
በፍቅር እንደመር በይቅርታ እንሻገር!

79ኛ   ዓመት     ቁጥር  289  ሰኔ 19  ቀን  2012  ዓ.ም   ዋጋ  5.75 ብዕራችን ለኢትዮጵያ ህዳሴ ይተጋል!
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ጾች

ገጽ 7

“በጥምረቱ  ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

የናፍቆት ዘመን - 
ከአሥመራ አዲስ 

አበባ

107
ኛ ሪፖርት

ከኮሮና ባሻገር ያሉ 
ተጓዳኝ በሽታዎች

የእንጦጦ ቁስቋም 
አካባቢ አብሮ አደጎች 

የመልካምነት ተምሳሌት

“በየአደባባዩ  
እየጮህን  

ሳይሆን ሪቫን 
እየቆረጥን  

የጀመርነውን 
በሙሉ 

እናጠናቅቃለን”
-	 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ

ገጽ 3

ወንድወሰን ሽመልስ

አዲስ	አበባ፡-	በጥምረቱ	ስም	አዲስ	አበባ	ላይ	ሠላም፤	
መቐሌ	ላይ	ደግሞ	ጦርነት	የሚታወጅበት	አግባብ	መኖር	
ስለሌለበት	 የጥምረቱን	 ካባ	 ደርበው	 ከጥምረቱ	 ውጭ	
መቐሌ	ላይ	የራሳቸውን	ፍላጎት	ለማሳካት	የሚንቀሳቀሱትን	

“በጥምረቱ ስም አዲስ አበባ 
ላይ ሠላም፤ መቐሌ ላይ ጦርነት 
የሚታወጅበት አግባብ አይኖርም”

- የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት

ገጽ  2

በኮሮና ቫይረስ 
የሞቱ  ሰዎች ቁጥር 

81 ደረሰ  

ሙሐመድ ሁሴን

አዲስ	 አበባ፦	 በዓባይ	 ውሃ	 ሀብት	 ፍትሐዊና	
የጋራ	 ተጠቃሚነት	 ዙሪያ	 በዓረብኛ	 ቋንቋ	 	 ውይይቶች	
መካሄዳቸው	 ግብጽ	 በህዳሴው	 ግድብ	 የድርድር	 ሂደት	
የምታሳየውን	ፍትሐዊነት	የጎደለው	አካሄድ	በመተው	ወደ	
እውነተኛው	 መንገድ	 እንድትመለስ	 እንደሚያስገድዳት	 	
ተገለፀ፡፡

በዓረብኛ  ቋንቋ  
የሚካሄዱ ውይይቶች  

ግብጽ  ወደ እውነተኛው 
መንገድ  እንድትመለስ 

እንደሚያስገድዳት  ተገለፀ

በዓረብኛ  ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል



አዲስ ዘመን   ዓርብ ሰኔ 19 ቀን 2012 ዓ.ምገጽ 2

ዜና

ጌትነት ምህረቴ

አዲስ አበባ፡- ግብጽ 96 በመቶ የሃይል ምንጭ 
የምታገኘው ከተፈጥሮ ጋዝና ከነዳጅ ሲሆን  በአንፃሩ 
ኢትዮጵያ  88 በመቶ የሃይል ምንጯ ደንን በመመጠር 
በመሆኑና ይህ ደግሞ በርሃማነትን ስለሚያስፋፋ 
ከግብጽ ይልቅ ለኢትዮጵያ ዓባይ የመኖርና ያለመኖር 
ምርጫ መሆኑን የኢትዮጵያ ነዳጅ ኩባንያዎች ማህበር 
ፕሬዚዳንት ገለፁ፡፡

የማህበሩ ፕሬዚዳንትና የኖክ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ 
ታደሰ ጥላሁን በተለይ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደገለፁት፤ 
የግብጽ ዋነኛ የሃይል ምንጯ  በዓባይ ወንዝ ግድብ ሠርታ 
የምታመነጨው ሳይሆን ከተፈጥሮ ጋዝ (51 በመቶ)፣  
ከነዳጅ (45 በመቶ)፣ ቀሪውን ከድንጋይ ከሰልና ከሌሎች 
የሃይል ምንጮች  የምታገኘው ነው፡፡ በአንፃሩ 88 በመቶ 
ኢትዮጵያ ታዳሽ የሃይል ምንጭ ከእንጨትና ከእንስሳት 
ዕዳሪ (ባዮ ማስ) የሚገኝ  በመሆኑ አሁንም አብዛኛው 
ህዝባችንና እናቶቻቸን ምግብ ለማብሰል ጫካን 
እየመነጠሩ ይጠቀማሉ፡፡ ይህ ደግሞ በአገራችን ድርቅን 
በማስፋፋት ከድህነት እንዳንወጣ ያደርገናል ብለዋል፡፡

ግብጽ ከውሃ የሚገኝ ሃይል በወሳኝነት የማያስፈልጋት 
መሆኑን ከሃይል አማራጭ  ምንጮቿ መገንዘብ ያስፈልጋል 
ያሉት አቶ ታደሰ፤ ኢትዮጵያ ግን  የሃይል ፍላጎቷን ከውሃ 
ማግኘት ካልቻላች ድህነትን ለማሸነፍ የያዘችው ግብግብ  
በፍፁም ሊሳካላት አይችልም ሲሉ ገልፀዋል፡፡

ኢትዮጵያ እየገነባች ያለችው የህዳሴ ግድብ የሚገኘው 
የኤሌክትሪክ ሃይል ለኢንዱስትሪዎች አስተማማኝ ሃይል 
ምንጭ ከመሆኑ ጎን ለጎን እናቶቻችንም ሆኑ እህቶቻችን 
ከአካባቢያቸው እርቀው ዛፍ እየቆረጡና ደን እየመነጠሩ 
የሚጠቀሙበትን ሁኔታ ያስቀራል፣ ግብርናውንም 
ለማዘመን ያግዛል ብለዋል፡፡

ግብጽ ለህዝቦቿ መቶ በመቶ የኤሌክትሪክ ተደራሽነት 
ያሳካች መሆኑን የጠቀሱት አቶ ታደሰ፣ በአንፃሩ 

“ዓባይ ከግብጽ ይልቅ ለኢትዮጵያ የመኖርና ያለመኖር ምርጫ ነው“
- አቶ ታደሰ ጥላሁን
የኢትዮጵያ ነዳጅ ኩባንያዎች ማህበር ፕሬዚዳንት

በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ተደራሽነት ገና 44 በመቶ ገደማ 
መሆናችንን  ተናግረዋል፡፡

የኢትዮጵያ የእርሻ ኢኮኖሚና የሃይል ምንጭ ወደ 
ዘመናዊነት ካልተቀየረ የዓባይ ወንዝም ሆነ የተፋሰሶቹ 
ህልውና አደጋ ላይ እንደሚወድቅ ገልፀው የኢትዮጵያ 
የውሃ ምንጭ በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲመነጭ 
ዓባይም የሦስቱ አገራት ህዝቦች በአስተማማኝ ሁኔታ 
ላይ ጠቀሜታ እንዲውል  በኢትዮጵያ ተራራና ሸንተረር 
የአካባቢ ጥበቃ ላይ ግብጽና ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ሆነው 

ማልማትና መደገፍ ይኖርባቸዋል ብለዋል፡፡
በተመሳሳይ ግብጽ የዓባይ ውሃን ለመጠጥና ለመስኖ 

ልማት ብቸኛው አማራጫችን ነው የሚሉት ትርክት 
ሀሰት መሆኑን አውስተው ግብጽ ለአንድ ሺህ ዓመታት 
በላይ የሚያገለግላት ከፍተኛ የከርሰ ምድር ክምችት ያላት 
መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡ 

 እንደ አቶ ታደሰ ገለፃ፤ ዓባይ ብቸኛው ድንበር ተሻጋሪ 
ወንዝ አይደለም፡፡ በዓለማችን 286 የድንበር ተሻጋሪ 
ወንዞች ይገኛሉ፡፡ ከነዚህ ውስጥ በአፍሪካ 63፣ በሰሜን 

አሜሪካ 19፣ በደቡብ አሜሪካ 65፣ በእስያ 73፣ በአውሮፓ 
66 ይገኛሉ፡፡ ለአብነት ያህል በአፍሪካ የሴኔጋል ተፋሰስ 
ከጊኒ አንስቶ ማሊን ሞሪታኒያንና ሴኔጋልን አቋርጦ 
አትላቲክ ውቂያኖስ የሚገባ ነው፡፡ ይህም በሁሉም 
የተፋሰሱ አገሮች በትብብር እየለማ ይገኛል፡፡ ለምሳሌ 
ሴኔጋል አንድ ማሊ አራት፣ ሞሪታኒያ ሁለት ጊኒ ሦስት 
ግድቦችን ገንብተውበታል፡፡ 

በዓለም ላይ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች የተፋሰሱ አገሮች 
በስምምነት የሚያለሙበት ሁኔታ መኖሩን አውስተው 
ግብጽ አምስት ግድቦችን በዓባይ ላይ ሠርታ በእጅጉ 
እየተጠቀመችበት ትገኛለች፡፡ በአንፃሩ የዓባይ ወንዝ 
መነሻና ወንዙን አመንጪ የሆነችው ኢትዮጵያ አንድ 
ግድብ ዓባይ ላይ ስትገነባ ከመደገፍ ይልቅ መቃወሟ 
ጡት ነካሽ ያደርጋታል ብለዋል፡፡  

ይሁን እንጂ ግብጾች የኢትዮጵያን ግድብ 
መቃወማቸው ለኢትዮጵያ ጥሩ ዕድል ነው፡፡ ምክንያቱም 
ይህንን ኢፍትሐዊ የሆነውን ድብቅ ሴራቸውን ለዓለም 
ህብረተሰብ ለመግለጽ አስችሏታልና ሲሉ አስረድተዋል፡፡

የዓለም ባንክ እ.ኤ.አ 2018 ባወጣው ጥናት በዓለም 
አቀፍ ደረጃ የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ አለመሆን ዋነኛው 
የዕድገት እንቅፋት መሆኑን ለአገራት ምክረ ሀሳብ 
መስጠቱን አስታውሰው፤ ግብጾች በፈጠሩት የሀሰት 
ትርክት ምክንያት ባንኩ ለ92 አገሮች 500 በላይ ግድቦችን  
እንዲገነቡ ከ50 ቢሊዮን ዶላር በላይ ብድር ሲሰጥ ባንኩ 
የህዳሴ ግድብን መደገፍ ባለመቻሉ በኢትዮጵያዊያን 
እናቶች ከመቀነታቸው በአበረከቱት አስተዋጽኦ እየተገነባ 
የሚገኝ መሆኑን ተናግረዋል፡፡

“በመጪው ሐምሌ ወር 2012 ዓ.ም መጀመሪያ ላይ 
ሙሌት መጀመሩ  ለእኛ ኢትዮጵያዊያን ትልቅ ደስታና 
ፍሬውን ለማጣጣም መቃረባችን ማሳያ ነው“ ሲሉ የተናሩት 
አቶ ታደሰ፤ በያዝነው የክረምት ወቅትም ሁሉም ዜጋ ችግኝ 
በመትክልና በመንከባከብ ለአገራችን ዘላቂ ልማትና ዕድገት 
የበኩሉን ድርሻ መወጣት እንዳለበት ጥሪ አቅርበዋል፡፡

ሙሐመድ ሁሴን

አዲስ አበባ፡- በኢትዮጵያ የመንጃ ፈቃድ አውጥቶ 
ለማሽከርከር ሲባል የሚከናወኑ የዓይን ጤና ምርመራዎች 
ወጥ የሆነ ደረጃ (ስታንዳርድ) እንደሌላቸው  የዓይን 
ሕክምና  ባለሙያዎች ተናገሩ። 

በአለርት ሆስፒታል የዓይን ሕክምና ክፍል የዓይንና 
ዓይን በሽታ ጥናት ባለሙያው ኦቶ ሜትሪስት ማንታምኖ 
ተሻለ በተለይ ለአዲስ ዘመን እንዳሉት፣ ከመንጃ ፈቃድ 
ጋር የተያያዙ የዓይን ጤና ምርመራዎች  ውጤት 
በሚያስገኙበት መንገድ ተግባር ላይ እየዋሉ እንዳልሆነ 
ተናግረዋል። 

የመንጃ ፈቃድ ማሰልጠኛዎችም የሚያረጋግጡት 
ዓይኑ ያያል አያይም የሚለውን ብቻ እንጂ የማየት ብቃቱ 
በምርመራ የተረጋገጠው ምን ያህል  ነው ? ማሽከርከር 
ይችላል ? አይችልም የሚል ወጥ መስፈርት እንደሌላቸው  
ተናግረዋል።  ለዓይን  ብቃትም  ትኩረት እየሰጡ 
አይደለም ነው ያሉት።

የማየት ችግር ያለባቸው አሽከርካሪዎች በ‹‹ሪፈር›› 
ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡ ሲሆን በቂ ምርመራ 
ይደረግላቸዋል። በምርመራው መሠረትም መነፅር 
ተጠቃሚዎች ከነበሩ በመነፅሩ አማካኝነት  ምን ያህል 
የዕይታ ችግራቸው  እንደተሻሻለ እና እንዳልተሻሻ 
ይገለፃል። መነፅር ተጠቅመውም ቢሆን በተወሰነ ርቀት 
ዕይታን የሚከለክሉ ጉዳዮች ይኖራሉ። በዓይን ላይ 
ጠባሳን ትቶ ሊያልፍ የሚችል የዓይን በሽታ ለዚህ አይነት 
ችግር ያጋልጣል። የዚህ አይነት ችግሮች በሌሎች አገሮች  
ማሽከርከርን ያስከለክላሉ። በመሆኑም  ለጠየቀው አካል 
የምርመራ ውጤቱ ታሽጎ እንደሚላክ ተናግረዋል። ይሁን 
እንጂ ያንን አረጋግጠው አሽከርካሪው ማሽከርከር ይችላል 
ወይም አይችልም ብለው አደጋዎች ከመከሰታቸው በፊት 
ማስተካከያዎች እየተደረጉ  እንዳልሆነ አስረድተዋል። 

ለመንጃ ፈቃድ የሚደረጉ የዓይን ምርመራዎች 
ደረጃ እንደሌላቸው ተገለፀ

የዓይን ሐኪሞቹ ተግባርና ሃላፊነት ችግሩን በተገቢው 
መርምረው ውጤቱን ለጠየቀው አካል ከመላክ በዘለለ 
የሚወስኑት  ነገር የለም። በመሆኑም መንጃ ፈቃድ 
አዳይ ተቋማት የአንድ አሽከርካሪ ዓይን የማየት ችግር  
እስከዚህ ድረስ የሆነ ማሽከርከር ያስችለዋል፤ አለያም 
አያስችለውም  የሚል የተቀመጠ ወጥ የሆነ የአሠራር 
ስታንዳርድ ሊኖራቸውና ሊከተሉ እንደሚገባ አሳስበዋል። 

 የሕክምና ምርመራውን ከነአካቴው ሳያደርጉ፣ 
አድርገው ችግር እንዳለባቸው ተገልፆም በአቋራጭ 
የመንጃ ፈቃዳቸውን የሚያገኙ መኖራቸውን ጠቅሰው፣ 
በአብዛኛው ለምርመራ የሚመጡት መንጃ ፈቃዱን 
ሊያድሱ እንጂ ችግሩን ለይተው ተገቢውን ማስተካከያ 
ለማድረግ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ሌሎች  አገራት ወጥ 
የሆነ የአሠራር ስታንዳርድን እንደሚከተሉም አክለዋል።

በአቃቂ ቃሊቲ የአሽከርካሪና ተሸከርካሪ ፍቃድና 
ቁጥጥር  ጽሕፈት ቤት  የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጥ 
እና አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ኃይሉ ወልደየስ 
በበኩላቸው፤ አንድ እጩ አሽከርካሪ በአዲስ አበባ ላይ 

ከሚገኙት 77 የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት በመረጠው 
ቦታ ሂዶ ያመለክታል፤ በዚህ ጊዜ ሲመዘገብ ከጤና 
ተቋም የጤና ምርመራ ውጤት ይዞ መቅረብ እንዳለበት 
አዋጁ እንደሚያስገድድ ተናግረዋል። በመሆኑም በዚህ 
የጤና ምርመራ ውጤት መግለጫ ላይ የዓይኑን ጤንነት 
በተመለከተ  ተገቢ ነው እና ተገቢ አይደለም (Fit/unfit) 
በሚል የተቀመጠ አለ። ከዚያ ላይ በተገለፀው መሠረት 
የሚስተናገድ እንደሆነ አብራርተዋል። 

አሽከርካሪው ለእድሳት በሚመጣበት ወቅትም እንደ 
መጀመሪያው የዓይን ጤና ምርመራውን ከአቅራቢያው 
ጤና ጣቢያ አሠርቶ ይዞ  የሚመጣ መሆኑን አቶ 
ሰለሞን ገልፀዋል።  በገሃድ ከሚታየው ባለፈ የዓይኑ 
ብቃት ያለበትን ደረጃ  በጥልቀት የሚመረመርበት ሂደት 
በአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት እስካሁን አለመኖሩንም 
አንስተዋል። 

የዚህ ዓይነት ሁኔታ በተጨባጭ ገጥሟቸው 
እንደማያውቅ የተናገሩት ዳይሬክተሩ፣ የተነሳውን ችግር 
እና ሌሎች ሐሰተኛ ማስረጃዎች እስከማቅረብ የሚደርሱ 
አሽርካሪዎችም በመኖራቸው የሚነሱ ጥቆማዎች ለቀጣይ 
የአሠራር ማስተካከያ ግብዓቶች እንደሚሆኑም ገልፀዋል።

በጋዜጣው ሪፖርተር 

አዲስ አበባ፦ ባለፉት 24 ሰዓታት በኮሮና ቫይረስ 
ተጨማሪ  3  ሰዎች   ለህልፈተ ህይወት መዳረጋቸው 
ተገለፀ። አጠቃላይ በቫይረሱ  ለህልፈተ ህይወት  የተዳረጉ  
ሰዎች ቁጥር 81  መድረሱን  የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።

የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ትናንት በሰጡት 
ጋዜጣዊ መግለጫ  እንዳስታወቁት፣ ባለፉት 24 ሰዓታት 
የላቦራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 4 ሺህ 675  ሰዎች 
መካከል 141 ሰዎች  ቫይረሱ  ተገኝቶባቸዋል። ቫይረሱ 
የተገኘባቸው 81 ወንድ እና  60 ሴቶች ሲሆኑ ሁለቱ 
የውጭ አገር ዜጎች ናቸው። 

ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች  ከ2-87 ዓመት የእድሜ  
ክልል ውስጥ የሚገኙ መሆኑን አመልክተዋል።

ቫይረሱ ከተገኘባቸው 113 ከአዲስ አበባ  ከተማ፣1 
ከድሬደዋ ከተማ፣ 15 ኦሮሚያ፣ 3 ከጋምቤላ፣1 
ከቤኒሻንጉል ጉምዝ ፣ 2 ከሶማሊ፣ 6 ከሐረሪ   ክልል  
መሆኑንም  ጠቁመዋል።

ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ 58 ሰዎች  ከበሽታው  
ማገገማቸውን አስታውቀው፤ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ 
ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1544 መድረሱንም 
አመልክተዋል።

በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው 
ሰዎች ቁጥር 5175  መሆኑን ጠቁመው ፥ ከእነዚህም 
ውስጥ 3548 ሰዎች በለይቶ ህክምና ላይ መሆናቸውን፤ 
30 ሰዎች በጽኑ ህክምና ክፍል እንደሚገኝ አስታውቀዋል። 
እስካሁን ለ232 ሺህ 050  ሰዎች የላቦራቶሪ ምርመራ 
መሠራቱንም ገልፀዋል። 

በቫይረሱ በአጠቃላይ 81 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ፥ 
ሁለት የውጭ አገር ሰዎች ደግሞ ወደ አገራቸው 
እንዲመለሱ መደረጉ አይዘነጋም።

በኮሮና ቫይረስ 
የሞቱ  ሰዎች ቁጥር 

81 ደረሰ 
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ዜና

በጋዜጣው ሪፖርተር

አዲስ አበባ፦ “በየአደባባዩ እየጮኸን  ሳይሆን 
ሪቫን እየቆረጠን  የጀመርነውን  በሙሉ እናጠናቅቃለን” 
ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። 
በአዲስ አበባ ከተማ የተገነባውና በሰዓት 80 ሺህ ዳቦ 
የሚያመርተው ሸገር ዳቦ ፋብሪካ ተመርቋል።

ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ በምረቃው 
ላይ ባደረጉት ንግግር፥ “አዲስ አበባን፣ ክልሎችን፣ 
ኢትዮጵያን ብሎም አፍሪካን እንለውጣለን” ፤  “ኢትዮጵያ 
የጀመረቻቸውን ሥራዎች በሙሉ ታጠናቅቃለች፤ 
ይህንንም በየአደባባዩ እየጮኸች ሳይሆን ሪቫን እየቆረጠች 
ነው” ብለዋል።

ፋብሪካው የዳቦ ፋብሪካ ብቻ ሳይሆን፤ በምግብ 
ራሳችንን የመቻል ፍላጎታችንን፣ ከድህነት የመውጣት 
ጥማትን እና የብልጽግና ጎዳናን አመላካች እንደሆነ 
ጠቁመዋል። ለምግብነት የሚውሉ በርካታ ፍጆታዎችን 
አገሪቱ በውጭ ምንዛሪ እያስገባች መሆኑን ያመለከቱት 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ እንዲህ አይነት ፋብሪካዎች 
መቋቋማቸው ፋይዳቸው የጎላ መሆኑን አመልክተዋል ።

መንግሥት በቀጣይ ሁለት ዓመታት ስንዴን ከውጭ 
ማስገባት የማቆም ፍላጎት እንዳለው በመግለጽ፤ ለዚህም 
የሙከራ ምርቶች መጀመራቸውን አስታውቀዋል። በአፋር 
በአዋሽ ተፋሰስ በኦሞ ተፋሰስ፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብ ኦሞና 
በሱማሌ ክልል  ሰፋፊ የስንዴ እርሻዎች በዚህ ዓመት 
መጀመራቸውን ጠቁመዋል።

በተጨማሪም 20 ሺህ ሔክታር ማልማትና 
ከእያንዳንዱ ሔክታር የተሻለ ምርት መሰብሰብ የሚያስችል 
ልምድ የተወሰደ በመሆኑ በቀጣይ ዓመትም ከ100 ሺህ 
ሔክታር በላይ የማምረት ዕቅድ መያዙን ተናግረዋል።

በዚህም ሴክተሩን ለመቀላቀል የሚሹ አካላትን 
መንግሥት ጥሪ ማድረጉንም አስታውሰው፣ ሜድሮክ 
ይህንን የዳቦ ፋብሪካ በአጭር ጊዜ ውስጥ ገንብተው 
ማስረከባቸው ለአገራቸው ያላቸውን አለኝታነትና 
ቁርጠኝነት ያሳዩ ናቸውም ብለዋል። በቀጣይም 
በተለያዩ የመሠረተ ልማት ሥራዎች ላይ ተሳትፏቸውን 
እንዲያጎለብቱ ጥሪ አስተላልፈዋል። አስፈላጊ በሆኑ 
ጉዳዮች ላይ መንግሥት ከጎናቸው እንደሚሆንም 
ገልፀዋል።

መንግሥት ለሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን መሪ 
ያቀረበው ዘመናዊ የዳቦ ማሽን አቅርቦትም ተቀባይነት 
ማግኘቱን ገልፀዋል።   በዚህም በዋና ዋና የአገሪቱ 

“በየአደባባዩ እየጮህን ሳይሆን ሪቫን እየቆረጥን 
የጀመርነውን በሙሉ እናጠናቅቃለን”

- ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ

ከተሞች መሰል የዳቦ መጋገሪያ ማሽን በድጋፍ ለማበርከት 
ቃል መግባቱን ገልፀዋል።

በተጨማሪም የዱባይ አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን 
ዛይድ አልናህያንም ከፍ ያለ ፋብሪካ ለመገንባት ቃል 
መግባታቸውን እና ይህም በቅርቡ ወደ ሥራ የሚገባ 
መሆኑንም አመልክተዋል። እነዚህ አሁን የተገነቡ እና 
ወደ ፊት የሚገነቡ ፋብሪካዎች በቀን ዳቦ ለማግኘት 
ለሚያዳግታቸው ሕፃናት ዳቦ እንዲያገኙ የሚያስችሉ 
መሆናቸውን  ተናግረዋል።

በኢትዮጵያ በ10 ወራት ፋብሪካ ገንብቶ ማጠናቀቅ 
የሚታሰብ አልነበረም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር 
አቢይ፥ ሚድሮክ ከነበረበት ድክመት ተላቆ ፋብሪካውን 
በዚህ ፍጥነት ማጠናቀቅ መቻሉ ለሌሎችም ትምህርት 
የሚሆን ነው ብለዋል።

ስንዴ ማምረት ብቻ ሳይሆን ምርቶቹን ወደ አግሮ 
ኢንዱስትሪ መቀየር አስፈላጊ መሆኑንም የገለፁት 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ለዚህም ለግሉ ዘርፍ ጥሪ መቅረቡን 
አስታውሰዋል። መንግሥት ላቀረበው ጥሪ ሼክ መሐመድ 
ሁሴን አሊ አላሙዲ ፈጣን ምላሽ መስጠታቸውን 

በመግለፅ፤ የሸገር ዳቦ ፋብሪካም እውን እንዲሆን 
በማድረጋቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል።  የኢትዮጵያ 
መንግሥት ሁሌም ከጎናቸው እንደሆነም አረጋግጠዋል።

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ 
ኢንጅነር ታከለ ኡማ በበኩላቸው የከተማዋን ነዋሪዎች 
ችግር በአጭር ጊዜ ለመፍታት ከታቀዱ ሥራዎች መካከል 
የሸገር ዳቦ ፋብሪካ ዋነኛው መሆኑን ገልፀዋል።

የፋብሪካው ግንባታ የልምድና የእውቀት ሽግግር 
የተደረገበት፣ የአመራር ብቃት የታየበትና መተባበርና 
መደጋገፍ የተስተዋለበት ነበርም ብለዋል። በሁሉም 
ዘርፎች ይህንን መሰል ቀናነት ከቀጠለ በአጭር ጊዜ 
የኢትዮጵያን ከፍታና ብልፅግና ማጉላት ይቻላል ሲሉም 
ተናግረዋል።

በከተማዋ የተጀመሩት መሠረተ ልማቶች የወጣቶችን፣ 
የእናቶችንና መላ ነዋሪዎችን ታሳቢ ያደረጉና አዲስ አበባን 
እንደስሟ የሚያዘምኑ መሆናቸውንም ገልፀዋል። የሸገር 
ዳቦ ማምረቻው ተገንብቶ እውን እንዲሆን ለተሳተፉ 
አካላት ምስጋና አቅርበዋል።

የሚድሮክ ኢትዮጵያ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ አብነት 

ገብረ መስቀል በበኩላቸው፥ ሜድሮክ ኢትዮጵያ ለአዲስ 
አበባ እና አካባቢዋ ነዋሪ ህዝብ በከፍተኛ ጥራት እና 
በተመጣጣኝ ዋጋ ዳቦ አምርቶ ማቅረብ እንዲቻል የሸገር 
ዳቦ ፋብሪካን ገንብቶ ለፍሬ አብቅቷል ብለዋል።

በ41 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ ያረፈው ፋብሪካው፤ 
የዳቦ እና የዱቄት ፋብሪካ፣ የሻይ ቅጠል ማቀነባበሪያ እና 
120 ሺህ ኩንታል ስንዴ ማከማቸት የሚያስችል አራት 
ጎተራዎች እንዳሉት አስታውቀዋል።

በስድስት ሺህ ካሬ ሜትር ላይ ያረፈው የዳቦ 
መጋገሪያ ፋብሪካው በሰዓት 80 ሺህ ዳቦ የሚያመርት 
መሆኑን እና በቀን በሦስት ፈረቃ እስከ ሁለት ሚሊየን ዳቦ 
እንደሚያመርትም ገልፀዋል።

የሸገር ዳቦ ፋብሪካ ግንባታ በአጠቃላይ በ900 
ሚሊየን ብር ወጪ መከናወኑን ያስታወቁት አቶ አብነት፥ 
አጠቃላይ ወጪውም በሚድሮክ እህት ኩባንያዎች 
የተሸፈነ መሆኑን  አስታውቀዋል።

ፋብሪካው ከምርት እስከ ማከፋፈል ሂደት ቁጥራቸው 
3 ሺህ 400 ለሚደርሱ ዜጎች የሥራ ዕድል የሚፈጥር 
መሆኑንም ገልፀዋል።

ወርቁ ማሩ

አዲስ አበባ፡- ኢትዮጵያን ከመላ አፍሪካ አገራት 
ጋር የሚያገናኙ መንገዶች ግንባት እየተፋጠነ መሆኑን 
የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን አስታወቀ፡፡ 
ባለሥልጣኑ በመላ አገሪቱ በ252 ፕሮጀክቶች 17 ሺ 870 
ኪሎሜትር መንገዶችን እያስገነባ መሆኑን ገለፀ፡፡ 

ከባለሥልጣኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት 

ኢትዮጵያን ከመላ አፍሪካ የሚያገናኙ መንገዶች 
ግንባታ እየተፋጠነ መሆኑ ተገለፀ
•	 18 ሺህ ኪሎሜትር የሚጠጉ መንገዶች ግንባታ እየተካሄደ ነው

ያገኘነው መረጃ እንዳመለከተው፤ ኢትዮጵያን ከመላ 
አፍሪካ ጋር በመሠረተ ልማት ለማገናኘት በተደረገው 
ስምምነት መሠረት በኢትዮጵያ በኩል ያሉት ግንባታዎች 
እየተፋጠኑ ይገኛሉ፡፡ ከዚህ አንፃርም የአዲስ አበባ-
ሞምባሳ ትራንስ አፍሪካን ሃይዌይ አካል የሆነው የሞጆ- 
ሀዋሳ መንገድ ግንባታ በአራት ኮንትራት ተከፍሎ 
ግንባታው በመጠናቀቅ ላይ ነው ፡፡

መረጃው እንደሚያመለክተው፣ አዲስ አበባን 
ከጅቡቲ ጋር የሚያገናኘው የአዋሽ-ሜኤሶ እና ሜኤሶ-
ድሬደዋ መንገድ ግንባታም የአዋጭነት እና የኮንሰፕት 
ጥናት በመጠናቀቅ ላይ ነው። ከድሬደዋ-ደወሌ ያለው 
መንገድ ደግሞ ግንባታው ተጠናቆ ለትራፊክ ክፍት 
ሆኗል፡፡

