
- ባለፉት ሦስት ወራት 
በተፈጸመ ጥቃት ሰባት 
ህፃናት ታግተዋል፤ 
13 ሰዎች ተገድለዋል  

ዓርብ 81ኛ ዓመት ቁጥር 154  የካቲት 4   ቀን  2014   ዓ.ም   ዋጋ 10:00 ብዕራችን ለኢትዮጵያ ህዳሴ ይተጋል!
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ገጽ 4የአዲስ አበባ አስተዳደር ለህገወጥ .. ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ሙርሌዎች በጋምቤላ .. ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ዕፀገነት አክሊሉ

አዲስ አበባ ፦  የአዲስ አበባ አስተዳደር 
ለህገወጥ ተግባራት የተጋለጡ ከ400ሺ በላይ 
ካርታዎችን ማምከኑን የአዲስ አበባ ከተማ ስራ 
አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ አስታወቀ ፡፡

አቶ ጥራቱ በየነ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት  
እንደገለጹት  የከተማ አስተዳደሩ  ወቅታዊ ጉዳይን 
መሰረት በማድረግ በመሬት ነክ ዙሪያ የሚሰጡ 
አገልግሎቶች  እንዲቆሙ አድርጎ ቆይቷል።  ይህም 
የሆነበት  ዋናው ምክንያት ህገወጥነትን መከላከል 
በጣም አስፈላጊ ስለነበር ነው። በተለይም  መሬት፣ 
ህንጻና ቤት ያላቸው አካላት ንብረታቸውን  
በመሸጥና  በማሸሽ ለጦርነት ግብዓት እንዲውል 
በማድረግ ሽብርተኛውን ቡድን ሲደግፉ 
ተደርሶባቸዋል፤ አገልግሎቱ መቋረጡም ይህንን 
ታሳቢ ያደረገ ነው።

‹‹አገር ጦርነት ውስጥ ስትገባና ሁሉም ሰው 
ትኩረቱ አንድ ነገር ላይ  በሚሆንበት ጊዜ ያልተገባ 
የመሬት ወረራ ይፈጸማል፤ ይህንን  ለመከላካል 
የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራትም አገልግሎቱን 
መዝጋቱ አስፈላጊ ነበር። በመሆኑም እነዚህን አግደን 
አሰራራችንን የመፈተሽ ተቋማቱን የማሻሻል ስራ 
ተከናውኗል›› ብለዋል።

የአዲስ አበባ አስተዳደር ለህገወጥ ተግባራት የተጋለጡ 
ከ400ሺ በላይ ካርታዎችን ማምከኑን አስታወቀ

ሙርሌዎች በጋምቤላ 
የሚያደርሱትን ጥቃት 
ከምንጩ ለማስቆም 
ከደቡብ ሱዳን ጋር 
መግባባት ተደረሰ  

በአሸባሪው ቡድን  
የወደሙ የትምህርት 
ተቋማትን ማህበረሰቡ  
እንዲገነባ ጥሪ ቀረበ

 አቶ ኦጌቱ  አዲንግ

አዲስ አበባ፡- የሙርሌ ጎሳ አባላት የሚፈጽሙትን  
ጥቃትን ከምንጩ ለማስቆም ከደቡብ ሱዳን መንግሥት 
ጋር መግባባት ላይ እንደተደረሰ የጋምቤላ ክልል 
አስታውቀ። ባለፉት ሶስት ወራት የሙርሌ ጎሳ አባላት 
ወደ  ጋምቤላ ክልል  ሰርገው በመግባት በፈጸሙት ጥቃት 
ሰባት ህፃናት የታገቱ ሲሆን፤ 13 ሰዎች ተገድለዋል።    

የጋምቤላ ክልል ፕሬስ ሴክሬታሪ ጽህፈት ቤት 
ኃላፊ አቶ ኦጌቱ  አዲንግ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
እንደገለጹት፤ የሙርሌ ጎሳ አባላት በየዓመቱ በጋ ወራት 
ወደ ጋምቤላ ክልል ሰርገው በመግባት  በሠላማዊ 
ሰዎች  ላይ ጥቃት ይፈጽማሉ። ይህን ጥቃት ከምንጩ 
ለማስቀረት የፌዴራል መንግሥቱ ከደቡብ ሱዳን ጋር 

ጌትነት ተስፋማርያም

በዚህ አገልግሎት የማጥራትና የመፈተሽ ስራ 
ውስጥም  ቀደም ብለው ታትመው የነበሩ  ከ 4 መቶ 
ሺ በላይ የበርካታ ዓመታት ካርታዎች በሁሉም ክፍለ 
ከተሞች መገኘታቸውን የተናገሩት አቶ ጥራቱ ፤ እነዚህ 
ካርታዎች ህጋዊ ቢሆኑም ለህገ ወጥ ተግባር  በየባለሙያው 
እጅና በየመደርደሪያዎች ላይ የተገኙ  እንደሆኑና  ሁሉም  
ካርታዎች እንዲወገዱ መደረጋቸውንም ጠቁመዋል ።

አሁን አገልግሎቱ የሚሰጠው  የራሱ መለያ ቁጥር 
(ኮድ)፣የመቆጣጠሪያ  ሚስጥራዊ  ቁጥር ባለው ካርታ 
ነው።  ከዚህ በኋላ ካርታ የሚፈልጉ ሰዎችም ቀደም 
ያለውን  ካርታ ይዘው ቢገኙ ህገወጥ መሆናቸውም 
ማወቅ እንዳለባቸውም ተናግረዋል።

አገር በዚህ መሰሉ የጦርነት ሂደት ውስጥ ሆና 
ህገወጥ ተግባርን የመከላከል ስራ መስራት ከባድ መሆኑን 
የገለጹት ስራ አስኪያጁ  አስተዳደሩ ጸጥታ ከማስጠበቁ 
ጎን ለጎን  በርካታ  መሬቶችን  ከወረራ ማዳን መቻሉን  
ጨምረው ተናግረዋል።

አቶ ጥራቱ አክለውም በመሬት ዙሪያ እየወጡ ያሉ 
መመሪያዎች  ህገወጥነቱን እየተከላከሉ  ነወይ? የጸጥታ 
አካላት እንዲሁም መዋቅሩ በስራው ላይ የነቃ ተሳትፎን 
አድርጓል  የሚለውን  ለመለየት በ2013 ዓ.ም  ሁለት ጊዜ 
የኦዲት ሥራ መሠራቱን ተናግረዋል ። የከተማ አስተዳደሩ 
በተለይም ከለውጡ በፊት ከመሬት ጋር የተያያዙ  

አዲሱ ገረመው

አዲስ አበባ፡- በህልውና ዘመቻው የአገሪቷን ሠላምና 
ደኅንነት በማረጋገጥና መደበኛ ሥራዎችን ጎን ለጎን 
በማስተሳሰር ከፍተኛ አፈጻጸም መመዝገቡን የአዲስ 
አበባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ፡፡ ባለፉት ስድስት 
ወራት በከተማዋ 297ሺ በላይ ዜጎች የሥራ እድል 
እንደተፈጠረላቸውም ተገልጿል፡፡ 

ከንቲባ አዳነች አቤቤ ትናንት በሦስተኛው የአዲስ 
አበባ ምክር ቤት አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ 
ጉባዔ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን የ2014 ዓ.ም 
የግማሽ ዓመት ዋና ዋና የእቅድ አፈጻጸም አቅርበዋል፡፡ 
ከንቲባ አዳነች በሪፖርቱ እንደገለጹት፤ በበጀት ዓመቱ 
የመጀመሪያ ስድስት ወራት ቀዳሚ ሥራ አገርን በማዳን 
የህልውና ዘመቻው ላይ በማድረግ መላውን የከተማ 
ነዋሪ በማስተባበር እንዲሁም የጸጥታ ሀይሉ ከሠላም 
ወዳዱ ሕዝብ ጋር በመሆን በተደረገው የሰላም ማስከበር 
እንቅስቃሴ የጥፋት ሴራን በመቆጣጠር የከተማውን 
ሠላም ማስጠበቅ ተችሏል፡፡  የህልውና ዘመቻውንና 
መደበኛ ሥራዎችን በማስተሳሰር ከፍተኛ አፈጻጸም 
መመዝገቡንም አንስተዋል፡፡ 

እንደ ከንቲባዋ ገለጻ፤  ባለፉት ስድስት ወራት የጥፋት 
ኃይሎች በከተማዋ ለመፈጸም አቅደውት የነበሩ ሴራዎችን 
ለማክሸፍ ሕዝብን ካዳር ዳር በማነቃነቅና በማደራጀት 
የአመራር ስምሪት  መስጠት ተችሏል፡፡ 

   ባለፉት ስድስት ወራት በከተማዋ ከ297ሺ በላይ ዜጎች የሥራ እድል ተፈጥሮላቸዋል

የህልውና ዘመቻውንና መደበኛ ሥራዎችን በማስተሳሰር 
ከፍተኛ አፈጻጸም ማስመዝገቡን አስተዳደሩ ገለጸ

የህልውና ዘመቻውንና መደበኛ .. ወደ ገጽ 4 ዞሯል ከንቲባ አዳነች አቤቤ



አዲስ ዘመን    ዓርብ የካቲት 4 ቀን 2014 ዓ.ምገጽ 2

ዜና

ዳግማዊት ግርማ  

አዲስ አበባ፡- ሴቶች ላይ ጥቃት በሚያደርሱ  ግለሰቦች 
ላይ የሚወሰነው ቅጣት  በአግባቡ ተፈፃሚ እንደማይሆን 
የሴቶች መብት ተሟጋቾች ገለፁ። መንግሥት በበኩሉ 
ህጉ ተፈፃሚ እንዲሆን ክትትል እናደርጋለን ሲል ገልጿል።

የሴቶች መብት ተሟጋቿና የእንቁዋ ታብራ ውሜን 
ኤምፓወርመንት መስራቿ  ወይዘሮ እየሩሳሌም ነጋሽ 
ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገረችው፤ ሴቶች ላይ 
ጥቃት የሚያደርሱ  ሰዎችን ተከታትሎ መቅጣት ላይ 
ችግር አለ።  

እንደ ወይዘሮ እየሩሳሌም ገለፃ፤ ሴቶች ላይ ጉዳት 
በሚያደርሱ  ሰዎች ላይ የቅጣት መጠኑ አናሳ ነው፤ 
ወንጀላቸው በተረጋገጠባቸው ሰዎች ላይም የሚወሰደው 
የቅጣት ተፈፃሚነትም ችግር አለበት።

ሰሞኑን እየተደመጡ የሚገኙት በሴቶች  ላይ 
የተፈጸሙ የህይወት እና አካል ማጉደል ተግባራት  መረጃ 
የተገኘላቸው ናቸው ያለችው ወይዘሮ እየሩሳሌም፤ 
ብዙኃን መገናኛ ያልደረሱባቸው ፤ ይፋ ያልተደረጉና 
ህብረተሰቡም ያላወቃቸው ብዙ በደሎች ሊኖሩ  
እንደሚችሉ እገምታለሁ ስትል ገልጻለች። 

የሴታዊት ለጾታ እኩልነት ማህበር መስራች የሆነችው 
ዶክተር ስሂን ተፈራ በበኩሏ በሴቶች ላይ ጥቃት 
በሚያደርሱ ሰዎች  ላይ የሚተላለፈው  የፍርድ  ብያኔ  
ያንሳል ብሎ ከማለት በበለጠ በአጠቃላይ አጥፊዎች ብያኔ 
ካገኙ በኋላ ምን ያህሉ በተፈረደባቸው መሰረት ቅጣት 
ያገኛሉ  የሚለውን  መፈተሽ ያስፈልጋል ስትል ገልጻለች።

ከፍርድ ተፈጻሚነት ባሻገርም  በየጊዜው ህይወታቸው 
ለሚያልፈውና ጥቃት ለሚደርስባቸው ሴቶች ቁጥር 

ሴቶች ላይ ጥቃት በሚያደርሱ  ግለሰቦች ላይ የቅጣት ተፈፃሚነት  ችግር አለ

መበራከት ከማህበረሰቡ እስከ ብዙኃን መገናኛው ድረስ 
ተጠያቂ አድርጋለች።

ተጎጂዋን ተጠያቂ ማድረግ፣የሚዲያዎች ጥቃቶችን 
በሚመለከት የሚያቀርቡት አዘጋገብ ውጤት የሚያመጣ 
አለመሆን ፣ የፖሊስ አካላት  ጥቃት ሲደርስ በሚጠበቀው 
ልክ ያለማስተናገድ ሌሎችም ምክንያቶችን ዘርዝራለች።

በማህበረሰቡ ያልተፃፈ ህግ ውስጥ አንድ ወንድ 
ሴትን ወደድኩሽ ካላት እንደ መብት የመቁጠር ችግር አለ 
ያለችው ዶክተር ስሂን፤ መንገድ ላይ ሴትን ከመጎንተል 
ጀምሮ እስከ ድብደባ የደረሰ ጥቃት ሲደርስ ችላ እያሉ 
ማለፍ ሴቶችን እስከ ህይወት መስዋዕትነት እያስከፈለ 

እንደሚገኝም ገልጻለች።
የሴት ግድያንና ሌሎች የመድፈር ድርጊቶችን 

በተመለከተ  የእይታ መደበላለቅ  እንዳለ  የጠቆመችው 
ዶክተር ስሂን፤ የሴቶች  ግድያ  የፍትህ ጥያቄ እንደሆነ 
በመጠቆም የፍትህ ሚኒስቴር ወንጀለኞችን  በነፍስ 
ማጥፋት ወንጀል በመጠየቅ  ከመድፈር ነጥሎ መመልከት 
እንደሚገባው  ጠቁማለች።

የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስቴር የህግ ጉዳዮች 
ዳይሬክተሩ አቶ ደረጄ ተግ ይበሉ በበኩላቸው በሰጡት 
ምላሽ እንደገለፁት፤ ሚኒስቴር  መስሪያቤታቸው  የቅጣት 
ህጉ ተፈፃሚ እንዲሆን ክትትል ያደርጋል።

አብዛኞቹ ዳኞች ህግንና ህሊናቸውን አስቀድመው 
እንደሚሰሩ የገለጹት አቶ ደረጄ፤ በምርመራ ሂደት 
ታይተው ዳኞች የተፈቀደላቸውን የቅጣት ማቅለያዎች 
ሊያዩ እንደሚችሉ በመግለጽ፤የቅጣት አፈፃጸም ማቅለያ 
መመሪያው የሚያዛቸውን እንደሚከተሉም  ተናግረዋል።

የሰቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች  ሚኒስቴር   በሴቶች 
ላይ  የወጡ ህጎች  ተፈፃሚነት  እንዲኖራቸው  
እንደሚሰራ እንዲሁም  የፍትህ አካላት ምን እየሰሩ 
ነው የሚለውን ነገር እንደሚከታተል የጠቆሙት አቶ 
ደረጄ፤ ሳኒታይዘር አርከፍክፎ እንድትቃጠል በማድረግ 
ህይወቷ  እንዲያልፍ የተደረገችው  የወይዘሪት ሰብለ 
ንጉሴን ሞት በሚመለከት የፖሊስን የምርመራ ሂደት 
በመከታተል ላይ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።

እንደ አቶ ደረጄ ገለጻ፤ ሚኒስቴር መስሪያቤቱ  
የጥቃት ሪፖርቱ  ከደረሰው  በኋላ  ጉዳዩን  እየተከታተለ  
መሆኑንና   በአሁኑ ወቅትም  አዲስ አበባ  ፖሊስ ኮሚሽን 
ጋር በመሆን በአስክሬን እና በሌሎች የምርመራ ሂደቶች 
ላይ እንደሚገኝም ተናግረዋል።

መስሪያቤቱ በተጠርጣሪው ግለሰብ ላይ 
የሚካሄደው ምርመራና የፍትህ ሂደትን  በጥብቅ 
የሚከታተልና ውጤቱንም  ለህብረተሰቡ የሚያሳወቅ 
መሆኑንም አቶ  ደረጄ ገልጸዋል።

አቶ ደረጄ ወይዘሪት ሰብለ ህይወቷ ከማለፉ በፊት 
ተደጋጋሚ ጥቃቶች ቢደርሱባትም ወንጀሉን ሪፖርት 
ሳታደርግ መክረሟ የህይወት ዋጋ እንዳስከፈላት ገልጸው፤ 
ሌሎች ሴቶችም የሚደርስባቸውን ጥቃት ችላ ባለማለት 
ለህግ አካል ሊያቀርቡ እንደሚገባቸውም ተናግረዋል።

በኃይሉ አበራ

አዲስ አበባ ፤ለአገርና ለሕዝብ አርአያነት ያለው ታላቅ 
ተግባር ላከናወኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን 
በየዓመቱ ዕውቅና የሚሰጠው 10ኛው የበጎ ሰው ሽልማት 
የእጩዎች ጥቆማ ከየካቲት 4 እስከ መጋቢት 3 እንደሚካሄድ 
የበጎ ሰው ሽልማት ቦርድ በሰጠው መግለጫ አስታወቀ።

በዚህ ዓመት በኪነ ጥበብ ዘርፍ ከፊልም ጥበብ 
ውስጥ አንዱ በሆነው የፊልም ዳይሬክተርነት ላይ ትኩረት 
እንደሚደረግ የበጎ ሰው ሽልማት የቦርድ አባል አርቲስት ሠርፀ 
ፍሬስብሀት በመግለጫው ወቅት ተናግረዋል።

በ2014 የበጎ ሰው ሽልማት የዓመቱ በጎ ሰው ሽልማት 
በመምህርነት፣ በሳይንስ (ህክምና፣ ቴክኖሎጂ፣ ፊዚክስ፣ 
ምህንድስና፣ ኬሚስትሪ፣ አርክቴክቸር፣ ወዘተ)፣ በኪነ ጥበብ 
(በፊልም ዳይሬክተርነት)፣ በበጎ አድራጎት (ዕርዳታና ሰብዓዊ 
አገልግሎት)፣ በቢዝነስና ሥራ ፈጠራ፣ በመንግሥታዊ ተቋማት 
ኃላፊነት፣ በቅርስና ባህል፣ በማህበራዊ ጥናት፣ በሚዲያና 
ጋዜጠኝነት፣ ለኢትዮጵያ እድገት አስተዋጽዖ ያበረከቱ ትውልደ 
ኢትዮጵያውያን ጥቆማ እንዲሰጥ ተጠይቋል።

  የበጎ ሰው ሽልማት ግን ዋና ማንፀሪያውን የሚያደርገው 
በጎነት ላይ ስለሆነ፣ በዘንድሮው በፊልም አዘገጃጀት ሥራቸው፣ 
ከስኬታቸው ባሻገር፣ ለአገር፣ ለሰው ልጅ እና ለሙያው 
ጭምር ያተረፉትን በጎነት መሠረት በማድረግ እንደሚካሄድ 

10ኛው የበጎ ሰው ሽልማት የእጩዎች 
ጥቆማ ከዛሬ ጀምሮ ለአንድ ወር ይካሄዳል

ተመላክቷል።
የበጎ ሰው ሽልማት ምክትል ሥራ አስኪያጅ ወይዘሮ ህሊና 

አዘዘ በበኩላቸው ባለፉት ዘጠኝ ዓመታት የበጎ ሰው ሽልማትን 
ዓላማና ትውልድን ለመቅረጽ ያለውን ጥቅም በመገንዘብ 
ከሕዝብና ከተለያዩ ድርጅቶች ለተሰጠ ድጋፍና አስተያየት 
ምስጋና አቅርበዋል። 

 ጠቋሚዎች እጩዎችን በሚጠቁሙበት ጊዜ እጩው 
ግለሰብ ለአገርና ለሕዝብ ያከናወኑትን ተግባር ግምት ውስጥ 
በማድረግ ከየካቲት 4 እስከ መጋቢት 3 2014 ህዝቡ ብቁ 
ናቸው የሚላቸውን እጩዎች በስልክ (ቫይበር፣ ቴሌግራምና 
ኋትስአፕን ጨምሮ) እና በፖስታ  እንዲጠቁም ጥሪ ቀርቧል። 

የበጎ ሰው ሽልማት ለኢትዮጵያ መልካም የሚሠሩ፣ አገራዊ 
ተልዕኳቸውን በብቃትና በልዩ ልዕልና የሚወጡ፣ የሕዝቡን 
ኑሮ ለማሻሻል ለውጥ አምጪ ተግባር የፈጸሙ ይታጫሉ። 

በብዙ ሰዎች የማይደፈረውን ተግባር በተነሣሽነት የከወኑ፣ 
የአገሪቱ ታሪክ፣ ቅርስ፣ ባሕል፣ እንዲጠበቅ፣ የአገሪቱ ሥልጣኔ 
ከፍ እንዲል የሠሩ ኢትዮጵያውያንን በማበረታታት፣ ዕውቅና 
በመስጠትና በመሸለም ሌሎችን በጎ ሥራዎች እንዲበራከቱ 
ሽልማቱ እንደሚያግዝ  ተመላክቷል፡፡

“በጎ ሰዎችን በመሸለምና እውቅና በመስጠት ሌሎች በጎ 
ሰዎችን እናፍራ” በሚል መርህ የሚካሄደው የበጎ ሰው ሽልማት 
ከተጀመረ አሥረኛ ዓመቱ ነው።  

ጽጌረዳ ጫንያለው

አዲስ አበባ፡- በኪነጥበቡ መስክ አፍሪካውያንን 
ከማስተሳሰር አልፎ ለእድገታቸው መሰረት ይሆናል 
ተብሎ የታመነበት የአፍሪካ ሰዓሊያን ማህበር ሊቋቋም 
እንደሆነ ማህበሩን ለመመስረት ከሚንቀሳቀሱት መካከል 
አንዱ የሆኑት ሰዓሊ ግርማ ቡልቲ አስታወቁ።

ሰዓሊ ግርማ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋራ በነበራቸው 
ቆይታ እንደተናገሩት፤ የማህበሩ መመስረት አፍሪካዊያን 
ያላቸውን ባህልና ታሪክ እንዲጋሩና እንዲተሳሰሩ 
እንዲሁም እርስ በእርስ እንዲተዋወቁ ከማድረጉ ባሻገር  
በፖለቲካውና በኢኮኖሚው ዘርፍ አቅማቸውን እንዲገነቡ 
መሰረት የሚጥል ነው።በተለይም አሁን አፍሪካውያን 
ካሉበት ችግር እንዲወጡ አይነተኛ ሚናን ይጫወታል።

ስዕል ከሌሎች የሙያ መስኮች በተሻለ መልኩ 
የአንድን አገር ማህበረሰብ ከሌላው ጋር የማቆራኘት ኃይል 
አለው።በዚህም አፍሪካውያን ማንነታቸውን ለሌሎች 
ወንድም ሕዝቦች እንዲያሳዩ ያስችላቸዋል።ይህ ደግሞ 
ችግሮቻቸውን በጋራ የሚፈቱበትን መንገድ እንዲቀይሱ 
ያደርጋቸዋል።

የስዕል ማህበሩ ሃሳብ ጠንሳሽም ኢትዮጵያ እንደሆነች 
የጠቆሙት ሰዓሊው፤ የአፍሪካ ህብረት መስራችነቷን 
በመያዝና ሁልጊዜ የነጻነት አብሳሪነቷን በማስቀጠል 
ሰዓሊያንም ይህንን ለማድረግ ተነስተዋል።እስካሁንም 
ከ23 አገራት የተውጣጡ ሰዓሊያን ለመሳተፍ ፈቃደኛ 
ሆነዋል።ስለሆነም በቅርቡ ሌሎችንም በማካተት ማህበሩ 
እንደሚመሰረት ገልጸዋል።

ኢትዮጵያ በዚህ ችግር ውስጥም ሆና 
አፍሪካውያንንም ሆነ ዓለምን በሁሉም ዘርፍ ከማስተሳሰር 
አልተቆጠበችም የሚሉት ሰዓሊ ግርማ፤ በዓለም ደረጃ 
ያለውን የስዕል ባህልና የአኗኗር እንዲሁም የታሪክ ሁኔታ 
ለዓለም ለማሳየት በሁለተኛ ደረጃነት ተመርጣ በቅርቡ 
ሲንፖዚየም ታቀርባለች።ይህ ደግሞ ለአፍሪካውያን 
ሰፊ የሥራ እድልን ከመክፈቱም በላይ የጥበብ ሽግግሩን 
እንዲያደርጉም ያግዛቸዋል።ከሁሉም በላይ የማህበሩን 

አፍሪካን ያስተሳስራል ተብሎ የታለመለት 
የአፍሪካ ሰዓሊያን ማህበር ሊቋቋም ነው

ምስረታ ያፋጥነዋልም።ስለሆነም ይህ እድል ብዙ ነገሮችን 
ይዞ እንደሚመጣ ተስፋ የተጣለበት እንደሆነ ተናግረዋል።

ሲንፖዚየሙ በያዝነው የካቲት ወር ውስጥ 
የሚከናወን ሲሆን፤ ኢትዮጵያ ሙዚየም ውስጥ ባለው 
ሰዓሊ ገብረክርስቶስ ደስታ የአርት ማዕከል ለእይታ 
እንደሚቀርብ ሰዓሊው ጠቁመዋል፤፤

 ዓለም ከአፍሪካዊያን የስዕል አሳሳል ጥበብን 
እንደሚማርበት ያነሱት ሰዓሊ ግርማ፤ ይህ ሲንፖዚየም 
ለአገራችን ትልቅ ትርጉም ያለው ነው።ብዙ ነገራችንን 
የምንሸጥበትና የኢኮኖሚ በራችንን የምናሰፋበትም 
ነው።ፖለቲካውንም ቢሆን ለማረጋጋት ሰፊ እድል 
እናገኝበታለን።ሥራዎቻቸውን በዚህ ሲንፖዚየም 
ላይ ለማቅረብ የሚመጡ ብዙ አገራት በመኖራቸው 
የአገራችንን ነባራዊ ሁኔታና ታሪክ እንዲሁም ባህልና ሁነት 
አይተው ለአጋሮቻቸውም ሆነ ለአገራቸው ዜጎች እውነቱን 
ያስረዳሉ።ስለሆነም ይህ እድል ማንነታችንን ጭምር 
የምንሸጥበት ነውና መጠቀም ያስፈልጋል ብለዋል።

