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በኢዜማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

‹‹ዜጋ ከሌለ ሌላው ነገር ሁሉ ተረት
ተረት ነው››

አንዷለም አራጌ የኢዜማ ምክትል መሪ

‹‹ዜጋ ከሌለ ሌላው ነገር ሁሉ
ተረት ተረት ነው››

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) ምክትል መሪ አንዷለም አራጌ የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ተከትሎ በኢትዮጵያ
ሆቴል በተዘጋጀ አንድ መድረክ ላይ ረቡእ ሚያዚያ 14 ቀን 2012 ዓ.ም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡ የምክትል መሪውን ንግግር
ለአንባቢዎች እንዲመች በማድረግ በሚከተለው መልኩ አቅርበንዋል፡፡

ባ

ለንበት ዘመን በእድሜያችን
ብዙ ችግሮችን አይተናል፤
ሰምተናል፡፡ አሁን የገጠመን
ችግር ከሌሎች ጊዜያት የተለየ
ነው፡፡ የዓለምን ሕዝብ በጠቅላላ ያስጨነቀ
ከባድ ችግር ነው የገጠመን፡፡ ይህን ከባድ
ችግር ቁርጠኛ ከሆንን ቀላል መፍትሔ ያለው
ይመስላል፡፡ ስለ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19)
ብዙ መረጃዎች ወጥተዋል፡፡ የመረጃ ችግር
በመካከላችን የለም፡፡ ትልቁ ልዩነታችን
ወረርሽኙን ተከትሎ የወጡ መረጃዎችን
በመተግበርና ባለመተግበር ላይ ነው፡፡
ብዙ የሕክምና ባለሙያዎች ስለ ቫይረሱ
በአደባባይ እየተናገሩ ነው፡፡
ውጤት የሚገኘው ቁርጠኛ ከሆንን
ነው፡፡ እያንዳንዱ ሰው በራሱ የሚወስደው
ኃላፊነት ሀገርን ለመታደግ ትልቅ አስተዋፅኦ
አለው፡፡ እያንዳንዳችን የሕክምና ባለሙያዎች
የሚመክሩትን ምክር ተግባራዊ ካደረግን
ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ፍቱን መድሃኒት
ነው፡፡ ከሕክምና ባለሙያዎች በኩል
የሚሰጠውን ምክር ተግባራዊ በማድረግ
ራስን ማስገዛት ወረርሽኙን ለመቋቋም ወሳኝ
ሚና ይጫወታል፡፡ እልህ የምንጋባው ነገር