ኢትዮጵያን ከጅቡቲና ከኤርትራ ጋር የሚያገናኘው 
መስመር አካል የሆነው የአዳማ- አዋሽ የፍጥነት መንገድ 
ግንባታ በሁለት ሎት ከአፍሪካ ልማት ባንክ በተገኘ ብድር 
የሚካሄድ እንደሆነና ፕሮጀክቱ በጨረታ ሂደት ላይ 
እንደሆነም  ታውቋል፡፡ በተጨማሪም የአሰብ ኮሪደር 
(ሜለዶን መገንጠያ-ማዳ ቡሬ)፣ ጎዴ-ቀላፎ-ፈርፈር፣ 
ነጌሌ ቦረና-ዶሎኦዶ-መልካ ሱፍቱ መንገዶች ደግሞ 
በጨረታ ሂደት ላይ  ናቸው፡፡ 

ባለሥልጣኑ በ2012 በጀት ዓመት በ31 የውጭ አገር 
እና በ43 የሀገር በቀል ተቋራጮች አማካኝነት በሁሉም 
የሀገሪቱ ክፍሎች  252  የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች  
እየተከሄዱ ነው ። ግንባታውም  17 ሺህ 870 ኪሎሜትር 
እንደሚሸፍን  መረጃው አመልክቷል። 

ባለሥልጣኑ 52 የመንገድ ፕሮጀክቶችን በውጭ አገር 
ተቋጮች እያስገነባ እንደሚገኛ፣ ጠቅላላ ርዝመታቸውም 
5925 ኪሎሜትር እንደሚሸፍን መረጃው አመልክቶ፤ 
ከዚህ ውስጥም ለ2012 አ.ም በጀት ዓመት የተያዘው 761 
ኪሎሜትር ነው፡፡ እስካሁን ባለው የግንባታ ሂደት 584 
ኪሎሜትር ወይም የዕቅዱ 77 በመቶ መሸፈኑን  መረጃው 
አመልክቷል፡፡

በሌላ በኩል የሀገር ውስጥ ተቋራጮች የተያዙ 

የመንገድ ግንባታዎች ነባርና አዲስ በሚል በሁለት 
ተከፍለው እንደሚተገበሩ ያመለከተው መረጃው፣ 
በነባር ተቋራጮች 110 ፕሮጀክቶችን የተያዙ ሲሆን፣ 
በፕሮጀክቶቹ  የጤዘው  የመንገድ ግንባታ 6765 
ኪሎሜትር ነው። በአንፃሩ 60 ፕሮጀክቶች በአዳዲስ 
ተቋራጮች መያዛቸውንና በነሱም የሚሸፈነው የመንገድ 
ግንባታ 5180 ኪሎሜትር እንደሆነ መረጃው  ጠቁሟል፡፡ 

በነባር ተቋራጮች  በ2012 በጀት ዓመት በአጠቃላይ 
960 ኪሎሜትር ለመሸፈን ዕቅድ የተያዘ ሲሆን፣ እስካሁን 
ባለው አፈፃፀም  የ655 ኪሎሜትር ግንባታ መከናወኑን  
መረጃው  አመልክቷል፡፡ ይህም ከዕቅዱ አንፃር ሲታይ 68 
ከመቶ እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡

በአንፃሩ ባለሥልጣኑ በበጀት መዓቱ በአዳዲስ 
ተቋራጮች  819 ኪሎሜትር ለመሸፈን ዕቅድ ቢይዝም 
ማከናወን የቻለው ግን  373 ኪሎሜትር ብቻ ነው፡፡ 
ይህም ከዕቅዱ 37 ከመቶ ብቻ ነው፡፡ አጠቃላይ የሀገር 
ውስጥ ተቋራጮች  አፈፃፀም ደግሞ 58 ከመቶ እንደሆነ 
መረጃው አመልክቷል፡፡

 ለአፈፃፀሙ ዝቅተኝነት  የፀጥታ ችግሮች፣ የግብአትና 
የተቋራጮች አቅም ማነስ፣ የኮቪድ 19 በሽታ ምክንያት 
የተፈጠሩ የእንቅስቃሴ ገደቦችና  ከካሳ ክፍያ ጋር 
የተያያዙ ችግሮች  ዋናኛ ምክንያቶች እንደሆኑ መረጃው  
አስታውቋል፡፡

በተጨማሪም ወደ ወደብ መዳረሻ የሆኑና ከፍተኛ 
የትራፊክ ፍሰት  ለሚያስተናዱ መንገዶች አማራጭ 
የፍጥነት መንገዶች የመገንባት ሥራውን በትኩረት 
እንደሚያከናወን መረጃው ጠቁሟል፡፡

የሸገር ዳቦ ፋብሪካን ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶ/ር አብይ አህመድ መርቀው ከፍተዋል፤
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ዜና

ከ 1ኛው ገጽ የዞረ

ሕብረተሰቡ ሕገ ወጥ ዕርድንና ሥጋ ዝውውርን 
እንዲከላከል ተጠየቀ

ግርማ መንግሥቴ

አዲስ አበባ:- መላው ህብረተሰቡ፤ በተለይም የአዲስ 
አበባ ከተማ ነዋሪ እየተካሄደ ያለውን ሕገ-ወጥ ዕርድ፣ 
የሥጋ ዝውውርና ንግድን እንዲከላከለ፤ እንዲቆጣጠርና 
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ እንዲሠራ ጥሪ 
ቀረበ።

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአርሶ አደርና ከተማ 
ግብርና ልማት ኮሚሽን እንዳስታወቀው በከተማዋ 
የተለያዩ አካባቢዎችና የግል መኖሪያ ቤቶች በርካታ ሕገ-
ወጥ የዕርድ ከብቶች ዝውውር፣ ሕገ ወጥ ዕርድና የሥጋ 
ሽያጭ ተግባራት ይከናወናሉ። እስካሁን በተደረገው 
ጥናትና ጥናቱን መሠረት ያደረገ አሰሳ ተካሂዶ በርካታ 
ሕገ-ወጦች ላይ ሕጋዊ እርምጃዎች የተወሰዱ ቢሆንም 
ችግሩን በዘላቂነት ለመቅረፍ የህረተሰቡ ሙሉ ተሳትፎና 
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መተባበር እጅግ አስፈላጊ 
ነው።

የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር አቶ አሰግደው 
ኃይለጊዮርጊስ ትናንት በኮሚሽኑ አዳራሽ በሰጡት 
ጋዜጣዊ መግለጫ እንደተናገሩት በከተማው ውስጥ ሕገ-
ወጥ ዕርድ በስፋት እየተካሄደ ሲሆን ይህም በአጠቃላይ 
ነዋሪው፣ ከተማው መስተዳድር፣ በንግዱ ዘርፍ በርካታ 
ችግሮችን እያስከተለ ይገኛል።

ምክትል ኮሚሽነሩ እንደተናገሩት ከሆነ በዚህ ሕገወጥ 
ተግባር ብቻ የከተማው መስተዳድር በየዓመቱ ከአንድ 
ቢሊዮን ብር በላይ ገቢን የሚያጣ ሲሆን ይህም በክልሉ 
እየተካሄደ ባለው ልማት ላይ ከፍተኛ መደናቀፍንና 
መጓተትን እያስከተለና የነዋሪውን ተጠቃሚነት 
እያስተጓጎለ፤ ሕጋዊ አሠራርን በመከተል እየሠሩ ያሉ 
ባለሀብቶችን እየጎዳና ፍትሀዊ የንግድ ሥርዓቱን እያዛባ፤ 
ከሁሉም በላይ ነዋሪውን ለከፋ የጤና ችግር እየዳረገ 
ይገኛል።

በአንድ ቀን ኦፕሬሽን በተካሄደ አሰሳ ብቻ 138 ምግብ 

ቤቶች ላይ እርምጃ የተወሰደ ሲሆን ይህም ከ10 እስከ 15 
ሚሊየን ብር የሚገመት መሆኑንም ሃላፊው ተናግረዋል፡፡ 

በዚሁ ቀን 250 በጎችና ፍየሎች ለሕገ ወጥ ዕርድ 
እንደተዘጋጁ መያዛቸውን፤ በከተማው ከሚከናወኑ 
የበግና ፍየል ዕርዶች 90 በመቶ የሚሆኑት ሕገ-ወጥ 
መሆናቸውንና በዚህ ተግባር የተሰማሩት በተለይ 
ሆቴሎችና ሬስቶራንቶች እንደሆኑ የተናገሩት አቶ 
አሰግደው በሂደቱም ለዚህ ተግባር ፍቃድ የሌላቸው 
ተሽከርካሪዎች፣ ደላሎች፣ የግል ቤት ባለቤቶች ወዘተ 
ተባባሪዎች እንደነበሩና 132 ልኳንዳ ቤቶች ላይም የተለያዩ 
እርምጃዎች እንደተወሰዱ ተናግረዋል።

እያንዳንዱ ሥጋና የሥጋ ውጤቶችን ከልኳንዳም 
ይሁን ከሱፐር ማርኬት የሚገዛ ተጠቃሚ ስለትክክለኛ 
ዕርድነቱና ሕጋዊነቱ መረጃ መጠየቅ ይገባዋል ያሉት 
ምክትል ኮሚሽነር አሰግደው ለእያንዳንዱ ጉዳይ ማለትም 
በቄራ ስለመታረዱ፣ ስለ ሥጋው ጤናማነት፣ የትኛው 
ብልት እንደተወገደና እንዳልተወገደ ሁሉ የሚያሳይ ቮቸር 
ያለው በመሆኑ ይህንን የማየት፤ ለወደፊቱም ይህንኑ 
ልምድ በማዳበር ህዝቡ እራሱንና አካባቢውን ከእንደዚህ 
አይነቱ ሕገ-ወጥ ተግባር ሊከላከል እንደሚገባም 
አሳስበዋል።

የአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ 
አቶ ሰይድ እንድሪስ በበኩላቸው ድርጅታቸው በአንድ 
በሬ 702፤ በአንድ ፍየል /በግ 88 ብር እያስከፈለ 
አገልግሎት እንደሚሰጥ ተናግረዋል። 

በተደረገው አሰሳም በከተማው 146 ሕገ-ወጥ 
የማረጃ ቦታዎች መገኘታቸውን የጠቆሙት አቶ ሰይድ፣ 
ከእንስሳት፣ ሥጋና የሥጋ ውጤቶች ጋር በተያያዘ  በከፍተኛ 
ደረጃ ገዳይ የሆኑ 200 የበሽታ አይነቶች በከተማው የተለዩ 
ከመሆናቸው አንፃር ችግሩን የከፋ እንደሚያደርገውና 
ነዋሪው የመከላከል ሥራውን ከፍትህና ፀጥታ አካላት ጋር 
በመሆን እንዲያጠናክር አደራ ብለዋል።

ህወሓትን እና ኢዲዩን ከጥምረቱ አባልነት ማገዱን 
የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት አስታወቀ።

ጥምረቱ በአዲስ አበባ ሂልተን ሆቴል ለሁለት 
ቀናት ሲያካሂድ በቆየው አራተኛ መደበኛ ጠቅላላ 
ጉባኤው ማጠናቀቂያ ላይ ትናትን በሰጠው መግለጫ 
እንዳለመከተው፤ ጥምረቱ 24 ድርጅቶችን ይዞ የተመሠረተ 
ሲሆን፤ ሁለት ጠቅላላ ጉባኤዎቹን መቐሌ ላይ አካሂዷል። 
ሦስተኛውን አዲስ አበባ ላይ ለማካሄድ በወሰነው 
መሠረትም አዲስ አበባ ላይ አካሂዷል። ይሁን እንጂ 
ህወሓት እና ኢዲዩ መቀሌ ካልሆነ አዲስ አበባ አንሳተፍም 
በማለት ቀርተዋል። ከዚህ ባለፈም በጥምረቱ ላይ ያልተገባ 
የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ በሚዲያ የከፈቱ ሲሆን፤ በጥምረቱ 
ስም የአገርንና ህዝብን ደህንነት አደጋ በሚጥል መልኩ 
እየተንቀሳቀሱ ይገኛል። ይህ ደግሞ ተገቢ ባለመሆኑ 
ጥምረቱ ሁለቱን ፓርቲዎች ከጥምረቱ አባልነት አግዷል።

ጥምረቱ በጉባኤው ያሳለፈውን ውሳኔ አስመልክቶ 
የኦሮሞ ነፃነት ንቅናቄ ሊቀመንበር እና የኢትዮጵያ 
ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት  ሰብሳቢ አቶ ደረጀ 
በቀለ እንደተናገሩት፤ ህወሓት እና ኢዲዩ በአባላቱ 
መካከል ውዥንብርን በመፍጠር ስብሰባውን ለማደናቀፍ 
ሞክረዋል። ከዚህ ባለፈም ጥምረቱ በሚያካሂዳቸው 
ስብሰባዎች ላይ ለመሳተፍ ፍቃደኛ መሆን አልቻሉም። 
አራተኛውን የጥምረቱን ጠቅላላ ጉባኤ ሳይቀር ለማደናቀፍ 
በሰፊው ሠርተዋል። በመሆኑም በጥምረቱ አሠራርና ደንብ 
መሠረት የሚንቀሳቀሱ መንኛውም የፖለቲካ ሃይሎች ላይ 
በአሠራሩ መሠረት እርምጃ መውሰድ ስለሚገባ ህወሓትና 
ኢዲዩ ከጥምረቱ አባላነት እንዲታገዱ ሆኗል።

ምክንያቱም ሁለቱ ፓርቲዎች ለአገርም የሚጠቅም 
ሆነ ጥምረቱንም የሚያጠናክር ተግባር መፈፀም ሲገባቸው፤ 
ጥምረቱን የሚያደናቅፍ እንዲሁም አገሪቱ በችግር ውስጥ 
ባለችበት ወቅት ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በመጣስና 
ክህደት በመፈፀም ላይ ይገኛሉ። በዚህም ከጥምረቱ ራስን 
የማግለል ዝንባሌያቸው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ግማሽ ፓርቲ 
አዲስ አበባ ሆኖ ስለ ሠላም መሥራት፤ የተወሰነው ደግሞ 

“በጥምረቱ ስም አዲስ አበባ ላይ ሠላም፤...
መቐሌ ላይ ሆኖ ጦርነት ማወጅ አይገባውም። ጥምረቱ 
የሚሠራው ደግሞ ለሰላም እንጂ ለጦርነት ባለመሆኑ 
ይሄን አይነት አካሄድ ተቀባይነት የለውም። መንግሥትም 
ሆነ ህብረተሰቡ ጥምረቱ ሠላምን እንጂ ጦርነትን እያወጀ 
የማይሄድ መሆኑን ሊገነዘቡለት ይገባል። በቀጣይም 
ጥምረቱ፣ ከጥምረቱ እውቅና ውጭ የሚንቀሳቀሱና በዚህ 
መልኩ ጦርነት የሚያውጁ ኃይሎችን እንዳስወገደ ሁሉ፤ 
ሠላማዊ እንቅስቃሴውን በመደገፍ አብረው ለመሥራት 
ከሚፈልጉ ማናቸውም ኃይሎች ጋር አብሮ ለመሥራት 
ዝግጁ ነው።

በጉባኤው የተሳተፉ የጥምረቱ አባላትም፤ አገራችን 
በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ችግር ናት ያለችው። ይሄን ችግር 
ደግሞ የፖለቲካ ኃይሎች በጋራ በመነጋገርና በመወያየት 
ሊፈቱት የሚገባ ነው። ይህ ጥመረት ደግሞ በርካታ 
ብሔር ብሔረሰቦችን ያቀፉ በርካታ ድርጅቶችን ያቀፈ 
እንደመሆኑ በዚህ ረገድ ትልቅ ሚና አለው። ህወሓት 
ደግሞ ከሁለተኛው ጉባኤ በኋላ ከጥምረቱ ጋር ለመጓዝ 
ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል። እኛ ደግሞ ስለ አገር ጉዳይ 
እየተወያየን እንደመሆኑ ህወሓት በዚህ ላይ ሊያዘንና 
ሊመራን አይገባም። ይልቁንም ጥምረቱን ሳያማክር ምርጫ 
አካሂዳለሁ እያለ ሲሆን፤ ከዚህ ባለፈም በተለያየ ሚዲያዎች 
የቃላት ጦርነት ሲወረውርብን ተደምጧል። ከዚህ አንፃር 
ህወሓት ከጥምረቱ ጋር መቀጠል አይችልም፤ ሲሉ በሙሉ 
ድምጽ ነው ውሳኔውን ማጽደቃቸውን ገልፀዋል።

በመግለጫው ወቅት እንደተጠቆመው፤ ጉባኤው 
በተለያዩ አገራዊ ጉዳዮች ላይ በመምከር የጋራ አቅጣጫ 
አስቀምጧል። በዚህም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 
ያለማንም ጣልቃ ገብነት ሊጠናቀቅና ህዝቡ ከጨለማ 
እንዲወጣ በማስቻል ሂደት ጥምረቱ ከህዝብ ጋር ይሠራል። 
ዘንድሮ ይካሄድ የነበረው ምርጫ በኮቪድ 19 ወረርሽኝ 
ምክንያት መራዘሙን ተከትሎ ሁሉም የጥምረቱ አባላት 
በቀጣይ መሥራት በሚገባቸው ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ 
አቅጣጫ አስቀምጧል። ህብረሰተቡ ከወረርሽኙ ራሱን 
በሚጠብቅበትና ሠላሙን ማረጋገጥ በሚችልባቸው 
ጉዳዮች ላይም ምክክር ተደርጓል።

በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አዘጋጅነት እና በታላቁ 
ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ተባባሪ አዘጋጅነት   
‹‹ፍትሐዊና የጋራ ተጠቃሚነት››  በሚል ርዕሰ ጉዳይ  
በዓረብኛ ቋንቋ  ትናንት በተካሄደው  ውይይት የህዳሴው 
ግድብን አስመልክቶ በበርካታ የዓለም አቀፍና ማህበራዊ 
ሚዲያዎች እውነታውን ለማስጨበጥ በዓረብኛ ቋንቋ 
ከሚተነትኑት ኢትዮጵያውያን አንዱ የሆነው መሐመድ 
አል አል አሩሲ እንዳስታወቀው፣ እንደዚህ ዓይነት የፓናል  
ውይይቶች በዓረብኛ ቋንቋ መዘጋጀታቸው ሊጠናከር 
የሚገባው ጉዳይ ነው።

የግብጽ ማህበረሰብና መላው ዓለም በሚገባውና 
በሚረዳው ቋንቋ የዓባይ ውሃ እውነተኛ  መነሻ 
ኢትዮጵያ ስለመሆኗ፣ የኢትዮጵያ የተጠቃሚነት ድርሻ፣ 
የማህበረሰቡ የመብራት  የተጠቃሚነት ደረጃ እና 
ሌሎቹንም እውነታዎች እንዲገነዘብ ያስችላል ብሏል፡፡

የዓለም ማህበረሰብ እነዚህን እውነታዎች እየተረዳ 
በመጣ ቁጥር  ግብጽ በበርካታ ሚሏያዎቿ  የህዳሴ 
ግድብን በተመለከተ ስታሰራጨው የኖረቻቸውን 
መረጃዎች ውሸት መሆናቸውን  ለማሳየት የተሻለ ዕድል 
እንደሚፈጥር አመልክተው፣ ውሸት  እውነት ሲመጣ 
እየተናደ የሚሄድ በመሆኑ ኢትዮጵያ ከዚህ በተሻለ አቅም 
እውነታውን ማስተዋወቅ፣ መናገርና ማስረዳት ከቻለች 
ግብጽ የያዘችውን አቋም በማላላት ወደ እውነታውና ወደ 
ፍትሐዊ ተጠቃሚነት መምጣቷ እንደማይቀር በርካታ 
ማሳያዎች መኖራቸውን አስረድቷል፡፡ 

የዓባይን ወንዝ በተመለከተ እስከአሁን ባለው ሂደት 
የዓለም ማህበረሰብ በግብጽ በኩል በተነገረው የተሳሳተ 
ትርክት የተሳሳተ ምልከታ ቢኖረውም በጥቂት ወራት 
በተፈጠረው ንቅናቄ እውነታውን ለማወቅ እንዲነሳሳ 
ማድረግ ተችሏል። በግብጽ መንግሥት አቋም ላይ የተለያዩ 
ተጽኖዎች መፍጠር መቻሉን፤ በጉዳዩ ላይ ጥያቄዎች 
ከተለያዩ አቅጣጫዎች መነሳት መጀመራቸውንም  
አመልክቷል፡፡

የኢትዮጵያና ሱዳን ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተንታኝ 
ጋዜጠኛ  ሀሊ ያህያ  በበኩሉ፣ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ 
የሚደረጉ ድርድሮች ሆኑ ውይይቶች አስፈላጊውን ፍሬ 
ማፍራት እንዲችሉ   በተለያዩ  ቋንቋዎች  አስፈላጊውን 

በዓረብኛ  ቋንቋ  የሚካሄዱ ውይይቶች  ግብጽ ...
ከ 1ኛው ገጽ የዞረ መልዕክት ማስተላለፍ እንደሚገባ ገልጿል፡፡

በተለይም የግብጽ ወንድሞቻችን የኢትዮጵያ 
መልዕክት መሰማትና ማዳመጥ የሚችሉት   በዓረብኛ ቋንቋ 
ሲነገራቸው  በመሆኑ ከዚህ በፊት በተናጠል በማህበራዊ 
ሚዲዎች ለማድረስ ሲሞከርበት የነበረውን መንገድ 
እንደዚህ አቀናጅቶና አደራጅቶ ለዓለም ማህበረሰብ 
ማሳወቁ ድርድሩን ወደ እውነተኛ መንገድ እንዲመጣ 
ያስችላል የሚል እምነት እንዳላቸው  ተናግሯል፡፡ 

በዓረብኛ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ አጎራባች አገራትና 
የዓለም ማህበረሰብ በሚግባባባቸውና በሚሰማቸው 
ዓለም አቀፍ ቋንቋዎች የአባይ ውሃ ባለቤት በሆነችው 
ኢትዮጵያ ላይ  እየተፈፀመባት ያለውን በደል በግልጽ 
በማሳወቅ የዓለም ማህበረሰብ ለእውነትና ለፍትህ 
ከኢትዮጵያ ጎን መቆም እንዲችል በሰፊው ርብርብ 
ማድረግ እንደሚገባም አሳስቧል፡፡

በሱዳን ዩኒቨርሲቲዎች በዓረብኛና በሌሎች ቋንቋዎች 
የንጽጽር ትምህርት የሦስተኛ ዲግሪያቸውን በመሥራት 
ላይ ያሉት ኢትዮጵያዊ  ኢብራሂም ሐሰን (አቡ ሀዳፍ) 
በበኩላቸው  ስለዓባይ ጉዳይ እውነቱን ለዓለም 
ማህበረሰብ መናገርና መግለፅ የእምነት፣ የብሔር፣ የጎሳ 
ጉዳይ   ሳይሆን  የዜግነት ጉዳይ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ 

በእንደዚህ አይነት የፓናል ውይይቶች የዓለም 
ማህበረሰብ በህዳሴው ግድብ ጉዳይ የሚተላለፉ 
መልዕክቶችን በማጥራት በርካታ የሚያውቃቸውና 
የሚገነዘባቸው እውነታዎች መኖራቸውንም ገልፀዋል፡፡ 

የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስከበርና እውነታውን 
ለዓለም ማህበረሰብ ለማሳወቅ ሰለቸኝ፣ ደከመኝ ሳይሉ  
ቀን ከሌት ለመሥራት ኢትዮጵያውያን የተነሱበት ወቅት 
በመሆኑ መንግሥት እንዲህ አይነት ምቹ ሁኔታዎችን 
በስፋት በመፍጠር ለአገራቸው የዜግነት ግዴታቸውን 
እንዲወጡ ማስቻል እንደሚገባውም አመልክተዋል፡፡  

የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በዓረብኛ ቋንቋ (በውጭ 
ቋንቋዎች) በዓባይ ወንዝ ውሃ አጠቃቀም ዙሪያ ፍትሐዊና 
የጋራ ተጠቃሚነት እንዲኖር የሚያስችል የፓናል ውይይት 
ሲያደርግ የአሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን በቀጣይም 
ተመሳሳይ ውይይቶችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል  
የድርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ጌትነት ታደሰ  በወቅቱ 
አስታውቀዋል፡፡ 



ዜጎች ቁጥር ቀላል እንዳልሆነ በተለያዩ አጋጣዎች የሚወጡ 
መረጃዎች ማሳያዎች ናቸው፡፡ ለዚህ ደግሞ አፋቸው ከእህል 
ሳይገናኝ ወደትምህርት ቤት የሚሄዱ ተማሪዎችን መጥቀስ 
ይቻላል፡፡  በአዲስ አበባ  በዚህ ችግር ውስጥ የነበሩና 
ብዙ ችግሮችን የተጋፈጡ ተማሪዎችና ወላጆች እንደነበሩ 
የምናስታውሰው እውነታ ነው፡፡ 

ከአምስት ሚሊየን በላይ ዜጎች እንዳሏት የሚታመነው 
አዲስ አበባ አብዛኞቹ ከእጅ ወደአፍ የሚኖሩ ናቸው፡፡ 
ከተማዋ የአገሪቱ ርዕሰ ከተማና የበርካታ ዓለምአቀፍ ተቋማት 
መቀመጫ እንዲሁም ከአንድ መቶ በላይ የሆኑ ኤምባሲዎች 
የሚገኙባት ከተማም ናት፡፡ ከዚህ አልፎ የአፍሪካ ህብረት 
መቀመጫ፣ የአውሮፓ ኮሚሽን ማዕከልና የተለያዩ ዓለምአቀፍ 
ተቋማት መቀመጫ በመሆን ትታወቃለች፡፡

እነዚህና መሰል ትላልቅ ተቋማትና ህዝብ ያለባት ከተማ 
የመሆኗን ያህል ግን በርካታ ትችቶች ይቀርቡባታል፡፡ በተለይ 
ለመኖሪያ ምቹ ያልሆኑ መኖሪያ ቤቶች እና ከ50 ሺ በላይ 
የጎዳና ተዳዳሪዎች እንዲሁም በልመና የሚተዳደሩ በርካታ 
ዜጎችና በእለት ገቢ ብቻ በርካታ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ 
ነዋሪዎች መኖሪያ መሆኗ የከተማዋ መገለጫ ነው፡፡

በከተማዋ ባለፉት 15 አመታት በመሰረተ ልማት እና 
በቤት ልማት ዘርፍ በርካታ ስራዎች ቢከናወኑም  የበርካታ 
ዜጎች ዋነኛ ችግር የሆነውን ድህነት ከመቅረፍ አንጻር ግን 
አጥጋቢ አልነበሩም፡፡ ይልቁንም የመልሶ ማልማት ስራዎቹ 
በድህነት ውስጥ ሆነው ስራና መኖሪያቸውን በአንድ ላይ 
ላደረጉ የመሃል ከተማ ነዋሪዎች የስራ አጥነት ምንጮች 
መሆናቸውን በምሬት ይገልጻሉ፡፡ በዚህ የተነሳ ኢትዮጵያ 
በሁለት ዲጂት እድገት አሳይታለች ሲባል ብዙዎች በምፀት 
ሊመለከቱት ግድ ሆኖባቸዋል፡፡ ወደሰዎች ኪስ ያልገባ የቁጥር 
እድገት ለህዝብ ምንም አልነበረምና፡፡

ከሁለት አመት በፊት ወደስልጣን የመጣው የለውጥ 
ሃይል ታዲያ እነዚህን የህዝብ ችግሮች ለመቅረፍ በተለያዩ 
ዘርፎች ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ በተለይ በአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር የህዝብን መሰረታዊ ፍላጎቶች ያገናዘቡ 
በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስራዎች ሲከናወኑ 
ቆይተዋል፡፡ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ባለፈው አመት በአዲስ 
አበባ የተጀመረው የወላጅን ሸክም የመጋራትና የተማሪዎችን 
ችግሮች የመቅረፍ ስራ ነው፡፡

አስተዳደሩ የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ ከግንዛቤ ውስጥ 
በማስገባት የተማሪዎችን ሙሉ የመማሪያ ቁሳቁስና ዩኒፎርም 
የሸፈነበት ስራ ፤ ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ለበርካታ ተማሪዎች 
ተደራሽ የነበረው የተማሪዎች ምገባ መርሃግብር ሌላው 
ተጠቃሽ ተግባር ነው፡፡
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ይህ አምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች  ዙሪያ ዜጎች ነፃ ሀሳባቸውን የሚሰጡበት 
ነው። በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሁፎች የዝግጅት ክፍሉን አቋም አያመለክቱም። ነፃ

 
ሀሳ
ብ

ግንቦት 30 ቀን 1933 ዓ.ም ተቋቋመ
አዲስ ዘመን

የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዋና ስራ 
አስኪያጅ

ስልክ ቁጥር - 011-126-42-22

ዋና አዘጋጅ
አንተነህ ኃ/ብርሃን ወ/መድህን

አድራሻ  
ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ
ወረዳ 06
የቤት ቁጥር 319
ኢሜይል - anteneh.hailebirhan@press.et
ስልክ ቁጥር - 011-1-26-42-40

ምክትል ዋና አዘጋጅ
ወርቁ ማሩ
ስልክ ቁጥር - 011-1-26-42-00

አዘጋጆች
ጌትነት ምህረቴ
ግርማ መንግሥቴ
ሙሃመድ ሁሴን

አምደኛ
ጠና ደዎ /ፒ ኤች ዲ/

የገበያ ልማትና ፕሮሞሽን ዘርፍ
ኢሜይል - epapromotion@press.et ስልክ 
- 011-156-98-73
ፋክስ - 011-156-98-62

የማስታወቂያ መቀበያ ክፍል
ስልክ ቁጥር - 011-156-98-65

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

ማከፋፈያ
ስልክ ቁጥር - 011-157-02-70

ወንድወሰን ሽመልስ
ራስወርቅ ሙሉጌታ
አዲሱ ገረመው

በምግብ ራስን የመቻል ጅማሮ
ውቤ ከልደታ

የሰው ልጅ በህይወት ዘመኑ  ሶስት መሰረታዊ ፍላጎቶች 
እንደሚያስፈልጉት ይነገራል፤ ምግብ፣ መጠለያና ልብስ፡፡ 
ከነዚህ ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች ውስጥ ደግሞ ምግብ ግንባር 
ቀደሙ ነው፡፡ ምክንያቱም የሰው ልጅም ሆነ ህይወት ያላቸው 
ነገሮች በሙሉ ያለምግብ ምንም ናቸውና፡፡

