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ከዱካክ ለማምለጥ ጫት ወይስ ስራ እንምረጥ? 

/ በፀጋይ ሓድሽ   06/12/13/ 

የጫት ነገር በተለይ በከተሞቻችን አነጋገሪ ሆኖ እንደቀጠለ ነው፡፡ጫት በሚያስከትለው የሱስ 

መዘዝ በማሕበራዊ አኗኗራችን ከፍተኛ ችግሮች ይፈጠራሉ፡፡በተለይ የነገ አገር ተረካቢና መሪ 

ወጣት በጫት ሱስ በመጠመድ የስራና የፈጠራ ጊዜው በአልባሌ ቦታ ሲያባክነው አይተን 

አንጀታችን የምንቃጠለው ብዙዎች ነን፡፡መንግስትም የዚሁ ጉዳይ አንገብጋቢነት በመረዳት 

መፍትሄዎች ናቸው ያላቸው ስራዎች ከመከወን አልቦዘነም፡፡በመንግስት በኩል ለችግሩ 

እንደመፍትሄ ተወስደው እየተሰራባቸው ያሉት ስራዎች በቂ ናቸው ወይስ ይቀራቸዋል? የሚለው 

በእርግጥ ሊያነጋግረን ይችል ይሆናል፡፡ 

ይህንኑ መርቆሬዎስ የተባለ ፀሃፊ የጫት ሱስ ከ30 ዓመታት በፊትም ምን ያህል የአገራችን አሳሳቢ 

ችግር እንደነበረ ትዝብቱ የገለፀበት ፅሑፍ አስታውሼ ለአንባብያን ለማጋራት ያነሳሳኝ በአንድ 

የቅርብ የስራ ባለደርባየ ከጫት ሱስ ጋር ተያይዞ የተፈፀመ ሙያዊ ስነ-ምግባር ያልጠበቀ አፀያፊ 

ተግባር ነው፡፡የስራ ባለደርባየ ክፉኛ በመታመሙ ምክንያት ከመንግስት የጤና ተቋም ይልቅ በግል 

አፋጣኝ ፈውስ አገኛሎህ ብሎ ይሄዳል፡፡ለህክምና የሄደበት የግል የጤና ተቋም ባለቤት በከተማችን 

አንቱታ ካተረፉት አንዱ ነው፡፡በመንግስት የጤና ተቋማት ለህክምና ከሚከፈለው በከፍተኛ እጥፍ 

የሚበልጥ ገንዘብ ከፍሎ ይመረመራል፡፡ህመሙ  የቀዶ ጥገና እንደሚያስፈልገውም ይነገራዋል፡፡

ይሁን እንጂ የግል የህክምና ተቋሙ ቀዶ ጥገና ለማድረግ የሚያችሉ መሳሪዎች ሰለሌሉት ወደ 

መንግስት ሆስፒታል ሪፈር እንደሚፅፈለት የህክምና ባለሙያው በሆስፒታሉ ተቀጥሮ ስለሚሰራ 

ቦታው ላይ በመገኘት ጭምር እንደሚከታተለው ይነግረዋል፡፡እኛም የተፃፈልን ሪፈር ወረቀት 

በመያዝ ታማሚው የስራ ባለደርባችን ወደ ሆስፒታል እንወስደዋለን፡፡አስፈላጊው ነገር አማልተን 

አልጋ እንይዛለን፡፡ወደ ሆስፒታሉ ጥዋት ነው የገባነው፡፡የቀዶ ጥገናው ከሰዓት በኋላ ነው 

እንዲካሄድ የተወሰነው፡፡ህክምናው ሲካሄድ ሪፈር የፃፈልን ሃኪም በአካል እንደሚገኝ አስረግጦ 

ነግሮናል፡፡ሰዓቱ ደረሰ፣የቆዶ ህክምናው ተጀመረ፡፡ይሁን እንጂ የግል ህክምና ባለቤቱ ሊገኝ 

አልቻለም የውሃ ሽታ ሆኖ ቀረ፡፡የስራ ባለደርባችን በሆስፒታሉ ያካሄደው የቆዶ ጥገና ስኬታማ 