አይደለም፡፡ በሀገራችን እንደሚባለው ‹‹ሞቼ
ልየው›› የሚባል አይደለም፡፡ መንገድ ላይ
ብዙ ሰዎች ርቀታቸውን ሳይጠብቁ ይሄዳሉ፡
፡ በተለያዩ ቦታዎችም ሰው እንደ ችፍርግ
ተጠጋግቶ ይታያል፡፡ ይሄ የሚጠቅም ነገር
አይደለም፤ ውጤቱ ሊከፋም ይችላል፡፡
ለጊዜው ፈጣሪ ረድቶን በሀገራችን የሚታየው
ሁኔታ ተስፋ የሚያስቆርጥ አይደለም፡፡ ነገር
ግን እስካሁን የነበረው ችግር አለመክፋት
ነገ ላለመክፋቱ አመላካች አይሆንም፡፡
በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በጀርመን እንዲሁም
በእንግሊዝ የነበሩ ሁኔታዎችን መመልከት
ይቻላል፡፡ ለምሳሌ በአሜሪካ የነበረው
መዘናጋት በጣም ውድ የሆነ ዋጋ ሲያስከፍል
ተመልክተናል፡፡ ምንም እንኳ ካናዳ እና
ጀርመን ውስጥ በቫይረሱ የተጠቁና የሞቱ
ዜጎች ቢኖሩም ቀድመው ያደረጉት ርብርብ
ቫይረሱ የሚያደርስባቸውን ጉዳት በመቀነስ
በኩል አስተዋፅኦ ያደረገ ይመስለኛል፡፡
ከእነዚህ ሀገራትም መማር ያስፈልጋል፡፡
የተጋረጠብን
አደጋ
እልህ
የምንጋባው ነገርና ሞተን ካላየነው
አናረጋግጥም የሚባል ነገር አይደለም፡፡
ከሞትን ሞትን ነው፡፡ ጉዳቱ በጣም ትልቅ
ነው፡፡ እኛ በመዘናጋታችን የምንወዳቸው
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ልጆቻችን፣ ወላጆቻችንና ቤተሰቦቻችን ላይ
መከራ ልናመጣ እንችላለን፡፡ እኛ ቸልተኛ
በመሆናችን የተነሳ ቤት ያሉ አቅመ ደካሞችን
የምንወዳቸውን ሕፃናት ልጆቻችንን አደጋ
ላይ ልንጥላቸው እንችላለን፡፡ ይሄ ለእኔ
ወንጀል ነው፡፡ ሰውን ተኩሶ ከመግደል
አይተናነስም ፡፡
ራሳቸውን ጠብቀው የተቀመጡ
ወገኖቻችንን ከውጪ ሌላ ደዌ ይዘን
መጥተን በእኛ የስነምግባር ጉድለት የተነሳ
ከገደልናቸው ሁልጊዜም አብሮን ለሚቀር
ፀፀት ነው የምንዳረገው፡፡ መፍትሔው አንድ
ነው፡፡ መፍትሔው ራስን ማስገዛት ነው፡
፡ እያንዳንዱ ዜጋ የሚያደርገው ነገር በሀገር
አቀፍ ደረጃ ድምር ውጤት ይኖረዋል፡
፡ ስለዚህ ትልቁ ኃላፊነት እያንዳንዱ ሰው
ለራሱ ኃላፊነት መውሰዱ ነው፡፡ እኔ ለራሴ
ኃላፊነት ከወሰድኩ ሁሉም ደግሞ ለራሱ
ኃላፊነቱን ከወሰደ፣ ከጠበቀና ቁርጠኛ ከሆነ
በሀገር አቀፍ ደረጃ ሁሉም ሕዝብ ራሱን
ጠበቀ ማለት ነው፡፡ ሌላ የሚያመራምር
ሳይንስ አይደለም፡፡ ስለዚህ እያንዳንዳችን
ራሳችንን በመግዛት ከዚህ ወረርሽኝ ራሳችንን
መጠበቅ ይኖርብናል፡፡
ፍቅር
የሚገለፀው
ለሌላው
በመጠንቀቅ ነው፡፡ ቤት መቀመጥና
የለመድናቸውን ነገሮች አለማድረግ ተፅእኖ
ቢፈጥርብንም በሕይወት ከመቆየት በላይ
ክቡር ነገር የለም፡፡ ሕይወትን ለማቆየት
ቤት መዋል፣ ርቀትን መጠበቅና ሌሎችንም
ጥንቃቄዎች ማድረግ ትልቅ ዋጋ አለው፡
፡ ከሕይወት ውጪ በምድር ላይ ትርጉም
ሊያመጣ የሚችል ነገር የለም፡፡ በምድር
ላይ ላለው ነገር ሁሉ ቱባው ሕይወት ነው፡፡
ሕይወት ከሌለ በምድር ላይ የሚታየው ነገር
ሁሉ ግሳንግስ ነው፡፡ የሰው ሕልውና ሲቀጥል
ነው ሀብት፣ ንብረት፣ ውበት.... ሌሎችም
ትርጉም የሚኖራቸው፡፡ ስለዚህም በሕይወት
ለመቆየት ሁላችንም ራሳችንን መጠበቅ
ይኖርብናል፡፡
የእምነት አባቶቻችን ትልቅ

