ቅፅ 2 ቁጥር 77 የካቲት 17 ቀን 2013ዓ.ም

በኢዜማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

የኢዜማ የምርጫ 2013 ቁልፍ የቃልኪዳን
ነጥቦች እና የፖሊሲ ዝግጅት

ቀንም ቢሆን መራመድ አይገባውም፡፡

የ

የኢዜማ የምርጫ 2013 ቁልፍ የቃልኪዳን ነጥቦች
እና የፖሊሲ ዝግጅት

ዘንድሮ ምርጫ የሚደረገው
አገራችን
በፖለቲካው፣
ኢኮኖሚው፣ ማኅበራዊ እና
የውጭ ግንኙነት ጉዳዮች በከፍተኛ
ፈተና ውስጥ ሆና ሳለ ነው፡፡ ያለንበት
ውስብስብ ሁኔታ አገራችን በተጨባጭ
ለውጥ የሚያመጣ ኃይልን የምትሻበት ወሳኝ
ወቅት መሆኑን እንረዳለን፡፡

መፍሰስ ምክንያት የሆነበት ነው፡፡ ይህን ሃቅ
ወደ ጎን አድርጎ የሚነሳ የመፍትሄ ትንተና
ሩቅ መንገድ ስለማያስኬድ የዜግነት ፖለቲካን
ማራመድ ቀዳሚው የኢዜማ ማንነት ነው፡፡
የፍትህ እጦት፣ የዜጎች መፈናቀል፣ የትምህርት
ጥራት ማሽቆልቆል፣ የዋጋ ንረት፣ የከፋ
ድህነት፣ ከፍተኛ መጠን ያለው የብድር ጫና፣
የመኖሪያ ቤት ችግር፣ (በተለይ በከተሞች)
የትራንስፖርት ችግር፣ (በተለይ በከተሞች)
ከዚህ ቀደም አገርን በማስተዳደር ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል አለመኖር፣ የውጭ
የቀደሙት እያበላሹ ለመማር የሚችሉበትን ምንዛሬ እጥረት፣ የዴሞክራሲ ተቋማትና
እድልን የሰጠ ጊዜ ሲሆን፤ አሁን ግን ለመሳሳት የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት አለመዳበር፤
እድልን የማይሰጥ በፍጥነት አገሪቱን የመናገር እንጂ የማስፈጸም አቅም ውስንነት
ለመታደግ ሥራን የሚጠይቅ ወቅት ላይ ያለበት መንግሥት፣ ውስጣዊ አንድነታችን
እንገኛለን፡፡ በዚህ ወቅት ለሕዝብ የሚገባው መዳከሙንና ያለውን ውስጣዊ ቀውስ መነሻ
ቃል፣ እያበላሸንም ቢሆን ሕዝብ እየታገሰን በማድረግ በውጭ ኃይሎች ሉዓላዊነታችን
እንዘልቃለን የሚል ቧልት ፈጽሞ ሊሆን መደፈሩና መወረራችን፣ አገራዊ አንድነት
አይገባም፡፡ ያለንበት ወቅት ለኢትዮጵያ አስጠባቂ ተቋማት በዘውግ ማዕቀፍ
በፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊ እና መደራጀታቸው በአገራዊ ጉዳዮች ላይ አብሮ
በውጭ ግንኙነት ጉዳዮች በፍጥነት መድረስን መቆምን አስቸጋሪ ማድረጉ እንዲሁም
የሚጠይቅ ነውና፡፡
በኢትዮጵያ ሰንደቅ ስር የሚወድቅ ማግኘት
አስቸጋሪ ሆኖ የነጻነት ፈርጥ የሆነች አገር መሪ
ኢዜማ
ችግሮችን
በመተረክ ሲናገሩ የተሰማበት መሆኑ ያለንበትን ወቅት
ብቻ መፍትሔ ላይ መድረስ ይቻላል ብሎ በሚገባ ያሳያል፡፡ ሙስና፣ አድሏዊ አሰራር፣
አያምንም፡፡ ሆኖም እንደ አገር የገባንበትን ብሔር ተኮር የሆነ ተጠቃሚነትን መንበሩ
ቅርቃርና ያለንበትን የውደቀት ደረጃ ዜጎች ወዘተ... በሕግ ፊት ሁሉም ዜጎች እኩል
ተመልከተው አገራቸውን ለመታደግ የምርጫ የመሆናቸው መርህ ተጥሶ አገራችን ከሕግም
ካርድ እንዲያወጡና ለምርጫው ዝግጁ ከመርህም በላይ መሆን የሚቻልበትን ሁኔታ
እንዲሆኑ አስቀድሞ ያሳስባል፡፡
በተጨባጭ እየተከተለች ትገኛለች፡፡ ከሁሉም
በላይ ከፍትህ አደባባይ ፍትህን ማግኘት
አገራችን የገባችባቸውን ችግሮች ቅንጦትም ሆኗል፡፡
በመተንተን ኢዜማ አማራጭ ፖሊሲዎችን
አቅርቧል፡፡ ለሕዝብ በሚያስተዋውቀው
ያለንበት ሁኔታ ይህን ከመሰለ
የቃልኪዳን ሠነድም ይህን አረጋግጧል፡፡ እዚህ ውስጥ እንድንገባ መንስኤ የሆነን
ኢዜማ ለፖሊሲ ዝግጅት አፅንኦት የሰጠበት ምን እንደሆነ መጠየቅ ያስፈልገናል፡፡ እውን
ዋናው ምክንያት፣ ኢትዮጵያ በሁሉም ወደ እዚህ አይነት ውድቀት ውስጥ የገባነው
አቅጣጫ ለገባችበት ችግር መውጫ መንገዱ እኛ ኢትዮጵያውያን ሥራ ጠል ስለሆንን
ስሜት ተኮር የሆነ ምናባዊ ቅዥት ሳይሆን ነው? በፍጹም አይደለም፡፡ ኢትዮጵያን
ተጨባጭ ሁኔታን በሳይንሳዊ ደረጃ መተንተን ሊለውጡ የሚችሉ ሰዎች ባለመኖራቸው
ነው ብሎ ስላመነ ነው፡፡
ነው? አይደለም፡፡ ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብት
ይህ ወቅት በአንድ ሉዓላዊት አገር ውስጥ እጦት ስላለባት ነው? በፍጹም አይደለም፡፡
የተወለዱ ዜጎች በተወለዱበት የዘር ሃረግም የገባንበት የፖለቲካም ሆነ የኢኮኖሚ ቀውስ
ሆነ በእምነት ማንነታቸው ዜግነታቸውን ዋና ምክንያቱ ከየትኛውም ልዩነቶቻችን
የተነጠቁበት ወቅት ነው፡፡ ይህ ወቅት ብሔር ባሻገር እንደ አገር ሊኖረን የሚገባን አንድነት
ተኮር ቀውስ የወለደው የሰላምና ፀጥታ እጦት እንዳይጠናከር የተሠራው ሃምሳ ዓመታትን
ሁሉንም የኢትዮጵያ ክልሎችን የንጹሃን ደም ያስቆጠረው የመከፋፈል ሥራ ውጤት ነው፡፡
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ኢዜማየካቲት
ታህሳስ172 ቀን
ቀን 2012
2013 ዓ.ም
ዓ.ም
1 ኢዜማ

