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6

ገጽ

15

ገጽ

የበረን
ዳ ታይልስ ኤጋ መደበኛ ኮልሞ

ሚስማር 
ከ3 ቁጥር 
-15 ቁጥር

የዓለም ጤና ድርጅት 
ዋና ዳይሬክተሩ አሸባሪን 

በግላጭ ሲደግፉ ዝም 
ሊባል አይገባም!

‹‹የእስረኞች ክስ መቋረጥ ... ወደ ገፅ 4 ዞሯል

የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ... ወደ ገፅ 4 ዞሯል

‹‹ትግራይን ጨምሮ የወደመውን 
አካባቢ መልሶ መገንባት የእኛ 
የኢትዮጵያውያን ዕዳ ነው››

ማህሌት አብዱል

አዲስ አበባ:- የክስ መቋረጥ ውሳኔው የይቅርታን ልብ 
በማላበስ ኢትዮጵያ ከገባችበት የችግር አዙሪት የሚያላቅቅ 
መሆኑን ኢትዮጵያን እንታደግ (save Ethiopia) የበጎ 
አድርጎት ማሕበር የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አያሌው ሁንዴሳ 
አስታወቁ።   

    በአውስትራሊያ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች የተቋቋመው 
ኢትዮጵያን እንታደግ ማሕበር የቦርድ ሰብሳቢ አቶ 
አያሌው ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዳስታወቁት፤ የክስ 
መቋረጥ ውሳኔው የይቅርታን ልብ የሚያላብስ፣ ኢትዮጵያ 
ከገባችበት የችግር አዙሪት የሚያላቅቅ ነው። 

    እንደእርሳቸው ገለፃ፤ መንግሥት ክስ እንዲቋረጥና 
እስረኞቹን እንዲፈቱ መወሰኑ ከደረሰው ጉዳት አንፃር 
በስሜት ቅር የተሰኙ የሕብረተሰብ ከፍሎች አሉ።  ይሁንና 
ከዘላቂ ሰላምና አገራዊ መግባባት አኳያ የውሳኔው ፋየዳ 
የላቀ ነው።  በተለይም የይቅርታን ልብ በማላበስ ኢትዮጵያ 
ከገባችበት የችግር አዙሪት በማላቀቅ በመግባባት ላይ 
የተመሰረተች አገር ለመፍጠር ያግዛል። 

   ‹‹በርግጥ ውሳኔው የተደበላለቀ ነገር ፈጥሯል።  ገና 
ቁስሉ ያልዳነ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ  ቅር የተሰኙ ወገኖች 

‹‹የእስረኞች ክስ መቋረጥ  ኢትዮጵያ ከገባችበት 
የችግር አዙሪት የሚያላቅቅ ነው›› 

- አቶ አያሌው ሁንዴሳ

የኢትዮጵያን እንታደግ የበጎ አድራጎት ማሕበር የቦርድ ሰብሳቢ   

ፋንታነሽ ክንዴ

አዲስ አበባ፡- ለብሔራዊ መግባባት ውይይቱ መሳካት በሙሉ አቅሙ 
እየሠራ መሆኑን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አስታወቀ። 

    የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ዶክተር ራሔል ባፌ በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት እንደገለጹት፤ በሚደረገው ብሔራዊ መግባባት ውይይት ውስጥ 
ፖለቲካ ፓርቲዎች ከዋነኞቹ ባለድርሻ አካላት መካከል ናቸው።  በመሆኑም 
የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ፖለቲካ ፓርቲዎች ንቁ 
ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግና ሂደቱም ስኬታማ እንዲሆን  በሙሉ አቅሙ 
እየሠራ መሆኑን አስረድተዋል። 

    የብሔራዊ መግባባት ውይይት እሳቤውም ጅማሬውም የጋራ ምክር ቤቱና 
የፖለቲካ ፓርቲዎች ነው ያሉት ዶክተር ራሔል፤ መንግሥት  ሃሳቡን ገዝቶ 
መውሰዱ አስደሳች ነው።  በመንግሥት በኩል ያለው ሂደቱን የማስፈጸም 
ሁኔታ የአንድን ፓርቲ ብቻ ሳይሆን የሁሉንም እሳቤ ይዞ የሚሰራበት 
እንደሚሆን እምነታቸውን  ገልጸዋል።   ምክር ቤቱም  በሂደቱ  የሚነሱ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ለብሔራዊ 
መግባባት ውይይቱ መሳካት በትኩረት እየሠራ 

መሆኑን  አስታወቀ

‹‹መንግሥት የፖለቲካ እስረኞችን 
ክስ ማቋረጡ ለነገው አገር 

ግንባታ ወሳኝ ነው››
- አራርሳ ቢቂላ

የኦነግ ሊቀመንበር 

 ‹‹ኢትዮጵያ ለዶክተር ቴድሮስ 
አድሃኖም የሰጠችውን ድጋፍ 

በይፋ ማንሳት አለባት››
   -ፖለቲከኛ ኤፍሬም ማዴቦ

ገጽ 4

ገጽ 4

-አቶ አያሌው ሁንዴሳ 
የኢትዮጵያን እንታደግ የበጎ አድርጎት 
ማህበር የቦርድ ሰብሳቢ
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ዜና

አስቴር ኤልያስ

    ፍላቂት፡- ሰሜን ወሎ ዞን፣ መቄት ወረዳ ያሉ ወደ 85 
የሚደርሱ የመጀመሪያ ደረጃ እና አምስት ያህል የመሰናዶ 
ትምህርት ቤቶች ላይ አሸባሪው ሕወሓት ባደረሰው ጉዳት 
ትምህርት ቤቶቹ ከጥቅም ውጪ መሆናቸውን የወረዳው 
ትምህርት ጽህፈት ቤት አስታወቀ።  

    የመቄት ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ 
ዋጋው መንበር መሰለ ለአዲስ ዘመን እንዳስታወቁት፤ 
ጁንታው ከጥቅም ውጪ ያደረጋቸው አምስት አጠቃላይ 
ሁለተኛ ደረጃ የመሰናዶ ትምህርት ቤቶችና 80 የመጀመሪያ 
ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ነው።  እነዚህ የትምህርት 
ተቋማት በ2013 ዓ.ም 44 ሺ 407 የሚደርሱ ተማሪዎችን 
በማስተናገድ ላይ የነበሩ ቢሆንም አሸባሪ ቡድኑ 85ቱንም 
ትምህርት ቤቶች እንዳልነበሩ አድርጓቸዋል።  

   እርሳቸው እንዳሉት፤ በየትምህርት ቤቱ ወስጥ 
ይፈጽሙት የነበረው ክፋት ልክ የለውም።  ከተማሪ 
መቀመጫ ጀምሮ ጥቁር ሰሌዳው ሆነ የተማሪዎች 
የመማሪያ መጻሕፍትን አሸባሪዎቹ አውድመዋቸዋል።  
በተለይ መስመር ላይ ያሉትን ትምህርት ቤቶች ደግሞ 
በካባድ መሳሪያ ጭምር መትተዋቸው ከጥቅም ውጪ 
እንዲሆኑ አድርገዋቸዋል።  

    በተለይ ትምህርቱን በቴክኖሎጂ በመታገዝ 
ለመስጠት ያስችል ዘንድ በየትምህርት ቤቱ የነበሩና  
በመንግሥትም ድጋፍ ጭምር የመጡትን ወደ 560 
የሚደርሱ ኮምፒውተሮችን ሙሉ ለሙሉ ሰርቀዋቸው 
መውሰዳቸውን ኃላፊው ተናግረዋል።  የቤተ ሙከራ 
ኬሚካሎችና በቤተ መጻሕፍት ውስጥ የሚገኙ አጋዥ 
መጻሕፍት ሙሉ በሙሉ ወድመዋል።  የወረዳውን 
የትምህርት ጽህፈት ቤት ተሽከርካሪን ጨምሮ 
አጠቃላይ የቢሮ ቁሳቁስ ሙሉ በሙሉ መወሰዳቸውንም 
አመልክተዋል።  

አሸባሪው ሕወሓት በመቄት ወረዳ  85  ትምህርት 
ቤቶችን ከጥቅም ውጭ አድርጓል

   ትምህርት ቤቶቹ ያሉበትን ደረጃ ተዘዋውረን 
ባየናቸው ጊዜ የቅድመ መደበኛ ማለትም ህጻናቱ 
በሚማሩባቸው ትምህርት ቤቶች ጭምር ሳይቀር 
የመቃብር ስፍራ እንዲሆኑ ተደርገዋል ያሉት አቶ ዋጋው፣ 
በመማሪያ ክፍሎቹ በራፍና ተማሪዎች ለእረፍት ወጥተው 
የሚያርፉበት ቦታ ጭምር እንዲሁም ከየክፍሎቹ 
መስኮቶች ጎን የጅምላ መቃብር ተከናውኖባቸዋል 
ብለዋል።  

   እንደ እርሳቸው አባባል፤ ደብረዘቢጥ ከሚባለው 
ትምህርት ቤት መቃብሩ እስካሁንም አልተነሳም።   በዚህ 
ትምህርት ቤት ውስጥ በመጸዳጃ ቤቱ አካባቢ ሳይቀር 
እንዲሁም በየክፍሎቹ ጎንና ጎን ላይ የጀምላ ቀብር 
ተፈጽሟል።  እድሜያቸው ከአራት እስከ ስድስት ዓመት 
የሆኑ ተማሪዎች የሚማሩበት የማህበረሰብ አቀፍ ቅድመ 
መደበኛውም እዚያው ደብረዘቢጥ ትምህርት ቤት ቅጥር 
ጊቢ ውስጥ ቢሆንም በዚያ በህጻናቱ የመማሪያ ክፍል 
ጭምር ቀብር ተፈጽሞበታል። 

   ጁንታው ይህንን የፈጸመበት የራሱ የሆነ ዓላማ 
ስላው ነው ያሉት ኃላፊው፣ እንደአካባቢያችን ባህልና 

እንደእምነታችን አኳያ መቃብር ባለበት አካባቢ ህጻናት 
አይሄዱም ሲሉ ገልጸው፤ ስለዚህም ህጻናት ወደትምህርት 
ቤት እንዳይመጡና አማራ የተማረ ዜጋ እንዳይኖረው 
ታስቦ የተደረገ ግፍ ነው ብለዋል።  ወደፊትም ትውልዱ 
አገር ተረካቢ እንዳይሆን ጭምር አቅደው መስራታቸውን 
አመልክተው፤ ምክንያቱም ህጻናቱ ወደትምህርት 
ቤቱ ካልሄዱ የሚማር ማህበረሰብ የለም፤ የሚማር 
ማህበረሰብ ከሌለ ደግሞ አገር ተረካቢ ዜጋ አይኖርም፤ 
አገር ተረካቢ ዜጋ ከሌለ አገርን ማበልጸግም አይቻልም።  
ይህንንም ጭምር አቅደውና አልመው ሰርተውበታል ሲሉ 
አስረድተዋል።  

   አቶ ዋጋው እንዳብራሩት፤ ከዚህ ሌላ የትምህርት 
ቤት ቁሳቁስ የተባለ ሁሉ ወድሟል።  መጻሕፍቱን 
የእሳት ማያያዣ አድርገውታል።  ከእሳት ማያያዣነት 
የተረፈውን ደግሞ ውሃ የሚፈስበት ቧንቧ ስር በማድረግ 
ከጥቅም ውጪ እንዲሆን ትተውታል።  የተማሪዎች 
መቀመጫዎችና ጠረጴዛዎች ደግሞ እየተፈለጡ 
ለዶሮ መቀቀያቸውና ለገንፎ ማገንፊያቸው በማገዶነት 
ተገልግለውባቸዋል።  ሁሉም ክፍሎች ደግሞ የጎላ መጣጃ 
አድርገዋቸው ቆይተዋል። 

   ክፍሎቹን ለማጽዳት የሞከርነው በቅርቡ ነው 
ያሉት አቶ ዋጋው፣ ይሁንና ምንም አይነት የትምህርት 
ግብዓት ባለመኖሩ የመማር ማስተማሩን ስራ ለመጀመር 
አልሞክርንም ብለዋል።  አሁን ባለው ሁኔታ ህጻናቱን 
ወደትምህርት ቤት ልኮ ለማስተማር የተነቃቃ ማህበረሰብ 
የለም፤ እኛም ለመጀመር ግብዓት ስለሌለ አልሞከርንም 
ሲሉ ያለውን ችግር አመልክተዋል።   

    በጊዜው ጁንታዎች እስከ ጳጉሜን 5 ቀን 2013 ዓ.ም 
ድረስ እዚህ ስለነበሩ ምሽጉን ጥለው ሲለቁ በየትምህርት 
ቤቱ ጊቢ ፈንጂም ጭምር ጥለው መሄዳቸውን ገልጸዋል።  
ፈንጂውንም በሳር ውስጥ  አስቀምጠው የነበረ ቢሆንም 
በባለሙያ እንዲለቀም መደረጉን ተናግረዋል።  

ዋቅሹም ፍቃዱ

   አዲስ አበባ፡- የአገሪቱ ማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
ችግሮች ለመፍታት ለፈጠራ ሃሳቦች ተገቢውን  ትኩረት 
እንደሚሰጥ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ገለጸ። 

ሚኒስቴሩ በተለያዩ የፈጠራ ሃሳቦች ለውድድር 
ካቀረባቸው 462  ወጣቶች  የተቀመጠውን መስፈርት 
ያሟሉና ችግር ፈቺ የፈጠራ ሃሳቦችን በማቅረብ በመጨረሻ 
ለሽልማት የበቁት ለ30 ወጣቶች ሽልማት ባበረከተበት 
ወቅት፣ የሥራና ክህሎት ሚኒስትሯ ወ/ሮ  ሙፈሪያት 
ካሚል፣ ፈርጀ ብዙ ኢኮሚያዊና ማሕበራዊ ችግሮች 
ያሉባት አገር ውስጥ በፈጠራ ክህሎት የተካኑ ወጣቶች 
በስፋት ማፍራት ቁልፉ መፍትሄና የሚኒስቴሩ ዋና ትኩረት 
መሆኑን አመልክተዋል።  

   የፈጠራ ክህሎት ማዳበር በአንድ በኩል የራስ 
የሕይወት መስመር ማበጀት ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ 
ለሌሎች የሥራ በር በመክፈት ለኢኮኖሚያዊና ማሕበራዊ 
ችግሮች  እልባት መስጠት ነው ያሉት ወ/ሮ ሙፈሪያት፣ 
ሆኖም ግን በፈጠራ ሥራ ውጤታማ መሆን አድካሚና 
ፈታኝ  መሆኑን በመረዳት  በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ 
የሚሆኑ ወጣቶች ለማፍራት መንግሥት ሁኔታዎችን 
እንደሚያመቻች ተናግረዋል። 

 ተሸላሚ ሥራ ፈጣሪዎቹ ቁጥራቸው ትንሽ ቢመስልም 
የአገሪቱ ብሩህ ተስፋ ማሳያ መሆናቸውና  ኢትዮጵያም 
ያልተነካ እምቅ የፈጠራ ባለሙያዎች እንዳላት ያሳየ 
መሆኑን  የጠቆሙት ሚኒስትሯ፣ ይህንን እምቅ ሀብት 
ወደ ተግባር ለመቀየር  ሚኒስቴሩ  የሕግ ማእቀፎችና 
ፖሊሲዎችን ቀርጾ  ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት 
ጋር ወደ እንቅስቃሴ መግባቱን አስታውቀዋል። 

በፈጠራው ስራ አሸናፊ ከሆኑት አንዷ የሆነችው 
ወጣት ሬይዉላ ኤፍሬም ከባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ሜካኒካል 

ለፈጠራ ሃሳቦች ተገቢውን  ትኩረት እንደሚሰጥ  የሥራና 
ክህሎት ሚኒስቴር  አስታወቀ 

• በፈጠራ ብቃታቸው አሸናፊ የሆኑ 30 ወጣቶቸ ተሸልመዋል

ኢንጅነሪግ ተመርቃ ከጓደኞቿ ጋር  በጣና ሀይቅ 
አከባቢ ተጥለው አከባቢውን የሚበክሉ የዓሳ ቅርፊቶች 
በመሰብሰብ  ለቆዳ ደህንነትና ውበት ተመራጭ የሆኑት 
የተለያዩ ቅባቶችን ማዘጋጀቷን ተናግራለች።  በቀጣይ 
ጊዜያት ምርቱን የማስተዋወቅ ስራ እንደምታከናውን 
አስታውቃለች።  ሬይ ኮስሞቲክስ የሚል መጠሪያ 
ያለውን ካምፓኒያቸውን ግዙፍና ተመራጭ ለማድረግ 
መዘጋጀታቸውን ገልጻለች።   

   ወጣት ዮሐንስ ሰለሞን በኤሌክትሪክና ኮምፒዩተር 
ኢንጅነሪንግ  የአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ ተመራቂ ሲሆን 
ከአራት ዓመት በታች የሆኑት ሕጻናት ያላቸው ወላጆች ስራ 
ውለው በሕጻናቱ ምክንያት እንዳይረበሹ ሕጻን አባብሎ 

የሚያስተኛ አልጋ ፈጥሯል።  
    ብዙውን ጊዜ በሕጻናት አማካኝነት በቂ እንቅልፍ 

የማይተኙ ሰዎች ጤናቸው ከመታወኩ የተነሳ በሚሰሩት 
ስራ ውጤታማ መሆን ይከብዳቸዋል ያለው ወጣት 
ዮሐንስ፣ በተመሳሳይ መልኩ በሥራ ቦታ ሆነው ስለ 
ልጆቻቸው የሚጨነቁ ወላጆች በርካታ በመሆናቸው 
ስለ ልጆቻቸው ሁኔታ በእጅ ስልክ አማካኝነት  ወደ 
ወላጆች መረጃ ከመላክ በተጨማሪ  ወላጆች ልጆቻቸውን 
መከታተል የሚያስችል ካሜራና ሶፍትዌር የተገጠመለት 
አልጋ  መፍጠሩን ተናግሯል። 

   አሸናፊ ወጣቶቹ ስራ ለመጀመር የሚያግዛቸው 
5ሺህ  የአሜሪካን ዶላር ከማስተርካርድ ተበርክቶላቸዋል። 

 ሞገስ ተስፋ 

     አዲስ አበባ፡- አገራዊ ምክክሩ ልዩነቶችን በማጥበብ  
የጋራ የሆነ የዳበረ   ሃሳብ እንዲኖር  የማስቻል ሚና እንዳለው  
የህግ ባለሙያና ተመራማሪው አቶ አምደገብርኤል አድማሱ 
ገለጹ።  ምክክሩ  ውጤታማ እንዲሆን የመገኛኛ ብዙሃን 
ሚና የላቀ መሆኑ ተጠቆመ።  

    አቶ አምደገብርኤል አድማሱ ለኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት እንደገለጹት፤ እያንዳንዱ አዋጅና ህግ ሲወጣ ዋና 
ዓላማው የተበላሹ ነገሮችን ለማስተካከልና በጥሩ ሁኔታ 
ያሉትን ጠብቆ ለማስቀጠል ነው።  የአገራዊ ምክክር 
ማቋቋሚያ አዋጅ በምክር ቤት መጽደቁና  ኮሚሽን 
ማቋቋም ያስፈለገበት ቁልፍ ምክንያት የፖለቲካ ፓርቲዎች፣  
ምሁራን፣ መሪዎችን ጨምሮ አገራዊ በሆኑ ጉዳዮች  ላይ  
መግባባት መድረስ እንዲችሉ   ነው ብለዋል። 

    ላለፉት ሦስት  አስርት ዓመታት  በፖለቲካ 
ርዕዮተ ዓለም፣ በባንዲራ፣ አገሪቱ የምትተዳደርበት የህግ 
ሥርዓት፣ የክልል አወቃቀር፣ የፌዴራሊዝም ሥርዓት፣ ህገ 
መንግሥቱን በተመለከተ በግልጽ የሚታዩ የአቋም ልዩነቶች 
አሉ።  በእነዚህ ልዩነቶች ምሁራን ሳይግባቡ ሁልጊዜም 
በጥላቻ በመተያየት ሥህተትን እየመዘዙ መነታረኮች 
እንደነበሩ አቶ አምደገብርኤል አስታውሰዋል። 

  እንደ አቶ አምደገብርኤል ገለጻ፣ ያሉ ችግሮቹን 
በዘላቂነት ለመፍታት  ኮሚሽን መቋቋሙ  የሰፉ ልዩነቶችን  
በማጥበብ የዳበረ የጋራ አገራዊ  ሃሳብ እንዲኖር የማስቻልና 
ውጥረቶችን የማርገብ ሚና ይኖረዋል።  በሕዝብ ውይይት  
ዳርና ዳር ያሉ ሃሳቦችን መሃል ላይ እንዲመጡ ያደርጋል።  

    የህግ ባለሙያና ከፍተኛ ተመራማሪው በኃይማኖት፣ 
በፖለቲካ፣ በአስተሳሰብና በተለያዩ መሰረቶች መነሻ 
በማድረግ ወደ ጥሩ ነገር ሊመጡ የሚችሉ ሃሳቦች የልዩነት 
መነሻና የግጭት፣ አለመግባባት ማዕከል ሲሆኑ ቆይተዋል።  
ልዩነቶችና አለመግባባቶች የሚታዩባቸው ሁኔታዎችና 
ልነቶችን ለማርገብና ለመፍታት ሰፋፊ አገራዊ ምክክሮች 
በማካሄድ ወደ ተሻለና የዳበረ አገራዊ ሀሳብ  መምጣት 
ይቻላል።  ምክክሩ በአገር  ፖሊሲ  ማሻሻያ ሲደረግና 
አገር የምትመራባቸው ፖሊሲዎች ሲቀየሱ የተሻሉ ሃሳቦች 
እንዲኖሩ ለማስቻል የሚያግዝ ነው ብለዋል። 

    አቶ አምደ ገብርኤል  አገራዊ ምክክሩ ሕዝብን 
ከሕዝብ ጋር በመግባባት አገራዊ አንድነት ያመጣል፣ 
ሃሳብ በነጻነት እንዲንሸራሸርና የዳበሩ ሃሳቦች እንዲመጡ፣ 
ህጎችና ፖለሲዎች  እንዲወጡ ያግዛል።  በተጨማሪም  
አዋጭ የሆኑ ፖሊሲዎች እንዲኖሩ በመንግሥትና በሕዝብ 
መካከል መተማመን እንዲኖር  ውጤታማ የሆነ አገራዊ 
ምክክር ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።  

   ለምክክሩ ውጤታማነት ትልቁ ኃላፊነት የሕዝብ 
መሆኑን የጠቆሙት የህግ ባለሙያና ተመራማሪው፤ 
ከሕዝቡ በመቀጠል ፖለቲከኞችና  ምሁራን የነቃ  ተሳትፎ 
በማድረግ አገርን ማሻገር ይጠበቅባቸዋል።  

   ምክክሩ  ውጤታማ እንዲሆን  መገናኛ ብዙሃን 
አገራዊ ምክክሩን በተመከለተ ሕዝብን የማንቃት፣ በጉዳዩ 
ላይ ሕዝቡ ሰፊ ግንዛቤ  እንዲኖረው የማድረግ  ሚና 
መጫወት አለባቸው።    

    አገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ በነጻነት የተቋቋመ 
ተቋም እንደመሆኑ መጠን መንግሥት የተቋሙን ነጻነት 
የማስጠበቅ ግዴታ አለበት።  በተለይም የህግ ባለሙዎች፣ 
ፍርድ ቤቶች እና ሌሎች የደህንነት ተቋማት ለምክክር 
ኮሚሽኑ ተገቢውን እውቅና፣ ጥበቃና እገዛ የማድረግ 
ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል።  

የእነ አሜሪካ ዴሞክራሲ ከመቶ ዓመት ያለፈውና 
ለዓለም ሞዴል የሆነው በብሔራዊ ምክክር መሆኑን አቶ 
አምደገብርኤል ገልጸዋል። 

አገራዊ ምክክሩ ልዩነቶችን 
በማጥበብ የጋራ  ሃሳብ 

እንዲኖር  ያስችላል  

 አቶ አምደገብርኤል አድማሱ
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ዜና

በጋዜጣው ሪፖርተር  
 

አዲስ አበባ፡- የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 
በሶማሌ ክልል በድርቅ ምክንያት ለተጎዱ  ሁለት ነጥብ  
አራት ሚሊዮን ለሚገመቱ ወገኖች የሚውል የ100 
ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው የምግብ፣ ቁሳቁስ እና የዕለት 
ደራሽ ድጋፍ አደረገ።  

የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ድጋፉን 
ለክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ሙስጠፌ ሙሁመድ ኡመር 
ማስረከባቸውን ከከንቲባ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ 
ያመለክታል። 

   ከንቲባ አዳነች አቤቤ ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት 
እንደገለጹት፤  “ህመማችሁ ህመማችን ነው፤ ችግራችሁ 
ችግራችን ነው፤ እናንተ ላይ የደረሰው ጉዳት ሁላችንም 
ላይ የደረሰ ነው ይሰማናል!” ብለዋል። ይህንን በስሜት 
ብቻ ሳይሆን በአካል በመገኘት አብሮነታችንን ማሳየት 
ይኖርብናልም ብለዋል። 

    “አገራችን አሁን የገጠሟትን ችግሮች መሻገር 
የቻለችው አብረን በመቆማችን ነው” ያሉት ከንቲባ 
አዳነች፤ “አሁንም አብረን ከሆንን የገጠመን ችግር 
እጅግ ቀላል ነው፤ እናልፈዋለን፤ ይህንን የማድረግ 
ጉልበትም አቅምም እሴትም ልምድም አለን” በማለት 
ተናግረዋል። 

   የተደረገው ድጋፍ የመጀመሪያ መሆኑን ገልጸው፣ 
በዚህኛው ዙር ለምግብ ቁሳቁሶች ቅድሚያ የሰጠነው 

ከተማ አስተዳደሩ በሶማሌ ክልል በድርቅ ለተጎዱ 

አካባቢዎች የአይነት ድጋፍ አደረገ 

 በጋዜጣው ሪፖርተር

 ሻምቡ፡- የሽብር ቡድኑ በድቅድቅ ጨለማ 7 
ሰዓት ገደማ በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን ሆሮ ቡሉቅ ወረዳ 
ጫብር ቀበሌ ተብላ በምትታወቀው  ስፍራ ወደ 
ሟች ቄስ ተስፋዬ አስማረ መኖሪያ ቤት ይዘልቃል።  
ቡድኑ የዝርፊያ፣ ግድያና ሰዎችን የማሰቃየት ድርጊቱ 
ተጠናውቶት ሙሉ የቤተሰብ አባላቱን በመደብደብና 
በማንገላታት የጥፋት ድርጊቱን ይጀምራል።  

   ሙሉ ቤተሰቡ ላይ በዚያ እኩለ ሌሊት አዛውንት፤ 
ህፃናት፣ እንዲሁም ወጣት ሳይል ማንገላታቱን 
ይቀጥላል።  ጊዜ ሳያባክን የለመደውን የጭካኔ ተግባር 
ለመፈፀም ቄስ ተስፋዬ አስማረን ወደ ውጭ ይዞ 
በመውጣት የጭካኔ ጥግ የሆነውን ድርጊት ፈፅሞ 
ከአካባቢው ተሰውሯል። 

በአረመኔው የሸኔ  ቡድን አሰቃቂ ግድያ  
ከተፈጸመባቸው ውስጥ  ቄስ ተስፋዬ አስማረ አንዱ 
ናቸው።  ባለቤታቸው  ወ/ሮ ብዙ ጣሰው  እንደተናገሩት 
ሸኔ  ወደ ሰፈራቸው ከመጣ ከጥቂት ደቂቃዎች ቆይታ 
በኋላ ቤተሰቡ ያልጠበቀው ድርጊት በአባወራው ላይ 
ተፈፅሞ ያያል።  ቄስ ተስፋዬ  በደጃፉ ላይ  ታርዶ 
ከአንገቱ ደም እንደ ውሃ ሲፈስ አግኝተውታል።  
በሽብር ቡድኑ በደጃፋቸው አንገታቸው የተቀላን ካህን 
የአካባቢው ማህበረሰብ ቀብሯቸዋል።  ባለቤታቸውና 
ሙሉ ቤተሰቡ ግን አካባቢውን ለቆ ወደ ተለያዩ 
አቅጣጫዎች መበተናቸውን  ወ/ሮ ብዙ ገልፀውልናል።  

   ይህ የሽብር ቡድን እንዲህ ያለን የእምነት አባት 
ባልተገባ መልኩ የጭካኔ ተግባሩን የሚፈፅመው 
በማህበረሰቡ መካከል የእምነት ግጭትና የብሔር 
መከፋፈል እንዲፈጠር በማሰብ መሆኑንም እኚህ እናት 
አብራርተዋል። 

   በዚህ ምክንያት ቤተሰቡ ተበትኖ ቢገኝም 
ወ/ሮ ሙሉ ግን በሻምቡ ከተማ በአንድ ግለሰብ ቤት 
ተጠልለው አግኝተናቸዋል።  የሻምቡ ከተማ ነዋሪዎች 
በዚህ መልኩ በደል የደረሰባቸውን እናት በማየት በየተራ 
ወደ ቤታቸው በመውሰድ የእለት ጉርሳቸውንና ማደርያ 
ቦታ እየሰጠ አለኝታነቱን እያሳየ መሆኑንም ተናግረዋል። 

 በአካባቢው የሚገኙትን በርካታ ብሔርና 
ብሔረሰቦችን በማጋጨት በአካባቢው ሁከትና ሰላም 
እንዳይኖር አበክሮ እየሰራ መሆን የተናገሩት ወ/ሮ ብዙ፣ 
ማህበረሰቡ ከጥንት ጀምሮ አብሮ የኖረና የተዋለደ 
ማህበረሰብ ባይሆን ኖሮ እኚህ አካላት በርካታ ጥፋቶችን 
ሊያስከትሉ እንደሚችሉም ጨምረው ተናግረዋል። 

    የሽብር ቡድኑ የመንግሥት አመራሮችን በተለይም 
የዞን አመራሮች ላይ ተመሳሳይ ድርጊት የፈፀመና 
በወረዳና በቀበሌ ደረጃ የሚገኙ የመንግሥት አመራሮች 
ላይ በተመሳሳይ መልኩ በየቤታቸው እያደነ እንዲሁም 
በለሊት ቤቶቻቸውን ሰብሮ በመግባት በደጃፋቸው 
ያስቀሯቸውና አግተው የት እንደገቡ ያልታወቁ ዜጎች 
እንዳሉ ከዞኑ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። 

‹‹በድቅድቅ 
ጨለማ በደጃፉ ላይ 

ታርዶ አገኘነው››
 -  ወ/ሮ ብዙ ጣሰው-የሟች ቄስ ተስፋዬ 
አስማረ ባለቤት

መዓዛ ማሞ

   አዲስ አበባ፡- የኢትዮጵያ ዜጎች ለማሕበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ያቋቋመው ትይዩ ካቢኔ የኢትዮጵያን 
የዴሞክራሲ ሥርዓተ ግንባታ ሂደት የሚያግዝ መሆኑን 
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የኢዜማ ትይዩ ካቢኔ 
አባል የሆኑት አርክቴክት ዮሀንስ መኮንን  ተናገሩ፤፤ 

   አርክቴክት ዮሀንስ በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት እንደገለጹት ኢዜማ ከሶስት ዓመት በፊት 
በምርጫ ቦርድ ባጸደቀው መተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ 7 
መሰረት መንግሥት በሾማቸው 22 የካቢኔ አባላት ትይዩ 
በየዘርፉ በተመሳሳይ ኢዜማም 22 ትይዩ የካቢኔ አባላት 
ሰይሟል።  የተቋቋመው ትይዩ ካቢኔ በሕጋዊ መንገድ 
በምርጫ ሥልጣን ላይ ያለው መንግሥት በየዘርፉ 
የሚሰራቸውን ሥራዎች ይከታተላል፤ ለአገር እና ለሕዝብ 
የሚጠቅሙ ሥራዎች ሳይሰሩ እንዳይቀሩ እንዲሁም 
የጥራት ደረጃቸውን ሳይጠብቁ እንዳይሰሩ እግር በእግር 
ተከታታሎ የሃሳብ ሙግት በማድረግ ለአገርና ለሕዝብ 
የሚጠቅም ሥራ ይሰራል።  

   ኢዜማን ወክለው ፓርላማ የገቡ አባላቶች 
የሚያቀርቡት ሃሳብ እና አስተያየት የተደራጀና በመረጃ 
የተደገፈ ሆኖ እንዲቀርብ ያግዛል፤ እንዲሁም በቀጣይ 
ፓርቲው ያለውን አማራጭ ለሕዝቡ ለማሳየት እና 
ለማስረዳት የዕውቀት ማዕከልም እየገነባ ይሄዳል። 

 የትይዩ ካቢኔው አባላት በየዘርፋቸው በአገር 
ውስጥና ከአገር ውጭ የሚገኙ የፓርቲው አባላት የሆኑ 
እና ከፓርቲው ውጪ አገራቸውን ለማገልገል ፍቃደኛ 
የሆኑ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎችን በማሰባሰብ ስራ 
መጀመሩን የሚናገሩት የትይዩ ካቢኔ አባሉ በቀጣይ 
በየዘርፋቸው ያሉ ልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ የባለሙያ 
አማራጭ ሃሳብ እንደሚያቀርቡ ገልጸዋል። 

   አርክቴክት ዮሀንስ መኮንን እንደሚሉት የትይዩ  
ካቢኔው አባላት በየዘርፉ ያደረጉት ግምገማ መጀመሪያ  

በፓርቲው መሪ ለሚመራው ለትይዩ ካቢኔ ጽ/ቤት ቀርቦ 
በፓርቲው ውይይት ይደረግበታል።  የተስተዋሉ ችግሮች 
በንግግር እና በሃሳብ ክርክር ይፈታሉ።  አንዳንድ የሃሳብ 
ክርክር ተደርጎባቸው በውስጥ መስመር ባሉ ግንኙነቶች  
በንግግር ሊፈቱ ያልቻሉ  የሕዝብን ጥቅም የሚነኩ 
ጉዳዮች ግን  ለሕዝብ ይፋ ሊደረጉ እንደሚችሉ ገልጸው 
የትይዩ ካቢኔው ክትትል ዓላማ  የመንግሥት መስሪያ 
ቤቶችን ማሳጣት ሳይሆን ገንቢ እና ጠቃሚ የሆነ ሂስ 
በመስጠት የሚታረሙ እና ሊስተካከሉ የሚገባቸውን 
ችግሮች ማሳየት እና ችግሮቹን አስቀድሞ መጠቆም 
እንደሆነ ተናግረዋል። 

   አርክቴክት ዮሀንስ መኮንን እንደገለጹት የተቋቋመው 
ትይዩ ካቢኔ በምንም መልኩ የተጠባባቂ መንግስትነት 
እና የሽግግር መንግሥት መልክ የለውም።  ትይዩ ካቢኔ 
በአገራችን አዲስ ይሁን እንጂ በሌሎች አገሮች በአፍሪካ 
አገራት ጭምር የተለመደ ነው።  በ1960ዎቹ አካባቢ 
የእንግሊዝ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የጀመሩት እንደሆነ 
የሚገልጹት የትይዩ ካቢኔው አባል በምርጫ ተወዳድሮ 
መንግሥት ለመመስረት እድል ያላገኘ የፖለቲካ ፓርቲ 
የራሱን ትይዩ ካቢኔ እንደሚያቋቁም ጠቁመዋል። 

   ይህ ተሞክሮ በኢትዮጵያም ፖለቲካችንን ወደ 
ሃሳብ ሙግት የሚቀይርና ለዘላቂ የዴሞክራሲ ልምምድ 
አንድ እርምጃ የሚያራምድ የሰለጠነ፣ የዘመነ እና በሃሳብ 
የተደራጀ ፖለቲካ ለመጀመር አንደኛው መልካም 
መንገድ እንደሆነ የገለጹት አርክቴክት ዮሀንስ መኮንን 
የተቋቋመው ትይዩ ካቢኔ  በምንም መንገድ የስጋት 
ምንጭ ሆኖ መታየት እንደሌለበት ጠቁመዋል። 

   መንግሥት የሰራውን ሁሉ በጅምላ መደገፍም፤ 
በጅምላ መቃወምም ትክክል እንዳልሆነ የሚናገሩት 
አርክቴክት ዮሀንስ መኮንን ሃሳቡን ለመደገፍም 
ለመቃወምም የተደራጀ የባለሙያ ምልከታ አስፈላጊ 
መሆኑን ተናግረዋል።  የትይዩ ካቢኔ ልምድ የኢትዮጵያን 
ፖለቲካ ከአደባባይ ወደ አዳራሽ በማምጣት  በጠረጴዛ 

ቅድሚያ ለሰው መስጠት ስለሚያስፈልግ ነው ብለዋል።  
    የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሙስጠፌ 

ሙሁመድ ኡመር በበኩላቸው፤ ሁሉም ኢትዮጵያዊ 
በሶማሌ ክልል የተከሰተውን ድርቅ ለመቋቋም አገራዊ 
ግዴታውን ለመወጣት የበኩሉን እያደረገ እንደሚገኝ 
አመልክተዋል።  

   እኛም ጥያቄውን ስናቀርብ ከተማ አስተዳደሩ 
ለሰጠን ፈጣን ምላሽ ማመስገን እፈልጋለሁ ሲሉም 
ተናግረዋል።   በክልሉም ድርቁ ወደ ረሃብ እንዳይቀየር 
ሰፊ ርብርብ እየተካሄደ መሆኑንና መንግስት 
የአጭርና የረጅም ጊዜ ስራዎችን አቅዶ እየተንቀሳቀሰ 
እንደሚገኝም ጠቁመዋል። 

‹‹ኢዜማ ያቋቋመው ትይዩ ካቢኔ የኢትዮጵያን 
የዴሞክራሲ ሥርዓተ ግንባታ ሂደት የሚያግዝ ነው›› 

ዙሪያ  ሃሳብ ለመለዋወጥ ትልቅ እድል የሚሰጥ ነው።  
“እስከአሁን ካለው የፖለቲካ አሰራር በመውጣት 
በእውቀትና በሃሳብ የተደራጀ ፖለቲካ ለማምጣት ኢዜማ 
ትልቅ ጥረት እያደረገ ነው። ” የሚሉት የትይዩ ካቢኔው 
አባል የትይዩ ካቢኔ መቋቋምም የጥረቱ አንድ አካል 
እንደሆነ ገልጸዋል። 

-  አርክቴክት ዮሀንስ መኮንን  
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ዜና

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

ፀጋዬ ጥላሁን 

   አዲስ አበባ ፡- ኢትዮጵያ ለዓለም ጤና ድርጅት 
ኃላፊ ለዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የሰጠችውን ድጋፍ 
በይፋ ማንሳት አለባት ሲሉ ፖለቲከኛ አቶ ኤፍሬም 
ማዴቦ ገለጹ።    

  ፖለቲከኛ አቶ ኤፍሬም ማዴቦ ለኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት እንደገለጹት፤ኢትዮጵያ የዓለም ጤና ድርጅት 
ኃላፊ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም እስካሁን የሰጠችውን 
ድጋፍ በማንሳት ኢትዮጵያውያን የማይፈልጉት ሰው 
እንደሆነ ለዓለም ማሳወቅ ይገባታል ብለዋል።  

