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የበረን
ዳ ታይልስ ኤጋ መደበኛ ኮልሞ

ሚስማር 
ከ3 ቁጥር 
-15 ቁጥር
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 ን
ጉ

ሤ

በፖለቲካውና ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

‹‹ትውልዱ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

“ብልጽግና አዲስ... ወደ ገጽ 4 ዞሯልፎ
ቶ

፡-
 ና

ኦል
 አ

የለ

ሞገስ ጸጋዬ

አዲስ አበባ፡- በፖለቲካውና በኢኮኖሚው ዘርፍ 
ጠንካራ የነበረውን የኢትዮጵያና  የኩባ ግንኙነትን 
ለማጠናከር  እንደሚሰራ  የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 
አስታወቀ።

44ኛው የካራማራ የድል በዓል በአዲስ አበባ ጥቁር 
አንበሳ አካባቢ በሚገኘው የኢትዮ- ኩባ አደባባይ 
በትናንትናው እለት ተከብሮ ውሏል።

በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የደቡብ አሜሪካና 
የካሪቢያን ሀገሮች ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ቤኩማ 
መርዳሳ በዚህ ወቅት እንደገለጹት፤ የካራማራ ድል 
የተመዘገበው በኢትዮጵያና በኩባ አንድነት ነው። 
በፖለቲካውና በኢኮኖሚው ዘርፍ ጠንካራ የነበረውን 
የኢትዮጵያንና የኩባ ግንኙነትን ለማሳደግ እየተሠራ 
ነው። ኢትዮጵያ ከኩባ ጋር ያላትን ግንኙነት ወደ 
ላቀ ደረጃ ለማድረስ ፍላጎት ያላት በመሆኑ ለጋራ 
ተጠቃሚነት በጋራ እንደሚሰራም ገልጸዋል። 

የሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እ.ኤ.አ 
ከ1975 የሚጀምር ነው፤ባለፉት 47 ዓመታትም ሁለቱ 
ሀገራት በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚውና በማህበራዊ 
ጉዳዮች ረገድ ከፍተኛ ግንኙነት እንደነበራቸው 
ገልጸዋል። 

የሶማሊያ መንግሥት በኢትዮጰያ ላይ ወረራ 
ሲካሄድ ኩባ ወታደሮችን በመላክ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት 

አዲሱ ገረመው
አዲስ አበባ፡- ብልጽግና አዲስ የአደረጃጀትና 

የፖለቲካ ፍልስፍና ይዞ የተወለደ ፓርቲ መሆኑን 
የብልጽግና ፓርቲ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ 
ብናልፍ አንዷለም ገለጹ፡፡

የብልጽግና ፓርቲ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል 
አቶ ብናልፍ አንዷለም፤ 

 ዳግማዊት ግርማ

አዲስ አበባ፡- ትውልዱ ኢትዮጵያ ካለችበትና 
ከሚመጡባት ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንድትላቀቅ 
አንድነቷን ጠብቆ ማቆየት አለበት ሲሉ የቀድሞ ሠራዊት 
አባላት ገለጹ፡፡

ኢትዮጵያ የዚያድባሬውን የሶማሊያ ጦር 
ያሸነፈችበት 44ተኛው የካራማራ የድል በዓል ትናንት 
ተከብሯል። በወቅቱ የቀድሞ ሠራዊት አባላት ለኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ ትውልዱ ኢትዮጵያ 
ያጋጠሟትንና ወደፊትም ሊያጋጥሟት የሚችሉ ዘርፈ 
ብዙ ችግሮችን በብቃት እንድታልፍ አንድነቷን ጠብቆ 
ማቆየት አለበት፡፡

የቀድሞ ሠራዊት  አባል ብርጋዴር ጄኔራል  
ገብረመስቀል አዝብጤ  እንደተናገሩት፤ አገር የደረሰባትን 
ፈተናና ቀጣይ ችግሮች ተቋቁማ እንድትሻገር ማድረግ 
የትውልዱ ኃላፊነት ነው። ለዚህም ትውልዱ የአገርን 
አንድነት ጠብቆ ማቆየት አለበት፡፡

የካራማራው ድል የተገኘው አገራዊ አንድነትን 

‹‹ትውልዱ ኢትዮጵያ ካለችበት ችግር እንድትላቀቅ 
አንድነቷን ጠብቆ ማቆየት አለበት››

  - የቀድሞ የኢትዮጵያ ሠራዊት አባላት

በጠበቁት  ጀግና ኢትዮጵያውያን ነው ያሉት ብርጋዴር 
ጄኔራል ገብረመስቀል፤  ጀግኖች የተዋደቁላትን አገር 
አንድነት ማስጠበቅ የአሁኑ ትውልድ አደራ ነው ሲሉም 
ተናግረዋል። 

የቀድሞው የኢትዮጵያ ሠራዊት መድፈኛ  ሻምበል 
አበበ ዓለሙ በበኩላቸው እንደገለጹት፤ ኢትዮጵያ 
የካራማራንና ሌሎች ድሎችን መቀዳጀት የቻለችው 
አንድነታቸውን በጠበቁ ጀግኖች አርበኞች አማካኝነት 

ነው። የአሁኑ ትውልድም አገራዊ አንድነቱን በማጠናከር 
የተረከባትን ነፃ አገር ለቀጣይ ትውልድ የማስተላለፍ 
ኃላፊነት አለበት፡፡

ትውልዱ ኢትዮጵያ ያለችበትንና በቀጣይም 
የሚያጋጥሟትን ዘርፈ ብዙ ችግሮች በብቃት እንድትሻገር 
አንድነትን ማጠናከር ያስፈልጋል። በተለይም 
አለመግባባትና ቁርሾ በመተው የጋራ ጠላትን በመጣል  
አገራዊ አንድነትን ማስቀጠል ከትውልዱ ይጠበቃል 

ብለዋል። 
አሁን ያለው ትውልድ አባቶቹ ያቆዩለትን አገር 

ለማስቀጠል በዘርና በሃይማኖት እንዲሁም በቋንቋና 
በምንም አይነት ከፋፋይ በሆነ አስተሳሰብ ሳይለያይ ጸንቶ 
መቆም አለበት ሲሉም መልዕክት አስተላልፈዋል። 

ልክ እንደ ዓድዋና ካራማራ ያሉ ድሎችን ማግኘት 
የሚቻለው ልዩነትን ወደ ጎን በመተው ለአገር መስራት 

“ብልጽግና አዲስ የአደረጃጀትና 
የፖለቲካ ፍልስፍና ይዞ 
የተወለደ ፓርቲ ነው”

- አቶ ብናልፍ አንዷለም 
የብልጽግና ፓርቲ ዋና ሥራ አስፈጻሚ 

ኮሚቴ አባል 

በፖለቲካውና በኢኮኖሚው ዘርፍ ጠንካራ 
የነበረውን የኢትዮጵያንና የኩባ ግንኙነት

 ለማሳደግ እየተሠራ ነው
• 44ኛው የካራማራ የድል በዓል ተከብሯል

ብርጋዴር ጄኔራል  ገብረመስቀል አዝብጤ ሻምበል አበበ ዓለሙ ባሻ ዳምጠው ገብረህይወት
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         አዲስ ዘመን    እሁድ የካቲት 27 ቀን 2014 ዓ.ምገጽ 2

ዜና

ገመቹ ከድር

አዲስ አበባ፡- በጸጥታ አካላትና በኅብረተሰቡ 
በተወሰደ የተቀናጀ እርምጃ የአሸባሪው ሸኔ እኩይ ተግባር 
እየተዳከመ መምጣቱን የኦሮሚያ ክልል አስታወቀ።

የክልሉ አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሻፊ ሁሴን 
ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ አሸባሪው የሸኔ 
ቡድን በክልሉ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን 
ለማወክ ቢጥርም በጸጥታ አካላትና በኅብረተሰቡ 
በተወሰደበት የተቀናጀ እርምጃ በአሁኑ ጊዜ ቡድኑ 
እየተዳከመ መጥቷል።

ሸኔ የሕወሓትን ተልዕኮ በመቀበል በተወሰኑ 
የኦሮሚያ ዞኖች በመንቀሳቀስ ፖለቲካዊና ኢኮኖ ሚያዊ 
እንቅስቃሴዎችን ሲያስተጓጉል ቆይቷል። በተንቀ 
ሳቀሰባቸው ዞኖች ዝርፊያ፣ ግዲያና ንብረትን የማውዳም 
እኩይ ተግባራትንም ፈጽሟል።

ቄለም ወለጋ፣ ሰሜን ሸዋ፣ምዕራብ ሸዋ ፣ጉጅና 
ምስራቅ ወለጋ ዞኖች ውስጥ በመንቀሳቀስ ዝርፊያ፣ ግድያና 
ንብረት የማውደም ተግባራትን የሽብር ቡድኑ መፈጸሙን 
ገልጸዋል። የሽብር ቡድኑ ሸኔ በሚንቀሳቀስባቸው ዞኖች 
ሁሉ ኅብረተሰቡ የጥፋት ተግባሩን  በመረዳቱ ከክልሉ 
የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት በሸኔ ላይ እርምጃ 
እየወሰደ ይገኛል። እስከ አሁን ድረስ በተወሰደው እርምጃ 
ከሁለት ሺ በላይ የሸኔ አበላት ተደምስሰዋል ያሉት ቢሮ 
ኃላፊው፤ በእርምጃው የሽብር ቡድኑ ጥሎት የሸሸው 
የቡድን መሳሪያን ጨምሮ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች 
በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ጠቅሰዋል። የተዘረፉ 
ንብረቶችም እንዲመለሱ እየተደረገ መሆኑን ነው 
የተናገሩት።

 እንደ አቶ ሻፊ ገለጻ፤ በሸኔ ዘረፋ፣ ግድያና የንብረት 
ማውደም ድርጊቶችን ተከትሎ ኅብረተሰቡ አምርሮ 
በማውገዝ ከጸጥታ አካላት ጋር ትብብር እያደረገ ይገኛል። 
የሽብር ቡድኑ ከሁለት ሳምንት በፊት በምዕራብ ሸዋ ዞን 
እኩይ ተግባር ለመፈጸም ሙከራ ቢያደርግም በጸጥታ 
አካላት የተቀናጀ እርምጃ እንደተወሰደበት አስታውቀዋል። 
በሰሜን ሸዋ ዞንም በተመሳሳይ ሁኔታ በእምነትና በብሔር 
ኅብረተሰቡን ከፋፍሎ ለማጋጨት አሸባሪው ሸኔ ጥረት 
ቢያደርግም በአካባቢው ኅብረተሰብና የጸጥታ አካላት 
ቅንጅት እቅዱ መክሸፉን ተናግረዋል።

በጉጂ ዞን በሸኔ የሽብር ቡድን ላይ የተቀናጀ እርምጃ 
እየተወሰደ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው፤ በቄለም ወለጋ 
ዞንም በተመሳሳይ ሁኔታ ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት 
በተደረገው ኦፕሬሽን በአሁኑ ጊዜ ዞኑ ከሽብር ቡድኑ ነጻ 
በመሆን መረጋጋት እየታየበት ነው ብለዋል። 

 አሸባሪውን የሸኔ ቡድን ከክልሉ ሙሉ በሙሉ 
ለማጽዳት የጸጥታ አካላት የቤት ሥራ ብቻ ሊሆን 
አይገባም ያሉት አቶ ሻፊ፤ በአሁኑ ጊዜ ቡድኑን ከክልሉ 
ለመጠራረግ የጸጥታ አካላት ተደራጅተው እየሠሩ ነው 
ብለዋል። 

በአሁኑ ጊዜ አሸባሪው ሸኔ በተወሰደበት እርምጃ 
እየተዳከመ ቢሆንም፤ ክልሉ ሙሉ በሙሉ ከሸኔ እኩይ 
ተግባር ነጻ እስኪወጣ ኅብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር 
የሚያደርገውን ትብብር እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል። 
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በራ

ክልሉ በወሰደው 
እርምጃ የሸኔ እኩይ 
ተግባር እየተዳከመ 
መምጣቱ ተገለጸ

 ውብሸት ሰንደቁ

አዲስ አበባ፡- የጎንደር ከተማን ውስጣዊ አንድነት 
በማጠናከር ሰላምና ልማትን  ማረጋገጥ እንደሚገባ 
በጎንደር ሰላም ማህበር እና ጎንደር ልማት ማህበር 
አዘጋጅነት በተካሄደው ምክክር ላይ ተጠቆመ፡፡ በምክክር 
መድረኩ ጥናታዊ ጹሑፍ ቀርቦ የመፍትሄ አቅጣጫዎችም 
ተጠቁመዋል፡፡

በትናትናው እለት የጎንደር የሰላምና የጸጥታ 
ሁኔታዎች እንዲሁም ኋላ ቀርቷል የተባለውን ልማት 
ለማንቀሳቀስ ያለመ ምክክር በአዲስ አበባ በተካሄደበት 
ወቅት እንደተነሳው፤ የጎንደር ከተማን ውስጣዊ አንድነት 
በማጠናከር ሰላምና ልማትን ማረጋገጥ ይገባል፡፡ 

የጎንደር ሰላምና ልማት ጠቅላላ ጉባኤ ሰብሳቢ አቶ 
ደሳለኝ በላቸው የመክፈቻ ንግግር ሲያደርጉ እንደገለጹት፤ 
ጎንደር ፈጽሞ ታሪኳን በማይመጥን ቁመና የምትገኝ 
ከመሆኑ አንፃር የግድ መቀየር የሚገባው ሁኔታ ላይ 
እንገኛለን ብለዋል፡፡

ሀገርን ከመጠበቅ ጀምሮ ታሪክንና ትውፊትን 
ለትውልድ ሲያስተላልፍ የቆየ ህዝብ ያላት ጎንደር ዛሬ 
የሰላም እጦት፣ የትምህርትና መሠረተ ልማት መስፋፋት 
ችግር፣ ንግድና ኢንቨስትመንት የቀጨጨበት፤ የግብርና 
እና የኢንዱስትሪ ልማት ወደኋላ የቀረበት፤ የባህልና 
የቱሪዝም ልማት ሰፊ ውስንነት የሚታይበት እንዲሁም 
ድህነትና ኋላቀርነት የተንሰራፋባት ከተማ ሆናለች 
ብለዋል፡፡

ምንም እንኳን የጦርነቱ ምዕራፍ አንድ የተጠናቀቀ 
ቢሆንም ከጦርነቱ ራሳችንን እየጠበቅን በጦርነቱ 
የተጎዳውን ኢኮኖሚያችንን መጠገን የመልሶ ግንባታ 
ሥራዎቻችንን በተባበረ ክንድ ማከናወን እና ከምንም 
በላይ የሰላም ባለቤት እኛው ስለሆንን ውስጣዊ 
አንድነታችንን ማጠናከር ይኖርብናል ሲሉ አክለዋል፡፡

ከሰላምና ከልማት ጋር በተያያዘ መንግሥት 

የጎንደር ከተማን ውስጣዊ አንድነት በማጠናከር 
ሰላምና ልማትን ማረጋገጥ እንደሚገባ ተጠቆመ

የሚያደርገው ጥረት ቢኖርም ችግሩ በመንግሥት ጥረት 
ብቻ ይፈታል ተብሎ አይጠበቅም ያሉት አቶ ደሳለኝ፤ 
እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በየአካባቢው ተደራጅቶ 
ከመንግሥትና ከሌሎች አካላት ጎን በመሰለፍ ችግሩን 
መፍታት ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ ነው ብለዋል፡፡

የጎንደር ሰላም ማህበር ከሌሎች ከሚመለከታቸው  
አካላት ጋር በመተባበር የጎንደርን የሰላም እጦት ምንጮች 
ከመሰረቱ እያረቀ ማህበረሰቡንና የአካባቢውን ጸጋ 
አልምቶ መጠቀም በሚያስችል ምቹ መደላድል ለመፍጠር 
የተቋቋመ ማሕበር መሆኑንም ገልጸዋል፡፡

የጎንደር ሰላም ማህበር እና የጎንደር ልማት ማህበር 
ወደ አንድ መጥተው ሕዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉበት 
መንገድም ተጀምሯል ብለዋል፡፡ 

በአንድነት ሆነን ጎንደር ያላትን ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ 
ፀጋ አልምተን ሕዝባችንን ወደቀደመ ገናናነቱ ልንመልሰው 
ይገባልም ብለዋል፡፡ 

በጎንደር ሰላምና ፀጥታ እንዲሁም የልማት 
አማራጮች ላይ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት ዶክተር 

ፍቅረወልድ የኔነህ በበኩላቸው፤ ጎንደርን ለማሳደግ ያሉት 
አማራጮች መንግሥት፤ ገበያ እና መንግሥታዊ ያልሆኑ 
ድርጅቶች መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡

ሆኖም መንግሥት በአሁኑ ወቅት ጦርነት ላይ ስለነበረ 
ችግሩን ሙሉ ለሙሉ ይቀርፋል ተብሎ አይታሰብም፡፡ 
መንግሥት ትልቁ አቅም ቢሆንም የሚመድበው በጀት 
ብቻ ግን በቂ አይሆንም ብለዋል፡፡ 

ገበያ መር የሆነ ኢኮኖሚንም እንደ ዕድገት መሰላል 
ለመጠቀም ጎንደር ላይ የተንሠራፋ ድህነት በመኖሩ 
ሕዝቡ የመግዛት አቅሙ ዝቅተኛ ስለሚሆን አምራቾችም 
በዚህ ምክንያት ወደ አካባቢው ስለማይሳቡ አዋጭ 
አይሆንም ብለዋል፡፡ 

እንደ ዶክተር ፍቅረወልድ ጥናት ጎንደርን ወደሰላምና 
ወደ ዕድገት ለመመለስ ያለው ትልቅ አማራጭ 
መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ልማቱን ማነቃቃት 
ነው፡፡ ስለሆነም ጎሰማና ጎልማ የመሳሰሉ ድርጅቶች 
የመንግሥትንና የገበያን ክፍተት በመሙላት ሰላም 
ለማስፈን ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው ብለዋል፡፡ 

ዋቅሹም ፍቃዱ

አዲስ አበባ፡- የዜጎችን የኑሮ ሁኔታ እየፈተነ 
የሚገኘውን የኑሮ ወድነት ተገቢውን ትኩረት ይሻል 
ሲሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው 
አጥላው ዓለሙ(ዶክተር) ገለጹ፡፡

አጥላው ዓለሙ(ዶክተር) በተለይ ለኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ በአሁኑ ጊዜ የመሠረታዊ 
ሸቀጦች በተለይም ደግሞ የምግብ ሸቀጦች ዋጋ መናር 
ኅብረተሰቡን እያማረረ ይገኛል። በመሆኑም መንግሥት 
ለኑሮ ውድነቱ አስፈላጊውን ትኩረት ሊሰጥ ይገባል።  

አሁን ላይ በሁሉም ሸቀጦች የሚስተዋለው የተጋነነ 
የዋጋ ጭማሪ በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩትም በዋናነት 
የአገሪቱ የጸጥታ ሁኔታና የገበያ ስርዓቱ ችግር ያመጣው 
መሆኑን ተናግረዋል። 

በሁሉም በአገሪቱ የኑሮ ወድነት እንዲባባስ 
ከፍተኛ ድርሻ የተጫወተው የጸጥታ መደፍረስ መሆኑን 
ያስገነዘቡት ዶክተር አጥላው፤ የትግራይ ጉዳይ ዕልባት 
ሳያገኝ፣ በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ የሚደረገው 
ጥቃት ባልቆመበት ሁኔታ በርካታ ሕዝብ ከአምራችነት 
ወደ ተረጂነት መቀየሩ አይቀርም ይላሉ። ይህም የምርት 
ማነስን ስለሚያስከትል የዋጋ ንረትን ያባብሳል ብለዋል፡፡

በተመሳሳይ መልኩ በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ 
አካባቢዎች የሚስተዋለው የጸጥታ መደፍረስ ችግር 
ሕዝቡን ለመፈናቀል በመዳረጉ ጤናማ የግብርና ሥራ 
እንዳይከናወን በማድረግ የምርት እጥረት እንዲከሰት 
እያደረገ መሆኑን የጠቀሱት ዶክተር አጥላው፤ ምርት 
ያለበት አካባቢም ቢሆን ወደ ገበያ ለማቅረብ የጸጥታ 
ችግሩ ማነቆ እንደሆነ ተናግረዋል።  

‹‹ዜጎችን እየፈተነ የሚገኘው የኑሮ ውድነት 
ተገቢ ትኩረት ይሻል››

- አጥላው ዓለሙ (ዶክተር) የምጣኔ ሀብት ባለሙያ 

ችግሩ በእንዲህ ዓይነት ሁኔታ ከቀጠለ አገሪቱ ለከፋ 
የኑሮ ውድነት መጋለጧ አይቀሬ መሆኑን በመግለጽ፤ 
ኢኮኖሚው ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ ስላለው ለጸጥታው 
ችግር ቀዳሚ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባው መክረዋል። 

ከጸጥታው ችግር  በተጨማሪም ዘመናዊ የገበያ 
ስርዓት በአገሪቷ ባለመዘርጋቱና በስግብግብ ነጋዴዎች 
የተነሳ የሚደርሰው ልጓም የሌለው የዋጋ ጭማሪ በተለይ 
ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው የኅብረተሰቡ ክፍሎች ላይ ጉዳቱ 
ከባድ መሆኑን ገልጸዋል። 

ምንም እንኳ ከውጭ የሚገቡ የሸቀጦች ዋጋ በዓለም 

ገበያ የሚወሰኑ ቢሆንም  በአስመጪና ላኪነት የተሰማሩ 
ባለሀብቶች የዋጋ ግሽበቱንና የኑሮ ውድነቱን እንዳያባብሱ 
በሕግ አግባብ እንዲመሩ ማድረግ ይገባል። ከዚህ ጎን 
ለጎን ቁጥራቸው እንዲጨምር መሥራት እንደሚገባም 
ጠቁመዋል፡፡ 

በሌላ በኩልም በበጀት ጉድለትና በሌሎች ምክንያቶች 
ወደ ገበያው በመፍሰሳቸው የተነሳ የሕዝቡን ኑሮ እያናጉ 
የሚገኙ የገንዘብ ዝውውሮች ገደብ ሊበጅላቸው ይገባል 
ብለዋል፡፡

እ.ኤ.አ ከ2014 ጀምሮ እየተንደረደረ መጥቶ ከፍተኛ 
ደረጃ የደረሰውን የዋጋ ግሽበት ለማስቆም ባይቻልም 
ሕዝቡ ጊዜያዊ ዕፎይታ እንዲያገኝ ብሔራዊ ባንክ የገንዘብ 
ፍሰቱን መፈተሽና ወደ መደበኛ ስርዓቱ መመለስ ይገባዋል 
ሲሉ አስረድተዋል። 

መንግሥት የዋጋ ግሽበቱን በተወሰነ መልኩ ለመቀነስ 
በከፍተኛ ሁኔታ ገበያ ላይ የተሰራጨውን ገንዘብ 
ለመሰብሰብ የሚያስችል የተጠናከረ ስርዓት በመዘርጋት 
ገበያውን መቆጣጠር እንደሚገባውም አመላክተዋል፡፡ 

እንደ ዶክተር አጥላው ገለጻ፤ የኑሮ ውድነቱንና የዋጋ 
ግሽበቱን በዘላቂነት ለመፍታት ደግሞ በገበያው ላይ 
እየተዘዋወረ ያለውን ገንዘብ የሚመጥን ወይም ከዚያ 
በላይ ምርት ማምረት ያስፈልጋል፡፡ ለዚህም የተጀማመሩ 
የመስኖ ልማት ሥራዎችን አጠናክሮ መቀጠል ይገባል፡፡ 

በቂ ምርት ገበያ ውስጥ ሲገኝ ሰው መርጦ 
የመግዛት ዕድል ስለሚፈጠርለት ያለምንም ቁጥጥር 
ገበያው እራሱ ዋጋውን ሊቆጣጠረው ይችላል፡፡ ነገር 
ግን በቂ ምርት ሳይኖር ጥብቅ ቁጥጥር ቢደርግም የዋጋ 
ንረቱ ላይ ዕምብዛም ውጤት ማምጣት እንደማይቻል 
አስገንዝበዋል፡፡

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

ድርቅ ወደ ረሃብ እንዳይቀየር ያደረጉ 
አሠራሮች ቢጠናከሩ

የካራማራ ድል የአሸናፊነታችን ስንቅ ነው!