በሆነ መልኩ ተጠናቀቀ፡፡የቀዶ ጥገና በሚካሄድበት ጊዜ የግል ተቋም ሃኪሙ የቀረበት ምክንያት 

ኋላ አጣርተን ያገኘነው ምክንያት አንጀት የሚያቃጥል ነው፡፡ሓኪሙ ጫት ለመቃም ሲል 

ከህይወት አድን ጥሪው እንደቀረ ነው ያረጋገጥነው፡፡ታድያ አንዳንድ ሙሁራኖቻችን ምን እያደረጉ 

ነው?እውን ይህንን አፀያፊ ተግባር ከአንድ የህዝብና የመንግስት ሃላፊነት የተሸከመ ዜጋ የሚጠበቅ 

ነውን?በያለንበት እንነጋገርበት፡፡እውቁ ገጣሚ ደበበ ሰይፉ ከሃያ ሰላሳ ዓመታት በፊት ህዝብና 

መንግስት የጣለባቸው አደራ ለማይፈፅሙ አንዳንድ ሙሁራን ተብዬዎች እንዲህ ብሎዋቸው ነበር፣ 
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ጥሬ ጨው!! 

 

መስለውኝ ነበረ፡ 

የበቁ የነቁ  

ያወቁ የረቀቁ 

የሰው ፍጡሮች፡ 

ለካ እነሱ ናቸው፡ 

ጥሬ ጨው..ጥሬ ጨው 

ጥሬ ጨዋዎች፡ 

መፈጨት-መሰለቅ-መደለዝ-መወቀጥ- 

መታሸት-መቀየጥ 

ገና እሚቀራቸው፡ 

“እኔ የለሁበትም!” 

ዘወትር ቋንቋቸው። 

 

“…ሲጋራ መጥፎ ነው፡፡አልኮል መጠጥ መጥፎ ነው፡፡ሐሺሽ አደገኛ ነው፡፡ወዘተ…አመል የሚሆኑ 

ሱስ የሚያስይዙ ነገሮች በኢኮኖሚ፣በማህበራዊ ኑሮ፣በጤንነት ላይ በተናጠልም ሆነ በጥቅል 

ስለሚያመጡት ጉዳት ቀደም ሲል ተደጋግሞ በሰፊው የተተቸበት፣የተሰበከበት፣የተወገዘበት ስለሆነ 

አልመለስበትም፡፡ሁሉም የሚሰማ ቢሆን የተባለው፣የተፃፈው በበቃ ነበር፡፡ሰዎች ለምን የሚጎዳቸውን 

አመል መተው እንደሚያቅታቸው ከአእምሮና ከስነ-ልቦና ምሁራን ትንታኔ ውስጥ አልገባም፡፡ቆራጥ 

ቁርጥ! አድርጎ ይተዋል ደካማው ይቀጥልበታል፡፡ 

ስለ ጫት ሱስ ብዙዎቻችን ብዙ ሰምተናል፡፡ለእኔ እንደሆነው ዱካክ ግን ምናልባት ለብዙ ሰዎች 

አዲስ ጉድ ሳይሆንባቸው አይቀርም፡፡ስለዱካክ የሰማሁትን ለማሰማት የፈለግሁበት ምክንያት ግን 

አስገራሚ ሆኖ ስላገኘሁት ብቻ ሳይሆን፣ጫት በጤንነትም ሆነ በኢኮኖሚ ጎጂነቱን እያወቁ ለምን 

እንደማይተውት የጠየቅኋቸው ሰዎች ‘ ዱካኩን ይችለዋል?’ የሚል መልስ ስለሰጡኝ ነው፡፡

በተሲአት ላይ ከሚያቅበጠብጠውና ከሚያቅበዘብዘው ‘ሐራራ’ ይልቅ የሌሊቱን ዱካክ የበለጠ 

የሚፈሩት ይመስላል፡፡ስለ ዱካክ ጉድ ከመተረኬ በፊት በመጀመሪያ ስለጫት አንዳንድ መረጃዎች 

ልጥቀስ፡፡ 

የጫት ቅጠል እንደ ዓይነቱ ስም አለው፣- 
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 ቅጠለ ሰፋፊው ቁርጢ፣ 

