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የምሥራቅ አፍሪካው ተወርዋሪ ኮከብ 
ተወዲዲሪነቱ አይዯበዜዜም 

 
    ማህተመሥሊሴ (ከገርጂ)(senaygerna29@gmail.com) 
 

ስዴሣ አራት ዓመታትን ያስቆጠረ አየር መንገዴ ነው፡፡ አየር መንገደ 
ከመን ወዯ መን እየተሸጋገረ እዙህ የዯረሰውና ጎምቱ የተሰኘው ዕዴሜውን 
በመቁጠር ብቻ አይዯሇም ውጤታማነቱን ብርታቱንና ብቃቱን እያስመሰከረ እንጂ፡፡ 

 
የኢትዮጵያ አየር መንገዴ ሇኢትዮጵያውያንና ሇአፍሪካ ኩራትና መመኪያ 

መሆኑ ቢነገርሇት ሏሰት አይሆንም፡፡ አገሌግልት በሰጠባቸው ባሇፉት መናት ወዯ 
35 የአፍሪካ ከተሞች በመብረር አፍሪካውያንን እርስ በርስ እንዱገናኙ አዴርጓሌ፡፡ 
አገሌግልቱ በዙህ አሌተወሰነም፡፡ በዓሇም ሊይ 56 መዲረሻዎች ያለት ሲሆን በአሁኑ 
ወቅትም ወዯ ሕንዴና ቻይና አዲዱስ የበረራ መስመሮችን በመክፈት የአፍሪካውያን 
የኢንቨስትመንት ጥረትን የሚያግዘ ተግባራት በማከናወን ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 
የኢትዮጵያ አየር መንገዴ እጅግ የመኑ ቴክኖልጂ የወሇዲቸው 

አውሮፕሊኖች ተጠቃሚ በመሆኑ ስመ ጥርና በዓሇም ሊይ ከሚታወቁት አየር 
መንገድች አንደ ሉሆን ችሎሌ፡፡ 

 
የአየር መንገደ የበረራ ዯህንነት አስተማማኝ መሆን ከአፍሪካ አየር መንገዴ 

ሁለ ተመራጭ አዴርጎታሌ፡፡ በራሱ የጥገና ማዕከሌና የበረራ ትምህርት ቤት 
የሚሰጠውን አገሌግልት መን ካፈራው ቴክኖልጂ ጋር አጣጥሞ መጠቀም መቻለ 
ዯግሞ የበሇጠ ዜናን አትርፎሇታሌ፡፡  

 
በአንዴ አጋጣሚ የአየር መንገደን የሥራ እንቅስቃሴ በጎበኘሁበት ወቅት 

የጥገና ሂዯቱንና በወቅቱ በጥገና ሊይ የነበረ የአንዱት አፍሪካዊት ሀገር መሪ 
አውሮፕሊን በማየቴ ኩራት ተሰምቶኛሌ፤ የዯስታ ሲቃም ተናንቆኛሌ፡፡ ሇአየር 
መንገደ የጥገና ብቃት የዓይን ምስክርነቴን ሰጠሁ እንጂ ከዙህም በሊይ 
የዩናይትዴስቴትስ የፌዳራሌ የበረራ አስተዲዯር ባሇሥሌጣን የጥገና ብቃቱን 
አረጋግጦሇታሌ፡፡  