አስተዋፅኦ እያደረጉ ነው፡፡ በየቤታችን
ሆነን ፀሎታችንን እንድናደርግ እያስቻሉን
ነው፡፡ እንደውም አንድ አስተያየት
ተመልክቼያለሁ፡፡
አስተያየቱ
እንዲህ
ይነበባል፡፡
‹‹አብያተክርስቲያናትና
መስጊዶች ተዘጉ ይባላል፡፡ ነገር ግን በየቤቱ
አብያተክርስቲያናትና መስጊዶች ተከፍተዋል››
ይህ አስተያየት እምነታችን እንደተዳከመ
ልንቆጥረው እንደማይገባ የሚያመላክት ነው፡
፡ እምነታችን እንደውም ይበልጥ ተጠናክሯል
፡፡
ትልቁ የማኅበረሰብ እምብርት
ቤተሰብ ነው፡፡ በየቤተሰቡ ውስጥ ያሉ
ችግሮችን ለመፍታትም ጥሩ አጋጣሚ
ነው፡፡ በዚህ አጋጣሚ እስካሁን ያልነበሩ
የእድል በሮች የተከፈቱ ይመስለኛል፡፡ ጊዜ
ያልሰጠናቸው ወላጆቻችንን፣ ሚስቶቻችንን፣
ባሎቻችንን፣ ልጆቻችንን ጋር በጥሞና
ለመምከርና እቅዶችን ለማቀድ እድል
ሰጥቶናል፡፡ አጋጣሚው ጨለማ ብቻ ሳይሆን
ብርሃንም አለው፡፡ እያንዳንዱ ጨለማ ውስጥ
የመልካም እድል ነፀብራቅ እንዳለ ሁሉ በዚህ
ጊዜ ውስጥም ነፀብራቅ እንዳለ አድርገን
መቀበል አለብን፡፡ ከችግሩ ጋር መፍትሔ
ይዘን መምጣት አለብን፡፡ እያንዳንዱ ዘመን
የራሱ ችግር አለው፡፡ ለገጠመን ችግር
መፍትሔ የሚያመጣ ትውልድ ያስፈልጋል፡
፡ አሁን የገጠመን ትልቅ ተግዳሮት አለ፡
፡ ያንን ተግዳሮት ለመቋቋምና በድል
አድራጊነት ለመወጣት የሚያስችል መፍትሔ
ማመንጨት ያስፈልጋል፡፡ እያንዳንዳችን
በቤታችን የምንሰራው ነገ በሀገር አቀፍ
ደረጃ ትልቅ ውጤት ያመጣል፡፡ መማር
ከቻልን በየትኛውም ዩኒቨርስቲ በየትኛውም
ምሁር ከምናገኘው በላይ ሕይወት በራሱ
እያስተማረን እየሰበከን ነው ያለው፡፡ ብዙ
አስተሳሰቦችና ፍልስፍናዎችን የሚያስቀይር
ሁኔታ ነው የተፈጠረው፡፡ ሰዎች የሕክምና
እከል ሲያጋጥማቸው ውጪ ሀገር ሄደው
ይታከሙ ነበር፡፡ ሀገራት በኒውክሌር
ሀይላቸው ይመኩ ነበር፡፡ እንጀራ ፍለጋም ወደ
ውጪ ሀገር የምንጓዝባቸው ሀገራትም ነበሩ፡፡
ሁላችንንም ግን ይህ ወረርሽኝ በእኩል ደረጃ
እንድንቀመጥ ነው ያደረገን፡፡ የወረርሽኙ
መከሰት እይታዎቻችንና ፍልስፍናዎቻችንን
ቆም ብለን እንድንመረምር እድል ሰጥቶናል
፡፡ጨለማ ብቻ ሳይሆን ከውስጡ
የሚፈነጥቀውም ብርሃን አለ፡፡ ይሄንን ችግር
መቋቋም ከቻልን ሌላ ትልቅ ችግር ቢመጣ
እንኳ አቅማችን ይዳብራል፡፡ ይሄንንም እንደ
በጎ አጋጣሚ በመጠቀም መጀመሪያ ራሳችንን
እንጠብቅ፡፡ ራሳችንን ስንጠብቅ ሀገራችንን
ከክፉ እንጠብቃለን፡፡ ራሱን የሚጠብቅ

ሰው ራሱን ብቻ ሳይሆን ልጆቹን፣ ሚስቱን፣
ጎረቤቱንና ሀገሩን እየጠበቀ ነው ማለት ነው፡
፡ ይህም ማለት ለሀገሩና ለቤተሰቡ ዘብ የቆመ
ወታደር ነው ማለት ነው፡፡

‹‹ኃላፊነት የሚሰማው
ዜጋ በዚህ ዘመን
ሊ ያ ደ ር ገ ው
የሚችለው ነገር ቢኖር
ኃላፊነት በመውሰድ
ራሱን ከዚህ ወረርሽኝ
መጠበቅ ነው፡፡ ይህንን
ማድረግ ከተቻለ በድል
የማንወጣው ምንም
አይነት ምክንያት ሊኖር
አይችልም፡፡ ለዚህ
መዘናጋት የለብንም፡
፡ እስካሁን ተዘናግተን
ከሆነም
ዛሬውኑ
አስፈላጊውን ጥንቃቄ
በማድረግ ዝግጅት
መጀመር አለብን፡፡››

አድራሻ
ስልክ

+251118592950
ኢሜይል

ethzema@gmail.com
ትዊተር
www.twitter.com/ethzema
ፌስቡክ

www.facebook.com/ethzema

የኢትዮጵያ ዜጎች
ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ)
ሚያዝያ 16 ቀን 2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ

ኃላፊነት የሚሰማው ዜጋ በዚህ
ዘመን ሊያደርገው የሚችለው ነገር ቢኖር
ኃላፊነት በመውሰድ ራሱን ከዚህ ወረርሽኝ
መጠበቅ ነው፡፡ ይህንን ማድረግ ከተቻለ
በድል የማንወጣው ምንም አይነት ምክንያት
ሊኖር አይችልም፡፡ ለዚህ መዘናጋት የለብንም፡
፡ እስካሁን ተዘናግተን ከሆነም ዛሬውኑ
አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ዝግጅት
መጀመር አለብን፡፡ በወሬ ደረጃ ብዙዎቻችን
ብዙ ልናወራ እንችላለን፡፡ ተግባር ከቃል በላይ
ይናገራል፡፡ ቃላት ከሚያመጡ ፍሬ በላይ
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ተግባር ፍሬ ያመጣል፡፡ ፍሬ የሚሰጠው ተግባር
እስከሆነ ድረስ በተግባር ሆነን መገኘት አለብን፡
፡ ሁላችንም አርአያነት ያለው ተግባር መወጣት
አ ለ ብ ን ፡
፡
እርስ
በእርሳችን
ደግሞ በዚህ
ክፉ
ጊዜ
ር ሕ ራ ሔ
ል ና ሳ ይ
ይገባል፡፡ ሰውን ሰው ከሚያሰኘው ነገር
አንዱ ርሕራሔ ነው፡፡ ለምሳሌ አንዱ እንስሳ
ሌላውን እንስሳ ይበላዋል፡፡ ሲበላው ሕመሙ
አይሰማውም፡፡ አንዱ እንስሳ ከአጠገቡ
ሌላ እንስሳ ቢሞት ስለሞተው እንስሳ ግድ
አይሰጠውም፡፡ ምክንያቱም ርሕራሔ በእንስሳት
ውስጥ የለምና፡፡ ሰውን ሰው ከሚያሰኙት
አንደኛው ስጦታው ርሕራሔው ነው፡፡ ስለዚህ
ከምንም በላይ በዚህ ወቅት መተሳሰብ አለብን፡
፡ የአንዱ መኖር ለሌላውም ዋስትና መሆኑን
የምንረዳበትና የምንተጋበት ጊዜ እንደሆነ
አምናለሁ፡፡ ከእኛ የሚጠበቀውን ካደረግንም
ፈጣሪ ይረዳናል፡፡ ዝም ብለን ፈጣሪን መፈተን
ያለብን አይመስለኝም፡፡ ኢትዮጵያ የእምነት
ሀገር ስለሆነች ፈጣሪ እንዳደረገ ያድርገን ብሎ
ፈጣሪ የሰጠንን እውቀትና ጥበብ አለመጠቀም
ከፈጣሪ ከመጠየቅ ያድነናል ብዬ አላስብም፡፡
ሁላችንም እንደ አንድ አንደበት ተናጋሪ እንደ
አንድ ልብ መስካሪ (በአንድ ላይ የምንቆምበት)
ወቅት ነው፡፡ እንደ ኢዜማ ይህ ችግር የፖለቲካ
ልዩነት የምናሳይበት ወይም ዳር ቁመን
የምናይበት እንዳልሆነ እናውቃለን፡፡ ችግሩ
ከችግሮቻችን ሁሉ በላይ ነው፡፡ ዜጋ ከሌለ
ሌላው ነገር ሁሉ ተረት ተረት ነው፡፡ ስለዚህ
ከምንም በላይ ሁላችንንም የሚያስተባብርና
አንድ የሚያደርገን ያሉብንን ችግሮች ሁላ
ወደኋላ ገፍትረን ወደፊት የምንስፈነጠርበትና
ዜጎቻችንን
ለመጠበቅ
እንቅስቃሴ
የምናደርግበት ወቅት ነው፡፡
በተደራጀንባቸው ወረዳዎች ሁሉ ወረርሽኙን
ለመከላከል በሚደረገው ጥረት በተለያዩ
ሙያ ውስጥ የተሰማሩ ባለሙያዎቻችንን
አበርክቶዋቸውን እንዲወጡ የተደራጀ ኔትዎርክ
እንዲፈጠር ለመንግሥት ጥሪ አቅርበናል፡፡
ሌሎችም የፖለቲካ ፓርቲዎች ተነሳሽነት
በማሳየት
ርብርብ
ሲያደርጉ
ነው
የተመለከትኩት፡፡ ለዚህም ሊመሰገኑ ይገባል፡፡
ከዚህም በላይ የተጠናከረ መሬት ላይ የወረደ
ስራ ልንሰራ ይገባል ብዬ አምናለሁ፡፡ ሁላችንም
ተቀዳሚ አጀንዳችን ሊሆን የሚገባው ይህን
ወረርሽኝ መከላከል መሆን አለበት፡፡ የጋራ
ግምባር ፈጥሮ ከዚህም በላይ መሬት የወረደ
ስራ መስራት ግድ የሚልበት ወቅት ላይ ነን፡፡

“በአሁኑ ጊዜ የእምነት አባቶችም፣
መንግሥትም ጥሩ ርብርብ እያደረጉ ነው፡፡”
የሺዋስ አሰፋ

ኮቪድ-19 የሚፈጥረው የኢኮኖሚ ጫና
እና መልካም አጋጣሚዎች!
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የ

