በሀርመኒ ሆቴሌ ሇተከታታይ አምስት ቀናት በፍሉንስትስቶን ቤቶች ፕሮጀክቶች የተመረጡ ስዴስት
ፕሮጀክቶችን በሌዩ ሌዩ አጀንዲዎች እና በአሁኑ ጊዜ በተከሰተው የኢኮኖሚ አሇመረጋጋት በፕሮጀክቶቹ
እንቅስቃሴ ሊይ በተሇይም የውጭ ምንዛሬን እና የአርማታ ብረት ከገበያው መጥፋት በተመሇከተ ከዯንበኞች
ጋር በመወያየት ቀጣዩን ሂዯት አብሮ ሇማቀዴ ግሌጽ እና ጠቃሚ ውይይት ተካሂድ ነበር ፡፡ እነዚህ ተከታታይ
የሆኑ በዯንበኞች እና በዴርጅቱ አመራር መካከሌ የተዯረጉ ወይይቶች እንዯ ፕሮጀክቶቹ እና እንዯ ዯንበኛው
ባህሪያት ሌዩ ሌዩ ይዘት እና ሀሳቦችን የተገሇጸባቸው ቢሆንም በአምስቱም ቀናት የተዯረጉ ውይይቶች ዯግሞ
የጋራ የሆኑ ቸግሮችን እና መፍትሄ ሀሳቦችን እንዱሁም ስምምነት የተዯረሰበት የወዯፊት አቅጣጫ በዚህ አጭር
ቪዱዮ እናሳያን ፡፡
በሁለም ውይይቶች ተሳታፊዎች እና የፍሉንትስቶን አመራሮች ስምምነት የተዯረሰበት ጉዲይ ባሇፉት ወራት
በነበረው የፖሇቲካ እና የኢኮኖሚ አሇመረጋጋት እነዚህ ፕሮጀክቶች በጊዜ እና በገንዘብ ተጎዴተዋሌ፡፡
በተጨማሪም ዯንበኞች ከሞሊ ጎዯሌ በአጠቃሊይ ይህ ሁኔታ ከአሌሚው ከፍሉንትስቶን ቁጥጥር ውጪ
የተከሰተ አስቀዴሞ ሉገምተውም ሉጠብቀውም የማይችሌ መሆኑን ተስማምተዋሌ፡፡
እንዱያውም አንዴ አንዴ ተሳታፊ ዯንበኞች ሇባከነው ጊዜ እና ሇዯረሰው ፋይናንሻሌ ጉዲት እንዯ አስተያየት
አዴርገው የኮንትራቱ ጊዜ እና ዋጋ ማስተካከሌ ፤የተሻሇ የገበያ ሁኔታ ቁጭ ብል በመጠበቅ ከሚዯርስ
ተጨማሪ ጉዲት የተሸሊ አማራጭ ነው ብሇዋሌ፡፡
ምንም ይህ ሀሳብ በአመዛኙ ከተሳታፊዎች በተዯጋጋሚ የቀረበ ቢሆንም በፍሉንስቶን በኩሌ ከዚህ በተቃራኒው
1. በኮንትራቱ መሰረት ከዋጋ ጭማሪ ዯንበኞች ውለ ሊይ በተጠቀሰው አንቀጽ የተጠበቁ መሆኑን
2. የፕሮጀክቶች የፋይናንሻሌ ስጋት/ financial risk /ዋስትናው የሚረጋገጠው በየፕሮጀክቱ ሳይሸጡ በሚቆዩ
ቤቶች እና ሱቆች ሪዘርፍ ዩኒት መሆኑን እነዚህም ገበያውን ተመሌሰን ሲረጋጋ ጉዲቱን በሚያካክስ ዋጋ
እንዯሚሸጡ ይኽም የፕሮጀክቶቹን የፋይናንሻሌ ስጋት እንዯሚስተካከሌ አስረዴተዋሌ ፡፡
በተጨማሪም ላሊ የተነሳ ሀሳብ የዯንበኞች ፕሮጀክቱን የማገዝ ፍሊጎት በዚህ ብቻ የተገዯበ አሌነበረም
ዯንበኞች በዚህ ባሌተረጋጋ ጊዜ ውስጥ የፕሮጀክቶቹ የገንዘብ ዕጥረት ያጋጥማቸዋሌ ብል በመገመት የገንዘብ
እጥረታቸውን አስቀዴሞ ክፍያዎችን የመክፈሌ ሀሳብም ተነስቶ ነበር ሆኖም ይህም ቢሆን ውጤታማ ሉሆን
የሚችሇው ገበያው ተረጋግቶ አቅርቦቱ ተስተካክል የዯንበኞች ክፍያ ወይ ሇአርማታ ብረት ወይም ዯግሞ
ከውጭ ሇሚገቡ ዕቃዎች በውጭ ምንዛሪ ግብይት የሚውሌ ከሆነ ብቻ ስሇሆነ የኢኮኖሚው መረጋጋቱ የብረት
