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የበረን
ዳ ታይልስ ኤጋ መደበኛ ኮልሞ

ሚስማር 
ከ3 ቁጥር 
-15 ቁጥር

የንጹሃን ሞትና 
ሰቆቃ ይብቃ!

 ‹‹የዋጋ ንረትን ለመቀነስ... ወደ ገፅ 4 ዞሯል

 ‹‹የተዛባ አተያይ ለመፍጠር... ወደ ገፅ 4 ዞሯል

“አገራዊ ምክክሩ... ወደ ገፅ 4 ዞሯል

‹‹የዋጋ ንረት የተፈጠረው ምርት 
በመቀነሱ ሳይሆን ብልሹ አሠራሮች 

በመስፋፋታቸው ነው››
ዶክተር መላኩ ተገኝ           
የኢኮኖሚ ባለሙያ

አዲሱ ገረመው

 አዲስ አበባ፡- የለውጥ ኃይሉ ለሃይማኖት ያለው አተያይ 
የተዛባ እንደሆነ መልክ ለማስያዝ የሚደረጉ ጥረቶች ቢኖሩም 
መንግሥት ከሃይማኖት ተቋማት ጋር በትብብር እየሠራ 
ይገኛል ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች 
አቤቤ ገለጹ። 

መስቀል አደባባይን በተመለከተ የሚነሱ ጥያቄዎችን 
በሕጋዊና ሠላማዊ መንገድ ከተማ አስተዳደሩ እንደሚፈታ 
ከንቲባዋ ገልጸዋል። 

የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አንደኛ ዓመት የሥራ 
ዘመን አንደኛ ጉባዔ ማጠናቀቂያ ትናንት ሲደረግ ከንቲባ 
አዳነች አቤቤ የ2014ዓ.ም የግማሽ ዓመት አፈጻጸም ሪፖርትን 
አስመልክቶ ከምክር ቤቱ ለተነሳላቸው ጥያቄዎች መልስ 
ሰጥተዋል፡፡ 

በወቅቱ ከሃይማኖትና ከመንግሥት ግንኙነት አንጻር 
ከለውጡ ጋር ተያይዞ የለውጥ ኃይሉ ለሃይማኖት ያለው 
አተያይ የተዛባ እንደሆነ መልክ ለማስያዝ የሚደረጉ ጥረቶች 
አሉ፤ ይሁንና  መንግሥት ከሃይማኖት ተቋማት ጋር በትብብር 
የሚያከናውነውን ሥራ ይቀጥላል ሲሉ ተናግረዋል። 

 የመንግሥትና የሃይማኖትን ግንኙነትን በተመለከተ 

ሞገስ ተስፋ

አዲስ አበባ፡- የርዕሳነ መስተዳድሮቹ ውይይት 
እየተፈጠሩ ያሉ ግጭቶችን  በዘላቂነት በመፍታት 
የሕዝብን ሰላምና የልማት ጥያቄ መመለስ  የሚያስችል  
መሆኑን የአማራ ክልል የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ቢሮ 
ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ  ገለጹ፡፡ 

አቶ ግዛቸው በተለይም ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
እንደገለጹት፤ የአማራ ክልል ዕርሰ መስተዳድር  ይልቃል 
ከፋለ (ዶክተር) ከኦሮሚያና  ከቤኒሻንጉል ክልላዊ 
መንግሥታት ዕርሰ መሥተዳድሮች ጋር በክልሎቹ 
ብሎም በአገሪቱ አስተማማኝ ሰላምና ልማት  ለማረጋገጥ 
በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ  ውጤታማ ውይይት 
አድርገዋል ብለዋል፡፡ 

 እንደ አቶ ግዛቸው ገለጻ፤ ሦስቱም ክልሎች ሰፊ የሆነ 

‹‹የተዛባ አተያይ ለመፍጠር ጥረት ቢደረግም መንግሥት 
ከሃይማኖት ተቋማት ጋር በትብብር እየሠራ ይገኛል››

  - ከንቲባ አዳነች አቤቤ

• መስቀል አደባባይን በተመለከተ የሚነሱ ጥያቄዎች በሕጋዊ መንገድ ይፈታሉ     

‹‹የርዕሳነ መስተዳድሮቹ ውይይት እየተፈጠሩ ያሉ ግጭቶችን  
በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል ነው››

አቶ ግዛቸው ሙሉነህ 
የአማራ ክልል የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ  ኃላፊ 

ወሰን የሚጋሩና  ሕዝቡ ለዘመናት   ተዋልዶና ተጋብቶ 
የሚኖርባቸው ናቸው፡፡  ነገር ግን በጽንፈኛና በጥላቻ 
አመለካከቶች  ከውጭ ጠላቶች ጋር በማበር ክልሎቹን 
የግጭት ማዕከል በማድረግ ኢትዮጵያን ለማተራመስ 
ረዘም ላለ ጊዜ  ጠላት ሲንቀሳቀስባቸው ቆይቷል፡፡ 
በዚህም  በርካታ የሰው ሕይወት እና የንብረት ውድመት 
ደርሷል ብለዋል፡፡ 

የሁሉም ክልሎች ሕዝብ ፍላጎትና ጥያቄ   ዴሞክራሲ፣ 
ሰላምና ልማት በመሆኑ    የሕዝብን ጥያቄ ለመመለስና 
ለማስከበር በሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥ የመሪዎች ሚና 
ከፍተኛ ነው፡፡ ርዕሳነ መስተዳደሮቹና ከፍተኛ የስራ 
ኃላፊዎች ያደረጉት ውይይት  እየተፈጠሩ ያሉ ወቅታዊ 
የሆኑ ግጭቶችን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል 
መሆኑን አቶ ግዛቸው ገልጸዋል፡፡     

‹‹የርዕሳነ መስተዳድሮቹ ... ወደ ገፅ 4 ዞሯል

ዳግማዊት ግርማ

አዲስ አበባ፡- ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው አገራዊ 
ምክክር  መሰረታዊ ችግሮቻችንን ለመፍታት ወሳኝ 
ሚና ይኖረዋል ብዬ አምናለሁ ሲሉ ኡስታዝ አቡበከር 
አህመድ ገለጹ።

ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ለኢትዮጵያ ፕሬስ 

“አገራዊ ምክክሩ 
መሰረታዊ ችግሮቻችንን 
ለመፍታት ወሳኝ ሚና 

ይኖረዋል ”
- ኡስታዝ  አቡበከር  አህመድ

ማህሌት አብዱል 

አዲስ አበባ:- እየተባባሰ የመጣውን የዋጋ ንረት 
ለመቀነስ ሰላም ማስፈንና በእጅ ያሉ አማራጮችን 
መጠቀም እንደሚገባ የኢኮኖሚ ባለሙያው ዶክተር 
መላኩ ተገኝ ገለጹ፡፡   

    ዶክተር መላኩ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 

‹‹የዋጋ ንረትን ለመቀነስ 
ሰላም ማስፈንና በእጅ ያሉ 

አማራጮችን 
መጠቀም ይገባል››  

-ዶክተር መላኩ ተገኝ
የኢኮኖሚ ባለሙያ  
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ዜና

ፋንታነሽ ክንዴ

አዲስ አበባ፡- ባለፉት ስድስት ወራት 
በፍትሐብሔርና በወንጀል ለ57 ሺ 179 መዝገቦች 
ውሳኔ መሰጠቱን የአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤት 
አስታወቀ።

የፍርድ ቤቱ ፕሬዚዳንት አቶ ተስፋዬ መለሰ 
የፍርድ ቤቶችን የስድስት ወራት ሪፖርት ለከተማው 
ምክር ቤት ባቀረቡበት ወቅት እንደገለጹት፤ 
በ2014 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት 
ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት ለመስጠት ዋነኛ 
ግቦች ተደርገው ተሠርቷል። በዚህ ባለፉት ስድስት 
ወራት  በፍትሐብሔርና በወንጀል ለቀረቡ 57 ሺ 
179 መዝገቦች ውሳኔ ተሰጥቷል ብለዋል።

 ውሳኔ ካገኙት መዝገቦች ውስጥ 53 ሺ 374 
ጉዳዮች በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት ውሳኔ 
ያገኙ ሲሆን 3 ሺ 175 መዝገቦች ከተቀመጠው 
ስታንዳርድ  በላይ ጊዜ መውሰዳቸውን ገልጸዋል።

በተያዘው በጀት ዓመት መጀመሪያ ስድስት 
ወራት የመዛግብት ምጣኔ 96 በመቶ ለማድረስ እቅድ 
ተይዞ እንደነበር ያስታወሱት ፕሬዚዳንቱ፤ በሁሉም 
ፍርድ ቤቶች ካለፈው የዞረና አዲስ ከተከፈቱ 59 ሺ 
725 መዝገቦች ውስጥ 57 ሺ 179 መዝገቦች ውሳኔ 
አግኝተዋል። አፈጻጸሙ ከእቅዱ አንጻር ሲታይ 96 
በመቶ መሆኑን ጠቁመዋል።

 በ2014 ግማሽ ዓመት በስር ፍርድ ቤቶች ውሳኔ 
ተሰጥቶባቸው ይግባኝ ከቀረበባቸው አንድ ሺ 163 
ጉዳዮች ውስጥ 960 መዝገቦች ውሳኔ ማግኘታቸውን 
ገልጸው፤ 647 ጉዳዮች የስር ፍርድ ቤቶችን ውሳኔ 
በማጽናት ሲወሰን 313 መዝገቦች የስር ፍርድ ቤት 
ውሳኔ መሻሩን አስታውቀዋል። 

በስድስት ወራት ለ57 
ሺ 179 መዝገቦች ውሳኔ 
መሰጠቱን የአዲስ አበባ 

ከተማ ፍርድ ቤት አስታወቀ

ሙሳ ሙሐመድ

አዲስ አበባ፡- ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን የሂሳብ 
ሙያንና ሙያተኛን የመገንባት ዓላማን  የሚደግፍ 
የመጀመሪያው ፕሮጀክት የኢትዮጵያ የሂሳብና ኦዲት 
ባለሙያዎች ማሕበርና የኢትዮጵያ የሒሳብ አያያዝና 
ኦዲት ቦርድ በጋራ ይፋ አደረጉ። 

ስቴፈን ሺልድስ የሒሳብና ኦዲት ባለሙያዎች 
ማሕበር የገበያ አጋርነትና እውቅና ዳይሬክተር 
በትናንትናው እለት  ፕሮጀክቱን ይፋ ባደረጉበት  
እንደተናገሩት ፕሮጀክቱ በመነቃቃት ላይ ላለው 
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ጥቅም የሚያስገኝ ነው።

   እንደ ስቴፈን ሺልድስ ገለፃ፣ የፕሮጀከቱ ዋና 
ዓላማ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን የሂሳብ ሙያ ዘላቂ 
በሆነ መልኩ ከመገንባት ባሻገር የሕዝቡን ጥቅም 
የሚያስጠብቅ ነው።

የፕሮጀክቱ ፋይናንስ   በገንዘብ ሚኒስቴር የሚተ 
ዳደርና  በዓለም ባንክ ድጋፍ የሚደረግ ሲሆን የሒሳብ 
ሙያ ልማት በኢትዮጵያ እንዲያድግም ይደግፋል 
ሲሉ ስቴፈን ሺልድስ ተናግረዋል።

 ወይዘሮ ሒክመት አብደላ የኢትዮጵያ የሂሳብ 
አያያዝና ኦዲት ቦርድ ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው፣ 
የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ተቆጣጣሪ መሆን 
የኦዲት ባለሙያዎችንና በሙያው ላይ ቁጥጥር  
በማድረግ የሕዝብን ጥቅም ማስጠበቅ የሚያስችል  
ነው ብለዋል።

የኢትዮጵያን የሒሳብ ሙያ  የመገንባት 
ዓላማ የሚደግፍ የመጀመሪያው 

ፕሮጀክት ይፋ ሆነ
 ከታቀዱ የካፒታል ገበያዎችና ኢኮኖሚያችን 

ክፍት ከማድረግ ጋር ተያይዞ ሕዝቡና ባለሀብቶች 
የሚወስኗቸው ውሳኔዎች አስተማማኝ የፋይናንስ 
መገለጫዎች ይሆናሉ ያሉት ወይዘሮ ሒክመት፣ ቦርዱም 
ይህንን ግብ ለማሳካት በንቃት ከሌሎቹ ማህበራት ጋር 
በቅርበት አብሮ ይሰራል ብለዋል።

    የኢትዮጵያ የሂሳብና ኦዲት ባለሙያዎች ማሕበርና 
የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ በመካከላቸው 
ያለውን ግንኙነት በማጠናከር በጥር 2012ዓ/ም የረጅም 
ጊዜ የአጋርነት ስምምነታቸውን ማደሳቸውን ወይዘሮ 
ሒከመት  አውስተዋል።

   በሌላ በኩል የሒሳብና ኦዲት ባለሙያዎች ማሕበር 
የአፍሪካ ዳይሬክተር ጀማል አምፖማ  እንዳብራሩትይፋ 
የተደረገው ፕሮጀክት ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን 
ባለሙያ ለመገንባት የሚያሰችል ነው ።

ዓላማውን ለማሳካት የሚቻለው በአጋርነት አብሮ 
መስራት ሲቻል ብቻ ነው ያሉት ጀማል አምፖማ፣ 
ከዓለም ባንክ፣ ከፋይናንስ ሚኒስቴር፣ ከኢትዮጵያ 
ሒሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ጋር ለውጥ ለማምጣት 
መልካም ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል።

የሒሳብና ኦዲት ባለሙያዎች ማሕበር ከአርባ 
ዓመታት በላይ ፕሮጀክቶችንና የተለያዩ ልማቶችን  
በመደገፍ የረጀም ጊዜ ልምድ ያለው ሲሆን ማሕበሩ 
በ176 አገራት 227ሺህ አባላት ያለውና በቀጣይም 544 
ሺህ አባላትን ለማፍራት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን በወቅቱ  
ተገልጿል። 

በጋዜጣው ሪፖርተር

አዲስ አበባ፡- የኦሮሚያ ክልል ርእሰ 
መስተዳድር በአማራ ክልል ያደረጉትን ቆይታ 
በማጠናቀቅ ወደ ጋምቤላና ቤኒሻንጉል ክልሎች 
በማቅናት ጉብኝቶችንና የተለያዩ የልማት 
ስምምነቶችን አካሂደዋል፡፡

አቶ ሽመልስ  በጋምቤላ ቆታቸው ከጋምቤላ 
ርዕሰ መስተዳድር  ኡሞድ ኡጁሉ  ጋር  በቀጣዮቹ 
አምስት ዓመታት በልማትና ሠላም ማስፈን 
ላይ በጥምረት ለመሥራት የመግባቢያ ሠነድ 
ተፈራርመዋል፡፡

ስምምነቱ ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ 
ጋር በተያያዘ አሸባሪው የሕወሓት ቡድን በሸኔ 
እና በመሰል ጀሌዎቹ ሊፈጽም የሚያቅደውን 
የተለመደ የሽብር ተግባር ለማምከን ያስችላል፤ 
በልማትም ክልሎቹን ያስተሳስራል ነው የተባ 
ለው፡፡

በመጨረሻም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግ 

በይግባኝ ሰሚ ችሎት ውሳኔ አግኝተው የሰበር 
አቤቱታ ከቀረበባቸው 343 ጉዳዮች ውስጥ ውሳኔ 
ካረፈባቸው 278 ጉዳዮች 1877 መዝገቦች ውሳኔ 
እንዲጸና ተደርጓል ያሉት አቶ ተስፋዬ፤ የ91 
መዝገቦች ውሳኔ ተሰጥቷል። የፍርድ ቤቱ አጠቃላይ 
የውጤታማነት አማካይ አፈጻጸም 67 ነጥብ 3 
መሆኑንም አስታውቀዋል።  

በፍርድ ቤቶቹ የሚሰጡ የዳኝነት አገልግሎቶችን 
ከብልሹ አሰራርና ተግባር የጸዳ ለማድረግ ጥረት 
መደረጉን የጠቀሱት ፕሬዚዳንቱ፣ በስድስት ወር 
ውስጥ ቅሬታ ከቀረበባቸው ዳኞች መካከል ጥፋተኛ 
ሆነው የተገኙ ሁለት ዳኞች የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ 
ተሰጥቷቸዋል። የሁለት ተጨማሪ ዳኞች ጉዳይ 
ደግሞ በዳኞች አስተዳደር ጉባኤ እየታየ ይገኛል 
ብለዋል።

 ለ2014 በጀት ዓመት ከተያዘው 86 ሚሊዮን 
227 ሺ 968 ብር በጀት ውስጥ በግማሽ ዓመቱ 43 
ሚሊዮን 256 ሺ 887 ብር ጥቅም ላይ ለማዋል 
ታቅዶ እንደነበር አስታውሰው፤  41 ሚሊዮን 036 
ሺ 096 ብር ጥቅም ላይ መዋሉን ገልጸዋል።

ፍርድ ቤቶቹ በቀጣይ ጊዜያት በጥናት 
ላይ የተመሰረተ ሥልጠና መስጠት፣ የዳኝነት 
ውጤታማነትን ማሳደግና ጥራት ያለው የዳኝነት 
አገልግሎት መስጠት ላይ ትኩረት አድርገው 
እንደሚሰሩ አስታውቀዋል። የደንበኞችን እርካታ 
ከፍ ለማድረግ በትኩረት እየተሠራ መሆኑንም 
ጠቁመዋል።

በሪፖርቱ ላይ ከምክር ቤት አባላት ጥያቄዎችና 
አስተያየቶች የተነሱ ሲሆን ፕሬዚዳንቱ ምላሽ 
ከሰጡ በኋላ በ104 ድጋፍ እና በአንድ ድምጸ 
ተአቅቦ ጸድቋ።  

አቶ ሽመልስ  አብዲሳ በጋምቤላና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ 
ክልሎች ጉብኝት አካሄዱ  

ሥት በጋምቤላ ከተማ በ79 ሚሊዮን ብር 
ለሚያስገነባው የኢፈ ቦሩ 2ኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤት የመሰረት ድንጋይ  አስቀምጠዋል።
በተመሳሳይም  አቶ ሽመልስ አብዲሳ ወደ 

ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አቅንተው የኦሮሚያ 
ክልላዊ መንግሥት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 
በአሶሳ ወረዳ ባሮ ቀበሌ የሚያስገነባው የሴቶች 
አዳሪ ትምህርት ቤት ግንባታ  አስጀምረዋል፡፡

የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ርዕሰ 
መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ እና 
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት 
ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን የአዳሪ 
ትምህርት ቤቱን ግንባታ የመሠረት ድንጋይ 
ያስቀመጡ ሲሆን፣ የግንባታ ስራውንም 
አስጀምረዋል።

በ79 ሚሊዮን ብር የሚገነባው አዳሪ 
ትምህርት ቤቱ የግንባታው ወጪ በኦሮሚያ 
ክልላዊ መንግሥት በጀት የሚሸፈን መሆኑ 
ተገልጿል፡፡

 የሁለቱን ክልሎች ሕዝቦች ሠላም እና ልማት 
የበለጠ ለማጠናከር የተጀመሩ የጋራ ሥራዎች 
ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም የሁለቱ ክልል 
ርዕሳነ መስተዳድሮች ገልጸዋል፡፡ 
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ዜና

 ዘላለም ግዛው   
 

   በአፍሪካ አህጉር ብዙ መልካም ነገሮች፣ ልማቶችና 
ዕድገቶች እየታዩ ቢሆንም  በምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች 
አህጉሪቷ የችግር፣ የጦርነትና የግጭት ማዕከል ተደርጋ 
በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አንድትሳል ተደርጓል።ይህ 
የተፈጠረው ደግሞ የምዕራቡን ዓለም ሚዲያዎች 
የሚወደዳርና እውነታውን ሚዛናዊ ሆኖ ለዓለም አቀፍ 
ማህበረሰብ መረጃ የሚሰጥ ጠንካራ አህጉራዊ ሚዲያ 
ባለመኖሩ መሆኑን ምሁራን ይገልጻሉ፡፡

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድም በ35ኛው 
የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ አፍሪካ የራሷን 
ድምጽ ለዓለም አቀፍ ማሕበረሰብ የምታደርስበት መንገድ 
መዘርጋት እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።

  በተሳሳተ መንገድ አፍሪካ ላይ የሚነገሩ፣ ገጽታዋን 
የሚያጠለሹና የሚያዋርዱ መሆናቸውን በመግለጽም፤ 
ይቋቋማል ያሉት ሚዲያ የተዛባውን ምልከታ በመቀየር 
የአህጉሪቱን ገጽታ ለመገንባት እንደሚረዳም አመላክተዋል። 

ሕብረቱም ‹‹የፓን አፍሪካ ሚዲያ›› መቋቋሙ 
የአፍሪካውያንን ድምጽ ለማሰማት እንደሚያግዝ በመደገፍ 
አድናቆት ችሮታል።  

በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና የተግባቦት 
ትምህርት መምህር፣ ተመራማሪና የዶክትሬት ትምህርት 
ፕሮግራም አስተባባሪ ዶክተር አብዲሳ ዘርዓይ፤ ሃሳቡ 
የሚደገፍ መሆኑን ይገልጹና፤ እውን ማድረግ ይቻላል ወይ? 
ሲሉ ይጠይቃሉ።  

ተግባሩ አሁን የተጀመረ እንዳልሆነም ይጠቅሳሉ። 
አፍሪካውያን የፓን አፍሪካን ኒውስ ኤጀንሲን እ.አ.አ 
በ1978 በአባል አገራቱ መዋጮ በመመራት የመረጃ 
ፍሰት ቀውሱን እንዲያስተካክል ታስቦ ቢቋቋምም፤ 
አባላቱ መዋጮ ባለማድረጋቸው ተቋሙ ተዳክሞ የሚረባ 
ተግባር አለመፈጸሙንና ‹‹ፓን አፍሪካን ኒውስ ኤጀንሲ›› 
መረሳቱንም በማንሳት ይወቅሳሉ።    

በሴኔጋል ዋና ከተማ ዳካር የሚገኘው ተቋሙ በጽናት 
ቀጥሎ ቢሆን ኖሮ የአልጀዚራ አይነት አቋም ላይ ሊደርስና 
የሚፈለግበትን ሚና ሊያበረክት ይችል እንደነበርም 
በቁጭት ይጠቅሳሉ።

በአፍሪካ መሪዎች ዘንድ ተመሳሳይ ንግግሮች የተለመዱ 
ናቸው፣ በተግባር ሲገለጽ አብዛኞቹ አገራት ድርሻቸውን 
ለመክፈል ፍቃደኛ አይደሉም ባይ ናቸው ዶክተር አብዲሳ።

 በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነትና ተግባቦት 
ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሙላቱ አለማየሁ 
እንደሚገልጹትም፤ የመረጃ ስርጭት ሲሰፋ በተለይ 

 በ‹‹ፓን አፍሪካ ሚዲያ›› ላይ የምሁራን ዕይታ
በጥራትና በስፋት ቢሰራጭ ዜጎች መረጃ ሲያገኙ፣ ሲደራጁ 
ለእድገት፣ ለሰላም ይጠቅማል።ያወቀ ሰው ወደ መጥፎ 
ነገር ስለማይሄድ መገናኛ ብዙሃን መቋቋሙ ይበል ያሰኛል 
ይላሉ፡፡

    በዲላ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ተግባቦት መምህር 
አቤል ጓንጉልም አፍሪካ እየታወቀችበት ያለውን ዓለም 
አቀፍ ሚዲያ የሚገልጹበትን መንገድ በመቀየር የራሷን 
እውነታ ለዓለም ለማሳወቅ እንደሚጠቅም ይገልጻሉ።የሥራ 
ባህል እንዲዳብር፣ የነቃ ማሕበረሰብ እንዲፈጠርና ከድህነት 
ለመውጣት እንደሚያግዝም ይጠቅሳሉ።

የኢራን ፕሬስ ቲቪ፣ የቱርኩን ቲአርቲ፣ የሩሲያው 
አርቲ ቴቪ አፍሪካ ላይ የነበረው አይነት እይታ ነበራቸው 
የራሳቸውን ሚዲያ አቋቁመው እውነታውን ለዓለም 
ማሳወቅ ችለዋል ሲሉም  ይናገራሉ። 

አፍሪካም በተዛባ መንገድ  የተገለጸውን በመልካም 
ገጽታ ለመቀየር ይቋቋማል የተባለው ፓን አፍሪካ ሚዲያ 
እውን ማድረግ እንደሚገባት መምህር አቤል ይናገራሉ። 

 ሚዲያ ለማቋቋም የሰለጠነ ባለሙያና ቴክኖሎጂ 
ማሟላት ይጠይቃል የሚሉት ዶክተር አብዲሳ፤ አገራቱ 
በቂ ሀብት መድበው ሃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ሲሉም 
ይመክራሉ። 

አዲሱ ትውልድ ከቴክኖሎጂ ጋር የተላመደ ነው፣ 
እውቀትና ክህሎትም ይኖረዋል። የአፍሪካ መሪዎችን 
መተካትና አዲስ አስተሳሰብ ይዞ ይመጣል ብዬ 
አስባለሁ።ሂደቱም እስካሁን የተከተለንን አባዜ ለውጦ 
ትክክለኛ ነገር ሊያመጣ ይችላል የሚል ተስፋ አለኝ ይላሉ 
ዶክተር አብዲሳ።

አባል አገራቱ የኢኮኖሚ ነጻነት ማስጠበቅ 
ይኖርባቸዋል። በቂ ሀብት ሊፈጠርና ከልገሳና ከብድር 
በመውጣት ራሳቸውን ችለው ሊቆሙ ይገባል።ለዴሞክራሲ 
ሥርዓት፣ ለሰብአዊ መብት መከበርና ለነጻነት የቆሙ 
ቁርጠኛ አመራሮች ሥልጣን መያዝ አለባቸው።ይህ እውን 
እየሆነ ነው ወይ? የሚለው ጥያቄ ሁሉም ሊመልሰው 
ይገባል። 

 የፓን አፍሪካን ሚዲያ እውን ለማድረግ በአህጉሩ 
የሚገኙ አገራት ጠንካራ የፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ 
ይኖርባቸዋል። በአቅማቸው  በፋይናንስ ሊደግፉትና 
ትኩረት ሊሰጡት ይገባል። የሚቋቋመው የፓን አፍሪካ 
ሚዲያ ይዘቶች ምን መምሰል እንዳለባቸውና ኤዲቶሪያል 
ፖሊሲው ምን መምሰል እንዳለበት ጠለቅ ብሎ ሊሰራበት 
ይገባል።

 ዘመኑን የሚዋጅ ቴክኖሎጂና ቴክኒክና እውቀት መኖር 
አለበት።ቋንቋና ይዘት ጉዳይ ስጋት ካልፈጠረ በስተቀር 

አማራጭ መገናኛ ብዙሃን መኖሩ አስፈላጊ ነው ይላሉ 
ዶክተር ሙላቱ።      

ሚዲያው ሲመሰረት የአፍሪካ ውክልና ሊኖረው 
ይገባል የሚሉት መምህር አቤል፤ ሲመሰረት በኢኮኖሚ 
ጥሩ አቅም መፍጠር ይኖርበታል፣ ከዓለም አቀፍ ሚዲያዎች 
ጋር ተወዳዳሪ መሆን እንዲችል ትኩረት ሊሰጠው ይገባል 
ይላሉ።

የሕብረቱ አባል አገራት ጉዳዩን በየሚዲያቸው አጀንዳ 
ማድረግ እንደሚገባቸውም ይመክራሉ።በዓለም አቀፍ 
መድረክ ጉዳዩን በማንሳት አጀንዳ ማድረግ እንዳለባቸውም 
መምህር አቤል ያሳስባሉ። 

የሚቋቋመው የፓን አፍሪካ ሚዲያ የውጭ ሚዲያዎች 
በዓለም አቀፍ ደረጃ ስለ አፍሪካ የሚያሰራጩትን ሐሰተኛ 
መረጃዎችን ለመከላከልና ለማጥራት፣ የጋራ አጀንዳን 
ለማስተዋወቅና የአፍሪካውያን ድምጾች እንዲሰሙ እድል 
ለመፍጠር ያግዛል በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ 
አሕመድ (ዶክተር) ማንሳታቸው ይታወሳል።

 የሕብረቱ ሊቀመንበርና የሴኔጋል ፕሬዚዳንት ማኪ 
ሳልም፤ የፓን አፍሪካ ሚዲያ እንዲቋቋም የቀረበውን ሃሳብ 
እንደሚደግፉ በመጠቆም፤ ገጽታዋን በሚያበላሹ ጉዳዮች 
እንደምትታመስ ተደርጎ ለሚቀርብባት አህጉረ አፍሪካ 
ትክክለኛ ገጽታዋን ለዓለም አቀፍ ማሕበረሰብ ለማሳየት 
ጥሩ አጋጣሚ እንደሚፈጥርም ይጠቁማሉ።

የሕብረቱ ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪም፤ ሚዲያው 
ስለአፍሪካ በጎ ጎን ለማሳወቅ እንደሚጠቅም በመግለጽ፤ 
ሕብረቱ በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ (ዶክተር) የቀረበውን 

አፍሪካ የራሷን ሚዲያ እንዲኖራት ለማድረግ ቁርጠኛ 
መሆኑን ያመለክታሉ፡፡

አህጉረ አፍሪካ 55 አገራት የተለያዩ ቋንቋዎች 
የሚነገሩባት፣ በርካታ ብሄር ብሄረሰብ ያሉባት እንደመሆኗ፤ 
ይህንን ፍላጎት ለማሟላት ችግር ሊሆን ይችላል።በብሄር፣ 
በእምነትና በቋንቋ ብዝሃነት የተከፋፈሉበትን የአህጉሪቱን 
ዜጎች የመረጃ ፍላጎትን ለማሟላት ሊያስቸግር ይችላል 
የሚል ስጋት ያነሳሉ።

የአፍሪካ ሕብረት በድጋፍ ያለ ነው።ሚዲያው 
በዚህ ልምድ ከቀጠለ ሊደርስ የሚችለውን ጫና 
መቋቋም ያዳግተዋል ይላሉ መምህር አቤል። 

ሃሳቡ ጥሩና የሚደገፍ ቢሆንም እስካሁን 
ባለው ልምድ ከንግግር አልፎ ተግባራዊ የሚደረግ 
አይመስለኝም፤  ቢተገበርም የተሻለ ነጻነት ሰጥቶ 
በሃሰት የሚሰራጭ መረጃን ይቀለብሳል የሚል ተስፋ 
የለኝም።

    ከተግባር በዘለለ የሚያስፈልገውን ሀብት 
መመደብ ወሳኝ ነው። ፓን አፍሪካኒዝም በሚል 
ወቅታዊ አጀንዳ ሆኖ እንዳይቀር ያሰጋል ባይ ናቸው። 

በራሱ ሀብት መንቀሳቀስ ባይችል በምዕራባውያን 
ድጋፍ አፍሪካን ወደ ፊት ያራምዳል ማለት ቅዠት 
ይሆናል።    አህጉሩ ውስብስብ ችግር ያለበት፣ 
አብዛኞቹ አፍሪካውያን መሪዎች በራሳቸው ክልል 
ንጉስ ሆነው መቀጠል ይፈልጋሉ።ነጻና ጠንካራ 
ሚዲያ ለመሸከም የሚችል ትከሻም ይኖራቸዋል ወይ 
? ሲሉ ዶክተር አብዲሳ ይጠይቃሉ፡፡

ዶር አብዲሣ ዘርዓይ ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሙላቱ አለማየሁ

ውብሸት ሰንደቁ

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከግማሽ ትሪሊዮን 
በላይ ብር በማውጣት ታላላቅ ፕሮጀክቶች 
በብቸኝነት ደግፏል ሲሉ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 
የትራንስፎርሜሽንና የስትራቴጂ ፕላኒንግ ቢሮ 
ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር እመቤት መለሠ 
ተናገሩ።

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአገሪቱ ከሚገኙ 19 
ባንኮች በተለየ መልኩ  ከግማሽ ትሪሊዮን በላይ 
ብር በማውጣት ታላላቅ ፕሮጀክቶች በብቸኝነት 
ፋይናንስ ሲያደርግ ቆይቷል ሲሉ በኢትዮጵያ ንግድ 
ባንክ የትራንስፎርሜሽንና የስትራቴጂ ፕላኒንግ ቢሮ 
ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር እመቤት መለሠ ከአዲስ 
ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል።

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአገሪቱን ጂዲፒ ከ25 
በመቶ በላይ ይደግፋል ያሉት ምክትል ፕሬዚዳንቷ 
ለማሕበረሰቡ ሊደርሱ የሚገቡ አንገብጋቢና ትላልቅ 
ፕሮጀክቶችን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፋይናንስ 
የተደረጉ ነበሩም ብለዋል። 

 ዶክተር እመቤት ከኮንዶሚኒየም ቤቶች 
ጀምሮ እስከ ታላቁ የህዳሴ ግድብ፤ በርካታ የመስኖ 
ግድቦችና የኢንዱስትሪ ፓርኮች እንዲሁም ስኳር 
ፕሮጀክቶችን የፋይናንስ ድጋፍ ሲያደርግ እንደቆየና 

የአገሪቱን ኢኮኖሚ ከማሳደግ አንፃር ቀጥተኛና ከፍተኛ 
ተሳትፎ እያደረገ የሚገኝ ነው ሲሉ ገልጸውታል። 

“ባንኩ ከግማሽ ትሪሊዮን በላይ ብር በማውጣት ታላላቅ ፕሮጀክቶች በብቸኝነት ደግፏል”
- ዶክተር እመቤት መለሠ

 በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የትራንስፎርሜሽንና የስትራቴጂ ፕላኒንግ ቢሮ 
ምክትል ፕሬዚዳንት

እነዚህን ፕሮጀክቶች በመደገፍ ሕብረተሰቡን 
በማረጋጋት የተጫወተውን ሚና የኮንዶሚኒየም 

ቤቶችን እንደምሣሌ ወስዶ መመልከት ይቻላል ያሉት 
ምክትል ፕሬዚዳንቷ በኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታ 
ላይ ቤቶች እንዲሠሩ ለመንግሥት ብድር ማቅረብ 
ብቻ ሳይሆን ቤቶች ወደ ሕብረተሰቡ ሲተላለፉ 
ለሕብረተሰቡም ብድር በማቅረብ ለሕዝብ እየደረሰ 
ያለ ባንክ ነው ብለዋል። በተመሳሳይ ለግል ሴክተሩም 
የአንበሳውን ድርሻ ይዞ ብድር ሲያቀርብ እንደነበረ 
አክለዋል። 

ከዚህም በተጨማሪ ነዳጅ፣ ስንዴ፣ ዘይት እና 
የመሳሰሉት የውጭ ምንዛሬ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች 
ሲገዙ የውጭ ምንዛሬ አቅርቦቱን ከመሸፈኑም በላይ 
ባንኩ ገበያ ላይ ፍላጎትና አቅርቦት እንዲመጣጠን 
የተለያዩ ሥራዎችን ይሠራል ተብሏል። 

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደ ባንክ በጣም 
አትራፊና ለመንግሥት ጥሩ የገንዘብ ምንጭ ሆኖ 
የሚያገልግል ባንክ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 
በአሁኑ ጊዜ ከ65 ሺህ በላይ ሠራተኞችን በሥሩ 
የሚያስተዳድር ሲሆን ሲያስገነባው የቆየውን ባለ 
48 ወለል ዓለም አቀፍ ደረጃውን ያሟላና ውብ የሆነ 
የተባለለትን ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ነገ እሁድ የካቲት 
05 /2014 ዓ.ም ያስመርቃል። ህንፃው ብዙ ነገሮቹ 
በቴክኖሎጂ የተደገፉ፣ ለዕይታ ማራኪ መሆኑ እና 
ያረፈበት ቦታ ግዝፈት በኢትዮጵያ ቀርቶ በምሥራቅ 
አፍሪካም ተወዳዳሪ የማይገኝለት እንደሆነ ተገልጿል።



ገጽ 4 አዲስ ዘመን    ቅዳሜ የካቲት 5 ቀን 2014 ዓ.ም

ዜና

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

አንዳንድ ሰዎች ያላቸው ዕይታ የተሳሳተ ቢሆንም፤ 
መንግሥት ግን ከሃይማኖት ተቋማት ጋር የልማትና 
የሠላም ሥራዎችን ጨምሮ በትብብር እየሠራ ይገኛል 
ብለዋል። በሰላምና ጸጥታ እንዲሁም በልማት ጉዳዮች 
ላይ በጋራ የመስራት ልምዱ እንደቀጠለ መሆኑንም 
አንስተዋል፡፡

 ከዚህ የመንግሥት ጥረት ባለፈ ግን ስናገለግል 
የመንግሥትን ኃላፊነትና ሃይማኖታችንን በተመለከተ 
መስመራችንን መጠበቅ አለብን፡፡ ነገር ግን በራሳችን 
ፍላጎትና ትህትና ዝቅ ብለን ማክበር እንችላለን። ከዚህ 
አንጻር ግን ችግር ሲፈጠር የመሪዎችን ስም እየጠቀሱ 
ከሚከተሉት ኃይማኖት ጋር ጉዳዩን ማያያዝ ስህተት 
ነው ሲሉ ተናግረዋል።   

 ሰዎች የትኛውንም ዕምነት በነጻነት የመከተል 
ነጻነት እንዳላቸውና ይህ ነጻነት በየትኛውም አካል 
መከበር መቻል እንዳለበትም አስገንዝበዋል፡፡ 

ሕዝቡን ለማገልገል የተቀበሉትን ሥልጣንና ኃላፊነት 
ለሚያምኑበት ዕምነት አሊያም ለሌላ ፍላጎት እንዲውል 
ማድረግ  እንደማይገባም ገልጸዋል፡፡

መስቀል አደባባይን በተመለከተ ምላሽ የሰጡት 
ከንቲባ አዳነች፤ በምላሻቸውም የመስቀል አደባባይን 
ጉዳይ አስመልክቶ የሚነሱ ጥያቄዎችን በሕጋዊና 
ሠላማዊ መንገድ መፍታት እንደሚገባ የመንግሥትም 
አቋም መሆኑን ገልጸዋል።

“ኢትዮጵያ ውስጥ መስቀል አደባባይ ከተሰራበት 
ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያሉትን ልምዶችና ሰነዶችን 
በእርጋታ በመመልከት እንዲሁም ለሌላ ፖለቲካ ፍጆታ 
መጠቀም ሳያስፈልግ ማየት ይገባናል። የብሔር ጉዳይም 
ሳይታከልበት የተወለድንበትና የተገኘንበት አካባቢ ነው 
የሚለውን መመዘኛ ሳናደርግ እንዲሁም የምንከተለው 
ዕምነት መመዘኛ ሳይሆን፣  ጉዳዩን ከአባቶችና ጉዳዩ 
ከሚመለከታቸው ጋር  በሕጋዊ መንገድ መፍታት 
ይገባል” ብለዋል፡፡ 

እንደ ከንቲባዋ ገለጻ፤ መረጃዎች ላይ ተመርኩዞ 

መወያየት፣ መረጃና ማስረጃ እንዲሁም ስለ አደባባይ 
በተመለከተ ዓለም አቀፍና የኢትዮጵያን ልምድ ማየት 
ያስፈልጋል፡፡ ለዚህም መንግሥት  ትብብርን ማዕከል 
ባደረገ መልኩ  ግንኙነት በመፍጠር አብረን መፍታት 
እንችላለን የሚል አቋም አለው፡፡  

 ከዚህ ባሻገር ከወይብላ ማርያም ጋር ተያይዞ 
በጥምቀት በዓል ሰሞን በተፈጠረ ችግር የሰው ሕይወት 
መጥፋት እንዳልነበረበት፣ ታቦትም ደጅ ማደር 
እንዳልነበረበት ገልጸው፤ ሁኔታውን የሚመለከተው 
የጸጥታ አካል እየመረመረው መሆኑን ገልጸዋል። ችግር 
በተፈጠረ ጊዜ ወደ ግጭት በማምራት የሰው ሕይወት 
እንዲጠፋ የማድረግ አዝማሚያን መግታት እንደሚገባም 
አሳስበው፤ ትክክለኛውን ጥፋተኛ ወደ ሕግ ማቅረብ 
ሲቻል እንዲህ ዓይነት ችግሮች እንዳይደገሙ ያደርጋል 
ሲሉ ተናግረዋል። 

 ከንቲባዋ ከከተማዋ ሠላምና ጸጥታ ጋር ተያይዞ 
ጠንካራና ራሱን የቻለ የፖሊስ አደረጃጀት ሪፎርም 
እየተደረገ እንደሆነ ገልጸው፤ ይህም የሕብረተሰቡን 

የደህንነት ስጋት እንደሚቀነስ በሰጡት ምላሽ 
አስታውቀዋል፡፡ 

ከዚህ ባሻገር የአመራር ስምሪት አድሎአዊነት 
የተሞላበት ነው ተብሎ በምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ 
ጥያቄና አስተያየት፤ አመራር የሚሰማራው በአንጻራዊ 
ብቃት፣ ሥነ ምግባር፣ የትምህርት ዝግጅት፣ የሥራ 
ተነሳሽነትና ውጤታማነት እንዲሁም ስብጥርን መሠረት 
በማድረግ እንደሆነ አስረድተዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ 
ችግሮች ሊያጋጥሙ እንደሚችሉ ነገር ግን ሆን ተብሎ 
የሚፈጠሩ አድልኦ እንደሌለ ተናግረዋል። 

በሌላ በኩል የቤት እጦት ችግርን ለመፍታት አዳዲስ 
ፕሮጀክቶች እየተተገበሩ እንዳለና ከኑሮ ውድነት ጋር 
ተያይዞም የሸማች ማሕበራትን አቅም ከማሳደግ ጀምሮ 
በርካታ ሥራዎች እየተሠሩ እንደሆነም ገልጸዋል።  

ሦስተኛው የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት 
አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ ጉባዔ ከየካቲት 3 
እስከ የካቲት 4 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ለሁለት ቀናት 
ተካሂዷል። 

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

‹‹የተዛባ አተያይ ለመፍጠር...

 የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ዕርሰ መስተዳድር 
አቶ ሽመልስ አብዲሳ  ባህርዳር የተገኙት  ዋናው  ቁልፍ 
ጉዳይ  በሁሉም  ክልሎች  ከሰላም፣ ከልማት አኳያና ሌሎች 
ትልልቅ አጀንዳዎች ላይ ተወያይተው  ሰላምን ለማስፈንና 
ጽንፈኞችን ለማጥፋት በሚደረገው ጥረት የጋራ ዓላማ 
ለመያዝ ነው።አቶ ሽመልስ በአሸባሪው ቡድን ወረራ 
ተይዘው የተለቀቁና ነጻ የወጡ አካባቢዎች ላይ በሚደረግ 
የመልሶ ግንባታና ማቋቋም የመቶ ሚሊዮን ብር ድጋፍ 
ማድረጋቸውን ተናግረዋል፡፡

 እየተከሰተ ያለውን ግጭትና መፈናቀል ለማስቆም 
በሚቻልባቸው ጉዳዮች፣ ተጎራባች ዞኖችና ወረዳዎች  
እንዴት መስራት እንዳለባቸው፣ በክልሎች መካከል 
የሚኖረው የሚዲያና የኮሙኒኬሽን ሥራዎች ምን መሆን 
እንዳባቸው ምክክር ተደርጓል።እየተፈጠሩ ላሉት ችግሮች 
መነሻቸውና መሰረታዊ ምክንያቱ  ምንድን ነው በሚሉና 
መሰል ጉዳዮች  ላይ ዝርዝር  ጉዳዮች ላይ ውይይት በማድረግ  
መግባባት ላይ መድረሳቸውን አቶ ግዛቸው ገልጸዋል፡፡

 አቶ አቶ ግዛቸው የጠላት ኃይል አቅም የሆኑት 
ምክንያቶች ምን እንደሆኑና ጠላት አቅሙን እንዲያጣና 
እንዲጠፋ ለማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ በተለይም 
የአመለካከት ጽንፈኝነትን በጋራ  ለመታገል  ወሳኝ መሆኑን 
አንስተዋል።

ኦሮሞነት፣ አማራነት፣ የቤኒሻንጉል ልዩ ልዩ ብሔረሰቦች 
ሳይሆን በብሔር ስም የተፈጠረ መጥፎ አመለካከትን፣ 
ጽንፈኝነትን፣ የጠላትን  ሴራና የሀሰት ትርክት በሚገባ ታግሎ 
መልክ ማስያዝ ያስፈልጋል።ለዚህም ርእሳነ መስተዳድሮቹ  
አንድ በመሆን፣ በጋራ፣  መተባበርና መመካከር ለችግሮች 
መፍትሔ ለማምጣት  መግባባት የተደረሰበት ውይይት  ነው 
ብለዋል አቶ ግዛቸው፡፡

‹‹የርዕሳነ 
መስተዳድሮቹ...

ድርጅት እንደተናገሩት፤ በአሁኑ ጊዜ በትንሹም በትልቁም  
እዚህም እዚያ ግጭቶችና እሰጣ አገባዎች ይታያሉ። አገራዊ 
ምክክሩም እነዚህን መሰረታዊ ችግሮቻችንን በዘላቂነት  
ለመፍታት ወሳኝ ሚና ይኖረዋል ብለዋል።

አገራዊ ምክክሩ  እስከ ዛሬ መዘግየቱ ዋጋ 
ቢያስከፍለንም አሁንም አልረፈደም ያሉት ኡስታዝ 
አቡበከር፤  አገራዊ ምክክር አድርጎ በአገራዊ ጉዳዮች ላይ  
ስምምነት ላይ መድረስ ኢትዮጵያ ካለችበት ችግር መውጫ 
መንገድ  መሆኑን አመልክተዋል። 

እንደ ኡስታዝ አቡበከር ገለጻ ፤የችግር ምንጭ በሆኑ  
ጉዳዮቻችን ላይ ተነጋግሮ በዘላቂነት መፍታት ያስፈልጋል። 
ከዚህ አኳያ አገራዊ ምክክሩ አሁን አገሪቱ ከአጋጠማት  
የጸጥታ ችግር  መውጫ መንገዳችን  ይሆናል ሲሉ 
አስገንዝበዋል።

 መነሻና መድረሻው ምንም ይሁን ምን ችግር 
በውስጥም ሆነ በውጭም ሃይሎች  ሊከሰት ይችላል 
ያሉት ኡስታዝ አቡበከር፤ ዘላቂ ሠላምን ለማስፈን  ችግርን 
በመውይይት መፍታትና በይቅርታ ማለፍ እንደሚገባም 
አስገንዝበዋል።

እስከዛሬ የተከሰቱት ችግሮቻችንን ያልተፈቱት  

ባለመመካከራችንና ባለመወያየታችን ነው ያሉት ኡስታዝ 
አቡበከር ፤  የግጭትና የእሰጣ ገባ  መነሻ የሆኑ ልዩነትን 
ተነጋግሮ መፍታት ትልቁ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑን 
ተናግረዋል።

ኢትዮጵያ የጋራ አገራችን ስለሆነች የፖለቲካ ፓርቲም 
ሆነ አመራር ለብቻው  የሚወስንባት አገር አይደለችም  
ያሉት ኡስታዝ አቡበከር፤  በጋራ አገራችን ላይ በጋራ 
ተነጋግሮ ለችግሮቻችን ዘላቂ መፍትሄ ማስቀመጥ ይገባል 
ሲሉም ገልጸዋል።

   ሁሉም የማሕበረሰብ ኃላፊነት ድርሻ ያለባቸውና 
አገር የጋራ ነው ብለው የሚያምኑ  ዜጎች ሁሉ እዚች አገር 
ላይ በአገራዊ ምክክሩ የየራሳቸውን አስተዋፅዖ ሊያበረክቱ 
ይገባል ሲሉም ኡስታዝ አቡበከር ተናግረዋል።

ችግሩን በንግግርና በይቅርታ ማለፍ  የኖረ ባህላችን 
እንደሆነ የተናገሩት ኡስታዝ አቡበከር፤ ይህን ዓመታት 
ያስቆጠረ መልካም ባህል አገርንና ትውልድን ለማስቀጠል 
መጠቀም  እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል።

    ኡስታዝ አቡበከር እንደገለጹት፤  አገርን የሚወዱ 
ሰዎችና የሚመለከታቸው አካላት ሙሉ ጊዜ ሰጥተው 
አገራዊ ምክክሩን በንቃት መሳተፍ እንደሚጠበቅባቸውም 
ተናግረዋል። 

“አገራዊ ምክክሩ...

ዘላለም ግዛው 

አዲስ አበባ:- የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት 
ኮርፖሬሽን በግማሽ ዓመቱ በኢንዱስትሪ ፖርኮች ውስጥ 
ገብተው ከሚያመርቱ ድርጅቶች ለውጭ ገበያ ከቀረቡ 
ምርቶች 104 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ገለጸ፡፡ ለ33 
ሺህ  ዜጎች የሥራ ዕድል መፈጠሩን ተመልክቷል። 

በኮርፖሬሽኑ የማርኬቲንግና ኮሙኒኬሽን ክፍል 
ሃላፊ አቶ ሄኖክ አስራት  የስድስት ወራት አፈጻጸሙን 
አስመልክቶ ትናንት በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት፤ 
በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ገብተው ከሚያመርቱ 
ድርጅቶች ለውጭ ገበያ ከቀረቡ ምርቶች 104 ሚሊዮን 
ዶላር ገቢ ተገኝቷል።ለውጭ ገበያ ከቀረቡ ምርቶች  
በስድስት ወራት የተገኘው ገቢ ካለፈው በጀት ዓመት 
ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 25 በመቶ ዕድገት 
አሳይቷል ብለዋል፡፡

 ወደ ሥራ በገቡ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በግማሽ ዓመቱ 
33 ሺህ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል መፈጠሩን ጠቅሰው፤ 
የሥራ ዕድል ፈጠረው ካለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ 
ወቅት ጋር ሲነጻጸር 52 በመቶ ዕድገት አሳይቷል ብለዋል።

በኮርፖሬሽኑ የእቅድና ክትትል ክፍል ኃላፊ አቶ ጸጋዬ 
ዘካርያስ በበኩላቸው  ወጪ ቆጣቢ የኮርፖሬት ሥርዓት 
መተግበሩ፣ ፓርኮቹ የራሳቸውን ወጪ ከገቢያቸው 
እንዲሸፍኑ መደረጉ፣ አዳዲስ የገቢ ምንጮችን መፍጠር 
መቻሉ፣ በፓርኮቹ ጊቢ በሚዘጋጁ የተለያዩ መርሃ 
ግብሮች ገቢ መገኘቱ፣ የሼድና የለማ መሬት ውዝፍ 
መሰብሰብ መቻሉ ለትርፋማነቱ አስተዋጽኦ ማድረጉን 
ተናግረዋል፡፡

በአንድ ፈረቃ ይመረት የነበረውን  በሁለትና 
በሶስት ፈረቃ እንዲመረት መደረጉና ከሚመለከታቸው 
የመንግሥት አካላት ጋር በጋራና በቅንጅት መሰራቱም 
ለአፈጻጸሙ አስተዋጽኦ ማበርከቱን አመልክተዋል።

ኮርፖሬሽኑ ለውጭ ገበያ ከቀረቡ ምርቶች 104  
ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ገለጸ

    የወሰን ማስከበር፣ የኤሌክትሪካ ሃይል መቆራረጥ፣ 
የሲሚንቶ ዋጋ መጨመር በፓርኮች ልማት ተጽእኖ 
መፍጠሩን አቶ ጸጋዬ አመልክተው፣ የኮቪድ ወረርሽኝ፣ 
የመቀሌና የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በጸጥታ ችግር 
ምክንያት ጉዳት ማስተናገዳቸው ያለፉት ስድስት ወራት 
የኮርፖሬሽኑ ተግዳሮት እንደነበሩም ጠቅሰዋል።

ችግሮቹን ለመፍታት ከከተማና ክልል አስተዳደሮች 
ጋር ውይይት መደረጉን ኃላፊው ጠቁመዋል።   

በስድስት ወራት የገቢ ምርት በመተካት 55 
ሚሊዮን ዶላር ወጪ ለመቀነስ እቅድ ተይዞ እንደነበር 
በማስታወስም፤ 80 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ ከውጭ 
የሚገቡ ተተኪ ምርቶችን በፓርኮቹ በማምረት ለገበያ 
ማቅረብ መቻሉንም ተናግረዋል፡፡ 

   ከ177 የፋብሪካ ሼዶች ውስጥ 158ቱ በባለሀብቶች 

መያዛቸውን በመጠቆምም፤ ከተላለፉት መካከል 58 ሼዶች 
ወደ ሥራ በማስገባት ምርት እንዲጀምሩ መደረጉንም 
ተናግረዋል። 

የመቀሌና የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በአሸባሪው 
የሕወሓት ቡድን ጉዳት ማስተናገዳቸውን ያነሱት ሃላፊው፤ 
ጉዳት የደረሰበት የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ ወደ ሥራ 
መግባቱን እና ምርቶችን ወደ ወጭ ገበያ መላክ መጀመሩ 
በመግለጫው አንስተዋል፡፡ 

የመቀሌ ኢንዱስትሪ ፓርክ ያለበትን ሁኔታ 
አስመልክቶ መረጃ እንደሌለም ጠቁመዋል፡፡

ኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ኤክስፖርት ማድረግ 
ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ግማሽ ዓመቱ መጨረሻ 
ድረስ በድምሩ 840 ሚሊዮን ዶላር ከወጪ ንግድ 
መገኘቱንም ጠቁመዋል፡፡

እንደገለጹት፤ እየተባባሰ የመጣውን የዋጋ ንረት ለመቀነስ ሰላምን 
ማስፈን ቀዳሚ ተግባር መደረግ አለበት፡፡ የውጭ እርዳታ የመጠበቅን 
አስተሳሰብ በማስወገድ በእጅ ያሉ አማራጮችን መጠቀም ይገባል፡፡                                                                                                                  

የዋጋ ንረትን ማስተካከል የሚቻለው በአጭር ጊዜ የሚከወን 
የኢኮኖሚ ማሻሻያ  ሲሰራ መሆኑን የጠቆሙት ዶክተር መላኩ፤ 
ለተግባሩም የችግሮቹን ስረ መሰረት ማጥራትና የመፍትሄ ሃሳብ 
ማመንጨት እንደሚገባም ተናግረዋል፡፡ 

 ‹‹አንዳንድ ጊዜ በረጅም ጊዜ አቅደን መስራት ባለመቻላችን 
ድንገታዊ ችግሮች ያጋጥሙናል፤ ስለዚህ በረጅም ጊዜ አቅደን 
አስተማማኝ ኢኮኖሚ መገንባት የሚያስችል ስትራቴጂ መንደፍና 
ወደ ሥራ መግባት ይገባል›› ብለዋል፡፡ 

እንደርሳቸው ገለጻ፤ ኢኮኖሚው በኋላቀር የግብርና ሥርዓት 
ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ኢንዱስትሪዎች  ገና አልተስፋፉም፡፡ ይህ 
መሆኑ ደግሞ የፍጆታ ዕቃዎች እጥረት እንዲያጋጥም ምክንያት 
ሆኗል ፡፡ 

ካፒታል አለመኖሩ ዋናው ችግር መሆኑን በመጠቆምም፤ 
እስካሁን ካፒታል መፍጠር ያልቻልንበት አንደኛው ምክንያት ደግሞ 
ለግብርናው ዘርፍ  የሚፈለገውን ያህል ትኩረት ስላልተሰጠው 
መሆኑን ዶክተር መላኩ ተናግረዋል፡፡ 

መሰረታዊ ችግሮች ታይተው አርሶ አደሩ የኑሮ መሰረቱን 
ሊያሰፋ የሚችልበትን የአካባቢው ሁኔታና ችግር ተጠንቶ  ምርትና 
ምርታማነት   ሊያሳድጉ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ተደርጎ 
ሥራዎች መሰራት አለባቸው፡፡ ተጨባጭ የሆነ ምክረ ሃሳብ ይዞ 

መቅረብ እንደሚገባም ተናግረዋል፡፡
የአገሪቱ የእንስሳት ሀብት የገቢ ምንጭ ተደርጎ አልተቆጠረም፡

፡ አርብቶ አደሩን  ለኢኮኖሚው ፋይዳ የሌለው አድርጎ የመቁጠር 
አስተሳሰብ አለ፡፡ ይህንን ትልቅ የሆነ የኢኮኖሚ ሀብት በአግባቡ 
ተመልክቶ አርብቶ አደሩ ሕይወቱን እንዲለውጥ ማድረግ 
ያስፈልጋል፡፡ 

ስጋ በኢንዱስትሪ ደረጃ አምርቶ ለውጭ ገበያ በማቅረም 
ተጨማሪ የገቢ ምንጭ በመፍጠር ኢኮኖሚውን መደገፍ አለበት፡
፡ በርካታ አገራት ከብት የላቸውም፡፡ ለምሳሌ አረብ አገራት ላይ ሰፊ 
የገበያ እድል አለን፡፡ መንግሥት በዚህ ዘርፍ ውስጥ ጣልቃ ቢገባ 
ኢኮኖሚውን ያሳድጋል፤ የሥራ ዕድልም ይፈጠራል፡፡ 

የደን ሀብታችንን በማስፋፋት ምርትና ምርታማነት ማሳደግ 
የምንችልበት እድል አለ፡፡ እነዚህን ዋና ዋና ተግባራት በትኩረት 
ከሰራን የውጭ እርዳታና ብድር አያስፈልገንም፡፡ 

 ለዋጋ ንረቱ መባባስ ሌላኛው ችግር የሙስናው መስፋፋት 
ነው፡፡ ሙስናው ደግሞ ጉቦ በመቀበል ላይ ብቻ የተመሰረተ ሳይሆን 
ሥነልቦናንም የተቆጣጠረ በመሆኑ ከዚህ አስተሳሰብ የሚወጣበትን 
ሁነኛ መፍትሄ በፍጥነት ማበጀት እንደሚያስፈልግም አሳስበዋል፡፡ 

 በአጠቃላይ የዋጋ ንረቱ የተፈጠረው ምርት በመቀነሱ ሳይሆን 
ብልሹ አሰራሮች በመስፋፋታቸውና  ገበያውን የሚቆጣጠር አቅም 
ባለመፈጠሩ  መሆኑን አመልክተዋል፡፡ 

 የውጭውን ምርት የምንተካበት ስልት በደንብ ማጤን 
ይጠይቃል፡፡ በአገር ውስጥ ማምረት የምንችላቸው ወሳኝ ዘርፎች 
ላይ ትኩረት አድርገን መስራት አለብን ብለዋል፡፡

‹‹የዋጋ ንረትን ለመቀነስ...

አቶ ሄኖክ አስራት አቶ ጸጋዬ ዘካርያስ



አገልግል
13ገጽ

15ገጽ

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

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

አድራሻ፡- 

የላቀ ገቢ ለአዲስ አበባችን ብልፅግና!

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

6ገጽ

የቅዳሜ መጽሄት

 ውድ አንባቢያ ! በዚህ እትማችን የመዲናችን አዲስ 
አበባ  የጀርባ አጥንት  የሆነውን  የአዲስ አበባ ገቢዎች  
ቢሮ  ከአመሠራረት ጀምሮ የተሰጡትን  ስልጣንና 
ተግባራት  እንዲሁም አሁን ያለበትን ደረጃ በተመለከተ  
በወፍ በረር  ልናስቃኛችሁ ወደድን ፡፡ መልካም ንባብ ፡፡ 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እራሱን የቻለ 
የገቢ አስተዳደር ባለሥልጣን አቋቁሞ በከተማው 
ቻርተር ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 52 መሠረት ገቢውን 
በመሰብሰብ የራሱን ወጪ በራሱ ገቢ እያስተዳደር  
የቆየ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ከታኀሣሥ 17 ቀን 2003 ዓ.ም 
ጀምሮ ከኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ጋር 
የሁለትዮሽ የጋራ መግባቢያ ሰነድ (Memorandom 
of understanding) በመፈራረም የከተማውን ገቢ 
የማስተዳደር ሥልጣን ለባለሥልጣኑ በውክልና ሰጥቷል።

በዚህ መሠረት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 
የአስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት 
ለማቋቋም የወጣውን አዋጅ ቁጥር 1/2000/ እንደገና 
ለማሻሻል በወጣ አዋጅ ቁጥር 64/2011 መሠረት ቢሮው 
ተቋቁሟል፡፡

በአዋጁ መሠረት የተሰጡት  ስልጣንና ተግባራት
	ዘመናዊ የገቢ አወሳሰንና አሰባሰብ ሥርዓት 

በመዘርጋት ተግባራዊ ያደርጋል፤
	 ፍትሐዊ፣ ቀልጣፋ እና ጥራት ያለው አገልግሎት 

ይሰጣል፤ 
	ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት ለባለሀብቶች 

የተሰጡ የታክስና የቀረጥ ነጻ መብቶች በሕግ 
አግባብ እንዲፈጸሙ ያደርጋል፤ለታሰበው ዓላማ 
መዋላቸውን ይከታተላል፤

	 ታክስ ከፋዮች በፈቃደኝነት ታክስ የመክፈል ባሕል 
እንዲያዳብሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን 
ተግባራዊ ያደርጋል፤

	የታክስ መመሪያዎችን አፈጻጸም ለማሻሻል  እና ገቢ 
በአግባቡ እንዲሰበሰብ ለማድረግ የጥናትና የምርምር 

የቢሮው ተግባራት በወፍ በረር ሲቃኝ 
ሥራዎችን ያካሂዳል፤ 

	የግብር እና ለልዩ ልዩ ገቢዎች አወሳሰን የሚያስፈልጉ 
መረጃዎችን  ይሰበስባል፤ይተነትናል፤

	በመስኩ ስለሚፈጸሙ ወንጀሎች የተሟላ 
የስታትስቲክስ መረጃ ያጠናቅራል፤ ለሚመለከተው 
አካል ያሳውቃል፤

	በከተማ የሚሰበሰቡ ገቢዎችን ወስኖ፤ ውሳኔዎችን 
ለግብር ከፋዩ በጽሑፍ ያሳውቃል፤

	ብቃት ባለው መልኩ ለማከናወን የሚያስችሉ  
የአሠራር ዘዴዎችን በመቀየስ ገቢ ይሰበስባል፤

	በተዋረድ በባለስልጣኑ አደረጃጀት የሚሰበሰቡ 
ገቢዎች ፋይናንስ ቢሮ  በወቅቱ ፈሰስ ያደርጋል፤

	ግብር ከፋዮች ደረሰኝ እንዲያሳትሙ ይፈቅዳል፤ 
ይቆጣጠራል ፤ አግባብ ባለው ሕግ መሠረት የታክስ 
ሕጎችን ያስከብራል፤

	የቀን ገቢ ግምት ጥናት አግባብ ባለው ሕግ መሠረት 
ያከናውናል፤

	አግባብነት ካላቸው አካላትና የከተማ ነዋሪዎች እና 
ግብር ከፋዮች  ጋር በአጋርነት ለመሥራት የሚያስችል 
ስልቶች  በመቀየስ ተግባራዊ ያደርጋል፤

	የባለስልጣኑን ሠራተኞች ካቢኔው በሚያወጣው 
ደንብ መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ቢሮው በደንብ ቁጥር 99/2010 

የአዲስ አበባ ገቢዎች ባለስልጣን ሠራተኞች አስተዳደር 
ደንብ የሚተዳደር ነው፡፡

የቢሮው አደረጃጀት
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳዳር የገቢዎች  ቢሮ 

ከታኀሣሥ 2003 ዓ.ም በፊት በከተማ አስተዳደሩ ሥር 
ሲተዳደር ቆይቶ ከታኀሣሥ 2003 ዓ.ም እስከ ታኀሣሥ 
17/2010ዓ.ም ድረስ በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለስልጣን ወይም ገቢዎች ሚንስቴር ታክስ አስተዳደር 
ሥርዓቱን በማጣጣም ጠንካራ፣ፍትሐዊ እና ውጤታማ 

የታክስ አስተዳደር ሥርዓት ለመዘርጋት እና ዘላቂ የገቢ 
አሠባሰብ አቅምን መገንባት ዓላማን ለማሳካት በተፈረመ 
የጋራ የመግባቢያ ሠነድ መሠረት የተጣለበትን ተልእኮ 
መወጣት የቻለ ሲሆን ከታኀሣሥ 17/2010 ዓ.ም ጀምሮ 
እራሱን በመቻል የአደረጃጀት ለውጥ ተደርጎ በሦስት 
ዘርፎች ፣ በአንድ የጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ በሁለት አማካሪ፣ 
በ19 ዳይሬክቶሬቶች፣ በ16 ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች እና 
11ሺ 450 የሥራ መደብ ይዞ እንዲዋቀር ተደርጓል፡፡

ከሠው ኃይል አኳያ
ቢሮው ሲመሠረት በ2003 በጀት ዓመት የነበረው 

የሰው ኃይል ወንድ 636 እና ሴት 564 በድምሩ አንድ ሺ 
200 የነበረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በተፈቀደው 11 ሺ450 
የሥራ መደብ ላይ ወንድ ሁለት ሺ333 እና ሴት ሶስት 
ሺ 997 በድምሩ ስድስት ሺ 330 የሰው ኃይል ተመድቦ 
በሥራ ላይ ይገኛል፡፡

በሰው ኃይል አደረጃጀት  የሴቶችን ድርሻ ስንመለከት 
በ2003  የሴቶች ድርሻ 47 በመቶ ብቻ  የነበረ ሲሆን 
በአሁኑ ሰዓት የሴቶች ድርሻ 63ነጥብ 14 በመቶ ማድረስ 
ተችሏል።

በ2003 በጀት ዓመት ከነበሩት አሥር ቅርንጫፍ 
ጽሕፈት ቤቶች አንጻር ሲታይም   ዘጠኝ ወንድ እና አንድ 
ሴት ብቻ ሥራ አስኪያጅ  የነበረበት ሲሆን በአሁኑ  ጊዜ 
ካሉት 16 ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች  ስምንቱ  ሴቶች  

ናቸው፡፡ 
በአጠቃላይ አንድ ሺ114 አመራር ወንድ 541 

እና ሴት 573 (ከፍተኛ አመራር፣ ዳይሬክተር፣ የሥራ 
አስኪያጅ ፣ምክትልሥራ አስኪያጅ፣ የሥራ ሂደት እና 
ቡድን)   የሴት አመራሮች ድርሻ 51ነጥብ 44 በመቶ 
ማድረስ ተችሏል፡፡

የትምህርት ደረጃ
የቢሮ ሠራተኛው  በትምህርት ደረጃ  ሲታዩ 548 

ሁለተኛ ዲግሪ ከዚያ በላይ ያላቸው ሲሆን  ሶስት ሺ 
587 የመጀመሪያ ዲግሪ እና  ሁለት ሺ 195 ዲፕሎማ 
እና ከዚያ በታች ያላቸው  መሆናቸው  መረጃዎች 
ያመላክታሉ፡፡

ቢሮው  አሁን ያለበት ደረጃ
ቢሮው በገቢ አፈጻጸም ረገድ እድገት እያሳየ 

መምጣቱ  ተመላክቷል። ከ2003 እስከ 2012 ዓ.ም   
ባሉት በመጀመሪያ  የዕድገት እና ትራንስፎርሜሽን 
ዕቅድ  እና በሁለተኛው  የዕድገት እና ትራንስፎርሜሽን 
ዕቅድ  በገቢ አፈጻጸም  በእቅድ  ይዞት  ከነበረው 
አምስት ነጥብ 77 ቢሊዮን  ብር  ወደ 37 ነጥብ 65 
ቢሊዮን ብር   ማድረስ ተችሏል፡፡ከ2013 እስከ 2014 
በጀት ዓመት የመጀመሪያ ስድስት ወር የገቢ አፈጻጸም 
እድገት በመቶኛ ሲሰላ  ከነበረበት -3 ነጥብ 51 በታች   
ወደ 34 ነጥብ 38 ማደጉን ያመላክታል፡፡

‹‹ የዋጋ ንረት የተፈጠረው 
ምርት በመቀነሱ 

ሳይሆን ብልሹ አሠራሮች 
በመስፋፋታቸው ነው››

ዶክተር መላኩ ተገኝ                                                                                                              
የኢኮኖሚ ባለሙያ

የአገሩን ሰርዶ  
በአገሩ በሬ …

 የንጹሃን ሞትና
 ሰቆቃ ይብቃ!



ማህሌት አብዱል

የዛሬው የዘመን እንግዳችን በ1960ዎቹ በአገሪቱ በተካሄደው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ 
ሚና ከነበራቸው ግለሰቦች አንዱ ናቸው።  ኢሕአፓን ከመሰረቱና በውጭ ሆነው ወታደራዊ መንግሥቱን 
በመታገል ረገድ ከፍተኛ አስተዋፅዖ እንደነበራቸው ይነሳል።  እኚህ ሰው ታዲያ ትውልዳቸውና እድገታቸው 
እዚሁ አዲስ አበባ ሰንጋ ተራ አካባቢ ነው።  የመጀመሪያ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በየነ መርዕድና 
ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤቶች ተከታትለዋል።  

በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ሥር በነበረው ሀረማያ እርሻ ኮሌጅ ገብተው ለሁለት ዓመታት  ተምረዋል።  
ሆኖም  የተማሪዎች ማኅበር ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነው ያገለግሉ ስለነበረና የንጉሡን ሥርዓት በመቃወም 
ይደረግ በነበረው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋፅዖ ስለነበራቸው የፖለቲካውን ጫና 
በመሸሽ ትምህርታቸውን አቋርጠው ወደ ሆላንድ ተሰደዱ።  በዚያም ሆነው በአገሪቱ እውነተኛ ዴሞክራሲ 
እንዲመጣ ሲሉ ትግላቸውን አላቆሙም።   በውጭ ያለው የኢሕአፓን ክንፍም ከመሠረቱት መካከል አንዱ 
ነበሩ።  የአውሮፓ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ የመጽሔት አዘጋጅ ሆነው ሠርተዋል። 

እንግዳችን በሆላንድ አገር ሳሉም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በዓለም አቀፍ ግንኙነት እንዲሁም 
በዲቨሎፕመንታል ስተዲስ የማስተርስ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል።  ደቡብ አፍሪካ በሚገኘው ፕሪቶሪያ 
ዩኒቨርስቲ በሶሾሎጂ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ሰርተዋል።  በተለያዩ የተራድኦ ድርጅቶች ውስጥ 
አገልግለዋል።  ከእነዚህ መካከል ቱኒዚያ ውስጥ በሚገኝ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅት ውስጥ ለአራት 
ዓመታት ያበረከቱት አስተዋፅዖ የሚጠቀስ ነው።  

የደርግ ሥርዓት መውደቅን ተከትሎ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው መቀመጫውን ለንደን ያደረገ 
ፋኖስ ኢትዮጵያ የተባለ ድርጅትን በዳይሬክተርነት እስከ 1997 ዓ.ም አገር አቀፍ ምርጫ ድረስ መርተዋል።  
ከዚሁ በተጓዳኝ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ፖለቲካል ሳይንስ ክፍል ውስጥ ለአምስት አመታት አስተምረዋል።  
በተጨማሪ ዑጋንዳ በሚገኘው ናይል ቤዚን ዲስኮርስ የልማት ድርጅት ዳይሬክተር ሆነው ለሁለት ዓመታት 
ሰርተዋል። 

ከተማሪው እንቅስቃሴ ጀምሮ በርካታ ጽሑፎችን በመፃፍ የሚታወቁት እንግዳችን በተለይም በመጽሐፍ 
ደረጃ ባሳተሟቸው ‹‹ከሰንጋተራ እስከ አምስተርዳም›› እና ‹‹states and civil socity in Ethiopia›› 
በተባሉት መጽሐፎቻቸው በስፋት ይታወቃሉ።  በዋነትም ከራሳቸው የሕይወት ተሞክሮ በመነሳት ያሳተሙት 
ከሰንጋተራ እስከ አምስተርዳም በተባለው መጽሐፋቸው የተማሪውን አብዮትና ትክክለኛው የኢሕአፓን 
እንቅስቃሴ በመጻፍ መልክ ለትውልዱ በማድረስ ረገድ የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ማበርከታቸው ይገለፃል።  
አዲስ ዘመን ጋዜጣ የኢኮኖሚ ምሑሩን ዶክተር መላኩ ተገኝን የዛሬው የዘመን እንግዳ አድርጓቸዋል።  
ከእንግዳችን ጋር በሕይወት ተሞክሯቸውና በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያደረግነውን ቃለምልልስ 
እንደሚከተለው ይዘን ቀርበናል። 
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የዘመን እንግዳ 
ወቅታዊ እና ቃለ ምልልሶች

‹‹የዋጋ ንረት የተፈጠረው ምርት በመቀነሱ ሳይሆን ብልሹ 
አሠራሮች በመስፋፋታቸው ነው››

ዶክተር መላኩ ተገኝ           
የኢኮኖሚ ባለሙያ

ፎ
ቶ

፡-
 ገ

ባቦ
 ገ

ብ
ሬ

አዲስ ዘመን፡- በተማሪ እንቅስቃሴ ውስጥ 
ያደርጉት ስለነበረው እንቅስቃሴ እና ስለመጽሐፎችዎ 
ያንሱልንና ውይይታችንን እንጀምር?

ዶክተር መላኩ፡- እንዳልሽው ሀረማያ እርሻ ኮሌጅ 
ሳለሁ በተማሪ አብዮት ውስጥ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን 
አድርጌያለሁ።  ሆላንድ ከሄድኩም በኋላ ቢሆን ትግሉን 
አላቆምኩትም ነበር።  በተለይም መጽሔት በማዘጋጀት 
ተማሪውን የማንቃትና እንቅስቃሴውን የማፋፋም ሥራ 
እንሠራ ነበር።  የዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ተማሪዎች 
ፌዴሬሽን ተብሎ ሲቋቋም የመጽሔቱ አዘጋጅ እኔ 
ነበርኩኝ።  በአውሮፓ የኢትዮጵያውያን ማኅበርም 
እንደዚሁ ፕሬዚዳንት ሆኜ ሠርቻለሁ።  ከዚህ 
በተጨማሪ ግን በአገሪቱ ፖለቲካና ሌሎችም ጉዳዮች ላይ 
እድሜ ልኬን ስጽፍ ኖሬያለሁ።  በተለይም የተማሪዎች 
እንቅስቃሴ በርካታ ጽሑፎችን ጽፌያለሁ።  በመጽሐፍ 
ደረጃ ከታተሙት ውስጥ ዶክትሬት ዲግሪዬ የሰራሁበትን 
ጽሑፍ ‹‹states and civil socity in Ethiopia››  በሚል 
ርዕስ አሜሪካ ታትሟል።  ይህም መጽሐፍ ኢትዮጵያ 
እየተጋፈጠች ያለችውን የልማት ተግዳሮቶችን የሚያሳይ 
ነው።  

ሁለተኛው መጽሐፌ ‹‹ከሰንጋተራ እስከ አምስ 
ተርዳም›› የሚል ነው።  ይህንን መጽሐፍ ለመፃፍ ያነሳሳኝ 
በተማሪው እንቅስቃሴ፤ ከዚያም ደግሞ በኢሕአፓና 
እንቅስቃሴ ውስጥ የተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ትክክለኛ 
ማንነት በአግባቡ ሲጠቀስ የማልሰማ በመሆኑ ይህንን 
ለማሳየት ስል ነው።  በተለይም ለሚፈጠረው ነገር ሁሉ 
‹‹ ያ ትውልድ››  እየተባለ ሲረገምና ሲወቀስ ስስማ  ያመኝ 
ስለነበር እውነታውን ማሳየት አለብኝ በሚል መነሻ ነው 
የፃፍኩት። 

አዲስ ዘመን፡- ይህንን ሲሉ ምን ማለትዎ ነው?
ዶክተር መላኩ፡- ኢሕአፓን በሚመለከት አሁንም 

ድረስ ዝም ብሎ መሠረት በሌለው ሁኔታ ስም ማጥፋት 
ዘመቻ ሲካሄድ እስማ ነበር።  እናም ከዚያ ቁጭት 
በመነሳት ‹‹ያ ትውልድ›› የወጣበትን ማኅበረሰብና 
የተቀረፀበትን ትክክለኛ ማንነት የሚያንፀባርቅ ጽሑፍ 
ለመፃፍ ሞከርኩ።  በተለይም መስፍን ወልደማርያም ‹‹ያ 
ከይሲ ትውልድ›› ብሎ ስለፈረጀን ከይሲ እንዳልሆንን 

ለማሳየት በሚል ነው።  በተለይም በአሁኑ ወቅት አገሪቱ 
በጎጥ ተከፋፍላ ወጣቱ በሚያሳፍር ሁኔታ እርስ በርሱ 
የመበላላቱ ምክንያት እኛ አለመሆናችንን ማስገንዘብ 
ስለወደድኩኝ ነው።  በአጠቃላይ  አሁን ላይ ለተፈጠሩ 
ችግሮች ሁሉ ጣት የሚቀሰርብን ሳይሆን እውነተኛ 
ዲሞክራሲ ከመናፈቅ ሲደረግ የነበረ ትግል እንደነበር 
ትውልዱ እንዲገነዘብ እና በመሠረታዊነት ተጽዕኖ 
እንዲፈጥር አልሜ ነው የፃፍኩት። 

አዲስ ዘመን፡- ታዲያ ኢሕአፓ ያደርግ የነበረው 
የፖለቲካ እንቅስቃሴ ምንም እንኳን የበርካታ 
ዜጎችን ሕይወት ያስከፈለ ቢሆንም ውጤታማ 
መሆን ያልቻለበት ምክንያት ምንድነው?