የፖለቲካ
አለመረጋጋት
የኢኮኖሚም
ሆነ የማኅበራዊ ዘርፍ አለመረጋጋትን
የሚያመጣ መሆኑን በተግባር እያየነው ነው፡
፡ በአጠቃላይ የአገር ውስጥ አለመረጋጋቱ
ለውጭ ሃይሎች የፈጠረውን ተጋላጭነትም
እየተመለከትን እንገኛለን፡፡ የቀመሩ ባለቤት
የሆነው ሕወሓት መራሹ ኃይል የጻፈው ሕገ
መንግሥት፣ ወላጁን ሕወሓትን ቢያጠፋም
ከሕወሓት በስተቀር ሌሎቹ የኢህአዴግ አባል
ድርጅቶችን አቅፎ አገርን እየመራ የሚገኘው
ብልጽግና ፓርቲ ለምርጫ 2013 ባዘጋጀው
ማኒፌስቶ ላይ ስለ ሕገ መንግሥቱ መሻሻል
አንዳችም ፍንጭ ሳይሰጥ አልፎታል፡፡ ይባስ
ብሎም የሕዝቦች ሳይሆን የቤተመንግሥት
ውልድ የሆነው የዘውግ ፖለቲካን ባለበት
ለማስቀጠል ብልፅግና እንደሚታገል ሲገልጽ
በማኒፌስቶው አንቀጽ 1.3 ንዑስ አንቀጽ 4 ላይ
‹‹በአገራችን ለዘመናት የሕዝቦች የእኩልነት
ጥያቄዎች በሕዝቦች መራር መስዋትነት ሕገ
መንግስታዊ እውቅና እንዲያገኙ የተደረገው
የብሄር ብሄረሰቦች እና ሕዝቦች በሕገ
መንግሥቱ የተቀመጡ መብቶች ያለምንም
መሸራረፍ ተፈጻሚ እንዲሆኑ ፓርቲያችን
ይሰራል›› በማለት መካከለኛውን መንገድ
እይዛለሁ ያለው ፓርቲ የፅንፈኝነት መወለጃ
የሆነውን የዘውግ ፖለቲካን ማራመዱን
እንደሚቀጥል አሳውቋል፡፡
ኢህአዴጋዊው ብልፅግና የመሪ፣
የፓርቲ ስምና አርማ ቢቀይርም የሀሳብ
ለውጥ ለማድረግ ሳይፈቅድ አሮጌውን
የወይን ጠጅ በአዲስ አቁማዳ ይዞ ቀርቦ
ሳለ፤ አድምጡኝ እያለን ነው፡፡ ኢዜማ ይህን
በአዲስ አቁማዳ የቀረበውን አሮጌውን የወይን
ጠጅ አቁማዳው ስለተለወጠ ብቻ ጥራቱና
ቃናው እንደማይለወጥ በተግባር ለማሳየት
ቆርጦ ተነስቷል፡፡ አገሪቱ ያለፉት ሠላሳ
ዓመታት በተጨባጭ ሲተገበርባት ከቆየችው
ኢህአዴጋዊ የዘውግ ፖለቲካ ቀንበር
እንድትላቀቅ እናደርጋለን፡፡
የኢትዮጵያ ሕዝብ ለሃምሳ ዓመታት
ዋጋ የከፈለበትን፣ ለገዢው እንዲመች
የተቀመረውን የቤተ-መንግሥቱን የዘውግ
ትርክት በጫንቃው ላይ ተሸክሞ አይደለም
ለተጨማሪ አምስት ዓመታት ለአምስት