ኢትዮጵያዜጎችለማኅበራዊፍትህ
(ኢዜማ) ለአንድ ሳምንት የሚቆይ
የደም ልግሳ መጀመሩ ባበሰረበት
ወቅት ኮሮና ዓለም አቀፍ የሆነ ወረርሽኝ
በመሆኑ ወረርሽኙን ለመቋቋም እንደ
ኢዜማ የሚደረጉት ነገሮች በተቀናጀ እና
ወጥነት ባለው መልኩ መሆን እንዳለበት
ኢዜማ እንደሚያምን ሊቀመንበሩ የሺዋስ
አሰፋ ገለጹ። የተለያዩ ድጋፎችን ለማሰባሰብ
በመንግሥት በኩል የተቋቋመ ግብረ ኃይል
ስላለ እሱን በሰው ኃይል፣ በፋይናንስ፣
በቁሳቁስም የሚያዝግና የሚረዳ ማኅበራዊ
ኃላፊነታችን የምንወጣበት ግብረ ኃይል
መቋቋሙን አያይዘው ጠቁመዋል።
በኢዜማ በኩል የተገኙ ቤት መኪናም
ቁሳቁስም በኮሚቴ በኩል ገቢ እየተደረገ
ከመሆኑም ባሻገር ቫይረሱ በሀገሪቱ ውስጥ
ኮሮና መገኘቱን ተከትሎ ኅብረተሰቡ
ከኮሮና ቫይረስ ራሱን እንዲጠብቅ መግለጫ
በመስጠት፣ የኢዜማ አባሎችና አመራሮች
ምንም ዓይነት ስብሰባ እንዳይደረግ
በቴክኖሎጂ ብቻ ሥራዎች እንዲከናወኑ
በማድረግ ኢዜማ ማኅበራዊ ኃላፊነቱን
እየተወጣ ይገኛል ብለዋል ሊቀመንበሩ።
«የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመቼውም ጊዜ በላይ
አሁን ጥሩ ሥራ ሠርተዋል ብዬ አስባለሁ፡፡
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ፓርቲዎች ኮሮና ከመጣ በኃላ ሁለት ስብሰባ
አድርገዋል፡፡ በምርጫ ቦርድና በጠቅላይ
ሚኒስትሩ ጽሕፈት ቤት፤
በሁለቱም
ስብሰባዎች በአንድ ድምፅ በዚህ ችግር ጊዜ
በጋራ መቆም እንዳለብን የተማመንበት ጊዜ
ቢኖር አሁን ነው፡፡ አሁን ምንም ዓይነት
ልዩነት የለም፡፡ አሁን ችግሩን እንቋቋምና
በኋላ ወደ ቀጣዩ ነገር እንመጣበታለን በሚል
ተስማማንብት እዚህ ሀገር በጣም የተራራቀ
የፖለቲካ አመለካከት እንዳለ ይታወቃል፡
፡ በዚህ ጉዳይ ግን አንድ ነው የሆነው።»
ብለዋል የሺዋስ።
በአሁኑ ጊዜ የእምነት አባቶችም፣
መንግሥትም እያደረጉት ያለው ርብርብ
ጥሩ ነው፡፡ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ያላቸውን
ሰጥተዋል የሚል እምነት አለኝ፡፡ ይሄ ደግሞ
በጥሩ የታሪክ መዝገብ እንደሚጻፍ አምናለሁ
ጥሩ አስተዋፅኦ እያደረግን ነው ብለን
እናምናለን፡፡ በማለት የኢዜማ ሊቀ መንበር
የሺዋስ አሰፋ ገለጸዋል፡፡
አሁን
የሚያሳስበው
ፖለቲከኞች፣
የሃይማኖት አባቶች፣ የመንግሥት ሰዎችን
ወረርሺኙ ያሳሰባቸውን ያህል አንዳንድ
የማኅበረሰቡ አካላት አላሳሰባቸውም፡
፡ አሁንም በቸልተኝነት ያልተገቡ ነገሮች
እየተደረጉ ነው፡፡ በማለት ስጋታቸውን ሊቀ
መንበሩ ገልጸዋል፡፡

ኮ

ቪድ-19 በዓለም ላይ የኢኮኖሚ
ጫና ያሳድራል? አያሳድርም?
የሚል እስጥ አገባ የለም፡፡
ኢትዮጵያ እንደ አንድ የዓለም
አገር ይህን ጥያቄ ብቻውን ልታስተናግድ
አትችልም፡፡ ጥያቄው የሚሆነው አገራት
በኮቪድ-19 ምክንያት የሚደርስባቸው ጫና
ምን ያህል ይሆናል? የሚለው ነው፡፡ አሁን
ባለንበት ደረጃ ጫና እንደሚያሳድር አውቀን
የሚደርስውን ጉዳት በቅጡ “ገምተን”
የመከላከያ አማራጮች የማንወስድ ከሆነ
የኮሮና ቫይረሱ የሚያሳድረው የኢኮኖሚ
አደጋ ወረርሽኙ ከሚያደርሰው አደጋ
እጅግ የከፋ ይሆናል፡፡ አገራት ኮቪድ-19
በዜጎች ላይ የሚያደርሰውን ጫና አቃለው
ተመልክተው ከፍተኛ ዋጋ እየከፈሉ መሆኑን
ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት
ዶናልድ ትራምፕ ‹‹የቻይና ቫይረስ›› እያሉ
ሲያላግጡ እንዳልነበር ዛሬ የመስዋዕት
በግ ፍለጋ እየባዘኑ ነው፡፡ ግዴለሽነት
የሚያስከፍለውን ዋጋ ግን እየከፈሉት
ሲሆን መቆሚያው መቼ እንደሚሆን በውል

