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ከመጋቢት 15 2008 ዓ.ም እስከ መጋቢት 28 2008 ዓ.ም የዘለቀ ረጅም ጉዞ ተጓዝኩ፡፡ ጉዞዬ ከዳሸን እስከ ዳሎል ሊባል 

የሚችል ነው፡፡ አስራ ስድስት አባላት ካሉት የጋዜጠኞች ቡድን ጋር የተደረገ ጉዞ ነበር፡፡ በዚህ የጉዞ መስመር ከሄድኩ 

ቆይቻለሁ፡፡  ቢያንስ 10 ዓመታት ይሆነኛል፡፡ ስለዚህ ለውጥን ለማጣጣም የሚያስችል ዕድል ተፈጥሮልኛል፡፡ ቀደም ሲል 

የሚያውቁትን አንድ አካባቢ ከረጅም ጊዜ በኋላ ተመልሶ የማየት ዕድል ሲፈጠር ትናንትን ከዛሬ በማነጻጸር ልዩነቱን በቀላሉ 

ለማየት የሚያስችል ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ የጉዞዬ አንድ ጌጥ ይህ ነበር፡፡  

ሦስት የሐገሪቱን ክልሎች (አማራ፣ ትግራይ እና አፋር) የሚሸፍነው ይህ ጉዞ፤ ህሊናዬን ለውጥን በመመዘን ሥራ 

እንዲጠመድ ያደረገው ገና ከአዲስ አበባ ሳልወጣ ከኮተቤ ነበር፡፡ ወደ ኮተቤ ከሄድኩ ቆይቻለሁ፡፡ ኮተቤን ሳያት ለዓመታት 

የተጠራቀመ የተማሪነት ዘመን የትዝታ ቋጥሮ ተፈታ፡፡ በእርግጥ፤ ‹‹በኮተቤ መምህራን ኮሌጅ›› አልተማርኩም፡፡ ግን 

ከተማሪነት ዘመኔ ጋር የተያያዘ ትዝታ አለኝ፡፡ በኮተቤ ብዙ ነገር ተቀይሯል፡፡ ኮተቤ ከስሟ በቀር ለትዝታ የሚሆን አንድ 

ምልክት አልተወችልኝም፡፡ እኔም ተውኳት፡፡  

ወደ ሰንዳፋ ጉዞ ቀጠልን፡፡ ከሰንዳፋ ጋር ያለኝ ትዝታ ከፖሊስ ኮሌጅ ጋር የተያዘዘ ነው፡፡ የዩኒቨርስቲ ተማሪ ሳለሁ 

‹‹የድህነት ዘበኛውን›› ከተቃወሙ ተማሪዎች ጋር ለ15 ቀናት ቆይቸበታለሁ፡፡ የሰንዳፋን ለውጥ ለመመዘን የሚያስችል ትዝታ 

ወይም ዕውቀት ባይኖረኝም፤ አዲስ መሆናቸውን በሚናገሩ በርካታ ነገሮች አሳባቂነት፤ ሰፊ ለውጥ መኖሩን ለመረዳት 

አልተቸገርኩም፡፡  

የተሳፈርንባት መኪና ትከንፋለች፡፡ ቀደም ሲል ተጓዥን እንደ ጌሾ የሚወቅጠው መንገድ አሁን ለእንቅልፍ የሚጋብዝ ምቾት 

ያለው ሆኗል፡፡ ደብረ ብርሃን ደረስን፡፡ እንደ ደብረ ብርሃን ከተማ ለውጡን አፍ አውጥቶ የሚለፍፍ ከተማ በዚህ መስመር 

አልገጠመኝም፡፡ አየሯም የተቀየረ መሰለኝ፡፡ የድሮ መልኳ ብቻ ሳይሆን በርኖስ የማይበግረው ብርዷም ጠፍቷል፡፡ ደብረ 

ብርሃን ትልቅ ከተማ ሆናለች፡፡ በጥቂት ዓመታት ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ተነስታ፤ እንደ ኮከብ ተወርውራ ከ21ኛው ክፍለ 