ኢዜማ ችግርን ከመዘርዘር ባሻገር
የመፍትሔ መንገዶችንም ቀርጾ የሕዝብን
ይሁንታ የሚያገኝበትን ሰዓት እየጠበቀ
ይገኛል፡፡ ኢዜማ በቀረጸው የባህል ፖሊሲ
ሁሉም የአገራችን ቋንቋዎች፣ ባህሎች
እንዲሁም እምነቶች ለተከታዮቻቸው
ሳይሆን ለመንግሥት እኩል መሆናቸውን
ያምናል፡፡
ዜጎች
እምነታቸውን፣
ቋንቋቸውን፣ ባህላቸውን ወዘተ... ለማሳደግ
ሕጋዊ እውቅናን የሚሰጥ ሲሆን፤ የፖለቲካ
ነጋዴዎች ለፖለቲካ ሲሉ የፈጠሩትን የቤተ
መንግሥቱን የዘውግ ትርክት ለባለቤቱ
ለሕዝብ መልሶ መንግሥት ትኩረት
ሊያደርግ የሚገባባቸውን ሁሉንም ዜጎች
እኩል በመመልከት ማኅበራዊ ፍትህን
የማስፈንን ሥራ ይሰራል፡፡ በኢትዮጵያ
ውስጥ የሚነገሩ ቋንቋዎች ከኢሕአዴግ
በፊትም ነበሩ፤ አሁንም አሉ፡፡ ልዩ ልዩ
እምነቶች፣ ቋንቋዎች እና የባህል ብዝሀነትን
ለአገር ጥቅም ማዋል ሲገባ ዜጎችን
ለመከፋፈል መጠቀም በቃ የምንልበት
እለት ከፊታችን ተቀጥረዋል፡፡
በቀጠሮው
ቀን
ኢዜማን
የሚመርጡ ዜጎች ኢዜማ የሚያቀርባቸውን
የፖሊሲ አማራጮች አይተው ይመርጣሉ፡
፡ ኢዜማ ለዜጎች ሁለንተናዊ እድገት
ማምጣት ምክንያት የሚሆኑ ሀሳቦችን
ለመቀመር ከፓርቲው ምስረት ሂደት ጎን
ለጎን ፖሊሲዎችን ሲያዘጋጅ ቆይቷል፡፡ 42
ያህል ፖሊሲዎች በፖለቲካ፣ በማኅበራዊ
እና በምጣኔ ሀብት ዘርፎች ተቀርፀዋል፡፡
ከኢዜማ
ጋር
የሚፎካከሩ
አንዳንድ ፓርቲዎች ከከረሙበት ስሜት
ኮርኳሪ ንትርክ ለምርጫው መጀመር ቀናት
መቆጠር ሲጀምርም ቢሆን ወደ ፖሊሲ
ዝግጅት የመጡ መሆናቸውን ማስተዋል
መቻላችን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ
እያሳደርን ያለነው በጎ ተጽእኖ ጉልህ ማሳያ
ነው፡፡ ይህን ጅምር ኢዜማ በምንም መንገድ
አያጥላላም፤ ያበረታታል፡፡ የኢዜማን
ፖሊሲ መር ፖለቲካ ተከትለው ወደ ሥራ
የገቡትን ከማበረታታት ይልቅ የአመል ነገር
ሆኖ ጭቃ መቀባት የመረጡት የዘውግ
ፖለቲካን ከሕውሓት ጋር ሆነው ያዋለዱ
ኃይሎች፣ ይህ ምርጫ የሀሳብ ክርክር
በመሆኑ ኢዜማን ለመግጠም እንዲዘጋጁ
እንጋብዛለን፡፡