ዶክተር መላኩ፡- እንግዲህ በአንድ አገር ውስጥ 
የሚነሳ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ሲዳከም ወይም ሲሸነፍ 
በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም።  እንዲያውም 
በዓለም ላይ የተደረጉ አብዮታዊ እንቅስቃሴዎችን 
ብናይ በአብዮቱ ተሸነፉ የተባሉት ከአሸነፉት በቁጥር 
በጣም ይበልጣሉ።  እንዳውም አሸነፉ የተባሉት በጣም 
ጥቂት ናቸው።  የሚደረጉ የፖለቲካ ትግሎች ሁሉ ጫፍ 
ይደርሳሉ ማለት አይደለም።  በዓለም ላይ የታየውም 
ይኸው ነው።  መንግሥት ምንም ይሉኝታ ሳይኖረው 
ትግል የሚያደርጉትን ሁሉ ሊጨፈጭፍ ይችላል።  በብዙ 
አገራት የታየ ነው።  ኢራን፤ ደቡብ አሜሪካ በስፋት የታየ 
ነው። 

ለምሳሌ አርጀንቲና ውስጥ በፖለቲካ ትግል 
በጣም በርካታ ሕዝብ አልቋል።  ቺሊ ውስጥ የሆነውን 
እናውቃለን።  ለምሳሌ የቻይና ኮሚዩኒስት ፓርቲ ሙሉ 
ለሙሉ የመጥፋት አደጋ አጋጥሞት ነበር።  ሁለት ጊዜ 
በጣም ከፍተኛ የሚባል የዘር ማጥፋት ተደርጎባቸዋል።  
እንደገና ተደራጅተው ከ 25 ዓመት በላይ የትጥቅ ትግል 
አድርገው አሸንፈዋል።  እናም እንዲህ አይነት ነገር 
የተለመደ ነው።  ስለዚህ በኢትዮጵያም ሁኔታ እነዚህ 
አብዮታዊ ድርጅቶች ለምን ተከፋፋሉ? ምን ከፋፈላቸው? 
የሚለውንም መለያየትና በአግባቡ ማጥናት  ያስፈልጋል።  
ይሄ ደግሞ በእኔ ግምት በጣም ትልቅ ግምት ሊሰጠው 
የሚገባ ነው።  ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነው 
ነገር ሁሉ ያ ትውልድ  ከጀመረው ሥራ ጋር የተያያዘ ነው።  

ስለዚህ ስለዚያ ትውልድ ያለው አስተያየት ትልቅ ግምት 
ሊሰጠው የሚገባ ነው።  ምክንያቱም ኢትዮጵያ የሆነው 
ነገር ሁሉ ያ ትውልድ ከጀመረው ሥራ ጋር የተያያዘ ነው።   
ሥልጣን ያላቸው ሰዎች ይሄ ጉዳይ ምን ያህል ወሳኝ 
እንደሆነ ተገንዝበው ኮንፈረንስ ጠርተው ዝም ብሎ 
በስሜት መጮህ ሳይሆን በደንብ ጥናት ያደረጉ ሰዎች 
ተጋብዘው ጥናታቸውን አቅርበው ሰፊ ውይይትና ክርክር 
ሊደረግበት የሚገባ ጉዳይ ነው።  ከዚያ ትምህርት ሊወሰድ 
ይችላል።  እኛም ዳግመኛ እድሉን ብናገኝ በዚያ ትውልድ 
ላይ የሚነሳው አጓጉል ነገር መሠረት እንደሌለው ማሳየት 
እንደምንችል አምናለሁ።  ግን ይሄ አይጠቅምም።  ከዚያ 
ይልቅ ወጥ የሆነ ጠንካራ ውይይት ማድረግና  የታሪክ 
አካል ማድረግ ያስፈልጋል።   ግን ደግሞ እስከዚያም 
ቢሆን አስተያየት መስጠት አይቻልም እያልኩኝ 
አይደለም።  ለምሳሌ እኔ ራሴ ያ ትውልድ ምንም ጥፋት 
አላጠፋም ብዬ አላምንም።   እንኳን አብዮትን ያህል ነገር  
በአንድ ተቋም ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ጥረት ሲደረግ 
ጥፋት ሊፈጠር ይችላል።  ነገር ግን ያንን ጥፋቱን አጉልቶ 
ከማሳየት ይልቅ የድርጅቱ አጠቃላይ ዓላማ ምን እንደነበር 
ማየት ተገቢ ነው።  እንዲህ አይነት እልቂት የደረሰበት 
ምን ቢሆን ነው? ብሎ መጠየቅ ይገባል።  በእኔ እይታ 
እልቂቱ ዝም ብሎ በኢሕአፓ እንቅስቃሴ ብቻ የተፈፀመ 
አይደለም።  ደርግም ትልቅ ሚና ነበረው፡ ይህንን መካድ 
አይቻልም።  በአጠቃላይ ነገሩን  እኔ የማየው እንደዚህ 
ነው። 

አዲስ ዘመን፡- እናንተ ትታገሉለት ከነበረው 
ዓላማ አንፃር አሁን ያለችውን ኢትዮጵያ 
የሚመለከቷት እንዴት ነው?

ዶክተር መላኩ፡- ከእኛ ትግል ዓላማ አንፃር ካየነው 
ባለፉት 27 ዓመታት ተሠራ የምለው ነገር እዚህ ግባ 
የሚባል አይደለም።   ግን ደግሞ  ባለፉት ሁለትና ሶስት 
ዓመታት አንፃር ካየነው የወያኔ መሄድን ተከትሎ የመጡት 

ለውጦች በአገሪቱ ታሪክ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ግምት 
የሚሰጣቸው ናቸው።  እርግጥ የእኛ ፍላጎት የነበረው 
ኢትዮጵያ አንድነቷ ተጠብቆ መሠረታዊ የሆኑ የኢኮኖሚና 
የማኅበራዊ ለውጦች  እንዲመጡ ነው።  ከሁሉ አስቀድሞ 
ደሃው ሕዝብ፤ አርብቶ አደሩና አርሶአደሩ ኑሮውን 
ከፍ የሚያደርግ እና የዕለት ከዕለት ችግሮችን የሚዳስስ 
ሥርዓት ሊኖር ይገባል የሚል እምነት ነበረን።  ነገር ግን 
ይሄንን ለማድረግ ገና ብዙ ዓመታትን እንደሚያስፈልግ 
ግልፅ ነው።  

አሁንም ቢሆን በኢትዮጵያ የልማትና የዲሞክራሲ 
ጥያቄ ገና አልተመለሰም።  ይህ ሲባል ግን ከዲሞክራሲ 
አንፃር አስቀድሜ እንዳልኩት አንዳንድ ለውጦች 
መደረጋቸው ታሪካዊ ነው።  ለምሳሌ የመናገር ፤ የመፃፍ 
መብት በተጨባጭ መረጋገጡ፤ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
እንደልባቸው መቋቋም እና መሥራት መቻላቸው ትልቅ 
ለውጥ ነው።  በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ 
ነው።  ትክክለኛ ዲሞክራሲ የሚፈለግ ከሆነ ደግሞ 
መጀመሪያ የፖለቲካ ነፃነት ያስፈልጋል።   የፖለቲካ ነፃነት 
ሲኖር ሰዎች በነፃነት እያሰቡ፣ እየተወያዩ፣ እየተከራከሩ 
የተሻሉ ፖሊሲዎች ሊመጡ ይችላሉ።   የፖለቲካ ነፃነት 
ከሌለ ውይይት ሊኖር አይችልም።  በደርግም ሆነ በወያኔ 
ጊዜ ምንም ነገር ሊሠራ አይችልም ነበር።  አሁን ላይ ጥሩ 
መሻሻሎች ቢመጡም ወያኔ የሚባል ነቀርሳ አላፈናፍን 
አለ።  

በሌላ በኩል ከሁለት አስርት ዓመታት  በላይ ሕዝቡ 
ላይ የተዘራው ከፋፋይ አስተሳሰብ ዛሬም ወደፊት 
እንዳንራመድ አድርጎናል።  አንዳንድ ሰዎች አሁን ያለውን 
ችግር ብሔርተኝነት የሚል ስያሜ ሰጥተውታል።  ለእኔ 
ግን ከዘረኝነትም በላይ ነው።  የብሔር ጥያቄ ሲጀመር 
እንደችግር አሁን ሊነሳ የሚገባ ጉዳይ አይደለም።  
ምክንያቱም የብሔር ጭቆና አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ 
የለም።  ከተወገደ 50 ዓመት አልፎታል።  ደርግ የመሬት 
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የዘመን እንግዳ 
ወቅታዊ እና ቃለ ምልልሶች

አዋጁን ባወጀበት ጊዜ የብሔር ጭቆና አልቆለታል።  
ምክንያቱም የብሔር ጭቆና የኢኮኖሚ መሠረት 
ይጠይቃል። 

እንደእኔ እምነት ኢኮኖሚ መሠረቱ ደግሞ የመሬት 
ስሪቱ ነው።  ነፍጠኛውና ሌላው ባላባት ተንሰራፍቶ 
የነበረው በመሬት ስሪቱ ምክንያት ነው።  በዚያ ምክንያት 
የብሔር ጭቆና ያካሂድ ነበር።  ያ አዋጅ ያንን የጭቆና 
ኢኮኖሚ መሠረቱን አጥፍቶታል።  ከዚያ በኋላ ነፍጠኛ 
የሚባል ነገር የለም።  ባለመሬት የሚባል ነገር የለም።  
መደቡ እንዳለ ጠፍቷል።  ስለዚህ የብሔር ጭቆና 
ከተወገደ 50 ዓመት አልፎታል።  የመሬት ጥያቄም 
ከተመለሰ ተመሳሳይ ጊዜ አሳልፏል።  አሁን ጥያቄው 
ሌላ ነው።  እናም አንዳንድ ሰዎች አሁን ላይ ስለብሔር 
ጭቆና ሲያነሱ ይገርመኛል።  ይህም ችግር ዞሮ ዞሮ እዚያ 
ትውልድ ላይ ይለጠፋል።  በመሠረቱ የብሔር ጥያቄን 
ያነሳው ያ ትውልድ አይደለም።  የብሔር ጥያቄ የተነሳው 
ጣሊያን ከኢትዮጵያ እንደወጣ ነው።  ከዚያ ጊዜ ጀምሮ 
የተለያዩ እንቅቃሴዎች ነበሩ።  ለምሳሌ ልክ ጣሊያን 
እንደወጣ በሁለተኛው ዓመት ላይ ትግራይ ውስጥ የወያኔ 
እንቅስቃሴ ተጀመረ።  ያኔ እንኳን የተማሪ እንቅስቃሴ 
ዩኒቨርስቲም አልነበረም። 

ሁለተኛው በኦጋዴን የተነሳው ችግር ነው።  እሱም 
እንደዚያው የኦጋዴን ችግር ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት 
በኋላ እንግሊዞች ከኬኒያ ጀምሮ ለጉዳዩ መፍትሔ 
እንሰጣለን ብለው የተነሱበት ጊዜ ነበር።  ያኔ የሱማሌ 
ወጣቶች ‹‹ሱማሌ ዩዝ›› ብለው ሱማሊያን አንድ 
እናደርጋለን ብለው የተነሱበት ነው።  ይህም ኢትዮጵያ 
ላይ ብቻ ሳይሆን ኬኒያና ጅቡቲ ውስጥ ያለውን የሱማሊኛ 
ቋንቋ ተናጋሪዎችን የማስተሳሰር ዓላማ የያዘ ነበር።  ይህንን 
የተማሪው እንቅስቃሴ አይደለም ያነሳው።  ከዚያ በኋላ 
በተለይም በኤርትራ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ  ‹‹ኤርትራ 
ነጻ አውጪ ግንባር›› ተብሎ የተቋቋመው ድርጅትም 
ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነበር።  ችግሩ ጎልቶ 
የታየው እነሱ የትጥቅ እንቅስቃሴ ሲጀምሩ ነው። 

በመቀጠል ባሌ ውስጥ የኦሮሞ አርሶአደሮች 
አመፅ  አካሄዱ።  ይሄ ሁሉ ሲሆን የተማሪ እንቅስቃሴ 
ከነመፈጠሩ አልነበረም።  ግን ደግሞ ተማሪው ይህ 
ጉዳይ መልስ ያስፈልገዋል፤ የኢትዮጵያ ብሔሮች እኩል 
መሆናቸው መታወቅ አለበት በሚል አቋም ነበረው።  
በተጨማሪ ትግሉ ሲካሄድ የነበረው መነሻ ሁሉንም 
ብሔሮች በእኩልነት የሚያስተዳድር ዲሞክራሲዊ 
መንግስት ያስፈልጋል የሚል ነበር።  በመሠረቱ ብዙ ጊዜ 
ኢትዮጵያ ውስጥ አንድንድ ሰዎች  ምንም አይነት ጥናት 
ሳያካሂዱና ሳያነቡ ተነስተው ባገኙት አጋጣሚ ያሻቸውን 
ቅጥያ ሥያሜ ይለጥፋሉ።  ይህ ደግሞ በጋዜጠኞች 
ይራገብና የሐሰት ውንጀላው እውነት መስሎ ይቀርባል።  
በአጠቃላይ ነገሩን ጠለቅ ብሎ የሚያይ የለም።  ብዙ ሰው 
የሚጋልበው በተነሳ ነጠላ ጉዳይ ላይ ብቻ ነው። 

አዲስ ዘመን፡- ለዘላቂ  አገራዊ ሰላም በሚል 
መንግሥት የጀመረውን የምክክር ሂደት እንዴት 
ያዩታል?

ዶክተር መላኩ፡- በዚህ ጉዳይ ሃሳብ ለመስጠት 
ትክክለኛ የሆነ መረጃ ሊኖር ይገባል።  ለምሳሌ መንግሥት 
እንመካከር ሲል የራሱ ምክንያቶች ይኖሩታል ብዬ 
አምናለሁ።  በመሆኑም የመንግሥትን መነሻ ሃሳብ 
ሳይታወቅ ከመሬት ተነስቶ ትክክል ነው፤ አይደለም 
ለማለት ይቸግረኛል።  መንግሥትም ቢሆን እንመካከርም 
ሆነ እንደራደር ሲል በተወሰነ መረጃ ላይ ተነስቶ እንጂ 
ዝም ብሎ አይመስለኝም።  ለእኔ ጄኔራል አበባው በቅርቡ 
የሰጠው ቃለምልልስ ትንሽ አይኔን የገለጠልኝ ነው።  
ያንን ከሰማሽ በኋላ የመንግሥት አማራጭ ሃሳብ ብዙ 
አያስደንቅም።  ስለዚህ ይሄ ድርድር መኖሩና አለመኖሩ 
በተጨባጭ መረጃ ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት።  
በዚያ ላይ ተመሥርተን ለአገራችን የሚያስፈልገውን 
መፍትሄ መጠቆም እንችላለን። 

አዲስ ዘመን፡- ታዲያ በእርስዎ እምነት ዘላቂ 
መፍትሔው ምንድነው ይላሉ?

ዶክተር መላኩ፡- ዘላቂ መፍትሔ ለመጠቆም 
ነገሮችን ከመሠረቱ መፈተሽ ያስፈልጋል።  ምክንያቱም 
ለጊዜውም ቢሆን ሰላም ካልመጣ አሁን ያለው ኢኮኖሚም 
ሆነ  አጠቃላይ አገራዊ ሁኔታው አስጊ ነው።  በዚያ ላይ 
ይህንን ያህል ቁጥር  ያለው ሕዝብ ይዘን ኢኮኖሚው በዚህ 
ሁኔታ ከቀጠለ የሚፈጠረው ከባድ ነገር ነው።  በአንድ 
ድርቅ  እንኳን ቦረና ሱማሌ ክልል የሆነውን አይተናል።  
እንዲህ አይነት ችግሮች ያሉበት አገር ስለሆነ ለሰላም 
ቅድሚያ መስጠት አጠያያቂ አይደለም።  እናም ለሰላም 
ቅድሚያ ሰጥቶ ሌሎች ነገሮች ላይ መሥራት ይቻላል።  
ለረጅም ጊዜ ጠቃሚ የሆኑ ችግሮችን መስጠት ይቻላል።  

በሕወሓትና በመንግሥት መካከል በተፈጠረው 
አለመግባባት ብዙ ሰው ተጎድቷል፤ ንብረት ወድሟል።  
የትግራይ ሕዝብ ፈፅሞ ወያኔን እንደማይደግፍ 
ይታወቃል።  እርግጥ  ባለፉት 30 ዓመታት ውስጥ 
የተወለዱና በወያኔ ስር ያደጉ ወጣቶች ሊደግፉት 
ይችላሉ።  ነገር ግን ሌላው ኅብረተሰብ በኢትዮጵያዊነቱ 
የሚኮራ ነው።  ስለዚህ ይህንን ሕዝብ ማጣት በጣም 
ከባድ ነው።  ከዚህ አንፃር ካየነው የትግራይን ሕዝብ 
የምንታደግበት መንገድ መታሰብ አለበት።  እንግዲህ 
የሰላም አስፈላጊነት ወሳኝ የምንለው ለዚህ ነው።  ሰላም 
ከሌለ የምንፈልገውንም ልማት ልናመጣ አንችልም። 

ስለዚህ ድርድር ሲባል ሰጥቶ መቀበል እንደሆነ 
መገንዘብ ያስፈልጋል።  አስተማማኝ ባልሆነ ኢኮኖሚ 
ውስጥ ሆነን የሰላሙ ሁኔታ በዚህ ከቀጠለ አደገኛ ሁኔታ 
ውስጥ ልንገባ እንችላለን የሚል ስጋት አለኝ።  ለምሳሌ 
የቤንዚን እጥረት ያስከተለው ችግር ትራንስፖርት 
ላይ ብቻ አይደለም።  ሁሉም ነገር ላይ ነው።  እናም 
ኢኮኖሚው ከሁሉም ነገር ጋር የተያያዘ በመሆኑ በጣም 
ምስቅልቅል ሁኔታ ውስጥ ሊከተን ስለሚችል ይህንን 
በአግባቡ ማጤን ያስፈልጋል።  ደግሞም ፖለቲካ የእልህ 
ጉዳይ አይደለም።  ከዚህ ወጥቶ ምክንያታዊ መሆን 
ያስፈልጋል።  ምክንያታዊ ለመሆን ደግሞ በጣም ትልቅ 
ወኔንና ጥንካሬን ይጠይቃል።  ከዚህም በላይ ይህንን 
ውሳኔ ሕዝቡ እንዲቀበለው ማደረግ ይገባልም። 

አዲስ ዘመን፡-  አሁን ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ 
እየተባባሰ የመጣውን የዋጋ ንረት በምን መልኩ 
መቀነስ ይቻላል ብለው ያምናሉ?

ዶክተር መላኩ፡- በመጀመሪያ ደረጃ አስቀድመን 
ያነሳነው የአገሪቱ ፖለቲካ ወደ ተረጋጋ ሁኔታ መመለስ 
ያስፈልጋል።  ሰላም ካልመጣ ስለሌላ ነገር ማሰብም ሆነ  
ማቀድ ይከብዳል።  ሁለተኛው ጉዳይ አንቺ ካነሳሽው 
ከዋጋ ንረት መውጣት የሚቻለው በአጭር ጊዜ የሚከወን 
የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሥራ ሲሠራ ነው።  ለዚህ ደግሞ 
የችግሮቹን ሥረ-መሠረት ማጥራትና የመፍትሔ ሃሳብ 
ማመንጨት ያስፈልጋል።  ሌላው ለረጅም ጊዜ እቅድ 
አውጥቶ መሥራት ይጠይቃል።  አንዳንድ ጊዜ ለረዥም 
ጊዜ አቅደን መሥራት ባለመቻላችን ድንገታዊ ችግሮች 
ያጋጥሙናል።  ስለዚህ በረጅም ጊዜ አቅደን አስተማማኝ 
ኢኮኖሚ መገንባት የሚያስችል ስትራቴጂ መንደፍና ወደ 
ሥራ መግባት ይገባል ባይ ነኝ። 

በእኔ ግምት በደርግም ሆነ በወያኔና በብልጽግና 
ዘመን ያልተሰሩ ወሳኝ ሥራዎች አሉ።  ስለልማት ያለው 
ምልከታ በራሱ ትክክል አይደለም።  ኢትዮጵያ ባህላዊ 
አሠራር ተፅዕኖ ያሳደረባት አገር ናት።  ኢኮኖሚዋ 
በኋላቀር የግብርና ሥርዓት ላይ የተመሠረተ ነው።  
ኢንደስታራላይዜሽን ገና አልተስፋፋም።  ይህ 
ባህላዊ የኢኮኖሚ አሠራር የአርሶአደሩና የአርብቶ 
አደሩ ሕይወት ላይ የተመሠረተ ነው።  የኢንዱስትሪ 
ሽግግሩ ገና አልመጣም።  ዋናው ችግር ደግሞ ካፒታል 
አለመኖሩ ነው።  እስካሁን ድረስ ካፒታል መፍጠር 
አልቻልንም።  ካፒታል መፍጠር ያልቻልንበት አንደኛው 
ምክንያት ደግሞ እነዚህ ባህላዊ አሠራር የሚከተሉ 
ዘርፎች የሚፈለገውን ያህል ትኩረት ስላልሰጠናቸው 

ነው።  ከደርግ ጊዜ ጀምሮ የመሬት አዋጅ ቢታወጅም 
የአርሶአደሩን ሕይወት በመሠረታዊነት የሚቀይሩ 
ሥራዎች አልተሠሩም።  በተመሳሳይ በወያኔ ዘመንም 
‹‹በአርሶአደሩ ላይ የተመሠረተ የኢንዱስትሪ ልማት 
እናካሂዳለን›› ቢባልም ወሬ ሆኖ ቀርቷል።  ምክንያቱም 
የአርሶአደሩ ልማት እንዴት ሊመጣ እንደሚችል ሃሳቡ 
አልነበራቸውም።  ስለዚህ የተሳካ ነገር አልተገኘም። 

በአጠቃላይ የሚያሰፈልገው አርሶአደሩ መሬት መያዝ 
ብቻ ነው፤ የመሬት ባለቤትነት በጣም ወሳኝ ነው።  አሁን 
ባለው ሁኔታ ደግሞ አርሶአደሩ ያለው መሬት የተበጣጠሰ 
ነው።  በዚያች መሬት ላይ የሚያመርታት ምርት በጣም 
ትንሽ ነች።  በዚህች ትንሽ ምርት ላይ ተመሥርቶ ኑሮውን 
ሊያሻሽል አይችልም።  ስለዚህ መሬቱን ሽጦ ወደ ሌላ ንግድ 
ሊገባ የሚችልበት እድል ሊኖረው ይገባል።  ምክንያቱም 
ዝም ብሎ በተለመደ አካሄድ መቀጠል የለበትም።  
መሬት በተሸነሸ ቁጥር ደግሞ ለቤተሰብ ፍጆታ እንኳን 
አይበቃም።  ስለዚህ እነዚህ መሠረታዊ ችግሮች ታይተው 
አርሶአደሩ የኑሮ መሠረቱን እንዴት ሊያሰፋ እንደሚችል 
መጠናት አለበት።  እንደየአካባቢው ሁኔታና ችግር 
ተጠንቶ የአርሶደሩ ምርታማነትና ተጠቃሚነት ሊያሳድጉ 
የሚችሉ ሥራዎች መሠራት አለባቸው።  ተጨባጭ የሆነ 
ምክረ ሃሳብ ይዞ መቅረብም ይገባል።  አንድ አርሶአደር 
ብቻውን የማይችል ከሆነ በኅብረት ስራ ዩኒየን አማካኝነት 
ተደራጅተው ጠንካራ አቅም የሚፈጥሩበት ሁኔታ 
መመቻቸት አለበት። 

ሌላው ትልቁና እስካሁን ያልተፈታው ችግር 
የአርብቶ አደሩ ልማት ጉዳይ ነው።  ምክንያቱም እነዚህ 
የኅብረተሰብ ክፍሎች በሕዝቡ ከድሮ ጀምሮ ‹‹ዘላን›› 
የሚባል ቅፅል ስም ተሰጥቷቸው ኖረዋል።  ‹‹ዘላን›› ማለት 
ደግሞ እንደፈለገው የሚዋትት ማለት ነው።  እውቀት 
የሌለው፤ ኋላቀር ተደርጎ ስለሚቆጠር የእነሱ የኢኮኖሚ 
እንቅስቃሴ በቀናነት ታይቶ አይታወቅም።  ሁለተኛ 
እንደአገራዊ የኢኮኖሚ ምንጭ ታይቶ አይታወቅም።  ግን 
መሬት ላይ ያለውን ነገር ብናይ ኢትዮጵያ እስከ 2004 
ዓ.ም ድረስ በቀንድ ከብት ብዛት አንደኛ ነበረች።  ስለዚህ 
አሁን በሃብት ደረጃ ከመጣን ኢትዮጵያ ሃብት አላት 
የሚባለው በከብት ነው እንጂ በሰብል ምርት አይደለም።  
ነገር ግን የሚሳዝነው ነገር ይሄንን ያህል ሃብት ያላት 
አገር ሆና ሳለ የእንስሳት ሃብቱ እንደአገራዊ የገቢ ምንጭ 
ተደርጎ አልተቆጠረም።  ይህ የሆነው ደግሞ አስቀድሜ 
እንዳልኩሽ በብዙዎች ዘንድ ባለው ባህላዊ አስተሳሰብ 
ምክንያት ነው።  አሁንም አርብቶ አደሩን ለኢኮኖሚው 
ፋይዳ የሌለው አድርጎ የመቁጠር አስተሳሰብ በመኖሩ 
ይጠቅማል ተብሎ አይቆጠርም።  ትልቁ ችግር ይሄ ነው።  
ስለዚህ ይህንን በጣም ትልቅ የኢኮኖሚ ሃብት በደንብ 
አይቶ አርብቶ አደሩ ራሱ ሕይወቱን እንዲለወጥ ማድረግ 
ያስፈልጋል። 

በተጨማሪም መንግሥት በጣም ሰፊ እድል ያለው 
በከብት እርባታ ዘርፍ ላይ መሥራት አለበት የሚል እምነት 
አለኝ።  ምክንያቱም አርብቶ አደሩ ላለፉት 60 ዓመታት 
ገበያ እንዲፈጠርለት ሲማፀን ኖሯል።  አሁንም ያ ጥያቄው 
ሳይመለስለት አራተኛ መንግሥት መጥቷል።  ቀደም ባሉት 
ዓመታት ለወያኔ መንግሥት የሥራ ፕሮፖዛል አቅርበን 
ነበር።  ግን ወያኔ የሚያዳምጥ መንግሥት ባለመሆኑ 
ሊቀበል አልቻለም።  የአርብቶ አደሩም ችግር ከእለት 
ወደ እለት እየተባባሰ መጥቷል።  ይህ ዘርፍ መንግሥት 
በጣም ትልቅ የኢንዱስትሪ ልማት ሊሰራበት የሚችልበት 
መሆኑን ተገንዝቦ ለዘርፉ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል የሚል 
እምነት አለኝ።  ይህንን ስልም በመጀመሪያ ደረጃ ከብት 
ወደ ውጭ በስፋት በመላክ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ 
ማግኘት ይቻላል።  በተጨማሪም ስጋ በኢንዱስትሪ ደረጃ 
አምርቶ ለውጭ ገበያ በማቅረብም ተጨማሪ የገቢ ምንጭ 
መፍጠር ኢኮኖሚውን መደገፍ አለበት። 

በነገራችን ላይ በአፄ ኃይለሥላሴ ጊዜ ሥጋ 
ፕሮሰስ የሚደረግበት ፋብሪካ ነበር።  ሥጋ በቆርቆሮ 
እየታሸገ ለተለያዩ አገራት ይሸጥ ነበር።  የት እንደደረሰ 
አይታወቅም።  አሁንም ቢሆን ሃብቱ ስላለን በቆርቆሮ 
አሽገን ወደ ውጭ መላክ እንችላለን።  ብዙ አገራት ከብት 
የላቸውም።  ለምሳሌ አረብ አገራት ላይ ሰፊ የገበያ እድል 
አለን።  እናም መንግሥት በዚህ ዘርፍ ውስጥ ጣልቃ ቢገባ 
አንደኛ ኢኮኖሚውን ያሳድጋል፤ ሁለተኛ የሥራ ዕድል 
ይፈጠራል።   ስለዚህ  እነዚህን ዋና ዋና ነገሮች በትኩረት 
ከሠራን የውጭ እርዳታና ብድር አያስፈልገንም።  

 የውጭ ብርድና እርዳታ የሚባል ነገር 
ኒዮኮሎናላይዜሽን እሳቤ ውስጣችን የሰነቀረው ነገር 
ነው።  መሪዎቻችን ያለ ውጭ እርዳታና ብድር መኖር 
የምንችል አይመስላቸውም።   ሁልጊዜ  አበዳሪ አገራት 
ጋር የሚሮጡት ለዚህ ነው።  ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው 
ሃብት እኮ ይሄ ነው አይባልም።  ለአብነት ያህልም የደን 

ሃብታችንን በማስፋፋት ምርትና ምርታማነት ማሳደግ 
የምንችልበት እድል አለ።  በአጠቃላይ የውጭ እርዳታ 
የመጠበቅን  የማይረባውን ንድፈ ሃሳብ ከአዕምሯችን 
ውስጥ አውጥተን በእጃችን ያለው አማራጭ ላይ በትኩረት 
ልንሠራ ይገባል። 

አዲስ ዘመን፡- የዋጋ ንረቱ እየተባባሰ የመጣው 
በአገር ውስጥ በሚመረቱ ምርቶች ላይ መሆኑ ከምን 
የመነጨ ነው ይላሉ?

ዶክተር መላኩ፡- በእኔ እምነት የእዚህ ችግር 
መሠረታዊ ምክንያቱ ምርታማነት ማነስ አይመስለኝም።  
ምክንያቱም የግብርና ውጤት የሆኑ ምርቶችን 
በሚካሄዱበት አካባቢ ድርቅ አልነበረም።  እኔ 
እንደሚመስለኝ ለዋጋ ንረቱ መባባስ ዋነኛው ችግር 
ሙስናው የሚሰቀጥጥ ደረጃ ላይ መድረሱ ነው።  አሁን 
ላይ እኮ ሙስና የሚጠየቀው በግላጭና ያለምንም እፍረት 
ነው ።  እኔ በቅርቡ የቤት ካርታ ጉዳይን ይዤ ክፍለ 
ከተማ ሄጄ አምስት ሺ ብር አምጣና ቶሎ እንጨርስልህ 
ተብያለሁ።  ይህ በጣም የሚያሳፍርና የሚያሳዝን ነው።  
ሙስና ደግሞ በዚህ ደረጃ ጨመረ ማለት የመንግሥት 
ሠራተኛው የአገልጋይነት ስነልቦና ምንያህል እንደዘቀጠ 
ያሳያል።  የመንግሥት ሠራተኛው ኢትዮጵያ የምትባለው 
አገር ምን ያህል ከሕሊናው እንደወጣችና ‹‹እኔ ብቻ›› 
የሚለው ነገር በዚያ ብቻ ተወስኖ እንዳለ ያሳያል።  

አጠቃላይ በመንግሥት የሚደረገው የቁጥጥር ሂደት 
ጤናማ አይደለም።  በየጊዜው ዝም ብሎ መግለጫ 
ይሰጣል፤ ግን ለውጥ የለም።  ‹‹ይሄን ያህል ሱቆች ዘጋን 
፤ ያንን ያህል ሰዎች አሰርን›› ይባላል።  ግን ሥርዓቱ 
በጠቅላላው ስለተበላሸ መሻሻል አልቻለም።  ስለዚህ በእኔ 
እይታ የቁጥጥር ስዓቱ መስተካከል አለበት።  እናም ያንን 
ሥርዓት የሚዘውሩት አገልጋዮች ሐቀኛ ኢትዮጵያውያን፤ 
የአገር ፍቅር ያላቸው ሊሆኑ ይገባል።  ሙስናው ደግሞ 
ጉቦ በመቀበል ላይ ብቻ የተመሠረተ ሳይሆን ስነልቦናንም 
የተቆጣጠረ በመሆኑ ከዚህ አስተሳሰብ የምንወጣበት ሁነኛ 
መፍትሔ ማበጀት ለነገ የሚባል አይደለም።  በአጠቃላይ 
የዋጋ ንረት የተፈጠረው ምርት በመቀነሱ ሳይሆን ብልሹ 
አሠራሮች በመስፋፋታቸው እና ገበያውን የመቆጣጠር 
አቅም ባለመፈጠሩ ነው። 

አዲስ ዘመን፡- አንዳንድ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች 
ከውጭ የሚገቡ መሠረታዊ ምርቶች ላይ ገደብ 
መጣል እንዳለበት ያነሳሉ።  እርሶ በዚህ ሃሳብ 
ይስማማሉ?

ዶክተር መላኩ፡- ከውጭ የሚመጣውን የመተካት 
ሂደት እንደስትራቴጂ ብዙ ጊዜ የታሰበበት ነገር ነው።  
ግን ስለፈለገን ብቻ ከውጭ የሚመጣውን ማስቀረት 
አንችልም።  በተጨባጭ በምንወስደው እርምጃ ላይ 
የሚመሠረት ነው።  እንደተባለው ግን ኢትዮጵያ 
ውስጥ ሊመረቱ የሚችሉና ጭራሽም በውጭ ምንዛሪ 
ልናስመጣቸው የማይገባቸው ብዙ ሸቀጦች አሉ።  ብዙ 
ጊዜ እኛ ራሳችን ማምረት የምንችለውን ነገር ከውጭ 
እናስመጣለን።  ስለዚህ የውጭውን ምርት የምንተካበትን 
ስትራቴጂ በደንብ ማጤን ይጠይቃል።  የማያስፈልጉትን 
ማቆም ይገባል።  ራሳችን ማምረት የምንችላቸው ወሳኝ 
ዘርፎች ላይ ትኩረት አድርገን መሥራት አለብን።  

የመድኃኒትና ኮስሞቲክስ አስፈላጊነቱ እኩል 
አይደለም። መሽቀርቀርና ጤንነት መጠበቅ አንድ 
አይደለም። ነገር ግን እዚህ አገር ሁሉም የሚገቡት 
በእኩል ደረጃ ነው።  ስለዚህ መንግሥት ለመድኃኒት 
ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል።  መድኃኒትም ቢሆን ዝም ብሎ 
ሁልጊዜ ከውጭ ማስገባት ብቻ ሳይሆን በስፋት የሚፈልጉ 
መድኃኒቶችን በውስጥ አቅም ማምረት መቻል አለብን።  

የአገሪቱን ፋይናንስ ሥርዓት የሚከታተሉ መንግ 
ሥታዊ ተቋማት በተደራጀ አግባብ ስትራቴጂ ነድፈው 
ወሳኝ የሚባል ለውጥ ማምጣት አለባቸው።  አሁን እኛ 
ስላወራን ብቻ የሚመጣ ነገር የለም።  የውጭውን በአገር 
ውስጥ የመተካቱ ወሬ ሲወራ ብቻ 70 ዓመት አልፏል።  
ስለዚህ በተጨባጭ መሠራት አለበት።  ለምሳሌ የዘይት 
ችግር ብዙ ጊዜ ይነሳል።  በአንድ በኩል ጎጃም ላይ 
በጣም ግዙፍ ኢንደስትሪ ተቋቋመ ተባለ፤ ይህ በተባለ 
ሶስትና አራት ወር ውስጥ ዘይት ከውጭ መግባት ጀመረ።  
ይሄ የሚያሳየው አለመቀናጀትን ነው።  በመሆኑም 
በመንግሥትም ሆነ በግል ባለሃብቱ የሚሠራው ሥራ 
መቀናጀት አለበት።  በተጨባጭ አሁን ዘይት ከውጭ 
ማስመጣት አለብን ወይ? የሚለው ነገር ልናጤነው 
ይገባል።  ለምን ማምረት እንዳልቻለም መሬት ላይ ያለውን 
ተግዳሮት አጥንቶ መፈተሽ ያስፈልጋል።  

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

ዶክተር መላኩ፡- እኔም አመሰግናለሁ። 

ከዋጋ ንረት መውጣት 
የሚቻለው በአጭር 

ጊዜ የሚከወን የኢኮኖሚ 
ማሻሻያ ሥራ ሲሠራ ነው።  
ለዚህ ደግሞ የችግሮቹን ሥረ-
መሠረት ማጥራትና የመፍትሔ 
ሃሳብ ማመንጨት ያስፈልጋል
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ማህደረ ጤና  
ማህበራዊ

ለጤንነትዎ

ወላድ እናቶችን ከሞት የመታደግ ተሞክሮ

ትኩሳት በህጻናት ላይ

ሰላማዊት ውቤ 

መታሰቢያነቱ ለማህተመ ጋንዲ የሆነው ሆስፒታል 
የዛሬ 63 ዓመት በ1953 ዓ.ም ነው የተቋቋመው። 
ወቅቱ የእናቶችና ሕፃናት ሆስፒታል እንዲህ እንደዛሬው 
የተበራከተበት አልነበረም። በእናቶችና ሕፃናት ሕክምና 
ሙያ የሰለጠኑትም ቢሆኑ ጥቂት ነበሩ። አብዛኞቹ 
ባለሙያዎች በልምድ ነበር የሚሰሩት። የተቋቋመበት 
ዓላማ የእናቶችና ሕፃናት ሞት መቀነስን ታሳቢ ያደረገም 
ነው። 

በልምድ አዋላጆች በየቤቱ ልጆቻቸውን የሚወልዱ 
እናቶችን፤ የሚያዋልዱ አዋላጆች ስለሙያው ግንዛቤ 
እንዲያገኙ በማድረግ ረገድ የራሱን ድርሻ ለመወጣትም 
ነው። እንደውም አንዳንዶቹ የዚያን ዘመን ባለሙያዎች 
እንደሚናገሩት፤ ራሳቸው ጭምር ልጆቻቸውን በልምድ 
አዋላጆች በቤታቸው ውስጥ እስከ መውለድ የሚደርሱበት 
አጋጣሚም ቀላል አልነበረም። ለእናቶች የሚሰጠው 
ክብርም ከፍተኛ ነበር።

‹‹በሕክምናው ዓለም ስናልፍ ብዙ የተማርናቸው 
የሙያ ስነ-ምግባሮች አሉ›› የሚሉት ዶክተር ወዳጄነህ፤ 
ለአብነትም ስለዚሁ ክብር ይመሰክራሉ። በሕክምናው 
ሙያ ከተማሪነት ጀምሮ ያካበቱትን ልምድ መሰረት 
አድርገው እንደሚናገሩት አዋላጆች ለሰው ልጅ በሙሉ 
ክብር እንዲሰጡ መምህራኖቻቸው ያስተምሯቸው 
ነበር። በተለይ ለወላድ እናቶች ትልቅ ክብር መስጠት 
እንደሚገባቸው ደጋግመው አስተምረዋቸዋል ብለዋል። 

በሕክምና ሙያ ትምህርትም ሆነ በሥራ ዓለም 
በቆዩባቸው ጊዜያት ለእናቶች ይሰጥ የነበረው ክብር 
ከፍተኛ እንደነበር ያስታውሳሉ። ለአብነት የትምህርት 
ቤት ቆይታቸውን አስመልክተው እንደገለፁት ማህፀንና 
ጽንስ በሚማሩበት ጊዜ መምህራኖቻቸው ወደ ሆስፒታል 
ለክትትል ለሚመጡ እናቶች ክብር እንዲሰጡ አድርገው 
ነው ያሰለጠኗቸው። 

‹‹ታካሚዋ እናት የመጨረሻ ምስኪን ልትሆን 
ትችላለች። ምን አልባትም ጫማዋ የተበጠሰ፣ ነጠላ ጫማ 
ሊሆን ሁሉ ይችላል። ለምርመራ ስትሬቸሩ (አልጋው) ላይ 
ስትወጣና ስትወርድ ጎንበስ ብለን ጫማዋን ማውለቅና 
ማጥለቅ እንደሚገባን ያስተምሩን ነበር›› ይላሉ ያለፉበትን 

ተሞክሮ ሲገልጹ። 
አክለውም ‹‹እግሯ ላይ እብጠት መኖርና አለመኖሩን 

ለማረጋገጥ ስንነካት በአክብሮት ነበር›› ይላሉ። ዶክተር 
ወዳጄነህ እንደሚሉት ከሕክምና ሙያ ሰውን ሳይንቁ 
በቅንነት፣ በትህትና፣ በታማኝነት ማገልገልንና ማክበርን 
ተምረዋል። ይሄ የሙያ አስተምህሮ አንዲት ነፍሰ ጡር 
እናት ልጅዋን በሰላማዊ መንገድ መገላገል እንድትችል 
በማድረጉ ረገድ ከፍተኛውን ሚና ሲጫወት መኖሩንም 
ይገልፃሉ። ከታላላቆቹ ሐኪሞችና መምህራኖቻቸው 
የተማሩት በታካሚዎቻቸው መካከል ልዩነትና አድሎ 
እንዳያደርጉ ጠቅሟቸዋል።

በአጠቃላይ ሥነ-ስርዓትን፣ ለሙያ መሰጠትን፣ 
ራስን መጠበቅን ከነሱ ተምረዋል። ይሄ ሁሉ እናቶች 
በሰላም ልጆቻቸውን እንዲገላገሉ በማድረጉ በኩል ያለው 
አበርክቶ የጎላ ነው። ጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል በዚህ 
በኩል በሕክምናው መስክ በተለይም ከእናቶችና ሕፃናት 
ሞት ጋር ተያይዞ ብዙ ሥራ የሰራ ሆስፒታል ነው። እንደ 
ዶክተር ወዳጄነህ እንደሚሉት፤ የእኛ አገር አንዱ የጤና 
ተግዳሮት እናቶች በወሊድ ጊዜ ከደም መፍሰስ ጋር ተያይዞ 
የሚገጥማቸው ነው።

