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የበረን
ዳ ታይልስ ኤጋ መደበኛ ኮልሞ

ሚስማር 
ከ3 ቁጥር 
-15 ቁጥር

ከፍ ባለ ተስፋና ...

አመራሩ ... ወደ ገፅ 4 ዞሯል

ጌትነት ተስፋማርያም

አዲስ አበባ፡- መንግሥት ወደ ትግራይ አልገባም 
በማለቱ አሁን ኳሱ ሙሉ በሙሉ በአሸባሪው  ሕወሓት 
አደባባይ ሆኗል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና 
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አስታወቁ።

አቶ ደመቀ መኮንን የፈረንጆቹን 2022 አዲስ ዓመት 
አስመልክተው ለኢትዮጵያ ፕሬሰ ድርጅት በላኩት 
መልዕክት እንደገለጹት፤ የኢትዮጵያ መንግሥት በትግራይ 
ክልል በአሸባሪው የሕወሓት ቡድን ላይ የሚፈፀመውን 
ወታደራዊ ዕርምጃ ላለመቀጠል ወስኗል። 

ውሳኔው ከጦርነት ውጪ ያሉ ሌሎች የመፍትሄ 
አማራጮችን ለማጤን ዕድል የሚከፍት በመሆኑ ብዙዎች 
በደስታ ተቀብለውታል። አሁን ኳሱ አሁን ሙሉ በሙሉ 
በአሸባሪው ሕወሓት አደባባይ ነው ሲሉም ሁኔታውን 
አስረድተዋል።  

“አሁን ኳሱ ሙሉ በሙሉ 
በአሸባሪው ሕወሓት 

አደባባይ ሆኗል”
አቶ ደመቀ መኮንን
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር

ሞገስ ጸጋዬ

አዲስ አበባ፡- የሕወሓት ቡድን  በአማራና በአፋር 
ክልሎች ህጻናትንና ሴቶችን ሳይለይ በጅምላ ዘግናኝ 
የሆነ የሰብዓዊ መብት ጥሰት መፈጸሙንና በንብረት 
ላይ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱን የኢትዮጵያ ሰብዓዊ 
መብቶች አስታወቀ።

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ በተለያዩ 
አካባቢዎች በንጹኃን ዜጐች ላይ  የተፈጸሙ የሰብዓዊ 
መብት ጥሰት ላይ የመጀመሪያ ደረጃ ዘገባ ይፋ አድርጓል። 
በሰሜን ወሎና በደቡብ ጎንደር፣ በአፋር ክልል፣ በሰሜን 
ሸዋ ዞን፣ በአማራ ክልል  ኦሮሞ ልዩ ዞን እና በደቡብና 
በሰሜን ጎንደር ዞኖች ላይ  በመዘዋወር  የመስክ ምርመራ 
ስራ በማድረግ በሕወሓት ቡድን የደረሱ የሰብዓዊ  መብት 
ጥሰቶችን፣ ውድመቶችንና ዘረፋዎችን ይፋ አድርጓል።

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ዋና ዳይሬክተር 
ዳን ይርጋ እንደገለጹት፤ ጉባኤው በአፋርና በአማራ 
ክልሎች ባደረገው ጥናት  የሕወሓት ቡድን  በአማራና 
በአፋር ክልሎች በርካታ ንጹሃን ደፍሯል፣ በአሰቃቂ 
ሁኔታ ገድሏል፣ አፈናቅሏል፣ በጅምላ በመግደል፤ በጅምላ 
ቀብሯል፣ የእምነት ተቋማትን አቃጥሏል፣ዘርፏል፣ 
በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ አሰቃቂ 

አሸባሪው ሕወሓት ጅምላ ጭፍጨፋ ማካሄዱን የኢትዮጵያ 
ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ አስታወቀ

ተግባር  መፈጸሙን  ምርመራ ባካሄድንባቸው አካባቢዎች 
ማረጋገጥ ችለናል  ብለዋል።

 የመስክ ምርመራ ውጤቱ እንደሚያሳው በርካታ 
የሰብዓዊ መብት  ጥሰቶች ተከስተዋል።  በዋናነት ንጹሃን 
ዜጎች ላይ ጭፍጨፋ ፈጽሟል። በጅምላ ህጻናትን ፤ 
አዛውንቶችንና   ሴቶችን ያልለየ  ዘግናኝ የሆነ የሰብዓዊ 
መብት ጥሰት ተፈጽሟል።  አሸባሪው ቡድን ከባድ 

መሳሪያዎችን   ወደ ንጹሃን መጠለያ ካምቦች ላይ 
በመተኮስ የንጹሃን ሕይወት እንዲያልፍ አድርጓል ሲሉ 
ተናግረዋል። 

በርካታ የሆኑ ሴቶች ላይ አስገድዶ መድፈር  
እንደተፈጸመ የምርመራ ውጤታችን አረጋግጧል ያሉት 
ዋና ዳይሬክተሩ ፤ የጤና ተቋማትን፣ ባንኮችንና  በርካታ 
የመሠረተ ልማቶችን አውድመዋል፤ ዘርፈዋል። የዚህ 
ድርጊት ፈጻሚ የሆነው የሕወሓት ታጣቂ ቡድን ምንም 
ልዩነት ሳያደርግ በህጻናት፣ በሴቶችና  የሕብረተሰብ 
መገልገያ በሆኑ ተቋማት ላይ ጥቃት ፈጽሟል።

በሕወሓት ቡድን ጥቃት ሳቢያ ከቀያቸውና ከመኖሪያ 
ቤታቸው የተፈናቀሉ በርካታ ዜጎች አሉ ያሉት ዋና 
ዳይሬክተሩ፤  በመጠለያ ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያለው 
ሕዝብ መጠለያ  ውስጥ እንደሚገኙ ጠቁመዋል።  

በበርካታ አካባቢዎች ላይ ሊበረታታ የሚችል 
የሰብዓዊ ድጋፍ እየደረሰ ቢሆንም ካለመቀናጀትና 
ካለመናበብ የተነሳ  በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ 
በተደጋጋሚ እርዳታ ሲደርስ በተቀሩት ላይ ደግሞ  
እርዳታ ያለመድረስ ሁኔታ  ይስተዋላሉ ብለዋል። 

እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ፤ በሕወሓት ቡድን የወደሙ 
ተቋማትን በፍጥነት መልሶ መገንባት ያስፈልጋል። በተለይ 

አመራሩ የድህረ ጦርነት 
ማገገሚያ ተግባራትን በሚገባ 
ተገንዝቦ ለውጤታማነታቸው  

መስራት ይጠበቅበታል
አዲስ አበባ፡- በየደረጃው ያለው አመራር የድህረ 

ጦርነት ማገገሚያ ተግባራትን በሚገባ ተገንዝቦ 
ለውጤታማነታቸው በትኩረት መስራት እንዳለበት 
በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዴሞክራሲ ስርዓት 
ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚኒስትር ዶክተር ቢቂላ 
ሁሪሳ ተናገሩ፡፡

“መንግሥት ... ወደ ገፅ 4 ዞሯል

- ካፒቴን  ክንዴ ዳምጤ 
የቀድሞ የአየር ኃይል አባል                                                                              

ማህሌት አብዱል

አዲስ አበባ፡- መንግሥት በየአገሩ ተሰዶ የሚኖረው 
ዲያስፖራ ለኢትዮጵያ እድገት የየራሱን አሻራ ማሳረፍ 
የሚችልበትን ‘የዜግነት ግዴታ ታክስ ‘ሊጥል እንደሚገባ 
የቀድሞ አየር ሃይል አባል ካፒቴን ክንዴ ዳምጤ 
አስታወቁ፡፡

ካፒቴን  ክንዴ ዳምጤ ለአዲስ ዘመን እንዳስታወቁት፤ 
ኢትዮጵያ አሁን ካጋጠማት የውጭ  ጫና መላቀቅም ሆነ 

‹‹መንግሥት በዲያስፖራው ላይ 
የዜግነት ግዴታ መጣል አለበት

ዳን ይርጋ

አሸባሪው ... ወደ ገፅ 4 ዞሯል

“አሁን... ወደ ገፅ 4 ዞሯል

በዚህ የችግር ጊዜ ሁሉም ዲያስፖራ 
የየራሱን ጠጠር መወርወር አለበት

                             -    ካፒቴን ክንዴ ዳምጤ 
የቀድሞው የአየር ኃይል አባል
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ዜና

ወንድወሰን ሽመልስ (ወልድያ)

ለወልድያ ጠቅላላ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል 
ካደረግነው የቁሳቁስና መድሃኒት ድጋፍ በላይ ትርጉም 
የሚሰጠን  አንድነታችንን የመዝረፍ እሳቤን በማፍረስ 
አንድነታችንን ማሳየት መቻላችን ነው፤ ሲሉ በአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ 
ዳይሬክተር ዶክተር አንዷለም ደነቀ ገለጹ። የጥቁር አንበሳ 
ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስድስት ነጥብ አራት ሚሊዬን 
ብር የሚገመት ቁሳቁስና መድኃኒት ድጋፍ አድርጓል።

ዶክተር አንዷለም፣ በስፍራው ለሚገኘው የኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት የጋዜጠኞች ቡድን እንደተናገሩት፤ 
በአሸባሪው የሕወሓት ወራሪ ኃይል ዘረፋና ውድመት 
ለተፈጸመበት የወልድያ ጠቅላላ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል 
ከተደረገው ድጋፍ በላይ አንድነትን የመዝረፍ እሳቤ 
በማፍረስ በአንድ ላይ መቆም ማሳየት መቻሉ ሊሆን 
ይገባል። በአንድነት ሲቆም ደግሞ የጠፋውን ተክቶ፤ 
የጎደለውን ሞልቶ ሆስፒታሉን በሁለትና ሦስት ወራት 
ውስጥ ቀድሞ ይሰጥ የነበረውን መደበኛ አገልግሎት 
በሙሉ እንዲሰጥ በማድረግ ማሳየት ይቻላል።

እንደ ዶክተር አንዷለም ገለጻ፤ ሆስፒታሉ ብዙ 
የሕክምና እቃዎች ተዘርፈውበታል። ብዙ መድኃኒቶች 
ወድመውበታል። አገልግሎቱም ለአምስት ወራት ያህል 
ተቋርጦ ቆይቷል። ስለዚህ ይሄንን ሆስፒታል ለማስጀመር 

“ለሆስፒታሉ ካደረግነው ድጋፍ በላይ ትርጉም 
የሚሰጠን አንድነታችንን ማሳየታችን ነው”

- ዶክተር አንዷለም ደነቀ፣

በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር፤

እና ወደነበረበት ሁኔታ ለመመለስ የጥቁር አንበሳ 
ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በጤና ሳይንስ ኮሌጁ ስር ያለው 
ኃላፊነቱን ወስዶ ከወልድያ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ 
ሆስፒታል ጋር እየሠራ ይገኛል። ይሄንን ከማድረግ አኳያ 
የተለያዩ ግብዓቶችን እንዲሁም የሰው ኃይል ይዘው 
ሄደዋል።

ዶክተር አንዷለም እንደተናገሩት  በተጨማሪ በሰው 
ኃይል ደረጃ የቀዶ ሕክምና ስፔሻሊስት፣ የአጥንት ሕክምና 
ስፔሻሊስት፣ የሰመመን ሰጪ ሕክምና ስፔሻሊስት 
እና አንስቴቲስት፣ ሚድ ዋይፍ፣ የድንገተኛ ሕክምና 
ባለሙያዎች፣ እንዲሁም የኦፕራሲዮን ክፍል ነርሶችን 

ይዘን እንደ ቡድን መስርተው ነው ወልድያ ገብተዋል። 
እነዚህም በሁሉም ቦታ እየተንቀሳቀሱ ውጤታማ ሆነዋል። 
በሚቀጥሉት ጊዜያትም በጥቁር አንበሳ ውስጥ የሚገኙ 
ከፍተኛ ባለሙያዎችን ስፔሻሊስትና ሰብ ስፔሻሊስቶችን 
ጨምሮ ሌሎች ባለሙያዎችን ለማምጣትና ሕክምናውን 
ለማስቀጠል እየተዘጋጁ ይገኛል።

ዶክተር አንዷለም እንደሚሉት፤ በውጤታማ 
ጅማራቸው የድንገተኛ ሕክምና፣ የተመላላሽ ሕክምና 
እንዲሁም የድንገተኛ ቀዶ ሕክምና አገልግሎት ክፍሎች 
ስራ  ጀምረዋል። እነዚህ ደግሞ በጣም ተስፋ ሰጪ 
ናቸው። ከዚህ አኳያ በሚቀጥሉት ሁለትና ሦስት ወራት 
የወልድያ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ቀድሞ 
የሚሰጠውን ሁሉንም መደበኛ አገልግሎት ወይም ከዛ 
በተሻለ ሁኔታ ተደራጅቶ ሕብረተሰቡን የሚያገለግልበት 
ሁኔታን ለመፍጠር እየተሰራ ነው።

ይሁን እንጂ ችግሩ ቀላል የሚቻል አይደለም። ይሄን 
ሆስፒታል ለማደራጀት ዓመታት ወስዷል። በዓመታት 
ውስጥ የተደራጀውን ሆስፒታል በጥቂት ወራት ውስጥ 
ከፍተኛ የሚባል ዝርፊያ ተፈጽሞበታል። የጽኑ ሕክምና 
ማሽኖችና መሳሪያዎች ተወስደዋል፤ የሕመምተኛ ቁጥጥር 
የሚደረግባቸው ሞሚተሮች ተወስደዋል፤ የአልትራ 
ሳውንድ ማሽኖች ተወስደዋል፤ ተንቀሳቃሽ ኤክስሬይ 
ማሽን ተወስዷል፤ መውሰድ ያልተቻለው ደግሞ 
ወድሟል፤ ሜዳ ላይ ተዝረክርኮ ቆሻሻ ሆኗል።

ፋንታነሽ ክንዴ

አዲስ አበባ፡- የአስተዳደር ወሰን እና የማንነት ጉዳዮች 
ኮሚሽን በ56 ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የአስተዳደር ወሰን፣ 
የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳዮች ላይ  አገር 
አቀፍ ጥናትና ምርምር ማከናወኑን አስታወቀ፡፡

የአስተዳደር ወሰን እና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን 
ሰብሳቢ ዶክተር ጣሰው ገብሬ ትናንት ለጋዜጠኞች 
በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት፤ ኮሚሽኑ በአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ መሪነት በአስተዳደር ወሰን፣ የማንነትና 
ራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳዮች ላይ  ያተኮረ አገር 
አቀፍ የጥናት እና ምርምር ሥራ ሲያከናውን ቆይቷል፡፡ 
በጥናቱ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተጨማሪም ችግሮች  
ባሉባቸው አካባቢዎች የሚገኙ 28 የመንግሥት ከፍተኛ 
ትምህርት ተቋማት ተሳትፈዋል ብለዋል፡፡ 

በጥናቱ 68 ዞኖችና ልዩ ወረዳዎችን ለማካተት ታስቦ 
እንደነበር የጠቀሱት ዶክተር ጣሰው፤ 56 ዞኖችና ልዩ 
ወረዳዎችን  በጥናቱ ማካተት መቻሉንና በፀጥታ እና 
ተያያዥ ችግሮች ምክንያት 12 ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች 
ላይ ጥናት ማድረግ እንዳልተቻለ አመልክተዋል፡፡ 

በጥናቱ ያልተካተቱ ቦታዎች እንዲጠኑ ጉዳዩ 
ከሚመለከታቸው የየክልሎቹ ከፍተኛ አመራሮች ጋር 
ተደጋጋሚ ውይይቶች መደረጋቸውን ያስታወቁት ዶክተር 
ጣሰው፤ በወቅቱ የተፈጠሩ ችግሮች ተፈትተው በታቀደው 
መሰረት በተጠቀሱት ቦታዎች መረጃዎችን መሰብሰብና 
የጥናት ሥራዎችን ማከናወን አልተቻለም ብለዋል፡፡

ችግሮች እንዲፈቱ ለፌዴሬሽ ምክር ቤትና 
ለሌሎችም የፌዴራል መሥሪያ ቤቶች ኮሚሽኑ ማሳወቁን 
አስታውሰው፤  ፌዴሬሽን ምክር  ቤት ችግሩን ለመቅረፍ 

ኮሚሽኑ በ56 ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች አገር አቀፍ 
ጥናትና ምርምር ማከናወኑን አስታወቀ

የበኩሉን አስተዋጽኦ ቢያደርግም ያጋጠሙ ችግሮች 
ሊፈቱ እንዳልቻሉ ጠቁመዋል፡፡ 

እንደ ዶክተር ጣሰው ገለጻ፤ የአስተዳደር ወሰን እና 
የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን  የቀረበለትን የጥናት ሪፖርት 
በጥናትና ምርምር የቴክኒክ ኮሚቴ እና በተለያዩ አግባቦች 
በመገምገምና ተደጋጋሚ ውይይቶችን በማድረግ 
ዩኒቨርሲቲው የተጠቃለለ አገራዊ ጥናትና ምርምር 
ሪፖርቶችን እንዲያስገባ ተደርጓል፡፡ በዚህም አራት ሰነዶች 
የተዘጋጁ ሲሆን የማንነት፣ ራስን በራስ የማስተዳደር፣ 
የአስተዳደር ወሰን እና የሕግና ፖሊሲ አማራጭ ሰነዶች 
ናቸው ተብሏል፡፡ 

በተደረገው ጥናትና ምርምር በርካታ በምክረ 
ሀሳብነት ደረጃ ሊቀርቡ የሚችሉ ግኝቶች መለየታቸውን 
አመልክተው፤ ከግኝቶቹ መካከል ከመዋቅራዊ አደረጃጀት 
ጋር የተገናኙ ግኝቶች እንደሚገኙበት የጠቆሙት 
የኮሚሽኑ ሰብሳቢ፤ በውጤቱ ላይ ከባለድርሻ አካላት 
ጋር ተከታታይ ውይይትና ግብዓት በማካተት ይፋ 

እንደሚደረግ ተናግረዋል፡፡ በግኝቶቹ መሰረት በቀጣይ 
ከባለድርሻ አካላት ጋር ተከታታይ ውይይች በማድረግ 
ግብዓቶችን በማካተትና ቀሪ ሥራዎችን በማጠናቀቅ 
ምክረ ሀሳቦችን ለሚመለከታቸው አካላት እንደሚያቀርብ 
ጠቁመዋል፡፡

ኮሚሽኑ በቀሩት ቦታዎች ላይ ጥናት ለማድረግ ጥረቱን 
አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቆ፤ የሚመለከታቸው 
የፌዴራል፣ የክልልና የዞን አስተዳደሮች በኮሚሽን 
ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ በተጠቀሰው መሰረት ለኮሚሽኑ 
ሥራ የመተባበር ግዴታ እንዳለባቸው ተረድተው 
ለጥናትና ምርምር ሥራ ምቹ ሁኔታዎችን እንዲፈጥሩ ጥሪ 
አቅርቧል፡፡ 

በአንዳንድ ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ኮሚሽኑ 
የሠራው  የኢትዮጵያ ካርታ ተብሎ እየተዘዋወረ 
የሚገኘውን ካርታ ኮሚሽኑ እንደማያውቀውና ሆን ተብሎ 
ዜጎችን ለማሳሳት የቀረበ ሊሆን እንደሚችል ኮሚሽኑ 
ጨምሮ ገልጿል፡፡ 

በቬጋስ በተካሄደው የገቢ 
ማሰባሰቢያ ዝግጅት ከ350 ሺህ 
የአሜሪካን ዶላር በላይ ተሰበሰበ

አብዱረዛቅ መሐመድ

አዲስ አበባ፦ በጦርነቱ የተጎዱና የተፈናቀሉ ዜጎችን 
በዘላቂነት ለማቋቋም በላስ ቬጋስ በተካሄደው የገቢ 
ማሰባሰቢያ መርኃ ግብር ከ350 ሺህ የአሜሪካን ዶላር በላይ 
መሰብሰቡን በላስ ቬጋስ የጉዞ ኢትዮጵያ የሀብት አሰባሳቢ 
ኮሚቴ አስታወቀ። 

በላስ ቬጋስ የጉዞ ኢትዮጵያ የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ 
የህዝብ ግንኙነት ንዑስ ኮሚቴ አስተባባሪ አቶ ተሻገር 
ከልካይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፣ በመርኃ 
ግብሩ ዲያስፖራው ድጋፉን በተለያዩ አማራጮች 
እንዲያስገባ የተደረገበት አካሄድ በመኖሩ ምክንያት 
ያልተቆጠሩና ያልተካተቱ የሐብት ስብስቦች በመኖራቸው 
ትክክለኛው ቁጥር አሁን መናገር ባይቻልም በአንድ ቀን 
ምሽት ብቻ ከ350 ሺህ የአሜሪካን ዶላር በላይ ገንዘብ 
ማሰባሰብ ተችሏል። 

ትክክለኛውን ቁጥር ከዚህም ሊበልጥ እንደሚችል 
የገለጹት አቶ ተሻገር፣ ከገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪም 
የመድኃኒትና የህክምና ቁሳቁሶች  ድጋፍ መደረጉንም 
ተናግረዋል። በከተማው እስካሁን ከነበሩ ዝግጅቶች በተለየ 
ሁኔታ ኢትዮጵያዊነትን በተላበሰና በተሳካ ሁኔታ ተካሂዷል፤ 
ዲያስፖራው ለአገሩና ለወገኑ ያለውን አጋርነትም በተግባር 
ያሳየበት ዝግጅት ነበር ብለዋል።

እንደ አቶ ተሻገር ገለጻ፣ ድጋፉ በአፋርና አማራ ክልሎች 
ለሚገኙ በጦርነቱ ለተጎዱና ለተፈናቀሉ ዜጎች አፋጣኝ 
ድጋፍ ለማድረግና ኑሯቸውን በተሻለ ሁኔታ መምራት 
የሚችሉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የሚውል ነው።  የአሁኑ 
የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቱ የአንድ ጊዜ ዝግጅት ብቻ ሳይሆን 
በቀጣይ ጊዜያትም ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት አቶ 
ተሻገር፣ 

እንደ ትምህርት፣ ጤናና መሠረታዊ አገልግሎቶች 
ሰጪ ተቋማት ወደነበሩበት ሁኔታ እንዲመለሱ ለማድረግና 
ከመላው ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን የጠላትን ሴራ 
በማክሸፍ ኢትዮጵያ ወደተሻለ እድገት እንድትራመድ 
ለማስቻል የበኩላቸውን እንደሚወጡም ቃል ገብተዋል።

ከመንግሥትና ከሌሎችም ባለድርሻ አካላት ጋር 
በመተባበር በሽብርተኛው የሕወሓት ቡድን የወደሙ 
መሠረተ ልማቶችን ለመገንባትና ተፈናቃዮችን መልሶ 
ለማቋቋም ዘርፈ ብዙ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝም 
ገልጸዋል።  “መርኃ ግብሩን በተሳካና በከፍተኛ 
ኢትዮጵያዊነት ስሜት ማጠናቀቅ መቻላችን በቀጣይ 
ለምናደርጋቸው መሰል ዝግጅቶች ትልቅ መነሳሳትን 
የሚፈጥር ነው። በዚህ እንደማይቆምም የዝግጅቱ 
ታዳሚዎች ቃል ገብተዋል” ብለዋል።

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ (ዶ/ር) ላቀረቡት ጥሪ 
የዲያስፖራው ተግባራዊ ምላሽ የሚበረታታና ከተጠበቀው 
በላይ ነው ያሉት አቶ ተሻገር፣ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ 
ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ጥሪውን ተቀብለው 
ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ነው ሲሉ ምስክርነታቸውን 
ሰጥተዋል።

አክለውም፣ ዲያስፖራው ጥሪውን ተቀብሎ ወደ 
ኢትዮጵያ የሚመጣበት ምክንያት ስለኢትዮጵያ በዓለም 
አቀፍ የሚድያ ተቋማት የሚነገረው ውሸት መሆኑን 
ለማሳየትና ለሐገሩና ለወገኑ ያለውን አጋርነት ለማሳየት 
እንደሆነም አስረድተዋል።

የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ወደ ኢትዮጵያ 
ከመጡ በኋላ በወጣው መርኃ ግብር መሰረት የተዘጋጁ 
ፕሮግራሞችን ለመሳተፍና በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎች 
እንዲሁም የተፈናቁሉ ዜጎችን በመጎብኘት በተለያየ መልኩ 
አፋጣኝ ድጋፍ ለማድረግ እቅድ መያዙን አስታውቀው 
በዲያስፖራው የተሰባሰቡ የእርዳታ ቁሳቁሶች የተወሰኑት 
ኢትዮጵያ መድረሳቸውንም ተናግረዋል።

በገቢ ማሰባሰቢያ መርኃ ግብሩ ላይ በአሜሪካ 
የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ መገኘታቸውንም 
ለማወቅ ተችሏል።

አቶ ተሻገር ከልካይ
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ዜና

ወንድወሰን ሽመልስ (ጭፍራ) 

አሸባሪው የሕወሓት ወራሪ ኃይል የምንሳሳላቸውን 
ግመሎቻችንንና ፍየሎቻችንን በማረድና በጥይት ደብድቦ 
በመግደል፤ የማሽላ እርሻችንንም በማውደም እኛ 
አፋሮችን ችግር ላይ ለመጣል አስቦ መምጣቱን በተግባር 
ገልጦ አሳይቶናል፤ ሲሉ በእርሻ እና እንስሳት እርባታ 
የሚተዳደሩት የጭፍራ ነዋሪው አቶ ዓሊ ዊቲካ አርባ 
ገለጹ።

አቶ ዓሊ፣ በስፍራው ለተገኘው የኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት የጋዜጠኞች ቡድን እንደተናገሩት፤ አሸባሪው 
ቡድን ወደ አፋር ለወረራ በገባበት ወቅት በሰው እና 
በንብረት ላይ የከፋ ጥፋት ፈጽሟል። በዚህም አመጣጡ 
የአፋርን ሕዝብ ለማጎሳቆል እና ለከፋ ችግር ለማጋለጥ 
መሆኑን በተግባር አሳይቶ ሄዷል።

እንደ አቶ ዓሊ ገለጻ፤ አሸባሪ ቡድኑ ሰዎችን በቀጥታ 
ከመግደልና የሞራል ውድቀት እንዲደርስባቸው ከማድረግ 
ባለፈ፤ የሚጠቀሙባቸው እንስሳት፤ የሚመገቡትም እህል 
እንዳይኖራቸው የሚያደርግ በደል ፈጽሟል። በዚህም 
አፋሮች በስስት የሚመለከቷቸውን ግመሎች በጥይት 
ደብድቦ ገድሏል፤ ፍየሎቹንም እንደራሱ ንብረት እያረደ 
በልቷል፤ ያልቻለውንም ገድሎ ሄዷል።

አቶ ዓሊ፣ የማሽላ እርሻቸው ላይ የደረሰውን ጥፋት 
መነሻ አድርገው እንደሚናገረት፤ በጭፍራ ከተማና 
አካባቢው ያሉ ሰባት አባወራዎች በጋራ ማሽላ ዘርተው 
አስፈላጊውን እንክብካቤ በማድረጋቸው ከቀለብ አልፎ 
ለገበያ የማቅረብ ተስፋ ነበራቸው። ሆኖም ማሽላቸው 
ደርሶ ለስብሰባ እየተዘጋጁ ሳለ አሸባሪው የሕወሓት 
ወራሪ ኃይል ጭፍራን ይይዛል። ይሄ ቡድን በከተማዋና 
አካባቢው በሰውም ሆነ በንብረት ላይ የሚፈጽመው 
ጥፋትና ውድመት  ሲሰሙ ስለቆዩ  በመደናገጥ 
አካባቢውን ለቅቀው ይወጣሉ።

ከሳምንታት ቆይታ በኋላ ቡድኑ ተሸንፎ አካባቢውን 
ሲለቅ እነ አቶ ዓሊም ወደቀያቸው ይመለሳሉ። ይሁን 
እንጂ ለጥፋት የተሰማራው አሸባሪ ኃይል በከተማዋ 
ውስጥ የፈጸመውን አይነት ውድመት በእነ አቶ ዓሊ 
የማሽላ ማሳ ላይም ከመፈጸም ያገደው ነገር አልነበረም።

እናም የማሽላ ማሳቸውን የቻለውን በልቶ፣ 
ያልቻለውን ደግሞ ሰባብሮ በማበላሸት፣ ጥቂት 
የቀረችውንም በወቅቱ ሳይሰበሰብ የወፍ ቀለብ እንዲሆን 
አድርጎታል። ይህ ሳያንሰው ማሽላው ውስጥ ምሽግ 
ሰርቶ ይጠቀም ስለነበረ ከስፍራው ሲሸሽ በርካታ ሙት 
እና ቁስለኞቹን በማሽላው እርሻው ጥሎ በመሄዱ እና 
ማሸላውን እያስተኛ በመሸፈኑ ምክንያት ወደማሳው 
መቅረብ አልቻሉም።

ይህ ድርጊቱ ደግሞ በእርሳቸውም ሆነ ከእርሳቸው 
ጋር በጋራ ማሽላውን የዘሩ አባወራዎችን ችግር ላይ የጣለ 
ስለመሆኑ የሚናገሩት አቶ ዓሊ፤ ለአብነት እርሳቸው 
ወደ ሃያ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ መሆኑን እና ማሽላው 
በመውደሙ ምክንያት ይህ ቤተሰብ ለችግር መጋለጡን 
ያስረዳሉ። በዚህ መልኩ የእርሳቸውን ጨምሮ የሰባቱም 
አባወራዎች ቤተሰብ በዛው ልክ ለችግር የተጋለጡበትና 
ፆም ያደሩበት ድርጊት መሆኑን ገልጸዋል።ግመሎቻቸውን 
አርዶ በመብላትና በመግደል በድህነት ውስጥ  እንዲኖሩ 
መመኘቱን ተናግረዋል። 

የአሸባሪው ቡድን ይሄን ሲያደርግ እኛ አፋሮችን 
ችግር ላይ ለመጣል፤ በሕዝቡ ላይ ጉዳት ለማድረስ ብቻ 
ሳይሆን በሕይወታችን የመጣ ነው፤ ደግሞም በተግባር 
ገልጾ አሳይቶናል። እንደ አጠቃላይ የአፋርን ሕዝብ 
ለድህነት ለማጋለጥ፤ ቢችሉ ደግሞ ሕይወቱን ለማጥፋት 
የመጡ ናቸው፤ እንደፈለጉትም አድርገው ሄደዋል፤ ሲሉ 
ስለ ሽብር ቡድኑ ክፋት ያስረዳሉ።

በዚህ መልኩ በአፋር ሕዝብ ላይ ከሕይወት እስከ 
ንብረት ጉዳት አድርሶ የሄደን አሸባሪ ቡድን በመንግሥትም 
በሕዝብም ትብብር መጥፋት አለበት የሚሉት አቶ ዓሊ፤ 
ቡድኑ አፋርንም ኢትዮጵያንም ለማጥፋት የመጣ ኃይል 
እንደመሆኑ   ኢትዮጵያውያን በተባበረ  ክንድ ሊያጠፉት 
እንደሚገባ ተናግረዋል።

አሸባሪው ኃይል 
የምንሳሳላቸውን 

ግመሎቻችንን በማረድ 
ሊያስርበን ሞክሯል

ዋቅሹም ፍቃዱ

አዲስ አበባ፡ በጦርነቱ ወቅት የታየው አንድነትና 
ትብብር በቀጣይ በሚካሄዱ  አገራዊ ምክክር መድረኮችና 
ልማት እንቅስቃሴዎች ላይ ሊደገም እንደሚገባ በአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ  ግንኙነት 
መምህር ዶ/ር ደመቀ ሀጭሶ ገለጹ። ኢትዮጵያውያን 
በአንድነት ከተነሱ የማይሻገሩት ተራራ ፤የማይወጡት 
መከራ እንደሌለም አስታውቀዋል። 

ዶ/ር ደመቀ በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
በሰጡት አስተያየት፡አንድነታችን ጠንካራ ባይሆን ኖሮ 
አገር ለመፍረስ ቆርጠው የተነሱ የውስጥና የውጭ ኃይሎች 
ዓላማቸውን ማሳካት ይችሉ ነበር።ሆኖም ኢትዮጵያውያን 
ያሳዩት አንድነት ሀገሪቱ የተደቀኑባትን ሴራዎች ሁሉ 
አምክኖታል።

  ኢትዮጵያውያን አንድ ባይሆኑ ኖሮ አንዳንድ 
የምዕራባውያን በተለይ የአሜሪካ ጫና ተቋቁሞ አገር 
ማስቀጠል አይታሰብም ነበር ያሉት የፖለቲካ ሳይንስ 
ምሁሩ  ለብዙ ሰዎች አሜሪካ አንድ አገር ብትመስልም ዳሩ 
ግን  አገሪቱ የዓለም ኢኮኖሚና ፖለቲካ  አውታር የሆኑት 
እንደነዓለም ባንክ፣ የዓለም አቀፍ ገንዘብ ፈንድ ድርጅት፣ 
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅትና የአውሮፓ ህብረት 
ከኋላዋ ያሰለፈች ግዙፍ አገር በመሆኗ ጫናው ከፍተኛ 

“ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ከተነሱ የማይሻገሩት 
ተራራ፤የማይወጡት መከራ የለም ”

- ዶ/ር ደመቀ ሀጭሶ፣ የፖለቲካ ሳይንስና አለም አቀፍ  ግንኙነት ምሁር

እንደሆነ ጠቁመዋል።
አገራቸው  ፈተና ሲገጥማት በአገር ውስጥና በውጩ 

ዓለም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን  
እንደ አንድ መካሪና እንደ አንድ የልብ ተናጋሪ ሆነው ዘብ 
መቆማቸው ታሪክ የማይረሳው ደማቅ አሻራ ነዉ ያሉት 
ዶ/ር ደመቀ፣ ይህ ብቻውን በቂ ባለመሆኑ በሰላሙ ጊዜ 
የሚስተዋሉት ያለመግባባቶችና ቅሬታዎች ተቀራርበው 
በመነጋገር አንድነታችንን አስተማማኝ ደረጃ ማድረስ  
እንደሚገባቸው አመልክተዋል። ከውጭ  የሚመጡ 
ዲያስፖራዎችንም እንደ መልካም አጋጣሚ መጠቀም 
እንደሚያስፈልግም  ጠቁመዋል።

ከዲያፖራው ጋር የሚደረገው ምክክር ከብሔራዊ 
መግባባቱ ጋር ተዳምሮ ሲተገበር  የኢትዮጵያ ሰላምና 
ልማት ወደ ላቀ ደረጃ እንደሚያደርስ ምንም ጥርጥር 
እንደሌለ የገለጹት ምሁሩ፣ በተለይ የውጭው  ዓለም 
በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የተዛባ አመለካከት እንዳይኖር 
የዲያስፖራው አንድነት ከማጠናከር ውጭ ሌላ አማራጭ 
አይኖርም ብለዋል።

ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ ለምዕራባውያን ከግብፅ 
ባልተናነሰ ሁኔታ በተለይ ደግሞ  ሽብርተኝነትን ከመዋጋት 
አኳያ ወሳኝ  አጋር ሆና ሳለች አሜሪካ የግብፅ የውክልና 
ጦርነት በሚያስብል ደረጃ በኢትዮጵያ ላይ የምታደርገው 
ጫና ጥያቄ ያስነሳል ያሉት ምሁሩ፣ በነበረው ጦርነት 
መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ጎን በመተው በተደጋጋሚ 
ለሽብር ቡድኑ  ወገንተኝነቷን የሚገልጽ መግለጫ ስታወጣ 
መቆየቷ ያሳዝናል ብለዋል።

 ዶ/ር ደመቀ እንዳሉት  አሜሪካ እጇን ያሳረፈችባቸው 
እንደ ኮሶቮ፣ኢራቅና አፍጋኒስታን ያሉ አገራት ወይ 
ተዳክመዋል አሊያም አገረ መንግሥታቸዉ ፈርሰዋል። 
በቀጥታ ባይሆንም ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ለ12 ጊዜያት 
ለተባበሩት መንግሥታት የጸጥታ ምክር ቤት አቅርባለች። 
ኢትዮጵያውያን በሳዩት አንድነትና መንግሥትም በዘረጋው 
ጥሩ የዲፕሎማሲ ሥራ  ኢትዮጵያ ከመፈራረስ ድናለች 
ብለዋል።

አስቴር ኤልያስ

እግዚአብሄር አምላካችን የነበረውን ጨለማ አሳልፎ 
ይህን ብርሃን ስለገለጸ የእግዚአብሄር አምላክ ስም ለዘላለም 
የተመሰገነ ይሁን ሲሉ ነበር ሊቀጳጳስ አባ ባርናባስ 
ለጥያቄያችን ምላሽ መስጠት የጀመሩት። ሊቀ ጳጳሱን፣ 
ወራሪው የጁንታ ቡድን በስፍራው ስላደረሰው ተጽዕኖና 
እርሳቸው ስላከናወኑት ተግባር በጠየቅናቸው ወቅት 
ሲገልጹልን እንደተናገሩት፤ ወራራው ኃይል፣ ከአራት 
ወር በላይ በሰሜን ወሎ  ቆይቷል፤ በቆይታውም ብዙ 
ግፍና በደል ተፈጽሟል፤ ብዙም ወረራዎች ተካሂደዋል። 
የሰዎችም ህይወት ጠፍቷል። 

በዚህ መከራ ቀን እንደ አገር ስብከትና እንደ 
ቤተክርስቲያን ይህን የመከራ ቀን ለማለፍ ቤተ ክርስቲያኒቱ 
አቅሟ በፈቀደ ሁሉ ሰርታለች።  ምህላ ተይዟል፤ጾም 
ተጹሟል።

ሌላው ደግሞ አገረ ስብከቱ በእኔ ኃላፊነት ዐቢይ እና 
ንዑስ  ኮሚቴ በማቋቋም በወራሪው ኃይል የደረሰውን 
ችግር እንዴት እንለፍ የሚል መርህ ይዘን ብዙ ጊዜ ውይይት 
አካሂደናል የሚሉት አባ ባርናባስ፣ ዐቢይ ኮሚቴው ገንዘብ 
አፈላላጊ፣ ንዑስ ኮሚቴው ደግሞ የተገኘውን ገንዘብ ለተጎዱ 
ወገኖች ማከፋፈል የሚል የስራ ድርሻ በመስጠት ወደስራ 
ተገብቶ ተሰርቷል ሲሉ ተናግረዋል። 

ዐቢይ ኮሚቴው ገንዘብ ለማግኘት አስቸጋሪ የሆነበት 
ጊዜ እንደሆነ የሚታወቅ ነው፤ ምክንያት ቢባል ደግሞ ባንኮች 
ዝግ በመሆናቸውም  ጭምር ባለጸጋ ናቸው የሚባሉት 
ገንዘብ ይቸግራቸዋል። ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ረድቶኝ 
በተለይ በውጭ አገር ካለ አቶ አረጋኸኝ ኃይሌ በሚባል 
ሰው አማካይነት አንድ ሚሊዮን 200 ሺ ብር ተለግሶናል። 
አውሮፓ ከሚኖሩ መካከል መሰረት በምትባል እህታችን 
አማካይነት 200 ሺ ብር እንዲሁም አሜሪካ ካሉት 148 ሺ 
ብር ማግኘት ችለናል ብለዋል።

ይህን ገንዘብ ለማግኘት ግን ኔትዎርክ ባለመኖሩ ብዙ 
ተቸግረን ነበር። ከሰቆጣ ከተማ ራቅ ወደምትል ተራራ እኔ 
ራሴ የሁለትና የሦስት ሰዓት መንገድ እየተጓዝኩ ውጭ ሀገር 
ያሉ ሰዎችን ስለማውቃቸው ሰው በረሃብ ሊሞት ነው፤ 
እባካችሁን ድረሱልኝ እያልኩ ስጮህ ስለነበር እነርሱም 
እግዚአብሔር ይስጣቸው ምላሻቸውም መልካም ሆኖ ወደ 
አካውንታችን ገንዘቡን አስገቡልን በማለት አመልክተዋል። 

ይሁንና ሌላ ችግር ደግሞ ተደቀነ የሚሉት ሊቀ ጳጳሱ፣ 
ገንዘቡ ወደአካውንታችን ቢገባም፤ ማውጣት አልተቻልም፤ 
ምክንያቱም በሰቆጣ ከተማ ባንኮች ሁሉ አይሰሩምና 
ነው ሲሉ አስታውሰዋል። ነገር ግን በአካባቢያችን 
ያሉ ባለሀብቶችን ገንዘቡ ወደአካውንታችን መግባቱን 
ነግረናቸው ብር አበድሩን፤ ህብረተሰቡ በረሃብ አይሙት 
በማለት ወደ አንድ ሚሊዮን 700 ሺ ብር ከተበደርናቸው 

‹‹እመጫቶች  ልጄን ምኔን ላጥባው?  እያሉ   ያለቅሱ ነበር››

በኋላ ምንም ላጡና ለነጡ  ጾም አዳሪ የሆኑ ሰዎች ማከፋፈል 
ችለናል። ከረሃቡ የተነሳ በሞት አፋፍ ላይ የነበሩ ሰዎች ነፍስ 
መዝራት ችለው እንደነበርም አስታውሰዋል።