ከስልጣን ላይ ወርደው ብሄርን መሸሸጊያ
ላደረጉ ኃይሎች የኢትዮጵያ ሕዝብ በካርዱ
መልእክት ማስተላለፍ የሚገባው ወቅት
ላይ እንገኛለን፡፡ ኢዜማ በብሔር ተደራጅቶ
የአዞ እምባ ማንባት አገራችን የገባችበትን
የፖለቲካ ቀውስ ይፈታዋል ብሎ በፍጹም
ስለማይምን አሸናፊ ይሆናሉ ያላቸውን
ሃሳቦች ይዞ ይቀርባል፡፡ በሀሳብ ላይ
ማተኮር ከተቻለ፤ አፈናው ከተነሳ፤ ግድያው
ከቀረ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚበጀውን
ለመምረጥ የሚቸገር ሕዝብ እንዳልሆነ
ስለምናምን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም
ቢሆን አስተዋዩን የኢትዮጵያን ሕዝብ
በማክበር ስለ ሀሳቦቻችንን ከፍተኛ ትግል
እናደርጋለን፡፡ የብሔር አሀዳዊ ሥርዓት
ከመምጣቱ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ልዩ
ልዩ እምነቶች እንዲሁም ቋንቋዎች ነበሩ፤
አሁንም አሉ፤ ወደፊትም ይኖራሉ፡፡
በመሆኑም ኢዜማ በዚህ ወቅት ለሕዝብ
የሚገባቸውን ቃሎች በተለያዩ መንገዶች
ማድረሱን የሚቀጥል ሲሆን አስር አሸናፊ
ሀሳቦችን እንደሚከተለው ያቀርባል፡፡

1.

ሕገመንግሥቱ የማን ነው?

የሺዎች ሞት፣ የሚሊዮኖች
መፈናቀል፣ የቤተሰብ መበተን ምክንያት
የሆነው፤ ዜጎች በተወለዱበት ቦታ ሳይቀር
‹‹መጤ›› ተብለው አገር አልባ እንዲሆኑ
ያደረገ፣
በማንነታቸው
ተስፋቸው
እንዲጨልም ግንባር ቀደም አስተዋጾ
ያደረገው ሕገ መንግሥት መዋቅራዊ የሆነው
የአፓርታይድ ሥርዓት ዜጋ ተኮር በሆነ ሕገ
መንግሥት እንዲተካ መላ ሕዝቡ ይሁንታን
እንዲሰጥ ሕዝበ ውሳኔ እናደርጋለን፡፡

2. አሀዳዊ ማን ነው?
ብሄር ተኮር ከሆነ አሀዳዊነት ዜጋ
ተኮር የሆነ በቀበሌና በወረዳ ደረጃ ትርጉም
ያለውን ፌደራላዊ ሥርዓትን እናነብራለን፡፡
ብሔር ተኮር አሀዳዊያን ያነበሩት ኃይሎች
በከለሉት ድንበር (በካሜራ ፊት ወሰን
ይላሉ) የሌላ ብሔር ሰዎችን ለይተው
በልዩነት እንዲያዩ ያደረገ የፌደራል ሥርዓት
የተባለው በተጨባጭ ግን ብሔር ተኮር
የሆነ አሀዳዊ ሥርዓት ለዜጎች አመቺ
በሆነ መልከአምድር፣ ባህል፣ ቋንቋና፣
ተመጣጣኝ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ባማከለ
የአካባቢ መስተዳደሮች/state እንዲዋቀር
እናደርጋለን፡፡

አድራሻ
ስልክ

+251118592950
ኢሜይል

ethzema@gmail.com
ትዊተር
www.twitter.com/ethzema
ፌስቡክ

www.facebook.com/ethzema
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3. መሬት የማን ነው?
የግል መሬት ባለቤትነቱ የግል
ይሆናል፡፡ ማሕበረሰባዊ ለሆኑ የጋራ ጉዳዮች
ጥቅም ላይ የሚውል መሬት የማሕበረሰብ
ይሆናል፡፡ ለመንግሥት መገልገያነት ያሉ
መሬቶች የመንግሥት ይሆናሉ፡፡

