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መኢአድ ወደ ገፅ 2 ዞሯል

ኢቢሲ ወደ ገፅ 2 ዞሯል ሲፔጂ ወደ ገፅ 2 ዞሯል

እርቅ ወደ ገፅ 2 ዞሯል

አለማየሁ አንበሴ

መታሰቢያ ካሣዬ

ገፅ 11ገፅ 5

መንግሥት 
የመብራትን ጉዳይ 
“ሆድ ይፍጀው” 
ቢል ይሻለዋል!

ወዴት 
እየሄድን 

ነው?! ማንስ 
ይነግረናል?

“…እኔስ ይሉኝታን 
እንዴት ልገላገለው!”

ገፅ 7

ገፅ 9

ገፅ 13

ገፅ 14

ገፅ 15

ገፅ 19

ኤፍሬም እንዳለ

መታሰቢያ ካሳዬ

ሞገስ ገ/ማርያም

ዮሐንስ ገ/መድህን 

አሣሣቢው የአዕምሮ 
ጤና ችግር!

ስነ - ልቦናዊ ክትባት

ይንጋ ብቻ!

“እርስዎም ይነሳሉ!”
ፍቅረ ስላሴ የማነ 

በናይጀሪያ ባለፉት 18 
ወራት ከ255 በላይ 
ተማሪዎች በአሸባሪዎች 

ተገድለዋል

ሰሞኑን ከስልጣን የተነሱት 
የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት 
ፕሬዚዳንት አቶ አበባው መሃሪ 
ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ ውጪ 
“መፈንቅለ ስልጣን ተፈፅሞብኛል” 
ያሉ ሲሆን አዲሱ የፓርቲው 

የመኢአድ የቀድሞ ፕሬዚዳንት 
“መፈንቅለ ሥልጣን ተፈፅሞብኛል” አሉ
“መኢአድ አቶ አበባውን በፕሬዚዳንትነት 

አያውቃቸውም” አዲሱ ፕሬዚዳንት
ፕሬዚዳንት አቶ ማሙሸት አማረ 
በበኩላቸው፤ መኢአድ አቶ አበባውን 
በፕሬዚዳንትነት አያውቃቸውም 
የተመረጡበት ጉባኤም ህገ ወጥ ነው 
ብለዋል፡፡

ፓርቲው ባለፈው ቅዳሜና እሁድ 
ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ላለፉት 4 

የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ 
ኮርፖሬሽንና የኦሮሚያ ቴሌቪዥን 
ጣቢያ የአልጀዚራ የስፖርት ቻናሎችን 
በህገወጥ መንገድ ማሰራጨታቸው 
የአገሪቱን ገጽታ በእጅጉ እንደሚጐዳ 
የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን 

ኢቢሲ የአልጀዚራን ፕሮግራሞች ማሰራጨቱ 
የአገሪቱን ገጽታ ይጐዳል ተባለ

ገለፀ፡፡ ባለስልጣኑ ሰሞኑን ለተወካዮች 
ምክር ቤት ባቀረበው የዕቅድ ሪፖርት 
ላይ እንደገለፀው፤ ኢቢሲና የኦሮሚያ 
የቴሌቪዥን ጣቢያዎች፤ የአልጀዚራ 
የስፖርት ቻናሎችን በህገወጥ 
መንገድ ከማሰራጨት እንዲታቀቡ 
ቁጥጥር ቢደረግም ህገወጥ ስርጭቱ 

ሊቆም አልቻለም፡፡ በአገሪቱ የውጭ 
ብሮድካስት ፕሮግራሞችን በክፍያ 
ለደንበኞች ለማድረስ የአገልግሎት 
ፍቃድ የወሰደው ድርጅት 
ከሚያቀርባቸው የዲኤስቲቪ ቻናሎች 
ውጪ በህገወጥ መንገድ የአልጀዚራ 

በኢትዮጵያና በኤርትራ 
መንግስታት መካከል የድንበር 
ይገባኛል ጦርነት መካሄዱን ተከትሎ 
የሁለቱ መንግስታት ግንኙነት 
ከተቋረጠ ወዲህ የተጐዳውን የህዝቦች 
ግንኙነት ለማደስ ያለመ ጉባዔ ትናንት 
በግዮን ሆቴል ተካሄደ፡፡ ባለፈው 
ዓመት መጋቢት ወር መጨረሻ ላይ 
በኢትዮጵያ የሠላምና የልማት ዓለም 
አቀፍ ኢንስቲቲዩት አስተባባሪነት 
የተደረገው ጉባዔ ቀጣይ እንደሆነ 
በተነገረለት በዚህ ጉባዔ ላይ የሁለቱን 
አገራት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱንና 
ትስስሩን ለማጠናከር ያግዛሉ 
የተባሉትን መንገዶች በመከተል፣ 
በህዝቦቹ መካከል እርቅ እንዲፈጠር 
ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑን 
የጉባዔው አዘጋጆች ገልፀዋል፡፡ 

የኢትዮጵያ የሠላምና የልማት 
ዓለም አቀፍ ኢንስቲቲዩት ምክትል 

ኢትዮጵያና ኤርትራን 
ለማስታረቅ እየተመከረ ነው

•	 በኤርትራዊው ድምፃዊ የተሰራ “የእርቅ” ክሊፕ ተመርቋልመታሰቢያ ካሣዬ

ኤግዝኪዩቲቭ ዳይሬክተር አቶ 
ሞገስ ተክለሚካኤል በጉባዔው ላይ 
እንደተናገሩት፤ በሁለቱ አገራት ህዝቦች 

መካከል ሠላምና እርቅ እንዲፈጠርና 
የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ወደተሻለ 
ደረጃ እንዲሸጋገር የሚደረገው 

ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡
፡ምክትል ዳይሬክተሩ በንግግራቸው 

መቀመጫውን በኒውዮርክ 
ያደረገው አለማቀፉ የጋዜጠኞች 
መብት ተሟጋች ሲፒጄ፤ 
የኢትዮጵያ መንግስት በዜጎች ላይ 
የሚፈጽማቸው የሰብአዊ መብቶች 
ጥሰት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ 

ሲፒጄ በኢትዮጵያ የሰብዓዊ 
መብቶች ጥሰት እየተባባሰ ነው አለ
በወቅታዊ የመብት ጥሰቶች ዙሪያ የሰራውን ጥናት ይፋ አድርጓል

መሄዱን አስታወቀ፡፡ኢትዮጵያ 
ሽብርተኝነትን ለመዋጋትና የምግብ 
ዋስትናን ለማረጋገጥ ትኩረት ሰጥታ 
እየሰራች ቢሆንም የአገሪቱ መንግስት 
በዜጎች ላይ የሚፈጽማቸው ዘርፈ 
ብዙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ግን 
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Website: www.addisadmassnews.com

አዲስ አድማስ ኅዳር 6 ቀን 2007 ዓ.ም ገፅ 2 ዜና አድማስ

አመታት ከፓርቲው አባልነታቸው ታግደው 
የቆዩትን አቶ ማሙሸት አማረን በፕሬዚዳንትነት 
የመረጠ ሲሆን እሳቸውና ሌሎች ታግደው 
የነበሩ የፓርቲው አባላት በድጋሚ የተመለሱት 
በመኢአድ አማካሪ ቦርድ ለአንድ ወር በተደረገ 
ጥረት በተፈጠረ እርቅ ነው ተብሏል፡፡ 

“በፓርቲው አመራር ውስጥ ሳልካተት በተራ 
አባልነት እቀጥላለሁ” ሲሉ ለፓርቲው ደብዳቤ 
የፃፉት አቶ አበባው መሃሪ በበኩላቸው፤ ሐምሌ 
14 ቀን 2005 ዓ.ም በተደረገው የመኢአድ 
ጠቅላላ ጉባኤ በፕሬዚዳንትነት የመረጠው 
እሣቸውን መሆኑን አመልክተው “የትግሉ 
መስመር በአንዳንድ ብልጣብልጦችና የሴራና 
የአድማ አካሄድን በሚችሉ ግለሰቦች መጠለፉን 
ተገንዝቤያለሁ፤ ሆኖም ከንትርክና ከጭቅጭቅ 
በመውጣት በተራ አባልነት ለመቀጠል 
ወስኛለሁ” ብለዋል፡፡ 

አዲሶቹ የፓርቲው አመራሮች ከትናንት 
በስቲያ በጽ/ቤታቸው በሰጡት ጋዜጣዊ 
መግለጫ፤ የአቶ አበባው መሃሪን ካቢኔ 
የተካው ስራ አስፈፃሚ 20 አመራሮች እንዳሉት 
ጠቁመዋል፡፡ 

ጥቅምት 30 ቀን 2007 ዓ.ም በተደረገው 
የጠቅላላ ጉባኤ ምርጫ፤ አቶ ማሙሸት አማረ 
ፕሬዚዳንት፣ ዶ/ር ታዲዎስ ቦጋለ ተቀዳሚ 
ምክትል ፕሬዚዳንት እንዲሁም አቶ እንድሪያስ 
ኤሮ ም/ፕሬዚዳንትና አቶ ተስፋዬ መላኩ ዋና 
ፀሐፊ ሆነው ተመርጠዋል፡፡ በሌላ በኩል የአቶ 
አበባው ካቢኔ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የነበሩትና 
በአዲሱ ፕሬዚዳንት የትምህርትና ስልጠና 
ጥናትና ምርምር ተጠሪ ሆነው የተመረጡት አቶ 
ተስፋሁን አለምነህ፤ ከአዲሱ ካቢኔ ራሳቸውን 
ማግለላቸውን ለአዲስ አድማስ አስታውቀዋል፡፡

አዲሱ አመራር ከህዳር 1 ጀምሮ ሥራውን 
በይፋ የጀመረ መሆኑን ያስታወቁት አዲሱ 

ፕሬዚዳንት፤ የሰሞኑን ጠቅላላ ጉባኤ ውጤትም 
ምርጫ ቦርድ ሁለት ታዛቢዎች ልኮ ሲከታተል 
ስለነበር ጉባኤውን ይቀበለዋል ብለን እናምናለን 
ብለዋል፡፡ 

በሐምሌ 2005 የተካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ 
በምርጫ ቦርድ ተቀባይነት ያጣው የጉባኤው 
አባላት ተሟልተው ባለመገኘታቸው እንደነበር 
የጠቀሱት አቶ ማሙሸት፤ ሰሞኑን የተጠራው 
ጠቅላላ ጉባኤ ግን ቀድሞ የታገዱትንም ሆነ 
በስራ ላይ የነበሩ አመራሮችን ያካተተ በመሆኑ 
የተሟላ ነው፤ ምርጫ ቦርድም ይቀበለዋል 
ብለዋል፡፡ 

በአዲሱ የፓርቲው ሥራ አስፈፃሚ ውስጥ 
ከተካተቱት አመራሮች አብዛኛው ከእነ አቶ 
ማሙሸት ጋር ታግደው የነበሩ እንደሆነ 
ታውቋል፡፡ 

በፓርቲው የአማካሪ ቦርድ አማካኝነት 
የፓርቲው የበላይ ጠባቂ ኢ/ር ሃይሉ ሻውል 
በተገኙበት እርቅ መፈፀሙን የጠቆሙት 
የፓርቲው አመራሮች፤ በእርቅ ሂደቱም ማንንም 
ያላገለለ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲጠራ በተወሰነው 
መሠረት ቀድሞ የታገዱትም ሆነ በአመራር 
ላይ የነበሩት በጋራ በጉባኤው መሰየማቸውን 
አስታውቀዋል፡፡ 

“ወደ ጠቅላላ ጉባኤው የገባነው ጉባኤው 
የሚወስነውን በፀጋ ለመቀበል ተስማምተን 
ነው” ያሉት አቶ ማሙሸት፤ በጉባኤው ውሣኔ 
ያኮረፈ ቡድን ስለመኖሩ አናውቅም፤ ጠቅላላ 
ጉባኤው በመግባባት የተቋጨ ነው ብለዋል፡፡ 

አቶ ማሙሸት ይህን ይበሉ እንጂ ከአቶ 
አበባው መሃሪ ጋር በጠቅላላ ጉባኤው ውሣኔ 
ቅር የተሰኙ የፓርቲው አባላት ሃሙስ ከሰአት 
በኋላ በኢየሩሣሌም ሆቴል በጠቅላላ ጉባኤው 
ላይ ያላቸውን ቅሬታ ለጋዜጠኞች በዝርዝር 
ገልፀዋል፡፡ 

ላለፉት 4 ዓመታት ታግደው በእርቅ 
የተመለሱት እነ አቶ ማሙሸት ወደ አመራርነት 
ሳይመጡ በአባልነት ለሁለት አመት ቆይተው 
የባህሪ ለውጥ ማድረጋቸው መገምገም አለበት 
ተብሎ ቢወሰንም የፓርቲው የበላይ ጠባቂ 
ኢ/ር ሃይሉ ሻውል በራሳቸው ውሣኔ እኛን 
ከመድረክ አስወርደው እነሱን ሾመዋል” ያሉት 
አቶ አበባው፤ ከጠቅላላ ጉባኤው ውሣኔ ውጪ 
የሆነ መፈንቅለ ስልጣን ተፈጽሟል ብለዋል፡፡ 

የፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ አንድ 
ፕሬዚዳንት ለሁለት ዓመት ማገልገል እንዳለበት 
ይደነግጋል ያሉት አቶ አበባው፤ እኛ ግን አንድ 
አመት ከ3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይሄ 
ደንብ ተጥሶ፣ በኢ/ር ኃይሉ ፈላጭ ቆራጭነት 
ከስልጣን ተነስተናል ብለዋል፡፡ 

የእሁዱ ጠቅላላ ጉባኤ የተጠራው 
የ2005ቱን ጠቅላላ ጉባኤ ምልአተ ጉባኤ 
አሟልቶ በምርጫ ቦርድ እውቅና ለማሰጠት 
እንጂ አዲስ ፕሬዚዳንት ለማስመረጥ አልነበረም 
ሲሉ አቶ አበባው ተናግረዋል፡፡ 

አዲሱ ተመራጭ አቶ ማሙሸት 
በበኩላቸው፤ “የፓርቲው ህገ ደንብ በየሁለት 
ዓመቱ ጠቅላላ ጉባኤ ይካሄዳል እንደሚል 
ጠቁመው የሰሞኑ ጉባኤ አስቸኳይ እንጂ 
በደንቡ በየሁለት አመቱ ይካሄዳል የተባለው 
አይደለም፣ የፕሬዚዳንቱ የስልጣን ዘመን ሁለት 
አመት ነው የሚልም አልተቀመጠም፤ ምርጫ 
በየሁለት አመቱ ይካሄዳል ነው የሚለው” 
ብለዋል፡፡ አቶ አበባው በ2005 ተካሂዷል 
የሚሉት ጠቅላላ ጉባኤ ህገ ወጥ ነው ያሉት 
አቶ ማሙሸት፤ “መኢአድ አቶ አበባውን 
በፕሬዚዳንትነት አያውቃቸውም፤ ጠቅላላ 
ጉባኤው አልመረጣቸውም፤ ስለዚህ መፈንቅለ 
ስልጣን ተፈፅሞብኛል ማለት አይችሉም” ሲሉ 
አጣጥለዋል፡፡

 ትክክለኛው ጠቅላላ ጉባኤ ተካሂዶ 
ፕሬዚዳንት የተመረጠው በዚህኛው ጉባኤ ነው 
አቶ ማሙሸት፤ “ እነ አቶ ማሙሸት ለሁለት 
አመታት በተራ አባልነት ይገምገሙ የሚል 
ሃሳብ በጠቅላላ  ጉባኤው አልቀረበም” ሲሉም 
አስተባብለዋል፡፡  

የፓርቲው ህጋዊ ማህተም በእነ አቶ አበባው 
መሃሪ እጅ እንደሚገኝ የጠቆሙት አቶ ማሙሸት፤ 
ማህተሙ ህገወጥ ስራ እንዳይሠራበትና 
ለህጋዊ ስራ አስፈፃሚው እንዲመለስ ለፖሊስ 
አመልክተው ምላሽ እየተጠባበቁ እንደሆነ 
ተናግረዋል፡፡ 

በሌላ በኩል አዲሶቹ አመራሮች 6 ወር 
ብቻ ለቀረው ምርጫ ያላቸውን ዝግጅት 
አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት 
ምላሽ፤ “ከምርጫው በፊት ያሉት ሂደቶች 
ዲሞክራሲያዊነትና አሳታፊነት ፓርቲው 
ወደ ምርጫው ይገባል አይገባም የሚለውን 
ይወስናሉ” ያሉት አቶ ማሙሸት፤ የሰላማዊ 
ሰልፍ ጉዳይ፣ የህዝባዊ ስብሰባ፣ የታዛቢዎች 
ገለልተኛነት፣ የመገናኛ ብዙሃን ፍትሃዊ 
አጠቃቀም የመሳሰሉት በህገመንግስቱ መሠረት 
በስራ ላይ መዋላቸውን ከገመገምን በኋላ 
እንወስናለን” ብለዋል፡፡ከአንድነት ፓርቲ ጋር 
ተጀምሮ የነበረውን ውህደት በተመለከተም፤ 
ለውህደቱ የተካሄዱ ውይይቶችን ከሰነዶች 
ላይ ከመረመርን በኋላ አካሄዱን ፈትሸን፣ 
በቀጣይ ምን ይሆናል በሚለው ላይ መግለጫ 
እንሰጥበታለን ብለዋል፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች ምዝገባ ጽ/ቤት፣ ሰኔ 26 ቀን 2006 
ዓ.ም ውህደቱን አስመልክቶ ለመኢአድ በፃፈው 
ደብዳቤ፤ ከአንድነት ጋር ለሚካሄደው ውህደት 
ጉድለት አለበት የተባለውን ጠቅላላ ጉባኤ 
ፓርቲው ማሟላት እንዳለበት አሳስቦ ነበር፡፡ 

መኢአድ  ከገፅ 1 የዞረ

ኢቢሲ  ከገፅ 1 የዞረ

ሲፔጂ  ከገፅ 1 የዞረ

እርቅ  ከገፅ 1 የዞረ

የስፖርት ቻናሎችን የሚቀበሉ ቢኑ ካርዶችና 
ዲኮደሮች ከውጪ በማስገባት በተለያዩ የአገሪቱ 
ክፍሎች በማሰራጨት ላይ የሚገኙ አካላት 
እንዳሉም ተረጋግጧል ተብሏል፡፡

የውጭ ብሮድካስት ፕሮግራሞችን በክፍያ 
ለደንበኞች የማድረስ አገልግሎት (subscrip-
tion) ፈቃድ የተሰጠው መልቲ ቾይስ ኢትዮጵያ 
ለተባለ ድርጅት ሲሆን ድርጅቱ በአሁኑ 

ወቅት ለደንበኞቹ የሚያቀርባቸው ቻናሎች 
ከተሰጠው ፈቃድ ጋር የሚጣጣም መሆኑ፣ 
የሚተላለፉት ፕሮግራሞች ይዘት የህፃናትን 
ስነልቦናና የወጣቶችን ደህንነት እንደማይጐዱ 

እንዲሁም የህብረተሰቡን ባህላዊና ሞራላዊ 
እሴቶች የሚጠብቁና የሚዲያ ህጉን ያከበሩ 
ስለመሆናቸው ክትትል አለመደረጉም በሪፖርቱ 
ላይ ተገልጿል፡፡ 

ላይ እንደጠቆሙት፤ በሁለቱ አገሮች መካከል 
የቀጠለው የፖለቲከኞች ጠላትነት የአካባቢው 
ሰላም ጠንቅ ማሳያ ሆኖ ከመቆየቱም በላይ 
የሁለቱን አገራት ህዝቦች የመገናኘት ዕድል 
ዘግቷል፡፡ ይህም የህዝቦች ዝምድና መገለጫ 
የሆነውን ነፃ ግንኙነት  ገድቦት ቆይቷል፡፡ በዚህ 
ምክንያትም ኢንስቲቲዩቱ ህዝባዊ ውይይቶች 
እንዲደረጉ፣ ሁለቱን ህዝቦች የሚወክሉ ወገኖች 
ተገናኝተው እንዲነጋገሩ፣ እንዲሁም የህዝብ 
ለህዝብ ትስስሩን ለማስቀጠል የሚቻልባቸውን 
መንገዶች ለመፈለግ የሚያግዙ ዕድሎችን 
አመቻችቷል ብለዋል፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራውያን 
ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ውስጥ የነበራቸውን 
ጥቅም ለመከታተል እንዲችሉ እንዲሁም 
የኤርትራ ወጣቶች በኢትዮጵያ ነፃ የትምህርት 
ዕድል እንዲያገኙ ማድረጉ፣ ለ“ህዝብ ለህዝብ” 
ግንኙነቱ መታደስ ቀና ጅማሬ እንደሆነ 
የጠቆሙት ምክትል ዳይሬክተሩ፤ ጅማሬውን 
በማስቀጠል የሁለቱ አገራት ህዝቦች ሰላምና 
ትስስር እንዲጠናከር ይደረጋል ብለዋል፡፡ 

በእርቅ ጉባኤው ላይ በታዋቂው ኤርትራዊ 
ድምፃዊ ርዕሶም ገብረጊዮርጊስ የተዘጋጀና 
በኢንስቲቲዩቱ ስፖንሰር የተደረገ የሁለቱን 
አገራት ህዝቦች መልካም ግንኙነት የሚያመላክት 
የ“ዕርቅ” የሙዚቃ ክሊፕ ተመርቋል፡፡ 

በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስታት 
መካከል በተደረገው የድንበር ይገባኛል ጦርነት 
ሣቢያ  የሁለቱ አገራት ህዝቦች ላለፉት 17 
ዓመታት ተለያይተው የቆዩ ሲሆን በአሁኑ 
ወቅት በየዕለቱ ከ200 በላይ ኤርትራውያን 
ድንበር አቋርጠው ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ 
እንደሆነ ታውቋል፡፡  

“እንቁ” በተሰኘውመፅሔት ላይ የተሳሳተ 
መረጃን በመስጠት ለአመፅ ማነሳሳት በሚል 
ወንጀል ተከሰው በፍ/ቤት የ40 ሺህ ብር ዋስ 
የተጠየቁትን ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩና 
ለክሱ መነሻ የሆነውን ፅሁፍ ያቀረበውን ሠዓሊ 
አምሳሉ ገ/ኪዳን ለማስፈታት የገንዘብ ማሰባሰብ 
ጥረት እየተደረገ ነው፡፡ የፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/
ቤት 2ኛ ወንጀል አራዳ ምድብ ችሎት ባለፈው 

እነ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩን በዋስ 
ለማስፈታት ገንዘብ እየተሰባሰበ ነው

ማክሰኞ በጋዜጠኛ በመፅሄቱ ዋና አዘጋጅ 
ኤልያስ ገብሩና በሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን ላይ 
የቀረበውን ክስ ከሰማ በኋላ እያንዳንዳቸው 
20 ሺህ ብር አስይዘው ጉዳያቸውን በውጭ 
ሆነው መከታተል እንደሚችሉ የበየነ ሲሆን 
ተከሳሾቹ ገንዘቡን ለማስያዝ ባለመቻላቸው 
በእስር እንዲቆዩ ተደርገዋል፡፡ ይሄን ተከትሎም 
ወዳጆቻቸው የባንክ ሂሳብ በመክፈት ለዋስትና 
የተጠየቀውን ገንዘብ በማሰባሰብ ላይ እንደሆኑ 
ታውቋል፡፡ ክሱ የተመሰረተው “እንቁ” መፅሄት 

ላይ “የተገነቡትና በመገንባት ላይ ያሉት 
ሃውልቶች የእነማን ናቸው?” በሚል ርዕስ 
በወጣው ፅሁፍ የተነሳ እንደሆነ የጠቆመው 
የአቃቤ ህግ የክስ መዝገብ፤ በፅሁፉ ሳቢያ 
ባለፈው አመት በጅማ ዩኒቨርሲቲ በተቀሰቀሰ 
ረብሻ 30ሺ ብር የሚገመት ንብረት መውደሙን 
ጠቅሷል፡፡ 

ፍ/ቤቱም የአቃቤ ህግን ክስ መርምሮና 
የተከሳሾችን መቃወሚያ ተመልክቶ ብይን 
ለመስጠት ለታህሳስ 4 ቀጥሯል፡፡ 

ማህሌት ሰለሞን

እየተባባሱ ቀጥለዋል ያለው ሲፒጄ፣ ይፈጸማሉ 
ባላቸው የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ዙሪያ 
የሰራውን ጥናት በትላንትናው ዕለት በተዘጋጀ 
የውይይት መድረክ ላይ ይፋ አድርጓል፡፡

የአገሪቱ መንግስት ያወጣቸውን ህጎች 
ከቅርብ አመታት ወዲህ ዜጎችን በሚጨቁን 
መልኩ ያለአግባብ እየተጠቀመበት ነው ያለው 
ሲፒጄ፤ መንግሥት በሲቪል ማህበረሰብ 
ቡድኖች፣ በፕሬስ ነጻነትና በዜጎች ሰብዓዊ 
መብቶች ላይ ከፍተኛ ጥሰት እየፈጸመ ነው 
በሏል፡፡

በጸረ-ሽብርተኝነት ህግ ሽፋን ለእስር 
የሚዳረጉ ጋዜጠኞችና የተቃዋሚ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች አባላት ቁጥር እያደገ ነው፤ የሲቪል 
ማህበረሰብ ቡድኖች የዜጎችን ሰብዓዊ መብቶች 

ለማስከበር እንዳይችሉ ተደርገዋል ሲል ኮንኗል 
- ሲፒጄ፡፡

“ቶም ላንቶስ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን” 
የተባለው የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት 
በትናንትናው ዕለት በአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ውስጥ በሚገኘው ሬይበርን ሃውስ 
አዳራሽ ባዘጋጀው የመወያያ መድረክ፣ በአገሪቱ 
ይፈፀማሉ የተባሉ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰትን 
የሚዳስስ ጥናት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል፡፡

በሲፒጄ የአፍሪካ ፕሮግራም አስተባባሪ 
ሱኢ ቫለንታይን የተሰራው ጥናት፤ በኢትዮጵያ 
መንግስት ይፈፀማሉ የተባሉ የሲቪል 
ማህበረሰብ ቡድኖችን እንቅስቃሴ የመገደብ፣ 
መገናኛ ብዙሃንን የመጨቆንና በልማት 
ፕሮጀክቶች ሰበብ የነዋሪዎችን ሰብዓዊ መብት 

የመጣስ ድርጊቶች ያብራራል ተብሏል፡፡
የአሜሪካ መንግሥት ለኢትዮጵያ በየዓመቱ 

የ800ሚ. ዶላር ድጋፍ እንደሚሰጥ የጠቆመው 
ሲፒጂኤ፤ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን 

መልካም ግንኙነት በመጠቀም ድጋፉ ለሰብአዊ 

መብቶች ጥሰት እንዳይውልና መንግሥት 

ሰብአዊ መብቶችን እንዲያከብር ተፅእኖ ማድረግ 

በምትችልበት ሁኔታ ላይ ምክክር መደረጉን 
ገልጿል፡፡

በውይይት መድረኩ የፓርላማ አባላት፣ 
የተለያዩ አለማቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች፣ 
የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ተቋማት ተወካዮች፣ 
ተመራማሪዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች 
እንደተሳተፉበት ሲፒጂ ጠቁሟል፡፡
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የከተማዋን ትራንስፖርት ችግር እንደሚፈታ 
የተነገረለት የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት 
ግንባታ ከ82 በመቶ በላይ እንደተጠናቀቀ 
የተገለፀ ሲሆን ከሶስት ወራት በኋላ ሙሉ በሙሉ 
ይጠናቀቃል ተብሏል፡፡ 

ከሶስት አመት በፊት ግንባታው የተጀመረው 
ፕሮጀክቱ፤ በዋናነት በቻይናው ኤግዚየም ባንክ 
የገንዘብ ድጋፍ የሚከናወን ሲሆን ለፕሮጀክቱ 470 
ሚሊዮን ዶላር እንደተመደበለትም ይታወቃል፡፡ 

በሁለቱም መስመሮች 34 ኪ.ሜትር ርዝመት 
የሚያካልለው የባቡር መስመሩ፤ በአብዛኛው 
በተንጠልጣይ ድልድዮች የተዋቀረ ነው፡፡ አንዳንድ 
የባቡር ምህንድስና ባለሙያዎች፤ እየተገነቡ ያሉት 
ድልድዮች ብልሽት ቢገጥማቸው በቀላሉ መጠገን 
እንደማይችሉ ይናገራሉ፡፡ 

ባለሙያዎቹ እንደሚሉት፤ መስመሮቹ ላይ 
የተዘረጋው ሃዲድ መበየዱና ተንጠልጣይ ድልድዮቹ 
የተገነቡበት ኮንክሪት ለሙሌት አስቸጋሪ መሆኑ 
ጥገና ቢያስፈልግ እንኳ አንዱን መስመር ዘግቶ ሙሉ 
ለሙሉ ማፍረስ ይጠይቃል፡፡ ከ20 ዓመታት በላይ 
በውጭ ሃገር  የባቡር አገልግሎት ድርጅቶች ውስጥ 
በሬልዌይ ኢንጅነርነት እንደሰሩ የገለፁት ባለሙያ፤ 
በአዲስ አበባ እየተገነባ ያለው የባቡር መስመር 
ቴክኖሎጂ ዘመናዊነትን ያልተከተለና ከተማን 
የማጨናነቅ ባህሪ ያለው ነው ሲሉም ይተቻሉ፡፡ 

የአዲስ አበባ ባቡር ፕሮጀክት ግንባታ በጥር ወር ይጠናቀቃል
• “ተንጠልጣይ ድልድዮቹ በቀላሉ መጠገን አይችሉም” የሬልዌይ ኢንጂነር

• “በቀላሉ ለመጠገን በሚያስችል መልኩ የተገነቡ ናቸው” ኮርፖሬሽኑ
አለማየሁ አንበሴ 

ናፍቆት ዮሴፍ 

የፕሮጀክቱ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ምድር 
ባቡር ኮርፖሬሽን በበኩሉ፤ የተንጠልጣይ ድልድዮቹ 
ጥራት አስተማማኝ ነው ይላል፡፡ የኮርፖሬሽኑ የአዲስ 
አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ 
ለአዲስ አድማስ በሰጡት ምላሽ፤ “ድልድዮች 
ጥገና ቢያስፈልጋቸው እንኳ በቀላሉ ለመጠገን 
በሚያስችል መልኩ የተገነቡ  ናቸው፤ በዚህ በኩል 
ምንም ስጋት ሊሆን የሚችል ነገር የለም” ብለዋል፡፡ 

አያትና ቃሊቲ አካባቢ የተዘረጉ የሃዲድ 
መስመሮች ፈርሰው እንደገና እየተሰሩ መሆናቸውን 
በተመለከተ የተጠየቁት ኃላፊው፤ “የተሰራው ፈርሶ 
በድጋሚ መስራት ያስፈለገው በአካባቢዎቹ ላይ 
ለሚገነቡት ዲፖቶች (ተርሚናሎች) ከ300-350 
ሜትር ስፋት ያለው ቦታ በማስፈለጉ ነው፤ በዚህም 
መሰረት የማስፋፋት ስራ እየተሰራ ነው” ብለዋል፡፡ 

ለሁለቱ የባቡር መስመሮች በአጠቃላይ 41 
ባቡሮች የሚያስፈልጉ ሲሆን ባቡሮቹ በመጪው 
ወራት ከቻይና ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ወደ አገር 
ውስጥ የገባችው አንዷ ባቡር ስታዲየም አካባቢ 
በተንጠልጣይ ድልድዩ ላይ በተዘረጋው ሃዲድ 
አረንጓዴ ሸራ ለብሳ ቆማለች፡፡ 

ባቡሮቹ ምን አይነት ቀለም ይኑራቸው የሚለውን 
ለመወሰን ህብረተሰቡ ቀለሙን እንዲመርጥ መጋበዙ 
የሚታወስ ሲሆን፡፡ ከኮርፖሬሽኑ የተገኘው መረጃ 

እንደሚጠቁመው፤ የባቡሮቹ ቀለም አረንጓዴና 
ሰማያዊ ነው፡፡ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎቱን 
በበላይነት እንዲያንቀሳቅሱ ለከፍተኛ ስልጠና ወደ 
ቻይና ከተላኩት 254 ሰልጣኞች መካከል 52ቱ 
ስልጠናቸውን አጠናቀው የተመለሱ ሲሆን ቀሪዎቹ 

ስልጠናቸውን እንደጨረሱ ወደ አገር ቤት ይመለሳሉ 
ተብሏል፡፡ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት 
ግንባታ ከሶስት ወር በኋላ በጥር ይጠናቀቃል ተብሎ 
እንደሚጠበቅ የተገለፀ ቢሆንም በትክክል መቼ 
አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር አልታወቀም፡፡

ፎቶ
ግራ

ፍ 
አን

ተነ
ህ 

አክ
ሊ

ሉ

ዜና አድማስ

በህገወጥ መንገድ ወደ ኬኒያ ገብተዋል በሚል 
ኢሲኦሎ በተባለው የአገሪቱ የጠረፍ ከተማ በሚገኝ 
ፍርድ ቤት ክስ የተመሰረተባቸው 99 ኢትዮጵያውያን 
ስደተኞች ከትናንት በስቲያ ጥፋተኛ መባላቸውንና 
እያንዳንዳቸው የ115ሺ ብር ቅጣት ወይም የሶስት 
አመት እስር እንደተጣለባቸው ተዘገበ፡፡

በህገወጥ መንገድ ድንበር ጥሰው ወደ ኬኒያ 
የሚገቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ቁጥር እየጨመረ 
መምጣቱን የገለጹት ጉዳዩን ሲከታተሉ የቆዩት 
የፍርድ ቤቱ ዳኛ ጆአን ኢሩራ፣ ድርጊቱን ለመግታት 
ሲባል በስደተኞቹ ላይ ቅጣቱ እንደተጣለባቸው 
መናገራቸውን ሲቲዝን ኒውስ የተባለው የኬንያ 
ድረገጽ ትናንት ባወጣው ዘገባ አስታውቋል፡፡
ቅጣቱ የተጣለባቸው ስደተኞች በሙሉ ወንዶች 
መሆናቸውን የጠቀሰው ዘገባው፣ 88 ያህሉ ከሞያሌ 
ወደ ኢሲኦሎ በሚወስደው መንገድ በጭነት መኪና 
ተሳፍረው ሲጓዙ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋሉና 
ቀሪዎቹም የኢሲኦሎ ከተማ ፖሊስ በከተማዋ 

99 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በኬኒያ ፍርድ ቤት ተቀጡ
የ115ሺ ብር ቅጣት ወይም የ3 አመት እስር ተፈርዶባቸዋል

የተለያዩ አካባቢዎች ባደረገው ፍተሻ እንደተያዙ 
አስታውሷል፡፡ኢትዮጵያውያኑ ስደተኞች በፍርዱ 

ላይ ይግባኝ የሚጠይቁ ከሆነ፣ የሁለት ሳምንት ጊዜ 
እንደተሰጣቸውም ታውቋል፡፡

አፍሪካን ሰርቪስ ኮሚቴ ለ25 ችግረኛ እናቶች፤ 
እንጀራ ጋግረው መሸጥ እንዲችሉ ከጤፍ ጀምሮ 
የሚያስፈልጉትን ጠቅላላ ጥሬ እቃዎች በማሟላት 
ከትላንት በስቲያ ሾላ አካባቢ በሚገኘው ክሊኒኩ 
ውስጥ አስረከበ፡፡ 

ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ላለባቸው 
ለእነዚህ እናቶች ሁለት ኩንታል ጤፍ፣ የኤሌክትሪክ 
ምጣድ፣ የዱቄት ማስቀመጫ በርሜል፣ የሊጥ 
ማቡኪያና የውሃ ባልዲ፣ የአብሲት መጣያ ብረት 
ድስት፣ ጆግና ማስታጠቢያ፣ ማሰሻ ጨርቅ፣ ጎመን 
ዘር፣ መሶብ፣ እንቅብና የእንጀራ ማውጫ ሰፌድ 
በነፍስ ወከፍ ተከፋፍሏል፡፡ 

ተረጂዎቹ በጨረቃ ቤት፣ በዘመድ ቤትና 
ባስጠጓቸው በጎ ሰዎች ቤት የሚኖሩ በመሆናቸው 
የመጀመሪያ ወር የኤሌክትሪክ ፍጆታ ክፍያ 
ለእያንዳንዳቸው 300 ብርና የተረከቡትን እቃ 
የሚያጓጉዙበት የትራንስፖርት ወጪ ሁለት መቶ 
ብር ተሰጥቷቸዋል፡፡ 

አፍሪካዊ ስደተኞችን ለመርዳት ከ30 ዓመታት 
በፊት ኢትዮጵያዊ ዜግነት ባላቸው አቶ አስፈሃ 
ሃደራ በተባሉ ግለሰብ አሜሪካ ኒውዮርክ ውስጥ 
የተቋቋመው “አፍሪካን ሰርቪስ ኮሚቴ” ከ10 
ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ተከፍቶ ሥራ የጀመረ 
ሲሆን ክሊኒኩ የምስጢር ኤችአይቪ ምርመራ፣ 
የፀረኤችአይቪ (ART) ስርጭት፣ የቲቢ እንዲሁም 

አፍሪካን ሰርቪስ ኮሚቴ ለ25 ችግረኛ እናቶች የስራ እድል ፈጠረ

የአባላዘር በሽታ ምርመራና ህክምና በመስጠት 
በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያንን ሲያገለግል 
መቆየቱን የድርጅቱ የኢትዮጵያ ተወካይ ወይዘሪት 
ሃና ወ/ገብርኤል ተናግረዋል፡፡ 

ድርጅቱ፤ አዲስ አበባን ጨምሮ በአምስት 
የክልል ከተሞች በአማራ ክልል ኮምቦልቻ፣ በመቀሌ 
በዝዋይ እንዲሁም በሃሳዋ የጤናና የማህበረሰብ 
ልማት ማዕከል በማቋቋም፣ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ 
የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን በተለይም እናቶችና 
ህፃናትን በማገልገል ላይ መሆኑን ወ/ሪት ሃና 
አብራርተዋል፡፡ 

ድርጅቱ ኤች አይቪ ቫይረስ በደማቸው 
ላለባቸው ህፃናት የወተትና የአልሚ ምግብ ድጋፍ 
የሚያደርግ ሲሆን በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ 
ለሚገኙ ከ18 ዓመት በታች ላሉ ህፃናትና ታዳጊዎች 
አሜሪካ ከሚገኝ “ቶምስ ሹ” ከተባለ ድርጅት ጋር 
በመተባበር በዓመት ሁለት ጊዜ የጫማ  የትምህርት 

መሳሪያዎችና ሌሎች ድጋፎች እንደሚያደርግ 
ታውቋል፡፡ 

ከትላንት በስቲያ ችግረኛ እናቶች የገቢ ማስገኛ 
ስራ እንዲሰሩ ለተደረገው የጥሬ እቃና የገንዘብ ድጋፍ 
አገር በቀልና የውጭ ድርጅቶች ከፍተኛ ድጋፍ 
ማድረጋቸው የተገለፀ ሲሆን “በፔፕፋር ስሞምል 
ግራንት ፕሮግራም” በኩል የአሜሪካ ኤምባሲ የ30 
ሺህ ዶላር ድጋፍ ማድረጉም ተጠቁሟል፡፡ እስከዛሬ 
ለድርጅቱ ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩት ቢጂአይ 
ኢትዮጵያ፣ ዲኬቲ ኢትዮጵያ፣ አይካፕ ኢትዮጵያ፣ 
ፈረንሳይ ኤምባሲ፣ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ የበጎ 

አድራጎት ድርጅቶች ማህበራት ኤጀንሲ እንዲሁም 

ድርጅቱ የሚንቀሳቀስባቸው የክልል መንግስታት 

የወረዳና የዞን ቢሮዎች በእለቱ ተመስግነዋል፡፡ 

በእለቱ የአንበሳ ማስታወቂያና የህዝብ ግንኙነት 
ድርጅት ባለቤትና “የትውልዱ አምባሳደር” 
አቶ ውብሸት ወርቅአለማሁና አርቲስት ዳንኤል 
ተገኝ በክብር እንግድነት ተገኝተው ስለ ድርጅቱ 
እንቅስቃሴ የተሰማቸውን ተናግረዋል፡፡ 

የጥሬ እቃ ድጋፉን የተረከቡት 18 እናቶች ሲሆኑ 
ቀሪዎቹ ሰባት እናቶች በሌላ ድርጅት መደገፍ 
አለመደገፋቸው ተጣርቶ እቃቸውን መረከብ 
እንደሚችሉ ተገልጿል፡፡ 

አርቲስት ዳንኤል ተገኝና አቶ ውብሸት 
ወርቅአለማሁ ለገና በዓል ለተረጂዎቹ የተወሰነ 
ስጦታ ለማበርከት ቃል እንደገቡም ታውቋል፡፡ 
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የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ በያዝነው 
ሳምንት በአልጀርስ በተካሄደው የአፍሪካ አየር 
መንገዶች ማህበር 46ኛ አመታዊ ጉባኤ ላይ፣ 
የአመቱ የአፍሪካ ምርጥ አየር መንገድ ተብሎ 
መሸለሙን አስታወቀ፡፡

አየር መንገዱ ለአመቱ የአፍሪካ ምርጥ አየር 
መንገድ ሽልማት የበቃው በ2013 የበጀት አመት 
ባስመዘገባቸው ከፍተኛ ውጤቶች፣ ዘላቂነት 
ባለው ትርፋማነቱ እና ከሌሎች የአፍሪካ 
አየር መንገዶች ጋር ለመስራት በሚያስችለው 
አግባብነት  ያለው ስትራቴጂው እንደሆነ 
ገልጾ፣ ይህንን ሽልማት ላለፉት ሶስት አመታት 
በተከታታይነት እንዳገኘ አስታውቋል፡፡

የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ 
ተወልደ ገብረ ማርያም፣ ሽልማቱን ሲቀበሉ 
ባደረጉት ንግግር አየር መንገዱ ለዚህ ሽልማት 
በመብቃቱ ኩራት እንደሚሰማው ገልጸው፣ 
ለዚህ ስኬት መሰረቱ ከ8ሺህ በላይ የሚሆኑ 
ጠንካራ ሰራተኞቹ ትጋት መሆኑን ተናግረዋል፡፡

የኢትዮጵያ አየር 
መንገድ በአፍሪካ 
የአመቱ ምርጥ 

ተባለ
ሽልማቱን ላለፉት 3 ተከታታይ 

አመታት ተቀብሏል
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ባዩልኝ አያሌው
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እንደ ሀገር እየተጓዝንበት ያለው ጎዳና ትክክል 
ነው ወይ? ጉዞዋችንስ? እውነት የያዝነው መንገድ 
ካሰብንበት ያደርሰናል? ወዴት እየሄድን ነው? 
ሠርክ በውስጤ የሚመላለሱ፣ አእምሮዬም 
መልስ ፍለጋ የሚደክምላቸው ጥያቄዎች 
ናቸው፡፡ እንድጠይቅ የሚያደርገኝ ደግሞ 
አንድም በየመስኩ እየተጓዝንበት ያለው ጎዳና እና 
የጉዞው ስልት በበቂ የተጠና ስለማይመስለኝ፣ 
አንድም ከማስተዋል ይልቅ በጥድፊያና በ“በል 
በል” ስሜት የተቃኘ ስለሚመስለኝ ነው፡፡ 
አስተያየቴ ግብታዊ ቢመስልም ዝግ ብላችሁ 
ስታስተውሉት እንደምንስማማ ተስፋ በማድረግ 
ጥያቄዬን ይዤ ልቀጥል፡፡ ወዴት እየሄድን ነው?!

