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አጠቃሎ

የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በመላው ዓለም ከተንሰራፋ ሰነበተ። በአፍሪካም ወረርሽኙ ያመጣው ጉዳት ከዕለት ወደ ዕለት ከፍ 

እያለ ጉዳቱም ጠንከር ብሎ እየታየ ነው። በሀገራችንም የኮሮና ወረርሽኝን ለመቋቋም እና በማህበረሰቡ ዘንድ ከፍ ያለ 

ጉዳት እንዳያስከትል በማሰብ ልዩ ልዩ እንቅስቃሴዎችን እና ተግባራትን የሚገድብ አዋጅ በሚኒስትሮች ምክር ቤት መጋቢት 

7 ወጥቷል። አዋጁ ዓለም ዓቀፍ መንገደኞችን ወደ ለይቶ ማቆያ እንዲገቡ የሚያስገድድ እና ስለ ኮሮና ወረርሽኝ ልዩ ልዩ 

የማሳወቂያ መንገዶችን የሚጠቁም ነው። በዚህም አዋጅ አስገዳጅነት ወረርሽኙን ለመከላከል በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል።

ከዚህም ባሻገር የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ ከኢ.ፌ.ድ.ሪ. ባህል እና ቱሪዝም ቢሮ እና ሌሎች 

ሚኒስቴር መስርያ ቤቶች ጋር በመተባበር የኮሮና ወረርሽኝ ማስተማርያ ጊዜያዊ የመገናኛ ብዙሀን እና የኪነጥበብ ግብረ 

ሃይል አቋቁሟል። ይህንን ጥረት ለማገዝም ሰላም ኢትዮጵያ አስራ ስምንት ስለ ኮቪድ-19 የሚያስተምሩ ቪዲዮዎችን 

በማዘጋጀት በስምንት ሀገራዊ ቋንቋዎች በአዲስ አበባ፣ አማራ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብ ብ/ብ/ህ/ እንዲሁም በትግራይ ክልል 

በሀገራዊ እና ክልላዊ የመገናኛ ብዙሀን አስራጭቷል። ከዚህም በተጨማሪ የኮሮና ወረርሽኝ በባህል እና ኪነጥበብ ዘርፍ 

ያመጣውን ተፅዕኖ ለመረዳት ሰላም ወግ  የተሰኘ የድረ-ገፅ ውይይትም በተከታታይ አከናውኗል። ከውይይቱ ጎን ለጎንም 

የመረጃ እጥረቱን ለመቀነስ እና ውይይቱን ይበልጥ ለማዳበር ሰላም ኢትዮጵያ ውይይቱ ከተካሄደባቸው ክልልሎች ጋር 

በመነጋገር መረጃዎችን በመሰብሰብ ይህንን ወቅታዊ ሪፖርት በባህል እና ኪነጥበብ ዘርፉ ላይ አዘጋጅቷል። መረጃው የኮሮና 

ወረርሽኝ በባህል እና ኪነጥበብ ዘርፉ ላይ ያደረሰውን ተፅዕኖ ይዳሰሳል።

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መውጣትን ተከትሎ በርካታ የባህል እና የኪነጥበብ ስራ አቅርቦቶች ተሰርዘዋል። ባለሞያዎችም በገቢ 

መቋረጥ ምክንያት ለከፋ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ተዳርገዋል። ይህንን የኪነጥበብ ባለሞያዎችን ችግር ለመፍታት እና አዋጭ 

መንገድ ለመተለም እንዲበጅ የችግሩን ጥልቀት፣ ስፋት እና የጉዳቱ መጠን መረዳት ቀዳሚ እርምጃ መሆን ይገባዋል። 

የወረርሽኙ ተለዋዋጭነት እና አይገመቴነት ኪነጥበቡን ሊደግፍ የሚችል ፈጣን የሆነ ስልት ለመንደፍ አስቸጋሪ አድርጎታል። 

ነገር ግን ወረርሽኙ ከጀመረ ጀምሮ በኪነጥበብ እና ባህል ዘርፉ ላይ ያመጣውን ተፅዕኖ ስንመለከት ጉዳቱ ከፍ ያለ እና ዘላቂ 

እንደሆነ ግን መረዳት ይቻላል።

ለማጠቃለል፣ የ ባህል እና ኪነጥበብ ዘርፉ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የሚደርስበትን ተፅዕኖ ለመረዳት ዘርፉን በተናጥል 

እና በጠቅላላው በመመርመር የአጭር እና የረጅም ጊዜ መፍትሄ፣ የፖሊሲ ማሻሻያ፣ አጋዥ የሆኑ አዳዲስ ህገ ደንቦችን 

ማውጣት እና ደጋፊ ስልቶችን መንድፍ ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ ነው።
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መግቢያ