 የኢትዮጵያ መንግሥት የዓለም ጤና ድርጅት 
ኃላፊው ኢትዮጵያን የማይወክልና ሽብርተኛን የሚደግፍ 
ወንጀለኛ ሰው መሆኑን በይፋ ለዓለም በማሳወቅ 
በሥልጣን ላይ እንዳይቆይና ድጋሚ እንዳይመረጥ 
መትጋት ይኖርበታል።  ለዚህም ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር በቅንጅት የተለያዩ ሥራዎች በመስራት 
ኢትዮጵያውያንን እንደማይወክል በማስረዳት ድጋፉን 
እንዲያጣ ማድረግ ይኖርብናል።  

 መንግሥት እንደመንግሥት መሥራት ያለበትን 
በወቅቱ መሥራት ይጠበቅበታል ያሉት ፖለቲከኛው፣ 
ይህን ለማድረግ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም።  
እሱ ሊያጠፋን የተለያዩ ሥራዎችን እየሰራ ካልፈራ 
መንግሥትን የሚያስፈራ ምንም ነገር አይኖርም።  
በተጨማሪም መንግሥት ለእሱ የነበረውን አቋም 

በማስተካከል ውጤታማ ሥራዎችን ሰርቶ ኃላፊነቱን  
መወጣት ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም ሲሉ 
ተናግረዋል።  

 የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊው በወቅቱ ወደ ሥልጣን 
ሲወጣ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ተቃውሞ ማድረጋቸው 
የጠቆሙት ፖሊቲካኛው፣ በስልጣን ላይ የነበሩት የራሱ 
ሰዎች ከፍተኛ ድጋፍ በመስጠታቸው ሊያሸንፍ ችሏል 
ብለዋል።  

 በትግራይ ክልል ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ በአንድ 
ትልቅ ለዓለም ድርጅት የሚሰራ አይመስልም።  በቀጣዩ 
ምርጫ የሌሎች መምረጥና የእሱ መመረጥ ሌላ ጉዳይ 
በመሆኑ መንግሥትና ሕዝብ የሚጠበቅበትን በማድረግ 
ድጋፉን በወቅቱ ማንሳት አለበት ነው ያሉት።  

   ኃላፊው ከሌሎች ከተለያዩ አካላት ጋር በመሆን 
ከኢትዮጵያ ጥቅም በተቃራኒ በግልጽ ስለሚሰራ  ያለንን 
ድጋፍ በአጠቃላይ መከልከል ለአገሪቱ ዘርፈ ብዙ ጥቅም 
ያስገኛል ብለዋል።   

በሌላ መልኩ ዜግነት የማንሳቱና የመቀማቱ ሂደት 
የፍርድ ቤት ጉዳይ ነው ያሉት አቶ ኤፍሬም፣ ነገር ግን 
አንድን ጥፋት በሌላ ጥፋት ማረም አያስፈልግም።  
የተሻለው አማራጭ ግን ለእሱ ያለንን ድጋፉን ቶሎ 
በማንሳት ኢትዮጵያውያን ዶክተር ቴዎድሮስን 
አለመደገፋችንን ለማሳየት አስፈላጊውን ሥራ መሥራት  
እንደሚጠበቅብን ገልጸዋል።   

‹‹ኢትዮጵያ ለዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም 
የሰጠችውን ድጋፍ በይፋ ማንሳት አለባት››

-ፖለቲከኛ ኤፍሬም ማዴቦ
ገመቹ ከድር

   አዲስ አበባ ፡- መንግሥት በሆደ ሰፊነት ታስረው 
የነበሩ ፖለቲከኞችን ክስ ማቋረጡ በአገሪቱ ዘላቂ ሰላም 
ለማስፈንና የተጀመረውም አገራዊ መግባባት ውጤታማ 
እንዲሆን ያስችላል ሲሉ  የኦነግ ሊቀመንበር ገለጹ።     

የኦነግ ሊቀመንበርና ኦሮሚያ ሰራተኛ ማህበራዊ 
ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አቶ አራርሳ ቢቂላ ለኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት እንደገለጹት፤ መንግሥት የዛሬ ብቻ ሳይሆን 
የወደፊት የአገሪቱን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት  
በሆደሰፊነት የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞችን ክስ ማቋረጡ 
ለአገሪቱ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ከፍተኛ ጠቀሜታ 
አለው።  በቀጣይ ለሚካሄደው አገራዊ የምክክር 
መድረክም ምሳሌ ሆኖ ያገለግላል። 

እንደ አቶ አራርሳ  ገለጻ ፣ አገራዊ ጥቅምን በማስቀም  
ፖለቲከኞች ከእስር እንዲለቀቁ ማድረጉ  ፓርቲያቸው 
እንደ መልካም ጅማሮ ይመለከተዋል።  መንግሥት 
በትጥቅ የገጠመውን ጠላት መክቶ የውስጡን ችግር 
በምክክር ለመፍታት ዝግጁ መሆኑ ብልህነት የተሞላበት 
ውሳኔ ነው ብለዋል። 

የመንግሥት ውሳኔ ፖለቲከኞች በአገራዊ ምክክር 
መድረኩ ላይ እንዲሳተፉ እድል የሚሰጥ ነው ።  
በኢትዮጵያ ውስጥ ለዘመናት አስቸጋሪ የሆኑ ጉዳዮችንም 
አንጥሮ በማውጣት መግባባት ላይ ለመድረስ ያስችላል 
ብለዋል። 

ያደጉ አገራት አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ተግዳሮቶች 

በምክክር አልፈው ዛሬ ያሉበት ደረጃ እንደደረሱ 
የገለጹት አቶ አራርሳ፤ የተለያዩ አመለካከት ያላቸው 
ኃይሎች ጦርነትን ወደጎን በመተው በምክክር ዘላቂ 
ሠላም እንዲሰፍን ማድረግ ከሁሉም ይጠበቃል ብለዋል። 

    ክሳቸው የተቋረጠላቸው ፖለቲከኞች  መንግሥት 
የወሰደውን እርምጃ እንደ መልካም  በመውሰድ አገር 
የጋራና በጋራ የምትገነባ መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ 
በማስገባት የጎደለውን ነገር ሁሉ በምክክር ለመሙላት 
መዘጋጀት እንዳለባቸው ጠቁመዋል። 

   በቅርቡ የሚካሄደው አገራዊ የምክክር መድረክ  
የአገር እጣፋንታ የሚወስን ስለሆነ ከፖለቲካ ፓርቲዎች 
ባሻገር  ሰፊው ሕዝብም እንዲሳተፍበት ማድረግም 
እንደሚገባ ገልጸዋል። 

ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ራሳቸውን 
የሚያዩበትና ማንነታቸውን በእኩልነት ገልጸው እውነተኛ 
ዴሞክራሲ መሬት እንዲይዝ ለማድረግ ተመራጩ መንገድ 
ሠላማዊ ትግል ነው።  ሠላማዊ ትግል  መሰረት እንዲይዝ 
ደግሞ አገራዊ ምክክር ጠቃሚ እንደሆነ አመልክተዋል።  

መንግሥት ጥይት የተኮሱበትን ኃይሎች አሸንፎ 
ወደ ሠላማዊ ትግል እንዲመጡ ማድረጉ የመንግሥትን 
ሆደ ሰፊነት የሚያሳይ መሆኑንና አገርን በማስቀደም 
የተወሰነው ውሳኔ ዜጎች በአገራቸው በሰላም እንደዲኖሩና 
የለማች አገር እንድትኖራቸው በር የሚከፍት  ነው።  
ውሳኔው   ትክክል አይደለም የሚሉ ኃይሎችም ጉዳዩን 
ከአገርና ከወገን ዘላቂ ጥቅም አንጻር  በሆደሰፊነት 
እንዲመለከቱት መክረዋል። 

 ‹‹መንግሥት የፖለቲካ እስረኞችን ክስ 
ማቋረጡ ለነገው አገር ግንባታ ወሳኝ ነው››

አራርሳ ቢቂላ

የኦነግ ሊቀመንበር 

አሉ›› ያሉት አቶ አያሌው ይሁንና ያለፈውን ቁስል 
እየነካኩ እንዲያመረቅዝ ማድረጉ አገሪቱ  ወደለየለት 
ችግር ውስጥ ሊከታት እንደሚችል ስጋታቸውን 
ተናግረዋል።  በመሆኑም ሕዝቡ በይቅርታ ልብ 
ሆኖ ግንኙነቱን የሚያጠናክርበትና እንደ አገር  
የምንቀጥልበትን መንገድ ማበጀቱ ጠቃሚ መሆኑን 
አስረድተዋል። 

    የዴሞክራሲ ባህል ካለማደጉ ተያይዞ የተወሰኑ 
የማሕበረሰብ አንቂዎችና ምሁራን ውሳኔውን እያጠለሹ 
የሕዝብ አቋም ተደርጎ የሚገለፅበት መንገድ መታረም 
እንዳለበት አቶ አያሌው ተናግረዋል።  ‹‹በመሰረቱ ብዙ 
ሕዝብ ቅር ብሎታል ለማለት መለኪያችን ሊታወቅ 
ይገባል።  በየማሕበራዊ ሚዲያው የሚጮኸውን ብቻ 
አይተን ብዙ ሕዝብ  ቅር ብሎታል ልንል አንችልም።  

ጥንቃቄ ማድረግ አለብን›› ብለዋል።  

   ይሁንና ይቅርታው ‹‹መቼ? እንዴት?›› የሚለው ነገር  
የሕዝብን ሥነልቦና ማጤን የሚያስፈልገው መሆኑን 
አስገንዝበዋል።  ‹‹ሁሉም አይነት ውሳኔዎች የሕዝብን 
ቁስል በጣም በማይጎዳ መልኩ መደረግ አለባቸው›› 
ብለዋል። 

   እንደአቶ አያሌው ገለፃ፤ ስሜታዊነት በሂደት 
ለምክንያታዊነት ቦታውን እየለቀቀ ይመጣል።  
በምክንያት ማሰብ ሲጀመርና  ሕዝቡ ከስሜታዊነት 
ሲላቀቅ አጥርቶ  ማሰብ ይችላል።  በተለይም ደግሞ 
በምክንያታዊነት የሚያስቡ ምሁራን የሕዝብን ሥነልቦና 
ቀድመው በመምራትና ቅርፅ በማስያዝ ሃላፊነታቸውን 
ሊወጡ ይገባል።  በተጨማሪም ሕዝቡን በማሳመን 
ኢትዮጵያ እንደአገር እንድትቀጥል መስራት ይገባል። 

‹‹የእስረኞች ክስ መቋረጥ...
ጉዳዮችን በትኩረት እያዳመጠ፣ እየተከታተለና እንደ 
ምክር ቤት የሚጠበቅበትን ሥራ እያከናወነ ነው ብለዋል። 

   እንደ አገር የሚካሄደው  የብሔራዊ መግባባት ውይይት 
የታለመለትን ግብ እንዲመታ ሂደቱ አካታችና ሁሉም 
ባለድርሻ አካላት ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ ማድረግ አስፈላጊ 
መሆኑን የጠቆሙት ሰብሳቢዋ፤ ኮሚሽነሮችን ከመምረጥ 
ጀምሮ ያለው ሂደት ገለልተኛ፣ ተአማኒነት ያለው እና 
በሕዝብ ብሎም በፖለቲካ ፓርቲዎች ዘንድ ቅቡልነት 
ያለው መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል። 

   እንደ ዶክተር ራሔል ገለጻ፤ በዚህ ወቅት አንዱ ትልቅ 
አገራዊ ጉዳይ የብሔራዊ  መግባት ውይይት  ነው።  የጋራ 
ምክር ቤቱ አሁናዊ ትልቁ ሕልምም ብሔራዊ ውይይቱ 
ተሳክቶ ማየት ስለሆነ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከጀርባቸው 
በርካታ አባላትና ደጋፊዎች ስላላቸው ለውይይቱ መሳካት 
የበኩላቸውን የማይተካ ሚና እንዲያበረክቱ ለማድረግ 
እየሠራ መሆኑን ጠቅሰው፤ መንግሥትም በቅንነትና 
በተጠያቂነት በመንቀሳቀስ  የምናልመውን አይነት 

መግባባት ላይ እንዲደረስ ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት 
ይኖርበታል ብለዋል።  

    እንደ አገር የምንመኘውን አይነት መግባባትና ሰላም 
እንዲኖር ሚና የሌለው ወገን እንደሌለ ያስታወሱት 
የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ 
ዶክተር ራሔል ባፌ፤ መንግሥት፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ 
ምሁራንና አጠቃላይ ሕዝቡ መሥራት ያለባቸውን የቤት 
ሥራ በመሥራት በብሔራዊ መግባባት ውይይቱ ላይ 
በንቃት እንዲሳተፉ ጠይቀዋል። 

     በውይይቱ ላይ አይጠቅምም ተብሎ የሚገፋ ሃሳብ 
ሳይኖር ሁሉም ወደ ውይይቱ ጠረጴዛ እንዲመጣ በሕዝቡ 
ውስጥ የሂደቱ ባለቤትነት ስሜት እንዲፈጠር ማድረግ 
ያስፈልጋል ያሉት ዶክተር ራሔል ባፌ፤ ሚዲያዎችም 
በብሔራዊ መግባባት ዙሪያ ትኩረት አድርገው በመሥራት 
ሁሉም ሕዝብ ግንዛቤ ኖሮት ንቁ ተሳታፊ እንዲሆንና 
ለአገር ይበጃል የሚለውን ሃሳብ እንዲያዋጣ የድርሻቸውን 
አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለባቸው አመልክተዋል።  

የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ...

አዲስ አበባ፡-  በሲውዘርላንድ የሚኖሩ 
ኢትዮጵያውያን እና በሶማሊያ የተሰማራው አሚሶም 
የሰላም አስከባሪ በአፋር ክልል በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች 
ድጋፍ አደረጉ። 

   በሲውዘርላንድ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና 
ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአፋር ክልል በጦርነት 
ለተጎዱ ወገኖች የ1 ሚሊዮን 147 ሺህ ብር ድጋፍ 
አድርገዋል።   

   ዘመቻ ለህልውና በሚል በሲውዘርላንድ የሚኖሩ 
ኢትዮጵያን ያሰባሰቡትን ገንዘብ በተወካዮቻቸው 
አማካይነት ዛሬ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክትል አፈ 
ጉባኤ ዛሃራ ሁመድ አስረክበዋል። 

   የዳያስፖራ አባላት በአፋር ክልል የደረሰውን 
ውድመት እና ኢ- ሰብአዊ ድርጊት በስፍራው ተገኝተው 
መመልከታቸውን ገልጸዋል።

   በአፋር ክልል የተመለከቱት ነገር እንዳሳዘናቸው 

የተለያዩ አካላት በአፋር ክልል በጦርነቱ ለተጎዱ 
ወገኖች ድጋፍ አደረጉ 

ገልጸው ፤ የደረሰው ውድመት እና የሞራል ስብራት 
መጠገን የሚቻለው ማሕበረሰቡ አስቀድሞ ከነበረው 

የተሻለ ነገር ማድረግ ሲቻል ነው ብለዋል። 

   በቀጣይ የወደሙ ተቋማትን ለመገንባት 

ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። 

በተመሳሳይ በሶማሊያ የተሰማራው አሚሶም 
የሰላም አስከባሪ ለአፋር ክልል ከ752 ሺህ ብር በላይ 
ገንዘብና የአይነት ድጋፍ አድርጓል።

ድጋፉን ያስረከቡት በሶማሊያ አሚሶም የአራተኛ 
ሴክተር የሰላም አስከባሪ አዛዥ ኮሎኔል የሸዋስ ቀረበት፥ 
ሰራዊቱ ከሚያገኘው ላይ ቀንሶ ለሕዝቡ ድጋፍ 
ማድረጉን ገልጸዋል። 

  በቀጣይ ሕዝቡ ወደ ቀደመው ሕይወቱ እስኪመለስ 
ድረስ ድጋፋቸውን እንደማያቋርጡም ተናግረዋል።

ድጋፋን የተረከቡት የፌደሬሽን ምክር ቤት 
ምክትል አፈ ጉባኤ ዘሃራ ሁመድ ለተደረገውን ድጋፍ 
አመስግነው፤ በአፋር ክልል የደረሰው ችግር የኔም ነው 
በማለት ሕዝቡ አለኝታነቱን ያሳየበት ነው ብለዋል።

አክለውም ኢትዮጵያ ወደ ነበረችበት ልማት 
ለመመለስ በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። 



አገልግል

የህግ ማ/ዘ/ም/ቢ/ኃላፊ 0115575604
Facebook page: Addis Ababa revenue bureau 
Web site: http//aarevenue.gov.et
P.O. Box  27400 code 1000

ስልክ የቢሮ ኃላፊ 0115575790
        የጽ/ቤት ኃላፊ 0115575741
የሞ/ኮ/ስ/ዘ/ም/ቢ/ኃላፊ 0115575748
የታ/ጉ/ዘ/ም/ቢ/ኃላፊ 0115575608

አድራሻ፡- 

ግብር በአገራችን ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ እና ማህበራዊ 
ሕይወት ከፍተኛ ድርሻ ያለውና የታሪካችን አንድ 
አስኳል ነው ማለት ይቻላል። ግብር ከጥንታዊ 
ታሪክነቱ ባሻገር በአሁኑ ጊዜ ግብር ኢኮኖሚ ነው፤ 
ግብር ሰላም ነው፤ ግብር ሉዓላዊነት ነው። በልመና፣ 
በብድርና በእርዳታ የምትኖር አገር በሚመፀውቷት፣ 
በሚያበድሯትና በሚረዷት አገሮች ተጽዕኖ ስር 
መውደቋ ስለማይቀር ሉዓላዊነቷ ያለጦር መሳሪያ 
ይደፈራል። 

ዜጎቿ በራሳቸው ማንነት የማይተማመኑና 
በአገራቸው የማይመኩ የሰው አገር ቀላዋጭ እንዲሆኑ 
ይገደዳሉ። በመሆኑም አንድ ሰላሟ፣ ሉዓላዊነቷ 
የተጠበቀች አገር እንድትኖር፣ በአገሩ እና በራሱ 
ማንነት የሚኮራ ትውልድ ለመፍጠር በራሱ ገቢ የራሱ 
ወጪ የሚሸፍንበት አስተማማኝ የገቢ ምንጭ ሊኖረው 
ይገባል። በአገራችንና በከተማችን ተጨባጭ ሁኔታ 
ደግሞ አስተማማኝ የገቢ ምንጭ የሚባለው ከግብር 
ወይም ከታክስ የሚሰበሰበው ነው።  

መንግሥት የራሱን ወጪ በራሱ ገቢ መሸፈን 
ካልቻለ ያለው አማራጭ ከላይ የተጠቀሱት ብድር፣ 
እርዳታና መሰል የገቢ ምንጮች ናቸው። እኚህ የገቢ 
ምንጮች ደግሞ በሌሎች አካላት ተጽዕኖ ስር የወደቀች 
አገር ከመገንባት የዘለለ ሌላ ፋይዳ የላቸውም። ለምሳሌ 
መንግሥት ብድር ሲበደር የሚያስከትለው ተጽዕኖ 
በቀላሉ ማየት ይቻላል። አንድ መንግሥት ከአገር 
ውስጥና ከውጭ አበዳሪዎች ገንዘብ ሲበደር የራሱ የሆነ 
ተጽዕኖ እንዳለው ይታወቃል። ከአገር ውስጥ ባንኮች 
ሲበደር ለግል ሴክተሩ ይሰጥ የነበረውን የብድር ዕድል 
ስለሚሻማ በአገር ውስጥ ባለሀብቶች ላይ አሉታዊ 
ተጽዕኖ ስለሚፈጥር የአገር ውስጥ ኢንቨስትመንት 
ያቀጭጫል። ከውጭ አበዳሪዎች ሲበደር ደግሞ 

ብድሩን ከወለድ ምጣኔ ጋር ስለሚከፈል ለትውልድ 
የሚተላለፍ ዕዳ ስለሆነ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። 
ይህ ደግሞ ተጽዕኖው  መልሶ በግብር ከፋዩ ላይ 
መፍጠሩ አይቀርም። 

በሌላ በኩል እርዳታ በእርዳታ ሰጪዎች መልካም 
ፍቃድ ለአንድ አገር የሚደረግ ድጋፍ ሲሆን ይህም 
ሰጪው ከሚሰጠው ገንዘብ ጋር የሚያያዙ ቅድመ 
ሁኔታዎች ስላሉ የአበዳሪዎች ፍላጎት እና ግብ 
ለማሳካት ይውላሉ። ከዚህም በተጨማሪ በእርዳታ 
ላይ የተመሠረተ ኢኮኖሚ ለጊዜው ጥሩ ቢመስልም 
በተበዳሪዎች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ቀላል 
አይደለም። በእርዳታ ላይ የተመሠረተ ኢኮኖሚ 
የዜጎችን ፈጠራና ተነሳሽነት በእጅጉ የሚገድብ ከመሆኑ 
በተጨማሪ በእርዳታ ላይ የተመሠረተ ኢኮኖሚ 
ያላቸው መንግሥታት ብዙውን ጊዜ ተጠሪነታቸው 
ለግብር ከፋዩ ኅብረተሰብ ሳይሆን ለእርዳታ ሰጪ 
አካላት በመሆኑ በአንድ አገር አጠቃላይ እድገትም ሆነ 
አኗኗር ላይ የሚፈጥረው መሰናክል በቀላሉ የሚታይ 
አይደለም። 

አንድ አገር በራሱ ማንነት የሚኮራ ትውልድ 
ለመፍጠር፣ ሉዓላዊነቷ እና ደህንነቷ የተጠበቀች፣ 
የራሷ የፖሊሲ ነፃነት ያላት አገር እንድትኖረን የራሳችን 
ወጪ በራሳችን ገቢ መሸፈን ይጠበቅብናል። የአንድ 
አገር ወጪ ከራሷ ግብር ወይም ታክስ ከሚሰበሰብ 
ገቢ የምትሸፈን ከሆነ የዛን የመንግሥት ብቃት ቁልጭ 
አድርጎ የሚያሳይ ነው። ምክንያቱ ግብር የሚሰበሰበው 
አጠቃላይ ማኅበረሰቡን ያሳተፈ ጠንካራ የታክስ 
አስተዳደር ሥርዓት መገንባት ሲቻል ነው።  

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጪ ከግብር 
ወይም ከታክስ በምትሰበስበው ገቢ የመሸፈን አቅሟ 
ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሻሻለ መጥቷል። 

ሆኖም የከተማዋ ኢኮኖሚ የሚያመነጨው ገቢ 
በብቃት ከመሰብሰብ አንፃር ክፍተቶች እንዳሉ 
ይታወቃል። ለዚህ ደግሞ ዋና ምክንያት ከግንዛቤ 
ማነስ ጀምሮ እስከ ማታለል፣ ማጭበርበር እና መሰወር 
ድረስ ያሉ የተዛቡ አመለካከቶች የራሳቸው አስተዋፅኦ 
አላቸው። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የጠራ ግንዛቤ መኖር 
ፍትሐዊ ግብር ለመክፈል እና ኢኮኖሚውን ለማፋጠን 
የራሳቸው የማይተካ አስተዋፅኦ አላቸው። ስለ ግብር 
ብዙ ምሁራን ሲገልፁ የምንሰማው የግዴታ ክፍያ 
ሆኖ ወዲያውኑ ምላሽ የማይጠየቅበት ነው። ይህ 
ማለት በከፈለው ግብር ልክ መንግሥትን በያዘው 
መጠን አገልግሎት መጠየቅ አይቻልም። ምክንያቱም 
አንዳንድ የመንግሥት አገልግሎቶች ግብር ለከፈለም 
ላልከፈለም የሚሰጡ በመሆናቸው አንዱ ምክንያት 
ነው። ለምሳሌ የፖሊስ እና የመከላከያ አገልግሎት 
ግብር ለከፈለም ላልከፈለም የሚሰጥ ነው። 
ከዚህ በተጨማሪ መንግሥት ለዜጎች የሚሰጠው 
አገልግሎቶች ተጠቃሚዎች በተጠቀሙት ልክ ለክቶ 
ግብር ለማስከፈል አይቻልም። 

በሰለጠኑ አገሮች ግብር ከፋዩ ኅብረተሰብ 
ስለግብር ያለው ግንዛቤ ከፍተኛ በመሆኑ ግብር 
በፍቃደኝነት የመክፈል ባህሉ ከፍተኛ ነው። በእነዚሁ 

አገሮች ግብር ከፋዩ በፍቃደኝነትና በታማኝነት 
የሚከፍለው ግንዛቤው ስላደገ ብቻ ሳይሆን ዋነኛውን 
የግብር ሕጉ ጥሶ ሲገኝ የሚከተለው ቅጣት ከፍተኛ 
በመሆኑ ነው የሚሉ አካላትም አሉ። የታክስ ስወራና 
ማጭበርበር በየትኛውም የዓለማችን ክፍል የሚፈፀም 
ቢሆንም ደረጃው ግን በእጅጉ ይለያያል። ለዚህ ዋነኛ 
ምክንያት ደግሞ ግብር ወይም ታክስ ለአንድ አገር 
እድገት ያለው አስተዋፅኦ በአግባቡ ካለመረዳትና 
የአገር ፍቅር ካለመኖር የሚነሳ መሆኑን ይታወቃል፡፡

በአጠቃላይ ግብር ለአንድ አገር ህልውና የማይተካ 
አስተዋፅኦ እንዳለው በአግባቡ መረዳት ያስፈልጋል። 
ግብር ማለት ውሃ፣ መብራት፣ ጤና፣ መንገድ፣ 
ትምህርት፣ ሰላም፣ ወዘተ ነው። በከተማችን እየተሰሩ 
ያሉ ትላልቅ መሠረተ ልማቶች ለከተማዋ ነዋሪዎች 
ያላቸውን ፋይዳ ከፍተኛ ነው። ብዙዎቻችን ግብርን 
ለመንግሥት ወጪ መሸፈኛ ብቻ የሚውል አድርገን 
እንወስደዋለን። ነገር ግን ግብር የመንግሥትን ወጪ 
ከመሸፈን በተጨማሪም መንግሥት ፍትሐዊ የሀብት 
ክፍፍል እንዲኖር፣ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታና 
የሥራ ዕድል እንዲፈጠር፣ ፍትሐዊ የንግድ ውድድር 
እንዲኖር እና ሌሎች ዓላማዎች ለማሳካት አንዱ 
መሳሪያ ነው። 

የግብር ምንነት እና የዜጎች ተጠቃሚነት

የላቀ ገቢ ለአዲስ አበባችን ብልፅግና!

13ገጽ

የዓለም ጤና ድርጅት 
ዋና ዳይሬክተሩ 
አሸባሪን በግላጭ 

ሲደግፉ ዝም ሊባል 
አይገባም!

15ገጽ

ስራ ፈጠራ በእሴት 
ጭመራ

ከአ.አ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ  ጋር በመተባበር
 በየ15 ቀኑ  የሚታተም

6ገጽ
‹‹ትግራይን ጨምሮ የወደመውን አካባቢ መልሶ መገንባት የእኛ የኢትዮጵያውያን ዕዳ ነው››

-አቶ አያሌው ሁንዴሳ 
የኢትዮጵያን እንታደግ የበጎ አድርጎት ማህበር የቦርድ ሰብሳቢ

ወጣት ቴዎድሮስ ማሞ

የቅ
ዳሜ

 መ
ጽሄ

ት
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የዘመን እንግዳ 
ወቅታዊ እና ቃለ ምልልሶች

‹‹ትግራይን ጨምሮ የወደመውን አካባቢ መልሶ መገንባት የእኛ
የኢትዮጵያውያን ዕዳ ነው››

   - አቶ አያሌው ሁንዴሳ 
የኢትዮጵያን እንታደግ የበጎ አድርጎት ማህበር የቦርድ ሰብሳቢ

ማህሌት አብዱል

የተወለዱት ጅባትና ሜጫ አውራጃ ደንዲ 
ወረዳ አቤቤ ቄሬንሳ የሚባል ቀበሌ ውስጥ ነው።  
ስድስት ዓመት ሲሞላቸው ወደ አዲስ አበባ  የመጡ 
ሲሆን ልዑል ሳህለ ስላሴ ትምህርት ቤት ገብተው 
የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ተማሩ።  
በዳግማዊ ምኒሊክ ትምህርት ቤት ደግሞ የሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርታቸው ተከታትለዋል።  በመቀጠልም 
ከኢትዮጵያ መብራት ሃይል ማሰልጠኛ ተቋም 
በኤሌክትሪክ ቴክኖሎጂ ዲፕሎማቸውን 
አግኝተዋል።  ሥልጠናቸውን እንዳጠናቀቁ ሰቲት 
ሁመራ ስራ ተመድበው ለሦስት ዓመታት ካገለገሉ 
በኋላ 1981 ዓ.ም በወያኔ ሃይሎች ባደረጉት 
የመስፋፋት ወረራ  ምክንያት ጥለው ለመውጣት 
ተገደዱ።  በኋላም ደብረ ማርቆስ ተመድው 
ለጥቂት ወራት የሰሩ ሲሆን በጥያቄያቸው መሰረት 
አዲስ አበባ ደቡብ ዞን ተመድበው ማገልገል 
ቀጠሉ።  

በአገሪቱ የመንግስት ለውጥ ከመጣ በኋላም 
እኚሁ ሰው በሚሰሩበት ተቋም ውስጥ በነበራቸው 
ቅልጥፍና ታታሪነት በሰራተኛ ማህበር ውስጥ 
ሥራ አስፈፃሚ ሆነው ተመረጡ።  ሆኖም 
እንግዳችን ያመኑበትን በድፍረት የሚናገሩና 
ለእውነትም የሚሞግቱ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ 
ከሕወሓት አመራሮች ጋር መግባባት አቃታቸው።  
በተለይም በሰራተኞች ላይ የሚፈፀመውን ግፍ 
በማጋለጣቸውና በመቃወማቸው ምክንያት 
በወቅቱ ከነበሩት የአገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት 
ጋር መላተም ያዙ።  ይህ አለመግባባት እያደገ 
መጣና ከስራ እስከመባረርና ከአገር እስከመውጣት 
ደረሱ።  ላለፉት 24 ዓመታት በአውስትራሊያ 
ኑሯቸውን ያደረጉት እንግዳችን ካሉበት ሃገር 
ሆነውም  ከፋፋዩን ስርዓት ሲቃወሙና ሲያጋልጡ 
ነው የኖሩት።   

የለውጡን መምጣት ተከትሎ ደግሞ ከሁለት 
አስርተ ዓመታት የስደት ኑሮ በኋላ ሃገራቸው መግባት 
የቻሉ ሲሆን ለውጡ እንዳይቀለበስና ለተጀመሩ 
የልማት ፕሮጀክቶች ቀጣይነት በገንዘብ ሲደግፉና 
ዲያስፖራውን ሲያስተባብሩ ቆይተዋል።  ሕወሓት 
በከፈተው ጦርነት የተጎዱ ዜጎችን ለመርዳት 
በማለምም ዳግመኛ ወደ አገራቸው የመጡት 
እኚሁ ሰው በተለይም በአፋርና አማራ ክልሎች 
በአሸባሪ ቡድኑ የደረሱትን ጉዳቶች ተዘዋውረው 
ተመልክተዋል።  በተጨማሪም ከአውስትራሊያ 
የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ያሰባሰቡትን 225 ሺ ዶላር 
ለሚመለከተው የመንግስት አካል አስረክበዋል።  
የዛሬው የዘመን እንግዳችን በአውስትራሊያ 
በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የተቋቋመው  ኢትዮጵያን 
እንታደግ (save Ethiopia) የተሰኘ  የበጎ አድርጎት 
ማህበር የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አያሌው ሁንዴሳ 
ናቸው።  በህይወት ተሞክሯቸውና በሌሎችም 
ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከጋዜጣችን ጋር ያደረጉትን  
ውይይት እነሆ ብለናል። 

አዲስ ዘመን፡-ከአገር የወጡበትን አጋጣሚ 
ያስታውሱንና ውይይታችንን እንጀምር?

አቶ አያሌው፡- እንደሚታወቀው ሕወሓት አዲስ 
አበባን ሲቆጣጠር ካደረጋቸው ተግባራት አንዱ የነበሩትን 
ተቋማት  ማፍረስ ነበር።  ደርግ ይገለገልበት የነበሩት 
የይስሙላ ማህበራት በሙሉ አፈረሰና እንደገና በራሱ 
አምሳል ሊጠፈጥፍ ሞከረ።  የኢሰፓን ሰራተኛ ማህበር 
አፍርሶ በኢህአዴግ ሰራተኛ ማህበር ለመተካት ሲሞክር 
ብዙ ቦታ አልተሳካለትም ነበር።  ካልተሳካላቸው መስሪያ 
ቤቶች አንዱ መብራት ሃይል  ነበር።  በአጋጣሚ ደግሞ 
መብራት ሃይል የሰራተኛ ማህበር ሲቋቋም እኔ በሰራተኛ 
ማህበሩ ስራአስፈጻሚነት ተመረጥኩኝ።  በሌላ በኩል  
ፎርም ማስሞላት ጀምረው ነበር።  ፎርሙ ሲሞላ ደግሞ 
ብሔር ይጠይቅ ነበር።  እኔም ‹‹ብሔር›› በሚለው ጥያቄ 

ላይ ኢትዮጵያዊ ብዬ ሞላሁ።  ይህ ነበር የመጀመሪያ 
የፀባችን መነሻ።  ‹‹ዜግነትህን ሳይሆን ብሔርህን ነው 
የተጠየከው›› ሲሉኝ ብሔሬ ኢትዮጵያዊ መሆኑን 
አስረግጬ ነገርኳቸው።  ሆኖም ፎርሙን ሲያስሞላ 
የነበረው ተላላኪ የነበረ ልጅ ከበርሃ የመጡ ዘመዶቹ 
ባለስልጣን አደረጉትና እኔ ኢትዮጵያዊ በማለቴ ሊቆጣኝና 
ሊያስፈራራኝ ሞከረ።  እኔ ግን ብሔር ማለት አገር ማለት 
እንደሆነ እሱም ኢትዮጵያ ብቻ መሆኑን ነገርኩት።  ጎሳ 
ከሆነ ኦሮሞ ነኝ አልኩት።  ሊቀበለኝ ስላልፈለገ ወረቀቱን 
ቀደድኩና አባረርኩት።  

በዚህ ሁኔታ የተጀመረው ክርክር እያደገ መጣ።  
በተለይም የሰራተኛ ማህበሩ ስራአስፈፃሚና የኦዲት 
ኮሚሽን ሰብሳቢ ስለነበርኩኝ ከእነሱ ጋር የሚያነካካኝ 
ነገር እያደገ መጣ።  በወቅቱ ደግሞ የንግድ ባንክ 
ሰራተኞች የሥራ ማቆም አድማ አድርገው ነበር።  ግን 
የነበረው መንግስት ጥያቄያቸውን ከማድመጥ ይልቅ 
በአሳፋሪ ሁኔታ ወዲያውኑ እነሱን አባሮ በምትካቸው 
ሌሎችን ቀጠረ።  በዚያ ምክንያት የተባረሩትን የባንክ 
ሰራተኞች የእኛ ማህበር ድጋፍ አደረገላቸው።  ይሁንና 
ድጋፋችን  ‹‹በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ 
ዜናዊ መንግስትን ጠልፎ ለመጣል የተደረገ ሙከራ 
ነው!›› ተብሎ ነው የተገለፀው።  እነሱ ‹‹ያደረጋችሁት 
ፀረ መንግስት እርዳታ ነው›› ቢሉንም እኛ ግን ለአቻ 
ማህበር አባል የሆኑ ዜጎች ከነቤተሰቦቻቸው ችግር 
ውስጥ ወድቀው ዝም ብሎ ማየት ተገቢ ባለመሆኑ ነው 
የሚል ምላሽ ሰጠናቸው።  ጉዳዩ እየተካረረ  ወደ ሚዲያ 
መውጣት ጀመረ።  ብዙ ሰው ደፍሮ የሚናገርበት ጊዜ 
ቢሆንም እኛ  የመብት ጥያቄያችንን በአደባባይ እናቀርብ 
ነበር። 

በመሆኑም ማህበራችንን አገዱት፤ በዚህም 
አልተወሰኑም፤ ከ100 በላይ ሰራተኞችና የማህበሩን አባላት 
በአንድ ቀን አባረሩ።  ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በተወሰነ ውሳኔ 
ታምራት ላይኔ ነው ያባረረው።  እኔን ከእነዚህ ሰራተኞቸ  
ጋር አላባረሩኝም ነበር።   ይሁንና እኔን ወደማባበልና ወደ 
ማስፈራራት ገቡ።  ‹‹አፍህን ዝጋና እንሹምህ›› የሚባል 
ነገር መጣ።  ታምራት ላይኔ ጠርቶ አስፈራራኝ።   እኔ 
ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልጄ ሳድግ ደርግ 17 ዓመት ዝም 
በሉ ብሎን ዝም ብዬ ኖሪያለሁ፤ አሁን በአደባባይ  
ስለመብት ማውራት የጀመርኩት የዲሞክራሲ መብቶች 
ይከበራሉ ስላላችሁ ነው።  ስለሆነም በአደባባይ አፋችሁን 
ዝጉ በሉንና አፌን ዘግቼ ልቀመጥ፤ አልያ ግን በአደባባይ 
ተናገር እያላችሁኝ ፤ ቢሮ እያስጠራችሁ አፍህን ዝጋ 
የምትሉኝ ከሆነ አልቀበልም አልኳቸው።   አቶ ታምራት 
‹‹ዝናህን ሰምቻለሁ፣ ደፋርነህ›› አሉኝ።   እኔ ግን 
እውነቱን መናገር እንጂ ድፍረት እንዳልሆነ ስነግራቸው 
‹‹የፈለግነውን ማድረግ እንደምንችል ታውቃለህ?›› ሲሉኝ 
አውቃለሁ፤ እኔ ብሞት የሚቀርብኝ እከክና ችግር ነው፤ 
እናንተ ለመኖር ብትሰጉ አይፈረድባችሁም፤ እኔን ግን 
ስቃዬን ነው የምትገላግሉኝ አልኳቸው።  ያንጊዜ ‹‹ውጣ 
ከቢሮዬ›› ብለው አባረሩኝ።  

በመሰረቱ እኔ 1986 ዓ.ም ተባርሬ ከአገር 
እስከወጣሁበት 1989 ዓ.ም ድረስ ሞራሌን ለማላሸቅ 
ብዙ ሙከራዎችን አድርገውብኛል።  አንድ ቀን 
የማልረሳው ላምበረት የሚገኝ አንድ ሆቴል ከጓደኛዬና 
ልትወልድ ከደረሰች ሚስቱ ጋር ሆነን ሳለ መሳሪያ 
ጠምደው መጡብንና ከበቡን።  ያቺ እርጉዝ ሴት እኔን 
ሲያስጨንቁኝ በድንጋጤ የማህፀን መድማት አጋጠማት።  
ብዙዎቻችሁ ስርዓቱ መበላሸት የጀመረው ከ1997 ዓ.ም 
ጀምሮ እንደሆነ ነው የምታስቡት፤ ነገር ግን ከጅምሩም 
ትክክል ያልነበረ ስርዓት ነው።  አንድ ነፃና ምንም 
አይነት የፖለቲካ ስልጣን ፍላጎት የሌለውን ሰው በከባድ 
መሳሪያ የሚያስፈራራ ስርዓት ነው።  በመጨረሻ ወደ 
ግድያ እንደሚሄዱ ምልክቶችን አየሁኝ።  ከዚያ በፊት 
ግን ድብደባና ፍንከታ ተካሂዷል።  የኢትዮጵያ ሰራተኛ 
ማህበር ኮንፌዴሬሽንም አገዱ፤ ቢሮውን አሸጉና እዚሁ 
ሀገር ውስጥ ስደተኛ ማህበር አደረጉት።  በመጨረሻ 
ሀገር ጥለን ወደ ኬኒያ ተሰደድን።  ኬኒያ ስደተኛ ሆኜ  
ወደ አውስትራሊያ ሄድኩኝ።  ይህም ማለት ከ1990 

ዓ.ም ጀምሮ አውስትራሊያ የገባሁ ወደ ሀገሬ መግባት 
የቻልኩት  ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን በመጡበት ዓመት 
ፋሲካ በዓል ላይ ነው።  

አዲስ ዘመን፡- ከዚያ በኋላ ወደ አገርዎ ሲገቡ 
ምንአይነት  ስሜት ተፈጠሮቦት?

