጨማሪ 313 
ሰዎች በቫይረሱ መሞታቸው ሪፖርት የተደረገ 
ሲሆን፤ በአጠቃላይ የሟቾችን ቁጥር 150 ሺህ 
57 አድርሶታል። ዩናይትድ ኪንግደም ከአሜሪካ፣ 
ብራዚል፣ ህንድ፣ ሩሲያ፣ ሜክሲኮ እና ፔሩን 
በመከተል ሟቾች ከ150 ሺህ በላይ ያለፈባት 
ሰባተኛዋ አገር ናት።

ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳሉት እያንዳንዱ 
ሞት " ለጓደኞቻቸው፣ ለወዳጅ ዘመድ አጠቃላይ 
ለማህበረሰቡ ከባድ ኪሳራ ነው። ሃሳቤና እና ሃዘኔም 
ከተጎጂዎች ጋር ነው ብለዋል"ቦሪስ ጆንሰን አክለውም 
ኮሮና ቫይረስ "በአገራችን ላይ አስከፊ ጉዳት 
አድርሷል" እና "ከዚህ ወረርሽኝ ነፃ የምንሆንበት 
መንገድ ያልተከተባችሁ በሙሉ ስትከተቡ ነው" 
ብለዋል።

በዩናይትድ ኪንግደም 146 ሺህ 390 የሚሆኑ 
አዳዲስ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች የተመዘገቡ 
ሲሆን፤ ይህም በከፍተኛ መጠን ከሚተላለፈው 
የኦሚክሮን ልውጥ ጋር በተያያዘ እንዳገረሸም 
ተነግሯል። በባለፉት 28 ቀናት የሟቾች ቁጥርም 
በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረ ሲሆን፤ በባለፉት ሰባት 
ቀናትም የሞቱ ሰዎች ቁጥር 1 ሺህ 271 የደረሰ 
ሲሆን ይህም ከባለፈው ሳምንት ጋር ሲነፃጸር 38.3 
በመቶ ጭማሪ አሳይቷል።ሆኖም ኮቪድ-19 ሲጀምር 
እንደነበረው ወደ ፅኑ ህሙማን ክፍልና የሚሞቱ 
ሰዎች ቁጥር እንደቀደመው አለመሆኑ ከክትባቱ 

በዩኬ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች 
ከ150 ሺህ በላይ ሆነ

ተፅእኖ ጋር የተያያዘም ነው።
ነገር ግን በአሁኑ ወቅት ወደ ሆስፒታሎች 

የሚገቡ ታማሚዎች ቁጥር እንዲሁም የህክምና 
ባለሙያዎች በኮቪድ-19 ታመው በተደጋጋሚ 
መቅረት በጤና ማዕከላት ላይ ከፍተኛ ጫና 
ይፈጥራል ተብሏል።በስኮትላንድ በኮቪድ-19 
ተይዘው ወደ ሆስፒታል የሚገቡ ሰዎች ከባለፈው 
ሳምንት ጋር ሲነፃፀር ከ50 በመቶ በላይ ጭማሪ  
ማሳየቱን ቢቢሲ ዘግቧል።

በአፍሪካ ዋንጫ 
የሚሳተፉ አገራት 
የኮቪድ 1-9 ወረርሽኝ 
ቢያጋጥማቸውና 11 ተጫዋች 
ብቻ ቢቀራቸው እንኳ 
ጨዋታው እንደማይሰረዝ 
ካፍ ገልጿል። የአፍሪካ እግር 
ኳስ አስተዳዳሪው ካፍ 
ከአስራ አንዱ ተጫዋቾች 
አንዱም ግብ ጠባቂ ባይኖር 
ጨዋታው እንደማይሰረዝ 
አስታውቋል።

