ለ11 ተከታታይ ዓመታት ሲያገለግሉ የቆዩ
ሁለት ከፍተኛ አመራሮች የሽኝት ፕሮግራም
ተደረገላቸው።
ሽኝት የተደረገላቸው ሁለቱ ሴት ከፍተኛ
አመራሮች የኢትዮጵያ ሕዝብ ዕንባ ጠባቂ
ተቋምን በሚኒስተር ዴኤታ ማዕረግ ም/ዋና
ዕንባ ጠበቂ ክብርት ወ/ሮ ሰራዊት ስለሽ እና
በሚኒስተር
ዴኤታ
ማዕረግ
የሴቶች፣ህፃናት፣አካል ጉዳተኞችና አረጋዊያን
ጉዳይ ዕንባ ጠባቂ ክብርት ወ/ሮ ሰኒያ ሳኒ
ሲሆኑ፤በተቋሙ
በቆዩባቸው
ዘመናት
ከሠረተኞች
ጋር
በመግባባት፣ሰራዎችን
በዕውቀትና በዕምነት የመሩ ጠንካራ ሴት
አመራሮች እንደ ነበሩ በሽኝት መርሐ-ግብሩ
ላይ የታደሙ የማኔጅመንት አባላት እና
ሠራተኞች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል።

 ክብርት ወ/ሮ ሰራዊት ስለሽ እና
ክብርት ወ/ሮ ሰኒያ ሳኒ

ሽኝት የተደረገላቸው ሁለቱ አመራሮች
በበኩላቸው በተቋሙ የማኔጅመንት አባላትና
ሠራተኞች ለተደረገላቸው የሽኝት ፕሮግራም
በተቋሙ በቆዩባቸው የስራ ዘመናት ለሰሩት
ስራ ውጤት አመላካች፤ ቀጣይ ለሚሠሩት
ስራ ትልቅ ሞራል እንደሚሆንላቸው
አስተያየታቸውን ገልፀዋል።
በመጨረሻም በቀጣይ መልካም ዕድል
እንዲገጥማቸውና መልካም የስራ ዘመን
እንዲሆንላቸው የተቋሙ ዋና ዕንባ ጠባቂ
ዶ/ር እንዳለ ኃይሌ መልካም ምኞታቸውን
ገልፀውላቸዋል።
"ሁሉን አቀፍ ማህበራዊ ጥበቃ ለአረጋዊያን"
ለመሆኑ አረጋዊ ወይም አረጋዊት ምንድነዉ?
አረጋዊያን እነማናቸዉ? በዓለም አቀፍ
እንዲሁም በአገራችን ምን ያክል አረጋዊያን
ይኖራሉ? የአረጋዊያን መሰረታዊ መብቶች እና
ፍላጎቶች ምንድናቸዉ? የእነኝህ ተነበው
የማያልቁ መጽሀፍት እና እንቁ የአገር ሃብት
የሆኑ አረጋዊያን መብቶችና ጥቅሞችን
ከማስከበር አኳያ የኢትዮጵያ የሕዝብ እንባ
ጠባቂ ተቋም ምን ኃላፊነትና ተግባራት
አሉት? የሚሉ መረጃዎችን በአጭሩ እነሆ!
አረጋዊ ወይም አረጋዊት የሚለው ቃል
በዓለም አቀፍ ደረጃ አንድ ወጥ የሆነ ትርጉም
የለውም፡፡ ከዚህም በመነሳት ሃገራት
ከራሳቸው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ
የአወቃቀር ሁኔታ ይገልጹታል፡፡ አረጋዊነትን
ከእድሜ ዘመን ቆይታ አንጻር የሚተረጉሙ
ሲኖሩ በሌላ በኩል ከላይ ከተጠቀሰው
በተጨማሪ አረጋዊነት ከተደጋጋሚ የጤና

መታወክና ከመስራት አቅም ማነስ ጋር
በማያያዝ የሚገልጹም አሉ፡፡በሌላ እይታ 1
አረጋዊነት ከጡረታ መውጫ ዕድሜ ጋርም
ተያይዞ ይተረጎማል፡:
በተለይም በታዳጊ ሃገራት አረጋዊያን ራሳቸው
ህብረተሰቡ ለነሱ ያለውን የተዛባ አመለካከት
አሜን ብለው በመቀበልና ራሳቸውንም
ጭምር ከተለያዩ ህብረተሰባዊ ተሳትፎ
በማግለል አረጋዊ የሚለውን ሃሳብ ምንም
ማድረግ እንደማይቻልበት የእድሜ ዘመን
ተቀብለው
እየኖሩ
እንደሆነ
ጥናቶች
ያመላክታሉ፡፡ የዕድሜ ዘመን ቆይታን
ተከትለው
የሚከሰቱ
ስነ-ልቦናዊ፣
ማህበራዊ፣አካላዊ፣ ኢኮኖሚያዊና የጤና
ሁኔታ ለውጦች ሲሆኑ አረጋዊያንን ለተለያዩ
ችግሮች ተጋላጭ የሚያደርጉ ሁኔታዎች
ናቸው፡፡በ1980
እንደታተመ
አንድጥናት
(Glascock, 1980) አረጋዊነት በታዳጊ
አገሮች ውስጥ የእድሜ መግፋትን ፍቺ
መሠረት ያደረገ ሲሆን በሦስት ዋና ዋና
ክፍሎች ተከፍሏል፡፡ እነሱም፡-የእድሜ ዘመን
መግፋት፣የማኅበራዊ ሚና ለውጥ እና
የአቅምና ችሎታዎች ላይ ለውጥ መታየት
የሚሉ ናቸው፡፡
በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ትርጉም
መሠረት ደግሞ አረጋውያን የሚባሉት
እድሜአቸው 60 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ
ሰዎች ናቸው፡፡ በሀገራችንም በአሁኑ ጊዜ
ይኸው ትርጉም ተቀባይነት ያለው ሲሆን
ከጡረታ መውጫ ዕድሜ ጋር ተመሳሳይ ነው፡፡
በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግምት
መሠረት ዕድሜአቸው 60 አመትና ከዚያ

በላይ የሆኑ በዓለማችን የሚገኙ አረጋውያን
ቁጥር እ.ኤ.አ. በ1950 200 ሚሊዮን፣
በ2000 590 ሚሊዮን እንደነበረና በ2050
ደግሞ
2.1
ቢሊዮን
እንደሚደርስ
ተተንብዩዋል፡: በኢትዮጵያ ያለው የአረጋውያን
ቁጥር በ1998 ዓ.ም መረጃ መሰረት
3,568,810 የነበረ ሲሆን ይህም ከአጠቃላይ
የአገሪቱ ህዝብ 4.8% ያህሉን የሚወክል
ነበር፡፡ ከነዚህም ውስጥ 54.6% ወንዶች
ሲሆኑ ቀሪዎቹ 45.5% ደግሞ ሴቶች ነበሩ፡፡
የአረጋውያን ቁጥር በኢትዮጵያ እስከ 2014
ዓ.ም በገጠርና በከተማ ከ5.3 ሚሊየን በላይ
እንደሚሆን የማእከላዊ ስታትስቲክስ ትንበያ
ያሳያል፡፡

አረጋዊያን የራሳቸዉ ሆኑ መሰረታዊ መብቶች
እና ፍላጎቶች አሏቸዉ፡፡ ከእነዚህም መካከል
የምግብ፣የመጠለያና
የሕክምና
አገልግግሎቶች፣ የማኅበራዊ ዋስትና፣ የብድር፣

የትምህርትና
ሥልጠና
በእኩልነት
የማግኘት፣በመረጡትና
በሚስማማቸው
አካባቢ የመኖር፣ ራሳቸውን በሚመለከቱ
ጉዳዮች ላይ በንቃት በመሳተፍና የሕግ ጥበቃ
የማግኘት፤ የግል እምነትን የማራመድና
የመንፈሳዊ አገልግሎቶችን የማግኘትና በክብር
የመኖር፤ በምንም መስፈርት ልዩነት
ሳይደረግባቸው በእኩልነት የመታየት 2
እንዲሁም በራሳቸው አደረጃጀቶች እነኚህን
መብቶች ማስጠበቅ የሚሉት መብቶችና
ፍላጎቶችይገኙበታል፡፡
ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያ የሕዝብ እንባ ጠባቂ
ተቋም ከአረጋዊያን ጋር ተያይዞ የአስፈፃሚ
አካላት
መመሪያዎች፣
ውሳኔዎችና
አሠራሮቻቸው ሕገ-መንግሥታዊ መብቶችንና
ሕጎችን የማይቃረኑ መሆናቸውን መቆጣጠር፣
ቅሬታዎችን ሲመርምር የአረጋዊያን መብት
ጥሰት
መጠበቅ
ፍላጎት
ታሳቢ
ማድረግ፣አስፈጻሚ
አካላት
በኃላፊነት
ክልላቸው
የእኩል
እድል
ተጠቃሚ
ማድረጋቸውን መከታተልና ማረጋገጥ የሚሉት
ይጠቀሳሉ፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ ምንም እንኳን
የአረጋዊያን ዉለታ በቀላሉ ተከፍሎ የማያልቅ
ቢሆንም ቢያንስ እንኳን ዉለታቸዉን
ለመጭዉ ትዉልድ ለማስገንዘብ ይቻል ዘንድ
በዓለም አቀፍ እና በአገር አቀፍ ደረጃ በተለያዩ
ጊዜያትና በተለያዩ መሪ ቃሎች የአረጋዊያን
በዓል ቀን ሲከበር ቆይቷል፡፡ ዘንድሮም
በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ31ኛ ጊዜ፣በአገር አቀፍ
ደረጃ ደግሞ ለ30ኛ ጊዜ “ሁሉን አቀፍ

ማህበራዊ ጥበቃ ለአረጋዊያን” በሚል መሪ
ቃል እየተከበረ ይገኛል፡፡
"ሁሉን አቀፍ ማህበራዊ ጥበቃ ለአረጋዊያን"
በሚል መሪ ቃል ለሚከበረው የአረጋዊያንን
ቀን ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ ሕዝብ
ዕንባ ጠባቂ ተቋም ለኢትዮጵያ አረጋዊያንና
ጡረተኞች ብሔራዊ ማህበር የኮቪድ
መከላከያ ቁሳቁስ ድጋፍ አበረከተ፡፡
የፊትና የአፍንጫ መሸፈኛ ማስኮችና
ሳኒታይዘር ለማህበሩ ያስረከቡት በተቋሙ
የሴቶች፡ ህፃናት፡ አካል ጉዳተኞችና አረጋዊያን
ጉዳይ
ዳይሬክቶሬት
ዳይሬክተር
ወ/ሮ
ሰብለወርቅ ታሪኩ እንደተናገሩት በአዋጅ
ለተቋሙ ከተሰጡት ሀላፊነቶች አንዱ ልዩ
ትኩረት የሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎችን
መብቶችና ጥቅሞች ማስጠበቅ በመሆኑ
የአረጋዊያን ቀን ሲከበር ዋናው ጤና
መቅደም ስላለበት ወቅቱ የሚጠይቀውን
ለኮቪድ መከላከያ ግብዓት የሚውሉ
ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርገናል ብለዋል፡፡
ድጋፉን የተረከቡት የኢትዮጵያ አረጋዊያንና
ጡረተኞች ብሔራዊ ማህበር አመራሮች
በበኩላቸው ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና
አቅርበው የአረጋዊያንን መብቶች ለማስከበር
በቀጣይ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ዕንባ ጠባቂ
ተቋም አብረው እንደሚሰሩ ተናግረዋል፡፡
የአረጋዊያን ቀን ዘንድሮ በአለም አቀፍ ደረጃ
ለ31ኛ ጊዜ በሀገራችን ደግሞ ለ30ኛ ጊዜ
"ሁሉን አቀፍ ማህበራዊ ጥበቃ ለአረጋዊያን"
በሚል መሪ ቃል በአዳማ ከተማ መስከረም