አፍሪካዊያን በብዙ መልኩ ራሳቸውን ማስተሳሰር 
እንዳለባቸው የጠቆሙት ሰዓሊው፤ ሲንፖዚየሙ 
ብዙዎቻችንን በአንድ ቦታ ላይ ያገናኘናልና ለአቀድነው 
የአፍሪካ ሰዓሊያን ማህበር ምስረታም ሰፊ እድል ይሰጣል  
ብለዋል።በተለይ ኢትዮጵያን እንደ አፍሪካ ህብረቱ ሁሉ 
የአፍሪካ ሰዓሊያን ማህበር መስራች ያደርጋታል።ስለሆነም 
የአህጉሪቱን የእርስ በእርስ ትስስር በማስፋት በጥበቡም 
መስክ ኃላፊነቷን እንድትወጣ ያግዛታል።በመሆኑም  
በአህጉሪቱ ያሉ አገራትም ሆኑ ኢትዮጵያዊያን ይህንን 
እድል እንዳያመልጣቸው መጠቀም እንዳለባቸውም 
ያስገነዝባሉ።

‹‹ ጥበብ ኃይሏን ገልጣ ብዙዎችን ታናግራለች›› 
የሚሉት ሰዓሊ ግርማ፤ እድሉ የህብረቱ መስራች 
ለሆነችው ኢትዮጵያ ተሰጥቷልና እድሉን የእርስ በእርስ 
መቃረኖችን ጭምር በውይይት እንድንፈታበትና 
ወደአንድነት እንድንመጣበት እንዲሁም ኢኮኖሚያዊና 
ፖቲካዊ ብሎም ማህበራዊ ችግሮቻችንን የምንፈታበት 
ልናደርገው ይገባል።

-የሴቶች መብት ተሟጋቾች 

የቅጣት ህጉ ተፈፃሚ እንዲሆን ክትትል እናደርጋለን                                                                                                                                   

- የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር
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ዜና

 በጋዜጣው ሪፖርተር

አዲስ አበባ፡- አሸባሪዎቹን ሕወሓት እና ሸኔን በጋራ 
ለመዋጋት እንደሚሠሩ የአማራና የኦሮሚያ ክልል ርዕሳነ 
መሥተዳድሮች አስታወቁ፡፡

የአማራና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ የመንግሥት 
የሥራ ኃላፊዎች በባሕር ዳር መክረዋል። ከምክክር 
በኋላም የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም 
በወቅታዊ የጸጥታ ጉዳይ መምከራቸውን ገልጸዋል። 

የአማራ ክልል ርዕሰ መሥተዳድር ይልቃል ከፋለ 
(ዶክተር) በዚህ ወቅት እንደገለጹት፤ የጸጥታ ጉዳይ 
የሚፈታውና የኢትዮጵያ አንድነት የሚቆመው በጋራ 
ሥንሠራ ነው።

አሸባሪዎቹን ሕወሓት እና ሸኔ በጋራ ለመዋጋት 
ክልሎቹ በጋራ እንደሚሠሩም አስታውቀዋል። ጸረ ሕዝብ 
የሆኑ ጠላቶችን በመደምሰስ ዜጎችን ማቋቋም እንዳለብን 
ተግባብተናልም ብለዋል።የጽንፈኝነት እንቅስቃሴ 
ለመግታት መስማማታቸውንም ተናግረዋል። ከአሁን 
በፊት የነበረውን ስምምነት ማደሳቸውንም ገልጸዋል።

ንጹሐንን የሚገድሉ ጽንፈኞችን መዋጋት አማራጭ 

አሸባሪዎቹን ሕወሓት እና ሸኔን በጋራ ለመዋጋት
 እንደሚሠሩ ርዕሳነ መሥተዳድሮች አስታወቁ

የሌለው አማራጭ መሆኑንም በመግለጫው አንስተዋል። 
ጽንፈኛ ኃይሎች የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመከፋፈል 
እየሠሩ ነው ያሉት ርዕሰ መሥተዳድሩ፤ በጋራ ቆሞ 
ፅንፈኝነትን መዋጋት እንደሚገባም ተናግረዋል። 
ሕዝቡም ተረጋግቶ እና ሰክኖ በጋራና በአንድነት መቆም 
ይገባዋል ብለዋል። 

ርዕሳነ መሥተዳድሮቹ ሕዝቡና መሪዎች 

በአንድነት በሚሠሩበት መንገድ መስማማታቸውንም 
ተናግረዋል።ስምምነቱ ለኢትዮጵያ ቀጣይ እጣ ፈንታ 
ወሳኝነቱ ከፍ ያለ ነው ብለዋል። 

የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መሥተዳድር ሽመልስ 
አብዲሳ የኢትዮጵያ ትልቁ ፈተና ጽንፈኝነት መሆኑንም 
ተናግረዋል። የአማራና የኦሮሚያ ክልል ሕዝቦች 
ኢትዮጵያን ለማስከበር ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው 

ዳግማዊት ግርማ

አዲስ አበባ፡-  ‹‹በሙያዬ ለአገሬ›› የተሰኘው 
በሕወሓት ሽብር ቡድን የወደሙ ሆቴልና የቱሪስት 
መዳረሻዎችን መልሶ የማቋቋሚያ ዘመቻ የሆቴልና 
ቱሪዝም ዘርፉን በሥልጠና እና እውቀት የማዘመን 
ሥራንም እንደሚያከናውን ተገለጸ፡፡

ጉዳዩን በሚመለከት በትናንትናው ጉዳዩን 
አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ ሆቴልና 
መሠል አገልግሎት ሰጪ አሰሪዎች ፌዴሬሽን 
ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍትህ ወልደሰንበት እንደገለጹት፤ 
በዘመቻው የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፉን በሥልጠና እና 
እውቀት የማዘመን ሥራ ይከናወናል፡፡

እንደ ፕሬዚዳንቱ ገለጻ፤  የዘመቻው ዋና ዓላማ 
ሆቴሎቹን መልሶ የማቋቋም ተግባር ቢሆንም፤ 
የዘርፉን አገልግሎት በሥልጠና እና እውቀት የማዘመን 
ሥራንም ይጨምራል፡፡

ኢትዮጵያ የበርካታ የቱሪዝም መዳረሻና የዓለም 
አቀፍ ቅርሶች ባለቤት ናት ያሉት ፕሬዚዳንቱ፤ ይሁን 
እንጂ አገሪቱ በሚፈለገው ልክ ከዘርፉ ተጠቃሚ 
መሆን አለመቻሏንም ገልጸዋል፡፡

በመንግሥት ልዩ ትኩረት ከተሰጣቸውና በአገራዊ 

ነው የገለጹት። 
አሸባሪውን ሸኔ በጋራ ለመዋጋት እንደሚሠሩም 

አስታውቀዋል ። ከአሁን በፊት በነበሩ ጉድለቶች እና 
ጥንካሬዎች ላይ መምከራቸውንም ገልጸዋል። 

የኢትዮጵያን አንድነት በጽኑ መሠረት ላይ ማቆም 
እንዳለብንም ተስማምተናልም ብለዋል።በአጎራባች 
አካባቢዎች በልማት እና በጸጥታ ጉዳይ በጋራ ለመሥራት 
መስማማታቸውንም ገልጸዋል። 

የተፈናቀሉ ወገኖችን በጋራ ለማቋቋምም ከስምምነት 
ላይ የተደረሰባቸው ጉዳዮች መካከል አንደኛው መሆኑን 
አንስተዋል። ችግሮችን በአሉባልታ እና በፕሮፖጋንዳ 
ሳይኾን በአንድነት መፍታት ይገባል ብለዋል። 

ኢትዮጵያ ካለችበት ችግር ተላቃ የተሻለች አገር 
አንድትሆን መሥራት ይገባልም ብለዋል። 

ችግሮቹን በማወሳሰብ ሊነግዱ የሚፈልጉ ፅንፈኞች 
መኖራቸውንም ተናግረዋል። 

ፅንፈኞቹን በጋራ በማጥፋት በጋራ ማልማት 
ይገባናልም ብለዋል። የተደረሱት ስምምነቶች በአግባቡ 
እንዲፈፀሙ በቁርጠኝነት እንደሚሠሩም መናገራቸውን 
አሚኮ ዘግቧል።

በዘመቻው የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፉን የማዘመን ሥራ እንደሚከናውን ተገለጸ

የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርም ስር ከተቀመጡ  አምስት 

ዋና ዋና ዘርፎች መካከል የቱሪዝም ዘርፉ አንዱ 

መሆኑን የጠቆሙት ዶክተር ፍትህ፤ ከቱሪዝም 

ዘርፉ  ደግሞ ሆቴል  ከፍተኛውን ድርሻ እንደሚይዝ 

ተናግረዋል።

የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ በርካታ የሰው ሀይል 
ቀጣሪ ነው።የውጭ ምንዛሬ አመንጪ እና ከፍተኛ 
የታክስ ሰብሳቢ በመሆኑ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይም 
የሚጫወተው ሚና ጉልህ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

የአምባሳደር ሆቴል ሥራ አስኪያጅና የሆቴል 
አማካሪው አቶ አሸናፊ ሙልጌታ በበኩላቸው፤ 

በዘመቻው ከ286 በላይ የሆቴልና ቱሪዝም ባለሙያዎች 
በበጎ ፍቃደኝነት ለመሳተፍ እንደተመዘገቡና ከ80 
በላይ የሆቴል ማኔጀሮች ተሳታፊ እንደሚሆኑም 
ገልጸዋል፡፡

የዘመቻው ሀሳብ ጠንሳሾች የማሞካቻ ቢዝነስ 
ግሩፕ ሥራ አስኪያጅ አቶ ታሪኩ ሀይሉ እንዲሁም 
የአምባሳደር ሆቴል ሥራ አስኪያጅ አቶ አሸናፊ 
ሙልጌታ መሆናቸው በመግለጫው የተመላከተ ሲሆን 
እነርሱም መንግሥት ሃሳባቸውን ተቀብሎ ላሳያቸው 
ምላሽ ምስጋናቸውን ችረዋል፡፡

በአገራችን የሰሜኑ እና የሰሜን ምስራቅ ክፍል 
በተካሄደው ጦርነት ሳቢያ ጉዳት የደረሰባቸውን 
ሆቴሎች የቱሪዝም መዳረሻዎች ዳግም ወደ ሥራ 
ማስገባት የሚያስችለው  ዘመቻው ደብረብርሃን 
፣ሸዋሮቢት፣ ከሚሴ፣ ኮምቦልቻ ፣ ደሴ ፣ወልዲያ 
፣ላሊበላ ፣ጭፍራ እና ካሳጊታ እንደሚሸፍንም 
ፕሬዚዳንቱ ጠቁመዋል ።

“በሙያዬ ለአገሬ” የተሰኘውና የበጎ ፈቃድ 
አገልግሎት ዘመቻው የኢትዮጵያ ሆቴልና መሰል 
አገልግሎት ሰጪ አሠሪዎች ፌዴሬሽን ከበጎ ፈቃደኛ 
የሆቴልና ቱሪዝም ባለሙያዎች ጋር በመተባበር 
የሚከናወን ይሆናል፡፡

ፋንታነሽ ክንዴ

አዲስ አበባ፡- የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 
ባለፉት ስድስት ወራት 31 ነጥብ 45 ቢሊዮን ብር ገቢ 
መሰብሰቡን አስታወቀ፡፡

 ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በ3ኛው የአዲስ አበባ 
ከተማ ምክር ቤት 1ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 1ኛ መደበኛ 
ጉባኤ ላይ ተገኝተው የአስተዳደሩን የግማሽ ዓመት 
ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት እንደገለጹት፤ በመጀመሪያው 
ግማሽ ዓመት 26 ነጥብ 53 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ 
ታቅዶ 31ነጥብ 45 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ችሏል፡፡
አፈጻጸሙም የእቅዱን 118 ነጥብ5 ሲሆን ከባለፈው 
በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የስምንት 
ቢሊዮን ብር ብልጫ እንዳለው አስታውቀዋል፡፡

በግማሽ ዓመቱ  ለመደበኛና ለካፒታል ወጪ 29 
ነጥብ3 ቢሊዮን ብር ክፍያ ለመፈጸም ታቅዶ እንደነበር 
የገለጹት ከንቲባዋ፤ 29 ነጥብ 03 ቢሊዮን ብር ወጪ 
መሆኑን አመልክተዋል፡፡

በግማሽ ዓመቱ በሜጋ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ጥሩ 
ውጤት መመዝገቡን ያስታወሱት ወይዘሮ አዳነች፤ 
ከአንድ ነጥብ አንድ ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ 

 አስተዳደሩ በስድስት ወራት ከ31 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ

የተገነባው የአብርሆት ቤተ መጽሐፍት መጠናቀቅ፣ 
በሁለት ነጥብ ሁለት ቢሊዮን ብር ታሪካዊ ቅርጹን 
ሳይቀይር ታድሶ የተመረቀውን የማዘጋጃ ቤት ህንጻ 
በማሳያነት አንስተዋል፡፡

በተጨማሪም በአራት ነጥብ ስድስት ቢሊዮን 
ብር በጀት እየተገነባ ያለው የአድዋ ዜሮ ኪሎ ሜትር 
ፕሮጀክት አፈጻጸም ከ60 በመቶ ወደ 74 ነጥብ አምስት 
በመቶ ማድረስ መቻሉ እና በአንድ ነጥብ አምስት 

ቢሊዮን ብር በጀት እየተገነባ ያለው የታላቁ ቤተ 
መንግሥት ፓርክ የመሬት ውስጥ መንገድ፣ የመኪና 
ማቆሚያና ቅርስ ፕሮጀክት ግንባታ 88 በመቶ ማድረስ 
መቻሉም በሪፖርቱ ከቀረቡት ፕሮጀክቶች ጥቂቶቹ  
መሆናቸውን ጠቅሰዋል፡፡

ባለፉት ስድስት ወራት 398 ሺህ ቶን ደረቅ ቆሻሻ 
ለማጓጓዝ ታቅዶ 416 ቶን ቆሻሻ ማጓጓዝ መቻሉን 
ያመለከቱት ከንቲባዋ፤ 30ሺ 316 ቶን ደረቅ ቆሻሻ 

በጽዳት ማህበራት፣ በመልሶ መጠቀም ኡደት በተደራጁ 
ማህበራትና ግለሰቦች አማካኝነት ጥቅም ላይ ውሏል፡፡ 
በዘርፉ የተሰማሩ ዜጎችም ከደረቅ ቆሻሻ ሽያጭ 74 ነጥብ 
አራት ሚሊዮን ብር  ገቢ ማግኘታቸውን ጠቁመዋል፡፡

በአገር ላይ የተቃጣውን ጥቃት ለማክሸፍ ከተማ 
አስተዳደሩ ሕዝቡን በማስተባበር ሰፋፊ ሥራዎች 
መሥራቱን ያስታወሱት ከንቲባዋ፤ መከላከያ ሠራዊቱን 
ለማገዝና የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመደገፍ በአንድ 
ዓመት ውስጥ ስድስት ነጥብ አንድ ቢሊዮን ብር እና 
971 ሚሊዮን ብር የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ በጥቅሉ 
ከሰባት ቢሊዮን ብር በላይ  ተሰብስቧል፡፡ ከዚህ ውስጥ 
ሶስት ነጥብሶስት ቢሊዮን ብሩ ባለፉት ስድስት ወራት 
ተሰብስቧል ብለዋል፡፡

 ከነበረው አገራዊ ችግር አንጻር በየዘርፉ መልካም 
ውጤት ተመዝግቧል ያሉት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፤ 
በአሁኑ ወቅት  በጦርነቱ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን 
መልሶ ለመገንባት እና ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች 
ለመደገፍ የሚያስችል ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመሩን 
ተናግረዋል፡፡የከተማው ነዋሪዎች እያደረጉ ያሉትን 
ድጋፍም አጠናክረው እንዲቀጥሉም ከንቲባዋ ጥሪ 
አቅርበዋል፡፡
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ዜና

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

ፍቃዱ ዴሬሳ

አዲስ አበባ፡ አሸባሪው የሕወሓት ቡድን በወረራቸው 
አካባቢዎችና በጦርነቱ ምክንያት የተዘረፉና የወደሙ 
የትውልድ ማፍሪያ  ትምህርት ተቋማትን ማህበረሰቡ 
በተለያየ መንገድ በመደገፍ መልሶ እንዲገነባ ጥሪ ቀረበ፡፡

ትምህርት ሚኒስቴር እና ኢትዮ-ቴሌኮም ጋር 
በመቀናጀት በአማራና በአፋር ክልሎች በአሸባሪው 
የሕወሓት ወራሪ ቡድን የወደሙ የትምህርት ተቋማትን 
መልሶ ለመገንባት የገቢ ማሰባሰቢያ የስምምነት ፊርማ 
አድርገዋል። 

የገቢ ማሰባሰቢያ ሥነ-ሥርዓት ማስጀመሪያ መርሀ 
ግብሩ ላይ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሀኑ ነጋ 
እንዳሉት የትምህርት ተቋማቱ በደረሰባቸው ውድመት 
በሁሉም ቦታ ያለ ኢትዮጵያዊ ሊሳተፍበት የሚችል የገቢ 
ማሰባሰቢያ መርሀ ግብር ይፋ ሆኗል።

የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ሙሉ በሙሉ የወደሙ 
1 ሺህ 90 ትምህርት ቤቶች፣ 3 ዩኒቨርሲቲዎች እና 3 
የትምህርት ኮሌጆችን መልሶ ለመገንባት የሚውል 
በመሆኑ እነዚህን ተቋማት በአጭር ጊዜ ለመገንባት ሁሉም 
የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ ተናግረዋል።

ትምህርት ሚኒስቴር ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር 
በ9222 የአጭር የጽሑፍ መልዕክት ሁሉም ኢትዮጵያዊ 
በሽብርተኛው የትግራይ ወራሪ ቡድን የወደሙ የትምህርት 
ተቋማትን ለመገንባት ድጋፍ የሚያደርግበት ስምምነትና 
በሚገኘው ገቢም በሽብር ቡድኑ የወደሙ ትምህርት 
ቤቶችን ከዚህ በፊት ከነበራቸው ገፅታ አሻሽሎ ለመገንባት 

በአሸባሪው ቡድን  የወደሙ የትምህርት ተቋማትን ማህበረሰቡ  እንዲገነባ ጥሪ ቀረበ

የሚያስችል እንደሆነ ገልፀዋል።
በሌላ በኩል ከ3 ሺህ 300 በላይ ትምህርት ቤቶች ጥገና 

እንደሚያስፈልጋቸው የተናገሩት ፕሮፌሰር ብርሃኑ፣ የጥገናና 
የድጋፍ መርሀ ግብሩ በየክልሉ በማቋቋም ማህበረሰቡ 

ባደረገው ውይይት  ችግሩን ለመፍታት መግባባት ላይ 
ተደርሷል ብለዋል።   

የሙርሌ ጎሳ አባላት እንደ ባህል  ወደሌላ አካባቢ ሄዶ 
የመዝረፍና ጥቃት የማድረስ ልምድ አላቸው። ጥቃቱን 
ማስቆም የሚቻለው ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ዘልቀው 
ከመግባታቸው በፊት ከመነሻቸው ከደቡብ ሱዳን ነው። 
ለዚህም የሚረዳ ውይይት ከደቡብ ሱዳኑ ፕሬዚዳንት ሳልቫ 
ኪር ጋር ተደርጓል፤ችግሩን ከምንጩ ለማድረቅም  መግባባት 
ላይ  ተደርሷል ብለዋል። 

በኢትዮጵያ በኩል የሕዝብ ተወካዮች አፈ ጉባኤ 
አቶ ታገሰ ጫፎ፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝና የጋምቤላ 
ክልሎች መስተዳድሮችና ሌሎች ኃላፊዎችም በውይይቱ 
መሳተፋቸውን ተናግረዋል።  

ውይይቱም የሙርሌ ጎሳ አባላት በጋምቤላ ክልል ሰርገው 
እየገቡ የሚፈጽሙትን ጥቃት ለማስቆም የደቡብ ሱዳን 
መንግሥት ጠንካራ ሥራ ማከናወን እንዳለበት መግባባት 
ላይ የተደረሰበት ነው። የደቡብ ሱዳን መንግሥትም ለዚህ 
ጥቃት መቆም እንደሚሰራ ማስታወቁን ገልጸዋል። 

የሙርሌ ጎሳዎች  ሰባትና ስምንት ሰው በመሆን በጫካ 
እየተደበቁ ወደ ክልሉ በመግባት ጥቃት እየፈሙ ይገኛል 
ያሉት አቶ ኦጌቱ፤ ከደቡብ ሱዳን ጋር ያለው ድንበር ሰፊ 
በመሆኑ ሰርገው በተለያየ አቅጣጫ የሚገቡበት ዕድል እንዳለ 
ተናግረዋል።

አሁንም ከ300 በላይ የሙርሌ ጎሳ አባላት 
ከአካባቢያቸው ተነስተው በአዋሳኝ ድንበሮች በሚገኙ 

ሙርሌዎች በጋምቤላ የሚያደርሱትን... 

ጫካዎች መግባታቸውን ጠቁመው፤ የጋምባሌ ክልል ጸጥታ 
ኃይልም ይህን በተበታተነ መልኩ እየተፈጸመ ያለውን ጥቃት 
ለመከላከል ጥረት እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። 

ከዚህ ጥረት ባለፈ የጋምቤላ ነዋሪዎች በበጋ ወራቶች 
ሊፈጸም ከሚችል የሙርሌ ጎሳ አባላት ጥቃት እራሳቸውን 
እንዲከላከሉ ጥሪ መተላለፉን አስታውቀዋል። 

ከትናንትና በስቲያም ሰርገው የገቡ የሙርሌ ጎሳ አባላት 
ሶስት ህጻናትን አግተው መውሰዳቸውንና ሶስት ሰዎችን 
መግደላቸውን አስታውቀዋል።  

በዲማ ኦኩጎ የስደተኞች ካምፕ ዘልቀው በመግባት ሁለት 
ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ ጉዳት ማድረሳቸውን ገልጸዋል።

ባለፉት ሶስት ወራት የሙርሌ ጎሳ አባላት በተፈጸሙት 
ጥቃት ከጋምቤላ ክልል ሰባት ህፃናትን አግተው 
ከመውሰዳቸው በተጨማሪ 13 ሠላማዊ ሰዎችን ገድለዋል 
ሲሉ ተናግረዋል።  

ከዚህ ባለፈ በዘንድሮ ዓመት ብቻ 101 የቁም እንስሳትን 
ዘርፈው መውሰዳቸውን ጠቁመው፤ የሙርሌ ጎሳ አባላት 
በባህላቸው ወደሌላ አካባቢ በመሄድ ንብረት መዝረፍና 
ጥቃት ማድረስን የጀግንነት ምልክት አድርገው መቁጠራቸው 
ችግሩን እያባባሰው መሆኑን አስረድተዋል።

እንደ አቶ ኦጌቱ ገለጻ፤ ጥቃቱን ለማስቀረትና ሙርሌዎችን 
ከመነሻቸው ደቡብ ሱዳን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት 
የደቡብ ሱዳንን መንግሥት ትብብር ይጠይቃል። አሁን 
በተደረሰው መግባባት መሰረት ከሶስት ወራት በኋላ ዘላቂ 
መፍትሄ ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል። 

የአዲስ አበባ አስተዳደር ለህገወጥ...
ህገወጥነቶች  ስር የሰደዱበት ሁኔታዎች እንደነበሩ 

በመረዳት በ2013 መጀመሪያ ላይ ከፍተኛ የሆነ የኦዲት ሥራ 
አከናውኗል ብለዋል።

እንደ አቶ ጥራቱ ገለጻ በዚህም በ2013 ዓ.ም መጀመሪያ 
ላይ በተደረገው የመጀመሪያ ዙር የኦዲት  ስራ በርካታ 
ሄክታር መሬት በግለሰቦች ተወሮ እንደነበር ለማረጋገጥ 
ተችሏል።  አላግባብ የአርሶ አደሮችም መሬት ተይዞ 
እንደነበር ተረጋግጧል። ይህንን መነሻ በማድረግም የተለያዩ 
የማስተካከያ ስራዎች መሰራታቸውን ጠቁመዋል። 

በህገ ወጥ ሁኔታ የተያዙ ከ 2 መቶ 20 ሺ ካሬሜትር በላይ  
መሬቶች ወደመሬት ባንክ እንዲገቡ ሆኗል ያሉት አቶ ጥራቱ 
በጠቅላላው ከመሬት ጋር በተያያዘ ያሉ ጉዳዮች በመንግሥት 
ደረጃ ጠንከር ያለ ስራ እየተሰራባቸው ነው። በቀጣይም 

ይህንን መሰል ህገወጥነት ለማስወገድ የህብረተሰቡ ተሳትፎ 
በመጨመር ሰፋፊ ስራዎች እንደሚሰሩ አመልክተዋል።

‹‹ህጋችን ባዶ መሬት አይሸጥም አይለወጥም ቢልም 
መሬት እየተሸጠ ነው፤ ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ከስራቸው 
ለማድረቅ የህብረተሰቡ ተሳትፎ እንዳለ ሆኖ እንደ ከተማ 
አስተዳደር የአሠራር ስርዓት መዘርጋትⵆ በቴክኖሎጂ የተደገፈ 
ስራ መስራት እንዳለብን በማመን የተጀመሩ ስራዎች አሉ 
፤ ከዚህ ጎን ለጎንም መዋቅሩን በአዲስ መልክ አደራጅተን 
በመሬት ዙሪያ ይሰሩ የነበሩ ሦስት ተቋማትን  ወደአንድ 
እንዲመጡ ሆኗል። 