ይህንን ማሟላት 
የማይችል ቡድን በተለምዶ 
ፎርፌ በሚባለው ሕግ 
መሠረት የ2-0 ሽንፈት ይጣልበታል ይላል ካፍ። 
ካፍ ይህንን ትዕዛዝ ያስተላለፈው ትናንት ምሽት 
(እሑድ) ከሚጀምረው ውድድር በፊት በርካታ አገራት 
ተጫዋቾቻችን በኮቪድ ተይዘዋል ብለው ካማረሩ በኋላ 
ነው።ካፍ አክሎም "ለየት ያለ ምክንያት" ላላቸው አገራት 
የውድድሩ አዘጋጅ ኮሚቴ "አስፈላጊውን ውሳኔ ይሰጣል" 
ብሏል።

ከሁሉም ቀድማ ካሜሩን የገባችው ኢትዮጵያ ባለፈው 
ሳምንት የተወሰኑ ተጫዋቾቿ በኮቪድ ተይዘውባት 
እንደነበር ሶከር ኢትዮጵያ ዘግቦ ነበር።ተጫዋቾችን 
ጨምሮ የአሠልጣኝ ቡድን አባላት በኮቪድ ተይዘው 
ለቀናት ካገገሙ በኋላ መመለሳቸውን ድረ-ገፁ ዘግቧል። 
ባለፈው አርብ ወደ ካሜሩን ማቅናት የነበረባት ግብፅ 
በኮቪድ ምክንያት ወደ አዘጋጇ አገር የምታደርገውን 
በረራ አራዝማ ነበር።

አልፎም የግብፅ ብሔራዊ ቡድን በኮሮና ቫይረስ 
ምክንያት ልምምድ አለመሥራቱም ተሰምቷል። ዘጠኝ 

ጊዜ የአፍሪካ ዋንጫን በማንሳት ክብረ ወሰን የጨበጡት 
ፈርኦኖቹ ቅዳሜ ዕለት ወደ ካሜሩን መብረራቸው 
ተሰምቷል። የአርሰናሉ አጥቂ ፒዬር-ኤሜሪክ ኦባሜያንግ 
በኮቪድ ከተያዙ ሁሉት የጋቦን ብሔራዊ ቡድን አባላት 
መካከል አንዱ ሆኗል።

ጊኒ ደግሞ ተከላካዩ ሚካኤል ድሬስታምን፣ አማካዩ 
ሞርላዬ ሲላን እንዲሁም አጥቂው ሶማን ሩዋንዳ ጥላ 
ነው ወደ ካሜሩን ያቀናችው።ኬፕ ቨርድና ለመጀመሪያ 
ጊዜ በአፍሪካ ዋንጫ የምትሳተፈው ጋምቢያ ባለፈው 
ሳምንት በርካታ ተጫዋቾቻቸው በኮቪድ መያዛቸውን 
ይፋ አድርገው ነበር። ቱኒዚያም እንዲሁም የተወሰኑ 
ተጫዋቾቿ በኮቪድ መጠቃታቸውን አሳውቃለች።

ትናንት ምሽት የተጀመረው የአፍሪካ ዋንጫ 
በመጀመሪያው ጨዋታ አዘጋጇ ካሜሩን ከቡርኪና ፋሶ 
ሲያፋልም በሁለተኛው ጨዋታ ኢትዮጵያ ከኬፕ ቨርድ 
ጋር አገናኝቷል።

በኮቪድ ምክንያት 11 ተጫዋቾች እንኳን 
ቢቀሩ ጨዋታው እንደማይሰረዝ ካፍ ገለጸ
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በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ታተመ