 ቅጠለ ጠባቡ ቄዳ፣ 

 እንቡጡ ጨረታ፣ 

 እርጥበት የበዛበት ጨበላ(በጣም ስለማያረካ አይመረጥም)፣ 

 ዘንጉ አጫጭር ፋሀቃ፣ 

 በዝርያው ደግሞ ዘንጉ ነጭ የሆነው አዲ፣ዳልቻው-ዳሎታ፣ቀዩ-ዲማ ይባላል፡፡ጫትን 

በሚመለከት ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሌሎች ቃላትም ሞልተዋል፡፡ 

‘ሐራራ’ ሰዓቱ ሲደርስ የሚያቅበጠብጠው ወይም የሚያናውዘው የጫት ሱስ ነው፡፡’ምርቃና’ ደግሞ 

ጫት ከተቃመ በኋላ የሚገኘው የስሜት ዉጤት ነው፡፡በቀጥተኛ ትርጉሙ መርካት ወይም እርካታ 

ሊባል ይቻል ነበር፡፡ነገር ግን ደንበኞቹ ‘ምርቃና’ አልኮል ከመጠጣት፣ሲጋራ ከማጨስ፣ውብ ሙዚቃ 

ከማዳመጥ ርካታ ፈፅሞ የተለየ መሆኑን ይናገራሉ፡፡’ አንድ ነገር ለማሰብ ወይም ለመስራት 

የመነቃቃት ሁናቴ ነው’ ይላሉ፡፡በእንግሊዝኛ ስቲሙሌሽን (Stimulation) እንደሚባለው መሆኑ፡፡

ነገር ግን በመጨረሻ በአንፃሩ ከማደንዘዝ አልፎ ከስውነት ውጭ እንደሚያደርግ በየዛፉ ስር፣

በየመንገዱ ዳርና በየቤቱ ታዛ የሚታዩት ደንበኞቹ ማረጋገጫ ናቸው፡፡ይኸን ለጊዜው ከዚህ ላይ 

እንተወው፡፡ 

‘ሐራዋጫ’ ማለት ደግሞ ጫት የሚገዛ ወይም ካለበት የሚያመጣ መልእክተኛ ማለት ነው፡፡

ባልደራስ፣ወረገኑ፣ወይም ፖስተኛ እንደሚባለው ዓይነት ነው፡፡ጫት እንዲቃም አድርጎ መቀንጠብ 

‘አጤራራ’ ይባላል፡፡ብዙውን ጊዜ ቅጥር ሰራተኞች ከስራቸው ቀሪ እንዳይሆኑ ጫቱን በስድስት 

ሰዓት ላይ ይሸምቱና አጤራራ ያደረጉትን በኪሳቸው አጭቀው ወይም በእንዳች ነገር ጠቅልለው 

ይዘው ወደ ስራቸው ይመለሳሉ፡፡ከዚያም ቀንበጦቹን እያወጡ እየቃሙ ስራን ማከናወን ነው፡፡ግን 

ስራው በሚገባ በሙሉ ልብ ይከናወን አይከናወን ሌላ ነገር ነው፡፡ 

‘ሉሉቀቻ’ ደግሞ ጫቱን ቅሞ፣አኝኮ በዉሃ ማወራረድ ማለት ነው፡፡በመጨረሻም የፅሑፋችን ርእስ 

‘ዱካክ’ ማለት ጫት ሳይቅሙ ሲቀሩ የሚይዝ ቅዥት ነው፡፡በነገራችን ላይ ብዙዎቻችን ‘መቃም’ 

የሚለው ቃል የምንጠቀምበት ለጥራጥሬ ነው፡፡ስለዚህም ለሰላጣም ሆነ ለጫት ‘መብላት’ የሚለው 

ግስ ተስማሚ ይመስለን ይሆናል፡፡ግን ለጫት አይደለም፡፡አይባልም፡፡ፅያፍ ነው፡፡’እገሌ ጫት 

ይበላል’ ማለት ስድብ ነው፡፡በሚገባ ሳያኝኩ ሳያጣጥጡ ጉንጭ ውስጥ ሳያቆዩ መጎስጎስን 

ያመለክታል፡፡የጫት ማዕድ አበላሽ መሆኑ ነው፡፡ 

ወደ ዱካክ እንመለስ፡፡ጫት አዘውትረው የሚቅሙ ሱሰኞች ሰዓቱ ሲደርስ ከስድስት እስከ ዘጠኝ 

ያቅበጠብጣቸዋል፡፡ያቅበዘብዛቸዋል፡፡ከዚያም ባገሬው አባባል ‘ደብሮዋቸው ይመሻል፡፡እንደምንም 
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ይታደራል፡፡በበነጋው እንደዚሁ ሐራራው ይይዛል፡፡አብዛኛውን ጊዜ ዱካኩ የሚመጣው በዚህ 

