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በኢዜማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

‹‹እንደ ግለሰብ እያንዳንዱ ሰው
የሚያደርገው ጥንቃቄ ወረርሽኙን
ከመስፋፋት ያቆመዋል››

ሙሉዓለም ተገኘወርቅ የኢዜማ ጤና ፖሊሲ ጥናት ቡድን አባል

‹‹እንደ ግለሰብ እያንዳንዱ ሰው የሚያደርገው
ጥንቃቄ ወረርሽኙን ከመስፋፋት ያቆመዋል››
ሙሉዓለም ተገኘወርቅ የኢዜማ ጤና ፖሊሲ ጥናት ቡድን አባል
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የኢትዮጵያ ዜጎች
ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ
(ኢዜማ)
የኮረና
ቫይረስ በማስመልከት ሁሉም
የፖለቲካ ፓርቲዎች ወረርሽኙን
ለመቆጣጠር
አስፈላጊውን
ትብብር
እንዲያደርጉ ጥሪ አቀረበ፡፡
ፓርቲው ጥሪ ላደረገላቸው
የሚዲያ አካላት መጋቢት 15 ቀን 2012 ዓ.ም
‹‹ሙሉ ኃይላችንን የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19)
ን ጫና ለመቋቋም እናውለው›› በሚል ርዕስ
በራስ ሆቴል በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ
‹‹ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ወረርሽኙን
ለመቆጣጠር በአንድ ላይ ቆመን አባላት እና
ደጋፊዎቻችንን በማስተባበር አስፈላጊውን
ትብብር እንድናደርግ እንጠይቃለን›› ሲል
ጥሪውን አቅርቧል፡፡
ቫይረሱ በማኅበራዊ፣ ፖለቲካዊ

እና ኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ የተለያዩ አደጋዎችን
እንደደቀነ ኢዜማ በመግለጫው ገልጿል፡
፡ ፓርቲው በመግለጫው ላይ ከየትኛውም
እንቅስቃሴ በፊት የዜጎች ደሕንነት ቅድሚያ
የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን ገልፆ ወረርሽኙን
ለመቆጣጠር ብሎ ከመጋቢት 7 ቀን 2012
ዓ.ም ጀምሮ ማንኛውም ዓይነት ስብሰባዎችን
ላልተወሰነ ጊዜ ማቆሙን አስታውቋል፡፡
በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ
የኢዜማ ጤና ፖሊሲ ጥናት ቡድን አባል
የሆኑት የሕክምና ባለሙያው ሙሉዓለም
ተገኘወርቅ
(ዶክተር)
ማኅበረሰቡ
የሚያወናብዱና የሚያሳስቱ መልእክቶችን
በጥንቃቄ መመዘን እንዳለበት ጠቁመው
ኅብረተሰቡ ማንኛውም የጤና መረጃዎች
ማግኘት የሚኖርበት ከዓለም ዓቀፉ የጤና
ድርጅት (WHO)፣ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር
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እና ከኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ጤና ተቋም
መሆን አለበት ብለዋል፡፡ ወረርሽኙን በቀላሉ
አይቶ ማለፍ አይገባም ሲሉ ያስጠነቀቁት
ሙሉዓለም (ዶክተር) እንደ ግለሰብ
እያንዳንዱ ሰው የሚያደርገው ጥንቃቄ
ወረርሽኙን ከመስፋፋት እንደሚጠብቀው
አስረድተዋል፡፡ አስፈላጊ ያልሆነ ምንም
ዓይነት ንኪኪ እና ከቤት መውጣት
እንዳይኖር አፅንኦት ሰጥተው ተናግረዋል፡፡
ማኅበረሰቡ በታዘዘው መሰረት ንፅህናውን
በትክክል መጠበቅና ንኪኪዎችን ማስወገድ
እንዳለበት መክረዋል፡፡ እያንዳንዱ ዜጋ
በግለሰብ ደረጃ የሚወስደው ጥንቃቄ
ወረርሽኙን ሊቀንሰው፣ ጉዳቱን ሊከላከለው
እንደሚችል በማሰብ ጥንቃቄውን ከፍ
ማድረግ አለበት ብለዋል፡፡