እንደ የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 በሚል ስያሜ የሚታወቅ አዲስ አይነት ቫይረስ ነው። ፈጣን 

የሆነው ስርጭቱ በመላው ዓለም በመዳረስ በርካታ ሀገራትን ጎብኝቷል። በወረርሽኙ ምክንያት በርካታ የሞያ ዘርፎች የተጎዱ 

ቢሆንም የባህል እና የኪነጥበብ ዘርፉ ግን በከፍተኛ ሁኔታ በመላው ዓለም ጉዳት ደርሶበታል። 

በአሁን ሰዓት በዓለማችን በወረርሽኙ የተጠቃው ህዝብ መጠን ከ 20 ሚሊዮን ከፍ ያለ ሲሆን ቁጥሩ በሀገራችንም በየቀኑ 

እየጨመረ ይገኛል። ምንም እንኳ መንግስት ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ እና በርካታ ስራዎችን እየሰራ 

ቢሆንም የተጠቂዎች ቁጥር ግን እየጨመረ ይገኛል። በዛ ያሉ መንግስታዊ፣ መንግስታዊ ያልሆኑ እና ሌሎች ድርጅቶች 

የሚችሉትን እያደረጉ እና ወረርሽኙ እንዳይስፋፋ የሚችሉትን እየሞከሩ ይገኛሉ። 

ምንም እንኳ ወረርሽኙ ከፍተኛ ጉዳት ቢያደርስባቸውም፣ በኪነጥበብ እና ባህል ዘርፍ ያሉ ባለሞያዎች ወረርሽኙ ሊያደርስ 

የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ የማስተማር እና የማሳወቅ ስራዎችን ሰርተዋል። ህብረተሰቡን ለማሳተፍ እና ስለ ጉዳዩ በቂ ግንዛቤ 

ለመፍጠር ያሰቡ በርካታ የቴሌቪዥን እና የሬድዮ ማስታወቂያዎች፣ ሙዚቃዎች እና በርካታ የማስተማርያ እና ማሳወቂያ 

መልዕክቶችን አዘጋጅተው አሰራጭተዋል። ከባለሞያዎች ባሻገር ልዩ ልዩ ድርጅቶች የኮሮና ወረርሽኝን ለመግታት እንደ 

ተቋቋሙበት ዓላማ እና መጠን ልዩ ልዩ ስራዎችን ሰርተዋል። ከነዚህ ድርጅቶች መሀል ሰላም ኢትዮጵያ ፈር ቀዳጁ ሆኖ 

ተሰልፏል። ማህበረሰቡን ሰለ ኮሮና ወረርሽኝ በማስተማር እና በማሳወቅ ረገድም በረከት ያሉ ስራዎችን ሰርቷል። 

ማህበራዊ ሀላፊነቱን ለመወጣት ሰላም ኢትዮጵያ በስምንት ሀገራዊ ቋንቋዎች የተሰጋጁ አስራ ስምንት አጫጭር የማሳወቂያ እና 

የማስተማርያ የቪዲዮ መልዕክቶችን በማዘጋጀት በ አዲስ አበባ፣ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ እና በደቡብ ብ/ብ/ሕ ክልልሎች 

አሰራጭቷል። በዝግጅቱ ከአስራ ሰባት በላይ የኪነጥበብ ባለሞያዎች፣ ፖለቲከኞች፣ ተፅዕኖ ፈጣሪዎች እና የመንግስት ሀላፊዎች 

የተሳተፉበት ሲሆን መሪ ቃሉም #እንሻገረዋለን ነበር።

ከዚህም ባሻገር ሰላም ኢትዮጵያ  ከሰላም ሳውንድስ ግሩፕ ጋር በጋራ በመሆን በድረ ገፅ የሚደረግ የባህል እና የኪነጥበብ 

ውይይት ሰላም ወግ ሰላም ወግ በሚል ርዕስ በተከታታይ አዘጋጅቷል። ሰላም ወግሰላም ወግ በብሄራዊ ደረጃ በአማርኛ፣ በኦሮምያ ክልል በኦሮምኛ 