ሜላት ኢያሱ

ኢትዮጵያ በታሪኳ ብዙ ጦርነቶችን አካሂዳለች።የሁሉም መነሻ ግን ተመሳሳይ ነው።በአንድ በኩል ነፃነቷን አሳልፋ ላለመስጠት 
ከውጭ ኃይሎች ጋር የሚደረግ ፍልሚያ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የውጭ ኃይሎች ተላላኪ በመሆን ከጉያዋ ከወጡና ያሳደጋቸውን ጡት 
ከሚነክሱ ባንዳዎች ጋር የሚደረግ ትንቅንቅ ነው።እነዚህ ጦርነቶች ከባድ መስዋዕትነትን ያስከፈሉ ዘላቂ ልማት እንዳናስመዘግብ 
ተግዳሮት ቢሆንም ሁሉንም በአሸናፊነት አልፈን የዛሬው ትውልድ የሚኮራባት ነፃና የማትደፈር ሀገር እንድንረከብ አድርገውናል።በዚህ 
መልኩ ለነፃነት ከተደረጉ ጦርነቶች ውስጥ አንዱ ደግሞ  የዛሬ 44 አመት የተካሄደው እና እንደተለመደው በኢትዮጵያ አሸናፊነት 
የተጠናቀቀው የካራማራ ድል ነው፡፡

የካራማራ ድል ከጎረቤት ሀገር ጋር በተደረገ ጦርነት የተገኘ ድል ቢሆንም፤ ከዚህ በስተጀርባ ግን ልክ እንደ ዛሬው ሁሉ ታሪካዊዎቹ 
የውጭ ጠላቶች እጅ እንደነበረበት በርካታ ማሳያዎች አሉ።በተለይ ኢትዮጵያ በታሪኳ የቅኝ ተገዢ አለመሆኗ የሚያበሳጫቸውና 
ይህንን ታሪክ ለማጥፋት የሚጥሩ ኃይሎች በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ኢትዮጵያን ለመበታተን ያልፈነቀሉት ድንጋይ፤ ያልማሱት ጉድጓድ 
የለም።የኢትዮ-ሶማሊያ ጦርነትም የዚሁ ሴራ አካል ነው፡፡

ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በጀመረው የቀዝቃዛው ጦርነት ምዕራባውያን በቀጥታ ሀገራትን በጦር ኃይል ከማንበርከክ 
ይልቅ ሌሎች ስልቶችን በመጠቀም የማዳከም ስልቶችን የተጠቀሙበት ወቅት እንደነበር ይታወቃል።በዚህ መንገድ ከፍተኛ ጫና 
ከደረሰባቸው ሀገራት አንዷ ደግሞ ኢትዮጵያ ናት።በአድዋ ጦርነት የተሸነፉት የዘመኑ ቅኝ ገዢዎች ኢትዮጵያን እንደታሪካዊ ጠላት 
በመመልከት በተለያዩ መንገዶች ለማዳከም ጥረዋል።ለዚህ አንዱ መንገድ ደግሞ “ኢትዮጵያ” የሚለውን ስም ማጥፋት ነው፡፡

በዚህ ሂደት መካከል በወቅቱ የነበሩት የሶማሊያ መሪ ከኢትዮጵያ ጋር እንዲፋለሙ ማድረግ ጥሩ አጋጣሚ በመሆኑ “ታላቋን 
ሶማሊያ መፍጠር” በሚል ምክንያት በቅድሚያ የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት አብድረሺድ አሊ ሸርማርኬ፤ በኋላም ዚያድባሬ 
የኢትዮጵያ ሉአላዊ ግዛት ውስጥ በመግባት መሬት ቆርሶ በመውሰድ ትንኮሳ የጀመሩበት ወቅት ነው፡፡

ከዚህ በስተጀርባ ደግሞ ዛሬም በሀገራችን ወቅታዊ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ፈተና እየሆኑ የሚገኙት ምዕራባውያን በተለይ የአሜሪካ 

እጅ በትልቁ ነበር።በወቅቱ ሶማሊያ በአሜሪካ እገዛ የኢትዮጵያን ግዛት እስከ 700 ኪሎ ሜትር ድረስ ዘልቃ እንድትገባ ማድረግ ችለው 
ነበር፡፡

በቅርቡ አሸባሪው ሕወሓት በሰሜን ሸዋ በኩል እስከ ሸዋሮቢት ድረስ ዘልቆ በመግባት ኢትዮጵያን ሙሉ ለሙሉ የተቆጣጠረ 
እስከሚመስል ድረስ ቢገሰግስም እንዲህ አይነት አካሄዶች ግን መልሰው አጥቂውን እንደሚጎዳ የተገነዘበው በኋላ መሆኑ ይታወቃል። 
የሶማሊያ ጦርም እንዲሁ በአንድ መስመር ዘልቆ በመግባት አዋሽ ድረስ ቢመጣም ለዚህ ዋጋ እንደሚከፍል የተገነዘበው በኋላ መላ 
ኢትዮጵውያን ከጫፍ ጫፍ በመነሳት ይህንን ኃይል ዳግም ስጋት እንዳይሆን አድርገው በቀጡበት ወቅት ነበር።የኢትዮጵያ ጦር ይህንን 
ሾልኮ የገባ ኃይል ሙሉ ለሙሉ በመደምሰስ በመጨረሻም በካራማራ ተራራ ላይ የኢትዮጵያን የድል ብስራት አበሰሩ።

የኢትዮጵያ ጠላቶች ከአድዋም ሆነ ከካራማራ እንዲሁም ከሌሎች ሽንፈቶች ሳይማሩ ዛሬም ትንኮሳቸውን ቀጥለውበታል።በተለይ 
በአሁኑ ወቅት በአንድ በኩል በግብጽ ፊታውራሪነት የታላቁ ህዳሴ ግድብን ለማደናቀፍና ለማክሸፍ በተደጋጋሚ የሚደረጉ ትንኮሳዎች፣ 
በሌላ በኩል ደግሞ አሸባሪው ሕወሓት የከፈተውን ጦርነት በመንተራስ አጋጣሚውን በመጠቀም ጠላቶቻችን ኢትዮጵያን ለማፍረስ 
የቆየ ህልማቸውን እውን ለማድረግ ከባድ ፍልሚያ ውስጥ ናቸው።ነገር ግን ኢትዮጵያ ዛሬም በአሸናፊነት ቀጥላለች፡፡

ከዚህ አንጻር የታላቁ ህዳሴ ግድብ አንድ ማሳያ ነው።ይህ ፕሮጀክት ከጥንት ጀምሮ ተግባራዊ እንዳይሆን አንዴ በጦር ኃይል 
በማስፈራራት፤ ሌላ ጊዜ ደግሞ የፋይናንስ ድጋፎችን በመከልከል ዓባይን እንዳንጠቀም ብዙ ጫና ሲደረግ ቆይቷል።ነገር ግን ኢትዮጵያ 
ለህዝቦቿ እስከጠቀመ ድረስ የምትፈልገውን ከማድረግ የሚያግዳት ኃይል እንደሌለ በተደጋጋሚ ስትገልጽ ቆይታለች።እነሆ ጊዜው 
ደርሶም ታላቁ የህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጨት ደረጃ ላይ ደርሷል።ይህ በልማቱ ዘርፍ የሚደረገውን ጫና የረታችበት አንዱ ምዕራፍ 
ነው፡፡

አሸባሪው ሕወሓት የከፈተብንን ጦርነት ምክንያት በማድረግም በኢትዮጵያ ላይ በርካታ ጫናዎች ሲደረጉ ቆይተዋል።በተለይ 
ይህንን ምክንያት በማድረግ ኢትዮጵያን ለመገነጣጠልና ያለሙትን ለማሳካት ሕወሓትን አንዴ በገሃድ፤ ሌላ ጊዜ በህቡዕ በማገዝ ቡድኑ 
በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጫና እንዲፈጥር አድርገዋል።ከሞት አፋፍ አውጥተውም በኢትዮጵያውያን ላይ የከፋ በደል እንዲፈጥር 
አመቻችተውለታል።

ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ መቼም ቢሆን ለጠላት እጇን መስጠት ልማዷ ባለመሆኑ  በአንድ እጇ የውጭ ኃይል ጫና እየመከተች፤ 
በሌላ እጅ ደግሞ የሽብር ቡድኑን እየተከላከለች ትገኛለች።አሸናፊነት የኢትዮጵያ የምንጊዜም መገለጫ በመሆኑ ዛሬም ከፊቷ የተደቀኑ 
ጠላቶቿን ከፊቷ ገለል እያደረገች ወደብልጽግና የምታደርገውን ጉዞ አጠናክራ ትቀጥላለች፡፡

አገራችን ወቅትን እየጠበቀ  በሚከሰተው ድርቅ 
ስትፈተን ኖራለች።  በተለይም በ1966 ዓ.ም በወሎ፣ 
ትግራይና ኦጋዴን አካባቢዎች የተከሰተው ድርቅ ወደ 
ረሃብ ተሸጋግሮ በሰውና በእንስሳት ላይ ከፍተኛ ጉዳት 
ማድረሱ አይረሳም፤ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ  
ምስቅልቅሎችንም ፈጥሯል።  የአጼ ኃይለስላሴ መንግሥት 
ለችግሩ አፋጣኝ ምላሽ አለመስጠቱን ተከትሎ  ዙፋኑን 
ካነቃነቀው የተማሪዎች ተቃውሞ መካከል አንዱ  በወቅቱ 
የተከሰተው ረሃብ ነው። ኢትዮጵያ ከአድዋ ድል አነጋጋሪ 
ታሪኳ በተቃራኒ በመጥፎ ገፅታ የዓለም መነጋገሪያ 
እንድትሆን ያደረጋት በወቅቱ የተከሰተው ረሃብ ነው።    

ከአስር ዓመት ቆይታ በኋላ በ1977 ዓ.ም  
የተከሰተውም ድርቅ  እንዲሁ ተመሳሳይ ጉዳት አድርሶ 
አልፏል። በተለይም በወቅቱ ጦርነት ሲካሄድባቸው 
በነበረው  የትግራይ አካባቢዎች  በርካታ ዜጎች ድርቅ 
ባስከተለው ረሃብ ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። 
ሕወሓት በተቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎች ለድርቅ 
ጉዳተኞች እርዳታ እንዲያደርስ ከተባባሩት መንግሥታት 
የተሰጠውን ገንዘብ ለራሱ ጥቅም በማዋል ለበርካቶች 
ህልፈት ምክንያት መሆኑ ታሪክ የሚረሳው አይደለም። 
እነዚህ በድርቅ ምክንያት ያሳለፍናቸው መጥፎ ገጽታዎች 
ናቸው። ዛሬም አሸባሪው ሕወሓት በትግራይ ክልል ሰው 
ሰራሽ ረሃብ በመፍጠር ዜጎችን ለከፋ ችግርና እንግልት 
እየዳረገ መሆኑን መዘንጋት አያስፈልግም። 

ድርቅ በተፈጥሮ የሚመጣ ችግር መሆኑ ይታወቃል፤ 
ተፈጥሮ ያመጣውን ተፈጥሮ እስኪመልሰው ዝም ብለን 
አንመለከትም።  ሊከሰት የሚችለውን የምግብ፣  የውሃና  
የከብቶች መኖ እጥረት አስቀድመን በመገንዘብ መልስ 
መስጠት ግድ ይለናል። 

ከሁለት ዓመት ወዲህ አገራችን በተለያዩ ሰው 
ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች ስትፈተን ከርማለች፤ አሁንም 
ከገባችበት አዙሪት አልወጣችም። ጎርፍ ፣ ኮቪድ አስራ 
ዘጠኝ፣ ጦርነት፣ ጦርነቱን ተከትሎ የተፈጠሩ ጫናዎች 
ፈትነዋታል።  አሁን ደግሞ በሶማሌ ፣ በኦሮሚያና በደቡብ 
ክልል አንዳንድ ቦታዎች ሁለት ተከታታይ የዝናብ ወቅት 
ባለመዝነቡ ምክንያት በተከሰተው ድርቅ  እየተፈተነች 
ነው። 

አስቀድሞ ድርቅን ታሳቢ በማድረግ የተሠሩት 
ሥራዎች  ችግሩ እንዳይባባስ ማድረጋቸው እንዳለ ሆኖ 
ለአርሶ እና አርብቶ አደሩ በመንግሥትና በሌሎች አካላት 

ድጋፍ በማድረግ የጉዳቱን መጠን ለመቀነስ ርብርብ 
መደረጉ ይበል የሚያስብል ነው።  በዚህም አበረታች 
ውጤት እየታየ ነው። ድርቁ ወደ ረሃብ እንዳይሸጋገር 
በመደረጉ እስከ አሁን በሰው ህይወት ላይ ምንም አይነት 
ጉዳት እንዳይደርስ ሆኗል።

በ1966 እና በ1977 ዓ.ም የተከሰተው ድርቅ ወደ 
ረሃብ ተሸጋግሮ  የሰዎች ሞትና መፈናቀል፣ የእንስሳት 
እልቂት የታየበት ይሁን እንጂ በ1993 እና በ2008 ዓ.ም 
ድርቅ በተለያዩ አካባቢዎች ተከስቷል፤ ይሁንና ቀደም 
ሲል ከነበረው ችግር ልምድ በመወሰዱ  ድርቁ ወደ 
ረሃብ እንዳይሸጋገር  ቅድመ ዝግጅቶች በመደረጋቸውና 
ከተከሰተም በኋላ ለተጎጂዎች ድጋፍ በማድረግ አደጋው 
የከፋ ጉዳት እንዳያስከትል ተደርጓል። ይህም መንግሥት 
ችግሩን የመቆጣጠር አቅሙና ልምዱ  ከጊዜ ወደ ጊዜ 
እያደገ መምጣቱን ያሳያል።   

እያንዳንዱ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግሥት 
መስሪያ ቤት ችግሩን ለማቃለል የየድርሻውን 
ኃላፊነት ለመወጣት ርብርብ ማድረጋቸው ድርቁ 
ዋጋ እንዳያስከፍለን አድርጓል። ለምሳሌ ብሄራዊ  
የሚቲሮዎሎጂ ኤጀንሲ  የዝናብ እጥረት ያለባቸውን 
ቦታዎች አስቀድሞ በመተንበይ በተባሉት አካባቢዎች 
የሚኖሩ አርሶና አርብቶ አደሮች  ቅድመ ዝግጅት 
እንዲያደርጉና በመንግሥት በኩልም ተመሳሳይ ዝግጅት 
እንዲደረግ  ያበረከተው አስተዋጽኦ ቀላል ግምት 
የሚሰጠው አይደለም።  የመስኖ ውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር፣ 
የግብርና ሚኒስቴር የደን አካባቢና የአየር ንብረት ለውጥ 
ኮሚሽን፣ የአርብቶ አደር ኮሚሽን ወዘተ በሚሰሯቸው 
ሥራዎች ድርቅ የሚያስከትለውን ጉዳት መቀነስ ባይቻል 
ኖሮ ዛሬ አገራችን መጥፎ ገጽታ ይኖራት ነበር።    

በተለይም አርሶና አርብቶ አደሮች ለከፋ ችግር 
እንዳይጋለጡ አስቀድሞ ውሃ የማቆር ልምድ 
እንዲኖራቸው  እገዛና ስልጠናዎችን ከመስጠት ጀምሮ 
በአንዳንድ ቦታዎችም የውሃ ጉድጓዶችን በመቆፈር 
ችግሩን ለማቅለል የተሠሩት ሥራዎች ውጤት ያመጡ 
መሆናቸውን የአደጋውን ደረጃ አይቶ መረዳት 
አያስቸግርም።  

ድርቅ ወደ ረሃብ በተሸጋገረባቸው 1966 እና 1977 
ዓ.ም የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ከሰላሳ እስከ ሃምሳ ሚሊዮን 
የሚገመት ነበር። ያኔም አሁንም የነበረን የተፈጥሮ ሀብት 
ተመሳሳይ ነው። ያን ጊዜ ሰዎችንና እንስሳትን ከእልቂት 
ማዳን ያልተቻለው እንደአሁኑ ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተን  
ቅድመ ዝግጅቶችን ባለማድረጋችን እንጂ  የያኔው ድርቅ 

ከአሁኑ ደርቅ የከፋ ሆኖ አይደለም።  
ዛሬ መንግሥትም ህዝብም ድርቅን የመከላከል  

ልምድ በማዳበራችን  ከሰላሳ እስከ ሃምሳ  ሚሊዮን ሆነን 
የሰው ህልፈት ያስተናገድንበትን ድርቅ ቢያንስ አሁን 
ከመቶ ሚሊዮን በላይ ሆነን አንድም ሰው እንዳይሞት 
ማድረግ መቻላችን ድርቅን ድል የማድረግ ጅማሮ ላይ 
እንዳለን ያሳያል። 

ያለፉት የድርቅ ወቅቶች በሰው ህይወትና በእንስሳት 
ላይ ጉዳት አስከትለው መጥፎ ጠባሳ የተዉልን 
ቅድመ ዘግጅት የማድረግ ልምድ ባለመዳበሩና 
ሁሉም አካል ከዳር እስከ ዳር ተንቀሳቅሶ የየራሱን 
አስተዋጽኦ የማበርከት ተሞክሮው አናሳ ስለነበር 
ነው። አገሪቱ ተደራራቢ ችግር ውስጥ ባለችበት በዚህ 
ሰዓት የተከሰተው ድርቅ ወደ ረሃብ ተሸጋግሮ ጉዳት 
እንዳያስከትል እየተደረገ ያለውን ጥረት  ማበረታታት 
ጤናማ አስተሳሰብ ነው። ለምን ድርቅ ተከሰተ ሳይሆን 
ድርቁን ለመቆጣጠር ምን አይነት ስራዎች ተሰሩ? ምንስ 
ውጤት ተገኘ?  ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል።  

ከአንድ ክልል ወደ ሌላው ክልል የምግብና የመኖ 
ድጋፍ በማድረግ ችግሩን ለመግታት የተደረገው 
መተጋገዝ የድርቁን አቅም  ከማዳከም አልፎ በቀጣይ 
ድርቅ ቢከሰት እንኳን በመተጋገዝ ማለፍ እንደሚቻል 
ያስተማረ ነው። በመንግሥት በመደበኛነት ሲረዱ 
የነበሩት ሰዎች ርዳታቸው እንዳይቋረጥ በማድረግ፣ 
በድርቅ ምክንያት እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው አዳዲስ 
ተረጂዎችም  ድጋፍ በማድረግ ችግሩ እንዳይባባስ 
ማድረግ መቻሉ የሚበረታታ ነው።  

መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ባለሀብቶችም 
ድርቁ ወደ ረሃብ እንዳይሸጋገር የየራሳቸውን አስተዋጽኦ 
ማድረጋቸውም ችግሩን አቅልሎታል።  ውሃ በቦቴ 
በማሰራጨት ፣ የውሃ ጉድጓድ በመቆፈር ፣ የምግብና 
የመኖ ድጋፍ በማድረግ መረባረባቸው ድርቁ ወደ ረሃብ 
እንዳይሸጋገር ያደረገ  አዲስ የትብብር መንፈስ ነው። 

የድርቅ ችግርን በአገር አቀፍ ደረጃ  በዘላቂነት 
ለመፍታት መንግሥት እየሠራቸው ያሉት የልማት 
ሥራዎች ተስፋ ሰጪዎች ናቸው። ለምሳሌ በአረንጓዴ 
ልማት የተተከሉት በቢሊዮን የሚቀጠሩት ችግኞች 
የተፈጥሮን ሚዛን ከመጠበቅ አንጻር የሚኖራቸው 
አስተዋጽኦ  ቀላል አይሆንም። የግብርናውን ዘርፍ 
በሜካናይዝድ ለማዘመን የሚደረገው ጥረትና የበጋው 
መስኖ ልማት ድርቅን ለመቋቋም አቅም የሚፈጥሩ ብቻ 
ሳይሆኑ ድርቅ እንዳይከሰት የሚያደርጉም ናቸው።    
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እንዲከበር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበራት  ያሉት ዳይሬክተሩ፤ 
በርካቶችም በኢትዮጵያ ምድር ለኢትዮጵያ ሲሉ ሞተዋል 
ብለዋል። 

ኢትዮጵያ ችግር   በገጠማት ጊዜ የኩባ መንግሥት 
ከፍተኛ ድጋፍ  በማድረግ  የዚያድባሬ ወረራ እንዲከሽፍ 
ከፍተኛ ሚናን በማበርከታቸው  ለኩባ መንግሥት 
ምስጋናቸውን አቅርበዋል።

በተለይ ለኢትዮጵያ ሲሉ ደማቸውንና አጥንታቸውን 
ለከሰከሱ  የኩባ ወታደሮች ከፍተኛ ክብር ይገባቸዋል 
ያሉት አቶ ቤኩማ፤ የኢትዮጵያና የኩባ ሕዝብና 

መንግሥታት  ጠንካራና የቆየ ግንኙነት አላቸው። ይህም 
ግንኙነት ጠንካራ ሆኖ ቀጥሏል፤ ላለፉት 47 ዓመታት 
የኩባ መንግሥት በቋሚነት ለኢትዮጵያ ተማሪዎች 
የትምህርት እድል  በመስጠት በሺ ለሚቆጠሩ ተማሪዎች  
የትምህርት እድል እየሰጠ ይገኛል።  እንዲሁም የኩባ  
መንግሥት የጤና  ባለሙያዎችን  ወደ ኢትዮጵያ  የገጠር 
አካባቢ በመላክ የጤና እንክብካቤ እየሰጡ ይገኛሉ 
ብለዋል። 

በኢትዮጵያ የኩባ ሪፐብሊክ  አምባሳደር  ሆርሄ 
ሌፌብሬ ኒኮላስ በበኩላቸው እንደገለጹት፤ ኢትዮጵያና 

ኩባ ረዘም ያለና ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት 
አላቸው። ከ44 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ችግር በገጠማት 
ጊዜ የዚያድባሬን ወራሪ ኃይል ለመመከት የኩባ መንግሥት 
ለኢትዮጵያዊያን በርካታ ወታደሮችን ልኮ የኢትዮጵያ 
ነጻነት እንዲረጋገጥ አድርጓል። በምስራቁ የኢትዮጵያ 
ክፍል የኩባ ወታደሮች  ከኢትዮጵያ ወንድሞቻቸው  ጋር 
በመሆንም ተዋግተው ድል አስመዝግብዋል። በርካታ 
ኩባያውያንም ለኢትዮጵያዊያን መስዋእትነትን ከፍለዋል፤ 
ይህ የሁለቱን አገራት ታሪካዊ ግንኙነት የሚያመላክት 
ነው ብለዋል።

ከጦርነቱ መጠናቀቅ በኋላ በጦርነቱ ሳቢያ ወላጅ 
አልባ የሆኑ ህጻናትን የኩባ መንግሥት ወስዶ በማስተማር 
የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የላቀ ደረጃ እንዲደርስ አድርጓል 
ያሉት አምባሳደሩ፤ በርካቶችም በሕክምና  በኢንጅነርነት 
የሙያ ዘርፍ ተመርቀው ሀገራቸውን በማገልገል ላይ 
ናቸው ብለዋል። ወደፊትም የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት 
ለማጠናከር የኩባ መንግሥት ጠንካራ የሆነ ፍላጎት አለው 
ሲሉ አስረድተዋል። በኢትዮጵያና በኩባ ሕዝብ መካከል 
የሚታየው የአንድነትና መተባበር ስሜት ተጠናክሮ 
እንዲቀጥል  ይደረጋል ሲሉም  ገልጸዋል። 

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

ከ1ኛው ገጽ የዞረ

ከ1ኛው ገጽ የዞረ
በፖለቲካውና...

ሲቻል ነው። የሃሳብና የፖለቲካ አመለካከት 
ልዩነት ቢኖረንም ከሁሉም በላይ በሆነችው በአገር 
ጉዳይ አንድ መሆን ግን ይጠበቅብናል ብለዋል።  

ኢትዮጵያ ከውስጥና ከውጭ ችግር ለመፍጠር 
የሚሞክሩ  ጠላቶች ያሏት አገር ናት ያሉት ሻምበል 
አበበ፤ እነዚህን ጠላቶች በማሳፈር አገርን ለተሻለ 
ክብር ማብቃት የሚቻለው ከፋፋይ አስተሳሰቦችን 
በማስወገድ መሆኑን ገልጸዋል። 

የካራማራው ድል አንድነታችንን እና 
ጀግንነታችንን በገሃድ ያሳየንበት በመሆኑ ከዓድዋ 
ድል በዓል ያልተናነሰ ክብር ሊሰጠው ይገባል 
ያሉት ደግሞ የቀድሞ ሠራዊት አባሉ ባሻ ዳምጠው 
ገብረህይወት ናቸው።

ትውልዱ የአገሩን አንድነት አስጠብቆ ሲቀጥል 
ወራሪም እንኳን ቢመጣ በተቀናጀ ኃይል አሳፍሮ 
ለመመለስ አይከብደውም። የተከፋፈለ ስሜት 
ከያዝን ግን ወራሪዎቻችን ይበረታሉ። ስለሆነም 
ትውልዱ የአገርን ፈተናዎች ለማለፍ አንድነቱን 
አጥብቆ መያዝ አለበት ሲሉ ተናግረዋል። 

ባሻ ዳምጠው፤ አሁን ያለው ትውልድ 
ከባለታሪኮችና ለአገራቸው ዋጋ ከከፈሉ 
ሰዎች ጠጋ ብሎ ዕውቀትን በመቅሰም አገሩን 
የሚያስቀጥልበትን ጀብዱና ብልሀት መማር 
ይኖርበታል ብለዋል፡፡

የካራማራ ድል የዚያድባሬ ሠራዊት "ታላቋ 
ሶማሊያን እመሰርታለሁ" በሚል እሳቤ በዘመናዊ 
መሳሪያ የታገዘ ወረራ ኢትዮጵያ ላይ መፈጸሙንና 
ድል መደረጉን  ያስታውሰናል። ከ44 ዓመታት 
በፊት ልክ በትናንትናው  ቀን የካቲት 26 ቀን 
1970 ዓ.ም ይህ ወራሪ ሠራዊት በጀግኖች 
ኢትዮጵያውያን ድል ተነስቶ የተባረረበት ቀን 
መሆኑ በታሪክ መዝገብ ሰፍሯል። 

‹‹ትውልዱ 
ኢትዮጵያ...

የለውጡን መምጣትና የብልጽግናን መወለድን 
አስመልክተው በሰጡት ማብራሪያ፤ የለውጡ ፍሬ የሆነው 
የብልጽግና ፓርቲ በአራት ብሄራዊ ድርጅቶች ተዋቅሮ 
አገሪቷን ይመራ የነበረው የኢህአዴግ ድርጅት ይከተል 
የነበረውን የአደረጃጀትና የፖለቲካ ፍልስፍና ሥር ነቀል 
በሆነ ሁኔታ ለውጦ መምጣቱን አስታውሰዋል፡፡

በኢትዮጵያ የተቀሰቀሰው ለውጥ በሪፎርም መልክ 
ቢመራ የተሻለ ውጤት ያመጣል፤ አገሪቷን ወደ ፊት 
ሊያራምድ ይችላል የሚል ስምምነት ተይዞ ለውጡን 
በሪፎርም የመምራት እንቅስቃሴ ውስጥ ተገብቶ 
እንደነበር አቶ ብናልፍ ገልጸዋል፡፡  በዚህም የፖለቲካ፣ 
የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ ልማት የውጭ ግንኙነትና 
ፖሊሲ፣ የህግ ሪፎርምና ሌሎችን በጥልቀት በማየት  ወደ 
ተግባር እንደተገባ ጠቅሰዋል፡፡ የፖለቲካ ግምገማውና 
የተጠናው ጥናት ሪፎርሙን ወደ ተግባር መቀየር 
እንዳስቻለም አስታውቀዋል፡፡

እንደ አቶ ብናልፍ ገለጻ፤ በወቅቱ የኢህአዴግ ችግሮች 
ተብለው በግምገማ ከተለዩት መካከል አደረጃጀት አንዱ 
ሲሆን፤ ኢህአዴግ በነበረው አደረጃጀት በተጨባጭ 

የኢትዮጵያ ሁኔታ አንድ ስንዝር ወደ ፊት ሊያራምድ 
የሚችል አይደለም የሚል ድምዳሜ ላይ ተደርሷል፡፡ 
ይህ ማለት ኢህአዴግ የአራት ብሄራዊ ድርጅቶች ግንባር 
ሲሆን፤ ድርጅቶቹ አራት ክልሎችን የሚመሩ ነበሩ፡፡ 
ሌሎቹ አምስት ክልሎችን የሚመሩ ድርጅቶች በአጋርነት 
እንጂ በአባልነት አልነበሩም፡፡ ማዕከላዊ ፖለቲካው 
ላይም አልነበሩም፡፡ ወሳኔ ሰጪም አይደሉም፡፡ በአምስቱ 
ድርጅቶች የሚመራው ሰፊው ሕዝብ በፖለቲካ ውሳኔዎች 
ላይ ተሳታፊ የሚሆንበትን እድል የዘጋ ነው፡፡ በጥቂት 
ቡድኖች ብቻ የሚንቀሳቀስ አደረጃጀት የኢትዮጵያን 
ችግር አይፈታም ተብሎ በመታመኑ አደረጃጀቱ እንደገና  
መሠራት እንዳለበት ታምኖበታል ብለዋል፡፡

ሁሉንም ያቀፈና አካታች የሆነ ኅብረ ብሔራዊ 
ውህድ ፓርቲ ያስፈልግ ነበር ያሉት አቶ ብናልፍ፤ 
ብልጽግና ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚሳተፍበትና 
ውህድ ህብረ ብሄራዊ ፓርቲ ሆኖ መዋቀሩን ገልጸዋል፡
፡ አጋር ከሚባሉ ድርጅቶች ጋርም ሰፊ ውይይት 
መካሄዱንና ስምምነት መደረጉን፤  በኢህአዴግ አባል 
ድርጀቶች በነበሩት መካከልም በርካታ ውይይት 

መደረጉን ጠቅሰው፤ ሕወሓት እስከ ጥናቱ መጨረሻ 
ድረስ አብሮ ሲጓዝ  እንደነበር፤  ጥናቱ ከተጠናቀቀ በኋላ 
የኢህአዴግ አደረጃጀት መፍረስ አለበት የሚል ድምዳሜ 
ላይ ሲደረስ መፍረስ የለበትም የሚል አቋም መያዙንና 
በአዲሱ አደረጃጀት የማይካተትበት ሁኔታ እንደተፈጠረ 
አንስተዋል፡፡

አቶ ብናልፍ እንደሚሉት፤ ኢህአዴግ የነበረው 
ሌላኛው ችግር ኢትዮጵያዊያን በዜግነታቸው የድርጅቱ 
አባል መሆን አለመቻላቸው ነበር፡፡ ድርጅቱ ግንባር 
ስለሆነ ፓርቲዎች አሊያም ድርጅቶች ናቸው ወደ 
አባልነት የሚመጡት፡፡ በግለሰብ ደረጃ ፕሮግራሙ 
ሊያታግለኝ ይችላል ብሎ ድርጅቱ ውስጥ ለመግባት 
ቢመጣ ተቀባይነት የለውም፡፡ ይህ ደግሞ  የዜጎችን 
መብት ይገድባል፡፡ ስለሆነም ኢህአዴግ አሁን ያለውን 
አደረጃጀትና ቅርጽ ይዞ ቢቀጥል የኢትዮጵያ ዜጎችን 
የፖለቲካ ተሳትፎ የሚገድብ ነው፡፡

በመሆኑም በብልጽግና ውስጥ ማንኛውም 
ኢትዮጵያዊ በዜግነቱ ብቻ የብልጽግና ፕሮግራሞች 
ያታግለናል የሚል ፍላጎት ካለው በቀጥታ የሚታገልበት 

ሁኔታ  እንዲፈጠር ተደርጓል ነው ያሉት፡፡
በሌላ በኩል አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ የሚባለው  

የኢህአዴግ ፍልስፍና  የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አንድ 
እርምጃ ወደፊት ሊያራምድ የሚችል  እንዳልነበረም አቶ 
ብናልፍ ተናግረዋል፡፡  የድርጅቱ የፖለቲካ ፍልስፍና  
ነገሮችን በወዳጅነትና በጠላትነት የሚፈርጅ እንደነበርና 
ይህም አደገኛ  በመሆኑ ኢትዮጵያ ካለችበት ውስብስብ 
የፖለቲካ ችግር አኳያ የበለጠ ወደ መቀመቅ ሊያወርድ 
የሚችል ስለሆነ ፍልስፍናው ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም 
የሚል አቋም  እንደተወሰደ ገልጸዋል፡፡ 

ብልጽግና ፓርቲ በኢኮኖሚው፣ በውጭ ግንኙነትና 
በዲፕሎማሲውም ያለውን የአገሪቱን የለውጥ እንቅስቃሴ 
ገቢራዊ በሆነ መንገድ መምራት ይኖርብናል የሚል  አቋም 
መያዙን ገልጸው፤  ሶሻሊዝም አሊያም ካፒታሊዝም 
እንሆናለን የሚል የተቻኮለ አቋም ሳይዝ የወቅቱን 
ተጨባጭና ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን ታሳቢ እንዳደረገ 
አመላክተዋል፡፡ በዚህም ኢህአዴግ ይከተል ከነበረው 
የአደረጃጀትም ሆነ የፖለቲካ ፍልስፍና በእጅጉ ሥር 
ነቀል ለውጥ አምጥቶ  ለዛሬ መብቃቱን አስረድተዋል፡፡

ብልጽግና አዲስ...

