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መግቢያ 

በቅርብ ጊዚ ውስጥ በዒሇም ሊይ ካጋጠሙ እጅግ የከፈ ተሊሊፉ የጤና 

ችግሮች መካከሌ አንደ ኮቪዴ-19 (SARS-COV2) መሆኑ ይታወቃሌ። 

ቫይረሱ በታህሳስ 2012 በቻይና ዉሀን ግዙት ውስጥ ሇመጀመሪያ ጊዚ 

ከተከሰተበት ጊዚ ጀምሮ ወዯ ሁለም የዒሇም ሀገሮች በፌጥነት 

ተዙምቷሌ። እስከ ግንቦት አጋማሽ 2013 ዴረስ 215 አገራት ከ162 

ሚሉዮን በሊይ ሰዎች በኮሮና በሽታ መያዙቸውንና ወዯ 440 ሺህ 

የሚጠጉ ዯግሞ በበሽታው ህይወታቸው ማሇፈን የዒሇም የጤና 

ዴርጅት የመረጃ ምንጮች ያመሇክታለ።  

በአፌሪካ ውስጥ የኮቪዴ-19 መስፊፊት በወረርሽኙ በመጀመሪያዎቹ 

ወራቶች እንዯታየው በጣም ዖገምተኛ አሌነበረም። በእርግጥም የዒሇም 

የጤና ዴርጅት መጋቢት 2 ቀን 2012 ኮቪዴ-19ን ‹‹ዒሇም አቀፌ 

ወረርሽኝ›› ብል ባወጀ በሦስት ሳምንታት ውስጥ 46 የአፌሪካ አገራት 

በዴምሩ ወዯ 5,000 የሚጠጉ ተጠቂዎችን ይፊ አዴርገዋሌ። በአሁኑ 

ወቅት በአፌሪካ ውስጥ የሚገኙት 54ቱም አገራት ኮቪዴ-19 

በየአገራቸው መከሰቱን ሪፖርት ያዯረጉ ሲሆን እስከ ግንቦት 9 ቀን 

2013 ባሇው ጊዚ ውስጥ 3,356,562 ሰዎች በኮቪዴ-19 መያዙቸውንና 

84,504 ሰዎች ዯግሞ በወረርሽኙ ሳቢያ ሕይወታቸው ማሇፈን የዒሇም 

የጤና ዴርጅት አመሌክቷሌ። 

በቅርብ ጊዚ ከተከሰቱ ላልች ተመሳሳይ ወረርሽኞች አንጻር ሲታይ 

ኮቪዴ-19 የበሇጠ የጤና፣ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ እና የፖሇቲካ 

ተግዲሮቶችን አዴርሷሌ፤ በማዴረስም ሊይ ይገኛሌ። ምንም እንኳን 

ወረርሽኙ በንፅፅር አነስተኛ የሞት መጠን እንዲሇው ቢዖገብም ከቅርብ 

ዒመታት ወዱህ እንዯ MERS እና SARS ካለ ላልች ወረርሽኞች 

የበሇጠ ገዲይ መሆኑ ታይቷሌ። የኮቪዴ-19 ተፅዔኖ በሁለም አህጉራት 



 

ii 

በግሌፅ ቢታይም ችግሩ በአፌሪካ (በተሇይም በኢኮኖሚ ዯካማ በሆኑት 

ከሠሀራ በታች ባለ የአፌሪካ ሀገሮች) በጣም የከፊ እንዯሆነ 

ተረጋግጧሌ። አብዙኛዎቹ የአፌሪካ አገራት ሇወረርሽኙ ፇጣን ምሊሽ 

ሇመስጠት ያዯረጉት ጥረት የሚዯነቅ ቢሆንም፣ በተሇያዩ የአቅም፣ 

የመሠረተ-ሌማት እና የአስተዲዯር ማነቆዎች ሳቢያ የቫይረሱን ስርጭት 

ሇመቆጣጠር አሌቻለም። በቂ የፊይናንስ አቅም የላሊቸው የጤና 

ሥርዒቶች፣ ዯካማ የመሠረተ ሌማቶች፣ የኮቪዴ-19ን ተፅዔኖ መቋቋም 

የማይችሌ ዛቅተኛ ኢኮኖሚያዊ አቅም እና ዯካማ የአስተዲዯር 

ሥርዒቶች በአፌሪካ ሀገሮች ከነዘህ ማነቆዎች መካከሌ በቅዴሚያ 

የሚጠቀሱ ናቸው።  

የምሥራቃዊ አፌሪካ ሁኔታን ስመሇከት ምንም እንኳን ከፌተኛ የሕዛብ 

ብዙት ያሊቸው እንዯ ኢትዮጵያ፣ ኬንያና ዐጋንዲ ያለ አገራት ከፌተኛ 

የኮቪዴ ተጠቂና የሟች ብዙት ቢያስመዖግቡም፤ አነስተኛ የሕዛብ 

መጠን ያሊቸው እንዯ ጅቡቲ፣ ኤርትራ እና ሶማሉያ ያለ አገራት 

ካሊቸው የሕዛብ መጠን አኳያ በአንፃራዊ ከፌተኛ የተጠቂ መጠን 

ሪፖርት በማዴረግ ሊይ ይገኛለ። ሇምሳላ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2013 

ባሇው ጊዚ ውስጥ ጠቅሊሊ የሕዛብ ብዙቷ ከአንዴ ሚሉዮን ብም ከፌ 

ያሊሇው ጅቡቲ 11,577 የኮቪዴ-19 ተጠቂ ስታስመዖግብ፤ ወዯ 16.3 

ሚሉዮን የሚገመት ሕዛብ ያሊት ሶማሉያም ከአንዴ ሚሉዮን ሠዎች 

መካከሌ 8,874 ተጠቂዎችን በማስመዛገብ በአንፃራዊነት ከፌተኛ 

የኮቪዴ መስፊፊት ያሇባት አገር መሆኗን አሳይታሇች። ይሁን እንጂ 

በአገራቱ እስካሁን ዴረስ እምብዙም ባሌተሻሻሇው ዛቅተኛ የምርመራ 

ዯረጃና አቅም እንዱሁም የክትትሌ ማነስ ሳቢያ በየአገራቱና በክፌሇ-

አህጉሩ ያሇውን የኮቪዴ ስርጭት በኢፉሴሌ ከሚገሇጹት አኃዜች እጅግ 

የሊቀ እንዯሚሆን ይገመታሌ።  

የኮቪዴ-19 ዚና ከተሰማበት ጊዚ አንስቶ የኢትዮጵያ መንግስት የተሇያዩ 

ዔርምጃዎችን በመውሰዴ ሇተከሰተው ወረርሽኝ እና ሉያዯርስ 



 

iii 

የሚችሇውን ጉዲት ምሊሽ ሇመስጠት ዛግጅቶች ሲያዯርግ እንዯነበር 

ይታወቃሌ። በአገሪቱ ውስጥ የመጀመሪያው የኮቪዴ-19 ተጠቂ ሪፖርት 

የተዯረገው በመጋቢት 4 ቀን 2012 ሲሆን ግሇሰቡም ከቡርኪናፊሶ 

የመጣ የጃፓን ዚጋ ነበር። የሁኔታውን አሳሳቢነት በማየት መንግስት 

ሇተፇጠረው ወረርሽኝ ምሊሽ የመስጠት አቅሙን ሇማሳዯግ መጋቢት 

30 ቀን 2012 ሇአምስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዚ አዋጅ 

አውጇሌ።  

በአስቸኳይ ጊዚ አዋጁ መንግስት የቫይረሱን ስርጭት ሇመቆጣጠር 

የሚያስችለ የተሇያዩ ዔርምጃዎችን ወስዶሌ። ከነዘህም መካከሌ 

የመጀመሪያ እና የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶችን እና 

ዩኒቨርስቲዎችን መዛጋት፣ ከባህር ማድ የሚመጡ ተጓዦችን ሇ14 

ቀናት በሇይቶ ማቆያ እንዱቆዩ ማዴረግ፣ መሠረታዊ ያሌሆኑ መ/ቤቶች 

ውስጥ የሚሰሩ የመንግሥት ሠራተኞች ከቤታቸው እንዱሠሩ 

መፌቀዴ፣ በሁለም ዒሇም አቀፌ ዴንበሮች የሁለም ሰዎችን 

እንቅስቃሴ መገዯብ፣ ማንኛውንም አይነት ሰፉ ሕዛባዊና እና 

ኃይማኖታዊ ስብሰባዎችን ማገዴ ይገኙበታሌ።  

መንግሥት የጤና ስርዒቱ ወረርሽኙን እንዱገታ ሇማዴረግ ላልች 

ዔርምጃዎችንም ወስዶሌ። ከነዘህም መካከሌ ሇኮቪዴ-19 ተጠቂዎች ሌዩ 

ሆስፒታልችን ማዖጋጀት፣ በተሇያዩ የሀገሪቱ ክፌልች ውስጥ የኮቪዴ-

19 የሊብራቶሪ ማዔከሊትን ማቋቋም፣ ሇጤና ባሇሙያዎች ስሇ ወረርሽኙ 

ሌዩ ስሌጠና መስጠት፣ የህክምና ቁሳቁሶችን እና መሳሪያዎችን 

ማስመጣት እና ማሰራጨት እና የክሌልችን ወረርሽኙን የመቋቋም 

አቅም ማጎሌበት ይገኙበታሌ።  

በኢኮኖሚው መስክ መንግሥት ኮቪዴ-19ን እንዯ ዋና የኢኮኖሚ እና 

የምግብ ዋስትና ሥጋት የተመሇከተው ሲሆን የወረርሽኙን ኢኮኖሚያዊ 



 

iv 

ጉዲት ሇማቃሇሌ የተሇያዩ የፖሉሲ ዔርምጃዎች ተወስዯዋሌ። ከነዘህም 

መካከሌ፡  

• የግሌ ባንኮች ዯንበኞቻቸውን በተሇይም በኮቪዴ-19 የተጎደ 

የንግዴ ተቋማትን እንዱዯግፈ 15 ቢሉዮን ብር ዴጋፌ 

መሰጠቱ፤ 

• በወረርሽኙ ይበሌጥ የሚጎዲውን የቱሪዛም ዖርፌ ከሚገጥመው 

ተግዲሮች ሇመታዯግና ሇማሳዯግ የ3.3 ቢሉዮን ብር ምዯባ 

መዯረጉ፤ 

• ከውጭ የሚገቡ የወረርሽኙን መስፊፊት ሇመግታት የሚረደ 

ተዙማጅ ምርቶችን ሇማስገባት የሚያስችሌ የውጭ ምንዙሬ 

መመዯብና ምርቶቹ ከቀረጥ ነፃ እንዱገቡ ማዴረግ፤ 

• ሇንግዴ ዴርጅቶች የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመሊሽ ገንዖብን 

በተፊጠነ ሂዯት መመሇስን ያካትታሌ። 

በተጨማሪም የሞባይሌ ክፌያ ስርዒትን ማስፊፊት፣ ጥቃቅን፣ አነስተኛ 

እና መካከሇኛ ኢንተርፕራይዜች ብዴር በፌጥነት እንዱያገኙ 

ማመቻቸትና በኮቪዴ-19 ሇተጎደ የንግዴ ዴርጅቶች የታክስ 

እፍይታዎችን መስጠት ተጨማሪ ዔርምጃዎች ነበሩ።  

በተመሳሳይ ሁኔታ የወረርሽኙን ማኅበራዊ ተፅዔኖች ሇመቀነስ 

መንግሥት የማኅበራዊ ዯህንነት መረቦችን ሇማስፊት ጥረት ከማዴረጉ 

ባሻገር በየአካባቢው የግሌና የመንግሥት ዖርፌ ኢንቨስትመንትን 

አበረታቷሌ። በዋና ከተሞች ውስጥ የምግብ ባንኮች የተቋቋሙ ሲሆን 

‹‹ማዔዴ ማጋራት››1 በተሠኘው መርኃ-ግብር ህዛቡ በወረርሽኙ ሳቢያ 

                            
1ይህ ጠቅሊይ ሚኒስትር ዏብይ አሕመዴ “ማዔዴ ማጋራት” ሲለ የሰየሙት አንዴ 
ቤተሰብ ሇላሊ አንዴ ቤተሰብ በቀን አንዴ ምግብ ሇማካፇሌ የሚያስችሌ ዛግጅት 
እንዱያዯርግ ሚያዛያ 12 ቀን 2012 ባዯረጉት ጥሪ መሠረት የተወጠነ መርኃ-ግብር 
ነው።  
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የኢኮኖሚ ጉዲት ሇዯረሰባቸው ዴጋፌ እንዱያዯርግ ከፌተኛ ቅስቀሳና 

ማስተባበር ተዯርጓሌ፤ አበረታች ውጤቶችም ታይተዋሌ። 

ከሊይ የተጠቀሱት ዔርምጃዎች ቢወሰደም አሁንም ኢትዮጵያ ከኮቪዴ-

19 የሚመነጩ የጤና፣ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ እና የፖሇቲካዊ 

አሇመረጋጋቶች ተጋርጠውባታሌ። በጤናው ረገዴ የኮቪዴ-19 ስርጭት 

አሁንም በከፌተኛ ዯረጃ ሊይ ከመገኘቱ በሊይ ከጊዚ ወዯ ጊዚ 

የመስፊፊት መጠኑ እየጨመረ ይገኛሌ። አሇም ዒቀፌ መረጃዎች 

እንዯሚያመሇክቱት የመጀመሪያው ተጠቂ ከተገኘበት ከመጋቢት ወር 

2012 መጀመሪያ አንስቶ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2013 ዴረስ ባለት 15 

ወራት ውስጥ በአጠቃሊይ 276,681 ሰዎች በወረርሽኙ ሲጠቁ የ4,338 

ሰዎች ህይወት በበሽታው አሌፎሌ። በዘህም በኮቪዴ ወረርሽና ሞት 

አገሪቱ ከዯቡብ አፌሪካ፣ ሞሮኮ፣ ቱኒዘያ እና ግብፅ በመቀጠሌ ከአፌሪካ 

አገራት በአምስተኛ ዯረጃ ሊይ እንዴትቀመጥ አዴርጓታሌ።  

የኮቪዴ-19 ኢኮኖሚያዊ ተፅዔኖ ወረርሽኙ ከተከሠተ ጀምሮ በከፌተኛ 

ዯረጃ የታየ ነው። ወረርሽኙ በከተሞች አካባቢ ሇብ ሰዎች የኑሮ 

ምሰሶ የሆነውን መዯበኛ ያሌሆነ ኢኮኖሚ (informal economy) 

በከፌtኛ ዯረጃ ያጠቃ ሲሆን በዘህም ሳቢያ በተሇይ በመጀመሪያዎቹ 

ስዴስት ወራቶች ውስጥ ብ አነስተኛና መካከሇኛ ንግድች ሇመዖጋት 

ተገዴዯዋሌ። በማክሮ ኢኮኖሚ ዯረጃም ኮቪዴ-19 ሇሀገሪቱ የኢኮኖሚ 

ዔዴገት ማነቆ በመሆን ከፌተኛ አለታዊ ተፅዔኖ አምጥቷሌ። 

በወረርሽኙ የመጀመሪያ ወራት አካባቢ በመስኩ ያለ ባሇሙያዎች 

ኮቪዴ-19 በማክሮ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚያስከትሊቸውን ሦስት ፇታኝ 

ችግሮችን ሇይተዋሌ። እነዘህም 1ኛ) አገሪቱ ያሇባትን ከፌተኛ የውጭ 

ብዴር ሇመክፇሌ የምታዯርገውን ጥረት መገዯቡ2 2ኛ) በወረርሽኙ 

                            
2 ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ብ የዔዲ ጫናዎች ያለባት ሲሆን የውጭ እና የሀገር ውስጥ 
ብዴር በቅዯም ተከተሌ ከጠቅሊሊው የሀገር ውስጥ ምርት 30% እና 27% እንዯሆነ 
ይታሰባሌ። 
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የተነሳ አየር መንገዴንና ቱሪዛምን ጨምሮ አንዲንዴ ቁሌፌ የኢኮኖሚ 

ዖርፍች ዛቅተኛ አፇፃፀም በመኖሩ ሳቢያ የውጭ ምንዙሬ ዔጥረት 

መከሠት እና 3ኛ) በውጭ አገር ያለ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ 

ኢትዮጵያውያን በወረርሽኙ ሳቢያ በሚዯርስባቸው የኢኮኖሚ ተፅዔኖ 

ሳቢያ ወዯ አገር ቤት የሚሌኩት ገንዖብ መቀነሱና አገሪቱም በመስኩ 

ታገኝ የነበረው የውጭ ምንዙሬ መቀነሱ ናቸው3።  

መሌካም አስተዲዯር ሇአፌሪካ-ምሥራቃዊ አፌሪካ ኮቪዴ-19 በአገራችን 

በተከሰተ የመጀመሪያ ወራት ውስጥ መንግስት የሰጠውን ምሊሽ እና 

ወረርሽኙ ወዯፉት በአገሪቱ ሌማት እና አስተዲዯር ሊይ ሉያሳዴር 

የሚችሊቸውን ተፅዔኖዎች ሊይ የሚወያይ ‹‹ኮቪዴ-19 በኢትዮጵያ፥ 
ምሊሾች ፣ ተጽዔኖዎች እና የወዯፉት የፖሉሲ አቅጣጫዎች›› የሚሌ 

ተከታታይ ሕዛባዊ የውይይት መዴረኮችን ማዖጋጀቱና ማካሄደ 

ይታወሳሌ። በመዴረኮቹም በየመስኩ ያለ ባሇሙያዎች የውይይት 

መነሻ ጥናታዊ ጽሐፍችን ያቀረቡ ሲሆን በመዴረኮቹ ሊይም 

መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶችና መ/ቤቶች ተወካዮች፣ 

የከፌተኛ ትምሕርት ተቋማት መምህራንና በዖርፈ ያለ 

ተመራማሪዎች፣ የሚዱያ ባሇሙያዎችና ላልችም ጉዲዩ 

የሚመሇከታቸው የህብረተሰብ ክፌሌ ተወካዮች ተገኝተው በውይይቶቹ 

ተሳትፇዋሌ።  

የውይይት መዴረኮቹ በአራት የተመረጡ ተያያዥ ርዔሶች ሊይ ያተኮሩ 

ሲሆን እነዘህም 1ኛ) ‹‹ኮቪዴ-19 እና የኢትዮጵያ የጤና ምሊሽ፣ 

ተግዲሮቶች እና የወዯፉት አቅጣጫዎች››፣ 2ኛ) ‹‹የኮቪዴ-19 

ኢኮኖሚያዊ ተፅዔኖና የወዯፉት አቅጣጫ በኢትዮጵያ››፣ 3ኛ) ‹‹የኮቪዴ-

                            
3ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ. በ2019 ወዯ 5.7 ቢሉዮን ድሊር ያህሌ ከውጭ የተሊከ ገቢ ማግኘቷ 
ተዖግቧሌ። ነገር ግን ስዯተኞቹ ባለባቸው አገሮች በተከሰተው የኢኮኖሚ ማሽቆሌቆሌ 
ሳቢያ ይህ በከፌተኛ ሁኔታ እንዯሚቀንስ ይጠበቃሌ። 
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19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ እና ማኅበራዊ አንዴምታው›› እና 4ኛ) 

‹‹ኮቪዴ-19 እና አስተዲዯር በኢትዮጵያ›› የሚለ ነበሩ።  

ነሏሴ 12 ቀን 2012 በአዱስ አበባ ኢንተር ኮንትኔንታሌ ሆቴሌ 

በተካሄዯው የውይይት መዴረክ ሊይ ኮቪዴ-19 በአገራችን እያዯረሰ 

ያሇውን የጤና እና ማኅበራዊ ተፅዔኖዎችና የተሰጡ ምሊሾችን 

የሚመሇከቱ ሁሇት ጥናታዊ ፅሁፍች ቀርበው ውይይት 

ተዯርጎባቸዋሌ። በዘህ መሠረት ‹‹የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ 
የጤና ዖርፌ ሊይ ያዯረሳቸው ተፅዔኖዎች፣ የተሰጡ ምሊሾችና የወዯፉት 
የፖሉሲ ዔርምጃዎች›› በሚሌ ርዔስ በድ/ር አየሇ ዖውዳ (ከአዱስ 

አህጉራዊ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት) ጥናታዊ ጽሁፌ ቀርቧሌ። 

ድ/ር አየሇ በጽሁፊቸው የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ሁኔታን በኢትዮጵያ 

ከዲሰሱ በኋሊ ወረርሽኙ በጤናና በጤና-ሥርዒቱ ሊይ ያስከተሊቸውን 

አለታዊ እና አዎንታዊ ተፅዔኖዎች አመሌክተዋሌ። በማስከተሌም 

በኢትዮጵያ ሇኮቪዴ-19 ወረርሽኝ የተሰጠውን ምሊሽ በዛርዛር ከተነተኑ 

በኋሊ በማጠቃሇያቸው የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ከሚያስከትሊቸው 

ሁሇንታዊ ተግዲሮቶች አንፃር በጤና ሚኒስቴር ሊይ ብቻ የሚተው ስራ 

እንዲሌሆነ እና የላልች መ/ቤቶችና ሴክተሮችንም ከፌትኛ ርብርብ 

የሚጠይቅ መሆኑን ያሳስባለ። 

‹‹የኮቪዴ 19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ፡ ከዖገምተኛ ስርጭት እስከ አሳሳቢ 
ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና ምሌከታ›› በሚሌ ርዔስ በድ/ር አለሊ 

ፓንክረስት (ያንግ ሊይቭስ ኢትዮጵያ) የቀረበው ሁሇተኛ ጥናታዊ 

ጽሁፌ ወረርሽኙ በአገራችን ያስከተሇውን ማኅበራዊ ተፅዔኖዎችና 

ወዯፉት ሉዯረግ ይገባዋሌ የሚለትን ጉዲዮች ይዲስሳሌ። ድ/ር አለሊ 

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ስርጭት በኢትዮጵያ በመጀመሪያ ወራቶች 

በተፇራው ፌጥነት ያሌተስፊፊው ሇምንዴነው? የሚሌ ጥያቄ በማንሳት 

የተሇያዩ መሊምቶችን ይተነትናለ። ወረርሽኙ ይበሌጥ ተጋሊጭና ተጠቂ 

በሆኑ የህብረተሰብ ክፌልች ሊይ እያዯረሰ ያሇውን ማኅበራዊ ጫና 
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በማሳየት በማጠቃሇያቸው ኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ እየተባባሰ 

ያሇ ችግር እንዯሆነ እና ቫይረሱ ከሰዎች ጋር መቆየቱ አይቀሬ መሆኑን 

አመሌክተው ክትባቱ እስኪገኝ እና በበቂ ሁኔታ እስኪዲረስ ዴረስ ያሇው 

አንዴ አማራጭ የወረርሽኙን ባሕሪና ተሊሊፉነት በሚገባ በመረዲት 

በመሊመዴ ተቋቁሞ የመኖር አቅምን ማጠናከር የሚገባ መሆኑን 

ያስገነዛባለ። 

በተመሳሳይ ሁኔታ በነሏሴ 22 ቀን 2012 በተካሄዯው ሁሇተኛው 

የውይይት መዴረክ ሊይ ‹‹የኮቪዴ-19 ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተፅዔኖ 
በኢትዮጵያ›› በሚሌ ርዔስ ጥናታዊ ፅሁፌ ያቀረቡት ፕሮፋሰር 

አሇማየሁ ገዲ (ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ) የኢትዮጵያን ወቅታዊ 

የኢኮኖሚ ሁኔታ በመግቢያነት በመዲሰስ ኮቪዴ-19 እስካሁን ባሇው ጊዚ 

ውስጥ በአገር ውስጥ አጠቃሊይ ምርት እና በዖርፍች ዔዴገት ሊይ 

ያሳዯረውን ተፅዔኖ፤ እንዱሁም እንዯ ዒሇም አቀፌ ንግዴና ፊይናንስ 

ያለ የውጪ ዖርፍች ሊይ ያዯረሰውን ጉዲት አኃዜችን በመጥቀስ 

ያመሇክታለ። አሁን ካሇው ተጨባጭ ሁኔታ በመነሳት ወረርሽኙ 

ሉያስከትሊቸው የሚችለትን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተፅዔኖዎች 

ከተሇያዩ ‹‹ቢሆኔዎች›› (senarios) በመነሳት ይተነትናለ። 

በማጠቃሇያቸውም ቀዴሞውንም ጠንካራ ያሌሆነው የኢትዮጵያ 

ኢኮኖሚ በወረርሽኙ እና ተያያዖው በሚመጡ ችግሮች እንዯሚጎዲ 

በመገንዖብ ችግሩን ሉያቃሌሌ በተሇይ ይበሌጥ ተጋሊጭ የሆኑ 

የህብረተሰብ ክፌልችን ሉጠብቅ የሚችሌ ዔርምጃ ሉወሰዴ እንዯሚገባ 

ያሳስባለ።  

በመጨረሻም ‹‹ኮቪዴ-19 እና መሌካም አስተዲዯር በኢትዮጵያ›› በሚሌ 

ርዔስ ድ/ር አስናቀ ከፊሇ (ከአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ) የጥናት ጽሁፊቸውን 

ያቀረቡ ሲሆን በጽሁፊቸውም የወረርሽኝ በሽታዎች ከመሌካም 

አስተዲዯር ጋር ያሊቸውን ግንኙነት እና ወረርሽኞች የመንግስትን 

ሁሇንተናዊ አቅም የመፇታተን ባሕሪ እንዲሊቸው በተሇያዩ ጊዚያት 



 

ix 

በዒሇምና በአገራችን የዯረሱ ወረርሽኞችን በመጥቀስ ይተነትናለ። 

በኢትዮጵያ የኮቪዴ-19 መከሰትና መስፊፊት በአገሪቱ በመካሄዴ ሊይ 

ካሇው ፖሇቲካዊ ሇውጥ ጋር መገጣጠሙ ችግሩን ይበሌጥ 

እንዲወሳሰበው በመጥቀስ በነሀሴ ወር 2012 ሉካሄዴ ታቅድ የነበረው 

ስዴስተኛው አገራዊ ምርጫ መራዖምን፤ የትግራይ ክሌሌ የተናጠሌ 

ምርጫ ሇማካሄዴ መወሰንን እና በዘህ ሳቢያ የተፇጠረውን ፖሇቲካዊና 

አስተዲዯራዊ ክስረት በማሳያነት ይጠቅሳለ። በመዯምዯሚያቸው 

ፖሇቲካዊ ትኩረትና መረጋጋት ወረርሽኙን ሇመከሊከሌና ጉዲቱን 

ሇመቀነስ ከፌተኛ ዴርሻ ያሊቸው በመሆኑ መንግስትም ሆነ ላልች 

ባሇዴርሻ አካሊት ሇዘህ መሳካት በትጋት መስራት እንዯሚገባቸው 

ያሳስባለ። 

ጥናታዊ ጽሐፍቹ የተዖጋጁትም ሆነ የውይይት መዴረኮቹ የተካሄደት 

ከአስር ወራት በፉትና ስሇወረርሽኙ ያሇው ግንዙቤ በአገር ውስጥም ሆነ 

በአሇም ዒቀፌ ዯረጃ ውስን በነበረበት ወቅት በመሆኑ በጥናታዊ 

ወረቀቶቹ የተመሇከቱ አንዲንዴ አኃዜችና ትንታኔዎች ከዘህ ውስን 

መረጃ አንፃር እንዱታዩ እያሳሰብን፤ መሌካም አስተዲዯር ሇአፌሪካ 

ወዯፉትም በተመሳሳይ አገራዊ እና አሇም አቀፊዊ ጉዲዮች ሊይ 

የበኩለን አስተዋፅኦ ሇማበርከት የሚያዯርገው ጥረት አጠናክሮ 

የሚቀጥሌ መሆኑን ሇመግሇጽ እንወዲሇን።  

አርታዑው 

 

 





 

 

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ የጤና ዖርፌ ሊይ ያዯረሳቸው 
ተፅዔኖዎች፣ የተሰጡ ምሊሾችና የወዯፉት የፖሉሲ ዔርምጃዎች 

አየሇ ዖውዳ 

1 መግቢያ 

የኮሮና ቫይረስ በመባሌ የሚታወቁት ጥቃቅን በሽታ አምጪ ህዋሳት 

ዛርያ ቀሊሌና መካከሇኛ የሆነ እንዯ ጉንፊን ያሇ የሊይኛው የመተንፇሻ 

ክፌሌን የሚያጠቃ በሽታ በማምጣት ይታወቃለ። መጀመሪያ በዯምብ 

ተዖርዛረው ከታወቁበት ከእ.ኤ.አ 1960ዎቹ ጀምሮ እስካሁን 

በዒሇማችን በመቶዎች የሚቆጠሩ የኮሮና ቫይረስ ዛርያዎች 

መኖራቸውና አብዙኞቹም እንዯ አሳማ፣ ግመሌ፣ የላሉት ወፌና ዴመት 

በመሣሠለ እንስሳት ውስጥ እንዯሚኖሩ ይታወቃሌ። አንዲንዴ ጊዚም 

እነዘህ ቫይረሶች ወዯ ሰው ሉተሊሇፈና በሽታ ሉያመጡ ይችሊለ። 

ይህም “ሞሌቶ የመፌሰስ ክስተት1” ተብል ይታወቃሌ። በዘህ ክስተት 

ከሚታወቁት ሰባት የኮሮና ቫይረሶች መካከሌ አራቱ በሰው ሌጅ ሊይ 

ቀሊሌና መካከሇኛ የሆነ በሽታ በማምጣት ሲታወቁ፤ የቀሩት ሦስቱ ግን 

የከፊና ሇሞትም ሉያዯርስ የሚችሌ በሽታ እንዯሚያስከትለ ይታወቃሌ። 

እነዘህ አዯገኛ የኮሮና ቫይረስ ዛርያዎችም የሚከተለት ናቸው።  

1. የሳርስ ኮሮና ቫይረስ (SARS-CoV) - ይህ ቫይረስ በህዲር 1994 

በቻይና ጉዋንጁ ግዙት የተከሰተና ከባዴና አጣዲፉ የሆነ 

የመተንፇሻ አካሌ ዯምረ-ህመም (severe acute respiratory 

syndrome [SARS]) በማመጣት የሚታወቅ ነው። የዘህ በሽታ 

                            
1ይህንን ቃሌ የእንግሉዛኛውን “spillover effect” ሇማሇት ነው። ጉዲዩ በቀጥታ 
የማይመሇከታቸው ነገር ግን በአካባቢው በመኖራቸው ጉዲዩ ተፅዔኖውን ያሳዯረባቸውን 
ክፌልች ሇመግሇፅ የተጠቀምኩበት ቃሌ ነው። 
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መጀመሪያ መነሻ እንስሳ እስካሁን በትክክሌ አሌታወቀም። 

በሽታው በ26 አገሮች ተሰራጭቶ ወዯ 8000 ያህሌ ሰዎችን ይዜ 

ወዯ 800 ያህሌ የሰው ሕይወት ከቀጠፇ በኋሊ እ.ኤ.አ በ2004 

ከዒሇማችን እንዯጠፊ ይነገራሌ።  

2. የመርስ ኮሮና ቫይረስ (MERS-CoV) - ይህ ቫይረስ የመካከሇኛው 

ምስራቅ የመተንፇሻ አካሌ ዯምረ-ህመም (Middle East 

respiratory syndrome [MERS]) የተባሇውን በሽታ በማምጣት 

የሚታወቅ ሲሆን፤ በመጀመሪያ በ2004/5 በሳውዱ ዏረቢያ 

እንዯተከሰተና ከግመሌ ወዯ ሰውም እንዯተሊሇፇ ይገመታሌ። 

እንዯ የዒሇም ጤና ዴርጅት መረጃ በሽታው በ27 አገሮች 

ተሰራጭቶ 2,500 ሰዎችን ሲይዛ የ860 ሰዎች ሕይወትም 

መቅጠፈ ይታመናሌ። ይህ በሽታ አሁንም በተወሰኑ ቦታዎች 

አሌፍ አሌፍ እንዯሚታይ ይነገራሌ። 

3. የሳርስ ኮሮና ቫይረስ - 2 (SARS-CoV-2) - ይህ ቫይረስ 

በመጀመሪያ ታህሳስ 2012 በቻይና፣ ውሀን ከተማ መከሰቱ 

ይገመታሌ። ከሊይ እንዯተጠቀሱት ሁሇት የኮሮና ቫይረሶች ይህም 

ቫይረስ በዋነኛነት የመተንፇሻ አካሌን የሚያጠቃ የኮሮና ቫይረስ 

ህመም-2019 (COVID-19) በመባሌ የተሰየመውን በሽታ 

ያመጣሌ። በመጀመሪያ የበሽታው መነሻ ከእባብ ነው ተብል 

ቢገመትም በኋሊ ግን የተሇያዩ ተመራማሪዎች የላሉት ወፌ፣ 

ጉንዲን በሉታ እንሰሳት ሉያስተሊሌፈ ይችሊለ የሚለ መረጃዎችን 

አቅርበዋሌ። ይሁን እንጂ እስካሁን ዴረስም የትኛው እንሰሳ 

በሽታውን እንዯሚያስተሊሌፌ በርግጠኝነት ገና አሌታወቀም። 

በርግጠኝነት የታወቀው የሳርስ ኮሮና ቫይረስ-2 ከሊይ 

ከተመሇከትናቸው ኮሮና ቫይረሶች ይበሌጥ በፌጥነት የሚዙመትና 

ገዲይ በሽታ መሆኑን ነው። ሇዘህም ከዘህ በታች ያለት ሁሇት 

ዏረፌተ ነገሮች ጥሩ ማስረጃ ሉሆኑ ይችሊለ ብዬ አምናሇሁ። 
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የኮቪዴ-19 የመጀመሪያው ሕመምተኛ የተገኘው በታህሳስ 20 ቀን 

2012 ውሀን ተብሊ በምትታወቅ ቻይና ውስጥ በምትገኝ አንዱት ከተማ 

እንዯሆነ ይነገራሌ። በሽታው ከተከሰተ ሦስት ወር ባሌሞሊ ጊዚ ውስጥ፣ 

መጋቢት 2 ቀን 2013 ዒ.ም የዒሇም ጤና ዴርጅት ኮቪዴ-19 ዒሇም 

አቀፌ ወረርሽኝ መሆኑን አወጀ። እንዯ የዒሇም የጤና ዴርጅት መረጃ 

በሽታው በተከሰተ በሦስት ወር ጊዚ ውስጥ ብቻ አንዴ ሚሉዮን ሰዎች 

በበሽታው መያዙቸውና 50,000 ያህሌ ሰዎች ዯግሞ ህይወታቸውን 

ማጣታቸው ሲታወቅ በስዴሰት ወር ጊዚ ውስጥ ዯግሞ 10 ሚሉዮን 

ሰዎች በበሽታው ተይዖው ግማሽ ሚሉዮን ያህልቹ ህይወታቸውን 

ማጣታቸው ታውቋሌ። እስከ መስከረም 26 ቀን 2013 ዴረስ በመሊው 

ዒሇም ሊይ 35,347,404 ሰዎች በበሽታው ሲያ 1,039,404 ያህለ 

ህይወታቸውን ማጣታቸው ተረጋግጧሌ። ከዘህ ቁጥር ጋር አስገራሚና 

የማያጠራጥር መሌስ ያሌተገኘሇት ክስተት ዯግሞ በሽታው ሪፖርት 

ከተዯረገባቸው 235 ሀገሮች ወይም የዒሇም ጤና ዴርጅት ግዙቶች 

መካከሌ፣ 57 በመቶ የሚሆኑት ህመምተኞች ከአራት አገሮች ብቻ 

(አሜሪካ፣ ህንዴ፤ ብራዘሌና ሩሲያ) ሪፖርት መዯረጉ ነው። 

አንዲንድች፣ ምክንያቱ እነዘህ አገሮች ብ ምርመራ ስሇሚያዯረጉ ነው 

ቁጥሩ የበዙው ቢለም ይህ ሇመሆኑ ግን በጥናት ያረጋገጡት ነገር 

እስካሁን የሇም። 

እስከ ሏምላ 2013 ባለት ወራቶች ውስጥ አስራ ሁሇት አገራት ብቻ 

የኮቪዴ-19 በሽታ ሪፖርት ያሊዯረጉ አገሮች ተብሇው ይታወቃለ። 

እዘህ ሊይ “ሪፖርት ያሊዯረጉ“ የሚሇው ሏረግ ሉሰመርበት ይገባሌ፣ 

ምክንያቱም አነዘህ አገሮች በሽታውን ሪፖርት አያዴርጉ እንጂ በሽታው 

በሀገራቸው የሇም ማሇት አይዯሇም። ከአስራ ሁሇቱ አገሮች መካከሌ 

አስር ትናንሽ የፓሰፉክ ኔሽን ተብሇው የሚታውቁ ሲሆኑ ቀሪዎቹ 

ሁሇቱ አገራት (ሰሜን ኮሪያና፣ ቱርክሜንስታን) ዯግሞ በኢ-

ዱሞክራሲያዊነታቸው የታወቁና ነፃ ሚዱያ የላሇባቸው ሀገሮች 
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በመሆናቸው በሽታው በርግጠኝነት በአገሮቻቸው ሊሇመኖሩ እርግጠኛ 

መሆን የማይቻሌባቸው ሀገሮች ናቸው።  

ከሊይ የተጠቀሱት በኮቪዴ-19 የተያትና ህይወታቸውን ያጡትን 

ቁጥሮች በመመሌከት ብቻ የህዛቡ ጤናና የጤናው ዖርፈ ምን ያህሌ 

በቫይረሱ የቀጥታ ጥቃት እንዯዯረሰበት መገመት አያስቸግርም። በጥርና 

የካቲት 2012 ወራት እንዯ ጣሉያንና ስፔን በመሳሰለት ሀገሮች 

የታየውን እሌቂት በመመሌከት በሽታው ከሁሇቱ አገሮች እጅግ የዯከመ 

የጤና ስርዒት ወዲሊት አፌሪካ ሲመጣ ምን አይነት ሰቆቃ ሉከሰት 

እንዯሚችሌ በመገመት እንቅሌፌ ያጡ እጅግ በጣም ብዎች ነበሩ። 

“በዔንቅርት ሊይ ጆሮ ዯግፌ” እንዱለ፣ የዒሇም ጤና ዴርጅት በ155 

አገሮች ባዯረገው የዲሰሳ ጥናት ኮቪዴ-19 በተዖዋዋሪ መንገዴ በላልች፣ 

በተሇይም ተሊሊፉ ባሌሆኑ በሽታዎች ሊይ በመሊው ዒሇም ይበሌጥ 

ዯግሞ ዛቅተኛ ገቢ ባሊቸው ሀገሮች ሊይ አለታዊ ተዔፅኖ፣ ማዴረሱን 

አሳይቷሌ። ይህም ተፅዔኖ አንዴም ተሊሊፉ ባሌሆነ በሽታ የተጠቁ 

ሰዎች በኮቪዴ-19 በይበሌጥ የሚጠቁና ህይወታቸውን የሚያጡ 

መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን በሁሇተኛነት ዯግሞ፣ ህመምተኞቹ ሊሇባቸው 

ተሊሊፉ ያሌሆነ በሽታ (ስኳርና ዯም ብዙት የመሳሰለት) በቂ ህክምናና 

እንክብካቤ ማግኘት ባሇመቻሊቸው የሚዯርስባቸው የጤና ችግር ነው።  

ላሊው በኮቪዴ ምክንያት በስፊት የሚስተዋሇው የጤና ችግር የአዔምሮ 

መታወክ ነው። የሀሳብ ጫና (stress)፣ ጭንቀት፣ ፌርሀት፣ ሀዖንና 

የመሳሰለት የአዔምሮ መታወኮች በኮቪዴ ወቅት በተሇያዩ ከበሽታውና 

በሽታውን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር ከሚወሰደት ምሊሾች ጋር 

ተያይዖው ሉከሰቱ እንዯሚችለ የተሇያዩ ጥናቶች አመሊክተዋሌ።  

በአፌሪካ በሽታው ሇመጀመሪያ ጊዚ ሪፖርት የተዯረገው በየካቲት 6 ቀን 

2013 በግብፅ ውስጥ ነው። ከሊይ ሇመግሇጽ በተሞከረው ምክንያት 

በዘያን ወቅት የነበረው የአብዙኛው ማህበረሰብ አስተያየት/ግምት፣ 
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“አፌሪካ አሇቀሊት“ አይነት ነበር። ሆኖም ግን አንዯተፇራው ሳይሆን 

