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የበረን
ዳ ታይልስ ኤጋ መደበኛ ኮልሞ

ሚስማር 
ከ3 ቁጥር 
-15 ቁጥር

አዲስ አበባ፡- የእኛ የአፍሪካውያን የወዳጅነታችን 
መሠረቱ ጥቅም ሳይሆን እውነተኛ ወንድማማችነት 
ነው ሲሉ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ 
አሕመድ ገለጹ።ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአፍሪካ ኅብረት  
የመሪዎች ጉባኤ  በስኬት እንዲጠናቀቅ ላደረጉ ሁሉ  
ምስጋና  አቅርበዋል።

ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ  35ኛው 
የአፍሪካ  ኅብረት የመሪዎች ጉባኤ በስኬት መጠናቀቁን 
አስመልክቶ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ባስተላለፉት 
መልዕክት እንዳሉት፤  አፍሪካውያንን አንድ የሚያደርገን 
የአንድ አህጉር ሕዝቦች ወይም የአንድ ምድር ልጆች 
መሆናችን ብቻ አይደለም። ከወንዞቻችን በላይ ታሪካዊ 
ሁነቶች ይበልጥ ያስተሳስሩናል፤ ከመልክአ ምድሩና 
ከአየር ንብረቱ በበለጠ የምንጋፈጣቸው ችግሮች 
ያመሳስሉናል። ከዚህ አኳያም የወዳጅነታችን መሠረቱ 
ጥቅም ሳይሆን እውነተኛ ወንድማማችነት መሆኑን 
ገልጸዋል።

በክፉም በደጉም አብረን ነበርን፤ ወደፊትም አብረን 
እንዘልቃለን። ዕጣ ፈንታዎቻችን ተመሳሳይ መሆናቸውን 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመልክተው፤ የአንዳችን ቁስል 
ሌላችንን ማመሙ፤ የአንዳችን ሰቀቀን ለሌላችን መሰማቱ 
ጥብቅ ቤተሰቦች አድርጎናል። የወዳጅነታችን መሠረቱ 
ጥቅም ሳይሆን እውነተኛ ወንድማማችነት ነው ብለዋል።

ትናንት ቀደምቶቻችን በጀመሩት አንድነት፣ ዛሬ 
ጠብቀን ባቆየነው ኅብረት፣ እና ነገ እውን በሚሆነው 

የሕብረቱ ስብሰባ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

‹‹አገራዊ ምክክሩ እንዲሳካ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

‹‹የወዳጅነታችን መሠረቱ ጥቅም... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

“ኢትዮጵያ እንግዶቿን 
ተቀብላ ያስተናገደችበት 

መንገድ የሚያስደንቅ ነው”
-አምባሳደር ፍራንሲስኮ ጆሴ ዳ ክሩዝ

ገጽ 4

ፋንታነሽ ክንዴ

አዲስ አበባ፡-  አገራዊ ምክክሩ እንዲሳካ ሁላችንም 
ካለንበት ጽንፍ ወጥተን ወደ ሚዛናዊ መምጣትና 
የሌሎችንም ሃሳብ ለማዳመጥ መዘጋጀት እንደሚያስፈልግ 
የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ኅብረት 
ፕሬዚዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ ገለጹ።

‹‹አገራዊ ምክክሩ እንዲሳካ 
ከጽንፈኝነት መውጣትና 

የሌሎችን ሃሳብ ማዳመጥ 
ያስፈልጋል››

- ፓስተር ጻድቁ አብዶ
የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ 
ክርስቲያናት ኅብረት ፕሬዚዳንት

“የወዳጅነታችን መሠረቱ 
ጥቅም ሳይሆን እውነተኛ 

ወንድማማችነት ነው”
- የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ

- ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአፍሪካ ኅብረት  ጉባኤ  በስኬት እንዲጠናቀቅ 

ላደረጉት  ምስጋና  አቅርበዋል

ጌትነት ተስፋማርያም

አዲስ አበባ፡- በሰላምና ጸጥታ፣ በኢኮኖሚ፣ 
በማኀበራዊና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የመከረው የሕብረቱ 
ጉባኤ ውጤታማ ሆኖ መጠናቀቁን የአፍሪካ ሕብረት 
ኮሚሽን ሊቀመንበርና የሴኔጋል ፕሬዚዳንት ማኪ ሳል 
አስታወቁ። 

የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን ሊቀመንበርና የሴኔጋል 
ፕሬዚዳንት ማኪ ሳል የሕብረቱን 35ኛ የመሪዎች ጉባኤ 
መጠናቀቅ አስመልክቶ እንደገለጹት፤ የሕብረቱ ስብሰባ 
ውጤታማ ሆኖ ተጠናቋል። በአየር ንብረት ለውጥ፤ 
ዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ፣ በሴቶችና ህጻናት ጉዳዮች 
ላይ እንዲሁም  በሰላምና መረጋጋት ጉዳዮች ላይ ሰፊ 
ውይይት አድርገናል ብለዋል። 

ሰላም፣ ደህንነት፣መረጋጋት፣ ሽብርተኝነትን መዋጋትና 

የሕብረቱ ስብሰባ ውጤታማ ሆኖ መጠናቀቁን 
ሊቀመንበሩ አስታወቁ

በአህጉራችን የሚታዩ የመንግሥት ግልበጣዎችን መከላከል 
የወቅቱ ዋነኛ ሥራዎች ናቸው። አህጉራችንን ሰላም ማድረግ 
ያስፈልጋል። ሰላምና መረጋጋት ከሌለ በአህጉሪቷ መካከል 
ትብብርና የጋራ ሥራ ማከናወን እንደማይቻል ገልጸዋል። 

በአፍሪካ ውስጥ እየበዙ ስለመጡ የመንግሥት 

ግልበጣዎች በተመለከተ ትኩረት ሰጥተን ተወያይተናል 
ያሉት ሊቀመንበሩ፤ ከስሜትም ውጪ በሆነ መልኩ 
ተረጋግተን ስለመፍትሔዎቹ መክረናል። በቀጣይም   
ህገወጥ ተግባራትን በጋራ መከላከል እንደሚገባም

ፕሬዚዳንት ማኪ ሳል ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ 
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ዜና

ጌትነት ተስፋማርያም

አዲስ አበባ፡- አፍሪካውያን ሌሎች አህጉራት ላይ 
የሚታየውን በችግር ጊዜ የመደጋገፍ ባህል ልንላበስ 
ይገባል ሲሉ የዛምቢያ የጤና ሚኒስትር ወይዘሮ 
ሲልቪያ ማሴቦ ገለጹ።

በአፍሪካ ሕብረት ጉባኤ ላይ የተሳተፉት 
የዛምቢያ ጤና ሚኒስትር ወይዘሮ ሲልቪያ ማሴቦ 
እንደገለጹት፤ አፍሪካውያን ሌሎች አህጉራት 
ለመተባበር የሚያደርጉትን ጥረት ማየትና መተግበር 
ይኖርባቸዋል።

አፍሪካውያን አገራት በመልካም ቀን ብቻ ሳይሆን 
ችግር ባጋጠማቸው ጊዜያትም የሚተባበሩበትን 
መንገድ ማየትና መስፋት አለባቸው። በተለይ 
በኢኮኖሚም ሆነ በማኀበራዊ ጉዳዮች ችግር ውስጥ 
ሲገቡ እርስ በእርስ በመደጋገፍ ከፈተናው መውጣትን 
መልመድ ይኖርባቸዋል ብለዋል።  

ህብር መፍጠርና ችግሮችን በጋራ የማለፍን 
ጥበብ መላበስ ጠንክሮ ለመውጣት ያግዛል ያሉት 
ሚኒስትሯ፤ በተለይ በሌላው አህጉር ላይ በሚገኙ 
አገራት ዘንድ ኮቪድ ወረርሽኝ በተከሰተም ጊዜ ይሁን 
አስከፊ በሽታ ባጋጠማቸው ወቅት እርስ በእርስ 
በመተጋገዝ አስቸጋሪውን ወቅት ለማለፍ ጥረት 
ሲያደርጉ መስተዋሉን ገልጸዋል።

ከዚህ ትምህርት በመውሰድ አፍሪካውያን 
ወንድሞችና እህቶች በአንዱ አገር አንድ ችግር 
ሲከሰት በተለይም ኢኮኖሚው ላይ አደጋ የሚጥል 
ወረርሽኝ ሲከሰት ነገም ችግሩ እኔን ያጠቃኛል በሚል 
መንፈስ በጋራ የመስራት ባህሉን ማዳበር ይገባቸዋል 
ብለዋል።

በአንድነታችን ውስጥ የሚኖረውን ጥንካሬ 
በማሰብ መረዳዳቱን ማጎልበት ይኖርብናል፤ አንድ 
አገር በተለያየ የተፈጥሮም ሆነ ሰው ሰራሽ አደጋ 
ሲጠቃ እጅን አጣጥፎ ከመመልከት ይልቅ የእራስን 
አቅም አውጥቶ ጎረቤቶችን መርዳት እንደ አህጉር 
ጠንክሮ ለመውጣት እንደሚረዳ ተናግረዋል። 

ካልሆነ ግን ችግሩ መልሶ እኛኑ እያጠቃን አብረን 

“አፍሪካውያን ሌሎች አህጉራት ላይ 
የሚታየውን በችግር ጊዜ የመደጋገፍ 

ባህል ልንላበስ ይገባል”
-ወይዘሮ ሲልቪያ ማሴቦ
የዛምቢያ ጤና ሚኒስትር

ወደ መቆርቆዝ መሸጋገራችን አይቀርምና መተባበሩን 
ልምዳችን ልናደርገው ይገባል ሲሉ መልክዕክት 
አስተላልፈዋል።  

የአፍሪካ ሕብረት አባል አገራት ጥንካሬ 
ለማግኘትና እራሳቸውን ከተለያዩ አደጋዎች ሁሉ 
ለማዳን በማንኛውም ጊዜ እየተገናኙ መወያየትና 
አብሮ ለመጓዝ የሚያመቻቸውን መንገድ መፈለግ 
አለባቸው። 

ያን ማድረግ ሲችሉ ትውልዱም ጤናው 
የተጠበቀ ይሆናል፤ የአገራቱም ኢኮኖሚ እያንሰራራ 
ይሄዳል። ከዚህ መነሻነት በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ 
ብንሆን አፍሪካውያን መደጋገፍን ምርጫችን ማድረግ 
ይኖርብናል ብለዋል። 

የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ ከጥር 
28 እስከ ጥር 29 ቀን 2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ 
ተኳሂዷል። በጉባኤው ላይ አገራቸውን ወክለው 
የተገኙ ዲፕሎማቶችና የተለያዩ ባለስልጣናትም 
የአፍሪካውያን በአንድነት መቆም ችግሮችን 
ለመጋፈጥና የበለጠ ለመጠንከር ይረዳልና 
መተባበሩ አስፈላጊ መሆኑን በተለያዩ መድረኮች 
አስተጋብተዋል።

በጋዜጣው ሪፖርተር

አዲስ አበባ፡- አሸባሪው ሸኔ በጊዳሚ ወረዳ 168 
ንጹሐንን መግደሉን በኦሮሚያ ክልል የቄለም ወለጋ ዞን 
አስተዳደር አስታወቀ። መንግሥት በወሰደው የተቀናጀ 
ኦፕሬሽን ወረዳው ሙሉ በሙሉ ከአሸባሪው ሸኔ ነጻ 
መውጣቱ ተገልጿል። 

የቄለም ወለጋ ዞን አስተዳደር ተወካይና የዞኑ 
አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢብሣ በሻ 
ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ በጊዳሚ ወረዳ 
አሸባሪው ሸኔ ዘግናኝ ግድያዎችንና የንብረት ውድመት 
ፈጽሟል። 

በወረዳው በተለያዩ ቦታዎች 81 ሰዎችን እንዲሁም 
በጅምላ ተገድለው አስከሬናቸው አንድ ቦታ የተገኙ 87 
ሰዎችን በድምሩ168 ንጹሐን መገደላቸውን ገልጸዋል። 
አሸባሪው ሸኔ በወረዳው በቆየበት ጊዜ 30 የመንግሥት 
ተቋማትን ንብረቶችን ማውደሙንና ዝርፊያ መፈጸሙን 
አስታውቀዋል።

አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሚጠቀሙባቸው 
መሳሪያዎች፣ ተሽከርካሪዎች ፣ኮምፒውተሮችና ሰነዶች 
ዝርፊያና ውድመት ደርሶባቸዋል። የወረዳው አስተዳደር 
ጽህፈት ቤት፣ ከተማ ማዘጋጃ ቤትና ፖሊስ ጣቢያንም 
ማቃጠሉን ገልጸዋል። የሽብር ቡድኑ በትምህርት 
ዘርፉና በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። 
በወረዳው የሚገኙ 45 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ 
አራት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና በስድስት ጤና 
ተቋማት የሚሰጡ አገልግሎቶችም በአሸባሪው ሸኔ 
እንዲቋረጡ ተደርጓል ብለዋል። 

የሽብር ቡድኑ በአካባቢው በፈጸመው ጥቃት 20 
ሺ 54 ሠራተኞች ከሥራ ገበታ ውጪ ሲሆኑ፤ በወረዳው 
የሚኖሩ ሰዎችም ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ሆነዋል 
ብለዋል። አሸባሪው በቁጥጥር ሥር ያሚያውሏቸውን 
ሰዎች ከአምስት ሺ እስከ ስምንት ሺ ብር በመጠየቅ 
ኅብረተሰቡን ሲያሰቃይ መቆየቱንም ተናግረዋል። 

እንደ አቶ ኢብሣ ገለጻ፤ የዞኑ ምክር ቤት ከጸጥታ 
አካላት፣ ሚሊሻ፣ ልዩ ኃይልና ከመከላከያ ሠራዊት 
ጋር በመቀናጀት በተደረገው ኦፕሬሽን ጊዳሚ ወረዳን 
ከአሸባሪው ሸኔ ሙሉ በሙሉ ነጻ ማውጣት ተችሏል። 
ኦፕሬሽኑን ተከትሎ  መንግሥት የሕዝቡን ስነልቦና 

የወደሙትን ንብረቶች ወደነበረበት ለመመለስ 
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ ነውም 
ብለዋል። 

በዞኑ አቅም እስከ አሁን በተደረገው ጥረት ተቋርጦ 
የነበረው አገር አቀፍ ፈተና አንድ ሺ 553 ተማሪዎች 
ፈተና እንዲወስዱ ተደርጓል። በሶስት አንደኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤቶች ሁለት ጤና ተቋማት አገልግሎት 
መስጠት ተጀምሯል። ለኅብረተሰቡ ፈጣንና የተሟላ 
አገልግሎት ለመስጠት የአደጋውን ጥልቀትና ክብደት 
ለመለየት የሚያስችሉ መረጃዎችን ለማጠናከር ኮሚቴ 
ተዋቅሮ ችግሮችን የመለየት ሥራዎች እየተሠሩ 
መሆኑንም አንስተዋል።

ዞኑ በ30 ሴክተሮች የወደሙበት ንብረቶችን 
አሟልቶ ወደ መደበኛ አገልግሎት አሰጣጥ ሂደት 
እንዲመለሱ ለማድረግ 15 ቢሊዮን ብር ወጪ 
እንደሚያስፈልግ ጠቅሰው፤ ሙሉ በሙሉ ለማሟላት 
አቅም እንደሚያጥረው ገልጸዋል። በጊዳሚ ወረዳ 
የተመዘገበው ድል ተጠናክሮ እንዲቀጥል የዞኑ ሕዝብ፣ 
የመንግሥት የጸጥታ አካላት ተቀናጅቶ አንድነቱን 
አጠናክሮ አሸባሪውን ሸኔ እንዲታገል ጥሪ አቅርበዋል።

አሸባሪው ሸኔ በቄለም ወለጋ ዞን ጊዳሚ 
ወረዳ 168 ንጹሐን ሰዎችን 

መግደሉ ተገለጸ
• 87 ንጹሐን በጅምላ በአንድ ቦታ ተገድለው ተገኝተዋል

ሞገስ ጸጋዬ

አዲስ አበባ፡- በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች 
የተከሰተውን የድርቅ አደጋ ለመከላከል የምግብ 
እርዳታ ስርጭት እየተካሄደ መሆኑን የአደጋ 
ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን  አስታውቀ።

የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን  የህዝብ 
ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደበበ ዘውዴ በተለይ ለአዲስ 
ዘመን ጋዜጣ እንደገለጹት፤ በኦሮሚያ ክልል 
በቦረና ዞን በድርቅ ሳቢያ 166 ሺህ 156 ወገኖች 
ለአደጋ ተጋላጭ በመሆናቸው ወደ እለት ደራሽ 
እርዳታ እንዲገቡ ተደርጎ ድርቁን የመከላከል ስራ 
እየተሰራ ነው ብለዋል።

በዞኑ የእለት እርዳታ ፈላጊ ቁጥር 426 ሺህ 
3 መድረሱን የገለጹት አቶ ደበበ፤ ከሀምሌ እስከ 
ታህሳስ  በነበረው የ6 ወር ጊዜ ውስጥ 69 ሺህ 
ኩንታል እህል ተመድቦ  41 ሺህ ኩንታል ምግብ 
ተሰራጭቷል። ቀሪውም  በቅርብ የሚከፋፈልና 

በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የተከሰተውን 
የድርቅ አደጋ ለመከላከል እየተሠራ ነው

የሚሰራጭ ይሆናል።  በተመሳሳይ በምስራቅ ባሌ  
ድርቅ ያጋጠመ ሲሆን የተጎዱ ወገኖች ቁጥር 251 ሺህ  
ደርሷል።  ለዚህም 42 ሺህ ኩንታል ምግብ   እርዳታ 
ተመድቦ  በመጓጓዝ ላይ መሆኑን አስረድተዋል።

የተፈጥሮ አደጋ በሚያጋጥምበት ወቅት 

መንግሥት፣ የአለም ምግብ ፕሮግራምና 
መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶቸ ሕብረት ድጋፍ 
ያደርጋሉ ያሉት ኃላፊው፤  በኦሮሚያ ክልል 
ያለውን የድርቅ ችግር ሙሉ ለሙሉ የሚሸፈነው  
በመንግሥት መሆኑን ተናግረዋል። 

በሶማሊያ ክልል የደረሰውን  የድርቅ አደጋ  
የአለም የምግብ ፕሮግራም  ድጋፍ  እያደረገም  
መሆኑን ገልጸዋል። በሶማሌ ክልል  ካሉት 11 
ዞኖች መካከል 9 ዞኖች ሙሉ በሙሉ በድርቅ 
ተጎድተዋል። በነዚህ ዞኖች ላይ በደረሰው 
ድርቅ 960 ሺህ ወገኖች ለድርቅ አደጋ ተጋላጭ 
በመሆናቸው የእለት ደራሽ እርዳታ ውስጥ 
እንዲገቡ ተደርጓል።

 የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር 
ኮሚሽን   በተጠየቀ ቁጥር ድጋፍ የሚያደርግ 
ቢሆንም አካባቢው ሙሉ ለሙሉ የሚረዳው  
በአለም የምግብ ፕሮግራም ድርጅት  ነው። 
ቀደም ሲል በክልሉ ካለው  የእለት እርዳታ ደራሽ 

ተረጂ ጋር ሲደመር  ቁጥሩ 3 ሚሊዮን 360 ሺህ 
እንደደረሰ ጠቁመዋል።

ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መስከረም ወር  
የምግብ ስርጭት ሲደረግ ነበር  ያሉት አቶ 
ደበበ፤ 2 ሚሊዮን 75 ሺህ 743 ወገኖች ድጋፍ 
እንዲያገኙ  በተጠየቀው መሰረት 620 ሺህ 
8 መቶ ኩንታል ተሰራጭቷል። ከመስከረም 
2014 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ታህሳስ ድረስ 524 ሺህ 
780 ኩንታል ምግብ ተሰራጭቷል። በዚሀም 
ከ1 ነጥብ 7 ሚሊዮን ሕዝብ በላይ ተደራሽ 
ለመሆን ተችሏል። የተቀረውም በቀጣይ ተደራሽ 
ይሆናል።

እንደ ኃላፊው ገለጻ፤ በደቡብ ብሔር 
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል በኦሞ 77 ሺህ 
ወገኖች በድርቅ አደጋ ተጠቂዎች  በመሆናቸው 
ወደ እለት ደራሽ  እርዳታ እንዲገቡ ተደርጓል።  
መንግሥት ለተጎዱ ወገኞች 11 ሺህ ኩንታል 
መድቦ  በማድረስ ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል።

አቶ ደበበ ዘውዴ

አቶ ኢብሣ በሻ
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ዜና

ዲያስፖራዎች በኢንቨስትመንት ለመሰማራት ተጨባጭ 
ፍላጎት ማሳየታቸውን የአዲስ አበባ ኢንቨስትመንት 

ኮሚሽን አስታወቀ
መዓዛ ማሞ

አዲስ አበባ፦ ለገናና ጥምቀት በዓላት የመጡ ብዛት 
ያላቸው ዲያስፖራዎች በተለያዩ የኢንቨስትመንት 
መስኮች ለመሰማራት ተጨባጭ ፍላጎት ማሳየታቸውን 
የአዲስ አበባ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ገለጸ።

የአዲስ አበባ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ 
ግርማ ሰይፉ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ 
በቁጥር ትንሽ የማይባሉ ዲያስፖራዎች በአዲስ አበባ 
ከተማ ውስጥ ኢንቨስት የማድረግ ፍላጎት አላቸው። 
የኢንቨስትመንት ፍቃድም የወሰዱ አሉ። ትልልቅ አገራዊ 
ፋይዳ ያላቸው ኢንቨስትመንቶች ላይ ለመሳተፍ ያቀዱትን 
በከንቲባ ጽህፈት ቤት በኩል እየተስተናገዱ መሆናቸውን 
አመልክተዋል።

የምዕራባዊያን አገራት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው 
ሁኔታ አስጊ ነው በሚል የተሳሳተ አመለካከት በመያዝ 
ዜጎቻቸውን ከኢትዮጵያ  ለቀው እንዲወጡ ቅስቀሳ 

ሲያደርጉ እንደነበር አውስተው፤ ኢትዮጵያውያንና 
ትውልደ ኢትዮጵያውያን "አገራችንን በችግሯ ጊዜ አብረን 
እንሆናለን" ብለው መምጣታቸው ትልቅ ነገር መሆኑን 
ተናግረዋል።

አዲስ አበባ፡- የአፍሪካ መሪዎች  
አፍሪካ በዓለም አደባባይ ተጽዕኖ ፈጣሪ 
ሆና እንድትወጣ  የሚያደርጉ የልማትና 
የሠላም ሥራዎችን በትኩረት መስራት  
እንዳለባቸው  የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ 
ጂንፒንግ ገለጹ።

 ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ለ35ኛው 
የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ  
ባስተላለፉት የእንኳን ደስ አላችሁ መልዕክት 
እንዳሉት፤ የአፍሪካ መሪዎች ቁርጠኝነት 
በአህጉሩ ሰላም፣መረጋጋት፣ልማትና 
አፍሪካ በዓለም አደባባይ ተጽዕኖ ፈጣሪ 
ሆና እንድትወጣ የሚያደርጉ ሥራዎችን 
በመስራት ጭምር ሊረጋገጥ ይገባል።

የአፍሪካ ህብረት  በአፍሪካ ልማት 
እንዲረጋገጥ፣አህጉራዊ ትስስርን 
በማጠናከር እና  የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን 
ለመከላከል ቁርጠኝነቱን ማሳየቱን 
ገልጸዋል።

ፕሬዚዳንት ሺ እኤአ 2021 የቻይና 
አፍሪካ ግንኙነት ዳብሮ የታየበት ዓመት 
እንደነበር አስታውሰው፤ህዳር ወር ላይ 
8ኛው የቻይና አፍሪካ የሚኒስትሮች 
ጉባኤ በተሳካ ሁኔታ መካሄዱንና በዚህም 
በመጪዎቹ ሶስት ዓመታት በቻይና-አፍሪካ 
በትብብር የሚተገበሩ ዘጠኝ ፕሮግራሞች 
ተቀርጸው ወደ ሥራ መገባቱን ገልጸዋል።

እነዚህ ፕሮግራሞች ቻይና እና አፍሪካ 
ለያዙት የቻይና-አፍሪካ የጋራ ማህበረሰብ 
የመፍጠር ራዕይ  መሳካት ሚናው ከፍተኛ 
መሆኑንም ገልጸዋል።

ቻይና በጋራ የሚኒስትሮቹ ጉባኤ 
የተቀረጹትን ፕሮግራሞች ከአፍሪካውያን  

“አፍሪካ በዓለም አደባባይ ተጽዕኖ ፈጣሪ 
ሆና እንድትወጣ የሚያደርጉ ሥራዎችን

 መስራት ይገባል”
- የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ

ሳሙኤል ወንደሰን 

አዲስ አበባ ፦ የአሸባሪው የሕወሓት ወረራና ትንኮሳ 
ለስራው መሳለጥ ተግዳሮት እንደሆነበት የኢትዮጵያ ጤና 
መድህን ድርጅት አስታወቀ።

የኢትዮጵያ ጤና መድህን ድርጅት የኮሙኒኬሽን  
ዳይሬክተር  አቶ ዘመድኩን አበበ ለኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት እንደተናገሩት፤ አሸባሪው ሕወሓት ባካሄደው 
ጥቃትና ወረራ ምክንያት የማህበረሰብ ጤና መድህን 
አገልግሎት  አሰጣጥ ሥራ ላይ ተግዳሮት ሆኖበታል።

የጤና መድህን አገልግሎት መስጠት የጀመረው 
በአስራ ሦስት ወረዳዎች መሆኑን አስታውሰው፤  
አሸባሪው ሕወሓት ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ወደ አርባ 
ሚሊዮን የሚጠጋ ቤተሰብ የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ 
መሆን መቻላቸውን አቶ ዘመድኩን ተናግረዋል። 

 በጦርነቱ መስተጓጎል የደረሰበት የማህበረሰብ ጤና 
አገልግሎት ሥራ ከጦርነቱ በኋላም በርካታ ውድመቶች 
በመከሰታቸውና የተለያዩ እንቅስቃሴዎች መገደባቸውን 
የገለፁት አቶ ዘመድኩን ፣ በጦርነቱ ምክንያት በ2014 
ዓ.ም መድረስ ከታቀደው 950 ወረዳዎች ውስጥ ስምንት 
መቶ ወረዳዎችን ማሳካት መቻሉን ተናግረዋል። 

ይህን ችግር ለመፍታትም የጤና መድህን ተጠቃሚ 
አባላትን ከመሰብሰብ ባሻገር ጦርነቱ በተካሄደባቸው 
አካባቢዎች የሚገኙ የህክምና ተቋማት አገልግሎት 
የሚሰጡበትን እና ማህበረሰቡም የሚያስፈልገውን 
የሚያገኝበትን ሥርዓት ለመዘርጋት ከክልሎቹና ነዋሪዎቹ 
ካሉበት የወረዳ ጤና ጣቢያ ጋር በማመቻቸት ላይ 
እንደሚገኙ ገልፀዋል።

ድርጅቱ በሁሉም አገልግሎቱ በተጀመረባቸው 
አካባቢዎች የነዋሪዎችን የኑሮ ውድነትንና ጫናን ታሳቢ 
አድርጎ ብዙ ታካሚዎችን በህመምና ኢኮኖሚ ዝቅተኝነት 
ከሚከሰት የልመናና ያልታሰበ የጤና ወጪ ለመታደግ 
የአዲስ የጤና መድህን አባላት የምዝገባና የእድሳትን 
ጊዜንም እስከ የካቲት 30 ድረስ ማራዘሙን አቶ ዘመድኩን 
አስታውቀዋል።

ድርጅቱ የኑሮ ውድነትን ተከትሎ በኢኮኖሚ ዝቅተኛ 
የሆኑ ቤተሰቦችን ካልታሰበ የጤና ወጪ ለመታደግ 
እየሰራ ነው ያሉት አቶ ዘመደኩን፤ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ 
የሚሆኑ እያንዳንዱ ተጠቃሚ መዋጮ እንደሚያደርግ 
አመላክተዋል።  

በተጨማሪም  በማህበረሰቡ ዘንድ መዋጮ ያዋጣ 
ሁሉ ታሞ መታከም አለበት የሚል እሳቤን ማህበረሰቡ 
መያዝ እንደሌለበትም  አሳስበዋል።

ማህበረሰቡ መገንዘብ ያለበት እኔ ባዋጣሁት እኔ 
ባልታከም ሌላው ወገኔ ይታከምበታል ብታመም ደግሞ 

ድርጅቱ የአሸባሪው የሕወሓት ወረራ ለስራው 
መሳለጥ ተግዳሮት እንደሆነበት  ገለጸ

የሌላው መዋጮ ለእኔ ይሆናል በማለት በቅንነትና 
በመልካምነት ማዋጣት እንዳለበት ማመን ይኖርበታልም 
ብለዋል።

የኢትዮጵያ የጤና መድህን ድርጅት ከህዝቡ 
የሰበሰባቸውን ገንዘቦች ለህዝብ አገልግሎት ቀድመው 
እንዲደርሱ የጤና ተቋማቱ የሚያስፈልጋቸውን በመሸፈን 
ተጠቃሚዎች ደግሞ የዚያን ያህል እንዲጠቀሙ ይደረጋል 
ብለዋል። ይህ ማለት ጤና መድህን የጤና ተቋማትን 
እንደሚደጉም እንጂ እንደማያከስር ሁሉም የጤና 
ተቋማት ሊረዱትና ሊገነዘቡ ይገባልም ብለዋል።

አቶ ዘመድኩን አክለውም፤ በ2013 ዓ.ም የጤና 
መድህንን እንዲያግዙ ከተመረጡ የተለያዩ የጤና 
ተቋማት ጋር ውል መያዛቸውን ተናግረው፤ አሁን ላይ ግን 
ከተጨማሪ የጤና ተቋማት ጋር ውል ለመፈፀም ድርጅቱ 
ማቀዱንም ገልፀዋል።