በሁለተኛው ቀን ምሽት ነው፡፡ዕንቅልፍ ሸለብ እንዳደረገ መዓቱን ያወርደዋል፡፡’ 

በገሐድ እንደሚፈራው ነገር ወይም እንደስነልቦናዊ ሁናቴው ሊሆን ይችላል፣የየሰው ዱካክ ይለያል፡

፡በአብዛኛው የሚደጋገም ዓይነት ቢሆንም የእያንዳንዱም ሰው ዱካክ ከአንድ ሌሊት ሌላ ሌሊት 

አቀራረቡና መልኩ የሚለዋወጥበት ጊዜ አለ፡፡ግን የሁሉም ዱካክ የሚመሳሰልበት አንድ ጠባይ 

አለ፡፡ለሁሉም የሚያስጨንቅ፣የሚያሰቃይና የሚያስፈራ ቅዥት ነው፡፡ዱካክ የያዘው ሰው 

ይወራጫል፡፡ይጮሃል፡፡ያቃስታል፡፡ጩኸቱም በአንድ ቤት ውስጥ ካሉት ሰዎች አልፎ እስከ ቅርብ 

ጎረቤት ድረስ ሊሰማ ይችላል፡፡ምንም ቢሆን የዱካክ መልካም የለም፡፡ከሰማኋቸው ብዙዎች የዱካክ 

ዓይነቶች ለናሙና ያህል ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው፣- 

‘የኔ ዱካክ፣የኔ ዱካክማ’፣አለኝ የሻሂ ቤት በረንዳ ላይ ጫት ሲቅም ያገኘሁት፣በአለባበሱ ገጠሬ 

የሚመስለው ሰውዬ ‘ጥቋቁርና አጫጭር ፍጥረቶች ናቸው፡፡ሰው ይመስላሉ፡፡ግን መዓት ጥፍር 

አላቸው፡፡ታዲያ በዚያ ጥፍራቸው ጎሮሮዬን፣ትከሻዬን፣ብብቴን፣…ምን ልበላችሁ፣መላ ሰውነቴን 

ፍጥርቅ አድርገው ይይዙኛል፡፡ነፍስ ውጭ ነፍስ ግቢ ያስጨንቁኛል፡፡’ለምን አልቃምክም?’ ብለው 

ያፋጥጡኛል፡፡ምን ልበላችሁ?መጮህ ነው፡፡መለመን ነው፡፡’አይደግመኝም’ ብዬ መማል መገዘት 

ነው፡፡’ ‘እና ጫት ለመተው ሀሳብ የለህም?’ ብዬ ጠየቅሁት፡፡የዱካኩ ትዝታ ያስገረመው ይመስል 

ከፈገግታ ጋር በአሉታ ራሱን ነቀነቀ፡፡ 

‘የኔን ዱካክ በመልክ አይቸው አላውቅም’ አሉን ሌላው፡፡ 

‘እህሳ?’ 