ሙሳ ሙሐመድ

አዲስ አበባ፡- ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና 
ተማሪዎቻቸው በአገራዊ ልማትና በታላቁ የኢትዮጵያ 
ህዳሴ ግደብ ዙሪያ የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ 
እየተሠራ መሆኑን የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግደብ 
ሕዝባዊ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ገለጸ፡፡

የማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር 
አረጋዊ በርኼ ትናንት ከ10 የአገሪቱ የከፍተኛ የትምህርት 
ተቋማት ከተወጣጡ ተማሪዎች ጋር ውይይት 
በተደረገበት ወቅት እንደገለጹት፤ በታላቁ የኢትዮጵያ 
ህዳሴ ግድብ እና በሌሎች አገራዊ የልማት ሥራዎች ላይ 
የከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና ተማሪዎች ሚናቸውን 
እንዲወጡ እየተሠራ ነው፡፡

በኢትዮጵያ ከ43 የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር 
የሕዳሴ ግድቡንና በሌሎች አገራዊ የልማት ተግባራትን 
ለማጠናከር ተቋማቱና ተማሪዎች የበኩላቸውን ሚና 
እንዲወጡ የሚያጠናክሩበት መንገድ ተዘርግቷል፡፡

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱን ተማሪዎች 
በህዳሴው ግድብና በአገራዊ ልማት ሥራዎች ላይ 
ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ማወያየቱ ተገቢ ነው ያሉት 
ዶክተር አረጋዊ፤ ወጣቶቹና ትውልዱ ካወቁ ንቁ ተሳትፎ 
ያደርጋሉ፤ ንቁ ተሳትፎ ካደረጉ ደግሞ የተጀመረውን 
የልማት ጉዞ በተለይም የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ 
ጉልህ አስተዋፅኦ ያበረክታሉ ብለዋል፡፡

በግድቡ የግንባታ ሂደት ላይ አንድነታችንን 
አጠናክረንና በተባበረ የወጣቶች ተሳትፎ ከሠራን ግድቡን 
በወቅቱ በማጠናቀቅ በጉስቁልና ኑሮውን የሚገፋውን 
ሕዝብ ከችግር እንዲወጣ ያደርጋል ብለዋል፡፡

እንደ ዶክተር አረጋዊ ገለጻ፤ ኢትዮጵያውያን አሁን 
በአባይ ግድብ ግንባታ ላይ ስኬታማ ሥራ ከሠራን 
ሌሎችንም በላቀ ሁኔታ መገንባት እንችላለን፡፡ በሌሎች 
ልማታዊ  ሥራዎችም ግድቦችን ገንብተን አገራችንን 
በአጭር ጊዜ ከድህነት እንድትወጣ ማድረግ ይገባል፡፡

እንደ አገር ይህን ለማጠናከር ዘርፈ ብዙ ሥራዎች 

የትምህርት ተቋማትና ተማሪዎች በህዳሴው ግድብ 
ላይ የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ እየተሠራ ነው

ተጀመረዋል ያሉት ዶክተር አረጋዊ፤ ትስስር የሚል 
የዲጅታል ሚዲያ ገጽ ተጀምሮ ሁሉም ኢትዮጵያዊ 
በአገሩ ልማት ላይ በንቃት እንዲሳተፍ እየተደረገ ነው 
ብለዋል፡፡  በገጹ በሌሎችም መስኮች ግንዛቤ መፍጠርና 
መነቃቃትን የሚያመጡ መረጃዎች  መስጠት መጀመሩን 
ዋና ዳይሬክተሩ ጠቅሰዋል፡፡

ተማሪዎች፣ ዲያስፖራዎች፣ ነዋሪዎችና 
ኢትዮጵያውያን በየዘርፉ እንዲሳተፉ ለማድረግ እየተሠራ 
መሆኑንም ገልጸዋል፡፡

የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግደብ ረጅም እድሜና 
ዘላቂ አገልግሎት እንዲሰጥ ከተፈለገ በየአካባቢው 
የአረንጓዴ ልማት ሥራዎች መጠናከር አለባቸው ያሉት 
ዋና ዳይሬክተሩ፤ ለዚህም ማህበረሰቡ በአረንጓዴ ልማት 
ሥራ ላይ እንዲረባረብ ጥሪ አቅርበዋል፡፡

በሀብት ማሰባሰብ ረገድም ሁሉም ኢትዮጰያዊ ግድቡ 
የራሱና የወገኖቹ እንዲሁም የአፍሪካ ወንድሞቹና እህቶቹ 
መሆኑን አውቆ በሚችለው ሁሉ ሀብት በማሰባሰቡ ሂደት 
እንዲሳተፍ ጠይቀዋል፡፡

ዶክተር አረጋዊ በርኼ
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ነፃ ሃሳብ
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 

ዝክረ ታሪክ፤
ኢትዮጵያ የብዙ ቅርሶች ባለፀጋ መሆኗ ለክርክር 

አይቀርብም። ምናልባት ያከራክር ከሆነ ለሙግት 

የሚቀርበው አጀንዳ የቅርስ ውርርሱና አጠባበቁ ጉዳይ 

ሊሆን ይችላል። በደምሳሳ ፍረጃ  ጥቅል አስተያየት 

እንስጥ ከተባለ ግን በአገራዊ ቅርሶች ጠባቂነት፣ 

አስረካቢነትና ተረካቢነት ረገድ በየዘመናቱ የኖረው 

ትውልድ በሚገባ አደራውን ተረክቦ ለወርተረኛው 

ትውልድ ለማሸጋገር የነበረበትን ውሱንነት በመጥቀስ 

ልንዋቀስ እንችል ይሆናል። ቀደምቱ ትውልድ 

አደራውን ለመወጣት አቅም እያነሰው ጉልበቱ 

የተብረከረከባቸው ታሪካዊ አጋጣሚዎች በየትዬለሌ 

ቁጥርና ዓይነት ሊገለጹ እንደሚችሉ የዘርፉ ጠቢባን 

አዘውትረው ሮሮ ሲያሰሙ መደመጣቸውም ስለዚሁ 

ይመስላል።

የአገራችንን ዘመን አይሽሬ ቅርሶች በአደራ 

ጠብቆና አስጠብቆ በማስተላለፍ ረገድ በቀዳሚነት 

ሊመሰገኑ የሚገባቸው መሠረተ ሰፊዎቹ የእምነት 

ተቋማት (አይሁድ፣ እስልምናና ክርስትና) እንደሆኑ 

ይህ ጸሐፊ በጽኑ ያምናል። የተጠቀሱት የእምነት 

ተቋማት አስተዋጽኦ እንደተጠበቀ ሆኖ በተለየ ሁኔታ 

ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን 

በቅርሶች አመንጭነት፣ ጠባቂነትና አስተላላፊነት ልዩ 

ምስጋና ሊቸራት ይገባል።

ቀደምት ነገሥታቱ ሳይቀሩ የማዕረግ፣ የወግና 

የጽሑፍ ቅርሶቻቸውን በስጦታም ይሁን በልግስና 

መልክ በአደራ ያስተላልፉ የነበረው ለዚህቺው 

አንጋፋ ቤተ ክርስቲያን ነበር። ከርዕሰ ጉዳያችን ጋር 

የሚጎዳኘውንና ቁጥር ስፍር የሌላቸውን የብራና 

ጽሑፎችን ብቻ ነጥለን ብናወጣ እንኳን «እንደ 

ምድር አሸዋ የበዙ» እንደ ዘር እህል በመላው ዓለም 

የተበተኑት ቅርሶች ከዚህቺው ቤተ ክርስቲያን የተገኙ 

ስለመሆናቸው አስረግጦ መመስከር ይቻላል።

አድማሱ እጅግ የሚለጠጠው ይህ የነገረ ቅርስ 

እሰጥ አገባ ጉዳይ ከዋናው መነሻ ሃሳባችን ስለሚያዛንፈን 

ሃሳባችንን ሰብሰብ አድርገን በየሥርዓተ መንግሥታቱ 

ከቤተ መጻሕፍት ምስረታና አስተዳደር ጋር የተያያዙ 

አንዳንድ የቅርብ ዘመን ማስረጃዎችን አጣቅሰን ወደ 

መነሻ ሃሳባችን በመመለስ ለአብሮሆታችን ምስጋና 

አቅርበን ርእሰ ጉዳያችንን እንደመድማለን።

ከቅርብ ዘመናቱ የኢትዮጵያ ነገሥታት መካከል 

ዘመናዊና ብሔራዊ ቤተ መጻሕፍትን ለማቋቋም 

ቀዳሚ ርእይ የነበራቸው ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ 

እንደነበሩ ታሪክ እማኝነቱን ይሰጣል። ንጉሡ ይህንን 

ታላቅ ህልም በተግባር ለመተርጎም በማሰብ በርካታ 

የብራናና የኅትመት ጽሑፎችን ሰብስበው እንደነበር 

በዜና መዋዕላቸው ውስጥ በግልጽ ተመልክቷል። 

ህልማቸው እንደምንና በምን ሁኔታ ሊከሽፍ እንደቻለ 

እነሆ ታሪኩ እንዲህ ይታወሳል።

«ከጄኔራል ናፒየር ጋር አፄ ቴዎድሮስ ያደረጉት 

የመጨረሻው የመቅደላ ግብግብ የተቋጨው ንጉሡ 

በራሳቸው እጅ ራሳቸውን ባጠፉበት ዕለት ሰኞ ሚያዝያ 

ምስጋና ስለ አብርሆቱ በረከታችን!
6 ቀን 1860 ዓ.ም ነበር። መይሳው ካሳ ከወደቁ በኋላ 
የብሪትሽ ሙዚዬም ተወካይ ሆኖ ከናፒየር ወራሪ 
ሠራዊት ጋር የመጣውና በሪቻርድ ሆምስ የተመራው 
የአንደኛው የዘረፋ ቡድን ተልዕኮውን ያሳካው በቤተ 
መንግሥቱ ሕንፃ ውስጥ ነበር። 

ንጉሡ በሕይወት ሳሉ ብሔራዊ ቤተ መጻሕፍት 
ለማቋቋም የሰበሰቧቸውን እጅግ ብዙ መጻሕፍት 
እንደዚሁም በአሁኑ ጊዜ የብሔራዊ ቤተ መዛግብት 
መሠረት ሊሆኑ የሚችሉ አያሌ የመንግሥት ሰነዶችንና 
የተለያዩ መረጃዎችን ሳይቀር ዘርፈዋል። ከእነዚህም 
መካከል በተለይም ክብረ ነገሥት የተባለው ታላቁ 
መጽሐፍ ይገኝበታል። …ከዘረፏቸው ቅርሶች ይልቅ 
ጥፋት ያደረሱባቸው አመዝነው ታይተዋል።…ብዙ 
መጻሕፍትንም ቀዳደዋል። (Kasa and Kasa, IES, 
AAU, 1990 P. 210)” ቴዎድሮስ ይህንን መሰሉን ታላቅ 
ህልማቸውን ሳይቋጩ ማለፋቸው በአገራዊ ታሪካችን 
ላይ የፈጠረውን ክፍተት መገመት አይከብድም።

ሌላው ተጠቃሽ መሪ ለሥልጣኔና ለአዳዲስ 
ዕውቀቶች አእምሯቸውና ልባቸው ክፍት የነበረው 
ዳግማዊ አፄ ምኒልክ ናቸው። እኒህ ንጉሥ እንደ 
ቴዎድሮስ ሰፋ ያለ «ብሔራዊ ቤተ መጻሕፍት» 
የማቋቋም ርዕይ እንደነበራቸው በግልጽና በቅርብ 
የተመዘገበ ታሪክ ለማግኘት አዳጋች ቢሆንም ቤተ 
መንግሥታቸውን አጎራብተው ያነጹትና ዛሬም 
ድረስ በጓጉንቸር ቁልፍ እንደተከረቸመ የሚገኘው 
የመዛግብት አርካይቫቸውና በስማቸው በተሰየመው 
በመጀመሪያው የዳግማዊ ምኒልክ ት/ቤት ውስጥ 
የተቋቋመውን ቤተ መጻሕፍት ስናስታውስ ህልማቸው 
ከፍ ያለ እንደነበር እንገነዘባለን።

ከአፄ ቴዎድሮስ ቀጥሎ ምናልባትም በብሔራዊ 
ደረጃ ቤተ መጻሕፍት በማቋቋማቸው ስማቸውን 
በወርቅ ቀለም ያጻፉት ግርማዊ ቀዳማዊ አፄ  ኃይለሥላሴ 
ናቸው። ንጉሡ የብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ 
መጻሕፍትን ለማቋቋም ቅድሚያ የሰጡት ፋሽስት 
ኢጣሊያ ድል በተመታ ማግስት በ1936 ዓ.ም ነበር። 
ተቋሙን ካቋቋሙ በኋላም በተለያዩ ጊዜያት 738 
ያህል የግል መጻሕፍታቸውን አበርክተዋል። ሕዝቡ 
በቤተ መጻሕፍቱ እየተገኘ መጻሕፍትን እንዲያነብ 
ለማበረታታትም አልፎ አልፎ ሹማምንቶቻቸውን 
እያስከተሉ ወደ ቤተ መጻሕፍቱ ጎራ በማለት 
አንባቢዎችን ያበረታቱ እንደነበር ይነገራል። 

የንጉሡን ወንበር ገልብጦ ሥልጣነ መንግሥቱን 
የተቆጣጠረው ወታደራዊው የደርግ መንግሥት 
ሕዝቡ ከቀለም ትምህርት መሃይምነት እንዲላቀቅ 
ያደረገው በጎ ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ ብሔራዊ ቤተ 
መጻሕፍትን በማቋቋም ረገድ ግን ቸልተኝነት ብቻ 
ሳይሆን ፊውዳላዊ የሚል የጥላቻ ቅጽል በመስጠትም 
ያወደማቸው የመጻሕፍት ቅርሶች ብዛት እጅግ በርካታ 
ስለነበሩ በታሪክ ፊት የጠቆረ ገጽታ ሊያላብሰው ግድ 
ሆኗል።

የመንግሥታዊ ሥርዓቱ ፍልስፍና የተቃኘው 
በሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለም ስለነበረ ይህንኑ ፍላጎቱን 
ለማሳካት ነባሮቹን የኅትመት ቅርሶች እያወደመ 

ስለ ሶሻሊዝም የተጻፉ የባዕዳኑን የጽሑፍ ሥራዎች 
በከፍተኛ ሁኔታ ያሰራጭ እንደነበርም አይዘነጋም። 
የደርግን ሥርዓት የሸኘው «ጭንብል ለባሹ» የኢህአዴግ 
መንግሥት በገፍ ባቋቋማቸው ከፍተኛ የትምህርት 
ተቋማት ውስጥ ይገኙ የነበሩ አብያተ መጻሕፍትን 
ከማቋቋም ውጭ ለብዙኃኑ ሕዝብ የሚያገለግል 
ብሔራዊ ቤተ መጻሕፍት ለማቋቋም ህልም ይኑረው 
አይኑረው ምንም ፍንጭ ለማግኘት አልተቻለም።

አብርሆት ቤተ መጻሕፍት - «እንደ ስሙ 

እንዲሁ»፤
አዲሱ የለውጥ መንግሥት መንበረ ስልጣኑን 

ተቆጣጥሮ ወደ ሥራ እንደገባ በመጀመሪያ ካቀዳቸው 
ሥራዎቹ መካከል አንዱ «አብርሆት» የሚል ስያሜ 
የተሰጠውን የሕዝብ ቤተ መጻሕፍት ለማቋቋም 
መወሰኑ በእጅጉ ያስመሰግነዋል። ከቀዳማዊ 
ኃይለሥላሴ ታሪክ ጋርም በቅርበት ያመሳስለዋል። 
በቅርጹ ውበትም ሆነ በይዘቱ ተገቢው አንቱታ 
ቢቸረው የማይበዛበት የአብርሆት ቤተ መጻሕፍት 
ተመርቆ አገልግሎቱን የጀመረው ከጥቂት ሳምንታት 
በፊት እንደነበር ይታወቃል። ስለ አገልግሎቱ በዝርዝር 
ከመተረካችን አስቀድሞ ቤተ መጻሕፍቱ ስለሚገኝበት 
አካባቢ ጥቂት ዳሰሳ ማድረጉ የተሻለ ይሆናል። ቤተ 
መጻሕፍቱ የቆመው ለአዲስ አበባ ከተማ ብቻም 
ሳይሆን ለመላው አገሪቱ ጭምር እምብርት (Hub) 
በሚሰኝ ስፍራ ላይ ነው። ከፍተኛ ጥናት ተደርጎበት 
እንደተወሰነም መገመት አይከብድም፤ ማሳያዎችን 
እንዘርዝር።

አብርሆት ቤተ መጻሕፍትን በቡና አጣጪ 
ጉርብትና የጋራ አጥር የሚጋራው የጥንታዊ ኢትዮጵያ 
ጀግኖች አበርበኞች ማኅበር ሕንፃ በቀዳሚነት 
ይጠቀሳል። አሥራ አምስት ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙት 
የተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶችም ግንባር 
ለግንባር የተጋጠሙ ጎረቤቶቹ ናቸው። ትንሽ ዝቅ 
ብለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽ/ቤትና የምኒልክ ቤተ 
መንግሥት ከቤተ መጻሕፍቱ ጋር የዐይንና የቅንድብ 
ያህል ተቀራርበው ይተያያሉ። 

ትንሽ እልፍ ሲባል ደግሞ የኢዮቤልዩ ቤተ 
መንግሥት፣ የተባበሩት መንግሥታት የኢኮኖሚክ 
ኮሚሽንና የታሪካዊው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 
የቀድሞ አዳራሽ ሕንፃዎች አብርሆትን የሚመለከቱት 
ሽቅብ አንጋጠው ነው። ከሂልተንና ከሸራተን ሆቴሎች 
ቡና ቢታዘዝ የሚደርሰው ሳይቀዘቅዝ ነው። በታላቁ 
የምኒልክ ቤተ መንግሥት ውስጥ ዧ ብሎ የተዘረጋው 
የአንድነት ፓርክና የጓሮ ያህል የቀረበው የወዳጅነት 
ፓርክም ለቤተ መጻሕፍቱ ንጹሕ አየር ለመመገብ 
ታስቦባቸው የለሙ ይመስላሉ። ጥቂት ዝቅ እንበል 
ካልንም የመከላከያ ሚኒስቴር፣ አዲሱና ግዙፍ ሰማይ 
ጠቀስ የንግድ ባንክ ሕንፃና ነባሮቹ፣ ብሔራዊ ቴያትር፣ 
የባህል ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ 
ኮርፖሬሽን በቅርብ ርቀት ዙሪያውን ከበውታል።

በሰሜን አቅጣጫ አንጋፋው የኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅትና የአንድ ክፍለ ዘመኑ አረጋዊ የብርሃንና ሰላም 
ማተሚያ ድርጅት ቤተ መጻሕፍቱን የሚመለከቱት 

እጅግም ሳይንጠራሩ ነው። የትምህርት ሚኒስቴር፣ 
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ፋክልቲና ታሪካዊው 
የዳግማዊ ምኒልክ ት/ቤት ቤተ መጻሕፍቱን 
አዘቅዝቀው የሚመለከቱት አጋርና አጋዥ አገኘን 
በሚል ስሜት በፈገግታ ታጅበው ነው። ሽቅብ 
ከፍ ባለ ቦታ ላይ የሚገኘው የቤተ ክህነቱ ሕንፃም 
ቆሞ ቡራኬ የሚሰጠው ይመስላል። ህመሙን 
የሚያክምለት ሁነኛ መሪ አጥቶ ድምጹ የተዘጋው 
የፓርላማው ደውል ከእንቅልፉ ተቀስቅሶ ሥራውን 
በሚጀምርበት ወቅት ብዙዎችን ለንባብ እንደሚጠራ 
ተስፋ ይደረጋል።

በአጭሩ አብርሆት ቤተ መጻሕፍት በመልካም 
ጎረቤቶች የተከበበው ከማዕከላዊ መንግሥቱ መንበር 
እስከ የእንደራሴዎች ምክር ቤቶች፣ ከትምህርት 
መፍለቂያ እስከ ሃይማኖት ተቋማት፣ ከጀግኖች 
አርበኞች እስከ የጥበብና የኅትመት ተቋማት፣ 
ከመዝናኛና ከቱሪዝም መዳረሻዎች እስከ የፋይናንስ 
ተቋማት፣ ከአገልግሎት ሰጪ እስከ ታላላቅ ሚኒስቴር 
መ/ቤቶች መሆኑ በራሱ ልዩ ትርጉም የሚያሰጠው 
ነው። 

እነዚህ ግዙፍና ታላላቅ ጎረቤቶቹ ከዓመታዊ 
በጀታቸው ቆንጥረው ላይብረሪውን በመጻሕፍት 
ቢያሟሉ «ደግ ጎረቤት ጎጆ ያወጣል» እንዲሉ 
የሚጎናጸፉት የታሪክ ክብርና የኅሊና እርካታ በቃላት 
የሚገለጽ ስላልሆነ ባዶ ሼልፎቹ በቅርቡ በመጻሕፍት 
ወጀብ እንደሚጥለቀለቁ ጸሐፊው እምነቱ የላቀ ነው። 
ራሱ ይህ ጸሐፊም በግል ሼልፉ ላይ የተደረደሩትን 
በመቶዎች የሚቆጠሩ መጻሕፍት በስጦታ ሊያበረክት 
እያደራጀ መሆኑ ቢታወቅ ለታላቁ አብርሆታችን 
ውለታ ማስመዝገቡ ሳይሆን ግዴታው ጭምር ስለሆነ 
ነው።

ይህ ባለ አራት ደርብ ቤተ መጻሕፍት በውስጥ 
አደረጃጀቱ ያለምንም ማሞካሸት በየትኛውም 
ዓለም ከሚገኝ መሰል ተቋም በአቻነት ቢሰለፍ እንጂ 
ያንሳል የሚሰኝ አይደለም። በሕንፃው ውስጥ 2000 
ያህል አንባቢያንን ከሕንፃው ውጪ እስከ 500 
ተገልጋዮችን የማስተናገድ ብቃት አለው። በሙሉ 
አቅሙ አገልግሎት መስጠት እንዲችልም ዜጎች 
ሁሉ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚገባ ማስታወሱ 
ተገቢነት ይኖረዋል። እያንዳንዱ አዲስ አበቤ 
ብቻ አንድ መጽሐፍ ይዞ «ቤት ለእምቦሳ» እያለ  
ቢመርቀው ታሪክ እንደመስራት የሚቆጠር ነው። 
ይህ ጸሐፊ በቅርቡ ባደረገው ጉብኝት ያስተዋላቸውን 
አንዳንድ ጉዳዮች በተከታታይ ለአንባቢያን ለማቅረብ 
ይሞክራል።

የክቡር ዶ/ር ዐቢይ አሕመድ ርእይ ውጤት 
የሆነውን ይህንን ታላቅ ፕሮጀክት አጠናቆ ሥራ 
ላስጀመረው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ልባዊ 
ምስጋናችን ይድረሰው። አገሬ ሆይ ለዛሬ ብቻ ሳይሆን 
ለነገውም ትውልድ አስበሽ ይህንን ታላቅ ስጦታ 
በከተማችን እምብርት ላይ እንዲቆም ለመሪነት 
የሾምሽውን ልጅሽን አነሳስተሽ ውጤቱ ለዛሬ ብቻ 
ሳይሆን ለነገውም ትውልድ በረከት እንዲሆን በጎ 
ፈቃድሽን ስለገለጽሽልን እናት ዓለም ሆይ ገለታ 
ይግባሽ። ሰላም ይሁን!
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የሕይወት ገጽታ
ማህበራዊ

 በሕይወት ጉዞ ውስጥ አስተሳሰብ ትልቁን ቦታ 
እንደሚይዝ ማንም የሚያምንበት ጉዳይ ነው።ምክንያቱም 
አስተሳሰብ ሰውን ቤትንና አገርን ይለውጣል።ይህ 
ሆነ ማለት ደግሞ ሕይወት  ሙሉ ይሆናል። በፍቅር 
የተገነባ ማንነትን ያላብሳል። ለሥራ ያነሳሳል። በሌሎች 
ከመቅናትም ይታደጋል። ምክንያቱም በራስ ላብ ማደግን 
ያስተምራልና። ወደ አሸናፊነትም የሚያስጉዘን ጥርጊያ 
መንገድ ነው። ትናንት እንደ አገር አሸናፊ የሆነውም 
በቀና አመለካከታችንና ሥራችን መሆኑን ማንም ሊክደው 
አይችልም።