የዲያስፖራው ወደ አገሩ መምጣት ኢትዮጵያ 
ሠላም ናት የሚለውን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 
ከማሳየት ባሻገር ለኢንቨስትመንቱም ትልቅ ዕድል የከፈተ 
መሆኑን ኮሚሽነሩ ገልጸው፤ ወደ አገራቸው የመጡት 
ዲያስፖራዎች በሪልስቴት፣በባንክና በተለያዩ የግብርና 
አክሲዮኖች ላይ ለመሳተፍ ያሳዩት ተነሳሽነት ትልቅ ተስፋ 
ሰጪ እንቅስቃሴ መሆኑን ጠቁመዋል።

እንደ አቶ ግርማ ሰይፉ ገለጻ፤ ባለፉት ስድስት ወራት 
ውስጥ በአዲስ አበባ በኢንቨስትመንት ላይ ለመሳተፍ 
ጥያቄ ያቀረቡት ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር ብልጫ 
አሳይቷል። የቀረበው የኢንቨስትመንት ጥያቄ  በስድስት 
ወራት ይቀርባል ተብሎ ከታቀደውም በላይ የላቀ ነው።  

ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ በጣም ብዙ 
ኢትዮጵያውያን ኢንቨስት የማድረግ ፣ የስራ እድል 
የመፍጠር እንዲሁም ለአገራቸው የውጭ ምንዛሪ 
ስለማስገኘት አስበው መንቀሳቀሳቸው የሚበረታታ 
መሆኑን አመልክተው፣ ይህ ዜጎች አገራቸው ላይ 

ያላቸውን እምነት የሚያሳይ መሆኑን ጠቁመዋል። 
ከስራ ዕድል ፈጠራ አንጻር አገራችን በችግር ውስጥ 

ሆና በርካታ የስራ ዕድል የተፈጠረ ቢሆንም፤ ክፍተት 
መኖሩን የጠቆሙት ኮሚሽነሩ፤የንግድና የኢንቨስትመንት 
ማስፋፊያዎች ብዙ ባለመከናወናቸው የስራ ዕድል ፈጠራ 
ላይ ውስንነቶች መታየታቸውን አንስተዋል። 

አቶ ግርማ ሰይፉ እንደሚሉት፤  የስራ ዕድል ፈጠራ 
ተግዳሮት  የነበረው አገሪቷ የነበረችበት ሁኔታ ነዉ። 
ትልቅ የህልውና ስጋት ውስጥ በነበርንበት ሁኔታ ያሉትን 
ከማስቀጠል በተጨማሪ ተጨባጭ ውጤቶችን ማሳየት 
ቀላል አይደለም። 

በቀጣይ የተጀመሩ ስራዎችን አጠናክሮ ከማስቀጠል፤ 
መልካም አስተዳደር ከማስፈንና ሌብነትን ከመከላከል 
አኳያ ጠንካራ ሥራዎች ይሰራሉ ያሉት ኮሚሽነሩ፤ 
በአዲስ አበባ ኢንቨስት ለማድረግና  ለተለያዩ ተያያዥ 
ጉዳዮች ወደ ኮሚሽኑ የሚመጡ ባለጉዳዮችን ኮሚሽኑ 
በአገልጋይነት ስሜት እንደሚያስተናግዳቸው  ገልጸዋል።

ጋር ለመተግበር መዘጋጀቷን  ገልጸው፤የአንድ 
መንገድ አንድ ቀበቶ (ONE BELT ONE 
RAOD INITIATIVE) የትብብር ተነሳሽነት 
እና የአፍሪካ ህብረት የ2063 የልማት 
ግብን ለማሳካት በጋራ እንደሚሰሩም 
አረጋግጠዋል።

እንደ ፕሬዚዳንቱ ገለጻም፤  የአፍሪካ 
አህጉር ነጻ የንግድ ቀጣና ስርዓት 
በመዘርጋትም የቻይና አፍሪካ ትብብር 
ማዕቀፍን ከፍተኛ የጥራት እና የልማት 
ተደራሽነትን ለማረጋገጥ  የቻይና-አፍሪካ 
የወዳጅነት እና የትብብር ማዕቀፉን ወደ 
አዲስ ምዕራፍ ለማሸጋገር  የሚሰሩ መሆኑን 
ኢዜአ ዘግቧል።

አቶ ግርማ ሰይፉ

አቶ ዘመድኩን አበበ



         አዲስ ዘመን    ሰኞ ጥር 30 ቀን 2014 ዓ.ምገጽ 4

ዜና

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

ጌትነት ተስፋማርያም

አዲስ አበባ:- በአፍሪካ ሕብረት ጉባኤ ላይ 
ኢትዮጵያ እንግዶቿን  ተቀብላ ያስተናገደችበት መንገድ 
የሚያስደንቅ ነው ሲሉ በኢትዮጵያ የአንጎላ አምባሳደር 
ፍራንሲስኮ ጆሴ ዳ ክሩዝ ገለጹ።

የአፍሪካ ሕብረት 35ኛው የመሪዎች ጉባኤ ላይ 
የተሳተፉት የአንጎላ አምባሳደር ፍራንሲስኮ ጆሴ ዳ ክሩዝ 
ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በተለይ እንደገለጹት፤ አዲስ 
አበባ ከኢትዮጵያም በላይ የአፍሪካውያንም ዋና ከተማ 
ነች። እኛም በአዲስ አበባ ስንቆይ ልክ እንደ አገራችን 
እያሰብንና ተመችቶን ነው። በተለይ በ35ኛው በአፍሪካ 
ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ አፍሪካውያን 
እንግዶቿን ተቀብላ ያስተናገደችበት መንገድ የሚያስደንቅ 
ነው ብለዋል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዳ ተቀባይ ነው ያሉት 
አምባሳደሩ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግሥት አፍሪካዊ 
ወንድሞቹ በጉባኤው በቆዩባቸው ቀናቶች ያደረጉልን 
አቀባበልና ድጋፍ አስደሳችና የሚደነቅ መሆኑን 
ገልጸዋል።

በሌላ በኩል ኢትዮጵያ በወቅታዊ የጸጥታ ችግር 
ውስጥ በነበረችበት ወቅት አንጎላ አብራት ለመቆም 
መወሰኗን አምባሳደሩ አስታውሰው፤ በችግር ጊዜ 
የማይለያዩ አፍሪካውያን የተሻለ ጥንካሬ እንዳላቸው 
አንጎላ ታምናለች ብለዋል።

አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በተለይ የኮቪድ ወረርሽኝ፣ 
የጸጥታና ሽብርተኝነት ስጋት እንዲሁም የተለያዩ የአገር 
ውስጥ የፖለቲካ ችግሮች አጋጥመውናል። በእነዚህ 
ጊዜያት ግን የየአገራቱ መንግሥታት እንደየነባራዊው 
ሁኔታ የሚመጥን አመራር በመስጠት ችግሩን ለማለፍ 
ጥረት አድርገዋል። ውጤታማ የሆኑትም የአገራቸውን 
ዕድገት እንደሚያስቀጥሉም አስገንዝበዋል።  

ከዚህ ሁሉ ችግር ጎን ለጎን ደግሞ አፍሪካውያን 
በችግር ጊዜ ገሸሽ ማለት ሳይሆን አብረን የምንረዳዳበትን 

“ኢትዮጵያ እንግዶቿን ተቀብላ ያስተናገደችበት 
መንገድ የሚያስደንቅ ነው”

-አምባሳደር ፍራንሲስኮ ጆሴ ዳ ክሩዝ

መንገድ ማሰብ ይገባናል ያሉት የአንጎላው አምባሳደር፤ 
የአፍሪካ አገራት በችግር ጊዜም የሚረዳዱ መሆን 
አለባቸው ብለዋል።

ከሁሉም በላይ ግን የሚያስፈልገው በዚህ የችግር ጊዜ 
ውስጥ ሁሉ በጋራ መቆምና ፈተናውን በትብብር ለማለፍ 
ጥረት ማድረግ ነው። እንደ አገር ችግር ባጋጠማት ወቅት 
በትብብር መስራት እንዳለባቸው ማወቅ ያስፈልጋል 
ሲሉ ተናግረዋል።  

ምንጊዜም የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማኀበራዊ 
ችግሮች ያጋጥማሉ በእነዚህ ፈታኝ ወቅት ግን 
አስፈላጊውን ዕቅድና የአደጋ ጊዜ መውጫ አዘጋጅቶ 
ትግበራ ላይ ማዋል ያስፈልጋል። ለዚህም በተናጠል ብቻ 
ሳይሆን እንደአህጉርም የምንተባበርበትንና መፍትሄ 
የምንፈልግበትን አማራጭ ማየት አለብን ብለዋል።

በመደጋገፍ ውስጥ ውይይትና ተቀራርቦ መስራት 
ይኖራል። ይህም ችግሮችን በዘላቂ መንገድ  መፍትሄ 
ለማምጣት ይረዳል። ለዚህም ሁሉም አገራት ትብብር 
ማድረግ እንዳለባቸው ገልጸዋል። 

እንደአፍሪካ ሕብረት በጋራ ስንሰባሰብም ይህንን 
አጀንዳ በማራመድ ለየአገራት ሰላምና መረጋጋት 
የበኩላችንን ጥረት መወጣት እንዳለብን በማሰብ ነው 
ሲሉ ተናግረዋል።

የተግባር ቅንጅት የአፍሪካ ክብር ከፍ ይላል፤ በዓለም 
መድረክ ድምጻችን ጎልቶ መደመጥ  ይችላል ያሉት ጠቅላይ 
ሚኒስትር ዐቢይ፤“ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሔ” 
የመፈለግ ጉዟችን ሁላችንንም ከስኬት ጫፍ እንደሚያደርሰን 
ምንም ጥርጥር  እንደሌለው አረጋግጠዋል።

 በመንገዱ ላይ ዕንቅፋት ይገጥመን ይሆናል፤ ፈተናዎች 
ዕረፍት አልሰጥ ብለው እንቸገር ይሆናል፤ ነገር ግን እጅ 
ለእጅ ተያይዘን እናልፈዋለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ 
ዛሬ የተሻገርነው ፈተና ለእኛ ትምህርት፣ ከእኛ በኋላ 
ለሚመጣው ትውልድ የጥንካሬ ምንጭ መሆኑ አይቀርም 
ሲሉ ገልጸዋል።

እውነተኛ ወዳጅነት የሚመዘነው በችግር ጊዜ 
እንደመሆኑ መጠን፣ ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ 
ኢትዮጵያ ወዳጅ ስትፈልግ ከማንም ቀድማችሁ 
ደርሳችሁልናል። ሌሎች ሲሸሹን ከጎናችን በመቆም 
እውነተኛ ወዳጅነታችሁን አስመስክራችኋል። ለዚህም 
ኢትዮጵያ ከልብ ታመሰግናችኋለች ሲሉ  ለአፍሪካውያን 
ምስጋና አቅርበዋል።

የዘንድሮው የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤ 
በመዲናችን አዲስ አበባ እንዲደረግ የአባል አገራት መሪዎች 
መወሰናቸውን ተከትሎ ወንድማዊ አጋርነት የታየበት 

“የወዳጅነታችን መሠረቱ ጥቅም...

ፓስተር ጻድቁ አብዶ በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት እንደገለጹት፤ከዚህ ቀደም ተቀራርበን መወያየት 
እና መመካከር ባለመቻላችን እንደ አገር ብዙ ዋጋ 
ተከፍሏል። አሁንም ለሠላም የሚረፍድ ጊዜ ባለመኖሩ 
በሚካሄደው አገራዊ ምክክር እንዲሳካ ሁላችንም 
ካለንበት ጽንፍ ወጥተን ሚዛናዊ መሆንና የሌሎችን ሃሳብ 
ለማዳመጥ መዘጋጀት አለብን ብለዋል።

በአገራችን በትንሹም በትልቁም ጉዳዮች እሰጣ 
አገባ ነገር ይስተዋላል ያሉት ፓስተር ጻድቁ፤ በጉልበት 
እና በሁከት የምንፈልገውን ነገር ማሳካት ስለማይቻል  
በትዕግስትና በጥበብ መፍታት ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ 
ተቀራርቦ መነጋገርና የሌሎችንም ሃሳብ ለማዳመጥ 
መዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመዋል።

ሃምሳ ዓመታት ያልሞላቸው አገራት በሠላም እየኖሩ  
እንደ አገር ለብዙ ሺ ዓመታት ኖረናል ብለን እየተመካን  
ሠላም በማጣት ዋጋ እየተከፈለ መሆኑን አመልክተው፤ 
አብዛኛው ሕዝብ ሃይማኖተኛ ሆኖ ሳለ የየትኛውም 
ሃይማኖት አስተምህሮ ከሚፈቅደው በተቃራኒ እርስ 
በርስ ስንገፋፋ የመቆየታችን ጉዳይ መቋጫ ሊበጅለት 
እንደሚገባ ገልጸዋል።

መንግሥት አገራዊ ምክክር ለማካሄድ እያደረገ 
ያለው እንቅስቃሴ ተደረገ ከማለት ባለፈ ለተፈጻሚነቱም 
በቁርጠኝነት መሥራት አለበት ያሉት ፕሬዚዳንቱ፤ 
መንግሥት ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ይህን ያህል 
ርቀት ከመጣ ሌሎች ኃይሎችም ያላቸውን ልዩነት ወደ 
ጎን ትተው ለአገራዊ ምክክሩ መሳካት በጎ ሚና መወጣት 
እንዳለባቸው ተናግረዋል። 

መንግሥትም ሆነ ሌሎች ወገኖች እንደ አገር ዘላቂ 
ሠላም ሊያመጣልን የሚችለው ተቀራርቦ መነጋገር 
መሆኑን መረዳት እንደሚኖርባቸው አመልክተው፤ 
የምክክሩ ዓላማም መግባባት ላይ ለመድረስ እንጂ 
ልዩነትን ለማስፋት መሆን እንደሌለበት አመልክተዋል።

በአንድ አገር ግዛት ውስጥ ስንኖር የቋንቋ፣ 
የሃይማኖትና የብሔር ልዩነት መኖሩ ውበት እንጂ የጸብ 
ምንጭ ሊሆን አይገባም ያሉት ፓስተር ጻድቁ አብዶ፤ 
የሚጣላና እርስ በርስ የማይግባባ ቤተሰብ በሌላው 
ዘንድ ሊታፈርና ሊከበር ስለማይችል የአንድ ቤተሰብ 
ልጆች የሆን ኢትዮጵያውያን በሌሎች አገራት ዘንድ 
ታፍረንና ተከብረን እንድንኖር በመደማመጥና በመነጋገር 
ችግራችንን መፍታት እንጂ በጸባችን ውስጥ የሌሎች እጅ 
ገብቶ ሠላም እንዲነሳን መፍቀድ  የለብንም ብለዋል።

ከአንዳንድ ወገኖች ይህ ሁሉ ችግር ከተከሰተ 
በኋላ እንዴት እንወያያለን የሚል ሃሳብ እንደሚደመጥ 
ጠቁመው፤ ችግራችንን በውይይት ፈተን መቋጫ 
ካላስቀመጥንለት እስከመቼ ነው ስንገዳደል የምንኖረው 
የሚል ጥያቄ ማንሳትና ቆም ብሎ ማሰብ አስፈላጊ መሆኑን 
ተናግረዋል። ልጆቻችን በሠላም የሚኖሩበትን አገር 
ለመፍጠር መሥራት እንደሚያስፈልግም አስገንዝበዋል።

የሃይማኖት አባቶች ለምክክሩ መሳካት ሃሳብ 
መስጠት፣ መምከርና መጸለይ አለባቸው ያሉት 
ፕሬዚዳንቱ፤ መጠኑ ይለያያል እንጂ እዚህ አገር ውስጥ 
ለተፈጠሩ ችግሮች እያንዳንዳችን ተጠያቂ ስለሆንን  
የበቀልንና የጥላቻን ፍላጎት ትተን ወደ ሠላም ለመምጣት 
በሙሉ ልብ መሥራት አለብን ብለዋል።

‹‹አገራዊ ምክክሩ እንዲሳካ...

አዲስ አበባ፦  በጀርመን የኢፌዴሪ ባለሙሉ 
ሥልጣን አምባሳደር ሙሉ ሰሎሞን አዲሱ የጀርመን 
መንግሥት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት 
እንዲያጠናክር ጠየቁ።

አምባሳደሯ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና የአፍሪካና 
የሣህል ዳይሬክተር ከሆኑት አምባሳደር ሮበርት ዶልገር 
ጋር ውይይት አድርገዋል።

አምባሳደር ሙሉ  የጀርመን መንግሥት ላለፉት 
ሦስት ዓመታት ለሰጠው የተለያዩ ድጋፎች ምስጋናቸውን 
ገልጸው፤ አዲሱ የጀርመን መንግሥት በሁለቱ ሀገራት 
መካከል በተለያዩ መስኮች ያለውን ትብብር ከወትሮው 
በበለጠ እንዲያጠናክር ነው የጠየቁት።

የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተም 
አሸባሪው የሕወሓት ቡድን በአማራና በአፋር 
የሚያደረገውን ትንኮሳና በንፁሃን ሠላማዊ ሰዎች 
የሚያደርገውን ጭፍጨፋ እንዲሁም መተላለፊያ 
ኮሪደሮችን በመዝጋት ለትግራይ ህዝብ ሰብዓዊ እርዳታ 
እንዳይገባ ማገዱን በይፋ እንዲያወግዝ አምባሳደር 
ሙሉ ጠይቀዋል።

አሸባሪውን ሕወሓት በወረራ ከገባበት የአማራና 
የአፋር ክልሎች መንግሥት ካስወጣው በኋላ በሰሜኑ 
ክፍል አንጻራዊ ሠላም መኖሩን ገልጸው፣ “በኢትዮጵያ 
ሠላም የለም፣ ከሀገር ውጡ'' በማለት በሀገራችን ላይ 
የተሠነዘረው የሀሰት ዜና፣ አደገኛና አፍራሽ የወሬ ዘመቻ 
በመላው ሕዝባችን ርብርብና አንድነት መክሸፉን 
አስረድተዋል። 

አምባሳደር ሙሉ ሰሎሞን አዲሱ የጀርመን 
መንግሥት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት 

እንዲያጠናክር ጠየቁ

በኢትዮጵያ ሠላም ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን 
ለአፍሪካ ቀንድ ሠላም ያለውን ፋይዳ እንዲረዱ፣ 
ጀርመን በአውሮፓ ህብረትም ውስጥ ባላት የተጽዕኖ 
ፈጣሪነት ሚናዋ ኃላፊነቷን እንድትወጣ፣ ሕወሓት 
ላደናቀፈው የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት፣ የኢትዮጵያን 
መንግሥት ያለአግባብ መውቀስና መጫን መቆም 
እንዳለበት አሳስበው፤ የጀርመን መንግሥት ተገቢውን 
ድጋፍ ለኢትዮጵያ እንዲሰጥ መጠየቃቸውን ከውጭ 
ጉዳይ ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ 
ያመላክታል።

የኅብረቱ ጉባኤ በተያዘለት መርሐ ግብር መሠረት ተካሂዶ 
በስኬት መጠናቀቁንም አስታውቀዋል። 

የኅብረቱ ጉባኤ ፍሬያማ ውይይት የተካሄደበት፣ 
ለአህጉራችን የሚጠቅሙ ውሳኔዎች የተላለፉበት፣ 
ከምንም በላይ ወንድማዊ አጋርነት የታየበት እንደነበር 
አስታውሰው፤የኅብረቱ ጉባኤ በስኬት እንዲጠናቀቅ ደፋ 
ቀና ሲሉ የነበሩ ብዙዎች ናቸው። እንግዶቻችን በሰላም 
ወደ ሁለተኛ ቤታቸው አዲስ አበባ መጥተው ደኅንነታቸው 
ተጠብቆ እንዲቆዩ የጸጥታ ኃይሎች በሚገባ ኃላፊነታቸውን 
መወጣታቸውን ተናግረዋል። 

ጉባኤው ምንም ዓይነት ችግሮች እንዳይገጥሙትና 
የጉባኤው ተሳታፊዎች በከተማዋ ምቾት ያለው ቆይታ 
እንዲኖራቸው ለማስቻል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 
ያሳየው ትጋት፣ የከተማው ነዋሪዎች ያሳዩት ትዕግስትና 
ተባባሪነት፣ ሆቴሎችና አገልግሎት ሰጪዎች ኢትዮጵያዊ 
ጨዋነት በተላበሰ መንገድ ለማስተናገድ ያደረጉት ደፋ 
ቀና የሚደነቅ  መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ 
ጠቅሰው፤ የሚዲያ ባለሙያዎች ጉባኤው ተደራሽ እንዲሆን 
የፈጠሩት ቅንጅት ውጤታማ ነበር። ጉባኤውን በንቃት 
የመሩትን የኅብረቱን ጽሕፈት ቤት ሠራተኞች ጨምሮ 
ለጉባኤው ስኬት አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላትን ኢትዮጵያ 
ታመሰግናለች ሲሉ ምስጋና አቅርበዋል።

መግባባት መደረሱን ተናግረዋል። 
  ከሰላምና መረጋጋቱ ባሻገር የአህጉራችንን ድንበር 
ዘለል ንግድ ለማሳለጥ  መሠረተ ልማቶችን ማሳደግ  
እንደሚያስፈልግ ያመለከቱት ሊቀመንበሩ፤ በተለይ 600 
ሚሊዮን የሚሆነው የአህጉሪቷ ሕዝብ ከኤሌክትሪክ 
ብርሃን አገልግሎት ውጪ በመሆኑ ጨለማ ውስጥ 
ይገኛል። እነዚህን ዜጎች የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት 
እንዲያገኙ ማድረግ ዋነኛው ሥራችን ሊሆን እንደሚገባ 
አቅጣጫ ተቀምጧል ብለዋል።  

በሌላ በኩል ምን እንደሚያገናኘንና ምን 
እንደሚያስተሳስረን አውቀን ለልማት አብረን መጓዘ 
አለብን። ኮቪድ ያዳከመውን ኢኮኖሚ እንዲያንሰራራ 

የሕብረቱ ስብሰባ ውጤታማ...
ለማድረግ መንግሥታት ይበልጥ ጥረት ማድረግ 
ይኖርብናል ሲሉ ተናግረዋል። 

በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የጸጥታው ምክር 
ቤት ውስጥ አፍሪካ ተፅዕኖ ፈጣሪ ተሳትፎ እንድታደርግ 
የሚያስችል አቋም ይዘናል። ብራሰልስ ላይ ለሚደረገው 
ስብሰባ መሠረታዊ የሆነ አጀንዳ ማድረግ አለብን። ለዚህም 
ቀድሞ በተደረጉ ውይይቶች ላይ መሠረት ያደረገ ገንቢ 
ውይይት አድርገናል ብለዋል። 

ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ ላደረጉት 
ልዩ አቀባበልና ግብዣ ምስጋና ያቀረቡት ሊቀመንበሩ፤ 
በዚህ ፈታኝ የኮቪድ በሽታ ወቅት በስብሰባው 
የተገኙትንም ልዑካን አመስግነዋል።

የሕብረቱ ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ በበኩላቸው፤ በአፍሪካ 
አገራት የሚታየው የመንግሥት ግልበጣ ተቀባይነት 
የሌለው መሆኑን ተናግረዋል። እንደዚህ አይነት ወንጀሎች 
አፍሪካውያንን በሌላው ዓለም በመሳሪያ ብቻ ስልጣን 
የሚይዙ እንደሆኑ ምስል እየሰጣቸው ነው ብለዋል። 

ሕብረቱ  በዋናነት በሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ 
ትኩረት አድርጎ ይሰራል። በተለይ የመንግሥት ግልበጣ 
በሚከናወንበት ወቅት የተለየ አሰራርን ተግባራዊ በማድረግ 
ለመከላከል ጥረት ይደረጋል ሲሉ  አስረድተዋል።

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ያነሱት 
የአፍሪካውያንን አጀንዳ የሚያራምድ ሚዲያ የማቋቋም 
ሃሳብ የሚደገፍ መሆኑንም የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን 
ሊቀመንበርና የሴኔጋል ፕሬዚዳንት ማኪ ሳል የሕብረቱን 
35ኛ የመሪዎች ጉባኤ መጠናቀቅ አስመልክቶ ለጋዜጠኞች 
በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል፡፡ እኛ የሚቀርቡብንን  

የሀሰት ትርክቶች የምንከላከለው በሚዲያ ነው ብለዋል። 
በሚዲያ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐብይ 

አህመድ ያነሱት የአፍሪካን ሃሳብ የሚያቀነቅን ሚዲያ 
መቋቋም አለበት ብለዋል፤ ይህ ሃሳብ የሚደገፍ ነው። የፓን 
አፍሪካን ሃሳብ የሚያቀነቅን ሚዲያ ማቋቋም አስፈላጊ ነው 
ሲሉ ተናግረዋል። 24 ሰዓት ሙሉ ስለአፍሪካ የሚዘግቡ 
ጣቢያዎችና ጋዜጦች ያስፈልጉናል ሲሉም ሃሳቡን 
አጠናክረዋል።  

በአፍሪካ እየተበራከተ በመጣው ሕገ-መንግሥታዊ 
ያልሆነ የመንግሥት ግልበጣ አሳሳቢነት ላይ፣ የኮቪድ-
19 ወረርሽኝን በመከላከል ረገድ በተደረጉ ጥረቶችና 
የተገኙ ውጤቶች ላይ እንዲሁም የኮቪድ-19 ክትባትን 
ተደራሽ ማድረግ የሚያስችል የጤና ሥርዓት መዘርጋትን 
በሚመለከትም መሪዎቹ ውይይት ማድረጋቸው 
ተገልጿል።

አምባሳደር ሙሉ ሰሎሞን
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ርዕሰ አንቀፅ

    የገንዘብ ኖት ለውጡ ፋይዳይህ አምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች  ዙሪያ ዜጎች ነፃ ሀሳባቸውን የሚሰጡበት 
ነው።  በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሁፎች የዝግጅት ክፍሉን አቋም አያመለክቱም።          ነፃ
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የአዲስ ዘመን ምክትል ዋና አዘጋጆች 
 • ወርቁ ማሩ
 • ኃይሉ ሣህለድንግል
 • አልማዝ አያሌው
 • እስማኤል አረቦ
 • ዘላለም ግርማ

የአፍሪካ ኅብረት ስኬቶችና ድክመቶች  

በአፍሪካ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ የአህጉሪቱን ሕልውና ማስቀጠል ነው!