ጥያቄውን የሚመልሱ የሚመስሉ 
(የሚመስሉ ነው ያልኩት) ንግግሮችን ከተለያዩ 
እቅዶችና አቅጣጫዎች ላይ አንብበን ወይንም 
ሲነበብ ሰምተን፣ እንዲሁም ከመንግስት 
ሹማምንት አንደበት ሲነገር አድምጠን ይሆናል፡
፡ እርግጥ ነው ለማመን መስማት አንዱ ምክንያት 
ቢሆንም የምንሰማው ከምናየው ጋር ካልሰመረ 
ግን ለማመን ይገደናል፡፡ (ደግሞም ከምንሰማው 
ይልቅ የምናየው ውሃ ይቋጥራልና የምናየውን 
እናምናለን፡፡) እናም ገለጻዎቹን በአንድም ሆነ 
በብዙ ምክንያቶች ለማመን እቸገራለሁ፡፡ 
ለዚህም አንድ ሁለት ምክንያቶችን ላንሳ፡፡ 

አንደኛ የአስተያየቶቹ ባለቤት “ጉዞውን 
የሚመራው” መንግስት በመሆኑ “ባስያዘን” 
ጎዳና ላይ በቂ ጥናቶችን ከማድረግ ይልቅ 
ለአላስፈላጊ ፕሮፓጋንዳዎች ትኩረት በመስጠት 
ላይ የሚጠመድ ስለሚመስለኝ ነው፡፡ ይህንንም 
በየጊዜው ትክክለኛ አቅጣጫዎች ናቸው ብሎ 
ካወጃቸው፣ አውጆም ከተገበራቸው ሆኖም (እሱ 
በገሀድ ባያምንም) ብዙም ሳይቆይ ከሰረዛቸው 
(ሲተቻቸው ባንሰማም) አቅጣጫዎቹና 
ተግባራቱ በተደጋጋሚ ታዝበናል፡፡ 

ሁለተኛ በየመስኩ የተቀመጡት ሕጎችና 
መመሪያዎች ለአንድ ግብ የቆሙ እንዲሆኑ 
ስለሚጠበቅ እርስ በርስ ሊመጋገቡና ሊናበቡ 
የሚገባ ቢሆንም ከዚያ ይልቅ እርስ በርስ 
የሚጋጩ መሆናቸው ነው፡፡ ይህ አለመናበብና 
እርስ በርስ መጋጨት በአንድ ከተማ ውስጥ 
በሚገኙ ሁለት ክፍለ ከተሞች ውስጥ ወይንም 
በአንድ ክፍለ ከተሞች ውስጥ በሚገኙ ሁለት 
ወረዳዎች ውስጥ የተለያዩ ሕጎች/መመሪያዎች 
ተፈጻሚ ሲሆኑ እስከማየት ይደርሳል፡፡ አንዱ ጋ 
የሚፈቀደው ሌላው ጋ ክልክል ሊሆን ይችላል፡
፡ አንዱ ጋ የሚያስቀጣው ድርጊት ሌላው ጋ 
ሊያስመሰግን ይችላል፡፡ ሌላም ብዙ! እናም 
ጥያቄዬ መልስ ይሻልና እጠይቃለሁ፡፡ እውነት 
ወዴት እየሄድን ነው? 

እውነት እላችኋለሁ ነገራችን ሁሉ 
የተጠና እና የምር የታሰበበት አይመስልም፡

ወዴት እየሄድን ነው?!
ባዩልኝ አያሌው

፡ ስለሆነም ያለንበትን ጎዳና አላምነውም፡
፡ የሚተገበሩትን ስልቶች አልመካባቸውም፡
፡ ይህንን የሚያስረግጡ በርካታ አስረጂዎችን 
ማንሳት ይቻላል፡፡ ጥቂት ብቻ ብናስተውል 
ብዙ ነገሮችን ልብ እንላለን፡፡ ብዙ ልክ ያልሆኑ 
ነገሮችን!

አንድ ተጓዥ ያሰበበት ለመድረስ ወደዚያ 
ሊያደርሰው የሚችለውን ትክክለኛ ጎዳና 
መምረጥ አለበት፡፡ በመረጠበት ጎዳናም 
በጽናትና በትጋት መጓዝ ይጠበቅበታል፡
፡ ጉዞውን ከመጀመሩ በፊት ግን ጎዳናው 
እንደሚያደርሰው ፍጹም እርግጠኛ መሆን 
አለበት፡፡ አለዚያ  እንኳንስ ለቀናት ለዘመናት 
ቢኳትንም ካሰበበት አይደርስም፡፡ መድረስን 
ይመኛል እንጂ አይጨብጠውም፡፡ ይህ 
የሚያስማማን ይመስለኛል፡፡ እናም እዚህ ላይ 
ቆመን ጥቂት ነጥቦችን እናንሳ፡፡

አንድ፦ እየሄድንበት ያለው ጎዳና ተገቢውና 
ትክክለኛው ነው? ትውልድና ሀገር የሚጓዙበት 
የመሆኑን ያህል ተገቢው ጥናት ተደርጎበታል? 
ተደርጎበታል ካልን ውጤቱ ምን ይመስላል? 
ጥያቄው በቅጡ ሊመለስ ይገባል፡፡ እርግጥ 
ነው ትክክለኛው እንደሆነ ጎዳናውን የመረጡት 
“የጉዞው መሪዎች” ደጋግመው ነግረውናል፤ 
እየነገሩንም ነው፡፡ ግን ደግሞ እነሱ ትክክል 
ነው ከማለት ውጪ ሌላ ሊሉን ይችላሉ? 
አይመስለኝም፡፡ ድክመታችንን እና ስህተታችንን 
ማመን ተራራን የመሸከም ያህል ያስፈራናል፡፡

ብዙዎች ራሳቸው የመረጡትን ነገር 
አያሄሱም፡፡ ራሳቸውን ቢያሄሱ የሚጠፉ 
ይመስላቸዋል፡፡ ሂስን የሚፈራ አያድግም! 
ደግሞም ጎዳናውም ሆነ አጓጓዙ ሌሎችን 
ስላደረሰ ብቻ እኛንም ያደርሰናል ማለት 
አይደለም፡፡ ምክንያቱም የእኛ ማንነት (ማንነት 
በርካታ ጉዳዮችን ይይዛል፡፡) ከሌሎች ይለያል፡፡ 
ከማንነታችን የሚሰርጸው አቅማችንም ከሌሎች 
አቅም ጋር አንድ አይደለም፡፡

ሁለት፦ የጉዞ ስልቶቻችንስ ምን ያህል 
ትክክል ናቸው? ሌላው መልስ የሚሻ ጥያቄ 
ነው፡፡ ወደ ኋላ መለስ ብለን ብዙም ሳንርቅ 
አንዳንድ ነገሮችን ለማስታወስ እንሞክር፡፡ 
እንደ ጦር ግንባር ተልዕኮ የተለያዩ ስያሜዎች 
ተሰጥቶአቸውና የጊዜ ወሰን ተበጅቶላቸው 
የተቀመጡ እቅዶችንና ተግባራትን እንዲሁም 
በዘመቻ የተቃኘ አፈጻጸማቸውን እናስታውስ፡
፡ ውጤታቸው ምን ነበር? ቢያንስ ከፊሎቹ 
ውጤታማ እንዳልነበሩ እናውቃለን፡፡ ትክክል 
ከነበሩ ለምን ውጤታማ አልሆኑም? 

እርግጥ ነው እቅድ ሁሉ መቶ በመቶ 
ውጤታማ እንዲሆን አይጠበቅም፡፡ ያ ማለት 
ግን ግማሽ በግማሽ ውጤታማ አይሆንም 
ማለት አይደለም፡፡ ይህ ሊከሰት የሚችለው 

አዋጪነቱ ያልተጠና እና በአስተማማኝ መልኩ 
ያልተፈተሸ እቅድ ከተተገበረ ብቻ ነው፡፡ እናም 
እላለሁ፤ አሁን እየተገበርናቸው ያሉትስ ስልቶች 
ካሰብንበት የሚያደርሱን ናቸው?

ሦስት፦ በጎዳናው ተጉዘን ያሰብንበት 
ለመድረስ ጉዞው የሚጠይቀው ጽናትና ትጋት 
አለን ወይ? ማንም ስለፈለገ ብቻ ያሰበበት 
አይደርስም፡፡ እርግጥ ነው መፈለግ አንዱና 
ቀዳሚው ግብአት ነው፡፡ ሆኖም መፈለግ ወደ 
ድርጊት እስካላደገ ድረስ አእምሮ ውስጥ ሲላወስ 
የሚኖር ምኞት ነው፡፡  ድርጊት ደግሞ ጽናትና 
ትጋትን ይጠይቃል፡፡ 

ጥያቄው ማቆሚያ ያለው አይመስልም፡
፡ የጉዞው ተዋናዮችስ መድረሻው የሚገዳቸው 
ናቸው? ጉዞውን ለማሳካትስ ብቃቱና ፍላጎቱ 
አላቸው? ኃላፊነትስ ይሰማቸዋል? እነዚህን 
መፈተሽ፣ ፈትሾም እውነቱን መመስከር ይገባል፡
፡ የዛሬው መከራችን ነገም እንደማይቀጥል 
መተማመኛ እንሻለን፡፡ የያዝነው ጎዳና እንደ ሀገር 
ከተቸነከርንበት  የችግርና የመከራ ማጥ ውስጥ 
መንጥቆ ያወጣናል ወይንስ ወደባሰ አዘቅት 
ይከተናል? እርግጡን ማወቅ እንፈልጋለን! 
እርግጡን ማን ይነግረናል? 

ስለያዝነው መንገድ ተገቢ መሆን አለመሆን 
ብዙዎች ብዙ ቢሉንም ምንም እያሉን 
አይደለም፡፡ የዚህም ምክንያቱ እየነገሩን ያሉት 
አካላት ሊነግሩን የሚገቡት ስላልሆኑ ነው፡
፡ እንዳለመታደል ሆኖ ስለ ጎዳናውና ጉዞዋችን 
የምንሰማቸው አስተያየቶች ሁለት ፅንፍ የወጡ 
ናቸው፡፡ ገዢው ፓርቲና ከእሱ ጋር የወገኑት 
“እንከን የሌለውና ፍጹም ውጤታማ ጎዳና” 
ላይ እንዳለን ሠርክ ሊሰብኩን፣ ሰብከውም 
ሊያሳምኑን ይሞክራሉ፡፡ (ልብ በሉ! እስከ 
አሁን ድረስ በአለም ላይ እንከን የሌለው ጎዳና 
አልታየም፡፡ እነሱ ግን የእኛ እንከን የለውም 
ይሉናል፡፡) 

በሌላው ጽንፍ የቆሙት የሚሰጡት 
አስተያየት ደግሞ ከፊተኞቹ ፍፁም ተቃራኒ 
ነው፡፡ ለእነዚህኞቹ ጎዳናውና ስልቱ ፍጹም ጎጂ 
ነው፤ አንድም መልካም ጎን የሌለው ስህተትና 
ጥፋት፡፡ ማጠንጠኛቸውም ይሄ ቢስተካከል 
ሳይሆን ሙሉውን ቢቀየር የሚል ነው፡፡ 
አንዳንዴም “እኛ ካልጋገርነው እንዴት ጣፍጦ” 

ሲሉም ይሰማል፡፡ ሁለቱም አካላት ስላለንበት 
ጎዳና እርግጡን የሚነግሩን አይደሉም፡፡ አንዱ 
በፍጹም ፍቅር ሁለተኛው በፍጹም ጥላቻ 
ውስጥ ወድቀው እኛንም ሊጥሉን የሚሞክሩ 
ናቸው፡፡ ሦስተኞቹስ?

ወደ ሦስተኞቹ ጣቴን እቀስራለሁ፡
፡ ወደ የመስኩ ምሁራን እና ባለሙያዎች፡
፡ እንዳለመታደል ሆኖ ሀገራችን ለምሁራንና 
ለባለሙያዎች ያላት ክብርና የምትሰጠው 
ጆሮ  የሚያሳፍር ነው፡፡ ከእውቀት ይልቅ 
ድፍረት ነግሶአል፡፡ ከብቃት ይልቅ ቲፎዞ 
ነው የሚታፈረው፡፡ ማንም ባልዋለበትና 
ባልደከመበት መስክ ላይ ያሻውን በድፍረት 
ሲደሰኩር ቅንጣት ማመንታት አይታይበትም፡
፡ በዚህ ትርምስ ውስጥ ምሁራንና ባለሙያዎች 
ቦታና ሰሚ አጥተዋል፡፡ ይህንን በሚገባ 
አውቃለሁ፡፡ ሆኖም ወደ እነሱ ጣቴን 
የምቀስረው ስለያዝነው መንገድ ከእነሱ የተሻለ 
ሊነግረንና ልናምነው የምንችለው አካል አለ ብዬ 
ስለማላስብ ነው፡፡ 

ምናልባትም ከእነሱ አንዱ ይህንን እያነበበ 
“ይቀልዳል እንዴ? ማን ሰምቶን ነው እኛ 
የምንናገረው?” በማለት በፌዝና በመገረም 
ፈገግ ይል ይሆናል፡፡ እኔ ግን እላለሁ፡፡ “ማንም 
ባይሰማህስ ለምን ይገደሀል?” ደግሞም 
አምናለሁ፤ የሚጮህ አንደበት እውነትን 
እስከተናገረ ድረስ አንድ ቀን ይሰማል፡፡ መሰማት 
ከጀመረ ደግሞ ማቆሚያ ያለውም! በፍጹም፡
፡  የምናውቀውን ሁሉ የመግለጽ ሞራላዊ 
ግዴታ ያለብን ይመስለኛል፡፡ ከእንጀራችን ባለፈ 
ለወገናችንና ለሀገራችንም ልንኖርና ልንደክም 
ይገባል፡፡

እነሆ ስላለንበት ጎዳና ሁለት ተቃራኒ ፅንፍ 
የሆኑ ሀሳቦች ሲነገሩን ዘመናት ላይመለሱ ነጎዱ፡
፡ አንዱ ከፍጹም ፍቅር ሁለተኛውም ከፍጹም 
ጥላቻ የሚመነጩ በመሆናቸው ሚዛናዊ 
አይደሉም፡፡ ግባቸውም እንደሰባኪ ሁሉ 
ተከታዮችን ማፍራት ነው፡፡ ተከታዮችን የሚሻ 
ስብከትን ሳይሆን ሀቀኛና ገለልተኛ አስተያየትን 
መስማት እንሻለን፡፡ ጥያቄዎቹ ሊመለሱ ይገባል፡
፡ ጎዳናው የት ያደርሰናል? ወዴትስ እየሄድን 
ነው?! እውነቱን ማወቅ እንፈልጋለን!! መልካም 
ሰንበት!!

ማንስ ይነግረናል?
ጥያቄው ማቆሚያ ያለው አይመስልም፡፡ የጉዞው ተዋናዮችስ 
መድረሻው የሚገዳቸው ናቸው? ጉዞውን ለማሳካትስ ብቃቱና 
ፍላጎቱ አላቸው? ኃላፊነትስ ይሰማቸዋል? እነዚህን መፈተሽ፣ 
ፈትሾም እውነቱን መመስከር ይገባል፡፡ የዛሬው መከራችን ነገም 
እንደማይቀጥል መተማመኛ እንሻለን፡፡ 
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ታኅሣሥ 29 ቀን 1992 ዓ.ም ተመሰረተ፡፡ ዘወትር ቅዳሜ የሚታተም ሳምንታዊ ጋዜጣ 
አሣታሚ ፡- አድማስ አድቨርታይዚንግ ኃ.የተ.የግ.ማ.

አታሚ፡-   ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት፣ አራዳ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 17  / የቤት ቁ.984

ሥራ አስኪያጅ:-  ገነት ጎሳዬ 
(ልደታ ክ/ከ ቀበሌ 04/06 የቤ.ቁ.581) ስልክ 0911-936787
ዋና አዘጋጅ:- ነቢይ መኮንን 
(ቂ/ክ/ከ ቀበሌ 08/09 የቤት.ቁ.213)
ም/ዋና አዘጋጅ:-  ኢዮብ ካሣ  
ከፍተኛ አዘጋጅ:-  ሰለሞን ገ/እግዚአብሔር 
አዘጋጅ:-  ኤልሳቤት ዕቁባይ

ከፍተኛ ሪፖርተሮች:-  መንግስቱ አበበ፣ ግሩም ሠይፉ፣ 
አበባየሁ ገበያው  ፣ መታሰቢያ ካሳዬ፣ናፍቆት ዮሴፍ፣ አለማየሁ አንበሴ
ሌይ አውት ዲዛይነር :- ኮክ አሰፋ፣ ንግሥት ብርሃነ  
አርቲስት :- ሠርፀድንግል ጣሰው 
ሽያጭና ስርጭት :- ሰለሞን ካሣ 
ፎቶግራፈር :- አንተነህ አክሊሉ
ዌብፔጅ :- አስቴር ጎሳዬ
ኮምፒውተር ጽሑፍ :- የወብዳር ካሣ፣ ሃና ገ/ሚካኤል

`°e ›”kî

ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ሽማግሌ አባት የመሞቻው ጊዜ ደርሶ ኖሮ ልጁን ወደ አልጋው 
እንዲመጣ ይጠራዋል፡፡ ልጁም ይጠጋውና፤

“አባቴ ሆይ ምን ላድርግልህ?” ሲል ይጠይቀዋል፡፡
አባትየውም፤
“ልጄ ሆይ! እንግዲህ የመሞቻዬ ጊዜ ደርሷል፡፡ ነገር ግን አንተን ምድር ላይ ጥዬህ ስሄድ ምንም 

ያጠራቀምኩልህ ጥሪት ስለሌለ ትቸገራለህ ብዬ ተጨንቄያለሁ፡፡ ሆኖም አንድ አውራ ዶሮ አለኝ፡፡ 
የዚህን አውራ ዶሮ አጠቃቀም ካወቅህበት ብዙ ሀብት ታፈራበታለህ” ይለዋል፡፡

ልጁም፤ “እንዴት አድርጌ?” አለው፡፡
አባቱም፤ “አውራ ዶሮ ወደማይታወቅበት አገር ሂድ፡፡ የአውራ ዶሮን ጥቅም ንገራቸው” ብሎ 

ሃሳቡን አስፋፍቶ ተናግሮ ሳይጨርስ ትንፋሹ ቆመ፡፡
ልጅየው አባቱን ከቀበረ በኋላ አውራ ዶሮ የማይታወቅበት አገር ለመፈለግ ከቤቱ ወጣ፡፡ ብዙ 

አገር ዞረ፡፡ ነገር ግን ሁሉም ቦታ መአት አውራ ዶሮ ስላለ ጥቅሙን ያውቁታል፡፡ በመጨረሻ 
ወደ አንድ ደሴት ሲገባ አንድም ዶሮ የላቸውም፡፡ ቀን መምሸት መንጋቱን እንጂ ምንም ሰዓት 
አይለዩም፡፡ ስለዚህ እንዲህ አላቸው፡-

“ይሄ አውራ ዶሮ ይባላል፡፡ እዩ አናቱ ላይ ቀይ ዘውድ አለው፡፡ እንደ ጀግና ጦረኛም እግሩ ላይ 
ሹል ጫማ አለው፡፡ ሌሊት ሌሊት ሶስት ጊዜ ይጮሃል፡፡ ይህንንም የሚያደርገው ለእናንተው 
ጥቅም ነው፡፡ በየአንዳንዱ ጩኸቱ መካከል ያለው የጊዜ ርዝመት እኩል ነው፡፡ በመጨረሻ ሲጮህ 
ልክ ሊነጋ ሲል ነው ማለት ነው፡፡ ቀን ከጮኸ ደግሞ አየሩ ሊለወጥ መሆኑን መናገሩ ነው ማለት 
ነውና መዘጋጀት ይኖርባችኋል” አላቸው፡፡

ነዋሪዎቹ ሁሉ ተገረሙ፡፡ የዚያን እለት ሌሊት ማንም የተኛ ሰው የለም፡፡ አውራ ዶሮው 
በውብ ድምፁ አንድ ጊዜ ከሌሊቱ ስምንት ሰዓት ላይ፤ ጮኸ፡፡ ቀጥሎ አስር ሰዓት ላይ ጮኸ፡
፡ በመጨረሻም ከንጋቱ 12 ሰዓት ላይ ጮኸ፡፡ ህዝቡ ጉድ አለ! ስለዚሁ አውራ ዶሮ ሲያወራ ዋለ፡
፡ ነገሩ ንጉሡ ጆሮ ደረሰ፡፡ ንጉሡም እንደ ህዝቡ በሚቀጥለው ሌሊት የአውራ ዶሮውን ጩኸት 
ሲያዳምጡ አደሩ፡፡ በጣም ተደንቀው ልጁን አስጠርተው፤

“ይሄንን አውራ ዶሮ ትሸጥልናለህ ወይ?” አሉት፡፡
ልጁም “አዎን ግን በወርቅ ነው የምትገዙኝ” ሲል መለሰ፡፡
ንጉሡም፤ “በምን ያህል ወርቅ?” አሉት፡፡
ልጁ - “አንድ አህያ ልትሸከም የምትችለውን ያህል” አለ፡፡
ንጉሡ አንድ አህያ የምትሸከመውን ኪሎ አስጭነው ሰጡትና ወደቤቱ የአባቱን ውለታ እያሰበ 

ሄደ፡፡ ንጉሡም አውራ ዶሮአቸውን ወሰዱ፡፡ ከዚያን እለት ጀምሮ የዚያ ደሴት ህዝብ ጊዜና ሰዓት 
ለየ፡፡

***
አውራ ዶሮ የሚሸጥልን አንጣ፡፡ ሰዓትና ጊዜን መለየት ለማንኛችንም ትልቅ ፀጋ ነው፡፡ “የቸኮለች 

አፍሳ ለቀመችን”ና “የቆየ ከሚስቱ ይወልዳል”ን ዛሬም ባንረሳ መልካም ነው፡፡ ብልህ አባት ለልጁ 
የዘለአለም ሀብት ማውረሱን ካስተዋልን ዘላቂ ልማት፣ ዘላቂ አገር ይኖረናል፡፡ ቤትና ቀን የለየ፣ 
ጊዜና ሰዓት ያወቀ ወደፊት መሄድም፣ ባለበት መቆምም፤ ማፈግፈግም የሚያውቅ የነቃ የበቃ 
ወራሽ ካለን የነገን ጥርጊያ መንገድ አበጀን ማለት ነው፡፡ ይሄ ደግሞ ቀለበት መንገድ መስራት ብቻ 
ሳይሆን ከቀለበት መውጪያውንም እንድንሰራ ፈር ይቀድልናል፡፡ ከተማረ የተመራመረ የሚለው 
ትርጉም የሚኖረው እዚህ ላይ ነው፡፡ 

“ጊዜ የሥልጣን እጅ ነው” ይላል ጸሐፌ ተውኔት ፀጋዬ ገ/መድህን፡፡ ጊዜን ያላወቀ እንኳን 
ሥልጣኑን ራሱን ያጣል፡፡ በማንኛውም ደረጃ ላይ ቢሆን “በትክክል ጊዜን መጠቀም እወቅበት፤ 
ይላሉ ጠበብት፡፡ አለልክ አትጣደፍ፤ ነገሮች ከቁጥጥርህ ይወጣሉና፡፡ የትክክለኛዋ ቅፅበት ሰላይ 
ሁን፡፡ የጊዜን መንፈስ አነፍንፈህ አሽትት፡፡ ወደ ስልጣን (ድል) የሚወስዱህን መንገዶች በዚያ 
ታገኛለህ፡፡ ጊዜው ካልበሰለ ማፈግፈግን እወቅበት፡፡ ሲበስል ደግሞ ፈፅሞ ወደኋላ አትበል!” 
የሚሉ ፀሐፍት ታላቅ ቁምነገር እየነገሩን ነው፡፡ 

ጊዜን በትክክል መጠቀም የሚችል ዝግጅትን ዋና ጉልበቱ ያደርጋል፡፡ ድግሱ ከመድረሱ 
በፊት የምግብ እህሉን፣ የጌሾ ጥንስስ ስንቁን ማደራጀትና በመልክ መልኩ መሸከፍ፣ መጥኖ 
መደቆስ፣ መብሰያና መፍያ ጊዜውን በቅጡ ለድግሱ ሰዓት ማብቃትን ከሸማች እስከ አብሳዩ ውል 
ሊያስገቡት ይጠበቃል፡፡ 

“ካልተሳፈሩበት ቶሎ ተሸቀዳድሞ  
ጊዜ ታክሲ አይደለም አይጠብቅም ቆሞ”
የሚለው የደራሲ ከበደ ሚካኤል ግጥም ይሄንኑ ጊዜ እንኳን ከበሰለ በኋላ እንዲሁም መዘናጋት 

እንደማይገባ ያስገነዘቡት ነው፡፡ 
ያለመላ ግጭት ጅልነት ነው፡፡ የዝግጅት ጊዜ ወስዶ አስቦ፣ ሁሉን አመቻችቶ ነው ትግል፡

፡ አንዴ ከገቡ ደግሞ መስዋዕት መኖሩን ሳይረሱ ምንጊዜም ሳያቋርጡ፣ ሳይማልሉና ሳይታለሉ 
መቀጠል ግድ ይሆናል፡፡ 

በሼክስፔር ሐምሌት ቴያትር ውስጥ፤ 
“ፈጥነህ ጠብ ውስጥ አትስጠም
አንዴ ከገባህበት ግን፣ እጅህ ከባላንጣህ ይቅደም!”
የሚለን የጊዜ ዕቅጩነት (Perfect - imning) ጉዳይ ነው፡፡ 
“አውራ ዶሮ ጮሆ፣ መንጋቱን ነገረኝ
ዛሬ ሌሊት ላርደው ቀጠሮ ነበረኝ” ያለውን ያገራችንን ወጣት ገጣሚ ረቂቅነትም አለመዘንጋት 

ነው!! 
የሁሉ ነገር መሳሪያ ጊዜ ነው!
ዘመን የጊዜ ጥርቅምና የቅራኔና የሥምረት ውጤት ነው፡፡ ስለዚህም እንደታሪክ ክፉውንም 

ደጉንም ማጣጣሚያውና ያንን የመመርመር፣ ከስህተት የመማር፣ ነገን የመተለም ጉዳይ ነው ጊዜን 
ማወቅ ማለት መጪውንም ምርጫ በጊዜ ማስላት ነው የምንለው ለዚህ ነው፡፡ ጊዜን ጨበጥክ 
ማለት ድልን ጨበጥክ ማለት ነው፤ የሚባለው እንዲያው ለወግ አይደለም! ጊዜን እንደመሳሪያ 
የምንቆጥረው ከዚህ በመነሳት ነው፡፡ አውራ ዶሯችንን በጊዜ እንግዛዛ - ሌሊትን፣ ተስፋንና ንጋትን 
- ይንገረን፡፡ ይህ ሚጠቅመን በማታ ሩጫ እንዳንጀምር ከነጋ በኋላም እንዳንዘናጋ ነው! “ከመሸ 
አትሩጥ፣ ከነጋ አትተኛ” የሚለው የወላይታ ተረት አደራ የሚለን ይሄንኑ ነው!! 

ከመሸ አትሩጥ ከነጋ አትተኛ
ጐሞራው - ስለበረከተ መርገም

“በረከተ - መርገም” የተሰኘው ግጥም ካስገረመኝው ማኅፀነ - ኅሊናና አብራከ - ልቦና በርቆ፣ በግዘፈ - አካል 
ከተወለደ፣ ዕነሆ ኻያ ሁለት ዓመታት ሆነው፡፡ ይህ ዘመን፣ ያንድ ጉብል ጐረምሣ ወይም ያንዲት አነጠነጤ 
ኮረዳ ሙሉ ዕድሜ መሆኑ ነው፡፡ 
ስለሆነም፣ በረከተ - መርገም ገና አላረጀም፡፡ ያዘላቸው ተልእኮዎች ገና እሸቶች ናቸው፡፡ “በረከተ - መርገም” 
ከዛሬ ኻያ ሁለት ዓመታት በፊት የጠቆማቸው ችግሮችና ዕንቆቅልሾች ገና ትኩሶች ናቸው፡፡ እንኳንስ በለጋዋ 
ሀገራችን ኢትዮጵያ ቀርቶ ጐመራን በሚሉትም ሌሎች የዓለም አህጉራት ውስጥ አልተፈቱም፡፡ ዕንቆቅልሾቹ 
ሳይፈቱ በጥሬነታቸው ይገኛሉ፡፡ ስለዚህም፣ የበረከተ መርገም ጥያቄዎች፣ ዛሬም ቢሆን እንደጠጠሩና በጥሬነት 
እንዳሉ ናቸው፡፡ 
ይህ ግጥም በምድረ ኢትዮጵያችን ያፈ ሙዝ ሥልጣን ከገነነበት ዘመን ጀምሮ ካደባባይ ድርሽ እንዳይል 
ታግሯል፡፡ ያኔ በዚያ ያፍላ ለውጥ ሣኒታ ላይ ብቻ አንዴ ብልጭ ብሎ ወዲያው ድርግም እንዲል ተደርጓል፡፡ 
በረከተ - መርገምን አያሌ ወገኖች ሲያዳንቁ ብዙ ጊዜ እሰማለሁ፡፡ በርግጥም ግጥሙ ተራ ወይም መናኛ ግጥም 
አይደለም፡፡ ከፍተኛ ተልዕኮን በተራ ቋንቋ ማቅረቡ ብቻ ሊያስደንቀው የሚችል ይመስለኛል፡፡ ሌላው ተደናቂ 
ባሕርዩ ደግሞ፣ ያለፈውን ማሳየቱ፣ የነበረውን ማጋለጡና መጭውንም መተንበዩ ነው፡፡ በዚህም ባሕርዩ 
ሥሉስ የዘመን ኬላዎችን በጥርቆ ርቀታቸውን አቀራርቦ እርስበርስ አስተያይቷል፡፡ ይህን አባባል ከግጥሙ 
አንቀጾች ጠቅሶ ማስረዳት ቢያስፈልግ ዕነሆ፤ 
“ከጥንት ጀምሮ ስናየው የኖርነው 
ሲነድ ሲቃጠል የሚስቅ እሳት ነው”
ይህ አባባል መከረኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ባለፉት ሙታን ዘመናት የነበረበትን ሠቆቃ የሚያሳይ ነፀብራቃዊ 
መስተዋት ነው፡፡ 

“…በኔነቴ ክልል እናንተን አይቼ የናንተን ስናገር 
ላለመኖር መኖር፣ ለመኖርም፣ መኖር፣
ላለመማር፣ መማር፣ ለመማርም፣ መማር፣
ለማግኘት፣ መታገል፣ ለማጣትም፣ መጣር፣ 
ለማትረፍ፣ መዋተት፣ ለመክሰርም፣ መጋር፣
ላለማሰብ፣ ማሰብ፣ ለማሰብም፣ ማሰብ፣ የኋላ፣ ኋላ፣ 

ግን እንደኳስ፣ መንጠር፣ 
ላለማወቅ፣ ማወቅ፣ ለማወቅም፣ አውቆ፣ በጥበብ፣ ደርጅቶ በሀብታት ለመናር፤
ይህ ነው ፍልስምናው የዘመኑ ነገር የጊዜያችን ታምር፤
ሆኖብኛል፣ ለኔ ዕውር እንቆቅልሽ የሰዎች አኗኗር…” 
“እንደዚህ ከሆነ የተፈጥሮህ ጠባይ 
ለስሜት ከሆነ የመኖርህ ጉዳይ
ችግርን ተደሰት፣ ደስታን ተሰቃይ፡፡…”

ይኸኛው ደግሞ፣ በዚያን ጊዜው “አሁን” በርቱዕም ሆነ በኢርቱዕ፣ የነበረውን ሁናቴ የሚገልጽ ነው፡፡ እኔን 
ራሴን ጭምር ብዙ ጊዜ ያስደነቀኝ ግን የሚከተለው እንቢታዊ ንግርት ነበር፡፡ ዕነሆኝ፤ 

“ሆኖም ያዳሜ ልጅ ብትሰማኝ ተመከር 
የዳዋ ውስጥ አይጥ የሜዳው ጓጉንቸር 
የቆንጥር ከርከሮ የደኑ ውስጥ አነር
የመንደር ድምር ሕዝብ የበረሃው ነብር
የጉድጓዱ አሸን የባሕሩ ውስጥ አዞ የረግረጉ 
አልቅት የኩይሳው ቁጫጭ ያየር ጆፌ አሞራ 
ከቶ ሁሉም ነገር፤ 
በደመ ነፍስ ኃይል የሚንቀሳቀሰው ጠቅላላውም 
ፍጡር፤ 
አኝኮ አመንዥኮ፤ ከርትሶ ደቁሶ አድቆ ሰልቆ 
ሰልቅጦህ እንዳትቀር፤ 
አስብ፣ ተመራመር፤ ጠንቁል፣ ተፈላሰፍ፣ አጥብቀህ 
ተራቀቅ፤ ላንተነትህ ስትል ሁኔታው ቢረቅም 
በዘመኑ ነገር፤
ይህ ነው የገፋፋኝ፣ ዛሬ ለመናገር፡፡…”

(ገጣሚ ሃይሉ ገ/ዮሐንስ (ጐሞራው) “ዳግማዊ ህትመት” 
በሚል ርዕስ በ1980 ዳግም ስለታተመው “በረከተ መርገም” 

የተሰኘ ግጥሙ ከፃፈው ትንታኔ የተቀነጨበ)
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ህብረተሰብ

ኤፍሬም እንዳለ

“ለብቻ አሪፍነት የለም፤” አብረን እንሥራ፣ 
አብረን እንደግ!

***
“የዘመኑ ወጣት ራሱ ከነገር፣ ምላሱ 

ከሱስ፣ እጁ ከፌስ-ቡክ ቢላቀቅ፤ ትልቅ ሥራ 
እንፈጽማለን”

ከአዲሳባ ደብረዘይት 4.45 ሰዓት ፈጅቶብን 
የመጣንበት ስብሰባ እንደቀጠለ ነው፡፡ የጄክዶ 
ሥራ አስኪያጅ ከ2013 እስካሁን ያለውን የሥራ 
ሂደት ገለፁ፡፡ የ36 ምስርት ድርጅቶች አቅም 
መገንባቱን፣ ከትንሽ ወደሰፊ ማደጋቸውንና 
ሲዳ ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት ካለፉ 6 
ድርጅቶች መካከል የኢየሩሳሌም ህፃናትና 
ማህበረሰብ ልማት ድርጅት አንዱ እንደሆነ 
አስረዱ፡፡

ለምን እንዳሸነፉ ያስረዱበት መንገድ 
ገርሞኛል፡፡ ምክንያቱም ማንም ለህብረተሰብ 
ዕድገት የሚሰራ አካል እነዚህን ማጠየቂያዎች 
(justifications) ቢያቀርብ መልካም መንገድ 
ነው ብዬ ስለማምን ነው፡፡ እስቲ እንያቸው፡-  

1) በምሥርት ማህበራት የባለቤትነት 	
	 ስሜት አለ ብለን እናምናለን፡፡ 

2) ተጠሪነት አለ ብለን እናምናለን፡፡ 
3) ስለምትተዋወቁ ትተማመናላችሁ - 	

	 ብለን እናምናለን፡፡ 
4) በአካባቢያችሁ ሀብት አለ - ባላችሁ 	

	 ሀብት ላይ ነው እየጨመራችሁ 	
	 የምትሠሩት - እንጂ ከ0 አትነሱም 	
	 ብለን እናምናለን፡፡

5) ውጤታማ ትሆናላችሁ ብለን 
እናምናለን፡፡ ምክንያቱም የባለቤትነት ስሜት 
ካለ፣ ተጠሪነት ካለ፣ መተማመን ካለ ውጤት አለ 

የደብረዘይት ጉዞዬ ነገር መጨረሻ
ካለፈው የቀጠለ	- ነቢይ መኮንን-

6) ዘላቂ (Sustainable) ናችሁ ብለን 	
	 እናምናለን፤ በማንም ግፊት ሳይሆን 	
በራሳችሁ እየተንቀሳቀሳችሁ ስለሆነ፡፡ 

7) ልማቱም፣ ጥፋቱም፣ የችግሩ 		
መነሻም፣ መፍትሔም፣ ለውጥም፤ 	 	
እዛው እናንተጋ አለ ብለን 	 	 	
እናምናለን፡፡ 

እኛ እንግዲህ ተወዳድረን ፍሬያማ የሆነው 
እነዚህን ይዘን ነው፡፡ 

ቀጥለው ከ72 ማህበራት የዛሬዎቹን 
ተሳታፊዎች እንዴት እንደለዩ ሲገልፁ፤ “72 
ምሥርት ማህበራት ከተለያየ የአገሪቱ ክፍል 
አመለከቱ፡፡ 40ዎቹን ለመለየት የአማካሪ ቡድን 
ባለሙያዎች ከውጪ መሠረትን፡፡ በርካታ 
የምዘና ሥራዎች ተካሄዱ፡፡ ማንም ያንን መጠየቅ 
ይችላል፡፡ እናንተ ተመረጣችሁ - እንኳን ደስ 
አላችሁ” አሉ፡፡ ጭብጨባው አስተጋባ፡፡ 

በመጨረሻም ስለመፈራረም ያሳሰባቸውን 
ጉዳይ አነሱ፡- “ከተፈራረማችሁበት ሰዓት ጀምሮ 
ገንዘቡን በትክክል በሥራ ላይ ለማዋል ብርቱ 
መሆን ይኖርባችኋል፡፡ ለውጤት መሥራት 
አለባችሁ፡፡ ሥራ ተሠራ የሚባለው ውጤት 
ሲመጣ ነው፡፡ የ10 ልጆች ህይወት ቀይረናል፤ 
ስንል የእነዚህ ልጆች ህይወት መቀየሩን 
የሚያሳይ ተጨባጭ ነገር መኖር አለበት፡፡ ት/ቤት 
አይሄዱ ከሆነ መሄድ መቻላቸውን፣ አልባሳት 
ማግኘታቸውን፣ ደብተር ማግኘታቸውን ወዘተ 
ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ ከህብረተሰቡ ጋር ጥሩ 
ግንኙነት መፍጠራቸውን ማረጋገጥ ያሻል፡፡ 
በተጨባጭ!”

ቀጥለው ገንዘብ (Fund) ማግኘት እየከበደ 
መምጣቱንም ገልፀዋል፡፡ የሁላችን፣ የአገራችንም 

ችግር ነውና እናስተውለው:-
- “ገንዘብ ማግኘት በዓለም ላይ 

እየጠበበ መጥቷል፡፡ ብዙዎቹ አገሮች ወደ 
አገራቸው ውስጥ ጉዳይ ማተኮር ጀምረዋል፡
፡ ስለሆነም ወደኛ አያዩም፡፡ ገንዘብም ቢሰጡ 
እነሱን የሚጠቅም ነገር እስካለ ብቻ ነው፡
፡ ከእርዳታ ይልቅ ንግድ፣ ከማህበራዊ ልማት 
ይልቅ ኢንቨስትመንት ይቅደም ተብሏል፡፡ ዓለም 
ተለውጧል፡፡ ከዓለም ጋር መሄድ አለብን፡፡” …  

“ዋናው ነገር” አሉ በመጨረሻ፤ አገራዊ 
ፋይዳ ያለው ማጠቃለያ ነው የሰጡት:-

“በጋራ የሚያስመሰግን ሥራ ሠርተን፣ 
የምንሠራውን ወደን፣ ወገኖቻችንን ጥቅም 
ሰጥተን፣ በሥራችን ደስተኛ ሆነን፣ የመንፈስ 
እርካታ አግኝተን፣ የዜግነት ግዴታችንን 
እንደምንወጣ እርግጠኛ ነኝ! ለዚህ አደራዬ 
የጠበቀ ነው!” ብለዋል፡፡ 

የማህበራት አባላቱ እርስ በርስ በመተዋወቅ 
ሳሉ ደጅ የተፃፈውን የማስተዋወቂያ ሰሌዳ ሳነብ 
ቆየሁ - መሪ - ሰሌዳው፤ 

“የኢህማልድ ሲዳ የልማት አጋርነት 
ፕሮግራም የማህበረሰብ ምሥርት ተቋማትን 
አቅም በማሳደግ ማህበረሰብን መሠረት ያደረገን 
ወላጆቻቸውን ያጡና ለችግር የተጋለጡ ህፃናት 
ድጋፍና ክብካቤ ፕሮግራም የፕሮጄክት ውል 
ስምምነት ሥነስርዓት” ይላል፡፡ 

ከማዶ “ምክረ - ሀሳቦች” የሚል ርዕስ ያለው 
ሰሌዳ ይታየኛል፡፡ ለማንኛችንም የሚጠቅሙ 
ነጥቦች ተነቁጠውበታል:- 

የውል ሰነዱን በሚገባ መገንዘብ፤ የሁኔታዎችን 
ሪፖርት በመከታተል መሰነድ፣ የተጠቃሚዎችን 
የፆታ ስብጥር ማመጣጠን፡፡ የንዑሣን ኮሚቴ 

አባላት መተካካት፤ ዕገዛና ምክርን መሻት፤ 
ከአካላት ጋር መሥራት ውሳኔዎችን በቃለ - 
ጉባዔ ማስደገፍ፡፡ ሌላው ዐቢይ ርዕስ ለውጤት 
መትጋት ይላል፡፡ የመንግሥት አካላትን ጨምሮ 
ከሌሎች አካላት ጋር መሥራት፣ የአካባቢ ሀብትን 
ማንቀሳቀስ፣ የእርስ በርስ መግባባትን ማዳበር፡፡ 
በጐ ፈቃደኞችን ማብዛትና ሁሌም የተሻሉ ሆኖ 
ለመገኘት መጣር” ይላል ከታች፡፡ ተመልሼ ወደ 
ስብሰባው ገባሁ፡፡ 

የዕለቱ የመድረክ መሪ፤ አቶ ተዋበ ይዘንጋው፤ 
“የፕሮግራሙ አተገባበርና የሚጠበቁ 

ውጤቶች የምዘና ሥርዓት፤ ፕሮጀክቱ 
የሚያመጣቸው ተጨባጭ ለውጦች፤ የሚለውን 
አቶ ተስፋዬ የሰው ኃይል ማደራጃና የአቅም 
ግንባታ ኃላፊ፤ ያቀርባሉ፤ በጥሞና ተከታተሉ፣ 
ነጥብ ያዙ፤ ብለው አስገነዘቡ፡፡ 

አቶ ተስፋዬም፤
“ሥራዎቹ የሚካሄዱባቸውን ቦታዎች 

“ብሾፍቱ፣ ድሬዳዋ፣ ሻሸመኔ፣ ደብረ ብርሃን፣ 
ሽኒሌ፣ ቡታጅራ፣ ጂማ፣ አዲሳባ፣ እንድብር፣ 
ደብረሲና፣ ደብረማርቆስ፣ ባህርዳር፣ ላይ 
ጋይንት ወዘተ ጠቅሰው ሲቆጠሩ ወደ 17 ገደማ 
መሆናቸውን በጥቀስ ጀምረው ስለህፃናት 
እንክብካቤ የከፋ ገጽታ፡፡ አስረዱ፡፡ ከዚያም ስለ 
አሳዳጊዎች የኢኮኖሚ አቅም ማጐልበት አወሱ፡
፡ “የየማህበሮቻችሁን አቅም አጐልብቱ” አሉ፡
፡ ቀጥለውም፤ “በጋራ ልናመጣቸው የምንችል 
15 ውጤቶች አሉ ብለው ቀጠሉ፡፡ ያሉን 42 
ማህበራት ናቸው 2ቱ በኤልማ የተካተቱ ናቸው፡
፡ ለ540 ልጆች አማራጭ መሠረታዊ ትምህርት 
መስጠት፣ ድጋፍ በማጣት ከት/ቤት የወጡ 

ደብረዘይት ወደ ገፅ 22 ዞሯል

ይሉኝታ ወደ ገፅ 20 ዞሯል

እንዴት ሰነበታችሁሳ!
ሰውየው ሚስት ፈላጊ ነው፡፡ እናማ…

አገባታለሁ ለሚላት ሚስት መስፈርቶች 
ያወጣል፡፡ ለጓደኛውም … “እኔ የምፈልጋት 
ሚስት መልካም ባህሪይ ያላት፣ ብልህና ቆንጆ 
መሆን አለባት…” ይለዋል፡፡ 

ጓድኝዬው፣ “ታዲያ አስቀድመህ  እንደዚህ 
በግልጽ አትነግረኝም ነበር፣“ ይለዋል፡፡

ሰውየውም፣ “ይኸው ነገርኩህ እኮ…“ ሲል 
ይመላሳል፡፡ 

ጓደኝዬው ምን ቢል ጥሩ ነው… “ገና አሁን 
ነው ግልጽ የሆነልኝ፡፡ አንተ እኮ የምትፈልገው 
አንድ ብቻ ሳይሆን ሦስት ሚስት ነው፡፡ አንዲት 
መልካም ባህሪይ ያላት፣ አንዲት ብልህና አንዲት 
ቆንጆ፡ ሦስቱንም አንድ ላይ የያዘች ሴት ከፈለግህ 
ልብ ወለድ አንብብ!” አሪፍ አይደል!  በቃ… 
እዚህ ላይ እኮ ይሉኝታ አያስፈልግም፡፡ እሱ ማን 
የማይሆን ጥያቄ ጠይቅ አለው! ልክ ነዋ… ዘንድሮ 
እኰ እንትናዬዎቹ በአንዱ ነገር “ክንፍ አላት…” 
ሲባሉ በሌላው ደግሞ “ከእነጭራዋ ብቅ አለች…” 
ይባላሉ፡፡ ቂ…ቂ…ቂ…

እናላችሁ…እንዲህ አይነት ያለ ይሉኝታ 
እቅጯን የሚናገሩ ሰዎች ያስፈልጋሉ፡፡ ነገርዬው 
“…ሦስቱንም አንድ ላይ የያዘች ሴት ከፈለግህ 
ልብ ወለድ አንብብ!”  