ሌሎች ለአስከፊው የፌስቱላ ችግር እንዲሁም ለሞት 
የሚያበቋቸው የጤና ችግሮችም አሉ። ከነዚህ የጤና ችግር 
ጋር ተያይዞ ብዙ እናቶች እንደሚሞቱም ዶክተር ወዳጄነህ 
ይናገራሉ። ከዚህ አኳያ ጋንዲ ባለፉት 63 ዓመታት 
ከፍተኛ የሕክምና አገልግሎትን በመስጠት ብዙ እናቶች 
በሰላምና በጤና እንዲወልዱ ያደረገ ባለውለታ ሆስፒታል 
ነው። 

ልጆች ሲወለዱ በወሊድ ጊዜ በሚገጥሙ አደጋዎች 
ሊታመሙና የአካል ጉዳተኛ ሊሆኑ እንደሚችሉ 
እንዲሁም ብዙ ችግሮች እንደሚገጥሟቸው ያወሳሉ። 
በመሆኑም ሆስፒታሉ ለእናቶች ብቻ ሳይሆን ልጆችም 
ጤነኛ ሆነው እንዲወለዱና እንዲያድጉ በማድረጉ 
ረገድም አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል። በመሆኑም ሊመሰገን 
ይገባዋል። ሆስፒታሉ አሁን ላይ አገልግሎቱን የበለጠ 
ለማዘመንና ለማጠናከር እየሰራ ያለው የማስፋፊያ ሥራም 
አስደስቷቸዋል።

ሲስተር እታለማሁ ገብረዮሐንስ በነርስነት ሙያ 
40 ዓመታት አገልግለዋል። እንዳጫወቱን፤ ተመርቀው 

ሥራ በጀመሩበት ሻኪሶ ለስምንት ዓመታት፤ በዳግማዊ 
ምኒሊክ ሆስፒታል ደግሞ ለሁለት ዓመታት፤ ቀሪውን 30 
ዓመት ደግሞ በጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ሰርተው ነው 
በጡረታ የተሸኙት። ያኔ አንቡላንስና የሰው ኃይል ጨምሮ 
የሕክምና መገልገያ ዕቃ እንደ አሁኑ የተሟላ አልነበረም። 
ታካሚውም ቢሆን ወደ ጤና ተቋም የመምጣት ልምዱ 
አልዳበረም። በተለይ ገጠር ውስጥ እናቶች በአብዛኛው 
በቤት ውስጥ ነበር ልጆቻቸውን የሚወልዱት። 

በጥቂት የጤና ባለሙያ ብዙ አገልግሎት ነበር 
የሚሰጠው። በመሆኑም ጫናው በባለሙያው ላይ 
ያርፋል። እንዲህም ሆኖ በወሊድ ጊዜ የሚሞቱ እናቶች 
አልነበሩም። ሐኪሞቹ ቅኖች ናቸው። ምክንያቱም ለሙያና 
ታካሚዎቻቸውም እንዲሁም ለሆስፒታሉ ታማኝ ናቸው። 
ሩህሩህና ትሑት በመሆናቸው እናቶች ልጆቻቸውን 
የሚወልዱት የምጡ ሕመም ብዙም ሳይታወቃቸው ነው። 
በጤና ተቋም መውለድም ትልቅ ፋይዳ አለው የሚሉት 
ሲስተር እታለማሁ ሁሉንም ልጆቻቸውን የወለዱት በጤና 
ተቋም ነው። በመሆኑም እሳቸውም ልጆቻቸውም ጤናማ 
መሆን ችለዋል።

‹‹ልጅ የሚነሳም ሆነ የሚሰጥ እግዚአብሄር ነው። 
እንደጠበቅነው በሰላም ሳንገላገል ብንቀርም ሆስፒታሉንም 
ፈጣሪንም ማመስገን ይገባናል›› ያለችን በወሊድ ወቅት 
ልጇን ያጣችው ወይዘሮ እየሩሳሌም ነጋሽ ናት። ወይዘሮዋ 
እንዳከለችው ሐኪም አይሳሳትም አይባልም ይሳሳታል። 

ስህተቱን ከባድና አደገኛ የሚያደርገው የሰው ነፍስ መሆኑ 
ነው። 

“እንደ እኔ ልጇ ሞቶባት በሆስፒታሉ ለምትቆይ 
እናት እንክብካቤያቸው ወሳኝ ነው። አንዳንድ ሰው 
ከሕክምና በላይ የሚያድነው ‹ከፍትፍቱ ፊቱ› እንዲሉ 
የሚቀበሉበትና እንክብካቤ የሚያደርጉበት መንገድ ነው። 
ከምታውቁት ዕውቀት በላይ ፍቅራችሁ፣ ርህራሄያችሁ፣ 
ትህትናችሁ፣ ሰዎችን ይፈውሳል። ያለባችሁ ኃላፊነት ብዙ 
ነውና በአግባቡ ተወጡ” ብላለች።

‹‹እናት የሁሉም መገኛ ናት። እናት ስትወልድ ነው 
ሰውም ሰው የሚሆነው። በመሆኑም እናት ሕይወትን 
የምትሰጥ ድንቅ ፍጡር ናት›› ያሉን በአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር የጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ዋና 
ሥራ አስኪያጅ ዶክተር ታሪኩ ዴሬሳ ናቸው። ዶክተሩ 
አምጣ፣ ወልዳና ታጥባ በምትወጣበት ደረጃ ብቻዋን 
የምትገለገልበት ዘመናዊ የማዋለጃ ክፍል ተዘጋጅቶላታል 
ብለውናል።

‹‹ተግባሩ ብቻውን ውጤታማ አይሆንም። 
የኅብረተሰቡም ሆነ የግል ተቋማት ድጋፍ ያስፈልገዋል። 
ሙያተኞቹንም ማበረታታት ያሻል። እኛ ይሄን በጎ 
ተግባር ስንደግፍ ቆይተናል›› ያሉን ዘንድሮ 25ኛ ዓመቱን 
የሚያከብረው የወጋጋን ባንክ የማርኬቲንግና ኮርፖሬት 
ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አፈወርቅ ገብረፃዲቅ ናቸው።

እንደሳቸው በመስኩ አገልግለው በጡረታ ለተሸኙ 15 
ሴቶችና ለሌሎች ለእያንዳንዳቸው አንድ ሺህ ብር ያለበት 
የቁጠባ ደብተር አበርክተዋል። ለጡረታ ሽኝቱ 140ሺህ 
ብር ሰጥቷል። ሴቶችና ህፃናትን ከመደገፍና ከማብቃት 
አንፃር የተለያዩ መርሐ ግብሮች ቀርጾ እየሰራ ነው። ጠቀም 
ያለ ወለድ የሚያስገኝ ‹ዋርካ› የተሰኘው የቁጠባ ሂሳብ 
ይጠቀሳል።

በቅርቡ ለሐምሊን ፌስቱላ ሆስፒታል 500 ሺህ ብር 
እርዳታ አድርጓል። ባለፉት ሁለት ዓመታት በሴቶች ጤና 
ዙርያ እየሰሩ ላሉ ድርጅቶች 33 ሚሊዮን ብር ለግሷል። 

እኛም (አዲስ ዘመን) ድጋፉ እናቶች በሰላም 
እንዲገላገሉና ሕይወትን እንዲያስቀጥሉ በማድረጉ ረገድ 
ሚናው የጎላ በመሆኑ ባለድርሻ አካላት የሚያደርጉት 
ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥል የሚል ማሳሰቢያ በመስጠት 
ወሬያችንን ቋጨን!! 

ትኩሳት ምንድን ነው? 
ትኩሳት ሰውነት ከጎጂ ባክቴርያዎች እና ሌሎች 

ተውሳኮች ራሱን በሚከላከልበት ጊዜ የሚፈጠር የሰውነት 
ሙቀት መጨመር ነው። ጤነኛ የሆነ ህጻን የሰውነት ሙቀት 
ከ97 እስከ 100.4 ዲግሪ ፋራናይት (ከ36.1 እስከ 38 ዲግሪ 
ሴልሸስ) ነው።

የሰውነት ሙቀት እንዴት መለካት ይቻላል?
ትኩሳት በህጻናት ላይ ሲኖር መጀመሪያ መደረግ 

ያለበት ነገር የህጻኑን የሙቀት መጠን በቴርሞ ሜትር 
ለክቶ ማወቅ ነው።  ልጅ ያለው ሰው ቴርሞ ሜትር 
በቤቱ ቢኖረው መልካም ነው። ዲጂታል ቴርሞሜትር 
በዋጋ ተመጣጣኝነትም ሆነ ለአጠቃቀም ቅለት ከሌሎቹ 
የቴርሞሜትር አይነቶች የተሻለ ነው።

የሰውነትን የሙቀት መጠን ከተለያዩ የሰውነት ክፍሎች 
መለካት ይቻላል። ከምላስ በታች፣ ከብብት፣ ከጆሮ፣ 
ከግምባር እና ከፊንጢጣ ትኩሳትን መለካት የተለመዱ 
መንገዶች ናቸው። ህጻኑ ከምላሱ ስር የቴርሞ ሜትሩን 
ጫፍ አፍኖ መያዝ የሚችል ከሆነ ከምላስ በታች ትኩሳትን 
መለካት የተሻለ መንገድ ነው። ካልሆነ ግን ከብብት ሙቀትን 
መለካት ይቻላል። ከጆሮ እና ከግምባር መለካት ትክክለኛ 
የሙቀት መጠን ላይሰጥ ይችላል።

ህጻኑ ከሦስት ወር በታች ከሆነ ከፊንጢጣ የሙቀት 
መጠንን መለካት በህክምና ባለሙያዎች የሚመከር መንገድ 
ነው። የልጅዎትን ሙቀት መጠን በዚህ መልኩ መለካት 
ከፈለጉ ህጻኑ እንዳይጎዳ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያድርጉ። በብብት 
የለኩትን የሙቀት መጠን ለማረጋገጥ ቢጠቀሙበት የተሻለ 
ነው።

ለትኩሳት የሚሰጡ መድኃኒቶች
ትኩሳት ለማብረድ ያለዶክተር ትዕዛዝ የሚሸጡ 

መድኃኒቶች አሲታሚኖፍን (acetaminophen/Tylenol/ 

Motrin) እና አይቦፕሮፍን (ibuprofen/Advil/) ናቸው።
1. አሲታሚኖፊን (Acetaminophen/

Tylenol)
አሲታሚኖፊን ለልጆች የተሻለ የትኩሳት ማስታገሻ 

ነው። ይህ መድኃኒት በፈሳሽ  መልክ በተለያዩ ጣዕሞች 
ተዘጋጅቶ ይመጣል። አንዴ አሲታሚኖፊን  ከሰጡ በኋላ 
ህጻኑ ከተሻለው ደግሞ መስጠት አያስፈልግም። ካልተሻለው 
ግን  ከአራት እስከ ስድስት ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ 
ደግመው መስጠት ይችላሉ። በሃያ አራት ሰዓት ጊዜ ውስጥ 
ከአምስት ጊዜ በላይ መሰጠት የለበትም። ከተጠቀሰው 
በላይ አሲታምኖፊን ለህጻናት መስጠት የጉበት በሽታ 
ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ልጅዎ ከሚመከረው በላይ ከላይ 
የተጠቀሰውን መድኃኒት የወሰደ ከመሰለዎ ወደ ሆስፒታል 
ይውሰዱት።

2. አይቦፕሮፊን (Ibuprofen/Advil/Motrin)
እንደ አሲታሚኖፊን ሁሉ ለልጆች የሚሰጠው 

አይቦፕሮፊን በፈሳሽ መልክ በተለያዩ ጣዕሞች ተዘጋጅቶ 
ይመጣል። ይህ መድኃኒት ከስድስት ወር እድሜ በታች 
ላሉ ህጻናት መስጠት የተከለከለ ነው። ከስድስት ወር 
እስከ ሁለት አመት እድሜ ላሉ ህጻናት ያለሀኪም ትዕዛዝ 
መስጠት አይመከርም። ልጅዎ ከሁለት አመት በላይ ከሆነ 
እና የኩላሊት ወይም የልብ በሽታ ከሌለበት አይቦፕሮፊን 
መስጠት ይቻላል።

እንደሌሎች ማስታገሻ መድሃኒቶች ሁሉ አንድ ጊዜ 
አይቦፕሮፍን ተሰጥቶት የህጻኑ ትኩሳት ከበረደ መድገም 
አያስፈልግም። ካልተሻለው ግን ከስድስት እስከ ስምንት 
ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ እንደገና መስጠት ይቻላል። 
ነገር ግን በሃያ አራት ሰዓት ጊዜ ውስጥ ከአራት ጊዜ በላይ 
መስጠት አይመከርም።

የዚህ መድኃኒት አመጣጠን ከአሲታሚኖፍን ጋር 

ተመሳሳይ ነው። ምን ያህል እንደሚሰጡት ለማወቅ 
የመድኃኒቱ ብልቃጥ ላይ የተለጠፈውን ወረቀት ወይም 
ካርቶኑ ላይ ያለውን ትዕዛዝ (dosing or direction) 
ይፈልጉ። የልጅዎትን ክብደት ካወቁ በክብደቱ መሰረት 
ይስጡት። በቅርብ ጊዜ ተመዝኖ የማያውቅ ከሆነ ግን 
በእድሜው መሰረት ምን ያህል ሚሊ ሊትር (mL) 
እንደሚሰጡት ይመልከቱ። የህክምና ባለሙያዎች 
የሚመክሩትና የተሻለው መንገድ የመድኃኒቱን መጠን 
በክብደት መሰረት መመጠን ስለሆነ የልጅዎን ጊዜያዊ 
ክብደት ማወቅ ጠቃሚ ነው።

ለህጻናት መድኃኒት ሲሰጡ ማድረግ ያለብዎት 
ጥንቃቄ

1. መድኃኒት ለመለካት ተገቢ መመጠኛ ይጠቀሙ
አንዳንድ ሰዎች ለህጻናት የሚሰጥ ፈሳሽ መድኃኒት 

ለመለካት የቤት ማንኪያ ይጠቀማሉ። ይህ ትክክል 
አይደለም። የቤት ማንኪያዎች የሚይዙት መጠን የተለያየ 
ስለሆነ ልጁ ከሚገባው በላይ ወይም ከሚገባው በታች 
መድኃኒት ሊሰጠው ይችላል። መድኃኒቱ መለካት ያለበት 
ከመድኃኒቱ ጋር ከሚመጣ ትንሽ ስኒ የሚያክል ፕላስቲክ 
ወይም ለፈሳሽ መድኃኒት መለኪያ ተብሎ በሚዘጋጅ ስሪንጅ 
ነው።

2. መድኃኒትን ከምግብ ጋር ቀላቅሎ ስለመስጠት
አንዳንድ ልጆች መድኃኒት እሺ ብለው አይወስዱም። 

ወላጆች ይህንን ችግር ለመፍታት መድኃኒቱን በምግብ 
ደባልቀው ሊሰጧቸው ይሞክራሉ። ይህንን ማድረግ 
የአይቦፕሮፊንንም ሆነ የአሲታሚኖፊንን መድኃኒትነት 
አይቀንስም። ነገር ግን ህጻኑ መድሃኒቱ የተደባለቀበትን 
ምግብ ጥቂት በልቶ ከተወው ከቀረው ምግብ ጋር የተወሰነ 
መድኃኒት ስለሚቀር የሚያስፈልገውን የመድኃኒት መጠን 
አያገኝም። መድኃኒቱን በምግብ ደባልቆ ከመስጠት በፊት 
ይህንን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ጥሩ ነው። ይህን ማድረግ 
ከፈለጉ፤ በትንሽ (ከአንድ ማንኪያ ባልበለጠ) ጁስ ወይም 

አፕልሶስ (applesauce) ውስጥ መደባለቅ ይቻላል።
3. የጉንፋን መድኃኒቶች ውስጣቸው የትኩሳት 

መድኃኒት ሊኖራቸው ይችላል
ለልጅዎ የትኩሳት መድኃኒት ሲሰጡት ሌላ መደረግ 

ያለብት ጥንቃቄ አለ። ይኸውም አንዳንድ የሳል እና 
የጉንፋን መድኃኒቶች ውስጥ አሲታሚኖፊን ወይም አድቪል 
ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ የልጆች የጉንፋን መድሃኒት 
(Triaminic Children’s) በውስጡ አሲታሚኖፊን አለው። 
ስለዚህ ለልጅዎ ተጨማሪ የትኩሳት መድኃኒት መስጠት 
የለብዎትም። ይህንን ማድረግ ልጁን ከሚገባው በላይ 
መድኃኒት በሰውነቱ እንዲኖር ያደርገዋል። መድኃኒት ሲበዛ 
ሰውነትን ይጎዳልና ጥንቃቄ ያድርጉ።

4. ለህጻናት እና ለትልቅ ሰው የሚሰጠው የትኩሳት 
መድኃኒት የተለያየ ነው

ለህጻናት እና ለትልቅ ሰው የሚሰጠው የትኩሳት 
መድኃኒት ተመሳሳይ አይደለም። ስማቸው አንድ አይነት 
ቢሆን እንኳን በተመሳሳይ ሚሊሊትር(mL) ውስጥ ያለው 
የመድኃኒት መጠን ስለሚለያይ፤ የትልቅ ሰው ማስታገሻ 
መድኃኒት ለህጻናት አይሰጥም።

5. አስፕሪን ለህጻናት እና ለታዳጊ ልጆች አይሰጥም
አስፕሪን (aspirin) ሌላ ትኩሳት የመቀነስ ችሎታ 

ያለው መድኃኒት ነው። ነገር ግን እድሜያቸው ከአስራ 
ስድስት አመት በታች ለሆኑ ልጆች መስጠት አጥብቆ 
የተከለከለ ነው። ትኩሳቱን የሚያመጣው እንደጉፋን 
ያለ የቫይረስ ህመም ሊሆን ይችላል። የቫይረስ ህመም 
ያለባቸው ህጻናት (እያገገሙ ያሉ ወይንም ደግሞ ያለህመም 
በውስጣቸው ቫይረስ ያለ ቢሆን እንኳን) አስፕሪን ሲወስዱ 
ሬይስ ሲንድሮም (Reye’s syndrome) የሚባል በሽታ 
ሊያመጣባቸው ይችላል። ስለዚህ ሃኪም ካላዘዘ በስተቀር፤ 
ከአስራ ስድስት አመት በታች ላሉ ህጻናት እና ታዳጊ ልጆች 
አስፕሪን መስጠት የተከለከለ ነው።

ምንጭ፡- Amharic Health Information

በተሞክሮ ልውውጥ ወቅት
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ነፃ ሃሳብ
አዲስ ዘመን    ቅዳሜ የካቲት 5 ቀን 2014 ዓ.ም

ፖለቲካ እና ልዩ ልዩ 

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

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

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

አቅርበዋል።  

(ጌታቸው በለጠ /ዳግላስ ጴጥሮስ)

gechoseni@gmail.com 

ዘመን አስታዋሽ ዝማሬዎች

“ኢትዮጵያ ሆይ ደስ ይበልሽ   ?”
እያንዳንዱ ዘመን የራሱን የነበር ታሪክ አሻራዎች 

አትሞ ከሚያስተላልፍባቸው እጅግ በርካታ ብልሃቶችና 
መንገዶች መካከል ዜማዎችና መዝሙሮች ተቀዳሚ 
ተጠቃሾች ናቸው።  ለምሳሌ፤ “ኢትዮጵያ ሆይ ደስ 
ይበልሽ” የሚለውና በአራራይ የተቀናበረው የወቅቱ 
ብሔራዊ መዝሙር ሲደመጥ የንጉሠ ነገሥቱ ዘመን አሰስ 
ገሠሡን ጭኖ ወደ አእምሯችን ከተፍ ይላል።  “ደሙን 
ያፈሰሰ” እና “ተጣማጅ አርበኛ” የሚሉት የብሔራዊ 
ሰንደቅ ዓላማ መስቀያና ማውረጃ መዝሙሮችም ለዚያ 
ዘመን ትውልድና ወቅት ቋሚ ማስታወሻዎች ናቸው። 

ዕድሜውን አድሏቸው በሕይወት የሚገኙ ዜጎች 
እነዚህን መዝሙሮች ሲሰሙ የሚሰማቸው ስሜት ምን 
እንደሆነ በአደባባይ ቢመሰክሩ ብዙ በተማርን ነበር።  
“ኢትዮጵያ ሆይ ደስ ይበልሽ!” በማለት በጎ ምኞት 
የተመኙላት የዘመኗ አገራቸው በርግጥም እንደጓጉላት 
ደስታዋ ምልዑ ነበር ብሎ አፍ ሞልቶ ለመናገር 
ያዳግታል።  የፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ክፉ ጠባሳዎች፣ 
የፊውዳል ሥርዓቱ መልከ ብዙ ግፎች፣ የወታደራዊ 
መፈንቅለ መንግሥት ሙከራዎች፣ የተማሪ መር አመጾችና 
እንቅስቃሴዎች፣ ርሃብና የድንበር ላይ ጦርነቶች ወዘተ. 
ዘመኑን ያጠለሹ ክስተቶች ነበሩ። 

እንዲያም ቢሆን ግን ንጉሠ ነገሥቱ በጥበባቸውም 
ይሁን በኃይላቸው፤ የሚመሩት ሕዝብም በውዴታው 
አድርጎትም ይሁን ተገዶ ብቻ “አባባ ጃነሆይ!” እየተባሉ 
ሲወደሱ የኖሩት በብዙ ዜጎቻቸው አፍ ነበር።  ያውም 
ከልብ።  ቀን እስከጣላቸው ድረስም “በኃይለ ሥላሴ 
አምላክ!” እየተባለ በስማቸው የሙጥኝ ሲባል ኖሯል።  
ንጉሥ ነገሥቱ በየተገኙባቸው የዓለም አቀፍ መድረኮችና 
በየአገራቱ መሪዎች ዘንድም አንቱታ ሳይጓደልባቸው፣ 
የክብር አጀብና አቀባበል ሳይቀነስባቸው እንደ ተፈሩና 
እንደ ታፈሩ አራት ዐሠርት ዓመታትን ተንቀጥቅጠውም 
ይሁን አንቀጥቅጠው ብቻ ለረጅም ዘመናት ኢትዮጵያን 
ገዝተዋል።  

የታሪካቸው ምዕራፍ እንዴት እንደተዘጋ ዝርዝሩን 
መተረኩ ቁርሾ መቀስቀስ ስለሚሆን በድርበቡ ብቻ 
አስታውሰን እናልፈዋለን።  “ይኑሩልን ለክብራችን” 
ተብሎ እንዳልተዘመረላቸው የይሙት በቃ ዋንጫቸውን 
ተጎንጭተው ያለፉት ግፈኞች ባስተላለፉባቸው የግፍና 
የጭካኔ ውሳኔ መሆኑ በሁሉም ዘንድ ይታወቃል።  
የመራሩ ታሪካችን አንዱ ገጽታ መሆኑም አይዘነጋም።  

ይህ ጸሐፊ እኒህ የተከበሩ ንጉሠ ነገሥት በኖሩባቸው 
ዘመናት ምንም እንኳን በታዳጊነት ዕድሜ ላይ የነበረና 
የአንደኛ ደረጃ ተማሪ ቢሆንም በታሪክ አጋጣሚ ደጋግሞ 
አግኝቷቸው አበረታተውታል።  ከእጃቸውም ለልጅ 
የሚገባውን የአንድ ብር ሽልማት እጅ ነስቶ ተቀብሏል።  
ከዘመነ አቻዎቹ ብጤዎች ጋርም “የነገ የአገሪቱ ተስፋ 
ስለሆናችሁ በርትታችሁ ተማሩ” የሚል ምክርና 
ምርቃታቸውን የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን በተከታተለበት 
የአራት ኪሎው የወጣቶች ወንዶች ክርስቲያናዊ ማኅበር 
(ወወክማ) በተገኙበት ጊዜ “አሜን!” ብሎ ተቀብሏል።  

ቤተሰቦቹ ሲያደንቋቸው እየሰማ እርሱም በታላቅ 
አክብሮት እያዳነቀ በልጅ አንደበቱ አሞግሷቸውል፤ 
አወድሷቸዋልም።  ለአገርና ለዜጎቻቸው የሰሯቸው 
ተምሳሌዊ ተግባራት ሲተረኩም በየምሽቱ በምድጃ ዙሪያ 
ከቦ ይቀመጥ በነበረው የወታደር ፍሬ ቤተሰቦቹ መካከል 
እየተቁለጨለጨና የቁጢ ሻሂውን ፉት እያለ ገድላቸው 
ሲተረክ በማድመጥ አብሯቸው ለእኒሁ አባባ ጃነሆይ 
ረጅም ዕድሜን ተመኝቷል።  ከእልፈታቸው በኋላም 

በንጉሡ ዘመን “ማዕዳችንና ጓዳችን የተትረፈረፈ ነበር” 
የሚለው የወላጅ እናቱ ትካዜ ዛሬም ድረስ ከትዝታው 
አልጠፋም።  እንዲዚያም ቢሆን ግን የወቅቷ ኢትዮጵያ 
እንደ መዝሙሩ “ደስ ተሰኝታ ስለመኖሯ” ለመመስከር 
አፍ መያዙ አይቀርም።  ቢሆንም… ቢሆንም ግን … 
ጅምሩን ሀረግ አንባቢው ሊሞላበት ይችላል። 

“ተነሱ እናንት የርሃብ እስረኞች”፤
“ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅደሚ፤ በኅብረሰባዊነት አብቢ 

ለምልሚ” - ከሚለው የአገሪቱ ብሔራዊ መዝሙር ይልቅ 
ገንኖ በዚያን ዘመን አብዮተኛ ትውልድ ይዘመር የነበረው፡-

“ተነሱ እናንት የርሃብ እስረኞች፤ ተነሱ የምድር 
ጎስቋሎች፣

ፍትህ በሚገባ ይበየናል፤ ሻል ያለ ዓለምም 
ይታያል። 

ከእንግዲህ ባለፈ ይብቃ እስር፤ ተነሱ ባሮች 

ጣሉ ቀንበር፣
የዓለም መሠረት አዲስ ይሁን፤ ኢምንት ነን 

እልፍ እንሁን።”
ዝነኛ፣ “ትውልድ አንቀጥቅጥና” በውሰት ተበድረን 

ያመጣነው የባዕዳን መዝሙር ነበር።  ዘመኑን በደም 
አበላ አጨቅይቶ ያለፈው የወታደራዊው አገዛዝ ያላቅሙ 
በጫንቃው ላይ ተሸክሞት የነበረው ለውጥና ነውጥ 
እንደምን አገሪቱን ወደለየለት መቀመቅ ጥሎ እንዳለፈ 
ያልመሸበት ታሪካችን ምስክር ነው።  “ሀ ሁ ኢትዮጵያ 
ትቅደም!” በማለት የጀመረው አብዮት ዕድሜውን 
ያራዘመው የንጹሐን የደም ግብር እየተገበረለት እንደነበር 
ማን ሊዘነጋ ይችላል?

ውስብስቡን የደርግ ዘመን በምልዓት ገላልጦ 
ለማሳየት መሞከር እንኳን በጋዜጣ ጽሑፍ ቀርቶ 
ለመጽሐፍ ጥራዝ እንኳን ምን ያህል ፈታኝ እንደሚሆን 
መገመቱ አይከብድም።  የአብዮቱ ቋያ ሰደድ፣ የእርስ 
በእርስ መጠፋፋቱ ጭካኔ፣ በቀይና በነጭ ሽብር ቀለማት 
የሰከሩት የሞት መላዕክት አሰቃቂ ፍጅት፣ የውስጥና 
የውጭ ጠላት ወረራ፣ የድርቅና የርሃብ ትራዤዲ፣ በሰላም 
ውሎ መግባት ብርቅ መሆን፣ ሀብት አፍርቶ በአገር 
መኩራት የተነፈገበት፣ የአገሪቱ አየር በጦርነት የአረር 
ጭስ የታጠነበት፣ ወጣቱ ከብሔራዊ ውትድርና አፈሳ ጋር 
ድብብቆሽ የገጠመባቸው ክፉ ትዝታዎች ዘመኑን በሚገባ 
ይገልጹታል።  አቤት! አቤት! አቤት! እያልን በማማተብ 
የዘመኑን ጥቁር “ደመና” በሆድ ይፍጀውና በታሪክ 
ይፍረደው ደምድሞ ማለፉ ይቀላል። 

ቢሆንም፣ ቢሆንም ግን የዕለት ጉርስን ለማሟላት 
የሕዝቡን አቅም ያማከሉ ሸቀጣ ሸቀጦችን  በአብዮት 
ጠባቂዎች ክላሽ ሰልፍ ተይዞም ቢሆን በቀላሉ ማግኘት 
ይቻል ነበር።  ከሻይ ቅጠል መጣያ ጋር ስኳር በአንድ ብር 
ከአስራ አምስት ሳንቲም፣ በቤተሰብ ቁጥር በአስር ሳንቲም 
ሂሳብ ዳቦ እየተገዛ፣ የሩዝ ቀለብ ቢሆንም የቤተሰባችሁን 
ኮታ አንሱ እየተባለ በግዳጅ ትዕዛዝ ሸመታው “መልካም” 
የሚሰኝ ነበር። 

ሥርዓቱን የዘረኝትና የጎጠኝነት ደዌ እጅግም 
አልተጣባውም። እንደ ዛሬው “የዘሬን ብተው ያንዘርዝረኝ”  
ልክፍትም ለዘመኑ ፈተና አልነበረም።  እንደ ብሔራዊ 
መዝሙሩ ምኞት እንኳንስ “ኢትዮጵያ ልትቀድም” ቀርቶ 
በእንፉቅቅ እንኳን ለመራመድ በልምሻ የተጠቃችበት 
ዘመን መሆኑ ግን ደጋግሞ ሊሰመርበት ይገባል።  “የርሃብ 
እስረኞች” የውሰት መዝሙር ይበልጥ ከሥርዓቱ ጋር 
ይገጥማል ቢባል አይስማማ ይሁን?

“እንዳያልፉት የለም”፤
ዘመነ ኢህአዴግን ዘመነ ፍዳ ብንለው ይቀላል።  

“እንዳያልፉት የለ ያ ሁሉ ታለፈ” የሚለው የጫካ መዝሙር 
ይበልጥ የዘመኑን ትዝታ የተሸከመ የጥበብ ጫንቃ ነው።  
ዘፍጥረቱ ላይ ለክልሉ ሕዝብና ጥቅም፣ እግሩ ወደ አዲስ 
አበባ ሲቃረብ ደግሞ በኢትዮጵያና በሕዝቧ ስም እየማለና 
እየተገዘተ ከጠብመንጃውና ከዘር ልክፍቱ ጋር የሥልጣን 
መንበሩ ላይ የተቆናጠጠው ወያኔያዊው ሥርዓት እንደ 
ጫካ መዝሙሩ ይዘት ሁሉ ኖሮ ኖሮ የተቀበረው በቀል 
ጸንሶ፣ አርግዞና አቂሞ እንደነበር ከፍሬውም ከከናፍሩም 
ስንሰማ መኖራችን ግልጽ ነው። 

“የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ፣
ታየ ሕዝባዊነት ዳር እስከ ዳር በርቶ።” 
የሚለው ብሔራዊ መዝሙር የደራሲዎቹ የደረጀ 

መላኩ (ግጥሙን) እና የነፍሰ ሄር ሰሎሞን ሉሉ 
(ዜማውን) ምኞት ካልሆነ በስተቀር “የዜግነት ክብር” 
እንኳን የሕዝቡ ፍሬ ሊሆን ይቅርና ሽታውም ቢሆን 
ነበር ለማለት ያዳግታል።  ከዚህ “ሕዝባዊ” ዝማሬ ይልቅ 
“እምበር ተጋዳላይ” ይበልጥ ለከበሮና ለዝላይ ምቹ ነበር።  
ጦርነት፣ ርሃብ፣ ዘረኝነት፣ ዘረፋና አጋባሽነት፣ ቂምና 

በቀል፣ እብሪትና ትምክህት የሥርዓቱ “ጌጦችና ፈርጦች 
(?)” ነበሩ ብሎ መጠቅለሉ ይበጃል። 

   የጦርነት ባሩድ ካላሸተተና በዜጎች መከራ ካልተደሰተ 
በጤና መኖር የተሳነው ይህ ሥርዓት፤ የቅዱስ መጽሐፍን 
ገላጭ አባባል እንጠቀምና፤ “በሞቱ የገደላቸው ሙታን 
በሕይወት ሳለ ከገደላቸው በዙ” (መጽሐፈ መሳፍንት 
ምዕ. 16፡30) ብሎ መደምደሙ ሳይሻል አይቀርም።  
ስለዚህ ጨካኝ ሥርዓትና የሥርዓቱ መሪዎች ብዙ ጽፈን 
ብዙም ስለተናገርን መልሰን መላልሰን መከለሱ ሳጥናኤላዊ 
ድርጊቶቹን ከማግዘፍ በስተቀር እጅግም ፋይዳ ላይኖረው 
ስለሚችል ከሕዝቡና ከፈጣሪ ዘንድ ፍርዱን ለአንዴና 
ለመጨረሻ ጊዜ ተቀብሎ ፍጻሜው እስኪደመደም ድረስ 
በትዕግሥት መጠበቁ ሳይበጅ አይቀርም። 

“ኩልና ከል”፤
ኩል የእህቶችና የእናቶች መዋቢያ፣ የሙሽራ ማቆንጃ 

የቅንድብ ማስዋቢያ ነው።  “ ኧረ ኩሉን ማን ኳለሽ፤ 
ሙሽሪት ሲያምርብሽ” እየተባለ መዘፈኑም ስለዚሁ ነው።  
በአንጻሩ ከል ለመሪር ኀዘን የሚለበስ ጥቁር ጨርቅን 
ወይንም ማቅን ይወክላል።  ሁለቱም የሚመሳሰሉት 
በጥቁረታቸው እንጂ በግብራቸው ተቃራኒዎች ናቸው። 

ይህ አገላለጽ የዛሬይቱን ኢትዮጵያ ከመዝሙርና 
ከዜማ ይልቅ በሚገባ ይገልጽ ይመስለናል።  “ዘመነ 
ብልጽግና” ሥርዓታዊ ርምጃውን የጀመረው በሰላም፣ 
በይቅርታና በፍቅር (‘ሰይፍ’ በሚል አጽርኦት ቃል ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ማስተዋወቃቸውን ልብ ይሏል) ኢትዮጵያን 
ለማሻገር አቅዶና አልሞ ነበር።  ሦስቱ አማላይ ሃሳቦች 
(vertues) እንዲተገበሩ የተፈለገው መደመር በሚል 
የሥርዓቱ መርህ/ፍልስፍና ነበር። 

እንደ ተባለውም እጅግ አማላይ ተግባራትና 
ስኬቶችን አይተን አጨብጭብንም አድንቀንም እስከ 
መገረም ደርሰን ነበር።  ከኢህአዴግ ጋር የተቆራኘበትን 
እትብት በጣጥሶና ፈተናዎችን ተቋቁሞ የተወለደው 
የብልጽግና ፓርቲ መሩ ሥርዓት ገና ዳዴ ማለት ሳይጀምር 
ተግዳሮቶች እየተፈታተኑት የመጡት ገና “በእቅፍ” ላይ 
እያለ ነበር።  አገሪቱ ልትዋብበት የቀረበላትን የልማትና 
የብልጽግና “ኩል” ገና ወደ ዐይኗ ከማቅረቧ ያልተጠበቀ 
“ከል” እንድትለብስ ተፈርዶባት መከራዋን ለማየት 
ተገዳለች። 

ዛሬም ቀዳሚ ሥርዓቶችን የፈተነው ጦርነት 
አለቀቀንም።  ምናልባትም አገራችንን በታሪኳ ውስጥ 
ገጥሟት የማያውቅ ፈተና የተጋረጠባት አሁን ነው 
ቢባል እውነትነት አያጣም።  ወያኔ ይሉት የእርኩስ 
መንፈስ ውላጅ የፈጠረውን እልቂትና መከራ ዘርዝረን 
የምንዘልቀው ስላይደለ መንፈሳችን ሰከን ማለት 
ሲጀምርና መንፈሳችን ሲረጋጋ በወግ በወጉ እንተነትነው 
ይሆናል።  ርሃብና ርዛቱም እንደ መዥገር ተጣብቆባት 
ልትላቀቀው አልቻለችም።  መፈናቀልና የሕዝብ ጩኸት 
ዛሬም በአገሪቱ አየር ላይ እንደናኘ ነው።  “ይህን ያህል 
ቁጥር ያለው ሰው በጦርነት አለቀ፣ በመፈናቀል ተሰደደ፣ 
በግፈኞች ታረደ” የሚለውን መርዶ በነጋ በጠባ እየሰማን 
አእምሯችን ስለደነዘዘ እንደ ልማድ ቆጥረነዋል።  
የኢኮኖሚው ድቀት፣ የማሕበራዊ ቀውሶች ምሬት የእለት 
ተእለት አፍ ማሟሻችን ከሆነ ሰነባብቷል።  ሥርዓትና 
ሕግ ለጊዜው በክፋት ላይ ሙሉ ለሙሉ ሰልጥነው 
እፎይ ለማለት አልበቃንም።  ግን እስከ መቼ? ለምንስ 
ማቅ ለብሰን ኖረን ማቅ እንደለበስን እናልፋለን? አገር 
እንዴት ትሁን ዜጎችስ ምን ያድርጉ? “ኢትዮጵያ ሆይ! 
ግራ ገብቶን ግራ አጋባንሽ!” ፤ “ፈጣሪ ሆይ! አንተስ ቢሆን 
ምን ብናደርግ የርህራሄ ፊትህን አዙረህ ይቅር ትለናለህ?” 
የኢትዮጵያንም የፈጣሪንም ምላሽ የምንጠብቀው “ነገም 
ሌላ ቀን ነው!” በሚል ተስፋ ነው።  ለኢትዮጵያ ኩል 
እንጂ ከል አይገባትም።  ሰላም ይሁን!  

