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ወ/ሮ ሏና ጥሊሁን፣ የእናት ባንክ የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሰብሳቢ

በቅርቡ የእናት ባንክ የዲይሬክተሮች ቦርዴ በሰብሳቢነት እንዱመሩት ሁሇተኛዋን ሴት የቦርዴ ሉቀመንበር አዴርጎ መርጧሌ፡፡ የመጀመርያዋም
ሆኑ ሁሇተኛዋ የባንክ ቦርዴ ሉቀመንበር የተሰየሙት በዚሁ እናት ባንክ ነው፡፡ በአገሪቱ የባንክ ኢንደስትሪ ውስጥ በዚህ የኃሊፊነት ዯረጃ ያገሇገሇ
ሴት አሌነበረም፡፡ የመጀመርያዋን የቦርዴ ሉቀመንበር ተከትሇው ሁሇተኛዋ የባንኩ ቦርዴ ሉቀመንበር መሆን የቻለት ዯግሞ ወ/ሮ ሏና ጥሊሁን
ናቸው፡፡ ከዚህ ኃሊፊነታቸው ቀዯም ብል ሊሇፉት ስዴስት ዓመታት የእናት ባንክ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ ሆነው ሲያገሇግለ ቆይተዋሌ፡፡
ውሌዯታቸውና ዕዴገታቸው ነቀምቴ ነው፡፡ የመጀመርያ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርታቸውንም የተከታተለት በትውሌዴ ሥፍራቸው ሲሆን፣
የመጀመርያ ዱግሪያቸውን ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአካውንቲንግ አግኝተዋሌ፡፡ ከዩኒቨርሲቲ ከወጡ በኋሊ ሇሁሇት ወራት ያህሌ በከተማ
ሌማት ሚኒስቴር ሠርተዋሌ፡፡ በዕርዲታ ማስተባበሪያ ኮሚሽን በስዊዴን መንግሥት በሚዯገፈው ዱፓርትመንት ውስጥ ሠርተዋሌ፡፡ ከዚያም
በሊሉበሊ ኮንስትራክሽን፣ ሊሉበሊ ኮንስትራክሽን ከቻይና ኩባንያ ጋር ተዋህድ ኖሪሊ በሚሌ ስያሜ ይጠራ በነበረው ኩባንያ ውስጥም በተሇያዩ
የኃሊፊነት መዯቦች ተመዴበው ሠርተዋሌ፡፡ ባሇትዲርና የሦስት ሌጆች እናት የሆኑት ወ/ሮ ሏና በአሁኑ ጊዜ የቤዛ ሌኤሌ የኮንስትራክሽን
መሣሪያዎች ማምረቻ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበርና የሔብሮን ሪዞርት ማኔጂንግ ዲይሬክተር ናቸው፡፡ ኤችኤም ኢንጂነሪንግ የተባሇውን
ኩባንያም ከባሇቤታቸው ጋር በመመሥረት ወዯ ሥራ ማስገባታቸውም የሚጠቀስሊቸው ነው፡፡ ወ/ሮ ሏና ራሳቸውን ሲገሌጹ ‹‹አርዓያዬ እናቴ
ነበረች፤›› ይሊለ፡፡ ‹‹ጓዯኛዬም ነበረች፡፡ አብሬያትም ተምሬያሇሁ›› በማሇት ዛሬ ሊለበት ዯረጃ የእናታቸው አሻራ ጉሌህ ሥፍራ የሚሰጠው
ስሇመሆኑ ዯጋግመው ይገሌጻለ፡፡ በአዱሱ የኃሊፊነት ሥራቸው፣ ስሇሕይወት ጉዟቸው፣ ስሇሴቶችና እንዱሁም ስሇባንክ ኢንደስትሪው፣
እንዱሁም እናት ባንክ ኢንደስትሪውን ሲቀሊቀሌ ይዞት በተነሳው ዓሊማና በላልች ተያያዥ ጉዲዮች ሊይ ዲዊት ታዬ ወ/ሮ ሏናን
አነጋግሯቸዋሌ፡፡
ሪፖርተር፡- የቢዝነስ ሥራ ሊይ እንዳት ነዎት?
ወ/ሮ ሏና፡- በጣም የሚገርመው ነገር ነጋዳ ነኝ ሇማሇት ጊዜ ወስድብኛሌ፡፡
ሪፖርተር፡- ሇምን?
ወ/ሮ ሏና፡- አሁንም ዴረስ ገንዘቤ ጊዜ ነው ብዬ አሊስብም፡፡ አንዴ ነገር አሇኝ ብዬ ነው የምሠራው፡፡
ሪፖርተር፡- የቢዝነስ ፍሌስፍናዎ ምንዴነው?
ወ/ሮ ሏና፡- ሥራዎችን ቀሇሌ ማዴረግ ነው፡፡ ሥራዎች ትክክሇኛ ጥቅም እንዱያስገኙ ማዴረግና ሰዎችን ማሠራት መቻሌ ነው፡፡ ከሙስና የፀዲ
አገሌግልት መስጠት ትሌቁ ፍሌስፍናዬ ነው፡፡ ይህንን በሁለም ነገር የምተገብረው ነው፡፡ ወዯ እናት ባንክም ስገባ ይህንኑ ሇመተግበር ነው፡፡
በማንኛውም አቅጣጫ ሙስና ካሌጠፋ ማዯግ እንዯማይቻሌ የጠነከረ እምነት ስሊሇኝ፣ ከሙስና የነፃ ሥራ እንዱተገበር አዯርጋሇሁ፡፡ አንዲንዴ
ኩባንያዎች በአንዴ ጊዜ ሉያዴጉ ይችሊለ፡፡ ግን አይቀጥለም፡፡ ምክንያቱም መሠረታቸው የተበሊሸ ነው፡፡ በሃይማኖትም ኢቫንጀሉካን ነኝ፡፡
ይህም የሕይወት መርሔ ነው ብዬ ነው የምወስዯው፡፡

ሪፖርተር፡- ከቅጥር ሥራ ወዯ ራስዎ ቢዝነስ እንዳት ገቡ?