21/2014ዓ.ም
ተገልጧል፡፡

እንደሚከበር

ከማህበሩ

አሸባሪው ህወሓት በኢትዮጵያ ከፍተኛ
ሰብዓዊና ቁሳዊ ቀውስ ፈጥሯል
አሸባሪው ህወሓት የጀመረው ጦርነት
በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ፣ አማራና አፋር
ክልሎች ከፍተኛ የሆነ ሰብዓዊና ቁሳዊ
ቀውሶችን እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል ሲሉ
የኢትዮጵያ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና
ዕንባ ጠባቂ ገለጹ።
የኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ
ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ ለኢትዮጵያ ፕሬስ
3

በጪና ከ124 በላይ እንዲሁም በአጋምሳ
200 ንጹሃን ዜጎች በህወሓት የሽብር ቡድን
በጅምላ ተገድለዋል፤ በክልሉ የተለያዩ
አካባቢዎች የሚኖሩ ከ1ሺ500 በላይ ንጹሃን
ዜጎች በዚሁ የሽብር ቡድን ተገድለዋል
ብለዋል።
በክልሉ ትምህርት ቤቶችና የጤና ተቋማትን
ጨምሮ በርካታ የህዝብና የመንግሥት
ተቋማትና ንብረቶች ተዘርፈዋል እንዲሁም
ወድመዋል ያሉት ዋና እንባ ጠባቂው፣ የሽብር
ቡድኑ ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች
መሰረተ ልማቶች፣ የቴሌኮምና የመብራት
አገልግሎቶች፣
መንገዶች፣
እንዲሁም
የሃይማኖት ተቋማትና ታሪካዊ ቅርሶች ጉዳት
እንደደረሰባቸው አስረድተዋል።

ድርጅት እንደገለጹት፣ ህወሓት በጀመረው
ጦርነት ምክንያት በሀገሪቱ ከፍተኛ ሰብዓዊና
ቁሳዊ ቀውስ የተፈጠረ ሲሆን፣ ሽብርተኛው
ቡድን በአማራ ክልል ወረራ በፈጸመባቸው
ደቡብ
ጎንደር፣ ሰሜን ጎንደር፣ ምዕራብ ጎንደር፣
ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎና ዋግህምራ ዞኖች
የሚኖሩ ከ15 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች
በጦርነት ቀጠና የሚኖሩ ሲሆን ለማንኛውም
ጥቃት፣ መፈናቀልና ረሃብ ተጋላጭ ናቸው።
ዶክተር እንዳለ እንዳብራሩት፣ በጦርነቱ
ምክንያት በአማራ ክልል ከግማሽ ሚሊዮን
በላይ የሚሆኑ ዜጎች ከመኖሪያ አካባቢያቸው
ተፈናቅለዋል፤ በርካታ ቁጥር ያላቸው ዜጎች
በጅምላ ተጨፍጭፈዋል።

 ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ

ዋና እንባ ጠባቂው አክለውም፣ ከአማራ
ክልል በተጨማሪ የሽብር ቡድኑ ወረራ
ፈጽሞባቸው በነበሩ የአፋር ክልል ሁለት
ዞኖችና ሰባት ወረዳዎች ከ240 በላይ ንጹሃን
ዜጎች በጅምላ የተጨፈጨፉ ሲሆን አብዛኞቹ
ሴቶች፣ አረጋውያንና ህጻናት መሆናቸውን
አስታውቀዋል።

ናቸው። አክለውም፣ በዚህ ምክንያት በርካታ
ቁጥር ያላቸው ዜጎች በህክምና እጦት
ለተለያዩ የጤና ችግሮች እየተጋለጡ ይገኛሉ ሲሉ
ዋና እንባ ጠባቂው አስረድተዋል።

እንደ እንባ ጠባቂው ገለጻ፣ በአፋር ክልል
ከ140 ሺህ በላይ የሚሆኑ ዜጎች
ከአካባቢያቸው
ተፈናቅለዋል።
አንድ
ሆስፒታል፣ 38 ጤና ጣቢያዎች፣ 16
አምቡላንሶች፣ 156 ትምህርት ቤቶች
ወድመዋል። በክልሉ 30 ሺህ ያህል
ተረጂዎችን ሊያስጠቅም የሚችል የምግብ
ክምችት ወድሟል።

አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ይህን የሽብር ቡድን

በትግራይ ክልል በ2ሺ492 የመጀመሪያና
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሲማሩ የነበሩ 4

የዚሁ

ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ህጻናት
ከትምህርት ገበታቸው ተፈናቅለዋል ያሉት ዋና
እንባ ጠባቂው፣ ይባስ ብሎም ህጻናቱ
በጦርነት እንዲሳተፉ በህወሓት የሽብር ቡድን
እየተገደዱ ይገኛሉ ብለዋል።
እንደ ዋና እንባ ጠባቂው ገለጻ፣ በህወሓት
የሽብር ቡድን በደረሰባቸው ጉዳትና ዘረፋ
የመድኃኒትና የህክምና ግብዓቶች እጥረት
በመከሰቱ በክልሉ ሁለት ስፔሻላይዝድ
ሆስፒታሎች ፤ 24 የመጀመሪያ ደረጃና ሶስት
አጠቃላይ ሆስፒታሎች እንዲሁም ከ227
በላይ የሚሆኑ ጤና ጣቢያዎች ከአገልግሎት
ውጪ

በሀገሪቱ ለተከሰቱ ሰብዓዊና ቁሳዊ ቀውሶች
ዋነኛ ተጠያቂው ህወሓት ሆኖ ሳለ ዓለም

ከማውገዝና ከማጋለጥ ይልቅ የፌዴራል
መንግሥት ችግሩን ለመፍታት እያከናወናቸው
ያሉ

ሥራዎችን

መረጃዎችን

በማጥላላትና

በማሰራጨት

የተዛቡ

ሥራ

ላይ

ተጠምደዋል ሲሉ አብራርተዋል። ከዚህ በፊት
የሽብር

የመከላከያ

ቡድኑ
ሰራዊት

ሰዎች

የኢፌዴሪ

የሰሜን

እዝን

በማጥቃት ጦርነቱን እነሱ ስለመጀመራቸው
በተለያዩ ሚዲያዎች የገለጹ ቢሆንም ዓለም
አቀፉ የሚዲያ ተቋማት የፌዴራል መንግሥት
እየወሰደው

ያለውን

የህግ

የበላይነት

የማስከበር እርምጃ አዛብተው እየዘገቡት
ይገኛሉ ያሉት ዋና እንባ ጠባቂው፣ በነዚህ
የሚዲያ ተቋማት የተዛባ ዘገባ ምክንያት
ዓለም

አቀፉ

ማህበረሰብ

ኢትዮጵያን

በተመለከተ

ተገቢ

ያልሆኑ

ውሳኔዎችን

እያሳለፈ ይገኛል ብለዋል።
የመፍትሔ ሐሳብ የተሰጠባቸዉ 186
መዝገቦችን
በ2013 በጀት ዓመት ከ2012 በጀት ዓመት
ሳይፈፀሙ የዞሩ 142 መዝገቦችን ጨምሮ
በድምሩ 300 መዝገቦች ላይ የአፈፃፀም
ክትትል ሲደረግ መቆየቱን እና በ158
መዝገቦች ላይ የመፍትሔ ሐሳብ የተሰጠ
መሆኑን የህግና አስተዳደር በደል ምርመራ
ዳይሬክቶሬት ተገልጸዋል፤ ተቋሙ በ186
መዝገቦች ላይ የተሰጠዉን የመፍትሔ ሐሳብ
ተከታትሎ ማስፈፀሙን አስረድተዋል፡፡
ዉሳኔ ካገኙ 186 መዝገቦች ዉስጥ በ45ቱ
መዝገቦች ላይ የቀረበዉን የመፍትሔ ሐሳቡ
ላለመፈፀም በቂ ምክንያት በመቅረቡ
ክትትሉ መቋረጡን እና በሌላ በኩል በ69
መዝገቦች ላይ የተሰጠዉን የመፍትሔ ሐሳብ
ለማስፈፀም በክትትል ላይ መሆኑንም
ተመላክቷል፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ በተቋሙ የተሰጡ
የመፍትሔ ሀሳቦችን ተግባራዊ ያላደረጉ
አስፈፃሚ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ በአቃቢ
ሕግ በኩል ክስ እንዲመሰረት መደረጉን፣
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ልዩ ሪፖርት
መቅረቡን እንዲሁም
5

በሚዲያ የማጋለጥ ስራ መሰራቱን ሪፖርቱ
አመላክቷል።
ለኢትዩጵያ ህዝብ ዕንባ ጠባቂ የቀረቡ
አቤቱታዎች
በህዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ከሚሠሩ
ሥራዎች
መካከል
ሰፊውን
ድርሻ
የሚወስደው
የሚቀርቡ
አቤቱታዎችን
መቀበል እና መመርመር ነው::
በተቋሙ የህግ እና የአስተዳደር በደል
ምርመራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ
መንግሥቱ ቀኜ እንደሚናገሩት፤ ቅርንጫፎቹን
ጨምሮ ባለፈው በጀት ዓመት ለተቋሙ
በአጠቃላይ 4 ሺህ 456 አቤቱታዎች
ቀርበዋል:: በእነዚህ አቤቱታዎች ውስጥ 23
ሺ 101 ወንድ፤ 6 ሺህ 700 ሴት፤ በፆታ
መለየት ያልተቻለ እና በጥቅል የመጣ እና
ለመለየት የሚያስቸግር 4 ሺህ 910
አቤቱታዎች ቀርቧል:: አንድ አቤቱታ አንድ
ሰውን ብቻ ሳይሆን አስር እና ከዚያም በላይ
የሚሆኑ ሰዎች ሊያቀርቡ የሚችልበት አጋጣሚ
በመኖሩ፤ በአጠቃላይ በእነዚህ በ4 ሺህ 456
አቤቱታዎች ውስጥ የተካተተ በድምሩ 34 ሺህ
771 ሰዎች አቤቱታ አቅርበዋል ብለዋል::
አቤቱታዎቹ በተለያዩ መንገዶች የቀረቡ ሲሆን፤
በአካል በመገኘት 2 ሺ 358 አቤቱታዎች
ቀርበዋል:: በስልክ ደግሞ 395 አቤቱታ
የቀረበ ሲሆን፤ በፖስታ 78 አቤቱታዎች
መቅረባቸውን ተናግረዋል:: በፋክስ 4
አቤቱታዎች
መቅረባቸውን
ጠቅሰው፤

