
 

 
16 MARCH 2014 ተጻፈ በ  ቃለየሱስ በቀለ 
 

‹‹በፍጥነት ካላደግን እንዋጣለን›› አቶ ተወልደ ገብረ 
ማርያም፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ሥራ አስፈጻሚ 

 

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ላለፉት ተከታታይ ዓመታት በከፍተኛ ፍጥነት በማደግ ላይ 
ይገኛል፡፡ አየር መንገዱ ባለፉት ሰባት ዓመታት ሰባት እጥፍ አድጓል፡፡ 
ዓለም አቀፍ የበረራ መዳረሻዎችን ቁጥር በፍጥነት እያሳደገ ሲሆን አዳዲስና ዘመናዊ 
አውሮፕላኖችን በመግዛት ላይ ይገኛል፡፡ ውጤታማነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ በቅርቡ 
ከተከሰተው የአውሮፕላን ጠለፋ ጋር በተያያዘ በአየር መንገዱ የበረራ ደኅንነት ላይ ጥያቄ 
የሚያነሱ አልታጡም፡፡ የአየር መንገዱ ፈጣን ዕድገት ያስፈራቸውም ሰዎች አሉ፡፡ አየር 
መንገዱ የውጭ አብራሪዎችና የበረራ አስተናጋጆች የሚቀጥረው ለምንድነው የሚል ወቀሳ 
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አዘል ጥያቄም ተነስቶበታል፡፡ ቃለየሱስ በቀለ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ከአየር መንገዱ ዋና 
ሥራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማሪያም ጋር ቆይታ አድርጓል፡፡ 
ሪፖርተር፡- አየር መንገዱ ስለሚገኝበት ሁኔታ ቢገልጹልን? 
አቶ ተወልደ፡- እንደምታውቁት አየር መንገዱ የሚመራበትን ራዕይ 2025 የተሰኘ የ15 
ዓመት የዕድገት መርሐ ግብር ቀርፀን በመተግበር ላይ እንገኛለን፡፡ ትግበራውን 
የጀመርነው እ.ኤ.አ. በ2010 ነበር፡፡ አሁን አራተኛው የበጀት ዓመት ላይ እንገኛለን፡፡ 
ዕቅዱን ስናስተዋውቅ ብዙ ሰዎች ጋዜጠኞችን ጨምሮ የተጋነነ ዕቅድ ነው ብለው ነበር፡፡ 
ብዙዎች የተቀመጡትን ዕቅዶች ተመለክተው ተግባራዊ ሊሆኑ አይችሉም የሚል አቋም 
ነበራቸው፡፡ እኛ ግን ሥራችንን ስንጀምር የአየር መንገዱን አቅምና ነባራዊ ሁኔታዎችን 
ገምግመን ዕቅዶቹን ማሳካት እንደምንችል ተማምነናል፡፡ 

አንዳንዶች ይህ ዕድገት በጣም ፈጣን ነው ሲሉ ሥጋት ገብቷቸዋል፡፡ ሥጋቱ ተገቢ ነው፡፡ 
ነገር ግን ዕድገት ለአየር መንገዱ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ 
መጠን ወሳኝነት አለው፡፡ በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቅ ወይም ትንሽ መሆን 
ወሳኝነት አለው፡፡ የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ከፍተኛ መዋለ ንዋይና ከፍተኛ የሠለጠነ የሰው 
ኃይል የሚጠይቅ ሥራ ነው፡፡ ከፍተኛ የሆነ ወጪም አለው፡፡ አየር መንገዱን በማሳደግ 
የሚሰጠውን አገልግሎት በማስፋት ነጠላ ወጪውን (Unit Cost) መቀነስ ይቻላል፡፡ 
የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ የሚመራበት የኢኮኖሚክስ ስሌት ይህ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት 
ሁሉም አየር መንገድ ማደግ ይፈልጋል፡፡ ይህንን ከግንዛቤ በመክተት ነው ፈጣን፣ 
ቀጣይነት ያለውና ትርፋማ የሚያደርግ መርሐ ግብር የቀረፅነው፡፡  

ያለንበትን ሁኔታ የሚያመላክቱ ቁጥሮች ልስጥህ፡፡ እ.ኤ.አ. በ2010 አየር መንገዱ 17 
ቢሊዮን ብር ገቢ ነበረው፡፡ በዚህ ዓመት 48 ቢሊየን ብር ደርሷል፡፡ የአየር መንገዱ ገቢ 
በሦስት ዓመት ጊዜ ውስጥ በእጥፍ አድጓል፡፡ እ.ኤ.አ. በ2010 ያተረፍነው 1.6 ቢሊዮን 
ብር ነበር፡፡ ባለፈው ዓመት ከሁለት ቢሊዮን ብር በላይ አትርፈናል፡፡ የአውሮፕላኖቻችንን 
ቁጥር ብትመለከት እ.ኤ.አ. በ2010 የነበሩን አውሮፕላኖች 36 ሲሆኑ፣ ዛሬ 63 
አውሮፕላኖች አሉን፡፡ ዓለም አቀፍ መዳረሻዎች 59 ነበሩ አሁን 79 ደርሰዋል፡፡ ይህ 
አስገራሚ ዕድገት ነው፡፡ የሠራተኞች ብዛት ከ5,500 ወደ 8,000 አድጓል፡፡ ይህ ጊዜያዊ 
ሠራተኞችን አይጨምርም፡፡ እነዚህ ቁጥሮች አየር መንገዱ በፍጥነት በማደግ ላይ እንደሆነ 
ያሳያሉ፡፡ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ዕድገት ለየት የሚያደርገው በተለምዶ አንድ አየር 
መንገድ በዕድገት ላይ የሚገኝ ከሆነ አትራፊ ለመሆን ይቸግረዋል፡፡ ለዚህም የመካከለኛው 
ምሥራቅ አየር መንገዶች ጥሩ ምሳሌ ናቸው፡፡ ኳታር አየር መንገድ በፍጥነት በማደግ 
ላይ ይገኛል፣ ትርፍ ግን እያገኘ አይደለም፡፡  