እርሳቸው እንዳሉት፤ በከተማዋ ዙሪያ ወዳሉ አርሶ 
አደሮችም ደብዳቤ በመላክ በፈቃዳቸው ከእያንዳንዳቸው 
እስከ አራትና አምስት ኪሎ እህል በማሰባሰብ ወደ 60 
ኩንታል እህል ማግኘት ተችሏል። ከሰቆጣ ከተማም 
እንዲሁ ወደ 15 ኩንታል ዱቄት ተሰብስቧል። በዚህ መልኩ 
የተገኘውን ገንዘብ በንዑስ ኮሚቴው አማካይነት ከአንዴም 
ሦስት ጊዜ ማከፋፈል ተችሏል። በተጨማሪ ሁለት ሚሊዮን 
74 ሺ ብር ለመንሥስት ሠራተኛው ደመወዝ እንዲከፈለው 
በብድር ተሰጥቷል። በዚህ ሁኔታ ህብረተሰቡን ማጽናናት 
ተችሏል። ይህ የሆነው ግን በእርሳቸው አቅም ሳይሆን 
በእግዚአብሔር ቸርነት መሆኑን አምነዋል።

ሌላው ደግሞ ተቋማት መጠበቅ አለባቸው የሚል 
አቋም ወስደናል ያሉን አባ ባርናባስ፣ ተቋማቱን የሚጠብቁ 
የጥበቃ ሰራተኞች እንዲቀጠሩ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። 
ወደ 27 ያህል የጥበቃ ሰራተኞች እያንዳንዳቸው በሁለት ሺ 
ብር እንዲቀጠሩ አድርገናል ሲሉ ገልጸዋል።

ይህ ብቻም ሳይሆን ለወራት ያህል በአካባቢው 
መንግሥት ባለመኖሩ ምክንያት የደን የመጨፍጨፍ ሁኔታ 
ታይቶ ነበርና ውድመት እንዳይደርስ በዚያ ዙሪያ ህገ ደንብ 
አውጥተው አንድ ሸክም እንጨት የቆረጠ ሰው አንድ 
ሺ ብር እንዲቀጣ የሚል ውሳኔ ላይ እንደደረሱም ነው 
ያስረዱት። በዚህ መልኩ ሀገረ ስብከቱ አቅሙ በፈቀደለት 
መጠን ስራውን ሰርቶ ልክ ወራሪው ኃይል ስፍራውን ለቆ 
መንግሥት ሲገባ እኔ የድርሻዬን ተወጥቻለሁ፤ ከዚህ በኋላ 
መንግሥት ይረከበኝ ብዬ አስረክቤያለሁ ብለዋል። 

በወቅቱ ከወራሪዎቹ ጋር ብዙ ፍጥጫ እንደነበር 
የሚናገሩት አባ ባርናባስ፣ ምንም ጥፋት የሌለባቸውን 
ሰዎች ሲያስሩ እንደነበር ገልጸው፤ ወራሪዎቹ ያሉበት ድረስ 
በመሄድ ወደአራት ጊዜ እንዳወያዩአቸው ተናግረዋል። 
በውይይታቸውም ሰውን ያለጥፋቱ አትወንጅሉ፣ 
አትግደሉ፣ አትሰሩ፣ ራሳችሁ ደግሞ አትስረቁም ሲሉ 
እንዳስታወቋቸውና በአቋማቸውም ጸንተው እንደነገሯቸው 
አመልክተዋል። በዚህ የማይስማሙ ከሆነም ህዝቤን ይዤ 
እወጣለሁ፤ መንገድ ስጡኝ በማለት መናገራቸውንም 
ጠቅሰዋል። በወቅቱ ወራሪዎቹ ቅሬታ አለን እንዳሏቸው 
ተናግረው፤ የቅሬታው መንስዔ ደግሞ እርዳታውን 
እኛ ሳናወቅ ለምን ኮሚቴው ሰራ እያሉ የኮሚቴዎችን 
ስም ጭምር በዝርዝር መያዛቸውን ጠቅሰዋል፤ በዚህም 
ያላቸውን ተቃውሞ ገልጸው እንደነበር አስታውሰዋል።

በጊዜው እርዳታ ይደረግ የነበረው ያለልዩነት 
የየትኛውም እምነት ተከታይ የሆነ ፤የዕለት ጉርስ ላጣ ሁሉ 
ነበር ያሉት አባ ባርናባስ፣ ሁሉም ሰው፣ ሰው ነው የሚል 
መርህ ነው የያዝነው እንጂ ልዩነት አልነበረም፤ ሙስሊሞች 

እኔ ዘንድ መጥተው በተደረገው ድርጊት ሁሉም ምስጋና 
ሲያቀርቡ ነበር። እግዚአብሔር ሁሉን በእኩል እንደሚወድ 
ሁሉ ቤተክርስቲያንም ሁሉንም በእኩል አቅፋ ነው 
የተንቀሳቀሰችው ብለዋል።

አባ ባርናባስ፣ ይህ የመከራ ቀን ብዙ ትምህርት 
የተማርንበት ነው ይላሉ። መረዳዳት ካለ እንዴት መከራን 
መሻገር እንደሚቻል አይተንበታል። በተለይ ህብረተሰቡ 
ከእርሳቸው ዘንድ በመምጣት ሁለት ካላቸው አንዱን 
ሰጥተው ‹አባታችን ለተራቡ ሰዎች ይስጡልን› ብለው 
እንደሚሄዱም ተናግረዋል። እስከ ሰባት ሺ ብር ድረስ 
አምጥተው ይሰጧቸው እንደነበርም ነው ያስረዱት። 
በዚህም  የከተማውን ህዝብ በጣም አመሰግናለሁ ብለዋል። 

እርሳቸው እንዳሉት፤ በአሁኑ ወቅት የሰው ኑሮ ከእጅ 
ወደአፍ ነው ። ለአምስት ወራት ያህል እጅ እግሩ ታስሮ 
የቆየ ህዝብ ነው። በመሆኑም በዚህ ሰዓት በልቶ ያድራል 
ብሎ ማሰብ አይቻልም። ለዚህ ችግር መንግሥት፣ 
መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት እንዲሁም የዓለም አቀፉ 
ማህበረሰብም ቢሆን በተቻለው ሁሉ በዚህ ሳምንት ውስጥ 
እገዛ ሊያደርግለት ይገባል። ድጋፍ የማይደረግ ከሆነ ግን 
ሰው ተርቧልና ብዙ ሰው ሊሞት ይችላል። 

ሊቀ ጳጳሱ፣ ከእኔ ዘንድ ተርበናል በማለት የሚመጣው 
ህዝብ ብዙ ነው ይላሉ፤ ከሚመጡት መካከል እመጫቶች 
‹ልጄን ምኔን ላጥባው? ጡቴ ደርቋል፤ ወተት የለውም›› 
እያሉ በር ላይ ሆነው ይጠይቁኝ ነበር ሲሉ ተናግረዋል። 
እነርሱ ብቻ አይደሉም፤ ያረገዙ ሰዎችም መጥተው 
‹የምወልድበት ጊዜ ደርሷል፤ ምን እሆናለሁ› እያሉ 
የሚያነቡ ሰዎችም እንደነበሩ ገልጸዋል። ይህ ሁኔታ አሁንም  
ባለመወገዱ  መንግሥትና የሚመለከታቸው አካላት  ድጋፍ 
እንደሚያደርጉ  እምነት አለኝ ብለዋል።

-አባ ባርናባስ-የኃይማኖት አባት 
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ዜና

ከ1ኛ ገጽ የዞረ 
አሜሪካ ግን ከዚህ የኢትዮጵያ አካሄድ በተቃራኒው ቆማለች። 
ኢትዮጵያ ለሚደርስባት ግፊት አልንበረከክም በማለቷ 
የአሜሪካን አስተዳደር የሚያደርስባት ጫና በርትቷል። 
በዚህም የአሜሪካ መንግሥት አንዳንድ የችኮላ ውሳኔዎችን 
ወስኗል፡፡ በዚህም እናዝናለን ብለዋል። 

የአሜሪካ አስተዳደርና የህግ አውጭ አካላት ኢትዮጵያን 
ጨምሮ በተለያዩ አገራት ላይ  በሚጥሏቸው ማዕቀቦችንና 
ዕርምጃዎች ከፍተኛ ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እያደረሱ 
መሆኑን ሊገነዘቡ ይገባል ሲሉም መልዕክት አስተላልፈዋል።  

ኢትዮጵያውያን አሸባሪውን የሕወሓት ቡድን በቃህ 
ካሉት ቆይተዋል ያሉት አቶ ደመቀ፤  የዓለም ማኀበረሰብ 
ይህንን በአግባቡ ቢረዳ ኖሮ ይህ ሁሉ ዲፕሎማሲያዊ 
ሽኩቻዎች በኢትዮጵያ ላይ አይፈጠሩም ነበር ሲሉ ሞግተዋል።  
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በወቅታዊው የኢትዮጵያ 
ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያለውን አቋም እንደገና እንዲያድስና 
እንዲመለከት ጥብቅ በሆኑና በማያሻማ መልኩ ኢተዮጵያ 
ታሳስባለች ብለዋል። 

አቶ ደመቀ በመልዕክታቸው በሰሜን ኢትዮጵያ 
የተካሄደው የህልውናና የህብረ-ብሔራዊ አንድነት ዘመቻ 
የኢትዮጵያዊያንን አንድነት ከመቼውም ጊዜ ከፍ ባለ ሁኔታ 
እንዳጠናከረው አንስተዋል። ታሪክም እንደ ቀደሞው እራሱን 
እየደገመ ነው። ኢትዮጵያውያን አገር እንዲፈርስ ከሚፈልጉት 
ኃይሎች ጋር የሚያደርጉትን ጦርነት በድል አድራጊነት 
እየተወጡ ነው ሲሉ ገልጸዋል።  

ከአገር ውስጥ ባለፈ ኢትዮጵያ ከተለያየ አቅጣጫዎች 
ድጋፍ ነበራት ያሉት አቶ ደመቀ፤  ጫናዎች በበዙበት ወቅት 
ኢትዮጵያ ጠንካራ ወዳጆችንም አግኝታለች። ኢትዮጵያም 

“አሁን ኳሱ ሙሉ በሙሉ...

ከ1ኛ ገጽ የዞረ
የትምህርት ተቋማት፣ የጤና ተቋማትና  በርካታ የሕዝብ 
መገልገያ ተቋማትን  መልሶ ለመገንባት ሁሉም ባለድርሻ 
አካል ተረባርቦ መስራት አለበት ብለዋል።

አሸባሪው...

ከ1ኛ ገጽ የዞረ
አመራሩ በህልውና ዘመቻው የተፈጠሩ መልካም 

አጋጣሚዎችን ለልማትና መልሶ ማቋቋም ተግባራት 
ሊጠቀምባቸው እንደሚገባም ገልጸዋል፡፡

የፌዴራል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በወቅታዊ አገራዊ 
ጉዳዮች ላይ ለሦስት ቀናት የሚቆይ ውይይት ላይ በጠቅላይ 
ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል 
አስተባባሪ ሚኒስትር ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ  እንደተናገሩት፤ 
ኢትዮጵያዊያን ህብረ-ብሔራዊ አንድነታቸውን ጠብቀው 
በአገራቸው ህልውና ላይ የተደቀነውን አደጋ በመመከት 
ወደ መልሶ ማቋቋም ተግባራት ገብተዋል፡፡በሂደቱም  
ኢትዮጵያዊያን ለአገራቸው ጉዳይ ቅድሚያ የሚሰጡና ፈጽሞ 
የማይደራደሩ መሆናቸውን በተግባር አሳይተዋል ብለዋል፡፡

 አመራሩ ከድህረ ጦርነት በኋላ ሊፈጠሩ የሚችሉ 
ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን በሚገባ 
ተገንዝቦ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እንዲወጣ ለማድረግ 
መድረኩ መዘጋጀቱን ተናግረዋል፡፡

ጦርነቱ ችግር ብቻ ሳይሆን መልካም አጋጣሚም ይዞ 
እንደመጣ አስታውሰው፤ በዚህም ኢትዮጵያዊያን ያላቸውን 
ነገር ሁሉ ለአገራቸው እንደሚያውሉ በተግባር ተረጋግጧል፤ 

አመራሩ የድህረ ጦርነት ማገገሚያ...
ከ1ኛ ገጽ የዞረ

እድገት ማስመዝገብ የምትችለው የዲያስፖራው ቀጣይነት 
ያለው አስተዋፅኦ  ሲጠናከር ነው። ለዚህ ደግሞ በዋናነት 
የበለፀጉት አገራት የሚከተሉትን ‘የዜግነት ግዴታ የታክስ’ 
ስርዓት መዘርጋት ይጠበቅባታል። 

ከሁለት አሥርት ዓመታት በላይ ነዋሪነታቸው 
አሜሪካ ያደረጉት እኚሁ የቀድሞ አየር ሃይል አባል 
እንዳሉት፤ እሳቸው በሚኖሩበት አገር እያንዳንዱ 
ዜጋ ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀስም ሆነ ሲገበያይ የፌዴራል 
መንግሥቱ ለእያንዳንዱ አገልግሎት ከሚያስቀምጠው  
ታክስ በተጨማሪ እያንዳንዱ የግዛት አስተዳደር ተጨማሪ 
የዜግነት ግዴታ ይጥላል።  ዲያስፖራም ሆነ ሌላው ዜጋ 
ይህንን ታክስ ሳያንገራግር የመክፈል ግዴታ አለበት። 
ይህም በመሆኑ የአገሪቱን የገቢ አቅም ማሳዳግ አስችሏል። 
በአንፃሩ ደግሞ አሜሪካ ሆነ ሌሎች አገራት የሚኖረው 
ዲያስፖራ  ወደ አገሩ ሲመጣ ደሃው ሕዝብ በከፈለው 
ታክስ የፈለገውን አገልግሎት እያገኘ ይገኛል።  

‹‹እኔ እዚህ አገር ስመጣ የማሽከረክረው መኪና 
የሚሄደው አንቺ በከፈልሽው ታክስ በተሠራ መንገድ ላይ 
ነው። እኔ ምንም አስተዋፅኦ ሳላደርግ ነው ተንፈላስሼ 
የምሄደው። በተጨማሪም እኔ በሰላም ውዬ እንዳመሽ 
ፖሊስ ተቀጥሯል። አንቺ በከፈልሽው ታክስ ነው ይሄ 
ፖሊስ የሚያገለግለው። እኔን ግን ሳልከፍል ይጠብቀኛል። 
ለምን ይሄ ይሆናል ?›› በማለት የሚጠይቁት ካፒቴን 
ክንዴ፤ ሁሉም ለሚያገኘው አገልግሎት ሁሉ የድርሻውን  
ቢያበረክት አገሪቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከድህነት ማላቀቅ 
እንደሚቻል አስረድተዋል።  

አክለውም ‹‹እኔም ሆንኩ ሌላው ዲያስፖራ ለዚህ 
ሁሉ አገልግሎት የዜግነት ግዴታ መክፈል አለብን። 
መንግሥት በዚህ ጉዳይ ላይ ማሰብ ይገባዋል›› ያሉት 
ካፒቴን ክንዴ፤ ለዚህ ደግሞ ይህንን ጉዳይ ብቻ የሚሰራ  
ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት መክፈት የሚጠቅበት መሆኑን 
አስገንዝበዋል። እስካሁን ባለው ሂደት በዲያስፖራው 
በጎ ፍቃድ ላይ የተመሠረተና ወጥነት የሌለው አሠራር 

‹‹መንግሥት በዲያስፖራው ላይ...

አስቴር ኤልያስ
በሰሜን ምዕራብ እዝ የ34ኛዋ ክፍለ ጦር በጋሸና 

ግንባር ያገኘችው አንድ ልዩ መጠሪያ  አላት። ይኸውም 
ግድግዳው የሚል ነው። የ34ኛ ክፍለ ጦር የአራተኛ 
ሬጅመንት አዛዥ መቶ አለቃ ካሳ ኪዳኔ  34ኛዋ ክፍለ 
ጦር ሕዝብ የመሰከረላትና ያጨበጨበላት ክፍለ ጦር ናት 
ይላል። በነበራት ላቅ ያለ ሚና ደቡብ ጎንደርና የሰሜን ወሎ 
ዞኖች በአግባቡ እውቅና ሰጥተዋት ግድግዳው ከፍለ ጦር 
ብለው የሰየሟት መሆኗን ያስረዳል።

መቶ አለቃ ካሳ እንደሚለው፤ ከዚች ክፍለ ጦር ውስጥ  
ነብሮ በመባል የምትጠራዋ ደግሞ አራተኛ ሬጅመንት ናት። 
አንዳንዶች የምድርን ድሮን እያሉ ሁሉ የሰየሟት ሬጅመንት 
ናት። ውጊያው የተጀመረው  ጋሳይ ሲሆን፣ ጉና፣ ደብረ 
ዘቢጥ፣ በቅሎ አቁም እያሉ ሐሙሲት ድረስ ተዋግተዋል።

በዚህ መሃል ውጊያውን እያካሄዱ ባሉበት ጊዜ  አጼ ውሃ 
የሚባልበት አካባቢ ጠላት ምሽግ ይዞ ስለነበር በመሸገው 
ምሽግ ላይ ክፍለ ጦሯ ውስጥ ባሉ ሬጅመንቶች ቅንጅት 
በአንድ ቀን ምሽጉን ሰብረው መግባታቸውን መቶ አለቃ 
ካሳ ይገልጻል። ጠላት ከአጼ ውሃ የበረገገ ወደ ሐሙሲት 
የፈረጠጠ ሲሆን፣ ጋሸና ላይ በተደረገ ውጊያ የጠላት ኃይል 
ተሸመድምዶ እንደነበር ነው የሚያመለክተው። 

ጠላት በአጻፋው ሲያደርግ የነበረው ምሽትን ተገን 
አድርጎ ቦምብ በመወርወር ሲደበድብ ይደር እንጂ 
ሬጅመንቷን ሳያገኝ አኩሪ ድል መፈጸም ችለናል ሲል 
ያስረዳል። እንዲያውም በተቃራኒው ጠላት የያዘውን 
አካባቢ በማጥቃት አካባቢውን ሬሳ በሬሳ አድርገው 
ማደራቸውን ይናገራል። በዚህም በተፈጸመው አኩሪ ገድል 
ለረጅሜንቷ ከበላይ አዛዦች አድናቆትን ማግኘት የተቻለ 
ሲሆን፣ ክፍለ ጦሯም ሆነች እዙ ለሬጅመንቷ ያላቸውን 
ክብር የገለጹላት መሆናቸውን አመልክቷል።

እንደ መቶ አለቃ ካሳ አገላለጽ፤ ሬጅመንቷ ጋሸናን 

የምድር ድሮን ሬጅመንት አዛዥና የከባድ መሣሪያ አስተኳሹ የጋሸና ግንባር ትውስታቸው

በማስለቀቅ ከፍተኛ ሚና ነበራት። በተለይ ጋሸና ላይ 
የመሸገውን ጠላት አይቅጡ ቅጣት ቀጥታ መቆስቆስ 
ከሚባልበት አካባቢም ሆነ ከአርቢት ማባረር ብቻ ሳይሆን 
ሐሙሲት አካባቢ የነበረውንም ምሽግ መደረማመስ 
ችላለች። ሬጅመንቷ ይህን ሁሉ ያከናወነችው ብቻዋን 
ሳይሆን ከሬጅመንት አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት እና አምስት ጋር 
በቅንጅት በመሆን ነው።   

ውትድርና የተናጠል ውጤት አይደለም የሚለው መቶ 
አለቃ ካሳ፣ በቅንጅት ተሰርቶ የሚመጣ ድል ነው ይላል። 
ቢያንስ ሬጅመንት አንድ ወደየት አቅጣጫ እንደገባች፣ 
ሬጅመንት ሁለት ደግሞ በየትኛው በኩል እንደያዘች 
በመናበብ ጠላትን ድባቅ መምታት ነው እንጂ አንዱ 
ብቻውን የሚያስመዘግበው ገድል አለመሆኑን ተናግሯል። 
በዚሁ አይነት አካሄድ የተሰራ ሲሆን፣ ክፍለ ጦሯ ደግሞ 
ግድግዳ የሚል ስያሜ ብቻ ሳይሆን ከዚያም በላይ የሚገባት 
ነው ይላል።

ስለክፍለ ጦሯ ስነግርሽ ቃላት ያጥረኛል ያለው 
አዛዡ መቶ አለቃ ካሳ፣ ክፍለጦሯ የጠላት መንደርንም 
የምታርበተብት ስትሆን በዋለችበት ውጊያ ሁሉ ድል 
የምትቀናጅ ናት ይላል። 

አገር ከየትኛውም ወራሪ ጠላት ነጻ እስካልሆነ ድረስ 
አርፈን አንቀመጥም፤ በአጭሩ አንድ ነገር ብነግርሽ ጠላት 
የአማራን ክልል ለቆ ስለወጣ በቃን ብለን የምንቀመጥ 
ሠራዊት አይደለንም። እንዲያውም እንደሚታወቀው 
ትግራይ ክልል የኢትዮጵያ ነው። ከዚህ ክልል ውስጥ ግን 
ኢትዮጵያን ለማተራመስ የሚፈልግ አንጃ አለ። እርሱ አንጃ 
እስካልተደመሰሰ ጊዜ ድረስ አካባቢው ሠላም አይሆንም 
ባይ ነው። 

 ምክንያቱም እዛ የነደደ እሳት እዚህ መለብለቡ 
አይቀርምና ማጥፋት ያለብን እሳቱንና ረመጡን ነው ይላል።  
በምንም ሁኔታ የምንዘናጋ አይደለንም ሲል አመልክቶ፤ 
ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ አንገቷን ቀና አድርጋ ወደፊት 
የምትጓዝ መሆኗንም ጠቅሷል።  

ሌላው በትግል ውስጥ 14 ዓመት ያህል የቆየው 
ምክትል መቶ አለቃ ደርቤ ደምሴ፣ በሰባተኛ መካናይዝድ 
ክፍለ ጦር የከባድ መሳሪያ አስተኳሽ ኦፕሬተር ነው። ጠላት 
አቅሙን ሁሉ አሟጥጦ በከፍተኛ ሁኔታ መሽጎ የነበረ 
ቢሆንም ምሽጉን በመደርመስና ድል በመቀዳጀት ወደፊት 
መገስገሳቸውን ይናገራል።አሸባሪው ሕወሓት ቡድን 
ሲመካባቸው የነበሩት የአጼ ውሃ፣ የአርቢትና የሐሙሲት 
ምሽጎች በመደርመሳቸው መቋቋም አለመቻሉን ያስረዳል።

እንደ ምክትል መቶ አለቃው ገለጻ፤ የጠላት ህልሙ ሩቅ 
ነበር፤ ይሁንና በኢትዮጵያ ጥምር ጦር የደረሰበትን ጥቃት 
መቋቋም ባለመቻሉ ገሚሱ እዚሁ ከአፈር ጋር ሲቀላቀል፤ 
ሌላው ደግሞ ፈርጥጧል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ የተባበረ 
ክንድ መኖሩ ነው።  

አሁንም ቢሆን የጠላት ሴራ አበቃ፤ አከተመ ማለት 
ሳይሆን እስከመጨረሻው ድረስ ግብዓተ መሬቱ እስኪረጋገጥ 
እረፍት እንደማይኖራቸው አመልክቶ፤ ለኢትዮጵያ ሰላም 
እስኪረጋገጥ እንቅልፍም አለመኖሩን አስረድቷል። 

ሙሉ ጸጥታ ኃይሉ የሚሰራው በጥምር ነው የሚለው 
ምክትል መቶ አለቃው፣ ከሚሊሻ፣ ፋኖውና ልዩ ኃይሉ 
እና ከመከላከያ ሠራዊቱ ጋር አንድ በመሆንና በመናበብ 
እንዲሁም የአንድ እናት ልጆች ሆነን በመጓዝ ላይ ነን 
ይላል። በቅንጅት የተሠራው ሥራ ለኢትዮጵያ ድል ያመጣ 
ሲሆን፣ ለጠላት ደግሞ ከፍተኛ ኪሳራን አስጎንጭቷል ሲል 
ይናገራል። 

እርሱ እንደሚለው፤ ጠላት ኪሳራውን መቋቋም 
ሲያቅተው ትምህርት ቤቶችን እንዲሁም የጤና ተቋማትን 
እያወደመና እያፈረሰ ፈርጥጧል። 

ከጠላት የተማረኩ በርካታ መሳሪያዎች መኖራቸውን 
የሚጠቁመው ምክትል መቶ አለቃ ደርቤ፣ ዲሽቃው፣ 
ሞርተሩ፣ ከባድ መሳሪያው፣ ታንኩ እና ሌሎችም 
እንደሚገኙበት ጠቅሷል። በቀጣይም ጉዟቸው ወደፊት 
እንደሆነ ተናግሯል።

ለእነዚህ የአፍሪካና በሌሎች ክፍላተ ዓለም ለሚገኙ ወዳጅ 
አገራት ለህልውናችን ለምናደርገውን ትግል ለሰጡት 
የማያቋርጥ ድጋፍ ታመሰግናለች ብለዋል። 

በተጨማሪ ከተለያዩ የዓለም ማዕዘናት የተውጣጡ 
ሰዎች ኢትዮጵያን ለመደገፍ ዓለም አቀፉን የ"#Nomore" 
እንቅስቃሴን ሲቀላቀሉ ማየትም ልብን የሚያሞቅ ነው ሲሉ 
ስሜታቸውን ገልጸዋል። 

አሁን ያለው ትውልድ በቀደምት አባቶቹና በአያቶቹ 
የጀግንነት ታሪክ የሚኮራበትን ያህል፣ ሌሎች ሊያስብባቸው 
የሚገቡ ጉዳዮችም አሉበት ያሉት አቶ ደመቀ። በተለይም 
ሃሳብን መግለጽና  ለመግባባት የሚረዱ የማያቋርጡ 
ውይይቶች የማድረግ ኃላፊነት እንዳለበት አሳስበዋል። 

በዚህ ሂደት የኢትዮጵያ መንግሥት ሁኔታዎችን 
በተቻለ ፍጥነት የማመቻቸትና የመምራት ታሪካዊ ኃላፊነትና 
ግዴታ እንዳለበትም ገልጸዋል።  ለአገራዊ ምክክሩ የሚረዳ 
አስፈላጊው መሠረት ተቀምጦ ምክክሩ በቅርቡ ይጀምራል 
ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ ዋና ዋና ልዩነቶቻችችን ለመፍታት 
የሚረዳው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ውይይት ኮሚሽንም 
ማቋቋሚያ አዋጅ ፀድቋል። 

የኮሚሽኑ አላማ በጋራ ታሪካችን ላይ የጋራ ግንዛቤ ላይ 
ለመድረስ፣ አሁን ላለንበትና በትውልዶች መካከል ላሉት 
ተግዳሮቶች የጋራ መፍትሄዎችን ለመፈለግ እንዲሁም የቀጣይ 
መንገዳችንን ለመቅረጽ የሚረዳ ነው ብለዋል። 

በሌላ በኩል ኢትዮጵያ አሁን የተፈናቀሉ ዜጎቿን መልሶ 
የማቋቋም፣ የወደሙ መሠረተ ልማቶችን መልሶ የመገንባትና 
የማደስ ሥራ ለማከናወን ዝግጅት እያደረገች ነው። በዚህም 
ለዜጎች አገልግሎቶች መስጠት የሚያስችሉ ሥራዎች 
እየተከናወኑ መሆኑን በመልዕክታቸው አስረድተዋል። 

ለየትኛውም ጠላት የማይንበረከኩ መሆኑንም እንዳሳዩም 
አረጋግጠዋል፡፡ አመራሩ በተለይ በኢትዮጵያዊያን ዘንድ 
የተፈጠረውን ትብብርና አንድነት በቀጣይነት ለልማት 
መጠቀም እንዳለበት ነው የተናገሩት፡፡

በዚህም በመድረኩ በአገር አቀፍ ደረጃ ሊያጋጥሙ 
በሚችሉ ሁኔታዎች ላይ ጥልቅ ውይይት ተደርጎ ለቀጣይ 
የልማት ስራዎች  አቅጣጫ እንደሚቀመጥበትም ነው ዶክተር 
ቢቂላ የገለጹት፡፡

በተጨማሪ በችግር ውስጥ ለሚኖሩ ዜጎች የሰብዓዊ 
ድጋፍ ተደራሽ በሚሆንበትና የተጎዱ አካባቢዎች መልሰው 
በሚቋቋሙበት ሁኔታ ላይ አቅጣጫ እንደሚቀመጥም 
ጨምረው ገልጸዋል፡፡

መድረኩ በቀጣይ እስከ ታችኛው የመንግሥት መዋቅር 
ድረስ እንደሚካሄድና በዚህም በየደረጃው ያለው አመራር 
በቀጣይ አገራዊ ሁኔታዎች ላይ የጋራ አቋም እንዲይዝ 
እንደሚደረግም አንስተዋል፡፡

መድረኩ በዋናነት በቀጣይ አገራዊ ስራዎች ላይ ያተኮረ 
ሲሆን፤ ሚኒስትሮች፤ ሚኒስትር ድኤታዎች እና የሌሎች 
የፌዴራል ተቋማት ከፍተኛ አመራሮች ተሳታፊ መሆናቸው 
ታውቋል፡፡

መኖሩን ጠቁመው፤ ይህም የሚጠበቀውን ለውጥ 
ማምጣት እንዳላስቻለ አስረድተዋል። 

‹‹አሁን ላይ እኮ ውጭ ካለው ኢትዮጵያዊ ውስጥ 
አምስት በመቶው እንኳን የገንዘብ  ድጋፍ እያደረገ 
አይደለም። በእርግጥ ዲያስፖራው አለመስጠት ፈልጎ 
አይደለም፤ ከፊሉ እንዴት እንደሚሰጥ አያውቅም፤ ሌላው 
በስራ ብዛት ሃሳቡም መረጃውም የለውም ፤ አንዳንዱ 
ደግሞ ይጠራጠራል›› በማለት ጠቁመዋል። በመሆኑም  
መንግሥት የዜግነት ግዴታ መጣሉ ይህንን ሁሉ 
ችግር ለመፍታት የሚያስችል መሆኑን አስረድተዋል።  
በተጨማሪም አሠራሩን ህግ ላይ የተመሠረተ እና ዘመናዊ 
ሊሆን እንደሚገባ አስገንዝበዋል።

በሌላ በኩል  የእነሱን አጀንዳ ለማስፈፀምና 
ኢትዮጵያን ለማንበርከክ  ደፋ ቀና እያሉ  የሚገኙትን 
የምዕራቡ ዓለም አገራት  ጫና መላቀቅ የሚቻለው 
በውጭ ያለው ዜጋ ከመንግሥትና ከሕዝቡ ጋር ተናቦ 
መስራት ሲችል እደሆነ አስታውቀዋል። ‹‹በተለይም 
አሜሪካኖቹ ከአግዋ ተጠቃሚነት ቢያስወጡንም 
አሁንም በጋራ ከቆምንና ከሰራን በዚህ ምክንያት ሊመጣ 
የሚችለውን ችግር ማለፍ እንችላለን›› ብለዋል። ለዚህ 
ደግሞ መንግሥት የማስተባበር  ኃላፊቱን ከተወጣ 
በውጭ የሚኖረው  በሚሊዮን  የሚቆጠረው ዲያስፖራ 
ኢትዮጵያ ከምታጣው  ገቢ  በላይ መሰብሰብ እንደሚችል 
አስረድተዋል።

እንደእርሳቸው ማብራሪያ፤ በአሁኑ  ወቅት 
ዲያስፖራው ከመቼው ጊዜ በላይ  ወደ አገሩ ለመግባትም 
ሆነ ለመደገፍ በከፍተኛ መነሳሳት ውስጥ ነው ያለው። 
ሁሉም ዲያስፖራ በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ባለው ግፍና 
በደል ውስጡ ተቆጥቶ ነው የሚገኘው።በየቀኑ የተቋውሞ 
ሰልፎችን ከማዘጋጀት ጀምሮ በየትኛው የአገሩ ጉዳይ ላይ 
ዘብ ቆሞ እየሞገታቸው ነው። በመሆኑም መንግሥት 
ይህንን ሁኔታ ወደ ጥሩ አጋጣሚ መቀየር ይገባዋል። 
በተለይም በጦርነቱ የተጎዱ ክልሎች የከፋ ችግር 
ከመፍጠሩ በፊት ውጭ ያለውን ዲያስፖራ በማስተባበር 
በቀላሉ መታደግ ይጠበቅበታል። 

በቀጣይ በሚደረጉ የምርመራ  ዘገባዎች ላይ ሰፊ 
የሆነ የሰብዓዊ መብት ጥሰትና የንብረት ውድመቶች  
እንዳሉ መረጃ ያመላክታሉ  ያሉት አቶ ዳን፤ ኢሰመጎ 
ምርመራውን ይቀጥላል፤ መረጃዎችንም እያሰባሰበ 
የመጨረሻ የምርመራ ውጤት ይፋ ያደርጋል ብለዋል።

መቶ አለቃ ካሳ ኪዳኔ ምክትል መቶ አለቃ ደርቤ ደምሴ



አገልግል
የቅዳሜ መጽሄት

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፡- 

የአንድ አገር ገቢ የሚወሰነው በሚሰበሰበው 
ገቢ ግብር ላይ ተመሠርቶ  ነው። ከታክስ ከፋዩ 
የሚሰበስበው ግብር ለተለያዩ ልማቶችና ለአገራዊ 
በጀት የሚያስፈልገውን ወጪ ለመሸፈን እና 
ለመሳሰሉት ጉዳዮች  ይውላል። ታክስ የአገር እድገት 
የጀርባ አጥንት  እንደመሆኑ መጠን በተቀመጠው ጊዜ 
ገደብ ተሰብሰቦ ለተፈለገው ዓላማ መዋል አለበት። 
ይህ እውን እንዲሆን  ዋና ተዋናይ የሆነው ታክስ ከፋዩ 
ኅብረተሰብ ግዴታውን  አውቆ  የሚጠበቅበትን  ታክስ 
በወቅቱ  በመክፈል  የዜግነት  ግዴታውን  መወጣት   
ሲችል  ነው። 

ግብር ከፋዩ ታክስ ለመንግሥት የሚከፍለው 
እዳ መሆኑን  መገንዘብ  ይኖርበታል። ስለዚህ በሕጉ 
መሠረት የመክፈያ ጊዜው  የደረሰ ታክስ  ከፋይ 
ለታክስ አስተዳደሩ  መክፈል ግዴታው ነው። 
የታክስ ከፋዩ መፈፀም ካለበት የታክስ  ክፍያ  ሌላ 
የአከፋፈል ዘዴ እንዲጠቀም ካልፈቀደለት  በስተቀር  
በኤሌክትሮኒክስ  ዘዴ  በመጠቀም መክፈል  ያለበትን 
ከፍሎ ግዴታውን መወጣት ይጠበቅበታል። ይህ 
ሳይሆን ቀርቶ  ክፍያው በወቅቱ የማይከፈል ከሆነ 
ግን  ያልተከፈለውን ታክስ ለማስከፈል በሚወስደው 
እርምጃ ምክንያት ለሚያወጣው ማንኛውም ወጪ 
ታክስ ከፋዩ ኃላፊነቱን  የሚወስድ  እንደሆነ ግንዛቤ  
ማስረጽ ያስፈልጋል።

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር  ገቢዎች ቢሮ  
የከተማዋን   የገቢ ግብር   የመሰብሰብ ስልጣንና  
ኃላፊነት  ተሰጥቶታል። በመሆኑም ታክስ  ከፋዩ 
ኀብረተሰብ  የሚሰበሰበውን  የታክስ ገቢ  በተመለከተ  
በዓመት ውስጥ  ምን ያህል ገቢ መሰብሰብ እንዳለበት  
በማስላት  እቅድ  ያቅዳል። በዚህ መሠረትም  የታክስ 
ገቢን  ይሰበስባል። በሕጉ መሠረት ያልተከፈለ ታክስ  
ያስከፈላል። በዚህ እትማችን  ያልተከፈለ ታክስ  

መሰብሰበና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ለማስቃኘት 
ወደድን ።  መልካም ንባብ ።   

የታክስ ማካካሻ (tax Credit)
ታክስ ከፋዩ በታክስ ዓመቱ  ከተከፋይ ሂሳብ ላይ 

ተቀንሶ  ለቀረበለት ታክስ እና  በቅድሚያ ለከፈለው 
ታክስ የታክስ ማካካሻ ይደረግለታል። ሊያገኝ የሚገባው 
ማካካሻ ታክስ ከፋዩ በታክስ ዓመቱ ከሚፈልግበት 
የገቢ ግብር ዕዳ በሚበልጥበት ጊዜ  የታክስ አስተዳደሩ 
በብልጫ የታየውን ገንዘብ በሚከተለው ቅደም ተከተል  
ለታክስ ከፋዩ ያካክስለታል።

ከተከፋይ ሂሳብ ላይ የሚቀነስን ታክስ ሳይጨምር 
በገቢ ግብር አዋጅ መሠረት ለሚከፈል ገቢ ግብር 
ዕዳ እና ማንኛውም ቀጥተኛ ላልሆኑ ታክሶች ዕዳ፤ 
እንደሚሰጠው ያስቀምጣል። የተረፈው ገንዘብ 
የተመላሽ ጥያቄ ካቀረበበት ቀን ጀምሮ ባሉት 90 ቀናት 
ውስጥ ለታክስ ከፋዩ ይመለሳል።

ታክስ ከፋዩ በጽሑፍ ስምምነቱን ከገለፀ፤ የተረፈው 
ገንዘብ ተመላሽ መደረጉ ቀርቶ ወደፊት ለሚመጣ 
ማንኛውም የታክስ ዕዳ መክፈያነት እንዲውል ሊሸጋገር 
ይችላል። የተመላሽ ጥያቄ በቀረበ በዘጠና ቀናት 
ውስጥ ላልተመለሰ ተራፊ ገንዘብ  የታክስ አስተዳደሩ 
የታክስ ተመላሽ ከመጠየቁ በፊት ባለው ሩብ ዓመት 
ንግድ ባንኮች ሥራ ላይ ባዋሉት ከፍተኛ የማበደሪያ 
ወለድ ምጣኔ ለታክስ ከፋዩ ወለድ የመክፈል ግዴታ 
ይኖርበታል።

ሊከፈል ከሚገባው በላይ የተከፈለን ታክስ 
ስለመመለስ

በታክስ ሕግ መሠረት ሊከፍል ከሚገባው ታክስ 
በላይ የከፈለ የታክስ ከፋይ ባሉት ሦስት ዓመታት 
ታክስ እንዲመለስለት ማመልከት ይችላል። ይህ 
የሚካካስ ታክስን አይጨምርም። የታክስ አስተዳደሩ 
መክፈሉን ሲያምንበት በገቢ ግብር አዋጁ መሠረት 

ለሚከፈል ማንኛውም ግብር ለመሸፈን፤ ቀሪውን በሌላ 
በማናቸውም የታክስ ሕግ የሚፈለግበትን ማንኛውም 
ታክስ ለመክፈል ያውላል።

ታክስ ከፋዩ ተራፊው ገንዘብ ወደፊት ለሚመጣ 
ማንኛውም የታክስ ዕዳ መክፈያ እንዲውል፤ በጽሁፍ 
ስምምነቱን ካልገለፀ በስተቀር ከማካካሻ የተረፈው 
ገንዘብ ለታክስ ከፋዩ ተመላሽ  ይደረጋል። ገንዘቡ 
ተመላሽ የሚሆነው ታክስ ከፋዩ ጥያቄ ካቀረበበት 
ቀን ጀምሮ ባሉት አርባ አምስት ቀናት ውስጥ  
ይመለስለታል።

ለታክስ ከፋዩ ተመላሽ መደረግ የሌለበት ገንዘብ 
በስህተት ተመላሽ የተደረገለት እንደሆነ  መረጋገጥ  
አለበት ። ይህ ከሆነ ታክስ አስተዳደሩ በስህተት ተመላሽ 
የተደረገለትን ገንዘብ እንዲመልስ በጠየቀበት ሰነድ ላይ 
በተገለፀው ጊዜ በስህተት የተከፈለውን ገንዘብ መልሶ 
ታክስ አስተዳደሩ  መክፈል አለበት።

ለታክስ ከፋዩ በስህተት ገንዘብ ተመላሽ የተደረገለት 
በራሱ በታክስ ከፋዩ አሳሳችነት ከሆነ፤ ገንዘቡ በስህተት 
ከተመለሰበት ጊዜ ጀምሮ ታክስ ከፋዩ ለታክስ 
አስተዳደሩ ወለድ ይከፍላል። እንዲሁም በስህተት 
ተመላሽ የተደረገው ገንዘብ መልሶ ለታክስ አስተዳደሩ 
ሲከፈል ተፈፃሚ የሚሆነው የወለድ ምጣኔ በአዋጁ 
አንቀጽ 37/2 የተመለከተው (ባለፈው ሩብ ዓመት 

ባንኮች ሥራ ላይ ባዋሉት ከፍተኛው የወለድ ምጣኔ 
ላይ 15 በመቶ ተጨምሮ) ነው።

የታክስ ዕዳ ምህረት
አንድ ታክስ ከፋይ በምን ምክንያቶች የታክስ ዕዳ 

ምህረት ሊደረግለት ይችላል? ብሎ መጠየቅ ተገቢ 
ነው። ባልተጠበቀ የተፈጥሮ አደጋ ወይም ጥፋት 
ምክንያት ወይም ከታክስ ከፋዩ ቸልተኝነት ወይም 
ማናቸውም ጥፋት ጋር ባልተገናኘ ሁኔታ በተፈጠረ 
ከባድ የግል ችግር ምክንያት የሚፈለግበትን ታክስ 
በሙሉ እንዲከፍል ማድረግ የማይቋቋመው ከባድ 
ችግር የሚያስከትልበት መሆኑን ወይም በታክስ ከፋዩ 
ሞት ምክንያት ታክስ ከፋዩ መክፈል የሚኖርበትን 
ታክስ በሙሉ እንዲከፍል ማድረግ በታክስ ከፋዩ 
ጥገኞች ላይ ከባድ ችግር የሚፈጥር መሆኑን  የታክስ 
አስተዳደሩ ሲያምንበት ነው።

የታክስ ዕዳ ምህረት የሚደረገው
የሟች የውርስ ንብረት አጣሪ ሊከፈል የሚገባውን 

ታክስ እንዳይከፍል ማድረግን የሚጨምር ሲሆን 
የወለድ ምህረትንም ያካትታል። በተጭበረበረ 
መረጃ የተገኘ የታክስ ዕዳ ምህረት ተሰርዞ ምህረቱ 
እንዳልተደረገ በመቁጠር በሕጉ መሠረት የታክስ 
ዕዳው ተከፋይ ይሆናል።

ያልተከፈለ ታክስ ስለማስከፈል (Recovery of unpaid tax)

የላቀ ገቢ ለአዲስ አበባችን ብልፅግና!