1950ዎቹ ለአፍሪካውያን የተለየ ተስፋ ይዞ የመጣ ጊዜ ነበር። 
የአፍሪካ አገራት የነበሩበትን የቅኝ ግዛት፣ ጭቆናና የባርነት ቀንበር 
በመሰባበር ነፃነታቸውን ያወጁበት፤ በአህጉሪቷ የነፃነት ቀንዲል 
የፈነጠቀበት ጊዜም ነበር። ታዲያ በወቅቱ አፍሪካውያን ራሳቸውን 
ከቅኝ ገዢዎች ነፃ አድርገው ሉዓላዊነታቸውን ለማስከበር አንድ 
ሆነው መቆም ግድ ይላቸው ነበረ። 

ትንታግ የሆኑ መሪዎቿም በአንድነት የመቆም እቅድን 
ወጠኑ። አፍሪካን አንድ የማድረጉ ጥረት ጅማሮ ላይ ሁለት 
ስለ አፍሪካ ነፃነትና ክብር የቆሙ፤ ነገር ግን የየራሳቸው ሀሳብና 
ግብ ያላቸው ቡድኖች ተመሠረቱ:: በአንድ ወገን ዋናና ቅድሚያ 
ሊሰጠው የሚገባው አገራቱ በፍጥነት ተዋህደው አፍሪካ አንድ 
ልትሆን ይገባል የሚለው የካዛብላንካ ቡድን፤ አንድ ከመሆን 
በፊት ሌሎች ትብብሮች ሊቀድሙ ይገባል የሚለው የሞኖሮቪያ 
ቡድን ደግሞ በሌላኛው ወገን ተሰለፉ።

ኢትዮጵያ ይህንን ክፍፍል እንዲቀር፤ ልዩነቶችም ወደ አንድ 
እንዲመጡና አፍሪካውያን አንድ ላይ ይቆሙ ዘንድ አስታራቂ ሆና 
መሃከለኛውን ቦታ ይዛ ተሰየመች። የአፍሪካን ጥቅም ለማረጋገጥ 
ብለው በተለያየ አቅጣጫ የቆሙት የካዛብላንካና የሞኖሮቪያ 
ቡድኖችን አንድ በማድረግ ለአፍሪካ ነፃነትና ለሕዝቧ ኑሮ መሻሻል 
ይተጉ ዘንድ የእኛዋ ኢትዮጵያ ጥሪ አቀረበች። በ1955 ዓ.ም 
ግንቦት ወር አጋማሽ ላይ ሁለቱም ቡድኖች በኢትዮጵያ ተገኝተው 
ስለአፍሪካ አንድነትና አብሮነት እንዲመክሩ ብዙ ማግባባቶችን 
አደረገች፤ ከብዙ ጥረት በኋላም ሃሳቧ ተሳክቶ አፍሪካውያን 
በአንድ ጥላ ስር ተሰባስበው ለነፃነታቸው በኅብረት የሚበጃቸውን 
ለመሥራት ተስማሙ።  

በመጨረሻም ግንቦት 16 ቀን 1955 ዓ.ም የአፍሪካ መሪዎች 
የአንድነት መተዳደሪያ ቻርተርን በአዲስ አበባ ተፈራረሙ:: 
በዚህም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ይፋ ሆነ:: 

ከዚህ በኋላ ድርጅቱ በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ተሰብስቦ 
እየመከረ፣ ስለ አፍሪካውያን እያወጋና ጉዳዮችን መርምሮ 
ለውሳኔ እያቀረበ ለጥቁሮች መብት በብርቱ መታገሉን ተያያዘው:: 
በመላው ዓለም ስለ አፍሪካውያን መብት መከበር ብዙ ሠራ:: 
በሂደትም ለውጦች መጡ:: ነፃ ያልወጡ የቀሩ የአፍሪካ አገራት 
ነፃ እንዲወጡና ጠንካራ ሆነው እንዲቆሙ ብዙ ጣረ:: አባል 
አገራቱም ምንም ያህል የተፈለገውን ያህል ተፅዕኖ መፍጠርና 
አህጉሪቱን ሙሉ በሙሉ መለወጥ ባያስችላቸውም ለአፍሪካ 
አንድነት ድርጅት ጥንካሬ ብዙ ደከሙ::

በእርግጥ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሲመሠረት አንግቦት 
ከነበረው አባል አገራቱን ከቀኝ ገዥዎች ነፃ የማውጣት ተልዕኮ 
አንስቶ እስከ ወቅታዊው የአየር ንብረት ለውጥ ድርድር ድረስ 
አበጀህ የሚያስብሉትን ስኬቶች አስመዝግቧል። ያም ሆኖ 
መንገዱ አልጋ በአልጋ የሆነለት ወይም ሁሉን ተግዳሮቶች በስኬት 
ያጠናቀቀ ተቋም ለመሆን አልታደለም። ይልቁንም አሁንም 
የኅብረቱን መሪዎች ትኩረት የሚሹ በርካታ ችግሮች አሉበት። 

የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ዋነኛ ድክመት ሆነው ከሚወሰዱ 
ጉዳዮች መካከል ድርጅቱ በከፍተኛ ደረጃ ለውጭ ርዕዮተ ዓለም 
ተፅዕኖ የተጋለጠ መሆኑ ዋነኛው ነው። ምንም እንኳን የድርጅቱ 
መርህ የውጭ ጣልቃ ገብነትን የማይጋብዝ ቢሆንም በተግባር 
ሲተረጎም ግን አይስተዋልም።

ሶሎሞን በየነ ድርጅቱ የገለልተኝነት መርህ እንደሚከተል አስቀምጦም 
ነበር። ይሁን እንጂ በቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ጊዜ አብዛኞቹ 
አገራት የገለልተኛ አገሮች ማህበር አባል ቢሆኑም የአፍሪካ አገሮች 
እርስ በእርሳቸው ተከፋፍለው አፍሪካን የጦርነት አውድማ 
አድርገዋት ነበር። ቀዝቃዛው ጦርነት ቀዝቃዛ የተባለበት በሁለቱ 
አገሮች ካምፖች ከቃል ጦርነት በዘለለ መልኩ ቀጥተኛ ጦርነት 
ባለመካሄዱ ነበር። አፍሪካ ግን የሁለቱ ኃያላን ካምፖች የጦርነት 
አውድማ ነበረች። 

አንዱ የአፍሪካ አገር የምዕራቡ ዓለም ደጋፊ ከሆነ ሌላኛው 
የምሥራቁ ደጋፊ  ይሆን ነበር። በዚህም ሁለቱም ካምፖች ለርዕዮተ 
ዓለም ተከታዮቻቸው የጦር መሣሪያ ድጋፍ በማድረግ አፍሪካ 
እርስ በእርስ እንድትባላ አድርገዋል። አገሮች ብቻ ሳይሆኑ በአንድ 
አገር ያሉ ዜጎችም በምዕራቡና በምሥራቁ ጎራ ለይተው በመሰለፍና 
በመከፋፈል ከፍተኛ ደም ያፋሰሰ ጦርነት እንዲካሄድ አድርገዋል። 

መንግሥታት የሶሻሊስት ካምፕ ደጋፊ ከሆኑ መንግሥትን 
የሚቃወሙ አማጽያን የምዕራቡ ካምፕ ደጋፊ በመሆን እርስ 
በእርሳቸው ተፋልመዋል። የሁለቱን ካምፕ ፍጥጫ አፍሪካ 
ብድርና እርዳታ ለማግኘት ልትጠቀምበት ሲገባ እውነተኛ 
የጦርነት ሜዳ ሆና አገልግላለች። በአጠቃላይ የቀዝቃዛው ጦርነት 
ዘመን ለአፍሪካ የባከነ ዘመን ሊባል የሚችል ነው። 

ሌላኛው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በአገር ውስጥ ጉዳይ 
ጣልቃ አለመግባት ከሚለው መርሁ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነው። 
ይህም ድርጅቱ በአንዳንድ አገራት ውስጥ የሚፈጠሩ የእርስ 
በእርስ ግጭቶችንና ፖለቲካዊ አለመግባባቶችን ጣልቃ እየገባ 
መፍትሔ እንዳይሰጥ በማድረጉ  በአምባገነናዊ መንግሥታት 
በአህጉሪቱ ሕዝቦች ላይ በርካታ ግፎችና ዘግናኝ ጭፍጨፋዎች 
ሲካሄድ ጭምር ዝምታን እንዲመርጥ አድርጎታል። የዩጋንዳውን 
አምባገነን ኤዳሚን ዳዲን ድርጊት ለዚህ እንደ ጥሩ ማሳያ መጥቀስ 
ይቻላል። 

በመሆኑም ድርጅቱ አፍሪካን ከነጮች አገዛዝ ነፃ ቢያወጣም 

ሕዝቦቿን ከገዛ ጉያዋ ከፈለቁ ጨቋኝ አምባገነን መሪዎች ግፍና 

ጭቆና ሊታደጋት አልቻለም። እናም የአህጉሪቱንና የሕዝቦችን 

እውነተኛ ነፃነት ማረጋገጥ ተስኖት ኖሯል። 

ስለሆነም ከሃምሳ ዓመታት በላይ ስለ አፍሪካውያን 

የተሟገተውና የሠራው ተቋም ለአፍሪካውያን በሚፈልጉት 

መልኩ ድል ሊያስገኝላቸው አልቻለም:: ድርጅቱም ሲመሠረት 

ይዞት የተነሳውን ዓላማ ማሳካት ተስኖታል:: እንዲያውም እያደር 
የማስፈፀም አቅሙ እየተዳከመ ሄዷል:: መሪዎችና የአፍሪካ 
አገራት ድርጅቱን ከማጠንከር ይልቅ በለዘብተኝነት እየተመለከቱ 
መቀጠላቸውም ለዚህ ችግር ዋነኛው መንስኤ ተደርጎ ይወሰዳል::

በተጨማሪም አህጉሪቱን በበላይነት የሚመራው የአፍሪካ 
አንድነት ድርጅት በአባል አገራቱ መዋጮ እንደመተዳደሩ አባል 
አገራቱ የሚጠበቅባቸውን ዓመታዊ መዋጮ እንኳን በተገቢው 
መልኩ መክፈል አልቻሉም ነበር:: በዚህም አቅሙ ተዳከመ፤ ይህን 
አድርጉ ያን አታድርጉ የሚለው የመሪነት ትእዛዙን የሚያከብር 
አገር ቁጥር ቀነሰ:: 

በመሆኑም ይህንን የተገነዘቡት የአፍሪካ አገራት 
ለአፍሪካውያን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ለውጥ 
የተሻሉ ሥራዎችን ለመሥራት ድርጅቱን እንደ አዲስ ለማቋቋም 
ወሰኑ:: በመሆኑም ተዳክሞ የነበረውን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 

በአዲስ መልክ ተጠናክሮና በጉዳዮች ላይ የመወሰን አቅሙን 
አሳድጎ በአዲስ ድርጅት ለመተካትና አፍሪካን እንደ አዲስ 
በጠንካራ መሠረት ላይ ለማቆም አፍሪካውያን በደቡብ አፍሪካ 
ደርባን ተሰባሰቡ። 53 የአፍሪካ አገራትን በአባልነት በማካተትም 
የአፍሪካ ኅብረትን መሠረቱ።

በዚህም ኅብረቱ ሰነዶቹን ፈትሾና ራሱን አጠንክሮ ግጭቶችን 
ለማስቀረት፣ ብሎም ግጭቶች ሲከሰቱ ለመፍታት አስፈላጊ ሲሆንም 
የራሱን ሰላም አስከባሪ ኃይል ለማሰማራት የሚያስችለውን አቅም 
አጠናከረ። በአህጉሪቱ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት የተነሱ ግጭቶችን 
ለማብረድም ሰላም አስከባሪ ኃይሉን ማሰማራትም ችሏል። 
በተጨማሪም በአህጉሪቱ ውስጥ ስልጣን በመፈንቅለ መንግሥት 
የሚቆናጠጡትን በማውገዝና እውቅና ባለመስጠት ለዴሞክራሲ 
ሥርዓት መጎልበት የራሱን ሚና በመወጣት ላይ ይገኛል::

ይሁን እንጂ የአፍሪካ ኅብረትም ቢሆን አሁንም በአንዳንድ 
አገራት ያሉ ግጭቶችን ማስቆም አልቻለም። ናይጄሪያ በአፍሪካ 
ትልቅ አገር ሆና ሳለች በየቀኑ በግጭት የምትታመስ አገር ሆናለች። 
ኮንጎም ከተራ ዘራፊዎች እስከ ድንበር ተሻጋሪ ኮርፖሬሽኖች በየቀኑ 
የሚፋለሙባት፤ በተፈጥሮ የታደለች ግን በዚያው ልክ የተረገመች 
አገር ሆናለች። በግብጽና በሊቢያ በተከሰተው የአረብ አብዮት 
ኅብረቱ አቋም በመያዝ ችግሩን ለመፍታት ቀዳሚ መሆን ሲገባው 
አሁንም የውጭ ኃይሎች እንደፈለጉ ሲሆኑ ተስተውሏል። ምንም 
እንኳን ዘግይቶም ቢሆን የተሳካ ሥራ መሥራት ቢችልም ከዚህ 
ቀደም በኬንያና በዚምባቡዌ ምርጫን ተከትሎ የተነሳውን የእርስ 
በእርስ ብጥብጥ በመግታት በኩልም ዳተኝነት ታይቶባታል።

   በሊቢያ ምዕራባውያን ጣልቃ ገብተው በጎነጎኑት ሴራ 
ዜጎቿ በሁለት ጎራ ተቧድነው አገራቸውን እንዳልነበረች አድርገው 

ሲያወድሙ የአፍሪካ ኅብረት የት ነበር አስብሏል። ይህም የቀደሙ 

የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ችግሮችን በሚፈታ መንገድ እንደ 

አዲስ ተጠናክሮ ተመስርቷል ቢባልም የአፍሪካ ኅብረትም ቢሆን 

የማስፈፀም አቅሙ ያን ያህል የተጠናከረ አለመሆኑን ያመላክታል። 

  ሌላው ለኅብረቱ ድክመት ማሳያ ተደርጎ የሚወሰደው ትልቁ 

ጉዳይ ከ3 ቢሊዮን በላይ ሕዝብ ያላት አፍሪካ ዛሬም በተባበሩት 

መንግሥታት ድርጅት ቋሚ መቀመጫ የሌላት መሆኑ ነው። ከዚህ 

አኳያ ኅብረቱ አህጉሯ በተመድ ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት 

ከዚህ ግባ የሚባል ሥራ የሠራው የለም። በዚህም ምዕራባውያን 

ሀይ ባይ አጥተው በአፍሪካ የውስጥ ጉዳይ እንዳሻቸው ሲፈተፍቱ 

ይስተዋላል። እንዲሁም ኅብረቱ በ2060 አንድም የመሣሪያ ድምጽ 
የማይሰማበት አፍሪካን የመፍጠር ዕቅድ አስቀምጧል። ነገር ግን 
አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ይህንን እቅዱን ለማሳካት የሚችልበት 
ቁመና ላይ ይገኛል ወይ የሚለው ጥያቄ የሚያስነሳ ነው።      

   ከዚህ አኳያ ኅብረቱ ዛሬም ቢሆን ጠንክሮና አባል አገራቱን 
አስተባብሮ አህጉሪቱን በራሷ የቆመችና ዴሞክራሲ ያበበባት 
ለማድረግ ብዙ ሥራ ይጠብቀዋል:: በተለይ አህጉሪቱን በእጅ 
አዙር ቅኝ ግዛትነት ዛሬም በሞግዚት መልክ የሚያስተዳድሯት 
ምዕራባውያንን ጫና ቀንሳ በራሷ ለራሷ ጉዳይ ትቆም ዘንድ 
ኅብረቱም አባል አገራቱም በኅብረት ሊቆሙ ይገባል:: 

የአፍሪካ ኅብረት እነሆ ከስኬቱም ሆነ ከልምዱ ለመማር 
የሚያስችለው የግማሽ ክፍለ ዘመን የእድሜ ባለፀጋ ነው። እናም 
የወደፊት አቅጣጫውን ሲተልም ያለፈውን ጉዞ ዞር ብሎ ማየት፤ 
የቆመበትን ነባራዊ ሁኔታ ጠንቅቆ መረዳትና መጪውን አቅርቦ 
ማሰብ ይጠበቅበታል። ከዚህ አንፃር የኅብረቱ ቀጣይ ጉዞ ሰፊ 
ጥናትና ትንታኔ የሚጠይቅ ይሆናል። 

አፍሪካ “ድሃ” ግን ባለ ብዙ ሕዝብና እምቅ ሀብት አህጉር ናት፤ በአንጻሩ በለጸጉ የሚባሉት አህጉራትና አገራት በሕዝብም 
በእምቅ የተፈጥሮ ሀብትም ከአፍሪካ አይበልጡም። ሆኖም አፍሪካ ዳቦ ላይ ተኝታ የሚራብ ሕዝብ ያላት ስትሆን፤ በለጸጉ 
የሚባሉት ግን ዳቦ ፈጥረው ሕዝባቸውን አብልተውና አበልጽገው የሚያኖሩ ናቸው። ይህ በሁለት ተቃርኖዎች የተሞላው 
የአፍሪካ እና ሌሎች የበለጸጉ አገራት እውነታ ታዲያ፤ ዳቦ ማድረግ የምትችለው እምቅ ሀብት ይዛ ሕዝቦቿን መመገብ ያልቻለችው 

አፍሪካ፣ ያላት ሀብት ሕዝቦቿን አብልቶ ማሳደር እንዲችል ማድረግ የመሪዎቿ ወሳኙ የቤት ሥራ ነው።

ምክንያቱም አፍሪካ በቆዳ ስፋት እና በሕዝብ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮ ባደላት ሀብቶቿም ገዝፋ የምትታይበት ለም 

የእርሻ መሬት፣ ትላልቅ ወንዞች፣ ውድ የማዕድን ክምችቶችና ሌሎችም ተፈጥሮ የቸራት እምቅ ጸጋዎች ባለቤት ናት። ይህ 

ደግሞ ለም መሬቷን አርሳ የምታለማበት፤ ወንዞቿን ገድባ የኃይል ፍላጎቷን የምታሟላበትና የመስኖ ልማቶቿን ከፍ አድርጋ 

የምታከናውንበት፤ የከበሩ ማዕድኖቿን አውጥታ ወደ ብልጽግናዋ ለምታደርገው ግስጋሴ አቅም የምትፈጥርበት፤ በጥቅሉ 

ሕዝቦቿን አብልታ ማሳደር እና የፈረጠመ ኢኮኖሚ መገንባት የምትችልበትን አቅም በጉያዋ ለመያዟ ህያው ምስክር ነው።

ይሁን እንጂ ዛሬም አፍሪካ ያላትን ሀብት ከመጠቀም ይልቅ ሀብቷ ላይ ተቀምጣ ቢያንስ አንድ አምስተኛው ሕዝቧ በረሃብ 
አለንጋ የሚገረፍ ዜጎቿ መሆኑን ማየት እጅጉን የሚያስቆጭና የሚቆረቁር ነው። ምክንያቱም የዓለምን የማዕድን ክምችት ከ30 
በመቶ በላይ፣ ከ65 በመቶ በላይ ደግሞ ለእርሻ የሚውል መሬት፣ እንዲሁም የበርካታ የገጸምድር እና  የከርሰ ምድር ውሃ ሃብትን 
የያዘችው አፍሪካ፤ በዚህ መልኩ በድህነትና በረሃብ ማዕከልነት ልትገለጽ አይገባትም።ይሄን የተገነዘቡት የአህጉሪቱ መሪዎች 
ታዲያ በዘንድሮው የሕብረቱ ጉባኤያቸው የሥርዓተ ምግብና የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ የአህጉሪቱ የቀጣይ አቅጣጫና ወሳኝ 
የቤት ሥራ መሆኑን አስምረውበታል። ለዚህም ነው የ35ኛውን የሕብረቱን ጉባኤ መሪ ሃሳብ፣ በአፍሪካ የስርዓተ ምግብ አቅም 
መገንባት፣ የሰው ሀብት ልማት፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማትን ማፋጠን ላይ እንዲያተኩር የተደረገው።

መሪዎቹ ከበርካታ አህጉራዊ ጉዳዮቻቸው ባሻገር በአፍሪካ የምግብ ዋስትና ማረጋገጥን ትኩረት አድርገው በመከሩበት 
በዚህ ጉባኤ፤ አፍሪካ ያላትን እምቅ ሀብት ተጠቅማ እንዴት የምግብ ዋስትናዋን ማረጋገጥና መበልጸግ ትችላለች ለሚለው ምላሽ 

የሚሰጥ የኢትዮጵያን የግብርና ልማትና የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ሥራዎች በተሞክሮነት ተመልክቷል። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ 
ያላትን እምቅ አቅም ለይታ ጥቅም ላይ ለማዋል የሄደችበት ርቀት ውጤት አምጥቷል።

ኢትዮጵያ ግብርናዋ የዝናብ ጥገኛ ሆኖ በኖረባቸው ዘመናት፣ ድርቅ በተከሰተ ቁጥር ተጎጂዎችን ለመደጎም የዓለም ዓቀፍ 
ተቋማትንና አገራትን ደጅ መጥናት የተለመደ ተግባሯ ነበር። ይህ ደግሞ የአገሪቷን ክብርና ሉዓላዊነት በእጅጉ ለሚጋፉ ኃይሎች 
ሁነኛ እጅ መጠምዘዣ ሆኖ የሚያገለግል መሳሪያ ነው። ይህን ሂደት ለመለወጥ እና ኢትዮጵያ ያላት አቅም ከራሷ አልፎ ለቀጣናው 
አገራት የሚበቃ መሆኑን የተገነዘቡ የወቅቱ አመራሮች ግን በዘርፉ ምሳሌ የሚሆን ተግባርን መከወን ችለዋል። 

ለዚህ ዋናው ማሳያ በቆላማ አካባቢዎች እየተከናወነ ያለው የመስኖ ስንዴ ልማት ሲሆን፤ ይሄ ተግባር ኢትዮጵያ ከውጭ 
በከፍተኛ ወጪ የምትገዛውን ስንዴ በአገር ውስጥ አቅም አምርቶ መሸፈንን ታሳቢ ያደረገ ቢሆንም፤ ከሁለት ዓመት ወዲህ 
ኢትዮጵያ ገጥሟት በነበረው ድርቅና ሰው ሰራሽ ግጭቶች ምክንያት የተፈጠረ የምግብ እርዳታ አቅርቦትን በራሷ አቅም መሻገር 
የቻለችበትን እድል እስከመፍጠር የደረሰ ሆኗል።

አፍሪካ ደግሞ ያላት የሰው ኃይልም ሆነ እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ይሄን እውን ለማድረግ በእጅጉ የሚያስችላት ነው። ይሁን 
እንጂ ሃሳብ በእቅድ ሊካተት፣ እቅድም በተግባር ሊለወጥ ካልቻለ ከምኞትነት የዘለለ ፋይዳ አይኖረውም። በስብሰባ መክሮና 
የውሳኔ አቅጣጫ አስቀምጦ መውጣትም ብቻውን ውጤት አያመጣም። በመሆኑም የሕብረቱ አገራት መሪዎች ወደየአገራቸው 
ሲመለሱ የስብሰባውን ጭብጥ ተረድተው ወደውጤት ለመለወጥ የሚያስችል ተነሳሽነትና ቁርጠኝነትን ተላብሰው መሆን 
ይኖርበታል።

ሌላው ሊታሰብ የሚገባው ተናጠላዊ ሩጫ ብቻውን የተናጠል ውጤት ያመጣ እንደሁ እንጂ አህጉር አቀፍ ውጤት 
ማስመዝገብ አለማስቻሉን ነው። ይሄን መሰል አፍሪካዊ ራዕይ ይዞ ለውጤት መብቃት እና የአፍሪካን ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ 
እውን ማድረግ የሚቻለው በአፍሪካውያን ትብብርና አብሮነት ነው። ምክንያቱም አፍሪካውያን አብረው መቆምና መተባበር 
ያለመቻላቸው ያላቸውን እምቅ ሀብት አውቀውና አቀናጅተው በጋራ ለመልማት በጋራ እንዳይሰሩ አድርጓቸዋል።

ዛሬም ቢሆን የመንግሥታቱን ድርጅት የ2030 ዘላቂ የልማት ግብ እንዲሁም የአፍሪካ ህብረትን አጀንዳ 2063 ከግብ 
ማድረስ የሚቻለው የህብረቱ አባል አገራት ሀብታቸውን አቀናጅተው፣ ጉልበታቸውን አስተባብረው መስራት ሲችሉ፤ የምግብ 
ዋስትናቸውን ማረጋገጥና የብልጽግናቸውን ጉዞ አንድ ደረጃ በማራመድ በስንዴ እጅ ከመጠምዘዝ መላቀቅ ሲችሉ ነው።

አፍሪካ በስንዴ ድጎማ ሕልውናዋን እንዳታጣ ትልቅ ሚና ላለው የምግብ ዋስትና መረጋገጥ ደግሞ ግብርናው ትልቅ ድርሻ 
ያለው መሆኑን በመገንዘብ፤ የአህጉሪቱ መሪዎች የአፍሪካን የምግብ ዋስትና በማረጋገጥ ሕልውናዋን ማስጠበቅ የቀጣይ ቀዳሚ 
የቤት ስራቸው አድርገው ሊወጡት ይገባል።



    አዲስ ዘመን   ሰኞ ጥር 30 ቀን 2014 ዓ.ምገጽ 6

ማረፊያ/ትዝብት

ፋሽን
ስፖርት እና መዝናኛ

በልኩ እንየው

ሕፃናትና ፋሽን
ፋሽን ዘመንን ይገልጣል፤ ወቅትን ያሳውቃል። አንድ 

ያየነው አለባበስ በየትኛው ዘመን ይዘወተር የነበረ ፋሽን ነው 
ተብለን ስንጠየቅ ወቅቱን የምንናገረው ለዚህ ነው። በመሆኑም 
በብዙዎች ተወዶ የሚዘወተረው የዚያ ዘመን ምልክት የወቅቱ 
ማሳያና መግለጫ ይሆናል። ፋሽን በዕድሜ በፆታ እና በባህል 
ውስጥ የተለያየ ምልከታና ፍልስፍና አለው። 

አንዱ መርጦና ፈልጎ የመልበሱን ያህል ሌላው በበጎ 
ተፅእኖ ያንን ይከተላል። የወደደውንና የፈለገውን የመልበሱን 
ያህል የወደዱለትና የመረጡለትን የሚለብስ የፋሽን መታያ 
የሚሆን ቁጥሩ ከፍ ያለ ነው። ሕፃናት በፋሽን ኢንዱስትሪው 
ያላቸው ቦታ እጅግ ከፍተኛ ነው። ሕፃናትን ከፋሽን ጋር፣ 
ልጆችን ከወቅቱ አልባሳትና ማጌጫ ጋር ማሰቡ ለዚህ በቂ 
ማስረጃ ነው። ልጆች የተገኙበትን ዘመን መምሰላቸው፣ 
በዚያ ዘመን ግኝትና ፈጠራ ውስጥ ማለፋቸው አይቀሬ ነውና 
ዘመናቸውን የመሰለ ልብስና ማጌጫ ይጠቀማሉ። 

ይህ ማለት ከዘመናቸው የወጣ አለባበስ አይከተሉም 
ማለት ግን አይደለም፤ የባህል አልባሳትን፣ የአዋቂ አልባሳትን 
እንዲለብሱ በዘመናዊ ዝግጅት ውስጥ እንዲያልፉ / ፋሽንን 
እንዲላበሱ በማድረግ/ የተደረጉ አልባሳትን ሲለብሱ 
የሚታዩበት ሁኔታ አለ። ይህም በበዓላት ወቅት ተለምዷል።

ዘመናዊ አለባበስ ወይም ፋሽኑ ግን በብዛት ጎልቶ 
ይታያል። በሰርጉ፣ በልደቱና በመሳሰሉት ሁሉ ፋሽንን 
መሠረት አድርገው በተዘጋጁ አልባሳት ሲደምቁ ይታያሉ። 
በእነዚህ አጋጣሚዎች እነ ማሙሽና ሚጣ በአልባሳት ዝንጥ፣ 
በፀጉር አሠራርና ቁርጥ እምር ድምቅ ብለው እናያቸዋለን። 

ምንም እንኳን ለመልሰቡና ለመዘነጡ ምክንያት 
ወላጆችና ታላላቆች ቢሆኑም፣ በራሳቸው የተሠራ ቀለም 
በዕድሜያቸው የተለካ ማጌጥና በልካቸው የሚዋቡበት ፋሽን 
እነሱም ጋር አለ። ሕፃናቱ  የተገኙበት ዘመን የፈጠረላቸውን 
ተጎናጽፈው በእናት እቅፍ አልያም በአባት ጉያ ተጣብቀው 
እናገኛቸዋለን።

በእርግጥም እነርሱ መዘነጫቸውን የመምረጡ ዕድል 
አግኝተው፤ ይሄ ከዚህ ጋር ይሄዳል፣ ያኛው ለዚህ ዘመን 

ተገኝ ብሩ ይመጥናል ብለው በራሳቸው አይመርጡ ይሆናል። ለዚህ 
ደግሞ ከራሴ አስቀድሜ ለልጄ የሚሉት ወላጆች ኃላፊነት 
ይወስዳሉ። ወላጆች ገበያ ወጥተው የወደዱትና ሌላው 
ላይ አይተው ለልጄ ብገዛው ያሉትን ልብስ ይገዛሉ። ጌጣ 
ጌጦችን ለመግዛት ይደራደራሉ። ሕፃናቱም በወላጆቹ ምርጫ 
ይዋባሉ። 

ከተዘጋጁ ልብስ መሸጫ መደብሮች ውስጥ የሕፃናት 
አልባሳት የሚሸጡት ላይ ትኩረት አደረግን። አራት ኪሎ 
ድንቅስራ ሕንፃ ምድር ላይ የተዘጋጁ ሕፃናት አልባሳት መሸጫ 
ሱቆች ውስጥ ወደ አንዱ ጎራ ብለን ስለ ሕፃናት አልባሳት ገበያ 
ጠየቅን። ሮማን በፍቃዱ ትባላለች፤ በሱቋ ውስጥ ለሽያጭ 
የሚሆኑ የሕፃናት አልባሳት በብዛት አዘጋጅታ ደንበኞቿን 
በመጠባበቅ ላይ ናት። 

አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ምክንያት በሁሉም መስክ 
የሥራ መቀዛቀዝ መኖሩን የምትገልፀው ሮማን፣ የሕፃናት 
አልባሳት በአንፃራዊነት ከሌሎች አልባሳት ገበያዎች የተሻለ 
የገበያ እንቅስቃሴ እንዳለው ትናገራለች። ገና ከተወለደ 
ሕፃን መታቀፊያ ጀምሮ  የተለያዩ የልጆች ፋሽን አልባሳት 
የምትሸጠው ሜሮን አልባሳቱን አብዛኛዎቹን ከውጭ 
አገር እያስመጣች ነው ለደንበኞቿ የምታቀርበው። ቻይና፣ 
ቱርክ፣ ዱባይና ጣሊያን በአብዛኛው የሕፃናት አልባሳት ወደ 
ኢትዮጵያ የሚመጣባቸው አገራት ናቸው።

በአገር ውስጥ የሚመረቱ የሕፃናት አልባሳት በሱቋ ውስጥ 
የሉም። ለዚህም እንደ ምክንያት የምትጠቅሰው በአገር ውስጥ 
ባለሙያዎች የሚዘጋጁ አዳዲስ ዲዛይን የሕፃናት አልባሳት 
በኅብረተሰቡ ዘንድ ተመራጭ አለመሆናቸውን ነው። ለዚህም 
እንደ ምክንያት የምትገልፀው ልብሶቹ የሚዘጋጅባቸው 
ጨርቆች ለሕፃናቱ ምቾት የሚሰጡ አለመሆናቸውን 
ከደንበኞቿ ደጋግማ እንደምትሰማ ትናገራለች።

አልባሳቱ እንደሚሠራባቸው ቁስና የጥራት ደረጃ ከ250 
ብር እስከ 900 ብር ድረስ ዋጋ ወጥቶላቸው ለገበያ የሚቀርቡ 
ሲሆን፣ በቅርብ ጊዜ የገቡ የሕፃናት ፋሽን አልባሳት በዋጋቸው 
ከዘገዩት ይበዛሉ። በተናጠል የሕፃናት መታቀፊያ ከ300 
እስከ 600፣ ሙሉ ልብስ ከ340 ብር እስከ 900 ብር፣ካኒቴራ 

ከ80 ብር እስከ 150፣ሱሪ ከ90 
ብር እስከ 350 ብር ድረስ ዋጋ 
ወጥቶላቸዋል። 

ወይዘሮ ማህሌት ውላቸው 
ለ4 ዓመት ልጅዋ ልብስ ስትገዛ 
እዚያው መሸጫ ሱቅ ውስጥ 
አገኘናት። ወይዘሮ ማህሌት 
የሦስት ልጆች ናት። ከራሷ በላይ 
የምትሳሳላቸው ልጆቿ ዘንጠው 
ሲውሉ፤ አምሮባቸው ሲደምቁ 
እጅጉን ያስደስታታል። ከራሷ 
በተሻለም አዳዲስ የልጆች ፋሽን 
አልባሳት የመግዛት ልምድ አላት። 
አቅሟ በፈቀደው መጠን ጊዜን 
ጠብቃ ልጆቿን ታለብሳለች። 
አልባሳቱን በአብዛኛው የምትገዛው 
በዓል በደረሰ ጊዜ ቢሆንም፣ ሌሎች ልጆች ለብሰውት ያየችው 
አዲስና ፋሽን ልብስ የራሷ ልጆች እንዲዋቡበት ትገዛለች። 