አቅርቦት እና የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት መስተካከለ ሲረጋገጥ በፈቃዯኝነት ሊይ የተመሰረተ አስቀዴሞ
የመክፈሌ ጥያቄ ፍሉንትስቶን ሉያቀርብ እንዯሚችሌ ተገሌጽዋሌ፡፡

ቀጥል የተነሳው አንገብጋቢ ጉዲይ በወቅታዊ ሁኔታው ምክንያት የባከነው ጊዜ ተምኖ በኮንትራቱ የጊዜ
ማሻሻያ ጊዜ ማቅረብ የሚሇው ነበር ሇዚህም ከፍሉንስቶን አመራር የተሰጠው መሌስ በአሁኑ ሰዓት
በሚከተለት ሶስት ጉዲዮች ሊይ ፍሉንትስቶን በነጠሊም በአንዴነትም የባከነውን ጊዜ ሇማካካስ ይረዲለ ብል
የወሰናቸውን ተግባራት ሉያከናውኑ ስሇሆነ የተጋባራቱ ውጤት የባከነውን ጊዜ ምንያህሌ እንዯሚያካክስ
ባሌታወቀበት ሁኔታ የጊዜ ማራዘሚያ መጠየቅ ሇስንፍና እንጂ ሇጉብዝና ስሇማይረዲ የሚከተለት ሁኔታዎች
ሲጠናቀቁ ይህንንም እንዯሁኔታው በፍሉንትስቶን የሚጠየቅ መሆኑ ተገሌጽዋሌ
ተግባራቱም
1. ከ አዱስ አበባ ስዴስት ከ.ሜ ርቀት ሊይ ከሚገኝ የኢንደስትሪ መንዯር ዉስጥ በኤላክትሪክ የሚሰራ
አነስተኛ የአርማታ ብረታብረት ማምረቻ ፋብሪካ ሇማቋቋም የተፈጠሩ እንቅስቃሴ በማዴረግ ሊይ ይገኛሌ ፡፡
ይህ እንቅስቃሴ ከሶስት ወር እስከ ስዴስት ወር ጊዜ የሚፈጅ ሲሆን የሚጠይቀዉ የካፒታሌ ኢንቨስትመንት
ቀዴሞ ከተሰበሰቡ ገንዘቦች ሊይ የተዘጋጀ ስሇሆነ በተጨማሪም ስሇማኒፋክቸሪነግ ኢንደስሪ የብዴር አቅርቦቱ
በቂ እና የተፋጠነ በመሆኑ የመሳካት እዴለ ከፍተኛ ነዉ፡፡
2. ከአንዴ ትሌቅ አቅም ካሇዉ የዉጭ ስራ ተቋራጭ ጋር የተጀመረ ሇእያንዲንደ ፕሮጀክት ሊይ የነጠሊ
ስምምነት በማዴረግ ሇፕሮጀክቱ የሚያስፈሌገዉን የኮንስትራክሽን አገሌግልት እንዱሁም የአርማታ ብረትና
ከዉጭ የሚገቡ ላልች የኮንስትራክሽን ግብይቶችን በደቤ ስምምነት ሇማቅረብ በዴርዴር ሊይ እንገኛሇን ፡፡
ይህ ዴርዴር እስከሚጠናቀቅ ዴረስ የዴርጅቱ ማንነትና የዴርጅቱ ማዕቀፍ መግሇጽ ተገቢ አይዯሇም ሆኖም
ዴርዴሩ ሲጠናቀቅ የስምምነቱን ማዕቀፍ በየፕሮጀክቱ ሇየፕሮጀክቱ ዯንበኞቻችን የምናሳዉቅ ይሆናሌ፡፡
3. የገበያዉ አሇመረጋጋት የፈጠረዉን እጥረት በመስበር የመንግስት እና ከገበያዉ ዉጭ የሆኑ ነጋዳዎችን
ዴጋፍ በማስተባበር በፖሉስ ሇዉጭ እና በህግ ማስከበር የተባበረ ስራ ጊዜአዊ ወይም ቋሚ የአርማታ ብረት
አቅርቦትና የዉጭ ምንዛሬ አቅርቦት እንዱስተካከሌ ሇማዴረግ እና ከሚዴያ እና በማህበራት በመጠቀም
የadvocacy ስራ ፍሉንትስቶን እየሰራ መሆኑን አስረዴቷሌ፡፡ በተሇይም በጅቡቲ የተከማቸዉ በርካታ
የአርማታ ብረት በfranco valuta እንዱገባ እንዱፈቀዴ ከማሳሰብ ጀምሮ መንግስት የመንግስት ግዥን
ኤጀንሲን በመጠቀም ገበያዉን በማረጋጋት ተመጣጣኝ የሆነ መጠን ያሇዉ ምርት እንዱያስገባ እየተማጸንን
እንገኛሇን ይህንን advocacy ሇማጠናከርም በአሁኑ ሰአት ሁለንም ሁኔታዎች አካቶ(የዉጭ ምንዛሬ ሌዋጭን