ወ/ሮ ሏና፡- ከትምህርት ቤት ስወጣ ወጣት ነበርኩ፡፡ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነው ማሰብ የጀመርኩት፡፡ ከመጀመርያው ተቀጥሮ መሥራትን ወይም
መታዘዝን መጥሊት ሳይሆን፣ የምፈሌገውን በመሥራት በምፈሌገው ዓይነት መምራት መፈሇግ ነው፡፡ መንግሥታዊ ባሌሆነ ዴርጅት በምሠራት
ወቅት ጥሩ ነበር፡፡ በማኔጅመንትና በነፃነት ዯረጃ ጥሩ ነበር፡፡ ኢሕአዳግ ከገባ በኋሊ መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ሲዯክሙ፣ በመከሊከያ
ሥር ያሇው ኮንስትራክሽን ኩባንያ ውስጥ ገባሁ፡፡ ሊሉበሊ ኮንስትራሽን ይባሌ ነበር፡፡ በኋሊ ኖሪሊ ተባሇ፡፡ እዚያ እየሠራሁ ኤምኤች
ኢንጂነሪንግን ከባሇቤቴ ጋር መሠረትን፡፡ በወቅቱ ይህንን ዴርጅት የመሠረትነው ቤታችን ውስጥ ነው፡፡ ባሇቤቴ ኢንጂነር ነው፡፡ እኔ
አካውንታት ብሆንም የማኔጅመንት ክህልቱ አሇኝ፡፡ ኤችኤም ኢንጂነሪንግን በዚህ መንገዴ መሥርተን አሁን እያዯገ እያዯገ መጥቶ ጥሩ ሥራ
ይሠራሌ፡፡
ሪፖርተር፡- የእርስዎና የእናት ባንክ ግንኙነት እንዳት ተፈጠረ? እንዳት እናት ባንክን ተቀሊቅሇው ወዯዚህ ኃሊፊነት ዯረጃ ሊይ ዯረሱ?
ወ/ሮ ሏና፡- እናት ባንክን ሇማቋቋም ፕሮሞተሮቹ ሇባንኩ ምሥረታ ያግዙናሌ ያለዋቸውን በቡዴን እያዯረጉ ሰብስበው እራት እየጋበዙ ያናግሩ
ነበር፡፡ ከባንኩ አዯራጆች መካከሌ ወ/ሮ መዓዛና ወ/ሮ አመሇ ትምህርት ቤት አብረን ስሇነበርን እነሱ ጋብዘውኝ ተገኘሁ፡፡ ወዱያው ዓሊማውን
ዯግፌ ተቀሊቀሌኩ፡፡ የባንኩን አክሲዮኖች እንዯምገዛ ቃሌ ገባሁ፡፡ በዚሁ ጉዲይ ስብሰባ ሲጠሩኝም እሳተፍ ነበር፡፡
ሪፖርተር፡- እናት ባንክን ከተቀሊቀለ በኋሊ እስካሁን ያሇውን ጉዞ እንዳት ይገሌጹታሌ?
ወ/ሮ ሏና፡- ፈታኝ ነው፡፡
ሪፖርተር፡- እንዳት?
ወ/ሮ ሏና፡- አንዯኛ የፋይናንስ ኢንደስትሪው አሁን ባሇው ሁኔታ የራሱ የሆነ ተግዲሮቶች አለት፡፡ ሁሇተኛ እናት ባንክን ሴቶች ሲመሠርቱት
ዋናው ዓሊማ ሴቶችን በኢኮኖሚያዊ ጉዲዮች ማጎሌበትና ማብቃት ነው፡፡ የፋይናንስ ሥራውን እየሠራ ሴቶቹን ማብቃት ነው፡፡ በኢኮኖሚ ብቁ
ካሌሆኑ የሚፈሇገው ዯረጃ ሊይ መዴረስ አይቻሌም፡፡ ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የፋይናንሻሌ ዳስትኔሽን መመርያና ሴቶችን ሇማሳዯግ
የሚዯረገው አካሄዴ ሊይ ሕጉ አይጣጣምም፡፡ መመርያው ስሇማይጣጣም ይህንን እያስታረቁ መሄደ ይፈትናሌ፡፡ ኢንደስትሪውም በራሱ ላሊ
ተግዲሮቶች ያለበት ነው፡፡ ሁሇተኛ ምሥረታ ሊይ እናት ባንክን ማዯራጀትና ማዋቀሩ ራሱ ቀሊሌ ሥራ አሌነበረም፡፡ ብዙ ፈተና ነበረው፡፡ ከብዙ
ውጣ ውረዴ በኋሊ ወዯ ሥራ ተገብቶ ውጤታማ መሆኑ ግን ዯስ ያሰኛሌ፡፡ እኔም የዚህ አካሌ ነኝ እሊሇሁ፡፡
ሪፖርተር፡- ባሇፉት ስዴስት ዓመታት የባንኩ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ ስሇነበሩ የእናት ባንክን አጠቃሊይ እንቅስቃሴን በዯንብ ያውቃለ፡፡
ስትነሱ ሴቶችን ኢኮኖሚያዊ አቅማቸውን ማጎሌበትና ማብቃት የሚሇው ዋነኛ አጀንዲ ነበር፡፡ ከዚህ አንፃር ምን ያህሌ ተራምዲችኋሌ? ዋነኛ
ዓሊማችሁ ዯግሞ ሇሴቶች ብዴር እንዱመቻች ማዴረግ ነበር፡፡ ሆኖም አሁንም የባንካችሁ የብዴር መረጃ ያሳያሌ እንዯሚባሇው ከጠቅሊሊ
ከተበዲሪዎቻችሁ ውስጥ ከ70 እስከ 80 በመቶ ወንድች የሚመሩት ኩባንያዎች ናቸው፡፡ ወይም ወንድች ናቸው፡፡ ይህ ሇምን ሆነ? ሴት
ተበዲሪዎችን ሇማሳዯግ የያዛችሁት ዕቅዴ እንዳት ተሳካ ይባሊሌ?