እንዲሁም በትግራይ ክልል በትግርኛ ቋንቋዎች ተዘጋጅቷል። ውይይቱንም ከሀገራችንም ሰፋ በማድረግ በ ምስራቅ፣ ምዕራብ እና 

ሰሜን አፍሪካ ተካሂዷል።

ከእነዚህ ዝግጅቶች በኋላም፣ የኮሮና ወረርሽኝ በሀገራችን የባህል እና ኪነጥበብ ዘርፍ ያስከተለውን ጉዳት እና ተፅዕኖ 

ለመረዳት ሰላም ኢትዮጵያ መረጃዎችን ለመሰብሰብ እና ለመተንተን ጥሯል። ጥረቱንም ለማገዝ ወረርሽኙ በሀገር አቀፍ ደረጃ 

ያስከተለው  ጉዳይ ከኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ደቡብ ብ/ብ/ህ ክልሎች እንዲሁም ከአዲስ አበባ በተለይም በሙዚቃ፣ 

ፊልም፣ ሰርከስ እና መገናኛ ብዙሀን በማተኮር መረጃዎችን ሰብስቧል። መረጃዎቹን በመተንተንም ለውሳኔ ሰጪ የመንግስት 

አካል፣ ማህበራት እና አጋዥ ድርጅቶች በመላክ የተፅዕኖውን ልክ ለማሳወቅ ይጥራል።
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ምንም እንኳ የባህል እና የኪነጥበብ ዘርፉ በወረርሽኑ ምክንያት ከፍ ያለ ጉዳት ቢደርስበትም የጉዳቱን ያህል ግን ትኩረት 

እና ድጋፍ አልተሰጠውም። የኪነጥበብ እና ባህል ዘርፉ ወትሮም ከነበረበት የተተበተበ ችግር ማለትም አነስተኛ የገቢ 

መጠን፣ የመንግስት አነስተኛ ድጋፍ እንዲሁም ዝቅተኛ ገበያ የኮሮና ወረርሽኝ ሲጨምረበት ጉዳቱ ከፍ ያለ ሆኗል። 

በመሆኑም ይህ የግምገማ ሰነድ የኮሮና ወረርሽኝ በኪነጥበቡ እና ባህል ዘርፍ ያደረሰውን ጉዳት በመቃኘት ፈጣን የሆነ 

መፍትሄ ለማሰጠት ያለመ ነው።

የኮሮና ወረርሽኝ በባህል ዘርፉ ያደረሰው ተፅዕኖ

እንደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያ የኮሮናን ወረርሽኝን ለመከላከል በሀገር ደረጃ ሙሉ በሙሉ እንቅስቃሴን 

አልገታችም። ሀገሪቱ ከቀላል እስከ ከፍተኛ ወረርሽኝ የመከላከል ስትራቴጂ ነድፋ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች። በዚህም 

የወረርሽኙን እድገት የተከተለ እቅድ በማውጣት መስፋፋቱን ለመቆጣጠር እየጣረች ትገኛለች። ዝግጅቱ በጥር ወር 

የተጀመረ ሲሆን በየካቲትም ቀጥሎ የመጀመርያው ተጠቂ ከተገኘበት መጋቢት ወር ጀምሮ እርምጃዎችን በማጠንከር 

በዚያው የኮሮና ወረርሽኝ መከላከያ እና መቆጣጠርያ የአቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጃለች። አዋጁ ምንም ዓይነት የአደባባይ 

ስብሰባን እና ግንኙነትን የሚከለክል ሲሆን ከአራት ሰው በላይ በመሆን የሚደረጉ ግንኙነቶችን በሙሉ ያግዳል። እገዳው 

ሁሉንም የሀይማኖት፣ መንግስታዊ፣ የንግድ፣ ፖለቲካዊ እና ማህበራዊ ግንኙነቶች እና ስብሰባዎችን የሚያካትት ነው። 

ከዚህም ባሻገር ሰዎች በሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ እንዲጠቀሙ የሚያስገድድ ሲሆን ሁለት 

ሜትር ያህል ርቀት በመሃላቸው እንዲኖርም ያሳስባል።

ይህ ጠንቃራ ጊዜያዊ ህግ በተለይ የሰው መሰብሰብ ግዴታ የሆነባቸውን የስራ ዘርፎች ክፉኛ ጎድቷል። በተለይ ለተሰበሰበ 

ሰው የስራ ውጤታቸውን በሲኒማ ቤቶች፣ ቴአትር አዳራሾች፣ ክፍት ቦታዎች፣ መጠጥ እና መዝናኛ ቤቶች ለሚያቅርቡ 

የኪነጥበብ እና የባህል ሰርፍ ስራዎች ህጉ ምንም ዓይነት መፈናፈኛን አይሰጥም። ምንም አይነት የኪነጥበብ እና ባህላዊ 

አቅርቦቶችንም አይፈቅድም።

ምንም እንኩ ወረርሽኙ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሁሉም የስራ ዘርፎች ላይ ጉዳት ቢያደርስም፣ በባህል እና ኪነጥበብ 