13ገጽ

ከፍ ባለ ተስፋና ...
15ገጽ

6ገጽ

በዚህ የችግር ጊዜ 
ሁሉም ዲያስፖራ 
የየራሱን ጠጠር 

መወርወር አለበት
- ካፒቴን ክንዴ ዳምጤ 

የቀድሞው የኢትዮጵያ አየር 
ኃይል አባል

ዓይነ ግቡ የሽመና 
ውጤቶችን  

ከሀገር ልጅ - 
ለዲያስፖራው

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



ከኢትዮጵያ አየር ሃይል መልቀቂያ አገኛለሁ በሚል 
ተስፋ ምላሽ ሳልሰጣቸው ቆይቼ ነበር።ወያኔዎች ግን 
እኔን ለመጉዳት ስለነበረ ሃሳባቸው መልቀቂያ ሊሰጡኝ 
አልቻሉም።የሚገርምሽ እነዚህ ሰዎች አንቺ ስትሰቃይ፤ 
ስትራቢ ማየት ደስታ ይሰጣቸዋል።ለዚህም ነው ከስራ 
ካባረሩኝ በኋላ ለአራት ወራት ደመወዝ እንዳላገኝ 
ያደረጉት።ስለዚህ በወቅቱ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ 
ነበረብኝ።አልያም ደግሞ ሸፍቼ ፒያሳ አንቺንም 
ሆነ ያገኘሁትን ሰው እየቀማሁ መብላት መቻል 
አለብኝ።በአጋጣሚ ሻዕቢያና ወያኔ የነበራቸው ግንኙነት 
በጣም ከፍተኛ ስለነበር  ወደ ኤርትራ በቀበሌ መታወቂያ  
በአየር መንገድ ሄድኩኝ።

አዲስ ዘመን፡- ኤርትራ ታዲያ በበረራ ነው 
ወይስ በማስተማሩ ነው የቀጠሉት?

ካፔን ክንዴ፡- በማስተማሩ ላይ ነው 
የቀጠልኩት።ግን ደግሞ የኤርትራ አየር ሃይል ገና ከጅምሩ 
የሚገርም፤ የሚያስደነግጥና ክብር ያለው አቀባበል 
ነው ያደረገልኝ።ይህንን ስመለከት እኔ ይህ አይነት 
ክብር የሚገባኝ ሰው ስለመሆኔ እስከመጠራጠር ደርሼ 
ነበር።ምክንያቱም እነዚህኞቹ እንደማይረባና እንዳልባሌ 
ነበር ጥለውኝ የነበረው።ያ አይነቱ አቀባበል ለእኔ እንግዳ 
ነገር ነበር የሆነብኝ።በኤርትራ ተቀጥሬ እስከ 1992 
ዓ.ም ድረስ ቆየሁኝ።ሶስት ዓመት ሙሉ ኤርትራ ስንቆይ 
ማንም ከአጠገባችን የደረሰ አልነበረም።ጦርነቱ ተከስቶ 
እንኳን ለእኛ የነበራቸው አመለካከት አልተቀየረም 
ነበር።በመሰረቱ  ግን ሻቢያና ወያኔ እንዲጣሉ ፍላጎት 
ነበረኝ። በወቅቱ ታዲያ እዚህ ያለው ሃይል የጦርነት 
ነጋሪት ቢጎስምም  አስመራ ላይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ 
አልነበረም። እንዳውም ሰባተኛ ዓመት የነጻነት በዓላቸውን 
ሲያከብሩ እኛም የአየር ላይ ትዕይንት አሳይተናል።

በመጨረሻ የአየር ድብደባው ሊጀመር አንድ ሁለት 
ቀን ሲቀረው የኤርትራው አየር ሃይል አዛዥ ኮማንደር  
ሃብተፂዮን ሃድጉ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ቢሮው 
ሰበሰበንና  ያለውን እውነታ ነገረን።ከወያኔ ጋር ወደ 
ግጭት እያመሩ ስለመሆናቸውና ምንአልባትም ጦርነት 
ሊፈጠር እንደሚችል አስረዳን።ይሁንና ‹‹የፈለገውን 
ያህል በደም የተጨማለቀ ጦርነት ቢፈጠር እናንተ 
ላይ የሚደርስ ነገር የለም፤ በሰላም መኖር ትችላላችሁ›› 
አለን።‹‹አይመቸኝም፤ ብሄድ ይሻለኛል የምትሉ ካላችሁ 
አስቡና እኔን ፈልጋችሁ እንደመጣችሁ እኔው በሰላም ወደ 
ሀገራችሁ እሸኛችኋለሁ›› የሚል ነገር ተናገረ።ያኔ ደግሞ 
የአየር ትራንስፖርት ተቋርጦ ነበር።ስለዚህ ‹‹ስትፈልጉ 
በኬኒያ፤ አልያም  በጅቡቲና በየመን አዙሬ እቤታችሁ 
አደርሳችኋለሁ›› ብሎ ቃል ገባልን።ውሳኔያችንንም በግል 
ሄደን እንድናሳውቀው እድል ሰጠን።

በወቅቱ ታዲያ ከመካከላችን ወደ ኢትዮጵያ 
የመመለስ ፍላጎት የነበረው አልነበረም።ምክንያቱም 
ተባረን ስራ አጥተን ነበር የኖርነው።ስለዚህ 
ሁላችንም እንደገና ወደ ቦዘኔነት መመለስ አንፈልግም 
ነበር።ወያኔዎቹም ቢሆኑ የምትበይው አጥተሽ ተቸግረሽ 
እንድትኖሪ ነው የሚፈልጉት።ይህንን በነገረን በሶስተኛ 
ቀኑ ምሳ በልተን ስንመለስ  የኤርትራ አየር መንገድ 
ለመግባት በግምት 150 ሜትር አካባቢ ሲቀረኝ  አንዳች 
ነገር አየሁኝ።ይኸውም የኢትዮጵያ ሁለት ሚግ 23  
አውሮፕላኖች ቦንብ ጥለው ሲወጡ ጀርባቸውን 
አየሁት።ዳር ይዤ እንደቆምኩኝ ፍንዳታውን ስመለከት 
ጦርነቱ የእውነት መሆኑን አመንኩኝ። ያንጊዜ ደስታም፤ 
ሃዘንም፤ ድንጋጤም ተቀላቀለብኝ።ከሁሉም በላይ ደግሞ 
የእነዚህ  ቦንብ ጣይ አውሮፕላን አብራሪዎች የራሴ 
ጓደኞችና ወዳጆቼ መሆናቸው ስገነዘብ  የማላውቀው 
ስሜት ተፈጠረብኝ።ወደ ጊቢ ሳልገባ ተመለስኩኝ።እናም 
በዚህ ሁኔታ  ነው ጦርነቱ የተጀመረው።

አዲስ ዘመን፡- ኤርትራን ለቀው የወጡበት 
አጋጣሚ ምን ነበር?

ካፒቴን ክንዴ፡- በመሰረቱ ኤርትራ የቆየሁት እኔ 
ስራ ስላጣሁኝ ብቻ ሳይሆን አየር ሃይላቸውን ለማገዝ 
በእነሱ ስለተጠየኩኝ ጭምር ነው።በተለይም የኤርትራ 
አየር ሃይል አዛዥ የእነሱን አየር ሃይል ልክ እንደኢትዮጵያ 

ማህሌት አብዱል

የተወለዱት በቀድሞ አጠራር ጎንደር ክፍለሃገር 
ጋይንት አውራጃ ነው።የመጀመሪያም ሆነ ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርታቸውን ጋይንት ንፋስ መውጪያ ትምህርት 
ቤት ተከታትለዋል።በ1976 ዓ.ም የኢትዮጵያ አየር ሃይል 
ያወጣውን ማስታወቂያ መስፈርት በማሟላታቸውና 
ፈተናውን በማለፋቸው ተቀጠሩና ለስልጠና ሶቭየት 
ህብረት ተላኩ።ከሦሰት ዓመት በኋላ ወደ ሀገራቸው 
ሲመለሱ ዳግመኛ በኢትዮጵያ አየር ሃይል ደረጃ መሰረት 
ሥልጠና ወሰዱ።በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተመድበው 
ጥቂት እንደሰሩ ግን በሰሜኑ የሀገሪቱ  ክፍል ይካሄድ 
የነበረው ጦርነት እያየለ መጣ።በኋላም ሕወሓት አሸንፎ 
በትረ-ሰልጣኑን ተቆናጠጠ።ሰራዊቱ ቢበተንም የዛሬው 
የዘመን እንግዳችን ግን ዳግመኛ በተቋሙ ውስጥ 
በመምህርነት የማገልገል እድሉን አገኙ።ይሁንና የተቋሙ 
አሰራር እንደቀድሞው ሁሉን በእኩል የሚያሳትፍ ሆኖ 
አልቀጠለም።ይልቁንም የአንድ ብሔር የበላይነት ነገሰና 
የሌላውን ብሔር ተወላጆች ባይተዋር አድርጎ አገለለ።

በዚህ ብቻ አላበቃም፤ እሳቸውም ልክ እንደሌሎቹ 
ባልደረቦቻቸው ሁሉ ሰበብ ተፈልጎ ከስራ እንዲሰናበቱ 
ተደረገ።አበው ‹‹ሳይደግስ አይጣላም›› እንደሚሉ 
እንግዳችን ቀድሞም በብቃታቸው ያውቋቸው በነበረው 
በኤርትራው አየር ሃይል አዛዥ ግብዣ ኤርታራ ሄደው 
ማስተማራቸውን ቀጠሉ።ከሁለት ዓመት በኋላ ደግሞ 
አሜሪካ የመሄድ እድሉን አገኙ።እንግዳችን አሜሪካ 
በስደት በቆዩባቸው ዓመታት ሁሉ ብሔር ተኮር ሥርዓት 
አራማጁን የሕወሓት ሥርዓት ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ 
ሲቃወሙ ነው የቆዩት።በተለይም ደግሞ ይህንን ስርዓት 
ለመጣል እንቅስቃሴ ለሚያደርጉ ድርጅቶች ያላቸውን 
ሁሉ በመለገስ ኢትዮጵያ ወደ ቀደመው ህብረ ብሄራዊነቷ 
እንድትመለስ የበኩላቸውን ጥረት ማድረጋቸው 
ይጠቀሳል።በቅርቡ ደግሞ መንግስት ያቀረበውን ጥሪ 
ተከትለው እሳቸውም ከህዝባቸው ጎን መሆናቸውን 
ለማረጋገጥ ወደ ሀገራቸው ገብተዋል።አዲስ ዘመን ጋዜጣም 
የቀድምው አየር ሃይል አባል ካፒቴን ክንዴ ዳምጠውን 
የዛሬው የዘመን እንግዳ አደርጓቸዋል።ከእንግዳችን ጋር 
በወቅታዊና ሃገራዊ ጉዳዮች ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ 
እንደሚከተለው ይቀርባል።

አዲስ ዘመን፡-  አየር ሃይል ውስጥ የነበሮትን 
ቆይታ ያስታውሱንና ውይይታችንን እንጀምር?

ካፒቴን ክንዴ፡- አየር ሃይል ከሌላው መንግስታዊ 
ተቋም ለየት የሚያደርገው ቤተሰባዊ ስሜት እንዲሰማሽ 
የሚያደርግ በመሆኑ ነው። የነበሩት መምህራኖቻችን 
ገና ሥልጠናችንን ስንጀምር ጀምሮ በአባላቱ 
መካከል ወንድማማችነት እንዲፈጠር አድርገው ነው 
የሚቀርፁን።በዚህ ምክንያት ልብ ለልብ ተግባብተን 
ነው የኖርነው ማለት ይቻላል።ከገጠር የመጣውንም 
ሆነ የመርካቶውን ልጅ  አንድ ላይ አስተምረው 
ሲያበቁ  መጨረሻ ላይ ወንድማማች አድርገው 
ያወጡናል።በመካከላችን ምንአልባትም የትውልድ 
አካባቢያችን ሊታወቅ ይችላል እንጂ ስለብሄራችን 
የምናውቀው ነገር የለም።ቢኖርም ግድ የለንም 
ነበር።ስለዚህ ከሁሉ በላይ ስለዚህ ተቋም ሳስብ ከህሊናዬ 
የማይጠፋው ነገር  የሀገርና የህዝብ ፍቅር እንዲኖረን 
የሚቀርፁበት መንገድ ነው፡፡

አዲስ ዘመን፡- ይህ መተሳሳብና የሃገር ፍቅር 
ስሜት የደርግ መውደቅን ተከትሎ መጥፋቱ ምን 
አይነት ስሜት ነበር የፈጠረቦት?

ካፒቴን ክንዴ፡- በእርግጥ መጀመሪያ አካባቢ 
የደርግ መገርሰስ እኔም ሆንኩኝ ሌሎች በስርዓቱ ቅሬታ 
የነበራቸው ሰዎች ስለነበሩ  የወያኔን  መምጣት ደግፈነው 
ነበር። ግን ደግሞ ሕወሓት ስልጣን ሊያሸንፍ የቻለው 
ህዝቡ ውስጥ የለውጥ ስሜት ከፍተኛ ስለነበር መሆኑን 
መዘንጋት አይገባም።በወቅቱ ሁሉም ሰው ለውጥ 
ይፈልግ ነበር። በተለይ ከመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ 
በኋላ የምንወዳቸው ጀነራሎች መገደልን ተከትሎ 
አብዛኛው የአየር ሃይል አባል በደርግ ላይ ቅሬታ ውስጥ 

ገጽ 6

የዘመን እንግዳ 
    አዲስ ዘመን  ቅዳሜ ታኅሣሥ 23 ቀን 2014 ዓ.ም

ወቅታዊ እና ቃለ ምልልሶች

‹‹ በዚህ የችግር ጊዜ ሁሉም ዲያስፖራ የየራሱን ጠጠር 
መወርወር አለበት››

- ካፒቴን  ክንዴ ዳምጤ
የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ሀይል አባል

ገብቶ ነበር።ጥቂት የማይባሉትም ወደ ጎረቤት ሃገሮች 
ሳይቀር ተሰደው ነበር። ሆኖም ወያኔ ሲመጣ ደግሞ 
ሃገር ውስጥ የቀሩት የእኛ አብዛኛው አባል በግዳጅ ወደ 
ተሃድሶ ተቋም እንዲገባ ነው የተደረገው።እኔም ሕወሓት 
ስልጣን ከያዘ ከአንድ ዓመት በኋላ  ወደስራ እንድንመለስ 
ተደረገ።በበረራ አስተማሪነት ማገልገል ጀመርኩኝ።

ይሁንና ተቋሙ ቀድሞ በነበረው ኢትዮጵያዊ ቁመና 
መቀጠል አልቻለም።ሙሉ ለሙሉ የአንድ ብሔር ድርጅት 
በሚባል መልኩ ለስልጠና የሚመረጡት ሁሉ የትግራይ 
ተወላጆች ነበሩ።በዚህ ብቻ አላበቃም፤ የሚፈልጓቸውን 
ሰዎች ሁሉ እየለቀሙ እስር ቤት አስገቧቸው።ከሰባት 
ዓመት ጀምሮ እስከ 20 ዓመት ድረስ ታስሮ የተፈታ 
አለ።ከእነዚህም መካከል በቅርቡ ህይወታቸው ያለፈው 
ብርሀነመስቀል አንዱ ሲሆኑ ብዙ ዋጋ የከፈሉ ሰው 
መሆናቸው ይታወቃል።የሚገርምሽ እኚህ ሰው ታስረው 
እንኳን ስለኢትዮጵያ አንድነት ከመናገር ተቆጥበው 
አያውቁም ነበር።ሕወሓት ህዝብ መምራት እንደማይችል 
በአደባባይ ይናገሩ ነበር።ከዚህ በተጨማሪ እንደእኔ ሥራ 
ጀምረው የነበሩ አባላቶቻችንም ታስረው ነበር።በተቋሙ 
ውስጥ እየተስፋፋ የመጣውን የአንድ ብሔር የበላይነት 
መቋቋም አቅቷቸው አውሮፕላን ይዘው የኮበለሉ አሉ።

እኔም ሶስት ኮርሶች ካስተማርኩኝ በኋላ በ1989 ዓ.ም 
በማላቀው ምክንያት ከስራ እንድወጣ ተደረገ።በእርግጥ 
እኔ ብቻ አይደለሁም የተባረርኩት፤ ሌሎች ባልደረቦችም 
ተመሳሳይ ድርጊት ነው የተፈፀመባቸው።አሁን 
አሁን ሳስበው  ግን ያኔ እኛ ላይ የተፈፀመው ነገር  
በዘዴ አማራ የሆነውን ብቻ ለይቶ የማጥቃት ዓላማ 
ይመስለኛል።ምክንያቱም ከእኔ ጋር የተባረሩት 
በአብዛኛው የአማራ ተወላጆች ናቸው። 

አዲስ ዘመን፡- ከስራ የተባረሩበት ምክንያት ምንድን 
ነበር?

ካፒቴን ክንዴ፡-  ለመባረሬ ዋነኛ ምክንያት ተደርጎ 
የተነገረኝ ‹‹አንተ ትግሬ ትጠላለህ›› የሚል ነው። ግን 
እውነታው ይህ አልነበረም።ለምሳሌ ባነሳልሽ 20 ተማሪ 
ለስልጠና ቢመጣ 17 የትግራይ ተወላጅ ነው።በመሰረቱ 

በቀድሞ የአየር ሃይሉ መስፈርት መሰረት በዓመት 
ከሁለትና ሶስት በላይ አይቀበልም።ወያኔ ከመጣ በኋላ ግን 
ለስልጠና  ከተመለመሉት ውስጥ 90 በመቶው የትግራይ 
ተወላጆች ነበሩ።ከዚያ ውስጥ አምስት ተማሪ እንኳን 
ቢወድቅ የትግይ ጥላቻ ነው የሚመስላቸው።ይህ የሙያ 
ብቃት ጉዳይ እንጂ ፈፅሞ ትግራዋይን ከመጥላት ጋር 
አይገናኝም።እኔም ሆንኩኝ ሌላው የትግራይ ተወላጆችን 
የምንጠላበት ምንም ምክንያት አልነበረንም።

ሁለተኛ እንደበረራ አስተማሪ ሆነሽ ስታይው አደገኛ 
አካሄድ ነው ሲከተሉ የነበሩት።ህይወትን ያህል ነገር እና 
ንብረትን የሚያወድም እንደሆነ እያወቁ ያለብቃታቸው 
ማሳለፍ ለእኔ ከባድ ነበር።አየር ሃይል ቃጫ ወይም ዳቦ 
ፋብሪካ  አይደለም።ምንአልባት ሰዎችን ያለብቃታቸው 
ማሳለፍ የፋብሪካ ስራ ቢሆን ኖሮ ብዙ ችግር ላይኖረው 
ይችል ይሆናል፤ ያ በመደረጉ ምክንያቱም ሊከስር 
የሚችለው ንብረት ብቻ ነው።እዚህ ግን ቢበላሽ 
የሚጠፋው የሰው ህይወት ነው፤ የሚወድመው ከፍተኛ 
ሃብት የያዘ አውሮፕላን ነው።

አጠቃላይ የመማር ማስተማሩ ሥራ በጣም ጥንቃቄ 
ይፈልጋል።ከሁሉ በላይ ደግሞ ህሊና የሚባል ነገር 
አለ።ህሊናሽን እያወቀ ወይም እየተጠራጠርሽ ተማሪን 
አውሮፕላን ይዞ እንዲሄድ ማድረግ ከባድ ነገር ነው። 
የእድሜ ልክ የህሊና ፀፀት የምትሸምቺበት ነው።ስለዚህ 
ጥንቃቄ የሚፈልግ ስራ ነው።መቶ በመቶ እርግጠኛ 
መሆንን ይፈልጋል።ተማሪ ተነስቶ በሰላም ያርፍልኛል 
ብለሽ በጣም መተማመን አለብሽ።ስህተት ቢፈጠር 
ወጪው ብዙ ነው።ለዚህ ነው የቀድሞ አየር ሃይል 
በየዓመቱ በጣም ውጤታማ የሆኑትን ጥቂት ተማሪዎችን 
ብቻ መርጦ ያስመርቅ የነበረው።ይህንን ማድረጉ ሊመጣ 
የሚችለውን ኪሳራ አስቀድሞ ይቀንሳል። 

እርግጥነው  እንደ ወያኔ ላለ አካል ይህንን ሁኔታ 
በጥላቻ መመንዘር ቀላል ነው።ግን ደግሞ እውነታው 
ግልጽ ነው።እና በዚያ ምክንያት ከስራ ወጣሁኝ።ይሁንና 
ወዲያውኑ በኤርትራ አየር ሃይል ሄጄ እንድሰራ ግብዣ 
ቀርቦልኝ ነበር።ግን ደግሞ ለመጀመሪያዎቹ ሶስት ወራት 



ጠንካራ ተቋም የማድረግ እቅድ ነበረው።ይህ ሰው 
የኢትዮጵያን አየር ሃይል እምቅ አቅም እንዳለው  ጠንቅቆ 
ያውቅ ስለነበር ተማሪዎቹ ውጭ ሃገር ሄደው ከሚማሩለት 
በኢትዮጵያ በራሪዎች ቢማሩለት ይመርጣል።ለዚህም 
ነው ከጦርነቱ በፊት በርካታ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ 
እየላከ ያሰለጥን የነበረው።ግን ደግሞ በወያኔ ስርዓት 
ግን እንዳይማሩበት ከባድ ማስጠንቀቂያ ይሰጥ ነበር።እኔ 
እዛ በነበርኩበት ወቅት አስር የምንሆን ኢትዮጵያውያን 
አብራሪዎች በኤርትራ መንግስት ተቀጥረን እያገለገልን 
ብንሆንም  የበለጠ ኢትዮጵያ ውስጥ የታሰሩትን 
በሙሉ ወስዶ ቢያሰለጥኑለት ደስተኛ ነበር።ዋና ሃሳቡም 
ከአፍሪካ አንቱ የተባለ የአቬይሽን ኢንስቲትዩት መክፈት 
ነበር።ይህንን ደግሞ ለማስፈፀም ያቀደው እዚህ በግፍ 
በተበተነው በኢትዮጵያ አየር ሃይል አባላት ነበር። 

በዚህ ሁኔታ ላይ  ሳለሁ ታዲያ የሩዋንዳ  ተማሪዎችን 
የማስተማር እድል እዛው ኤርትራ ገጥሞኝ ነበር።በእነዚህ 
የሩዋንዳ ተማሪዎች ምርቃት ላይ የመጣ አንድ የሩዋንዳ 
ባለስልጣን ጋር ተዋወቅንና ሀገራቸው አየር ሃይል 
የመመስረት ፍላጎት  እንዳላትና ኢትዮጵያ የወደቁ 
አባላትን እንዳገናኘው እኔም እንድሰራላቸው ጠየቀኝ።ይህ 
ሰው ከፍተኛ ክፍያ ሊከፍለኝ እንደሚችል ጠቆመኝ።እኔ 
ግን  መሄዱን ብፈልገውም የኤርትራውያኖቹን ውለታ 
ትቼ መሄድ በጣም ከበደኝ። ልክ እንደክህደት ነው 
የቆጠርኩት።በተለይም  የኤርትራው አየር ሃይል አዛዥ  
በዚያ መልኩ አምኖ እና አቀማጥሎ አኑሮኝ ሲያበቃ 
እሱን ትቼ መሄድ ክህደት ነው የመሰለኝ።ስለዚህ ሩዋንዳ 
ልሄድ ነው ብሎ መናገር ፈራሁ።አንድ ቀን  ግን ቢሮው 
ገባሁና ሃብቴ ከዚህ በኋላ ኮንትራት አልፈርምም በቃኝ 
አልኩት።‹‹አስቀይመንህ እንደሆነ ንገረኝ›› አለኝ።እኔ ግን 
ሚስቴና ልጄ አዲስ አበባ ሆነው እኔ እዚህ ብቻዬን መኖሬ 
ህይወት ትርጉም አልባ ስለሆነችብኝ መሄድ  እፈልጋለሁ 
ብዬ ነገርኩት።‹‹ለዚህ ከሆነ ቤተሰብህን እናስመጣልህ›› 
ቢለኝም አሻፈረኝ አልኩትና ፓስፖርት እንዲሰጠኝና 
ለአሜሪካ ኤምባሲ ደብዳቤ እንዲፅፍልኝ ጠየኩት።እሱም 
በዚያ መሰረት ሶስት መስመር ደብዳቤ ወደ አሜሪካ 
ለመሄድ ስለሚፈልጉ ትብብር እንዲደረግልኝ ገልፆ ላከኝ።

 የሚገርምሽ ደብዳቤውን ይዤ ለአሜሪካ ኤምባሲ 
ስሰጣቸው አጭበርባሪ ነው የመሰልኳቸው።ስለሆነም 
የኢትዮጵያ አየር ሃይል ደውለው እውነታውን 
አረጋገጡ።እዛው እንደቆምኩኝ ቪዛ ተመታልኝ።በዚህ 
ሁኔታ ነው የሩዋንዳውን ጉዞ ትቼ ወደ አሜሪካ 
የሄድኩት።እንዳልኩሽ ሩዋንዳ መሄድ ፈልጌ የነበረ 
ቢሆንም ያመኑኝ ሰዎች ላይ ሸፍጥ መስራት ነው 
የሆነብኝ።አሜሪካ ከገባሁ በኋላም ወደ አቬየሽን 
ኢንዱስትሪው የመቀላቀል ፍላጎቱ የነበረኝ ቢሆንም 
በወቅቱ ደግሞ የመስከረም 11 ሽብር  ተፈጠረና  ለውጭ 
ዜጎች ነገሮች ሁሉ ከበዱ።በዚያ ወቅት አውሮፕላን 
አጠገብ ሊያደርሱሽ ቀርቶ ለመኖር  እንኳን በጣም ከባድ 
ነበር።ስለዚህ የተለያዩ ስራዎችን ሰርቻለሁ።በመቀጠልም 
ከጓደኞቼ ጋር በመሆን የራሳችንን አነስተኛ ኩባንያ ከፍተን 
እያንቀሳቀስን ነው የምንገኘው።

አዲስ ዘመን፡- አብዛኛው ዲያስፖራ  ወያኔ 
ሃገሪቱን በተቆጣጠረባቸው ዓመታት ከያለበት ሃገር 
ሆኖ ስርዓቱን ሲቃወምና ሲታገል ነው የቆየው።እርሶ 
በምን ሁኔታ ላይ ነበሩ?

ካፒቴን ክንዴ፡- እኔ በመጀመሪያም ቢሆን 
ፖለቲከኛ አልነበርኩም፤ ነገር ግን በሃገር ጉዳይ ላይ 
ስሜቴን ደብቄ አላውቅም ነበር።ወያኔ ከመጣበት 
ጊዜ ጀምሮ ስቃወም ነው የቆየሁት።በተለይ ደግሞ 
የኢትዮጵያን ህዝብ ለመከፋፈል የተጠቀሙበትን 
ሴራ በጣም ነበር የምፀየፈው።አሁንም ቢሆን የእከሌ 
ብሔረሰብ ሚዲያ ሲባል አፍራለሁ።በሁሉም ተቋም 
ውስጥ ይህንን ብሔር ተኮር ስርዓት በማስፈናቸው 
ሙያና ስነ-ምግባር እንዲጠፋ አድርገዋል።በተለይ ደግሞ 
የትግራይ ፖለቲከኞች በህዝቡ ላይ የጫኑት ከፋፋይ 
አሰራርን በያለንበት ሃገር ሆነን እንቃወምና እናጋልጥ 
ነበር።በነገራችን ላይ በወያኔ ላይ ጠጠር ለሚወረውር 
ሁሉ ድጋፍ አደርግ ነበር።እነዚያን ተቃዋሚ ሃይሎች 
ሁሉ ባላውቃቸውም የገንዘብም ሆነ የሌላ ነገር ድጋፍ 
አደርግላቸው ነበር።ምክንያቱም እንዳልኩሽ ወያኔ 
ከስልጣን እንዲለቅ ፅኑ ፍላጎት ስለነበረኝ ነው።

በተጨማሪም እኛ እንደአየር ሃይል ማህበር መስርተን 
ወያኔን ስንታገል ነበር።ህዝቡንም በማንቃት ረገድ 
የራሳችንን አስተዋፅኦ ስናበረክት ነበር።እውነት ለመናገር 
ግን ወያኔ በዚህ ሁኔታ ይወድቃል የሚል እምነት 
አልነበረኝም።በህዝብ ጩኸት የሚወድቅ ከሆነ ለምን 27 

ዓመት ቆየ? የሚል ጥያቄም ይፈጠርብኛል።ምክንያቱም 
ወያኔ ከጥቅም ተካፋዮቹ በስተቀር በህዝብ የተጠላ 
ድርጅት መሆኑን እናውቅ ስለነበረ ነው።ነገር ግን እንዴት 
አድርገው የተንኮል መረባቸውን ህዝቡ ላይ እንደዘረጉ 
ባይገባኝም ለረጅም ጊዜ ሥልጣን ላይ የመቆየታቸው 
ነገር  ሁልጊዜም የሚገርመኝ ጉዳይ ነው።እንደእውነቱ 
ከሆነ እነዚህ ሰዎች ይህንን ሁሉ ዓመት ስልጣን ላይ 
መቆየት አይገባቸውም ነበር።ግን ብዙ ጊዜ እንደሚነገረው 
የኢትዮጵያውያን ድክመትና አንድ ላይ አለመቆም 
ነው ወያኔ ይህንን ሁሉ ዓመት እንዲንሰራፋብን እድል 
የሰጠነው።

በመሰረቱ ብሔር ተኮር ፖለቲካ የምታካሂጂ 
ከሆነ አንድ የሆነ ጠላት መፍጠር አለብሽ።ይህንን 
ካላደረጉ የትግሬ ወይም የሆነ ብሔር ነፃ አውጪ 
መሆን አያስፈልግም ነበር።ከሆነ አካል ነፃ አወጣለሁ 
በሚል ሰበብ አንዱን ብሔር ጠላት አድርገው ማቅረብ 
ይገባቸው ነበር።ለዚህም ነው የተፈበረከ ፕሮፖጋንዳ 
ሲያሰራጩ የነበረው።ያ ጠላት ተብሎ የተሰየመው ብሔር  
ደግሞ ራሱን ለመከላከል ሲል የማጥቃት ዘመቻ ውስጥ 
ይገባል።በአጠቃላይ የብሔር ፖለቲካ አፀያፊ ነው ባይ 
ነኝ።አስቀድሜ እንዳልኩሽ ደግሞ እኛ አየር ሃይል ውስጥ 
ያደግነው በአንድ ኢትዮጵያ ተቀርፀን በመሆኑ ይህ ወያኔ 
ሰራሽ ፖለቲካ ፈፅሞ ልቀበለው አልቻልኩም ነበር።ሙያና 
ብሄርተኝነትም አብረው ሊሄዱ አይችሉም፡፡

አዲስ ዘመን፡- ለውጡ በዚህ መልኩ ይመጣል 
ብዬ አልጠበቁም ብለው ሲናገሩ ምን ማለቶ ነው?

ካፒቴን ክንዴ፡- ያው ወያኔ ከዘረጋው ስርዓት አንፃር 
እንዲሁ በቀላሉ ይለቃል ብዬ አላስብም ነበር።በመሰረቱ 
አሁንም ቢሆን የፓርቲዎቹ አደረጃጀት ብሔር ተኮር 
ነው።ያ ሆኖ ሳለ ስለኢትዮጵያና ስለአንድነት የሚያነሳ 
መሪ ሲመጣ ለብዙዎቻችን እንግዳ ነበር የሆነብን።በተለይ 
ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመጀመሪያ ጊዜ በምክር ቤት 
ያደረጉት ንግግር ለብዙዎቻችን ያልጠበቅነው ነገር ነው 
የሆነብን።ግን ደግሞ የክልሎቹና የፖለቲካ ፓርቲዎቹ 
አደረጃጀት ከብሄር ተኮር አስተሳሰብ ሊወጡ ይገባል 
ብዬ አምናለሁ።ምክንያቱም የማይጠቅመን መሆኑን 
አይተነዋል።እኔ ኢትዮጵያዊ ከሆንኩኝ በየትኛውም 
የሃገሪቱ ክፍል ተዘዋውሬ ገንዘቤን፤  እውቀቴና ጉልበቴን 
ኢንቨስት አድርጌ በነፃነት መኖር መቻል አለብኝ።ስፈልግ 
ጋምቤላ አልያም ሽሬ ገብቼ  በነፃነት መንቀሳቀስ መቻል 
አለብኝ።‹‹የሌላ ጎሳ አባል  ስለሆንኩ እኛ ሰፈር መኖር 
አትችልም›› ልባል አይገባም። አለበለዚያማ ምኑን 
ኢትዮጵያዊ ሆንኩኝ?  

ለዚህ ደግሞ ወያኔ የቀረፀው ህገ-መንግስት 
ዋነኛው ምክንያት ነው።በመሆኑም ይህ ህገ-መንግስት 
ካልተስተካከለ ለውጡ የእውነት መሬት ላይ እንዳይወርድ 
እንቅፋት ይሆንበታል ብዬ ነው የማስበው።እኛ 
በምንኖርበት አሜሪካ እንኳን በየትኛው የሃገሪቱ ክፍል 
ተዘዋውረን ብንኖር፤ የንግድ ተቋም ከፍተን ብንሰራ 
ማንም የሚጠይቀን የለም። በገዛ ሀገራችን  ውስጥ ግን 
በጉልበታችን ሰርተን እንዳንኖር ነው የተደረግነው።

እናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደመጡ የተናገሩት ንግግር 
እጅግ ሆድ የሚያስብስ ልብ የሚነካ ነበር።ለአብዛኛው 
ኢትዮጵያዊ ደስታን የፈጠረ ከመሆኑም ባሻገር ትክክለኛ 
ሰው ሰው የሚሸት መሪ እንደሆነ ነው  ለመገንዘብ 
የቻልነው። በእምነትም ካየሽው ፈጣሪ ችግራችን አይቶ 
የላከልን መሪ አድርጌ ነው የምቆጥረው።ምክንያቱም 
እንዲሁ በድንገት መሪ አይፈጠርም፤ ከታች ጀምሮ ኮትኩቶ 
ነው ማብቃት የሚቻለው።አሁንም ልጆች ላይ መስራት 
እንዳለብን ነው የማምነው።በዘር ፖለቲካ ተኮትኩቶ 
ያደገውን ትውልድ መመለስ አለብን።ምክንያቱም 
ምርጫ ስለሌለው የተነገረውን ይዞ  ነው ያደጉት።ብዙ 
ነገር መስተካከል ይገባዋል።ኢትዮጵያ ለምለም ሆና ሳለ 
በምግብ ራሷን መቻል ያልቻለችበት ምክንያት መመለስ 
መቻል አለብን።ከእኛ በኋላ የተፈጠሩ ሃገራት የትና የት 
ደርሰዋል።

እርግጥ ነው፤ እኛ እንዳናድግ የሚታገሉን ሃይሎች 
አሉ።ሲታገሉንም ነው የኖሩት፤ ኢትዮጵያ የምትባል 
ሃገር ከድህነት እንዳትወጣ እርስበርስ እንድንዋጋ እነሱ 
የቀረፁልን አጀንዳ ነው።አሁን ላይ በብሔርና በጎሳ 
እየተባላን ያለነው እነሱ ባበጁልን የጥፋት መስመር ውስጥ 
ገብተን ነው።ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ የአባይን ውሃ 
እንዳንጠቀም  ከፍተኛ የሆነ ሴራ ያሴሩብናል።ስለዚህ 
በትምህርት ቤት ደረጃ ስላሉን የውሃ ሃብቶችና ስለታሪካዊ 
ጠላቶቻችን ማወቅና መማር ነበረብን።በኢትዮጵያዊነትና 
በሃብታችን ዙሪያ ትምህርት ተሰጥቶን ብናድግ ኖሮ 

አይናችን ሊገለጥ ይችል ነበር።
የሚገርምሽ እኛ ለትምህርት ወደሶቭየት ህብረት 

ሰንሄድ ገና አሸኛኘት ያደረጉልን በመፈንቅለ መንግስቱ 
የተገደሉት  የአየር ሃይል ምክትል አዛዥ  ጀነራል 
አምሃ ደስታ ነበሩ።ሲሸኙን የምንሄድበት ሃገር ታሪካዊ 
ጠላቶቻችን ከእኛ ጋር ሊማሩ እንደሚችሉ፤ ስለሆነም 
ሊተናኮሏችሁ ስለሚችሉ  በተቻለ መጠን በጋራ 
መንቀሳቀስ እንዳለብን  ሁሉንም ነገር በትዕግስት ለማለፍ 
እንድንሞክር መክረውን ነበር።በተለይም ተልዕኮዎቻችንን 
አጠናቀን እዚህ የምንሰራው ስራ ስለሚበልጥና ሃገራችን 
ስለምትፈልገን  በትግስት ማለፍ እንዳለብን ነግረውን 
ነበር።በወቅቱ ታሪካዊ ጠላት ብለው ሲነግሩን የፖለቲካ 
ቅስቀሳ ነበር የሚመስለን።ደግሞስ ለምን እውነት 
ከሆነ ትምህርት ቤት አልተማርነውም? በምሁራንና 
በጋዜጠኞች አልተነገረንም? ለምንድን ነው ስልጣን 
ያላቸው ፖለቲከኞች ብቻ የሚናገሩት?።ይህ  እውነታ 
እንጂ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም፤ ስለዚህ ሁላችንም 
ታሪካዊ ጠላቶችንና ሴራቸውን አውቀን መስራት ያለብን 
ይመስለኛል፡፡

አዲስ ዘመን፡- ይህ አሸባሪ ቡድን ለ27 ዓመታት 
ሀገሪቱንና ህዝቡን ሲበዘብዝ መኖሩ አልበቃ ብሎ 
ከስልጣን መወገዱን ተከትሎ በመከላከያ ሰራዊትና 

በህዝቡ ላይ እንዲህ አይነቱን ግፍ መፈጸሙ ከምን 
የመነጨ ነው ይላሉ?