በዚህ የተነሳም ምግብ ለሰው ልጆች የሁሉም ነገር 
መሰረት ነው፡፡ ምንም እንኳ የበለፀጉ አገራት የምግብ 
ፍላጎታቸውን በማሟላታቸው ዋነኛ ጉዳያቸው መሆን 
ቢያቆምም በማደግ ላይ ላሉና ለደሃ አገራት ግን የምግብ 
ጥያቄ መሰረታዊ ነው፡፡ የምግብ ጥያቄ የሰላም እጦት ምንጭ 
ይሆናል፤ የፖለቲካ ፍላጎት ማራመጃም ተደርጎ ይወሰዳል፡፡ 
እንደ ኢትዮጵያ ላሉ የአፍሪካ አገራት ደግሞ ምግብ ከምንም 
ነገር በላይ የህልውና ጉዳይ ነው፡፡ ምክንያቱም የምግብን 
እጥረትና ችግር በቅርበት ያውቁታልና፡፡

እንዳለመታደል ሆኖ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሃብቷ 
የታደለች አገር ብትሆንም ከዚህ ሃብት ግን ተጠቃሚ 
አይደለችም፡፡ ለግብርና ምቹ የሆነ የአየር ፀባይና ለም አፈር 
ቢኖራትም የምግብ ፍጆታዋን ለመሸፈን አላስቻላትም፡፡ 
በዚህ የተነሳ ድህነትና ረሃብ መገለጫዋ ሆኖ ኖሯል፡፡

አገሪቱ ከድህነት ለመውጣት ከምታደርገው ጥረት 
ይበልጥ በውስጥ ሽኩቻ ውስጥ ሆና አንዴ ለልማት፣ ሌላ 
ጊዜ ደግሞ ለጥፋት በሚሰለፉ ሃይሎች መካከል በሚከሰቱ 
ግጭቶች ድህነትን ድል ማድረግ ተስኗት ቆይታለች፡፡ ከውጭ 
ወራሪ ሃይል ጋር የተደረጉ ጦርነቶች ሁሉ በድል ቢጠናቀቁም 
በድህነት ላይ የተደረጉ ጦርነቶች ግን እዚህ ግባ የሚባል 
ለውጥ አላመጡም፡፡ 

ወደኋላ መለስ ብለን የቅርብ ጊዜውን ታሪክ እንኳን 
ብንቃኝ የእርስ በርስ ግጭቶችና በየመካከሉ የተከሰቱ 
የድርቅና የረሃብ ትውስታዎች የዛሬ ዘመን ትውልድ ጭምር 
የሚያስታውሳቸው ናቸው፡፡ ለምሳሌ በ1966 እና በ1977 
የተከሰቱ የድርቅ ችግሮች ያረገፉት የሰው ህይወት በዓለም 
ማህበረሰብ ጭምር መጥፎ ትውስታን ጥለው ያለፉ የታሪክ 
ጠባሳዎች ናቸው፡፡ 

በኢህአዴግ ዘመንም በርካታ የልማት ስራዎች 
መከናወናቸው የሚታወስ ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን በእነዚህ 
አመታትም ቢሆን በተለይ የምግብ ዋስትናችንን ለማረጋገጥ 
ሳንችል ኖረናል፡፡ በተለይ በመሰረተ ልማትና በማህበራዊ 
ዘርፎች በርካታ ስራዎችን እንደሰራ የሚመሰከርለት ኢህአዴግ 
የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ አልቻለም፡፡ በዚህ የተነሳ በቀን 
ሶስት  ጊዜ መብላት ቀርቶ አንድ ጊዜም መብላት የተሳናቸው 

እነሆ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጀመረውን 
የፀረ ድህነት ተግባሩን አጠናክሮ በመቀጠል በተለይ 
ለችግረኛ ቤተሰብ ትልቅ ፋይዳ ያላቸው የልማት ስራዎችን 
ቀጥሎበታል፡፡ ከነዚህ ስራዎች አንዱ ደግሞ ትናንት ለምረቃ 
የበቃውና በሰዓት 80 ሺ ዳቦ የመጋገር አቅም ያለው ሸገር  
የዳቦ ፋብሪካ ነው፡፡ 

ዳቦ መሰረታዊ የሰዎች ፍላጎት ማሳያ ነው፡፡ በተለይ 
ልጆች ባሉበት ቤት ማለዳ ተነስቶ ዳቦ አለማቅረብ 
ድህነት ካልሆነ ሌላ ምንም ሊባል አይችልም፡፡ አብዛኛው 
የመዲናዋ ነዋሪዎችም ዳቦ መሰረታዊ ፍጆታቸው ነው፡፡ 
በዚህ የተነሳ በአማካይ ለአንድ ሰው አንድ ዳቦ ያስፈልጋል 
ብንል እንኳ በቀን አምስት ሚሊየን የሚጠጋ የዳቦ ፍላጎት 
እንደሚኖር መገመት ይቻላል፡፡ ነገር ግን በከተማዋ ይህንን 
ፍላጎት በአግባቡ ለማሟላት የሚያስችል በቂ ዳቦ ቤቶች 
አልነበሩም፡፡

ከዚያ አልፎ ደግሞ ያሉትም ዳቦ ቤቶች አንዳንዶቹ 
ከሚዛን በታች በማቅረብ፤ ከፊሎቹም በየጊዜው 
ዋጋ በመጨመር ህብረተሰቡን ሲያማርሩ ኖረዋል፡፡ 
ህብረተሰቡም እነዚህ ዳቦ ቤቶች ባማረሩት ቁጥር መንግስትን 
ሲያማርር ቆይቷል፡፡ ይህንን የህብረተሰቡን የዳቦ ፍላጎት 
ከመሰረቱ ለማሟላት ታዲያ የከተማ አስተዳደሩ በኢትዮጵያ 
የኢንቨስመንት ታሪክ ውስጥ ትልቅ አሻራ ከጣለው ሚዲሮክ 
ኩባንያ ጋር በመተባበር በሰዓት 80 ሺ ዳቦ መጋገር የሚያስችል 
ዳቦ ፋብሪካ ገንብቶ እነሆ  ለምረቃ አብቅቷል፡፡ 

ይህን ዳቦ ቤት ለየት የሚያደርገው ደግሞ ለዳቦ 
ግብአት የሚሆነውን የስንዴ ምርት በአገር ውስጥ በማምረት 
አቅርቦቱን ለማሳደግና ከዚያም አልፎ የውጭ ምንዛሪን 
በማስቀረት መንግስት እያደረገ ያለው የፀረ ድህነት ዘመቻ 
ይበልጥ ለማቀጣጠል የሚያስችል መሆኑ ነው፡፡ ድህነትን 
ታሪክ ለማድረግ ከመሰረታዊ ፍላጎት መጀመር ሁሉንም 
ያማከለ እድገት ለማምጣት ወሳኝ ነውና መልካም ስራ 
እላለሁ፡፡

ይህ የዳቦ ፋብሪካ ለአዲስ አበባ ህዝብና ለአካባቢው 
ነዋሪዎች እንዲሁም ለከተማ አስተዳደሩም ልዩ ትርጉም 
ያለው ነው፡፡ በአንድ በኩል አስተዳደሩ በዚህ ደረጃ ለህዝቡ 
በተመጣጣኝ ዋጋ ዳቦ ማቅረቡ ለህዝቡ በተለይ ዝቅተኛ 
የገቢ ምንጭ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ያለው ፋይዳ 
የላቀ ሲሆን፤ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይም የሚያሳድረው 
አወንታዊ ሚና የላቀ ነው፡፡ በመሆኑም እንዲህ አይነት 
የህዝብ መሰረታዊ ፍላጎቶች መሰረት ያደረጉ የልማት ስራዎች 
ወደፊትም ተጠናክረው ቢቀጥሉ ከድህነት ለመውጣት 
የተጀመረው ሩጫ አጭር እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን፡፡

በዓለም ላይ ለግጭት መንስኤ ከሚሆኑ ጉዳዮች ውስጥ አንዱና ዋነኛው የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት በአግባቡ 
አለመሟላት ነው፡፡ በተለይ ዜጎችን በመንግስት ላይ እንዲያምፁ ከሚያደርጉ መሰረታዊ ጥያቄዎች ውስጥ የኢኮኖሚ ጥያቄ 
ግንባር ቀደሙን ሚና ይጫወታል፡፡ ከነዚህ መሰረታዊ ፍላጎቶች ውስጥ ዋነኛው ደግሞ የምግብ ፍላጎት ነው፡፡

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንኳን በዓለም ላይ በምግብ ጥያቄ የተነሳ ዜጎች በመንግስታቸው ላይ ሲያምፁና ከፍተኛ ብጥብጥ 
ሲያስነሱ ተመልክተናል፡፡ ለምሳሌ የአረብ ስፕሪንግ እየተባለ የሚጠራውና በርካታ የአረብ አገራትን ያዳረሰው ግጭት 
መነሻ መንስኤ የዳቦ ጥያቄ ነበር፡፡ በአውሮፓም ቢሆን በፈረንሳይ፣ በጣልያን ወዘተ የዳቦ ጥያቄ ህዝብና ፖሊስን ሲያጋጭና 
የመንግስታትን ወንበር ሲነቀንቅ ተመልክተናል፡፡ በሱዳን በቅርቡ የተከሰተው የመንግስት ለውጥ መነሻም የዳቦ ጥያቄ እንደነበር 
አይዘነጋም።

በአዲስ አበባም በመሰረታዊነት ከሚነሱ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ የዳቦ ጥያቄ ነው፡፡ በርካታ ዜጎች ከእጅ ወደአፍ ኑሮ 
ውስጥ ባሉበት የአዲስ አበባ ነባራዊ ሁኔታ የዳቦ ጥያቄ በተሟላ ሁኔታ ተመልሶ አለመገኘቱ የህብረተሰቡን ጥያቄ የከፋ  
አድርጎት ቆይቷል፡፡ 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም የነዋሪዎቹን መሰረታዊ ፍላጎቶች ለማሟላት እያደረጋቸው ከሚገኙ ዘርፈ ብዙ ስራዎች 
ውስጥ አንዱ የነዋሪውን መሰረታዊ ፍላጎቶች ያማከሉ ጥያቄዎችን መመለስ ላይ ያተኮረ ነው፡፡ በዚህም መሰረት የከተማዋ ነዋሪ 
መሰረታዊ ጥያቄ የሆኑትን የኢኮኖሚ ጥያቄዎች በመመለስ ላይ ይገኛል፡፡ 

ከዚህ አንፃር አስተዳደሩ ከዚህ ቀደም ሲያከናውናቸው የነበሩትን የተማሪዎች ዩኒፎርምና የመማሪያ ቁሳቁስ የማሟላት እና 
የተማሪዎች የምገባ መርሃ ግብሮችን ማንሳት ይቻላል፡፡ አብዛኛው የከተማዋ ነዋሪ ከእጅ ወደአፍ የሆነ ኑሮ በሚኖርበት የአዲስ 
አበባ ነባራዊ ሁኔታ እነዚህ ስራዎች በእርግጥም የህብረተሰቡን የኑሮ ሸክም ለመጋራት የሚያስችሉ በጎ ጅምሮች ናቸው፡፡

አሁን ደግሞ መላውን የከተማዋን ነዋሪዎች የዳቦ ፍላጎት ለማሟላት የሚያስችለውን የሸገር ዳቦ ፋብሪካ እውን ለማድረግ 
የከተማ አስተዳደሩ ከባለሀብቶች ጋር በመሆን የተጓዘበት ርቀትና ያስገኘው ስኬት ሊደነቅ የሚገባው ነው፡፡ ትናንት ለፍሬ 
የበቃው ይህ የዳቦ ፋብሪካ አስተዳደሩ የህዝብን መሰረታዊ ፍላጎቶች ለማሟላት አንድ እርምጃ ወደፊት መራመዱን በተጨባጭ 

ያሳየበት ነው፡፡
ፋብሪካውን መርቀው ሥራ ያስጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደተናገሩት፤ ፋብሪካው የዳቦ 

ፋብሪካ ብቻ ሳይሆን፤ በምግብ ራሳችንን የመቻል ፍላጎታችንን፣ ከድህነት የመውጣት ጥማትን እና የብልፅግና ጎዳናን አመላካች 
ነው። ለምግብነት የሚውሉ በርካታ ፍጆታዎችን አገሪቱ በውጭ ምንዛሪ እያስገባች መሆኑን ያመለከቱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ 
እንዲህ አይነት ፋብሪካዎች መቋቋማቸው ፋይዳቸው የጎላ መሆኑን አመልክተዋል ።

መንግስት በቀጣይ ሁለት ዓመታት ስንዴን ከውጭ ማስገባት የማቆም ፍላጎት እንዳለውና ለዚህም የሙከራ ምርቶች 
መጀመራቸውን ያስታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፤ በአዋሽ ተፋሰስ በኦሞ ተፋሰስ፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብ 
ኦሞና በሱማሌ ክልል  ሰፋፊ የስንዴ እርሻዎች በዚህ ዓመት መጀመራቸውን ጠቁመዋል ። እነዚህ ስራዎች ደግሞ ለኢትዮጵያ 
በአይን የሚታዩ ተጨባጭ የብልፅግና ተስፋዎች ናቸው፡፡

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎችም ሆን ብለው ወይም የራሳቸውን ጥቅም በማስቀደም በአንድ በኩል 
የዳቦ ዋጋ ላይ በየጊዜው ጭማሪ በማድረግ፤ በሌላ በኩል ደግሞ የዳቦውን መጠን በየጊዜው በማሳነስ ህብረተሰቡን ሲያማርሩት 
ቆይተዋል፡፡ መንግስትም እነዚህን ችግሮች ለመፍታት አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ሲወስድ ቆይቷል፡፡ እነዚህ እርምጃዎች ግን 
በሚፈለገው ልክ የዳቦ አቅርቦትን ተደራሽ አድርገው የኅብረተሰቡን ችግር ማቃለል አላስቻሉም ነበር፡፡ 

በሌላ በኩል ደግሞ የከተማዋ የዳቦ ፍላጎት ከህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር በየጊዜው እያደገ በመምጣቱ የዳቦ ፍላጎቱና 
አቅርቦቱ ተመጣጣኝ ሊሆን አልቻለም፡፡ በመሆኑም እነዚህን ተቃርኖዎች ለማስታረቅ ስር ነቀል ለውጥ የሚያመጣ እርምጃ 
መውሰድ አስፈላጊ በመሆኑ ትናንት ለፍሬ የበቃውን በሰዓት 80ሺህ ዳቦ የሚያመርት ግዙፍ የዳቦ ፋብሪካ እውን ሊሆን ችሏል፡፡ 

ፕሮጀክቱ ከፍተኛ የልምድና የእውቀት ሽግግር የተደረገበት፣ የአመራር ብቃት የታየበትና መተባበርና መደጋገፍ 
የተስተዋለበት እንደነበርም በምረቃው ላይ ተገልጿል፡፡ ይህ ደግሞ ለሌሎች ፕሮጀክቶችም ትልቅ ትምህርት የሚሆን እንደመሆኑ 
ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለው አመላካች ነው፡፡ በመሆኑም በቀጣይ እንዲህ አይነት ልምዶችን በመቀመርና የበለጠ በማጠናከር 
የተጀመሩትን የህብረተሰቡን መሰረታዊ ችግሮች የመፍታት እንቅስቃሴዎችን ማስቀጠል ይገባል!

ለሕዝቡ መሠረታዊ ጥያቄ የተሰጠ ተገቢ ምላሽ!
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ሥነ-ልቦና   
ውድ አንባቢያን፤ ይህ የስነልቦና አምድ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሳይኮሎጂ ትምህርት ክፍል የሳይክ-

ኢን-አክሽን ክበብ ጋር በመተባበር በየሳምንቱ የሚዘጋጀው ነው። አምዱ በተለያዩ የስነልቦና ጉዳዮች ላይ ትኩረት በማድረግ 

በተጨባጭ የሚከሰቱ የስነልቦና ችግሮች፣ የችግሮች መፍቻ መንገዶችና አጠቃላይ የማህበረሰቡ የስነልቦና እይታ ላይ ያተኮረ ነው። 

ማረፊያ

ስትረስ እና የመከላከያ ዘዴዎቹ
ወርቅነህ ከበደ እና ሲሳይ የማነ (ዶ/ር) 

 (ሳይኮሎጂ ት/ቤት - አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ) 

ተከታታይ ክፍል
1. ስብዕና ነክ የውጥረት መንስዔዎች 
ሰዎች የተለያየ አይነት ስብዕና እንዳላቸው ግልጽ ነው:: 

እነዚህም ስብዕናዎች እንደልዩነታቸው ሁሉ ውጥረትን 
የማምጣት እና የመቋቋም ባህሪያቸው ይለያያል፡፡ 

ለምሳሌ፡- ዓይነት A እና ዓይነት C የተባሉት የስብዕና 
አይነቶች ውጥረትን በማምጣት የሚታወቁ ሲሆን ሌሎች 
የስብዕና አይነቶች ደግሞ ውጥረትን በመቋቋም ይታወቃሉ::

ዓይነት A ስብዕና  
እንዲህ ዓይነት ስብዕና ያላቸው ሰዎች ከመጠን በላይ 

የመፎካከር፣ አስቸጋሪ፣ እብሪተኛ፣ ኃይለኛ፣ ትዕግስት 
ያጣ እንዲሁም ከመጠላላትና ከቅራኔ ጋር የተያያዘ ባህሪ 
ሲኖራቸው፣ ይህም ለተለያዩ አካላዊ ህመሞች እና ከልብ 
ጋር ተያያዝነት ያላቸው በሽታዎች ተጋላጭ እንዲሆኑ 
ያደርጋቸዋል፡፡ 

ዓይነት C ስብዕና  
እንዲህ ዓይነት ስብዕና ያላቸው ሰዎች ስሜትን ለሌላ 

ሰው ማካፈል ያለመቻል እንዲሁም የመረበሽና የፍርሀትን 
ስሜት መግለጽ ባለመቻል መናደድ፣ መሸበር እና ከልክ 
ያለፈ ቁጥብ የመሆን ባህሪ ሲኖራቸው ይህ ስብዕናቸውም 
ለተለያዩ አካላዊና አእምሮአዊ ህመሞች ተጋላጭ 
ያደርጋቸዋል፡፡  
2. አእምሮአዊ የውጥረት መንስኤዎች 
     የጋራ የሆኑ እና ሁሉም ሰው ላይ ውጥረት የሚፈጥሩ 

መንስኤዎች እንደመኖራቸው መጠን ሁሉም 
ሰው ደግሞ አንድን የውጥረት መንስኤ ሌላው 
ሰው እንደሚወስደው ከባድ ወይም ቀላል አድርጎ 
ላይወስደው ይችላል፡፡ ይህንን መሰረታዊ ልዩነት 
የሚፈጥረው ውጥረት በራሱ በሰዎች ግንዛቤና 
መረዳት እንዲሁም ለውጥረት መንስዔ በምንሰጠው 

ትርጉም ላይ የተመረኮዘ በመሆኑ ነው፡፡ 
ለምሳሌ፡- ለአንድ ተማሪ 30/100 (በፈተና አነስተኛ) 

ውጤት ማግኘት ውጥረት ውስጥ የሚከት ቢሆን ለሌላው 
ተማሪ ደግሞ ችሎታውን ወይም አቅሙን የሚፈትንበት 
ሊሆን ይችላል፡፡ 

የመረዳትና የመገንዘብ ግምገማ 
ይህ ፅንሰ ሀሳብ የግለሰቡን ድርጊት አሊያም ሁኔታውን 

በስኬታማነት የሚቋቋምበት እምቅ ችሎታ እንዳለው እና 
እንደሌለው ለራሱ እውቅና የሚሰጥበት ነው፡፡ የመረዳትና 
መገንዘብ ግምገማ ሁለት ደረጃዎች ሲኖሩት እነሱም 
የመጀመሪያ (primary) እና ሁለተኛ (secondary) 
በመባል ይታወቃሉ፡፡ 

የመጀመሪያ ግምገማ 
ይህ ግምገማ በቀጥታ የሚያተኩረው ስትረስ አምጭ 

የሆነው ጉዳይ ሁኔታ ግለሰቡን የሚመለከት ጉዳይ መሆን 
አለመሆኑ፤ ሁኔታው ግለሰቡን የሚመለከት ከሆነም 
አስቸጋሪ፣ ጎጂ ወይም መጥፎ ውጤት የሚያመጣ መሆን 
አለመሆኑ፤ እንዲሁም ሊፈጥር የሚችለው የስትረስ መጠን 
ከፍ ያለ መሆን አለመሆኑን የሚገመግም ነው፡፡ በአጠቃላይ 
ስትረስ አምጭ የሆነውን ጉዳይ መገምገምን ያካትታል፡፡

የሁለተኛ ግምገማ 
የሁለተኛ ደረጃ ግምገማ ማለት ስትረስ አምጪው 

ጉዳይ ከፍተኛ ስትረስ እንዲሚያመጣ ግምገማ ከተደረገ 
በኋላ የሚከተል ሲሆን ይህ ስትረስ አምጪ ጉዳይን 
ማስወገድ ወይም መቆጣጠር መቻል አለመቻሉን፣ 
የማይቻል ከሆነ ደግሞ ምን ያህል ጉዳት ወይም ኪሳራ 
ሊያደርስ እንደሚችል፣ ውጤቱስ ምን ሊሆን እንደሚችል 
ይገመግማል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ግለሰቡ ይህንን ጉዳይ 
ለመቋቋም ምን ማድረግ እንደሚችል እና ለመቋቋምም 
የሚስፈልጉትን ግብአቶች የሚመዝንበት ነው፡፡   
3. አካባቢያዊ የውጥረት መንስኤዎች 
    ትልቅም ሆነ ትንንሽ ክስተቶች በህይወታችን ውስጥ 

ውጥረትን ሊያመጡ ይችላሉ፡፡ አስደንጋጭና 

አሰቃቂ ክስተቶች ለምሳሌ: - እንደ ጦርነት፣ የመኪና 
አደጋ፣ የእሳት አደጋ፣ መፈናቀል፣ ስደት፣ ርሀብ፣ 
በጣም የምንወደው ሰው በሞት መለየት፣ ከፍተኛ 
የሥራ ጫና፣ ደስተኛ ባልሆነ ግንኙነት የሚፈጠር 
መጨናነቅ፣ መሸበር፣ በድህነት ጫና ውስጥ መኖር 
ስትረስ ሊያመጣ ይችላል:: በጠቅላላው ሁለት ዋና ዋና 
አካባቢያዊ የውጥረት ምንጮች አሉ እነሱም፡- 

i.	  ከመጠን ያለፈ ጫና፣ ግጭት እና የአላማ አለመሳካት 
ii.	  የህይወት ኩነቶች እና የዕለት ተዕለት ውጣ ውረዶች 
1. ከመጠን ያለፈ ጫና፣ 
    አሁን አሁን የቀን ተቀን የኑሮ ሁኔታ፣ ማህበራዊ እና 

የሥራ ህይወት በግለሰቦች ላይ ከፍተኛ ጫና መፍጠሩ 
የተለመደ ነገር ሆኗል፡፡ በስራ፣ በቤተሰብና በማህበራዊ 
ኑሮ ወይም በሌሎች የኑሮ ኩነቶች በሂደት በግለሰቦች 
ላይ ከፍ ያለ ጫና በመፍጠር በአእምሮ፣ በአካል እና 
በስሜት መዛልን/መድከም ይፈጥራል፡፡ በዚህ ተፅዕኖ 
ውስጥ የወደቀ ሰው የድካም፣ ተስፋ የመቁረጥ፣ 
የመራራነትና የባዶነት ስሜት ያጠቃዋል፡፡ የተነሳሽነት 
መቀነስ፣ ቀድሞ ያጓጓው የነበረውን ነገር አሁን መስራት 
አለመፈለግና ሁኔታዎችን ለመጋፈጥ ፍላጎት ማጣት 
በጣም የተለመዱ ስሜቶች ናቸው፡፡ በአካል እና ስሜት 
ላይ የመዳከም ብሎም አቅም፣ ኃይል እና ጉልበት 
ማጣትን ያስከትላል፡፡ 

ውስጣዊ ግጭት 
ግጭት የሚከሰተው አንድ ግለሰብ ሁለት ወይም ከዚያ 

በላይ የሆኑ ነገር ግን አብረው መሄድ በማይችሉ ምርጫዎች 
ወይም ጉዳዮች መካከል መወሰን መወሰን በማይችልበት 
ወቅት የሚኖር መወላወል ነው፡፡ በአጠቃላይ ሦስት ዓይነት 
ግጭት ሊያጋጥሙ ይችላሉ፡፡ 

ሀ. አዎንታዊ - አዎንታዊ ግጭት 
ለ. አሉታዊ - አሉታዊ ግጭት 
ሐ. አዎንታዊ - አሉታዊ ግጭት 

ሀ. አዎንታዊ - አዎንታዊ ግጭት 

    እንዲህ ዓይነቱ ግጭት የሚከሰተው ግለሰቡ ከሁለት 
የሚስቡ ወይም መልካም ውጫዊ ፍላጎቶች የግድ 
አንዱን መምረጥ በሚኖርበት ወቅት ነው፡፡ 

      ለምሳሌ፡- በዘንድሮው የእረፍት ጊዜህ ሀዋሳ ወይም 
ባህር ዳር ነው መሄድ የምትፈልገው፡፡ እንዲህ አይነቱ 
ግጭት ውጥረት የማስከተሉ መጠን ዝቅተኛ ቢሆንም 
ከሁለቱ መልካም ውጤቶች አንዱን መምረጥ አሉታዊ 
ውጤት ያመጣል፡፡

 ለ. አሉታዊ - አሉታዊ ግጭት እንዲህ ዓይነቱ ግጭት 
የሚከሰተው ግለሰቡ ከሁለት የማይስቡ ወይም 
መልካም ያልሆኑ ውጫዊ ጉዳዮች የግድ አንዱን 
መምረጥ በሚኖርበት ወቅት ነው፡፡ 

       ለምሣሌ፡- የታመመ እና የሚያሰቃይ ጥርስን ሀኪም 
ጋር ሄዶ ማስነቀል፤ አሊያም ከሚያሰቃይ የጥርስ 
ህመም ጋር አብሮ መቆየት፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ግጭት 
መጀመሪያው ከተጠቀሰው ግጭት ይልቅ ከፍ ያለ 
ውጥረት አምጭ ሲሆን ውሳኔ ላይ ለመድረስም 
የምንዘገይበት እና የመጨረሻዋን ቅጽበትም 
የምንጠብቅበት ሁኔታ ይስተዋላል፡፡

ሐ. አዎንታዊ - አሉታዊ ግጭት 
  እንዲህ ዓይነቱ ግጭት የሚከሰተው አንድ ግለሰብ 

አሉታዊም አዎንታዊም ገፅታ ያለው ግብ በሚገጥመው 
ጊዜ ነው፡፡ 
ለምሳሌ፡- አንድ ወጣት አብራ ካለችው ወጣት ጋር 

የፍቅር ግንኙነት ለመጀመር ይመኛል፤ በአንድ በኩል 
ወጣቱ ፍቅር የሚያመጣውን የስሜት መረጋጋት፣ የአእምሮ 
እርካታ፣ እና አብሮ መረዳዳት ይስባል በሌላ በኩል ደግሞ 
የፍቅር ግንኙነቱ ከተጀመረ በኋላ በሚከሰት ቅርርብ 
ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ-ስጋ ግንኙነት ቢከሰት ላልተፈለገ 
እርግዝና ተጋላጭ መሆንና  በወጣትነት እድሜ የኢኮኖሚ 
ነጻነት ሳይኖር በቤተሰብ ላይ ተጨማሪ ጫና በመፍጠር  
የሚከሰተውን ስነ-ልቦናዊና ማህበራዊ ቀውስ ያስባል:: 
ከላይ የተጠቀሱት አዎንታዊ እና አሉታዊ ውጤቶችን 
በመመልከት ውሳኔ ላይ ለመድረስ ያዳግተዋል፡፡

 እንዲህ ዓይነቱ ግጭት በአሁኑ ዘመን ብዙ ሰዎች በቀን 
ተቀን ህይወታቸው የሚያስተናግዱት ጉዳይ ሲሆን በጣም 
ከፍተኛ ውጥረትን የሚያስከትል የግጭት ዓይነት ነው፡፡  

ኪነ ጥበብና አባይ
ግርማ መንግሥቴ

“አባይ  ማለት ታላቅ ማለት ነው። ከወንዞች ሁሉ 
አቢይ ነው። የበኩር ልጅን አባይነህ ይሉታል - ታላቅ ነህ 
ማለታቸው ነው። አባይ ከወንዞች ሁሉ ታላቅ ነው።” የጥቁር 
አባይ ወንዝ “ግዮን” ከእንግሊዝኛው” ብሉ ናይል”) ከጣና 
ሐይቅ ይመነጫል። ካርቱም፥ ሱዳን ሲደርስ ከነጭ አባይ 
ጋር ተገናኝቶ ከዚያ አባይ  ወንዝ (ናይል)፤ ከዛ በግብጽ 
በኩል ወደ ሜድትራኒያን ባሕር ይፈሳል። ለዝርዝሩ የስለሺ 
ደምሴን “አባይ” ዜማ መኮምኮም ጥሩ ነው።

እጅግ የተከበሩ የአለም ሎሬት ሜትር አርቲስት 
አፍወርቅ ተክሌ “ስለ ኢትዮጵያ ክፉ አታውራ፤ ክፉ አትይ፤ 
ክፉ አትስማ።”  ያሉትን በማስታወስ እኛም ከክፉ ክፉው 
ተቆጥበን ስለ አባይ አንዳንድ ደግ ደግ ነገሮችን ማንሳት 
ፈለግን። ምንም እንኳን ባሁኑ ጊዜ  ስለኢትዮጵያ ክፉ 
አለማየትም ሆነ አለመስማት ባይቻልም፤ ክፉ አለማድረግና 
አለመናገር ግን ይቻላል። በመሆኑም ነው “ስለ አባይ ዝም 
አንልም፤ አባይ የኔ/የኛ ነው፤ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 
ባንዲራችን ነው” ወዘተ አባባሎች ዛሬ ላይ የእለት ተእለት 
ንግግር እስከ መሆን የደረሱት- ደግ ደጉን መናገር በሚፈልጉ 
ሰዎች አማካኝነት።

