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በአንድ ሀገር ውስጥ የእርስ በርስ ግጭት ውጥረትን፣ ስጋትንና ኪሳራን ያስከትላል።

የሥነ ልቦና ባለሙያ የሆኑት ዲያና ቼፕኮስጌይ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ

እርስዎ መቋቋም የሚችሉባቸውን በርካታ መንገዶችን ያጋራሉ።

በኢትዮጵያ መንግስት እና በሰሜኑ በምትገኘው ትግራይ ክልል መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ወደ ከፋ

የእርስ በርስ ግጭት በማምራት በሀገሪቱ ሰብዓዊ ቀውስ አስከትሏል። በሰብአዊ ድጋፍ ዙሪያ ለመስራት

በአንዳንድ ቦታዎች የተደራሽነት ውስንነት እና የመረጃ እጥረት ፈታኝ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ

ዋና ከተማዋን አዲስ አበባን የመውሰድ ዛቻ በሀገሪቱ አስተዳደር የበለጠ አለመረጋጋትን እንዲሁም በጋራ

ስነ ልቦና ውስጥ ፍርሃትና እርግጠኛ አለመሆንን ፈጥሯል።

የትጥቅ ግጭት ብዙውን ጊዜ የግዳጅ ስደት፣ መፈናቀል፣ ንብረት መውደም፣ ወዳጅ ዘመዶቻቸውን

ማጣት፣ ከአቅም በላይ የሆነ ፍርሃትና ጥርጣሬን ያስከትላል። አስቸኳይ የህክምና እርዳታ፣ ምግብ እና ውሃ

የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እየጨመሩ ነው። የሰብአዊ ድርጅቶች ሰራተኞች ወቅታዊ ስራዎችን እንዲሰሩ፣

እንዲሁም ግጭቱ በግል በእነርሱ እና በቤተሰቦቻቸው ላይ ያሳደረውን ጫና እንዲጋፈጡ አድርጓቸዋል።

ይህ ብዙ ሰራተኞችን ከሀዘን፣ ተስፋ ከመቁረጥ ስሜት እና እርግጠኛ ካለመሆን ጋር እንዲፋለሙ

ያደርጋል። ባልተረጋጋ አካባቢ መሥራት የሚጎዳ ሲሆን ብዙውን ጊዜ ህመም የሚያስከትሉ ምስሎችን እና

ትውስታዎችን ጥሎ ያልፋል፡፡ በዚህ ቀጣይነት ባለው ግጭት ውስጥ የሚወዷቸው ሰዎች ደህንነት እና

የወደፊት የቤተሰብ እቅድ ሁኔታም ጥያቄ ሆኖ ይቆያል።

ቀጣይነት  ባለው  የፖለቲካ  ቀውስ  ውስጥ  አንድ  ሰው  እንዴት  መቋቋም  ይችላል?

በፖለቲካ ቀውስ ውስጥ የእርስዎን ደህንነት ስለመቋቋም ወይም ስለመቆጣጠር ማሰብ ፈታኝ ሊመስል

ይችላል። በእርግጥ መረጋጋትን ተስፋ በማድረግ እራስን እና ማህበረሰቡን መሰረት አድርጎ ማቆየት

ይቻላል። ይህ የአመለካከት እና ምርጫ ጉዳይ ነው።

አንድ ሚሊዮን ሐሳቦች በአእምሮዎ ውስጥ ይሽቀዳደማሉ፣ “ይህ ቢሆንስ?” ወይም “ያ ቢሆንስ?” የሚሉ

ሃሳቦች፡፡ ምናልባት የተለያዩ የፖለቲካ አስተያየቶችን እየወቀሱ እና ወደፊት ምን እንደሚመስል እያሰቡ

ይሆናል።

ታዲያ ይህን እየጠበቅን ምን ማድረግ እንችላለን? ዛሬ ማታ እንድንተኛ እንዲረዳን ዛሬ ምን እናድርግ?

ሆኖም ለእርስዎ የሚጠቅመው ለሌላ ላይሰራ እንደሚችል ይገንዘቡ። ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ሁኔታ