አቶ አያሌው፡- ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ነው 
የተፈጠረብኝ።  እሱን በቃላት ለመግለፅ ይቸግረኛል።  
አገር ማለት ቤተሰብ ማለት ነው።  ይሁንና እኔ ወደ 
አገር ቤት ስመለስ ብዙ የቤተሰብ አባል በህይወት 
አላገኘሁም።   እንዲሁ ዝም ብዬ ከመምጣቴ በፊት 
ኢትዮጵያ ለእኔ ለቅሶ ቤት ናት ብዬ አስብ ነበር።  
ለማልቀስ እንደምመጣም አውቀው ነበር።  የሆነውም 
ይኸው ነው።  ገጠር ወንድሞች አሉኝ፤ ባለፈው ስመጣ 
እነሱ ጋር እንድቆይ ብዙ ተማፅነውኛል።  እኔ ግን 
እንድሞት አልያም እንዳብድ ትፈልጋላችሁ ወይ? ነው 
ያልኳቸው።  ልክ እዛ ስሄድ በዚያ አስከፊ ስርዓት እናቴ 
፤ አባቴ እንዲሁም ሌሎች የቤተሰብ አባላትን መቅበር 
እንኳን ያለመቻሌ ጉዳይ ያበሳጨኛል።  እናም በዚህ 
ምክንያት አይደለም አምቦ ከቡራዩ አልፌ መሄድ ህመም 
ነው የሚፈጥርብኝ።  እርግጥ ነው፤ እኔ ብቻ አይደለሁም 
የዚህ እጣፈንታ ተካፋይ የሆንኩት።  ብዙዎች የእኔ 
አይነት በደል የደረሰባቸው አሉ።  ግን ደግሞ የማንም 
ሽፍታ ቡድን ተነስቶ ከተወለድሽበት አገር እንዳትኖሪ 
ተከልክለሽ ወላጆችን ያህል ማጣትና ሳይቀበሩ መቅረት 
የዘላለም ፀፀት ነው የሚፈጥርብሽ።  

አዲስ ዘመን፡- ከዚህ በመነሳት ይህ ስርዓት 
አገሪቱንም ሆነ ህዝቦቿን ምን ውስጥ ከቷል ማለት 
ይቻላል? በተለይ ከዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ 
አኳያ?

አቶ አያሌው፡- ስለምን የዲሞክራሲ ስርዓት ነው 
የምናወራው? ለእኔ ከሕወሓት ዲሞክራሲ መጠበቅ 
ሰይጣንን በቅዱስ ስፍራ እንደመፈለግ ነው።  አንድ ጎጠኛ 
እና ጠባብ ቡድን ስለዲሞክራሲ ምን ሊያውቅ ይችላል?።  
ለእኔ አብዮታዊ ዲምክራሲ የለየለት አምባገነን ስርዓት 
ነው።  ስለዚህ በምንም መንገድ ስለዲሞክራሲ ልናወራ 
አንችልም።  ደርግም ተመሳሳይ አምባገነን መንግስት 
ነበር፤ ሆኖም ኢትዮጵያዊ  ስርዓት ነው።  ሕወሓት 
መራሹ መንግስት ግን ይከተል የነበረው ኢትዮጵያዊ 
ስርዓት አልነበረም።  ለምን ጉዳይ እንደሆነ እስካሁንም 
ባላውቅም ቀን ከሌሊት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲተጋ 

የነበረ መንግስት ነው።  በመሰረቱ ሕወሓትን ለመተርጎም 
የሚሞክር ሰው በራሱ ለማበድ የወሰነ ነው።  ምክንያቱም 
ምንም ሎጅክ ከጀርባው የለውም።  እነሱን እርኩስ 
መንፈስ ነው ለማለትም የቸገረ ነገር ነው።  ምክንያቱም 
እርኩስ መንፈስ ለእሱ እንድትገዢ ያደርጋል እንጂ 
ከተገዛሽለት በኋላ ሊያጠፋሽ አይሞክርም።  የሕወሓት 
ክፋት ጥግ ከእርኩስ መንፈስም በላይ ነው።  27 ዓመት 
በቤተመንግስት ሲኖር ሸፍቶ የኖረ እና ጉዞውን ሽፍትነት 
ላይ የጨረሰ ቡድን ነው።  

ከሁሉ በላይ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ብሎ 
መከላከያውን አፈረሰ።  በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ 
የቆመችባቸው ዋና ዋና ምሰሶዎች እንደመከላከያ ያሉ 
ተቋሞቻችን ናቸው።   ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ብትሄጂ 
አንድም ስለውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚያውቅ የለም።  
ዲፕሎማቶቻችንን ኢትዮጵያዊ በመሰለልና በመበታተን 
ስራ ላይ ተጠምደው ነው የኖሩት።  ገንዘብ እየከፈሉ 
ሰዎችን በቤተሰብ እስከማስፈራራት ድረስ ይደርሱ 
ነበር።  በአጠቃላይ የወያኔ ስርዓት ኢትዮጵያን ለማፍረስ 
በደንብ ተግቶ ሰርቶ አሁን በቆምንበት የጎሳ ማንነት ላይ 
ጥሎናል።  እነሱ እኮ በሙሉ አፋቸው ኢትዮጵያ ብለው 
ለመጥራት ስለሚከብዳቸው  ‹‹ሃገሪቱ›› ነበር የሚሉት።   
ስለዚህ ስርዓቱ ሙሉ ዘመኑን ሲዘርፍ፤ ሲገድል ነው 
የኖረው።  በመጨረሻ ሲበቃው  ኢትዮጵያን  እንዴት 
እንደሚያፈርስ ሲያመቻች ቢቆይም  እነሱ እንዳሰቡት 
ሳይሆን ቀርቶ ኢትዮጵያ ሳትፈርስ  የሽፍታ ቡድኑ ራሱ 
ቀድሞ ፈረሰ። 

አዲስ ዘመን፡- ያንን ሁሉ በደል ፈፅመው 
ሳለና በይቅርታ እንዲኖሩ እድሉ ተፈጥሮላቸው ሳለ 
መከላከያውን ከጀርባው መምታቸውንና ንፁሃንን 
በግፍ መጨፍጨፋቸው ከምን የመነጨ ነው ይላሉ?

አቶ አያሌው፡- አስቀድሜ እንደገለፅኩት የሕወሓት 
የክፋት ተግባር ከባህሪው ነው የሚመነጨው።  ሕወሓት 
እሱ ካልገዛ በቀር ሌላው ሊቀጥል እንደማይችል በግልፅ 
ተናግሯል።  ጤነኛ አዕምሮ ያለው ሰው የሚገዛውን ሃገር 
‹‹እኔ ካልገዛሁ ትፈርሳለች›› ብሎ ማለትን ምንአመጣሁ?።  
ኢትዮጵያ በትውልድ ቅብብሎሽ እዚህ የደረሰች ሃገር 
ነች።  ብዙ ስርዓቶች ተቀያይረዋል።  እነሱ የመግዛት 
ዘመናቸው ሲያልቅ ተፈጥሯዊ ነውና ደግሞ ሌላ ገዢ 
ይመጣል ብሎ ለማሰብ  ፈቃደኞች አይደሉም።  ሕወሓት 
በክፋትና በቅንዓት ያበዱ ሰዎች ስብስብ ነው።  ስለዚህ 
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የዘመን እንግዳ 
ወቅታዊ እና ቃለ ምልልሶች

ስለእኩልነት በፍፁም ማሰብ አይችሉም።  በመሰረቱ እኔ 
ለውጡ መጥቶ የኢትዮጵያ ችግር በእርቅና በይቅርታ 
ሊዘጋ ይገባል ከሚሉ ሰዎች አንዱ ነኝ።  ይህንኑ አቋም 
ይዤ  ለዓመታት ሰዎችን ለማስገንዘብ ሞክሪያለሁ።  
ሕወሓት ግን ይቅርታ ሊጠይቅ ፍቃደኛ ስለመሆኑ 
ጥርጣሬ ነበረኝ።  ለውጡ መጥቶ ዶክተር አብይ 
ይህንን አቋም ሲያራምዱት እንዴት ይሆናል? የሚል 
ስጋት ነበረኝ።  ምክንያቱም ይቅርታ የሚጠይቅ ቡድን 
አይደለም።  

መከላከያውን ከመውጋታቸው በፊት በሃገሪቱ 
የፖለቲካ ስርዓት የሆነው ነገር ተዓምር ነው 
የሚመስለው።  ብዙ ሰው ልብ የማይለው ነገር አለ።  
ሕወሓት የሃገሪቱን የደህንነት ተቋም፤ የውጭ ግኑኝነቱን  
ሁሉ ተቆጣጥሮ  የሃገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፈው 
በመሸጥ ምዕራባውያንን ከጎኑ አሰልፎም ነበር።  አሁን 
የምናየውም የዚያ ስራ ውጤት ነው።  የነበረውም 
መከላከያ ኢትዮጵያዊ አልነበረም፤ በጎሳ የተከፋፈለ 
ነው።  ስለዚህ ይሄ ሁሉ በሆነበት እንዴት ነው የለውጡ 
መንግስት መዝለቅ የሚችለው የሚል ስጋት ነበረኝ።  
አንድ ቦታ ላይ ለውጡ ይገለበጣል የሚል ፍራቻ ነበረኝ።  
ይህንን ለውጥ በጣም የተለየ የሚያደርገው ሁሉም ነገር 
በጥንቃቄና በሂሳብ የተሰራ መሆኑ ነው።  የማደንቀው 
ለዚህ ነው።  እነሱ ምንም ሳያውቁና ሳይነቁ ብሎኑ 
ተፈቶ መቀሌ ተጠራርገው መሄዳቸውን በቀላሉ ልናየው 
አይገባም።  እዚህ ቢሆኑ ኖሮ በአገር ላይ የበለጠ አደጋ  
ይፈጥሩ ነበር ብዬ አምናለሁ።  በተለይ መከላከያው 
ሪፎርም ሳያደርግ ቢቀርና እነሱም እዛው ቢሆኑ ኖሮ 
ተጨማሪ ችግር ይፈጥርበት ነበር።  ምክንያቱም ሁሉም 
ነገር በእጃቸው ስለነበረ ነው።  

እነሱን በጥበብ ወደ መቀሌ እንዲከትሙ ካደረገ 
በኋላ በፍጥነት የተሰሩት ስራዎች ለውጡን ትንግርት 
ያደርገዋል።  እርግጥ ‹‹የሰፊው ህዝብ የማስታወስ ብቃት 
አጭር ነው›› እንደሚባለው ሁሉ ሁሉንም ነገር ረሳነው፤ 
አሁን  ላይ በቅንጦት ጉዳዮች ላይ እንጣላለን።  በመሆኑም 
ቀድሞውንም ቢሆን ሕወሓት ጥፋት እንደሚያደርስ 
እርግጠኛ ነበርኩኝ።  ኢትዮጵያን ሊበትናት የሚችል 
ጥፋት ሲያደርስ  የለውጥ ሃይሉ ያንን የሚመጥን ዝግጅት 
ላይኖረው ይችላል የሚል ስጋት ነበረኝ።  ግን ፈጣሪ 
ይመስገንና የደረሰው ጉዳት ከባድ ቢሆንም ከስጋቴ አኳያ 
የለውጡ ሃይል በበቂ ሁኔታ መመከት ችሏል ባይ ነኝ። 

አዲስ ዘመን፡- በአውስታራሊያ የምትገኙ 
ኢትዮጵያውያን ለውጡን ተከትሎ  እያደረጋችሁ 
ስላለው  የድጋፍ እንቅስቃሴ ያጫውቱን?

አቶ አያሌው፡- እንዳልሽው እኛ በአውስታራሊያ 
የምንኖር ኢትዮጵያውያን ለውጡ ከመጣ ጀምሮ 
የምንችለውን ሁሉ ድጋፍ ስናደርግ ቆይተናል።  በቀን 
አንድ ዶላር የድጋፍ መርሃ ግብር ጀምሮ፤ ህዳሴ ግድብ 

ቦንድ ግዢ፤  በወለጋ፣ ምዕራብ ኢትዮጵያ፤ ቤኒሻንጉልና 
አጣዬ ለተፈናቀሉ ሰዎችና ለደረሰው ጉዳት፤ በኮረና፤ 
በአንበጣና በሌሎችም ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በርካታ 
ተሳትፎ አድርገናል።  ይሄኛው ጦርነት ሊጀመር ሲል 
ግን ማለትም ሰራዊቱ ከተጠቃ በኋላ የሚሆነውን 
ነገር አሰብን።  ኢትዮጵያ ጦርነቱን እንደምትወጣው 
ጥርጣሬ አልነበረንም፤ ግን ደግሞ ከጦርነቱ መልስ ትልቅ 
የኢኮኖሚ ችግር እንደሚያጋጥማት መተማመን ላይ 
ደረስን።  ጦርነቱ ብቻ ሳይሆን የምዕራባውያኑ ተፅዕኖ 
ሊያመጣ የሚችለውን ችግር አስቀድመን ለመተንበይ 
ሞክረን ነበር።  ምዕራባውያኑ በኢኮኖሚ ካደቀቁን 
በኋላ የፖለቲካ ስልጣኑን እንዲቀማ ሊያደርጉ ይችላሉ 
የሚል ስጋት ስለነበረን ከአስር ወር በፊት በመላው 
ዓለም የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ማድረግ ስለሚችለው 
ነገር ተነጋገርን።  በገንዘብ ሃገሪቷን መርዳት አለብን 
የሚል ድምዳሜ ላይ ደረስን።  በተለይ ውጭ ምንዛሬ 
እጥረት ለመቀነስ ያስችል ዘንድ ‹‹ኢትዮጵያን እንታደግ›› 
የሚባል ቡድን አቋቋምን።  ከዚያ በኋላ በየወሩ ለቀጣይ 
አስር ዓመት ምንአልባት ኢትዮጵያ ከኢኮኖሚ ጥገኝነት 
ነፃ እስከምትወጣ ድረስ መርዳት አለብን ብለን ሃሳቡን 
በዓለም አቀፍ ደረጃ እየሸጥን በአውስታራሊያ ደረጃ  
አንድ ብለን ጀመርን።  

አሁን ህጋዊ የበጎ አድራጎት  ድርጅት አቋቁመን 
በአውስትራሊያ የአሰራር ማዕቀፍ አስመዝግበናል።  
ምክንያቱም በኋላ ላይ ገንዘብ መላክ ሊከለከል 
ይችላል የሚል ስጋት ስለነበር ነው።  በወቅቱ ደግሞ 
ምዕራባውያኖቹ ‹‹የሀገሪቱ መንግስት ሽብርተኛ ነው፤ 
ሃብት እናግዳለን››  የሚል  ነገር አምጥተው ነበር።  አሁን 
ላይ በየወሩ የሚያወጣው ዲያስፖራ ብቻ 162 አካባቢ 
ደርሷል።  እናም ገንዘቡን በየወሩ እየላክን እንዲቀመጥ 
እናደርጋለን።  ይህም በህዝቡ ውሳኔ የተለያዩ የልማት 
ፕሮጀክቶችን ለመገንባት ያስችለን ዘንድ ነው።    ዝም 
ብለን ለመንግስት ጥሬ ገንዘብ መስጠት አልፈለግንም።  
ምክንያቱም መንግስት ሁልጊዜ መንግስት ነው፤ የፖለቲካ 
ፍላጎት አለው።  ‹‹ብፁዕ፤ ቅዱስ›› የሚባል መንግስት 
የለም።  ስለዚህ መንግሰት  የውጭ ምንዛሬ እጥረቱን 
እንዲቀርፍ ሊረዳ ይገባል፤ የተመነዘረውን የኢትዮጵያ 
ብር ደግሞ ለልማት እናውላለን የሚል ትልም ይዘን 
እየሰራን ነው ያለነው።  እዚህም ኢትዮጵያ ውስጥ ህጋዊ 
ሰውነት እንዲኖረው እናስመዘግበዋለን።  በጦርነት 
የተጎዱትንም ሆነ የተፈናቀሉትን ለመደገፍ እየሰራን ሳለ 
ግን ጦርነቱ ፈነዳና ሰፋ ያለ አውስትራሊያ አቀፍ የገቢ 
ማሰባሰቢያ መርሃ-ግብር አዘጋጅተን 225 ሺ ዶላር 
ድጋፉን ለሚመራው መንግስታዊ ተቋም አስገብተናል።  

ከዚህ በተጨማሪም በጦርነቱ የተጎዱ  ሰዎችን 
በአፋርና አማራ ክልል በሙሉ ዞረን ጎብኝተናል።   እኔ 
እነዚያን አካባቢዎች እየተዘዋወርኩ ከመጎብኘቴ በፊት 

ፕሮፖጋንዳ ሊኖረው 
ይችላል ብዬ ፍራቻ ነበረኝ።  
ግን እንዳየሁት ከሆነ ገና 
አልተነገረም።  ዜናው 
ሁሉ ተጋኖ የቀረበ ነበር 
የሚመስለኝ።  ሄጄ ሳየው 
ግን ምንም እንዳልተነገረ ነው 
የተረዳሁት።  ምንአልባትም 
ህዝብ እንዳይቀያየም 
በሚል ሊሆን ይችላል።  
ምክንያቱም ህዝብን በስሜት 
መንዳት የሚያመጣው 
ችግር በራሱ የከፋ ሊሆን 
ይችላል።  በሩዋንዳ ሁቱና 
ቱትሲ ላይ የሆነው ነገር 
ለዚህ ጥሩ ማሳያ ነው።  
ስለዚህ ሃላፊነት በተሰማው 
መንገድ የተያዘ ይመስለኛል።  
አሁንም አለመናገር ጥሩ 
ነው።  ምክንያቱም የሆነው 
ነገር ያማል፤ ለመግለፅ 
ይቸግራል፤ ግን ደግሞ 
ሊመጣ የሚችለውን የባሰ 
ችግር ማሰቡ የተሻለ ነው።   

እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ 
በደሴ ዩኒቨርሲቲ የፈፀሙትን 
ግፍ ስታይ መግለፅ እንኳን 
ይከብድሻል።  ያ ዩኒቨርሲቲ 
ካሉት ተቋማት በከፍተኛ 
ደረጃ ከሚጠቀሱት መካከል 
ነበር።  ምንም ሳያስቀሩ 

የቻሉትን ዘርፈው ያልቻሉትን አውድመው ነው የሄዱት።  
በጣም የሚያሳዝንሽ መጫን ያልቻሉትን ንብረት 
ዳግመኛ እንዳይሰራ አድርገው ማውደማቸው ነው።   
በዲጂታል መሳሪያ የሚቆለፉ የምርምር ማዕከላትን በር 
መክፈት ሲያቅታቸው ግድግዳ አፍርሰው ነው የገቡት።  
ይህንን ካደረጉት ሰዎች መካከል ደግሞ የዚያ ዩኒቨርሲቲ 
ተማሪ የነበረ ሰው ይገኝበታል።  የተማረ የዩኒቨርሲቲ 
ምርቁ በጥፋት ሴራ ላይ ሲሳተፍ ማየት የበለጠ 
የሚጎዳ ነገር አለ ብዬ አላምንም።  ከብቶቹን ረሽነዋል፤ 
ዋናው የዩኒቨርሲቲው በር ላይ መቃብር ቆፍረዋል፤  
በየግድግዳው ላይ የተፃፈውን ነገር አትጠይቂኝ!።  
ይሄንን ለመረዳት ይከብዳል።  ሕወሓት  ብልግና  ወይም  
ክፋት ነው የሰራው የሚለው ቃል በራሱ አይገልፀውም።   
እንደእኔ እምነት ሊጠና የሚገባው የሕወሓት ክፋት 
ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ሕወሓትን 27 ዓመት እንዴት 
ሊሸከመው እንደቻለ ነው።  እንዴት ይህንን ሁሉ ዓመት 
ከሕወሓት ጋር መኖር እንደቻላችሁ ለእኔ እንቆቅልሽ 
ነው።  ፕሮፌሰር መስፍን እንደሚሉት የኢትዮጵያ ህዝብ 
ጫንቃ የደነደነ ነው።  በአለም ላይ እንደዚህ አይነት 
ግፍ የተሸከመ ህዝብ ያለ አይመስለኝም።  በህይወቴ 
በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ለሕወሓት አለመገዛቴን ነው።  
በኢትዮጵያዊነቴና በነጻነቴ አለመደራደሬ ሁሌም 
ያኮራኛል።  

አዲስ ዘመን፡- ዲያስፖራው ከያለበት ሆኖ 
የምዕራብውያኑን ጫና ለመከላከል ያደረገውን 
እንቅስቃሴ እንዴት ይገልፁታል?

አቶ አያሌው፡- በሀገራችን ‹‹ረሃብ ሲገባ ብልህ 
እማወራ እሳት ታዳፍናለች እንጂ እንዲጠፋ አታደርግም›› 
ይባላል።  ምክንያቱም አንድ ቀን ረሃቡ ያልፍና እሳት 
ያስፈልጋል፤ ኢትዮጵያዊነት እንደሱ ነው።  የኢትዮጵዊነት 
ጠኔ ገብቶ 27 ዓመት ኢትዮጵያዊነት ጥምብ ርኩሱ 
ወጥቶ ነው የኖረው።  እነሱ ‹‹ኢትዮጵያዊነትን ከነጭራሹ 
አጥፍተነዋል›› ብለው ነበር፤ ግን ኢትዮጵዊነት ዝም 
ብሎ የሚጠፋ አይደለም፤ ልክ እንደብልኋ እማወራ 
በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ ተዳፍኖ ነው 
የኖረው።  አንድ ቀን ግን ያ ሁሉ ግፍ ሞልቶ ሲፈነዳ ያ 
ኢትዮጵያዊነት ተግ አለና ይሄን ፈጠረ።  ሌላ ምንም 
ተዓምር የለውም።  ኢትዮጵያ የሶስት ሺ ዘመን ታሪክ 
ያላት ሃገር ሆና ሳለ ኢትዮጵያዊነት እንዲሁ  እንደሻማ  
እፍ ተብሎ የሚጠፋ አይደለም።  ለወደፊቱም ሌሎቹም 
ከዚህ ሊማሩ ይገባል።  ስቃያችን፤ መከራችን  ይበዛል፤ 
እንሞታለን፤ እንሰደዳለን ኢትዮጵያዊነት ግን ገና 
ይቀጥላል።  ሚስጥሩ ይሄ ነው።  

ዲያስፖራው በዚህ ደረጃ በአንድነት የቆመበት 
ምክንያት ሌላ ሚስጥር ኖሮት ሳይሆን ኢትዮጵያውያን 
ልብ ውስጥ ኢትዮጵያ ስለነበረች ነው።  አሁንም ቢሆን 
እኮ የኢህአዴግ ባለስልጣናት ውስጥ ነው ኢትዮጵያ 
የተገኘችው!።   ዶክተር አብይ ይህ ሁሉ ድጋፍ ያገኘው 

ኢትዮጵያ ብሎ በመነሳቱ ነው።  እኔ በራሴ በጣም 
ግርም ያለኝ ወያኔ ሲገባ የ15 ዓመት ታዳጊ የነበሩ ሰው 
ውስጥ ኢትዮጵያ በቀለች።  ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት 
ጊዜው ደረሰና ፈነዳ።  ጎሰኝነትን አፈር አበላ።  ከዚህ 
ቀደም የወያኔ ባለስልጣት ላይ የምንጮኸው ኢትዮጵያን 
ክብር ስላወረዱ ነው።  አሁን ኢትዮጵያ ላይ የሚጮሁ 
ምዕራባውያን ላይ ተነሳንባቸው፤ አቁሙ አልናቸው፤ 
አቆሙ።  አሁን ሊደራደሩ ነው።  

አዲስ ዘመን፡-የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ 
ተከትሎ አገር ውስጥ  ከገባው  ዲያስፖራው በቀጣይ 
ምን ይጠበቃል?

አቶ አያሌው፡- መጀመሪያ ደረጃ ልንገነዘብ የሚገባው 
ነገር የመጣነው ለጉብኝት ሳይሆን እናት ኢትዮጵያ ለቅሶ 
ላይ በመሆንዋ ለቅሶ ልንደርስና ህዝባችንን ልናፅናና ነው።  
የወገኖቻችን ችግር ልንካፈልና ልንደግፍ ነው።  ወጥተሸ 
ብታይ የሚዝናና ዲያስፖራ አታገኚም።  በመሰረቱ ምን 
የሚያዝናና ነገር አለ።  በነገራችን ላይ እኮ በዚያም ወገን 
ቆመው የሚሞቱት በእነዚህ እርኩሳን ተመርተው በልተው 
የጠገቡ ልጆች አይደሉም።   እነሱም ኢትዮጵያውያኖች 
ናቸው። ትግራይን ጨምሮ የወደመውን አካባቢ 
መገንባት የእኛ የኢትዮጵያውያኖች እዳ ነው።  ሁላችንም 
ድርሻ ድርሻችንን መሸከም ይጠበቅብናል።  ከለቅሶ 
በመለስ ኢትዮጵያ ከገባችበት ችግር የምትወጣበትን 
መፍትሄ የመፈለጉ ስራ የሁላችንም ነው።  ለዲያስፖራው 
ብቻ የሚተው አይደለም።  መንግስትና ህዝቡ ሀገሪቷ 
መልሳ እንዲህ አይነት አዘቅት ውስጥ እንዳትገባ  ሁሉንም 
ባማከለ መልኩ መስራት አለብን።  ለእኔ ኢትዮጵያ  
አሁን ያለችበት ሁኔታ ከዘመነ መሳፍንት ቀጥሎ 
በጣም አስቀያሚ ጊዜ ነው የሚመስለኝ።  የዚህ የለየት 
የሚያደርገው  ዋና አላማው ኢትዮጵያን ማፍረስ መሆኑ 
ነው።  ኢትዮጵያን እየጠላ ኢትዮጵያን የገዛ ቡድን ነው።  
ቤተመንግስት 27 ዓመት ሙሉ ‹‹ነፃ አውጪ ነኝ›› ብሎ 
የኖረ ደፋር ቡድን ነው።  

አዲስ ዘመን፡- መንግስት  እስረኞችን መፍታቱ 
ለአገር ዘላቂ ሰላም ምን ፋይዳ ይኖረዋል?

አቶ አያሌው፡- ይሄ ጉዳይ እንዳልሽው የተደበላለቀ 
ነገር ፈጥሯል።  አንደኛ የዲሞክራሲ ባህል እጥረቱ 
የጎዳንም ይመስለኛል።  በመሰረቱ ብዙ ህዝብ ቅር 
ብሎታል ለማለት መለኪያችን ሊታወቅ ይገባል።  
በየማህበራዊ ሚዲያው የሚጮኸውን ብቻ አይተን ብዙ 
ህዝብ  ቅርብሎታል ልንለው አንችልም።  አየሽ ጥንቃቄ 
ማድረግ አለብን።  እንደዚህ የምናስብ ከሆነ ችግሩን 
ተደራሽ ለማድረግ ጥሩ ግብዓት አይደለም።  ምክንያቱም 
የተነሳንበት መለኪያ የተሳሳተ በመሆኑ ነው።  እርግጥ 
ነው፤ በስሜታዊነት ቅር የተሰኙ ወገኖች አሉ።  ገና ቁስሉ 
አልዳነም፤ የተደረገው ነገር ያማል።  ግን  ቁስል እየነካካን 
እንዲመረቅዝ እያደረግን ወደ ሌላ ችግር ውስጥ ባንገባ 
ጥሩ ነው።   ሕወሓት ያደረሰውም ሆነ የሚያደርሰው 
ጉዳቱ ቀላል አይደለም።  ግን ከዚህ ውስጥ ለመውጣት 
የይቅርታ ልብ አስፈላጊ ነው።  ይቅርታው መቼ 
?እንዴት?  የሚለው ነገር  ግን የሕዝብን ስነልቦና ማጤን 
ያስፈልጋል።  የህዝብን ቁስል በጣም በማይጎዳ መልኩ 
መደረግ አለበት።  ይሄ ሲደረግ  ቅድም እንዳልኩት 
መንግስት በእጁ ላይ ያሉትን ወርቅ የሆኑ ሃብቶችና 
እድሎች መመንዘር መቻል አለበት። 

በተጨማሪም ስሜታዊነት በሂደት ለምክንያታዊነት 
ቦታውን እየለቀቀ ይመጣል።   እናም በምክንያት ማሰብ 
ስትጀምሪና  ስሜታዊነት ሲለቅሽ  አጥርተሽ ማሰብ 
ትቺያለሽ።  በፍቅር ዓለም እንኳን  ልብስን አውልቆ 
ተቃራኒ ፆታ ጋር  መቆም ስሜት እንጂ ፍቅር አይደለም 
ይባላል።  ልብን ገልጦ ማሳየት ግን  ትክክለኛ ፍቅር 
ነው ይባላል።  ስለዚህ ስሜት ብዙ ጊዜ ልብስ አስወልቆ 
ሊያቆምሽ ይችላል፤ ግን ልብ ከፍቶ  እውነታውን 
አያሳይሽም።  ስለዚህ ብሽቀቱ ቀስ በቀስ ይረጋጋል።  
ይህም ሆኖ መንግስት ግን በግሉ ማረም ያለባቸው 
ነገሮች አሉ።  ስለብሄራዊ እርቅ ሲጮሁ የነበሩ ሰዎች 
ሲቆጡ አይቻለሁ።  ብዙዎቹም ጊዜው አይደለም ነው 
የሚሉት።  ጊዜውን ደግሞ የሚወሰነው በሪፈረንደም 
አይደለም።  የሚወሰነው በፖለቲካ ስርዓቱ ነው።   ህዝብ 
ቅር ብሎታል፤ ግን ህዝብ የሚሾፈረው በሊሂቃኑ ነው፤ 
እነዚህ ሊሂቃኖች ደግሞ እዚህ ጋር  መስራት መቻል 
አለባቸው።  ለመሻገር ሃገሪቱ እንደሃገር እንድትቀጥል 
መደረግ ይገባቸዋል።  ይህ ጉዳይ ተደራሽ የሆነበት 
መንገድና ምክንያት በመንግስት ሊብራራ ይገባል።  
ህዝቡን የማስገንዘብና የማሳመን ስራው በተከታታይነት 
መሰራት አለበት የሚል እምነት አለኝ። 

አዲስ ዘመን፡- ለነበረን ቆይታ በአንባቢዎቼና 
በዝግጅት ክፍሉ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። 

አቶ አያሌው፡- እኔም አመሰግናለሁ።  



አስናቀ ፀጋዬ

ዓለም አቀፋዊ የ2021 የኤች አይቪ ኤድስ ስርጭት 
መረጃዎች እንደሚያሳዩት እ.ኤ.አ በ2020 በዓለም አቀፍ 
ደረጃ 37 ነጥብ 7 ሚሊዮን ሰዎች ኤች አይ ቪ ኤድስ 
በደማቸው ውስጥ እንደሚገኝ ተረጋግጧል።  በየዓመቱ 
ከ1 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች አዲስ በቫይረሱ 
የሚያዙ እንደሆኑና 680 ሺ ያህሉ ደግሞ ከኤድስ 
ጋር በተያያዙ በሽታዎች ሕይወታቸውን እንደሚያጡ 
ታውቋል።  27 ነጥብ 54 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች 
ደግሞ የፀረ ኤች አይ ቪ መድሃኒት እየወሰዱ እንደሚገኙ 
ተነግሯል።  

እንደመረጃዎቹ ከሆነ በጥቅሉ ከመጀመሪያ የኤች አይ 
ቪ ኤድስ ወረርሽኝ አንስቶ እ.ኤ.አ እስከ 2020 ማብቂያ 
ድረስ 79 ነጥብ 3 ሚሊዮን ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል።  
36 ነጥብ 3 ሰዎች ደግሞ ከኤች አይ ቪ ኤድስ ጋር 
በተያያዙ በሽታዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል።  

በኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ኤች የአይ ቪ ኤድስ 
ወረርሽኝን ለመግታት በተሰሩ ጠንካራ ስራዎች ትልቅ 
ለውጥ መጥቷል።  ይሁንና ካለፈው አስር አመታት 
ወዲህ በመንግስትም ሆነ በኅብረተሰቡ በኩል በመጣው 
ትልቅ ለውጥ መዘናጋት በመፈጠሩ የኤች አይ ቪ ኤድስ 
የስርጭት መጠንን በሚፈለገው ልክ መቀነስ አልተቻለም።  
ምንም እንኳን አገሪቱ በኤች አይ ቪ ኤድስ ወረርሽኝ 
ስጋት ውስጥ ባትሆንም በቀጣይ ጠንካራ ሥራዎች 
ካልተሰሩ ተመልሶ ስጋት ውስጥ መግባት እንደማይቀር 
በዘርፉ ስራቸውን የሚያከናውኑ አካላት ይገልፃሉ።   

የኢትዮጵያ የ2020 የኤች አይ ቪ ኤድስ ስርጭት 
መረጃ እንደሚያሳየው ደግሞ በ2020 በኢትዮጵያ 622 
ሺ 236 ሰዎች ኤች አይ ቪ በደማቸው ይኖራል ተብሎ 
ይገመታል።  ከነዚህም ውስጥ 62 ከመቶ የሚሆኑት 
ሴቶች ሲሆኑ 7 ከመቶ የሚሆኑት ደግሞ እድሜያቸው 
ከ14 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት ናቸው።  

በሌላ በኩል 11 ሺ 715 ሰዎች አዲስ በኤች አይ ቪ 
የተያዙ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 63 ከመቶዎቹ ሴቶች 
እንዲሁም 24 ከመቶዎቹ እድሜያቸው ከ14 ዓመት በታች 
የሆኑ ህፃናት ናቸው።  በዚሁ ዓመት 12 ሺ 685 ሰዎች 
ደግሞ ከኤድስ ጋር በተያያዙ በሽታዎች ሕይወታቸውን 
አጥተዋል።  ከነዚህም ውስጥ 57 ከመቶ ሴቶች፤ 16 
ከመቶ የሚሆኑት ደግሞ እድሜያቸው ከ14 ዓመት በታች  
የሆኑ ህፃናት ናቸው።  

በፌዴራል ኤች አይ ቪ ኤድስ መከላከያና 

ገጽ 8

ማህደረ ጤና  
ማህበራዊ

ለጤንነትዎ

አዲስ ዘመን    ቅዳሜ ጥር 7 ቀን 2014 ዓ.ም

ወቅታዊ ጉዳይ ትኩረት ያሳጣው ኤች አይ ቪ ኤድስ
መቆጣጠሪያ ፅህፈት ቤት የዘርፈ ብዙ ምላሽ ዳይሬክተር 
አቶ ክፍሌ ምትኩ እንደሚገልፁት በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ 
ያለው የኤች አይ ቪ ኤድስ ስርጭት ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ 
እየቀነሰ የመጣ ቢሆንም ስርጭቱ እየቀነሰበት የመጣበት 
ሁኔታ ግን በተፈለገው መጠንና ልክ አጥጋቢ አይደለም።  
ከዛሬ አስር ዓመት በፊት የኤች አይ ቪ ኤድስ የስርጭት 
መጠን ያሳየው ቅናሽ እንዳለ ሆኖ ዛሬ ላይ የዛን ጊዜ 
ከነበረው በታች ስርጭቱ መቀነስ ነበረበት።  

በአገሪቱ የኤች አይ ቪ የስርጭት መጠን 0 ነጥብ 86 
ላይ ያለ ቢሆንም ስርጭቱ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ 
ከዚህ በታች መቀነስ ነበረበት።  እንዲህም ሆኖ ታዲያ 
ኤች አይ ቪ ኤድስ አሁንም የአገሪቱ ትልቁ ፈተና ሆኖ 
ቀጥሏል።  ስርጭቱ እየቀነሰ የመጣ ቢሆንም ዛሬም 
አዳዲስ በኤች አይ ቪ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ 
መጥቷል።  በዓመት እንኳን ከ11 ሺ በላይ የሚሆኑ ዜጎች 
አዲስ በኤች አይ ቪ ኤድስ ይያዛሉ።  

አዳዲስ ሰዎች በኤች አይ ቪ ኤድስ እየተያዙ 
የሚመጡ ከሆነና ኤች አይ ቪ ኤድስ በደማቸው 
ያለባቸው ሰዎች ቁጥርም እያሻቀበ ስለሚመጣ የስርጭቱ 
መጠንም ከፍ እያለ ይሄዳል።  ኤች አይ ቪ ኤድስ 
ካሳደረው ጫና ጋር የሞት ምጣኔም ሲታይ በዓመት 
ከ12 ሺ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ከዚሁ በሽታ ጋር በተያያዘ 
ይሞታሉ።  ከዚህ አኳያ አሁንም በኤች አይ ቪ ኤድስ ላይ 
ትልቅ ስራዎችን መስራት ይጠይቃል።  

እንደ ዳይሬክተሩ ገለፃ በህብረተሰቡ በኩል የሚታየው 
መዘናጋትና ጉዳዩ በሚመለከታቸው የመንግስት አካላት 
በኩል የሚታየው መዘነጋትም ለኤች አይ ቪ ኤደስ 
ስርጭት በሚፈለገው ልክ አለመቀነስ የራሱን አስተዋፅኦ 
አድርጓል።  ለዚህም በርካታ ምክንያቶች ሊነሱ ይችላሉ።  
ነገር ግን የችግሩን ዋነኛ ምንጭ ማየት ተገቢ ነው።  

ወቅታዊው አገራዊ ጉዳይ ኤች አይ ቪ ኤድስ 
የትኩረት ማዕከል እንዳይሆን አድርጎታል።  በተለይ 
አገሪቱ በተለያዩ አጀንዳዎች በመያዟ ለኤች አይ ቪ 
የሚሰጠው ትኩረት ቀንሷል።  ሆኖም አገሪቱ በነዚህ 
አጀንዳዎች መያዟ ትክክልና በዚሁ ላይ መስራትም 
የሚገባ ነው።  ሆኖም በነዚህ አጀንዳዎች ምክንያት ኤች 
አይ ቪ ኤድስ ትኩረት በማጣቱ ሊሰራበት ይገባል።   