ሥርዓቱን የዘረኝትና 
የጎጠኝነት ደዌ እጅግም 
አልተጣባውም። እንደ 
ዛሬው “የዘሬን ብተው 

ያንዘርዝረኝ”  ልክፍትም 
ለዘመኑ ፈተና አልነበረም።  
እንደ ብሔራዊ መዝሙሩ 

ምኞት እንኳንስ “ኢትዮጵያ 
ልትቀድም” ቀርቶ በእንፉቅቅ 
እንኳን ለመራመድ በልምሻ 

የተጠቃችበት ዘመን 
መሆኑ ግን ደጋግሞ 
ሊሰመርበት ይገባል



ተናጋሪው ዶሴ
ፖለቲካና ወቅታዊ
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የተዘጋው  ቤት ሲከፈት

ውሳኔ...
ጥር 27 ቀን 2011 ዓም በርካቶችን ዕንባ 

ሲያራጭ የከረመው የግድያ ወንጀል በዚህ ቀን 
በፍትህ ሊዳኝ ጊዜው ደርሷል።   አሳዛኙን ታሪክ 
የሰሙና የተመለከቱ ሁሉ ከችሎቱ ተገኝተዋል።  
ዳኞች የክስ መዝገቡን አጣርተው ተከሳሹ ጥፋተኛ 
መሆኑን አረጋግጠዋል።  በዕለቱ የምስራቅ ሀረርጌ 
ዞን ከፍተኛ  ፍርድቤቱ በሰጠው የመጨረሻ ውሳኔም 
ግለሰቡ በዕምነት የተጠጋችውን  ወይዘሮ  በጭካኔ  
በመግደሉና ተጠያቂ ላለመሆን አስከሬኗን በድብቅ   
በማኖሩ   የሞት ቅጣት ይወሰንበት ሲል  ብይን  
ሰጥቷል።    

መልካምሥራ አፈወርቅ 

የባልና ሚስቱ  ትዳር  ሰላም ከራቀው  ቆይቷል።  
ጥንዶቹ  ጠዋት ማታ ይጨቃጨቃሉ።  በየቀኑ ይጣላሉ።  
ዓመታትን በተሻገረው  አብሮነት  የተገኙት  ሁለት  ልጆች  
በእናት  አባታቸው ጠብ  መሸማቀቅ ልምዳቸው ሆኗል።  
ወይዘሮዋ አሁን  ላይ እየቆረጠች ነው።  በየቀኑ ከመጣላትና 
ከመጨቃጨቅ  ባሏን መፍታት እንደሚሻል   ታስባለች። 

አንዳንዴ ደግሞ  ‹‹ሁሉን ትተሸ  ጥፊ›› የሚል  ስሜት 
ይፈትናታል።  መለስ ብላ ግን ሌላ ታስባለች።  እንዲህ 
ካደረገች ሁለት ልጆቿ  ይጎዳሉ።  የለፋችበት፣ ዕድሜ፣ 
ጉልበቷን  የከለፈለችበት ትዳር  መና ይቀራል።  እሷ 
ብትርቅ አባወራዋ ሌላ ሚስት ያገባል።  እሷ ከቤት 
ብትወጣ ልጆቿ  በእንጀራ   እናት እጅ ይወድቃሉ።  
ያቀናችው ጎጆ፣ የለፋችበት  ቤት  በሌላ  ሴት ይወረሳል። 

ሰላም ያጣው ትዳር  አሁንም ያለመፍትሄ ቀጥሏል።  
የባልና ሚስቱ ጠብ  በመኮራረፍ ቀናትን እየተሻገረ ቅያሜን 
አዳብሯል።  በየጊዜው ለሽምግልና የሚገቡ ዘመዶች 
ሙከራ ፈጽሞ አልተሳካም።  ሰዎቹ የጥንዶቹ ሰላም ውሎ 
ሳያድር በመክሰሙ ተቸግረዋል።  ለማስማማት፣ አስታርቆ 
አንድ ለማድረግ የለፉበት ሕይወት መልኩን ቀይሯል።  
ፍቅር ጠፍቶ፣ መተሳሳብ ይሉት ርቆ፣ በክፉ መተያያት  
ከተተካ  ውሎ አድሯል። 

ከዕለታት በአንዱ ቀን የባልና ሚስቱ ጠብና ጭቅጭቅ 
ከወትሮው ተለየ።  እንደዋዛ የተነሳው አለመግባባት 
ተባብሶም ዱላና ቡጢ  ተመዘዘ።  ይህኔ ወይዘሮዋ ከልብ 
ተከፋች።  እስከዛሬ ቤቴን፣ ትዳሬን ስትል የቆየችበት እህል 
ውሀ ሊቋጭ መድረሱ ገባት።  ከዚህ በኋላ ከባለቤቷ 
ጋር በአንድ ጣራ ማደሩ፣ በትዳር መቀጠሉ፣ አልታይ፣  
አልዋጥልሽ ቢላት  አሻግራ  አሰበች። 

ወይዘሮዋ በትዳር  ቆይታዋ ያፈራቻቸውን ሁለት  
ልጆች ደጋግማ  አየቻቸው።  ሁለቱም  ህጻናትና  ለስራ 
ያልደረሱ  ናቸው።  መለስ ብላ ራሷን  አጤነች።  ሕይወቷ 
አደጋ ላይ ነው።  ዛሬን ልተወው  ብትል፣  ነገን ማለፍ 
የሚያስችል  ዕድል የለም።  ሁሉም አማራጭ  የሚያዋጣ  
አልሆን  አላት ። 

ድንገቴው  ሀሳብ …
ከቀናት በአንዱ ቀን  ማልዳ የወጣችው ወይዘሮ 

ተመልሳ ላትመጣ፣ ቤቴን ትዳሬን ላትል ከውሳኔ ደረሰች።  
አሁን ሁለቱ ልጆቿ ከአባታቸው ጋር መሆን ይችላሉ።  እሷ 
ግን ለራሷ ሰላምና ጤና ስትል አገር መንደሩን መልቀቅ 
አለባት።   ዕቅዷን  መላልሳ  ማሰብ  አላስፈለጋትም።  
ሳታወላውል ቆረጠች። 

ወይዘሮዋ  የልቧን ውጥን  ለመፈጸም፣ ከሰላሟ 
ጥግ ለመድረስ  በልጆቿ ጨከነች።  ቤት ጎጇዋን፣ ትዳር 
ሕይወቷን ትታ  ከመኖሪያዋ ራቀች።  ምስራቅ  ሀረርጌ፣  
ኮምቦልቻ ወረዳ፣ ለጋሀማ  ቀበሌን ትታ  አካባቢዋን 
ስትለቅ በውሳኔዋ  እንደጸናች ነበር። 

አሁን ቤት ይሉት ኑሮ፣ ትዳር ይባል  ሕይወት ወደ 
ኋላ ቀርቷል።  ወይዘሮዋ ሰላም ያጣችበትን  ጎጆ ዘግታ፣ 
ቤት ንብረቷን ትታ፣ ልጆቿን አራግፋ እግሯ ወደመራት 
እየተጓዘች  ነው።  በእንግድነት ያረፈችበት ከተማ  ለጊዜው 
ያሳለፈችውን ውጣ ውረድ  አስረሳት። 

ወይዘሮዋ  ራሷን ለአዲስ  ሕይወት አዘጋጀች።  ሁሉን 
ትታ፣ ሰላሟን መምረጧ ልክ እንደነበር ለራሷ ነገረችው።  
ውስጧን  እፎይታ ተሰማው።  ውሳኔዋ ትክክል እንደሆነ 
ገባት። 

ከጊዜያት በኋላ…
ማረፊያዋን  በአወዳይ ከተማ  ያደረገችው ወይዘሮ  

ከትውልድ መንደሯ ርቃ ሌላ ሕይወት ከጀመረች ቀናት 
ተቆጥረዋል።  ሁሌም በዓይኖቿ ውል የሚሉባት ህጻናት 
ልጆቿ ናፍቆት እያሳቃያት ነው።  ያም ሆኖ ከቀድሞው፣ 
የአሁኑ ኑሮ የተሻለ እንደሆነ አውቃለች።  በከተማው 
ዋል አደር  ስትል ከአንዳንዶች መተዋወቋ፣ ከብዙዎች 
መግባባቷ መልካም ሆኖላታል ። 

ወይዘሮዋ  አንድ ቀን ድንገት ካገኘችው ጎልማሳ 
ጋር  ቅርበቷ በረታ።  በተገናኙ ቁጥር ወሬ ጨዋታቸው  
ተለየ።  ከሌሎች አስበልጣ የቀረበችውን ሰው በቀላሉ 
አልራቀችውም።  የውስጧን እውነት፣ ያሳለፈችውን ሀቅ 
አንድም ሳይቀር አወራችው።   ሰውዬው የወይዘሮዋን 
ታሪክ  ጊዜ ወስዶ ማድመጡ በብሶተኛዋ ሴት ዓይኖች 
አስወደደው።   እሷ አድማጭ በማግኘቷ ብቸኝነቷን 
ረሳች።  ለሰውዬው በልቧ  ልዩ ቦታ ሰጠችው። 

ውሎ አድሮ  የወይዘሮዋና የሰውዬው ቅርበት ከሌሎች 
ተለየ።  ብቸኝነትና ባይተዋርነቷን ያወቀላትን ጎልማሳ  

ከልቧ  ወደደችው  አመነችው።  ጥቂት ቆይቶ የ‹‹አብረን 
እንኑር›› ፍላጎት ተከተለ። ያለማወላወል ተስማማች።  
ያጣችውን ትዳር፣ የጎደለባትን ቀሪ ሕይወት ከእሱ 
ተጣምራ ልትሞላው ወሰነች። 

አዲስ ህይወት…
አሁን ወይዘሮዋና ሰውዬው በአንድ መኖር 

ጀምረዋል።  ሰፈርተኛው ከግለሰቡ ጋር የምትኖረውን ሴት 
ስትወጣ ስትገባ ያያታል።  ከዓይን እይታ የዘለለ ቅርበት 
የላቸውምና ሰላም ተባብለው አያውቁም።  ሰውዬውም 
ቢሆን ለጎረቤቶቹ አብራው ስለምትኖረው ሴት ተናግሮ 
አያውቅም።  ቀርቦ የጠየቀው ማንም የለምና አብሮነቱ 
ከእሷ ብቻ ሆኗል። 

ሰውዬውን በቅርብ የሚያውቁት ሰዎች ባህርይውን 
አያጡትም።  እሱ እስከዛሬ ሕይወቱን ከብዙ ሴቶች 
አጣምሯል።  ከአብዛኞቹ ጋር ግን በሰላም አልዘለቀም።  
አብረውት የቆዩ ሴቶች ሁሉ ዕንባቸውን ሲያዘሩ፣ 
ጩኸታቸውን ሲያሰሙ ነበር።  መንደርተኛው ሰውዬውን 
በእጅጉ ሲፈራው ኖሯል።  እስካሁን ከእሱ ቀርቦ 
የሚግባባም ሆነ ሰላም የሚለው አልታየም። 

ወይዘሮዋ ይሁን ብላ በገባችበት ሕይወት ግራ መጋባት 
ይዛለች።  ትናንት ጥላው የመጣችው ታሪክ  ዛሬ መልኩን 
ቀይሮ ስለቆያት እየተጨነቀች ነው።  ይህን ችግሯን ቀርባ 
የምታዋየው፤ መፍትሄ የምትጠይቀው፤ ወዳጅ ዘመድ  
የለም።  ጠዋት ማታ በክፉ ባህርይው እየተሳቀቀች ኑሮን 
መግፋት ይዛለች። 

ሁሌም ምሽት መንደሩን አቋርጦ የሚሰማው ኃይለ-
ቃል ጥቂት ቆይቶ በሴት ጩኸት ይታጀባል።  ይህ አይነቱ 
ድምጽ ለአካባቢው ነዋሪ አዲስ ሆኖ አያውቅም።  ጩኸቱ 
ዛሬ በዚህች ሴት  ድምጽ ይሰማ እንጂ  ከዚህ  ቀድሞ 
በሌሎች ጭምር  ይታወቃል።  

ከሰውዬው መኖሪያ  የተለመደው የሴት ጩኸት 
በተሰማ ቁጥር መንደርተኛው ቤቱን ዘግቶ  ያዳምጣል።  
እንዲህ ከማድረግ የዘለለ ሊገላግል የሚወጣ አይገኝም።  
ነዋሪው ምሽትም ሆነ ሲነጋ ምን ሆናችሁ?  ማለትን  
ሞክሮት አያውቅም።  ሁሌም  የማታው ሰዓት  በሴቶች 
ጩኸት ደምቆ  በሰውዬው ኃይለ-ቃል ይደመደማል።  
በጎረቤት ዝምታ ተውጦ፣ በተለመደው ሹክሹታ ይነጋል። 

አንዳንዶች  ሰውዬው በሚፈጽመው የጉልበት 
ጥቃት በጥቂት ሴቶች ስለመከሰሱ ያውቃሉ።  በሌላ 
ቀን ተመሳሳይ ድርጊት ሲያዩ ግን ለማስቆም ሞክረው 
አያውቁም።  ሁሉም ሰፈርተኛ የሰውየውን ድርጊት 
የጎሪጥ እያየ በፍርሀት ይሸማቀቃል፤ በጥርጣሬ እያስተዋለ 
በቸልተኝነት ያልፋል። 

ምሽት በመጣ ቁጥር ከሰውየው ቤት የሚሰማውን 
የሴት ጨኸት የመንደሩ ሰው ለምዶታል።  አሁንም 

ብዙዎች በሚሰሙት ድምጽ  ይጨነቃሉ።  ያም ሆኖ 
የለመፍትሄ ብዙ ለሊቶች ተቆጥረዋል።  የረባ ንግግርም 
ሆነ   የአንገት ሰላምታ በሌለበት፣  የሴትዬዋን  ችግር ቀርቦ  
የጠየቀ አልተገኝም። 

ሰውዬው ገብቶ በወጣ ቁጥር በፍርሀት 
የሚያስተውለው ሰፈርተኛ የቀድሞውን ተመሳሳይ ታሪክ  
አይረሳም።  ለፖሊስ ብንናገር፣ ለሕግ ብናሳውቅ ችግር 
ይገጥመናል ሲል ያስባል።  ከዚህ ቀደም ታስሮ በዋስ 
ተፈትቷል።  በዚህ ሳቢያ ነዋሪው የሰማውን እንዳልሰማ፣ 
ያየውን እንዳለየ ሆኖ ቀናት  ተቆጥረዋል። 

ያልተለመደው ዝምታ… 
ሰሞኑን ከወትሮው በተለየ በጥንዶቹ ቤት ዝምታ 

ነግሷል።  ምሽቱን እንደቀድሞው ጩኸትና ጭቅጭቅ 
አይሰማም።  የሰወዬው ኃይለ-ቃል ጨለማውን ጥሶ ከጆሮ 
አይደርስም።   አጋጣሚው እፎይታን የፈጠረለት ሰፈርተኛ  
ባገኘው ዝምታ  ሰላሙን  ወስዶ ዕንቅልፉን  ተኝቷል። 

አሁን በጥንዶቹ  መሀል ፍቅር  የሰፈነ  ይመስላል።  
ሰውዬው ከቤቱ ወጥቶ ሲመለስ  በተለየ መረጋጋት  ነው።  
እንደቀድሞው ከሴትየዋ ጋር  ሲጨቃጨቅ አይሰማም።  
እሷም ብትሆን ዝምታን መርጣ ሰላም ካገኘች ቀናት 
አልፈዋል።  አብሯት ያለው ሰው ምሽት ላይ እየደበደበ  
አያስጮሀትም፣ አያስለቅሳትም። 

ሰፈርተኛውን  የጎሪጥ የሚያስተውለው  ጎልማሳ  
አሁንም  ማንም እንዲያናግር፣  እንዲቀርበው አይሻም ።  
በተለይ  ሰሞኑን  ከበር ቆሞ  ላይ ታቹን   መቃኘት ይዟል።  
ዞር ብሎ ለሚያየው ደግሞ  ምላሹ የከፋ ነው።  ግልምጫና  
መኮሳተሩ ከማንም  አያስጠጋም።  አስተያየቱ  ያስፈራል።  
ሰውን ሁሉ የሚያምን፣ የሚጠጋ  አይመስልም።  እይታው 
ጥርጣሬን  ተላብሷል።  ዓይኖቹ ከላይ ታች እየቃበዙ 
አሻግረው ይቃኛሉ።  እርምጃው በጥንቃቄ  ሆኗል። 

አሁን  የጥንዶቹ  ድምጽ ብቻ  ሳይሆን ዱካቸው  
ጭምር  ጠፍቷል።  እንደወትሮው  በአንድ ሲወጡ ሲገቡ  
አይታይም።  ምሽቱን ሰንጥቆ የሚወጣው   ድምጻቸው  
በዝምታ  ከተተካ ሁለት  ወራት  ተቆጥረዋል።  መስኮቱ 
እንደተከረቸመ ነው።  የተዘጋው በርም   ሳይከፈት  
ከርሟል።  

የአካባቢው ዝምታ  ከሰዎቹ  መጥፋት ተዳምሮ 
ሰፈርተኛውን እያነጋገረ ነው።  ከተዘጋው በር አጠገብ 
ዝር ያለ  የለም።  ስለእነሱ መጥፋት፣ ስለድምጻቸው 
አለመሰማት፣ ከማውራት የዘለለ ወደ ሕግ ያለፈ፣ 
ለሚመለከተው የጠቆመ  አልተገኘም። 

ቤት ተከራዩ…
አንድ ቀን ረፋድ አካባቢ የተገኘ ቤት ፈላጊ ከመንደሩ 

ደርሶ  የሚከራይ ቤት ይኖር እንደሆን  ጠየቀ።  ፍላጎቱን 
ያወቁ አንዳንዶች ጥቂት አመንትተው ይበጀዋል ያሉትን   

መኖሪያ   ጠቆሙት።  የተጠቆመው  ቤት  ያለሰው  
ተዘግቶ ወራት አስቆጥሯል።   የነበረበት ተከራይ  ‹‹እዚህ 
ሄድኩ›› ሳይል ከአካባቢው ጠፍቷል።  በውስጡ የረባ 
ዕቃ እንደሌለው የሚያውቁት አከራዮች ቤቱን ለፈላጊዎች  
ሊያከራዩት  ወስነዋል።  

ሰውዬው መንደሩን አቋርጦ ወደ ተጠቆመው ቤት 
አመራ።  ከቤቱ ባለቤቶች ተገናኝቶም  ጥቂት ቆሞ  አወራ።   
ቤቱ  ባለ ሁለት ክፍል  እንደሆነ  ተነግሮታል።   አዲሱ 
ተከራይ  ቁልፉን ተቀብሎ  ቤቱን  መክፈት ጀመረ።  
ወደ ውሰጥ አልፎ ውስጡን ከመቃኘቱ ለአፍንጫው  
የሚከብድ  ክፉ ሽታ ሰነፈጠው። 

ተከራዩ እንደምንም ውስጡን ተቆጣጥሮ ወደ 
ሁለተኛው  ክፍል ለማለፍ መራመድ ጀመረ።  እየሸተተው  
ያለውን   ጉዳይ  በቀላሉ  መታገል አልቻለም።  ውስጡን 
እየተናነቀው፣ ሆዱን እየጓጎጠው ወደ ውስጥ አለፈ።  
የተመለከተውን እውነት ፈጽሞ  ማመን  አልቻለም።    
ዓይኖቹ እንደፈጠጡ  ልቡን ደግፎ ቆመ። 

ሰውዬው ያየውን እንዳላየ አድርጎ ቤቱን እንደወደደው 
ተናገረ።   ተመልሶ እደሚመጣ ቃል ገብቶም   ከአካባቢው  
ሊወጣ ፈጠነ።  በፊቱ  የተለየ ምልክት ባለመታየቱ  ምን 
ሆንክ?  እያለ ጥያቄ ያበዛባት አልነበረም።   ከሰፈሩ 
እንደወጣ እግሮቹ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ፈጠኑ።  በስፍራው 
ደርሶ ሁኔታውን ሲናገር  የፖሊሶች ጆሮዎች ነቁ።  
እግሮቻቸው ወደ ተባለው ስፍራ ሊደርሱ ከእነርሱ 
ሲተባበሩ አልዘገዩም።  ጠቋሚውን ተከትሎ የተጓዘው  
የፖሊስ ሀይል በመንደሩ  ደርሶ  ቤቱን ከፍቶ ገባ። 

ፖሊሶቹ  የመጀመሪያውን ክፍል አልፈው  ወደ ውስጥ  
ሲገቡ  ከባድና  ለአፍንጫ  የሚሰነፍጥ ሽታ ተቀበላቸው።  
ጥቂት እንደተራመዱ ከወለሉ ያዩትን አውነት ሊቀበሉት   
አልቻሉም።  አንድ  የሴት  የሚመስል አካል ከመሬት 
ተጋድሟል።   ጠጋ ብለው ለማረጋገጥ ሞከሩ  መፈራረስ 
ከጀመረ ወራት ማስቆጠሩ ገባቸው። 

ፖሊስ  አተኩሮ ለማየት በእጅጉ የሚከብደውን  
እውነት በማስረጃዎች ማረጋገጥ ግድ ብሎታል።  
በስፍራው ያለውን ጩኸትና ለቅሶ አረጋግቶ መረጃዎችን 
አሰባሰበ።   አጋጣሚ ሆኖ ከወራት በፊት በቤቱ የነበረውን 
ግለሰብ አጠገቡ ቆሞ  ሁኔታውን ሲቃኝ አገኘው።  
ሰውዬውን ከእጁ አስገብቶ ሌላ ተከራይ ናት የተባለችን  
ጎረቤት  አስከትሎ  ወደ    ፖሊስ ጣቢያ  አመራ። 

 	 የክትትልና  የምርመራ ቡድን  ተቋቁሞ 
ስለወንጀሉ ማጣራት ተጀመረ።  ምክትል ሳጂን እቴነሽ 
በጋሻው ለተጠርጣሪው ጥያቄቸውን በጥንቃቄ አቀረቡ።  
ሰውዬው    የሆነውን አንድ   በአንድ መናገር ጀመረ።  
ከሁለት ወራት በፊት አብራው የነበረችውን ሴት በአሰቃቂ 
ሁኔታ ገድሏታል።  ሴትየዋ ከባሏ ሸሽታ ከእሱ ጋር  ለቀናት  
የቆየች  የልጆች እናት ነበረች።  

ሰውዬው መሞቷን እንዳወቀ ለወራት በር ዘግቶባት 
አካባቢውን በጥርጣሬ ሲቃኝ ቆይቷል።  የእሱ  ሀሳብ  
አካሏ  ፈራርሶ  አስኪያበቃ   ከደሙ ንጹህ መስሎ  
መጠበቅና  ሕይወቱን   መቀጠል  ነበር።  እስካሁንም  
የወንጀሉን ዱካ የማጥፋት ውጥኑን ማንም ሳያውቅ ሁለት  
ወራትን  አስቆጥሯል ።  በዕለቱ በስፍራው የተገኘውም 
የሚሆነውን   ለማየትና  ለማረጋገጥ ነበር ። 

ፖሊስ የሟች  ስም ወይዘሮ አይሻ ኑር መባሉን 
አረጋግጧል።  ከየት እንደመጣች ለማወቅም ፈዲስ፣ 
አወዳይና ድሬዳዋ ከተሞችን በፍለጋ ሲያስስ ከርሟል።  
የሟች አስከሬን ወደ አዲስ አበባ ተልኮ ውጤቱ እንደመጣ 
ፖሊስ ከዐቃቤ ሕግ ተባብሮ የክስ ሂደቱን ቀጠለ። 
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ዓለም አቀፍ

የራሳችን ማርሻል ፕላን ያስፈልገናል!
አቤል ገ/ኪዳን

 ማርሻል ፕላን የሚባል አንድ ዝነኛ የልማት እቅድ 
መኖሩን ከታሪክ እንረዳለን።  ይህ በሁለተኛው የአለም 
ጦርነት ማግስት የተዘጋጀ እቅድ ነው።  በወቅቱ የአሜሪካ 
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በነበሩት ጆርጅ ማርሻል ሀሳብ 
አመንጪነት የተዘጋጀ የልማት እቅድ አሜሪካ በሁለተኛው 
የዓለም ጦርነት ክፉኛ ደቅቀው የነበሩት የምዕራብ 
አውሮፓ አገራት ኢኮኖሚያቸው አንዲያገግም በሚል 15 
ቢሊየን ዶላር (በወቅቱ በጣም ትልቅ ገንዘብ ነበር) መድባ 
የሰራችበት እቅድ ነው።  ለአራት አመታት የተተገበረና 
ውጤት ማምጣት ያስቻለ የተባለ እቅድ ነው። 

በእርግጥ አሜሪካ ያንን ድጋፍ ያደረገችበት ፖለቲካዊ 
እና ኢኮኖሚያዊ ምክንያት እንደነበራት መረጃዎች 
ያመለክታሉ።  ፖለቲካዊ ምክንያቷ ኮሚኒዝም ወደ ምዕራብ 
አውሮፓ እንዳይስፋፋ ማድረግ ሲሆን፣ ኢኮኖሚያዊ 
ምክንያቷ ደግሞ አውሮፓውያን ለመልሶ ግንባታቸው 
የሚያስፈልጋቸውን ግብዓት ከአሜሪካ እንዲገዙ ማድረግ፣ 
ለከርሞ የአሜሪካ ምርቶች አስተማማኝ ገበያ መዘርጋት 
ነው።   አሜሪካ ድጋፉን ለምንም ብላ ታደርገው ለምን  
አውሮፓን ከወደቀችበት እንድትነሳ እና ዛሬ ያለችበት 
ሰላም እና ብልጽግና ላይ እንድትደርስ አስችሏታል።  

የወቅቱን ታሪክ ያጠኑ ምሁራን እንደሚገልጹት፤ 
ለአውሮፓ (በተለይም ለጀርመን) መነሳት ዋነኛው መንስዔ 
የአሜሪካ ድጋፍ ሳይሆን ጀርመናውያን ያላቸውን እምቅ 
አቅም መጠቀማቸው ነው።  አቅሙም እውቀታቸው፣ 
ልምዳቸው እና ጉልበታቸው ነበር።  ጀርመኖች 
በጦርነቱ ኢንዱስትሪዎቻቸው ወድመዋል፤ አልያም 
ተነቅለው ተወስደዋል።  የቀራቸው ግን የሕዝባቸው 
እውቀት፣ ልምድና ጉልበት እንዲሁም የሥራ ባህል ነው።  
እናም የማርሻል ፕላን እቅድ ከ5 በመቶ በላይ ጥቅም 
እንዳልነበረው እና የጀርመን ታሪካዊ ለውጥ የመጣው 
በጀርመናውያን ትጋት እንደሆነም ምሁራን ይናገራሉ። 

በጀርመን ደርሶ ስለነበረው ውድመት አጥኚዎች 
በምሳሌ ሲያሳዩ እንዳመለከቱት፤ የድሬስደን ከተማ ሙሉ 
በሙሉ ፈርሳለች፤ የኮሎኝ ከተማ ሕዝብ ከ750ሺህ ወደ 
32ሺህ ወርዶ ነበር።  የሀገሪቱ የፋብሪካ ምርቶች በአንድ 
ሶስተኛ ሲቀንሱ በዚህም የተነሳ መንግስት ለሕዝቡ ምግብ 

የሚያዳርሰው በራሽን ነበር።  
የጀርመን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ዋጋ በማጣቱም 

ጀርመናውያን ወደ ጥንታዊው ዕቃን በዕቃ የመቀየር 
ግብይት ተመልሰው ነበር።  በወቅቱ ጀርመናውያን 
በሳምንት ከ9 ሰዓት በላይ ምግብ በመፈለግ ያባክኑ ነበር።  
በጥቅሉ ጀርመን ወድማለች።  

ስለዚህም በፍጥነት ወደ ማምረት እና ወደ ግንባታ 
ገቡ፤ ሰሩ።  በዚህ ሁሉ ውስጥ ከሁሉም በላይ ግን ጀርመንን 
ከዚያ ታሪካዊ አሰቃቂ ውድመት እንድታገግም ያገዛት 
የጀርመናውያን ጠንካራ የሥራ ባህል ነው።  ጀርመናውያን 
ወትሮም ቢሆን ሥራ ወዳድ ሕዝቦች ናቸው።  የሥራ 
ወዳድነት ባህላቸውን ጦርነቱ ጥሎባቸው ያለፈውን ቁስል 
ለማከም ተጠቀሙበት።  ዛሬ ጀርመን የአውሮፓ አህጉር 
አባወራ ናት። 

ወደ እኛ አገር ጉዳይ ስንመጣ አሸባሪው ሕወሓት 
በአማራ እና በአፋር ክልሎች ላይ ባደረሰው ውድመትና 
ዘረፋ የደረሰው ጉዳት በገንዘብ ሲተመን እጅግ ከፍተኛ 
ነው።  ከመገናኛ ብዙኃን፣ ከአይን እማኞች፣ ከተጎጂዎች 
ያገኘናቸውን መረጃዎች ይዘን ብዙ መቶ ቢሊየን ብሮች 
የሚገመት ውድመትና ዘረፋ አንደደረሰ መገመት 
እንችላለን። 

አሁን የደረሱ ጉዳቶችንና ለመልሶ ግንባታው 
የሚያስፈልግ ሀብትን የሚመለከቱ ጥናቶች ይፋ እየተደረጉ 
ናቸው።  ለአብነትም የወደሙ የትምህርት ተቋማትን 
መልሶ ለመገንባት ከ100 ቢሊየን ብር በላይ፣ የወደሙ 
የጤና ተቋማትን መልሶ ለመገንባት ከ36 ቢሊየን ብር 
በላይ ያስፈልጋል።  በውሃ፣ በኤሌክትሪክ አገልግሎትና 
ኃይል፣ በኢንዱስትሪው ዘርፍ፣ ወዘተ በቢሊየን ብሮች 
የሚገመት ውድመት ደርሷል፤ ዘረፋ ተፈጽሟል።  በሌሎች 
ዘርፎችና በቤተሰብ እና በግለሰብ ጥሪትና ሀብት ደረጃ 
የተፈጸመው ዘረፋና ውደመት በቀላሉ ተቆጥሮ ማለቁንም 
እንጃ።   በጥቅሉ ውድመቱ ከባድ የሚባል ነው።  

ይህን እጅግ በበርካታ አመታት ሂደት የተገነባ 
መሰረተ ልማት እና ሃብት  መልሶ የመገንባት ግዴታ 
ውስጥ ገብተናል።  ታዲያ ይህን በርካታ በመቶ ቢሊየን 
ብሮች የሚቆጠር ውድመት እንዴት አድርገን ነው መልሰን 
የምንገነባው? ገንዘቡንስ  ከየት እናመጣለን? አገሪቱ 
ጦርነት ውስጥ አንደ መቆየቷ፣ የኑሮ ውድነት  ያለባት 

እንደመሆኗ ይህን ተከትሎ መንግስት ከፍተኛ የሆነ የበጀት 
እጥረት ሊኖርበት የሚችል እንደመሆኑ ለመልሶ ግንባታው 
የሚያስፈልገውን ሀብት በሚፈለገው መልኩ እንዴትና 
ከማን ማግኘት ይቻላል የሚል ጥያቄ ቢቀርብ ትክክል 
ነው።  

ወደ እርዳታ፣ ብድርና ልገሳ ማመተር ሊኖር ይችላል።  
የእርዳታ ብድርና ልገሳ ምንጭ ሆነው የኖሩት ምዕራባውያን 
ኩርፊያ ላይ እንደመሆናቸው ከእዚህ አካባቢ ሊገኝ 
የሚችል ገንዘብ ስለመኖሩ ያጠራጥራል።  ምእራባውያኑ 
የሚዘውሯቸው አለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማትም ቢሆኑ 
የምዕራባውያኑን ይሁንታ ይፈልጋሉና ነገሮች በእዚህ 
በኩል እንደ ቀደሙት ጊዜያት ላይሆኑ ይችላሉ።  

መንግስት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ቢሆንም የሚብስ 
የሚብሰውን የሚያደርግ እንደመሆኑ ለእዚህ ጉዳይ 
ትኩረት ይሰጣል፤ የሚችለውን ሁሉ ያደርጋል።  ወዳጅ 
አገሮችም ድጋፍ ሊያደርጉ ይችላሉ።  ሕዝብ፣ ባለሀብቶች 
ዲያስፖራው የሚያደርጉት ሊኖር ይችላል።  ሁሉም 
ጥረቶች ግን ከችግሩ ጥልቀትና ስፋት አኳያ ሲታዩ በጣም 
ውስን ሊሆኑ እንደሚችሉ መገመት ይቻላል።  

መፍትሄው አንድም የራሳችን ማርሻል ፕላን ማዘጋጀት 
ነው።  ለዚህም የራሳችን ምሁራን አሁን የእውቀታቸውን 
የመጨረሻ ደረጃ ተጠቅመው መፍትሔ መፈለግ 
አለባቸው።  ምሁርነት የሚፈለግበት ጊዜ አሁን ነው።  

ለዚህም የጀርመንን ምሳሌ እንመልከት።  ከጦርነቱ 
በኋላ ጀርመን ነፍስ የዘራችበትን የኢኮኖሚ ፖሊሲ  ዋልተር 
ዩከን አረቀቀ።  ዋልተን የቦን ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ 
ትምህርት ክፍል ምሩቅ ሲሆን፣ በፍራይበርግ ዩኒቨርሲቲም 
አስተምሯል።  ይህ ሰው እጅጉን ውጤታማ የሆነ ‹‹ኦርዶ 
ሊበራሊዝም›› የተባለ የኢኮኖሚ ፍልስፍናን በማመንጨት 
ጀርመናውያን በኢኮኖሚው እንዲመነጠቁ አድርጓል።  
ኢትዮጵያም አሁን አንድ በልኳ የተሰፋ የኢኮኖሚ ፖሊሲ 
የሚያረቅ እና የሚያቀርብ ምሁር ትፈልጋለች። 

ከፖሊሲው በተጨማሪ ግን ዋነኛዎቹ ሀብቶቻችን 
የሕዝብ ጉልበት፣ እውቀትና ልምድ ናቸው።  ከላይ 
እንደጠቀስነው ዘረፋና ውድመቱ ብዙ መቶ ቢሊየን 
ብሮች ስለመሆኑ ጥናቶች እያመለከቱ ይገኛሉ።  ይህን 
ሃብትና ንብረት በቀላሉ በአጭር ጊዜ መመለስ ሊያዳግት 
ቢችልም፣ በጋራ ጠንክሮ በቁጭት መስራት ግን ወሳኝ 

ነው።  በዚህ ላይ ሰሞኑን በተደጋጋሚ በባለሥልጣናት 
ሲነገር እንደሰማነው፤  የፈረሱትን የጤና ተቋማትንም 
ሆነ የትምህርት ተቋማት ቀድሞ ከነበሩበት በተሻለ ሁኔታ 
እንደ አዲስ ለመገባት እቅድ እንዳለ ነው።   ሀሳቡ መልካም 
ነው።   

አዎን፤ ይህ ሁሉ ሊተገበር የሚችለው የሕዝባችንን 
ሙሉ አቅም መጠቀም ስንችል ነው።  አሁን በእጃችን 
ያለው አስተማማኝ አቅም የሕዝባችን ጉልበት፣  እውቀትና 
ልምድ ነው።  ያን ማንቀሳቀስ መቻል ያስፈልጋል።  
ለዘመቻው የተፈጠረውን ንቅናቄ አሁን ለመልሶ 
ማልማቱም ማንቀሳቀስ ያስፈልጋል።  ይህ እንዲሆን ደግሞ 
መንግስት ሕዝቡን የማሳመን፣ የማስተባበርና የማደራጀት 
ሥራ ሊሰራ ይገባል።  

ለሕዝቡ  ነገሮች ቀላል እንዲሆኑለት ማድረግ 
ከመንግስት ይጠበቃል።  ሊታወቅ የሚገባው ነገር ይህ 
ሕዝብ በገዛ ገንዘቡ በሺህ የሚቆጠሩ አብያተ ክርስቲያናትን 
እና መስጊዶችን የገነባ ነው።  ስለዚህም በመልሶ ግንባታው 
ላይ በሚገባ ግንዛቤ እንዲኖረው ከተደረገ  ትምህርት 
ቤቱን ፤ ክሊኒኩን ፤ ድልድዩን ፤ ፖሊስ ጣቢያውን ፤ 
መንገዱን ወዘተ .. ለመገንባት ጊዜ አይወስድበትም።  
ዋናው በመልሶ ግንባታው ላይ መረጃዎችን ለሕዝቡ ቶሎ 
ቶሎ እያደረሱ በግንባታው ሙሉ ተሳትፎ አንዲያደርግ 
መስራት ያስፈልጋል። 

ባለፉት ሰሞኖች እንደታየው ዲያስፖራው በመልሶ 
ግንባታው ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት አለው።  ነገር ግን 
ድጋፉ ቀጣይነት እንዲኖረው መንግስት በተከታታይ 
ከዲያስፖራው ጋር መወያየት ይኖርበታል።  እያንዳንዱ 
ዲያስፖራ በግሉ ወይም ተደራጅቶ አንድ ትምህርት ቤት 
ወይም አንድ ጤና ተቋም እንዲገነባ መንግስት መሬቱን 
ዲዛይኑን ግብዓቱን እና የቢሮክራሲ ሥራውን  ማዘጋጀት 
አለበት።  

ለገዛ አገራችን ከራሳችን በቀር ማንም እንደማይመጣ 
ማሳመን በጣም ያስፈልጋል።  መንግስት ማለት ሕዝብ 
መሆኑን ማስረዳት ይገባል።  ያለን ሁነኛ አቅም የሕዝባችን 
ጉልበት፣ እውቀትና ልምድ  መሆኑን በይፋ መናገር እና 
ሕዝብን ከእርዳታ ጠባቂነት ማላቀቅ ለነገ የማይባል ሥራ 
ነው።  እናም ይህን ሁሉ አቅማችንን ለመጠቅም የራሳችን 
ማርሻል ፕላን ያስፈልገናል! 

የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በዩክሬን የቀሩ 
አሜሪካውያን በሙሉ የሩሲያ ወታደራዊ እርምጃ ስጋት 
በመጨመሩ ምክንያት ሀገሪቱን በአስቸኳይ ለቅቀው 
እንዲወጡ አሳስበዋል።

    ሞስኮ ዩክሬንን ከወረረች አሜሪካውያንን 
ለመታደግ ጦር አልክም ብለዋል ባይደን። በአካባቢው 
"ነገሮች በፍጥነት ሊባባሱ ይችላሉ" ሲሉም 
አስጠንቅቀዋል። ሩሲያ በድንበር አካባቢ ከ100 ሺህ 
በላይ ወታደሮቿን ብታሰፍርም ዩክሬንን የመውረር 
እቅድ እንዳሌላት በተደጋጋሚ ገልጻለች።

   ሀገሪቱ ከቤላሩስ ጋር ግዙፍ ወታደራዊ 
ልምምዶችን የጀመረች ሲሆን ሩሲያ የባህር ዳረቻዬን 
ዘግታዋለች ስትል ዩክሬን ትከስሳለች። ክሬምሊን 
ጎረቤቷ ዩክሬን ኔቶን እንደማትቀላቀል ለማረጋገጥ "ቀይ 
መስመር" ማስመር እፈልጋለሁ ብላለች።

   የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትር 
ቦሪስ ጆንሰን ትናንት ሐሙስ እንደተናገሩት አውሮፓ 
በአስርት ዓመታት ውስጥ ከፍተኛው የፀጥታ ችግር 
ተደቅኖባታል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ 
ሚኒስቴር በዩክሬን የሚገኙ አሜሪካውያን ሀገሪቱን 
በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ አሳስቧል።

   ባይደን ለኤንቢሲ ኒውስ "አሜሪካውያን ዜጎች 
አሁኑኑ መልቀቅ አለባቸው" ብለዋል። "በዓለም ላይ 
ካሉት ትላልቅ ጦሮች አንዱ ጋር እየተፋጠጥን ነው። 
በጣም የተለየ ሁኔታ በመሆኑ ነገሮች በፍጥነት ሊባባሱ 
ይችላሉ።"

   አሜሪካውያንን ለማስወጣት ጦር የመላክ ዕድል 
አለ ወይ ተብለው የተጠየቁት ባይደን፤ "የለም። አሜሪካ 
እና ሩሲያ እርስ በርስ መታኮስ ሲጀምሩ የዓለም ጦርነት 
ይሆናል። ከዚህ ቀደሙ በተለየ ሁኔታ ውስጥ ነን" ሲሉ 

ባይደን አሜሪካውያን በፍጥነት ዩክሬንን 
ለቅቀው እንዲወጡ አሳሰቡ

ምላሽ ሰጥተዋል።
  የዓለም መሪዎች በዩክሬን ላይ የተፈጠረውን ቀውስ 

ለማርገብ የዲፕሎማሲ ጥረታቸውን ቀጥለዋል። ሩሲያ 
እና ዩክሬን ግጭት ለማስቆም ከፈረንሳይ እና ከጀርመን 
ባለሥልጣናት ጋር ባደረጉት ድርድር ምንም አይነት ለውጥ 
ማምጣት እንዳልቻሉ ሐሙስ ረፋድ ላይ አስታውቀዋል።

    ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ቀደም ብለው 
"ጠንካራ መከላከያ" እና "ትዕግስት የተሞላበት 
ዲፕሎማሲ" ቀውሱ እንዲረግብ መንገድ እንደሚያስገኙ 
ተስፋ አድርገው ነገር ግን ጉዳቱ "በጣም ከፍተኛ" ነው 
ብለዋል። ጆንሰን በብራስልስ ከኔቶ ዋና ፀሐፊ ጄንስ 
ስቶልተንበርግ ጋር በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ 
ሩሲያ ዩክሬንን ለመውረር ወስናለች ብለው ባያምኑም 
የእንግሊዝ የስለላ ድርጅት በጉዳዩ "መጨነቁን" ገልጸዋል።

   ዩናይትድ ኪንግደም ሩሲያ ወረራ ከፈጸመች 
ወታደራዊ ድጋፍን ጨምሮ ለዩክሬን የምታደርገውን 
ድጋፍ ለማጠናከር ታስብ እንደሆነ የተጠየቁት ጆንሰን 
"ከዚህ በላይ የምናቀርበውን ነገር ግምት ውስጥ 
እናስገባለን" ብለዋል።

   የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ 
ከብሪታኒያ አቻቸው ሊዝ ትረስ ጋር በሰጡት መግለጫ 
ውይይቱ "አሳዛኝ" ነበር ብለዋል። በዩናይትድ ኪንግደም 
እና በሩሲያ መካከል ያለው ግንኙነት "ባለፉት ጥቂት 
ዓመታት በዝቅተኛው ደረጃ ላይ ነው" ብለዋል።

ትረስ በበኩላቸው ሩሲያን "በቀዝቃዛ ጦርነት 
ንግግሮች" ከሰዋታል።

ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ ለባህር ኃይል ልምምድ 
የባህር በሬን ዘግታለች ስትል ዩክሬን ከስሳለች።

ምንጭ ቢቢሲ 

የካናዳ ፌደራል መንግሥት የኮቪድ-19 ክልከላዎችን 
በመቃወም ሰልፍ የወጡ አሽከርካሪዎችን እንዲያስቆም 
አሜሪካ ጠየቀች።

   የጭነት መኪና አሽከርካሪዎቹ የተቃውሞ 
ሰልፍ እያካሄዱ ከኦቶዋ ወደ አሜሪካ እና ካናዳ ድንበር 
ተጠግተዋል። የካናዳ መኪና አምራቾች እና የካናዳ 
አመራሮችም ሰልፉን ለማስቆም እየሞከሩ ሲሆን፤ 
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንም ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተሉ 
ይገኛሉ።

የኦንትሪዮ ፍርድ ቤት ሰልፈኞቹ በበይነ መረብ 
የገንዘብ እርዳታ እንዳያገኙ አግዷል። ጎፈንድሚ 
የተባለው የገንዘብ ማሰባሰቢያ ሰልፈኞቹ መርህ ጥሰዋል 
ብሎ ከገጹ ካባረራቸው በኋላ ጊቭሴንድጎ በተባለው 
ገንዘብ ማሰባሰቢያ ገጽ 8 ሚሊዮን ዶላር አግኝተዋል።

የኦንታሪዮ አመራር ይህንን የእርዳታ ገንዘብ 
የመውሰድ መብት እንዳለው ገልጿል። የአሜሪካ የአገር 
ውስጥ ደህንነት እና ትራንስፖርት ክፍል በበኩሉ፤ የካናዳ 
የፌዴራል መንግሥት በድንበር አካባቢ የተፈጠረውን 
ችግር እንዲፈታ አሳስቧል።

"በዋነኛነት አምባሳደር በተባለው ድልድይ ላይ 
መንገድ የዘጉ ተቃዋሚዎች ድርጊታቸውን እንዲያቆሙ 
እንፈልጋለን" ተብሏል።  ዊንድሶር እና ኦንታሪዮን 
ከዲትሮይት እና ሚሽገን ጋር የሚያገናኘው መንገድ 
ተዘግቷል። ተሽከርካሪዎች ሌላ አማራጭ መንገዶች 
ለመጠቀምም ተገደዋል።

የዊንድሶር ፖሊስ ከሌሎች የፖሊስ ክፍሎች እገዛ 
እንደጠየቀና ጉዳዩን በሰላም ለመፍታት እየሞከረ 
እንደሚገኝ አስታውቋል።  ከንቲባው ድሩ ዲከንስ 
ለሲኤንኤን "እነዚህን ሰዎች በግድ ማባረር የሚጠበቅብን 
ከሆነ እናባርራለን" ብለዋል።

ተቃዋሚዎች ወደ ድንበሯ የተጠጉት አሜሪካ ካናዳ 
ሰልፉን እንድታስቆም ጠየቀች

   ተቃዋሚዎቹን በግድ ማባረር ሌሎች ተቃዋሚዎች 
በንዴት ሰልፉን እንዲቀላቀሉ ከማነሳሳቱም ባሻገር ወደ 
ግጭት ሊያመራም ስለሚችል ጥንቃቄ እንደሚደረግ 
አክለዋል። ሰልፈኞቹ ወደ ኮውትስ እና አልበርታ 
የሚወስደውን መንገድም ለሁለት ሳምንታት ዘግተዋል። 
ተቃውሞው ወደ ኖርዝ ደኮታ ድንበር እየተጠጋም ነው።

   የዓለም ግዙፉ መኪና አምራች ቶዮታ በኦንትሪዮ 
የሚገኙ ሦስት ፋብሪካዎቹ በዚህ ሳምንት መኪና 
እንደማይገጣጥሙ ገልጿል። ተቃውሞው የቶዮታን ብቻ 
ሳይሆን የፎርድ መኪና ምርትንም አስተጓጉሏል።

አሜሪካ የሚሠራው ጄነራል ሞተርስም ሥራው 
ተደናቅፏል። የዋይት ሀውስ ከፍተኛ የምጣኔ ሀብት 
አማካሪ ብራየን ዴስ "የካርጎ ጭነቶች በባቡር፣ በሌላ 
ድልድይ ወይም በባሕር እንዲያልፉ እናደርጋን" ብለዋል።

   ኦቶዋ እስካሁን 25 ሰዎችን ከተቃውሞው ጋር 
በተያያዘ አስራለች። 1,775 ሰዎች ደግሞ ማስጠንቀቂያ 
ተሰጥቷቸዋል። በከባድ የጭነት መኪና መንገድ በመዝጋት 
በኦቶዋ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ መጨናነቅ 
እንዲፈጠር ተደርጓል።

    መነሻው አሜሪካ የሆነ ሐሰተኛ የስልክ ጥሪ 
በማድረግ የካናዳ የስልክ መስመሮች እንዲጨናነቁም 
ሆኗል። ወደ ካናዳ የሚገቡ የጭነት መኪና አሽከርካሪዎች 
መከተብ አለባቸውን የሚለውን ሕግ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ጀስቲን ትሮዶ እንዲሰርዙ ተቃዋሚዎቹ ጠይቀዋል።

የትሮዶ ተቃዋሚ የሆኑ ፖለቲከኞች ሰልፈኞቹን 
ሲያሞግሱ ቆይተዋል። አሜሪካ በቀጣይ ቀናት 
ተቃውሞው ወደ ካሊፎርንያ እና ዋሽንግተን ዲሲ 
ይስፋፋል ብላ ትሰጋለች። ካናዳ ከወዲሁ ሰልፉን 
እንድታስቆምም ጫና ማሳደሩን ቀጥላለች።

                                             ምንጭ ቢቢሲ    
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መጋቢ አዕምሮ
ማህበራዊ

ግጭትን እንዴት …?
በአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ

በልመና ሕይወት ውስጥ ያሉ ሁለት ጓደኛሞች 
አንድ ቀን ከወትሮው በተለየ ሁኔታ ግጭት ውስጥ ገቡ።  
የግጭታቸው ምክንያት ልመና በሚያደርጉበት ቦታ 
ነበር።  ለልመና ሲሰማሩ ቦታ ይከፋፈላሉ።  አንድ 
ሰው ከወሰደው አካባቢ በተጨማሪ የሌላው ወሰን 
ውስጥ ገብቶ መለመን አይፈቀድለትም።  ለእዚህ አስበው 
ለልመና የደረሱበትን አካባቢ ይከፋፈላሉ፤ አንተ በእዚህ 
እኔ ደግሞ በእዚህ ተባብለው ይሰማራሉ።  ክፍፍሉን 
የሚያደርጉት የሰዎች እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት ነው። 

አንድ ቀን ከወትሮው በተለየ ሁኔታ በአንደኛው 
አካባቢ ብዙ መኪኖች መምጣትና መቆም ጀመሩ።  ስብሰባ 
ስለነበር ለስብሰባው የመጡ ግለሰቦች መኪኖች ናቸው።  
መኪኖች በሚበዙበት አካባቢ ልመና ጥሩ ውጤት 
ስለሚያስገኝ ወሰን መገፋፋትም ጀመሩ።  በአንዱ አካባቢ 
ገብያው የደራ ስለሆነ ሌላኛውን እየሳበ አመጣው።  

“እንደ አዲስ ወሰናችንን እናስምር” ብሎ ወሰን 
መግፋት የፈለገው ሃሳቡን አቀረበ፤ ጓደኛው በምላሹ 
“ለምን ተብሎ” በማለት ምላሽ ሰጠ።  “ዘወትር 
እንደምናደርገው ቦታ ተከፋፍለናል በፍጹም ወደ እዚህ 
አካባቢ ብቅ እንዳትል” ብሎ ከለከለው።  አለመግባባቱ 
በቃላት መወራወር ተጀመረ።  ከደቂቃዎች በኋላ 
አሁንም መገፋፋቱ ቀጠለና የቃላት መወራወሩ ወደ ዛቻ 
አመራ።  ከሰዓታት በኋላ ተሰብሳቢዎቹ ሊወጡ ሲሉ 
የወሰን መገፋፋቱ ባሰና ግጭቱ ወደ አካላዊ ድብድብ 
ተቀየረ።  ሁለቱ የረጅም ጊዜ ጓደኛሞች ድብድብ ጀመሩ፤ 
በአደባባይ የሆነ ድብድብ።  

አንዱ ለጓደኛው የወረወረው ድንጋይ መዳረሻው 
የመኪና መስታወት ላይ ሆነ።  ምላሽ ለመስጠት ሌላኛው 
የወረወረው መዳረሻው በመንገድ ላይ እየሄዱ ባሉ 
አዛውንት ላይ ሆነ።  ጥፋቱን ለማስቆም ፖሊስ ጣልቃ 
ገባ።  ሁለቱም ተይዘው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወሰዱ።  
ሁለቱም ያሰቡትን ማድረግ ሳይችሉ ንብረት በማውደም፤ 
አካላዊ ጥቃት በማድረስና ሰላምን በመረበሽ ተከሰሱ።  
አተርፍ ባይ አጉዳይ እንደሚባለው በመተሳሰብ ብዙ 
ማትረፍ እየቻሉ በኪሳራ ውስጥ ራሳቸውን ጨመሩ።  

ሁለቱም ወደ ራሳቸው ሲመለሱ ጥፋት መሆኑን 
ቢረዱም ከጥፋት ራሳቸውን አልከለከሉም፤ ወደፊት 
ሊጠፋ ያለውን ለማስቆም ግን ቻሉ።  ምን ሆነን ነው? 
ሲሉ ራሳቸውን ጠየቁ።  ላደረሱት ጥፋት በሕግ ፊት 
መዳኘታቸው እንዳለ ሆኖ የረጅም ጊዜ ወዳጅነታቸው 
እንዲሁ በቀላሉ መበላሸቱ አሳዘናቸው።  ወዳጅነታቸውን 
ለመመለስ መስራት እንዳለባቸው ለራሳቸው ነገሩ።  በሌላ 
ጊዜ ተሳስበው የሚኖሩ ሰዎች በዚህ ጊዜ ምን ጉድ 
እንደወረደባቸው ተመልክተው አዘኑ። 

ከምናብ ታሪካችን ወጥተን ወደ ዜና ማሰራጫዎቻችን 
ትኩረት ሳቢ ዘገባዎች እንመልከት።  ትኩረት ሳቢ 
ዘገባዎች በዙሪያችን ሞልተዋል።  ዜና መስራትና 
ትኩረትን ማግኘት ገቢ ማስገኛ በሆነበት በዚህ ዘመን 
ትኩረትን የሚስብ ወሬን ፈልጎ ለአደባባይ ማብቃት 
የተለመደ ሆኗል።  የበዙት ትኩረት ሳቢ ዜናዎች መዳረሻ 
ደግሞ ግጭት ሆኗል።  በግለሰብና በግለሰብ መካከል፣ 
በድርጅትና በድርጅት መካከል፣ በአገርና በአገር መካከል 
ወዘተ የግጭት ዘገባዎች እጅግ ብዙ ናቸው። 

ሰላምን ለማምጣት የሚጥሩ አካላት በበረከቱበት፤ 
የበዙ ዓለምአቀፍ ተቋማት ስለሰላም እየሰሩ መሆኑን 
በስፋት ከመናገር ባልተቆጠቡበት እንዲሁም ሰላም 
የዝማሬዎቻችን ማድመቂያ በሆነበት ሰላምን አጥቶ ሞትን 
መልመድ፤ ውድመትን መልመድ የሚገርም ነው። 

ከሰላም ማጣት የተነሳ ምድር ገጽታዋ ግራ አጋቢ 
ሆኗል።  የሞት ዜና፣ የጥፋት ዜና፣ የስደት ዜና፣ የመደፈር 
ዜና፣ የአሰቃቂ ግድያ ዜና ወዘተ ለነዋሪው በሥራው 
መካከል ዕረፍት የሚያደርግበት የስሜት ምግብ የሆነ 
የሚመስልበት እጅግ አስደንጋጭ ሁኔታ ውስጥ እንገኛልን።  
በዘመናት መካከል ምድር ላይ ሰላም አለመኖሩን፤ የበዛም 
ጥፋት የሆነ መሆኑን ከታሪክ እንረዳለን።  

የመጀመሪያውም ሆነ ሁለተኛው የዓለም ጦርነቶች 
የሰላምን ዋጋ ውድነት በብዙ አስተምረው ያለፉ ቢሆንም 
ዓለም ዛሬም በጎራ ተከፋፍላ ሦስተኛውን የአለም ጦርነት 
ለመጀመር ምክንያት የምትፈልግ ትመስላለች።  በአንድ 
በኩል አሜሪካና አውሮፓ (ኔቶን ማዕከል አድርገው) 
በሌላ በኩል ሩሲያና ቻይና ተሰልፈው ሌላው የዓለም 
ሕዝብ ነገሩን እንደ መድረክ ላይ ትርዒት እየተመለከተ 
ይገኛል።  

ከእዚህ መለስ በየአካባቢው ካለው የጸጥታ መጥፋት 
ጀርባ ሆነው የፖለቲካ ስሌታቸውን እየሰሩ የጎራቸውን 
አቅም ለማጎልበት ይሰራሉ።  ሁለት የዓለም ጦርነትን 
ያስተናገደች ምድር ሦስተኛው ሲመጣ ምን ሊሆንባት 
እንደሚችል ማሰቡ ብቻ ይዘገንናል።  

የሰላም መጥፋቱን ጉዳይ ከአገራት ወደ አገራችን 
ብናመጣው፤ ከዚያም እንደ ምንኖርበት ክልል ሆነ 
ዞን እያልን ቤታችን ብንደርስ ነገርዬው ትርጉም ኖሮት 
እንረዳዋለን።  ግጭት ትላንት ነበር፤ ዛሬም አለ።  በሁለቱ 
ጓደኛሞች መካከል ግጭት እንደተፈጠረ በእኛም ሕይወት 
ውስጥ ይፈጠራል ብለን ማሰቡና ግጭት ሲመጣ በአግባቡ 
ማስተናገዱና መፍታቱ አስፈላጊ ነው። 

ሁሉም የሕይወታችን ክፍሎች ውጤታማ የሆነ 
የግጭት አፈታት መንገድን ይፈልጋሉ።  በሃሳብ ልዩነት 
ወይንም በፍላጎት አለመጣጣም ምክንያት ግጭት 
ሊፈጠር ይችላል።  በሥራ ቦታ በሰራተኞችና በሰራተኛ 
አሰሪ፤ በትዳር ውስጥ በባልና ሚስት፤ እንዲሁም በሌሎች 
መድረኮች እንደ ሁኔታቸው ግጭት ይፈጠራል።  

ቀጥሎ የምናነሳቸው አምስት ስልቶች በሁሉም 
ቦታዎች ላይ ለሚነሱ ግጭቶች መፍትሔን ለመፈለግ 
የሚረዱ ናቸው።  

ግጭትን መፍታት ማለት ሁለት ተቃራኒ 
ሃይሎች ለገቡበት ግጭት ሰላማዊ መንገድ ፈልገው 
ወደ መፍትሔ ሲደርሱ ውጤቱንም ሁለቱ ወገኖች 
የተቀበሉት እንዲሆን ማድረግ ነው።  ግጭት አፈታት 
በመደበኛ እንዲሁም መደበኛ ባልሆነ መንገድ ሊከናወን 
ይችላል።  

የችግር አፈታት ስልቶቹ የሚሰሩ እንዲሆኑ 
በሂደቱ ውስጥ ጠንካራ የሚባል ግንኙነትን መፍጠር 
ተገቢነት አለው።  ሞራልን በአግባቡ መገንባትና 
መጠበቅም እንዲሁ።  ከሞራል የጎደለን ተግባር እያደረጉ 
እንዲሁም የእርስ በእርስ መስተጋብርን እያበላሹ ችግርን 
መፍታት አይቻልም።  በሞራል ደረጃ ጥፋታችን ሲሰማን 
ለጥፋተኝነት ስሜቱ ምላሽ መስጠት እንጂ መካድ ተገቢነት 
የለውም።  ይህን ማድረግ ከተቻለ አምስቱ ችግርን መፍቻ 
ስልቶች ውጤታማ መሆን ይቻላሉ።  

1. መቀበል
ውጤታማው የችግር አፈታት መንገድ መቀበል ነው።  

ሁለቱም ወገኖች የገቡበትን ሁኔታ ያውቁታል፤ በሂደቱ 
የነበረባቸውን ጥፋት ያውቃሉ፤ ውስጣቸውን ሲያዳምጡ 
ለራሳቸው ታማኝ ከሆኑ የቱ ጋር ምን እንደተፈጠረ 
ይረዳሉ ስለሆነም፤ በመቀበል ችግርን መፍታት ይችላሉ።  
ተቃራኒው አካል የሚፈልገውን ነገር በመስጠት ወይንም 
እኛ ለመስጠት በመቀበል የምንፈታበት መንገድ ነው።  
ብዙም አስቸጋሪ ያልሆኑ ችግሮችን በእዚህ መንገድ 
በመፍታት ውጤት ላይ መድረስ ይቻላል።  

ሁሉም ግጭቶችን በመቀበል መንፈስ እንፍታው 
ብሎ ማሰብ ምናልባት ችግሩን ለነገ ማሳደር እንዳይሆን 
ጥንቃቄ ማድረግን ይጠይቃል።  ተቃራኒው አካልም 
ሁልጊዜ ራሱን ተቀባይ አድርጎ በማቅረብ ግጭት 
ቢፈጠርም በመቀበል መንገድ ወይንም በማቀፍ ስሌት 

ይፈታል ብሎ እንዳይለምደውም ማድረግ ይገባል።  
መቀበል ስለመፍትሄ ሲባል ስሜታችንን ገርተን መስጠት 
የሚገባንን ለመስጠት የደረስንበትን ደረጃ የሚያሳይ ነው። 

2. መተው/ማስወገድ
አንዳንድ ችግሮች አሁን ላይ ሲታዩ ሊፈቱ የሚችሉበት 

መንገድ አይታየን ይሆናል።  ምናልባትም በግጭቱ ውስጥ 
ጠንካራ ተሳትፎ ቢደረግ ውጤት የሌለው ሆኖም ይገኛል።  
ስለሆነም መፍትሔው ማስወገድ ይሆናል።  ማስወገድ 
ጉዳዩ ችላ ብሎ መተው ነው።  ጉዳዩን መተው መፍትሄ 
የሚሆንበት ጊዜ አለ።  ሁሉንም ችግር በመተው ልንፈታ 
አንችልም፤ ነገር ግን አንዳንድ ነገሮች ጊዜ እስኪፈታቸው 
ድረስ መተው መፍትሔ ይሆናል።  

ነገሩን በመተው ስልት ውስጥ ለመምራት መሞከር 
ችግሩን ከመጋፈጥ ያልተናነሰ ሥራን ይፈልጋሉ።  ነገሮች 
አደጋ በማይፈጥሩበት ሁኔታ ውስጥ እየተራመዱ 
መሆኑን መረዳትን፤ ነገሮችን በአግባቡ እያነበቡ መምራት 
መቻልን ይጠይቃል።  በመተው ብዙ አደጋ እንዲደርስ 
ማድረግ ተገቢነት የለውም።  ባለመተው ብዙ አደጋ 
ማምጣትም እንዲሁ ተገቢነት የለውም።  በመተው ስልት 
ምን አይነት ግጭቶችን መፍታት እንደሚቻል ማሰብን 
ይጠይቃል።  ሁሉንም በመተው መፍታት ባንችልም፤ 
በመተው ሊፈቱ የሚችሉ ግን አሉ።  

3. ማመቻመች
በመሰረታዊ ደረጃ ግጭት በሁለት አካላት መካከል 

የፍላጎት ተቃርኖ የሚፈጠር ነው።  ሁለቱም አካላት 
የሚፈልጉት ነጥብ ላይ መድረስ ባይችሉም ለጊዜው 
ግጭቱ አደጋ እንዳያመጣ ለጊዜው የሚያደርጉት 
ስምምነት ማመቻመች እንለዋለን።   ፍላጎታቸውን ገተው 
እንደሚፈልጉት ሳይሆን ለሰላም ሲባል መሆን ያለበትን 
ሲያደርጉ ማለት ነው።  ይህን ለማድረግ ሁለቱም 
የሚተዉት ነገር መኖር አለበት።  ታላላቅ ችግሮችን 
በጊዜያዊነት መፍታትና አደጋ መቀነስ የሚቻልበት 
መንገድ የማመቻመች ስልት ነው።  

የማመቻመች ስልትን እየተገበሩ በዘለቄታነት 
ችግሩ የሚፈታበትን መንገድ መቀየስ ተገቢነት አለው።  
ለማመቻመች አንዱ በሌላው ጫማ መቀመጥ፤ የችግሩን 
ሙሉ ስዕል ማግኘት እስኪቻል ድረስ መፍትሔ 
እንደሚሆን አምኖ መቀበልን ይጠይቃል።  ለማመቻመች 
ግን ከእልክና ስሜትን ተከትሎ ከሚመጡ ተግባራት 
መታቀብን ይጠይቃል።  

4. መተባበር
መተባበር እንደ ማመቻመች ሁለቱም ወገኖች ችግሩን 

በድርድር ለመፍታት የሚሄዱበት መንገድ ሲሆን በዋናነት 
ግን ለዘላቂ ሰላም በሚሆን መንገድ ላይ መሆን አለበት።  
ባልና ሚስት ካሉበት ችግር አንጻር በማመቻመች 
ተነጋግረው የሚግባቡበት ነገር ሊኖር ይችላል፤ ነገር ግን 
ችግሩን ለዘለቄታ እንፍታ ሲሉ መተባበር ያስፈልጋቸዋል።  
መተባበርን ውጤታማ ለማድረግ አንዱ በሌላው ጫማ 
ጥግ ድረስ ሄዶ ማሰብ ይኖርበታል።  በመተባበር ውስጥ 
የሚገኘው ውጤት ትልቅ ነው፤ ነገር ግን በቀላል መድረስ 
አይቻል ይሆናል።  አንድ አናጺ ቤት ከሚያሰራው 
ጋር ሥራውን በተመለከተ ጥግ ድረስ ተነጋግሮና ውል 
አስሮ ወደ ሥራ ይገባል።  ይህ ሲሆን ሁለቱም አካላት 
የሚሰራውን ሥራ በሚገባ ይረዱታል በመካከላቸው 
ሊፈጠር የሚችለውን ግጭት ይቀንሱታል።  በተመሳሳይ 
ሁኔታ ግጭት በተፈጠረ ጊዜ በመተባበር ግጭቱን 
በመረዳት ለዘለቄታ መፍታት የሚቻልበት ስምምነት ላይ 
መድረስ ይገባል፤ ይህ አይነቱ ትብብር ጥግ ድረስ ነገሮች 
ተመልክቶና አስሮ መተግበር ሲጀመር ነው።  መተባበር 
በቀጣይነት እንዲህ ከመሰለ ሁኔታ ውስጥ ላለመግባት 
የሚወሰደው ትምህርትን ጨምሮ ብዙ ጥቅሞች አሉት።  

5. መፎካከር
በመፎካከር ስልት ውስጥ ሁለቱም ወገኖች አሸናፊ 

የሚያደርጋቸውን መንገድ መርጠው የሚፋለሙበት 
ነው።  ይህ ስልት አስደሳች ውጤት ላይ የማድረስ እድሉ 
አነስተኛ ነው።  አሸናፊውም ቢሆን ያገኘው ድልና 
ያወጣው ወጪ የማይመጣጠን ሊሆንበት ይችላል።  እንደ 
መተባበር የተሻለ ችግር መፍቻ መንገድ ተደርጎ የሚወሰድ 
አይደለም።  አንድን ችግር እንደ ችግር በሌሎች መንገዶች 
መፍታት የማይቻል ከሆነ ሜዳው ውስጥ አሸናፊ ሆኖ 
ለመውጣት በመግባት ዘላቂ ሰላምን የሚፈለግበት 
መንገድ ነው።  

ችግር አፈታትን ሲታሰብ አንድም ሰው ሆነ አንድም 
ብር በተጨማሪነት ጉዳት ሆኖ እንዳይመጣ በማሰብ 
ውስጥ ማድረግ እጅግ ወሳኝነት አለው።  ተጨማሪ 
አደጋን መቀነስ ላይ ትኩረት በማድረግ የሚደረግ ስልትን 

መፈለግ በመሆኑ ጥንቃቄን ያሻል።  
በዙሪያችን ያለን ችግር በሚገባ ተንትኖ በየትኛው 

ስልት መፍትሄ ልሰጥበት ይገባል በማለት መስራትን 
ይጠይቃል።  ይህ ሲሆን ከስልቱ ባሻገር አተያያችን 
ላይ ሊኖሩ የሚገባቸው የእይታ ነጥቦች አሉ።  ችግር 
ለመፍታት የምናደርገው እንቅስቃሴ የሚቃኝበት አተያይ 
ማለት ነው።  

እነርሱም፤
• ግለሰቡን ከችግሩ ለየቶ ማየት - ግጭት የመጣው 

በሰው በኩል ነው።  ነገር ግን ግጭትን ለመፍታት 
እንቅስቃሴ ስናደርግ የግጭቱ ምክንያት የሆነው ነገር ላይ 
ማተኮር እንጂ ግለሰቡ ላይ ወይንም ሰዎች ላይ ማተኮር 
ወደ መፍትሄ አያደርስም።  ሰዎችን አውጥቶ ችግሩ ላይ 
ብቻ በማተኮር ችግሩ የሚፈታበት መንገድ ላይ ማተኮር 
ተገቢነት ይኖረዋል።  ይህ ግለሰቡን ከችግሩ ለይቶ የማየት 
አተያይ ብዙዎቻችንን በችግር አፈታት ወቅት ለሚገጥመን 
ተግዳሮት መፍትሄን ለመስጠት የሚያስችል ነው። 

• ከገለልተኛ አቅጣጫ ማየት - በሆነ ነገር 
አተያያችን ሚዛናዊ ካልሆነ ወይንም ገለልተኛ ካልሆነ 
ሙሉ ምስሉን ማግኘት ስለማንችል አስቸጋሪ ቢሆንም 
በገለልተኛ ሜዳ ላይ ራሳችንን ብናስቀምጥ አስፈላጊ 
ነው።  ከተቃራኒው ወገን ያለውን እውነት ለማግኘት 
ራሳችንን በገለልተኛ አቅጣጫ ላይ ማስቀመጥ ይገባል።  

• የመፍትሄን መንገድ ማየት - ሁልጊዜ 
በተለመደው መንገድ ውስጥ ብቻ ነገሮችን ማድረግን 
ከማሰብ፤ ከተለመደው መንገድ ውጭ መፍትሄ 
ሊኖር እንደሚቻል ማመን ያስፈልጋል።  ችግርን 
ለመፍታት ስንነሳ አማራጭ የችግር መውጫ ሃሳቦች 
ሊኖሩ እንደሚችሉ በማመን መንቀሳቀስ ተገቢነት 
ይኖረዋል።  ግጭቱ መፍትሄ የሌለው አድርጎ ከመቁጠር 
ይልቅ የመፍትሄ መንገዶችን ሊኖሩ እንደሚችሉ አስቦ 
መንገዶችን በመፈለግ መስራትን ይጠይቃል።   

• መፍትሄዎች ላይ መስማማት - አንዳንድ ሰዎች 
ግጭት ለመፍታት ተነስተው ነገር ግን የመስማሚያ 
ነጥቡ ላይ በአቋም መድረሳቸውን መቀበል ሳይፈልጉ 
ይታያሉ።  ነገር ግን ብዙ አማራጮችን ካዩ በኋላ ወደ 
መፍትሄ የደረሱበትን መንገድ ተቀብሎ እውቅና መስጠት 
ተገቢ ነው።  መፍትሔ ላይ ተደርሷል ተብሎ ነገር ግን 
በቀጣይ እዚያው ቦታ ላይ በመገኘት ችግሩ እንዲያገረሽ 
የሚያደርገው የተወሰደው የመፍትሔ መንገድ ላይ 
እውቅና አለመስጠት ሲሆን ነው።  ስለሆነም መፍትሔ 
ላይ የተደረሰበትን ነጥብ እውቅና ሰጥቶ መነሳት ተገቢነት 
ይኖረዋል።  

ከመነሻችን የነበረው የሁለቱ በልመና የተሰማሩ 
ግለሰቦች ችግርን ስንመለከት በየትኛውም ስልት ይፍቱት 
ደግሞም እንዴት ግጭቱን ለመፍታት አተያያቸውን 
ያስተካክሉ የሚለውን አንስተናል።  ተመሳሳይ ምክርም 
ለሁላችንም በግል ሕይወታችን፣ በቤተሰባችን፣ በሥራችን 
እንዲሁም በአገራችን ሁኔታ ውስጥ የሚታይ ነው።  ሰው 
ባለበት ሁሉ ሰላም ይሆን።  ግጭትን እንዴት እንፍታው፤ 
እንዴትስ እንመልከተው። 

ግጭትን መፍታት ማለት 
ሁለት ተቃራኒ ሃይሎች 

ለገቡበት ግጭት ሰላማዊ 
መንገድ ፈልገው ወደ መፍትሔ 
ሲደርሱ ውጤቱንም ሁለቱ 
ወገኖች የተቀበሉት እንዲሆን 
ማድረግ ነው
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ስኬት
ኢኮኖሚ
አዲስ ዘመን    ቅዳሜ የካቲት 5 ቀን 2014 ዓ.ም 

ፍሬሕይወት አወቀ

የሰው ልጅ ከፈጣሪ በተሰጠው ጥበብ ተጠቦ በየዘመኑ 
አዳዲስ የፈጠራ ሥራዎችን እየሠራ ዓለም በዘመኑ 
ቴክኖሎጂዎች ዘምና ዛሬ ላይ እንድትደርስ አድርጓል።  
ብዙዎች ከዘመኑ ቴክኖሎጂ ጋር እኩል መራመድ ሲችሉ 
ኋላ የቀሩና ቴክኖሎጂውን እየተከተሉ ያሉም አልታጡም።  
ኢትዮጵያም ከዚህ አንጻር ስትመዘን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ 
የሰለጠነች ናት ባትባልም በማደግ ላይ ያለችና ዓለም ዛሬ 
የደረሰበት ቴክኖሎጂ ላይ ለመድረስ በትጋት የሚታትሩ 
በርካታ ዜጎቿ ማሳያዎቿ ናቸው።       

ከእነዚህ መካከልም የተማሩትን ትምህርት ወደ 
ሥራ በመለወጥ፤ የውጭ ቴክኖሎጂን ወደ አገር ውስጥ 
በማምጣት፤ እንዲሁም ያላቸውን ተሰጥዖ አውጥተው 
አገር በቀል ዕውቀቶችን አክለው የተለያዩ አበርክቶዎችን 
እያደረጉ ያሉ አሉ።  የዛሬው የስኬት እንግዳችንም 
ያላቸውን የውስጥ ፍላጎትና ተሰጥዖ እንዲሁም በውጭ 
አገራት ያገኙትን ዕውቀት በመጠቀም የማህበረሰቡ ቁጥር 
አንድ መሰረታዊ ጥያቄ በሆነው መኖሪያ ቤት አብዝተው 
የጣሩና የደከሙ፤ በድካማቸው ፍሬም በዘመኑ ቴክኖሎጂ 
በቀላል ወጪና እጅግ ባጠረ ጊዜ አገልግሎት ላይ መዋል 
የሚችል ተገጣጣሚ ቤት መገንባት የቻሉ ስኬታማ 
መሀንዲስ ናቸው።      

እንግዳችን በግል ተነሳሽነት ተጻጽፈው ደቡብ አፍሪካና 
አንጎላ በመጓዝ የተገጣጣሚ ቤቶች ግንባታ ቴክኖሎጂን 
በአገር ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆን ያደረጉት ኢንጂነር አቶ 
ብርሃኑ ካሳ ይባላሉ።  ተወልደው ያደጉት በቀድሞ አጠራሩ 
ሀረር ክፍለአገር ያሁኑ ሀረሪ ክልል ሲሆን  ትምህርታቸውን 
የተከታተሉት አዲስ አበባ ከተማ ነው።  በ1981 ዓ.ም ከአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ ህንጻ ኮሌጅ የምህንድስና ትምህርታቸውን 
አጠናቀዋል።  ለምህንድስና ሙያ ካላቸው ጥልቅ ፍላጎትና 
ፍቅር የተነሳም በአገር ውስጥና በውጭ አገራት በርካታ 
ሥራዎችን ሠርተዋል።  ጥቂት ለማይባሉ አቅመ ደካማ 
የማህበረሰብ ክፍሎች ሙያዊ እገዛ በማድረጋቸው 
ዕውቅናን አግኝተዋል። 

ደቡብ  አፍሪካ በነበራቸው ቆይታ የእንግሊዝ 
ቴክኖሎጂ በሆነው የተገጣጣሚ ቤቶች ግንባታ ላይ ሰፊ 
ዕውቀትን መቅሰም የቻሉት ኢንጂነር ብርሃኑ፤ በዚሁ 
ቴክኖሎጂ ፕሮጀክት ማናጀር በመሆን በስፋት ተግባራዊ 
ያደረጉት አንጎላ በነበራቸው ቆይታ ነው።  ይህን ዕውቀት 
ወደ አገር ውስጥ በማምጣት ተግባራዊ እንዲሆን በርካታ 
ጥረቶችን በማድረጋቸው በአሁን ወቅት ዕውቅናን 
አግኝተው  ወደ ሥራው ገብተዋል።  

በአገር ውስጥ በርካታ የግልና የመንግሥት 
ፕሮጀክቶችን ኮንትራት እየወሰዱ የከተማ ፎቆችን ሲገነቡ 
ቆይተዋል። የተገጣጣሚ ቤቶች ግንባታ ቴክኖሎጂ በእጅጉ 
የሚስባቸውና የሚያስደስታቸው ቴክኖሎጂ ነው። በርካታ 
የፈጠራ ሥራዎችን ሞክረው በዋናነት የተሳካላቸው በዚሁ 
ቴክኖሎጂ መሆኑንም ይናገራሉ። 

ተገጣጣሚ ቤቶቹ የሚሰሩት ከቃጫና ከኮንክሪት 
ሲሆን ቀደም ብሎ የተመረተን አምስት ሴንቲ ሜትር 
ውፍረት ያለው የቤት ግድግዳ በመገጣጠም ቤቱ መሰረት፣ 
ኮለን፣ ልስንና ብሎኬት ሳያስፈልገው ግድግዳውን በብረት 
ቀለበት በማስተሳሰር ብቻ በአነስተኛ ወጪ ከሦስት ሳምንት 
ባጠረ ጊዜ ውስጥ ቤቱን ገንብቶ ለአገልግሎት ማዋል 
የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው።  

ከውጭ አገር ያገኙትን ይህን ቴክኖሎጂ አገራቸው 
ላይ ተግባረዊ ለማድረግ ካላቸው ጉጉት የተነሳ ከ20 ዓመት 
በላይ ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸውን ኢንጂነር ብርሃኑ 
ይናገራሉ። ቴክኖሎጂውን ተጠቅሞ በአገሪቱ በስፋት 
ለመሥራት በርካታ መሰናክሎች የነበሩና ነገር ግን በአሁን 
ወቅት መሰናክሎቹን ሁሉ በብቃት በማለፍ ለማህበረሰቡ 
እፎይታን መስጠት የሚችሉ ተገጣጣሚ ቤቶችን ባጠረ 
ጊዜና በቀላል ወጪ ገንብቶ አገልግሎት ላይ ማዋል 
ችለዋል።   

‹‹የቀደሙት አያቶቻችን መሰረት ሳያስፈልጋቸው ጎጆ 
ቤት መሥራት የቻሉት አገር በቀል ዕውቀት ስለነበራቸው  
ነው›› የሚሉት ኢንጂነር ብርሃኑ፤ አሁን ባለው ቴክኖሎጂም 
ቀደም ብሎ የተሰራውን ግድግዳ መሬት ውስጥ በመቅበር 
ያለመሰረት ቤቱን ማቆም ተችሏል።  የቀደሙ አባቶች 
ክብ አድርገው የሠሩትን ጎጆ ቤት በአሁን ወቅት አራት 
ማዕዘን  ለማድረግ እያንዳንዱን ግድግዳ እርስ በርሳቸው 
እንዲደጋገፉ በማድረግ መሥራት መቻሉን ይገልጻሉ ።  

በውጪው ዓለም የሚሰራው ተገጣጣሚ ቤት 
ግድግዳው በብረት ወንፊት የሚመረት ሲሆን በአገር ውስጥ 

ግን ብረቱን በቃንጫ መተካት ተችሏል።  ይህም ዋጋውን 
ከመቀነስ ባለፈ ጥንካሬው ከብረቱ የበለጠ ሆኖ ተገኝቷል።  
ቃጫው በሳምንት ጊዜ ውስጥ መድረቅ እንዲችል ብቻ 
ማድረቂያ ኬሚካል የሚጠቀመ ሲሆን አጠቃላይ 90 
በመቶ በአገር ውስጥ በሚገኝ ቁሳቁስ ተገጣጣሚ ቤት 
መገንባት ተችሏል። 

‘የአገሩን  ሰርዶ  ባገሩ በሬ’  እንዲሉ ተገጣጣሚ ቤቱ 
መሠረት፣ ብሎኬት፣ ብረት፣ ኮለንና ሌሎችንም በማስቀረት 
በቃንጫ ኮንክሪት ብቻ በልስን ውፍረት ግድግዳውን 
ማምረትና ጣራውንም እንዲሁ መሥራት ተችሏል።  በርና 
መስኮቱም ከቆርቆሮ ዋጋ ባነሰ በእንጨት በመተካት 
ከፍተኛ ወጪን ቀንሷል።  ቤቶቹ የሚሰሩት በብዛት 
ለገጠር  ከተሞች፣ ለኢንዱስትሪ ዞኖች፣ ለእርሻ ጣቢያዎችና 
በተለይም በረሃ አካባቢ ለሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች 
በመሆኑ በርና መስኮቶቹ በእንጨት ይሰራሉ። ነገር ግን 
ከተማ ውስጥ ለሚገኙና በዘመናዊ መንገድ ለሚፈልጉ በርና 
መስኮቱን በብረት መስራት ይቻላል። አንድ ተገጣጣሚ 
ቤት ሢሠራ ከኤሌክትሪክ ገመድ፣ ከበርና መስኮት ማጠፊያ 
የብረት ቀለበቶችና ከጥቃቅን ሚስማሮች ውጭ ከ90 
በመቶ በላይ በአገር ውስጥ ግብዓት የሚሠራ መሆኑን  
ያስረዳሉ። 