ይቺን ስሙኝማ…ሰውየው…ብዙም ከሰው 
አይገጥምም አሉ፡፡ እናላችሁ…ሠርግ አይሄድ፣ 
ሀዘን ላይ አይገኝ፣ አብሮ ‘ብርጭቆ አያጋጭ’…
በቃ ምን አለፋችሁ በራሱ ዓለም ውስጥ የሚኖር 
ነው፡፡ እናላችሁ… አንድ ቀን ምን ይሉታል… 

“…እኔስ ይሉኝታን እንዴት ልገላገለው!”

“ያቺ ዱሮ ትወዳት የነበረችው ቆንጆዋ ገርል 
ፍሬንድህ ባል ሞቷል፡፡ ሁልጊዜ ሀዘን ላይ 
አትገኝም ስለምትባል ቀብር እንዳትቀር …” 
ሲሉት ምን ቢል ጥሩ ነው… “እንኳን ሞተ፣ እኔም 
የምፈልገው እሱን አልነበር…” ይላል፡፡ 

በሌላ ቀን የሚስቱ ወንድም ይሞታል፡፡ ይህን 
ጊዜ ቀብር ላይ ተገኝቶ ሳይሰናበት እንኳን በዛው 
ወደ ቤቱ ይመለሳል፡፡ ሚስቱና ሌሎች ዘመዶች 
ሠልስት፣ አርባ ምናምን ሲሉ እሱ አይገኝም፡፡ 
በዚህ የራሱ ዘመዶች ሳይቀሩ ይበሳጩበታል፡፡ 
“አሁንስ አበዛው! አንድ ነገር ይደረግ…” ይባባሉና 
ሄደው የሚያናግሩት ሦስት ሽማግሌዎች 
ይመረጣሉ፡፡

ታዲያላችሁ…አንደኛው ሽማግሌ “ለዚህስ 
ሌላ ሰው አያስፈልግም፣ እኔ ብቻዬን ሀሳቡን 
አስለውጬ ወደ ጥሩ ኢትዮዽያዊነት 
እመልሰዋለሁ…” ይላሉ፡፡

ከዛ ይሄዱና እንዲህ ይሉታል…
“አንተ ችግርህ ምንድነው? እኛስ ምን 

አድርገንሀል! ማንም ሰው ሀዘን ላይ አትገኝም፡
፡ አሁንም የሚስትህ ወንድም ሞቶ ቀብር ላይ 
ብቅ ብለህ በዛው ጠፋህ፡፡ ይሄ ነገር ይብቃ፡ ሰው 
ቀብር ላይ መገኘት ልመድ...” ይሉታል፡፡ 

እሱዬው ምን ይላቸዋል… “እኔ ትልቁን በሽታ 

ገድዬ ቀብሬዋለሁ…” ይላቸዋል፡፡ 
የተላኩት ሰው ግራ ይገባቸውና… “ምን 

የሚሉት በሽታ?” ሲሉ ይጠይቁታል፡፡
እሱም… “ይሉኝታ የሚባል በሽታ…” 

ይላቸዋል፡፡
ሽማግሌ ሆነው የሄዱትም ሰው ትንሽ 

አሰብ አድርገው ምን ቢሉ ጥሩ ነው… “አንተስ 
ተገላገልከው፣ እኔስ ይሉኝታን እንዴት 
ልገላገለው!” ብለው ቁጭ፡፡ 

እሳቸውም ነገሮችን የሚያደርጉት በይሉኝታ 
ነዋ!

እኔ የምለው… እንግዲህ ጨዋታን ጨዋታ 
ያነሳው የለ… እዚህ አገር ተጋፍቶ ይቅርታ 
መጠየቅ ከሲኒማ አድዋ ጋር አብሮ ፈርሷል 
እንዴ! እኛ ‘ደቃቆቹ’ ግራ ገባና! (በነገራችን ላይ…
በአካልም የደቀቅን፣ በፈራንካውም የደቀቅን፣ 
በሞራሉም የደቀቅን፣ በተስፋውም የደቀቅን… 
ሰብሰብ ብለን “አይዞህ ለደግ ነው…” “አይዞሽ 
ሊነጋ ሲል ይጨልማል…” እያልን የምንጽናናበት 
ማህበር ቢጤ ብኗቋቋም አሪፍ አይደል! 

ደግሞላችሁ…አሁን፣ አሁን ደግሞ ክንድና 
ደረቱን እየተነቀሰ በ‘ቢጢሌ’ ካናቴራ ከተማዋ 
ውስጥ የሚንጎማለል በዝቷል፡፡ ታዲያላችሁ… 
በትከሻው ዘፍ ይልባችሁና…አለ አይደል… እሱ 

በተጋፋው እናንተ በተገፋችሁት ገላምጧችሁ 
ይሄዳል፡፡ (“ጡንቻ የሚያሳብጥ ኪኒን ከዱባይ 
እንደ ልብ ይገባል…” የሚባለው እውነት ነው 
እንዴ!

እናላችሁ…ሲመጡብን ‘ጥግ እንዳንይዝ’…
አገሩ ሁሉ ተቆፍሮ ‘የምንለጠፍበት ጥግ’ አጣን፡
፡ ቂ…ቂ…ቂ…

እናላችሁ…ይሉኝታ የሚመስል ነገር መነሳት 
ካለበት እዚህ ላይ ነው፡፡ ‘መድቀቃችንን’ አይቶ 
ገፍትሮን ከመሄድ ይቅርታ ማለት ለመንግሥተ 
ሰማያት ‘ሲ.ቪ.’ ማጠናከሪያ ይሆናል፡፡ ልክ 
ነዋ…ዘንድሮ የምንገፈተረው መንገድ ላይ ብቻ 
ሳይሆን በሁሉም የህይወታችን መስኮች ሆኗላ!

ስሙኝማ…በዛ ሰሞን አንድ ሚኒባስ 
ውስጥ የሆኑ ሦስት ሰዎች ጓደኛቸው ለልጁ 
የስም መዋጮ እንዲያደርጉ ጠይቋቸው ግራ 
ገብቷቸው ሲጨቃጨቁ ነበር፡፡ አስቸጋሪ ነዋ…
አሁን፣ አሁን እኮ አይደለም ጓደኛ ምናምን 
ወላጆችም ራሳቸው ስም በማውጣቱ ግራ 
የተጋቡ ነው የሚመስለው፡፡

ሀሳብ አለንማ…ወይም ወላጆች “ለልጄ ስም 
አውጣልኝ…” ምናምን ሲሉ…አለ አይደል…
አብረው ‘ቲ.ኦ.አር.’ ምናምን የሚባለውን ነገር 
ይላኩልን፡፡ ስሙ ዓለም አቀፍ ይዘት ያለውና 
ልጁ ድንገት የፊልም ተዋናይ ቢሆን ለአፍ 
የሚጣፍጥ ምናምን ተብሎ እቅጩ ይጻፍልን፡፡

ወይም ደግሞ…“የሚወጣው ስም የአሜሪካን 
ወቅታዊ ሁኔታ ያገናዘበና ልጁ በኋላ ዲጄ ሊሆን 
ስለሚችል ለእሱ የሚስማማ መሆን አለበት…” 
ተብሎ ይለይልንማ! 
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ህብረተሰብ

ደረጀ ይመር ምግባር ተካ 

ለምን መሰላችሁ ነፃ ገበያን ያወደስኩት? 
በእኛ አገር “ጨመረ” እንጂ “ቀነስ” የሚባል ነገር 
ጠፍቶ፣ “ቀነሰ” የሚለው ቃል ካልጠቀመን 
ምን ያደርግልናል? ከመዝገበ ቃላት ይፋቅልን! 
በምንልበት ጊዜ የቀነሰ ነገር በማየቴ ነው፡፡

ባለፈው ሰሞን፣ ዘመድ ሞቶብኝ 
በተለምዶ ዓለም ባንክ እየተባለ የሚጠራው 
አካባቢ ነበርኩ፡፡ ከቀብር መልስ ውሃ ጥም 
ሲያቃጥለኝ፣ አንድ ቢራ ልጠጣ ብዬ ግሮሰሪ 
ቤት ገባሁ፡፡ የምመርጠውን ቢራ ስጠይቅ 
“አለ” ተባልኩ፡፡ አካባቢው ሩቅ በመሆኑ 
ዋጋው ይጨምራል በማለት ሰግቼ “ስንት 
ነው?” አልኩ፡፡ አስተናጋጁ “12 ብር” አለኝ፡፡ 
መኻል ከተማ ከ13-16 የሚሸጠው ቢራ፣ እዚያ 
በ12 ብር መገኘቱ እያስገረመኝ ጠጥቼ ወጣሁ፡
፡ በሳልስቱም ወደለመድኩት ቤት አመራሁ፡፡ 
ሁሉም ሰው ፊቱ ያስቀመጠው አዲሱን ቢራ 
ነው፡፡ የለመድኩትን ቢራ ጠየቅሁ፡፡ የለም 
ተባልኩ፡፡ ሌላ ቢራ ምን እንዳለ ስጠይቅ፤ 
አስተናጋጁ ሰዎች ፊት ያለውን እያሳየኝ “ከዚህ 
በስተቀር ምንም የለም” አለኝ፡፡ ዋጋውን 
ጠየቅሁ፡፡ 10 ብር አለኝ፡፡ ሌላ አካባቢ 12 እና 
13 ብር የሚሸጡ ስላሉ፣ እየተገረምኩ ጠጥቼ 
ወጣሁ፡፡ 

በሌላ ጊዜ ደግሞ የረር-ጎሮ አካባቢ ነበርኩ፡
፡ የምወደውን ቢራ ስጠይቅ አስተናጋጁ “እሱ 
የለም፤ ይኼን ይጠጡ ጥሩ ነው” አለኝ፡፡ ችግሬ 
ዋጋው ላይ ነውና “ስንት ነው?” አልኩት፡፡ “10 
ብር ነው፡፡ ፋብሪካው‘ኮ  ከዚህ አስበልጠን 
እንዳንሸጥ አስጠንቅቆናል” አለኝ፡፡ የቢራውን 
ዋጋ የቀነሰው - ፋብሪካው መሆኑን ስሰማ፣ 
አዲሱ ቢራ ገበያ ውስጥ ለመግባት የቀየሰው 
ዘዴ ነው በማለት ደስ አለኝ፡፡ 

ሰሞኑን ደግሞ ሌላ አስገራሚ ነገር አየሁ፡
፡ ቢጂአይ (ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ) አርማውን 
በያዘ ወረቀት ላይ የድራፍት ብርጭቆ እያሳየ 
ማክሰኞ፣ ሐሙስ፣ ቅዳሜ “Happy Hour” 
በማለት በየመጠጥ ቤቱ ለጥፎ አየሁ፡፡ እኔ 
ጊዮርጊስ ቢራም ሆነ ድራፍት ባልጠጣም 
የንግድ ውድድር የፈጠረው ነው በማለት 
በጣም ደስ አለኝ፡፡ ድራፍቱ፣ ከሆነ ጊዜ በፊት 
ዋጋ ጨምሮ ጃንቦው 11 ብር እየተሸጠ ነው፡፡ 
አሁን ማክሰኞ፣ ሐሙስና ቅዳሜ 3ብር ቀንሶ 
በ8 መሸጥ ጀምሯል፡፡ 

ጊዮርጊሶች በአንድ ጊዜ 3ብር የቀነሱት፣ 
ደንበኞቹ በ10 ብር ወዳገኙት አዲስ ቢራ 
ስላዘነበሉ ጭራሽ እንዳይሸሹት ለማባበል 
ነው የሚል ግምት አደረብኝ፡፡ ወደፊትም 
ወደ ገበያው አዳዲስ ቢራ ፋብሪካዎች ሲገቡ 
የንግድ ውድድሩ ይጦፋል የሚል እምነት 
አለኝ፡፡ በዚህ የንግድ ውድድር ማን ተጠቀመ? 
ሸማቹ ህብረተሰብ፡፡ ለዚህ ነው ነፃ ገበያ 
ይለምልም ያልኩት፡፡  

ነፃ ገበያ 
ይለምልም!

ቀዬውን ጥሎ ከተራራ ላይ ከመሸገ 
አመታት ተቆጥረዋል፡፡ ዛሬ ከምሽጉ ጋር ሰማኒያ 
ለመቅደድ የቆረጠበት ቀን ነው፡፡ ድንገት የስደት 
ባልንጀራውን ተራራውን ወደ ኋላ ጥሎ ቁልቁል 
ወደ ሰፊው መስክ ለመውረድ ተንደረደረ፡፡ 
ጥቂት ኪሎ ሜትሮችን ፈቀቅ እንዳለ፣ ቀዝቃዛው 
ንፋስ የሰዎችን ሁካታ እየቆነጠረ ከጆሮ ላይ 
ብትን ሲያደርግበት ተሰማው፡፡ ጠደፍ ጠደፍ 
እያለ ደረቱን የገለበጠውን አውላላ ሜዳ ከሩጫ 
ባልተናነሰ እርምጃ እንደ አጋመሰ በሰዎች ሁካታ 
ድብልቅልቅ ያለ የደራ ገበያ አገኘ፡፡ ገበያተኛው 
ይህንን ጸጉረ ልውጥ ልብ አላለውም፡፡ ከእዚህ 
ይልቅ አስማታዊ ትርኢት ለሚያሳየው አርቲስት 
ሁለመናውን ሰጥቷል፡፡ ጸጉረ ልውጡ ሰው ወደ 
ተሰብሳቢው ገበያተኛ ተጠጋና ይህንን አዋጅ 
ተናገረ፡- 

“እዚህ እናንተ ዘንድ የተገኘሁት 
ከሰመመናችሁና ከድንዛዜያችሁ ትነቁ ዘንድ 
ጠቃሚ ዲስኩር ሹክ ልላችሁ ነው፡፡ የዲስኩሩ 
አርእስት ልዕለ ሰው ይባላል፡፡ ጆሮ ያለህ ስማ 
.. ጆሮ ያለህ ስማ …” አለ ድምጹን ከገበያው 
ሁኡካታ በላይ ከፍ ለማድረግ የአቅሙን 
እየተውተረተረ፡፡ 

ለእዚህ መጤ መንገደኛ ጆሮውን ያዋሰ 
አንድም ገበያተኛ አልነበረም፡፡ ሁሉም እንደ 
ለፍላፊ ወፈፌ በመቁጠር ወደ ጉዳዩ  ተመለሰ፡፡ 

ይህ መጤ ነብይ፣ ይህ የብዙሀን ጆሮን 
የተነፈገ ብጹሁ የኒቼ ዛራስቱስራ ነው፡፡ 
ፍሬደሪክ ኒቼ የሰው ልጅህ በመንፈሳዊ ጉስቁልና 
ተቀፍድዶ አበሳውን የሚያይ አሳዛኝ ፍጡር 
እንደሆነ ይናገራል፤ ስለዚህም ነው ብስራት 
አብሳሪውን፣ የንቃት ባልደራሱን ዛራስቱስራን 
እየደጋገመ የሚያውጅልን፡፡ የሰው ልጅ ካለበት 
ድቅድቅ ጨለማ ወደ ንቃት ጸሃይ ይወጣ ዘንድ 

ዛራስቱስራ በነብይነት የግድ መከሰት አለበት፡
፡ ኒቼ የምናብ አብራክ ክፋዩን ዛራስቱስራን፣ 
መንፈሳዊ አዳኛችን አድርገን እንድንቀበለው 
በጥበብ እያዋዛ ሊሸነግለን ይሞክራል፡፡ 

የኒቼን ፍልስፍና ውስጠ ምስጢር በፈለፈልን 
ቁጥር ተመዘው ከማያልቁ ስነልቦናዊና ማህበራዊ 
ገበናዎች ጋር ፊት ለፊት መላተማችን አይቀሬ 
ነው፡፡ ፈላስፋው፤ ዛራስቱስራ የተባለውን 
ብጹህ ስብእናን ሲያስተዋውቀን እግረ መንገዱን 
የስነልቦና እርከኖቻችንን ጎሸም አድርጎ ያልፋል፡
፡ በኒቼ አመለካከት የሰው ልጅ ሶስት የእድገት 
እርከን አለው፡፡ የመጀመሪያው ካሜል እስቴጅ 
ይባላል፡፡ በግመል ተፈጥሮ ብዙ ማጠራቀም 
ወይም ማከማቸት እንደ አንድ የስሜት 
ህዋስ ነው የሚቆጠረው፡፡ አንዲት ግመል 
አንዴ የጠጣችውን ውሃ እስከ ስድስት ወር 
ልትጠቀምበት ትችላለች፡፡ በእዚህ እርከን ላይ 
ያለ ሰው ልክ እንደ ግመሏ የማህበረሰቡን ባህል፣ 
እምነት፣ አመለካከት ብሎም የአኗኗር ዘይቤን 
እንደ ወረደ በውስጡ እያከማቸ የሚያመነዥግ 
ግብዝ ይሆናል፡፡ በእዚህ ሰውዬ መቃብር ላይ 
ሊነበብ የሚገባው መልእክት ይህ ነው፡- 

“ከርሴ ተጭኖኝ ወደ ከርሰ ምድር 
ወርጃለሁኝ”

ሁለተኛው እርከን ላየን ስቴጅ ነው፤ ስለ 
አንበሳ ስናስብ ቁጡ ባህሪው፣ አልገዛም ባይነቱና 
ነውጠኛነቱ ውልብ ይልብናል፡፡ ይህኛውን 
እርከን የሚቆናጠጥ ሰው በድራጎን ከተመሰለው 
የማህበረሰብ አመለካከትና አገዛዝ ስርዓት ጋር 
ፊት ለፊት ይላተማል፡፡ በእዚህም ምክንያት  
ብዙ ውክቢያና እንግልት ይደርስበታል፡፡ 
አሟሟቱ ከካሜል እስቴጅ ጋር ሲነጻጸር የጀግና 
ነው፡፡ እዚህኛው ሰው መቃብር ላይ ቃላት 
ሲደረደር ይሄንን ይመስላል፡- 

አጥንቴም ይከስከስ ደሜም ይፍሰስላት 
የማንም አይደለች ይህች ነፍስ የእኔ ናት 
ወደ ሶስተኛው ደረጃ ስናልፍ ቻይልድ 

ስቴጅን እናገኛለን፡፡ ህጻናት በእምነቱም ሆነ 
በሳይንሳዊው ዓለም ያላቸው ተክለ አቋም አንድ 
አይነት ነው፡፡ የህጻናት ቤተመቅደስ ፍቅር እና 
ሰላም ነው፡፡ ወደ እዚህኛው ደረጃ የተሰቀለ 
ሰው ውስጡንም ሆነ አካባቢውን በቅድስና 
ይባርካል፡፡ ድንኮች ከሚበዙበት ግርግር 
መካከል ዘለግ ብሎ ይስተዋላል፡፡ መቃብሩ ላይ 
ቃላት ተሰካክተው ሲቆሙ ይህንን አይነት ቅርጽ 
ይይዛሉ፡- 

“ህጻናትን ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ 
አትከልክሏቸው ብለህ ባዘዝከው መሰረት ወደ 
አንተ መጥቻለሁኝ”

እኛነታችን እና ሶስቱ እርከኖች እንዲህ 
ተዛምደዋል፡- 

1. ካሜል ምሁር

በግመል ልቦና ውስጥ ሁሉ ነገር አራት ነጥብ 
… ተከርቸም … ነው፤ ለፈጠራ ለመመራመር ከፍት 
የሆነ ስነልቦና ይነጥፋል፤ ግራ ቀኝ ከማያማትር 
እንደ ጋሪ ፈረስ ፊት ለፊቱን ከሚሸመጥጥ ግትር 
ስብእና ጋር ይወዳጃል፤ ሳይጠይቁ መቀበል፣ 
ሳይፈትሹ ማጥለቅ፣ ሳያላምጡ መዋጥ የግመል 
እስትንፋስ ነው፡፡ 

ኒቼ የዘር አጥር ሳይቸክል ለሰው ልጅ 
በሙሉ ያወጀውን የግመል ስብእናን ለመሰለል 
ስንነሳ፣ የእውቀት ባህላችንን ገበና መታዘብ 
እንጀምራለን፡፡ ግመል እና የእውቀት ባህላችን 
አንድ ሳምባን ነው የሚጋሩት፤ መሳ ለመሳ 
ኩታገጠም ስብእናዎች ናቸው፡፡ እንደ ግመሏ 

ብዙ ስናቁር፣ ስናከማች፣ ስንደራርብ የደህንነት 
ስሜት ይሰማናል፡፡ መጠየቅ፣ መገዳደር፣ 
ማፈንገጥ ከእውቀት መዘገበ ቃላታችን ላይ 
ተፍቀው ጠፍተዋል፡፡ 

የትምህርት ተቋሞቻችንም ቢሆኑ ይህንን 
የማቆር ግብር ከትውልድ ትውልድ እንዲሻገር 
ላይ ታች ከማለት አሰልሰው አያውቁም፡
፡ እውቀትን እንደ መነባንብ ቃል በቃል 
ከመደጋገም ጋር የሚተካከል የተኮላሸ ስነልቦና 
በመዝራት የማይተካ ሚና ሲጫወቱ ኖረዋል፡
፡ በተቋማቱ ውስጥ ያለፉ ደብተራ ሊህቃን 
እውቀት ማለት እንደወረደ የሚጠለቅ፣ እንደ 
ድግምት የሚደገም፣ መጠይቅን የሚያኮላሽ፣ 
እንደ ምፅአት ቀን የሚሰበክ፣ ከንፈር እየመጠጡ 
ጭንቅላትን እየወዘወዙ የሚደመጥ ብቻ 
እንደሆነ ለዘመናት ተሳስተው እያሳሳቱን ዛሬ 
ላይ አድርሰውናል፡፡ በእዚህም ምክንያት 
የእውቀት ምድረ በዳ ላይ የምንርመሰመስ 
ካሜል ምሁራን እንድንሆን ተፈረደብን፡፡ እኛም 
ትውልድ ለማስቀጠል መሃላችንን ላለማጠፍ 
መሰሎቻችንን ካሜል ምሁራንን ላይ ታች 
ብለን ለማብዛት ወገባችንን ሸብ ማድረጋችንን 
ተያያዝነው፡፡ 

በእርግጥ ካሜል ምሁራንን በማቆር 
ግብራቸው ብቻ አንኮንናቸውም፡፡ ማቆር በራሱ 
አጥፊ አይደለም፤ ማቆር እንደውም በሰው ልጅ 
እና እንስሳት መካከል ጠቃሚ ግንብ በመገተር 
ትልቅ ሚና ይጫወታል፡፡ ዛሬ የተወለደች ድመት 
ከዛሬ አንድ ሺ አመት በፊት ከተወለደች ድመት 
ጋር በአስተሳሰብ አንድ አይነት ነች፤ የዛሬዋ 
ድመት ከዜሮ ነው የምትጀምረው፣ ከእዚህ 
ቀደም ከነበረው የድመት ማህበረሰብ ምንም 
አይነት ተሞክሮ እና ልምድ ቀስማ የዛሬውን 
ህይወቷን አትጀምርም፡፡ እኛ ግን በእዚህ ረገድ 
ለማቆር ምስጋና ይግባውና በተጻራሪ ጽንፍ ላይ 
መቆም ችለናል፡፡ ከባዶ፣ ከዜሮ አንጀምርም፡፡ 
ካቆርነው መሰረት አሀዱ እንላለን፡፡ 

ስለዚህ ማከማቸት፣ መከመር በራሱ 
መርገምት አይሆንም፡፡ ወደፊት ለመስፈንጠር 
እንደ መነሻ ንጣፍ ሆኖ ያገለግላል፡፡ ችግሩ 
የሚመጣው የቃረምነውን እውቀት እንደ 
ሃይማኖት መቁጠራችን ላይ ነው፡፡ መተቸት 
ኩነኔ እየሆነብን፣ በአእምሯችን ያከማቸነውን 
እውቀት እንደ ድግምት እየደገምን፣ እንዴት 
የተለየ የፈጠራ ሰው ልንሆን እንችላለን፡፡ 

2. ላየን ማህበረሰብ 

አንበሳ የእኛ ኢትዮጵያውያን የመንፈስ 
ጥንካሬ መግለጫ ነው፡፡ ነጭ፣ በበርሊን ሸንጎ 
ጥቁር ህዝብን በግዞት ለማኖር ምሎ ተገዝቶ 
አፍሪካ ላይ ሲዘምት፣ ፊት ለፊት በብቸኝነት 
የተፋለሙት አባቶቻችን ሁልጊዜም በታሪክ 
የሚዘከሩ ህያው ምስክሮች ናቸው፡፡ አልበገር 
ባይነታቸው፣ የአላማ ጽናታቸው የጥቁር ህዝብ 
ለደረሰበት የልብ ስብራት ጠጋኝ ሆኖ ኖሯል፡
፡ በእዚህም ምክንያት ኢትዮጵያ የሚለው 
ቃል፣ ከቃል በላይ ሆኖ የመንፈስ ጥንካሬንና 
ሀይማኖታችን እስከ መወከል ይደርሳል፡፡ 

ግራ አጋቢ አመክንዮ ላይ የምንደርሰው 
ግን አንበሳውን ወደ ቤታችን ስናመጣው ነው፡
፡ አንበሳው በቤቱ ጭምት መሆንን ይመርጣል፡
፡ ለወንዙ ለአድባሩ ለማዳ ባህሪውን ከመጋበዝ 
አይቦዝንም፡፡ ለውጪ ቀጋ ለውስጥ አልጋነቱን 
በግብሩ ይመሰክራል፡፡ አንበሳው ዱካ 
ከእንደራሴዎቻችን ፊት ባይተዋር ነው፡፡ 

የእኛው አፈር ያበቀላቸውን ገዢዎቻችንን 

እንደ ባእድ ጸጉረ ልውጦቹ በግሳታችን፣ 
በጩኸታችን ለማስበርገግ ጎሬያችንን 
ለመክፈት ስንዳዳ አካላችን አልታዘዝ ይለናል፡
፡ ከማጉረምረም ይልቅ እጣ ፈንታ ላይ 
በማላከክ ከንፈር እየመጠጡ ማዝገምን 
ምርጫችን እናደርጋለን፡፡ ከፍ ዝቅ ለሚያደርጉን 
እንደራሴዎቻችን ሆደ ሰፊ የምንሆንበት ወሰን 
በእጅጉ የተጋነነ ነው፡፡ 

ኒቼ እና እኛ
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ዋናው ጤና

ቤልጂየማዊው ፒተር ፒዮ የኢቦላ ቫይረስን ለመጀመሪያ ጊዜ ከመረመሩና ለቫይረሱም 
ስያሜ ከሰጡ ሳይንቲስቶች አንዱ ነው፡፡ በቅርቡ  ከቫይረሱ ጋር በተያያዘ የሰጠውን 

ቃለመጠይቅ ለጋዜጣው በሚመች መልኩ አቅርበነዋል መልካም ንባብ፡፡

ያኔ የኢቦላ ቫይረስ እንዴት እንደታወቀ 
ንገረኝ?

እ.ኤ.አ በ1976 በመስከረም ወር በአንዱ 
ቀን የሳቤና አየር መንገድ አውሮፕላን አብራሪ 
የነበረ ሰው በወቅቱ ዛየር በሚባለው በአሁኑ 
አጠራር ኮንጐ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ከሚገኝ 
አንድ ሃኪም በጥንቃቄ የተላከ የደም ናሙና 
ወደ ቤልጂየም ይዞልን መጣ፡፡ የደም ናሙናው 
በዛየር ያምቡኩ በተባለ ቦታ በበጎ አድራጎት ስራ 
ላይ ከነበሩ የቤልጂየም መነኮሳት የኣንዷ ነበር፡
፡ መነኩሲቷ በማይታወቅ ህመም እየተሰቃየች 
የነበረ ሲሆን የደም ናሙናው ሲላክልንም ቢጫ 
ወባ ሊሆን ይችላል በሚል ግምት ነበር፡፡ 

በአሁኑ ወቅት የኢቦላ ቫይረስ ምርመራ 
የሚካሄደው እጅግ ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ 
ነው፡፡ ያኔ እንዴት ነበር?

ቫይረሱ ምን ያህል አደገኛ እንደነበር 
አናውቅም ነበር፡፡ በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚሰራበት 
ላቦራቶሪም ቤልጂየም ውስጥ አልነበረም፡፡ 
የምንሰራው የተለመደውን ነጭ ጋውንና ጓንት 
አድርገን ነበር፡፡

የመነኩሲቷ የደም ናሙና ከቢጫ ወባ ጋር 
ግንኙነት ነበረው?

አልነበረውም፡፡ ህመሟ ከቢጫ ወባና 
ከታይፎይድ ጋር ግንኙነት ከሌለው ምን ሊሆን 
ይችላል በሚል ጥረታችንን ቀጠልን፡፡ ከተላከው 
ናሙና ላይ ቫይረሱን ለመለየት አይጦችንና ሌሎች 
የላብራቶሪ እንስሳቶችን ወጋናቸው፡፡ ለብዙ ቀናት 
በእንስሳቶቹ ላይ ምንም አይነት ለውጥ ስላላየን 
ምናልባት ናሙናው ሲመጣ በቅዝቃዜ እጦት 
ተጎድቶ ሊሆን ይችላል ብለን አስበን ነበር፡፡ 
በኋላ ግን እንስሳቱ ተራ በተራ መሞት ሲጀምሩ 
ናሙናው ገዳይ ነገር እንዳለው አረጋገጥን፡፡ 

ከዚያስ ምን አደረጋችሁ?
በትንሽ ጊዜ ውስጥ ሌላ የመነኩሲቷን 

ደም የያዘ ናሙና መጥቶልን በኤሌክትሮን 
ማይክሮስኮፕ ለመመርመር ስንዘጋጅ፣ የአለም 
የጤና ጥበቃ ድርጅት ናሙናውን ከፍተኛ 
ጥንቃቄ ወዳለበት እንግሊዝ ወደሚገኝ ላቦራቶሪ 
እንድንልከው መመሪያ ሰጠን፡፡ ነገር ግን አለቃዬ 
የፈለገው ነገር ቢሆን ስራችንን ማጠቃለል አለብን 
ብሎ ስላመነ ናሙናውን አልላክነውም፡፡ በወቅቱ 
አለቃዬ ናሙናውን ለመመርመር ሲቀበል እጁ 

በጣም ይንቀጠቀጥ ስለነበር፣ ከናሙናው ወደ 
መሬትና ወደ አንዱ ባልደረባችን እግር ላይ  ፈስሶ 
ነበር፡፡ ሆኖም ጓደኛችን ጠንካራ ቆዳ ጫማ 
አድርጎ ስለነበር ምንም አልተፈጠረም፡፡ 

በመጨረሻ የቫይረሱን ምንነት አወቃችሁ?
አዎ፡፡ ለመመርመር ብዙ ጊዜ የፈጀበን ቫይረስ 

ትልቅና ረዘም ያለ መስሎን ነበር፡፡ ቫይረሱ 
ከቢጫ ወባ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም፡
፡ ይልቁንም በ1960ዎቹ  ጀርመን ማርበርግ 
ውስጥ ብዙ የላቦራቶሪ ባለሙያዎችን ህይወት 
ከቀጠፈው ማርበርግ ቫይረስ ጋር የሚመሳሰል 
ነበር፡፡ 

ስጋት አልፈጠረባችሁም ነበር?
ስለ ማርበርግ ቫይረስ ምንም አላውቅም ነበር 

ማለት ይቻላል፡፡ ተማሪዎቼን ስለዚያ ወቅት 
ስነግራቸው ስለ ድንጋይ ዘመን የማወራላቸው 
ይመስላቸዋል፡፡ ላይብረሪ ሄጄ የቫይሮሎጂ 
አትላስ ላይ ማየት ነበረብኝ፡፡ 

የእኛ ውጤት በታወቀ በአጭር ጊዜ ውስጥ 
ሲዲሲ ባወጣው መረጃ ማርበርግ እንዳልሆነ ነገር 
ግን ተመሳሳይነት ያለው ቫይረስ እንደሆነ ገለፀ፡፡ 
በወቅቱ ያምቡኩና በአቅራቢያ ባሉ ቦታዎች ብዙ 

የአዕምሮ ጤና ችግር ስንል ምን 
ማለታችን ነው?

የአዕምሮ ጤና ችግርን በሶስት ከፍለን 
ልናየው እንችላለን፡፡ ቀላል፣ መካከለኛና ከባድ 
ወይም በፈረንጅኛው ሳይኮሲስ የሚባለው 
ማለት ነው፡፡ ችግሮቹ እንደየሁኔታው የህክምና 
እርዳታ ሊደረግላቸው ይችላል፡፡ ቀላል የአዕምሮ 
ጤና ችግር የምንለው በተለያዩ ምክንያቶች 
አዕምሮአችን ሲወጣጠርና ሲጨነቅ የሚከሰት 
ሲሆን ይህ ችግር በከተማም ሆነ በገጠር 
ይስተዋላል፡፡ በዕለት ተዕለት ህይወታችን 
በሚገጥሙን ነገሮች ስንጨናነቅ ሊከሰት 
የሚችል ችግርም ነው፡፡ ይህ ችግር ያለባቸው 
ሰዎች ራሳቸውን በሚገባ ስለሚያውቁ ወደ 
ሀኪም ሔደው የህክምና እርዳታ ለመጠየቅ 
የሚችሉ ናቸው፡፡ 

መካከለኛ የአዕምሮ ጤና ችግር የምንለው 
ደግሞ የስሜት መዋዠቅ ይታይባቸዋል፡፡ 
አንድ ወቅት ድብርት ውስጥ ይገባሉ፤ ሌላ ጊዜ 
ደግሞ በተቃራኒው ይሆናሉ፡፡ እነዚህ በሁለት 
አይነት የአዕምሮ ጤና ችግር ውስጥ ያሉ 
ሰዎች፤ በአንድ አገር እስከ 20 በመቶ ሊደርሱ 
ይችላሉ፡፡ በአንዳንድ አገሮች ቁጥራቸው 
ከ25-40 በመቶ ሊደርስም ይችላል፡፡ ትንሹን 
እንኳን ወስደን በአገራችን ያለውን ሁኔታ 
ብናየው፣ በአሁኑ ወቅት በአገራችን ቢያንስ 18 
ሚሊዮን የሚሆነው ህዝብ በቀላልና መካከለኛ 
የአዕምሮ ጤና ችግር የሚጠቃ ነው፡፡ ከባዱና 
ሳይኮሲስ እየተባለ በሚጠራው የአዕምሮ ጤና 

ችግር የተጠቁ ሰዎች ስለራሳቸው ያላቸው 
ግንዛቤ አናሳ ሆኖ እይታቸው፣ አመለካከትና 
የአስተሳሰብ ባህርያቸው ሲዛባ የሚከሰት 
ችግር ነው፡፡ ለሌሎች የማይታይን ነገር ማየት፣ 
ሌሎች የማይሰሙትን ድምፅ መስማት … 
አይነት ነገሮች ናቸው፡፡ እነዚህ ሰዎች የባህርይ 
ለውጥም ያመጣሉ፡፡ ለምሳሌ ኬጂቢ ቦንብ 
ጠምዶ እየተከታተለኝ ነው ብለው ያስባሉ፡፡ 
ያን ግዜም ራሳቸውን ለመከላከል በሚወስዱት 
እርምጃ በሌሎች ሰዎች ላይ አደጋ ሊያስከትሉ 
ይችላሉ፡፡ ከፍተኛ የአዕምሮ ጤና ችግር 
ከምንላቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ድብርት ነው፡፡ 
ድብርት መዳን የሚችል ህመም ሲሆን በአግባቡ 
ካልታከመ ህይወትን የሚያሳጣ አደገኛ ችግር 
ነው፡፡ በዚህ ሳይኮሲስ እያልን በምንጠራው 
አደገኛ የአዕምሮ የጤና ችግር የተጠቁ ሰዎች 
በሆስፒታል ውስጥ ተገኝተው የቅርብ ክትትልና 
እርዳታ ማግኘት የሚገባቸው ናቸው፡፡ በአሁኑ 
ወቅትም በአገራችን 1.8 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች 
በከፍተኛ የአእምሮ ጤና ችግር እየተሰቃዩ ነው፡
፡ ዛሬውኑ ተኝቶ መታከም፣ ዛሬውኑ መድኀኒትና 
መርፌ ማግኘት፣ ዛሬውኑ የምክር ህክምና 
ማግኘት የሚገባቸው ናቸው፡፡ 

ለአዕምሮ ጤና ችግር ዋንኛ መንስኤዎች 
ተብለው የሚጠቀሱት ምንድናቸው? 

ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ሥነልቦናዊ 
ውጥረቶች፣ ተገዶ መደፈርና አደንዛዥ እፆችን 
መጠቀም ዋንኞቹ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን፡
፡ እነዚህ ነገሮች የአዕምሮ ጤና ችግር ሊያባብሱ 
ይችላሉ፡፡ ከዚህ በተረፈ ሰዎች የአዕምሮ ጤና 
ችግር በገጠማቸው ጊዜ ወደ ህክምና ተቋማት 
ሄዶ እርዳታ ማግኘት አለመፈለጋቸው በቀላሉ 
ሊድን የሚችለውን ችግር ውስብስብና አደገኛ 
ሊያደርገው ይችላል፡፡ 

አብዛኛው የአዕምሮ በሽተኛ በየቤቱና 
በየፀበሉ ታስሮ ነው ያለው፡፡ ጥቂቱ ደግሞ 

አሣሣቢው የአዕምሮ ጤና ችግር!
- ከ1ሚ. በላይ ህዝብ ተኝቶ መታከም በሚያስፈልገው የአዕምሮ ህመም ይሰቃያል
- በአዕምሮ ህሙማን ህክምና ማዕከል ያሉት አልጋዎች ከ700 አይበልጡም

በየመንገዱና በየጎዳናው እየዞረ ነው፡፡ እነዚህ ወደ 
ህክምና ተቋማት ሄደው እርዳታ ማግኘት ቢችሉ 
ችግሩን ለማቃለል ይቻላል ብዬ አምናለሁ፡፡ 

ህሙማኑ ወደ ህክምና ተቋማት ቢሄዱ 
የህክምና እርዳታ ለማግኘት ይችላሉ? 
በአገራችን ምን ያህል ተቋማትስ አሉ?

በአሁኑ ወቅት በአገራችን የተለያዩ ቦታዎች 
የህክምና ተቋማት አሉ፡፡ ለአዕምሮ ጤና ችግር 
ህክምና የሚሰጡ ማለት ነው፡፡ አስተኝቶ 
ለማከም ግን አስቸጋሪ ነው፡፡ በአጠቃላይ 
የግሉንም፣ ወታደራዊ የህክምና ተቋማትን 
ጨምሮ ከ700 የማይበልጡ አልጋዎች ናቸው 
ያሉን፡፡ ይህ ደግሞ ከችግሩ አንፃር ኢምንት ነው፡
፡ ስለዚህም ሁላችንም ትኩረት ሰጥተን ልንሰራ 
የሚገባን መከላከሉ ላይ ነው፡፡ ያለበለዚያ 
ውጤት የለውም፡፡ እኛ ሃኪሞች ወደ ህክምና 
ተቋማት የመጡልንን ጥቂት ዕድለኞች ማከም 
ላይ ብቻ ተወስነን መቅረት አይገባንም፡
፡ ሁላችንም መከላከሉ ላይ ትኩረት ሰጥተን 
ልንሰራ ይገባል፡፡ 
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በርካታ ሰዎች የአዕምሮ ጤና ችግር እንደገጠማቸው የሚጠቁሙ ምልክቶች ቢታይባቸውም ታማሚነታቸውን አምነው ለመቀበልና ለችግራቸው 
መፍትሄ ለመፈለግ ፈቃደኞች እንዳልሆኑ የህክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ፡፡ አዕምሮ በተለያዩ ምክንያቶች ለጉዳት ሊዳረግና የተለመደ ተግባሩን 
መወጣት ሊሳነው ይችላል፡፡ ለአዕምሮ መታወክ መንስኤ ሊሆኑ ከሚችሉ ጉዳዮች መካከል ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ፣ ስነ ልቦናዊ ውጥረቶች፣ 
ስደት፣ ጦርነት፣ ተገዶ መደፈር፣ አደንዛዥ እፆች፣ የመኪና አደጋ፣ ኢንፌክሽን አምጪ በሽታዎችን አለመቆጣጠር፣ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ 
ተማሪዎችን የሚያማክሩ የስነ ልቦና ባለሙያዎች አለመኖር… ተጠቃሽ ናቸው፡፡ በቅርቡ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ፣ በአዳማ ከተማ 
“Media and Mental Illness” በሚል ርዕስ ወርክሾፕ አዘጋጅቶ የነበረ ሲሆን በወቅቱ  የቀረቡ ጥናታዊ ፅሁፎች እንደሚያመለክቱት፤ የአዕምሮ ጤና 
ችግር ለበርካታ ኢትዮጵያውያን  ስቃይና ሞት ምክንያት እየሆነ መጥቷል፡፡ በወርክሾፑ ላይ ጥናታቸውን ካቀረቡት ባለሙያዎች አንዱ የሆኑት በአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የአዕምሮ ሀኪምና በዩኒቨርሲቲው የአዕምሮ ህክምና ክፍል መምህር፣ ዶ/ር መስፍን አርአያን፣ የአዲስ አድማስ 
ጋዜጠኛ መታሰቢያ ካሳዬ፤ በአዕምሮ ጤና ችግር ዙርያ አነጋግራቸዋለች፡፡

ከፍተኛ የአዕምሮ ጤና ችግር 
ከምንላቸው ነገሮች ውስጥ 

አንዱ ድብርት ነው፡፡ ድብርት 
መዳን የሚችል ህመም ሲሆን 
በአግባቡ ካልታከመ ህይወትን 
የሚያሳጣ አደገኛ ችግር ነው፡፡
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ነቢይ መኰንን 

ማስታወሻ  ወደ ገፅ 20 ዞሯል

ታሪኩ የተባለው የማህበሩ አባል ቡታጅራ 
አካባቢ ሌላ የጉራጌ በዓል አክብሮ ስንትና ስንት 
ኪሜ ብቻውን ነድቶ ዘሙቴ መጣ፡፡ ጉድ ተባለ! 
ለጥቂት ወራት ጀርመን ከርሞ የመጣ ነው፡
፡ ለመስዋዕትነቱ ሁሉም አድናቆቱን ችሮታል! 
እጅግ ሞቅ ያለ ወንድማዊ አቀባበል ነው 
የተደረገለት! ቤቱ በብርሃናማ ፊቶች ተጥለቀለቀ፡
፡ ታሪኩን፤ የዘሙቴ መንፈስ ኃይሉ የሳበው 
ይመስለኛል፡፡

ባለፈው ሳምንት ህይወታቸው ማለፉን 
የነገርኳችሁ አቶ ጃቢር ቱፈር ይህን ነበር ያሉኝ፡፡ 

“በየት ነው የሚሄዱት?” 
“በቡታጅራ በኩል በዝዋይ ነው የምሄደው” 
“ወዴት? ወደ አዋሳ ነው የሚሄዱ?”
“የለም ለኩ ነኝ! ከአዋሳ አልፋለሁ፡፡”
“በዓመት ነው የሚመጡት ማለት ነው?”
“አዎን - አዎ!”