ብርሃን ፈይሳ

የአፍሪካ ትልቁ የእግር ኳስ ድግስ ትናንት 
የመካከለኛው አፍሪካ አገር በሆነችው ካሜሮን 
ተጀምሯል፡፡ በአውሮፓ ሊጎች የደመቁ የእግር ኳሱ 
ፈርጦችም በአህጉራቸው ተሰባስበው የአገራቸውን 
ስም በስኬት ለማስጠራት መፋለም ጀምረዋል። 
33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያ በተሳታፊነት፣ 
በዳኝነት እንዲሁም በካፍ የቴክኒክ ኮሚቴ ውስጥ 
መካተት የቻለችበትም ነው፡፡ የመጀመሪያው ምድብ  
ውስጥ የተደለደሉት ዋሊያዎቹ ትናንት ከኬፕ ቨርዴ 
ጋር ቀዳሚ ጨዋታቸውን አካሂደዋል፡፡ በዛሬው 
የአፍሪካ ዋንጫ ሁለተኛው ቀን መርሃ ግብር መሰረትም 
በሁለተኛውና በሶስተኛው ምድብ ሁለት ሁለት 
በጥቅሉ አራት ጨዋታዎች ይደረጋሉ፡፡ 

የመጀመሪያው ጨዋታ በሁለተኛው ምድብ 
የተደለደሉትን ቡድኖች፤ ሴናግልን ከዚምቧቡዌ 
እንዲሁም ጊኒን ከማላዊ ያገናኛል፡፡ በሶስተኛው 
ምድብ ደግሞ ሞሮኮ ከጋና ሲጫወቱ፤ ሌላኛው ጨዋታ 
ደግሞ ኮሞሮስ ከጋቦን ጋር ይደረጋል፡፡ ተጠባቂውና 
የመጀመሪያው ግጥሚያ የዘንድሮውን ዋንጫ 
የማንሳት አቅም እንዳለው የተገመተውን ጠንካራውን 
የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን ከዚምቧቡዌ  አቻው ጋር፤ 
በምዕራብ ካሜሮን በሚገኘው ኩዌኮንግ ስታዲየም 
የሚያፋልም ነው፡፡ በፊፋ የእግር ኳስ ደረጃ 20ኛ ላይ 
የሚገኙት የትራንጋ አናብስት፤ የሊቨርፑሉን ኮከብ 

በአጓጊ ጨዋታዎች የታጀበው የአፍሪካ ዋንጫ

ሳዲዮ ማኔን በአጥቂነት፣ የፒኤስጂውን እድሪሳ ጉዬን 
በመሐል ሜዳ፣ የቼልሲውን ኤድዋርድ መንዲ በግብ 
አዳኝነት፣ የናፖሊውን ካሊዱ ኮሊባሊን በተከላካይነትና 
በአምበልነት፣… እንዲሁም ሌሎች የአውሮፓ ሊግ 
ተጫዋቾች ያዋቀረ ቡድን ይዘው መቅረባቸው ይበልጥ 
አስፈሪ አድርጓቸዋል፡፡ በፊፋ የደረጃ ሰንጠረዥ 
121ኛ ላይ የሚገኘው የዚምቧቡዌ ብሄራዊ ቡድንም 
በአውሮፓና ሌሎች ሊጎች የሚጫወቱ ተጫዋቾቹን 
በቡድኑ አካቶ ቀርቧል፡፡

ቀጣዩ ጨዋታ በእኩል ሰዓት በምድብ ሁለትና 

ሶስት የሚደረግ ሲሆን፤ ጠንካራዋ ጊኒ ደግሞ በአፍሪካ 
ዋንጫ ሶስተኛ ተሳትፎዋን ከምታደርገው ማላዊ ጋር 
ትጫወታለች፡፡ በያውንዴ ሌላኛው ስታዲየም አህማዱ 
አሂጆ  ሌላ እጅግ አጓጊ ጨዋታ ይደረጋል። የአሸናፊነት 
ቅድመ ግምት ያገኘው የሞሮኮ ቡድን ከሌላኛው 
ጠንካራ ቡድን ጋና ጋር ሲገናኝ ከፍተኛ ፉክክር 
እንደሚስተናገድ ይጠበቃል፡፡ የአትላስ አናብስት 
በፊፋ የአገራት የእግር ኳስ ደረጃ 28ኛ ላይ ሲገኙ፤ 
ጥቋቁር ከዋክብቱ ደግሞ 52ኛ ናቸው፡፡ ይህ ከባድ 
ፍልሚያ የሚያስተናግድ ጨዋታ የእግር ኳስ ቤተሰቡ 
ትኩረት ነው፡፡ የመጨረሻው የዕለቱ ጨዋታ ደግሞ 
ጋቦንና ኮሞሮስን የሚያገናኝ ይሆናል፡፡ 

የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን (ካፍ) ውድድሩን 
የሚካሄድበትን ወቅት እንዲሁም የተሳታፊዎችን ቁጥር 
ወደ 24 እንዲያድግ ካደረገ በኋላ ይህ የአፍሪካ ዋንጫ 
ሲካሄድ ለሁለተኛ ጊዜ ነው፡፡ ውድድሩን ለማካሄድ 
አስቸጋሪ ሁኔታዎች በመፈጠራቸው መራዘሙ 
የግድ ቢሆንም ኮንፌዴሬሽኑ የተለያዩ ማሻሻያዎችን 
በመተግበር እንዲሁም የዓለም ስጋት የሆነውን የኮቪድ 
19 ወረርሽኝን እየተዋጋ አስጀምሮታል፡፡ ከማሻሻያዎቹ 
መካከል አንዱ በቪዲዮ የታገዘ የዳኝነት ስርዓት 
(ቫር) ሲሆን፤ በ52ቱም ጨዋታዎች ላይ የሚተገበር 
ይሆናል፡፡ ይህ የዳኝነት ስርዓት  እአአ በ2019 ግብጽ 
ባስተናገደችው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ 
የታየ ቢሆንም በተግባር የታየው ግን ከግማሽ ፍጻሜ 
ጨዋታዎች ጀምሮ ነበር፡፡ 

አዲስ ዘመን

ስፖርትሰኞ

ይህ ቦታ 
ለማስታወቂያ ክፍት 

ነው!

የአህጉሪቷን እግር ኳስ በበላይነት የሚመራው 
ካፍ ለዚህ ውድድር ኢትዮጵያዊውን ኢንተርናሽናል 
ዳኛ ባምላክ ተሰማን ጨምሮ 24 ዋና ዳኞችን እና 
34 ረዳት ዳኞችን ከመመደቡ ባለፈ ለቪዲዮ ዳኝነቱ 
ስምንት ባለሙያዎችን መመደቡን አስታውቋል፡፡ 
አጠቃላይ ዳኞቹም ከ36 ሃገራት የተወጣጡ ሲሆን፤ 
አራቱ ከሌሎች ኮንፌዴሬሽኖች (ከሰሜንና መካከለኛው 
አፍሪካ እንዲሁም ከካረቢያን አገራት) የተገኙ እንዲሁም 
አራቱ ሴቶች መሆናቸውንም አስታውቋል። ባወጣው 
መግለጫም በቪድዮ የታገዘ ዳኝነት ትግበራው፤ 
የዳኝነት ሂደቱን መልካም ገጽታ ለማሳየት ብቻ ታቅዶ 
ሳይሆን ዘመናዊና ወቅቱን የጠበቀ ውድድር በአፍሪካ 
ለማካሄድ መሆኑ ተቁሟል፡፡     

በዚህ የአፍሪካ ዋንጫ ከታዩ ማሻሻያዎች መካከል 
አንዱ ለአሸናፊው ብሄራዊ ቡድን የሚበረከት 
የሽልማት ገንዘብ መጠን መሆኑንም ቢቢሲ በዘገባው 
ይጠቁማል። በዚህም መሰረት ዋንጫውን የሚያነሳው 
ቡድን 5ሚሊዮን ዶላር የሚበረከትለት ሲሆን፤ ይህም 
እአአ 2019 የአፍሪካ ዋንጫ የሽልማት ገንዘብ የ500ሺ 
ዶላር ብልጫ ያለው ነው፡፡ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ደረጃን 
ይዘው ውድድሩን የሚያጠቃልሉ ቡድኖች 2 ነጥብ 75 
ሚሊየን ዶላር፣ ለግማሽና ሩብ ፍጻሜ የደረሱት ደግሞ 
2 ነጥብ 2ሚሊን ዶላር  እንዲሁም  1ነጥብ 175 ሚሊዮን 
ዶላር ያገኛሉ፡፡ በአጠቃላይ ሲታይም ካፍ ለሽልማት 
ብቻ ካለፈው የአፍሪካ ዋንጫ  1 ነጥብ 85 ሚሊዮን 
ዶላር ጭማሪ አድርጓል፡፡ 