በተቋሙ የጥሪ ማዕከል በ‹‹7302›› 1 ሺህ
584 አቤቱታዎች ቀርበዋል:: በኢሜል ደግሞ
አምስት አቤቱታዎች የተመዘገቡ ሲሆን፤
በድምሩ ከላይ እንደተገለጸው 4 ሺህ 456
አቤቱታዎች ቀርበዋል ብለዋል:: የቀረቡት
አቤቱታዎች ዓይነታቸው የተለያየ መሆኑን
የጠቀሱት አቶ መንግሥቱ፤ ከሥራ ጋር የተያያዙ
103 አቤቱታዎች ፤ ከጡረታ መብት ጋር
ተያይዞ 112 ቅሬታዎች፤ ከይዞታ ጋር ተያይዞ 1
ሺህ አምስት አቤቱታዎች መቅረባቸውን
አብራርተዋል:: ጨምረውም አገልግሎት
ካለማግኘት ጋር የተያያዙ 967 አቤቱታዎች
ለተቋሙ የቀረቡ ሲሆን፤ ትምህርትን
በሚመለከት የቀረቡ አቤቱታዎች ደግሞ 28
መሆናቸውን እና ከመረጃ ነፃነት ጋር ተያይዞ
በመረጃ ጥያቄ በኩል 32 አቤቱታዎች የቀረቡ
መሆናቸውን አብራርተዋል:: ከካሳ ጥያቄ ጋር
ተያይዞ 85 አቤቱታዎች ቀርበዋል:: ሌሎችም
ልዩ ልዩ ጉዳዮችን የሚመለከቱ አቤቱታዎች
ደግሞ አንድ ሺህ 629 ሲሆኑ፤ እነዚህም
በአጠቃላይ በድምሩ 4 ሺህ 456 አቤቱታዎች
ናቸው ብለዋል::
በአጠቃላይ ከቀረቡት አቤቱታዎች ውስጥ 2
ሺህ 403 የሚሆኑት በተቋሙ ስልጣን ውስጥ
የሚወድቁ አይደሉም፤ ካሉ በኋላ እነዚህ
አቤቱታዎች በፍርድ ቤት የታዩ፤ የወንጀል
ጉዳዮች፣ በግል ቤቶች ላይ የሚቀርቡ የግለሰብ
ጉዳዮች መሆናቸውን ተናግረዋል::
ተቋሙ በአዋጅ ሲቋቋም የሚቀርቡለት
አቤቱታዎች በቅድሚያ መቅረብ ላለባቸው
አካላት ቀርበው ዕልባት ያልተገኘላቸው መሆን
እንዳለባቸው አስቀምጧል ያሉት አቶ

መንግሥቱ ፤ ከዚህ አንፃር አንድ ሺህ 50
አቤቱታዎች ደረጃቸውን ጠብቀው ለተቋሙ
የቀረቡ
አለመሆናቸውን
አብራርተዋል::
ለሚመለከተው
አካል
ቀድመው
ባለመቅረባቸው ምርመራ 6
እንዳልተካሄደባቸውም ጠቁመው፤ ቀሪ አንድ
ሺህ ሦስት አቤቱታዎች ግን ደረጃቸውን
ጠብቀው የቀረቡ በመሆናቸው በተቋሙ
ምርመራ የተደረገባቸው እና ምርመራ
እየተደረገባቸው የሚገኙ ናቸው ብለዋል::
እንደአቶ መንግሥቱ ማብራሪያ፤ በበጀት
ዓመቱ ከቅበላ ባሻገር ምርመራ በማካሔድ
የመፍትሔ ሃሳብ ሲሰጥ ቆይቷል::
ምርመራው የተካሔደው በ2013 የበጀት
ዓመት በቀረቡ አንድ ሺህ ሦስት መዝገቦች
ላይ ሲሆን፤ ከአምና የተዘዋወሩ 273
መዝገቦች ላይም
ምርመራ ሲካሔድ ቆይቷል:: በቅድመ
ምርመራ ዕልባት ያገኙ እና ችግራቸው
የተፈታላቸው 117 ሲሆኑ፤ 174 የሚሆኑ
ደግሞ በድርድር በማስማማት ችግራቸው
ተፈቷል::

ከ80 በመቶ በላይ ለሚሆኑ መዝገቦች ዕልባት
መስጠት የተቻለ መሆኑን ተናግረዋል::

 አቶ መንግስቱ ቀኝ
158 መዝገቦች ደግሞ ምርመራ ተካሒዶ
የመፍትሔ ሃሳብ ተሰጥቶባቸዋል:: 545
መዝገቦች
ደግሞ የአስተዳደር
በደል
አለመፈፀሙ በምርመራ ተረጋግጦ መዝገቦቹ
እንዲዘጉ ተደርጓል:: 91 መዝገቦች ደግሞ በልዩ
ልዩ ምክንያት መዝገባቸው ተቋርጧል:: ይህ
ማለት እራሳቸው አቤቱታ አቅራቢዎቹም
ጭምር
ይቋረጥ
በማለታቸው
የተቋረጠባቸው ናቸው::
በተጨማሪ በፍርድ ቤት እየታዩ ከሆነ እና
ከተቋሙ ስልጣን ውጪ ከሆነም ምርመራው
ይቋረጣል ብለዋል:: በሌላ በኩል አንድ ሺ
276 መዝገቦች ላይ ምርመራ ተካሔዶ ለአንድ
ሺህ ሰማኒያ አምስት መዝገቦች ዕልባት
የተሰጠ ሲሆን፤ 191 መዝገቦች ደግሞ
ያልተጠናቀቁ የምርመራ ሒደት ላይ ያሉ
መሆናቸውን ተናግረዋል:: እነዚህ ወደ አሁኑ
የበጀት ዓመት የተዘዋወሩ ሲሆን፤ በአጠቃላይ

የመፍትሔ ሃሳብ የተሰጣቸው መዝገቦች ላይ
ተከታትሎ ከማስፈፀም አንፃር ችግር አለ::
በ12 ወራት ውስጥ 158 መዝገቦች ላይ
የመፍትሔ ሃሳብ የተሰጠ ሲሆን፤ ከ2012
ሳይፈፀሙ የቀሩ 142 መዝገቦች በጥቅሉ ወደ
300 መዝገቦች ላይ የአፈፃፀም ክትትል
በማድረግ በዓመቱ 186 መዝገብ ወይም 62
በመቶ ተቋሙ በሰጠው የመፍትሔ ሃሳብ
መሰረት የተፈፀም መሆኑን ተናግረዋል:: ወደ
45 መዝገቦች ወይም 15 በመቶ የሚሆኑት
ላይ የመፍትሔ ሃሳቡን ላለመፈፀም በቂ
ምክንያት በመቅረቡ ተፈፃሚ ሳይሆን ቀርቷል
ብለዋል:: 69 መዝገቦች ወይም 23 በመቶ
አሁንም
በክትትል
ላይ
መሆናቸውን
አብራርተዋል:: ተቋሙ የሰጠውን የመፍትሔ
ሃሳብ ተግባራዊ ያላደረጉ አካላትን ተጠያቂ
ከማድረግ አንፃር ደግሞ ሰባት መዝገቦች ክስ
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እንዲመሰረት ለአቃቢ ህግ የተላኩ መሆኑንም
አክለዋል::
በሌላ በኩል በተቋሙ የተሰጠውን የመፍትሔ
ሃሳብ ተግባራዊ ያላደረጉ 30 ተቋማትን
አስመልክቶም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
ልዩ ሪፖርት የቀረበ ሲሆን፤ ምክር ቤቱ የራሱን
ዕርምጃ እንዲወስድ መረጃው ተላልፏል
ብለዋል:: በተጨማሪ ለክልል ምክር ቤቶችም
ልዩ ሪፖርት የቀረበ ሲሆን፤ ለምሳሌ ለአማራ
ክልል ምክር ቤት ዕንባ ጠባቂ ሪፖርት ያቀረበ
መሆኑን ገልጸዋል:: መረጃዎችን ለመገናኛ

ብዙሃን በመስጠት የማጋለጥ ሥራ እየተሠራ
መሆኑንም ጠቅሰው፤ በተጨማሪ ተቋሙ
ከሚቀርቡለት አቤቱታዎች በተጨማሪ በራሱ
ተነሳሽነት ምርመራ የሚያካሂድ መሆኑንም
አቶ መንግሥቱ ገልጸዋል::
የውጭ ኃይሎች የሚያሳስባቸው ከሰብዓዊ
መብት ጥሰት ይልቅ ጥቅማቸውን
የሚያስፈጽም መንግሥት ነው
የውጭ ኃይሎች ከዜጎች ሰብዓዊ መብት
ጥሰት ይልቅ የሚያሳስባቸው የፖለቲካ
ጥቅማቸውና
ፖሊሲያቸውን
የሚያስፈጽምላቸውን አሻንጉሊት መንግሥት
መመስረት እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ
ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር
እንዳለ ኃይሌ አስታወቁ::
ዶክተር እንዳለ በተለይ ለአዲስ ዘመን
እንደገለጹት፤ የውጭ ኃይሎች ከዜጎች ሰብዓዊ
መብት ይልቅ የፖለቲካ ጥቅማቸውና
ፖሊሲያቸውን የሚያስፈጽምላቸውን አሻንጉሊት
መንግሥት የመመስረት ጽኑ ፍላጎት አላቸው::
የሰብዓዊ መብት ጉዳይ አጀንዳቸው አይደለም
::
እድሜያቸው ከ16 ዓመት በታች የሆኑ
ህጻናትን በውትድርና መልምሎ ማሰማራት
በዓለም አቀፍ ህጎች የሚያስጠይቅ ወንጀል
ነው ያሉት ዶክተር እንዳለ ፤ አሸባሪው
የህወሓት ቡድን ከዚህ በሚጻረር መልኩ
ቢስተዋልም ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት
የሚከታተሉ ተቋማት በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ
ሲያወግዙ እንደማይስተዋሉ ገልጸዋል::

የዓለም አቀፍ ተቋማትና ማህበረሰብ
አይናቸው እያየ ማውገዝ አለመቻላቸው እራሱ
ሊወገዝ የሚገባው ጉዳይ ነው:: አሜሪካና
የምዕራቡ ዓለም ሀገራት ለዲሞክራሲና
ለሰብዓዊ መብቶች ቆመናል የሚሉት ሀሰት
ነው ብለዋል::
ለዲሞክራሲ፣ ለሰብዓዊ መብቶችና ለዜጎች
መብት በተግባር ሲቆሙ እንደማይታዩ
የጠቆሙት ዶክተር እንዳለ ፣ በታሪክ አሜሪካ
ሰላም አሰፍናለሁ ብላ በገባችባቸው ሶሪያ፣
የመን፣ ሊቢያና ሌሎች ሀገራት ሁሉም
ፈርሰዋል፤ ከፍተኛ የሆነ የዜጎቸ የሰብዓዊ
መብት ጥሰቶች በስፋት መስተዋላቸውን
አመልክተዋል::

የቱሪዝም ዘርፍ በህዝብ እንባ ጠባቂ ዕይታ
የዓለምን ኢኮኖሚ በመዘወር አገራት ከፍተኛ
ገቢ ከሚያገኙባቸው መስኮች መካከል
ቱሪዝም በግንባር ቀደምትነት ከተሰለፉት
ዘርፎች መካከል አንደኛው ነው:: ይህ ዘርፍ
ዕውቅና አግኝቶ ይሰራበት የጀመረው በ17ኛው
ክፍለ ዘመን በአውሮፓዎች መሆኑን
መረጃዎች ያመለክታሉ:: ዛሬም ድረስ
በቱሪዝም ስኬታማ ከሆኑ
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የአውሮፓ አገሮች ጀርመን፣ ፈረንሳይ እና
ጣሊያን የአፍሪካዎቹ ግብፅ፣ ሞሮኮ፣ ቱኒዚያ
እና ደቡብ አፍሪካ ተጠቃሾች ቢሆኑም፤ እነዚህ
አገራት ለቱሪዝም ሃብት ከጥንት ጀምሮ