ኤች አይ ቪ ኤድስ አጀንዳ ሳይሆን ሲቀር፣ መገናኛ 
ብዙሃንም እየረሱት ሲመጡ፣ በየደረጃው ያሉና ጉዳዩ 
የሚመለከታቸው አመራሮችም በኤች አይ ቪ ጉዳይ ዙሪያ 
መነጋገር ሲያቆሙ፣ የሃይማኖት አባቶችም ኤች አይ ቪን 
በሚመለከት ማስተማር ሳይችሉ ሲቀሩና በትምህርት 

ቤቶች አካባቢዎችም ያለው እንቅስቃሴ እየተቀዛቀዘ 
ሲመጣ ለህብረተሰቡ ኤች አይ ቪ ኤድስ የጠፋ መስሏል።  
ነገር ግን ችግሩ ከመቀነስ ይልቅ እየተባባሰ መጥቷል።  

አሁንም በኤች አይ ቪ ኤድስ በርካቶች እየተያዙ 
ነው፤ በርካቶችም እየሞቱ ነው።  ብዙዎቹም የፀረ ኤች 
አይ ቪ መድሃኒት እየወሰዱ ነው።  ጥቂት የማይባሉትም 
ለኤች አይ ቪ አጋላጭ ድርጊቶችን እየፈፀሙ ይገኛሉ።  
የኤች አይ ቪ ችግር አለ ግን የትኩረት ማጣት አንዱና 
ትልቁ ፈተና ነው።  

በሌላ በኩል ደግሞ ኤች አይ ቪ ኤድስን ሁልጊዜ 
ከገንዘብ ጋር ማስተሳሰርና ከዓለም አቀፍ ድርጅቶችና 
ከለጋሽ አካላት ድጋፍ ጋር ማገናኘት በዋናነት ደግሞ 
በውጭ ሀብት ጥገኛ መሆንም ለችግሩ መባባስ ተጨማሪ 
አስተዋፅኦ አድርጓል።  ከዚህ አኳያ ችግሩ አስካለ ድረስ 
የውጭ ድጋፍ ሲቋረጥ በራስ አቅም ኤች አይ ቪ ኤድስን 
መከላከልና እንዳይባባስ መቆጣጠር የግድ ይላል።  

ዳይሬክተሩ እንደሚሉት የኤች አይ ቪ የስርጭት 
መጠን ከአስር ዓመት በፊት በከፍተኛ ደረጃ  እየቀነሰ 
የመጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል።  ከዛ በኋላ ግን የስርጭት 
መጠኑ ቅናሽ ቢያሳይም በጣም አዝጋሚ ሆኗል።  በብዙ 
ጥረትና ድካም በኤች አይ ቪ ላይ ተሰርቶ ለውጥ መጥቶ 
የነበረ ቢሆንም ለውጡን በዛው ማስቀጠል አልተቻለም።  
በአመራሩ በኩልም በመጣው ለውጥ የመርካት ሁኔታዎች 
ታይተዋል።  ይህም ኤች አይ ቪ ኤድስ አሁንም እንደአገር 
ትልቅ ችግር እንዲሆን የድርሻውን ተውጥቷል።  

ከዚህ በመነሳት ኤች አይ ቪ ኤድስ የወቅቱ አጀንዳና 
የትኩረት ማዕከል ካልተደረገ እንዲሁም ሁሉም 
ኢትዮጵያዊ ኤች አይ ቪ ኤድስን የራሴ ችግር ነው ካላለ 
አሁንም ኤች አይ ቪ ኤድስ የኢትዮጵያ ስጋት ሆኖ 
መቀጠሉ አይቀርም።  ኤች አይ ቪ ኤድስ የአንድ ተቋም 
ስራ ብቻ ባለመሆኑ ሁሉም በጋራ ተረባርቦ ካልሰራ 
አሁን የሚታየው የስርጭት ምጣኔ ከፍ ብሎ ሊታይም 
ይችላል።  

ስለሆነም እንደተቋም ወቅቱን የሚመጥኑና 
ምላሹን ጠንካራ የሚያደርጉ በጥናት ላይ የተመሰረቱ 
ስትራቴጂዎች ተቀርፀው እየተሰራባቸው ይገኛል።  
ከነዚህ ውስጥም የመንግስት መዋቅሮችን ማጠናከር፣ 
የባህሪ ለውጥ የሚያመጡ ስራዎችን መስራት፣ ተጋላጭ 
የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የኤች አይ ቪ ኤድስ ምርመራ 
እንዲያደርጉ፣ በደማቸው ቫይረሱ የተገኘባቸው ደግሞ 
የፀረ ኤች አይ ቪ ህክምና እንዲወስዱ የማድረግ ስራዎች 
ይገኙበታል። 

አስናቀ ፀጋዬ

በተቻለ አቅም የሰውነትዎን አጥንት የሚያጠነክሩና 
ጤንነታቸውንም የሚጠብቁ ምግቦችን መመገብ 
እንደሚያስፈልግ በተደጋጋሚ ጊዜ በጤና ባለሙያዎች 
ይመከራል።  በተመሳሳይ ደግሞ አጥንትዎን ከሚጎዱ 
ምግቦችና መጠጦች ራስዎን እንዲያርቁም ባለሙያዎቹ 
አበክረው ይመክራሉ።   

በተለይ ደግሞ በካልሺየም የበለፀጉና የአጥንት 
ጥንካሬን የሚጨምሩ ምግቦችን መመገብ እንዲሁም 
‹‹ኦስቲዮፖረሰስ›› የተሰኙና አጥንትን የሚያዳክሙ 
በሽታዎችን ለመከላከል የሚረዱ የቫይታሚን ‹‹ዲ›› 
ምግቦችን ማዘውተር ለአጥንት ጤና ፍትሁ መድሃኒቶች 
ናቸው ይላሉ የጤና ባለሙያዎቹ።  የሚከተሉት ሰባት 
ምግቦች ደግሞ አጥንትን የሚያዳክሙ ናቸው ሲሉ 
ይዘረዝራሉ።     

1ኛ፡- ከፍተኛ የሶዲየም ያላቸው ምግቦች 
የአጥንትዎን ጤንነት ለረጅም ጊዜ ማስቀጠል 

ከፈለጉ ጨው የበዛባቸው ምግቦችን ማስወገድ 
ይኖርብዎታል።  ምክንያቱም ብዙ ጨው በተጠቀሙ 
ቁጥር በርከት ያለ ካለሺየም ከሰውነትዎ ስለሚያጡ 
ነው።  ጨው የበዛባቸውን ምግቦች በብዛት የሚጠቀሙ 
ሰዎች በይበልጥ ‹‹ኦስቲዮፖረሰስ›› ለተሰኘውና የአጥንት 
መቀጨጨን ለሚያስከትለው በሽታ እንደሚጋለጡም 
በጥናት ተረጋግጧል።  

2ኛ፡-‹‹ካፌይን››
ጥናቶች እንደሚያሳዩት ‹‹ካፌይን›› የተሰኘው ንጥረ 

ነገር /በብዛት በኮካ ኮላና መሰል የለስላሳ መጠጦች 
ውስጥ ይገኛል /በአጥንት ውስጥ የሚገኙ የካልሺየም 
ንጥረ ነገሮችን መምጠጥ የአጥንት ጥንካሬን ያሳጣል።   
የአጥንትዎን ጥንካሬ ለመጠበቅና ‹‹ኦስቲዮፖረሰስ›› 
ከተሰኘው በሽታ ለመከላከል ታዲያ ‹‹ካፌይን›› 
ከውሳጣቸው የወጣላቸውን ቡናና ሻይ እንዲጠጡ 
ይመከራሉ።   

3ኛ፡- አልኮል
አልኮል በከፍተኛ ደረጃ በአጥንት ላይ ጉዳት 

ከሚያስከትሉ መጠጦች ውስጥ አንዱ ሲሆን በተለይ 

የአጥንት መሰንጠቅና በአጥንት መገጣጠሚያ 
አካባቢዎች ላይ ህመም በመፍጠር የአጥንትዎን ጤና 
ያቃውሳል።  አልኮል በአጥንት ጤና ላይ የሚያስከትለው 
ጉዳትም ገና በለጋ እድሜ ላይ ሊንፀባረቅ የሚችል 
በመሆኑ አሁኑኑ ራስዎን ከአልኮል እንዲያርቁ በጤና 
ባለሙያዎቹ ይመከራሉ።  

4ኛ፡- ጥራጥሬዎች 
እንደ ባቄላ፣ አተርና ለውዝ የመሳሰሉ የጥራጥሬ 

ምግቦች በውስጣቸው ‹‹ፋይቴትስ›› የተሰኙና አጥንትን 
የሚገነቡ ካሊሺየሞችን መጠው የሚወስዱ ንጥረ 
ነገሮችን የያዙ ናቸው።  ይሁንና ባቄላ በማግኒዢየም 
የበለፀገና ‹‹ኦስቲዮፖረሰስን›› ለመከላከል የሚረዳ 
ብሎም ለመላው የሰውነት ጤናም ጠቃሚ በመሆኑ 
ሙሉ በሙሉ ከምግብ ስርዓትዎ ውስጥ ማስወገድ 
አይኖርብዎትም።  

ባቄላ በውስጡ የያዘውን የ‹‹ፋይቴትስ›› ንጥረ ነገር 
ለመቀነስ ከመመገብዎ በፊት ለተወሰኑ ሰዓታት በውሃ 
ውስጥ ቢዘፈዝፉትና አብስለው ቢመገቡት ተመራጭ 
መሆኑንም የጤና ባለሙያዎቹ ይጠቁምዎታል።   

5ኛ፡- ቀይ ስጋ
ቀይ ስጋን ከልክ በላይ መመገብም በአጥንት 

ውስጥ ያሉትን የካልሺየም ንጥረ ነገሮችን በከፍተኛ 
ደረጃ ስለሚያጠፋ ከሚመገቡት ምግብ ውስጥ 
ሊቀነሱት ይገባል።  በተለይ ደግሞ የአጥንት በሽታ 
ያለባቸው ሰዎች የቀይ ስጋ ፍጆታቸውን በመቀነስ 

በሳምንት ቢያንስ ሁለት ጊዜ ብቻ እንዲመገቡ የጤና 
ባለሙያዎች ይመክራሉ።  

6ኛ፡- ጣፋጭ ብስኩቶች 
ስኳር የአጥንትን ጤና የሚያዳክም እንደመሆኑ 

መጠን ስኳር የበዛባቸውን ብስኩቶችን መመገብም 
ለአጥንት ጉዳት የማጋለጥ ከፍተኛ አቅም አለው።   
የአጥንትዎን ጤና በዘላቂነት ለመጠበቅ ከፈለጉ 
ታዲያ ከመጠን ያለፈ ስኳር መጠቀምዎን ያቁሙ 
ሲሉ የጤና ባለሙያዎቹ ያሳስብዎታል።   

7ኛ፡- ሶዳ 
ሶዲየም ክሎራይድ በውስጣቸው የያዙና እንደ 

ኮካ ኮላ የመሰሉ የለስላሳ መጠጦችን በሳምንት 
ሰባትና ከዛ በላይ ብርጭቆ መጠጣት በአጥንት 
ውስጥ ያለውን የማዕድን ክምችት ከመቀነስ በዘለለ 
ለአጥንት መሰንጠቅና ተያያዥ ችግሮች ሊያጋልጥ 
እንደሚችል የዘርፉ ባለሙያዎች ያስጠነቅቃሉ።  

ሶዳ አጥንትን ሊጎዳ የሚችል ከፍተኛ መጠን 
ያለው ስኳር በውስጡ መያዙንም እነዚሁ 
ባለሙያዎች ተናግረው፤ ለአጥንትዎ ጤና የሚያስቡ 
ከሆነ ማንኛውንም አይነት ስኳር የበዛባቸው የለስላሳ 
መጠጦች ከቀን ተቀን የምግብዎ ዝርዝር ውስጥ 
መሰረዝ እንደሚገባዎ ይጠቁማሉ።   ይህም ኮላ ኮላ 
ያልሆኑና ካፌይን የተሰኘው ንጥረ ነገር በውስጣቸው 
ያለና የሌለውን እንደሚያካትት ጠቅሰዋል።  

ምንጭ፡- ፍሊክሎድድ  

ለአጥንት ጤና ጠንቅ የሆኑ ሰባት ምግቦች

አሁንም በኤች አይ ቪ ኤድስ 
በርካቶች እየተያዙ ነው፤ 

በርካቶችም እየሞቱ ነው።  
ብዙዎቹም የፀረ ኤች አይ ቪ 
መድሃኒት እየወሰዱ ነው።  
ጥቂት የማይባሉትም ለኤች 
አይ ቪ አጋላጭ ድርጊቶችን 
እየፈፀሙ ይገኛሉ።  የኤች 
አይ ቪ ችግር አለ ግን የትኩረት 
ማጣት አንዱና ትልቁ ፈተና 
ነው
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ነፃ ሃሳብ
አዲስ ዘመን    ቅዳሜ ጥር 7 ቀን 2014 ዓ.ም

ፖለቲካ እና ልዩ ልዩ 

የሥነ ጽሑፍና የኮሙዩኒኬሽን ባለሙያ  ናቸው። የኢትዮጵያ ደራስያን ማኅበርን ለዘጠኝ ዓመታት ያህል በፕሬዚዳንትነት መርተዋል። ከ1977 

ዓ.ም ጀምሮ  በአዲስ ዘመንና የዛሬይቱ ኢትዮጵያ ጋዜጣ፤  በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ታትመው በሚሠራጩ የተለያዩ የኅትመት ውጤቶች 

ላይ (ዳግላስ ጴጥሮስ) በሚል የብዕር ስሙ በርካታ ጽሑፎችን አስነብበውናል። በግላቸው 12፣ ከሌሎች ጸሐፍት ጋር በርካታ መጻሕፍትን ለአንባብያን 

አቅርበዋል።  

(ጌታቸው በለጠ /ዳግላስ ጴጥሮስ)

gechoseni@gmail.com 

“አገር ያለ ምክር፤ ቤት ያለማገር”

ሰሞንኞቹ ለምኖቻችን?
ከበርካታ ወራት በፊት “የአገሬ አገሯ የት ነው?” 

በሚል ርዕስ በዚሁ ጋዜጣ ላይ አንድ ጽሑፍ ማስነበቤ 
ይታወሳል።  ጽሑፉ ለበርካቶች የውይይት በር የከፈተና 
ብዙ ሚዲያዎችም እንደተቀባበሉት ትዝ ይለኛል።  
በርግጥም “አገሬ ራሷ ባለ አገር ነች ወይ?” በሚለው 
ሞጋች ሃሳቤ እኔው ራሴ የቆዘምኩት በወቅቱ እጅግ 
በርካታ ፈታኝ የሆኑ አገራዊ ክስተቶች በከፋ መልኩ ግራ 
ባጋቡን ሰዓት ላይ ነበር።  “አገሬን አገሬን የምትል ወፍ 
አለች፤ እኔን እኔን መስላ ታሳዝነኛለች” በሚል የራሮት 
ግጥምም የጽሑፌን ሃሳብ መጠቅለሌን አልዘነጋሁትም። 

የዓመቱ ዐውደ ዕለታት የተፈጥሮን ዑደት ሳያቋርጡ 
በጉዞ ላይ ይሁኑ እንጂ ዛሬም ቢሆን  እስትንፋስ 
እየዘራንባት በሰውኛ ዘይቤ ይህቺን መከረኛ አገራችንን 
“አገርሽ የት ነው?” ብለን ብንጠይቃት በርግጠኝነት 
“በልብህ/በልብሽ ውስጥ!” ብላ ለመመለስ ድፍረት 
ኖሯት ፈጣን መልስ ትሰጣለች የሚል ግምት ይኖራል 
ተብሎ አይታሰብም። 

አገሬ ብቻም ሳትሆን እኛ ዜጎች ተብዬዎችም ግራ 
አጋቢ የሆኑ ብዙ ጉዳዮች ዕለት በዕለት እያጋጠሙን 
ስለሚውሉ በስሜት ለመረጋጋትና ለመስከን እየተቸገርን 
ነው።  የጦርነት፣ የመፈናቀልና የውድመት ዜናዎች 
ሰላማችንን እየገፈፉ ቆዛሚ ካደረጉን ሰንባብቷል።  
የውስጥ ባንዳ ሰልፈኞች፣ የውጭ ባዕዳን መንግሥታት፣ 
ተቋማትና ሚዲያዎች የግፈኞች ወገንተኛ በመሆን የጎን 
ውጋት ሆነውብን የሰላም እንቅልፋችንን ነጥቀውናል። 

በአማራና በአፋር ክልሎች ውስጥ መርዶ መስማትና 
ቀብር ሲያስፈጽሙ መዋል የጀማው የዕለት ተዕለት ተግባር 
እንዲሆን የፈረዱብን “ጨካኝነት” የማይገልጻቸው አሸባሪ 
ተብዬ ጉዶች ናቸው።  የንጹሐንን ደም “ደመ ከልብ” 
ያደረጉት እነዚህ የግፍ ከረጢቶች ፍርዳቸው ምድራዊ 
ብቻም ሳይሆን የፀባዖት ቅጣት እንደሚጠብቃቸው 
ጭምር ባለፉት ጽሑፎቼ አጠንክሬ አስምሬበታለሁ።  

የሕወሓትና የኦነግ ሸኔን መሰል የከፋና የከረፋ 
ጭካኔና ግፍ “ሰይጣን ራሱ ሲተገብረው የሚደሰት 
አይመስለንም። ” ንጹሐን ዜጎቻችን ዛሬም በአረር ጢስ 
እየታፈኑ በማስነጠስ ላይ ናቸው።  የመከራ ጉንፋን 
እየሳሉ ነው ማለት ይቀላል።  በአሸባሪዎቹ የተደፈሩት 
ልጆቻችን፣ እህቶቻችንና እናቶቻችን የቅስማቸውና 
የሥነ ልቦና ስብራታቸው ተጭኗቸው የሰው ዐይን 
ላለማየት በስቅቅ ተኮርኩደውና ቤታቸውን በራሳቸው 
ላይ ዘግተው የመከራ ወስከንባይ እንደተሸከሙ ናቸው።  
የተዘረፉትና በእሳት የጋዩት  የግለሰቦችና የመንግሥት 
ተቋማት ንብረቶች የመጠናቸውና የዓይነታቸው የገንዘብ 
ስሌት ሙሉ ለሙሉ ሪፖርቱ በወግ ተጠናቅሮና ተሰንዶ 
ገና ለሕዝብ ይፋ አልሆንም።  እስካሁን እየደረሰን ያለው 
ዜና እዚያና እዚህ በቢሊዮኖች የሚቆጠር ሀብት ወድሟል 
እየተባለ ነው።  

ከቁሳቁሱ ጎን ለጎን እሳት የበላቸውና ውድመት 
ያነከታቸው የየተቋማቱ ሰነዶች፣ የባለጉዳዮች ፋይሎችና 
የተማሪዎች የትምህርት መረጃዎች ለጊዜው ዋጋቸው 
ቢተመን ምን ያህል ብር እንደሚያወጣ በገማቾች የሚወሰን 
ሳይሆን በፈጣሪ ሚዛን የሚለካ ነው።  የተጠቂዎቹ፣ 
የሟቾቹና የተጎጂዎቹ እምባ በምን መስፈሪያ ሊለካ 
እንደሚችል ተረጋግተን እናስብ ብንል ተግባሩ ሳይሆን 
ሃሳቡ ራሱ ኅሊናችንን አቁስሎ በእምባ ላይ ሌላ እምባ 
እንድናክል ግድ ይለናል።  ከተሞችንና ገጠሮችን የሞሉት 
ፍርስራሾችም ገና ተነስተውና ጸድተው አልተጠናቀቁም።  

ሙሉ ለሙሉ ተጠርገውና ተስተካክለው መቼና እንዴት 
የአመድ ክምሮቹ እንደሚጸዱ ጊዜ ወስኖ ለማቀድ አዳጋች 
ብቻም ሳይሆን አተገባበሩን ራሱን ማሰቡ እንደ መርግ 
ይከብዳል። 

በእንዲህ ዓይነቱ ዐውድ ውስጥ ካለነው ዜጎች 
አንደበት አፈትልከው እየወጡ ካሉት ተደጋጋሚ የምሬት 
ቃላት መካከል “ለምን?” የሚለው በአጋኖ የታጀበ 
ጥያቄ ሰሞኑን ሪከርድ የሰበረ የሚመስለውም በዚሁ 
ምክንያት ነው።  ከሕጻናት እስከ ታዳጊዎች፣ ከወጣቶች 
እስከ አዛውንቶች፣ ከመንግሥት ሹመኞች እስከ የሩቅ 
ተመልካቾች “ለምን?” ብለው ሳይጠይቁ ፀሐይ ወጥታ 
አትጠልቅም። 

ለምን እንዲህ ዓይነት ግፍ የግዜያችን መታወቂያ 
ሆነ? ለምን ይሄን ሁሉ ግፍ የሚፈጽሙ ጨካኞችን ፈጣሪ 
ታገሳቸው? ለምን መንግሥት እንዲህና እንዲያ ለማድረግ 
ተሳነው? ለምንስ አቅሙ የተልፈሰፈሰ መሰለ? ለምን 
እንደዚያ ሊያደርግ ተዳፈረ? ለምን ዓለም በኢትዮጵያ ላይ 
ፊቱን አዙሮ ጠላት ሆነባት? ለምን የፍትሕ ዓይኗ በጥቁር 
እራፊ ታብቶ ሕጉ ጉልበት ሊያጣ ቻለ? ሀገርን ክፉ “በላ” 
በገጠማት ወቅት ለምን ወገን በወገን ላይ ይጨክናል? ጊዜ 
ያነሳቸውና “በቅል” የሚመሰሉ አንዳንድ የመንግሥት 
ሹመኞችና ጥቂት ነጋዴዎች ሥልጣናቸውን መከታ 
አድርገው ለምን መከራ እንደ ድንጋይ ያጠጠራቸውን 
ዜጎች ሊሰባብሩ ጨከኑ? (ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ 
ይሰብራል የሚለውን ሀገራዊ ብሂል ያስታውሷል። ) 

እነኚህን መሰል ጨፍጋጋ ርዕሰ ነገሮች እየፈለቀቅን፣ 
እየዳመጥንና እያባዘትን ከአንድ ነገር አዋቂ ብልህ የቅርብ 
ወዳጄ ጋር ስንወያይ እንዲህ ነበር ያለኝ።  “የሰሞኑ 
የጉንፋን ወረርሽኝና ‹ለምን?› የሚሉት የእንቆቅልሾቻችን 
“ድፍን ዕንቁላሎች” አንደኛው በሣልና በትኩሳት፣ 
ሌላኛው በማሕበራዊና በስሜት ቀውስ እያንገላቱ 

ለከፋ ህመም ዳርገውናል። ለጉንፋናችን ትኩስ ትኩሱን 
ለእንቆቅልሻችን ግራ መጋባት ደግሞ የስሜት መቀዛቀዙን 
ካልመረጥን በስተቀር ጉንፋኑም ለአልጋ፣ ‹ለምን› እያልን 
የምንሟገትባቸው እንቆቅልሾቻችንም ወደ ሀገራዊ 
መከፋፋት ደረጃ እንዳያደርሱን ቆም ብለን ልንሰክን 
ይገባል። ” ነበር ያለኝ።  አመሰግናለሁ ወዳጄ ሆይ!

ለምን? ለምን? ለምን? … ኢትዮጵያ በራሷ 
አንደበት፤ ሕዝቡም በተባበረ ድምፁ “ለምን?” እያለ 
የሚጠይቃቸው እንቆቅልሾቻችን መልካቸውም ሆነ 
ዓይነታቸው ዝንጉርጉር ስለሆነና ተዘርዝሮ ስለማያልቅ 
እዚሁ ላይ መግታቱ የተሻለ ይሆናል።  ይልቅዬ 
የሚያዋጣው በዚህ መሰሉ ወቅት ሀገሬ ጥበብን፤ ዜጎቿም 
ማስተዋልን ተጎናጽፈን እየተመካከርን ይህንን ክፉ ቀን 
በትዕግስት ለማለፍ ሞሞከሩ ብልህነት ነው።  

ጥቅሉን ሃሳብ ጥቂት እናፍታታው።  ሀገራችንንና 
ሕዝባችንን እየተገዳደሩ ያሉት መልከ ብዙ ተግዳሮቶች 
ካሁን ቀደም ካየናቸው ክፉ ድርጊቶች ይበልጥ 
ከፍተውና ገፍተው መከራችንን እንዳያወሳስቡ አማኞች 
በእምነታቸው፣ ጠቢባን በአስተውሎታቸው፣ አዋቂዎች 
በብልሃታቸው፣ አዛውንቶች በምክራቸው፣ ሹመኞች 
በትዕግስታቸው፣ ወጣቶች በስክነታቸው፣ ፖለቲከኞች 
በእርጋታቸው፣ አክቲቪስቶች በማስተዋላቸው ሀገርን 
ከክፉ መከራ ሊታደጉ ይገባል።  ወደ አዘቅት ተንደርድረን 
እንዳናሽቆለቁልም ጽኑ ድጋፍ ሆነው ሊያግዙን ይገባል። 

አገራዊ ምክክር እንደ መፍትሔ፤
“ለምን?” በሚሉ ቃለ አጋኖዎች የሚጠየቁ በርካታ 

ጥየቄዎች የሕዝቡ ዕለታዊ የእንጉርጉሮ ቅኝት ሆነው 
የስሜት ጭጋግ በተጫጫነን ወቅት “ሁሉን አቀፍ 
የምክክር ኮሚሽን” እንደሚቋቋም “ከኢትዮጵያ አፍ” 
ሰምተናል።  ምክክሩ በማንና በማን መካከል? የሚል 
ተጨማሪ “ለምን” እንድናመነዥግም ሰሞኑን አጀንዳ 
ቀርቦልናል። 

ብዙዎች የዚህን ኮሚሽን መቋቋም እንደ በጎና እንደ 
መልካም መፍትሔ ሲያደንቁት አንዳንዶች ግን የኮሚሽኑ 
መቋቋምም ሆነ አጀንዳው ጊዜው አይደለም በማለት 
ሙግቱ ተጧጡፏል።  ድጋፍና ተቃውሞውም በሀገር 
ውስጥ ብቻም ሳይሆን ከዓለም ዳር እስከ ዳር እያስተጋባ 
“ኢትዮጵያን ሻምፒዎን” በማድረግና ባለማድረግ 
እየተፎካከሩ መጓተቱ በርትቷል። 

ይህ ጸሐፊ  ዘርዘር ያሉ ጥያቄዎችን በግሉ ለመሰንዘር 
የአንባቢያንን በጎ ፈቃድ ይጠይቃል።  ለመሆኑ በምክክር 
ዙሪያ እንደ አዲስ ፈጠራ ነገሮችን አክርረን ለምን እንኪያ 
ሰላንትያውን እናጋግላለን? መመካከር ባህላችን አይደለም 
ወይ? ከመመካከር ውጭስ ችግሮች በሌላ በምን ዘዴ 
ሊፈቱ ይችላሉ? ግፈኞች ላፈሰሱት የንጹሐን ደም 
በፍትሕ መዳኘታቸው አግባብ ነው።  በግፈኞች የወደሙ 
ንብረቶችን መተካትና መልሶ ማቋቋምም የመንግሥትና 
የሕዝብ ጣምራ ግዴታ መሆኑ ይታወቃል፤ ውጤቱም 
በሚያኮራ ሕዝባዊ ርብርብ እየተተገበረ እንደሚገኝ 
እያስተዋልን ስለሆነ ክብርና ሞገስ ለተቀዳንበት ባህልና 
ማኅበረሰብ ይሁን። 

ከዚህ በተረፈ ግን በአገር ጉዳይ ተቀራርበን እንወያይ 
ማለቱ ምን ክፋት ይኖረዋል? እርግጥ ነው ምክክሩ 
የሚደረገው በምን አጀንዳ፣ እነማን በሚካፈሉበትና 
በሚመሩት ሸንጎና በምን ሁኔታ ነው? ብሎ መጠየቅ 
የማንኛውም ዜጋ መብት ነው።  ከዚህ በተረፈ ግን 
መንግሥት ምክክሩን የሚያደርግ ከሆነ “እኛን አያድርገን፤ 
እሱንም አያድርገን!” እያሉ መብከንከኑ ምን ዋጋና እርባና 
ይኖረዋል። 

ለርዕስነት የተመረጠው አገራዊ ብሂል የሚያስተምረን 
እውነታም ይህንኑ ነው።  አንድ ቤት ማገር ከሌለው 

አይጸናም አይሰነብትምም።  በጡብና በድንጋይ ቢሰራ 
እንኳን የሕንጻው ግንባታ ጥበብ መቀነቻ እንዲኖረው 
የግድ ያዛል።  አገርም እንደዚሁ ያለ ምክክር አገር ለመሰኘት 
“አጥንት” አይኖራትም።  እንኳን አገር አንድ ቤተሰብ የጋራ 
ኑሮውን የሚመራው በምክክር እንጂ በአባት ወይንም 
በእናት በጎ ፈቃድና ውሳኔ ብቻ አይደለም።  የልጆችን 
ፍላጎት ለማሟላትና “የቱ ከየቱ ይቅደም” የሚሉ ቤተሰባዊ 
ጉዳዮችን ለማስፈጸም የጋራ ምክክር የግድ ይላል። 

“መካሪ የሌለው ንጉሥ ያለ ዓመት አይነግሥ!” 
የሚለው አባባልም ፋይዳው ከፍ ያለ ነው።  የፖለቲካ፣ 
የፖለቲከኞችንና የማኅበራዊ አንቂዎችን ንግግር ብቻ 
እየሰሙ ውሎ ማደር እንደሚሰለች ይታወቃል።  ዘጠና 
ዘጠኝ ከመቶ የሆኑ ዜጎቿ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ 
የሃይማኖት ቤተሰቦች በሆኑባት አገር አልፎ አልፎ 
ከቅዱሳት መጻሕፍት ታሪኮችን ማጣቀሱ አግባብ እንደሆነ 
ጸሐፊው ስለሚያምን አንድ አስደናቂ ታሪክ ከመጽሐፍ 
ቅዱስ ውስጥ ማስታወስን ይወዳል። 

ከታላቁ የእስራኤል ንጉሥ ከሰሎሞን ህልፈት በኋላ 
ቅድመ ልደት ክርስቶስ 930 ዓ.ዓ ገደማ የነገሠው ልጁ 
ሮብዓም በንግሥናው ማግሥት አንድ ፈታኝ ሁኔታ 
ያጋጥመዋል።  ከአባቱ ከንጉሥ ሰለሞን ጋር ጠብ ኖሮት 
ወደ ግብጽ ሸሽቶ የነበረ አንድ ሁነኛ ሹም ሮብዓም 
መንገሡን ሰምቶ ወደ ሀገር ከተመለሰ በኋላ የእስራኤልን 
ሕዝብ ሰብስቦ “ሰሎሞን ፈጽሞብን ነበር” የሚላቸውን 
በደልና የአገዛዝ ቀንበር  በአዲሱ መንግሥትም 
እንዳይፈጸም ቃል እንዲገባላቸው ወደ ንጉሡ ሮብዓም 
መልዕክተኞችን ሰደደ። 

ንጉሥ ሮብዓምም መልዕክቱ እንደደረሰው 
በአባቱ ዘመን የነበሩ በዕድሜና በእውቀት የበለጸጉ 
አዛውንቶችን ለምክር ሰብስቦ ምን ማድረግ እንዳለበት 
መልካሙን አቅጣጫ እንዲያመላክቱት ይጠይቃቸዋል።  
አዛውንቶቹም በንጉሡ ተግባር እጅግ ተደስተውና 
ምክር ፈላጊ መሆኑን በማድነቅ ካበረታቱ በኋላ በጎ ነው 
የሚሉትን ምክር እንዲተገብር እንዲህ ሲሉ አሳሰቡት።  
“የሚያዋጣህ ለዚህ ሕዝብ በገርነትና በቅንነት መገዛትህን 
ማረጋገጥ ነው።  ለሕዝቡ አገልጋይነትህን በግልጽ 
ንገራቸው። ከስህተትም ራስህን እንደምትጠብቅ 
አስረግጠህ አሳውቃቸው። ”

ንጉሥ ሮብዓም የጠቢባኑን ሽማግሌዎች መልካም 
የምክር ቃል ከመስማት ይልቅ ልቡ ከእርሱ ጋር ወደ 
አደጉት ባልንጀሮቹ በማዘንበሉ፤ የሽማግሌዎቹን ምክር ንቆ 
አብሮ አደግ ብጤዎቹ የመከሩትን ምክር እንዲህ በማለት 
ለሕዝቡ አሳወቀ፤ “አባቴ ቀንበር ጭኖባችኋል፤ እኔ ግን 
ቀንበር እጨምረባችኋለሁ።  አባቴ በአለንጋ ገርፏችኋል 
እኔ ግን በጊንጥ አገርፋችኋለሁ። ” መልዕክቱ የደረሰው ያ 
ሕዝብ ይህንን የምናምንቴዎችን ምክር እንደሰማ ተሰባስቦ 
በወሰደው እርምጃ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ አንዲቱ 
ታሪካዊቷ የአይሁዶች አገር በሰሜኑ ክፍል እስራኤል እና 
በደቡቡ ክፍል ደግሞ ይሁዳ ተብላ ለሁለት ተሰነጠረች።  

ሁለቱም መንግሥታት ለሺህ ዓመታት እርስ በእርስና 
ከውጭ ጠላቶች ጋር በጦርነት እየተፋለሙና በምርኮ 
እየተጋዙ የሁለቱም ህልውና ከጠፋ በኋላ ከተለያዩ 
የዓለም ሀገራት ተሰባስበው እንደገና እየተፍገመገሙ 
በአንድ ሕጋዊ መንግሥት ጥላ ሥር ለመሰባሰብ የበቁት 
እ.ኤ.አ በሜይ 14 ቀን 1948 ነበር። 

በምክክር አገር ይጸናል፤ ምክክር ሲጎድልም ዘመናት 
የሚሻገር ችግር ሊተከል ይችላል።  “ከወርቅና ብር፤ 
ያበለጽጋል ምክክር” የሚባለውም ስለዚሁ ነው።  እኛም 
ለኢትዮጵያችን ሰላምና ጤንነት፣ ለሕዝባችን እረፍትና 
በጎነት እንዲበዛ ችግሮቻችንን በምክክር ለመፍታት ዝግጁ 
እንሁን።  ሰላም ይሁን!                       