ካፒቴን ክንዴ፡- በእውነት እንደ ሕወሓት ጥሩ 
እድል የገጠመው አልነበረም። ህዝቡም ሆነ የለውጡ 
ሃይል የዘረፋችሁትን ይዛችሁ ኑሩ ብሎ ይቅርታ 
አድርጎላቸው ነበር።እነሱ ግን ይህንን ጥሩ እድል መጠቀም 
አልፈለጉም።ልክ የደቡብ አፍሪካን አይነት የሚያስታርቅ 
አሰራር ነበር የለውጡ ሃይል የተከተለው።እናም ያንን 
እድል ባለመጠቀማቸው ነው እንዲህ አይነት ማጥ 
ውስጥ የገቡት።በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያን የመከላከያ 
ሰራዊት በሌሊት በተኛበት፤ በጭካኔ፤ በግፍ  እንደዚያ 
ማድረጋቸው ከስህተቶች ሁሉ ትልቁ ስህተት ነው።እኔ 
እንዳውም እንዲህ አይነት ባህል ከየት አመጡ? የሚል 
ጥያቄ ያጭርብኛል።እኔ ተወልጄ ባደኩበት አካባቢ 
እንዲህ አይነት ነገር ነውር ነው።ጠላትሽን ልትገይው 
ሄደሽ እንኳን ቀስቅሰሽ ሱሪውን እንዲታጠቅ አድርገሽ 
ነው የምትገጥሚው።በተኛበት ሰው አይገደለም፤ ፀያፍ 
ነው።እነዚህ ሰዎች እንዲህ አይነት  የሞራል ውድቀት 
ከየት እንዳመጡት አይገባኝም።

ቀደም ብዬ እንዳልኩት ኢትዮጵያኖች በድህነት 
እንድንማቅቅ ብሔር ከብሔር የሚያጋጩን፤ የሚያዋጉ፤ 
ይሄ ሁሉ ጥንስስ የውጭ ጠላቶቻችን እቅድና ሃሳብ 

ገጽ 7አዲስ ዘመን    ቅዳሜ ታኅሣሥ 23 ቀን 2014 ዓ.ም

የዘመን እንግዳ 
ወቅታዊ እና ቃለ ምልልሶች



ገጽ 8አዲስ ዘመን    ቅዳሜ ታኅሣሥ 23 ቀን 2014 ዓ.ም

የዘመን እንግዳ
ወቅታዊ እና ቃለ ምልልሶች

ሲሆን አስፈጻሚው ደግሞ ሕወሓት ነው።እነሱ ከድህነት 
እንድንወጣ አይፈልጉም።ይህ ሕወሓት የፈፀመው 
ወንጀሎች ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት ነው።ከሰውነት ስብዕና 
ውጭ ነው።በተለይም  ያስከተለው ውድመትና 
የድሃ ህብረተሰብን የእለት ምግብ ሳይቀር መዝረፍ 
ከእኛ ከኢትዮጵያውን ባህል ውጪ ነው።እኔ ግን ዋና 
ጉዳዬ ከሕወሓት ጋር አይደለም፤ ምክንያቱም እነሱ 
የምዕራባውያኑ አጀንዳ አስፈፃሚዎች ናቸው።እነሱ 
እኮ ያለቀ የነበረና ከሁለት መቶ ሺ በላይ ዜጎችን 
ተጠቃሚ የሚያደርገውን የጣና በለስ ፕሮጀክትን 
አስፈርሰዋል።በሀገር ገንዘብ ያለቀ ፕሮጀክት የምታፈርሺ 
ከሆነ አንቺ ከሰው ተራ ወጥተሻል ማለት ነው።ስለዚህ 
ትኩረታችንን የውጭ ጠላቶቻችን ላይ መሆን አለበት ባይ 
ነኝ።ለዚህ ደግሞ ዝግጅት ማድረግ ይገባናል።የትኛውንም 
አይነት ዋጋ ከፍሎ ለሚቀጥለው ትውልድ ሃገር 
እንድትቀጥል ማድረግ ያስፈልጋል።

አዲስ ዘመን፡- መንግስት  መከላከያ ሰራዊት 
ባለበት እንዲቆይ መወሰኑ ምን ያህል ጠቀሜታ 
ይኖረዋል ብለው ያስባሉ?

ካፒቴን ክንዴ፡-እኔ እዚህ ጉዳይ ላይ መናገር 
የምፈልገው ፖለቲከኞች የሚያወሩትን አይደለም።በግሌ 
እንደማስበው በአሁኑ ወቅት ጥቂት የሕወሓት አመራሮች 
ናቸው የቀሩት፤ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት በሌሊት 
ግፍ  እንዲፈፀም አመራር የሰጡ የሕወሓት ሰዎች 
በምንም ተዓምር ለፍትህ መቅረብ አለባቸው ብዬ 
አምናለሁ።አሁን እኮ ጦርነቱ እየተካሄደ ያለው ከጀሌው፤ 
ምንም ከማያውቀውና በፕሮፖጋንዳ  እየተነዳ ከመጣ 
ሃይል ጋር ነው።በዕፅ አደንዝዘዋቸውና በጥላቻ ልባቸውን 
አሳውረዋቸው ነው እያዋጓቸው ያሉት።ስለዚህ መንግስት 
እኔ የምፈልገውና የምመኘው በምን ይሁን በምን እነዚህ 
ወንጀለኞች ማደንና መያዝ አለበት።መነጋገር ካለብን 
እንኳን ሊሆን የሚችለው ከእነዚህ ውጭ ከሆነው 
የህብረተሰብ ክፍል ጋር ብቻ ነው።እነዚህ ከምንም በፊት 
የሕወሓት አመራሮች ለፍርድ ሊቀርቡ ይገባል።ደማቸው 
በከንቱ የፈሰሰው የመከላከያ ሰራዊትና ንፁሃን ዜጎች 
ፍትህ ማግኘት መቻል አለበት።

እርግጥ የትግራይ ህዝብ ግራና ቀኙን እንዳያይ ተደርጎ 
ነው የተቀረፀው።አየሽ  በአንድ መንገድ የምትሔጂ ከሆነ 
ሌላ መንገድ ያለ አይመስልሽም። የትግራይ ህዝብ ልክ 
እንደፈረስ ጋሪ አንድ አቅጣጫ ብቻ አይቶ እንዲሄድ 
ነው የተደረገው።የፈለጉትን የመናገር መብት እንኳን 
የላቸውም።ትግራይ ውስጥ እኮ ነፃ ጋዜጣ እንኳን 
አይገባም ነበር።እነዚህ ሰዎች የሚያወዳድሩት ነገር 
የላቸውም።የግዴታ የተሰጣቸውን ብቻ የሚቀበሉበት 
ሁኔታ ነው ያለው።በመሆኑም ከፖለቲካ ይልቅ 
ማህበረሰቡ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ ነው መሰራት 
ያለበት ብዬ ነው የማስበው።የህዝብ ለህዝብ ትስስሩም 
መጠናከር አለበት።ምክንያቱም  ጭንቅላታቸው ውስጥ 
የገባው የጥላቻ አመለካከት በቀላሉ ማላቀቅ ከባድ 
በመሆኑ ነው።

አዲስ ዘመን፡- ምዕራባውያኑ ኢትዮጵያ ላይ 
የሚያደርጉት ጫና ከመከላከል አኳያ ምን መሰራት 
አለበት ብለው ያምናሉ? 

ካፒቴን ክንዴ፡- በጣም የሚገርመኝ ነገር 
የምዕራባውያኑ  ጫና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ  
ነው።እኛም ወደዚህ ሃገር የመጣው የኢትዮጵያ አየር 
መንገድ አውሮፕላን አይነሳም ሲሉ ለሀገራችን ልንደርስላት 
ይገባል በሚል ነው።በዚህ የችግር ጊዜ ሁሉም ዲያስፖራ  
የየራሱን ጠጠር መወርወር አለበት።ግን ዝም ብለሽ 
ስታይው አሜሪካም ቢሆን ከኢትዮጵያ በበለጠ 
የግብፅ ወዳጅ ነች።ለእነሱ ነው የሚያዳሉት ምንም 
አትጠራጠሪ።ምንም ፅንሰ ሃሳቡ ሳይገባቸው ያልገባቸው 
ሀገራት በአረብ ሊግ ስር ተሰብስበው ነው ከኢትዮጵያ 
ተቃርነው የቆሙት።እነዚህ ሀገራት እውነታውን 
ለማጣራት እንኳን አይሞክሩም።መሀል ለመሆን 
እንኳን አይጥሩም።ኢትዮጵያም በገዛ ሃብቷ መጠቀም 
እንዳለባት አስበው አያውቁም።ስለሆነም ኢትዮጵያኖችን 
የሚያከብሩን ስናከብራቸው እንደሆነ ማሳየት መቻል 
አለብን።ምክንያቱም ሁሉም ነገር ሚዛን ሊኖረው 
ይገባል።ግብፆች እኛ በርሃብ  ስንሞት  ካረዱን  እነሱ 
በውሃ ጥም ሲሞቱ ለምን እኛ እናስብላቸዋለን?።ጥቅማችን 
እኩል ለኩል እኮ ነው መሆን ያለበት።እነሱ ድንች እየሸጡ 
ለአረብ ሃገር ይሰጣሉና ኢትዮጵያኖች መራብ  መቸገር 
አይኖርባቸውም።ስለዚህ እንዲህ አይነት የባርነት ስርዓት 

ሊቆም ይገባል ባይ ነኝ፡፡
አሜሪካም የውጭ ፖለሲያቸው በዚህ ደረጃ 

የመውረዱ ጉዳይ ፖለቲከኞች ሊተነትኑት ይችላሉ።ግን 
ዝም ብዬ ሳስበው በተደጋጋሚ የሚያደርጉት ኢ-ፍትሃዊ 
ተግባር የኢትዮጵያ ወዳጅ ሃገር አለመሆንዋን 
ያረጋግጥልኛል።በ1969 ዓ.ም ኢትዮጵያ በገንዘቧ 
የገዛችውን የጦር መሳሪያ ከልክለው ሱማሌን 
ይረዱ ነበር።ሱማሌ አዋሽ ድረስ እስኪደርሱ ድረስ 
የአሜሪካኖች እጅ ነበረበት።ድሬዳዋ አየር ማረፊያ ተከቦ 
ነበር።የድሬዳዋ አየር ሃይል ዋናው መስራቤት ተከቦ 
ሱማሌዎቹ ሊቆጣጠሩ ሲሉ የኢትዮጵያ አየር ሃይል ነው 
የመለሳቸው።እኔ አሜሪካኖች ሁሌም ለምን  በችግራችን 
ጊዜ ከእኛ በተቃራኒ  እንደሚቆሙ አይገባኝም።ግን 
ዋናው መፍትሄው እኛ በፅናት የሚፈለገውን መስዋትነት 
ለመክፈል ዝግጅት  ማድረግ ብቻ ነው።የእጅ አዙር 
ቅኝ አገዛዛ ወይም ሌላ አጀንዳ ይኑራቸው በህብረት 
ልናሸንፋቸው ይገባል።አንድ ላይ ከቆምን ጠላቶቻችንን 
ሁሉ ማሸነፍ እንደምንችል አድዋ ትልቅ ማሳያችን ነው።

በተመሳሳይ አሜሪካኖቹ ከአግዋ ተጠቃሚነት 
ቢያስወጡንም አሁንም በጋራ ከቆምንና ከሰራን 
በዚህ ምክንያት ሊመጣ የሚችለውን ችግር ማለፍ 
እንችላለን።መንግስት ማስተባባር ከቻለ በሚሊዮን 
የሚቆጠረው ኢትዮጵያዊ ከአሜሪካኖቹ የምናገኘውን 
ሁሉ ሊመልስልን ይችላል።አሁን ላይ እኮ ውጭ ካለው 
ኢትዮጵያዊ ውስጥ አምስት በመቶው እንኳን የገንዘብ  
ድጋፍ እያደረገ አይደለም።በእርግጥ ዲያስፖራው 
አለመስጠት ፈልጎ አይደለም፤ ከፊሉ እንዴት እንደሚሰጥ 
አያውቅም፤ ሌላው በስራ ብዛት ሃሳቡም መረጃውም 
የለውም፤ አንዳንዱ ደግሞ ይጠራጠራል።ይሄን ሁሉ 
ሊፈታ የሚችል  መንግስት የዜግነት ግዴታ መጣል 
አለበት።

በነገራችን ላይ እኔ እዚህ ሀገር ስመጣ የማሽከረክረው 
መኪና የሚሄደው አንቺ በከፈልሽው ታክስ በተሰራ 
መንገድ ላይ ነው።እኔ ምንም አስተዋፅኦ ሳላደርግ ነው 
ተንፈላስሼ የምሄደው።ለምን ይሄ ይሆናል ?።እኔም 
የበኩሌን ድርሻ ላዋጣ ይገባል።እኔ በሰላም ውዬ 
እንዳመሽ ፖሊስ ተቀጥሯል።አንቺ በከፈልሽው ታክስ 
ነው ይሄ ፖሊስ የሚያገለግለው።እኔን ግን ሳልከፍል 
ይጠብቀኛል።ስለዚህ እኔ ለዚህ ሁሉ አገልግሎት የዜግነት 
ግዴታ መክፈል አለብኝ።መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ 
ማሰብ አለበት።ይህንን ጉዳይ ብቻ የሚሰራ  ቅርንጫፍ 

ጽህፈት ቤት መክፈት ይገባዋል።ደግሞም በዚህ ጉዳይ 
ላይ መምከር ይጠበቅበታል።ከሁሉም ኢትዮጵያዊ 
ሃሳብ መሰብሰብ አለበት፤ መናቅ የለበትም።ምክንያቱም 
ከተለያዩ ቦታዎች ጥሩ ሃሳብ ሊመጣ ይችላል።የግድ 
ስልጣን ስላለው አይደለም።ከማንኛውም አቅጣጫ 
የሚገኘውን ሃሳብ ሊቀምረውና ስራ ላይ ሊያውለው 
ይገባል።በዚህ መልኩ ሁላችንም የዜግነት ግዴታችንን 
የምንወጣበት ስርዓት መፈጠር አለበት፡፡

ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ እውነት ልንገርሽ፤ አሜሪካ 
ብዙ ዓመት ስኖር ከአንዱ ግዛት ወደ ሌላው ሄጄ ሆቴል 
በምይዝበት ጊዜ  ምንም ሳላነብ የጠየቁኝ ሁሉ እከፍል 
ነበር።ብዙ ኢትዮጵያውያን ያ ክፍያ ለምን አገልግሎት 
እንደሚውል አናየውም ነበር።አንድ ቀን ግን ስመለከት  
የሃገሪቱ መንግስት ከሚጥለው ታክስ በተጨማሪ 
የዚያ ሆቴል ያለበት ግዛት ወይም ከተማ አስተዳደርም 
የራሱን  ታክስ ጥሎ እንድንከፍል የሚያደርግ መሆኑን 
ተገነዘብኩኝ። በተቀራኒ ደግሞ እኔ ለምሳሌ ባህርዳር 
ስሄድ የፌደራል መንግስትንም ሆነ የከተማዋን ግብር 
አልከፍልም፤ ዝም ብዬ ነው ሄጄ እንደፈለኩኝ ተስተናግጄ 
የምመጣው።የባህርዳር ህዝብ በከፈለው ታክስ፤ ባሰራው 
መንገድ እኔ በነጻነት ስመላለስ ምንም አስተዋፅኦ ሳይኖረኝ  
እኩል እጠቀማለሁ።ይህ ብቻ አይደለም፤ የባህርዳር ህዝብ 
ህብረተሰቡን እንዲያገለግል በቀጠረው ፖሊስ እኔም 
እጠበቃለሁ።እኔ ግን አሁንም አልከፍልም።በዚህ ሁኔታ 
ልንቀጥል አይገባም።የዜግነት ግዴታ መጣል አለበት።ይህ 
ሲባል ግን ገንዘቡ ለፖለቲካ ስራ መዋል አለበት እያልኩ 
አይደለም፤ ለሀገር ጥቅም እንጂ!።እኔ እድሉን ባገኝ 
ለሁሉም ባለስልጣን ይህንኑ መንገሬ አይቀርም፡፡

አዲስ ዘመን፡- በዚህ አጋጣሚ በሰማው የሃሰት 
ወሬ ተሸብቦ ወደ ሃገሩ ለመግባት ለሰጋው ዲያስፖራ 
የሚያስተላልፉት መልዕክት ካለ እድሉን ልስጥዎት? 

ካፔቴን ክንዴ፡- እውነቱን ለመናገር ዲያስፖራው 
ከመቼው ጊዜ በላይ  ወደ ሀገሩ ለመግባትም ሆነ ለመደገፍ 
በከፍተኛ መነሳሳት ውስጥ ነው ያለው።አሁን ላይ 
ሁሉም ዲያስፖራ በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ባለው ግፍና 
በደል ውስጡ ተቆጥቶ ነው ያለው።እንደምታይውም 
በየቀኑ የተቋውሞ ሰልፎችን ከማዘጋጀት ጀምሮ 
በየትኛው የሀገሩ ጉዳይ ላይ ዘብ ቆሞ እየሞገታቸው 
ነው የሚገኘው።ይህንን ሁኔታ ወደ ጥሩ አጋጣሚ 
መቀየር አለብን።በተለይም በጦርነቱ የተጎዱ ክልሎች 
የከፋ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ውጭ ያለውን ዲያስፖራ 

በማስተባበር በቀላሉ ልንታደገው ይገባል።አግዋም ሆነ 
ሌላ የውጭ ድጋፍ ሳያሻን እኛው ለእኛው መረዳዳትና 
መደጋገፍ እንችላለን።ለምሳሌ አማራ ክልል በራሱ ሆነ 
የክልሉ ተወላጆች የደረሰበትን አደጋ አስረድቶ ሁሉም 
ኢትዮጵያዊ  ቋሚ ወርሃዊ መዋጮ መጠየቅ ይችላል።ግን 
ደግሞ እንዲሁ መዋጮ  አምጡ ማለት ብቻ ሳይሆን 
ለዚህ የተመደበ ሰው በመቅጠር ስርዓት ባለው መንገድ 
ቀጣይነት ያለው አሰራር ሊከተል ይገባል።አሁን ደግሞ 
ቴክኖሎጂው ስለሚመች በኢንተርኔት ብዙ ጉዳዮችን 
መጨረስ ይቻላል።በተጨማሪም ለሚደረገው ነገር 
ሁሉ እውቅና መስጠት ያስፈልጋል።ምክንያቱም ይህንን 
ማድረጉ በራሱ ሌላውንም  ስለሚያበረታታ ነው። 
በአጠቃላይ የሃገር ግዴታ መሆን አለበት።

እንዳልኩሽ በጣም በርካታ ኢትዮጵያዊ ውጭ 
ይኖራል፤ ስለዚህ በጣም ቀልጣፋና ቀላል ስርዓት 
መፍጠር ይገባል።ዲያስፖራውም ከያለበት ሃገር 
ሆኖ አንድ ቀን ለኢትዮጵያ ብቻ ብሎ ቢሰራ ትልቅ 
ለውጥ ያመጣል።በወር 4 ሰዓት እንኳን ብንሰራ 
ከፍተኛ ጥቅም ይኖረዋል። ይህንን ግን የሚያስተባብር 
አካል ያስፈልጋል።ለዚህም የፌደራል መንግስቱና 
የክልል መንግስታት ተናበውና ተጠናክረው መስራት 
ይገባቸዋል።በተለይ አሁን ያለውን የዲያስፖራውን 
መነሳሳት እንደጥሩ አጋጣሚ ሊጠቀሙበት ይገባል ባይ 
ነኝ።እያንዳንዱ ዲያስፖራ በአካል ሩቅ ቢሆንም ልቡም 
መንፈሱም ከሀገሩ ከኢትዮጵያ ጋር ነው ያለው።እርግጥ 
ነው፤ ያኮረፈ አካል ሊኖር ይችላል፤ ግን ይሄ ጉዳይ 
የግለሰብ ወይም የፖለቲካ ጉዳይ አይለም፤ የሀገር ነገር 
ነው።ስለዚህ ሁሉንም መለየት አለብን።የሀገር ጉዳይንና 
የፖለቲከኞችን ነገር መለየት አለብን።ሃገር ቋሚ ነች፤ 
አትቀያየርም።መንግስት  ግን ይመጣል፤ ይሄዳል።በእኛ 
እድሜ እንኳን አራት መንግስት አይተናል።ስለዚህ የሃገር 
ጉዳይ ሲሆን በህብረት መቆም አለብን።

በሌላ በኩል በዚህ ጉዳይ ላይ ከህፃናት 
ጀምሮ ትምህርት መሰጠት መቻል አለበት ብዬ 
አምናለሁ።እንዳልኩሽ ሲነገር እንደምንሰማው 
በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ኢትዮጵያኖችን በጦርነት 
ሳይሆን  በብሔር በመከፋል ማሸነፍ እንደሚቻል ቀኝ 
ገዢዎች  ስለመናገራቸው እንሰማን።ያኔ በቀኝ ግዛት 
አፍሪካን ሲቀራመቱ ኢትዮጵያኖች በሃይል ሳይሆን እርስ 
በርስ የሚያባሉበትን ስርዓት ነው የዘረጉት።እሱነው አሁን 
ላይ እየተገበርን ያለነው።በመሆኑም ይህንን እውነታ 
ተገንዝበን አንድነታችንን ልናጠናክር ይገባል።የኢትዮጵያ  
ህዝብ  ሀገር ወዳድ እንደመሆኑ  ከተባበርን ስኬታማ 
እንሆናለን ብዬ አምናለሁ።

አዲስ ዘመን፡- በመጨረሻ ማስተላለፍ 
የሚፈለጉት መልዕክት ካለ እድሉን ልስጥዎት?

ካፒቴን ክንዴ፡- እኔ በዋናነት ማመስገን 
የምፈልገው የህብረተሰብ ክፍል አለ።በተለይም 
የቢሾፍቱ ህዝብ እኛን ስቴድየም መጥቶ መቀበሉ ፈፅሞ 
ያልጠበቁትና በጣም ያስገረመኝ ነገር ነው።የቢሾፍቱ 
ከተማ ከንቲባ ወጣት ቢሆኑም የሚገርም ሃሳብ 
ያላቸው ሰው ናቸው።በአጠቃላይ ለቀድሞው የአየር 
ሃይል አባላት ያሳዩንና ፍቅርና አክብሮት በጣም ነው 
ያስደነቀኝ።በመሆኑም በዚህ አጋጣሚ ለቢሾፍቱ ከንቲባና 
ህዝብ ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ።

በመቀጠልም የኢትዮጵያ አየር ሃይልን 
ጎብኝተናል።ይህ ተቋም መስሪያ ቤቴ ብቻ ሳይሆን 
ቤቴም ጭምር ነበር።ዳግመኛ ይህንን ተቋም የማየት 
እድል ማግኘቴ በራሱ ልዩ ስሜት ነው የፈጠረልኝ።አሁን 
ላይ ያሉት አመራሮች ተቋሙን ለመለወጥ እያደረጉት 
ያሉት ጥረት በጣም የሚደነቅ ነው።ከሁሉ በላይ ደግሞ 
ያስደመመኝ አመራሮቹ አንደበት አየር ሃይል ውስጥ 
ከዚህ በኋላ ፖለቲካና ብሔርተኝነት ምንም አይነት 
ቦታ እንዳማይኖራቸውና የሙያ ቦታ ብቻ እንደሚሆን 
መስማታችን  ምንያህል ቁርጠኛ እንደሆኑ እንድንገነዘብ 
አድርጎኛል። በተመሳሳይ ሆሳእናን በጎበኘንበት ጊዜ የሃድያ 
ዞን አስተዳዳሪ ላደረጉልን መልካም አቀባበል  ላመሰግን 
እወዳለሁ፡፡

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

ካፒቴን ክንዴ፡- እኔም አመሰግናለሁ።
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ነፃ ሃሳብ
አዲስ ዘመን    ቅዳሜ ታኅሣሥ 23 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 

የአንድ ቤተሰብ ወግ፤
ቤተሰብ የማሕበረሰብ፣ ማሕበረሰብም የኅብረተሰብ 

መሠረት መሆን ብቻም ሳይሆን ታላቅ የምትሰኝን ሀገር 
እንደ ድርና ማግ የሸመኑ ተቋማትም ጭምር ናቸው። 
የሀገር ባህሎች፣ ቋንቋዎች፣ ወግና ልማዶች፣ ሃይማኖቶችና 
እምነቶች “ሸማው” የተዋበባቸው የጥበቡ ኅብረ ቀለማት 
ሲሆኑ፤ ዜጎች ደምቀው የሚጎናጸፉት የእነዚህን እሴቶች 
የመስተጋብር ጸጋ ነው። ይህንን እውነታ ይበልጥ አድምቆ 
ለማሳየት ያግዝ ዘንድም ለዚህ ጽሑፍ መንደርደሪያነት 
“አስኳል” የተሰኘውን ቀዳሚ ተቋም ሊወክል የሚችል 
የአንድ ቤተሰብ   ታሪክ እንደሚከተለው እናስታውስ፡፡

ይህንን ቤተሰብ የሚያውቁት የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ 
አብሮ አደጎችና የአካባቢው ነዋሪዎች ስለየትኛው ቤተሰብ 
እንደሚዘከር በሚገባ ይረዱ ይመስለኛል። የቤቱ አባወራ 
ለሀገራቸው ክብር ሕይወታቸውን በግዳጅ ቀጣና 
ለመስዋዕትነት የገበሩ ማዕረግተኛ ወታደር ሲሆኑ እናት 
ደግሞ ደርባባ የቤት እመቤት ነበሩ። ይህ ቤተሰብ ልጆቹን 
በሙሉ ያሳደገው በታላቅ የሥነ ምግባር መደላድልና 
በመንፈሳዊ ሕይወት ጭምር አርቆና አንጾ ነው፡፡

የወላጆቻቸው ጥረት ሰምሮም ከአንዱ የሀገር ውስጥ 
ነዋሪ ልጅ በስተቀር የተቀሩት ልጆች በሙሉ ነዋሪነታቸው 
በተለያዩ የውጭ ሀገራት ነው። በዕውቀት የዳበሩትና 
በሀብት የተባረኩት የዚህ ቤተሰብ ፍሬዎች ታሪካቸው 
ተጠቃሽ፣ ግብራቸውም አስመስጋኝ የሆኑባቸውን 
አንዳንድ ጉዳዮች በመጠቃቀስ ወደ ዋናው ጉዳይ 
እንንደረደራለን፡፡

ስለራሳቸው ማውራትም ሆነ እንዲወራላቸው 
የማይፈልጉት የዚህ ቤተሰብ ልጆች ለረጅም ዓመታት 
የኖሩት በውጭ ሀገራት ይሁን እንጂ ቢያንስ በዓመት አንድ 
ጊዜ ወደ ሀገራቸው እየተመላለሱ እናታቸውን የመክበብ 
ልማድ አላቸው። እናት ግን ከኖሩበት ማሕበረሰብ፣ 
ከጎረቤቶቻቸውና በአቅራቢያቸው ካለው የእምነታቸው 
ደጀ ሰላም መለየቱ አልሆን ስለሚላቸው በደርሶ መልስ ጉዞ 
ካልሆነ በስተቀር ከልጆቻቸው አንዳቸው ዘንድ ጠቅልለው 
በመሄድ ኑሯቸውን ባዕድ ምድር ላለማድረግ የወሰኑት 
ገና ከማለዳው ነበር። ስለዚህም ልጆቹ ዓመታዊውን 
ቤተሰባዊ መሰባሰቢያ የሚያደርጉት በሀገራቸውና በነባሩ 
የእናታቸው ቤት ውስጥ ነው፡፡

ብዙ የአካባቢው ነዋሪዎች በምሳሌነት የሚጠቅሱትንና 
ታሪካቸውን በሩቁ የሚሰማ ሁሉ የሚገረምባቸውን 
አንዳንድ “ልቦለድ አከል” እና ፈገግ የሚያስደርጉትን 
የቤተሰቡን ነባር ወግና ባህል እንደሚከተለው ለመዘከር 
እንሞክር፡፡

ልጆቹ መኖሪያቸውን ከሀገር እርቀው በባዕድ 
ምድር ያድርጉ እንጂ ቀደም ሲል በልጅነታቸው 
እድሜ ይተኙበት የነበረው ሰፊ አረግራጊ የሽቦ አልጋ 
ከእናታቸው ቤት ውስጥ አልወጣም ነበር። ከዓመት 
ዓመት ሁሌም ማዕረጉን ጠብቆ እንደተነጠፈ ነው። 
ነባሩ ካሊምም ወዙ አልነጠፈም፤ በዕድሜ ብዛትም 
አልነተበም። ካሊም ምን እንደሆነ የማያውቁ አንባቢያን 
ግር እንዳይላቸው እንደ አንሶላ አንዳንዴም እንደ አልጋ 
ልብስ የሚያገለግል በዝንጉርጉር ቀለማት የተዋበ የአረብ 
ሀገራት ስሪት የሆነ ቀደምት የሌሊት ልብስ መሆኑን 
አስታውሶ ማለፉ ግድ ይላል። ሁሉም ልጆች ወደ ሀገር 
ቤት ሲመለሱ የሚሽቀዳደሙት በዚያ አልጋ ላይ ቀድሞ 
ለመተኛት ነው። ለምን ይህንን እንደሚያደርጉ ሲጠየቁም 
“አስተዳደጋችንንና ልጅነታችንን በሚገባ ያስታውስልናል” 
ምክንያታቸውና መልሳቸው ነው፡፡

አልጋው ላይ ለመተኛት ብቻም ሳይሆን ልክ 

በልጅነታቸው ይደረግላቸው እንደነበረው ተወዳጇ 
እናታቸው በአልጋው ዳር ቁጭ ብለው የተኛውን 
ልጅ ፀጉር ዛሬም እንደ ትናንቱ ስለሚደባብሱ የልጆቹ 
የእሽቅድድም ሩጫ አንዱ ምሥጢር ይህ ነበር፤ ስስት 
የሌለበትን የእናትን የፍቅር ጠረን ለማሽተት ጭምር፡፡

ሌላውና እጅግ የሚያስገርመው ልማዳቸው አንዱ 
ወንድና ተከታዩ ታናሽ እህቱ ታዝለው ያደጉበት ባለ 
ዛጎል አንቀልባ ሁሌም በላስቲክ እንደተሸፈነ ከተሰቀለበት 
ግድግዳ ላይ አይወርድም። እነዚህ ሁለት የአንቀልባው 
ባለታሪክ የቤቱ ልጆች ወደ እናታቸው ጓዳ በመጡ ቁጥር 
መጀመሪያ የሚያደርጉት ያንን ያሳደጋቸውን አንቀልባ 
ጠረን ማሽተት ነው። ለምን? የሚለውን ጥያቄ በብዙ 
አቅጣጫ ስለሚተነትኑት አስደናቂውን ክስተት ብቻ 
አስታውሶ ማለፉ ይመረጣል። የእናታቸው ቤት መብልና 
መስተንግዶ የሚካሄደውም ልጆቹ በሕይወታቸው ማለዳ 
ላይ ይገለገሉባቸው በነበሩት አሮጌ ሣህኖች፣ ኩባያዎችና 
መሶብ ነው። ይህንን መሰሉን በርካታ የቤተሰቡን 
አስደማሚ ልማዶች መዘርዘር ቢቻልም ለጊዜው ግን 
የተጠቀሱት ለማሳያነት ይበቁ ይመስለኛል፡፡

ቀጣዩ ጉዳይ ልጆቹ በሙሉ በእናታቸው ዙሪያ 
ተኮልኩለው ከሠፈርተኛውና ከቤተዘመድ መካከል ማን 
ሀዘን እንደገጠመው፣ በጋብቻ ጎጆ እንደወጣ ወይንም 

የልጅ በረከት እንዳገኘ አለያም የኑሮ እክል እንደገጠመው 
በዝርዝር በሚሰጣቸው መረጃ መሠረት እየተከፋፈሉ 
በመጎብኘት ድጋፍ ማድረግ ነው። በእነርሱ የልጅነት ዘመን 
ታላላቆቻቸው ያደርጉላቸው እንደነበረውም ለአካባቢው 
ልጆችና ወጣቶች የመማሪያ ቁሳቁሶችና የመጫወቻ 
ኳሶችንና መለያዎችን በማበርከትም ያበረታቷቸዋል፡፡

እነርሱ ቦርቀውና ፈንጥዘው ባደጉበትና ከቤታቸው 
ፊት ለፊት ከሚገኘው የሜዳ ጠርዝ ላይ ወደ ማምሻ ግድም 
ሰብሰብ ብለው በመቀመጥም የልጅነታቸውን ትዝታ 
እያጠነጠኑ ናፍቆታቸውን ይወጣሉ፡ በየተማሩባቸው 
ትምህርት ቤቶች እየተገኙም መደገፍ ሌላው ልማዳቸው 
ነው። የዚህን ቤተሰብ ታሪክ መከታተል ካቆምኩ በርከት 
ያሉ ዓመታት ተቆጥረዋል። ዛሬ ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ 
ያለማጣራቴ የእኔ ደካማነት ነው። በእርግጠኝነት 
መመስከር የምፈልገው ግን እኔው ራሴ ብሆን ቢያንስ 
በዓመት አንዴ ወይንም ሁለቴ አቅጄና ተዘጋጅቼ 
ባደኩበት በዚያ የተባረከ ሠፈር የእግረ መንገድ ጉብኝት 
ማድረጌን ያለማቋረጤ ነው፡፡

ከዕለታት በአንዱ ቀን እንደለመድኩት በዚያ ተወዳጅ 
ሠፈሬ በኩል ሳልፍ ታላላቆቻችንና የእኔው ዘመነ አቻዎች 
ፈንድቀን ያደግንበት የኳስ መጫወቻ ሜዳችን የአካባቢው 
አስተዳደር ለምን እንደሆነ ባልገባኝ ምክንያት ያንን 
ታሪካዊ ሜዳ እየቆፈረ ለግንባታ ሲያመቻች ተመልክቼ 
በውስጤ ኡኡ እያልኩኝ በመጮኽ ስሜቴን በእንባዬ 
ገልጬ ማለፌን አስታውሳለሁ። ትርፍ ቦታ ሳይጠፋ 
ቆፍረው ያበላሹት ሜዳችንን ብቻም ሳይሆን የሺህ 
ምንተ ሺህ ነባርና የወርተረኛውን ወጣት ስሜት ጭምር 
እንደሆነ አልገባቸውም ወይንም ለታሪክና ለትውልድ 
ደንታ አልነበራቸውም። የሚመለከተው ክፍል ትብብር 
የሚጠይቅ ከሆነ ዝርዝሩንና አካባቢውን ከዚህ ጸሐፊ ጋር 
አብሮ በመጎብኘት እውነቱን ማረጋገጥ ይቻላል። 

የበርካታ ሠፈር ወጣቶች እየተቀጡ ያሉት በጋራ የኳስ 
መጫወቻ ቦታዎች ያለመኖር ጭምር መሆኑን በእግረ 
መንገድ ጥቆማ አቤቱታችን ይድረስ እንላለን። እርግጥ ነው 
ተመርቀው ሥራ ባይጀምሩም በአንዳንድ ክፍለ ከተሞች 
“የስፖርት ማዘውተሪያ ሜዳዎች” ተመረቁ የመባሉን ዜና 
ደጋግመን አድምጠናል። በበዓላትና በሳምንቱ መጨረሻ 
ቀናት ዋና ዋና ጎዳናዎችን በሥልጣናቸው እየዘጉ ሲጫወቱ 
የሚውሉትን ታዳጊዎችና ነፍስ አወቆች አይቶ የሚራራ 
የሕዝብ መሪ እንዲፈጠርልን በጸሎትም ሆነ በጉትጎታ 
መትጋታችንን አናቋርጥም፡፡

ወደ ማጠንጠኛችን እንመለስና ለካስ የሀገር ፍቅር 
የሚባለው “ቅዱስ መንፈስ” ነፍሳችንንና ሥጋችንን 
ሰንጎ እንዳሻው ደማችንን የሚያንተከትከው በየግላችን 
ባደግንበት ቤተሰባዊ ወግና ሥርዓት ውስጥ እየተዘራብን 
ያደገው ዘር ጎምርቶ ለመከር ሲደርስ ነው። ለካስ 
ከማሕበረሰቡ እየቀዳን ስንጎነጭ የኖርነው ፍቅርም 
ህልው ሆኖ ዳር ድንበር ሳይገድበው በውስጣችን 
እየተላወሰ የሚኖረው የተደበቀ ምሥጢር ስላለው ነው። 
ለካስ የታነጽንበት ባህልና ታሪክ እያደር ኃይሉ እየበረታ 
በትዝታ የሚያስቀዝፈን ኢትዮጵያዊነት የሚሉትን ክብር 
ስለደረብን ኖሯል። 

እንጂማ፡- ከቤተሰብ የወረስነው ዘር መች ከደማችን 
ውስጥ ይጠፋል? የማሕበረሰብ ፍቅርስ መች ከውስጣችን 
ይደበዝዛል? ባህልና ታሪካችንስ በምን ተዓምር ጠውልጎ 
ይወይባል? ልብ ብለን ካስተዋልነው “ልጅነቴ፣ ልጅነቴ 
ማርና ወተቴ!” የሚለው ዝማሬ የለጋ ዕድሜያችን አፍ 
ማሟሻ፣ የታዳጊነት ዘመናችን ማስታወሻ ብቻ ሳይሆን 
የእርጅናና የሽበት ማምሻ መተከዣ መዝሙራችን 
የሆነውም ስለዚሁ ምክንያት ነው፡፡

የእናት ሀገር ቤት፤
ሰሞኑን በርካታ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን የጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጥሪ ተቀብለው 
የሀገራቸውን አፈረ እየረገጡ ጠረኑን በመማግ “በእናት 
ዓለም ጓዳ” ውስጥ መሰባሰብ ጀምረዋል። “የጥሪው 
ደውል የምጽአተ ኢትዮጵያዊያን መሰባሰቢያ ብቻ ሳይሆን 
ምጽአተ ኢትዮጵያም ጭምር አንደሆነ” ታምኖበት 
ቢሞካሽ አያንስበትም። እየፈለሱ ወደ ሀገራቸው በመግባት 
ላይ ያሉት ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ  የተሰደደችው 
ኢትዮጵያም አብራቸው እየገባች ነው። 

ይህንን ጠንካራ አገላለጽ ጥቂት እናፍታታው፡- ወደ 
ሀገር ከተመለሱት ወንድም እህቶቻችን መካከል ብዙዎቹ 
ለስደት የተዳረጉት ወቅት ወለድ መከራ ከብዶባቸው፣ 
ሥርዓተ መንግሥታቱ እያሳዳዷቸው መሆኑን 
ደጋግመው ሲመሰክሩ  አድምጠናል። እንባቸውን 
እያዘሩ በተሰደዱበት ወቅትም “ኢትዮጵያ የምትባልን 
ሀገር ዳግም ተመልሰው እንደማያዩዋት” ምለውም ይሁን 
ተገዝተው ቃል በመግባት እንደነበርም በይፋ ሲናገሩ 
ሰምተናል። ይህ ማለት “ከአፈሯ ኢትዮጵያ” ተኳርፈው 
ቢርቁም እናታቸው ኢትዮጵያን በመንፈሳቸው አዝለው 
ወጥተዋል ማለትም ሊሆን ይችላል። ለዚህም ነው ይህ 
የተለየ ባህርይ ያለው ጥሪ (Historical Homecom-
ing) የኢትዮጵያዊያን ብቻም ሳይሆን የኢትዮጵያዊነት 
መንፈስም አብሮ እየተመለሰ ነው የምንለው፡፡

እርግጥ ነው ብዙዎች የመጡት “የቁስ ሥልጡን” 
ከሆኑ ሀገራት እንደሆነ ይገባናል። በዚህም ምክንያት 
ጓጉተው የሚገቡበት የእናት ሀገራቸው ጓዳ ጎድጓዳ 
እነርሱ እንደጠበቁት ላይመች ይችል ይሆናል። በተለይም 
በዚህ ወቅት ከወዳጆች አንደበትና ከሚዲያ ሞገዶች 
የሚያደምጡት አብዛኛው ዜና ለልብ ስብራት የሚዳርግ 
ዜናም ሊሆን ይችላል። በአማራ፣ በአፋርና በኦሮሚያ 
አንዳንድ አካባቢዎች በጨካኞቹና በአረመኔዎቹ 
ሕወሓትና ሸኔ በተሰኙት “ጠብመንጃ ነካሾች” የፈሰሰው 
የንፁሐን ደምና እንደ ቅዱስ መጽሐፏ ራሄል ወደላይ 
ያረገው የሕዝብ እምባ በሰማዩ ላይ አቆርዝዞና ደመናው 
ከብዶ ሊያስተውሉም ይችሉ ይሆናል። የወደመውን 
የሀገርና የሕዝብ ሀብት ቀረብ ብለው ሲያስተውሉም 
ህሊና ባላቸው ሰብዓዊያን ፍጡሮች ስለመፈጸሙ ለማመን 
ይቸገሩ ይሆናል። 

በመንግሥታዊም ሆነ በግል ተቋማት ለሚጠይቁት 
አገልግሎትም የተቀላጠፈ ምላሽ ላያገኙ እንደሚችሉ 
ይገመታል። የቢሮክራሲው ጥልፍልፍ ገመዶችም 
ሊያባሰጯቸው መቻላቸው አይቀርም። ቅንነት በጎደለው 
መስተንግዶም የስሜት ጉዳት ሊገጥማቸው ስለመቻሉ 
መከራከር አይቻልም። ለሚፈጽሟቸው ዘላቂ በጎ 
ተግባራትም ሆነ በዕለት ጉዳዮች ለሚያበረክቱት መልካም 
ተግባር “አመሰግናለሁ!” የሚል ምላሽም ሊነፈጉ ይችላሉ። 
እንደሚኖሩባቸው ሀገራት “ሕዝባዊ ባህል” ምናልባትም 
“በአርቴፊሻል ፈገግታ - እኝ” እያለ ሰላም የሚላቸው 
ሰውም ውድ ሊሆንባቸው ይችል ይሆናል። እንደነዚህ 
ዓይነቶቹ ማሕበራዊ ህፀፆች እንደ ቅንቅን ቢኮሰኩሳቸውም 
የመጡት የእናታቸውን ጠረን፣ የሕዝባቸውን መከራና 
ርዕይ ለመጋራት ስለሆነ የትዕግሥታቸውን ስንቅ በሚገባ 
ሊሸክፉ እንደሚገባ ማሳሰቡ አይከፋም፡፡

የረገበው የእናት አረግራጊ የሽቦ አልጋ ባይመችም 
በአጠገቡ እናት ስላለች እረፍታቸው የሚቆረቁር 
አይሆንም። መከራና ችግር የማይበግረው የወገናቸው 
ጠረን የኢትዮጵያም ጠረን ስለሆነ ያጀግናል እንጂ ለቁዘማ 
አይዳርግም። ከላይ የዘከርነው ያ ቤተሰብ በአንድ ጣራ 
ሥር የተሰባሰበን ቤተኛ የሚወክል ብቻም ሳይሆን 
የኢትዮጵያና የልጆቿ አሁናዊ ምሳሌም ጭምር ነው። 
“ሰው በሀገሩ ሰው በወንዙ . . .” ያለው ሕዝባዊ አንጎራጓሪ 
እውነት ብሏል። ባለ ሀገሮች ሆይ እንኳን ደህና መጣችሁ። 
ሰላም ይሁን!