ዛሬም ያ እንዲሆን በዚህ ስብዕና መሰራት እንዳለብን 
እሙን ነው።በተለይ አሁን አገራችን ያለችበትን 
ችግር ለመፍታት አስተሳሰባቸው ቀና የሆኑ ሰዎች 
ያስፈልጉናል።በመሥራት የሚያምኑና ለአገራቸው 
የሚሰስቱት ነገር የሌላቸውም እንዲሁ።ከእነዚህ መካከል 
ደግሞ ለዛሬ ‹‹የሕይወት ገጽታ አምድ›› እንግዳችን 
ያደረግናቸው ዶክተር ሃብተማርያም አባተ አንዱ 
ናቸው።ብዙ የሕይወት ተሞክሮም አላቸው።ልምዳቸውም 
ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም።ነገር ግን አባይን በጭልፋ 
ቢሆንም ከሕይወታቸው ትማሩ ዘንድ ቀነጫጭበን 
እንድታነቧቸው ጋበዝናችሁ።

ተማሪው ልጅ   
ፍቅርንና ፍትህን አብዝተው ከሚወዱ ልጆች 

መካከል ናቸው።እንዲያውም ሰው ሰላም ካላላቸው 
ያኮርፋሉ።ስለዚህም መልሰው ሰላም ካልተባሉ ያዝናሉና 
ሰላም አለማለትን ምርጫቸው አድርገዋል።በሌላ በኩል 
በባህሪያቸው ተጨዋችና የብዙ ተሰጥኦ ባለቤት ሲሆኑ፤ 
በተለይ ሙዚቃ፣ እርሻ፣ ቴአትር፣ ስፖርት በዋናነት 
በትምህርትቤት የሚሳተፉባቸው ስለነበሩ እነዚህ ላይ 
የተለየ ችሎታ ነበራቸው። በተለይ ቴአትር ላይ ልዩ 
አቅም እንደነበራቸው ያስታውሳሉ።ቴዎድሮስን ሆነው 
የሠሩትንም መቼም አይረሱትም።

ከስድስት ዓመት በላይ በእናታቸውና አባታቸው ቤት 
ያልቆዩት ባለታሪካችን፤ አብዛኛው የልጅነት ጊዜያቸውን 
ያሳለፉት በአርሲ ከተማ ታላቅ ወንድማቸው ቤት 
ነው።በእዚያ ደግሞ ብዙ ልምድን አካብተዋል።አብዛኛው 
ማንነታቸውም በወንድማቸው የተሠራው ለዚህ 
ነው።እርሱ የልጅነት መምህራቸው የዛሬ ሕይወት 
ቀያሺያቸው ነው።እርሳቸውም ቢሆኑ ጥሩ ተማሪ 
እንደነበሩ አይረሱትም።ምክንያቱም በባህሪም ሆነ በሥራ 
የእርሱን ባህሪ ቀድተው ይዘው አድገዋልና ነው።

በአንድ ትምህርት ቤት ቢበዛ ዓመት ያህል ነው 
የሚቆየው።ለዚያውም ሥራውን እስኪያጠናቅቅ 
ድረስ።ዋና ሥራው ወቅቱ ትምህርት ቤቶችን የማስፋፋት 
ዘመቻ ያለበት በመሆኑ ዳይሬክተር ሆኖ የተመደበ 
ሁሉ ይህንን የማድረግ ግዴታ አለበት።በዚህም 
ትምህርትቤቶችን በማስፋፋት ዙሪያ አርሲ ክፍለአገር 
ላይ አሻራቸውን ካሳረፉ መካከል ይጠቀሳል።ይህ ደግሞ 
ለእርሳቸው አገር ወዳድነትን፣ ሥራ አፍቃሪነትንና ለፍቶ 
ማደርን አስተምሯቸዋል።ተክል ተክሎ የመብላትና ራስን 
የመገንባትም ያህል አድርገው ነው በሚሠሩት ሁሉ 
የሚደሰቱትም።ልፋቱ ለራስም ለአገርም የሚበጅ እንደሆነ 
እንዲያምኑ ሥራቸውን ለማከናወን ያገዛቸው የታላቅ 
ወንድማቸው ምክር እንደነበርም አይዘነጉትም። 

እነ ዶክተር ቤት ብዙም ሥራ የለም።ይሁን እንጂ 
ከብት ማገድን አጥብቀው ስለሚወዱ ከእረኞች ጋር 
በመሄድ ተግባሩን ይፈጽሙ ነበር።ወንድማቸው ጋር 
ከሄዱ በኋላ ደግሞ ከብት ማገዱን ሆነኝ ብለው ሳይሆን 
ከብቶቹ ለእርድ በመጡበት ወቅት ስለሚወልዱ 
የተወለዱትን በመንከባከቡ ዙሪያ ከፍተኛ አስተዋፅኦ 
ያደርጋሉ።በተመሳሳይ የሚኖሩበት የትምህርት ቤቱ 
ግቢ ሰፊ በመሆኑ በእርሻ ትምህርት ያዳበሩትን እውቀት 
በተግባር ይተረጉማሉ።አትክልትና ፍራፍሬን በስፋት 
ያመርቱናም ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች በመሸጥ 
ለትምህርት ቤቱ ገቢ ያስገኛሉ።ከዚያም የተወሰነ ፐርሰንት 
ይሰጣቸውና የትምህርት ወጪያቸውን ይሸፍናሉ።በዚህ 
ደግሞ መምህሮቻቸው በጣም ይወዷቸዋል።

‹‹ድሃ አስተሳሰብ እንጂ፣ ድሃ አገር የሚባል የለም››
 - ዶክተር ሃብተማርያም አባተ 

 (የናይጀሪያ ማዕከላዊ ባንክ ዓለም አቀፍ አማካሪ)

ጽጌረዳ ጫንያለው 

ትምህርት 
መምህሮቻቸው በብዙ ነገራቸው የሚደሰቱባቸው ልጅ 

ነበሩ። ምክንያቱም በእውቀትም በቅልጥፍናም ጥሩ አቅም 
ነበራቸው። በተለይ በእጅ ጽሑፋቸውና በሚያመጡት 
ያልተጠበቀ ውጤት ሁልጊዜ እንደተደነቁባቸው ነው። 
በዚህም ሁሉም ከሌሎች ተማሪዎች ለየት አድርገው 
ያዩዋቸዋል፤ ይንከባከቧቸዋልም። ለሰነፍ ተማሪዎች 
ማስተማሪያ ጭምር  ያደርጓቸዋል።

በጭላሎ አውራጃ ኮፈሌ መለስተኛ አንደኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ሁለተኛ ክፍል በመግባት 
ትምህርታቸውን የጀመሩት ባለታሪካችን፤ ቀድመው 
የቄስ ትምህርትና ለሦስት ወር ያህል ታላቅ እህታቸው 
ጋር መርሳ ከተማ መርሳ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
በ1961 ዓ.ም በመግባት ተምረዋል።በሁሉም ክፍል ላይ 
የተሻለ ተማሪ ሲሆኑ፤ ለዚህም ማሳያው ከሦስት ወር 
ትምህርት በኋላ በቀጥታ ሁለተኛ ክፍልን እንዲቀላቀሉ 
መሆኑ ነው።ሁለተኛ ክፍልንም ቢሆን እንዲሁ ከአራት 
ወር በላይ አልቆዩበትም።ሦስተኛ ክፍል ገብተው ነው 
ትምህርታቸውን የቀጠሉት።

እስከ አራተኛ ክፍል በኮፈሌ የተማሩት 
እንግዳችን፤ ቀጣዩን ትምህርታቸው ያደረጉት 
በዚያው በአርሲ ክፍለአገር አርባጉጉ አውራጃ አሰኮ 
ትምህርት ቤት ነው።አምስተኛና ስድስተኛ ክፍልን 
ተምረውበታልም።ትምህርት ቤቱ  በላይነህ ተብሎ 
የሚጠራን ጎበዝ ተማሪ አስረስተው አርአያነታቸውን 
ያስመሰከሩበት ቦታም ነው።ከዚያ ወደ ጉና የተጓዙ 
ሲሆን፤ እዚህ ደግሞ የተማሩት ከታላቅ ወንድማቸው 
ጋር በመሆን ነው።ሰባተኛ እና ስምንተኛ ክፍልን 
በዚያ ተከታትለውበታል።ይሁን እንጂ ስምንተኛ 
ክፍል ሳሉ ለተወሰነ ወራት ትምህርታቸው ተቋርጦ 

ነበር። ምክንያቱም የ1966 ዓ.ምቱ የአብዮት ፍንዳታ  
ረብሻ የፈጠረ በመሆኑ ወደ ቤተሰባቸው እንዲሄዱ 
አድርጓቸዋል።ነገር ግን ተመልሰው ትምህርታቸውን 
እንዲያጠናቅቁ ሆነዋል።

ዘጠነኛ እና አስረኛ ክፍል ደግሞ የተማሩት 
አቦምሳ አርበኞች ትምህርት ቤት ሲሆን፤ ትምህርቱን 
በአግባቡ ማጠናቀቅ ያልቻሉበት ጊዜ ነው።ምክንያቱም 
ጊዜው ተማሪው ወደ ትግል የገባበትና ፓርቲ ውስጥ 
የገባበት ጊዜ በመሆኑ እርሳቸውም አንዱ ስለነበሩ 
ትምህርታቸውን እያቆራረጡ እንዲቀጥሉ ሆነዋል።ችግሩ 
ደግሞ ደሴ እንዲሄዱና እንዲማሩ ከማድረጉም በላይ 
የትምህርት መስክ ምርጫቸውን አዛብቶባቸዋል።11ኛ 
እና 12ኛ ክፍልን በወይዘሮ ስሂን ትምህርት ቤት 
ሲማሩም በትምህርትቤቱ የሚያስተምረው ወንድማቸው 
የትኛው ላይ ዝንባሌ እንዳላቸው ያልተረዱትና አርትን 
እንዲመርጡ ያደረጓቸውም ለዚህ ነው።ይህ ደግሞ 
የሚፈልጉትን ዩኒቨርሲቲና ትምህርት መስክ እንዲያገኙ 
አላደረጋቸውም።  

በወይዘሮ ስሂን ትምህርትቤት ሲማሩ አዲስ ቢሆኑም 
ተአምር የሠሩ ናቸው።ይህንን ዕድል የሰጣቸው ደግሞ 
የሂሳብ ትምህርት ውጤታቸው ነው።ሳይንሱ ላይ ትልቅ 
አቅም ነበራቸው።በ15 ደቂቃ እስከ ቦነሱ መልሰውት 
መቶ አስራ አምስት አምጥተው ያውቃሉም።በዚህም 
ሁሉም ተገርሞባቸው ነበር።ይህ ውጤታቸው 
ወንድማቸውን ጨምር ያስደመመና ያናደደም እንደነበር 
ያስታውሳሉ።ከአርት አስወጥተው ሳይንሱ ላይ 
ሊቀይራቸውም ሞከረው ነበር፤ አልተሳካም እንጂ።

ቀጣዩ የትምህርት ጉዟቸው ሀረማያ ላይ ያቆያቸው 
ሲሆን፤ ሳይመርጡት ተመርጠው የገቡበት ነው።መግቢያ 
ውጤታቸው ከሦስት ነጥብ በላይ የሆኑ ስምንት 

ልጆች መካከል ቢሆኑም ሳይንሱን ትተው ወደ አርቱ 
እንዲገቡ በተገደዱበት ጊዜም ያገኙት ነው።እናም 
ስድስት ኪሎ ገብተው ኢኮኖሚክስ ማጥናትን 
የሚፈልጉት ዶክተር ሃብተማርያም ብዙ ተፈትነው 
ዩኒቨርሲቲውን ተቀላቅለዋል።የመጀመሪያው በሱማሌ 
ጦርነት ዩኒቨርሲቲው ተዘግቶ ቆይቶ ስለነበር ተመራቂ 
ተማሪዎች መውጣት ባለመቻላቸው ከሦስት ነጥብ በላይ 
ውጤት ያላቸው 100 ተማሪዎች ብቻ እንዲገቡ ተደረገ። 
ተመራጮቹ ደግሞ ከእርሳቸው በስተቀር የሳይንስ 
ተማሪዎች ስለሆኑ እርሳቸውንም ግድ የሳይንስ ተማሪ 
እንዲሆኑ ያስገደዳቸው ነው።

ከእንደገና ትተውት የቆዩትን ትምህርት እንዲያጠኑም 
ሆኑ።በዚህም በተለይም የመጀመሪያ ዓመቱ እጅግ ከባድ 
ሆኖባቸው ነበር።ይሁን እንጂ እጅ ሳይሰጡ የመጀመሪያ 
ዲግሪያቸውን አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ ትምህርት 
መስክ የጠበቁትን ያህል ውጤት ባይመጣላቸውም 
ትምህርታቸውን ማጠናቀቅ ችለዋል።ከዚያ ሁለተኛ 
ዲግሪያቸውን ከስድስት ዓመት የሥራ ላይ ቆይታ በኋላ 
እንግሊዝ አገር በሚገኘው ሪዲንግ ዩኒቨርሲቲ በመግባት 
በአግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን የትምህርት መስክ 
ተመርቀዋል። 

ከተወሰነ ዓመት የሥራ ላይ ቆይታ በኋላ ዳግም 
ትምህርታቸውን ለመጀመር የቻሉት ዶክተር 
ሃብተማርያም፤ ሦስተኛ ዲግሪያቸው በሚዲያና የልማት 
ኮሙኒኬሽን ትምህርት መስክ ተከታትለዋል።የተማሩበት 
ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ነው።ከዚያ 
በኋላ 11ኛ ክፍል ላይ ከአንዱ ወደ አንዱ መቀያየር 
ያመጣባቸውን ጣጣ ያውቁታልና እየሠሩበት ያለውን 
የትምህርት መስክ በመቀጠል የተለያዩ ሥልጠናዎችንም 
ወስደዋል።አሁንም ቢሆን ይህንኑ ሙያቸውን በተለያየ 
መልኩ እያጎለብቱ እንደሆነም አጫውተውናል።

ግብርናን ያልለቀቀው ሥራ 
እንግዳችን ላለፉት 30 ዓመታት ማለትም ሁለተኛ 

ዲግሪያቸውን ጨርሰው ከእንግሊዝ ከተመለሱ 
በኋላ የትምህርት መስኩን ብቻ ሳይሆን አለቃቸውን 
ጭምር ቀይረው አያውቁም።ይህ መሆኑ ደግሞ 
ሥራቸው ውጤታማ እንዲሆን አስችሏቸዋል።የግብርና 
ስትራቴጂዎችን፣ ፖሊሲዎችን እና የተለያዩ ፐሮጀክቶችን፣ 
ፕሮግራሞችን በመቅረፅ ከ30 ዓመታት በላይ የኢትዮጵያን 
ግብርና በማሳደግ ትልቅ አስተዋፅኦን እንዲያበረክቱም 
ያገዛቸው በዚህ መልኩ መጓዛቸው እንደሆነ 
ያወሳሉ።ሰዎች በአንድ ሙያ መስክ ላይ ስፔሻላይዝድ 
ሲያደርጉ በአቅምም በጉልበትም በእውቀትም የተሻሉ 
ይሆናሉና ይህንን አውቀው ተግባራትን መከወን 
አለባቸውም ይላሉ።

ሥራቸውን አሀዱ ብለው የጀመሩት በጎንደር ከተማ 
በእርሻ ሥራ አመራር ባለሙያነት  ሲሆን፤ አንድ ዓመት 
ከስድስት ወር ያህል አገልግለውበታል።ከዚያ የጎንደርና 
የጎጃም ክፍለአገሮች በአንድነት ሆነው እንዲሠራባቸው 
ቀጣና ጽሕፈት ቤት በመቋቋሙ ሰሜን ምዕራብ ቀጣና 
ውስጥ በእርሻ ሥራ አመራር ሙያቸው ባለሙያ ሆነው 
እንዲሠሩ ሆኑ።ከተወሰነ ወራት በኋላም ፔዛንት 
አግሪካልቸር ዴቨሎፕመንት በሚባል ፕሮጀክት ላይ ኃላፊ 
ሆነው ወደማገልገሉ ገቡ።ምርጥ ተብለው የሚጠቀሱ 47 
ወረዳዎች ላይ በምግብ ራስን ለመቻል ፕሮግራም ተቀርጾ 
የዓለም ባንክ የሚረዳው ነበርና እርሱን አስተባብረዋል፣ 
መርተዋልም።ይህም ባህር ዳር ላይ የከተሙበት ሲሆን፤ 
ለአገራቸው በሙያው ብዙ ጥቅም ያስገኙበት እንደነበረ 
ያነሳሉ። 

በሙያቸው ከኢትዮጵያ አልፈው በተለያዩ 
አገራትም ልምዱን በማካፈል ድህነትን ለመዋጋት ብዙ 
ለፍተዋልም።ምክንያቱም ቦታውን ሲይዙት ከቴክኖሎጂ 
እስከ ትግበራው ድረስ ብዙ ልምድ ቀስመዋል፤ የምርምር 
ሥራን ከውነዋል። በዚህም ወደ ዋና መሥሪያቤት 
ተዛውረው የአገሪቱን ግብርና ሊመሩ ይገባል ተብለው 
ታመነባቸው። የሠሩት ጥናት በደረሳቸው በወሩም ነው 
ዝውውር ሳይጠይቁ አዲስ አበባ የገቡት። የግብርና ዘዴ 
ማስፋፊያ መምሪያ (አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን) ክፍል 
ውስጥ ከፍተኛ ባለሙያ በመሆንም ማገልገል የጀመሩት 
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የሕይወት ገጽታ
ማህበራዊ 

አዲስ ዘመን   እሁድ የካቲት 27 ቀን 2014 ዓ.ም

ለዚህ ነው።
ሁለት ዓመት ሳይሞላቸውም የሞያሌ አውራጃ 

አስተዳዳሪ ሆነው ተሹመው እንደነበር ያጫወቱን 
እንግዳችን፤ ሙያቸውን መልቀቅ አይፈልጉምና 
አልሄዱም።ይልቁንም ለትምህርት የሚሄዱበትን መስመር 
መዘርጋትና ማፋጠናቸውን ተያያዙት።ዕድል ቀንቷቸውም 
ለትምህርት ሄዱ።ከትምህርት መልስ በኋላ የላካቸውን 
መስሪያቤት ሦስት ወር ላልሞላ ጊዜ ካገለገሉ በኋላ 
የሳሳካዋ ግሎባል 2000 ፕሮጀክት ከግብርና ሚነስቴር 
ጋር በቅርበት ይሠራ ነበርና እርሳቸው ዋና አካል (ፎካል 
ፕርሰን) ሆነው ደርበው እንዲሠሩ ተደረጉ።ለስድስት 
ዓመት ያህልም በቦታው ላይ ቆይተዋል።

ሦስተኛ ዲግሪያቸውን ጨርሰው ሲመጡ ደግሞ 
ያስተማራቸው ተቋም ምቹ ሁኔታን ባለመፍጠሩና 
ስላልተቀበላቸው እርሱን ሳያገለግሉ ግብረ ሰናይ ድርጅት 
ውስጥ እንዲገቡ ሆኑ።ይህም ዋና ሥራ አስፈፃሚ በመሆን 
ለሰባት ዓመት ያህል ያገለገሉበት ሲሆን፤ በዘላቂ መሬት 
ልማት አጠቃቀም የተባለ መስሪያቤት ነው።ጎን ለጎንም 
በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚካሄደው የአየር ንብረት ለውጥ 
ድርድር ላይ ከፍተኛ ሥራ የሰሩ ነበሩም።

 የኢትዮጵያ ሲቪል ሶሳይቲ ኔትወርክ ኦን ክላይሜት 
ቼንጅ ዋና አማካሪና 54ቱንም የአፍሪካ አገራት ያቀፈውን 
ፓን አፍሪካ ክላይሜት ጀስቲስ አሊያንስ ድርጅትን ተባባሪ 
ሊቀመንበር በመሆን ሲመሩ ቆይተዋል።በዚህም የአፍሪካ 
ድምፅ በዓለም መድረክ እንዲሰማ ከፍተኛ አስተዋፅኦም 
አድርገዋል።እንዲያውም ይህ ዓመት ራሳቸውን በጣም 
ባተሌ ያደረጉበት ጊዜ እንደነበርም ያነሳሉ።ምክንያቱም 
ማታ የዋና ሥራቸውን አጠቃላይ ተግባር ሲያከናውኑ 
ያድሩና ቀን ላይ በአየር ንብረት ለውጡ ላይ የተለያዩ 
ተግባራትን ይከውናሉ።ይህ በመሆኑም ብዙ ለውጥ 
እንዳስመዘገቡና አገራቸውን ብቻ ሳይሆን አፍሪካን 
ጭምር እንዳስጠሩም ያወሳሉ።ለአስር ዓመትም ያህል 
ሠርተውበታል።

ቀጣዩ የሥራ ጉዟቸው የኢትዮጵያ ግብርና 
ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ሲሆን፤ የፕሮጀክት መሪ ሆነው 
እስከ ቅርብ ዓመታት ድረስ አገልግለውበታል። በእርግጥ 
ይህ ሲሆንም የአየር ንብረት ለውጡ ሥራቸውን ሳይተው 
ነበር። አምስት ዓመታትም በዚህ ሁኔታ እንዳሳለፉ 
ያስታውሳሉ። ከዚያ በኋላ ግን ሙሉ ጊዜያቸውን 
በግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ውስጥ ብቻ 
መስራቱን ተያያዙት። በእርግጥ ይህ ኤጀንሲ ለመመስረቱ 
አሻራቸውን ካሳረፉ መካከል አንዱ ናቸው።ምክንያቱም 
ይህ መስሪያቤት ሲቋቋም በጥናት ሲሆን፤ በወቅቱ 
በነበሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትዕዛዝ በተመረጡ 
አጥኝዎች አማካኝነት ነው።ጥናቱን እንዲያጠና 
የተደረገው ፋኦ ሲሆን፤ አንድ የሳውዝ ኢስት ኤዥያን 
ተሞክሮ ያለውና አንድ የአገር ሰው ተብሎ ተመርጦም ነው 
ተግባሩ የተከወነው።በዚህም ከአገር ውስጥ ከተመረጡት 
አንዱ ሆነው ጥናቱን በተሻለ አቅም እንዲሠሩት 
ሆነዋል።ያላቸውን አቅም አሟጠው በመጠቀም አገር 
የጣለችባቸውን ኃላፊነት ተወጥተዋልም።

ለአገሬ የምቆጥበው እውቀትና ጉልበት የለም 
የሚሉት ባለታሪካችን፤ አገሬ ለእኔ ያወጣችውን ወጪ 
ያህልም ባይሆን የተቻለኝን ላደርግላት ይገባል የሚሉ 
ናቸው። በዚህም ውጭ ብዙ አማላይ የሥራ አማራጮች 
ቀርቦላቸው ሊሄዱ ፈቃደኛ አልሆኑም። በዚህም ከዓመት 
በፊት ባሉ ዓመታት ሁሉ አገራቸውን በሁሉም መስክ 
ቀን ለሌት ሳይሉ ሲያገለግሏት ቆይተዋል። ከዚህኛው 
ሥራ በኋላም ቢሆን አገራቸው በምትፈልጋቸው ሁሉ 
እየገቡ ሲያገለግሉ ነበር።አሁንም እንዲሁ ምንም እንኳን 
በናይጀሪያ ማዕከላዊ ባንክ ውስጥ ዓለም አቀፍ አማካሪ 
ሆነው ቢሠሩም በምትፈልጋቸው ጊዜ ለማገልገል 
ዝግጁ መሆናቸውን አጫውተውናል።በተለያየ መልኩ 
እያገለገሉም እንደሆነ ነግረውናል።

በእርሳቸው እምነት የገጠር ልማት ሠራተኛ 
ባይሆኑም፤ እንደዩኒቨርሲቲ ባሉ አገልግሎቶች ውስጥ 
ገብተው ባይጽፉም ለአገራቸው በሚማሩበት ሙያ 
ብቻ ሳይሆን ለመማር በሚሄዱበት ሁሉ ይሠራሉ። 
ከዚያም አልፈው ትውልዱ እንዲያውቅና እንዲማርበት 
እንዲሁም አገሩን በአወቀው ልክ እንዲሠራበት ለማድረግ 
ሙያቸውን በሚመለከት ገና ብዙ ይለፋሉ።ለዚህም 
ማሳያው ሥራ ሲቀጠሩ ጀምሮ አንዳንድ የጥናት ሥራዎችን 
መተግበራቸው ነው። ወደ መፀሐፍትነት የቀየሯቸውም 
አሉ። እንዲያውም ከአራት በላይ እንደሆኑም ያነሳሉ። 
ከዚያ ባሻገር መጣጥፎቹ ኦን ላይን ላይ ስለሚገኙ 
ብዙዎች ለሥራቸው መጠቀሚያ ያደርጓቸዋል። ለዚህ 

ደግሞ መነሻቸውን ወደው መሥራትንና የአገር ለውጥን 
አድርገው መሥራት መቻላቸው እንደሆነም ያብራራሉ።

ከአየር ንብረት ለውጡ ድርድር ጋር በተያያዘ ሌላው 
ሁለት መቶና ከዚያ በላይ ሆኖ ሲመጣ ኢትዮጵያ ግን 
በሁለት ተወካዮች ብቻ ነው የምትወከለው።እናም ሌላው 
እያረፈና እየተኛ እንዲሁም ተረዳድቶ ሀሳቡን እያቀረበ 
በሚቆይበት ኢትዮጵያን ግን ሳይተኙና በአንድ ቀን 
ከ100 በላይ ሴሽኖችን እየተካፈሉ ጭምር ለአገራቸው 
ትልቅ ዕድል ይሰጡ ነበር።እናም እርሳቸው በመንግሥት 
ባይወከሉም እንደመንግሥት ሠራተኛ እየሆኑ በማገዙ 
ተግባር ላይ በመሳተፋቸው እንዲሁም በሚዲያው 
ላይ ከፍተኛ ሽፋን የሚያገኙበትን አጋጣሚ በመፍጠር 
ሥራቸው ኃይል እንዲኖረው ማድረጋቸው አንዱ 
ለአገራቸው ያበረከቱት ነገር እንዳላቸው የሚሰማቸው 
መሆኑንም ያነሳሉ።በተለይም ፕሬዚዳንት ግርማ 
ወልደጊዮርጊስና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን 
በማማከርና የአየር ንብረት ለውጡ ላይ እንዲሠሩ 
የተሰጣቸውን ኃላፊነት በመደገፉ የተቻላቸውን 
ማድረጋቸው ዛሬ ድረስ የሚደሰቱበት ሥራቸው 
እንደነበረም አጫውተውናል።

እርሳቸው ለአገሬ አሁንም እየሠራሁ ነው የሚሉት ነገር 
አላቸው።ይህም ዘወትር 10 ሰዓት ተነስተው የኢትዮጵያን 
ወቅታዊ ሁኔታ በሚመለከት ከሚያውቋቸው ጓደኞቻቸው 
ጋር በኦን ላይን በመወያየት የመፍትሄ ሃሳብ በመቀያየር 
በምን መልኩ አገራቸውን መደገፍ እንዳለባቸው መረጃ 
በመለዋወጥ ለአንድ ሰዓት ያህል ይወያያሉ።