የሕወሓትና የኦነግ ሸኔን 
መሰል የከፋና የከረፋ 
ጭካኔና ግፍ “ሰይጣን ራሱ 
ሲተገብረው የሚደሰት 
አይመስለንም።” ንጹሐን 
ዜጎቻችን ዛሬም በአረር ጢስ 
እየታፈኑ በማስነጠስ ላይ 
ናቸው



ተናጋሪው ዶሴ
ፖለቲካና ወቅታዊ
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የብረት ከዘራው…
መልካምሥራ አፈወርቅ 

ማልዶ  ከቤት  የወጣው  ልጅ  አሁንም  
አልተመለሰም።  ከበር ቆመው  አሻግረው የሚቃኙት   
እናት ተስፋ  አልቆረጡም።  መምጣቱን ናፍቀው 
ድምጹን ጠበቁ።  መድረሱን  እያሰቡ የወጣበትን ጊዜ 
አሰሉት።  እንደዛሬው ቆይቶ አያውቅም።  ተጨነቁ።  
አንጀታቸው ሲንሰፈሰፍ ልባቸው ሲመታ ተሰማቸው። 

የነሐሴ ዝናብ መጣሁ እያለ ነው።  ቀኑን  አኩርፎ   
የዋለው አየር  ማምሻውንም ቀጥሏል።   አስፈሪው ድምጽ 
በነጎድጓድ  ብልጭታ ታጅቦ ጨለማውን ይሰነጥቃል።  
ማካፋት የጀመረው ዝናብ ሀይሉን ጨምሯል።  ደጁ 
በእርጥበት እየራሰ፣ እየረሰረሰ ነው። 

እናት  እየወጡ፣ እየገቡ  በደጁ  ተመላለሱ።  አዲስ 
ነገር የለም።  የውሾች  ጩኸት እየበረታ፣  ጨለማው  
እየገፋ በሄደ ጊዜም  ተስፋ  አልቆረጡም።  የምሽት  
ጨረቃ  ደምቃ  እስክትታይ   ዓይኖቻቸውን  ከአንድ 
አቅጣጫ  ተከሉ።  ኮቴ እያዳመጡ፣ ድምጽ   እየለዩ  
አዲስ ነገር ጠበቁ።  አሁንም  አንድዬ  ልጃቸው  ብቅ 
አላለም።  

በትካዜ  የሚብሰለሰሉት እናት ልጃቸው በዓይናቸው 
እየዞረ፣ በዓይምሯቸው ሲመላለስ  ቆም  ብለው  አሰቡት።  
እሱን ለማሳደግ ብዙ ለፍተዋል፣ ደክመዋል፣ ያለ አባት፣ 
ያለአጋር ጎጆ ማቆም፣  ልጅ ማሳደግ  ቀላል አልነበረም።  

ልጃቸውን በስርዓት ለማነጽ፣ ከእኩዮቹ  ላለማሳነስ 
ጉልበት፣ ዕድሜያቸውን ከፍለዋል።    ጥሪታቸውን  
አፍሰዋል።  አንዱ ፍሬ ‹‹የሴት ልጅ›› እንዳይባልባቸው 
ሌት ቀን  ለፍተዋል።    አሁን  ህልማቸው  መና 
አልቀረም።  የደከሙበት ተሳክቶ፣ ያሰቡት ዕውን ሆኗል።  
ልጁ   ከጉርምስና  ዕድሜ ደርሷል። 

ብዙዎች ስለሴትዬዋ ልጅ መልካሙን፣ በጎውን  
ይናገራሉ።  እሱ ያለ አባት እንደማደጉ  ፈጽሞ 
አይቀብጥም፣ አንዳንዶች እንደሚሉትም  ‹‹የሴት ልጅ››  
ሆኖ  አያውቅም።  ሰው ቤት  አይሄድም፣ ርቆ አይላክም፣ 
እንደእኩዮቹ  ከመጠጥ ቤት  መታየት ልምዱ አይደለም።  
ከልጅነቱ እስከ አሁን ዕድሜው ሥርዓት ይዞ  ቀጥሏል። 

እናት ይህን ሁሉ  ሲያስቡ ግራ ገባቸው።  ጨዋ  
የተባለው  ልጅ  ያለልምዱ  ውሎ ማምሸቱ  አዲስ 
ሆኖ ያስጨንቃቸው ያዘ።  አሁንም ያለመታከት 
መጠበቃቸውን ቀጠሉ።  ሌቱ    ተጋምሶ ንጋት እስኪቃረብ 
ተስፋ አልቆረጡም።  ከጨለማው አፍጥጠው፣ ከደጁ 
እንደቆሙ   የወፎች ድምጽ  ተሰማ። 

ነሐሴ 7 ቀን 2009
በሳር ጎጆው ዙሪያ  የተሰበሰቡት  ነዋሪዎች 

ባዩት በሰሙት ጉዳይ አዝነዋል።  ምሽቱን በስፍራው 
የተፈጸመው ድርጊት የብዙዎችን ልብ እንደሰበረ ነው።  
አብዛኞቹ ደረታቸውን እየደቁ ያለቅሳሉ።  ጥቂት 
የማይባሉት ራሳቸውን በእጃቸው ይዘው ከወዲያ ወዲህ 
ይላሉ።  

ጎጆው ቀን ከገበያ ለሚውሉ ሰዎች የጠላ መሸጫ ሆኖ 
ነው።  በዚህ ስፍራ ሁሌም ገዥና ሻጭ  አረፍ ይላሉ።  
ባለጠላዎቹ ከሚቀዱላቸው እየተጎነጩም የልባቸውን 
ያወጋሉ።  ጀንበር  አዘቅዝቃ  ወደመጡበት  እስኪመለሱ  
ስፍራው  የብዙዎች  ድካም ማሳረፊያ ነው።  ዛሬ ግን 
የጎጆው ልማድ እንደወትሮው አልሆነም።  በውስጡ 
የሚታየው እውነት ለተመልካች  ሰቀቀን ሆኖ በርካቶችን 
እያስለቀሰ ነው። 

ትናንት ምሽት ከስፍራው የደረሱት ፖሊሶች 
ጎጆውን ከፍተው ሲገቡ የተባለው ጥቆማ  እውነት 
መሆኑን ተረዱ።  አንድ ወጣት በአቧራማው የጎጆው 
ወለል ተዘርግቷል።  ጠጋ ብለው ትንፋሹን አዳመጡ።  
ሕይወቱ ካለፈ ሰዓታት ተቆጥረዋል።  ዙሪያ ገባውን 
እየቃኙ አካባቢውን አጤኑ። 

ከሟች አጠገብ የተቀመጠው የብረት ከዘራ በአንድ 
ጎኑ ተወላግዶ ይታያል።  ፖሊሶቹ  አስቀድሞ ሀይል 
የተመላ ድርጊት እንደተፈጸመበት ገመቱ።  ከወደጫፉ 
በቆዳ የተለበጠው ከዘራ  ባለቤት እንዳለው  ያሰቡት  
ፖሊሶች እርስበርስ ተያዩ ።  ከዘራው  በትክክል   በአንድ  
ሰው  እጅ ላይ  ይታወቃል። 

ፖሊሶቹ  ያስተዋሉትን በማስታወሻቸው መዝግብው 
ወደቀጣዩ አመሩ።  ሟች በቀኝ ግንባሩ ላይ ያረፈበት 
ምት ክፉኛ ጎድቶታል።  አንገቱ በስለት በመታረዱ  
ስፍራው በደም ርሷል።  ከአቧራው ላይ የወደቀውን ሰው 
ማንነት በወግ ያላወቁት ፖሊሶች ተገቢውን ምርመራ 
እንዳጠናቀቁ  ስለማንነቱ ጠየቁ።  ስምና አድራሻውን 

ለማወቅ አልተቸገሩም።  የአካባቢው  ተወላጅና  
የመንደሩ  ነዋሪ መሆኑ  ተነገራቸው። 

አሁን ፖሊሰ  የሟች ሰም ወጣት አስፈሪ  ገበየሁ 
መባሉን አውቋል።  ዕለቱን ከቤት እንደወጣ ያለመመለሱን  
ከቤተሰቦቹ  ጠይቆ ተረድቷል።  በስፍራው  አስፈላጊ  
መረጃዎች  ከተሰነዱ በኋላ የተሟላ የምርመራ ቡድን 
ተዋቀረ።  ሀሳቦች እየተመዘዙ፣ ጉዳዮች  እየተነሱ  
ውይይት፣ ምክክሩ ተጀመረ። 

 በሰሜን  ሸዋ ዞን  የአገረ ማርያም  ከሰም  ወረዳ 
ፖሊስ አባላት ሰብሰብ ብለው እየመከሩ  ነው።  እስካሁን 
በ ‹‹ቁም ድንጋይ››  ቀበሌ በአንድ የሳር ጎጆ ውስጥ 
ስለሆነው ድርጊት ፍንጭ አልተገኘም።  ከሟች ማንነት 
በቀርም  ስለወንጀሉ  ሁኔታ የጠቆመ  አልተገኘም።  
ፖሊሶች ተጨንቀዋል።  የአካባቢው ሰው በሀዘን አንገቱን 
ደፍቷል።  ይህን አስከፊ ወንጀል ማን ፈጸመው ? ይሉት 
ጥያቄ  ለሁሉም ራስ ምታት  ሆኗል። 

አሁን የሟች አስከሬን ከወደቀበት ተነስቶ በክብር  
አርፏል።  ሀዘንተኞች በቤታቸው ሆነው ጉዳዩን 
ማብሰልሰሉን ቀጥለዋል።  አንዳንዶች ከመላ ምት  
ተነስተው ያሻቸውን ይገምታሉ።   የፖሊሶቹ  ዓይንና 
ጆሮዎች የሚመጡ መረጃዎችን አይንቁም።  የሚሰማውን 
ሁሉ በአግባቡ ያስቡታል።  የሚያጠራጥራቸውን 
መዝገብ  ከፍተው በስልት ይመረምሩታል። 

የፖሊስ ምርመራና ክትትሉ ቀጥሏል።  በወጉ 
የተዋቀረው ቡድን ሌት ተቀን ዕንቅልፍ የለውም።  ፍንጭ 
ለማግኘት፣ መረጃዎችን ለመጨበጥ ሲሮጥ ይውላል።  
‹‹የእከሌ ነው›› የሚል  አስረጂ ባይመጣም የብረት 
ከዘራውን ባለቤት  ለማግኘት  አሰሳው ቀጥሏል።  ቀናት 
ያስቆጠረውን  አሰቃቂ ወንጀል የሚጠቁም ቀዳዳ  ግን 
አልተገኘም። 

የምርመራ ቡድኑ  አባላቱ  አሁንም ፈታኝ መንገዶችን 
እያለፉ ነው።  የሟች  ቤተሰብና  የመንደሩ  ነዋሪ  
የሚፈልገውን እውነት  ለማስጨበጥ እልህ አስጨራሹን  
ትግል ቀጥለዋል።  እስካሁን የሟች ገዳይን የሚጠቁም 
ፍንጭ አልተገኘም።  ያም ሆኖ ተስፋ አልቆረጡም።  
በጀመሩት ጥረት ፍለጋቸውን ተያያዙት። 

ፍንጭ … 
ከዕለታት በአንዱ ቀን ከፖሊሶች ጆሮ የደረሰው  

አዲስ  መረጃ  የተለየ  ትኩረት አገኘ።   ስለ  ወንጀሉ  
መፈጸም  ያውቃል  የተባለ ሰው በመንደሩ  እንዳለ  
ተሰማ።   የቡድን አባላቱ ጊዜ  አላጠፉም።  ይህን እውነት 
ያውቃል የተባለውን ሰው በፍጥነት  ጠርተው በጥያቄ  
ያጣድፉት ያዙ።  ፖሊስ በሰው ማስረጃነት የቀረበውን 
ሰው ስለግድያው  ሁኔታ  ደጋግሞ  ጠየቀው።   ሰውዬው 
ለምላሹ ጥቂት አንገራገረ። 

ሰውዬው  ከዚህ  ቀደም  ለሕይወቱ  በመፍራት 
ጥቆማ  መስጠት  አልቻለም።  አሁን በሕግ ጥላ ስር ነው።  
ፖሊስ  እውነታውን  ያስረዳ ዘንድ በትዕግስት  ጠበቀው።  
ተጠያቂው እምብዛም ሳይቆይ አየሁት ያለውን ድርጊት 
አንድ በአንድ ማስረዳት ጀመረ።  ወንጀሉ በተፈጸመበት 
ምሽት ከጎጆው በር  ላይ ያየውን  እውነት አልዘነጋም። 

ቅድመ- ታሪክ… 
ወጣቱ ለዓመታት ሲሰማው የቆየው ታሪክ ሲረብሸው 

ቆይቷል።  እውነታው ውስጡ ውሎ ባደረ ቁጥር ሰላም 
አልሰጠውም።  ተኝቶ ሲነሳ፣ ተቀምጦ ሲራመድ ሁሉ 
ጉዳዩን ያሳስበዋል።  በየቀኑ የሚብሰለሰልበትን ታሪክ  
ከብዙዎች ሰምቶ  አረጋግጧል።  ጉዳዩን ባወቀ ጊዜ 
ዓይኖቹ ከአንድ  አቅጣጫ አርፈዋል። 

ደሞዝ ተሰማ ከዓመታት በፊት  በሞት ያጣውን 
ወንድሙን ረስቶት አያውቅም።  ባስታወሰው ቁጥር  ዕንባ   
ባይኑ  ይሞላል፤ ቁጭት ንዴትና ብስጭት  ይይዘዋል።  
ከሞቱ የአሟሟቱ  ሚስጥር   ሰላም  አይሰጠውም።   
የእሱን  ማለፍ  ተከትሎ በአካባቢው  የሚናፈሰው  ወሬ  
ደግሞ ይበልጥ ስር ይዞ ውስጡን  ሲሞግተው  ኖሯል። 

ደሞዝ   የወንድሙ  ገዳይ ነው የተባለውን ሰው 
ለይቶ  አውቋል።  ሁሉም በየቤቱ  ጉዳዩን ባወራው  
ቁጥር ብሽቀት ይይዘዋል።  እሱ እያለ የወንድሙ ደም 
መና እንደማይቀር በገባው ጊዜም ከስሜቱ  ጋብ  ብሎ 
ቀጣዩን ዕቅድ ያስባል።  አዎ! ‹‹እኔ እያለሁ የወንድሜ  
ደም መና አይቀርም››  ሲል ለራሱ ይነግረዋል።  ከውስጡ  
በተሰማማ  ቁጥር  አሻግሮ እያሰበ፣ አጥብቆ እያቀደ  
የሚሆነውን  ይወጥናል።  ፈገግ፣ ኮስተር  እያለም  ራሱን 
ከሌሎች፣ ሌሎችን ከራሱ ያናብባል። 

ደሞዝ  ለዕቅዱ መሳካት  ካሰባቸው ባልንጀሮቹ  
ሁነኛ  ያላቸውን  መርጦ  ለይቷል።  የተመረጡት አጋሮች 
ከሌሎች  ልቀው ሚስጥር እንደሚጠብቁ  እርግጠኛ 
ነው።  በእሱ ዕምነት ባልንጀሮቹ  የዓመታት ቋጠሮውን  
ይፈታሉ።  እልሁን ይወጣሉ፣ ዕንባውን ያብሳሉ።  

ደሞዝ  አስፈሪ ከተባለው   የሰፈሩ  ልጅ  ጋር  አፈር 
ሲፈጭ፣ ውሃ ሲራጭ አድጓል።  ሁለቱ  ከልጅነታቸው 
ጀምሮ የተለየ ቅርበትና ፍቅር  አላቸው።   በጎጥ  
በመንደሩ   እንደአካባቢው   ልጆች  ሲቦርቁ፣ ሲደሰቱ 
ኖረዋል።  ደሞዝ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በአስፈሪ ላይ 
የተለየ ስሜት ይታይበት ይዟል።  ባየው ቁጥር ውስጡ 
ይበሽቃል፤ ፊቱ ይለወጣል ። 

ደሞዝ የአስፈሪ አባት ወንድሙን  እንደገደለበት  
ካወቀ  ወዲህ  ውስጡ እየጎሸ ተቸግሯል።  ለማስመሰል   
የሚያሳየው   ፈገግታ  ለጊዜው   የውስጥ  ትኩሳቱን 
ቢያበርድም አብሮት ሊቆይ አልቻለም።  ጠዋት ማታ 
ያሰበውን ለመፈጸም መላና ዘዴ ይቀይሳል።  የወንድሙን 
ገዳይ  በአብሮ አደጉ ለመበቀልና ደሙን ለመወጣት ጊዜ 
እያመቻቸ ቀን እየቆጠረ ነው።  ለዚህ ዓላማው በአጋርነት 
ያሰባቸው ሁለቱ  ሰዎች ሀሳቡን  ካጸደቁለት  ቆይተዋል። 

ሟች ወንድሙ ከሌሎች ህሊና ተረስቷል።  ከእሱ 
ልቦና ግን ለአንድም ቀን ጠፍቶ አያውቅም።  ሞቱን 
የሚበቀልለት ደሙን የሚወጣበት ደግሞ የገዳዩን 
ወንድ ልጅ በመግደል ብቻ ነው።   ለዚህ ዕቅዱ ዕውን 
መሆን የታጨው አስፈሪ የቅርብ ጓደኛውና አብሮ አደጉ  
እንደሆነ አላጣውም።  ያም ቢሆን  ከሟች ወንድሙ 
አይበልጥም።  ቂምና እልሁን ሊወጣበት ደሙን 
ሊከፍልበት ቤዛ ይሆናል። 

ውሎው … 

ደሞዝና   ሁለቱ  ጓደኞቹ   በቀጠሯቸው  ቀን 
ተገናኝተዋል።  ደሞዝ ወደ እነ አስፈሪ መንደር ማልዶ  
ገስግሷል።  ባልንጀራው  ስለስራ  ጉዳይ  የነገረውን ሁሉ 
ስላመነው ደስ ብሎታል።  አስፈሪ ጓደኞቹ ባገኙለት ስራ 
ጥቂት ገንዘብ ቢቆጥር አይከፋውም።  እነሱን ተከትሎ 
ከመንደሩ ሲርቅ ልቦናው አንዳች አልጠረጠረም።  ደርሶ 
የሚመለስበትን ጊዜ እያሰላ  ከጎናቸው  ተራመደ።  
አስፈሪ  ሶስቱን  ባልንጀሮች ተከትሎ ‹‹ሾላ ገበያ››  ከተባለ 
ከተማ  ደረሱ።  በደሞዝ  ጋባዥነት   የተጀመረው  ቁርስ  
እስከ  ምሳ ዘልቆ በስፍራው ሲዝናኑ  ቆዩ።  ከቀትር በኋላ  
በከተማው እየተዘዋወሩ ሻይ ቡና ማለታቸው አልቀረም። 

ሶስቱ ምክክራቸውን ለመተግበር ጊዜው መድረሱን 
ባወቁ ጊዜ ወደ መንደራቸው መመለስ እንዳለባቸው 
ተናገሩ።  አስፈሪም ቢሆን ከሀሳባቸው አልተነጠለም።  
የተባለው ስራ እንደታሰበው  ባይገኝም  በጊዜ  ቤቱ  
ለመግባት  አብሯቸው ተነሳ። 

ከተማውን ለቀው የመንደራቸውን አቅጣጫ ሲጀምሩ 
ጊዜው ለዓይን መያዝ ጀምሮ ነበር።  ደሞዝ በጨዋታ 
መሀል ጓደኞቹን ወግደረስንና ካሳን አስተዋላቸው።  
ሁለቱም ለጉዳዩ  ዝግጁ መሆናቸው  አረጋገጡለት።  
አራቱ ሰዎች ፊትና ኋላ ሆነው  መጓዛቸውን  ቀጥለዋል። 

አሁን  የምሽት ጨረቃ በደመና ተሸፍና እየወጣች 
ነው።  መንገደኞቹ ጉዟቸውን ቀጥለው ‹‹ቁም ድንጋይ›› 
ከተባለ ስፍራ ደርሰዋል።  ባሻገር በገበያ ቀን ጠላ 
የሚሸጥበት የሳር ጎጆ  ይታያል።  ሶስቱ ሰዎች  ጎጆው 
አጠገብ ሲቃረቡ ሊያልፉት አልፈለጉም።  አስፈሪን  
ከፊት አስቀድመው  ተከታትለው  ገቡ። 

ከአቧራማው የሳር ጎጆ እግሩ የቀደመው አስፈሪ 
ወደውስጥ ከመዝለቁ ከቀኝ ግንባሩ ላይ በብረት ከዘራ 
ከባድ ምት ሲያርፍበት ተሰማው።  በድንጋጤ እየጮኸ 
እንዲተውቱ ተማጸናቸው።  ማናቸውም ለቅሶና ጨኸቱን 
ሊሰሙ አልፈለጉም።  ተረባርበው ከመሬት ጣሉት። 

ደሞዝ የሟችን እግሮች ጠፍሮ እንደያዘ  ወግደረሰ 
ፈጥኖ  እጆቹን በመያዝ ተባበረው።  ይሄኔ ካሳ የተባለው 
ጓደኛቸው በያዘው ጩቤ የአስፈሪን አንገት መገዝገዝ 
ጀመረ።  የሰላ ስለት ያረፈበት የወጣቱ አንገት በደም 
ለመጥለቅለቅ አልዘገየም።  ይህን ያስተዋሉት ባልንጀሮች 
በያዙት መደቀኛ የሚፈሰውን ደም በመቅዳት ከሁለት 
ሊትር ተኩል በላይ ደም  አጠራቀሙ። 

የቀዱትን ደም በጥንቃቄ ይዘውም  ለመሸጥ 
ተስማሙ።  ባልንጀሮቹ  የብረት ከዘራውን ትተው 
የገደሉበትን ትልቅ ጩቤ ይዘው ከስፍራው ራቁ።  
እንደበግ ያጋዳሙትን  የሟች አስከሬን ከጎጆው ጥለው  
ወደሾላ  ገበያ  ከተማ  ሲመለሱ ከምሽቱ አንድ ሰዓት 
እያለ ነበር። 

የፖሊስ ተጨማሪ  ምርመራዎች… 
ቃል ሰጪው በሰጠው ፍንጭ  መሰረት  የብረት 

ከዘራው ካሳ አድነው የተባለ ግለሰብ ንብረት መሆኑ 
ታወቀ።  ፖሊስ ከሶስቱ ተጠርጣሪዎች የአንደኛውን 
ማንነት እንዳረጋገጠ  አሰሳውን በስፋት  ቀጠለ።  
በውጣውረድ የተፈተነ፣ በታላቅ ጥረት የታገዘ  ውጤት 
ተከተለ።  ከቀናት በኋላ  የምርመራ ቡድኑ ሶስቱን 
ተፈላጊዎች ከእጁ አስገባቸው።  ሁሉንም ከያሉበት አድኖ 
በቁጥጥር ስር አዋላቸው። 

የዞኑን ዓቃቤ ሕግ ጨምሮ መላው የጸጥታና የፖሊስ 
አካላት የተሳተፉበት የምርመራ ሂደት በአመርቂ ፍሬ 
ተጠናቀቀ።  ዋና ኢንስፔክተር አለማየሁ ሀይሌና ሳጂን 
ሳለሁ አላዬ ከሌሎች አካላት ጋር የተሳተፉበት የወንጀል 
ምርመራ በበቂ ማስረጃዎች ተሰንዶ ወደዞኑ ከፍተኛ  
ፍርድ ቤት ተላለፈ። 

በዕለተ ቀጠሮው በችሎቱ የተሰየመው የሰሜን ሸዋ 
ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቂም በቀል መነሾ የወጣቱን 
ሕይወት በግፍ የነጠቁ ተከሳሾችን ጉዳይ ማየት 
ጀምሯል።  የተሰየመው  የመጨረሻ  ችሎት ውሳኔ 
የሚሰማበት በመሆኑም በርካቶች ታድመዋል። 

ፍርድ ቤቱ ሶስቱ ተከሳሾች በፈጸሙት ከባድ 
የግድያ ወንጀል ጥፋተኝነታቸውን በበቂ ማስረጃዎች  
አረጋግጧል።  በዕለቱ በሰጠው ብይንም አንደኛ 
ተከሳሸ በዕድሜ ልክ እስራት፣ እንዲሁም  ሁለተኛና 
ሶስተኛ  ተከሳሾች   በሃያ  ሁለትና ሃያ  ሶስት ዓመት 
ጽኑ  እስራት ይቀጡልኝ ሲል  ወስኗል። 

ውሳኔ...



ማረፊያ/ ትዝብት 
መዝናኛ
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ዓለም አቀፍ
የካናዳዋ ግዛት ባልተከተቡት ላይ የጤና 

ግብር ልትጥል ነው

በጋዜጣው ሪፖርተር 

የሳዑዲ አረቢያ ፍርድ ቤት ለመጀመሪያ 
ጊዜ በፆታዊ ትንኮሳ ጥፋተኛ የተባለውን 
ግለሰብ በይፋ ስሙ እንዲጠራ መወሰኑን 
የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙኃን ዘገቡ። 

ጥፋተኛ ሆነው የተገኙ ሰዎች እስከ 
ሁለት ዓመት እስራት እና እስከ 27 ሺህ ዶላር 
የሚደርስ ቅጣት ይጣልባቸዋል።

ያሲር አል አራዊን የተባለው ግለሰብ 
አንዲት ሴትን ጸያፍ ቃላትን በመጠቀም 
በማዋከቡ ነው በመዲና ከተማ በሚገኘው 
የወንጀል ፍርድ ቤት ጥፋተኛ ያስባለው።  

የስምንት ወር እስራት እና አንድ ሺህ 330 
ዶላር ወይም 65 ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት 
ተጥሎበታል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። 

የፀረ-ትንኮሳ ሕጉ ከአንድ ዓመት በፊት 
የተሻሻለ ሲሆን፤ የወንጀለኞችን ስም እና 
የቅጣት ውሳኔ በአገር ውስጥ ጋዜጦች 
በራሳቸው በጥፋተኞቹ ወጪ እንዲታተም 
የሚያደርግ ነው። 

ዳኞች “የወንጀሉ ክብደት እና በኅብረተሰቡ 
ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ” በመመርመር 
ለእንዲህ ዓይነቱ ቅጣት ያበቃል አያበቃም 

የሚለውን የመወሰን ሥልጣኑ ተሰጥቷቸዋል። 
ማሻሻያው በወቅቱ በወግ አጥባቂ የባህረ 

ሰላጤው አገራት ውስጥ በብዙዎች ዘንድ 
ተቀባይነትን ያገኘ ሲሆን አንድ አስተያየት ሰጪ 
“እጅግ የዘገየ” ሲሉ ገልጸውት ነበር። 

እ.ኤ.አ. በ2018 ተግባራዊ የሆነው ሕጉ 
በጾታዊ ትንኮሳ ጥፋተኛ ሆነው ለተገኙ ሰዎች 
እስከ ሁለት ዓመት እስራትና እስከ 27 ሺህ 
ዶላር የሚደርስ ቅጣት ያስቀምጣል። 

ተደጋጋሚ ወንጀለኞች እስከ አምስት 
ዓመት የሚደርስ እስራትና እስከ 80 ሺህ ዶላር 
የሚደርስ ቅጣት ይጠብቃቸዋል።

እነዚህ ሕጋዊ እርምጃዎች ቢኖሩም 
አንዳንድ የሳዑዲ ሴቶች ባለሥልጣናት አሁንም 
የሚደርስባቸውን ትንኮሳ ለማስቆም በቂ 
ጥረት እያደረጉ አይደለም ሲሉ ቅሬታቸውን 
ያሰማሉ። 

በቅርቡ ለቢቢሲ ሃሳባቸውን ያጋሩ 
አንድ ግለሰብ እንዳሉት ጾታዊ ትንኮሳዎችን 
የሚያሳዩ ቪዲዮዎች ተቀርጸው በኢንተርኔት 
ላይ በሚቀርቡበት ጊዜ የሚሰጡ አስተያየቶች 
በአብዛኛው ሴቶችን ልክ እንደአጥቂዎች ሁሉ 
የሚወቅስ መሆኑን እንዲሁም ተጎጂዎች እንደ 
ወንጀለኞች ሁሉ የሚቀጡበት ነው።

በጋዜጣው ሪፖርተር 

የካናዳዋ ኪዩቤክ ግዛት የኮቪድ-19 
ክትባት ባልወሰዱ ነዋሪዎቿ ላይ የጤና 
ግብር ልታስከፍል ነው። ከዚህ ቀደም 
በካናዳ ካሉ ግዛቶች በወረርሽኙ መስፋፋት 
ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባት ኩዩቤክ በአሁኑ 
ወቅትም የቫይረሱ ስርጭት አይሎባታል። 

የክልሉ ገዢ ኪዩቤክ በካናዳ 
ክትባት ያልወሰዱትን በገንዘብ ስትቀጣ 
የመጀመሪያዋ ትሆናለች ብለዋል። 

እስካሁን ከግዛቷ ነዋሪዎች 12 ነጥብ 
ስምንት በመቶ ብቻ የሚሆኑት ነዋሪዎች 
ናቸው ክትባቱን ያልወሰዱት። ይሁን 
እንጂ በኮቪድ ተይዘው ሆስፒታል ከሚገቡት ወደ ግማሽ 
የሚጠጉት ያልተከተቡ ሰዎች ናቸው።

እንደ ቢቢሲ ዘገባ የግዛቷ አስተዳዳሪ ፍራንኮኢስ 
ሌጋኡለተ በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የመጀመሪያ ዙር 
ክትባት ያልወሰዱ ሰዎች “መዋጮ” መክፈል ይኖርባቸዋል 
ብለዋል። 

የክፍያ መጠኑ ባይገለጽም፤ ክፍያው “ቀላል” 
እንዳልሆነ ተናግረዋል። ግዛቷ የኮቪድ ስርጭቱን 
ለመግታት የሰዓት እላፊ ገደብ አስተዋውቃለች እንዲሁም 
ሰዎች አገልግሎት ፍለጋ ተቋማትን ከመጎብኘታቸው 
በፊት የክትባት ማስረጃ እንዲያሳዩ ትጠይቃለች። 

ይህ የግዛቱ አስተዳዳሪዎች ውሳኔ የተሰማው ባለፉት 
24 ሰዓታት በኪዩቤክ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ የ62 

ሰዎች ሕይወት ማለፉ ከተገለጸ በኋላ መሆኑን የቢቢሲ 
ዘገባ ያመለክታል። 

ስምንት ሺህ 710 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው 
ተረጋግጧል። በአሁኑ ወቅት ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ  
ሁለት ሺህ 742 ሰዎች ሆስፒታል የገቡ ሲሆን 244 
የሚሆኑት በጽኑ ሕሙማን ክፍል ውስጥ ይገኛሉ። 

ኪዩቤክ ክትባት ባልወሰዱት ላይ የገንዘብ መቀጮ 
ያስተዋወቀች ብቸኛዋ አይደለችም። 

አውሮፓዊቷ ግሪክ ከሳምንታት በኋላ ክትባት 
ያልወሰዱ እድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ የሆናቸው 
ሰዎችን በየወሩ 100 ዩሮ ክትባት እስኪወስዱ ድረስ 
እንዲከፍሉ ውሳኔ አስተላልፋለች። 

ሲንጋፖር ደግሞ የኮቪድ ክትባት ያልወሰዱ ሰዎች 
የጤና ክፍያዎችን ከኪሳቸው እንዲሸፍኑ አዛለች።

የሳዑዲ ፍርድ ቤት በፆታዊ ትንኮሳ ጥፋተኛ 
ያለውን በይፋ እንዲቀጣ አዘዘ

ተገኝ ብሩ

እኔ ምለው ወገን! ይሄ ዲያስፖራዎችን 
የተቀበልንበት፣ ተቀባብለን ያዜምነው ማጀቢያ ሙዚቃ 
ማለቴ ሳል/ማሳል ማለቴ ነው/ እንዴት ነው ተገታ ወይስ 
ዲያስፖራዎቹ እስኪሄዱ ይቀጥላል።  አቤት ኡሁ… ኡሁን 
ዘንድሮ ኖርነው፤ ሰማነው።  እንደ ጉድ ተቀባበልነው።   
ጉንፋን ነው እያልን ተዘናግተን ኮሮና ሆኖ ወይ ጉድ 
ያሰኘን ብዙ ነን፤ አንዳንዶች ደግሞ ግብሩ አንድ ሆኖ 
ስሙን ለማቅለል  “ምን ጉንፋን እኮ ነው፤ አትፍሩ” እያሉ 
ተዳፍረውት ቆይተዋል፤  ወረርሽኙ መቼም ያልገባበት 
ቤት፣ ሰፈር፣ወዘተ  የለም፤ ለመሆኑ እንዴት አደርጓችሁ 
ይሆን? 

አቤት  ቆረጣጠመኝ፣ እንቅልፍ አሳጣኝ፤ ሳሉ እረፍት 
ነሳኝ ያላለ ማን ነው? በጋራ ኡሁ…  ኡሁ ያላሰኘው 
ቤተሰብ አለወይ? ድምፁን ያላጎራናውስ ኧረ ማን ነው?።  
እንኳን አቀለለልን እንጂ እንደ ስርጭቱ ስፋትማ ቢሆን 
ጎበዝ አልቀን ነበር።  ደሞ ግጥምጥሞሹ፤ ሆይ ጉድ፤ 
ለስንት አመት ተለይተናቸው የቆየናቸው ከውጭ የመጡ 
ዘመዶቻችንን አቅፍን እንዳንስም አደረገን እኮ። 

ይሁና ! አቅለው እንጂ አታምጣው አይባልም 
አይደል?  ለማንኛውም  እንኳን አቀለለልን።  በበዛ 
የጦርነት ማጥ ውስጥ ገብተን፣ በአገራዊ ጉዳዮች እረፍት 
አጥተን ፋታ ሳናገኝ የጉንፋኑ ማለቴ የኮሮናው ደሞ ምን 
የሚሉት ነው።  ዘንድሮ ጠላት በዝቷል፤  ማር እንጂ 
ለምን አሳመምክ አይባልም፤ ዋናው ቆፍጠን ማለቱ 
ላይ መበርታት ነው እንግዲህ።   አሁንም መጠንቀቅ 
አይከፋም።  ምን አልባት ብዙዎቻችንን ሳይጠናብን 
ቆረጣጥሞ ቢለቀንም፣ በዚሁ ምክንያት ህይወታቸው 
ያለፈ ጥቂት አለመሆናቸውን ማወቁ መልካም ነው። 

አሁንም ተጓዳኝ ህመም ያለባቸውና  ደካሞች ዘንድ 
ሲደርስ የሚያስከትለው መዘዝ ከባድ ሊሆን ይችላልና 
ጠንቀቅ ማለት ያስፈልጋል።  ትንሽ ጉንፋን ይዞኝ ነው፤ 
ሌላ አይደለም ብሎ ሊጨብጠን አልያም አስጠግቶ 
ሰላም ሊለን የሚፈልግ ሰው ሊያጋጥመን ስለሚችል 
ርቀትን መጠበቁ ላይ እንበርታ።   

ዲያስፖራዎቻችን ሳላችንን ሰምተውና ሁኔታችንን 

ባንክ ሌላ ጥቁር ገበያ ሌላ ..
አይተው ምን ብለው ይሆን? የሚገርመው እነሱ 
ሊመጡ ሲሉ በሽታው ማገርሸቱ ነው።  ሳሉ እንግዶቹን 
ልንቀበልበት ያዘጋጀነው ማጀቢያ ሙዚቃ ይመስል 
ነበር።  

መቼም  መዲናችን አዲስ አበባ ብቻ ሳትሆን 
አገራችን አገራዊ ጥሪ ተቀብለው በመጡ ዲያስፖራዎች 
ተሞልተዋል።  እናም አገራዊ ናፍቆታቸውን 
እየተወጡ ካሉት ዲያስፖራዎች ጋር ባንድም በሌላ 
መልክ ተገናኝተናል።  መገናኛ ብዙሃኑም ውሏቸውን 
አመላክተውናል። 

ዲያስፖራዎቹ  የአሁኑ የአገር ቤት ጉዟቸው 
ዘና የሚሉበት እንዳልሆነ ሲናገሩ ሰምተናል፤  ይህ 
ወቅት በሰሜኑ የአገራችን ክፍል የተጎዱ አካባቢዎችን 
በመጎብኘትና የሚረዱ ወገኖቻቸውን በመደገፍ በጎ 
ተግባር ላይ የተሰማሩ የቁርጥ ቀን ልጆችን አሳይቶናል።  
በወረራው ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የአልባሳት፣ 
የገንዘብ ድጋፍ እንዲሁም ለተዘረፉና ለወደሙ የጤና 
ተቋማት መድሐኒትና የህክምና መሳሪያዎችን ይዘው 
መጥተዋል።  

ዲያስፖራዎች በቀረበላቸው ጥሪ መሰረት ለአመታት 
ያፈሩትን ጥሪት ይዘው በመምጣት አገሬ፣ ቤቴ ብለው 
ሀላፊነታቸውን እየተወጡ ይገኛሉ።  ሰፊ ሀሳብ 
ይዘው የመጡም አሉ።  ለአገር ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ 
ፕሮጀክቶች ነድፈው ተግባር ላይ ሊያውሉ የመጡና 
ያላቸውን ሀብት በኢንቨስትመንት መልክ በማዋል 
ለአገራቸው ኢኮኖሚያዊ ዕድገት አስተዋፅኦም ለማድረግ 
እየታተሩ ይገኛሉ።  እነዚህ የቁርጥ ቀን ልጆች አገራቸው 
ልጆቼ ስትል “አቤት” ያሉና አለኝታነታቸውን ያረጋገጡ 
ጀግኖች ናቸውና ደጋግመን ማመስገን ይገባናል። 

ከዚህ በተፃራሪ  የቆሙም ገጥመውናል።  ብሄራዊ 
አካባቢ ከጓደኛዬ ጋር ሻይ ቡና እያልን በመጫወት ላይ 
ሳለን ከ6 ዓመት በፊት ዲቪ ሎተሪ ደርሶት አሜሪካ 
የሄደ አንድ ጓደኛችንን ፊት ለፊት አየሁና ተጠራጥሬ 
ጠራሁት።   “ ኦ ማይ ጋድ …ማይ ፍሬንድ ..አይዶንት 
ብሊቭ… ”እያለ መጥቶ ሊጠመጠምብኝ ሲል ወዳጄ 
ኮሮና ኮሮና ብዬ ክርኔን ደገንኩለት።    

ቁጭ ብለን ብዙ ተጨዋወትን።  በፊት እዚህ እያለ 

እናደርጋቸው ስለነበሩ ነገሮች፣ ስለ ሸገር ለውጥና የሰው 
ሁኔታ፣ እዚያ አሜሪካ ስላለው ህይወት …  ብቻ ብዙ 
አነሳን ጣልን።   ‹‹እንዴት እዚህ ሰፈር ተገኘህ›› አልኩት፤ 
ሰፈራችን ሩቅ ነበር።  ለምንዛሬ መምጣቱን ነገረኝ።  

እዚያ ያለህበት ሰፈር ባንክ የለም እንዴ? ስለው 
“ብላክ ነው፤ ይሄኛው አሪፍ ይጨምራል አሉ”ብሎኝ 
አረፈው።  ይሄኔ ትከሻውን መታ መታ እያደረኩ 
እንደ ጨዋታ አድርጌ ለአገራችን መጣንልሽ ብላችሁ 
መጣችሁባታ አልኩት፤ ህገ ወጥነት ማበረታታት ላይ 
መገኘቱ አብሽቆኝ።  

ባንክ ቢዘረዝር አገሪቱ ተጠቃሚ እንደምትሆን 
በማሰብ ለአገርህ ቢያንስ የያዝከውን ምንዛሬ በህጋዊ 
መንገድ በመመንዘር ውለታ ብትውል አሪፍ ነው ብዬ 
ልመክረው ስቃጣ ‹‹ግን እኮ ያው ነው፤ አልሸሹም 
ዞር አሉ ነው፤ ገንዘቡ አገር ውስጥ እስከ አመጣ ድረስ 
እዚያም እጅ ገባ እዚያ ያው አይደለም ወይ ሲል በጥያቄ 
መልክ ሀሳቡን ሰነዘረ።  

ለየት ባለ መንገድ ሊሞግተኝ ሞከረ።   በጨዋታ 
በጨዋታ እያረግሁ ማስረዳቴን ቀጠልኩ።  የውጭ 
ምንዛሬ ጥቁር ገበያ ሲሄድ ለህገወጥ ተግባር እንደሚውል፣ 
በአሁኑ ወቅት ትህነግ እያካሄደ ያለው ወረራም የገንዘብ 
ምንጩ አንድም የጥቁር ገበያው መሆኑን አስረዳሁት።  
በባንክ ሲመነዘር ለአገራዊ ጉዳይ አንደሚውል፣ አናንተ 
ያመጣችሁትን የውጭ ምንዛሬ ሀገሪቱ ከመቼውም 
ጊዜ በበለጠ እንደምትፈልገው፣ ለደህንነትም ቢሆን 
የሚሻለው ባንኩ መሆኑን አስረዳሁት።  

ትንሽ ዝምታ ውስጥ ገባን።  ዝምታውን ለመስበር 
እስቲ ወደ ሰፈር እንሂድ ስለው በሀሳቤ ተስማማ።  ጉዞ 
ወደ ሰፈር ተጀመረ።  ቆይቶ ቆይቶ በሀሳቤ ተስማማ።  
እሱ የውጭ ምንዛሬው አገር መግባቱ ብቻ የሚበቃ 
መስሎት ነበር።   ከዚህ በሁዋላ ባንክ እንደሚመነዝርም  
አረጋገጠልኝ።  እዚህ ላይ ጥጃ ጠባ ሆድ ገባ ብሎ ነገር 
የለም።  ሁለቱ መንገዶች ፍጹም የተለያዩ ናቸው።   

የሚገርመው አብረውት የመጡ ዲያስፖራ ጓደኞቹ 
በተመሳሳይ መንገድ የውጪ ምንዛሬ በጥቁር ገበያው 
እንደሚቀይሩ ሲነግረኝ ገረመኝ።  ለካስ እሱ ብቻ 
አይደለም፤ ቁጥራቸው ቀላል ያልሆነ ዲያስፖራዎች 

ጥቁር ገበያው አካባቢ ሲርመጠመጡ ይታያሉ።  ውድ 
ልጆቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ብላ በተቀበለቻችሁ 
አገራችሁ ላይ ይህን አይነት ህገወጥ ተግባር መፈጸማችሁ 
ተገቢ አይደለም፤ ኧረ ደስ አይልም ።    

አገሪቱ የውጪ ምንዛሬ ችግርዋን ለመቅረፍ 
የዲያስፖራዎች መምጣት አንድ ጥሩ አጋጣሚ 
ፈጥሮላታል ብለን ስንጠብቅ አገሬ ብለው ከመጡት ጋር 
ተቀላቅለው የመጡት የአንዳንድ ዲያስፖራዎች ህገወጥ 
ተግባር አስገርሞናል።   በየስርቻው እየገቡ የጥቁር 
ገበያውን የሚያነፈንፉና የያዙትን የውጪ ምንዛሬ 
በህገ ወጥ ተግባር የሚመነዝሩ ሃላፊነት የማይሰማቸው 
ልጆችዋ  ለዚያውም በዚህ ወሳኝ ሰዓት ላይ በዚህ ህገወጥ 
ተግባር ላይ በመታየታቸው አገራቸውና ኢትዮጵያውያን  
እንዴት ይታዘቧቸው ይሆን!

አገራዊ ጥሪውን ተቀብሎ አገሬ ትፈልገኛለች ብሎ 
የመጣው ዲያስፖራ እንዳለ ሁሉ ከመጡት ጋር ያለ 
ዓላማ ወይም ለአፍራሽ አላማ የመጣ ስለመኖሩ የውጭ 
ገንዘብ በጥቁር ገበያ ለመመንዝር ከሚልከሰከሱት 
ዲያስፖራዎች መረዳት ይቻላል።  እነዚህ ህገወጦች 
የራስን ትንሽ ትርፍ ከማግኘት ይልቅ ትልቅ የሆነችውን 
አገራቸውን ማሰብ እንዴት ተሳናቸው ጎበዝ።  አገሬን 
ብለው ከመጡት ጋር ተቀላቅሎ  መጥቶ በአገር ላይ 
በህገወጥ ተግባር መሰማራት ምን ይሉታል ጎበዝ? 