የእናት ቤት - የልጆች ደስታ

ሌላውና እጅግ 
የሚያስገርመው 
ልማዳቸው አንዱ ወንድና 
ተከታዩ ታናሽ እህቱ 
ታዝለው ያደጉበት ባለ 
ዛጎል አንቀልባ ሁሌም 
በላስቲክ እንደተሸፈነ 
ከተሰቀለበት ግድግዳ ላይ 
አይወርድም



ተናጋሪው ዶሴ
ፖለቲካና ወቅታዊ

አዲስ ዘመን   ቅዳሜ  ታኅሣሥ 23 ቀን 2014 ዓ.ምገጽ 10

ፍሬ ጉዳዩ

ጉዳዩ የአሰሪና ሰራተኛ ክርክርን የሚመለከት  
ሲሆን  የተጀመረውም  በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ 
ፍርድ ቤት ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪ  በአሁኑ  
አመልካች  ላይ  ባቀረቡት  ክስ  ነው፡፡ በ30/08/2005  
ዓ.ም. አዘጋጅተው  ያቀረቡት ክስ ይዘትም  ባጭሩ ይህን 
ይመስላል፡፡

ከሳሽ ከ16/07/2005 ዓ.ም ጀምሮ በተከሳሽ 
ድርጅት ውስጥ በጀማሪ ነገረ ፈጅነት የሥራ መደብ 
ላይ ተቀጥረው አንድ ወር ከ15 ቀናት የሰሩ መሆኑን፤ 
የ45 ቀናት የሙከራ ጊዜ እንዲኖር የተደረገ ስምምነት 
ሳይኖር ተከሳሽ ድርጅት የስራ  አፈጻጸምህ  ዝቅተኛ  
ነው፣ ሰዓት  አክብረህ  ሥራ  አትገባም  የሚል  እና  
መሰል  ምክንያቶችን በመዘርዘር  የስራ  ውላቸውን  
አላግባብ  እንዳቋረጠ  የሚገልጽ  ሆኖ  ስንብቱ  ሕገ-
ወጥ ነው ተብሎ ተከሳሽ ድርጅት ከሕገ-ወጥ የሥራ 
ስንብት ጋር የተያያዙ ክፍያዎችን እንዲፈጽምላቸው እና  
ቅጥሩም  ቋሚ  ቅጥር  ነው  ተብሎ  ይወሰን  ዘንድ  
ዳኝነት  የተጠየቀበት  ሲሆን፤  ተከሳሽ ድርጅት በበኩሉ 
በ13/10/2005 ዓ.ም በሰጠው መልስ ከሳሽ የተቀጠሩት 
ለ45 ቀናት የሙከራ ጊዜ መሆኑን፣ በዚህ የሙከራ 
ጊዜ ውስጥ በፍርድ ቤት ቀጠሮ በጊዜ ሳይቀርቡ 
ቀርተው መዝገቦች እንዲዘጉ በማድረግ፣ በሰዓት ስራ 
ባለመግባት እና የመሳሰሉ ጥፋቶችን ከመፈፀማቸውም 
በላይ ማስጠንቀቂያ እና መልሶችን ራሳቸውን 
ችለው የማዘጋጀት ውስንነት የታየባቸው መሆኑን 
እና ማስጠንቀቂያ መስጠት ሳያስፈልግ እንዲሰናበቱ 
የተደረገውም የሙከራ ጊዜያቸው ባለማጠናቀቁ 
መሆኑን በመግለጽ ክሱ ውድቅ ሊደረግ ይገባል በማለት 
ተከራክሯል፡፡ 

ከሳሽ እና ተከሳሽ በፍርድ ቤት

ፍርድ ቤቱም  የተከሳሽን  ምስክሮች  ከሰማ  
እና  ከሳሽ  ፈርመው  ተቀብለዋል  በተባለው  ለ45  
ቀናት የሙከራ ጊዜ የተቀጠሩ መሆኑን በሚገልጸው 
ደብዳቤ ላይ የተመለከተው እና በከሳሽ የተካደው 
ፊርማ ተመርምሮ ውጤቱ እንዲቀርብለት ካደረገ በኋላ 
ከሳሽ የተቀጠሩት ለ45 ቀናት የሙከራ ጊዜ  መሆኑን  
በሚገልጸው  ደብዳቤ  ላይ  የተመለከተው  እና  
በከሳሽ  የተካደው  ፊርማ  የከሳሽ መሆኑ  በፎረንሲክ  
ምርመራ  የተረጋገጠ  ቢሆንም  በአዋጅ  ቁጥር  
377/1996  በአንቀጽ  11(3) በተመለከተው መሰረት 
ግራ ቀኙ በ16/07/2005 ዓ.ም ባደረጉት የቅጥር ውል 
ላይ የሙከራ ጊዜ እንዲኖር ስለመስማማታቸው ውሉ 
የማያመለክት መሆኑን፤ የሙከራ ጊዜ እንዲኖር ግራ 
ቀኙ ስለመስማማታቸው በውሉ እስካላረጋገጡ ድረስ 
ቅጥሩ የተፈጸመው ለ45 ቀናት የሙከራ ጊዜ ስለመሆኑ 
የሚገልጸውን ደብዳቤ ከሳሽ ፈርመው መቀበላቸው 
ብቻውን ከሳሽ በዚህ የውል ሁኔታ ስለመስማማታቸው 
የሚያረጋግጥ አለመሆኑን፤ የሙከራ ጊዜ እንዲኖር 
ግራ ቀኙ በውሉ ያልተስማሙ  መሆኑ  ከተረጋገጠ  
ደግሞ  ከሳሽ  በተከሳሽ  የተጠቀሱትን  ድክመቶች 
አሳይተው ቢሆን እንኳ ተከሳሽ የከሳሽን የሥራ ውል 
ማቋረጥ ይገባው የነበረው በማስጠንቀቂያ ሆኖ ሳለ 

ያለማስጠንቀቂያ ማቋረጡ ስንብቱ የተከናወነው 
ከሕግ አግባብ ውጪ እንደሆነ የሚያመለክት መሆኑን  
በዝርዝር  በመግለጽ  ተከሳሽ  የማስጠንቀቂያ  ጊዜ  
ክፍያ ብር  2 ሺህ 500፣ የስራ ስንብት ክፍያ ብር 
273.97 እና የካሳ ክፍያ ብር 15ሺህ በድምሩ ብር 17 
ሺህ 773.97 (አስራ ሰባት ሺህ ሰባት መቶ ሰባ ሶስት 
ብር ከዘጠና ሰባት ሣንቲም) የገቢ ግብር ቀንሶ ለከሳሽ 
እንዲከፍል ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 

አመልካች አቤቱታውን ለዚህ ችሎት ያቀረበው፤ 
ይግባኝ ሰሚው ከፍርድ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር 
ከሰማ በኋላ የስር ፍርድ ቤት ውሳኔን በማጽናቱ ሲሆን፤ 
የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ በዚህ ጉዳይ የቅጥር ውሉ 
በተደረገበት በዚያው ቀን ተጠሪ የተቀጠሩት ለ45 
ቀናት የሙከራ ጊዜ ስለመሆኑ የሚገልጸውን ደብዳቤ 
ፈርመው መቀበላቸው በተረጋገጠበት ሁኔታ፣ ለሙከራ 
ጊዜ መቀጠራቸው የተገለጸበት ደብዳቤ በአመልካች 
ብቻ የተዘጋጀ ነው ተብሎ የአመልካች ክርክር በስር 
ፍርድ ቤቶች ውድቅ የመደረጉን አግባብነት ተጠሪው 
ባሉበት ለማጣራት ይቻል ዘንድ ጉዳዩ ለሰበር ክርክር 
እንዲቀርብ በመደረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፍ ክርክር 
ተለዋውጠዋል፡፡የጉዳዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት 
ከላይ የተመለከተው  ሲሆን  እኛም አቤቱታ የቀረበበት  
ውሳኔ መሰረታዊ የህግ  ስህተት የተፈጸመበት መሆን 
አለመሆኑን ለክርክሩ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር 
መርምረናል፡፡

በዚህም  መሰረት  አመልካች  አጥብቆ  
የሚከራከረው  ለሙከራ  ጊዜ  የተቀጠረ  ሰራተኛ  
ለስራው ተስማሚ  አለመሆኑ  ሲረጋገጥ  አሰሪው  
የሥራ  ስንብት  እና  የካሳ  ክፍያ  ለመክፈል  ሳይገደድ 
የሰራተኛውን  የስራ  ውል  ያለማስጠንቀቂያ  ሊያቋርጥ 
የሚችል  ስለመሆኑ  በአዋጁ  አንቀጽ 11(5)  በግልጽ  
የተመለከተ  ሆኖ  እያለ፤  እና  ተጠሪውም  ለ45  ቀናት  
የሙከራ  ጊዜ  የተቀጠሩ ስለመሆኑ በቅጥሩ ዕለት 
በአድራሻቸው የተጻፈውን ደብዳቤ ፈርመው በመቀበል 
ያረጋገጡ ሆኖ እያለ፤ አሰሪው ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ 
ውሉን ያቋረጠው አላግባብ ስለሆነ ሕገ ወጥ የሥራ 
ስንብት የሚያስከትላቸውን  ክፍያዎች  እንዲፈጽም  
በስር  ፍርድ ቤቶች  የተሰጠው  ውሳኔ  አግባብነት 
ያላቸውን የአዋጁን ድንጋጌዎች መሰረት ያደረገ 
አይደለም በማለት መሆኑን ተገንዝበናል ይላል፡፡

እንደተባለው  ተገቢ  ሁኔታዎች  ሲያጋጥሙ  
ለሙከራ  ጊዜ  የተቀጠረ  ሰራተኛን በሙከራ  ጊዜው  
ውስጥ  አሰሪው  ያለማስጠንቀቂያ  ማሰናበት  የሚችል  
ስለመሆኑ  አዋጁ የሚደነግግ  ቢሆንም  የአዋጁ  አንቀጽ  
11(5)  ድንጋጌ  ተፈጻሚ  ከመደረጉ  አስቀድሞ  ግን 
ተዋዋዮቹ የሙከራ ጊዜ እንዲኖር በቅጥር ውላቸው 
የተስማሙ መሆኑ በቅድሚያ መረጋገጥ እንዳለበት 
የአዋጁ አንቀጽ 11(3) በግልጽ  ያመለክታል፡፡ በተያዘው  
ጉዳይ  የቅጥር  ውሉ የተደረገውም  ሆነ ተጠሪው  
የተቀጠሩት  ለ45  ቀናት  የሙከራ ጊዜ ስለመሆኑ 
አመልካች ለተጠሪው በደብዳቤ የገለጸው  በተመሳሳይ 
ቀን ነው፡፡

ተጠሪ  የተቀጠሩት  ለ45  ቀናት  የሙከራ 
ጊዜ  የመሆን  አለመሆኑ  ጉዳይ  ደግሞ  መረጋገጥ  
ያለበት  በአዋጁ  አንቀጽ  11(3)  መሰረት በቅጥር  
ውሉ  እንጂ  አመልካች  በተናጠል  ለተጠሪው  

ክፍለዮሐንስ አንበርብር

እንደመግቢያ
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ችሎት አስገዳጅ የሕግ ትርጉም የሰጠባቸውን ውሣኔዎች ለፍርድ 

ቤቶች፣ ለሕግ ባለሙያዎች፣ ለሕግ ትምህርት ቤቶችና በአጠቃላይ ለኅብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ 
የተለያዩ ጥናቶችን ያደርጋል፡፡ ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ፍርድ ቤት 
የጥናትና የሕግ ድጋፍ ዳይሬክቶሬት መስከረም 26 ቀን 2007 ዓ.ም የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት 
ሰበር ችሎት ውሣኔዎች  በሚል የሰጠውን ውሳኔ የተመለከተ ይሆናል፡፡ በዛሬው  የተዘጋው ዶሴ  አምድ 
የሰነድ መለያ ቁጥር  98052 ሐምሌ 14 ቀን 2006 ዓ.ም አመልካች፡-በርሄ ሐጎስ ጠቅላላ ስራ 
ተቋራጭ  እና በነገረ ፈጅ ስዩም ረጋሳ ቀርበው እና አምስት ዳኞች ተሰይመው መዝገብ ተመርምሮ ፍርድ 
የተሰጠበት ውሳኔ ለማስቃኘት ወደድን፡፡ 

ሰበር ችሎት የደረሰው የሥራ ውል ማቋረጥ እና 
የፍርድ ቤት ውሳኔ 

በሚሰጠው  ማስታወቂያ ባለመሆኑ ተጠሪው 
የሙከራ ጊዜውን የቅጥር ሁኔታ በውሉ ላይ በግልጽ 
የተቀበሉ መሆኑ እስካልተረጋገጠ ድረስ በአመልካች 
የተጻፈላቸውን የቅጥር ደብዳቤ ፈርመው የተቀበሉ 
መሆኑ መረጋገጡ ብቻ የሙከራ ጊዜውን የቅጥር 
ሁኔታ ተስማምተው ተቀብለዋል ከሚል ድምዳሜ 
ላይ  ለመድረስ  የሚያስችል  አይደለም፡፡ በመሆኑም 
ተጠሪ  የተቀጠሩት ለ45 ቀናት የሙከራ ጊዜ  በመሆኑ  
እና  የተሰናበቱትም  በስራ  ላይ  የተለያዩ  ድክመቶችን  
በማሳየታቸው  በመሆኑ ስንብቱ  ሕጋዊ  ነው  በማለት  
አመልካች  የሚያቀርበው ክርክር ሕጋዊ መሰረት ያለው 
ነው ለማለት የሚቻል ሆኖ አልተገኘም፡፡

ሲጠቃለል የሥራ  ውሉ  የተቋረጠው  ከሕግ  
አግባብ  ውጪ  መሆኑን  በማረጋገጥ  አመልካች 
ለተጠሪው  ተገቢ  ክፍያዎችን  እንዲፈጽም  በስር  
ፍርድ ቤቶች  የተሰጠው  ውሳኔ  መሰረታዊ  የህግ 
ስህተት የተፈጸመበት ነው ለማለት የሚቻል ሆኖ 
ስላልተገኘ የሚከተለው ውሳኔ ተሰጥቷል፡፡

ውሳኔ...
በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ከሳሽ 

ተከሳሽ የተለያዩ መረጃዎችን እያቀረቡ ብሎም የህግ 
አንቀጾችን እያጣቀሱ ሲከራከሩ በነበረው ሁኔታ አምስት 
ዳኞች በሰበር ውሳኔው ለመቀመጥ የተወሰነ ሲሆን በዚህ 
ግራ ቀኙን የተመለከተው ሰበር ችሎት ውሳኔዎችን 
አሳልፏል፡፡ በዚህ ውሳኔ መሰረትም የሚከተሉት ነጥቦች 
ተካተዋል፡፡ 

1. በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመለያ 
ቁጥር 83708 በ21/02/2006 ዓ.ም ተሰጥቶ  በፌዴራል 
የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመ.ቁ. 139206 
በ06/06/2006 ዓ.ም  በውሳኔ  የጸናው  ውሳኔ  በፍ/ብ/
ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348(1) መሰረት ፀንቷል፡፡

2. የውሳኔው ቅጂ ለስር ፍርድቤቶች ይላክ፡፡ 
3. በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመለያ 

ቁጥር 86397 የተያዘው አፈጻጸም ታግዶ እንዲቆይ 
በዚህ መዝገብ በ10/07/2006 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው 
ትዕዛዝ ተነስቷል፡፡

4. የሰበር ክርክሩ ያስከተለውን ወጪና ኪሳራ ግራ 
ቀኙ የየራሳቸውን ይቻሉ፡፡ 

5. ውሳኔ ያገኘ ሰለሆነ መዝገቡ ተዘግቷል ሲል 
ደምድሟል፡፡ 



ማረፊያ/ ትዝብት 
መዝናኛ
አዲስ ዘመን  ቅዳሜ ታኅሣሥ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ገጽ 11

ዓለም አቀፍ

እንኳን ደህና መጣችሁ!
በትረ ሙሴ (መልከ ኢትዮጵያ)

ኢትዮጵያውያን መመረቅ ይችሉበታል፤ ለሚወዱት 
መልፋት መሰዋት ግብራቸው ነው። ስሞና አቅፎ ፣መርቆና 
አወድሶ በመሸኘት የሚያህላቸው የለም። እጆቻቸውን 
ከፍ አርገው ፣ ሲጠጓቸውም እቅፋቸውን ወለል አርገው 
ከፍተው ተንደርድረው እጅ ነስተው እቅፍ አርገው 
የሚወዱትን መቀበል ልማዳቸውም ነው። 

በዛው ልክም አትንኩኝ ባይነታቸውና ቁጡነታቸው 
ከደግነታቸው እኩል አብሮ የሚነሳ ማንነታቸው ነው። 
በዚህ የማንነት መልክ ትላንት ከትናንት በስቲያቸውን 
ከታሪክ ድርሳት ቃኝተናል፤ ከአባቶች ትረካ አድምጠናል። 
ዛሬን ደግሞ ራሳችን እየሠራን ነው። ነገም በዚሁ ይቀጥላል።

 ሰሞነኛው ሽር ጉዳችንም ይሄን ኢትዮጵያዊ 
ማንነት እያሰየ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር  ዐቢይ 
አሕመድን ጥሪ ተቀብለው በዚህ የገና ወቅት አንድ ሚሊዮን 
ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች ወደ አገራቸው 
በመግባት ላይ ይገኛሉ። ኢትዮጵያውያንም በእናት በአባት 
ምረቃና ጸሎት ደህና ግቡ ብለው እንደሸኙዋቸው እንኳን 
ደህና መጣችሁ ብለው እየተቀበሏቸው ነው።

ገና ለክርስትና እምነት ተከታዮች የእየሱስ ክርስቶስ 
የልደት በዓል ነው፤ በልደት ውስጥ ደግሞ ትንሳኤ አለ። 
ልደት ከሌለ ትንሳኤ የለም። ለኛ ለኢትዮጵያውያን 
የዘንድሮው የገና በዓል ካለፉት ሁሉ ይለያል እላለሁ። 
የጌታችንን የእየሱስ ክርስቶስ ልደት እና የኢትዮጵያን ትንሳኤ 
እያሰብን የምናከብረው በዓል በመሆኑ ለየት ያደርገዋል። 

በተጨማሪም የኢትዮጵያ ልጆች ከያሉበት ተጠራርተው 
በእናታቸው ጉያ ስር መሰባሰባቸው የዘንድሮውን ገና ለየት 
ከሚያደርጉት ምክንያቶች ይጠቀሳል። ስለ ኢትዮጵያ 
የጮሁ፣ ስለ ጥቁርነት የተጉ መልካም ነፍሶች በዚያም በዚም 
ተደምጠዋል። ስለ አገራቸው ሉአላዊነት፣ ስለ ሕዝባቸው 
የመከራ ቀንበር ድምጽ ሆነው ዓለምን በአንድ እግሯ ያቆሙ 
ኢትዮጵያውያን ሞልተዋል። የኢትዮጵያን ክብርና ነጻነት 
ለባዕድ አሳልፈን አንሰጥም ሲሉ የአንድነት ንቅናቄ የፈጠሩ 
መልካም ልቦች በስፋት ታይተዋል፤ እነዚህ ሁሉ .ጊዜው 
ደርሶ በመሪያችን ጥሪ የእናት አገራቸውን መሬት ረገጡ። 
እኛም እንኳን ደህና መጣችሁ ስንል አጎነበስን ነው።

እኛ ኢትዮጵያውያን የራሳችን ወግና ስርዐት ያለን 

ሕዝቦች ነን። ወግ እና ስርዐታችን ዓለምን ያስቀና ገድለ 
ብዙ ነው። በዚህ የአንድነት ውበታችን ከትላንት ዛሬን 
አይተናል። በሐዘንና በደስታ ሰዓት አብሮ መሆን ከጥንት 
አባቶቻችን የወረስነው ሐበሻዊ መልክ ነው። አብሮ መብላት 
ብርቃችን አይደለም። አንድነትና ሕብረት ድሮም ያለ ነው። 
የአብሮነትን ጣዕም ለተረዳነው ለእኛ መሰባሰባችን አዲስ 
ነገር አይደለም። 

የዘንድሮው አዲሱ ነገር በኢትዮጵያ የምጥ ሰዓት ከአገሬ 
በፊት እኔን ብለው ሁሉ ነገራቸውን ጥለው ወደ አገራቸው 
የመጡት ወገኖቻችን ናቸው። ትንሳኤዋን ሊያዋልዷት፣ 
ድልና ብስራቷን አጠገቧ ሆነው ሊያዩ፣ ስለ ነጻነቷ እልል 
ሊሉ የቋመጡ ቀና ነፍሶች መበርከታቸው ነው። ለጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ጥሪ መታዘዝ በሚያውቁ ቅን ነፍሶች፣ ጉልበትና 
ገንዘባቸውን ባልሰሰቱ የቁርጥ ቀን ልጆች መሀል ኢትዮጵያን 
ማየት እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ። 

ኢትዮጵያውያኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሸባሪው 
ትህነግና ተባባሪዎቹ ላይ ኢትዮጵያውያን የከፈቱት 
የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ ድልን አብሮ ለማክበር ያቀረቡትን 

ጥሪ አክብረው ነው የመጡት። አንዳንዶቹ መሪ ሲጠራ 
ይመጣል ብለው መጥተዋል፤ በእርግጥም ትክክል ናቸው። 
አንዳንዶቹ በእዚህ ወቅት ወደ አገር ቤት ካልተመጣ መቼም 
አይመጣም ብለው ነው የመጡት። አንዳንዶቹ ምዕራባውያን 
የሐሰት መረጃ እየረጩ ዜጎቻቸው ከኢትዮጵያ እንዲወጡ 
እያስፈራሩ እያስገደዱ ባለበት፣ ዓለም አቀፍ የሚባሉ 
መገናኛ ብዙሃንም ይህንኑ ሥራ አርገው በሚያሰራጩበት 
ሁኔታ አገራቸው ሰላም መሆኗን ለመላ ዓለም ለማሳየት 
አስበውበት ነው የመጡት። ሁሉም ትክክል ናቸው።

እኛ ሰላም ነን..አገራችንም ሰላም ናት። ጠላቶቻችን 
እንደሚሉት የሆነ አንድም ነገር በእኛ ሰፈር የለም። 
ይሄን ሰላማችንን መላው ዓለም እንዲረዳው ደግሞ 
የኢትዮጵያ የክፉ ቀን አምባሳደር የሆኑት ዲያስፖራዎቻችን 
ያስፈልጉናል። የእነሱ እዚህ መምጣት ገናን ከማክበር በላይ፣ 
ወዳጆቻቸውን ከማግኘት በላይ ትርጉሙ ብዙ ነው።

 ዓለም በነሱ እዚህ መገኘት ውስጥ የሚረዳው 
እውነት አለ። በእነሱ መምጣት ውስጥ ኢትዮጵያ አገራችን 
የምትመልሰው ብዙ ጥያቄ አለ። እናም እናት የአገር 
ባለውለታ ዲያስፖራዎች የአገራችሁ ደቀ መዝሙር ናችሁና 
የኢትዮጵያን ሰላምና መረጋጋት ለቀረው ዓለም እንድታሳዩ 
ከፍተኛ አደራ ተጥሎባችኋል። 

ሙሴን ሆናችሁ አገራችሁን እንደምታሻግሩ 
እናምናለን። ኢትዮጵያ በደስታዋ ጊዜ ከሚያሸረግዱላት 
እኩል በመከራዋ ሰዓትም አለንልሽ የሚሏት ብዙ ልጆች 
አሏት። ለዚህ ደግሞ እናንተ ምስክር ናችሁ። ለዚህ ደግሞ 
በዚህ ክፉ ጊዜ አጋር ሆነው ከጎኗ የቆሙት እማኝ ናቸው።

በእናት አገር ጥሪ በገና ሰሞን አገራችንን አርነት 
እናወጣታለን። ዓለም ከመቼውም ጊዜ በላይ የአንድነታችንን 
የሐይል ክንድ የሚያደምጥበት ጊዜ ይህ ይሆናል እላለሁ። 
ጠላቶቻችን ከትላንት እስከ ዛሬ በአንድነታችን በትር 
ሲደቆሱ ነው የኖሩት። ኢትዮጵያን ለሚወድ ሁሉ ጊዜው 
የበረከት ነው። 

ባለን ነገር ሁሉ ሕዝባችንን ለመጥቀም አሁን 
ከመቼውም ጊዜ በላይ ምቹ ነው። ያለንን መልካም ነገር ሁሉ 
ወደ ኢትዮጵያ የምንዘረጋበት፣ ወደ ሕዝባችን የምንልበት 
ነው በአንድነት የምንነሳበት ጊዜ ነው። አገር ለመልካም 
ልቦች ውለታ አላት። 

ሕዝብ ለበጎ ነፍሶች ምንዳ አለው። የአገር ውለታ 

ተራ ጉዳይ አይደለም ። የአገር ውለታ በምንም አይለካም፣ 
ሕዝብ ብድር ቆጥሮ ሲከፍል እንዲህም አይደል። ኢትዮጵያ 
አገራችን በመከራዋ ሰዓት አለንልሽ ላሏት መልካም ልቦች 
ሁሉ በትንሳኤዋ ማግስት ስጦታ አላት። በምንም የማይተካ 
ስጦታ። የአገር ስጦታ ነጻነት ነው። የአገር ስጦታ ሉአላዊነት 
ነው። ክብርና መታፈር ነው። የሕዝብ ምንዳ ያልተበረዘ 
ማንነት ነው።

ዛሬ ላይ እንደ አገርም ሆነ እንደ ሕዝብ የምንከፍለው 
ዋጋ ነገ ላይ እኛንና በእኛ በኩል የሚመጣውን ትውልድ 
ቀና የሚያደርግ ነው። ዛሬ ላይ እየሄድንበት ያለው የውጣ 
ውረድ ጎዳና ነገ ላይ እኛንና ትውልዱን በነጻነት እንደልብ 
ያራምዳል። 

የዛሬ ዝቅታችን በከሀዲው ሕወሓትና በወንበዴ 
ወዳጆቹ የጎረበጠውን ኢትዮጵያዊነት የተደላደለ ያደርጋል። 
የጠላቶቻችንን የክፋት መረብ ይበጣጥሳል። ራሳችሁን 
ለአገራችሁ በመስጠታችሁ ልትኮሩ ይገባል። ጊዜአችሁን 
ጉልበታቸሁን ለወገናችሁ በመስጠታችሁ እናንተ ብሩካን 
ናችሁ። በእውቀታችሁ፣ በገንዘባችሁ ባላችሁ ነገር ሁሉ 
ኢትዮጵያን በማገልገል ላይ ላላችሁ ቀና ትውልዶች 
የራሳችሁን የማይፈርስ ቤት እየገነባችሁ ነውና ልትኮሩ 
ይገባል እላለሁ። 

ፍጻሜአችን የአገራችን ትንሳኤ ነው። ግባችን 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ነጻነት ነው፤ እኚህ ጣምራ ድሎች እውን 
እስኪሆኑ ድረስ የመስዋዕት በግ ለመሆን ዝግጁ ነን። 
ኢትዮጵያና ሕዝቦቿ በአለት ላይ ጠንክረው እስኪቆሙ 
ድረስ ትግላችን የሚቀጥል ይሆናል። ይሄ በሁላችንም ነፍስ 
ውስጥ ያለ የጋራ ድምጽ ነው። 

አገር በልጆቿ ነው የምትጠበቀው። ሕወሓት ያቆሸሸን 
ኢትዮጵያዊነት፣ አሜሪካና ምዕራባውያን ያዛቡትን 
ሐበሻነት ጥጉን እናሳያቸዋለን። ማንነታችንን ዳግም 
እንዳይደርሱብን አድርገን እናሳያቸዋለን። በመጨረሻም 
ከጊዜአችሁና ከሐብታችሁ ላይ ቀንሳችሁ ከክፉዎች 
ሴራ አገራችሁን ልትታደጉ ስትንገላቱ ለነበራችሁ 
ትውልደ ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራዎች እናንተ የእውነት 
ዜጋ ናችሁ፤አገራችሁ በእናንተ ኮርታለች። እኛም በእናተ 
ኮርተናል፤ እናመሰግናለን። አሁንም ስለአገራችሁና ስለ ድሀ 
ሕዝባችሁ እያደረጋችሁት ያለውን የህልውና ትግል በበረታ 
መልኩ ትቀጥሉበት ዘንድ ኢትዮጵያ አደራ ትላችኋለች።

አዲስ አበባ ፣ የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ 
ዪ በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት የመጀመሪያ ጉዟቸው አፍሪካን 
እንደሚጎበኙ አስታወቁ፡፡

ሚኒስትሩ ከፈረንጆቹ ጥር 4 እስከ 7 በኤርትራ፣ 
ኬንያ እና ኮሞሮስ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት እንደሚያደርጉ 
የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዣኦ ሌጂያን 
ገልጸዋል፡፡

ከዚህ ባለፈም በማልዲቭስ እና ስሪላንካ ጉብኝት 

ያደርጋሉ ነው የተባለው።
የቻይና አፍሪካ ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ 

ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ፥ የቻይና በአፍሪካ የኢንቨስትመንት 
እና በሌሎች እንቅስቃሴዎች ላይ ያላት ተሳትፎ እያደገ 
መምጣቱ ይታወቃል፡፡

በቅርቡ በተካሄደው የቻይና አፍሪካ አየር ንብረት 
ለውጥ ፎረም ላይ ቻይና እና አፍሪካ ከአካባቢ ጥበቃ ጋር 
በተያያዘ ስራዎችን ለመስራት መስማማታቸውን ሲ ጂ ቲ 
ኤን በዘገባው አስታውሷል።

ኢትዮጵያ አገራችን በመከራዋ 

ሰዓት አለንልሽ ላሏት መልካም 

ልቦች ሁሉ በትንሳኤዋ ማግስት 

ስጦታ አላት፡፡ በምንም 

የማይተካ ስጦታ፡፡ የአገር 

ስጦታ ነጻነት ነው፡፡ የአገር 

ስጦታ ሉአላዊነት ነው፡፡ ክብርና 

መታፈር ነው፡፡ የሕዝብ ምንዳ 

ያልተበረዘ ማንነት ነው

አዲስ አበባ፣ ኢራን ሲሞርግ ወይም ፎኒክስ 
የተባለውን ሮኬት ወደ ህዋ ማስወንጨፏን 
አስታወቀች።

ኢራን በፈረንጆቹ 2015 የተደረሰውን የኒዩክሌር 
ስምምነት ዳግም ማነቃቃት በሚቻልበት ሁኔታ 
ላይ ንግግር እየተደረገ ባለበት በዚህ ወቅት ሮኬቱን 
ማስወንጨፏ ምናልባትም ምዕራባውያንን ለማበሳጨት 
ሊሆን እንደሚችል ግምት አለ።

አገሪቱ ያስወነጨፈችዉ ሮኬት ሦስት ሳተላይት 
የሚሸከሙ መሳሪያዎችን የያዘ ሲሆን፥ እስካሁን ሮኬቷ 
ምህዋሯ ላይ መድረስ አለመድረሷ የተገለፀ ነገር የለም።

ኢራን ሮኬት ወደ ህዋ አስወነጨፈች 
የኢራን መከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አህመድ 

ሆሴይኒ፥ ለአገሪቱ መገናኛ ብዙኃን እንደተናገሩት፥ 
የአገሪቱ የጠፈር ምርምር አካል የሆነችው ሮኬት 
በአንድ ጊዜ ሦስት ለጥናትና ምርምር የሚያስፈልጉ 
ቁሶችን መሸከም ችላለች።

አገሪቱ በቅርቡ ያስወነጨፈቻቸው ሮኬቶች ስኬት 
ቢያጣቸውም፥ የራሱን የጠፈር ምርምር በማድረግ ላይ 
ያለው የአገሪቱ አብዮታዊ ዘብ ግን በዘርፉ ስኬታማ 
ሙከራዎችን እና ሥራዎችን እያከናወነ መሆኑ 
ይነገራል።

የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአዲሱ 
ዓመት ጉዟቸው አፍሪካን ይጎበኛሉ
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መጋቢ አዕምሮ
ማህበራዊ

በአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ

በአንዲት የገጠር መንደር፤ ከወትሮው የተለየ 
ሁካታ ተፈጠረ።  ለብዙ ዓመታት በመተሳሰብ ይኖሩ 
የነበሩት የሰፈሩ ሰዎች መካከል ነገር ገባና ሁካታው 
መንደሩን አሸበረው።  የአካባቢው ሽማግሌዎች ጉዳዩን 
ለመመርመር ብለው ሊገቡበት ወደዱና “አይ ይህስ ጉዳይ 
ቀላል ነው፤ ራሳቸው በሂደት ይፍቱት” ብለው ጉዳዩን 
ተወት አደረጉት።  ሁካታው በጊዜ ውስጥ በረደ።  ነገር 
ግን ከመሰረቱ መፍትሄ የተሰጠው ጉዳይ አልነበረምና 
በሌላም ጊዜ አመረቀዘ።  አሁንም ሽማግሌዎቹ ጉዳዩን 
ሊፈቱት አሰቡና በፊታቸው የቀለለ፤ የሽማግሌን መሰየም 
የማይፈልግ መሆኑን ተረዱ።  

አንድ ቀን ግን ነገሩ ሁሉ እጅግ መስመር ሳተና 
ሽማግሌዎችንም ጭምር አደጋ ላይ የጣለ ሆኖ መጣ፤ 
የሰው ህይወትንም ነጠቀ፤ ከሽማግሌዎችም መካከል 
ህይወታቸውን ያጡ መኖራቸው ተሰማ።  ጉድ ተባለ፤ 
የአካባቢው ሰው በሙሉ ጉድ አለ።  “እንዴት በእኛ መሃል 
እንዲህ ሆነ” ብለው ሁሉም መፍትሄ ፍለጋ መጣደፍ 
ጀመሩ።  ሸንጎው ተሰበሰበ።  ሽማግሌዎቹም ተሰብስበው 
“በእውነቱ እንዴት ለእዚህ በቃን” ብለው መምከር 
ጀመሩ።  የመፍትሄውን መንገድ ለመቀየስ የአካባቢውን 
ሰው በሙሉ ሰበሰቡ።  የአካባቢውን ሰው ከእዚህ ቀደም 
ውጡ ሲሉት ፈጥኖ እንደሚወጣው ሳይሆን ቀረ።  
ሽማግሌዎች ስራቸውን በወቅቱ አልሰሩም ብሎ ያኮረፈ 
ሁሉ ከቤቱ ተቀመጠ።  

ችግሩ በጊዜ ባለመፈታተቱ ከቤተሰቡ ልጆቹን 
ያጣው፤ አካል ጉዳተኛ የሆኑበት ሁሉ በሽማግሌዎቹ 
ላይ አዘነ።  የቀዬው ሽማግሌዎች የነበራቸው የቀደመው 
መከበርና መፈራት ዛሬ በቦታው አለመኖሩን ሲረዱ እጅግ 
አዘኑ።  ጣታቸውን አንዳቸው ወደ አንዳቸው መቀሳሰር 
ጀመሩ።  በስተመጨረሻም በህይወት ወደሌሉት ሽማግሌ 
ሁሉንም ጥፋት ደመደሙ።  በዚህ ጊዜ ወደ ሸንጎው 
ከወጣው ህዝብ መሃል ገሚስ ያህሉ “እንዴት ሙት ወቃሽ 
ትሆናላችሁ” ብሎ ተበሳጭቶባቸው ወደ ቤቱ ተመለሰ።  
እንባ ከአንድ ሽማግሌ አባት አይን ላይ ይፈሳል፤ “የዘራነውን 
አጨድነው፤ ጥፋቱ የእኛ የሽማግሌዎቹ ነው፤ በወቅቱ 
ነገሩን አቅልለን ባንተወው ይህን ያህል ቦታ ባልደረሰ፤ 
የሽማግሌ ወጉም እንዲህ ባልወደቀ ነበር” ሲሉ አለቀሱ።  
እንባቸው የፈሰሰው ሽማግሌ አባት ወሬ በቀዬው በተሰማ 
ጊዜ አኩርፎ ከቤት የቀረው ሰው ሁሉ ኩርፊያውን ይዞ 
ወደ ሸንጎው መጣ።  ሽማግሌ አልቅሶ እንዴት እንጨክን 
ብለው የአካባቢው ሰው በሙሉ ተሰበሰበ።  የሽማግሌው 
እንባ ከልብ ነበርና የመፍትሔውን መንገድ አስጀመረ። 

ሸንጎው ህይወታቸውን ያጡትን የአካባቢውን 
ወጣቶች፣ እናቶች እና አባቶች እያሰብ አንድ ላይ 
አለቀሰ፤ አንድ ላይ አዘነ፤ “አምላካችን ሆይ መልሰን” 
በሚል ልብም ጮኸ።  የመደማመጥ መንፈስም 
በመካከላቸው ሆነ።  ‘ከልብ ካለቀሱ እንባ አይገድም’ 
እንደሚባለው ከውስጣቸው ለመፍትሔ ተነስተው 
ነበርና ወደ መዳረሻቸው ደረሱ።  መዳረሻቸውም 
ተመካክሮ መግባባት፤ መግባባታቸውንም አብሮ ለመኖር 
በሚያስችል ደረጃ ህግ ማድረግ ሆነ።  አንዱ ለሌላው 
እውቅናን መስጠት ህመሙን የጋራ ማድረግ ነበርና ወደ 
መፍትሔ መዳረሻው ደረሱ።  

ዛሬ በአገራችን ኢትዮጵያ ምክክር የሚለው ቃል 
በሰፊው እየተደመጠ ነው።  አገራዊ መግባባትን ሊያመጣ 
በሚችል መንገድ ሊደረግ ስለተገባው ምክክር ተግባራዊ 
እርምጃዎችን ለመራመድ ሙከራዎች እየተደረጉ መሆኑን 
እየሰማን ነው።  ያድርግልን እንጂ ሌላ ምን ሊባል ይችላል። 

ምክክሩ ከጅምሩ ያማረ እንዲሆን ከተለያዩ 
አቅጣጫዎች ምክረሀሳቦች እየተወረወሩ ይገኛሉ።  
ለአመታት ሲንከባለሉ የመጡ፤ በየዘመናቱ ያቀለልናቸው 
ጉዳዮችን ወደ መፍትሄ ለማምጣት የሚደረግ ምክክር 
እንደሆነም እየሰማን ነው።  እንዲህ ባለበት ወሳኝ ወቅት 
ላይ ሆነን ምክረ-ምክክር ልንል ወደናልና እነሆ።  

የእኛ ዴዝሞንድ ቱቱ
አገራዊ ምክክር ሂደቱ ተጠናቆ አገራዊ መግባባት 

ላይ መድረስ ይቻል ዘንድ እንደ ዴዝሞንድ ቱቱ አይነት 
ሰዎች እንደሚያስፈልጉ ይነገራል።  በቅርቡ በ90 
አመታቸው ህይወታቸው ያለፈው የኖቤል ሽልማት 
ተሸላሚው በደቡብ አፍሪካ የመብት ሙግት ግንባር 
ቀደም ተጠቃሽ የሆኑት ዴዝሞንድ ቱቱ ናቸው።  ደቡብ 
አፍሪካ ተግባብታ በአንድ መንገድ ለመፍሰስ ባደረገችው 
ትግል ውስጥ ጎልቶ የሚሰማ ድምጽ ሆነዋል።  ኢትዮጵያ 
ውስጥ ያለው እርስበእርስ መጠራጠር፤ የፖለቲካ ባህሉ 
አለመዘመን ጋር ተገናኝቶ የሚፈጠረው ጠልፎ መጣልን 

ስሌት ያደረገ አካሄድ ባለበት ሁኔታ የራስን ዴዝሞንድ ቱቱ 
ፈልጎ ማግኘት ቀዳሚውና ዋናው ጉዳይ ነው፤ አስቸጋሪነቱ 
ባይካድም። 

ከቅርብ ጊዜ እስከ ሩቅ ጊዜ ብንሄድ ሊሆን ያልተገባው 
በሙሉ በሚባል ደረጃ በምድራችን ላይ ሆኖ እንደ አገር 
በብዙ ጎብጠናል።  ስለሆነም አንዳች የሚፈራ ደግሞም 
የሚከበር ሽማግሌን ፍለጋ በብዙ የሚያደክመን ይመስላል።  
ለአገራችን መፍትሔ ሊሰጡን እቅድ ተደርጎባቸው የወጡ 
አዋጆች ሁሉ እንደ ጤዛ እየበነኑ ተስፋ ያደረግነው 
እንዳሰብነው ሳይሆን ቀርቶ ‘የመፍትሔ ያለህ’ በምንልበት 
በዚህ ዘመን ውስጥ መፍትሔን ፍለጋ ልንገኝ ይገባናል፤ ስለ 
ሁላችን ሊሆን የተገባውን መፍትሔ። 