ዘመን ደርሳለች፡፡ 

የተለመደውን ድንኳን የመትከል እና የመንቀል የነገስታት ኑሮን በመተው ደብረ ብርሃንን ቋሚ መናገሻ ያደረጋት አፄ ዘርዐ 

ያዕቆብ ነው፡፡ ዘርዐ ያዕቆብ ደብረ ብርሃንን የኪነ ጥበብ እና የሐሳብ መዲና አድርጓት ነበር፡፡ የውጭ ሐገር ሰዎችም 

መምጣት ጀምረው ነበር፡፡ ግን ለውጡ ብዙ አልዘለቀም፡፡ የነገስታቱ የድንኳን እና የዙረት ኑሮ ቀጠለ፡፡ የደብረ ብርሃንም 

ጉዞ ተገታ፡፡  



ባየኋት ቁጥር ዘርዐያቆብ እንዳስቀመጣት ያለች ትመስለኝ የነበረችው ደብረ ብርሃን፤ የስንትና ስንት ታናሿ በሆነችው በአዲስ 

አበባ ዕድገት የቀናች ይመስል፤ በጥድፊያ ገስግሳለች፡፡ ድሮ የማውቃት ደብረ ብርሃን ለትናንቷ ቀናዒ ነበረች፡፡ አሁን ሳየት፤ 

ዛሬዋን እንኳን የናቀች ትመስላለች፡፡ ወደፊቷ ያለውን ነገር ለመያዝ የምትጣደፍ እና ነገዋን ለመናገር የምትቸኩል ከተማ 

ሆናለች፡፡ ድሮ እንዲህ አልነበረችም፡፡ ደብረ ብርሃን እጅግ ተለውጣለች፡፡ የምትጣደፈውን ከተማ በጥድፊያ አይቻት 

ወጣሁ፡፡  

የጉዞዬ የመጀመሪያ ምዕራፍ ሸዋሮቢት ነበረች፡፡ ከደብረ ብርሃን ወጥተን፤ ዘወትር ከራሳቸው ጉም ጠምጥመው መታየት 

በሚወዱት የደብረ ሲና አካባቢ ተራሮች አናት አልፈን፤ በዋሻው ዘልቀን ቁልቁለቱን መውረድ ስንጀምር፤ አዲስ የመልክዐ 

ምድር ምዕራፍ ከፊቴ ተገለጠ፡፡ የሰዓሊ ምናብ የፈጠረው በሚመስለኝ የደብረ ሲና መልክዐ ምድራዊ ገጽታ ተመስጬ፤  

በጦስኝ የታወደ የአካባቢውን ቀዝቃዛ አየር እየማግሁ፤ ከከተማው መግቢያ ያሉ ገና ያልተጠናቀቁ በርካታ አዳዲስ ቤቶችን 

እያሳየች፤ ‹‹እኔም ተለውጫለሁ›› የምትለውን ከተራራ ጉያ የተወሸቀች ከተማ አየት አድርጌ ወደ ቆላው ወረድኩ፡፡ የአየር 

ንብረቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተለወጠ፡፡ ለውጡ ከፍሪጅ ወጥቶ ወደ ዳቦ መጋገሪያ ክፍል የመግባት ያህል ነው፡፡ 7 ሰዓት 