አንዳንድ በመሰል አሳፋሪ ተግባር ላይ ያገኘናቸውን 
ዲያስፖራዎች ብንታዘብም፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ 
ተቀብለው አገራቸው መጥተው  ታሪክ እየሰሩ ባሉ 
ዲያስፖራዎች ተደስተናል።  በያሉበት አገር አገራዊ 
ሀላፊነታቸውን ድምፃቸውን በማሰማት  ሲሟገቱ 
የነበሩት እነዚህ ኢትዮጵያዊያን ዛሬም አገሬ ኑልኝ 
ስትላቸው መሪ ሲጠራ ይመጣል ብለው በአገራቸው 
ተገኝተው በወራሪው ሀይል  የወደሙ አካባቢዎችን 
እየጎበኙ ይገኛሉ፤ በወረራው የተጎዱ ወገኖችን ለመደገፍ፣ 
የወደሙና የተዘረፉ ተቋማትን ከህዝብና መንግስት ጋር 
በመሆን መልሶ ለመገንባት ብቻ ሳይሆን አስበልጦ 
ለመገንባት እየታተሩ ይገኛሉ።  እነዚህን የቁርጥ ቀን 
የኢትዮጵያ  ልጆች ኢትዮጵያዬ ታመሰግናቸዋለች።  
አበቃሁ፤ ቸር ያሰማን።   
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መጋቢ አዕምሮ
ማህበራዊ

በአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ

የተገናኙት በመንገድ ሥራ ፕሮጀክት ላይ ነው።  
ከተለያየ አካባቢ የመጡ፤ የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ፤ 
በተለያየ ባህል ውስጥ የኖሩ  ሰዎች ናቸው።  አንዱ 
ቻይናዊ፤ ሌላኛው ኢትዮጵያዊ።  እኒህ ሰዎች ከእለት 
ወደ እለት ግንኙነታቸው  ጠብቆ መዳረሻቸው የቻይናው 
የዘውትር መጠሪያ ቻይነ’ና ጋር ደረሰ።  ከስራም ባለፈ 
የበዛ የግል ጉዳይም ይነጋገሩ ጀመሩ።  ቻይናዊው 
ወደ ኢትዮጵያዊ  ጠጋ ብሎ እንደ  ጓዳኛ ማውራት 
የጀመረው ምክር ለመስጠት አስቦ ነበር።  ምክሩ 
የተጀመረው በአንድ አጋጣሚ ነበር፤ ሥራን እንደ 
እርግማን ቆጥሮ ኢትዮጵያዊ ሲያወራ። 

ኢትዮጵያዊው ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከሥራ 
ለመቅረት ምክንያቶቹን የሚደረድር ነው።  የገንዘብ 
አጠቃቀሙም፤ ካለው በላይ የሚያወጣ አይነት ሰው 
አግኝቶታል።  ቻይናዊው የሚያውቃቸውን አማርኛ 
ቃላት ተጠቅሞ፤ ኢትዮጵያዊ ወዳጁን ለመምከር 
ሞከረ።  

የሥራ ጥቅም፤ የሥራ ባህል፤ የገንዘብ አያያዝ፤ 
የሌላን አገር ባህልና ቋንቋ በፍጥነት መልመድ ስላለው 
ጥቅም ወዘተ በሚችሉት መጠን ለመግባባት ሞከሩ።  
ቻይናው እያማጠ በሚያወጣው የአማርኛ  ቋንቋ  
ምክሩን እየለገሰ ነው።  በዚህ ሂደት የተጀመረው 
የሁለቱ ጓደኝነት በሂደት የኢትዮጵያዊውን የስራ ባህል 
አስተሳሰቡን  እየቀየረው መጣ።  በሥራ ላይ ባለው 
ተነሳሽነት፤ ስራን በጥራት በመስራት፤ በገንዘብ አያያዙ 
ወዘተ በራሱ ላይ ያመጣውን ለውጥ እያሰበ ቻይናዊውን 
ያመሰግናል።  

ይህን የመሰለ ቅርርብ ቀጥሎ፤ አንድ ቀን 
በሥራ ላይ እያሉ  ያልታሰበ  አደጋ ይደርስባቸዋል።  
ሁለቱም በአደጋው ቀላል ሊባል የሚችል ጉዳት 
ደረሰባቸው።  ወደ ሕክምና አገልግሎት መስጪያ 
ስፍራም ሄዱ።  ከጉዳቱ በኋላ ሕክምና አድርገው 
በጨረሱ እለት ከቀኑ 9፡00 ሰዓት ገደማ ቻይናዊ 
የቀሩትን የስራ ሰዓት ጨርሶ ለመስራት ወደ ስራ 
ቦታው ተመለሰ፤ ኢትዮጵያዊ የአንድ ሳምንት የሕክምና 
ፈቃድ ይዞ መጣ።  ኢትዮጵያዊው በነገታው ይህን 
ሲሰማ እጅግ ተገረመ።  የሕክምና ፈቃዱን ጨርሶ 
ወደ ስራው ሲመለስ  “አንተ  ቻይና  ብትሞት  እንኳን 
ሬሳህን ይዘህ ነው የምትመጣው። ” ሲል ቀለደበት።  
ቻይናዊውም ወደ ኢትዮጵያዊው ዞሮ “እንዳትረሳ 
ቻይና ማለት ችይነ’ና ማለት ነው። ” አለው።  

የቻይናዊው የሥራ ባህል ለሚገርማቸው 
የአካባቢው ሰዎች የቻይናዊው ምላሽ ቻይና ማለት 
ስራ ፈት ማለት አይደለም፤  ቻይና ማለት በስራ ሰዓቱ 
ቆሞ ወሬ የሚያይ ማለት አይደለም፤ ቻይና ማለት 
በደረሰበት መከራ ጸንቶ ለማለፍ የሚጨክን፤ ቻይና 
ማለት ወዘተ  እያለ ይነግራቸዋል።  ይህን የሰሙ 
አንዲት እናት “ቻይና እኮ ቻይነ’ና ብሎናል፤ ከዚህ 
በላይ መቻል ምን አለ?” በማለት አድናቆታቸውን 
ገልጸውለታል።  የቻይናዊውም መጠሪያ ቻይነ’ና ሆነ።  
ትኩረት ማድረግ በሚገባ ነገር ላይ ትኩረት በማድረግ፤ 
በትጋት ወደ ውጤት ለመቀየር በመስራት፤ የሚመጣን 
ተግዳሮት ተቋቁሞ ለማለፍ የሚደረግ ዝግጁነት ያለ 
በመሆኑ “እንችላለን” በሚል እምነት ቻይነ’ና ተባሉ።  

በአንድ ወቅት ኢትዮጵያውያን የጃፓንን እድገት 
መነሻ በማድረግ ሕዝብን ለማንቃት ይጠቀሙበት 
ነበር።  “ጃፓን እንዴት ሰለጠነች?” የተሰኘው 
መጽሐፍም የወቅቱ ነጸብራቅ ሆኖ ልናገኘው እንችላለን።  

በቻይና እድገት ዙሪያ አከራካሪ የሆኑ ነጥቦች 
የሚነሱ ቢሆንም፤ እየተከተሉት ያሉት ፖሊሲ 
በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት ዙሪያ አስተዋጽኦ 
ያደረገ መሆኑን ግን ልንክድ የማይቻልበት ምዕራፍ 
ላይ ይገኛል።  በአምሳ አመታት ውስጥ ተዓምር 
ሊባል በሚችል እድገት ውስጥ ገብታ ምዕራባውያንን 
መገዳደር ወደምትችልበት ምእራፍ ላይም ደርሳለች። 

እንደ አገር የደረሱበት ውጤት ማሳያዎች መካከል 
እያንዳንዱ ቻይናዊ የሚኖረው ግላዊ ኑሮ ዋናው 
ነው።  ቻይናዊ ሆኖ ሥራ ጠል የሆነ ሰው አይኖርም 
ማለት ሳይሆን በአጠቃላይ ከፍተኛ የሆነ የሥራ 
ባህል እንዳላቸው በቀላሉ መረዳት እንችላለን።  ይህ 
ማለት በቀላሉ የሚታይ አቅም አይደለም፤ ትርጉሙ 
የላቀ እንጂ።  ከእምነት፤ ከሰብዓዊ መብት ወዘተ 

አንጻር የሚነሱባቸው ጥያቄዎች እንዳሉ ሆነው ዛሬ 
ልናነሳ ከምናስበው ነጥብ አንጻር ምስክር አድርገን 
እናቅርባቸው። 

ከየት ወዴት?
አቅጣጫ የሌለው የትኛውም ጉዞ ትርፉ ልፋት ብቻ 

ነው።  ከየት ተነስተን ወዴት እንደምንደርስ ማሰብ፣ 
መድረስ አለመድረሳችንን እንድናውቅ ከማድረጉ 
በተጨማሪ ለጉዞው መዘጋጀት ያለብንን አስቀድመን 
እንድንዘጋጅ ያደርገናል።  እንደ ግለሰብ ከየት 
ተነስቼ የት እደርሳለሁ? የሚለው ምልከታ፤ እምነት፤ 
ቆራጥነት በጉዞ ወቅት የሚገጥሙ አደጋዎችን ተቋቁሙ 
ወደ መዳረሻው መድረስን ያግዛል።  

ዛሬ በብዙ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደ አገር 
እያለፍን ነው።  ከየት ወዴት የሚለውን ጥያቄ እንደ 
አገር ምላሽ መስጠት ተቸግረን በተለያየ አቅጣጫ 
እየተሳሰብን አገራችንን አሁን ላለችበት ሁኔታ 
ዳርገናል።  ደካማ የሥራ ባህል፤ እሴት ተጨማሪ ያልሆነ 
የፖለቲካ ስርዓት፤ ሙስና፤ ሱስ፤ ወዘተ።  ሁላችንም 
ቀልባችንን ሰብስበን እንደ አገር ወዴት እንሂድ የሚለው 
ላይ መስማማት የሚኖርብን ወቅት ላይ ነን።  ሂደቱ 
ቀላል እንደሚሆን ባይታሰብም የግድ ሊሆን ያለው 
መሆኑን  ግን በአጽንኦት እንረዳለን። 

በትላንት ጉዞችን ብዙ ተጎዳን፤ የሥራ ባህላችን 
ለውጤት የማያበቃ ሆኖ ሂደትን  ግን  እንደ ውጤት 
ማጉላት ስራችን የሆነ መሰለ፤ የበዙ አዳዲስ እቅዶች 
ነገር ግን ውሎም አድሮም የማይቀየር የሕዝብ ኑሮ 
ከእጃችን ተገኘ።  አዲስ ነገር መፍጠር ባንችል እንኳን 
እከሌ እንዴት ሰለጠነች እያልን ብዙ መውሰድ በቻልን 
ነበር።  ስለሆነም ከየት ወዴት ሊመለስ የተገባው ጥያቄ 
ሆኖ እናገኘዋለን። 

የተሳከረ ፖለቲካ፤ እሴት አልባ የሆነ ማህበራዊ 
መስተጋብር፤ ሃይማኖትና ፖለቲካ ድብልቅ ፈጥረው 
እረፍት የምትሻ ነፍስ ማረፊያ ያጣችበት ወቅት፤ 
ሰውን ማእከል ያላደረገ መሪነትና ተመሪነት ወዘተ 
ከመታወቂያችን ፊትና ጀርባ ተጽፈው ራሳችንን 
አገኝተናል።  ተስፋ ግን አለ። 

ተስፋ ባይኖር ከየት ወዴትን መጠየቅ ባላስፈለገ 
ነበር።  ተስፋ ስላልተቆረጠ ዛሬም በብዙ የሚደከሙ 
ድካሞች አሉ።  ከእውነታው ጋር ለመታረቅ 
በወደድን ከየት ወዴትን ምላሽ ለመስጠት ራሳችንን 
ካዘጋጀን የሕክምና ቀጠሮውን 9፡00 ሰዓት ጨርሶ 
ለስራ ወደ ስራ ቦታ የሚመጣ ሰው ማግኘት እንችል 
ይሆናል።  በሙሽርነት ቀኗ ያልጨረስኩት የቢሮ ስራ 
እንዳለባት አስባ ከሰርግ ልብሷ (ቬሎዋ) በጠዋቱ ቢሮ 
መጥታ ስራዋን ጨርሳ የወጣችው ጃፓናዊት ዜናን 
እዚህ ጋር ማስታወስ እንችላለን።  የጊዜ አጠቃቀም፤ 
ሥራን የምናይበት አተያይ፤ በአስቸጋሪ ወቅቶች ውስጥ 
የሚኖረን ምላሽ ወዘተ ለውጥ የሚያሻን አቅጣጫዎች 
ናቸው።  ከየት ወዴት ለሚለው ምላሽ ከሰጠን 
መዳረሻችን ላይ በድል እንድንደርስ ችግሩን ማን 
ይፍታው ብለንም መጠየቅ አለብን። 

ችግሩን ማን ይፍታው
መሪም ተመሪም ጥሩ የችግር ተንታኝ ሲሆኑ 

ችግሩን ማን ይፍታው የሚለው ጥያቄ እንዲነሳ 
ያደርገዋል።  አሸናፊዎች ከሌሎች ተወዳዳሪዎች 
የሚለያቸው አንዱ ቁልፍ ነጥብ፤ መሪን ከሌሎች 
የሚለየው አንድ ነገር፤ ችግር መፍታት መቻል ነው።  
ሌሎች በችግሩ ላይ ሲያማርሩ የመፍትሄ ሰው 
ችግሩን በመፍታት ውስጥ ስለሚጨምረው እሴት፤ 
ስለሚጨምረው እውቀት፤ ስለሚጨምረው የአንድ 
ሰው ደስታ ያስባል። 

መሪው የተሰማራበት ዘርፍ ምንም ይሁን ምን 
ችግሮችን መጋፈጡ አይቀሬ ነው።  በሦስት ምክንያቶች 
ችግሮች የማይቀሩ ናቸውና።  የመጀመሪያው 
የምንኖረው ውስብስብና ብዝሃ ሕይወት ባለበት ዓለም 
ውስጥ መሆኑ ነው።  ከትላንት ዛሬ ነገሮች ውስብስብ 
እየሆኑ ሄደዋል።  የሰው ፍላጎት እየጨመረ አቅርቦት 
እያነሰ በሚሄድበት ምድር ውስጥ ውስብስብነት 
እየጨመረ፤ መቆሚያ ቦታ እየጠበበ ቢመጣ ሊገርመን 
አይችልም።  ሁለተኛው ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት 
ውስጥ ነው ስራዎችን የምንሰራው።  የሰው ልጅ 
ደግሞ በራስ ወዳድነት በሽታ ውስጥ በብዙ እየተፈተነ 
ይገኛል።  ሦስት የምንጋፈጣቸውን ሁሉንም ሁኔታዎች 
ልንቆጣጠራቸው አንችልም።  በእኒህ ሦስት ነጥቦች 

ከችግር ጋር ሳንጋፈጥ ልንሰራው የምንችለው ሥራ 
የለም።  

መልስ ልንሰጥበት የሚገባው ጥያቄ ግን ችግሩን ማን 
ይጋፈጠው ነው።  ጣትህን ወደ ሌላ ሰው የምትጠቁም 
ከሆነ እኒህ ቃላቶች እንዲሁ የባከኑ ናቸው።  ችግሩን 
እኔ ልጋፈጠው እንበል።  በዙሪያችን የሚታየን 
ችግርን ለመፍታት የልብ ቅንነትን የተግባር ሰውነት 
አይታጣብን።  በኢትዮጵያ ያለውን ወቅታዊውን ችግር 
ማን ይፍታው? የሚለውን ጥያቄ ሲነሳ በካፍቴሪያ 
ውስጥ ሞቅ ያለ ውይይት ለሚያደርጉ ሰዎች ብናቀርብ 
ምላሻቸው ምን ይሆን? የምላሹን ግምት ለራሳችን 
እንያዝ። 

ከችግሮችህ ጋር ፊት ለፊት ስትጋፈጥ እንዴት 
ነው ምላሽ የምትሰጠው? ችላ ብለኸው በራሱ ጊዜ 
እንደሚሄድ ታስባለህ? ለመፍታት አቅም እንደሌለህ 
ሆኖም ይሰማሃል? ችግርን ለመፍታት ጥሩ ያልሆነ ልምድ 
ከእዚህ ቀደም ኖሮህ ተስፋ ቆርጠህስ ይሆን? ወይንስ 
ፈተና ሲመጣ ለመጋፈጥ ፍቃደኛ ነህ? ፈተናዎች 
ገጥመውህ ስታሸንፋቸው ችግሮችን የመፍታት 
አቅምህን ያዳብሩታል።  በየጊዜው የሚገጥምህን ችግር 
እየፈታህ በሄድክ ቁጥር በሂደቱ የምትማረው ነገርም 
ይበዛል።  ነገር ግን ልትፈታው ካልሞከርክ ትወድቃለህ።  
በሸሸኸው ቁጥር ይከተልሃል።  ሲከተልህ ማሸነፍ 
ከፈለክ ጥሶ መውጣትን ተከተል። 

ጥሶ መውጣት
የቻይና አጠቃላይ የለውጥ ታሪክነት ስናነሳ ጥሶ 

መውጣት የሚለው ቃል ይመጣል።  በወኔ፤ በትጋት፤ 
መከፈል ያለበትን ዋጋ ከፍሎ ጥሶ በመውጣት በእግር 
ለመቆም የሚደረግ ጥረት።  ኢትዮጵያ ከሰሞኑን ከፍተኛ 
የሆነ የኒሻን ሽልማቶችን ለጦር ሰዎች ሰጥታለች።  የጦር 
ሰዎች በቀላሉ ሊያገኙት የማይችሉት ሽልማት ነው፤ 
ጀግንነትን የሚጠይቅ። 

በጦርነት ውስጥ ጀግኖችን ማየትን ብዙ እንደ አገር 
የተቸገርንበት አይደለም።  ነገር ግን በሁሉም ዘርፎች 
ጀግኖችን ማፍራታችን በትልቅ ጥያቄ ውስጥ ነው።   
በንግድ ሥራ፣ በመንግስት ሥራ ውስጥ እንዲሁም 
በሃይማኖቶች አካባቢው ሊኖረን የሚገባውን መልካም 
ለውጥ ለማምጣት ጥሶ ወጪዎችን ማግኘት ይገባናል።  
በድርጅት ውስጥ መሰረታዊ ለውጥን በምናይበት ጊዜ 
የመጣው ለውጥ በመሪው በወኔና ድፍረት የተሞላ 
ውሳኔ ውጤት መሆኑን እንረዳለን።  የመሪነት የስራ 
መደብ ለመሪው ድፍረትን አይሰጥም፤ ነገር ግን ድፍረት 
ለመሪው የመሪነት የስራ መደብን ያሰጠዋል እንጂ።  

እንደ ግለሰብ ሆነ እንደ መሪ የምንጋፈጠው 
ማንኛውም ፈተና የሚጀምረው ከውስጣችን 
ነው። ፍርሃትን ከመቋቋም፤ አደርገዋለሁ 
ከሚል እምነት የሚመጣ ነው።  የሳይኮ ቴራፒስት 
ባለሙያ የሆነው ሼልደን ኮፕ የተባለው ሰው “ሁሉም 
ከባድ የሚባሉ ጦርነቶች ክፍያቸው ከውስጥ ነው”  
ብለው የተናገሩትም ለዚህ ነበር።  ለለውጥ የሚሆን 
ድፍረት ማለት የፍርሃት አለመኖር ማለት አይደለም፤ 
ነገር ግን የምትፈራውን ነገር ማድረግ ማለት እንጂ።  
ይህ  በቻይናዎች ጉዞ  እውነት ሆኖ እያየነው የመጣ 
ይመስላል፤ እኛም ቻይነትን ተላብሰን እንድንገኝ 
ልንማርበት የተገባ ነው።  

የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ ማርቲን ሉተር ኪንግ 
እንዲህ ሲል አወጀ “ትልቁ የሰው ልጆች መለኪያ 
በምቾት ጊዜ የሚገኙበት አቋም ሳይሆን በተግዳሮትና 
ግራ አጋቢ ወቅቶች የሚቆሙበት ስፍራ ነው”  በማለት።  
ኢትዮጵያ  ግራ አጋቢ በሆነ  የተግዳሮት  ወቅት ውስጥ 
ትገኛለች።  ለውጤት በሚሆን ድፍረት፤ መነሳሳት፤ 
አሻግሮ ተመልካችነት ሊታለፍ የሚገባው የታሪክ 
ወቅት።  ወቅቱን በመርህ እንጂ በይሆናል ላለመምራት 
ከራስ ስምምነት በማድረግ ተያይዘን በመቻል ውስጥ 
ማለፍ አለብን። 

ወንጌላዊ ቢል ግራም “ለውጤት የሚሆን 
መከራን  ተቋቁሞ ችሎ መገኘት ከአንድ ሰው ወደ ሌላ 
ሰው የሚተላለፍ ነው። ” በአንድ ሰው ላይ የሚታይ 
ወኔ በሌሎች ላይ ያለውን ያበረታታል።  ነገር ግን 
በመሪዎች ላይ የሚታይ ወኔ ደግሞ ያነቃቃል፤ ሰዎችም 
መሪያቸውን እንዲከተሉትም ያነሳሳል።  የቻይና 
መሪዎች ለሕዝባቸው ቻይነትን እንዴት እንዲያመጣ 
ረዱት የሚለው ትምህርት ዛሬ ነገ ሳንል ፈልገን 
ልናገኘው ይገባል።  ሁሉንም ነገር ማምጣት ባይሆን 

ከእኛ ነባራዊ ሁኔታ ለለውጥ የሚሆኑን ግን የግድ 
ብለን።  ጂም ሜላዶ የተባሉ ሰው እንዲህ አሉ መሪነት 
ማለት ሰዎች ትክክለኛውን ነገር እንዲሰሩ ለማድረግ 
በድፍረት መመላለስ ማስቻል ነው። 

የተበታተነውን መሰብሰብ
ጠንካራ የሥራ ባህል ትኩረት ማድረግን 

ይጠይቃል፤ ችሎ መገኘት ከመበታተን ውስጥ 
መውጣትን።  ማህበረሰባዊ ለውጥ እያንዳንዱ ሰው 
ትኩረት ማድረግ በሚገባበት ነገር ላይ እንዲያተኩር 
በማድረግ ውስጥ የሚገኝ ነው።  አንድ ሰው ለብዙ 
ነገሮች የተበታተነ በሆነ ቁጥር ከውጤት እየራቀ፤ 
ድምር ሕይወቱም ትርጉም አልባ ሆኖ ሊገኝ ይችላል።  

እውነተኛ ውጤታማ ሰው ለመሆን 
የሚያስፈልገውን  ትኩረት ለማግኘት ቁልፉ 
ምን ማድረግ ነው? የሚለውን ጥያቄ መመለስ 
አለብን።  ቁልፉ ሁለት ነገሮችን ማድረግ ነው፤ ቅድሚያ 
ለሚሰጠው ቅድሚያ መስጠት እና ቀልብን-መሰብሰብ 
መቻል።  ቅድሚያ መስጠት የሚገባውን የሚያውቅ 
ነገር ግን ቀልቡን ሰብስቦ ከእዚያ አንጻር መስራት 
ያልቻለ ሰው ምን መስራት እንዳለበት ያወቀ ግን 
ደግሞ መስራት ያልቻለ ማለት ነው።  በተቃራኒው 
ደግሞ ትኩረቱን መሰብሰብ የሚችል ነገር ግን ቅድሚያ 
የሚሰጠውን መለየት ያልቻለ ከሆነ ልቀት ያለው 
ሰው ነገር ግን እድገት የሌለው ነው የሚሆነው።  ነገር 
ግን ሁለቱን አጣምሮ መሄድ የሚችል ከሆነ ትልልቅ 
ነገሮችን ማሳካት የሚችል ይሆናል።  የቻይናዎች 
የእድገት ጉዞ እዚህ ውስጥ ይገኛል። 

በአመራር ቦታ ላይ ያሉ ነገር ግን ጥቃቅን የሚባሉ 
ጉዳዮችን ዋና ጉዳይ አድርገው በጥቃቅን ጉዳዮች 
ተጠምደው የሚውሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ይታያሉ።  
ሊያባክኑን በማይገቡ ነገሮች እየባከንን ዘመናችንን 
እንዳንጨርስ ልናስብ ይገባናል።  

የተበታተነ ገንዘብ፤ ጊዜ፤ ጉልበት፤ ግንኙነት 
አንድ መሰረት ያለውን ስራ እንዳንሰራ ተግዳሮት 
ስለሚሆንብን ከተበታተነ ሕይወት ለመውጣት ማሰብ 
አለብን።  አንዳንዶች ቻይናውያን ስራን ሃይማኖት 
ያደረጉ አድርገው ይጠቅሷቸዋል።  ትኩረት ሊያደርጉት 
በሚገባ ነጥብ ላይ ትኩረትን በማድረግ ወደ ውጤት 
መድረስን ያስችላል።  

በግል ሕይወታችን እንዲሁም በቤተሰብ ሆነ 
በማህበረሰባዊ እድገት ውስጥ የተበታተነ ሃብትን 
መሰብሰብ ይገባል።  ቻይንነት ለሁላችንም ትምህርት 
ይሆን ዘንድ።  

ችግሩን ማን ይፍታው፤ ጥሶ መውጣት እና 
የተበታተነውን መሰብስብ ካለንበት አለመቻል 
ወደ መቻል እንዲያደርሱን ለትምህርታችን ይሁን።  
የተሻለው ጊዜ ዛሬ ነውና፤ ዛሬ የተግባር ሰው ሆነን 
እንገኝ ዘንድ የሚባክን ጊዜ አይኑረን።  እኛም በእግራችን 
ቆመን ቻይነን የምንለበት ቀንን እናፍቃለሁ። ቻይነ’ን።

ቻይና፤ ቻይነ’ና



አስናቀ ፀጋዬ

በአገር  ውስጥ ልማትና ዕድገት ሊረጋገጥ የሚችለው 
ሁሉም ዜጋ በተሰማራበት  መስክ ጠንክሮ ሲሰራ ነው።  
ታታሪነት ግን ብቻውን የአገርን ኢኮኖሚ ሊለውጥ 
አይችልም።   ጥረት ሁሌም በእውቀት፣ ቴክኖሎጂና የስራ 
ፈጠራ ሊታገዝ ይገባል።  በተለይ ግዜው በድካም መስራት 
ሳይሆን በብልሃት ሰርቶ ውጤት ማምጣትን የሚጠይቅ 
በመሆኑ ይህን መንገድ መከተሉ ሀገርን በሁለንተናዊ 
መልኩ በፍጥነት ለመቀየር ያግዛል።  እውቀት፣ የስራ 
ተነሳሽነት እና ብልሀት  ለውጤት የሚያበቁ ጥምረቶች 
ናቸው። 

በዋናነት ደግሞ አዳዲስ የፈጠራ ስራዎች ራስንና 
ወገንን ከመጥቀም ባለፈ የአገርንም ኢኮኖሚ በመለወጥ 
ረገድ ጉልህ ሚና ስለሚጫወቱ በበርካታ አገራት ትኩረት 
ተሰጥቶባቸው ይሰራባቸዋል።  በኢትዮጵያም ከቅርብ 
አመታት ወዲህ ለስራ ፈጠራ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት 
እየተሰራ ይገኛል።    

የኢፌዴሪ ስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን ከአንድ ዓመት 
በፊት ያዘጋጀውና    በተለያዩ ዘርፎች ቁልፍ ችግሮችን 
ለመፍታትና የስራ እድሎችን ለመፍጠር የሚችሉ አዳዲስ 
ሀሳቦችን ያፈለቁ ሀያ ወጣቶችን የሸለመበት ፕሮግራምም 
ለዚህ ጥሩ ማሳያ ነው።  

አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ኢንተርፕሪነርሺፕ ልማት 
ማእከል በሀገሪቱ ጎልቶ የሚታየውን የስራ አጥነት ችግር 
ለመቅረፍና የንግድ ስራ ፈጣሪነትን መንፈስ በኢትዮጵያ 
እንዲጎለብት ለማድረግ በርካታ ስራዎችን እያከናወነ 
ይገኛል።  

ማእከሉ ለመጀመሪያ ግዜ የንግድ ፍቃድ ያላቸውና 
የምርት ናሙና በማምረት ደረጃ ላይ ያሉ ጀማሪ የንግድ 
ስራ ፈጣሪዎች የሚወዳደሩበት የኢንኩቤሽን ፕሮግራም 
በአገር አቀፍ ደረጃ በቅርቡ ይፋ አድርጓል።  በዚሁ 
መሰረትም ጀማሪ የንግድ ስራ ፈጣሪዎችን በተለያዩ 
ዘርፎች ሲያወዳድር ቆይቶ ከሰሞኑ ለመጨረሻው ዙር 
ያለፉ 6 ምርጥ አሸናፊዎችን ሸልሟል።   

ወጣት ቴዎድሮስ ማሞ በዚህ የስራ ፈጠራ ውድድር 
ቀርበው በማሸነፍ ለሽልማት ከበቁ ስድስት ተወዳዳሪዎች 
መካከል አንዱ ነው።  ትውልድና እድገቱ በሀረር ከተማ 
ሲሆን የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን እዛው 
ሀረር  ተከታትሏል።  

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ ባህር 
ዳር ዩኒቨርሲቲ በመግባት በኬሚካል ኢንጂነሪንግ 
የመጀመሪያ ዲግሪውን አግኝቷል።  የሁለተኛ ዲግሪውን 
ደግሞ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢንቫይሮንሜንታል 
ኢንጂነሪንግ ተቀብሏል። 

ከዛም በኋላ የተወሰኑ መስሪያ ቤቶች ላይ 
በተማረባቸው ሞያዎች በቅጥር ሰርቷል።  ከጀማሪ 
እስከ ከፍተኛ ሺፍት ኢንጂነርነት ደረጃ ድረስ በናሽናል 
ሲሚንቶ ፋብሪካ ውስጥ ለሁለት ዓመታት ያህል በሞያው 
አገልግሏል።  ለአጭር ጊዚያቶች ደግሞ በሌሎች ስፖንጅ 
ፋብሪካዎችና ኬሚካል አስመጪ ድርጅቶች ውስጥ 
ተቀጥሯል።    

ከሀረር ወደ አዲስ አበባ ከመጣ ሰባት አመታት 
አካባቢ የሆነው ወጣት ቴዎድሮስ፤ በናሽናል ሲሚንቶ 
ፋብሪካ ውስጥ ሲሰራ ጥሩ ደሞዝ ተከፋይ የነበረ ቢሆንም 
የራሱ ስራ እንዲኖረው ሁሌም ፍላጎቱ ነበር።   የራሱን 
ቾክና ሳሙና ለማምረትም ተደጋጋሚ ሙከራዎችን 
አድርጓል።  የፕላስቲክ ውጤቶችን ለማምረትም  ሙከራ 
አድርጓል።  

በመጨረሻ ግን አንዱ ለአንዱ ግብአት በመሆን 
ወደራሱ የፋይበር ግላስ ማምረት ሥራ ለመግባት 
ወሰነ።  የፋይበር ግላስ ቴክኖሎጂ ለኢትዮጵያ ገና አዲስ 
እንደመሆኑ በተለይ ደግሞ ከቤት ውስጥ ፈርኒቸር ጀምሮ 
እስከ መኪና አካል ድረስ ጥቅም ላይ የሚውል በመሆኑ 
በዚህ ዘርፍ ላይ ቢሰማራ ውጤታማ እንደሚሆን አመነ።  

በመቀጠልም ከአንድ ዓመት በፊት በ5 ሺ ብር መነሻ 
ካፒታል ጀሞ መስታዎት ፋብሪካ አካባቢ ከመንግስት 
በተረከበው የማምረቻ ሼድ ውስጥ በመግባት የፋይበር 
ግላስና የአበባ መትከያዎችን ማምረት ጀመረ።   

የኢትዮጵያ ኢንተርፕሪነርሺፕ ልማት ማእከል 
በቅርቡ ባዘጋጀው የንግድ ፍቃድ ያላቸውና የምርት 
ናሙና በማምረት ደረጃ ላይ ያሉ ጀማሪ የንግድ ስራ 
ፈጣሪዎች ውድድር  የኢንኩቤሽን ፕሮግራም ላይ 
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ስኬት
ኢኮኖሚ
አዲስ ዘመን    ቅዳሜ ጥር 7 ቀን 2014 ዓ.ም 

ፎ
ቶ

፡-
  ሳ

ሙ
ኤ

ል
  ተ

ስፋ
ዬ

ስራ ፈጠራ በእሴት ጭመራ

ተሳተፈ።  
የአበባ መትከያን ከፋይበር ግላስ መስራት ከዚህ 

በፊት የነበረ ቢሆንም እርሱ ግን በፋይበር ግላስ 
በሚሰራው የአበባ መትከያ ላይ እሴት በመጨመር አዲስ 
ነገር ይዞ በውድድሩ ላይ  ብቅ አለ።  

እርሱ ለውድድር ይዞት የቀረበው ከፋይበር ግላስ 
የሚዘጋጅ አዲስ የአበባ መትከያ አትክልቱን ያለሰው ራሱን 
በራሱ የሚያጠጣ /self watering planter/ ሲሆን 
በዚህ ቴክኖሎጂ አማካኝነት አትክልቱን የሚያጠጣው 
ውሃ የተረፈው ወደ ውጪ ከመፍሰስ ይልቅ ከአፈሩ ስር 
በተዘጋጀለት ማስቀመጫ ይታቆራል። 

አፈሩ እየደረቀ ሲመጣ የታቆረው ውሃ ውስጥ 
የተገጠመና በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ የጥጥ ክር ከአትክልቱ 
ስር ጋር እንዲገናኝ በማድረግ ክሩ በሚያገኘው 
እርጥበት አማካኝነት አትክልቱ የታቆረውን ውሃ መልሶ 

የሚጠጣበት ሁኔታ ይፈጠራል።  ይህም በተለይ 
አትክልቶችን ለማጠጣት ሰነፍ ለሆኑ እና የጊዜ እጥረት 
ለሚገጥማቸው ነገር ግን በቢሮዎቻቸው እና በመኖሪያ  
ቤታቸው አካባቢ አበባ እንዲኖራቸው ለሚፈልጉ ሰዎች 
ቴክኖሎጂውን ለመጠቀም ጥሩ አጋጣሚ ፈጥሯል።  
ከዚህ ባለፈ ደግሞ የፈጠራ ስራው ውሃ እንዳይባክንም 
አስችሏል።          

ወጣት ቴዎድሮስ ይህንኑ እሴት የተጨመረበት የስራ 
ፈጠራ ውጤት የኢትዮጵያ ኢንተርፕሪነርሺፕ ልማት 
ማእከል በቅርቡ ባዘጋጀው ውድድር ላይ ይዞ በመቅረብ 
በአገር አቀፍ ደረጃ ከተሳተፉ አራት መቶ ተወዳዳሪዎች 
ውስጥ የተለያዩ ዙሮችን በማጣሪያ ካለፉ ሀያ አራት 
የንግድ ስራ ፈጠራ ተወዳዳሪዎች  አንዱ ለመሆን ችሏል።  

አንድ አመት ከስድስት ወር በፈጀው በዚህ 
ውድድር ከነዚሁ ሀያ አራት ተወዳዳሪዎች መከካከል 
ለመጨረሻው ዙር ከደረሱ ስድስት ምርጥ የንግድ ስራ 
ፈጠራ ተወዳዳሪዎች መካከል አንዱ ለመሆን በቅቷል፡ 
በመጨረሻም ከስድስቱ ተወዳዳሪዎች ውስጥ ውድድሩን 
አምስተኛ ሆኖ በማጠናቀቁ የ125 ሺ ብር ተሸላሚ 
መሆን ችሏል።  በቀጣይም የፈጠራ ስራውን ይበልጥ 
ለማበልፀግ ወደ ኢንኩቤሽን ፕሮግራም ገብቶ የሚሰራ  
መሆኑን ይናገራል። የፈጠራ ስራውን ለማሳደግ ተጨማሪ 
የፋይናንስ ድጋፍ ከማእከሉ እንደሚያገኝ ይጠበቃል።  

በአሁኑ ጊዜ ቴዎድሮስ ማሞ የፕላስቲክ ውጤቶች 
ማምረቻ ኢንተርፕራይዝ ከተመሰረተ አንድ አመት 
ያስቆጠረ ሲሆን በዚሁ በፋይበር ግላስ ዘርፍ ገበያ ውስጥ 
ገብቶ ምርቶቹን ለሽያጭ እያቀረበ ይገኛል።  በከተማዋ 
የፋይበር ምርቶችን ከሚያመርቱ ድርጅቶች ውስጥ 
ከአንድ እስከ አምስተኛ ደረጃ ካሉት ውስጥ አንዱ 
ለመሆን ችሏል።  

‹‹ይሁንና ይህ እሴት የተጨመረበት የፈጠራ ስራ 
ለማህበረሰቡ አዲስ በመሆኑ በገበያ ውስጥ ይበልጥ 
ዘልቆ ለመግባትና ህብረተሰቡንም ለማለማመድ ትንሽ 
ግዜ ይፈልጋል›› ይላል የንግድ ስራ ፈጠራው አምንጪና 

የኢንተርፕራይዙ  ባለቤት ወጣት ቴዎድሮስ ማሞ።   
የፈጠራ ስራው  የኢንተርፕራይዙ አንዱ የፋይበር ግላስ 
ምርት ሽያጭ አማራጭ እንጂ እንደ ዋና ምርት የሚቆጠር 
እንዳልሆነም ይገልጻል።  

ኢንተርፕራይዙ  በአሁኑ ወቅት ሶስት ቋሚ 
ሰራተኞችን በመያዝና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ 
ተጨማሪ ሰራተኞችን በኮንትራት ቀጥሮ ራሱን በራሱ 
የሚያጠጣ የአበባ ማስቀመጫን ጨምሮ ሌሎች የፋይበር 
ግላስ ምርቶችን ያመርታል።  ሁሉንም አይነት የፋይበር 
ግላስ ምርቶችን የማምረትና ምርቶቹንም ያለገደብ ለገበያ 
የማቅረብ አቅም አለው።  በመንግስትም ሆነ በግለሰብ 
ደረጃ የሚመጡ የትኞቹንም ትእዛዞች  ተቀብሎ የማምረት 
አቅም ገንብቷል።  

የፋይበር ግላስ ቴክኖሎጂ ብዙም ትላልቅ 
ማሽነሪዎችን የሚጠቀም ባለመሆኑ ኢንተርፕራይዙ 
ምርቶቹን ለማምረት ግራይንደር፣ ኮምሬሰርና ድሪል 
የመሳሰሉ አነስተኛ መሳሪያዎችን በመጠቀም ምርቶቹን 
ያመርታል።  ምርቱን ለማምረት የሚረዱ ጥሬ እቃዎችን 
ደግሞ ከአስመጪዎች ይረከባል።  