4. ሃይማኖት፣ ቋንቋ እና ባህል የማን
ናቸው?
ኢሕአዴግ መራሹ መንግሥት
የአገሪቱን ቋንቋ እና ብሔሮችን መሸሸጊያ ዋሻ
ያደረገበትን የማይደሰሱ ሃብቶችን ከፖለቲካ
በጸዳ ሁኔታ ሕዝብ ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት
እንዲያለማ ባለቤት እንዲሆን እናደርጋለን፡
፡ ሃይማኖትና ፖለቲካ በመለያየት ዜጎች
እምነታቸውን በነጻነት ማራመድ እንደቻሉት፤
የፖለቲካ ሃይሎችን ከዜጎች ብሔሮችና ባህል
ምዝበራ እንለያለን፡፡

5. በአስተዳደር አካላት የሚኖሩ ዜጎች
መገልገያ ቋንቋቸው በዘውግ
አሀዳዊያን ሳይሆን በሕዝብ ቀጥተኛ
ድምጸ ውሳኔ እንዲወስኑ በማድረግ የቋንቋ
ብዙሃነታችንን በተግባር እናውላለን፡፡

ሜዳ አሸንፋ አድዋን አድዋ ያደረገች፤ የአፍሪካ
ወንድም ሕዝቦች የነጻነት ችቦን ለመለኮስ
የሞራል ስንቅ የሆነች አገር፤ ብሔር ተኮር
በሆነ የፖለቲካ ቀመር ብሔራዊ ደህንነታችን
ከፍተኛ ተጋላጭነት ላይ ወድቋል፡፡ ዜጎች
ለአገራቸው መዋደቅን እንደ ክብር በሚያዮት
የሦስት ሺ ዓመታት አገር ዛሬ ለኢትዮጵያ
መውደቅን የሚያስነውሩ መናፍስቶች
በዝተዋል፡፡ የብሔራዊ ደህንነታችን ጉዳይን
ከውስጥ የፖለቲካ ኡደት እንዲሁም ቀጠናዊ
አሰላለፍ ትርጉም እንዲኖረው እንሰራለን፡፡

‹‹የኢትዮጵያ ሕዝብ በጉልበት ድምፅ ይሰጣል ብሎ የሚያስብ
ምርጫ 97ትን ያላየ ነው›› ብርሃኑ ነጋ (ፕ/ር) የኢዜማ መሪ
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10. የዜግነት ፖለቲካ
ተምሳሌት የሆነችው፤ ልጆቾ
ስማቸው ቢለያየም ያው ልጆቾ ስለሆኑ
ስለ ልጆቾ ዋጋ የምትከፍለው፤ ጤናማ
ዜጋ ለማሳደግ ግንባር ቀደም የሆነችው፤
ልጆቾን
ያጣችበትን፤
በሥራ
ቦታ
የጎበጥችውን፤ በጾታዊ ትንኮሳ አንገቷን
የደፋችውን… በወንድማማቾች ጦር መማዘዝ
የተደፈረችውን፤ የልፋቱ ያህል ያልተከፈላትን፤
ልፋቷ ያልተቆጠረላትን፤ እንጨት እየለቀመች
ስለ ቤተሰቧ የጎበጠችውን በመዋቅራዊ ደረጃ
ለውጥ እንዲመጣላት ኢዜማ ይታገልላታል፡፡

6. ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን በተመለከተ
የኢትዮጵያ መሠረታዊ ፍላጎት
በአገራዊ ምርት በአጭር ጊዜ ውስጥ መሸፈን
የሚያስችል የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲን
እንተገብራለን ፡፡

7. የትምህርት ሥርዓት
የዜጎችን እድሜ ያለውጤት
መጨረሻ እንዳይሆን በትምህርት ሥርዓቱ
ላይ መሰረታዊ ለውጥን እናደርጋለን ፡፡

8. በአገሪቱ ላይ ያለው የሥራ አጥነት
ችግር
ሠራተኛው የሕብረተሰብ ክፍል
ጉልበቱን እና እውቀቱን እርካሽ አድርጎ
ለሽያጭ በማቅረብ ሠራተኞቻችንን ዝቅተኛ
የሚባልን ኑሮ እንኳን ለመኖር በማይበቃ
የደሞዝ ክፍያ ላይ ለውጥ ማድረግ ይቻል
ዘንድ ዝቅተኛ የደሞዝ መጠን ማሻሻያ
እንዲኖር እናደርጋለን፡፡
9. በዘመናት መካከል ሉዓላዊነቷን አስከብራ
የኖረች አገር፤ የውጭ ወራሪ ሃይልን በጦር
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የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትሕ (ኢዜማ) መሪ ብርሃኑ
ነጋ (ፕ/ር) የሦስት ሺህ ዓመት
ታሪክ እና ሥልጣኔ አለን እያልን
እያወራን አንድ ጊዜ እንኳን እንደሰለጠነ
ሰው መኖር ሳንችል ነጻነት ኖሮን፤ በአገራችን
እንዳንኖር የሆንበት ጊዜ የምንጨርስበት
ዘመን መጥቷል በማለት ተናገሩ፡፡፡
በራስ ሆቴል በተዘጋጀው ኮንፍረንስ
ላይ የኢዜማ አባልና መሥራች ከሆኑት
አንዱ በመሆኔ የተሰማኝን ክብር መግለጽ
እፈለጋለሁ በማለት ንግግራቸውን የጀመሩት
መሪው፣ በቅርቡ በቢሾፍቱ አድአ ምርጫ
ወረዳ 1 ሊቀ መንበር በነበሩት ግርማ ሞገስ፣
ግድያ ትልቅ ሀዘን እንደተሰማቸው ገልጸዋል
፡፡
‹‹ግርማን የገደሉ ሰዎች ኢዜማ
በዚህ ተደናግጦ እና ተልፈስፍሶ ከዚህ ምርጫ