የሕይወት ፍልስፍና 
እድገት ለማምጣት ሀብታም መሆን አይጠበቅም። 

መሠረቱ ልዩ ፍላጎትና ተግባር ከጸና በቀላሉ ይመጣል። 
አገርን ለመለወጥም ሥራና ፍላጎት ብቻ እንጂ በጀት 
አይደለም ሀብት የሚፈጥረው።እናም ሀብት ስለሌለን 
በጀት ስላልተመደበልን ይህንን አልሠራንም የሚሉ ሁሉ 
ተሳስተዋል የሚል እምነት አላቸው። በአካባቢው ያለው 
መሬት፣ ጉልበት፣ እውቀት ቢጠራቀምና በሥራ ቢተረጎም 
ድሃ አስተሳሰብ እንጂ፣ ድሃ አገር የሚባል ነገር አይኖርም። 
ምክንያቱም በአስተሳሰብ የላቀ ሰው ያለውን ነገር ያያል፤ 
ባለው ላይ ተመሥርቶ ለማልማት ይታትራል።ከዚያም 
ሀብቱን ያትረፈርፋል የሚለው አቋማቸው ነው።

አገርንም ሆነ ሕዝብን የሚያተልቀው ገንዘብ ሳይሆን 
ሥራ ነው። ትንሹን ይዞ በቅንጅትና ሰውን በሚለውጥ 
መልኩ ከተሠራበት የማይጠራቀም ገንዘብ አይኖርም። 
ለዚህ ደግሞ ያለንን መጠቀም፤ በሕብረት መሥራትና 
ለለውጥ በፍላጎት መነሳት አስፈላጊ እንደሆነም ያምናሉ። 
በተጨማሪ በራስ መተማመንም በሥራ የሚተረጎም 
ሀብትን ይሰጣል ብለው ያስባሉ።

የእርሳቸው አለቃም ከአለቃቸው የወሰዱት 
ተሞክሮም ለእርሳቸው ሌላው የሕይወት ፍልስፍና 
ነው።እነዚህ መርሆች ሦስት ሲሆኑ፤ የመጀመሪያው 
በሙያህ እስከ ጫፍ ድረስ ዝለቅ፤ እወቀውም የሚል 
ነው።ሁለተኛው በሙያህ ጠንካራ ሠራተኛ ሁን የሚል 
ሲሆን፤ ሦስተኛው በሙያ ባለቤትነትህ አንቱ ብቻ መባል 
ሳይሆን አንቱነትን ሊያላብሱ የሚችሉ ሥራዎችን መከወን 
ነው።እነርሱም ማቀድ፣ መጻፍና መተግበር እንዲሁም 
ሥራው መሬት መድረሱን ማረጋገጥ የሚሉ ናቸው።

ወቅታዊ ሁኔታውና እይታቸው 
አሁን በአገራችን ላይ የተከሰቱት ችግሮች ትናንትም 

የነበሩ ናቸው። መነሻቸው ደግሞ እኩልነት፣ የመልካም 
አስተዳደር እጦት፣ የተሳሳቱ ትርክቶች፣ ማንነት፣ የአደጉ 
አገራት ተጽዕኖ መሆናቸውን ማንም ይገነዘበዋል።ለምሳሌ፡
- እኩልነት ሲባል በሀብት፣ በብሔር፣ በጾታ ወዘተ 
ሊመነዘር ይችላል።እነዚህ ደግሞ ድሮም በትምህርት ቤት 
ጭምር የትግል መነሻዎች እንደነበሩ ይታወሳል።አሁን 
ሥር ሰደው በአሠራርና በአመራር ተደግፈው ዓይን 
አወጡ እንጂ የተለዩ አልነበሩምም ይላሉ። ለዚህ ደግሞ 
መድኃኒቱ ችግሮቹን ተቀብሎና አምኖ ለመፍትሄዎቹ 
መሥራት ነው።

በንጉሡ ጊዜ በሳል አመራርና የአገር ፍቅር ከመኖሩም 
በላይ አንድነት ኃይል ሆኖ ብዙ ነገሮችን በአገር ላይ 
ገንብቷል። ለዚህም ማሳያው ከአገር አልፎ የአፍሪካ 
አንድነትን ጭምር ማስተሳሰሩና የነፃነት ስሜትንም 
ማስተጋባቱ ነው። አገር የሚበለጽገው ሕዝብ ሲማርና 
ሕዝብ ሲመራ ነው የሚል አቋማቸውም በመተግበሩ 
አመራሩ በእውቀት እንጂ በስሚ ስሚ እንዳይሠራ 
እንዲሁም በራሳቸው የሚተማመኑ መሪዎች እንዲኖሩም 
አድርገዋል።ይህ ደግሞ የተግባር ሰው እንዲበራከት 
መስመር ቀዷል።በተለይም ከራሳቸው አልፈው በቅኝ 

ግዛት የተያዙትን አፍሪካውያንን እስከማስለቀቅ እና 
ፓን አፍሪካኒስቶች እንዲወለዱ ማድረጋቸው ብዙ 
ነገሮችን ለመቀየር ያስቻለ እንደሆነ ይገለጻል።እናም 
አመራር ላይ ከተሠራ ሕዝብ የተሻለ እንደሚሆን በሚገባ 
የታየበት ዘመን ነው። ይሁን እንጂ ከዚያ በኋላ ያሉት 
ዲፕሎማሲያዊውን ትተው ጦርነትን መርጠው አገርን 
በብዙ ነገር ፈትነዋታልም ይላሉ።

ከእርሳቸው በኋላ ያለው አመራር አገርን ከድጡ ወደ 
ማጡ የከተታት ሆኗል። በጥበብ የተያዘውን አመራር 
በጦርነት ለመፍታት ብቻ የሚጥርም ነው።በዚህም 
ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው የጦርነት አስተሳሰብ ዛሬን 
ከባድ አድርጎብናልም ባይ ናቸው።የመልካም አስተዳደር 
እጦት ጅማሬው ደርግ መሆኑም ለዚህ ነው።አመራሩ 
የአገር ፍቅር ቢኖረውም በስልጣኑ ከአገር ይበልጥ 
ማንም እንዲመጣበት አይፈቅድም።በዚህም የወሬ 
እንጂ የሥራ ሰው እንዳይኖር አድርጓል።ይህ ደግሞ 
የአገር ፍቅርን በእውቀትና በሥራ እንዳያግዘው በር 
ዘግቶበታል።በተለይም ከፍትህ እጦት ጀምሮ በርካታ 
ችግሮች በአገር ላይ መከራ እንዲደቅኑ ያደረገው ይህ 
ሁኔታ ስላልነበረ እንደሆነ ያነሳሉ፡፡

 ከዚያ በኋላም ቢሆን ከ30 ዓመት በላይ ቅጥ ያጣ 
አመራር በመኖሩ አገር ሳይሆን ስልጣን ቦታ እንዲኖረው 
ተፈቅዷልና ብዙ ነገራችን ተወሰደ።ይህ ደግሞ የዛሬውን 
መከፋፈል፣ በግጭት ውስጥ መኖርን ወለደም፣ 
እንዲኖርበትም ፈረደ።በተለይ አቤት እንጂ ለምን የማይሉ 
ካድሬዎች ሰብስቦ መሾሙ አገር እዚህ ውጥንቅጥ ውስጥ 
እንድትገባ አደረጋትም ይላሉ።ስለዚህም አሁን በማንነትና 
በእኩልነት ሰበብ እንድንለያይና እንድንጨቃጨቅ 
የሆነውም ከዚህ የተነሳ ነው ባይ ናቸው።

እነዚህ ዕድሎች ለውጭ ጫናው በር የከፈቱ ናቸው። 
በአገር ውስጥ ጣልቃ ገብተው የፈለጉትን እንዲያደርጉም 
ፈቅደዋል። ምክንያቱም በአንድነት የምንመክትበት ጊዜ 
ላይ እንዳልሆንንና በራሳችን አቅም እንደማንከላከለው 
አውቀዋል። እናም እንደ አገር መሸነፍ የሚባል ነገር 
ያልታወቀባትን ለመፈተን ተነስተዋል።በተለያዩ ብሔሮች 
ተከፋፍላ የተለያየ አገር እንድትሆንና ብጥስጣሽ ክልሎች 
እንዲኖሯትም እያደረጓት ነው።በዚህም እንቢኝ ማለት 
ካልጀመርንና አንድነታችን ካላጠናከርን የማንመልሰው 
ፈተና ውስጥ እንደሆንን መገንዘብ አለብን። ለሀሳባቸው 
ተገዢ የሆኑ አካላትን አሁን እየሄድን ባለንበት ቅጽበት 
ልንሞግታቸው ይገባልም ብለዋል።እንደቀደሞው የአፍሪካ 
አንድነት መስራችነታችን ዛሬም ለሕዝብ አንድነት 
መሥራትና የተጫነብንን ተልዕኮ ማክሸፍ ይጠበቅብናልም 

ሲሉ ያሳስባሉ።
መልዕክት 
አሁን ያለንበት ሁኔታ እጅግ አዳጋች ነው። 

ምክንያቱም አንድ በሆንበት ጊዜ ሊደፍሩን ያልሞከሩት 
አካላት ክፍተቶቻችንን ተጠቅመው ሊያጠቁን ቆርጠዋል። 
ሚዲያቸውን ከማሰለፍ አልፈው በኢኮኖሚ ጫና 
ለመፍጠርም ብዙ እየለፉ ናቸው። ከምንም በላይ በብሔር 
መከፋፈልን ለማስቀረት እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ 
ስላልተመቻቸው እርሱን ለመዋጋትም የማይቆፍሩት 
ድንጋይ እንደሌለ በብዙ መልኩ አይተነዋል። እናም 
ልንደፈር የማንችልበትን ድልድይ መስራት ዛሬ ላይ 
ያስፈልገናልም ይላሉ።

የነጮች ሥራ ነዋሪውን በትነው ምድሪቱን የራሳቸው 
መዝናኛ ማድረግ ነው። አይደለም እንደ አህጉር እንድናስብ 
እንደ አገርም ማሰብ የለባችሁም እያሉን ነው። ለዚህ 
ደግሞ ተቀባዮቻቸው ብዙ ነገር በሕዝቡ ላይ አድርገዋል። 
ዘረኝነታቸው ዛሬም ጭምር ያለቀቃቸው በመሆኑ 
ቀደምት አባቶችና አመራሮች ስልታቸውን ተረድተው 
መፍትሄዎቹን ቀምረው የተግባር ሰው ሆነው እንደአፍሪካ 
አስበው መንቀሳቀሳቸው ለዛሬ የአፍሪካ ነፃነት ትልቅ 
አበርክቶ እንደኖራቸው ሁሉ ዛሬ ያሉትም አመራሮች 
ተግባራቸውን መረዳት አለባቸው። በተለይ ቀድሞ 
መረዳት ላይ ሊሠሩ ይገባል።መከፋፈሉንም ማስቆም 
ይጠበቅባቸዋል የሚለውም ሌላው መልዕክታቸው ነው።  

ማህበራዊ የአስተሳሰብ ለውጥ ላይ መስራት ይገባል። 
ችግሮችን ከራስ ገሸሽ ከማድረግ መቆጠብና ችግሩን 
ተቀብሎ ለመፍትሄው መሥራት ያስፈልጋል። በተመሳሳይ 
የተሳሳቱ ትርክቶችን ምንጭ ማድረቅም ተገቢ ነው። 
ለዚህም የአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑን በአግባቡ መጠቀም 
አስፈላጊ ነው። በተጨማሪ ተቃዋሚ ኃይሎች ዝም ብሎ 
ከመቃረን አስተሳሰብ መውጣት አለባቸው፤ ውሃ ቀጠነ 
ሊሉም አይገባም። ከዚያ ይልቅ መተማመንንና በውይይት 
ችግሮችን ለመፍታት መሞከር እንዲሁም ለአገር ሲባል 
መተውን መልመድ ይኖርባቸዋልም ሲሉ መልዕክታቸውን 
ያስተላልፋሉ።

በመጨረሻ ያነሱት ነገር ሚዲያው፣ ዳያስፖራው 
ከአጨብጫቢነት ወጥቶ ለአገር መሥራት አለበት የሚል 
ሲሆን፤ በተጨማሪ አመራሮች ከንግግራቸው የጀመረ 
አርአያነት ሊኖራቸው እንደሚገባም አሳስበዋል። ዘመናዊ 
ትምህርት የቀመሰው የሰው ኃይልን በአገር አስቀርቶ 
ማሠራትም ላይ ትልቅ ትግል ማድረግ እንደሚያስፈልግም 
ይመክራሉ።
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በጨው የታጠረችው ጥንታዊ ገዳም  
በአገራችን ኢትዮጵያውያን እንኳን መኖራቸውን 

የማናውቃቸው፤ ብናውቃቸው ደግሞ በአግራሞት 
እጃችንን አፋችን ላይ የሚያስጭኑ  ቁጥራቸው እጅግ 
በርካታ የሆኑ  አስደናቂና አስገራሚ ቅርሶች  በጥንታዊ 
ሙዚየሞቻችን በአብያተ ክርስቲያናት፣ ገዳምት እና 
መስጂዶች  ውስጥ ይገኛሉ።አንዳንዶቹን በዓይናችን 
እያየናቸው  ስለመሆኑ ሁሉ ለማመን  እንቸገራለን።   

እነኝህን  አስደማሚ ቅርሶች የሚመለከት ማንኛውም 
ኢትዮጵያዊ  በአክሱም እና በላልይበላ ቅርሶች ላይ 
ብቻ አዕምሮውን ቸንክሮ  ሌሎች ቅርሶቻችንን ማየት 
እንዳንችል ከተራራ የገዘፈ፣ እንደቋጥኝ የከበደ፣ 
ከውቂያኖስ የሰፋ እና የጠለቀ  ደባ የፈጸመብን አንዳች 
ኃይል  መኖሩን ይገነዘባል።  

ለማወዳደር ባይሆንም በደቡብ ጎንደር ዞን በሚገኙ 
ገዳማት እና አብያተ ክርስቲያናት  ያየኋቻው  ቅርሶች 
ብቻ ከእነአክሱም እና ላልይሊበላ የሚበልጡ  እንጂ 
የሚያንሱ አይደሉም።በደቡብ ጎንደር ዞን እጅግ በርካታ 
ቅርሶች ተመልክቻለሁ። እጅግ ያማሩ እና የሚያስደንቁም  
ናቸው።ቅርሶቹ ቀልብን ከመሳባቸው የተነሳ ለአፍታም 
እንኳን ቢሆን ዓይኖቻችንን እንድንከድን ፈቃድ 
አይሰጡንም።

ውድ አንባቢያን ለዛሬው በደቡብ ጎንድር ዞን በታች 
ጋይንት ወረዳዎች በምትገኘው የቤተ ልሄም ገዳም 
ከተመለከትኳቸው ቅርሶች የተወሰኑትን ብቻ በወፍ በረር 
ላስቃኛችሁ።  

በታች ጋይንት ወረዳ ቤተልሄም ገዳም በርካታ የሆኑ  
አስደናቂ እና  ምንአልባትም እያየናቸው እንኳን  ለማመን 
የሚከብዱ  ቅርሶች   ይገኛሉ። ሁሉንም ቅርሶች  በዛሬው  
ዝግጅት ላይ ብቻ  በዓይነት እና ብዛት ለመጥቀስ መሞከር 
እንደትልቅ ድፍረት የሚያስቆጥር  ይሆናል። 

የጨው አጥር 
የሰው ልጅ የሚመገበውን ምግብ ለማጣፈጥ  

ከሚጠቀማቸው ንጥረ ነገሮች መካከል   ጨው በግንባር 
ቀደምትነት ተጠቃሽ ነው።በተለይ እኛ ኢትዮጵያኖች 
ለጨው የተለየ ቦታ እንሰጠዋለን። ለወጥ መስሪያ፣ 
ለበርበሬ፣ ለቡና መጠጫ፣ ወዘተ ጨውን በስፋት  
እንጠቀማለን።በታች ጋይንት ወረዳ በምትገኘው 
የቤተልሄም ገዳም ጨውን ከምግብነት ባለፈ ለገዳሟ 
ህልውና ማስጠበቂያ የሚሆን አጥር ተሠርቶበት እናያለን።

ገዳሟ  ሰፊ እና ረጅም ቁመት ባለው አጥር ዙሪያዋን 
የተከበበች ናት።ዙሪያዋን የከበባት አጥር የተሠራው 
ደግሞ ከጥርብ ድንጋይ እና  የአሞሌ ጨው  እንዲሁም  
ኖራ ተቀላቅሎ  ነው።የገዳሙ አጥር የአጼ ዳዊት ልጅ 
በሆነችው ድል ሞገሳ  በአስራ አራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን 

 ሙሉቀን ታደገ እንደተሠራ የደብሩ አስተዳዳሪ እና የድጓ ምስክር መምህር 
የሆኑት ሊቀ ምሁራን አባ ይትባረክ ካሳዬ ይገልጻሉ።    

የቤተልሄም ገዳም አጥር አስገራሚ የሚያደርጉት 
የራሱ መገለጫዎች አሉት።አንደኛው  አጥሩ በአንድ 
ቀን ተጀምሮ በአንድ ቀን ያለቀ መሆኑ ነው።ሁለተኛው 
ደግሞ  የአጥሩ ግማሽ የሚሆነው አካሉ ከጨው መሠራቱ  
ሲሆን፤ ሌላው እና ሦስተኛው ደግሞ አጥሩ በ14ኛው 
መቶ ክፍለ ዘመን ይሠራ እንጂ ምንም ዓይነት የእርጅና 
ምልክት ሳያሳይ እስከዛሬ ድረስ እንደ አዲስ መቀመጥ 
መቻሉ ነው።

  የደብሩ አስተዳዳሪ የገዳሟ አጥር ከጨው መሠራቱን 
ሲነግሩን ለማመን ተቸገርን።በጥፍራቸው ኖራውን 
ፋቅ ፋቅ አደረጉ።ኖራው ተፈረፈረ።በኖራው ውስጥ 
ተቀብሮ የነበረው አሞሌ ጨው  ብቅ አለ።ጨውንም 
በጥፍራቸው ፋቅ ፋቅ አደረጉ በምላሳቸውም ቀምሰው 
አሳዩን።የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋዜጠኞችንም 
እርሳቸው እንዳደረጉት በጥፍራችን ከአጥሩ ላይ ፍቀን 
እንድንቀምስ አዘዙን። እኛም  በጥፍራችን  ከአጥሩ ላይ  
ፍቀን ቀመስነው።ጨው ነው!  እየቀመስነው  እውነታውን  
ግን አምኖ መቀበልና   ማመን አቃተን።

እውነት ለመናገር ይህን የጨው አጥር የተመለከተ 
ማንም ሰው እንዴት በጨው አጥር ይሠራል ? ማለቱ 
አይቀርም ።እንዴትስ  አጥር የተሠራበት ጨው  በክረምት 
ወቅት ሟሙቶ  አጥሩ ሊፈርስ አልቻለም? ብሎ መጠየቁ 
የማይቀር ነው።ነገር ግን የጥንታዊ ኢትዮጵያውያን  
ጥበብ  አስደናቂ ነው። በክረምት ዝናብ በበጋው ፀሐይ 
የማይፈርስ ለመፍረስም ስጋት ያልሆነ ከጨው ክምር 
የቤተ ክርስቲያን አጥር መሥራት ችለዋል። ማስተዋልና 
ጥበብን በብልሀት የያዙ አባቶች ይህን አስደናቂ ሥራ 
ሠርተው አቆይተውናል።

 ይህ የድንጋይ ጨው ቤተ ክርስቲያኗ ከተሠራችበት 
አካባቢ ከሚገኝ ወንዝ እንደተገኘም  የደብሯ 
አስተዳዳሪ ነግረውናል።መጽሐፈ ኢሳያስ አንድምታው 
ላይ እንደተመላከተው  እነዘሩባቤል  እና  እዮሲያስ 
ግንባቸውን በጨው  ይሠሩት እንደነበር ያስታውሳሉ። 
ልጅ እያሉም ይሄን ታሪክ ከትንቢተ ኢሳያስ ላይ ሲያነቡ  
እጅጉን ይገረሙ እንደነበር  ይገልጻሉ።  የኋላ ኋላ ግን 
ምስጠሩ ሲገባቸው የቤተልሄም ገዳምም በዚያመልኩ 
እንደተሠራች መገንዘባቸውን ይናገራሉ።

አሁን ላይ የጨው አጥሩ በፍየሎች፣ በጎች እና 
ከብቶች እየተላሰ እና እየተበላ ቅርሱ ለከፍተኛ ችግር 
ተጋልጦ ይገኛል።

የድንጋይ አትሮንስ 
ከጨው አጥሩ በተጨማሪም ቤተልሄም ገዳም 

ውስጥ እጅግ በርካታ የሆኑ ለዓይን ማራኪ እና ቀልብን 
ሰራቂ የሆኑ ቅርሶች ይገኛሉ።ከእነኝህ መካከል በሊቁ 

ቅዱስ ያሬድ ከድንጋይ የተሠራው የመጽሐፍት ማንበቢያ  
አትሮንስ አንዱ ነው።ይህ አትሮንስ ከአለት የተፈለፈለ 
ሲሆን ውብ እና ማራኪም ነው። 

 የመሰዋት ማቅረቢያ ሕንፃ  
በገዳሟ ከሚገኙ ቅርሶች መካከል  በኦሪት ዘመን  

ኢትዮጵያውያን ለፈጣሪያቸው መሰዋዕት የሚያቀርቡበት 
የነበረ ሕንፃ ይገኛል።ይህ ሕንፃ አሠራሩን ለተመለከተ 
በጥንት ጊዜ  የነበሩ የኢትዮጵያውያን የኪነ ሕንፃ ጥበብ 
ሥልጣኔ የት ደርሶ እንደነበር በቀላሉ መገንዘብ ይችላል።

ይህ ሕንፃ ከክርስቶስ ልደት በፊት የተገነባ መሆኑን 
የደብሩ አስተዳዳሪ እና የድጓ ምስክር መምህር  የሆኑት 
ሊቀ ምሁራን አባ ይትባረክ ካሳዬ   ያስረዳሉ።ዕድሜ 
ጠገቡ ሕንፃ ዛሬም ላይ በቅርብ ጊዜ የተሠራ እንደመሰለ  
እስከነሙሉ ግርማ ሞገሱ ይገኛል።አባቶቻችንን ሕንፃውን 
ሲሠሩ ድንጋይን፣ ኖሯን፣ እንጨትን እና ብረትን 
ተጠቅመዋል።የተጠቀሟቸውን ግብአቶች የተመለከተ 
ማንም ሰው በሕንፃው ጥራት እና የዚያን ዘመን እድገት 
መደመሙ  የማይቀር ነው። 

ከዚህ ጋር ተያይዞ  የዚህ ውብ ቅርስ ባለቤት 
መሆናችንን ስንቶቻችን እናውቃለን ? ቅርሱን 
ለማስተዋወቅ እና ቅርሱን ተጠቅመን  በሚገኙ ገቢዎችስ  
ሥራጥነትን ለመቀነስ  ምን ያህል  እርምጃዎችን ሄደናል? 
አባቶቻችን የሠሩትን እኛ በዚህ ዘመን መሥራት ባንችል 
እንኳን የአባቶቻችን የታሪክ አሻራ ለኢትዮጵያን ብሎም 
ለዓለም ሕዝብ ለማሳየት ወይም ለማሳወቅ  እንዴትስ 
ተሳነን? የሚሉትን እና መሰል ጥያቄዎች ማንም ገዳሟን 
የጎበኘ ሰው የሚያነሳው  ስለመሆኑ አልጠራጠርም።

ሌላው በገዳሟ ከሚገኙ አስገራሚ ቅርሶች መካከል 
በአራተኛው ክፍለ ዘመን የተሠራው የቤተልሄም 
ቤተክርስቲያን ሕንፃ ነው።የገዳሙ አሠራር በመጽሐፍ 
ቅዱስ የሚገኙ አስተምህሮቶችን መሠረት ተደርጎ የታነጸ 
ነው።አንድም ነገር የመጽሐፍ ቅዱስን አስተምህሮት 
ምሳሌ ሳያደርግ አልተሠራም።ሕንፃው እስካሁንም ድረስ 
አዲስ ነው።ይሁን እንጂ ጥበቃ አያስፈልገውም ማለት 
አይደለም።በአያያዝ ችግር ሕንፃው ለችግር እንዳይጋለጥ 
ከፍተኛ ጥንቃቄ ቢደረግ መልካም ነው። 

በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተሠራው ደብር  
ካሏት አስደናቂ ነገሮች መካከል  አንዱ ደግሞ በሙቀት 
ወቅት ነፋስ የሚሰጡ ሁለት ቬንት ሌተሮች መኖራቸው 
ነው።ቬንት ሌተሮቹ በኤሌክትሪክ ወይም በእንፋሎት 
አልያም  በከሰል ድንጋይም አይሠሩም።በምን ኃይል 
ታግዘው እንደሚሠሩ  ባይታወቅም  ሙቀትን የመቀነስ 
አቅም እንዳላቸው  ግን ሊቀ ምሁራን አባ ይትባረክ ካሳዬ 
ይናገራሉ።

 ዓለም በዘመነበት በአሁኑ ሰዓትም እንኳን ቢሆን 

የቤተልሄም ገዳም አጥር  አስገራሚ ገጽታው በጨው አሞሌ የታጠረ መሆኑ ነው፤ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተሰራው የቤተልሄም ገዳም፤

ቬንት ሌተርን  መጠቀም  ቅንጡ ሕይወት የሚኖሩ ሰዎች 
ማሳያም  ተደርጎ ይወሰዳል።የእኛ አባቶች ግን ቀድመው 
የሰለጠኑ ስለነበሩ አሁን ላይ የአየር ሙቀት ማቀዝቀዣ 
ፈጠርን ብለው የሚመጻደቁትን አካላት  በብዙ እጥፍ 
ቀድመው በመሳብ ያስከነዱ መሆናቸውን ያስገነዝበናል።

 የጥንተዊቷ ቤተልሄም ገዳም መስኮቶች በብረት 
የተሠሩ ናቸው።ነገር ግን የብረቶቹን ዓይነት ለይቶ ማወቅ 
ከባድ መሆኑን አባቶች ይናገራሉ።ከዚህ ጋር ተያይዞ 
ለጉብኝት ከአዲስ አበባ ወደ ታች ጋይንት ቤተልሄም 
ገዳም ተጉዞ  የነበረውን  የብረት ጥበብ ባለሙያው   አቶ  
ዮሐንስ ግርማን ጨምሮ በርካታ የኪነ ሕንፃ ባለሙያዎች  
መስኮቶቹ የተሠሩባቸውን የብረት ዓይነቶች እስካሁን 
ድረስ ማወቅ እንዳልቻሉ የገዳሙ አባቶች ይገልጻሉ። 

ይህች ገዳም በአገራችን ከሚገኙ ስመ ጥር ከሆኑ 
የድጓ ማስመስከሪያ ትምህርት ቤቶች ግንባር ቀደሟ  
ናት።የድጓ ማስመስከሪያም እንድትሆን ያዘዙት  አጼ ሰርጸ 
ድንግል  መሆናቸውን የገዳሙ አባቶች ይናገራሉ።አንድ 
ተማሪ የድጓን ትምህርት ተምሮ ሲጨርስ እና መጨረሱን  
ሲያስመሰክር አጼ ሰርጸ ድንግል ለገዳሟ ባበረከቱት 
ማህተም  ድጓ ስለማስመስከሩ የማረጋገጫ ምልክት 
እንደሚደረግለት የገዳሙ አባቶች ይናገራሉ።ማህተሙም 
እጅግ የተለየ  አስደማሚም ነው።