ይህ ከጭቃ ቤት መስሪያ ዋጋ ባነሰ ወጪ በሦስት 
ሳምንት ጊዜ ውስጥ ጥራቱን የጠበቀና መደበኛ የኮንክሪት 
ቤት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ለመሥራት ተግባራዊ ሙከራ 
ተደርጎ ውጤታማነቱ ከተረጋገጠ አምስት ዓመታትን 
ያስቆጠረ ሲሆን በአሁን ወቅት ሕግ ወጥቶለት ስታንዳርድም 
ተዘጋጅቶለታል።  በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ኤግዚቢሽኖችን 
በማዘጋጀት ለዕይታ ቀርቦ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ 
በባለሙያዎች ተገምግሟል።  በመሆኑም    የኮንስትራክሽን 
ሚኒስቴር ሥራውን ሲያምንበት የደረጃዎች ኤጀንሲም 
እንዲሁ ከተለያዩ መስሪያ ቤቶች ጋር በመቀናጀት አንድ 
ዓመት ከሰባት ወር የወሰደ ሳይንሳዊ ግምገማ በማድረግ 
በኢትዮጵያ የመጀመሪያው አገር በቀል የቤት አሰራር ሕግ 
ሆኖ ጸድቋል።  

በመሆኑም ቤቱ እንደማንኛውም ቤት በዋስትና 
መያዝ፣ ከባንክ ብድር ወስዶ ቤቱን ማሠራትና ፕላን 
አጽድቆ መገንባት የሚቻል መሆኖኑን ኢንጂነር ብርሃኑ 
ይናገራሉ። በአሁኑ ወቅት አገር በቀል የቤት አሰራሩን በአገር 
ውስጥ ለማስፋት ሥልጠና ለመስጠት መዘጋጀታቸውን 
ጠቅሰዋል።  እርሳቸው ትምህርት ቤት ከፍተው ከሚሰጡት 
ስልጠና ባሻገር በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠናና 
በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችም ስልጠናውን ለመስጠት ስርዓተ 
ትምህርት እየተዘጋጀ ስለመሆኑ ጠቁመዋል። 

የመንግሥት ዩኒቨርሲቲዎችና የቴክኒክ ኮሌጆች 

አሰልጥነው እስከሚያበቁ ረጅም ጊዜ የሚወስድ በመሆኑ፣ 
ያለውን ፍላጎት በመረዳት እንዲሁም በርካታ ፕሮጀክቶች 
እየቀረበላቸው በመሆኑ ተነሳሽነቱን ወስደው በራሳቸው 
ስልጠናውን ለመስጠት የተዘጋጁት ኢንጂነር ብርሃኑ፤ 
አስናቀች ተገጣጣሚ ቤት ግንባታን መሰልጠን ለሚፈልግ 
በሙሉ ማስታወቂያ አውጥተው በምዝገባ ላይ ይገኛሉ።  
በርካታ መሀንዲሶችም ስልጠናውን ይወስዳሉ።  

በሥልጠናውም አንድ ሙያተኛ ብቁ ሆኖ እንዲወጣ 
በተግባር የሚሰራበትን ሙሉ ግብዓት ትምህርት ቤቱ  
ያቀርባል።  ሰልጣኙም የሦስት ወራት ሥልጠናውን 
ካጠናቀቀ በኋላ ኮንትራት ወስዶ ተገጣጣሚ ቤቶቹን 
መገንባት ይችላል። የመስራት መብት የተሰጠው ሰልጣኝ 
ታድያ፤ የሚሰራቸውን ሥራዎች ለድርጅቱ ማሳወቅ 
ይጠበቅበታል።  ይህም ድርጅቱ በመሀንዲስ ክትትልና 
ቁጥጥር ማድረግ ስለሚጠበቅበትና ከሚሰራለት ግለሰብ 
የፈጠራ ባለቤትነቱን መብት በካሬ ሜትር 200 መቶ ብር 
ማግኘት ስላለበት ነው ይላሉ። 

ኢንጂነር  ብርሃኑ ተገጣጣሚ ቤቶቹን መሥራት 
ለሚፈልጉ ባለሙያዎች ስልጠና በመስጠት በርካታ 
ባለሙያዎችን እያፈሩ የሚገኙ ሲሆን ስልጠናውን 
የሚሰጡት ለመሀንዲሶችና ለሙያተኞች በማለት በሁለት 
ከፍለው መሆኑን  ይናገራሉ።  የመሀንዲሶች ስልጠና 
በአብዛኛው ሙያዊ ነገሮች ላይ በማተኮር ዋና ተግባራቸው 
ከሰለጠኑ በኋላ በየክልሉ ለሚደረገው ስልጠና አሰልጣኝ 
እንዲሆኑና በየአካባቢው የሚሰራውን ቤት እንዲቆጣጠሩና 
ደረጃውን የጠበቀ ሥራ እንዲሰራ ይከታተላሉ።  
ሙያተኞቹም የኮንክሪት ግድግዳን በመገጣጠም በሦስት 
ወራት ስልጠና አንድ ቤት ሰርተው ያረጋግጣሉ።  የብቃት 
ማረጋገጫም ያገኛሉ።  በቀጣይም በሌላ  ቦታ የሚሰለጥን 
ማንኛውም ግለሰብ በእርሳቸው ተቋም ተፈትኖ የብቃት 
ማረጋገጫ መውሰድ የግድ ሲሆን ለዚህም ግዴታና መብት 
አላቸው። 

ተገጣጣሚ ቤቶቹ በአጭር ጊዜና በቀላል ወጪ 
የሚገነቡ በመሆናቸው በተለይም በአሁን ወቅት በአገሪቱ 
በነበረው ጦርነት ምክንያት የወደሙ መኖሪያ ቤቶችን 
በፍጥነት ለመገንባት ቴክኖሎጂውን መጠቀም ተችሏል።  
በመሆኑም በአማራ ክልል 1500 ቤቶችን ለመገንባት 
የመሰረት ድንጋይ ተጥሏል። እነዚህን ቤቶች ለመገንባት 
እያንዳንዱ ዲያስፖራ 240 ሺህ ብር የሚፈጅ የአንድ 
አባወራ ቤት ለመገንባት ቃል የገቡ መሆኑን ነው የተናገሩት።  

ቤቶቹ የሚገነቡት በነበራቸው ይዞታ መሰረት ሲሆን 
በወልዲያ የተያዘው ፕሮጀክት ብቻ  ከሁለት ቢሊዮን ብር 
በላይ በመሆኑ በርካታ ባለሙያዎችን የሚጠይቅ መሆኑን 
ይጠቁማሉ። ሌሎችም በርካታ የእርሻ ጣቢያዎችና 

የኢንዱስትሪ መንደሮች ሰፊ ፍላጎት እየመጣ በመሆኑ 
መሰል ጥያቄዎችን ለመመለስ ቴክኖሎጂውን በስፋት 
ለማስተዋወቅ በርካታ ባለሙያዎችን ይፈልጋል።  ስለዚህ 
በአገር ውስጥ ያሉት ኮንትራክተሮች መሀንዲሶቻቸውን 
በዚሁ ቴክኖሎጂ አሰልጥነው ማብቃት እንደሚያስፈልግ 
ይገልጻሉ።  

ማህበራዊ ኃላፊነታችንን ለመወጣትም የክልሉ ሥራና 
ከተማ ልማት እንዲሁም የአዲስ አበባ ሥራና ከተማ ልማት 
ቢሮዎች ገንዘብ በማዋጣት በዚሁ ቴክኖሎጂ በሀረር 
ከተማ የአምስት አቅመ ደካማ ቤተሰቦችን ገንብተው 
አስረክበዋል።  በአዲስ አበባ በጉለሌና በአዲስ ከተማ ክፍለ 
ከተማም እንዲሁ አራት ቤቶችን ገንብተው ያስረከቡ ሲሆን 
ከእነዚህ መካከል አንደኛውን ቤት ከወጪው በተጨማሪ 
132 ሺህ ብር ወጪ በማድረግ ገንብተዋል።  ቀሪዎቹም 
ከተለያዩ አካላት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ መገንባት የቻሉ 
ሲሆን ለዚህ ትብብራቸውም የከተማና መሰረተ ልማት 
ሚኒስቴር እና የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለሥልጣን 
የዕውቅና ሰርተፊኬት ከምስጋና ጋር ችሯቸዋል።   

አስናቀች ተገጠጣሚ ቤቶችን በአገሪቱ ለማስተዋወቅ 
በስፋት እየተንቀሳቀሱ ያሉት ኢንጂነር ብርሃኑ፤ ከዚህ 
ቀደም አብረዋቸው ይሠሩ የነበሩ የጉልበት ሠራተኞችን 
በአጭር ጊዜ ሥልጠና በማብቃት የተገጣጣሚ ቤቶችን 
ግድግዳ ማምረትና መገጣጠም እንዲችሉ በማድረግ 
በአሁን ወቅት 30 ለሚደርሱ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር 
ችለዋል።  ከእነዚህ መካከልም ሥልጠናውን ለሌሎች 
ማካፈል የሚችሉ አራት መሀንዲሶች ይገኙበታል።  

ተገጣጣሚ ቤቶቹ በርካታ ሥራዎችን በማስቀረት 
እንደ ቁምሳጥን በመገጣጠም በቀላሉ መገንባት ይቻላል። 
ፍላጎት ያለው ሰው ስልጠናውን ወስዶ በቀላሉ ሙያውን 
መያዝ እንደሚችል ይናገራሉ።  የተገጣጣሚ ቤቶቹ ከቦታ 
ቦታ በቀላሉ መንቀሳቀስ የሚችሉና ከአንድ ቦታ ተነቅለው 
ሌላ ቦታ መገንባት የሚችሉ መሆናቸውም ሌላኛው 
ጠቀሜታቸው  መሆኑን ያብራራሉ። 

የተገጣጣሚ ቤቶቹን ጥራት ከፍ በማድረግ ወደ ፎቅ 
ማሳደግ ቀጣይ እቅዳቸው መሆኑንም ይናገራሉ። ለዚህም 
የተለያዩ ጥናቶችን እያደረጉ ይገኛሉ።  ለቤት ግንባታ  
የሚደረግ ጥናት ከፍተኛ ወጪና ድካም ያለው ቢሆንም 
በቀጣይ ጥናቶችን በማጠናከር ቴክኖሎጂውን በማሳደግ 
መካካለኛ ገቢ ያላቸውም ዜጎችም ተጠቃሚ የሚሆኑበትን 
ዕድል ለመፍጠር እየሰሩ ናቸው።  

በአገር ውስጥ ምርት በአነስተኛ ወጪ ቤቶችን 
በመገንባት አቅም የሌላቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች 
የቤት ባለቤት ማድረግን ዓላማ አድርገው የተነሱት 
ኢንጂነር ብርሃኑ፤  በተለይም ከመንግሥት ጋር በጋራ 
በመሆን የተገጣጣሚ ቤቶቹን ግድግዳ በፋብሪካ ደረጀ 
በብዛት ማምረት የሚቻልበት መንገድ እየተዘረጋ መሆኑን 
ተናግረዋል። ግድግዳዎቹን በቀላሉ ከቦታ ቦታ በማንቀሳቀስ 
መገጣጠም የሚቻልበት ጊዜም ሩቅ አይደልም።  ስለሆነም፤ 
በቅርቡ የቤት አብዮት ይነሳል በማለት በቴክኖሎጂው 
ያላቸውን ተስፋ ይገልጻሉ።  

ኢትዮጵያ በርካታ ሀብትና ጥልቅና ምጡቅ የሆነ አገር 
በቀል ዕውቀት ያላት አገር ብትሆንም  ባህላዊ እውቀቶችን 
በሚገባን ልክ  አለመጠቀማችን  ያስቆጫቸዋል። አሁንም 
ያልተጠቀምንበትን  ባህላዊ እውቀት ወደፊት አውጥተን  
እንጠቀምበት  ሲሉ  ሀሳባቸውን ቋጭተዋል። 

የአገሩን ሰርዶ  በአገሩ በሬ …

ኢንጂነር ብርሃኑ ካሳ



መሠረተ ልማት
ኢኮኖሚ
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ከተሞችን ከከተሞች ጋር  በማስተሳሰር  የወደሙትን መልሶ መገንባት
ፍሬሕይወት አወቀ 

አሸባሪው የሕወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ 
በተነሳ ማግስት ኢትዮጵያውያን ‹‹እኛ እያለንላት ኢትዮጵያ 
አትፈርስም›› በማለት ከሕይወት መስዕዋትነት ያልተናነሰ  
ኢኮኖሚያዊ ትግል በማድረግ አገሪቷን ከመፈራረስ 
ታድገዋታል።  ታዲያ አገር የማፈራረስ ህልሙ ያልተሳካለት 
አሸባሪው ሕወሓት  ወረራ ፈጽሞ በቆየባቸው የአማራና 
የአፋር ክልል ከተሞች ላይ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱ 
ይታወቃል።  ቡድኑ ባደረሰው ውድመት በርካታ ቁጥር 
ያላቸው መሰረተ ልማቶች ከጥቅም ውጪ በመሆናቸው 
ዜጎች የተለያየ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶችን 
ማግኘት እንዳይችሉ ሆነዋል።  

አገልግሎቶቹን ማግኘት አለመቻላቸውን ጨምሮ 
ጦርነቱ ባደረሰባቸው ተጽዕኖ እጅግ ፈታኝ የሆነ ኑሮን 
የሚገፉ በርካታ ዜጎች በተለይም ጉዳት የደረሰባቸው 
የማህበረሰብ ክፍሎች ለከፍተኛ የስነልቦና ቀውስም 
ተጋልጠዋል። በመሆኑም ጉዳቱ በደረሰባቸው አካባቢዎች 
ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ሁለንተናዊ ድጋፍ ማድረግ 
ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ ስለመሆኑ ብዙዎች ያነሳሉ ።  
በተግባርም እየሆነ ያለው ይሄው ነው።     

የአሸባሪው ሕወሓት ቡድኑ በወረራ ይዟቸው በነበሩ 
አማራና አፋር ክልሎች በርካታ ከተሞችን አውድሟል።  
የወደሙ ከተሞችን ለመገንባትም መንግሥት የተለያዩ 
ጥረቶችን እያደረገ የሚገኝ ስለመሆኑ የከተማና መሰረተ 
ልማት ሚንስቴር ሚንስትር  ጫልቱ ሳኒ ገልጸዋል።  
ሚንስትሯ አሸባሪው የሕወሓት ቡድን በአገሪቷ በከፈተው 
ጦርነት የደረሰውን ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ለዳያስፖራ 
ማህበረሰብ በገለጹበት መድረክ የወደሙ ከተሞችን 
መልሶ ለመገንባት አስቻይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ውይይት 
አድርገዋል።  

ቡድኑ በኃይል ወረራ ከፈጸመባቸው ክልሎች 
በአማራ ክልል 268 በሚደርሱ ከተሞች ላይ ወረራ 
በመፈጸም ከፍተኛ ጉዳት ሲያደርስ በአፋር ክልልም 
እንዲሁ 16 ከተሞች ላይ ወረራ በመፈጸም ከፍተኛ 
ጉዳት ማድረሱን ነው የተናገሩት ።  ከአማራና ከአፋር 
ክልሎች በተጨማሪም በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል 
በተፈጠረ የጸጥታ ችግር 20 በሚደርሱ የክልሉ ከተሞች 
ላይ ውድመት የደረሰ መሆኑን ያስታወሱት ሚንስትሯ፤ 
በኦሮሚያ ክልልም እንዲሁ በዘጠኝ ዞኖች በሚገኙ 98 
የክልል ከተሞች ላይም ከፍተኛ ውድመት መድረሱን 
አስታውሰዋል። 

በክልል ከተሞቹ የደረሰው ውድመት ቁሳዊና 
ስነ ልቦናዊ እንደመሆኑ ሚንስቴር መስሪያ ቤቱ 
በከተሞቹ የደረሰውን ጉዳት መልሶ ለመገንባት በርካታ 
እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ይገኛል። ህዝብን ከህዝብ ጋር 
ከተሞችን ከከተሞች ጋር በማስተሳሰር  በተለይም የጸጥታ 
ችግር ያልደረሰባቸውንና  በቀጥታ የጉዳቱ ሰለባ ያልሆኑ 
ከተሞችን ችግሩ ከደረሰባቸው ከተሞች ጋር በማስተሳሰር 
ችግሮችን ለመፍታት ትልቅ ፕላት ፎርም አዘጋጅተው 
እየተንቀሳቀሱ እንደሆነም አስረድተዋል። 

‹‹አፍንጫ ሲነካ አይን ያለቅሳል ለካ›› እንደሚባለው 
የአንድ ከተማ ጉዳት የሌላውም ጉዳት መሆኑን ያነሱት 
ሚንስትሯ፤ የተዘጋጀው ፕላት ፎርምም  ጉዳት 
ያልደረሰባቸው ከተሞች ጉዳት የደረሰባቸውን ከተሞች 
ማልማት እንዲችሉና የአንድነት መንፈስን በማጠናከር 
በርካታ ሥራዎችን በመሥራት ከተሞች ካቀረቀሩበት ቀና 
ማለት እንደሚቻላቸው አመላክተዋል።  ታዲያ ለዚህ 
ተግባር ጠንካራ የትብብርና የአንድንት መንፈስን ማዳበር 
የሚገባ መሆኑን ያነሳሉ። ለአብነትም አዳማ ከተማን 
ከወልዲያ ከተማ ጋር ማስተሳሰር የተቻለ መሆኑን እና 
ሌሎች ከተሞችንም እንዲሁ በማስተሳሰር መልሶ መገንባቱ 
በተጠናከረና ቀድሞ ከነበረው በተሻለ ጥራት ለማከናወን 
በርካታ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ስለመሆናቸው ነው 
ያስረዱት። 

‹‹አለን የምንለው ሀብት የሕዝባችን ሀብትና 
ዕውቀት ነው›› ያሉት ሚንስትሯ፤ በተለይም በክልል 
ከተሞች በደረሰው ጉዳት ማዘጋጃ ቤት አካባቢ የሚሰጡ 
አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ የወደሙ በመሆናቸው 
ለነዋሪዎች አገልግሎት መስጠት አለመቻሉን ይናገራሉ። 
ይህም የመንግሥትን ህልውና የሚፈታተንና ጥያቄ ውስጥ 
የሚከት በመሆኑ የወደሙ ተቋማትን መልሶ ከማቅናት 
ያለፈ ሥራ በመሥራት ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ 
ከእያንዳንዱ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ካልሆኑ 

አካላትና ተቋማት የሚጠበቅ በመሆኑ  ለዚህም እየተሠራ 
ነው ብለዋል።  

ጉዳት የደረሰባቸው ከተሞች የተለመደውን የማዘጋጃ 
ቤት አገልግሎት ለነዋሪዎቹ መስጠት የሚያስችላቸው 
ቁሳቁሶች ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ነው። 
በእያንዳንዱ ሚንስቴር መስሪያ ቤቶች ውስጥ የሚገኙ 
ቁሳቁሶችን ጉዳት ለደረሰባቸው ከተሞች በማካፈል ጉዳት 
የደረሰባቸው ከተሞች በተለይም የማዘጋጃ ቤት የሆኑ 
አገልግሎቶችን መስጠት የሚያስችላቸውን  ስራ እንዲሰሩ 
ሚንስቴር መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ መሆኑንም 
ያመለክታሉ ። 

ሚንስቴር መስሪያ ቤቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የክልል 
ከተሞች መልሶ ለመገንባት ባደረገው ጥረት እስካሁን 
ለአማራ ክልል በጥሬ ገንዘብ 150 ሚሊዮን ብር ድጋፍ 
አድጓል። የመስክ መኪኖች እንዲሁም አገልግሎት 
ማስጀመር የሚችሉ የቢሮ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርጓል።  
በቀጣይም ሚንስቴር መስሪያ ቤቱ አፋር ክልል ላይ 
ድጋፍ ማድረግ የሚያስችለውን ምቹ ሁኔታ በመፍጠር 
እየተንቀሳቀሰ ይገኛል።  

ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያን ለመበታተን በከፈተው 
ጦርነት ትኩረት አድርጎ ያጠፋውና ሲያወድም የነበረው 
መላው አገሪቱን ቢሆንም በዋናነት የችግሩ ገፈት ቀማሽ 

የሆኑት ከተሞች መሆናቸውን ሚንስትሯ  ይገልጻሉ። 
በርካታ ከተሞችም በከፍተኛ መጠን ለውድመት የተዳረጉ 
ሲሆን፤ አጠቃላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ከተሞች ግዙፉ 
ከሆኑ መሰረተ ልማቶቻቸው ጋር አገልግሎት መስጠት 
እንዳይችሉ ሆነዋል።  

በተለይም በአማራ ክልል የሚገኙ 268 ከተሞች 
የወደሙ ሲሆን በአፋር፣ በኦሮሚያና በቤኒሻንጉል 
ከተሞች ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን ሚንስትሯ 
አንስተዋል።  የደረሰው ውድመት ቁሳዊና ስነልቦናዊ 
በመሆኑ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ትልቁን የህዝብ   
ሀብትና ዕውቀት መጠቀም የግድ መሆኑን ይጠቅሳሉ። 
ህዝብን ከህዝብ ፤ ከተሞችን ከከተሞች ጋር በማስተሳሰር  
በተለይም የጸጥታ ችግር ያልነበረባቸውንና የጉዳቱ ቀጥታ 
ተጠቂ ያልሆኑ  ከተሞችን ችግሩ ከደረሰባቸው ከተሞች 
ጋር በማስተሳሰር ችግሮቹን ለመፍታት ሰፋፊ ሥራዎች 
እየተሰሩ ነው ብለዋል። 

የደረሰውን ጉዳት ለማከምና መልሶ ለመገንባት 
በሚደረገው ጥረት የመንግሥት ኃላፊዎች ብቻ ሳይሆኑ 
ነዋሪዎችም ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑን  ሚንስትሯ 
አንስተዋል። ጉዳት የደረሰባቸው ከተሞች ላይ በመሄድ 
መጎብኘትና አይዟችሁ ማለት ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ 
ነውም ብለዋል።  

በተለይም ዳያስፖራው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው 
ነባራዊ ሁኔታ ለእናት አገራቸው ሲያደርጉት የነበረው 
ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ድጋፍ ከመቼውም 
ጊዜ በበለጠ በአሁን ወቅት ሊቀጥል እንደሚገባና የወደሙ 
መሰረተ ልማቶችንም መልሶ ለመገንባት በሚደረገው 
ጥረት የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አስተላልፈዋል።  
ዳያስፖራው በተለይም ካደጉና ከበለጸጉ አገራት የመጡ 
በመሆናቸው ችግሮቹን በዘላቂነት ለመፍታት ትልቅ 
አቅም እንደሆኑ ጠቁመው፤ ከተማን መምራት በዕድገት፣ 
በዕውቀትና በቴክኖሎጂ እንደመሆኑ ካደጉና ከበለጸጉ 
አገራት የመጡ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊ 
በተለያዩ መንገዶች አገራቸውን ማገዝ እንዲችሉ ምቹ 
ሁኔታዎች መፈጠራቸውን ጠቅሰዋል።  ኢትዮጵያውያኑ 
በጋራ በመሆን በተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ላይ በመሳተፍ 
እንዲሁም በእውቀት፣ በገንዘብና በሀሳብ  በሚያደርጉት 
ርብርብ ያዘመሙና የወደሙ ጎጆዎችን ቀና ከማድረግ 
ያለፈ ሥራ መሥራት እንደሚቻል ያላቸውን ዕምነት 
ገልጸዋል። 

ከጦርነቱ በኋላ መልሶ ለመገንባት እየተደረገ ባለው 
ጥረት ‹‹በእርግጠኝነት የፈረሱ ከተሞችን ከመገንባትና 
ወደ ነበረበት ከመመለስ ባለፈ  በተሻለ ጥራት መገንባት 
እንዲሁም ከዚህ ቀደም ያልነበረው ተጨማሪ ጥራት 
እንዲኖረው በማድረግ ለከተሞች ዕድገት በርካታ 
ሥራዎች ይሰራሉ›› ያሉት ሚንስትሯ፤ ይህንንም ተግባራዊ 
ለማድረግ በቀጣይ ጊዜያት ከህዝቡ ጋር በጋራ በመሆን 
የተለያዩ የሙያ ማህበራትን አቀናጅቶ በዕውቀት፣ 
በገንዘብና በቴክኖሎጂ እንዲያግዙ በማድረግ የወደሙ 
ተቋማትን እና መኖሪያ ቤቶችን እጅግ ባጠረ ጊዜ መገንባት 
እንደሚቻል አረጋግጠዋል።  

በአሁን ወቅት አገሪቱ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ 
በመነሳት የልጆቿን ዘርፈ ብዙ ተሳትፎ በሁሉም መስክ 
ትሻለችና ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ ትጋት ሊኖር 

የግድ መሆኑን ይጠቅሳሉ። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን 
ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር መስፍን ነገዎ 
በበኩላቸው ባለስልጣኑ ዳያስፖራው በኮንስትራክሽን 
ዘርፉ መሳተፍ የሚያስችለውን ምቹ ሁኔታ በመፍጠር 
የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪውን ለማነቃቃት ዝግጅት 
ማድረጉን ገልጸዋል።  

የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው በመልሶ ግንባታውና 
አጠቃላይ በአገሪቷ ዕድገት ላይ ጉልህ ሚና ያለው በመሆኑ 
ዳያስፖራው በዘርፉ ተሳትፎ ማድረግ እንዲችል ጥሪ 
አቅርበዋል።   ይህም ሲባል ባለስልጣኑ በዘርፉ ያሉትን 
ችግሮች በመፍታት የተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጭ 
ዕድሎችን ማዘጋጀቱን አስተዋውቀዋል።  በኮንስትራክሽን 
ኢንደስትሪው ያሉትን አማራጮች በመጠቀም 
ኢትዮጵያውያኑ አገራቸውን ማገልገል የሚችሉበት 
ምቹ ሁኔታ መፈጠሩንና በዘርፉም የተለያዩ ማሻሻያዎች 
መደረጋቸውን ነው ያመላከቱት።  

ዳያስፖራው በኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው ተሳታፊ 
ቢሆን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ተጠቃሚ እንደሚሆን 
የጠቆሙት ዋና ዳይሬክተሩ፤ በተለይም በአገሪቱ 
በተከሰተው ጦርነት ምክንያት በሰው፣ በንብረትና 
በተለያዩ መሰረተ ልማቶች ላይ የደረሰውን ጉዳት  መልሶ 
በመገንባት ታሪክ የማይረሳውን ሥራ መሥራት ይችላሉ 
ብለዋል።  ከዳያስፖራው ጋር ውይይት መደረጉን 
በማስታወስም ከውይይቱም የሚጠበቅ ውጤት ስለመኖሩ 
አንስተዋል።  በተለይም ከለውጡ አስቀድሞ የነበረው 
የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ሂደት በቁጥር ያደገ ቢሆንም 
የአሰራር ችግሮች የነበሩት መሆኑን አስታውሰው እነዚህን 
ችግሮች ለመፍታትም በተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት 
ተቋማት 11 ጥናቶች ተጠንተው ከእነዚህም መካከል ሁለቱ 
ጥናቶች የመጨረሻው ደረጃ ላይ መድረሳቸውን እና ወደ 
ኢንደስትሪው ገብተው ችግሮችን መፍታት የሚያስችሉ 
ናቸው ብለዋል፡

ከጥናቶቹ መካካል አንደኛው የኮንስትራክሽን 
ኢንደስትሪውን ገጽታ መገንባት የሚቻለው በምን 
መንገድ ነው የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ ሲሆን ከጥናቶቹ 
በተጨማሪ የአሰራርና የህግ ማዕቀፎችም መሻሻላቸውን 
ዋና ዳይሬክተሩ ያስረዳሉ።  ኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው 
በውል የሚመራ ሥራ እንደመሆኑ ውዝግብ የሚበዛበትና 
ውዝግቦቹም እስካሁን ይፈቱ የነበሩት በፍርድ ቤት 
መሆኑን በማስታወስ ከፍርድቤቶች ጋር በሚኖረው 
ምልልስም ፕሮጀክቶች በተባለው ጊዜ ካለመድረሳቸው 
በተጨማሪ በጥራት፣ በወጪና በአካባቢው ላይ የጤንንት 
ችግር ሲያስከትሉ ቆይተዋል።  ስለዚህ በአሁን ወቅት 
ረጅም ምልልስን  የሚያስቀር አሠራርን መዘርጋት 
ተችሏል።  

በመሆኑም መሰል ችግሮችን መፍታት የሚያስችሉ 
የውዝግብ መፍቻ ዘዴዎችን በጥናት መለየት የግድ 
ሆኗል።  በርካታ አገራትም ውዝግቦችን መፍታት 
የሚያስችሉ አራት አይነት የውዝግብ አፈታት ስርዓት 
ያላቸው ስለመሆኑ በጥናት ተለይቷል። እነዚህን ስርዓቶች 
ወደ አገር ውስጥ እንዴት ማምጣት እንደሚቻልና በአገሪቱ 
ያለውን ባህላዊ የውዝግብ አፈታት በኮንስትራክሽን 
ኢንደስትሪ ውስጥ እንዴት መጠቀም እንደሚቻል 
ወደፊት በጥናት የሚመለስ ሆኖ በአሁን ወቅት በሌሎች 
አገሮች የተሞከሩና ተግባራዊ የሆኑ የውዝግብ አፈታት 
ስርዓቶችን ለማምጣት ጥናት መደረጉን ነው የተናገሩት። 

ከዚህ በተጨማሪም መንግሥት የኮንስትራክሽን 
ኢንደስትሪውን ለማሳደግና ለማበረታታት  ከቀረጥ 
ነጻ በሚያስገባቸው ማሽነሪዎች ላይም ማሻሻያዎች 
መደረጋቸውን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ ከቀረጥ ነጻ 
ወደ አገር ውስጥ ይገቡ የነበሩት ያረጁ ማሽነሪዎች 
በምርትና ምርታማነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ በማድረስ 
የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪውን የጎዱ መሆኑን ይናገራሉ።  
በተጨማሪም አቅም የሌላቸው አምራቾችም እንዲገቡ 
ዕድል ይሰጡ የነበረ ሲሆን በአሁን ወቅትም የቴክኒካል 
ብቃት ፍተሻ በማድረግ ችግሩን ለመፍታት እየተሠራ 
መሆኑን ጠቅሰዋል።  ‹‹በአጠቃላይ በኮንስትራክሽን 
ኢንደስትሪው የሚስተዋሉ ዋና ዋና ችግሮች በጊዜ፣ 
በተያዘለት በጀት፣ እንዲሁም በጥራት አለመጠናቀቅና 
በሳይቶች አካባቢ በሚኖሩ የህበረሰብ ክፍሎች ጤና ላይ 
ተጽዕኖ ማሳደሩ ነው›› ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ፤ ባለስልጣኑ 
በአሁን ወቅት እየወሰዳቸው ባሉ የተለያዩ እርምጃዎች 
ዘረፉ በቀጣይ ትርጉም ያለው ለውጥ ያመጣል ተብሎ 
ይጠበቃል ብለዋል። 

ህዝብን ከህዝብ ፤ ከተሞችን 
ከከተሞች ጋር በማስተሳሰር  
በተለይም የጸጥታ ችግር 
ያልነበረባቸውንና የጉዳቱ 
ቀጥታ ተጠቂ ያልሆኑ  
ከተሞችን ችግሩ ከደረሰባቸው 
ከተሞች ጋር በማስተሳሰር 
ችግሮቹን ለመፍታት ሰፋፊ 
ሥራዎች እየተሰሩ ነው

የከተማና መሰረተ ልማት ሚንስቴር ሚንስትር  ጫልቱ ሳኒ ኢንጂነር መስፍን ነገዎ
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አዲስ ዘመን
የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዋና ስራ 

አስኪያጅ
ስልክ ቁጥር - 011-126-42-22

ዋና አዘጋጅ
አንተነህ ኃ/ብርሃን ወ/መድህን
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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

     ካለፉት ጥቂት አመታት ወዲህ በአገራችን በተፈጠረው የሰላምና ጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ንጹሃን ወገኖቻችንን  
በሞት እያጣንና እየተነጠቅን  ነው።  አሁን ደግሞ መሽቶ እስኪ ነጋ  ምን እንሰማ ይሆን የሚለው ስጋትና ሰቆቃ  አሳሳቢ 
ጉዳይ  ሆኖ ቀጥሏል። 

 በተለይ አሸባሪው ሕወሓትና ሸኔ በሚፈጽሙት የሽብር  ጥቃት  ንጹሃን ያለምንም ጥፋታቸው በብሄራቸው፣ 
በእምነታቸው፣ በፖለቲካ አመለካከታቸው፣ ሕዝብን በማገልገላቸው ብቻ ሲገደሉ እና ሲፈናቀሉ ማየት እየተለመደ ነው። 
በተለይ ሴቶች፣ ህጻናት እና አረጋውያን  የሰቆቃው ግንባር ቀደም ገፈት ቀማሽ ሆነዋል። አረጋውያን ጧሪ ቀባሪ አጥተው፤ 
ህጻናት ያለ አሳዳጊ ተበትነዋል። ዜጎች ለዘመናት ወጥተው ወርደው ያፈሩት ሃብትና ንብረት ዶግ አመድ ሆኗል። ለፍተው 
አምርተው የሰበሰቡት  የዓመት  ክምር በእሳት ጋይቷል።  

አሸባሪው ሕወሓት በሀይል ወርሮ ይዟቸው በነበሩ  የአማራና አፋር ክልሎች  በርካታ ንጹሃን ዜጎች ተጨፍጭፈዋል፤ 
ሃብት ንብረታቸው ወድሟል። ከቀያቸው ተፈናቅለዋል።  አሸባሪው ሕወሓት በንጹሀን ላይ  ጭፍጨፋ ይፈጽም  የነበረውም  
የዘር ሀረጋቸውን  እያየና ከአማራ ጋር ሂሳብ እናወራርዳለን በሚል በአደባባይ እየፎከረ ጭምር ነበር። ንጹሀኑን በአሰቃቂ 
ሁኔታ ከገደለ  በኋላም  አንድ ላይ በጅምላ መቃብር  ቀብራቸዋል። ይሄንንም የሰብአዊ መብት ተቋማት ጭምር  በስፍራው  
ተገኝተው  በማረጋገጥ ጭምር  ምስክርነታቸውን በሪፖርታቸው  ለመላው ዓለም አሳውቀዋል ።    

አሸባሪው ሸኔም የክፋት አሳዳጊውንና አሰልጣኙን የሕወሓትን  የጥፋት ዓላማና የመሰሪነት ተግባር በመድገም በተለያዩ 
አካባቢዎች ንጹሃንን ገድሏል፤ አፈናቅሏል። የንብረት ውድመት አድርሷል። ዛሬም ከዚህ እኩይ ተግባሩ አልተቆጠበም። 
በኦሮሚያ ክልል በቄለም ወለጋ ዞን የታየውም ይሄንኑ አረመኔያዊ ድርጊቱን የሚያሳይ ነው።  በጊዳሚ ወረዳ ብቻ 168 
ንጹሃንን መግደሉንና በወረዳው በተለያዩ ቦታዎች 81 ሰዎች  በጅምላ ተገድለው አስከሬናቸው አንድ ቦታ ተቀብሮ መገኘቱን 
አስተዳደሩ አስታውቋል። 

በጋምቤላ ክልል ሰርገው  በገቡ  የደቡብ ሱዳን የሙርሌ ጎሳ አባላት  በፈጸሙት ጥቃት ባለፉት ሦስት ወራት ሰባት 
ህፃናት ታግተዋል።  13 ሰዎች  ተገድለዋል። በዘንድሮ ዓመት ብቻ  የኢኮኖሚያቸው  መሰረት  የሆኑትን 101 የቁም እንስሳትን 
ዘርፈው ወስደዋል።    እንዲሁም  በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም በተመሳሳይ  በንጹሃን ሰዎች ላይ ጥቃቶች ተፈጽመዋል። 

ይሄ  ሁሉ በተለያዩ ክልሎች የሚሰማው የንጹሃን ግድያና የሕዝብ ሰቆቃ የሚቆመው መቼ ነው? የሚለው ጥያቄ 

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

 
ሃሳ
ብ

የካቲት እና ኢትዮጵያ...

የንጹሃን ሞትና ሰቆቃ ይብቃ!

ሊነሳና መልስ ሊያገኝ ይገባል። ሕዝብ ተረጋግቶ ለመኖርና 
ሰርቶ ለመግባት  ሰላም ያስፈልገዋል። ሰላም ከሌለ 
ተረጋግቶ መኖር  ሰርቶ ማደር ወጥቶ መግባት ሃብትና 
ንብረት ማፍራት  በፍጹም አይቻልም፤  አሁን ባለው 
ሁኔታ  በአንዳንድ  አካባቢዎች ዜጎች ተረጋግተው ለመኖር 
በሚያስችላቸው ሁኔታ ላይም አይደሉም። ከቦታ  ቦታ  
መንቀሳቀስም እጅግ አስጊና አስፈሪ ሆኗል። 

 መንግስት የአገሪቱን ሰላምና ጸጥታ የማስጠበቅ፣ 
የዜጎችን ደህንነት  የማረጋገጥ  ግዴታ አለበት። ሕዝብም  
ሃሳቡን ጥሎ በአገሩ ኮርቶ  የሚኖረው መንግስትን ተማምኖ 
ነው። ይሁን እንጂ አሁን ባለው  ሁኔታ የዜጎች  የህልውና 
ጉዳይ ላይ  ጥያቄ ምልክት ውስጥ ወድቋል። ሰዎች ለምን  
ይገደላሉ የሚለው  አሁንም ተደጋግሞ ሊነሳና መፍትሄ  
ሊሰጠው ይገባል። 

 በተለያዩ  ቦታዎች ንጹሃን ሲገደሉ 
የአካባቢው፣ የክልሎቹ አስተዳደርና የጸጥታ 
ሀይሉ ችግሩን ለማስቀረት ምን ያህል እየሰራ 
ነው የሚለው መመለስ አለበት።  የሕዝብን 
እልቂት ማቆም  ያልተቻለው ምን ምስጢር 
ቢኖር ነው የሚለው በጥልቀት  መታየትና 
መመርመር  አለበት። በመሆኑም የንጹሃንን  
ሞት ለማስቀረት  በቆራጥነትና በሀቅ  መስራት፣  
ችግሩን ማጥራትና ከምንጩ ማድረቅ 
ያስፈልጋል።

መንግስት የዜጎችን  ደህንነት የማስጠበቅ 
ግዴታ አለበት። በየአካባቢው ሰላምና ጸጥታ 
እንዲሰፍን  ሳይታክት  መስራት አለበት። ችግር  
የሚታይበትን የአስተዳደርና የጸጥታ መዋቅር  
መፈተሽና ማስተካከል  ይገባል። እንዲሁም 

ሕዝቡ  ነቅቶና ተደራጅቶ አካባቢውን መጠበቅ ፣ 
ከመንግስት ጋር እጅና ጓንት ሆኖ  መስራት  አለበት። 
ማንኛውም ጉዳይ  ከማህበረሰቡ  የተሰወረ  አይደለም። 
ይሄንን  በአደባባይ የሚታይን ጥቃት ለመከላከል 
ደግሞ ሕዝቡም መረጃን በመስጠት፣ ከአሸባሪዎች ጋር 
ባለመተባበር  ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። እስከመቼ 
ድረስ  ሰዎች  ያለምንም ጥፋታቸው ይገደላሉ፤  የጸጥታ 
ኃይል አባላት፣ የወረዳ አመራሮችና ሠራተኞች ሕዝብንና 
አገራቸውን በማገልገላቸው ምክንያት ለምን ይሰዋሉ?  
ባላቸው የፖለቲካ አቋምና አስተሳሰብ ልዩነት  ሰዎች 
ለምን ይገደላሉ። እስከመቼስ  የሰዎች ሞት ዜና  ሆኖ 
ይቀጥላል?።  ይሄ ትልቅ ትኩረት ሊሰጠውና በተቀናጀ 
ጥረት የንጹሃን ዜጎች  ሞት ሊበቃ ይገባል!