ይወጣል ብለው አስበው ከሆነ አያውቁንም
ማለት ነው፡፡ ሲገፉን እየጠነከርን፤ በጨዋነት
ሲይዙን የበለጠ ጨዋ እየሆንን የምንሄድ
ነን ያሉ ሲሆን፤ በጉልበት ከጨዋታ ውጭ
እናስወጣችላን ብለው ካሰቡ እኛ በኢትዮጵያ
ሕዝብ ድምጽ ከጨዋታ እናስወጣቸዋለን፡፡
የኢትዮጵያ ሕዝብ በጉልበት ድምፅ ይሰጣል
ብሎ የሚያስብ ምርጫ 97ትን ያላየ ነው››
ብለዋል፡፡

የተናገሩት ብርሀኑ ነጋ (ፕሮፌሰር)፣
የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአሁን በኋላ ምርጫ
የሚመርጠው ለፍርሃቱ ሳይሆን ለተስፋው
ነው ብለዋል፡፡

ምርጫው በትክክለኛ መንገድ
ድምጽ ተቆጥሮ፣ በሰላማዊ መንገድ ማድረግ
ከተቻለ ኢትዮጵያ አሸንፋለች ያሉት መሪው፣
‹‹እስከ ዛሬ የታገስነው የአገር አንድነትን
ከእነሱ በላይ ስለምንፈልገው ነው፡፡ አሁን
ጠቅላይ ሚኒስቴር ዐቢይ አሕመድ ደግሞ የሀገር አንድነት የሚቆመው በምርጫ
(ዶ/ር) በሌላ መንገድ የሚመጣ ሥልጣን ብቻ ነው፡፡ ይሄን ምርጫ ማበለሸት ማለት
አንፈልግም ያሉትን ያስታወሱት መሪው፣ የአገር አንድነትን ማበላሸት ነው›› ብለዋል፡፡
በየመንደሩ ይሄን የሚያደርጉትን ሰዎች በንግግራቸው መጨረሻም፣ በኮንፍረንሱ
መስመር ማስያዝ የእሳቸው ግዴታ መሆኑን ለታደሙ ለኢዜማ አመራሮችና አባላት
እና ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በዚህ ላይ በቁርጠኝነት በምርጫ ሥራ ላይ ችግር ሲገጥማቸው
ለኢዜማ ዋና ማዕከል የሚልኩት መረጃ
ሊሠሩ እንደሚገባ ገልጸዋል፡፡
የተዛባ መሆን እንደሌለበት እና እውነተኛ
ምርጫው በጉልበት ለማካሄድ የሆነ መረጃ ብቻ መስጠት እንደሚገባቸው
መሞከር ቀጣዩን ጊዜ መጥፎ እንደሚያደርገው አሳስበዋል፡፡
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ኢዜማ የመጀመሪያውን ኮንፍረንስ በአዲስ አበባ አካሄደ፡፡

ኢዜማ፣ ዕጩዎችን በማስመዝገብ ሂደት ውስጥ የተለያዩ
እንቅፍቶች እየገጠሙት እንዳለ አስታወቀ
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የ

የካቲት 17 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)
ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) ከተለያዩ
የአገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ
የኢዜማ አመራሮች እና ዕጩ
ተመራጮች በተገኙበት የካቲት 12 ቀን 2013
ዓ.ም በራስ ሆቴል የመጀመሪያውን ኮንፍረንስ
በራስ ሆቴል አካሄደ፡፡
ኮንፍረንሱ የኢዜማ ሊቀ መንበር
የሺዋስ አሰፋ የመክፈቻ ንግግር እና የዕለቱን
መርሃ ግብር በማስተዋወቅ ያስጀመሩት
ሲሆን፤ በኢዜማ ዋና ጸሐፊ በአበበ አካሉ
የብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚው የአንድ ዓመት
ከስምንት ወራት የሥራ ሪፖርት ለታዳሚዎች