በአሁኑ ጊዜ ሕፃናት የተለያዩ ፋሽን አልባሳት በብዛት 
እየተለመደ መሆኑን የምትናገረው ወይዘሮ ማህሌት፤ ልጆች 
ስለ ፋሽን ግንዛቤው ባይኖራቸውም በተለያየ ጊዜ ወቅት 
ጠብቀው የሚመጡ የሕፃናት አልባሳት ወላጆች ተከታትለው 
ልጆቻቸውን ያለብሳሉ። በተለይም ወቅታዊ አልባሳት 
ክረምትና በጋ በመጣ ቁጥር ለወቅቱ ምቹና ወቅታዊ ፋሽን 
የተከተሉ አልባሳት ለልጆች መርጦ መግዛትና ማስለበስ 
ተለምዷል።

ገበያ ውስጥ የሚገኙ የልጆች አልባሳት በአብዛኛው 
ከውጭ አገር ተሠርተው የሚገቡ መሆናቸውን የታዘበችው 
ወይዘሮ ማህሌት፣ በአገር ውስጥ ዲዛይነሮች የተሠሩ አገራዊ 
ልብሶች ገበያው ላይ ሊኖሩ እንደሚገባና አገራዊ ምርት ላይ 
ትኩረት ተሰጥቶ መሠራት እንዳለበት ታስገነዝባለች።  	

ዲዛይነር ሀቢባ ሙኒር ከ4 ዓመት በላይ ሙያው ላይ 
ቆይታለች። ጀሞ አካባቢ በሚገኘው ሱቋ ውስጥ በአብዛኛው 

የአዋቂ ባህላዊና ዘመናዊ አልባሳት በራሷ ዲዛይን አዘጋጅታ 
ለገበያ ታቀርባለች። ዲዛይነር ሀቢባ ከሁለት ዓመት በፊት 
የሕፃናትና የልጆች አዳዲስ ዲዛይን አልባሳት አዘጋጅታ በሱቋ 
ለገበያ ታቀርብ እንደነበረና በወላጆች ግን የሚመረጡት 
ከውጪ የሚመጡ አልባሳት መሆናቸውን ትገልፃለች።

ለዚህ ደግሞ እንደ ምክንያት የምታነሳው እዚህ የሚሠሩት 
አልባሳት ሰፊ ጊዜና ጉልበት የሚጠይቁ መሆናቸውን ነው። 
ዋጋቸው ከውጭ ከሚመጡት ይጨምራል ትላለች። ከውጭ 
የሚመጡት አልባሳት በዓይነትና  በዋጋም ልዩነት እንዳላቸው 
ጠቅሳ፣ በአገር ውስጥ በልዩ ዲዛይን  ከሚዘጋጁ የልጆች 
አልባሳት ጋር በዋጋ መወዳደር እንደማይችል ታብራራለች። 
አንደ ባለሙያዋ ገለጸ በአገር ውስጥ የሚመረቱት የሕፃናት 
አልባሳት የሚሠሩባቸው ጨርቆችም ለአዋቂ ካልሆነ በስተቀር 
ለሕፃናት የሚሆኑ አይደሉም። ይህ ደግሞ የአገር ውስጥ 
የሕፃናት አልበሳት አምራቾች ሕፃናት አልባሳት ላይ እንደ 
ባለሙያ ትኩረት አድርገው እንዳይሠሩ አድርጓቸዋል ባይ 
ናት። 

እስራኤላዊው ጋዜጠኛ አሞስ ኦዝ ነገርን አለቅጥ 
ስለማቃለል ሲናገር፡- «ጥያቄዎች እየጠነከሩ እና እየተወሳሰቡ 
ሲሄዱ፤ ሰዎች ቀላል መልሶችን ወደ መፈለግ ያዘነብላሉ። 
በአንድ አረፍተ ነገር የሚያለቅ መልስ ይሻሉ። ያ መልስ 
ለችግሮቻችን ሁሉ ተጠያቂ የሆነውን ግለሰብ እንዲጠቁመን 
እንፈልጋለን። ያ መልስ ያንን አንድ ግለሰብ ወይም አካል 
ካስወገድን ችግሮቻችን ሁሉ መቋጫ እንደሚያገኙ 
እንዲያሳየንም እንፈልጋለን።» ሲል ያብራራል።

ኢትዮጵያውያን አሁን እዚህ ዓይነት ስሜት ውስጥ ያለን 
ይመስለኛል። ውስብስብ ለሆነው ችግራችን አንድ ቁርጥ ያለ 
መልስ የምንፈልግ ዓይነት ሆነናል። ለአንዳንድ ሰዎች እነ 
እገሌ ወርደው እነ እገሌ ቢሾሙ ችግራችን በሙሉ በአንዴ 
የሚቀረፍ ሆኖ ይታያቸዋል፤ ሌሎች ደግሞ እነ እገሌ ቢታሰሩ 
ችግራችን በሙሉ መቋጫውን የሚያገኝ ሆኖ ይሰማቸዋል፤ 
ሌሎች ደግሞ የችግሩ ምንጭ የሆነ ብሔር እና ሃይማኖት 
ስለሆነ እሱን መላ ማለት ችግሩን ይቋጨዋል የሚል እምነት 
አላቸው፤ ወዘተ.። ብቻ ሁሉም ሰው ችግሩ አንድ ቦታ ላይ 
እንዳለ ያ ችግር ፈጣሪ ከተኮረኮመ ችግሩ በሙሉ አብሮ 
እንደሚሸሽ የሚያምን ነው። ሀቁ ግን ከዚያ የተለየ ነው።

እንደ አገር ያለንበት ችግር ውስብስብ ነው። አንድ ቀላል 
እና ቁርጥ ያለ መልስ የለውም። ችግሩ የመወሳሰቡን ያህል 
መፍትሄውም እንዲሁ ውስብስብ ነው። ያን አለመረዳት ግን 
ነገሩን ቀላል አያደርገውም። ይልቁኑ መፍትሄው የችግሩን 
ግዝፈት እና ውስብስብነት ተረድቶ በዚያው መጠን መስራት 
ነው።

ለምሳሌ የአገራችንን ጦርነት እንመልከት። ብዙ 
ሰዎች የችግሮች ራስ የሆነውን ሕወሓትን ሙሉ ለሙሉ 
በመደምሰስ ብቻ ጦርነቱን ማጠናቀቅ እንደሚቻል ያምናሉ፤ 
ሀሳቡ ችግር የለበትም። ሕወሓት ችግር ፈጣሪ ኃይል ነው፤ 
ስለዚህም ሕወሓትን ማስወገድ ብዙ ችግሮችን መቋጨት 
ያስችላል። ነገር ግን የሕወሓት መወገድ ለብቻው ነገሮችን 
ይቋጫል ብሎ ማሰብ ስህተት ነው። ይሄ ነገርን አቃልሎ 
መረዳት ነው።

ጦርነቱ ወታደራዊ፤ ኢኮኖሚያዊ፤ ፖለቲካዊ፤ 

(አቤል ገ/ኪዳን) ዲፕሎማሲያዊ እና ሰብአዊ አንድምታ አለው። ስለዚህም 
ወታደራዊው ጎን ብቻ በድል ቢጠናቀቅ እንኳን ሌሎቹ 
ነገሮች እስኪስተካከሉ ሙሉ ድል ተገኘ ማለት አይቻልም። 
በጦር ሜዳው የተገኘው ድል በሌሎቹም ዘርፎች እንዲደገም 
ጠንከር ያለ ሥራ መሥራት ያስፈልጋል።

ብዙዎች ግን ይሄን አይረዱትም ወይም መረዳትም 
አይፈልጉም። በጦር ሜዳ ውሎው ብቻ ነገሩን ሊቋጩት 
ይሻሉ። ነገር ግን ጦርነቱን በሕወሓት ልክ ብቻ መመዘን 
ያዋጣናል ወይ የሚለውን ስናየው አያዋጣም። ይሄ ጦርነት 
ጽንፈኛ ብሔርተኝነት ከህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያዊነት 
የተፋለመበት፤ ኢትዮጵያ ወዳጆቿን የለየችበት፤  ዓለምአቀፍ 
ተቋማትን ጨምሮ የውጭ ኃይሎች እጃቸውን ያስገቡበት፣ 
የአገር ውስጥ ፖለቲካ አዲስ አሰላለፍ የያዘበት  እና ሌሎችም 
ብዙ ገጽታዎች ያሉት ጦርነት ነበር።

ስለዚህም ይህ ጦርነት እንዲህ በአንድ ነጠላ እይታ ብቻ 
የሚታይ አይደለም። ሰፊ ነው፤ ውስብስብ ነው። ሕዝብ 
የሚያውቃቸውም የማያውቃቸውም፤ የሚገነዘባቸውም 
የረሳቸውም ብዙ ነገሮች በውስጥ ተካሂደዋል። ያንን 
መገንዘብ ያስፈልጋል።

ነገርን ከትክክለኛ ገጽታው በታች አቅልሎ መመልከት 
አደገኛ ነው። ለሽንፈት ይዳርጋል። ነገሮችን አለቅጥ 
የሚያካብዱ ሰዎች ለጭንቀት በሽታ የሚጋለጡትን ያህል 
ነገሮችን አለቅጥ የሚያቃልሉ ሰዎችም በሽታቸው ሳይታወቅ 
ደህና ነኝ እያሉ ይሞታሉ። በሀኪም እና በታማሚው መሀከል 
ያለው ልዩነትም ይሄ ነው። ታማሚው ህመሙ የሚሰማውን 
ቦታ ብቻ ነው የሚያውቀው፤ ከሀኪሙ የሚፈልገውም ያን 
ቦታ ህመሙን የሚያስቆም ነገር እንዲሰጠው እና እርፍ 
እንዲል ነው።

ሀኪም ግን እንደዚህ አያስብም። የህመሙ ምንጭ 
ምንድን ነው? ህመሙ ምን ዓይነት ምልክት አለው? ምን 
ዓይነት መድኃኒት ቢሰጠው እና ለምን ያህል ጊዜ ቢውጠው 
ይድናል? መድኃኒቱ ሌላ ችግር እንዳይፈጥር ምን መደረግ 
አለበት? በሽታው ዳግም እንዳያገረሽ ምን መደረግ አለበት? 
ወዘተ.. ይመረምራል። አንዳንዴ ለታማሚው ትርጉም 
የማይሰጥ የሚመስል ምርመራዎችን ያዝዛል። ለምን? 
ምክንያቱም በሽታውን በትክክል መረዳት የሚቻለው እና 

ፍቱን መድኃኒት ማዘዝ የሚቻለው በዚያ መንገድ ስለሆነ 
ነው። ለዚህ የሚሆን አንድ እውነተኛ ምሳሌ እንመልከት። 
ዲ/ን አቤል ካሳሁን በፌስቡክ ገጹ የጻፈው ነው።

እንደ ጎርጎርዮሳውያኑ አቆጣጠር በ1847 ዓ.ም. 
በኦስትሪያ ቬና ውስጥ በሚገኝ አንድ ሆስፒታል ዕውቁ 
የማኅጸን ሐኪም ኢግናዝ ሴሞቫይስ (Ignaz Semmelweis) 
በዳይሬክተርነት ይሠራ ነበር። እርሱም በሚመራው 
የሕክምና ክፍል (ward) ብዙ ነፍሰ ጡር ሴቶች እየመጡ 
የጤና ክትትል ያደርጋሉ። 

በአጠቃላይ ከሚመጡት ነፍሰ ጡሮች መካከል 
ከስድስቱ አንዷ በዚያ ክፍል ምርመራ የተደረገላት ሴት 
በኃይለኛ ንዳድ ተይዛ ትሞት ነበር። የእነዚህም ሟች ሴቶች 
አስከሬን ምርመራ ደግሞ ከቆዳቸው በታች ባለው የሰውነት 
ክፍላቸው፣ ደረታቸው አካባቢ ባለው ክፍት ቦታ እና 
የዓይኖቻቸው ኳሶች በተቀመጡባቸው ሰርጓዳ ክፍሎች 
ውስጥ መግል ይታይ ነበር። ሴሞቫይስም እርሱ በሚመራው 
የሆስፒታሉ ዋርድ ሆነ በአጠቃላይ በአውሮፓ ውስጥ 
በሚገኙት ሆስፒታሎች ውስጥ እየታየ ባለው የእናቶች ሞት 
እጅግ ተጨነቀ።

አንዲት ነፍሰ ጡር ለዚህ ሥራ ብቻ በተመደበች አዋላጅ 
አማካኝነት ስትወልድ የሞቱ መጠን ወደ 3% የሚቀንስ 
ሲሆን፣ የዚያች እርጉዝ ሴት ምርጫ የተሻለ ልምድና ዕውቀት 
ባላቸው ሐኪሞች እጅ መውለድ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ 
የሞቱ መጠን ወደ 18% ያሻቅባል። 

ዶ/ር ሴሞቫይስ ባረገዙ ሴቶች ላይ እየደረሰ ያለውን ይህን 
እልቂት ለመግታት ብዙ ጥረት ቢያደርግም የሞታቸውን 
ቁጥር ግን ሊቀንስ አልቻለም። እንዲያውም ቢጨንቀው 
ሌሊት ወደ መቅደሱ ሲገባ ካህኑ የሚደውለው የቤተ 
ክርስቲያን ደወል እያስደነገጣቸው ይሆናል የሚታመሙት 
ብሎ በማሰብ ካህኑን በጸጥታ ወደ መቅደስ እንዲገባ 
አድርጎም እንደነበር ተጽፏል። ይሁን እንጂ ነገሩ አንድም 
መፍትሔ ጠብ አላደረገም።

ታዲያ ዶክተሩ በዚህ አጣብቂኝ መካከል ሆኖ 
ሲያሰላስል ሳለ አንድ ነገር ተመለከተ። ይኸውም በሆስፒታሉ 
ውስጥ ያሉ ወጣት የሕክምና ተማሪዎች የተለመደውን 
የእለት ክንውናቸውን፣ ማለትም የሞቱትን እናቶች አስከሬን 

መመርመር፣ ቀጥለውም በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ባለ በደም 
በደፈረሰ ውኃ እጆቻቸውን በመለቅለቅ የጋራ በሆነ ፎጣ 
አድርቀው በቀጥታ ለሕክምና የመጣችን ሴት የአካል 
ምርመራ ሲያደርጉ አየ። 

በርግጥ ይህን የመሰለው ተግባር pathologyን 
ለተረዳ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ለሚገኝ ሰው በጣም እንግዳ 
ሊሆንበት ይችላል። ‹በጤነኛ አእምሮው ያለ አንድ ሐኪም 
የሞተን አካል በነካ እጁ ምንም ዓይነት የንጽሕና መጠበቂያ 
ጥንቃቄ ሳያደርግ እንዴት በሕይወት ያለችን ሴት ሰውነት 
መልሶ ይመረምራል?› ብሎ መጠየቁም አይቀርም። ነገር 
ግን በአውሮፓው ዓለም በአሥራ ዘጠነኛው ምእት ዓመት 
አጋማሽ «ጀርም» የሚባለው በሽታ አምጪ ስውር ሕዋስ 
የማይታወቅ እንግዳ ሐሳብ ነበር። በማጉያ መሣሪያም 
አይተውት አያውቁም። ከፍተኛ ጥፋት የማምጣት ኃይሉንም 
ገና በሚገባ አልተገነዘቡም ነበር። 

ዶ/ር ሴሞቫይስም እርሱ ባለበት ዋርድ የሚገኙ 
የጤና ባለሙያዎች ሁሉ ማናቸውንም አካላዊ ምርመራ 
ከማድረጋቸው በፊትም ሆነ ካደረጉ በኋላ እጃቸውን 
በክሎሪን ውሕድ እንዲታጠቡ ጥብቅ ትእዛዝ አወጣ። ይህ 
በሆነ በሦስት ወራት ውስጥም የእናቶች ሞት መጠን ከ18% 
ወደ 1% ወረደ። ሐኪሙ ሴሞቫይስ የAntiseptic ጉዳይ 
ወደ ሕክምናው ትግበራ እንዲገባ በማድረግ የብዙ እናቶችን 
ሕይወት በመታደጉ በዚህ አስደናቂ ግኝቱ እስከ ዛሬ ድረስ 
በታሪክ ሲመሰገን ይኖራል።

እንግዲህ ከዚህ ታሪክ ምን እንማራለን ዶ/ር ሴሞቫይስ 
ነገሩን አለቅጥ አቃልሎ ቢመለከተው ኖሮ ታሪካዊው 
መድኃኒት ሊገኝ አይችልም። ነገር ግን ከጊዜያዊ ቀላል 
መፍትሄ ይልቅ ጊዜ ወስዶ አሰበ። አስቦም አልቀረ መድኃኒትን 
አገኘ።

የኢትዮጵያም ችግር ልክ እንደነዚህ ሴቶች ችግር ነው። 
ውስብስብ ነው። ዋነኞቹ ጀርሞች ከፊት ለፊት በአይን 
አይታዩም። ስለዚህም ጥልቅ ምልከታ ያስፈልገዋል። ከጥልቅ 
ምልከታ በኋላም ነው ሁነኛ መፍትሄ የሚያገኘው። ስለዚህም 
ቀላል መፍትሄ በመፈልግ አንድከም። ይልቁኑ ጊዜያችን እና 
ጉልበታችን ችግራችንን በቅጡ ለመረዳት እናውለው። ከዚያ 
መፍትሄው በእጃችን ነው።
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ነፃ ሃሳብ
ፖለቲካ እና ወቅታዊ 

በአንድ ወቅት «ኢትዮጵያውያን ‛የመጀመሪያው’ 
ማለት ይወዳሉ» የሚል ሃሜት መሰል የአላዋቂ ቧልት 
በአንድ ታዋቂ ቧልተኛ ከተሠራጨ ወዲህ ብዙ የዘመን 
ተጋሪዎች እውነት መስሏቸው «ልካችንን ነገረን» እያሉ 
ቧልተኛውን በአድናቆት ሲያመሰግኑና የአባባሉን 
ትክክለኛነት ደጋግመው ሲያስተጋቡ ሰምቼ   በመሳቅ 
ፈንታ በተቃራኒው ማዘኔን አስታውሳለሁ። ምክንያቱም 
ታዋቂው በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የምዕራባውያንን 
«እኛ ብቻ አንደኛ» የሴራ ስብከት መሣሪያ ሆኖ 
በመመልከቴ ነው።

እውነቱን ስንመረምር ግን እኛ ኢትዮጵያውያን 
«የመጀመሪያው» ማለት የምናበዛው በምክንያት ነው። 
በብዙ ነገሮች ቀዳሚ የሆንን የመጀመሪያ ሕዝቦች ነን። 
እንደዚያ ከሆነ ደግሞ በሆነ ነገር ቀድሞ መገኘትና 
የመጀመሪያው ማለት የማይወድ አገርና ሕዝብ ያለ 
አይመስለኝም። ሲቀጥል የእኛ ስለሆነ እንጂ የመጀመሪያው 
ከማለትም አልፈው በሁሉም ነገር «አባት» ነን ማለት 
የሚወዱት ምዕራባውያንስ ምን ሊባሉ ነው? የባዮሎጂ 
አባት፣ የፊዚክስ አባት፣ የሕክምና አባት፣ የጂኦግራፊ 
አባት…ኧረ ምን አባት ያልሆኑበት ነገረ ዕውቀት አለ። 

«ጀማሪም፣ አባትም እኛ ብቻ ነን» ለማለት ካልሆነ 
በቀር በሆኑበትም ባልሆኑበትም በሁሉም ነገር አባት 
ነን፣ አባት ነን የሚሉት እነርሱ እያሉ የሆንነውን ነን 
በማለታችን እኛ ላይ የሚቀለድብን በምን ምክንያት ነው? 
ለማንኛውም የመጀመሪያ ስለሆንን «የመጀመሪያው» 
በማለት ሃሳባችንን እንቀጥላለን። 

በዓለም ላይ የመጀመሪያው ስልጣኔ የተመሠረተው 
በአፍሪካ አህጉር ውስጥ የዓባይ ሸለቆን ተከትሎ ነው። ኧረ 
እንዲያውም የመጀመሪያው ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያው 
መጀመሪያ የሆነው የሰው ዘርም የተገኘው ልዩ ስሙ 
ሓዳር በተባለ ሥፍራ አፋር፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚሁ 
በአፍሪካ ምድር ነው። አፍሪካ የሰው ዘር መገኛ አህጉር 
ናት። እንዲህ ከሆነ ደግሞ ከአመክንዮም በላይ በዚህ ሐቅ 
መሠረት አፍሪካ የስልጣኔም መገኛ ክፍለ ምድር ናት። 
ለምን ቢሉ ምድርና መላዋ የእግዚአብሔር ብትሆንም 
ምድርና መላ ምድራዊ ስልጣኔዋ ግን የሰው ልጆች ነው፤ 
የሰው ዘር የተገኘበት ምድር እርሱ የስልጣኔም መገኛ 
ነው።

ከእነግሪክና ሮማ ስልጣኔ ሺ ዘመናት በፊት በምዕራብ 
አፍሪካ በእነ ጋናና ሶንጋይ፣ በመካከለኛው አፍሪካ 
በእነታላቋ ዚምባብዌ፣ በምሥራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያና 
ግብጽ ታላላቅ ስልጣኔዎች ያበቡባቸው የዓለም ክፍሎች 
ነበሩ። በዚህም ከሂሳብ እስከ ምህንድስና፣ ከመድኃኒት 
ቅመማ እስከ ሕክምና፣ ከሥነ ፈለክ እስከ ሥነ ክዋክብት፣ 
ከፊደል እስከ ዘመን መቁጠሪያ፣ ከዜማ እስከ ፍልስፍና 
አፍሪካውያን «ፊተኞች ኋለኞች ይሆናሉ» ቢሆንባቸውም 
ቅሉ ለዓለም ስልጣኔ የአንበሳውን ድርሻ አበርክተዋል።

የሩቁን ትተን የቅርቡን ብናስታውስ እንኳን ዛሬ 
«ያለእኔ ስልጡን የለም» በሚል እብሪት ዓለሙን በአንድ 
እግሩ ያስቆመው የምዕራባውያን ስልጣኔ አንቀላፍቶ 
መላ አውሮፓ በጨለማ ውስጥ በነበረበት ዘመን አፍሪካ 
ውስጥ ዛሬም ድረስ አሠራራቸው እንቆቅልሽ ሆነው 
የቀሩ እንደነላሊበላ ዓይነት ዕፁብ ድንቅ የኪነ ሕንፃ 
ጥበቦች እየተገነቡ ነበር። መላ አውሮፓ በድቅድቅ 
ጨለማ በነበረበት በዚያው ዘመን ምዕራብ አፍሪካ ውስጥ 
በስልጣኔ ጫፍ ላይ የደረሱ ሦስት ታላላቅ ግዛት አጼዎች 
ነበሩ። 

ሃይማኖትንና ሃይማኖታዊነትን እንደመግዣ መሣሪያ 
አድርጎ ለሰው ልጆች አዕምሯዊና ማህበራዊ ዕድገት 
ነፃነት የሚያገለግሉ ሌሎች ሰዋዊና ዓለማዊ ዕውቀቶችን 
ሁሉ በኃጢአትነት በማውገዝና እንዲዳፈኑ በማድረግ 
ቄሳራውያን አምባገነኖች በአውሮፓ ለአምስት መቶ 
ዓመታት ያህል የጭቆና፣ የመከራና የድንቁርና ዘመን 
አስፍነው ነበር። ሆኖም ከአምስት መቶ የጨለማ ዘመን 
በኋላ ለዘመናት ተንሰራፍቶ የቆየውን ኋላቀርነትና 
ድንቁርና በማስወገድ ለጥቂት ፈላጭ ቆራጭ ቄሳራውያን 
አምባገነኖች ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ሕዝብ ተጠቃሚ 
የሚያደርግ አዲስ ሕዝባዊ ስልጣኔ ለመመሥረት ያለመ 

የሕዝብ አንድነትና የመሪዎች ቁርጠኝነት
 ለአፍሪካ ትንሳኤ

ይበል ካሳ  እንቅስቃሴ ተጀመረ። 
ማዕከሉን በጣሊያኗ የፍሎረንስ ከተማ አድርጎ 

እነሚካኤል አንጀሎ፣ ዳንቴ፣ ሊዮናርዶ ዳቪንችና ጋሊሊዮ 
ጋሊሊን በመሰሉ ማህበራዊ መሃንዲሶች የተመሠረተው 
አዲሱ የስልጣኔ እንቅስቃሴም ይዞት የተነሳውን ዓላማ 
ለማሳካት የጥንት አያት ቅድመ አያቶቹን ጥበብ መለስ 
ብሎ መመርመርና ጥቅም ላይ ማዋል እንዳለበት ወሰነ። 
ለዚህም ወደጥንቱ የምዕራባውያን የግሪኮ-ሮማን ታላቅ 
ስልጣኔ ተመልሶ ማዕከሉን እዚያ ላይ አድርጎ መሥራት 
ጀመረ። በዚያም ላይ ተመርኩዞ የጥንቱን ጥበብና 
ዕውቀት በመጠቀም በፍልስፍና፣ በዕውቀት፣ በሳይንስ፣ 
በፍትሕ፣ በነፃነትና በዴሞክራሲ ላይ የተመሠረተ አዲስ 
የለውጥ ስልጣኔ ፈጠረ። 

ሃይማኖትን እንደሽፋን በሚጠቀሙ ራስ ወዳድ 
አምባገነኖች ክፋትና ስንፍና በግፍ ታፍነው እንደደበቁ 
ተደርገው የነበሩት የግሪኮ ሮማን ትልልቅ ጥንታውያን 
ጥበቦችና ዕውቀቶች እንደጥንቱ ታላቅ መሆንን በሚሹ 
የአውሮፓውያን አዲስ ትውልድ ከተቀበሩበት ወጥተው 
ዳግም ጥቅም ላይ መዋል ጀምረዋልና ስሙንም ዳግም 
ትንሳኤ ወይንም ሕዳሴ ብለው ጠሩት። «እንደጥንቱ 
በጥበብና በዕውቀት እንሰልጥን፣ እንደ አባቶቻችን 
ታላቅም እንሁን» በሚል ዋና እሳቤ የሚመራው አዲሱ 
ዳግም ትንሳኤ የስልጣኔ እንቅስቃሴም እጅግ በፍጥነት 
ይስፋፋ ጀመር። 

   ከጣሊያን ተነስቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምዕራብና 
መካከለኛውን አውሮፓ አዳርሶ መላ አውሮፓን 
አጥለቀለቀ። በዚህም አዲሱ የዳግም ልደት እሳቤ 
አምባገነኖች ያጨለሙትን ዘመን በፍጥነት በብርሃን 
እየገለጠ ፈረንሳይ ደረሰ። በዚያም «አብርሆት» 
የሚባለውን የዳግም ትንሳኤ ቀጣይ የስልጣኔ ደረጃ ወልዶ 
ለአውሮፓውያንና ለምዕራባውያን እንካችሁ አለ። 

ይህም የጥንቱ የግሪኮ ሮማን ስልጣኔ በዳግም ልደት 
ፍሬ አፍርቶ በሥነ ጽሑፍ፣ በፍልስፍና፣ በሳይንስና 
በጥበብ አውሮፓ እንደገና ማበብ የጀመረችበት ጊዜ 
ነበር። በቀጣይም የዳግም ልደት የስልጣኔ እሳቤ ከፍተኛ 
ዕድገትና ተከታታይ ድል እያስመዘገበ ገስግሶ እንግሊዝ 
ሲደርስ «የኢንዱስትሪ አብዮት»ን በመፍጠርና ለብዙ 
ሺ ዘመናት የሰው ልጆች ይጠቀሙበት የነበረውን 
አሠራር ከመሠረቱ በመቀየርና ሥር ነቀል የአስተሳሰብና 
የኑሮ ዘይቤ ለውጥ በማምጣት ለአውሮፓ ብቻ ሳይሆን 
ለዓለማችን የዘመናዊ ስልጣኔ መሠረትን ጣለ። ዓለም 
ላይ በአሁኑ ሰዓት የምንመለከታቸው የሰው ልጆች 
የዘመናዊው ስልጣኔ መገለጫ የሆኑ ማናቸውም ዓይነት 
ምጡቅ ቴክኖሎጂዎችና አሠራሮች ሁሉ የዚሁ የዳግም 
ትንሳኤ የስልጣኔ አስተሳሰብ ውጤቶች ናቸው።

ይሁን እንጂ ዕውቀት ዓለም አቀፋዊ በመሆኑ 
ከአውሮፓውያኑ የዳግም ትንሳኤ የስልጣኔ እሳቤ 
አፍሪካም ሆነ ሌላው ዓለም የተጠቀመ ቢሆንም 
የዕውቀት ጠቃሚነት ደግሞ በሰዎች አስተሳሰብ ላይ 
የተመሠረተ ነውና ይበልጥ የጠቀመው ግን ራሳቸውን 
አውሮፓውያኑንና ምዕራባውያኑን መሆኑ ግልጽ ነው። 
እንዲያውም ዳግም ትንሳኤያቸው ከፍሬው ይበልጥ 
እንዲጠቀሙ ብቻ ሳይሆን በሌላው ላይ የኃይል 
የበላይነትን እንዲያገኙና የማይገባቸውን እንዲጠቀሙ፣ 
በራሳቸው ብቻ ሳይሆን በሌላው ሀብትና ጉልበትም 
እንዲጠቀሙ አድርጓቸዋል። 