የሚሰጡት ትኩረት ከፍተኛ በመሆኑ የተገኘ
ውጤት መሆኑ ይነገራል::
በኢትዮጵያስ? ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ
ቱሪዝምን በአግባቡ ማስተዳደር ላይ ትልቅ
ችግር መኖሩ ይገለፃል:: ከሌሎች አገሮች ጋር
ሲነፃፀር ኢትዮጵያ በቱሪዝም የምታገኘው ገቢ
አነስተኛ መሆኑን ተከትሎ፤ የህዝብ እንባ
ጠባቂ ተቋም የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ለሀገራዊ
ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ከፍተኛ ሚና ያለው
መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት፤ በዘርፉ
ላይ የወጡ የህግ
ማዕቀፎች በመለየት፤ ጠንካራ ጎኖች
እንዲጠናከሩ፤
የተስተዋሉ
ክፍተቶች
እንዲታረሙ፤
የመፍትሄ
አቅጣጫዎችን
ለማመላከት ጥረት በማድረግ ላይ መሆኑን
የሚናገሩት፤ በተቋሙ የአስተዳደር በደል
መከላከል ቁጥጥር ቡድን መሪ አቶ ዑመር
መሐመድ ናቸው :: አቶ ዑመር እንደገለፁት፤
ተቋሙ በሀገሪቱ የቱሪዝም ኢንቨስትመንትና
ማኔጅመንት ለወጣቶች የሥራ እድል ፈጠራና
ለአካባቢው ማህበረሰብ ተጠቃሚነት ዙሪያ
ከመልካም አስተዳደር አንፃር እየተሰጠ ያለው
አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚታዩ የሕግ እና
የአሰራር ክፍተቶች በመለየት እና በመፍትሔ
ሐሳቦች ላይ በመመካከር የማስተካከያ
እርምት እርምጃ እንዲወሰድ የሚያስችል
የቁጥጥር ተግባር አከናውኗል:: የኢትዮጵያ
ዕንባ ጠባቂ ተቋም ቁጥጥሩን ሲያከናውን
ያገኘው ግኝት እንደሚያመለክተው፤ ሥራው
የሚሰራው በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣
በቱሪዝም ኢትዮጵያ፣ በሥራ እድል ፈጠራ
ኮሚሽን- ኢትዮጵያ፣ በኢትዮጵያ የዱር እንስሳት

ልማትና ጠበቃ ባለስልጣን፣ በቅርስ ጥናትና
ጥበቃ ባለስልጣን፣ በክልላዊ መንግሥት
ባህልና ቱሪዝም ቢሮዎች፣ በቱሪዝምና ስፖርት
መምሪያ፣ በከተማ አስተዳደር ባህል ቢሮ፣
በዞን ባህል ቢሮ መሰራታቸው እና በግልፅ
የተለየ የሥራ ክፍፍል አለመኖሩ የዘርፉን
ውጤታማነት አደጋ ውስጥ የጨመረው
መሆኑን አረጋግጠዋል::
በግኝቱ የአስፈፃሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር
ለመወሰን
የወጣው
አዋጅ
ቁጥር
1097/2011 በቱሪዝም ዘርፉ ካሉት የሕግ
ክፍተቶች፣ የዘርፉን ስልጣንና ተግባር ለተለያዩ
አካላት
መሰጠቱ
ግልፅነት፤ተጠያቂነት፤ቅልጥፍናእና
ውጤታማነት እንዲያጣ ማድረጉን አቶ ዑመር
ጠቁመዋል:: በቅርስ አዋጅ ላይም ቅርሶችን
አለአግባብ ያፈረሰ፣ የጠገነ አካልን በተመለከተ
የተቀመጠው የቅጣት መጠን ለቅርሱ ጥገና
ከሚጠይቀው ውጪ ጋር ተመጣጣኝ
አለመሆን የቱሪዝም ዘርፉን እንደጎዳው
በመጥቀስ፤ ከአደረጃጀት አንፃር የባህልና
ቱሪዝም ዘርፉ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ
መዋቅራዊ አደረጃጀትና ስያሜ መደራጀቱ
ምቹ የሥራ አካባቢና ሥራን ተረጋግቶ
ለመስራት እንቅፋት የፈጠረ መሆኑን
አብራርተዋል:: በሰራተኛ መካከል የዕውቀት
ሽግግር መገደቡ፣ ልምድና ዕውቀት ያላቸው
ሙያተኞች መስሪያ ቤቶችን መልቀቃቸው
፣ለሥራ ደረጃና ምዘና አመዳደብ እንቅፋት
መፈጠሩንም የህዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም
ባካሔደው ቁጥጥር ለማወቅ ችለናል
ብለዋል::

እንደ አቶ ዑመር ገለፃ፤ የቱሪዝም ዘርፍን
ከማሳደግ፣ ከማስፋፋትና ከማበልፀግ አንፃር
የግብዓት፣ የበጀትና የቴክኖሎጂ አቅርቦቶች
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 አቶ ዑመር
ክፍተት ታይቷል:: በዕድሜ ብዛት፣ በዝናብ ውሃ
መታጠብ፣ በላያቸው ላይ በሚበቅሉ ትናንሽ
ተክሎች ፣ በከባድ መኪና ንቅናቄ ምክንያት
እየፈረሱ፣ እየበሰበሱ የመላላት፣ የመላላጥ፣
የመፈርፈር ጉዳት እየደረሰባቸው ላሉ ቅርሶች
ተገቢው ጥገና አልተደረገም:: ለአብነት የአፄ
ፋሲል ቤተ-መንግስት፣ አዳም ሰገድ እያሱ
ቤተ-መንግስት፣ የአጼ ዮሐንስ ግንብ፣ በጣና
ሐይቅ የዘጌ ደሴት ላይ ሆራ ኪዳነ ምህረትና
አዝዋ ማርያምን መጥቀስ ይቻላል:: የነጭ
ሳር ብሔራዊ ፓርክ በደቡብ እና በኦሮሚያ
ክልል መካከል በተፈጠረ ይገባኛል ውዝግብ
ምክንያት የፀጥታ ችግር መኖር፣ ሕገ ወጥ
እንቅስቃሴ መስፋፋት እና የፓርኩ ህልውና
አደጋ ላይ መውደቁንም ያስታወሱት አቶ
ዑመር፤ የቱሪስት መዳረሻና የመስህብ ቦታዎች
አስፈላጊው መሰረተ ልማት የተሟላላቸው

ባለመሆኑ ለጐብኚዎች ምቹ አለመሆን
ሌላኛው ችግር መሆኑንም አስረድተዋል::
ለምሳሌ ጢስ አባይ፣ ሰሜን ብሄራዊ ፓርክ፣
አርባ ምንጭ አዞ እርባታንም ጠቅሰዋል::
የቱሪስት መስህብ የሆነው የጢስ አባይ ፏፏቴ
የውሃ መጠን መቀነስ ምክንያት የቱሪስት
ፍሰትና ገቢው ላይ ተፅዕኖ የተፈጠረበት
መሆኑን በመጠቆም፤ ለዘርፉ ዕድገት
በየደረጃው ያሉ የዘርፉ አመራሮች በበቂ
ዕውቀት፣ ልምድና ክህሎት በመምራት ረገድ
ክፍተቶች
የሚታይባቸው
መሆኑንም
አመላክተዋል:: ለአስጐብኚዎችና ለጐብኚዎች
ወጥነት ያለው ሙሉ መረጃ ለመስጠት
የሚያስችል የቱሪስት ጋይድ ቡክ (Guide
Book) አለመኖርን ጠቅሰው፤ በባህር ዳር
ከተማ የሚገኘው የንጉስ ኃ/ስላሴ ቤዛዊት
ቤተ-መንግስት የቱሪስት መዳረሻ አንዱ
እንዲሆን አለመደረጉ ለወጣቶችና፣ለአካባቢው
ማህበረሰብ ከቱሪስት ሊገኝ የሚችለውን
ጥቅም ማስገኘት አለመቻሉንም ነው
ያብራሩት:: ቱሪዝምን ለማስፋት ለቱሪስት
አገልግሎት ለሚሰጡ ጀልባዎች፣ የጀልባ
መለዋወጫ ዕቃዎች ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ
በማበረታቻ ስርዓት ውስጥ አለመካተቱ እና
ሥራ አጥ ወጣቶች እና የአካባቢው ማህረሰብ
በቱሪዝም ሥራ እንዲሰማሩ በፍላጎታቸው
መሰረት
መረጃ
በመሰብሰብ
ከሚመለከታቸው አደራጅ መስሪያ ቤቶች ጋር
ተናቦ ያለመስራት የተስተዋለ መሆኑንም ነው
አቶ ዑመር የተናገሩት::
በቱሪዝም
ለኢንቨስ-

ዘርፍ የሚሰማሩ ባለሀብቶች
ትመንት
መሬት
አቅርቦት

ቢጠይቁም
በደቡብ
ክልል
የመሬት
ማኔጅመንት
ቢሮ
በኩል
በዘርፉ
ኢንቨስትመንት ለሚሰማሩ ባለሀብቶች አፋጣኝ
ምላሽ ያልሰጡበት ሁኔታም እንደተስተዋለ
ይጠቁማሉ:: ለፓርኮች በተሟላ የሰው ኃይልና
መሳሪያ ጥበቃ እና እንክብካቤ ካለማድረግ
የተነሳ በጨበራ ጩርጩራ እና በማጎ ፓርኮች
ውስጥ ከፍተኛ የዝሆን፤የቆርኬ እና የአጋዘን
አደን በመበራከቱ የተነሳ ለቱሪስት
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አለአግባብ ያፈራረሰና የጠገነ ለቅርሱ ጥገና
ከሚጠይቀው ውጪ ጋር ተመጣጣኝ
ባለመሆኑ ከሚያስፈልገው ወጪ ጋር
ተመጣጣኝ የሆኑ ተጠያቂነት እንዲኖር የሕግ
ማሻሻያ ሊደረግለት የሚገባ መሆኑን
ጠቅሰው፤ ከግኝቶቹ አንፃር ለሁሉም
የመፍትሔ
ሃሳቦች
ተካተውበት
ለየሚመለከታቸው
ተቋማት
በዝርዝር
እንደሚላክ ተናግረዋል::
የህፃናትን መብት የማስጠበቅ ጉዞ

መስህብ የሆኑ የዱር እንስሳቶች እየተመናመኑ
መምጣታቸውን ይናገራሉ:: በደቡብ ብሔር
ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልል ውስጥ
የሚገኙና በፌዴራል መንግሥት የሚተዳደሩ
ፓርኮች ከሚያገኙት ገቢ 15 በመቶ
ለፌዴራል፤85 በመቶ ለክልል ማስገባት
የሚጠበቅባቸው በመሆኑ፤ ነጭ ሳር ብሄራዊ
ፓርክ የሚገኝበት ዞን ምንም ገቢ የማያገኝበት
አሰራር
መኖሩ
የአካባቢውን
ህብረተሰብ
ተጠቃሚነትን
ለማረጋገጥ
አለማስቻሉን ጠቅሰው፤ ክልሉ ከፓርኮቹ
የሚገኘው ገቢ ፍትሃዊነትን ያላረጋገጠ
መሆኑንም ነው አቶ ዑመር የተናገሩት::