ወ/ሮ ሏና፡- ሞክረናሌ፡፡ ከኢትዮጵያ አንፃር ስታየው የእናት ባንክ አስተዋጽኦ ‹‹ነጥብ›› ናት፡፡ በፋይናንስ ኢንደስትሪው ውስጥም ከነጥብ ትንሽ
ከፍ ቢሌ ነው፡፡ የሴት ተበዲሪዎችን ቁጥር ሇማሳዯግ ምንዴነው መዯረግ ያሇበት? ሴቶቹ የማይበዯሩት ኢኮኖሚያዊ አቅም ስሇላሊቸው ነው፡፡
ሇብዴር ማስያዣ የሚሆን ቋሚ ንብረት ስሇላሊቸው ነው፡፡ ስሇዚህ ትሌቁ መፍትሔ ይህንን ክፍተት መዴፈን ነው፡፡ ሴቶቹ ያሇ ማስያዣ ብዴር
ማግኘት እንዱችለ ማዴረግ ይገባሌ፡፡ መመርያው ግን ይህንን አይፈቅዴም፡፡ ስሇዚህ ዋስትና የሚሰጡንን መፈሇግ ነው፡፡ ይህንን ክፍተት
ሇመዴፈን የሚያስችለ የተሇያዩ ጥረቶች አዴርገናሌ፡፡ ሇምሳላ አንደ የእናት ባንክ ባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባዔ በወሰነው መሠረት ከዓመታዊ
የባንኩ ትርፍ ውስጥ አምስት በመቶ ሇሴቶች ብዴር ማስያዣ እንዱውሌ ፈቅዶሌ፡፡ ያንንም ፈቅድና ዋስትና የሚሆነው ገንዘብ እዚህ ቁጭ ብል
ግን፣ መመርያው የሚያስቀመጣቸው መሥፈርቶች አለ፡፡ ማስያዣው ቢኖርም ብዴሩን ዝም ብሇህ አትሰጥም፡፡ ምክንያቱም ገንዘቡ
የባሇአክሲዮኖች ነው፡፡ መመርያው ያስቀመጣቸውን መሥፈርቶች ማሟሊት ዯግሞ ላሊው ችግር ነው፡፡ አንዲንዴ ጊዜ ሇዋስትና የሚሆነው
ገንዘቡ ቁጭ ብል ሴቶቹ ሳይበዯሩት ይቀራለ፡፡
ሪፖርተር፡- ሴቶች ሇሚበዯሩት ገንዘብ እንዯ ማስያዣ የሚሆን ፈንዴ ሇማሰባሰብ ቀዲማዊት እመቤት ሮማን ተስፋዬና ላልች ሰዎች የተወሰነ
ገንዘብ አዋጥተው ነበር፡፡ እንዱህ ባሇው መንገዴ ፈንዴ በማሰባሰብ ሴት ተበዲሪዎችን ሇማገዝ የጀመራችሁት እንቅስቃሴ ምን ያህሌ እገዛ
አዯረገ?
ወ/ሮ ሏና፡- እሱ እንግዱህ ትንሽ አስተዋጽኦ አዴርጓሌ፡፡ እሱን ነው የምሌህ፣ የዋስትና ፈንደ ተገኘ፡፡ በዚህ ፈንዴ ቀዲማዊት እመቤትና ላልች
ሰዎች አስተዋጽኦ አዴርገዋሌ፡፡ ይህ ብዙ አይዯሇም ትንሽ ነው፡፡ ባሇአክሲዮኖችም ከትርፋቸው ሇዚህ ዓሊማ እንዱውሌ የፈቀደት አምስት በመቶ
አሇ፡፡ ግን ብዙ አይዯሇም፡፡ ሴቶቹን እናበቃሇን ሲባሌ ከወዯቀ ላብሌ ከፍ ብሇው መምጣት አሇባቸው፡፡ ይኼኛው ግን ትንሽ ነው ከፍ
የሚያዯርጋቸው፣ የሚያንቀሳቅሳቸው፡፡ ቢዝነሱም ራሱ አሁን ባሇው ሁኔታ የራሱ ተግዲሮቶች አለት፡፡ ቢዝነሱ ውስጥ ተወዲዲሪ ሆኖ
ሇመቀጠሌ የራሱ ችግር አሇው፡፡ እንዱህም ሆኖ ሴት ተበዲሪዎች ወዯ ቢዝነሱ ከመግባታቸው በፊት ብዙ እገዛ ይዯረግሊቸዋሌ፡፡ ሥሌጠና
ይሰጣቸዋሌ፡፡ ይህ ሁለ ሆኖ ግን የክፍተቱን ስፋት እንዴታየው ያዯርገሃሌ፡፡
ሪፖርተር፡- የምታስቡትን ሇማሳካት ከዚህ የተሻሇ ሏሳብ ይኖረናሌ ትሊሊችሁ? አሁን ዯግሞ እርስዎ የቦርደ ሰብሳቢ ነዎት፡፡ እንዯ አንዴ የሥራ
መሪ ሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚ ሇማዴረግ አዱስ ነገር ይዤ እመጣሇሁ የሚለት ነገር አሇ?

ወ/ሮ ሏና፡- አሁን ሴቶችን ሇማስቻሌ ማዴረግ የሚቻሇው በፋይናንስ ብቻ አይዯሇም መሠራት ያሇበት፡፡ እርግጥ ነው ኢኮኖሚያዊ አቅም
እንዱኖራቸው ማዴረጉ ብዙ እገዛ አሇው፡፡ ግን የሰዎችን አስተሳሰብ መሇወጥ ይፈሌጋሌ፡፡ የሰዎች አስተሳሰብ ሊይ መሥራት የግዴ ነው፡፡ በእኛ
አገር ብቻ ሳይሆን ባዯጉትም አገሮች ሊይ ፈተና አሇ፡፡ ሴት ሲኮን ሇማየት ከወንድቹ በእጥፍ ነው የሚሠራው፡፡ ቢዝነሱም ውስጥ እንዯዚያው
ነው፡፡ ኅብረተሰቡ ሴቶችን እንዱያምንና የሴቶችን ቢዝነስ እንዱያበረታታ ሇማዴረግ ከቤተሰብና ከጓዲ ጀምሮ በሁለም ቦታ አስተሳሰብ ሊይ
በጣም መሠራት አሇበት፡፡
ሪፖርተር፡- ይኼ የአስተሳሰብ ሇውጥ እንዳት ይመጣሌ?