የቫይረሱ ስርጭት በአፌሪካ በጣም ዛግ ባሇ ፌጥነት እየጨመረ ሔድ 

እስከ መስከረም 28 ቀን 2013 ዴረስ 1,537,669 ሰዎች በቫይረሱ 

ሲያ 37,392ቱ ህይወታቸውን አጥተዋሌ። ይህም አሀዛ ከላልቹ 

ክፌሇ ዒሇማት ጋር ሲነፃፀር ዛቅተኛ የሚባሌ ነው። የአፌሪካ አገሮች 

የምርመራ አቅም ዛቅተኛ መሆን ሇአኀ ማነስ እንዯምክንያት 

የሚጠቅሱ በርካቶች ናቸው። የአፌሪካ የበሽታዎች ቁጥጥር ዲይሬክተር 

ድ/ር ጆን ንኬንጋሶንግ (Dr. Nkengasong) የምርመራ አቅም ማነስን 

ሳይክደ እንዯ ዋና ምክንያት መታየቱን ግን አይስማሙበትም። ሇዘህም 

የሚያቀርቡት ዋና ምክንያት በአፌሪካ ከወትሮው የበሇጠ የሞት መጠን 

አሇመታየቱንና የኮቪዴ ሞት በበሽታው ከተያት ጋር በንፅፅር ሲታይ 

ከላልቹ ክፌሇ-ዒሇማት ያነሰ መሆኑን ነው። ከታች የሚታየው ምስሌም 

የአፌሪካ ሀገራት የበሽታው ስርጭት የምርመራ አቅማቸው በጨመረ 

ጊዚም ከላልቹ ክፌሇ-ዒሇማት ያነሰ መሆኑ የዲይሬክተሩን ነጥብ 

ያጠናክራሌ።  

 

የአፌሪካ አገሮች በሽታው በአህጉሪቱ እንዯተከሰተ የሰጡት ፇጣን ምሊሽ 

ወረርሽኙ በአህጉሪቱ በከፌተኛ ሁኔታ እንዲይስፊፊ ካዯረጉት 
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ምክንያቶች መካከሌ በዋናነት ሉጠቀስ ይገባዋሌ የሚለ በርካታ ናቸው። 

ከተሰጡት ምሊሾችም መካከሌ እንዯዘህ በፌጥነት ሇሚሰራጭ፣ 

ህክምናና መከሊከያ ክትባት ሊሌተገኘሇት ተሊሊፉ በሽታ ፌቱን የሆነውን 

የህብረተሰብ ጤናና ማህበራዊ የመፌትሔ ዔርምጃ (Public Health 

and Social Measures [PHSMs]) በመባሌ የሚታወቀውን 

ያካትታሌ። በመረጃ ሊይ የተመሠረተ የኮቪዴ-19 ምሊሽ አጋርነት 

(Partnership for Evidence-based COVID-19 Response 

[PERC]) የተባሇ መንግስታዊ ያሌሆነ ዴርጅት የተሇያዩ የአፌሪካ 

ሀገሮችን ያሳተፈ ሁሇት የዲሰሳ ጥናቶችን አካሂድ ባገኘው ውጤት 

መሠረት አብዙኞቹ የህብረተሰብ ጤናና ማህበራዊ የመፌትሔ 

ዔርምጃዎች (እጅ መታጠብ፣ የአፌና የአፌንጫ ጭንብሌ ማዴረግ፣ 

ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ) በአብዙኛው የጥናት ተሳታፉዎች 

የሚዯገፌና የሚተገበር መሆኑን ሲያረጋግጥ፣ የገበያ ቦታዎችን 

መዛጋትና አገር አቋራጭ ጉዜን ማቆም ግን አነስተኛ በሆኑ የጥናቱ 

ተሳታፉዎች ዴጋፌ አግኝቷሌ። በሁሇቱም የዲሰሳ ጥናቶች፣ የጥናቱ 

ተሳታፉዎች የህብረተሰብ ጤናና ማህበራዊ የመፌትሔ ዔርምጃዎች 

ተጠናክረው እንዱቀጥለ መፇሇጋቸው ተመሌክቷሌ።  

ከሊይ ከተጠቀሰው አጣዲፉና ፌቱን ዔርምጃና የህዛቡ ዔርምጃዎቹን 

የመተግበር ተባባሪነት በተጨማሪ የኮቪዴ-19 በሽታ አኃዛ በአፌሪካ 

በአንፃራዊነት ከላልቹ ክፌሇ-ዒሇማት ያነሰ ከሆነባቸው ላልች 

ምክንያቶች መካከሌ አብዙኛው የአፌሪካ ህዛብ ወጣት መሆኑ፣ የአፌሪካ 

የአየር ፀባይና መሌካ-ምዴራዊ አቀማመጥና በላልች ተሊሊፉ በሽታዎች 

ምክንያት የተገነባው ጥሩ የሚባሌ የህብረተሰብ ጤና-ሥርዒት 

ይገኙበታሌ። 

ከሊይ የተጠቀሱት የኮቪዴ-19 በጤናና በጤና-ሥርዒቱ ሊይ በዒሇም 

ዯረጃ የሚያዯርሰው ተፅዔኖ በአፌሪካ ሊይ ተመሳሳይ ግን ከፌ ባሇ ዯረጃ 

የሚከሰት ሇመሆኑ የተሇያዩ ጥናቶች ተንብየው ነበር። በተሇይም ይህ 
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ፇጣንና ከባዴ በሽታ በቋፌ ያሇውን የአፌሪካን የጤና ሥርዒት እንዳት 

አዴርጎ ሉያናጋው እንዯሚችሌ መገመት ሇማንም አስቸጋሪ አይሆንም 

ነበር። 

የዘህ ፅሁፌ ዋና ዒሊማም በሳርስ ኮሮና ቫይረስ-2 (SARS-COV-2) 

ምክንያት የሚከሰተው ኮቪዴ-19 በኢትዮጵያ ህዛብ ሊይ ያስከተሇውን 

የጤና ችግርና የተወሰደ ዔርምጃዎችን ማሳየትና መዯረግ ይገባቸዋሌ 

የምሊቸውን አቅጣጫዎች መጠቆም ነው።  

1 የኮቪዴ-19 ሁኔታ በኢትዮጵያ፣ በጤናና በጤና ሥርዒቱ ሊይ 
ያመጣው ተፅዔኖ  

1.1 የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ሁኔታ በኢትዮጵያ 

የመጀመሪያው ኮቪዴ-19 ተጠቂ በኢትዮጵያ መገኘቱ የተዖገበው 

መጋቢት 4 ቀን 2012 (የዒሇም ጤና ዴርጅት በሽታውን ዒሇም አቀፌ 

ወረርሽኝ ብል ከፇረጀው ሁሇት ቀን በኋሊ) ነበር። ተጠቂው ሇስራ 

ጉዲይ ወዯሀገሪቱ የመጡ ጃፓናዊ ነበሩ። ከዘያም በየቀኑ በበሽታው 

የሚያ ሰዎች ቁጥር ቀስ በቀስ እየጨመረ ሄዯ። በየዔሇቱ በበሽታው 

የሚያት ሰዎች አኃዛ አንዳ ከፌ አንዳ ዯግሞ ዛቅ ሲሌ በዘያው 

መጠንም የህብረተሰቡ ትኩሳትም ከፌና ዛቅ እያሇ ቀንን ቀን እየወሇዯ 

ሄዯ። የመጀመሪያው ከኮቪዴ-19 ጋር የተያያዖው ህሌፇተ ሕይወትም 

በሽታው ከተከሰተ ከ22 ቀናት በኋሊ በመጋቢት 27 ቀን 2012 ተዖገበ። 

እንዱህ እንዱህ እያሇም፣ መስከረም 25 ቀን 2013 በተጠናቀረው ዖገባ፣ 

በሀገሪቱ 78,819 ሰዎች በበሽታው መያዙቸው፣ 1,222 ዯግሞ 

ህይወታቸውን ማጣታቸውና 33,060 ከበሽታው ማገገማቸው 

ታውቋሌ።  
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1.2 ኮቪዴ-19 በጤናና በጤና-ሥርዒቱ ሊይ ያመጣው ተፅዔኖ 

ኮቪዴ-19 በኢትዮጵያ ያሇበት ሁኔታ ከሞሊ ጎዯሌ ከሊይ ሇመጥቀስ 

የተሞከረውን የመሰሇ ሲሆን በሀገሪቱ ጤናና የጤና-ሥርዒት ሊይ 

ያመጣውን ተፅዔኖ ከታች እንዯተዖረዖረው ከፊፌሇን ማየት እንችሊሇን። 

2.2.1 በግሇሰብ ጤና ሊይ ያስከትሇው አለታዊ ተፅዔኖ  

ኮቪዴ-19 በግሇሰብ ሊይ ያስከተሇውን አለታዊ ተፅዔኖ ቀጥታና 

ተዖዋዋሪ በማሇት በሁሇት ከፌሇን ማየት እንችሊሇን። የቀጥታ 

ተፅዔኖው ከስሙ እንዯምንረዲው አንዴ ግሇሰብ በበሽታው ተይዜ 

የሚዯርስበት የጤና ችግር ነው። በዘህም መሠረት በስዴስት ወር ጊዚ 

ውስጥ 78,819 ሰዎች በበሽታው መያዙቸውና 1,222 ያህለ 

ህይወታቸው ማሇፈ ይህ በሽታ በህብረተሰቡ ጤና ሊይ እያዯረሰ ያሇውን 

ተፅዔኖ አጉሌቶ ያሳያሌ ብዬ አምናሇሁ። 

በአንፃሩ ቀጥታ ያሌሆነው (ተዖዋዋሪ) ተፅዔኖዎቹ በተሇያየ መንገዴ 

ሉታዩ ይችሊለ። እነዘህም፣ በኮቪዴ-19 የተያዖው ግሇሰብ ተጓዲኝ የሆነ 

እንዯ ስኳር፣ ዯም ብዙት፤ አስም ወዖተ ያለ የቆዩና የቅርብ ክትትሌ 

የሚያስፇሌጋቸው ህመሞች ያለበት ከሆነ፣ አንዴም እነዘህ በሽታዎች 

የኮቪደን ህመም ሉያባብሱበትና ህይወቱን አዯጋ ሊይ ሉጥለብት 

ሲችለ፤ በላሊ ወገን ዯግሞ በሽተኛው ኮሮናን በመፌራት ወዯጤና 

ተቋም ሇመሄዴ ባሇመፇሇጉ ወይም ዯግሞ የጤና ተቋማቱ ሇነዘህ 

ተጓዲኝ በሽታዎች የሚሰጡትን ትኩረት በመቀነሳቸው በሽተኛው 

በተጓዲኝ በሽታዎቹ ምክንያት በጠና ሉታመምና ህይወቱም አዯጋ ሊይ 

ሉወዴቅ ይችሊሌ። በተሇያዩ ጥናቶች እንዯተረጋገጠው በቅጥ ያጣ 

ውፌረት (obesity) እና በኮቪዴ-19 መካከሌ ያሇው ጥምረት 

የሁሇትዮሽ ጥምረት ነው። ይህም ማሇት በአንዴ በኩሌ ቅጥ ያጣ 

ውፌረት ያሊቸው ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የመያዙቸው ዔዴሌ ከፌ ያሇና 

በሽታው በያዙቸውም ጊዚ የሚጠናባቸው፣ ሇህክምናና እንክብካቤም 
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የማይመቹ (እንዯሌብ ሇማንቀሳቀስ፣ የሰው ሰራሽ መተንፇሻ 

ቢያስፇሌጋቸው መተንፇሻውን ሇማስገባት አስቸጋሪ መሆኑ ወዖተ) 

ሲሆኑ፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ እንቅስቃሴያቸው በመገዯቡና አመጋገባቸው 

በትኩሱ ከተዖጋጁ ምግቦች ወዯ ታሸጉ ምግቦች በመቀየሩ ሇውፌረትና 

ተሊሊፉ ሊሌሆኑ በሽታዎች የተጋሇጡ ይሆናለ።  

2.2.2 በግሇሰብ ጤና ሊይ ያስከትሇው አዎንታዊ ተፅዔኖ  

ምንም እንኳን ኮቪዴ-19 በግሇሰብ ጤና ሊይ የሚያመጣው ጠንቅ ዋና 

መገሇጫው ቢሆንም፣ መጠነኛ የሆነ አዎንታዊ ተፅዔኖ እንዲሇውም 

ይታወቃሌ። ይህ አዎንታዊ ተፅዔኖም በዋነኛነት ህብረተሰቡ ኮቪዴን 

ሇመከሊከሌ ሲሌ የሚወስዲቸው ዔርምጃዎች ውጤት ነው። ከታች 

እንዯምናየው የኮቪዴ-19 ዋነኛ መከሊከያ መንገድች የሚባለት የግሌ 

ንፅህናን በሚገባ መጠበቅ፣ የማስነጠስና የማሳሌ ሥነ-ሥርዒት፣ 

ርቀትን መጠበቅና በተቻሇ መጠን በቤት ውስጥ መቀመጥ እንዱሁም 

በሽታው ቢይዖን እንኳን በፌጥነት ሇማገገም የሚጠቅሙንን 

ዔርምጃዎች መውሰዴ (የአካሌ ብቃት እንቅስቃሴ ማዖውተር፣ 

የተመጣጠኑ/ጤናማ ምግቦችን መመገብና ራስን ከአሌኮሌ መጠጥ፣ 

ሲጋራ ማራቅ የመሳሰለት) ግሇሰቡንም ሆነ ማህበረሰቡን ከተሇያዩ 

ተሊሊፉና ተሊሊፉ ካሌሆኑ በሽታዎች ይጠብቁታሌ። በጥናት ባይዯገፌም 

የተሊሊፉ በሽታዎች (እንዯ ተቅማጥ፣ ጉንፊን ወዖተ) መቀነስና 

የህብረተሰቡ የአካሌ ብቃት እንቅስቃሴ በሰፉው መጨመር እንዯ ምሳላ 

በብዎች ዖንዴ ይጠቀሳለ። 

2.2.3 በጤና ሥርዒቱ ሊይ ያስከትሇው አለታዊ ተፅዔኖ  

የኢትዮጵያ የጤና-ሥርዒት እንዯማንኛውም ታዲጊ ሀገር የጤና 

ሥርዒት ዯካማ መሆኑ ይታወቃሌ። እንዱህ አይነት ዯካማ የጤና 

ሥርዒት ዯግሞ እንዯ ኮቪዴ ያሇ በስርጭት ፌጥነትና በከባዴነት 

የታወቀ ወረርሽኝ በሚከስትበት ጊዚ ሉዯርስበት የሚችሇውን አዯጋ 
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ሇመገመት አያስቸግርም። አንዴ ምሳላ ብንወስዴ፣ እንዯሚታወቀው 

ኮቪዴ-19 በዋነኛነት የመተንፊሻ አካሌን የሚያጠቃ በሽታ ነው። 

ስሇሆነም በበሽታው ከተጠቁት ህሙማን የተወሰኑት ሰው ሰራሽ 

የመተንፇሻ ዴጋፌ ያስፇሌጋቸዋሌ። ይህንንም በመገመት ከመቶ 

ሚሉዮን በሊይ ህዛብ እንዯሚኖርባት የምትገመተው ኢትዮጵያ ከኮቪዴ 

በፉት ከነበራትና ወረርሽኙ ከተከሰተ በኋሊም ካገኘችው ዔርዲታ ጋር 

በአንዴነት ካሎት 450 ያህሌ የሰው ሰራሽ መተንፇሻ አካሌ ውስጥ 

54ቱን ሇኮቪዴ-19 መጠባበቂያ እንዴታስቀምጠው ተገዴዲሇች። እዘህ 

ሊይ በሚገባ ሌንገነዖብ የሚገባን፣ በኢትዮጵያ ይከሰታሌ ተብል 

ሇሚገመተው የኮቪዴ-19 ፅኑ ህሙማን ቁጥር 450ው የሰው ሰራሽ 

መተንፇሻ መሣሪያ እንኳን በቂ ሉሆን እንዯማይችሌ ነው። ከሊይ 

በግሇሰብ ጤና ሊይ ያስከተሇውን ተፅዔኖ ስገሌጽ ሇማሳየት 

እንዯሞከርኩት የጤና ሥርዒቱ (ጤና ተቋማቱና ጤና ባሇሙያው) 

የበሽታውን ፇጣን ስርጭትና ከባዴነት ከግምት በማስገባት 

አግባብ/አሳማኝ በሆነ ምክንያት ከፌተኛ ትኩረቱን በኮቪዴ-19 ሊይ 

ሉያዯርግ ስሇሚችሌ ላልቹ የጤና ግሌጋልቶች ችሊ የመባሌ 

አዛማሚያ ሉታይባቸው ይችሊሌ ብል መገመት አግባብነት ያሇው 

ይመስሇኛሌ። ምንም እንኳን በሀገራችን ይህንን ክስተት በግሌፅ ያሳየ 

ጥናት ባይኖርም፣ አንዲንዴ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ የጤና 

ተቋማት በኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ምክንያት አገሌግልት ማቋረጣቸው 

ታይቷሌ።  

ከላልች ተመሳሳይ ወረርሽኞች ሇመማር እንዯሚቻሇው በወረርሽኝ 

ወቅት ሉከሰቱ የሚችለ ችግሮች ዛርዛር የሚከተለትን ሉያካትት 

ይችሊሌ፡-  

 የህሙማን ወዯ ጤና ተቋማት ሇመሔዴ መፌራት (ሇምሳላ፡ 

ትኩሳት ያሇበት የወባ በሽተኛ ኮቪዴ ይሆናሌ ተብዬ ማቆያ 

ቢያስገቡኝሰ? ብል ወዯ ጤና ተቋም ሇመሔዴ አሇመፇሇግ)፤ 
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 የመዴሀኒቶችና ላልች ነፌስ አዴን ግብዒቶች (ሇምሳላ፡ ዯም) 

ዔጥረትና አቅርቦት መቆራረጥ፤ 

 የጤና ተቋማት በህሙማን መጨናነቅ፤ 

 የነፌስ ወከፌ የተሊሊፉ በሽታ መከሊከያ ቁሳቁስ (PPE) ዔጥረት፤ 

 መሠረታዊ የህክምና አገሌግልቶች (ሇምሳላ፡- ክትባት፣ የቤተሰብ 

ምጣኔ፣ የእርግዛና ከትትሌ የመሣሠለት) መስተጓጎሌ፤ 

 አግባብነት የላሇው የመዴሀኒት ብክነት፤ 

 የጤና ባሇሙያዎች ዔጥረት፤ 

 የክትትሌ ህክምና የሚወስደ ህሙማን ሇ ኮቪዴ-19 ተጋሊጭ 

መሆን። 

እነዘህና የመሳሰለት በመሠረታዊ የጤና ሥርዒቱ ሊይ የሚታዩ 

ችግሮች በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በላልች ሀገሮችም ሊይ የሚታዩ 

ችግሮች ስሇሆኑ የዒሇም ጤና ዴርጅት ሀገራት ችግሮቹን ሇመቅረፌ 

ሉከተለት የሚገባ መመሪያ አውጥቷሌ። የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴርም 

መመሪያውን ሇሀገሪቱ በሚስማማ መሌክ በመከሇስ አዖጋጅቶ 

አሰራጭቶታሌ። 

2.2.4 በጤና ሥርዒቱ ሊይ ያስከትሇው አዎንታዊ ተፅዔኖዎች 

ከሊይ የግሇሰብ ጤና ሊይ ሇማሳየት እንዯተሞከረው የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ 

በጤና ሥርዒቱም ሊይ የሚታዩ አዎንታዊ ተፅዔኖዎች አለት። ሇዘህም 

የሚከተለት እንዯምሳላ ሉወሰደ ይችሊለ፡- 

 ወረርሽኙ ከተከሰተበት ጊዚ ጀምሮ እስከ መስከረም 25 ቀን 

2013 ዴረስ ከኮቪዴ በሽተኛ ጋር ንክኪ ያሊቸውን 257,087 

ሰዎች መፇሇግ (trace ማዴረግ) ተችሎሌ። ይህም በሀገሪቱ 

የተዯረገ ታሊቅ የበሽታ ቅኝት ፕሮግራም ይመስሇኛሌ። ይህን 

አይነት የበሽታ ቅኝት አቅም መዲበር ሇወዯፉት በአገሪቱ ውስጥ 
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ሇሚካሄዴ የበሽታ ቅኝት ስራ ከፌተኛ አዎንታዊ አስተዋፅዕ 

ይኖረዋሌ። 

 በተመሳሳይ ጊዚ ውስጥ በአስሩም ክሌልችና በሁሇቱ የከተማ 

መስተዲዯሮች 1,301,570 የኮቪዴ-19 ሊቦራቶሪ ምርመራዎች 

ተዯርገዋሌ። ይህም የሆነው ወረርሽኙ በተከሰተበት ጊዚ ከነበረው 

አንዴም ምርመራ ሇማዴረግ አሇመቻሌ አቅም ተነስቶ ነው። ይህ 

በሚያስገርም ሁኔታ የዲበረ የሊቦራቶሪ አቅም ወዯፉት ሇላልች 

በሽታዎችም ሉጠቅምና የጤና ሥርዒቱንም ሉያጠናክረው 

ይችሊሌ። 

 በሀገሪቱ ይገኝ የነበረው የሰው ሰራሽ የመተንፇሻ መሣሪያ 

(mechanical ventilators) ቁጥር ከወረርሽኙ በፉት ከነበረው 

በብ ዔጥፌ መጨመሩና የጤና ባሇሙያዎች በአጠቃቀሙ ሊይ 

መሰሌጠንና ክህልት ማዲበር፣ በሀገሪቱ ያሇውን በጣም ኋሊ 

የቀረ የዴንገተኛ ህከምና አገሌግልት አሰጣጥ በከፌተኛ ዯረጃ 

ሉያሻሽሇው ይችሊሌ። 

2 በኢትዮጵያ ሇኮቪዴ-19 ወረርሽኝ የተሰጠው ምሊሽ 

ይህን ርዔስ በሚገባ ሇመመሌከትና ሇመረዲት ሇማንኛውም በሽታ 

(በወረርሽኝ መሌክ ተከሰተም አሌተከሰተም) የሚተገበረውን 

ቀጣይነት/ተከታታይነት ያሇው እንክብካቤ (Continuum of Care) 
የተባሇውን ፅንሰ ኃሳብ ማወቅ ያስፇሌጋሌ። ይህ ፅንሰ ኃሳብ ከታች 

በምስሌ ሇማሳየት እንዯተሞከረው በበሽታው ከመያዙችን በፉት ጀምሮ 

ሊሇመያዛ ማዴረግ ከሚገባን ጥንቃቄ ጀምሮ ከተያዛንም በኋሊ እሰከ 

ህሌፇተ-ህይወታችንና ከዘያም በኋሊ ባሇው ጊዚ ወስጥ ሉዯረግ 

የሚገባውን እንክብካቤ የሚመሇከት ፅንሰ ኃሳብ ነው ። 
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ምንጭ፡-
https://www.ruralhealthweb.org/blogs/ruralhealthvoices/s
eptember-2017/continuum-of-care-why-rural-health-
care-may-benef  

በምስለ ሊይ እንዯሚታየው በመጀመሪያው ሳጥን በበሽታ ሊሇመያዛ 

የበሽታውን መተሊሇፉያ ወይም መምጫ/መጋሇጫ መንገድች በሚገባ 

ማወቅና መጠንቀቅ፤ ከዘያም አሌፍ መከሊከያ ክትባት ወይም 

መዴሀኒት ካሇ መጠቀምን ያሳያሌ። በሽታን መከሊከሌ ከመታከም መቶ 

በመቶ እንዯሚሻሌ ቢታወቅና አብዙኛው ሕብረተሰብ በሽታውን 

ሇመከሊከሌ የሚያስፇሌገውን ጥንቃቄ ቢያዯርግም፣ በሽታው በአብዙኛው 

በቂ ጥንቃቄ ባሊዯረጉት፤ በትንሹ ዯግሞ በቂ ጥንቃቄ ባዯረጉት ሊይ 

መከሰቱ አይቀርም። ይህም በሚሆንበት ወቅት በሁሇተኛው ሳጥን 

ውስጥ እንዯተመሇከተው የዴንገተኛ ህክምና (emergency care)፣ 

የአጭር ጊዚ ህክምና (acute treatment) እና ዴጋፌ ሰጪ ህክምና 

(supportive care) በመስጠት በሽታው ብ ጉዲት ሳያዯርስ በቁጥጥር 

ስር ሇማዋሌ የሚያስችሌ ጥረት ይዯረጋሌ። በዘህም ጥረት፣ 

አብዙኛዎቹን ተሊሊፉ በሽታዎች ወዯሚቀጥሇው ሳጥን ሳይገቡ ማዲን 

ሲቻሌ አብዙኛዎቹ የማይተሊሇፈና አንዲንዴ ተሊሊፉ በሽታዎች ግን 
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የሦስተኛው ሳጥን ህክምና/እንክብካቤ ያስፇሌጋቸዋሌ። በዘህ ሳጥን 

ውስጥ የሚገኘው እንክብካቤ ያስፇሇጋቸው በሽታዎች ሌንቆጣጠራቸው 

የምንችሌ ነገር ግን ጨርሶ ሌናዴናቸው የማንችሌ (manageable but 

not curable) በመባሌ የሚታወቁ በሽታዎች ናቸው (ምሳላ- የስኳር 

በሽታ፣ ዯምብዙት፣ ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ ወ.ዖ.ተ)። እነዘህም በሽታዎች 

የረጅም ጊዚ (በአብዙኛው የሕይወት ሙለ) ህክምናና የቅርብ ክትትሌ 

የሚፇሌጉ ናቸው። እነዘህ በሽታዎችም ቀስ በቀስ የተሇያዩ የውስጥ 

አካሊቶችን ስሇሚጎደ ህመምተኛውን ወዯ ማይቀረው ሞት ያመሩታሌ። 

በምስለ ሊይ የሚታየው አራተኛው ሳጥንም ህመምተኛውን ሇህሌፇተ-

ሕይወት በስነ ሌቦና ማዖጋጅት፣ በአካሎ/ለ ሊይ ሉከሰት የሚችሌ 

ስቃይን በተቻሇ መጠን መቀነስ፣ በመንፇሳዊ ህይወቷ/ቱ ማዴረግ 

የምትፇሌገውን ነገር እንዴታዯርግ/እንዱያዯረግ በተቻሇ ማመቻቸትን 

የሚያካትት እንክብካቤ ነው። 

ቀጥል ባሇው ክፌሌ በሀገሪቱ የኮቪዴ-19 ወረርሽኝን ሇመከሊከሌና 

ሇማከም የተተገበሩ ዋና ዋና ምሊሾችን ሇመቃኘት እሞክራሇሁ። ይህም 

ማሇት ይህ ጽሁፌ የሚዲስሰው ከሊይ በምስለ ሊይ ካለት ሳጥኖች 

ውስጥ፡ ሳጥን አንዴና ሁሇትን ይሆናሌ ማሇት ነው። በላሊ አነጋገር፣ 

በኢትዮጵያ ሇወረርሽኙ የተሰጠውን ምሊሽ በሽታውን በመከሊከሌና 

በሽታውን በማከም ረገዴ የተሰጡ ምሊሾች በማሇት በሁሇት ከፌሇን 

ማየት እንችሊሇን። 

2.1 በሽታውን በመከሊከሌ በኩሌ የተወሰደ ዔርምጃዎችና የተሰጡ 

ምሊሾች 

በአብዙኛው ወረርሽኞች ሲከሰቱ ሙለ ሇሙለ ማቆም በጣም አስቸጋሪ 

ነው። ማዴረግ የምንችሇው የህመምተኛው ቁጥር በፌጥነት 

እንዲይጨምር (ቀስ በቀስ እንዱጨምር) በማዴረግ በአንዴ ጊዚ 

በበሽታው የሚያት ህሙማን ቀጥር የጤና ሥርዒቱ ሉያስተናግዯው 
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የሚችሇውን ያህሌ እንዱሆን መጣር ነው። ከዘህ በታች ያለት 

የወረርሽኝ መስመሮችና (Epidemic Curves) ከስራቸው ያሇው 

መግሇጫ ሁኔታውን በተሻሇ ሇመረዲት ይጠቅማሌ ብዬ አምናሇሁ።  

 
ምንጭ፡- United States Center for Disease Control (CDC) 

በሁሇቱም የወረርሽኝ ቀመሮች ሊይ ሇኛ በግራ ባሇው ምስሌ በቀይ 

የተሞሊውና በቀኝ ባሇው መስሌ በቀይ የተሰመረው፡ የሚያመሇክቱት 

አንዴ ወረርሽኝ ተከስቶ ምንም አይነት ዔርምጃ ባንወስዴ ሉኖር 

የሚችሇውን የወረርሽኝ መስመር ሲሆን መሀሌ ሊይ በተቆራረጠ 

አግዴሞሽ መስመር የሚታየው ዯግሞ የጤና ሥርዒቱ ወረርሽኙን 

ሇመቋቋም ያሇውን የመጨረሻ ከፌተኛ አቅም ነው። መስመሮቹ በግሌፅ 

እንዯሚያሳዩት፣ ምንም አይነት የመከሊከያ (የማቃሇያ) ዔርምጃ 

ባንወስዴ ወረርሽኙ በተከሰተ በአጭር ጊዚ ውስጥ ከጤና ሥርዒቱ 

አቅም በሊይ መሆን ይችሊሌ። ይህም ማሇት፣ ብ ሰዎች በአጭር ጊዚ 

ውስጥ በበሽታው ይያና የጤና ሥርዒቱ ሉያስተናግዯው ከሚችሇው 

አቅም በሊይ ስሇሚሆን ብዎች ህይወታቸውን ሉያጡ ይችሊለ ማሇት 

ነው። 

በአንፃሩ ወረርሽኙ እንዯተከሰተ አግባብ ያሇው የመከሊከሌ ዔርምጃ 

የወሰዴን እንዯሆነ ግን በውሀ አረንጓዳ እንዯተሞሊውና ዯብዖዛ ባሇ 

መስመር እንዯተሰመረው የወረርሽኝ መስመር በበሽታው የሚያት 

ሰዎች ቁጥር በአንዴ ጊዚ ወዯ ሊይ ከመውጣት ይሌቅ ቀስ በቀስ 

ስሇሚጨምር መስመሩ ወዯ ሊይ ከማዯግ ይሌቅ ወዯ ጎን ይሰፊሌ። 
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ይህም ወዯ ጎን መስፊት በስተግራ ባሇው ምስሌ ሊይ እንዯሚታየው 

ከመጀመሪያውኑ በአንዴ ጊዚ በበሽታው የሚያት ሰዎች ቁጥር ከጤና 

ሥርዒቱ አቅም በታች ሆኖ በበሽታው የተያት ህሙማን ተገቢውን 

ህክምና ማግኘት እንዱችለ ያስችሊሌ፤ ወይም ዯግሞ በቀኝ በኩሌ ባሇው 

ምስሌ ሇማሳየት እንዯተሞከረው የበሽታው ስርጭት ዛግ ማሇት፣ 

ምንም እንኳን ከጊዚ ብዙት የህሙማኑ ቁጥር ከጤና ሥርዒቱ በሊይ 

ሉሆን ቢችሌም፣ የጤና ሥርዒታችንን አቅም ሇመገንባት ጊዚ 

ስሇሚሰጠን የበሽታው ሥርጭት ከጤና ሥርዒቱ አቅም በታች ሆኖ 

እንዱቀር ሇማዴረግ ያስችሇናሌ።  

ወዯ ኢትዮጵያ የኮቪዴ-19 ሁኔታ ስንመጣ፣ ከታች ሇማሳየት 

እንዯምሞክረው በጣም ጥሩ የሆነ የመከሊከያ ዔርምጃ በመወሰደ 

ምክንያት የወረርሽኝ ሁኔታው በስተቀኝ በኩሌ የሚታየውን የወረርሽኝ 

ቀመር ይመስሊሌ። ይህም ማሇት በበሽታው የሚጠቁት ሰዎች ቁጥር 

ዛግ ባሇ ፌጥነት ከመሔደም ባሻገር የጤና ሚኒስቴር የጤና ሥርዒቱን 

አቅም ሇማሳዯግ በርካታ ዔርምጃዎችን በመውሰደ እነሆ በአሁኑ ሰዒት 

(በነሀሴ ወር 2012 አጋማሽ ሊይ) በሁሇት መቶዎች የሚቆጠሩ በፅኑ 

የታመሙ ህሙማንን በፅኑ ህሙማን ማከሚያ ክፌሌ ማከም ተችሎሌ። 

ይህ በቅርብ ጊዚ ከ50 በታች ብቻ የፅኑ ህሙማንን የማከም አቅም 

ሇነበራት ሀገር ትሌቅ ዔመርታ ነው።  

ከዘህ በታች የኮቪዴ-19 ዋና ዋና መከሊከያ መንገድችን 

እያንዲንዲቸውንና በኢትዮጵያም የተሰጡትን ምሊሾች በዛርዛር 

እንመሇከታሇን። 

2.1.1 የእጅ ንፅህናን በአግባቡ መጠበቅ 

እጃችን በጣም የታወቀ የበሽታ አስተሊሊፉ ህዋሳትን ከአካባቢያችን ወዯ 

ሰውነታችን የሚያጓጉዛ ዴሌዴይ ነው። በአካባቢያችን ያለ በበሽታ 

አስተሊሊፉ ህዋሳት የተበከለ ቁሳቁሶችን በእጃችን አሇመንካት በጣም 
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ከባዴ ነው። በተበከሇ እጃችን የሰውነት ክፌሊችንን በተሇይም ፉታችንን 

አሇመንካትም ቀሊሌ አይዯሇም። እጅን በተዯጋጋሚ በአግባቡ በመታጠብ 

በሽታ አስተሊሊፉ ህዋሳትን ከእጃችን ሊይ ማስወገዴ ግን በጣም ቀሊሌና 

ሌንተገብረው የምንችሌ ነገር ነው። የኮሮና ቫይረስ በተሇያዩ 

በአካባቢያችን በሚገኙ ቁሳቁሶች ሊይ ሇረጅም ጊዚ እንዯሚቆይ በተሇያዩ 

ጥናቶች ተረጋግጧሌ። በአካባቢያችን ያለ ቁሳቁሶችንም የተሇያዩ ሰዎች 

ስሇሚነካኳቸው በኮሮናና በላልች በሽታ አስተሊሊፉ ህዋሳት በቀሊለ 

ሉበከለ ይችሊለ። እጃችንን በውሀና ሳሙና በሚገባ መታጠብ የበሽታ 

አስተሊሊፉ ህዋሳትን ከእጃችን ሊይ በሁሇት መንገዴ ሉያስወግዴሌን 

ይችሊሌ፣ አንዴም ህዋሱን ከእጃችን ሊይ በማስወገዴ ላሊው ዯግሞ 

ህዋሱን በመግዯሌ። ውሀና ሳሙና በማይገኙበት ወቅት፣ የአሌኮሌ 

መጠኑ ከ62% በሊይ የሆነ የእጅ ማጽጃ ኬሚካሌ መጠቀም ተመሳሳይ 

የሆነ ውጤት እንዯሚሰጥም ይታመናሌ። በመስኩ የተዯረጉ ጥናቶች 

እንዯሚያሳዩት አብዙኛው ሰው እጁን የሚታጠበው ሇ6 ሴኮንዴ ብቻ 

ሲሆን፣ 5% ያህለ ብቻ ከ15 ሴኮንዴ በሊይ ሇሆነ ጊዚ የሚታጠቡ 

ናቸው። ከእጅ መታጠቡ ዔኩሌ ትኩረት ሉሰጠው የሚገባና በአብዙኛው 

የሚዖነጋው ጉዲይ የታጠቡትን እጅ በሚገባ ማዴረቅ ነው። እስካሁን 

ዴረስ በተዯረጉ ጥናቶች እጅን መታጠብ ቀጥታም ሆነ ቀጥታ ባሌሆነ 

መንገዴ የኮቪዴ-19ን ስርጭት በምን ያህሌ ሉቀንስ እንዯሚችሌ 

የተረጋገጠ አኃዛ የሇም። 

ሀ) በኢትዮጵያ እጅን በመታጠብ የኮሮና ወረርሽኝን ሇመከሊከሌ የተሰጡ 
ምሊሾች 

እጅ የመታጠብ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ የተጀመረው በሽታው በሀገሪቱ 

ከመከሰቱ በፉት ገና የዒሇም ጤና ዴርጅት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን 

ሇመግታት እጅን በተዯጋጋሚ በሚገባ መታጠብ ያሇውን ጠቀሜታ 

እንዲስታወቀ ነበር። በኢትዮጵያ የመገናኛ ብሀን የእጅ መታጠብን 

አፇሊጊነት በሰፉው ከመዖገባቸው አሌፍም የሀገሪቱ ከፌተኛ 
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ባሇስሌጣናት (ጠቅሊይ ሚኒስትሩን ጨምሮ) በሚዱያ ወጥተው የእጅ 

መታጠብን አስፇሊጊነትና ትክክሇኛውን የእጅ አስተጣጠብ ስርዒት 

በመገናኛ ብሀን አሳዩ። እነዘህ መሌዔክቶችና ህብረተሰቡ ዖንዴ 

የተፇጠረው የኮቪዴ-19 ፌራቻ በሀገሪቱ ውስጥ እጅን በአግባቡ 

የመታጠብ የሌቡና-ውቅር (Paradigm Shift) አምጥቷሌ ብዬ 

አምናሇሁ። በሀገሪቱ እንዯ ቅንጦት ይታይ የነበረው አሌኮሌ ነክ የሆነ 

የእጅ ማጽጃ ኬሚካሌ፣ የመጀመሪው የኮቪዴ-19 በሽተኛ በተዖገበበት 

ዔሇት ከፊርማሲዎችና ሱፏር ማርኬቶች መዯርዯሪያ ሊይ መጥፊት፣ 

ብልም ዯግሞ በአሁኑ ሰዒት የኬሚካለ ምርት በየቦታው ተስፊፌቶ 

እያንዲንደ ሰው እንዯ ሽጉጥ ታጥቆት ሲሄዴ ማየት በሀገሪቱ የእጅ 

ንፅህናን መጠበቅ ሇኮቪዴ-19 መከሊከሌ አስፇሊጊ መሆኑ ታምኖበት 

ምን ያህሌ ትኩረት እንዯተሰጠው ያመሇክታሌ። በአሁን ሰዒት፣ ምንም 

እንኳን የውሀ ዔጥረት በሰፉው ቢኖርም በአብዙኛው የመገበያያ ቦታዎች 

(በጣም ትንንሽ የሆኑትንም ሳይቀር)፣ የእጅ መታጠቢያ የላሇበት ቦታ 

አሇ ሇማሇት አይቻሌም። የበጎ ፇቃዴ ወጣቶችም በየጎዲናው የእጅ 

ማስታጠብ ሥነ-ስርዒትን በማካሄዴ በህብረተሰቡ ውሰጥ ግንዙቤና 

ተነሳሽነትን ሇመፌጠር ያዯረጉት ጥረት በእጅጉ የሚዯነቅ ነው። እጅ 

መታጠብን በተመሇከተ አሁንም ክፌተት የሚታይበት፤ በምንታጠብበት 

ጊዚ ሇ20 ሰከንድች መቆየትና የታጠቡትን እጅ በሚገባ ማዴረቅ ሊይ 

ነው። በተሇይ የታጠቡትን እጅ በማዴረቅ በኩሌ ከፌ ያሇ ክፌተት 

መኖሩን ስንዖዋወር አስተውሇናሌ። ይህም በሚገባ ትኩረት ሉሰጠው 

ይገባሌ። 

ሇ) የአፌና አፌንጫ ጭንብሌ በሚገባ ማዴረግ 

አፌና አፌንጫን በሚገባ መሸፇን በርካታ ከሆኑ በትንፊሽ የሚተሊሇፈ 

(በተሇይም በቫይረስ አማካኝነት ከሚመጡ) በሽታዎች በቀሊለ 

ሉከሊከሌሌን እንዯሚችሌ ሇረጅም ጊዚ የሚታወቅ እውነታ ነው። 

የአፌና አፌንጫ ጭንብሌ የታመመው ሰው ሲያዯርገው በማሳሌ፣ 



አየሇ ዖውዳ 

19 

በማስነጠስ፣ ጮክ ብል በመናገር ወዖተ. ጊዚ ከአፌና ከአፌንጫ 

የሚወጣውን በሽታ አምጪ ህዋስ አጥር ሆኖ በማስቀረት ወዯላሊ ሰው 

እንዲይተሊሇፌ ያዯርጋሌ። ምንም እንኳን ይህ የቆየ መረጃ ቢኖርም፤ 

የአፌና አፌንጫ ጭንብሌ የኮቪዴ-19 በሽታን የመከሊከለ ነገር ግን 

አወዙጋቢ እንዯሆነ ቆይቷሌ። ይህም የሆነበት የተሇያዩ ምክንያቶች 

አለ። ከነዘህም ምክንያቶች መካከሌ ዋና ዋናዎቹ የሚከተለት ናቸው። 

(i) የኮቪዴ-19 በሽታ የመተሊሇፉያ መንገዴ ህዋሱ በአየር ሊይ ተጉዜ 

ወይም አየር ሊይ ቆይቶ (airborn method) ነው? ወይስ ህዋሱ ያሇበት 

ሰው ባሳሇ ወይም ባስነጠሰ ጊዚ ከሰውነቷ(ቱ) የወጣ ፇሳሽ ቁሳቁስ ሊይ 

አርፍ ጤነኛ የሆነ ሰው በእጁ አማካኝነት ወዯ አፈና አፌንጫው 

ሲወስዯው ወይንም ፇሳሹ በቀጥታ በጤነኛው ሰው አፌና አፌንጫ 

አካባቢ ሲያርፌ (droplet method) ነው? በወረርሽኙ መጀመሪያ 

አካባቢ በሰፉው ተቀባይነት ያገኘው ሁሇተኛው መተሊሇፉያ መንገዴ 

ነበር። ሆኖም ግን ከተወሰነ ጊዚ በኋሊ የመጀመሪያው መተሊሇፉያ 

መንገዴ ዋነኛ መተሊሇፉያ መንገዴ ሉሆን ይችሊሌ የሚለ ብ 

መረጃዎች መውጣት ጀመሩ። በቅርቡም ከ200 በሊይ የሆኑ 

ሳይንቲስቶች የዒሇም ጤና ዴርጅት የኮቪዴ-19 ዋነኛ መተሊሇፉያ አየር-

ወሇዴ መንገዴ (airborn method) ነው ብል መመሪያውን እንዱሇውጥ 

ጠይቀዋሌ። በሁሇቱ መተሊሇፉያ መንገድች ያሇው ሌዩነት በዋነኛነት 

የቫይረሱ የክብዯት መጠን ነው። ይህም ማሇት በአየር ሊይ ተጉዜ 

ወይም አየር ሊይ ቆይቶ ይተሊሇፊሌ ስንሌ የቫይረሱ የክብዯት መጠን 

በአንፃራዊ ዛቅተኛ ነው ማሇታችን ሲሆን፤ በአንፃሩ የህዋሱ መተሊሇፉያ 

መንገዴ ህዋሱ ያሇበት ሰው ከሰውነቷ(ቱ) በሳሌ ወይም በማስነጠስ 

የወጣ ፇሳሽ ቁሳቁስ ሊይ አርፍ ጤነኛ የሆነ ሰው በእጁ አማካኝነት ወዯ 

አፈና አፌንጫው ሲወስዯው ወይም ፇሳሹ ቀጥታ በጤነኛው ሰው 

አፌና አፌንጫ አካባቢ ሲያርፌ ነው ስንሌ ዯግሞ የቫይረሱ የክብዯት 

መጠን በአንፃራዊ ከፌ ያሇ ነው ማሇታችን ነው። መተሊሇፉያ መንገደ 

የትኛውም ይሁን ሇሁሇቱም መንገድች የአፌና የአፌንጫ ጭንብሌ 
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ማዴረግ የበሽታውን መተሊሇፌ ሇመግታት የጎሊ አስተዋፅዕ 