ብስለት ዘ ኢትዮጵያ

የካቲት ሲብት ልቤን እንደመሸበር የሚያደርገው 
የሆነ ስሜት መጥቶ ይሞላዋል። የሆነ ነገር ሊያሳጣኝ 
የመጣ የሚመስለኝ ነገር ያለ ይመስል ከእግር እስከ ራሴ 
ይወረኛል፤ ከአስራ ምናምን አመት በፊት ያጣሁትን 
እያሰብኩ የካቲት ሲብት ሆዴ ይሸበራል።  የካቲት ለኔ 
ጭንቄ ነው። ምንም እንኳን የካቲት የከተተውን ያህል 
ታሪክ በእምዬ ኢትዮጵያ ባይሰራም፣ እኔ ልብ ውስጥ ግን 
ትንሽ ጫን የሚል ስሜት ይሰማኛል።

ለማናኝውም እኔን የጨናነቀኝን ጉዳይ ወደ ጎን 
ልተውና ይህ ወር ለእማማ ኢትዮጵያ ልዩ ወር ነው፡፡ 
ምክንያቱም የካቲት ወር እና ኢትዮጵያ የተሳሰሩባቸው 
በርካታ የታሪክ ክስተቶች አሉ፡፡ ምን ምን ናቸው ብላችሁ 
እንደምትጠይቁኝ በማሰብ፤ የታሪክ ክስተቶቹን እንዲህ 
በወፍ በረር በጥቂቱ ልጠቃቅስ ወደድኩ።

አንዳንድ ወራት ከአገራት ታሪክ ጋር ለመተሳሰራቸው 
ይህ ነው የምንለው ምክንያት ባናነሳም ግጥምጥሞሹን 
መዘከር የግድ ይለናል። 

በመካከለኛው ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ ደጋማ 
ክርስቲያኖች ከሙስሊም ሱልጣኔቶች ጋር ተደጋጋሚ 
የእርስ በርስ ጦርነት ያካሄዱበት፣ በ1929 ዓ.ም 30 ሺህ 
የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በጅምላ በአካፋና በዶማ በግፍ 
የተጨፈጨፉት ወርኃ የካቲት መሆኑ ከታሪክ መዝገብ 
ውስጥ ያነሳነው አንደኛው ታሪክ ነው።

የየካቲት ታሪክ በዚህ አያበቃም በሌላም በኩል 
የ1928ቱ የጣሊያን ወረራ በሽሬ፣ በተንቤን እና 
በአምባራዶም የጦር ሜዳዎች የተከለከለ መርዝ 
በኢትዮጵያዊያን ላይ ተርከፍክፎ እንዲቃጠሉ መደረጉም 
የታሪክ ድርሳናት በእማኝነት ከከተባቸው ታሪኮች 
መካከል አንዱ ነው። 

የካቲት ሲነሳ የአፍሪካዊያን ኩራት የኢትዮጵያ ደግሞ 
የምንጊዜም ምልክት የሆነው የጥቁሮቹ መኩሪያ የአድዋ 
ድል የየካቲት ፍሬ ነው። በእምዬ ምኒልክ ‘ማሪያምን’ 
በሚል መሃላ ተደግፎ ለቀረበው ጥሪ ሰሜን የለ ደቡብ፣ 
ምስራቅ የለ ምዕራብ ሁሉም የሀበሻ ዘር ባንድ የከተተበት፤ 
ወራሪውን ሊያጠፋ የተመመው በዚህ ድንቅ ወር ነው።

የተሰጠን  ሕይወት ዛሬ በነፃነት እንድንቆም ያደረገን 
ሰው የተከፈለበት መሆኑን እንዳንዘነጋ የሚያደርገን፤ ስንት 
ወገን የወደቀባት በነፃነት ምድር አፍ አውጥታ ብትናገር፤ 
አድዋ ዛሬ ላይ ብትመሰክር ዛሬ ቀና ብሎ ስለመሄዳችን 
ምክንያት የሆነ የቀኝ አገዛዝ በትር እንዳያርፍብን የሆነው፤ 
በትናንቱ የአድዋ ድል መሆኑን ለአፍታ መዘነጋት 

አይገባንም።
ዛሬ መከፋፈላችንን እየተመለከትን ዋጋ 

ያልተከፈለባት አገር ያለችን ለሚመስለን በደምና በአጥንት 
የተገዛን መሆናችንን እንዳንረሳ የሚያደርገን የጥቁር ድል 
አምባ፣ አድዋ አፍሪካ፣ የእምዬ ኢትዮጵያ አንፀበራቂው 
ድል የአንድነታችን ገመድ ሚስጥርን ለመዘከር ከዚህ ወር 
መባቻ የተሻለ ቀን መቼም አይኖርም።

 እብሪት ልቡን የደፈነው የዝያድ ባሪ ጦር እምዬ ላይ 
የጭካኔ ጅራፉን ሊያሳርፍ በገሰገሰበት ወቅት ልማደኛው 
ጥቁር አንበሳ በድል አንገቱን አስደፍቶ የመለሰበት 
የካራ ማራው ገድል ሌለኛው የታሪክ ምዕራፋችንን 
ከትቦ ካስቀመጠው ደማቅ ታሪክ መካከል የየካቲት ወር 
ካበረከተለን የጉልሁ ታሪክ አካል አንዱ ነው።

ታሪካችን በሙሉ የጦርነት እስኪመሰል ብዙ የጦር 
ወሬዎችን ማንሳት ቢቻልም ለአሁኑ ይህ የድል ዜና ላይ 
አረፍ ብዬ ከታሪክ ውስጥ በመዘዝኩት ሰበዝ በሌላ በኩል 
በኪነ ጥበብ መስክ ደግሞ ወርኃ የካቲትን ያህል የሞት 
ዶፍ የወረደበት ወቅት እንደሌለ ልናገር።

ለአብነትም ሞገደኛው ብዕረኛ አቤ ጉበኛ ዕረፍት 
የካቲት 2፣ ስብሐት ገብረ እግዚአብሄር የካቲት 12፣ 
ጸጋዬ ገብረመድህን የካቲት 18፣ ማሞ ውድነህ የካቲት 
23፣ እንዲሁም ተወዳጁ ደራሲና ጋዜጠኛ በዓሉ ግርማ 
እንደወጣ የቀረው የካቲት 24 እንደ ነበር ሞኝና ወረቀት 
የያዘውን አይለቅም ሆኖ ከታሪክ ድርሳናት መካከል 
ተመልክቻለሁ።

ከዜና ዕረፍቱም በሻገር ወርኃ የካቲት በመካከለኛው 

ዘመን ዝነኛውን ንጉስ አጼ ሠርፀ ድንግልን፣ “የዘመናዊት 
ኢትዮጵያ ጠንሳሽ ናቸው” የሚባሉትን አጼ ቴዎድሮስንና 
ንግስት ዘውዲቱን ማንገሱ የሚታወሰው ሲሆን፤ ጠቅላይ 
ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድ ስልጣን የለቀቁት 
በየካቲት ወር ነበር፤ የቅርብ ጊዜ የታሪካችን አካል የሆነው 
አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝም ወንበር በቃኝ ያሉት በየካቲት 
ወር መሆኑም አይዘነጋም።

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይም በኢህአዴግ ሊቀ 
መንበርነት ብቅ ያሉት በዚሁ ታሪከኛ ወር በየካቲት ወር 
ነበር። ታሪክ መዛዡን ካገኘ መግተለተሉ አይቀርምና 
ገታ አድርጌ የዘንድሮው የካቲትስ ምን አስመዝግቦ ያልፍ 
ይሆን? ብዬ ልጠየቅ? ሌላ ጥያቄ የዘንድሮው የካቲት ምን 
ይዞ ቢመጣ ደስ ይላችኋል ልበል? ጭንቅ በሚል ስሜት 
ውስጥ ይሄን መጠየቅ ይከብዳል።

እኔ እናት ነኝ ልጆቼ የሚያድጉበት ንፁህ መስክ 
እሻለው፤ የአስክሬን ሽታ የማይሸትበት፤ የባሩድ ጭስ 
የማይተነፍግበት፤ ንፁህ የሰላም አየር የምተነፍስበት፤ 
በኩራት በድፍረት ልክ የአድዋ አባቶች እንዳጎናፀፉን 
ድል ቀና ብዬ በሰው ፊት የምቆምበት አይነት ድፍረት 
የሚያገናፅፈኝ ታሪክና ሀገር ያሻኛል። የካቲት ችግሩን 
ሰላም ማጣቱን ክፉ ክፉውን ከቶ ወደ ሰላም እንዲያሻግረን 
እመኛለሁ።

በህልሜ ውስጥ ያለችውን ኢትዮጵያ ለማየት 
የሚያስችለን ዘመን ያመጣልን ዘንድ አመኛለሁ። እርስ 
በእርስ መነቃቀፉ መነቋቆሩ አብቅቶ አዲስ ፀሃይ በእምዬ 
ላይ የሚታይበት ዘመን ያመጣልን ዘንድ አሁንም 
እመኛለሁ።

ይሄኛው የካቲት ታሪካችን አይቶት የማያውቀውን 
የመደማመጥ የመመካከር ልምምድ፤ የእርቅ የፍቅር 
የሰላም ልምምድ የምንለምድበት፤ የጦር ወሬ አብቅቶ 
በይቅርታ አዲስ ቀን አዲስ ተስፋ ለአዲሱ ትውልድ 
የምናቀብልበት፤ ተበተኑ ፈረሱ ካሁን በኋላ አልቆላቸዋል 
ለሚሉን እኛ እንዲህ ነን ብለን እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደ 
ብሩሁ ነገ የምንሻገርበትን ታሪክ ይከትብልን ዘንድ 
እመኛለሁ።

የዘንድሮው የካቲት የበረከት ዝናብ የሚዘንብበት፤ 
የተትረፈረፈ ምርት የምናገኝበት እንዲሆንልን አመኛለሁ፤ 
በዚህኛው የካቲት ክፋት ችግራችን ታጥቦ፤ ያለ ደም 
ያለ እንባ የተቦካ አፈር የምንረገጥበት ዘመን ይሆንልን 
ዘንድ ተመኘሁ። የአያቶቻችን፤ የአባቶቻችን፤ የኛም ሆነ 
የልጆቻችን አገርን በሰላም በተስፋ የሚያሻገር ድልድይ 
የሆነ ወር ይሰጠን ዘንድ ፈጣሪን እየተማፀንኩ የዛሬውን 
ጽሁፌን አበቃሁ።

የካቲት ሲነሳ የአፍሪካዊያን 
ኩራት የኢትዮጵያ ደግሞ 
የምንጊዜም ምልክት የሆነው 
የጥቁሮቹ መኩሪያ የአድዋ 
ድል የየካቲት ፍሬ ነው
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እንዲህም ይኖራል
ማህበራዊ

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

 ሰላማዊት ውቤ

ልጆችን ቀጥቶ ማሳደግ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ 
ማሕበራዊ እሴታችን ነው። ወላጆች ልጆቻቸውን በውጉ 
አሳድገው ለቁም ነገር የማብቃት ኃላፊነታቸውን በተለያዩ 
መንገዶች ይወጣሉ። እያንዳንዱ ወላጅ ልጆቹ ጥሩ 
ስብዕና እንዲላበሱ በሚመስለው መንገድ ይቀርጻቸዋል። 
ከሚፈለገው መስመር ሲወጡ ደግሞ ይገስጻቸዋል፤ በዚያም 
ካልተመለሱ ይቀጣቸዋል። ይህ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ 
ያለፈበት ወግና ሥርዓት ነው።

አንዳንድ ጊዜ ግን ወላጆች ንዴታቸውን መቆጣጠር 
ሲያቅታቸው እንኳን በአብራክ ክፋይ ላይ በማንም ላይ 
ሊደረግ የማይችል የጭካኔ ብትር በልጆቻቸው ላይ እያሳረፉ 
ለከፋ ችግር ሲዳርጓቸው እንመለከታለን፡፡

የትኛውም የአካል ክፍላችን ሲጎድል መሉዕነት 
አይሰማንም። በተለይም ሠርተን ለማደር ከቦታ ቦታ 
የምንቀሳቀስበት የእግራችን ጉዳት በሕይወታችን ላይ 
የሚገጥመንን ፈተና የበለጠ ያከብድብናል። ጉዳቱ 
የደረሰብን በቤተሰብ በተለይም በወላጅ አባታችን መሆኑን 
ስናስብ ደግሞ ማመን ያቅተናል። ግራ በተጋባ ስሜት ውስጥ 
ሆነን የሕይወት ዘመናችንን እናሳልፋለን። ምንም ይሁን ምን 
ጉዳቱ ያሳደረብንን ተጽዕኖ ተቋቁመን ቀጣይ ሕይወታችንን 
ለመምራት ከመጣር ውጭ አማራጭ አይኖረንም።     

የዛሬዋ እንግዳችን እንዲህ አይነት ታሪክ ካላቸው ሰዎች 
አንዷ ነች።ወጣት አስናቀች ዘገየ ትባላለች።  ወጣቷ  በአምስት 
ዓመቷ  አባቷ ባደረሰባት ግርፋት  ሁለት እግሮቿ ተጎድተው 
ለአካል ጉዳተኝነት የተዳረገች ነች።የትናንቷ ብላቴና የአሁኗ 
ወጣት በእናቷ ድጋፍና እንክብካቤ በርካታ መከራዎችን 
አልፋ የራሷን ሕይወት መኖር ብትጀምርም ዛሬም ድረስ 
በወላጅ ቅጣት ምክንያት የደረሰባትን አካል ጉዳተኝነት 
ተቋቁማ ራሷን ችላ ለመኖር ጥረት ታደርጋለች።አዲስ 
ዘመን ጋዜጣ የወጣቷ የሕይወት ታሪክና ተሞክሮ ለሌሎች 
ትምህርት እንዲሆን በማሰብ እንደሚከተለው አቅርቧል። 

ወጣቷ እንዳጫወተችን ተወልዳ ያደገችው ባሌ ክፍለ 
አገር ጋሰራ ወረዳ ጉራንዳ ጊዮርጊስ በሚሰኘው አነስተኛ  
መንደር ነው። ጉዳቱ የደረሰባት የዚሁ መንደር ነዋሪ በነበሩት 
እናትና አባቷ ፀብ ምክንያት ነው።

ሁሉም ምሽቶች የእናትና አባቷ ፀብ ያልተለያቸውና 
በጭቅጭቅና ንትርክ የሚያልፉ ቢሆንም ለእሷ እንደዚያች  
ምሽት የሕይወት ዘመንዋን ሙሉ ያጨለመው ክስተት 
አልነበረም።

 የፀቡ መንስኤ የአራት ወር ነፍሰ ጡር የነበረችው እናቷ 
እስዋን ለአባቷ ጥላ መጥፋት በማሰቧ የተከሰተ አለመግባባት 
ነበር። እናቷ እንዲህ አይነት ውሳኔ የወሰነችው ነጋ ጠባ 
የሚደርስባትን  ጭቅጭቅና ዱላ ለመሸሸ ነበር።ሃሳቡ የእናቷ 
ብቻ  አልነበረም።የባለቤቷ  እህትም የሚደርስባትን ዱላ 
ለመገላገል ያላት  የመጨረሻ አማራጭ ቤቱን ትቶ መጥፋት 
እንደሆነ ትመክራት  እንደነበር አስናቀች ትናገራለች።    

ሆኖም ይህ ሃሳብ በአማቷ /በአስናቀች አባት እናት/ ዘንድ 
ጥሩ ትርጉም አልተሰጠውም ነበር። አብስላ የምታበላው፣ 
ቡና የምታፈላለት፣ የምትንከባከበውና ቤቱን ሞቅ ደመቅ 
አድርጋ  የምትጠብቀው ሚስቱ ልጃቸውን ጥላው መሄዷ 
(ልጃቸው ሚስቱን ማጣቱ)  የበለጠ እንደሚጎዳው ያስባል። 
እንደአስናቀች አባባል አያቷ  እናቷ ላይ የሚደርስባት በደል 
አልታያቸውም ነበር።

‹‹አሁን ሳስበው እናቴ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት 
ሳያውቁት ቀርተው ሳይሆን የእናት አንጀት ሆኖባቸው 
ክርስቶስ ለሥጋው አደላ እንደሚባለው  ለልጃቸው 
አድልተዋል›› ትላለች ወጣቷ።

እናም አያቷ /የአባቷ እናት/ ይሄን የልጃቸውንና 
የልጃቸውን ሚሰት  ምክር ሰምተው ዝም ማለት ስላልፈለጉ 
ቀኑን ሙሉ ሲብሰለሰሉ ውለው ማታ ለልጃቸው 
ይነግሩታል።

‹‹አባቴ ከሥራ ሲመጣ ጠብቀውም ሚስትህ ልጅህን እኔ 
ጋር ጥላልህ ጠፍታ ልትሄድ ነው›› ብለው ይነግሩታል።በዚሁ 
ምክንያትም ምሽት ላይ  ‹‹ልጄን ለእናቴ ጥለሽ  ልትጠፊ ነው›› 
በማለት አባቷ በር ዘግቶ እናቷን  ይደበድባል።ድብደባው 
የፀናባትና  የአራት ወር ቅሪት የነበረችው  እናቷ መሬት ላይ 
ትዘረራለች።

ይሄኔ ብላላቴናዋ አስናቀች ያለማቋረጥ ታለቅሳለች። 
ዝም እንድትል አባቷ ቢያስፈራራትም ጩኽቷን አላቆም 
ትላልች። በዚህ የተበሳጨው አባቷ ይገርፋታል። በመጠጥ 
ሞቅታ ታጅቦ  የተፈፀመው ግርፋት ህፃን የሚቀጣበት 

ወግ አልነበረምና አስናቀችም እንደ እናቷ ራሷን ስታ 
ትወድቃለች። አባት እናትና ልጁን እወደቁበት ትቶ እናቱ 
ዘንድ ሄዶ ያድራል። እሷና እናቷ ግን እዛው የወደቁበት ቦታ 
ያነጋሉ።

ማለዳ እናት ከወደቀችበት ተጣጥራ በመነሳት  
አስናቀችን ለአባቷ ቤተሰቦች ሰጥታ በቅርበት ወደሚገኙት 
ቤተሰቦቿ ጋር ትሄዳለች።  ብዙም ሳትቆይ በሦስተኛው 
ቀን የአስናቀች የአባቷ ዘመዶች አስናቀች በፀና ታማለች 
ብለው ለእናቷ መልክተኛ ይልካሉ። እናቷ ወይዘሮ ትዕግስት 
ሙሉጌታ ስትከንፍ ትሄዳለች። 

ሆኖም እንደ ልቧ ወዲያ ወዲህ በማለት ትቦርቅ 
የነበረችው ልጇ መቆምም ሆነ መቀመጥ ተስኗት ታገኛታለች። 
በኋላ ወደ ህክምና ስትወስዳት ሐኪም ጭንቅላቷ ውስጥ 
ደም መፍሰሱን ይነግራታል።አስናቀች ሁኔታውን ከእናቷ 
እንደተረዳችው በወቅቱ መናገር አቁማለች፤  ሰውነቷ ክፉኛ 
ያተኩስ ነበር ፤ ሁለቱም እግሮቿም እብጠት ጀምረዋል።    

አንድ ጊዜ በወጌሻ ሌላ ጊዜም በህክምና እርዳታ 
ቢደረግላትም ከህመሟ መዳን ይሳናታል።ፈጥና ጥሩ 
ሕክምና አላገኘችም ነበር።በዚህ የተነሳ ጉዳቱ ስር እየሰደደ 
ሄደ።

   ወላጅ እናቷ በአምስት ዓመቷ አሁን ወደ ምትኖርበት 
አዲስ አበባ ከተማ አስናቀችን ይዛት ትመጣለች።እናቷ 
በችግር ውስጥ ሆናም ቢሆን ልታሳክማት ሞከረች 
ግን አልሆነም።ህክምና እየሞከረች ለብዙ ዓመታት 
ስትሰቃይ ቆይታለች። እናቷም ለሁለት አሥርት ዓመታት 
ደክማላታለች።የጤናዋ ጉዳይ ግን መሻሻል አልቻለም። 

‹‹የእናቴን ድካምና ልፋት የሚገልጸው ቃል የለም፤ ከእኔ 
ጋር ፍዳዋን አይታለች›› ትላለች አስናቀች።እናቷ እርሷን 

የወላጅ ቅጣት ለአካል ጉዳተኝነት የዳረጋት ወጣት

ለማሳከም አስር ዓመት በሰው ቤት ሠርታለች።
 ‹‹እኔ የአካል ጉደተኛ መሆኔን ሲያዩ አንፈልግም። 

መቅጠራችንን ትተነዋል ይሏት ነበር። በዚህ የተነሳ ለእኔ 
ብላ እጅግ ዝቅ ባለ ዋጋ ቀጥረው እንዲያሰሯት ሁሉ 
ለምና ታውቃለች›› ብላናለችም አስናቀች። ብቻ  ወጣቷ  
እንዳወጋችን እናቷ ለእሷ ብላ  ያልወጣችው ያልወረደችው 
የለም፤  ያልሞከረችው የሥራ ዓይነት አልነበረም።

 ‹‹በዚህ ላይ እያደኩ ስመጣና  ክብደቴ ሲጨምር 
ተሸክማ ሆስፒታል ልታመላልሰኝ ባለመቻሏ እጅግ ታዝን 
ነበር። እግሬ እየተንዘላዘለ ትሸከመኝ ነበር››  ስትል የእናቷን  
መንገላታት ታስታውሳለች። በወቅቱ የእናቷ ወንድም 
አጎቷ በሸክም ይረዳት እንደነበርም ታክላለች። ‹‹እናቴ ለኔ 
ያልሆነችው የለም›› የምትለው ወጣቷ ፈትላ ጋቢ አሰርታ፣ 
ዳንቴል ሰርታ፣ ትኩስ ምግቦችን አብስላ በመሸጥ እቁብ 
እየጣለች እንዳሳከመቻትም ነግራናለች።

 አስናቀች እንዳወጋችን እናቷ አካል ጉዳተኛ ልጆችን 
የሚደግፉትን ቲሻየር ሆምን ያገኘቻቸው ጥቁር አንበሳ 
ሆስፒታል ጊቢ ውስጥ እሷን ስታሳክም በነበረበት ወቅት 
ነው። ቲሻየር ሆምም ነፃ ሕክምና እንድታገኝ በማድግ 
እናቷን ከሕክምና ወጪና ከሌሎች  ከእሷ የእግር ጉዳት 
ጋር ከሚደርስባት እንግልትና ውጣ ውረድ አሳርፈዋታል። 
በኋላም እራሳቸው ጋር ወስደው ሲያኖሯት  እናቷ እንደ 
ልቧም ሥራ መሥራት ጀመረች።

 ‹‹በዚህ ሁኔታ ሁለቱንም እግሬን በቀዶ ጥገና ታከምኩ። 
የተጣመመውም ተቃናልኝ። ጫማም በልኬ ተሰራልኝና 
አደረኩ። በሁለት ክራንች እየታገዝኩ በእግሮቼ ቆሜ መሄድ 
ቻልኩ›› ብላናለች ወጣት አስናቀች የሕክምናውን የመጨረሻ 
ውጤት ስትገልፅልን። ሕክምናው ሲጠናቀቅ ከቲሻየር ሆም 

ወጣች። የሚያደርግላት ድጋፍም ቆመ። ሆኖም ከሕክምናው 
ጎን ለጎን በእናቷ ጥረት ትማር የነበረውን የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት አጠናቅቃ በአይ.ሲ.ቲ ለመመረቅ በቅታለች። 

‹‹እናቴ ትምህርቴን እስከ ፕሮፌሰርነት እንድቀጥል 
ትፈልጋለች›› የምትለው አስናቀች ሆኖም  በዲፕሎማ 
በተመረቀችበት በአይ.ሲ.ቲ የሙያ መስክ ሥራ ልትቀጠር 
ባለመቻሏ ተስፋ መቁረጥዋንም አጫውታናለች። 
በእናቷ ጉትጎታና እራሷ ባላት የመማር ፍላጎት ትምህርት 
የመቀጠል ዕቅድ አላት። ሥራ ያላገኘችበትንና በዲፕሎማ 
የተመረቀችበትን የአይ.ሲ.ቲውን ሙያ ትምህርት መስክ 
ሥራ በሚገኝበት በአካውንቲንግ ትምህርት መስክ ወደ 
ዲግሪ ለማሳደግ አስባለች።

ይህ እቅዷ አሁንም የእናቷን ድጋፍ የሚፈልግ ነው። 
እናቷ እሷን በሚያስፈልጋት ጊዜ ሁሉ ለመደገፍ ዝግጁ 
ብትሆንም የሚመቻትን ቤት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ 
ማግኘት ይከብዳታል።

አዲስ አበባ  በእርሷ ደረጃ የምትፈልጋት አንድ ክፍል 
ቤት የኪራይ ዋጋዋ አራት ሺ ብር  ነው።በዚህ ላይ የደላላ 
ይከፈላል፤ የመብራትና ውሃም ለብቻ ይታሰባል።ይህን 
የሚያደርግ አቅም አይኖራትም።   

 እንዲህ አይነት ዋጋ ቢከፈልባቸውም መፀዳ 
ጃቸው እሷ ልትጠቀምባቸው የሚያስችሏት አይደሉም። 
አብዛኛዎቹ መሬት ላይ ቁጭ ተብሎ ሊጠቀሙባቸው 
የሚችሉ ናቸው። በዚህ ላይ የጋራም ናቸው። እኔ በእንዲህ 
ዓይነቶቹ መፀዳጃዎች መጠቀም አልችልም። ለመፀዳዳት 
ስፈልግ እናቴ የግድ ከአጠገቤ መኖር አለባት›› ትላለች። 

    አስናቀች በአሁኑ ወቅት በዚሁ በቤት ውድነትና ምቹ 
ያለመሆን እንዲሁም በሥራ እጦት ምክንያት ሰርክ አጠገቧ 
በመገኘት ከማፀዳዳት ጀምሮ ድጋፍ ከምታደርግላትና 
‹ብቸኛዋ ደጋፊ› ከምትላት ወላጅ እናቷ ተለይታ ጎባ ከተማ 
ውስጥ ሄዳ ለመኖር ተገድዳለች። ‹‹ጎባ እንደ አዲስ አበባ 
ከተማ ቤት ውድ አይደለም። እንደ አቅም ቤት አግኝቶ 
መኖር ይቻላል›› የምትለው አስናቀች ጎዳና ዳር ቡና እያፈላች 
በመሸጥ በወር ከሶስት መቶ እስከ አራት መቶ የአቅሟን ቤት 
ኪራይ እየከፈለች መኖሯን አውግታናለች። 

   ሆኖም  ዋነኛ የገቢ ምንጯ ‹ቡና ጠጡ› እንደመሆኑ 
ገቢው አሁን በምኖርበት ሁኔታ ያዛልቀኛል ብላ አታምንም። 
ምክንያቱ ደግሞ አንዳንድ የሕብረተሰብ ክፍሎች ሥራውን 
እሷ በመሥራቷ ያላቸው አመለካከት የተዛባ መሆኑ 
ነው። በክራንች እየተንቀሳቀሱ  መሥራቱ ስለማያመቻት 
በየመቀመጫው እየዞረች ቡናውን የምታድልና ሳንቲም 
የምትቀበል አንዲት ልጅ ብትቀጥርም አንዳንዶቹ ሰዎች 
ሥራውን በመሥራቷ ደስተኛ አለመሆናቸውን ትናገራለች።

‹‹እኔን ሲያዩ በጣም የሚደነግጡ በርካቶች ናቸው 
ትላለች።የዚያኑ ያህል የሚያበረታቷት አይጠፉም። 
አዝነውና ጉዳቷ ተሰምቷቸው አይዞሽ የሚሏት፤ እንዲህ 
ብታደርጊ እያሉ ምክር የሚለግሷትም ብዙ ናቸው።  

አስናቀች እናቷ አጠገብ ሆና ብትሰራ ትመርጣለች፤ 
እናቷም ብትሆን ግድ ሆኖባት እንጂ ልጇ ከአጠገቧ 
እንድትለያት አትፈልግም። ቢቻላትና ፈጣሪ ቢፈቅድ 
የሚያስፈልጋትን ድጋፍ ሁሉ እያደረገችላት ዘወትር 
ከእሷ አጠገብ ሳትለይ ብትኖር ትመርጣለች። ለዚህ ብላ 
የምታደርጋቸውም ጥረቶች አሉ። 

የደረሰብኝ የእግር ጉዳት ማስታወቂያ በወጣ ቁጥር 
እንደልብ አንቀሳቅሶ ሥራ ለመፈለግ ስለማያስችለኝ 
በየመሥሪያ ቤቱ የምታመለክትልኝ እናቴ ናት››  አስናቀች 
በ18 ዓመቷ የወለደቻትን የሰባት ዓመት ልጇን እናቷ ወስዳ 
እያሳደገችላት እንዳለችም ትናገራለች። ልጅቱን ያገኘችውን 
በመሥራት የተሻለ የግል ትምህርት ቤት በማስገባት 
ሁለተኛ ክፍል እንዳደረሰችላትም ገልፃልናለች። ሰርክ ቤት 
የምትከራየውም ህፃንዋን ከትምህርት ቤት ማምጣትና 
ማድረስ በሚያስችላት አመቺ አቅራቢያ ነው።  ወጣት 
አስናቀች እሷም ከእናቷና ከልጇ  አጠገብ ሆና የመኖርና 
ሥራ የመሥራት ብርቱ ፍላጎትና ምኞት እንዳላትም 
ነግራናለች። ከእናቷ አጠገብ ሆና ቀን እየሰራች ማታ 
ዲግሪዋን በአካውንቲንግ ትምህርት የመቀጠል ራዕይዋንም 
አጫውታናለች። ሆኖም አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አሁን 
ድረስ ይሄን ራዕይዋን ማሳካት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ 
አልተፈጠረላትም።በመሆኑም የከተማ አስተዳደሩም 
ሆነ ቤት የመስጠት ኃላፊነት ያለባቸው ክፍለ ከተሞችና 
ወረዳዎች የወጣቷን ጉዳትና ራሷን ለመቻል የምታደርገውን 
የመፍጨርጨር ጥረት ከግንዛቤ በማስገባት ድጋፍ 
የሚያደርግላት አካል እንዲኖር ተመኘን።ቸር እንሰንብት፡፡

ወጣት አስናቀች ዘገየ 



ብርሃን ፈይሳ

የምስራቅ አፍሪካ አገር አቋራጭ ቻምፒዮና ለመጀመሪያ 
ጊዜ በኢትዮጵያ እንደሚካሄድ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ 
ፌዴሬሽን አስታወቀ።  ውድድሩ ከጃንሜዳ ዓለም አቀፍ 
የአገር አቋራጭ ውድድር ጋር ተያይዞ ነገ እንደሚደረግም 
ተጠቁሟል።  

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የመጀመሪያውን 
የምስራቅ አፍሪካ አገር አቋራጭ ውድድር በማካሄድ 
የጎረቤት አገራትን ትስስር ማጠናከር እንዲሁም አገራትን 
በአትሌቲክስ ስፖርት ማስተሳሰርን ዓላማ ያደረገ መሆኑ 
ተጠቁሟል።  ዘጠኝ አገራት በዚህ ውድድር ተሳታፊ 
እንዲሆኑ በፌዴሬሽኑ በኩል ጥሪ የቀረበላቸው ሲሆን፤ 
አምስት አገራት ተሳታፊ መሆናቸውን እንዳረጋገጡ 
ከፌዴሬሽኑ የተገኘው መረጃ ያመላክታል።  ኤርትራ አራት 
አትሌቶቿ በውድድሩ እንደሚካፈሉ ስታሳውቅ፤ ኬንያ፣ 
ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን እና ታንዛኒያ ደግሞ ሁለት ሁለት 
በድምሩ 12 አትሌቶችን ያሳትፋሉ።  

ሁለት ስያሜ በመያዝ በሚደረገው የዘንድሮው ውድድር 
በኢትዮጵያ ብቸኛው ዓለም አቀፍ የሆነው ውድድር 
የጃንሜዳ አገር አቋራጭ ቻምፒዮና ለ39ኛ ጊዜ ይካሄዳል።  
ለበርካታ አትሌቶች የውድድር እድል የሚሰጠውና አገርን 
ወክለው በዓለም አቀፍ ውድድሮች ላይ የሚሳተፉ አትሌቶች 
የሚመረጡበት ይህ ውድድር፤ ዘንድሮም በክልሎች፣ ከተማ 
አስተዳደሮች፣ ክለቦች፣ የግል አትሌቶችና ቬትራን አትሌቶች 
መካከል ይደረጋል።  አትሌቶች ከአገራቸው ሳይወጡ 
በዓለም አቀፍ አገር አቋራጭ ውድድር ተሳታፊ በመሆን 
ልምድ ከማግኘታቸው ባለፈ በማበረታቻ ሽልማት ተጠቃሚ 
የሚሆኑበት ዕድልንም የሚፈጥር እንደሆነ ተገልጿል።  

ገጽ 47

ስፖርት
አዲስ ዘመን  ቅዳሜ የካቲት 5 ቀን 2014 ዓ.ም

የጃንሜዳ እና የምስራቅ አፍሪካ አገር አቋራጭ ቻምፒዮና ነገ ይካሄዳል

በዚህ ውድድር ላይ አምስት ክልሎች፣ ሁለት ከተማ 
አስተዳደሮች፣ 19 ክለቦች፣ 55 ቬትራን እና 111 የግል 
ተወዳዳሪዎች በጥቅሉ 724 አትሌቶች ተሳታፊዎች ይሆናሉ።  
ከእነዚህም መካከል ታዋቂና በዓለም አቀፍ ውድድሮች 
ስኬታማ የሆኑ ስመጥር አትሌቶች ተሳታፊ እንደሚሆኑም 
ታውቋል።  በወንዶች ሙክታር እንድሪስ፣ ጀማል ይመር፣ 
አቤ ጋሻው፣ ንብረት መላክ፣ የኔው አላምረው እና በሪሁ 
አረጋዊ ጥቂቶቹ ናቸው።  በሴቶች በኩልም ሱሌ ኡቱራ፣ 
አባበል የሻነህ፣ መልክናት ውዱ እና ቃልኪዳን ፈንቴን 
የመሳሰሉ አትሌቶች ክለቦቻቸውን ወክለው ይሮጣሉ። 

ውድድሩ አምስት ምድቦች ያሉት ሲሆን፤ ከ20 ዓመት 
በታች ወጣት ምድብ በሴቶች 6ኪሎ ሜትር እና ወንዶች 
8ኪሎ ሜትር፣ በአዋቂ ምድብ 10 ኪሎ ሜትር ወንድ 
እና ሴት እንዲሁም 8 ኪሎ ሜትር ድብልቅ ሪሌ ናቸው።  
በውድድሩ አሸናፊ የሚሆኑ አትሌቶች የሜዳሊያ እንዲሁም 
በቡድን የዋንጫ ተሸላሚዎች ሲሆኑ፤ በየውድድር ዓይነቱ 
በግል ከ1 እስከ 6ኛ ለሚወጡ እንዲሁም በቡድን ከአንድ 
እስከ ሦስት ለሚወጡ የገንዘብ ሽልማት ይበረከትላቸዋል።  
ለዚህም ፌዴሬሽኑ 840ሺህ ብር ማዘጋጀቱን አስታውቋል።   

ውድድሩ የሚካሄድበት ጃንሜዳ መሰናክሎችን 
ጨምሮ ለአገር አቋራጭ ውድድር ምቹ በሚሆን 
መልኩ መዘጋጀቱንም ፌዴሬሽኑ አስታውቋል።  ዓለም 
አቀፍ ውድድር እንደመሆኑ መጠን የዓለም አትሌቲክስ 
ባስቀመጠው ደረጃ መሰረት ዕውቅና ባላቸው ዳኞች 
ይመራል።  ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር ተያይዞም ተሳታፊ 
አትሌቶች መመርመራቸውን የሚያረጋግጥ መረጃ 
እንዲያቀርቡ የሚገደዱ ሲሆን፤ ላልቻሉ ደግሞ አንድ ቀን 
አስቀድሞ መመርመር የሚችሉበት ሁኔታ በፌዴሬሽኑ 
ተመቻችቷል።  ከጎረቤት አገራት የሚመጡ አትሌቶችም 
ከንክኪ ርቀውና ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸው ሲረጋገጥ 
ብቻ ተሳታፊ ይሆናሉ።  ከዚህ ባሻገር ውድድሩ ዓለም 
አቀፍ በመሆኑ እንዲሁም መሰናክሎች ያሉት እንደመሆኑ 
ድንገተኛ አደጋዎች ቢያጋጥም የህክምና እርዳታ ለመስጠት 
ሁለት የህክምና ባለሙያዎች፣ ቀይ መስቀል እንዲሁም 
ወጌሻዎች በስፍራው ይኖራሉ።  አደጋ ካጋጠመም 
አምቡላንስ እንዲሁም በጃንሜዳ አቅራቢያ የሚገኘው 
ምኒሊክ ሆስፒታልና እና ሌሎች የህክምና ተቋማት ዝግጅት 
ማድረጋቸውም ታውቋል።          

የምስራቅ አፍሪካ አገር አቋራጭ ቻምፒዮና ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ እንደሚካሄድ ፌዴሬሽኑ በሰጠው መግለጫ ጠቁሟል

አቤል ገብረኪዳን

ለ19ኛ ጊዜ የሚካሄደው የሴቶች የ5 ኪ.ሜ ውድድር ምዝገባ 
ተጀመረ፡፡ በቅርቡ የኢትዮጵያ የቴሌኮም ገበያን በተቀላቀለው 
ሳፋሪኮም ስፖንሰር አድራጊነት የሚካሄደው ይህ ውድድር 
ዘንድሮ ለ19ኛ ጊዜ ሲካሄድ 10ሺህ ተወዳዳሪዎች ይሳተፉበታል 
ተብሏል፡፡

የውድድሩ አዘጋጅ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ከትናንት 
በስቲያ በሃያት ሪጀንሲ ሆቴል በተከናወነው በውድድሩ ምዝገባ 
ማስጀመሪያ ፕሮግራም ላይ እንደተጠቆመው፤ ውድድሩ መጋቢት 
4 ቀን 2014 ዓ.ም የሚካሄድ ሲሆን፣ ምዝገባውም ከትናንት 
በስቲያ ተጀምሯል፡፡ የውድድር መመዝገቢያም 300 ብር ሲሆን፣ 
አሸናፊዋ አትሌትም የ25ሺህ ብር ተሸላሚ ትሆናለች፡፡ ከዚህ 
ቀደም ይህን ውድድር ካሸነፉ አትሌቶች መካከል ያለምዘርፍ 
የኋላው፣ ጸሀይ ገመቹ እና ጽጌ ገብረሰላማ ይገኙበታል፡፡

የውድድሩ አዘጋጅ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዋና ስራ 
አስኪያጅ ዳግማዊት አማረ ‹‹ከሁለት ዓመት በፊት ኮሮና ወረርሽኝ 
ከመምጣቱ ቀደም ብሎ ውድድሩን ማካሄድ ተችሏል፡፡ አምናም 
ወረርሽኙ ቢኖርም፣ ውድድሩን ማዘጋጀት ችለናል፡፡ ውድድሩን 
አለማቋረጣችን እድለኛ ያሰኘናል›› ብላለች፡፡

የውድድሩ የክብር አምባሳደር ጀግናዋ አትሌት መሰረት 
ደፋር ዘንድሮ ሁሉም ተወዳዳሪዎች ከ35 ደቂቃ በታች 5 
ኪሎ ሜትሩን የሚያጠናቅቁበትን ቻሌንጅ ያስጀመረች ሲሆን፣ 
ውድድሩ ለሴቶች ያለውን ፋይዳም አስረድታለች፡፡ 

በሃያት ሪጀንሲ ሆቴል በተከናወነው በዚህ የማስጀመሪያ 
ፕሮግራም ላይ ጀግናው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ እና አርቲስት 
ቻቺ ታደሰን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ታድመውበታል፡፡

የሳፋሪኮም የሴቶች 5ኪሎ 
ሜትር የሩጫ ውድድር 

ምዝገባ ተጀመረ

የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት ምስራቅ ችሎት
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