ኢትዮጵያ ከህፃናት ጋር ተያይዞ አራት የዓለም
አቀፍ ስምምነቶችን አፅድቃለች ። የተባበሩት
መንግሥታት የሕፃናት መብት ድንጋጌ፣ የዓለም
አቀፍ የሥራ ድርጅት ዝቅተኛ ዕድሜ
ስምምነት፣ የዓለም አቀፍ የሥራ ድርጅት
አስከፊ የሕፃናት ጉልበት ብዝበዛ ስምምነት
እና የUNCRC አስገዳጅ ያልሆነ ኘሮቶኮል
እንዲሁም ሁለት አካባቢያዊ ስምምነቶች
ኢትዮጵያ ካፀደቀቻቸው መካከል ተጠቃሾች
መሆናቸውን የሚናገሩት በኢትዮጵያ ሕዝብ
ዕንባ ጠባቂ ተቋም የህፃናት የሴቶች
የአረጋውያን እና የአካል ጉዳተኞች ባለሙያ
ወይዘሮ ሩሃማ ታደሰ ናቸው።

የክፍተቶቹን ግኝት ተመርኩዞ በተቋሙ
የመፍትሔ ሃሳብም የተንፀባረቀ ሲሆን፤
አዋጅ ቁጥር 1097/2011 የቱሪዝም ዘርፉን
ሥራ ለተለያዩ አካላት መስጠቱ በዘርፉ የሥራ
እንቅስቃሴ በአደረጃጀትና በአሰራር ላይ
አሉታዊ ተፅዕኖ በማሳደሩ አዋጁ ተሻሽሎ
በአስቸኳይ ሥራ ላይ ሊውል የሚገባ መሆኑን
ተናግረዋል:: ለቅርስ ጥናትና ጥበቃ የወጣው
አዋጅ ቁጥር
209/1992
ቅርሶችን

በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 36 ላይ የሕፃናት
መብቶች ጉዳይ ተደንግጓል ። ሕገ መንግሥቱ
በአንቀፅ 36 ላይ ህፃናት በሕይወት የመኖር፣
ስምና ዜግነት የማግኘት፣ ወላጆቹን ወይም
በሕግ የማሳደግ መብት ያላቸውን ሰዎች
የማወቅና እነሱም እንክብካቤ የማግኘት፣
ጉልበትን ከሚበዘብዙ ልማዶች የመጠበቅ፣
በትምህርት፣ በጤናና በደህንነት ላይ ጉዳት
የሚያደርሱ ሥራዎች እንዲሠሩ ያለመገደድ

ወይም
ከመሥራት
የመጠበቅ
እና
የመሳሰሉትን አጠቃላይ መብቶችን የያዘ
መሆኑንም አስታውሰዋል።
ባለሙያዋ እነዚህን ከህጻናት ጋር የተያያዙ
ሕግጋቶችን የጠቀሱት ያለምክንያት አይደለም
። ምክንያታቸው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዕንባ
ጠባቂ ተቋም ከተሰጡት ኃላፊነቶች ውስጥ
አንዱ የሆነው በመንግሥት አስፈፃሚ አካላት
ሕጎች በአግባቡ ሥራ ላይ መዋላቸውን
በመቆጣጠር ሥራ ማከናወኑን ተከትሎ
ህፃናት ላይ ትኩረት በማድረጋቸው ነው ።
የህጻናትን የጉልበት ብዝበዛ ለመከላከልና
ለማስቀረት
ኢትዮጵያ
ባፀደቀቻቸው
ስምምነቶች እና በሕገመንግስቱ
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መሰረት የመንግስት አስፈፃሚ አካላት ምን
ያህል እየሰሩ ናቸው በማለት ቁጥጥር
ሲያካሂዱ ከአሰራር እና ከሕግ አንፃር ያሉ
ክፍተቶችም ተመልክተዋል። እንደወይዘሮ
ሩሃማ ገለፃ፤ ከህፃናት ጋር የተያያዙ መልካም
ሕጎች ቢኖሩም “በሕፃናት ጉልበት ብዝበዛና
መብቶች” ላይ ብቻ ያተኮሩ ልዩ ድንጋጌዎችና
ብሔራዊ ፖሊሲዎች የሉም ። ይህ የሕግ
ክፍተት ነው ።

 ወይዘሮ ሩሃማ ታደሰ
ሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር
የህፃናት የጉልበት ብዝበዛን በሚመለከት
ቁጥጥር
በሚያደርግበት ወቅት በምልከታ ጥርጣሬ
ካለው ሕፃናቱ ዕድሜያቸው ለሥራ የደረሰ
አለመሆኑን አሠሪውን የሚጠይቅበት የሕግ
ማዕቀፍ
የለም።
ሕጎችም
አስገዳጅ
አለመሆናቸው እና የሕግ ማዕቀፎችን
በአግባቡ አደራጅቶና አጣቅሶ ከመስራት አኳያ
ክፍተቶች መኖራቸው በዕንባ ጠባቂ ተቋሙ
ቁጥጥር ለማወቅ መቻሉን ወይዘሮ ሩሃማ
ይናገራሉ። በአዋጅ ስልጣን የተሰጣቸው
የመንግሥት አካላት የአዋጅ ተፈፃሚነት ወሰን
ላይ ቁጥጥርና ክትትል የሚያደርጉት በቅጥር
ላይ
በተመሰረተ
ግንኙነት
ባለባቸው
በአገልግሎትና በማምረቻ ድርጅቶች ላይ ብቻ
ያተኮረ ነው። ኢ-መደበኛ በሆኑ ሥራዎች

ማለትም በሊስትሮ (ጫማ ማፅዳት) ፣
የእንጨት ሥራ፣ የብረታ ብረት ሥራ፣ በሸክም፣
በታክሲ ረዳትነት፣ በቤት ሠራተኝነትና ሽመና
ላይ የተሰማሩትን የመጠየቅ ሁኔታ ላይ ያተኮረ
አለመሆኑን አብራርተዋል ።
የሕፃናት ጉልበት ብዝበዛ ጉዳይ ላይ አሠሪዎች
የዕድሜ መመዝገቢያ ቅጽ ቢኖራቸውም
ትክክለኛ መረጃ አለማቅረብና ተቀጣሪ
ሕፃናቱም በተለይም በገጠር የሚወለዱ
ሕፃናት በአብዛኛው የሚወለዱት በሕክምና
ማዕከላት ባለመሆኑ ዕድሜያቸውን ደብቀው
መቀጠራቸው ለጉልበት ብዝበዛ አመቺ ሁኔታ
መፍጠሩን ይገልፃሉ። ለዘርፉ የሚበጀተው
በጀት አነስተኛ መሆኑና ከችግሩ ስፋት አንፃር
በቂ ባለሙያ አለመኖሩና በአደረጃጀት ደረጃም
የሚያሰራ አለመሆኑን ተናግረው፤ ለጉልበት
ብዝበዛና ሕገ ወጥ ዝውውር የተዳረጉ
ሕፃናትን ጉዳይ ከመደበኛው ችሎት ለይቶ
እራሱን አስችሎ የሚያይ ባለመሆኑ በዚህም
ሳቢያ የፍርድ መጓተት፣ መሰላቸት እና ምስክር
ማጣትንም እንደ ችግር በመጥቀስ፤ ጉዳዩ
የሚመለከታቸው የሕፃናት ዘርፍ ላይ የሚሠሩ
የመንግሥት ተቋማት የሕግ ባለሙያዎች
ለሕፃናቱ መብት የመከራከርና ይግባኝ
የሚጠይቁበት
አግባብ
አለመኖሩንም
አውስተዋል
።
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መንግሥታዊ ባልሆኑ ረጂ ተቋማት የተቋቋሙ
የተሐድሶ ማዕከላት በተለየዩ ምክንያቶች
አገልግሎት ሲያቋርጡ የመንግስት አካል
ኃላፊነት ወስደው ማስቀጠል አለመቻላቸው
እና እንደ አገርም በመንግሥት ባለቤትነት

የተሰሩ የህጻናት ጉልበት ብዝበዛ የደረሰባቸው
ህጻናት የተሐድሶ ማዕከላት አለመኖሩ ችግር
መሆኑንም አመልክተዋል። ለጉልበት ብዝበዛ
የተዳረጉ ሕፃናት አዘዋዋሪውን በሕግ
ለመጠየቅ የሚቻለው ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ብቻ መሆኑ፤ በዳኞች ፎረም ውስጥ አባል
ሆነው
የሚሳተፉት
የቢሮ
ኃላፊዎች
በመሆናቸው እና ከኃላፊነታቸው አንፃር
ሥራዎች የሚበዙባቸው በመሆኑ ምክንያት
እንዲሁም በየጊዜው ከቦታቸው ስለሚነሱ
ፎረሞች ወቅቱን ጠብቀው አለመደረጋቸው፣
እንደ ሁለተኛና ትርፍ ሥራ አድርጐ የመቁጠርና
ፎረም ማቋቋሙ ለይስሙላ እንጂ ውጤታማ
አለመሆኑንም ወይዘሮ ሩሃማ ተናግረዋል።
ሕገ ወጥ አዘዋዋሪዎች በየጊዜው አዳዲስና
የተለያዩ
ስልቶች
በመጠቀማቸው
አዘዋዋሪዎችን ተከታትሎ ማስያዝና ተገቢው
እርምጃ ለመውሰድ አዳጋች እያደረገው ነው ።
በተጨማሪ የሕገ ወጥ ብዝበዛው አካል
በመንግሥት መዋቅር ጭምር እየታገዘ
መሆኑ ለአብነት በአንዳንድ ወረዳዎች
ዕድሜያቸው ላልደረሰ ሕፃናት በገንዘብ
መታወቂያ እየወጣላቸው የማስኮብለል
ተግባር የሚፈፀም መሆኑንም ነው የተናገሩት
።
ከአፈፃፀም ጋር ተያይዞ በሕገወጥ ዝውውር
የተያዙ ልጆች ጉዳይ በቶሎ እልባት ባለማግኘቱ
ምክንያት ልጆቹ በመደለልና በቤተሰብ ጫና
ምክንያት ቀድመው የሰጡትን ቃል የመቀየር፤
በተጨማሪ እንደ ሐረሪ ክልልና ድሬዳዋ
ከተማ አስተዳደር የችግሩን ጥልቀትና
ውስብስብነት
በማየት
የአካባቢውን
ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ የሕግ ማዕቀፍ

አለመኖሩ፤ እንደ ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር
የሕገ ወጥ አዘዋዋሪዎች ይዘው ለሕግ
ለማቅረብ በሚደረግ ጥረት ወቅት አንዳንድ
አስተዳዳሪዎች
አጥፊዎቹ
ፍርድ
ሳይፈረድባቸው በሽምግልና ውስጥ በመሳተፍ
እርቅ እንዲደረግ ጣልቃ የሚገቡበት ሁኔታ
መኖሩን ገልፀዋል። የሕፃናት ጉልበት ብዝበዛ
አስከፊ መሆኑን በመረዳት ችግሩን ከምንጩ
ለመለየት ጥናት ማጥናት አስፈላጊ በሆነበት
ሁኔታ ከጉዳዩ ባለቤቶች ይልቅ ለሌላ ክፍል
መሰጠቱ የእኔነት ስሜት እንዳይሰማቸው
እያደረገ መሆኑ፤ ለጉልበት ብዝበዛ የሚጋለጡ
ሕፃናትን በፆታ፣ በዕድሜ፣ በአካባቢያዊና
በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ መረጃ አለመያዝ
በድሬዳዋ እና በሐረር መታየቱንም ገልፀዋል
።
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ያሉ