እንዯሚኖረው ብዎች ይስማማለ። ይህም የሚሆንበት ምክንያት 

የአፌና የአፌንጫ ጭንብሌ ቫይረሱ ከታመመው ሰው ወዯውጪ 

እንዲይወጣ ማዴረግ ስሇሚችሌ ነው። ይህም ‹‹በሽታውን ከመነሻው 

መቆጣጠር›› (source control) ይባሊሌ። 

(ii). ሁሇተኛው የውዛግብ ምክንያት፡ ምሌክቱ ያሌታየበት ሰው 

በሽታውን ማስተሊሇፌ ይችሊሌ ወይስ አይችሌም? የሚሇው ነው። 

እዘህም ሊይ በወረርሽኙ መጀመሪያ አካባቢ የበሽታው ምሌክት የላሇበት 

ሰው በሽታውን አያስተሊሌፌም የሚሌ ዔምነት ነበር። በዘህም ምክንያት 

የአፌና የአፌንጫ ጭንብለን የበሽታው ምሌክት የሚታየበት ሰው ብቻ 

ያዴርግ የሚሇው ሀሳብ በብዙት ተቀባይነት አግኝቶ ቆይቷሌ። ሆኖም 

ግን ወዯ በኋሊ የተሇያዩ ጥናቶች ምንም ምሌክቱ ያሌታየበት 

(asymtomatic)፣ ምሌክቱ ከመታየቱ ጥቂት ቀናት በፉትም ሆነ (Pre-

symptomatic) ምሌክቱ እየታየበት ያሇ (symptomatic) ሰው ሁለ 

በሽታውን ማስተሊሇፌ እንዯሚችሌ በማሳየታቸው፣ ሁለም ሰው የአፌና 

የአፌንጫ ጭንብሌ ቢያዯርግ የበሽታውን ስርጭት ሇመቆጣጠር 

አስተዋፅዕ እንዯሚኖረው ታምኖበታሌ። የአሜሪካ የበሽታዎች ቁጥጥር 

ማዔከሌ (US-CDC) ከታች ከተዖረዖሩት የሕብረተሰብ ክፌልች 

በስተቀር ሁለም ሰው የአፌና የአፌንጫ ጭንብሌ እንዱያዯርግ 

ይመክራሌ። ጭንብሌ እንዲይዯርጉ የሚመከሩት ክፌልች፡- 

 ዔዴሜያቸው ከሁሇት ዒመት በታች የሆኑ ህፃናት፤ 

 የመተንፇስ ችግር ያሇባቸው ሰዎች፤ 

 ራሳቸውን የሳቱና ያሇ ሰው ዔርዲታ ጭንብሊቸውን ማውሇቅ 

የማይችለ ናቸው። 

እነዘህን ውዛግቦች አሌፇን ጭንብሌ የማዴረግን አስፇሊጊነት 

ስናምንበት የሚከተሇው ጥያቄ፣ የትኛው አይነት ጭንብሌ ነው 
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በሽታውን በሚገባ የሚከሊከሌሌን? የሚሇው ነው። በአሁኑ ጊዚ 

በአብዙኛው የሚታወቁ ሦስት አይነት የአፌና የአፌንጫ ጭንብልች 

አለ። እነሱርም 1ኛ) ኤን 95 (N95) ጭንብሌ፣ 2ኛ) ሰርጂካሌ/ሜዱካሌ 

ጭንብሌ እና 3ኛ) በቤት ውስጥ/ከጨርቅ የሚሰራ ጭንብሌ ናቸው። 

በአንዲንዴ ቦታዎች የሚጠቀሰውንና በአብዙኛው የሕክምና ባሇሙያዎች 

የአየር ቧንቧ አካባቢ የሚሰራና ብ ብናኝ (aerosol) የሚያመጣ 

የሕክምና ሂዯት (medical/surgical procedure) በሚሰሩበት ጊዚ 

የሚጠቀሙበትን አራተኛ አይነት ጭንብሌ እዘህ ማካተቱ ጥቅሙ 

ስሊሌታየኝ ትቼዋሇሁ። ከታች የሚገኙት ሁሇት ሠንጠረዦች የሦስቱን 

ጭንብልች ባህርይ፣ ጥቅምና ጉዴሇቶች ያሳያለ። 

የጭንብለ 
አይነት የጭንብለ ባህርይ የጭንብለ ጥቅም የጭንብለ ጉዴሇቶች 

ኤን 95  - አፌና አፌንጫን 
ጥብቅ አዴርጎ 
ይሸፌናሌ። 
(የማጣራት ኃይለ 
95% ይዯርሳሌ)። 

- የጤና ባሇሙያዎች 
የሚጠቀሙበት። 

 በጠብታና በብናኝ 
የሚተሊሇፈ 
ሕዋሳትን በከፌተኛ 
ሁኔታ የመከሊከሌ 
ብቃት አሇው። 

 በየጊዚው አፌና 
አፌንጫን ጥብቅ 
አዴርጎ መያን 
ማረጋገጥ 
ይኖርብናሌ። 

 የአቅርቦት 
ዔጥረት 

 የዋጋ ውዴነት  
ሰርጂካሌ  - አፌና አፌንጫን 

ጥብቅ አዴርጎ 
አይሸፌንም። 

- የጤና ባሇሙያዎች 
የሚጠቀሙበት ። 

 ርካሽና በቀሊለ 
የሚገኝ  

 ከኤን 95 ስር 
መጠቀም ይቻሊሌ። 

 አየር በቀሊለ 
ያስገባሌ 

 ሇአንዴ ጊዚ ብቻ 
የሚያገሇግሌ። 

የጨርቅ  - አፌና አፌንጫን 
ጥብቅ አዴርጎ 
አይሸፌንም። 

- ማንኛውም 
የሕብረተሰብ አባሌ 
የሚጠቀምበት። 

 ቤት ውስጥ 
መሰራት 
የሚችሌ፣ ታጥቦ 
እንዯገና 
የሚያገሇግሌ 

 ሰርጂካሌ 
ጭንብሌን 
ይቆጥብሌናሌ። 

 በአየር ሊይ ያለ 
ብናኝ ህዋሳትን 
ሇመከሊከሌ ብቁ 
አይዯሇም። 

ምንጭ: Respiratory Protection During Outbreaks: Respirators versus 
Surgical.https://blogs.cdc.gov/niosh-science-
blog/2020/04/09/masks-v-respirators/ 
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የጭንብለ አይነት ሇአቪያን ኢንፈላንዙ የመከሊከሌ ሀይለ 
በፏርሠንት 

ኤን 95 ጭንብሌ 99.98% (99.98% – 99.99%) 

ሰርጂካሌ ጭንብሌ 97.14% (94.36% - 98.55%)  

የጨርቅ ጭንብሌ 95.15% (90.97% - 97.39%)  

ምንጭ: Potential utilities of mask-wearing and instant hand 
hygiene for fighting SARS-CoV-2. J Med Virol. 2020 

ከሊይ ያለት ሁሇት ሠንጠረዦች እንዯሚያሳዩት ሁሇቱን መጀመሪያ 

ሊይ የተጠቀሱት ጭንብልችን የጤና ባሇሙያዎች ቢጠቀሙባቸው፣ 

ሦስተኛውን ዯግሞ የቀረው ማህበረሰብ ቢጠቀምበት የኮቪዴ-19ኝ 

ወረርሽኝን ሇመከሊከሌ ከፌተኛ አስተዋፅዕ ማዴረግ ይቻሊሌ። በቤት 

ውሰጥ መሰራት የሚችሇው የጨርቅ ጭንብሌ የመከሊከሌ ሀይሌ 

እንዯተሰራበት የጨርቅ አይነት፣ በዴርቡ ቁጥር፣ ወዯ አፌና አፌንጫ 

አየር ባሇማስገባቱ መጠንና በጨርቁ እርጥበት መጠን ይወሰናሌ። 

በዘህም መሠረት የጥጥና ሀር ቅሌቅሌ፣ ሦስት ወይም ከዘያ በሊይ 

ዴርብ ሆኖ የተሰራ፣ አፌና አፌንጫ ሊይ በዯምብ ጥብቅ ብል አየር 

የማያስገባና የእርጥበት መጠኑ በጣም ዛቅተኛ የሆነ የጨርቅ ጭንብሌ 

የቫይረስ ህዋስ በአፌና አፌንጫ በኩሌ ወዯ ሰውነታችን እንዲይገባ በጥሩ 

ሁኔታ ሉከሊከሌሌን እንዯሚችሌ ጥናቶች ያሳያለ። የጨርቅ ጭንብሌ፤ 

ያዯረገውን ሰው ከበሽታ ከመከሊከሌ በሊይ፤ ጭንብለን ያዯረገው ሰው 

በሽታ ወዯ ላሊ ሰው እንዲያስተሊሌፌ ይረዲሌ። ስሇሆነም በማሕበረሰቡ 

ውስጥ ብ ሰው ጭንብለን ባዯረገ ቁጥር የበሽታው ስርጭት 

በሕብረተሰቡ ውስጥ ያነሰ ይሆናሌ። ከታች ያሇው ምስሌ የጭንብለ 

በሽታውን መጠን የመቆጣጠር ሀይሌ በጭንብለ ጥራት ሊይ ብቻ 

የተመሠረተ ሳይሆን፣ በጭንብለ ጥራትና (efficacy) በሕብረተሰቡ 

ውስጥ በመዯረግ መጠኑ (adherence) ጋር የተያያዖ መሆኑን 

ያመሇክተናሌ። ብ የሕብረተሰብ ክፌሌ ያዯረገው መካከሇኛ ጥራት 

ያሇው ጭንብሌ፣ በጣም ጥራት ካሇው ግማሽ ያህሌ የሕብረተሰብ ክፌሌ 
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ካዯረገው ጭንብሌ ጋር ዔኩሌ የሆነ ውጤት እንዲሇው በምስለ ሊይ 

ይታያሌ።  

 

በኢትዮጵያ አፌና አፌንጫን መሸፇን የተሇመዯ ባህሌ ነው ወይስ 

አይዯሇም የሚሇው አነጋጋሪ ነው። ቆየት ባሇው ጊዚ እና አሁንም 

በአንዲንዴ የገጠር ሀገሪቱ ክፌልች አፌና አፌንጫን በሸማ/በነጠሊ 

መሸፇን የተሇመዯ መስተጋብር ነው። ሆኖም ግን አብዙኛው ሰው 

እንዯሚስማማበት ይህ መስተጋብር በአሁኑ ጊዚ በአብዙኛው የሀገሪቱ 

ክፌሌ እምብዙም ሲተገበር አይስተዋሌም።  

የአፌና አፌንጫ ጭንብሌን መጠቀም ሇኮቪዴ-19 መከሊከሌ ጠቀሜታ 

እንዲሇው ከተሇያዩ አካሊት በተገሇፀበት ጊዚ የተሇያየ አይነት ጭንብልች 

በሰፉው መሰራጨት ጀመሩ። በብ ቦታዎችም የጨርቅ ጭንብልች 

በብዙት መመረት ጀመሩ። ሕብረተሰቡም ጭንብልችን አዴርጎ መጓዛን 

ባሕሌ አዴርጎ እየተቀበሇው መጣ። በመንግስት በኩሌም በጤና 

ሚኒስቴርና በኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ተቋም አማካኝነት በርካታ 

የግንዙቤ ትምህርቶች ይሰራጩ ጀመር። በሏምላ 23 ቀን 2012 

ማንኛውም ሰው የአፌና አፌንጫ ጭንብሌ ሳያዯርግ ከቤቱ ውጪ 

እንዲይዖዋወር የሚዯነግግ ዯንብ ወጣ፤ ዯንቡንም ሇመተግበር የፀጥታ 
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አካሊት ዔርምጃ መውሰዴ ጀመሩ። የዘህ ትምህርትና አስገዲጅ ዯንብ 

ውጤትም አብዙኛው የሕብረተሰብ ክፌሌ የአፌና አፌንጫ ጭንብሌ 

አዴርጎ እንዱንቀሳቀስ አዴርጎታሌ።  

 

 

 

2.1.2 አካሊዊ ርቀትን መጠበቅ (Social/Physical distancing) 

በኮሮና ቫይረስ የታመመ ሰው (ምሌክት ኖረውም አሌኖረው)፣ በቅርብ 

ርቀት ሆኖ በሚያስሌበት፣ በሚያስነጥስበት ወይም ጮክ ብል 

በሚያወራበት ጊዚ ከአፌና አፌንጫው የሚወጣ ቫይረሱ ያሇበት ብናኝ 

(droplet) አጠገቡ ባሇ ያሌታመመ ሰው አፌና አፌንጫ ሊይ ሉያርፌና 

በሽታው ሉተሊሇፌ ይችሊሌ። አንዴ ቤት ውስጥ አብሮን ከማይኖር ሰው 

ጋር በቅርብ ርቀት ፉት ሇፉት መገናኘትን ማስቀረት የኮቪዴ-19 ዋነኛ 

መከሊከያ መንገዴ እንዯሆነ ጥናቶች ያመሇክታለ። የአሜሪካ የበሽታዎች 

መቆጣጣሪያ ዴርጅት (US-CDC) አካሊዊ ርቀትን መጠበቅ በተሇይም 

ኮቪዴ-19ኝን ከመከሊከሌ አንፃር ሲገሌፀው እንዱህ ይሊሌ። ‹‹አካሊዊ 

ርቀት ማሇት በተቻሇ መጠን መሰባሰብን ማስቀረት፣ ብ ሰዎች 

ከሚገኙበት/ከሚሰባሰቡበት ቦታ መራቅና ከላሊ ሰው ጋር ቢያንስ 

በስዴስት ጫማ (ሁሇት ሜትር) ያህሌ መራቅ ማሇት ነው››። የዒሇም 

ጤና ዴርጅት የመራራቁን ርቀት ወዯ ሦስት ጫማ (አንዴ ሜትር) ዛቅ 

ሰዎች የአፌና አፌንጫ ጭንብሌ አዴርገው 

እንዱንቀሳቀሱ የወጣውን ሕግ አክብረው የፉት 

ማስክ አዴርገው ሲንቀሳቀሱ  

ሕግ የተሊሇፈ ግሇሰቦች በሕግ 

አስከባሪዎች በአዯባባይ ተይዖው 
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ያዯርገዋሌ። በስዴስት ክፌሇ ዒሇማት፣ በ16 አገሮች የተሰሩ 25,697 

ሰዎችን ያካተተ የ172 ጥናቶችን ግኝት የመረመረና የተነተነ 

(systematic review and meta-analysis) አንዴ ፅሁፌ፣ አንዴ 

ሜትርና ከዘያ በሊይ ርቀትን መጠበቅ ኮቪዴ-19ኝን ሇመከሊከሌ ትሌቅ 

አስተዋፅዕ እንዯሚያዯርግ አሳይቷሌ። ከታች የሚታየው ምስሌ ርቀትን 

መጠበቅ ምን ያህሌ የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ መስመርን እንዯሚቀንሰውና 

(flattening the curve) የተወሰደ ዔርምጃዎች መሊሊት ዯግሞ ምን 

ያህሌ የወረርሽኙን መስመር ከፌ ሉያዯርገው እንዯሚችሌ ያሳያሌ። 

ከምስለ የምንረዲው ርቀትን መጠበቅ የኮቪዴ-19 ወረርሽኝን መስመር 

መቀነስ ብቻ ሳይሆን፣ ኮቪዴን ሇመከሊከሌ ሲባሌ የተዖጉ መሠረታዊ 

አገሌግልቶችን (lockdown) ስንከፌት አካሊዊ ርቀትን ጠብቀን 

ብንከፌት፣ የወረርሽኙን መስመር መጨመር (ዔዴገት) ጥሩ በሚባሌ 

ሁኔታ ሌናሳነሰው እንዯምንችሌ ነው። 

 

በጊዚው የነበረውን የላልች አገሮች ተሞክሮና፣ አካሊዊ መራራቅ 

ሇኮቪዴ-19 መከሊከሌ ያሇውን ጠቀሜታ የሚያመሇክቱ ሳይንሳዊ 

መረጃዎችን ከግምት በማስገባት፣ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የኮቪዴ-

19 ተጠቂ በተገኘ በሶስተኛው ቀን (መጋቢት 7 ቀን 2012)፣ 

የኢትዮጵያ ጠቅሊይ ሚኒስትር አካሊዊ ቅርርብ ሉፇጥሩ የሚችለ 

ቦታዎችና ክስተቶች (ትምህርት ቤቶች፣ ሲኒማ ቤቶች፣ ቡና ቤቶች፣ 
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የስፖርት ማዖውተሪያ ቦታዎች፣ ወዖተ) እንዱዖጉና እንዱቋረጡ ውሳኔ 

አስተሊሇፈ። የህዛብ ማመሊሇሻ መኪናዎችም በግማሽ አቅማቸው ብቻ 

ተገሌጋዩን እንዱያስተናግደ ተወሰነ። በአገሌግልት መስጫ ተቋማት 

(አገሌግልት ሰጪ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እንዯ ገቢዎች ያለ፣ 

ባንኮች፣ ሱቆች፣ የትራንስፖርት ወረፊ መጠበቂያዎች ወዖተ) የተሇኩ 

መስመሮችን በማስመርና ገመዴ በማሰር ርቀትን ጠብቆ መስተናገዴ 

ቀስ በቀስ እየተሇመዯና እየተዖወተረ መጣ። ይህ ወረፊ በመጠበቅ ጊዚ 

መገፊፊትን እንዯነውር ሇማይቆጥር ሕብረተሰብ ከፌተኛ ሇውጥ 

በመሆኑ ትንሽ አስቸጋሪ ቢሆንም ሕብረተሰቡ ግን በበርካታ ቦታዎች 

ሲተገብረው ታይቷሌ። 

2.1.3 የኮቪዴ-19 ቅኝት (COVID-19 surveillance) 

እንዯሚታወቀው የወረርሽኝ/የተሊሊፉ በሽታ ቅኝት የሚጀምረው 

በሊቦራቶሪ ምርመራ የተረጋገጠ በበሽታው የተጠቃ ግሇሰብን ሇይቶ 

ከማወቅ/ከማግኘት ነው። ከዘያም ግሇሰቡን በበሽታው ካሌተያ ሰዎች 

በመሇየት ማከም፣ ከግሇሰቡ ጋር የአካሌ ቅርርብና ንክኪ የነበራቸውንና 

በዘህም ምክንያት ሇበሽታው የተጋሇጡ ሰዎችን መፇሇግ (contact 

tracing)፣ ሇይቶ ማቆየት (quarantine) በቅርበት መከታተሌና 

እንዲስፇሊጊነቱ መመርመርን ያካትታሌ። በተሊሊፉ በሽታ ከተያዖ ሰው 

ጋር የአካሌ ቅርርብ የነበራቸውንና በዘህም ምክንያት ሇበሽታው 

የተጋሇጡ ሰዎችን መፇሇግ (contact tracing) በስርዒት 

(systematically) ሲተገበር በተሊሊፉ በሽታ አማካኝነት የሚመጣ 

ወረርሽኝ ስርጭትን ሇመከሊከሌ ከፌ ያሇ አስተዋፅዕ እንዯሚኖረው 

የተረጋገጠ እውነታ ነው። ሇኮቪዴ-19 የተጋሇጡ ሰዎችን መፇሇግ፤ 

የተጋሇጡትን ሰዎች ከማወቅ ጀምሮ ከበሽተኛው ጋር በአካሌ 

ከተገናኙበትና ሇበሽታው ተጋሌጠዋሌ ተብል ከሚገመትበት ቀን ጀምሮ 

ሇ14 ቀን ሇይቶ ማቆየትንና በቅርብ መከታተሌን ያካትታሌ። ይህ 

የተሊሊፉ በሽታ ወረርሽኝ መከሊከያ መንገዴ ከሊይ እንዲየናቸው 
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የመከሊከያ መንገድች ብም የማያከራክር፣ በአብዙኛዎቹ 

ተመራማሪዎች ተቀባይነት ያሇውና እንዳት ስርጭቱን መከሊከሌ 

እንዯሚችሌም ከላልቹ የመከሊከያ መንገድች በበሇጠ ሇመረዲት የቀሇሇ 

ነው።  

3 በኢትዮጵያ የኮሮና ወረርሽኝን ሇመከሊከሌ የኮቪዴ-19 ቅኝት 
(surveillance) በመተግበር በኩሌ የተወሰደ ዔርምጃዎች  

የኮቪዴ-19 በኢትዮጵያ በተከሰተበት ወቅት በሀገሪቱ የኮቪዴ-19 

ምርመራ የማዴረግ አቅምም ሆነ የመመርመሪያው ቁሳቁስ (test kit) 

አሌነበረም። በኋሊም ኮቪዴ-19ን የመርመር አቅም መገንባት ተችል 

ቀስ በቀስ በሀገሪቱ በየቀኑ የሚዯረገው የኮቪዴ-19 ምርመራ ብዙት 

በመጨመር በሏምላ ወር መጨረሻ አካባቢ በቀን 9,000 ሰው 

የመመርመር አቅም ሊይ ዯረስን። ከነሀሴ 30 ቀን 2012 ጀምሮ 

በሀገሪቱ በ15 ቀን ውሰጥ 200,000 ሰው ሇመመርመር የዖመቻ 

ፕሮግራም ታቅድ ተተገበረ። የዖመቻው ዔቅዴ በቀን እስከ 15,000 ሰው 

ምርመራ ሇማዴረግ ቢሆንም፣ በሁለም ክሌሌልች በተሰራጩ 46 

ማዔከልችና 59 የመመርመሪያ መሣሪያዎች በመታገዛ በቀን ከ20,000 

በሊይ ምርመራዎችን ማካሔዴ ተችል ነበር። በመስከረም 2013፣ 

ኢትዮጵያ ከቻይና ካምፓኒ ጋር በመተባበር፣ በዒመት 10 ሚሉዮን 

የኮቪዴ-19 መመርመሪያ ቁሳቁስ (test kit) ማምረት የሚችሌ ፊብሪካ 

አቋቋመች። ይህም ፊብሪካ ሇጎረቤት አፌሪካ ሀገሮችም ቁሳቁሱን 

የማቅረብ ዒሊማ አሇው። እስከ መስከረም 24 ቀን 2013 በተጠናቀረ 

ዖገባ 1,301,570 የኮቪዴ-19 ምርመራዎች በሀገሪቱ ተዯርጓሌ። ይህም 

አገሪቱን ብ በመመርመር ከአፌሪካ ሦስተኛ፤ ከምስራቅ አፌሪካም 

ዯግሞ አንዯኛ አዴርጓታሌ።  

ይህን በአጭር ጊዚ ውስጥ የተከናወነ የሊቦራቶሪ አቅምን የመገንባት 

ጥረት እጅግ የሚያስገርም እና የጤና ሚኒስትርንና የኢትዮጵያ 

ሕብረተሰብ ጤና ተቋምን በጣም የሚያስመሰግን ተግባር ነው ብዬ 
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አምናሇሁ። ከሊይ ሇመግሇፅ እንዯሞከርኩት የወረርሽኝ ቅኝት ስንሌ 

መርምሮ በበሽታው የተያዖን ሰው ማግኘት ብቻ ሳይሆን፤ ከተያዖው 

ሰው ጋር አካሊዊ ቅርርብ የነበራቸውንና ሇበሽታው ሉጋሇጡ ይችሊለ 

ተብሇው የሚገመቱትን ግሇሰቦችም ማወቅ፣ ሇይቶ ማቆየትና የሊቦራቶሪ 

ምርመራ ማዴረግን ያካትታሌ። በዘህም ረገዴ በኢትዮጵያ መጠነ ሰፉ 

የሆነ ሥራ ተሰርቷሌ። መስከረም 24 ቀን 2013 በተጠናቀረ ዖገባ 

መሠረት፡- 

 257,087 ከበሽተኛ ጋር የአካሌ ቅርርብ የነበራቸው ሰዎች 

ተዯርሰዋሌ/ ተገኝተዋሌ፤ 

 230,896 (89.8%) የሚሆኑት የ14 ቀን ክትትሌን በሚገባ 

ሲጨርሱ 7,112 አሁንም በክትትሌ ሊይ ነበሩ፤ 

 በክትትሌ ሊይ ከነበሩት (ክትትሊቸውን የጨረሱና አሁንም 

በክትትሌ ሊይ ያለ በአንዴነት) ውስጥ 399ኙ (0.16%) 

የኮቪዴ-19 ምሌክት ታይቶባቸዋሌ፣ ምሌክት ከታየባቸውም 

ውስጥ 363 (90.98%) በሽታው እንዲሇባቸው በሊቦራቶሪ 

ተረጋግጧሌ፤ 

 በአጠቃሊይ ከበሽተኛ ጋር የአካሌ ቅርርብ ከነበራቸው ሰዎች 

(contacts) መካከሌ፤ 18,615 (7.24%) ያህለ በሽታው 

እንዲሇባቸው በሊቦራቶሪ ተረጋግጧሌ፤ 

 በዘህም መሠረት በሀገሪቱ በጠቅሊሊ በሽታው እንዲሇባቸው 

ከተረጋገጡት 23.62 በመቶ የሚያህለት የተገኙት ከበሽተኛ 

ጋር የአካሌ ቅርርብ ነበራቸው ተብሇው በሊቦራቶሪ ከተመረመሩ 

ሰዎች መካከሌ ነው። 

ላሊው የመመርመርና ሇይቶ የማቆየት ስራ የተሰራው ከውጪ ወዯ 

ሀገር ውስጥ በሚገቡ መንገዯኞች ሊይ ነው። በዘህ ረገዴ ወረርሽኙ 

በዒሇም ሊይ መከሰቱ ከተገሇፀበት ጊዚ ጀምሮ እስክ መስከረም 24 ቀን 

2013 ዴረስ 1,134,653 መንገዯኞች ሊይ የኮቪዴ-19 ምሌክት 
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እንዲሇባቸውና እንዯላሇባቸው የሚጠቁም ምርመራ (screening) 

ተዯርጓሌ። ከነዘህ ውስጥ 436,818ቱ (38.5%) የተመረመሩት በቦላ 

ዒሇም አቀፌ አውሮፕሊን ማረፉያ ነው። ከመጋቢት 13 ቀን 2012 

ጀምሮ ማንኛውም ከውጪ አገር የሚመጣ ሰው በሇይቶ ማቆያ ቦታ 

እንዱቆይ የሚያስገዴዴ ዯንብ ወጣ። በዘህም መሠረት እስከ መስከረም 

24 ቀን 2013 በተጠናቀረው መረጃ 68,974 መንገዯኞች በአስገዲጅ 

ሇይቶ ማቆያ በኩሌ አሌፇዋሌ፤ ከነዘህ ውስጥም 34,666 (50.3%) 

መንገዯኞች በአዱስ አበባ ነበሩ።  

ከሊይ ሇማየት እንዯሞከርነው የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ 

ሕብረተሰብ ጤና ተቋም በኢትዮጵያ ኮቪዴ-19ን ሇመከሊከሌና 

ሇመቆጣጠር ያስችሊለ ተብል በሳይንቲፉክ ማሕበረሰቡ የታመነባቸውን 

ዔርምጃዎች በሀገሪቱ ሇመተግበር ወይም እንዱተገበር ሕብረተሰቡን 

በማስተማርና በማነሳሳት ረገዴ ከፌተኛ እንቅስቃሴ አዴርገዋሌ። ላሊ 

ከሊይ ከቀረበው ፅሁፌ የምንረዲው ነገር፣ ከአራተኛው የመከሊከያ 

መንገዴ (የኮቪዴ-19 ቅኝት) በስተቀር ሦስቱ የመከሊከያ መንገድችን 

መተግበር በንፅፅር በሽታውን ከማከም ጋር ሲተያይ ብ የገንዖብ ወጪ 

የማይፇሌጉ በመሆናቸው በሀብታምና በዴሀ ሀገሮች መሀከሌ እጅግ 

በጣም የሰፊ የመተግበር ሌዩነት ሊይታይ ይችሊሌ ብዬ አምናሇሁ።  

ከሊይ ሇማሳየት እንዯተሞከረው የኢትዮጵያ መንግስት በተሇይም የጤና 

ሚኒስትር እና የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ተቋም የኮቪዴ-19 

ወረርሽኝን ሇመከሊከሌ አመርቂ ነው የሚባሌ እና ከዘህ በፉት 

ተመሳሳይ ወረርሽኞች በተከሰቱበት ጊዚ ከተወሰደት ዔርምጃዎች 

በንጽጽር ሲታይ የተሻሇ የሚባሌ ምሊሽ ሰጥተዋሌ ብዬ አምናሇሁ። 

አንዲንድች የተወሰደት ዔርምጃዎች መተግበር ከነበረባቸው ጊዚ 

ፇጥነዋሌ በማሇት ሲተቹ ይሰማሌ። በኔ ግምት ግን የተወሰደት 

ዔርምጃዎች አግባብ ያሊቸው፤ ወቅታዊና አሁን ሇምናየው የወረርሸኙ 

መስፊፊት ፌጥነት ማዛገም አስተዋፅዕ አዴርገዋሌ ብዬ አምናሇሁ። 
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ላሊው በአፅንዕት ሉታሰብ የሚገባው ነገር እነዘህ ከሊይ የተዖረዖሩት 

የመከሊከያ መንገድች ሇብቻ ወይም በተናጠሌ በሽታውንና የበሽታው 

መስፊፊት የመከሊከሌ ብቃታቸው አናሳ መሆኑንና ውጤታቸውን በጥሩ 

ሁኔታ ሇማየት በአንዴነት መተግበር የሚኖርባቸው መሆኑን ነው። 

4 በሽታውን በማከምና ታማሚዎችን በመንከባከብ በኩሌ የተወሰደ 
ዔርምጃዎች 

ከሊይ ቀጣይነት/ተከታታይነት ያሇው እንክብካቤ (continuum of care) 

በሚሇው ርዔስ ስር እንዲየነው፣ በሽታን (ወረርሽኝን) ሇመከሊከሌ ምንም 

ያህሌ ጠንካራ ዔርምጃዎች ቢወሰደም የተወሰኑ ሰዎች በበሽታው 

መያዙቸው አይቀሬ ነው። ስሇዘህም ወረርሽኝን ሇመቆጣጠር 

በምናዯርገው ጥረት ወረርሽኙን ከመከሊከሌ ዔኩሌ በበሽታው የተያትን 

ሰዎች ማከምና መንከባከብም ትኩረት ሉሰጠው ይገባሌ። በበሽታው 

የተያትን ሰዎች በማከምና በመንከባከብ ረገዴ የተወሰደትን 

ዔርምጃዎች የዒሇም ጤና ዴርጅት ጥራት ያሇው የጤና አገሌግልት 

ሇመስጠት የመሠረት ዴንጋይ (building blocks) ናቸው ብል 

ባስቀመጣቸው ስዴስት መስፇርቶች (ከታች በምስለ እንዯሚታየው) 

መሠረት ማየት የተወሰደትን ዔርምጃዎች ጠቀሜታ/አግባብነት 

ያስረዲሌ ብዬ ስሇማምን የኮቪዴ-19 በሽተኞችን ሇማከምና ሇመንከባከብ 

የተወሰደ ዔርምጃዎቹን ከመሠረት ዴንጋዮቹ አንፃር ሇማየት 

እሞክራሇሁ። 
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ከሊይ በምስለ እንዯሚታየው የመጀመሪያው የመሠረት ዴንጋይ የጤና 

አሰጣጥ አገሌግልት ነው። በዘህ ረገዴ ያሇውን የሀገሪቱን የኮቪዴ-19ም 

ሆነ ላልች ህሙማንን የማከምና የመንከባከብ ዛግጁነት ሇመረዲት 

የሀገሪቱን የህክምና መስጫ ተቋማት አዯረጃጀት (Ethiopian Health 

Tier System) ማወቅ በጣም ይጠቅማሌ ብዬ አምናሇሁ። የተቋማቱ 

አዯረጃጀትንም ከታች በሚታየው ምስሌ እንዯምናየው እስከ ቀበላ ዴረስ 

ስሇሚወርዴ፣ ሇሕብረተሰቡ ያሇው የጤና ግሌጋልት ተዯራሽነት 

ከፌተኛ መሆኑን እንገነዖባሇን። በርግጥ የአዯረጃጀቱ መኖር ብቻውን 

ሇሕብረተሰቡ የጤና አገሌግልት ተዯራሽነትን ስሇማያረጋግጥ 

መስተካከሌና የበሇጠ መጠናከር ይኖርበታሌ በሚሇው እስማማሇሁ።  

የኮቪዴ-19 ህክምናና እንክብካቤን በተመሇከተም በሁለም ዯረጃ ያለት 

የጤና ተቋማት እንዱንቀሳቀሱና ዛግጁ ሆነው እንዱጠብቁ ተዯርጓሌ። 

ከሊይ የተጠቀሰው የመስተካከሌና የመጠናከር አስተያየት እንዲሇ ሆኖ፤ 

የህክምና መስጫ ተቋማት አዯረጃጀቱ እስከ ቀበላ ዴረስ መውረዴና 

በዔዛ ሠንሰሇት የተያያዖ መሆኑ የህክምና አገሌግልቱን ሇሕብረተሰቡ 

በፌጥነት ሇማዴረስ ዔገዙ ማዴረግ እንዯሚችሌ መገመት ይቻሊሌ። 
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ከሊይ በምስለ እንዯሚታየው የመጀመሪያው የመሠረት ዴንጋይ የጤና 

አሰጣጥ አገሌግልት ነው። በዘህ ረገዴ ያሇውን የሀገሪቱን የኮቪዴ-19ም 

ሆነ ላልች ህሙማንን የማከምና የመንከባከብ ዛግጁነት ሇመረዲት 

የሀገሪቱን የህክምና መስጫ ተቋማት አዯረጃጀት (Ethiopian Health 

Tier System) ማወቅ በጣም ይጠቅማሌ ብዬ አምናሇሁ። የተቋማቱ 

አዯረጃጀትንም ከታች በሚታየው ምስሌ እንዯምናየው እስከ ቀበላ ዴረስ 

ስሇሚወርዴ፣ ሇሕብረተሰቡ ያሇው የጤና ግሌጋልት ተዯራሽነት 

ከፌተኛ መሆኑን እንገነዖባሇን። በርግጥ የአዯረጃጀቱ መኖር ብቻውን 

ሇሕብረተሰቡ የጤና አገሌግልት ተዯራሽነትን ስሇማያረጋግጥ 

መስተካከሌና የበሇጠ መጠናከር ይኖርበታሌ በሚሇው እስማማሇሁ።  

የኮቪዴ-19 ህክምናና እንክብካቤን በተመሇከተም በሁለም ዯረጃ ያለት 

የጤና ተቋማት እንዱንቀሳቀሱና ዛግጁ ሆነው እንዱጠብቁ ተዯርጓሌ። 

ከሊይ የተጠቀሰው የመስተካከሌና የመጠናከር አስተያየት እንዲሇ ሆኖ፤ 

የህክምና መስጫ ተቋማት አዯረጃጀቱ እስከ ቀበላ ዴረስ መውረዴና 

በዔዛ ሠንሰሇት የተያያዖ መሆኑ የህክምና አገሌግልቱን ሇሕብረተሰቡ 

በፌጥነት ሇማዴረስ ዔገዙ ማዴረግ እንዯሚችሌ መገመት ይቻሊሌ። 
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ሆነ ላልች ህሙማንን የማከምና የመንከባከብ ዛግጁነት ሇመረዲት 

የሀገሪቱን የህክምና መስጫ ተቋማት አዯረጃጀት (Ethiopian Health 

Tier System) ማወቅ በጣም ይጠቅማሌ ብዬ አምናሇሁ። የተቋማቱ 

አዯረጃጀትንም ከታች በሚታየው ምስሌ እንዯምናየው እስከ ቀበላ ዴረስ 

ስሇሚወርዴ፣ ሇሕብረተሰቡ ያሇው የጤና ግሌጋልት ተዯራሽነት 

ከፌተኛ መሆኑን እንገነዖባሇን። በርግጥ የአዯረጃጀቱ መኖር ብቻውን 

ሇሕብረተሰቡ የጤና አገሌግልት ተዯራሽነትን ስሇማያረጋግጥ 

መስተካከሌና የበሇጠ መጠናከር ይኖርበታሌ በሚሇው እስማማሇሁ።  

የኮቪዴ-19 ህክምናና እንክብካቤን በተመሇከተም በሁለም ዯረጃ ያለት 

የጤና ተቋማት እንዱንቀሳቀሱና ዛግጁ ሆነው እንዱጠብቁ ተዯርጓሌ። 

ከሊይ የተጠቀሰው የመስተካከሌና የመጠናከር አስተያየት እንዲሇ ሆኖ፤ 

የህክምና መስጫ ተቋማት አዯረጃጀቱ እስከ ቀበላ ዴረስ መውረዴና 

በዔዛ ሠንሰሇት የተያያዖ መሆኑ የህክምና አገሌግልቱን ሇሕብረተሰቡ 

በፌጥነት ሇማዴረስ ዔገዙ ማዴረግ እንዯሚችሌ መገመት ይቻሊሌ። 
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ከሊይ በምስለ እንዯሚታየው የመጀመሪያው የመሠረት ዴንጋይ የጤና 