በፍጥነት ለማደግ ከፈለግክ ለምሳሌ በዓመት ከ15 እስከ 20 በመቶ የምታድግ ከሆነ 
ትርፋማ መሆን በጣም ይከብዳል፡፡ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን በከፍተኛ ፍጥነት 
በማደግ ላይ ይገኛል፣ ትርፋማም ነው፡፡ እያደገም ትርፋም እየጨመረ ነው፡፡ ይህ ለየት 
ያለና ዓለምን ያስገረመ ክስተት ነው፡፡ በአፍሪካ በፈጣን ዕድገትና ትርፋማነት ቀዳሚውን 
ሥፍራ ይዟል፡፡ እ.ኤ.አ. በ2013 ዘጠኝ ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን አሸንፈናል፡፡ ከእነዚህም 
መካከል በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ታዋቂ የሆነው የ‹‹ስካይ ትራክስ›› ሽልማት ይገኝበታል፡፡ 
የራዕይ 2025 የዕድገት መርሐ ግብር አራት ማዕዘናት አሉት፡፡ የመጀመሪያው 



የአውሮፕላኖች ጉዳይ ነው፡፡ ለአየር መንገዱ ዕድገት ትክክለኛ የሆኑ አውሮፕላኖች 
ያስፈልጋሉ፡፡ የአውሮፕላኖች ቁጥር፣ ዓይነትና ተስማሚነት ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው፡፡ 
አውሮፕላኖቹ ከአየር መንገዱ ፍላጐት አንፃር ትክክለኛ መሆን አለባቸው፡፡ ለኢትዮጵያ 
አየር መንገድ አጭር በረራዎች ቦይንግ 737 አውሮፕላኖችን የምንጠቀም ሲሆን፣ 
ለመካከለኛ ርቀት ቦይንግ 757 እና 767 አውሮፕላኖችን እንጠቀማለን፡፡ እነዚህን (767 
እና 757) አውሮፕላኖች አሁን በድሪምላይነር እየተካን ነው፡፡ ለረዥም ርቀት ቦይንግ 777 
አውሮፕላኖችን መድበናል፡፡ እ.ኤ.አ. በ2016 ኤርባስ 350 የሚባሉ አውሮፕላኖችን 
መረከብ እንጀምራለን፡፡ ከምንሰጠው አገልግሎትና ከምንበርባቸው መዳረሻዎች ጋር 
የሚጣጣሙ አውሮፕላኖች መርጠናል፡፡ ከዚህ በኋላ ቁጥር መጨመር ብቻ ነው 
የሚጠበቅብን፡፡ 

ሁለተኛው ማዕዘን መሠረተ ልማት ነው፡፡ በዚህ ረገድ አዲስ የካርጐ ተርሚናልና የጥገና 
ሃንጋር ግንባታ፣ የአቪዬሽን አካዳሚ ማስፋፊያና የምሥለ በረራዎች ግዥና ተከላ ሥራ 
በማካሄድ ላይ እንገኛለን፡፡ የሰው ኃይል ልማት ሌላው ዋናው ትልማችን ነው፡፡ አየር 
መንገዱ በፍጥነት በማደግ ላይ ስለሆነ የሠለጠነ የሰው ኃይል በዚያው ልክ ያስፈልገናል፡፡ 
የማሠልጠኛ ተቋማችን በዓመት 200 ተማሪዎች ይቀበል ነበር፡፡ በማስፋፊያው ፕሮጀክት 
ላይ 55 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስት አድርገን የመቀበል አቅሙን በአራት እጥፍ በማሳደግ 
ዛሬ በዓመት 1,000 ተማሪዎች እናሠለጥናለን፡፡  

አራተኛው ማዕዘን ሲስተምስ ሲሆን በዚህም በድርጅቱ የኢንፎርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን 
ቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት በፍጥነት በማስፋፋት ላይ እንገኛለን፡፡ ለዚህ ፕርግራም 30 
ሚሊዮን ዶላር ወጪ አውጥተናል፡፡ ዛሬ ድርጅታችን ሙሉ በሙሉ አውቶሜትድ (ሁሉም 
ነገር የሚሠራው በኮምፒውተር በመታገዝ ነው) ከአንድ ዓመት በኋላ በኩባንያው ውስጥ 
ኤርዌይ ቢልን ጨምሮ በወረቀት የሚሠራ ነገር አይኖርም፡፡ ሌላው የተለያዩ ክልላዊ 
መናኸሪያዎች ማቋቋም ነው፡፡ በዚህም በአስካይ አየር መንገድ ላይ ሽርክና ፈጥረን 
(የኢትዮጵያ አየር መንገድ 40 በመቶ የባለቤትነት ድርሻ አለው) በቶጐ ሎሜ የምዕራብ 
አፍሪካ መናኸሪያ አቋቁመናል፡፡ በተመሳሳይ በማላዊ አየር መንገድ ላይ ኢንቨስት 
አድርገን የደቡብ አፍሪካ መናኸሪያ አቋቁመናል፡፡ በመካከለኛው አፍሪካ ይህንኑ 
ለመድገም በኮንጐ በመንቀሳቀስ ላይ እንገኛለን፡፡  