‘ ከኋላዬ ሆኖ እንደህፃን በብብቴ ጥርቅም አድርጎ ይይዘኛል፡፡ዞር ብዬ ላየው ብፈልግ አያዞረኝም፡፡

ወይም ይደብቀኛል፡፡ከዚያ በኋላ ተሸክሞ ወስዶ ከገደል አፋፍ ላይ ያንጠለጥለኝና ‘አሁን 

ልወርውርህ?’ ይለኛል፡፡’ማረኝ!’ ብዬ ዕጮሃለሁ፡፡’ለምን አልቃምክም?’ በማለት ለመወርወር 

እንደመቃጣት ዓይነት ያወዛውዘኛል፡፡ዕቅማለሁ!ዕቅማለሁ!በማለት እማጠናሎህ!’፡፡የዚህ ዱካክ ባለ 

ቤት በሕመም ምክንያት ጫት ከተዋቸው ስድስት ወር ሆናዋቸዋል፡፡ዱካኩም አልፎላቸው ‘ በቀን 

ሞያተኝነት ከማገኛት ለጫት አውጥቼ ከሚተርፉኝ ጥቂት ብሮች እህል አይበላልኝም ነበር፡፡አሁን 

በሚገባ እበላለሁ፡፡ገንዘቡም እንደምን ይበቃኛል፡፡በተረፈ ከአጠገቤ ሌሎች ሲቅሙ ቅንጣት 

አይሰማኝም’ አሉ በኩራት መንፈስ፡፡ 

 የዕብዶች መልክ የያዘው ዱካክ በይዘቱ ከሌሎች የተለየ ሆኖ አግኝተነዋል፡፡የዚህ ዱካክ ባለቤት 

እንደነገረን ጫት ሳይቅም የዋለ ሌሊት፣በቀን በድፍን በሚኖርበት ከተማ የሚያያቸው እብዶች 

እንድ ዕድምተኛ ተሰባስበው ይመጡበታል፡፡ከዚያም ውሀ በማያሰኝ ጨፈቃ ልቡ እስኪጠፋ 
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ይደበድቡታል፡፡ለዚህ ቅጣታቸው የሚሰጡት ምክንያት ያው የተለመደው ‘ለምን ጫት 