“ስለዘሙቴ ማርያም ልጽፍ ነው” አልኳቸው፡፡
“ይባርክህ፡፡ የዘሙቴ አምላክ ይርዳህ፡፡ 

እኛንም የዓመት ሰው ይበለን - የዛሬ ዓመትም 
እንዳትቀር! ትውልድ እንዳይረሳ አድርጉ … 
እኔ ታደሰ ተክሌን ሁለት ኣመት እበልጠዋለሁ፡
፡ ታሟል በጣም - እግዚአብሔር ይማረው፡፡” 
(የሰው ህይወት ይገርማል! አቶ ታደሰ በህይወት 
አሉ፡፡ እኒህኛው አለፉ ምን ይደረግ፡፡ ሁን 
ያላለው አይሆን!) ድምፃቸው እንዴት ጠንካራ፣ 
አካላቸው እንዴት ቀልጣፋ፣ እንደነበር አሁንም 
ይታወሰኛል (ነብሳቸውን ይማር ፈጣሪ!)

ልጃቸው መጥቶ እንሂድ ሲላቸው 

ተሰነባበትን!
ማታ የጉራጌ ጭፈራ ውድድር ተካሂዷል፡

፡ በአብነት አጎናፍር ዘፈን ዳንስ ቀልጧል፡፡ 
ጤናዬና ታከለ፤ የእኔን አዲሱን መፅሀፍ “ስውር 
ስፌትን” ተሸልመዋል፡፡ የሚደንቅ ሞቅታና 
ድባብ ነበረው፡፡ ከምፕ ፋየር እንዳናደርግ ዝናብ 
ገቶን ነው ቤት ያረግነው፡፡

“ምን ያል ጭፈራ ነው፣ ይሄ ጉራጊኛ 
መለየት አቃተን ዳንሱን ከዳንሰኛ!” 

አሰኝቶኛል፡፡
የማህበሩ አባላት መንፈስ
የማህበሩ አባላት፣ ደስታ፣ ፈንጠዝያ፣ ጨዋታ 

ይችላሉ፡፡ እርስ በርስ ሲተራረቡ በሳቅ ይገላሉ፡
፡ ካርታ ሲጫወቱ ያለው ቀልድ የሚደንቅ ነው 
- ይህን ተገርሜ ሳይ አንዱ ወዳጄ ምን አለኝ 
መሰላችሁ?

“አንዱ በካርታ ጨዋታ 500 ብር በልቶ 
ይፎክራል፡፡ ሌላው 2500 ብር የበላ ምንም 
የማይናገር ደሞ አለ፡፡

 ይህን ያየ ተራቢ “ፍየል አንድ ስትወልድ 
ጩኸቷ አገር ያስለቅቃል፡፡ አሳማ ግን መአት 
ስትወልድ ድምጿ አይሰማም!!” አለ፡፡ 

አንደኛው በጣም ዘና የሚያደርጋቸው ተራቢ 
አባል ካርታ ሊዘጋ ሲል ብድግ ይልና ጮክ ብሎ 
እንደሬስሊንግ አጫዋች “This is 500 kg from 

East Africa Ethiopia” ይልና ያሸነፈበትን 
ካርታ ጠረጴዛ ላይ ያነጥፈዋል፡፡ ካርታውን 
ስከታተል፤ ስለ እሼ ያወራሉ፡፡

“እሼ እዛው ነዋሪ ገበሬ ነው፡፡ ሞቅ ይለዋል! 
አንዱ ገንዘብ ሰጥቶ ምግብ በሳህን አርጎ ሂድ 
ወደሚስትህ ይለዋል፡፡ ይሄዳል፡፡ ግን በጨለማ 
በቀጭኑ ድንጋያማ የዘሙቴ መንገድ ሲሄድ 
ገንዘቡ ይጠፋዋል፡፡ ሳህኑን መሬት አስቀምጦ 
ገንዘብ ፍለጋ ይመለሳል፡፡ ገንዘቡ የለም፡፡ 

ሲመለስ ሳህኑን የት እንዳደረገው ያጣዋል፡
፡ ቡድኑ በሙሉ በሱ ሁለት - አጣነት ጠዋት 
እንደጉድ ሲስቅ ያረፋፍዳል፡፡ 

ቀልደኛው፤ ካርታው ተጫዋች እየተጫወተ፣ 
ቀልድ ማውራት ልማዱ ነው - አሁንም 
ይቀልዳል፡፡

“Lack of money, lack of power ካለብህ 
skill ለማውጣት very hard ይላል፡፡ (ገንዘብም 
ሀይልም ከሌለህ ክህሎት አይኖርህም ማለቱ 
መሰለኝ) ይቀጥልና “እዚህ አገር የሚሰራው ሰው 
በጣም small ነው፡፡ እኛ ብቻ ነን የምንሠራው፡፡ 
ሌላው ተረት ብቻ ነው!”

“You know shit ነው! Shit is not አንሶላ! 
ገባችሁ?” 

እንዲሁ ሲከራከር ሲሟገት የሚያድርም 
አጋጥሞኛል፡፡ ክርክርን እንደሱስ የሚይዙ 

ሰዎች እንዳሉ ተረድቻለሁ፡፡ ግን እንደጨዋታው 
ይረኩበታል፡፡ “ገባህ ወይስ ግራ ገባህ” ይላል 
ተናግሮ ተናግሮ፡፡ 

ካርታ ከሚጫወቱት ዙሪያ ያለው ቀልድ 
ይገርማል፡፡ “ዳያስፖራ” የሚባል የቅፅል ስም 
ያለው ከአሜሪካ የመጣ የማህበሩ አባል አለ፡፡ 
ካርታ ተበልቶ ተኛ! 

ይሄኔ ያ ተረበኛ፤ “በዓለም ላይ በፋይናንስ 
እጥረት የተኛ የመጀመሪያ ዳያስፖራ አንተ ብቻ 
ነህ!” አለው፡፡ ዳያስፖራው በእልህ ብድግ 
ብሎ” እሺ ዶላር ወይም ዩሮ የሚመነዝረኝ አለ 
ልብ ያለው?!” አለ፡፡ ከዚያ 1200፣ 1400፣ እያሉ 
ቀለዱበት፡፡ ዋጋ አዋደቁበት! 

ተረበኛው ይቀጥላል፡- “ማንም ሰው በ14 
ዓመቱ ውጪ ካደረ ቁማርተኛ ነው የሚሆነው” 
ብሏል አርስቶትል፡፡ አንደበተ - ቀልጣፎችም 
አሉ፡፡ አንዱ ተናጋሪ አንዱን ሲገልፀው “ዕድሜው 
65፣ ኪሎው 67 ነው፤ ጸሐይ መሞቅ ይወዳል፡፡

 ጆሮው አይሰማም፣ ቀዝቃዛ ነገር አይወድም፣ 
የሚበላውንና የሚጠጣውን አይመርጥም፡፡ 

ኪሎውን በየቦታው ይለካል …” ይለዋል፡፡ 
ደራሲ ከሚፈጥረው ባህሪ የላቀ አተራረብ ነው 
ያላቸው፡፡ 

ዘሙቴ ማርያም መዝናናት፣ መንፈሳዊነት፣ 

የጉራጌ አገር ጉዞዬ ማስታወሻ
የመጨረሻው ክፍል

“እሼ እዛው ነዋሪ ገበሬ ነው፡፡ ሞቅ ይለዋል! አንዱ ገንዘብ ሰጥቶ ምግብ በሳህን አርጎ ሂድ ወደሚስትህ ይለዋል፡፡ 
ይሄዳል፡፡ ግን በጨለማ በቀጭኑ ድንጋያማ የዘሙቴ መንገድ ሲሄድ ገንዘቡ ይጠፋዋል፡፡ ሳህኑን መሬት አስቀምጦ ገንዘብ 

ፍለጋ ይመለሳል፡፡ ገንዘቡ የለም፡፡

ምንጭ - የጉዲፈቻ አሠራር በኢትዮጵያ 
በወ/ሮ ረሂላ አባስ

የጋብቻ ሁኔታ
በቤተሰብ ሕጉ አንቀፅ 184፤ ሁለት ዓይነት የጉዲፈቻ አድራጊዎች 

ተመልክተዋል፡፡ አንቀፅ 184(1)፤ ማንኛውም ዕድሜው 25 ዓመት 
የሞላው ሰው ጉዲፈቻ ማድረግ እንደሚችል ያስረዳል፡፡ የዚሁ አንቀፅ 
ንዑስ አንቀፅ 2፤ ጉዲፈቻ አድራጊዎች የተጋቡ ከሆነ አንዳቸው 25 
ዓመት ከሞላቸው በቂ እንደሆነ ያስቀምጣል፡፡ በመሆኑም ጉዲፈቻ 
ለማድረግ የቤተሰብ አቋም መመዘኛ አለመሆኑን ከዚህ ድንጋጌ 
መረዳት ይቻላል፡፡ ህጉ በወንድና በሴት ጉዲፈቻ አድራጊ መካከል 
በየትኛውም መመዘኛ ልዩነት አያደርግም፡፡ በዚህ መሠረት ያላገቡም 
ሆነ ያገቡ ግለሰቦች ጉዲፈቻ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው፡፡ በእርግጥ  
ሕጉ በዚህ ረገድ መርህ ከማስቀመጥ በቀር ያስቀመጠው ገደብ 
የለም፡፡ በአብዛኛው የዓለም አገራትም ተመሳሳይ ነው፡፡ ይህ ማለት 
ግን ሊከለከል የሚችልበት ሁኔታ የለም ማለት አይደለም፡፡ ጾታው 
ወንድ የሆነ ጉዲፈቻ አድራጊ፤ ፆታዋ ሴት የሆነች ህፃን ሴትን ጉዲፈቻ 
እንዳያደርግ ክልከላ የሚያስቀምጡ አገራት ያሉ ሲሆን ይህም የወላጅና 
የልጅን ግንኙነት ለመፍጠር አያስችልም ከሚል መነሻ ምክንያት ነው፡
፡ በሌላ በኩል ጉዲፈቻ አድራጊው ጉዲፈቻ የሚያደርገው ህፃን 
ዘመድ ከሆነ፣ የኡጋንዳ የቤተሰብ ህግ ጉዲፈቻ ማድረግን  ይፈቅዳል፡
፡ ይህም የህፃኑ አስተዳደግ የመጣበትን ጎሳ፣ ሃይማኖትና ቋንቋ ይዞ 
እንዲቀጥል ስለሚያስችለው ነው፡፡�  ይህ በመሠረቱ ጥሩ ምሳሌ 
ሲሆን በአገራችንም ለወንድ ጉዲፈቻ አድራጊ መፈቀድ ያለበት 
(ለአገር ውስጥ ጉዲፈቻ) ዘመድ ሆኖ ሲገኝ ወይም በትንሹ ለሁለት 
ዓመታት ከህፃኑ ጋር አብሮ መኖሩ ተጣርቶ ብቻ ነው፡፡ የሴቶች፣ 
ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር፤ (በድንበር ተሻጋሪ ጉዲፈቻ)  የወንድ 
ጉዲፈቻ አድራጊ ጉዲፈቻ እንዳያደርግ ፍጹም ክልከላ በመመሪያ 
ውስጥ እንዲቀመጥ አድርጓል። ሁሉም አገር ወንድ ጉዲፈቻ አድራጊን 
ይከለክላል ማለት ግን አይደለም። ብራዚል፣ ካናዳና አሜሪካ ምንም 
ዓይነት ገደብ የማያስቀምጡ ሲሆን ሌሎች አገራት በአብዛኛው የአካል 
ወይም የጤና ችግር ላለባቸውና እድሜአቸውን በማሳደጊያ ውስጥ 
ለገፉ ልጆች ሌላ አማራጭ የላቸውም በማለት የወንድ ጉዲፈቻ 
አድራጊን ይፈቅዳሉ። እነዚህ ልጆች ልዩ ፍላጐት ያላቸው “special 
need children” ወይም “special focus children” በመባል 
ይታወቃሉ። በቻይና እድሜአቸው ከልጁ ጋር የ42 ዓመት ልዩነት 
ያላቸው ወንዶች፤ ህጻናትን ጉዲፈቻ ማድረግ ይችላሉ፡፡ በኮሎምቢያ 
ደግሞ እድሜአቸው 7 ዓመት ያለፋቸውን ህጻናት ጉዲፈቻ ማድረግ 
ይፈቀዳል፡፡ ኡጋንዳ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ፊሊፒንስ፣ ላይቤሪያ፣ ሃይቲ፣ 
ሜክሲኮ፣ ኮንጎና ኬንያም በተመሳሳይ ይፈቅዳሉ።

ይህ የሚያመላክተው የወንድ ጉዲፈቻ አድራጊ፤ ጉዲፈቻ 
እንዲያደርግ በመርህ የማይፈቅዱ አገሮች ራሳቸው የአካል ወይም 
የጤና ችግር ላለባቸውና እድሜያቸውን በማሳደጊያ ውስጥ ለገፉ 
ልጆች የተሻለ አማራጭ ነው ብለው እንደሚያምኑ ነው።

ሴት ጉዲፈቻ አድራጊዎችን በተመለከተ ግን በቤተሰብ ህጉም 
ሆነ በሚኒስቴሩ መመሪያ ክልከላ አልተደረገበትም፡፡ ሁለት ጋብቻ 
ያልመሰረቱ ሰዎች ፆታቸው የተለያየም ሆነ ተመሳሳይ  በጋራ ጉዲፈቻ 
አድራጊ ሊሆኑ አይችሉም፡፡ (አንቀፅ189/1/)   ኢትዮጵያ በሌላ አገር 

ጉዲፈቻ ማድረግ ያለበት ማነው?
የተደረገ ጋብቻ በዚያው አገር ሕግ በአግባቡ እስከተመሰረተ ድረስና 
ጋብቻው በኢትዮጵያ ውስጥ ለሕሊና ተቃራኒ ካልሆነ ተቀባይነት 
አለው፡፡� በአሁኑ ጊዜ በአንዳንድ የምዕራቡ አለም አገሮች ተመሳሳይ 
ፆታ ባላቸው ግለሰቦች መካከል ጋብቻ መፈፀም ህጋዊ እውቅና 
የተሰጠው ቢሆንም ይህ አይነት ጋብቻ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሞራል 
ተቃራኒ በመሆኑ እውቅና ሊሰጠው እንደማይገባ አከራካሪ አይደለም፡፡ 
በተለይ የወንጀል ህጉ በአንቀፅ 629 ላይ፤ የግብረ ሰዶማዊነት ተግባርን 
የሚቀጣ በመሆኑ፣ የዚህ አይነት ግንኙነትን መሰረት ያደረገ ጋብቻ 
ለሞራል ተቃራኒ በመሆኑ እውቅና ሊሰጠው አይችልም፡፡  በእነዚህ 
ግለሰቦች የሚቀርብ የጉዲፈቻ ጥያቄ በሁለት ግለሰቦች እንደቀረበ 
ጉዲፈቻ ጥያቄ የሚስተናገድ ሲሆን ይህ በሁለት ግለሰቦች በአንድነት 
የሚቀርብ የጉዲፈቻ ጥያቄም በቤተሰብ ህጉ የተከለከለ በመሆኑ 
ለጉዲፈቻ ብቁ አያደርጋቸውም፡፡በአጠቃላይ ያልተጋቡ ግለሰቦች 
ተመሳሳይ ፆታ ሆኑ የተለያየ ፆታ በጋራ ሆነው ጉዲፈቻ እንዳያደርጉ ሕጉ 
ክልከላ አስቀምጧል፡፡ በመሆኑም እነዚህ ግለሰቦች ጉዲፈቻ አድራጊ 
ለመሆን ብቁ አይደሉም፡፡ የተጋቡ ግለሰቦችን በተመለከተ ጋብቻቸው 
ጥሩ መሠረት እንዳለው ለማረጋገጥ በትዳር ቢያንስ ሁለት ዓመት  የቆዩ 
መሆኑን ማረጋገጥ ያለባቸው ሲሆን ስለ ግለሰቦቹ ሁኔታ በማህበራዊ 
ሳይንስ ባለሞያ (social worker) የተሰራ ጥናትም አብሮ ይቀርባል፡፡ 
በትዳር ለሁለት ዓመት ፀንቶ የመቆየት መስፈርት እንደሌሎች አገራት� 
በቤተሰብ ሕጉ የተወሰነ ሳይሆን በየሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር 
መ/ቤት በመመሪያ እንዲካተት የተደረገ ነው፡፡ ይህ መስፈርት በመመሪያ 
መወሰኑ  የህፃናት መብትና ደህንነት ከማስጠበቅ አንፃር ምንም አሉታዊ 
ተፅዕኖ የሌለው ሲሆን በተቃራኒው ከጊዜው ጋር ብቅ የሚሉ ችግሮችን 
በፍጥነት ለማረምም ይረዳል፡፡

ዕድሜ
በተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 184 መሰረት፤ ማንኛውም 

ዕድሜው 25 ዓመት የሞላው ሰው ጉዲፈቻ ማድረግ ይችላል፡፡ የዚሁ 
አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 2፤ ጉዲፈቻ አድራጊዎች የተጋቡ ከሆነ አንዳቸው 
25 ዓመት ከሞላቸው በቂ እንደሆነ ያስቀምጣል፡፡ 

የቤተሰብ ሕጉ የጉዲፈቻ አድራጊውን የዕድሜ ጣሪያ 
አያስቀምጥም፡፡ ይሄ የህፃናትን መብትና ደህንነት ከማስጠበቅ አንፃር 
አሉታዊ ተፅዕኖ ሊኖረው ይችላል፡፡ በተለይ በጉዲፈቻ ተደራጊና 
በጉዲፈቻ አድራጊ መሃል ያለው የዕድሜ ልዩነት ሰፊ ሲሆን በመሃላቸው 
የመግባባት ችግር ሊከሰት የሚችል ከመሆኑም በላይ የጉዲፈቻ 
አድራጊዎቹ በህይወት የመቆየት ሁኔታ አስተማማኝ አለመሆኑ ለህፃኑ 
ዘላቂ መፍትሄ የማስገኘት እድሉ ዝቅተኛ ነው፡፡ ከዚህም ባሻገር በዚህ 
እድሜ የሚደረግ ጉዲፈቻ ግቡና አላማውም አጠያያቂ ሊሆን ይችላል፡
፡ በቤተሰብ ሕጉ የጉዲፈቻ አድራጊ የዕድሜ ጣሪያ ባይቀመጥም፣ ፍ/
ቤቱ የጉዲፈቻ አድራጊን ብቁነት ሲወስን የህፃናትን መብትና ደህንነት 
በማስቀደም መሆን ስላለበት በጉዲፈቻ ተደራጊና በጉዲፈቻ አድራጊ 
መሃል ያለውን የዕድሜ ልዩነት ግምት ውስጥ ማስገባት ይገባዋል፡
፡ በጋና የህፃናት ሕግ፤ የጉዲፈቻ አድራጊ እድሜ ጣሪያ ባይቀመጥም 
በጉዲፈቻ አድራጊውና በጉዲፈቻ ተደራጊው መሀል በትንሹ 21 ዓመት 
ልዩነት ሊኖር እንደሚገባ ይደንግጋል፡፡� በቻይና የጉዲፈቻ አድራጊ 

እድሜ መነሻ 30 ዓመት ሲሆን የዕድሜ ጣሪያ በሕጉ አልተቀመጠም፡
፡ ነገር ግን በአፈፃፀም መመሪያ የተወሰነው ከ30 ዓመት እስከ 50 
ዓመት ሲሆን የዕድሜ ጣሪያው ለልዩ ፍላጎት ላላቸው ህፃናት/special 
need children/ እሰከ 55 ዓመት ሊደርስ ይችላል፡፡� የ1 ዓመት ልጅ 
ጉዲፈቻ ለማድረግ ከ30- 44 ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ ሊሆኑ 
ይገባል፡፡ በቻይና የጉዲፈቻ አድራጊ ዕድሜ ጣሪያ የሚወሰነው 
ጉዲፈቻ ለማድረግ በጠየቁት የህፃን ዕድሜ አንፃር ነው፡፡  በአሜሪካ 
የጉዲፈቻ አድራጊ እድሜ መነሻ በአብዛኛው የአገሪቱ ግዛቶች ክልል 
የተገደበ ሲሆን ጣሪያው አልተቀመጠም፡፡ ሆኖም አንዳንድ ግዛቶች 
በጉዲፈቻ አድራጊና ተደራጊ ሊኖር የሚገባውን የእድሜ ልዩነት 
በህጋቸው አስቀምጠዋል፡፡ ለምሳሌ በካሊፎርኒያ፣ ጆርጂያ፣ኔቫዳ፣ ኒው 
ጀርሲ፣ ሳውዝ ዳኮታና ኡታህ የ10 ዓመት ልዩነት ሊኖር የሚገባ ሲሆን 
በኢዳሆ የ15 ዓመት ልዩነት ሊኖር እንደሚገባ በሕጋቸው ተቀምጧል፡
፡� ሜክሲኮ፣ ሩሲያና ግሪክ የጉዲፈቻ አድራጊ የዕድሜ ጣሪያ 60 
ዓመት ነው፡፡ በአጭሩ አገሮች የጉዲፈቻ አድራጊ የእድሜ ጣሪያ 
ወይም ከጉዲፈቻ ተደራጊው ጋር ሊኖራቸው የሚገባውን የእድሜ 
ልዩነት በህጋቸው ይወስናሉ፡፡ በቤተሰብ ሕጉ የጉዲፈቻ አድራጊ ዕድሜ 
ጣሪያን በተመለከተ በግልፅ ባይቀመጥም በሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች 
ጉዳይ መመሪያ የጉዲፈቻ አድራጊ የዕድሜ ጣሪያ 60 ዓመት እንደሆነ 
ተጠቁሟል፡፡1

አካላዊ እና አእምሮአዊ ሁኔታ
በሕገመንግሥቱ አንቀፅ 25 እንደተደነገገው፤ ማንኛውም ግለሰብ 

በሕግ ፊት እኩል ሲሆን እኩል የሕግ ጥበቃም ይደረግለታል፡፡ 
ማንኛውም ሰው የዘር፣ የጎሳ፣ የቀለም፣ የፆታ፣ የቋንቋ፣ የሃይማኖት፣ 
የፖለቲካ፣ የአስተሳሰብ፣ የዜግነት፣ የሀብት፣ የውልደትና፣ የመሳሰሉ 
ልዩነቶች ሳይደረጉበት በሕግ የተረጋገጡ መብቶችና ነፃነቶች 
ተጠቃሚ ነው፡፡ ይሁንና ማንኛውም ግለሰብ በህግ ፊት ዕኩል 
ቢሆንም ጉዲፈቻ ለማድረግ የጠየቀ ግለሰብ ሁሉ ያለምንም ልዩነት 
ጉዲፈቻ ማድረግ ይችላል ማለት ግን አይደለም፡፡ ጉዲፈቻ ተደራጊዎች 
ህፃናት እንደመሆናቸው ልዩ ጥበቃ ያሻቸዋል፡፡ ስለዚህም የጉዲፈቻ 
አድራጊዎችን አካላዊና አእምሮአዊ ሁኔታ መመርመር ተገቢ ይሆናል፡
፡ ይሄ በምንም መልኩ  አድሎን የሚያሳይ  ሳይሆን የህፃናትን መብትና 
ጥቅም የማስጠበቅ ጉዳይ ነው፡፡ 

በዚህ ረገድ የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት 
በመመሪያው፤ የጉዲፈቻ አድራጊዎች ማህበራዊና ሥነልቦናዊ ጥናት 
የተካሄደበት እንዲሁም የጤንነት አቋምና  የወንጀል ሪከርድ የሚገልፅ 
ማስረጃ እንዲያቀርቡ ይጠይቃል፡፡ ይህ ሰነድ አስፈላጊነቱ ጉዲፈቻ 
አድራጊው በጤነኛ አእምሮ ላይ የሚገኝና ከማንኛውም ከማይድን፣ 
ተላላፊ በሽታና ከአእምሮ ህመም ነፃ መሆኑን እንዲሁም  የወንጀል 
ሪከርድ እንደሌለበት ለማረጋገጥ ነው፡፡ የጉዲፈቻ አድራጊውን የጤንነት 
ብቃት ለማረጋገጥ ግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው የበሽታ አይነቶች 
ተዘርዝረው ባለመቀመጣቸው አንዳንድ ጊዜ አወዛጋቢ ጉዳዮች 
ይቀርባሉ፡፡ በምሳሌነት የደም ብዛት በሽታ ሊጠቀስ የሚችል ሲሆን 
የዚህ በሽታ ተጠቂ የሆነ ግለሰቦች ጉዲፈቻ ለማድረግ ብቁ አይደሉም 
በሚል ክርክር ይቀርባል፡፡ ሌላው አከራካሪ ጉዳይ  አካል ጉዳተኛ 

1	

ጉዲፈቻ ማድረግ ይችላል ወይ የሚለው ሲሆን በዚህ ረገድ በሴቶች፣ 
ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት በኩል ግልፅ የሆነ አቋም  
የለም፡፡ ይሁንና ጉዳቱ ለጉዲፈቻ ተደራጊው ወላጅ ለመሆን ወይም 
የወላጅነት ግዴታውን ለመወጣት የማያስችለው ከሆነ፣ የህፃናቱን 
መብትና ደህንነት ከማስጠበቅ አንፃር ጉዲፈቻ ለማድረግ ብቁ ሊሆን 
አይገባም ብሎ ፀሐፊው ያምናል፡፡

በአጠቃላይ አሁን ባለው ሁኔታ ጉዲፈቻ ማድረግ የሚችለው 
አእምሮው ጤነኛ፣ከማይድንና ከተላላፊ በሽታ ነፃ መሆኑን ማረጋገጥ 
የቻለ ብቻ ነው፡፡ የአካላዊ ጤንነት ሁኔታ በህግ ወይም በመመሪያ 
በዝርዝር ያልተገለጸ በመሆኑ በዚህ ረገድ የሚሰጠው ውሳኔ በሚ/ር 
መ/ቤቱ ከኤክስፐርት ኤክስፐርት እንዲሁም በፍርድ ቤት ከዳኛ ዳኛ 
የመለያያት አደጋ አለው፡፡ በወንጀል ሪኮርድ የትኛው የወንጀል ዓይነት 
ለጉዲፈቻ ብቁ እንደማያደርግ በሕግ ወይም በመመሪያ ባለመገለፁ 
በተመሳሳይ ሁኔታ የተገማችነት ችግር መፈጠሩ አይቀርም፡፡

እንደ ሌሎች አገሮች  ተገማችነትና ወጥነት ያለው ውሳኔ 
ለመስጠት መመሪያ ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡

መ. ሌሎች      
በቤተሰብ ሕጉ እና በሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር 

መመሪያ  ከተቀመጡት መስፈርቶች በተጨማሪ በሚቀርበው 
የማህበራዊና ሥነልቦናዊ ጥናት በመመርኮዝ የሚከተሉትን ሁኔታዎች 
ማረጋገጡ ጠቃሚ ነው፡፡

የዘር/race/ሁኔታ ከግምት ውስጥ መግባት ይኖርበታል፡
፡ ጉዲፈቻ አድራጊዎች ልዩነት ሳያደርጉ ማሳደግ የሚችሉ ቢሆን 
እንኳን የሚኖሩበት አካባቢ ህብረተሰብ ይህንን የተለየ የቀለም ልዩነት 
መቀበል የማይችል ከሆነ፣ በህፃናቱ ሥነልቦና ላይ ጫና ስለሚፈጥር 
ጉዲፈቻ አድራጊዎች የሚኖሩበትን አካባቢ ግምት ውስጥ ማስገባቱ 
የህፃናቱን የተሻለ ጥቅም ያረጋግጣል፡፡

ጉዲፈቻ አድራጊዎች ልጅ/ልጆች ካላቸው፣ ልጆቻቸው ጉዲፈቻ 
ተደራጊዎቹን እንደ ወንድም ወይም እህት ለመቀበል የተዘጋጁ 
መሆኑን ማረጋገጥ ወሳኝ ነው፡፡ የጉዲፈቻ አድራጊዎች ልጆች፤ 
ጉዲፈቻ ተደራጊ ልጆችን በሙሉ ልባቸው ካልተቀበሏቸው፣ በህፃናቱ 
አካላዊና አእምሯዊ ዕድገት ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ስለሚኖረው በዚህ 
ረገድም ጥንቃቄ ማድረጉ ተገቢ ነው፡፡

በአጠቃላይ በቤተሰብ ሕጉ አንቀፅ194/2 መንፈስ መሠረት፤ 
ለልጁ መልካም አስተዳደግና ጥቅም በሚበጅ መልኩ የጉዲፈቻ 
አድራጊን ብቃት ማረጋገጥ ማለት፤ ለህፃናቱ ማግኘት የሚቻለውን 
ምርጥ የጉዲፈቻ አድራጊ የመምረጥ ጉዳይ ነው፡፡ በመሆኑም በሕጉ 
መስፈርቶቹ ባይዘረዘሩም ከላይ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች በሙሉ 
እንደ ሁኔታው፣ ሌላም ካለ ለልጁ መልካም አስተዳደግና ጥቅም 
የሚበጅ እስከሆነ ድረስ በመመሪያ መልክ በማውጣት፣ በነዚህ 
መስፈርቶች መሠረት የጉዲፈቻ አድራጊን ብቁነት የማረጋገጥ ግዴታ 
የፍ/ቤቱ ነው፡፡  
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ሰሞኑን በምስራቃዊ ቻይና ሄናን በተባለች 
ግዛት የተሰማው ወሬ ጉድ የሚያሰኝ ነው፡፡ 
የመብራት ኃይል ኩባንያ ኃላፊው ድብን ብለው 
ሰክረው፣ ከፊል አገሪቱ ለ6 ሰዓት በጨለማ 
ተዋጠች ይለናል ቢቢሲ፡፡ (“አልሰሜን ግባ 
በሉት” አሉ!) እኛ አገር እኮ ማንም ሳይሰክር 
ላለፉት 6 ዓመታት መብራት ሲጠፋብን 
ከርሟል፡፡ (ቢቢሲን ታዘብኩት!)

እርግጥ ነው ቻይና በኢኮኖሚ አቅሟ ዓለምን 
በሁለተኛነት እየመራች እንደሆነ አይጠፋንም፡፡ 
እኛም ብንሆን ግን የዋዛ አይደለንም፡፡ ላለፉት 
8 ዓመታት ባለ ሁለት ዲጂት የኢኮኖሚ እድገት 
አስመዝግበናል፡፡ (ያውም እኮ ያለ መብራት!) 
አንዳንድ ጨለምተኛና የኒዮሊበራል አቀንቃኞች 
እድገቱን ባይቀበሉትም አይጨንቀንም፡፡ ለምን 
ቢሉ---እነ አይኤምኤፍ እንደሆነ ተቀብለውታል፡
፡ የምዕራብ ሚዲያዎችም ዘግበውታል፡፡ 
ኦባማም ተደምመዋል፡፡ (አለዚያማ “የምርጫ 
ተሞክሮ እንለዋወጥ” አይሉም ነበራ!) 

 ቢቢሲ ግን ይሄን እውነታ አላወቅሁም 
ለማለት-- የእኛን የ6 ዓመት የኃይል መቆራረጥ 
ትንፍሽ ሳይል የቻይናን ለመዘገብ ተጣደፈ፡
፡ (የሚዲያ ሽፋን በዘመድ ሆነ እንዴ?) ከምሬ 
ነው የምላችሁ… 6 ዓመት በኃይል መቆራረጥ 
ከተንገላታነው ይልቅ የሚዲያ ሽፋን ማጣታችን 
በጣም ያበግናል፡፡ (ወይ ከመብራት ወይ 
ከሚዲያ አልሆንም!)

በነገራችን ላይ በቻይና መብራቱ ከመጥፋቱ 
በላይ የሚያስገርመው አጠፋፉ ነው፡፡ እንደኛ 
አገር የህዝብ ቁጥር ስለጨመረ ወይም በሙስና 
ፎርጅድ ትራንስፎርመር ስለተገዛ አሊያም 
ፊውዝ ስለተቃጠለ አይደለም ኤሌክትሪክ 
የተቋረጠው፡፡ ነገሩ ወዲህ ነው፡፡ በሉ ስሙኝ 
የሆነውን ልንገራችሁ፡፡ 

የሄናን ግዛት የመብራት ሃይል ሰራተኞችና 
አለቃቸው ወደ አንድ መሸታ ቤት ጐራ 
ይሉና ሲጠጡ ያመሻሉ፡፡ በርካታ ሳጥን ቢራ 
ከጨለጡና የአልኮል መጠጦችን ከደጋገሙ 
በኋላ ነው ችግር የተፈጠረው፡፡ መሸታ ቤቱ 
አንድ ዙር በነፃ ይጋብዘን ብለው ድርቅ አሉ፡፡ 
መጠጥ ቤቱ ደግሞ “በምን እዳዬ?” ብሎ አሻፈረኝ 
ይላል፡፡ ይሄኔ ብጥብጥ ተነሳ፡፡ የመብራት ኃይል 
ኩባንያው ሠራተኞች እቃ ሰባበሩ፡፡ በዚህ ብቻ 

መንግሥት የመብራትን ጉዳይ 
“ሆድ ይፍጀው” ቢል ይሻለዋል!

ግን አላበቃም፡፡ የኩባንያው ኃላፊ የመጠጥ 
ቤቱን መብራት እንደሚያስቆርጥባቸውም ዛተ፡
፡ ዛቻውንም ወዲያው ተግባራዊ አደረገው፡፡
(ዛቻ ብቻማ የፈሪ ነው!) እዚያው እያሉ ወደ 
መ/ቤቱ ይደውልና ለጥገና በሚል የኤሌክትሪክ 
ሃይል እንዲቋረጥ ያዛል፡፡ ከጥቂት ደቂቃዎች 
በኋላም መሸታ ቤቱ ብቻ ሳይሆን  ከፊል አገሪቷ 
በጭለማ ተዋጠች፡፡ (“ለኃጥአን የመጣ ለጻድቃን 
ይተርፋል” አሉ!) 

 የሃይል መቋረጡን ተከትሎም በመንግስት 
ባለቤትነት የሚመራው የኤሌክትሪክ ኩባንያ 
ይቅርታ ጠየቀ (የቻይና ይቅርታ እጅ በእጅ ነው!) 
ከዚያ ወደ እርምጃ ገባ፡፡ መጀመሪያ መብራቱ 
እንዲቋረጥ ያዘዘውን ሥራ አስኪያጅ ከስራው 
አባረረው፡፡ (እኛ አገር 6 ዓመት ጠፍቶብንም 
የተባረረ ሃላፊ የለም!) አንድ ሠራተኛ ለሁለት 
ዓመት ከስራ የታገደ ሲሆን ሌሎች መሸታ ቤቱን 
የበጠበጡ የመብራት ኩባንያው ሰራተኞችም 
ከገንዘብ ቅጣት ጋር ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል፡
፡ (የሙስና ክስም አይቀርላቸውም!)

ነገርዬው ቢያስገርምም ከእኛ አገሩ ግን 
አይብስም፡፡ እዚያስ አለቅዬው ሰክሮ ነው 
መብራት ያስጠፋው፡፡ እኛ ጋ እኮ እንኳን አልኮል 
ውሃ ሳይቀምሱ ነው ማጥፋት የሚጀምሩት፡
፡ አንድያውን እንደ ቻይናዎቹ ጠጥተው ቢሆን 
እኮ ደህና ሰበብ እናገኝላቸው ነበር፡፡ (ሰበብም 
መላም ያጣንለት ችግር ሆነ!)

እኔ የምለው ግን የኃይል መቆራረጡ 

ሊሻለው ነው ስንል ብሶበት አረፈው አይደል፡
፡ ባለፈው ሳምንት በተከታታይ ለ4 ቀናት 
መብራት የጠፋባቸው ሰፈሮች ነበሩ፡፡ መንግስት 
ደግሞ የግድ መልስ መስጠት ስላለበት መልስ 
ሰጥቷል (ዝም ነበር የሚሻለው!) 

እናላችሁ---የመንግሥት ጉዳዮች 
ኮሙኒኬሽን ፅ/ቤት ሚኒስትር አቶ ሬድዋን 
ሁሴን ባለፈው ማክሰኞ በሰጡት ጋዜጣዊ 
መግለጫ፤ የሃይል መቆራረጡ የተከሰተው 
በጣና በለስ ማሰራጫ ጣቢያ በተፈጠረ የባትሪ 
ችግር እንደሆነ ጠቁመው፤በአሁኑ ወቅት ግን 
ችግሩ መቀረፉን ተናግረዋል፡፡ (ማረጋገጫ 
ሳይሰጡን እንዴት እንመናቸው?!) አጠቃላይ 
የሃይል መቆራረጥ ችግርን አስመልክቶ በሰጡት 
ምላሽም፤ ችግሩ ከማሰራጫ መስመር ጋር 
የተያያዘ እንደሆነና በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ 
ይፈታል ተብሎ እንደሚገመት ተናግረዋል፡፡ 
(እኔ መንግስትን ብሆን፣ እንደ አርቲስቱ “ሆድ 
ይፍጀው” ነበር የምለው!) ሚኒስትሩ ሌላው ቢቀር 
እንኳን ምነው ትንሽ ጊዜውን ገፋ ቢያደርጉት?! 
(ሁለት ወር ከሚሉ ሁለት ዓመት!) “ልማታዊ 
መንግስታችን” ቃል አባይ ነው ለማለት እኮ 
አይደለም (ምን ቁርጥ አድርጎኝ!) የዘንድሮ ጊዜ 
እንደ ድሮ አይደለም ብዬ እኮ ነው፡፡ ወዲያው 
ነው ከች የሚለው (የድሮ ሁለት ወር ዘንድሮ 
ሁለት ሳምንት ማለት ነው!) አልተጠናም  እንጂ 
ሳስበው የጊዜ “ግሽበት” ሳይከሰት አልቀረም፡፡

እኔ የምለው… በአገራችን 18 ሚሊዮን ህዝብ 
በቀላልና መካከለኛ የአዕምሮ ጤና ችግር የተጠቃ 
መሆኑን ሰምታችኋል? ይሄ ብቻ አይደለም፡
፡ ከ1ሚ. በላይ ሰዎች በከፍተኛ የአዕምሮ ጤና 
ችግር እየተሰቃዩ መሆኑንስ? እንደተባለው ከሆነ 
እኮ፣ ከ1ሚ. በላይ ህዝብ አሁኑኑ ተኝቶ ህክምና 
መጀመር ያለበት ነው፡፡ ክፋቱ ግን ድሃ ነን፡
፡ ለአእምሮ ህመምተኞች በአጠቃላይ ያለው 
አልጋ ከ700 በታች ነው ተብሏል፡፡ የሃኪሙ 
ቁጥር ደሞ ስንት እንደሚሆን አስቡት፡፡ (ከሃኪም 
ይልቅ ፖለቲከኛ፣ ከሆስፒታል አልጋዎች ይልቅ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች የበዙባት አገር!) 

እናላችሁ … ይሄን መረጃ ከሰማሁ በኋላ ምን 
አልኩ መሰላችሁ? ለአገራችን ዘርፈ ብዙ ችግሮች 
መንስኤው የአዕምሮ ጤና ችግር ቢሆንስ? 
(ከሚታከመው የማይታከመው ይበልጣል!) 
ይታያችሁ … እንዲህ ዓይነቶቹ ሰዎች ስልጣኑን፣ 
ፖለቲካውን፣ ተቋማቱን፣ ወዘተ … የመቆጣጠር 
ዕድል ባገኙ ጊዜ ምን እንደሚፈጠር! ግልፅ ነው፡
፡ ውጥንቅጥ፣ ለማመን የሚከብዱ ክስተቶች፣ 
ለማሰብ የሚቸግሩ ውሳኔዎች፣ ግራ የተጋቡ 
እርምጃዎች … በአጠቃላይ ጤንነት የጎደላቸው 
እንቅስቃሴዎች በአገሪቱ ላይ ይነግሳሉ፡
፡ (ደግሞም ነግሰዋል እኮ!) ለምን በማስረጃ 
እያስደገፍን አናያቸውም፡፡ ከቅርቡ እንጀምር፡፡ 

ባለፈው እሁድ ይመስለኛል፡፡ በከተማዋ 
የሚታወቁ የታክሲ መሳፈሪያ ፌርማታዎች 
ድንገት ተቀያይረው ተገኙ ተባለ፡፡ ይታያችሁ-
--በሚዲያ አልተነገረም፡፡ የታክሲ ሹፌሮችና 
ተሳፋሪዎች አልሰሙም፡፡ ፌርማታዎቹን 
የቀያየረው ወገን አልታወቀም፡፡ (“ኃላፊነቱን 
እወስዳለሁ” የሚል ጠፋ!) እናም … ሳምንቱ 
እንዲሁ ሲታመስ---ነዋሪዎችም ሲንገላቱና 

•	 በቻይና የመብራት ኃይል ኃላፊው ሰክረው ለ6 ሰዓት መብራት ጠፋ
•	 እኛ አገር ማንም ሰው ሳይሰክር በቀን መቶ ጊዜ መብራት ይጠፋል    

ሲያማርሩ ሰነበቱ፡፡ ጉዳዩ ይመለከተዋል 
የተባለው የአዲስ አበባ መንገድ ትራንስፖርት 
ቢሮ ሲጠየቅ ምን ቢል ጥሩ ነው? “ችግሩን 
ለመፍታት ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተመካከርን 
ነው” (ችግር እየፈጠሩ ምክክር መቀመጥ 
ተጀመረ?) 