ስጋቶች፡- ቅርሶቹ ጥንቃቄ ካልተደረገላቸው እና 
በሙዚየም መቀመጥ ያለባቸው ደግሞ በሙዚየም  
ካልተቀመጡ ወደ ፊት በነበሩበት አስደማሚነታቸው 
ሊቀጥሉ እንደማይችሉ  አንዳንድ ጠቋሚ ምልክቶች 
ይታያሉ።ለምሳሌ የጨው አጥሩ  ጥንቃቄ የማይደረግለት 
እና በዚህ መልኩ የሚቀጥል ከሆነ በከብቶች፣ ፍየሎች 
እና በጎች እየተበላ ሊፈርስ እንደሚችል ማየት 
ችለናል።ስለሆነም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ለቅርሱ 
ጥንቃቄ ቢያደርጉ መልካም  ነው። 

ዕድሎች፡- ወደ ፊት እነኝህን ቅርሶች በአግባቡ 
ጊዜ ተወስዶባቸው ለኢትዮጵያውያን እና ለዓለም 
ሕዝብ ቢተዋወቁ ለአካባቢው ማኅበረሰብ ሰፊ የሥራ 
ዕድል ከመፍጠሩም ባሻገር ኢትዮጵያ ከቱሪዝም ዘርፉ 
የምታገኘውን ገቢ በእጅጉ ማሳደግ የሚያስችል  ነው።

 በደቡብ ጎንደር ዞን የሚገኙ  ቅርሶቻችንን 
ለኢትዮጵያውያን ብሎም ለዓለም ሕዝብ በማሳወቅ 
ለዜጎቻችን  የሥራ ዕድል ለመፍጠር እና ኢትዮጵያ 
ከቱሪዝም ዘርፉ የምታገኘውን ገቢ በከፍተኛ ደረጃ 
ለማሳደግ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ለመሥራት አቅዶ 
እየተንቀሳቀሰበት ያለውን የቅርሶች የፎቶ አውደ ርዕይ 
እንዲሳካ ሁሉም ዜጋ የበኩሉን መወጣት ይጠበቅበታል!  
መልዕክቴ ነው።
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ሳምንቱን በታሪክ
ስፖርት እና መዝናኛ

አዲስ ዘመን   እሁድ የካቲት 27 ቀን 2014 ዓ.ም

የየካቲት ወር ለኢትዮጵያ ብዙ ታሪክ የተሠራበት ነው። 
ባለፉት ሳምንታትም ከእነዚህ ታሪካዊ ክስተቶች 
የተወሰኑትን ተመልክተናል። በዛሬው የሳምንቱን በታሪኩ 

አምዳችን  በ1988 አ.ም ኢትዮጵያን በእብሪት በወረረው 
የጣልያን ጦር ላይ ኢትዮጵያውያን የካቲት 23 ቀን የተቀዳጁትን 
ታላቅ ድል የተመለከተ ዘገባ ይዘናል። ይህ ድል ሳምንቱን 
በሙሉ በተለያዩ መልኮች ሲዘገብ የቆየ ቢሆንም፣ የዓድዋ ድል 
ብዙ ሊባልለት የሚችል እንደመሆኑ ብዙም ያልታዩ ያልናቸውን 
መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። 

እንደሚታወቀው ይህ የዓድዋ ድል በዓል በመላ ኢትዮጵያ 
በድምቀት ተከብሯል። ዓድዋ ብዙ የተባለለትና ብዙ ሰው 
የሚያውቀው ቢሆንም፣ ‹‹ዓድዋ ዛሬ ናት ዓድዋ ትናንት›› 
ስለተባለለት፤ ከታዋቂው የታሪክ ጸሐፊ ጳውሎስ ኞኞ ‹‹አጤ 
ምኒልክ›› መጽሐፍ፣ ከተክለጻድቅ መኩሪያ ‹‹አፄ ምኒልክና 
የኢትዮጵያ አንድነት›› መጽሐፍ፣ ከተለያዩ ድረ ገጾች እና የመገናኛ 
ብዙኃን ባገኘናቸው መረጃዎች ዓድዋን እናስታውሳለን። 

የዓድዋ ድል ጀግኖች ኢትዮጵያውያን የዛሬ 126 አመት 
የካቲት 23 ቀን 1888 አ.ም በዓድዋ ላይ ኢትዮጵያን የወረረውን 
የጣልያን ሰራዊት ገጥመው ድል ያደረጉበት ቀን ነው። 
ኢትዮጵያውያን ከመላ ኢትዮጵያ ተውጣጥተው በአንድነት 
ሆነው ዘመናዊ መሣሪያ የታጠቀውን አውሮፓዊ ኃይል 
በማሸነፍ ሊደርስባቸው ይችል የነበረውን ቅኝ ግዛት በአጭር 
ያስቀሩበት፣ በቅኝ ግዛት ውስጥ ለነበሩ የአፍሪካ አገሮችና በመላ 
ዓለም ለሚኖሩ ጥቁሮች ጭምር ትግል መቀስቀስና መቀጣጠል 
አስተዋጽኦ ያደረገ ድል ነው።

ጣልያኖች በኢትዮጵያ ላይ ሴራ መጠንሰስ የጀመሩት 
ከዓድዋ ጦርነት 12 ዓመታት በፊት በፈረንጆቹ የዘመን ቀመር 
1884 ነው። የአውሮፓ አገሮች በርሊን ላይ ባደረጉት ስብሰባ 
አፍሪካን ለመቀራመት ሲወስኑ የጣሊያን ድርሻ ኢትዮጵያ 
ሆነች። ዳሩ ግን ያሰቡት ሊሳካ አልቻለም። 

ኢትዮጵያ በቅድመ ዓድዋ ከወራሪዎችና ከኢምፔሪያሊስት 
ኃይሎች ጋር ተዋግታም ድል አድርጋለች። ከእነዚህም አንዱ 
በአጼ ዮሐንስ  አራተኛ ዘመነ መንግሥት  1879 ዓ.ም. ዶግዓሊ 
ላይ በራስ አሉላ አባነጋ አዝማችነት በጣሊያን ላይ ለመጀመሪያ 
ጊዜ የተቀዳጀችው ድል ነበር። በዚህም የጣሊያን ወታደሮች 
ለወሬ ነጋሪ ሳይተርፉ ዶግ አመድ ሆነዋል። 

በጦርነቱ እንደማይሳካላት ቁርጧን ያወቀችው ጣሊያን 
እንደገና ደግሞ በውል ለማጭበርበር ሞከረች። ይህም ለዓድዋ 
ጦርነት ምክንያት ሆነ፤ የውጫሌው ውል።  በውሉ በአንቀጽ 
17 በጣሊያንኛ ትርጉሙ ኢትዮጵያ የጣሊያን ጥብቅ ግዛት ነች። 

ዋለልኝ አየለ

የውጭ ግንኙነቷም በጣሊያን በኩል ይሆናል የሚለው ሐረግ 
መዘዝ አመጣ። ኢትዮጵያ ይህማ አይታሰብም አለች፤ ጣልያኖች 
በኃይል ለማስፈጸም የኢትዮጵያን ግዛት አልፈው መያዝ ጀመሩ። 
በዚች አንቀጽ ምክንያት ጦርነቱ የማይቀር መሆኑ ተረጋገጠና 
ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ለጦርነቱ የአገራቸውን ሕዝብ ‹‹ክተት›› 
ጠሩ። 

‹‹አሁንም አገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ 
ጠላት እግዚአብሔር የወሰነልንን ባሕር አልፎ መጥቷል። 
በእግዚአብሔር ረዳትነት አገሬን አሳልፌ አልሰጠውም። ያገሬ 
ሰው፣ ጉልበት ያለህ በጉልበትህ እርዳኝ። ጉልበት የሌለህ 
ለልጅህ፣ ለምሽትህ፣ ለሃይማኖትህ ስትል በኀዘን እርዳኝ፤ ……..›› 
የሚለውን አዋጅ ተናገሩ። 

ኢትዮጵያውያንም ውስጣዊ ችግሮቻቸውንና አለመግ 
ባባታቸውን ወደጎን ትተው፤ ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምሥራቅ 
እስከ ምዕራብ ተጠራርተው እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ፣ እንደ 
አንድ ልብ መስካሪ  ሆነው የመሪያቸውን ጥሪ ተከትለው ወደ 
ጦር አውድማው ተመሙ። 

የዓድዋ ድል 100ኛ ዓመት መታሰቢያ ሲከበር፤ በአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ በታተመ የጥናት መድበል ላይ እንደተጻፈው፤ 
የጦርነቱ አዝማቾች፡- ዳግማዊ አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ፣ 
ንጉሥ ተክለሃይማኖት፣ ራስ መንገሻ ዮሐንስ፣ ራስ አሉላ አባነጋ፣ 
ራስ መኰንን፣ ራስ ሚካኤል፣ ራስ ወሌ፣ ራስ ስብሐት፣ ደጃዝማች 
ሐጎስ ተፈሪ፣ ራስ አባተ፣ ፊታውራሪ ገበየሁ፣ ደጃዝማች ባልቻ 
ሳፎ (ባልቻ አባ ነፍሶ) እና ዋግ ሹም ጓንጉል ናቸው።

እውቁ የታሪክ ጸሐፊው ተክለ ጻድቅ መኩሪያ እንደገለጹት፤  
የኢትዮጵያ ተዋጊዎች የጣሊያንን ወታደር ከበው እየተፏከሩ 
በጥይትና በጎራዴ ሲደበድቡት የኢጣሊያ ጦር አራት ሰዓት 
ከተዋጋ በኋላ ሽሽት ጀመረ። በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያውያን 
እየተከታተሉ ሲወጉት፣ የጦር አዝማቹ ጄኔራል አልቤርቶኒ 
ተቀምጦበት የነበረው በቅሎ ተመቶ ወደቀ። ወዲያው 
ተነሥቼ አመልጣለሁ ብሎ ለመነሣት ሲጥር ከቅምጡ ሳይነሳ 
እየተሽቀዳደሙ የሚሮጡት ኢትዮጵያውያን ደርሰው ማረኩት። 

የአንደኛው ክፍለ ጦር አዛዡ ተማርኮ፣ ሠራዊቱ በጭራሽ 
ከጠፋ በኋላ ሁለተኛው ክፍል የጦር ሠራዊት ‹‹ራአዮ›› 
ከሚባለው ስፍራ ላይ ሆኖ፣ ካራት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ 
የሦስተኛውን ክፍል የጄኔራል ኤሌናን ጦር ጨምሮ ተዋግቶ 
በመጨረሻ የጦር አዛዡ ጄኔራል አሪሞንዲ እዚያው እጦርነቱ 
ላይ ሞቶ ተገኘ። 

ከዚህም በኋላ፤ በመጨረሻ ያለው የጣሊያን ጦር በተለይ 
ማርያም ሸዊቶ ከሚባለው ስፍራ ላይ ተጋጥሞ ከቀድሞው 
የበለጠ ጦርነት ተደረገ። ይልቁንም የመጨረሻው ድል 
የሚፈጸምበት በመሆኑ የሁለቱም የጦር ሠራዊት ተደባልቆ 
በጨበጣ በሚዋጉበት ጊዜ፣ በጨበጣ በሚደረገው ዘመቻ 
ከኢጣሊያኖች ይልቅ ኢትዮጵያውያን በጎራዴ አነዛዘር 
ቀልጣፎች ነበሩ። 

ይሁን እንጂ ጣሊያኖች ተስፋ በቆረጠ ኃይል እስከ አሥራ 
ሁለት ሰዓት ድረስ በጉብዝና ሲዋጉ በመጨረሻ አዛዣቸው 
ጄኔራል ዳቦርሚዳ በጥይት ደረቱን ተመቶ ሞተ።

የጳውሎስ ኞኞ ‹‹አጤ ምኒልክ›› መጽሐፍ በወቅቱ 
የነበረውን ክስተት፡- ‹‹የተተከለው ድንኳን ሲታይ ከብዛቱ የተነሳ 
አፍሪካ አውሮፓን ለመጠራረግ የተነሳች ይመስላል። የጦርነቱ 
ዕለት ኢትዮጵያውያኑ ደማቅ ቀለም ያለው ካባ ለብሰው፣ 
ጠመንጃና ጦር ይዘው፣ ጎራዴ ታጥቀው፣ የነብርና የአንበሳ ቆዳ 
ለብሰው፣ አዝማሪዎቹ እየዘፈኑ፣ ቄሶች፣ ልጆች፣ ሴቶች ሳይቀሩ 
ፀሐይዋ ፈንጠቅ ስትል በተራራው ላይ በታዩ ጊዜ የጣሊያንን 
ጦር አሸበሩት›› ሲል ገልጾታል። 

በወቅቱ በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የነበሩት ፊታውራሪ 
ተክለሐዋርያት ተክለማርያም በዓድዋው የጦር ግንባር በመሰለፍ 
ያስተዋሉትን ‹‹ኦውቶ ባዮግራፊ›› በተሰኘው መጽሐፋቸው፡
- ‹‹የሰው ብዛት እንደ ጎርፍ ሆነ። እግረኞችም በቅሎኞችም 
ተደባልቀን እንርመሰመሳለን። ፈረሰኞች በጎን እያለፉን 
ይቀድማሉ። ይሮጣሉ! እንደተቻለን እንሽቀዳደማለን።

ጠመንጃ ሲንጣጣ ሰማን፣ መድፍ ወዲያው ያጓራ ጀመር። 
ተኩሱ እያደር እየባሰበት ተቃረበን፣ አረሮቹ ማፏጨት ጀመሩ። 
የቆሰሉ ሰዎች ተቀምጠው አገኘን። አያ ታደግ እጁን ተመትቶ 
ከመንገዱ ዳር ከዛፍ ሥር ተቀምጧል። ገና በሩቁ አይቶን ተጣራ፣ 
ቁስሉን በመቀነቱ አሰርንለት። ጥለነው እንዳንሄድ ለመነን፣ 
ፈይሣ ጠመንጃ የለውም፤ የቁስለኛውን ጠመንጃ ተሸከመና 
እዚያው ቀረ። እኔ ዝም ብዬ ወደ ግንባር አለፍኩ። የማውቀው 
ሰው አንድም አላጋጠመኝም። ተኩስ ስለበዛ መሮጥ የማይቻል 
ሆነ። የሰውም ብዛት እንደልብ አያስኬድም።

ደጃዝማች ማናዬ እና ልጅ አስፋው ሁለቱም ቆስለው 
ድንጋይ ተንተርሰው ተጋድመው አገኘኋቸው። ልጅ አስፋው 
(በኋላ ፊታውራሪ አስፋው) አወቀኝና ጠቀሰኝ። ዝም ብዬው 
እንዳላየ ሰው ወደ ግንባር ሮጥኩ። ጦራችን ተደባልቋል። 
ሰውና ሰው አይተዋወቅም። ሴቶች ገምቦ ውሃ እያዘሉ፣ 
በበቅሎዎቻቸው እንደተቀመጡ፣ ለቁስለኞች ውሃ ያቀርባሉ። 
ሲነጋገሩ ሰማኋቸው። «ኧረ በጣይቱ ሞት» ይላሉ። እቴጌ 
የላኳቸው ይሆናሉ እያልኩ አሰብኩ። 

ነጋሪቱ ከግንባርም፣ ከጀርባም፣ ከቀኝም ከግራም 
ይጎሸማል። የተማረኩ ጣልያኖችን አየሁ። ወዲያው ምርኮኞቹ 
በዙ፣ አንዳንዶቹ ወታደሮች፣ ይበልጡን ጣልያኖችን እየነዱ 
መጡ። በኋላ የምርኮኞች ብዛት ለዐይን የሚያሰለች ሆነ፤ ድል 
ማድረጋችንን አወቅሁ። ጣልያኖች መዋጋታቸውን ትተው 
ማርኩን እያሉ ይለምናሉ። እንደዚህ የዓድዋ ጦርነት ዕለት አንድ 
ጥይት እንኳ ሳልተኩስ ጦርነቱ አለቀ።›› ሲሉ በወቅቱ የሆነውን 
ገልጸውታል። 

በዚህ ሁኔታ ነው ታልፎም ነው የዓድዋ ጦርነት በድል 
የተጠናቀቀው። ክብር ለጀግኖቻችን እና ታሪክን ሰንደው 
ላቆዩልን ጸሐፊዎች!  

የዓድዋው የጦር ሜዳ ገድል

በዛሬው  የሳምንቱ በታሪኩ አምዳች የምናነሳው ሌላ ጉዳይ 

የካራማራ ድል ነው። በ1969 እና 1970 አ.ም የሶማሊያው 

ፕሬዚዳንት የነበረው ዚያድ ባሬ ታላቋን ሶማሊያ ለመመስረት 

በሚል በ1969 አ.ም ምሥራቅና ደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያን 

ሰርጎ ገቦች እያስገባ የጀመረውን ወረራ በማጠናከር ግልጽ ወረራ 

እስከ ማድረግ ደረሰ። ወቅቱ በኢትዮጵያ በ1966 የፈነዳውን 

አብዮት ተከትሎ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ኃይሎች ሽኩቻ 

የነበረበት ነው፤ ይህን እንደ መልካም አጋጣሚ በመቁጠር 

ነው ወረራውን ያደረገው። ይሁንና እሱም ልክ እንደ ጌቶቹ 

አውሮፓውያን ሽንፈትን የተከናነበበት ወሳኝ ውጊያ የተደረገው 

በካራማራ ላይ ነው። 

የወቅቱ የኢትዮጵያ መሪ ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም 

‹‹ትግላችን ቅጽ ፩›› መጽሐፍ እና የካራማራ ድል በተከበረባቸው 

ዓመታት ከተሠሩ ዘገባዎችና ከተለያዩ ድረ ገጾች መረጃዎችን 

አሰባስበን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በየዓመቱ የካቲት 26 እየተከበረ 

ያለውን  የካራማራ ድል በዛሬው ሳምንቱ በታሪኩ አምዳችን 

እናስታውሳለን።  

ሶማሊያን ለ21 ዓመታት የመራት ጀኔራል ዚያድ ባሬ 

ኦጋዴንን በመጠቅለል ታላቋን ሶማሊያ  የመመሥረት የቆየ 

ራዕይ ነበረው። ጊዜ አይቶ ወቅትን ገምቶ ኢትዮጵያ በገንጣይ 

አስገንጣዮች ትግል የተዳከመች ሲመስለው እቅዱን ለማሳካት 

ጊዜው አሁን ነው ብሎም ወረራውን ፈጸመ። ይህ የዚያድ 

ባሬ ጦር ከሐምሌ 1969 ዓ.ም እስከ የካቲት 1970 ዓ.ም ድረስ 

ምሥራቃዊዋ የኢትዮጵያ ክፍል ኦጋዴን ላይ ጦርነት ከፈተ።  

ዚያድ ባሬ ያሰበውን ዳር ለማድረስ የኢትዮጵያን ጠላቶች 

ተጠቀመ። ያዋጣኛል ያለውን የሴራ መንገድ ሁሉ ተከተለ። 

ሶማሊያ በ1969 ዓ.ም በኢትዮጵያ ላይ ግልፅ ወረራ ከመፈፀሟ 

በፊት በህቡዕ በተደራጀ ቡድን ተደጋጋሚ ጥቃት በመሰንዘር 

የኢትዮጵያን የመከላከያ ኃይል ማዳከም የሴራው አካል ነበር። 

ጦርነቱ በግልፅ በታወጀበት በሐምሌ ወር 1969 ዓ.ም ጀምሮ 

የካራማራ ድል 
ባሉት ተከታታይ ሳምንታት የሶማሊያ ጦር ባልታሰበ መልኩ  

ጅግጅጋ፣ ሐረርና ድሬዳዋ ድረስ ዘልቆ ገባ።

በመጀመሪያ በሶቭየት ኅብረት እና በመቀጠልም በአሜሪካ 

ድጋፍ የነበረው የፕሬዚዳንት ዚያድ ባሬ ጦር ለድል የተቃረበ 

መሰለ። የኋላ ኋላ የውጭ ድጋፍ እየቀነሰበት ቢመጣን 

የኢትዮጵያ የውስጥ ተገንጣይ ኃይሎች የውስጥ ለውስጥ ድጋፍ 

ስላልተለየው ጦርነቱን ከመግፋት አልተቆጠበም ነበር።

ልክ እንደ ዓድዋው ሁሉ በዚህን ጊዜም የኢትዮጵያው 

መሪ ኮሎኔል መንግሥቱ ለጀግናው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

የክተት ጥሪ አቀረቡ። ሚያዝያ 4 ቀን 1969 ዓ.ም በብሔራዊ 

ቴሌቪዥን ቀርበው ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም፡- ‹‹… 

ታፍራና ተከብራ የኖረችው ኢትዮጵያ ተደፍራለች። ለብዙ 

ሺህ አመታት አስከብሮን የኖረው አኩሪ ታሪካችን በዚህ 

አብዮታዊ አዲስ ትውልድ ጊዜ መጉደፍ የለበትም።  አገር 

ወዳድ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያዊት! የኢትዮጵያ ሕዝብ! 

ክብርህንና ነፃነትህን ለመድፈር አገርህን ለመቁረስ የተጀመረው 

ጣልቃ ገብነትና ወረራ ከመለዮ ለባሹ ጋር ተሰልፈህ ለመደምሰስ 

የምትዘጋጅበት ጊዜ አሁን ነው። ተነስ! ታጠቅ! እናሸንፋለን!›› 

ሲሉ የክተት ጥሪ አቀረቡ።

የኢትዮጵያ ሕዝብም በተደረገለት ጥሪ የአገሩን ዳር ድንበር 

ለማስከበር ቀፎው እንደ ተነካ ንብ በቁጣ ወጣ። በእዚህ ጥሪም 

ከ300 ሺ በላይ ሚሊሺያ በታጠቅ ጦር ሰፈር ገብቶ የሦስት ወር 

ስልጠና ተከታትሎ ሰራዊቱን ተቀላቀለ። 

የኢትዮጵያ ጦር ወደ ፍፁማዊ ማጥቃት እና እልህ አስጨራሽ 

ጦርነት መግባቱን የሚያመላክቱ እርምጃዎች መታየት ጀመሩ። 

ከኦጋዴን ሞቃታማ ቦታዎች በአንዱ ‹‹ካራማራ›› ከሚባለው 

ተራራ ከምድርም ከሰማይም እሳት የሚተፉ የኢትዮጵያ ወታደር 

የጦር አረሮች ምድሪቱን ዘነቡባት።  

ታላቋን ሶማሊያ  የመመሥረት ህልም አንግቦ የነበረው 

የዚያድ ባሬ ጦር አይቀጡ ቅጣት ተቀጣ። ኢትዮጵያ በታሪክ 

እንደለመደችው  አሁንም ድል አደረገች። 

የካቲት 26 ቀን 1970 ዓ.ም የኢትዮጵያ 

ጦር፣ የእናት አገር ወዶ ዘማቾች እና 16 ሺህ 

የሚደርሱ የኩባ አጋር ወታደሮች፣ እንዲሁም 

በመቶዎች የሚቆጠሩ የየመን ወታደሮች 

ይህን ታሪካዊ ጦር ተቀላቅለው የዚያድ ባሬን 

ጦር ድባቅ መትተው የኢትዮጵያን አሸናፊነት 

ታወጀ። 

ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም 

የጻፉት አንዲት ገጠመኝ እዚህ ላይ 

እንጥቀሳት። በኩባ እና በሌሎች ወዳጅ 

አገራት አማካኝነት ኮሎኔል መንግሥቱ 

እና ዚያድ ባሬ ለውይይት ተጠርተው 

በየመን ይገናኛሉ። ዚያድ ባሬ እብሪተኛ 

ስለሆነ ኮሎኔል መንግሥቱ የእብሪት መልስ 

እንዳይመልሱ በወዳጆቻቸው ተመክረዋል። 

የተፈራው አልቀረም በውይይቱ ላይ 

ዚያድ ባሬ ኮሎኔል መንግሥቱን ‹‹ጦርነት የት 

ታውቃለህና ነው! ጦርነት እንዴት እንደሆነ 

አሳይሃለሁ›› ብሎ ፎከረ። ዳሩ ግን ኮሎኔል 

መንግሥቱም እብሪተኛ ነበሩና (መታገስ 

አልቻልኩም ነው የሚሉ እርሳቸው) ምክሩን 

ጥሰው ‹‹ማን ጦርነት እንደሚችል እንተያያለን! 