በዚህም ከእነርሱ ሺ ዘመናት በፊት ቀድማ በስልጣኔ 
አብባና ደምቃ ትኖር የነበረችው ታላቋ አፍሪካ ከረጅም 
የጨለማ ዘመናት በኋላ እነርሱ በዳግም ትንሳኤ ዓለምን 
ሲገዙ እርሷ በተቃራኒው ለድንቁርናና ለኋላቀርነት 
ተዳርጋ ጭራሽ የእነርሱ መጠቀሚያ ሆና እየማቀቀች 
ትገኛለች። የአፍሪካ ድንግል ሀብትና የሕዝቦቿ ጉልበት 
ለዘመናት የተበዘበዘው፣ ሕዝቦቿ በአውሮፓውያን 
ቅኝ ግዛት ለዓመታት በባርነት የማቀቁበትም ከዚሁ 
ከአውሮፓውያኑ ዳግም ትንሳኤ፣ ከአስራ አምስተኛው 
ክፍለ ዘመን በኋላ መሆኑም ለዚህ ጥሩ ማሳያ ነው። 

ያም ሆኖ ለዳግም ልደታቸው መፈጠርና በዚያ 
ምክንያት ላገኙት ጥቅም ሁሉ ባለቤቱ ራሳቸው 
ናቸውና እነርሱ ብቻ ለምን ተጠቀሙ? በሌላው ላይስ 

ለምን የበላይነትን አገኙ? ማለት አይቻልም። ስለሆነም 
የእኛን ትክክለኛ ተጠቃሚነት ለመፍጠርና የእነርሱን 
የበላይነትም ለማስቀረት ብቸኛው መፍትሔ በእነርሱ 
ዳግም ትንሳኤ እኛ ለምን አልተጠቀምንም ሳይሆን እኛም 
የራሳችንን ትንሳኤ ማምጣት ነው። ስለአውሮፓውያኑ 
ዳግም ትንሳኤ ሰፋ አድርገን መመልከታችንም ለዚሁ 
ነው፤ የእኛም መዳኛ ዳግም ልደታችን ማረጋገጥ መሆኑን 
ለማጠየቅ! እናም አፍሪካውያን የጥንቱን ስልጣኔያችንና 
ታላቅነታችን ለመመለስ እጅግ የዘገየን ቢሆንም አሁንም 
አልረፈደም። 

ዳግም ትንሳኤያችን ለማምጣትና የጥንቱን 
ስልጣኔያችንና ታላቅነታችን በመመለስ ዳግም በሀብታችን 
ለመጠቀም፣ የምዕራባውንን የእጅ አዙር ቅኝ ግዛትና 
የበላይነትና የብቻ ተጠቃሚነት ለማስቀረትና ዳግም 
ፍትሕና እኩልነትን ለማረጋገጥና ዳግም የበለጸገች፣ 
ስልጡንና ታላቅ አፍሪካን ለመፍጠር ጊዜው አሁን ነው። 
ለዚህ ደግሞ አፍሪካውያን ከምንጊዜውም በላይ የነቁበትና 
እንደ ሕዝብ አንድ ሆነው የቆሙበት ጊዜ በመሆኑ 
የአፍሪካን ትንሳኤ ለማረጋገጥ ትልቅ እድልን ይፈጥራል። 

ከዚህ ጋር በተያያዘ ከጥቂት ቀናት በኋላ አፍሪካውያን 
ነፃነታቸውን የተቀዳጁበት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 
ዙፋን ወራሽ የአፍሪካ ኅብረት 35ኛ የመሪዎች ጉባኤ 
በዚሁ በተመሠረተበት በዚሁ በአፍሪካ መዲና 
በአዲስ አበባ ይካሄዳል። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 
የተመሠረተበት ቀን በአፍሪካውያን ታሪክ ውስጥ አዲስ 
ምዕራፍ የተከፈተበትና ሁሌም ሲታወስ የሚኖር ታላቅ 
የድል ቀን መሆኑ ይታወቃል። 

በተባበረ ክንድ እናት አፍሪካን ከምዕራባውያን ቅኝ 
አገዛዝ ነፃ ለማውጣት የሚያግዝ መተባበሪያ መድረክ 
ለመፍጠር የአፍሪካ መሪዎች ለዓመታት ያደረጉት ጥረት 
ፍሬ ያፈራበት እና መላ አፍሪካውያንን የሚያስተባብር 
አንድ አህጉራዊ ድርጅት፤ የዛሬው የአፍሪካ ኅብረት 
የያኔው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምሥረታ ዕውን መሆን 
ችሏል።  ያች ቀን በሁሉም አፍሪካውያን ልብ ውስጥ 
በልዩ ፍቅር ተጽፋ ሁሌም በክብር ስትዘከር የምትኖርበት  
ምክንያትም ይኸው  ነው።

የአህጉሪቱን ሕዝቦች በማስተባበር ቅኝ ግዛትን 
በማስወገድና ነፃነትን በማቀዳጀት ለአፍሪካውያን ትልቅ 
ድልና ስኬት ያስመዘገበው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 
ዙፋን ወራሽ የሆነው የአፍሪካ ኅብረትም ከነፃነት በኋላም 
ለዓመታት የቀጠለውን የአውሮፓውያን የእጅ ቅኝ ግዛት 
ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲወገድ በማድረግና የእርስ 
በእርስ ትብብርን በማሳደግ ከዘመናዊ ቅኝ ግዛትና 
ከድህነት ነፃ የሆነች የበለጸገች አፍሪካን ዕውን በማድረግ 
የዙፋን አውራሹን ስኬት መድገም ይጠበቅበታል። 

 ለዚህ ደግሞ እንደጥንቱ ሁሉ ዛሬም አፍሪካውያንንና 
መላ የጥቁር ሰው ዘሮችን ከምዕራባውያን የእጅ አዙር 
ቅኝ ግዛት ነፃ ለማውጣት «በቃ» ብላ ከተነሳችው የጥቁር 
ሕዝብ ነፃነት ፋና ወጊዋ ኢትዮጵያ ጋር አንድ ላይ አብሮ 
መቆም አማራጭ የሌለው መፍትሔ ነው። 

አፍሪካውያን ይህን ማድረግ የሚችሉት ደግሞ 
የሕዝቡን አንድነት እንደ ኃይል በመጠቀምና የሚደረገውን 
ዘርፈ ብዙ ሕዝባዊ ትግል በቁርጠኝነት በመደገፍ እንደ 
ቀደምቶቹ ፓን አፍሪካ አባቶቻቸውና የአፍሪካ አንድነት 
መሥራች አፍሪካዊ የነፃነት መሪዎቻቸው ዛሬም የአፍሪካ 
መሪዎች እንደ መንግሥት አንድ ላይ አብረው መቆምና 
መተባበር ሲችሉ ነው። 

ሲቪል ተቆርቋሪዎችና የአፍሪካ ተሟጋቾች በተናጠል 
በሚያደርጉት ኢመደበኛ ንቅናቄ ብቻ ሳይሆን ልክ እንደ 
1949ኙ የአፍሪካ አገራት መሪዎች እንዳደረጉት ዛሬም 
የአፍሪካ መሪዎች በፖሊሲና በመንግሥታዊ ተቋሞቻቸው 
የእጅ አዙር ቅኝ ቅዛትን «በቃ» በማለት ከሕዝባቸው ጎን 
መቆም ሲችሉ ነው። ያኔ ነው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 
አፍሪካ ከምዕራባውያን የዘመናት የእጅ አዙር ቅኝ ግዛት 
ነፃ የምትወጣው! አፍሪካ ዳግም ትንሳኤዋን ስታረጋግጥ 
ነው፤  በሁሉም ዘርፍ ከተፅዕኖ ተላቅቃ በነፃነትና 
በአሸናፊነት መቆም የምትችለው! እግዚአብሔር ከእኛ 
ከልጆቿ ጎን ሆኖ የአፍሪካን ዳግም ትንሳኤ ዕውን ያድርግ!

የአፍሪካ አንድነት 
ድርጅት የተመሠረተበት 

ቀን በአፍሪካውያን 
ታሪክ ውስጥ አዲስ 

ምዕራፍ የተከፈተበትና 
ሁሌም ሲታወስ የሚኖር 
ታላቅ የድል ቀን መሆኑ 

ይታወቃል 
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ግብርና
  በአፍሪካ ሥርዓተ ምግብና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የመሪዎች መሪነት 

አንድ ሰው ሊኖረው ከሚገባው ተክለሰውነት በታች 
ሆኖ ሲገኝና በአስተሳሰቡና በአመለካከቱም የጎለበተ 
ወይንም ምጡቅ ሆኖ ካልተገኘ የእድገቱ ውሱንነት 
የተመጣጠነ ምግብ አግኝቶ ካለማደጉ ጋር የተያያዘ ተደርጎ 
ይወሰዳል። የዘርፉ ባለሙያዎች የሥርዓተ ምግብ ጉድለት 
በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች 
ላይ ተጽዕኖ በማሳረፍ ሊኖረው የሚችለውን ጉዳት 
በተለያየ መንገድ ይገልጻሉ። የተስተካከለ ተክለውሰነት 
የሌለው ወይንም የቀነጨረ ሰው ከሚደርስበት ማህበራዊ 
ተጽዕኖ በተጨማሪ ኢኮኖሚያዊ አቅሙም ጥያቄ 
ውስጥ ይገባል። በአካሉም በአዕምሮውም ያልጎለበተ 
ሰው ምርታማነቱ ይቀንሳል። ለጤና ችግር የመጋለጡ 
ዕድልም ሰፊ በመሆኑ የሕክምና ወጪው ይጨምራል። 
እንዲህ ያለው ተደራራቢ ችግር ከግለሰቡ ባለፈ አገራዊ 
ኢኮኖሚያዊ ቀውስ በማስከተልም ችግሩ የሰፋ ይሆናል። 
የመቀንጨር ችግር ያለበት ሰው በፖለቲካ አስተሳሰቡም 
አሸናፊ ሀሳቦችን አንስቶ ወደፊት የሚያራምድ ነገር 
መፍጠር ላይ ጉድለቶች ይስተዋሉበታል። በተለይም 
በፖለቲካው እዚህም፣ እዚያም የሚነሱ የፖለቲካ ቀውሶች 
አንዱ መገለጫ ሊሆን እንደሚችልም ይገመታል።

የሥነምግብ ባለሙያዎች በአካልና በአእምሮ ጤናማ 
ማኅበረሰብ መፍጠር የሚቻለው ጤናማ የአመጋገብ 
ሥርዓትን መከተል ሲቻል እንደሆነና ከጽንስ ጀምሮ 
ሕፃን ተወልዶ ሁለት አመት ዕድሜ ድረስ የተመጣጠነ 
ምግብ ማግኘት እንዳለበት ይመክራሉ። በዚህ እድሜ 
ላይ የሚሠራው ሥራ ወይንም ለሥነምግብ የሚሰጠው 
ትኩረት በሰዎች አካላዊ፣ ሥነልቦናዊና አዕምሮአዊ እድገት 
ላይ የጎላ ሚና ስላለው ሁለንተናዊ ጥቅም ያስገኛል። 
በተመጣጠነ የአመጋገብ ሥርዓት ጤናማ ማህበረሰብ 
መፍጠር ከተቻለ እንደአገር ከፍተኛ ምርት ማምረት 
የሚችል አምራች ኃይል መፍጠር ከመቻሉ በተጨማሪ 
አገር ለሕክምና እና መድኃኒት ግዥ የምታወጣውን ወጪ 
በመቀነስ በጀቱን ለልማት ተግባር ማዋል ይቻላል። 
ሥርዓተ ምግብ ከግብርናው ውጤት የሚገኝ በመሆኑ 
የግብርናው ክፍለኢኮኖሚ ማደግ እንዳለበትም ተያይዞ 
ይነሳል።

አፍሪካ ባላት ሰፊ መሬትና አምራች የሰው ኃይል 
ከራሷ አልፋ ሌላውንም ዓለም መመገብ የሚያስችል ሀብት 
እያላት ሥርዓተ ምግብን ማረጋገጥ አለመቻሏን ብዙዎች 
በቁጭት ያነሱታል። በዚህ ወቅት ግን ከቁጭት ለመውጣት 
የአፍሪካ መሪዎች የተነሳሱ ይመስላል።ሥርዓተ ምግብን 
ማሻሻልና የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ጉዳይ በ35ኛው 
የአፍሪካ ኅብረት ጉባኤ ትኩረት ከተሰጣቸው አጀንዳዎች 
መካከል አንዱ ሆኖ ተነስቷል። በ40ኛው የውጭ ጉዳይ 
ሚኒስትሮች ጉባኤ ላይ በተነሳው በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ 
እንደተገለጸው፤ አፍሪካ በየአቅጣጫው የደህንነት ሥጋት 
አለባት፣ ለሁለት አመት የዘለቀው ኮቪድ 19 ቫይረስ 
ወረርሽኝ በሽታ በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ 
እንቅስቃሴዎቿ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። እነዚህ ተደራራቢ 
ፈተናዎች የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና ሥርዓተምግብን 
ለማሻሻል በሚደረግ እንቅስቃሴ ላይ ጫና አሳድሯል። 
ከችግሮች ለመውጣት የኅብረቱ አባል አገራት ሰፊ ሥራ 
መስራት ይጠበቅባቸዋል። በአሁኑ ጊዜ እጅግ ከፍተኛ 
ቁጥር ያለው የአፍሪካ ሕዝብ ለረሀብ አደጋ መጋለጣቸውን 
በተባበሩት መንግሥታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ዋና ፀሐፊ 
በጉባኤው አንስተዋል። ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት 
በተለይም ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ፣ ግብርናውን 
ማዘመን ከአገራቱ ይጠበቃል። አፍሪካ ዘላቂ ልማትን 
ለማረጋገጥም ከፍተኛ መዋዕለነዋይ እንደሚያስፈልጋት 
በጉባኤው ተነስቷል። አገራት ለግብርናው ክፍለኢኮኖሚ 
የሚሰጡትን ትኩረት ከፍ ለማድረግ እንዲቻል 
ከአጠቃላይ አመታዊ ገቢያቸው 10 በመቶ ለግብርናው 
ዘርፍ እንዲመድቡ ለማስቻልም የተለያዩ የማነቃቃት 
መርሃግብር በጉባኤው ተካትቷል።

ጉባኤው በአጀንዳው በማካተት ትኩረት ሰጥቶ 
በተነጋገረበት በዚህ ሥርዓተምግብን በማሻሻልና የምግብ 
ዋስትናን በአፍሪካ የማረጋገጥ ጉዳይ ላይ የምጣኔና 
የፖሊሲ ባለሙያው ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በርኸተስፋና 
በኢትዮጵያ ኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሥነምግብ 
ተመራማሪና የሦስተኛ ዲግሪ ተማሪ አቶ ደሳለኝ ቁጬ 
እንደሚከተለው አስተያየታቸውን ሰጥተውናል። 

በቅድሚያም ሀሳባቸውን የሰጡን ዶክተር 
ቆስጠንጢኖስ እንደገለጹት፤ እንዲህ ያሉ የትኩረት 
አቅጣጫዎች አስፈላጊና የተለመዱ ናቸው። እኤአ 2001 

ለምለም መንግሥቱ

ኤች አይ ቪ ወረርሽኝ አፍሪካ ላይ ከፍተኛ የጤና ችግር 
ሆኖ በነበረበት ወቅት አባል አገራቱ ከበጀታቸው 15 
በመቶ ለጤና እንዲመድቡ በጉባኤ መወሰኑ ይታወሳል። 
አሁንም አፍሪካ ውስጥ የምግብ ችግር ዋና የትኩረት 
አቅጣጫ በመሆኑ በጉዳዩ ላይ አባል አገራቱ መነጋገራቸው 
ወቅታዊና አስፈላጊ ነው። ወደ 240 ሚሊዮን 
የሚሆን በልቶ የማያድር አፍሪካዊ መኖሩን መረጃዎች 
ያሳያሉ።በጉባኤው ላይ የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን 
ያቀረበው ሪፖርትም ይህንኑ መረጃ የሚያጠናክር ነው። 
በአገራቱ ከሰላምና ከመረጋጋት ቀጥሎ የሚነሳው የምግብ 
አቅርቦት ችግር ነው። አፍሪካ ሰፊ መሬትና የውሃ ሀብት 
አላት። ኢትዮጵያም ወደ 74 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን 
የእርሻ መሬት አላት። ይሁን እንጂ ከዚህ ውስጥ 20 በመቶ 
የሚሆነው እንኳን አልለማም። በውሃ ሀብትም እንዲሁ 
የሰሜን ምሥራቅ አፍሪካ የውሃ ቁንጮ ተብላ ትጠራለች። 
ኢትዮጵያ ይህን ሁሉ ሀብቷን  ጥቅም ላይ አውላ  ቢሆን 
የምግብ አቅርቦት ጉዳይ አንገብጋቢ ሆኖ ባልተነሳ ነበር። 
በአገሪቱ የእርሻ ኢንቨስትመት አለመስፋፋቱና የግብርና 
ሥራው አለመዘመንም ሌላው ተግዳሮት ነው። እነዚህ 
ሁሉ የመነጋገሪያ አጀንዳዎች ናቸው። ችግሩ ሁሉንም 
የሚመለከት በመሆኑና መፍትሄም ስለሚያስፈልገው 
በመሪዎቹ ጉዳዩ መነሳቱ ፋይዳ አለው። እንዲህ ያለው 
የመሪዎች ውሳኔ ሲኖር እንደ ዓለም ባንክና ሌሎችም 
ትላልቅ የሚባሉ ተቋማትና ዓለምአቀፍ ረጂ ድርጅቶች 
ወደተነሳው የምግብ ዋስትና ጉዳይ ትኩረታቸውን 
እንዲያደርጉ ያስችላል።

አባል አገራቱ ከጠቅላላ ገቢያቸው የምግብ 
ዋስትናን ለማረጋገጥ እንዲመድቡ የሚጠበቀው በጀትም 
የሚውለው በእርሻው ላይ ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ፣ 
በዘርፉ ላይ ስልጠና የሚሰጡ ተቋማት ተቋቁመው 
ባለሙያዎችን እንዲያበቁ፣ እንደ ማዳበሪያ ያሉ ግብአቶችና 
የእርሻ መሣሪያዎች ለማሟላት ያስችላል። በአፍሪካ ትልቁ 
በጀት ለመከላከያ የሚውለው በመሆኑ ከዚህ ወጣ 
ባለ ለእርሻው የሚውልበት መንገድ ቢመቻች ልማቱ 
ይፋጠናል።ሰዎችም ሥራ ላይ ትኩረት ስለሚያደርጉ ፀብና 
ግጭት ይቀንሳል። በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ሰፋፊ 
የእርሻ መሬት ባለባቸው እንደ ጋምቤላ፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ 
ቤኒሻንጉል ክልሎችን፤ የደጋው ሰሜንና መካከለኛው 
ክፍል ደግሞ መሬቱ እጅግ በጣም በመታረሱ ከተፈጥሮ 
ሀብት ጋር በተገናኘ መቃኘት ስላለበት በተለየ ፖሊሲ 
ታይቶ ልማቱ መከናወን ይኖርበታል።የማስፈጸሚያ 
በጀት መመደብና በዘርፉ የሰለጠነና የሚሠራ የሰው ኃይል 
በመመደብ የወጣውን ፖሊሲ ከግብ ማድረስና ዘላቂ የሆነ 
ልማት ማረጋገጥ ይገባል።

ከኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ያለውን የግብርና 
እንቅስቃሴና ለጉባኤውም ሊቀርብ የሚችለውን ተሞክሮ 
በተመለከተም ዶክተር ቆስጠንጢኖስ እንደገለጹት፤ 
በበጋ መስኖ ልማት የጀመረችው የቆላ ስንዴ ልማት፣ 
በአትክልትና ፍራፍሬ ደግሞ የአቮካዶ ልማትና ከምርቱ 

ደግሞ ዘይት ለማውጣት የሚደረጉ ጥረቶች ጥሩ የሚባሉ 
ጅምሮች በመሆናቸው በጉባኤው ላይ መቅረባቸው 
ተሞክሮን ለማስፋት የጎላ ጥቅም አለው። እንዲህ ያሉ 
መልካም ተሞክሮዎች እንዳያዘናጉ ግን መጠንቀቅ ይገባል።

አፍሪካ ውስጥ በግብርናው ክፍለኢኮኖሚ ብዙ 
ሥራ ይጠበቃል። አፍሪካ ያላትን የሚሠራ የሰው ኃይል 
ወጣቱን በግብርናው ክፍለኢኮኖሚ ላይ በማሳተፍ 
ባለመሥራቷ አሁን በሚስተዋለው የእርስበርስ ግጭትና 
ጽንፈኛ አቋም ይዞ በጥፋት ውስጥ ተሰልፎ እንዲንቀሳቀስ 
መንገድ ከፍቷል። ሕገመንግሥታዊ ሥርዓትን ባልተከተለ 
የመንግሥት ለውጥ ውስጥም በመግባት በአገር ላይ 
እየደረሰ ያለው ጉዳት ያሳስባል። ለአብነትም ማሊ፣ 
ሱዳን፣ቡርኪናፋሶንና ሌሎችንም አገራት ያሉበትን ሁኔታ 
መጥቀስ ይቻላል። የዚህ መገለጫው ሥራ ማጣትና ኑሮን 
ለመምራት የሚያስችል ገቢ ያለማግኘት ነው። ለዚህ 
ደግሞ መፍትሄው ሰፊውን  የሰው ኃይል በመያዝም ሆነ 
የሥራ ዕድል በመፍጠር የተሻለ መፍትሄ ሊሰጥ የሚችለው 
የግብርናው ክፍለኢኮኖሚ በመሆኑ የአፍሪካ መንግሥታት 
ዘርፉ ላይ ምን መሥራት እንዳለባቸው ሊያስቡበት ይገባል። 
ከዩኒቨርሲቲ በልማትና በሕዝብ አስተዳደር ተምረው 
የወጡ ባለሙያዎችን ቀጥታ በልማቱ ሥራ ላይ በማሳተፍ 
ልማቱን ማፋጠን እንደሚገባ ምክረሀሳብ የሰጡት ዶክተር 
ቆስጠንጢኖስ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ብዙ መሠራት 
እንዳለባቸው ገልጸዋል። አሁን ባለው መዋቅር በወረዳ 
ደረጃ በዘርፉ እውቀት ኖሮት ኢንቨስተሮችን ማስተናገድ 
የሚችል አቅም ተፈጥሯል ብለው እንደማይገምቱም 
ተናግረዋል። ባለሙያዎች በሙያቸው እንዲሠሩ 
ከማድረግ ይልቅ የፖለቲካ ሹመት ላይ ያተኮረ አሠራር 
መታዘባቸውንም ጠቅሰዋል። በአንዳንድ ኢንቨስተሮች 
የሚስተዋለው ድርጅትን ዘግቶ መሄድና በባንኮች ላይ 
ኪሳራ ማድረስ ጉዳይ በእውቀት በመምራት ልማቱን 
የሚያፋጥን የአሠራር ሥርዓት ካለመዘርጋት ጋር ሊያያዝ 
እንደሚችልም ሀሳብ ሰጥተዋል።

የአፍሪካ ኅብረት ጉባኤ ችግሮችን በማንሳትና 
ውሳኔዎችን በማሳለፍ አዲስ አይደለም።አፍሪካም በእጇ 
ያለውን እምቅ የተፈጥሮ ሀብት አልተጠቀመችም፣ 
ከኋላቀር የግብርና አሠራር አልተላቀቀችም፣ ቀጣናዊ 
የፀጥታ ችግር ለልማቱ ምቹ አለመሆኑ በተደጋጋሚ 
ይነሳል። በዚህ ጉዳይ ላይ ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በሰጡት 
ሀሳብ፤ የአፍሪካ መሪዎች የሚያሳልፏቸው ውሳኔዎች 
ወደተግባር የማይቀየርበት የተለያዩ አጋጣሚዎች አሉ። 
የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን በመሪዎች ላይ ጫና በማሳደር 
ውሳኔዎች ለማስወሰን የሚያስችል የአቅም ውስኑነት 
መኖር፣ ክህሎትና ኃላፊነትን በብቃት የመወጣት ጉዳይ፣ 
በቀጥታ ሥራውን ሊሠራ ለሚችል አካል አለመስጠትና 
አስፈላጊውን ድጋፍ አለማድረግ፣ ሙስናና የመልካም 
አስተዳደር፣ ከሚስተዋሉ ክፍተቶች ጥቂቶቹ ናቸው።

በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ በሥርዓተምግብ ዙሪያ 
ከፍተኛ በሚባል ደረጃ ችግር መኖሩን የገለጹልን በኢትዮጵያ 

 የተመጣጠነ ምግብ፣ በአካል፣ በሥነልቦና፣ በአዕምሮ የጎለበተ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ያስችላል፤

ኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሥነምግብ ተመራማሪና 
የሦስተኛ ዲግሪ ተማሪ አቶ ደሳለኝ ቁጬ እንደገለጹት፤ 
ሥርዓተ ምግብን ለማሻሻል የሰቆጣ ስምምነትን ጨምሮ 
የተለያዩ ሥራዎች ቢሠሩም የሚያረካ ውጤት ላይ 
አልተደረሰም። ኢትዮጵያ እኤአ በ2030 የሥርዓተምግብ 
ችግርን ለመቅረፍ ወይንም ሕፃናት ከክብደት በታች 
እንዳይሆኑና ለመቀንጨር ችግር እንዳይጋለጡ የሰቆጣ 
ስምምነት በመፈረም ወደ ሥራ ገብታች። በዚህ እስካሁን 
በተሠራው ሥራ የተገኙ ለውጦች በጥናት የሚመለስ 
ቢሆንም አሁን ያለው መረጃ እንደሚያሳየው ሕፃናት 
በዕድሜያቸው ማግኘት የሚገባቸውን የተመጣጠነ 
ምግብ እያገኙ አይደሉም። ከክብደት በታች የሆኑና 
ለመቀንጨር ችግር የተጋለጡ ሕፃናት ቁጥር ከፍተኛ ነው። 
ሥርዓተምግብ በባህሪው በአንድ አካል ወይንም ክፍል 
ብቻ አይሠራም። የግብርናው፣የጤናው፣ የትምህርት 
ዘርፉና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ተናብበው 
ሲሠሩና መዋቅሩም እስከታች ቀበሌ ድረስ ወርዶ ሲሠራ 
ነው ውጤት የሚገኘው። ይሁን እንጂ የቅንጅት ሥራው 
ጠንካራ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚስተዋለው 
የአሠራር ክፍተትም ሆነ የችግሩ መጠን በሌሎችም 
የአፍሪካ አገራት በተመሳሳይ የሚስተዋል መሆኑን 
መረጃዎች ያመለክታሉ። በመሆኑም መሪዎች ችግሩን 
ተገንዝበው ለመፍትሄው መሥራት  ይኖርባቸዋል። 
በ35ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ ጉዳዩ አጀንዳ ሆኖ 
መቅረቡ የችግሩ አሳሳቢነት ግንዛቤ ማግኘቱን ያሳያል። 
እንዲህ በመሪ ደረጃ ትኩረት ካገኘ ችግሩን ለመፍታት 
የሚያስፈልጉ ውሳኔዎች ስለሚተላለፉ በቀጣይ ውጤት 
ያለው ተግባር ለማከናወን  ያስችላል። እንደ አንድ 
ባለሙያም ከመሪዎቹ የሚጠብቁትን ውሳኔ በተመለከተም 
እንደተናገሩት፤ ዘርፉ በባለሙያ እንዲመራ፣ በቂ በጀትም 
እንዲመደብና የቅንጅት ሥራም እንዲጠናከር በማድረግ 
በትኩረት የሚሠራበት የአሠራር ሥርዓት ይዘረጋል የሚል 
እምነት አላቸው።

በሥርዓተምግብ ምርምርና ጥናት ላይ የሚገኘው 
ባለሙያ እየተወጣ ስላለው ተግባርም ባለሙያው 
ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ፤ የሰቆጣ ስምምነትን 
ጨምሮ ተቋማቸው የኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
በዘርፉ ጥናት በማካሄድ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን፣ ጠንካራ 
ሥራዎች፣ ክፍተቶችን የሚያመላክት ለሚመለከተው 
ባለድርሻ ጥናቱን ማቅረብ ሲሆን፣በተለያየ ጊዜ በተለያየ 
ርዕሰ ጉዳይ ላይ ጥናቶች ተካሂደዋል፤ እየተካሄደም ነው። 
በአሁኑ ጊዜም በኢትዮጵያ በአገር አቀፍ የሥርዓተምግብ 
ችግሮች ምንድናቸው በሚል የተለያዩ ጉዳዮችን የሚዳስስ 
የጥናት ሥራ በመካሄድ ላይ ይገኛል። አፍሪካ ሥርዓተ 
ምግብን ለማሻሻልና የምግብ ዋስትናዋንም ለማሻሻል 
የሰጠችው ትኩረት በቀጣይ ለውጥ አስገኝቶ ውጤቱ 
የሚታይበት ጊዜ እንደሚሆን ሁሉም ተስፋ ያደርጋል።
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አስኳላ 
 የወገንን ድጋፍ የሚሻው የማርዬ ትምህርት ቤት 

የትግራይ ወራሪ ቡድን በፈፀመው ወረራ በተለየ 
ሁኔታ በትምህርት ተቋማት ላይ አነጣጥሮ ትልቅ ጉዳት 
አድርሷል። ተቋማት ወድመዋል፣ ትምህርት ተቋርጧል፣ 
ቤተሙከራዎችና የአይ.ሲ.ቲ ማዕከሎች ተዘርፈዋል። 
በአጠቃላይ በትምህርት ቤት ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ 
ግብዓቶችን የሚወስደውን ወስዶ፣ የቀረውንም 
አበላሽቶ የመማር ማስተማሩ ሥራ እንዳይቀጥል 
አድርጎታል።ከእነዚህ ጉዳት ከደረሰባቸው ትምህርት 
ቤቶች መካከል በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ውስጥ 
በአምባሰል ወረዳ የሚገኘው የማርዬ አጠቃላይ ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት አንዱ ነው።