አልታወቀም፡፡ የዓለማችን ትልቁ ኢኮኖሚ በኢኮኖሚያችን ላይ የሚከተሉት ጉዳቶች
ባለቤት የሆነችው አሜሪካ በዚህ ደረጃ ዋጋ አይቀሬ ናቸው ይለናል፡፡ የሚያነሳቸው
ከከፈለች የእኛ የምስኪኖቹ ዕጣ ፈንታ ምን ነጥቦች የማክሮ ኤኮኖሚ ጉዳዮች ላይ
ይሆናል ብሎ መዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡
ያተኮረ ነው፡፡ እነዚህ ነጥቦች በራሳቸው ሰፋ
በአገራችን የሚፈጠረውን ጫና እና መወሰድ ተደርገው ሊተነተኑ ይችላል፤
የሚገባውን ምላሽ ምን መሆን አለበት በሚል 1. አምስት በመቶ የአገር አቀፍ እድገት
መቀነስ፤
ሁለት ፅሁፎች ወጥተዋል፡፡ ይህን ጽሑፍ
እየፃፍኩም በግብርና ላይ የሚያሳድረውን 2. 1.5 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ
ጫና አንድ ቡድን እየሠራ እንደሆነ መረጃ
ከውጭ ይገባ የነበረው ይቀንስ፤
ወጥቷል፡፡ ያገኘኋቸው ሁለት ጽሑፎች 3. ከ750 ሺ እስከ 1.5 ሚሊዮን ሥራዎች
“Macroeconomic Impacts of the Coroችግር ላይ ይወድቃሉ፤
na Virus፡ A Preliminary Assessment” 4. ከ 27 -57 ቢሊዮን ብር የደሞዝ ገቢ
ሊታጣ ይችላል፤
በሚል; CEPHEUS RESERCH AND
ANYLITICS በሚባል የጥናት ቡድን በማርች 5. መንግስት አስከ 90 ቢሊዮን ብር
(በ2.3 በመቶ የአገር ውስጥ ምርት)
31/2020 ያወጣው አንዱ ሲሆን፤ “Economic and Welfare Effects of COVID-19 and
ለማኅበረስብ ድጋፍ ሊያስፈልገው
ይችላል፤ እና
Responses in Ethiopia: Initial insights”
በሚል በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ባለሞያዎች 6. ብሔራዊ ባንክ 47 ቢሊዮን ብር (1.3
የአገር ውስጥ ምርት) ለሚያስፈልጉ
ማህበር በኤፕሪል 2020 አጋማሽ የወጣው
ወጪዎች ፍላጎት ያስፈልገዋል፡፡
ሌላኛው ነው፡፡
የመጀመሪያው ጽሑፍ ከቁጥጥር ሁለተኛው ጽሑፍ በቤተሰብ እና በአነስተኛ
ውጭ ባልሆነ የቫይረስ ስርጭት፤ ቢዝነስ ላይ ያተኮሩ ጉዳዮችን (ማይክሮ
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ኦኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው፡፡ የአገር
አቀፍ ምርት 2.2 በመቶ በሚደርስ ቅናሽ
እንደሚያሳይ ግምቱን የሰጠ ሲሆን፤ ይህ
በጣም በተጠናከረ የመከላከል ሥራ በሶስት
ወር ውስጥ በቁጥጥር ስር ከዋለ የሚደርስ
ቅናሽ ነው፡፡ ይህ የሚሆነው ደግሞ በሥራ
እድል መቀነስና ሥራ መቀዛቀዝ ብቻ ነው፡
፡ ቫይረሱን ለመቆጣጠር የሚወስደው ጊዜ
በተራዘመ ቁጥር ውስብስብነቱም እንዲሁ
በመጨመር በገጠርም በከተማም ያለው
ድህነት በከፍተኛ ደረጃ ይባባሳል የሚል
ግምት አለው፡፡ በዚህ መነሻ የአጠቃላይ
ህዝቡ 50 ከመቶ ለከፋ ድህነት ሊጋለጥ
ይችላል በሚል ይደመድማል፡፡
ከእነዚህ
ሁለት
ጽሑፎች

ጊዜ ደግሞ ጉዳቱ እንደ ትልልቆቹ አገራት
የከፋ የሚሆንበት መጠንም ይቀንስልናል፡
፡ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አሌ የማይባል
ጉዳት እንደሚደርስ ከላይ በጥናት የተራጋገጠ
ግምት ቢኖርም፤ ልንቋቋመው የማንችለው
የሚሆን ዓይነት አድርገን የምንወስደው ግን
አይደለም፡፡ እንዲህ ዓይነት አጋጣሚዎች ምን
አልባትም ለኢኮኖሚ መነቃቃት እንዲፈጠር
የተለየ መንገድ በማስብ ልንጠቀምባቸው
እንችላለን፡፡
ለምሣሌ በኢትዮጵያ የባንክ ሴክተር
ብድር በመስጠት ከብድር በሚሰበሰብ
የወለድ ገንዘብ የሚተዳደር አይደለም፡፡
አብዛኛው ገቢው ከሌሎች አገልግሎት ነው፡
፡ ባንኮች በከፍተኛ ደረጃ የተቀማጭ ገንዘብ