እዚያው እንገናኝ!›› ብለው ፎከሩ። ውይይቱም 

ያለ ስምምነት ተቋጨ። እነሆ ጦርነት ማን 

እንደሚችል ታየ! ኢትዮጵያውያን ሁልጊዜም 

አሸናፊ ናቸው!  የካራማራ ድል ዘንድሮ 44ኛ 

አመቱ ትናንት በኢትዮ ኩባ የወዳጅነት 

አደባባይ ተከብሯል።  የካራማራ ድል በየዓመቱ የካቲት 26 በኢትዮ ኩባ ወዳጅነት አደባባይ ይከበራል
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የዝነኞች ገጽ  
ስፖርት እና መዝናኛ

           አዲስ ዘመን    እሁድ የካቲት 27 ቀን 2014 ዓ.ም

(አቤል ገ/ኪዳን)

የተወለደው አዲስ አበባ አፍንጮ በር ነው። ወቅቱም 
1949 አ.ም ነው። እናቱ ወ/ሮ ባንቺ ገብሬ አባቱ ደግሞ 
አቶ ጉግሳ መንገሻ ይባላሉ። ጥንዶቹ ካፈሯቸው ስድስት 
ልጆች ጥላሁን ሁለተኛው ነው።

«ትምህርት ላይ ሰነፍ የምባል ተማሪ አልነበርኩም፤ 
ነገር ግን ብዙ ነገሮች የሚያዘናጉኝ ልጅ ነበርኩ» ይላል 
ልጅነቱን ሲያስታውስ። ጥላሁን ከሚያዘናጉት ነገሮች 
መካከል ደግሞ ዋነኛዋ ጥበብ ነበረች። ከልጅነቱ አንስቶ 
እንደ ብጤዎቹ ለኳስ እና መሰል የልጅ ዝንባሌዎች ቦታ 
አልነበረውም። ዝንባሌው ለጥበብ በተለይም ለትወና 
ነው።

ገና የሦስተኛ ክፍል ተማሪ እያለ እሱ በሚማርበት 
ትምህርት ቤት የሙዚቃ መምህር የነበሩት አንጋፋው 
ጥበበኛ መላኩ አሻግሬ ለአመታዊው የወላጆች በዓል 
ከእሱ በክፍል ደረጃ ከፍ የሚሉ ልጆችን ሰብስበው 
ያዘጋጃሉ። ይህ ቴአትር የትምህርት ቤት ጓዶቹ 
የሚተውኑበት ቴአትር ቢሆንም፣ በትንሹ ጥላሁን ልብ 
ውስጥ የፈጠረው መነቃቃት ግን ቀላል አልነበረም። ይህ 
መነቃቃት ከዕድሜው እኩል አብሮ ማደግ ጀመረ። 

በቀለመ ወርቅ ትምህርት ቤት እስከ ስድስተኛ 
ክፍል የነበረው ቆይታ ተጠናቅቆ ወደ ተፈሪ መኮንን 
ሲሻገር የቴአትር ፍቅሩ ባሰበት። በተለይም በአንድ 
ወቅት በሚኖርበት ቀበሌ የታላቁ ጸጋዬ ገብረመድህን 
ድርሰት የሆነው እና በታላቁ የጥበብ ሰው አባተ መኩሪያ 
የተዘጋጀውን መልዕክተ ወዛደር ካየ በኋላ ተዋናይ መሆን 
እንዳለበት በፍጹም ልቡ ወሰነ።

ወስኖም አልቀረ ገና የሰባተኛ ክፍል ተማሪ እያለ 
አራት አጫጭር ተውኔቶችን እና አንድ መጽሐፍ ጻፈ። 
ተውኔቶቹ ሳንሱር እንዲደረጉ ለሚመለከተው ሚኒስትር 
መስሪያ ቤት ገቡ። ተግምግመው እና የሚቆራረጠው 
ተቆራርጦ በቀበሌ መድረኮች ላይ እንዲሠራ ተፈቀደለት። 

መጽሐፉን በተመለከተ እንዲገመግሙለት ለአማርኛ 
መምህሩ የኔታ አሰፋ ኃይለመስቀል ሰጣቸው። መምህሩ 
ጎበዝ የአማርኛ መምህር ከመሆናቸው በተጨማሪ 
ራሳቸውን እንደ ሳይንቲስትም የሚቆጥሩ ለየት ያሉ ሰው 
ነበሩ። በእስኪርቢቶ በእጅ ጽሑፍ የተጻፈው 90 ገጽ 
ጽሑፍ መምህሩ ጋር ደርሶ ተግምግሞ ሲመጣ ግን 180 
ገጽ ደርሶ ነበር።

ከፍ እያለ ወደ ጉርምስናው ዕድሜ ሲደርስ ቀበሌ 
ኪነት ውስጥ ገብቶ የቴአትር ልምምዶችን ማቅረብ ውስጥ 
ገባ። በ1971 አ.ም ክረምት ወር ላይም እሱና ጓደኞቹ 
በዚህ የወረዳ ኪነት ተደራጅተው ቴአትር አዘጋጅተው 
ለቀበሌያቸው ሕዝብ አቀረቡ።

 በቦታው ተገኝተው ቴአትሩን ከታደሙ ሰዎች 
መካከል የዚያው ወረዳ ነዋሪ አርቲስት መላኩ አሻግሬ 
አንዱ ናቸው። በልጆቹ ተሰጥኦ የተደመሙት አንጋፋው 
ጥበበኛ ልጆቹን አበረታትተው በቀጣይ አንድ ቴአትር 
ይዘውላቸው እንደሚመጡ ቃል ይገቡላቸዋል። በገቡት 
ቃል መሠረትም በኋላ ላይ ቴአትሩን ይዘው መጡ። 

በደንበኛው የተዘጋጀውን የቴአትር ጽሑፍ እንደ 
አሁኑ ፎቶ ኮፒ ማሽን የለምና በእጃችሁ ቴአትሩን 
ገልብጡ ተባሉ፤ ገለበጡ፤ አጥኑ ተባሉ፤ አጠኑ። ያጠኑት 
ቴአትር በወቅቱ በሀገር ፍቅር ቴአትር እየቀረበ የነበረ 
ሲሆን ጋሽ መላኩ ቃል የገቡላቸውም ቴአትሩ ከሀገር 
ፍቅር መድረክ እንደወረደ እነሱ በቀበሌዎች እና በያኔው 
አደረጃጀት ከቀበሌ ከፍ በሚለው ከፍተኛ (በአሁኑ ክፍለ 
ከተማ እንደማለት ነው) አዳራሽ እንዲያቀርቡ ነው። 
በዚህም መሠረት ልምምዱ ቀጠለ። ጋሽ መላኩ ቴአትሩን 
ሀገር ፍቅር ላይ ለዋነኞቹ ባለሙያዎች፤ ከዚያም በመኖሪያ 
ሰፈራቸው ለእነ ጥላሁን ማለማመድ ያዙ።

አንድ ቀን ጋሽ መላኩ ከሰልጣኞቻቸው መካከል 
የሚያቀርቡትን ጥላሁንን ይዘው አመሻሽ ላይ ከልምምድ 
መልስ ወደ ቤታቸው ሲጓዙ «ነገ ሀገር ፍቅር ይዤህ 
እሄዳለሁ፤ ተዘጋጅ» አሉት። ደነገጠ፤ ደስም አለው። 
እንዳሉትም ሀገር ፍቅር ይዘውት ሄዱ። 

አንጋፋዎቹ ተዋናዮች ልምምድ ላይ ናቸው። 
ልምምዱ የመድረክ ሳይሆን ቃለ ተውኔቱን የማንበብ 
ነው። የተውኔቱ ጽሑፍ ተሰጥቶት አንብብ ተባለ። ወጣቱ 
ጥላሁን አነበበ። አብረውት የሚናብቡት አንጋፎቹ እነ 

- ጥላሁን ጉግሳ
ዘነበች ታደሰ (ጭራ ቀረሽ)፤ የሺ ተክለወልድ፤ አበራ ጆሮ፤ 
እና መሰል አንጋፋ ተዋንያን ነበሩ። ተናበበ፤ ሲጨርስ 
አድናቆት ጎረፈለት። ፐ! ድምጹ ተባለ። ልምምዱን ጨርሶ 
ወደ ቤቱ ተመለሰ። 

ጋሽ መላኩ ግን አድንቀው ብቻ አላቆሙም። ስለ 
ጥላሁን አድናቆታቸውን ለቴአትር ቤቱ ሥራ አስኪያጅ 
ነግረው ነበር እና ሥራ አስኪያጁ ወጣቱ ጥላሁን መጥቶ 
ልምምዱን እንዲያይ ፈቀዱለት። በየቀኑ እየመጣ 
የዋነኞቹን ተዋንያን የመድረክ ልምምድ ማየት ቀጠለ። 

አንድ ቀን ግን ዋናው ተዋናይ ቀረ። በአስገራሚ 
ሁኔታም ደብል ካስቱም በቦታው አልነበረም። ይሄኔ 
ጋሽ መላኩ «ይሄን ልጅ እንየው ወይ?» ብለው ሥራ 
አስኪያጁን ጠየቁ፤ ተፈቀደለት። በቃል የተናበበውን 
ተውኔት መድረክ ላይ ወጥቶ እንዲተውነው ተፈቀደለት። 
ሥራ አስኪያጁ ቁጭ ብለው የጥላሁንን ትወና ተከታተሉ። 
የመድረክ ልምምዱ ሲያልቅ ሥራ አስኪያጁ ወደ ጋሽ 
መላኩ ዞረው «ከዛሬ ጀምሮ ይህን ትወና የሚተውነው 
ይህ ልጅ ነው» ብለው ትእዛዝ ሰጡ።

ይህን መርዶ የሰሙት ዋኖቹ ተዋንያን ግን በማግስቱ 
በብስጭት ወደ መድረክ መጡ። ጥላሁንም ከመድረክ 
ወረደ። ልምምዱ ወደ ቀድሞው ሂደት ተመልሶ መካሄድ 
ጀመረ። ልምምዱ እየተካሄደ ሥራ አስኪያጁ በግቢው 
ጎርደድ ጎርደድ ሲሉ ትእዛዛቸው እንደተጣሰ አዩ። ወደ 
ጋሽ መላኩ መጥተው «ይሄ ልጅ ይሥራ ብዬ አልነበረም?» 
ምንድን ነው የተደረገው ብለው ተቆጡ። ጋሽ መላኩም 
እንዴት አድርጌ የመንግሥት ተቀጣሪ ባለሙያዎችን 
አስወርጄ ተቀጣሪ ባልሆነ ወጣት እተካለሁ አሏቸው። 
ሥራ አስኪያጁ ልምምዱን አስቁመው ይውረድ የተባለው 
ተዋናይ ወርዶ ጥላሁን እንዲወጣ አደረጉ። ረዥሙ 
የጥበብ ጉዞም ተጀመረ።

የሀገር ፍቅሩ ቴአትር ታይቶ ከመድረክ እንደወረደ 
ቃል በተገባው መሠረት እነ ጥላሁን ቴአትሩን ይዘው 
ሀገሪቱን ዞሩ። ስማቸውም ታወቀ። ከዚያ ሲመለሱ 
ራስ ቴአትር ሥራ ለመጀመር ዝግጅት ላይ ስለነበር ስም 
ያላቸውን አንጋፋ ተዋንያን ከየቦታው እየሰበሰበ ነበር። 

የቴአትር ቤቱ ሥራ አሰኪያጅ ደበበ እሸቱ የዝነኛዋን 
ዓለምፀሐይ ወዳጆን በር የተሰኘ ቴአትር በታዋቂዎቹ 
ተዋንያን እነ ሲራክ ታደሰ፤ ተክሌ ደስታ ፤ ታደሰ 
ወርቁ እና ሌሎችም ለማስተወን እና አዲሱን ቴአትር 
ቤት ለሕዝብ ለማስተዋወቅ እየጣረ ነበር። ከዝነኞቹ 
መካከል ግን ለአዲሱ ተዋናይ ጥላሁን ጉግሳ አንድ ቦታ 
አልታጣም። ደበበ ለጋሽ መላኩ «ያን ልጅ ላክልኝ» 
ብለው ጥላሁን እንዲመጣላቸው ጠየቁ። ጥላሁንም 
ከሚያደንቃቸው ተዋንያን ጋር የመተኘውን ዕድልንም 
አገኘ። በይፋ ፕሮፌሽናል ተዋናይም ሆነ። ከዚያ በኋላ 
የሆቴሏ እመቤት፤ መንጠቆ፤ አሻራ፤ ቀዩ መነጽር፤ 4 ለ 
2፤ ሁለት ክፍል ግብዣ፤ የመሀን ትሩፋት፤ ቁርጥ ቀን እና 
ሌሎች በርካታ ቴአትሮች ላይ ተውኗል።

ጥላሁን ጉግሳ ከመድረክ ተዋናይነቱ ባለፈ 
በቴሌቪዥን ድራማዎች ላይም የተወነ ሲሆን ከመተወን 
ባለፈ የራሱ ድራማዎችንም አዘጋጅቷል። ከፍተኛ ዝና 
ያገኘው ግን በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያውን ብሎም 
ረዥሙን ሲትኮም የሆነውን ቤቶችን በመስራት ነው። 
ከቤቶች በፊት ግን በራሱ የማስታወቂያ ድርጅት የበረዶ 
ዘመን የተሰኘ ሲትኮም በ90ዎቹ መጀመሪያ ላይ ሰርቶ 
የነበረ ሲሆን፣ ይህ ባለ 14 ክፍል ሲትኮም በቴሌቪዥን 
ለማሳየት ችግር በመግጠሙ ወደ ሲኒማ ዞሮ በዚያ 
እንዲታይ ሆኗል።

ጥላሁን አሁን 371ኛ ክፍል ላይ የደረሰው እና ወደ 
10ኛ አመቱ እየተንደረደረ ያለውን ቤቶች ሲትኮም 
ድራማን ለመስራት ያነሳሳው ሕዝብን ለማዝናናት ያለው 
ፍላጎት ነው። እሱ እንደሚለው በአገራችን የተለመደው 
የቴሌቪዥን ድራማ ሲሪያል ድራማ ሲሆን፣ የዚህ 
ምክንያቱም ሴራ የበዛበት መሆኑ ነው። ስለዚህም 
ይህን ሁኔታ ለመቀየር ሴራ እና ግድያ የሌለበት እና ዘና 
የሚያደርግ አዲስ ነገር ለመሞከር በመፈለጉ ነው ወደ 
ሲትኮም ያዘነበለው። 

የሲትኮሙ ይዘት እንዲሆን የመረጠው ደግሞ 
ቤተሰብን ነው። ለዚህም ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን 
ለቤተሰብ እና ቤተሰባዊ እሴቶች ያለን ቦታ ከፍተኛ ስለሆነ 
ነው ይላል። ስለዚህም በዚህ ቤቶች በተሰኘው ሲትኮም 

ውስጥ ይህን ለማሳየት እንደሚሞክር እና የኅብረተሰቡን 
እሴቶች በአሉታዊ መልኩ ላለመንካት እንደሚሞክር 
ይገልጻል። ሲትኮሙ ቤተሰብ ተሰብስቦ ሊያየው እንዲችል 
ተደርጎ መሰራቱን የሚገልጸው አርቲስት ጥላሁን፣ ቤቶች 
በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለምም ረዥሙ ሲትኮም 
እንደሆነም በኩራት ይናገራል።

አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ ባለትዳር እና የ6 ልጆች 
አባት ነው። ከስድስቱ ልጆቹ አራቱ አሜሪካ ሀገር 
የሚኖሩ ሲሆን፣ የተወሰኑት የጥበብ ዝንባሌን ከአባታቸው 
ወርሰዋል። ሁለተኛ ልጁ ሳንፍራንሲስኮ ውስጥ የምትኖር 
ተዋናይ ናት። በቅርቡም ሦስት የሆሊውድ ፊልሞች ላይ 
ለትወና ተመርጣለች።ሌላኛው ልጁ ደግሞ ሳክስፎን 
ተጫዋች ነው።

ለቤተሰቡ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥ አባት እንደሆነ 
እና ልጆቹም የአገር ፍቅር እንዲኖራቸው እንደሚተጋ 
ይናገራል። በቅርቡም አሜሪካ ከሚኖሩት ልጆቹ ሁለቱ 
የአገራቸውን ጥሪ ተቀብለው መጥተው በአገራቸው ከወር 
በላይ ቆይተው ነው የሄዱት።

ከቤተሰባዊ ኑሮው ባለፈ ስለ ማህበራዊ ተሳትፎው 
ሲናገርም «በማህበረሰባዊ ተሳትፎ በኩል ጎበዝ ነኝ ብዬ 
አላስብም» ይላል። ይህን ሲያስረዳም «እኔ ማህበራዊ 
ተሳትፎ የምለው በራሴ ተነሳሽነት ሄጄ የምሳትፍበትን 
እንጂ ተጋብዤ ሄጄ የምሳተፈውን ማህበራዊ ተሳትፎ 

አልለውም» ሲል ይገልጻል። አሁን ላይ ራሱን እየተመለከተ 
እንደሆነና ታዋቂነቱ ሳይዘው በበጎ ሥራዎች ላይ ለመሳተፍ 
መወሰኑንም ነግሮናል።

አሁን ላይ 65ኛ አመቱ ላይ የደረሰው ጥላሁን 
ከሥራ ውጪ በእረፍት ጊዜው ምን እንደሚሠራ ሲናገር 
«ሚዲያዎችን እከታተላለሁ። ዓለማችንም አገራችንም 
እንዴት እንደዋለች ማወቅ እፈልጋለሁ። ከዚያ ውጪ ኳስ 
አያለሁ። ከቤተሰቦቼ ጋር ጊዜ አሳልፋለሁ። ቴአትሮችን 
ማየት እፈልጋለሁ። መጻፍ ካለብኝም እጽፋለሁ። ስለ 
ሲትኮም ያሉ ነገሮችንም አያለሁ። እንዲህ እንዲህ እያልኩ 
ቀኔን አሳልፋለሁ።» ብሏል።

ለአንባቢዎች ባስተላለፈው መልዕክትም የዛሬውን 
ቆይታችንን እናጠቃልል። «እኛ ኢትዮጵያውያን የብዙ 
ሺ አመታት ታሪክ አለን። ያን ማንም ሰፍሮ አልሰጠንም። 
በአንድነት ያለ ልዩነት አገራችንን አገር እንድናደርግ ጥሪ 
አቀርባለሁ። ልዩነቶቻችን ውበቶቻችን እንጂ የሚያባሉን 
እንዳይሆኑም እጠይቃለሁ። አገራችን ኢትዮጵያም 
የሁሉንም መብት እኩል ያከበረች እንድትሆን 
እፈልጋለሁ። ራሳችንን እንዳናሳንስ ትንንሾችም አሳንሰው 
ትንሽ እንዳያደርጉን መጠንቀቅ አለብን። ወርደን አንገኝ። 
ትልቋን ኢትዮጵያን ይዘን እንሂድ። ከሁሉም በላይ 
እግዚአብሔር አምላክም አገራችንን ይጠብቅልን።» 
ብሏል።

ቸር እንሰንብት! 

የሲትኮሙ ፈርቀዳጅ 

ፎ
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ዓለም አቀፍ
አዲስ ዘመን   እሁድ የካቲት 27 ቀን 2014 ዓ.ም

ከሩሲያ ዩክሬን ቀውስ ጋር በተገናኘ ስጋት የገባቸው 
ሩሲያውያን ወደ ጎረቤት ፊንላንድ እየተሰደዱ መሆኑ ተነገረ፡፡

ከፊንላንድ ዋና ከተማ ሄልንሲንኪ 120 ማይሎች ርቀት ላይ 
የምትገኘውና ከሩሲያ ጋር ድንበር በምትጋራው ቫሊማ ከተማ 
ውስጥ በርካታ የሕዝብ ማመላለሻዎችና የግል መኪኖች ውስጥ 
ያሉ ሰዎች ፓስፖርታቸውን ሲያሳዩ ተስተውሏል።

እነዚህ ሰዎች ታዲያ ዩክሬናውያን አይደሉም፤ ሩሲያውያን 
ናቸው። ምንም እንኳን ቁጥራቸው ከፍተኛ ባይሆንም 
ያለማቋረጥ ግን ይመጣሉ።

አንዳንዶቹ ከሩሲያ ለመውጣት የቸኮሉ ናቸው። 
ምክንያታቸው ደግሞ የቭላድሚር ፑቲን መንግሥት እየተነሳበት 
ያለውን ተቃውሞ ለመቆጣጠር በቅርብ ቀናት ውስጥ ወታደራዊ 
አስተዳደር ሊያውጁ ይችላሉ የሚል ስጋት በመፈጠሩ እንደሆነ 
እየተነገረ ነው።

ከሩሲያ ወደ ተለያዩ የአውሮፓ አገራት የሚደረጉ በረራዎች 
መቋረጣቸውን ተከትሎ ከሩሲያ ለመውጣት ያለው ብቸኛው 
አማራጭ በተሽከርካሪ አልያም በባቡር መጓዝ ነው።

ቢቢሲ ያነገራት ወደ ምሥራቃዊ አውሮፓ በመሸሽ ላይ 
የነበረች አንዲት ሩሲያዊት ሴት ማዕቀቦቹ ከመጣላቸው በፊት 
የአውሮፓ ሕብረት ቪዛ ማግኘቷን በመግለጽ እየሆነ ባለው ነገር 
ሁሉ በጣም ማዘኗን ትናገራለች።

«ዩክሬናውያን የእኛው አካል ናቸው፤ ቤተሰቦቻችን ናቸው» 

ስጋት የገባቸው ሩሲያውያን ወደ ጎረቤት ፊንላንድ እየተሰደዱ መሆኑ ተነገረ
በጋዜጣው ሪፖርተር

ብላለች። «ልንገድላቸው አይገባም። ይህ መንግሥት እስካለ 
ድረስ ወደ ሩሲያ መመለስ አልፈልግም። በጣም አሳዛኝ ነው» 
ብላለች።

እሷ እንደምትለው አብዛኞቹ ሩሲያውያን ይህንን ጦርነት 
አይፈልጉትም፤ ነገር ግን ፑቲንን ተቃውመው ደግሞ እስር ቤተ 
መግባት እንደማይፈልጉ ታስረዳለች።

ፊንላንድ ውስጥ ልክ እንደ ዩክሬናውያን ሁሉ እንደዚህች 
ሴት ዓይነት ሩሲያውያን ትልቅ ኀዘኔታን እያገኙ ነው። በሌላ 
በኩል ደግሞ ሩሲያ በማንኛውም ጊዜ እንደ ፊንላንድ ያሉ 
ጎረቤት አገራት ላይ ጦርነት ልታውጅ ትችላለች የሚለውም 
ስጋት አብሮ እየጨመረ ነው።

በቅርብ በተሠራ አንድ የዳሰሳ ጥናት መሠረት አብዛኛዎቹ 

ፊንላንዳውያን አገራቸው የኔቶ አባል መሆን እንዳለባት 
የሚያምኑ ሲሆን ከጥምረቱም ከፍተኛ የሆነ ድጋፍና ጥበቃ 
እንደሚያገኙ ያምናሉ።

ሄልሲንኪ ውስጥ ከሩሲያዋ ሴንት ፒተርስበርግ የተነሳ ባቡር 
በመቶዎች የሚቆጠሩ ጭንቀት ውስጥ የገቡ ሩሲያውያንን ይዞ 
ደርሷል። አብዛኞቹ ባቡሮች ቀድመው የተያዙ ሲሆን የቲኬት 
ዋጋም ቢሆን ከዕለት ወደ ዕለት በእጅጉ እየናረ ነው።

ከሩሲያ የሚወጡ ዜጎች ይዘውት መንቀሳቀስ የሚችሉት 
የገንዘብ መጠን የተመጠነ ነው። የሩሲያው መገበያያ ገንዘብ 
ሩብል ዋጋው እየወደቀ ነው። የአገሪቱም ኢኮኖሚም ቢሆን 
በተጣሉት በርካታ ማዕቀቦችና እገዳዎች ምክንያት ጫና ውስጥ 
እየገባ ነው።

ሩሲያ ማሪፖል እና ቮልኖቫካ በተባሉ ሁለት የዩክሬን 
ከተሞች ላይ ከፊል የተኩስ አቁም አወጀች፡፡

የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር  አዋጁ የሰብአዊ እርዳታን 
ለማንቀሳቀስ የሚያስችሉ ኮሪደሮችን ክፍት ለማድረግ ያለመ 
ነው ብሏል፡፡ ተኩስ አቁሙ ማሪፖል እና ቮልኖቫካ በተባሉ 
ሁለት የዩክሬን ከተሞች ላይ የታወጀ ነው፡፡

ሩሲያ በሁለቱም የዩክሬን ከተሞች ላይ ከፊል የተኩስ 
አቁም ያወጀችው የሰብአዊ እርዳታ ለማንቀስቀስ የሚያስችሉ 
ኮሪደሮችን ክፍት ለማድረግ በሚል እንደሆነም ነው የሩሲያ 

በሌላ በኩል የሩሲያው ትልቅ የነዳጅ አምራች ኩባንያ 
ሉኮይል የዩክሬንን ወረራ መቃወሙ ለሩሲያ መንግሥት ትልቅ 
ራስ ምታት ነው።

የአገሬው ወሳኝ ባለሀብቶች እና ቁልፍ ሰዎች ጀርባቸውን 
ለፑቲን መስጠት ከጀመሩ የመጨረሻው አማራጭ የሚሆነው 
ወታደራዊ አስተዳደር ማወጅ ሊሆን ይችላል።

ወደ ቱርክ ኢስታንቡል በመሄድ ላይ የነበረች አንዲት 
ሌላ ሩሲያዊት ሴት ለቢቢሲ በስልክ በሰጠችው አስተያየት 
በሶቪየት ሕብረት ወቅት ወደነበረው ዓይነት ሕይወት መመለስ 
እንደማትፈልግ ገልጻለች። 

«30 ዓመቴ ነው። እስካሁን ድረስ በጣም አስቸጋሪ የሚባል 
ነገር አልተመለከትኩም። አሁን ላይ ግን ቶሎ ከሩሲያ ካልወጣሁ 
መቼም ቢሆን መውጣት እንደማልችል እየተሰማኝ ነው» 
ብላለች።

«በአንድ በኩል ይህ ጊዜ ከሩሲያ ለመውጣት ጥሩ አጋጣሚ 
ይመስላል። በሌላ በኩል ደግሞ ምናልባት ቤተሰብና ወዳጅ 
ዘመዶቼን ከዚህ በኋላ ላላያቸው የምችለበትም አጋጣሚም አለ» 
በማለት ስጋቷን ገልጻለች። 

ፑቲን በሩሲያ ወታደራዊ አስተዳደር የሚያውጁ ከሆነ 
የሚፈልጉትን ነገር ያለማንም ጠያቂ በቀላሉ ማድረግ ይችላሉ።

ፕሬዚዳንቱ ከፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን 
ጋር በነበራቸው ውይይት በማንኛውም ሁኔታ ዩክሬንን ሙሉ 
በሙሉ ሳይቆጣጠሩ እንደማይቆሙ ገልጸውላቸው ነበር።

ሩሲያ ከፊል ተኩስ አቁም አወጀች
በጋዜጣው ሪፖርተር የመከላከያ ሚኒስቴር ያስታወቀው፡፡

ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ «በሞስኮ አቆጣጠር ከቀኑ 10 

ሰዓት ጀምሮ ሲቪሎች የማሪፖል እና ቮልኖቫካ ከተሞች 

ለቀው እንዲወጡና የተኩስ አቁም እና የሰብአዊነት ኮሪደሮች 

እንዲከፈቱ በሩሲያ በኩል ከፊል ተኩስ አቁም ታውጇል» 

ሲልም ነው የገለጸው፡፡

የማሪፖል ከንቲባ ቫዲም ቦይቼንኮ ከተማይቱ የሩሲያ 

ኃይሎች ላለፉት ቀናት በተደጋጋሚ ሲሰነዝርባት በቆየ ከባድ 

እና ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት «ከበባ» ውስጥ መሆኗን ከሰዓታት 

በፊት ገልጸው ነበር፡፡

ቫዲም ቦይቼንኮ «ማሪፑልን ከከበባ በማውጣት ሰብአዊ 
ችግሮች መፍትሄ የሚያገኙበት ሁሉንም መንገዶች እንፈልጋለን» 
ሲሉም ነበር የሰብዓዊ ቀውሱ አሳሳቢነት የገለጹት።

የማሪዮፖልን ከተማ ለቀናት በከበባ ውስጥ በቆየችበት 

ወቅት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ናዚ በሌኒንግራድ ከተማ 

ያደረገውን በሚያስታውስ መልኩ፤ የሩሲያ ጦር ኃይሎች 

የከተማዋ የኤሌክትሪክ፣ ምግብ፣ ውሃ፣ ማሞቂያ እና ማጓጓዣ 

አገልግሎት እንዲቋረጥ ማድረጋቸው ሮይተርስ ዘግቧል፡፡

የቪላድሚር ፑቲን ጦር በዩክሬን ላይ ወታደራዊ ዘመቻ 

ማድረግ ከጀመረበት የካቲት 24 ወዲህ በርካታ የዩክሬይን 

ከተሞችን መደብደባቸው፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ 

ሰዎችን መገደላቸው እንዲሁም በአውሮፓ ትልቁን የአቶሚክ 

ኃይል ማመንጫ ላይ ጥቃት መሰንዘሩ የሚታወቅ ነው።

ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ በዩክሬን ላይ የጀመረችው 

ወታደራዊ ዘመቻ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተወደደላት 

አይመስልም፡፡

በዚህም አሜሪካን ጨምሮ በርካታ የምዕራቡ ዓለም 

አገራትና አጋሮቻቸው የሩሲያ አካሄድን ለመግታት አገሪቱ 

ያዳክማሉ ያሏቸው በርካታ ምጣኔ ሀብታዊ ማዕቀቦች በሩሲያ 

ላይ እየጣሉ ይገኛሉ፡፡
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ስፖርት
የትንሿ መንደር ግዙፍ የግብ አዳኝ

ከአራት ሳምንታት በፊት በተጠናቀቀው የካሜሩን 
33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ሴኔጋል በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ 
ቻምፒዮን ከመሆኗ ባሻገር በውድድሩ በርካታ ያልተጠበቁ 
ክስተቶችና ሊነገርላቸው የሚገቡ ታሪኮችና ኮከቦችን ማየት 
ተችሏል። ባለፉት ሦስት ሳምንታት የስፖርት ማህደር 
አምዳችንም በአፍሪካ ዋንጫው ኮከብ ተጫዋችና ኮከብ ግብ 
አግቢ ሆነው ያጠናቀቁትን ሴኔጋላውያኑን ኮከቦች ሳዲዮ 
ማኔና ኤድዋርድ ሜንዲን ለመዳሰስ ሞክረናል። 