ግድም ከአዲስ አበባ የተነሳችው መኪናችን ዝናብ የናፈቀውን ምድር አቋርጣ፤ የዕለቱ ጉዞ መዳረሻ ካደረግናት ሸዋሮቢት  

1፡30 ግድም ገባን፡፡   

ይህ ጉዞ ድርቁ ያስከተለውን ችግር በአካባቢው ተገኝቶ ለመመልከት እና መንግስት ድርቁን ለመከላከል የሚያደርገውን 

ጥረት ለመታዘብ የተደረገ ጉዞ ነው፡፡ አሁን ለተከሰተው ድርቅ የ‹‹ላይፍ ኤድ ኮንሰርት›› ባይዘጋጅም፤ ‹‹We are the 

world›› እየተባለ ባይዘፈንም፤ የሞቱ ህፃናት ፊልም በምዕራቡ ዓለም የቴሌቭዥን መስኮት ባይታይም፤ 250 ሺህ ህዝብ 

ህይወት ከቀጠፈው የ1966ቱ እና 700 ሺህ ሰዎችን ከጨረሰው የ1977ቱ ድርቅ የበለጠ እና ‹‹ባለፉት 50 ዓመታት ታይቶ 

የማይታወቅ›› በሚል የሚገለጽ የድርቅ አደጋ ነው፡፡ ድርቁ ወደ ረሃብ አልተቀየረም እንጂ የድርቁ ስፋት እና ጥልቀት 

ከቀድሞዎቹ የድርቅ አደጋዎች የከፋ ነው፡፡ ነገ በድርቅ ወደ ተጠቁ የገጠር ቀበሌዎች እንሄዳለን፡፡ ህዝቡን እና የአካባቢውን 

የአስተዳደር ኃላፊዎች እናነጋግራለን፡፡  

አዳራችን የተመቼ አገልግሎት ካለው አንድ ሆቴል ሆኗል፡፡ እንደ ተለመደው ቡና እየጠጣሁ ለነገ ሥራዬ የሐሳብ ዝግጅት 

ማድረግ ጀመርኩ፡፡ ነገ ወደ ቀበሌዎቹ ስንሄድ ሊገጥመኝ የሚችለውን ነገር አሰብኩ፡፡ ማሰብ ስጀምር፤ ድርቁ እና በያዝነው 

ዓመት መባቻ ይፋ የተደረገው ሁለተኛው የዕድገት እና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ተቆራኝተው ወደ ህሊናዬ መጡ፡፡ የህዳሴ 

ጉዞ የጀመረ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ተጎድቶ የኖረ ህዝብ እንዲህ ዓይነት ፈተና በመጋፈጡ አዝኛለሁ፡፡ በዚህ ስሜት ሆኜ፤ 