የምንረዳው ነገር ቢኖር አገራችን ኢትዮጵያ
ኮቪድ-19 የሚያደርሰው የኢኮኖሚ ጉዳት
ሰለባ መሆኗን እና አጠቃላይ የአገሪቱን
ኢኮኖሚ ከማናጋት ባሻገር ዜጎችን ለከፍተኛ
ጉዳት እንዲሚያጋልጥ ነው፡፡ መንግሥትና
አጠቃላይ ሕዝቡ ይህን በመረዳት ጉዳቱን
ለመቀነስ ሁሉን አቀፍ ርብርብ ማድረግ
ይጠበቅባቸዋል፡፡ ጽሑፎቹ ይህን ለማድረግ
መሰጠት አለበት ያሉትን ምላሽ ምክረ ሃሳብ
የሰጡ ሲሆን ወደ ምላሹ ዝርዝር ሳልገባ በግሌ
የሚመስለኝን ሃሳብ ለመሰንዘር እሞክራለሁ፡፡
እንደ ኢትዮጵያ ያሉ አገራት፤ ከዓለም
ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጋር ግንኙነት
እንዳላቸው ቢታመንም፤ እንደተጣበቁ
መንታዎች በአንድ እትብት የሚተነፍሱ
ግን አይደሉም፡፡ ይህ መሆኑ ብዙ ጊዜ
የዓለምን የእድገት ትሩፋት እንዳንካፈል
የሚያደርገን ቢሆንም፤ በእንዲሀ ዓይነት ክፉ

ማሰባሰብ ከፍተኛ የሥራቸው አካል ነው፡
፡ የመንግሥት ባንክ የሆነው የኢትዮጵያ
ንግድ ባንክ ቅርንጫፎች በተናጥል ትርፍና
ኪሳራቸው ቢሠራ አብዛኞቹ ከሳሪዎች
ናቸው፡፡ በተመሳሳይ የግል ባንኮችም
የዚህ ዓይነት ሞዴል የሚከተሉ ናቸው፡፡
ትርፋቸው የሚገኘው ከጥቂት ነጋዴዎች ጋር
የሚያደርጉት የሥራ ግንኙነት ነው፡፡ ባንኮች
በዋነኝነት ሚሊዮን ድሆች ከብር 1000 (አንድ
ሺ) እስከ 10000 (አሰር ሺ) ለክፉ ቀን ብለው
የሚቆጥቡትን ገንዘብ፤ ለጥቂት ኢንቨስተሮች
ማበደር ዋና ተግባራቸው ነው፡፡ ኮሮና
ቫይረስ እነዚህን ሚሊዮን ድሃዎች እና ጥቂት
ኢንቨስተሮች የሚያገናኙትን ባንኮች አከርካሪ
እንደሚሰብር መታወቅ ይኖርበታል፡፡
ድሆች ለክፉ ጊዜ ብለው ያስቀመጡትን
በሙሉ የማውጣት ፍላጎት የሚኖራቸው እና
የባንኮችን ተቀማጭ ባዶ የሚያደርጉትበት
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ሁኔታ ያለ ሲሆን፤ ተቀማጩን በብድር
የወሰዱት ኢንቨሰተሮችም በተፈጠረው
ሁኔታ ብድር መክፈል ስለማይችሉ ባንኮች
ከፍተኛ ችግር ላይ እንደሚወድቁ ይታመናል፡
፡ ይህ ሁኔታ መንግሥት ጣልቃ በመግባት
ዜጎች ገንዘባቸውን ማግኘት የሚችሉ
መሆኑን መተማመኛ በመስጠት፤ ነገር
ግን ተቀማጫቸውን ጠርገው ከሚያወጡ
«የብድር አገልግሎት» በማስጀመር የባንኮችን
ሥራ አንድ ደረጃ ከፍ ማድረግ የሚችልበት
ሁኔታ ሊኖር ይችላል፡፡ በአገራችን
እንደምታውቁት ሁሉም ዜጋ ያለው “ዴቢት
ካርድ” ብቻ ነው፡፡ ኮሮና “ክሬዲት ካርድ”
እንዲኖረ ሊያደርግ ይችላል የሚል እምነት
አለኝ፡፡ ካልሆነ ግን አሁን በተፈጠረው ሁኔታ
የግል ባንኮች የሰበሰቡትን
የሕዝብ ገንዘብ ለመክፈል
የሚችሉበት ሁኔታ በፍፁም
አይኖርም፡፡
ሌሎች ብዙ መልካም
አጋጣሚዎች
በኮሮና
ምክንያት
ሊመጡ
ይችላሉ፤
በሚፈጠሩት
መጥፎ ሁኔታዎች ብቻ
ጭንቅላታችንን
ወጥረን
መጨነቅ ሳይሆን፤ መልካም
አጋጣሚዎችን ማፍታታት
እና ማየት ያስፈልጋል፡
፡ ኮቪድ-19 በግልፅ ካሳየን
ነገር
አንዱ
አገራችን
ኢትዮጵያ የብዙ የተፈጥሮ
ሀብት ባለቤት ሆና ዜጎቿን
ለመቀለብ የውጭ ጥገኛ
መሆኗ ምን ያህል አስከፊና
አሳፋሪ እውነት እንደሆነ
ነው፡፡ ይህን ሁኔታ መቀልበስ የሚያስችል
እና በምግብ እህል ሙሉ ለሙሉ ራስን በአገር
ውስጥ መቻል የሚባል ፖሊስ የግድ የሚለን
መሆኑን ሁሉም ሊረዳው ይገባል፡፡ ኢትዮጵያ
በምንም ሚዛን ስንዴ ከውጭ አምጥታ ዜጎች
መቀለብ የለባትም፡፡ ይህን መልስ የማይሰጥ
የፖለቲካ ሥርዓት መነወር ይኖርበታል፡፡
እጃችንን እንታጠብ!
ርቀታችንን እንጠብቅ!
አንድነታችንን እናጠናክር!