መጋቢት 19 ቀን 2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ
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ቅኝት
በባለፈው የቅኝት አምዳችን ስር የኢዜማ የአዲስ አበባ ምርጫ ወረዳ 17ን መቃኘታችን ይታወሳል፡፡ ለዛሬ ደግሞ ምርጫ ወረዳ 19ኝን እንቃኛለን፡
፡ ምርጫ ወረዳ 19፣ 10 ነባር ቀበሌዎችን አቅፎ የያዘ ሲሆን በሥሩም 146 የምርጫ ጣቢያዎች ይገኛሉ፡፡ ወረዳው በአሁኑ ሰዓት 276 አባላት
አሉት፡፡ ምርጫ ወረዳው ሳሪስ ቀይ መስቀል መውጫ በግ ተራ አካባቢ የሚገኘው መሐመድ ሕንፃ 3ኛ ፎቅ ላይ ቢሮውን ከፍቶ በመንቀሳቀስ
ላይ ይገኛል፡፡
በዛሬው የቅኝት አምዳችን ምርጫ ወረዳ 19ን በጨረፍታ እንመለከታለን፡፡ ምርጫ ወረዳውን በሚመለከት አስፈላጊውን መረጃ ያቀበሉንን
የምርጫ ወረዳው ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊን በአንባቢዎቻችን ስም እናመሰግናለን፡፡

ምርጫ ወረዳ 19 ሥራ አስፈፃሚ
መችና እንዴት ተዋቀረ?
የኢዜማን መሰረታዊ ሃሳቦች
ይበልጥ ለማስፋትና በአባላት ምልመላ
ሂደትም የተሻለ ስራ ለመስራት እንዲያስችል
የሥራ አስፈፃሚዎች ምርጫ ሲካሄድ
ፖለቲካዊ ብቃትና የመሥራት አቅምን
ማዕከል በማድረግ በምርጫ ወረዳው
ውስጥ ባሉ 10 ቀበሌዎች ውስጥ ጠንካራ
አባላትን በምርጫ የመለየት ሥራ
ከተሠራ በኋላ በዳግም ምርጫ አስራ
እምስት የሥራ አስፈፃሚዎች እንዲሟሉ
መደረጉንና በኋላም የምርጫ ወረዳዎች
መተዳዳሪያ ዳግም ክለሳ ከተደረገበት
በኋላ በጠቅላላ ጉባኤ የሥራ አስፈፃሚ
ቁጥሩን ወደ 16 ማሳደግ እንደተቻለ
የምርጫ ወረዳው ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ
ይገልፃሉ፡፡ ሥራ አስፈፃሚውን የማዋቀሩ
ሂደት የተከናወነውም ለኢዜማ ምስረታ
በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ኢዜማን
በመሰረቱ የቀደሙ ፓርቲዎችና ግንባር
ውስጥ በአባልነት ሲሳተፉ ለነበሩ አባላቶች
ተገቢው ሥልጠና ተሰጥቶ በተቀመጠው
የምርጫ ዕለት ይህም ማለት በሚያዚያ 6
ቀን 2011 ዓ.ም እንደሆነ ሕዝብ ግንኙነት
ኃላፊው ያስረዳሉ፡፡

የምርጫ ወረዳው ጥንካሬ ምንድን
ነው?
በምርጫ
ወረዳው
በርካታ
ስራዎች ተሠርተዋል የሚሉት የሕዝብ
ግንኙነት ኃላፊው ከነዚህ መካከል እንኳ
የተወሰኑትን ለማንሳት ያክል ኢዜማ ሲቋቋም
የመጀመሪያውን ቢሮ በመክፈት ሥራ
የጀመረው የእኛ ወረዳ ነው ይላሉ፡፡ በምርጫ
ወረዳው ስር ባሉ 10ሩም ቀበሌዎች አስፈፃሚ
አባላት ያሉበት ኮሚቴዎችን የማዋቀር፣
በኢዜማ መተዳዳሪያ ደንብና ፕሮግራሞች