ኢንዱስትሪው ላይ ያመጣው ጉዳት ግን እጅግ ከፍተኛ ነው። በሀገራችን የባህል እና የኪነጥበብ ዘርፍ ላይ ያመጣው ጉዳት 

ደግሞ ፈጣን እና አስደንጋጭ ነው። ከወረርሽኙ ባሻገርም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት የኪነጥበብ እና የባህል ስራዎችን 

መስራት እና ማቅረብ የማይቻል ሆኗል። በርካታ የቴአትር ስራዎች፣ የሲኒማ አቅርቦቶች፣ የሙዚቃ ኮንሰርቶች፣ የሰርከስ 

ዝግጅቶች እና ሌሎች  የባህል አቅርቦቶች ተሰርዘዋል ወይም የአቅርቦት ጊዜአቸው ተራዝሟል።
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በኮሮና ወረርሽኝ ተፅዕኖ የደረሰባቸው የባህል እና ኪነጥበብ ዘርፎች ቅኝት፡ ሙዚቃ፣ 

ፊልም፣ ሰርከስ እና መገናኛ ብዙሀን

ሙዚቃ

በኮሮና ወረርሽኝ እና ተከትሎ በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት በከፈተኛ ሁኔታ ከተጎዱ የኪነጥበብ እና ባህል 

ዘርፎች አንዱ የሙዚቃ ዘርፍ ነው። ከግለሰብ ድምፃውያን እስከ ባንድ አቅርቦት፣ ከአዝማሪ ቤቶች እስከ ባህል አዳራሾች፣ 

ከሰርግ ድግሶች እስከ ሙዚቃ ኮንሰርቶች ደረስ ሁሉም ተሰርዘዋል ወይም ተራዝመዋል። እነዚህ የሙዚቃ ዝግጅቶች 

በሺዎች የሚቆጠሩ ባለሞያዎችን በድምፃዊነት፣ በፕሮዲዩሰርነት፣ በማስታወቂያ ስራ፣ በባንድ አባልነት፣ በሙዚቃ መሳርያ 

ተጫዋችነት እና በሌሎች ዘርፎች ያሳትፋሉ። የሙዚቃ ስራ ማቅረቢያ ቦታዎች (ሁሉም በሚባል ደረጃ!) ተዘግተዋል። 

እንደ ሚሊኒየም አዳራሽ አይነት ደግሞ በጊዜያዊነት ለኮሮና ህመምተኞች ማቆያ ሆኗል። የእነዚህ ስራዎች ሙሉ በሙሉ 

መቋረጥ በዘርፉ የሚሳተፉ በርካታ ባለሞያዎችን ከስራ ውጭ አድርጓቸዋል። የገቢ ምንጫቸውም ተቋርጧል። የሙዚቃ 

ኢንዱስትሪያችን ከዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጋር ያለው ግብብ እስከዚህም በመሆኑ ምክንያት እያንዳንዱ የሙዚቃ ዝግጅት በርካታ 

ባለሞያዎችን በአካል ያሳትፋል። በዚህም ምክንያት በወረርሽኙ የሚጎዱ ባለሞያዎችን ቁጥር ከፍተኛ ሆ�ል።

የኢ.ፌ.ድ.ሪ. የባህል እና ቱሪዝም ሚኒስቴር የባህል ዘርፉን ለማገዝ እና ለመከላከል በሰኔ ወር ባወጣው እቅድ ሰነድ 

እንዳስቀመጠው፣ በሙዚቃ ዘርፍ ከሚኖረው ባለሞያ 90% የሚሆነው ከስራው የተገለለ ሲሆን ከ 20,000 በላይ የሚሆኑ 

የሙዚቃ ባለሞያውች ኑሯቸውን ሊደግፉ የሚችሉ ዓለም አቀፍ ዝግጅቶ ቀርቶባቸዋል። የወረርሽኙ ቆይታ በተራዘመም ቁጥር 

የሙዚቃ ባለሞያዎችን ብቻ ሳይሆን በተዋዋሪ ሌሎች ባለሞያዎችም ተጎጂ ይሆናሉ፣ ለምሳሌ ፕሮዲዩሰሮች፣ የሙዚቃ 

አዳራሽ አከራዮች፣ የመገናኛ ብዙሀን፣ የሙዚቃ ኮንሰርት እቃ አከራዮች፣ ዲጄዎች፣ የቴክኖሎጂ ባለሞያዎች እና ሌሎች 

ከሙዚቃ ስራ ጋር በተያያዘ ቀጥተኛ ያልሆነ ግንኙነት ያላቸው ጉዳት ይደርስባቸዋል።   

ፈተናውን ለማሸነፍ የሙዚቃ ባለሞያዎች የድረ-ገፅ ዕድሎችን በመጠቀም የሙዚቃ ስራዎቻቸውን ለማስተዋወቅ እና 

ለመሸጥ እየሞከሩ ነው። ነገር ግን በሀገራችን ባለው አነስተኛ የኢንተርኔት ሽፋን እና የተጠቃሚ ቁጥር ማነስ ልፋታቸው 

ያን ያህል ውጤታማ ሲሆን አይታይም። የኢንተርኔቱ እና ቴክኖሎጂው ዝቅተኛ መሆነ ከወቅቱ የኮሮና ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ 