በጠቅላላው የከተማ አስተዳደሩ በመሬት ዙሪያ የሚሰሩ 
ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከል ጠንካራ አቋም ይዞ እየሰራ 
መሆኑ ሊታወቅ  ይገባል ››ብለዋል ።

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

የቻለውን ያህል በገንዘብም ሆነ በቁሳቁስ ድጋፍ ሊያደርግ 
ይገባል ብለዋል፡፡

የኢትዮ-ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈፃሚ ወ/ሪት 
ፍሬህይወት ታምሩ፤ በቅርቡ በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች 

ተነስቶ በነበረው ጦርነት ከፍተኛ የመሰረተ ልማት 
ውድመት ያጋጠመ መሆኑን አንስተው፣ በተመሳሳይ ጉዳት 
የደረሰባቸውን የትምህርት ተቋማት መልሶ ለማቋቋምና 
ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታቸው ለመመለስ በትምህርት 
ሚኒስቴር የሚደረገውን የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ-ግብር 
ኢትዮ ቴሌኮም የድርሻውን ይወጣል ብለዋል፡፡

በመሆኑም ማህበረሰቡ እኚህን የወደሙ የትምህርት 
ተቋማትን ለመደገፍ በአጭር የጽሁፍ መልዕክት ወደ 9222 
ወይም በቴሌብር ቁጥር 9222 ላይ እንዲሁም የውጪ 
አገራት የሚኖሩ ድጋፍ ሰጪዎች ደግሞ በቴሌብር ዓለም 
አቀፍ ሃዋላ ወደ 993161616 አቅማቸው የፈቀደውን 
የገንዘብ መጠን በመላክ ድጋፍ ማድረግ የሚችሉበትን 
አገልግሎት ያቀረበ መሆኑን አብራርተዋል።ማህበረሰቡም 
አቅሙ በፈቀደው ሁሉ በቴሌብርና በአጭር የፅሁፍ 
መልዕክት  በመላክ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተሳትፎ  ማድረግ 
እንደሚጠበቅበት  ገልጸዋል።

በጦርነቱ የወደሙ የትምህርት ተቋማትን መልሶ 
ለመገንባት የአንድ ተቋም ኃላፊነት ብቻ እንዳልሆነ 
የጠቀሱት ወ/ሪት ፍሬህይወት፤ ኢትዮ-ቴሌኮም ያለውን 
የቴክኖሎጂ እድገትና አቅም ሁሉ በመጠቀም ማህበራዊ 
ኃላፊነቱን ይወጣል ብለዋል።

ኩባንያው እንደ አንድ አገራዊ ተቋም የትምህርት ዘርፉን 
በመደገፍ እና የተሻለ ትውልድ ለመገንባት የሚደረገውን 
ጥረት ለማገዝ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለመወጣት መዘጋጀቱን   
ተናግረዋል፡፡

አዲስ አበባ፡- የኢትዮጵያ የፀጥታ አካላት ለኢትዮጵያ 
ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ኩራት መሆናችሁን በተግባር 
ስላረጋገጣችሁ ብዙ የአፍሪካ መሪዎች ኮርተውባችኋል ሲሉ 
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ ገለጹ፡፡

ኢፌዴሪ የጦርኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ  ጠቅላይ 
ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ   በወዳጅነት አደባባይ በተዘጋጀው  
የምስጋና መርሀ-ግብር ላይ ተገኝተው ባሰሙት ንግግር 
እንዳሉት ፣  የኢትዮጵያ የፀጥታ አካላት ለኢትዮጵያ ብቻ 
ሳይሆን ለአፍሪካ ኩራት መሆናችሁን በተግባር ስላረጋገጣችሁ 
ብዙ የአፍሪካ መሪዎች ኮርተውባችኋል ብለዋል።

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኢፌዴሪ የፀጥታና ደህንነት 
የጋራ ግብረ-ኃይል አመራሮች እና አባላት ባለፉት ወራት 
የተካሔዱት ታላላቅ አህጉራዊ እና ዓለምአቀፋዊ ሁነቶች 
የኢትዮጵያን ገጽታ ለዓለም በሚያጎላ መልኩ በሠላም 
እንዲጠናቀቁ በማድረጋቸው ምስጋና አቅርበዋል፡፡

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ፣ ለኢፌዴሪ መከላከያ 
ሠራዊት፣ ለኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ፣ ለአዲስ አበባ  
ፖሊስ ፣ ለኦሮሚያ ፖሊስ ፣ ለሪፐብሊኩ ጥበቃ ሀይል እና 

”የኢትዮጵያ የፀጥታ አካላት ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን 
ለአፍሪካ ኩራት ናቸው”

                                   -ጠቅላይ ሚኒስትር  ዐቢይ አሕመድ

ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት  አመራሮችና አባላት 
ምስጋና እንደሚገባቸው ገልጸዋል ።

በዚህ የምስጋና ሥነ ስርዓት ላይ  የፌዴራል ፖሊስ 
ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረሚካኤል፣ 
የደህንነት ተቋማት አባላት እና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች 
መገኘታቸውን ከመከላከያ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ 
ያመላክታል።

በዚህም ውጤታማ ሥራ ተከናውኗል፡፡
በህልውና ዘመቻው የአገሪቷን ሠላምና ደኅንነት 

በማረጋገጥና መደበኛ ሥራዎችን ጎን ለጎን በማስተሳሰር 
ከፍተኛ አፈጻጸም ተመዝግቧል ነው ያሉት፡፡ 

መደበኛውንና የህልውና ዘመቻውን ተልዕኮ አጣምሮ 
የከተማዋን ህዝብ ከጎን በማሰለፍ ሠላምን ለማረጋገጥ 
ጠንካራ ድጋፍና ክትትል ማድረግ መቻሉ፤ የተገኘው የገቢ 
እድገት መሻሻሉ፤ ሥራ እድል ፈጠራ የተመዘገበው ውጤት፣ 
በትምህርትና በጤናው ዘርፍ እየተመዘገበ ያለው አበረታች 
ሥራ፣ የኑሮ ውድነትን ለመቅረፍ የተጀመሩ ሥራዎችና 
የተወሰኑ ውሳኔዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በመሆን 
የተመሩት ፕሮጀክቶች በጥራትና በፍጥነት የመጨረስ ብቃት 
እየጨመረ መምጣቱ አበረታች እንደሆነ ጠቅሰዋል፡፡

ከዚህም ባሻገር የመሬት ወረራን ለመግታት የተወሰደው 
እርምጃና ሌብነትና ጉበኝነትን ለመግታት ግልጽ የመታገያ 
አጀንዳ ተደርገው እንዲጋለጡ የተጀመሩ ሥራዎች፤ 
እንዲሁም አቅመ ደካሞችና ደሃ ተኮር ፕሮጀክቶች በሥፋት 
መከናወናቸው አበረታች በመሆናቸው፤ በቀጣይ ተጠናክረው 
መቀጠል ያለባቸው ሥራዎች መሆናቸውን አንስተዋል፡፡

ከንቲባዋ አክለውም በበጀት ዓመቱ የስድስት ወር 

አፈጻጸም ለ227ሺ 500 ሥራ ፈላጊዎች የሥራ እድል ለመፍጠር 
ታቅዶ እንደነበርና ለ297ሺ 696 ዜጎች የሥራ እድል መፍጠር 
እንደተቻለ አስታውቀዋል፡፡ ከዚህ ውስጥም 237ሺ  436 
ዜጎች  ቋሚ የሥራ እድል አግኝተዋል፤ 60ሺ 260ዎቹ ደግሞ 
ጊዜያዊ የሥራ እድል እንደተፈጠረላቸው ገልጸዋል፡፡

የሥራ እድል ከተፈጠረላቸው መካከል 53በመቶ 
የሚሆኑት ሴቶች፣ 71በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ወጣት 
ተጠቃሚዎች እንደሆኑ ጠቅሰው፤ ከዩኒቨርሲቲና ቴክኒክና 
ሙያ የተመረቁት 11በመቶ እንደሆኑ ጠቁመዋል፡፡

በሥራ እድል ፈጠራ በኩል ዝቅ ብሎ እቅድ መያዙ 
አፈጻጸሙን አመርቂ ቢያስመስለውም ካለው ችግር አንጻር 
እቅዱን ከፍ አድርጎ ማቀድና አፈጻጸሙንም በዚያው ልክ 
ማሳደግ እንደሚገባ የምክር ቤት አባላት ገልጸዋል፡፡ በተለይም 
በከተማዋ ውስጥ አሁንም ሥራ አጥ ወጣቶች እንዳሉና ይህንን 
ለመቅረፍም በፍልሰት መንገድ ከክልሎች የሚመጡትን 
ባሉበት አካባቢ ሆነው እንዲሠሩ ከሚመለከታቸው አካላት 
ጋር መወያይት እንደሚገባም መክረዋል፡፡

የምክር ቤቱ አባላት የቤት እጦት ችግር፤ የኑሩ ውድነትና 
ሌሎች ማህበራዊ ችግሮችን አስመልክተው ጥያቄ ያቀረቡ 
ሲሆን፤ ከንቲባው በዛሬው ዕለት ቀጥሎ በሚደረገው ጉባዔ 
መልስ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡

የህልውና ዘመቻውንና መደበኛ ሥራዎችን...
ከ1ኛው ገጽ የዞረ
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ስልክ ቁጥር - 011-156-98-65
ፋክስ - 011-157-44-40

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

ማከፋፈያ
ስልክ ቁጥር - 011-157-02-70

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

በኢትዮጵያ ውስጥ በተደረገው የህልውና ጦርነት ምክንያት መቀመጫቸውን በአዲስ አበባ ያደረጉ 
የአንዳንድ አገራት ኢምባሲዎች ዜጎቻቸው ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ሲወተውቱ መክረማቸው የሚታወስ 
ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ 35ኛው የአፍሪካ ኀብረት የመሪዎች ጉባዔ እንዳይካሄድም ጥረት ሲደረግ 
ቆይቷል። ነገር ግን ሰሞኑን የተጠናቀቀው የመሪዎች ጉባዔ ምንም ኮሽታ ሳይሰማ በአስተማማኝ  ሁኔታ 
ሊካሄድ ችሏል። ለዚህም ስኬት  በሰላምና ደህንነት ዙሪያ የተሰራው መናበብና የመንግሥትና የሕዝቡ 
ትብብር ጉልህ ድርሻ ነበረው። 

የዚህ ጉባዔ ጉዳይ በውስጥ ያሉ ባንዳዎችና የውጭ ጠላቶች እንደሚፈልጉትና ጥረት ሲያደርጉበት 
እንደነበረው ሴራ ሳይሆን እንደ መንግሥት ቁርጠኝነትና የሕዝብ ትብብር አማካኝነት በሰላም መጠናቀቁ 
ምንጊዜም በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ዋጋ እንደሚያስከፍል ለማሳየት ትልቅ ዕድል ፈጥሯል ማለት 
አስችሏል። 

በተጨማሪም የመሪዎቹ ጉባዔ በአዲስ አበባ ሲካሄድ በአገሪቱ ያለውን የሰላም ሁኔታ አስተማማኝ 
የነበረ መሆኑንና የማህበረሰቡ ፍላጎት ምን እንደሆነ ለማሳየት ትልቅ አጋጣሚ ፈጥሮ አልፏል።  በተያያዘም 
የኅብረቱ አባል አገራት መሪዎች ከኢትዮጵያ ጋር የነበራቸው አንድነትና ኅብረት ለምዕራባውያን 
ጣልቃገብነት በር የሚዘጋ እንደሆነም አስተምሮ አልፏል። በተመሳሳይ በጉባዔው ላይ ለመሳተፍ ከተለያዩ 
የአፍሪካ አገራት የመጡት መሪዎችም ስለኢትዮጵያ በውሸት እየተነገረ ያለውን የሰላም ዕጦትና የደህንነት 
ስጋት በአካል ተገኝተው ሲመለከቱት በኢትዮጵያ ላይ ተነስተው የነበሩትን የውስጥና የውጭ ጠላቶችን 
ሴራ የማወቅ ዕድል ፈጥሮላቸዋል።

ኢትዮጵያ እንግዶቿን ተቀብላ በሰላም መሸኘት መቻሏ ቱሪስቶችም ሆኑ ሌሎች ዲፕሎማቶች ያለምንም 
ስጋት መምጣት እንደሚችሉ ትልቅ ማሳያም ሆኗል። መንግሥትና ሕዝብ ይህን ሁሉ ጫና ተቋቁመው 
ጉባዔው በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ እንዳስቻሉት ሁሉ በሌሎች ቀሪ የቤት ስራዎችም የፀጥታ 

በኅብረቱ ጉባዔ የነበረው ቅንጅትና መናበብ 
በቀጣይ የቤት ሥራዎቻችንም ሊደገም ይገባል!

ዘርፉና ሕዝብ ተቀናጅቶ መስራት ለዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ትልቅ አስተዋፅኦ ያበረክታል። 
በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶ ከሚሰራባቸውና የመንግሥትና ህዝብን መናበብ የሚጠይቁ ትልልቅ የቤት 

ስራዎች በርካታ ናቸው። ከእነዚህም ውስጥ በሂደት ላይ ያለው የአገራዊ ምክክር መድረክ አንዱ ነው። ይህ 
መድረክ  አወዛጋቢ ጉዳዮች ላይ በመወያየት መፍትሄ ለመስጠትና በኢትዮጵያ የተረጋጋና አስተማማኝ 
ሰላም እንዲኖር ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ነው። 

የሚካሄዱት አገራዊ ምክክሮች ለዘመናት ሲንከባለሉ የቆዩ የሕዝብ ጥያቄዎች መልስ የሚያገኙበት 
ስለሆነና ወደ አንድ መግባባት የሚያደርስ በመሆኑ  ጠንካራ መንግሥት ይፈጠራል የሚል ስጋት 
የሚፈጥርባቸው የአገርና የሕዝብ ጠላቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይገመታል።  

በኢትዮጵያ ጠንካራ መንግሥት ከተመሰረተ ደግሞ አንዳንድ የምዕራባውያን አገራት ተላላኪ መንግሥት 
የመፍጠር ህልማቸው ስለሚጨነግፍባቸው  አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግሥት ላይ አላስፈላጊ ጫና 
ማድረጋቸው የማይቀር ነው። በዚህም በቀጣይ በሚካሄዱ አገራዊ ጉባኤዎች ላይ የሚስተዋሉ የልዩነት 
ሀሳቦችን በጥልቀት መረዳትና ግጭትን ከሚያባብሱ ሐሰተኛ መረጃዎች መራቅና ለስኬቱ በቁርጠኝነት 
መሥራት ከሁሉም ማኅበረሰብ የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው። 

በተጨማሪም በአገሪቱ አንዳንድ ቦታዎች የሚስተዋሉ የድርቅ ክስተቶች ሕዝብን ሳይጎዱ በትብብር 
መፍታትም ጊዜ የማይሰጠው ተግባር መሆን ይኖርበታል። ሰበብ በመፈለግ የኢኮኖሚ አሻጥር የሚፈጥሩ 
ጠላቶች እንዳሉም እየተስተዋለ ነው። እነዚህ ኃይሎች ሕዝብን በመንግሥት ላይ እንዲነሳ ለማድረግና 
በአገሪቱ ላይ ብጥብጥና የተረጋጋ ሁኔታ እንዳይኖር የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ይህ ሁሉ ወከባና ሩጫ 
የውጭ ኃይሎች ለዘመናት ተላላኪያቸው የነበረውን አሸባሪው ሕወሓት መልሶ ለማንገስና በኢትዮጵያ ላይ 
ያላቸውን ድብቅ ፖለቲካዊ ጥቅም  ለማስከበር እንደሆነ ልብ ሊባል ይገባል።  

ስለሆነም  እንደ መንግሥትና ህዝብ ወደፊት በምናደርጋቸው የመልሶ መገንባት ስራዎች፣ የህዳሴ 
ግድብ ሦስተኛ ዙር ሙሌትና ከላይ ያነሳናቸው የአገራዊ መግባባት ጉዞዎች ላይም ተቀናጅቶ መስራትና 
በኅብረቱ ጉባኤ ላይ የታየውን ቅንጅትና መናበብ አጠናክሮ መቀጠል የኢትዮጵያውያን ቀዳሚ አጀንዳ 
መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። ይህም በኢትዮጵያ የሚታሰበውን ጠንካራ መንግሥት የመገንባትና አገራዊ 
ብሎም አህጉራዊ ጥቅም የማስከበር ሂደትን የሚያረጋግጥ ይሆናል!     

የቅርብ ወራጆች ፖለቲካ!
አባቡሌ ከጉለሌ

ቅርብ ወራጆች ዋና ዋና ፌርማታ ላይ የሉም። 
ረዣዥሙን የተሳፋሪ ሰልፍ የመቋቋም ትዕግስት 
የላቸውም።ቅርብ ዓላሚዎችና ቅብጥብጦች ናቸው። 
ትዕግስተኞች ያለሙበት ቦታ ለመድረስ ረዥም ሰዓት 
ተሰልፈው ባቡሩን ሲሞሉት ቅርብ ወራጆች የመጓዝ 
ዕቅድ ባይኖራቸውም ዘው ብሎ ይሳፈራሉ።ሆኖም ባቡር 
ውስጥ ያለውን መጣበብና መጨናነቅ የመቋቋም ጽናትም 
የላቸውም።

እናም ተሳፋሪ መስለው ይገቡና በአጭሯ ጉዟቸው 
የሚመነተፍ ካገኙ መንትፈው በቀጣዩ ፌርማታ 
ይወርዳሉ።ቀድመው “ወራጅ አለ” የሚሉትም እነሱ 
ናቸው።የሚመነተፍ ካላገኙም የባቡሩን መጨናነቅ፣ 
የሕዝቡን ብዛትና መንግሥትንም እያማረሩ በሁለተኛ 
ወይም ሦስተኛ ፌርማታ ላይ ይወርዳሉ።በዚህም 
አይቆሙም።ከነጥቆ ሯጭ ባህሪያቸው ጋር ወደሚስማማ 
ሌላ ባቡር ያማትራሉ።በዚያም ተሳፍረው ተመሳሳይ 
ድርጊት ይፈጽማሉ።ወደ የትኛውም ባቡር ለመሳፈርም 
ሆነ ከባቡሩ ለመውረድ ምክንያታቸው ቁሳዊና ስሜታዊ 
ፍላጎታቸው ብቻ ነው። 

ደግነቱ የቅርብ ወራጆች መሳፈር በባቡሩ የመጫን 
አቅም ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ የለም።በመውረዳቸውም 
የጉዞውን አቅጣጫና መዳረሻ አይቀይሩትም።በእርግጥ 
ሲሳፈሩ በተሳፋሪው ላይ መጨናነቅና መጣበብን፤ 
ሲወርዱም ባቡሩ እንደሞላ ስለሚወርዱ መገፋፋትና 
መገፈታተርን ይፈጥራሉ።

ምናልባት የመመንተፍ ፍላጎታቸው ካልተሳካላቸው 
አብዝተው ይበሳጫሉ።መሬቱን ይደበድባሉ፤ 
በየምክንያቱ ድምጻቸውን ከፍ ከፍ አድርገው 
በብስጭት ይጮሃሉ።በዚህም አቧራ ያስነሳሉ፤ 
አየሩን ይበክላሉ።በጩኸታቸውም ጸጥታውን 
ያደፈርሳሉ።የተሳፋሪውንም የነዋሪውንም ሠላማዊ 
ህይወት ያውካሉ።

የአገራችን ፖለቲካ ውስጥ የቅርብ ወራጅ ፖለቲከኞች 
ሚና አስገራሚ ነው።በአገራችን በተካሔደው ፖለቲካዊ 
የለውጥ ሂደት ውስጥ ቅርብ ወራጆች የዳር ተመልካቾች 
ነበሩ።ትግሉ ፍሬ ማፍራት ሲጀምር ብሎም የለውጥ 
ኃይሎች አሸንፈው የመንግሥት ሥልጣን ሲረከቡ የቅርብ 
ወራጆች የትግሉ አካል ነን ብለው ተቀላቀሉ።ከዚያ 
በኋላ “መደመር የሕይወት መርሐችን ነው” ብለው 

ተነሱ።ያልተደመረ ወይም አልደመርም ያለ ጠላት 
ነው፤ ከመደመር ውጪ ፖለቲካ የለም አሉ።የመደመር 
ጠበቃና አቀንቃኞች ሆኑ።ስለመደመር የገባቸው ግን 
አይመስሉም።መደመር ማለት የጠሉትን መቀነስ 
ይመስላቸዋል።መደመር ማለት የመንጋ ፍላጎትን ማስፈጸም 
ይመስላቸዋል።

ቅርብ ወራጆች ቶሎ ተሳፍረው ቶሎ ስለሚወርዱ 
የጉዞውን ርቀት፣ አቅጣጫ፣ ፍጥነት፣ ፈተናና መዳረሻ 
አያውቁትም።መውረጃቸውም፣ ስሜታቸውም፣ 
ድጋፋቸውም፣ ሀሳባቸውም ቅርብ ነው።የሩቅ ዓላማ፣ 
የሩቅ ጉዞ፣ የሩቅ ሐሳብ፣ የሩቅ ህልም የሚል ነገር 
አይመቻቸውም።ሁሉንም ነገር ከራሳቸውና ከዙሪያቸው 
ብቻ ነው የሚመለከቱት።በትግል ሂደት ውስጥ እናገኛለን 
ብለው የገመቱትን የቅርብ የስሜት እርካታ ወይም ጥቅም 
ካላገኙ ወዲያው ይወርዳሉ።

ከዚያ በኋላ ሁሉንም ነገር መቃወም 
ይጀምራሉ።ይቅርታን፣ ምሕረትን፣ አካታችነትን፣ 
ሰላምን ከረዢሙ የአገርና የጋራ ጥቅም አንጻር መመዘን 

አይችሉም።በእኩልነትና ፍትሃዊነት ላይ ወደተመሠረተ 
ህብረ-ብሔራዊ አንድነት እና ሁለንተናዊ ብልጽግና 
ከሚወስደው ዘላቂ የትግል ጉዞ በስሜት ተሽቀንጥረው 
ይወርዳሉ።ስሜታቸውም ቅርብ በመሆኑ በቶሎ ይቆጣሉ፤ 
በፍጥነትም ከድጋፍና ከትግል መሪነት ጫፍ ወደ ተቃውሞ 
ጫፍ ይሄዳሉ።በስሜትና በአገር፤ በጊዜያዊ የግል 
ጥቅምና በዘላቂ የአገር  ጥቅም መካከል ያለውን ልዩነት 
አያስተውሉም።ልጆች ይወልዳሉ እንጂ ስለልጆቻቸው የነገ 
እጣፋንታ ደንታ የላቸውም።

ቅርብ ወራጅ ፖለቲከኞች ይገርማሉ! ለአገርና 
ለትውልድ ዘለቄታዊ ጥቅም ሲባል ከጦርነት ለመውጣትና 
በሠላማዊ ንግግር አገራዊ መግባባትን ለመፍጠር የተወሰዱ 
እርምጃዎችን በስሜታዊነት በመቃወም ዘለው ለመውረድ 
ሴኮንዶች አልፈጀባቸውም።እግረ መንገዳቸውንም 
አቧራ በማስነሳትና ከፍ አድርገው በመጮህ ሠላማዊ 
መስተጋብሩን ለማወክ መቅበዝበዝ ጀመረዋል።ፈጥነውም 
ለየራሳቸው ቁሳዊና ስሜታዊ እርካታ ሲሉ የብሔርና 
ሐይማኖትን ባቡር ለመሳፈር እየተሯሯጡ ነው።እዚህም 
ውስጥ በቅርብ ወራጅ ፖለቲከኛ ባህሪያቸው የቅርብ 
ዒላማቸውን ለማሳካት እንጂ ለሚምሉለትና ለሚገዘቱለት 
ሃይማኖት ዘለቄታዊ ክብርና ጥቅም በማሰብ አይደለም።

ቅርብ ወራጅ ፖለቲከኞች ግብታዊ ስሜታቸውን እና 
ስግብግብ ቁሳዊ ፍላጎታቸው ለማርካት ሲሉ የማይፈነቅሉት 
ድንጋይ የለም።ህይወት ቢጠፋ፣ አካል ቢጎድል፣ ንብረት 
ቢወድም ደንታቸው አይደለም።ከአገር ህልውናና ጥቅም 
በተቃርኖ የሚቆሙ ናቸው።ቅርብ ወራጅ ፖለቲከኞች 
ከራሳቸው ውጪ ለማንም አይጠቅሙም!!

ቅርብ ወራጆች ትናንትም ነበሩ፤ ዛሬም አሉ፤ ነገም 
ይኖራሉ።ደግነቱ እነርሱ የባቡሩን መሙላትና መጉደል፣ 
የጉዞውን አቅጣጫና መዳረሻ አይቀይሩትም።ጥቅምና 
ጉዳታቸውም እንደ ጉዟቸው አጭርና ጊዜያዊ ነውና ቅርብ 
ወራጆች እንዲህ ናቸው።

እኛ ግን ለምንወዳት አገራችን የረጅም ጊዜ 
የሰላምና የዕድገት ዓላማ አለንና ቅርብ ወራጆችን በወጉ 
እንወቃቸውና ከሴራቸውና እኩይ ቅስቀሳቸው መጠንቀቅን 
አንርሳ።ለእነርሱ ግብታዊ የስሜት እርካታና ቁሳዊ ትርፍ 
ሰለባ እንዳንሆን በንቃት ልንከታተላቸውና ልናወግዛቸው 
ይገባል።ይልቁንም ለአገራችንና ህዝቦቿ እንዲሁም 
ለትውልዱ ዘላቂ ክብርና ጥቅም መከበር ሲባል ጸንተን 
መቆም ይገባል።ዛሬን ለነገ ግብዓት አድርገን ከመጠቀምም 
መደናቀፍ የለብንም!