ሠራተኛና

በመጨረሻም በአገራችን የሚታየውን አስከፊ
የሕፃናት
ሥራና
የጉልበት
ብዝበዛ
ለመከላከልና ለማስወገድ በልዩ ሁኔታ
በሕፃናቱ መብቶች ላይ ብቻ ያተኮሩ ልዩ
ድንጋጌዎችና
ብሔራዊ
ፖሊሲዎች
በሚመለከተው የመንግሥት አካል እንዲወጣ
ግፊት ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል። በዘርፉ
የሚሠሩ መንግስታዊ መሥሪያ ቤቶች
በሕፃናት ጉልበት ብዝበዛ ላይ የወጡ የሕግ
ማዕቀፎችንና አገራችን የተቀበለቻቸውን
አህጉራዊና ዓለም አቀፍ ሕጎች በሚገባ
ተረድተውና አደራጅተው ሥራ ላይ ማዋልና
የሕፃናቱን
መብት
ማስጠበቅ
ይጠበቅባቸዋል
ሲሉም
ባለሙያዋ
ተናግረዋል። ሕፃናት በአብዛኛው ለጉልበት
ብዝበዛ የሚዳረጉባቸው ሥራዎች ኢ-መደበኛ
የሆኑ ሥራዎች በመሆናቸው በአዋጅ ስልጣን

ድህነት፣ የትራንስፖርት ችግር፣ የጊዜ እጥረት እና
የኢኮኖሚ ችግር፣ ባህላዊ እና ማህበራዊ
ተጽእኖ እና ሌሎችም ችግሮች የአካል ጉዳተኛ
ዜጎች የተለያዩ አገልግሎቶችን እንዳያገኙ
ከሚያደርጉ ጉዳዮች መካከል ተጠቃሾቹ
ናቸው። እነዚህ ሁሉ ችግሮች መኖራቸው
ቢታወቅም፤ ዜጎች በሚመች መልኩ
አገልግሎት የሚያገኙበትን ዕድል መፍጠር
ከመንግስት ተቋማት የሚጠበቅ ነው።
ተቋማት
ህግን
መሰረት
አድርገው
ሃላፊነታቸውን ሲወጡ፤ የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ
ጠባቂ ተቋም በበኩሉ በአዋጁ የተሰጠውን
ስልጣን በመመርኮዝ አስፈፃሚ አካላት
ሥራቸውን በህግ መሰረት ማከናወናቸውን
ለማረጋገጥ ቁጥጥር ያካሂዳል።

መሥሪያ ቤቶች የችግሩን አሳሳቢነትና
አስከፊነት በጥናት ደግፈው የተፈፃሚነት
ወሰናቸው ላይ ማሻሻያ ማድረግ የሚገባቸው
መሆኑንም አመላክተዋል።
ሕፃናት
የማኀበረሰቡ
ግማሽ
ያህል
በመሆናቸውና ከዕድሜያቸው ጋር በተያያዘ
የሚደርስባቸውን አስከፊ የጉልበት ብዝበዛ
ለመከላከል የሚመለከተው የመንግስት አካል
ዘርፉን በተገቢ በጀትና በበቂ ባለሙያ አሟልቶ
መሥራት ይገባል በማለት አጠቃልለዋል።

የአካል ጉዳተኞች የአገልግሎት ተደራሽነት

ለመልካም አስተዳደር ችግር ይበልጥ ተጋላጭ
ናቸው ተብለው ለሚታሰቡ የህብረተሰብ
ክፍሎች ለሴቶች፣ ህፃናት፣ ለአካል ጉዳተኞችና
ለአረጋውያን የሚሰጠውን አገልግሎት እና
መብቶቻቸው መከበሩን በሚመለከት ተቋሙ
ይከታተላል። የአካል ጉዳተኛ ህፃናት በተለይም
የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው እና
መስማትና ማየት የተሳናቸው ተደራራቢ
የአካል ጉዳት ያለባቸው ህጻናት ላይ የትምህርት
ተሳትፎ፣ የጤና እና የስነ ልቦና አገልግሎት
ተደራሽነትን
በተመለከተ
በየክልሎቹ
በመገኘት ቁጥጥር መከናወኑን የሚናገሩት
በኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም
የህፃናት፣ ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞች እና አረጋውያን
ጉዳይ የጥናት እና ቁጥጥር ቡድን መሪ አቶ
ተመስገን ሳሙኤል ናቸው።
ቁጥጥሩ በደቡብ፣ በሲዳማና በሀረሪ ክልሎች
እና በአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ
አስተዳደሮች ላይ የተወሰነ ነው። ሰራተኛና
ማህበራዊ ጉዳይ ዘርፍ፤ የሴቶች፣ ህጻናትና
ወጣቶች ጉዳይ ዘርፍ፤ በትምህርት ዘርፍ፣
በጤናው ዘርፍ ከሚመለከታቸው ሃላፊዎች፣
ባለሙያዎችና ከአካል ጉዳተኞች ማህበራት ጋር
ውይይት በማድረግና የልዩ ፍላጎት ትምህርት
ቤቶችን ምልከታ በማድረግ ቁጥጥሩ
መከናወኑን ይናገራሉ። የአካል ጉዳተኞችን
የህይወት ደረጃ ለማሳደግና ለማሻሻል
በማቀድ በሀገራችን የተለያዩ ፖሊሲዎች፣
አዋጆች፣
ስትራቴጂዎች
ተቀርጸዋል።
ከእነዚህም መካከል ዋናው የኢፌዲሪ ሕገመንግስት ነው። በሕገ-መንግስት አንቀፅ
41(5) “መንግስት የአካልና የአዕምሮ
ጉዳተኞችን … ለማቋቋምና ለመርዳት የሀገሪቱ

የኢኮኖሚ አቅም በፈቀደው ደረጃ እንክብካቤ
ያደርጋል” በማለት ደንግጓል። በተጨማሪ
በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 90 ንዑስ አንቀፅ 1
የሀገሪቱ አቅም በፈቀደ መጠን ሁሉም
ኢትዮጵያዊ የትምህርት፣ የጤናና ሌሎች
ማህበራዊ
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አገልግሎቶች
እንዲኖረው
እንደሚደረግ
የተገለፀ ሲሆን፤ አካል ጉዳተኞችም የዚህ
መብት ተጠቃሚ እንደሆኑ የሚታመን መሆኑን
አቶ ተመስገን ተናግረዋል።
በተጨማሪ በማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲ ላይ
የአካል ጉዳተኞች በግልም ሆነ ከሌሎች ሰዎች
ጋር ሆነው ችሎታቸውን በመጠቀም
ለህብረተሰቡ
ልማት
አስተዋፅኦ
የሚያበረክቱበትን
እንዲሁም
በሀገሪቱ
የፖለቲካ፣
የኢኮኖሚና
የህብረተሰብ
እንቅስቃሴዎች ተሳትፎ በማድረግ ራሳቸውን
በራሳቸው የሚያግዙበት ሁኔታዎችን ወደ
መፍጠር የሚመሩ ጥረቶች መታየታቸውን
ይናገራሉ። በስትራቴጂው “የልዩ ፍላጎት
ትምህርትና ስልጠና አቅርቦቶችን የማስፋፋትና
የማጠናከር፤ አካቶ ትምህርትን የማጎልበት፤
የመደበኛ
ትምህርት
የመማሪያና
የማስተማሪያ መጻህፍትና መሳሪያዎችን
የማበልጸግ”
ጥረቶች
አስፈላጊነት
የተሰመረባቸው ጉዳዮች መሆናቸውንም አቶ
ተመስገን አመላክተዋል። ምንም እንኳን
ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አካል ጉዳተኞችና
የመማር ችግሮች ያሉባቸው ህጻናትና ወጣቶች
በአካቶ ትምህርት ስርዓት በመደበኛ ትምህርት
ቤቶች ውስጥ ድጋፍ እየተደረገላቸው

ቢማሩም፤ ቁጥራቸው አነስተኛ የሆኑትና
ከፍተኛ ጉዳት ያሉባቸው ልጆች ማለትም
የአካል፣ የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት፣
መስማትም ማየትም የተሳናቸው፤ በልዩ
ትምህርት ቤቶች ወይም በመደበኛ ትምህርት
ቤቶች በሚገኙ ልዩ ክፍሎች ውስጥ ልዩ
ስልጠና ባላቸው የትምህርት ባለሙያዎች
የትምህርት አገልግሎት
እንደሚሰጣቸው ሊታወቅ የሚገባ መሆኑንም
ይናገራሉ። ቁጥጥሩ ሲካሄድ ከተገኙ ክፍተቶች
መካከል አንዱ የህግ ነው። በአገር ደረጃ
የአዕምሮ እድገት ውስንነት እና ኦቲዝም
ያላባቸውን እንዲሁም ማየትና መስማት
የተሳናቸውን
የህብረተሰብ
ከፍሎችን
ለማስተማር የሚያስችል ለእያንዳንዱ የጉዳት
አይነት የሚውል ወጥ የማስተማሪያ መመሪያ
እና ማንዋል አለመዘጋጀቱን ጠቅሰዋል።
በአሰራር ላይም በጤናው ዘርፍ ለአካል
ጉዳተኞች በተለይም የአዕምሮ ዕድገት
ውስንነት፣ ኦቲዝም ያለባቸውንና መስማትና
ማየት የተሳናቸውን የህብረተሰብ ክፍሎችን
አገልግሎት ለመስጠት በሚያስችል መልኩ
አሰራር በመዘርጋት እየተሰራ አለመሆኑን
ጠቁመዋል። በየደረጃው የሚገኙ የሰራተኛና
ማህበራዊ ጉዳይ መዋቅርም እስከ ቀበሌ
ያለመደራጀቱ፣ ሌሎች ሴክተሮች የአካል
ጉዳተኛውን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ተረድቶ ምላሽ
ለመስጠት
በሚያስችል
መልኩ
አለመደራጀታቸውና
ባለውም መዋቅር
የሚጠበቀውን ያህል እየተሰራ አለመሆኑን
ጠቁመዋል።

 አቶ
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ተመስገን

ህብረተሰቡ ለአካል ጉዳተኞች ያለውን የተዛባ
አመለካከት በሚቀርፍ መልኩ እና ተቋማቱ
በዕቅዳቸው ይዘው የአካል ጉዳት አይነቶችን
በለየ መልኩ የሚሰጡ የግንዛቤ ማስጨበጫ
ስራዎች
አለመኖራቸውን
ተናግረዋል።
የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት ያለባቸውንና
መስማትና ማየት የተሳናቸውን የህብረተሰብ
ክፍሎች በየቤቱ ተደብቀው እንዳይቀሩ
በመለየት ከህብረተሰቡ ጋር ከመቀላቀል
አንጻር በዕቅድ በተያዘ መልኩ እየተሰራ
አለመሆኑን ጠቅሰው፤ የአካል ጉዳተኛ ህጻናትን
ጉዳት መጠናቸውን በወቅቱ ከመለየትና
እንደጉዳታቸው አይነት የጤና አገልግሎት
ከማቅረብ አንጻር ቁጥጥሩ በተደረገባቸው
ተቋማት የተሰራው ስራ ውስን መሆኑን
ተናግረዋል። በዘርፉ የሚሰሩ አመራሮች
የአመራሩ
ቁርጠኝነት
አናሳ
መሆኑን
የጠቆሙት አቶ ተመስገን፤ በአንዳንድ ክልሎች
የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት ላለባቸው ህጻናት