ሪፖርተር፡- አየር መንገዱ በፍጥነት በማደግ ላይ እንደሚገኝ ብዙዎች ይስማሙበታል፡፡ 
ዕድገቱ ጤናማ ይደለም የሚሉ ወገኖችም አሉ፡፡ ይሁን እንጂ አየር መንገዱ ከሚገባው 
ፍጥነት በላይ በማደግ ላይ ነው፡፡ ይህ ዕድገት ጤናማ ባለመሆኑ በሠራተኞች ላይ ከፍተኛ 
የሥራ ጫና እንደተፈጠረ ይነገራል፡፡ የጥራትና ደኅንነት ጉዳይ ችላ በመባሉ በሒደት 
አየር መንገዱን ይጐዳል የሚሉ ወገኖች አሉ፡፡ ለዚህ የእርስዎ ምላሽ ምንድነው? 
አቶ ተወልደ፡- በመጀመሪያ የተነሱት ሥጋቶች ተገቢ ናቸው፡፡ በፍጥነት ከማደጋችን ጋር 
ተያይዞ የተነሱ ጥያቄዎች በመሆናቸው ጤናማ አስተያየቶች ናቸው፡፡ ነገር ግን የተነሱትን 
ጥያቄዎች ካሉበት ነባራዊ ሁኔታዎችና ቁጥሮች ጋር እያስተያየን እንነጋገር፡፡ በፍጥነት 
በማደጋችን ጥራትን ችላ ብለናል? መልሱ በፍፁም ጥራትን ችላ አላልንም ነው፡፡ 
የአገልግሎት ጥራት ሁሌም ከፍተኛ ትኩረት የምንሰጠው ጉዳይ ነው፡፡ የምንሰጠው 
አገልግሎት ጥራት ከተጓደለ ደንበኞቻችን ይሸሹናል፡፡ የመንገደኞች ቁጥር ስንመለከት 



እየጨመረ ነው የሄደው፡፡ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞች ቁጥር በዓመት 20 
በመቶ እያደገ ይገኛል፡፡ እ.ኤ.አ. በ2005 አንድ ሚሊዮን የነበረው ባለፈው ዓመት 5.6 
ሚሊዮን ደርሷል፡፡ ይህ ፈጣን የመንገደኞች ቁጥር ዕድገት የጥራት መቀነስን አያሳይም፡፡ 
ይህ የሚያሳየው ደንበኞቻችን በምንሰጠው አገልግሎት መርካታቸውን ነው፡፡ የመንገደኞች 
ቁጥር የሚጨምረው የአገልግሎት ጥራት እየተሻሻለ ሲሄድ ነው፡፡ ደንበኞቻችን አየር 
መንገዱን ይወዱታል ታማኝም ናቸው፡፡ በየበረራው ላይ የሚሞላ የደንበኞች አስተያየት 
መስጫ ቅጽ አለ፡፡ የተሳፋሪዎችን አስተያየት እንሰበስባለን፡፡ የምንሰበስበው አስተያየት 
የሚያሳየው ሰማንያ ሰባት በመቶ ተሳፋሪዎቻችንን በምንሰጠው አገልግሎት መርካታቸውን 
ነው፡፡ ይህ ከፍተኛ ውጤት ነው፡፡ ይህ ውጤት በአገልግሎት ጥራት ላይ ጠንክረን 
በመሥራት ላይ መሆናችንን ያሳያል፡፡  

የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ መዳረሻ መስመሮች ምቹና ፈጣን የበረራ አገልግሎት 
መስጠት የሚያስችሉ ናቸው፡፡ የአፍሪካ አገሮችን እንደኛ የሚያገናኝ የለም፡፡ አፍሪካን 
ከሌሎች አኅጉሮች ጋር በመልካም ሁኔታ እናገናኛለን፡፡ ዛሬ ከአቢጃን ቤጂንግ ወይም 
ጓንዡ ቻይና መብረር ብትፈልግ ፈጣንና ምቹ የሆነ የበረራ መስመር ያለው የኢትዮጵያ 
አየር መንገድ ነው፡፡ ከአፍሪካ አየር መንገዶች ቻይና ውስጥ በርካታ መዳረሻ ያለው 
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው፡፡ ከዋሽንግተን ዲሲ አዲስ አበባ ቀጥታ በረራ ያለው 
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው፡፡ ቀደም ሲል 235 መቀመጫዎች ያላቸውን ቦይንግ 767 
አውሮፕላኖች እንጠቀም ነበር፡፡ የመንገደኞች ቁጥር እየጨመረ በመሄዱ ዛሬ 321 
መቀመጫዎች ያሉዋቸው ቦይንግ 777 አውሮፕላኖች እንጠቀማለን፡፡ በረራዎቻችን በሙሉ 
ሙሉ ናቸው፡፡ እስገሚገባኝ ድረስ ይህ የሚያሳየው የጥራት መጓደል ሳይሆን የምንሰጠው 
አገልግሎት እየተሻሻለ መሄዱን ነው፡፡  

ስካይ ትራክስ አየር መንገዶችን የሚገመግም ታዋቂ ኩባንያ ነው፡፡ ባለፈው ሰኔ የምርጥ 
አገልግሎት ሽልማት አበርክቶልናል፡፡ እንደሚታወቀው እ.ኤ.አ. በ2011 የስታር አሊያንስ 
አባል ሆነናል፡፡ የስታር አሊያንስ አባል የሚኮነው እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም፡፡ በርካታ 
መመዘኛዎች አሉት፡፡ አባል ከተሆነም በኋላ በየዓመቱ የሚካሄድ ግምገማ አለ፡፡ የስታር 
አሊያንስ ባለሙያዎች በየዓመቱ እየመጡ ኦዲት ያደርጉናል፡፡ የምንሰጠው አገልግሎት 
ከተጓደለ አባልነታችን ጥያቄ ላይ ይወድቃል፡፡ ሌላው የጠቀስከው የደኅንነት ጉዳይ ነው፡፡ 
የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ይመረምሩናል፡፡ ለምሳሌ የአሜሪካው ኤፍኤኤ (ፌዴራል 
አቪዬሽን አድሚኒስትሬሽን) በየዓመቱ የአዲስ አበባ ጣቢያችንን መርምሮ የብቃት 
ማረጋገጫ ይሰጠናል፡፡ የበረራ ደኅንነታችንን ለማረጋገጥ ኤፍኤኤ የሚመለከታቸው 
በርካታ መመዘኛዎች አሉ፡፡ እስካሁን ሁሉንም እያሟላን የብቃት ማረጋገጫ እያገኘነን 
ነው፡፡ ይህ ካልሆነ ኦዲቱን ካላለፍን ወደ አሜሪካ መብረር እንከለከላለን፡፡ እስካሁን ግን 
የኤፍኤኤን ምርመራ በብቃት በማለፍ ወደ አሜሪካ መብረር ቀጥለናል፡፡ ወደ ካናዳም 
መብረር ጀምረናል፡፡ የደኅንነት ጉዳዮችን ሳታሟላ ወደ አሜሪካና ካናዳ መብረር 
የማይታሰብ ነው፡፡  