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

ነፃ
 ሃ
ሳብ

ቅርብ ወራጆች ቶሎ ተሳፍረው ቶሎ 
ስለሚወርዱ የጉዞውን ርቀት፣ 
አቅጣጫ፣ ፍጥነት፣ ፈተናና መዳረሻ 
አያውቁትም።መውረጃቸውም፣ 
ስሜታቸውም፣ ድጋፋቸውም፣ ሀሳባቸውም 
ቅርብ ነው።የሩቅ ዓላማ፣ የሩቅ ጉዞ፣ 
የሩቅ ሐሳብ፣ የሩቅ ህልም የሚል 
ነገር አይመቻቸውም።ሁሉንም ነገር 
ከራሳቸውና ከዙሪያቸው ብቻ ነው 
የሚመለከቱት
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በየኔነው ስሻው

ወዳጅነት ጥልቅ ነው፤ ወንድማማችነት ደግሞ 
የማይበጠስ ቋጠሮ፤ ኢትዮጵያውያንም ይሄው 
ወዳጅነታቸው ጥልቀቱ፤ የወንድማማችነታቸውም 
ቋጠሮው ጥብቀት በጉልህ የሚታይባቸው የታሪክ 
አጋጣሚዎች በርከት ያሉ ናቸው። በደስታ ኀዘናቸው፣ 
በከፍታና ዝቅታቸው፣ በሰላምና በጦር ድሎቻቸው፣… 
በሁሉም ገጾቻቸው የአንድነትና የመተባበር ታሪካቸውን 
በማይደበዝዝ ቀለም ከትበው አልፈዋል።

እነዚህ የታሪክ ገጾቻቸው ደግሞ ሁሉም በኢትዮጵያ 
ልዕልና፣ በኢትዮጵያዊ ከፍታ ላይ ተመስርቶ የእንችላለን 
ሥነልቡናን በግልጽ ያሳየ፤ የአትችሉም እሳቤትን 
የሰበረና የእናውቅላችኋለን ቀንበርን የመሸከም ፍላጎትም 
ሥነልቡናም ያለመላበስን ሰብዕና ለዓለም ያሳዩባቸው 
ነበሩ። እነዚህ የአብሮነትና ትብብር ገጾች በጦርነትም፣ 
በወንድማማችነት መተጋገዝም የሚገለጹ ዘርፈ ብዙ 
ተባብሮ የማሸነፍና ፈተናዎችን የመሻገር ድሎች ናቸው።

ለአብነት፣ ከሦስት ሺህ የዘለለ ታሪክ ክምር 
ውስጥ ከቅርቡ የታሪክ ገጽ ለመጥቀስ ያህል እንኳን 
የኢትዮጵያውያን የከፍታና የእንችላለን ሰብዕና መገለጫ 
ከሆነው የአድዋ ተራሮች ገድል የጦር ግንባር ገጽ አንድ 
ማሳያ ሲሆን፤ ኢትዮጵያ በየዘመኑ የሚገጥሟትን ድርቅ፣ 
ጎርፍ፣ ሰደድ እሳትና ሌሎችም ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ 
አደጋዎችንም ሆነ አደጋዎቹ ያስከተሉትን ጉዳት 
ተባብረውና ተጋግዘው ሲሻገሩ ያሳለፉባቸው በርከት ያሉ 
የታሪክ ገጾች አሏቸው።

ይሁን እንጂ የኢትዮጵያውያን የወንድማማችነት 
ትብብርና አብሮነት ጉዞ ባለፉት ሁለትና ሦስት ዓመታት 
ያህል ተፈትኖም፣ የብርታቱ ክል ተገልጦም የሚያውቅ 
አይመስለኝም። ይህ ለምን ሆነ የሚል ካለ ደግሞ ነገሩ 
እንዲህ ነው። በአንድ በኩል የውጭ ኃይሎች ተልዕኮን 
ተሸካሚዎችና የረዘሙ እጆቻቸው የፈጠረብን ብርቱ 
የአንድነትና የወንድማማችነት ቋጠሮን የመበጠስ የስልሳ 
ዓመታት የሴራ ዘር ፍሬ ሲሆን፤ በሌላ በኩል በዓለማችን 
የተከሰተው የአየር ንብረት ለውጥ የፈጠረብን የድርቅና 
ጎርፍ በርከት ብሎ የተገለጠበት ወቅት በመሆኑ ነው።

የመጀመሪያው ጉዳይ ተደጋጋሚ ሙከራቸውን 
አክሽፎ ምኞታቸውን ባዶ ያስቀረባቸው የኢትዮጵያ 
ሕብረትና አንድነት እንደ እሳት የገረፋቸው የምዕራቡ 
ዓለም የቅኝ ገዢነት ቅዠት ያሰከራቸውን አገራት ተልዕኮ 
ተቀብሎ በጫካ ተወልዶ ጫካ ያደገው የአሸባሪው 
ሕወሓት ቡድን የፈጠረብን ችግር ነው። ይሄም የሽብር 
ቡድኑ በ17 ዓመታት የጫካ ኑሮው፤ እንዲሁም በጋላቢዎቹ 
አገራት ተሸካሚነት ወደ መሃል አገር ዘልቆ ለ27 ዓመታት 
ሥልጣን ላይ በቆየባቸው ጊዜያት ሰርቼባቸዋለሁ ብሎ 
በተማመነባቸው የከፋፋይነት የሴራ ተግባራት ምክንያት 
የፈጠረው ቀውስ ነው።

ይህ የሽብር ቡድን ኢትዮጵያውያንን ለግማሽ ምዕተ 
ዓመት ለተጠጋ ጊዜ በከፋፋይነት ሃሳቡ ማዕቀፍ ውስጥ 
ለማስገባት ሰርቷል። ምኞቴ ግቡን መትቷል ባለባቸው 
ጊዜያትም ሙከራዎችን በማድረግ የትስስር ገመዱን 
የመላላት ልክ ለመፈተሽ ጥረት አድርጓል። ይሁን እንጂ 
ሙከራው የራሱ መጥፊያ ሆነበት። ምክንያቱም በዚህ 
ቡድን እንዲከፋፈሉ ሆነው ለተናጠል ጥቃት የተጋለጡ 
መስሎ የተሰማቸው ኢትዮጵያውያን ቡድኑን ለማጥፋት 
በአንድ ተሰልፈው በፈጠሩት ማዕበል ከስልጣኑ 
አውርደውና ከመሃል ገፍተው ወደተፈጠረበት ዋሻ 
መለሱት።

በዚህኛው ምዕራፍ የአባቶቻቸው ልጆች መሆናቸውን 
የገለጡት የዛሬዎቹ ሕብረ ብሔራዊዎቹ ኢትዮጵያውያን፤ 
ሌላ የሕልውና ፈተና ገጠማቸው። ሆኖም መጀመሪያ፣ 
የሽብር ቡድኑ የአገር መከላከያ ሰራዊቱን (የሰሜን ዕዝን) 
አጥቅቶ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያደረገውን ቅዠት በተባበረ 
ክንዳቸው አምክነዋል፤ ሁለተኛም ለሰብዓዊነት ቅድሚያ 
ተሰጥቶ ከትግራይ ክልል መከላከያ ሰራዊቱ መውጣቱን 
ተከትሎ በአማራ እና አፋር ክልሎች የፈጸመውን 
የበቀል ወረራ ዳግም ቀልብሰው ወደ ጎሬው በመመለስ 
የማይዋዥቅ አንድነታቸውን አረጋግጠዋል። ይህ ተግባሩ 
ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደ ትናንቱ ሁሉ ዛሬም 
ሊወርረው የመጣንም ሆነ ከውስጥ ሊወጋው የተነሳን 
ባንዳ አደብ ለማስያዝ በአንድ የመቆም የቆየ እሴቱን፤ 

ለጠላት ዝቅ ብሎ ያለመታየት ሰብእናውን፣ የመቻል 
አቅሙን ዳግም እንዲገለጥ አስችሎታል።

የአገርን ክብር ከማስቀጠል እና የራስን 
ልዕልና አስጠብቆ ከማኖር የትብብር ገድሉ ባለፈ፤ 
በፈታኝና መተጋገዝን በሚጠይቁት ክስተቶች ላይም 
ወንድማማችነትን ያረጋገጡበትን በርካታ ተግባራት 
አከናውነዋል። በእነዚህ ሁለትና ሦስት ዓመታት በጎርፍ፣ 
በድርቅ እና በጦርነት ጉዳት ምክንያት የተፈጠሩ 
ማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስብራቶችን ከመጠገን አኳያ 
ኢትዮጵያውያን ሕያው የሆነ የፀና መተሳሰባቸውን 
አሳይተዋል።

 ይህ ምናልባት እንደ ጦር ሜዳ ውሎ ወኔና ጀግንነትን 
ብቻ የሚጠይቅ አልነበረም። ከፍላጎትና መሻት ከፍ ያለ 
የማድረግ አቅምን ይፈልጋል። ለመስጠት የሚሰጡት 
ሊኖር ግድ ይላል። ይሄን የሚገነዘቡት ዓለምአቀፍ 
የረጂ ተቋማትና አገራት ደግሞ እነዚህን አጋጣሚዎች 
ተጠቅመው በሚያደርጓቸው የሰብዓዊ ድጋፎች ምክንያት 
በጦር ግንባር ያጧቸውን ድሎች በድጋፍ ስም እጅ 
ጠምዝዘው ለማግኘት እድል የሚሰጣቸው መሆኑን 
ያምናሉ።

እናም ከድጋፍ ጋር ጥቅምን አስተሳስረው ወደ 
ኢትዮጵያ ይገባሉ። ይኸኔ የመጡበትን ሰብዓዊ ድጋፍ 
ወደ ጎን ብለው ፖለቲካዊ ፍላጎታቸውን ለማሳካት፤ ጥቅም 
አስጠባቂ ባንዳዎቻቸውን አቅም ለማጎልበት ይተጋሉ። 
ይሄን ያዩና የተገነዘቡ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ከቀድሞው 
በተለየ መልኩ በእነዚህ ሁለትና ሦስት ዓመታት “እርዳታ 
ለሰብዓዊነት እንጂ ለእጅ መጠምዘዣ ከሆነ በአፍንጫችን 
ይውጣ” በሚል ከውጭ ጥገኝነት መላቀቅን ዓላማ ያደረገ 
ሥራ ውስጥ ገቡ።

በዚህም በምግብ ራስን መቻል ቅድሚያ ተሰጠው፤ 
እናም በቆላማ አካባቢዎች ጭምር በመስኖ ስንዴ ማምረት 

ተጀመረ። ይሄም ኢትዮጵያ ከውጭ ጥገኝነት ራሷን 
ማላቀቅ እንደምትችል ያመላከተ ውጤት ተገኘበት። 
አሸባሪው ቡድን በቀሰቀሰው ጦርነት በትግራይ ለችግር 
የተጋለጡ ወገኖችን 70 በመቶ ድጋፍ በመንግሥት አቅም 
ለማቅረብ አስቻለ፤ በሌሎችም ድርቅና ጎርፍ በጎዳቸው 
አካባቢዎች ላይም የውጭ ድጋፍን ሳይጠብቁ አፋጣኝ 
ምላሽ ለመስጠት አግዟል።

ይሁን እንጂ ይሄ በራስ አቅም ሁሉን ለማድረግ 
የሚደረገው ጥረት አሁንም ለጠላቶቻችን እረፍት 
አልሰጣቸውም፤ እናም ቀደም ብለው በፈጠሩት ሰንሰለት 
ታግዘው የሽብር ቡድኖችን በማጠናከር እና የተራዘመ 
የዜጎች ችግርና መከራ እንዲፈጠር በማድረግ የውስጥ 
አቅምን ማዳከም ዋና ስራቸው ሆነ። መንግሥት በትግራይ 
ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመ ነው የሚል የፈጠራ 
ወሬን በማሰራጨት ጭምር ለሌላው ሕዝብ ትኩረት 
እንዲነፈግና ቅሬታ ውስጥ እንዲገባ ለማድረግም ያላሰለሰ 
የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ ጀመሩ።

ይህ ሁሉ ሲሆን ለሽብር ቡድኑ የጥፋት አቅም 
የሚፈጥር ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ለማድረስ የታገሉት 
እነዚህ የውጭ ረጂ ተቋማትና አገራት፤ በአማራ፣ 
አፋር፣ ኦሮሚያ፣ ሶማሌ፣ ቤኒሻንጉልጉሙዝና ሌሎችም 
የኢትዮጵያ ክፍሎች በድርቅና በጦርነት ምክንያት 
የተፈናቀሉና ችግር ላይ የወደቁ ሰዎችን መመልከት 
አልፈለጉም ነበር። ይልቁንም አፋር በግፍ ተፈናቅሎ 
የሚበላውም የሚጠለልበትም ሳይኖረው በአፋር ምድር 
ለሽብርተኛው ቡድን አቅም መፍጠሪያ የሆኑ በእርዳታ 
ስም የሚገቡ በርካታ ተሽከርካሪዎች ነበሩ። አማራው 
በግፍ ተፈናቅሎ የድጋፍ ያለህ እያለ ድምጹን ሲያሰማ፣ 
አማራው እየተራበና እየታረዘ መመልከት ያልቻሉት 
እነዚህ ኃይሎች በአማራ በኩል ከሽብር ቡድኑ አጋዥ 
የሆኑ የድጋፍ ዳቦ ስም የተሰጣቸውን እርዳታዎች ማድረስ 
አልቻልንም የሚል ክስ ያቀርባሉ።   

ይባስ ብለው በረሃብ የሚሞተው፣ በመጠለያ እጦት 
የሚሰቃየው በሽብር ቡድኑ የተፈናቀለው የአማራም ሆነ 
የአፋር ሕዝብ (በሰብዓዊ መብት ስም የሚቆምሩባቸው 
ሴቶች፣ ሕጻናት፣ አረጋውያንና አካል ጉዳተኞች ሳይቀሩ) 
ድምጽ ሳይሰማቸው፤ እየተራቡና እየታረዙ ችግራቸውን 
ችለው የሚሄደው እርዳታ ለወንድም ሕዝብ ነው ብለው 
ሲያዩት ረሃባቸው እየተቀሰቀሰም ቢሆን በአይናቸው 
እየተከተሉ የሚሸኙትን እርዳታ የሽብር ቡድኑ በከፈተው 
ጦርነት ምክንያት መኪኖች እንዳያልፉ ባደረገ፤ 
በአውሮፕላን ድጋፍ እናድርስ ብለው ላንቃቸውን ከፈቱ።

በሶማሌ፣ ኦሮሚያና ደቡብ ክልሎች ላይ በድርቅ 
ምክንያት አያሌ ሰዎች ሲፈናቀሉ፤ በየቦታው በመቶ ሺዎች 
የሚቆጠሩ የቤት እንስሳ ሲሞቱ፤ ሕጻናትና ሴቶች በረሃብ 
ሲጠበሱ፣ ልጆች ወተት አልባ የእናታቸው ጡት ላይ 
ተጣብቀው ጠብ የሚል አጥተው በደከሙ አይኖቻቸው 
ረሃባቸውን የሚያስታግስ ነገር ሲፈልጉ፤ … መመልከትና 
ችግሮቻቸውን ማድመጥ ያልቻሉ የሰብዓዊነትን ካባ 
የደረቡ አካላት፤ ለሽብር ቡድኑ ሕልውና መቆየት ቀን 
ከሌት ሲታትሩ ታዩ።

ይሄንና ሌሎች መሰል ጥቃቶችን መሸከም ያቃተው 
ኢትዮጵያዊ ታዲያ፤ ይሄን መሰል ግፍና መገፋት 
የተፈጠረው ሕዝቡ ለእነሱ አልንበረከክም፣ ሆዴን ለሚሞላ 
ስንዴ ስል ክብሬን ለመንጠቅ ለሚታገሉኝ ኃይሎች እጄን 
አላስጠመዘዝም ባለው ሕዝብ ላይ መሆኑን ተገነዘበ። 
ችግሩን ተገንዝቦም ዝም አላለም። እናም ለወገኔ መድረስ 
የሚችል ከእኔ በላይ የለም ብሎ ተነሳ። ሁሉም ከሌለው 
ላይ ቀንሶ ለወንድም እህቱ ለማጋራት የሚያስችለውን 
ሥራ ጀመረ።

አዲስ አበቤው በአማራ እና አፋር በአሸባሪው ቡድን 
በግፍ ተፈናቅለው ችግር ላይ ለወደቁ ወገኖቹ የሚችለውን 
ይዞ ቦታው ድረስ ሄዶ ጠየቃቸው፤ አጋርነትና ወንድማዊ 
በሆነ ልብ አጽናንቶ፣ አጉርሶና አልብሶ ተመለሰ። ወደ 
ሶማሌ እና ሌሎች በድርቅ ወደተጎዱ አካባቢዎች 
በማቅናትም ችግሩ ተፈጥሮ ያመጣው ነውና በትጋታችን 
መሻገር እስክንችል ለጊዜው በእጃችን ያለው ይሄ ነውና 
ተቀበሉን ብለው የችግር መሻገሪያ አንድ ደረጃ የሚሆን 
ድጋፋቸውን አስረከቡ።

ደቡቡ ወደ ሰሜኑም ወደ ምስራቁም በማቅናት 
ከልብሱም፣ ከጉርሱም፣ ከገንዘቡም የሚችለውን 
ለወደኖቹ በማጋራት የማይላላ የትስስር ቋጠሮውን 

አጥብቆ ተመለሰ። አማራው ምንም እንኳን እኔም በችግር 
ላይ ያለው ቢሆንም ከእኔም የባሰ ችግር ላይ የወደቀ 
ወንድሜ በመኖሩ ካገኘሁት ላይ ላካፍለው ወንድማዊ 
ደሜ ያስገድደኛል፤ ዛሬን ተጋግዘን ማለፋችን የነገው 
ብሩህ ጉዟችን ከዳር መድረስ መሰረት ነው ብሎ፤ ወደ 
ምዕራቡም ወደ ምስራቁም ወንድሞቹ በማቅናት ልባዊ 
ፍቅሩንና አለኝታነቱን አረጋገጠ።

ኦሮሞው የተወሰኑ አካባቢዎቹ በድርቅ ተጎድተው 
ሰዎች ችግር ላይ ቢወድቁም፤ እንስሳት በብዛት ቢሞቱም፤ 
ከእኔ የባሰ ችግር ላይ ለወደቁ ወንድም እህቶቼ መድረስ 
አለብኝ ብሎ መሃረቡን በመፍታት ወደ ሰሜኑም፣ 
ወደ ምስራቁም በማቅናት ካለው ላይ አካፍሎ ለወገን 
ደራሽነቱን አሳይቷል። ሐረሪው፣ ሲዳማውና ሌላውም 
ሁሉ ለወገኔ ከእኔ የተሻለ ሊደርስለት የሚችል ማንም ኃይል 
የለም በሚል ፍጹም ኢትዮጵያዊ በሆነ የወንድማማችነት 
መንፈስ የችግር ጊዜ ደራሽነቱን አሳይቷል።

ምናልባት የሚደረገው ድጋፍ በመጠን ደረጃ የአንዱ 
ከአንዱ ሊያንስና ሊበልጥ ይችል ይሆናል፤ ይህ ሁሉም 
ባለው ልክ ሊያደርግ ይገባዋልና ከዚሁ አግባብ ሊታይ 
የሚችል ነው። ዋናው ጉዳይ ግን ከተደረገው ነገር መጠን 
በላይ የተደረገበት መንፈስና ሁኔታ ልብ ሊባል የሚገባው 
ነው። ኖሯቸው ሳይሆን ከሌላቸው ላይ ቀንሰው፤ 
አንዳንዶቹም ለችግራቸው መሻገሪያ ከተሰጣቸው ላይ 
ቀንሰው ብቻዬን በልቼ ወንድሜ ተቸግሮ ሲሞት ማየትን 
አልሻም ብለው ያደረጉት ነው።

ይህ፣ ኢትዮጵያዊ እሴት የፈጠረው የወንድማማቾች 
ጥልቅ ፍቅር እና በችግር የማይፈታ የመተሳሰሪያ ቋጠሮው 
ጥብቀት መገለጫ ነው። እኔ የምኖረው በወንድሜ መኖር 
ውስጥ፤ ወንድሜም የሚኖረው በእኔ መኖር ውስጥ ነው፤ 
የአንዳችን መኖር ለሌላችን ዋስትና፤ የአንዳችን አለመኖር 
ለሌላችንም ውድቀት ነው ብሎ የማሰብ የአንተ ትብስ፣ 
አንተ ትብስ ተባብሎ የመኖር ታላቅ እሴት ውቅር ነው። 
ለሰብዓዊ ክብሩና ልዕልናው ሲል በባእዳን ስንዴ ሆድ 
ለመሙላት ስል እጄን አስጠምዝዤ ክብሬን አሳልፌ 
አልሰጥም ብሎ በሰብዓዊነት ስም የሚራወጡ ዓለምአቀፍ 
ረጂዎችን ድጋፍ የተነፈገ ወንድም ክብርን ለመጠበቅና 
ከሚደርስበት ሁለንተናዊ ስብራት ለመታደግ ሲባል 
የሚከፈል ዋጋ ነው።   

ዓለምአቀፍ ረጂ ተቋማትና አገራት ሟቾችን ትተው 
ለገዳዮች በሚያላዝኑበት፤ ሟች እየራበው ለገዳዩ የሚላክን 
እርዳታ በመሬትህ ላይ ጠብታ ሳትነካ አሳልፍ በሚሉበት፤ 
ስለ ሰብአዊነት ሳይሆን ስለ ፖለቲካዊ ግባቸው የድጋፍ 
ስንዴን ይዘው በሚሽከረከሩበት፤… በዚህ ወቅት 
ኢትዮጵያውያን ችግሮቻቸውን ዋጥ አድርገው ስለ ተጎዱ 
ወንድም እህቶቻቸው ከራስ በላይ ለወገናቸው ያላቸውን 
የማይናወጥ ፍቅር የገለጡበት ነው።

ይህ ነው እንግዲህ ትናንት በጀግንነት ሜዳው 
የተጎናጸፉትን የመቻል ልዕልና፤ ዛሬም በጠላት ላለመደፈር 
ከሚደረግ የጦር ሜዳ ጀብድ በዘለለ፤ በስንዴ ክብርን 
አሳልፎ ላለመስጠት በወሰነ ሰብዕና በጋራ ቆመው አዲስ 
የእንችላለን ገጽ የገለጡት። እኛ ካላገዝናቸው፣ እኛ ቀለብ 
ካልሰፈርንላቸው፣ እኛ የድጎማ ገንዘብ ካልሰጠናቸው 
በረሃብና ችግር ስለሚቆሉ ተመልሰው ወደእኛው 
ማንጋጠጣቸው አይቀርም ብለው ለሚያሴሩ ኃይሎች 
ምላሽ የሰጡበትን የእርስ በእርስ ትግግዝና መረዳዳት 
አሻጋሪነት በተግባር ማሳየት የጀመሩት።

በዚህ መልኩ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ በበዙ ችግሮችና 
ጫናዎች ውስጥ ሆና የነገ ብሩህ ተስፋዋን በትጉህ ዜጎቿ 
አቅም ለመወጣት በምትጥርበት ወቅት በስንዴ ስም ጉዞዋ 
እንዳይደናቀፍ የማስቻል ተደጋፍፎ የመሻገርን ጥበብ 
ያሳዩት። እናም ይህ ሁነት ኢትዮጵያውያን በችግር የሚፈቱ 
ሳይሆን፤ ችግርን ለመሻገር የጠነከረ ሕብረትና መተባበርን 
ሁነኛ መሳሪያቸው አድርገው እንደሚጠቀሙበት ሌላኛው 
የታሪክ ገጽ ማረጋገጫቸው ሆኗል።

ይህ መልካም ጅምር፤ የኢትዮጵያዊነት ሰብዕናም 
ነው። ሆኖም ዛሬ ታይቶ የሚከስም ላይሆን የትብብር 
መሸጋገሪያ ድልድዩ በፀና መሰረት ላይ ሊገነባ፤ የመከፋፈል 
ግድግዳውም ዳግም ላይጠገን ከነፈጣሪው ፈጽሞ ሊጠፋ 
ይገባል። ይኸኔ እንደ አድዋውና አሁንም በ“በቃ” ዘመቻው 
ዘመን እንደታየው ሁሉ የኢትዮጵያውያን የይቻላል ሌላው 
ገጽ ከፍ ብሎ ሌላ የተምሳሌትነት ክብርን ለኢትዮጵያም፣ 
ለኢትዮጵያውያንም ያጎናጽፋል። አበቃሁ! ቸር ሰንብቱ!