ውስጥ የሰራልዎ ነገር ዛሬ ላይሰራልዎ እንደሚችል ያስታውሱ።

ጥቂት ጥቆማዎች እነሆ፡-



ይጠንቀቁ ፡- ግለሰቦች በችግር ውስጥ ሲገቡ በተለያየ መንገድ ምላሽ ይሰጣሉ፤ የጤና ቀውስ፣ የፖለቲካ

ቀውስ፣ የሰብአዊ ቀውስ ወይም የኢኮኖሚ ቀውስ። እንዴት በተሻለ ሁኔታ መቋቋም ወይም ማስተዳደር

እንዳለብዎት ለመረዳት የእርስዎን ስሜታዊ እና አካላዊ ምላሽ ማወቅ አስፈላጊ ነው።

ይናገሩት፡-  አንዳንድ ጊዜ ለሚያውቁትና ለሚያምኑት ሰው መናገር እና ስሜትዎን መግለጽ ጠቃሚ

ነው። ጮክ ብሎ መናገርዎ በራሱ ነፃ ሊያደርግዎ ይችላል። ይሁን እንጂ እባክዎን ሌላው ሰው በፖለቲካዊ

እና በጎሳ ግጭት ዙሪያ ሃሳብዎን የመደገፍ ወይም የተለያዩ ሃሳቦችን የማጋራት አቅም ላይኖረው

እንደሚችል ያስታውሱ።

ሚዛኑን የጠበቀ የሚዲያ ፍጆታ ፡- የቴሌቭዥን ዜናዎች እና ማህበራዊ ሚዲያዎች ጠቃሚ የመረጃ

ምንጮች ናቸው፤ ነገር ግን የፍርሃት እና የጭንቀት ስሜትን የሚጨምሩ ሊሆኑ ይችላሉ። አልፎ አልፎ

ሚዲያዎቹን መጎብኘቱ ምንም ችግር የለውም። ይህ እርስዎ የሚቀበሉትን የመረጃ አይነት ሚዛናዊ

ለማድረግ ይረዳዎታል። ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ለመረዳትም በጣም ይጠቅማል፡፡

ድንበሮችን ያብጁ ፡-  በጎ አመለካከት ያላቸው ባልደረቦች ወይም ጓደኞች ስለ ቀጣይ ፖለቲካዊ

ተግዳሮቶች ለመናገር ይፈልጉ ይሆናል። በትህትና ግን በአፅንዖት በዚህ ወቅት/በሥራ ላይ/ፈፅሞ

ላለመወያየት መምረጥዎን ይንገሯቸው።

ትኩረትን መቀየር  ፡-  ትኩረትዎን ወደ ተጨባጭ ተግባራት ለመቀየር ይሞክሩ። ተግባራቱ ጀብድ

የተሞላባቸው መሆን አይጠበቅባቸውም ነገር ግን መጠነኛ የሆነ ጤናማ መዘናጋት የሚፈጥር መሆን

አለበት።

የደህንነት ግንዛቤ ፡-  አብዛኛው እየሆነ ያለው ነገር ከእርስዎ ቁጥጥር ውጭ ሆኖ ይሰማዎታል። መለስ

ብለው አንዳንድ ነገሮችን ይቆጣጠሩ እና ነገሮች ከተበላሹ ግን ለእርስዎ እና ለቤተሰብዎ እቅድ ያውጡ።

ይህ በእርስዎ አካባቢ ያለውን የመውጫ እቅድ ማወቅ፣ የአደጋ ጊዜ ስልክ ቁጥሮችን ማስታወስ ወይም

መጻፍን ያካትታል።

መንፈሳዊ ጤና ፡- ለብዙዎች መንፈሳዊ ጤንነት ሃይማኖታዊ ሥርዓትን፣ ጸሎትን፣ ማሰላሰልን ወይም

ከፍተኛ ኃይል ማመንን ያጠቃልላል። ለሌሎች በተፈጥሮ፣ በሙዚቃ፣ በኪነጥበብ ወይም በዓለማዊ

ማህበረሰብ ውስጥ ሊገኝ ይችላል፡፡ መንፈሳዊ ጤንነት ለሁሉም ሰው የተለያየ ነው፡፡ ይህ ዓይነቱ አሰራር

ቁጥጥርን ወደ ከፍተኛ ኃይል አሳልፎ በመስጠት እና በእርስዎ ቁጥጥር ውስጥ ባለው ነገር ላይ በማተኮር

ሰላም እንዲያገኙ ይረዳዎታል። ቁጥጥርን አሳልፎ መስጠት የከባድ ጊዜን ሸክም ከታመኑ ቤተሰብ፣

ጓደኞች እና የሃይማኖት ማህበረሰብ ጋር መጋራትን ሊጨምር ይችላል።

ስለ አካላዊ ጤንነትዎ ይጠንቀቁ ፡- ከተቻለ ጤናማ ለመብላት ይሞክሩ እና በአካባቢዎ የአካል ብቃት

እንቅስቃሴ ያድርጉ። ይህ ሰውነትዎን ለማረጋጋት እና ስሜትዎን ከፍ ለማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡

የባለሙያ እርዳታን ይፈልጉ ፡-  ከአቅም በላይ የሆነ ስሜት ሲሰማዎት እና በስራ ቦታ እና በቤት ውስጥ

ጫናን መቋቋም ሲያቅትዎ  በድርጅትዎ ውስጥ የማህበራዊ ስነልቦና እርዳታ እድሎችን ያስሱ። ሙያዊ

የስነ-ልቦና-ማህበራዊ ድጋፍ ስለራስዎ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲያገኙ እና ጫና የመቋቋም አቅምዎን

ለመገንባት ያስችልዎታል።