ወደ ኋላ ለመሄድ በምናደርገው ጥረት ምክንያት 
ከቅርቡ፤ “የኢትዮጵያ ልጆች መጡ እንደገና …” ከሚለውና 
“አባይ”ን ከ-–እስከ ከሚያብራራው የስለሺ ደምሴ (ጋሽ 
አበራ ሞላ) ዜማ ጀመርን እንጂ እቅዳችን ስለ አባይ ምን 
ተባለ፣ በማን ተባለ፣ ለምን ተባለ ወዘተ የሚሉትን በጥቂት 
ወካይ ምሳሌዎች አማካኝነት መግለፅ ነው። 

አባይ ጉደል ብለው አለኝ በትሳስ፣
የማንሆድ ይችላል እስከዚያው ድረስ።
እንዳልተባለ ሁሉ ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ 

የህዳሴው ግድብ መቼ አልቆ ባየነው እያለ ጉጉቱ ጣራ 
በነካበት በዚህ ወቅት ከዛው ከተለመደው ግብፅ አካባቢ 

“የአባይን ውሃ ትሞሉና ዋ!” የሚል ቀረርቶ መሰማቱን 
ተከትሎ “ታዲያ ምን እንሙላው? የግብፅን አፈር?” በማለት 
አበሻ ማሾፍ መጀመሩን ተከትሎ ከዛው ከተለመደው ግብፅ 
አካባቢ ሌላ ተጨማሪ ራስ ምታት እየተምቦገቦገ ነው 
እየተባለ ነው። ብቻ “ይህ ጽሑፍ ስለ’ዛ ማዶ ራስ ምታት 
ምን አገባውና ነው እዚህ የሚያነሳው?” ቢባል ትክክል ነውና 
ሁሉንም “ስራው ያውጣው” በሚል አልፈነው ወደ ጉዳያችን 
እንዝለቅ። ጉዳያችን ደግሞ “አባይን በጥበብ” ይሉ አይነት 
ነው።

ስለ አባይ ብዙ ተብሏል። በየተለይ በስነቃል ያልተገለፀ 
የአባይ ማንነት አለ ለማለት የሚደፍር ያለ አይመስልም። 
ምናልባት ዲ/ን ተረፈ ወርቁ በ”አዲስ ጉዳይ” (ጥር 24/2006) 
ግብፅ አባይን የሚያሞግሱ ከ10ሺህ በላይ ስነቃሎች አላት 
ያሉንን ወስደን የእኛውን ስንመዝን ምን እንደሚሰማን 
ባይታወቅም ለጊዜው እንበልጣለን/ይበልጡናል ማለቱን 
ትተን በአንድ ጥናት ወደ ተገለፀ ጉዳይ እንሂድ።

ከሥነ ቃል እሴታችን ስንወጣ የምናገኘው ዘመናዊውን 
ትምህርት ሲሆን እሱም የጽሑፍ - በተለይም የሥነ 
ጽሑፍ አለምን ነው። ይህ ደግሞ በበኩሉ ወደ ዘመናዊው 
የሥነ ጽሑፍ ስራዎች ይወስደናልና “አባይ በዘመናዊው 
ሥነ ጽሑፍ፤ ባጠቃላይም ኪ(ሥ)ነ ጥበብ ምን ተባለ?” 
ስንል የምናገኘው በአ.አ ዩኒቨርሲቲው ዶ/ተፈሪ መኮንን 
የተደረገው የፒ.ኤች.ዲ መመረቂያ ጥናት የሚሰጠንን መልስ 
ይሆናል።

ከተወሰኑ አመታት በፊት በኢዮጵያ ደራሲያን ማህበር 
ጋባዥነት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው ዶ/ር ተፈሪ መኮንን 
በኤፍኤም 97.1 “የጥበብ እልፍኝ” ፕሮግራም ላይ ቀርበው 
የኢትዮጵያ ደራሲያን ስራዎችና እይታ ላይ ያተኮረና 
ለሶስተኛ ዲግሪያቸው ማሟያ ይሆን ዘንድ ባካሄዱት ጥናት 
አማካኝነት ያገኙትን “ስለ አባይ ለማወቅ ስለ አባይ የተባሉትን 
የተፃፉትን በሚገባ መመርመር፤ መረዳት ይገባል። ስለ አባይ 
ከ60ዎቹ በፊትና በኋላ ያሉት ትረካዎች የተለያዩ ናቸው። 

በፊት የነበሩት ትኩረታቸው የአባይ አስቸጋሪ ባህርያት ላይ 
ያተኮረ፤ በክረምት እየሞላ የግንኙነት መሰናክል በመሆን 
ሰዎች እንዳይገናኙ ማድረጉ ላይ ያተኮሩ ነበረ። ከ60ዎቹ 
በኋላ ግን ይህ ሁሉ ተቀይሮ የደራሲዎቻችን፤ ባጠቃላይ 
የኪነጥበብ ባለሙያዎቻችን ትኩረት ቁጭት ላይ ሆነ። 
እንዴት አንገድበውና አንጠቀምበትም የሚል ቁጭት። 
ለዚህ ደግሞ ግንባር ቀደሙ ፀጋዬ ገብረመድህን ነው። ፀጋዬ 
“አባይ”ን በመግጠም ቁጭቱን ገለፀ። በቃ ከዛ በኋላ ነው 
የኪነጥበቡ አለም የአባይን ጥቅም ላይ አለመዋል በመገንዘብ 
መቆጨት የጀመረው። ከዛ የፅጌረዳ ብዕር የግጥም መድበል 
መታተም ጀመሩ። ከዛ አያልነህ ሙላት “አባይ ጥቁር አፈር”ን 
ይዘው መጡ። ሀይሉ ገብረ ዮሀንስ (ጎመራው) ደግሞ ጭራሽ 
ብስጭቱን ከፍ አደረገውና አባይን በስድብ መጎንተል ሁሉ 
ጀመረ - በ”እነትክን” ግጥሙ። እያለ እያለ ዛሬ የበርካታ 
አርቲስቶች የትኩረት ማዕከል ሆኗል።

ዶክተር ተፈሪ እንደተናገሩት ከሆነ አባይ በአካባቢው 
ህብረተሰብ ዘንድ ይከበራል፤ ይመለካል፤ ልሰት ይገባለታል፤ 
ፀበል ነው። ጉዳያችንን እናጥበውና በሙዚቃው ዘርፍ 
ስለተወደሰው አባይ እንምጣ።

“ሙዚቃ ፈዋሴ ነፍስ” የሚለውን ይዘን፤ አባይን 
አንተርሰን “በሙዚቃስ ምን ተባለ?” ካልን የምናገኘው ምላሽ 
“ብዙም ባይሆን ጥቂት፤ ግን ደግሞ ምርጥ ስራዎችን ነው።” 
የሚል ስለመሆኑ ጥርጥር የለም። ከሚጠቀሱት መካከልም 
(ሁላችንም እንደምናውቀው) እጅጋየሁ ሽባባው (ጂጂ) 
ነች። ወደ ኋላም እንሂድ፣ የሷ ዘመንም ላይ እናተኩር 
“የእጅጋየሁን ግጥሞች፥ ተማሪዎች ክፍል ውስጥ ቁጭ ብለው 
ይጫወቱበታል፣ ይወያዩበታል። የመመረቂያ ጽሁፍ ማሟያ 
ለመስራት በርዕስነት ይመርጡታል። ጥበብ የጠራቻቸው 
በየማዕዘኑ እያነሱ ይጥሉታል። ምሁራን ይወያዩበታል። 
በጥልቅ የሚረዱት ይበረብሩታል። እንጂ እንዲሁ በአንድ 
ሰሞን ተሰምተው የሚተዉ” አይደሉም የተባለላትን ጂጂን 
የሚያስከነዳ አለ ለማለት እጅግ ይቸግራል። ጂጂ ከዜማዋ 

አስቀድማ በግጥሟ አባይን (ኢትዮጵያም አለችበት) እንዲህ 
ትገልፃቸዋለች፤

የማያረጅ ውብት የማያልቅ ቁንጅና 
የማይደርቅ የማይነጥፍ ለዘመን የጸና 
ከጥንት ከጽንስ አዳም 
ገና ከፍጥረት 
የፈሰሰ ውሃ ፈልቆ ከገነት 
ግርማ ሞገስ 
የአገር ጸጋ የአገር ልብስ 
ግርማ ሞገስ
የዚህ የአጭር አጭር ፅሁፍ አላማ ስለ አባይ ማን ምን 

አለ የሚለውን ለማሳየት እንጅ የግጥሙን የይዘትም ሆነ 
ቅርፅ፤ ወይም ዜማም ሆነ ቅንብር ለመፈተሽ አይደለም። 
በመሆኑም ከጂጂ ጎላና ከፍ አድርገን ለማሳያነት እንውስደና 
ስለ አባይ ያለችውን እናጉላው።

አባይ የወንዝ ውሃ አትሆን እንደሰው (?)
ተራብን ተጠማን ብለው 
አንተን ወራጅ ውሃ ቢጠሩህ አትሰማ 
ምን አስቀምጠሃል ከግብጾች ከተማ?
አባይ------ አባይ--- አባይ---- አባይ
አባይ ወንዛወንዙ 
ብዙ ነው መዘዙ 
የበረሃው ሲሳይ (4)
ወደ ሌላ መሄዱ ብዙም የተነሳንበትን ጉዳይ የተለየ 

አያደርገውም ፅሁፋችንን በዚሁ ከጂጂ “ጉራማይሌ” 
አልበም፤ “አባይ” ዜማ ውስጥ በሚገኙ ስንኞች እናጠቃለው 
(በነገራችን ላይ ግድቡ የተጀመረው ይህ ዜማ በወጣ በአስር 
አመቱ  እንደሆነ ልብ ይሏል)።

“አባይ ለጋሲ ነው በዚያ በበረሀ 
የሚበሉት ውሃ የሚጠጡት ውሃ
             *******
ስነካው ተነኩ አንቀጠቀጣቸው።



ገጽ 7
ቤተሰብአዲስ ዘመን   ዓርብ ሰኔ 19  ቀን 2012 ዓ.ም

ራስወርቅ ሙሉጌታ

ከሀያ አመት በፊት ተከስቶ የነበረው የኢትዮ-ኤርትራ 
ጦርነት ለሁለቱም ሀገራት ጥቁር ጠባሳን ጥሎ ያለፈ አጋጣሚ 
ነበር። ጦርነቱ ካስከተለው ከፍተኛ  የህይወት መጥፋትና 
የንብረት ውድመት ባሻገር  ለዘመናት አብረው በኖሩት ሁለቱ 
ህዝቦች መካከል ከፍተኛ ማህበራዊ ቀውስንም አስከትሎ 
ቆይቷል። በዚህም የተነሳ በርካታ ቤተሰቦች ለመለያየት 
ብቻ ሳይሆን ከፍቅር እስከ የዕለት ጉርስ ማጣት ለችግር 
እንዲጋለጡም አድርጓል። ከሁለት አመት በፊት በኢትዮጵያ 
የተከሰተውን ለውጥ ተከትሎ  በጠቅላይ ሚንስትር ዶክተር 
አብይ አህመድ  የተጀመረው የመንግስታቱ ግንኙነት 
ወደህዝብ ለህዝብም ተሸጋግሮ ለአሰርት አመታት አይደለም 
በአካል በድምጽ ያልተገናኙ ቤተሰቦች  ለመተያየት በቅተዋል። 
የዛሬ የቤተሰብ እንግዳችንም ለስራ ምክንያት ወደ አስመራ 
ባቀኑበት አጋጣሚ ጦርነቱ በመጀመሩ እንደወጡ ቀርተው 
ከሀያ አመት በኋላ ያለፉት አልፈው የቀሩ ቤተሰቦቻቸውን 
በህይወት ለማግኘት የበቁ አዛውንት ናቸው።   

አቶ ተስፋ ልደት ዝክታ ገብረማርያም ይባላሉ። 
የተወለዱት የዛሬ ሰማኒያ ሶስት አመት በ1929 አ.ም በዛሬዋ 
ሀገረ ኤርትራ ዋና ከተማ አስመራ አካባቢ ነው።  የልጅነት 
ጊዜአቸውን  በተወለዱበት አካባቢ ያሳለፉ ሲሆን እስከ 
አምስተኛ ክፍልም እዛው ተምረዋል። የህይወት መንገዷ 
አይታወቅምና  በ1952 አ.ም ወደ አዲስ አበባ በማቅናት  አዲስ 
የህይወት ምዕራፍ ለመጀመር ይበቃሉ። አዲስ አበባ ከገቡ 
በኋላ የነበራቸውን ሞያ በመጠቀም በወቅቱ ኢትዮጵያ ሲኒማ 
ህንጻ ስር የነበረ አንድ የቻይና ምግብ ቤት  ውስጥ በመቀጠር 
በቅደሚያ ሼፍነት ከዛም በተለያዩ ደረጃዎች አስተዳደር 
እስከመሆን ደርሰው ተቀጥረው ሲያገለግሉ ቆይተዋል። 

በኢትዮጵያ ቆይታቸውም በተለያዩ ቦታዎች የኖሩ 
ሲሆን አብዛኛውን ግዜ ያሳለፉት ጨርቆስ ክፍለ ከተማ 
ከፍተኛ ሀያ አምስት ቀበሌ ሀያ አንድ የሚባል አካባቢ 
ነው። ትዳር የመሰረቱበትን ወቅት በቅጡ ባያስታውሱትም 
ወይዘሮ አብርሃጽዮን ገብረክርስቶስን አግብተው   የሞቀ 
ትዳር መስርተውም ስምንት ልጆችን ወልደው አሳድገዋል። 
«አዲስ አበባ በነበርኩ ግዜ በጣም የሚያስደስት ህይወት 
ነበር የምንኖረው፤ ከህዝቡ ጋር እንፋቀራለን፤ የቤተሰብ ብቻ 
ሳይሆን የጎረቤትና የሰፈርም ቅርርብ ስለነበረን ለእኔ በርካታ 
ትዝታዎች አሉኝ።» የሚሉት አቶ ተስፋ ልደት ጨርቆስ 
አካባቢ ከሰላሳ አመታት በላይ ያሳለፉትን ግዜ  ዛሬም ድረስ 
አሁን ያለ እስኪመስላቸው ያስታውሱታል።   

 በዚህ ሁኔታ እያሉ ነበር አዲስ አበባ ሲያሰራቸው 
የነበረው  ምግብ ቤት አስመራ አዲስ በመክፈቱና ሆቴሉ 
ልምድ ያለው ሰራተኛ ያስፈልገው ስለነበር እሳቸው ከአንድ 
ቻይናዊ ጋር በመሆን  አዲሱን ሆቴል ለማጠናከር በ1986 
አ.ም ወደ ትውልድ አካባቢያቸው አስመራ ያቀኑት። 
ለአመታት ተለይተዋቸው የነበሩትን ቤተሰቦቻቸውን 
አግኝተው የሄዱበትም ስራ ተሳክቶላቸው ጥቂት አመታትን 
በሰላም ቢያሳልፉም ነገሮች በነበሩበት ሊቀጥሉ አልቻሉም።  
እሳቸውም ሆነ ቻይናዊው ጓደኛቸው ወደ አስመራ ያቀኑት 
ከሆቴሉ ጋር የአራት አመት ኮንትራት ውል ገብተው የነበረ 
ሲሆን ከእሳቸው ጋር የተጓዘው ቻይናዊ  ውሉ ሲጠናቀቅ 
ጓዙን ጠቅልሎ ወደ ሀገሩ ያቀናል። እሳቸው ግን በኢትዮጵያና  
በኤርትራ  መካከል በተፈጠረው ግጭት የተነሳ መንገዶች 
ሁሉ ተዘግተው ስለነበርና ትውልዳቸው ኤርትራ በመሆኑ ያለ 
አንዳች ዝግጅትና ቅድመ ሁኔታ  እዚያው  አስመራ ለመቅረት 
ይገደዳሉ።  በሁለቱ ሀገራት መካካል የተጀመረው ጦርነት ጦስ 
ለእሳቸው ብቻ ሳይሆን በአጋጣሚ አባቷን ለማየት ወደዛው 
አቅንታ ለነበረችውም ልጃቸው ይተርፍና ባለቤታቸውና ሰባት 
ልጆቻቸውን    ለማግናኘት ወደ አዲስ አበባ የመምጣቱ ነገር 
የማይታሰብ ይሆናል። በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈጠረው 
ችግርና ያስከተለው የድንበር መዘጋት የአየሩንና የመኪናው  
መንገድ  ብቻ  ሳይሆን ስልክ መደወልም ደብዳቤ መጻፍም 
የማይታሰብ  አድርጎት ስለነበር አቶ ተስፋልደትና ልጃቸው 
ከዚያ ግዜ ጀምሮ ከአስራ ስምንት አመት በላይ ቤተሰባቸውን 
ለማየት ሳይታደሉ ይቆያሉ።

አቶ ተስፋ ልደት በአስመራ ቆይታቸው ይበሉት ይጠጡት 
ባያጡም፤ የስጋ ዘመዶቻቸውንም በቅርብ የሚያገኙ ቢሆንም 
መሽቶ በነጋ የሚያስቡት  የሚጨነቁት አዲስ አበባ ትተዋቸው 
ስለሄዱት ባለቤታቸውና ልጆቻቸው ነበር። የጭንቀታቸውና 
የሀሳባቸው መነሻ ደግሞ  ከቤተሰባቸው ጋር የመገናኛቸው 
ግዜ መርዘሙ አልያም አለመታወቁ ብቻ ሳይሆን ከናፍቆት 

የናፍቆት ዘመን - ከአስመራ አዲስ አበባ

ባለፈ እንደ ቤተሰቡ አባወራነት ቤተሰቡን ደግፎ የሚያኖር 
አለመኖሩ ነበር። ባለቤታቸው ይሄ የሚባል  ስራ የሌላቸው 
የቤት እመቤት ሲሆኑ ልጆቻቸው ደግሞ  ለአቅመ ስራ 
ያልደረሱ ገና በትምህርት ገበታ ላይ ያሉ ናቸው።  ጦርነቱ 
እስከ ተጀመረበት ግዜ ድረስም ቤተሰቡ ይተዳደር የነበረው 
አቶ ተስፋ ልደት ሰርተው ወር ቆጥረው በሚልኩት ገንዘብ 
ነበር።

  አቶ ተስፋ ልደት በሰላሙ ቀን ወደ አስመራ 
ከማቅናታቸው በፊት በአንድ ወቅት ጠንከር ያለ የአስም 
ህመም ገጥሟቸው ስለነበር  ለክፉም ለደጉም ብለው ባንክ 
ያስቀመጧትን  ትንሽ ገንዘብ ቤተሰቦቻቸው እንዲገለገሉበት 
በማሰብ ከባንክ አካውንታቸው  ገንዘብ ማውጣት እንዲችሉ 
ፈቅደውላቸው ነበር። ያቺ ገንዘብ ደግሞ ረዘም ላለ ግዜ  
የዘጠኝ ቤተሰብ  ወጪ ይዛ የምትዘልቅ ባለመሆኗ አቶ 
ተስፋ ልደት ዘወትር ባለቤቴና ልጆቼ ምን ሆነው ይሆን 
እያሉ በስጋት ለመቆየት ዳርጓቸዋል።  የሚፈይዱት ነገር 
ባይኖርም በአንድ ወገን ሰላም ወርዶ የህዝብ ለህዝብ 
ግንኙነት እንዲጀመር የሁለቱን ሀገራት መንግስታት  መግለጫ 
ሲከታተሉ በሌላ በኩል ደግሞ በሰሚ ሰሚ ከሁለቱም ሀገራት 
ውጪ ያሉ  የሚያውቋቸው ሰዎች ስለቤተሰቦቸቻው የሰሙት 
ነገር ካለ በማለት መረጃ ሲያፈላልጉ ኑረዋል።  እንደየሁኔታው 
በተለያየ ግዜ  ቤተሰቦቻቸው በህይወት መኖራቸውንና ደህና 
እንደሆኑ ሲያጠያይቁ ኖረው  አንድ ቀን የሴት የልጃቸውን 
ሞት ተከትሎም  የባለቤታቸውን ሞት በአንድ አመት ግዜ 
ውስጥ  ካረፉ ከወራቶች  በኋላ በሰሚ ሰሚ ውጪ ሀገር ባሉ 
ሰዎች በኩል መርዶ ይደርሳቸዋል።  ይሄ  አጋጣሚ ለአቶ 
ተስፋ ልደት  ለሞቱት እንዲያዝኑ ብቻ ሳይሆን  ያሉትስ 
ከዚህ  በኋላ ምን ሊገጥማቸው ይችላል በሚል ሌላ የሰቀቀን 
ዘመን ይዞባቸው ይመለሳል። እዛው አስመራ እያሉም እህትና 
ወንድማቸው አርፈው ስለነበር ሀዘናቸው ድርብ ድርብር 
ይሆንባቸዋል።

 በሁለቱ ሀገራት መካከል የነበረው ችግር አነሱ 
እንዳልታሰበ  እንዳልታወቀ ሁሉ መጨረሻውም ያልለየለት 
በመሆኑ  ከሶስት አመት በፊት የመጣው ይምጣ ብለው  
ቀላል የማይባል ገንዘብ  በዶላር ከፍለው በሱዳን አቋርጠው 
አዲስ አበባ ይመጣሉ። ነገሩ እንዲህ እንደ ቀላል የተፈፀመ 
ባይሆንም ለሶስት  ወር ያህል አዲስ አበባ ተቀምጠው 
ልጆቻቸውን አይተውና ናፍቆታቸውን ተወጥተው ተመልሰው 
በመጡበት አኳኋን በሱዳን ወደ አስመራ ያቀናሉ። ይህም 
ሆኖ አጋጣሚው የቆየ ናፍቆታቸውን  ቢያስታግስላቸውም 
ልጆቻቸውን ትተው ወደ አስመራ ማቅናታቸው ግን የግድ 
ስለሆነባቸው እንጂ ልባቸውም ሀሳባቸውም እዚሁ አዲስ 
አበባ ከልጆቻቸው ጋር መኖር ነበር።

በዚህ ሁኔታ ለይ እያሉ ነበር  ለእሳቸውም፤ ለሁለቱ 
ሀገራት ህዝብም ብሎም ለአለምም  ያልታሰበ የደስታ 
ዱብዳ የነበረው የሁለቱ ሀገራት  ስምምነት የተከናወነው።  
ስምምነቱን ተከትሎም ጠቅላይ ሚንስትር ዶክተር አብይ  
አህመድ የሁለቱን ሀገራት ድንበር ሲያስከፍቱ ከሀያ 
አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ግዜ  መላውን ቤተሰባቸውን 
በነጻነት ለማግኘት እንደሚችሉ ያምናሉ። ምኞታቸውም 
መና አልቀረም ነበር፡፡  የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ሲጀመር  
አስመራን ከስም ውጪ የማታውቃት ልጃቸው ሳይታሰብ 
ሄዳ ልትጎበኛቸው ትበቃለች። እሳቸውም ያለውን ነገር 
አስተካክለው ጓዛቸውን ጠቅለው አንዷን ልጃቸውን ይዘው  
ወደአዲስ አበባ ያቀናሉ። «ሁሌም ስጋት ውስጥ ነበርኩ፤ 
ቤተሰቤን በህይወት አገኛቸዋለሁ ብዪ አላሳብኩም ነበር፤ 
እንደገና የተወለድኩ ያህል ነው የተሰማኝ፤ የማላውቃቸውን 
የልጅ ልጆቼንም ለማየት በቅቻለሁ።» የሚሉት አቶ 
ተስፋልደት ከቤተሰባቸው ተነጥለው ያሳለፉትን ግዜ እንዲህ 
ያስታውሱታል።  

 “አስመራ በስራ ላይ እያለሁ እኔም ሆነ ቻይናዊው 
የስራ ባልደረባዬ የየራሳችን አንዳንድ ክፍል ያለን ቢሆንም  

ተገናኝተን እንጨዋወት ነበር  ከሌሎች ሰዎች ከዘመዶቼም 
ጋር እገናኘለሁ  ነገር ግን  እኔ ሁሉ ነበር እንደጨለመብኝ 
ነበር የኖርኩት። በተለይ አውደ አመት ሲመጣና አንዳንድ 
ግዜም ቤተሰብ ተሰብስቦ ስመለከት ሁሌም የሚረብሽ ስሜት 
ይሰማኝ ነበር። ሁሌም ስለምናደድና መጠጥም አዘወትር 
ስለነበር ጨጓራዪን እስከመታመም ደርሼ ነበር።  

ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ለሁለቱ ሀገራት 
ባደረጉት የእርቅ ስራ  አንዱ ተጠቃሚ ነኝ። በህይወቴ 
ተደሰትኩባቸው ከምላቸው ቀኖችም አንዱ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ አስመራ የገቡ ቀን  ነው።  እሳቸው ሲገቡ ከአስመራ 
ህዝብ ጋር ወጥቼ እየጨፈርኩ ነው የተቀበልኳቸው፡፡ ያቺን 
ቀን የለበስኳት የሁለቱን ሀገራት ጥምረት የምታሳይ ቲሸርትም 
እስካሁን በእጄ ትገኛለች። ስራ የሌለን አዛውንቶች ሌሎች 
ወጣቶችም በአንዳንድ መናፈሻ ቦታ ተገናኝተን ስንጫወት  
ኢትዮጵያ ቤተሰብና ዘመድ ያለንም ሆንን ሌሎቹ የሁለቱ 
ሀገራት ህዝቦች በመገናኘት አብረው መኖር እንዳለባቸው 
እንነጋገር ነበር። አሁንም ድረስ ለአመታት በርካታ ቤተሰብ 
ተበታትኖ እናትና አባት ተለያይተው  በብዙ ሰዎች ላይ 
በርካታ ችግር ሲደርስባቸው ቆይቷል። ይሄ መቀጠል 
የለበትም። አሁንም ህዝቡ መቀራረብ ይፈልጋል።ዶክተር 
አብይ ብዙውን ስራ ሰርተውታል። አንዳንድ የተመረጡ 
ትልልቅ ሰዎችም  ግዜ ወስደው የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት 
አጠናክረው ማስቀጠል አለባቸው። ሶስቱ ልጆቼ ከኢትዮጵያ 
ወጥተው ሲውዲን፤ ካናዳና እስራኤል ናቸው ያሉት፡፡ 
ከሀገር የወጡትም የእናታቸውን ወርቅ ሳይቀር ሸጠው ብዙ 
መስዋዕትነት ከፍለው ነው፡፡ ዛሬ እኔንና  ሌሎቹንም ቤተሰቦች 
የሚደጉሙት እነሱው ናቸው” ይላሉ።

አቶ ተስፋ ልደት  ከሀያ አመት  ቆይታ  በኋላ ያገኟትን 
አዲስ አበባንና ነዋሪዎቿንም እንዲህ ይገልጿቸዋል። “አዲስ 
አባባ  እኔ ከማውቃት   በጣም ሰፍታለች፤ በርካታ ህንጻዎችና 
መንገዶችም ተገንብተዋል፡፡ እንደ ስሟ አዲስ እየሆነች ነው። 
ድሮ የኖርኩበት ሰፈር «ጨርቆስ» አካባቢው ስለተነሳ ሁሉንም 
ጎረቤቶቼን ማግኘት አልቻልኩም፡፡ ግን የማገኛቸው አሉ፡፡ 
ብዙ ነገር አሳልፈናል፡፡ ተነፋፍቀን ስለኖርን  ስንገናኝ በጣም 
ነው ደስ የሚለን።  አሁን  ከምኖርበት ፈረንሳይ ለጋሲዎን 
አካባቢ  ኮሮና ከመከሰቱ በፊት እየወጣሁ እዘዋወራለሁ። 
የህዝብ አቀባበልና እንግዳ አክባሪነት የድሮ ትዝታዪን 
እያጫረብኝ በጣም ደስ የሚል ግዜ ነው የማሳልፈው። በፊት 
ጨርቆስ እያለሁ ከቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት መንግስቱ  
ሃይለማርያም ወንድም ጋር  ጎረቤትም ሆነን ነበር፡፡  የቀበሌ 
ቤት ነበረኝ፡፡  አሁን እጄ ላይ ያሉትን መረጃዎች አጠናክሬ 
መታወቂያ ለማውጣት እየተንቀሳቀስኩ ነው። ሁሉም ሰው 
የእኔ እድል ደርሶት የተበታተነ ቤተሰብ ሁሉ እንዲገናኝ  
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ያሰቡት ነገር 
ተሳክቶላቸው የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች በሰላም በፍቅር 
እንዲኖሩ ምኞቴም ጸሎቴም ነው” ይላሉ።

 «የቤተሰብ መለያየት የሚፈጥረውን ስቃይ  የሚያውቀው 
የደረሰበት ብቻ ነው»  የምትለው  የአቶ ተስፋልደት አምስተኛ 
ልጅ  ወይዘሮ ሃና ተስፋልደት ቤተሰቡ ያሳለፈውን ግዜ 
እንዲህ ታስታውሳለች።  “ከአባታችን ተለይተን ረጅም ዘመን 
አሳልፈናል፡፡ ዛሬ ግማሾቻችን ትዳር መስርተናል፡፡ ግማሾቹም 
ከሀገር ወጥተዋል፡፡ ያለፈው ግዜ ግን እንዲህ በቃላት ብቻ 
የሚገለጽ አልነበረም።  አባታችን አብሮን እያለ እቤት ውስጥ  
የሚያስቀና ፍቅር ነበረን፡፡ እሱ ያደርግልን የነበረ በርካታ 
ልምዶችም ቀርተውብናል። አመት በዓል በመጣ ቁጥር 
በጣም እናዝን፣ እንከፋም ነበር። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለን  
አመት ባልሞላ ግዜ ውስጥ እናታችንና እህታችንን አጥተናል።  
እናታችን በአንድ በኩል እኛንም ከሀገር እንዳያስወጡን በሌላ 
በኩል  እኔ አንድ ነገር ብሆን እያለች ትጨነቅ ነበር። አባቴን 
በህይወት አገኘዋለሁ ብዪ አስቤ አላውቅም ነበር።  አባታችን 
በሱዳን መጥቶ ከጠየቀን በኋላ ግን ብዙ ነገሮች መለወጥ 
ጀመሩ። በህይወት ባገኘውም  አርጅቶ ወይንም  ታሞ ሊሆን 
ይችላል ብዪ  አስብ ነበር፡፡ እሱ ግን ደህና ሁኔታ ላይ ሆኖ  
ነበር  የመጣው። ተመልሶ ከሄደ ደግሞ አመት ሳይሞላው  
በሁለቱ ሀገራት መካከል ሰላም በመስፈኑ  ቤተሰባችን ዳግም 
ለመሰባሰብ በቃ” ትላለች።  