አሰጣጥ አገሌግልት ነው። በዘህ ረገዴ ያሇውን የሀገሪቱን የኮቪዴ-19ም 

ሆነ ላልች ህሙማንን የማከምና የመንከባከብ ዛግጁነት ሇመረዲት 

የሀገሪቱን የህክምና መስጫ ተቋማት አዯረጃጀት (Ethiopian Health 

Tier System) ማወቅ በጣም ይጠቅማሌ ብዬ አምናሇሁ። የተቋማቱ 

አዯረጃጀትንም ከታች በሚታየው ምስሌ እንዯምናየው እስከ ቀበላ ዴረስ 

ስሇሚወርዴ፣ ሇሕብረተሰቡ ያሇው የጤና ግሌጋልት ተዯራሽነት 

ከፌተኛ መሆኑን እንገነዖባሇን። በርግጥ የአዯረጃጀቱ መኖር ብቻውን 

ሇሕብረተሰቡ የጤና አገሌግልት ተዯራሽነትን ስሇማያረጋግጥ 

መስተካከሌና የበሇጠ መጠናከር ይኖርበታሌ በሚሇው እስማማሇሁ።  

የኮቪዴ-19 ህክምናና እንክብካቤን በተመሇከተም በሁለም ዯረጃ ያለት 

የጤና ተቋማት እንዱንቀሳቀሱና ዛግጁ ሆነው እንዱጠብቁ ተዯርጓሌ። 

ከሊይ የተጠቀሰው የመስተካከሌና የመጠናከር አስተያየት እንዲሇ ሆኖ፤ 

የህክምና መስጫ ተቋማት አዯረጃጀቱ እስከ ቀበላ ዴረስ መውረዴና 

በዔዛ ሠንሰሇት የተያያዖ መሆኑ የህክምና አገሌግልቱን ሇሕብረተሰቡ 

በፌጥነት ሇማዴረስ ዔገዙ ማዴረግ እንዯሚችሌ መገመት ይቻሊሌ። 



የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ የጤና ዖርፌ ተፅዔኖዎች፣ ምሊሾችና የወዯፉት የፖሉሲ እርምጃዎች 
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ከነዘህ በተሇያየ አዯረጃጀት ሊይ ከሚገኙትና ከኮቪዴ-19 በሽታ በፉትም 

ከነበሩት የጤና ተቋማት በተጨማሪ በሀገሪቱ የተሇያየ አካባቢዎች 

የኮቪዴ-19 ህክምናና እንክብካቤ መስጫ ማዔከልች ተቋቁመዋሌ። 

ከነዘህ ውስጥ እንዯ ዋና ምሳላ የሚታየው ሚሉኒየም አዲራሽ በመባሌ 

የሚታወቀውን ግፌ የሕዛብ መሰብሰቢያ ቦታ ወዯ 1,000 አሌጋ 

የመያዛ ብቃት ወዲሇው የኮቪዴ-19 ህክምና ማዔከሌ መሇወጥ ነው።  

ሁሇተኛው የመሠረት ዴንጋይ በጤና ተቋማቱ ውስጥ የህክምና 

ግሌጋልት የሚሰጡትን የጤና ባሇሙያዎች እናገኛሇን። በዘህ በኩሌም 

የተወሰደት ዔርምጃዎችን ስንመሇከት የመጀመሪያውና እኔ ከፌተኛ 

ግምት የምሰጠው፣ መንግስት በሀገሪቱ የመንግስት የጤና ተቋማት 

ውስጥ ያሇውን የባሇሙያ ዔጥረት ተገንዛቦ በሀገሪቱ ውስጥ በተሇያዩ 

የግሌና የመንግስት ባሌሆኑ ዴርጅቶች ውስጥ ሇሚሰሩና በጡረታ 

ሇተገሇለ የጤና ባሇሙያዎች የተዯረገው ጥሪ ነው። ከዘህ በተጨማሪ 

የጤና ባሇሙያዎቹን ክህልት ሇማሳዴግ በርካታ ከኮቪዴ-19 ጋር 

የተያያ ስሌጠናዎችን መስጠትና የጤና አገሌግልቱን ሲሰጡም 
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የሚጠቀሙባቸውን የተሇያዩ መመሪያዎችን (guidelines) የማዖጋጀትና 

የማሰራጨት ስራ ተሰርቷሌ።  

ሦስተኛውን የመሠረት ዴንጋይ በተመሇከተም፣ በኢትዮጵያ ውስጥ 

ኮቪዴ-19ን በተመሇከተ ሉነሱ የሚችለ ጥያቄዎችን ሇማስተናገዴ 

የስሌክ መስመር (Hotline) አገሌግልት የተጀመረው ገና በሽታው ወዯ 

ሀገር ውስጥ መግባቱ ከመረጋገጡ በፉት ነበር። ምንም እንኳን 

በመስተንግድው ሊይ አንዲንዴ ቅሬታዎች ቢኖሩም፣ መስመሩን 

መክፇትና የህዛቡን ጥያቄ ሰምቶ ምሊሽ ሇመስጠት መሞከር በራሱ 

እንዯ ጥሩ ምሊሽ ይቆጠራሌ ብዬ አምናሇሁ። መስመሩ ወዯ ጥሪ 

ማዔከሌነት (call center) አዴጎ ማስጠንቀቂያዎችንና ጥርጣሬዎችን 

እየተቀበሇ መመርመር ከጀመረበት ጊዚ ጀምሮ እስከ መስከረም 24 ቀን 

2013 ዴረስ 284,012 ማስጠንቀቂያዎችን ተቀብል ከመረመረ በኋሊ 

220,482ቱ (77.63%) ሇበሽታው አጠራጣሪ (fulfill suspected case 

definition)ሆነው አግኝቷቸዋሌ ። 

በአራተኛው የመሠረት ዴንጋይ ውስጥ ኮቪዴ-19ኝን በተመሇከተ 

በኢትዮጵያ የተሰጠው ምሊሽ በሀገሪቱ የረጅም ጊዚ ተግዲሮት ሆኖ 

የቆየውን ሰው ሰራሽ የመተንፇሻ መሣሪያ (ventilator) ቁጥር 

ሇመጨመር የተዯረገው እንቅስቃሴ ይገሌፀዋሌ ብዬ አምናሇሁ። ከሊይ 

እንዯተገሇፀው ኮቪዴ-19 በአብዙኛው የመተንፇሻ አካሌን የሚያጠቃ 

በሽታ ነው:: ስሇሆነም ሰው ሰራሽ የመተንፇሻ መሣሪያ አስፇሊጊነት 

ሳይታሇም የተፇታ ነው። በዘህም በኩሌ የኢትዮጵያ መንግስት 

የወሰዲቸው ዔርምጃዎች በሀገሪቱ ያለትንና የተበሊሹ መሣሪያዎች 

መጠገን፣ ዔርዲታ መጠየቅና መግዙትን ያካትታሌ። በዘህ ረገዴ 

በሀገሪቱ ከነበረው ቁጥር በብ መጨመር ቢቻሌም አሁንም ግን 

የሚያስፇሌገውን ያህሌ አሌተገኘም። ሆኖም ግን በአስራ ቤቶች ብቻ 

የሚቆጠሩ ፅኑ ሕሙማንን የማከም አቅም የነበረው የጤና ስርዒት 
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ከ300 በሊይ ፅኑ ህሙማንን ማከም ሲችሌ ማየት ትሌቅ ዔመርታ ነው 

ብዬ አምናሇሁ። 

በአምስተኛው የመሠረት ዴንጋይ የተሰጠ ምሊሽ ዯግሞ በሀገሪቱ 

የተካሔዯው ኮቪዴ-19ኝን ሇመከሊከሌና በበሽታው የተጠቁትን ሇማከምና 

ሇመንከባከብ የሚውሌ መጠነ ሰፉ የሆነ ገንዖብ የማሰባሰብ ፕሮግራም 

ተነዴፍ መተግበሩ ነው። ከዘያም በሊይ በየአካባቢው በወረርሽኙ 

ምክንያት የዔሇት ገቢያቸው በእጅጉ ሇቀነሰባቸው ዛቅተኛ ገቢ ሊሊቸው 

የሕብረተሰብ ክፌልች መሠረታዊ የሆነ የምግብና የቁሳቁስ ዔርዲታ 

ተዯርጓሌ። 

በመጨረሻም በስዴስተኛው የመሠረት ዴንጋይ ከጠቅሊይ ሚኒስትሩ 

ጀምሮ፣ በጤና ሚኒስትር እና በኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ተቋም ዋና 

ዲይሬክተር በተሇያዩ ጊዚያት የተሰጡት አመራሮች አመርቂ ነበሩ ብዬ 

አምናሇሁ። በምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚመራ የተሇያዩ 

ሚኒስትሮች የተካተቱበት የኮቪዴ-19 ግብር-ሀይሌም ተቋቁሞ 

መመሪያዎችን ከማውጣት በተጨማሪ መጠነ ሰፉ የሚባሌ 

ዔርምጃዎችን ወስዶሌ። በጤና ሚኒስትር የተመሰረተውና የሚመራው 

በሀገር ውስጥና በውጪ ሀገር የሚኖሩ በጤናው ዖርፌ ከፌተኛ 

ዔውቀት ያሊቸው ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን ያሳተፇ 

የመማክርት ጉባዓም ተቋቁሞ ሇኮቪዯ-19 ምሊሽ ከፌተኛ አስተዋፅዕ 

ማዴረጉ በዘህ የማዔዖን ዴንጊያ ውስጥ መጥቀስ ይቻሊሌ። በተሇይም 

ይህ በውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን 

በሀገር ጤና ችግር ውስጥ የማሳተፈ እንቅስቃሴ እንዯ አንዴ ትሌቅ 

ኮቪዴ-19 ያመጣው አዎንታዊ ተፅዔኖ ተዯርጎ ሉወሰዴ ይቻሊሌ። 

በመጨረሻም በዘህ የመሠረት ዴንጋይ ውስጥ መጠቀስ ያሇበት የኮቪዴ-

19 ወረርሽኝን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጣር የወጣው መመሪያ ነው። 
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በአጠቃሊይ የኮቪዴ-19ኝን ሇመከሊከሌና እንዱሁም በበሽታው 

የተጠቁትን ሇማከምና ሇመንከባከብ የተወሰደትን ዔርምጃዎች ከዒሇም 

ጤና ዴርጅት መሠረታዊ የጤና ስርዒት የመሠረት ዴንጋይ አንፃር 

ስናየው በኢትየጵያ ውስጥ አቅም የፇቀዯውን ያህሌ በቂ ምሊሽ 

ሇመስጠት የተዯረጉ ጥረቶች አለ ብዬ አምናሇሁ። ሆኖም ግን ከዘህ 

በሊይ ሉዯረግ አይቻሌም ማሇቴ እንዲሌሆነ አፅንዕት እንዱሰጥሌኝ 

እፇሌጋሇሁ። የበሇጠ ግሌፅ ሇመሆን፣ በአብዙኛው የሳይንትፉክ 

ሕብረተሰቡ የተስማማበትን የኮቪዴ-19ኝን ሇመከሊከሌ፣ ሇመቆጣጠርና 

ሇማከም የሚጠቅሙ ገቢሮች (activities) አቅም በፇቀዯ ሇመተግበር 

በጣም ጥሩ የሚባሌ እንቅስቃሴ ቢዯረግም ወዯ ታች ወርድ አተገባበር 

ሊይ የታዩ ችግሮች መኖራቸውንና እነዘህም ችግሮች መፇታት 

የሚችለ መሆናቸውን ሇመጠቆም እወዲሇሁ። 

5 በወረርሽኙ ምክንያት የተገኙ አጋጣሚዎችና ተግዲሮቶች 

በወረርሽኙ ምክንያት የተገኙ አጋጣሚዎችን ሙለ በሙለ ሇመዖርዖር 

አስቸጋሪ ቢሆንም ዋና ዋና ናቸው ያሌኳቸውን ጥቂቶቹን ከዘህ በታች 

እዖረዛራሇሁ፡- 

ከሊይ ሇመግሇጽ እንዯሞከርኩት ኮቪዴ-19ኝን ሇመከሊከሌና ሇማከም 

የተወሰደት ዔርምጃዎች በአጠቃሊይ የጤና አገሌግልት ስርዒቱን 

በተሇይም ዯግሞ የዴንገተኛ ህክምና አሰጣጥ ስርዒቱን በማጠናከር 

በኩሌ ከፌተኛ አስተዋፅዕ አዴርገዋሌ፤ 

የኮቪዴ-19ኝን ሇመከሊከሌ የሚወሰደት ዔርምጃዎች ብ ተሊሊፉ 

በሽታዎችን ሇመከሊከሌም አይነተኛ መንገድች ናቸው። በዘህም 

ምክንያት በብዙት ይታዩ የነበሩ እንዯ ጉንፊን፣ የተቅማጥ በሽታ ወዖተ 

በጣም መቀነሳቸው ተስተውሎሌ፤ 
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በአብዙኛው የሕብረተሰብ ክፌሌ በተሇይም በወጣቱ ዖንዴ የታየው 

የፇቃዯኝነት እንቅስቃሴ በጣም የሚያስዯስትና ላልች የሀገሪቱ 

ችግሮችንም ሇመፌታት ሌንጠቀምበት የምንችሌ መሆኑን 

ተምረንበታሌ፤ 

በተመሳሳይ ሀገር ውስጥና በውጪ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ 

ኢትዮጵያውያን የህክምና ባሇሙያዎች የታየው ትብብር እንዱሁ 

ሉጠናከርና ወዯፉትም ላልች የሀገሪቱን የጤና ችግሮች ሇመፌታት 

ሌንጠቀምበት እንዯምንችሌ የተረዲንበት ሆኖ ተገኝቷሌ። በተጨማሪም 

ይህንን የትብብር መንፇስ ወዯ ላልች ሴክተሮችም በመውሰዴ በውጪ 

ሀገር የሚገኘውን ከፌተኛ የተማረ የሰው ሀይሌ መጠቀም እንዯምንችሌ 

ተምረንበታሌ፤ 

በተመሳሳይ ኮቪዴ-19ን ሇመከሊከሌ፣ ሇመቆጣጠርና ሇማከም ብ 

ተግዲሮቶች ቢኖሩም እኔ በጣም የጎለ ናቸው ብዬ ያሰብኳቸውን 

ሇመመሌከት እሞክራሇሁ። 

ዋነኛውና የሁለም ከታች የሚዖረዖሩት ተግዲሮቶች ምክንያት ይሆናሌ 

ብዬ የምገምተው፣ ኮቪዴ-19 በቀሊለ የማይሇቀንና ረዖም ሊሇ ጊዚ 

አብሮን የሚኖር መሆኑ መረጋገጡ ነው። በሰው ሌጅና በቫይረስ 

መካከሌ እስካሁን ዴረስ የተዯረጉትን ጦርነቶች ዋቢ በማዴረግ ኮቪዴ-

19 አብሮን የሚኖር በሽታ መሆኑን የገመቱ ብዎች ናቸው። ነገር 

ግን ቀሇሌ ያሇ በሽታ (እንዯማንኛውም ጉንፊን) ይሆናሌ ብሇው 

የሚገምቱት የበ ናቸው። ይሁን እንጂ መቼ እዘያ ዯረጃ ሊይ 

እንዯምንዯርስ በርግጠኝነት መናገር አሌቻለም።  

ከሊይ የዖረዖርናቸው የመከሊከያ መንገድች በሙለ በቀሊለ የሚሰሇቹ 

በመሆናቸው አብዙኛው የሕብረተሰብ ክፌሌ ከአሁኑ መሰሌቸትና 

የመከሊከያ መንገድቹን ችሊ ማሇት ጀምሯሌ። እንግዱህ ይህ በሽታ 
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አብሮን ሇረጅም ጊዚ የሚኖር መሆኑን ማወቅ ይህ ተግዲሮት ምን 

ያህሌ ከባዴ መሆኑን መረዲት አያስቸግርም። 

በሕብረተሰቡ ውስጥ በቀሊለ የሚሰራጩ መሠረተ-ቢስ ዔምነቶች ኮቪዴ-

19ኝን ሇመከሊከሌ የሚዯረገውን ጥረት አስቸጋሪ አዴርጎታሌ። እንዯዘህ 

ዒይነት ዔምነቶች ከዘህ በፉት በተከሰቱ (እንዯ ኤች.አይ.ቪ ያለ) 

ወረርሽኞችም ታይተዋሌ። ከነዘህም ውስጥ አንዲንድቹ/ዋነኞቹ፡- ‹‹የእኛ 

ባህሊዊ ምግቦች ቅመማ ቅመም የበዙባቸውና የሚያቃጥለ በመሆናቸው 

ቫይረሱን በቀሊለ ይገዴለታሌ››፣ ‹‹ኢትዮጵያ ከእግዘብሔር የተሇየ 

ጥበቃ ያሊት ሀገር ናት›› የሚለና የመሳሰለት ናቸው። 

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በፌጥነት የመሰራጨቱና የሰው ሕይወትን 

መቅጠፈ በጤና ተቋማት ከፌተኛ ትኩረት እንዱያገኝና ሇላልቹ 

በሽታዎች (በተሇይም ተሊሊፉ ሊሌሆኑ በሽታዎች) የሚሰጠው ትኩረት 

እንዱቀንስ አዴርጎታሌ። በተጓዲኝም ታማሚውም በሁሇት ዋና ዋና 

ምክንያቶች ሳቢያ ወዯ ጤና ተቋም መሔዴ ሊይፇሌግ ይችሊሌ። 

እነዘህም፤ በመጀመሪያ የታመመው በሽታ ምሌክት ከኮቪዴ-19 ጋር 

ተመሳሳይነት ካሇው (ምሳላ ራስ ምታት፣ ትኩሳት፣ ወዖተ.) 

መዴሌዎና መገሇሌን በመፌራት የኮቪዴ-19 ምርመራ ማዴረግ 

ባሇመፇሇግ ወዯ ጤና ተቋም ሊይሄዴ ይችሊሌ። በሁሇተኛነት በሽታው 

የቆየ በሽታና ሇኮቪዴ-19 የሚያጋሌጥ ወይም ዯግሞ የኮቪዴ-19 በሽታ 

የሚጠናበት ከሆነ (ምሳላ፡ የስኳር በሽታ፣ የመተንፇሻ አካሌ በሸታ፣ 

በዔዴሜ መግፊት፣ ወዖተ.) ወዯ ጤና ተቋም መሔዴ አይፇሌግም። 

የመዴሀኒትና የዴጋፌ ሰጪ መሣሪያዎች (ሇምሳላ የሰውሰራሽ 

መተንፇሻ አካሌ) ዔጥረትና የጥራት ጉዴሇት ላሊው አሳሳቢ ተግዲሮት 

ነው። 

የነፌስ ወከፌ የተሊሊፉ በሽታ መከሊከያ ቁሳቁሶች (Personal 

Protective Equipment) ዔጥረት ላሊው ተግዲሮት ሆኖ ታይቷሌ። 
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ይህ ተግዲሮት የጤና ባሇሙያዎችን ዔጥረት ስሇሚያባብስ የጤና 

ግሌጋልት አሰጣጡን የበሇጠ ያዲክመዋሌ። 

6 የወዯፉት አቅጣጫ ጠቋሚ ምክረ-ኃሳብ  

በጠቅሊሊው የወዯፉት አቅጣጫ የሚሆንው የኮቪዴ-19 ወረርሽኝን 

ሇመከሊከሌ፣ የታመሙትን ሇማከምና ሇመንከባከብ ስንሌ የተገበርናቸው 

ክንውኖች በጤና ተቋማት እና በጤና አገሌግልት አሰጣጥ ሊይ 

ያመጡትን ከሊይ የተዖረዖሩና ላልችም አዎንታዊ ተፅዔኖች የበሇጠ 

ማጠናከርና ማጎሌበት፤ እንዱሁም ተግዲሮቶች ናቸው ብሇን 

ሇዖረዖርናቸው መፌትሔ ይሆናለ ብሇን የምንገምታቸውን በሚገባ 

በመተግበር ተግዲሮቶቻችንን ማስወገዴ ወይም ዯግሞ ማቃሇሌ ነው። 

ሇምሳላ ከሀገር ውጪ ያለ ኢትዮጵያዊያንን ዔውቀት ሇኮቪዴ-19 ምሊሽ 

ከመጠቀም የተማርነውን ሇላልች በሽታዎች ምሊሽም መጠቀም 

የምንችሌበትን መንገዴ ማመቻቸት የሠሇጠነ የጤና ባሇሙያ 

ችግራችንን ይቀርፌሌናሌ። በላሊ በኩሌ ከሊይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 

የተዖረዖሩትን ተግዲሮቶች ሇመቅረፌ ዋነኛው መንገዴ እየተሰጠ ያሇውን 

የጤና ትምህርት የበሇጠ ማጠናከር፣ ሇሕብረተሰቡ ሳያቋርጡ 

መስጠትና የሕብረተሰቡን ተሳትፍ ማጠናከር ነው። 

እንዯሚታወቀው ከሊይም ሇማስረዲት እንዯተሞከረው፣ ወረርሽኙን 

ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የተወሰደት የሰዎች እንቅስቃሴን መገዯብ፣ 

መሰባሰብን ማቆምና የመሳሰለት የመከሊከያ መንገድች ወረርሽኙን 

ሇመከሊከሌ የጎሊ አስተዋፅዕ ማዴረጋቸው ቢታወቅም፤ ይህንን ውጤት 

ሇማምጣት ግን ከፌተኛ የሆነ አለታዊ የኢኮኖሚ ተፅዔኖ፣ የአእምሮ 

ጤና መታወክንና ኮቪዴ ባሌሆኑ በሽታዎች ምክንያት የሚመጡ 

የበሽተኝነትና የሞት (morbidity and mortality) መጠን መጨመር 

የተጓዲኝ ጉዲቶች ናቸው። ስሇሆነም የኮቪዴ መከሊከሌና መቆጣጠር 

የወዯፉት አቅጣጫ በአነስተኛ የተጓዲኝ ጉዲቶች መጠን በሸታውን 

መከሊከሌና መቆጣጠር መቻሌ መሆን ይኖርበታሌ። ‹‹ከፌተኛ 
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ትክክሇኛነት አካሊዊ ርቀትን መጠበቅ›› (“precision social 

distancing”) - አካባቢን፣ ባህሌን፣ ፖሇቲካን ኢኮኖሚንና የተሇያዩ 

የሕብረተሰብ ክፌልችን ግምት ውስጥ ያስገባ አካሊዊ ርቀት - ይህንን 

ሚዙን መጠበቅና በሽታውን ተከሊክል የሚዯርሱትን ተጓዲኝ ጉዲቶች 

የሚቀንስ መንገዴ (tool) ነው ተብል ይታመናሌ። ከሊይ ሇመግሇፅ 

እንዯተሞከረው የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ረዖም ሊሇ ጊዚ አብሮን ሲኖር 

ሕብረተሰቡ መሰሌቸቱና የመከሊከያ መንገደን ችሊ ማሇቱ የማይቀር 

ነው። ስሇሆነም መንግስትና የጤና ሚኒስቴር ይህንን ከግምት ውሰጥ 

በማስገባት የተዖጉ አገሌግልት መሰጫ ተቋማትን (ትምህርት ቤት፣ 

የዔምነት ቦታዎችን፣ የመዛናኛ ቦታዎችን ወዖተ) ‹‹ጥብቅ ትክክሇኛ 

አካሊዊ ርቀትን በመጠበቅ›› መክፇት ብሌህነት ነው ብዬ አምናሇሁ። 

ይህንን አሇማዴረግ ግን ሰው በራሱ ተቋማቱን፣ አስፇሊጊውን ጥንቃቄ 

ሳይወስዴ ይከፌተውና ወረርሽኙን ከቁጥጥር ውጪ እንዱሆን 

ያዯርገዋሌ። 

ላሊው የወዯፉት አቅጣጫ የኮቪዴ-19ኝን ምሊሽ በጤና ሚኒስቴር ሊይ 

ብቻ አሇመተውና ላልች ሴክተሮችም ከቃሊት የዖሇሇ እንቅስቃሴ 

በማዴረግ በምሊሹ በሰፉው መሳተፌ ነው። ይህም የሚሆንበት ምክንያት 

ኮቪዴ-19 የጤና ችግር ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ፣ የማኅበራዊ፣ ወዖተ 

ችግር ስሇሆነ ነው። ስሇሆነም ማንኛውም መስሪያ ቤት በውስጡ 

የኮቪዴ-19 መከሊከያ፣ መቆጣጠሪያና ማከሚያ ስራን በፕሮግራሙ 

ውስጥ ማካተት እንዱኖርበት መመሪያ መስጠትና መተግበሪያ 

መንገደንም ማዖጋጀት ያስፇሌጋሌ። 

 





 

 

የኮቪዴ 19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ፡- ከዖገምተኛ ስርጭት 
እስከ አሳሳቢ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና ምሌከታ 

አለሊ ፓንክረስት 

1 መግቢያ 

የኮሮና (ኮቪዴ 19) ወረርሽኝ በቻይናዋ ውሀን ከተማ ሁቤ ግዙት 

እ.ኤ.አ ህዲር ወር 2021 መከሰቱ ከተነገረበት ጊዚ ጀምሮ በፌጥነት 

ወዯ ላልች የቻይና ግዙቶችና የዒሇም ሀገራት በመሰራጨት የዒሇማችን 

ቁጥር አንዴ የጤና ስጋት ሆኗሌ። ይህንን ወረርሽኝ ሇመግታትና 

ሇበሽታው ክትባት ሇማግኘት በርካታ የዒሇም ሀገራት ከፌተኛ ጥረት 

እያዯረጉ ቢሆንም በአጭር ጊዚ መፌትሔ የሚገኝሇት የጤና ችግር 

አሌሆነም። የበሽታውም ባህሪ ንፅህናን የማይወዴ፤ እንዱሁም አካሊዊ 

ቅርርብን የማይፇሌግ በመሆኑ በተሇይም በኢኮኖሚያቸው ዯካማ 

በሆኑና አብዙኛው የህብረተሰብ ክፌሌ በዴህነት በሚኖርበት፤ ማህበራዊ 

መስተጋብሩም ከፌተኛ በሆነባቸው ሀገራት የወረርሽኙ ጫና ከፌተኛ 

ሉሆን እንዯሚችሌ የዒሇም ጤና ዴርጅትም ሆነ ላልች የጥናት 

ማዔከሊት የወረርሽኙ ስርጭት እየተስፊፊ መምጣት በጀመረበት ወቅት 

ያስቀመጡት ስጋት ነበር። ወረርሽኙ ከጤና ባሻገር ማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ ጫና በማስከተሌ ሊይ ይገኛሌ። ሀገራት ዴንበሮቻቸውን 

ሲዖጉ፤ የንግዴ እንቅስቃሴዎችንም ሲገዯቡ በዒሇም ሪያ በሚሉዮኖች 

የሚቆጠሩ ህዛቦች ከስራ ሇመፇናቀሌ ተገዯዋሌ።  

በኢትዮጵያ የመጀመሪያዊ የኮቪዴ 19 ቫይረስ ተጠቂ የተገኘው 

መጋቢት 4 ቀን 2012 ዒ.ም ነበር። ከዘህ ጊዚ ጀምሮ በመንግስትም 

ሆነ በህብረተሰቡ የበሽታውን ወረርሽኝ ሇመግታት በተጠኑና በተቀናጁ 

ሁኔታዎች የተሇያዩ እንቅስቃሴዎች ተዯርገዋሌ። ከእነዘህም ውስጥ 

ትምህርት ቤቶችንና ዩኒቨርስቲዎችን መዛጋት፣ የትራስፖርት 
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አገሌግልት ሊይ የሰዎችን መጨናነቅ ሇመቀነስ የተጣለ ገዯቦች፣ 

በሚዱያዎች ህብረተሰቡ ስሇ በሽታው ግንዙቤ እንዱያገኝ በስፊት 

ትምህርት መስጠት እና በጎ ፇቃዯኛ ወጣቶችን በማስተባበር ዖርፇ ብ 

የማስተማር እና ንጽህናን የማስጠበቅ እንቅስቃሴዎች ይገኙበታሌ። 

እነዘህ ጥረቶች የወረርሽኙን ስርጭት በመቀነስ ረገዴ ከፌተኛ 

አስተዋፅኦ ስሇነበራቸው ሉበረታቱና ሉዯነቁ የሚገቡ ተግባራት ናቸው።  

ይህ ምሌከታ የኮቪዴ 19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ቢከሰትም የስርጭቱ 

ሂዯት በላልች የዒሇም ሀገራት ከነበረው ዖገምተኛ ሇምን ሆነ? 

መንግስት ወረርሽኙን ተከትል እየሰጠ ያሇው ምሊሽ ምን ይመስሊሌ? 

ወረርሽኙ በተጎደና በተገሇለ የህብረተሰብ ክፌልች ሊይ ያሇው ጫና 

ምን ይመስሊሌ? የሚለትንና የኮቪዴ 19 ወረርሽኝ ሊይ ስናተኩር 

ላልች መርሳት የላሇባቸውን ችግሮች እንዴናስብ ሇማመሊከት ተብል 

የተዖጋጀ ነው።  

2 የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ  

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ያሇው የስርጭት ሂዯት በአውሮፓ 

ሀገራት እንዱሁም በአሜሪካ ካሇው የስርጭት ሂዯት ጋር ሲታይ 

ዖገምተኛ ነው። ሁኔታው ተስፊ የሚሰጥ ቢሆንም አሳሳቢ አይዯሇም 

ማሇት ግን አይዯሇም። የበሽታው ባህሪ እና የሚያስከትሇው የጤና ጫና 

ተቀያያሪ በመሆኑ ከፌተኛ የሆነ ጥንቃቄ ይፇሌጋሌ። በአሁኑ ጊዚ 

ኮቪዴ-19ን በተመሇከተ በርካታ መረጃዎች ቢኖሩም አንዲንዴ መረጃዎች 

በተሇይም በማህበራዊ ሚዱያ የሚሰራጩ የተሳሳቱና የሀሰት መረጃዎች 

በመኖራቸው ህብረተሰቡ መረጃውን የሚያገኝበት ምንጭ በጥንቃቄ 

መምረጥ ይጠበቅበታሌ።  

ወረርሽኙ ኢትዮጵያ እንዯገባ ስርጭቱን በተመሇከተ የተሇያዩ ግምቶች 

ተሰጥተው ነበር። እንዯ የኢትዮጵያ የማህበረሰብ ጤና ተቋም ትንበያ 

ወረርሽኙ በገባ በአንዴ ወር ጊዚ ውስጥ (ማሇትም እ.ኤ.አ በሚያዘያ 
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ወር 2019 ዒ.ም.) የወረርሽኙ ተጠቂዎች ቁጥር አንዴ መቶ ሺህ 

(100,000) ሰው እንዯሚሆን፤ በግንቦት ወር አንዴ ነጥብ ዖጠኝ (1.9) 

ሚሉዮን እንዯሚዯርስና ወረርሽኙ በአጠቃሊይ ከአስራ አምስት እስከ 

ሰሊሳ ዖጠኝ (15-39) ሚሌዮን የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንን እንዯሚያጠቃ 

ተተንብዮ ነበር። ይህ ትንበያ በላልች ሀገሮች በነበረው ሌምዴ ሊይ 

ተመርኩዜ የተተነበየ ነበር። ይህ ከፌተኛ የትንበያ ስጋት መንግስት 

ህብረተሰቡና ግሇሰቦች በተቀናጀ መሌኩ ሇወረርሽኙ ዖርፇ ብ ምሊሽ 

ሇመስጠት አንዱችለ አስገዴዶሌ።  

የወረርሽኙ ሂዯት በዘህ ፌጥነት ይሆናሌ ተብል ቢገመትም 

በአንዲንድቻችን ዖንዴ የወረርሽኙ ስርጭት የሚፇራውን ያህሌ ሊይሆን 

ይችሊሌ የሚሌ ግምትም ነበር። በሚያዘያ 2012 ኢትዮጵያ በኮቪዴ-19 

ወረርሽኝ ከአፌሪካ ሰባተኛ ዯረጃ ነበረች። በጊዚው እንዯ ኢትዮጵያ 

የህዛብ ቁጥራቸው ከመቶ ሚሉዮን በሊይ የሆኑት ግብፅና ናይጄሪያ 

በሁሇተኛ እና በሦስተኛ ዯረጃ ቢገኙም በነዘህ አገሮች የተመረመሩ 

ሰዎች ቁጥር ከኢትዮጵያ በእጅጉ ያንስ ነበር። ከአንዴ ሚሉዮን ሰዎች 

ስንት ሰው ተይዝሌ? ስንትስ ሞቷሌ? የሚሇውን መረጃ ሲታይ 

በኢትዮጵያ ያሇው መረጃ ከላልች ሀገራት ሲታይ የተሻሇ ነው። ይህ 

የሚያበረታታ ቢሆንም የበሽታው ስርጭት እንዯተፇራው ሉሆን 

እንዯማይችሌ እገምታሇሁ። ሆኖም ግን ይህ ከግምት ያሇፇ አይዯሇም። 

የምርመራው ቁጥር እየጨመረ ሲሄዴ በወረርሽኙ የተጠቁ ሰዎች 

ቁጥር እየጨመረ መሄደ የማይቀር ነው።  
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ሠንጠረዥ 1፡ በአፌሪካ የኮቪዴ-19 ስርጭት በአገራት መስከረም 20 ቀን 2013 (September 30, 2020) 

# አገር 

ጠቅሊሊ 

ታማሚ 

አዱስ 

ታማሚ 

ጠቅሊሊ 

የሞት 

መጠን 

አዱስ 

የሞት 

መጠን 

ጠቅሊሊ 

ያገገሙ 

አሁን ያለ 

ታማሚዎች 

ፅኑ 

ታማሚዎች 

ጠቅሊሊ 

ታማሚ/ 

ከ1 ሚ. 

ሕዛብ 

ጠቅሊሊ 

ሞት/ 

ከ1 

ሚ. 

ሕዛብ 

ጠቅሊሊ 

ምርመራ 

ምርመራ/ 

ከ1 ሚ. 

ሕዛብ 

ጠቅሊሊ 

የሕዛብ ብዙት 

 አፌሪካ 1,482,358 +1,424 35,752 +23 1,227,046 219,560 1,620      

1.  ዯቡብ 

አፌሪካ 672,572  16,667  606,520 49,385 539 11,305 280 4,164,491 70,001 59,491,884 

2.  ሞሮኮ 121,183  2,125  100,253 18,778 440 3,274 58 2,598,486 70,195 37,017,890 

3.  ግብፅ 103,079  5,914  96,094 1,071 41 1,003 58 135,000 1,313 102,801,727 

4.  ኢትዮጵያ 74,584  1,191  30,952 42,441 271 645 10 1,266,213 10,949 115,645,151 

5.  ናይጄሪያ 58,647  1,111  49,937 7,599 7 283 5 509,555 2,457 207,362,394 

6.  አሌጄሪያ 51,368  1,726  36,063 13,579 22 1,166 39   44,043,060 

7.  ጋና 46,482  301  45,651 530 6 1,488 10 479,931 15,368 31,229,374 

ምንጭ፡- ወርሌድሜትር የኮቪዴ መረጃ ዴረገጽ https://www.worldometers.info/coronavirus. (Accesses on 
September 30, 2020)  
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ከ1 ሚ. 

ሕዛብ 

ጠቅሊሊ 

የሕዛብ ብዙት 

 አፌሪካ 1,482,358 +1,424 35,752 +23 1,227,046 219,560 1,620      

1.  ዯቡብ 

አፌሪካ 672,572  16,667  606,520 49,385 539 11,305 280 4,164,491 70,001 59,491,884 

2.  ሞሮኮ 121,183  2,125  100,253 18,778 440 3,274 58 2,598,486 70,195 37,017,890 

3.  ግብፅ 103,079  5,914  96,094 1,071 41 1,003 58 135,000 1,313 102,801,727 

4.  ኢትዮጵያ 74,584  1,191  30,952 42,441 271 645 10 1,266,213 10,949 115,645,151 

5.  ናይጄሪያ 58,647  1,111  49,937 7,599 7 283 5 509,555 2,457 207,362,394 

6.  አሌጄሪያ 51,368  1,726  36,063 13,579 22 1,166 39   44,043,060 

7.  ጋና 46,482  301  45,651 530 6 1,488 10 479,931 15,368 31,229,374 

ምንጭ፡- ወርሌድሜትር የኮቪዴ መረጃ ዴረገጽ https://www.worldometers.info/coronavirus. (Accesses on 
September 30, 2020)  
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3 በኢትዮጵያ የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ስርጭት በተፇራው ፌጥነት 
ያሌሆነው ሇምንዴነው? 