ጭምር )የአርማታ ብረት ከፋብሪካ ዉስጥ ሇማምረት ብር 14 በኪል ግራም ብቻ እንዯሚፈጅ ነገር ግን
በአንጻሩ በስብሰባዉ ወቅት ብር 50 እንዯዯረሰ በስብሰባዉ ወቅት ተገሌጻሌ (ይህ ቃሇ ጉባኤ በተዘጋጀበት
ሰአት በአንዴ አንዴ አካባቢዎች የብረት ዋጋ በ65 ከ.ግ መሸጥ ተጀምሯሌ)

እነዚህ ሁለ ጉዲዮች ወዯ መሬት ከወረደ በየፕጀክቶች ሇሚያከናዉኑት ስራዎች ከክፍያ ምዕራፎቹ ጋር
(milisetone payments) የተገናዘበ የተሸሻሇ እቅዴ ማዘጋጀትን እንዯሚጠይቅ ስምምነት ሊይ ተዯርሷሌ
እቅድቹም ከሞሊ ጎዯሌ ሁለም ነገሮቹ ቢሳኩ እንዯከፍተኛ ግብ ሆኖ (optimistic scenario) ከሞሊ ጎዯሌ
ሁለም ነገር ባይነካ ዝቅተኛ ግብ ሆኖ (pessimistic scenario) ከዛ ዯሞ በከፊሌ ነገሮች ቢሳኩ (most likely
scenario) መካከሇኛ ግብ ሆኖ እቅድች እንዱዘጋጁ እና ከሶስት ወር ባሊነሰ ከስዴስት ወር ባሌበሇጠ ጊዜ
ዉስጥ እርግጠኛ የየፕሮጀክቶቹ መጠናቀቂያ ጊዜ እንዱሁም የክፍያ መጠየቂያ ጊዜዎቹ ተስተካክሇዉ ሇሁለም
ዯንበኞች እንዯሚገሇጽ ስምምነት ሊይ ተዯርስዋሌ፡፡
በአጠቃሊይ በዯንበኞች እና የአሌሚው ፍሉንትስቶን አመራሮች የተዯረገው ውይይት በተከሰተው አሇመረጋጋት
ማንም ተጠያቂ መሆን ባይችሌም አሌሚው ከአሇው ሌምዴ አንጻር አሁን እንዯአማራጭ ያስቀመጣቸው
ተግባራት ከዚህ በፈጠነ እና በቀዯመ ሁኔታ መፈጸም ይገባዉ እንዯነበር በብዙ ተሳታፊዎች በተሇይም
በየፕሮጀክቶቹ ከተዯራጁት የዯንበኞች ማህበራት

አመራሮች ተገሌጸዋሌ ፡፡ በዚህ አጋጣሚ የዯንበኛ

ማህበራት መዯራጀት የዯንበኞችን ጥቅም በተዯራጀ መሌኩ ማስከበር በተዯራጀ መሌኩ ማስከበር ዋናዉ
ተግባሩ ከመሆን አሌፎ ፕሮጀክቶች እንዱሳኩ አመራሩን በማገዝ ሀሳብ በማፍሇቅ እና የዯንበኞችን ጥቅም
ከግሌ አተያየት ብቻ ሳይሆን ከጋራ ጥቅም አተያየትም እንዱቃኝ በማዴረግና ትሌቅ አስተዋጽኦ እንዲሇዉ
የተረጋገጠበት መዴረክ ነበር፡፡
ዋና ተግዲሮት ሇዚህ የማህበራቱ አስተዋጽኦ ሆኖ የተገኘዉ የአሌሚዉ የፍሉንትስቶን ወቅታዊ መረጃ
አሇማቅረብ ወይም የቀረበዉን በወቅታዊ መረጃ አሇማዴረስ (update) አሇማዴረግ እንዯሆነም ተገሌጸሌ፡፡
ስሇሆነም ከስብሰባዉ ወቅት ጀምሮ በአሌሚዉ እና በህዝብ ግንኙነት አጋራችን በማቭሪክ ፕሮሞሽን በተዯረገ
የራስ ግምገማ (self-assessment)በስብሰባ የተገሇጹትን ችግሮቻችንን ሇማስተካከሌ ተንቀሳቅሰን የመጀመሪዉ
ዉጤት በዚህ audio visual እንዱሁም ቅርጽና ይዘቱን አስተካክል በወጣዉ ዴህረ ገጻችን ተሞክሯሌ ፡፡
ሇሁሌጊዜም ሇእናንተ የሆነዉን ፍሉንትስቶን ይዘቱንም ሆነ ቅርጹን በእናንተ በዯንበኞች አስተያየት እያሻሻሌን
ሁሌጊዜም ፍሉንትስቶን የእናንተ እንዯሆነ እንዱቀጥሌ እንሰራሇን፡፡