የሚውሉ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ቤቶች
ለህጻናቱ በቅርበት አለመኖራቸውና ያሉትም
ለህጻናቱ ትምህርቱን ለመስጠት በሚያስችል
መልኩ የተዘጋጁ አለመሆናቸው እና ውስን
ሰዓት ብቻ ትምህርት እየሰጡ መሆናቸውንም
አመላክተዋል። እንደአቶ ተመስገን ገለፃ፤
ቁጥጥሩ በተደረገባቸው ክልሎች የአካል
ጉዳተኞችን በተለይም የአእምሮ ዕድገት
ውስንነት ያለባቸውንና ማየትና መስማት
የተሳናቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ዘርፈ ብዙ
ችግር ለመቅረፍ በሚያስችል መልኩ የቅንጅት
ስራው የተጠናከረ አይደለም። እነርሱን
ተጠቃሚ የሚያደርጉ ክፍሎች በበቂ የሰው
ሃይልና ግብአት የተሟሉ በመንግስት በኩል
የተዘጋጁ ማዕከላት የሉም።
በአሰራር በኩልም በጤናው ዘርፍ ለአካል
ጉዳተኞች በተለይም የአዕምሮ ዕድገት
ውስንነት ያለባቸው፣ ኦቲዝም ያለባቸውንና
መስማትና ማየት የተሳናቸውን የህብረተሰብ
ክፍሎችን በጉዳታቸው ምክንያት ለተለያዩ
የጤና እክሎች ተጋላጭ እንደመሆናቸው
ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት በሚያስችል
መልኩ አሰራር በመዘርጋትና በዘርፉ
ባለሙያዎችን
በማሰልጠን
ተገቢውን
አገልግሎት መስጠት የሚገባ መሆኑንም አቶ
ተመስገን ተናግረዋል። በየደረጃው የሚገኙ
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ የአካል ጉዳተኛውን
ዘርፈ ብዙ ችግሮች ምላሽ
ለመስጠት
በሚያስችል መልኩ ከፌዴራል እስከ ወረዳ
መዋቅር ሊደራጅ ይገባል ሲሉ ምክረ
ሃሳባቸውን ተናግረዋል።

በአጠቃላይ እነዚህን የህብረተሰብ ክፍሎች
በተመለከተ በርካታ ክፍተቶች መለየት የተቻለ
ሲሆን ክፍተቶቹን ለማረም የሰራተኛና
ማህበራዊ ጉዳይ ከሚመለከታቸው ሴክተሮች
ጋር በመቀናጀትና አስፈላጊው የበጀት፣ በዘርፉ
የሰለጠነ ሰው ሃይልና ሎጅስቲክ እንዲሟላ
በማድረግና ቋሚ ክትትል እየተደረገበት የአካል
ጉዳተኞችን
ማህበራዊ፣
ኢኮኖሚያዊና
ስነልቦናዊ ችግሮች እንዲፈቱ በትኩረት እንዲሰራ
እናሳስባለን።
ከቅን ልቦና ድጋፍ ወደ ጋራ ስምምነት
ምዕራፍ
በመንግስት የተለያዩ ለህዝብ የሚያገለግሉ
ልማቶች ይሰራሉ። ከልማቶቹ መካከል
መንገድ፣ የጤና ተቋማት እና የትምህርት ቤት
ግንባታ እንዲሁም የውሃ መስመር ዝርጋታ እና
ሌሎችንም ያካተተ ተግባር ይከናወናል።
ሆኖም የልማት ሥራው ጥራት፣ ፍጥነት እና
ተመጣጣኝ
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የወጪ መጠንን በሚመለከት ምንም እንኳ
የልማቱ ተጠቃሚ የሆነው ህዝብ በስራው
ላይ
ቅሬታ
ቢኖረውም
ጥያቄውን
የሚያቀርብበት
አሰራር
አልነበረም።
ለህብረተሰቡ መንግስት የሚሰራቸው የልማት
ሥራዎች ባለቤት አልነበራቸውም።
ህብረተሰቡ ቅሬታውን የሚያሰማበት መንገድ
በሌሎች አገሮች የሚተገበር ቢሆንም
በኢትዮጵያ እምብዛም አልነበረም። ይህ
ህዝቡ በመንግስት ላይ ቅሬታ እንዲፈጠር
በማድረጉ ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ የህዝብ

ቅሬታ መስማትን በሚመለከት ልዩ ትኩረት
ተሰጠ።
በየተቋማቱ የህዝብ ቅሬታ ሰሚዎች ቢኖሩም፤
በመንግስት የልማት ስራዎች ትልልቅ
ፕሮጀክቶች ላይ የሚፈፀመውንም ችግር
አስመልክቶ ህዝቡን ወክለው ቅሬታ
የሚያቀርቡ የሚደመጡበት ሁኔታ ተፈጠረ።
አሰሪው እና ሰሪው በጥራት እየሰሩ እና እያሰሩ
መሆኑ ሊታይ ይገባል ተባለ። ክልሎች የህዝብን
ቅሬታ ለመስማት በቢሮ ደረጃም ሆነ
በኮሚሽን ደረጃ የህዝብ ቅሬታ ሰሚ
አቋቁመው መስራት ቀጠሉ። የፋይናንስ ድጋፍ
የሚያደርጉ አካላትም ይህንን ህብረተሰቡ
ተከታትሎ ቅሬታ የሚያቀርብበትን ሥርዓት
የሚፈልጉ መሆኑ ለሁሉም ነገር አመቺ ሆነ
የሚሉት በኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ
ተቋም የአስተዳደር በደል ምርምራና ማረም
የይግባኝ አቤቱታ እና የህግ አገልግሎት
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ደነቀ ሻንቆ
ናቸው። እንደአቶ ደነቀ ገለፃ፤ የአዲስ አበባ
ከተማ አስተዳደርም በአዋጅ የከተማዋን
የህዝብ እንባ ጠባቂ አቋቁሟል። ተጠሪነቱ
ለምክትል ከንቲባ ሆኖ የተደራጀ ሲሆን፤
የአዲስ አበባ ህዝብ ያካሄደው ጥቆማ 99
በመቶ እውነተኛ ሆኖ ተገኝቷል። በተመሳሳይ
መልኩ በክልሎችም የህዝብ ቅሬታ ሰሚ
አካላት የተቋቋሙ ሲሆን፤ አንዳንዶቹ
በኮሚሽን ደረጃ ሌሎቹ ደግሞ በቢሮ ደረጃ
አዋቅረው መስራት ጀመሩ። በኮሚሽን ደረጃ
ሱማሌ ክልል ያቋቋመ ሲሆን፤ ብዙ ሥራዎችን
እየሰራ ነው።

የአማራ ክልል የህዝብ ቅሬታ ሰሚም በየዘርፉ
ለይቶ ትልልቅ ሥራዎችን እየሰራ ይገኛል። ነገር
ግን ትልቅ ተግባር ለማከናወን መቋቋማቸው
መልካም ቢሆንም፤ አስፈፃሚው
ራሱ አደራጅቷቸው ራሱን የሚቆጣጠሩ
በመሆናቸው የተጠሪነት ጉዳይ እና ነፃነታቸው
ችግር አለበት። የአስፈፃሚ ፍላጎት ላይ
የተመሰረተ ሥራ መስራታቸው ጫና
ይፈጥርባቸዋል የሚል ግምት እንዳላቸው
ይናገራሉ። እንደአቶ ደነቀ አባባል፤ በፌዴራል
ደረጃ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ
ተቋም ተጠሪነቱ ለአስፈፃሚው ሳይሆን
ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ይህ
ደግሞ ነፃነት ይሰጠዋል። ያም ቢሆን የክልል
እና የከተማ አስተዳደር የቅሬታ ሰሚዎችን
አስፈፃሚ ተቋማት እንደአጋዥ እና እንደ ረዳት
ከተቀበሏቸው ብዙ ውጤታማ ሥራዎችን
መስራት ይችላሉ። የውሃ ሥራ ላይ ችግር ካለ
ለውሃ ሥራ ቢሮ፤ የጤና ሥራም ከሆነ ለጤና
ቢሮ ቅሬታ በማቅረብ የህዝብን ሃሳብ
ማስተላለፍ እንደሚችሉ ያስረዳሉ።
ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም
በክልል ላሉት የህዝብ ቅሬታ ሰሚዎች አቅም
የማሳደግ ሥራ እየሰራ መሆኑን ይገልፃሉ።
ተቋሙ ይህንን የሚያደርግበት ዋነኛ ምክንያት
ተቋማቸው እና በክልል የሚገኙት ቅሬታ
ሰሚዎች ዓላማቸው ተመሳሳይ በመሆኑ
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የክልሎቹ
የህዝብ
ቅሬታ
ሰሚዎች
መዋቅራቸው በክልል ደረጃ ብቻ ሳይሆን ዞን፣
ወረዳ እና ቀበሌ ድረስ የዘለቀ ሲሆን፤ እታች
ድረስ ያሉ የአስተዳደር በደሎችን ለማቃለል

የሚያግዙ ናቸው። እንደ አቶ ደነቀ ገለፃ፤
በእርግጥ በእነርሱ ተቋም እና በክልል የህዝብ
ቅሬታ ሰሚዎች መካከል የመዋቅር ግንኙነት
የለም። ነገር ግን በቅንነት ስራቸውን ሲሰሩ
የአቅም ችግር እንዳያጋጥማቸው ስልጠና
ይሰጧቸዋል። ቅሬታ ሰሚ በቢሮ ደረጃ
በአስፈፃሚ የተቋቋሙ ቢሆንም፤ አቤቱታ
ሰምተው የሚመረምሩት የህግ ባለሞያዎች
ስለማይሆኑ በኢትዮጵያ የህዝብ እንባ ጠባቂ
ተቋም በኩል ከአቤቱታ መቀበል ጀምሮ
ስልጠና እየተሰጣቸው ነው።
የቅሬታ አቀባበል ሂደቱ፤ የሚፈታበት መንገድ
እንዲሁም ልዩ ትኩረት የሚሰጣቸው ህጻናት፣
አረጋውያን፣ አካል ጉዳተኞች የሚስተናገዱበትን
ሁኔታ በሚመለከት ሥልጠና ይሰጣል።
መደበኛ እና ልዩ ትኩረት የሚሰጣቸው ጉዳዮች
በምን እንደሚለዩ እንዲያውቁት እየተደረገ
ነው። ልዩ ትኩረት የሚሰጠው አስቸኳይ
ጉዳዮች ዘግይተው ተመርምረው ምክረ ሃሳብ
ቢሰጥም የማይታረሙ የሚሆንበት ሁኔታ
ስለሚያጋጥም ያንንም እንዲያውቁት ይደረጋል
ይላሉ።
በተጨማሪ ማስረጃ አሰባሰብ፣ ማስረጃ
አያያዝ እና ሌሎችንም ጉዳዮች ያካተተ ማንዋል
በማዘጋጀት፤ ለክልሉ እየተሰጠ እንዲሰለጥኑ
እየተደረገ መሆኑን በማመልከት ነገር ግን
የሚቀርቡት ቅሬታዎች እና ጉዳዮቹ እንደየክልሉ
ተጨባጭ ሁኔታ እንደሚለያይ ያመለክታሉ።
ለአብነት በከተሞች የሚቀርበው ቅሬታ እና
በአርብቶ አደር አካባቢዎች የሚቀርበው ቅሬታ
ይለያያል። በአርብቶ አደር አካባቢ ከውሃ እና
ከግጦሽ ሳር ጋር የተያያዘ ጥያቄ ሲቀርብ