ነፃ ሃሳብ
ፖለቲካ እና ልዩ ልዩ

ሌላኛው የመቻላችን ገጽ…

ትናንት በጀግንነት ሜዳው 
የተጎናጸፉትን የመቻል 
ልዕልና፤ ዛሬም በጠላት 
ላለመደፈር ከሚደረግ የጦር 
ሜዳ ጀብድ በዘለለ፤ በስንዴ 
ክብርን አሳልፎ ላለመስጠት 
በወሰነ ሰብዕና በጋራ ቆመው 
አዲስ የእንችላለን ገጽ 
የገለጡት፡፡ እኛ ካላገዝናቸው፣ 
እኛ ቀለብ ካልሰፈርንላቸው፣ 
እኛ የድጎማ ገንዘብ 
ካልሰጠናቸው በረሃብና 
ችግር ስለሚቆሉ ተመልሰው 
ወደእኛው ማንጋጠጣቸው 
አይቀርም ብለው ለሚያሴሩ 
ኃይሎች ምላሽ የሰጡበትን 
የእርስ በእርስ ትግግዝና 
መረዳዳት አሻጋሪነት በተግባር 
ማሳየት የጀመሩት

•



ራስወርቅ ሙሉጌታ
 
  ወጣት ዘካሪያስ ኪሮስ ይባላል «ንስሮቹ» የሚል የበጎ 

አድራጎት ማሕበር በማቋቋምና ወጣቶችን በማሰባሰብ የበጎ 
አድራጎት ሥራዎችን እየከወነም ይገኛል። ወጣት ዘካሪያስ 
የተለያዩ ሙያዎች ባለቤት ሲሆን የኤክስካቫተር ሹፌር 
በመሆን በታላቁ ህዳሴው ግድብ ግንባታ ለሁለት ዓመታት 
ያህል አገልግሏል። በአዲስ አበባ ከተማ መርካቶ አካባቢ 
ልዩ ስሙ ዱባይ ተራ ተወልዶ ያደገው  ዘካሪያስ የልጅነት 
ጊዜውን ወጣ ገባ በሆነ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳሳለፈ 
ይናገራል። 

መቀሌ ከሚኖሩት አባቱ ጋር ብዙ ጊዜ ባይገናኝም እቤት 
ውስጥ ይኖሩ የነበሩት ከእናቱ፣ ከአክስቱና አንድ እህቱ ጋር 
የጠበቀ ግንኙነት ነበረው።  ቤተሰቦቹ እሱን ለማብላት፤ 
ለማጠጣትና  ለማልበስ የማያንሱ  ቢሆንም  ቤት ውስጥ 
መጠጥ ይሸጥ ስለነበርና እሱ ይህንን ስለማይወድ ዘካሪያስ 
ትንሽ ከፍ ካለ በኋላ ራሱን በመቻል ሕይወትን ለማሸነፍ 
የተለያዩ ይበጁኛል ያላቸውን  የሕይወት አማራጮች 
ሲሞክር ቆይቷል። በዚህም በጎዳና ሕይወት በተለያዩ 
የአገሪቱ ክፍሎች እስከ ድሬዳዋ ከተማ በመሄድ በተለይም 
ናዝሬት ከተማ  ውስጥ ብዙ አሳዛኝ ሕይወቶችን አሳልፏል። 
ከዛ መልስም በቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን የሰንበት 
ትምህርት ቤት ተማሪ የነበረ ሲሆን በሰዋስወ ቅዱስ 
ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በነገረ መለኮት ትምህርት 
በዲፕሎማ ለመመረቅ በቅቷል። 

ዘካሪያስ በዚህ ጊዜ ካገኘው የመንፈሳዊ ሕይወት 
የሃይማኖት አስተምህሮ የሆነው «ለሌሎች (ስለሌሎች) 
መኖር በውስጡ ትልቅ ቦታ ነበረው። ዘካሪያስ አሁን 
በሚሰራው መልኩ ሥራውን ከመጀመሩ በፊት ተመሳሳይ 
ሥራ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር በመሆን የበጎ ሥራዎችን ያከናውን 
ነበር። ነገር ግን ልጆቹ የሚሰሩት ሥራ እሱ በሚፈልገው 
መልኩ የተቃኘ ስላልነበር የራሱን በማቋቋም ይጀምራል። 

በዚህ ሁኔታ ያደገውና የበጎ አድራጎት ሥራውን 
የጀመረው ዘካርያስ ወደ በጎ ስራ አገልግሎት የገባበትን 
አጋጣሚ እንደሚከተለው አጋርቶናል።  አንድ ቀን እቤቱ 
ሳለ አንድ ችግርተኛ ለመለመን ወደ እነሱ ቤት ጎራ 
ይላል። ሰውየው  በጣም የተጎዳ ስለነበርና የለበሳቸውም 
ልብሶች እላዩ ላይ የከረሙ በመሆናቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ 
አልነበረም። እናም ዘካሪያስ ሰውየውን ምግብ አብልቶ 
ካደረገ በኋላ ገላውን እንዲታጠብ ያደርገውና የራሱን ልብስ 
አውጥቶ ያለብሰዋል። ሰውየው ገላውን ታጥቦ ልብሱን 
ሲቀይር ፍጹም አዲስ ሰው ሆኖ ይገኛል። በዚህች ቅጽበትም 
ዘካሪያስ ቢያንስ በሳምንት አንድ ሰው እንደዚህ እያደረግኩ 
መታደግ ብችል ለብዙዎች መድረስም ለብዙዎች አርአያ 
መሆንም እችላለሁ የሚል ሃሳብ በአእምሮው ብልጭ 
ይልበትና ስራውን ይጀምራል።  

 ወደ ስራው ሲገባ ግን ነገሮች እሱ እንዳሰበው በቀላሉ 
የሚገፋ ሆኖ አላገኘውም፤ ነገር ግን ለራሱ ቃል ስለገባ 
ከቤቱ አንድ ባሊና አንድ ጆግ እንዲሁም የራሱን ልብሶች 
በመሰብሰብ ሥራውን ይቀጥላል። የራሱ ልብስ  ሲያልቅበት 
ደግሞ ከጓደኞቹና ከሚያውቃቸው ሰዎች እየጠየቀ ገላ 
ማጠቡንም ምግብ መመገቡንም ይቀጥልበታል። በወቅቱ 
ያን ያህል ለውጥ ያመጣል ብሎ አስቦም ባይሆን በየሰፈሩ 
የበጎ አድራጎት ሥራዎችን ለሚሰሩና ሊሰሩ ላሰቡትም 
መነቃቂያ ይሆናል በማለት የሰራቸውን ሥራዎች በፌስቡክ 
ገጹ ያካፍል ነበር።

እናም ከፌስቡክ ገጹ የሚያገኛቸው ምላሾችም 
የሚያበረታቱ ነበሩ። ብዙ ሰዎችም «ሃምሳ ሎሚ ለአንድ 
ሰው ሸክሙ፣ ለሃምሳ ሰው ጌጡ» እንደሚባለው ለእነሱ 
ቀላል የሆኑ ለዘካሪያስና ጓደኞቹ ግን ብዙ ጥቅም ያላቸውን 
ድጋፎች ማድረግ ይጀምራሉ። በቁሳቁስ ከአንድ ሳሙና 
እስከ ደህና ልብስ፤ እንዲሁም በሞራል ከመደገፍ በአካል 
ተገኝቶ ሥራውን እስከማገዝ በርካቶች አብረውት መሆን 
ይጀምራሉ። በዚህ ሞራሉ የተነቃቃው ዘካሪያስም ለምን 
በቋሚነት ምግብ የመመገብ ሥራ አንጀምርም በማለት 
ከጓደኞቹ ጋር ይመክርና ወደ ትግበራው ይገባል። በዚህም 
ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት አስፋልት ዳር  በየቀኑ  
ለአስር ሰው ሻይና ዳቦ ማብላት ይጀምራል። 

በዚህ አይነት ሥራውን ያዩ ወጣቶችና ሌሎችም 
አጠንክረው መደገፍ ሲጀምሩ በሻይና ዳቦ የጀመረውን ምገባ 
ወደ መኮሮኒ በዳቦ ያሳድገዋል። ቀስ በቀስም  ሩዝ… ምስርና 
ሌሎች አይነቶችንም እየጨመረ በርካታ ችግርተኞችን 
መመገቡን ይቀጥላል። የሰራው ሥራ እየታወቀ ሲመጣ 
የሕብረተሰቡ ድጋፍ እየተጠናከረ በመምጣቱ በቀን በሬ 
አርዶ ከአንድ ሺ ሁለት መቶ በላይ ሰዎችን እስከመመገብ 
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ሀገርኛ
ማህበራዊ

ይደርሳል። ነገር ግን የዚህ ያህል ሰው አስፋልት ላይ   ሰብስቦ 
መመገቡ ከጸጥታና ሌሎች ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የራሱ 
ችግር ስለነበረው በፖሊስ ትእዛዝ እንዲያቆም ይደረጋል። 

በወቅቱ ዘካሪያስ በጣም ቅር በመሰኘቱ ነገሩን 
በማሕበራዊ ሚዲያ ይፋ አድርጎትም ነበር። ቅሬታውን 
ሲለቅ የከተማዋን አስተዳደሮችም ፎቶ አብሮ ስለለቀቀው 
ከከተማ አስተዳደሩ የመጡ ሃላፊዎች ነገሩን መቀጠል 
እንደሚችል ያሳውቁትና ሥራውን ይቀጥላል። ነገር ግን 
ፖሊሶች በድጋሚ በመምጣት  በዚህ ሁኔታ መቀጠል 
አትችልም ብለው ያስቆሙታል። ይህም ሆኖ ከጊዜ በኋላ 
ግን ችግር በማይፈጥር መልኩ ዛሬ እዛው ጎጃም በረንዳ 
አካባቢ፤ መርካቶ ቅዱስ ራጉኤል ቤተ ክርስቲያን፤ እንጦጦ 
ማርያም ቤተክርስቲያንና፤ ሽንቁሩ ሚካኤል ቤተከርስቲያን 
የተቀመጡ ጸበልተኞችን እየመገበ ይገኛል።  

በዚህ ሁኔታ ቀጥለው ጠዋት አንድ ሺ አምስት 
መቶ፣ ማታ አንድ ሺ አምስት መቶ፣  በድምሩ ሶሰት ሺ 
ግለሰቦችን አስከመመገብ ደርሰው ነበር። ከዚህ ውስጥ 
አንድ ሺው በማህበራዊ ሚዲያ ተዝካር ሰርግና ፍላጎትን 
አካቶ በትእዛዝ ሲሆን፤ አምስት መቶው ግን በቋሚነት 
ምገባ የሚደረግላቸው ናቸው። ዘካሪያስ ኢትዮጵያውያን 
ያላቸውን ከሃሳብ እስከምክርና እስከ ቁሳቁስ  ያላቸውን 
ለጋስነት «እስካሁን ያልረዳን ግለሰብና ድርጅት የለም» ሲል 
ይገልፃል።

ዘካርያስ ከዚህም ባለፈ ሶስት መቶ ሃምሳ አንድ 
ተንቀሳቃሽ የብረት ቤቶችን በመስራት ሕይወታቸውን 
በጎዳና ለሚገፉ አቅመ ደካሞች ማድረስ ተችሏል።  
ሥራውን ሲጀምር እነዚህ ቤቶች እያንዳንዳቸው ከአንድ 
ብርድልብስና ፍራሽ ጋር ሰባት ሺ አምስት መቶ ብር ያወጡ 
ነበር።  በአሁኑ ወቅት የእያንዳንዱ ቤት ወጪ አስራ ሁለት 
ሺ ብር ደርሷል። የእነዚህ ቤት አገልግሎት ተጠቃሚዎች 
ግማሾቹ ይህንን ክረምት እንዴት እንወጣለን ብለው ከዛሬ 
ነገ ሬሳችን ከመንገድ ዳር በማዘጋጃ ሰራተኞች ይነሳል ብለው 
በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሲሆን አንዳንዶቹ 
ሴቶቹ ደግሞ በእያንዳንዷ ሌሊት የሚያሰጋቸውን የመደፈር 
አደጋ የዳኑ ናቸው። 

እነዚህ ቤቶች በመንገድ ዳር የሚቀመጡ ቢሆንም 
እነዘካሪያስ የትራፊክና  የእግረኛ መንገድ እንዳይዘጋ፤ 
ቤቶቹ የወንጀል መፈጸሚያ እንዳይሆኑ አስፈላጊውን 
ጥንቃቄና ክትትል እያደረጉ ይገኛል። እነዚህ የብረት 

ቤቶች በቅድሚያ በቆርቆሮ ከሃያ በላይ ያሰሯቸውን ቤቶች 
አይጨምሩም። ከዚህም በተጨማሪ እነዘካሪያስ መንግሥት 
በሚያውቃቸው የቀበሌ ቤቶች የሚኖሩ   አዛውንቶችንም 
በቁሳቁስና በቤት ማደስ መርሃ ግብር ይደግፋሉ። በዚህ 
ሁኔታ ከሚደገፉት መካከልም 2013ዓ.ም  ሃያ አንድ ቤቶችን  
በማደስ ለአቅመ ደካሞች ማስረከብ ችለዋል። እነዚህ ቤቶች  
ከፊሎቹ ግማሽ እድሳት የተደረገላቸው ሲሆኑ አብዛኞቹ 
ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ፈርሰው የታደሱ ናቸው።     

ዘካሪያስ ላለፉት ሁለት ዓመታት በስሩ ከሃያ በላይ በጎ 
ፈቃደኛ ወጣቶችን በመያዝ ለወገን ደራሸ ወገኖችንም ሆነ 
ድጋፍ የሚሹትን የሚያገኘውም ሆነ ድጋፍ የሚደረግላቸውን 
የሚለየው ማሕበራዊ ሚዲያን በመጠቀም ነው።   በእነዚህ 
ጊዜያት ከሰራቸው ስራዎች መካከልም የእማማ ዝናሽ ታሪክ 
በሕዝብ ዘንድ አድናቆት ያተረፈለትና ቀዳሚውም ነው። 

ዛሬ የማሕበራዊ ሚዲያ አንድ አነጋጋሪ ግለሰብ 
እስከመሆን የበቁት እማማ ዝናሽ እንዴት ለዚህ እንደበቁ 
ዘካሪያስ እንደሚከተለው ያስታውሳል። በአንድ ወቅት 
አዲስ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስድስት አንዲት 
እናት ለሁለት ዓመታት ያህል ላስቲክ እየለበሱ  ጎዳና ዳር 
በረንዳ ላይ ይተኙ ነበር። ዘካርያስ እኚህን እናት ለማንሳት 
ሲንቀሳቀስ እቤት ወስጥ ያሉ በተመሳሳይ ችግር ወስጥ 
የሚገኙ እናት መኖራቸውን በወረዳው የሚሰራ አንድ 
ወጣት ይነግረውና ወደሳቸው ያቀናል።  

   በወቅቱ ባዶ ቤት ያገኛቸው እማማ ዝናሽ የነበሩበት 
ሁኔታ እጅግ የሚያሳዝን ነበር፤ ጥፍራቸው አድጎ ቤታቸው 
በእጅጉ ቆሽሾና ተጎሳቁሎ፤ ለነፍስ ያሉ ሰዎች ያመጡላቸውም 
ምግብ በየቦታው ተበታትኖ የአይጥ ራት ሆኖ ነበር።   
ዘካሪያስ ባየው ነገር በእጅጉ እንዳዝነ እሳቸውን ፎቶ አንስቶ 
በማህበራዊ ሚዲያ ለመላው ኢትዮጵያዊ እጅ ከምን ሲል 
ይለቀዋል። ወዲያውም እሱ ካሰበው በላይ ያልጠበቀውን 
ምላሽ ማግኘት ይጀምራል።  በተለይም ቀዳሚዋ የሆነችው 
የኢትዮ ኢንፎ-ዩ-ትዩብ ባለቤት መሰረት የምትባል ግለሰብ 
መጥታ በመቅረጽ ለሕዝብ ይፋ ስታደርጋቸው ነገሮች ሁሉ 
መለወጥ ጀመሩ። 

እማማ ዝናሽ በወቅቱ አቅማቸው በርትቶ አብሰለው 
መመገብ ባይችሉም በሰላ አንደበታቸው ያሰቡትንና 
ያሳለፉትን በግልጽ ይናገሩ ነበር። ከዚህም ውስጥ በተለይ 
በሕይወት እንዲቆዩ ትልቁን ሚና የተወጡላቸውን እማማ 
ስሉስን (አደይን) ከአፋቸው አውጥተዋቸው አያውቁም። 

እማማ ስሉስ (አደይ)  ከእማማ ዝናሽ ጋር የነበራቸው 
ትውውቅ በምን ያህል እንደሆነ ባይታወቅም  በየቀኑ 
እየመጡ አቅማቸው የፈቀደውን ምግብ በማብላትና እማማ 
ዝናሽ የሚወዱትን ቡና በየቀኑ በማፍላት ይንከባከቧቸው 
ነበር። 

እማማ ዝናሽም ዘካሪያስን የክፉ ቀን ደራሼ እያሉ 
«ተገኘ ወርቅ» በማለት  ስያሜ አውጥተው የሚጠሩት 
ሲሆን እማማ ስሉስን ደግሞ እናቴ እህቴ በማለት ከአፋቸው 
ለይተዋቸው አያውቁም። ዛሬ እማማ ዝናሽ ከምግብና 
ከሰው ፍቅር ባለፈ እንደ አዲስ ጎጆ ወጪ ባለ አስራ አንድ 
ሺ ብር ፍራሽ ላይ እየተኙ ፍሪጁ ቁምሳጥኑ ሁሉም ነገር 
በተሟላበት ቤት ወስጥ እየኖሩ ይገኛሉ። 

እነ ዘካርያስ ዛሬም ድረስ ከየመንገዱ እየለመኑና 
እያግባቡ በማንሳት  ገላቸውን የሚያጥቧቸው አሉ። ሆኖ 
ሥራው እንዲህ በቀላሉ የሚገፋ አይደለም ከእነዚህም 
መካከል በአንድ ወቅት ለማጠብ ሲያነሷቸው ዘካርያስን 
በጭንቅላታቸው ጥርሱን የገጩትን አባት ያስታውሳል። 
በእርግጥ ነገሩ ካለፈ በኋላ እንደተረዳው አዛውንቱ ከፍተኛ 
ትንቅንቅ በማድረግ ጉዳት ያደረሱበት በኪሳቸው በልመና 
ያገኙት ከፍተኛ ብር ስለነበር እሱን ይወስዱብኛል በሚል 
የተሳሳተ ስሜት ነበር። ሁሉን ካወቁ በኋላ ግን አዛውንቱ 
ለነዘካርያስ  አባታዊ ምስጋናቸውን ከማድረግ አልቦዘኑም 
ነበር። 

በተመሳሳይ በአንድ ወቅት ደግሞ አንዲት የጡት 
ካንሰር ታማሚ የነበረች እናት ከልጇ ጋር ትኖር ነበር። 
በወቅቱ ሴትየዋ ቪዲዮ ስትቀረጽ እናቴን አድኑልኝ እያለች 
ትማጸን ስለነበር ከፍተኛ ገቢ ማሰባሰብ ተችሎ ነበር።  
ነገር ግን እናትየው ሕይወቷ ሊቆይ አልቻለም። ይህም ሆነ 
ልጅቷ ታማ ስለነበር እንድትታከም ከተደረገ በኋላ አባቷ 
ስለነበር ከእሱ ጋር እንድትሄድ ተደርጓል። ዘካርያስ ለዚህ 
ሥራው መቀጠል ደግሞ በተመሳሳይ ሥራ የተሰማራውና 
መርካቶ አካባቢ በተለምዶ አሜሪካን ጊቢ የሚገኘውን 
ወጣት አስመሮም  አርአያ እንደሆነው ይናገራል።

ዘካርያስ ከአመት በፊት ያገባት የትዳር አጋሩንም ያገኛት 
በዚሁ የበጎ አድራጎት ሥራው እማማ ዝናሽን ልትደጉም 
መጥታ ነበር። ከመንደር ሃሜት እስከ ግልጽ ትችት 
የገጠሙት ዘካርያስ በሥነ መለኮት ትምህርቱ  የተማረውን 
በመተግበር ሁሌም ለበጎ ሥራ መቅናት እንዳለበት በመናገር 
ሥራውን በመስራት ላይ ይገኛል። 

 ዘካርያስ ተስፋ መቁረጥ እንደሌለበት ያስተማሩትን 
አሳዛኝና አስደሳች  ገጠመኞች  እንደሚከተለው 
ይገልጻቸዋል። በአንድ ወቅት አንድ ወጣት በአሳዛኝ 
ሁኔታ ውስጥ ታሞ ወድቆ የተገኘ ነበር። እነሱ አንስተውት 
በራሳቸው አስታማሚነት በራስ ደስታ ሆስፒታል የአራት 
ሰው ደም ተሰጥቶት  ለአንድ ሳምንት ቆይቶ እንዲድን 
ቢያደርጉትም ተመልሶ ወደ ሱስና ጎዳና ሕይወት ሊመለስ 
በቅቷል። 

በሌላ በኩል አንድ ወጣት በጣም በትልቁ ጸጉሩን 
ያሳደገና በአሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ የነበረ በጎዳና አግኝተው 
ነበር። ወጣቱ የመኪና ረዳት ሲሰራ የነበረ ሲሆን 
በኮንትሮባንድ ሥራ ተጠርጥሮ አሽከርካሪው ሲያመልጥ 
እሱ ተይዞ ለረጅም ጊዜ በእስር በመቆየቱ ለጎዳና ሕይወት 
የተዳረገ ነው። ይህም ሆኖ ወጣቱ ጸጉሩን ያሳድግና ኮፍያ 
ያደርግ የነበረው ጭንቅላቱ ላይ ትልቅ እጢ ስለነበረበት 
ነበር። ወጣቱ ህክምና የጀመረ ቢሆንም በገንዘብ 
እጦት ማቋረጡን ለእነዘካርያስ ስለነገራቸውና እነሱም 
በማሕበራዊ ሚዲያ ስለለቀቁት አንዲት ሴት ባደረገችው 
የስድስት ሺ ብር ድጋፍ ሙሉ ለሙሉ ለመዳን ችሏል።  

በተመሳሳይ አንዲት የሶስት ልጆች እናትና ከኤች አይቪ 
ጋር የምትኖር   በዘሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ እንደሆነች ለሕዝብ 
እንዲደርስ በመደረጉ ስምንት መቶ ሺ ብር ተሰብስቦሏት 
ቤቷ ታድሶላት መኪና ለመግዛት እስከ ማሰብ ደርሳ 
በማይገመት ሕይወት ውስጥ ትገኛለች። 

በመጨረሻም ዘካሪያስ እንደገለፀው፤ ዲግሪ ይዞ 
ተመጋቢ የነበረ፤ ነገር ግን ዛሬ በአንድ ወረዳ የሰው ሀብት 
አስተዳደር ሰራተኛ የሆነ ወጣትም ተጠቃሚ ሆኗል። 
እኛ ሥራ ለሚሰሩ ክብር አለን ለእርዳታውም ቅድሚያ 
እንሰጣለን የሚለው ዘካርያስ ሊስትሮ ለሚሰሩ፤ ሀይላንድ 
ለሚሰበብስቡና ሌሎችም እስከ አምስት መቶ ብር ድጋፍ 
ያደረግንበት ጊዜ አለ። ነገር ግን እንኳን አለሁ ባይ የሌላቸው 
የጎዳና ተዳዳሪዎች ይቅርና ረሃብ ብዙ ያሳስባል፣ ወንጀል 
ያሰራል ከቤተሰብ ያራርቃል። በመሆኑም ከምንም በፊት 
በተቻለ አቅም የተራቡትን መርዳት የተጠሙትን ማጠጣት 
ቀዳሚ ተግባራችን ሊሆን ይገባል ሲል ወጣታዊ ምክሩንም 
አስተላልፏል።  

ማሕበራዊ ሚዲያን - ለኢትዮጵያዊነት 
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ወጣቶች
ማህበራዊ

ኢያሱ መሰለ

ዓለም ተፈጥሯዊ ጸጋዋን በፈጠራና በአዳዲስ 
ግኝቶች እያዋዛች ግስጋሴዋን ቀጥላለች። ሁል ጊዜም 
አዲስ ነገር ትሻለች፤ አዲስ ነገር ታስተዋውቃለች። 
በየጊዜው የሚፈጠሩ ቴክኖሎጂዎች የሰው ልጆችን 
አሠራርና አኗኗር የሚያቀሉ ብቻ ሳይሆኑ ዘመናዊነትንም 
የሚያጎናጽፉ  ናቸው። ቴክኖሎጂ ዓለምን ወደ አንድ 
መንደር እየቀየራት ባለበት በዚህ ዘመን ከኋላ ቀር 
አሠራር አለመላቀቅ ከዓለም ማሕበረሰብ መገለል 
እንደሆነ ብዙዎቻችን እንስማማለን።        

ቴክኖሎጂ የሥልጣኔ ፈር ቀዳጅ  መሆኑን በአፍሪካና 
በሌላው ዓለም መካከል ያለውን ልዩነት  ማጤን በቂ 
ነው። አፍሪካ ከየትኛውም አህጉር የተሻለ በተፈጥሮ 
ሀብት የበለጸገች ብትሆንም ይህን ጥሬ ሀብት በአግባቡ 
ጥቅም ላይ ማዋል የሚያስችል የቴክኖሎጂ አቅም 
ባለመገንባቷ በሌሎች ተበልጣለች። 

 አፍሪካ ዓለም ከደረሰበት የሥልጣኔ ደረጃ ለመድረስ 
አዲሱን ትውልዷን ከቴክኖሎጂ ጋር  ማስተዋወቅ ግድ 
ይላታል። አንዳንድ የአፍሪካ አገራት ለቴክኖሎጂው 
ዘርፍ ልዩ ትኩረት በመስጠት በፈጠራ የተካኑ ወጣቶችን  
የማፍራትና የማበረታታት ባህል እያዳበሩ መጥተዋል። 
እንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ ይበል የሚያስብልና 
በሌሎችም ተግባራዊ ሊደረግ የሚገባው ነው።   

በኢትዮጵያም እንዲህ አይነት ተሞክሮዎች መታየት 
እየጀመሩ ነው። አንዳንድ ወጣቶች ቴክኖሎጂው 
የፈጠረላቸውን ምቹ ሁኔታ እየተጠቀሙ የፈጠራ 
ሥራዎችን ሲሠሩ እያየን ነው። የዛሬዎቹ የ"ወጣቶች" 
አምድ እንግዶቻችን የትራንስፖርት ዘርፉን ለማዘመን 
ይጠቅማል የተባለ ሶፍትዌር ያበለጸጉ ጓደኛሞች 
ናቸው። ጓደኛሞቹ በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው በሕዝብ 
ትራንስፖርት ዘርፍ ያስተዋሉት ችግር ወደ እዚህ ሥራ 
እንዲገቡ ያነሳሳቸው እንጂ ከዚያ በፊትም ሌሎች 
ሶፍትዌሮችን በማበልጸግ ሥራ ላይ አውለው እንደነበር 
ነግረውናል።  