አልቃምክም?’ የሚል ነው፡፡ 

አንዳንዱ ዱካክ፣በዱካክ ዓለም ካልሆነ በስተቀር የደራሲ ምናብ እንኳ የሚደርስበት አይመስልም፡፡

ለምሳሌ አንዱ ዱካክ ሲመጣበት፣አንድ የማይታይ እጅ ከእናቱ ፀጉሩን ይዞ ያንጠለጥለዋል፡፡

ሲንጠለጠል እየተሳበ ቀጭን ገመድ የሆነ ይመስለዋል፡፡በዚህ አያበቃም፡፡ከቀጭኑ ገመድ ጫፍ ስር 

የቢራ ጠርሙስ ይደቀንና በቀጭን እንደሚወርድ የቧንቧ ውሀ ጠርሙሱ ውስጥ እንዲሞላ 

ይደረጋል፡፡ከዚያ ጠርሙስ ውስጥ ተከትቶ ታፍኖ መጨነቅ ነዋ!ጎረቤት የሚቀሰቅሰው ጩኸት 

የሚያስተጋባው ከዚህ ማጥ ለመውጣት ሲያቃስት ነው፡፡አይጣል ነው፡፡ 

ለባለቤቱ የሚያስጨንቀው ያህል ለሰሚው የሚያስቅ የዱካክ ዓይነት አለ፡፡’የኔ ዱካክ?’ አለን አንዱ፡

፡’የኔ ዱካክ ጉደኛ ነው፡፡በብልቴ አንጠልጥሎ ሰማይ እስደመናው ድረስ ያወጣኝና እንደ ጅዋጅዌ 

ያሽከረክረኛል፡፡’ በወረቀት ላይ ማስፈር ቀርቶ በቃል ለመንገር የሚቀፉትን የዱካክ ዓይነቶች 

ትተናቸዋል፡፡ 

ጫት መቃም ሲያቋርጡ ዱካክ ለምን ይይዛል?በዕድሜ ገፋ ያሉት ገበሬዎች የአውሊያዋ ቅያሜ 

ነው ይላሉ፡፡እንዲያውም ገበሬዎች’ የአውሊያዋ ቁጣ’ እንጂ በዱካክ አይጠሩትም፡፡ዱካክ ከተማ 

ቀመስ ስሙ ነው፡፡ለዚህም ስለጫት አመጣጥ አፈታሪክ አላቸው፡፡አፈታሪኩ እንዲህ ይላል፣ 

ሻዘሊነቢ ከዲርና ዘርቀሌይኒ የተባሉ ሶስት ምሩቃን ሰዎች ወደ ጨለማ አገር ሲሔዱ መኡል 

ሐያት (ማየ የሕይወት፣ጠበል) ከተባለ ወንዝ ደረሱ፡፡ነቢከዲር ገላውን ታጥቦ እንደጨረሰ ሁለቱ 

ይታጠቡ ወንዙ ደረቀ፡፡በደረቀው ወንዝ መሐል ግን ሁለት ተክሎች እንደመብራት ብርሀን 

ሲፈነጥቁ ታዩ፡፡ነቢ ከዲር አንዳንዱን ተክል እንዲወስዱ ሁለቱን ጓደኞቹን ነገራቸው፡፡ለሻዘሊ 

የቡና፣ለዘርቀይኒ የጫቱ ተክል ደረሳቸው፡፡ሁለቱ ሰዎች ልጅ ሳይወልዱ ሞተዋል፡፡ስማቸው 

የሚያነሱት ልጆቻቸው፣ጫት የሚቅሙትና ቡና የሚጠጡ ተከታዮቻቸው ናቸው፡፡ 

ከዚህም አፈታሪክ በመነሳት ጫት ሲቃም ጥቅሉ ሲፈታ ‘አልዘርቀሌይኒ አላሁመነራ ነቢ ከዲር 

አሌይሰላም’ ተብሎ ይባረካል፡፡ትርጉሙ’ ለዘርቀሌይኒ ነፍሱን ይማር፣ለነቢ ከዲር ሰላም ይሁን’ 

ማለት ነው፡፡ቡና ሲቀርብ ደግሞ በሻዘሊ ስም ቡራኬ ይደረጋል፡፡ 

እንግዲህ በአፈታሪኩ መሰረት ዱካክ የሚይዘው፣ወይም አውሊያዋ የምትቀየረው ይህ በመጓደሉ 

ነው፡፡ግን በእርግጥ ነው ወይ?ከዚህ የመጠቀ ብዙ አፈታሪክ በየአከባቢው ስለሚነገር ይኸኛው 

በተለይ ሊያስገርመን አይገባም፡፡በአፈታሪክነቱ ግምት እንሰጠዋለን፡፡ነገር ግን አፈታሪክ የዛሬው 

ሕይወታችንን እንደማይመራውና እንደማይገዛው ደግሞ የሳይንስ ምርምሮችና ውጤቶች 

ያረጋግጡልናል፡፡ 
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በአጠቃላይ ስለቅዥት፣በተለይም ስለ ሱስ ቅዥት የስነ-ልቦና ምሁራን በጥናት የተረጋገጠ ምክንያት 