 እነሆ ይህ ቤተሰብ ከረጅም አመታት በኋላ በዚህ 
ሁኔታ ለመገናኘት መብቃቱ አስደሳች ቢሆንም ከዚህ ልንማር 
የሚገባቸው በርካታ ቁምነገሮች ግን እንዳሉ አንዘ ነጋም፤ 
በተለይ ሰላም ለሰው ልጆች ያለው ዋጋ እጅግ አስፈላጊ 
እንደሆነ የዚህ ቤተሰብ ተሞክሮ ትልቅ ትምህርት ነው። ቸር 
እንሰንብት፡፡

አቶ ተስፋ ልደት
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ወንድወሰን ሽመልስ

የእንጦጦ ቁስቋም አካባቢ አብሮ አደጎች የመልካምነት ተምሳሌት

እንጦጦ ቁስቋም አካባቢ ተወልደው፣ አድገውና 
ተምረው በርካቶች ለቁምነገር በቅተዋል፤ የእንጀራ 
ጉዳይ ሆኖም በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገራት 

ኑሯቸውን ያደረጉትም በርካቶች ናቸው:: እነዚህ የእንጦጦ 
ልጆች ግን በአንድም በሌላ መልኩ ቤተሰቦቻቸውን 
መርዳታቸው፤ ስለ አገራቸውም ማሰባቸው አልቀረም:: 
ወደ አገራቸው ሲመጡም ከቤተሰብ ባለፈ ወዳጅ ዘመድ 
መጠየቅና መርዳታቸው አልቀረም:: ይሁን እንጂ ይህ 
ተግባራቸው ከቤተሰብ ባለፈ አካባቢያቸውን፣ ተወልደው 
ያደጉበትን ሰፈር፤ እንደ ልጁ ተንከባክቦና ጠብቆ 
ያሳደጋቸውን ኅብረተሰብ ሕይወት ሊለውጥ አልቻለም::

እናም እነዚህ የእንጦጦ ልጆች በያሉበት ሆነው 
በተናጠል ከሚሮጡ ሰብሰብ ብለው በአንድ ላይ ላደጉበት 
አካባቢና ላሳደጋቸው ኅብረተሰብ አንድ ነገር ማድረግ 
እንዳለባቸው ያስባሉ:: ሀሳባቸውን በተግባር ለመቀየርም 
በሰነድ ያሰፍራሉ፤ በሰነድ ያሰፈሩትን ሀሳብም ወደ ተግባር 
ለመቀየር ይወስኑና እንደ እህት ወንድም ከሚቆጥሯቸው 
አገር ውስጥ ካሉ የሰፈራቸው ልጆች ጋር ተቀናጅተው 
ለመስራት ይወስናሉ:: እናም በሀሳብ የተጠነሰሰው የትብብር 
ሥራ ጉዳይ «የእንጦጦ ቁስቋም በጎ አድራጎት ማህበር» 
በሚል ስያሜ እውን ሆነ:: 

በዚህ መልኩ እውቅናና ፍቃድ አግኝቶ የተመሰረተው 
ይህ ማህበር የአካባቢውንም ሆነ የኅብረተሰቡን ችግር 
ከመፍታት አንጻር የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
ጉዳዮች ላይ አተኩሮ መስራት መሠረታዊ ዓላማው ነበር:: 
በተለይም ከሥራ ዕድል ፈጠራ፣ ከትምህርት እና ጤና 
ድጋፍ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ቀዳሚ ትኩረቶቹ ነበር:: ይሄን 
ዓላማውን ለማሳካት በእንቅስቃሴ ላይ ባለበት በዚህ ጊዜ 
ግን እንደ አገርም እንደ ከተማም ከፍተኛ ማህበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖዎችን ይዞ የመጣው የኮሮና ቫይረስ 
ወረርሽኝ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ እያዩ ዝም ማለትን 
አልፈለጉም:: እናም በውጭ ያሉትም የአገር ውስጦቹም 
ተነጋግረው የሥራ ጅማሮአቸውን ከ150ሺህ ብር በላይ 
ወጪ በማድረግ ለ130 ቤተሰቦች(አባወራዎች) የምግብ 
ፍጆታ ድጋፍ በማድረግ አንድ አሉ::

ወይዘሮ ጉዴሴ ጎቴ፣ የዚህ ድጋፍ ተጠቃሚ ከሆኑ 
እናቶች መካከል አንዷ ናቸው:: ወይዘሮዋ፣ አንድ እግራቸው 
በአደጋ በመቆረጡ ምክንያት በክራንች የሚንቀሳቀሱ 
በዕድሜ ገፋ ያሉ እናት ናቸው:: መኖር የግድ ነውናም 
ጥጥ እየፈተሉ ኑሮን የሚገፉ እናት ናቸው:: በዚህ ሁኔታ 
ደግሞ የዕድሜ መግፋት ከአካል ጉዳተኝነት ጋር ተዳምሮ 
ሕይወትን ፈታኝ አድርጎባቸዋል:: በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ 
እንዲሉም፤ የከበደውን ኑሯቸውን የኮቪድ 19 ወረርሽኝ 
የበለጠ እንዲከብድ እርሳቸውም ኑሮ እንዲታክታቸው 
አደረገ:: በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ከኑሮ ጋር ግብ ግብ 
ገጥመው እንዳሉ ነበር ማህበሩ የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ 
ያደረገላቸው:: እርሳቸውም በተሰጣቸው ድጋፍ ደስተኛ 
ሲሆኑ፤ ድጋፉን ላደረጉላቸው የማህበሩ አባላትም ምስጋናን 
ከምርቃት ጋር አድርሰዋል::

ይህ ድጋፍ በዚህ የኑሮ አጣብቂኝ ውስጥ ላሉ እናትና 
አባቶች፣ እንዲሁም በተለያየ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ 
ወገኖች እፎይታን የሰጠ ነበር:: የዚህ እውነት አብይ ማሳያ 
ደግሞ የድጋፉ ተቋዳሽ የሆኑት አቶ አንካላ ዋቃ ናቸው:: አቶ 
አንካላ፣ ልጅ የሌላቸው ከመሆኑ ባለፈ፣ ዕድሜያቸው የገፋ 
መሆኑ እንደ ልብ ወጥቶ ሰርቶ መግባት ስላላስቻላቸው 
ኑሮ ዳገት ሆኖ ሕይወት ፈትናቸዋለች:: ይሄን ድጋፍ 
ማግኘታቸውም ቢያንስ ይህ ክፉ ጊዜ እስኪያልፍ ቀን 
መግፊያ የሚሆናቸው ሲሆን፤ ከዚያ በኋላ ያለው የሕይወት 
ጉዟቸው ግን በፈጣሪ ፈቃድ የሚሆን እንጂ በእርሳቸው 
አቅም የሚገፋ አይሆንም:: እርሳቸውንም ሆነ ሌሎች 
እንደርሳቸው በችግር ውስጥ ያሉ ሰዎችን ፈልገው ለደገፉ 
ወገኖችም ምስጋናም፣ ምርቃትም በማድረስ፤ ችግር ጊዜ 
አይሰጥምና በርካታ በችግር ውስጥ ያሉ ሌሎች ወገኖችንም 
ማሰብ ተገቢ እንደሆነ ነው መልዕክት ያስተላለፉት::

ቀለሟ ደሳለኝ፣ ከዕለቱ ተደጋፊዎች መካከል አንዷ 
ስትሆን፤ ለዓመታት ከቤት ተቀምጣ የኖረችበትን ታሪክ 
የሚቀይርላትንና በቀላሉ በራሷም ሆነ በሰዎች ጥቂት እገዛ 
ወጥታ ልትገባ የምትችልበትን የዘመናዊ ዊልቸር ድጋፍ 
ነው ከማህበሩ የተደረገላት:: ግለሰቧ ስለነበረችበት ሁኔታም 
ሆነ ስለተደረገላት ድጋፍ እንዲህ ስትል ተናግራለች:: 
በእግሬ  መራመድ ባለመቻሌ እንደሰው መውጣት መግባት 
አልችልም፤ በዚህም ምን አለበት እንደሰው ቆሜ መሄድ 
ካልሆነም ወጥቼ የምገባበትን ዕድል ባገኝ እላለሁ:: ዛሬ 

ላይ ይሄን ድጋፍ በማግኘቴ ድጋሜ እንደተወለድኩ ያህል 
ተሰምቶኛል፤ ይሄን ላደረጉልኝ ደግሞ ፈጣሪ ብድራታቸውን 
ይክፈላቸው፤ ስትል ነበር ሳግ እየተናነቃት በእንባ ታጅባ 
ስሜቷን የገለጸችው::

የቀድሞው ፖሊስ ሠራዊት አባል የሆኑት የቀለሟ አባት 
ሻምበል ባሻ  ደሳለኝ ስለ ልጃቸውና ስለ ድጋፉ ሲያስረዱም፤ 
ጡረታ ከወጣሁ 27 ዓመት ሆኖኛል:: ልጄ ደግሞ 
በ1964 ዓ.ም የተወለደች ቢሆንም፤ ራሷን ችላ መራመድ 
ስለማትችልም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የሰው ፊት አላሳይም ብዬ 
ደግፌያት ነበር:: አሁን ግን አቅም ስላነሰኝ እሷን መደገፍ 
ስለደከመኝ ለማን እንደምሰጣት ግራ ገብቶኝ ነበር:: አሁን 
ግን ተመስገን ተረካቢ አግኝቻለሁ፤ መንግሥትም ካወቀልኝ 
ብሞትም አይቆጨኝም:: ምክንያቱም እስከዛሬ በሐኪምም 
በድጋፍም ብዬ ሳግዛት ነበር፤ አሁን ግን ደከመኝ፣ አቃተኝም፤ 
አሁን ግን እንዲህ የሚያስታውሳት ካገኘሁና መንግሥትም 
ከተረከበኝ ለእኔ እረፍቴ ነው፤ ተመስገን ብዬ አርፋለሁም፤ 
ፈጣሪም እንደርሷ ሁሉ ሌሎች እንደዚህ የሚደገፉበት ዕድል 
እንዲፈጠርላቸውም አገራችንን ሰላም አድርጎ መንግሥትን 
ያዝልቅልን፤ ሲሉ ነበር የእፎይታ ስሜት ውስጥ ሆነው 
ሀሳባቸውን የገለጹት::

ወጣት ኤልሳቤጥ ወልደማርያም፣ የማህበሩ ሥራ 
አስፈጻሚ አባል ናት:: እንደ ወጣት ኤልሳቤጥ አባባል፤ 
ማህበሩ የተመሰረተው በጎ ዓላማ ባላቸው የአካባቢው 
ተወላጆች ሲሆን፤ እነዚህ የማህበሩ መስራቾችም አብረው 
ያደጉና በሥራ ምክንያት የተለያዩ ቦታዎች የሚኖሩና 
በውጭ አገራትም ያሉ ናቸው:: የማህበሩ መመስረት 
ዓላማም በአካባቢው ያሉ በተለይም አቅማቸው ደከም ያሉ 
የኅብረተሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ፣ የአካባቢው ወጣቶችን 
በሥራ ለማበርታትና በርካቶች በአመለካከትም በተግባርም 
እርዳታ የሚፈልጉ ወገኖች ከተረጂነት ስሜት እንዲወጡ 
ማስቻል ነው::

ማህበሩ ይሄን ዓላማ አድርጎ ቢመሰረትም፤ ዛሬ ላይ 
የተከሰተው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ  ያስከተለውን ችግር በጋራ 
ቆሞ መደጋገፍና መቋቋም እንደሚገባ በማመን በአካባቢው 
ችግር ላይ ያሉና ሊደገፉ የሚገባቸውን የኅብረተሰብ ክፍሎች 
በመለየት እየደገፈ ይገኛል:: እነዚህ ቤተሰቦችን ለመደገፍ 
ሲባልም በማህበሩ አባላትም፣ በኅብረተሰቡ ተሳትፎም 
ተገቢው አሰሳና ተደጋጋሚ ማጣራት ተደርጎ በችግር ውስጥ 
መሆናቸውም ችግሩ የጠነከረባቸው መሆኑም ተረጋግጦ 
የተመለመሉ ቤተሰቦች ናቸው:: ይሄው ድጋፍ ተጠናክሮ 
የሚቀጥል ሲሆን፤ ከዚህ በኋላም በጤናው፣ በትምህርት 
እንዲሁም በሥራ ዕድል ፈጠራ ላይ የአካባቢውን 
ኅብረተሰብም ሆነ ሌሎች ወገኖችንና ትውልድ ተክተው 
ያሳደጉ እናትና አባቶችን መርዳትን ማዕከል አድርጎ ይሰራል::

ይህ ሥራም ጊዜያዊ ድጋፍን ሳይሆን ተደጋፊዎች 
ራሳቸውን ችለው የሚቆሙበትን አቅም መፍጠር ላይ ያተኮረ 
ነው:: ማህበሩ በድርጅትነት ተጠናክሮ ይሄን እንዲያደርግ 
ብቻ ሳይሆን በዚህ መልኩ ሥራውን እንዲጀምር ምክንያትም 
አቅምም የሆኑት ደግሞ በውጭ አገራት የሚኖሩ የአካባቢው 
ተወላጆች ሲሆኑ፤ እነዚህ እህትና ወንድሞች ደግሞ ማህበሩን 
ከማሰብ ጀምሮ እቅድና መተዳደሪያውን በማውጣትም ሆነ 
በገንዘብ በመደገፍ ብዙ የተሳተፉ ሲሆን፤ በአገር ውስጥ 
ያሉት ወጣቶች በውጭ ካሉት ጋር ተዳምረው የሚፈጥሩት 
ጠንካራ ትብብር ለሥራው ስኬታማነት የሚያግዝ ነው:: 

ከዚህ በተጓዳኝ ደግሞ በጤናም ሆነ በትምህርት ዘርፎች 
ላይ የሚያከናውናቸውን ሥራዎች  ከአካባቢው ኅብረተሰብ 
ብሎም አስተዳደር ጋር በጋራ ተቀናጅቶ የሚንቀሳቀስ ሲሆን፤ 
ይህ ጥምረትና ትብብርም ማህበሩን ለስኬትና ያሰበውን 
ለማሳካት የሚያስችሉት እንደሚሆን ይታመናል::

የእንጦጦ ቁስቋም የበጎ አድራጎት ማህበር ዋና ሥራ 
አስፈጻሚ አቶ ሰለሞን ወርቁ በበኩሉ እንደሚለው፤ ማህበሩ 
በእንጦጦ ቁስቋም አካባቢ ተወላጅ በሆኑ ወንድምና እህቶች 
በጎ ፍላጎት የተመሰረተ ሲሆን፤ የመመስረቱ መሠረታዊ ዓላማ 
በእንጦጦ ቁስቋምና አካባቢው ባሉ መንደሮችና ሰፈሮች ላይ 
እንደ አካባቢው ተወላጆች በአንዳንድ በጎ ተግባራት ላይ 
ለመሳተፍ ነው:: በዚህ መካከል አንዱ በአካባቢው ያለውን 
የሥራ አጥ ቁጥር መቀነስ የሚያስችሉ በተለይም ወጣቶችና 
ሴቶችን መሠረት ያደረጉ የሥራ ዕድሎችን ለመፍጠር 
ከመንግሥት ጋር በመሆን ኃላፊነታቸውን ለመወጣት 
የሚያስችላቸውን ተግባራት ማከናወን ነው:: ጤናን መሠረት 
ያደረገው የሥራ ትኩረታቸው ሌላኛው የማህበሩ ዓላማ 
ሲሆን፤ በዚህም ኤች.አይ.ቪን ጨምሮ በሌሎችም የጤና 
ምክንያቶች ለችግር የተጋለጡ የኅብረተሰብ ክፍሎችን 
የመርዳት ዓላማም አለው::

በትምህርት ዙሪያም በተለይ በአካባቢው ያሉ 
የትምህርት ቁሳቁሶችንና ሌሎችንም አሟልተው መማር 
ለማይችሉ አቅመ ደካማ ተማሪዎች የእስክሪብቶ፣ ደብተርና 
ሌሎችም የትምህርት ቁሳቁሶችን በመግዛት የማገዝ፤ 
እንዲሁም ከፍተኛ የትምህርት አቅምና ተሰጥዖ ያላቸውን 
ተማሪዎችንም በክፍያ የተሻለ ትምህርት የሚያገኙበትን 
ዕድል ማመቻቸትንም ዓላማ ያደረገ ነው:: የወጣቶችን 
ሥነምግባርና አዕምሮ ቀረጻ ላይ በመስራትም ለራሱም 
ለወገኑም ሆነ ለአገር ትልቅ ሥራ መስራት የሚችል 
የተሻለ ወጣት የመፍጠር፤ የአቅም ግንባታ ብሎም ሌሎች 
ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በበጎ ተግባር መቅረፍ 
ላይ አተኩሮ መስራትን ታሳቢ አድርጎ የተቋቋመ ነው::

ይህ ማህበር እውን ለመሆኑ መሠረቱ በውጭ ያሉ 
የአካባቢው ተወላጆች ሲሆኑ፤ ሀሳቡን ከማመንጨት 
ጀምሮ በዚህ ደረጃ ደግፎ ወደ ተግባር እንዲገባ 
ያደረጉትም እነርሱው ናቸው:: ይሄን የማድረጋቸው 
መሠረታዊ ምክንያትም ቤተሰብ ጥየቃ ወደ አገር ቤት 
ሲመጡ በተናጠል ከሚያደርጉት ድጋፍ ይልቅ ሰብሰብ 
ብሎ በአካባቢው ያሉ የተቸገሩ ወገኖችን መደገፉ የተሻለ 
ውጤትም ትርጉምም አለው ብሎ በማሰብ ነው:: እነዚህን 
ዓላማዎች ይዞ የተቋቋመው ይህ ማህበር ወደሥራ ለመግባት 
እየተንቀሳቀሰ ሲሆን፤ እውቅናና ፈቃድ ያገኘውም በቅርቡ 
እንደመሆኑ ወቅታዊና አገራዊ ችግር ሆኖ ባለው የኮቪድ 19 
ወረርሽኝ ምክንያት ችግር ላይ የወደቁ ሰዎችን በማገዝም 
ነው ሥራውን አንድ ብሎ በዚህ መልኩ የጀመረው::

በዚህ መልኩ ሥራ ሲጀምርም አቅም ለሌላቸውና 
ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው 130 ቤተሰቦች (አባወራዎች) 
150ሺህ 450 ብር ዋጋ ያላቸው የምግብ ፍጆታዎች ድጋፍ 
የተደረገ ሲሆን፤ በድጋፉም ለእያንዳንዳቸው የሃያ ኪሎ 
ፉርኖ ዱቄት፣ ሦስት ሊትር ዘይት፣ አምስት ፓስታ እና 
ሦስት ሳሙናዎችን መስጠት ተችሏል:: ከዚህ በተጨማሪም 
ለረዥም ጊዜ መውጣት ብትናፍቅም መውጣት ያልቻለችን 
አንዲት ሴት በቀላል ድጋፍ መንቀሳቀስ የምትችልበትን 
ዘመናዊ ዊልቸር ለግሷል:: ከዚህ ባለፈ ግን በአካባቢው ያለ 

እንዲሁም በአንድ ቦታ በርካታ ወገኖችን ይረዳ ለነበረውና 
ከእነርሱ የተሻለ ቢሆንም በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት 
ዘርዘር ማለት ስላለባቸው ተጨማሪ ቦታ ለመከራየት 
ለተገደደው ለጌርጌሴኖን የአዕምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል 
አጋርነታቸውን ለመግለጽ ግምታቸው 10ሺህ ብር የሆኑ 13 
ፍራሾች ድጋፍ ተደርጓል::

በዚህ መልኩ ሥራውን አንድ ብሎ የጀመረው ማህበር 
የያዘውን ዓላማ ከማሳካት አንጻር በእንጦጦ ቁስቋምና 
አካባቢው ላይ ያሉ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን 
ከመፍታት አኳያ ከሕዝቡም ከአስተዳደሩም ጎን ሆኖ 
የሚሰራ ሲሆን፤ በትምህርቱም፣ በጤናውም፣ በአቅም 
ግንባታውም፣ በአረንጓዴ አሻራውም፣ በማዕድ ማጋራትም 
ሆነ ሌሎች አስፈላጊ በሆኑ ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም 
ጉድለቶች በመሳተፍ የሚችለውን ሁሉ ለመደገፍና 
ማህበራዊ ችግሮችን ለመፍታት የሚንቀሳቀስ ይሆናል:: 
ለዚህ ደግሞ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ እስከሚያቆም ችግሩን 
መቋቋም በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራና 
ድጋፉንም በዚሁ አግባብ የሚቀጥል ሲሆን፤ ወረርሽኙ 
ከቆመ በኋላ ግን ትኩረታቸውን ትምህርት ቤቶች ላይ፣ ጤና 
ላይ፣ ሥራ አጥነት ላይና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ በማድረግ 
ከመንግሥት ጋር የሚሰሩ ይሆናል:: 

በዚህ ሂደት የአካባቢው ወጣቶችና ተወላጆች 
በገንዘብም በጉልበትም ለመስራት ማህበሩን የማጠናከርና 
ተምሳሌት በማድረግ ጭምር ኅብረተሰቡን የመደገፍ 
ሥራ የሚያከናውኑ ሲሆን፤ በውጭ የሚኖሩ የአካባቢው 
ተወላጆችም ማህበሩን እውን እንዲሆን ከሀሳብ ጥንስስ እዚህ 
እስኪደርስ የሰሩና የማህበሩ ቀዳሚ አባል እንደመሆናቸው 
መጠን ማህበሩ እንዲጠናከርና ያስቀመጠውን ዓላማ 
እንዲያሳካ ከማድረግ አንጻር የማይተካ ድርሻቸውን 
እየተወጡ ነው፤ ይሄንኑም አጠናክረው ይቀጥላሉ:: ይህ 
እቅድና ምኞት ግን የበለጠ ስር ሰድዶ ሊጓዝና ችግሮችንም 
ከመሠረታቸው ለመፍታት የሚያግዝ አንድ አካል የሚሆነው 
በመንግሥት በኩል ትኩረት ተሰጥቶት ሲታገዝ እንደመሆኑ፤ 
የመንግሥት አካላት በተለይም የአካባቢው አስተዳደር 
የማህበሩን እንቅስቃሴ ተገንዝቦ ሊያግዝ እና በተለይም 
ከቢሮና ተያያዥ ነገሮች ጋር የሚያጋጥመውን ችግር ከወዲሁ 
ከግምት አስገብቶ መልስ ሊሰጠው ያስፈልጋል::

በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ 
ከተማ የወረዳ አንድ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኤፍሬም አሩሲ 
በበኩላቸው እንደተናገሩት፤ የኮቮድ 19 ወረርሽኝ ከተከሰተ 
አራት ወራት እየሆነው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወረርሽኙ 
እንደ አገርም ሆነ እንደ ከተማ የሚፈጥረውን ማህበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖን ለመቋቋም መንግሥት የበኩሉን 
እየተወጣ ነው:: ሆኖም የመንግሥት ሥራ ብቻውን 
ምንም ስላልሆነ በጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ በምክትል 
ከንቲባው የተላለፈውን መልዕክት ተከትሎ ዜጎች በየቦታው 
እየተደራጁና ማህበራትም እያገዙ በየአካባቢያቸው ያሉ 
በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ወገኖችን እያገዙና ማዕድም 
እያጋሩ ይገኛል:: በእንጦጦ አካባቢም ተመሳሳይ ተግባራት 
እየተከናወኑ ሲሆን፤ የእንጦጦ ቁስቋም በጎ አድራጎት ማህበር 
ያከናወነው ተግባርም የዚህ አንድ ማሳያ ነው::

ማህበሩ በአካባቢው ላሉ ችግር ላይ ለወደቁ ዜጎች 
ያደረገው ድጋፍ የሚያስመሰግነው አባላቱንም የሚያስመርቅ 
ተግባር ሲሆን፤ በአካባቢው ካለው የኅብረተሰብ ክፍል አኳያ 
ሲታይ ደግሞ እንዲህ ዓይነት ወገኖችን የመደገፍ ሥራው 
በአንድና ሁለት አካላት ብሎም ማህበራት ብቻ ሳይሆን 
በርካቶች ተሳትፈው ሊያከናውኑት የሚገባ ነው:: በዚህም 
በወረዳው ያሉ አቅም ያላቸው ሰዎች ቢያንስ አንድ ጎረቤት 
ይዘው ማገዝ የሚችሉበትን ዕድል መፍጠር የሚገባቸው 
እንደመሆኑ፤ እርሳቸውም እንደ አንድ የወረዳው አመራር 
ለቀጣይ ሦስት ወራት ከ500 እስከ 800 ብር የሚገመት 
አስቤዛ ለቀለሟ ደሳለኝ ድጋፍ ለማድረግ ወስነዋል::

ይህ ተግባር ከሁሉም አመራርና ኅብረተሰብ የሚጠበቅ 
ሲሆን፤ ሌሎች መሰል ድጋፎችም ተጠናክረው መቀጠል 
ይኖርባቸዋል:: ከጅምሩ በዚህ መልኩ ድጋፍ በማድረግ 
ጉዞውን አንድ ብሎ የጀመረው የእንጦጦ ቁስቋም በጎ 
አድራጎት ማህበርም ከጥንስሱ ጀምሮ ከወረዳው አስተዳደር 
ጋር በቅርበት እየተመካከረ እየተጓዘ ለዚህ የደረሰ ሲሆን፤ 
እነዚህን መሰል ማህበራት ደግሞ በርካታ የመንግሥት 
ሥራዎችን አግዘው የሚያከናውኑ መሆናቸው ይታወቃል:: 
በመሆኑም የወረዳው አስተዳደርም ለዚህ ማህበርም ሆነ 
ሌሎች በመሰል ተግባር ላይ የተሰማሩ ድርጅቶችን እንደየ 
ሥራ ባህሪያቸውና እንቅስቃሴያቸው እያየና እየተመካከረ 
ከቢሮ ጀምሮ ሌሎች አስፈላጊውን ድጋፍ የሚያደርግ 
ይሆናል:: 

ማህበሩ ለቀለሟ ደሳለኝ የዊልቸር ድጋፍ አድርጓል
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የትምህርት ስርዓቱ ጉዞ- ከፊደል ሰራዊት እስከ ፍኖተ ካርታ
ሙሐመድ ሁሴን

ሙሐመድ ሁሴን

ታማሚው ከሕመማቸው ፋታ ያገኙ ዘንድ 
ሆስፒታል ደርሰዋል:: የእለቱ ተረኛ ዶክተር 
በስራ ላይ ናቸው:: ሌሎች ታካሚዎችን 

ሸኝተው  በተራቸው ወደ ምርመራ ክፍል እንዲገቡ 
አዘዙ:: ታካሚው ሳል ያጣድፋቸዋል::ምናቸውን 
እንደሚሰማቸውና እንደሚያማቸው ለማስረዳትም 
ትንፋሻቸው ቁርጥ ቁርጥ ይል ነበር:: ወባ እንደያዘው 
ሰው ይንቀጠቀጣሉ:: ቁርጥማት እንደሚያማቸውም 
ተናገሩ:: ዶክተሩ  የሙቀት መለኪያ ቴርሞ ሜትራቸውን 
ከታማሚው ብብት በማስጠጋት የሰውነታቸውን ሙቀት 
ፈተሹ:: ታማሚው  ሙቀታቸውም ከፍ ብሏል::ዶክተሩም 
ጥርጣሬያቸው  ከፍ አለ፤ስጋትም አደረባቸው:: 

ዶክተሩ  ቀና ብለው ትንፋሻቸውን ሳብ አድርገው 
ምልክቶቹን ደግመው  አስታወሱ:: ወደ የትኞቹ በሽታዎች 
ሊቀራረቡ እንደሚችሉም አሰቡ:: ሳል፣ብርድ ብርድ  
ማለት፣ሙቀት መጨመር፣ቁርጥማት  እኒህ ታማሚ  
ላይ መስተዋላቸው ምን ሊሆን ይችላል? ጥያቄውን 
የሚያቀርቡት ለራሳቸው ነበር:: ወባ?፣ ቲቪ(ሳንባ ምች)?፣ 
ታይፎይድ?፣ ማጅራት ገትር?፣ኮሮና? …ወዘተ:: 

ዶክተሩ ደጋግመው አሰቡ:: የኮሮና ቫይረስ 
ወረርሽኝ በየእለቱ  የሚያሳየው መጨመር ታወሳቸው:: 
ተገቢውን ጥንቃቄ አድርገው ተግባራቸውን እየተወጡ 
ስለመሆናቸው ራሳቸውን ፈተሹ:: ምልክቶቹ የበርካታ 
በሽታዎች ሊሆኑ እንደሚችሉም በማሰብ ውስጣቸውን  
አረጋጉት:: እርግጠኛ መሆን እንደማይቻልም ለራሳቸው 
ነገሩት:: ምክንያቱም  በመገመት ድምዳሜ ላይ መድረስ 
እንደማይቻል የሙያቸው ሥነምግባር ጽኑ ክልከላ 
የሚዘነጋቸው አይደለም:: የበሽተኛውን ሕመም ለይተው 
ሊያረጋግጡ ወደሚችሉባቸው ክፍሎች በማዘዝ 
ናሙናዎች እንዲሰጡና ውጤት ሲደርስላቸውም ይዘው 
እንዲመጡ ነግረው ከሌሎች ታካሚዎች ጋር መደበኛ 
ስራቸውን ቀጠሉ:: 

የዚህ አይነት ምልክቶች በታማሚ ላይ ሲስተዋሉ 
በርካታ በሽታዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ  ባለሙያዎች 
ቢጠራጠሩም  ወቅቱ የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ወረርሽኝ 