ሸዋሮቢት በገባን ምሽት በማስታወሻዬ ያሰፈርኩት ሐሳብ የሚከተለው ነበር፤  

‹‹በድርቅ አረም የተከበበ የትራንስፎርሜሽን ማሳ ይታየኛል፡፡ ለመከፋት በቂ ምክንያት አለ፡፡ ደግሞ ለመደሰትም በቂ 

ምክንያት አለ፡፡ የዜማ እና የእንጉርጉሮ ጊዜ ነው፡፡ የተስፋ መዝሙር እና መንፈስን የሚረብሽ የሥጋት ጩኸት ይሰማኛል›› 

የሚል ቃል ጽፌ ከወንበሬ ተነሳሁ፡፡ ይህ በማስታወሻዬ ያሰፈርኩት ቃል፤ ለጊዜው በዘበት ስሜት የተጻፈ ቢሆንም፤ 

በፍጻሜው የጉዞዬን ጠቅላላ ይዘት ለመግለጽ የሚችል ኃይለ - ቃል የያዘ ማስታወሻ መሆኑ የተሰማኝ በጉዞዬ መጨረሻ 

ነበር፡፡  



እውነት ለመናገር፤ ሐገራችን አጓጊ የለውጥ ጉዞ ላይ ነበረች፡፡ ይህ ድርቅ መከሰቱ ይበልጥ የሚያስቆጭ እና የሚያሳዝን ሆኖ 

የሚሰማኝ፤ ጎትጓች በሆነ የህዳሴ ስሜት ለለውጥ የተነሳን ህዝብ የሚቀይድ ክፉ ችግር መሆኑን ሳስብ ነው፡፡ አዎ፤ እንደ ክፉ 

ጠላት ደጋግሞ የሚያጠቃን ድርቅ አሁንም እንደገና ጎበኘን፡፡  

ደብረ ሲናን አልፈን የስምጥ ሸለቆ አካል ከሆነው አካባቢ ከገባን በኋላ በመኪናው መስኮት አሻግሬ የምለከተው ምድር ጠፍ 

- ባድማ መሬት ይመስላል፡፡ በእርግጥ ውሃ አይቶ የማያውቅ በሚመስለው ሰፊ ምድር ጣልቃ እየገቡ የሚታዩ የተስፋ 

‹‹ኦሲሶች›› አሉ፡፡ እሣት እና አበባ ነው፡፡ ትልቅ ተስፋ ሰንቃ ከባድ ፈተና የተጋፈጠችው ሐገሬ አሳዘነችኝ፡፡ የሐገሬን ተስፋ 

እና ፈተና ፊት ለፊት ተጋፈጥኩት፡፡ ብርቱ ክንድ ያላቸው ሁለት ኃይሎች (ተስፋ እና መከራ) ጥርሳቸውን ነክሰው ሲጎትቷት 

አየሁ፡፡  

ወትሮውንም ከዋሻው ጫፍ የሚታይ የብርሃን ጭላንጭል ነበር፡፡ ስለዚህ ጭላንጭሉ ድርቁ በፈጠረው ጨለማ በቀላሉ 

ሊጋረድ የሚችል ነው፡፡ እንዲህ ያሉ ክስተቶች የተስፋን ብርሃን በቀላሉ ሊጋርዱ ይችላሉ፡፡ ከጥልቁ የድህነት አዘቅት 

የመውጣት ጉዞ የጀመረች ሐገር ናት፡፡ ገና አቀበቱን ወጥታ ወደ ተስፋ አምባ ለመውጣት ፈጣን ግስጋሴ ላይ የነበረች ሐገር 

ናት፡፡ አቀበቱን አጋምሰን ከሜዳው፤ ከአዘቅቱ ወጥን ወደ አምባው ለመድረስ ስንለፋ እንዲህ ያለ ከባድ ፈተና ሲጋጥም 

መንገዳገዳችን አይቀርም፡፡ ተስፋ ለማድረግ የሚያስችሉበርካታ ነገሮች ያሉትን ያህል፤ ተስፋችንን ለማደብዘዝ የማያንሱ 

ብርቱ ፈተናዎችም ከፊታችን ተደቅነዋል፡፡ ድርቅ አመድ ያስመሰለውን ሰፊ መልክዓ ምድር እያዩ፤ ተስፋ ሰጪ ጉዞ ላይ 

መሆናችን ለማሰብ አስቸጋሪ ነው፡፡  

ስለዚህ በሐገራችን ሦስት ክልሎች (አፋር፣ ትግራይና አማራ ክልል) የሚኖሩ እና በድርቅ የተጎዱ ወገኖቼን የማየት ዕድል 

በፈጠረልኝ በዚህ ጉዞ ተስፋ እና ፈተና በተለያየ አቅጣጫ እየሳቡ አንገላተውኛል፡፡ በጥቁር ሰማይ ላይ ከወጡ ደማቅ 

የተስፋ ከዋክብት በብቼኝነት አውርቻለሁ፡፡ ከባድ ፈተናዎችን እየተሻገረ እዚህ በደረሰው ህዝብ ጽናት ተደንቄአለሁ፡፡ 

የመንግስትን ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት በሚያመለክቱ ተግባራት እንደ ተመካሁ፤ በአንዳንድ አካባቢዎች በታዩ ጉድለቶችም 