እስቲ ደግሞ  ብዙ የጤና የማይመስሉ ነገሮች 
ወደምንታዘብበት የተቃዋሚ ፓርቲዎች ጎራ 
ደረስ ብለን እንመለስ፡፡ (ጦቢያ የተቃዋሚዎችም 
እኮ ናት!) እኔ የምለው---መኢአድ ውስጥ 
ምንድነው የተፈጠረው? መፈንቅለ መንግስት 
እየቀረ ነው በሚባልበት ጊዜ፣የፓርቲው 
የቀድሞ ፕሬዚዳንት “መፈንቅለ ሥልጣን” 
ተፈጸመብኝ እያሉ እኮ ነው (ኢህአዴግ በሳቅ 
ነው የሚሞተው!) ፕሬዚዳንቱ እንዳሉት፤ 
በድርጊቱ “የፓርቲው የበላይ ጠባቂ” የኢንጂነር 
ኃይሉ ሻውል እጅ አለበት፡፡ እኔን አውርደው 
ለ4 ዓመት ከፓርቲው ታግደው የቆዩትን እነ 
ማሙሸትን ሥልጣን አሲዘዋል ብለዋል- ባለፈው 
ሳምንት በተካሄደው የፓርቲው ጉባኤ ከስልጣን 
የወረዱት አቶ አበባው መሃሪ፡፡ እኔን የገረመኝ 
ከሥልጣን መውረዳቸው ሳይሆን   የወረዱበት 
መንገድ ነው፡፡በነገራችን ላይ “የፓርቲው የበላይ 
ጠባቂ” ማለት ምን ማለት እንደሆነ አልገባኝም፡
፡ “ሹም ሹር” የሚያካሂድ ማለት ነው እንዴ? 
(የቀድሞውን ፕሬዚዳንት አባባል ይዤ 
ነው!) ደግሞ እኮ ሌሎቹ ፓርቲዎቹ ያላቸው 
አይመስለኝም፡፡ የመኢአድ ልዩ ቀለም ሳይሆን 
አይቀርም፡፡ ይሄን “የፓርቲ የበላይ ጠባቂ” 
ጉዳይ ወደ አገር ከፍ ስታደርጉት ምን ይሆናል 
መሰላችሁ? “የኢትዮጵያ  የበላይ ጠባቂ” እናም-
-- አሁን ለምሳሌ ጠ/ሚኒስትር ኃይለማርያም 
ደሳለኝ ከስልጣን ሲወርዱ “የኢትዮጵያ የበላይ 
ጠባቂ” ተብለው ቢሾሙ ብላችሁ አስቡ፡፡ 
(ፈረንጅ “ዊርድ” የምትለዋን ቃል የሚጠቀመው 
እንዲህ ያለ ነገር ሲገጥመው ይመስለኛል!) 

ለማንኛውም ግን ----ብዙ የጤንነት 
የማይመስሉ ነገሮች እያየን ነው፡፡ ለጊዜው 
መፍትሄው ምን መሰላችሁ? የዓለም ጤና 
ድርጅት የሥነ አእምሮ ባለሙያዎች ድጋፍ 
እንዲሰጠን መማጸን ብቻ ነው፡፡ 

“ቁመታም ጾም”

አዲስ መጽሃፍ

በአያሌው እውነቴ

በገበያ ላይ ዋለ

ብልጥ 
ድንገት ወንዝ ውስጥ ቢወድቅ፣ በዚያው 
ገላውን ታጥቦ የሚወጣ ሰው 
ፀጥታ 
የመጀመሪያው ልጅ ከመወለዱ በፊትና 
የመጨረሻው ልጅ ትዳር ይዞ፣ከወላጆቹ ቤት 
ሲወጣ ብቻ  የሚገኝ  
ግብዣ 
ለሴቶች - ከሌሎች ተጋባዥ ሴቶች የተሻለ 
አምሮና  ተውቦ ለመታየት የሚፎካከሩበት 
ለወንዶች - ምግብ በጥራትና በገፍ የሚገኝበት 
መልካም  አጋጣሚ 
ሻይ ቡና 
ለሴቶች - ሻይ ቡና 
ለወንዶች - ቁርጥ፣ ወይን ጠጅና ቢራ 
ሃያሲ 
እንደ እበት ትል ከሌሎች ቆሻሻ ላይ እንጀራውን 
የሚያገኝ    

አስገራሚ 
የቃላት 
ፍቺዎች



Website: www.addisadmassnews.com

አዲስ አድማስ ኅዳር 6 ቀን 2007 ዓ.ም ገፅ 12 ንግድና ኢኮኖሚ

መንግሥቱ አበበ 

ናፍቆት ዮሴፍ 

ናይል  ወደ ገፅ 18 ዞሯል

ህብረት  ወደ ገፅ 18 ዞሯል

ሞገስ ገ/ማርያም

ሕብረት ኢንሹራንስ አክሲዮን ማኅበር 
ባለፈው ዓመት ከ62 ሚሊዮን ብር በላይ የተጣራ 
ትርፍ ማግኘቱን በ20ኛው የባለአክሲዮኖች 
ጠቅላላ ጉባኤ ገልጸ፡፡

ከ20 ዓመት በፊት በ87 መሥራች አባላትና 
በ8 ሚሊዮን ብር ያህል የተከፈለ ካፒታል 
የተቋቋመው ሕብረት ኢንሹራንስ ኩባንያ፤ 
በተጠናቀቀው 2014 በጀት ዓመት 62ሚ 646ሺ 
456 ብር የተጣራ ትርፍ ማግኘቱንና አምና 
ከተገኘው 59,872,622 ብር በ5 በመቶ ከፍ ያለ 
መሆኑን የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀመንበር አቶ 
ዛፉ እየሱስወርቅ ዛፉ አስታወቁ፡፡ 

እስካሁን ድረስ የዳይሬክተሮች ቦርድ 
የሚያቀርበው ዓመታዊ ሪፖርት፣ የአንዱን 
ዓመት ውጤት ከሌላኛው ዓመት ጋር በማነፃፀር 
ነበር ያሉት ሊቀመንበሩ፤ ይህ አሰራር ባለ 
አክሲዮኖች በኢንሹራንስ ኢንዱስትሪው 
ውስጥ ካሉት ሌሎች ኩባንያዎች ጋር ሲነፃፀር 
ኩባንያቸው ጥሩ ወይም መጥፎ እየሠራ መሆኑን 
በግልጽ ስለማያመለክት የተመሰረተበትን 20ኛ 
ዓመት ምክንያት በማድረግ ዘንድሮ የአምስት 
ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበናል 
ብለዋል፡፡  

ባለአክሲዮኖች ልብ እንድትሉ የሚፈለገው 
ነገር፣ የጠቆምናቸው አሃዞችና መመዘኛ 
ነጥቦች እንዲሁም የአሰራር ዘዴዎች ላይ 
የመንግስት ኢንሹራንስ የሚፈጥረው ተፅዕኖ 
ከፍተኛ በመሆኑ (40 በመቶ የኢንሹራንስ 
ገበያውን የያዘው የመንግሥት ኢንሹራንስ 
ነው) መመዘኛዎቹ በሚሰጡን መረጃዎችን ላይ 

ናይል ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር 
በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከምንጊዜም 
የላቀ የተጣራ ትርፍ ማግኘቱን አስታወቀ፡፡ 
የኩባንያው የዳሬክተሮች ቦርድ ሊቀ መንበር 
አቶ ማስረሻ ወ/ሥላሴ ሰኔ 30 ቀን የተዘጋውን 
የ2014 ዓመታዊ የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ለባለ 
አክሲዮኖች ባቀረቡበት ወቅት፣ ኩባንያው፣ 
ከምስረታው ጀምሮ ባለፉት 20 ዓመታት 
አስመዝግቦ የማያውቀውን 64,845,197 ብር 
የተጣራ ትርፍ ማግኘቱን ገልጸው፤ ይህም 
ትርፍ የኩባንያው የተጣራ ሀብት 35 በመቶ 
እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ 

ባለፈው በጀት ዓመት ከጠቅላላ ኢንሹራንስ 
300 ሚሊዮን 433 ሺህ 888 የአረቦን ገቢ 
መሰብሰቡን ጠቅሰው፤ ይህም ካለፈው ዓመት 
ጋር ሲነፃፀር የ17 በመቶ ዕድገት ማሳየቱን፣ 
ለዚህም ዕድገት መገኘት ኢኮኖሚው ያሳየውን 
አዎንታዊ ዕድገትና ኩባንያው በተለያዩ 
አሰራሮች ላይ የወሰዳቸውን የማሻሻያ 
እርምጃዎች በምክንያትነት ጠቅሰዋል፡፡ 

ኩባንያው በበጀት ዓመቱና ከዚያ በፊት 
ባሉት ዓመታት ትላልቅ መጠን ያላቸው የካሳ 
ጥያቄዎች ቀርበው ክፍያ መፈፀሙን የጠቀሱት 
አቶ ማስረሻ፤ ባለፈው ዓመት ከጠለፋ ዋስትና 
የተገኘው ሂሳብ ተቀንሶ 152 ሚሊዮን 539 ሺህ 
344 ብር ካሣ መከፈሉንና ይህም ከካቻምናው 
ጋር ሲነፃፀር የ10 በመቶ ጭማሪ ማሳየቱን 
ተናግረዋል፡፡ ከበጀት ዓመቱ የተጣራ ትርፍ 
64, 845, 197 ብር ውስጥ የዓመቱ ህጋዊ 

ናይል ኢንሹራንስ 
ከ64ሚ. ብር በላይ 
ማትረፉን አስታወቀ

ሕብረት ኢንሹራንስ 
ከ62 ሚ.ብር በላይ 

አተረፍኩ አለ

የዛሬ ሳምንት በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ 
መንግስት ዋና ከተማ ሰመራ ውስጥ “አግዳ” 
የተባለ ባለ አምስት ኮከብ ሆቴልና ሪዞርት 
ተመርቋል፡፡ ሆቴሉ አሁንም ግንባታው 
ያልተጠናቀቀ ቢሆንም እስካሁን 260 ሚሊዮን 
ብር እንደወጣበት ተገልጿል፡፡ 

ግንባታው ሲጠናቀቅ 200 አልጋዎች 
ይኖሩታል የተባለው ባለ አምስት ኮከብ ሆቴል፤ 
በአሁኑ ሰዓት በስራ ላይ ያሉ 60 የመኝታ 
ክፍሎች፣ ደረጃቸውን የጠበቁ ሶስት ባሮችና 
ሁለት ሬስቶራንቶች፣ አለም አቀፍ ደረጃውን 
የጠበቀ ትልቅ የመሰብሰቢያ አዳራሽ፣ ለአምስት 
ኮከብ ሆቴል የሚመጥን የመዋኛ ገንዳ፣ ሲኒማ 
ቤት፣  ነፋሻማ የሆነ የተንጣለለ ግቢና ሌሎች 
አገልግሎቶችም ተሟልቶለታል፡፡ ለ150 
ጊዜያዊና ለ60 ቋሚ ሰራተኞች የስራ እድል 
የፈጠረው አግዳ ሆቴልና ሪዞርት፤ በአሁኑ ሰዓት 
የአገር ውስጥና ውጭ ጎብኚዎችን በብቃት 
በማስተናገድ ላይ እንደሚገኝ ተጠቁሟል፡፡ 

ከመዲናዋ በ560 ኪ.ሜ ርቀት ላይ በሚገኝ 
ቦታ እንዴት 260 ሚሊዮን ብር ኢንቨስት 
ለማድረግ ደፈሩ የሚል ጥያቄ ያቀረብንላቸው አቶ 
አሊ፤ “በዚህ ቦታ ላይ ኢንቨስት ላደርግ ከወዳጅ 
ዘመድ ጋር ስመካከር እንደፈተና የቀረበልኝ 
አሁን የተነሳው ጥያቄ ነው፤ ብዙ ወዳጅ ዘመድ 
በስጋትና በጭንቀት ከርመው አሁን ለምረቃው 
ሲያዩት እፎይ ብለዋል” ይላሉ፡፡ 

“በዚህ ቦታ ላይ ይህንን ሆቴል ለመገንባት 
ስነሳ ትርፍና ኪሳራ አስልቼ፣ ከቢዝነስ አኳያ 
አይቼው ሳይሆን ለክልሉና ለህዝቡ ያለኝን 
ፍቅር ለመግለፅ ነው፡፡ ለክልሉና ለህዝቡ ያለን 
ፍቅር ከእኔ እድሜ የጀመረ ሳይሆን ከአያቶቼ 
እየተወራረሰ የመጣ ነው” ያሉት ትግራይ 
ተወልደው ያደጉት የ44 ዓመቱ ጎልማሳ አቶ አሊ 
ግደይ፤ እንዲያው በደረቁ ህዝቡንም ክልሉንም 
እወዳለሁ ከማለት አንድ ቁምነገር ያለው ስራ 
ሰርቶ በተግባር ፍቅርን መግለፅ ተገቢ በመሆኑ 
ይህንን ሆቴል መገንባታቸውን፣ በዚህም ደስተኛ 
እንደሆኑ ተናግረዋል፡፡ ከሆቴል ግንባታው በፊት 
በዚሁ አካባቢ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ትልቅ 
ተሳትፎ እንደነበራቸውም ገልፀዋል፡፡ 

“እርግጥ ነው እኛ በዚህ ከተማ ግንባታ 

በሰመራ ባለ አምስት ኮከብ ሆቴል ተመረቀ

ስንጀምር አየር መንገድ አልነበረም፤ የተንዳሆ 
ስኳር ፋብሪካ ግንባታ ፕሮጀክትም ገና ውጥን 
ነበር፣ ደረቅ ወደብም አልነበረም” ያሉት 
ባለሃብቱ፤ በአሁኑ ሰዓት ከላይ የተጠቀሱት 
በሙሉ ስራ በመጀመራቸው የቱሪስት ፍሰቱ 
መጨመሩንና ለበጎ ስራ ብለው የጀመሩት ስራ 
አሁን ከቢዝነስ አኳያ ቢታሰብም የሚያስከፋ 
እንዳልሆነ ይናገራሉ፡፡ የክልሉ መንግስት 
ተባባሪነት ለዚህ እንዳደረሳቸው የተናገሩት 
ባለሀብቱ፤ ከ8 ዓመት በፊት መሬቱን ከሊዝ ነፃ 
በሆነ መንገድ እንዳገኙም አስታውሰዋል፡፡ 

የአፋር ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር 
አቶ ኢስማኤል አሊሴሮ በምረቃ ስነ ስርአቱ ላይ 
ተገኝተው ባደረጉት ንግግር፤ በሆቴሉ እዚህ 
መድረስ የተሰማቸውን ደስታ ገልፀው፤ “እኛ 
የማንወደው መሬት ወስዶ አጥሮ የሚያስቀምጥ 
እንጂ በአግባቡ ለሚሰራ ሰው የፈለገውን ያህል 
መሬት ወስዶ እንዲሰራ እንፈልጋለን” ካሉ በኋላ፣ 
የእኚህን ባለሀብት ብርታትና ጥንካሬ እንደ 
ምሳሌ በመቁጠር፣ ፍላጎት ያለው ኢንቨስተር 
በየትኛውም ዘርፍ ኢንቨስት እንዲያደርግ ግብዣ 
አቅርበዋል፡፡ 

በሆቴሉ ምረቃ እለት ያገኘናቸው ነጋሽ 
ካህሳይ አባይ የተባሉ የእድሜ ባለፀጋ፤ ሆቴሉን 
ለመመረቅ ከአዲስ አበባ መሄዳቸውንና የአቶ 
አሊ ግደይ ዘመድ መሆናቸውን ይናገራሉ፡

፡ “አሊ በፊውዳል ስርአት ጊዜ የባላባት ልጅ 
ነበር፤ አባቱ አቶ ግደይ ፈጣንና የስራ ሰው ነበሩ፤ 
የአባቱን ፈለግ ተከትሎ ለዚህ በመድረሱ ደስተኛ 
ነኝ” ብለዋል፡፡ “አፋር የእናቴ አገር ስለሆነ በደንብ 
አውቀዋለሁ፤ እዚህ ቦታ ግንባታ ሲጀምር ይሳካ 
ይሆን የሚል ስጋት ነበረኝ፤ እድሜ ሰጥቶኝ ይህን 
በማየቴ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል” ብለዋል - 
አዛውንቱ፡፡ 

የአራት ልጆች እናትና የአቶ አሊ ባለቤት 
የሆኑት ወ/ሮ አዜብ ሃጎስ በበኩላቸው፤ ሆቴሉ 
በዚህ ቦታ ይሰራ ሲባል ቀላል መስሏቸው 
እንደነበር፤ ነገር ግን ከተጀመረ በኋላ በርካታ 
ፈተናዎች እንደገጠሟቸው ይናገራሉ፡፡ “ባለፉት 
ስምንት አመታት ልጆችን ለብቻ ማሳደግ፣ አዲስ 
አበባ የሚገኘውን የከባድ ማሽነሪዎች አከራይ 
ድርጅት መምራት፤ ባለቤቴ  በሳምንት ሁለት 
ጊዜ ከአዲስ አበባ ሰመራ፣ ከሰመራ አዲስ አበባ 
መመላለሱ ከባድ ፈተና ቢሆንብኝም እንደምንም 
ተቋቁሜ ሆቴሉ ለዚህ በመብቃቱ ከልክ በላይ 
ደስታ ተሰምቶኛል” ብለዋል፡፡ 

አቶ አሊ ግደይ፤ ለሆቴሉ ግብአት የሚሆኑ 
የጓሮ አትክልቶች፣ የስጋና የወተት ተዋፅኦዎች 
ለማምረት የአግሮ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት 
ፈቃድ ያወጡ ሲሆን 50ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ 
ወስደው ለማልማት እየተዘጋጁ እንደሆነም 
ገልፀዋል፡፡ 

መንግሥቱ አበበ 

በኢትዮጵያ ያሉ የዲፕሎማት ሚስቶች 
ቡድን በሚቀጥለው ቅዳሜ ዓመታዊውን 
የበጎ አድራጎት ባዛር በሚሊኒየም አዳራሽ 
እንደሚያካሂድ አስታወቀ፡፡ 

ከ25 ዓመት በፊት የተመሰረተው 
የዲፕሎማት ሚስቶች ቡድን፣ ከየአገሮቻቸው 
እያስመጡ የሚሸጧቸውን የተለያዩ ቁሶች ገቢ፣ 
ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች 
እንደሚውል የዘንድሮው የቡድኑ ፕሬዚዳንት 
በአፍሪካ ህብረት የአሜሪካ አምባሳደር ባለቤት 
ዶ/ር ሊላይ ስላሴ ገልጸዋል፡፡ 

ሴቶቹ ባዛሩን የሚያዘጋጁት በየተራ በተለያዩ 
ኤምባሲዎች ግቢና በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ 
እንደነበር የጠቀሱት ፕሬዚዳንቷ፣ በባዛሩ 
የሚሳተፉ የአገር ውስጥና የውጭ እንግዶች 
ቁጥር እየጨመረ ስለሄደ፣ ሁሉንም ለማሳተፍ 
ከ2002 ጀምሮ ባዛሩ በሚሌኒየም አዳራሽ 
እየተካሄደ መሆኑንና ባለፈው ዓመት ከ10ሺህ 
በላይ ሰዎች መጎብኘታቸውን ተናግረዋል፡፡ 

ባለፈው ዓመት የባዛሩን ማዘጋጃ ስፍራ 
ክፍያና የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች በሙሉ 

የዲፕሎማት ሚስቶች ባዛር ያካሂዳሉ
ስፖንሰሮቻችን ስለሸፈኑልን ከመቶ ፐርሰንት 
ትርፍ ጋር ከባዛሩ ያገኘነውን ከሁለት ሚሊዮን 
አምስት መቶ ሺህ ብር በላይ በመላ አገሪቷ ድጋፍ 
ለሚያስፈልጋቸው ከ25 በላይ የበጎ አድራጎት 
ድርጅቶች ሰጥቶናል ብለዋል፡፡ 

ሚስ ኤሪካ አሸር የድጋፍ ጠያቂ ድርጅቶች 
ፕሮፖዛል አጣሪ ኮሚቴ ኃላፊ ሲሆኑ በየዓመቱ 
ከመላው የአገሪቱ ክፍሎች፣ በርካታ የተለያዩ 
የድጋፍ ጥያቄዎች እንደሚቀርቡላቸው ጠቅሰው 
“የቅድሚያ ትኩረት የሚሰጣቸው ለሴቶች፣ 
ለህፃናትና በኢትዮጵያ እጅግ ተጠቂ ለሆኑ 
የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ለሚያደርጉ በጎ 
አድራጊ ድርጅቶች ነው” ብለዋል፡፡ 

የዲፕሎማት ሚስቶቹ ባለፉት ዓመታት 
የመማሪያ ክፍል ጥበት ላለባቸው ት/ቤቶች፣ 
የመማሪያና የመፀዳጃ ክፍሎች ግንባታ፣ 
ለቁሳቁስና ለመጻሕፍት መግዣ እንዲሁም 
ለክሊኒኮች የማዋለጃ አልጋና የሕክምና 
መሳሪያዎች ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል፡፡ 

የውሃ እጥረት ላለባቸው ማህበረሰቦች 
የውሃ ጉድጓድ ማስቆፈራቸውን፣ መኖሪያ 
ለሌላቸው አረጋውያን ቤት መስጠታቸውን፣ 
ለጎዳና ተዳዳሪዎች የምክርና የሕይወት ክህሎት 

መስጫና ከስጋ ደዌ በሽታ ለዳኑ አረጋዊ ሴቶች 
የሽመና ማዕከል ማቋቋማቸውን፣ እንዲሁም 
ለአካል ጉዳተኛ ሕፃናት ለቀዶ ሕክምና 
አገልግሎት ድጋፍ ማድረጋቸውን የዘንድሮው 
የቡድኑ ተወካዮች አስረድተዋል፡፡ 

የዛሬ ሳምንት በሚሌኒየም አዳራሽ ከጧቱ 
4 እስከ 10 ሰዓት በሚቆየው ባዛር፣ ከ60 
በላይ ኤምባሲዎችና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች 
እንደሚሳተፉ ይጠበቃሉ ያሉት ፕሬዚዳንቷ፤ 
ከአምናው የበለጠ ገቢ ለማሰባሰብ ማቀዳቸውን 
ተናግረዋል፡፡ 

የባዛሩ ተሳታፊዎች በአገራቸው የታወቀና 
ለየት ያለ ነገር ይዘው በመቅረብ ይሸጣሉ ያሉት 
ዶ/ር ሊላይ፤ የተለያዩ ጌጣ ጌጦች፣ የየአገሮቹ 
ምግቦች፣ መጠጦችና የተለያዩ ምርቶች ይቀርባሉ 
ብለዋል፡፡ በዚሁ ቡድን ድጋፍ የተደረገላቸው 
ከ20 በላይ የማህበረሰብ ድርጅቶች 
ምርቶቻቸውን አቅርበው እንደሚሸጡም 
ታውቋል፡፡ 

የባዛሩ መግቢያ ትኬት ከሕዳር 1 እስከ 12 
ድረስ በሂልተን ሆቴል ከጧቱ 4 ሰዓት እስከ 
ምሽቱ 4 ሰዓት ለአዋቂዎች በ30 ብር፣ ለሕፃናት 
በ10 ብር እየተሸጡ ነው፡፡ 
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የተቀረፁና የተዋቡ አይደሉም?” 
“…ትክክል ነሽ…”
“ሰውነቴስ እንደ እምነበረድ የሚያበራ 

አይደለምን?” 
“የተናገርሽው እውነት ነው፡፡” ባሏ የሞት 

ሞቱን መለሰ፡፡ 
በሚስቱ የማያባሩ ጥያቄዎች ስራው ላይ 

ማተኮር ያልቻለው ባል፤ ሚስቱን ቀና ብሎ 
ማየት ጀመረ፡፡ እሷ ግን ቀጠለች… 

“መቀመጫዬስ ጥሩ የአበባ ማስቀመጫ 
አይመስልምን?” 

“ኦህ በትክክል” 
“ጡቶቼስ እንደ ጣፋጭ ኮክ ሞላ ያሉ፣ 

ትኩስና ጠንካራ አይደሉምን?” 
“ልክ ነሽ የኔ ጣፋጭ ባልየው በመጨረሻ 

ተንፍሶት የማያውቀውን የአድናቆት ቃል ተናገረ፡
፡ በዚህ የተደሰተችው ሚስት ባሏን አቀፈችውና 
“ልቤን በጣፋጭ ቃላት የምትሞላልኝ ድንቅ ባል 
ነህ!” ስትል አወደሰችው፡፡ (ፕሮፌሰር ናስራት 
ሰስኪያን፤ “አባባሎች ለአዎንታዊ ስነልቦና 
ህክምና”)

ሴትየዋ ጋግርታም ባል ምን ያደርግልኛል ብላ 
ለመፍታት አልቸኮለችም፡፡ ተስፋ በመቁረጥና 
በሃዘን ስሜት ውስጥም አልዋኘችም፡፡ ባሌ ችላ 
ያለኝ ቆንጆ ባለመሆኔ ነው ብላም ከራሷ ጋር 
አልተጣላችም፡፡ ይኸ ሰው አይፈልገኝም ማለት 
ነው ወይም ሌላ ቆንጆ ማየት ጀምሯል ስትል 
በቅናት አልተንጨረጨረችም፡፡ በአጠቃላይ 
የደንታ ቢስ ባሏን ህይወት አውካ ራሷንም 
አልረበሸችም፡፡ ከባሏ ጋር ያላትን አለመግባባት 
የፈታችው በብልህነት ነው፡፡ ታዲያ ይህቺ 
ባለብሩህ አዕምሮ ሴት ባሏን እንዲናገር 
በመገፋፋትም ትዳሯን አላከመችም? እሱንስ 
ከጋግርታምነቱ አላዳነችውም? ድክመቱ ላይ 
ሳይሆን ጠንካራ ጐኑ ላይ በማተኮር እሱንም 
ራሷንም አስደስታለች፡፡ በጥረቷና በብልህነቷ  
ከተደበቀበት ዓለም እንዲወጣና ትኩረቱ ወደ 
እሷ እንዲሆን አድርጋለች፡፡ 

ብዙዎቻችን ግን ችግራችንን እንደዚህች ሴት 
በብልሃት አንፈታም፡፡ ሌላ ሰው ጋ የተለየ ስሜት 
ካየን፣ “የሆነ ነገር ሆኖ ነው እንጂ በደህናው 
እንደዚህ አይሆንም” ብለን አናስብም፡፡ 
ለመርዳትም አንሞክርም፡፡ ይልቁንም “ጀመረው፣ 
መጣበት ደግሞ፣ ተነሳበት፤ ወዘተ” አይነት ፍረጃ 
ውስጥ ገብተን ችግሩን እናባብሳለን፡፡ መፍትሔ 
ከመሻት ይልቅ የችግሩ አካል እንሆናለን፡፡ 
በግለሰብ፣ በጥንዶች (ባልና ሚስት)፣ በቤተሰብ፣ 

1. ቁርስ አለመመገብ 

ቁርሳቸውን የማይመገቡ ሰዎች 
በደማቸው ውስጥ የሚገኘው የስኳር 
መጠን ዝቅተኛ ይሆናል፡፡ ይህም 
ለአንጎል መድረስ ያለበትን ንጥረ ነገር 
በማስቀረት አንጎል በተገቢው ሁኔታ 
እንዳይሰራ ያደርገዋል፡፡ 

2. ከመጠን በላይ መመገብ 

ከመጠን በላይ መመገብ የአንጎል 
የደም መተላለፊያ ቧንቧዎችን 
ያደድራቸዋል፡፡ ይህ ደግሞ የአዕምሮን 
ኃይል ይቀንሳል፡፡ 

3. ማጨስ 

ሲጋራ ወይንም ሌሎች አደገኛ 
ዕፆችን ማጨስ በርካታ የአንጐል 
ችግሮችን ከማስከተሉም ሌላ 
አልዚመር ለተባለ የአዕምሮ ህመም 
ሊያጋልጥም ይችላል፡፡

4. ከፍተኛ የስኳር ፍጆታ

ከፍተኛ የስኳር ፍጆታ፤ አንጎል 
ፕሮቲኖችንና የተለያዩ ንጥረ 
ነገሮችን በተገቢው ሁኔታ ጥቅም 
ላይ እንዳያውል ያሰናክላል፡፡ ይህም 
አንጎል አስፈላጊ ንጥረነገሮች እንዳያገኝ 
ያደርጋል፡፡ 

5.  ጭንቅላትን ተሸፋፍኖ መተኛት 

በመኝታ ሰዓት ጭንቅላትን 
በአንሶላ፣ በፎጣ ወይም 
በብርድልብስ ተሸፋፍኖ መተኛት 
የካርቦንዳይኦክሳይድ ክምችትን 
ይፈጥራል፡፡ ይህም በአንጎላችን ውስጥ 
ያለውን የኦክስጅን ክምችት ይቀንሳል፡
፡ በዚህ ምክንያትም አንጎላችን ለአደጋ 
ይጋለጣል፡፡ 

አንጎልን የሚጎዱ 
አጓጉል ልማዶች

ህብረተሰብ

ብዙዎቻችን ክትባትን የምናውቀው 
በቫይረስ ወይም በባክቴሪያ ሊመጣ የሚችልን 
በሽታ ለመከላከል ጥቅም ላይ ሲውል ብቻ 
ነው፡፡ ነገር ግን በሥነ ልቦናና በስነ አዕምሮ 
መስክም የአእምሮ ጤናን ለመጠበቅና ከጉዳት 
ለመከላከል የሚውል ክትባት አለ፡፡ ስነ ልቦናዊ 
ክትባት /Psychophulaxis/ ወይም ቫክሲን ፎር 
ሳይክ /Vaccine for psyche/ ይባላል፡፡ 

ስነ - ልቦናዊ ክትባት /psychological 
vaccine/ ከተለመደው ክትባት የተለየ 
ሲሆን የስሜት ወይም የአስተሳሰብ መመረዝ 
እንዳይነካን ብሎም የስነልቦናና የአእምሮ 
ቀውስ ደረጃ ላይ ሳንደርስ የመከላከያ ስልት 
ነው፡፡ የተለመደው የክትባት አይነት የተዳከመ 
ቫይረስን/weakened virus/ ወደ ሰውነታችን 
ውስጥ በማስገባት የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል 
አቅሞን አንቅቶ በሽታ እንዲከላከል ማድረግ 
ሲሆን ስነ ልቦናዊ የክትባት ዘዴ ግን መራዥ 
ስሜቶችና አመለካከቶች ወደ ውስጣችን 
እንዳይገቡ በመከላከል አእምሮአዊ ጤንነትንና 
ደህንነትን መጠበቅ ነው፡፡ 

በአጠቃላይ ስነ - ልቦናዊ ክትባት ማለት 
ጤናማ ስሜትንና አስተሳሰብን የማዳበር 
ልማድ ማለት ነው፡፡ ይህም በጐና አዎንታዊ 
አመለካከትን፣ አስተሳሰብን፣ ስሜትንና ድርጊትን 
የሚያካትት ሲሆን ዋነኛ አላማውም የስነ ልቦና 
ቀውስንና የአእምሮ ጤና መታወክን መከላከል 
ነው፡፡ በአጭሩ ስነ ልቦናዊ ክትባት፤ ስነልቦናዊ 
ደህንነትን እንዲሁም አእምሮአዊ ጤንነትን 
የምንጠብቅበትና የምንከባከብበት ዘዴ ሲሆን 
አእምሮአዊ ንጽህና ወይም የአእምሮ ምግብ 
ልንለውም እንችላለን፡፡ 

የስነ ልቦና ክትባት ፅንሰ ሃሳብ በህክምና 
የመጀመሪያ የጤና ክብካቤ መርህ ውስጥ 
የተካተተ ቢሆንም እንደሌላው ዘርፍ በቂ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ስራ ባለመሰራቱ በማህበረሰባችን 
ዘንድ ትኩረት ሲሰጠው አይስተዋልም፡፡ 
በዚህም ምክንያት በአጭሩ መቀጨት የሚችሉ 
ችግሮች ለከፋ አደጋ እየዳረጉ ይገኛሉ፡፡ ለምሳሌ 
የግለሰብን፣ ትዳርን፣ ቤተሰብን፣ ማህበረሰብንና 
ሀገርን ማፍረስ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል፡፡ 
ይህን የመፍረስ አደጋና ውድቀት የሚፈልግ ግን 
የለም፡፡ የዚህ ጽሑፍ ዓላማ በስሜትና በሃሳብ 
መመረዝ የተነሳ እነዚህ መዋቅሮች እንዳይፈርሱ 
ግንዛቤ ማስጨበጥና መከላከል ነው፡፡ 

ሚስት፤ እንደ ስነ - ልቦና ሃኪም 
አንዲት ባሏ ደንታ ቢስና ግድ የለሽ የሆነባት 

አዕምሮ - ብሩህና ቆንጆ ሴት ነበረች፡፡ ባሏ ፈጽሞ 
ለውበቷና ብሩህነቷ ግድ ያለው አልነበረም፡
፡ ለእሷ የሚሆን ጊዜ ኖሮት አያውቅም፡፡ ይሄ 
ሚስትን ዘወትር የሚያበሳጫትና ውስጧን 
የሚያሳምማት ጉዳይ ነበር፡፡ 

አንድ ምሽት ላይ ባሏ እንደወትሮው 
በመጽሐፍቱ ውስጥ ተደብቆ፣ በራሱ ዓለም 
ውስጥ እየዋኘ ነበር፡፡ ብሩኋ ሚስትም በፈገግታ 
ተሞልታ ወደ ባሏ ጋ በመጠጋት፣ ማራኪ 
በሆነ ስሜት ታወራው ጀመር፡፡ “ፀጉሬ ወርቅ 
አይደለም?” ስትል ጠየቀችው፡፡ 

ባሏም ቀና ብሎ ሳያያት “አዎ…ትክክል ነሽ” 
ሲል መለሰላት

“ጥርሶቼስ እንደ እንቁ አያበሩም?” ሚስት 
ቀጠለች 

“ኦ…በትክክል” አሁንም እንዳቀረቀረ፡፡ 
“እጆቼስ እንደ ጠዋት ነፋስ ለስላሳ 

አይደሉምን?” 
“በትክክል …በትክክል…” 
“እግሮቼስ እንደ ዝሆን ኩምቢ በአግባቡ 

በማህበረሰብ እና በሀገር ደረጃ የምናየው ይህን 
ዓይነት አጉል ፍረጃ ነው፡፡ ፍረጃው ወደ ጠብ፣ 
አለመተማመን እንዲያም ሲል ወደ ጦርነት 
ይወስደናል፡፡ በዚህ ሂደት ደግሞ አእምሮአችንም 
ይታወካል፡፡ 

እኔ በሙያዬ እንደታዘብኩት፤ በየእለቱ 
የስነልቦና ድጋፍና እገዛ የማደርግላቸው ሰዎች 
በአብዛኛው ከስሜት ወይም ከአስተሳሰብ 
መመረዝ ጋር የተያያዘ ችግር ያለባቸው ናቸው፡
፡ ችግሩ እንደገጠማቸው ስሜታቸውንና 
አስተሳሰባቸውን ቢያክሙ ኖሮ የስነ ልቦናም ሆነ 
የአእምሮ ችግር ውስጥ ባልገቡ ነበር፡፡ 

  ክትባቱን እንዴት መውሰድ ይቻላል?
የስነ-ልቦናዊ ክትባት የሚከተሉትን 

ተግባራት ያካትታል፡-
1. አዎንታዊ አስተሳሰብን /Positive 

thinking/ ማዳበር፡- 
በጎና አዎንታዊ አስተሳሰብን ማዳበር 

ጥሩ ስሜት እንደሚሰማን፣ ምክንያታዊ 
አስተሳሰባችን እንዲጐለብትና ወደ በጎ ተግባር 
እንድንገባ የሚረዳ መሳሪያ ነው፡፡ የአዎንታዊ 
አስተሳሰብ ጠንቆች ከሚባሉት መካከል ዘወትር 
ጎደሎ ጎደሎውን ማየት፣ አእምሮአዊ ግነትን 
መፍጠር፣ አልችልም ብሎ ማሰብ፣ ይህቺ አለም 
ኢ-ፍትሃዊና አድሏዊ ነች ብሎ መደምደምና 
መትከንከን ይጠቀሳሉ፡፡ 

2. ጥሩ ስነ-ምግባርን ማጐልበት /
Cultivating good conduct/ 

ጥሩ ስነ-ምግባር ጥሩ የአእምሮ ምግብ ማለት 
ነው፡፡ ስራችንን፣ ማህበራዊ ግንኙነታችንንና 
አካላችንን በጥሩ ስነ-ምግባር የተቃኘ ማድረግ 
እንደ አንድ ስነ-ልቦናዊ ክትባት ይቆጠራል፡፡ 

3. ግብረ ገብነትንና ጥሩ መንፈሳዊ 
ባህሪን መላበስ /Having morale and good 
spiritual life/፣ ህይወታችንና ኑሯችን የእኛ 
ብቻ አይደለም፡፡ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 
ከሌሎች ጋር ይገናኛል፡፡ ማህበረሰባዊና 
መንፈሳዊ እሴቶች ሌላኛዎቹ የስነ-ልቦና ክትባት 
ምንጮች ናቸው፡፡ ከነዚህ ምንጮች አለመራቅ 
እንዲያውም ከምንጩ ቀድተን መጠጣት 
ይኖርብናል፡፡ ይህን ስናደርግ ከግጭት ነፃ የሆነ 
ህይወት እንመራለን፡፡ 

4. አእምሮን ማሰልጠን /Training the 
mind/:- 

ከላይ የተጠቀሱትን ተግባራት በየእለት 
ተእለት ህይወታችን ለመተግበር አእምሮአችንን 

ስነ - ልቦናዊ ክትባት
ሞገስ ገ/ማርያም

በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ የዓለም ስጋት 
በሆነው ኢቦላ ላይ ያተኮረ ህዝባዊ ውይይት 
የፊታችን ረቡዕ በግዮን ሆቴል ይካሄዳል፡፡

 የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚና የኢትዮጵያ 
ጤና አጠባበቅ ማህበር በጋራ ባዘጋጁት በዚህ 
ህዝባዊ ወይይት ላይ የኢቦላ ቫይረስ ምንነትና 
የመተላለፊያ መንገዶቹ እንዲሁም ስርጭቱ፣ 
ምልክቶቹ፣ የመጋለጫ መንገዶችና የቁጥጥር 
ዘዴዎቹን አስመልክቶ የጤና ባለሙያዎች ገለፃ 
እንደሚያደርጉ ታውቋል፡፡ 

የምዕራብ አፍሪካ አገራትን በተለይ 
ላይቤሪያና ሴራሊዮንን ክፉኛ ያጠቃው የኢቦላ 
ቫይረስ ወደ አገራችን እንዳልገባ ያስታወቀው 
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፤ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር 
ማረፊያ  ላይ በሰዓት 1ሺ ሰዎችን መመርመር 
የሚያስችል ዘመናዊ መሣሪያ እንደተከተለና 
በድንበሮች አካባቢም ባለሙያዎች መድቦ 
ቁጥጥር እያደረገ መሆኑን መግለጹ ይታወሳል፡፡

በኢቦላ ላይ 
ህዝባዊ ውይይት 
ሊካሄድ ነው

ክትባት  ወደ ገፅ 18 ዞሯል
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አዲስ አድማስ ኅዳር 6 ቀን 2007 ዓ.ም ገፅ 14 ጥበብ

 “ሰሞኑን ይፈርሳል እየተባለ ነው .. 
ሌላ ቤት እንደመፈለግ አገር ቤት ልሂድ 
ትላለህ?” አሉኝ እትዬ አልማዝ፡፡  “ዝም 
ብለው የተወራውንማ አይስሙ፡፡ ይፈርሳል 
ተብሎ ከተወራ ስንት ጊዜ ሆነው እትዬ.. 
ለነገሩ ከአንድ ሳምንት በላይ አልቆይም..” 
አልኳቸው

ለመጓዝ እንደተነሳሁ ስላወቁ ነው 
መሰል፡- 

“ብቻ አልማዝ አልነገረችኝም እንዳትል?” 
ብለውኝ ከቤት አከራዬ ከእትዬ አልማዝ 
ጋር ተለያየን፡፡ እንደተለመደው መስቀልን 
ከቤተሰቦቼ ጋር ለማሳለፍ ወደ ሀገር ቤት 
ተጓዝሁ፡፡ የመስቀልን በዓል ስናከብር፣ 
ዘመድ አዝማድ ስንጠያይቅ .. የእንጀራ 
ጉዳይ ብዙ ካራራቀን አብሮ አደጎቼ 
ጋር ‹እንዴት ነህ!› ስንባባል ቀኑ ክንፍ 
አውጥቶ ይበር ጀመር፡፡ ለሳምንት ያልኩት 
ሰውዬ ሦስት ሳምንት ሰነበትኩ፡፡ ስመለስ 
የተከራየኋት ጎጃም በረንዳ ያለችው ቤቴ 
የለችም፡፡ ቤቴ ብቻ ሳትሆን ሰፈሩ በሙሉ 
የለም፡፡ በምትኩ በዶዘር የታረሰ መሬት 
ጠበቀኝ፡፡ አከራዬ እትዬ አልማዝስ? 
አድራሻቸውን ማጠያየቅ ጀመርኩ፡፡ 
የእትዬ አልማዝ አበልጅ ቤት አልፈረሰም፡
፡ ከመንገድ ወደ ውስጥ ገባ ያለ ስለሆነ 
አልተነካም፡፡ አበልጅየውን ከቤቷ በር ላይ 
አገኘኋት፡፡ ገና እንዳየችኝ፤ 

“ዕቃህ ከኔ ዘንድ ተቀምጧል፤ በል 
ከመጣህ ውሰድልኝ” አለችኝ

“ገና ከመንገድ እየገባሁ‘ኮ ነው… 
ከነሻንጣዬ እያየሽኝ? ባይሆን ነገ ተነገወዲያ 
ቤት ፈልጌ ልከራይና እወስደዋለሁ”

“እንግዲያውስ እስክትወስድ ድረስ 
በየቀኑ ሃያ ብር ትከፍላለህ!”

“አልጋና ፍራሽ እኮ… ሌላ ዕቃ የለኝም… 
ለዚህ ነው ሃያ ብር በየቀኑ?” 

“ካልፈለግህ አሁኑኑ አውጣልኝ! አልጋና 
ፍራሽ ቢሆንስ? እንኳን ያንተ ተጨምሮ 
ሆሆ …”

“እሺ …. እሺ እከፍላለሁ” አልኳትና 
ከአጠገቧ ዘወር አልኩ፡፡ 

ሥራዬ አየር ባየር ንግድ ነው፡፡ ከመርካቶ 
ነጋዴ ዕቃ በዱቤ እወስድና ቀኑን ሙሉ 
ሳጣራ እውላለሁ፡፡ ስጨርስ ዋናውን 
ለነጋዴው እመልስለትና ትርፉን እወስዳለሁ፡
፡ በነጋታውም እንደዚያው አንዳንዴ አሪፍ 
ጥቅም ይገኛል፡፡ አንዳንዴ ጥቂት ቢሆንም 
ለክፉ አይሰጥም፡፡ የሚከፋው መንገድ ላይ 
ስንጮህ ደንብ አስከባሪ ይዞን ከተወረሰብን 
ነው፡፡ 

ዓመት ሙሉ ያጠራቀምኩትን አገር ቤት 
ከቤተዘመድ ጋር ተካፍዬ መጥቻለሁ .. እጄ 
ላይ ያለው እንኳን ለቤት ኪራይና ከሁለት 
ቀን በላይ ውሎ አያሳድርም፡፡ አልጋ 
መከራየት ነው ያለብኝ፡፡ የት እንደምሄድ 
ደግሞ የኖርኩበት ነውና አውቀዋለሁ፡፡ 
አመሻሽ ላይ በበቆሎ ተራ በኩል በጃሊያ፣ 
አልጋ ተራ፣ ጌሾ ግቢ ወይም በሶማሌ ተራ 
በኩል ወደ አሜሪካ ግቢ የሚመጣ ሰው፤ 

“አልጋ አለ … ክፍል ለብቻ! … ፍራሽ 
ፈላጊ … መኝታ አለ!” የሚል ጥሪ እስከ 
እኩለ ሌሊት ሲሰማ ያመሻል፡፡ አሁን አሁን 

አልሰማም እንጂ በፊት “ኬሻ በጠረባ፣ ሻዋር 
በባልዲ! … መኝታ አለ… መኝታ ፈላጊ” 
የሚል ጥሪም ይሰማ ነበር፡፡ 

አመሻሽ ላይ በበቆሎ ተራ በኩል 
ወደ አሜሪካ ግቢ አመራሁ … ጉራንጉር 
ለጉራንጉር ከተጠማዘዝኩ በኋላ ይሻላል 
ያልኩትን መኝታ ለአንድ ቀን በአርባ ብር 
ተከራየሁ፡፡ አጀብ! የሶስት ብር አልጋ አርባ 
ብር! 