ወ/ሮ ሏና፡- እየመጣ ነው፡፡
ሪፖርተር፡- የአስተሳሰብ ሇውጡ እየመጣ ከሆነ እንዯ ምሳላ ሌንጠቅሳቸው የሚችለ ነገሮች አለ?
ወ/ሮ ሏና፡- የሰዎች አስተሳሰብ መቀየር አሇበት ሲባሌ አንዴ እንዯ እናንተ ያለ የሚዱያ ተቋማትንም ይመሇከታሌ፡፡ ብዙ ጊዜ ሚዱያው
የሚያወራው፣ ጋዜጦች ሊይ የሚጻፈው፣ ሪፖርት የሚዯረገው ሁለ ሴቶች ሊይ የዯረሰውን በዯሌ ነው፡፡ ይህ አዱሱን ትውሌዴ አያበረታታውም፡፡
እንዱሰሇች ነው የሚያዴርገው፡፡ እንዯሚባሇውም ሰይጣን ዯግሞ ሰዎችን እንዯ እስረኛ የሚያዯርግበት አንደ የፍርኃት መንገዴ ነው፡፡ እንዱህ
ያሇው ዘገባ ፍርኃት ነው የሚያበዛባቸው፡፡ እንዱህ ዓይነቱ ነገር መሇወጥ አሇበት፡፡ ውጤታማ የሆኑ የተሳካሊቸው ብዙ ሴቶች አለ፡፡ በሳምንት
ወይም በሁሇት ሳምንት አንዳ ጋዜጦች ይህንን የስኬታማ ሴቶች ዘገባ ማውጣት አሇባቸው፡፡ ሇምሳላ ማስታወቂያዎቻችንም እንዱህ ባለ ነገሮች
መቃኘት አሇባቸው፡፡ እስካሁን በቴላቪዥን የምናየው ማስታወቂያ እናት ሌጇን አሇባብሳ ሇአባት ሰጥታ፣ አባት ወዯ ትምህርት ቤት ሲሄዴ
ነው፡፡ ሴቷ ሌብስ ስታጥብ ነው የሚያሳየው፡፡ ሰሞኑን አንዴ መዴረክ ሊይ አንዱት ሴት እንዱህ ዓይነት ማስታወቂያን በተመሇከተ ስትናገር፣
ቢያንስ ሳሙናውን ስትገዛ እንኳን ብታሳዩ ምናሇ ነበር ያሇችው፡፡ ስሇዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው አሁን ያለትን ወጣቶች የሚሇውጡሌን፡፡
በእርግጥ ‹‹ኖ›› ማሇትን ማስተማር መቻሌ አሇብን፣ ይኼ አይሆንም መባሌ አሇበት፡፡ የሰዎች አስተሳሰብ መሇወጥ አሇበት የምንሇው ሇዚህ
ነው፡፡
ሪፖርተር፡- ይህንን ሇማዴረግ ግን እንዯ እናንተ ያለ ወጥተው ሉታዩ የሚችለ ሴቶች ኃሊፊነት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህንን ኃሊፊነት ምን ያህሌ
እየተወጣችሁት ነው? በላሊ በኩሌ ዯግሞ እንዱህ ሊሇው ተግባር እናት ባንክ የተመቸ ነውና ይህንን ኃሊፊነት ሇመወጣት ምን ታዯርጋሊችሁ?
በተሇይ እርስዎ እንዯ አመራር በዚህ ረገዴ ምን አመጣሇሁ ይሊለ?
ወ/ሮ ሏና፡- እንሠራሇን ብዬ አስባሇሁ፡፡ የበሇጠ እየሠራን ሁኔታው ሇሴቶች ምቹ እንዱሆን እንጥራሇን፡፡ ስብሰባዎቻችን ሊይ የምንነጋገራቸው
ነገሮች አለ፡፡ ግን የምንፈሌገውን ያህሌ አሌሄዴንም፡፡ ጉዲዩ ብዙ ስሇሆነ የምንፈሌገውን ያህሌ አሌሄዴንም፡፡ እንዱያውም አንዲንደ ሊይ
የሚያስነዯግጥ ነገር ይገጥመናሌ፡፡ ሇምሳላ አዱሱን ትውሌዴ እንውሰዴ፡፡ የትውሌደ ሴቶች ይማራለ፡፡ ዩኒቨርሲቲ ይገባለ፡፡ ይመረቃለ፡፡
ከዚያም ያገባለ፡፡ ሲያገቡ ወዯ ኋሊ ይመሇሳለ፡፡ የሠራተኛና የመሳሰለት ችግሮች ስሊለ የቤት ውስጥ ኃሊፊነቱን ይወስዲለ፡፡ የወጣት ትውሌደ
ስታትስቲክስ ቢሠራ፣ ብዙ ሴቶች ሌጆቻቸውን ሇማሳዯግ ቤት ይውሊለ፡፡ ሌጆቻቸው ካዯጉ በኋሊ ወዯ ሥራ ሇመመሇስ የሚፈሌጉ ብዙ
ናቸው፡፡ ይህ ዯግሞ የሥራ ጥንካሬያቸውን ይገሊሌ፡፡ እንዱውም በዚህ ጉዲይ ሊይ አንዴ ዓውዯ ጥናት አዘጋጅተን የራሳችንን ሠራተኞች
አሰባስበን ተነጋግረናሌ፡፡ እዚህ ሊይ መሠራት አሇበት የሚሌ ጉዲይ አንስተን ሴቶችን ሥራ ሊይ ሇማቆየት የሚያስችሌ ነገር መኖር ስሊሇበት፣
ሁኔታው አመቺ እንዱሆን ሇማዴረግ የሌጆች ማቆያ መሥሪያ ቤቶች ውስጥ እንዱኖር አዴርገናሌ፡፡ እንዱያውም ከዚያ በኋሊ የመንግሥት
መሥሪያ ቤቶች የሕፃናት ማቆያ እንዱያዘጋጁ ሕግ ወጣ፡፡ ይህንን የሌጆች ማቆያ ነገር ማፋጠን አሇብን፡፡ ወጣቱ ትውሌዴ ወዯ ኋሊ እንዲይመሇስ
ይህ ነገር ወሳኝ ነው፡፡ ይህን ማዘጋጀት ይቻሊሌ፡፡ መወሰን አሇባቸው፡፡ እዚህ ሊይ አንዴ የማስታውሰውን አንዴ ጊዜ በሲኤንኤን የቀረበች አንዴ