አሁን ‹‹ኢመላ Travel management and 
Booking System›› የተባለ ሶፍትዌር አበልጽገው 
የትራንስፖርት ችግርን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል 
ዘመናዊ አሠራርን በማስተዋወቅ ላይ ይገኛሉ። ወጣቶቹ  
ከተለያዩ አካባቢዎች መጥተው ዩኒቨርሲቲው ውስጥ 
የተዋወቁና ፍላጎትና ዝንባሌያቸው ያጣመራቸው 
ናቸው።  አዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣቶቹ ጋር ያደረገውን 
ቆይታ  እንደሚከተለው  አቅርቧል።  

ክርስቲያን ተሾመ ተወልዶ አምስት ዓመት 
እስኪሆነው  ድረስ የኖረው ሃዋሳ ከተማ ነው። ከዚያም 
ከቤተሰቦቹ ጋር አዲስ አበባ መጥቶ ትምህርቱን 
እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል ከተማረ በኋላ ለከፍተኛ 
ትምህርት ጂማ ዩኒቨርሲቲ ተመድቦ የሲቪል ምህንድስና 
ትምህርቱን ይከታተል ነበር። በወቅቱ ከጓደኞቹ ጋር 
ሲተዋወቅ ሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነበር። 

ሱራፌል ወርቁ በኦሮሚያ ክልል፣ ባሌ ዞን፣ ጎባ ከተማ 
ተወልዶ አድጓል።  የአስራ ሁለተኛ ክፍል ትምህርቱን 
አጠናቆ ለከፍተኛ ትምህርት ጂማ ዩኒቨርሲቲ ተመድቦ 
የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ትምህርቱን  ይከታተል ነበር። 
በትውውቃቸው ወቅት  እርሱም የሶስተኛ ዓመት ተማሪ 
ነበር። 

ካዮዋቅ መለሰ በኦሮሚያ ክልል አምቦ ከተማ 
ተወልዶ ያደገ ነው። የአስራ ሁለተኛ ክፍል ትምህርቱን 
ጨርሶ በጂማ ዩኒቨርሲቲ ተመደበ።  ከጓደኞቹ  ጋር 
ሲተዋወቅ የአንደኛ አመት ተማሪ ነበር።  አሁን አራተኛ 
አመት የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ  ትምህርቱን በመከታተል 
ላይ ይገኛል።   

ጓደኛሞቹ በጂማ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖ ካምፓስ  
በነበራቸው  ቆይታ  ወደ ካምፓስ ሲገቡና ከካምፓስ 
ሲወጡ በትራንስፖርት ምክንያት በሚደርስባቸው 
መጉላላት ይማረሩ  ነበር። ችግሩ የተማሪዎች ብቻ 
ሳይሆን የመላው ሕዝብ በመሆኑ እንዴት መቃለል 
እንዳለበት  ሃሳብ ይለዋወጡ ነበር።   

የትራንስፖርት ካምፓኒዎችና ተሳፋሪዎች ባሉበት 
ቦታ ሆነው መረጃ መለዋወጥ የሚያስችለውን ሶፍትዌር 
ማበልጸግ እንደሚቻል ክርስቲያን በዘርፉ ግንዛቤ 
አላቸው ለሚላቸው ጓደኞቹ ያማክራቸዋል። በሃሳቡ 
ይስማማሉ፤ እንደውም የራሳቸውን ጥሩ ጥሩ ሃሳብ 
በማከል የክርስቲያንን ሃሳብ ያሳድጉታል። ወጣቶቹ 

ክሂሎቻቸውን በማውጣጣት ከትምህርታቸው ጎን 
ለጎን ያሰቡትን ሶፍትዌር ማበልጸግ ይጀምራሉ። 
ሁሉም ለሶፍትዌሩ መበልጸግ የየራሳቸውን አስተዋጽኦ 
ያደርጋሉ። 

መነሻቸው ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡና 
ሲወጡ የሚፈጠረውን የትራንስፖርት እጥረትና  
መተረማመስ ለማስወገድ ያለመ ቢሆንም በተለይም 
በዓመት በዓልና በተለያዩ ምክንያቶች ማሕበረሰቡም 
በዚህ አይነት ችግር የሚፈተን መሆኑ የችግሩን ደረጃ ከፍ 
አድርገው እንዲመለከቱት አድርጓቸዋል። 

ወጣቶቹ ስለ ፈጠራ ሥራቸው ጥቅም እንዲህ 
ያስረዳሉ፤  የትራንስፖርት ዘርፉን ያዘምናል፤ በመናኽሪያ 
ውስጥ የሚታየውን ሰልፍ ያስቀራል፤ ሰዎችን ከስርቆትና 
ከአደጋ ይታደጋል፤  ሕገ-ውጥ የቲኬት ሽያጭን 
ለመቆጣጠርና  ዘመናዊ አሠራርን ለመከተል  ያስችላል። 

ክርስቲያን በትራንስፖርት ዘርፍ ደንበኞች ባሉበት 
ቦታ ሆነው ትኬት የመቁረጥ ልምድ የላቸውም ይላል።  
በተለይም አሁን አገልግሎት መስጠት የጀመሩት ዘመናዊ 
ባሶች ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ አሠራርን ቢከተሉ 
በዘርፉ የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ ያስችላል፤ 
ለደንበኞቻቸውም የአግልግሎት እርካታ መስጠት 
ይችላሉ። ተጓዦች በአገልግሎቱ ያላቸውን ማንኛውንም 
አይነት አስተያየት በአግባቡ ማድረስ ያስችላቸዋል። 
ትኬት መሸጫ ቢሮዎች ከሥራ ሰዓት ውጪ ዝግ  
ስለሚሆኑ እንዲህ አይነቱ አሠራር  ቢዘረጋ በማንኛውም 
ጊዜ ትኬት ማግኘት ያስችላል።  የትኬት ግዢን በጥሬ 
ብር መፈጸም ኋላ ቀርነት ነው የሚለው ክርስቲያን ዘመኑ 
ያፈራውን የቴሌ ብር አገልግሎት  ጥቅም ላይ በማዋል 
ሰዎች  ከጥሬ ብር ዝውውር ጋር ያላቸውን ግንኙነት 
ማስቀረት ያስፈልጋል። ሶፍትዌሩ መጉላላትና እንግልትን 
ከማስቀረትም ባሻገር ዓለም የሚከተለውን ዘመናዊ 
አሠራር ወደ ማሕበረሰቡ ለማስረጽ እራሱን የቻለ 
አስተዋጽኦ ያበረክታል ብሏል። 

    ወጣቶቹ ያበለጸጉት ይህ ሶፍትዌር በኢትዮጵያ 
አዕምሮ ንብረት ጽህፈት ቤት  ህዳር 20 2014 ዓ.ም 
የእውቅና ሰርተፊኬት ተሰጥቶታል። ወጣቶቹ በአሁኑ 
ሰዓት "ቢቶፒያ አይቲ ሶልውሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ 
የግል ማሕበር" በሚል መጠሪያ ማሕበር መስርተው 
ሥራቸውን ለተለያዩ የትራንስፖርት ካምፓኒዎች 
በማስተዋወቅ ላይ ይገኛሉ። 

ወጣቶቹ ማሕበሩ እስከ አሁን ድረስ ከመንግሥት 
የተደረገለት ምንም አይነት ድጋፍ እንደሌለ ነግረውናል። 
የፋይናንሰ ድጋፍ ያደረጉላቸው ግለሰቦች ግን 
አሉ። ግለሰቦቹ ድጋፍ ያደረጉላቸው ባዩት ነገር ደስ 
በመሰኘታቸውና ሲስተሙ ጥቅም ላይ ቢውል ለአገርና 
ለሕዝብ ጥቅም እንዳለው ስለተረዱ ነው ይላሉ።  

አብዛኛዎቹ የትራንስፖርት ድርጅቶች 
ሲስተሙን ሲመለከቱ ደስተኛ ይሆናሉ። ምክንያቱም 
በርካታ ሥራዎችን እንደሚያቀልላቸው ይረዳሉ። 
ሠራተኞቻቸውን በአግባቡ ለመቆጣጠር ያስችላቸዋል፤ 
ደንበኞቻቸውንም ለመያዝ ይረዳቸዋል፤ በየቀኑ 
የሚገባውን ትክክለኛ ገቢ ለማወቅ ያስችላቸዋል። ይህ 
ሁሉ ፋይዳ ይኑረው እንጂ የሚመለከታቸው አካላት 

አልተቻለም ነበር። አሁን ግን በቦታው ላይ ሰው 
ስለተመደበ ከቅርብ ቀን በኋላ መፍትሄ ያገኛል የሚል 
ተስፋ አድርገዋል። መንግሥት ሶፍትዌሩን ሥራ ላይ 
በማዋል በመናኽሪያዎች አካባቢ ያለውን አሠራር 
በማዘመን የሕብረተሰቡን የትራንስፖርት አጠቃቀም 
በማቅለል ፈጠራውን ማበረታታት ይኖርበታል ባይ 
ነው።  

መንግሥት የሥራ እድል ፈጠራ መርሃ ግብር 
ዘርግቶ በርካታ ወጣቶችን ብድር እያመቻቸ ወደ ሥራ 
እንደሚያስገባ የተናገረው ክርስቲያን በቴክኖሎጂ ዘርፍ 
ለተሰማሩ ወጣቶችም ተመሳሳይ ድጋፍ የማድረግ ልምድ 
ቢዳብር ችግር ፈቺ ግኝቶችን ጥቅም ላይ ማዋል ይቻላል 
ይላል።   

ዓለም እየተመራች ያለችው በቴክኖሎጂ እንደመሆኑ 
በተለይም ከዩኒቨርሲቲ እየተመረቁ ያለ ሥራ የተቀመጡ 
ወጣቶች ቢታገዙ ለአገር የሚተርፍ ፈጠራ ማፍለቅ 
እንደሚችሉ ሥራቸው ማሳያ እንደሆነ ወጣቶቹ 
ተናግረዋል።     

‹‹ኢመላ Travel management and Booking 
System›› ዘርፈ ብዙ ሥራዎችን መስራት የሚያስችል 
ሶፍትዌር በመሆኑ ማሕበሩ ወደ ፊት በሌሎች በርካታ 
ማሕበራዊ ጉዳዮች የሚስተዋሉ ኋላ ቀር አሰራሮችን 
በዘመናዊ አሠራር የመተካት ራዕይ አለው ብለዋል። 
በተለይም ቢዘነስ ነክ ዝውውሮችን ለማቀላጠፍ ይሰራል። 
ለምሳሌ በሆቴልና ማኔጅመንት ዘርፍ፤ በመዝናኛዎች /
ሲኒማዎች/ ሰዎች በያሉበት ቦታ ሆነው የመግቢያ ትኬት 
እንዲያገኙ  የሚያስችሉ ሥራዎችን ለመሥራት ታስቧል።    

ሱራፌል የፈጠራ ሥራ የሚሰሩ ወጣቶች 
የሚፈለገውን ድጋፍ እንደማያገኙ ይናገራል። መንግሥት 
በቴክኖሎጂ ፈጠራ ሥራዎች ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችን 
ከማበረታታት ይልቅ የቴክኖሎጂ ማዕከል የሆኑ እንደ 
ኢንሳ ያሉ የመንግሥት ተቋማትን ያበረታታል ይላል። 
በወጣቶች ላይ አመኔታ አሳድሮ ድጋፍ ቢያደርግ 
በቴክኖሎጂ የበለጸገች አገር መፍጠር ይቻላል ነው 
የሚለው።

እንደ ሱራፌል ሙያዊ አስተያየት ከውጭ የመጡ 
ሶፍትዌሮችን ከመጠቀም ይልቅ አገር በቀሎችን 
መጠቀም ቢቻል በቴክኖሎጂው ዘርፍ አቅምን የማሳደግ 
እድል ይፈጠራል። 

አሁን የተወሰንነው በሶፍትዌር ላይ ነው። ወደ 
ፊት አፕሊኬሽኖችን የማበልጸግና ወደ ሀርድዌሮች 
የመሸጋገር ህልም አለን የሚለው ደግሞ ወጣት ካዮዋቅ 
ነው። ኢትዮጵያ ገና በማደግ ላይ ያለች አገር እንደ መሆኗ 
በቴክኖሎጂው ዘርፍ ያልተሞከሩ በርካታ ሥራዎችን 
መሥራት ይቻላል ብሏል። ዘርፉ ለበርካታ ወጣቶች 
የሥራ እድል መፍጠር የሚያስችል እንደመሆኑ መጠን 
መንግሥት ልዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። አንድ ሳይባል 
ሁለት አይባልም ያለው ወጣቱ ከትንንሾቹ ሥራዎች 
ሳንጀምር ትልልቁ ላይ መደረስ አይቻልም ሲልም ሃሳቡን 
ያጠናክራል። ችሎታውና ዝንባሌው ያላቸው ወጣቶች 
ሌላ አካልን ከመጠበቅ እራሳቸው እየተደራጁ ወደ 
ሥራ የሚገቡበትን ሁኔታ መከተል እንደሚገባቸውም 
መክሯል። 

ጉዳዩ አንገብጋቢ ጉዳይ መስሎ ስለማይታያቸው ጥቅም 
ላይ የማዋል ፍላጎታቸው ዝቅተኛ ነው ይላሉ። 

በአንድ ወቅት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ 
ሚኒስቴር "አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ጥቅም ላይ ማዋል 
አለባችሁ" ብሎ የተወሰነ ግፊት አድርጎ ነበር። በዚያን 
ጊዜ  ከፍተኛ መነቃቃትና ፍላጎት ያንጸባርቁ በርካታ 
ካምፓኒዎች ነበሩ። ከዚያ በኋላ ግን የአገሪቱን ፖለቲካዊ 
አለመረጋጋት ተከትሎ ጉዳዩ ከትኩረት ውጭ እየሆነ 
መጥቷል። በዚህ የተነሳ "ለደንበኞቻችን የተሻሻለና 
የተቀላጠፈ አገልግሎት እንስጥ" የሚለው አዲስ 
አስተሳሰብ ማደግና ወደ ፊት መራመድ አልቻለም ይላል 
ክርስቲያን። ከተለመደው ባህላዊ አሰራር ቶሎ የመላቀቅ  
ፍላጎትም አይታይም።  

ከዘመናዊ አሠራርና ከቴክኖሎጂ ጋር ቅርርብ ያላቸው 
አንዳንድ የካምፓኒ ሃላፊዎች ግን ሲስተሙን ለመተግበር 
ፍላጎት እንዳላቸው ይገልጹላቸዋል። ከአስራ ዘጠኝ በላይ 
የሚሆኑ አገር አቋራጭ አውቶቡሶች መካከል ሶፍትዌሩን 
የመጠቀም ፍላጎት ያሳዩት ከሶስት አይበልጡም።    

አሠራርን የሚያቀላጥፉ ዘመናዊ የቴክኖሎጂ 
ውጤትችን መንግሥት ግፊት በመፍጠር  እንዲተገበሩ 
ካላደረገ በስተቀር ካምፓኒዎች በራሳቸው ተነሳሽነት 
የመለወጥ ፍላጎታቸው ዝቅተኛ መሆኑን ወጣቶቹ 
ይናገራሉ። እንደ ወጣቶቹ አባባል ከኋላ ቀር አሠራር 
የመውጣት ፍላጎት ከሌለ እድገትና ሥልጣኔ ሊመጣ 
አይችልም። ሶፍትዌሩ እስከ አሁን ድረስ  ወደ ሥራ 
እንዳይገባ ያደረገው በተለይም በትራንስፖርት ሼር 
ካማፓኒዎች በኩል ከኋላ ቀር አሠራር የመላቀቅ 
ቁርጠኝነት አለመኖር ነው።    

    "ቢቶፒያ አይቲ ሶልውሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ 
የግል ማሕበር" ሲስተሙን ከቴሌ ብር ጋር አስተሳስሮ 
ወደ ሥራ ለመግባት ዝግጅቱን ያጠናቀቀ ቢሆንም 
የካምፓኒዎች ቁርጠኛ አለመሆንና አሠራራቸውን 
እንዲያዘምኑ የሚያስገድድ ሕግ ባለመኖሩ ማሕበሩ 
ወደሥራ እንዳይገባ ማነቆ ሆኗል።   

ማሕበሩ ሥልጠና እና የሶስት ወር ነጻ አገልግሎት 
የመስጠት  እቅድ ይዞ  ቢንቀሳቀስም እስከ አሁን 
ሲስተሙን የሞከረ የትራንስፖርት ካማፓኒ የለም። 
ሁሉም ካምፓኒዎች ከመሞከራቸው በፊት "ማን 
ተጠቅሞት ያውቃል?" የሚል ጥያቄ በማንሳት አርአያ 
የሚሆናቸውን ሲያጡ  የመጠቀም ፍላጎታቸው 
ይቀዘቅዛል።

የማሕበሩ አባል ክርስቲያን ከትራንስፖርትና 
ሎጂስቲክ ሚኒስትር አማካሪ ጋር በጉዳዩ ዙሪያ የመነጋገር 
እድል አግኝቶ እንደነበር ይገልጻል። በውይይቱ ወቅትም 
በትራንስፖርት ዘርፍ የተሰማሩ ካማፓኒዎች ዘመናዊ 
አሠራርን እንደሚፈልጉ እና ኢመላም ይህንን ክፍተት 
ሊሞላ እንደሚችል በቴክኖሎጂው አስፈላጊነት ላይ 
ተነጋግረዋል። ካማፓኒዎቹ ዘመናዊ የትራንስፖርት 
አገልግሎትን መጠቀማቸው በአንድ በኩል ሥራቸውን 
ለማቀላጠፍ እንደሚረዳቸውና፤ በሌላ በኩል አገር በቀል 
ቴክኖሎጂዎችን ማበረታታት መሆኑን መክረዋል። 

ይሁንና ዘርፉን የሚመራው አካል ገና ባለመሾሙ 
ምክንያት  እንደተባለው በፍጥነት ወደ ሥራ መግባት 

የትራንስፖርት ዘርፉን ለማዘመን ሶፍትዌር ያበለጸጉ ወጣቶች

ሱራፌል ወርቁ፤ክርስቲያን ተሾመ፤ ካዮዋቅ መለሰ፤
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የምድር በረከት
አዲስ ዘመን   ዓርብ  የካቲት 4 ቀን 2014 ዓ.ም

ለምለም መንግሥቱ

ስለ አዊ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን ሲወሳ በብዙዎች 
አዕምሮ ውስጥ የሚመጣው ትውስታ የአገው ፈረሰኞች 
ማሕበር በየአመቱ በደማቅ ሥነሥርዓት የሚያካሂዱት 
የፈረስ ጉግሥ ነው።82ኛው በዓልም ጥር 23 ቀን 2014 
ዓ.ም ተካሂዷል። ይህ በማሕበሩ የሚከናወነው የፈረስ 
ጉግስ ትርኢት ከማዝናናቱ በተጨማሪ የማሕበሩ 
አመሰራረትም ታሪካዊ በመሆኑ በዓሉ ትልቅ ግምት 
ይሰጠዋል። ያለማቋረጥ ለ82 ዓመት እየተካሄደ ያለው 
የፈረስ ጉግስ ወደ ፌስቲቫል ከፍ ብሎ የቱሪዝም መዳረሻ 
ሆኖ ገቢ እንዲያስገኝ፣ በዓለም ቅርስነትም ተመዝግቦ 
ዓለም አቀፍ እውቅና እንዲኖረው ለማድረግም በአማራ 
ክልል የአዊ ብሄረሰብ አስተዳደሩና እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ 
በጋራ ሆነው ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ብሄረሰብ 
አስተዳደሩ ከዚህና ከሌሎች የቱሪዝም መዳረሻ ሀብቱ 
በተጨማሪ የምድር በረከቶችም  በውስጡ   ይዟል። 
የቱሪዝም ኢንዱስትሪውን በማሳደግ ተጠቃሚ 
ለመሆን ትኩረት በመስጠት የተጀመረው እንቅስቃሴ 
አስተዳደሩ ምድር የለገሰችውን የተፈጥሮ ሀብት ለይቶና 
ለኢንቨስትመንት ምቹ በማድረግ ባለሀብቱን በመሳብ 
ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ እየተከናወነ 
ስላለው ሥራ በተለይም ዩኒቨርሲቲዎች ባላቸው 
የማሕበረሰብ አቀፍ አገልግሎት፣ በምርምርና ጥናት 
ድጋፍ ከማድረግ አኳያ እንጂባራ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ረገድ 
እያበረከተ ስላለው አስተዋጽኦ፣ የከተማ አስተዳደሩም 
የሚጠበቅበትን ኃላፊነት በመወጣትና ከእንጅባራ 
ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ ተቀናጅቶ በመስራት በኩል ስላለው 
እንቅስቃሴ የዳሰስንበትን እንደሚከተለው ለንባብ 
አቅርበናል።

የአዊ ብሄረሰብ ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንግዳ ዳኘው 
በአካባቢው ስለሚገኘው የማዕድን ሀብት እንዳስረዱት፤ 
ለጌጣጌጥና ለኢንዱስትሪ የሚውሉ የማእድን ሀብቶች 
በአካባቢው ይገኛሉ። ከእምቅ ሀብቶቹ መካከልም 
ወርቅ፣ እምነበረድ ዝርያ የሆነው እንደኳርትዝ፣ግራናይት 
ይጠቀሳሉ። እምቅ የሆነ የማዕድን ሀብት በአካባቢው 
ስለመኖሩ በዞኑ አቅም በተደረገ ጥናት የታወቀው እንጂ 
አጠቃላይ ያለው ሀብት በክልሉ ወይንም በፌዴራል 
ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶት በሳይንሳዊ ጥናት ተደግፎ 
መለየት ይኖርበታል። ይህ እስኪሆን ያለውን ሀብት 
በማደራጀት ለኢንቨስትመንት ምቹ በማድረግ፣ ሀብቱን 
በማስተዋወቅ ባለሀብቱ እንዲያለማ በማድረግ ከዘርፉ 
የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ ውስንነት መኖሩን 
አስተዳዳሪው አልሸሸጉም። ዘርፉን የሚመራ ቢሮ 
ተደራጅቶ ሥራ እየተሰራ ቢሆንም በዞን ደረጃ አፍ ሞልቶ 
ለመናገር የሚያስችል ሥራ በዘርፉ አለመሰራቱንም 
አክለዋል። እርሳቸው እንዳሉት አካባቢያዊና ኢኮኖሚያዊ 
ጥቅም እንዲያስገኝ በተደራጀ ሁኔታ ትኩረት ሰጥቶ 
ባይሰራም ባህላዊ በሆነ መንገድ ግን እንቅስቃሴዎች 
ይደረጋሉ። በተለይም ወርቅ። ከመሬት ውስጥ ወርቅ 
ቆፍሮ አውጥቶ ለገበያ በማቅረብ የሚጠቀሙ የአካባቢው 
ማሕበረሰብ ክፍሎች ኢኮኖሚያቸውን እየደጎሙበት 
ይገኛሉ። በባህላዊ መንገድ የሚለማው ወርቅ በግለሰብም 
ሆነ በአገር ደረጃ የሚኖረው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እዚህ 
ግባ የሚባል አይደለም። አሰራሩም አይደገፍም። ሥራው 
በእውቀትና በዘመናዊ የማዕድን ማምረቻ መሳሪያዎች 
የታገዘ ባለመሆኑ የሀብት ብክነት ያስከትላል። በቀላሉ 
ማምረት እየተቻለም አድካሚ በሆነ አሰራር ውስጥ 
ያልፋል። በሀብቱ በግል የሚጠቀሙ ሕገወጦች 
መኖራቸውም ይታወቃል። ለግንባታ በሚውለው 
እንደ እምነበረድና ኳርትዝ ያሉ ሀብቶች ላይ ፈቃድ 
አውጥተው የተሰማሩ ባለሀብቶች ቢኖሩም ካለው 
እምቅ ሀብት አኳያ ግን በዘርፉ ለማልማት የተሰማራው 
ባለሀብት በቂ አይደለም። በመሆኑም የማዕድን ዘርፉ ወጥ 
ባልሆነ አሰራር ባለመመራቱ ሀብቱ በዘፈቀደ እንዲሆን 
አድርጎታል። ዘርፉን እንዲህ ላለው ክፍተት እንዲጋለጥ 
ያደረገው ሌላው ምክንያት ከፀጥታ ስጋት ጋር መያያዙ 
ነው። አካባቢው ከመተከል ዞን ጋር ስለሚያያዝ በዚያ 
በኩል የሚስተዋለው አለመረጋጋት አልሚው ባለሀብት 
ላይ ስጋት መፍጠሩ ችግሩን አባብሶታል።

የዞን አስተዳደር እነዚህን ችግሮች ተገንዝቧል። 
የፀጥታ ስጋት የሆነውንና ሌሎች ክፍተቶችንም 
ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን መፍትሄ 

እንዲያገኝ እንቅስቃሴዎች ጀምሯል። በድንበር በኩል 
ያለው የፀጥታ መደፍረስ በዚህ ወቅት መሻሻል እያሳየ 
በመሆኑ ስጋቱ እየቀነሰ ነው። በአሰራር በኩል ያለውንም 
እንዲሁ ለማስተካከል እየተሞከረ ነው። በሐአካባቢው 
የሚገኘው እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ በምርምርና ጥናት 
እንዲሁም የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ለአካባቢው 