አላቸው፡፡በአንድ ዓይነት ሱስ የተጠመደ ሰው፣ሱስ ያስያዘውን ነገር ሲያቋርጥ ለተወሰነ ጊዜ 

የአካልና የአእምሮ ቀውስ ሊደርስበት ይችላል፡፡ይህም የአእምሮ ቀውስ በዕንቅልፍ ጊዜ ለጭንቀትና 

ቅዥት ይዳርገዋል፡፡ይህ በተለይ በአልኮሊስቶች ዘንድ አስከ ተወሰነ ጊዜ የተለመደ ነው፡፡አልኮሉ 

ሲቋረጥ በሆዳቸው ውስጥ ተባይ የሚርመሰመስ ይመስላቸዋል፡፡ዕንቅልፍ እምቢ ይላቸዋል፡፡

ሲወስዳቸውም ሰቀቀናም ቅዥት ያሰቃያቸዋል፡፡የጫትም የተለየ ሊሆን አይችልም፡፡እርግጥ የጫት 

ሱስ ብርቱ ስለሆነ ዱካኩም በዚያው መጠን ሊበረታ ይችላል፡፡ 

ከዚህ በቀር ብዙ ጊዜ የዕንቅልፍ ቅዥታቸውን ብውን ከምናስበው፣ከምንሰማው፣ከሚደርስብንና 

ከምናየው ጋር ግንኙነት አለው፡፡ቀን ያየነው ወይም የሰማነው በተለያየ መልክ በሕልማችን 

ይመጣል፡፡ለምሳሌ ሰይጣን በገሃድ አይተን አናውቅም፡፡ነገር ግን ዘወትር በምንሰማው መሰረት 

በሕልማችን በተደጋጋሚ የምናየው ሰይጣን ቀንድና ጅራት ያለው ጥቁር ፍጡር ነው፡፡ስለዱካክ 

የሚነገረውን ሁሉ ዘወትር የሚሰሙ የጫት ሱሰኞችም መቃም ሲያቋርጡ ዱካክ ቢይዛቸው 

አያስገርምም፡፡ስውር አእምሮአቸው አስቀድሞ ለዚህ ተዘጋጅቶ ነበርና፡፡ነጠላ ቅጠል ጫት ቀምሼ 

የማላውቀው እኔ እንኳ ስለዱካክ ብዙ ጉድ ከሰማሁ በኋላ የሚያስጨንቅ ዱካክ ባይዘኝም ዱካክን 

የሚመለከት ሕልም አይቻለሁ፡፡ቀደም ብለን ዱካካቸውን ከተረክንላቸው የቀን ሞያተኛ መሃል 

ከሱሱ ፈፅሞ ነፃ የወጡት ሰዎች እንደሚመሰክሩት ጫት መቃም ከተቋረጠ ከአስርና ከአስራ 

አምስት፣ቢበዛም ከሐያ ቀን በኋላ ዱካኩ እርግፍ አድርጎ መተው ከአፈታሪኩ ጋር ግንኙነት 

እንደሌለው ሌላው ተጨማሪ ማስረጃ ነው፡፡ 

ስለዱካክ ባሕረ መዝገብ የሚሞላ ክምችት መፃፍ ይቻላል፡፡ቀነጫጭበን በአጭሩ ያቀረብነው፣

የጫትን ሱስ ከባድነት በመጠኑ የሚያሳይ አንዱ ገፅታው ስለመሰለን ነው፡፡መቼም በአጠቃላይ 

ከጤንነት ከኢኮኖሚ ጉዳቱ ለማምለጥ ለሆነለት ዋናው ቁምነገር ቆርጦ መተውና ሐራራውንም፣

ዱካኩንም ለጥቂት ቀናት መታገሱ ነው፡፡ብዙዎች ምክረውታል፡፡ጥቂቶች አሸንፈዋል፡፡ከዚህ 

የሚሻለው ግን ቀድሞውኑ አለመጀመር ነው፡፡በዚህ በኩልም ቢሆን የሚታየው አዝማሚያ 

ከሚያፅናናና ከሚያበረታታ ይልቅ የሚያሳስብና የሚያሳዝን ሆኖ ይገኛል፡፡ማንንም ላለማስከፋት 

ወይም በይሉኝታ ሸፋፍኖ ለመተው ካልፈለግን በስተቀር ጫት የመቃም አመል ዛሬ እንደወረርሽን 

እየተስፋፋ ነው፡፡ከአስራ አምስትና ከሃያ ዓመታት በፊት እንደትንግርት የሚታይ ያልነበረው ዛሬ 

በበርካታ የአገራችን ከተሞች የጫት መቃምያ ቤቶች ቁጥር እጅግ ተበራክተዋል፡፡ 

የገበያው መድራት ብቻ አይደለም፡፡’ አቦ የበርጫ አሰራን!’ የተሲአት ጫት መግዣ ጨምርልኝ 

ወይም የጨብሲ ሙላልን!’(ጫት ከተቃመ በኋላ የማርከሻ የመጠጥ መግዣ) ከሚለው፣ከትምህርትም 
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ከስራም ሳይሆን ከቀረው የጫት ሱሰኛ ቦዘኔ አንስቶ በየመንገዱ ዳር እስከተጋደመ የጫት በሽተኛ 

ድረስ ሲታይ ሁናቴው አሳሳቢ ደረጃ መድረሱ አያከራክርም፡፡ 

እንግዲህ ጥያቄው መፍትሔው ምንድን ነው?የሚል ይሆናል፡፡አመልን ያህል (ያውም በአፈታሪክ 

ላይ የተመሰረተ እምነት ያለበት) ነገር በውሳኔና በትእዛዝ ማስቀረት በጣም አስቸጋሪ መሆኑ 

ሰለሚሰማኝ እርግጠኛ መፍትሄ መስጠት አልቃጣም፡፡ምናልባት ከህሊናዊ ተጨባጭ ሁናቴዎች 

አንስቶ እስከ ስነልቦናዊ አቀራረብ ድረስ የባለሙያዎችን ምርምር የሚጠይቅ ሊሆን ይችላል፡፡ይህ 

እንዳለ ሆኖ የጫት ሱስ ጦስ ለስራ እንቅስቃሴው እንቅፋት እንዳይሆን በማድረጉ በኩል 

ከያንአንዳንዳችን የሚጠበቅውን ያህል ማበርከት ይጠበቅብናል፡፡ለዚሁም ከዱካክ ለማምለጥ ጫትን 

ሳይሆን ስራን መምረጥ ይገባናል፡፡ 

ለአስተያየትዎ 

Welwalo_waw@yahoo.com 

ይጠቀሙ 

 