ሴት ጉዲይ ሊንሳሌህ፡፡ እ.ኤ.አ. 2014 ይመስሇኛሌ ህሉና ትባሊሇች፡፡ የአንዴ የትሌቅ ኩባንያ ሥራ አስፈጻሚ ነች፡፡ ይቺ ሴት ዘጠኝ ሌጅ ወሌዲ
አሳዴጋሇች፡፡ ስሇዚህ እየሠሩ ማሳዯግ ይቻሊሌ፡፡ ሙያቸውን እያሳዯጉ መሥራት ይችሊለ፡፡ አሁን ነገሮች እየተሇወጡ ሲመጡ አዱስ የሚመጡ
ነገሮች አለ፡፡ አዱሱ ትውሌዴ ሊይ እየታየ ያሇ ችግር ነው፡፡
ሪፖርተር፡- በአሁኑ ወቅት ሴቶች መሥራት ይችሊለ የሚሇውን ሇማሳየት እናት ባንክን ሇመመሥረት ሴቶች ያሳዩት ርብርብ ይጠቀሳሌ፡፡
የእናንተን ስብስብ እንዯ ምሳላ የሚወስደ አለ፡፡ ይህ ስብስብ ውጤታማ ሴቶች ያለበት ነው ከተባሇ እናንተ መሰልችን ሇማፍራት ምን
ታዯርጋሊችሁ? ምክንያቱም በሁለም ቦታ እየተመሇከትን ያሇነው አንዴ ችግር ጠንካራ ባሇሙያዎችን ወይም ውጤታማ ሰዎችን ሇመተካት
የሚያስችለ አሠራሮች አይታዩም፡፡ አሁን በባንካችሁ ውስጥ ይህ ክፍተት ያሇ ይመስሊሌ፡፡ ጠንካራ ሴቶች የመፍጠርና ተተኪ የማፍራቱ ጉዲይ
ሊይ የሚታየው ክፍተት አያሳስብም?
ወ/ሮ ሏና፡- እዚህ ሊይ ሰፊ ክፍተት አሇ ሇማሇት ይቸግራሌ፡፡ በተሇይ በጽንሰ ሏሳብ ዯረጃ በጣም ብዙ አለ፡፡ ያስዯንቅሃሌ፡፡ እኔ ትሌቅም ብሆን
ወጣቶች፣ ከእኔ በታች የሆኑ ከእኔም በሊይ የሆኑ በተሇያዩ ጉዲዮች የማነጋግራቸው ጓዯኞች አለኝ፡፡ አንዲንድቹን ስታይ በጣም ዯፋር ናቸው፡፡
ጠንካራ ሆነው ሉወጡ የሚችለ ብዙ አለ፡፡ ሊይ ያሇው የሸፈነው ነገር ቢኖሩምና ባይታዩም ግን አለ፡፡
ሪፖርተር፡- ውጤታማ ሴቶችን ከወጣቶች ጋር ሇማቀራረብ፣ ባንካችሁ ውስጥ ሴቶችን ሇማብቃት፣ ወይም ዯግሞ እንዯ እናት ባንክ ባለ
ተቋማት እንዱሰባሰቡ ሇማዴረግ በተሇየ የምትሠሩት ነገር አሇ?
ወ/ሮ ሏና፡- በዚህ አቅጣጫ በዯንብ እየተሠራ ነው፡፡ እናት ባንክ ከላልች ባንኮች በተሇየ የሴቶችን ጉዲይ የሚከታተሌ ራሱን የቻሇ ክፍሌ
በዲይሬክተር ዯረጃ አሇው፡፡ ስሇዚህ በዚህ ክፍሌ ብዙ ሥራዎች እየተሠሩ ነው፡፡ ሇምሳላ በቅርቡ የአምስት ኪል ሜትር ሩጫ ነበር፡፡ እዚህ ሊይ
እናት ባንክን ብቻ ማስተዋወቅ ብቻ ሳይሆን፣ ሴቶቹ ሊይ ሇመሥራት ነው፡፡ ስታስበው እኮ እናት ባንክን መመሥረቱ በራሱ ትሌቅ ነገር ነው፡፡
ሁሇተኛ በዓሇም ሊይ ‹‹ፊርሇስ ገርሌስ›› የሚባሌ አሇ፡፡ ይኼ እንቅስቃሴ በዋናነት አሜሪካ፣ እንግሉዝና የመሳሰለት አገሮች ሊይ ትኩረት ሰጥቶ
የሚሠራ ነው፡፡ በዚህ እንቅስቃሴ ሴት ዲይሬክተሮች የላለባቸውን 700 ኩባንያዎች በዝርዝር በማውጣትና በማጋሇጥ ዘመቻ ተዯርጓሌ፡፡

ይህንን ካሊስተካከለ በሚሌ 500 ኩባንያዎች ፒቲሽን ተፈራረሙ፡፡ ይህ የሆነው እ.ኤ.አ. በ2017 ነው፡፡ አሁን በ2018 ከእነዚህ ውስጥ 150
ያህለ ሴት ዲይሬክተሮች አስገብተዋሌ፡፡ ላልቹም ቃሌ ገብተዋሌ፡፡ የእንዱህ ዓይነት ሒዯቶች መጎሌበት ብዙ ጠቀሜታ ይኖረዋሌ፡፡ እኛም አገር
እንዱህ መዯረግ አሇበት፡፡ እንዱህ ዓይነቱ ነገር መበረታታቱና ሴቶቹ ወዯ አመራር እየመጡ ሲሄደና ሊይ ሲዯርሱ፣ አንዯኛ ከታች ያለት አርዓያ
ያገኛለ፡፡ ሁሇተኛ ሴቶችን ማብቃት የሚሇው በውሳኔ ሰጪነት ሊይ ሴቶች እንዱታዩ ማዴረግ ነው፡፡ ይኼ በኮታ መሆን የሇበትም የሚለ አለ፡፡
ሌክ ነው በኮታ መሆን የሇበትም፡፡ ግን ብቃት ያሊቸው ሴቶች አለ፡፡ ቅዴም እንዲሌኩህ ሴቶቹ ራሳቸውን ሇማሳየት ሁሇት እጥፍ መሥራት
አሇባቸው፡፡ ምክንያቱም ጫና ነው ያሇብን፡፡ ስሇዚህ ይህንን መዝሇሌ አቃታቸው እንጂ ብቁ የሆኑ ሴቶች የለም ማሇት አይዯሇም፡፡ በተመሳሳይ
እኛም አገር እንዱህ መሆን አሇበት፡፡
ሪፖርተር፡- እንዱህ ባለ ኩባንያዎች በአመራር ዯረጃ ሊይ ያለ ሴቶች ውጤታቸው እንዳት ይታያሌ?