ማሕበረሰብ ማሀሕበራዊ ፣ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ 
ለውጥ ያስገኛል የሚል ተስፋ ተጥሎበታል። ዩኒቨርሲቲው 
ከተቋቋመ ገና አጭር ጊዜ እድሜ ያለው በመሆኑ 
ሥራዎች ወደፊት ነው የሚጠበቁት። በዚህ አጭር ጊዜ 
ውስጥ ግን አካባቢው የቱሪዝም መዳረሻና መስህብ ሆኖ 
ኢኮኖሚ እንዲያመነጭ ድጋፍ ከማድረግ ጀምሮ በተለያዩ 
እንቅስቃሴዎች  አካባቢውን እያገዘ ይገኛል። በማዕድን 
ዘርፉ ተቀናጅቶ ለመስራት የተጀመረ ነገር ባይኖርም 
ወደፊት ልክ እንደ ቱሪዝም ኢንዱስትሪው ሁሉ በዘርፉ 
በሚያደርገው ድጋፍ ውጤታማ ተግባራት እንደሚኖሩ 
ይጠበቃል።

ዓለምአቀፍ ስጋት የሆነው ኮቪድ 19 ቫይረስ 
ወረርሽኝ እና በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በአሸባሪው 
ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ትህነግ) ተፈጥሮ በነበረው 
ጦርነት አገራዊ ኢኮኖሚው መቀዛቀዙና የውጭ ምንዛሪ 
እጥረትም ማጋጠሙ ይታወቃል። በአጠቃላይ ከውስጥና 
ከውጭ እንደአገር በኢኮኖሚ ላይ ያጋጠመውን ጫና 
ለመቋቋም እያንዳንዱ አካባቢ ያለውን ሀብት በአግባቡ 
ጥቅም ላይ ማዋል ሲችል ነው። ከዚህ አኳያ አስተዳደሩ 
ያለውን የማዕድን ሀብት ጥቅም ላይ በማዋል አገራዊ 
በሆነው ኢኮኖሚን በማሳደግ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች 
ላይ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት ያለውን የትኩረት 
አቅጣጫ በተመለከተም አቶ እንግዳ ቀድሞ ኢትዮጵያ 
በተፈጥሮ ሀብት የታደለችና የበለፀገች ሆና ነገር ግን 
ጥቅም ላይ ውሎ ኢኮኖሚውን ከፍ እንዲያደርግ 
ሥራዎች አለመሰራታቸው አካባቢያዊ ብቻ ሳይሆን 
አገራዊ ችግር መሆኑንና ያጋጠመውን ተደራራቢ ችግር 
ለመወጣት አቅምን የሚፈታተን ነገር ለማጋጠሙ አንዱ 
ምክንያት እንደሆነ ተናግረዋል።

በአጠቃላይ የእነርሱን አካባቢ ጨምሮ ሁሉም 
አገራዊና ነባራዊ ሁኔታ ተገንዝቦ የኢኮኖሚ ምንጭ 
የሆኑትን ሀብቶች ጥቅም ላይ ለማዋል የቤት ሥራ አድርጎ 
በመውሰድ ከዚህ በኋላ የተጠናከረ ሥራ እንደሚያስፈልግ 
ገልጸዋል። በተለይም ከአካባቢው አንፃር  አመቱን 
ሙሉ ዝናብ የሚገኝበትና ለግብርናውም ምቹ በመሆኑ 
ከማዕድን ዘርፉ በተጨማሪ የውጭ ምንዛሪ ግኝትን 
ሊያሳደጉና ኢኮኖሚውን ሊደግፍ የሚችሉ ዕድሎችን 
በመጠቀም ረገድ ከየዘርፉ ጋር ተቀናጅቶ መንቀሳቀስ 
እንደሚገባ ግንዛቤ መያዝ እንዳለበት አስምረውበታል።

የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ በቱሪዝም እንዱስትሪው ላይ 
እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በማዕድን ዘርፉ ላይም 
በተመሳሳይ በምርምር፣ በጥናትና የተለያዩ ድጋፎችን 
በማድረግ ስላለው አበርክቶና ዘላቂ የሆነ ተጠቃሚነትን 
ለማረጋገጥ የያዘውን እቅድ በተመለከተም የእንጅባራ 
ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጋርዳቸው ወርቁ 
ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ፤ ‹‹መንግሥት በያዘው 
የ10 ዓመት የልማት እቅድ በተለይም የኢትዮጵያን 
እድገትና ብልጽግና ለማረጋገጥ በትኩረት ሊሰሩ 
ከሚገባቸው ከኢንዱስትሪ፣ ከግብርና እና ከቱሪዝም 
ዘርፎች መካከል አንዱ የማዕድን ሀብትን አልምቶ 
በመጠቀም አስተዋጽኦ እንዲኖረው ማድረግ ነው። 
በመሆኑም ይህን በመንግሥት ትኩረት ያገኘውን ዘርፍ 
ወደታች በማውረድ ተቋማዊ አደረጃጀትን በማዘመን 
ሥራዎች እንዲሰሩ ማድረግ እንደሚጠበቅ እንጅባራ 
ዩኒቨርሲቲ ይገነዘባል። ዩኒቨርሲቲው በአዊ አስተዳደር ዞን 

የሚገኝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞም በሚችለው አቅም ሁሉ 
አካባቢውን መደገፍና የሚፈለገው የእድገት ደረጃ ላይ 
እንዲደርስ በማድረግ ከአንድ ዩኒቨርሲቲ የሚጠበቀውን 
ተልእኮ ለመወጣት ዝግጁ ነው›› በማለት አስረድተዋል። 

ዩኒቨርሲቲው ከተቋቋመ አጭር ጊዜ ከመሆኑ 
ጋር ተያይዞ ይህ ነው የሚል የሰራው ሥራ በዘርፉ 
ያከናወነው ባይኖርም በአጭርና በረጅም ጊዜ እቅድ 
በመንደፍ እንደአስፈላጊነቱ ያለውን ክፍተት የሚሞላ 
ሥራ ለመስራት ዝግጁ ነው። አሁን ባለው እንቅስቃሴ 
ለተግባራዊ ሥራ የሚያግዝ የእቅድ ሥራዎችን በመስራት፣ 
ግብአቶችንም በማሰባሰብና በአደረጃጀቶች ላይ ነው 
ትኩረት ያደረገው።

አካባቢው እምቅ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት እንዳለው 
ባህርዳር ከተማ ላይ በኢንዱስትሪ ደረጃ እየተከናወነ 
ያለው ለቤት ግንባታ ማጠናቀቂያ የሚያገለግል 
እንደሴራሚክ ላሉ ምርቶች የሚውል ላይምስቶንና 
ሌሎችም ጥሬ ዕቃ ግብአቶች ከአዊ ብሄረሰብ አስተዳደር 
ዞን መተከል አካባቢ የሚገኝ መሆኑን አስረድተዋል። 
በባህላዊ መንገድ የሚለማ የወርቅ ማእድን ሀብትም 
መኖሩንና አሰራሩን በማዘመን ተጠቃሚነትን ማሳደግ 
እንደሚገባ ዩኒቨርስቲው ይገነዘባል ብለዋል።

እንደ ዶክተር ጋርዳቸው ገለጻ፤ ማዕድናቱ ከመሬት 
የሚወጡበትንና የሚመረቱበትን መንገድ ፈትሾ የተሻለ 
ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት እንዲኖረው ለማስቻል 
ሥራዎች በጋራና በቅንጅት መሰራት አለባቸው። 
በተለይም ኢትዮጵያ በሰሜኑ ክፍል በአሸባሪው ህዝባዊ 
ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ትህነግ) በተከፈተባት ጦርነትና 
ይህንን ተከትሎ ለቡድኑ ያደላው የኢትዮጵያን ገጽታ 
ለማጠልሸት ጭምር በዓለም አቀፉ የተደረገው እንቅስቃሴ 
በኢኮኖሚው ላይ ያሳደረው ጫና አገራዊ ኢኮኖሚውን 
ስለተፈታተነው ጫናውን ለመቋቋምና ኢኮኖሚውንም 
ወደነበረበት በመመለስ መረጋጋት ለመፍጠር የሀብት 
አማራጮችን ወደገንዘብ መለወጥ የሚጠበቅበት ወቅት 
በመሆኑ ዩኒቨርሲቲው በሚችለው ሁሉ ሙያዊና የተለያዩ 
ድጋፎችን ያደርጋል። ዩኒቨርሲቲው የማእድን ዘርፉ 
ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዲያድግ የትምህርት ክፍሎችን 
በመክፈት ጭምር ወደፊት አቅጣጫ ይኖረዋል።

እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ 10 ዩኒቨርሲቲዎችን ያካተተው 
የአማራ ዩኒቨርሲቲዎች ኮንሰልቲየም ፎረም አባል መሆኑን 
የጠቆሙት ዶክተር ጋርዳቸው በተለይም በአማራ ክልል 
የሚገኘውን እምቅ የተፈጥሮ ሀብት በመለየትና እንዴት 
ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ማስገኘት እንደሚችሉ እንዲሁም 
በምጣኔ ሀብት እድገት ላይ አካባቢዊና አገራዊ ፋይዳ 
እንዲኖራቸው ለማድረግ የጋራ ምክክሮችና ሥራዎች 
መኖራቸውን፣ አጋር አካላትን ያሳተፈ የምክክር መድረክ 
መዘጋጀቱን አስረድተዋል። የጋራ የምክክር መድረክ 
ዓላማም የአምስት ዓመት የምርምር ስትራቴጂክ እቅድ 
መንደፍ አንዱ ነው። እያንዳንዱ  ዩኒቨርሲቲም የየራሱን 
ተልእኮ የሚወጣበት በመሆኑ የሀብት አጠቃቀምን 
ውጤታማ ለማድረግ መድረኩ ያግዛል ብለዋል።

እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ጊዜ ወደተቋሙ ከፍተኛ 
ባለሙያዎችን በመቀላቀል የመማር ማስተማሩንም ሆነ 
በተለያየ ዘርፍ ላይ የምርምርና ጥናት ሥራውን ለማጠናከር 
እየሰራና ለውጥም በማስመዝገብ ላይ  ነው። እንዲሁም  
አቅሙን በማጎልበት ከመማር ማስተማሩ በተጨማሪ 
አገራዊ የምጣኔ ሀብት አድጎ የሕዝብ ኑሮ የሚለወጥበትን 
መንገድ በማመቻቸት ለመስራት ግብ ይዞ እየተንቀሳቀሰ  
ነው። እንዲሁም  በቱሪዝም ኢንዱስትሪው ላይ ሥራ 
መጀመሩን በመጠቆም ቀጣይ አቅጣጫ የማዕድን ዘርፉ 
ላይ እንደሚሆን አመልክተዋል።    እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ 
አራተኛው ትውልድ ሲሆን፣ ከተቋቋመ አምስተኛ 
ዓመቱን ይዟል። ከፕሬዚደንቱ መረዳት እንደተቻለው 
ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ጊዜም የተማሪዎች የቅበላ አቅሙና 
የሚያስተምራቸው የትምህርት ዘርፎች በእድገት 
ላይ ይገኛል። በመጀመሪያ ዲግሪ 48 ፕሮግራሞች፣ 
በሁለተኛ ዲግሪ ደግሞ 13 ፕሮግራሞች ያሉት ሲሆን፣ 
ከመማር ማስተማር ጎን ለጎን በማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
እንቅስቃሴዎች ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ መሆኑን 
በሥፍራው በነበርኩበት ወቅት በቱሪዝም ኢንዱስትሪው 
ላይ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በተግባር ለማየት 
ችያለሁ። ዩኒቨርሲቲው የትኩረት አቅጣጫችን 
በሆነው የማዕድን ዘርፍ ላይም በቀጣይ ለውጦች 
እንደሚያስመዘግብ ተስፋ አደርጋለሁ።

  የአካባቢ የተፈጥሮ ሀብትን ለአገራዊ ምጣኔ ሀብት እድገት 

አቶ እንግዳ ዳኘው፤  ዶክተር ጋርዳቸው ወርቁ፤

እምቅ የሆነ የማዕድን 

ሀብት በአካባቢው ስለመኖሩ 

በዞኑ አቅም በተደረገ ጥናት 

የታወቀው እንጂ አጠቃላይ 

ያለው ሀብት በክልሉ ወይንም 

በፌዴራል ደረጃ ትኩረት 

ተሰጥቶት በሳይንሳዊ ጥናት 

ተደግፎ መለየት ይኖርበታል

ፎ
ቶ

 - 
በገ

ባቦ
 ገ

ብ
ሬ



በትረ ሙሴ (መልከ ኢትዮጵ)

በሕይወቴ ውስጥ አብዝቼ ያሰብኳት ሴት ናት። 
ሴትነት በዛ ልክ ሞገስ ሲላበስ እሷን ነው ያየሁት። በወንዶች 
ከበባ ውስጥ ያለች ሴት ናት፤ ሁሉም ወንዶች ያዩዋታል 
እኔ ግን አስባታለሁ። ብዙ ወንዶች የወንድነታቸውን 
እድፍ በሴትነቷ ላይ ጥለው ፉት ከሚሉት ትኩስ ቡናዋ 
እኩል በአምሮት ሲያላምጧት አይቻለሁ። 

የማይደረስ አጽናፍ ሴትነቷን ለመንካት የሚንጠራሩ 
አያሌ ወንዶችን አውቃለሁ፣ ስለሀብትና ስለ ውድ መኪና 
እያወሩ ሴትነቷን ጠልፈው ሊጥሉ ጆሮ ግንዷ ስር ተንኮል 
የሚዶልቱ ወንዶች አድምጫለሁ። በእውነትና በእምነት 
የተለበሰ የጽናት ቀሚሷን ለመግለብ እንደ ሰይጣን 
ለምድ ለብሰው ስሯ የሚርመጠመጡ ብዙ ወንዶችን 
አውቃለሁ። ከሰዕታት በፊት መንገድ ላይ እንዳገኟት ተራ 
ሴት በቀላሉ የሚይዟት መስላቸው የማማለያ ቃላትን 
ሲጠቀሙ ይሄንንም ታዝቤአለሁ።

እዛ ቦታ ብዙ ነገር አያለሁ፤ ከነፍሷ ጋር ተጋጥሜ አይ 
ወንድ እላለሁ፤ ራሴን በወንድነቴ እሰድበዋለሁ። አንዲትን 
ተስፈኛ ነፍስ ለማስነወር ድንጋይ በሚፈነቅሉ ወንዶች 
ወንድነቴን እጸየፈዋለሁ። በውበቷ ወንድነቱን አጠልሽቶ 
በሚስቱና በፍቅረኛው ላይ ለመማገጥ በአንዲት ድሃ ነፍስ 
የማጣት ቀዳዳ ውስጥ ማጮለቁ ትርጉሙ ይጠፋኛል። 
በሴት ልጅ ላይ ጥቅም አልባ የሆኑ ወንዶችን ሳይ ለምን 
ወንድ ሆንኩ እላለሁ።

ጽናት ትባላለች፤ እንደ እሷ ስም ስጠራው ደስ የሚለኝ 
የለም። ከእናቴ ቀጥሎ በሕይወት ዘመኔ አብዝቼ የጠራሁት 
የሴት ስም የእሷ ይመስለኛል። ጠይም ናት፣ በብዙ ትህትና 
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ዓለም አቀፍ

መዝናኛ

የብዕር ጠብታ  
የተከበበ አይን አላት። ፊቷ ላይ ለሆነ ላልሆነው የሚያዝን 
ሴትነት በትልቁ ተስሏል። የአንድን ገራጅ አጥር ታኮ 
በተሰራ ወጋግራ ውስጥ ቡና ትሸጣለች። የሚያሰክር ቡና፤ 
ወንዶችን ሁሉ አቅል አስቶ የሚያዘላብድ ቡና። 

ጽናትን አስባታለሁ፤ አጠገቧ ሆኜ በሴትነቷ ውስጥ 
ያለውን ህልቆ መሳፍርት ጥንካሬ እታዘበዋለሁ። 
ከሕይወት ለመላቅ፣ ከወንድነት ለመብለጥ የምታደርገውን 
ትግል አደንቃለሁ። ሴትነቷን ሽተው የሚያንዣቡባትን፣ 
የሚያባብሏትን ወንዶች እንዴት ማሸነፍ እንዳለባት 
ስታስብ አስባለሁ። በሸላቾቿ ፊት እንደ ቆመ ጠቦት 
በወንዶች ላለመበላት መላ ስትዘይድ አያታለሁ። መሽቶ 
እስኪነጋ ከነፍሷ ጋር አወጋለሁ።

ጽናትን ብዙ ጊዜ አይቻት አላውቅም፤ ፊቷ ስቆም 
ከነፍሷ ጋር ስለማወጋ የአካሏ ውበት አይታየኝም። 
እሷ ፊት ስቆም ነፍሷን ነው የማያት፤ በነፍሴ ነፍሷን 
አጤናታለሁ። በኔ ዝምታ ውስጥ በዙሪያዬ ያሉ በርካታ 
ወንዶች ስለጽናት ውበት ሲያወሩ አደምጣለሁ። 

ፍቅር የያዘኝ ከነፍሷ ጋር ነው፤ ለየትኛውም ወንድ 
እጅ ካልሰጠች ነፍሷ ጋር። እንደ እኔ ወንዶች ሁሉ በሴት 
ልጅ ነፍስ ፍቅር ቢወድቁ እላለሁ። የነፍስ ፍቅር እንደ 
አካል ፍቅር አይደለም። የነፍስ ፍቅር የማይሞት የማያረጅ 
ፍቅር ነው። እስከዛሬ አፍቅረን ያጣንው፣ አባረን 
ያልያዝንው፣ ተመኝተን መና የቀረንው በአካል ፍቅር ላይ 
ስለቆምን ነው። አሁን እኔ በጽናት ዙሪያ ካሉት ወንዶች 
ሁሉ ልዩ ነኝ፤ ምክንያቱም ነፍሷን ነው ያፈቀርኩት።

ጽናት ለወንዶች ሁሉ አትታይም። እንዳትታይ ሆና 
የተፈጠረች ሴት ናት። እሷን የሚያዩዋት ጥቂት አይኖች፣ 
ጥቂት ልቦች ብቻ ናቸው። አካሏ ላይ የሚያርፍ አይንና 

ስሜት እንጂ ወደ ልቧ የሚዘልቅ የወንድ ልጅ የሃይል 
ሞገድ በምድር የለም። ከእኔ በቀር ሁሉም ወንዶች 
በውበቷ የተሸነፉ ናቸው። እኔ ግን በነፍሷ የተሸነፍኩ 
ነኝ። 

እና ደግሞ የሰው ልጅ ሁሉ ለራሱ ሲል የሚወዳት 
ሴት ናት። በእሷ ነፍስ ውስጥ ለዓለም ሁሉ የሚበቃ ፍሰሀ 
አለ። ልቧ የመባረኪያ ስፍራ ነው። ይቺን ሴት ማፍቀር 
ዋጋው በምን ይለካል? ሁሌ እንዲህ አስባለሁ። የሃሳቦቼ 
ማብቂያ ግን ሳቋ ነው። ከሳቋ ውስጥ እየወጣ የሚፈስ 
ጎርፍ አለ። እንደ ጥብሪያዶስ ባህር የሰው ልጅ በታንኳ 
የማይሻገረው፤ እንደ ጴጥሮስ ያላመነ፣ እንደ ሙሴ 
ያልተቀባ፣ እንደ አብረሃም ያልተመረጠ፣ እንደ ዳዊት 
ያልተጠበበ የማይሻገረው ትልቅ፤ በጣም ትልቅ የሴትነት 
ውቅያኖስ በሳቋና በልቧ በሴትነቷም ላይ አለ፤ ተንጣሎ። 

ይቺን ሴት ማሰብ፣ ይቺን ሴት መከተል፣ ይቺን ሴት 
ሚስት ማድረግ ዋጋው በምን እንደሚለካ ዛሬም ድረስ 
አልደረስኩበትም። አንዳንዴ እግዜር በምሳሌ መልዕክቱ 
ላይ ‹ልባም ሴትን ማን ሊያገኛት ይችላል? ዋጋዋ ከቀይ 
እንቁ እጅግ ይበልጣል› ያለላት ሴት እሷ ትመስለኛለች። 

አንዳንዴ ‹ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ዘንድ 
ይወረሳሉ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሄር ዘንድ ናት› 
የተባለላት ትመስለኛለች። አንዳንዴ ልባም ሴት ደሳሳ ጎጆ 
ውስጥ ምን ታደርጋለች ስል በዙሪያዋ እንደ ተኮለኮሉት 
መሀይም ወንዶች የመሀይም ሃሳብ አስባለሁ። የሃሳቤን 
ጥጉን ባልደርስበትም የሆነው ሆኖ ግን ጽናት በአንድ 
ሰዋራ ስፍራ ላይ ወንዶች ሁሉ ፈልገው እንዲያገኙዋት 
የተደበቀች ሴት ትመስለኛለች። ብዙ ደስታን፣ ብዙ 
ፈንጠዝያን፣ ብዙ በረከትን ይዛ የተፈጠረች።

ሃሳቤ ማብቂያ የለውም…ስድስት ሰዓት ደርሶ ፊቷ 
እስክቆም ድረስ በነፍሴ ነፍሷን አስሳታለሁ። ስድስት ሰዓት 
የሕይወቴ ዜማና ቅኔ ነው፤ ከሥራ ወጥቼ ቡና ለመጠጣት 
ወዳለችበት የምሄድበት።

እንዳየችኝ  ዛሬም ድረስ ማንም ያልፈገልኝን ትሁት 
ፈገግታ ታሰየኝና ትኩስ ቡና ትቀዳልኛለች። ወንዶቹ 
እንደወትሯቸው የእሷን ሴትነት የሚመኙ ሆነው 
አገኛቸዋለሁ። እኔ በዝምታ አያታለሁ፣ ወንዶቹ በጩኽት 
ያወሯታል። 

የሁላችንም ምኞት ማረፊያ የእሷ ነፍስ፣ የእሷ 
ሴትነት ነው። በዝምታዋ ውስጥ ያለውን ያልተደረሰበትን 
ከፍታዋን ከእኔ ሌላ የሚያውቀው ያለ አይመስለኝም። 
ዝም ቢሉ ብዙ ያውቋት፣ ብዙ ይወዷት ነበር እላለሁ። 
ዝም ቢሉ ካፈቀሯት በላይ ያፈቅሯት ነበር እላለሁ። ዝም 
ቢሉ ሊያረክሷት የተመኙትን ያህል በንጽህናዋ ይቀደሱ 
ነበር እላለሁ። ዝም ቢሉ ወንድነታቸው ያልደረሰበት 
ከፍታ ላይ ይደርሱ ነበር እላለሁ፤ ግን ዝም አላሉም። 
ዝም ማለትም አይችሉም። የሚፈልጉትን በጩኸታቸው 
የሚያገኙ መስሏቸዋል። 

እሷን እስካወኩበት ጊዜ ድረስ ለአንድም ቀን ሴት 
መሆን ተመኝቼ አላውቅም ነበር.፤ እሷን ካወኩ ወዲህ 
ግን ሴት መሆንን አብዝቼ ተመኘሁ። ከትናንት እስከ ዛሬ 
በወንድነቴ ውስጥ የእሷን አይነት ልዕልና ፈልጌ አጥቻለሁ። 
በወንድነቴ ውስጥ የእሷን አይነት ሴታዊ መባረክ ተመኝቼ 
አጥቻለሁ።

ድጋሚ የመፈጠር እድል ቢገጥመኝ እሷን እሆን ነበር፤ 
ጽናትን፤ ይሄ በወንድነቴ ውስጥ ያለ የማልቀይረው ሃሳቤ 
ሆኖ ዛሬም ድረስ አብሮኝ አለ።

ኡጋንዳ በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ግጭት ውስጥ 
በነበራት ሚና ምክንያት 325 ሚሊዮን ዶላር እንድትከፍል 
ተወሰነ።

ዓለም አቀፉ የፍትሕ ፍርድ ቤት (አይሲጄ) በውሳኔው 
ኡጋንዳ እአአ ከ1998 እስከ 2003 ድረስ እንደ ወራሪ ኃይል 
ዓለም አቀፍ ደንቦችን ጥሳለች ብሏል።

ኡጋንዳ በምስራቅ ኢቱሪ ክልል ከ10,000 እስከ 15,000 
ለሚደርሱ ሰዎች ሞት ምክንያት ነበረች ብሏል ፍርድ ቤቱ።

የኡጋንዳ ወታደሮች ወርቅ፣ አልማዝ እና እንጨት 
መዝረፋቸውም ታውቋል።

ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ 11 ቢሊዮን ዶላር 
እንዲከፈላት ጠይቃ ነበር። ዳኞቹ አብዛኛውን ጥያቄዎች 
ውድቅ በማድረግ በጣም ዝቅተኛ መጠን ወስነዋል።

ኡጋንዳ ከ2022 እስከ 2026 በየዓመቱ 65 ሚሊዮን 
ዶላር እንድትከፍል አይሲጄ አዟል። የመጀመሪያው ክፍያ 
በመስከረም ወር ይፈጸማል። 

በዴሞክራቲክ ኮንጎ የተጠየቀችው በቢሊዮን 
የሚቆጠር ዶላር ምጣኔ ሀብቴን ያወድማል ስትል ኡጋንዳ 
ተከራክራለች። ፍርድ ቤቱ የተላለፈውን ውሳኔ “የኡጋንዳን 
የመክፈል አቅም ያገናዘበ ነው” ብሏል።

ከ325 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ፦
• 225 ሚሊዮን ዶላሩ በሰዎች ላይ ለደረሰው ጉዳት 
• 40 ሚሊዮን ዶላሩ በንብረት ላይ ለደረሰው ጉዳት 
• 60 ሚሊዮን ዶላሩ የተዘረፈውን ሀብት የሚሸፍን 