ተከፍቻለሁ፡፡ ይህም እሣት እና አበባ ነው፡፡ ግን መጽናኛ አላጣሁም፡፡ ችግሩ እና ሐገሩ ሰፊ ነው፡፡ ድርቁ ጉዳት ያደረሰበት 

ህዝብም በሚሊየን የሚቆጠር ነው፡፡ እንደ ሐገር የማስፈፀም አቅማችን ደካማ ነው፡፡ ሰፊ የቆዳ ስፋትን ያካለለው ይህ 

ድርቅ፤ የመኸር እና የበልግ ወቅት የምርት የነፈገን በመሆኑ፤ የተረጅዎች ቁጥር በፍጥነት እንዲያድርግ ያደረገ ነበር፡፡  

የ2006 ዓ.ም የመኸር ምርት ግምገማ ተደርጎ፤ በጥር ወር 2007 ዓ.ም የተረጅዎች ቁጥር 2 ነጥብ 9 ሚሊየን መሆኑ ታወቀ፡፡ 

ከዚያም የበልግ ወቅት ዝናብ በመዛባቱ ምክንያት በነሐሴ 2007 ዓ.ም የተረጅዎች ቁጥር 4 ነጥብ 5 ሚሊየን ደረሰ፡፡ አሁንም 

ኤልኒኖ ክስተት የክረምት ዝናብ በመስተጓጎሉ፤ በመስከረም 2008 አንደኛ ሣምንት ቁጥሩ ወደ 7 ነጥብ 4 ሚሊየን አሻቀበ፡፡ 

እንደገና በዚያው የመስከረም ወር (2008) ሦስተኛ ሣምንት 7 ነጥብ 7 ሚሊየን መድረሱ ተረጋገጠ፡፡ ከዚያም በጥቅምት 

ወር 2008 ዓ.ም ወደ 8 ነጥብ 2 ተተኮሰ፡፡ በመጨረሻ በታህሳስ ወር 2008 የተረጅዎች ቁጥር 10 ነጥብ 2 ሚሊየን ሆነ፡፡  

የኢትዮጵያ መንግስት ከልዩ ልዩ የተመድ ኤጄንሲዎች፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና ሌሎች ተቋማት ጋር በመተባበር ጥናት 