ስራ ከጀመርኩ ገና አምስት ቀኔ ነው፡
፡ ከሃገር ቤት ከመጣሁ በኋላ ሥራ 
አልነበረም፡፡ ሁሌም ይኸው ነው፤ ጥቅምት 
እስኪጋመስ ገበያው ቀዝቃዛ ነው፡፡ ይሄ 
ሳያንስ አንዱ ደንብ አስከባሪ እቃዬን 
ወስዶብኝ በስንት ልምምጥና በስንት 
ልመና ነው የለቀቀልኝ፡፡ ያውም የሻይ 
ላስጨብጠው ቃል ገብቼ፡፡ ምን ይደረግ? 
ደሞ‘ኮ የሚገርመው “እዚያ ከወሰድኩህ 
የምትቀጣው ይኸን ያህል ነው፤ ስለዚህ 
ለኔ ግማሹን ልቀቅ” ማለቱ ነው፤ አይኑን 
አፍጥጦ፡፡ ትንሽም አያፍርም እኮ፡፡ ሌሎች 
ደግሞ አሉ፤ ኮስታራዎች፡፡ ያልተፈቀደ 
ቦታ ስትሸጥ ካገኙህ .. በቀጥታ ወደ ህግ 
ቦታ ይዘውህ የሚሄዱ፡፡ በአንድ ፊቱ የነሱ 
ይሻላል፡፡ ይኸኛው ግን የለመደ ነው፡፡ ቀን 
እየጠበቀ አምጣ ይላል፡፡ አምጣ … አምጣ … 
ማቆሚያ የለውም፡፡ 

ከተከራየሁት አልጋ ላይ ጋደም ብዬ 
የቀን ውሎዬን ሳሰላስል፣ በኮርኒሱ ውስጥ 
የሚሯሯጡ አይጦች ከሀሳቤ አናጠቡኝ፡፡

“አሁንስ አበዙት” አልኩ ለራሴ ብቻ 
በሚሰማ ድምፅ፡፡ 

“ምኖቹ?” አለኝ የፋይዚት ግድግዳ 
ከሚለየን ክፍል ያለው ተከራይ፡፡ 

“እህ .. ዐይጦች ሲንጎዳጎዱ አትሰማም?”
“ጣሪያው ላይ ድመቶቹ ሲሯሯጡስ 

አልሰማህም?” አለኝ፡፡
“ይገርማል! ጣራ ላይ ድመት ኮርኒስ 

ውስጥ አይጥ!”
“አይገርምም! አይጥና ድመት ግንባር 

ፈጥረው ሲረብሹን?”
“አይጥ ድመትን መፍራት አቆመ 

እንዴ?”
“አሊያም ድመት ንቀቱን አብዝቶ 

ይሆናል!”
“እንዲያ ነው እንጂ!”
ሁለታችንም በያለንበት ስንስቅ ቆየንና፡፡ 
“አንድ ወግ ልንገርህ… ” አለኝ ጎረቤቴ 
“በጄ! ….” አልኩና ጆሮዬን ቀሰርኩ፡፡ 
“ገበሬው ሁላ ማልዶ ተነስቶ በሬዎቹን 

ጠምዶ ሲያርስ በሚውልበት አፍላ የእርሻ 
ወቅት ላይ አንድ ሳተና ገበሬ ሞፈር ቀንበሩን 
ተሸክሞ በሬዎቹን እየነዳ ወደ እርሻው 
ይሄዳል፡፡ አንደኛው ገበሬ ደግሞ ከቤቱ 
ታዛ ሥር ቁጭ ብሎ እንቅልፍ ያዳፋዋል፡
፡ እንደሱ ብርቱ የነበረ ገበሬ ያለ ነገር በዚህ 
ቀን እንዲህ አይሆንም” በማለት አጠገቡ 
ሲደርስ፤ 

“ምን ሁነሃል… ስትጠጣ አደርክ?” 
ይለዋል 

“እሱማ ቢሆን ምን ገዶ”
“ዛዲያ እርሻ እንደመውረድ ዕንቅልፍ 

የሚያዳፋህ በምን ምህኛት ነው?”

“አታምጣው ነው አንተው! … እንዲያው 
አንተዬ የአይጥ መንጋ ቲሯሯጥብኝ ላንዲት 
አፍታ ቅንድቤን ታልገጥም ነጋ!”

“ኧረግ ሞኝነት! አሁን እንዲያው ድመት 
አጣህ?”

“እሱ መች ጠፋኝ ብለህ… ተዲመትም 
ዲመት ያውም የተራበቺቱን ነው ያመጣሁ”

“ዛዲያ ምን ሆነች?”
“እሷማ ምን ትሆናለች! የድካሜን ጣመን 

ልወጣ ተመደቤ ላይ ጋደም እንዳለሁ 
ሳዳምጥልህ .. ድምጥ ቲጠፋ ጊዜ እንዲያው 
ይቺ ጎበዝ ዲመት ረፈረፈችልኝ አልኩና .. 
ኩራዜን አብርቼ እኸድልሃለሁ ዲመቲቷ 
ሆዬ … ተንጋላ ተኝታ ታጠባልሃለች!”

“ምን ታጠባለች በል!”
“አይጥ”
“ሃዬ በል! … የዘንድሮ ድመት አይጥ 

ታጠባ ጀመር!” እኔና ጎረቤቴ ተሳሳቅን፡፡
“በል እንቅልፌ መጥቷል … ደህና እደር!” 

አለኝ ጎረቤቴ፡፡ 
“ደህና እደር” ብዬው የሀሳብ ጉዞዬን 

ቀጠልኩ፡፡ 
የድመት ተፈጥሮ አይጥን ማጥፋት 

አልነበር?
ቆይ … ቆይማ .. አሁን ለምሳሌ ያ ደምብ 

አስከባሪ፤ ተግባሩ ደንብ ማስከበር ሆኖ ሳለ፣ 
የተሰጠውን አደራ ዘንግቶ “የሻይ አምጣ” 
ሲለኝ … ድመቷ አይጥ አጠባች ማለት 
አይደል! 

ሕዝብን እንዲያስተዳድር ኃላፊነት 
የተሰጠው ባለስልጣን፤ ግልፅነት፣ 
ተጠያቂነትና ለህዝብ ጥቅም ቅድሚያ 
መስጠት ተግባሩ ሆኖ ሳለ … የራሱን ጥቅም 
በማስቀደም ኪራይ ሰብሳቢ ሲሆን … 
ድመቷ ዐይጥ አጠባች ማለት አይደል! 

ቆይማ … የድመቷ ወተት ቢነጥፍ … 
በድመት ወተት የጠገበ ዐይጥ ሁላ ምን 
ሊበጀው ነው?

ደንብ አስከባሪው “ለሻይ አምጣ”፣ ሲለኝ 
እሺ በማለቴ .. ድመቷ ዐይጥ እንድታጠባ 
ፈቀድኩ ተባበርኩ ማለት አይደለም? ይኸማ 
መሆን የለበትም! ከራስ መጀመር ጥሩ 
ነው …  ነገ የማደርገውን እኔ አውቃለሁ .. 
ለማንኛውም … ይንጋ ብቻ! 

ይንጋ ብቻ!
ምናባዊ ወግዮሐንስ ገ/መድህን 

ኪነጥበባዊ ዜና

በወጣቱ ገጣሚ አያሌው እውነቴ 
የተጻፈውና በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ 
የሚያጠነጥኑ ከ65 በላይ ግጥሞችን የያዘው 
“ቁምታም ጾም”  የተሰኘ የግጥም ስብስብ 
መጽሃፍ፣ ከትናንት ጀምሮ በገበያ ላይ 
መዋሉን ገጣሚው ለአዲስ አድማስ ገለጸ፡፡

92 ገጾች ያሉት “ቁምታም ጾም” የግጥም 
ስብስብ መጽሃፍ፣ በአዲስ አበባና በክልል 
ከተሞች በሚገኙ የመጽሃፍት መደብሮችና 
በአዟሪዎች በ42.50 ብር እየተሸጠ ሲሆን፣ 
ለውጭ አገራት የመሸጫ ዋጋው 9 የአሜሪካ 
ዶላር ነው፡፡

መጽሃፉ በቅርቡ በአዲስ አበባ፣ በባህር 
ዳር እና በደብረ ማርቆስ በሚካሄዱ የስነ-
ጥበብ ዝግጅቶች በይፋ እንደሚመረቅ 
የገለጸው ገጣሚው፣ በቀጣይም ለህትመት 
የተዘጋጁ ሌሎች የግጥምና የወግ ስብስብ 
ስራዎችን ለአንባብያን እንደሚያበቃ 
ገልጧል፡፡

በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ-ጽሁፍ 
ተማሪ በነበረበት ወቅት፣ በዩኒቨርሲቲው 
ባህል ማዕከል የተለያዩ የስነ-ጽሁፍ ስራዎችን 
በማቅረብ የሚታወቀው ገጣሚው፣ ከ17 
አመታት በፊትም ለህትመት የመጀመሪያ 
ስራው የሆነውን “የበረከቱ አስኳል” የተሰኘ 
የአጫጭር ልቦለዶች ስብስብ መጽሃፍ 
ለንባብ አብቅቷል፡፡

“ቁምታም ጾም” በገበያ ላይ ዋለ

ስራ ከጀመርኩ ገና አምስት ቀኔ 
ነው፡፡ ከሃገር ቤት ከመጣሁ በኋላ ሥራ 

አልነበረም፡፡ ሁሌም ይኸው ነው፤ 
ጥቅምት እስኪጋመስ ገበያው ቀዝቃዛ 

ነው፡፡ ይሄ ሳያንስ አንዱ ደንብ አስከባሪ 
እቃዬን ወስዶብኝ በስንት ልምምጥና 

በስንት ልመና ነው የለቀቀልኝ፡፡ ያውም 
የሻይ ላስጨብጠው ቃል ገብቼ፡፡ ምን 

ይደረግ? ደሞ‘ኮ የሚገርመው “እዚያ 
ከወሰድኩህ የምትቀጣው ይኸን ያህል 

ነው፤ ስለዚህ ለኔ ግማሹን ልቀቅ” 
ማለቱ ነው

የፀሃፍት ጥግ

•	 እችላለሁም አልችልምም ብለህ 
ብታስብ አልተሳሳትክም፡፡ 

ሔነሪ ፎርድ 
•	 ወንድ ሆኜ ብወለድ ኖሮ 
አውሮፓን አስገብራት ነበር፡፡ 

ሜሪ ባሽኪርትሴፍ 
(ሩሲያዊ ሰዓሊ፤ ስለ ጥበብ ሥራዋ 

የተናገረችው)
•	 ሥራ በቅጡ እንዲከወን ከፈለግህ፣ 
ባተሌ ሰው ምረጥ፤ ሌሎቹ ጊዜ የላቸውም፡፡ 

ኢልበርት ሁባርድ 
•	 ዕድል የምታግዘው ለዝግጁ 
አዕምሮ ብቻ ነው፡፡ 

ሉዊስ ፓስተር 
•	 ከራሴ ግራ መጋባት ውጭ ለማንም 
ሰው የማበረክተው ነገር አልነበረኝም፡፡ 

ጃክ ኬሮአክ 
•	 ኤክስፐርት ማለት ማሰብ ያቆመ 
ሰው ነው፡፡ ለምን ያስባል? ኤክስፐርት ነዋ! 

ፍራንክ ሊሎይድ ራይት 
•	 የምጠጣበት ብርጭቆ ትልቅ 
አይደለም፤ ግን ቢያንስ የራሴ ነው፡፡ 

አልፍሬድ ደ ሙሴ 
•	 ሰዎች ስለ ሥነጥበብ እኔ 
የማውቀውን ያህል ብቻ እንኳን ቢያውቁ፣ 
ሥዕሎቼን ፈጽሞ አይገዙኝም ነበር፡፡ 

ኤድዊን ሄንሪ ላንድሲር 
•	 ተሰጥኦ ልክ እንደ ኤሌክትሪክ ነው፡
፡ ስለኤሌክትሪክ ነገረ - ሥራ አይገባንም፤ 
ግን እንጠቀምበታለን፡፡ 

ማያ አንጄሉ 
•	 ለንግድ ሥራ ተሰጥኦ አለኝ፡፡ 
ይሄን ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ልትማረው 
አትችልም፡፡ 

አላን ሹገር
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ኪነጥበባዊ ዜናጥበብ

አጭር ልብወለድፍቅረ ስላሴ የማነ 

ናፍቆት ዮሴፍ 

“ቤቱ ተቃጠለ፡፡ ገና በመገንባት ላይ ያለ 
ቤት ነው፡፡ በውስጡ አንዳችም የቤት ዕቃ 
አልነበረውም፡፡ እንዲያውም ግድግዳው 
ራሱ የልስን ስራ እየተካሄደበት ነበር፡፡ 
በድንገተኛው ቃጠሎ ተደናግጠው የሚይዙት 
የሚጨብጡት ግራ የገባቸው የልሰና 
ሰራተኞች በደመነፍሳዊ ሩጫ ተግተልትለው 
ወጡ፡፡ 

“ጉድ እኮ ነው፡፡ የኤሌክትሪክ ገመድ፣ 
ልዩ ልዩ የቤት እቃዎች፣ ቡታጋዝ፣ አልባሳት 
ወይም ቡትቶዎች፤ ብቻ አንዳች ነገር በውስጡ 
ሳይኖረው አንድ በልሰና ላይ ያለ ቤት እንዴት 
ይቃጠላል? ሲሚንቶው ራሱ ውሃ እየጠጣ 
ያለ ቤት እንዴት ይቃጠላል? በዚህ ላይ ከቤቱ 
አጠገብ የተሰራ አንዳችም ቤት የለም፡፡ እነዚህን 
ሁኔታዎች ስናገናዝብ ቤቱ የተቃጠለው ያለ 
አንዳች ምክንያት ነው -በተዓምር! 

“ቃጠሎው የጀመረው ከግድግዳው ነበር፡
፡ የልስን ሰራተኞች ተሯሩጠው ከወጡ በኋላ 
ከቤቱ በቅርብ ርቀት የሚገኙ ቤቶች ነዋሪዎች 
የትዕይንቱ ቀዳሚ ተመልካች ሆኑ፡፡ ቀስ 
በቀስም አላፊ አግዳሚው ሁሉ በቤቱ ዙሪያ 
ተሰበሰበ፡፡ በእውነቱ የደመራ በዓል የሚከበር 
ነበር የሚመስለው፡፡ መሀል ላይ የቤቱ ባለቤት 
አንድ ቄስ አስከትላ ከተፍ አለች፡፡” አሉ 
ለቤቱም ለጠጭውም እንግዳ የሆኑት ሰውየ፡፡ 

እንግዳው ቀጥለዋል “ይህ መቼም ተዓምር 
ነው! ‘መቼም እዚህ ቦታ ላይ አንድ ታቦት 
ቢኖር ነው’ ተባለ”  

ከጐናቸው ተቀምጦ የነበረውና “ኧረ 
መጣ” “ኧረ መጣ” የሚባልለት ተራቢ ዘሎ 
ጨዋታውን ተቀላቀለ፡፡ አንድ ሁለት መለኪያ 
አረቄ ጠጥቷል፡፡ መጀመሪያ ከትከት ብሎ ሳቀ፡
፡ እንግዲህ ጨዋታው ተጀመረ ማለት ነው፡
፡ የእማማ ፅጌ አረቄ ቤትም በጨዋታ ሊደራ 
ነው፡፡ 

“እና መሬታቸውን ለታቦት ሰጡ?” ሲል 
ተራቢው መድረኩን በጥያቄ ከፈተው፡፡ 

“አዎ! ለታቦት ለቀቁ” ሲሉ መለሱለት 
እንግዳው፤ ጠያቂው ቁም ነገረኛ ሰው 
መስሏቸው፡፡ 

“እና ምኑ ይገርማል?” አላቸው፡፡
“እንዴት?” አሉ ሰውየው፡፡ 
“ከፊትዎ የተኮለኮሉት ሰዎች እኮ መንግስት 

ከቤታቸው አስለቅቆ፣ የቆርቆሮና የግድግዳ 
ግምት ሂሳብ ነው ብሎ በሰጣቸው ገንዘብ 
ነው አረቄያቸውን የሚያልፉት” አላቸው፤ ወደ 
ጠጪዎቹ እያሳያቸው፡፡ 

ይሄ የታወቀ ተራቢ አንዳርጋቸው ይባላል፡፡ 
ሁሌም ጠጭውን በተረብ እያጣደፈ በማስከር 
የታወቀ ነው፡፡ እንዳይተረብ የፈራ ቶሎ 
ይጋብዘዋል፡፡ 

“ምን አድርገው ነው ቤታቸውን እንዲለቁ 
የተደረጉት?”  እንግዳው ተራቢውን ጠየቁ፡፡ 

“እንዴ! እኒህ ሰው ከየት ነው የመጡት? 
ተራቢው ከጣራ በላይ እየሳቀ በእንግዳው ላይ 
ማሾፍ ጀመረ፡፡ 

“ኧረ ተው እንግዳ ናቸው!” ከእንግዳው 
አጠገብ የተቀመጡ ሽበት የወረራቸው ሰውዬ 
ተከላከሉ፡፡ 

“የዚህ ሰፈር ነዋሪ አይደሉም?” ሲል ሳቁን 
ሳያቋርጥ ጠየቀ፡፡ ተራቢው አራት የፊት 

“እርስዎም ይነሳሉ!”
ጥርሶቹን ለማን ገቢ እንዳደረገ ባይታወቅም 
በጥርሶቹ ምትክ በጨለማ የተዋጠ ጉድጓድ 
አፉ ላይ ይታያል፡፡ 

“የሰፈሩ ውጥረት አልገባቸውም” ሲል 
ቀጠለ፤ በሳቁ መሃል፡፡ 

“የምን ውጥረት?” ጠየቁ እንግዳው፤ 
በመጠጥ የፈዘዙ ጠጭዎችን አንድ በአንድ 
እየተመለከቱ፡፡ 

“እንኳን ሰው ህጻኑ ጨርቆስ በተጨነቀበት 
በዚህ ሰዓት እንዴት እንዲህ አይነት ጥያቄ 
ይጠይቁኛል?” አላቸው አሁንም ብቻውን 
እየሳቀ፡፡ “ህጻኑ ጨርቆስ!” አሉ እንግዳው 
በግርምት፡፡ 

“ሰፈሩን እየተጠጉ ያሉት ህንጻዎች፣ ባቡሩ፣ 
መንገድ እናሰፋለን የሚሉ የቀበሌና የወረዳ 
አዳዲስ ሹማምንት ሁሉ ለነዋሪዎች ስጋት 
ሆነዋል፡፡ እኔ እንኳ አቃቂ ቤት አለኝ፡፡ እዚህ 
ተከራይቼ ብኖርም የወላጆቼ ቤት አቃቤ 
ነው፡፡ ለዚያውም 250 ካ.ሜ፡፡ የሆነው ሆኖ 
እዚህ ያለ ሰው ሁሉ ይነሳል! አንተም አንተም 
ትነሳለህ!” አለ ከፊት ለፊቱ የተቀመጡትን 
ሁለት ጠጭዎች እየጠቆመ፡፡ አንደኛው የደንብ 
ልብስ የደረበ የፀጥታ አስከባሪ ሲሆን ሌላኛው 
ፀጉሩ ላይ ዱቄት የነፉበት  የሚመስል የወፍጮ 
ቤት ሰራተኛ ነው፡፡ 

“ህጻኑ አለልን!” የፀጥታ አስከባሪው ነበር፡፡ 
“መነሳትማ የት ይቀራል! ግን አንተ 250 

ካሬ ያልከው መቼ የፈጠርካት ወሬ ናት!” አለ 
የወፍጮ ቤት ሰራተኛው፡፡ 

ተረበኛው ኮራ ብሎ፤ “ዋናው ይዞ መገኘት 
ነው” እያለ፣ ከኋላ ኪሱ ቢጫ ቀለም ያለው 
የቤት ውል መሳይ ካርድ አወጣና አሳየ፡፡ 

“ግን ወዴት ነው የሚነሱት?” አሉ እንግዳው 
ተራቢውን እየተመለከቱ፡፡ 

“መንግስት ወደሚወስዳቸው የምድሪቱ 
ጫፍ ነዋ!” መለሰላቸው፡፡ 

በመጠጥ ቤቱ ውስጥ ያለው ውጥረትና 
ጭንቀት በተረበኛው ቀልድ ቀለል ያለ መሰለ፡፡ 
ሆኖም ግን ጭንቀቱ ወደ እንግዳው ሳይተላለፍ 
አልቀረም፡፡ 

እንግዳው፤ “እኔ እኮ የወላጆቼ ቤት እዚህ 
ስላለ ወራሽነቴን ለማረጋገጥና ስም ለማዛወር 
ነው የመጣሁት እና…” አላስጨረሳቸውም 
ተረበኛው፡፡ 

“እርስዎም ቢሆኑ ይነሷታል!” አላቸው፡፡ 
እንግዳው በተደናገጠ ስሜት ውስጥ 

ሆነው፤ “እንዴት ነው የምነሳው?” የወላጆቼ 
ቤት ነው፡፡ የዘር ቅርሴ እኮ ነው!” አሉ የደም 
ስራቸው እየተግተረተረ፡፡ 

“እንግዲያውስ ባለ 27 ፎቅ ህንጻ መስራት 
ይችላሉ ማለት ነዋ!” 

ይሄኔ መጠጥ ቤቷ በሳቅ ደመቀች፡
፡ እንግዳውም በተራቢው ጨዋታ የሰከሩ 
ይመስላሉ፡፡ 

“ተዓምር ነው መቼም!” አሉ እንግዳው 
ሳቁን ተከትለው፡፡ 

“እርስዎ ሰው ቤቱን ለታቦት ሲለቅ ነው 
የሚያውቁት አይደል?”

“አዎ!” እንግዳው ጥሞና የተሞላበት መልስ 
ሰጡ፡፡ 

“ቅድም እርስዎ ሲያወሩ አይገርምም! 
ያልኩዎት ለዚህ ነው” አላቸው፡፡ 

“ስለዚህ መንግስት ሳያስለቅቀኝ ለባለሀብት 
ልሽጠዋ?” አሉ፤ እንግዳው ምክር ለመቀበል 
በተዘጋጀ ስሜት፡፡ “በዚህ ዘመን ሞኝ ባለሀብት 
የት አለና መንግስት እንደሚያስለቅቀው እያወቀ 
የሚገዛዎ! በኢንቨስትመንት ስም፣ በስጦታ 
ወይም ረከስ ባለ የሊዝ ዋጋ ከመንግስት ይገዛል 
እንጂ ምን ሆንኩኝ ብሎ ነው ከእርስዎ ጋር 
የሚዋዋለው?” አላቸው፤ “ልክ አይደለሁም 
እንዴ?” በሚል የጥያቄ ዓይን ጠጭዎችን አንድ 
በአንድ እየተመለከተና እየሳቀ፡፡ 

“እና ታዲያ ለምንድነው የምለፋው!” 
እንግዳው በስጨት ብለው ተናገሩ፡፡ 

“የቤቱን ቆርቆሮና ግድግዳ አይፈልጉትም?” 
የተረበኛውን ፌዘኛ ንግግር ተከትሎ ጠጪው 
ሁሉ ሳቀ፡፡ 

“በዚያ ላይ በአዲስ አበባ ጠረፍ አካባቢ 
አንዲት ትንሽ ዛኒጋባ ይሰጥዎታል፡፡ ልብ 
ያርጉ ግን ሲነሱ ነው የሚሰጥዎ!” አላቸው 
በማሳሰብ ዓይነት፡፡ “ለመሆኑ የት አካባቢ ነው 
የሚሰጠኝ?” እንግዳው ቦታውን ለማወቅ የጓጉ 
መሰሉ፡፡ 

“የት ነው አገርዎ… ከክፍለ ሀገር ነው 
የመጡት?” ጠየቃቸው፡፡ 

“አዎ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣሁት፡፡ 
ለወራሾች የተለየ አሰራር አላቸው እንዴ?” 
ደግመው ጠየቁ እንግዳው፡፡ 

“ያው ነው እርስዎም ይነሳሉ!” አላቸውና 
ፊት ለፊቱ የተቀመጠውን ፀጥታ አስከባሪ 
እየተመለከተ፤ “አንተም ትነሳለህ!” አለ 
በተለመደው ሳቁ ታጅቦ፡፡ 

“ባቡር ገሰገሰ ገባልኝ የረር፣ 
አንጀቴ እንዳረረ አንጀትህ ይረር አለች” ያች 

ዘፋኝ” አለ የደንብ ልብስ የለበሰው የፀጥታ 
አስከባሪ፡፡ 

“አላልኩዎትም የሁሉም አንጀት አሯል፡
፡ እንዲሁ በል ተነስ ማለት ይሻል ነበር እኮ! 
ትነሳለህ መባል ግን የምጥ ምጥ ነው” አለ 
ተራቢው፤ ግጥሙ ሃሳቡን እንዳጠናከረለት 
በመተማመን፡፡ 

“እና በፀሐይ እየተቃጠልኩ ስም ለማዛወር 
የምደክመው ለዚህ ነው?” አሉ እንግዳው 
ተስፋ በቆረጠ ቅላፄ፡፡ 

“እና!” አላቸው ተራቢው፡፡ 
እንግዳው ከመቀጫቸው ብድግ አሉና 

ለተራቢው የአንድ አረቄ ሂሳብ ከፍለው መሰስ 
ብለው ወጡ፡፡ 

“አያችሁ እኔ መርዶም የምስራችም ብናገር 
ሰው ይጋብዘኛል የጨዋታ ለዛ ስላለኝ እኮ 
ነው” አለ ተራቢው የእንግዳውን መውጣት 
ተከትሎ፡፡     

በይታገስ ጌትነት ገበየሁ የተፃፉ አጭር 
ልቦለዶችን የያዘ “የደመና መንገድ” የተሰኘ 
መድበል ሰሞኑን ለንባብ በቅቷል፡፡ አጫጭር 
ልብወለዶቹ በተለያዩ ማህበራዊ፣ አገራዊና 
የፍቅር ጉዳዮች ላይ ያጠነጥናሉ ተብሏል፡፡ በ124 
ገፆች የተቀነበበው መፅሀፉ በ35 ብር ለገበያ 
ቀርቧል፡፡  ደራሲው ከዚህ ቀደም “ጥቁር ነጥብ” 
እና “ደጅ ያደረ ልብ” የተሰኙ መፅሀፍትን ለንባብ 
አብቅቷል፡፡ 

“ግልፅና ድብቅ ከብርድልብስ ስር” 
የሥዕል አውደ ርዕይ ተከፈተ
ጋለሪያ ቶሞካ በትላንትናው እለት “ግልፅና 

ድብቅ ከብርድልብስ ስር” በሚል ርዕስ ለሁለት 
ወራት የሚቆይ የስዕል አውደ ርዕይ ከፍቷል፡
፡ ለአውደ ርዕይ የቀረቡት የሰዓሊ ዘላለም 
ግዛው የስዕል ስራዎች ሲሆኑ ብዛታቸው 30 
ነው፡፡ ሥዕሎቹ በማህበራዊ ህይወት ላይ 
የሚያተኩሩ እንደሆኑና በብርድልብስ የተሸፈኑ  
ግለሰባዊ የውስጥና የውጭ ችግሮችን አጉልተው 
እንደሚያሳዩ ሰዓሊው ለአዲስ አድማስ 
ተናግሯል፡፡ 

ሰዓሊ ዘላለም ግዛው፤ በ1990 ዓ.ም በአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ “አለ ፈለገ ሰላም የስነ ጥበብና 
ዲዛይን ት/ቤት” ዲፕሎማ እንዲሁም በ2003 
ዓ.ም የመጀመሪያ ዲግሪ ያገኘ ሲሆን ከ20 ጊዜ 
በላይ በአገር ውስጥ አንድ ጊዜ ደግሞ በአየርላንድ 
ከሌሎች ሰዓሊዎች ጋር ስራዎቹን ለእይታ 
አብቅቷል፡፡ በግሉ  አውደ ርዕይ ሲያቀርብ የአሁኑ 
የመጀመሪያው እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

“ለራስ ማን እንደራስ” መፅሃፍ 
ይመረቃል

በዶ/ር ወሮታው በዛብህ የተዘጋጀውና ከ70 
የሚበልጡ ሥራ ፈጣሪዎችን ታሪክ የሚያስቃኘው 
“ለራስ ማን እንደራስ” የተሰኘ መጽሀፍ ሰሞኑን 
ለንባብ የበቃ ሲሆን የፊታችን ረቡዕ ከቀኑ 10 ሰዓት 
ጀምሮ በአምባ ሆቴል ይመረቃል፡፡ መፅሀፉ በራስ 
ፈጠራ እንዴት መለወጥ እንደሚቻልና በመፅሀፉ 
የተካተቱ ከ70 በላይ ሰዎች እንዴት እንደተለወጡ 
የተርካል ተብሏል፡፡ በምረቃው ዕለት የጂኒየስ 
ማሰልጠኛ ተቋም ሰልጣኞች ምረቃ፣ የስኬታማ 
ሰዎች ልምድና ሌሎች ፕሮግራሞች እንደሚካሄዱ 
ተጠቁሟል፡፡ መፅሀፉ በ60 ብር ለገበያ የቀረበ 
ሲሆን የመፅሀፉ አዘጋጅ በሥራ ፈጠራና ብልፅግና 
ዙሪያ በርካታ መፃህፍትን ለንባብ ማብቃታቸው 
ይታወቃል፡፡ 

“የደመና መንገድ” የአጭር 
ልብወለድ መድበል ለንባብ በቃ 

ዘጠነኛው ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ፊልም 
ፌስቲቫል የፊታችን ሰኞ ከቀኑ 11፡30 ጀምሮ በኢትዮጵያ 
ብሄራዊ ቴአትር ይከፈታል፡፡ ፌስቲቫሉ እስከ ህዳር 
14 የሚቆይ ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ የተመረጡ 
ፊልሞች እንደሚቀርቡ የፌስቲቫሉ አዘጋጆቹ ገልፀዋል፡
፡ በብሄራዊ ቴአትር የሚከፈተው ፌስቲቫሉ፤ በጣሊያን 
የባህል ተቋም፣ በአሊያንስ ኢትዮ-ፍራንሴስና በሩሲያ 
የባህል ማዕከል ከተካሄደ በኋላ የመዝጊያ ፕሮግራም 
በሂልተን ሆቴል እንደሚደረግ ተጠቁሟል፡፡ የዘንድሮው 
የፊልም ፊስቲቫል “Children Film World፡ Colour 
or Black and White” በሚል መሪ ቃል የሚካሄድ 
ሲሆን “አዲሱ ትውልድ ከፊልም አኳያ ያለው ምልከታ” 
በሚል ርዕስ ውይይት እንደሚደረግ ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

በፌስቲቫሉ ወቅት ተሰጥኦ ባላቸው ወጣቶች 
የተሰሩና ከመላው ዓለም የተውጣጡ ፊልሞች መረጣ 
የሚካሄድ ሲሆን የልጆች ልዩ ፕሮግራም እንደሚኖርም 
ተጠቁሟል፡፡ 

ከስዊድን በመጣ የፊልም ባለሙያ የፊልም ስልጠና 
እንደሚሰጥ የገለፁት  አዘጋጆቹ፤ ከህንድ ኤምባሲ 
ጋር በመተባበርም ለተመረጡ ሁለት የህንድ ፊልሞች 
የአማርኛ ሰብታይትል ይሰራል ብለዋል፡፡ የፊልም 
አፍቃሪያን በዘጠነኛው አለም አቀፍ የኢትዮጵያ ፊልም 
ፌስቲቫል ላይ እንዲታደሙ ግብዣ ቀርቦላቸዋል፡
፡ በፌስቲቫሉ ላይ 16 የኢትዮጵያ ፊልሞች የሚሳተፉ 
ሲሆን ከነዚህ መካከል “ረቡኒ” “የመሃን ምጥ” ወ/ሪት 
ድንግል፣ “በጭስ ተደብቄ”፣ ከህግ በላይ፣ ነቄ ትውልድ፣ 
ኤሽታኦል፣ ታሽጓል እና ሌሎችም ተካተዋል፡፡ 

9ኛው ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ 
ፊልም ፌስቲቫል ሰኞ ይከፈታል 

ጉድ እኮ ነው፡፡ የኤሌክትሪክ 
ገመድ፣ ልዩ ልዩ የቤት እቃዎች፣ 

ቡታጋዝ፣ አልባሳት ወይም 
ቡትቶዎች፤ ብቻ አንዳች ነገር 

በውስጡ ሳይኖረው አንድ በልሰና 
ላይ ያለ ቤት እንዴት ይቃጠላል? 

ሲሚንቶው ራሱ ውሃ እየጠጣ 
ያለ ቤት እንዴት ይቃጠላል? 
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S/No. Prequalification Criteria

1
Submitting clear copies of Renewed Business License and TIN Certificate 

2
Submitting Bid security Bond amounting ETB 10,000 in the form of CPO or Bank Guarantee.

3 Having at least TWO ISUZU NPR or FSR or combination of the two. The title certificate name should 
be in the name of the organization or the owner (DELEGATION IS NOT ACCEPTABLE).  

4 Willingness to accept PSI Payment Term? (30 days after payment request (Net/30))
5 Willingness to submit performance security bond in amounting 20,000 birr after award
6 Willingness to fix price for contract period (1 Year)
7 Willingness to bring the truck (ISUZU) within 72 hours (3 days)
8 Willingness to drop commodities at least at four different destinations

9 Submit organizational profile, organizational structure with a minimum of four permanent 
professional staff with their position and copy of income tax settlement from government authority. 
Including Office set up (computer, telephone, Fax)

PSI is a leading global health organization with programs targeting malaria, child survival, HIV and reproductive health. PSI’s core values are a belief in markets 
and market mechanisms to contribute to sustained improvements in the lives of the poor; results and a strong focus on measurement; speed and efficiency with a 
predisposition to action and an aversion to bureaucracy; decentralization and empowering our staff at the local level; and a long term commitment to the people we 

serve. PSI has programs in 67 countries. For more information, please visit www.psi.org.
PSI/E would like to invite interested Bidders to compete for the following two Open Bids. Bidders can participate for one or more Bids considering they fulfill the 

minimum requirement listed below for each Bid.  

Invitation to Bid

Collection and submission details: 
i. The bid document can be collected at the address mentioned below from November 17, 2014 to November 28, 2014 during office hours by paying a non returnable 

Birr 50.00 per bid.
ii. Deliver the completely and appropriately filled document to PSI/Ethiopia office in a sealed envelope before Friday November 28, 2014 at 5:00 PM. Tenders 

received after the closing date and time, received through e-mail, telegraph or telephone WILL be automatically rejected. 
iii. PSI/Ethiopia reserves the right to cancel the whole bid, accept or reject any or all of the bids.

PSI Ethiopia Address
PSI/Ethiopia, Bole Medhaneyalem Church area, adjacent to Edna mall, opposite to Harmony Hotel 

Tel: - +251-116-189553/90 Fax: +251-116-627762, Addis Ababa, Ethiopia

INDEFINITE QUANTITY CONTRACT
GOODS TRANSPORTATION SERVICES

(Bid No.PSI/005/2015)
Bidders fulfilling the below minimum requirement can participate in the bid

Indefinite quantity contract will be signed with the winning supplier through 2015.

IMMEDIATE REQUIRED ITEMS AND QUANTITY
No. Item Unit Quantity No. Item Unit Quantity

1 BP Apparatus with 
Stetescope Pieces 230 8 Dust bin (plastic) Pieces 120

2

G y n e c o l o g i c a l 
examination bed Pieces 30 9 Chlorhexidine Bottle 120

3 Instrument tray Pieces 30 10 Povidone iodine Bottle 60
4 Metal vaginal 

speculum Pieces 60 11 Gauze Pack 240
5 Plastic vaginal 

speculum Pieces 60 12 Tape, adhesive 
plaster Pieces 150

6 Safety Box Pieces 630 13 Cotton wool Pieces 120
7 Biohazard bag Pieces 1,200 14 Sterile surgical 

gloves Pack 300
 

INVITATION TO BID
INDEFINIT QUANTITY CONTRACT

DELIVERY OF MEDICAL EQUIPMENT  AND SUPPLIES 
Bid No. PSI/007/2014                                       

1. PSI Ethiopia, an International development Organization, invites sealed bids from eligible bidders meeting the below criteria. 

 MINIMUM PREQUALIFICATION CRITERIA
Sr.No.

Criteria
1 Submitting Clear copies of renewed & relevant business license, TIN Certificate

2 Submitting  Clear copy of FMHACA registration Certificate for drugs, medical equipment 
and laboratory reagent

3 Submit Bid Security Bond amounting 20,000 birr in the form of CPO, bank or Insurance 
guarantee.

4 Willing to accept PSI Payment Term (30 days after delivery)
5 Willingness to submit performance security bond amounting 100,000 birr after award
6 Comply with the specification provided  for each item

7 Submitting at least 2 testimonial letter from a recognized organization that witness bidders 
previous performance and experience 

2. Bidders may obtain bidding documents from PSI Ethiopia Office (See Address Below) during office hours starting from November 17, 2014 until November 
28, 2014 by paying a non-refundable fee of Br. 50 (fifty birr).

INDEFINITE QUANTITY CONTRACT 
PASSENGER VEHICLE RENT 

(Bid No.PSI/006/2015)
Bidders fulfilling the below minimum requirement can participate in the bid

S/
No. Prequalification Criteria

1 Submitting clear copies of Renewed Business License, TIN Certificate and VAT Registration Certificate 

2
Submitting Bid security Bond amounting ETB 20,000 in the form of CPO or Bank Guarantee

3
Having at least THREE field vehicles type of Land Cruiser (105), Toyota Hard top (Mark II) or 

Toyota Land Cruiser (Long base).The title certificate name should be in the name of the organization or 
the owner (NO DELEGATION be accepted).  

4
Willingness to accept PSI Payment Term? (30 days after payment request (Net/30))

5 Willingness to submit performance security bond amounting 50,000 birr after award
6 Willingness to fix price for contract period (1 Year)
7

Having FOUR or more years of experience in the same business

8 Submit organizational profile, organizational structure with a minimum of four permanent 
professional staff with their position and copy of income tax settlement from government authority 
Including Office set up (computer, telephone, Fax)
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ኢቦላ  ከገፅ 9 የዞረ

ናይል  ከገፅ 12 የዞረ

ክትባት  ከገፅ 13 የዞረ

ህብረት  ከገፅ 12 የዞረ

ሰዎች በቫይረሱ ተጠቅተው ነበር፡፡ 
ወደ ዛየር ከሄዱት ሳይንቲስቶችም አንዱ 

ነበርክ አይደል?
አዎ፡፡ የሞተችውን መነኩሲት ጨምሮ ትንሽ 

ሆስፒታል ከፍተው ይሰሩ የነበሩት ቤልጂየሞች 
ስለነበሩ የቤልጂየም መንግስት ባለሙያ ለመላክ 
ሲወስን ወዲያው ፈቃደኝነቴን ገለፅኩ፡፡ ያኔ 27 
አመቴ ነው፡፡ የወጣትነት ዘመን ጀብድ በለው፡፡

እንዴት ደፈርክ?
ከዚህ በፊት በአለም ያልታየ ገዳይ በሽታ 

የምናክም ቢሆንም ቫይረሱ ከሰውነት በሚወጡ 
ፈሳሾች እንደሚተላለፍ አናውቅም ነበር፡፡ ጋውንና 
ጓንት እንዲሁም ሞተርሳይክል አሽከርካሪዎች 
የሚያደርጉትን መነፅር ብቻ ነበር የምንጠቀመው፡
፡ ኪንሻሳ የገዛሁትን የጋዝ ማስክ ደግሞ በሙቀቱ 
ምክንያት ማድረግ አልችልም ነበር፡፡ ያስፈራኝ 
የነበረው ነገር የደም ናሙና ስወስድ የደም ንክኪ 
ተፈጥሮ በበሽታው እንዳልያዝ ነበር፡፡

ግን በበሽታው ከመያዝ  አመለጥክ?
አዎ፡፡ በእርግጥ በአንድ አጋጣሚ ከፍተኛ 

ትኩሳት ፣ የራስ ምታትና ተቅማጥ ይዞኝ 
በቃ ተያዝኩ ብዬ ከክፍሌ ሳልወጣ፣ ለቀናት 
እንቅልፍ በአይኔ ሳይዞር አሳልፌያለሁ፡፡ በኋላ 
ግን እየተሻለኝ መጣ፣ የታመምኩት በጨጓራ 
ኢንፌክሽን ነበር፡፡ በህይወት ከሚያጋጥሙ 
ፈተናዎች የተሻለው ነው፡፡ ሞት ሲመጣ በአይንህ 
ታየዋለህ፤ ነገር ግን ለመዳን እድል አለ፡፡ 

ለቫይረሱ ስያሜ ከሰጡት ተመራማሪዎች 
አንዱ አንተ ነህ፡፡ ለምን ኢቦላ ተባለ?

ስያሜው በተሰጠበት ምሽት የተመራማሪ 
ቡድኑ አንድ ላይ እየተወያየ ነበር፡፡ ቫይረሱ 
በተከሰተበት በያምቡኩ መሰየሙ ቦታውን 
እስከ ወዲያኛው ያገለዋል ብለን አመንን፡፡ 
እናም አሜሪካዊው የቡድኑ መሪ  በአቅራቢያችን 
በሚገኘው ወንዝ ይሰየም አለ - ፊትለታችን 
ከተንጠለጠለው ካርታ ላይ የኢቦላን ወንዝ 
ተመልክቶ፡፡ ነገር ግን የተሰቀለው ካርታ ትንሽና 
የተዛቡ ነገሮች ነበሩበት፡፡ ኢቦላም በአቅራቢያ 
የሚገኝ ወንዝ እንዳልሆነ ብናረጋግጥም ስያሜው 
ግን ኢቦላ እንደሆነ ቀረ፡፡

ለቫይረሱ መዛመት የቤልጂየም መነኩሲቶች 
ድርሻ አለበት ይባላል...

በወቅቱ መነኩሲቶቹ በሚሰሩበት ሆስፒታል 
ለነፍሰጡር ሴቶች የቫይታሚን ክትባት ይሰጡ 
ነበር፤ ነገር ግን የመርፌው ንፅህና የተጠበቀ 
አልነበረም፡፡ በዚህም ምክንያት ብዙ ነፍሰጡሮች 

በቫይረሱ እንዲያዙ አድርገዋል፡፡ በቅርቡ 
በምእራብ አፍሪካ ለተከሰተው የኢቦላ ወረርሽኝ 
ሆስፒታሎች የመጀመሪያውን ድርሻ ይወስዳሉ፡፡

ከያምቡኩ በኋላ ላለፉት ሰላሳ አመታት 
ኤድስ ላይ አተኩረህ ሰርተሃል፡፡ ኢቦላ አሁን 
አዲስ ስጋት ሆኗል፡፡ የአሜሪካን ሳይንቲስቶች 
በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በበሽታው ሊጠቁ 
እንደሚችሉ ገልፀዋል፡፡ ወረርሽኙ በዚህ ደረጃ 
ትጠብቀው ነበር?

በፍፁም አልነበረም፡፡ እንዲያውም ተቃራኒ 
ነበር፡፡ 

ኢቦላ እንደ ወባና ኤድስ ችግር ፈጣሪ 
አልነበረም፤ ምክንያቱም ሲከሰት የነበረው በጣም 
በተወሰኑ ገጠራማ አካባቢዎች ነው፡፡ ባለፈው ሰኔ 
ወደ ትላልቅ ከተሞች መግባቱን ስሰማ ከወትሮው 
የተለየ ነገር እንደተፈጠረ ገባኝ፡፡ በተመሳሳይ ወር 
የድንበር የለሹ የሀኪሞች ቡድን ስጋቱን ከገለፀ 
በኋላ እጅግ አሳሰበኝ፡፡

የአለም የጤና ድርጅት ምላሹን የሰጠው 
ዘግይቶ ነው፡፡ ለምንድን ነው?