ይበል ካሳ
“ ሳይበር ሽብርተኝነት የሚለው ቃል ግልጽና 

ወጥነት ያለው ብያኔ እንዳይኖረው ያደረጉ በርካታ 
ማነቆዎች አሉ” ይላል ዘመናዊ ሽብርተኝነትን 
በሚመለከት በርካታ ጥናቶችን በማድረግ በሚታወቁት 
የሀይፋ ዩኒቨርሲቲ የተግባቦት ፕሮፌሰሩ ጋብርኤል 
ዌይማን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በዴሴምበር 
2004 የዩናይትድ ስቴትስ የሰላም ተቋም ላይ የታተመው 
ልዩ  ሪፖርት፡፡ ትኩረትን ለመሳብ የሚፈልጉ ሚዲያዎች 
ለጽንሰ ሃሳቡ የሚሰጡት ትክክለኝነት የሚጎድለው 
የተጋነነ ትርጉምና የቃላቱን ትክክለኛ ትርጉም ሳያገናዝቡ 
በቀላሉ በኮምፒውተሮች አማካኝነት ለአዳዲስ ፅንሰ 
ሃሳቦች የሚሰጡ ስያሜዎች የችግሩ ዋነኛ መንስኤዎች 
መሆናቸውን የዩናይትድ ስቴትስ የሰላም ተቋም ከፍተኛ 
ባልደረባውና የዘመናዊ ሽብርተኝነት ተመራማሪው 
ፕሮፌሰር ዌይማን ይገልጻሉ፡፡ 

ሆኖም በቃሉ ላይ የበለጠ ግልጸኝነት ለመፍጠርና 
በተቻለ መጠን ሁሉንም የሚያግባባ ትርጉም እንዲኖረው 
ለማድረግ የተወሰኑ ጥረቶች ተደርገዋል፡፡ በተለይም 
በጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ2000 በኮምፒውተር 
ፕሮፌሰሯ ዶሮቴ ዴኒንግ የተሰጠው ብያኔ አድናቆት 
ሊቸረው የሚገባና ሳይበር ሽብርተኝነት ለሚለው ቃል 
በአንጻራዊነት እስካሁን ድረስ ከሁሉም የተሻለ ግልፅና 
የተሟላ ትርጉም ለመስጠት የተሞከረበት መሆኑን ከላይ 
የጠቀስነው የዩናይትድ ስቴትስ የሰላም ተቋም የ2004 
ልዩ ሪፖርት መረጃ ያመለክታል፡፡ የኮምፒውተር 
ፕሮፌሰሯ ለሳይበር ሽብርተኝነት የሰጡት ብያኔ ሙሉ 
ሃሳብ እንደሚከተለው ይነበባል፡-

ሳይበር ሽብርተኝነት የሳይበር ምህዳርና 
የሽብርተኝነት ጥምረት ውጤት ነው፡፡ ይኸውም 

ኮምፒውተሮችን፣ አውታረ መረቦችንና የመረጃ መያዣና 
ማከማቻ ማዕከሎችን በማጥቃት አለያም የመጠቃት 
አደጋን በመደቀን በአንድ አገር መንግሥትና ሕዝብ 
ላይ ፍርሃትና ሽብር በመንዛት የግል ፖለቲካዊ ወይንም 
ማህበራዊ ፍላጎትን ለማሳካት የሚደረግ ሕገ ወጥ 
የወንጀል ድርጊት ነው፡፡ ከዚህም በላይ፤ አንድ የሳይበር 
ጥቃት የሳይበር ሽብርተኝነት ነው ለመባል ጥቃቱ 
በሰዎችና በንብረት ላይ ከበድ ያለ ጉዳት ያስከተለና 
በብዙኃኑ ኀብረተሰብ ዘንድ ከፍ ያለ ፍርሃትን መፍጠር 
የቻለ መሆን አለበት፡፡