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ስርጭት በአውሮፓና በአሜሪካ ከታየው 

የወረርሽኝ ስርጭት አንፃር ዖገምተኛ የሆነበትን ሁኔታ ሇመረዲት ከዘህ 

በታች የተጠቀሱት ምክንያቶች በመሊ-ምትነት ይቀርባለ።  

3.1 አካባቢያዊ ሁኔታዎች፤ አየር ንብረትና የከፌታ መጠን  

አካባቢያዊ ሁኔታዎች ስንሌ የአየር ንብረትን፣ የሙቀትና ዛናብ ሁኔታ 

እንዱሁም ከባህር ወሇሌ በሊይ ያሇ ከፌታን ሇማመሊከት ነው። 

በአውሮፓ ሀገራትና በአሜሪካ የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በስፊት 

የተሰራጨው በክረምት ወቅት ነበር። ይህ ወቅት በነዘህ ሀገራት 

ወትሮም ዋና የጉንፊን እና ጉንፊን መሰሌ በሽታዎች ስርጭት ወቅት 

ነው። የበጋ ወቅት በነበራቸው ዒሇም ሀገራትና ቆሊማ ቦታዎች ሊይ 

የበሽታው ስርጭት ውስን ነበር። ይህም የኮቪዴ-19 ቫይረስ የአየር 

ሁኔታው ቀዛቃዙ በሆነበት ጊዚ ሇመስፊፊት አመቺ እንዯሚሆንሇት 

አመሊካች ነው።  

በኢትዮጵያ በሚያዘያ እና በግንቦት 2012 ወራት የቫይረሱ የስርጭት 

ሁኔታ ውስን የነበረ ቢሆንም የክረምት ወራት መግባትን ተከትል ከሰኔ 

ጀምሮ ባለት ወራት የቫይረሱ ተጠቂ ሰዎች ቁጥር በመጨመር ሊይ 

ይገኛሌ። ክረምት መግባቱን ተከትል የቫይረሱ ስርጭት መጨመር 

የሚጠበቅ ቢሆንም፤ የአጨማመሩ ፌጥነት ግን በተፇራው መጠን 

አሌሆነም። ይህ የሆነበትን ምክንያት ሇማስረዲት በጥናት የተዯገፇ 

መረጃ ሉኖር ቢገባም፤ በሀገሪቱ በስፊት ሲከናወን የነበረው የፅዲት 

ዖመቻ፤ እንዱሁም መንግስት በወሰዯው የመከሊከሌ ዔርምጃም ሆነ 

በክረምቱ ምክንያት የሰዎች አንቅስቃሴ መገዯቡ ከፌተኛ አስተዋፅኦ 

እንዲሇው መገመት ይቻሊሌ። 
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ከባህር ወሇሌ በሊይ ያሇ ከፌታን በተመሇከተ አንዲንድች የቫይረሱ 

ስርጭት ከፌ ባለ የዯጋ ቦታዎች ሊይ ይቀንሳሌ ሲለ ላልች ዯግሞ 

ከፌተኛ የሆነ የጸሀይ ሙቀት በሚያገኙት ቆሊማ ቦታዎች ሊይ ስርጭቱ 

ውስን ነው ይሊለ። ሇዘህም ከፌተኛ የሆነ የፀሀይ ብርሀን በሚኖርበት 

ጊዚ ከፀሏይ የሚመጣው የአሌትራቫዩላት ጨረሮች ቫይረሱን 

ይገዴሇዋሌ የሚሌ መሊ ምት ያስቀምጣለ።  

በኢትዮጵያ ከቅርብ ቀናት ወዱህ በሶማላ ክሌሌ በኩሌ የቫይረሱ 

ስርጭት እንዯጨመረ መጥቷሌ። ይህም የሆነው በሶማላ ክሌሌ በኩሌ 

ዴንበር ተሻጋሪ እንቅስቃሴ በመኖሩ እንዯሆነ ተገሌጿሌ። 

3.2 ከፌተኛ የሆነ ወጣት ህብረተሰብ ክፌሌ መኖር 

በዒሇም አቀፌ ዯረጃ ቫይረሱ የሚያስከትሇው የህመም መጠን ከወጣቶች 

ይሌቅ በዔዴሜ በገፈት ሊይ የጠነከረ እንዯሆነ መረጃዎች ያሳያለ። ይህ 

ማሇት ወጣቶች የኮቪዴ-19 ቫይረስን የበሇጠ እንዯሚቋቋሙትና በዘህም 

ምክንያት በበሽታው ምክንያት የሚሞቱ ወጣቶችን ቁጥር አናሳ 

መሆኑን ነው።  

በኢትዮጵያም አብዙኛው የህብረተሰብ ክፌሌ ወጣት ነው። ይኽውም 

ከጠቅሊሊው የሀገሪቱ ህዛብ አምሳ ስዴስት ከመቶ (56%) ያህለ ከሠሊሳ 

ዒመት በታች ሲሆን አርባ ሶስት በመቶ (43%) የሚሆኑት ከሀያዎቹ 

ዔዴሜ ክፌሌ የሚገኙ ናቸው። በኮቪዴ-19 ቫይረስ ምክንያት 

ሕይወታቸው ያሇፈ ሰዎች መረጃ ሲታይም ከሰባ አራት በመቶ (74%) 

በሊይ የሚሆኑት ሟቾች ከኃምሳ ዒመት በሊይ ሲሆኑ፤ ከአርባ ሦስት 

(43%) በሊይ የሚሆኑት ዯግሞ ከስሌሳ ዒመት በሊይ ናቸው። ይህ 

ማሇት በቫይረሱ ምክንያት ከፌተኛ ቁጥር ህይወታቸውን የሚያጡት 

ዔዴሜአቸው ኃምሳና ከዘያ በሊይ የሆኑት መሆናቸውን መረዲት 

ይቻሊሌ።  
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3.3 ዴህነት 

የኮቪዴ-19 ቫይረስ ወረርሽኝ በፌጥነት የተስፊፊው እንዯ ጣሉያን ባለ 

የጤና አገሌግልታቸው ከፌተኛ በሆነባቸው ሀገራት ነው። ይህም 

የሆነበት አንደ ምክንያት የህክምና አገሌግልት በእነዘህ ሀገራት በስፊት 

ስሇሚገኝ ሰዎች ወዯ ጤና ተቋማት የመመሊሇሳቸው መጠን ከፌተኛ 

በመሆኑ ነው ተብል ይገመታሌ። በዘህም ምክንያት በርካታ ሰዎች 

በተሇያየ ምክንያት የጤና ተቋማትን በመጎብኘታቸው የቫይረሱ ስርጭት 

በተሇይ በሆስፒታልች አካባቢ ከፌተኛ ሉሆን ችሎሌ። በውጤቱም 

በየሆስፒታልች የነበሩ ሀኪሞችና የላሊ በሽታ ታማሚዎች በከፌተኛ 

ዯረጃ ሇኮቪዴ-19 ቫይረስ በመጋሇጣቸው የከፊ ጉዲት ዯርሶባቸዋሌ። 

በተቃራኒው በኢትዮጵያ የጤና አገሌግልት ሇማግኘት ያሇው ዔዴሌ 

ውስን መሆኑ ጥሩ ባይሆንም፤ የቫይረሱን ስርጭት ከመገዯብ አንፃር 

ከፌተኛ አስተዋፅኦ አዴርጓሌ ተብል ይታሰባሌ። 

በላሊ በኩሌ ከተሇያዩ ሀገራት ወዯ ኢትዮያ የሚገቡ ዚጎች አየር 

ማረፉያ እንዯዯረሱ ምርመራ እንዱያዯርጉ መዯረጉ፤ ከህብረተሰቡም 

ጋር ከመቀሊቀሊቸው በፉት በተሇያዩ ሆቴልችና ሇይቶ ማቆያ ማዔከሊት 

በማቋቋም እንዱቆዩ መዯረጉ የበሽታውን ስርጭት ከመግታት አንፃር 

ጠቃሚ ዔርምጃ ነበር። ምንም እንኳ አንዲንዴ መረጃዎች እነዘህ 

ማዔከሊት ቫይረሱን በማስፊፊት ረገዴ ሚና እንዯነበራቸው ቢገሌጹም። 

በጤና ሚኒስቴርና በህብረተሰብ ጤና ተቋም ሲገሇፅ እንዯነበረው 

ከፌተኛ ትኩረት ሉሰጠው የሚገባው ጉዲይ የጤና ስርዒቱ በኮቪዴ-19 

ህምምተኞች ተጥሇቅሌቆ ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ እንዲይፇጠር 

ህብረተሰቡ በሽታውን ሇመከሊከሌ አስፇሊጊውን ሁለ የጥንቃቄ 

ተግባራት ያሇመሰሊቸት ሉፇፅም ይገባሌ። 
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3.4 ዒሇም አቀፌ የኢኮኖሚ ትስስር ዛቅተኛ መሆን 

ኢትዮጵያ ከዒሇም አቀፌ ኢኮኖሚ ጋር ያሊት ትስስር በአንፃራዊነት 

ውስን ነው። ይህም መሆኑ የቫይረሱን ስርጭት ከመቀነስ አንፃር 

ጠቃሚ ሆኖ ተግኝቷሌ ተብል ይታመናሌ። በተቃራኒው እንዯ ዯቡብ 

አፌሪካ ባለ ዒሇም አቀፌ ትስስራቸው ጠንካራ የሆኑ ሀገራት 

የወረርሽኙ ስርጭት ከፌተኛ እንዯሆነ መረጃዎች ያሳያለ። 

በኢትዮጵያ መጠነኛ የሆነ ዴንበር አቋራጭ የባቡር (በአራት ቀን አንዳ) 

እና ላልች ትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ከመኖራቸው በሊይ 

ከመጋቢት 14 ቀን 2012 ዒ.ም ጀምሮ ዒሇም አቀፌ ዴንበሮች 

መዖጋታቸው የወረርሽኙን ስርጭት በመገዯብ ረገዴ ጠቃሚ ዔርምጃ 

ነበር። በቦላ አሇም አቀፌ ማረፉያም የሙቀት ሌኬት ቀዯም ብል 

መጀመሩ እንዱሁም ከመጋቢት 12 ቀን 2012 ዒ.ም ጀምሮ ወዯ ሀያ 

አንዴ (21) አገራት የሚዯረጉ ጉዜዎችን መቋረጣቸው ቫይረሱ ወዯ 

ሀገር እንዲይገባ፤ የሚገባውንም መጠን ሇመቀነስ የተወሰደ አስፇሊጊና 

ጠቃሚ ዔርምጃዎች ነበሩ። እነዘህ ሁለ የቫይረሱን ስርጭት 

ከመግታትና ከመቀነስ አንፃር ከፌተኛ ሚና የተጫወቱ ቢሆንም ከጅቡቲ 

ወዯ ኢትዮጵያ የሚዯረግ የከባዴ መኪኖች እንቅስቃሴ፣ የአርብቶ 

አዯርና ከፉሌ አርብቶ አዯሮች ዴንበር ተሻጋሪ እንቅስቃሴ፤ እንዱሁም 

ዴንበር አካባቢ የሚዯረጉ ህገ-ወጥ የኮንትሮባንዴ ንግዴና የጫት ንግዴ 

እንቅስቃሴዎች ሇቫይረሱ ስርጭት ስጋት በመሆናቸው ትኩረት 

ሉቸራቸው ይገባሌ።  

በአየር ማረፉያም ይከናወን የነበረው የመሇየት ሂዯት እና ክትትሌ 

የቫይረሱን የማህበረሰብ ውስጥ የስርጭት ዯረጃ ሇመቀነስና የተፇራውን 

ያህሌ ጉዲት እንዲያዯርስ ረዴቷሌ። በመጀመሪያ የቫይረሱ ዋነኛ ስጋት 

የነበሩት የውጭ ሀገር ዚጎች የነበሩ ቢሆንም በሂዯት ከውጪ ተመሊሽ 

ኢትዮጵያኖች በተሇይም ከአረብ አገራት የሚመሇሱ ዚጎች እንዯዋና 
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የስጋት ምንጭ ታይተው ነበር። ከሚያዛያ እስከ ሀምላ 2012 ባለት 

አራት ወራት ከሀያ ሁሇት ሺህ አምስት መቶ በሊይ ዚጎች በግዲጅ ወዯ 

ኢትዮጵያ እንዱመሇሱ ተዯርጓሌ። እነዘህ ዚጎች እንዯ ቫይረሱ የስጋት 

ምንጭ ቢታዩም መንግስት አስፇሊጊውን ጥንቃቄና ምርመራ 

በማዴረግ፤ የውሸባ (quarantine) ጊዚያቸውን እስኪጨርሱ በሇይቶ 

ማቆያ በማቆየት ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው ሲረጋገጥ ብቻ ከህብረተሰቡ 

ጋር እንዱቀሊቀለ ማዴረጉ የቫይረሱን ስርጭት በከፌተኛ ሁኔታ 

ገዴቦታሌ።  

3.5 የዔዴሌ ጉዲይ 

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ አፌሪካና ኢትዮጵያ የዯረሰው በኤስያ፤ በአውሮፓና 

በአሜሪካ ከተስፊፊና ጉዲት ካዯረሰ በኋሊ ነበር። ይህ መሆኑ 

ሇኢትዮጵያ ሆነ ላልች አፌሪካ ሀገራት የመዖጋጃ፤ የመማሪያ እና 

የመከሊከያ ጊዚ ሰጥቷቸዋሌ። በዘህም ምክንያት በኢትዮጵያና ላልች 

የአፌሪካ ሀገራት የተፇራውን ያህሌ ጉዲት እንዲያዯርስ መከሊከሌ 

ተችሎሌ ተብል ይታመናሌ።  

በላሊ በኩሌ ቫይረሱ ኢትዮጵያ ሲገባ ቱሪስቶች ኢትዮጵያን 

የሚጎበኙበት ወቅት እንዱሁም ዱያስፖራዎች ወዯ ሀገራቸው 

የሚመጡበት ወቅት አሌፍ መሆኑ እንዯ ዔዴሌ ማየት ይቻሊሌ። 

ቱሪስቶችን በተመሇከተ ከወቅቱም ባሻገር በሀገሪቱ በነበረው የጸጥታ 

ችግር ምክንያት በዒመቱ የቱሪስቶች ፌሰት ቀንሶ ነበር።  

3.6 የህክምና ማብራሪያዎች  

በኢትዮጵያ ያሇውን ዛቅተኛ የሆነ የኮቪዴ-19 የሞት መጠን እና 

ከፌተኛ የሆነ የምሌክት አሌባ ተጠቂዎች ቁጥር በተመሇከተ የህክምና 

ማብራሪያ መኖሩ አስፇሊጊ ነው። እነዘህ ማብራሪያዎች 

ከሚያስፇሌጋቸው ጥያቄዎች መካከሌ ቫይረሱ በተሇያየ አካባቢ የተሇያየ 
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ምሊሽ አሇው ወይ? አንዲንድች እንዯሚለት በህፃንነት የሚሰጠው 

የቢሲጂ ክትባት ቫይረሱን ሇመቋቋም ይረዲሌ ወይ? ቫይረሱ የተሇያየ 

የዛርያ አይነት (strain) አሇው ወይ? የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ኢትዮጵያ 

ከመግባቱ ቀዯም ብል ብ ሰዎች በጥር ወር አካባቢ ታምመው 

የነበረው ኮቪዴ መሰሌ ባህሪ ያሇው ጉንፊን በሽታ ኮቪዴ ነው ወይስ 

ኮቪዴ መሰሌ ነው? የዖር ጉዲይ (Race/DNA) ኮቪዴ-19ን ሇመቋቋም 

አስተዋፅኦ አሇው ወይ? እና ሰውነት በሽታ የመቋቋም አቅም ከቫይረሱ 

የህመም ዯረጃ ጋር ግንኙነት አሇው ወይ የሚለት ጥያቄዎች ምሊሽ 

ሉያገኙ ይገባሌ።  

የሀገራችን ኮቪዴ-19ኝን የመመርመር አቅም እየጨመረ ቢመጣም 

የተመረመረው ቁጥር ከጠቅሊሊ የሀገሪቱ ህዛብ ቁጥር አንፃር ሲታይ 

አነስተኛ ነው። የመመርመር አቅማችን በከፌተኛ ሁኔታ እየጨመረ 

መጥቷሌ። ሇምሳላም እ.ኤ.አ በኤፕሪሌ (ሚያዘያ) 2020 መጨረሻ 

በቀን የመመርመር አቅማችን አንዴ ሺህ ሰው የነበረ ሲሆን፤ ይህ አኃዛ 

በሜይ (ግንቦት) መጨረሻ ወዯ አምስት ሺህ አዴጓሌ። ሀምላ (ጁሊይ) 

2020 መጨረሻ ሊይ ዯግሞ ወዯ ስምንት ሺህ ያሻቀበ ሲሆን፤ በኦገስት 

(ነሀሴ) ዯግሞ አስራ አራት ሺህ ዯርሷሌ። ከዘህ ጋር ተያይዜ 

የምርመራ ማዔከሊትም ብዙት ጨምሮ ኃምሳ የዯረሰ ሲሆን፣ ሁለም 

ክሌልች ቢያንስ አንዴ የመመርመሪያ ማዔከሌ አሊቸው። በነሀሴ ወር 

የተዯረገው የምርመራ ዖመቻም በሁሇት ሳምንት ውስጥ ሁሇት መቶ 

ሺህ ያህሌ ምርመራዎችን ሇማዴረግ ታቅዶሌ። ይህ ከፌተኛ ዔዴገት 

ቢሆንም በሀገሪቱ ካሇው ከፌተኛ የህዛብ ብዙት አንፃር ሲታይ 

የምርመራው መጠን አሁንም ዛቅተኛ ነው። በመረጃው መሠረት 

እየተመረመሩ ያለት ከሚሉዮን ሰዎች መካከሌ ሁሇት መቶ ሰባ ሁሇቱ 

ብቻ ናቸው። በላሊ በኩሌ እየተመረመሩ ያለት በአብዙኛው ስጋት 

ያሇባቸው አካባቢዎችና ይበሌጥ የተጋሇጡ የህብረተሰብ ክፌልች 

(ሇምሳላ የህክምና ባሇሙያዎች፣ ንክኪ የነበራቸው ግሇሰቦች) 

በመሆናቸውና በአቦሰጥ (random) የሚዯረግ ምርመራ ባሇመሆኑ 
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የቫይረሱን ትክክሇኛ የማህበረሰብ ስርጭት ሇመገመት በቂ እና ትክክሇኛ 

መረጃ አሇ ሇማሇት ያስቸግራሌ። እንዯ ሇንዯን ኤምፔርያሌ ኮላጅ 

ሞዳሉንግ በአብዙኛው ሀገራት ትክክሇኛው የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ መጠን 

ከሚገባው በሊይ የተስፊፊ ነው።  

3.7 ዒሇም አቀፌ ተሞክሮዎች 

የኮሮና ቫይረስ አፌሪካን አህጉር በመታበት ወቅት ቫይረሱ 

የሚሰራጭበትን መንገዴ በተመሇከተ በቂ የሆነ ግንዙቤ ተፇጥሮ ነበር። 

በዘህም ምክንያት የአፌሪካ ሀገራት ቅዴመ ጥንቃቄ ሊይ በማተኮራቸው 

የወረርሽኙን አስከፉ ገፅታ ከማየት ተርፇዋሌ ሇማሇት ይቻሊሌ። 

የመከሊከያ ዖዳዎችን በተመሇከተ መንግስት ከህብረተሰብና ግሇሰቦች 

ጋር በመሆን ሰፉ ተግባራትን አከናውኗሌ። ከእነዘህም ውስጥ በአየር 

ማረፉያ ሲዯረግ የቆየው የሙቀት ሌየታ፣ ተጠርጣሪዎችን የመሇየትና 

አስገዲጅ ሇይቶ ማቆየት፣ የንክኪ ሌየታና ምርመራ፣ ቤት ሇቤት 

ሙቀት ሌየታና ምርመራ፣ ስብሰባዎችን መከሌከሌ፣ ት/ቤቶችንና 

ዩኒቨርስቲዎችን መዛጋት፣ ትሌሌቅ መሰባሰቦችን መከሌከሌ፣ የፉት 

ጭንብሌ የማዴረግ ግዲጅ፣ የስሌክ መሌእክቶች፣ የአካሊዊ መራራቅ 

ትምህርቶችና ግዲጆች፣ ከሀገር ውስጥ እና ዒሇም አቀፌ ምንጮች 

ሀብት ማሰባሰብ፣ የማህበራዊ ሚዱያ በመጠቀም ሰፉ የሆነ የግንዙቤ 

መፌጠሪያ ትምህርቶች፣ በሁለም የግሌና የህዛብ ትራንስፖርት 

እንቅስቃሴዎች ሊይ ንፅህና አጠባበቅ፣ በትራንስፖርት ዖርፌ ሊይ 

የተሰሩ ስራዎችና የአስቸኳይ ጊዚ አዋጅ ይጠቀሳለ። እነዘህ ዖርፇ ብ 

እንቅስቃሴዎች ኢትዮጵያ የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በሰፉው እንዲያጠቃት 

ረዴተዋታሌ። 

4 ማህበራዊ ዋስትናን በተመሇከተ የተሰሩ ስራዎች  

በሀገር አቀፌ ዯረጃ ማህበራዊ ዋስትናን ከማረጋገጥ አንፃር በርካታ 

ስራዎች ተሰርተዋሌ። ከነዘህም መካከሌ ሰራተኛ ማባረርና የኪራይ 
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መጠንን መጨመርን መከሌከሌ፣ ሴፌቲ ኔት (safety net) ኮቪዴ-19 

ወረርሽኝ ከመከሊከሌ አንፃር ጠቃሚ እንዱሆን ማዴረግ የሚጠቀሱ 

ሲሆኑ፤ በክሌሌ ዯረጃም ከምግብ ዋስትና፤ ከአገሌግልቶች እና 

ከማህበራዊ ዋስትና ጋር በተያያዖ በርካታ አበረታች እንቅስቃሴዎች 

ተዯርገዋሌ። እነዘህ እንቅስቃሴዎች ወጥ ያሌሆኑና እንዯየክሌለ ነባራዊ 

ሁኔታዎች የተወሰደ ናቸው። እነዘህ ሂዯቶች አበረታች ቢሆኑም 

ከመከሊከሌ አሌፍ የተቸገሩትን ከመርዲት አንፃር ተጨማሪ ጥረቶች 

ሉዯረጉ ይገባሌ።  

5 የቫይረሱን ስርጭት ሇመግታት የተዯረጉ ጥረቶችና ቀጣይነታቸው  

የቫይረሱን ስርጭት የመግታት እንዱሁም የንክኪ ሌየታና ምርመራ 

የቫይረሱ ስርጭት በማህበረሰቡ ውስጥ እየጨመረ በሚሄዴበት ጊዚ 

አዲጋች ይሆናሌ። የቫይረሱን ስርጭት ስንመሇከት በአንዴ ወር ውስጥ 

በአስር በመቶ፤ በሁሇት ወር አስራ ስዴስት በመቶ፤ በሦስት ወር ስሌሳ 

ሁሇት በመቶ እያሇ እየጨመረ የሚሄዴ በመሆኑ ይህንን ሁለ ንክኪ 

የመሇየትና የመመርመር ሂዯት በጊዚ እየከበዯ መሄደ አይቀሬ ነው። 

የፉት ጭንብሌ ማዴረግ ሇቫይረሱ የመጋሇጥ ዔዴሌን በከፌተኛ ሁኔታ 

የሚቀንስ ቢሆንም በጊዚ ሂዯት የቫይረሱ በስፊት መሰራጨት የማይቀር 

እውነታ ነው። የክረምቱ መግባትና እንዱሁም በሰኔ ወር መጨረሻ 

የነበረው የፖሇቲካ አሇመረጋጋትን ተከትል በርካቶች የፉት ጭንብሌ 

ሳያዯርጉ መሰባሰባቸው በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዚ ወዱህ የቫይረሱ 

ስርጭት በከፌተኛ ሁኔታ ሇመጨመሩ እንዯምክንያት ሉወሰዴ 

ይችሊሌ። እዘህ ሊይ ዋና አሳሳቢ ጥያቄ ሉሆን የሚገባው የሥርጭቱ 

ፌጥነት በምን ያህሌ ይቀጥሊሌ? የጤናውስ ስርዒት ምን ያህሌ 

የመቋቋም ብቃት አሇው? የሚለት ናቸው።  
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6 የወረርሽኙ ጫና ሇበሽታው በተዲረጉ፣ ይበሌጥ በተጠቁ ዖርፍች 
እና በተገሇለ የህብረተሰብ ክፌልች  

6.1 ኢኮኖሚያዊ ተፅዔኖ  

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በሀገራችን ኢኮኖሚ ሊይ ከፌተኛ ተፅዔኖ 

አሳዴሯሌ።የዒሇም አቀፌ የምግብ ፖሉሲ ተቋምና የዒሇም ባንክ በቅርብ 

በስሌክ አማካኝነት ያዯረጉት የዲሰሳ ጥናት እንዯሚያመሇክተው ከግማሽ 

በሊይ የሚሆኑ ቤተሰቦች ገቢያቸውን በወረርሽኙ ምክንያት አጥተዋሌ። 

የተባበሩት መንግስታት ሪፖርትም እንዯሚያመሇክተው የውጭ ንግዴ 

ከሀያ አምስት እስከ ሰሊሳ በመቶ፤ ከውጪ ወዯ ሀገር የሚሊከው ገንዖብ 

ከአስር እስከ አስራ አምስት በመቶ የቀነሰ ሲሆን፤ ከአስር እስከ አስራ 

አምስት በመቶ የሚሆኑ ስራዎች በመዖጋታቸው ከሦስት እስከ አራት 

ሚሉዮን ሰዎች ስራ አጥ ሆነዋሌ።  

6.2 በፆታ ረገዴ  

እስካሁን ባሇው መረጃ አብዙኛው በኮቪዴ-19 ቫይረስ የተጠቁት ወንድች 

ናቸው። ይኸውም ከጠቅሊሊው ስሌሳ አንዴ በመቶ የሚሆነውን 

ይይዙሌ። የመተዲዯሪያ ስራን በማጣት ረገዴ ግን በአብዙኛው የተጎደት 

ሴቶች እንዯሆኑ መረጃዎች ያሳያለ። በተሇይም በሆቴሌና በቱሪዛም 

ዖርፌ እንዱሁም መዯበኛ ባሌሆኑ አነስተኛ የንግዴ ስራ ሊይ 

ተሰማርተው የሚገኙ በርካታ ሴቶች የገበያ ቦታቸው መዖጋቱን 

ተከትል ስራቸውን ሇማጣት ተገዴዯዋሌ። ከገጠር ተሰዯው በከተማና 

በኢንደስትሪ ፓርኮች የሚሰሩ ሴቶችም ይህ ስጋት ተዯንቅሮባቸዋሌ።  

ሴቶችን በአብዙኛው የሚገኙባቸው የስራ ዖርፍች (ሇምሳላ ጤና 

ኤክስቴሽን፣ ነርስ፣ አበባ እርሻ፣ የኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ) የሚሰሩ 

ሴቶች በስራቸው ባህሪ ምክንያት ሇቫይረሱ የበሇጠ ተጋሊጭ እንዯሆኑ 

መረጃዎች ያሳያለ። ከዘህ በተጨማሪ ምንም እንኳን በመረጃ ተዯግፍ 

ሉታይ ቢገባም ሴቶችና ሌጃገረድች ውሀ ሇመቅዲት የሚፇጅባቸው ጊዚ 
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እንዱሁም የታመሙትን በማስታመም የሚያጠፈት ጊዚ የመጨመር 

ስጋቶች አለ።  

በተመሳሳይ ሁኔታ ወረርሽኙን ተከትል የትምህርት ቤቶች መዖጋትንና 

የስነ-ተዋሌድና የጤና ኤክስቴሽን ዴጋፍች መቀነስን ተከትል የፆታ 

ጥቃቶችና ያሇ ዔዴሜ ጋብቻ ሉጨምሩ የሚችለ ስጋቶች ናቸው።  

6.3 ህፃናትና ታዲጊዎች  

በወረርሽኙ ምክንያት ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርስቲዎች በመዖጋታቸው 

በትምህርት ቤት ይሰጡ የነበሩ የምግብ ፕሮግራሞችን እንዱቋረጡ 

ሆነዋሌ። ይህ ዯግሞ በተሇይም ከዯሀው የህብረተሰብ ክፌሌ በወጡ 

ህፃናትና ወጣቶች ሊይ ከፌተኛ ችግር ፇጥሯሌ። ህጻናትና ታዲጊዎች 

ቤት መዋሊቸውን ተከትል የጥቃት ሰሇባ እየሆኑ መምጣታቸውን 

አንዲንዴ መረጃዎች ያሳያለ። በታዲጊ ወጣቶችና አዋቂዎች ሊይም 

አዔምሯዊ ችግር እና ጭንቀት እየተስተዋሇ እንዯሆነ አንዲንድች 

ያመሇክታለ። ይህ ችግር በገጠር በከተማ፣ በተሇያዩ እዴሜ 

ክሌሌ፣በተሇያዩ የስራ ዖርፌ ሊይ በሚገኙ ሰዎች ሊይ በተሇያዩ ዯረጃዎች 

እየተስተዋሇ ይገኛሌ።  

እነዘህ ችግሮች የተሳሰሩና የተቆሊሇፈ በመሆናቸው የችግሩን ጥሌቀት 

እና የመፌትሔ አቅጣጫዎች ስንመረምር ይህንን ውስብስብነት ግንዙቤ 

ውስጥ በማስገባት ሉሆን ይገባሌ።  

7 የያንግ ሊይቭስ የስሌክ ዲሰሳ ጥናት ውጤት  

ያንግ ሊይቭስ ኢትዮጵያ በሏምላ ወር 2012 በስሌክ አማካኝነት የዲሰሳ 

ጥናት አዴርጎ ነበር። ጥናቱ በዋናኝነት ወጣቶች ስሇ ኮቪዴ-19 

ወረርሽኝ ያሊቸውን ግንዙቤ ሇመረዲትና ከቫይረሱ ጋር በተያያዖ 

ያሊቸውን ሌምዴ መረዲትን ዒሊማ ያዯረገ ነበር። በተገኘው መረጃ 

መሠረት አብዙኛዎቹ ወጣቶች ቢያንስ ሁሇቱን ወይም ሦስቱን 
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የህመሙን ምሌክቶች ያውቃለ። የቫይረሱን ስርጭትም ሇመግታት 

አካሊዊ ርቀት ያሇውን ጠቀሜታም ተረዴተዋሌ። ከተማ አካባቢ 

በሚኖሩና የተሻሇ የኢንተርኔት ግንኙነት ማግኘት በቻለ ወጣቶች 

መካከሌ የግንዙቤ ዯረጃቸው ከላልቹ የተሻሇ እንዯሆነ ሇመረዲት 

ተችሎሌ። ግማሽ ያህለ ወጣቶች አራቱን የመከሊከያ ዖዳዎች 

(መቆየት፤ መታጠብ፤ መሸፇን እና መራቅ) በሚገባ ይተገብራለ። 

በጥናቱ ከተሳተፈት ወጣቶች በጣም ጥቂቱ ቤት የተቀመጡ ሲሆን 

አብዙኞቹ መሠረታዊ ፌሊታቸውን ሇሟሟሊትና ዔሇታዊ ገቢ ሇማግኘት 

ይንቀሳቀሳለ። ከቤት ውጪ የሚውለት አብዙኛዎቹ ወንድች 

በመሆናቸው ሇወረርሽኙ ወንድች ይበሌጥ ተጋሊጭ ይሆናለ የሚሌ 

ግምት አሳዴሯሌ። ከመሊሾቹ ውስጥ ከአንዴ በመቶ ያነሱት 

ከቤተሰባቸው በቫይረሱ የተያዖ ሰው አሇ ብሇው ያስባለ።  

መዯበኛ ባሌሆነ የስራ ዖርፌ ተሰማርተው የሚገኙ ወጣቶች ሇቫይረሱ 

የበሇጠ ተጋሊጭ እንዯሆኑ መረጃዎች ያመሇክታለ። በወጣት ወንድች 

በተሇይም ከተማ ነዋሪ በሆኑ ወጣት ወንድች የገቢ መቀነስና ስራ አጥ 

የመሆን አዛማሚያ ይታያሌ። በጥናቱም ሀያ ሰባ በመቶ ያህሌ መሊሾች 

ከቤተሰብ አባሊቸው ቢያንስ አንዴ ሰው ስራ እንዲጣ ገሌጸዋሌ።  

የምግብ ዋስትናን በተመሇከተ የምግብ ዔጥረት ችግር እየተባባሰ 

መጥቷሌ። በተሇይ ዯግሞ የምግብ ዋስትና ያሌነበራቸው ቤተሠቦች 

ሇተባባሰ የምግብ ዔጥረት ተጋሌጠዋሌ። ትምርትን በሚመሇከት 

ትምህርት ቤት ከተዖጋ በኋሊ ትምህርታቸውን በርቀት መቀጠሌ የቻለ 

በጣም ጥቂት የሆኑ ህፃናት ናቸው። በአብዙኛው የገጠር ነዋሪዎችና 

ቤተሰቦቻቸው መዯበኛ ትምህርት ያሌተማሩ የሆኑ ህፃናት 

ትምህርታቸው ሙለ በሙለ ሇማሇት በሚያስችሌ ሁኔታ ሇማቋረጥ 

ተገዴዯዋሌ። 
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8 ከተማ/ገጠር እና በክሌሌ ዯረጃ ያለ ሌዩነቶች  

በነሀሴ ወር 2012 መጀመሪያ ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች መካከሌ ሠባ 

ሠባት በመቶ ያህለ የአዱስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ነበሩ። በላልች 

የሀገሪቱ ክሌልች በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ከአምስት በመቶ 

በሊይ አሌነበረም። እንዯ አዱስ አበባ ባለት ትሌሌቅ ከተሞች በላልች 

ክሌልችና የገጠር ቦታዎች በከፊ ሁኔታ የቫይረሱ ስርጭት እንዲሇ 

ያመሇክታሌ። ሆኖም ግን በሁለም ክሌልች ሠፉ የአቦሰጥ (random) 

ምርመራ እስካሌተካሄዯ ዴረስ በእርግጠኝነት በከተሞች ሰፉ ስርጭት 

አሇ ብል ሇማጠቃሇሌ ይከብዲሌ። አሁን ባሇው ሁኔታ አብዙኛው 

ምርመራ (73 በመቶ ያህለ) የተካሄዯው በአዱስ አበባ እንዯሆነ ማየት 

ይቻሊሌ።  

ከሊይ ከተጠቀሰው በተጨማሪ ከፌተኛ የሆነ የግንዙቤ ሌዩነት በከተማና 

በገጠር ነዋሪዎች መካከሌ እንዱሁም በወንድችና በሴቶች መካከሌ 

እንዲሇ ሇመረዲት ተችሎሌ። ሇዘህም የስሌክ እና ኢንተርኔት 

አገሌግልት ማግኘት መቻሌ በዋና ምክንያትነት ይጠቀሳሌ። 

9 ሇወረርሽኙ የተጋሇጡ ዖርፍችና የተገሇለ የማህበረሰብ ክፌልች  

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በዯሀው፤ በቀን ስራ በሚተዲዯረውና የሰው እጅ 

በሚጠብቁት ሊይ ከፌተኛ ጫና አሳዴሯሌ። ከዘህ በተጨማሪ 

በአገሌግልት ዖርፍች (ሇምሳላ በቱሪዛም፣ በሆቴሌ በምግብ አቅርቦት፣ 

በሸቀጣ ሸቀጥ አቅርቦት፣ በጸጉር ስራ… ወዖተ) የተሰማሩ የህብረተሰብ 

ክፌልች በወረርሽኙ በከፌተኛ ሁኔታ ተጎዴተዋሌ። የሰውን እጅ 

የሚጠብቁ የኔ ቢጤዎች፣ የጎዲና ተዲዲሪዎች፣ አቅመ ዯካሞችና አካሌ 

ጉዲተኞች የችግሩ ገፇት ቀማሾች ናቸው። የላሊ ሰው ገቢ ሲቀንስ 

በተዖዋዋሪ እነዘህ የዔሇት ጉርሳቸውን ከሰው እጅ የሚጠብቁ 

የህብረተሰብ ክፌልች ገቢ መቀነሱ ዔሙን ነው።  
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ከነዘህ በተጨማሪ ከስዯት ተመሊሾች - በተሇይም በግዲጅ ከስዯት 

የተመሇሱ፣ በሀገር ውስጥ ከቦታ ቦታ ሇተሇያዩ ስራ የተሰዯደ (በአበባ 

እርሻዎች ፣ በኢንደስትሪ ፓርኮች እና በግንባታ ቦታዎች ሇመስራት)፣ 

ተፇናቃዮች፣ ስዯተኞች፣ የኤች.አይ.ቪ ተጠቂዎች፣ አካሌ ጉዲተኞች፣ 

ቤት አሌባዎች፣ ችግረኞች … ወዖተ በወረርሽኙ ምክንያት የከፊ ጉዲት 

ሉያጋጥማቸው ይችሊሌ።  

10 አዱሶቹ ‹ባሇስራ ዴሆች› 

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ችግር እያስከተሇ ያሇው ከዘህ በፉት ችግር ሊይ 

የነበሩትን ብቻ ሳይሆን ቀዯም ሲሌ ወጥተው በሚሰሩትና ዯህና ኑሮን 

ይኖሩ በነበሩት ሊይ ጭምር ነው። በውጤቱም ወረርሽኑ ባመጣው 

ችግር በሌማዴ ከሚታወቁ ሇችግር ከተጋሇጡ ክፌልች በተጨማሪ 

አዱስ ሇችግር የተጋሇጠ ‹የባሇስራ ዴሆች› ክፌሌ ተፇጥሯሌ። እነዘህ 

ክፌልች በፉት በቂ የሆነ መተዲዯሪያ የነበራቸውና በወረርሽኙ 

ምክንያት ኑሮን ማሸነፌ ያቃታቸው ሲሆኑ፤ በአብዙኛው በአገሌግልት 

ዖርፌ የተሰማሩ፣ የራሳቸውን የስራ ዔዴሌ ፇጥረው ይሰሩ የነበሩ እና 

በዒሇም አቀፌ ትስስር አማካኝነት ስራ ሲሰሩ የነበሩትን ያካትታሌ።  

11 ላልች ችግሮች የመዖንጋት ስጋት 

ሇኮቪዴ-19 ወረርሽኝ የተሰጠው ከፌተኛ ትኩረት በሀገር ውስጥ ያለ 

ላልች ችግሮችን እንዲይጋርዴና እነዘህ ከታች የተዖረዖሩ ችግሮች 

እንዲይዖነጉ ከፌተኛ ጥንቃቄ ሉዯረግ ይገባሌ።  

ሀ/ ከአንበጣ ወረርሽኝና ከጎርፌ ጋር በተያያዖ የሚከሰት የምግብ 

ዋስትና ችግር፤  

ሇ/ እንዯ ቢጫ ወባ እና ኮላራ ያለ ላልች የጤና ስጋቶች፤  

ሏ/ የኢኮኖሚ አሇመረጋጋት፤  

መ/ የፖሇቲካ አሇመረጋጋት እና 

ሠ/ በወረርሽኙ ምክንያት የሚከሰት የረጅም ጊዚ ችግር።  
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እነዘህ ተፇጥሯዊ (አካባቢያዊ)፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ 

መሌክ የሚኖራቸው የረጅም ጊዚ ችግሮች ናቸው። የእነዘህን ችግሮች 

መጠንና ጥሌቀት ከወዱሁ ማወቅ ባይቻሌም፤ አዯገኛና ቀጣይ 

ተፅዔኖዎች ሉያሳዴሩ እንዯሚችለ በመገመት ከወዱሁ መዖጋጀት 

ይገባሌ። 

12 መዯምዯሚያ  

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ እየጨመረ ያሇ ችግር ነው። በዒሇም 

አቀፌ ዯረጃ ሇበሽታው ክትባት ሇማግኘት እየተዯረገ ያሇው ጥረት 

ከፌተኛ ቢሆንም ክትባቱን በቅርብ ጊዚ ሇማግኘት ያሇው ተስፊ ጥቂት 

ነው1። በዘህም ምክንያት ቫይረሱ ከሰዎች ጋር መቆየቱ አይቀሬ 

በመሆኑ ያሇን አንዴ አማራጭ ተሊምዯንና ተቋቁመን መኖር ነው። 

ወረርሽኙ ያሸንፇናሌ ወይስ እናሸንፇዋሇን? የጤና ስርዒታችን 

ወረርሽኙን ይቋቋመዋሌ ወይስ ወረርሽኙ የጤና ስርዒታችንን 

ያሽመዯምዯዋሌ? የሚሇው ወዯፉት የሚታይ ጉዲይ ሲሆን ሁለም ሰው 

የሚጠበቅበትን ኃሊፉነት በመወጣት ራሱንና ማህበረሰቡን ከቫይረሱ 

ሉጠብቅ ይገባሌ። ወረርሽኙ ከፌተኛ የሆነ የረጅም ጊዚ ማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ ተፅዔኖ እንዯሚኖረው ግን ከወዱሁ መገመት ይቻሊሌ። 

 

                            
1ይህ ጽሁፈ የኮቪዴ-19 ክትባቶች ከመገኘታቸው ቀዯም ሲሌ የተዖጋጀ በመሆኑ የተሰጠ 
መሊ-ምት ሲሆን፤ ከዘያ ወዱህ ስሌጣን በተሰጣቸው የተሇያዩ ብሔራዊ ተቆጣጣሪ 
አካሊት (National regulatory authorities) ፇቃዴ የተሰጣቸው ስዴስት ክትባቶች 
(Oxford–AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinopharm-BBIBP, Moderna, Sinovac 
and Janssen) ተፇሌስፇው በሰፉው ጥቅም ሊይ ውሇዋሌ።  
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1 መ ግ ቢ ያ 

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከመከሰቱ ጥቂት ቀዴሞ ወረርሽኙ 

በአውሮፓና በአሜሪካ ያስከተሇውን አይነት ተመሳሳይ ጉዲት 

በኢትዮጵያም እንዯሚያስከትሌ ተሰግቶ ነበር። ሀገሪቷ በቅርብ ጊዚያቶች 

ያሳየቻቸው ዔዴገቶችም እንዯሚቀንሱና የዴህነት መጠን በከፌተኛ 

ሁኔታ እንዯሚጨምርም ተተንብዮ ነበር። ይህ እንዲይከሰትና 

የቫይረሱን ስርጭት ሇመግታት ኢትዮጵያ ያሊትን ሁለ ግብዒት 

በመጠቀም ከፌተኛ ጥረት እንዴታዯርግ በተሰጣት ማሳሰቢያ መሠረት 

ይህንን ስትተገብር ቆይታሇች።  

እየተስፊፊ ያሇው ይህ አስከፉ ወረርሽኝ ያስከተሇውን እና ሉያስከትሇው 

የሚችሇውን ጉዲት እንዱሁም የኢኮኖሚ (ምጣኔ ሀብት) አሇመረጋጋት 

ሇመከሊከሌ በጤናም ሆነ በኢኮኖሚ ዖርፍች የሚገኙ መረጃዎችን 

በመረዲትና በመተንተን አፊጣኝ የፖሉስ ምሊሽ መስጠት ይገባሌ።  

በኢትዮጵያ ባሇው የአኗኗር ሁኔታ ምክንያት በኮቪዴ ሳቢያ የኢኮኖሚ 

እንቅስቃሴዎችን ሙለ በሙለ ሇመገዯብ አዲጋች ነው። በመሆኑ 

የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በከፉሌ ዛግ ሆኖ መቆየቱ ይታወቃሌ። የዘህ ጽሐፌ 

ዋና ትኩረት በኢትዮጵያ ያሇውን የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ተፅዔኖ በከፉሌ 

ዛግ የነበረውን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ይመሇከታሌ። 
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ይህንንም ሇመረዲት ያስችሌ ዖንዴ ጥናቱ ሦስት የተሇያዩ 