ነው።
   ፍርድ ቤቱ በውሳኔው ላይ “በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ 

ኮንጎ ለደረሰው ጉዳት የሚሰጠው ካሳ ኡጋንዳ ዓለም አቀፍ 
ግዴታዋን በመጣሷ ምክንያት በግለሰብ እና በማሕበረሰቦች 
ላይ የደረሰውን ጉዳት ያሳያል” ብሏል።

ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በ1999 በሀገሪቱ እና 
በዜጎቿ ላይ በተፈጸመ የጦር መሳሪያ ጥቃት በኡጋንዳ ላይ 
ክስ አቀርባለች። የኡጋንዳ ወታደሮችን በዘረፋ እና በሰብአዊ 
መብት ጥሰትም ተከሰዋል።

በማዕድን በበለጸገችው ምስራቃዊ ዴሞክራቲክ ኮንጎ 
በርካታ የታጠቁ ቡድኖች ላለፉት አስርት ዓመታት ከፍተኛ 
ውድመት እያደረሱ ነው።

እአአ በ1990ዎቹ የኡጋንዳ እና የሩዋንዳ ወታደሮች 
ትልቋን ጎረቤታቸው ዴሞክራቲክ ኮንጎን ከአካባቢው 
ሚሊሻዎች ጋር በመተባበር ሁለት ጊዜ ወረዋል። 

ዓላማቸው ደግሞ መንግሥትን ለመጣል ነበር። 
ድርጊታቸውንም በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የተፈጠረው 
ግጭት ወደ ድንበሮቻቸው እንዳይሸጋገር ጣልቃ ገብተናል 
ሲሉ ተከራክረዋል።

የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ይግባኝ የማይጠየቅበት እና 
የመጨረሻ ውሳኔ ነው። ሆኖም የዓለም አቀፉ ፍርድ 
ቤት ውሳኔውን በአስገዳጅነት የሚያስፈጽምበት መንገድ 
የለውም።  

ምንጭ  ቢቢሲ

አምባሳደሩ አሁን የተፈጠረውን ችግር ለማርገብ 
የዲፕሎማሲ ዕድል እንዳለም ጠቁመዋል።

አምባሳደር ቭላድሚር ቺዞፍ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው 
ቆይታ እንደተናገሩት ሁኔታዎችን በጥንቃቄና በብስለት 
ዲፕሎማሲን ተጠቅሞ ማርገብ እንጂ ሩሲያን ማስቆጣት 
አደጋው የከፋ እንደሚሆን አስጠንቅቀዋል። 

ሩሲያ ከተቆጣች ደግሞ የዲፕሎማሲ ሃሳቧን እርግፍ 
አድርጋ ልትተወው ትችላለችም ብለዋል። 

ባለፉት ቀናት በሩሲያና በምዕራብ አገራት መካከል 
ከፍተኛ ውጥረት እንደነበረ አይዘነጋም።  የፈረንሳዩ ኢማኑኤል 
ማክሮን ሰኞና ማክሰኞ ዕለት ኪያቭና ሞስኮ በመመላለስ 
ከዚያም ደግሞ ወደ በርሊን በመብረር ሁኔታዎችን ለማርገብ 
ሲተጉ ሰንብተዋል።

ከቭላድሚር ፑቲን ጋር 6 ሰዓታት የወሰደ ንግግርና 
ምክክር በማድረግም ወረራ እንደማይደረግ ፑቲን ቃል 
ገብተውልኛል ሲሉ ተስፋን ለዓለም ማብሰራቸው አይዘነጋም።

    አሜሪካ በበኩሏ ሩሲያ ዩክሬንን ለመውረር ድንበር ላይ 
100 ሺህ ወታደር ማሰለፏን በመጥቀስ ወረራው በማንኛውም 
ቅጽበት ሊደረግ ይችላል ስትል ማስጠንቀቋ ይታወሳል።

ባለሥልጣናቷም ፑቲን ዩክሬንን ለመውረር ከሚያስፈ 
ልጋቸው የወታደር ኃይል 70 በመቶው በድንበር ሰፍሮ 
እንደሚገኝ ሲናገሩ ነበር።

የደህንነት ባለሥልጣናት በበኩላቸው ሩሲያ ወረራውን 
ተአማኒና ቅቡል ለማድረግ ሐሰተኛ ፊልም እየቀረጸች እንደሆነ 
መረጃ እንደደረሳቸው ለዓለም ይፋ ያደረጉት ባለፈው ሳምንት 
ነበር።

    ጆ ባይደን በበኩላቸው ሰኞ ዕለት አዲሱን የጀርመን 
መራሒ መንግሥት በዋሺንግተን ተቀብለው ያስተናገዱ 
ሲሆን ሩሲያ ወረራ ከቃጣት ምን ዓይነት ቅጣቶች ሊጣሉባት 
እንደሚችሉ መክረዋል።

    በተለይም ሩሲያን ክፉኛ ያሽመደምዳታል ብለው 
የገመቱትን የኖርዲክስ ስትሪም 2 የጋዝ ማስተላለፊያ 
ለመዝጋት እንደማያመነቱ ሁለቱ መሪዎች ቃል ሰጥተው 
ነበር።

ሩሲያ የዛሬ 8 ዓመት ግድም ነበር የዩክሬንን ደቡባዊ 
ክፍል፣ የክሬሚያ ባሕረ ገብን በወረራ የያዘችው።

ከሰኞ ወዲህ የዲፕሎማሲ ጥረቱ ተስፋ ሰጪ 
እየሆነ የመጣ ቢመስልም ዛሬ ሐሙስ ሩስያ ከሰሜናዊት 

ጎረቤቷ ቤላሩስ ጋር ወታደራዊ ልምምድ እንደምትጀምር 
አስታውቃለች።

በዚህ ልምምድ 30ሺህ የሚሆኑ ወታደሮቿ እንደሚሳተፉ 
ተነግሯል። ቤላሩስ የፑቲን ቀኝ እጅ ናት።

ከቢቢሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት በአውሮጳ የሩሲያ 
አምባሳደር ቭላድሚር ቺዞፍ ግን የሩሲያ ወታደሮች ከቤላሩስ 
ጋር ልምምድ ካደረጉ በኋላ ወደ አገራቸው ቋሚ የጦር ሰፈር 
እንደሚመለሱ ተናግረዋል።

አሜሪካ ይህ ወታደራዊ ልምምድ ሁኔታዎችን ለማርገብ 
የሚደረግን ጥረት የማንኳሰስ ያህል ነው ስትል ተችታዋለች።

ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የጀመሩት የዲፕሎማሲ 
ጥረት ፍሬ ማፍራት እንደሚጀምር እየተጠበቀ ሲሆን በተለይ 
የሚኒስክ ስምምነት አሁን ለተፈጠረው ውጥረት እንደ 
መፍትሄ ሊወሰድ እንደሚችል ፍንጮች አሉ።

ይህ ስምምነት በ2014 ሩሲያ ክሪሚያን ከተቆጣጠረች 
በኋላ የተደረሰ አዲስ ስምምነት ሲሆን የደቡባዊ ዩክሬን 
አካባቢ በሩሲያ በሚደገፉ አማጺያን እንዲተዳደር ያደረገ 
ስምምነት ነው። 

ይህን ስምምነት ፈረንሳይና ጀርመን ያሸማገሉትና 
የፈረሙበት ስምምነት ነው። የአሁኑ የዩክሬን ፕሬዚዳንት 
ዘለንስኪ ይህ ስምምነት ለሩሲያ ያደላ ነበር ሲሉ እምብዛምም 
አይቀበሉትም። ከቢቢሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት አምባሳደር 
ቺዞፍ የዲፕሎማሲ ጥረቱ እንዳለ ሆኖ ሩሲያ ግን ለጊዜው 
ወታደሮቿን ከድንበር ፈቀቅ የማድረግ ፍላጎት እንደሌላት 
አረጋግጠዋል። 

 “ሁሉም ሚዲያ የሩሲያ ወታደሮች ወደ ዩክሬን ድንበር 
ስለመጠጋታቸው ያወራል። ወደ ሩሲያ ፊታቸውን ስላዞሩ 
የዩክሬን ወታደሮችስ ለምን አይወራም?” ሲሉ ጠይቀዋል።

ሩሲያ ለምዕራብ አገራት ሰላም እንዲሰፍን በርካታ 
ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀመጠች ሲሆን ከነዚህ መሀል ዋነኞቹ 
የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት (ኔቶ) ወደ ምሥራቅ አውሮጳ 
መስፋፋቱን እንዲያቆም፣ በተለይ ደግሞ በፍጹም ዩክሬንን 
በአባልነት እንዳይቀበል የሚሉ ይገኙበታል።

ይህን የሩሲያን ጥያቄ ምዕራብ አገራት ሙሉ በሙሉ 
ውድቅ አድርገውታል። ከቢቢሲ ጋር ቆይታ የነበራቸው 
በአውሮጳ የሩሲያ አምባሳደር ይህ ጥያቄ ቁልፍ ጉዳይ ነው፤ 
ሩሲያ በኔቶ ላይ ያላትን ጥያቄ ከማንሳት አትቦዝንም ብለዋል።

ምንጭ-  ቢቢሲ  

ባለማዕረግ ነፍስ

ኡጋንዳ ለዴሞክራቲክ ኮንጎ ”ወረራ‘ 325 
ሚሊዮን ዶላር እንድትከፍል ታዘዘች

በአውሮጳ የሩሲያ አምባሳደር ቭላድሚር ቺዞፍ 
ምዕራባውያን ሩሲያን እንዳያስቆጡ አሳሰቡ
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አዲስ ዘመን

ስፖርትዓ
ርብ

ቦጋለ አበበ

በተለያዩ ርቀቶች አትሌቶች የሚያስመዘግቧቸው 
የዓለም ክብረወሰኖች ወዲያውኑ በዓለም አትሌቲክስ 
እውቅና አያገኙም። የዓለም አትሌቲክስ ሁሌም 
እንደሚያደርገው የተለያዩ ክብረወሰኖች ከተመዘገቡ 
በኋላ የአበረታች ንጥረ ነገር ተጠቃሚነትን ጨምሮ 
ክብረወሰኑ በተመዘገበበት ውድድር የተለያዩ 
ምርመራዎችን በማድረግ ለተመዘገበው ክብረወሰን 
እውቅና ይሰጣል። በዚህም መሰረት ኢትዮጵያዊቷ 
አትሌት ለተሰንበት ግደይ ባለፈው ኣመት በቫሌንሲያ 
ላስመዘገበችው የዓለም ግማሽ ማራቶን ክብረወሰን 
የዓለም አትሌቲክስ እውቅና መስጠቱን ከትናንት በስቲያ 
ይፋ አድርጓል።

የዓለም አትሌቲክስ በሴቶች ማራቶንና 
ግማሽ ማራቶን ውድድሮች ሁለት አይነት የዓለም 
ክብረወሰኖችን መዝግቦ እውቅና እንደሚሰጥ የሚታወቅ 
ሲሆን፣ ይህም በወንድና በሴት አሯሯጮች የተመዘገበና 
በሴት አሯሯጭ ብቻ የተመዘገበ ተብሎ የተለየ ነው። 
በዚህም መሰረት ወጣቷ አትሌት ለተሰንበት በቫሌንሲያ 
ያስመዘገበችው የዓለም ግማሽ ማራቶን ክብረወሰን 
በሴትና በወንድ አሯሯጮች የተመዘገበ ሲሆን ለዚህም 
የዓለም አትሌቲክስ እውቅናውን ችሮታል።

ለተሰንበት ባለፈው ነሐሴ በቫሌንሲያ ግማሽ 
ማራቶን በርቀቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ተወዳድራ 1:02:52 
በሆነ ሰአት ቀዳሚ ሆና ስታጠናቅቅ የዓለም ክብረወሰኑን 
ማስመዝገብ ችላለች። ይህ ክብረወሰን ቀደም ሲል 
በተመሳሳይ ዓመት በኬንያዊቷ አትሌት ሩዝ ቺፕጌቲች 

ቱርክ ኢስታንቡል ላይ 1:04:02 በሆነ ሰአት ተይዞ 
እንደነበር ይታወሳል። ከወራት በኋላ ግን ለተሰንበት 
የኬንያዊቷን ክብረወሰን በሰባ ሰከንድ ልታሻሽለው 
ችላለች። 

የሃያ ሶስት አመቷ ድንቅ አትሌት ይህን ሰአት 

በማስመዝገቧ ርቀቱን ከስልሳ አራት ደቂቃ በታችና 
በስልሳ ሶስት ደቂቃ ውስጥ ያጠናቀቀች የመጀመሪያዋ 
የዓለማችን አትሌት ሆናለች። ከዚህ በተጨማሪ 
በርቀቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ተወዳድራ የዓለም ክብረወሰን 
ያስመዘገበች አትሌትም ሆናለች። 

“አዲስ አበባ ላይ ያለው የአየር ንብረት ጥሩ ከሆነና 
ልምምዴም በመልካም ሁኔታ ከቀጠለ የአለም ክብረወሰን 
እንደማስመዘግብ አውቃለሁ፣ ወደ ፊት በተመሳሳይ 
ርቀትና በማራቶን ለመወዳደር ሃሳብ አለኝ፣ ከፓሪሱ 
2024 ኦሊምፒክ በፊት ወይም በኋላ እንደምሮጥ ግን 
እርግጠኛ አይደለሁም” በማለት ለተሰንበት ለዓለም 
አትሌቲክስ አስተያየቷን ሰጥታለች።

ለተሰንበት የግማሽ ማራቶን ክብረወሰን ባሻሻለችበት 
የቫሌንሲያ ከተማ ቀደም ብላ በ2020 በጥሩነሽ ዲባባ 
ለአስራ ሁለት ዓመታት ተይዞ የቆየውን የአምስት 
ሺ ሜትር ክብረወሰን ማሻሻሏ ይታወሳል። በ2021 
የውድድር ዓመትም የኣለም ክብረወሰኖችን በመሰባበር 
የቀጠለችው ለተሰንበት አስደናቂ ብቃት ማሳየት 
ችላለች። 

በተለይም ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ የኔዘርላንድስ 
አትሌት ሲፈን ሃሰን በ2016 ሪዮ ኦሊምፒክ 
በኢትዮጵያዊቷ አትሌት አልማዝ አያና የተመዘገበውን 
የአስር ሺ ሜትር ክብረወሰን ሰብራ አርባ ስምንት ሰአት 
ሳይሞላው ለተሰንበት በ2020 የቶኪዮ ኦሊምፒክ 
የኢትዮጵያውያን ማጣሪያ ውድድር ሄንግሎ ላይ 
ማሻሻሏ አይዘነጋም። 

ለተሰንበት በቶኪዮ ኦሊምፒክ በአስር ሺ ሜትር 
ይህን አስደናቂ ብቃት ደግማ የወርቅ ሜዳሊያ 

ታጠልቃለች የሚል ግምት በበርካቶች ዘንድ አድሮ 
የነበረ ቢሆንም፣ በሲፈን ሃሰንና በሌላኛዋ ትውልደ 
ኢትዮጵያዊት የባህሬን አትሌት ቃልኪዳን ገዛኸኝ 
ተቀድማ የነሐስ ሜዳሊያ ማጥለቋ ይታወሳል። የግማሽ 
ማራቶን ክብረወሰኑንም ያሻሻለችው በኦሊምፒክ የወርቅ 
ሜዳሊያ በማጣቷ ቁጭት ውስጥ እያለች ነበር። 

የዓለም አትሌቲክስ ከለተሰንበት የግማሽ ማራቶን 
ክብረወሰን ጋር ለዩጋንዳዊው አትሌት ጃኮብ ኪፕሊሞ 
የግማሽ ማራቶን ክብረወሰንም እውቅና ሰጥቷል። 
ለተሰንበት የግማሽ ማራቶን ክብረወሰኑን ከጨበጠች 
ከወር በኋላ ኪፕሊሞ በኢስታንቡል ግማሽ ማራቶን 
የርቀቱን የቀድሞ ክብረወሰን በአንድ ሰከንድ በማሻሻል 
ተመሳሳይ ታሪክ መስራት የቻለ ሲሆን የርቀቱ የቀድሞ 
ክብረወሰን በኬንያዊው አትሌት ኪቢዮት ካንዲ በ2020 
ቫሌንሲያ ላይ በ57:30 የተያዘ እንደነበር ይታወቃል።

በተያያዘ ዜና አትሌት ለተሰንበት ግደይ በነገው እለት 
ለኬንያዊቷ አትሌት አግኒስ ቲሮፕ መታሰቢያ በተዘጋጀው 
የአገር አቋራጭ ውድድር ላይ እንደምትሳተፍ ይጠበቃል። 
ይህ ውድድር በኬንያ ኤልዶሬት ነው የሚካሄደው፡፡ 

የአገር አቋራጭ ቻምፒዮኗን እንዲሁም የ2017 
እና 2019 የዓለም ቻምፒዮና የነሐስ ሜዳሊያ አሸናፊዋ 
አትሌት አግኒስ ቲሮፕን ለመዘከር የተዘጋጀ ነው። 
አግኒስ ቲሮፕ ከወራት በፊት በመኖሪያ ቤቷ ሕይወቷ 
አልፎ የተገኘች ወጣት ኬንያዊት አትሌት እንደነበረች 
የሚታወስ ሲሆን፣ ነገ እሷን ለማሰብ በተዘጋጀው አገር 
አቋራጭ ውድድር ለተሰንበትን ጨምሮ በተለያዩ 
ርቀቶች የዓለም ክብረወሰን ያሻሻሉ በርካታ ኬንያውያን 
አትሌቶች በሁለቱም ጾታ እንደሚሳተፉ ይጠበቃል።

የለተሰንበት ግደይ የግማሽ ማራቶን ክብረወሰን እውቅና አገኘ

የግልፅ ጨረታ ማስታወቂያ 
በአፋር ብ/ክ/መንግሥት መስተዳድር ጽ/ቤት የቢሮ እድሳትና ማስዋብ ሥራ ጨረታ አወዳድሮ ማሰራት ይፈልጋል። 
ስለሆነም:-
                              1ኛ/ በዘመኑ የታደሰ የንግድ ፍቃድ ያለው                  3ኛ/ የግብር ከፋይ ቁጥር ያለው   
	 	              2ኛ/ ቫት ተመዝጋቢ የሆነ                                       4ኛ/ የምዝገባ ምስክር ወረቀት ያለው
ከላይ የተገለጹትን መስፈርቶች የሚያሟላ ድርጅት ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 5 ተከታታይ ቀናት ውስጥ 
በርዕሰ መስተዳድር የግዥ ፋይ/ንብ/አስ/ደ/ዳይሬክቶሬት ቢሮ በመቅረብ የማይመለስ ብር 100.00 /አንድ መቶ ብር/ በመክፈል 
የጨረታ ሰነዱን በመግዛት መወዳደር ይችላል፡፡ 
ጨረታው የጨረታ ማስታወቂያው ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ5ኛው ቀን ልክ ከቀኑ 9፡00 ሰዓት ታሽጎ በእለቱ ተጫራቾች ወይም 
ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ከቀኑ 9፡30 ሰዓት ላይ ይከፈታል፡፡ ጽ/ቤቱም የተሻለ መንገድ ካገኘ በከፊልም ሆነ በሙሉ 
የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው:: 

በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት

የስም ማስታወቂያ 
ማራናታ ሆፕ ኦፍ ብሊቨርስ ቸርች (MARANATHA HOPE OF BELIEVER’S CHURCH) የተባለ የሃይማኖት ተቋም ምዝገባ 
ለማድረግ ያመለከተ በመሆኑ በዚህ ስያሜ እና ዓርማ ተቃውሞ ያለው አካል ካለ  በ10 ቀን ወደ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች 
አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል እንዲቀርብ፡፡

የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል

ማስታወቂያ 
በሀር ኢዲሪስ አደም በ2008 ዓ.ም በጅማ ዩኒቨርሲቲ በ Rural Development and Agricultural Extension 
የተመረቁ ሲሆን የትምህርት ማስረጃቸው ቴምፖራሪ ዲግሪ የጠፋባቸው ስለሆነ ወድቆ አግኝቼዋለሁ የሚል ቢኖር 
ወይም በማንኛውም ምክንያት የያዘ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስክ 30 ቀን ድረስ 
ካልቀረበ በምትኩ የሚሰጣቸው መሆኑን እንገልፃለን፡፡ 

የጅማ ዩኒቨርሲቲ ሬጅስትራር ጽ/ቤት 

ግልፅ የጨረታ ማስታወቂያ 
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት የቴክኒክ ሙያና የስራ ዕድል ፈጠራ ኤጀንሲ የህዳሴው 
ግድብ ውሃ የሚተኛበትን ለ3ኛ  ዙር የደን ምንጣሮ ለሚሰሩ ኢንተርፕራይዞች የመጠጥ ውሃ 
የሚያቀርብ ቦቲ በጨረታ አወዳድሮ መከራየት ይፈልጋል፡፡ ስለሆነም ማንኛውም ተጫራች 
ከዚህ በታች በተገለፀው መሰረት መስፈርቱን የሚያሟላ መወዳደር ይችላሉ፡፡ 
1. በዘርፉ አግባብነት ያለው የታደሰ የንግድ ፈቃድ እና የዘመኑን ግብር የከፈለ፤ 
2. የግብር ከፋይነት ምዝገባ ሰርተፊኬት/TIN/ ያለው፤ 
3. የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ ሠርተፊኬት እንዲሁም በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ 

የተመዘገበ፤ 
4. የንግድ ምዝገባ የምስክር ወረቀት ያለው፤ 
5. ማንኛውም ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና የሞላበትን ጠቅላላ ዋጋ 0.50% በባንክ 

በተረጋገጠ ሲፒኦ (C.P.O) ዋስትና ማቅረብ አለበት፡፡
6. ተጫራቾች በጨረታ ለመሳተፍ ከላይ በተ.ቁ 1-5 የተጠቀሱትንና የሚመለከታቸው 

ማስረጃዎች ፎቶ ኮፒ ከመጫረቻ ሰነዶቻቸው ጋር አያይዘው ማቅረብ አለባቸው፡፡ 
7. ተጫራቾች ጨረታው በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በተከታታይ 10 ቀናት ውስጥ የጨረታ 

ሰነዱን የማይመለስ 50 ብር በመክፈል የጨረታ ሰነዱን አዲስ አበባ ላምበረት መናኸሪያ 
አንድ ፌርማታ ወረድ ብሎ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ቢሮ ቁጥር 107 እና አሶሳ ከተማ 
ባምቡ ፓራዳይዝ ሆቴል አጠገብ የሚገኘው መድን ድርጅት ሕንፃ 2ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 205 
በአካል በመገኘት ሰነዱን ማግኘት ይችላሉ፡፡ 

8. የጨረታው መዝጊያና መክፈቻ ቀን በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ11ኛው ቀን ከረፋዱ 
4፡00 ሰዓት ተዘግቶ በዚሁ ዕለት ከረፋዱ 4፡30 ሰዓት ላይ ተጫራቾች ወይም ህጋዊ 
ወኪሎቻቸው በተገኙበት አዲስ አበባ ላምበረት መናኸሪያ አንድ ፌርማታ ወረድ ብሎ 
የስራና ከህሎት ሚኒስቴር ቢሮ ቁጥር 107 የሚገኘው ክፍል ውስጥ ይከፈታል፡፡ ሆኖም ግን 
የጨረታ መክፈቻው ቀን በበዓላት ቀን ወይም ቅዳሜና እሁድ ላይ ከዋለ በሚቀጥለው የሥራ 
ቀን በተጠቀሰው ቦታና ሰዓት ይሆናል፡፡ 

9. የግዥ መለያ ቁጥር TVJCA./03/2014 ነው፡፡ 
10. መ/ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ 

ነው፡፡ 
ለበለጠ መረጃ 0572756026/ /0938248201 

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት የቴክኒክ 
ሙያና የሥራ ዕድል ፈጠራ ኤጀንሲ 

አሶሳ 

የጨረታ ማስታወቂያ 
በአፈ/ከሳሽ --------አብቁተ ፍላቂት ቅርንጫፍ ነ/ፈጅ ሶፊኒያስ ጎሹ ከአፈ/ተከሳሽ-----------እነ ብርሃኔ አከለ በቁጥር 10 ሰዎች 
መካከል ስላለው  የገንዘብ/አፈፃፀም/ ክስ ክርክር ጉዳይ የአፈ/ተከሳሽ አቶ ተፈራ አለፌ የሆነው በሰ/ወሎ ዞን መቄት ወረዳ አግሪት 
ከተማ 018 ቀበሌ በምስራቅ እነ ሞላ  አስፋው፣ በምዕራብ ዋጋየ ፍስሃ፣ በሰሜን መንገድ፣በደቡብ የእግር መንገድ  እያዋሰነ 
የሚገኘውን ቤትና ቦታ በመነሻ ዋጋ 700,000/ሰባት መቶ ሺህ ብር/ 
በጨረታ እንዲሸጥ ፍ/ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡  በመሆኑም የጨረታ ማስታወቂያው ከየካቲት 07 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ መጋቢት 
06 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ በአየር ላይ ቆይቶ ጨረታው መጋቢት 07 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 ሰዓት እስከ 6፡00 ሰዓት 
ድረስ ጨረታው ይካሄዳል። ስለሆነም በጨረታው መሳተፍ ወይም መግዛት የምትፈልጉ ቤትና ቦታው በሚገኝበት በመቄት 
ወረዳ አግሪት ከተማ 018 ቀበሌ በመገኘት መጫረት የምትችሉ መሆኑን እያሳወቅን የጨረታ አሸናፊው የአሸነፈበትን 1/4ኛውን 
ለሐራጅ ባይ ባለሙያ ወዲያውኑ ማስያዝ ይኖርበታል።

የሰ/ወሎ ዞን ከፍ/ፍ/ቤት

አትሌት ለተሰንበት ግደይ፤
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