 
የኢትዮጵያ አየር መንገዴ ሇበርካታ የአፍሪካ ሀገራት አየር መንገድች 

የሥሌጠና አገሌግልት በመስጠት ከፍተኛ ሚናን እየተጫወተ ነው፡፡ የሊቀ 
አገሌግልቱና ሰኬቱም ሇበርካታ ሽሌማቶች አብቅተውታሌ፡፡  

 
አየር መንገደ እ.ኤ.አ. ካሇፈው ጥር ወር 2009 ጀምሮ አምስት ከፍተኛ 

ዓሇም አቀፍ ሽሌማቶችን አግኝቷሌ፡፡ ከእነዙህ ሽሌማቶች መካከሌ የኔፓዴ የብቃት 
ሽሌማትንና #ኤርሊይን ኦፍ ይር አዎርዴ; የተሰኘው የአፍሪካ አየር መንገድች 
ማህበር ሽሌማትን ሇአብነት መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪ አየር መንገደ 
#የ2008 የኮርፖሬት አቺቭመንት; ተሸሊሚ ሆኗሌ፡፡ 
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የኢትዮጵያ አየር መንገዴ የበረራ ዯህንነቱ የተመሰከረሇት ተቋም በመሆኑ 
መሌካም ስምና ዜናው በዓሇም ሊይ ናኝቷሌ፡፡ አፍሪካ ውስጥ አለ ከሚባለት ምርጥ 
አየር መንገድች የሊቀና በርፉ በሚሰጠው አገሌግልት የመሪነቱን ሥፍራ የያ 
ነው፡፡ በአውሮፓ ሀገራት የአየር ክሌሌ ውስጥ የበረራ አገሌግልት እንዱሰጥ 
የተፈቀዯሇት ብቸኛው አፍሪካዊ አየር መንገዴ መሆኑንስ የምናውቅ ስንቶቻችን 
ነን? 

 
እ.ኤ.አ. በ1946 ወዯ ግብፅ በመብረር ሥራውን የጀመረው የኢትዮጵያ አየር 

መንገዴ ባሳሇፋቸው 64 ዓመታት ውስጥ በቴክኒክ ወይም በአብራሪዎቹ የብቃት 
ችግር የተነሳ አዯጋ አጋጥሞት እንዯማያውቅ ዓሇም መስክሮሇታሌ፡፡ በበርካቶች 
ንዴ ተወዲጅነትን ያተረፈሇትም ይኸው የበረራ ዯህንነቱ አስተማማኝነት መሆኑ 
ግሌፅ ነው፡፡ 

 
አየር መንገደ ባሳሇፋቸው የሥራ መናት ከአሁን በፊት ሁሇት አዯጋዎች 

አጋጥመውታሌ፡፡ አንዯኛው እ.ኤ.አ. በ1982 ባህርዲር አካባቢ በወፎች መንጋ የተነሳ 
የዯረሰበት የአውሮፕሊን መከስከስ ሲሆን ላሊው እ.ኤ.አ. በ1996 በአውሮፕሊን 
ጠሊፊዎች አስገዲጅነት በኮሞሮስ ዯሴት ሊይ የዯረሰው የመከስከስ አዯጋ ነው፡፡ 
 

ጥር 16 ቀን ላሉት ከቤይሩት ወዯ አዱስ አበባ ሇመብረር ጥቂት ዯቂቃዎች 
አየር ሊይ ቆይቶ የነበረው የበረራ ቁጥሩ ኢቲ 409 የሆነው ቦይንግ 737 አውሮፕሊን 
ሜዴትራንያን ባህር ሊይ ተከስክሷሌ፡፡ 82 ተሳፋሪዎችንና ስምንት የአውሮፕሊኑን 
ሠራተኞች በጫነው አውሮፕሊን ሊይ የዯረሰው አዯጋ ኢትዮጵያውያንና 
አፍሪካውያንን ብቻ ሳይሆን ዓሇምን አስዯንግጧሌ፤ አሳዜኗሌም፡፡  

 
የዓሇም መገናኛ ብዘኃን የአዯጋውን አሳዚኝነት ግበዋሌ፡፡ የአየር መንገደን 

የበረራ ዯህንነት ሪከርዴ አጉሌተውና አግዜፈው ሲግቡ ተስተውሇዋሌ፡፡ የአየር 
መንገደ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ግርማ ዋቄ #የአዯጋው መንስዔ እስካሁን 
ባይታወቅም በአብራሪው ችግር አሌያም በቴክኒክ ብሌሽት ሉሆን እንዯማይችሌ 
እርግጠኞች ነን; ብሇዋሌ፡፡ በዙህ አስተያየታቸው በርካቶች ይስማማለ፡፡ ግምታዊ 
አስተያየት ሳይሆን ብቃቱን መሠረት ያዯረገ በመሆኑ፡፡ 