ፖለቲካዊ አቅም ለመገንባት ሳምንታዊ
የግንኙነት መድረኮችን በመፍጠር ጭምር
እየሠሩ መሆኑን ይገልፃሉ፡፡ ይህ ሥራቸውም
አበረታች ተደርጎ የሚወሰድ መሆኑን
የሚያወሱት ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው
መጪው ጊዜ የምርጫ ጊዜ እንደመሆኑ
መጠን አሸናፊ ሆኖ ለመውጣት በቀጣይነትም
አደረጃጀቱን የማጠንከርና የማስፋት ሥራ
የሚሠራ ይሆናል ይላሉ፡፡ በማደራጀት
ጊዜ ሥለገጠማቸው ፈተና ሲያስረዱም
አብዛኛው ማኅበረሰብ ውስጥ የተሳትፎ
ፍላጎት ቢኖርም ወደ ፊት ለመምጣት የቀደመ
የተበላሸ የፖለቲካ ባህላችን ጎታች ስለሆነብን
በሥራችን ላይ ዓይነተኛ ተጽእኖ አሳድሯል
ባይ ናቸው፡፡

በምርጫ ወረዳችሁ የሴት አባላት
ተሳትፎ ምን ይመስላል?
ሴቶች በማኅበረሰብ ውስጥ ከግማሽ
በላይ የሚሆን ድርሻ ያላቸው ቢሆንም

ወረዳው ነዋሪዎችና አባላት ከማስተዋወቅ
አንፃር ምርጫ ወረዳው ምንያሕል ሥራ
ሠርቷል?
ምርጫ ወረዳው የኢዜማን ራዕይ፣ ተልዕኮና
ግብ ለነዋሪዎችና አባላት ከማስተዋወቅ
አኳያ በርካታ ሥራዎች ተሠርተዋል የሚሉት
ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው ከነዚህም ውስጥ
የአካባቢው ማኅበረሰብ በቀጥታ ከምርጫ
ወረዳው አመራሮች ጋር የሚገናኙባቸውን
መድረኮች በመፍጠር መድረኮቹ በተሳካ
ሁኔታ እንዲካሄዱ መደረጉና ገንቢ ግብረመልሶች ከመድረኮቹ መገኘታቸውን፣
ኢዜማን የሚያስተዋውቁ ብሮሸሮችን
በማዘጋጀት በተለያዩ አካባቢዎች ወረቀቶችን
የማሰራጨት ሥራ መሠራቱ፣ የ2012 ዓ.ም
የዘመን መለወጫ ዋዜማን አስመልክቶ
በነበሩት ጊዜያት በየአካባቢው በመዞር
የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት በማስተላለፍ
የፓርቲያችውን
ራዕይ፣ ተልዕኮና ግብ
ተደራሽ ማድረጋቸውን ይገልፃሉ፡፡

አደረጃጃትን ከማስፋትና ከማጠናከር አኳያ
ሲያውጠነጥን፣ ሶስተኛው ክፍል ከአቅም
ግንባታ ጋር የተያያዙ ሥራዎችን የሚያነሳ
ሲሆን አራተኛው ጉዳይ ምርጫውን በተሳካ
ሁኔታ ለማሸነፍ ከምርጫ ጋር ተያያዥ
የሆኑ ጉዳዮች እና ምርጫውን ለማስፈፀም
የሚያስፈልጉ ሀብት ከማሰባሰብ አኳያ
በስፋት ተተልሞ የሚሠራበት ክፍል መሆኑን
ሕዝብ ግንኙት ኃላፊው ይናገራሉ፡፡ ይህም
ሂደት አጠቃላይ ሥራዎቻቸውን ለመፈፀም
ያስቀመጥነውን አቅጣጫ እንድንከተል
ያስገድደናል ይላሉ፡፡

ወደ ምርጫ ወረዳው አዳዲስ አባላትን
ለማምጣትና ለመመልመል ምን ዓይነት
እንቅስቃሴ ተደርጓል?
አባላትን ለመመልመል እንዲያስችል
በስልትነት 3 መንገዶች ተቀምጠዋል፡፡
አንደኛው መንገድ ምርጫ ወረዳው አንድ
በአንድ የሚለው የምልመላ ስልት ነው፡፡
በዚህ ስልት ሥዎችን ፕሮግራም ይዞ በግል
የማግኘት ሥራ ነው የሚሠራው፡፡ የኢዜማ

‹‹የሕዝብ እንደራሴዎችን ለመመልመል እንዲቻል አቅሙና ችሎታው ያላቸው፣
በማኅበረሰቡ ዘንድ በመልካም ሥነ-ምግባራቸው የሚታወቁ ግለሰቦች ተወዳዳሪ
ሆነው እንዲቀርቡ የማግባባት ሥራዎች እየተሠሩ እንዳለና ከፓርቲያቸው የወረደውን
የአሠራር ሥርዓት ተከትለው አቅሙ ያላቸው አዳዲስ ሰዎች ወደ እዚህ መድረክ
እንዲመጡ ማድረግ መቻላቸውን ሕዝብ ግንኙት ኃላፊው ይገልፃሉ››