ቀርቧል፡፡
ከብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚ ሪፖርት
በተጨማሪ የፋይናንስ ክዋኔ፣ የኦዲት ኮሚቴ
እና የሕገ ደንብ ትርጉምና ዲስፕሊን ኮሚቴ
ሪፖርቶች ቀርበዋል፡፡ በተጨማሪም ኢዜማ
ያዘጋጃቸውን የፖሊሲ ሰነዶች፣ ማኒፌስቶ፣
የመሪ እና ም/መሪ መመሪያ ማሻሻያ፣
የፓርቲው የምርጫ መወዳደሪያ ምልክት እና
‹‹ንቁ ዜጋ፤ ምቹ ሀገር›› የሚለው መሪ ቃል
ለጉባኤው ቀርቦ ውይይት በማድረግ ጸድቋል
፡፡
ኢዜማ የኢትዮጵያ ብሔራዊ
ምርጫ ቦርድ በታሪክ አጋጣሚ እጁ ላይ
የወደቀውን የሕዝብ እምነትና ተስፋ
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በቁርጠኝትነት እውን በማድረግ ኃላፊነቱን
በጥንቃቄ እንዲወጣ ጠይቋል፡፡ የኢዜማ
አባላት እና አመራሮች በአገር ውስጥም ከአገር
ውጭም ለሚገኙ ደጋፊዎቹ የ2013 አገር አቀፍ
ምርጫ በድል የሚቋጭበትና የዴሞክራሲ
አሸናፊነት እንዲረጋገጥ ከመቼውም ጊዜ
በላይ ቁርጠኝነትን እንዲያሳዩ በመጠየቅ
በስድስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ የአቋም
መግለጫ አውጥቷል፡፡ መጪው ምርጫ
ሰላማዊና ፍትሃዊ እንዲሆን ኢዜማ ጠንክሮ
እንደሚሰራም አሳውቋል፡፡

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) ዕጩዎቹን
ለማስመዝገብ የተለያዩ እከሎች
እየገጠሙት እንዳለ የኢዜማ
ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ዋሲሁን ተስፋዬ ለዜጎች
መድረክ አስታወቁ፡፡
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ
ቦርድ ባወጣው የምርጫ ጊዜ ሰሌዳ መሠረት
ከየካቲት 08 ቀን 2013 ዓ.ም አንስቶ እስከ
የካቲት 21 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ የዕጩዎች
ምዝገባ እንደሚካሄድ ይታወቃል፡፡ ይህንን
የጊዜ ሰሌዳ ከግምት በመክተት ለሁሉም
ዕጩዎቻቸው የካቲት 06 ቀን እና የካቲት 07
ቀን 2013 ዓ.ም ስልጠና በመስጠት የካቲት
08 ቀን ዕጩዎቻቸውን ለማስመዝገብ
ዝግጅት ላይ እንደነበሩ የገለፁት የኢዜማ
ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ዋሲሁን ተስፋዬ፣
ቦርዱ በአንዳንድ ምርጫ ወረዳዎች ላይ
ቢሮ ካለመክፈቱ በተጨማሪ በመዝጋቢነት
የመደባቸው ሰዎች የኢትዮጵያ ብሔራዊ
ምርጫ ቦርድ የዕጩዎችን አመዘጋገብ
ሂደት አስመልክቶ ካወጣው መመሪያ
ውጪ የተለያዩ ጥያቄዎች በመጠየቃቸው፤
ዕጩዎችን በታሰበው ጊዜ አስመዝግቦ
ለማጠናቀቅ ከፍተኛ እከል እየገጠማቸው
እንዳለ አስረድተዋል፡፡
ይህንኑም ለቦርዱ ማሳወቃቸውንና
ቦርዱ ለመዝጋቢዎቹ ስልጠና መስጠቱን
ጠቁሞ፤ መዝጋቢዎቹ የአረዳድ ችግር
ስላለባቸው ችግሩ መፈጠሩን ገልፆ፤
ለተፈጠረው ችግርም ቦርዱ ይቅርታ
መጠየቁን ኃላፊው ተናግረዋል፡፡
በተባለባቸው ቀናት ቢሮ ያልተከፈተባቸው