 
የቦይንግ ኩባንያ ምርት የሆነው 737 ቦይንግ አውሮፕሊን በ2002 የተመረተና 

በቅርቡ ሙለ ፍተሻ የተዯረገሇት ከአዱስ አበባ በተነሳበት ወቅትም ምንም ዓይነት 
የቴክኒክ ችግር እንዲሌነበረበት ተረጋግጧሌ፡፡ የአውሮፕሊኑ አብራሪ ከሃያ ዓመታት 
በሊይ ሌምዴ ያሊቸው ታዋቂ አብራሪ መሆናቸውም በአየር መንገደ ሕዜብ ግንኙነት 
ተገሌጿሌ፡፡  

 
የአየር መንገደ በጎ ገፅታ ይበሌጥ ጎሌቶ በታየበትና የአዯጋው መንስዔ 

ባሌተጣራበት በአሁኑ ወቅት አንዲንዴ የመገናኛ ብዘኃን በአብራሪው ብቃት ማነስ 
ወይም የቴክኒክ ችግር የተከሰተ አዯጋ አስመስሇው መገባቸው ከሙያው ሥነ-
ምግባር ውጭ ከመሆኑም በሊይ ሇትዜብት ይዲርጋቸዋሌ፡፡ እውነቱ ነጥሮ መውጣቱ 
አይቀርምና፡፡   
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አንዲንድቹ አዯጋው ከአሸባሪነት ጋር ሉያያዜ ይችሌ ይሆናሌ የሚሌ 
መሊምቶችን ሰንዜረዋሌ፡፡ ምንም ይሁን ምን ሇ64 ዓመታት ብቃቱን አረጋግጦ፣ 
የበረራ ዯህንነት ሪከርደን ጨብጦ በመስኩ ብቁና የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ ያፈራው 
አየር መንገዲችን የመሊምቱ ችግር ሰሇባ ሆኗሌ ብል መዯምዯም አስቸጋሪ 
ይሆናሌ፡፡  

 
የአዯጋው መንስዔ እስኪጣራ ትዕግሥት ያጡት ወገኖች #የጅብ ችኩሌ ቀንዴ 

ይነክሳሌ; እንዱለ ወይም ዯግሞ አጋጣሚውን በመጠቀም የአየር መንገደን  ስምና 
ዜና ሇማዯበብ በመሊምት ሊይ የተመሠረተ ገባን ቢያቀርቡም የአውሮፕሊኑ 
መረጃ ጋቢ ሣጥን (ብሊክ ቦክስ) ሲፈተሽ እውነቱ መውጣቱ አይቀርምና በገባው 
አንዯነቅም፡፡  
 

 
መሊምቶችን መሠረት ያዯረጉ ገባዎች ቢናፈሱም፣ ገባዎቹ እውነትነት 

ቢኖራቸውም ሇመናት ሌምዴ ያካበተውና መናዊ ቴክኖልጂን ተጠቃሚ የሆነው 
የኢትዮጵያ አየር መንገዴ ብቃትና ጥንካሬ ሉዯበዜዜ አይችሌም፡፡ አንዴም ቀን 
በቴክኒክና በበረራ ብቃት ችግር አዯጋ ያሌዯረሰበት አየር መንገዴ ዚሬ ሇዙህ ችግር 
ቢጋሇጥ ምን ያስዯንቃሌ! አዯጋ በየትኛውም አጋጣሚ ሉከሰት ስሇሚችሌ ሇምን ሆነ 
ማሇት አይቻሌም፡፡  