የሙዚቃ ኢንዱስትሪውን ፈተና ውስጥ እንዲወድቅ አድርጎታል። 

በመሆኑም የኮሮና ወረርሽኝ ተለዋዋጭነት ያለው ፈጣን ለውጥ ከሙዚቃው ኢንዱስትሪ የቀደመ ችግር ጋር ተደርቦ 

እንዱስትሪው እንዲቀዘቅዝ ምክንያት ሆኗል። ወረርሽኙ መች እንደሚያበቃ አለመታወቁ ደግሞ ፈተናው ዘላቂ እንደሚሆን 

እና በአጭር ጊዜ እንደማይፈታ የሚያሳይ ነው። ከሙዚቃ ባለሞያዎቹም ባለፈም የወረርሽኙ ጉዳት ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ 

ሌሎችንም እየጎዳ ይገኛል።
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ፊልም

በተለያዩ ምክንያቶች መነሾነት የሀገራችን የፊልም ኢንዱስትሪ ከኮሮና ወረርሽኝ በፊት መቀዛቀዝ እየታየበት የነበረ ዘርፍ 

ነው። ዕለታዊው የኢትዮጵያ ሄራልድ ጋዜጣ የኢትዮጵያ የፊልም ሰሪዎችን ማህበር ጠቅሶ እንደዘገበው ቀድሞም ከነበረበት 

ከፍተኛ የሆነ የቴክኖሎጂ ችግር ላይ የኮሮና ወረርሽኝ ተጨማሪ የሆነ ከፈተኛ ጉዳት አድርሶበታል። እንደማህበሩ ገለፃ ከሆነ 

በኮሮና ወረርሽኝ ሳብያ የሲኒማ ማሳያ ቤቶች እስካሁን ከ 100 ሚሊዮን ብር በላይ አጥተዋል። በኢ.ፌ.ድ.ሪ. ባህል እና 

ቱሪዝም ሚኒስቴር የኮሮና ወረርሽኝን ለመቋቋም እና ለመከላከል ባሰናዳው ሪፖርት እንደገለፀው በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት 

በፊልሙ ኢንዱስትሪ አስር ሺህ (10,000) ያህል ባለሞያዎች በቀጥታ እና ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ተጎስቷል።

የኮሮና ወረርሽኝ የፊልሙ ኢንዱስትሪን በተለያየ ደረጃ ጎድቶታል። ከፊልም ማዘጋጀት እና ማምረት እስከ ማከፋፈል እና 

ሽያጭ ያሉ ባለሞያዎችን ጎድቷል። በዚህ ዘርፍ የተሳተፉ ባለሞያዎች ከፊልም ዝግጅት ባሻገር በቴሌቪዥን ድራማ እና 

ማስታወቂያ ስራ ላይ የተሳተፉትንም ያካትታል። በመሆኑም በፊልም ስራ ከተሰማሩ ባለሞያዎች ባሻገር ወረርሽኙ የመገናኛ 

ብዙሀንን ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ጎድቷል። የሲኒማ ቤቶች መዘጋት ከሲኒማ ቤቶቹ መጎዳት ባሻገር ከሲኒማ ቤቶቹ ጋር 

በተያያዘ በልዩ ልዩ የስራ ዘርፍ የተሰማሩ ዜጎችን ህይወት ነክቷል።  

ወረርሽኙ በፊልም ስራው ላይ ያደረሰው ጉዳት በልዩ ልዩ ዘርፎች የሚከፈል ሲሆን ይህም የፊልም ፌስቲቫሎች መቋረጥ፣ 

የፊልም እና የቴሌቪዥን ድራማ ቀረፃዎች መቋረጥ፣ የፊልም ማሳያዎች መሰረዝ፣ ገንዘብ ሊያስገኙ ይችሉ የነበሩ የአዲስ 

ፊልሞች ምርቃት መራዘምን የሚያካትት ነው። የወረርሽኙ ጉዳት በሁሉም የፊልም ኢንዱስትሪ ባለድርሻዎች በቀጣዮቹ 

ተከታታይ ወራት ከዚያም ሲያልፍ በዓመታት በሰፊ የሚታይ ነው።

ሰርከስ

በኮሮና ወረርሽኝ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከተጎዱ የባህል እና የኪነጥበብ ዘርፎች አንዱ ሰርከስ ነው። የዘርፉ ባህርይ ሆኖ 