‹‹ቢሆኔዎችን›› (senarios) አስቀምጧሌ።1  

የመጀመሪያውና ከሁለም የተሻሇው ‹‹ቢሆኔ›› (senario) አሁን ያሇው 

የኢኮኖሚ አሇመረጋጋት እስከ አዱሱ የበጀት ዒመት የመጀመሪያው ሩብ 

ዒመት ብቻ ቢቀጥሌና (ከሏምላ 12 ቀን 2012 እስከ መስከረም 

መጨረሻ 2013 ዒ.ም) ከዘያም ባሇፇ ባሇው ጊዚ ኢኮኖሚው 

ወዯነበረበት መዯበኛ እንቅስቃሴ ቢመሇስ የሚሇውን ግንዙቤ ያዯረገ 

ነው። ሁሇተኛው ‹‹ቢሆኔ›› አሁን ያሇው የኢኮኖሚ አሇመረጋጋት እስከ 

ሁሇተኛው ሩብ የበጀት ዒመት (ከጥቅምት እስከ ታህሳስ 2013) 

ቢቀጥሌና ሁኔታዎች ከታህሳስ በኋሊ ወዯነበሩበት ቢመሇሱ የሚሌ 

ነው። እንዯኔ ይህ በጣም ሉሆን የሚችሌ ሁኔታ ነው። ሦስተኛውና 

በጣም የከፊው አሁን ያሇው ሁኔታ እስከ ሦስተኛው ሩብ የበጀት 

ዒመት (ከጥር እስከ መጋቢት 2013 ዒ.ም) ቢቀጥሌ የሚሇውን ግንዙቤ 

ያዯርጋሌ። በሦስቱም ‹‹ቢሆኔዎች›› (senarios) የኮቪዴ 19 ወረርሽኝ 

የሚያስከትሇው ተፅዔኖ ወረርሽኙ ባሌነበረባቸው ባሇፈት ሦስት 

ዒመታት ከነበሩ ዋና ዋና የማክሮ ኢኮኖሚ አመሌካቾች ጋር 

ተነጻጽረዋሌ።  

2 የኢትዮጵያ ወቅታዊ የኢኮኖሚ ሁኔታ 

የኢትዮጵያ መንግስት የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ከመከሰቱ በፉት “ሀገር 
በቀሌ የኢኮኖሚ ሪፍርም” በሚሌ ርዔስ ሇሁሇት ዒመታት የሚዖሌቅ 

የኢኮኖሚ ሪፍርም (ማሻሻያ) እና ነፃ የማውጣት (ሉበራሊይዚሽን) 

መርሀ-ግብር ይዜ በሰፉው እየተንቀሳቀሰ ነበር። ይህ የኢኮኖሚ ማሻሻያ 

ዔቅዴ በዋናነት የመንግስት አገሌግልትን ውጤታማነት ማሻሻሌ እና 

ኢኮኖሚውን ነፃ በማውጣት (ሉበራሊይዛ ሇማዴረግ) ቁሌፌ የሚባለ 

                            
1 ይህ ጥናታዊ ጽሁፌ የተዖጋጀው አገሪቱ በኮቪዴ አስቸኳ ጊዚ አዋጅ ስር በነበረችበትና 
በዘህም ሳቢያ ኢኮኖሚው በከፉሌ በተዖጋበት ወቅት ነበር። 
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የመንግስት የሌማት ተቋማትን ወዯ ግሌ ሴክተሩ ማዖዋወርን ዒሊማ 

ያዯረገ ነው። ይህም የሪፍርም (የተሀዴሶ) አጀንዲ እንዯ ዒሇም ባንክ እና 

ዒሇም አቀፌ የገንዖብ ዴርጅት (IMF) ባለ ዴርጅቶች የሚዯገፌና 

ሇዒሊማውም ማስፇጸሚያ ከፌተኛ መዋዔሇ-ንዋይ የፇሰሰበት ነው። 

የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ በጀመረበት 

ወቅት ነበር የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በሀገሪቷ የተከሰተውና የተስፊፊው። 

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ባይቀሰቅስ ኖሮ በተጀመረው የኢኮኖሚ ሪፍርም 

እንቅስቃሴ ምክንያት 2012 ዒ.ም የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ዔዴገት በዖጠኝ 

በመቶ (9%) እንዯሚያዴግ ተገምቶ ነበር። ይህ የዔዴገት ቁጥር 

ከዒመት በፉት መንግስት ካስቀመጠው የዔዴገት መጠን ጋር ተመሳሳይ 

ነው (NBE, 2019/2020)። የዒሇም ባንክ እና ዒሇም አቀፌ የገንዖብ 

ዴርጅት በቅርብ ጊዚ በሰኔ ወር እንዯገመቱት በ2012 ዒ.ም የሚኖረው 

የኢኮኖሚ ዔዴገት ከስዴስት በመቶ (6%) ወዯ ሦስት ነጥብ አምስት 

በመቶ (3.5%) እና አራት በመቶ 4% እንዯሚወርዴ ገምተዋሌ። 

መንግስትም ቢሆን ዖጠኝ በመቶ (9%) ዔዴገት ይመዖገባሌ ተብል 

ታቅድ የነበረውን በተመሳሳይ ጊዚ ወዯ ስዴስት በመቶ (6%) 

እንዯሚወርዴ ግምት ወስዶሌ። በመጨረሻው ሩብ ዒመት የኮቪዴ-19 

ወረርሽኝ ተፅዔኖን ግንዙቤ ውስጥ በማስገባት እና የመንግስት ስዴስት 

በመቶ (6%) የኢኮኖሚ ዔዴገት ግምትን በማገናዖብ እንዯኔ ግምት 

የ2012 ዒ.ም ዔዴገት መጠን ሦስት በመቶ (3%) ይሆናሌ።  

የዘህ ጥናት ዋና ትኩረት በ2012 ዒ.ም የነበረውን አጠቃሊይ የኢኮኖሚ 

ሁኔታ ግንዙቤ ውስጥ በማስገባት በሀምላ 1 ቀን 2012 ዒ.ም 

የጀመረው የ2013 ዒ.ም የበጀት ዒመት ምን ምን ሁኔታዎች ሉኖሩ 

ይችሊለ የሚሇውን ይመሇከታሌ። ይህንንም ሇማዴረግ የመንግስትና 

የኢኮኖሚ ባሇሙያዎችን አጠቃሊይ ምሌከታ ግንዙቤ አዴርጓሌ። ይህ 

ምሌከታ የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተፅዔኖዎች 

ሇመቀነስ ያስችሊለ የተባለ የፖሉሲ ሀሳቦችንም ያመሊክታሌ።  
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በ2012 ዒ.ም የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ከመቀስቀሱ በፉት ጀምሮ 

በአጠቃሊይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከፌተኛ በሆነ የማክሮ ኢኮኖሚ 

አሇመረጋጋትና አስቸጋሪ በሆነ የክፌያ ሚዙን (balance of payment) 

መዙባት የተወጠረ ነበር። በዘህም የውጭ ምንዙሬ ዔጥረትም ተከስቶበት 

ነበር። የተወሰኑ መረጃዎችን ሇመጥቀስም ያህሌ በነሏሴ 2012 ዒ.ም 

የኑሮ ግሽበት መጠን ሀያ ሦስት በመቶ (23%) የነበረ ሲሆን የምግብ 

ግሽበት መጠን ዯግሞ 26 በመቶ (26%) ዯርሶነበር። የብር ምንዙሬ 

ዋጋም በህዲር ወር 2012 ከነበረው ሀያ ስምንት (28) ብር በነሏሴ 

2012 ዒ.ም ወዯ ሰሊሳ ስዴስት (36) ብር ወርዶሌ። ይህ የብር ዋጋ 

ከነበረበት ዋጋ በሀያ ስምንት በመቶ (28%) መውረደን ያመሇክታሌ። 

የመንግስት ዔዲ (በሇጋሾች ቃሌ የተገባውን ሳይጨምር) ከጠቅሊሊ የአገር 

ውስጥ ምርት ጋር ሲነፃፀር ከሀምሳ አምስት በመቶ (55%) በሊይ 

ሆኗሌ። በገቢና ወጪ ንግደም መካከሌ ያሇው ሌዩነት እጅግ ሰፉ ነው። 

ይኸውም ሀገሪቱ ወዯውጪ ከምትሌከው ምርት ወዯ ሀገር ውስጥ 

የምታስገባው በአምስት ዔጥፌ ይሌቃሌ። የወጪ ንግዴም ቢሆን 

በመቀዙቀ ምክንያት ባሇፈት አምስት ዒመታት ከሦስት ቢሉዮን ድሊር 

በታች ሆኗሌ። ከዘህ በተጨማሪ በዘህ ዒመት መንግስት ሠሊሳ (30) 

ሚሉዮን የሚጠጉ ሰዎች (ከነዘህ ግማሽ ያህለ በኮቪዴ-19 ተፅዔኖ 

ምክንያት) ሇምግብ ዔጥረት እንዯሚጋሇጡና ዔርዲታ 

እንዯሚያስፇሌጋቸው ተንብዮአሌ። ይህ ሁለ ሁኔታ ባሇበት ወቅት ነው 

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ሀገሪቱን የመታው (ሇዛርዛሩ ከስር ያሇውን 

ሠንጠረዥ ይመሌከቱ)። የወረርሽኙ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተፅዔኖ 

ይህንን አስቸጋሪ የሆነ የማክሮ ኢኮኖሚ መሌክ ወዯከፊ ሁኔታ 

ይቀይረዋሌ።  
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ሠንጠረዥ 1፡ ከኮቪዴ 19 ወረርሽኝ በፉት ያሇ ዋና ዋና የማክሮ 
ኢኮኖሚ ገፅታዎች በኢትዮጵያ 

ማክሮ ኢኮኖሚ 
አመሊካች 

የበጀት ዒመት 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ትክክሇኛ አገር 
ውስጥ ምርት 
ዔዴገት መጠን 
(በ%) 

10.3 10.4 7.6 10.1 7.7 9.0 6.2 

የዋጋ ግሽበት 
መጠን (በ%) 

8.1 10.4 7.5 8.8 16.8 15.3 23 

የምግብ ግሽበት  10.3 12.5 7.2 11.2 14.1 19.8 26 

በዒመቱ መጨረሻ 
የምንዙሬ ተመን 
(ብር/ድሊር) 

19.6 20.6 21.8 23.1 27.4 28.9 36 

መጠባበቂያ 
(ከውጭ 
የሚገቡት/ወር)  

2.3 2.5 2.6 2.4 2.1 2.4 1.7 

አጠቃሊይ የአገር 
ውስጥ ቁጠባ (% 
ከአገር ውስጥ 
ምርት)  

22.5 21.9 22.4 22.5 19.7 20.2  

አጠቃሊይ የሀገር 
ውስጥ 
ኢንቨስትመንት (% 
አገር ውስጥ 
ምርት)  

40.3 39.4 38.5 38.4 34.1 37.7  

አጠቃሊይ የበጀት 
ጉዴሇት ዴጎማን 
ጨምሮ 
(የመጀመሪያ ዯረጃ 
ጉዴሇት % ከአገር 
ውስጥ ምርት)  

-2.6 -2.5 -1.9 -
3.28 

-
3.03 

-2.5  

የሂሳብ ዔጥረት 
(ህጋዊ ሌውውጥን 
ጨምሮ% ከአገር 
ውስጥ ምርት)  

-7.7 -11.4 -10.4 -8.0 -6.3 -4.7  
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የንግዴ ሚዙን (X-
M) % ከአገር 
ውስጥ ምርት 

-
18.7 

-20.8 -19.1 -
16.0 

-
14.7 

-
13.0 

 

የውጭ ዔዲ 
(በሚሉዮን አሜሪካ 
ድሊር)  

14.0 19.09 21.74 23.3 25.8 27.0 27.7 

ውጭ ዔዲ (% 
ከአገር ውስጥ 
ምርት) 

25.6 29.5 30.1 29.4 31.9 29.1 28.8 

የአገር ውስጥ ዔዲ 
(% ከአገር ውስጥ 
ምርት)  

28.6 31.8 32.1 34.9 35.6 35.7 26.7 

አጠቃሊይ ዔዲ (% 
ከአገር ውስጥ 
ምርት) 53.2 61.4 62.2 

64.3. 67.5 64.8 55.6 

ምንጭ፡-የብሔራዊ ባንክና የፊይናንስና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር ዒመታዊ 

ሪፖርቶች  

የዘህ ጥናት ትንተና ሦስት ‹‹ቢሆኔዎችን›› (senarios) ግንዙቤ ያዯረገ 

ነው። የመጀመሪያውና ከሁለ የተሻሇው ‹‹ሴናርዮ›› አሁን ያሇው 

የኢኮኖሚ አሇመረጋጋት እስከ አዱሱ የበጀት ዒመት የመጀመሪያው ሩብ 

ዒመት ብቻ ቢቀጥሌና (ከሏምላ 12 2012 እስከ መስከረም መጨረሻ 

2013 ዒ.ም) ከዘያ ባሇፇ ባሇው ጊዚ ኢኮኖሚው ወዯነበረበት መዯበኛ 

እንቅስቃሴ ቢመሇስ የሚሇውን ግንዙቤ ያዯረገ ነው። ሁሇተኛው 

‹‹ቢሆኔ›› አሁን ያሇው የኢኮኖሚ አሇመረጋጋት እስከ ሁሇተኛው ሩብ 

የበጀት ዒመት (ከጥቅምት እስከ ታህሳስ 2013) ቢቀጥሌና ሁኔታዎች 

ከታህሳስ በኋሊ ወዯነበሩበት ቢመሇስ የሚሌ ነው። እንዯኔ ይህ በጣም 

ሉሆን የሚችሌ ዔይታ ነው። ሦስተኛውና በጣም የከፊው አሁን ያሇው 

ሁኔታ እስከ ሦስተኛው ሩብ የበጀት ዒመት (ከጥር እስከ መጋቢት 

2013 ዒ.ም) ቢቀጥሌ የሚሇውን ግንዙቤ አዴርጓሌ። የመጨረሻውን 

‹‹ቢሆኔ›› ሇመከሰት ያሇው ዔዴሌ እጅግ አናሳ በመሆኑና ይህም ፅሐፌ 
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በሚፃፌበት ወቅት ኢኮኖሚው ማገገም መጀመሩን ግንዙቤ በማዴረግ 

በስፊት አሌተዲሰሰም። 

3 የኮቮዴ-19 ወረርሽኝ በአገር ውስጥ አጠቃሊይ ምርት እና በዖርፍች 
ዔዴገት ሊይ ያሇ ተፅዔኖ 

የአገር ውስጥ ምርት እና የዖርፍች ዔዴገት ተፅዔኖ 

የኮቮዴ-19 ወረርሽኝ ኢኮኖሚያዊ ተፅዔኖ በአማካኝ ‹‹ቢሆኔ›› በአዱሱ 

የበጀት ዒመት (2013 ዒ.ም) የመጀመሪያ ሁሇት ሩብ ዒመታት 

ይዖሌቃሌ ተብል ይታሰባሌ። በዘህ ሁኔታ በቫይረሱ ተፅዔኖ ምክንያት 

የሀገር ውስጥ ምርት መጠን (GDP) በያዛነው የ2013 ዒ.ም የበጀት 

ዒመት አስራ አንዴ ነጥብ አንዴ በመቶ (11.1%) ሉቀንስ ይችሊሌ። 

የቫይረሱ ተፅዔኖ ጥሩ በሚባሇው ‹‹ሴናርዮ›› በመጀመሪያው ሩብ የበጀት 

ዒመት ብቻ ይቀጥሊሌ ተብል ቢታሰብ የሀገር ውስጥ ምርት መጠን 

ማሽቆሌቆሌ አምስት ነጥብ ስዴስት በመቶ (5.6%) ብቻ ሉሆን ይችሊሌ 

(ምስሌ 1)። መንግስት የኢኮኖሚ ዔዴገት ትንበያውን መጠን በመከሇስ 

የ2013 ዒ.ም ኢኮኖሚ ዔዴገት ስዴስት በመቶ (6%)፤ የሀገር ውስጥ 

ምርት መጠን (GDP) ሁሇት ትሪሉዮን ብር እንዯሚሆን ገሌጿሌ። 

የኢኮኖሚ ዔዴገቱ በአስራ አንዴ በመቶ (11%) ማሽቆሌቆሌ የሀገር 

ውስጥ ምርት መጠንን በሁሇት መቶ ማሇትም በሁሇት መቶ ሀያ 

ቢሉዮን ብር በተመጣጣኝ መሌኩ ይቀንሰዋሌ። ጥሩ በሚባሇው 

‹‹ቢሆኔ›› የሀገር ውስጥ ምርት መጠን በአምስት ነጥብ ስዴስት በመቶ 

(5.6%) ይቀንሳሌ። ይህም በብር ሲሰሊ የሀገር ውስጥ ምርት መጠኑ 

በአንዴ መቶ አስራ ሁሇት ቢሉዮን (112 ቢሉዮን) ይቀንሳሌ ማሇት 

ነው (ምሳላ 1)።  

ከዘህ በታች ያሇው ምስሌ የኮቪዴ 19 በተሇያዩ ዖርፍች ያሇውን ተፅዔኖ 

ያሳያሌ። መረጃው የኢኮኖሚ ሞዳልችን መሠረት አዴርጎ የተሰራ 

የቅርብ ጊዚ ትንበያ ነው።  
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ምስሌ 1፡ በኮቪዴ-19 በአጠቃሊይ የአገር ውስጥ ምርትና በተሇያዩ ክፌሇ 
ኢኮኖሚዎች ዔዴገት ሊይ የሚኖረው ተፅዔኖ በተሇያዩ ታሳቢ 
‹‹ ሲናርዮዎች›› (ቢሆኔዎች) 

 

መንግስት በ2013 ዒ.ም የበጀት ዒመት ኢኮኖሚው በስምንት ነጥብ 

አምስት በመቶ (8.5%) እንዯሚያዴግ ተንብዮአሌ። ሆኖም ግን በዘህ 

ትንበያ የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ሉያስከትሌ የሚችሇው ተፅዔኖ ግምት 

ውስጥ ይግባ ወይም አይግባ በግሌፅ የተቀመጠ ነገር የሇም። የወረርሽኙ 

ተፅዔኖ ግምት ውስጥ ያሌገባ ከሆነ ስምንት ነጥብ አምስት (8.5%) 

የኢኮኖሚ ዔዴገትን ሇማስመዛገብ ቢያንስ አስራ ዖጠኝ ነጥብ ሰባት 

በመቶ (19.7%) የዔዴገት መጠን ሉኖር ይገባሌ (ይህ ማሇት 

ወረርሽኙን ተፅዔኖ ግንዙቤ ውስጥ በማስገባት 11.2 + 8.5 ማሇት 

ነው)። ይህን ያህሌ የኢኮኖሚ ዔዴገት ማስመዛገብ መቻሌ ከእውነታው 

እጅግ የራቀ ነው። በላሊ በኩሌ አማካኝ በሆነው ‹‹ሴናርዮ›› በወረርሽኙ 

ተፅዔኖ ምክንያት የኢኮኖሚ ዔዴገቱ ከዚሮ በታች ነጌቲቭ ሁሇት ነጥብ 

ሰባት በመቶ (2.7%) ይወርዲሌ። በዘህ ጥናት መሠረት ጥሩ በሆነው 

‹‹ሴናርዮ›› የኢኮኖሚ ዔዴገት መጠኑ (Rate) በ5.6 በመቶ የሚቀንስ 

ሲሆን የ2013 ኢኮኖሚ ዯግሞ በሦስት በመቶ ያዴጋሌ። ይህ ትንበያ 
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ዒሇም አቀፌ የገንዖብ ዴርጅት፤ የዒሇም ባንክ፤ የአፌሪካ ሌማት ባንክ 

እና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባሇሙያዎች ማህበር ካስቀመጡበት ትንበያ 

ጋር ተመሳሳይነት አሇው (ሠንጠረዥ 2ትን ይመሌከቱ)። 

ሠንጠረዥ 2፡-በተሇያዩ ተቋማት የኮቪዴ 19 ወረርሽኝ ኢኮኖሚ ተፅዔኖ 
በተመሇከተ የተቀመጠ ትንበያ  

አጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት 
ዔዴገት (የተሇያዩ ግምቶች) 

ቀዲሚ የበጀት 
ዒመት 

(2012 ዒ.ም) 

የዖንዴሮ በጀት ዒመት 
ትንበያ 

(2013 ዒ.ም) 
የኢትዮጵያ መንግስት  9.0% 6.0%  8.5% 

የዒሇም ባንክ (የ2012 እና 2013 
ዒ.ም) 

6.0% 3.2%  3.6% 

የዒሇም አቀፌ የገንዖብ ዴርጅት 
(የ2012 እና 2013 ዒ.ም) 6.0% 3.2%  4.3% 

የአፌሪካ ሌማት ባንክ (2012 እና 
2013 ዒ.ም) መጥፍ በሆነው ሲናርዮ 7.1%  3.6% 

[2.6%] 
  5.5% 

[3.1%] 

የግሌ አማካሪዎች ትንበያ (ዳሌዮቴ)     3% 

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማህበር (በሳም 
ሞዳሌ ጥናት 2012/2013 ዒ.ም) 

  
-5.9 to-
6.7 

[-13.1] 

2.6 [0.6] 

የኔ ግምት (‹‹በከፊው ሴናርዮ››)   3.0% 
-5.6 [-
11.2] 

 3%[-
2.6] 

ዒሇም አቀፌ የዴህነት መጠን (ዒሇም 
ባንክ)  

  
የዴሀዎች 
ቁጥር  

የመንግስት መረጃ (20 ብር በቀን 
ወይም 600 ብር በወር)   22% 

+15 
ሚሉዮን 36% 

3.20 ድሊር የብር የመግዙት አቅም 
(45 ብር (1.25 ድሊር) በቀን ወይም 
1350 ብር በወር)  

 73% 
+15 
ሚሉዮን 87% 

የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ተፅዔኖ በኢንደስትሪው እና አገሌግልት ዖርፌ ሊይ 

ከፌተኛ እንዯሚሆን ይጠበቃሌ። የኢንደስትሪው ዖርፌ በአስራ ሦስት 

ነጥብ ስዴስት በመቶ (13.6%)፤ የአገሌግልት ሠጪው ዖርፌ ዯግሞ 

በአስራ ዖጠኝ በመቶ (19%) እንዯሚቀንሱ ይጠበቃሌ። የግብርናው 
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ዖርፌ በኮቪዴ-19 በአነስተኛ ዯረጃ የሚጎዲ ሲሆን በችግሩ የተነሳ በአንዴ 

ነጥብ ስዴስት በመቶ (1.6%) እንዯሚቀንስ ይጠበቃሌ። መሌካም 

በሆነው ‹‹ሴናርዮ›› የጉዲት መጠኑ ከአንዴ በመቶ በታች ሉሆን 

ይችሊሌ። መሌካም በሆነው ‹‹ሴናርዮ›› የወረርሽኙ ተፅዔኖ 

በኢንደስትሪው ዖርፌ በስዴስት ነጥብ ስምንት በመቶ (6.8%) 

አገሌግልት ዖርፌ ዯግሞ ዖጠኝ ነጥብ አራት በመቶ (9.4%) መቀነስ 

ይቻሊሌ።  

የወረርሽኙ ተፅዔኖ በዋናነት ኢንደስትሪውንና አገሌግልት ዖርፍች 

መጉዲቱ በላሊ መሌኩ የከተማው ኢኮኖሚ ከገጠሩ ኢኮኖሚ በሊቀ 

መሌኩ በኮቪዴ-19 ተፅዔኖ እንዯሚጎዲ ያሳያሌ። ይህም የሆነው የገጠሩ 

ኢኮኖሚ መሠረት በዋነኝነት ግብርና በመሆኑ ነው። የኮቪዴ-19 

ወረርሽኝ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተፅዔኖ በኢትዮጵያ ከፌተኛ የሆነበት 

ዋና ምክንያት በወረርሽኙ በከፌተኛ ሁኔታ ተፅዔኖ የሚያዴርባቸው 

የኢንደስትሪው እና አገሌግልት ዖርፍች ሇሀገሪቱ አጠቃሊይ ዔዴገትም 

ሆነ በከተሞች ሊሇው የስራ ዔዴሌ ከፌተኛ ሚና ስሊሊቸው ነው። ከታች 

ባሇው ምስሌ ማየት እንዯሚቻሇው የኢንደስትሪና አገሌግልት ዖርፍች 

ሰማንያ አምስት በመቶ (85%) ሇሚሆነው አጠቃሊይ የኢኮኖሚ ዔዴገት 

እና ሰማንያ ስምንት በመቶ (88%) ሇሚሆነው የከተማ ስራ ዔዴሌ 

ምንጭ ናቸው።  
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ምስሌ 2፡- በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ተጋሊጭ የሆኑ የኢኮኖሚ ዖርፍች  

 

4 የኮቮዴ-19 ወረርሽኝ በውጭ ዖርፍች ሊይ ያሇ ተፅዔኖ 

እንዯ ዒሇም አቀፌ ንግዴና ፊይናንስ ያለ የውጪ ዖርፍች ሇኮቪዴ-19 

ወረርሽኝ ተፅዔኖ በከፌተኛ ሁኔታ ተጋሊጭ ናቸው። ይህ መሆኑ 

በተራው በሀገሪቷ ኢኮኖሚ ሊይ ከፌተኛ ጫና ያሳዴራሌ። እነዘህ 

ዖርፍች ተጋሊጭ የሆኑበት ዋነኛ ምክንያት ወረርሽኙ በዒሇም አቀፌ 

የሸቀጥ ዋጋዎች ሊይ ተፅዔኖ በማሳዯሩ ምክንያት የገቢና ወጪ 

መጠኖች ሊይ ከፌተኛ አሇመመጣጠን በመፌጠሩ፤ እንዱሁም እንዯ 

ቻይና፣ ኤዥያ፣ አውሮፓ እና አሜሪካ ካለ የንግዴ ትስስር ካለን 

ሀገራት ጋር ያሇንን የአቅርቦት ሠንሠሇት ክፈኛ በመጉዲቱ ነው።  
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የውጭው ዖርፌ በወረርሽኙ ተፅዔኖ ምክንያት አጠቃሊይ ወዯ ውጭ 

የሚሊከውን ሸቀጥ መጠን በአማካኝ ‹‹ሲናርዮ›› በአስራ ሦስት በመቶ 

(13%) ይቀንሳሌ። ይህ መጠን ጥሩ በሚባሇው ‹‹ሲናርዮ›› ወዯ ስዴስት 

በመቶ (6%) ይወርዲሌ። ወዯ ሀገር ውስጥ የሚገባውን በተመሇከተ 

አማካኝ በሆነው ‹‹ሲናርዮ›› አስራ ሁሇት በመቶ (12%) እንዯሚቀንስ 

ሲጠበቅ፤ መሌካም በሚባሇው ‹‹ሲናርዮ›› በስዴስት በመቶ (6%) 

የሚቀንስ ይሆናሌ። ወዯ ሀገር ውስጥ የሚገባው ምርት መቀነሱ 

በቀናነቱ ሉታይ ይችሊሌ። ይኸውም ከፌተኛ የሆነውን የገቢና ወጪ 

አሇመመጣጠን ወይም የንግዴ ሚዙን ጉዴሇትን ስሇሚቀንስ ነው። በላሊ 

አነጋገር የገቢውን መጠን በመቀነስ ከወጪ ጋር ያሇውን ሰፉ ሌዩነት 

ስሇሚያጠበው ነው። ሇምሳላ ያህሌ ነዲጅ ወዯ ሀገር ውስጥ ሇማስገባት 

የምናወጣው ወጪ በሰሊሳ በመቶ (30%) እንዯሚቀንስ ይጠበቃሌ። 

በላሊ በኩሌ ይህ መሆኑ አለታዊ ተፅዔኖም አሇው። ይህም የሚሆነው 

እንዯ ምግብ ያለ በጣም አስፇሊጊ የሆኑ ግብዒቶች በበቂ ሁኔታ በገበያ 

እንዲይገኙ በማዴረግ የዋጋ ግሽበትን ከማስከተለም በሊይ ከውጪ 

በሚገቡ ግብዒቶች ሊይ ጥገኛ የሆኑ ኢንደስትሪዎች ከውጪ ተገዛተው 

የሚገቡ ግብዒቶች ዔጥረት እንዱዯርስባቸው በማዴረግ 

እንቅስቃሴያቸውን ያስተጓጉሊሌ።  

የወጪ ንግዴ መጠን መቀነሱም ቢሆን አሁን ሁሇት ቢሉዮን ድሊር 

በሆነውን የውጪ ዔዲ አገሌግልት መጠን ሊይ ከፌተኛ የሆነ ተፅዔኖ 

ያሳዴራሌ (ይህ መጠን ሁሇት ሦስተኛ የሚሆነውን የወጪ ሸቀጣ 

ሸቀጥ መጠን ነው)። በኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ተፅዔኖ ምክንያት አሁን 72 

በመቶ ያህሌ የወጪ ሸቀጥ መጠን የሆነው የውጪ ዔዲ ወዯ ዖጠና 

ሁሇት (92%) በመቶ ያዴጋሌ። ይህ የሚያመሇክተው የብዴር ክፌያ 

ጊዚ ገዯብ በዴጋሚ እንዱስተካከሌ አሌያም እንዱሰረዛ ካሌተዯረገ 

በስተቀር ሀገሪቷ ዔዲዋን ሇመክፇሌ አዲጋች የሚሆንባት በመሆኑ የዔዲ 

አከፊፇለን በዴጋሚ የማይከሇስ ወይም የዔዲ ስረዙ የማይዯረግ ከሆነ 

ሀገሪቱ ሇአበዲሪዎቿ ዔዲ መክፇሌ የማትችሌበት ዯረጃ ሊይ ትዯርሳሇች።  
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በሀገሪቱ ያሇው የንግዴ ሚዙን መዙባትና ከክፌያ ጋር የተያያ ችግሮች 

መዋቅራዊ ናቸው። ይህ ማሇት የሀገሪቱ የወጪ ንግዴ አቅም ሊይ 

መሠረታዊ ሇውጥ ካሌተዯረገ በስተቀር (ሉሆን የማይችሌ ቢሆንም) 

ሀገሪቱ በቀጣይ ዒመታትም በከፌተኛ ሁኔታ በውጪ ፊይናንስ 

(ዔርዲታ፤ ብዴር እና ከወጪ በሚሊክ ገንዖብ) ሊይ ጥገኛ መሆኗን 

ትቀጥሊሇች። ይህም ሀገሪቱ በፖሉሲ ቀረፃ ሊይ ያሊትን ለዒሊዊነት 

ያሳጣታሌ። የካፒታሌ ፌሰት የማይመጣ ከሆነም የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ 

አሁን ያሇውን የውጪ ጥገኝነት በመጨመር የውጪ ምንዙሬ ችግርን 

ያባብሳሌ።  

5 ሇዋና ዋና ሴክተሮች የቀረቡ የፖሉስ አቅጣጫዎች  

በግብርናው ዖርፌ ሊይ ከፌተኛ ትኩረት በማዴረግ የምግብ ምርት 

መጠንን መጨመር ዋና የፖሉስ አቅጣጫ ሉሆን ይገባዋሌ። ግብርናው 

ሊይ ከፌተኛ ጥረት ማዴረጉ የአገር ውስጥ ምርት መጠን መቀነስን 

ችግር ከመቅረፈ በሊይ የምግብ አቅርቦት ዔጥረትን ያቃሌሊሌ፤ ከውጪ 

ንግዴ የሚገኝ ገቢ መጠንንም ይጨምራሌ። በክሌሌ ዋና ከተሞችና 

በአዱስ አበባ የምግብ ባንኮችን (መጠባበቂያ ክምችቶችን) ማዖጋጀት 

ሉከሰት የሚችሌ የምግብ ዔጥረትን ከመቋቋም አንፃር ከፌተኛ 

አስተዋፅኦ ይኖረዋሌ። የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትን ሇማረጋገጥ 

የምግብ ምርትንና ከውጪ የሚገቡ የምግብ ምርቶችን ማሳዯግ በተሇይ 

እንዯዘህ ፇታኝ በሆነ ወቅት እጅግ አስፇሊጊ ነው። በኢትዮጵያ የዋጋ 

ግሽበትን በተመሇከተ በቅርብ ያጠናሁት ጥናት እንዯሚያመሇክተው 

በአገር ውስጥ የምግብ ምርት ሊይ የሚዯረግ የአስር በመቶ (10%) 

ዔዴገት በላልች አጠቃሊይ ዋጋዎች ሊይ እስከ ሀያ ስዴስት በመቶ 

(26%) ቅናሽ ያስከትሊሌ። ይህ ሂሳብ በግሌባጭም ይሰራሌ። የምግብ 

አቅርቦት ዔጥረት መኖር የኑሮ ግሽበቱን በከፌተኛ ሁኔታ ያባብሰዋሌ።  

ይህ ጥናት የግብርናው ዖርፌ ሌዩ ትኩረት እንዯሚያስፇሌገው አፅንኦት 

ቢሰጥም በተቃራኒው ከከተሞች የሚመጣ በሽታ ወዯ ገጠሩ ማህበረሰብ 
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እንዲይተሊሇፌ በማሰብ የሸቀጦች አገሌግልቶች ፌሰት ሳይቀንስ የገጠርና 

የከተማ ትስስርን የመቀነስ ፖሉሲን ይመክራሌ። ሇዘህም የወረርሽኙን 

ስርጭት ሇመግታት የሚያገሇግለ የግንኙነትና የግብይት ስፌራዎችን 

መገዯብ፤ ምርመራዎችን በስፊት ማዲረስ፤ የፉት ጭምብሌ ማዴረግንና 

አካሊዊ ርቀትን በግዳታ መጠበቅ አስፇሊጊነትን ይጠይቃሌ። 

በተጨማሪም በሸማቾች ማኅበራትና እና በላልች አዲዱስ የግብይት 

አማራጮች የግብይት ሂዯቱን ማከናወን አስፇሊጊና አዋጭ ሁኔታ 

ሉሆን ይችሊሌ።  

ወረርሽኙ በገቢና በዴህነት ሊይ ያሇውን ጫና ሇማቃሇሌ በጤናው ዖርፌ 

የሚያስፇሌገውን ስራ እየሰሩ ዋና ዋና የኢኮኖሚ ሴክተሮችን ስራ 

ማስቀጠሌ ይገባሌ። መንግስት ይህንን በማዴረጉ ኢኮኖሚው 

እንዱያንሰራራና ዚጎችም መተዲዯሪያቸውን እንዲያጡና ሇከፊ ችግር 

እንዲይጋሇጡ ረዴቷቸዋሌ። ከምስሌ 4 ማየት እንዯሚቻሇው 

የመንግስት ምሊሽ በምስራቅ አፌሪካ ካለ ጎረቤት ሀገሮች አንፃር የተሻሇ 

እንዯነበረ መረዲት ይቻሊሌ።  

ምስሌ 3፡ ሇኮቪዴ 19 የኢትዮጵያ መንግስት ፖሉስ ምሊሽ  
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የኢኮኖሚው አሇመረጋጋትና ተያያዥ በምርት እና በምርት ሂዯት ሊይ 

የተከሰቱ የታሰቡና ያሌታሰቡ መዖዜች ሇዴርጅቶችና ሰራተኞች 

ተጨማሪ የማስተካከያ ወጪዎች ማስከተሊቸው አይቀሬ ነው። 

ዴርጅቶች እንቅስቃሴያቸውን እንዱቀጥለና በወረርሽኙ ምክንያት 

ከዯረሰባቸው የኢኮኖሚና ፊይናንስ ጫና እንዱያገግሙ መንግስት 

የተሇያዩ የዴጋፌ ዔቅድችን መቀየስ ይኖርበታሌ። ይህን ተግባር አሁን 

ያሇውን የዖርፍች እንቅስቃሴ በመገምገም ከወዱሁ ሉጀመር ይገባሌ።  

6 ማህራዊና ኢኮኖሚያዊ ተፅዔኖዎች  

ዴህነት፡- 

ሇአዋቂ በቀን ሀያ ብር (በወር ስዴስት መቶ ብር) የሚሇውን ኦፉሴሊዊ 

የዴህነት ወሇሌ መስመርን በመጠቀም ብናሠሊ በኢትዮጵያ ሀያ ሁሇት 

በመቶ ህዛብ (ማሇትም ከጠቅሊሊው አንዴ መቶ ስምንት ሚሉዮን 

ከሚገመተው ህዛብ መካከሌ ሀያ አራት ሚሉዮን የሚጠጋው) ከዘህ 

ከዴህነት ወሇሌ በታች ይኖራሌ። ዒሇም አቀፈን አርባ አምስት ብር 

በቀን (1.25 ድሊር በቀን) ወይም አንዴ ሺህ ሦስት መቶ ኃምሳ 

(1,350) ብር በወር የሚሇውን የዴህነት ወሇሌ መስመርን ብንጠቅም 

ዯግሞ ሰባ ሦስት በመቶ (ሰማንያ ሚሉዮን ገዯማ) የሚሆነው 

የሀገራችን ህዛብ ገቢው ከዘህ መጠን በታች በመሆኑ ዯሀ ነው ማሇት 

ነው።  

በኮቪዴ-19 ኢኮኖሚያዊ ተፅዔኖ ምክንያት በአጠቃሊይ የዴሆች ቁጥር 

በአስራ አምስት ሚሉዮን ያዴጋሌ ተብል ይገመታሌ። ኦፉሴሊዊ 

የዴህነት መስመርን ብንጠቀም እንኳን በወረርሽኙ ምክንያት የዴሆች 

ቁጥር በአንዴ ነጥብ ስዴስት ጊዚ እጥፌ ይጨምራሌ። የዴህነቱ 

መጠንም ከሀያ ሁሇት በመቶ ወዯ ሠሊሳ ስዴስት በመቶ ያዴጋሌ። 

እነዘህ ቁጥሮች የምንጋፇጠውን ችግር መጠንና ክብዯት ያመሇክታለ።  
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ስራ እና ተጋሊጭ የህብረተሰብ ክፌልች፤-  

አንዴ ነጥብ ስምንት ሚሉዮን የሚሆኑት የመንግስት ሴክተር 

ሰራተኞች መንግስት ሰራተኞችን የማይቀንስ በመሆኑ በተሻሇ ሁኔታ 

የስራ ዋስትና ያሊቸው ሰራተኞች ናቸው። በላሊ በኩሌ ወዯ አንዴ ነጥብ 

አምስት ሚሉየን የሚሆኑ በግለ ዖርፌ ከተቀጠሩ ሰራተኞች ወዯ ሦስት 

መቶ ሀምሳ ሺህ የሚጠጉት ስራቸውን በከፉሌ ወይም በሙለ መስራት 

ካሌቻለ የግሌ ዖርፍች ስራቸውን ሉያጡና ሇችግር ተጋሊጭ ሉሆኑ 

ይችሊለ። እነዘህ ሰራተኞች ሇጊዚው መንግስት ባወጣውና የግሌ 

ዴርጅቶች በወረርሽኙ ወቅት ሰራተኞች ከስራ እንዲያሰናብቱ 

በሚያግዯው ህግ ይጠበቃለ። በቀጣይነት ግን እነዘህን ሰራተኞች በስራ 

ሇማቆየት መንግስት የግሌ ዴርጅቶችን ወጪ በከፉሌ ወይም በሙለ 

መካፇሌ ሉያስፇሌገው ይችሊሌ።  

ከዘህ በተጨማሪ ወዯ ሦስት ነጥብ አንዴ ሚሉዮን የሚጠጉ በግሌ ስራ 

የሚተዲዯሩ ሰራተኞች አለ። በወረርሽኙ ምክንያት በከፉሌ ኢኮኖሚው 

በመዖጋቱ ከእነዘህ የግሌ ሰራተኞች ግማሽ ያህለ መተዲዯሪያቸውን 

ሇማጣት ተገዴዯዋሌ። እነዘህ በሁሇተኛ ዯረጃ ተጋሊጭ የሆኑ 

የህብረተሰብ ክፌልች ናቸው። በሦስተኝነት ዯረጃ ተጋሊጭ የሆኑት 

በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዛ የተሰማሩት ናቸው። በአጠቃሊይ 

እነዘህ ሦስት ተጋሊጭ ክፌልች ወዯ አምስት ሚሉዮን የሚጠጉ 

ሰራተኞችን የያ ናቸው። ኢኮኖሚው በከፉሌ በሚዖጋበት ሁኔታ 

አምስት ሚሉዮን ከሚጠጉ ሰራተኞች መካከሌ ሁሇት ሚሉዮን ያህለ 

ስራቸውን በማጣታቸው ምክንያት በወር እስከ ሁሇት ነጥብ አምስት 

ቢሉዮን የሚጠጋ ገቢያቸው ይቋረጣሌ (ሠንጠረዥ 3)። 
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ሠንጠረዥ 3፡- ኢኮኖሚው በከፉሌ በመዖጋቱ ተጋሊጭ በሆነ ዖርፍች 
የሚጠበቅ የገቢ ኪሳራ (በሚሉዮን /በወር)  