ምርጫ ወረዳዎች እንዳሉ የጠቀሱት ዋሲሁን የሚጠየቁ ጥያቄዎች በተያዘለት የጊዜ
ተስፋዬ፣ ቢሮ ተከፍቶባቸው ምዝገባ ሰሌዳ ዕጩዎቻቸውን እንዳያስመዘግቡ
የተጀመረባቸው አካባቢዎችም እየተጠየቁ እንዳደረጋቸው ኃላፊው አስረድተዋል፡፡
ያሉ ጥያቄዎች ከመመሪያ ውጪ መሆናቸውን ይህንን ተከትሎ የቀናት መጓተት እየገጠመ
ጠቁመዋል፡፡ መዝጋቢዎቹ ከመመሪያ ውጪ መሆኑን የጠቀሱት ኃላፊው፣ ቦርዱ ቢሮ
እየጠየቁት ያሉ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? ያልከፈተባቸው ቦታዎች ላይ ዕጩዎች
ብላ ዜጎች መድረክ ላነሳችው ጥያቄ ኃላፊው የሚመዘገቡባቸው ቀናት ላይ ማራዘሚያ
ገጠመን ያሉትን ማሳያዎች ጠቅሰዋል፡፡
እንደሚያካሄድ ከቦርዱ ጋር በተደረገው
‹‹የመንግሥት ሠራተኛ ዕጩ ሆኖ መቅረብ ውይይት መነሳቱን ጠቁመዋል፡፡ ቀን
የሚፈልግ ከሆነ ሥራውን የመልቀቅ ማራዘም ብቻውን መፍትሔ እንደማይሆን
ግዴታ የለበትም፡፡ ዕጩ ሆኖ ቀርቦ ምርጫ ለዜጎች መድረክ የተናገሩት ኃላፊው፣ ቦርዱ
ቅስቀሳውን የሚያካሄድ ከሆነ ለሶስት ወር ያለ የአቅም ውስንነት ችግሩን መፍታት ካልቻለ
ደምወዝ ፍቃድ የማግኘት መብት እንዳለው ዕጩዎችን የሚመዘግብበት ቀን ብቻውን
መመሪያው ይደነግጋል፡፡›› ያሉት ዋሲሁን ማራዘሙ ትርጉም የለውም ብለዋል፡፡
ተስፋዬ፣ አሁን ያሉ መዝጋቢዎች ለሶስት
‹‹በምርጫ ቦርድ የተነሳ ግማሽ ያህል
ወር ደምወዝ ሳታገኝ ከድርጅትህ መልቀቅህን ዕጩዎቻችንም ማስመዝገብ አልቻልንም፡፡
የሚገልፅ ሰነድ አምጣ በማለት ጥያቄ እያቀረቡ ከፍተኛ የሆነ የአቅም ውስንነት እየገጠማቸው
እንዳለ ጠቁመዋል፡፡ ‹‹ይሄ ጥያቄም ከመመሪያ እንዳለ እነሱም ተናግረዋል፡፡ ያለውን የአቅም
ውጪ ነው›› ያሉት ድርጅት ጉዳይ ኃላፊው፣ ውስንነት እስካልቀረፉት ድረስ ቀን ብቻውን
ይህንንም ለቦርዱ ማስረዳታቸውንና ቦርዱም ማራዘሙ የሚፈለገውን ውጤት ያመጣል
ከመመሪያ ውጪ መሆኑን እንደገለፀላቸው ብለን አናስብም›› ሲሉ ለዜጎች መድረክ
አስረድተዋል፡፡
ተናግረዋል፡፡
አንዳንድ
ቦታዎች
ላይም
ኢዜማ፣ የካቲት 06 ቀን እና
ዕጩዎቻቸው ከወንጀል ነፃ መሆናችሁን የካቲት 07 ቀን 2013 ዓ.ም በመላው
የሚገልፅ ደብዳቤ አምጡ መባላቸውን አገሪቱ ለሚገኙ ዕጩዎቹ ስልጠና ሰጥቶ፤
ጠቅሰዋል፡፡ ይህ ጥያቄ ያጋጠማቸውም ዕጩዎቹን እስከ የካቲት 12 ቀን 2013
በጅማ ዞን፣ ‹‹ጉማ 2›› የሚባል ምርጫ ወረዳ ዓ.ም አስመዝግበ ለማጠናቀቅ አቅዶ የነበረ
ላይ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ በተጨማሪም ቢሆንም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ
የፓርቲውን ሰርተፍኬት አምጡ፤ ከፓርቲው ቦርድ ዕጩዎች የሚመዘገቡበትን ቢሮዎች
ዕጩ መሆናችሁን የሚያረጋግጥ ደብዳቤ ባለመክፈቱ እንዲሁም ከመመሪያው ውጪ
አምጡ የተባሉ ዕጩዎች እንዳሉም ያሉ ጥያቄዎችን የሚጠይቁ መዝጋቢዎች
ጠቅሰዋል፡፡
ስላጋጠሙ እስካሁን የዕጩዎችን ምዝገባ
እንደዚህ ያሉ ከመመሪያ ውጪ ለማጠናቀቅ አልቻለም፡፡
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