ትምህርት ቤቱ እንደአብዛኛው የገጠር ትምህርት 
ቤት የተጎሳቆለ ባይሆንም ከውጪ ለሚመለከተው 
ውበቱ ሳታዩኝ አትለፉ የሚያስብል ግርማ ሞገስ አለው። 
ጥቅጥቅ ብሎ ባደገው አረንጓዴ ሳር የተሸፈነው ኳስ ሜዳ፣ 
በረጃጅም ፅዶች ያሸበረቁት መተላለፊያ መንገዶች፣ የቀለም 
ቅባቸው ከሩቅ የሚጣራው ውብ ሕንፃዎች፣ በቅጥር 
ግቢው  የሚገኙ ሰፋፊ የእርሻ ማሳዎች የመንገደኛን ቀልብ 
የሚስቡ ናቸው። 

ትምህርት ቤቱ ከውጪ ካየሁት በላይ ወደ ውስጥም 
ገብቼ ስጎበኘው ሙሉ በሙሉ በአረንጓዴ ሳሮች የተሸፈነ፣ 
የሕንፃዎቹ አቋም ፍፁም ያልተቀየረ፣ እንዲያውም በደማቅ 
የቀለም ቅብ አሸብርቀው ማዶ ለማዶ ተራርቀው የቆሙ 
ሕንፃዎች የጎብኚን ስሜት ጎትተው የሚያስቀሩ ሆነው 
አግኝቻቸዋለሁ። 

ከቅጥር ግቢው እንደገባሁም ከርዕሰ መምህሩ ቢሮ 
በር ላይ «ማርዬ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
በ1963 ዓ.ም ተመሠረተ» የሚል ማስታወቂያ ተለጥፏል። 
ይህም ማለት ትምህርት ቤቱ ዕድሜው 50ኛ ዓመቱን 
ባለፈው ዓመት እንዳከበረ ለአስተዋይ ገላጭ ነው። 
ትምህርት ቤቱ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ያደገው በ2003 ዓ.ም 
እንደሆነም ከስር የሚጠቅስ ጽሑፍ ይታያል። 

በ1963 ዓ.ም ሲመሠረት ጀምሮ አሁን እስካለበት 
ደረጃ ድረስ የተማሩ በርካታ ምሁራን መፈጠሪያ ቦታም 
ለመሆኑ አብረውን በቦታው ተገኝተው የመሰከሩ ሰዎችም 
ነበሩ። በአገራችን ትልልቅ ደረጃ ላይ የደረሱ ፕሮፌሰሮች፣ 
ኢኮኖሚስቶች፣ ኢንጂነሮች የወጡባት ትምህርት ቤት 
ናት - ማርዬ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ (የቀድሞዋ አንደኛ 
ደረጃ) ትምህርት ቤት። 

ይህ ትምህርት ቤት በአሁኑ ወቅት በአሸባሪው 
የሕወሓት ወራሪ ኃይል ወደ መሃል አገር በመዝለቅ 
ባደረገው ወረራ ሳቢያ ብዙ ውድመት ከደረሰባቸው 
ትምህርት ቤቶች መካከል አንዱ ነው። ትምህርት ቤቱ 
የደረሰበትን ውድመት ያስጎበኙን የትምህርት ቤቱ ርዕሰ 
መምህር አቶ ሺመልስ እርቅይሁን፤ ትምህርት ቤቱ 
ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ ባለው ዕድሜው ብዙ ጦርነቶች 
የተደረጉበት ቢሆንም እንደዚህ ዓይነት ዘረፋና ውድመት 
አስተናግዶ  እንደማያውቅ ይገልፃሉ። 

ተዘዋውረን በጎበኘንበት ወቅትም የታዘብነው 
ወራሪው ኃይል በአካባቢው በቆየባቸው ጊዜያት 
ያወደማቸውና የዘረፋቸው የትምህርት መገልገያ 
መሣሪያዎች በርካታ መሆናቸውን ነው። ለምሳሌ ከርዕሰ 
መምህሩ ቢሮ ጀምሮ ያሉ መስተዋቶች ረግፈዋል፣ 
በመማሪያ ክፍል ውስጥ ያሉ ፐላዝማዎች ተሰባብረዋል፣ 
ከቤተመጻሕፍት ውስጥ የሚገኙ መጻሕፍት ተዘርፈዋል፣ 
በቤተሙከራ ክፍል ውስጥ የሚገኙ ማይክሮስኮፖች 
ተሰባብረዋል፤ ግማሾችም ተዘርፈዋል፣ በአይሲቲ ክፍል 
ውስጥ የሚገኙ ኮምፒዩተሮችም እንዲሁ ተነቃቅለው 
ተወስደዋል፡፡ 

እንደ ጥቁር ሰሌዳ ያሉ ሌሎች የትምህርት መገልገያ 
መሣሪያዎች ተሰባብረው በየቦታው ወድቀዋል።በመምህራን 
ስታፍ ውስጥ የሚገኙ ኮሜዲኖዎችም ለጊዜው ቢጠገኑም 
ጉዳት እንደደረሰባቸው ያሳብቃሉ፤ በወረቀት ላይ የሚገኙ 
መረጃዎች ተቀዳደው ተጥለዋልም።

የተማሪዎች መማሪያ ክፍሎች ከውጭ በኩል 
መስኮታቸው በተሰካኪ መስተዋት የተሠራ በመሆኑ 
በቀላሉ ለማፈራረስ ችለዋል። በአሁኑ ወቅት በጊዜያዊነት 
መስኮቶቹ በቆርቆሮ ተሸፍነው ክፍሎቹ አገልግሎት 
መስጠት ችለዋል። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ሕንፃዎቹ 
ተቦርቡረው ፈራርሰዋል። ወገን እንደ ወገን ማድረግ 
እንዳለበት በማሳሰብ መምህር ሽመልስ ወደ መማሪያ 

በዘላለም ግርማ

ክፍሎቹ ይዘውን ገቡ። 
በየመማሪያ ክፍሉ ተሰባብረው የተገኙ የተማሪ 

መቀመጫዎችና ጠረጴዛዎች በአንድ ላይ ተሰብስበው 
የተቀመጡበትን መጋዘን ክፍልም ለማየት ችለናል። 
የመማሪያ ክፍሎች ኮርኒሳቸው ተበሳስቶ፣ በራቸው 
ተገንጥሎ፣ አለፍ ሲልም ግድግዳቸው ላይ በትግርኛ ቋንቋ 
በተፃፉ ጥቅሶች ተሞነጫጭረው አይተናል። የስነልቦና 
ጫና ለማሳደር  የተለያየ ቦታ ላይ የተለያዩ ጽሑፎች 
ይታያሉ፡፡ 

ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት የመምጣት ሁኔታ፣ 
ወላጆችም ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት የመላክ 
ጉጉታቸው፣ ተስፋቸው ተሰብሮ ቢገኝም ሁኔታውን 
ለመቀነስና ጫናውን ለማርገብ ትምህርት ለማስጀመር 
ጥረት እየተደረገ እንደሆነ መምህር ሺመልሽ ገልፀውልናል። 
በመምህራን ስታፍ ውስጥ የሚገኘው የመምህራን ልዩ ልዩ 
መረጃዎች ማስቀመጫ ከብረት የተሠራ ሳጥን ተፈልቅቆ 
ከጥቅም ውጪ በመደረጉ፣ ለጊዜው መጠነኛ ጥገና 
ተደርጎለት አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። የአንዱ ሎከር 
የመስሪያ ዋጋ ወደ 12 ሺህ ብር የሚገመተው በዚህ አሸባሪ 
ቡድን መውደሙ አጠቃላይ የትምህርት ቤት ማህበረሰቡን 
እንዳሳዘናቸው መምህር ሺመልስ ገልፀዋል። አንዳንዶችም 
ገና ተሠርተው ከመግባታቸው ወራሪው ኃይል በመምጣቱ 
ጥቅም ላይ ሳይውሉ የወደሙ የመምህራን ሎከሮች 
እንደተገኙ መምህር ሺመልስ አጫውተውናል።    

ትምህርት ቤቱ ራሱን የቻለ የንብረት ማስቀመጫ 
መጋዘን የሌለው በመሆኑ የመማሪያ ክፍሉን የንብረት 
ክፍል በማድረግ ሲጠቀሙበት እንደነበር የገለፁት 
መምህር ሺመልስ፤ በውስጡ በሥርዓት ተዘጋጅተው 
የተቀመጡ ንብረቶች (ደስታ ወረቀቶች፣ እስኪርቢቶዎች፣ 
ጠመኔዎች እና ልዩ ልዩ ቁሳቁሶች) ተዘርፈው እንዳገኟቸው 
አብራርተውልናል። 

ሌላው በዚህ ክፍል ውስጥ ወላልቆ ያየነው የድምፅ 
ማጉያ ሞንታርቦ ሲሆን፤ አዲስ እንደነበር አስተውለናል፣ 
ቴሌቪዥን እንዲሁም ኮምፒዩተሮች ከነአክሰሰሪያቸው 
ተሰባብረው ወድቀዋል፡፡ ይህ ሁሉ ውድመት የተማሪውን 
እና የመምህራንን ቅስም የሚሰብር እንደሆነም ርዕሰ 
መምህሩ አቶ ሺመልስ በቁጭት ነግረውናል።  

ይህ ወራሪ ኃይል ምን ያህል አገርን እንደሚጠላና  
አገርን ለማፈራረስ ያለመ ቡድን እንደሆነ ያሳየበትን ሁኔታ 
ሲገልፁም ቡድኑ የአገሪቱን ባንዲራ ከተሰቀለበት ምሰሶ 
ላይ አውርዶ እንደቀደደውና ከጥቅም ውጪ እንዳደረገው 
አሳይተውናል። በሚያድጉ ሕፃናት ዕጣ ፈንታ ላይ 
ይህን ያህል ጉዳት ማድረስ ከሰብዓዊ ፍጡር የሚጠበቅ 
ባለመሆኑ እጅግ እንዳሳዘናቸውም አልደበቁም።

እንደ ርዕሰ መምህሩ ገለፃ፤ የትህነግ ወራሪ ቡድን 
በወቅቱ ትምህርት ቤቱን ካምፕ አድርጎት እንደቆየና 
የትምህርት ቤቱን ትልልቅ ሀብቶች፣ ንብረቶች ከፊሎቹ 
ወድመው፣ የተረፉት ተጭነው ተወስደዋል። እንደ 
ፕሪንተር ማሽን፣ ኮፒ ማሽን፣ ፕላዝማዎች፣ የተማሪዎች 

መማሪያ ኮምፒዩተሮች፣ ወንበሮችና ጠረጴዛዎች ከጥቅም 
ውጪ ሆነዋል። የተማሪ መቀመጫ የነበሩትን ኮባይንድ 
ዴስኮችን በመፍለጥ ለማገዶነት ሲጠቀሙበት እንደቆየም 
ርዕሰ መምህሩ አጫውተውናል። 

በአጠቃላይ ግምታቸው ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ 
የሚሆኑ የትምህርት ቤቱ ግብዓቶች መውደማቸውን 
በተመለከተም ለሚመለከተው የመንግሥት አካል 
በዝርዝር አሳውቀናል ብለዋል። ነገር ግን እስካሁን 
ምንም ዓይነት ድጋፍና ምላሽ እንዳልተገኘ ርዕሰ መምህሩ 
ተናግረዋል። በመሆኑም  መንግሥታዊና መንግሥታዊ 
ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም የግል ባለሀብቶች ይህን 
ትምህርት ቤት እንዲታደጉት በድጋሚ ጥሪ አቅርበዋል።

በከተማው ወራሪው ቡድን በቆይታው ከግለሰብ 
እስከ ተቋም ድረስ ዘረፋና ውድመት ሲያደርስ ቆይቷል። 
የወራሪ ቡድኑ ወደ አካባቢው መምጣትን በተመለከተ 
ርዕሰ መምህሩ በበኩላቸው ማህበራዊና ስነልቦናዊ ጉዳት 
እንዳስከተለባቸው ከደረሰባቸው ገጠመኝ በመነሳት 
እንደሚከተለው አጫውተውናል።

ወቅቱ የመምህር ሺመልስ አባት በጠና የታመሙበት 
ጊዜ ነበር፤ በዚያኑ ሰሞን ደግሞ የትህነግ ወራሪ ቡድን ወደ 
አካባቢው ድንገት ይገባሉ፡፡ ማህበረሰቡ ደግሞ ቤቱን 
ዘግቶ ከብትና ፍየሎቹን ይዞ ወደ ዋሻ አቅንቷል፡፡ በዚህም 
ምክንያት በሰፈሩ አንዳችም ጎረቤት አልነበረም። መምህር 
ሺመልስም የታመሙ አባታቸውን ጥለው መውጣት 
ስለከበዳቸው ብቻቸውን በቤት ውስጥ ይቀራሉ። 
ከጥቂት ቀን በኋላ አባታቸው ሕይወታቸው ያልፋል፡፡ 
በዚህ ጊዜም ከጎረቤት ተለይተው ብቻቸውን እንዲቀብሩ 
ተገደዋል፡፡ ይህ ደግሞ የማይረሳ ጠባሳ እንደሆነ ያነሳሉ፡፡ 
እንደርሳቸው ያለ ችግር ያጋጠማቸውና ወደ ጫካ ማምለጥ 
ያልቻሉ ጥቂት ሰዎች በዙሪያቸው ባይኖሩና ባያጽናኗቸው 
ኖሮ ዛሬ በሕይወት መቆየት እንደማይችሉም ነው በእንባ 
ጭምር የሆነውን ክስተት የሚያስታውሱት፡፡ 

በመጨረሻም ከእዚሁ የትምህርት ተቋማት ውድመት 
ጋር በተያያዘ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል 
ኃላፊ አቶ ወንድወሰን አቤ በቅርቡ ከአሸባሪው ሕወሓት 
ወረራ ነፃ የወጡ የትምህርት ተቋማት ያሉበትን ሁኔታ 
አስመልክተው በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት፤ 
ወራሪው ቡድን በአማራ ክልል በቆየባቸው ወደ ሰባት 
በሚሆኑ ዞኖች ከ4ሺህ170 በላይ ትምህርት ቤቶች ጉዳት 
ደርሶባቸዋል። በዚህም ወደ 1ነጥብ 9 ሚሊዮን ተማሪዎች 
በወቅቱ ትምህርታቸውን አቋርጠዋል። በተጨማሪም 
ከ116,000 በላይ መምህራን የዚህ ጥቃት ሰለባ ሆነዋል። 

አቶ ወንድወሰን እንደሚሉት፤ የነበረው ሁኔታ 
ትምህርት ለማስጀመር በጣም ከባድ ነው። ጠላት 
ባልደረሰባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ትምህርት ቤቶችም 
በወቅቱ መጠለያ ብቻ ሆነው ሲያገለግሉ ስለነበር 
ትምህርት ተቋርጦ ነበር። በእነዚህም ትምህርት ቤቶች 
ያሉ ግብዓቶች ጉዳት ደርሶባቸዋል። ስለዚህ በጥቅሉ 
በትምህርት ሴክተሩ ላይ የደረሰው ጉዳት በጣም ከባድ 

ነው። እናም ይህን ውድመት ወደነበረበት ለመመለስ ወደ 
20ነጥብ2 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። 

እነዚህን ነገሮች በአንድ ጊዜ መሟላት በጣም ከባድ 
እንደሆነ የጠቆሙት ኃላፊው፤  የትምህርት ሥራ ለነገ 
የሚባል አይደለም። ባለው ሁኔታ ትምህርት መጀመር 
አለበት፡፡ ትምህርት ቤቶቹን በሂደት ወደነበሩበትና 
ከዚያም በላይ ይቀየራል፡፡ አሁን ግን ይህን ሁሉ ማሟላት 
ስለማይቻል ባለበት ሁኔታ ትምህርት ማስጀመር 
ያስፈልጋል የሚለውን ሀሳብ ከባለድርሻ አካላት ጋር 
በመወያየት አቅጣጫ በማስቀመጥም ወደ ሥራ መገባቱን 
ተናግረዋል፡፡ ጥቁር ሰሌዳ፣ ጠመኔ፣ መማሪያ መጻሕፍትና 
መምህራን ካለን ድንጋይ ላይም ተሆኖ፣ ዛፍ ጥላ ስርም 
ተቀምጦ የትምህርቱ ሥራ መጀመር አለበት የሚለው 
አቋምም የሁሉም በመሆኑ ሥራው እንደተጀመረም 
አስረድተዋል፡፡ 

የጠላት ዓላማ እንዳይሳካ ሁሉም መምህራን፣ ተባባሪ 
አካላትም ጋር ስምምነት ላይ ተደርሷል ያሉት ኃላፊው፤ 
በእልክ ጊዜ ሳይባክን ወደ ሥራ መግባት እንደሚያስፈልግ 
አስገንዝበዋል፡፡ በዚህም ከታኅሣሥ 16 ጀምሮ እስከ 
ሐምሌ 15 ድረስ በሁለት ሴሚስተር አዲስ ካላንደር 
ተዘጋጅቶ ሁሉም ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማሩን 
ሥራ ጀምረዋል። ነገር ግን አሁንም ትምህርት ለማስጀመር 
አስቸጋሪ የሆኑባቸው እንደ ሰሜን ወሎና ዋግኽምራ ያሉ 
አካባቢዎች እንዳሉ ተናግረዋል። 

ትምህርት ከማስጀመር ጎን ለጎን ደግሞ የትምህርት 
ቤት ግብዓቶችን የማሟላት እና ወደነበሩበት የመመለስ 
ሥራ እየተሠራ ነው። አሁን እየተደረገ ያለው ድጋፍ 
ከነበረው ጉዳት አንፃር በቂ አይደለም። በመሆኑም 
ተጨማሪ ድጋፍ የማሰባሰብ ሥራ እየተከናወነ ይገኛል 
ብለዋል አቶ ወንድወሰን። በዚህም እስካሁን ትምህርት 
ቢሮው ለስምንቱ ዞኖች፣ ለአራቱ መምህራን ኮሌጆች 
ወደ 20 ሚሊዮን ብር በተማሪ ቁጥር በማስላት ድጋፍ 
አድርጓል። ይህም ትምህርት ለማስጀመሪያ ያክል ብቻ 
(የጽሕፈት መሣሪያዎችን፣ ጠመኔና አንዳንድ ወሳኝ 
ነገሮችን) ለማገዝ የተደረገ ነው። 

በተጨማሪም ከተለያዩ አጋር ድርጅቶችም የተገኙ 
ደብተርና እስኪርቢቶዎችንም ለማሰራጨት ተሞክሯል። 
በዚህ ረገድ ትምህርት ሚኒስቴር፣ ዩኒሴፍና ሌሎች 
ተባባሪ አካላት ያደረጉት ተሳትፎ የጎላ ነው። ከዚሁ ጋር 
በተያያዘ መምህራን የአዕምሮ ጤናና የስነልቦና ዝግጅት 
እንዲያደርጉ ስልጠና እየወሰዱ ይገኛል። ስልጠናውን 
መውሰድ የሚገባቸው ከአንድ መቶ ሺህ በላይ መምህራን 
ቢኖሩም ከሀብት ውስንነት የተነሳ  ሦስት ሺህ የሚጠጉ 
መምህራን ብቻ ስልጠናውን ወስደዋል። ስለዚህም 
አጋር አካላት ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ 
አቅርበዋል፡፡ እኛም እንደ ማርዬ ዓይነት ትምህርትቤቶች 
ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች አሉና ድረሱላቸው 
በማለት ሀሳባችንን ቋጨን።

በወራሪው ቡድን የተዘረፈው የICT ክፍል
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ወቅታዊ
ገጽ 10

ወቅታዊና ልዩ ልዩ

ክፍለዮሐንስ አንበርብር እና ዕፀገነት አክሊሉ

ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን ኢተፋ የደቡብ ዕዝ ዋና 
አዛዥ ናቸው። አሸባሪው ሕወሓት የአገር መከላከያ 
ሰራዊት ላይ በተለይም ከፍተኛ የተደራጀ የሰው ኃይል 
እና ዘመናዊ ተተኳሾችን የታጠቀው የሰሜን ዕዝ ላይ 
ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጥቃት ባደረሰበት ጊዜ 
በቀጥታ የዕዛቸውን ሰራዊት ይዘው ጠላትን በመፋለም 
ጀብድ የፈፀሙ የጦር መሃንዲስ ናቸው። 

አሸባሪው ሕወሓት ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን በገባ ጊዜ 
በ15 ቀናት ውስጥ በመደምሰስ ተልዕኳቸውን በብቃት 
ተወጥተዋል። 150 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ በመግባት 
ጠላትን በመቁረጥ እጅግ ጀብድ የፈፀመው የደቡብ ዕዝን 
ሲመሩ ነበር። በእነዚህ ወቅቶች የፈጸሟቸው ጀብዶች 
በኢትዮጵያ ታሪክ በደማቅ ቀለም የሚፃፉ ናቸው። በዛሬ 
ዕትማችን የደቡብ ዕዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን 
ኢተፋ የዝግጅት ክፍላችን እንግዳ አድርገናል። መልካም 
ንባብ። 

አዲስ ዘመን፡- እርስዎ የሚመሩት የደቡብ ዕዝ 
እውቅና እና ሽልማት ሲሰጠው ምን ተሰማዎት? 

ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን፡- ይህን ሥራ ሲሠራ 
የቆየው በየደረጃው ያለው የሰራዊት አመራርና እስከ 
ታች ያለው ተዋጊ ዩኒት ይህ እውቅና እንዲያገኝ ሲደረግ 
ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል። ደቡብ ዕዝ ከመጀመሪያው 
ቀን ጀምሮ በአገሪቱ ላይ የተቃጣውን በተለይ ደግሞ 
በተቋሙ ላይ የተቃጣውን አደጋ ለመመከት ጊዜ 
አልወሰደም። በፍጥነት ቆቦ አካባቢ በመገኘት ጠላትን 
የመከተ ዩኒት ነው። ከዚያን ዕለት ጀምሮ በጣም 
ፈታኝ የሆኑ ማንም የማይደፍረውን ጀብድ እና ግዳጅ 
በአስቸጋሪ መልክዓ ምድር እየወጣና እየወረደ ፈፅሟል። 
ዕዙ ግዳጁንና የተሰጠውን ተልዕኮ በአግባቡ ፈፅሟል።  
በመሆኑም ይህንን አስቸጋሪ ሁኔታ ያለፉ አመራሮችና 
ተዋጊ ክፍሎችም እውቅና በመሰጠቱ በጣም ከፍተኛ 
ደስታ ተሰምቶኛል።

አዲስ ዘመን፡- ተሸላሚዎች የተሸለሙበት 
መስፈርት ምንድን ነው?

ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን፡- በእርግጥ ይህ በዚህ 
ውጣ ውረድ ውስጥ የለፉ ጀግኖች፣ የሰራዊት አባሎች 
እና ክፍሎች አሉ። ሆኖም እንደማሳያ የሚሆኑ ተምሳሌት 
የሚሆኑትን ወስደን ለማበረታታት ያክል ብቻ ያደረግነው 
ከመሆኑ ባሻገር ሁሉም ጀግኖች ናቸው። ሁሉም 
የተሰጣቸውን ግዳጅ በአግባቡ እና በብቃት የፈፀሙ 
ናቸው።

አዲስ ዘመን፡- ጦርነቱ ሲጀመር ከፍተኛ የጦር 
ክፍልና መካናይዝድ ኃይሉ በሰሜን የኢትዮጵያ 
ክፍል ትግራይ ክልል እንደነበር ይታወቃል። ይህ 
ኃይል  ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት እንዴት አሸባሪውን 
ሕወሓት መደምሰስ ተቻለ?

ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን፡- ጦርነት በሚጀመርበት 
ወቅትም ሆነ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከኢትዮ-ኤርትራ 
ጦርነት ጋር በተያያዘ አብዛኛው የጦር ክፍሎቻችን 
በትግራይ ውስጥ ነበሩ።  የተወሰኑትን የጦር ክፍሎች 
ለሕግ ማስከበር፣ ሠላምና ማረጋጋት ስንል ወደ ደቡብ፣ 
ምዕራብ እና ምሥራቅ አካባቢ የወሰድናቸው ነበሩ። 
ከዚህ ውጪ አብዛኛው የነበሩት በትግራይ  ሰሜን ዕዝ 
ውስጥ ነበር። ከ1990 ጀምሮ በዚያው ነበሩ። ለአብነት 
እኔ የምመራው የደቡብ ዕዝ ሰራዊት አባላት ከፊሉ ሰሜን 
ውስጥ የነበሩ ናቸው። በቦረና፣ ምሥራቅና ምዕራብ ጉጂ 
አካባቢ የነበሩት አለመረጋጋቶችንና አንዳንድ ችግሮችን 
ለመፍታትም ከሰሜኑ ክፍል መሳብና መወሰድ ስላለበት 
ኃይሉን ወደዚያ ወስደናል። ይህ 21 ጉና ክፍለ ጦር 
የምንለው በትግራይ ክልል አዲግራት አካባቢ የነበረ 
ኃይል ነው። ከዚህ ውጪ ግን ወደ አምስት እግረኛ 
ክፍለ ጦር እና አምስት ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር በሰሜኑ 
የኢትዮጵያ ክፍል ትግራይ ውስጥ ነበሩ።

ከዚህ ውስጥ ሜካናይዝዶቹ በጣም ከፍተኛ የተኩስ 
አቅም ያላቸው ናቸው። አገሪቱ የታጠቀቻቸው ከባድ 
መሣሪያዎች ያላቸው ክፍሎች ናቸው። አለን የምንለው 

በጣም የተደራጀ ባይሆንም በትጥቁም በሰው ኃይሉም 
አንድ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ቡሬ ላይ ነበረን። ከዚያ 
ውጪ ከፍተኛ የተኩስ አቅም ያላቸው 4ኛ፣ 5ኛ፣ 7ኛ፣ 
8ኛ ሜካናይዝድ ክፍለጦሮች እዚያው ትግራይ ውስጥ 
ነበሩ።

ጠላትም በወቅቱ ያሰበው ሜካናይዝድ ክፍለ ጦሮቹ 
ታንክ፣ መድፍ፣ ፒቲ አር፣ ቢ ኤም እና የመሳሰሉትን 
የታጠቁ ናቸው። ይህን ካፈረስኩ ኢትዮጵያን መቆጣጠር 
እችላለሁ የሚል ፅኑ ዕምነት በመያዙ ጥቃቱን አድርሷል። 
ከዚህ ውስጥ ወደ ደቡብ እዝ የመጣው በእርግጥ 
በወቅቱም ተመድቦ የነበረው አልመጣም እንጂ 8ኛ 
ሜካናይዝድ ነበር። 

ይህ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ጥቅምት 24 ቀን 2013 
ዓ.ም  ጥቃት በሚፈፀምበት ጊዜ  በውስጥ ጁንታው 
ያደራጃቸው ኃይሎች፤ በውጭ ደግሞ የተደራጀ 
የልዩ ኃይል እና የሚሊሻ ጥቃት ተፈፅሞበት  ነበር። 
ይህ ኃይል የተኩስ ኃይሎችን ይዞ የወጣው እነዚህን 
ጥቃቶች በመስበር ነበር። የእዚህ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር 
አመራሮችም ለሽልማት ቀርበዋል። የተኩስ አቅምንና 
የሰው ኃይልን አስተባብሮ ወደ ጎረቤት አገር ኤርትራ 
የተወጣበት ሁኔታ ነበር። ሁኔታው በጣም ከባድ ነበር። 
ከውስጥ እና ከውጭ ጠላቶች ነበሩ። የወገን ኃይል 
አገርን መታደግ የቻለው ይህን በመስበር እና ጠላትን 
በመደምሰስ ነው። በአጠቃላይ ግን ሁለት ሦስተኛው 
(2/3ኛው) የሰራዊት ክፍል ትግራይ ውስጥ ነበር ማለት 
ይቻላል።  

አዲስ ዘመን፡- ጠላትን ልዩ ኃይል እና ኮማንዶ 
እያለ ለዓመታት ከማሰልጠኑም በላይ በሰሜን 
ያለውን ሜካናይዝድ በማጥቃት በብዛት ተቆጣጥሮ 
እንደነበር ይታወቃል። ታዲያ ጠላት የተሸነፈበት 
ታላቁ ምስጢር ምንድን ነው?

ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን፡- እውነት ለመናገር 
ከሆነ ሁልጊዜ ሀቅ የያዘ እና በትክክለኛ መስመር የሚጓዝ 
አሸናፊ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙውን ጊዜ ሌላውን 
አንነካም። ነገር ግን የሚነኩንን፣ በእኛ ማንነት እና 
ሉዓላዊነት ላይ የሚመጡብን፣ የአገራችን ሕዝቦች  ኩራት 
ለመስበር ለሚመጡት የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድም ቀን 
እጁን ሰጥቶ አያውቅም። ይህን የውጭ ጠላቶቻችንም 
ይመሰክራሉ። በጣሊያን ወረራ ጊዜ ማንሳት 
ይቻላል። ጣሊያን ሁለት ጊዜ ኢትዮጵያን ብትወርም 
አልተሳካላትም። ደርቡሾን ማንሳት ይቻላል እነርሱም 
አልተሳካላቸውም። እንግሊዞችንም በተመሳሳይ ሁኔታ 
ብንመለከት የየመን ጦር በዚያን በእነርሱ ሞግዚት ስር 
ስለነበር በሱዳን በኩል መጥተው መቅደላ ላይ ያደረጉት 
ጦርነት ድባቅ መትተን አሸንፈናል። 

ከታሪክ ስንነሳ እኛ ኢትዮጵያውያን አገር እና ሕዝብ 
የመንካት ሃሳብና ፍላጎት የለንም። ከተነካን ግን ቀፎው 
እንደተነካበት ንብ ተንቀሳቅሰንና ተጠራርተን ጠላትን 
ለመምታት ጥረት እናደርጋለን። ይህ ሆኖ ጠላት የተደራጀ 
እና የታጠቀ ነው። በሁለት እና ሦስት ዓመታት ዝግጅት 
ሳይሆን የትግራይ ነፃ አውጭ ግንባር ነኝ የሚለው 
ሕወሓት ለ27 ዓመታት አስቦበት ሲሠራ ቆይቷል። 
ጠላት 27 ዓመታት በሙሉ የትግራይ ነፃ አውጭ ግንባር 
ነኝ በማለት ሲዘጋጅ፤ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሄደበት 
መንገድም የተጠና እና ትልቅ ዝግጅት የተደረገበት ነበር።  

 ይህ ቡድን መጀመሪያ ሲነሳ ትግራይን ነፃ 
አወጣለሁ ብሎ ነው። ነገር ግን በ1982 ዓ.ም መጨረሻ 
አካባቢ በውስጥ ያጋጠሙ ችግሮች ነበሩ። በወቅቱ 
የደርግ ሥርዓት ላይ ያልተስተካከሉ አንዳንድ ነገሮች 
በመኖራቸው የቡድኑ አመራር ኢትዮጵያን ለማፈራረስ 
እና ለመበዝበዝ የረጅም ርቀት ፍላጎቱን ዕውን ለማድረግ 
አገሪቱን ለመቆጣጠር ዕድሉን አግኝቷል። 

አሸባሪው ሕወሓት የአገር መከላከያ ሰራዊት 
እንዲፈረካከስም በሰራዊቱ ውስጥ እርስ በእርስ ግጭት 
እንዲፈጠር ሲሠራ ነበር። ይህም ኢትዮጵያን የማዳከም 
አንዱ ዕኩይ ተግባር ነበር። ከኢትዮ- ኤርትራ ጦርነት 
በኋላ በ1993 ዓ.ም በተካሄደ ግምገማ በሰራዊቱ ውስጥ 
የሕወሓት ቡድን የበላይነት እየነገሰ ነው በሚል በርካታ 

ቅሬታዎች ነበሩ። በሌላው ላይ ጫና እያደረ ነው በሚል 
ቅሬታ ይነሳ ነበር። በ1997 ዓ.ም፣ በ2000 ዓ.ም መሰል 
ችግሮችና ቅሬታዎች በሰራዊቱ ውስጥ ይነሱ ነበር። 

በኋላ ይህ ፈንቅሎ ወጣ። ወጣቱ ይህን እየተረዳ 
በመጣ ጊዜ ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ በሕዝብና በአገሪቱ 
ውስጥ ማዕበል ተቀጣጠለ። ማዕበሉ ሕወሓት 
የሚባለውን ቡድን አንፈልግም የሚል ነበር። በእውነቱ 
ከሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብም ያደረገው ጥሩ ነገር ነው። 
የኢትዮጵያን ሕዝብ ይህ ቡድን ይቅርታ ጠይቆ መኖር 
አለበት ብሎ ዕድል ቢሰጠውም መቐሌ ሄደው ሌላ 
ስትራቴጂ ነደፉ። 

የሕወሓትን ተግባር ሰራዊቱ በደንብ ይገነዛባል። 
ይህን ስለሚረዳ ጥቃት በሚፈፀምበት ጊዜ የፈለገውን 
ያክል ቢታጠቅ የፈለገው ያክል ቢደራጅ በእልክ እና 
በወኔ አንድ ሰው እንደ አስር ሰው ሆኖ ተዋግቶ ድባቅ 
መትቶ ጠላት መቐሌን ለቆ ወደ ዋሻ እና ጫካ እንዲገባ 
አድርጎታል። ይህ ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን በጣም እልክ 
አስጨራሽ ነበር። ምን ያክል ግፍ ሲፈፀምበት እንደነበር 
ይታወቃል።  

ከዚህም በተጨማሪ በርካታ ወጣት ጀነራል 
መኮንኖችንና አመራሮች  ወደ ሰራዊቱ እየተመለሱ 
ነው። እነዚህም በእልህና በወኔ ሲዋጉና ሲያዋጉ ነበር። 
ሕወሓት ሰበብ በመፍጠር  ወጣት ጀኔራል መኮንኖችን 
ያለፍላጎታቸው ከአገር መከላከያ ሰራዊት እንዲገፉ 
ሲያደርግ መቆየቱ ይታወቃል። ለአብነት ጀኔራል 
አበባው ታደሰ፣ ጀኔራል ባጫ ደበሌ፣  አለምሸት ደግፌ 
ያለዕድሜያቸው ተገፍተው የወጡ ናቸው። ይህን 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፍረድ። ከእነዚህ ውጪ ሌሎችም 
ተገፍተው የወጡ አሉ። ጀኔራል ጌታቸው ሽፈራው፣ 

ጀኔራል አሎ አብዲ፣ ጀኔራል ኤፍሬም ባንጌ እና ሌሎች 
በርካታ ጀኔራል መኮንኖችን መጥቀስ ይቻላል። እነዚህ 
እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ለኢትዮጵያ ማገልገል የሚችሉ 
ወጣት ጀኔራሎች ናቸው። ተገፍተው የወጡት በርካቶች 
ናቸው። እነዚህ ወደ ጦሩ ሲቀላቀሉ የፈጠረው ስሜትና 
ቁጭት ቀላል አይደለም። እነዚህን ነገሮች ሲሠሩ ሆን 
ብለው አስልተው ነበር። 

 ሰራዊቱን ለማዳከም፣ ለመበታተን፣ የሰራዊቱን 
የማድረግ አቅም ለማሳጣት ሲሠራ ነበር። በሰራዊቱ 
ውስጥ የነበሩ ጀኔራል አመራሮችን ይህን ይገነዛበሉ። 
ስለሚገነዘቡም ጦርነቱ ሲጀመር ግዙፍ የሆነ የሰው 
ኃይልና የጦር መሣሪያ ቢኖራቸውም በነበረው እልህ፣ 
ወኔና ቁጭት ያንን ኃይል ደምስሰን ጫካ እና ዋሻ እንዲገባ 
ተደርጓል። ይህ ቡድን ኢትዮጵያን ለመበዝበዝ እና 
ለማፈራረስ ጊዜ ወስዶ ሲሠራ የኖረ ቢሆንም ህልሙን  
ሙሉ ለሙሉ ማጨናገፍ ተችሏል።

አዲስ ዘመን፡- አሸባሪ ሕወሓት የጽሞና ጊዜ 
ሲሰጠው ዳግም አማራ እና አፋር ክልሎች  ላይ 
ወረራ ሲፈፅም ሰሜን ሸዋ ድረስ ለመድረስ አምስት 
ወራት ወስዶበታል። የአገር መከላከያ ሰራዊት 
መልሶ ሲያጠቃ ደግሞ በ15 ቀናት ተመልሶ ወደ 
ትግራይ የፈረጠጠበት ኦፕሬሽንና ድል እንዴት 
ተገኘ?

ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን፡- ሥምሪቶችን አድርገን 
ግዳጅ ስንፈጽም በጠላት ላይ ከፍተኛ የሆነ ኪሳራን 
ስናደርስ ነበር። መንግሥት ካለው ፍላጎት በመነሳት 
እንዲሁም በጦርነት ተጀምሮ በጦርነት የሚያበቃ 
ነገር ስለሌለ  ባለፈው ሰኔ ወር 2013 ዓ.ም የጥሞና 
ጊዜም ሰጥቷል። እኛም ወቅቱን የያዝነውን ኃይላችንን 

‹‹አገራችን ሠላም እንድትሆን በጫካ ውስጥ የሚኖር 
የታጠቀ ኃይል አያስፈልግም››

ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን ኢተፋ
የደቡብ ዕዝ ዋና አዛዥ
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ወቅታዊና ልዩ ልዩ

ለማጠናከር፣ ለማሟላት ስልጠና ለመስጠትና ለማጀገን 
ጊዜውን እየተጠቀምንበት ባለንበት ወቅት ይህንን ሁኔታ 
እንደ ሽንፈት የቆጠረው የሕወሓት ኃይል የተለያዩ 
ቀዳዳዎችን በመፈለግ ሰርጎ ሊገባ ችሏል። 

ይህም ቢሆን ግን ሰርጎ የገባውን የጠላት ኃይል 
የመከላከያ ሰራዊታችን በሁሉም ግንባሮች ከፍተኛ 
ተጋድሎ በማድረግ ልክ አስገብቶታል። የጠላት እሳቤ 
የነበረው እኛ ከትግራይ ስንወጣ ተሸንፈው ነው ብሎ 
በማሰብና ይህንንም ሕዝብ በተለይም ወጣቱን መቀስቀሻ 
ስላደረገው ኃይል ማግኘት ችሏል። እያንዳንዱ በክልሉ 
ያለ ገበሬ  የታጠቀ ነው። ሚሊሻ እና ፖሊስ አለ፤ 
ከታች ከቀበሌ ጀምሮ እስከላይ ድረስ ያሉ የመንግሥት 
መስተዳድር አካላት አሉ፤ እነዚህን በጠቅላላ በሐሰት 
ፕሮፖጋንዳ ከጎኑ እንዲሰለፉ አድርጓል።

ዕድሜያቸው ለውትድርና ያልደረሱ ከ18 ዓመት 
በታች የሆኑ ታዳጊዎችን ጭምር የጦርነቱ ተሳታፊ 
እንዲሆኑ ተደርጓል። ይህንንም ኃይል በመያዝ በአማራ 
እንዲሁም በአፋር ክልሎች በተለያዩ አቅጣጫዎች 
ወረራን አድርጓል። በዚህ ምክንያት ደግሞ ሁሉንም 
ቦታዎች የመከላከያ ሰራዊቱ ሊሸፍን ስለማይችል እነሱ 
አጋጣሚውን በመጠቀም ሰርገው ገብተዋል። ነገር ግን 
ይህንን ሰርጎ የገባን የጠላት ኃይል በብልሃት በጥበብ 
መደምሰስ እንደምንችል ከመጀመሪያዋ ቀን ጀምሮ 
እናውቃለን፤ ይህንንም አድርገነዋል።

በዚህም ደብረታቦር እና ባህርዳር ሊገባ የነበረን 
የጠላት ኃይል ጋሸና ላይ ወገቡን ቆርጠን ሳይወድ በግድ 
ወደመጣበት እንዲመለስ አድርገነዋል። ጠላት ያሰበውን 
ነገር ሳይፈጽም እንዴት አድርገን እንደምንቆርጠው 
እንደምንመታው እናውቃለን። ለምሳሌ ሰሜን ሸዋ 
መድረስ ችሎ ነበር፤ አዎ ደርሷል። ነገር ግን ሃርቡ ላይ 
ያደረግነው ጦርነት ደግሞ ነገሮች እንዲዛቡበት አድርጓል። 
እዛ ስንቆርጠው ደግሞ በጠቅላላ እጅ ሰጠ ማለት ነው።

ሕዝባችን ያስታውሳል ብዬ እገምታለሁ። በወቅቱ 
በአገር ውስጥ ያሉ ዲፕሎማቶች እንዲወጡ በማድረግ 
ሕዝቡን ብዥታ ውስጥ ለማስገባት ጥረት ተደርጓል። 
ነገር ግን ሃርቡ ላይ ገብተን ስንቆርጠው የሚበላው 
የሚዋጋበት መሣሪያ ስናሳጣው ጠላት ሳይወድ በግድ 
እጁን ለእኛ ለመስጠት ተገዷል።

አዲስ ዘመን፦ የደቡብ ዕዝ እስከ 150 ኪሎ 
ሜትር ድረስ ሲቆረጥ የጦርነት ስትራቴጂ ነው ተብሎ 
ነበር እና እርስዎ የሚያስታውሱት እንደ ደቡብ ዕዝ 
ጠላት ከፍተኛ ምት የደረሰበትን ይንገሩኝ?

ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን፡- በጣም የማስታው 
ሰውና የማልረሳው የጋሸና ነው። ጋሸና በጣም አስቸጋሪ 
መልከዓ ምድር ያለው ነው። በዚያ የክረምት ወቅት 
መሬቱ ጭቃና ዝናብ በበዛበት ጊዜ  ጦሩ ከፍተኛ ተጋድሎ 
ማድረጉ ትልቅ ስኬት ነው። ደብረ ታቦር እና ባህር ዳር 
ቢገባ ከዚያም አልፎ ደብረታቦርን ይዞ ወደ ምዕራብ 
አቅጣጫ ቢያቀና ኖሮ አደጋው ከባድ ነበር። በመሆኑም 
ደቡብ ዕዝ የተሰጠውን ትዕዛዝ ሳያቅማማ ተቀብሎ 
ግዳጁን በአስደናቂ ጀብዱ ፈጽሟል። 

በጣም የማልረሳው ነገር በዚህ ውጊያ ላይ የመሬቱ 
አቀማመጥ ያለመመቸት ክረምቱ ተደማምሮ መኪና 
ለማንቀሳቀስ እጅግ በጣም ፈታኝ ስለነበር ቁስለኛ እንኳን 
የምናንቀሳቅሰው በቃሬዛ ነበር። ይህም ብቻ አይደለም፤ 
የወታደሩ ሬሽን ተተኳሽ የምናንቀሳቅሰው በሰው ኃይል 
በሸክም ነበር። ይህንን ፈታኝ ሁኔታ ደግሞ በእልህ 
በቁርጠኝነት አሳልፈነዋል። ከሁሉም በላይ ግን ካሳጊታ 
ላይ ጠላትን ተዋግተን ሚሌን መቆጣጠር እንደማይችል 
አሳይተንና በብዙ መስዋዕትነት አካባቢውን አስለቅቀን 
ስንጨርስ፤ ተጨማሪ ግዳጅ ተሰጠን። እሱንም ያለምንም 
ማቅማማት ወስደን ከካሳጊታ በአፋር ዞን አምስት 
በሚባለው በኩል ረጅም ርቀትን በእግራችን ተጉዘን 
አርጎባ ደርሰን። ከዚያም ድሬ ቃሉ ወደሚባል አካባቢ 
ደርሰን ሃርቡ ለመግባት የነበረው ፈተና ቀላል አልነበረም።

በተለይም አርጎባ ዞን አምስት በሚባለው የአፋር 
ክልል መካከል ላይ ምንም መንገድ አልነበረውም። 
ከዚህ የተነሳ ግማሹ በእግር የተቀረውን ደግሞ መንገድ 
እየጠረግን ኃይላችንን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማድረሳችን 
ቀላል አይደለም።

እዚህ ላይ መልክዓ ምድሩ እንዳለ ሆኖ ጠላት ከመጣ 
ደግሞ የተለያዩ ማነቆዎችን ስለሚፈጥር ከፍተኛ የሆነ 
ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ሥራው ተሠርቶ የሃርቡን 
ከተማ ግራ እና ቀኝ አስፋልት መንገዱ ተቆርጧል። እዚህ 
ደርሰን እስክንቆርጥ ድረስም ጠላት መረጃ አልነበረውም። 
ይህ በጣም ከፍተኛ ድል የተጎናፀፍንበት ነው። ለሽልማት 
የበቁ ይህንን  የሠሩ  አዛዦች፣ አመራሮች እንዲሁም 

የሰራዊቱ አንዳንድ አባላት ናቸው። 
አዲስ ዘመን፦  የአሸባሪ ሕወሓት ቡድን ወደ 

ሰሜን ሸዋ ዞን በተጠጉ ጊዜ በሰራዊቱ ላይ ሐሜቶች 
ነበሩ። ይህንን እርስዎ ይሰሙ ነበር?

ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን፡- እውነት ለመናገር ከሆነ 
ጀኔራል ሰለሞን እንዲህ ነበር የሚል ሀሜት አልሰማሁም። 

የነገረኝም የለም፤ እታማለሁም ብዬ አላስብም። ጠላት 
ግን ከትግራይም ሳንወጣ ጀምሮ የፕሮፖጋንዳ ሥራ 
ይሠራ ነበር። የዘመኑ ሌላው ጦርነትም የሥነ-ልቦና 
ጫና መፍጠር እና የጦር አመራሮች ያላደረጉትን አደረጉ 
እያሉ በሕዝቡና በሰራዊቱ ውስጥ አመኔታን እንዲያጡ 
ማድረግ ነው። ጠላት ደግሞ በዚህ ስልት የተካነ ነው። 
አንድ ጊዜ ግን ልጆች እንደነገሩኝ በወልዲያ ጦርነት ወቅት 
ጀኔራል ሰለሞን ኢተፋ እና ጀኔራል እከሌ እያለ ጌታቸው 
ረዳ ተናግሯል ብለውኛል። ይህ ምን ማለት ነው ብዬ 
ትርጓሜው ላይ ብዙ አልተጨነኩበትም። ነገሩንም ላለው 
ሰው ትቼዋለሁ። 

በግሌ ግን ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ለኢትዮጵያ 
አገሬ አንድነት እያንዳንዷን ቀንና ሰዓት ከሰራዊቴ ተለይቼ 
አላውቅም። ከእነሱ ጋር በእያንዳንዱ ቦታ ወይም ግንባር 
ላይ እገኛለሁ። ጦሬን እመራለሁ፣ የጠላት የሥነ -ልቦና 
ጫናም እኔ ላይ ምንም ነው። እኔ የቆምኩት ለአገሬ ክብር 
ነው። አገሬ በልጆቿ አጥንትና ደም ተከብራ እንድትኖር 
የምጥር አንድነትና ሠላሟ ተከብሮ እንዲኖር የምሠራ 
ጀኔራል ነኝ።

በኅብረተሰባችን ዘንድ በማወቅም ባለማወቅም 
የሚነገሩ ነገሮች ይኖራሉ። በወቅቱ ግን በተለይም 
ከሰኔ ወር እስከ ታኅሣሥ ድረስ የመገናኛ ብዙኃንንም 
የመከታተል ዕድሉ ስላልነበረኝ የማውቀውም 
የምሰማውም ነገር የለም። እዚህ ላይ እውነት ለመናገር 
ሃርቡ፣ ካሳጊታ፣ ጭፍራ፣ ኮረት በር እና ሌሎች አውደ 
ውጊያዎች ላይ የእኔ አሻራ አለበት። በሕግ ማስከበር  
ውጊያውም ከሰራዊቱ ጋር ነበርኩ። ያደረግነው 
ውጊያ እጅግ ከባድ ነው። እኔ ግን እዚያው ነበርኩ። 
በዚህ ሰራዊቱም ያውቀኛል፤ ሕዝቡም ያውቀኛል። 
እንዳልከው ሐሜትም ቢያሙ እኔ ውስጤ ጤነኛ 
ስለሆነ ምንም አይመስለኝ።

አዲስ ዘመን፦ ጦርነቱ ሰሜን ሸዋ እየደረሰ 
በነበረበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀሩ 
ወደጦር ሜዳ ክተት ብለው ነበር። ሁኔታው 
በእናንተ ላይ የፈጠረው ስሜት ምን ነበር? 
በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥስ እንዲህ ዓይነት 
መሪዎች እንዴት ይታያሉ?

ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን፡- እውነት ለመናገር 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የክተት አዋጁን አውጀው 
እራሳቸውም ወደጦር ግንባር መጥተዋል። ይህንን 
ግን እኛ በፍጹም አላሰብንም ነበር። ባላሰብነውና 
ባልጠበቅነው ሁኔታ ግን ማዘዣ ጣቢያችን ላይ 
ሆነን ውጊያ ስንመራ እኔ ወዳለሁበት ካሳጊታ ግንባር 
መጥተዋል። በዚህ ጊዜ አብረዋቸው የነበሩ ሰዎችን 
ለምን ይዛችሁ መጣችሁ በማለት ተቆጥተን ነበር። 
ምክንያቱም የነበርንበት ቦታ በጣም ተኩስ የነበረበት 
ስለነበር እና አደጋ ያለው ቦታ ስለሆነ መስዋዕትነትም 
እየከፈለን ስለነበር የእሳቸው መምጣት ጥሩ አይደለም 
ብለን ነበር። ነገር ግን መምጣታቸው ደግሞ ለሰራዊቱ 
ትልቅ ሞራል የሰጠ ሆኖ አግኝተነዋል። 

እኔ በነበርኩበት አካባቢ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 

አንድ ቀን ሙሉ በመቆየትና ሰራዊቱ ምን እየሠራ 
እንዳለ በማየት አብረው ሆነው አመራር በመስጠት 
በማበረታታት ከፍተኛ የሆነ የመንፈስ ጥንካሬን 
ሰጥተውናል። ከዚያም ተመልሰው ጭፍራ ላይ 
ሲሄዱም ከፍተኛ የሆነ ሞራል ነበር። እሳቸው በዚህ 
ሁኔታ መታየታቸው በሰጡት አመራርነት ምን 
ማድረግ አለብን የሚለውን ስንወያይም ትልቅ አመራር 
ሰጥተዋል። ይህ አመራር ደግሞ ለዛሬው ድላችን 
ትልቅ አቅም ሆኖናል።  

ይህ ሁኔታ ከኢትዮጵያ ታሪክ አንጻር ስንወስደው 
ደግሞ መሪዎቻችን ጀግኖች እንደነበሩ ከማስታወሱም 
በላይ ዛሬም አገራችን ሌሎች ተጨማሪ ጀግኖች 
እንዳሏት ያመላከተም ሆኗል።

በዓድዋ ጦርነት አፄ ምኒልክ ከሰራዊታቸው ጋር 
ዘመተው ድል አድርገዋል። አፄ ኃይለሥላሴም ይህን 
ታሪክ ደግመዋል፤ ወደ ግንባር ዘምተዋል። ጠቅላይ 
ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ የአባቶቻችንንና 
የአያቶቻችንን ታሪክ እንዲደገም አድርገዋል። 
ሕዝቡን፣ ሚሊሻውን ገበሬውን  አነሳስተዋል፤ ይህ 
ሁኔታ በቀላሉ የሚታይ አይደለም።

አዲስ ዘመን፡- በሌላ በኩል ተመሳሳይ የሽብር 
አደጋ እየጣሉ ላሉት ኦነግ ሸኔና ሌሎች ቡድኖች 
ያልዎት መልዕክት ምንድን ነው? 

ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን፡- በአገራችን 
ውስጥ ሕወሓት የሚባለው ኃይል እዚህም እዚያም 
የሚፈጥራቸው ፀረ ሰላም ኃይሎች ነበሩ፤ አሁንም 
አሉ። ይህንን እንደ አንድ ስትራቴጂ ይጠቀማል። 
ሕወሓት በአፈጣጠሩና በባህሪው ሠላም አይፈልግም። 
በጦርነት መሃል ለመጠቀም ይፈልጋል። ተመልክተህ 
ከሆነ ኦነግ ሸኔ እና ሕወሓት ጋብቻ የፈፀሙት 
ብዙም ሳይቆዩ ነው። እዚህም እዚያም ኦነግ ሸኔን 
ጨምሮ ፀረ ሠላም ኃይሎች አሉ። የእነዚህ መሪ እና 
አዝማች አሸባሪው ሕወሓት ነው። ሆነም ቀረ ይህንን 
ኃይልም የአገር መከላከያ ሰራዊትና የፀጥታ ኃይሎች 
እንዲሁም ሕዝቡም ጭምር በመተባበር እየተመከተ 
ነው። ወደፊትም ቢሆን አገራችን ሠላም እንድትሆን 
ከተፈለገ በጫካ ውስጥ የሚኖር እና የታጠቀ ኃይል 
አያስፈልግም። ለምን በጫካ ውስጥ መኖር አስፈለገ? 
አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጠረጴዛ ዙሪያ በመወያየትና 
በመደራደር ፍላጎትና ርዕዮተ ዓለም ያለው ለማራመድ 
መድረኩ ሰፊ ነው፤ ክፍትም ነው። 

ጫካ ውስጥ ጠመንጃ ይዞ መቀመጥ 
አያስፈልግም። ኢትዮጵያን ወደ ኋላ ይመልሳታል እንጂ 
አይጠቅማትም። ጫካ ውስጥ የሚገባው አስገዳጅ 
ሁኔታ ሲኖር ብቻ ነው። በአሁኑ ወቅት የማስተዋለው 
ኢትዮጵያ ውስጥ ለዚህ የሚገፋፋ ነገር የለም።  
ምህዳሩ የተመቻቸ ይመስለኛል። ድሮ በአገራችን 
ምርጫ የለም። አሁን ግን ሕዝቡ የሚፈልገውን 
ይመርጣል የማይበጀውን ይጥላል። የሚጠቅመው  
በዚህ መንገድ መሄድ ነው። ሁሉም የየራሱ ሐሳብ 
አለው። ይህ ባህል ጥሩ ነው። ከዚህ ውጪ የእኔ ሐሳብ 
ብቻ መሆን አለበት ማለት አይጠቅምም፤ አይሆንም። 
ሌላውም ሐሳብ አለው። የሚበጀውን ደግሞ ሕዝቡ 
ያውቃል። ይህ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የተመቻቸ 
ይመስለኛል። ጠመንጃ ይዞ ጫካ ውስጥ መንከራተት 
በአሁኑ ጊዜ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። 

እኛ ከአደጉት አገራት ለምን አንማርም? 
ያደጉት አገራት እንዴት እዚህ ስልጣኔ ላይ ደረሱ? 
መደማመጥና መተባበር መኖር አለበት። በዚህ 
ላይ ሕዝባችን፣ የአገር ሽማግሌዎች፣  ምሁራን እና 
መንግሥት በጥልቀት ሊሠሩ ይገባል። 

አዲስ ዘመን፡- እርስዎ በፈፀሙት ጀብድ 
ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ 
እጅ ሽልማት ተቀብለዋል። ምን ተሰማዎት?

ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን አተፋ፡- በአገር አቀፍ 
ደረጃ የተሰጠ ሽልማት ነው። በግሌ ለእኔ የተሰጠው 
ሽልማት የእኔ ብቻ ሳይሆን የደቡብ ዕዝ ሽልማት 
ነው። እኔ ለብቻዬ የሠራሁት ሳይሆን ከልጆቹ ጋር 
በሠራሁት ሥራ ነው። ይህ በመሆኑ ደግሞ ከፍተኛ 
ደስታ ተሰምቶኛል። ሽልማቱን የግሌ አድርጌ ሳይሆን 
የዕዜ አድርጌ ወስጀዋለሁ። ይህም ለቀጣይ ሥራ  
እኔንም የደቡብ ዕዝንም የበለጠ የሚያነቃቃ እና 
የሚያበረታታ ስለሆነ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል።

አዲስ ዘመን፡- የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
እንግዳ ስለሆኑ በተቋማችን ሥም አመሰግናለሁ።

ሌተናል ጀኔራል ሰለሞን፡-  እኔም በጣም 
አመሰግናለሁ።

ሰርጎ የገባውን የጠላት ኃይል 
የመከላከያ ሰራዊታችን 

በሁሉም ግንባሮች ከፍተኛ 
ተጋድሎ በማድረግ ልክ 

አስገብቶታል
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ዓለም አቀፍ  

ከኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር
በየሳምንቱ ሰኞና ዓርብ የሚታተም

በሰላም የተጠናቀቀው የሁለተኛ ዙር ብሔራዊ ፈተና
እየሩስ ተስፋዬ

በአገር አቀፍ ደረጃ የመጀመሪያው ዙር የመደበኛ  
የፈተና መርሃ ግብር ከጥቅምት 28  እስከ ኅዳር 1 ቀን 
2014 መሰጠቱ  ይታወሳል። እንዲሁም ሁለተኛ ዙር 
አገር አቀፍ ፈተና ከጥቅምት 24 እስከ 27 ቀን 2014 ዓ.ም 
መሰጠቱ  የሚዘነጋ አይደለም:: ይህንን አስመልክቶ አገር 
አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ለሁለተኛ 
ዙር ሲሰጥ የነበረው የ2013 ዓ.ም አገር አቀፍ የ12ኛ 
ክፍል መልቀቂያ ፈተና በሰላም መጠናቀቁን አሳውቋል።  

የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ 
ተፈራ ፈይሳ እንደገለጹት፤ የሁለተኛው ዙር ፈተና 
በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በአፋር እና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ 
ክልሎች በአንድ መቶ 89 የፈተና መስጫ ጣቢያዎች  
መሰጠቱን ጠቅሰው፤ የመልቀቂያ ፈተናው ካለምንም 
እንከን በሰላም መጠናቀቁን አስታውቀዋል። ከአማራ፣ 
ከአፋርና ከኦሮሚያ የተገኘው መረጃ የሚያመላክተው 
ሁለተኛ ዙር ፈተና  በሰላም መጠናቀቁን ነው::  

ተማሪ ቃልኪዳን ተኮላ ትባላለች:: የኮምቦልቻ 
መሰናዶ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ተማሪ ናት:: ወራሪው ቡድን በከፈተው ጦርነት ግራ 
እጇን በጥይት ተመታ ጉዳት የደረሰባት ኅዳር 16 ቀን 
2014 ዓ.ም ነበር። ጉዳት የደረሰባት ተማሪዋ  ከሕመሟ 
ሳታገግም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ  ብሔራዊ ፈተና 
ወስዳለች።

ተማሪዋ ግራ እጇን በጥይት የተመታች ይሁን 
እንጂ  የቀኝ ነርቯ በመጎዳቱ  ቀኝ እጇ የማይሠራ 
ሲሆን  ለትምህርት ቤቱ አመልክታ እሷ ፈተናውን 
እያነበበች ሰዎች ደግሞ የፈተና ወረቀቱን እያጠቆሩላት 
ፈተናውን መውሰድ እንደቻለች አብራርታለች። ተማሪ 

ቃል ኪዳን  መምህራኖቿ  «ከህመምሽ አገግመሽ  ሰኔ 
ላይ ትፈተኛለሽ::» ቢሏትም «ወደፊት የእጄ ሁኔታ 
አይታወቅም፤ ቀዶ ጥገናም ሊያስፈልገኝ ይችላል::  ብዙ 
ጊዜ ከምጠብቅ ህመሜን ችዬ ብፈተንና ሕክምናው 
ላይ ባተኩር ይሻላል::›» በሚል ፈተናውን መውሰዷን 
አስረድታለች። 