በአንድ በኩል የድርጅቱ የአፍሪካ ቢሮ ብቃት 
ባላቸው ሳይሆን በፖለቲካ ሹመኞች የተሞላ 
ነው፡፡ 

በሌላ በኩል ጄኔቫ ያለው የድርጅቱ ዋና 
ቢሮ በበጀት ቅነሳ ምክንያት ችግር ያለበት 
ሲሆን በተለይ ደግሞ የድንገተኛ ወረርሽኞች 
ዲፓርትመንቱ በጣም የተዳከመ ነው የተዳከመ 
ነው የተጎዳ ነው፡፡ ከነሐሴ ወር በኋላ ግን ድርጅቱ 
የመሪነት ሚናውን መጫወት ጀምሯል፡፡

በዛየር የመጀመሪያው ወረርሽኝ ሲከሰት 
የሆስፒታሎች የንፅህና መጓደል አስተዋፅኦ አድርጎ 
ነበር፡፡ አሁንም ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው፡፡ ሉዊ 
ፓስተር “ሁሉም ነገር ያለው ባክቴሪያና ቫይረስ 
ላይ ነው” ብሎ ነበር፡፡ በዚህ ትስማማለህ?  

በጣም እስማማለሁ! ኤችአይቪ አሁንም 
አለ፡፡ ለንደን ውስጥ ብቻ በቀን አምስት 
ግብረሰዶማውያን በቫይረሱ ይያዛሉ፡፡ ቁጥራቸው 
በዛ ያሉ ባክቴሪያዎች መድሀኒት የመቋቋም 
አቅማቸው እየጨመረ ነው፡፡ በባክቴሪያና 
በቫይረስ ላይ አሸናፊነትን ለመቀዳጀት ገና ብዙ 
ይቀረናል፡፡

 በሌላ በኩል ደግሞ ይህ እውነት ብዙ 
እንድሰራ ያበረታታኛል፡፡ ለዚህም ነው በአለም 
ላይ ያሉ ሀያላን ለምእራብ አፍሪካ አገራት በቂ 
እርዳታ እንዲያደርጉ የተቻለኝን እያደረግሁ 
ያለሁት፡፡ 

መጠባበቂያ 6, 484, 520 ብር እንዲሁም 
ለዳይሬክተሮች ቦርድ የሚከፈለው 1,780,647 
ብር ከተቀነሰ በኋላ ቀሪው 56,672,531 ብር 
የኩባንያውን የተከፈለ ካፒታል ከ100 ሚሊዮን 
ወደ 200 ሚሊዮን ብር እንዲያድግ ጠይቀው 
የባለ አክሲዮኖቹን ይሁንታ አግኝተዋል፡፡ በዓመቱ 
በኢንሹራንስ ኩባንያዎች መካከል የነበረው በዋጋ 

ላይ ያተኮረ ውድድር መጨመር፣ በኢንሹራንስ 
ኢንዱስትሪው አፈጻጸም ላይ የታየ ችግር 
እንደሆነ የጠቀሱት ሊቀመንበሩ፣ የኢንሹራንስ 
ኩባንያዎችን አነስተኛነት ተከትሎ የአዳዲስ 
ኩባንያዎች መቋቋም፣ በአረቦን ዋጋ ላይ ብቻ 
ያተኮረውን ፉክክር የበለጠ ያንረዋል የሚል 
ስጋት እንዳላቸው ሳይገልጹ አላለፉም፡፡   

ተንተርሰን የምንደርስበት ውጤት ተአማኒነቱ 
የሚያጠራጥርና በምንደርስበት የውሳኔ ሐሳብ 
ላይ ተፅዕኖ እንደሚፈጥር ነው ብለዋል፡፡ 

ባለፈው ዓመት የበጀት መዝጊያ ወቅት 
ሕይወት ነክ ካልሆኑ ኢንሹራንሶች የተመዘገበው 
274, 310, 968 ከፍተኛ ትርፍ ከወዲያኛው 
ዓመት ጋር ሲነፃፀር የ10.2 በመቶ ብልጫ ነበረው 
ያሉት አቶ ዛፉ፣ የአገሪቷ አጠቃላይ ኢንሹራንስ 
ካስገኘው የ4.2 በመቶ ትርፍ ጋር ሲነፃፀር እኛ 
ያስመዘገብነው ውጤት አመርቂ ነበር ብለዋል፡፡ 

በዓመቱ ከተመዘገበው አጠቃላይ ትርፍ 
ውስጥ ከ58 በመቶ በላይ ያስገኘው የሞተር 
ክፍሉ ነው ያሉት ዳይሬክተሩ፤ የሚያስከትለው 
ኪሳራ እንዲሻሻል ከተደረገ፣ በኩባንያው የሥራ 
አፈጻጸም ላይ የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ 
እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ በበጀት ዓመቱ የተመዘገበው 
የሞተር ክፍል ኪሳራ 60.1 በመቶ ሲሆን 
በወዲያኛው ዓመት ተመሳሳይ ጊዜ የደረሰው 
ኪሳራ 65.5 በመቶ ነበር፡፡ በዚህ ዓይነት የሞተር 
ክፍሉ በዚህ ዓመት ለተገኘው ትርፍ ያበረከተው 

አስተዋጽኦ 51.6 በመቶ ሲሆን የቀዳሚው ዓመት 
44.1 በመቶ ነበር ብለዋል፡፡ 

ለኩባንያው ትርፍ መጨመር 13.4 በመቶ 
ድርሻ በማበርከት በ2ኛ ደረጃ የተቀመጠው 
የኢንጂነሪንግ ክፍሉ ሲሆን በ12.7 በመቶ 3ኛ 
የሆነው ገንዘብ ነክ ኢንሹራንስ ነው፡፡ 

ለዚህ ዓመት ከፍተኛ ትርፍ መገኘት 
የበኩሉን ሚና የተጫወተው የኢንሹራንስ ካሳ 
ጠያቂዎች ቁጥር መቀነስ ነው፡፡ አምና ሰኔ 30 
ቀን 2013 በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የካሳ 
ጠያቂዎች ቁር 54.5 በመቶ ሲሆን ዘንድሮ ግን 
52.3 በመቶ መሆኑ ታውቋል፡፡ 

በመጨረሻም የዳይሬክተሮች ቦርድ 
ሊቀመንበሩ፤ የኩባንያውን የተከፈለ 
ካፒታል አሁን ካለበት 125 ሚሊዮን ወደ 
175 ሚሊዮን ለማሳደግ፣ በሰኔ 30,2014 
ከተገኘውና ለባለ አክሲዮኖች ከሚከፋፈለው 
ትርፍ ውስጥ ባለአክሲዮኖቹ 50 ሚሊዮኑን 
ለካፒታል ማሳደጊያ እንዲፈቅዱ ጠይቀው፣ 
ባለአክሲዮኖቹም እንደፈቀዱም ጠቁመዋል፡፡ 

ማለማመድና ማሰልጠን ተገቢ ነው፡፡ የዚህ 
ልምምድ የመጀመሪያ መርህ “አለምን መቀየር 
ስለማትችል አለምን የምታይበትን መነፅር 
ቀይር” የሚል ነው፡፡ እኛ መቆጣጠር የምንችለው 
የራሳችንን ስሜትና አስተሳሰብ ብቻ ነው፡፡ 
የሌሎችን አስተሳሰብ ለመቆጣጠር ስንሞክር 
ሚዛናችንን እንስታለን፡፡ አስተሳሰባችንንም 
በማይመለከቱን ክፉ ሃሳቦች እንመርዛለን፡፡ 

ስነ-ልቦናዊ ክትባትን የት ማግኘት 
ይቻላል?

ስነ-ልቦናዊ ክትባት ከሌላው የክትባት 
አይነት የሚለየው ክትባቱ ሁልጊዜ በእጃችን 
በመሆኑ ነው፡፡ ተከታቢውም ከታቢውም እኛ 
ራሳችን ነን፡፡ “በእጅ የያዙት ወርቅ …” እንዲሉ 
ግን ዋጋውን አናውቀውም፡፡ አንጠቀምበትምም፡
፡ ይህን ክትባት በአካባቢያችን፣ በቤታችን፣ 

በቤተሰብ፣ በጎረቤት፣ በማህበረሰብ፣ በትምህርት 
ቤት፣ በጤናና  በሐይማኖት ተቋማት ጭምር 
እናገኘዋለን፡፡

 በአካባቢያችን የምንመለከታቸው በጎና 
መጥፎ ነገሮች ይኖራሉ፡፡ ግን እስቲ ለአፍታ 
የተቸሩንን በጎ ፀጋዎች ብቻ እናስብ፤ በእነሱም 
እንደሰት፡፡ የሌሉንን ነገሮች እንርሳቸው፡፡ 
እጃችን ላይ ባሉ ነገሮች ስንደሰት፣ በእርግጠኝነት 
ከፍርሃትና ከፀፀት ነፃ እንሆናለን፡፡

 አእምሮአችንና ስሜታችንም በቅንጅት 
መስራት ይጀምራሉ፡፡ ያን ጊዜ ችግሮችን 
የመፍታት አቅማችን ብቻ ሳይሆን የመፍጠር 
ችሎታችንም ከወትሮው ይጨምራል፡፡ ሆኖም 
የስሜት መረበሽ ወይም ከአስተሳሰብና ከባህሪ 
ጋር የተያያዙ የስነ-ልቦና ችግሮች ሲያጋጥሙ 
የባለሙያ ድጋፍ ማግኘት እንዳለብን አንርሳ፡፡  

Are you a graduate of mechanical engineering, or Business with 
an experience of not less than 2 years and not more than 5 years, 
able to work with minimum supervision as a sales person? Or are 
you a diploma graduate in secretary and office management able 
to take care of our  office day to day activities?

If so, please send your CV and supporting documents to 
soloasag@yahoo.com  

Vacancy



Website: www.addisadmassnews.com

አዲስ አድማስ ኅዳር 6 ቀን 2007 ዓ.ም ገፅ 19አለም አቀፍ

ረጅም አመታት በውጭ አገራት ያሳለፈው 
ገጣሚ ሃይሉ ገ/ዮሃንስ (ጎሞራው)፤ ባደረበት 
ህመም በሚኖርባት ስዊድን በሚገኝ ሆስፒታል 
ህክምና ሲከታተል ቆይቶ፣ ባለፈው ማክሰኞ 
በተወለደ በ79 አመቱ ከዚህ አለም በሞት ተለየ፡
፡እ.ኤ.አ በ1935 በአዲስ አበባ የተወለደው 
ሃይሉ፤ የቤተክህነት ትምህርት እየተከታተለ 
ያደገ ሲሆን በዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት 
እስከ ሁለተኛ ደረጃ ከተማረ በኋላ፣ በቅድስት 
ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የስነ መለኮት ትምህርት 
ተከታትሏል፡፡

በመቀጠልም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናት ተቋም ገብቶ 
የተማረው ገሞራው፤ በዩኒቨርሲቲ ቆይታው 
በግዕዝ፣ በአማርኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋዎች 
የተለያዩ የስነጽሁፍ ስራዎችን በማቅረብ 
ታዋቂነትን አትርፏል፡፡ በዩኒቨርሲቲው ይካሄድ 
በነበረ የግጥም ውድድር ላይ ባሸነፈበት “በረከተ 
መርገም” የተሰኘ ግጥሙም  ይታወቃል፡፡ 
በተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ በስፋት ይካፈል 
የነበረው ገጣሚው፤ ከዚሁ ጋር በተያያዘም 
ከዩኒቨርሲቲው ተባርሯል፡፡ 

በ1957 ዓ.ም የጻፈው “በረከተ መርገም” 
የተሰኘ ግጥሙ በ1966 ዓ.ም የታተመለት ሲሆን 
በ1980 ዓ.ም በስዊድን በድጋሚ ታትሞለታል፡
፡ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ወቅት 
ለንባብ ባበቃው “አንድነት” የሚል አነስተኛ 
መጽሃፍ ሳቢያ ለእስር የተዳረገው ሃይሉ፣ 
ከእስር ከተፈታ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ በቴክኒክና 
በመምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጆች በመምህርነት 
አገልግሏል፡፡

ወደ ቻይና በማምራትም በቤጂንግ 
ዩኒቨርሲቲ የቻይናን ስነጽሁፍ ያጠና ሲሆን 
የቻይንኛ-አማርኛ መዝገበ ቃላትና የቻይንኛ-
እንግሊዝኛ የሃረጋት መጽሃፍ አዘጋጅቷል፡፡ 
ወደ ኖርዌይ ሄዶ የፖለቲካ ጥገኝነት ካገኘ በኋላ 
ለጥቂት ጊዜያት ቆይቶ ወደ ስዊድን በመጓዝ 
ኑሮውን በስቶክሆልም አድርጎ ቆይቷል፡፡

ገጣሚ ሃይሉ 
ገ/ዮሃንስ (ጎሞራው) 
በ79 ዓመቱ አረፈ

ባለፈው ሰኞና ረቡዕ  ዮቤ በተባለ የናይጀሪያ 
ግዛት በምትገኘው ፖቲስኩም ከተማና  ኮንታጎራ 
በተባለች ከተማ በሚገኙ ትምህርት ቤትና 
ኮሌጅ ላይ በአጥፍቶ ጠፊዎች በተፈጸሙ የቦንብ 
ፍንዳታዎች  የሞቱትን ከ52 በላይ ተማሪዎች 
ጨምሮ፣ በአገሪቱ ባለፉት 18 ወራት ከ255 በላይ 
ተማሪዎች በአሸባሪዎች እንደተገደሉ ተዘገበ፡፡የአገሪቱ 
ፕሬዚዳንት ጉድላክ ጆናታን፤ በተደጋጋሚ የሽብር 
ጥቃት ዜጎችን ለህልፈት በመዳረግ ላይ የሚገኘውን 
ቦኮ ሃራም የተባለ ቡድንና ሙስናን ከአገሪቱ 
ለማጥፋት በሚል ለሁለተኛ ዙር ፕሬዚዳንታዊ 
ምርጫ እንደሚወዳደሩ አስታውቀዋል፡፡

የምዕራባውያን ትምህርት መቆም አለበት 
የሚል አቋም ይዞ የሚንቀሳቀሰው ቦኮ ሃራም 
የተባለ የአሸባሪዎች ቡድን፣ በተለይ ካለፈው አመት 
ግንቦት ወር ጀምሮ በአገሪቱ የተለያዩ ግዛቶች 
በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የሽብር ጥቃት መፈጸሙን 
አጠናክሮ መቀጠሉን የጠቆመው ዘገባው፣ ባለፈው 
ሰኞና ረቡዕ የተከሰቱት ጥቃቶችም በዚሁ አሸባሪ 
ቡድን እንደተፈጸሙ ይገመታል ብሏል፡፡

ባለፈው ሚያዝያ ወር በቺቦክ ከተማ 
ወደሚገኘው ትምህርት ቤታቸው በማምራት ላይ 
የነበሩ 276 ናይጀሪያውያን ልጃገረዶችን የጠለፈው 
አሸባሪ ቡድኑ፤ በተማሪዎች ላይ ግድያ መፈጸም 
ከጀመረ መቆየቱን ዘገባው ጠቁሟል፡፡

ቦኮ ሃራም ከሳምንታት በፊት ካንኮ በተባለች 
ከተማ ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ በነበሩ 
ተማሪዎች ላይ በከፈተው ተኩስ፣ 13 ያህል 
ተማሪዎችን መግደሉን ያስታወሰው ዘገባው፣ 

በናይጀሪያ ባለፉት 18 ወራት 
ከ255 በላይ ተማሪዎች በአሸባሪዎች ተገድለዋል

- ቦኮ ሃራም በአንድ ቀን ብቻ 209 ትምህርት ቤቶችን አቃጥሏል
- ፕሬዚዳንቱ ዳግም ከተመረጥኩ ቦኮ ሃራምንና ሙስናን አጠፋለሁ ብለዋል

በከተማዋ የተለያዩ ክፍሎች ሌሎች 15 ተማሪዎችን 
እንደገደለም  አክሎ ገልጧል፡፡

ባለፈው የካቲት ወር በዮቢ ግዛት በሚገኝ 
የመንግስት ኮሌጅ ላይ ባደረሰው ጥቃት 59 
ተማሪዎች መሞታቸውን፤ በመስከረም ወር ላይ 
በግብርና ማሰልጠኛ ተቋም 44 ተማሪዎችንና 
መምህራንን መግደሉን፤ በሃምሌ ወር በማሙዱ 
ከተማ አዳሪ ትምህርት ቤት ባደረሰው ጥቃት 29 
ተማሪዎችና መምህራን መሞታቸውን አስታውሷል፡
፡ ቦኮ ሃራም ባለፈው ወር፣ 209 ትምህርት ቤቶችን 
ማቃጠሉንና በሚሊዮኖች ዶላር የሚቆጠር የንብረት 
ውድመት መፈጸሙን ዘገባው አመልክቷል፡፡ ለቦኮ 

ሃራም ጥቃት ተገቢውን ምላሽ አልሰጡም በሚል 
በዜጎቻቸው እየተተቹ ያሉት የአገሪቱ ፕሬዚዳንት 
ጉድላክ ጆናታን በበኩላቸው፤ ቦኮ ሃራምንና 
ሙስናን ከአገሪቱ የማጥፋት አላማቸውን ከግብ 
ለማድረስ ለሁለተኛ ዙር ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 
እንደሚወዳደሩ ማስታወቃቸውን ሮይተርስ 
ዘግቧል፡፡

አሸባሪ ቡድኑ አገሪቱንና ዜጎቿን ለማጥፋት 
ቆርጦ ተነስቷል ያሉት ጆናታን፣ ከተመረጡ 
ቡድኑ ያገታቸውን ልጃገረዶች እንደሚያስለቅቁና 
የሽብር ሰንሰለቱን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 
እንደሚበጣጥሱ ቃል ገብተዋል፡፡

ሰሞኑን  በቻይና ርዕሰ መዲና ቤጂንግ በተካሄደው 
የእስያ ፓሲፊክ የኢኮኖሚ ትብብር ስብሰባ ላይ 
የተገኙት ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ፣ በስብሰባ ማዕከሉ 
ውስጥ ማስቲካ ሲያኝኩ መታየታቸው ቻይናውያንን 
ክፉኛ እንዳስቆጣ ዘ ኢንዲፔንደንት ዘገበ፡፡

ኦባማ ቤጂንግ ከደረሱበት ካለፈው ሰኞ 
ጀምሮ፣ በወጡ በገቡ ቁጥር ማስቲካ ሲያኝኩ 
እንደነበር የሚያሳዩ የቪዲዮ ምስሎች ይፋ 
መደረጋቸውን የጠቀሰው ዘገባው፤ የኦባማ ድርጊት 
የቻይናን ታዋቂ ምሁራን ጨምሮ በርካታ ዜጎችን 
እንዳስቆጣ ጠቁሟል፡፡ኦባማ በዚህ ታላቅ ስብሰባ 
ላይ ማስቲካ ማኘካቸውን ቻይናውያን በንቀት 
እንደተረጎሙትና ሲና ዌቦ የተባለው የአገሪቱ ታዋቂ 
ማህበራዊ ድረገጽም፣ ኦባማን በሚተቹ አስተያየቶች 
መጥለቅለቁን ዘገባው ገልጧል፡፡“ገና ከመኪናቸው 
ሲወርዱ ጀምሮ፣ እንደ ስራ ፈት ማስቲካ እያኘኩ 
ነበር” ብለዋል በቢጂንግ ሲንጉሃ ዩኒቨርሲቲ 
የጋዜጠኝነት መምህር የሆኑት ይን ሆንግ፣ ድርጊቱን 
በማውገዝ በጻፉት ጽሁፍ፡፡

ማስቲካ ማኘክ በአንዳንድ የደቡብ ምስራቅ 
እስያ ሀገራት፣ እንደ ነውር እንደሚቆጠር የጠቆመው 
ዘገባው፣ ሲንጋፖር ማስቲካ ወደ ግዛቷ እንዳይገባ 
የሚከለክል ህግ እንዳወጣችና በጃፓንም በስራ ላይ 
ማስቲካ ማኘክ ክልክል እንደሆነ አመልክቷል፡፡

የኦባማ ማስቲካ 
ቻይናውያንን 
ክፉኛ አስቆጣ ባለፈው አመት ግንቦት ወር መጀመሪያ 

በበረራ ቁጥር ኤም ኤች 370 ከኳላላምፑር 
ወደ ቤጂንግ በማምራት ላይ እያለ ድንገት 
የተሰወረውና ለወራት በተደረገው ፍለጋ 
ደብዛው ሳይገኝ የቀረው የማሌዢያ አየር መንገድ 
አውሮፕላን ‘መጥፋቱን’ በተመለከተ በመጪው 
ወር በይፋ መግለጫ እንደሚሰጥ ተዘገበ፡፡

የአየር መንገዱ የንግድ ዳይሬክተር ሃግ 
ዳንሌቪ ከኒውዚላንድ ሄራልድ ጋዜጣ ጋር 
ባደረጉት ቃለመጠይቅ፤ በመጪው  ወር 
የአውሮፕላኑ መጥፋት በይፋ እንደሚገለጽ 
ማስታወቃቸው፣ በአውሮፕላኑን ተሳፋሪዎች 
ቤተሰቦች ዘንድ ከፍተኛ ቁጣ እንደቀሰቀሰ 
ተነግሯል፡፡

የማሌዢያና የአውስትራሊያ ባለስልጣናት 
የአውሮፕላኑን መጥፋት በይፋ ለማስታወቅ 
ዝግጅት ሲደርጉ እንደቆዩ የገለጹት 
ዳይሬክተሩ፤ መግለጫው በተያዘው የፈረንጆች 
አመት መጨረሻ እንደሚሰጥ ተናግረዋል፡፡ 

የማሌዢያው አውሮፕላን 
“መጥፋቱ” በይፋ ይገለጻል ተባለ

የተሳፋሪዎች ቤተሰቦችም ተገቢው የህይወት ካሳ 
እስኪሰጣቸው ድረስ፣ በትዕግስት እንዲጠባበቁ 
ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል፡፡

ተጎጂ ቤተሰቦች ያቋቋሙት ቮይስ 370 
የተባለ ቡድን በበኩሉ፤ የዳይሬክተሩ መልዕክት 
ሃዘንን የሚያባብስና ግርታን የሚፈጥር 
ከመሆኑም በላይ፣ እየተካሄደ ባለው የፍለጋ 
እንቅስቃሴ ተስፋ እንድንቆርጥ የሚያደርግ ነው 
ሲል ተቃውሞውን አሰምቷል፡፡

የቡድኑን ተቃውሞ ተከትሎ አየር መንገዱ 
በሰጠው መግለጫ፤የዳይሬክተሩ ንግግር 
የግል አስተያየት እንጂ የአየር መንገዱ አቋም 
አለመሆኑን በመጠቆም፣ የጠፋውን አውሮፕላን 
የመፈለጉ ሂደት እንደሚቀጥል አስታውቋል፡፡

አውሮፕላኑ መጥፋቱ በይፋ መገለጹ፣ 
አውሮፕላኑን ለማግኘት እየተደረገ ላለው ፍለጋ 
የሚኖረው ፋይዳ  ምንድን ነው የሚለው ጉዳይ 
መልስ እንዳላገኘ ዘገባው ጠቁሟል፡፡

ኮንቲኔንታል የተባለው ታዋቂ የአሜሪካ 
ነዳጅ አምራች ኩባንያ ባለቤት ባለጸጋው ሃርሎድ 
ሃም፤ ከ26 አመታት በፊት ከባለቤታቸው 
ሲ አን ሃም ጋር የመሰረቱትን ትዳር በፍቺ 
በማፍረሳቸው፣ ለቀድሞ ሚስታቸው  የ1 ቢሊዮን 
ዶላር ካሳ እንዲከፍሉ መወሰኑን ሲኤንኤን ዘገበ፡
፡በጥንዶቹ መካከል ሊታረቅ የማይችል ቅራኔ  
መኖሩ ለፍቺው ምክንያት እንደሆነ የጠቆመው 
ዘገባው፤  ጉዳይ ሲመረምር የቆየው ፍርድ ቤት 
በሃርሎድ ሃም ላይ የ1 ቢሊዮን ዶላር ካሳ ቅጣት 
እንደጣለባቸው  አመልክቷል፡፡

አሜሪካዊው ባለጸጋ ለፍቺ 1 ቢ. ዶላር ሊከፍሉ ነው
የባልና ሚስቱ ፍቺ በአለማችን ታሪክ 

ከፍተኛ የካሳ ክፍያ የሚፈጸምበት እንደሚሆን  
የገለጸው ዘገባው፤ የ68 አመቱ ባለጸጋ 
የ20.2 ቢሊዮን ዶላር ሃብት ያካበቱ ቢሊየነር 
መሆናቸውን  ጨምሮ አስታውቋል፡፡

ግለሰቡ የካሳውን አንድ ሶስተኛ በመጪው 
አንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንዲከፍሉና፣ ቀሪውን 
ቢያንስ በየወሩ 7 ሚሊዮን ዶላር እየከፈሉ 
በሂደት እንዲያጠናቅቁ ተፈርዶባቸዋል፡፡ ጥንዶቹ 
በትዳራቸው ሁለት ሴት ልጆችን እንዳፈሩ 
ዘገባው አስታውሷል፡፡
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እኔ የምለው…የስም ነገር ካነሳን አይቀር…
ለልጆች የምንሰጣቸው ስሞቻችንና 
የቡቲኮቻችን ‘የፈረንጅ ስም’ እየተመሳሰሉብን 
ነው፡፡ አሀ… ምን ይደረግ… ይሄ ኢንተርኔት 
የሚሉት ነገር ‘ቆርጦ መለጠፍ’ አስለመደንና 
ስሞች ሁሉ ‘ከት ኤንድ ፔስት’ እየተደረጉ ነው፡፡ 

ከሀበሻ እናትና አባት እዚህቹ በግርግር 
ትንፋሸ ያጠራት ከተማችን ውስጥ የተወለደን 
‘ፍራንክ’ ብሎ ስም መስጠት ትንሽ አያስቸግርም፡ 
ወዳጆቼ እንደዛ አይነት ስም መስማታቸውን 
ነግረውኛል፡፡ 

እኔ የምለው…እንግዲህ ጨዋታም አይደል 
እዚህ አገር… “እሱን እንኳን ተወው፣ እንዲህማ 
አይደረግም…” ብሎ ነገር እየቀረ ነው፡፡ ሌላ ቦታ 
ሊደረግ የማይችለው ነገር… ‘አዲስ ነገር መፍጠር’ 
በማይሰለቻት፣ ‘ከአፍሪካ የመጀመሪያ ከዓለም 
ሁለተኛ’ ማለት ዓመል የሆነባት አገራችን ውስጥ 
ሊሆን የማይችል ነገር በጣም ጥቂት ይመስላል፡፡

እኔ የምለው…አንድ ሰሞን ፑሽኪን ‘የእኛ 
ነው፣ አይደለም’ ምናምን አይነት ሙግት 
ነበረላችሁ! ‘ቡና አብረን መጠጣት ያቆምናቸው’ 
ጎረቤቶቻችን በበኩላቸው “ፑሽኪንማ የራሳችን 
ነው!” እያሉ በላ ልበልሃ ነገሮች ነበሩ፡፡

እኔ የምለው…የፑሽኪን ዝርያዎች ራሳቸው 
ለመለየት ምስክርነት ቢጠሩ እኮ… “መጀመሪያ 
ነገር እነኚህ አገሮች የሚገኙት እስያ ነው ደቡብ 
አሜሪካ?” ብለው ይጠይቁ ነበር፡፡ “አፍሪካ 
ውስጥ ናቸው ወይ?” ለማለት መጀመሪያ አፍሪካ 
አገር ሳትሆን አህጉር መሆኗን ማወቅ አለባቸው፡
፡ ዓለም ይሄን ያህል ነች፡፡

ልጄ እዛ ይሉኝታ ምናምን ብሎ ነገር የለማ!
ኮሚክ እኮ ነው…በተለይ በአውሮፓ በርከት 

ባሉ ሀገራት… “መጤዎች ይውጡልን…” “ማንም 
በራፋችን ዝር እንዳይል…” አይነት ነገር የሚሉ 
የፖለቲካ ቡድኖች ጉልበታቸው እየጠነከረ 
ባለበትና ‘ለዓይናቸው እየተጠየፉን’ ባሉበት 
ዘመን የልጅን ስም አውሮፓዊ እያደረጉ 
ከመሰረቱ ማንነቱ ላይ ጥቁር ነጥብ የሚያደርጉ 
ወላጆች ልብ ይግዙማ!

ሀሳብ አለን… ለአውሮፓ ህብረት የአባልነት 
ጥያቄ ይቅረብልንማ! ልክ ነዋ! ምድረ የአውሮፓ 
ከተማ ሁሉ የካፌና የሬስቱራንት መጠሪያ ሆኖ 
የለም እንዴ! ይህ ‘ወንድማማችነትን ለማጠናከር’ 
ያለንን ፍላጎት (ቂ…ቂ…ቂ…) ፍላጎታችንን 
የሚያሳይ አይደለም እንዴ! ቢያንስ ቢያንስ 
የታዛቢነት ወንበርማ ይገባናል፡፡

ለምሳሌ ‘ጆኒ’ ምናምን ድሮ ማቆላመጫ 
ነበር፡፡ አሁን ግን መደበኛ ስም ሆኖ ይወጣል 
አሉ፡፡

በ‘አብዮቱ’ ሁለት ልጆቻቸውን ‘ሆቺ ሚን’ 
እና ‘ቼ ጉቬራ’ ብለው የሰየሙ ሰዎች ነበሩ፡፡ እኔ 
የምለው…እንግዲህ  ጨዋታም አይደል…ዘንድሮ 
የ‘ቦተሊካ ነፋስ’ የነካቸው ስሞች አሉ! 

ስሙኝማ… ብሰማው ደስ የሚለኝ አንድ 
ስም ምን መሰላችሁ… ‘ያለው ሁኔታ ነው ያለው’ 
የሚል ስም፡፡ ልክ ነዋ…‘ፖፑላር’ ስም ይሆናላ! 
ደግሞላችሁ… በየስብሰባውና በየቃለ መጠይቁ 
ሲደጋገም ዘመድ ወዳጅ ሁሉ… “እንዴት 
ቢወዱት ነው ስሙን እንዲህ የሚደጋግሙት…” 
ማለታቸው አይቀርማ! 

እናላችሁ…ከፍ ብለን የጠቀስነው የይሉኝታ 
ነገር አስቸጋሪ ሆኗል፡፡ በአንድ በኩል በይሉኝታ 
ማድረግ የማንፈልጋቸውን ነገሮች እናደርጋለን፣ 
መቀላቀል የማንፈልጋቸውን ስብስቦች 
እንቀላቀላለን፣ መሄድ የማንፈልጋቸው ቦታዎች 
እንሄዳለን፣ በማያስቀው እንንከተከታለን…
ብቻ ምን አለፋችሁ… ይሉኝታ ነገራችንን ሁሉ 
አርቲፊሻል ያደርገዋል፡፡እናማ… ለማግባባት 
የተላኩት ሰውዬ… “አንተስ ተገላገልከው፣ 
እኔስ ይሉኝታን እንዴት ልገላገለው!” 
እንዳሉት ከልማቱ ጥፋቱ ከሚብስ ይሉኝታ 
የምንገላገልበትን ዘመን አንድዬ ያፋጥልንማ!	
ደህና ሰንብቱልኝማ! 

ይሉኝታ  ከገፅ 7 የዞረማስታወሻ  ከገፅ 10 የዞረ

ኒቼ  ከገፅ 8 የዞረ
እዚህ ጋ የሰጎኗን ታሪክ ማንሳት ተገቢ ነው፤ 

ሰጎን በበረሃ ውስጥ ሊበላት የመጣን አውሬ 
እንዳመለጠችው የምታስበው ጭንቅላቷን፣ 
አሸዋ ውስጥ በመቅበር ነው፤ አውሬው ጥፍሩን 
እየሳለ ጥርሱን እያንቀጫቀጨ ከአጠገቧ ደርሶ 
ሰጎን ሆዬ አውሬውን ስላላየችው ብቻ ከመበላት 
እንደምትተርፍ ከአጓጉል ድምዳሜ ላይ 
ትወድቃለች፡፡ 

ሆደ ሰፊነቱ በዋለ ባደረ ቁጥር እኛም በሰጎኗ 
መላ ምት ከመደባበስ አንተርፍም፤ ገራገሩ መላ 
ምት አቅላችንን እንደ መርግ ተጭኖ ድብታውን 
ያበዛብናል፡፡ አንበሳውን ስብእናችንን ለጉሞ 
የበይ ተመልካች እንድንሆን ይፈርድብናል፡፡ 

3. ቻይልድ መሪ 

የጥንቱ የጠዋቱ ግመል በጊዜ ሂደት ጥፍርና 
ጥርስ አብቅሎ ከአገኘው ጋር የሚላተም 
ነውጠኛ አውሬ ሆኖ ነበር፡፡ አውሬውም 
ጊዜው አለፈበትና ከንቃት ከፍታ ላይ ተሰቅሎ 
የነውጡን አለም ለአፍታ ከሰለለ በኋላ ሰላምና 
ፍቅር ወደ ሚፈነጩበት ኤደን ገነት ከተመ፡፡ 
የጨቀየውን የነውጥ አለም ክፉኛ ተጠየፈው፡፡ 

አሁን የሚናከሰው የሚያቆስለው አንበሳ ወደ 
ሰላማዊ ህጻን ተቀይሯል፡፡ ስለታም ጥፍሮቹ 
እንደ ሀር ለሚለሰልሱ መዳፎች ቦታቸውን 

አስረክበዋል፡፡ መዳፎቹን የነካ በሙሉ 
ከቅድስናቸው በረከት ይቋደሳል፡፡ አድሎዎና 
መድሎዎ የመዳፎቹ ደመኛ ጠላት ናቸው፡፡ 
ጡቻና ሀይል በፍቅር እዝ ምርኮ ስር ይወድቃሉ፡፡ 
የመዳፎቹ ጠረን እንደ ሰባሰገል እጣን በመልካም 
መአዛ ያውዳል፡፡ 

በእዚህ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች በማህበረሰቡ 
ውስጥ ቢበዙ ፍርድ ቤቶች ስራ ይፈታሉ፡፡ የህግ 
ሙያ አዋጪ የስራ መስክ መሆኑ ይቀራል፡፡ 

በታሪክ በጣም ውስጥ በሆኑ አጋጣሚዎች 
ራሳቸውን ለህዝባቸው ክብርና ነጻነት አሳልፈው 
የሰጡ ብጹህ ህጻናት በሁሉም የአለማችን ጥግ 
ተስተናግደው አልፈዋል፡፡ ጋንዲ፣ ማንዴላ፣ 
ማርቲን ሉተር ኪንግ እያልን መዘርዘር እንችላለን፡
፡ እነዚህ ሙሉ በሙሉ በህጻናት ካምፕ ውስጥ 
የተፈጠሩ ስብእናዎች ነበሩ፡፡ ህጻናት አለምን 
የሚተረጉምበት መዝገበ ቃላት ከብዙሃኑ ጋር 
አይገጥምም፡፡ በናዚ ጭፍጨፋ ወቅት አንድ 
ታሳሪ አይሁዳዊ የተናገረው ፍሬ ነገር የጨቅላ 
ማህበረሰብን ይወክላል፡- 

“በእርግጥ የእናንተ እስር ስጋዬን መሸበብ 
ይቻለው ይሆናል፡፡ በእርግጥ የእናንተ ጎራዴ 
ጭንቅላቴንና አካሌና መቆራረጥ ይቻለው 
ይሆናል፡፡ ነገር ግን ነፍሴን ሊሸራርፏት 
አይችሉም፡፡ ነፍሴ ከአደጋና ከበትር የራቀች 

ናት” ብሎ ነበር፡፡ በህጻናት አይን እስር ቤት 
እንዲህ ከፍ ያለ ትርጉም አለው፡፡ በእዚህ መሰሉ 
ፈተና ውስጥ ሆነው እንኳን የብርሃናቸው ጸዳል 
ለእልፍ አዕላፍ ይተርፋል፡፡ እነርሱ የሚያዩትን 
ብርሃን ብዙሃኑ እንደ ድቅድቅ ጨለማ ነው 
የሚቆጥረው፡፡ ስራቸው በሙሉ ከተራው ሰው 
ጋር አይገጥምም፡፡ 

እኛም በታሪካችን ብጹህ ህጻን አላጣንም፡፡ 
“ህዝቤ በባእድ ሀይል እንደ በግ እንዲነዳ 

ተባባሪ አልሆንም፣ ከእኔ ህይወት የሀገሬ 
ነጻነት ይበልጥብኛል፣ ሞትን ቀድሜ ሞቼ 
አቸንፌዋለሁ፤ የህዝብ ልእልና ከእኔ ስጋ ልእልና 
ጋር ለየቅል ነው፤ ህዝብ ይዳን ስጋዬ ይቀበር” 
ብለው ለህዝባቸው ክብር ጭዳ የሆኑት ታላቁ 
አቡነ ጴጥሮስ ህያው ተምሳሌታችን ናቸው፡፡ 

የእኛን ቻይልድ መሪ በአቡነ ጴጥሮስ ስብእና 
ውስጥ እናገኘዋለን፤ ጎተራውን ሙሉ ለማድረግ 
እጅ የማያጥረው፣ ተድላና ፍስሃን በየማጀቱ 
የሚረጭ፣ ፍትህና መብትን የማያጎድል፣ እንደ 
ገራገር አባት ራሳችንን በፍቅር የሚደባብስ፣ እንደ 
ሻማ ቀልጦ እኛን ለማኖር ፊት ለፊት የሚሰለፍ 
ሰማእት … የእኛ ህጻን … የእኛ … ብጹህ … የእኛ … 
አቡነ ጴጥሮስ …. ነው፡፡  

ህፃናትን ያብዛልን!! 

ክትፎ፣ አይቤ፣ ጎመን፣ ኖርማል ጎመን፣ 
ቅቅል (እንዲህ የሚጥም ቅቅል በልቼ የማቅ 
አልመሰለኝም) ማስቀደስ፣ መፀለይ፣ መመራረቅ 
… የጉራጌ አገር መስቀል ጧትም፣ ምሳም፣ 
ራትም ክትፎ መጠጣት ይመስለኝ ነበር፡
፡ አይደለም! እንዲያውም እርካታው ልዩ ልዩ 
ምግብ መቅረቡ ነው! ከሁሉ የሚበልጠው ግን 
ፍቅሩና የደስታው መንፈስ ነው፡፡ ምግቡማ 
አዲሳባም አለ፡፡ 

የዚያን መንፈስ ኃይል ለመለካት 
አይቻልም፡፡ ከተፈጥሮ የፈለቀ ነው፡፡ ተፈጥሮ 
የሚያሰርጽብን መንፈስ ነውና ተፈጥሮ ጋ 
በመሄድ ብቻ የሚገኝ ነው!

በክትፎው ፏፏቴ መሀል ስለበዓሉ 
የጠየኳቸው አንድ መምህር ስለዘሙቴ 
ማርያምና ክብረበዓሉ ያለኝ መንፈሱን 
ያጠናክረዋል፡፡

“የእመቤታችን የቅድስተ-ቅዱሳን ድንግል 
ማሪያም በዓል ነው፡፡ ዕጥፍ-ድርብ ከመስቀል 
ጋር መገናኘቱ ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን ለመስቀል 
ልዩ ቦታ አለን፡፡ 

ኢትዮጵያ በመፅሀፍ ቅዱስ 42 ጊዜ ተፅፋለች፡
፡ ዋናው ግማደ-መስቀሉ ግሸን ማርያም እዚሁ 
አለ፡፡ ፅላቱም እዚሁ አለ፡፡ ጌታችን እየሱስ 
ክርስቶስ ሲሰቀል እመቤታችንን ከዮሐንስ ጋር 
ያስተሳሰረበት ዕለት ነው፡፡ የማሪያም መንፈስ 
እዚህጋ አለልህ!... የዘሙቴ ፀጋም እዚህ አለ፡፡ 

“እግዜሃር መኖሩ በፍጥረቱ ስለፍጥረቱ” 
ይታወቃል - ያለው ነው ሃዋርያው ጳውሎስ…” 
የአቶ አበበ ወልደማርያም ግቢ መንፈስ፣ ሁሉን 
በፍቅር ያስተሳሰረ፣ ሁሉን በሰላም ያቆራኘ፣ ይህ 
ወሰንህ ይህ ዲካህ የማይባል፣ በአዘቦት ሰው 
መለኪያ የማይሰፈር ነው፡፡ 

እንዲያው በረከት ነው፡፡ እንዲያው ፀጋ 
ነው፡፡ ከዓመት ዓመት ሁሉን በየፍላጎቱ 
ዙሪያ ያቀፈ መንፈስ ነው፡፡ ሌላው ቀርቶ እኔን 
ከነዚህ ወዳጆቼ ያቆራኘን ዕፁብ መንፈስ ነው፡
፡ ለአቶ አበበ፣ ለልጆቻቸው ለልጅ ልጆቻቸው 
እንዲሁም ለዘሙቴ ወዳጆች “ኬር!” ይሁን!!  

ስንመለስ ልክ ባለእግዚሃር ጋ መኪናችን 
ተበላሸ፡፡ እዛው ቦታ ሚኒባስ ባጋጣሚ መጣች፡
፡ ተኮናተርናት፡፡ መኪናችንን ለመስራት 
እንዳረፍን እዛው አጠገብ ጣሳ ባጠና ላይ አየን፡
፡ “አረቄ!” ካቲካላ አለ ማለት ነው፡፡ 

ተፈጥሮ ሁሉ ቦታ አማኙን አይረሳም፡
፡ ኮመኮምነው፡፡ ዘሙቴ የጋበዘችኝ የወጪ 
መሆኑ ነው!! “ኬር” ብላ ሸኘችን ዘሙቴ!!