ዴዝሞንድ ቱቱን ስንፈልግ የመጀመሪያው እሳቤ 
የለም የሚል ሆኖ ከልብ ለመፈለግ እንቸገር ይሆናል።  ይህ 
ስሜት እንዲፈጠር ምክንያት የሚሆኑ ነጥቦች ቢኖሩም 
‘የለም!’ ብሎ ፍለጋ ከመጀመር አለ ብሎ ፈልጎ ማግኘት 
አስፈላጊ ነው።  በሀገራችን ባህል ለሽማግሌ ከሚሰጠው 
እሴት ተነስተን ወደ መፍትሔው ለመድረስ ስናስብ የተሻለ 
ውጤት ላይ ለመድረስ ስለሚረዳን።  

ሁለተኛው እሳቤ ቢገኝ እንኳን ‘የበረከተውን ድምጽ 
ተቋቁሞ ወደ መፍትሔ ማድረስ ይችላል ወይ?’ የሚል 
ጥያቄ ይነሳ ይሆናል።  በኢትዮጵያ አገራዊ መግባባትን 
ለመፍጠር በጠንካራ መርሆች ላይ ተመስርተን ከገባንበት 
ወደ ውጤት መድረስ እንችላለን።  ከእኛም የከፋ ጥፋት 
የሆነባቸው አገራት የትላንቱን ምዕራፍ ዘግተው በአዲስ 
ለመነሳት እድል ያገኙ መሆናቸውን ከታሪክ ስለምንረዳ 
ሊሆን የማይችልበት እድሉ የለም።  አሁንም ሊሳካልን 
አይችልም ብሎ ከመደምደም ገለልተኛነቱን አጠናክሮ 
ወደ ውጤት ሊያደርስ በሚችል መንገድ መቅረጽ ይገባል።  
ለእኛ ዴዝሞንድ ቱቱዎች “እስከ ዛሬ የት ነበራችሁ?” 
የሚል ጥያቄ ለሚያቀርቡ ሰዎች ምላሽን መስጠት ሰው 
ሁሉ ከገባበት ከቤቱ እየወጣ ወደ ሸንጎው እንዲሰበሰብ 
እውነቱን ተናግሮ የጎረቤቱንም እውነት ሰምቶ በጋራ 
ለመዳን እድልን ይሰጠዋል።  

ምክክር አድርገው ወደ ውጤት የሚያደርሱን ሞገስ 
የበዛላቸውን ሰዎች የማግኘቱን ሂደት ሁላችንም ወደ ፈጣሪ 
በመጸለይ ልናግዝ፤ ልናበረታታ፤ ሀገራችን ከገባችበት 
አዙሪት እንድትወጣ መልካሙ መንፈስ እንዲገጥመን 
ልንታገል ይገባናል።  ግባችን የጋራ ከሆነ ነገሩን በአግባቡ 
የማበጀቱን ስራ የጋራ ልናደርገው የተገባ ስለሆነ።  

የጋራ ግብ
በየአካባቢው ባለ ባህላዊ የሽምግልና መንገድ ውስጥ 

የምናስተውለው ወሳኝ ነጥብ ሽምግልናውን ዳር ማድረስ 
ግብ ሆኖ የተያዘ መሆኑን ነው።  በአንደኛው የሽምግልና 
ቀጠሮ ወደ ውጤት መድረስ ካልተቻለ በቀጠሮ ጉዳዩ 
እንዲያድር ይደረጋል እንጂ እንደማይሆን ሆኖ ሊያልፍ 
አይችልም።  ወደ ውጤት ማድረስ ግድ ስለሆነ፤ ጉዳዩን 
እንደ ራስ ጉዳይ አድርጎ የሚያዝ ስለሆነ።  በግራም 
በቀኝም የተሰለፈው ወገን የጋራ ግብ ስላለው፤ ሰላምን 
ማውረድ፤ መግባባት ላይ መድረስ።  

እኛ ኢትዮጵያውያንም ዛሬ ወደ አገራዊ ምክክር 
መድረክ ላይ ለመውጣት ስንሰናዳ ያሰብነውን አሳክተን 
መውረድን ልናስብ ይገባናል።  የጋራ ግብ ውስጥ የተሰነደ 
መንገድ ወደ ፍሬ ማድረሱ የተሻለ ነውና።  እዚህ ጋር 
“እንዴት የጋራ ግብ ሊኖረን ይችላል፤ አደባባዩን የሞላው 
እኮ የልዩነት ክምር ነው” የሚሉ ሰዎች ይገጥሙን ይሆናል።  
ምላሹ ወደ ምክክር አደባባይ መውጣት ያስፈለገን ልዩነቱ 
የሰፋና የበዛ መሆኑ ነው የሚል ነው።  ያለፈው ታሪካችን 
ይሁን አሁናዊ ተጨባጭ ሁኔታችን ተዳምረው ነገን 
በጋራ መተለም እንዳንችል ካደረጉን የሰፋ ልዩነታችንን 
ይዘን እንኑር ማለት እየኖሩ አለመኖር ነው።  ስለሆነም 
አስቸጋሪም ቢሆን መግባት አስፈላጊነቱ ለነገ አይተውም። 

የቢዝነስ አማካሪ በሆነው ሮበርት ዋተርማን 
የተዘጋጀውና በስፋት ስራ ላይ ከዋሉ የአስተዳደር ማዕቀፎች 
መካከል አንዱ የሆነው ሰባቱ ኤሶች/7S Framework/፤ 
መካከል አንዱ የጋራ ዕሴት/Shared Values/ ይገኝበታል።  
የጋራ ዕሴት ከጋራ ርእይ የሚወጣ ነው።  ሁለት ሰዎች 
አብረው ለመስራት ሲነሱ ሊጋሩት የሚገባ የጋራ ርእይ 
ሊኖራቸው መቻሉ የሚያደርጉት የጋራ ጉዞ ወደ ውጤት 
የሚያደርስ ሊሆን ይገባል።  በውትድርና ቦታ አብረው 
የሚሰለፉ ህይወታቸውን ሊገብሩ የተሰለፉ፣ የጋራ ግብ 
ከሌላቸው ምን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ በምናባችን እናስብ? 
አንዱ ወደፊት ሲል ሌላው ወደ ኋላ ይላል።  የጋራ ግብ 
የላቸውምና ለጠላት የሚመችን ስራ ሊሰሩ ይችላሉ።  
የጋራ መዳረሻ የላቸውምና ባሉበት መቆም ሳይሆን 
በጠላት ይጠፋሉ።  አብረው ንግድ ሊነግዱ አቅማቸውን 
አሰባስበው ሊሰለፉ የወደዱ መዳረሻቸው ምን ይሆን? 

አሁንም ምላሹ ተመሳሳይ ነው፤ የጋራ ግብ የላቸውምና 
ይከስራሉ።  ወደ ትዳር ሲገቡ ስሜትን ብቻ ተከትለው 
የገቡ የጋራ ግባቸው ምን እንደሆነ መተለም ያልቻሉ 
በትዳር ጉዟቸው መዳረሻቸው የይስሙላ ኑሮ ወይንም 
ፍቺ ሊሆን ይችላል።  የጋራ ግብና የጋራ ዕሴት ለጋራ ጉዞ 
ነዳጅ ነው፤ የጋራ ግብ ለጋራ ጉዞ ደም ነው፤ የጋራ ግብ 
ለጋራ ጉዞ በምንም የማይተካ ነው።  

አገራዊ ምክክርን ወደ ውጤት ለማምጣት 
ሁሉም ኢትዮጵያዊ የእኔ የሚለው እርስ በእርስ ተናቦ 
የሚኬድበት ማድረግ መቻል ውጤቱ ለሁሉም ነውና 
መተሳሰቡ ዛሬውኑ መኖር አለበት።  የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ 
የማህበረሰብ ድርጅቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት ወዘተ 
ኢትዮጵያ ወደ መግባባት ለምታደርገው ጉዞ መሳካት 
ሚናቸውን እየተወጡ እንዲሄዱ መጠበቅ ተገቢነት 
አለው።  ሚናቸውም በጋራ ግብ ውስጥ መሆን አለበት። 

የጋራ ግብን መፍጠር ቀላል ተግባር እንዳልሆነ 
ሁላችንም መረዳቱ ሊኖረን ይችላል።  ሂደቱ ከባድ 
መሆኑንም እንረዳለን።  ከባድ የሚያደርገውን ነገር 
በመቅረፍ ወደ ቀላል ለማዞር መስራት ተገቢነት ይኖረዋል።  
የመፍትሄው መንገድ ውስጥ አንዳችን በሌላችን ጫማ 
መሆንን ይጠይቃል። 

አንዱ በአንዱ 
መዳረሻችን እንደ አገር መግባባት እንዲሆን አድካሚ 

ጉዞ የሚጠብቀን መሆኑ አያጠያይቅም።  አንዳንዶች 
የአገራዊ ምክክር ሂደቱ አስር አመት ሊፈጅ ይችላሉ ሲሉም 
እናደምጣለን።  አስርም አመት ይፍጅ ሦስት አመት ቀላል 
ሂደት አለመሆኑ ግን ግልጽ ነው።  የተለየ ሃሳብን ሰምቶ 
ማስተናገድ የሚያስችል ባህል በሌለን ሁኔታ ውስጥ ሆነን 
ሳለ ሂደቱ ቀላል ሊሆን እንደሚችል አናስብም።  መፍትሄ 
የሌለው ስጋት ግን አይደለም።  አንዳችን በሌላችን ጫማ 
ውስጥ መሆንን ዕሴት ባደረግን ጊዜ ወደፊት ማለትን 
እንችላለን።  

አንዱ በሌላው ጫማ ውስጥ ሲሆን በመረዳዳት 
ላይ የተመሰረተ መቀራረብ መፍጠር እንደሚያስችል 
ይነገራል።  ይህን ሃሳብ ሰፋ አድርገን አንዳችን በአንዳችን 
ጫማ መሆንን ስናስብ አንዳችን በሌላችን ሃዘን፤ 
በሌላችን መድማት፤ በሌላችን ሞት ራሳችንን ጨምረን 
እንመለከታለን ማለት ነው።  በባህላችን ያለው በችግራችን 
ላይ ሽማግሌን አስቀምጦ ተነጋግሮ የመግባባት ልማድን 
አንድ ምዕራፍ ከፍ የሚያደርግ እንዲሆን የምንናገር 
ብቻም ሳይሆን የምንሰማ መሆንን ይጠይቃል።  በቅርቡ 
በፍትሕ ስርዓታችን ውስጥ የሆነውን መልካም ዜና 
እዚህ ጋር እናንሳ።  በፍትሕ ስርዓታችን አሸናፊና 
ተሸናፊን ለማረጋገጥ የሚኬድበት ስርዓት ሆኖ ቆይቷል።  
በዘመናዊው የፍትሕ ስርዓት ሁለቱን ወገን አስማምቶ 
ከመሄድ ይልቅ የግራና ቀኙን ክርክር ሰምቶ ነጭ ወይንም 
ጥቁር ብሎ ብይንን መስጠት ላይ ያተኮረ ነበር።  ታኅሳስ 
8፣ 2014 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ መሆን የጀመረው የፍትሐ 
ብሔር ጉዳዮችን በስምምነት የመፍታት ከእዚህ አንጻር 
እጅግ የሚያስደስት አሰራር ነው።  

ግለሰቦች በሚሰሩት የንግድ ስራም ሆነ በሌሎች 
የፍትሐ ብሔር ክርክር ወቅት አስማምቶ ችግሩን መፍታት 
የሚያስችል ስርዓት አልነበረም።  በሂደቱም ሁለቱ ወገኖች 
በአሸናፊና ተሸናፊ ተመድበው ቀጣይ ግንኙነቶቻቸው 
እንዲበላሽ ሰፊ ክፍተትን የሚፈጥር ነበር።  በውጤቱም 
ማህበራዊ መስተጋብር ይናጋል በሀገር ኢኮኖሚ ላይ 
ተጽዕኖ ይኖረዋል።  ሰዎች ተገቢ ካልሆነ መነሻነት ያላግባብ 
ወደ ክስ ሲሄዱ መክሮና አርቆ ለማስተካከል የሚረዳ 
የአስማሚነትን መርህ የሚከተል አሰራር ነው።  መሰል 
ሀገራዊ አሰራሮችን እየተገቡ ፍትህን በተቻለው ቁመና 
ማግኘት ተገቢ ነው።  አገራዊ ምክክሩም ተመሳሳይ አይነት 
መልክ ያለው መሆኑን ከእዚህ አንጻር እንረዳለን።  ከእዚህ 
ቀደም በወጡ መንግሥታዊ አዋጆችና አሰራሮች ሊፈቱ 
ያልቻሉ አያሌ ጉዳዮችን ሰብስቦ በመልክ በመልካቸው 
አድርጎ መክሮ እንደ አገር ወደ መግባባት ለመምጣት 
መስራት የሚጠይቅ ነውና።  በመሆኑም አገራዊ መግባባቱ 
ውጤታማ እንዲሆን አንዱ በሌላው ጫማ ውስጥ ሆኖ 
ማሰብ እንዲችል ማድረግን የሚያስችል አሰራር መከተልን 
እናበረታታለን። 

አገራዊ መግባባቱ በመደማመጥ ላይ ተሁኖ ወደ 
ውጤት እንደሚመጣ የሚጠበቅ ቢሆንም ነገርግን 
ከእዚህ ቀደም ሞክረው ያልተሳካላቸው አገራት 
ስለምን እንዳልተሳካላቸው መመርመሩም አይከፋም።  
ለውጤታማነቱ ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበት 
ብለን እንደምንመክር መሳካት የማይችልባቸውን መንገዶች 
ሁሉ አጥንቶ ከመጀመሪያው አስተካክሎ መነሳት ተገቢነት 
ይኖረዋልና። 

ካለፉት የሚወሰደው ትምህርት
ከዚህ ቀደም በተደረጉ 17 የሚሆኑ ብሔራዊ 

ምክክሮች ላይ በተደረገ ጥናት መረዳት የተቻለው 
ስምምነት ከተደረገባቸው ነጥቦች ተግባራዊ የሚሆነው 
ግማሹ መሆኑን ነው።  ለአመታት ምክክር አድርጎ ወደ 
ስምምነት ከተደረሰ በኋላ ወደ ውጤት መቀየር አለመቻል 
በእኛም ሀገር እንዳይሆን ከወዲሁ ማሰብ ያስፈልጋል።  

አገራዊ ምክክር አገራዊ እውቅናን አግኝቶ በሌሎች 
መደበኛ መንገዶች ሊፈቱ ያልቻሉ በአብዛኛው ፖለቲካ 
ወለድ አለመግባባቶች የሚፈቱበት መድረክ እንደመሆኑ 
ከፍተኛ ትኩረት ይፈልጋል።  ከእዚህ ቀደም ከተከናወኑት 
የሚወሰደው ትምህርት ውጤታማ አገራዊ ምክክር 
ፋይዳው ትልቅ መሆኑን፣ አገራዊ ምክክሩ መሰረት ያለውና 
ቀጣይነት ያለው ውጤት እንዲያመጣ በህዝብ ዘንድ 
ያለው ቅቡልነት እንዲሁም የዓለም አቀፍ ድጋፍ አድራጊ 
አካላት ሚና እንደተጠበቀ ሆኖ በዋናነት የፖለቲካ ቁልፍ 
ተዋንያን አስተዋጽዖ ከፍተኛ መሆኑን፣ ለአገራዊ ምክክሩ 
የሚደረግ ቅደመ ዝግጅት ያለው ሚና ከፍተኛ መሆኑን፣ 
የህዝብ አመጽን በመቀነስ በአመጽ ወቅት የሚነሱ 
ጥያቄዎች ተቋማዊ ምልከታ እንዲኖራቸው የሚያደርግ 
መሆኑን ያሳየናል።  

በእኛም አገር ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ተሁኖ ለውጤት 
እንዲሆን የምንፈልገው አገራዊ ምክክር ሌሎችም በሂደት 
የሚማሩበት ሆኖ እንዲወጣ የሁላችን ሃላፊነት መሆኑን 
መረዳት አለብን።  ችግርን በመነጋገር መፍታት የትኛውም 
ሃይማኖት የሚደግፈው ከፍተኛ ሃላፊነት የሚሰማው ሰው 
ተግባር ነው።  

የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ “ሰላም፣ ደኅንነት፣ 
ዲፕሎማሲና ልማት በኢትዮጵያ አሁናዊ ሁኔታ ምን 
ይደረግ?” በሚል ርዕስ ታኅሣሥ 14 ቀን 2014 ዓ.ም 
የፓናል ውይይት ማድረጉን ከዜና ማሰራጫዎች 
መረዳት ችለናል።  ሰላም ዛሬ ለአገራችን ምን እንደሆነ 
እንጠይቅ።  በየመገናኛው ብዙኃን እየሰማን ያለነው 
ሰላምን ማጣት የፈጠረው አደጋን የሚመሰክሩ ድምጾች 
ምን እያሉን እንደሆነ እንመርምራቸው።  በዚህ መድረክ 
ላይ የጥናት ወረቀታቸውን ካቀረቡት ምሁራን መካከል 
አስናቀ ከፍአለ (ዶ/ር) የተባሉ ግለሰብ ያለንበት ወቅት 
የጦርነት መሆኑን ታሳቢ በማድረግ ከጦርነት እንዴት 
በዘላቂነት መውጣት እንደሚቻል ማሰብ እንደሚገባ 
ጠይቀው “ከውጪ ተሞክሮ ይልቅ ወደ ውስጥ መመልከት 
ያስፈልጋል” ማለታቸው እንዲሁ ተዘግቧል።  ወደ ውስጥ 
መመልከት ማለትን ወደ አገራዊ ዕሴቶቻችን መመልከት 
ብለን በመውሰድ በራሳችን ችግራችንን ለመፍታት 
ቁጭ ብለን በአመታት በካበተ ዕሴታችን ውስጥ ሆነን 
በራችንን ዘግተን በመመካከር ወደ መፍትሄ ለመድረስ 
መሞክር አለብን።  ምክረ-ምክክር ከየአቅጣጫው ይሰማ፤ 
ለሁላችንም የሚሆን መፍትሔ ላይ ለመድረስ።  በአገራዊ 
ምክክር ሂደት ካለፉት የምንማረውን ወስደን ከአገራዊ 
ዕሴታችን ጋር አግባብተን ወደ መፍትሄው ለመድረስ 
መስራት ጊዜው የደረሰ ይመስላልና ስለ ምክክር እርስበርስ 
እንምከር።  በቀና ልብ ምክረ-ምክክር እንባባል።  

ምክረ-ምክክር
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ስኬት
ኢኮኖሚ
አዲስ ዘመን    ቅዳሜ ታኅሣሥ 23 ቀን 2014 ዓ.ም 

ፍሬሕይወት አወቀ

ብዙዎች በሕይወት ዘመናቸው ሊሆኑ 
የፈለጉትን ሳይሆኑ፤ የወደዱትን ማድረግ 
ሳይቻላቸው ይቀርና ምኞት ፍላጎቴ ይህ 

አልነበረም እንዲህ እሆናለሁ ብዬ አስቤም አላውቅም 
ወዘተ…ሲሉ ይደመጣል። በተቃራኒው ደግሞ ጥቂቶች 
በሕይወት ዘመናቸው  ምኞታቸው  ተሳክቶ የፍላጎታቸው 
ሞልቶ ሀሴት ሲያደርጉ ይስተዋላል። ይሁንና ብዙ ሰዎች 
በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ለውስጣዊው ስሜታቸው 
በማድላት ሀሳባቸው ሲሞላ እና በስኬታማነታቸው 
ሲደሰቱ ማየት  የተለመደ ነው፡፡

ይህን ሀሳብ ያለምክንያት አላነሳነውም፤ የውስጥ 
ፍላጎቷን ለማሳካት ባላት አቅም ሁሉ ጥረት በማድረጓ 
ማንነቷን እንዳገኘች የተረዳች እንግዳ በማቅረባችን 
ነው። እንግዳችን ወይዘሮ አለምጸሐይ ሌሊሳ ትባላለች። 
የሽመና ሥራ ባለሙያ ናት። በሽመና ሥራዋ የተለያዩ 
ባህላዊ የአንገት ልብሶችን፣ የሶፋና የአልጋ ልብሶችን፣ 
መጋረጃዎችን እንዲሁም በአገሪቱ ብዙም ያልተለመዱ የሶፋ 
ሥር ምንጣፎችን፣ ከአልጋ ስር የሚነጠፉ ምንጣፎችን 
ለመታጠቢያ ቤት የሚሆኑ መረጋገጫዎችን በሽመና 
ሙያ በክር ትሠራለች። የሀገሯን ባህል የሚያስተዋውቁ  
ኢትዮጵያዊነትን የሚያጎሉ የእጅ ጥበብ ውጤቶችን  ለገበያ 
ታቀርባለች። 

ትውልድና ዕድገቷ ከሀዋሳ ከተማ የሆነችው 
አለምጸሐይ፤ የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷንም 
በሀዋሳ ከተማ አጠናቃለች። የመምህርነት ስልጠናንም 
እንዲሁ ሀዋሳ በመምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅ  ትምህርቷን 
ተከታትላ ወደ አዲስ አበባ አቅንታለች። በአዲስ አበባ 
ከተማ ውስጥ ትላልቅ በሚባሉ የተለያዩ የግል ትምህርት 
ቤቶች በመዘዋወር አገልግላለች። 

ተቀጥሮ በመሥራት የሚገኘው ገቢ በተለይም ቤት 
መምራት ሲጀመርና ልጆች ሲመጡ በቂ እንደማይሆን 
የተረዳችው አለምጸሐይ ተጨማሪ ሥራ መሥራት 
እንዳለባት በማመን ከመደበኛው የመምህርነት ሥራዋ 
በተጨማሪ ተማሪዎችን  በትርፍ  ሰዓቷ በማስጠናት 
ገቢዋን ለማሳደግ በእጅጉ ተፍጨርጭራለች። ከዚህም 
ባለፈ የትምህርት ደረጃዋን ለማሻሻልም በማታው ክፍለጊዜ 
በህግ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪ አግኝታለች። ታድያ 
በዚህ ወቅት የተጣበበ ጊዜ የነበራት አለምጸሐይ ምንም 
እንኳን ኑሮዋን ለማሻሻል ተደራራቢ ሥራዎች ብትሠራም 
ሕይወቷን በሽመና ሙያ ውስጥ አደርጋለሁ የሚል ሀሳብ 
አልነበራትም፡፡

ይሁን እንጂ  ነብስ ካወቀች ጊዜ ጀምሮ የገበያ ቦታዎችን 
መጎብኘት የሚያስደስታት አለምጸሐይ፤ የምትገዛቸው 
ነገሮች እጅግ ጥቂት ሆነው ሳለ እሷ ግን በትላልቅ የገበያ 
ቦታዎች በተለይም ባዛሮችን እየፈለገች ትጎበኛለች። 
ይህ ከልጅነቷ ጀምሮ በውስጧ ላቆጠቆጠው ፍላጎቷ 
አቅሟ በፈቀደ መጠንና ባላት ጊዜ ሁሉ ወደ ባዛሮችና 
ሱፐርማርኬቶች በመሄድ ምላሽ ስትሰጥ ኖራለች። 
ባዛሮችን በምትጎበኝበት አንድ ወቅት ታድያ የመምህርነት 
ሙያዋን አስጥሎ ወደ ሽመና ሕይወት የሚወስዳት  
አጋጣሚ መፈጠሩን ታስታውሳለች። 

አጋጣሚው በኤግዚብሽን ማዕከል የተፈጠረ ሲሆን 
እጆቿ በቀለም ተጨማልቀው የእጅ ሥራዎቿን ወደ 
ባዛሩ ይዛ ብቅ ያለችን አንዲት ወጣት ትተዋወቃለች። 
በወቅቱ አቡጀዲ ጨርቅ በቀለም ተነክሮ የሚሠራ የቻይና 
ጥለት መሳይ ሥራ ነበር። ይህን ምርት ታድያ ወጣቷ 
በቀለም በተጨማለቀ እጆቿ በቁጥር ለበዙ ደንበኞቿ 
በስፋት ስትሸጥ ትመለከታለች። ይህ ትዕይንትም 
የአለምጸሐይን እይታ በመቆጣጠር ወጣቷን ወደ ማድነቅ 
አደገ። አድናቆቷም በመጀመሪያ ሴት ከመሆኗ ሲነሳ 
በቀጣይነት እጆቿ እንደብዙዎቹ ሴቶች ንጹህና ውብ 
አለመሆኑ በራሱ ለወጣቷ የሰጠችውን ግምት በእጅጉ 
ከፍ አድርጎታል። ከዚህም ባለፈ ወጣቷ በአለምጸሐይ 
አእምሮ  ውስጥ  ቦታ አግኝታለች።  ስራዋን ብርታትና 
ጥነካሬዋን  ከማድነቀም ባለፈ  ወጣቷን ለማበረታታ 
በሚል የአንገት ልብስ ገዝታ በማድረግ በምታስተምርበት 
ትምህርት ቤት ወስዳ ለመሸጥና ለማስተዋወቅ ይሆን ዘንድ 
የወጣቷን ፈቃድ ጠየቀች። ወጣቷም በሀሳቧ ተስማምታ 
የተወሰኑትን እንድትሸጥላት በመተማመን ሰጠቻት። 
አንደኛው አለምጸሐይ እራሷ ለብሳ ወደ ሥራ ቦታዋ 
ስትገባ የተመለከቱት ጓደኞቿ ሁሉ ወደዱትና አድራሻዋን 
በመስጠት የገበያ ዕድል መፍጠር ቻለች። በምትሠራበት 
አሜሪካን ስኩል ውስጥ በሻይ ሰዓቷ በተለያዩ ክፍሎች 

በመዘዋወር አልባሳቱን መሸጥ  ቀጠለች። 
በአንድ ቀን ሶስት ሺ ብር በመሸጧ መደሰቷን ደግሞም 

ድንጋጤ ውስጥ መግባቷን ያስታወሰችው አለምጸሐይ፤ 
በዚህ ጊዜ እሷ ወር ጠብቃ ከምታገኘው ደምወዝ 
ጋር በማነጻጸር ቆም ብላ ለማሰብ በመገደዷ የቢዝነስ 
ሀሳቡ በውስጧ ቀረ። ያም ሆኖ የጀመረችውን የሽያጭ 
ሥራ በማጠናከር ከወጣቷ በ150 ብር የምትረከበውን 
አልባሳት በ200 ብር እና ከዛም በላይ በመሸጥ ገቢዋን 
መደጎም ጀመረች። በዚህ ሁኔታ ከተጀመረው ንግድ 
የሚገኘው ትርፍ በወቅቱ ትልቅ ዋጋ ያለውና አዋጭ ሆኖ 
አግኝታዋለች፡፡

‹‹እንዲህ እንዲህ እያለ የተጀመረው ሥራ በውስጤ 
የተለያዩ የቢዝነስ ሀሳቦች እንዲፈልቁ አድርጓል›› ትላለች። 
በተለይም የመምህርነት ሥራ ፋታ በሚገኝበት በክረምት 
ወቅት የተለያዩ የቢዝነስ ሀሳቦች በአእምሮዋ እየተመላለሰ 
አስጨንቆ ይይዛታል። በሀሳብ የዛለ አካላኗ ለማሳረፍ 
ወደ መኝታዋም ብታመራም በአዕምሮዋ የሚመላለሱትን 
የተለያዩ ሀሳቦች እየተነሳች መሞነጫጨር አንዱ ተግባሯ 
አድርጋው  እንደነበር ታስታውሳለች። ከዛም መሰል 
ሀሳቦቿ ሲያይሉ ወደ ተግባር ለመግባት ጉዞ ጀመረች፡፡

በዚህ ጊዜ ታድያ ከምንም ነገር ተነስታ ሱቅ መክፈትን 
ቀዳሚ ሥራዋ ያደረገችው ወጣቷ፤ በሕይወቷ አንድ 
ነገር ከጀመረች ዳር ሳታደርስ የማታቆምና ሲበዛ ደፋር 
ስለመሆኗ ለራሷ ትመሰክራለች። ደፋር በመሆኗም 
ኃላፊነት ለመውሰድ ወደኃላ የምትል አይደለችምና ተወልዳ 
ባደገችበት ሀዋሳ ከተማ ያሉ እህቶቿን ሱቅ እንዲፈልጉላት 
በማድረግ የባህል አልባሳትን ለመሸጥ ወሰነች። ለዚህም 
ሪዞርቶች አካባቢ የተሻለ እንደሚሆን በማሰብ የሻለቃ 

አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ሪዞርት ውስጥ ሱቅ ተከራይታ 
መሥራት የምትችልበትን ዕድል በማመቻቸት ሰፊ ቦታ 
በተመጣጣኝ ዋጋ መከራየት ቻለች። ቦታውን ለማግኘት 
ታድያ የሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ባለቤት ወይዘሮ 
ዓለም ትልቅ ድርሻ የነበራት መሆኑን በማስታወስ 
ታመሰግናለች፡፡

ባዛር ውስጥ በቀለም ተጨማልቃ ባገኘቻት ወጣት 
ሴት መነሻነትና በውስጧ ባለው ፍላጎት እንዲሁም 
በድፍረት የተከፈተውን ሱቅ ለማስቀጠል ከታናሽ እህቷ 
10 ሺ ብር ተበድራ ሥራውን ‹‹ሀ›› ብላ ቀጠለች። በወቅቱ 
ከወጣቷ ጋር የነበራት ግንኙነት የቀጠለ በመሆኑ ምርቶችን 
ከእሷ በመረከብ እንዲሁም በውስጧ ያለውን ተሰጥኦ 
ለማውጣት ጋቢዎችን  በመጠቀም ቀለል ያሉ የተለያዩ 
አልባሳትን መሥራት ጀመረች። 

‹‹የመምህርነት ሙያን ከልቤ ነው የምወደው›› 
የምትለው አለምጸሐይ፤  በመምህርነት ብቻ 
እንደማትቀጥልና መጨረሻዋም እንዳልሆነ ደጋግማ 
ለራሷ ነግራለች። በወቅቱ ታስተምር ከነበረበት ሳንፎርድ 
ትምህርት ቤት መልቀቂያ አስገብታ የመምህርነት ሥራዋን 
ስትሰናበት ምንም እንኳን ውሳኔዋ የውስጧ መሻት 
ቢሆንም በወቅቱ ፈታኝ የሆኑ ወቅቶችን አሳልፋለች። 
በመሆኑም ተሰናብታ ወደ ለቀቀቻቸው ትምህርት ቤት 
ደጅ በመጥናት በድጋሚ የማስተማር ዕድል አግኝታለች። 
በዚህ ጊዜ  በከፈተችው ሱቅ ውስጥ እህቷን አሰማርታ 
ነበር፡፡

በድጋሚ የመምህርነት ሥራዋን ለመቀጠል አሜሪካን 
ስኩል ስትቀጠር የጥበብ ሥራዋን ይበልጥ የምታሳድግበት 
ዕድል ተፈጥሮላታል። ከውስጧ በሚመነጭ ፍላጎት 
ከምትሰራቸው የተለያዩ የአንገት ልብሶች በተጨማሪ 
መጋረጃዎችን እንድትሠራ አንድ የሥራ ባልደረባዋ 
ትጋብዛታለች። በዛው ቅጽበትም ባህላዊ የሆኑ የመጋረጃ 
ዲዛይኖችን ከድረ ገጽ በማፈላለግ ወደ ሥራው የገባችው 
አለምጸሐይ፤ በርካታ ቁጥር ያላቸው ደንበኞች በሯን 
ያንኳኩ ጀመር። የምትሠራቸው መጋረጃዎችም በተለይም 
ትላልቅ ሆቴሎችና ሎጆች ላይ በስፋት ተደራሽ መሆን 
ቻሉ። ከመጋረጃ በተጨማሪም የአልጋ እና የጠረጴዛ 
ልብሶችን ሠርታለች፡፡

በሥራው እጅጉን የተሳበችው አለምጸሐይ፤ በዚህ 
ጊዜ ደግሞ የሽመና ሙያን መማር ተመኘች ተመኝታም 
አልቀረች ባሰበችው ፍጥነት ከባድ ነው የምትለውን ሽመና 
ተማረች። በዚህ ጊዜ ከ10 ዓመት በላይ በመምህርነት 
የሥራ ልምድና በህግ የመጀመሪያ ዲግሪ ያላት በመሆኑ 
በዘርፉ የተሰማሩ በርካታ ሰዎችን በተለይም ሴቶችን 
ማበረታታት እንደሚቻል በማመን ሽመናን በትዕግስት 
ተምራ ጨረሰች። ሴቶች ውስጥ ሰፊ ዕውቀትና ዕምቅ 
አቅም እንዳለ ስለምታምን ፤ ለሴቶች አብዝታ የምታደላና 
በሴቶች የምትተማመን ናት፡፡

የሽመና ትምህርቷን አጠናቅቃ በመደራጀት የሽመና 
ቦታ ማግኘት ችላላች። ባገኘችው 40 ካሬ ሜትር ስፋት 

ያለው ቦታ ላይ የሸማ ሥራዋን የሚያሳልጡ ማሽኖችንና 
የስፌት መኪና በመግዛት 10 ሠራተኞችን ቀጥራ ሥራዋን 
ቀጥላለች። ከሽመና ሥራዎቿ መካካል ያልተለመዱና 
አዳዲስ የኮሪደር ምንጣፎች፣ ከአልጋ ሥር የሚውሉ 
ምንጣፎች፣ ለመታጠቢያ ቤትና የሶፋ ሥር ምንጣፎችን 
ታመርታለች። ከዚህ በተጨማሪ የአልጋ ልብሶችና የተለያዩ 
መጋረጃዎችን በማምረት ለገበያ ታቀርባለች። 

አዳዲስና ያልተለመዱ ሥራዎችን መሥራት 
የሚያስደስታት አለምጸሐይ፤ የምታመርታቸውን 
ምርቶች በተለያዩ ሱፐርማርኬቶች ተደራሽ በማድረግ 
የገበያ መዳረሻዋን አስፍታለች። ከምታከፋፍልባቸው 
ሱፐርማርኬቶቹ መካካልም ኩዊንስ፣ ጋራማርት፣ 
ባምቢስና ሌሎች  ይገኙበታል። ምርቶቹ ከጥጥ የሚሰሩ 
በመሆናቸው ምቾት ያላቸው ናቸው። የምትጠቀማቸው 
ግብዓቶችም በሙሉ በአገር ውስጥ የሚገኙ ሲሆን በዋናነት 
ጥራት ያላቸውን ክሮች ትጠቀማለች። 

በትምህር ቤት ውስጥ ለሥራ ባልደረቦቿ ከመሸጥ 
ጀምራ በትላልቅ ሱፐርማርኬቶች ምርቶቿን ተደራሽ 
እያደረገች ትገኛለች። በአሁን ወቅትም ገበያዋን ወደ 
ውጭ አገራት በማስፋት ኤክስፖርት ለማድረግ ዝግጅቷን 
አጠናቅቃ መላክም ጀምራለች። በቀጣይ ትልቁ ትኩረቴ 
የውጭ አገር ገበያን ሰብሮ መግባትነው።  ለዚህም ጥራት 
የግድ አስፈላጊ  ነው።  በቅርቡም የተለያዩ የሽመና ምርቶቿን 
አሜሪካን አገር በመላክ መሸጥ ችላለች። በቀጣይም ይበልጥ 
ውጤታማ ለመሆን ጥራታቸውን የጠበቁና እጅግ ዘመናዊ 
የሆኑ የተለያዩ ምርቶችን በማምረት የውጭ ገበያውን 
በስፋት ለመቀላቀልና የኢትዮጵያን ምርቶች ጥራት ባላቸው 
አፈጻጸም አምርቶ በዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ ማድረግና 
ማስተዋወቅ ትልቁና ዋነኛው ዕቅዷ ነው። በተለይም 
በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ እንደምትችል ሠርቶ በማሳየት 
ኢኮኖሚዋን መደገፍ እንደሚገባም አንስታለች።    

በሕይወት ውስጥ ከባድ የሆኑ ውሳኔዎችን በድፍረት 
መወሰን ሁልጊዜ አደጋ ላይ የሚጥል  አይሆንም፤ አንዳንድ 
ጊዜ ከነብስ ጥሪ ጋር ያገናኛል። ለዚህም እኔ ምሳሌ ነኝ 
የምትለው ወጣቷ፤ በወሰንኩት ውሳኔ ተጠቅሜያለሁ፤ 
ዕድለኛ ሆኜም በውስጤ ያለውን ችሎታ በማውጣት 
በምወደው ሥራ ተሠማርቼ ስኬታማ ሆኛለሁ። 
ስኬታማነትን ማጣጣም የሚቻለው ደግሞ አገር ሰላም 
ሲሆን ነውና ለአገሬ በምችለው አቅም ሁሉ ድጋፍ 
አደርጋለሁ ትላለች፡፡

ወይዘሮ አለምጸሐይ፤ ከሥራዋ በተጨማሪ 
ማሕበራዊ ኃላፊነትን በመወጣት የተለያዩ ድጋፎችን 
የምታደርግ ሲሆን በተለይም ልጆች ላይ ትሠራለች። 
ለአብነትም ዱከም ከተማ ላይ ትምህርት ቤት ከፍታ 
መመገብና ማልበስ እንዲሁም መማር ያልቻሉ ህጻናትን 
ሰብስባ ታስተምራለች። በመሆኑም 36 ህጻናትን በነጻ 
መመገብና በመጠኑ ያገለገሉ አልባሳትን ከተለያዩ አካላት 
በማሰባሰብ ታለብሳለች ትምህርታቸውን እንዲከታተሉም 
ታደርጋለች። በጎ ሥራው ከተጀመረም ስድስት ዓመታትን 
አስቆጥሯል።  

ከእህቷ 10 ሺ ብር ብድር ወስዳ በድፍረት ሱቅ 
የከፈተቸው አለምጸሐይ በአሁን ወቅት አምስት ሚሊዮን 
ካፒታል ላይ ደርሳለች። በቀጣይም ኢትዮጵያ ሰላም ትሁን 
እንጂ ጥራት ያላቸውን የአገር ውስጥ ምርቶች በስፋት ወደ 
ውጭ ገበያ በመላክ የውጭ ምንዛሪ ለአገሪቷ ማስገባት 
ከፍተኛ ፍላጎት አለኝ ትላለች። በተጨማሪም ከማግዛቸው 
36 ህጻናት በተጨማሪ በርካታ ህጻናቶችን  ለመደገፍ 
ሰፋፊ ዕቅዶች አሉኝ ትላለች። ማህበረሰቡን ለማገልገል 
ካላት ከፍተኛ ፍላጎት  የተነሳ ከመንግሥት ቦታ ማግኘት  
እንደምትፈልግ ትናገራለች። 

ሁሉም በየሞያው ጠንክሮ በመስራት፤ በአንድነት 
በመተባበር ሀገርን ከጥፋት ማዳን ይቻላል። በሀገር ላይ 
የመጣን ችግር በመረዳዳት፣ በመተሳሰብ፣  የተፈናቀሉትን 
በማቋቋም እና   የወደሙ  መሰረተ ልማቶችን  ወደነበሩበት 
ለመመለስ ትብብር ማድረግ ከሁሉም ዜጋ ይጠበቃል።  
ሀገርን መደገፍ የሚቻለው በገንዘብ፣ በእውቀትና በጉልበት 
ጭምር ነው። እኔም ኢኮኖሚው ላይ የራሴን አስተዋጽኦ 
አደርጋለሁ። ዲያስፖራው ማህበረሰብ በሽመና   ውጤቶች 
ሀገሩን የሚያስተዋውቅበት ለብሰውም የሚደሰቱበትን 
የሀገር ባህል ልብሶችን  እናቀርባለን። በሕይወት ውስጥ 
ጨለማ እንዳለ ሁሉ ንጋት አለ። በኢትዮጵያም በአሁን 
ወቅት የጨለመ ቢመስልም ይነጋልና በዚህ ወቅት ሌሎች 
አማራጮችን ከመውሰድ ይልቅ በችግርም ይሁን በደስታ 
ጊዜ ከአገር ጎን በመቆም የሚጠበቅብንን ሁሉ እናድርግ 
የመጨረሻ መልእክቷ ነው።   

ዓይነ ግቡ የሽመና ውጤቶችን  ከአገር ልጅ - ለዲያስፖራው

ወይዘሮ አለምጸሐይ ሌሊሳ ፤

ዲያስፖራው የተለያዩ የሀገር ውስጥ ምርቶችን በመግዛት ኢኮኖሚው ለማነቃቃት የራሱን 
አተዋጽኦ ማሳረፍ አለበት፤



መሠረተ ልማት
ኢኮኖሚ
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‹‹ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ በመገንባት አገልግሎት 
እንዲሰጡ ለማድረግ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል››