ከኮሮና ባሻገር ያሉ ተጓዳኝ በሽታዎች
ስጋት ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ባለሙያዎች እስኪያረጋግጡ 
ድረስ ጥርጣሬዎች ያድሩባቸዋል:: አስፈላጊውን ጥንቃቄ 
በማድረግ አገልግሎት ለመስጠት ራሳቸውን ያዘጋጃሉ:: 
የሕክምና ባለሙያዎቹ  እርስበርስ በመወያየትም አስፈላጊ 
የመገልገያ ቁሳቁሶችን ዝግጁ አድርገው ሊጠባበቁ ይችላሉ:: 
ይሄ የሚሆነው አንድም ኢትዮጵያን ጨምሮ  የመላው 
ዓለም ስጋት የሆነው ኮሮና ወረርሽኝ ቫይረስ  በበሽተኛው 
ላይ ስለመኖሩ ከመለየቱ በፊት በሚፈጠሩ የንክኪ 
ሂደቶች በሽታው ወደሌሎች ታካሚዎች እና አገልግሎት 
ወደሚሰጡት የሕክምና ባለሙያዎች  እንዳይተላለፍ 
ለማድረግ ሲባል ነው::ሁለትም ኮሮና ቫይረስ መሆኑ 
ከተለየ ወደተዘጋጀላቸው የሕክምና አገልግሎት መስጫ 
በመውሰድ አስፈላጊውን አገልግሎት እንዲያገኙ ለማስቻል 
ስለሚረዳም ጭምር  ነው:: 

የታማሚው የምርመራ ውጤት ተጠቃልሎ 
ደርሷል:: ባለሙያዎቹ ሰብሰብ ብለው ተነጋገሩ::ማረጋገጥ 
የሚገባቸውን ጉዳዮችም ደጋግመው በማጤን በራጂ 
ማሽኖቻቸው አረጋገጡ:: በውጤቱ መሰረትም ታማሚው 
በቲቪ በ(ሳንባ ምች)  በሽታ መጠቃቱ ተለይቷል:: 
አስፈላጊውን መድሐኒትና ክትትል ወደሚያገኝበት ክፍል 
ገብቷል:: 

 የዚህ አይነት ሁኔታዎችና ገጠመኞች በተለያዩ 
የአገሪቱ ጤና ተቋማት ሊገጥሙ እንደሚችሉ የሚታመን 
ቢሆንም  ጽሑፉ የተዘጋጀው  ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ 
ጋር በተያያዘ በአማራ ቴሌቪዥን ሰኔ ወር መጀመሪያ 
ሳምንት የቀረበ ፕሮግራምን  መነሻ በማድረግ ነው:: 
የባለሙያዎችን አስተያየትም  ለማካተት ተሞክሯል:: 
በመሆኑም  የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ  ምልክቶች ከሌሎች 
በሽታዎች ጋር የሚኖረው ተመሳሳይነት፣ የሕክምና 
ተቋማት ተግባራቸውን እንዴት አጣጥመው መሄድ 
እንደሚገባቸው፣ ባለሙያዎች ሊያደርጓቸው የሚገቡ 
ጥንቃቄዎች፣ ታካሚዎች በበሽታዎች ምልክት መመሳሰል 
መደናገጥም ሆነ መታለል እንደማይገባቸውና ሕክምና 
ተቋማት በመምጣት ሊታከሙ እንደሚገባቸው ግንዛቤ 
በሚፈጥር መልክ ተሰናድቷል:: የአዲስ ዘመኗ ማህደረ ጤና 
አምድ እንዲህ አሰናድታ ለአንባቢያን እንካችሁ ብላለች::

  የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምልክቶች ከሌሎች 

በሽታዎች ምልክቶች ጋር ተመሳሳይነት  ይኖረው ይሆን? 
በአማራ ክልል ጥበበ ግዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል 
የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ዶክተር ጥላሁን ቢራራ እንዳሉት 
በጤና ሚኒስቴር ደረጃም ሆነ በጤና ተቋማት ደረጃ 
የተያዙት አቋሞች  ከኮሮናም በላይ ሌሎች ተያያዥ 
ሕመሞች የሰዎችን ሕይወት በመቅጠፍ ላይ ስለሆኑ 
ከኮሮና መከላከሉ እኩል ማስኬድ  እንዲቻል ተደርጓል:: 
ለሁሉም በሽታዎች ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋል:: 

አንድ ሙቀት ያለው ታማሚ ሲመጣ ባለሙያዎቹም 
ሊደናገጡ  አይገባቸውም:: ኮሮና ሊሆን ይችላል  በሚል 
መፍራትና መሸሽ ሳይሆን የሙያው ስነ ምግባር በሚያዘው 
ልክ ተንከባክቦ አስፈላጊውን ሕክምና መስጠት አስፈላጊ 
ነው:: በታካሚው በኩልም አንድ ትኩሳት የሚያስከትል 
በሽታ በያዘው ቁጥር ኮሮና ሊሆን ይችላል በሚል 
ስጋትና ለይቶ ማቆያ ሊያስገቡኝ ይችላሉ በሚል ስጋት 
በቤት ውስጥ መደበቁ ተገቢ አይሆንም:: ምክንያቱም 
ሙቀት የሚያስከትለው በሽታ ኮሮና ብቻ ሳይሆን ወባ፣ 
ታይፎይድ፣ ማጅራት ገትር፣ቲቪ እና ሌሎቹም ሊሆኑ 
ይችላሉ:: በዚህ የተነሳ በቶሎ አገግሞ ለሥራ መመለስ 
ይቸግራል::ሕይወትን ማጣትም ሊኖር ይችላል:: ከፍርሃትና 
ከሽሽት በመላቀቅ ወደጤና ተቋማት መሄድና ተገቢውን 
አገልግሎት ማግኘት ይኖርባቸዋል::

ከኮሮና ወረርሽኝ ራሳቸውን ለመከላከልም 
በባለሙያዎች የተቀመጡ ምክሮችን መተግበር አለባቸው:: 
ማስክ መልበስ፣ ሳኒታይዘር መጠቀም፣ እጅን በሳሙናና 
በውሃ ቶሎቶሎ መታጠብ፣ ከአላስፈላጊ ንክኪና 
እንቅስቃሴዎች በመቆጠብ መከላከል ይችላሉ:: ገዳይ 
ከሆነው የወባ በሽታም  ዛንዚራ፣ አጎበር በመጠቀም፣ 
በአካባቢቸው ያቆሩ የውሃ ኩሬዎችን በማጽዳትና 
በማፋሰስ መከላከል ይኖርባቸዋል:: ቲቪ (የሳንባ ምች) 
ያለበት ሰው ሳል አለው፤ ብርድብርድ ይለዋል፤ ሙቀት 
አለው፤ ቁርጥማት ይኖርበታል:: ስለዚህ ከኮሮና ቫይረስ 
ጋር ይመሳሰላል:: የዚህ አይነት ሁኔታ ሲገጥም በሽታው 
በሕክምና ምርመራ  እስኪለይ ድረስ ፍርሃትና መሸበር 
ውስጥ ባለሙያዎችም ሆኑ ታካሚዎች እንዲሁም 
አስታማሚዎች ሊፈጠርባቸው እንደማይገባ ዶክተሩ 
ተናግረዋል::

በአማራ ክልል ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት  የወባ 
ወረርሽኝ ማጥፋና መከላከል አማካሪ  አቶ አማረ ደስታ 
በበኩላቸው የበርካታ በሽታዎች ምልክቶች ከኮሮና ቫይረስ  
ጋር ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ሊመሳሰሉ ይችላሉ:: 
ነገር ግን ወደ ሕክምና ተቋማት ሳይሄዱ ይሄ በሽታ ነው 
በሚል መድሃኒት ገዝቶ መውሰድ ፈጽሞ የተከለከለ ነው:: 
ታማሚው ተመርምሮ በሽታውን በማወቅ ሊታከም 
ይገባል:: 

ለምሳሌ ትኩሳት፣ ብርድ ብርድ ማለት  ስለታየበት 
ወባ ነው ማት አይቻልም:: ሌላ በሽታ ሊሆን ይችላል:: 
የወባ ዝርያዎችም ቢሆኑ የተለያዩ በመሆናቸው ተመርምሮ 
አይነቱን በመለየት ሊያድን የሚችለውን መድሐኒት ለይቶ 
መውሰድ አስፈላጊ ነው:: ሰዎች ያን ሳያደርጉ መድሐኒቱ 
አላድነኝ  እስከማለት እንደሚደርሱ ተናግረዋል:: ወባና 
ተመሳሳይ በሽታዎች መከላከል ላይ ከተሰራ የሚቀረፉ 
ካልተሰራ ግን በከፍተኛ ደረጃ የሰው ሕይወት የሚቀጥፉና 
አምራቹን ኃይል የሚጎዱ በሽታዎች ናቸው:: 

በ2012 ዓ.ም በአማራ ክልል 112 ወረዳዎች ላይ የወባ 
ወረርሽኝ ተከስቷል:: የተጠቂው ቁጥር ከአምናው  71 
ከመቶ በላይ ጨምሯል:: የተከሰተ ሲሆን የኬሚካል ርጭት 
በባሰባቸው 26  ብቻ ተካናውኗል::ስለዚህ ማህበረሰቡ 
ከኬሚካል እኩል ጥቅም ያለውን አጎበር በመጠቀም 
ራሱንና ቤተሰቡን ከወባ መከላከል ይኖርበታል:: በመሆኑም 
የወባ ወረርሽኙም በመጨመሩ  እና የኮሮና ወረርሽኙም 
በመስፋፋቱ ሕብረተሰቡ ነቅቶ ሊከላከል ይገባል:: 
የበሽታዎቹ ምልክቶች በአብዛኛው ተመሳሳይ በመሆናቸው 
ፈጥኖ ወደሕክምና ተቋማት በመሄድ መታከምና መከላከል  
አለበት:: ይህ ከሆነ ከምርት ስራ ተግባሩ ሊስተጓጎል   
እንደማይችልም ገልጸዋል::    

በአጠቃላይ በአገሪቱ የኮሮና ወረርሽኝ ብቻ ሳይሆን 
ሌሎች  ገዳይ በሽታዎች ይገኛሉ:: ብዙዎቹም የሚያሳዩት 
ምልክት ከኮሮና ጋር ይመሳሰላል:: ስለዚህ በሽታውን 
በምርመራ ሳያውቁት በስጋትና በፍራቻ ለሌላ ተጨማሪ 
ችግር መጋለጥ ተገቢ አይደለም:: ኮሮናም ሆነ ወባ ታክመው 
ሙሉ በሙሉ ከዳኑ በኋላ መልሰው ሊያገረሹ ይችላሉ:: 
ስለዚህ በተገቢው የሕክምና ባለሙያዎችን ምክር ሰምቶ 
በመተግበር መከላከል አስፈላጊ ነው:: 

አብሮ አደግ ባልንጀራዬ የነገረኝን ፈገግ የሚያሰኝ 
ወሬ አስቀደምኩ:: ነገሩ የሆነው በዘመነ ደርግ ነው:: ደርግ 
በመሰረተ ትምህርት ንቅናቄው ይመረቃልም፤ይረገማልም:: 
የዚህ ባልጀራዬ አባት የደርግን መሰረተ ትምህርት  በወቅቱ 
ከሚረግሙት አንዱ ነበሩ::  የማሳቸው ነጭ ጤፍ ደረስኩ 
ደረስኩ፣እጨዱኝ እጨዱኝ እያለ በሚዘናፈልበት ወቅት 
መሰረተ ትምህርት ቤት  ሂደው በመዋላቸው ይናደዳሉ:: 
መቅረትም ፈጽሞ አይቻልም:: እናቱ እሱን(ጓደኛዬን) 
ነፍሰጡር ሆነው በመታመማቸው  መሰረተ ትምህርት 
ቤት ሳይሄዱ ይቀራሉ:: በዚህም አባቱ  ለሁለት ብር 
ቅጣት ተዳርገዋል:: ግን  አይቀሩ ነገር ሆኖባቸው ይሄዳሉ:: 
በመቀጣታቸውም፣ ከማሳቸው ባለመዋላቸውም፣ ማንበብና 
መጻፍ ባለመቻላቸውም ተናድደውበታል::

በኋላም ልጁ(ጓደኛዬ) አድጎ ለአቅመ ትምህርት በቃ:: 
አባቱን  ለእስክብሪቶ መግዣ  ሁለት ብር ሲጠይቃቸው 
‹‹አንተ እኮ ከእናትህ ሆድ ጀምረህ እኔን ገንዘብ ለማስወጣት 
አልቦዘንክም›› ይሉት እንደነበር እየሳቀ አጫውቶኛል::

ሕዳር 16 ቀን 1967 ዓ.ም የታወጀው  የእድገት በሕብረት 
የእውቀትና   የሥራ ዘመቻ እንዲሁም  በሐምሌ ወር 1971 
ዓ.ም የተጀመረው የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ መሀይምነትን 
በመዋጋት ረገድ  ስኬታማ እንደነበር ይነገርለታል::እነዚህ  
አዋጆች የደራሲያን  የሥነጽሁፍ ሥራዎች በሰፊው መነበብ 
እንዲችሉ  መልካም እድል መፈጠራቸውም ይነሳል::ከ1971 
ዓ.ም ጀምሮ ለ12 ዓመታት ያህል በገጠርና በከተማ በ22 
ዙሮች  ወጣቶች ተሳታፊ ሆነዋል::  የመሰረተ ትምህርት  
አስገዳጅነት ቢኖረውም በዘመቻው ላይ የተሳተፉት ወጣቶች 
እንደ እዳ አይወስዱትም ነበር::ይህም  በመላው አገሪቱ ዜጎች 
በእውቀት በተለይም ማንበብና መጻፍ እንዲችሉ የማድረግ 
አላማን ሰንቆ የተካሄደው ዘመቻ ነው:: ፍሬያማ እንደሆነ 
ይነገርለታል:: 

ጊዜያዊ ወታደራዊ ደርግ ስልጣን በተቆጣጠረ ማግስት 
ዓላማው ማርክሲስት ሌኒኒስት ሕብረተሰብን ለመገንባት 
በማሰብ የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ ካወጀ በኋላ ማንበብና 

መጻፍ የማይችሉትን ጎልማሶች መታደግ በሚል ግብ 
በተደረገው ጥረት በኢትዮጵያ የሚገኙ ማንበብና መጻፍ 
የማይችሉ ጎልማሶች ቁጥርን ወደ 24 በመቶ ዝቅ ማድረግ 
ተችሎ ነበር::በዚህም ስኬት በመላው አገሪቱ ከሰባት ሺህ 
በላይ ቤተ መጽሐፍት ተገንብተው እንደነበር መረጃዎች 
ያሳያሉ::ይህ መሆኑ  የማንበብ ባህልን  ከማሳደግ አኳያ ቀላል 
የማይባል ፋይዳ አበርክቷል::

መሰረተ ትምህርት በኢትዮጵያ እንዲጀመር መሰረት 
የተጣለው በቀዳማዊ ኃይለስላሴ የካቲት 21/ 1948 ነበር::በዚያ 
ወቅት የመሰረተ ትምህርትን ጉዳይ የሚያጠና ኮሚቴ 
ተዋቅሮ ነበር:: ይህ ስለመሰረተ ትምህርት አመሰራረትና 
አሰራር ባጠና ኮሚቴ የተጠቃለለ ሐሳብ የወቅቱ  ፍርድ 
ሚኒስቴር ለነበሩት ለብላታ መርስኤ ሀዘን ወልደ ቂርቆስ 
እንዲመለከቱት ቀርቧል:: ለምክትል ሚኒስቴሩ ተብራርቶ 
የቀረበላቸው ሐሳብ ስድስት ነጥቦች ላይ የሚያተኩር ነበር:: 
የመጀመሪያው መሰረተ ትምህርት እድሜያቸው ከ18 እስከ 
50 ለሚሆኑ ማንበብና መጻፍ ለማይችሉ የሚሰጥ ፕሮግራም  
መሆን  እንደሚገባው ነው::ከማስተማር ስራቸው ጎን 
ለጎን መሰረተ ትምህርት ለሚያስተምሩ መምህራን ጉርሻና 
ሽልማት መስጠት እንደሚገባም ተካትቷል:: ሥራውንም 
ለመቆጣጠር በ1948 ዓ.ም 28 ኢንስፔክተሮች እንዲጠሩ 
ተወስኗል:: በቀን ሙያተኛነትና በ”አሽከርነት” ቀን ሰርተው 
በፕሮግራሙ መካተት ለሚፈልጉ እድሜያቸው ከሰባት እስከ 
18 ዓመት ከሆናቸው መሳተፍ ይችላሉ:: የካቲት 21/ 1948 
ዓ.ም በወጣው ግምት መሰረት እያንዳንዱ ጠቅላይ ግዛት 
10 ሺ ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር እንዲችል ሐሳብ 
ቀርቦ ነበር:: በሐሳቡ መሰረትም በአጠቃላይ በአገሪቱ 140 
ሺ ተማሪዎች በመሰረተ ትምህርት መርሐ ግብር ሊታቀፉ 
ይችላሉ በሚል ታሳቢ ተደርጓል:: በወቅቱ ለማስተማሪያነት 
ተመርጦና ታትሞ የነበረው መጽሐፍ ታሪክና ምሳሌ ይባል 
እንደነበር ሰነዶች ያረጋግጣሉ::  

ኢትዮጵያ በዘመናዊ የመንግስት ስርዓቷ  የጎልማሶችን 
ትምህርት ለማስፋፋት  በቀዳማዊ ኃይለስላሴ ዘመን የፊደል 
ሰራዊት፣በደርግ ዘመን ደግሞ የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ 
የተሰኘ ዓበይት ፕሮግራምን በመንደፍ በብቃት በመስራቷ 

በዩኒስኮ ለመሸለም አብቅቷታል::  
የመሰረተ ትምህርት ንቅናቄ  ለሕብረተሰብ ለውጥ 

ትላልቅ ተቋማት ከሰሯቸው ስራዎች በላይ ተጽዕኖ 
እንዳበረከተ በርካቶች ይናገራሉ:: ፊደል ማስቆጠሩ፣ 
ማንበብና መጻፉ ብቻ አልነበረም፤ ኑሮ ዘዴን ፣ አካባቢ 
እንክብካቤን ጭምር የሚያስተምር ነበር:: ዛሬ ትላልቅ 
ወረቀቶችን ለምሁራን ካስያዙት ተቋማት በላይ ሕብረተሰብን 
በማዘመንና በመለወጥ በኩል መሰረተ ትምህርት የነበረው 
ተጽዕኖ መቼም እንደማይረሳቸው የዘመቱ  አባቶች 
ይናገራሉ:: 

ፍቅረስላሴ ወግደረስ ፡ እኛና አብዮቱ በሚል 
መጽሐፋቸው በገጽ 424  ላይ እንደገለጹት፣ ‹‹እኛ ስልጣን 
ስንይዝ በመላው አገሪቱ ማንበብና መጻፍ የሚችለው ሰባት 
በመቶ ብቻ ነበር::93 በመቶ የሚሆነው ማንበብም ሆነ 
መጻፍ አይችልም ነበር::በቅድሚያ ከመሀይምነት ጨለማ 
መውጣት ካልቻልን  በስልጣኔ ጎዳና መራመድ ስለማንችል 
መሀይምነትን ለማጥፋት መላውን ሕዝብ የሚያንቀሳቅስ 
የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ ፕሮግራም  ነደፍን:: ይህ ታሪካዊ 
ውሳኔ ነው:: ሰፊ የትምህርት ልምድ ያላቸውን  በርካታ 
ባለሙያዎች መደብን:: በመላው አገራችን በየመንደሩ መሰረተ 
ትምህርት እንዲሰጥ አስፈላጊው የግብዓት ቁሳቁስ ተዘጋጀ:: 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በየአካባቢያቸው 
መሰረተ ትምህርት እንዲያስተምሩ ተመለመሉ::  ትምህርት 
ቤቶች፣ የመሰብሰቢያ አዳራሾች፣ጎጆ ቤቶች፣ጥላ ያላቸው  
ዛፎች ለማስተማሪያነት ተዘጋጁ:: በሐምሌ ወር 1971 ዓ.ም 
የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ በይፋ መጀመሩን በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ የስብሰባ አዳራሽ  በተካሄደ ትልቅ ስብሰባ በይፋ 
ተገለጸ:: በዚህ አይነት አንደኛ፣ሁለተኛ እና ሶስተኛ እያልን 
የዘመቻውን ፕሮግራም ለአስር ዓመት ያክል አካሄድን። ከ20 
ሚሊዮን በላይ ሕዝብም ከመሀይምነት ነጻ ወጣ:: ከመላው 
ሕዝባችን መካከል ማንበብና መጻፍ የሚችለው ከ68 በመቶ 
ከፍ አለ:: ይህ ታላቅ ውጤት ነበር:: ›› ሲሉም አስፍረውታል:: 

የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ ብዙ ዜጎች ማንበብና መጻፍ 
እንዲችሉ አድርጓል:: ወላጆች ልጆቻቸውን  እንዲያስተምሩ 
ገፊ ምክንያት ሆኗል:: የገጠሩ ማህበረሰብ በእርሻ ሥራ፣ 

በከብት ርባታና በመሳሰሉት ዘርፎች የተሻለ ክህሎት 
እንዲኖረው አግዟል:: ለመብትና ለነጻነቱ እንዲታገልና 
እንዲተጋ ተጨማሪ አቅም ፈጥሮለታል::በወቅቱ በርካቶች 
ማንበብና መጻፍ በመቻላቸው በመደበኛ ትምህርት 
ራሳቸውን አሻሽለው ለከፍተኛ ትምህርት ደረጃ በቅተዋል:: 
አሁን ላይ አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በአገሪቱ ካሉ 
ጎልማሶች  እድሜያቸው ከ15 እስከ 60 ካሉት ዜጎች 54 ነጥብ 
አራት በመቶ ማንበብና መጻፍ የሚችሉ 46 በመቶ ደግሞ  
የማይችሉ ናቸው::

የዩኒስኮ መረጃ እንደሚያሳየው ኢትዮጵያ ከዘመነ 
ደርግ ወዲህ ይህ ነው የሚባል የጎልማሶች ትምህርት እድገት 
አላስመዘገበችም::ለዘርፉ የመደበችው በጀትም እጅግ 
ዝቅተኛ መሆኑ ይገለጻል::የጎልማሶች ትምህርት አለመስፋፋት 
ማለት በአብዛኛው ሕዝብ በግብርና በሚተዳደርባት አገር 
ውስጥ ሕዝቡ የተጻፈ ማስታወቂያ ማንበብ አለመቻሉ ብቻ 
ሳይሆን የጤና ማስታወቂያዎች፣የመንግስት መመሪያዎች 
እና የመንገድ ላይ ማስታወቂያዎችንም አያነብም፤አይረዳማ 
ማለት ነው::

ትምህርት የእድገት መሰላል ነው:: ስለ እድገት ሲወራ 
ቁልፍ የሆነው የትምህርት መስፋፋት የሚያያዘው  ከጎልማሶች 
ማንበብና መጻፍ ችሎታ ጋር  ነው::   እንደ የዩኒስኮ የቅርብ 
ጊዜ መረጃ ከሆነ ማንበብና መጻፍ የማይችለው ጎልማሳ 
ቁጥር ከሰባት ሚሊዮን በላይ መጨመሩን ያመላክታል:: 
ከትምህርት ገበታ አቋርጠው ወደ ከተማ  የሚፈልሱና 
በየጎዳናው የሚታዩ ሕጻናትና ወጣቶች  የነገ ጎልማሶች ይሄን 
ቁጥር ከፍ ሊያደርጉትም ይችላሉ::   

ዩኔስኮ በኢትዮጵያ ማንበብና መጻፍ የማይችሉ ጎልማሶች 
ቁጥርን  ባሰፈረበት ሰንጠረዥ ላይ  እ.ኤ.አ ከ1994 ዓ.ም 
ጀምሮ ለማሳያ ያህል አልፎ አልፎ  ብንጠቅስ፡- በ1994 ዓ.ም  
27 በመቶ፣ በ2004 ዓ.ም  35 ነጥብ ዘጠኝ በመቶ፣በ2005 
ዓ.ም  29 ነጥብ ስምንት በመቶ፣ በ2007 ዓ.ም 39 በመቶ፣ 
በ2015 ዓ.ም 48 ነጥብ ስምንት በመቶ፣በ2018 ዓ.ም ደግሞ 
46 በመቶ  ጎልማሶች ማንበብና መጻፍ የማይችሉ እንደሆኑ 
ተመላክቷል:: መሀይምነት ለመለመ? ወይስ ከሰመ? በበጎ 
ተጽዕኖ የተገኙ ትሩፋቶች ይመስገኑ? ወይስ ይኮነኑ?
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የዓለም የኮሮና ውሎ 
ምን ይመስላል?

የሃይማኖቶችን እኩልነት ያረጋገጠው ውሳኔ
በሐሚልተን አብዱልአዚዝ

በአገራችን ከፍተኛ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት 
ከመመዝገቡም ባሻገር የሞት መጠኑም የጨመረበት 
ወቅት ነበር።በዚህ የተነሳ  የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተበት 
ጊዜ ወዲህ ይህ ሳምንት አስፈሪ የስርጭት መጠን 
የተመዘገበበት ነው።እንደሚታወቀው መጋቢት 
አራት ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ የቫይረሱ ስርጭት 
በአገራችን መታየቱን ተከትሎ በየእለቱ በተደረገው 
ምርመራ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በአብዛኛው 
ከአስር ያልበለጠ ነበር።ባሳለፍነው ሳምንት ግን 
ቁጥሩ በከፍተኛ ሁኔታ አሻቅቧል።ከዚህም ባሻገር 
የውጭ ሃገር የጉዞ ታሪክም ሆነ ቫይረሱ ከተገኘበት 
ሰው ጋር ንክኪ የሌላቸው ሰዎች ቁጥር እያደገ 
መምጣቱ ቀጣዩን የቫይረሱን የስርጭት ሁኔታ 
አስፈሪ እንዲሆን አድርጎታል። 

ቫይረሱ ባሳለፍነው ሳምንት በአሜሪካ የህይወት 
ህልፈት ከ124 ሺህ በመዝለልም አስከፊነቱን 
እያሳየ ይገኛል።በአውሮፓ፣ በላቲን አሜሪካ፣ 
በእስያና በአፍሪካም እያስከተለ ያለው ጉዳት ቀላል 
አይደለም።በአሁኑ ወቅትም በዓለም ላይ ከ9ነጥብ5 
ሚሊየን በላይ ሰዎችን ያጠቃ ሲሆን የሟቾች 
ቁጥር ደግሞ ከ485 ሺህ ተሻግሯል።በአንፃሩ 
ደግሞ ከአምስት ነጥብ አንድ ሚሊየን በላይ ሰዎች 
ከቫይረሱ አገግመዋል።

በዚህም መሰረት ይህ መረጃ እስከተጠናቀረበት 
ጊዜ ድረስ 3ነጥብ8 ሚሊየን የሚሆኑ ሰዎች 
በህክምና ላይ የሚገኙ ሲሆን፤ ከነዚህም ውስጥ 
ከ58 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎች በፅኑ ህክምና ላይ 
መሆናቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ።

የበሽታው ስርጭትም ሆነ የሞት መጠን 
በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ የመጣው ከመጋቢት 
አጋማሽ ጀምሮ እንደሆነም መረጃዎቹ ያሳያሉ።

በአህጉር ደረጃ ሲታይ በአውሮፓ የበሽታው 
ስርጭት ከሁለት ነጥብ 3 ሚሊየን የዘለለ ሲሆን 
ከ189 ሺህ በላይ ዜጎችም ለህልፈት ተዳርገዋል፤ 
ከአንድ ነጥብ  ሦስት ሚሊየን የሚበልጡት ደግሞ 
አገግመዋል።

በሰሜን አሜሪካ ከ2 ነጥብ 8 ሚሊየን በላይ 
ዜጎች በበሽታው የተያዙ ሲሆን፤ ከነዚህም ውስጥ 
159 ሺህ በላይ ዜጎች ህይወት ተቀጥፏል፤ በአንጻሩ 
ደግሞ ከአንድ ነጥብ ሦስት ሚሊየን በላይ ዜጎች 
አገግመዋል።

በኤስያ አጠቃላይ የስርጭቱ መጠን ከሁለት 
ሚሊየን የዘለለ ሲሆን ከ51 ሺህ በላይ ሞትም 
ተመዝግቧል።አጠቃላይ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ  
ከአንድ ነጥብ ሦስት ሚሊየን በላይ ደርሷል።

በደቡብ አሜሪካ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች መጠን 
ከአንድ ነጥብ 9 ሚሊየን በላይ ሲሆን፤ ከነዚህ 
ውስጥ ከአንድ ሚሊየን በላይ ሰዎች ከበሽታው 
አገግመዋል።ከ76 ሺህ በላይ ዜጎች ህይወት ደግሞ 
ተቀጥፏል።

በኛዋ አፍሪካም አጠቃላይ የስርጭቱ መጠን 
ከ339 ሺህ የዘለለ ሲሆን፤ የሟች ቁጥርም ከ8 ሺህ 
889 በላይ ደርሷል።ያገገሙት ሰዎች ቁጥር ደግሞ 
ከ163ሺህ በላይ ሆኗል።

ደቡብ አፍሪካ ከሁለት ሺህ 205 በላይ ዜጎቿን 
በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ስታጣ ከ111ሺህ በላይ 
ዜጎቿም በቫይረሱ እንደተጠቁባት ታውቋል።

በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ግብጽ ስትቀመጥ 
ከሁለት ሺህ 450 በላይ ዜጎችን ህይወት 
አጥታለች።አልጄሪያ ደግሞ 869የሚጠጉ ዜጎቿ 
በዚሁ በሽታ ህይወታቸውን አጥተዋል።

በኢትዮጵያም  ወረርሽኙ ከገባ ጀምሮ ከ232 
ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ምርመራ የተከናወነ 
ሲሆን፤ በወረርሽኙ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 5ሺህ 175 
ደርሷል።የ81 ዜጎች ህይወትም አልፏል።

በአገራችን በዚህ ሳምንት የነበረው የስርጭት 
መጠን እስከዛሬ ከተመዘገበው አንጻር ሲታይ ከፍተኛ 
ሲሆን የሞት መጠንም ጨምሯል።በመሆኑም ይህ 
መዘናጋት በኋላ ዋጋ እንዳያስከፍለን የጀመርነውን 
ጥንቃቄ አጠናክረን መቀጠል እንዳለብን 
ባለሙያዎች ይመክራሉ፡፡

እንደምን ከረማችሁ?
ዛሬ አዋጅ አለኝ፣ ስኖር መጠሪያዬ ስሞት 

መቀበሪያዬ ስለሆነችው፤ አውቃም ይሁን ሳታውቅ 
ለዘመናት ባይተዋር እንድሆን ስላደረገችኝ እማማ 
ኢትዮጵያ... በስተመጨረሻም ልጇ መሆኔን አምና 
በእቅፏ ስላስገባችኝ እና ያንተም የሁሉም ልጆቼ 
መጠጊያ ደሴት ነኝ ስላለችኝ እናት ሀገር የወጣን አዋጅ 
ላሰማችሁ መጥቻለሁ።