 
በሜዴትራንያን ባህር የተከሰከሰው የአየር መንገዲችን አውሮፕሊን ጠና 

ሰዎችን እንዲሳፈረ መና መቅረቱ አሳዚኝ ነው፡፡ ካመጣው ምን ይዯረጋሌ፡፡ በዙህ 
አዯጋ የተነሳ የአየር መንገደ ጉሌበት የሚብረከረክ አይመስሇኝም፡፡ ምክንያቱም 
ጠንካራ መሠረት ያሇው ከሊይ በጽሐፌ የጠቀስኳቸው ብቃቱ፣ ያገኛቸው ሽሌማቶች 
ማንነቱን የመሰከሩሇት ሇኢትዮጵያውያንና ሇአፍሪካውያን ኩራት በመሆኑ የበሇጠ 
ተጠናክሮ አንቱ እንዯሚሰኝ አንጠራጠርም፡፡ በአየር መንገዲችን ትሊንት ኮርተናሌ፤ 
ዚሬም ወዯፊትም እንኮራሇን፡፡ ስሇሆነም መሠረተ ቢስና ተጨባጭነት የላሊቸው 
ገባዎች ቦታ አይኖራቸውም፡፡ 

 
ሇብቃቱና ጥንካሬው መሠረት የሆኑት የአየር መንገደ አመራርና ሠራተኞች 

ጥረት፣ የመንግሥት ዴጋፍና አሇኝታነት ሇላልች የሌማት ርፎችም ፋና ወጊ የሆነ 
ሌምዴን አካፍልናሌ፡፡   

 
ሇኢትዮጵያ አየር መንገዴ ዜና ከፍተኛውን ሚና የተጫወቱት አመራሩና 

ሠራተኞቹ መሆናቸው ግሌጽ ነው፡፡ በሀገራዊ ፍቅር፣ በእኔነት ስሜት የሚከናወኑ 
ተግባራት ሁለ ውጤታማ መሆናቸው የማያጠያይቅ በመሆኑ የዴርጅቱ አመራርና 
ሠራተኞች መሞካሸታቸው አያንሳቸውም፡፡ 

 
መንግሥትም ቢሆን ሇአየር መንገደ ክብር፣ ዜናና ትርፋማነት የበኩለን 

ዴርሻ ተወጥቷሌ፡፡ የጥር 16 ቀን አዯጋ እንዯተከሰተ የቢቢሲ ጋቢ እንዯገሇጸችው 
ዴርጅቱ የመንግሥት ቢሆንም በሙለ ነፃነት እንዱንቀሳቀስ ዕዴሌ በመስጠቱ 
ትርፋማ ሉሆን ችሎሌ፡፡ የኢትዮጵያ መንግሥት አየር መንገደ የመንግሥት 
ዴርጅት በመሆኑ አውሮፕሊኖችን በነፃ ያሇመጠቀሙ ሇትርፋማነቱ አስተዋፅዖ 
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ማዴረጉን ጋዛጠኛዋ ጨምራ ገሌጻሇች፡፡  የመንግሥት ከፍተኛ ባሇሥሌጣናት 
ክብርና ዜናን ሳይፈሌጉ እንዯማንኛውም መንገዯኛ እየከፈለ መስተናገዲቸውንም 
ይፋ አዴርጋሇች፡፡ ይህም ሇአየር መንገደ መጠናከር መንግሥት ያዯረገውን 
አስተዋፅዖ ከማመሊከቱም በሊይ የኢትዮጵያ መንግሥት ሇሌማት ያሇውን 
ቁርጠኝነት ያሳያሌ፡፡ ቁርጠኝነቱም በአርአያነት የሚጠቀስ ይሆናሌ፡፡  

 
የምሥራቅ አፍሪካው ተወርዋሪ ኮከብ የጀመረውን አገሌግልት አጠናክሮ 

በመቀጠሌ የበሇጠ ዴሌን እንዯሚጎናፀፍ በበኩላ አሌጠራጠርም፡፡ ይህም በጠንካራ 
አመራሩና ሠራተኞቹ ያሊሰሇሰ ጥረት ከጎኑ በማይሇየው የመንግሥት ዴጋፍ እውን 
እንዯሚሆን አምናሇሁ፡፡ 

 
 
 
 


