
የመቐለ የአጣዳፊ ተጠቅማጥ/አተተ/ ጉዳይ እንዴት ነው ?? 

 በሽታው አጣዳፊ ነውና አጣደፊ ምላሽ ይሻል!! 

 

ፍስሀ ገመዳ  Fishageda@gmail.com   07-28-17 

 

 የሴሜንዋ ኮኮብ መቐለ በአጣደፊ ተቅማት ተጠቅታለች መጠቃትዋ ብዙም የሚገርም አይሆንም 

ምክንያቱም ህዝቡ ንፁህ የመጠጥ ወሀ መጠየቅ የፌደራል መንግስት እና ክልሉ ሲጠባበቁ የከተማው 

የውሀ ችግር መፍታት ስላልቻሉ ይህ የሚጠበቅ ነው፡፡ 

 ከዚህ ይልቅ በጣም የገረመኝ መቀሌ ሆስፒታል አልጋ ስላጣ በሽተኞችን እንደ በረንዳ አዳሪ 

በሆስፒታሉ በረንዳ አስተኞቶ ማየቴ ነው፡፡ ይህ በፍፁም እንኳን ሊደረግ ሊታሰብ የሚገባው ጉዳይ 

አልነበረም ምክንያቱም በሀገር ደረጃ ይህ በሽታ አዲስ አይደለም ብዙ ልምዶች አሉ 

ቅደመመከላከሉን አለፎ የመጣን ችግር ለመከላከል ቅድመዝግጅት የሚባል ነገር ደግሞ  አለ፡፡ 

  

 ሌላው የገረመኝ የመቀሌ ሆስፒታል ዳይሬክተር አቶ ????? የመቀሌ ከተማ ጤና ቢሮ ኃላፊ 

ደግሞ ወ/ሮ ????? እንዴት ነው ነገሩ??? ለአለም ጤና ድርጅት መሪነት አስተዋፅኦ ያበረከተ 

ከልል እንዴት እንዲህ የነኮተ ይሆናል ??? አልጋ የለ ዶ/ር የለ??? አዲስ አበባ ተከስቶ 

በነበረው አተተ የጤና ጥበቃ ሚንስትሩ ዶ/ር ከሰተብርሀን ሳይቀሩ በየሆስፒታሉ ይዞሩ እና ይደግፉ 

ነበር የትግራይ ግን የሉም??? በዜና እወጃው አለየኃቸውም?? ምናልባት አቶ ከሆኑ በሽታው 

እንዳይዛቸው ተደብቀው ወይም ችግኝ ተከላ ሄደው ይሆናል፡፡ 

  

 ለማንኛው ከመቀሌ የሰማነው ዜና እንኳን ለመቀሌ ለአንድ ትንሽ ወረዳ እንኳን የሚመጥን 

አይደልም፡፡ 

  

 ይህ በሽታ ምንም እንኳ የጤና ባለሙያ ባልሆንም በአጠቃላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያ ተፅእኖው 

ቀላል አይደለም፡፡ በዚህ በሽታ የተያዘ ሰው ማንም እንዲጠጋው አይፈቀድም፤ ስለሆንም ማግለል 

ይኖራል ፡፡ ስለዚህ ወደ ክልሉ የሚደረጉ የሰዎች ዝውውር/ጉዞዎች/ ይቀንሳሉ፤ ኢኮኖሚው ይጎዳል 

በሀገር ደረጃም እንዲሁ አተተ ተባለ ኮሌራ ለፈረንጆቹ ብዙም ልዩነት የለውም ድንጋጤ ይፈጥራል፡፡  

  

 ወቅቱ ደግሞ በሴሜኑ የሀገራችን ክልል በተለይም በትግራና በሰቆጣ በድምቀት የሚከበረው የአሸንዳ 

በዓል የሚከበርበት ወቅት ስለሆነ ጉዳቱ ከፍተኛ ነው፡፡ ስለሆነም ሁሉም የሚመለከተው አካል 

ሊረባረብ ይገባል፡፡  

የስራ ኃላፊዎችም ይፈተሹ፤ ይታገዙ፡፡ የስራ ኃላፊዎችም ድግፍ እንዲደረግላቸው ለሚመለከተው 

አካል ሁሉ ይጠይቁ እነሱ ካላሳወቁ ሌላው ኃላፊ እንደተራው ህዝብ ከሚድያ ይሰማው እና 

መደናደናገጥ ይፈጠራል፡፡ በክልሉ ውስጥ ያሉ የመንግስት ኃላፊዎች ብቻ ሳይሆን ለሌላም የሚተርፉ 

መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚመሩ ታታሪ መሪዎች እንዳሉ ይታወቃል፡፡ የነሱም ድጋፍ ይጠየቅ፡፡ 

ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ አሉ ቄሶች እንደሚባለው እነዚህ አቅሞችም ማንቀሳቀስ 

ያስፈልጋል፡፡ 

 

mailto:Fishageda@gmail.com


መንግስትም የሚመጥን ማለትም በሽታው አጣዳፊ ነውና አጣደፋ ምላሽ መስጠት አለበት፡፡ 

 

ቸር ያሰማን!! 