ላይ ተከታታይነት ያላቸው ውይይቶችን
የማካሄድ፣ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ
ተከታታይነት ያላቸው የፓናል ውይይቶችን
የማዘጋጀት
ሥራዎች
መሠራታችን
የአባላትን ፖለቲካዊ አቅም ለመገንባት ምን
ያሕል ርቀት እንደሄድን ያሳያል ይላሉ፡
፡ በተጨማሪም በተለያዩ ጊዜያት አመራሩ
ከወረዳው ማኅበረሰብ ጋር በቀጥታ
ግንኙነት የሚያደርጉባቸው መድረኮችን
መፍጠር እንደተቻለ ሕዝብ ግንኙነት
ኃላፊው ያስረዳሉ፡፡ ኃላፊው የወረዳቸው
ትልቁ ጥንካሬ ብለው የሚገልፁት ከሁሉም
በላይ በሥራ አስፈፃሚው መካከል የተሻለ
መግባባት መፈጠሩን ነው፡፡ ይህም በተረጋጋ
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ሁኔታ የፖለቲካ ሥራውን እንዲያከናውኑ
ማገዙን ይናገራሉ፡፡

ምርጫ ወረዳው ምን ዓይነት
አደረጃጀትን ይከተላል በአደረጃጀት
ጊዜስ ምን ዓይነት ፈተና ገጠመው?
በምርጫ
ወረዳችን
የተሻለ
አደረጃጀት ለመፍጠር ብዙ ጥረት ተደርጓል
የሚሉት ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው
በተለይም በቀበሌዎች በኩል አደረጃጀቱን
ለመፍጠር በተሄደው ርቀት የተሻለ
አደረጃጀት የተፈጠረባቸው እና የተፈጠሩት
አደረጃጃቶችም አደረጃጀቶቻቸውን እስከ
መንደር በማውረድ ያሏቸውን አባላት

በሀገራችን በተለይም በፖለቲካ ሥራዎች
ውስጥ ያላቸው ተሳትፎ አነስተኛ ነው
የሚሉት የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው የዚህም
ነፀብራቅ በምርጫ ወረዳችን ይስተዋላል
ይላሉ፡፡ በተለያዩ ሁኔታዎች ተሳትፏቸውን
እንዲጨምሩ ጥረቶች ቢደረጉም ለውጥ
መጥቷል ብሎ ለመናገር አያስደፍርም ባይ
ናቸው፡፡ ሆኖም ባሉን በቁጥር ጥቂት የሆኑ
ሴት የፓርቲ አባላቶቻችን የተለያዩ የአቅም
ግንባታ ሥራዎች ተሠርተዋል፣ በመሠራት
ላይም እንገኛለን ብለውናል፡፡ የተሰሩት
የአቅም ግንባታ ሥራዎች ምንድን ናቸው
ስንል ላነሳንልላቸው ጥያቄ ሲመልሱም ሴቶች
በፖለቲካ ተሳትፎ ሊኖራቸው ስለሚገባው
ሚና በወረዳቸው ሥልጠና መሰጠቱንና
የኢዜማ
ፕሮግራሙንና
ሕገደንቡን
እንዲያውቁም የግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራ
መሠራቱን ጠቅሰዋል፡፡
የኢዜማን ራዕይ፣ ተልዕኮና ግብ ለምርጫ

ራዕይ፣ ተልዕኮና ግቡ ምን እንደሆነ ግንዛቤ

እንደምርጫ
ወረዳ
አመታዊ
በማስጨበጥ የአንድ ለአንድ ውይይት
ዕቅድ አላችሁ ወይ? ካላችሁ ምን ይካሄዳል፡፡ ሁለተኛው ስልት የሚታወቁ
እንዳቀዳችሁ ብታስረዱን?
ሰዎችን እየመረጡ ሌሎች እንዲመጡ