አካላዊ ጉዳቶችን ወይንም የሕይወት ጥፋቶችን 
ያስከተሉ ፍንዳታዎች ወይንም ከባድ ኢኮኖሚያዊ 
ውድመቶች እንዲህ ላለው የሳይበር ሽብርተኝነት 
ዓይነተኛ ማሳያዎች ሆነው ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ እንደየ 
ጉዳት መጠናቸው፤ በዋና ዋና እና ወሳኝ መሠረተ 
ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ የሳይበር ጥቃቶችም የሳይበር 
ሽብርተኝነት ተደርገው ሊቆጠሩ ይችላሉ፡፡ ከዚህ 
ውጪ ግን ብዙም ወሳኝ ባልሆኑ አገልግሎቶች ላይ 
የሚፈጸሙና የውድመትና የኪሳራ መጠናቸው ያን ያህል 
የሆኑ የሳይበር ጥቃቶች የሳይበር ሽብርተኝነት ናቸው 
ለመባል የሚበቁ አይደሉም፡፡

ይህ የሳይበር ሽብር ብያኔን ብቻ ሳይሆን ዋና ዋና 
መገለጫዎቹንም የያዘ እንደተባለውም ፅንሰ ሃሳቡን 
በተመለከተ ከሞላ ጎደል ምልዑነት ያለው ማብራሪያ 
የተሰጠበት ምሁራዊ ትንታኔ በመሆኑ ይህንኑ ይዘን 
ከአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ አኳያ የጉዳዩን አንድምታ 
ለመመልከት እንሞክራለን፡፡ ይህንን ይዘን አገራዊ 
ለውጥን ካስተናገድን ወዲህ በተለይም ባለፉት 
ሦስትና አራት ዓመታት ከሳይበር ምህዳርና ደህንነት 
አኳያ በአገራችን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ስናጤነው 

የአገራችንን አወንታዊ ለውጥና ዕድገት በማይፈልጉ 
የውጭ አገራት በተለይም በምዕራባውያን በኩል 
የሳይበር ሽብር እየተካሄደብን መሆኑን መታዘብ 
ይቻላል፡፡ የሚካሄድብን የሳይበር ሽብር ደግሞ 
ፖለቲካዊ መልክ ያለው ለመሆኑ በርካታ ምክንያቶችን 
በአስረጅነት ማቅረብ ይቻላል፡፡ 

በዚህ ረገድ በምዕራባውያን እየደረሰብን ላለው 
የሳይበር ሽብር በዋነኝነት ከሚነሱት ምክንያቶች 
በቀዳሚነት የሚጠቀሰው በቀጣይ የኢትዮጵያ የዕድገቷ 
ዋነኛ ሞተርና የቀጣናውን ጅኦ ፖለቲካዊ የኃይል ሚዛን 
ቁልፍ በኢትዮጵያ እጅ ያስገባል ተብሎ የሚጠበቀው 
ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከለውጡ በኋላ 
እየተፋጠነ መምጣቱና ፍጻሜው እውን እንደሚሆን 
እርግጠኛ እየሆነ በመምጣቱ ነው፡፡