ባለፈው ሳምንት ግን ከጥቁር ሕዝቦች መታሰቢያ ወር 
ጋር በተያያዘ ሌላ ዘገባ ይዘን መውጣት ስለነበረብን በአፍሪካ 
ዋንጫው ኮከብ ግብ አስቆጣሪ ሆኖ ያጠናቀቀውን ካሜሮናዊ 
ኮከብ ቪንሰንት አቡበከርን ማቅረብ አልቻልንም። በዛሬው 
የስፖርት ማህደር አምዳችን ግን ወደ አፍሪካ ዋንጫው መለስ 
ብለን በበርካታ የግንባር ግቦቹ የእግር ኳስ አፍቃሪውን 
ያስደመመው ኮከብ የእግር ኳስ ሕይወት እንደ ኢትዮጵያ ባሉ 
ታዳጊ አገራት ለሚገኙ ወጣትና ታዳጊ የእግር ኳስ ተስፈኞች 
ትምህርት ይሆናልና እንደሚከተለው አቅርበነዋል። 

በዘንድሮው አፍሪካ ዋንጫ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 
ላይ ጨምሮ በርካታ ግቦችን በግንባር በማስቆጠርና አደገኛ 
ሙከራዎችን ከማድረግ ባሻገር በትክለ ሰውነቱ ግዝፈት 
ብዙዎች የሚያስታውሱት ካሜሮናዊው አጥቂ ቪንሰንት 
ፓት አቡበከር ነው። 2 ነጥብ 8 ሚሊዮን ህዝብ በሚኖርባት 
ያውንዴ ከተማ ሞናንቴሌ በተባለች ትንሽ መንደር 
የተወለደው አቡበከር የተወለደው እኤአ በ1992 ነው። 

በሕይወት ዘመኑ ወላጅ እናቱን አጥብቆ እንደሚወድ 
የሚነገርለት ይህ ካሜሮናዊ ግዙፍ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች፣ 
ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሰው ከምንም ተነስቶ ነው። በድህነት 
ወለል ውስጥ ከሚኖሩ የመንደሩ ነዋሪዎች የአቡበከር ቤተሰብ 
አንዱ ነው። አስከፊ ድህነትና በለጋ እድሜው የተጋፈጠው 
ችግር ግን እግር ኳስን ለወደፊት የተሻለ ሕይወት ተስፋ 
አድርጎ ጊዜያዊ ችግሮቹን ጠንክሮ ከመታገል አላቆመውም። 
በረሀማ በሆኑት የያውንዴ ሜዳዎች እግር ኳስን በመጫወት 

ቦጋለ አበበ

የእግር ኳስ የተጫዋችነት ህልሙን ለማሳካት ከአብሮ አደግ 
ጓደኞቹ ጋር መነሻውን አደረገ።

ዕድሜው በክለብ ደረጃ ለመጫወት ሲበቃም የትውልድ 
አገሩ ክለብ በሆነው ኮተን ስፖርት የወጣቶች ክለብ ለሶስት 
አመታት ያህል ተጫውቷል፤  በዚህ ቡድን ቆይታውም ባሳየው 
አስደናቂ ብቃት የተነሳ ለካሜሮን ከ20 አመት በታች ብሔራዊ 
ቡድን ተመርጦ ለመጀመሪያ ጊዜ የአገሩን መለያ በመልበስ ገና 
በወጣትነት ዕድሜው ካሜሩንን ማገልገል ችሏል። 

ከ17 አመት በፊትም በኮተን ስፖርት የወጣት ቡድን 
ድንቅ ብቃት ማሳየቱን  ተከትሎ አስራ ስድስት ጊዜ የካሜሮን 
ፕሪምየር ዲቪዥን ቻምፒዮን ወደ ሆነው የኮተን ስፖርት 
ዋናው ቡድን ሊያድግ ችሏል። በተደጋጋሚ ለክለቡ ግቦችን 
በማስቆጠር ስኬታማ ጊዜን በሁለት አመት የክለቡ ቆይታው 
ማሳየትም ቻለ። ከነዚህ አመታት በኋላ ወደ ፈረንሳይ 
በማቅናትም በሊግ ዋን ተሳታፊ በሆነው ቫሌንሺየስ ቡድንን 
በመቀላቀል የእግር ኳስ ህይወቱን ቀጠለ።

 በመቀጠልም ሎረንቴ በተባለው ሌላኛው የፈረንሳይ 
ሊግ ዋን ክለብ የመጫወት እድል አገኘ። በሁለቱ የፈረንሳይ 
ክለቦች በቆየባቸው ስድስት አመታትም ወደ 26 ግቦችን 
ከመረብ በማሳረፍ የግብ ማሽን መሆኑን አስመሰከረ። 

በፈረንሳይ የነበረውን ቆይታ ደምድሞ ወደ ፖርቹጋሉ 
ሀያል ክለብ ፖርቶ በማምራት አምስት አመት በመቆየት 
በድምሩ 36 ግቦችን ያስቆጠረ ሲሆን፣ በሁለት አጋጣሚዎች 
ለቱርኩ ቤሽክታሽ በሱፐር ሊጋው በሁለት አጋጣሚዎች 
ተመልሶ በመጫወት 27 ግቦችን አስቆጥሯል። ከተጠናቀቀው 
የፈረንጆቹ አመት ጀምሮ ወደ ሳውዲው ክለብ አልናስር 
በመዘዋወርም እየተጫወተ ይገኛል።

 ከትንሿ የድሆች መንደር መነሻውን ያደረገው ይህ 
ግዙፍ ግብ አዳኝ  ወደ ሳኡዲው ክለብ በ6 ሚሊዮን ዮሮ  
ለሶስት አመት ኮንትራት ነው ለመጫወት የተስማማው። ግብ 
አነፍናፊነቱ፣ ቦታ አያያዙ እና ግብ የሚያስቆጥርበት መንገድ 
የተለየ እንደሆነ የሚነገርለት አቡበከር፣ በዘጠና ደቂቃ የሜዳ 

ላይ ቆይታው 0.5 ግብ የማስቆጠር አቅም እንዳለውም 
ይነገራል። 

በአልናስር የዘንድሮው የውድድር አመትም ስድስት 
ግቦችን በስሙ አስመዝግቧል። በጠቅላላው ከ20 
በላይ ግቦችንም በዚሁ ክለቡ እየተጫወተ ከመረብ 
አሳርፏል። በአገሩ ካሜሩን በተካሄደው 33ኛው የአፍሪካ 
ዋንጫ ላይ ለአገሩ ከምድብ ማጣሪያ ጀምሮ አስገራሚ 
ግቦችን በማስቆጠር ታሪክ ሰርቷል። ካሜሩን ለዋንጫ 
ማለፍ ባትችልም በደረጃ ጨዋታው ከቡርኪናፋሶ ጋር 
በተገናኘችበት አጋጣሚ ከ73ተኛ ደቂቃ በኋላ ተቀይሮ 
በመግባት የሰራው ታሪክ የአፍሪካ ዋንጫ ልዩ ታሪክ ሆኖ 
ይታወሳል። በዚያ የደረጃ ጨዋታ ካሜሩን ሶስት ለባዶ በሆነ 
ውጤት ስትመራ ብትቆይም፣ አቡበከር በመጨረሻ ደቂቃዎች 
ተቀይሮ በመግባት ሁለት አስደናቂ ግቦችን አስቆጥሮ ቡድኑን 
ወደ አቻ አሸጋግሮ አዘጋጇ አገር በሜዳና በደጋፊዋ ፊት ባዶ 
እጇን እንዳትቀር የነሀስ ተሸላሚ አድርጓታል።

አቡበከር በዘንድሮው የአፍሪካ ዋንጫ 8 ግቦችን 
አስቆጥሮ በአንድ አፍሪካ ዋንጫ  በርካታ ግቦችን ከመረብ 
በማሳረፍ ስሙን በወርቅ ቀለም አጽፏል። ካስቆጠራቸው 
ግቦች ባሻገር ዘንድሮ ለአገሩ እና ለክለቡ 8 ግብ የሆኑ 
ኳሶችን  ለጓደኞቹ አቀብሏል። አንድ ሜትር ከ84 ሴንቲ 
ሜትር የሚረዝመው እና ከሰሞኑ ዕድሜውን 30 ያደረሰው 
አቡበከር በሳኡዲ አረቢያው ክለብ አልናስር ያለው ኮንትራት 
በቀጣይ አመት ሲጠናቀቅ 9 ሚሊዮን ዩሮ ያወጣል ተብሎ 
ዋጋ ተቆርጦለታል። 

እጅግ የሚወዳትና በልጅነት ሕይወቱ አስከፊ የድህነት 
አመታት ከጎኑ ሆና የደገፈችውን ወላጅ እናቱን ማዎቢያል 
አሊስን ከሁለት አመት በፊት በሞት ከተነጠቀ በኋላ "አለም 
ጨልማብኛለች" ብሎ የሚያምነው አቡበከር፣ ከአንድ መቶ 
ስልሳ በላይ ግቦችን በህይወት ዘመኑ አስቆጥሯልም። ከድህነት 
ወለል በታች ካሉ ቤተሰቦች የተገኘ በመሆኑ ሁሌም መርዳት 
የሚያስደስተው ይህ ተጫዋች የሜዳ ላይ ወኔው ታታሪነቱ 
እና አቅሙ በርካታ የእግር ኳስ አፍቃሪዎችን መማረክ ችሏል። 
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ነጻ ስልክ ቁጥር ፡- 888/1/2/7
ፋክስ ፡-              +251 11 1 55 03 69
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አዲስ አበባ- ኢትዮጵያ

አድራሻ

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የግል ድርጅቶች ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ

የአሠሪ ድርጅቶችና የሠራተኞች 
ኃላፊነቶች 

ዕለተ ሰንበት 

ለልጆች

ይህ ቦታ 
ለማስታወቂያ ክፍት ነው!

ግርማ መንግሥቴ

ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ። ባለፈው ሳምንት ወደ ዲላ በመሄድ 
ከእነ ተማሪ በረከት ማስረሻ፣ አቤኔዘር ፀጋዬና ጓደኞቻቸው ጋር መገናኘትና 
እነሱን ከእናንተ ጋር ማስተዋወቅ ስለነበረብኝ፣ ወደ እዛ በመሄዴ ምክንያት 
ሳንገናኝ ቀረን አይደል? ምንም ችግር የለም። ዛሬ ከዲላ ልጆች ጋር 
ያደረኩትን ቆይታና ያደረግነውን ጭውውት በተመለከተ፣ ያው እንደ 
ተለመደውና በተለመደው ልክ አጠር ያለች ታሪክ አቀርብላችኋለሁ። 
ትከታተሉኛላችሁ አይደል ልጆች፣ በጣም ጥሩ። 

ልጆች ዲላ ከተማ የት እንደሚገኝ ታውቃላችሁ? ጥሩ። ባጭሩ ስለ 
ዲላ ከተማ የሚከተለውን የተጠና መረጃ እንዳለ ላስነብባችሁ:-

ዲላ ከባህር ወለል በላይ በ1ሺህ 570 ሜትር ወይም 5ሺህ 150 
ጫማ ከፍታ ላይ የምትገኝ፣  የብሄር ብሄረሰቦች መኖሪያዋ፣ የበርካታ 
ባንኮች፣ የዘመናዊ ዲጂታል ቴሌፎን፣ የፖስታ አገልግሎት እና የ24 ሰዓት 
የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ፤ ከአዲስ አበባ ኬንያ በሚወስደው 
ዋና መንገድ ላይ ያለች፤ በኢትዮጵያ የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 
ክልል፣ የጌዴኦ ዞን ዋናና ከፍተኛ እንቅስቃሴ የሚካሄድበት የንግድ ከተማ 
ናት። ዲላ ከአዲስ አበባ በ365 ኪ.ሜ እና ከሃዋሳ 90 ኪ.ሜ በአ.አ ሞያሌ 
ዋና የንግድ መስመር ላይ የምትገኝ፤ የመቶ ሺዎች መኖሪያና የአንድ ግዙፍ 
(ዲላ) ዩኒቨርሲቲ ባለቤትም ነች።

አሁን ስለዲላ ከተማ ምጥን መረጃ አገኛችሁ አይደል ልጆች፣ በጣም 
ጥሩ። ቀጥሎ ከዲላ ልጆች ጋር ወደ አደረኩት ቆይታ ልመልሳችሁ። 
በመጀመሪያ ስለትምህርት ቤቱ ልንገራችሁ።

ትምህርት ቤቱ ቆፌ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ይባላል። ከቆፌ ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት (ተማሪ ቃለአብ አለማየሁ በከተማ ደረጃ በተካሄደ 
የጥያቄና መልስ ውድድር 1ኛ የወጣው ይህንን ት/ቤት ወክሎ በመወዳደር 
ነው) ጋር በጉርብትና ይገናኛል። 

በ1943 ዓ.ም የተመሰረተው አንጋፋው ቆፌ አንደኛ ደረጃ ትምህርት 

                        ቆይታ ከዲላ ልጆች ጋር

ቤት ከ”ዜሮ ክፍል” (በአሁኑ ዘመን ዘመናዊ መጠሪያው ሙአለ ሕፃናት 
(ኪንደርጋርተን/ኬጂ) እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ የሚዘልቅ ትምህርት ቤት 
ሲሆን በጌዴኦ ዞን፣ ዲላ ከተማ መሀል የሚገኝ አንጋፋ የትምህርት ተቋም 
ነው።

በትምህርት ቤቱ ውስጥ በርካታ አይን የሚገቡና ለአገርና ሕዝብ 
የሚጠቅሙ ጉዳዮች አሉ  (በሌላ ጊዜ እነግራችኋለሁ) ለዛሬ ግን 
የመረጥኩላችሁ ከ”ዜሮ ክፍል” ተማሪዎች ጋር ያደረኩትን ደስ የሚል 
ጭውውት ነው። 

ይህ ሙአለ ሕፃናት (የዜሮ ክፍል ተማሪዎች የሚማሩበት ግቢ) 
እራሱን የቻለ ግቢ ሲሆን በዋናው የትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ማዕቀፍ 

ውስጥ የሚገኝ ነው። 
በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ወደ እዛ ልሄድ የቻልኩት የኢትዮጵያ ቤተ 

መዛግብት እና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ ከዲላ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር 
ባዘጋጀው “የወጣት ተኮር ንባብ እና የምርምር ንቅናቄ መድረክ” ላይ 
ለመገኘት ነው። ፕሮግራሙ የንባብ ባህላችንን የማሳደግ አላማን የያዘ 
በመሆኑ ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ በተለያዩ ተቋማት ውስጥ በደማቅ 
ሁኔታ ሲካሄድ የቆየ ሲሆን፤ ከትምህርት ተቋማቱም አንዱ ቆፌ አንደኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ነበር። (ፕሮግራሙ አቤት ደስ ሲል ልጆች፤ የንባብ፣ 
የሥነጽሑፍ፣ የጥያቄና መልስ …. ሁሉ ዝግጅቶች ነበሩበት። እናንተስ 
በየትምህርት ቤታችሁ እንደ እነዚህ አይነት ዝግጅቶችን ታደርጋላችሁ? 

በጣም ጥሩ። በርቱ።)
በዚህ አጋጣሚ ነው እንግዲህ ከእነ ተማሪ በረከት ጋር የተገናኘነውና 

ስለ ትምህርት የሆድ የሆዳችንን የተጨዋወትነው።
እንዳጫወትኳቸውና እንደ ነገሩኝ ከሆነ እነ አቤኔዘር ትምህርት 

በጣም ይወዳሉ። መውደድ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ መምህራኖቻቸው 
ሲያስተምተሩ ሁሉ በጣም ነው የሚያዳምጡት፤ የሚሰጠውን ትምህርት 
በሚገባ ይከታተላሉ። የቤት ስራ ሳይሰሩ በፍፁም ወደ ትምህርት ቤት 
አይመጡም። ሲጠየቁ ይመልሳሉ። ያልገባቸውን ይጠይቃሉ። ወደ 
ቤታቸው ከተመለሱ በኋላ ደግሞ ማጥናት ስራቸው ነው፤ በጣምም 
ያስደስታቸዋል። መጫወት ካለባቸውም ይጫወታሉ። ቤተሰብን 
መርዳት ካለባቸውም ያግዛሉ፤ ይላላካሉ። አቤት እርስ በርሳቸው 
ሲዋደዱ ደግሞ፤ ያገኘኋቸው በቡድን ሲጫወቱ ነበርና ፍቅራቸውንና 
ጓደኝነታቸውን በቀላሉ ነው ያወኩት። ገና ሲታዩ እንደሚዋደዱ 
ያስታውቃሉ። ልክ እናንተ እርስ በርሳችሁ እንደምትዋደዱት ማለት ነው።

ልጆች ምን ልበላችሁ፣ እነዚህን የስምንትና የአስር አመት ልጆች 
አግኝቼ ሳዋራቸው ምን እንደ ተሰማኝ ታውቃላችሁ? አዎ፣ የተሰማኝ 
አንድ ትልቅ ጉዳይ ሲሆን፤ እሱም “ፓፓፓ … ኢትዮጵያ ወደ ፊት ምርጥ 
ምርጥ፣ ስሟን በአለም ደረጃ የሚያስጠሩ፣ የተማሩና የተመራመሩ ልጆች 
አሏት ….” የሚል ነበር። ለካ እኔ ብዙ ጊዜ ወደ ክፍለ ሀገር ስለማልሄድ 
የኢትዮጵያ የወደፊት ተስፋዎች በየአካባቢውና በየትምህርት ቤቶቹ 
የሚገኙ አይመስለኝም ነበር፤ ለካ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ አገርና 
በየአካባቢው ልክ እንደ እናንተ ምርጥ ምርጥ ልጆች ያሏት አገር ነች። 
በእውነት በጣም ደስ ይላል። በጣም!!! “ኢትዮጵያ ለዘለአለም ትኑር!!!” 
ሲሉ አይገባኝም ነበር እኮ። እንዴ “ኧረ ለዘለአለም አለሙ ትኑር!!!” 
በተለይ የዲላንም ሆነ አካባቢዋን አረንጓዴነት ብታዩት “አቤት ኢትዮጵያ 
ውበቷ፣ ደም ግባቷ ….” እንደምትሉ አልጠራጠርም።

ልጆች ከዚህ በኋላማ እዚህ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ወደ ገጠሪቱ 
ኢትዮጵያም እየሄድኩ ከጎበዝ ጎበዝ ልጆች ጋር አስተዋውቃችኋለሁ። 
እንደዛ ባደርግ ጥሩ ነው አይደል ልጆች፤ በጣም ጥሩ። በቃ፣ አደርጋለሁ። 
ልምን መሰላችሁ ይህንን የማደርገው፤ ልክ እንደ እናንተ በጣም ጎበዝ 
የሆኑ ብዙ ልጆች ስላሉ እኮ ነው።

በዲላ ከተማ የተካሄደና ሁሉም የከተማው ነዋሪ የተሳተፈበት የመጻሕፍት አውደ ርእይ

     የግል ድርጅቶች ሠራተኛና ማኅበራዊ  ዋስትና ኤጀንሲ 
በግል ድርጅቶች ውስጥ ለሚሠሩ ሠራተኞች የማኅበራዊ 
ዋስትና ፕሮግራም ሽፋን በመስጠትና የአቅዱ አባል በማድረግ 
የዜጎችን  መብት  በማረጋገጥ በዘርፉ የተሰማሩትን ዜጎች 
የማኅበራዊ ዋስትና ተጠቃሚነት ዕውን ለማድረግ የተቋቋመ 
ነው። ኤጀንሲው በግል ድርጅቶች ውስጥ ተቀጥረው የሚሠሩ 
ሠራተኞችን መመዝገብ፣ የጡረታ መዋጮ መሰብሰብ፣  
ለባለመብቶች በአዋጁ መሠረት አበል ወስኖ ክፍያ መፈጸም 
እና የጡረታ ፈንዱን ማስተዳደር በሕግ የተሰጡት ዋና ዋና 
ተልዕኮዎች ናቸው። ኤጀንሲው የተጠቀሱትን ተልዕኮዎች 
መሠረት በማድረግ የሚያስፈጽም ይሆናል። በተመሳሳይ አሠሪ 
ድርጅቶችና ሠራተኞች ደግሞ የማኅበራዊ ዋስትና ፕሮግራም 
ሽፋን በመስጠትና የአቅዱ አባል ለመሆን መወጣት የሚገቧቸው 
ኃላፊነቶች ይኖራሉ።
 ማንኛውም የግል ድርጅት ሠራተኛ፡-
Ø	ሠራተኛው ሲቀጠር ከዚህ በፊት የማህበራዊ ዋስትና 

መለያ ቁጥር ካለው ለተቀጠረበት የግል ድርጅት 
የማሳወቅ ግዴታ አለበት፤

Ø	ቅጽ ጡ-1 በሁለት ኮፒ መሙላት፤ የሠራተኛው ሁለት 
ጉርድ ፎቶግራፍ፤

Ø	በሁለትና ከዚያ በላይ ድርጅቶች ውስጥ የሚሠራ አንድ 
ሠራተኛ ከሚሠራባቸው አንዱ ድርጅት መርጦ በጡረታ 
ዐቅድ ይሸፈናል። በሌሎች በሚሠራባቸው የግል 
ድርጅቶች ከሚከፈለው ደመወዝ ላይ የጡረታ መዋጮ 
አይቀነስም፤ 

Ø	ማንኛውም የግል ድርጅትም ሆነ ሠራተኛ በራሱና 
በቤተሰቡ፤ በደመወዙና በማንኛውም የምዝገባ 
ማስረጃዎች ላይ ለውጥ ሲኖር በ60 ቀናት ውስጥ 
ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡

Ø	በመንግሥት መሥሪያ ቤት አገልግሎት የፈጸመ ከሆነ 
ለፈጸመው አገልግሎት እና ሌሎች መረጃዎችን አጠናቅሮ 
ለኤጀንሲው ማቅረብ፤

ማንኛውም የግል ድርጅት/አሰሪዎች
ü	 ሕጋዊ ፈቃድ ለመስጠት ሥልጣን ካለው አካል 

የተሰጠውን የዋና ምዝገባ ፈቃድ፣ የድርጅቱን ማቋቋሚያ 
ሰነድ፣ የመመስረቻ ጽሑፍ፣ቲን ሰርተፊኬት ኮፒ 
በማቅረብ  ድርጅቱ በተቋቋመ በ60 ቀናት ውስጥ 
ድርጅታቸውንና ሠራተኞቻቸውን ማስመዝገብ 
ይገባቸዋል፤

ü	የሥራ ውል ሲደረግ የ45 ቀን የጊዜ ውል ከተደረገና 
ሠራተኛው የሥራ ውሉ ከቀጠለ ሠራተኛው ለሙከራ 
ከተቀጠረበት የመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ከመደበኛ ደመወዙ 
ላይ የጡረታ መዋጮ ይከፈላል፤

ü	ከሠራተኞቻቸው ደመወዝ 7 በመቶ  የድርጅቱን ድርሻ 
11% በየወሩ የጡረታ መዋጮውን 18% ደመወዝ 
ከተከፈለበት ወር መጨረሻ ቀን አንስቶ በ30 ቀናት 
ውስጥ ለጡረታ ፈንድ ገቢ ማድረግ አለባቸው፤ 
በተጠቀሱት ቀናት ገቢ ካላደረጉ ገቢ ላልተደረገው 
መዋጮ ደመወዝ ከተከፈለው ወር ቀጥሎ ካለው ወር 
የመጀመሪያው ቀን አንስቶ በየወሩ በባንኩ የማስቀመጫ 
ወለድ መጠን መሠረት ወለድና 5 በመቶ ቅጣት ጨምሮ 
የመክፈል ግዴታ አለበት፤

ü	ከሠራተኞች ሊቀነስ የሚገባው መዋጮ ሳይቀንስ የቀረ 
የግል ድርጅት ክፍያውን ራሱ ለመፈፀም ኃላፊ ይሆናል፤ 

ü	ከሐምሌ 1 ቀን 2003 ዓ.ም በፊት ለሠራተኞቹ 
የፕሮቪደንት ፈንድ በማቋቋም አገልግሎት እየሰጠ 
የቆየ ከሆነና ሠራተኞቹ በዚያው ለመቀጠል ከወሰኑ 
የወሰኑበትን ቃለ-ጉባኤ እንዲሁም ፈንዱ የተቀመጠበትን 
የባንክ ማስረጃ ለኤጀንሲው  በማቅረብ ማስጸደቅ 
አለበት፡፡

ü	ማንኛውም የግል ድርጅት ሠራተኛ አንድ ጊዜ በኤጀንሲው 
ቀርቦ የማህበራዊ ዋስትና መለያ ቁጥር ያገኘ ከሆነ 
ከነበረበት የግል ድርጅት ለቆ ወደሌላ የግልድርጅት ቢገባ 
የማህበራዊ ዋስትና ፎርሙን መሙላት አይጠበቅበትም፤

ü	የዐቅዱ አባል የሆነ የግል ድርጅት ሲፈርስ፣ ሲከፋፈል 
ወይም ከሌላ ጋር ሲቀላቀል ውሳኔ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ 
ባሉት 40 ቀናት ውስጥ በጽሑፍ ለኤጀንሲው ማሳወቅ 
ይኖርበታል፡፡

የቅጥር ማስታወቂያ
ጋፋት ኢንዶውመንት ባለው ክፍት የስራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ መቅጠር 

ይፈልጋል፡፡ በመሆኑም መወዳደር የምትፈልጉና ከዚህ በታች የተቀመጠውን መመዘኛ 

የምታሟሉ ሰራተኞች ይህ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 

ቀናት  መመዝገብ ይችላሉ፡፡ አድራሻችን ባህር ዳር ዲፖ አካባቢ ከአብክመ ገንዘብና ኢኮኖሚ 

ትብብር ቢሮ ጎን ጋፋት ኢንዶውመንት ቢሮ ቁጥር 26 በመምጣት ማመልከት የምትችሉ መሆኑን 

እናስታውቃለን፡፡

ተ.ቁ
የስራ መደቡ 

መጠሪያ

የትምህርት 

ዝግጅት

የትምህርት 

ደረጃ

የአገልግሎት 

ዘመን

የወር 

ደመወዝ

የስራ 

ቦታ
ብዛት

1

አይሲቲ እና 

ህዝብ ግንኙነት 

ኣገልግሎት 

ሥራ አስኪያጅ

ጆርናሊዝም/

ቋንቋ/

ፖለቲካል 

ሳይንስና 

ዓለም አቀፍ 

ግንኙነት

ፒ.ኤች.ዲ/

ማስተርስ/

ባችለር

4/6/8 

ዓመት
14,985

ባህር 

ዳር
01

ማሳሰቢያ፡-

Ø	አመልካቾች ዋናውን የት/ት እና የሥራ ልምድ ማስረጃ ከማይመለስ ፎቶ ኮፒ ጋር ማቅረብ 

አለባቸው፣

Ø	መንግስታዊ ካልሆኑ መ/ቤቶች የተሰራ የሥራ ልምድ ግብር የተከፈለ መሆኑን ማረጋገጫ 

ማቅረብ አለባቸው፣

Ø	አመልካቾች በዲሲፕሊን ግድፈቶች ምክንያት የቅጣት ውሳኔ የተወሰነበት/ባት ከሆነ የቆይታ 

ጊዜውን/ዋን የጨረሰ/ሰች መሆን አለበት፣

Ø	ፈተና የሚሰጥበት ቀን በማስታወቂያ ወይም በስልክ የሚገለጽ ይሆናል፡፡

ጋፋት ኢንዶውመንት


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	31.pdf
	32.pdf