ሶሎሞነ በየነ

ጥፋት ምግባሩ፣ ሌብነት ተፈጥሮው የሆነው አሸባሪው 
ወራሪ  የሕወሓት ቡድን መንግስት በተደጋጋሚ ያቀረበውን 
የሰላም ጥሪ እንደ ሽንፈት በመቁጠር ግፍና በደሉን 
ግፋ በለው  ብሎ   የሰው ህይወት ሲያጠፋ፣  መሰረተ 
ልማቶችን ሲያወድም  ከርሟል። በትዕቢት የታወረው 
የሽብር ቡድኑ አይደፈሬውን የአገር መከላከያ ሰራዊት 
ከጀርባው በመውጋት የአገር ክህደት ወንጀል ፈጽሟል። 
ውርደቱ ኩራቱ የሆነው የሽብር ቡድኑ ከትንሽ አንስታ 
ትልቅ ያደረገችውን አገር ከጀርባ መውጋቱን እንደኩራት 
በመቁጠር በአደባባይ ወጥቶ “መብረቃዊ” ጥቃት ፈጸምኩ 
ሲል በአደባባይ  አቅራራ። 

ይህን ተከትሎ መንግስት ሳይወድ በግድ በትግራይ 
ክልል በገባበት ህግን የማስከበር ዘመቻ በ15 ቀን 
ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ አሸባሪውን ወራሪ ቡድን አይቀጡ 
ቅጣት በመቅጣት የሽብር ቡድኑን ቁንጮ አመራሮች 
ለህግ ሲያቀርብ፤ እጅ ለመስጠት አሻፈረኝ ያሉትን 
ደግሞ ደመሰሰ። “ሲይዙት ጭብጥ ያህል፣ ሲለቁት ሜዳ 
ሙሉ” እንዲሉ አበው  የፌዴራል መንግስቱ  ለትግራይ 
ክልል የጥሞና ጊዜ የክረምቱንም ወቅት ለእርሻ ይሁን 
ብሎ በማሰብ ክልሉን  ለቆ በወጣ ማግስት የሽብር 
ቡድኑ ርዝራዦች ከገቡበት የቀበሮ ጉድጓድ በመውጣት 
ኢትዮጵያን ለማፍረስ “ሲኦልም” ቢሆን እንወርዳለን 
“ከአማራ ህዝብ ጋር ሂሳብ እናወራርዳለን” በሚል 
በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ግልጽ ጦርነት በማወጅ በአማራና 
በአፋር ክልሎች ወረራና ዘረፋ ፈጽሟል።  

ወራሪው የትግራይ ኃይል በሁለቱ ክልሎች በወረራ 
በያዛቸው አካባቢዎች በዜጎች ላይ ካደረሰው የዘር 
ጭፍጨፋ ባሻገር ህብረተሰቡን በመሰረታዊነት ለማድህየት 
መሰረተ ልማቶችን፣ አገልግሎት ሰጭ ተቋማትን፣  ቤተ 
እምነቶችን፣ አምራች ኢንዱስትሪዎችን ከማውደሙና 
ከመዝረፉ ባሻገር የግለሰብ ቤቶችን ወና አስቀርቷል፤ ዶጋ 
አመድ አድርጓል።

 ይሁን እንጂ  ወራሪው ኃይል እንዳሰበው በኢትዮጵያ 
ምድር በአፋርና አማራ ክልሎች ላይ እየጨፈረ 
አልቀጠለም።  በኢትዮጵያ ጥምር ጦር አይቀጡ ቅጣት 
ተቀጥቶ  የአፋርና የአማራ ክልሎች ሙሉ ለሙሉ 
በሚባል ደረጃ  ለቅቆ ፈርጥጧል።  ይሄንንም  ተከትሎ 
በሰፈነው የሰላም አየር በወረራ ተቆጣጥሯቸው በነበሩ 
አካባቢዎች የወደሙ መሰረተ ልማቶችን  መልሶ ገንብቶ 
ወደ ስራ በማስገባት ህብረተሰቡን ከደረሰበት ማህበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለማላቀቅ እርብርብ እየተደረገ 
ይገኛል። 

ከዚህ አኳያ በተለይ መጪውን የገናና የጥምቀት በዓል 
ምክንያት በማድረግ የእናት አገራቸውን ጥሪ ተቀብለው 
አንድ ሚሊዮን ዲያስፖራዎችና የኢትዮጵያ ወዳጆች 
ወደ እናት  አገራቸው እየተመሙ  ናቸው። ከዚሁ ጋር 
ተያይዞ  በቱሪትስ መዳረሻ ቦታዎች የወደሙ እና የተዘረፉ 
መሰረተ ልማቶችን መልሶ በመገንባት የቱሪስት መስህብ 
ስፍራዎችን ለቱሪስት ምቹ በማድረግ ረገድ እና የወደሙ 
መሰረተ ልማቶችን መልሶ በመገንባት  ሂደት  ዲያስፖራው 
ማህበረሰብ የበኩሉን ሚና እንዲወጣ ለማድረግ እየተሰሩ 
ያሉ ስራዎችን በተመለከተ ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ 
መንግስት የቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ጣሂር ሙሀመድ 
ነግረውናል።  

እንደ ቢሮ ኃላፊው ገለጻ፤ አሸባሪው ወራሪ  የትግራይ 
ቡድን  በኢትዮጵያ ጥምር ጦር የደረሰበትን ጥቃት 
መቋቋም አቅቶት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ክልሉን ለቆ 
ፈርጥጦ መውጣቱን ተከትሎ የሰላም አየር ነፍሷል። ከድሉ 
ማግስትም ሙሉ ትኩረታችን የእናት አገሩን የቁርጥ ቀን 
ጥሪ ተቀብሎ ወደ አገሩ እየገባ ያለውን ዲያስፖራ እንዴት 
ተቀብለን መልካም መስተንግዶ ማድረግ እንችላለን 
የሚለውን ስራ ለመስራት  የክልሉ የቱሪዝም ቢሮ ያለበት 
ኃላፊነት እንዳለ ሆኖ በክልል ደረጃ አብይ ኮሚቴ ተቋቁሞ 
ሰፊ ዝግጅት እየተደረገ ነው። 

በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተውን ሃሰተኛ የፕሮፓጋንዳ 
ዘመቻ  በመታገል በድል የተወጡ ጀግኖቻችን እናት 

አገራቸው ያቀረበችላቸውን ጥሪ 
ሳያቅማሙ ተቀብለው ወደ አገራቸው 
እየገቡ ይገኛሉ። እነዚህ እህት 
ወንድሞቻችን ወደ አገራቸው እንዲገቡ 
አንደኛ ጥሪ የተደረገበት አላማ በአሁኑ 
ወቅት አገሪቱ በተጋረጠባት የህልውና 
አደጋ የገጠማትን ችግርና ውድመት 
እንዲያዩ ነው። የጥፋት ኃይሉ በተለያዩ 
በወረራ ይዟቸው በነበሩ አካባቢዎች 
ተዘዋውረው እንዲያዩ እና የወደሙ 
መሰረተ ልማቶችን መልሶ በመገንባት 
ሂደት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ 
ለማስቻል ዝግጅት ተደርጓል። ስለዚህ 
አንድም የተጎዳ ወገኖቻቸው የቆየበትን 
ችግር እንዲረዱ እና እንዲያዩ ከማድረግ 
ባሻገር ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻቸው 
ሲያደርጉት የነበረውን ድጋፍ 
አጠናክረው እንዲቀጥሉ ለማስቻል 
ነው። 

ሁለተኛው  ዲያስፖራው “ገናን 
በላልይበላ፣ ጥምቀትን በጎንደር” 
ለማክበር እንዲሁም በክልሉ ዕርሰ 
መዲና ባህርዳር ደግሞ የተለያዩ 
ኤግዚቪሽኖችንና ሲፖዚየሞችን 
በማዘጋጀት በቆይታቸው ጥሩ 
ጊዜ እንዲያሳልፉ ለማስቻል ነው። 
እንዲሁም በነዚህ ክብረ በዓላት እና 
ዝግጅቶች ላይ ረጅም ዘመን ከወዳጅ 
ዘመዶቻቸው ጋር ተነጣጥለው የቆዩ 
ወገኖቻችን ጥሩ ጊዜ እንዲያሳልፉ ልዩ 
ልዩ ዝግጅቶች ተደርጓል።

በሌላ በኩል ቀደም ሲል በኮቪድ-
19 ሳቢያ እና በኋላ ደግሞ በጦርነቱ 

ምክንያት ኢኮኖሚያቸው  በቱሪዝም ብቻ  የተመሰረቱ 
የማህበረሰብ ክፍሎች ኢኮኖሚያቸው በእጅጉ ተዳክሞ 
ቆይቷል። ስለዚህ የሚመጡ ወገኖቻችን የተዳከመውን 
የቱሪዝም እንቅስቃሴ በማነቃቃት በቱሪዝም ጥገኛ 
የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን ኢኮኖሚ በመጠገን ረገድ 
የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ለማስቻል በቱሪስት 
መዳረሻ ቦታዎች የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ 
በመገንባት አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ በርካታ 
ስራዎች ተሰርተዋል። በዚህም በቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች 
ከሞላ ጎደል የወደሙ መሰረተ ልማቶች ተመልሰው 
ተገንብተው ወይም ተሟልተው በጥሩ ሁኔታ ላይ  
እንደሚገኙ ነው የተናገሩት ።

 አሸባሪው ቡድን  በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ላይ 
በመሰረተ ልማቶች እና በቅርሶች ላይ ያደረሰው አጠቃላይ 
ጉዳት ሰፊ ጥናት በማድረግ  የጉዳት መጠኑንና መልሶ 
የተገነቡ መሰረተ ልማቶች በቀጣይ ይፋ እንደሚደረግ 
አቶ ጣሂር  ይጠቅሳሉ። ነገር ግን ጥሪ የተደረገላቸውን 
እንግዶች ተቀብሎ በጥሩ ሁኔታ ለማስተናገድ በተለያዩ 
የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች የወደሙ መሰረተ ልማቶችን 
መልሶ በመገንባት ወደ ስራ የማስገባት ስራ እየተሰራ ነው። 
ለአብነትም የገና በዓል በድምቀት በሚከበርበት በላልይበላ 
ከተማ የሽብር ቡድኑ ከአራት ወራት በላይ በወረራ ይዞት 
መቆየቱ ይታወቃል። በዚህም የጥፋት ቡድኑ የላልይበላ 
ከተማ ኤርፖርቱን  እንዲሁም በከተማዋ ሆቴሎችን፣ 
የተለያዩ የመንግስት አገልግሎት ሰጭ ተቋማትንና መሰረተ 
ልማቶች አውድሟል። ውሃ፣ መብራት፣ ስልክ፣ባንክ፣ 
የኢንተርኔት አገልግሎት ወዘተ ለወራት ተቋርጦ ቆይቷል። 

ስለዚህ  ገናን በላልይበላ ለማክበር የሚመጡ 
ቱሪስቶችን የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት የወደሙ መሰረተ 
ልማቶችን መልሶ በመገንባት ከሞላ ጎደል  አገልግሎት 
እንዲሰጡ የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። የመጀመሪያው 
የላልይበላ ኤርፖርት ለገና በዓል አገልግሎት እንዲሰጥ 
ለማድረግ ከሲቪል አቬሽን እና ጉዳዩ ከሚመለከታቸው 
መሰል ተቋማት ጋር ተነጋግሮ ማስተካከል ያስፈልግ 
ነበር። ይህም ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር 

ተቀናጅቶ በተሰራው ስራ ከታህሳስ 25 ቀን 2014 ዓ.ም 
ጀምሮ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በላልይበላ የአገር ውስጥ 
በረራውን ይጀምራል። 

ስለዚህ በአውሮፕላን ወደ ስፍራው ለመጓዝ ለሚፈልጉ 
ጎብኚዎች ወደ ላልይበላ የአውሮፕላን በረራ  ከታህሳስ 25 
ጀምሮ   ስለሚጀምር የትራንስፖርት ችግሩ  ይፈታል። 
ሌሎች በተሽከርካሪ ጉዞ ለሚያደርጉ መንገደኞች ደግሞ 
በርካታ  አውቶብሶች ተዘጋጅተዋል። አጠቃላይ ጉዞውን 
የሚመሩ እና በጉብኝቱ የተጎዱ መሰረተ ልማቶችንና ውጊያ 
የተደረገባቸውን  አካባቢዎች  እንዲያስጎበኙ  የጉብኝት 
መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል።  

ሌላው የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ከበዓሉ 
ቀደም ባሉት ቀናት በከተማይቱ የመብራትና የውሃ 
አገልግሎት ለማስጀመር በርካታ ስራዎች ቀን ከሌት 
እየተሰራ ነው። ስለዚህ በከተማው ውሃ፣ መብራት፣ ስልክ፣ 
ባንክ፣ የኢንተርኔት አገልግሎት ተሟልተው እንግዶች ገናን 
በላልይበላ በድምቀት ያከብራሉ። 

እንዲሁም ሌሎች የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች አጠቃላይ 
የቱሪዝሙ እንቅስቃሴ በኮቪድ 19 ምክንያት ቀደም ሲል 
ተዳክሞ ቆይቷል። በአንድ በኩል ደግሞ በጦርነቱ የተነሳ 
ሙሉ ለሙሉ ከአገልግሎት ውጭ ሆነው የቆዩ አሉ። 
በነዚህ አካባቢዎች ወራሪው ኃይል ለአካባቢው ነዋሪዎች  
ጭምር መሰረታዊ አገልግሎት እንዳያገኝ አድርጎ መሰረተ 
ልማቶችን አውድሟል። በቃላት ለመግለጽ የሚከብድ 
ዘረፋና ውድመት ተፈጽሟል። ሆኖም የአሁኑ ትኩረት 
ቱሪስቱ በቀጥታ ይሄዱባቸዋል ያልናቸውን ላልይበላ፣ 
ጎንደርና  ባህርዳር ወዘተ መሰረተ ልማቶችን የማሟላት 
ስራ እየተሰራ ነው። በጥቅሉ በኛ በኩል የቱሪስቱ መዳረሻ 
ናቸው ተብለው የተለዩ ቦታዎች በፍጥነት መስተካከል 
አለባቸው የሚል ቁርጠኛ አቋም ተይዞ በጣም በፍጥነት 
ቀን ከሌት የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ  የመገንባት፤ 
የተቋረጡ መሰረተ ልማቶችን  ስራ እያስጀመርን ነው።  

መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት የሚደረገው 
ጥረት ወደ አገር ቤት የሚገባው ዲያስፖራ በተመቻቸ 
መሰረተ ልማቶች  ጎብኝቶና ተዝናንቶ እንዲሄድ፤ 
የወደመውን መሰረተ ልማት መልሶ ገንብቶ ለጎብኚ 
ማሳየት አይደለም እሳቤው። ዋናው ዓላማ የወደሙ 
መሰረተ ልማቶችን የማሟላት ስራ ለመንግስት የሚጣል 
አለመሆኑን ማስገንዘብ ነው።  ከዚህ አኳያ ዲያስፖራው 
በመልሶ ግንባታው  የበኩሉን ሚና ሊጫወት ይገባል። 
ትልቁ ጉዳይም የወደሙትን መሰረተ ልማቶች እንዴት 
አብረን ተጋግዘን እንሰራለን የሚለው ነው። ስለዚህ እነዚህ 
የወደሙ መሰረተ ልማቶች፣ ኢንዱስትሪዎች፣ አገልግሎት 
ሰጭ ተቋማት ሁሉ በአጠቃላይ የጉብኝቱ አንድ አካል 
መሆናቸውን አስታውቀዋል። 

የወደሙና የተዘረፉ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ወደ 
ስራ ለማስገባት በሚደረገው ርብርብ የኢትዮጵያ የቁርጥ 
ቀን ልጆች የዲያስፖራው ማህበረሰብ የበኩላቸውን ሚና 
እንዲወጡ የተለያዩ ፕሮግራሞች መነደፋቸውን አቶ ጣሂር 
ጠቁመው፤ የሚመጡ ወገኖቻችን አጠቃላይ የክልሉ 
ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች ላይ የመልሶ ግንባታ 
ስራዎች ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ በባህርዳር፣ በጎንደር፣ 
ወልደያ፣ በደሴ፣ ላልይበላ ወዘተ በሚደረጉ ሲምፖዚየሞች 
እንዴት ነው በመልሶ ግንባታው ዲያስፖራውን ማሳተፍ 
የሚቻለው? ማቋቋምና የመልሶ ግንባታ ስራዎቹ እንዴት 
አድርጎ ሊሰሩ ይገባል በሚሉት ላይ ውይይት ይደረጋል። 
በዚህ በኩል እንዴት መተጋገዝ አለብን። አንድ ሰው 
ለመስራት ቢፈልግ ምን ያህል ሰዎች ሆነውና የትኛውን 
አካባቢ ይሰራል። በየትኛው አካባቢ ምን አይነት ጉዳት 
ደርሷል የሚለውን በተደራጀ ሁኔታ ሰነዶች ቀርቦ 
ለውይይት ክፍት የሚሆን ይሆናል። 

በዋናነት ግን መልሶ ግንባታውን በተመለከተ ጉዳት 
በደረሰባቸው አካባቢዎች በመልሶ ግንባታው አስተዋጽዖ 
ማድረግ እንፈልጋልን የሚሉ ወገኖችን በተደራጀ መንገድ 
ወደ ስራ እንዲገቡ በተደራጀ ሁኔታ የጉዳቱን መጠንና 
አይነት ተሰርቶ እንግዶች ወደ ልማቱ እንዲገቡ እየጠበቅን 
ነው። በተጨማሪም ከዲያስፖራው ጋር የአንድነትና 
የትብብር ውይይቶችና ምክክር መድረኮች  ይኖራሉ።  

አቶ ጣሂር ሙሀመድ      
   የአማራ ክልል  የቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ 

በአውሮፕላን ወደ ላልይበላ 
መጓዝ ለሚፈልጉ ጎብኚዎች  

የላልይበላ የአውሮፕላን በረራ  
ከታህሳስ 25 ጀምሮ   ስለሚጀምር 
የትራንስፖርት ችግር አይኖርም 
። ሌሎች በተሽከርካሪ ጉዞ 
ለሚያደርጉ መንገደኞች ደግሞ 
በርካታ  አውቶብሶች ተዘጋጅተዋል። 
አጠቃላይ ጉዞውን የሚመሩ 
እና በጉብኝቱ የተጎዱ መሰረተ 
ልማቶችንና ውጊያ የተደረገባቸውን  
አካባቢዎች  እንዲያስጎበኙ  
የጉብኝት መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል



ፒያንኪ ዘኢትዮጵያ

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ 
በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ 
ወዳጆች የ‹‹ወደ ሀገር ቤት እንግባ›› ጥሪን እንዲቀላቀሉ ግብዣ 
ማቅረባቸውን ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ 
ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ወደ ኢትዮጵያ 
ገብተዋል፤ እየገቡም ነው፡፡ የኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ 
ወዳጆች በዚህ ወቅት ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው ትርጉሙና 
ፋይዳው ብዙ ነው፡፡ አሜሪካና ጥቂት አጋሮቿ ‹‹የኢትዮጵያ 
የሰላምና ፀጥታ ሁኔታ አስጊ ስለሆነ ዜጎቻችን ኢትዮጵያን 
ለቀው እንዲወጡ እንመክራለን …›› እያሉ የማስጠንቀቂያ 
ጋጋታ በሚያሰራጩበት ወቅት ኢትዮጵያውያን ግን ‹‹ሀገራችን 
ሰላም ናት … ስለፀጥታዋ ለመናገርም የባዕድ ምስክርነትና 
ምክር አያሻንም … ›› በማለት ወደ እናታቸው ዘንድ እየጎረፉ 
ነው፡፡ 

አሸባሪው ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ሕ.ወ.ሓ.ት) 
ወደ አዲስ አበባ ያደርግ የነበረውን ጉዞውን ስትደግፍ 
የቆየችውና በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በምትቆጣጠራቸው 
መገናኛ ብዙኃን በኩል ‹‹አዲስ አበባ በአማፂያኑ ተዋጊዎች 
ተከባለች …›› ዓይነት የውሸት መረጃዎችን ስታሰራጭ 
የቆየችው አሜሪካ፣ ያቀደችው ሁሉ ሳይሳካ ሲቀር ነገረ ስራዋ 
ሁሉ ‹‹ካፈርኩ አይመልሰኝ›› ዓይነት ሆኗል፡፡ አሁንም ዜጎቿ 
ከኢትዮጵያ እንዲወጡ እያሳሰበች ነው፤ የሰሞኑ ማሳሰቢያዋ 
ለ17ኛ ጊዜ የተላለፈ መልዕክት ነው፡፡ በቀጣይ  ኢትዮጵያ 
ውስጥ በሚገኙ በእያንዳንዱ ዜጎቿ ቤት እየዞረች ‹‹ከኢትዮጵያ 
ውጡ›› ብላ ትለምን እንደሆነም በቀጣይ የምናየው 
ይሆናል ፡፡

 ዛሬ ላይ ኢትዮጵያውያንና ትወልደ ኢትዮጵያውያን 
ወደ ሀገራቸው እየመጡ ያሉት  ይህ ሁሉ የምዕራባውያን 
መንግሥታትና የመገናኛ ብዙኃኑ ዘመቻና ጫና ባለበት ወቅት 
ነው፡፡   የኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መግባት ‹‹በአንድ 
ድንጋይ ብዙ ወፍ የሚያሰኝ›› ተግባር እንደሆነም ይታመናል፡
፡   በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ሰላም እንደሆነች ለቀሪው ዓለም 
ሲያሳውቅ፤ በሌላ በኩል ደግሞ መጪዎቹን የገናና የጥምቀት 
በዓላት በሀገሩ ከወገኑ ጋር በማሳለፍ በአሸባሪዎች ጉዳይ 
ለየደረሰባቸው ወገኖቹ ዘርፈ ብዙ ድጋፎችን ያደርጋል፡፡ 

  ዳያስፖራው በተለያዩ አጋጣሚዎች ለሀገሩ ያበረከተው 
አስተዋፅዖ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም፡፡ የዘንድሮው 
ደግሞ ከዚህ ቀደም ካደረጋቸው አስተዋፅዖዎች ሁሉ የተለየ 
ሆኖ ታይቷል፡፡ አሸባሪው  ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 
(ሕወሓት) በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ካወጀ ጊዜ ጀምሮ 
የቡድኑ ደጋፊና ተንከባካቢ ሆነው የዘለቁት ምዕራባውያን 
መንግሥታትና ተቋማት በኢትዮጵያ ላይ መጠነ ሰፊ ዘመቻና 
ጫና እያሳደሩ ዘልቀዋል፡፡ ከስም ማጥፋት ዘመቻና ውንጀላ 
ጀምሮ አሸባሪውን ቡድን እስከመደገፍና በኢትዮጵያ ላይ 
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አስኪያጅ
ስልክ ቁጥር - 011-126-42-22

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

  ኢትዮጵያውያን ለዘመናት የቆየ የአገረ መንግስት ግንባታ ታሪክ ባለቤት የሆኑ  ሕዝቦች ናቸው። በነዚህ ዘመናትም ብዙ 
ክፉና ደግ ጊዜያትን አሳልፈዋል። ስልጡን ህዝቦች ሆነው  አንቱ ከሚባሉ  ሀገራት ተርታ  የተሰለፉባቸው  ጊዜያት እንደነበሩ 
ሁሉ፤ የድሆች ድሃና፣ የኋላ ቀሮች  ኋላ ቀር   የተባሉባቸውንም   ዘመናት  ኖረዋል። 

  እንደ ሕዝብ  ኢትዮጵያውያን ለሀገራችን  ከፍ ያለ ፍቅር ያላቸው፤ ለሀገር ፍቅር ተምሳሌት የሚሆን  የተጋድሎ 
ታሪክ ባለቤት የሆኑ፤ ለሀገራቸውም  ውድ ሕይወታቸውን  ጭምር  የማይሰስቱ፤ አብዛኛው ታሪካቸውም  ይህንኑ እውነት 
በተጨባጭ የሚያመላክት ነው።

  በቀደመው ዘመን ከሀገር ወጥቶ ኑሮን በባእድ ሀገር ለመምራት መወሰን ፈጽሞ የማይታሰብበት፤ ከሀገር ወጥቶ እስከ 
መመለስ ያሉ ጊዜያት ከሀገርና ከቤተሰብ ፍቅር የተነሳ እጅግ  አስጨናቂ  የሚሆኑበት፤ ከዚህም የተነሳም   የባእድ ሀገር 
የቀናት ቆይታ  የዘመናት ያህል የሚረዝምበት፤   የሚያስከትለውም ስነልቦናዊ ችግር ከፍ ያለ ነበር።

ከዚህም የተነሳም  ለትምህርት   ሳይቀር ከሀገር የወጡ   ኢትዮጵያውያን ትምህርታቸውን አቋርጠው ወደ ሀገራቸው 
የሚመለሱባቸው አጋጣሚዎች ሰፊ እንደነበሩ፤ ወደ ሀገር የመመለስ ጉጉት  ፈተና  እንደነበር  የታሪክ ድርሳናት ያመላክታሉ።

በተለይም በ1960ዎቹ የተጀመረውን የተማሪዎች እንቅስቃሴና የደርግ ስልጣን መያዝ ተከትሎ የተፈጠረው ሀገራዊ  
የፖለቲካ ውጥንቅጥ ብዛት ያላቸው ዜጎቻችን  ህይወታቸውን ለማትረፍ ስደትን ዋነኛ የህይውት መትረፊያ መንገድ አድርገው 
በመውሰድ በመላው ዓለም በስደተኛነት ተበትነው ለመኖር ተገደዋል። 

በአሸባሪው የሕወሓት የስልጣን ዘመነ መንግስትም  ችግሩ እየከፋ በመሄድ፤ ዜጎች በገዛ ሀገራቸው በነጻነት የመኖር 
መብታቸው በመነፈጉ፤ በሀገራቸው ሰርቶ የመለወጥ  ሕልማቸውም  በቡድኑ የጽልመት መጋረጃ በመልበሱ  በተፈጠረው 
አጋጣሚ ሁሉ የሚወዷትን አገራቸውን ጥለው እንዲሰደዱ ሆነዋል።

አንዳንዶችም  እንደ ዜጋ በሀገራቸው የመኖር መብታቸውን አጥተው  ሕይወታቸውን ለማትረፍ የስደትን ኖሮ በአስገዳጅ 
ሁኔታ እንዲቀበሉ ሆነዋል፤  ጥቂት የማይባሉ  የአገር ባለውለታዎችም    በቡድኑ  ሴራ  ወደ ሀገራቸው እንዳይመለሱ   
በመደረጉ በባእድ ሀገር ለመኖር ተገደዋል።

በተለያዩ የዓለም ሀገራት  የሚኖረው  አብዛኛው ኢትዮጵያዊ /ዳያስፖራ / አንድም በሀገሪቱ ሰፍኖ በነበረው የተበላሸ  

የፖለቲካ ስርአትና ይህም በህዝባችን ላይ  በፈጠረው  የህልውና እና ሰርቶ በሰላም የመኖርና ሀብት የማፍራት መብት እጦት 
የተነሳ ለስደት የተዳረገ ነው። በዚህ የስደት ዘመኑ የቱን ያህል የህይወት ዋጋ ለመክፈል እንደተገደደም ለማሰብ የሚከብድ 
አይደለም። 

በስደት  ዘመኑም    ስለ ሀገሩ  ስለቤተሰቡ    እጣ ፈንታ  ባሰበና ባሰላሰለ ቁጥር  የቱን ያህል በከፋ  የሀሳብ  ጭንቀትና 
ሰቀቅን  ውስጥ እንዳለፈ፤ ከኢትዮጵያዊ ማህበራዊ ስነልቦና አንጻር ለመገመት የሚከብድ አይደለም።  በተለያዩ ጊዜያት 
በያሉባቸው  ሀገራት   አደባባዮች ሲያሰሟቸው የነበሩት  የጣር ድምጾችም  የዚሁ  እውነታ  ማሳያ ናቸው።

እንደ ትናንቱ   ሁሉ ዛሬም ላይ በአሸባሪው ሕወሓትና  በታሪካዊ ጠላቶችችን  ቅንጅት   የሀገር ህልውና አደጋ ውስጥ 
በገባበት ወቅት፤ ስለ ሀገር ድምጽ በመሆኑ ያደረጉት ተጋድሎ፤ ባላቸው አቅም ሁሉ ሀገራቸውን ለመታደግ እየሄዱበት ያለው  
የጽናት መንገድ ከፍ ያለ እውቅና የሚሰጠው ታሪካዊ  እውነታ  ነው።

ከፍ ላለ የዜግነት  ተልእኮ  ወደ እናት ሀገራቸው  እንዲመጡ የተገረገላቸውን ጥሪ ተቀብለው  ወደ እናት  ሀገራቸው 
እየገቡ ያሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን  የዚህ ታሪካዊ እውነታ ማድመቂያ  ቀለሞች፤ በዚህ ዘመን 
ያጋጠመንን  የህልውና አደጋ በድል የመሻገራችን  ማሳያ ናቸው! እንኳን  ወደ እናት ምድራችሁ ከፍ ባለ ተስፋና የአሸናፊነት 
መንፈስ በሰላም  መጣችሁ! የምንለውም ለዚሁ ነው።

ማዕቀቦችን እስከመጣል የዘለቁ እርምጃዎችን ወስደዋል፡፡ 
ሀገሩ በዓለም አደባባይ ፍትሕ መነፈጓና መከዳቷ 

ያስቆጣው ዳያስፖራው የሀገሩን እውነት ሊገልጥና 
የተከፈቱባትን  ክሶች ውድቅ ውሸት መሆናቸውን 
ለመመስከር ‹‹በቃ›› ብሎ የአሜሪካንና የአውሮፓ ጎዳናዎችን 
አጥለቅልቋቸዋል፡፡ አሜሪካና ሸሪኮቿ እጃቸውን ከኢትዮጵያ 
ላይ እንዲያነሱ ጠይቋል፤ የአሸባሪውን ነውረኛነት ለዓለም 
ገልጿል፡፡ የውሸት መረጃ የሚያሰራጩ መገናኛ ብዙኃን 
ቢሮ ድረስ በመሄድ የኢትዮጵያን እውነት እያስረዳ ተቋማቱ 
ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና የሙያቸውን መርህ ተከትለው 
እንዲሰሩ ጠይቋል፡፡ 

  ለሹማምንት ደብዳቤ በመፃፍ መንግሥቶቻቸውና 
ሀገሮቻቸው ‹‹የሰብዓዊ መብትና የዴሞክራሲ ጠበቃ ነን›› 
ማለታቸው ከእውነት የራቀ እንደሆነ በማስረጃ አስደግፎ 
አስረድቷል፡፡ በእነዚህ ጥረቶቹም ምክንያት በኢትዮጵያ 
ላይ ይደረጉ የነበሩ ጫናዎች እንዲረግቡ አድርጓል፡፡ 
ኢትዮጵያውያን በፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ቢኖራቸውም 
በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ግን ልዩነት እንደሌላቸውና 
በሕልውናዋ ላይ እንደማይደራደሩ ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ 
ዐሳይቷል፡፡

  ከዚህ በተጨማሪም ዳያስፖራው በጦርነቱ ምክንያት 
ጉዳት ለደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ዓይነት ብዙ 
ድጋፎችን እያደረገ ይገኛል፡፡ ጊዜውን፣ ገንዘቡን፣ ጉልበቱንና 
እውቀቱን በማስተባበር የተቸገሩ ወገኖቹን እያገዘ ነው፡፡ 
ባለሙያዎች ተሰባስበው በሙያቸው የሚያስፈልጉ እገዛዎችን 
ለማድረግ እየታተሩ ነው፡፡ ‹‹እኔ በሕይወት እያለሁማ ወገኔ 
አይራብም›› ያሉ አገርና ሕዝብ ወዳድ ኢትዮጵያውያን 
የአንገት ሀብላቸውን ጭምር ሲሰጡ ተመልክተናል፡፡ የተለያዩ 
የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮችን በመቅረፅ ገንዘብ 
እያሰባሰበ ነው፡፡ ‹‹አይዞን (Eyezone)›› የተሰኘውና በአጭር 
ጊዜ ውስጥ እስካሁን ድረስ ከአምስት ሚሊዮን ዶላር በላይ 
የተሰበሰበበት መርሃ ግብር የዚሁ ማሳያ ነው፡፡  

ዳያስፖራው ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ቀን 
ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚቆይባቸው ቀጣይ 
ሳምንታት የሚሳተፍባቸው ልዩ ልዩ መርሃ ግብሮችም 
ተዘጋጅተዋል፡፡ ከእነዚህም መካከል የግብይት፣ 
የጉብኝት፣ የደም ልገሳና የውይይት መርሃ ግብሮች 
ይጠቀሳሉ፡፡ ዳያስፖራው በእነዚህ መርሃ ግብሮች በቀጣይ 
ጊዜያት ለሀገሩ ስለሚያከናውናቸው ተግባራት ይመክራል፤ 
በጦርነቱ ምክንያት የተጎዱ ወገኖቹን ይጎበኛል፤ በሀገሩ ልጆች 
የተሰሩ የምርት ውጤቶችን ይሸምታል፤ ለሚወዳት ሀገሩ 
ደሙን እያፈሰሰ ላለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ደም ይለግሳል 
ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

  ኢትዮጵያ በበርካታ ችግሮች ውስጥ ስትሆን ‹‹አይዞሽ 
እናታችን፤ አለንልሽ›› ብሎ የመልካም ልጅነት ባህርይን 
በተግባር ያሳየውን የዳያስፖራውን ማኅበረሰብ ተሳትፎ 

በማጠናከር እስካሁን ያስመዘገባቸውን ድሎች የበለጠ 
ማጠናከር ያስፈልጋል፡፡ በቀጣዮቹ ጊዜያት ዳያስፖራው 
በጦርነቱ ሰበብ ለከፋ ጉዳት የተዳረጉ ወገኖችን በተቀናጀ 
ሁኔታ መደገፍ በሚችልበት ሁኔታ ላይ ትኩረት ሰጥ መስራት 
ይገባል፡፡ ዳያስፖራው ጊዜውን፣ ገንዘቡን፣ ጉልበቱንና 
እውቀቱን አስተባብሮ ‹‹ወገኔን ልደግፍ፤ ሀገሬን ላልማ›› ብሎ 
ሲነሳ መንግሥት በበኩሉ ይህን የዳያስፖራውን የተቀደሰ ዓላማ 
ሊያሳኩ የሚችሉ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ይጠበቅበታል፡፡ 

  ለተጎዱ ወገኖች ከዳያስፖራው ማኅበረሰብ 
የሚደረገው ድጋፍ በትክክል ለተጎጂዎች መድረሱን ማረጋገጥ 
ያስፈልጋል፡፡ በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎች እንዲያገግሙ 
ዳያስፖራው እነዚህን አካባቢዎች እንዲጎበኝና በአካባቢዎቹ 
የመልሶ ማልማትና ማቋቋም ተግባራት ላይ እንዲሳተፍ 
ማበረታታት ይገባል፡፡ ሀብቱን አቀናጅቶ በኢንቨስትመንት 
ተግባራት ላይ እንዲሰማራ ቢሮክራሲያዊ መሰናክሎች ተስፋ 
እንዳያስቆርጡት መጠንቀቅ ያስፈልጋል፡፡     

 ዳያስፖራው ኢትዮጵያን ከሚጠቅምባቸው መንገዶች 
መካከል አንዱ የውጭ ምንዛሬ በመላክ የሚያበረክተው 
አስተዋፅዖ ነው፡፡ ይሁን እንጂ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ 
ኢትዮጵያውያን ገንዘባቸውን በሕጋዊ መንገድ (በባንክ) 
ወደ ኢትዮጵያ በመላክ ረገድ አሁንም ብዙ ውስንነቶች 
አሉ፡፡ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ ሰሞኑን ይፋ ባደረገው 
መረጃ በውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ 
ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት ከሚላከው ገንዘብ 30 በመቶ 
ብቻ የሚሆነው በህጋዊ መንገድ እንደሚላክ አስታውቋል፡፡ 

70 በመቶው ገንዘብ በሕጋዊ መንገድ አይላክም 
ማለት እጅግ አስደንጋጭ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ከዚህ ግዙፍ 
ገንዘብ ምን ያህል ጥቅም እንደምታጣ ማሰብ ቀላል 
ነው፡፡ ስለሆነም ዳያስፖራው ገንዘቡን በሕጋዊ መንገድ 
በመላክ ሀገሩንና ወገኑን ተጠቃሚ እንዲያደርግ መንግሥትም 
ሆነ ራሱ ዳያስፖራው ኃላፊነታቸውን መወጣት አለባቸው፡፡                        

ዳያስፖራውም በጦርነቱ የተጎዱትን ወገኖችንና 
አካባቢዎችን ተመልክቶ አካባቢዎቹን በዘላቂነት 
ለማልማት በሚያስችሉ ተግባራት ላይ ለመሰማራትና 
በዚህ በኩልም ለሀገሩ አስተዋፅዖ ለማበርከት መዘጋጀት 
አለበት፡፡ ዳያስፖራው ማኅበረሰብ በቀጣይ ቀናት በኢትዮጵያ 
በሚኖረው ቆይታ በጦርነቱ የተጎዱ ወገኖችንና የደረሰውን 
ውድመት ተዘዋውሮ በመጎብኘት አካባቢዎቹን በዘላቂነት 
ማቋቋም ስለሚቻልበት ሁኔታ እንዲሁም ሀገሩን ከዚህ በበለጠ 
ማገልገል ስለሚያስችለው አሰራር ቢያስብና ቢመክር የተሻለ 
ይሆናል፡፡      

  በአጠቃላይ ዳያስፖራው የኢትዮጵያን እውነት ለዓለም 
አቀፉ ማኅበረሰብ ለማስረዳት ያደረገውን ዲፕሎማሲያዊ 
ተጋድሎና ያስመዘገበውን ድል የበለጠ ለማጠንከር፣ ሁሉም 
ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን በመወጣት የዳያስፖራውን 
ድል እንዲቀጥል ማድረግ ይገባቸዋል!    

 

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

 
ሃሳ
ብ

ከፍ ባለ ተስፋና የአሸናፊነት መንፈስ እንኳን ወደ 
እናት ምድራችሁ በሰላም መጣችሁ!

የዳያስፖራው ድል አድራጊነት ይቀጥል!