ኢዜማ ለአንድ ሳምንት የሚቆይ የደም
ልገሳ መርሃ ግብር መጀመሩን አስታወቀ
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የ

ኢትዮጵያ ብሔራዊ የደም ባንክ በመገኘት የሴቶች እና የሙያ ማኅበራት ተጠሪዎችን
በማስተባበር በሁሉም ምርጫ ወረዳዎች
ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ አስጀምረዋል፡፡
በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ ግብረ ኃይሎች መደራጀታቸውን፣ ግብረ
ፍትህ (ኢዜማ) ከኮሮና ቫይረስ
(COVID - 19) የተያዘ ሰው በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያሉ የኢዜማ ኃይሎቹም በወረዳዎች የሚኖሩ ማኅበራዊ
ኢትዮጵያ ውስጥ ከተገኘ አባሎች፣ አመራሮችና ደጋፊዎች ለአንድ አገልግሎቶችንና ግንዛቤ የማስጨበጥ
ጀምሮ ሕዝቡን ከቫይረሱ ለመታደግ ሳምንት ባሉበት አካባቢ በሚገኙ የደም ባንክ ሥራዎችን እየሠሩ እንደሚገኙ በብሔራዊ
የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ መቆየቱ በሚገኙባቸው የደም መለገሻ ጣቢያዎች ሥራ አስፈጻሚ መመሪያ የተመሠረተው
ግብረ ኃይል ሰብሳቢ ዶክተር ሙሉዓለም
ይታወቃል።ወረርሺኙን በቁጥጥር ስር በመሄድ ደም እንዲሰጡ ጥሪ ቀርቧል፡፡
አሳውቀዋል።«የፖለቲካ
ኢዜማ የኮቪድ-19 ወረርሺኝን ተገኘወርቅ
ለማዋል እና ሊያስከትል የሚችለውን
ጉዳት ለመቀነስ የሚያስችሉ በማኅበራዊ፥ ለመቆጣጠር እና ሊያስከትል የሚችለውን ፓርቲዎች ለሀገር ቅድሚያ ማሰብ አለባቸው፡
ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች መወሰድ ጉዳት ለመቀነስ በሀገር አቀፍ ደረጃ ፡ አሁን ያለው ሁኔታ ሁላችንም ተረባርበን
ያለባቸው እርምጃዎችን አፅንዖት በመስጠት የሚደረገውን ርብርብ ለማገዝ ብሔራዊ ተጋግዘን በህብረት ይሄን ወረርሽኝ መመከት
ለመንግሥት፣ ለአጠቃላይ ማኅበረሰቡ እና ሥራ አስፈጻሚው መመሪያ አጽድቆ የፀረ- አለብን፡፡ ለሀገር ቅድሚያ ልንሰጥ ይገባል፡፧»
ለፖለቲካ ፓርቲዎች ጥሪ አስተላልፎ ነበር፡ ኮቪድ-19 ግብረ ኃይል ያቋቋመ ሲሆን፣ የደም ብለዋል ዶክትር ሙሉዓለም ለዜጎች መድረክ
፡ ከእነዚህ ተግባራት በተጨማሪ ኢዜማ ልገሳ መርሃ ግብሩንም ያስተባበረው ይኸው ፡፡
ከሚያዝያ 16 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ግብረ ኃይል ነው።
በኢዜማ አደረጃጀት ባሉባቸው
ለአንድ ሳምንት የሚቆይ የደም ልገሳ መርሃ
ግብር የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚ አባላት የምርጫ ወረዳዎች ያሉ የወጣቶች፣
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