በአምስት ሺ ብር መነሻ ካፒታል ስራውን የጀመረው 
ኢንተርፕራይዙ በመሀል ከአዲስ ብድርና ቁጠባ 
ተቋም ተጨማሪ ገንዘብ በመበደርና በሂደትም ብድሩን 
በመክፈል በአሁኑ ግዜ ካፒታሉን ወደ 500 ሺ ብር 
አሳድጓል።    

በቀጣይም ኢንተርፕራይዙ በፋይበር ግላስ 
ቴክኖሎጂ ላይ በስፋት ገብቶ የመስራትና http://
www.finefibertech.com በተሰኘው ድረ ገፁ 
አማካኝነት  የማስተዋወቅ እቅድ አለው።   የሞተር 
ብስክሌት አካላቶችን፣ የመኪና መብራት ሽፋኖችንና 
ሌሎችንም የፋይበር ግላስ ውጤቶችን የማምረት ሃሳብም 
አለው።  በተለያዩ የፋይበር ግላስ ዘርፎች ውስጥ ገብቶ 
የመስራትና ቴክኖሎጂውንም የማዳበርና የማዘመን 
ሰፊ እቅድ ነድፏል።  በተለይ ደግሞ ችግር ፈቺ የሆኑ፣ 
ማህረሰቡ የሚያጋጥመውን ተግዳሮት የሚፈቱና በቀላሉ 
ሊገኙ የሚችሉ የፋይበር ግላስ ማምረት ስራዎች ላይ 
አተኩሮ የመስራት ውጥንም ይዟል። 

በተጨማሪም ኢንተርፕራይዙ የማምረቻ ቦታውን 
በማስፋት የምርት መጠኑን ማሳደግ፣ የሰራተኞቹን ቁጥር 
የመጨመር እንዲሁም ለመንግስትም ትልቅ ግብር ከፋይ 
የመሆን ራዕይ ሰንቆ  እየተንቀሳቀሰ ይገኛል።    

በምርት ሂደት የጥሬ እቃዎች አቅርቦት ችግር 
የለም የሚለው ወጣት ቴዎድሮስ ከተወሰነ ግዜ በኋላ 
ራሱ ኢንተርፕራይዙ ጥሬ እቃዎቹን ከውጪ አገር 
የሚያስገባበት እድል እንዳለ ይናገራል።  ይሁንና 
የፋይናንስ እጥረትና የመሸጫ ቦታ አለማግኘት 
የኢንተርፕራይዙ ዋነኛ ፈተናዎች  መሆናቸውን 
አልሸሸገም።  

ወጣት ቴዎድሮስ ኢንተርፕራይዙ ከተቋቋመ ገና 
አንድ አመት ቢሆነውም ገና ሲቋቋም ከነበረው ሁኔታ 
ጋር ሲነፃፀር በካፒታል፣ በሰው ሀይልና በቁሳቁስ በርካታ 
ለውጦች የመጡ በመሆናቸው በቀጣይ ወደስኬት 
ለመንደርደር የሚያስችለውን መሰረት መጣሉን 
ይናገራል።  

ገበያ ውስጥ መግባቱና ከዚህ ባለፈ ደግሞ በአገር 
አቀፍ ደረጃ በተካሄደ የንግድ ስራ ፈጠራ ውድድር ላይ 
ቀርቦ ከምርጥ ስድስቶቹ  አንዱ ሆኖ እውቅናና ሽልማት 
ማግኘት መቻሉም ኢንተርፕራይዙ ገና ከጅምሩ ያገኘው 
ትልቅ ስኬት መሆኑንም ይጠቁማል።  ይሁን እንጂ ይህ 
ገና ጅምር እንጂ መጨረሻ እንዳልሆነ ያመለክታል።  

ይህን ስኬት ማግኘት የቻለውም ጠንክሮ በመስራቱ፣ 
በተለይ ደግሞ ጭንቅላቱን ተጠቅሞ በብልሃት 
ስራዎችን በማከናወኑ መሆኑንም ወጣት ቴዎድሮስ 
ይጠቁማል።  በዚህ ሂደት ታዲያ በርካታ ውጣውረዶች 
አጋጥመውታል። ችግሮችንም በብልሃትና በእውቀት 
በማለፍ አሁን ለደረሰበት ደረጃ  ለመድረስ መቻሉን 
ይናገራል። 

በተመሳሳይ ሌሎች ወጣቶችም ተቀጥሮ ከመስራት 
ይልቅ የራሳቸውን ስራ ፈጥረው እንዲሰሩና ራሳቸውን 
እንዲለውጡ በቅድሚያ ከምቾት ቀጠና መውጣት 
እንዳለባቸው ራሳቸውን ማሳመን ይገባቸዋል ይላል።  
ከነገው  የዛሬ መቸገር ይሻላል ብለው በድፍረት 
የራሳቸውን ቢዝነስ ለመጀመር ፍፁም ማመንታት 
እንደሌለባቸውም ይጠቁማል።  ለዚህም ተደጋጋሚ 
ሙከራና ልፋት እንደሚጠይቅ ይመክራል።      

በውስጡ የተተከሉ  ተክሎቹን ውሀ ማጠጣት የሚያስችል  ቴክኖሎጂ ባለቤት ነው፤

ወጣት ቴዎድሮስ  ማሞ



መሠረተ ልማት
ኢኮኖሚ
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በአነስተኛ ወጪ በአጭር ጊዜ የሚሰሩ  ቤቶች
መላኩ ኤሮሴ

ቤት ለሰው ልጆች አስፈላጊ ከሆኑት ሶስት መሰረታዊ 
ፍላጎቶች መካከል አንዱ ነው።  እንደ ኢትዮጵያ በማደግ 
ላይ ባሉ አገራት ለሰው ልጅ አስፈላጊ የሆነውን ቤት 
ማግኘት ለብዙዎች  ቀላል አይደለም።  እጅግ አዳጋች 
ነው።  ይህን መሰረታዊ ነገር ማሟላት ከማይቻልበት 
ምክንያት አንዱ ከፍተኛ ገንዘብ መጠየቁ  ነው።  ቤትን 
መስራት የኢኮኖሚ አቅም የሚጠይቅ በመሆኑ ለበርካቶች 
እጅግ ከባድ እየሆነ መጥቷል።  በተለይም መካከለኛና 
አነስተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች የቤት ባለቤት መሆን ህልም 
የሆነበት ዘመን ላይ እንገኛለን። 

በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም በከተሞች ያለው የቤት 
ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ  ስር እየሰደደ መሄዱን ተከትሎ 
ችግሩን ለመቅረፍ መንግስት አማራጮችን በመከተል 
በተለይም አነስተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ዜጎችን የቤት 
ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ ጥረቶችን እያደረገ ቢሆንም፤ 
የሚፈለገውን  ያህል ውጤት እያስገኘ ነው ለማለት 
አያስደፍርም። 

ታዲያ ይህን ችግር ለማቃለል በአነስተኛ ወጪ እና 
በአገር ውስጥ ቴክኖሎጂዎች የቤቶችን እጥረት ለመቅረፍ 
የሚያስችሉ ግንባታዎችን ማካሄድ የተሻለ አማራጭ 
እንደሆነ ይነገራል።  ከዚህ ጋር ተያይዞ “ተገጣጣሚ 
ቤቶችን” የመስራት ቴክኖሎጂ በስራ ላይ ማዋል በተለይም 
በከተሞች አካባቢ እየሰፋ ያለውን የቤቶች ፍላጎት እና 
አቅርቦት ክፍተት ለመሙላት ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት 
በዘርፉ የተሰማሩት ባለሙያዎች ይናገራሉ። 

ተገጣጣሚ ቤት በመስራት ላይ ተሰማርተው 
የሚገኙት ኢንጂነር ብርሃኑ ካሳ ለኢትዮ ኮን የሬዲዮ 
ፕሮግራም እንደገለጹት፤ በዓለም ላይ ተገጣጣሚ ቤት 
መስራት በአብዛኛው የተለመደ ነው።  በኢትዮጵያ ውስጥ 
የተጀመረውን ለየት የሚያደርገው ቃጫና ኮንክሪትን 
በመጠቀም ቀደም ተብሎ በተመረተው አምስት ሴንቲ 
ሜትር ውፍረት ያለው ግድግዳ በመጠቀም ሶስት ሳምንት 
ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አንድ ቤት ማጠናቀቅ የሚቻልበት 
ሁኔታ የሚፈጥር ነው። 

በምህንድስና ሙያ ከተመረቁ በኋላ ለተወሰነ 
ጊዜ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄደው እንደነበር የሚያነሱት 
ኢንጂነር ብርሃኑ በዚያው የእንግሊዞች ተገጣጣሚ ቤት 
የመስራት ቴክኖሎጂ ላይ የመሳተፍ እድል አግኝተው 
እንደነበር ያነሳሉ።  ከዚያን ወቅት ጀምሮ ቴክኖሎጂውን 
ወደ ሀገራቸው አስገብተው ስራ ላይ ለማዋል ጉጉት 
እንዳደረባቸው ይናገራሉ።  

የእንግሊዞችን ቴክኖሎጂ ወደ ኢትዮጵያ ለመቀየር 
ባደረጉት ጥረት ችግሮች እንዳጋጠሟቸው ይናገራሉ።  
እንግሊዞቹ ጋር የሰው ጉልበት ዋጋ ውድ ሲሆን፤ የቤት 
መስሪያ ቁሳ ቁስ ዋጋ ደግሞ ርካሽ ነው።  በኢትዮጵያ 
ደግሞ በተቃራኒው የሰው ሀይል ጉልበት ርካሽ ነው።  
መስሪያ እቃዎች ደግሞ ውድ ናቸው።  

በመሆኑም የውጪውን ቴክኖሎጂ ቀጥታ ጥቅም ላይ 
ከዋለ እንደ መደበኛው ቤት፤ ቤት ለመስራት የሚወጣው 
ዋጋ ከፍተኛ ነው የሚሆነው።  ስለዚህ ቴክኖሎጂውን 
ለኢትዮጵያ  በሚበጅ መልኩ ማላመድ አስፈላጊ ነበር።  
አነስተኛ ቁስ የሚጠቀምበትን ቴክኖሎጂ መጠቀም 
እንዲሁም የሰው ሀይል ችግር ስለሌለ የሰው ሀይልን 
ያለ ስስት በመጠቀም ተገጣጣሚ ቤቶችን መስራት 
እንደሚቻል አሰቡ። 

በዚህ ምክንያት ለረጅም ጊዜ ጥናት ሲያካሂዱ 
ቆይተው ካለፉት አምስት ዓመታት ወዲህ የሰለጠነው 
ዓለም በብረትና በኮንክሪት የሚሰራውን ብረቱን በቃጫ 
በመተካት በቃጫና ኮንክሪት መስራት እንደጀመሩ 
ይናገራሉ።  በሙከራ ደረጃ ታይቶ ከብሎኬት ያላነሰ 
ውጤት እንዳስገኘ የሚያብራሩት ኢንጂነር ብርሃኑ፤ ከዚያ 
በተጨማሪ በሰለጠነ ዓለም የሚሰሩ ተገጣጣሚ ቤቶች 
ብረትን ኮንክሪት በመቀላቀል ግድግዳውን ከመገጣጠም 
ባሻገር የሚሰሩት ቤቶች ኮሎኖች ይኖሩታል።  

ኢንጂነር ብርሃኑ ግን የውጪውን አሰራር በመተው 
ኢትዮጵያዊያን አባቶች የሚጠቀሙበትን አሰራር ነው 
መጠቀም የጀመሩት።  ኢትዮጵያዊያን አባቶች የጭቃ ቤት 
ሲሰሩ ሙሉ ግድግዳው መሬት ላይ ያርፍና ግድግዳው 
ለጣራ መሰረት ሆኖ ነው የሚያገለግለው።  

እሳቸው የጀመሩት ቴክኖሎጂ በጭቃና በእንጨት 
የሚሰራውን ቤት በቃጫ እና በኮንክሪት በመተካት ወደ 

ስራ እንደገባ ይናገራሉ።  ግድግዳውን ራሱኑ 50 ሴንቲ 
ሜትር ወደ መሬት ውስጥ በመቅበር ምንም አይነት 
መሰረት ሳያስፈልገው ከስር በሚኖረው አነስተኛ ኮንክሪት 
በመጠቀም ቤቱን ማቆም እንደቻሉ ይናገራሉ። 

በተጨማሪም በኢትዮጵያዊያን አባቶች ክብ ቤት 
የሚሰራው ያለ ምክንያት አይደለም የሚሉት ኢንጂነሩ፤ 
ክብ ቤት ከአንድ በኩል ግፊት በሚያገኝበት ወቅት 
ከሁሉም አቅጣጫ ግፊቱን የመቋቋም አቅም አለው።  
ያንን የአያቶችን የአገር በቀል ቴክኖሎጂ ከዘመናዊ 
ቤት አሰራር ጋር በማጣመር የሚሰሩ ተገጣጣሚ  ቤት  
ሁሉም አቅጣጫዎች እንዲደጋገፍ በማድረግ፤ ከዚያም 
በብረት ቀለበት እንዲተሳሰር በማድረግ ምንም አይነት 
ኮለን ሳይኖረው ተገጣጣሚ ቤቱን መስራት እንደተቻለ 
ይናገራሉ። 

እንደ ኢንጂነር ብርሃኑ ማብራሪያ፤ አንድ ቤት 

በሚሰራበት ወቅት የብሎኬት፣ የመሰረት፣ የኮለን 
እንዲሁም የልስን ወጪ የለውም።  በቃጫና ኮንክሪት 
በተመረተው አምስት ሴንቲ ሜትር ግድግዳ ብቻ ቤቱን 
በሶስት ሳምንት አጠናቆ መጨረስ ይቻላል። 

ቤት ለመስራት ስራ ላይ የሚውሉ ተገጣጣሚ የቤት 
ግድግዳዎቹ ሁለት ሜትር በአንድ ሜትር የሆኑ በግምት 
አንድ በር የሚያክሉ ሲሆኑ ውፍረታቸው አምስት ሴንቲ 
ሜትር ነው።  እነዚህን ሁለት ሜትር በአንድ ሜትር የሆኑ 
ግድግዳዎች 5 ሴንቲ ሜትር መሬት ውስጥ ይቀበራል።  
አንድ ሜትር ከ50 ሳንቲ ሜትር ደግሞ ከመሬት በላይ 
ይኖራል። 

እያንዳንዱ ግድግዳ 90 ድግሪ ድጋፍ እንዲያገኝ 
ከኮርነር በመጀመር መሃል ላይ ያሉትን 90 ድግሪ ድጋፍ 
ያልተደረገላቸውን ደግሞ  40 ዲሪግ ስፋት ያለው 
ኮንክሪት በመጨመር 90 ዲግሪ ድጋፍ እንዲኖረው 
በማድረግ ሁሉም ግድግዳዎች 90 ዲግሪ ይደጋገፋሉ።  
ከመደጋጋፈቸው ባሻገር መሬት ላይ የሚተከሉ 
በመሆናቸው ጥንካሬ እንደሚያገኙም ኢንጂነሩ 
ይናገራሉ።

የጣራው አሰራር ደግሞ ከመደበኛው አሰራር 
ጋር ተመሳሳይ መሆኑን የሚያነሱት ኢንጂነር ብርሃኑ 
እንደማንኛውም ቤት ባለስድስት ብረት እየታሰረ 
በመደበኛው አሰራር ይሰራል።  በር እና መስኮቶቹ 
ለአምስት ሴንቲ ሜትር የሚሆን ቻናል ላሜራ የተሰራ 
ማጠፊያ ይደረግና በልዩ ኮኔክሽን እንደሚሰራም ነው 
ያብራሩት።  ኮርኒሱም እንዲሁም ተገጣጣሚ ሲሆን ኤል 
እና ቲ ሴክሺን ላሜራዎች በመጠቀም በፕላስቲክ ኮርኒስ 
ይሰራል።  ወለሉ ደግሞ በቃጫና በኮንክሪት እንደሚሰራ 
ነው ያብራሩት።  አጠቃላይ የቤቱ ስራ በሶስት ሳምንት 
ውስጥ የሚጠናቀቅ ነው። 

በተገጣጣሚ መሳሪያዎች የሚሰራው ቤት የብረት 
ወጪ፣ ኮለን ወጪ፣ ቶፕ ታይ ቪል፣ ግሬድቢምን ጨምሮ 
የተለያዩ ብክነቶችን የሚቀንስ ከመሆኑም ባሻገር ብሎኬት 
እና መሰረት ስለማይኖረው ከሌላው አነስተኛ በሆነ 
ወጪ የሚገነባ ነው።  በተለይም ቤት መስራት ህልም 
ለሆነባቸው መካከለኛና አነስተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች 
የተሻለ አማራጭ መሆኑን ያነሳሉ። 

እንደ ኢንጂነር ብርሃኑ ማብራሪያ  ተገጣጣሚ ቤት 
የሚሰራበት ወጪ መደበኛ ቤት ለመስራት ከሚወጣው 
ወጪ ጋር ሲነጻጸር እጅግ ዝቅተኛ ነው።  ከዚህ ቀደም 
በ40 ሺህ ብር 15 ካሬ የሆነ ሶስት በአምስት ቤት መጨረስ 
ነበር።  በቅርቡ የግብዓቶች ዋጋ በመጨመሩ መጠነኛ 
ጭማሪ ታይቷል።  አሁን ባለው የገበያ ዋጋ ግን ቤቱን 
ሙሉ በሙሉ ለማጠናቀቅ ከ50 እስከ 60 ሺህ ይደርሳል።  
በመሆኑም ከዋጋ አንጻር አዋጭ ነው። 

ተገጣጣሚ ቤቱን ለመስራት የሚወጣው ወጪ 
አነስተኛ ከመሆኑም ባሻገር ቤቱ የተሰራበት ቦታ ለሌላ 
ልማት በተፈለገበት ወቅት ቤቱን ነቃቅሎ ሌላ ቦታ ላይ 
ወስዶ መትከል ይቻላል።  በሚነሳበት ወቅትም የሀብት 
ብክነት አይኖርም ማለት ነው።  በመሆኑም ፋይዳው ላቅ 
ያለ ነው። 

ከጭቃ ቤት እንኳ ባነሰ ዋጋ ከመሰራቱም ባሻገር፤ 
በአነስተኛ እውቀት የሚሰራ መሆኑን የሚያብራሩት 
ኢንጂነሩ፤ በአነስተኛ ስልጠና ወጣቶች ሊሰሩት 
የሚችሉት ቀላል ቴክኖሎጂ መሆኑን አብራርተዋል።  
በሌላ በኩል በአጭር ጊዜ ማለትም አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ 
ውስጥ ቤቱን ማጠናቀቅ መቻሉ፣ ለብረት የሚወጣውን 
የውጭ ምንዛሪ የሚያድን መሆኑ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ 
በሺህዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን ወደ ስራ በማስገባት 
የስራ እድል መፍጠር የሚችል መሆኑ፣ ለእንጨት እና 
ብሎኬት ስራዎች የሚወጣውን የእንጨት ወጪ መቶ 
በመቶ በማስቀረት የደን ጭፍጨፋ የሚያስቀር በመሆኑ 
ቴክኖሎጂው ከብዙ ነገር አንጻር ከመደበኛ ቤት የተሻለ 
ነው። 

40 በመቶ የሚሆነው የአገሪቱ ክፍል 
የሚያመርተውን የቆጮ ተረፈ ምርት ለሆነው ቃጫ 
ገበያ መፍጠሩ፤ እንዲሁም ቃጫን በሚመረትበት ሂደት 
ውስጥ የተትረፈረፈ የቆጮ ምርት እንዲኖር በማድረግ 
የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ሚና የሚጫወት በመሆኑ 
የተገጣጣሚ ቤት አሰራር ከፍተኛ ጠቃሜታ ያለው ነው 
ይላሉ። 

ቴክኖሎጂውን ለሰው ከማስተዋወቃቸው 
አስቀድመው የዛሬ አራት ዓመት ገደማ የራሳቸውን 
ገስት ሀውሶች ይህንን ቴክኖሎጂ በመጠቀም 
ማስገንባታቸውን የሚገልጹት አቶ ብርሃኑ እስካሁን 
ድረስ ቤቶቹን ምንም ችግር አለማጋጠሙን ተናግረዋል።  
ለራሳቸው ከመስራታቸው ባሻገር የተለያዩ ሰዎች ጥያቄ 
በማቅረባቸው ከ30 ክፍል በላይ ቤቶችን ሰርተው 
ማስረከባቸውን ጠቁመዋል።  ላለፉት ሶስት ዓመታት 
የሰሩትን ቤቶቹን ተከታትለው ማየታቸውን ገልጸው 
እስካሁን ምንም አይነት ችግር የለባቸውም ይላሉ።  
በማህበረሰቡ ተቀባይነት እንዳለውም ተናግረዋል። 

አንድ አዲስ ቴክኖሎጂ ወደ ገበያ ሲወጣ ስታንዳርድ 
መውጣት እንዳለበት የሚያነሱት አቶ ብርሃኑ ይህ 
ስታንዳርድ (ደረጃ) እስኪወጣ ለጊዜው ቤቶችን መስራት 
አቁመው እንደነበር ይናገራሉ።  ስታንዳርዱን የማዘጋጀት 
ስራው በቤቶች እና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ከተጠናቀቀ 
እና ተገጣጣሚ ቤቶቹ ውጤታማ መሆኑ ተረጋግጦ 
የኢትዮጵያ ስታንዳርድ ሆኖ ከጸደቀ በኋላ ወደ ስራ 
መግባታቸውንም አንስተዋል። 

ተገጣጣሚ ቤት የሚሰራበት 
ወጪ መደበኛ ቤት 

ለመስራት ከሚወጣው ወጪ ጋር 
ሲነጻጸር እጅግ ዝቅተኛ ነው።  
ከዚህ ቀደም በ40 ሺህ ብር 
15 ካሬ የሆነ ሶስት በአምስት 
ቤት መጨረስ ነበር።  በቅርቡ 
የግብዓቶች ዋጋ በመጨመሩ 
መጠነኛ ጭማሪ ታይቷል።  
አሁን ባለው የገበያ ዋጋ ግን 
ቤቱን ሙሉ በሙሉ ለማጠናቀቅ 
ከ50 እስከ 60 ሺህ ይደርሳል።  
በመሆኑም ከዋጋ አንጻር አዋጭ 
ነው



መላኩ ኤሮሴ

ባለፈው ሳምንት የመጨረሻ ቀናት በኢትዮጵያ ያልተጠበቀ 
ክስተት ተስተናግዷል። በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በቁጥጥር 
ስር ውለው የነበሩ ፖለቲከኞች ክሳቸው ተቋርጦ ከእስር ተለቀዋል። 
መንግስት ቀደም ብሎ ማብራሪያ ሳይሰጥ የፖለቲከኞቹን ክስ 
ማቋረጡ በብዙዎች ዘንድ ግርታን መፍጠሩ አልቀረም። በተለይም 
የሕወሓት መስራቾች ከእስር መለቀቅ ለብዙዎች ዱብዳ ሆኖ ነበር።  

ጉዳዩ በብዙዎች ዘንድ ግርታን መፍጠሩ እና ጥያቄዎችን 
ማስነሳቱ አይደንቅም። ሕዝቡ የመረጠው መንግስት የሚወስናቸው 
ውሳኔዎች ዙሪያ ጥያቄ የማንሳት መብትና ስልጣን አለው። ሆኖም 
ሕዝቡ ሊረዳ የሚገባው አንድ ቁልፍ ጉዳይ አለ ብዬ አምናለሁ። 
ሁሉንም ነገር መንግስት በቅድሚያ ለሕዝቡ ይፋ ካደረገ በኋላ 
ሊፈጽም አይችልም። መንግስት ለአገርና ለሕዝብ ይጠቅማል 
ብሎ ሲያስብ ቀድሞ ለሕዝቡ ይፋ ሳያደርግ የሚያስተላልፋቸው 
ውሳኔዎች እንደሚኖሩ ሕዝቡ ሊረዳ ይገባል፡፡

መንግስት የወሰደው እርምጃ ተገቢና ወቅታዊ እንደነበር 
ከአሁኑ ውጤቶች መታየት ጀምረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት 
የወሰደው ቆራጥ እርምጃ በኢትዮጵያ ላይ አደገኛ አጀንዳ ቀርጸው 
ሲንቀሳቀሱ የቆዩትን አካላት አጀንዳ እያሳጣቸው ይገኛል። 
የኢትዮጵያን ስም ከዘር ማጥፋት፣ ከጦር ወንጀል እና ሰብዓዊነት 
ላይ ከሚፈጸም ወንጀል ጋር አያይዘው ደጋግመው ሲያነሱ የነበሩ 
አካላት በመጠኑም ቢሆን ጋብ ማለት ጀምረዋል። የኢትዮጵያ 
እጅ ለመጠምዘዝ ሲሞክሩ የነበሩ ኃይሎች ጫናቸውን መቀነስ 
ጀምረዋል። የተለያዩ አይነት ማዕቀቦችን ለማስጣል ጥረት 
ሲያደርጉ የነበሩ አካላትም አካሄዳቸውን ቆም ብለው እንዲመለከቱ 
አድርጓል፡፡

የሕወሓት መሪዎች እና ተከታዮቹ በኢትዮጵያ መከላከያ 
ሠራዊት አባላት ላይ እንዲሁም በአማራ እና አፋር ክልል ሕዝቦች 
ላይ የፈጸሙትን እኩይ ተግባር ማንም አልካደም። ሊክድም 
አይችልም። ሁሌም መወገዝ ያለበት ተግባር ነው። ይሁን እንጂ 
መንግስት የኢትዮጵያን ችግሮች በሰላማዊና በዘላቂነት ለመፍታት 
ጥፋትንና በቀልን በብሔራዊ ውይይት ለመፍታት በማለም ውሳኔ 
ላይ ደርሷል። ይህ ደግሞ የአገሪቱን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት 
ብቸኛው አማራጭ ነው። በሰላማዊ መንገድ ያልተቋጨ ግጭት 
ሁሌም ዋጋ እያስከፈለ መቀጠሉ አይቀሬ ነው። ከግጭት አዙሪት 
መውጣት የሚቻለው አገሪቱ አሁን ለገባችበት ጦርነት ዘላቂና 
ሰላማዊ መፍትሄ መስጠት ሲቻል ነው፡፡

መንግስት ከሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አገራዊ ምክክር 
እና ውይይት በማድረግ የአገሪቱን ቀጣይ እጣ ፈንታ ወደ መልካም 
አቅጣጫ ሊያመራ የሚችል ውሳኔዎችን አሳልፏል። የአገሪቱ 
የዘመናት የፖለቲካ አለመግባባቶችን መፍታት የሚቻለው በጦርነት 
ሳይሆን ሁሉን ባሳተፈ ብሄራዊ ውይይት ነው። ይህ በራሱ ለአገር 
የወደፊት እጣ ፋንታ ከሚጨነቅ ቆራጥ መንግስት የሚጠበቅ 

ቆራጥ እርምጃ ነው። የመንግስትን ቆራጥ እርምጃ መሬት ለማስያዝ 
ግን ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች መሳተፍ አለባቸው።  

ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በውይይት መድረክ ላይ 
ካልተሳተፉ ብሄራዊ ውይይቱ ውጤታማ ሊሆን አይችልም። 
ሁሉ የፖለቲካ ኃይሎች ያልተሳተፉበት ድርድርና ውይይት 
ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት እንደማያስችል ሌሎች አገራትን 
እንደ ማሳያ ማንሳት አይጠበቅብንም። ኢትዮጵያ ራሷ ጥሩ ማሳያ 
ነች። የደርግ ስርዓት መገርሰስን ተከትሎ በ1983 ዓ.ም የተደረገው 
ውይይትና ምክክር አገሪቱ በወቅቱ ከነበረችበት ችግር ያስወጣት 
ቢመስልም የአገሪቱን ችግር በዘላቂነት ሊፈታ አልቻለም። አገሪቱን 
የአንድ ቡድን መፈንጫ ከማድረጉ ባሻገር ለሌላ ዙር ጦርነት ነው 
የዳረጋት። መንግስት አገሪቱ ከዚህ ቀደም ካለፈችበት መንገድ 
ትምህርት መውሰዱን አመላካች ነው። በመሆኑም የሰሞኑ 
እስረኞቹን የመፍታት ፖለቲካዊ ውሳኔው ወቅታዊ እና ተገቢ ነው 
የሚል እምነት አለኝ።

እዚህ ጋር አንድ መረሳት የሌለበት ከአገራችን ባህል አኳያ 
በዳይና ተበዳይ ይቅር መባባል ይቅርታን መቀበል መስጠት 
የተለመደ ጥንታዊ ባህላችን ነው። ተበዳይ ለዘለቄታ አብሮ ለመኖር 
ቂም በቀልን ትቶ በዳይን ይቅር ብሎ በሽምግልና ችግርንም መፍታት 
ለአገር ልማት በጋራ ለመኖር እና ለመስራት ታላቅ መፍትሄ መሆኑ 
የሚታወቅ ነው። ይቅርታ ማለት በአንተ ላይ የደረሰውን ጉዳት 
መርሳት ወይም ማመካኘት ወይም ጉዳቱን ካደረሰው ሰው ጋር 
መስማማት ማለት አይደለም። 

እዚህ ላይ መንግስት ትኩረት አድርጎ መስራት ያለበት ጉዳይ 
ያለ ይመስለኛል። መንግስት ለአገር ይበጃል ብሎ የወሰነው ውሳኔ 
ሕዝቡ ለፍትሕ እና ለፍትሕ ተቋማት ያለው አመለካከት ላይ ጥላ 
እንደያጠላ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። መንግስት  ሕግና ስርዓት 
የማስከበር አቅም እንደሌለው ተደርጎ እንዳይወሰድ የመንግስት 
ውሳኔ ለሕዝቡ በአግባቡ ሊብራራ ይገባል።  በዚህ ረገድ የብዙሃን 
መገናኛዎች በስፋት ሊሰሩበት ይገባል። የመንግስት ውሳኔ ለአገሪቱ 
ዘላቂ ሰላም ወሳኝ መሆኑን በቅድሚያ የሚዲያው ባለሙያ እና 
አመራር እንዲገነዘብ አስፈላጊው ማብራሪያ ሊሰጥ ይገባል። 
የሚዲያ ባለሙያው እና አመራር ከዚያ በመቀጠል ለሕዝቡ 
ሊያሰርጽ ይገባል የሚል እምነት አለኝ፡፡

በእርግጠኝነት፣ ስለ ይቅርታ ባህል ጠቃሚ ትምህርቶችን 
ከቅድመ አያቶቻችን ወስደን ሌሎችንም አስተምረናል። በቅርቡ 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባደረጉት ንግግር እንዳብራሩት ምኒልክ የሸዋ 
ንጉሥ በነበሩበት ወቅት ከጎጃሙ ገዥ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት 
ጋር እንባቦ በተባለ ቦታ ላይ ትልቅ ጦርነት ገጥመው ንጉስ ተክለ 
ሃይማኖት ተሸንፈው የተማረኩ ቢሆንም ንጉስ ተክለ ሃይማኖት 
ወደ ጎጃም ገዥነታቸው ነው የመለሷቸው።  አያቶቻችን ይቅርታን 
እንደ ዋነኛ መሳሪያ እየተጠቀሙ ነው አገሪቱን እዚህ ያደረሷት።  

በመሰረቱ ይቅርታ የሚያስፈልጋቸውን ይቅር ማለት ችግሮችን 
በዘላቂነት ለመፍታት ካለው ፋይዳ ባሻገር እፎይታን የሚሰጥ ነገር 

ነው። ስለዚህ “ሌሎችን ይቅር በላቸው ይቅርታ ስለሚገባቸው 
ሳይሆን ሰላም ይገባሃል” የሚለው አባባል የኢትዮጵያ መንግስት 
ቀደም ሲል ያሳለፈው ውሳኔ የሚክስ ውጤት ለማምጣት ትልቅ 
አስተዋፅዖ እንደሚኖረው አያጠራጥርም።

በእርግጥም በርካታ ኢትዮጵያውያን የአገራቸውን 
ሰላምና መረጋጋት ለማስጠበቅ ሕይወት ከፍለዋል። በርካቶች 
አጥንታቸውን ከስክሰዋል፤ ደማቸውን አፍሰዋል። የቀን ሀሩር፤ 
የሌሊት ቁር ሳይበግራቸው ተዋድቀዋል። ይህ ሁሉ መስዋዕትነት 
የተከፈለው የአገር አንድነትንና ሉዓላዊነትን ለማስቀጠል ነው። 
ይቅርታው ደግሞ የአገር ሉዓላዊነትን እና አንድነትን ለማስቀጠል 
የላቀ ፋይዳ ይኖረዋል፡፡

“በእኔ እምነት ይቅርታ ምንም አያስከፍለንም። መንግስት 

የወሰነው ውሳኔ ኢትዮጵያ ድል እንድታጭድ ይረዳታል። ስለሆነም 

መላው ኢትዮጵያውያን ይህንን ውሳኔ ለአገራችሁ ክብርና ድል 

ስትሉ እንድትቀበሉ በትህትና እጠይቃለሁ። መንግስት የአንዳንድ 

ተጠርጣሪዎች ክስ የማቋረጥ አላማ የኢትዮጵያን ጠላቶች 

ማቃለል፣ ሀብት ማሰባሰብ እና ወንጀለኞች ወደ ጥፋት ጎዳና 
እንዳይመለሱ ለማድረግ ያለመ ነው” ሲሉ  ጠቅላይ ሚኒስትር 
ዐቢይ አሕመድ ጉዳዩን አስመልክተው በቅርቡ ባደረጉት ንግግር 
አብራርተዋል። ለኢትዮጵያ ክብርና ድል ሲባል የተወሰነው ውሳኔ 
መላው ኢትዮጵያዊያን በበጎ ተመልክተው ሊቀበሉት ይገባል ባይ 
ነኝ፡፡

የለውጥ መንግስት ይቅርታ ምህረት እና ክስ ማቋረጥ 
አሁን አይደለም የጀመረው። ከለውጡ ማግስት ጀምሮ 

ተግባራዊ የተደረገው ይቅርታና ምህረት የኢትዮጵያ መንግስትን 

ለሌሎች የአፍሪካ መንግስታት አርዓያ ሊሆን የሚችል ነው። 

ኢትዮጵያ ለችግሮቿ የራሷን መፍትሄ አሰጣጥ ዘዴ እንዳላትም 

ለዓለም ያስመሰከረ ነው። ሌሎች የአፍሪካ አገራትም ውስጣዊ 

ችግሮቻቸውን መፍትሄ ለመስጠት ሊጠቀሙበት የሚገባ መንገድ 

ነው። መንግስት እና ገዥው ፓርቲ አገሪቱን ከጥፋት በመታደግ 

ወደ ብልጽግናና ሰላም መንገድ ለመመለስ እያደረገ ያለውን ጥረት 

ሌሎች ፓርቲዎችም ሊደግፉት ይገባል። 

የፖለቲካ ኃይሎቹ እየተፈጠረ ያለውን ምቹ ሁኔታ በአግባቡ 

መጠቀም አለባቸው። መንግስት እየወሰደ ያለው መልካም 

እርምጃዎችን  ለማስቀጠል ቁርጠኛ ሊሆኑ ይገባል። መንግስት 
ለሰላም የዘረገው እጅ እንዳይታጠፍ የበኩላቸውን ሊወጡ 
ይገባል። መንግስት የወሰነው አይነት ለሰላም የሚበጁ ውሳኔዎች 
ከፓርቲዎችም በኩል ይጠበቃል። በቀጣይ የሚካሄደው የፖለቲካ 
ፓርቲዎች ውይይትም ፍሬ እንዲያፈራ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
ጨዋነት በተሞላበት መንገድ ሊንቀሳቀሱ ይገባል። የዓለም አቀፍ 
ማህበረሰቡ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን በመሆን መንግስት ችግሩን 
በውይይት ለመፍታት እያደረገ ያለው ጥረት ውጤት እንዲያፈራ 
አስፈላጊውን እገዛ ሊያደርግ ይገባል። 
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የአዲስ ዘመን ምክትል ዋና አዘጋጆች 
 • ወርቁ ማሩ
 • ኃይሉ ሣህለድንግል
 • አልማዝ አያሌው
 • እስማኤል አረቦ
 • ዘላለም ግርማ

ዓለም አቀፉ  ተቋማት  ዓለም አቀፍ መርህን ተከትለው  የሚቋቋሙና  ለተቋቋሙበት መርህም ተገዥ ሆነው ከፍ 
ባለ ዲሲፕሊን ስራቸውን እንዲያከናውኑ ይጠበቃል። ይህም የተልዕኳቸው አልፋና ኦሜጋ እንደሆነ ይታመናል። 

ከሁሉም በላይ የአስተሳሰብ ብዝሃነት  ባለበት፤ የተለያዩ  ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፍላጎቶች 
አደባባይ ሞልተው ያለመግባባትና  የግጭት ምንጭ እየሆኑ ባለበት በዚህ ዘመን ተቋማቱ በእያንዳንዷ ተግባራዊ  
እንቅስቃሴያቸው ፍጽም   ገለልተኛ እንዲሆኑ ይጠበቃል።

የተቋማቱ ገለልተኝነት ከሁሉም በላይ የህልውናቸው መሰረት እንደሆነ ይታመናል። ይህንን ዋነኛ  እሴታቸውን 
ባጡ ቁጥር  ከሁሉም በላይ በችግር ውስጥ ላሉ ሕዝቦች  በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ መሆናቸው አይቀርም። ከመፍትሄ  
አማጭነት ይልቅ ችግር አባባሽነታቸው ጎልቶ የሚታይ ይሆናል። 

ይህ ያልተገባ  የተቋማቱ  አካሄድ  ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን  ከፍ ያለ ዋጋ እያስከፈለ ስለመሆኑም የአደባባይ  
ሚስጥር   ነው። በተለይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የሚያስተዳድራቸው ተቋማቱ ዓለም አቀፍ መርሆችን 
ጥሰው በኢትዮጵያና በሕዝቦቿ ላይ ዘመቻ ከከፈቱ  ውለው አድረዋል። 

በአንድ በኩል የአገሪቱ  ፓርላማ  በአሸባሪነት የፈረጀውን   ሕወሓት  ከፍጥረታዊ ሞቱ ለመታደግ፣ የቡድኑ 
ቃል አቀባይ በሚመስል መንገድ እየተንቀሳቀሱ ነው። ዓለም አቀፉን ኅብረተሰብ በአገሪቱ እየሆነ ያለውን እውነት  
እንዳያውቅ የተሳሳቱ መረጃዎች  በመልቀቅ  ውዥንብር እየፈጠሩ ነው።

ተቋማቱ ከአሸባሪው ቡድን ጎን በግልጽ በመሰለፍ ስትራቴጂክ ድጋፎችን ከመስጠት ባለፈ፤ መንግስት እንደ 
መንግስት ያለበትን ኃላፊነት በአግባቡ እንዳይወጣ ያልተገቡ ጫናዎችን በመፍጠር የአገራዊ ችግሩ አካል ሆነው 
እየተንቀሳቀሱ ነው።

በተለይም የዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት ዳይሬክተር የሆነው  እና የአሸባሪው ቡድን የስራ አስፈጻሚ  ማእከላዊ 
ኮሚቴ  አባል  የነበረው ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም  በተቋሙ ውስጥ ያለውን ከፍተኛ ኃላፊነት በመጠቀም የኢትዮጵያን 
ስም በሐሰት በማጠልሸትና በአገሪቱ ጉዳይ የተሳሳቱ  መረጃዎችን በማውጣት  እየፈጠረ ያለው ጫና ከፍተኛ ነው።

ግለሰቡ ሕዝብና አገርን ወክሎ የውጭ ጉዳይ፣ የጤና ሚኒስትር በመሆን ያገለገለ፤ በቡድንና በሕዝብ፤ በመንደርና 
በአገር መካከል ያለው ልዩነት ጠፍቶት በአገርና በሕዝብ ላይ ጠላት ሆኖ አገርንና ሕዝብን ሲያደማ የኖረ ጁንታው ጀሌ 

ነው።
ግለሰቡ  አሸባሪው  ቡድን በአገርና በሕዝብ ላይ ጦርነት ከቀሰቀሰበት ማግስት ጀምሮ ከተቋሙ መርህ ፍጹም 

በሚጻረር  መንገድ  የዓለም የጤና ድርጅት  የአሸባሪው ቡድን  አንድ የፕሮፓጋንዳ  ክንፍ  እስኪመስል ድረስ  በስፋት 
እየተንቀሳቀሰ ነው።

በአንድ በኩል መንግስት ካለበት ኃላፊነት አኳያ ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚያደርጋቸውን ጥረቶች በማጠልሸት 
አገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ  ተገቢውን ድጋፍ እንዳታገኝ እያደረገ ሲሆን፤ በሌላ በኩል ደግሞ በተጠና እና በተናበበ 
መንገድ የአሻባሪውን ሕወሓትን የውሸት ጩኸት  በማስተጋባት በኢትዮጵያና በሕዝቦቿ ላይ ከፍ ያሉ በደሎችን 
እየፈጸመ ይገኛል። 

በቅርቡ  አሸባሪው ሕወሓት መንግስት የደረሰበትን የተናጠል የተኩስ አቁም በመጣስ በአማራና በአፋር ክልሎች 
ወረራ በማካሄድ በአካባቢዎቹ  በሚገኙ የጤና ተቋማት ላይ ውድመትና ዘረፋ ሲያካሂድና በዚህም በክልሎቹ  የሚገኙ 
ንፁሃን ዜጎች  ለከፋ  የጤና ችግር ሲዳረጉ ዝምታን መርጧል።

 አሸባሪ  ቡድኑ  በክልሎቹ  የሚገኙ ዜጎች ማንነታቸውን መሰረት በማድረግ በጅምላ ሲገደሉ፤ ህጻናትን ጨምሮ  
መነኩሴዎችን ሲደፈሩ፤ ጤናማ አእምሮ ላለው ሰው ለመቀበል የሚከብዱ ግፎች በአደባባይ በቡድኑ ታጣቂዎች 
ሲፈጸሙ  ግለሰቡ  አይቶ እንዳላየ መሆንን መርጧል። ድርጊቶቹን ለማውገዝ እንጥፍጣፊ ሞራል አጥቶም ታይቷል።

ከዚህ ይልቅ ለአሸባሪ ቡድኑ የወገኑ፤ የቡድኑን  አሳሳች መረጃዎችን ታሳቢ ያደረጉ  መግለጫዎችን በተቋሙ ስም  
በማውጣት ድርጅቱ ከተመሰረተበት መርህ ውጭ የአሸባሪ ቡድን ቃል አቀባይ ሆኖ  እያገለገለ፤ በዚህ በዓለም አቀፍ  
እሴቶችን ጥላሸት እየቀባ፤ የተቋሙ  ተአማኒነት  እያጠፋ ይገኛል።

በአጠቃላይ የአሸባሪው ሕወሓት አባል የሆነውን ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምን የመሳሰሉ  ከራሳቸውና ከሰብአዊ 
እሴቶች ጋር የተጣሉ ግለሰቦች በዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ እያደረሱት ያለው ጥፋት  በቃ ሊል ይገባል። ዓለም አቀፉ 
ኅብረተሰብ  በግለሰቦች የተበላሸ  አስተሳሰብና አስተሳሰቡ በወለደው  ጥፋት  ዋጋ እየከፈሉ ያሉ  ሕዝቦችንና  አገራትን 
ጩኸት ለመስማት   ጆሮውን መክፈት ይጠበቅበታል። ዓለም አቀፍ ስርአቱም  ግለሰቦች  በዓለም አቀፍ ተቋማት ስም  
ከዚህ በላይ እንዲያጠፉ መፍቀድ  አይኖርበትም!  