ከዝግጅት እስከ አቅርቦት ድረስ የሰርከስ ስራ በርካታ ሰዎች የሚሳተፉበት ሲሆን ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነቱም ከፍተኛ ነው። 

በመሆኑም በሀገራችን የሚገኙ በርካታ የሰርከስ ቡድኖች ባለሞያዎቻቸውን ለመበተን እና ስራ ለማቆም ተገደዋል። በኮሮና 

ወረርሽኝ ስጋት እና በአስኳይ ጊዜ አዋጁ አስገዳጅነት በአዲስ አበባ፣ ኦሮሚያ፣ ትግራይ፣ ደቡብ ብ/ብ/ህ/ ክልሎች የሚገኙ 

የሰርከስ ቡድኖች እና ድርጅቶች ስራቸውን አቁመዋል። የሰርከስ አቅርቦታቸውን ከመሰረዝ ባሻገርም ለጤና ጥንቃቄ ሲባል 

ልምምዶቻቸውንም አቁመዋል። የልምምድ እና የአቅርቦት መቋረጥም በባለሞያዎቹ ላይ ጭንቀት እና ተስፋ መቁረጥን 

ፈጥሯል።

በሀገራችን ካሉ ከሌሎች የባህል እና ኪነጥበብ ዘርፎች በተለየ የሰርከስ ባለ�ያዎች ከፍተኛ የሆነ ገቢያቸውን የሚያገኙት 

ዓለም አቀፍ ከሆኑ አቅርቦቶች እና ጉዞዎች ነው። የጉዞዎቹ እና አቅርቦቶቹ መቋረጥም በገቢያቸውን እና ሞያዊ 

እድገታቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አድርሷል። ይህም ጉዳት የአጭር ጊዜ ብቻ ሳይሆን ዘላቂ በሆነ ሁኔታ ሞያውን 

እንደሚጎዳው ሁኔታዎቹ ያሳያሉ።
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መገናኛ ብዙሀን

በግል እና በመንግስት ድርጅቶች የሚደገፉ በርካታ የሬድዮ እና ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የኮሮና ወረርሽኝ በሁሉም 

እንቅስቃሴዎች ላይ ባደረሰው ተፅዕኖ ምክንያት ዝግጅቶቻቸው ተቋርጠዋል። ወረርሽኙ የባህል እና የኪነጥበብ ዘርፎችን 

ብቻ ሳይሆን ሌሎች በርካታ የስራ ዘርፎችን በመጉዳቱ ምክንያት የቴሌቪዥን እና የሬድዮ ዝግጅቶች ዘላቂ አጋር አግኘተው 

መቀጠል አልቻሉም። የቴሌቪዥን እና የሬድዮ ጣብያዎች ከፍተኛ የሆነ ገቢያቸውን የሚያገኙት ስፖንሰር ከሚያደርጉ 

ድርጅቶች በመሆኑ ከፕሮግራሞቹ ባሻገር ጣብያዎቹም ከፍተኛ አደጋ ተጋርጦባቸዋል። ይህ ሪፖርት እስከተጥናቀረበት ጊዜ 

ድረስም ጥቂት የማይባሉ የቴሌቪዥን ጣብያዎች ወረርሽኙ ባደረሰባቸው ጉዳት ሳብያ ስርጭታቸውን አቋርጠዋል። 

በአጠቃላይ የኮሮና ወረርሽኝ የባህል እና ኪነጥበብ ዘርፉ በከፍተኛ ሁኔታ የጎዳው ሲሆን ቀድሞም ልዩ ልዩ ችግሮች የነበሩበት 

ዘርፉ አሁን ለከፋ ችግር ተጋልጧል። በተለይ ልዩ ልዩ ዓለም ዓቀፍ የሆኑ የባህል እና ኪነጥበብ ሁነቶች የሚከወኑበት 

የአዲስ አበባ ከተማ በኮሮን ወረርሽኝ ምክንያት በርካታ ፌስቲቫሎች፣ ኤግዚቢሽኖች፣ ስብሰባዎች እና ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች 

ተቋርጠውበታል። በዚህም ከፍ ያለ ጉዳት ደርሷል።

የሀገራችን የኪነጥበብ እና ባህል ዘርፉ ጕዳት በሚከተሉት ዋና ዋና ነጥቦች ሊጠቃለል ይችላል፦

• የባህል እና ኪነጥበብ ዘርፉ በወረርሽኙ እና ወረርሽኙን ተከትሎ በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በከፍተኛ ሁኔታ 