በተመሳሳይ የአውሮፓው ‹‹ዩሮፒያን አቪዬሽን ሴፍቲ ኤጀንሲ›› (EASA) ሁለት ጊዜ 
ኦዲት አድርጐናል፡፡ በጥሩ ውጤት አልፈናል፡፡ የአውሮፓው ‹‹ሴፍቲ አሰስመንት ኦፍ 
ፎሬን ኤርላይንስ›› የምንለው አለ፡፡ ወደ አውሮፓ የሚበሩ የሌሎች አገሮች አየር 



መንገዶች የበረራ ደኅንነት የሚመረመሩበት ነው፡፡ የአውሮፓ የበረራ ደኅንነት ማረጋገጫ 
መስፈርቶች ካላሟላን ወደ አውሮፓ አገሮች መብረር አንችልም፡፡ እንደሚታወቀው 
አውሮፓ ውስጥ ዘጠኝ ያህል መዳረሻዎች አሉን፡፡ በዓለም አቀፍ የአየር ትራንስፖርት 
ማኅበር (IATA) የሚካሄድ ‹‹ኢንተርናሽናል ኦፕሬሽናል ሴፍቲ ኦዲት›› (IOSA) የሚባል 
የብቃት ማረጋገጫ ምርመራ አለ፡፡ በየሁለት ዓመቱ ኦዲት እንደረጋለን፡፡ በተጨማሪም 
በፓሪስ፣ በለንደን፣ በፍራንክፈርት፣ በስቶክሆልም፣ በሮምና በመሳሰሉት የአውሮፓ ከተሞች 
እንመረመራለን፡፡ እ.ኤ.አ. በ2013 ብቻ 27 ኦዲቶች ነበሩብን፡፡ የኢትዮጵያ ሲቪል 
አቪዬሽን ባለሥልጣንም በየጊዜው ኦዲት ያደርገናል፡፡ እነዚህን ሁሉ የበረራ ደኅንነት 
ማረጋገጫ መዘናዎች እያለፍን ነው የምንሠራው፡፡ ታዲያ ይህ የሚያሳየው የደኅንነትን 
ጉዳይ ችላ ማለታችንን ነው? ያገኘናቸው ውጤቶች የሚጠቁሙት በአገልግሎት ጥራትና 
በበረራ ደኅንነት (Safety and Security) ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሳችንን ነው፡፡ 

ሪፖርተር፡- የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ደኅንነት ታሪክ መልካም እንደሆነ ድርሳናት 
ይጠቁማሉ፡፡ ይሁን እንጂ በቅርቡ የተከሰቱ አጋጣሚዎች የአየር መንገዱን አስተማማኝነት 
ጥያቄ ውስጥ ከተውታል የሚሉ ወገኖች አሉ፡፡ የመጀመሪያው ኪሊማንጃሮ ማረፍ 
የነበረበት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 767-300 አውሮፕላን በስህተት አሩሻ 
አውሮፕላን ማረፊያ ማረፉ ነው፡፡ ሁለተኛው በቅርቡ የተካሄደው የአውሮፕላን ጠለፋ 
ጉዳይ ነው፡፡ እነዚህን ክስተቶች በመጥቀስ የአየር መንገዱ የበረራ ደኅንነት አሳሳቢ ሆኗል 
ይላሉ፡፡ በዚህ ላይ የእርስዎ አስተያየት ምንድነው? 
አቶ ተወልደ፡- እነዚህ ሁለት የተለዩ አሳዛኝ ክስተቶች ናቸው፡፡ ሁለቱ ክስተቶች 
የሚያገናኛቸው ነገር የለም፡፡ በኪሊማንጃሮ የተፈጠረው ምንድነው በአውሮፕላን ማረፊያው 
ላይ ተበላሽታ የቆመች ሴስና አነስተኛ አውሮፕላን ነበረች፡፡ በዚያ ምክንያት የእኛ 
አውሮፕላን አቅጣጫውን መቀየር ነበረበት፡፡ በአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎችና 
በአብራሪዎች መካከል በነበረው የሬዲዮ ግንኙነት በተፈጠረ ስህተት አሩሻ ሊያርፍ 
ችሏል፡፡  

የኢቲ 702 ክስተትን የተመለከትን እንደሆነ ጉዳዩ ገና በምርምራ ላይ ያለ በመሆኑ ብዙ 
መናገር አልችልም፡፡ የምርመራውን ውጤት ማዳመጥ ይኖርብናል፡፡ አንድ ግለሰብ 
አልባሌ ድርጊት ፈጽሟል፡፡ በጣም የሚያሳዝን ድርጊት ነው፡፡ እነኝህ ሁለት ክስተቶች 
በፍፁም የኢትዮጵያ አየር መንገድን የሚወክሉ አይደሉም፡፡  