ይህ አምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች  ዙሪያ ዜጎች ነፃ ሀሳባቸውን የሚሰጡበት 
ነው።   በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሁፎች የዝግጅት ክፍሉን አቋም አያመለክቱም።   ነፃ

 
ሃሳ
ብ

የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተሩ አሸባሪን በግላጭ ሲደግፉ ዝም ሊባል አይገባም!

ለዘላቂ ሰላም የተከፈለ ዋጋ  



ሰላማዊት ውቤ 

ሕይወት ምንጊዜም በውጣ ውረድ የተሞላች ናት። 
የእለት ከዕለት ኑሮውን አልጋ በአልጋ ሆኖለት የሕይወት 
ዘመኑን የሚገፋ የትኛውም ዓይነት ምድራዊ ሰው የለም። 
ገንዘብ ቢኖረው በሕይወቱ የጤና ወይም ሌላ አንዳች 
እንቅፋት ይገጥመዋል። ቁም ነገሩ እንዲህ ዓይነቱን መሰናክል 
እያለፉ ሰው የመሆንና የሰው ልጅ ‹‹ጥረህ ግረህ ብላ›› ተብሎ 
ከፈጣሪው የተሰጠውን ትዕዛዝ በመተግበር በሕይወት 
ለመኖር ጥረት በማድረግ የመፍጨርጨሩ ጉዳይ ነው። 
ብዙዎች ሕይወታቸውን የሚገፉት በዚህ መንገድ ነው። 

የቂርቆሷ ወይዘሮ ሰላም ይታይህ /የተለወጠ/
ሕይወታቸውን በዚህ መንገድ እየገፉ ከሚገኙ ሰዎች 
መካከል ይጠቀሳሉ። በደላላ አማካኝነት በገቡበት በሰው 
ቤት ሥራ በአሰሪያቸው ሌሊቱን ሲደበደቡ ያነጉ ነበር፡፡ 
ተስፋ ሳይቆርጡ የገቡበት ሌላኛው ቤት ግን መልካም አሰሪ 
ገጠማቸው፡፡ ወይዘሮ ሰላም መልካሟ አሰሪያቸው በትዳር 
ካጣመሯቸው ባለቤታቸው የ18 ዓመት ወንድ ልጅ ለማፍራት 
በቅተዋል። 

የሚበጅሽ ትዳር እንጂ ትምህርት አለመሆኑን እኛ 
እናውቅልሻለን ብለው በታዳጊነታቸው የሞገቷቸውን 
ወላጆቻቸውን በመሸሽ ከሁለት ተመሳሳይ ችግር 
ከገጠማቸው ጓደኞቻቸው ጋር ከጎንደር አዲስ አበባ ከመጡ 
30ኛ ዓመታቸውን ደፍነዋል። በዚህ ቆይታቸው እንዲሁ 
እኔ ነኝ የማውቅልሽ በሚሉ ደላሎችና ሰዎች ግፊት የሴተኛ 
አዳሪነት ሕይወት ውስጥ ተዘፍቀው ቆይተዋል። በዚሁ 
ሳቢያም ሳያውቁት ለኤች አይ ቪ ኤዲስ ለመጋለጥ በቅተዋል። 

ሳያስቡት ለቫይረሱ መጋለጣቸውን መስማታቸው 
ከማስደንገጥ አልፎ ለተወሰነ ጊዜ የአልጋ ቁራኛ አድርጎና 
ተስፋ አስቆርጧቸው ነበር። ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ 
መኖሩን የሰሙት ያውም በለስ ቀንቷት ወደ ውጪ የወጣች 
የቀድሞ ባልደረባቸውና ጓደኛቸው ጠርታቸው ወደ 
አሜሪካ ለመሄድ ፕሮሰስ (ሂደት) በጀመሩበት ወቅት መሆኑ 
የበለጠ ስሜታቸውን ጎድቶታል። ይህ ቢሆንም ወይዘሮዋ 
በጥረታቸው ከዚህም አገግመው ቀሪ የሕይወት ዘመናቸውን 
ለመኖር ዛሬም እየተፍጨረጨሩ ይገኛሉ።

ዛሬ የምናጋራችሁም የእኚህኑ ወይዘሮ ተስፋ ሳይቆርጡ 
በሕይወት ለመኖር የተደረገና አሁንም እየተደረገ ያለ ጥረት 
ነው።

ወይዘሮ ሰላም ተወልደው ያደጉት ሰሜን ጎንደር ዞን 
ወገራ በተሰኘ ገጠር አካባቢ ነው። እናት አባታቸው ሀብት 
ሞልቶ የተረፋቸው ቢሆኑም የትምህርት ጥቅም ያልገባቸው 
ነበሩ። አብዝተውም በትዳር ያምናሉ። ሴት ልጅ ለዚሁ 
ትዳር ከሚያገለግላት ግብረ ገብና የቤት ውስጥ ሙያ ውጭ 
አደባባይ ወጥታ ከወንዱ እኩል ትምህርት መማር የለባትም 
የሚል አቋም ነበራቸው። 

ትምህርት ቤት መዋሏ በጎ ስነምግባሯን ይሸረሽርና 
ያባልጋታል ብለውም ያስባሉ። ወይዘሮዋ ደግሞ ራሳቸውን 
ማወቅ ከጀመሩበት ጀምሮ በአካባቢያቸው የሚማር 
ሴት ልጅ አይተው ባይሆንም በተፈጥሯቸው ትምህርት 
የሚወዱ ነበሩ። ለትምህርት ከደረሱ ጀምሮም ትምህርት 
ቤት እንዲያስገቧቸውም ሲወተውቷቸው ነው የቆዩት። 
ሆኖም ሊያስተምሯቸው ስላልቻሉ ከሌሎች ተመሳሳይ ችግር 
ካለባቸው የአካባቢያቸው ታዳጊዎች ጋር በመመካከር ከወገራ 
ጠፍተው ጎንደር ከተማ ውስጥ ይመጣሉ። 

እዚህ የተመኙትን ትምህርት የሚያውቋቸው 
ዘመዶቻቸው ጋር ተቀምጠው እስከ ሦስተኛ ክፍል ይማራሉ። 
ትምህርት ለመቀጠል አመቺው አዲስ አበባ ከተማ ነው የሚል 
ወሬ በመስማታቸውም እየሰሩ ትምህርታቸውን ከአራተኛ 
ክፍል ለመቀጠል ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ።

አሁን ድረስ እየኖሩበት ያለው ቂርቆስ ሰፈር ባለ ደላላ 
አማካኝነት ሳሪስ ሰው ቤት ይቀጠራሉ። በገቡ ማግስት 
እንኳን ትምህርታቸውን ሊማሩ ለሕይወታቸውም አደጋ 
ይገጥማቸዋል። ነገሩ እንዲህ ነው። አሰሪያቸው ሁለት ልጆች 
አሏት። ባለትዳርም ነች። ታዲያ ለአዳር ሥራ የሄደውን ባሏን 
እግር ጠብቃ እቤቷ በገቡ ማግስት አብረዋት ቁጭ ብለው 
ቢራ እንዲጠጡ ትጠይቃቸዋለች። 

እሳቸው ደግሞ የገጠር ልጅ በመሆናቸውና ጎንደር 
ከተማ ውስጥ ሦስት ዓመት ቢቀመጡም ዘመዶቻቸው 
ከቤት ወደ ትምህርት ቤት፣ ከትምህርት ቤት ወደ ቤት 
ብቻ ስለሚፈቅዱላቸውና ቢራ ጠጪዎች ስላልነበሩ ቢራ 
ጠጥተው አያውቁም። መልኩንም አይተውት አያውቁም። 
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እንዲህም ይኖራል
ማህበራዊ

ሕይወት ፈርጀ ብዙ ገጽታዎች አሏት፤ መውጣት እንዳለ ሁሉ መውረድም ይኖራል። ከመውረድ ውስጥም በትጋት መውጣት ይቻላል። አግኝቶ ማጣት እንዳለ ሁሉ አጥቶም ይገኛል። 
ይህ የህይወት እውነታ ነው፤ በጥቂቶች የህይወት መውጣትና መውረዶች ውስጥ ብዙዎች ይማራሉ። የህይወትን ፈተናዎችም ያውቃሉ። በከፍታ ውስጥ የሚገኙት ‹‹እንዲህም ይኖራል 
እንዴ?›› ብለው ራሳቸውን ይጠይቃሉ። ለተቸገሩት ያዝናሉ፤ ካላቸው ቀንሰው የሌሎችን ችግር ይካፈላሉ፤ በተጨማሪም ችግር ብልሃትን ያስተምራል እንዲሉ ከችግር ጋር ተላምዶ 
ከመኖር ይልቅ ለመፍትሄ የሚታትሩትንም ያበረታታሉ። በመሆኑም ‹‹እንዲህም ይኖራል›› ብለን በከፈትነው አምዳችን ህይወትን በየፈርጁ ታስተውሉበት፤¸አስተውላችሁም ትማሩበት 
ዘንድ ጋበዝናችሁ። ለአስተያየቶቻችሁ፤ ለመሰል ታሪኮች ጥቆማችሁ እንዲሁም ለድጋፋችሁ የዝግጅት ክፍላችን አድራሻ ትጠቀሙ ዘንድ ጋበዝናችሁ። 

በችግርና መሰናክል የታጀበው ሕይወት 

እናም አልጠጣም ይሏታል። 
ከዚያም መደብደብ ይጀምራሉ። ጎረቤት 

እንዳያስጥላቸው፣ በሩን ዘግተው ነበር የምትደበድባቸው። 
እሳቸው ሲጮሁና ሲያለቅሱ፤ እሷ ቢራዋን በመጎንጨት 
የቤቷን ሳሎን እያዞረች ስትደበድባቸው ሌሊቱ ይጋመሳል።

‹‹ንጋቱ ወገግ ሲል ሲደክማትና ቢራው በስካር ጥሏት 
ስትተወኝ እግሬ አውጪኝ ብዬ በርሬ ወጣሁ›› የሚሉት 
ወይዘሮዋ ለአዲስ አበባ ከተማ አዲስ በመሆናቸውና ቂርቆስ 
የምትለዋን ስም እንጂ ደላላው ያለበትን አካባቢ ያለመያዛቸው 
ከደረሰባቸው ጥቃት ጋር ቀኑን ሙሉ እንዳንከራተታቸው 
ያስታውሳሉ። 

ማደሪያቸው ያሳስባቸውና ዱር አድሬ ዱርዬ 
ይጫወትብኛል ብለው በመስጋታቸው 11 ሰዓት አካባቢ ፖሊስ 
ጣቢያ ይገባሉ። ፖሊስ ደላላውን አፈላልጎ ያገኝላቸዋል። 
ሴትየዋ እንዲህ ማድረግ ልማዷ መሆኑና የአእምሮ ችግር 
ያለባት መሆኑም ይታወቃል። ሁለተኛ እሷ ጋር ሰው 
እንዳያስቀጥር ማስጠንቀቂያ ይሰጠውና ደላላው የሰው 
ቤት ሥራ ያስቀጥራቸዋል። የሰው ቤት ሥራ ተመችቷቸው 
ነበር። ሰውነታቸው እንዲያምርና ደህንነታቸው እንዲጠበቅ 
አድርጓቸዋል። ብዙ ጊዜም ተመላልሰው ጎንደር ያሉ 
ቤተሰቦቻቸውን መጠየቅ አስችሏቸዋል። 

የገቡባት አንዲት ሴት በተለይ የአገራቸውን ልጅ 
ድረዋት  ለተወሰነ ዓመታት በትዳር ቆይተዋል። አንድ 
ልጅም ወልደዋል።  ልጁ እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ያለች 
አክስቱ ጋር ተቀምጦ እየተማረ ይገኛል። ዘግይቶ ትምህርት 
ቤት በመግባቱ በ18 ዓመቱ ሰባተኛ ክፍል ደርሷል። አባቱን 
የፈቱት አገራችን እንግባ ስላላቸው ተመልሼ ገጠር አልገባም 
በማለታቸው ነበር። 

ትዳራቸውን ፈትተው የገቡባቸው ባልና ሚስቶች 
ያሉበት ቤት  እክል ገጥሟቸዋል። ባልየው ለብቻው 
የወለዳቸው ሁለት ጎረምሳ ልጆች አሉት። ሴትየዋ ደግሞ ከእሱ 
የወለደቻቸው ሁለት ትናንሽ ልጆች ነበሯት። እንዳጫወቱን 
ታዲያ አንደኛው ጎረምሳ ሲያልፉ ሲያገድሙ እየጎተተ ሥራ 
አላሰራሽ አላቸው። በተለይ አሰሪዎቻቸው ሳይኖሩ መኝታ 
ክፍላቸው ድረስ እየመጣ እጅግ ያስቸግራቸው ነበር። 

በኋላ ከጎረቤት እንደሰሙት ሰዎቹ ሰራተኛ 
የማይበረክትላቸው በዚህ ምክንያት ነው። ብዙዎቹን 
አስረግዟል። ማርገዛቸው ሲታወቅ ደግሞ አሰሪዎቹ 
ያባርሯቸዋል። አንድ ቀን በፍልጥ መቱት። አባትየው ደርሶ 
ምንድነው ቢላቸው ዕውነቱን ነገሩት። እየሳቀና ‹‹ጎንደሮች 
አትነኩም›› እያለ በወር ደሞዛቸው ላይ ተጨማሪ የአንድ ወር 
ደሞዝ ጨምሮ ሰጣቸው። 

እንዲህ ቢሆንም ሁኔታው ስላላማራቸውና አሁን ያሉበት 
ቂርቆስ አካባቢ የምትኖር ሴትዮ ‹‹ከእንግዲህ የሰው ቤት 
ይቅርብሽ፣ እኔ በአንድ ጊዜ የሚለውጥ ሥራ አስገባሻለሁ። 
ሥራውን እስካስገባሽ ደግሞ በወር 30 ብር እየከፈልኩሽ የኔን 
ጠላ ታመላልሻለሽ›› ስላለቻቸው ከዚያ ቤት ወጡ። 

ሴትዮዋ አሁን በሚኖሩበት ጀርባ ቤት ተከራይታ 
የምታሰራቸው ሴተኛ አዳሪዎች ነበሯት። የእሳቸው ሥራ 

ከሴትየዋ ጋር ጠላ እያመጡ ለእነዚህ ሴቶች መስጠት ነበር። 
ሆኖም ጠላውን ወደ ሴቶቹ በሚያመጡበት ወቅት ወንዶች 
እየቆነጠጡ ያስቸግሯቸዋል። ይሄንኑም ለአሰሪያቸው 
ይነግሯታል።

‹‹ታዲያ ምን ችግር አለው። ጥሩ እኮ ነው። እኔን ወርቅ 
በወርቅ ያደረጉኝ እነሱ ናቸው›› አለችኝ የሚሉት ወይዘሮዋ፤ 
አሁን የሚኖሩበት ጨርቆስ ሰፈር ጀርባ ቤት ተከራይታ 
ከምታሰራቸው ሴት አዳሪዎች ጋር እንዲሰሩ ታግባባቸዋለች። 
ቁም ሳጥኗን ከፍታ በሥራው አካበትኩት የምትለውን ልብስና 
ወርቅ ታሳያቸዋለች። 

በዚህ ሁኔታ ተታልለው ወደ ሴተኛ አዳሪነት ሕይወት 
ይገባሉ። ሆኖም እንዳለቻቸው ነገሮች አልጋ በአልጋ 
አልሆኑላቸውም። ልጃቸውን አዘግይተው ትምህርት ቤት 
ያስገቡበት ምክንያትም አንዱ ይሄ ነው። ልጃቸው ነፍስ 
ሲያውቅ የሚሰሩትን ሥራ እንዳያይና ሥራ ቦታቸው 
እንዳይመጣ ቄራ አካባቢ የምትኖር አክስታቸው ጋር 
አስቀመጡት። 

አሁንም ከአክስታቸው ጋር ሆኖ እየተማረ ይገኛል። 
እንደነገሩን ሥራው ሌላው ቀርቶ ይሄን ልጃቸውን እንኳን 
ለማስተማርና ለማኖር አላስቻላቸውም። ይባስ ብሎ ለበሽታ 
ዳርጓቸዋል።

እንዳጫወቱን ሥራው ቡጢው፣ እርግጫው፣ ጥፊው፣ 
ስድቡ፣ ማመናጨቁ መከራ ነበር። ‹‹ብዙ ወንዶች የሚጣሉን 
ከከፈሉት በላይ በነፃ ሲጠቀሙብን ከላያችን ላይ ተነሱልን 
ስንላቸው እንቢ ብለው ነው›› የሚሉት ወይዘሮዋ ከዚሁ 
ጋር ተያይዞ አንድ ደንበኛቸው በሹል ድንጋይ አይናቸው ስር 
መቶ ያደረሰባቸውንና ጠባሳ ሆኖ የቀረውን አደጋ ለአብነት 
አሳይተውናል። 

ዓይናቸው የጠፋ፣ ጥርሳቸው የረገፈና የተለያየ የአካል 
ጉዳት የደረሰባቸው ጓደኞች እንዳሏቸውም ነግረውናል። 
ሥራው በርካታ ሴቶችን ለኤች አይቪ በማጋለጥም ረገድ 
ጎጂ መሆኑን አጫውተውናል። ሴተኛ አዳሪዎች በአብዛኛው 
ወሲብ በሚፈፅሙበት ጊዜ አፈፃፀሙን ወንዱ ነው 
የሚወስነው። 

በእርግጥ ከጊዜ በኋላ ስለ ኤች አይቪ ግንዛቤ 
እያገኙ በመጡበት ወቅት ሴቶች ደንበኛቸውን በኮንዶም 
እንዲጠቀሙ ይጠይቁ ነበር። ነገር ግን ቀደም ባሉት ጊዜያት 
ይህ ዓይነቱ ግንዛቤ ስላልነበራቸው እሳቸውን ጨምሮ 
ብዙዎቹ ‹‹ይሄን ያህል ገንዘብ እንሰጣችኋለን ባዶውን 
እናድርግ›› ቢሏቸው እምቢ አይሉም። 

በሴተኛ አዳሪነት ሥራ ላይ ተሰማርተው በነበሩበት 
ወቅት እሳቸውም ብዙ ጊዜ በዚህ መልኩ ከደንበኞቻቸው ጋር 
ወሲብ ፈፅመዋል። ለኤች አይቪ ኤድስ ቫይረስ የተጋለጡትም 
በዚህ አጋጣሚ ሳይሆን እንደማይቀርም ይገምታሉ።

ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ እንዳለ በማያውቁበት ከ12 
ዓመታት በፊት በየጊዜው ያማቸው እንደነበር ያስታውሳሉ። 
ሰውነታቸው እየመነመነና ክብደታቸውም እየቀነሰ 
መምጣቱን ያስታውሳሉ። ራሴን ሆዴን፣ ጨጓራዬንና ጉንፋን 
እያሉ ለተከታታይ ቀናት ተኝተው የሚውሉባቸው ቀናት 

እንደነበሩም በፍፁም አይዘነጉትም። 
በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነው ብዙ ጊዜ 

ኖረዋል። ሥራው ውስጥ እያሉ የወለዷቸው አንዲት 
ሴትና አንድ ወንድ ልጆቻቸው ሲሞቱባቸውም የሞታቸው 
መንስኤ ኤች አይቪ መሆኑን አልጠረጠሩም። የሩቁ ቀርቶ 
የቅርብ ዓመታቱን አስታውሰው እንዳወጉን አምስት የቅርብ 
ጓደኞቻቸውና የሥራ ባልደረቦቻቸው በኤች አይ ቪ ሞተዋል። 

ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ መኖሩን ያወቁት አንዲት 
እዚሁ አሁን ያሉበት ቦታ በሴተኛ አዳሪነት የምትሰራ 
ባልደረባና ጓደኛቸው ውጭ ልትወስዳቸው በነበረበት 
አጋጣሚ ነው። ጓደኛቸው በደላላ አማካኝነት በሰው ቤት 
ሥራ ተቀጥራ አረብ አገር ሄዳ ነበር። ቀልጣፋና ጎበዝ ስለሆነች 
ከአንዱ አገር ወደ ሌላው ሀገር ስትንፏቀቅ ቆይታ በለስ 
ይቀናትና አሜሪካ ትገባለች። ይሄኔም እጅግ የሚዋደዱና ብዙ 
ነገር አብረው ያሳለፉ ጓደኛሞች በመሆናቸው ልትወስዳቸው 
ሁኔታዎችን ታመቻቻለች። እሷ ጋር ለመሄድ ምርመራ 
ሲያደርጉም ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ እንዳለ  ይነገራቸዋል።

‹‹በየጊዜው ሲያመኝ ቢቆይም፣ ሰውነቴ ቢመነምንም፣ 
ኤች አይ ቪ ይይዘኛል ብዬ አልጠበኩም። ቫይረሱ እንዳለብኝ 
ሲነገረኝ እጅግ ደነገጥኩ። ሰማይና ምድሩ የተደፋብኝም 
መሰለኝ›› ሲሉ  መርዶውን የሰሙበትን ሁኔታ ያስታውሳሉ፤ 
ወይዘሮ ሰላም። 

መርዶው ሲነገራቸው ዕድላቸውን አብዝተው አማረሩ። 
ፈጣሪያቸውን ወቀሱ። ባህር ማዶ ካለችው ከጓደኛቸው ጋር 
በስልክ ተላቀሱ። ለወራት ተስፋ በመቁረጣቸው ራሳቸውን 
ከአካባቢያቸው ሰዎች አግልለው እንደነበርም ይናገራሉ። 

የሴተኛ አዳሪነቱን ሥራም ይሄኔ ነው እርግፍ አድርገው 
የተውት። ቡና አብሮ መጠጣት፣ መርፌ፣ ምላጭና እንደቢላ 
ያሉ ስለታማ ነገሮችን መዋዋሳቸውን አቆሙ። በሁኔታቸው 
ግራ የተጋቡትና ሳቂታ፣ ተጫዋች፣ ግልፅና ከነሱ ጋር 
የነበራቸው ማህበራዊ መስተጋብር የጠበቀ መሆኑን 
የሚያውቁት  ጎረቤቶቻቸውና የአካባቢው ማህበረሰብ 
ባልተለመደ ባህርያቸው በእጅጉ ተገረመ።

‹‹በእርግጥ ጫት በፊትም አልቅምም። አረቄ 
አለመጠጣቴን፣ ጥሬ ሥጋ መብላት ማቆሜን በአጠቃላይ 
ካልበሰሉ ምግቦች መታቀቤን ያዩ ጎረቤቶቼ በድርጊቴ 
አኮረፉኝ›› ይላሉ። እንዲህም ሆኖ የበሬ ግንባር ለምታክልና 
ከአንድ አልጋ በላይ በማታዘረጋ ቤታቸው በየቀኑ የሚከፍሉትን 
የ40 ብር የቤት ኪራይ ለመሸፈን የሚያስችላቸውን ሥራ 
መሥራት ይጠበቅባቸው ነበር። ኑሯቸውን ለመደጎም አልጋ 
ማከራየታቸውን፣ አንሶላ ማጠባቸውን፣ የጉልበት ሥራ 
መሥራታቸውን ቀጠሉ። 

በአካባቢው በአብዛኛው ውሃ ስለሚጠፋ አንሶላ 
አንዳንዴም የብርድ ልብስ ለማጠብ ባለ 20 ሊትሩን 
በረኪና በ30 ብር አብዝቶ መግዛት ስለሚያስፈልጋቸው 
ህመማቸውን ዋጥ አድርገው ተጉ። ቫይረሱ እንዳይጎዳቸው 
ሲወስዱት የነበረው መድሃኒት ሲያስቸግራቸው ቆዬ። ጥሩ 
ምግብ መብላት፣ ማረፍና የተወሰነ ጊዜ መተኛት ይፈልጋል። 
ሆኖም ቤታቸውና አካባቢያቸውም ሆነ የኑሮ ሁኔታቸውም 
ለዚህ አመቺ አልነበረም። ሌላው ቀርቶ ከስድስት ሰዓት 
በፊት መተኛት የሚያስችላቸውና አረጋግቶ የሚያውላቸው 
አልነበረም። 

የተቀቀለ ድንች በሚጥሚጣ እንዲሁም ክሽን ብላ በዘይት 
የተሰራች ጎመን በዳቦ በመሸጥ ሕይወታቸውን ለማቆየት ግድ 
ይላቸው ነበር። ያም ሆነ ይህ ሁኔታውን ተላመዱት። 

ዘንድሮ ፀረ-ኤች አይ ቪ መድሃኒት መውሰድ ከጀመሩ 
ስምንት ዓመታቸውን አጠናቅቀዋል። ጤናቸው ተሻሽሏል። 
ነገር ግን  የራሳቸው ቤት የላቸውም። በደሃ ደሃ ተለይተው 
ቀበሌ ካመለከቱ አሥር ዓመት ሆኗቸዋል። ድጋሚ ቢጠይቁም 
ቅድሚያ ቤታቸው ለተቃጠለባቸው ነው ተባሉ። ባለፈው 
ዓመት ገና ደግሞ እንደገና የሌሎቹ ተቃጠለ። እናም አሁን 
ቀበሌ ላሉት እንጂ ለእናንተ አይሰጥም ተባሉ። በምን አግባብ 
እንደሆነ ባያውቁም አንዳንዶች ቤት የሚያገኙበት ሁኔታ 
እንዲሚያስተውሉ ይናገራሉ። 

ወይዘሮ ሰላም በሚገጥሟቸው መሰናክሎች ሳይረቱ የነገ 
ሕይወታቸውን ለማሳመር እየተፍጨረጨሩ የሚኖሩ ጠንካራ 
ሰው መሆናቸውን እኛም በዚህ አጋጣሚ ለመገንዘብ ችለናል። 
በመሆኑም ጥረታቸው በድጋፍ እንዲታገዝ ለባለድርሻ አካላት 
እያሳሰብን ጽሑፋችንን በዚሁ ደመደምን።

ወይዘሮ ሰላም ይታይህፎ
ቶ

፡-
 ሰ

ላማ
ዊ

ት
 ው

ቤ
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ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ትልቅ የቤት ስራ የሰጠ ጨዋታ
ብርሃን ፈይሳ

በካሜሩን አስተናጋጅነት እየተካሄደ በሚገኘው 
33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ፤ ከአዘጋጇ አገር ጋር በምድብ 
አንድ ተደልድሎ በማይበገሩት አንበሶች ሁለተኛ ሽንፈት 
የደረሰበት የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን (ዋሊያዎቹ) 
በውድድሩ ከምድቡ የማለፍ ተስፋው ከዜሮ በታች 
ሆኗል። ዋልያዎቹ ከነገ በስቲያ ሶስተኛውን የምድባቸውን 
ጨዋታ ከቡርኪናፋሶ ጋር ቢያደርጉም ጥሩ ሶስተኛ ሆነው 
አስራ ስድስቱ ውስጥ የመግባታቸው ጉዳይ ያከተመለት 
ይመስላል። 

ከቡርኪናፋሶ ጋር የሚያደርገውን የመጨረሻውን 
የምድብ ጨዋታም ለክብርና መርሃግብር ማሟያ 
የሚጫወት ይሆናል። ይህም የዋልያዎቹን ቀጣይ ጨዋታ 
አጓጊ አያደርገውም። ይልቁንም ካለፉት ጨዋታዎች 
ትምህርት ወስዶ ቡድኑ በቀጣይ የተሻለ እንዲሆንና 
በተደጋጋሚ በአፍሪካ ዋንጫ እንዲቀርብ ምን መደረግ 
አለበት የሚሉ ጉዳዮች ትኩረት የሚስቡ ናቸው። 

ዋልያዎቹ ከካሜሩን ጋር በነበራቸው ጨዋታ 
ከመጀመሪያው የኬፕ ቨርዴ ፍልሚያ የተሻለ የማጥቃት 
እንቅስቃሴ በማድረግ በመጀመሪያው አርባ አምስት 
መነቃቃት አሳይተዋል። ይህም ገና በአራተኛው ደቂቃ 
በዳዋ ሆጤሳ አማካኝነት ግብ አስቆጥረው ደጋፊያቸውን 
በደስታ እስከ ማስፈንጠዝ የደረሰ ነበር። 

ብዙም ሳይቆይ ግን የማይበገሩት አንበሶች የአቻነቷን 
ግብ በቪንሰንት አቡበከር የግንባር ግብ በማስቆጠር  
ወደ ጨዋታው ተመልሰዋል። ዋልያዎቹ የአቻነቷ ግብ 

ከተቆጠረችባቸው በኋላ ከዚህ በፊት እንደነበረው 
ሳይደናገጡና የመንፈስ መረበሽ ውስጥ ሳይገቡ በተሻለ 
የኳስ ቁጥጥር የመጀመሪያውን አርባ አምስት በጀብድና 
ልበ ሙሉነት አጠናቀዋል።

ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ግን ወትሮም ስጋት የነበረው 
የዋልያዎቹ የአካል ብቃት ጉዳይ ዋጋ ማስከፈሉ አልቀረም። 
እንደተፈራውም ዋልያዎቹ በመጀመሪያው አርባ አምስት 
ያሳዩትን ትግል የሚያስቀጥል የአካል ብቃት ማሳየት 
ተስኗቸው ሲብረከረኩ ታይተዋል። ከስልሳ ደቂቃ በላይ 
በብቃት የሚጫወቱበት የአካል ብቃት እንደሌላቸውም 
በግልጽ ታይቷል። 

ይህም ከማይበገሩት አንበሶች አንሰው እንዲታዩ 
አድርጓቸዋል። በእርግጥም ይህ በትክለ ሰውነትም 
ሆነ በአካል ብቃት እንዲሁም በተጫዋች ጥራት ረገድ 

ዋልያዎቹ ከማይበገሩት አንበሶች ጋር ሊወዳደሩ 
እንደማይችሉ ሳይታለም የተፈታ ነበር። ይህም ዋልያዎቹ 
እስከ ትናንት በስቲያ ድረስ በአፍሪካ ዋንጫው በአንድ 
ጨዋታ አራት፣ በሁለት ጨዋታ አምስት ግቦችን 
በማስተናገድ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ግብ እንዲያስተናግዱ 
አድርጓቸዋል።

ዋልያዎቹ ብዙ ግብ ተቆጥሮባቸው ጨዋታውን 
ቢደመድሙም፣ የተጫዋቾቹ ልምድ ማነስና 
ከእድሜያቸውም አንጻር ብዙ የሚያስደንቅና ሽንፈቱም 
የሚያሸማቅቅ ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም። ሽንፈት 
ባያኩራራም ዋልያዎቹ ለደጋፊያቸው የሚመጥን 
ብቃት በመጀመሪያ አጋማሽ አሳይተዋል። 90 ደቂቃ 
እና ከዚያም በላይ ወጥ በሆነ የአካል ብቃት ጨዋታን 
መቀጠል የማይችለው የአገራችን እግር ኳስ የአካል 
ብቃት ዝግጁነት እና የጨዋታ ትኩረት ግን የዋልያዎቹን 
ኮኮቦች ተደናቂ ልፋት ሁሌም  ዋጋ እንደሚያስከፍል 
ሊሰመርበት ይገባል።  የሚጠበቅም እውነታ ነው። ይህም 
የአገሪቱ ሊግና የክለቦች ነጸብራቅ እንጂ ትናንት ለአፍሪካ 
ዋንጫ የተሰባሰቡት ዋልያዎቹና አሰልጣኝ ውበቱ አባተ 
የፈጠሩት ችግር አይደለም።

የሆነው ሆኖ ዋልያዎቹ በመጀመሪያው አጋማሽ 
ከኬፕቨርዴው ጨዋታ ስህተት ፈጥነው መማርና 
መጫወት ከቻሉ እምቅ አቅማቸውን የመጠቀም ክህሎት 
የተቸራው እንደሆኑ ፍንጭ አሳይተዋል። በነፃነት 
ከማይጠቅሙ እንቅስቃሴዎች ተቆጥበው በህብረት 
መፋለም ከቻሉ ምን መሥራት እንደሚችሉ በተግባር 
ለሚሊዮኖች አረጋግጠዋል ።

 የኦሌምቤ ስቴድየም የቩቩዜላ ጩኸትን ያቀዘቀዘ 
በሙከራ የታጀበ መልሶ በማጥቃት የተቃኘ ተደናቂ 
እንቅስቃሴ ውበቱ አባተ እና ልጆቹ በመጀመሪያው እረፍት 
በማሳየታቸው ሊበረታቱ ይገባል። የሁለቱ ተመላላሾች 
ሱሌማን ሀሚድ እና ረመዳን የሱፍ ደካማ እንቅስቃሴ 
ግን ወትሮም የሜዳውን መሥመሮች ለሚጠቀመው 
ጉልበተኛው የማይበገሩት አንበሶች / ካሜሮኖች/ አጥቂ 
የቪሰንት አቡበከር የጎል መንገድ እንደሆነው ሁሉ 
በሰኞው ጨዋታ ትኩረት ተሰጥቶት ሊታረም ይገባል። 

ግብ ጠባቂው ተክለማርያም ሻንቆ እና ተከላካዩ 
አስቻለው ታመነ ከቡድን ጓደኞቻቸው ጋር የአቅማቸውን 
ጥግ በተደናቂ ብቃት በማሳየታቸው ምስጋና ሊነፈጋቸው 
አይገባም። የዋልያዎቹን ብቸኛ ግብ ከመረብ ያሳረፈው 
ዳዋ ሆጤሳና አማካኙ መሡድ መሐመድና ሁለቱ 
አማኑኤሎች ሌሎቹ የቡድኑ ጠንካራ ጎኖች ስለነበሩም 
ምስጋና ሳይቸራቸው ቢታለፍ ንፉግነት ነው።

አሰልጣኝ ውበቱ አባተም ከጨዋታው በኋላ ከካፍ 
ዌብ ሳይት ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ በተጫዋቾቻቸው 
በተለይም የመጀመሪያ አርባ አምስት ደቂቃ እንቅስቃሴ 
መደሰታቸውን በመግለጽ ቢያንስ የአቻውን ውጤት 
አስጠብቆ ለመውጣት የተቻለውን ሁሉ ጥረት እንዳደረጉ 
ተናግረዋል። በዋልያዎቹና በማይበገሩት አንበሶች 
መካከል የነበረው ትልቁ ልዩነትም የልምድ መሆኑን 
በመጥቀስ ዋልያዎቹ ልምድ የሚያዳብሩት በእንደዚህ 
አይነት ትልልቅ ጨዋታዎች እንደሆነ አስገንዝበዋል።

በአጠቃላይ ዋልያዎቹ በመጀመሪያዎቹ አርባ 
አምስት ደቂቃዎች በነበራቸው የራስ መተማመን ላይ 
የዳበረ የአካል ብቃት ለቀጣይ ጉዞ እንደ ማሣያ ተደርጎ 
መጠናከርም እንዳለበት በመጠቆም ቡድኑን ማበረታታት 
ተገቢ ይሆናል። 

ዋልያዎቹ በዘንድሮው የአፍሪካ ዋንጫ እያሳዩት የሚገኘው 

አቋም ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ትልቅ የቤት ስራ የሚሰጥ ነው፣
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