በሌላ በኩል የአፋር ክልል ትምህርት ቢሮ 
ሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አህመድ ያዮ ሳዲቅ  
እንደሚገልጹት፤  በክልሉ ከጥር 24 እስከ  27 ቀን 
2014ዓ.ም ሲሠጥ የነበረው የ2013 ዓ.ም የ12ተኛ ክፍል 
መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና በሰላም ተጀምሮ በሰላም 
ተጠናቋል:: አሸባሪው ቡድን በክልሉ ላይ ጦርነት 
በመክፈቱ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው እንዲርቁና 
እንዲፈናቀሉ አስገድዷቸው እንደነበር ያወሱት 
አቶ አህመድ፤ በዚህም በመደበኛው ጊዜ ፈተናውን 
መውሰድ ያልቻሉ ሁለት መቶ 57 ተማሪዎች ፈተናውን 
እንዲወስዱ መታቀዱንም  ያስታውሳሉ:: 

ፈተና በጥሩ ሁኔታ የተጀመረ ሲሆን፤ አንድ መቶ 
67 የመንግሥትና የግል ትምህርት ቤት ተማሪዎች 
ጨምሮ ፈተናውን መውሰድ ችለዋል:: ይሁን እንጂ 
በዞን ሁለት ጦርነቱ በድጋሚ ያገረሸ በመሆኑ ሦስት 
ተማሪዎች ብቻ የተገኙ ሲሆን 57 ተማሪዎች ፈተናው 
ላይ ሳይገኙ ቀርተዋል:: 

በመደበኛ የፈተና ጊዜ ፈተናውን ያልወሰዱ  
ተማሪዎች አሁን ላይ ፈተናውን መውሰድ የቻሉት 
ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመሆን ቀድሞ በተሠራው 
የቅድመ ዝግጅቱ ሥራ እንደሆነ የሚገልጹት አቶ አህመድ፤ 
ተማሪዎቹም በስነ ልቦና ጉዳት እንዳይገጥማቸውና 
አስፈላጊ የሚባሉ ነገሮችን በማሟላት እንዲሁም 
ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ  መገናኛ ብዙኃንን በመጠቀም 
በርካታ ሥራዎች መሠራታቸውንም ያክላሉ::

«አሁንም ከጦርነት ሙሉ በሙሉ ያልወጣንበት 
ሁኔታ አለ::» የሚሉት የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር 
አቶ አህመድ፤ በሁለተኛው ዙር ፈተናውን ያልወሰዱ 
ተማሪዎች እንደ ቢሮ በመወያየት ምን መደረግ አለበት? 
ፈተናውንስ እንዴት ይውሰዱ የሚለውን በመነጋገር 

ውሳኔው በሂደት  የሚገለጽ ይሆናል::  
ዳይሬክተሩ እንደሚያስረዱት ከሆነም በአፋር 

ክልል በትምህርት ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ 
ደርሶበታል:: ከአንድ ነጥብ አራት ቢሊዮን ብር በላይም 
አሸባሪው ቡድን በዘርፉ ላይ ኪሳራ አድርሷል:: 
በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከአንድ መቶ 50 ሺ በላይ  
ተማሪዎች ላይ ጉዳት ደርሷል:: ይህም ማለት ቤተሰብ 
እንዲፈናቀል ብሎም ጫና በማሳደር ሲሆን ከዚህ 
በተጓዳኝም  65 ትምህርት ቤቶችም ሙሉ በሙሉ 
ውድመት እንዲደርስባቸው ሆኗል:: አንድ መቶ 38 
ትምህርት ቤቶች ደግሞ በከፊል ጉዳት ደርሶባቸዋል:: 
በአሁኑ ወቅት  ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመሆን 
በጋራ በሚሠራ ሥራና በሚደረገው ድጋፍ ጊዜያዊ 
ድንኳኖችን በመሥራትና ግብአቶችን በማሟላት 
ጦርነቱ በድጋሚ ከተነሳባቸው አካባቢዎች ውጪ 
በሌሎች አካባቢዎች ትምህርት ተጀምሯል::

ነገር ግን ይህ በቂ አይደለም ያሉት አቶ አህመድ፤ 
ተማሪዎች ላይ የደረሰው የስነ ልቦና ጉዳት በጣም 
ከባድ ስለሆነ በክልሉ የትምህርት ዘርፍ  ወደ ነበረበት 
ወይም ወደ ቀደመው የማስተማር ሥራ እንዲመለስ 
የበኩላችንን እንወጣ ብለዋል:: 

በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ የጸጥታ 
ችግሮች ምክንያት በ2013 ዓ.ም ፈተና መውሰድ 
ያልቻሉ ተማሪዎች ከጥር 24 እስከ 27 ቀን 2014 
ዓ.ም እንዲወስዱ ተደርጓል:: የክልሉ ትምህርት ቢሮ 
እንዳስታወቀው፤ ለአራት ቀናት ሲሰጥ የነበረው የ12ኛ 
ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና በሰላም ተጠናቋል:: 
ፈተናውን ለመውሰድ ከተመዘገቡት 21 ሺ ሁለት 
መቶ ሁለት ተማሪዎች ውስጥ 18 ሺህ ዘጠኝ መቶ 55 
ተማሪዎች ፈተና መውሰዳቸውን ቢሮው ገልጿል:: 

የአገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ 
ምክትል ዋና ዳይሬክተር  አቶ ተፈራ ፈይሳ 

በጉድጓድ ውስጥ ገብቶ ለአራት ቀናት የቆየውን የ5 
ዓመቱን ሞሮኳዊ ታዳጊ ለመታደግ እልህ አስጨራሽ 
ጥረት ቢደረግም ሕይወቱን ማትረፍ አልተቻለም። ራያን 
ይህችን ዓለም ተሰናብቷል።

የታዳጊውን ሞት ይፋ ያደረገው የንጉሳዊ ቤተ 
መንግሥት መግለጫ፤ ታዳጊው ከጉድጓዱ ከወጣ በኋላ 
ብዙም ሳይቆይ መሞቱን ገልጿል።ራያንን ከጉድጓዱ 
ለማውጣት የተደረገው ጥረት አገሪቷን ያስጨነቀ ሲሆን፤ 
በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጉድጓዱ ዙሪያ ተሰባስበው፣ 
በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ በኦንላይን የታዳጊውን ሁኔታ 
በጉጉት ሲከታተሉ ነበር።

ታዳጊው የገባበት ጉድጓድ ጠባብና 32 ሜትር 
ጥልቀት ያለው ስለነበር የመሬት መንሸራተት አደጋ 
ስጋት የነፍስ አድን ሥራውን አዳጋች አድርጎታል።ይሁን 
እንጂ የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች በስተመጨረሻ ቅዳሜ 
ምሽት ራያንን ከገባበት ጉድጓድ ማውጣት ችለዋል። 
በወቅቱ ስለራያን ሁኔታ ምንም የተባለ ነገር አልነበረም። 
መጀመሪያ ላይ ይህ ዜና ሲሰማም ሁኔታውን ሲከታተል 
በነበረው ሕዝብ ዘንድ ደስታን ፈጥሮ ነበር።

በማኅበራዊ ሚዲያ ራያንን ለመታደግ 'ሴቭ ራያን' 
የሚለውን ዘመቻ የተቀላቀሉና ሲከታተሉ የነበሩ ሰዎችም 
ደስታቸውን ገልጸዋል። ይህ ፌሽታ ግን ከደቂቃዎች በኋላ 
አልዘለቀም። ታዳጊው ራያን ማለፉን የሚገልጽ መግለጫ 
ከቤተ መንግሥት ወጣ። የነበረው ደስታም ወደ ሐዘን 
ተቀየረ።

የታዳጊውን ራያን ኦራምን ሕይወት የቀጠፈውን 
ድንገተኛ አደጋ ተከትሎ ግርማዊ ንጉስ መሐመድ 
ስድስተኛ ለታዳጊው ቤተሰቦች ስልክ መደወላቸውን 
ከንጉሱ ቤተ መንግሥት የወጣው መግለጫ 
አመልክቷል።ንጉሱ በአደጋው የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን 
መግለጻቸውን መግለጫው አክሏል።

ራያን ለአራት ቀናት በጉድጓድ ውስጥ የቆየው ሞሮኳዊው 
ታዳጊ ሕይወት አለፈ

የታዳጊውን ሕይወት የቀጠፈው አደጋ ማክሰኞ 
እለት ሲከሰት የራያን አባት የውሃ ጉድጓድ እየጠገኑ 
ነበር። ልጃቸው ጉድጓድ ውስጥ መግባቱን ለአገሪቷ 
መገናኛ ብዙኃን የተናገሩት ግን በሚቀጥለው ቀን 
ነበር።"ለሰከንዶች ዓይኔን ከእርሱ ላይ ባነሳሁበት ቅጽበት 
ነው ልጄ ጉድጓዱ ውስጥ የገባው፤ ከዚያ በኋላ እንቅልፍ 
በዓይኔ አልዞረም " ብለዋል የራያን አባት።

በሰሜናዊ ሞሮኮ በምትገኘውና ከቼፍቹዋን ከተማ 
100 ኪሎ ሜትር በምትርቀው ትንሿ ከተማ ታሞሮት 
በሞሮኮ የሲቪል ጥበቃ ዳይሬክቶሬት የተመራው የነፍስ 
አድን ሥራ የተጀመረው ማክሰኞ ምሽት ላይ ነበር።ሐሙስ 
ዕለት ወደ ጉድጓድ በተላከ ካሜራ የተቀረጸው ምሥል 
ታዳጊው በሕይወት መኖሩንና ራሱን እንደሚያውቅ 

አሳይተው ነበር። ከዚያ በኋላ ግን ስላለበት ሁኔታ ምንም 
ዓይነት መረጃ አልተገኘም።

የነፍስ አድን ሠራተኞቹ ኦክስጅን ፣ ምግብና ውሃ 
ለማቀበል የሞከሩ ቢሆንም ታዳጊው መጠቀም ስለመቻል 
አለመቻሉም የታወቀ ነገር የለም።ድንጋያማ እና አሸዋማ 
አፈር ያለውን የውሃ ጉድጓድ ማስፋት የመደርመስ አደጋ 
ሊያስከትል ስለሚችል አደገኛ ነው ብለው ነበር የነፍስ 
አድን ሠራተኞቹ።

በመሆኑም ታዳጊው ካለበት ጉድጓድ ጋር የሚያገናኝ 
ግዙፍ መተላለፊያ የቆፈሩ ሲሆን ባለሥልጣናትም የነፍስ 
አድን ሠራተኞች ወደ ታዳጊው እየተቃረቡ መሆናቸውን 
ገልጸው ነበር። ሠራተኞቹ ጉድጓዱ አለመደርመሱንና 
አፈር ታዳጊው ወደገባበት ጉድጓድ አለመግባቱን 

ማረጋገጥ እንዲችሉም የነፍስ ማዳኑ ሥራ በተደጋጋሚ 
ተቋርጧል።

የነፍስ አድን ሠራተኞቹንም ሕይወት ለመጠበቅ ወደ 
ጉድጓዱ የሚያልፉበት አስተማማኝ መተላለፊያ ትላልቅ 
ቱቦዎች ተዘርግተው ነበር። በመቶዎች የሚቆጠሩ 
ሰዎችም በአደጋ ሥፍራው በመገኘት ሃይማኖታዊ 
መዝሙሮችን በመዘመር፣ በመጸለይ እና ' አላሁ አክበር' 
እያሉ ሥራውን ሲከታተሉ ሰንብተዋል። አንዳንዶች 
ማደሪያቸውንም እዚያው አካባቢ አድርገው ነበር።

ሃፊድ ኢል አዙዝ የተባለ የአካባቢው ነዋሪ ለሞሮኮ 
እና ለመላው ዓለም ውድ ለሆነው ለዚህ ህጻን ያለውን 
አጋርነት ለማሳየት በሥፍራው መገኘቱን ለኤኤፍፒ የዜና 
ወኪል ተናግሯል።ይህ ሁሉ ጥረት ግን ራያንን በሕይወት 
ማትረፍ አልቻለም። ክስተቱ እአአ በ2019 በስፔን 
የሁለት ዓመት ህጻን በማላጋ ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ 
ጉድጓድ ውስጥ ወድቆ ሕይወቱን ያጣበትን አጋጣሚ 
የሚያስታውስ ነው ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው።
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አዳዲሶቹ ኢትዮጵያዊ ኦሊምፒያን በሌቪን ለመፎካከር ቀጠሮ ይዘዋል

አዲስ ዘመን

ስፖርት
 ቦጋለ አበበ

ኢትዮጵያዊው የኦሊምፒክ የአስር ሺ ሜትር 
ቻምፒዮን አትሌት ሰለሞን ባረጋ የውድድር አመቱን 
በቤት ውስጥ የዓለም ክብረወሰኖች ለመጀመር መዘጋጀቱ 
ታውቋል። ሰለሞን ከቶኪዮ 2020 የኦሊምፒክ ድሉ በኋላ 
በተያዘው የፈረንጆች ወር አጋማሽ የዓለም የአትሌቲክስ 
የቤት ውስጥ የዙር ውድድሮች የወርቅ ደረጃ በተሰጠው 
በፈረንሳይ ሌቪን የሦስት ሺ ሜትር የዓለም ክብረወሰን 
ለማሻሻል እንደሚሮጥ የውድድሩ አዘጋጆች አሳውቀዋል። 

የዓለም አትሌቲክስ የቤት ውስጥ ቻምፒዮና የብር 
ሜዳሊያ አሸናፊው አትሌት ሰለሞን ባረጋ በሦስት ሺ 
ሜትር የቤት ውስጥ ውድድር ሦስተኛው የዓለማችን 
ፈጣን አትሌት ሲሆን ይህን ድንቅ ብቃት ያሳየውም 
ባለፈው አመት 7:26:10 የሆነ ሰዓት በማስመዝገብ ነበር።

የሃያ አንድ አመቱ ድንቅ አትሌት ሰለሞን ባረጋ 
ባለፈው አመት በሌቪን ያደረገውን ውድድር ከሌላኛው 
ኢትዮጵያዊ ጌትነት ዋለ ቀጥሎ ሁለተኛ ሆኖ ማጠናቀቅ 
የቻለ ነው፤ አሸናፊ ሆኖ የጨረሰው አትሌት ጌትነት ዋለ 
7:24:98 የሆነ ሰዓት ማስመዝገቡ ይታወሳል። ይህም 
ለረጅም አመታት በኬንያዊው አትሌት ዳንኤል ኮመን 
ተይዞ ከነበረው 7:24:90 ሰዓት በስምንት ማይክሮ 
ሰከንድ የዘገየ ነበር። 

ሰለሞን ባለፈው የቶኪዮ ኦሊምፒክ ያሳየውን 
አስደናቂ ብቃት ተከትሎ ዘንድሮ ወደ ሌቪን ውድድር 

ሲመለስ ይህን ክብረወሰን ያሻሽላል ተብሎ ተጠብቋል። 
ሰለሞን ባለፈው አመት የቶኪዮ ኦሊምፒክ ድሉን 
ከማጣጣሙ አስቀድሞ በዓለም የቤት ውስጥ የዙር 
ውድድር በአንድ ሺ አምስት መቶ ሜትር ቶረን ላይ 
አሸንፏል፡፡ በዚያ ውድድር የርቀቱን የራሱ ምርጥ ሰዓት 
3:32:97 አስመዝግቧል። በተመሳሳይ ማድሪድ ላይም 
ማሸነፉ አይዘነጋም።  

ሰለሞን በሌቪን የሚጠብቀውን ውድድር ካደረገ 
ከአምስት ቀናት በኋላ ወደ ቶረን አቅንቶ በኮፐርኒከስ 
ካፕ ሌላ የቤት ውስጥ ውድድር እንደሚያደርግ የዓለም 
አትሌቲክስ ድረ ገጽ መረጃ ጠቁሟል። በዚህ ውድድርም 
ባለፈው አመት ሌቪን ላይ በሦስት ሺ ሜትር ሁለተኛውን 
የዓለም ፈጣን ሰዓት ቀዳሚ በመሆን ካጠናቀቀው 
ሌላኛው ኢትዮጵያዊ ኦሊምፒያን ጌትነት ዋለ  ጋር ዳግም 
የሚፎካከሩ ይሆናል። 

ባለፈው አመት ሌቪን ላይ ጌትነት ዋለንና ሰለሞን 
ባረጋን ተከትሎ በ7:27:98 ሰዓት ሦስተኛ ሆኖ ያጠናቀቀው 
ሌላኛው ኢትዮጵያዊ አትሌት ለሜቻ ግርማም ተሳታፊ 
እንደሚሆን ይጠበቃል። በሌቪኑ ፉክክር አራተኛ ሆኖ 
በ7:29:24 ሰዓት ያጠናቀቀው አትሌት በሪሁ አረጋዊም፣ 
ከወር በኋላ ከሌሎቹ ኢትዮጵያውያን ጋር ተፎካካሪ 
ይሆናል። አትሌት በሪሁ አረጋዊ በቶኪዮ ኦሊምፒክ 
በአስር ሺ ሜትር አራተኛ ሆኖ ማጠናቀቁ የሚታወቅ 
ሲሆን ከወር በፊት በባርሴሎና የአምስት ኪሎ ሜትር 
የጎዳና ላይ ውድድር የዓለም ክብረወሰን ማሻሻሉ 

ይታወቃል።
ከሌቪኑ ያለፈው አመት ውድድር በፊት በዓለም 

የቤት ውስጥ ውድድር ሦስት ሺ ሜትርን ከ7:30 በታች 
ማጠናቀቅ የቻሉ አትሌቶች ስድስት ብቻ ነበሩ፤ አሁን 
ቁጥራቸው ወደ አስር ከፍ ብሏል። ይህን የቁጥር ልዩነት 
የፈጠሩ አራት ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ዘንድሮ 
ከኦሊምፒክ በኋላ እርስበርስ የሚያደርጉት ፉክክርም 

ከወዲሁ አጓጊ ሆኗል።
ሦስቱ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ሰለሞን 

ባረጋ፣ጌትነት ዋለና ለሜቻ ግርማ ባለፈው ቶኪዮ 
ኦሊምፒክ አገራቸውን ወክለው መሳተፋቸው 
ይታወቃል። ሰለሞን በኦሊምፒኩ በአስር ሺ ሜትር 
የወርቅ ሜዳሊያ ቢያጠልቅም፣ በኢትዮጵያ ኦሊምፒክ 
ኮሚቴና አትሌቲክስ ፌዴሬሽን መካከል በነበረው 
አለመግባባት በአምስት ሺ ሜትር ሳይሳተፍ መቅረቱ 
በርካቶችን እንዳስቆጣ አይዘነጋም። 

በተመሳሳይ አትሌት ለሜቻ ግርማ በሦስት ሺ ሜትር 
መሰናክል ሳይመረጥ ቀርቶ በመጨረሻ ሰዓት በኦሊምፒክ 
ኮሚቴ ውሳኔ ተሳትፎ በርቀቱ ብቸኛውን የብር ሜዳሊያ 
እንዳስመዘገበ ይታወቃል። ሌላኛው የመሰናክል ፈርጥ 
ጌትነት ዋለም ልምድ በሌለው አምስት ሺ ሜትር 
ተወዳድሮ የመጨረሻውን ማጣሪያ ማለፍ ባይችልም 
በሦስት ሺ ሜትር መሰናክል አራተኛ ሆኖ ማጠናቀቁ 
ይታወሳል። 

በዘንድሮው የሌቪን የቤት ውስጥ ውድድር 
በሴቶች ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ተሳታፊ 
እንደምትሆን የተጠቆመ ሲሆን፣ ጉዳፍ ባለፈው አመት 
በአንድ ሺ አምስት መቶ ሜትር የዓለም የቤት ውስጥ 
ክብረወሰንን ማሻሻሏ አይዘነጋም። በቶኪዮ ኦሊምፒክ 
በአምስት ሺ ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ ያጠለቀችው ጉዳፍ 
ከሁለት ሳምንት በኋላ በሌቪን የአንድ ማይል ውድድር 
እንደምታደርግም ታውቋል።

ባለፈው አመት በሌቪን የቤት ውስጥ ውድድር 
ተከታትለው የገቡት ወጣት ኢትዮጵያዊ ኦሊምፒያኖች 

ዘንድሮ ዳግም ለመፎካከር ቀጠሮ ይዘዋል፣

የደረሰኝ መጥፋት ማስታወቂያ
በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክ/ከ ወረዳ 07 በቤት ቁጥር አዲስ ግብር ከፋይ መለያ ቁጥር (TIN) 0044710695 
ብርሃኑ ባላንጎ ሄላሞ በግብር/ታክስ ከፋይነት ከተመዘገብኩበት ለሚኩራ ክ/ከ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/
ቤት የህትመት ፈቃድ በማግኘት ካሳተምኩት ደረሰኝ ውስጥ የተጨማሪ እሴት ታክስ (ቫት) የእጅ በእጅ 
ሽያጭ የተሰራበት ከቁጥር 01 እስከ 50 እና ያልተሰራበት ከቁጥር 51 እስከ 100 ስለጠፋብኝ በማንኛውም 
አካል እጅ ውስጥ ገብቶ ወንጀል እንዳይሰራባቸው እና የጠፋ መሆኑን የ3ኛ ወገን እንዲያውቀው ይህ 
ማስታወቂያ እንዲተላለፍ ተደርጓል፡፡ ነገር ግን ከደረሰኙ ውስጥ ተሰርቶበት ያገኘ ወይም ከድርጅቱ ግዥ 
በማከናወን ክፍያ ለመፈፀም በማስረጃነት የተቀበለ ማንኛውም ሰው ከላይ ለተጠቀሰው በግብር/ታክስ 
ከፋይነት ለተመዘገብኩበት ለሚኩራ ክ/ከ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት ወይም በአቅራቢያ ለሚገኝ 
ገቢ ሰብሳቢ መ/ቤት በማሳወቅ በግብር/ታክስ አሰባሰብ ላይ ትብብር እንዲያደርግ አስታውቃለሁ፡፡

ብርሃኑ ባላንጎ ሄላሞ

የደረሰኝ መጥፋት ማስታወቂያ
በአዲስ አበባ ከተማ አቃቂ ቃሊቲ ክ/ከ ወረዳ 06 በቤት ቁጥር አዲስ ግብር ከፋይ መለያ ቁጥር (TIN) 
0000221333 ናሃ ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በግብር/ታክስ ከፋይነት ከተመዘገብኩበት ምዕራብ አዲስ 
አበባ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት የህትመት ፈቃድ በማግኘት ካሳተምኩት ደረሰኝ ውስጥ የገንዘብ 
መቀበያ ደረሰኝ ያልተሰራበት ከቁጥር 16251 እስከ 26251 ስለጠፋብኝ በማንኛውም አካል እጅ ውስጥ ገብቶ 
ወንጀል እንዳይሰራባቸው እና የጠፋ መሆኑን የ3ኛ ወገን እንዲያውቀው ይህ ማስታወቂያ እንዲተላለፍ 
ተደርጓል፡፡ ነገር ግን ከደረሰኙ ውስጥ ተሰርቶበት ያገኘ ወይም ከድርጅቱ ግዥ በማከናወን ክፍያ ለመፈፀም 
በማስረጃነት የተቀበለ ማንኛውም ሰው ከላይ ለተጠቀሰው በግብር/ታክስ ከፋይነት ለተመዘገብኩበት  
ምዕራብ አዲስ አበባ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት ወይም በአቅራቢያ ለሚገኝ ገቢ ሰብሳቢ መ/ቤት 
በማሳወቅ በግብር/ታክስ አሰባሰብ ላይ ትብብር እንዲያደርግ አስታውቃለሁ፡፡

ናሃ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር

የደረሰኝ መጥፋት ማስታወቂያ
በአዲስ አበባ ከተማ የካ ክ/ከ ወረዳ 05 በቤት ቁጥር 241 ግብር ከፋይ መለያ ቁጥር (TIN) 0067407654 ሲድ 
ባርና ሬስቶራንት ኃ/የተ/የግ/ማህ በግብር/ታክስ ከፋይነት ከተመዘገብኩበት ምስራቅ አዲስ አበባ አነስተኛ ግብር 
ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት የህትመት ፈቃድ በማግኘት ካሳተምኩት ደረሰኝ ውስጥ የተርን ኦቨር ታክስ(ቲ.ኦ.ቲ) የእጅ 
በእጅ ሽያጭ የተሰራበት ከቁጥር 0001 እስከ 0020 እና ያልተሰራበት ከቁጥር 0021 እስከ 0050 ስለጠፋብኝ 
በማንኛውም አካል እጅ ውስጥ ገብቶ ወንጀል እንዳይሰራባቸው እና የጠፋ መሆኑን የ3ኛ ወገን እንዲያውቀው 
ይህ ማስታወቂያ እንዲተላለፍ ተደርጓል፡፡ ነገር ግን ከደረሰኙ ውስጥ ተሰርቶበት ያገኘ ወይም ከድርጅቱ 
ግዥ በማከናወን ክፍያ ለመፈፀም በማስረጃነት የተቀበለ ማንኛውም ሰው ከላይ ለተጠቀሰው በግብር/ታክስ 
ከፋይነት ለተመዘገብኩበት ምስራቅ አዲስ አበባ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት ወይም በአቅራቢያ ለሚገኝ 
ገቢ ሰብሳቢ መ/ቤት በማሳወቅ በግብር/ታክስ አሰባሰብ ላይ ትብብር እንዲያደርግ አስታውቃለሁ፡፡

ሲድ ባርና ሬስቶራንት ኃ/የተ/የግ/ማህ

የደረሰኝ መጥፋት ማስታወቂያ
በአዲስ አበባ ከተማ አራዳ ክ/ከ ወረዳ 04 በቤት ቁጥር 182 ግብር ከፋይ መለያ ቁጥር (TIN) 0044907936 
ሲራክ እና ጓደኞቻቸው የቤትና የቢሮ ዕቃዎች ማምረቻና መሸጫ ህ/ሽ/ማህ በግብር/ታክስ ከፋይነት 
ከተመዘገብኩበት አራዳ ክ/ከ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት የህትመት ፈቃድ በማግኘት ካሳተምኩት 
ደረሰኝ ውስጥ የተርን ኦቨር ታክስ(ቲ.ኦ.ቲ) የእጅ በእጅ ሽያጭ ያልተሰራበት ከቁጥር 0001 እስከ 0050 
ስለጠፋብኝ በማንኛውም አካል እጅ ውስጥ ገብቶ ወንጀል እንዳይሰራባቸው እና የጠፋ መሆኑን የ3ኛ ወገን 
እንዲያውቀው ይህ ማስታወቂያ እንዲተላለፍ ተደርጓል፡፡ ነገር ግን ከደረሰኙ ውስጥ ተሰርቶበት ያገኘ ወይም 
ከድርጅቱ ግዥ በማከናወን ክፍያ ለመፈፀም በማስረጃነት የተቀበለ ማንኛውም ሰው ከላይ ለተጠቀሰው 
በግብር/ታክስ ከፋይነት ለተመዘገብኩበት አራዳ ክ/ከ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት ወይም በአቅራቢያ 
ለሚገኝ ገቢ ሰብሳቢ መ/ቤት በማሳወቅ በግብር/ታክስ አሰባሰብ ላይ ትብብር እንዲያደርግ አስታውቃለሁ፡፡

ሲራክ እና ጓደኞቻቸው የቤትና የቢሮ ዕቃዎች ማምረቻና መሸጫ ህ/ሽ/ማህ

የስም ማስታወቂያ
ዱናሚስ ዓለም አቀፍ ሚኒስትሪ (DUNAMIS ALEM AKEF MINISTRY) የተባለ የሃይማኖት ተቋም 
ምዝገባ ለማድረግ ያመለከተ በመሆኑ በዚህ ስያሜ እና ዓርማ ተቃውሞ ያለው አካል ካላ በ10 ቀን ወደ 
ኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል እንዲቀርብ እንጠይቃላን፡፡

የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል

ማስታወቂያ
መና ልዩ ፍላጎት ላላቸው የበጎ አድራጎት ድርጅት የተባለ አገር በቀል ድርጅት ከዚህ በፊት ያልነበረ ሲሆን 
ከዚህ በታች በተቀመጠው አርማ የሚጠቀም መሆኑን እያሳወቀን፣

ተቃዋሚ ካለ እስከ የካቲት 06 /2014 ዓ.ም በኢ.ፌ.ዲ. ሪ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለሥልጣን 
ሕብረት ኢንሹራንስ ሕንፃ 4ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 407 ድረስ ከጠዋቱ 3፡00 ሰዓት ጀምሮ ማቅረብ የሚችል 
መሆኑን እንገልፃለን፡፡

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለሥልጣን

ማስታወቂያ
ሺ ራይዝስ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን የተባለ አገር በቀል ድርጅት ከዚህ በፊት ያልነበረ ሲሆን ከዚህ በታች 
በተቀመጠው አርማ የሚጠቀም መሆኑን እያሳወቀን

ተቃዋሚ ካለ እስከ የካቲት: - 06/2014 ዓ.ም በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለሥልጣን 
ሕብረት ኢንሹራንስ ሕንፃ 4ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 403 ድረስ ከጠዋቱ 2፡30 ሰዓት ጀምሮ ማቅረብ የሚችል 
መሆኑን እንገልፃለን፡፡

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለሥልጣን

ማስታወቂያ 
“መክሊት ፋውንዴሽን” የተባለ ዘለቄታ በጎ አድራጎት ድርጅት ሆኖ ለመመዝገብ ለሲቪል ማኀበረሰብ 
ድርጅቶች በባለስልጣን መስሪያቤት የምዝገባ ጥያቄ አቅርቧል፡፡ ተቃዋሚ ካለ እስከ የካቲት 06 ቀን 2014 
ዓ.ም በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ለሲቪል ማኀበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን መስሪያቤት ህብረት ኢንሹራንስ ህንፃ 4ኛ 
ፎቅ ቢሮ ቁጥር 407 ከጠዋቱ 3፡00 ሰዓት ይቅረብ፡፡

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለሥልጣን
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