እያካሄደ፤ ሁሉም ወገኖች በተገኙበት መድረክ የተረጅዎችን ቁጥር ይፋ ሲያደርግ የዕርዳታው መጠን በዚያው መጠን እያደገ 

መጥቷል፡፡ መንግስት አሁን ምላሽ እየሰጠ ያለው፤ በስምንት ክልሎች ውስጥ በሚገኙ 429 ወረዳዎች ለሚኖሩ በድርቁ 

ሳቢያ የሰብል እና የእንስሳት ሐብታቸውን ላጡ፤ 10 ነጥብ 2 ሚሊየን ለሚሆኑ ዜጎች ነው፡፡  



ይህ ዕርዳታ የማቅረብ ሥራ የብዙ ወገኖችን ተሳትፎ የሚጠይቅ ውስብስብ ሥራ ነው፡፡ ተፈላጊው ነገር ሁሉ፤ ከመንግስት 

መጋዘን ተገኝቶ ከዚያ እያወጡ በመስጠት የተወሰነ ሥራ አይደለም፡፡ ሥራው የዕለት ደራሽ ዕርዳታ የሚፈልጉትን ዜጎች 

በትኩረት ወረዳ (ከፍተኛ፣ መካከለኛ እና ዝቅተኛ) ከመለየት፤ የሥነ ምግብ ችግር ያለባቸውን ህፃናት (ዕድሜአቸው 

ከአምስት ዓመት በታች የሆነ)፤ እንዲሁም ነፍሰ ጡር እና ጡት የሚያጠቡ እናቶች ቁጥር ምን ያህል እንደሆነ ከማወቅ 

ጀምሮ፤ ከዓለም አቀፍ ገበያ ወይም ከሐገር ውስጥ ገበያ እህል መግዛትን፤ የትራንስፖርት አገልግሎት ማቅረብን፤ ከወደብ 

እያነሱ ወደ ማዕከላዊ መጋዘን ማጓጓዝን፤ እንዲሁም አዳዲስ መጋዘን ማዘጋጀትን (ከግለሰብ በመከራት ጭምር)፤ ይህ 

ሳይሆን ሲቀር የድንኳን መጋዘን እንዲተከል ማድረግን፤ መንገድ በሌለበት አጋጣሚ አዲስ መንገድ መክፈትን ጨምሮ ነባር 

መንገዶችንም የማስተካከል ሥራ፤ መንገድ ሳይኖር ሲቀር በጋማ ከብት ዕርዳታው ለማቅረብ መጣጣርን የሚያካትት 

ውስብስ እና ፈታኝ ሥራ ነው፡፡  

በቀን 17 ሺህ ሜትሪክ ቶን ጭነት የማጓጓዝ አቅም አቅም ተፈጥሯል፡፡ በአሁኑ ሰዓት፤ የፌደራል መንግስት 880 

ተሽከርካሪዎችን እና 1 ሺህ 900 ጣቢያዎች በመጠቀም 10 ነጥብ 2 ሚሊየን ለሚሆኑ በድርቅ የተጎዱ ዜጎች የእህል ዕርዳታ 

ከማቅረብ በተጨማሪ፤ በ394 ቦቴዎች ለሰው እና ለእንስሳት የመጠጥ ውሃ ከማቅረብ እያቀረበ ይገኛል፡፡ ዕርዳታው 

የእንስሳት መኖ ማቅረብን የሚያካትት ሲሆን፤ ድርቁን ለመቋቋም አዳዲስ የውሃ ጉድጓድ የመቆፈር እና ቀደም ሲል 

ተቆፍረው በተለያዩ ችግሮች ምክንያት የመስኖ አገልግሎት መስጠት ሳይችሉ የቀሩ የውሃ ጉድጓዶችን ወደ ሥራ ለማስገባት 

የኤሌትሪክ መስመር በመዘርጋት ኃይል የማቅረብ፤ የሞተር እና ትራንስፎርመር ገዝቶ የመትከል ወዘተ ሥራ ይሰራል፡፡ በዚህ 

ሂደት ጉድለት መከሰቱ ድንቅ አይደለም፡፡ ሆኖም ድርቁ ወደ ረሃብ አልተቀየረም፡፡ ይህ ትልቅ ስኬት ነው፡፡ የመንግስት 

ጥረት የሰውን ማዳን ብቻ አይደለም፡፡ እንስሳትን ከሞት የመታደግ አኩሪ ሥራ ሠርቷል፡፡  

የሚቀርበው ዕርዳታ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድን የተከተለ ነው፡፡ በዚህ ስታንዳርድ መሠረት፤ ለእያንዳንዱ ተረጂ 15 ኪ.ግ 

ስንዴ፣ 1 ነጥብ 5 ኪ.ግ ጥራጥሬ፣ ግማሽ ኪሎ ዘይት ይሰጣል -በየወሩ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ለህፃናት እና ለሚያጠቡ እናቶች 

4 ነጥብ 5 ኪ.ግ አልሚ ምግብ ይሰጣል፡፡ በመሆኑም እስካሁን ድርቁ ወደ ረሃብ አልተሸጋገረም፡፡  

በእንስሳት ላይ መጠነኛ ጉዳት ከመድረሱ በቀር፤ እስካሁን ድረስ ከድርቁ ጋር በተያያዘ የአንድም የሰው ህይወት አለማለፉ 

ትልቅ ስኬት የሚታይ እና እንደ ሐገር የተሻለ ቁመና ላይ መሆናችንን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ 

ሁኔታ ለእንስሳት መኖ እና ውሃ በማቅረብ ድርቁን ለመመከት ችሏል፡፡  

 