ከተጠቁ ዘርፎች ዋነኛው ሲሆን ጉዳቱም ከፍተኛ ነው። የኪነጥበብ ዘርፉ የሚገኙ ልዩ ልዩ ባለሞያዎች ከአርቲስቶች 

ጀምሮ እስከ ቲኬት ቆራጮች ድረሰ በሞያው ሰልፍ ውስጥ የሚገኙ ልዩ ልዪ የህብረተሰብ ክፍሎችን ጎድቷል፦

• ሰፊው የቱሪዝም ዘርፍም እንዲሁ በወረርሽኙ ጉዳት ደርሶበታል። በተለይ በቱሪዝም ዘርፉ ልዩ ልዩ ስራዎች የቀን 

ተቀን ህይወታቸው የሚደግፉ የሆቴል ባለሞያዎች፣ ሁነት አዘጋጅች፣ የኪነጥበብ ባለሞያዎች፣ የሙዚቃ እና የፊልም 

አዘጋጆች፣ ተዋንያን፣ መሰል ባለሞያዎች ተጎድተዋል።

• በኮሮና ወረርሽን ምክንያት በዘርፉ ላይ የሚደርሰው ተፅዕኖ ከፍተኛ በመሆኑ ጉዳቱ ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ ሲሆን 

ለመፍትሄው የተሰሩ ስራዎች ግን እስካሁን ዝቅተኛ ሆነዋል።
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ማጠቃለያ

ሰዎች በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ቤታቸው በብዛት በሚሆኑበት በዚህ ሰዓት የኪነጥበብ እና የባህል ዘርፉ ቆይታቸውን 

የተሻለ እንዲሆን በመርዳት ረገድ ከፍተኛ ሚናን እየተጫወቱ ይገኛሉ። ከዚህም ባሻገር የባህል እና ኪነጥበብ ዘርፉ 

ማህበረሰባዊ አቀፍ የሆነ ልማት እና እድገትን እውን ለማድረግ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ከዚህም ባሻገር ሀገር በቀለ የሆኑ 

ባህል እና ጥበቦችን በመጠቀም ማህበራዊ መስተጋብርን በማጠንከር እና ትብብርን በማሻሻል እንዲህ ያሉ ፈታኝ ወቅቶችን 

ለመሻገር መንስኤ ሆኖ ያገለግላል። ለማህበረሰቡ ጠቃሚ የሆኑ የፖለቲካዊ እና ማህበራዊ ርዕዮተ ዓለማትን በማስተዋወቅ 

እና በማስተባበር ውጤታማ ለሆነ የሀገር ግንባታ ከፍተኛ ሚናን ይጫወታል።  

የኮሮና ቫይረስ የኪነጥበብ እና ባህል ዘርፉን በከፍተኛ ሁኔታ ስለጎዳ የመንግስትን እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ጣልቃ 

ገብነት እና እገዛን በከፍተኛ ሁኔታ ይፈልጋል። ችግሩን በፍጥነት ለመቅረፍ እና ለማገዝ በተለይ የመንግስት ድጋፍ በከፍተኛ 

ሁኔታ አስፈላጊ ነው። በጉዳዩ ላይ ሰፊ፣ ግልፅ እና ጥልቅ ውይይት ከማድረግ ባሻገር ባለሞያዎችን በኢኮኖሚ ረገድ ማገዝ 

ከመንግስት የሚጠበቅ ድጋፍ ነው። ድጋፉ በባህል እና ኪነጥበብ ዘርፍ የሚገኙ ባለሞያዎችን ስራዎችን ከማስቀጠል ባሻገር 

የዕለት ተዕለት ህይወታቸውን የሚያስቀጥሉበትን መንገድ ይተልማል። በሀገራችን በርካታ የሞያ ዘርፎች በኮሮና ወረርሽኝ 

ምክንያት የተጎዱ ቢሆንም የባህል እና የኪነጥበብ ዘርፉ ግን ከፍ ያለ ጉዳትን አስተናግዷል፤ እያስተናገደም ይገኛል። 

በመሆኑም መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የባህል እና ኪነጥበብ ዘርፉን መርዳት ዘርፉን ከማገዝ ባሻገር 