በከተሞች ደግሞ ቅሬታው ሌላ ይሆናል
ይላሉ። ስለዚህ የአካባቢን ተጨባጭ ሁኔታ
መሰረት ያደረገ ስልጠና የሚሰጡ መሆኑንም
ያመለክታሉ።
አቶ ደነቀ፤ ተቋሙ በተጨማሪ ከዕርዳታ
ድርጅቶች
ለሥራ
የሚውሉ
ግብአቶች
ኮምፒዩተር እና የመሳሰሉትን ቁሳቁሶች
እንዲሁም
ለስልጠና
የሚሆን
በጀት
በማፈላለግድጋፍ የሚያደርጉላቸው መሆኑንም
ይገልፃሉ።
ይህ ሁሉ ሲሆን ቀድሞ እንደተገለፀው
በፈቃደኝነት በመልካም ግንኙነት እንጂ
በመዋቅር የሚያስተሳስር ነገር ኖሮ
አለመሆኑን በማመልከት አሁን ግን የጋራ
የመግባቢያ
ስምምነት
ማድረጋቸውን
አመልክተዋል።
የጋራ
ስምምነቱ
በየጊዜው
ሪፖርት
እንዲያቀርቡ፤ ስልጠና የሚያገኙበት ሁኔታ
እንዲፈጠር፤ የቁሳቁስ ድጋፍ መስጠትን እና
እርስ በእርሳቸው ከአንዱ ክልል ሌላው ክልል
ተሞክሮ
የሚወስድበትን
መድረክ
ማመቻቸትን
የሚያካት
መሆኑንም
ተናግረዋል።

የአስተዳደር በደልን ለመከላከል
ተቋሙ ባለፉት አስር አመታት ባደረገው
የአስተዳደር በደልን የመከላከል ስራዎች ዙሪያ
የተደረጉ ቁጥጥሮች እና የጥናት ስራዎች ከጊዜ
ወደ ጊዜ እያደጉ የመጡ መሆናቸውን በሕዝብ
ዕንባ ጠባቂ ተቋም የ2013 በጀት ዓመት

የአስተዳደር በደል መከላከል ዳይሬክቶሬት
ዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ያመለክታል። በተገኙ
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የቁጥጥርና የጥናት ግኝቶች መሰረት
የሚወሰዱ
የማስተካከያ
እርምጃዎች
መሻሻሎች የታዩባቸው ናቸው ይላል። ስራውን
ይበልጥ ለማሳለጥ ከዚህ በፊት የነበረው
የቁጥጥር አሰራር መመሪያ እንደገና ተሻሽሎ
ስራው በስርዓት እንዲመራ መደረጉን
በመጥቀስ፤ አገራዊ ወቅታዊ ትላልቅ
የቁጥጥርና የጥናት ስራዎች መሰራታቸውን
ሪፖርቱ ያብራራል።
በተለያዩ ዘዴዎች በመጠቀም የአስፈጻሚ
አካላትንም ሆነ የሕብረተሰቡን ግንዛቤ
ለማሳደግ
በርካታ
ሰፋፊ
መድረኮች
መካሄዳቸውንም እንዲሁ ሪፖርቱ ያመለክታል።
ለቁጥጥር የሚመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ወቅታዊ
እና የሕብረተሰቡን ችግር የሚፈቱ መሆናቸውን
እንዲሁም የቁጥጥር ሂደቱ የሚመለከታቸውን
አስፈፃሚ
አካላት
ወይም
ቁጥጥር
የተካሄደባቸውን
አስፈጻሚ
አካላትን
የሚያሳትፍ
መሆኑን
በማስታወስ፤
በቁጥጥርና በጥናቶች የተለዩ ግኝቶች ዙሪያ
የመፍትሄ
ሃሳብ
በማስቀመጥ
ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር
ውይይት እንደተካሔደ እና የጋራ መግባባት ላይ
መደረሱን በዓመቱ የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት
ላይ ተመላክቷል። አንድ ቁጥጥር ከተካሄደ
በኋላ የተለዩ የህግና የአሰራር ክፍተቶችን
ቁጥጥር ተደራጊ መስሪያ ቤቶች በተሰጣቸው
ግብረ መልስ መሰረት ምክረ ሃሳብ ተቀብለው
ከማስተካከል አኳያ ከሞላ ጎደል እያስተካከሉ

መምጣታቸውን የጠቀሰው ይኸው ሪፖርት፤
ተቋሙ ባለፈው አስር ዓመት ከ2002 እስከ
2011 ዓ.ም ያከናወናቸው የአስተዳደር በደል
መከላከል ሥራዎች ስኬታማ እንደነበሩ
በጥናት በተገኘ መረጃ ላይ ተመስርቶ
መደምደም እንደሚቻል ተገልጿል።
በሌላ መልኩ፣ በቁጥጥር የተለዩ የህግና
የአሰራር ክፍተቶች ጥራታቸውን ያልጠበቁ
መሆናቸው፤ ለቁጥጥር ተደራጊ መሥሪያ
ቤቶች የሚሰጡ ግብረ መልሶች በተቋማቱ
ተፈፃሚነት የሌላቸው መሆኑ እና ተቋሙ
የተለዩ የቁጥጥር ክፍተቶችን የማይተገብሩ
መስሪያ ቤቶችን በማጋለጥ እና የቁጥጥር
ግኝቶችን በማይፈፅሙ ተቋማት ላይ ሕጋዊ
እርምጃ ያለመውሰድ በዓመቱ ከታዩ ችግሮች
መካከል ተጠቃሾች መሆናቸው በሪፖርቱ
ተመላክቷል። በተጨማሪ የጥናት ርዕስ
አመራረጥ ወቅታዊና ችግር ፈቺ ያለመሆንና
የተቋሙ የጥናት ግኝቶች ለህብረተሰቡ ይፋ
የማይደረጉ
መሆናቸውን
በማስታወስ፤
ተቋሙ በፊት ሲያከናውናቸው የነበሩ
መድረኮች የመልካም አስተዳደርና አገልግሎት
አሰጣጥ ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች
ጥራት የሌላቸውና ተደራሽ ያለመሆናቸው
ተቋሙ አስተዳደራዊ በደሎችን ለመከላከል
ሲያከናውናቸው የነበሩ ተግባራት ተግዳሮቶች
እና ክፍተቶች እንደነበሩ ድምዳሜ ላይ መድረስ
ይቻላል ሲል የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርቱ
አብራርቷል።
ተቋሙ ባለፉት አስር አመታት ባደረገው
የአስተዳደር በደል መከላከል ስራዎች ልዩ
ትኩረት በሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች በተቋሙ

አደረጃጀት መፍጠር መቻሉ እና እነዚህን
የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ እንዲሆኑ እስከ
ታች ድረስ መዋቅር መዘርጋቱ ተመላክቷል።
በዕቅድ አፈጻፀም ሪፖርቱ ላይ እንደተብራራው፤
የአካል ጉዳተኞች መብቶች እንዲከበሩ
በተለይም የልዩ ፍላጎት ትምህርት በስርዓተ
ትምህርት እንዲካተት መደረጉ፤ ህፃናት ስለ
መብቶቻቸው እንዲያውቁ እና የዴሞክራሲ
ስርዓት
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እንዲያዳብሩ የህጻናት ፓርላማ በአንዳንድ
ቦታዎች በሞዴልነት ማደራጀት ተችሏል።
በህፃናት ላይ የሚደርሱ ያለእድሜ ጋብቻ
በሚመለከት
የመከላከል
ስራዎች
መሰራታቸው እና የተቋሙ መኖር ለዜጎች
በተለይም ለህጻናት፣ ለሴቶች ለአካል
ጉዳተኞችና አረጋውያን የተሻለ ተስፋ ይዞ
የመጣና ቅሬታ የሚያቀርብበት አማራጭ
ተቋም ሆኖ መገኘቱንም ሪፖርቱ ያመለክታል።
የህፃናት፣ ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞችና የአረጋውያን
ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ለቁጥጥር የሚመረጡ
ርዕሰ ጉዳዮች በአብዛኛው ወቅታዊ እና ችግር
የሚፈቱ
ናቸው።
በቁጥጥር
ሂደቱ
የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት የማካተት
እና በህፃናት፣ ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞችና
አረጋውያን ጉዳዮች ላይ ሊደርሱ የሚችሉ
የአስተዳደር በደል በመከላከል ላይ ስኬታማ
ተግባራት ተከናውኗል ማለት እንደሚቻልም
ተገልጿል። የመረጃ ነጻነት ህግ ማስተግበርን
በተመለከተም በተቋሙ የህግ ማዕቀፍ
ክትትልና የድጋፍ ስራዎች እንዲሁም ግንዛቤ
በመፍጠር ረገድ ስራዎች መሰራታቸውን እና

የመረጃ ነፃነት ማስተግበሪያ ደንብ መመሪያ
ለማውጣት ጥረት መደረጉ የተጠቆመ ሲሆን፤
ከ2005ዓ.ም ጀምሮ በርካታ ሰፋፊ መድረኮች
ተዘጋጅተው የግንዛቤ መፍጠር ስራዎች
መሰራታቸውን እና መረጃ መስጠት ግዴታዬ
ነው የሚል የመንግስት አካል እንዲፈጠር
ጥረት መደረጉን ሪፖርቱ ያብራራል። የሚሰጡ
መረጃዎችም
ከጊዜ
ጊዜ
እያደጉ
መምጣታቸው እና የመረጃ ነጸነት ሪፖርት
የሚያደርጉ ተቋማት እየተበራከቱ እንደሚገኙ
ይህም እንደ ስኬታማ ተግባር መውሰድ
እንደሚቻል ተመላክቷል። በሌላ መልኩ
ተቋሙ የመረጃ ነፃነትን ሕግን ለማስፈፀም
በፊት ለፊት መድረኮች እና በመገናኛ ብዙሃን
ሲያከናውናቸው የነበሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ
ሥራዎች ተደራሽ ያለመሆናቸው፤ የመረጃ
ነፃነት ሕግ በሀገራችን ተግባራዊ እንዲሆን
በተቋማት ላይ የሚያደርገው ክትትልና ድጋፍ
ውጤታማ ያለመሆን፤ የመረጃ ነፃነት ህግን
ለማስተግበር የሚረዱ የሕግ ማዕቀፍ
ዝግጅቶች ወቅታዊና ችግር ፈቺ ያለመሆናቸው
እንዲሁም ተቋሙ የመረጃ ነፃነት ሕግ
አተገባበር ላይ ከተለያዩ ተቋማት ሪፖርት
በመቀበልና ወቅታዊ ግብረ-መልስ መስጠት
ላይ ክፍተት ያለበት መሆኑም ተጠቁሟል።
በአጠቃላይ የመረጃ ነፃነት ሕግ መውጣት
የሰዎች መረጃ የማግኘት መብት እንዲረጋግጥ
ማስቻሉን እና በመንግስት አሰራር ላይ
ግልፅነት እና ተጠያቂት እንዲረጋገጥ አስተዋጽኦ
ማድረግ ላይ ውስንነት የሚስተዋል መሆኑም
ተጠቁሟል።
የመረጃ
ነፃነት
ህግን
የማስተግበር
ስራዎች
ስኬታማ
ያለመሆናቸው
ምክንያት
ተግዳሮቶች

በማጋጠማቸው ክፍተት መፈጠሩንም ሪፖርቱ
አመላክቷል።
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