ሪፖርተር፡- ረዳት አብራሪው በምን ምክንያት ድርጊቱን እንደፈጸመ አውቃችኋል? 
አቶ ተወልደ፡- የደረስንበት መደምደሚያ የለም፡፡ እንደሚታወቀው ረዳት አብራሪው 
በስዊዘርላንድ ፖሊስ ቁጥጥር ሥር ውሎ ምርመራ እየተካሄደበት ነው፡፡ የምርመራው 
አካል ስላልሆንን መረጃ ማግኘት አልቻልንም፡፡  
ሪፖርተር፡- ከስዊዘርላንድ ባለሥልጣናት ጋር አትነጋገሩም? 
አቶ ተወልደ፡- አንነጋገርም፡፡ ምክንያቱም ጉዳዩ የሁለቱ አገሮች (የኢትዮጵያና 
የስዊዘርላንድ መንግሥታት) ጉዳይ ሆኗል፡፡ በኢትዮጵያ መንግሥት የተቋቋመ ብሔራዊ 
ኮሚቴ አለ፡፡ የኮሚቴው አባል ነን፡፡  



ሪፖርተር፡- ታዛቢዎች በአየር መንገዱ ማኔጅመንት ውስጥ መከፋፈል ተፈጥሯል እያሉ 
ነው፡፡ በቅርቡ ኃላፊነታቸውን የለቀቁት የበረራ ሥራዎች ኃላፊ ካፒቴን ደስታ ዘሩ 
ባለመግባባት መልቀቃቸው እየተነገረ ነው፡፡ በማኔጅመንቱ ውስጥ ክፍፍል አለ አይደል? 
አቶ ተወልደ፡- በፍፁም የተሳሳተ መረጃ ነው፡፡ በዚህ ጥያቄ በጣም ተገርሜያለሁ፡፡ የበረራ 
ሥራዎች ኃላፊ የሚሆነው ሁልጊዜም አብሪሪ ነው፡፡ ለተወሰነ ጊዜ በቢሮ ውስጥ 
ያገለግላሉ፡፡ አብራሪዎች ማብረር እንጂ በቢሮ ውስጥ መሥራት አይወዱም፡፡ በቢሮና 
በአውሮፕላን የበረራ መቆጣጠሪያ ክፍል (Cockpit) ውስጥ ያለው ድባብ የተለያየ ነው፡፡ 
የበረራ ሥራዎች ኃላፊ ሆነው ለተወሰነ ዓመታት ካገለገሉ በኋላ ወደ በረራ መመለስ 
ይፈልጋሉ፡፡  

ካፒቴን ደስታ ዘሩ ለአምስት ዓመታት የበረራ ሥራዎች ኃላፊ ሆኖ ጠንክሮ ሠርቷል፡፡ 
ወደ ቀድሞ ሥራው መመለስ ፈለገ፡፡ ከአንድ ዓመት በፊት ነው ጥያቄውን ያቀረበው፡፡ 
የሚተካህ ሰው እስክናገኝ ታገሰን አልነው፡፡ ስናገኝ ለቀቅነው፡፡ ከካፒቴን ደስታ በፊት 
ካፒቴን ተስፋዬ አምባዬ የበረራ ሥራዎች ኃላፊ ነበር፡፡ ካፒቴን ተስፋዬ ከአራት ዓመታት 
በላይ ካገለገለ በኋላ ወደ አብራሪነት መመለስ ፈለገ፡፡ በጥያቄው መሠረት ፈቀድንለት፡፡ 
ከእርሱ በፊት ካፒቴን ደምሳሽ ነበር፣ ከእርሱ በፊት ካፒቴን ከበደ ነበር፣ እንዲህ እንዲህ 
እያልኩ ልዘረዝር እችላለሁ፡፡ ሁሉም የተወሰነ ጊዜ ሠርተው ወደ አብራሪነት መመለስ 
ይፈልጋሉ፡፡ ይህ ለእኛ የተለመደ ለብዙ ዓመታት ስንሠራበት የቆየ ነው፡፡ የካፒቴን ደስታ 
ለምን የተለየ ተደርጐ እንደሚወራ ገርሞኛል፡፡ 

ሪፖርተር፡- እየተባለ ያለው ግን የተፈጠረው ልዩነት በአየር መንገዱ ፈጣን ዕድገት 
ምክንያት ነው፡፡ አቶ ተወልደ አየር መንገዱን በሚያስፈራ ፍጥነት እያሳደገው ነው፡፡ ይህ 
በራሱ አደጋ አለው ብለው ከእርስዎ ጋር በዕድገቱ ፍጥነት ላይ ልዩነት የፈጠሩ 
የማኔጅመንት አባላት እንዳሉ እየተነገረ ነው እኮ? 
አቶ ተወልደ፡- የማኔጅመንት ቡድናችን 17 አባላት አሉት፡፡ ሁልጊዜም ዓርብ ዕለት 
ስብሰባ እንቀመጣለን፡፡ ስብሰባው ከአሥር ሰዓት ጀምሮ አንዳንዴ እስከ ሌሊት 6 ሰዓት 
የሚቆይበት ጊዜ አለ፡፡ በስብሰባው ላይ በብዙ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረን ውሳኔ 
እናሳልፋለን፡፡ የማኔጅመንት ቡድን አባላት ለራዕይ 2025 መሳካት ቀን ከሌሊት የሚሠሩ 
ናቸው፡፡ ወጣት፣ በኃይል የተሞሉና ሥራቸውን በፍቅር የሚሠሩ ናቸው፡፡ በአቪዬሽን 
ኢንዱስትሪ ውስጥ ከ25 ዓመታት በላይ የቆዩ ልምድ ያላቸው ናቸው፡፡ በጣም 
እኮራባቸዋለሁ፡፡ ውይይታችን ሁለት መልክ አለው፡፡ ከላይ ወደታችና ከታች ወደላይ 
የሚካሄድ ነው፡፡ መመርያችን ራዕይ 2025 ዕቅድ ነው፡፡ በየዓመቱ የዓመት ዕቅድ 
እናወጣለን፡፡ ከራዕይ 2025 እንወስድና እያንዳንዱ ክፍል እታች ድረስ ወርዶ ሠራተኛውን 
አወያይቶ የዓመት ዕቅዱን ይዞ ወደ ማኔጅመንት ይመጣል፡፡ በማኔጅመንት ፀድቆ ሥራው 
በዕቅዱ መሠረት ይካሄዳል፡፡ ክንውናችንን እንገመግማለን፡፡ ከሌሎች አየር መንገዶች 
እናወዳድራለን፡፡ ከኤምሬትስ፣ ከኬንያ ኤርዌስና ከሲንጋፖር የመሳሰሉ አየር መንገዶች 
ጋር እናስተያያለን፡፡ ዛሬ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ነው፡፡ 
የሚወዳደረው ከዓለም አቀፉ ግዙፍ አየር መንገዶች ጋር ነው፡፡ ራዕይ 2025 ተግባራዊ 
ለማድረግ ጠንክረን በመሥራት ላይ ነን፡፡ ሥራው በጣም አድካሚ ነው፡፡ ብዙ 
ውይይቶችም ይካሄዳሉ፡፡ ውሳኔዎች የሚተላለፉት በቡድን ነው እንጂ በግለሰብ የሚወሰን 
ነገር የለም፡፡  