ወ/ሮ ሏና፡- ስታትስቲክሱ የሚነግረን ነገር አሇ፡፡ እጅግ ውጤታማ ሆነዋሌ፡፡ በአመራር ሰጪነት ሊይ ያለ ሴቶች እያዯጉ ነው፡፡ ውጤታቸውም
የተሻሇ ሆኖ እየተገኘ ነው፡፡ ይኼ እውነት ነው፡፡ በመጽሏፍ ቅደስም ብታየው አንዴ ሰው አንዴ ቀን ሲሰብክ፣ ባልች ሚስቶቻቸውን ቢሰሙ
ክርስቶስ አይሰቀሌም ነበር ብሎሌ፡፡ የጲሊጦስ ሚስት ይኼ ሰው ንፁህ ነው ብሊው ነበር፡፡ እናንተም ሚስቶቻችሁን ብትሰሙ ብዙ ሇውጥ
ታመጣሊችሁ፡፡ ይኼ እውነት ነው፡፡ ሇምሳላ እኔ ማነች አርዓያሽ ብትሇኝ እናቴ ናት፡፡ ምንም ነገር ፊቷ እንዱቆም አትፈሌግም፡፡ ኃይሇኛ ነች
ማሇቴ አይዯሇም፡፡ ኃይሇኛ አይዯሇችም፡፡ በጣም ብሌህ ናት፡፡ ግን ማዴረግ የማሌችሇው ነገር የሇም ብሊ አታስብም፡፡ እኛንም እንዯዚያ
እንዴንሆን ነው የምትነግረን የነበረው፡፡
ሪፖርተር፡- እናት ባንክ እንዲሰባችሁት እየሄዯ ነው? አሁን ያሇበት አቋምስ ምን ይመስሊሌ?
ወ/ሮ ሏና፡- እናት ባንክ ጥሩ ሁኔታ ሊይ ነው ያሇው፡፡ ምክንያቱም ዕዴገቱ ነው የሚታየው፡፡ ወዯ ሥራ ከገባን ስዴስት ዓመት ነው፣ ብዙ
አይዯሇም፡፡ ከስዴስቱ ውስጥ የመጀመርያዎቹ ሁሇት ዓመታት እንዯ መዯራጀት ነው፡፡ ይህንን ስዴስት ዓመት ብታይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
ከቀዴሞዎቹ ዓመታት የበሇጠ ብዙ መመርያዎች ያወጣበት ጊዜ ነው፡፡ ይኼኛውን ነገር ተወጣነው ስንሌ የሚቀጥሇውን ስሇሚያወጣ ብዙ
ውጥንቅጥ ነገሮች ቢኖሩም፣ በዚህም ውስጥ ሆኖ ዕዴገቱ እየቀጠሇ ነው፡፡ በባሇ አክሲዮኖች ቁጥርና በካፒታሌም እያዯገ ነው፡፡ የሴት
ባአሇክሲዮኖችም ቁጥር እየጨመረ ነው፡፡ ማኔጅመንት ሊይ ያለ ሠራተኞችም ቁጥር እየጨመረ ነው፡፡
ሪፖርተር፡- ከዚህ በኋሊ ጉዟችሁ እንዳት ይሆናሌ?
ወ/ሮ ሏና፡- ከዚህም በኋሊም ቢሆን ዕዴገቱ ይቀጥሊሌ ብሇን ነው የምናስበው፡፡ ሁሇተኛ ከሙስና የፀዲ ንፁህ ሥራ እንሠራሇን ብሇን ነው
የምናስበው፡፡ እስካሁን በሥራችን ትክሌሌ አይዯሇም ተብል የመጣሌን ነገር የሇም፡፡ ምናሌባት ጥቃቅን ነገሮች ሉገጥሙን ይችሊለ፡፡ ግን
በብዙዎቹ ባንኮች ከሚሰማው አንፃር እኛ ዘንዴ የሇም፡፡ አሁን አለ የሚባለ ጥቃቅን ችግሮች የበሇጠ እየተስተካከለ ይሄዲለ፣ የተሻሇ ዕዴገት
ይኖራሌ፡፡
ሪፖርተር፡- ከአንዴ ባንክ ጥንካሬ መሇኪያዎች አንደ የተበሊሸ ብዴር መጠኑ አነስተኛ መሆን ነው፡፡ የእናት ባንክ ከላልች ባንኮች የተበሊሸ
ብዴር መጠን አንፃር አነስተኛ ነው፡፡ ይህም እናት ባንክ ጠንቃቃዋ አበዲሪ እስከመባሌ ተዯርሷሌ፡፡ እንዱህ የሆነበት ምክንያት ምንዴነው ብሇው
ያስባለ? ምንስ የተሇየ ነገር አዴርጋችሁ ነው?