ሀገራዊ ለሆነው ጠቀሜታ ከፍተኛ ድርሻን የጫወታሉ። ከዚህም ባሻገር ድጋፉ ዘርፉን በዘላቂነት ለማገዝ እና ለመርዳት 

የመፍትሄ ሃሳቦችን ለማስቀመጥ እና ለመርዳት ያግዛል። 

ተገቢውን ትኩረት እና ድጋፍ ካልተሰጠው ግን የባህል እና ኪነጥበብ ዘርፉ ለከፍተኛ ጉዳት የመጋለጥ እድሉ የሰፋ ሆኗል። 

ራሳቸውን እና ቤተሰባቸውን ለመርዳትም የባህል እና ኪነጥበብ ባለሞያዎች ስራቸውን ለመለወጥ እና ወደ ሌላ ዘርፍ 

ለመሸጋገር እያሰቡ እና እንቅስቃሴም እየጀመሩ ነው። እንዲህ ያሉ እንቅስቃሴዎችም ያለጥርጥር ዘርፉን በከፍተኛ ሁኔታ 

ይጎዱታል። በመሆኑም የኪነጥበብ ባለሞያዎችን መርዳት በሌላ መልኩ ዘርፉን መታደግም ነው።

የኢንተርኔት እና የቴክኖሎጂ ዘመን ያፈራቸውን ምርቶች ለመጠቀም የባህል እና የኪነጥበብ ዘርፉ በዛ ያሉ መንገዶች 

ይቀሩታል። በሀገራችንም ያለው የኢንተርኔት ሽፋን እጅግ አነስተኛ በመሆኑ በኢንተርኔት የኪነጥበብ እና ባህል ዘርፉን 

ለማሳደግ መሞከር ጊዜ የሚፈልግ ስራ ነው። በመሆኑም ዘርፉ ሊኖረው የሚችለውን እንቅስቃሴ በማሰብ የሚደረግ ድጋፍ 

ፈጣን እና ወቅቱን ያማከለ እንዲሆን ይመከራል።
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የመፍትሄ ሀሳቦች

የባህል እና ኪነጥበብ ዘርፉን ማህበራዊ እና ሀገራዊ ጠቀሜታ በማሰብ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ 

የባህል ዘርፍ አጋዦች፣ ሲቪል ማህበራት፣ እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ትብብር እና ግንኙነት በማድረግ በኮሮና ወረርሽኝ 

ምክንያት የተጎዳውን የባህል እና ኪነጥበብ ዘርፍ ማገዝ ይኖርባቸዋል። በመሆኑም ከዚህ የሚከተሉትን የመፍትሄ ሀሳቦች 

ከላይ በቀረበው ሪፖርት ላይ በመነሳት የቀረቡ ናቸው። የመፍትሄ ሀሳቦቹ በተለይ በአጭር ጊዜ የባህል እና ኪነጥበብ ዘርፉን 

ለመርዳት እና ለማገዝ የታሰቡ ናቸው፦

• የአደጋ ጊዜ ኢኮኖሚያዊ የድጋፍ ማዕቀፍ ከፌዴራል እና ክልል መንግስታት፣ ማህበራት እና ሲቪል ማህበራት ጋር በጋራ 

በመሆን ማዘጋጀት። ይህም በተለይ አስቸኳይ የሆነ የኢኮኖሚ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የባህል እና ኪነጥበብ አካላት 

ድጋፍ ለማድረግ የሚጠቅም ነው። የገንዘብ ድጋፉ በቀጥታ ለባለሞያዎቹ የሚደረግ ሲሆን ዘርፉ በፅናት ይህንን የፈተና 

ወቅት እንዲያልፍ የሚያግዝ ነው።

• በፌዴራል እና በክልል መንግስታት እንዲሁም በባህል እና ኪነ ጥበብ ማህበራት መሀል ትስስር እና ግንኙነት በመፍጠር 

ስለ ወረርሽኙ መጠን እና በኪነጥበብ እና ባህል ዘርፉ ያደረሰውን ጉዳት መመርመር እና መወያየት ያስፈለጋል። ይህም 

ተያያዥ የሆኑ ድጋፎችን ለማደራጀት ይጠቅማል።

• በፌዴራል እና የክልል መንግስታትን የመንግስት ስርዓት በመጠቀም ጠቃሚ የሆነ እና መፍትሄ የሚያመነጭ ስትራቴጂ 

መንደፍ።

• የመንግስት እና የግል ድርጅቶችን ትብብር በማጠናከር የባህል እና ኪነጥበብ ዘርፉ የሚታገዝበትን መንገድ የሚተልሙ 

የምርምር ውጤቶችን መደገፍ። 

• የታክስ እፎይታን እና ሌሎች መንግስታዊ የሆኑ የስርዓት ድጋፎችን በማድረግ የኪነጥበብ እና ባህል ዘርፉን ፈተና 

ማቅለል እና እድገቱን ማገዝ።
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ዋቢ መፅሀፍት
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