በቢሮዎቻችን ውስጥ ረዥም ሰዓት እናሳልፋለን፡፡ ቅዳሜና እሑድ ብትመጣ 
አብዛኞቻችንን ቢሮዎቻችን ውስጥ ስንሠራ ታገኘናለህ፡፡ እያንዳንዱ የማኔጅመንት አባል 
እንዲሁም እያንዳንዱ ሠራተኛ ጠንክሮ በመሥራቱ ነው አየር መንገዱ ውጤታማ ሆኖ 
ዕድገቱን ማስቀጠል የቻልነው፡፡ ባለፈው ዓመት የኬንያ አየር መንገድ 92 ሚሊዮን ዶላር 
ከስሯል፡፡ የኢትዮጵያ አየር መንገድ 110 ሚሊዮን ዶላር አትርፏል፡፡ ይህ ሁሉ ውጤት 
ሊገኝ የቻለው ሁላችንም ጠንክረን በመሥራታችን ነው፡፡ ፓይለቶቻችን፣ 
ቴክኒሺያኖቻችንና ሌሎችም ቀንና ሌሊት በመሥራት ላይ ናቸው፡፡ ራዕይ 2025 
የሁላችንም የጋራ የሆነ ግብ ነው፡፡ በሥራችን ላይ ውይይቶች ይኖራሉ፡፡ መከፋፈል 
ተፈጥሯል የተባለው ግን ከእውነት የራቀ ነው፡፡   

ሪፖርተር፡- የአየር መንገዱን ፈጣን ዕድገት ለመደገፍ የሚያስችል በቂ የሆነ የሰው ኃይል 
አላችሁ? 
አቶ ተወልደ፡- አዎ አለን፡፡ ነገር ግን በፈጣን ዕድገት ላይ ስለምንገኝ የምንፈልገው የሰው 
ኃይል ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ይሄዳል፡፡ ለዕድገታችን የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል፣ 
መሠረተ ልማትና ገንዘብ ማግኘት ከባድ ነው፡፡ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጠንካራ ጐኑ 
ሲጀመር ጀምሮ የራሱ የሆነ የአቪዬሽን አካዳሚ አለው፡፡ የሚያስፈልገውን ባለሙያ በራሱ 
አካዳሚ ያሠለጥናል፡፡ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት በአካዳሚው ላይ በቂ የማስፋፊያ ሥራ 
አካሂደን የማሠልጠን አቅሙን በአራት እጥፍ አሳድገናል፡፡ ከአካዳሚው ተመርቀው 
የሚወጡ ባለሙያዎች አየር መንገዱን እያገለገሉ ይገኛሉ፡፡ ከራሳችን አልፈን ሌሎች 
የአፍሪካ አየር መንገዶችን እየረዳን ነው፡፡ የሩዋንዳ፣ የአስካይና የካሜሩን አየር መንገዶች 
ሙሉ የጥገና አገልግሎት ኮንትራት ወስደን እየሠራን ነው፡፡ ለማላዊ አየር መንገድም 
በቅርቡ አገልግሎት መስጠት ጀምረናል፡፡ ከሞዛምቢክ አየር መንገድ ጋር በመነጋገር ላይ 
ነን፡፡ የኢኳቶሪያል ጊኒና የኬፕቨርዴ ፕሬዚዳንቶች አውሮፕላኖችን እንጠግናለን፡፡ 

ከሦስት ዓመት በፊት ከሪፖርተር ጋር ባደረግኩት ቃለ መጠየቅ የቴክኒሺያኖች እጥረት 
ትልቅ መወያያ ርዕስ ነበር፡፡ ዛሬ ለራሳችን አሟልተን ለሌሎች አየር መንገዶች 
ተርፈናል፡፡ በአሁኑ ወቅት በተለያዩ አፍሪካ አገሮች የሚሠሩ 100 ያህል ቴክኒሺያኖች 
አሉን፡፡ የሚከፈላቸው በዶላር በመሆኑ ተጠቃሚ ናቸው፡፡ ከአፍሪካ አገሮች ጋር ተባብረን 
በመሥራታችን ደስተኞች ነን፡፡ ወደ ፓይለቶች ስትመጣ ፈተና ነው፡፡ 552 ፓይለቶች 
አሉን፡፡   