ሀገራችን ኢትዮጵያ  በአሁኑ ሰዓት የሙስሊም 
ሀገራት ተብለው ከሚታወቁት ማንኛውም ሀገራት 
በፊት ለሙስሊሞች መጠጊያ በመሆን በእስልምና 
ሃይማኖት ታሪክ ውስጥ ግንባር ቀደም ስፍራ የያዘች 
ሀገር ናት። ይህ ታሪኳ ግን ከጊዜ በኋላ ተረስቶ የአንድ 
ወቅት የተጨቆኑ ሙስሊሞች መጠጊያ የነበረች፣ 
የቸር ህዝቦችና ፍትኃዊ መሪዎች አምባ የነበረችው 
ሀገር የጨቋኞቹን ቦታ ወደ መያዝ ተሸጋገረች። ይህ 
ሁኔታ በታሪክ ብቻ ሳይሆን አሁንም የሚስተዋል 
እውነታ እየሆነ መጣ። ሆኖም ግን ሙስሊሙ 
ማህበረሰብ ከሌላው የሀገሪቱ ወንድም ህዝቦች 
ጋር ያለውና የነበረው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት 
ግን የመከባበር የመተዛዘንና የመዋደድ እሴት ላይ 
የተመሰረተ እንደነበር የማይካድ ሀቅ ነው። ይህ 
ለዛሬው ማንነታችን እርሾ የሆነን ጠንካራ የማዕዘን 
ድንጋይ ነው። ነገር ግን “ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት 
ናት” የሚለው ቡርዣዊ አስተሳሰብ ቤተኛን ባይተዋር 
በማድረግ የሀገሪቱ ግማሽ ጎን የሆነውን ሙስሊም 
ኢትዮጵያዊ ዘመናትን ላስቆጠረው ህዝባዊና ሰላማዊ 
ትግል ሳይታክት እንዲሰለፍ አድርጎታል። ሰኔ 4/2012 
ዓ.ም ግን የእኒያን ዓመታት የትግል ፍሬ ከአንድ ከፍታ 
ሆነን በኩራት እንድናይ እድል የሰጠችን ታሪካዊ ቀን 
ሆና ተመዝግባለች።

ከወደ ኋላ ስላለው ዳራ መለስ ስንል 
ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በየዘመናቱ በነበሩ 
ሥርዓቶች ሲደርስባቸው የቆየው የመብት 
ረገጣና የሃይማኖት ጭቆና ለውስጣዊና ውጫዊ 
ሃይማኖታዊና ፖሊቲካዊ እንቅስቃሴዎች ምክንያት 
ሲሆኑ ቆይተዋል። በተለይም በአጼ ኃይለ ሥላሴ 
ዘመነ መንግሥት የተከሰቱ የሀገር ውስጥና ዓለም 
አቀፍ እንቅስቃሴዎችና ለውጦች ለኢትዮጵያውያን 
ሙስሊሞች የዘመናት ችግሮች ወሳኝ የትግል ሂደት 
ማሳያ መሆናቸውን ማስታወስ ይቻላል።

በዘውዳዊው የአገዛዝ ዘመን በኢትዮጵያ 
ሃይማኖትና መንግስት የአንድ ሳንቲም ሁለት 
ገጽታዎች ነበሩ። ለምሳሌ የ1948ቱን ህገ መንግስት 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን 
የመንግስት ሃይማኖት መሆኑዋን ይደነግጋል። ምንም 
እንኳን ለሌሎች ሃይማኖቶችም አንጻራዊ ነጻነትን 
የሰጠ ቢሆንም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን 
ጋር የሚነፃጸር ህጋዊ እውቅና ነበራቸው ለማለት ግን 
አያስደፍርም። የእስልምና ሃይማኖትን በሚመለከት 
በ1934 እና 1936 በወጡ የቃዲዎችና የናኢባ ጉባዔ 
ማቋቋሚያ አዋጆች በልማድ ሲሰሩ ለነበሩት የሸሪዓ 
ፍ/ቤቶች በግለሰባዊና በቤተሰባዊ ጉዳዮች ላይ 
የእስልምና ህግ በሚያዘው መልኩ እንዲሰሩ እድሉ 
ተፈጥሮላቸው ነበር። ይሁን እንጂ ይህ ህጋዊ እውቅና 
በኋላ በወጣው በ1952ቱ የፍ/ብሔር ህግ ሳይካተት 
በመቅረቱ ለሙስሊሞች የተፈቀደው መብት እንደገና 
ተከልክሏል። በዚህም መሰረት በአዋጅ ቁጥር 
165/1952 አንቀጽ 347 ላይ የሰፈረው ድንጋጌ ለሸሪዓ 
ፍ/ቤቶች ተሰጥቶ የነበረውን እውቅና የነፈገ ነበር፡፡ 
ምንም እንኳን ይህንን ህግ ተከትሎ በተቀሰቀሰ ህዝባዊ 
ቁጣ የአፄ ሀይለስላሴ መንግስት የፍትሀ ብሔር ህጉ 
ቀድሞ የነበሩ ህጎችን አልሻረም ብለው ህዝቡን 
ለማረጋጋት ቢሞክርም። 

 የኢትዮጵያዊ ሙስሊም ታሪክ ሲዳሰሰ ሰፊውን 
ምዕራፍ የሚይዘው ከውጭም ከውስጥም ጠላቶች 
ጋር የተደረገ ረጅም ትግል ነው። የኢማም አህመድ 
ሰፊ ትግል፤ የነሸኽ አህመድ ጉራቻ (ዳንዩል አወል)
ሸኽ አህመድ ወሎና ጠለሀ ጃዕፈር ከአፄ ዩሀንስ ጋር 
የተደረገው ትግል፣ የነ ሸኽ መሀመድ ሳዲቅ የአፄ 

ሀይለስላሴ ባላባቶች ጋር ያደረጉት ሰላማዊ ትግል፤ 
የ1966ቱ የሙስሊም ተማሪዎችና ወጣቶች ንቅናቄ፣ 
የድምፃችን ይሰማ ትግል ወዘተ የሚያመሳስላቸው 
ከውጭ ሀይላት ጋር ብቻ ሳይሆን ከተላላኪያቸው  
ጋርም የተደረጉ ውስጣዊ ትግሎች መሆናቸው ነው። 

አሁን በመጅሊስ ውስጥ ያለው የለውጥ ትግልም 
ያላለቀው የትግል ታሪካችን ቀጣይ ምዕራፍ የሆነ 
የሰለሞናዊው አስተሳሰብ አጋሮችና በዚህ አስተሳሰብ 
ተቃራኒ የቆመው የሙስሊሙ ማህበረሰብ መካከል 
የሚደረግ ትግል ነው። ወደ ታሪክ ተመልሶ 
የመጅሊስን ምስረታ ማየትና ሂደቱን መረዳት ዛሬ 
ያለውን ተጨባጭ የበለጠ ለመረዳት ያግዛል። 

በአፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ላይ ሕዝባዊ 
የተቃውሞ ማዕበል ተጠናክሮ ቀጠለ። ሥርዓቱን 
ይፈራ የነበረው ሁሉ በድፍረት ለመብቱ መነቃነቅ 
ቀጠለ። ሕዝባዊው አመፅና ተቃውሞ ከየአቅጣጫው 
ተጠናክሮ ቀጠለ። ደርግም ሕዝቡ በከፊል ሥልጣኑን 
የነጠቀውን የአጼ ኃይለ ሥላሴን አስተዳደር ገርስሶ 
ለመጣል የሙስሊሙ ሰልፍም አጋዥ ሆኖታል። 
የሕዝቡ ጸረ-ኃይለ ሥላሴ አቋም የልብ ልብ 
ሰጠው። ጳጉሜን 4 ቀን 1966 ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ 
ከዙፋናቸው እንዲወርዱ በደርግ ተወሰነ። ታኅሳስ 
14 ቀን 1967 በብሔራዊ ደረጃ ስለሚከበሩ በዓላት 
ዝርዝር መግለጫ ወጣ። የሙስሊሙ ትግል በከፊል 
ፍሬ ማፍራት ጀመረ። ኢስላማዊ በዓላትም ብሔራዊ 
በዓላት ሆነው ተቆጠሩ። “የሕዝብ በዓላት አዋጅ” 
የተሰኘ አዋጅ ወጣ።

 ቀደም ብሎ በ1948 የወጣው አዋጅ ቁጥር 
‹‹151/19481/15/9/1948 አ.151›› ተሻረ። በአዋጁ 
እውቅና ከተሰጣቸው አሥራ ሁለት በዓላት መካካል 
ሦስቱ የሙስሊሞች በዓላት ነበሩ። እነሱም ዒድ 
አል ፊጥር፣ ዒድ አል አድሃና የመውሊድ በዓላት 
ነበሩ። (የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም፣ አዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ማኅደር ቁጥር 3432) ታኅሳስ 15 
ቀን 1967 የዐረፋ /ዒደል አደሃ/ በዓል የሙስሊሙ 
የመጀመሪያው በዓል ሆኖ በብሔራዊ ደረጃ ተከበረ።

የአፄው ሥርዓት በሕዝቦች አብዮት ተገርስሶ 
የደርግ መንግሥት ሥልጣኑን ሙሉ በሙሉ 
ሲረከብ በ1966ዓ.ም  ብሔራዊ ሃይማኖት የሚባል 
ነገር አከተመ። የመንግሥትና የሃይማኖት የጋብቻ 
ወረቀትም ተቀደደ። የሙስሊሙ በዓላት በራሱ 
በሙስሊሙ ትግል እውቅና አግኝተው ብሔራዊ 
በዓል ሆኑ። “በኢትዮጵያ የሚኖሩ እስላሞች” 
የሚለው የማግለያ አጠራርም “ኢትዮጵያውያን 
ሙስሊሞች” በሚለው ተተካ። በዚህም የተወሰኑት 
የሕዝበ-ሙስሊሙ ጥያቄዎች በትግሉ ተረጋገጡ። 
ለመጀመሪያ ጊዜ በብሔራዊ ደረጃ የሙስሊሙ በዓል 
ተከበረ። በሙስሊሙ በዓልም እንደ ክርስቲያኑ በዓል 
ሥራ ተዘጋ። ተማሪው ዒድን አክብሮ ዋለ። እንደ 
ከዚህ ቀደሙ በዒድ ቀን ፈተና መሰጠቱ አከተመ።

የመጀመሪያው የደርግ ሊቀመንበር የነበሩት 
ጄኔራል ሚካኤል አማን አንዶም በዓለም አቀፍ 
የጋዜጠኞች ጉባዔ ላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ 
የኢትዮጵያ ሙስሊም ኅብረተሰብ ከአጠቃላይ 
የአገሪቷ ሕዝብ ውስጥ ግማሹን እጅ እንደሚሸፍኑ 
አምነው ልዩ እንክብካቤ እንደሚያስፈልጋቸው ይፋ 
ማድረጋቸውን አዲስ ዘመን ጋዜጣ በመስከረም 
ስድስት 1967 እትሙ ማስፈሩን ሙሐመድ ዩሱፍ 
ያዕቁብ “የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመከራና የስቃይ 
ታሪክ” በተሰኘው መጽሐፉ አስፍሯል።

ከደርግ ውድቀት በኋላ በመጣው አዲስ ሥርዓትም 
በግልጽ እንደሚታወቀውና በኢፌዴሪ ህገ መንግስት 
ላይ እንደሰፈረው ሁሉም ሃይማኖቶች እኩል ናቸው። 
የመንግስት የሚባል ወይም በመንግስት ልዩ ድጋፍ 
የሚደረግለት ሃይማኖት እንደሌለ ያስቀምጣል። 
መሬት ላይ ባለው አሰራር ግን አሁንም በአዋጅ 
የተቋቋሙ (ምዝገባና ፈቃድ የማያስፈልጋቸው) እና 
በምዝገባና ፈቃድ ብቻ ህጋዊ ሰውነታቸውን የሚያገኙ 
እንዳሉ መረዳት አያዳግትም። ይህ ሁኔታ ደግሞ 
በአማኞች ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ የፈጠረ ጉዳይ ነው። 
ለረጅም ዓመታት ህዝበ ሙስሊሙ ተቃውሞውን 
ሲገልጽ እንደቆየና ለሚመለከታቸው የመንግስት 

አካላት ጥያቄዎቹን በተወካዮቹ በኩል ሲያቀርብ 
እንደነበር ይታወሳል፤ ምንም እንኳን አጥጋቢ ምላሽ 
ሳይሰጠው ቢቆይም።

ይህ የሙስሊሙ የመብት ትግል የአንድ ጀንበር 
ብቻም አይደለም። የዘመናት ብሶትና በደል፣ እንዲሁም 
ማነቃቃት ውጤት ነበር። ምንም እንኳን በወቅቱ 
የተነሱት ጥያቄዎች ሙሉ ለሙሉ ባይመለሱም ክስተቱ 
ሙስሊሙ አንገቱን ቀና እንዲያደርግና ለመብቱ 
መታገል እንዳለበት እንዲያውቅ አድርጓል። ሙስሊም 
መሆን መዋረድን ያስከትል የነበረው ያኔ አክትሟል። 
መብትም በትግል እንጂ በልመና እንደማይገኝ አሳይቶ 
አልፏል።

ከህዝበ ሙስሊሙ የዘመናት ጥያቄ አንዱ የሆነው 
በአዋጅ መቋቋም ህጋዊ ሰውነትን መላበስ ከፍተኛ 
መስዋዕቶችን ካስከፈለ በኋላ ምላሹን አግኝቷል። 
ለህዝበ ሙስሊሙ የዘመናት ጥያቄ ምላሽ ማግኘት 
ከቃል የዘለለ በተግባር እንዲተገበር የበኩላቸውን 
አስተዋጽኦ ያበረከቱት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር 
አብይ አህመድ የላቀ ምስጋና ይገባቸዋል። 

ነገር ግን ይህ የህጋዊ ማዕቀፍ ድል ትክክለኛ ድል 
መሆን የሚችለው ድርጅቱን በትክክል ተቋማዊ ኃይል 
የተላበሰ ማድረግ ስንችል ብቻ እንደሆነ ሊታወስ 
ይገባል። ህጋዊ ማዕቀፉ መስተካከሉ ብቻ ስኬታማ 
አያደርገውም። ይልቁንም ብዙ ስራ ይጠብቀናል።

 ከድል ወዲያ
በአላህ ፈቃድ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች 

ጠቅላይ ምክር ቤት በአዋጅ እንዲቋቋም የተላለፈው 
ውሳኔ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፀድቋል። ይህ 
ከ50 ዓመታት በላይ ሕዝበ ሙስሊሙ ሲያቀርበው 
የቆየው ጥያቄ ብዙ ትግል እና መስዋእትነት የጠየቀ 
ነበር። ቀደምት አባቶቻችን ሰፊ ልፋት ያደረጉበት፣ 
ለተለያዩ መንግስታት ጥያቄዎች ያቀረቡበት፣ የህዝበ 
ሙስሊሙን መሪ ተቋም የማስተካከል ትግል ግብግብ 
ብዙ ያስከፈለበት፣ በሂደቱም ብዙዎች የደሙለት 
እና የሞቱለት ህዝባዊ ጥያቄ አካል ነው። የትውልድ 
የትግል ቅብብሎሽ እና ረጅም ልፋት ውጤትም ነው። 

ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ከረጅም ትግል 
በኋላም ቢሆን መሪ ድርጅታችንን በተራ የበጎ 
አድራጎት ድርጅት ፍቃድ ከሚተዳደር እና ባዕድ 
አካላት እንደፈለጉ ከሚጠመዝዙት ድርጅትነት 
አዋጃዊ ዕውቅና ወዳለው ተቋምነት የማሸጋገሩን ህጋዊ 
ማዕቀፍ ለማሳካት በመብቃታችን ሁላችንም እንኳን 
ደስ ያለን ለማለት እወዳለሁ። 

መቋጫ 
ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች አንገታቸውን ቀና 

እንዲያደርጉ መስዋዕትነት የከፋላችሁ ሁሉ እንኳን 
ደስ አላችሁ። ሆኖም ግን የመጅሊስ በአዋጅ መፅደቅ 
ማለት ሁሉም ነገር አብቅቷል ማለት አይደለም። 
ከሌሎች ወገኖች ጋር ትከሻ ለትከሻ ሆነን ለመቆም 
ብዙ ስራዎች ይጠበቁብናል። 

በተጨማሪም አገራችን እኛን ትፈልጋለች። እኛም 
አገራችን ታስፈልገናለች። ተመልካች ሳይሆን ተዋናይ 
በመሆን ለአገራችን ማበርከት የቻልነውን እያበረከትን 
መብታችንን እየጠየቅን እያስከበርን መፃኢውን 
እድላችንን እናሳምራለን።

ድርሻችን የትግል፣ አካሄዳችንና ወቅቱ ቢለያይም 
አዋጅ ቁጥር 1207/2012 የሁላችንም ትግልና ልፋት 
ድምር ውጤት ነው። ስለዚህ ውጤት ከመሻማት 
ተራ ወጥተን መጅሊሱ የተሻለ ዘመናዊ አሰራርና 
አደረጃጀት ያለው ተቋም እንዲሆን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ 
መስራት ያስፈልጋል።

በነገራችን ላይ በ1966 ሙስሊም ወገኖቻችን 
መብታቸውን ለማስከበር ሰላማዊ ሰልፍ  ባደረጉበት 
ወቅት በአንደኛው ምስል ላይ መፈክር ጭምር 
ይዞ በቀዳሚነት ጥያቄያቸውን አብሮ ሲጠይቅ 
የነበረ የክርስትና እምነት ተከታይ የነበረው 
ወጣት፣በዩኒቨርሲቲ ከመለስ ዜናዊ ጋር ለተማሪ 
ፕሬዚዳንትነት ሲወዳደሩ መለስ ዜናዊ የዚህን ወጣት 
የመከራከሪያ ጽሁፍ አቀራረብ በመመልከት በፍቃዱ 
ስፍራውን የለቀቀለት፣ ቀጥሎም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 
መሪዎች አንዱ የነበረው አቦማ ምትኩ ይገኝበታል።
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ግርማ መንግሥቴ

ፍልስፍና

የኢትዮጵያ እና የግብጽ የዲፕሎማሲ ተቃርኖ

የኢትዮጵያ የውጪ ግንኙነት ከሲራራ ንግዱ ዘመን 
ጀምሮ የነበረ ሲሆን ከደብዳቤ መፃፃፍ፣ መልእክተኛ 
መላላክ፣ እርዳታና ትብብር ከመጠያየቅ እስከ ግዥና 
ስጦታዎች ድረስ፤ ጥበብን ፍለጋ ጨምሮ የውጭ ግንኙነት 
አካል ሆነው ተመዝግበዋል፤ ይህም እስከ ዘመናዊው 
የአገራችን የውጭ ግንኙነት ድረስ ዘልቋል።

ኢትዮጵያ ዘመናዊ የውጭ ግንኙነትን በአዲስና 
ዘመናዊ መልክ የጀመረችው በአፄ ቴዎድሮስ (1847 
እስከ 1860 ዓ.ም) ዘመነ መንግስት ነው። አፄ ቴዎድሮስ 
የአገሪቱን ነባር ዳር ድንበር ለማስከበር፣ የእውቀትና 
ቴክኖሎጂ ሽግግር ለማድረግ፤ ከሁሉም በላይ አገሪቱን 
አንድ በማድረግ ከነበረችበት የኋላ ቀርነት ዘመን (ዘመነ 
መሳፍንት) ወደ ዘመናዊነት ለማሸጋገር ያላቸውን 
አላማ ተግባራዊ ለማድረግ በማሰብ ከውጪው አለም 
(በተለይም ከእንግሊዝና እየሩሳሌም) ጋር የነበራቸውን 
ግንኙነት በተሻለ መልኩ ሲያኬዱት የነበረ በመሆኑ ነው።

በእስካሁኖቹ የአገራችን መሪዎች የተደበላለቀና 
የተቃረነ አመጣጥ ፖለቲካዊ ሂደት ውስጥ ምናልባትም 
አንድ ጠንካራና ያልተዛነፈ አካሄድ ቢኖር የውጭ ግንኙነት 
ፖሊሲያችን ሲሆን፤ እስካሁኑም ድረስ አብሮነትን፣ የሰው 
ያለመፈለግን፣ ትብብርን፣ ጣልቃ አለመግባትን፤ በተለይ 
አፍሪካዊ አንድነትንና ወንድማማችነትን ከማጠናከር 
አኳያ ቀጥ ብሎ መምጣቱ ላይ የጋራ ስምምነት አለ። 
ከዚህ ውስጥ በአፍሪካ ወንድማማችነትን ከመፍጠርና 
አፍሪካዊ አንድነትን ከማምጣት አኳያ የመሪነት ሚናውን 
እየተጫወተች የምትገኘው ኢትዮጵያ ስትሆን፤ ከሌሎች 
አፍሪካ አገራት ባፈነገጠ መልኩ የአረብ ብሔርተኝነትን 
ከመፍጠርና ማጠናከር አኳያ ግብፅ የእንቅስቃሴው 
አስኳል መሆኗ ይታወቃል። በተለይም አረቢኛ 
ተናጋሪነቷን፣ ከሌላው የአረብ አገራት በተሻለ የምሁራን 
ቁጥሯና በመሳሰሉት ምክንያቶች ተሰሚነትን በማግኘት 
በቀጠናው የፈለጋትን በማድረግ ሌሎችን በቀየሰችላቸው 
ቦይ እንዲፈሱ ስታደርግ መቆየቷ ይታወቃል። ከ75 
አመታት በፊት የተመሠረተው እና በግብፃዊው አሕመድ 
አቡ ጋይት ዋና ጸሐፊነት የሚመራው የአረብ ሊግ የያዘው 
አቋምም ከዚሁ ከግብፅ የአረቡ አለም ተሰሚነትና 
ተቀባይነት የመነጨ ሲሆን ያለችውን የሚሆነውና 
የሚያደርገውም ከዚሁ የመነጨ መሆኑ ከታወቀ ቆይቷል።

ኢትዮጵያ፣ ግብፅና የመን ከማንም በላይ ያላቸው 
ግንኙነትም ሆነ ትስስር ሰፊና ጠንካራ መሰረት ያለው 
የሚጀምረውም ከመፅሀፍ ቅዱስ ነው። ይህንኑ ተከትሎም 
ኢትዮጵያና ግብፅ በአባይ መተሳሰራቸው፤ በሀይማኖት 
(ኮፕቲክ) በኩል ያላቸው ቅርርብ፤ መተጋገዝና መረዳዳት 
(ከነችግሮቹም ቢሆን) በቀላሉ የሚታይ አልነበረም። ይህ 
በተለይ ግብፅ በኢትዮጵያ ይፋዊ ኤምባሲዋን ካቋቋመች 
1927 ጀምሮ ብቻ ሳይሆን ጥንታዊነት ያለው ግንኙነት 
ነው ያላቸው። ይሀን እንጂ እነዚህ ሁሉ ዘመናት ለሁለቱ 
አገራት አልጋ ባልጋ አልነበሩም፤ እስካሁንም አይደሉም። 
ከታሪክ እንደምንረዳው ደግሞ የዚህ ሁሉ መነሾ ምክንያት 
ግብፅ እንጂ ሌላ አይደለም።

ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ በ”The Modern History 
of Ethiopia 1855-1991” ጥሩ አድርገው እንዳሳዩት 
በሁለቱ አገራት ግንኙነትም ሆነ አጠቃላይ የውጭ 
ግንኙነት ፖሊሲን በተመለከተ እንደ ግብፅና ኢትዮጵያ 
ጉልህ ስፍራን የያዘ የለም። ይሁን እንጂ እንደ ግብፅ 
ደግሞ አስቸጋሪና የሥርዓት ጥሰት ፈፃሚ የለም። በይኩኖ 
አምላክ (1272) ሳይቀር የአባይ ጉዳይ ያሳስባት የነበረች 
አገር ነች።

ከባህሩ ተነስተን ወደ ኋላ ስንሄድም የምናገኘው 
የኢትዮ-ግብፅ ግንኙነት በግብፅ ምክንያት ሁሌም 
ሲደፈርስ ነው የሚታየው። በዚህም ምክንያት 4ኛውም 
በ14ኛው ክፍለ ዘመን መግቢያም በተከታታይ ስትፈፅም 
በነበረው ሴራና በፈፀመችው ኢሰብአዊ ድርጊት የየወቅቱ 
መሪዎች የአባይን ወንዝ አቅጣጫውን እንደሚያስቀይሱና 
አይቀጡ ቅጣት እንደሚቀጧት እያስጠነቀቋት፤ ለጊዜው 
አንገቷን ስትደፋና ሽማግሌዎችን በመላክ ስትታረቅ ነበር 
ኑሮዋ። አፄ ዘርዓ ያዕቆብም “ላቆመው ነው” በማለት 
ለሱልጣን ጋቅማቅ ደብዳቤ በመላካቸው ደንግጣ 
ስርአት ያዘች እንጂ በወቅቱ አካሄዷ ሁሉ አደገኛ ነበር። 
በምኒሊክም ተመሳሳይ ተግሳፅና የማስተካከያ እርምጃ 
ሲደርሳት ነው የነበረው። 

ግብፅ ይህን ሁሉ ሴራ፣ ሸርና ደባ በኢትዮጵያ 
ላይ ስትፈፅም የኖረችው ሰክራ ወይም አመል ሆኖባት 

አይደለም። ኢትዮጵያን ማዳከምና አባይን መቆጣጠር 
የሚለውን ስትፈጠር ጀምሮ በልቧ የቋጠረችውን እቅድ 
ለማሳካት እንጂ። ያ አልሳካ ቢላት በእንግሊዝና ሌሎች 
ሙሉ ድጋፍ ኢትዮጵያን ያላካተቱ ውሎችን ፈፀመች። 

የግብፅ አላማ ከላይ እንደጠቀስነው ነው፤ በውጭ 
ጉዳይ ስትራቴጂዋ ረጅም እቅድን ቀይሶ ሳያሰልሱ 
መስራት፤ ለዛ ስኬትም እስከ ደም ጠብታ ድረስ 
መጓዝ። ይህ ካልተሳካ መለማመጥ፤ ፈሪ ከተገኘ ደግሞ 
ማስፈራራት። 

አሁናዊውን ሁኔታ ስንመለከት የምናገኘው 
“ኢትዮጵያ ከታላቁ የኅዳሴ ግድብ ግንባታ ጎን ለጎን 
ውኃ ለመሙላት የደረሰችበትን ውሳኔ እንደማትቀበል” 
እየገለፀች መሆኑን ነው። ይህ ያሁኑ ሲሆን ግድቡን 
ለመገንባት የመጀመሪያዋ ጠጠር ካረፈችበት ጊዜ ጀምሮ 
ግንባታውን ለማስቆም ያልበጠሰችው ቅጠል የለም። 
ስትፈልግ ክስ ትሄዳለች፤ ስትፈልግ ትለማመጣለች፤ 
ስትፈልግ ታስፈራራለች። ከሁሉም ግን በቋሚነት 
የያዘችው የዲፕሎማሲ ፍልስፍናዋ “ሲቂሎ ሲቂሎ” 
(ማሳቀል) ይሉት አይነት “Naming and shaming” 
ስትራቴጂ ነው። ስራዋ ሁሉ በየግዜው “ኢትዮጵያ ...” 
እያሉ፤ ስምን እየጠሩ በየመድረኩና ተቋማት እየዞሩ 
ማልቀስ፤ መውቀስ ... የዚሁ የ”Naming and sham-
ing” ዲፕሎማሲያዊ ፍልስፍና አካል ነው። ትራምፕ 
ቻይናን በኮሮና ጉዳይ ነክሰው እንደያዙት ማለት ነው። 
ማሳቀልና ማሳፈር፤ ከዛም በአለም አቀፉ ማህበረሰብ 
ዘንድ ተሰሚነትን፣ ተቀባይነትን፣ ‘ትክክል ነው’  አይነት 
አስተያየትን ለመሸመት፤ በፍርድ ሰጪዎች ዘንድ ስነ 
ልቦናዊ ጫና ለማሳደር በከፍተኛ ደረጃ ስትንቀሳቀስ እንደ 
ቆየችው ሁሉ ዛሬም አጠናክራው ትገኛለች።

ግብፅ “Naming and shaming” ስራቴጂዋን በእቅዷ 
መሰረት እያስኬደች ሳለ የእኛ እየተከተሉ መሳፈጥን ምን 
አመጣው ነው። ባስፈራራችን ቁጥር እንደማንፈራው 
ሁሉ በጠራችን ቁጥር “ወይ”ን ምን አመጣው የሚለው 
የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው።

እርግጥ ነው «የታላቁ የኅዳሴ ግድብ የመጀመሪያ 
ሙሌት እና የውኃ አለቃቅ መመሪያ እና ደንብ 
የሚዘጋጀው በሶስቱ ሀገራት ብቻ ነው» በማለት አሜሪካ 
እና የዓለም ባንክ ለሶስቱ አገራት የሥምምነት ሰነድ 
ማዘጋጀታቸውን ባለመቀበል እንዳሽቀነጠረችው ሁሉ 
እራሷን ግብፅንም “እባክሽ እንዳንቺ የአስዋን ግድብ ወቅት 
ሁሉ እኔም ስራ ላይ ነኝ” ብላ ልትነግራት ይገባል። ይህን 
አልቀበልም ካለችና “ካልተኮስኩ” የምትልም ከሆነ ጉዳዩን 
በ”ምከረው ምከረው፤ እምቢ ካለ መከራ ይምከረው” 
ማለፍ እንጂ አብሮ መሟዘዙ የትም አያደርስም። እኛ 
እኮ እሷ በ”Naming and shaming” የውጭ ግንኙነት 
ፍልስፍናዋን እዚህ ድረስ ስትቆዝም ነው የአባይን ወንዝ 
74 እጅ እያገባደድነው ያለነው። አሁንም “ወግድ ይሁዳ” 
ልንላት ይገባል።

በተለይም “ከግድቡ መጠናቀቅ በኋላ ኢትዮጵያ 
ትስፈነጠራለች” በማለት ከየአቅጣጫው የሚሰራጭ ዜና 
ራስ ምታት የሆነባት ግብፅ ተኝታ በተነሳች ቁጥር በውጭ 
ጉዳዩዋ አማካኝነት የምትተነፍሰው “አየር” የሚጠቅማትን 
ሳይሆን ለዘለቄታዋ የሚጎዳትን፤ የሚያጋጭትንና 
ከወዳጆቿ የሚያለያያትን ነው። ለምሳሌ ያህል ነጋ ጠባ 
“ኢትዮጵያ ግድቡ ከ12 እስከ 21 አመት ባለው ጊዜ ነው 
መሞላት ያለባት”፤ “ታሪካዊ መብቴ (የ1929  እና የ1959 
ውሎች) ንክች አይደረግም” እያሉ ማላዘን ትዝብት ላይ 
ከመጣል ሌላ ምን ይፈይዳል? “አንዲት ጠብታ ውሃ 
ትነኩና ደማችሁን ነው የማፈሰው” ማለትስ የቱ ጋር 
ነው ጥቅሙ? “በአንድ በተን (የኮምፑተር ቁልፍ ጠቅታ) 
ነው ድራሻችሁን የማጠፋው” ሲባል ምን ለማለት ነው? 
አታውቀንምን? ሌላው ቢቀር አሉላ አባ ነጋን እረሳችው?