  ጽጌረዳ ጫንያለው 

ኑሮ የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 
ዕለተ ሞቱ ድረስ በችግር ወይም በምቾት፣ በሀዘን ወይም 
በደስታ በመከራ ወይም በፌሽታ የሕይወቱን ዘመን 
የሚያሳልፍበት ጊዜ ነው።ኑሮ መራራ ወይም ጣፋጭ 
ሊሆን ይችላል።የተሰጠውን ጊዜያዊ መተላለፊያ በር፣ 
እንደሚያልፍበት ሁኔታም ይወሰናል።ምክንያቱም ኑሮን 
የሚኖረው ሰው በአጭር ወይም በረጅም የሕይወት ጊዜያት 
ነው።ደስተኛ ወይም ችግረኛ ሆኖ ይታለፋል፤ ነገር ግን 
መሰረት እንዳለው ማመን ያስፈልጋል።ጣፋጭና መራር 
የሚያደርጉት ሰዎችና አጋጣሚዎች ናቸው።እነዚህን ሁለት 
ነገሮች ሕይወታችንን ይወስኑልናል፤ በልፋታችን ልክ ነገን እና 
ከነገወዲያን ያሳዩናል።

ሰው ዘላለማዊና አንድ ዓይነት ኑሮ አይኖርም።በተለይም 
እንደችግሩና ገጠመኛቸው ሁኔታ ኑሮ ልዩ ልዩ ይሆናል። 
መፍትሄ ለማምጣት የሚሄድበት  ርቀትም  እንዲሁ 
ይለያያል።ምክንያቱም በችግር ውስጥ ሆኖ ቀንና ሌሊት፤  
ጥዋትና ማታ፤ ፀሐይና ጨረቃ፤ ብርሃንና ጨለማ ሳይገድበው 
የሚሠራ እንዳለ ሁሉ እያሰለሰ የሚሠራም ይኖራል።ይህ 
ደግሞ በሀገራችን የሚኖሩ ሰዎችን እንደችግራቸውና 
ጥረታቸው ሁኔታ ይለያያቸዋል።ከእነዚህ ኑሯቸው ከእጅ 
ወደ አፍ የሆኑና ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን የቤተሰብን ጉሮሮ 
ለመድፈን ደፋ ቀና የሚሉ መካከል ደግሞ ለዛሬ የ‹‹እንዲህም 
ይኖራል›› አምድ እንግዳ ያደረግናቸው  ብርቱዋ አዛውንት 
እማማ ሙሉነሽ ጀማነህ አንዷ ናቸው።

እማማ ሙሉነሽ ትውልዳቸው አሩሲ አካባቢ ነው።ግን 
አዲስ አበባ ከገቡ ረጅም ዓመታት ተቆጥረዋል።እንደውም 
ሕጻን ሆነው ወደ አዲስ አበባ እንደመጡ ያስታውሳሉ።በዚህም 
አክስታቸው ጋር ሆነው ብዙ ጊዜ አሳልፈዋል።ነገር ግን ከሰው 
ጫንቃ ላይ ለመውረድና በራሳቸው ሠርተው ለመለወጥ 
በማሰብ ‘አዲሱ ገበያ’ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በግለሰብ 
ቤት በቤት ሠራተኝነት ተቀጠሩ።በዚህ ሥራ ብዙ ዓመታትን 
ቢያሳልፉም ለእርሳቸው ግን ምቾት አልሰጣቸውም።በዚያ 
ላይ የራስ ነገር የሚጠራቀምበትና ለራሴ ተብሎ የሚሰራበት 
አይደለም።በእነኝህ እና መሰል ምክንያቶች ተነሳስተው ከቤት 
ሠራተኝነቱ ለቀው በዘመድ ቤት እየኖሩ የራሴ የሚሉትን ሥራ 
ጀመሩ።ይህም የጉሊት ላይ ንግድ ሲሆን፤ ብዙ ስቃይና መከራ 
ያሳለፉበት እንደነበርም አይረሱትም። 

ይህንን ንግድ ሲጀምሩ ከፀሐይና ብርዱ በላይ የጉሊት 
ሸቀጣቸውን ለመሸጥ የሚቀመጡባትን ቦታ አትቀመጪም 
የሚለው የክስ ጋጋታ እርሳቸውን ያንገበግባቸው 
ነበር።ከዚያም አልፈው በግድ በአጠራቀሙት ገንዝብ የገዙት 
ሀብት ንብረት ወይ ይደፋል ወይም ደግሞ ይበላሻል።እናም 
ለሌላ ኪሳራ ይዳርጋቸዋል።በተለይ ቲማቲሙና ጎመኑ 
ወዲያው ስለማይሸጥላቸው ብዙ ኪሳራ አምጥቶባቸው 
እንደነበርም አጫውተውናል።ወደ ሌላ ሥራ የገቡትም በዚህና 
መሰል ምሬት በሚፈጥሩ ምክንያቶች እንደሆነ ያነሳሉ። 

በጉዞዋቸው ብዙ ችግርና ሀዘን እንደሚፈራረቁባቸው 
ሁሉ፤ ብዙ የደስታ ጊዜያትንም አሳልፈዋል፤ ምክንያቱም 
እርሳቸው ባይታደሉና ልጅ ወልደው መሳም  ባይችሉም፤ 
አብዛኞቹን የእህትና ወንድሞቻቸውን ልጆች ድረው ኩለዋል፤ 
ደግፈዋልም።ዛሬም እንዲህ  ደክመው፤ ወገባቸው ጎብጦ 
እንኳን እነርሱን ከመደገፍ አልቦዘኑም።በአንድ ቀበሌ ቤት 
ውስጥ ከስምንት በላይ ቤተሰብን ያስተዳድራሉ።ቀደም ሲል 
አንዷ የእህት ልጃቸው ጽዳት እየሰራች ታግዛቸው ነበር።አሁን 
ግን ሥራው በመጠናቀቁ በቤት ውስጥ ትገኛለችና እርሷንም 
ከእነልጆቿ የሚደግፉት እርሳቸው ሆነዋል።ይሁን እንጂ 
አንድም ቀን ይህ በመሆኑ ተቆጭተው አያውቁም።“አቅም 
ኖሮኝ ከዚህ በላይ ባደርግላቸው ደስተኛ ነኝ” ይላሉም።

ወይዘሮ ሙሉነሽ መሥራትንና ሰው ማገዝን እንደ 
ጥንካሬና ኃይል ማግኛ መንገድ ይቆጥሩታል።ለሌሎች ሰዎች 
መምህርና አርኣያ መሆን ነው ብለውም ያስባሉ።ደከመኝና 
ሰለቸኝ ሳይሉ የቤተሰብም ሆነ የጎረቤትን ልጅ 
ይንከባከባሉ።ለእርሳቸው ተካፍሎ መብላት ልዩ ጣዕም 
እንዳለውም ያወሳሉ።ይህንን እንዲኖሩበት ያደረጋቸው 
ደግሞ ዕጣ ፋንታቸው እንደሆነ ይናገራሉ።ከችግር ወደ 
ድሎት ከደስታ ወደ ሀዘን ተገለባብጠው ዓመታትን 
አሳልፈዋል።እናም ሁሉንም በየአቅጣጫው አስተናግደዋል 
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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። 

የአዛውንቷ ሻካራ እጆች ትሩፋት 

አሁንም እያስተናገዱ ይገኛሉ።
ባሳለፍኩት ፈተና ውስጥ አንድ ነገር ለዛሬ ሕይወቴ 

ጠቅሞኛል የሚሉት ባለታሪካችን፤ ሳይሰስቱ ለሰዎች 
መኖርና መስጠት በረከት እንዳለው ነው።ብዙ ለፍቶ 
ካልሰጡት ብዙ ይወሰዳል።ጥቂት ለፍቶ ግን ካካፈሉት ብዙ 
ይሆናል።ይህንንም ማድረጌ በሰፈሬ እንደተወደድኩ እና 
እንደተከበርኩ አቆይቶኛል።አሁንም እያኖረኝ ያለው ይኸው 
ልምዴ ነው ብለውናል።

‹‹የሥራ ዓይነቱ ቢለያይም እድሜ ግን 
አይገድበውም።ሁሉም ላይ ሆኖ መልፋትን ብቻ ነው 
የሚጠይቀው።ከዚያ ውጪ ከሆንን ግን ራሳችንን ጭምር 
ያቀለናል።አሁን ብዙዎች ሙሉዬ የሚሉኝ ሠርቼ እንጂ 
ለምኜ ስለማላውቅ ነው።ከኑሮዬና አኗኗሬ አንጻር ግን ይህ 
ግዴታዬ ነበር።ግን አላደረኩትም።ምክንያቱም ልመና ለእኔ 
አይመጥነኝም›› የሚል እምነት ያላቸው ወይዘሮ ሙሉነሽ፤ 
አሁን ኩበት ጠፍጥፈው፣ አድርቀው በመሸጥ በሚያገኟት ገቢ 
ነው ቤተሰባቸውን የሚያስተዳድሩት።የሁለት እህቶቻቸውን 
ልጆች ከአምስት የማያንሱ ተማሪዎች የማስተማር ኃላፊነት 
የእርሳቸው ነው።የቤት ወጪም ቢሆን የሚሸፈነው ከዚሁ 
የኩበት ሽያጭ በሚያገኟት ገቢ ነው።

‹‹እድሜ ሲገፋ የመሥራት አቅም ይዳከማል።በልካችን 
የሚሆኑ ሥራዎችም ውስን ናቸው።በተለይ ከጉልበት 
ሥራ ጋር ተያይዞ የሚከናወነው ሥራ እንደወጣትነት 
መቼም አይሆንም።ስለዚህ ገንዘብ አግኝቼ የቤተሰቤን 
ጉሮሮ የሚሞላልኝና ብዙ ጠቀሜታ ያለው የትኛው ሥራ 
ነው ብሎ መምረጥ ግድ ነው።ሥራው ፈታኝ ቢሆንም 
ዛሬ ላይ እያደረኩት ያለው ይህንን ነው ያሉን እንግዳችን፤ 
ሥራው ፊታቸውን ከማጨማደዱና አቧራ ከማልበሱም 
በላይ ዓይናቸውን አሳብጦት አጥቁሮታል።የእድሜ 
መግፋቱ ነገር እንዳለ ሆኖ የስራ ጫናው ወገባቸውን 
አጉብጦታል።ትንፋሻቸውም ቢሆን የተስተካከለ 
አይደለም።አሁን ላይ እየሰሩት ያለው ስራ የተለያዩ ህመሞችን 
እንደፈጠረባቸው በግልጽ ያሳያል።ምክንያቱም «አክ» ሲሉ 
አቧራ እንጂ ሌላ አይተፉም።ይህንን የሚያክሙበት ምንም 
አይነት ምግብም አያገኙም።ምክንያቱም የቤተሰቡን ጉሮሮ 
ለመድፈን እንኳን የሚገኘው ገንዘብ በቂ አይደለምና።

ይህም ቢሆን እንግዳችን የኑሮን ጣዕም ወይም 
ጣፋጭነቱንና መራራነቱን ለመለየት ሁለት ነገሮች ወሳኝ 
እንደሆኑ ያስባሉ።አንደኛው ሰው የፈለገውን ሲቀበል፣ 
የተመኘውንና ያየውን ሲጨብጥ ከመጠን በላይ ደስ ያሰኘዋል፤ 
ሕይወት ትጣፍጠዋለች፤ የሚፈልገውንም ወደማድረጉ 
ይገባል።ይህም ቢሆን ግን ጫፍ አያደርሰውም።ምክንያቱም 
ፍላጎቱ ከዚያም ይቀጥላል።ወደፊት የሚፈልጋቸው ነገሮች 
ይበረክቱና ስሜቱን ያቀሉታል፤ እርካታውም ይቀንሳል።እናም 
በዚህኛውም አለም ደስታ ጋር አይደረስም።ግን ጣፋጭነቱ 
ባለበት ልክ ይቀጥላል ሲሉ ያስረዳሉ። 

ሌላውና ሁለተኛው ብለው ያነሱት ኑሮው አልሟላለት፤ 
ምኞቱ አልሳካለት ሲል የሚታየውን ሲሆን፤ አሁን እርሳቸው 
ያሉበትንና ጥረታቸውን ያስታውሳሉ።ትግሉና ልፋታቸው 
ለውጣቸው ላይ አላደረሳቸውም።ግን ከመልፋት መቆጠብ 
አልቻሉም።ምክንያቱም ነገን ለማየት ዛሬ ሆድን መሙላት ግድ 
ነው።ስለዚህም ተስፋ በመቁረጥ ሳይሆን መኖርን በማሰብ 
ልፋቱን ወደፊት እንዲገሰግስ አድርገውታል።አዕምሯቸውን 
በሐሳብ ወጥረው ቀን ከሌሊት ሳይሉ ይሠራሉ።ይህ ሲሆን 
ደግሞ ከሰውነት ጎዳና መውጣት አንዱ ችግር ይሆናል ባይ 
ናቸው።ለእርሳቸው እንዲህ መሆንም ምክንያቱ የሥራ 
ብዛትና የለውጡ ሁኔታ አለመመጣጠን መሆኑን ይናገራሉ።

‹‹ትናንት በውበቴ ያልተማረከ የለም።ለማግባትም 
ብዙዎች ጎትጉተውብኝ ነበር።ቤተሰብ ጭምር ከእኔ 
መለየትን አይፈልግም።ምክንያቱም ትንሽ ሠርቼ ቤቱ 
ሙሉ ይሆናል።ጉልበትና አቅሙ ስላለኝም ቁጭ ማለትን 
ስለማልወድ የተሻሉ የሚሆኑበትን መንገድም በስፋት 
አመቻቻለሁ።ዛሬ ግን የገባሁበት የኩበት መጠፍጠፍ 
ሥራ ባይጥለኝም እኔን አድክሞኛል።አቧራው በምንም 
የሚመከት አይደለም።ሁሉ ነገር በግዢ ቢመጣም ተግባሩ 
አቡክቶና ነፍቶ የሚከወን ስለሆነ፤ አይደለም በእድሜ ለገፋ 
ሰው ለወጣቱም አዳጋች ነው።ብናኙ ዓይንን ማጥፋት ብቻ 
ሳይሆን ሳንባ ላይ ችግር ይፈጥራል፤ ሥራው ደግሞ ጉልበትን 
ይበዘብዛል።እንዲህ ጎብጬ የምታዩኝም ያለምክንያት 
አይደለም።ከስድስት ዓመት በላይ በዚህ ሥራ ስለቆየሁ ብዙ 
አጎንብሻለሁ፡፡›› ይላሉ የዛሬ ሁኔታቸውን ከሥራው ከባድነት 
ጋር አዋህደው እያነሱ።

እማማ ሙሉነሽ ለራሳቸው ጎብጠው ቤተሰብን ቀና 
ማድረግ የቻሉ መሆናቸውን ከእህታቸው ልጅ ንግግር 
ሰምተናል።እርሷ እንዳለችን ልጆቿም ሆኑ እናቷ፤  እማማ 
ሙሉነሽ  ባይኖሩ ኖሮ ዛሬን አያዩትም ነበር።እርሷም ብትሆን 
በእርሳቸው ብርታት ነው የቆመችው።ስለዚህም አክስቷ ብርቱ 
ብቻ ሳይሆኑ ስኬታማም እንደሆኑ ታስረዳለች።ሥራውን 
ለመከወን 11 ሰዓት ተነስተው 11 ሰዓት ያርፋሉ።ይህም ምሳ 
ለመብላትና የተለመደውን ቡናቸውን ለመጠጣት እንደሆነም 
ነግራናለች።

የልፋት ዋጋ ሳይገኝና ኑሮ ሲከብድ ይመራል፤ ዓለም 
ትጠላለች።ሕይወትን አጥፍቶ ማረፍንም ያስመኛል።መከራ 
የበዛበት ኑሮ የሚፈጥረውን ንዴት ለመወጣት፤ ራስን 
እንደማጥፋት፤ ያለምንም ድካም በአቅራቢያ የሚገኝ መፍትሄ 
የለም።ነገር ግን ይህ ትክክል አይደለም።ያችን ውድ ሕይወቱን 
ካጠፋ በኋላ ትርፍ ወይም ርካታ ማግኘት አይቻልም።እናም 
በዚህ ችግር ውስጥ ሆኖ ሁሌ መልፋትን ዋጋ መስጠት 
አስፈላጊ እንደሆነ ማመን ይገባል።ምክንያቱም ትዕግስት 
ካደረግን ዛሬን ያሻግረናል፤ ነገን እያለምን እንኖራለን ይላሉ 
እማማ ሙሉነሽ።

ይቀጥሉና የሰው ልጅ ሕይወቱን ካቆየ ሐዘንና ደስታ 
ጎን ለጎን እንደሚሄዱ አንድ ቀን ይረዳል።ትዕግስት ተስፋ 
እንዳላት፤ ነገን እንደምትሰጥ፤ ቤተሰብንም ሆነ ራስን 
ከሞት እንደምትታደግም ያውቃል።በተለይም ከሥራ ጋር 
ሲሆን ብዙ ነገርን እንደሚሻገርባት ያረጋግጣል።ስለሆነም 
ሰዎች ትዕግስተኛ መሆን መቻል አለባቸው።ለራሳቸው 
እንኳን መኖር ባይፈልጉ ለቤተሰባቸው ሲሉ መቆየት 
ይጠበቅባቸዋል።ምክንያቱም ተስፋ ባለመቁረጥ ውስጥ 
ፈውስና እድገት አለ።ስለዚህም ይህንን እያሰቡ መራመድ 
ያስፈልጋል ሲሉ ይመክራሉ።

የሰው ልጅ ማጣትና ማግኘትን አስቦ መንቀሳቀስ 
አለበት።ምክንያቱም ማንም ወደዚህ ምድር ሲመጣ ድሃ ሆኖ 
ወይም ሀብታም ሆኖ አይደለም።የእርሱ የልፋትና የትጋቱ 
መጠን ከአጋጣሚዎች ጋር ተዳምረው ነው ይህንን ባህሪ 
የሚያላብሱት።እናም በተሰጠን ጊዜ መሥራት ከዚያ ስናልፍ 
ደግሞ ሌሎችን ማገዝ ካልሆነልን ደግሞ ሌሎች ላይ ጣት 
ባለመቀሰር ልንደግፋቸው ይገባል ባይም ናቸው።

አንድ ሰው የኑሮን ጣዕም በትክክል ያውቃል የምንለው 
የእሱን መመቸት ብቻ ሳይሆን የሌሎችንም አለመመቸት 
ወይም ሀዘናቸውንና ጭንቀታቸውን እንዲሁም ለኑሯቸው 
የጎደላቸውን ነገሮች በሙሉ ተገንዝቦ መረዳት ሲችል 
ነው።ስለሆነም ሁሉም ሰው ጊዜ ተለዋዋጭ እንደሆነ 
ማሰብ አለበት።ዛሬ ቢደላንና ሀብታም ብንሆንም ምናልባት 
ጓደኛችን ወይም ጎረቤቶቻችን ችግረኛ ሊሆኑ ይችላሉና 
እናስታውሳቸው።ምክንያቱም ነገ ከፋዮች እነርሱ ይሆናሉና 
ይላሉ።

ኑሮን በአንድ ጊዜ የተሻለ ማድረግ አይቻልም።ብዙ 
ልፋትና ትግልን ይጠይቃል።ከምንም በላይ ደግሞ ቁርጠኛ 
ሆኖ ወደፊት መጓዝና መሥራት አስፈላጊ ነው የሚሉት 
ባለታሪካችን፤ ዛሬ ከሰል አቡናኝና ኩበት ጠፍጣፊ ብሆንም 
ነገ ግን የተሻልኩ እንደሆንኩ አምናለሁ።ምክንያቱም 
መስራቴን አላቆምኩም።ካልሞትኩና ካልታመምኩም 
ይህ የማይሆንበት አጋጣሚ አይኖርም።ሀሳቤ በፈለኩት 
ጊዜ ላይሞላ ይችላል።ግን ጊዜ ይጠብቃል እንጂ ከሰራሁ 
አይሳካም ብዬ አላስብም።እናም ምኞታችን አንድ ቀን 
እንደሚሆንልን እያሰብን ሁልጊዜ ከሥራ ጋር እንቆራኝ 
የሚለው መልዕክታቸው ነው።

ጊዜ እድልን ይሰጣል።ለማቃናት ያላቋረጠ ትግል 
ከተደረገበት ደግሞ ችግርን ያጠፋል።ይህንን ግን 
የምንገነዘበው ካለፈ በኋላ ነው።እናም በተለይ እንደ 
እኔ በችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ኑሯቸው የቱንም ያህል 
ቢከብዳቸውም ጊዜያቸውን ከእድላቸው ጋር አድርገው በሥራ 
ሊያሳልፉት ይገባል።በየቀኑ ባይታያቸውም፤ ለችግራቸው 
መፍትሄ እየሰጣቸው እንደሚሄድ ማመን ግን አለባቸው።ብዙ 
ቤተሰብ የማስተዳድርበት ሥራው ቢከብድም ጊዜውን 
እየተጠቀምኩበት ስለሆነ መፍትሄ አግኝቼበታለሁ።ችግር 
በጊዜ ሂደት እንጂ በአንድ ጊዜ እንደማይቀረፍ ሰዎች 
ሊያምኑና በዚህም አስተሳሰብ የሚመሩ መሆን አለባቸው 
ሲሉ ከተሞክሯቸው በመነሳት ይመክራሉ።እኛም ምክራቸው 
መድኃኒት ይሁናችሁ እያልን ለዛሬ አበቃን።ሰላም!  



ሠላማዊት ውቤ 

አሸባሪው የሕወሓት ቡድን በከፈተው ጦርነት 
ከሰው ሕይወት ባሻገር በንብረት ላይም ጉዳት ደርሷል። 
በተለይ በጤና ተቋማት ላይ ያደረሰው ጉዳት መጠነ ሰፊ 
እንደነበር ሁሉም የሚያውቀው ነው። ከጉዳቱም በላይ 
ወደ ትግራይ ተጭኖ  የተወሰደው  የሕክምና ቁሳቁስ 
ቀላል አልነበረም፡፡ ሕወሓት መከላከያ ሲደርስበትና 
ጭኖ ለመሄድ ሳያመቸው ሲቀርም ቢሆን ከተቋሙ 
ጋር በእሳት ያጋየው  የህክምና መሳሪያ ብዙ ነበር፡፡ 
በዚህም የአማራና የአፋር ክልሎች ብዙ ዋጋ እንዲከፍሉ 
ሆነዋል፡፡ 

ክልሎቹ በአሸባሪው ኃይል ከደረሰባቸው ውድመት 
አንጻር ዕድገታቸውን ከ30 እስከ 40 ዓመታት ለሚፈጅ 
ጊዜ ሊጎትተው እንደሚችል በጥናት የተደገፉ መረጃዎች 
ያስረዳሉ፡፡ ቡድኑ ለእኩይ ዓላማ ሲጠቀምባቸው 
የነበሩና ከሕዝብ የተዘረፉ ተቋሞችን ወደ ክልሎቹ 
በማዞር የክልሎቹን ዕድገት የሚጎትተውን ሂደት 
ለማሳጠር መሞከር አይነተኛ አማራጭ መሆኑን 
አንዳንድ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ሲጠቁሙም 
ይሰማል። ይሄ በጊዜ ሂደት መሆኑ ባይቀርም አሁን ላይ 
የጤና ተቋማቱን መልሶ ወደ ሥራ ለማስገባት መፍትሄ 
የሚሆነው የተጀመረውን እርስ በእርስ የመደጋገፍ ባህል 
ማጠናከር ነው።

ጉዳቱ መጠነ ሰፊ በመሆኑም፤ የግልም የመንግስትም 
ተቋማት የድጋፍ ርብርብ ቀጣይነት እንዲኖረው 
ማድረግ አስፈላጊ ነው። በቅርቡ የጤና ሚኒስትሯ 
ዶክተር ሊያ ታደሰ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ 
እንደገለፁት፤ በአማራና በአፋር ክልሎች በጁንታው 
ምክንያት ከ2 ሺህ 500 በላይ የሚሆኑ ተቋማት ከጉዳት  
ባሻገር በቡድኑ ተዘርፈዋል፡፡ ከ1 ሺህ 500 በላይ 
የሚሆኑት የጤና ተቋማት ደግሞ እጅግ ከፍተኛ ጉዳት 
ደርሶባቸዋል፡፡

አሸባሪ ቡድኑ ምሽጉን ሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ 
አድርጎ በሠላማዊ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወረራ 
በማካሄድ፣ ጦርነት በመቀስቀስና በመክፈት በአማራ 
ክልል ብቻ በዘረፋና በጉዳት ምክንያት 20 ሆስፒታሎች 
እና 277 ጤና ጣቢያዎች አገልግሎታቸውን 
እንዲያቋርጡ ማድረጉንም ሚኒስትሯ በመግለጫቸው  
አመላክተዋል፡፡ አሁንም ከዚሁ ከአማራ ክልል ሳንወጣ 
14 ሆስፒታሎች እንዲሁም 153 ጤና ጣቢያዎች  

አስናቀ ፀጋዬ

የሚመገቡት የምግብ አይነትና ምግቡን የሚመገቡበት 
ሰዓት በጤናዎ ላይ ትልቅ ሚና አለው፡፡ ለዚህም ነው ሰዎች 
የሚመገቧቸውን የምግብ አይነቶችና የሚመገቡበትን 
ሰዓት በሚገባ መረዳት እንዳለባቸው የጤና ባለሞያዎች 
በተደጋጋሚ የሚመክሩት፡፡  ጥናቶችም አንዳንድ የምግብ 
አይነቶች በምሽት ቢበሉ ተስማሚ እንደሆኑና ሌሎቹ 
ደግሞ ጠዋት ላይ ቢመገቧቸው ለጤና ይበልጥ ተስማሚ 
መሆናቸውን አረጋግጠዋል፡፡ ከዚህ በመነሳትም ሰዎች 
የሚከተሉት አምስት ምግቦች በማታ ቢመገቧቸው ለጤና 
ተስማሚና እንቅልፍም የማይከለክሉ መሆናቸውን የስነ 
ምግብ ባለሞያዎቹ ይዘረዝራሉ፡፡  
1ኛ፡- ነጭ ሩዝ

ነጭ ሩዝ በምሽት ከሚበሉ የምግብ አይነቶች ውስጥ 
አንዱ ነው፡፡ ይህም የሆነው ነጭ ሩዝ በአንፃራዊነት ከፍተኛ 
የካሎሪን መጠን ስላለውና በዘርፉ ጠበብቶችም በምሽት 
ቢበላ ለጤና ተስማሚ መሆኑ ስለተረጋገጠም ጭምር 
ነው፡፡ በተለይ ደግሞ በነጭ ሩዝ ውስጥ የሚገኘው ከፍተኛ 
መጠን ያለው ካሎሪ በተለይ በእድሜ የገፉ ሰዎችን የጤና 
ሁኔታ በማሻሻል ረገድ ሚናው የጎላ መሆኑ ይነገርለታል፡፡ 
በደም ውስጥ የሚገኘውን የስኳር መጠንን በማመጣጠን 
ሰዎች ጥሩ እንቅልፍ እንዲያሸልቡ በማድረግ ረገድም 
ሚናው የጎላ ነው፡፡ 
2ኛ፡- የተቀቀለ ድንች 

የተቀቀለ ድንችም በምሽት ከሚበሉ ምግቦች ውስጥ 
በዋናነት ይጠቀሳል፡፡ ምክንያቱም የተቀቀለ ድንች 
በውስጡ ቢ6 (B6) የተሰኘ ንጥረ ነገር በመያዙና፤ ይህም 
ንጥረ ነገር የመተኛት ስሜትን በማምጣት ጤናማ እንቅልፍ 
እንዲኖር ስለሚያግዝ ነው፡፡  ጥናቶችም የተቀቀለ ድንች 
ብቻ ሳይሆን ሰዎች ሌሎችንም እሳት የነካቸው ምግቦችን 
በምሽት ቢመገቡ የተሻለ እንቅልፍ እንደሚያሸልቡና 
ጤናቸውም መልካም እንደሚሆን ይጠቁማሉ፡፡ 
3ኛ፡- ስብ ዓሳ

የሰባ ዓሳም ቢሆን ለጤና እጅግ ጠቃሚና በምሽት 
ከሚበሉ የምግብ አይነቶች ውስጥ አንዱ ነው፡፡  ምክንያቱ 
ደግሞ የሰባ አሳ በውስጡ ‹‹ሴሮቶኒ››  የተሰኘውን ሆርሞንና 
የሰውነትን ስሜትን ለሚቆጣጠር የሚረዱትን ቫይታሚን 
ዲ እና ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ በውስጡ ስለያዘ ነው፡፡ ይህ 
የዓሳ አይነት በሌሎችም የምግብ ንጥረ ነገሮች የታደለ 
በመሆኑ ለጤና ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛና ሰላማዊ 
እንቅልፍንም የሚሰጥ መሆኑ ይነገርለታል፡፡ 
4ኛ፡- ሙዝ

ሙዝ በምሽት ከሚበሉና ለጤና እጅግ አስፈላጊ ከሆኑ 
የምግብ አይነቶች ተርታ የሚመደብ ነው፡፡ ምክንያቱም 
ሙዝ ጡንቻ እንዲፍታታና ጥሩ እንቅልፍ እንዲኖር 
በሚያደርጉ በካልሺየምና በማግኒዢየም ንጥረ ነገሮች 
የበለፀገ በመሆኑ ነው፡፡ በተለይ ደግሞ ሙዝ ጎልማሶችና 
እድሜአቸው የገፉ ሰዎች በምሽት ቢመገቡት የተስተካከለ 
ጤናና የእንቅልፍ ሁኔታ እንደሚያጎናፅፍ የስነ ምግብ 
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ማህደረ ጤና  
ማህበራዊ

ለጤንነትዎ

በተጨማሪም 642 ጤና ኬላዎች ላይ ከፍተኛ ዘረፋ 
ተፈጽሟል ብለዋል። በአፋር ክልል ላይም ተመሳሳይ 
ጉዳት መድረሱን ተናግረዋል፡፡ 

የአፋር ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ያሲን ሐቢብ በጉብኝቱ 
ወቅት እንደተናገሩት፤ ቡድኑ የጤና ተቋማትን ሙሉ 
በሙሉ አንኮታኩቷል። የጤና ተቋማቱን ግንባታ 
አፈራርሰዋል። በርና መስኮቶቻቸውን ሳይቀር 
ሰባብረዋል። መድኃኒትና የሕክምና መሳርያዎችንም 
ቢሆን እንዲሁ ዘርፎ ወስዷል። የቀረውንም 
ያቃጠለበትና አገልግሎት እንዳይሰጥበት አድርጓል፡፡ 
ጭፍራ፣ አደአር፣ ጉሊና፣ እዋ፣ አዉራ ወረዳዎች ደግሞ 
ጉዳቱ ከፍተኛ የሆነባቸው ቦታዎች ናቸው፡፡  

አንድ ሆስፒታል፣ 17 የጤና ጣቢያዎች፣ 42 የጤና 
ኬላዎች ከአገልግሎት ውጭ በመሆናቸው የተነሳ እናቶች 
ልጆቻቸውን ዛፍ ሥር ለመውለድ ተገድደዋል ያሉት 
ኃላፊው፤ አንድ ሆስፒታል፣ 10 ጤና ጣቢያዎች እና 38 
የጤና ኬላዎች ላይ የተፈፀመው ዘረፋና በተለይ ጉዳቱ 
በሦስት ከፍተኛ ተገልጋይ ባለባቸው ዞኖች የፈጠረው 

ክፍተት በቃላት ከሚገለፀው በላይ እንደሆነባቸውም 
አስረድተዋል።

የጦርነት ቀጠና በነበሩትና በአዋሳኝ አከባቢዎች 
በሚገኙት ጭፍራ ከተማ፣ በርሃሌ እና መጋሎ ወረዳዎች 
ላይ ያለው ችግር የባሰ እንደነበረም ጠቁመዋል። 
በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅለው በተለያዩ አካባቢዎች 
ለሚገኙ የሕብረተሰብ ክፍሎች ሕክምና በተለይም፤ 
ሲሰጥ የነበረውን የኮቪድ ክትባት እንኳን መሰጠት 
ሳይችል መቆየቱንም ጠቅሰዋል።

ሕብረተሰቡ የሕክምና አገልግሎት እንዳያገኝ 
በብዙ መንገድ መደረጉን ያስረዱት ኃላፊው፤ ይህ 
ሆኖም ክልሉ በሚደረግለት እገዛ መሻሻሎች እየታዩበት 
መሆኑን አስታውሰዋል፡፡ በተለይም በጤና ሚኒስቴር 
አስተባባሪነት እየተደረጉ ያሉ ድጋፎች የጤና ተቋማቱን 
መልሶ ወደ ሥራ የማስገባት ሥራ ተስፋ ሰጪ 
መሆናቸውን አብራርተዋል፡፡ ለማሳያነትም በአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር፣ የጤና ሚኒስቴርና አምሪኤፍ ሄልዝ 
አፍሪካን አማካኝነት ባሳለፍነው ሳምንት የተደረገውን 

ድጋፍ አንስተዋል፡፡ ውድመትና ዘረፋ ለተፈፀመባቸው 
የጤና ተቋማት ከ8 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ 
የሚያወጡ የሕክምና መሣሪያዎችና መድኃኒቶች ድጋፍ 
ብዙ ነገራቸውን እንደሚለውጠውም ተናግረዋል፡፡ 

‹‹አሸባሪው ቡድን በክልሉ በቆየባቸው ጊዜያት 
በጤና ተቋማት መሠረተ ልማቶች ላይ ውድመትና 
ዘረፋ በመፈፀሙ የሕክምና አገልግሎት ተቋርጦ 
ቆይቷል›› ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳድር 
ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፤ የሕክምና አገልግሎቱን 
ለማስቀጠል የሚያስችለውን ድጋፍም አስረክበዋል። 
ከተማ አስተዳደሩ ድጋፉን ለክልሉ ጤና ተቋማት 
ያደረገው በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ሥር የሚገኙ ስድስቱን 
ሆስፒታሎች በማስተባበር መሆኑንም በመርሐ ግብሩ 
ላይ ገልጸዋል።

ዓላማው ተቋማቱ ወደ ሥራ በመመለስ 
ለሕብረተሰቡ የሚሰጡትን አገልግሎት እንዲቀጥሉ 
ማስቻል መሆኑንም ጠቁመዋል። ድጋፉን አሸባሪው 
ቡድን ጉዳት አድርሶባቸው ሥራ አቁመው ከነበሩ ጤና 
ተቋማት መካከል በማዋል የተወሰኑትን ሥራ ማስጀመር 
እንደሚያስችልም ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት የአዲስ 
አበባ ጤና ቢሮ ከእነዚህ በክልሉ ከሚገኙ ጤና ተቋማት 
መካከል፤ ስድስቱን ጤና ጣቢያዎች በኃላፊነት ተረክቦ 
ዕድሳትና አስፈላጊውን ግብዓት በማሟላት ሥራ 
ለማስጀመር እየሰራ የሚገኝ መሆኑንም ከንቲባዋ አዳነች 
አቤቤ አብራርተዋል።

የሕክምና ግብዓቶቹን ያስረከቡት የጤና ሚኒስቴር 
ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አየለ ተሾመ በመርሐ ግብሩ 
ላይ እንደተናገሩትም፤ አሸባሪው ቡድን ጤና ተቋማቱ 
አገልግሎት እንዳይሰጡ አድርጎ አውድሟቸዋል። አሁን 
ላይ ጤና ተቋማቱን በማደስና የሕክምና ግብዓቶችን 
በማሟላት ወደ ሥራ ለማስገባት በቂ ዝግጅት እየተደረገ 
ነው። 

ተቋማቱን ሙሉ በሙሉ ወደ ሥራ ለማስገባት 
በሚደረገው ርብርብ የሁሉም ማኅበረሰብና ባለድርሻ 
አካላት ድጋፍና አስተዋጽዖ ያስፈልጋል። ‹‹የሽብር ቡድኑ 
ባደረሰው ውድመትና ዘረፋ ሳንሸነፍ ጠንካራ የሆነ 
ሥራ አከናውነን የሕክምና አገልግሎቱን እናስጀምራለን›› 
በማለትም ሀሳባቸውን አሳርገዋል። እኛም አገርን መልሶ 
በመገንባቱ ዙሪያ የበኩላችንን ጠጠር ለመወርውር “ድር 
ቢያብር አንበሳ ያስር” በጤና ተቋማት መልሶ ግንባታ 
ልንተገብረው ይገባል በማለት አበቃን፡፡ ሰላም!

የድጋፍ ርክክቡ በአፋር ክልል በተደረገበት ወቅት

“ድር ቢያብር አንበሳ ያስር” በጤና ተቋማት መልሶ ግንባታ

ከእንቅልፍ በፊት የሚበሉ አምስት የምግብ ዓይነቶች

ባለሞያዎቹ ይጠቁማሉ፡፡ 
5ኛ፡- የለውዝ ፍሬ 

የለውዝ ፍሬም በየፍራፍሬ መደብሩና ጥራጥሬ መሸጫ 
ሱቆች ውስጥ እንደልብ የሚገኝና በምሽት ለምግብነት 

ከሚመረጡ የምግብ አይነቶች ውስጥ አንዱ ነው፡፡  የለውዝ 
ፍሬ በማታ ሲበላ ነርቮችን ከማፍታታት በዘለለ ሰውነት 
ጥሩ ሥሜት እንዲሰማውና ጡንቻዎችም ተፍታተው ጥሩ 
እንቅልፍ እንዲኖር ቁልፍ ሚና ይጫወታል፡፡ 

አዲስ ዘመን    ቅዳሜ ታኅሣሥ 23 ቀን 2014 ዓ.ም
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ስፖርት
አዲስ ዘመን  ቅዳሜ ታኅሣሥ 23 ቀን 2014 ዓ.ም

 ቦጋለ አበበ

ኢትዮጵያ ያለችበትን የሰላም ችግር ከግምት 
በማስገባት “ለኢትዮጵያ ሰላም እሮጣለሁ” በሚል መሪ ቃል 
የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ የሩጫ ውድድር ነገ በቢሾፍቱ 
ከተማ ይካሄዳል። ውድድሩን ያዘጋጀው የኢትዮጵያ 
አትሌቶች ማህበር ትናንት በኢትዮጵያ አትሌቲክስ 
ፌዴሬሽን መሰብሰቢያ አዳራሽ በሰጠው መግለጫ፣ 
ውድድሩ የተዘጋጀው በአገራችን የሚገኙ አትሌቶች ለሰላም 
የድርሻቸውን እንዲወጡ ለማድረግ መሆኑን ገልጿል። 
አትሌቲክስ ወዳዱን ማህበረሰብ በውድድሩ ላይ ተሳታፊ 
ማድረግም የውድድሩ አላማ መሆኑ ተጠቁሟል።

ማህበሩ ውድድሩን ያዘጋጀው ኢትዮጵያ ያቀረበችውን 
ጥሪ በመቀበል እንዲሁም የተከሰተውን ጦርነትና የሰላም 
እጦት ችግር ምክንያት በማድረግ መሆኑ ተገልጿል። 
ውድድሩ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ላለው 
የመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም በጦርነቱ ሳቢያ ለተፈናቀሉ 
ወገኖች ድጋፍ ለማድረግ እንደሚካሄድ የኢትዮጵያ 
አትሌቶች ማህበር ፕሬዚዳንት ኮማንደር አትሌት ማርቆስ 
ገነቴ በመግለጫው ላይ ተናግሯል። “ በኢትዮጵያ 
አትሌቲክስ ታሪክ አትሌቶች ከ60 ዓመት በላይ ጀምሮ 
በአህጉርና በዓለም አደባባይ ኢትዮጵያን በማስተዋወቅ 
ላይ እንደሚገኙ ለሁላችንም ግልጽ ነው” ያለው ኮማንደር 
አትሌት ማርቆስ፣ በርካታ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች 
በተለያዩ ታላላቅ ውድድሮች ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ 
የአገራቸው ሰንደቅ አላማ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብና 
ብሔራዊ መዝሙሩ በክብር እንዲዘመር ከማድረጋቸው 
በላይ ኢትዮጵያ በዓለም ህዝብ ዘንድ በአሸናፊነት መንፈስ 
እንድትታወቅ የጎላ አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ አስታውሷል። 

“ለኢትዮጵያ ሰላም እሮጣለሁ” 10 ኪሎ ሜትር ውድድር ነገ ይካሄዳል

የኢትዮጵያን በጎ ገጽታ በመገንባትም አትሌቶች ትልቅ ሚና 
እየተጫወቱ እንደሚገኙ ጠቁሟል።

ውድድሩን ለማካሄድ ቅድመ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸው 
የተገለጸ ሲሆን፣ ከተለያዩ የአገራችን ክልሎችና ከተማ 
አስተዳደሮች አትሌቶችና ሌሎች እንግዶች ተጋባዥ 
እንደሚሆኑ ታውቋል። በዚህም ከ15 ሺህ በላይ ህዝብ 
በውድድሩ ይሳተፋል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በርካታ 
የማናጀርና የክለብ አትሌቶች እንዲሳተፉ ጥሪ ተደርጎላቸው 

ዝግጅት እያደረጉ እንደሚገኙ ኮማንደር አትሌት ማርቆስ 
አብራርቷል። መነሻውን በቢሾፍቱ ቱሪስት ሆቴል 
በሚያደርገው ውድድር ነባርና ታዋቂ አትሌቶች በስፍራው 
ተገኝተው የውድድሩ ድምቀት እንደሚሆኑ ተጠቁሟል።

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የተሳትፎና 
ውድድር ዳይሬክተር አቶ አስፋው ዳኜ ውድድሩን 
በመምራት ሂደት ከ150 በላይ የሰው ሃይል ዝግጁ መሆኑን 
ጠቅሰው፣ የኢትዮጵያ አትሌቶች አገር ካለችበት ችግር 

አኳያ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ መወሰናቸውን 
ተናግረዋል። የአትሌቶች ማህበር ፕሬዚዳንቱ ኮማንደር 
አትሌት ማርቆስና ሌሎችም ግንባር ድረስ በመሄድ 
ለአገር አለኝታ መሆናቸውን በማስታወስም ምስጋና 
እንደሚገባቸው ገልጸዋል።

 በውድድሩ የተለያየ ደረጃ ይዘው ለሚያጠናቅቁ 
አትሌቶች ከፍተኛ የገንዘብ ሽልማት መዘጋጀቱን የገለጹት 
አቶ አስፋው በሁለቱም ጾታ ከአንድ እስከ ስምንት ባለው 
ደረጃ የሚያጠናቅቁ አትሌቶች ከ 50ሺ እስከ 7 ሺ ብር 
ተሸላሚ እንደሚሆኑ አስረድተዋል። አንጋፋ አትሌቶች 
በሁለት የእድሜ ደረጃ ተከፍለው የሚወዳደሩ ሲሆን ከሃምሳ 
ዓመት በላይና በታች የሚወዳደሩ ይሆናል። ከአንድ እስከ 
ሶስት ባለው ደረጃ የሚያጠናቅቁም ከአራት እስከ ሁለት ሺ 
ብር ተሸላሚ እንደሚሆኑ ታውቋል። በአጠቃላይም 318 ሺ 
ብር ለሽልማት መዘጋጀቱ ተጠቁሟል።

 የውድድሩ መሮጫ ቲሸርት በከፍተኛ ደረጃ እየተሸጠ 
እንደሚገኝ የተጠቆመ ሲሆን አትሌቶች ቲሸርቶችንና 
የመሮጫ ቁጥር ተመዝግበው እስካላገኙ ድረስ በውድድሩ 
አሸናፊ ቢሆኑም ውጤታቸው ዋጋ እንደማይኖረው 
አዘጋጆቹ አሳውቀዋል። ዛሬ የመሮጫ ቲሸርቱን በመግዛት 
በውድድሩ መሳተፍ ለሚፈልጉም ጉርድ ሾላ በሚገኘው 
የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ህንጻ፣ መገናኛ ደራርቱ ቱሉ ህንጻ 
ላይ በሚገኘው የአዲስ አበባ ከተማ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን 
እንዲሁም በቢሾፍቱ ወጣቶችና ስፖርት ጽህፈት ቤት 
ማግኘት እንደሚቻል ተገልጿል።

 ለውድድሩ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንና 
የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ በገንዘብና የሰው ሃይል 
በማቅረብ ድጋፍ እንዳደረጉም ለማወቅ ተችሏል።  
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