በዚህም ከቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት 
ዶናልድ ትራንፕ “ግብጽ ግድቡን ልታፈነዳው 
ትችላለች„ ማስፈራሪያና የቃላት ጦርነት እስከ ባይደን 
አስተዳደር የአገር አፍራሹና የአሸባሪው ሕወሓት ግልት 
የሞራልና የቁስና ጦር መሣሪያ ድጋፍ አሜሪካ መራሹ 
የምዕራባውያን ኃይል በኢትዮጵያ ላይ ፖለቲካዊ 
የሳይበር ሽብር እያካሄደ ይገኛል፡፡ በዓለም ታሪክ 
ለመጀመሪያ ጊዜ በማይመለከተው የልማት ጉዳይ ላይ 
ጉባኤ ከመጥራት አንድ ዓመት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ 
አስራ ሁለት ጊዜ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጉባኤ ከተቀመጠው 
የመንግሥታቱ ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት እስከ 
አውሮፓ ሕብረት በቡድን በአሜሪካና በምዕራባውያን 
የእጅ አዙር ቅኝ ገዥዎች ከፍተኛ ፖለቲካዊ የሳይበር 
ሽብር እየተካሄደብን ይገኛል፡፡

     ምዕራባውያኑና መገናኛ ብዙኃኖቻቸው የአሸባሪው 
ሕወሓትን አፍራሽ አጀንዳ ሽፋን በመስጠትና በስፋት 

በማራገብ ወንጀለኛው የሽብር ቡድን በኢትዮጵያ ላይ 
እያካሄደ የሚገኘውን ጦርነት በመደገፍና በተቃራኒው 
ደግሞ የኢትዮጵያን መንግሥትና ገጽታ የሚያጠለሹ 
ሆን ተብለው በሃሰት የተቀነባበሩ መርዛማ መረጃዎችን 
ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሲያሰራጩ መክረማቸውም 
ይፋ ወጥቷል፡፡ በዚህም ሲ.2.ኤፍ.ሲ የተባለ ግብረ 
ኃይል በማቋቋም ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግሥት ለውጥ 
እንዲደረግ በቅንጅት አቅደው እየሠሩ መሆናቸውንም 
ጂኦ ፖለቲክስ ፕረስ የተባለ ዓለም አቀፍ ድረ ገጽ 
በቅርቡ ማጋለጡ ይታወሳል፡፡

ስለሆነም ችግሩን መከላከል የሚያስችል የሕግ 
ማዕቀፍና የአሠራር ሥርዓት መዘርጋት፣ እንደ አገር 
በዘርፉ ያለውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ብዛትም በጥራትም 
ማሳደግ እንዲሁም ተገቢ እና አስፈላጊ የሆኑ የሳይበር 
ደህንነት መጠበቂያ ቴክኖሎጂዎችን መታጠቅ የሳይበር 
ሽብርንና የሚያስከትከውን ጉዳት ለመከላከል ሁነኛ 
መፍትሔዎች መሆናቸውን ዘርፉን በጥልቀት የመረመሩ 
ምሁራንና የቴክኖሎጂው ጠበብቶች ይመክራሉ፡፡ 

ኢትዮጵያም ከላይ በገለጽናቸው የምዕራባውያን 
ራስ ወዳድና አድሏዊ የጅኦ ፖለቲካና የኢኮኖሚ ፍላጎቶች 
የተነሳ የታላቁን የሕዳሴ ግድብን ጨምሮ በአገሪቱ 
ግዙፍ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካና ማህበራዊ ተቋማት 
ላይ ያነጣጠሩ የአሸባሪውና አገር ከሃዲው ሕወሓትና 
የተባባሪዎቹ ምዕራባውያን የሳይበር ሽብር በብቃት 
መመከትና ማክሸፍ መቻሏን የኢንፎርሜሽን መረብ 
ደህንነት ኤጀንሲ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ በቀጣይም 
ምዕራባውያኑም ሆኑ ማናቸውም የኢትዮጵያ ጠላቶች 
የሚሞክሩትን የሳይበር ሽብር የመመከትና የማክሸፍ 
ሥራው ከዚህ የበለጠ ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡  

የሳይበር ሽብርና የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት በአሁኒቷ ኢትዮጵያ
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