እርግጥ ነው የኢትዮጵያ የውጪ ግንኙነት ፖሊሲ 
ከእንደዚህ አይነቱ መደዴነት መቆጠቡና ለዛሬዋ 
ቀን መብቃቱ ያስመሰግነዋል። ይሁንና “እሹሩሩ”ን 
ለማታውቀው ግብፅ “እስከመቼ?” ብለን ብንጠይቅ 
ስህተቱ የቱም ጋር ሊሆን አይችልም። ይህን ስንል ከታሪክ፣ 
ልምድና እንደ አገር ከገጠመን ተነስተን ሲሆን ለዚህም 
ማስረጃችን ከጉንዲት፤ ከዛም ቀጥሎ ከጉራእ ድርጊቷ 
እንድትቆጠብ አፄ የሆንስ በእንግሊዞች ቢያስለምኗትም 
“ወይ ንክች ወይ ፍንክች …” ነበር መልሷ። ያው 
ከላይ እንዳልነው “ምከረው …” ሆነና መከራ መክሯት 
ተመለሰች። ዛሬስ? በብዙ አቋሟ እዛው 19ኛው ክ/ዘ 
መግቢያ ላይ ስለሆነች በዚህ ጉዳይ ተለውጣለች ማለት 
ይቸግራልና ማገዶ ከመፍጀት ልንቆጠብ ይገባል።

የአሜሪካንን የውጪ ጉዳይ ፖሊሲን በተመለከተ 
እንደ ሰነድ ወስዶ መንቀፍ/መደገፍ ባይቻልም ኢትዮጵያና 
ግብፅን በተመለከተ ከምትሰራው ስራ ተነስቶ አንድ 
ድምዳሜ ላይ መድረስ ግን ይቻላል። ግብፅ አስዋን 
በምትገነባበት ወቅት በ1954 አፄ ኃይለ ሥላሴ ወደ 
የወቅቱ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት አይዘንሃወር (Dwight 
Eisenhower) ዘንድ ብቅ ብለው ምነው ለእኛ ለፀጥታና 
ደህንነት ስራ ማስኬጃ ትደግፉን የነበረውን ትንሽ ገንዘብና 
ቁሳቁስ ድጋፍ አቆማችሁ? በማለት ጠይቀው በቅሬታ 
ተመልሰዋል። በወቅቱ አሜሪካ ለግብፅ አስዋን ግድብ 
ግንባታ ድጋፍ ታደርግ ነበርና ለኢትዮጵያ የምታደርገውን 
ድጋፍ አቆመች። ይህ ያላስደሰታቸው ንጉስ ኃይለ ስላሴ 
በቀጥታ ፊታቸውን ወደ ሶቪየት ህብረት፣ ኢንዶኔዥያና 
ቼኮስላቫኪያ አዞሩ። በጊዜያዊነትም መንግስታዊ 
ሶሻሊዝም (state socialism)ን አወጁ። ይህን የሚለን 
Sabeed A. Adejumobi (2007፣ ገፅ 93 - 94) ነው።

በደርግ ወቅትም አሜሪካ ቃል የገባችውን የመሳሪያ 
ሽያጭና ሌሎች ድጋፎችን ጦርነቱ ሲፋፋም ቃሏን አጥፋ 
ለኢትዮጵያ የታሰበውን ለዜአድባሬ አውላዋለች። አሁንም 
ኑ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ላነጋግራችሁ ከማለትም አልፋ 
ውል ማርቀቅ ድረስ መሄዷ ቀደም ሲል ከጠቀስናቸው 
ጉዳዮች ጋር ያውና አንድ ናቸው። ይህ ብቻ አይደለም 
ግብፅ በአፄ ዮሀንስ ዘመነ መንግስት ጉንደት፤ ተመልሳ 
በመምጣትም ጉርአ ላይ ስትዋጋን ከኋላ የነበሩት እኮ 
የአሜሪካ ከፍተኛ መኮንኖች ነበሩ። ይህንን ሁሉ በማወቅ 
ነው አንዳንድ ፀሀፊዎች አምርረው “ኢትዮጵያ በጠላት 
የተከበበች አገር በመሆኗ የውስጥ አንድነትና ጠንካራ 
መንግስት ያስፈልጋታል” በማለት በተደጋጋሚ ሲናገሩ/
ሲመክሩ የሚሰሙት። ስለዚህ ከአሜሪካ ኢትዮጵያን 
ታሳቢ ያደረገ መፍትሄ መጠበቅ ከእባብ የእርግብ እንቁላል 
እንደመጠበቅ ይቆጠራል የሚባለው። የኒዮ ሊበራሊዝም 
አስቀያሚ ገፅታም በዚሁ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ 
በምትሰራው ሴራ ይገለፃል።

ጠንካራ ማዕከላዊ መንግሥት ተመሥርቶ የአገሪቱን 
አንድነት መልሶ የመገንባቱን ተግባር ተያይዘውት የነበሩትን 
አፄ ቴዎድሮስ ህልማቸውን ካጨናገፉት ጨካኞች መካከል 
በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ስትሰራ የነበረችው 
ግብፅ ትንኮሳና በወቅቱ የፈጠረው ተጨማሪ አለመረጋጋት 
መሆኑንም መርሳት አይገባም፤ በኢትዮ-ሶማሌ ጦርነትም 
የተጫወተችውን ፀረ-ኢትዮጵያ ሚና መታለፍ የለበትም። 
በኢህአዴግ ዘመንም እስካሁኗ ሰአት ድረስ ያለ እረፍት 
የማሳቀል (Naming and shaming) ስራዋን እየሰራች 
ሲሆን፤ ሌላውና ብዙም ያልታወቀላትን ኢትዮጵያን 
የማተራመስ ሴራ ለመረዳት የጊሬጎሪ አር. ኮፕሌይን 
“Analysis: Energy and Security in the Red Sea” 
ጥናት መመልከት ግብፅን ይገልፃታልና ይህንን ጥቆማ 
መጠቀሙ ይመከራል። 

ለቁጥር የታከቱ ሚዲያዎቿና ምሁሮቿ ሳይቀሩ የግብፅ 
የ”Naming and shaming” ስትራቴጂ ማራመጃዎች 
መሆናቸው ሁሉ እስካሁን በግድቡ ግንባታ ሂደት ላይ 
የፈጠረው አንዳች ነገር ባይኖርም ኢትዮጵያን በአረቡ 
አለም እንደ አንድ የግብፅን ህዝብ ለመበደል እንደ ተነሳ 
አገር በመቁጠር በጠላትነት እንድትታይ እያደረጉት ያለው 
ጥረት በከፊል ፍሬ አላፈራም ማለት አይቻልም። ለዚህም 
ነው የኢትዮጵያ ሚዲያና ሌሎች ሁሉ እዚህ የግብፅን 
“Naming and shaming” ስትራቴጂክ የሆነ ፕሮጀክት 
ማፍረሱ ላይ በርትተው መስራት ያለባቸው መሆኑ 
እየተነገረ ያለው።

የኢትዮጵያ፣ ግብፅ እና ሱዳን የውሃ ሚኒስትሮች 
አሜሪካ እና የዓለም ባንክ በታዛቢነት የተካፈሉበትን 4ኛ 
ዙር የቴክኒክ ውይይት ሲያጠናቅቅ ከግብፅ የቀረቡ አዳዲስ 
ሀሳቦች ውይይቱ ያለ ስምምነት እንዲጠናቀቅ እንዳደረገው 
በተገለፀ ጊዜ የግብፅ ግትርነት፤ የ”Naming and sham-
ing” ዲፕሎማሲያዊ ስትራቴጂ አራማጅነት ፍጥጥ ብሎ 
ወጥቷል።

“ግብፅ የህዳሴ ግድብ ድርድርን ወደ መንግስታቱ 
ድርጅት የፀጥታ ምክር ቤት መውሰዷን አስታወቀች፤ 
ምክር ቤቱም ጣልቃ እንዲገባ ጠየቀች”፤ “ግብፅ የውሀ 
ሙሌቱ ጉዳይ ያሳስበኛል አለች”፣ “ያለ ሶስቱ ሃገራት 
ስምምነት ኢትዮጵያ በተናጥላዊ ውሳኔ ግድቡን ውሃ 
ልትሞላ ነው ስትል ለፀጥታው ምክር ቤት አቤት አለች” 
የሚሉት የየቀን ዜናዎች የሚነግሩን ቢኖር ይህንኑ የግብፅን 
በማሳቀል ላይ የተንጠለጠለ የ”Naming and shaming” 
ዲፕሎማሲያዊ ስትራቴጂን ነው።

አሁን አሁን ረጋ ብሎ ላሰበው ከግብፅ ባለስልጣናት ጋር 
መነጋገር “ማገዶ መጨረስ” ካልሆነ በስተቀር ይለወጣሉ፤ 
ይቀበሉታል ... ብሎ ማሰብ ዘመኑን፤ በተለይም የግብፅን 
የኋላ ታሪክ ያላገናዘበ የዋህነት ነው። ለዚህ ደግሞ ሰሞኑን 
እንደ አዲስ “እየተካሔደ በሚገኘው ድርድር ስምምነት 
ይደረሳል የሚል ተስፋ የለኝም” በማለት የእስከ ዛሬውን 
ሁሉ ወደ ኋላ የመለሰው የግብጽ የውኃ ሐብትና መስኖ 
ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መሐመድ አል-ሴባይ ንግግር 
ሌላውና የቅርቡ ማረጋገጫ ብቻ ሳይሆን ለግብፅ ችኮና 
ግትር አቋም ማሳያ፤ ላላቋረጠ “Naming and shaming” 
ዲፕሎማሲያዊ ተግባራቸው መገለጫ ነውና ኢትዮጵያ 
ማገዶ መፍጀት የለባትም ስንል በምክንያት ነው።

በጉዳዩ የተሰላቸውም ሆነ ወደ ግብፅ ያደላው የምስራቅ 
ናይል ቴክኒካል አህጉራዊ ጽህፈት ቤት በዋና ስራ አስኪያጅ 
አቶ ፈቂ አህመድ ነጋሽ በኩል “የህዳሴ ግድብ ተደራዳሪዎች 
ልዩነት በአጭር ጊዜ ይጠባል ማለት አስቸጋሪ ነው።” 
ማለቱም የዚሁ የግብፅ ግትርነትና የኢትዮጵያ እሹሩሩ 
ባይነት ውጤት ነው። ተወያዮቹም “ስምንት ዓመት ሙሉ 
ስንወያይበት፤ ስንደራደርበት የነበረ ነው ግብጽ ግን አንዴ 
የግድቡን ቁመት ቀንሱ፤ አንዴ የውኃ መጠኑን ቀንሱ አንዴ 
ግንባታውን ቀንሱ እያለች ለማጨናገፍ እየጣረች” መሆኗን 
በብስጭት የገለፁትና የጀርመኑ ዶቼ ቬሌ ድምፃቸውን 
ላየር ያበቃላቸው ተወያዮች ስሜትም ይህንኑ የዚህን 
ፀሀፊ አቋም የሚጋሩ እንጂ የሚፃረሩ አይደሉም። በዚህ 
በተወያዮቹ አስተያየት ውስጥ የተደጋገመው “አንዴ …” 
ግብፅ ምን ያህል በማሳቀል ላይ ባተኮረው “Naming and 
shaming” ስትራቴጂዋ እንደዘለቀችበት ከበቂ በላይ ማሳያ 
ነውና ኢትዮጵያ ማገዶ መፍጀቷን ታቁም ስንል በምክንያት 
ነው ያልነው ይህንን ሁሉ ታሳቢ በማድረግ እንጂ ለፌዝ 
አይደለም።

የግብፅ ጉዳይ አስቴር አወቀ፤ 
“እራሱ በድሎ እራሱ አለቀሰ፣
ባሉባልታ ፈረስ አገር አደረሰ” እንዳለችው ነው። 

“Naming and shaming”ም ይሄው ሲሆን ጥያቄው 
“ያዋጣል ወይ?” የሚለው ነው። 

ግብፅ ይህን ሁሉ ሴራ፣ 
ሸርና ደባ በኢትዮጵያ ላይ 
ስትፈፅም የኖረችው ሰክራ 

ወይም አመል ሆኖባት 
አይደለም። ኢትዮጵያን 

ማዳከምና አባይን 
መቆጣጠር የሚለውን 
ስትፈጠር ጀምሮ በልቧ 
የቋጠረችውን እቅድ 
ለማሳካት እንጂ። 
ያ አልሳካ ቢላት 

በእንግሊዝና ሌሎች 
ሙሉ ድጋፍ ኢትዮጵያን 

ያላካተቱ ውሎችን ፈፀመች
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ስፖርት
ዓርብአዲስ ዘመን

በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ታተመ

ማህበረሰብ የለውጥ 
አቅም ነው!

አጫጭር ዜናዎች

ዳንኤል ዘነበ

ስፖርት የሰላም፣ ፍቅር፣ የአብ ሮነትና የአንድነት፣ 
የመተሳሰብ፣ የወንድማማችነት ልዩ መገለጫ ነው። 
ስፖርት ዘር፣ ሃይማኖት፣ ፆታና ቀለምን አይለይም። በየት 
ኛውም ሁኔታ ውስጥ የስፖርታዊ እንቅስቃሴ አስኳል 
ሃሳብ ወዳጅነትና መተሳሰብ መሆኑ ይታወቃል። በታሪክ 
ገጾች እንደሰፈረውም በሰው ልጅ ታሪክ ባጋጠሙ በጎም 
ሆኑ መጥፎ ክስተቶች ስፖርት በአጋርነት ተሳትፏል። 
ስፖርታዊ ክንዋኔዎች ሰላምንና አንድነትን የሚሰብኩ 
እንደመሆናቸው በማህበራዊ፣ ፖለቲ ካዊና ኢኮኖሚያዊ 
ጉዳዮች በመግባት ሚናቸውን ሲወጡም ኖረዋል። 
ስፖርት ሰብዓዊነትን ያነገበ የልግስና ማዕድ መሆኑን 
የአለም ህዝብ እየፈተነ ባለው የኮሮና ወረርሽኝን 
ለመዋጋት ሲደረግና እየተደረገ ባለው ርብርብ ላይ 
በስፖርት ቤተሰቡ በኩል የታየው ተሳትፎ ትልቅ ማሳያ 
ይሆናል።የኮቪድ -19 ወረርሽኝ የአለም ህዝብን እንደ 
ቅጠል ከማርገፍ በተጨማሪ በተለያዩ መስኮች ላይ ይህ 
ቀረሽ የማይባል መቃወስን አስከትሏል።

የስፖርት ኢንደስትሪው ደግሞ ዋነኛ ሠለባ ከሆኑ 
መስኮች በግንባር ቀደምነት ይጠቀሳል። የቫይረሱ 
ስጋትነት በዓለም አቀፉ የጤና ተቋም ከተረጋገጠበት 
ጊዜ ጀምሮ፤ ውድድሮች ተቋርጠዋል፤ ተሰርዘዋል። 
ይህን ተከትሎ የአለምን ኢኮኖሚ በማንቀሳቀስ 
ረገድ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ የሆነው የስፖርት 
ኢንደስትሪውን በአጭር ጊዜ ለከፍተኛ የፋይናነስ ቀውስ 
ዳርጎታል።በአለም ስፖርት ላይ የተፈጠረው ከፍተኛ 
መቃወስ ግን የስፖርቱን  ማኅበረሰብ የሰብዐዊነት ውሃ 
ልክ ከመሆን አላደናቀፈውም ነበር።የስፖርት ቤተሰብ 
በወረርሽኙ ጉዳት ከመቆዘም ይልቅ ,፤ የሰብዐዊነት ጋሻን 
በማንሳት አለምን ከጭንቅ ለማውጣት በሚደረገው 
ርብርብ ሰፊ ተሳትፎ ሲያደርግ ነበር፤እያደረገም ይገኛል። 
በስፖርቱ መስክ ዓለም አቀፍ ዝናን ካተረፉ ግለሰቦች 
እስከ ዓለም አቀፍ ተቋማት ድረስ ወረርሽኙን ለመመከት 
እየተደረገ ባለው ርብርብ ሲያደርጉ የነበረው ተሳትፎ 
ትልቅ ቦታ አጊንቷል።የስፖርቱ ዘርፍ ባለድርሻ  የሚባሉት 
አካላት በተናጠልና ተቋማዊ በሆነ መልኩ ድጋፍ 
ለሚሹ ድጋፍ በማድረግ እንዲሁም ገንዘብ በማሰባሰብ 
ወረርሽኙን የመዋጋት ሂደቱን በፊት አውራሪነት ሲመሩ 
ታዝበናል።በተለያዩ ሀገራት ዓለም አቀፉን ወረርሽኝ 
ለመዋጋት በስፖርቱ ማኅበረሰብ ዘንድ የታየው ተሳትፎ 
በሀገራችንም ተመሳሳይ ሲሆን ታዝበናል።

በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰት ይፋ 
ከተደረገበት ከወርሃ መጋቢት መጀመሪያ አንስቶ የስፖርቱ 
ማህበረሰብ ድርሻ ግዙፍ ነው። በስፖርት ዘርፍ የሚገኙ 
የመንግሥትና የግል ተቋማት፣ የስፖርት ማህበራት፣ 
ተጫዋቾች፣ አትሌቶች፣ የእግር ኳስ ክለቦችና ተጫዋቾች 
ወረርሽኙን ለመከላከል የሚደረገውን ርብርብ ተሳትፎ 
ሲያደርጉ ነበር።በዘመነ ኮሮና የስፖርቱ ማኅበረሰብ 
ሰብዐዊነትን መሰረት ያደረገው እንቅስቃሴ እንደቀጠለ 
ይገኛል። በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ስፖርት ኮሚሽን አስተባባሪነት 
ሚያዝያ 17 ቀን 2012 ዓ.ም የተጀመረውን «ማዕድ 
ማጋራት» መርሃ ግብር ሶስተኛው ዙር ከትናንት በስቲያ 
በአዲስ አበባ ትንሿ ስታዲየም ተጀምሯል።

የስፖርቱ  ማኅበረሰብ ህዝባዊነት የሚያረጋግጥ 
መሆኑ የተነገረለት ሶስተኛው ዙር ማዕድ የማጋራት መርሃ 
ግብር  ሲጀመር ፤ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር 
አቶ ኤሊያስ ሽኩር እንደተናገሩት፤ የኮሮና ቫይረስ 
ወረርሽኝ መከሰት የመደጋገፍ እና የመረዳዳት የቀደመ 
ባህላችንን የበለጠ እንዲጎለብት አድርጓል።የኮሮና ቫይረስ 
ወደ ሀገራችን ከገባ ጀምሮ ወረርሽኙን ለመከላከልና 
ለመቆጣጠር የስፖርቱ መንግስታዊ እና ህዝባዊ 
አደረጃጀቶች፣ ታዋቂ አትሌቶች፣ የደጋፊ ማህበራት፣ 
በአጠቃላይ የስፖርት ቤተሰቡ ህብረተሰቡን በማንቃት 
እና ኢኮኖሚያዊ ጫናውን ለመቋቋም የሚያግዝ 
የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን 
በመጣት ላይ ያደረጉትን ተሳትፎ ጠቅሰዋል። የስፖርቱ 
ማኅበረሰብ ድጋፍ ተጠናክሮ የሚቀጥልና የምገባ 
መርሃ ግብሩ መጀመር ለዚሁ ማሳያ ይሆናል ብለዋል።  
   የጎዳና ላይ የሚገኙ ወገኖቻችንን በተወሰነ መልኩ 
ለማገዝ አንድ ወር የሚቆይ የምገባ መርሃ ግብሩ ይሄንኑ 
ሚና መሰረት ባደረገ መልኩ መጀመሩን የተናገሩት አቶ 
ኤልያስ፤ በስታዲየም ዙሪያ መርሃ ግብሩ እንዲደረግ 
የተመረጠበትን ምክንያት መኖሩን አመልክተዋል። 
«በወቅታዊ የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ስርጭቱን 
ለመቆጣጠር ሲባል በተለይ ስታዲየም ዙሪያ የሚገኙ 
ባር እና ሬስቶራንቶች መዘጋታቸው እና በአካባቢው 
ያለው እንቅስቃሴ መቆሙ ይታወቃል። ሬስቶራንቶች 
መዘጋታቸውን ተከትሎ ከሬስቶራንቶች ተመላሽ የሚሆኑ 
ምግቦችን ይጠቀሙ የነበሩ የጎዳና ተዳዳሪዎችም ሆነ 
በስታዲየም አካባቢ የተለያዩ ነገሮችን በመሸጥ ይተዳደሩ 
የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለከፋ ችግር ተጋልጠዋል። 
በመሆኑም ጊዜው የከፋ ችግር ላጋጠማቸው የህብረተሰብ 
ክፍሎች እጃችን የምንዘረጋበት፤ የጋራ መከራችንን 

በመተጋገዝ የምናልፍበት መሆኑን በማመን እና ማህበራዊ 
ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ነው »ሲሉ አብራርተዋል። 
አቶ ኤልያስ በመጨረሻ የተጀመረው ተግባር የሚቋረጡ 
ሳይሆን በቀጣይም እነዚህ ወገኖቻችን በዘላቂነት 
ህይወታቸውን ሊመሩበት በሚችሉ ጉዳዮች ላይ የስፖርት 
ቤተሰቡ በሙሉ አቅሙ የሚደግፍ መሆኑን አመልክተዋል። 
የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን፣ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ 
ፌዴሬሽን እና የቢጂ አይ ኢትዮጵያ አመራሮች በጋራ 
በመሆን ባስተላለፉት መልዕክት ደግሞ፤ የምገባ መርሃ 
ግብሩ በቀጣይ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አስፈላጊውን ሁሉ 
እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል።

በስፖርት ኮሚሽን አስተባባሪነት የተጀመረው 
ማዕድ የማጋራት መርሃ ግብሩ 3ኛ መጀመሩን በዘመነ 
ኮሮና የስፖርቱ ማኅበረሰብ ሰብዐዊ ተግባር ተጠናክሮ 
መቀጠሉን ያመላክታል ተብሏል።ሰኔ 17 ቀን 2012 
ዓ.ም የተጀመረው ሶስተኛው ዙር «ማዕድ ማጋራት» 
መርሃ ግብሩ 300 የጎዳና ተዳዳሪዎችን ለአንድ ወር 
ያህል እንደሚመገቡ ታውቋል።በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ስፖርት 
ኮሚሽን ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን፣ ከኢትዮጵያ 
አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እና ከቢ. ጂ አይ ኢትዮጵያ በጋራ 
በመሆን የመጀመሪያው ዙር ሚያዝያ 17 ቀን 2012 ዓ.ም  
ጀምሮ ለአንድ ወራት የዘለቀ ነበር።የስፖርት ተቋማቱ 
ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ያቀረቡትን «የማዕድ 
ማጋራት ብሄራዊ ጥሪን»ተከትሎ መርሃ ግብሩን የጀመሩት 
ሲሆን፤ 300 የጎዳና ተዳዳሪዎችን ለአንድ ወር ያህል 
በመመገብ ሀሳቡን ተግብረውታል።ሁለተኛ ዙር ግንቦት 
17 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ለአንድ ወር ያህል ተግባራዊ 
ተደርጎ በመጠናቀቁ ፤ሶስተኛው ዙር መርሃ ግብር ከሰኔ 
17 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሐምሌ 16 ቀን 300 
የጎዳና ተዳዳሪዎችን በምገባ መርሃ ግብሩ ተጠቃሚ 
እንደሚደረጉ ታወቋል።በ3ኛው ዙር የምገባ ፕሮግራም 
የኢትዮጵያ መድን ድርጅት 600 ሺ ብር ድጋፍ በማድረግ 
የወገን አጋርነቱን ማሳየቱ ተነግሯል። 

የምገባ መርሃ ግብሩን ለሶስተኛው ዙር ማስቀጠል 
መቻሉ  የስፖርቱ ማህበረሰብ በዘመነ ኮሮና ማህበራዊ 
ኃላፊነትን በመወጣት እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ የተጠናከረ 
ተሳትፎ እያደረገ መሆኑን አመላካች ሆኗል። የመርሃ 
ግብሩ ተግባራዊነት  ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ 
ያቀረቡትን «የማዕድ ማጋራት ብሄራዊ ጥሪን» ወደ መሬት 
ከማውረድ በተጨማሪ፤ ስፖርት -ሰብዐዊነትን ጋሻ ያደረገ 
ማኅበራዊ ክዋኔ መሆኑን በተግባር እንዲረጋገጥ ያረጋገጠ 
መሆኑን ብዙዎች መስክረውለታል። 

ስፖርት - ሰብዐዊነትን ጋሻ ያደረገ 
ማኅበራዊ ክዋኔ

3 ኛው ዙር የምገባ ፕሮግራም እስከ መጪው ሐምሌ 16 ቀን 2012 ዓ.ም የሚቆይ ይሆናል፤

ቅዱስ ጊዮርጊስና 
ቢ.ጂ.አ.ይ የስፖንሰር 

ሺፕ ውል  
በቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ማኅበር እና በቢ.ጂ.አ.ይ 

ኢትዮጵያ  መካከል ለዓመታት የቆየውን የስፖንሰር ሺፕና 
የአጋርነት ድጋፍ በአዲስ መልክ ሊያስቀጥሉ መሆኑ 
ተገለጸ። ቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ማኅበርና ቢ.ጂ.አ.ይ 
ኢትዮጵያ  መካከል አጋርነታቸውን በአዲስ መልክ 
ለማስቀጠል መድረሳቸውን  ዛሬ 10 ሰዓት በሸራተን አዲስ 
በሚደረግ የፊርማ ሥነ ሥርዓት የሚያረጋግጡ ይሆናል።

የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማኅበር  ለዝግጅት ክፍሉ 
በላከልን መረጃ፤ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ደማቅ 
የታሪክ አሻራ  ባለቤት በመሆን  ቅዱስ ጊዮርጊስ እግር 
ኳስ ክለብ  በፊት አውራሪነት የሚጠቀስ አንጋፋ ክለብ 
ነው። ክለቡ ከመንግሥት ምንም ዓይነት የገንዘብ ድጋፍ 
የማይደረግለትና በስፖንሰር ሺፕ በአጋሮች ድጋፍ እና 
በአባላቱ መዋጮ የሚንቀሳቀስ ሕዝባዊ ክለብ መሆኑ 
ይታወቃል። ቅዱስጊዮርጊስን ለዓመታት ሲደግፍ ከነበሩ 
አጋር ተቋማት መካከል አንዱ በመሆን ቢ.ጂ.አ.ይ 
ኢትዮጵያ ይጠቀሳል። ቢ.ጂ.አ.ይ ኢትዮጵያ ከክለቡ ጋር 
የነበረውን ቆይታ ለማስቀጠል ከስምምነት መደረሱን 
ተከትሎ፤ በቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ማኅበር እና 
በቢ.ጂ.አ.ይ ኢትዮጵያ  መካከል ለዓመታት የቆየውን 
የስፖንሰር ሺፕ ስምምነት በአዲስ መልክ የአጋርነት 
ስምምነት ዛሬ በሸራተን አዲስ ሆቴል እንደሚከናወን 
አስታውቋል።

 አረንጓዴው ጎርፍና 
የአትሌቲክስ ቤተሰቡ 

የአትሌቲክስ ቤተሰቡ በለገጣፎ ለገዳዲ ስቴድዮም 
ዙሪያ እየተገነባ በሚገኘው ጥርጊያ የአሸዋ ትራክ ዙሪያ 
ችግኝ በመትከል አረንጓዴ አሻራውን  ሐሙስ ሰኔ 18 ቀን 
2012 ዓ. ም. አሳርፏል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን 
ከኢትዮጵያ አትሌቶች ማህበር እና ከለገጣፎ ለገዳዲ 
ከተማ አስተዳደር ጋር በመተባበር ያዘጋጁት መርሃ ግብሩ 
«ለአረንጓዴው ጎርፍ አረንጓዴ አሻራችንን እናሳርፍ» 
የሚል መርህን አንግቧል። በመርሐ ግብሩ ላይ የኢፌዴሪ 
ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ኤሊያስ ሽኩር፣ የለገጣፎ 
ለገዳዲ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወ/ሮ ሃቢባ 
ሲራጅ፣ የኢትዮጵያ አትሌቲክሰ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት 
ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ፣ የኢትዮጵያ ብርቅዬ 
የሀገራችን ስመ ጥር አትሌቶች ተገኝተዋል፡፡

 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር 
ሊግ አሰልጣኞች ሥልጠና 

ሁለተኛ ዙር 
የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሰልጣኞች ሥልጠና  

ሁለተኛው ዙር  ሰኔ 20 ቀን 2012 ዓ.ም ይጀመራል ተባለ።
የኢትዮጵያ ወንዶች ብሕራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ 

ኤሊት ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱና አሰልጣኝ 
አምሣሉ ፋንታሁን ከአሜሪካ በጋራ በመሆን ይሰጣሉ 
ተብሏል። በቪዲዮ ኮንፍረንስ የሚሰጠው የአሰልጣኞች 
ሥልጠናው የመጀመሪያው ዙር  ሰኔ 13 ቀን 2012 ዓ.ም 
ሲሆን የዚህ ሥልጠና ሁለተኛው ዙር ቅዳሜ ሰኔ 20 ቀን 
2012 ዓ.ም የሚቀጥል ይሆናል ተብሏል።

በመጀመሪያው ዙር የአሰልጣኞች ሥልጠና 
የወንዶችና ሴቶች የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሰልጣኞች 
ተካፍለውበታል። በመጪው ቅዳሜ በሚጀመረው 
የሁለተኛ ዙርም ተመሳሳይ እንደሚሆን ተነግሯል።
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