ሪፖርተር፡- አየር መንገዱ የውጭ ዜጐች የሆኑ ፓይለቶች መቅጠር ከጀመረ የተወሰኑ 
ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ በቅርቡ የውጭ ዜግነት ያላቸው የበረራ አስተናጋጆች መቅጠር 
ጀምራችኋል፡፡ የውጭ ዜጐች መቅጠር ለምን አስፈለገ? ለውጭ ዜጐች ከኢትዮጵያውያን 
የበለጠ የሚከፈልበት ምክንያት ምንድነው? 
አቶ ተወልደ፡- የውጭ ዜጐች አብራሪዎች መቅጠር ከጀመርን ዘጠኝ ዓመታት ይሆኑናል፡፡ 
የአብራሪዎች እጥረት አለብን፡፡ የመጀመሪያው የአየር መንገዱ የዕድገት መርሐ ግብር 
ራዕይ 2010 ተግባራዊ መደረግ የጀመረው እ.ኤ.አ. በ2005 ነበር፡፡ በዚያን ወቅት የሰው 
ኃይል እጥረት እንደሚገጥመን አውቀን ነበር፡፡ የሰው ኃይል እጥረት አለ ብለን የአየር 
መንገዱን ዕድገት ልንገታ አንችልም፡፡ በፍጥነት ካላደግን እንቀጭጫለን፡፡ ከቀጨጭን 
በግዙፍ አየር መንገዶች እንዋጣለን፡፡ ታሪክ ሆነን እንቀራለን፡፡ ይህ እንዲሆን 



አንፈልግም፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህ እንዲሆን አይፈልግም፡፡ መንግሥትም ይህን 
እንድናደርግ አይፈልግም፡፡ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድሪምላይነር ወይም ቦይንግ 777 
አውሮፕላን የኢትዮጵያ ባንዲራን ተሸክሞ ከፍ ብሎ በሰማይ ላይ ሲበር እያንዳንዱ 
ኢትዮጵያዊ ኩራት ይሰማዋል፡፡ ዛሬ አፍሪካ ውስጥ ትልቁ አየር መንገድ ሆኗል፡፡  
ሪፖርተር፡- ከግብፅና ከደቡብ አፍሪካ አየር መንገዶች በልጧል?  
አቶ ተወልደ፡- የአገር ውስጥ በረራ አገልግሎትን ካወጣህ የደቡብ አፍሪካና የግብፅ አየር 
መንገዶችን በልጠናል፡፡ እነርሱ የአገር ውስጥ ገበያቸው ትልቅ ነው፡፡ ላለመዋጥ በፍጥነት 
ማደግ አለብን፡፡ ለማደግ በቂ የሠለጠነ የሰው ኃይል ያስፈልጋል፡፡ በቂ የሆኑ አብራሪዎች 
ስለሌሉን የውጭ ዜጐች ለመቅጠር ተገደናል፡፡ የምንተማመነው በውጭ አብራሪዎች 
አይደለም፡፡ የምንተማመነው በኢትዮጵያውያን አብራሪዎች ነው፡፡ በርካታ አውሮፕላን 
በመግዛት ላይ ስለሆንንና የምንፈልገውን ያህል አብራሪዎች ስለሌሉን፣ በቂ አብራሪዎች 
አሠልጥነን ልምድ አግኝተው ለኃላፊነት እስከሚበቁ ያለብንን ክፍተት ለመሸፈን 
በጊዜያዊነት የውጭ አብራሪዎች እየቀጠርን ነው፡፡ ይህ የሚያስገርም አይደለም፡፡ 
ዕድገታችን የፈጠረው ፍላጐት ነው፡፡ አሁን ባለንበት የግሎባላይዜሽን ዘመን ሰዎች 
ወደተለያዩ አገሮች ሄደው ይሠራሉ፡፡ ይህ በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ በጣም የተለመደ ነው፡፡ 
በኬንያ ኤርዌይስ፣ በደቡብ አፍሪካ ኤርዌይስና በሌሎች አገሮች አብራሪዎች ተቀጥረው 
ይሠራሉ፡፡ ተርኪሽ ኤርላይን በርካታ የውጭ አገር ፓይለቶች አሏቸው፡፡ የቱርክ አየር 
መንገድ በፍጥነት በማደግ ላይ ይገኛል፡፡ በዚህም ምክንያት የውጭ ዜጐች ቀጥሮ እያሠራ 
ይገኛል፡፡ ኢትዮጵያውያን ወደሌሎች አገሮች ሄደው ይሠራሉ፡፡ የሌሎች አገሮች ዜጐች 
ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ይሠራሉ፡፡ ይህ የሚያስገርም አይደለም፡፡  

ይሁን እንጂ ያሉንን የፓይለቶች ቁጥር እንመልከት፡፡ ዛሬ 552 ፓይለቶች አሉን፡፡ ከዚያ 
ውስጥ 85 በመቶ ኢትዮጵያዊያን ናቸው፡፡ ካሉን ፓይለቶች የውጭ ዜጐች 15 በመቶ 
ብቻ ናቸው፡፡ የበረራ አስተናጋጆችን ብንመለከት 1,364 አሉን፡፡ ከእነዚህ ውስጥ 18 ብቻ 
ናቸው የውጭ ዜጐች፡፡ እነርሱም ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ሲሆኑ ከምዕራብ አፍሪካ ነው 
የቀጠርናቸው፡፡ እንደሚታወቀው በምዕራብ አፍሪካ ሰፊ የበረራ ትስስር አለን፡፡ በምዕራብ 
አፍሪካ ሰፊ ገበያ አለን፡፡ የምዕራብ አፍሪካ አገሮች ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ናቸው፡፡ ወደ 
ፓሪስና ብራሰልስም በረራዎች አሉን፡፡ በእነዚህ መስመሮች ላይ ፈረንሳይኛ ተናጋሪ 
የበረራ አስተናጋጆች ብናሰማራ ተገቢ እንደሚሆን በመተማመን ከአገራችን ብንፈልግም፣ 
ፈረንሳይኛ ተናጋሪ የበረራ አስተናጋጆችን በምንፈልገው ቁጥር ማግኘት አስቸጋሪ 
ሆኖብናል፡፡  