ዯረጃ 

(በጉዲት 
መጠን) 

ዖርፍች (ተከፊይ 
ሰራተኞች) 

በወር የሚጠበቅ 
የሰራተኞች ገቢ 

ቅናሽ 

የዯሀዋች ቁጥር 
መጨመር** (ይፊዊ 
የዯህንነት መረጃን 

በመጠቀም) 

1 ግንባታ  899.6 አሁን ያሇው መጠን 

2 የትራንስፖርት 
ማከማቻ  

439.6.4 22% (24 ሚሉዮን)  

3 አምራች ዴርጅቶች  407.8.6  ጥሩ ሴናርዮ 

4 ጅምሊና ችርቻሮ 
ንግዴ፤ የሞተር 
ተሽከርካሪዎች ጥገና 

211.2 36% (15 ሚሉዮን 
ጭማሪ)) 

5 ቤተሰቦች እንዯተቀጣሪ*  196.3 መጥፍ ‹‹ሴናርዮ››  

6 ግብርና  190.1 48 % (28 ሚሉዮን 
ጭማሪ) 

7 መረጃ እና መገናኛ  75.4 ሥራ ዔጦት  

8 ማረፉያ እና የምግብ 
አገሌግልቶች  

27.8 1.7ሚሉዮን በራሳቸው 
የሚሰሩ 

3.5K የግለ ሴክተር 

  አጠቃሊይ  2,513.7^ አጠቃሊይ ህዛብ 108 
ሚሉዮን 

*3.9 ሚሉዮን ከሚሆኑ ተቀጣሪዎች መካከሌ 385,578 ያህለ የቤት ተቀጣሪዎች 
ናቸው። ኢኮኖሚው በከፉሌ ሲዖጋ ግማሽ ያህለ ስራቸውን ሉያጡ ይችሊለ ብዬ 
ገምታሇሁ። 

^ይህ አኃዛ በከተማ አካባቢዎች ተቀጥረው ከሚሰሩ 7.5 ሚሉዮን ሠዎች መካከሌ 
በራሳቸው የሚሰሩትን 3.1 ሚሉዮን ሰዎችን አሇማካተቱን ሌብ ይበለ። ነገር ግን ቁጥሩ 
በፓብሉክ ሴክተር ንዐስ ዖርፍች ውስጥ ያለትን ያካትታሌ። በመንግሥት ሰራተኞችና 
በግሌ ሥራ ሊይ በተሰማሩት መካከሌ ተመሳሳይ አማካይ ገቢ አሇ ከሚሌ ግምት 
በመነሳት አንደን ጨምሮ ላሊውን ማግሇሌ የሚያስከትሇው ውጤት እርስ በርሱ 
ይቻቻሊሌ። ስሇሆነም የ2.5 ቢሉዮን ኪሳራ ዛቅተኛውን አጠቃሊይ ኪሳራ በትክክሌ 
እንዯሚያሳይ ይገመታሌ። 

**የዴህነት መስመሩ የተሰሊው ሀያ ብር በቀን (600 በወር) በሚሇው ነው። ዒሇም አቀፌ 
የዴህነት መስመሩ 42 ብር በቀን (1,260 በወር) ሲሆን የዴህነት መጠኑ 70 በመቶ 
ወይም 80 ሚሉዮን ይሆናሌ።  
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7 የማህበራዊ ተፅዔኖዎችን ሇመቀነስ የታቀደ የፖሉስ አቅጣጫዎች  

የወረርሽኙን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተፅዔኖ ሇመቀነስ በመጀመሪያ 

ዯረጃ ሉወሰዴ የሚገባው ዔርምጃ ሰዎች መተዲዯሪያዎቻቸውን 

እንዲያጡ ማዴረግና የወረርሽኙ ተፅዔኖ እስኪቀንስ ዴረስ ስራ ያጡትን 

መዯገፌ ነው። ይህ ዴጋፌ ከኮቪዴ-19 ጋር የተያያዖ የጤና 

አገሌግልቶችን በስራ ቦታዎች ከማቅረብ ጋር አብሮ ሉሰራ ይገባሌ።  

መዯበኛ ባሌሆነው የኢኮኖሚ ዖርፌ ውስጥ ሊለና አርባ በመቶ ያህለን 

የስራ ኃይሌ ሇሚይት ኑሯቸው ከእጅ ወዯ አፌ ሇሆኑት ዚጎች ስራ 

አጥነትና ረሀብ ከፌተኛ ስጋት ናቸው። መንግስትና ህብረተሰቡ 

ባዯረጓቸው መጠነ ሰፉ የዴጋፌ እንቅስቃሴዎች ምክንያት ይህ ችግር 

አሁን ሊይ ሲታይ ዛቅተኛ ነው። በመሆኑም መንግስት የጀመረውን 

እንቅስቃሴ ቀጣይነት ባሇው መሌክ ሉሰራ ይገባሌ። የቫይረሱን ስርጭት 

በመግታት ሂዯት ረሀብን መከሊከሌና ህግን ማስከበር በተያያዥ 

በትኩረት ሉሰሩ ይገባሌ።  

በግለ ዖርፌ ያለ ሰራተኞችና አሰሪዎችንም በተመሇከተ መንግስት 

ምንም እንኳን የግሌ ዴርጅቶች ሰራተኞቻቸውን እንዲያሰናብቱ 

ቢመክርም፤ ዴርጅቶቹ ያንን በዖሊቂነት እንዱያዯርጉ የሚረዲበትን 

መንገዴ ገና አሌቀየሰም። ይህ ሁኔታ በተሇይም ሇአነስተኛ ንግዴ 

ባሇቤቶች ከባዴ ነው። እዘህ ሊይ ሁሇት የፖሉሲ አቅጣጫዎች 

ሉቀመጡ ይችሊለ። (1ኛ) የሚቻሌ ከሆነ እነዘህ የንግዴ ዴርጅቶች 

በፇረቃ ስራቸውን እንዱያስቀጥለ የሚችለበት ሁኔታ ሊይ መርዲት፤ 

(2ኛ) መዯበኛ ስራ እስኪጀመር ዴረስ መንግስት በከፉሌም ሆነ ሙለ 

በሙለ የዴርጅቶቹን የፊይናንስ ጫና እንዱጋራ ማዴረግ።  

በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዛ በግሌ ስራ ሇተሰማሩ የኪራይ 

ወጪ እንዱቆም ማዴረግ በጣም አስፇሊጊ ቢሆንም ይህ ባሇመዯረጉ 

ምክንያት እነዘህ ሰራተኞች የወረርሽኙን ከባዴ ጫና ሇመሸከም 
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ተገዴዯዋሌ። የእነዘህን ሰራተኞች የኪራይ ወጪ መሸፇን/ማገዛ 

የነዘህን ተቋማት ከፌተኛ ወጪ መጋራት ያህሌ ነው። በመሆኑም 

የብዴር አቅርቦትን ጨምሮ የተሇያዩ ዴጋፍችን ማዴረግ የመንግስት 

ዋነኛ ተግባሩ ሉሆን ይገባሌ። 

8 የማክሮ ኢኮኖሚና ፊይናንስ ጉዲዮች  

በመንግስት ፊይናንስ ሊይ ወረርሽኙ የሚያሳዴረው ጫና እጅግ ከፌተኛ 

ነው። ከዘህ ውስጥ መንግስት የጤናውን ዖርፌ ሇማጎሌበት የመዯበኛ 

ሦስት መቶ ሚሉዮን ብር፤ ሇግሌ ባንኮች የተሰራጨው አስራ አምስት 

ቢሉዮን ብር እና የወረርሽኙን ተፅዔኖ ሇመቋቋም በፓርሊማው ፅዴቆ 

ወዯ ተግባር የገባው አርባ ስዴስት ነጥብ ስዴስት ቢሉዮን ብር 

(መጀመሪያ 1.6 ቢሉዮን ተብል የነበረው) ተጨማሪ በጀት ወዯ 

ኢኮኖሚው እንዱገባ ተዯርጓሌ። ይህ ተጨማሪ የዴጋፌ በጀት 

ፓርሊማው አስቀዴሞ ካፀዯቀው ሀያ ስምንት ቢሉዮን ጋር ሲዯመር 

አጠቃሊይ ዖጠና ሁሇት ቢሉዮን ይሆናሌ። በዴምሩ በኮቪዴ-19 ተፅዔኖ 

ምክንያት የመንግስት ወጪ መጀመሪያ ሊይ ከነበረው በሀያ ሦስት 

ነጥብ አራት በመቶ (23.4%) አዴጓሌ። ከዘህ በተጨማሪ የኢኮኖሚው 

መኮማተር በግብርም ሆነ በግብር ባሌሆኑ ገቢዎች ሊይ አለታዊ ተፅዔኖ 

ይኖረዋሌ። በውጤቱም ዴጎማን ጨምሮ መንግስት ያገኘው የነበረው 

ገቢ በአስራ ስዴስት በመቶ ይቀንሰዋሌ። 

የመንግስት ወጪ መጨመርና ገቢ ማሽቆሌቆሌ በመንግስት ሊይ 

ያሌተጠበቀ ጫና በመፌጠር የገንዖብ ጉዴሇትን አስከትሎሌ። ይህንኑ 

ጉዴሇት በገንዖብ ሇመዯገፌ መንግስት ከብሔራዊ ባንክ በመበዯርና 

ተጨማሪ ብር እንዱታተም አዴርጓሌ። ማክሮ ኢኮኖሚን ከማረጋጋት 

አንፃር (ዛቅተኛ የዋጋ ግሽበት፤ የተረጋጋ ምንዙሪ መጠን፤ ዖሊቂ 

ጉዴሇት እና ዛቅተኛ ስራ አጥነት) ይህንን ጉዴሇት በገንዖብ መዯገፌ 

ሇመንግስት ከባዴ ጫና ነው። አሁን ካሇው ሀያ ሦስት በመቶ 

የሚሆነውን ከፌተኛ ዋጋ ግሽበት እና ሀያ ስዴስት በመቶ የሚሆን 
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የምግብ ዋጋ ግሽበት አንፃር ከዘህ የበሇጠ የዋጋ ግሽበትን (በተሇይም 

የምግብ ዋጋ ግሽበት) ያካተተ የማክሮ ኢኮኖሚ አሇመረጋጋት የመከሰት 

ዔዴለ ሰፉ ነው። ይህም በከፉሌ በ2012 ዒ.ም በኮቪዴ 19 ተፅዔኖ 

ምክንያት በተከሰተው የኢኮኖሚ አሇመረጋጋትና እርሱንም ተከትል 

በተወሰደ በፖሉስ ምሊሾች የመጣ ነው። በመሆኑም ይህ ሁኔታ 

ጥንቃቄና ማስተዋሌ የተሞሊበት የማክሮ ፖሉሲ እንዱኖረን 

ይጠይቃሌ።  

9 በማክሮ ኢኮኖሚና ፊይናንስ ፖሉስ የተቀመጡ የፖሉስ 
አቅጣጫዎች  

የተፇጠረው የገንዖብ ጉዴሇት ከብሔራዊ ባንክ ገንዖብ በመበዯር (ገንዖብ 

በማተም) መፌትሔ ሇመስጠት መሞከሩ የዋጋ ግሽበትን ከማባባስ 

አንፃር አለታዊ አስተዋፅኦ ይኖረዋሌ። ይህም ዴሆችንና ተጋሊጭ የሆኑ 

የህብረተሰብ ክፌልችን ይበሌጥ በመጉዲት ፖሉሲው የቆመሇትን 

የህዛብን ዯህንነት የመጠበቅ ዒሊማ ሉያሰናክሌ ይችሊሌ። የዘህ ዒይነት 

ፖሉሲዎች ሉወገደ ይገባሌ። ሇምሳላ ከሊይ የተጠቀሰውን አንዴ መቶ 

አርባ ሁሇት ነጥብ አራት (142.4) ቢሉዮን ተጨማሪ በጀት ሇማግኘት 

መንግስት ከብሔራዊ ባንክ የተበዯረበት ሁኔታ አጠቃሊይ የዋጋ 

መጠንን በሀያ ስዴስት በመቶ እንዱጨምር አዴርጓሌ። ይህ ዯግሞ 

ቀዯም ብል እንዯተጠቀሰው በጣም ከፌተኛ ነው። 

የማክሮ ኢኮኖሚ አሇመረጋጋትን ሳያስከትሌ ተመሳሳይ ጉዴሇቶች 

ሇማረም የሚያስችለ የተሇያዩ የፖሉሲ አማራጮችን መከተሌ ይገባሌ። 

ከነዘህም ውስጥ፡-  

1. የወጪ ሽግሽግ፡- ይህ ማሇት መንግስት የወጪ ዛርዛሩን 

በመመሌከትና በመከሇስ ሇላሊ ጊዚ መተሊሇፌ የሚችለና 

አስቸኳይ ያሌሆኑ ወጪዎችን በማሸጋሸግ የእነርሱን ወጪ 

ሇኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ምሊሽ ማዖዋወር፤ 
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2. የገንዖብ ምንዙሬ ዋጋ መጠንን አሁን ካሇበት አሇማውረዴ፡- 

የገንዖብ ምንዙሬ መጠንን የበሇጠ ማውረዴ የወረርሽኙ ተፅዔኖ 

እስኪወገዴ ዴረስ የዋጋ ግሽበትንና የቢዛነስ መቀዙቀዛን 

ስሇሚያስከትሌ ምንም አይነት ዔርምጃ ባይወሰዴ ይመከራሌ። 

የእኔ የተሻሻሇው የግሽበት ሞዳሌ እንዯሚያሳየው የብርን 

የመግዙት አቅም አሁን ካሇው ከ32 ብር በድሊር ወዯ 35.20 

ብር ብናወርዯው (አስር በመቶ መግዙት አቅሙ ቢቀንስ) የዋጋ 

ዯረጃ አሁን ካሇው በሀያ አራት በመቶ ይጨምራሌ።  

3. የውጪ ፊይንስ፡- ከውጪ የተገኘውን ገንዖብ ምግብና ላልች 

አስፇሊጊ ነገሮችን ወዯ ሀገር ውስጥ ሇማስገባት 

እስከተጠቀምንበት ወይም የአገር ውስጥ ምርትን ወይም 

የፌጆታ ሽቀጦችን ሇማሳዯግ እስከተጠቀምን ዴረስ የውጪ 

ፊይናንስ አስፇሊጊ ነው። ገንዖቡ የምግብ ምርትን ሇማሳዯግ 

የሚውሌ ከሆነ ውጤታማ እና ግሽበትን የማያስከትሌ ሉሆን 

ይችሊሌ። የዋጋ ግሽበትን የማያስከትሌ ማክሮ ኢኮኖሚ 

በኮቪዴ-19 ምክንያት የተከሰተውን የመንግስት ወጪ ፊይናንስ 

በማዴረግ የምግብ አቅርቦትን ማሻሻሌ ይቻሊሌ። የዋጋ ግሽበት 

አሇመኖርም የምንዙሬ ዋጋ መቀነስ ሊይ ያሇውን ጫና 

ይቀንሳሌ። በተጨማሪም የዋጋ ግሽበትና ንረት መንግስት 

ያጸዯቀውን በጀት ብር መጠን በማሳዯግ ተጨማሪ በጀት 

እንዲይጠይቅ በማዴረግ የዋጋ ግሽበት የተባባሰ እንዱሆን 

ያዯርጋሌ። ይህ ወዯ ፖሇቲካ ቀውስም ሉመራ ይችሊሌ። 

በመሆኑም ይህ ጥናት የዋጋ ግሽበትን የማያስከትሌ የፊይናንስ 

ፖሉሲ እንዱቀረፅ ይመክራሌ። ይህም ዯሀውን ከመጠበቅ ባሇፇ 

የማክሮ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መረጋጋትን በማምጣቱ ነው። 

4. የውጪ ፊይናንስ ከተገኘ የበሇጠ ውጤታማ እንዱሆን 

ሇማዴረግ ‹‹ከማምከን የገንዖብ ፖሉሲ›› (a monetary policy 
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2. የገንዖብ ምንዙሬ ዋጋ መጠንን አሁን ካሇበት አሇማውረዴ፡- 

የገንዖብ ምንዙሬ መጠንን የበሇጠ ማውረዴ የወረርሽኙ ተፅዔኖ 

እስኪወገዴ ዴረስ የዋጋ ግሽበትንና የቢዛነስ መቀዙቀዛን 

ስሇሚያስከትሌ ምንም አይነት ዔርምጃ ባይወሰዴ ይመከራሌ። 

የእኔ የተሻሻሇው የግሽበት ሞዳሌ እንዯሚያሳየው የብርን 

የመግዙት አቅም አሁን ካሇው ከ32 ብር በድሊር ወዯ 35.20 

ብር ብናወርዯው (አስር በመቶ መግዙት አቅሙ ቢቀንስ) የዋጋ 

ዯረጃ አሁን ካሇው በሀያ አራት በመቶ ይጨምራሌ።  

3. የውጪ ፊይንስ፡- ከውጪ የተገኘውን ገንዖብ ምግብና ላልች 

አስፇሊጊ ነገሮችን ወዯ ሀገር ውስጥ ሇማስገባት 

እስከተጠቀምንበት ወይም የአገር ውስጥ ምርትን ወይም 

የፌጆታ ሽቀጦችን ሇማሳዯግ እስከተጠቀምን ዴረስ የውጪ 

ፊይናንስ አስፇሊጊ ነው። ገንዖቡ የምግብ ምርትን ሇማሳዯግ 

የሚውሌ ከሆነ ውጤታማ እና ግሽበትን የማያስከትሌ ሉሆን 

ይችሊሌ። የዋጋ ግሽበትን የማያስከትሌ ማክሮ ኢኮኖሚ 

በኮቪዴ-19 ምክንያት የተከሰተውን የመንግስት ወጪ ፊይናንስ 

በማዴረግ የምግብ አቅርቦትን ማሻሻሌ ይቻሊሌ። የዋጋ ግሽበት 

አሇመኖርም የምንዙሬ ዋጋ መቀነስ ሊይ ያሇውን ጫና 

ይቀንሳሌ። በተጨማሪም የዋጋ ግሽበትና ንረት መንግስት 

ያጸዯቀውን በጀት ብር መጠን በማሳዯግ ተጨማሪ በጀት 

እንዲይጠይቅ በማዴረግ የዋጋ ግሽበት የተባባሰ እንዱሆን 

ያዯርጋሌ። ይህ ወዯ ፖሇቲካ ቀውስም ሉመራ ይችሊሌ። 

በመሆኑም ይህ ጥናት የዋጋ ግሽበትን የማያስከትሌ የፊይናንስ 

ፖሉሲ እንዱቀረፅ ይመክራሌ። ይህም ዯሀውን ከመጠበቅ ባሇፇ 

የማክሮ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መረጋጋትን በማምጣቱ ነው። 

4. የውጪ ፊይናንስ ከተገኘ የበሇጠ ውጤታማ እንዱሆን 

ሇማዴረግ ‹‹ከማምከን የገንዖብ ፖሉሲ›› (a monetary policy 
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of sterilization፡- ማሇትም በተገኘው የውጭ ሀብት ዔኩሌ 

መጠን አጠቃሊይ ብዴርን መቀነስ) ጋር አብሮ ሉሄዴ ይገባሌ። 

ይኸውም በተገኘው ወጪ ሀብት መጠን ጠቅሊሊ የብዴር 

መጠንን መቀነስ ማሇት ነው። አሊስፇሊጊ ወይም አስቸኳይ 

ያሌሆነ የብዴር አቅርቦት ሇአሁኑ ዔቅዴ ከላለ ሇመተግበር 

አስቸጋሪ ይሆናሌ። ቢሆንም ግን መሞከር ያሇበት ጉዲይ ነው።  

10 ማጠቃሇያ 

ሇማጠቃሇያ ያህሌ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከወረርሽኙ ጋር ተያይዖው 

በሚመጡ ችግሮች ሳቢያ አለታዊ ተፅዔኖዎች እንዯሚዯርሱበት 

መገንዖብ ይገባሌ። በዘህም አስከፉ የሆኑ መዖዜች ሉከሰቱ ይችሊለ። 

በመሆኑም የሚወስኑ ውሳኔዎች በሙለ በመረጃ፣ በዔውቀትና 

በሚዙናዊ አስተሳሰብ ሉዯገፈ ይገባሌ።  

አሁን የገጠመን ፇታኝ ሁኔታ ከባዴና በተሇይም በዴሆች ሊይ አስከፉ 

ጫና ሉኖረው የሚችሌ በመሆኑ ጠንከር ያሇ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 

አካሄድችን ሌንከተሌ ይገባሌ። ይህ ማሇት የቫይረሱ ስጋት እስከሚወገዴ 

ዴረስ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ‹‹ኢኮኖሚያዊ አስቸኳይ ጊዚ አዋጅ›› 

በሚመስሌ ዯረጃ ፖሇቲካዊ ቁርጠኝነት መምራት ያስፇሌጋሌ። 

ኢትዮጵያውያን፤ ሇመንግስት እና ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

ከምንጊዚውም በበሇጠ ሌዩነቶቻቸውን ወዯ ጎን በመተው አንዴ ሀገር 

አንዴ ህዛብ ሆነው ይህን ወቅት ማሇፌ ከምንም በሊይ አስፇሊጊ ነው። 

በዘህ ረገዴ አንዴነታችንን ሇማጎሌበት ጥሩ ዔዴሌ ፇጥሮሌናሌ ማሇት 

ይቻሊሌ።  

 

የኮቪዴ 19 ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተፅዔኖ በኢትዮጵያ 
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of sterilization፡- ማሇትም በተገኘው የውጭ ሀብት ዔኩሌ 

መጠን አጠቃሊይ ብዴርን መቀነስ) ጋር አብሮ ሉሄዴ ይገባሌ። 

ይኸውም በተገኘው ወጪ ሀብት መጠን ጠቅሊሊ የብዴር 

መጠንን መቀነስ ማሇት ነው። አሊስፇሊጊ ወይም አስቸኳይ 

ያሌሆነ የብዴር አቅርቦት ሇአሁኑ ዔቅዴ ከላለ ሇመተግበር 

አስቸጋሪ ይሆናሌ። ቢሆንም ግን መሞከር ያሇበት ጉዲይ ነው።  

10 ማጠቃሇያ 

ሇማጠቃሇያ ያህሌ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከወረርሽኙ ጋር ተያይዖው 

በሚመጡ ችግሮች ሳቢያ አለታዊ ተፅዔኖዎች እንዯሚዯርሱበት 

መገንዖብ ይገባሌ። በዘህም አስከፉ የሆኑ መዖዜች ሉከሰቱ ይችሊለ። 

በመሆኑም የሚወስኑ ውሳኔዎች በሙለ በመረጃ፣ በዔውቀትና 

በሚዙናዊ አስተሳሰብ ሉዯገፈ ይገባሌ።  

አሁን የገጠመን ፇታኝ ሁኔታ ከባዴና በተሇይም በዴሆች ሊይ አስከፉ 

ጫና ሉኖረው የሚችሌ በመሆኑ ጠንከር ያሇ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 

አካሄድችን ሌንከተሌ ይገባሌ። ይህ ማሇት የቫይረሱ ስጋት እስከሚወገዴ 

ዴረስ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ‹‹ኢኮኖሚያዊ አስቸኳይ ጊዚ አዋጅ›› 

በሚመስሌ ዯረጃ ፖሇቲካዊ ቁርጠኝነት መምራት ያስፇሌጋሌ። 

ኢትዮጵያውያን፤ ሇመንግስት እና ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

ከምንጊዚውም በበሇጠ ሌዩነቶቻቸውን ወዯ ጎን በመተው አንዴ ሀገር 

አንዴ ህዛብ ሆነው ይህን ወቅት ማሇፌ ከምንም በሊይ አስፇሊጊ ነው። 

በዘህ ረገዴ አንዴነታችንን ሇማጎሌበት ጥሩ ዔዴሌ ፇጥሮሌናሌ ማሇት 

ይቻሊሌ።  

 

የኮቪዴ 19 ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተፅዔኖ በኢትዮጵያ 
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of sterilization፡- ማሇትም በተገኘው የውጭ ሀብት ዔኩሌ 

መጠን አጠቃሊይ ብዴርን መቀነስ) ጋር አብሮ ሉሄዴ ይገባሌ። 

ይኸውም በተገኘው ወጪ ሀብት መጠን ጠቅሊሊ የብዴር 

መጠንን መቀነስ ማሇት ነው። አሊስፇሊጊ ወይም አስቸኳይ 

ያሌሆነ የብዴር አቅርቦት ሇአሁኑ ዔቅዴ ከላለ ሇመተግበር 

አስቸጋሪ ይሆናሌ። ቢሆንም ግን መሞከር ያሇበት ጉዲይ ነው።  

10 ማጠቃሇያ 

ሇማጠቃሇያ ያህሌ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከወረርሽኙ ጋር ተያይዖው 

በሚመጡ ችግሮች ሳቢያ አለታዊ ተፅዔኖዎች እንዯሚዯርሱበት 

መገንዖብ ይገባሌ። በዘህም አስከፉ የሆኑ መዖዜች ሉከሰቱ ይችሊለ። 

በመሆኑም የሚወስኑ ውሳኔዎች በሙለ በመረጃ፣ በዔውቀትና 

በሚዙናዊ አስተሳሰብ ሉዯገፈ ይገባሌ።  

አሁን የገጠመን ፇታኝ ሁኔታ ከባዴና በተሇይም በዴሆች ሊይ አስከፉ 

ጫና ሉኖረው የሚችሌ በመሆኑ ጠንከር ያሇ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 

አካሄድችን ሌንከተሌ ይገባሌ። ይህ ማሇት የቫይረሱ ስጋት እስከሚወገዴ 

ዴረስ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ‹‹ኢኮኖሚያዊ አስቸኳይ ጊዚ አዋጅ›› 

በሚመስሌ ዯረጃ ፖሇቲካዊ ቁርጠኝነት መምራት ያስፇሌጋሌ። 

ኢትዮጵያውያን፤ ሇመንግስት እና ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

ከምንጊዚውም በበሇጠ ሌዩነቶቻቸውን ወዯ ጎን በመተው አንዴ ሀገር 

አንዴ ህዛብ ሆነው ይህን ወቅት ማሇፌ ከምንም በሊይ አስፇሊጊ ነው። 

በዘህ ረገዴ አንዴነታችንን ሇማጎሌበት ጥሩ ዔዴሌ ፇጥሮሌናሌ ማሇት 

ይቻሊሌ።  

 

አሇማየሁ ገዲ  
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2. የገንዖብ ምንዙሬ ዋጋ መጠንን አሁን ካሇበት አሇማውረዴ፡- 

የገንዖብ ምንዙሬ መጠንን የበሇጠ ማውረዴ የወረርሽኙ ተፅዔኖ 

እስኪወገዴ ዴረስ የዋጋ ግሽበትንና የቢዛነስ መቀዙቀዛን 

ስሇሚያስከትሌ ምንም አይነት ዔርምጃ ባይወሰዴ ይመከራሌ። 

የእኔ የተሻሻሇው የግሽበት ሞዳሌ እንዯሚያሳየው የብርን 

የመግዙት አቅም አሁን ካሇው ከ32 ብር በድሊር ወዯ 35.20 

ብር ብናወርዯው (አስር በመቶ መግዙት አቅሙ ቢቀንስ) የዋጋ 

ዯረጃ አሁን ካሇው በሀያ አራት በመቶ ይጨምራሌ።  

3. የውጪ ፊይንስ፡- ከውጪ የተገኘውን ገንዖብ ምግብና ላልች 

አስፇሊጊ ነገሮችን ወዯ ሀገር ውስጥ ሇማስገባት 

እስከተጠቀምንበት ወይም የአገር ውስጥ ምርትን ወይም 

የፌጆታ ሽቀጦችን ሇማሳዯግ እስከተጠቀምን ዴረስ የውጪ 

ፊይናንስ አስፇሊጊ ነው። ገንዖቡ የምግብ ምርትን ሇማሳዯግ 

የሚውሌ ከሆነ ውጤታማ እና ግሽበትን የማያስከትሌ ሉሆን 

ይችሊሌ። የዋጋ ግሽበትን የማያስከትሌ ማክሮ ኢኮኖሚ 

በኮቪዴ-19 ምክንያት የተከሰተውን የመንግስት ወጪ ፊይናንስ 

በማዴረግ የምግብ አቅርቦትን ማሻሻሌ ይቻሊሌ። የዋጋ ግሽበት 

አሇመኖርም የምንዙሬ ዋጋ መቀነስ ሊይ ያሇውን ጫና 

ይቀንሳሌ። በተጨማሪም የዋጋ ግሽበትና ንረት መንግስት 

ያጸዯቀውን በጀት ብር መጠን በማሳዯግ ተጨማሪ በጀት 

እንዲይጠይቅ በማዴረግ የዋጋ ግሽበት የተባባሰ እንዱሆን 

ያዯርጋሌ። ይህ ወዯ ፖሇቲካ ቀውስም ሉመራ ይችሊሌ። 

በመሆኑም ይህ ጥናት የዋጋ ግሽበትን የማያስከትሌ የፊይናንስ 

ፖሉሲ እንዱቀረፅ ይመክራሌ። ይህም ዯሀውን ከመጠበቅ ባሇፇ 

የማክሮ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መረጋጋትን በማምጣቱ ነው። 

4. የውጪ ፊይናንስ ከተገኘ የበሇጠ ውጤታማ እንዱሆን 

ሇማዴረግ ‹‹ከማምከን የገንዖብ ፖሉሲ›› (a monetary policy 
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1 መግቢያ 

ወረርሽኝ ሰፊ ባለ አካባቢዎች ሊይ የበሽተኛና የሞት መጠን በከፌተኛ 

ሁኔታ እንዱጨምር፣ ከፌተኛ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና ፖሇቲካዊ 

እክሌ እንዱፇጠር የሚያዯርግ መጠነ ሰፉ ተሊሊፉ በሽታ ነው። 

ሇምሳላም ያህሌ እ.ኤ.አ በ1981 በአሜሪካ ሇመጀመሪያ ጊዚ የተገኘው 

የኤዴስ ወረርሽኝ ጥሌቅ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ጫና 

በዒሇም ሪያ አስከትሎሌ። ከ20ኛው ክፌሇ ዖመን ወዱህ የዒሇም አቀፌ 

ጉዜዎችና የከተሞች መስፊፊት፣ የሕዛብ ብዙት በከፌተኛ ዯረጃ 

መጨመርና ሰዎች የተፇጥሮ ሀብቶችን (ዯኖችና የደር እንሰሳትን) 

በከፌተኛ ዯረጃ መበዛበዙቸው ሇወረርሽኝ በሽታዎች መስፊፊት ከፌ ያሇ 

አስተዋጽኦ አዴርጓሌ (Madhav et al, 2017)። 

እ.ኤ.አ በ2019 መጨረሻ ሊይ በቻይና የተከሰተው የኮቪዴ-19 (ከዘህ 

በኋሊ ኮቪዴ) ወረርሽኝ በሽታ፤ በቅርቡ የዒሇም ታሪክ ከተከሰቱት 

የወረርሽኝ በሽታዎች በተሇየ መሌኩ ከፌ ያሇ የማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ጫና በአገራት ሊይ አስከትሎሌ። በወረርሽኙ 

ምክንያት በርካታ መንግሥታት ምርጫን አራዛመዋሌ፣ መንግሥታት 

ከተሇያዩ የማህበረሰብ አባሊት ጋር ግጭት ውስጥ የጨመራቸውን 

የእንቅስቃሴ ገዯቦች ከመተግበራቸው በተጨማሪ በቅርቡ የክትባት 

ሥርጭትን በተመሇከተ ውዛግብ ውስጥ ገብተዋሌ።  

ይህ አጭር ጽሁፌ የኮቪዴ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከመሌካም አስተዲዯር 

ጋር ያሇውን ግንኙነት ይዲስሳሌ። ጽሁፈ አሁን በአገሪቷ ያለት 

የመሌካም አስተዲዯር ተግዲሮቶች በሽታውን ሇመከሊከሌ በሚዯረጉ 
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ጥረቶች ሊይ ያሊቸውን ተፅዔኖ ይገመግማሌ። ከዘህ የመጀመሪያ ክፌሌ 

ጨምሮ ጽሁፈ አራት ክፌልች ሲኖሩት፤ ሁሇተኛው ክፌሌ የወረርሽን 

በሽታዎችና መሌካም አስተዲዯር ያሊቸውን ግንኙነት ጠቅሇሌ ባሇ 

መሌኩ ይዲስሳሌ።፡ ሦስተኛው ክፌሌ ኮቪዴና የመሌካም አስተዲዯር 

ሁኔታን በኢትዮጵያ ከተሇያዩ ፇርጆች አንጻር ያብራራሌ። በክፌሌ 

አራት አጠር ያሇ ማጠቃሇያ ቀርቧሌ። 

2 ወረርሽኝና መሌካም አስተዲዯር/ፖሇቲካ 

ዒሇም አቀፌ የሆኑ ወረርሽኝ በሽታዎች በታሪክ እንዯምንረዲው ዖሇቅ 

ያለ ፖሇቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አንዯምታዎች ነበሯቸው። 

ሇምሳላ ያህሌ እ.ኤ.አ 1918-1919 የተከሰተው የሕዲር በሽታ (ስፓኒሽ 

ፌለ) በሁሇት ዒመት ውስጥ ብቻ ከ50-100 ሚሉዮን ህዛብ ጨርሷሌ። 

ሊውራ ስፒኒ የተባለ ፀሀፉ እ.ኤ.አ 2017 ባሳተሙትና የስፓኒሽ ፌለ 

ዒሇምን እንዳት እንዯቀየረው በሚያብራራው መጽሃፌቸው እንዯገሇጹት 

የስፓኒሽ ፌለ በሽታ ዖሊቂ የሆኑ የፖሇቲካ፣ የባህሌና የሕዛብ 

አስተዲዯር ሇውጦችን አስከትሎሌ (Spinney, 2018)። ሇምሣላም ያህሌ 

በእ.ኤ.አ በ1917 ወዯ ሥሌጣን የመጣው የሩሲያ ኮሚኒስት ፓርቲ 

በታሪክ የመጀመሪያ የሆነውን የሕዛብ የጤና አገሌግልት የጀመረው 

የወረርሽኝ በሽታው በሕዛብ ሊይ ያመጣውን ጉዲት ሇመቋቋም በሚሌ 

ነበር።  

በኢትዮጵያም በሽታው ከፌ ያሇ ጉዲት አዴርሶ ነበር። የታሪክ ፀሏፉ 

የሆኑት መርስዓ ኅዖን ወሌዯ ቂርቆስ እንዯፃፈት በሽታው በተሇይ አዱስ 

አበባ ውስጥ ባየሇበት ወቅት በቀን ከሦስት መቶ በሊይ ሰው በመሞቱ 

ከፌ ያሇ ችግርና መዯናገጥ ፇጥሮ ነበር (መርስዓ ኅዖን ወሌዯ ቂርቆስ, 

1999 ዒ.ም)። ያየህይራዴ ቅጣውና ምርጊሳ ካባ እ.ኤ.አ. በ2018 

የበሽታውን መቶኛ ዒመት ሇማስታወስና ከታሪክ ምን ተሞክሮ 

መውሰዴ እንዯሚቻሌ ሇማውሳት ባሳተሙት ጽሁፌ እንዯገሇጹት 

በበሽታው ምክንያት ከፌ ያሇ ቁጥር ያሊቸው መኳንንትና መሳፌንት 
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ከመሞታቸውም በሊይ አንዲንዴ ሹማምንት በሽታውን በመፌራት 

ከከተማ ወዯ ገጠር በመሰዯዲቸው ምክንያት የመንግሥት የአስተዲዯር 

አቅም ተዲክሞ እንዯነበረ አውስተዋሌ (Yayehyirad and Mirgissa, 

2018)። ሪቻርዴ ፓንክረስት በእ.ኤ.አ. 1975 ባሳተሙት ጽሁፌ 

እንዲተቱት በበሽታው ምክንያት ከፌ ያሇ የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ፖሇቲካዊ ቀውስ ተከስቶ ነበረ። በሽታውን በመፌራት ፖሉሶች 

ከሥራቸው ቦታ በመሌቀቃቸው ምክንያት በተሇይ በአዱስ አበባ ከተማ 

የዛርፉያ ወንጀሌ ተስፊፌቶ ነበር (Pankhurst, 1975)። 

በላሊ በኩሌ አንዲንዴ ሹማምንት በሽታውን ሇመቋቋም የሚረደ 

ዔርምጃዎችን ወስዯዋሌ። ሇምሳላም ያህሌ በወቅቱ የወሇጋ ገዢ 

የነበሩት ዯጃዛማች ብሩ ሱዲን ውስጥ የሱዲን ኢንቲሪየር ሚሽን 

(Sudan Interior Mission- SIM) በመባሌ የሚታወቀውን የሚሲዮንና 

የሕክምና አገሌግልት ይመሩ የነበሩት ድ/ር ቶም ሊምቤ ወዯ ግዙታቸው 

በመግባት የሕክምና አገሌግልት እንዱሰጡ ጋብዖዋቸዋሌ። ድ/ር ሊምቤ 

የሕክምናና የመንፇሳዊ አገሌግልታቸውን በመጀመሪያ ወሇጋ ሰዮ 

ዯምቢድል ሆስፒታሌ በመመስረት አገሌግልት ከሰጡ በኋሊ አዱስ አበባ 

በመምጣት በጉሇላ አካባቢ ሆስፒታሌ አቋቁመው ነበር። ይህ ሊምቤ 

ተብል ይታወቅ የነበረው ሆስፒታሌ በኋሊ ሊይ ፓስተር ኢንስቲትዩት 

(ማዔከሊዊ የሕክምና ሊቦራቶሪ)፤ አሁን ዯግም የኮቪዴ ወረርሽኝን 

በዋናነት ከሚከታተለት የመንግሥት ተቋሞች አንደ የሆነው 

የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና እንስቲትዩት መሠረት በመሆን 

አገሌግሎሌ። ድ/ር ሊምቤ ከጉሇላው ሆስፒታሌ በተጨማሪ በምዔራብ 

አዱስ አበባ ያቋቁሙት ሆስፒታሌ ሇአሁኑ የአሇርት ሆስፒታሌ መነሻ 

ሆናሌ (Cotterell, 1972)። እንዯ ሪቻርዴ ፓንክረሰት አገሊሇጽ 

የወረርሽኝ በሽታው ያስከተሇው ገንቢ ነገር አሇ የሚባሌ ከሆነ ድ/ር 

ሊምቤ ያቋቋሙት ሆስፒታሌ ነበር። 
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ከሊይ የተጠቀሰውን እንዯመንዯርዯሪያ ካነሳሁ ዖንዴ በከፌተኛ ዯረጃ 

የሚሰራጩ የወረርሽኝ በሽታዎች ከመሌካም አስተዲዯር ጋር ያሊቸውን 

ግንኙነት በአጭሩ ከዘህ እንዯሚከተሇው እዲስሳሇሁ። 

2.1 የወረርሽኝ መስፊፊትና የመንግሥታት የአቅም ፇተና 

በከፌተኛ ዯረጃ የሚስፊፈ የወረርሽኝ በሽታዎች የመንግሥትን አቅም 

አዲክመው የሕግና የሥርዒት መኖርን ሉፇታተኑ ይችሊለ። ሪቻርት 

ፓንክረስት ከሊይ በተጠቀሰው ፅሁፊቸው እንዲሳዩት የሕዲር በሽታ 

ስርጭት በከፌተኛ ዯረጃ በተስፊፊበት ወቅት በኢትዮጵያ የመንግሥት 

መዋቅርን መዲከም (ወይም መጥፊትን) አስከትል ነበር ሇማሇት 

ይቻሊሌ (Pankhurst, 1975) ።  

በ1980ዎቹ እና 1990ዎቹ የኤዴስ በሽታ በሰፉው መስፊፊት በዯሀ 

አገራት ውስጥ የመንግሥትን ሠሊምና ዯህንነት የማስጠበቅ አቅም 

በማዲከም ሇህገ-ወጥነትና ሇሽብር ዴርጅቶች መስፊፊት አስተዋጽኦ 

ያዯርጋሌ የሚሌ ግምት ነበር። በመሆኑም እ.ኤ.አ. በ2000 የአሜሪካ 

መንግሥት ኤዴስ ብሔራዊ የፀጥታ ሥጋት ነው በማሇት ወስኖ ነበር 

(Johnson, 2002)። ምንም እንኳን የተገመተው የፀጥታ ተፅዔኖ 

ባይዯርስም በሽታው ኢትዮጵያን በመሳሰለ ታዲጊ አገራት ውስጥ 

የሕዛብ ጤና እንክብካቤ ሊይ ከፌ ያሇ ተፅዔኖ አስከትሎሌ። 

በተጨማሪም በሽታው በቤተሰቦች፣ በማህበረሰቦችና በአገራት ሊይ ከፌ 

ያሇ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሳንካ አስተከትሎሌ (Freedman and 

Poku, 2005)።  

የኮቪዴ በሽታ ከኤዴስ በተሇየ መሌኩ የመንግሥትን አቅም የመፇታተን 

ሁኔታ እንዲስከተሇ በዒሇም ሪያ የተከሰቱ ሁኔታዎች ያሳያለ። በርካታ 

መንግሥታት የበሽታውን ሥርጭት ሇመቆጣጠር የሕዛብ እንቅስቃሴን 

የሚገዴቡና ዚጎች የፉት ጭምብሌ እንዱያዯርጉ የሚያስገዴደ ህጎችና 

መመሪያዎችን ቢያወጡም፤ በበርካታ አገራት ህጎቹን በተግባር ሇማዋሌ 
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የአቅምና የቁርጠኝነት ዔጥረቶች ተስተውሇዋሌ። በላሊ በኩሌ የመሌካም 