ወ/ሮ ሏና፡- አንዯኛ እንግዱህ ብዙ የማትጽፈውና የማትናገረው ነገር አሇ፡፡ ላልቹ ሲያበዴሩ ምንዴነው የሚያዩት? የሚሇው ነገር አሇ፡፡ እኛ ጋ
ሁለም ነገር ሥርዓቱ ጠብቆ ነው የሚሄዯው፡፡ ቁጥጥር እያዯረጉ መሄዴ ግዴ ነው፡፡ ይህንን እያዯረግን ነው አሁን፡፡ እንዱያውም በአዱሱ
መመርያ ምክንያት ከብዴር አሰጣጡ ጋር በተያያዘ ወዯ ታች ወዯ ሊይ ቢሌም ቁጥሩ አሇ፡፡ ስሇዚህ በጥንቃቄ የመጣ ነው ብዬ ነው የማምነው፡፡
እንዯ ሕግ ያስቀመጥነው ነገር ነው፡፡ ሙስናን መታገስ የማይችሌ አሠራር ነው ያሰፈነው፡፡ ምንም ነገር እናት ባንክ ሊይ መሰማት የሇበትም፡፡
እንዯ እናትነታችንና እንዯ ሴትነታችን ትንሽ ችግር ቢመጣ እንዲሌሁክ ጥንካሬያችን አይዯሇም የሚወራው፡፡ ራስን ሇማሳየት መስመሩ ሊይ
መገኘት የግዴ ነው፡፡ ከዚህ ውሌፊት ብትሌ ውርጅብኙ ብዙ ነው፡፡ እናት ባንክን ሇማቋቋም አዯራጆች ሰዎችን በሚያነጋግሩበት ጊዜ ሴቶች
ተሰብስበው ምን ሉያመጡ ነው? ነገ ይጣሊለ የሚለና ብዙ ተመሳሳይ ነገሮች ሲነገሩ ነበር፡፡ ይህንን ሇማረጋገጥ ብዙ መንገዴ መሄዴ
ይፈሌጋሌ፡፡
ሪፖርተር፡- ታዲጊ የሚባለ ባንኮች ይገጥማቸዋሌ ተብሇው ከሚታሰቡ ተግዲሮቶች ውስጥ የባንካቸውን የተከፈሇ ካፒታሌ ሁሇት ቢሉዮን ብር
ማዴረስ ነው፡፡ በእርስዎ የኃሊፊነት ዘመን ይህንን ማስፈጸም ይጠበቅብዎታሌ፡፡ አሁን ያሊችሁ የተከፈሇ ካፒታሌ አንዴ ቢሉዮን ብር ስሇሆነ፣
ወዯ ሁሇት ቢሉዮን ብር ማሳዯግ ፈተና ይሆንባቸዋሌ እየተባሇ ነው፡፡
ወ/ሮ ሏና፡- ይህ ጉዲይ ሇሁለም ባንኮች ትሌቅ ተግዲሮት ነው፡፡ ሃያ ዓመት ኢንደስትሪው ውስጥ የነበረውም እኛም በተመሳሳይ መንገዴ
ካፒታሌ አሳዴጉ ነው የተባሌነው፡፡ እኛም ሃያ ዓመት ብንቆይ ይህንን እናሌፈዋሇን፡፡ በዚህ ረገዴ ብሔራዊ ባንክም ያዯረገው ነገር ሚዛናዊ
አይዯሇም፡፡ ሦስት ዓመት የሠራውንም 20 ዓመት የሠራውንም በአንዴ ሊይ በአንዴ ጊዜ ካፒታሊችሁ ሁሇት ቢሉዮን ብር መዴረስ አሇበት
የሚሇው አግባብ ነው ብዬ አሊምንም፡፡ ነገር ግን ይህንን ካፒታሌ ሇማሟሊት ይቻሊሌ ወይ? የሚሇው በጣም አስፈርቶን ነበር፡፡ ነገር ግን
የፈራነውን ያህሌ አይዯሇም፡፡ እየሄዯሌን ነው፡፡ ከሁሇት ቢሉዮን ብር ውስጥ ከግማሽ በሊይ አሌፈናሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ ሊይ ግን ብሔራዊ ባንክ
ሁሇት ቢሉዮን ብር ዴረሱ ሲሌ በግሌጽ ቁጭ አሊዯረገውም፡፡ የምጠብቃችሁ እዚህ ዯረጃ ሊይ ነውና እዚያ ዴረሱ የሚሌ ነው፡፡ ፈተና ነው፡፡
እንዯ እናት ባንክ ግን የምንዯርስበት ይመስሇኛሌ፡፡

ሪፖርተር፡- እስኪ የአገሪቱን ፋይናንስ እንዳት ይገሌጹታሌ? ተዯራሽነቱስ ምን ዯረጃ ሊይ ነው?
ወ/ሮ ሏና፡- ገና ነው፡፡ አዱስ ነው፡፡ ባሇፉት ሁሇት ሦስት ዓመታት ዕዴገቱ ፈጣን ነው፡፡ በተሇይ ከቴክኖልጂ አጠቃቀም ጋር ስታየው ዕዴገቱ
ፈጣን ነው፡፡ ጥሩ ነው፡፡ ግን ይህ አዱስ አበባ ሊይ ነው የሚሽከረከረው፡፡ ከአዱስ አበባ ውጪ ያሇው ሲታይ ገና ነው፡፡
ሪፖርተር፡- እናት ባንክ የስዴስት ዓመት ዕዴሜ ቢኖረውም፣ የሴቶችን የፋይናንስ ተዯራሽነት ሇማጎሌበት ከአዱስ አበባ ውጪ ያሇው
እንቅስቃሴያችሁ ምን ይመስሊሌ? ታች ያሇችውን ሴት ሇመዴረስ ምን አዴርጋችኋሌ?