የፈረንሳይኛ መምህራን ከሊሴና ከአሊያንስ ትምህርት ቤቶች አስመጥተን ለማሠልጠን 
ሞክረናል፡፡ እንደምንፈልገው ሊሆንልን አልቻለም፡፡ በመሆኑም ከምዕራብ አፍሪካ የተወሰኑ 
የበረራ አስተናጋጆች ቀጥረናል፡፡ በቻይና የበረራ መስመሮች ላይ የሚሠሩ ቻይንኛ ተናጋሪ 
የበረራ አስተናጋጆች ያስፈልጉናል፡፡ የተወሰኑ ቻይናዊያን የበረራ አስተናጋጆች በመቅጠር 
ላይ ነን፡፡ በተመሳሳይ ወደ ብራዚል፣ ሞዛምቢክና አንጐላ በምናደርጋቸው በረራዎች ላይ 
የሚሠሩ የፖርቱጋል ቋንቋ የሚናገሩ የበረራ አስተናጋጆች ያስፈልጉናል፡፡ የክፍያ መጠንን 
በተመለከተ የአንድ ሰው ደመወዝ በሚስጥር መያዝ ያለበት ጉዳይ በመሆኑ በሚዲያ 
የእከሌ ደመወዝ ይኼን ያህል ነው ብዬ አልናገርም፡፡ ጠቅለል ባለ መልኩ አንድ ሰው 
የሚከፈለው ደመወዝ በአገልግሎት ዘመኑና በሌሎች መስፈርቶች የተመረኮዘ ነው፡፡ 



ለምሳሌ አብራሪዎችን ብንመለከት በልምድና በሚያበሩት አውሮፕላን ዓይነት ወሳኝነት 
አለው፡፡ በዚህ ከሄድን የእኛ ፓይለቶች ከውጭ ፓይለቶች ያነሰ አይከፈላቸውም፡፡       

ሪፖርተር፡- አንድ ኢትዮጵያዊ ፓይለትና የውጭ አገር ዜጋ የሆነ ፓይለት እኩል 
ይከፈላቸዋል እያሉኝ ነው? 
አቶ ተወልደ፡- እንዳልኩህ የልምድ ጉዳይ አለ፡፡ የሚያበሩት አውሮፕላን ዓይነት 
ይወስነዋል፡፡ ረዳት አብራሪና ዋና አብራሪ የሚባል ነገርም አለ፡፡ ከዚህ አንፃር ካየነው 
አንድ ኢትዮጵያዊ ካፒቴን ከአንድ የውጭ አገር ዜግነት ካለው ካፒቴን (እኩል የሥራ 
ልምድና አንድ ዓይነት አውሮፕላን የሚያበሩ ከሆነ) ያነሰ አይከፈለውም፡፡ 
ሪፖርተር፡- በቅርቡ የወጣ አንድ ዜና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፓይለቶች፣ 
ቴክኒሺያኖችና የበረራ አስተናጋጆች አየር መንገዱን በክፍያ ማነስ ምክንያት ለቀው 
እየሄዱ እንደሆነ ዘግቧል፡፡ በአሁኑ ወቅት የሰው ኃይል ፍልሰት አሳሳቢ ችግር ነው? 
አቶ ተወልደ፡- በመጀሪያ ዘገባው ፍፁም ስህተት መሆኑን በመረጃ አስደግፌ መናገር 
እፈልጋለሁ፡፡ የሠለጠነ የሰው ኃይል ፍልሰት በመላው ዓለም የተለመደ ነው፡፡ ቀደም ብዬ 
እንደተናገርኩት የምንገኘው በግሎባላይዜሽን ዘመን ነው፡፡ ሰዎች ወደሚመቻቸው ቦታ 
ይሄዳሉ፡፡ በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ የባለሙያ ፍልሰት የተለመደ ነገር ነው፡፡ በአቪዬሽን 
ኢንዱስትሪ ዓለም አቀፍ አማካይ የባለሙያ ፍልሰት አሥር በመቶ ነው፡፡ የኢትዮጵያ 
አየር መንገድን ስንመለከት ሁለት በመቶ ነው፡፡ የዓለም አማካይ የባለሙያ ፍልሰት 
የኢትዮጵያ አየር መንገድን በአምስት እጥፍ ይበልጣል፡፡ ሁለት በመቶ ከሁሉም 
ሠራተኞች ፍልሰት በአጠቃላይ ሲታይ ነው፡፡ የፓይለቶችን ብቻ ነጥለን ብንመለከት 
ከዚያም ያንሳል፡፡  

አሁን ያሉን ፓይለቶች ብዛት 552 ነው፡፡ ባለፈው ዓመት አየር መንገዱን ስድስት 
ፓይለቶች ብቻ ተሰናብተዋል፡፡ ሦስቱ የጡረታ ዕድሜያቸው ስለደረሰ ነው፡፡ ምንም 
ማድረግ አንችልም፡፡ እናራዝምላቸው ብንል እንኳ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ሕግ 
የአብራሪዎች ዕድሜ ጣሪያ አይፈቅድልንም፡፡ የተሻለ ዕድል ፈልገው የሄዱት ሦስት ብቻ 
ናቸው፡፡ ከ552 አብራሪዎች በአንድ ዓመት የፈለሱት ሦስት ብቻ ናቸው፡፡ ፍርዱን 
ለእናንተ እተዋለሁ፡፡ 

ሪፖርተር፡- በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልዕክት ካለ? 
አቶ ተወልደ፡- ለኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ የማስተላልፈው መልዕክት አለ፡፡ 
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያለ ኢትዮጵያ ሕዝብ ድጋፍ ዛሬ የደረሰበት ደረጃ አይደርስም 
ነበር፡፡ አየር መንገዱ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ንብረት ነው፡፡ እኛ እዚህ የተቀመጥነው 
ለተወሰነ ጊዜ አየር መንገዱን በኃላፊነት እንድናስተዳድር ነው፡፡ ስለዚህ በአገር ውስጥም 
እንዲሁም በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን በሙሉ እስከዛሬ ላደረጉልን ድጋፍ 
እያመሰገንኩ፣ ለወደፊትም የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አንግቦ በመላው ዓለም የሚበረውን 
ብሔራዊ አየር መንገዳችንን መደገፍ እንዲቀጥሉ ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡   
  

 