አስተዲዯር ሁኔታዎች ዯካማ በሆኑባቸውና የመረጋጋት ችግር 

ያሇባቸው አገሮች በሽታውን ሇመቆጣጠር ያሊቸው አቅም ዯካማ መሆኑ 

ታይቷሌ። የመሌካም አስተዲዯር አቋማቸው የተሻሇ ነው የተባለ 

አገራት ውስጥ ሳይቀር የኮቪዴ ገዯቦች ሁከት የታከሇባቸው የተቃውሞ 

ሰሌፍች ምክንያት ሆነዋሌ1። 

2.2 የፖሇቲካ ቁርጠኝነትና ማህበራዊ ዔኩሌነት  

ወረርሽኝን ሇመከሊከሌ የፖሇቲካ ቁርጠኝነት ቁሌፌ ሚና እንዯሚጫወት 

የኤዴስ በሽታ አሳይቷሌ። የፖሇቲካ ቁርጠኝነት ሲባሌ በተሇያየ ዯረጃ 

ያለ መሪዎች የወረርሽኝ በሽታን ሇመከሊከሌና ተጎጂዎችን 

ሇመንከባከብና ሇማቋቋም በሚቀረጹ መርሀ-ግብሮች ሊይ ከመርሃግብሮቹ 

ዛግጅት ጀምሮ እስከ አፇጻጸማቸው ዴረስ የሚጫወቱትን ገንቢ ሚናን 

ያጠቃሌሊሌ። ፒዮት፣ ረስሌና ሊርሰን የተባለ የሕዛብ ጤና አጠባበቅ 

ባሇሙያዎች ኤዴስን በተመሇከተ እንዲተቱት አገራት ሇኤዴስ 

የሚሰጡት/የሰጡት ትኩረት ከፖሇቲካ ጋር የተሳሰረ ነው። እንዯ 

ጸሀፉዎቹ አመሇካከት እንዱያውም የኤዴስ ጉዲይ ምን ያህሌ የሕዛብ 

ጤና አጠባባቅ ጉዲይ ከፖሇቲካና ከአተዲዯር ጋር በጥብቅ የተቆራኘ 

እንዯሆነ ጠቃሚ ምሳላ የሰጠ ነው። በፀሏፉዎቹ እምነት መንግሥታት 

አዎንታዊ የፖሇቲካ ዔርምጃ በወሰደባቸው አገራት በሽታውን 

ሇመከሊከሌ የተወሰደ ዔርምጃዎች ውጤታማ እንዱሆኑ ሲረዲ፤ በላሊ 

በኩሌ በበርካታ አገሮች የፖሇቲካ ቁርጠኝነት መጉዯሌ በሽታውን 

ሇመከሊከሌ የሚዯረጉ ዔርምጃዎች ውጤታቸው ዯካማ እንዱሆን 

አዴርጓሌ (Piot et al, 2007)።  

                            
1DW (2021), ‘Ireland: Hundreds rally in violent anti-lockdown protest’, 
February 28, 2021, Available: [https://www.dw.com/en/ireland-hundreds-rally-
in-violent-anti-lockdown-protest/a-56727668], Access date March 19, 2021. 
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በተመሳሳይ ሁኔታ የኮቪዴ በሽታን ሇመከሊከሌ የፖሇቲካ ቁርጠኝነት 

አስፇሊጊ መሆኑ በሰፉው ታይቷሌ። በአንዴ በኩሌ የመሌካም 

አስተዲዯር ቁመናቸው ጥሩ የሆኑና (አንዲንድቹም) በሴቶች የሚመሩ 

አገሮች በሽታውን በመቆጣጠር ረገዴ ቁርጠኝነትና የተሻሇ ውጤት 

ሲያስመዖግቡ (Johnso, 2021)፤ በላሊ በኩሌ በሕዛበኛ (populist) 

ቀኝ-ዖመም ፓርቲዎች የሚመሩ መንግሥታት የወሰዶቸው ዔርምጃዎች 

ሇበሽታው መስፊፊት አስተዋጽኦ አዴርገዋሌ። ጆናንታን ሊሳና ሚሪንዲ 

ቡዛ የተባለ ጸሀፉዎች እንዲለት እንዯ አሜሪካ፣ ብራዘሌ እና 

ኢንድኔዥያ ባለ አገራት የ‹‹ሕዛበኝነት›› መስፊፊት ምክንያት ሇወረሽኙ 

ተገቢውን ብሔራዊና አሇም ዒቀፊዊ ምሊሽ ሇመስጠት ባሇመቻለ 

ምክንያት ሇበሽታው መስፊፊት አስተዋጽኦ አበርክቷሌ (Lassa and 

Booth, 2020):: 

በዒሇም አቀፌ ዯረጃ በሽታውን ሇመቆጣጠር ተገቢውን ትብብርና 

ሥምምነት ሇመፌጠር መሪዎች ቁርጠኝነት ማጣታቸው በተሇይም 

በቻይናና በፕሬዚዲንት ድናሌዴ ትራምፕ የሚመራው የአሜሪካ 

መንግሥታት የገቡበት ውዛግብ በሽታውን ሇመከሊከሌ የሚረዲ አሇም 

ዒቀፊዊ ጥምረት ሇመፌጠር አሊስቻሇም። አገራት የበሽታውን ክትባትም 

በተመሇከተ እየወሰደ ያለት ‹‹የክትባት ብሔርተኝነት›› (vaccine 

nationalism) በሽታውን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር አዲጋች 

አዴርጎታሌ። 

በላሊ በኩሌ የኮቪዴ በሽታ እንዯ አሜሪካ ባለ በኢኮኖሚ በበሇጸጉ 

አገራት ውስጥ ያሇውን የማህበራዊና ኢኮኖሚ ኢ-ፌትሀዊነት በገሀዴ 

አውጥቶ አሳይቷሌ:: ሥር በሰዯዯ ኢ-ፌትሀዊ የጤና እንክብካቤ 

ሥርዒት ምክንያት የኮቪዴ ጉዲት በአናሳ ቡዴኖች (ጥቁሮች) ሊይ 

የበሇጠ እንዱሆን አዴርጎታሌ (Yaya et al, 2020)። 
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3 የኮቪዴ-19 ወረርሽኝና መሌካም አስተዲዯር በኢትዮጵያ 

ኢትዮጵያ ከ2010 ዒ.ም ጀምሮ በአስቸጋሪ የፖሇቲካ ሽግግር ውስጥ 

ትገኛሇች። በአንዴ በኩሌ ሇዳሞክራሲያዊ ውዴዴር የፖሇቲካ ምህዲሩን 

ሇመክፇት የሚያግ በርካታ ዔርምጃዎች ተወስዯዋሌ። ከነዘህም 

መካከሌ እንዯ የሲቪሌ ማኅበረሰብ፣ የሚዱያና ላልች ዳሞክራሲያዊ 

ተሳትፍን የሚገዴቡ ህጎችን ማሻሻሌ የሚጠቀሱ ናቸው። በድ/ር አብይ 

አህመዴ የሚመራው የሇውጥ አመራርም እንዯ ምርጫ ቦርዴ፣ የፌትህ 

አካሊት እና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያለ ዱሞክራሲያዊ 

ተቋማትን ሇማጠናከር ዔርምጃዎችን ወስዶሌ። መንግሥት የነዘህን 

ተቋማትን አሰራር የሚያሻሽለ ዔርምጃዎች ከመውሰደ በተጨማሪ 

የተቋማቱን ነፃነት ያረጋግጣለ የተባለ ግሇሰቦችን በሀሊፉነት መዴቧሌ።  

በላሊ በኩሌ ባሇፈት ቅርብ ዒመታት (2008 ዒ.ም) ጀምሮ በተሇያዩ 

የአገሪቱ ክፌልች ውስጥ የፀጥታ ችግሮችና ግጭቶች ተከስተዋሌ። 

በቀዴሞው የኢትዮጵያ ሕዛቦች አብዮታዊ ዱሞክራሲያዊ ግንባር 

(ኢሕአዳግ) ውስጥ የተከሰተው የፖሇቲካ አሇመግባባትና 

አሇመግባባቱም ያስከተሇው ግጭት (በተሇይ በትግራይ) ከፌ ያሇ 

ሠብዒዊ ቀውስ ፇጥሯሌ።  

መጋቢት 2012 ዒ.ም በኢትዮጵያ የተከሰተው የኮቪዴ ወረርሽኝ 

በፖሇቲካው ትኩሳት ሊይ ላሊ ተጨማሪ ስጋት (አዯጋ) በአገሪቷ ሊይ 

አምጥቷሌ። የኮቪዴ በሽታ በኢትዮጵያ መሌካም አስተዲዯር ሊይ 

ያሇውን አንዯምታ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ።  

3.1 የመከሊከሌ ዔርምጃዎች  

የመጀመሪያው በበሽታው የተያዖ ሰው በመጋቢት 2012 በአገሪቱ 

ውስጥ ከተገኘበት ጊዚ ጀምሮ መንግሥት በሽታውን ሇመቆጣጠር 
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የሚረደ ዔርምጃዎች ወስዶሌ። ከተወሰደት ቀዲሚ ዔርምጃዎች መካከሌ 

የብሔራዊ የዛግጅት እና የምሊሽ ማስተባበር ሥርዒትን ማቋቋም ነበር። 

መንግሥት ከወሰዲቸው ቀዯምት ምሊሾች መካከሌ የሚከተለት ተጠቃሽ 

ናቸው። ሕብረተሰቡ ውስጥ ስሇበሽታው ምሌክቶችና መከሊከያ 

መንገድች (እጅን ዯጋግሞ መታጠብና ርቀት መጠበቅ) ግንዙቤ 

የሚፇጥሩ የሚዱያ መሌዔክቶችን ከማስተሊሇፌ በተጨማሪ ከዴህረ 

ምረቃ ውጭ ያለትን ሁለንም የትምህርት መርሀ-ግብሮች እንዱቋረጡ 

ተዯርገዋሌ፤ ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርስቲዎችም ሇበርካታ ወራት 

ተዖግተዋሌ። መንግሥት ከውጭ የሚመጡ ተጓዦች ሕብረተሰቡ 

ውስጥ ከመቀሊቀሊቸው በፉት ሇ14 ቀናት ተሇይተው እንዱቆዩ 

(ኳራንቲን) አዴርጓሌ። በተጨማሪም የሀብት ማሰባሰብ፣ የማቆያና 

የህክምና መስጫ ቦታዎች እንዱዖጋጁ ተዯርጓሌ።  

በሚያዘያ 2012 መንግሥት የበሽታው ሥርጭትን ሇመከሊከሌ የሚረዲ 

ሇአምስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዚ አዋጅ አውጥቷሌ። በአዋጁም 

መሠረት ዖርፇ-ብ ዔርምጃዎች ተወስዯዋሌ። ከእነዘህም ውስጥ 

የመንግሥት ሠራተኞት ከቤት ሆነው ሥራቸውን እንዱሰሩ ማዴረግ፣ 

በግለ ክፌሇ-ኢኮኖሚ የተሰማሩ ዴርጅቶችም በስራ ሊይ የሚሰማሩ 

ሰራተኞች ቁጥር እንዲይቀንሱ ማዴረግ፣ የህዛባዊ ስብሰባዎችን እና 

ላልች ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን መገዯብና በሕዛብ ትራንስፖርት 

አገሌግልት ሊይ የተጣሇው ተጓዦችን የመቀነስ ዔርምጃ ነበር። ከላልች 

አገሮች በተሇየ ሁኔታ መንግሥት ሙለ ሇሙለ እንቅስቃሴን የሚገቱ 

ዔርምጃዎች አሇመወሰደ በሽታው በኢኮኖሚ ሊይ ሉያሳዴር የሚችሇውን 

ጫና ሇመቀነስ ረዴቷሌ።  

በላሊ በኩሌ የአስቸኳይ ጊዚ አዋጁን ሇማስፇጸም የፀጥታ አካሊት 

የሚወስዶቸው ዔርምጃዎች የሰብዒዊ መብት ጥሰት አስከትሇዋሌ የሚለ 
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ወቀሳዎች ተሰንዛረዋሌ::2 በተጨማሪም ገዯቦቹን በተገቢው መንገዴ፤ 

በሁለም አካሊት የማስፇጸም ውስንነት ታይቷሌ።  

3.2 ስዴስተኛው አጠቃሊይ ምርጫ መራዖም  

በኮቪዴ ወረርሽኝ መከሰት ምክንያት በነሀሴ 2012 ዒ.ም ሉዯረግ ታቅድ 

የነበረው ምርጫ መራዖም የሕግና የፖሇቲካ ውዛግቦች አስከትሎሌ። 

የምርጫው መራዖምና ከጥቅምት 2013 ዒ.ም በኋሊ የመንግሥት 

አስተዲዯር እንዳት ይቀጥሌ የሚለት ጥያቄዎች በገዢው ፓርቲና 

በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከሌ ውዛግብ ፇጥሯሌ። በተሇይም በሥራ 

ሊይ ያሇው ፓርሊማ የሥሌጣን ዖመን መስከረም 30 ቀን 2013 

ከተጠናቀቀ በኋሊ ምን ይዯረግ የሚሇው ጥያቄ በፖሇቲካ ኃይልች 

መካከሌ የነበረውን ሌዩነት አጉሌቶ አሳይቷሌ። በዘህ ጉዲይ ሊይ 

የተነሱት አቋሞች በሦስት መንገዴ ማየት ይቻሊሌ። እነርሱም፤ ሕገ-

መንግሥቱ ግሌጽ ስሊሌሆነ የትርጉም አማራጭ አስፇሊጊነት፤ ሕገ-

መንግሥቱ ግሌጽ ስሇሆነ ትርጉም አያሻውምና የፖሇቲካ መፌትሔ 

መስጠት የሚለ ነበሩ።  

የፋዳሬሽን ም/ቤት የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዓ ሕዛባዊ 

ውይይት ካካሄዯ በኋሊ ባቀረበው ምክረ ኃሳብ ሊይ ተመርኩዜ በሥራ 

ሊይ የሚገኘው መንግሥት የኮቪዴ ወረርሽኝ የሕዛብ የጤና ሥጋት 

አሇመሆኑ በሚመሇከታቸው የጤና እና ላልች የውሳኔ ሰጪ አካሊት 

ከተረጋገጠበት ጊዚ ጀምሮ ከ9 እስከ 12 ወራቶች ውስጥ 6ኛው ጠቅሊሊ 

አገራዊ ምርጫ ተከናውኖ እስኪተካ ዴረስ በሥራ ሊይ ይቆያሌ በሚሌ 

ውሳኔ አሳሌፎሌ። ይህ ውሳኔ የፖሇቲካ ውዛግብ መንስኤ ሆኗሌ። 

የምርጫው መራዖም በተሇይም በሕወሀትና በገዢው ብሌጽግና ፓርቲ 

                            
2 ሪፖርተር (2012 ዒ/ም) ፣ ‘በሰብዒዊ መብት ኮሚሽንና የአስቸኳይ አዋጁን 
በሚያስፇጽመው የሚኒስትሮች ኮሚቴ መካከሌ አሇመግባባት ተፇጠረ’, 24 May 2020. 
Available: [https://www.ethiopianreporter.com/article/18938]. Accessed March 
10, 2021 
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መካከሌ ሲብሊሊ የነበረው የፖሇቲካ ሌዩነት እንዱካረር አንደ ምክንያት 

ነበር። ሕወሀት የምርጫ መራዖሙንና የፋዳራሌ መንግሥቱ መጪው 

ምርጫ እስኪካሄዴ በሥሌጣን ሊይ እንዱቆይ የፋዳሬሽን ምክር ቤት 

ያሳሇፇው ውሳኔ ሕገ-ወጥና ገዢው (ብሌጽግና) ፓርቲ በወረርሽኙ 

ሽፊን ያሊግባብ ሥሌጣን ሊይ ሇመቆየት የወጠነው ነው በማሇት 

ውሳኔውን ውዴቅ ከማዯረጉ በተጨማሪ በትግራይ ክሌሌ ምርጫን 

ሇማካሄዴ ወሰነ።  

ምንም እንኳን የፋዳራለ ሕገ-መንግሥት በሁለም ዯረጃዎች 

የሚካሄደ ምርጫዎችን አስተዲዯር ሇብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ ሀሊፉነት 

ቢሰጥም፤ በሕወሀት የሚመራው የትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ 

መንግሥት የክሌሌ ምርጫ ኮሚሽን በማቋቋም በመስከረም 2013 ዒ.ም 

በትግራይ ክሌሌ ምርጫ እንዱካሄዴ አዴርጓሌ። በተጨማሪም የክሌለ 

መንግሥት ከጥቅምት 2013 ዒ.ም ጀምሮ የፋዳራሌ መንግሥቱ ህጋዊ 

የሥሌጣን ዖመን ስሇሚያበቃ፤ የትግራይ ክሌሊዊ መንግሥት 

ሇፋዳራለ መንግሥት እውቅና እንዯሚነፌገው በመግሇጹ፤ በሁሇቱ 

አካሊት መካከሌ የነበረው የፖሇቲካ ውጥረት ከፌ ብል ነበር። በሕወሀት 

እና በፋዳራለ መንግሥት መካከሌ የተፇጠረው ውጥረት፤ ጥቅምት 

2013 የሕወሀት ኃይልች በትግራይ ውስጥ በሰፇረው የሰሜን ዔዛ ሊይ 

ጥቃት ከሰነዖሩ በኋሊ ወዯሇየሇት ጦርነት ተሸጋግሯሌ።  

3.3 የፖሇቲካ አሇመረጋጋትና የበሽታው መስፊፊት 

ከሊይ እንዯተጠቀሰው በኢትዮጵያ እየተካሄዯ ያሇው የፖሇቲካ ሽግግር 

ያሇመረጋጋትና ሁከት ተጋርጦበታሌ። በፖሇቲካ አሇመረጋጋት 

ምክንያት በርካታ ሰዎች ከመኖሪያ ቤታቸው ተፇናቅሇዋሌ። 

በተጨማሪም ግሌጽ የሆኑ መሰብሰብን የሚከሇክለ የአስቸኳይ ጊዚ 

አዋጁ ገዯቦች ቢኖሩም፤ በሺህ የሚቆጠሩ ስዎች የበሽታውን ስርጭት 

ሇመከሊከሌ ምንም ጥንቃቄ ሳያዯርጉ በርካታ ስብሰባዎችና ሰሌፍችን 
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ያዯርጉ ነበር። በተሇይም ሰኔ 2012 ዒ.ም ታዋቂው የኦሮሞ አርቲስትና 

የፖሇቲካ አክቲቪስት ሀጫለ ሁንዳንሳ መገዯሌ በኋሊ የተከሰቱት 

ሰሌፍችና ሁከቶች ሇበሽታው መስፊፊት አስተዋጽኦ እንዯሚያዯርጉ 

ግሌጽ ነው። 

በላሊ በኩሌ የፖሇቲካው አሇመረጋጋት መቀጠሌና የግጭቶች መስፊፊት 

መንግሥት ሇበሽታው መከሊከሌ የሚሰጠውን ትኩረት እንዯሚቀንስ 

መጠቆም ተገቢ ነው። ሇምሳላ ያህሌ የሀጫለ ግዴያን ተከትል 

ከተነሳው ሁከት በኋሊ፤ ፖሉስ እንዯ አዱስ አበባ ባለ ከተሞች ውስጥ 

የፉት ጭምብሌ ማዴረግ ግዳታዎችን ሇማስከበር የሚያዯረግውን 

ጥረት ሙለ በሙለ አቋርጧሌ። 

3.4 የክሌሌና የፋዯራሌ መንግሥታት ግኑኝነትና የበሽታው 

ቁጥጥር፤ 

የኮቪዴ-19 በኢትዮጵያ መከሰት የወረርሽኝ በሽታዎችን ሇመቆጣጠር 

በፋዳራሌ እና በክሌሌ መንግስታት መካከሌ የሚኖረው ግንኙነት ምን 

መምሰሌ እንዯሚገባው ትኩረት እንዱዯረግ አዴርጓሌ። ሇምሳላ ያህሌ 

የትግራይ ክሌሌ ከፋዳራለ መንግሥት በፉት የበሽታውን ስርጭት 

ሇመከሊከሌ የሚረዲ የአስቸኳይ ጊዚ አዋጅ አውጥቷሌ። ይህ ሁኔታ 

የክሌሌና የፋዳራሌ የአስቸኳይ ጊዚ አዋጆች ባይጣጣሙ እንዳት 

ማስታረቅ ይቻሊሌ የሚለ የሕግ ጥያቄዎችን ማስከተለ አሌቀረም።  

በኢትዮጵያ የፋዳራሌ ሥርዒት የመንግሥታት ማሇትም የፋዳራለና 

የክሌሌ መንግሥታት በአንዴ በኩሌ፤ በላሊ በኩሌ በክሌልች መካከሌ 

ያሇውን ግንኙነት የሚመሩ የሕግና የአሰራር ማዔቀፍች አሌዲበሩም። 

ከሕግና ከአስተዲዯር ማዔቀፌ ይሌቅ በመንግሥታት መካከሌ 

የሚዯረገው ግንኙነት ይመራ የነበረው በኢሕአዳግ ዱሞክራሲያዊ 

ማዔከሊዊነት አሰራር ነበር። ይህ አሰራር ከኢሕአዳግ መክስም በኋሊ 

በመዲከሙ በመንግሥት አገሌግልት አሰጣጥና የማስፇጸም አቅም ሊይ 
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ጎጂ አንዴምታ አሳዴሯሌ። የኮቪዴ በሽታን ሇመከሊከሌ በሚዯረገው 

ጥረት ሊይም ሳንካ መፌጠሩ አሌቀረም። 

3.5 የመከሊከያ ዔርምጃዎችን የማስፇጸም አቅምና ቁርጠኝነት 

ወረርሽኙ በኢትዮጵያ ውስጥ ከተከሰተ በኋሊ ባለት ጥቂት ወራት 

ውስጥ መንግሥት ያወጣቸውን ገዯቦችን ተግባራዊ ሇማዴረግ ፖሉስን 

ጨምሮ በላልች ባሇሥሌጣናት የተቀናጁ ጥረቶች ይዯረጉ ነበር። 

አጠቃሊይ ህዛቡም የመከሊከያ ዔርምጃዎችን ተግባራዊ ሇማዴረግ ተባባሪ 

ነበር። እንዯ አዱስ አበባ ባለ ከተሞች ከፌ ያሇ ቁጥር ያሇው ህዛብ 

በጭንብሌ ፉቱን ከመሸፇኑም በሊይ፤ ሰዎች አገሌግልት ሰጪ ተቋማት 

ከመግባታቸው በፉት እጃቸውን ይታጠቡ ነበር። መሰብሰብን የሚከሇክለ 

መመሪያዎች በሰፉው ተግባራዊ መሆን ችሇው ነበር። በተጨማሪም 

ከከተማ ከተማ የሚዯረጉ ጉዜዎች ሊይ የተጣሇው ገዯብና የሕዛብ 

ትራንስፖርት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች በግማሽ አቅማቸው እንዱሰሩ 

የተጣለት ግዳታዎች በአብዙኛው በተግባር ሊይ ውሇው ነበር።  

ከሊይ እንዯተጠቀሰው በጥቂት ወራት ውስጥ የመንግሥት የጸጥታ 

አካሊት (ፖሉስ) እና ላልች ተቋማትም እነዘህን የመከሊከያ እርምጃዎች 

ሇማስፇጸም የሚያዯርጓቸውን ዴጋፍች እርግፌ አዴርገው ተዉ። 

የአስቸኳይ ጊዚ አዋጁ ከመጠናቀቁ በፉት አንዲንዴ የመንግሥት 

መስሪያ ቤቶችና ገዢው ፓርቲ በርካታ ሰዎች የሚሳተፈባቸው 

ስብሰባዎች ማዴረጋቸው ክሌከሊዎችን በተግባር ሊይ ሇማዋሌ 

መንግሥት ያሇውን ቁርጠኝነት ጥያቄ ውስጥ የከተተ ነበር። 

ወረርሽኙን የመከሊከሌ ጥንቃቄዎችን በመፇጸም ረገዴ የነበረው ከፌ ያሇ 

ቸሌተኝነት በመጋቢት 2012 ሇአምስት ወራት የታወጀው የአስቸኳይ 

ጊዚ አዋጅ ማብቃት በኋሊ ተባብሶ ቀጥሎሌ። ከመስከረም 2013 ዒ.ም 

ጀምሮ በሕዛብ እንቅስቃሴ ሊይ ተጥል የነበረው ገዯብ ሲሊሊ ይወሰደ 

የነበሩት ጥንቃቄዎችም በእጅጉ ቀንሰዋሌ። ምንም እንኳን የወረሽኙ 
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ስርጭት እተባባሰ ቢመጣም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያወጣቸውን 

የኮቪዴ ስርጭት መከሊከያ መመሪያዎችና ፕሮቶኮልች በማስፇጸም 

ረገዴ በመንግሥት አስፇጻሚ አካሊት መካከሌ ከፌ ያሇ ክፌተት 

ይታያሌ። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት የፉት ጭምብሌ ማዴረግ አስገዲጅ 

መሆኑ የቀረ ይመስሊሌ። ከአዱስ አበባ ውጭ ባለ ከተሞች የበሽታው 

መከሊከያ ጥንቃቄዎች እጅጉ የተተዉ ይመስሊለ።  

3.6 የኢኮኖሚ ተፅዔኖ መቋቋምና ተጋሊጭ ሇሆኑ የሕብረተሰብ 

ክፌልች ዴጋፌ መስጠት 

ኮቪዴ በአገራት ኢኮኖሚ ሊይ ከፌተኛ ተፅዔኖ አሳዴሯሌ። በኢትዮጵያም 

በተጣለ የእንቅስቃሴ ገዯቦች ምክንያት ብ ዴርጅቶች ስራቸውን 

ሲያቀዖቅ አንዲንድቹ ጭራሹኑ ተዖግተው ነበር። የሆቴሌና ቱሪዛም 

ዖርፌ በተሇይ ከፌ ያሇ ጉዲት ዯርሶበታሌ። መንግሥት የቫይረሱ 

ስርጭት ኢኮኖሚው ሊይ ከፌ ያሇ ጉዲት እንዲያዯርስና ተጋሊጭ የሆኑ 

የሕብረተስብ ክፌልች እንዲይጎደ ገንቢ ዔርምጃዎች ወስዶሌ። በዘህም 

መሠረት በአገሌግልትና በኢንደስትሪ ዖርፍች የተሰማሩ ዚጎች 

እንዲይጎደ መንግሥት ሇባንኮች የ15 ቢሉየን ብር ዴጋፌ አዴርጓሌ። 

ሇባንኮች ገንዖብ የተሰጣቸው ሇአገሌግልት እና ሇኢንደስትሪ ዖርፍች 

የሰጡትን ብዴር የክፌያ ጊዚ እንዱያራዛሙ እና አዲዱስ ብዴሮችን 

በእነዘህ ዖርፍች ሇተሰማሩት እንዱያቀርቡ ነው።3 

በላሊ በኩሌ ተጋሊጭ የሆኑ የሕብረተሰቡ ክፌልች እንዲይጎደ በማሇት 

መንግሥት የተሇያዩ ተጫማሪ ዔርምጃዎችን ወስዶሌ። ከእነዘህም 

ውስጥ የግሌ ኩባንያዎች አስቸኳይ ጊዚ አዋጁ በሥራ ሊይ ባሇበት ጊዚ 

ሰራተኛ እንዲይቀንሱ የተዯነገገው አንደ ነው። በተጨማሪም ተጋሊጭ 

                            
3 አዱስ ዖመን (2012 ዒ/ም)፣ ‘ህይወትና ኢኮኖሚን ሇመታዯግ’፤ ሚያዛያ 17/2012. 
[https://www.press.et/Ama/?p=31079]. የታየበት ቀን መጋቢት 2፤ 2013 ዒ/ም 
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የሆኑ የህብረተሰቡ ክፌልች የመሠረታዊ አቅርቦቶች ዴጋፌ እንዱያገኙ 

መንግሥትና ሌዩ ሌዩ የማህበረሰቡ ክፌልች እንቅስቃሴ አዴርገዋሌ።  

3.7 የመንግሥት ዱጂታሌ አገሌግልት  

ኢትዮጵያ የቴላኮሙኒኬሽን አገሌግልት ተጠቃሚ መሆን የጀመረችው 

ቴክኖልጂው በ19ኛው ክፌሇ-ዖመን የመጨረሻ ሩብ ዒመታት ውስጥ 

ከተፇጠረ ብም ሳይቆይ ነበር። ያም ሆኖ የዖርፈ ዔዴገት እንዯ 

ዔዴሜው አይዯሇም። የስሌክና የኢንተርኔት ሥርጭት ምንም እንኳን 

ከ1980ቹ መጨረሻ ጀምሮ እየተሻሻሇ ቢመጣም፤ አገሌግልቶቹ ሰፉውን 

የገጠሩን ሕዛብ ሇመዴረስ ዔጥረት ይታይባቸዋሌ።፡ 

የመንግሥት አገሌግልትን በዱጂታሌ መንገዴ ሇመስጠት የተወስኑ 

መስሪያ ቤቶች (ሇምሳላ ያህሌ የገቢዎች መ/ቤት ጅምር) እንቅስቃሴ 

ቢኖርም፤ የዱጂታሌ የመንግሥት አገሌግልት (ወይም ዯግሞ ኢ-

ገቨርናንስ) እጅግ ዛቅ ባሇ ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ። ብዎቹ የመንግሥት 

መስሪያ ቤቶች አገሌግልት (አገሌግልቶቹ ጥቃቅን እንኳን ቢሆኑ) 

የሚሰጡት ተገሌጋዮች ወይም ህጋዊ ወኪልቻቸው በአካሌ ሲገኙ ነው። 

በተጨማሪም መንግሥታዊ መስሪያ ቤቶች ማንኛውንም ጉዲይ 

ሇመፇጸም መጻጻፌ፣ ፉርማና ማህተም ስሇሚፇሌጉ ከፌ ያሇ የወረቀት 

ብክነት ያስከትሊለ። ብ የመንግሥት መስሪያ ቤቶችን የስር የሕንጻ 

ክፌሌ ሇማየት የቻሇ ጎብኚ ተዖበራርቀው የተጣለ ፊይልችን 

መመሌከት የተሇመዯ ነው። እንዱህ አይነቱ አሰራር ሀብትን ከማባከኑ 

በተጨማሪ ተገሌጋዩን ሕብረተሰብ ሇከፌተኛ መጉሊሊት ይዲርጋሌ።  

ከኮቪዴ ወረርሽን መከሰት በኋሊ መንግሥት ሠራተኞቹ ከቤት ሆነው 

ሥራቸውን እንዱሰሩ መመሪያ ቢወጣም የዱጂታሌ መሰረተ-ሌማቱ 

ባሇመዖርጋቱና ሥርዒቱ የተዖረጋ ስሊሌነበረ መመሪያው በአብዙኛው 

ተግባራዊ አሌሆነም። ከመንግሥት መስሪያ ቤቶች ይሌቅ በ2012 ዒ.ም 

በኮቪዴ ምክንያት የተቋረጠውን ትምህርት ሇመቀጠሌ በርካታ 
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የመንግሥት ያሌሆኑ ትምህርት ቤቶች እንዯ ቴላግራም የመሳሰለ 

የማህበራዊ ትስስር ቴክኖልጂዎችን ሇመጠቀም ሙከራ አዴርገዋሌ።  

የኮቪዴ ወረርሽኝ አንደ በግሌጽ ያሳየው ሁኔታ ቢኖር በአገሪቱ 

የዱጂታሌ የሕዛብ አገሌግልት እጅግ ዯካማ መሆኑን እና ሁኔታውን 

ሇማሻሻሌ ዖርፇ ብ ዔርምጃዎችን መውሰዴ አስፇሊጊ መሆኑ ግሌጽ 

ነው። 

4 ማጠቃሇያ 

ከ2013 ዒ.ም አጋማሽ ጀምሮ በበርካታ አገሮችና ኩባንያዎች የተፇጠሩ 

ክትባቶች ውጤታማ በመሆናቸውና ክትባቱም በተሇይ በአዯጉ አገራት 

በሰፉው መሰጠት መጀመሩ፤ በሽታው በቁጥጥር ስር ሉውሌ 

እንዯሚችሌ ተስፊ አሇ። ኢትዮጵያን በመሳሰለ አገሮች ክትባቱን 

በሰፉው ከትቦ በሽታውን ሇመቆጣጠር ረዛም ያሇ ጊዚ ሉወስዴ 

ስሇሚችሌና ክትባቶቹም አዱስ ሇሚፇጠሩ (ሇተፇጠሩ) የቫይረሱ 

ዛርያዎች መዴህን ሉሆኑ ወይም ሊይሆኑ ስሇሚችለ ጥንቃቄዎችን 

ማዴረግ እጅግ አስፇሊጊ መሆኑንን እያወሳሁ የጽሁፈን ዋና ዋና 

መዯምዯሚያ ሀሳቦች ከዘህ በታች አቀርባሇሁ።  

አንዴ፤ የወረርሽኝ በሽታዎች መከሊከሌ ከመሌካም አስተዲዯር (ፖሇቲካ) 

ጋር ከፌ ያሇ ቁርኝት አሇው። በመሌካም አስተዲዯር ጥሩ አቋም 

ያሊቸውና ፖሇቲካቸው የተረጋጉ አገሮች የወረርሽን በሽታን 

ሇመቆጣጠር ጥሩ ዔዴሌ ሲኖራቸው፤ በመሌካም አስተዲዯርና ሰሊም 

እጦት የሚቸገሩ አገሮች ኮቪዴን የመሰለ የወረርሽኝ በሽታዎችን 

ሇመቆጣጠር ያሊቸው አቅም ውስን ነው።  

ሁሇት፤ ወረርሽኝ በሽታዎችን ሇመቆጣጠር መመሪያዎችና ዯንቦችን 

ማውጣት አስፇሊጊ ቢሆንም፤ የሚወጡ መመሪያዎች በተግባር ሊይ 

እንዱውለ በተሇያየ ዯረጃ ያለ መሪዎች ቁርጠኝነት እጅግ አስፇሊጊ 
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ነው። በመሆኑም መሪዎች የበሽታውን ስርጭት ሇመከሊከሌ የሚረደ 

ክሌከሊዎችን ራሳቸውና የሚመሩዋቸው ዴርጅቶች በጥብቅ ማክበር 

ሲኖርባቸው፤ ክሌከሊዎቹ በሰፉው ማህበረሰብም ተግባራዊ እንዱሆኑ 

በማስተማርና መመሪዎቹን በማስፇጸም ረገዴ ተገቢ ሚናቸውን 

መጫወት ይገባቸዋሌ። ከመስከረም 2013 ዒ.ም ጀምሮ በአስቸኳይ ጊዚ 

አዋጁ የተዯነገጉት ክሌከሊዎች መነሳት ወይም መሊሊት በሕብረተሰቡ 

ውስጥ መዖናጋትን ፇጥሯሌ። ከ2013 ዒ.ም አጋማሽ ጀምሮ ምንም 

እንኳን በኢትዮጵያ የበሽታው ተጠቂዎች ቁጥር በእጅጉ ቢጨምርም 

አስገዲጅ እንኳን የሆኑት የጥንቃቄ ዔርምጃዎች እየተወሰደ አይዯሇም። 

የሕግ አስከባሪ አካሊትም በሽታው በመጀመሪያ ሲከስት ይወስደ 

የነበሩትን ዔርምጃዎች እርግፌ አዴርገው በመተዋቸው፤ ወረሽኙን 

በመከሊከሌ ረገዴ ያሇው የፖሇቲካ ቁርጠኝነት መሳሳትን ያሳያሌ። ከፌ 

ያሇ የፖሇቲካ ቁርጠኝነት በመሪዎች እስካሌታየ ዴረስ የበሽታው 

ተጠቂዎች ቁጥር መጨመሩ አይቀሬ ነው። በመሆኑም መንግሥት 

በሽታውን ሇመከሊከሌ ቁርጠኝነቱን ማዯስ ይኖርበታሌ።  

ሦስት፤ መንግሥት ሌዩ ሌዩ የማህበረሰብ ክፌልችን በማዯራጀት 

በሽታውን ሇመከሊከሌ የሚረደ መመሪያዎች ተግባራዊ እንዱሆኑ 

ማንቀሳቀስ ይገባዋሌ። 

አራት፤ የኮቪዴ በሽታ መስፊፊትና በበሽታውም ብ ሰዎች ተጎጂ 

እየሆኑ በመምጣታቸው ተጋሊጭ ሇሆኑ የሕብረተሰብ ክፌልች ዴጋፌ 

እንዱያገኙ የተዯረገው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠሌ ይኖርበታሌ። 
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ዖመናቸው አያላ የምርምር ሥራዎችን ያሳተሙ ሲሆን ሠፇራና 
የሰዎች ፌሌሠት፣ የተፇጥሮ ኃብት እንክብካቤ፣ ባህሊዊ የግጭት 
ማስወገጃ ዖዳዎች፣ ዔዴሮችና ላልች ማኅበራዊ ዴርጅቶች 
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ሊይቭስ በተባሇ መንግሥታዊ ያሌሆነ ዴርጅት ውስጥ ኃሊፉና 
ተመራማሪ ሆነው በማገሌገሌ ሊይ ይገኛለ። 
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እና የዒሇም-አቀፌ ንግዴና ፊይናንስ ፕሮፋሰር ሲሆኑ፤ በሇንዯን 
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ዩኒቨርስቲ ስር የሚገኘው የኢኮኖሚ ምርምር ተቋም መምህርና 
ተባባሪ የምርምር ፕሮፋሰር ናቸው። ከ60 በሊይ የምርምር 
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ምርምራቸው ሊይ ተመስርተው ዒሇም-አቀፌ በሆኑ የምርምር 
መፅሔቶችና ታዋቂ አሳታሚዎች አሳትመዋሌ። 

ድ/ር አስናቀ ከፊሇ ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፖሇቲካ ሳይንስና አሇም 
አቀፌ ግንኙነት የመጀመሪያ ዱግሪያቸውን፤ እንዱሁም ጃፓን 
አገር ከሚገኘው ኢንተርናሽናሌ ዩኒቨርስቲ ኦፌ ጃፓን በዒሇም 
አቀፌ ግንኙነት የትምሕርት ዖርፌ የማስተርስ ዱግሪያቸውን 
አግኝተዋሌ። በመቀጠሌም ከሊይዯን ዩኒቨርስቲ (ኔዖርሊንዴስ) 
የድክተሬት ዱግሪያቸውን ተቀብሇዋሌ። ድ/ር አስናቀ በአስተዲዯር፣ 
ዒሇም አቀፌ ግንኙነት፣ ግጭትን ጨምሮ በተሇያዩ ርዔሶች ሊይ 
ብዙት ያሊቸው የጥናትና ምርምር ስራዎችን በተሇያዩ የአካዲሚ 
ጆርናልች እና መፃሕፌት ሊይ ሇሕትመት አብቅተዋሌ። በአሁኑ 
ጊዚ ድ/ር አስናቀ በአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ በፖሇቲካ ሳይንስና ዒሇም 
አቀፌ ግንኙነት የትምሕርት ክፌሌ በተባባሪ ፕሮፋሠርነት 
በማገሌገሌ ሊይ ይገኛለ። 
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