    ዓመቱ እንደእለት
ካንቺ መለያየት ዓመቱ እንደዕለት 
ምክርሽ ከማን ይሆን ቤትሽን ለመዝጋት 
ልጆቹን ባልሽን እንዴትስ አመንሽው 
ምኑ ተያዘና ሁሉ በጅምር ነው 
በሽታው ህመሙም ሁሉም ብርትት ብርትት 
ባንቺ አልተጀመረ መታመም መተኛት
ማክዬ ሽቁጥቁጥ አይሆንም እንዳትይ 
ይከብድሻ አንቺ የሰው ሁሉ ጉዳይ 
ጠዋት ማታ አሳቢ ውለታ ነሽ ከፋይ 
ያንን ክፉ ጠሪ ያንን ጨካኝ ሞት
ምነው አስተናገድሽ አንቺ መልካሟ ሴት 
አምናሽን አሰብኩት እንደው ለአንድ አፍታ
የቆንጆ ብልሹ የሆንሽ እንደሽታ 
አምና በክረምቱ ህመሙ ባስ ባስ 
በየሐኪም ቤቱ መለስ መለስ ቀለስ 
ክረምቱም ጨለማው ከቅዝቃዜው ጋር 
ህመም ያባብሳል አቅም ያሳንሳል 
ብለን ስንፈራ ሌት ቀን ስንቆጥር 
ለካስ ያንች ቀጠሮ ነበረ በህዳር
ክረምቱም አለፈ ዝናብና ብርዱ
ፀሐይና ብርሃን ጊዜ ተረከቡ
አደይና አበባ በፈነዳዱበት
ሰው እንዴት ይሞታል በበጋ በሙቀት
ዘወር በይ ይረሳ መልክና ባህሪሽ 
ዘመድ አልሆንሽንም ምን ትጠቅሚናለሽ

እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሀሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ 
ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን

ሮሜ 8፡28

የወ/ሮ ማክዳ አብነት የ1ኛ 
ሙት ዓመት መታሰቢያ

የወ/ሮ ማክዳ አብነት 
የ1ኛ ሙት ዓመት መታሰቢያ ህዳር 6 ቀን 2007 ዓ.ም በቦሌ ቡልቡላ መድኀኔዓለም ቤተክርስቲያን 

በፀሎተ ፍትሐት እና በእንጦጦ ማርያም ቤተክርስቲያን ነዳያንን በመዘከር ታስቦ ይውላል፡፡ 
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ላንቺና ላንተ

ይህንን አምድ አዘጋጅቶ የሚያቀርብላችሁ ESOG-Ethiopian Society of Obstetricians and Gynecologists (የኢትዮዽያ የፅንስና የማህፀን ሀኪሞች ማኅበር) ነው። 
(በፖ.ሣ.ቁ 8731 ስልክ 011-5-506068/69 ልታገኙን ትችላላችሁ)

ፀሐይ ተፈረደኝ ከኢሶግ

ደብረዘይት  ከገፅ 7 የዞረ ሩጫ  ከገፅ 23 የዞረ
ተማሪዎችን መርዳት (በ10% ይገመታል)፣ 80% የልጆች 
ትምህርት ሁናቴ ማሻሻል፣ ሴቶችን መደገፍ (600 ያህል 
ታቅፈዋል)፤ ለ1ኛ ደረጃ ያልበቁ 60 ያህል ህፃናት ድጋፍ 
እንዲያገኙ ማድረግ፣ 3300 ጐልማሶች አቅም ማዳበር፣ 
180 ወጣቶች ተምረው ሥራ ያልያዙትን ሥራ ማስያዝ 
(ሥራ መፍጠር)፣ ጥቃት የደረሰባቸው ህፃናትን ማገዝ፣ 
2000 ሰዎች በህፃናት ዙሪያ ግንዛቤ ማስገኘት፣ እናንተ 
ማህበራቱ አቅማችሁ መገንባቱን ማረጋገጥ ነው፡፡ ዘንድሮ 
አበረታች ፕሮፖዛሎች በመቅረባቸው እጅግ ደስተኞች 
ነን” ብለዋል፡፡ 

መልክ ያለው ፕሮፖዛል ስለሆነ መልክ ያለው ስብሰባ 
ዛሬ ፈጥሮልናል” የሚል ቁልፍ ሃሳብ አስቀምጠዋል፡፡ 
“የሚያነክስ የገቢ ማስገኛ በፈፁም አይፈቀድም” ያሉት 
ሌላ ፋይዳዊ ዐረፍ-ነገር ነው፡፡ ያቅም ማጐልበት ሥራ 
ኃላፊ ስለሆኑ ጉዳዩ ጉዳያቸው መሆኑንም አጽንኦት 
ሰጥተውበታል፡፡ 

ገንዘብ የሚጠየቀው ማዕከላዊ ጽሕፈት ቤት 
መሆኑንና ከዛ ውጪ አስፈቅዶ አሳምኖ ሌላ ሥራ 
ለመሥራት ማስፈቀድ እንደሚቻልም አበክረው ገልፀዋል፡
፡ ከዚያም ቦታዎችንና ማዕከላዊ ኃላፊነት ያላቸውን ጽ/
ቤቶች አጣቅሰው አሳውቀዋል! ለምሳሌ ሽንሌና ድሬዳዋ 
ከድሬዳዋ ሲፒኦ ጋር ይሠራሉ” ብለዋል፡፡ ስለአመራር 
አሠራርና ውሳኔም አሳስበዋል፡፡ 

“ባትጣሉ ደስ ይለናል፡፡ በሥራው ምክንያት በተለይ 
ግን አትጣሉ!” “የቀድሞው ጠ/ሚኒስትር የህዝብ ቁጥር 
መጨመር ባግባቡ ከተጠቀምንበት በጣም ይጠቅማል” 
ያሉትንም አስምረውበታል፡፡ ቀጥለውም “የዘመኑ ወጣት 
ራሱ ነገር፣ ምላሱ ከሱስ፣ እጁ ከፌስቡክ ቢላቀቅ ትልቅ 
ነገር እንፈጽማለን!” ያሉት ትውልድ - አቀፍ ቁም - ነገር 
ነው፡፡ 

በመጨረሻም “የተሻለ አፈፃፀም ያላቸውን 
“ሲቢኦ”ዎች Community Based Organization) 
እንሸልማለን” ያሉ ሲሆን “በፈረንጆች ታህሣሥ 19 አውደ 
ርዕይ ይኖራል፡፡ ለሌሎች ሥራችሁን ማስተዋወቂያ ነው” 
በሚል መረጃዊ ማስታወሻ ሰጥተዋል፡፡

አባላቱ በተሰጠው ማብራሪያ ላይ ጥያቄዎችን 
አቅርበው የሰው ኃይል ጉልበት ማደራጃ አላፊው 
ማብራሪያ ሰጥተውበታል፡፡

ቀጥለውም ወ/ሮ ኤልሳቤጥ ተስፋዬ የጄክዶ /
ኢየሩሳሌም ህፃናትና ማህበረሰብ ልማት ድርጅት/ 

የሂሳብ ክፍል ኃላፊ ስለ ስምምነቱ ሂሳብ አጠቃቀም 
አጠቃላይ መግለጫ ሰጥተዋል፡፡ በትኩረት - ነጥብ 
ደረጃም፣ ማህበራቱ ከዚህ ቀደም ብዙ እንደተነጋገሩበትና 
ስልጠናም እንደወሰዱበት ገልፀው፤ እንደ መንደርደሪያ 
ለማሳሰብ፤ “የአሁኑ አሰራራችን እንደቀድሞው 
ተደጋግፈን የምናልፈበት አይደለም፡፡ እኛ ብናልፋችሁ 
ከሲዳ ይመጡና ይቆጣጠሯችኋል፡፡ ስህተት ከተገኘ 
አንዱ ሳይሆን 40ችንም እረብ ነው የምንለው፡፡ ስለዚህ 
የሚፈለገውን ማሟላት ግድ ነው ማለት ነው፡፡

…የገንዘብ መቀበያ ደረሰኝ፣ የገንዘብ መክፈያ፣ የዕቃ 
መረከቢያ ሰነድ፣ ዕቃ ማውጫ ሰነድ፣ የግዢ መጠየቂያ፣ 
የዕቃ መጠየቂያ ያስፈልጉናል፡፡ ተከታታይ ቁጥር ያላቸው 
መሆን አለባቸው፡፡ ካለን እሰየው! አለዛ መዘጋጀት! 
ሥራ ሳትገቡ እነዚህን ልብ በሉ!” ብለው አፅንኦት 
አድርገዋል፡፡ ከባንክ ጋር የሚሰራውን ሂሳባዊ ሂደትና 
ጥንቃቄም በሚገባ አብራርተዋል… የመንግሥት ቅድመ-
ሁኔታዎችንም በቅጡ አውስተዋል፡፡

ወ/ሮ ኤልሣቤጥ እጅግ ጠቅላይ ሂሳብ - ነክ ማብራሪያ 
አቅርበው፣ የምሣ ፕሮግራም እንደሚኖር የመድረኩ መሪ 
አቶ ተዋበ አሳውቀው እግረ - መንገዳቸውን ግን ዋና ዋና 
የግንዛቤ ነጥቦች ያሏቸውን ተሰብሳቢዎቹ ልብ እንዲሉ 
ነቁጠው የምሣ ጊዜ ሆነ፡፡ ከምሣ መልስ አጠቃላይ 
ውይይት በሥራ አስኪያጁ በአቶ ሙሉጌታ ገብሩ መሪነት 
ቀጠለ፡፡ አያሌ ግር - ያሉ ነጥቦች ለምሳሌ “አንዱ ባጠፋ 
ለምን ሁሉ ይቀጣል?...ወዘተ” ተነስተውና የሚሰጠው 
ገንዘብ ትንሹ ብር 750,000 ትልቁ ብር 800,000 መሆኑ 
ተገልጦ፤ ወደ ውል ስምምነት ፊርማ ስነ - ሥርዓት ተገባ፡
፡ የየማኅበራቱ ተወካዮች መጥተው ሰነድ መፈረሙን 
አካሄዱ፡፡ 

አጠቃላይ የስምምነት ፕሮግራሙ በዚሁ አበቃ
የመዝጊየ ንግግሩን አቶ ሙሉጌታ ገብሩ አደረጉ 

ህጋዊነትን አሰመሩበት፡፡ አደራቸውን አጉልተው ነገሩ፡
፡ የህዝባዊ አገልግሎት ሥራ ግልጽነት እንደሚጠይቅ 
አበክረው ተናገሩ! ወገናዊነትን አጥፉ፤ ታገሉ - ለህሊናችሁ 
ሥሩ!! የአመራር አግባብና ቆራጥነትን አስቀድሙ፡
፡ ፖለቲካ የእኛ ሥራ አይደለም፡፡ የእኛ ሥራ ልማትና 
ኢኮኖሚን ማገዝ ነው! የእኛ ማዕከል ደሀው ህዝብ ነው፡
፡ ጥረታችንም የሁላችንም ነው! ሲሉ አበክረው ገለፁ! 
እንደመጣነው ሳይሆን ከደብረዘይት አዲሳባ በአርባ 
አምስት ደቂቃ ፉት አልናት! ተመስገን ነው!!

•	 አስገድዶ መድፈር የፍቅር መግለጫ ይሆናልን?
•	 ወንዶች ሴቶችን ወይንም ሴቶች ወንዶችን 

አስገድደው ሲደፍሩ ምክንያታቸው ምንድነው?
ከላይ ለተጠቀሱት ጥያቄዎች ባለሙያዎች የሚሰጡት 

ምላሽ፡-
•	 አስገድዶ መድፈር የፍቅር መግለጫ አይደለም፡፡ 

ሰዎች በሚፋቀሩበት ጊዜ አንዱ ለአንዱ ከማሰብ 
ውጪ አካልንና ስነልቡናን የሚጎዳ ነገር በፍጹም 
አይፈጽሙም፡፡

•	 ወንዶች ሴቶችን ወይንም ሴቶች ወንዶችን 
አስገድደው የሚደፍሩበት ምክንያት ኃይልን 
ለማሳየት፣ በተለያዩ ምክንያቶች በተለይም ተገዶ 
መደፈር እና ተመሳሳይ ጉዳት የደረሰባቸው 
ከሆኑም እንደ ብቀላ በመሳሰለው ምክንያት ነው፡፡

በዚህ እትም ለንባብ ያቀረብነው በአዳማ ከተማ በአንድ 
ወንድ ልጅ ላይ የደረሰ ተገዶ መደፈርን መነሻ ያደረገ ነው፡፡ 
ዶ/ር ዳዊት ደሳለኝ የጽንስና ማህጸን ሕክምና እስፔሻሊስትና 
አቶ መኮንን በለጠ የስነልቡና ባለሙያ የሰጡትን ሐሳብም 
እናስነብባችሁዋለን፡፡ 

የልጁ ምስክርነት የሚከተለው ነው፡፡
“...ሰውየው አብሮኝ ለነበረው ሰው እንዲህ አለው፡፡ ...ያንን 

ጥቁር ልጅ ሌሊት አስር ሰአት ላይ ስራ ስለአለኝ ለዛ ጉዳይ 
ስለምፈልገው ጥራልኝ... አለው፡፡ እኔም ላነጋግረው ስወጣ 
አስቀድሞ እጄን ነበር የያዘኝ፡፡ ጊዜው እኮ መሽቶአል ስለው 
...ግድየለም... ዋጋ እንነጋገራለን...በለሊትም ሰው ከምንቀሰቅስ 
ከእኔ ጋር ብታድር ይሻልሀል አለኝ፡፡ እኔም ግድ የለም ዋጋ 
ንገረኝና እመለሳለሁ ብዬ ተከተልኩት፡፡ ከዚያ በሁዋላ እቤቱ 
አስገብቶ በቃ...ልብስህን አውልቅ...ተኛ...የሚል ትእዛዝ ነው 
የሰጠኝ፡፡ በቃ... ስለፈራሁኝ ብቻ ልብሴን አውልቄ ተኛሁ...”

በአዳማ ሆስፒታል ግቢ ውስጥ ቢሮአቸው የሚገኘው 
የስነልቡና ባለሙያው አቶ መኮንን በለጠ የልጁን ሁኔታ 
እንደሚከተለው አብራርተዋል፡፡ 

“...የዚህ ልጅ ታሪክ... እድሜው 18 አመት ሲሆን ተወልዶ 
ያደገው ባሌ ሮቤ አካባቢ ነው፡፡ የዚህ ልጅ ወላጅ አባት 
በበሽታ ምክንያት በመሞቱ ምክንያት እናትየው ካገባችው ሰው 
...ማለትም ከእንጀራ አባቱ ጋር መግባባት ስላቃተው ...ማለትም 

“...ሶስት...መበደር ... የማንችልባቸው ድህነቶች...”
ከእንጀራ አባቱ ለተወለዱ ልጆች የሚደረገው እንክብካቤ እና 
ቤተሰቡ ለእርሱ የሚሰጠው ግምት ከፍተኛ ልዩነት ስለነበረው 
በበጎ ፍቃድ አሳዳጊዎች ምክንያት ወደ አዳማ መጥቶአል፡
፡ ይህ ልጅ ወደ አዳማ ከመጣ ገና አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ 
ውስጥ የወንድ ለወንድ አስገድዶ መድፈር ሰለባ ሆኖአል፡፡ 
አስገድዶ የደፈረው ሰው የልጁን ታሪክ በማጥናት እና በማባበል 
...እኔ ሆቴል አለኝ... ስራ አስገባሀለሁ... በማለት ሊያግባባው 
ሞክሮአል፡፡ ከዚያም ባገኘው እለት አስገድዶ ሲደፍረው ልጁ 
የነበረውን ጉልበት ተጠቅሞ በላዩ ላይ የተቀዳደደ ልብሱን 
በእጁ ይዞ ... አምልጦ ...ማመን በሚያቅት ሁኔታ ነበር 
ወደነበረበት የሄደው...” 

ወደተጎጂው ስንመለስ የሰውየውን አባባል እንደሚከተለው 
ይገልጸዋል፡፡

“...እኔ እኮ ወድጄህ ነው፡፡ አፈቅርሀለሁ፡፡ ገና ሳይህ ነው 
ልቤ የተሸበረው... ወዘተ ሲለኝ ...እኔ እኮ ሴት አይደለሁም፡፡ 
ለምን ታፈቅረኛለህ... ብዬ ገፍትሬው ነው ያመለጥኩት፡፡” 

ዶ/ር ዳዊት ደሳለኝ እንደሚሉት፡- 
“...አስገድዶ መድፈር ብዙውን ጊዜ የሚታወቀው ወንድ 

ሴት ልጅ ላይ በሚያደርሰው ቢሆንም በተለያዩ ጊዜያት 
እንደሚስተዋለው ግን ወንድ ወንድን እንዲሁም ሴት ወንድን 
የሚደፍሩበት አጋጣሚ አለ፡፡”

ወንድ ለወንድ አስገድዶ መድፈር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ 
የመጣ መሆኑን የሚገልጹት አቶ መኮንን ቤተሰብ ይህ ነገር 
ሲፈጸም ቅድሚያ የሚሰጡት ሁኔታውን ለማድበስበስ እና 
ለመካድ እንጂ ልጆቹ የስነልቡና ድጋፍ ወይንም ፍትህ፣ 
ሕክምና እንዲያገኙ አይደለም፡፡ ይህ ብዙዎች የሚያደርጉት 
ሙከራ ሲሆን አንዳንድ ወላጆች፣ የቤተሰብ አስተዳዳሪዎች ግን 
በፍጥነት እርምጃ የሚወስዱ መሆኑ የሚያስመሰግናቸው ነው 
ብለዋል፡፡  

ዶ/ር ዳዊት ደሳለኝ እንደሚሉት፡- 
“...ብዙ ጊዜ ሬፕ (አስገድዶ መድፈር) የሚያደርጉ ሰዎች 

ከተመሳሳይ ጾታም ይሁን ከተቃራኒ ጾታ ባጠቃላይም ከሰዎች 
ጋር ጥሩ አይነት ግንኙነት መፍጠር የማይችሉ ናቸው፡፡ የእነዚህ 
ሰዎች ምክንያትም ከአስተዳደግ ወይንም ከተፈጥሮ ሊሆን 
ይችላል፡፡ ሰዎች ከሰዎች ጋር 	 ጥሩ የሆነ መግባባትና 
ግንኙነት መፍጠር የሚያቅታቸው ከሆነ እንደዚህ ያለውን 
(አስገድዶ መድፈር) የመሳሰለውን ወንጀል እንዲፈጽሙ 
ያነሳሳቸዋል፡፡”

ተገዶ መደፈር የደረሰበት ልጅ እንደገለጸው፡-
“...ድርጊቱን ፈጻሚው ሰው በህግ እንዲጠየቅ በሚደረግበት 

ጊዜ... እኔ እነዚህን ሰዎች ከየት እንደመጡ አላውቅም፡፡ እንደዚህ 
አይነት ድርጊትም አልፈጸምኩም፡፡ ልጁንም አልጠራሁትም 
...እንዲያውም አላገኘሁትም በማለት ነበር የካደው..” ብሎአል፡፡ 

አቶ መኮንን እንደሚገልጹትም፡-
“...ልጁ የደረሰበት ጉዳት ከፍ ያለ ስለነበር በጊዜው 

ሁሉንም አገልግሎት በአንድ ቦታ በሚያገኝበት በዚህ ስፍራ 
ሲመጣ ባለሙያዎች በህግ አንጻርም ሆነ በህክምናው እንዲሁም 
በስነልቡናው ተገቢውን አገልግሎት በፍጥነት እንዲያገኝ 
ጥረት አድርገዋል፡፡ አስገድዶ ደፋሪው ምንም እንኩዋን 
ለመካድ ቢሞክርም በወቅቱ ልጁ እራቁቱን ...የተቀዳደደውን 
ልብሱን በእጁ ይዞ መምጣቱ እና ሌሎች የተለያዩ መረጃዎች 
በመኖራቸው 	 እውነቱን ለማግኘት አስቸጋሪ 
አልነበረም፡፡”

አቶ መኮንን የህግ ባለሙያዎችን እና የህብረተሰቡን 
ትብብር በሚመለከትም፡-

“...ፖሊሶች ለሙያቸው ስነምግባር ተገዢ መሆን 
እንዳለባቸው ቢያምኑም በጣም የሚያሳዝነው ግን ...አንዳንድ 
ፖሊሶች ለወንጀለኛው የማገዝ ነገር ይታይባቸው ነበር፡፡ 
ተጎጂው ባለበት ሌላም ታዛቢ በሚገኝበት ካለምንም ፍርሀት 
...እኔ ዋስ ሆኜ አስወጣዋለሁ... ምንም ችግር የለም ሲሉ 
የተስተዋሉ ነበሩ፡፡ አስገድዶ ደፋሪው በዚህ ድርጊቱ ቀደም 
ሲልም የሚታማ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ሕግ 
ሳይቀርብ የቆየ መሆኑን እያወቁ እንደዚህ ያለ ንግግር በተናገሩ 
ላይ በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ቢያዝኑም በሌላ በኩል ደግሞ  
ለሙያቸው ተገዢ የሆኑ ጠንካራ የፖሊስ አባላት አቃቤ 
ሕጎች እና ዳኞች በመኖራቸው ጉዳዩን በጥንካሬ ይዘው ከዳር 
በማድረሳቸው ጥፋተኛው በስምንት አመት ጽኑ እስራት 
እንዲቀጣ አስችለውታል፡፡ ምንም እንኩዋን ጉዳት የሚያደርሱ 
ባይታጡም ለትክክለኛው ስራቸው የቆሙትን በዚሁ አጋጣሚ 
ማመስገን እወዳለሁ...” ብለዋል፡፡ 

ሌላው አነጋጋሪው ነገር ሽምግልና ነው፡፡ 
ተገዶ የተደፈረው ልጅ እንደገለጸው “...የእኔ ወገኖች 

በሽምግልና ሲጠየቁ አይሆንም... አንቀበልም በማለት አሻፈረኝ 
ብለዋል፡፡ ምክንያቱም ይህ ጥፋት ተደግሞ በሌላ ሰው ሊደርስ 
እንደማይገባ ማስተማሪያ እና ደፋሪው ሰው በህግ መጠየቁ 
ለተደፋሪውም የሞራል ካሳ ስለሆነ... የሚል ነበር፡፡ ስለዚህም 

ገንዘብ እንክፈል... ሌላም ካሳ እንስጥ ሲባል... መልሳቸው 
አንቀበልም የሚል ስለነበር ወደህግ ቀርቦ ተገቢውን ቅጣት 
እንዲያገኝ ሆኖአል፡፡” አቶ መኮንን በዚህ ላይ የሚከተለውን 
አስተያየት ሰጥተዋል፡፡ 

“...ሰው ለሰው መድሀኒቱ ነው፡፡ መድሀኒት የሚሆነው ግን 
ተገቢውንና በጎውን ነገር ሲያደርግ ብቻ ነው፡፡ ይህንን ካላደረገ 
ግን ሰው ለሰው መድሀኒት መሆኑ ቀርቶ መርዝ ይሆናል፡
፡ ሽምግልና በሰው ልጆች ዘንድ የታወቀ በጎ ባህርይ ቢሆንም 
አንዳድ ጊዜ የሚውልበት ቦታ ግን ጎጂ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ 
ወንዶችም ሆኑ ሴት ልጆች ተገደው ሲደፈሩ አስገድዶ ደፋሪው 
በህግ እንዳይጠየቅ ገንዘብ እንክፈል... የሞራል ካሳ እንስጥ 
የሚባለው ነገር ምክንያቱ ከጥቅም ጋር የተሳሰረ እንደሆነ 
ግልጽ ነው፡፡ ለማንኛውም... ይህ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች 
የስነልቡና፣ የሞራል፣ የአካል ደህንነታቸው የሚጠበቀው ጉዳት 
አድራሹ በሚከፍለው ገንዘብ ሳይሆን በህግ ተገቢውን ፍትሕ 
ሲያገኙ ነው፡፡ 	 እንደ አቶ መኮንን አባባል ሰው ሶስት 
ድህነቶችን ማስወገድ ይጠበቅበታል፡፡  

1. ሰው መንፈሳዊ ድህነትን ማሸነፍ ይገባዋል፡፡ 
ሁሉም ሰው እንደየእምነቱ ፈሪሀ እግዚአብሄር 
ሊያድርበት ይገባል፡፡ ልጆች ተገደው መደፈር 
ሲደርስባቸው ለጥፋት አድራሹ ወገንተኛ ሆኖ 
መቆምና ስለልጆቹ የወደፊት ሕይወት አለማሰብ 
ተገቢ አይደለም፡፡ 

2. ሰው ማህበራዊ ድህነትንም ማሸነፍ ይጠበቅበታል፡
፡ በማንኛውም ጊዜ ሰው ለገንዘብና ለጥቅም 
ሳይሆን  ለእውነት ተገዢ መሆን አለበት፡፡

3. ሰው በሶስተኛ ደረጃ ማሸነፍ ያለበት ድህነት 
የአእምሮ ድህነትን ነው፡፡ ሁሉም ሰው የተቻለውን 
ያህል እውቀት ሊኖረው ይገባል፡፡ ሕይወት እራስዋ 
ትምህርት ቤት እንደመሆንዋ ማንኛውም ሰው 
እውቀት እንዲኖረው እራሱን ካዘጋጀ እውቀት 
ይኖረዋል፡፡ 

ስለዚህ ... እነዚህ ሶስቱ መበደር የማንችልባቸው ድህነቶች 
ሲሆኑ ተበድረን ልናሸንፍ የምንችለውን የኢኮኖሚ ድህነትን 
ለማስወገድ በሚደረገው ፍላጎት ከአጥፊዎች ጋር በመተባበር 
ወይንም ወንጀልን ለመደበቅ ሙከራ ማድረግ ያስጠይቃል 
...ሰው... ሽምግልናን ከአግባብ ውጪ ለመተግበር መሞከር 
የለበትም፡፡

ተሳታፊዎች 1.1 ሚ. ብር ተገኝቷል፡፡ከታላቁ ሩጫ 
በኢትዮጵያ የውድድሩ አዘጋጆች አንዷ የሆነችው 
ዳግማዊት አማረ ለስፖርት አድማስ እንደገለፀችው፤ 
በተለይ በውድድሩ የመጨረሻ ሰሞን በውድድሩ 
አጠቃላይ ዝግጅት የማንቀሳቀሱ ሰራተኞች እጅግ 
ስራ ይበዛባቸዋል፡፡ በ10 ኪሎሜትር የጎዳና ላይ 
ሩጫው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ስፖርተኞችም 
የሚፈጥሩት ግርግር ቀላል አይደለም፡፡ ምንም 
እንኳን ምዝገባው ከ6 ወራት በፊት ቢጠናቀቅም 
የታላቁ ሩጫ ቢሮ ሰሞኑን እያጨናነቁ የሰነበቱት 
እነዚህ ውድድር ፈላጊ ስፖርተኞች ናቸው፡፡ እነሱን 
ለማግባባት እና በአጠቃላይ ለውድደሩ ለመዘጋጀት 
ከምንሰራቸው ተግባራት እረፍት ያሳጡናል ስትልም 
ተናግራለች፡፡ በውድድሩ የመጨረሻ ሳምንት ታላቁ 
ሩጫ በኢትዮጵያ በርካታ ዝግጅቶች ይኖሩታል፡፡ 
የፊታችን ረቡዕ በስፖርት ኤክስፖ የሚጀመር ነው 
በኤክስፖው ለተመዘገቡ ለተወዳዳሪዎች የመሮጫ 
ቲሸርት ይሰጣል፡፡ የስፖርት ኤክስፖው ለሁሉም 
የኢትዮጵያ ስፖርቶች እና ለሚያስተዳድሯቸው 
ፌደሬሽኖች ልዩ መድረክ ሆኖ መዘጋጀቱን 
የገለፀችው ዳግማዊት፣ በተለይ የዳርት፣ የቦሊንግ፣ 
የቦክስ እና የእጅ ኳስ ፌዴሬሽኖች አጠቃላይ 
እንቅስቃሴያቸውን ለጉብኝት ከማቅረባቸው ባሻገር 
ጎብኝዎቹን  ስፖርቶቹን በሚያስተዋውቅ ስልጠና 
እና ተግባራዊ ልምምድ ያሳትፋሉ ብላለች፡፡ 
በተጨማሪም በስፖርት ኤክስፖው ላይ የኢትዮጵያ 
ታላላቅ ሯጮች የሆኑት አትሌት ኃይሌ ገ/ስላሴና 
ደራርቱ ቱሉ የሩጫ ዘመን ልምዳቸውን ለጐብኚዎች 
የሚያካፍሉበት መድረክ መዘጋጀቱንም ጠቁማለች፡፡ 
በሌላ በኩል ከስፖርት ኤክስፖው ጎን ለጎን የዓለም 
አቀፉ የስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር (IPS) ስራ 
አስኪያጅ ኮሚቴ  አባላት በቀነኒሣ ሆቴል ጉባዔ 
እንደሚኖራቸውም ታውቋል፡፡ በዚሁ የስፖርት 
ጋዜጠኞች ማህበር ጉባዔ ላይ ለመገኘት ከ29 በላይ 
ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች ከሰኞ ጀምሮ አዲስ አበባ 
የሚገቡ ሲሆን ለታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ውድድር 
አድናቆት መግለፃቸውም ተጠቁሟል፡፡ 

ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ 

ላገኘው ተቀባይነት በሚያመጣቸው የክብር 
እንግዶች ብቻ ሳይሆን በዓለምአቀፍ የስፖርት 
ጋዜጠኞች ማህበር (IPS) ያገኘው ትኩረት እና 
የዓለም ሚዲያዎች የሚሰጡት ሽፋን ማረጋገጫ 
እንደሆነ የውድድር አዘጋጇ ዳግማዊት አማረ 
ትናገራለች፡፡  ዘንድሮም የ10ኪሎ ሜትር የጐዳና 
ላይ ሩጫውን በመላው ዓለም ለማሰራጨት እና 
ለመዘገብ ሲኤንኤን፣ ዲኤስቲቪ፣ ቻናል 4 አዲስ 
አበባ ይገባሉ፡፡ ባለፈው ዓመት ዓለም አቀፉ 
የማራቶንና የረጅም ርቀት ውድድሮች አዘጋጆች 
ማህበር (AIMS) ለታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ  “ሶሻል 
አዋርድ” የተባለውን ክብር ሸልሞታል፡፡ ታላቁ ሩጫ 
በኢትዮጵያ ለዚህ ክብር የበቃው  ከውድድሮቹ 
በተያያዘ የሚሊዬነሙን የልማት ግቦች ለማሳካት 
የሚያግዙ መልእክቶችን በስኬታማ መንገድ 
በማከናወኑ ነበር፡፡ ለሽልማት የቅርብ ተፎካካሪዎቹ 
በአልጄርያ እና በኮሎምቢያ የሚደረጉ የማራቶን 
ውድድሮች ነበሩ፡፡  በመላው ዓለም በ90 አገራት 
የሚንቀሳቀሱ  ከ300 በላይ የሩጫ ውድድር 
አዘጋጆችን በአባልነት ያቀፈው ዓለምአቀፉ ማህበር 
(AIMS) ለታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የሰጠው የክብር 
ሽልማት ወደፊት የበለጠ ለመስራት የሚያነሳሳ 
እንደሆነ ያስረዳቸው ዳግማዊት አማረ ፤ ሽልማቱን 
በግሪኳ ከተማ አቴንስ ውስጥ በተደረገ ስነስርዓት 
የተቀበለች ናት፡፡ ታላቁ ሩጫ ለዚህ ሽልማት 
የበቃው  በዋናው የ10 ኪሎሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ 
እና በመላው አገሪቱ ዓመቱን ሙሉ በሚያደርጋቸው 
ከ10 በላይ ውድድሮች በርካታ ህዝብ የሚጠቅሙ 
መልዕክቶችን በማስተላለፍ መሆኑንም 
ታስገነዝባለች፡፡  በ14ኛው የ10 ኪሎሜትር የጎዳና 
ላይ ሩጫ ያነገብነው መሪ መፈክር ሴቶችን ማገዝ 
አገር መገንባት ነው ያለችው የውድድር አዘጋጇ ፤ 
ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በሚያዘጋጃቸው ውድድሮች 
የሴቶችን ተሳትፎ ያበረታታል በማለት በትልቁ 
ውድድር የሚሳተፉት 60 በመቶ ወንዶች 40 በመቶ 
ሴቶች እንደሆኑ ገልፃ ተሳትፎው በየዓመቱ እያደገ 
ነው ብላለች፡፡
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የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ወደ 30ኛው 
አፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ የተስፋ ጭላንጭል 
አለው፡፡ ዛሬ ከሜዳው ውጭ በአልጀርስ 
ከአልጄርያ ጋር  እንዲሁም የፊታችን 
ረቡእ በአዲስ አበባ ከማላዊ አቻዎቹ ጋር 
በሚያደርጋቸው የ5ኛ እና 6ኛ ዙር  የምድብ 
ማጣርያ ጨዋታዎች ከባድ ፈተና ይገጥመዋል፡
፡ ዋልያዎቹ ለሁለቱ ጨዋታዎች የሁለት 
ሳምንት ዝግጅት ነበራቸው፡፡ ባለፈው ሳምንት 
በቀድሞው የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ አሰልጣኝ 
በነበሩት ሚቾ ከሚመራው የኡጋንዳ ብሔራዊ 
ቡድን ጋር የአቋም መለኪያ ጨዋታ አድርገው 
3ለ0 መሸነፋቸው አይዘነጋም፡፡   

ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ብሄራዊ 
ቡድን ከዓመት በፊት በነበረው ስኬታማ ጉዞ 
ዘንድሮ መቀጠል አለመቻሉ የሚያሳስብ ሆኗል፡
፡ ብሄራዊ ቡድኑ በቅድመ ማጣርያ ፉክክር 
ብቻ በ2013 እኤአ ደቡብ አፍሪካ ባዘጋጀችው 
29ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ከ31 ዓመታት መራቅ 
በኋላ መሳተፍ የቻለ ነበር፡፡ በዚህ ውጤቱ 
በውድድሩ የምድብ ማጣርያ በቀጥታ መሳተፍ 
ቢችልም ፉክክሩ  ከብዶታል፡፡  በተለይም 
በፌደሬሽኑ ዙርያ ያሉ አስተዳደራዊ ድክመቶች፤ 
የበጀት መራቆት፤ በትጥቅ እና ሌሎች ቁሳቁሶች 
አለመሟላት፤ በጡረታ በጉዳት እና በቅጣት 
የስብስቡ መመናመን፤ በማበረታቻዎች ማነስ  
ዋና አሰልጣኙ ማርያኖ ባሬቶ በገጠሟቸው 
የስራ ውጣውረዶች በምክንያትነት ይጠቀሳሉ፡፡

30ኛው የአፍሪካ ዋንጫን ልታዘጋጅ 

ዋልያዎቹ ለ30ኛው የአፍሪካ ዋንጫ 
የመጨረሻ ሙከራ ያደርጋሉ

የነበረችው ሞሮኮ በኢቦላ ስጋት ውድድሩ 
በአንድ ዓመት እንዲሸጋሸግላት ብትጠይቅም 
ካፍ አስተናጋጅነቷ ለመንጠቅ ከውሳኔ 
ላይ ደርሷል፡፡ ሞሮኮን በመተካት አፍሪካ 
ዋንጫውን የሚያዘጋጅ አገር በሚቀጥለው 
ሳምንት ይታወቃል፡፡ አዘጋጁ ወዳልታወቀው 
30ኛው የአፍሪካ ዋንጫ የሚያልፉ ቡድኖችን 
የሚለዩት የማጣርያ ግጥሚያዎች ሰሞኑን 
በመላው አህጉሪቱ ይቀጥላሉ፡፡  አልጄርያ እና 
ኬፕቨርዴ ማለፋቸውን ያረጋገጡት ሁለት 
አገራት ናቸው፡፡ በ30ኛው የአፍሪካ ዋንጫ 
ምድብ ማጣርያ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን 
በምድብ 2 ከአልጄርያ፤ ከማሊ እና ከማላዊ 
ጋር ሲደለደል የማለፍ ተስፋ እንደነበረው 
ይገለፅ ነበር፡፡ ዋልያዎቹ ቢያንስ በምድባቸው 
በሁለተኛ ደረጃ በመጨረስ ወይንም ከሁሉም 

ምድቦች ምርጥ ሦስኛነት ያልፋል የሚል 
ግምትም ተሰጥቷል፡፡  ባደረጋቸው አራት 
የምድብ ማጣርያ ጨዋታዎች ቢያንስ 6 ነጥብ 
ሊያገኝ ቢገባውም ስላልሆነለት ግን የማለፍ 
ዕድሉ ጠቦበታል፡፡  በሶስቱ ጨዋታዎች  ሲሸነፍ 
አንዱን ከሜዳው ውጭ በማላዊ 3ለ2 እንዲሁም 
ሁለቱን በሜዳው በአልጄርያ እና በማሊ 
በተመሳሳይ 2ለ0 ውጤት በመረታቱ ነበር፡፡ 
በማጣርያው አራተኛ ዙር ጨዋታ ግን ከሜዳ 
ውጭ ማሊን 3ለ2 ሲያሸንፍ ፤ እድሉን ሙሉ 
ለሙሉ ከመመናመን አድኖታል፡፡ በ3 ነጥብ እና 
በ3 የግብ እዳ 3ኛ ደረጃ ላይ ነው፡፡ በሚቀሩት  
ሁለት የምድብ ማጣርያ ጨዋታዎች ዋልያዎቹ 
ከ4 ነጥብ በላይ ማግኘታቸው ተስፋቸውን 
ያጠናክረዋል፡፡ በተለይ ሁለቱ  ግጥሚያዎች 
ለማሊና ለኢትዮጵያ ወሳኝነት አላቸው፡፡ 

14ኛው የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የ10 ኪሎ 
ሜትር የጐዳና ላይ ውድድር ከሳምንት በኋላ 
40ሺ ስፖርተኞችን በማሳተፍ ይካሄዳል፡፡ ባለፈው 
ዓመት ውድድሩ በተካሄደበት የጃንሜዳ አካባቢ 
እንደሚጀመር ታውቋል፡፡

በክብር እንግድነት በለንደን ኦሎምፒኩ 
በትራያትሎን የወርቅ ሜዳልያ ያገኘው እንግሊዛዊ 
አልሰተር ብራውን እንዲሁም በኦሎምፒክና 
በዓለም ሻምፒዮና በማራቶን የወርቅ ሜዳሊያዎችን 
የወሰደችው ኤድና ኬፕላጋታ ይገኛሉ፡፡ የዛሬ ሳምንት 
ቅዳሜ ባለፈው ዓመት በተለያዩ ሁኔታዎች ሳይካሄድ 
የቀረውና 4000 ህፃናትን የሚያሳትፈው ከ500 
ሜትር እስከ 2 ኪሎ ሜትር ውድድር እንደሚካሄድ 
ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ አስታውቋል፡፡

 በዋናው  የ10 ኪ.ሜትር የጐዳና ላይ ሩጫ 
ላይ 40 ክለቦችን በመወከል 500 አትሌቶች ከባድ 
ፉክክር በሁለቱም ፆታዎች ያደርጋሉ፡፡ ከ15 የተለያዩ 
አገራት 300 ስፖርተኞች ለውድድሩ አዲስ አበባ 
እንደሚገቡም ይጠበቃል፡፡  በኢትዮጵያ በሚገኙ 
የአገራት አምባሳደሮች መካከል በሚደረገው 
እና ለኢትዮጵያ ኤርላይንስ አዋርድ ተሸላሚነት 
በሚያበቃው ልዩ ውድድር ለመሳተፍ የ13 
አገራት አምባሳደራት ተመዝግበዋል፡፡ ከአገራት 
አምባሳደሮቹ የአየርላንድ፤ የካናዳ፤ የኖርዌይ 
እና የሜክሲኮ አምባሳደሮች ሲጠቀሱ የአሜሪካ 

አልጄርያ ማለፏን ብታረጋግጥም በሁለቱም 
ቀሪ ጨዋታዎች ቡድናቸው በሙሉ አቋም 
በመሰለፍ ለማሸነፍ መዘጋጀቱን አሰልጣኙ 
ከሰሞኑ ተናግረዋል፡፡ በአፍሪካ የእግር ኳስ ደረጃ 
በአንደኛነት የተቀመጠችው አልጄርያ በዓለም 
ያለችበት 15ኛ ደረጃ በአህጉሩ ቡድን የተመዘገበ 
ከፍተኛ ስኬት ነው፡፡ ዘንድሮ የአልጄርያው 
ክለብ ኢኤስ ሴቲፍ የአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ 
ዋንጫን  ማግኘቱን ጨምሮ ብሄራዊ ቡድኑ 
ከመንፈቅ በፊት በተሳተፈበት 20ኛው የዓለም 
ዋንጫ በታሪኩ ለመጀመርያ ጊዜ ለጥሎ 
ማለፍ በመድረስ አስደናቂ ስኬት ማስመዝገቡ 
ከባድ ቡድን ያደርገዋል፡፡ ቀይ ቀበሮዎችን 
የሚያሰለጥኑት ፈረንሳዊው ክርስቲያን ጉርኩፍ 
አገሪቱን ለአፍሪካ ዋንጫ ድል ለማብቃት 
ፍላጎት እንዳላቸው ይናገራሉ፡፡   23 ተጨዋቾች 
ከሁለት ሳምንት በፊት ጠርተዋል፡፡ ተጨዋቾቹ 
ከአውሮፓ አገራት ስፔን፤ እንግሊዝ፤ ጣሊያን፤ 
ፈረንሳይ፤ ፖርቱጋል እና ቱርክ ሊጎች 
ከሚወዳደሩ ክለቦች የተውጣጡ ናቸው፡፡  
ሲድ ሙሳ በተባለው እና በአልጀርስ ከተማ 
በሚገኘው ብሄራዊ የልምምድ ማእከል  ለ10 
ቀናት ዝግጅት ያደርጋል፡፡ በሌላ በኩል በምድብ 
2 ሌላ የ4ኛ ዙር ጨዋታ ማሊ እና ማላዊ 
ይገናኛሉ፡፡ ይህ ግጥሚያ በተለይ ለምእራብ 
አፍሪካዋ ማሊ ወሳኝ ይሆናል፡፡ ማላዊ 
ብታሸንፍ ደግሞ ውጤቱ የኢትዮጵያን ዕድል 
ይደግፋል፡፡ የኢትዮጵያ የመጨረሻ ተጋጣሚ 
የሆነችው ማላዊ ከወር በፊት  በበጀት እጥረት  
ለመውጣት አመንትታ በምድቡ ያደረጋቻቸው 
የጨዋታ ውጤቶች እንደሚያሰርዝ መዘገቡም 
ለኢትዮጵያ የማለፍ እድል ፈጥሮ ነበር፡፡ ሰሞኑን 
ግን ኤርቴል የተባለ ኩባንያ ለማላዊ ፌደሬሽን 
የበጀት ድጋፍ በመስጠቱ ስጋቱን አብርዶታል፡፡ 
ማላዊ ከውድድሩ ብትወጣ ኖሮ የአፍሪካ እግር 
ኳስ ኮንፌደሬሽን የገንዘብ ቅጣት እና የ2 አመት 
እግድ ሊጥልባት ይችል ነበር፡

14ኛው ታላቁ ሩጫ 
•	 በስፖርት ኤክስፖና በዓለም አቀፍ የስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር ስብሰባ ይታጀባል፡፡
•	 ዘንድሮ የህፃናት ውድድር አለ፡፡ ውድድሩ በጃንሜዳ ይጀመራል
•	 እንግሊዛዊው የትራያትሎን አትሌት አሊስተር ብራውን፤ ኬንያዊቷ ማራቶኒስት ኤድና 	 	

	 ኪፕላጋት የክብር እንግዶች ናቸው፡፡
•	 ከ40ሺ ተሳታፊዎቹ መካከል ፤40 ክለቦችን የወከሉ 500 አትሌቶች፤ ከ15 አገራት የመጡ 	

	 300 ስፖርተኞች፤ የ13 አገራት አምባሳደራት ይገኙበታል፡፡

ኤምባሲን የወከሉት ሴት አምባሳደር ልዩ ተሳታፊ 
መሆናቸው ታውቋል፡፡ ከውድድሩ ጋር በተያያዘ 
የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ገቢ ማሰባሰብ ስራዎች 
እንደቀጠሉ ሲሆን ለ4 ድርጅቶች 1.4 ሚ. ብር ድጋፍ 
ለማከፋፈል ታስቦ እስከ ሰሞኑን ድረስ ከውድድሩ 

ሩጫ ወደ ገፅ 22 ዞሯል

ዳግማዊት አማረ

Abay Bank S.C. invites all Real Estate Developers having 
an interest to work in partnership with the Bank in offering 
residential and commercial houses through a special Mortgage 
Loan Borrowing Scheme stretched by the Bank.

Interested Real Estates are requested to submit their letter of 
commitment and essential documents as listed below:

1. Certificate of Registration for the Real Estate business,
2. A renewed Real Estate License of construction,
3. Certificate of Tax Identification number (TIN),
4. Financial Statements of the recent past three consecutive 

years,
5. Document showing good track record and reputation in 

real estate construction.
*** Documents should be submitted within 10 consecutive 

days to the following address:
ABAY BANK SHARE COMPANY
JOMO KENYATTA STREET
ZEQUALA COMPLEX 2ND FLOOR
OFFICE OF EXECUTIVE ASSISTANCE TO THE PRESIDENT
P.O.BOX 5887, TELEPHONE +251 11 5 52 86 90
ADDIS ABABA 

ABAY BANK S.C.
CALL FOR

REAL ESTATE – BANK PARTNERSHIP
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Website: www.addisadmassnews.com
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Tel: 011-55-11-138 /Mob. 0911-20-60-44 
Fax. 011-46-63-164 /P.o.box. 18192/ 

e-mail cabey@ethionet.et