ወ/ሮ ሏና፡- ብዙ ጊዜ እንነጋገርበታሇን፡፡ ፈተናው ቴክኖልጂው ነው፡፡ ኢንተርኔትም የራሱ የሆነ ተግዲሮት አሇው፡፡ እኛ እንግዱህ ከዕዴሜያችን
አንፃር ስናየው ጥሩ መጥተናሌ፡፡ ምክንያቱም ምርጫ የሇንም ግዴ ነው፡፡ ቴክኖልጂ ሊይ መሥራት ትሌቅ ኢንቨስትመንት ይጠይቃሌ፡፡ ስሇዚህ
ይህንን ማዴረግ ግዴ ስሇሆነ እያዯረግነው ነው፡፡ መመርያው በሚፈቅዯው መሠረት ባንኪንግ ውስጥ ሇመግባትም ዝግጅቱ አሌቋሌ፡፡ ይህንን
ስንተገብር ትንንሾቹ ዘንዴ እንዯርሳሇን፡፡ እኛ መጀመርያ ጉሉት አካባቢ ያለ ሴቶችን ሇመዴረስ በመኪና የሚንቀሳቀስ የባንክ አገሌግልት
ሇመጀመር ሁለ ዕቅዴ ነበረን፡፡ በእርግጥ ይህንን ማዴረግ አሇብኝ ብሇህ ስትንሳ የጠቀሜታውን ትንታኔ መሥራት ግዴ ነው፡፡ ይህንን ስንሠራው
የቴክኖልጂው ውዴ መሆንና እዚህ ዯግሞ ዝግጁ አሇመሆን ብዙ ወጪ ነው የሚያስወጣው፡፡ እንዱህ ያለ ፈተናዎች ናቸው እንጂ ሏሳቡና
ተዯራሽ ሇመሆን ጥረት ማዴረጉ የግዴ ነው፡፡
ሪፖርተር፡- እንዯ ችግር የሚያዩትና ሳሊሳካ ቀርቻሇሁ የሚለት ነገር አሇ?
ወ/ሮ ሏና፡- እንዯዚህ ዓይነት ሏሳብ የሇኝም፡፡ በተፈጥሮዬ ያበሊሸሁትንም ሆነ ያሳሇፍኩትን ነገር እኔ ትክክሌ ነው ብዬ የምወስዯው፡፡ በዚህ
ሁለ ዕዴሜዬ የተሳሳኩት ነገር የሇም ሌሌ አሌችሌም፡፡ ግን በዚያ ጊዜ ትክክሌ ነኝ ብዬ ነው የማምነው፡፡ በዚያ ጊዜ ሳሊስብ ዴንገት የምወስነው
ነገር አሌነበረም፡፡ በጊዜው ሇወሰንኩት ግን ትክክሌ ነኝ፡፡ አሁን ወዯ ኋሊ ተመሌሼ አሌፀፀትም፡፡ በዚያ ጊዜ ትክክሌ ነበር፡፡ ዛሬ ሊይ ቁጭ ብዬ
ትክሌሌ የማይመስሇው ነገር በወቅቱ ትክክሌ ነገር ብዬ ነውና የምወስዯው ፈተና ብዬ የምገሌጸው ነገር የሇኝም፡፡ ምናሌባት ዕዴሇኛ ሆኜ ሉሆን
ይችሊሌ፡፡ የምችሇውን እሠራሇሁ፡፡
ሪፖርተር፡- በሴትነትዎ ምክንያት የዯረሰብዎ ጥቃት ወይም የተጫንዎ ነገር አሇ?
ወ/ሮ ሏና፡- አሇ፡፡ ግን እንዯነገርኩህ እናቴ ከምትነግረኝ አንዴም ቀን ራሴን ዝቅ አዴርጌ አሊውቅም፡፡ ተፅዕኖም ቢዯርስብኝ እኔ ሳሌሆን እነሱ
ናቸው ትክክሌ ያሌሆኑት ብዬ ነው የምወስዯው፡፡ ፈተናውማ ሁሌ ጊዜ አሇ፡፡ ራስህን ሇማሳየት እጥፍ የምትሄዯው መንገዴ አሇ፡፡ ይህንንም
አዴርገህ ተቀባይነት የማታገኝበት ጊዜ አሇ፡፡ በዚህ ረገዴ የተሇየ ሴት መሆን አሌችሌም፡፡ ተመሳሳይ ማኅበረሰብ ውስጥ ነው ያሇሁት፡፡ ሁሇተኛ
በማኔጅመንት ዯረጃ ብዙ ጊዜ ስሇሠራሁኝ ሁሌጊዜ አንዴ ወይም ሁሇት ሴት ነው የምትገኘው በምናዯርጋቸው ስብሰባዎች፡፡ ሁሌጊዜ ሴት ሲሆን
ጠንቃቃ መሆን ይፈሌጋሌ፡፡ ይህንን እያሰብኩ ነው የኖርኩት፡፡ ሁሌጊዜ ሴት ስትሆን ሰው ከሚያስበው አንዴ ተጨማሪ ሏሳብ ይኖራሌ፡፡
ሪፖርተር፡- ከሥራ ውጪ በተሇየ የሚሠሩት ምንዴነው? በተሇይ ቤት ውስጥ?
ወ/ሮ ሏና፡- የአትክሌት ሥፍራና ምግብ መሥራት እፈሌጋሇሁ፡፡ ዯስ ይሇኛሌ፡፡ አስቤበት ምግብ የምሠራበት ጊዜ አሇ፡፡ ይህንንም መሥራት
ስሊሌቻለ ቤት ማስተዲዯር አሌችሌም፣ ቤት የሚጠብቅብኝን ኃሊፊነት አሌተወጣሁም ብሇው ሴቶች እንዱያስቡ አሌፈሌግም፡፡ አሁን ያሇው
ትውሌዴ ሊይ ያሇው ችግር ይኼ ነው፡፡ ማናችንም ፍፁም አይዯሇንም፡፡ ቤት ውስጥ ባሇው ነገርም ፍፁም መሆን አይጠበቅብንም፡፡ ማንም
ቢሆን በሌቶ መኖር ስሊሇበት ያበስሊሌ፡፡ ምርጫ የሇም፡፡ ያሇበሇዚያ ካሌበሊህ መኖር አይቻሌም፡፡