የትኛውንም ሥራ ለማሳካት ዕቅድ የመወትወት ሥራ መስራት ሲሆን ሶስተኛው
የማይተካ ሚና ያለው መሆኑን የሚያነሱት ስልት የቡድን ስልት ተብሎ የሚጠራ ነው፡፡
ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው በወረዳችው በቡድን ደረጃ የተለያዩ ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች
ዕቅድ ከመዘጋጀቱ በፊት ስለ ዕቅድ ምንነት፣ እያወያዩ የምልመላ ሥራ የሚከወንበት ነው፡፡
አዘገጃጃት በተለይም የፖለቲካ ፓርቲዎች ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው በምርጫ ወረዳቸው
ዕቅድ እንዴት መታቀድ እንዳለበት የ 1 ቀን እነዚሁኑ ስልቶች እየተገበሩ እንደሚገኙና
የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና በባለሙያ በዚህም ውጤቶች እየተመዘገቡ እንዳለ
ከተሰጠ በኋላ ወደ ዕቅድ የማዘጋጀት ሂደት ጠቁመዋል፡፡
መገባቱን አስረድተዋል፡፡ ዓመታዊ ዕቅዱም
በምርጫ ወረዳው ሥራ አስፈፃሚ በሚገባ ኢዜማን በሕዝብ ተወካዮች ምክር
ታሽቶና ተብላልቶ በጠቅላላ ጉባኤ ፀድቆ
ቤትም ሆነ በአዲስ አበባ ምክር
እየተተገበረ እንደሚገኝ ጠቁመዋል፡፡
ዕቅዱ በዋናነት በ4 ጉዳዮች ላይ ያጠነጠነ ቤት በተሻለ ሊወክሉ የሚችሉ
እንዲሆን መደረጉን የሚያነሱት ሕዝብ ተወዳዳሪዎችን ለመመልመል ምን
ግንኙት ኃላፊው አንደኛው ጉዳይ የአባላት አድርጋችኋል?
ምልመላ ስልቶች፣ ሁለተኛው ክፍል
ኢዜማን በተሻለ ሊወክሉ
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የሚችሉ
የሕዝብ
እንደራሴዎችን
ለመመልመል እንዲቻል አቅሙና ችሎታው
ያላቸው፣ በማኅበረሰቡ ዘንድ በመልካም ሥነምግባራቸው የሚታወቁ ግለሰቦች ተወዳዳሪ
ሆነው እንዲቀርቡ የማግባባት ሥራዎች
እየተሠሩ እንዳለና ከፓርቲያቸው የወረደውን
የአሠራር ሥርዓት ተከትለው አቅሙ ያላቸው
አዳዲስ ሰዎች ወደ እዚህ መድረክ እንዲመጡ
ማድረግ መቻላቸውን ሕዝብ ግንኙት
ኃላፊው ይገልፃሉ፡፡ ከዚህም ባለፈ ክፍተት
በታየባቸው ሌሎች የምርጫ ወረዳዎች ብቁ
ተወዳዳሪዎችን ከወረዳዎቹ ጋር በመነጋገር
ክፍተት እንዲሞሉ በመስጠት በጋራ
እየተሠራ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ጠቅሰዋል፡፡
በተጨማሪነትም ከድርጅት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ
ጋር በመነጋገር ሁለት ሰዎች በተወለዱበት

የሚል ነበር፡፡ ምላሻቸው የሚከተለው ነበር፡፡
‹‹አካባቢያችን አሁን ባለው ሥርዓት
የተረሳና የተለያዩ የልማት ስራዎች ሕዝቡን
በሚጠቅም መልኩ የሚሠራበት አይደለም፡
፡፡ በእርግጠኝነት ማለት የምንችለው
በምርጫው አሸናፊ ሆነን ስንወጣ በወረዳችን
የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ደረጃ
በደረጃ እንደሚፈቱ፣ የአካባቢው ነዋሪዎች
ያሉባቸው ዘርፈ ብዙ የልማት ችግሮች
እንደ መውጫ
የምርጫ ወረዳ 19ን ለመቃኘት (የጤና፣ የትምህርት፣ የውሃ) እንደሚፈቱ
መጠነኛ ሙከራ ያደረግንበትን ይህን ከይዞታ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ግን ሕግን
ጽሑፍ ስናዘጋጅ ለሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው በተከተለ አግባብ እንደምንፈታ ነው፡
በመጨረሻ ያነሳንላቸው ጥያቄ በምርጫ ፡ ከምንም በላይ አስተዳደሩ የአከባቢውን
ወረዳችሁ አሸናፊ ሆናችሁ ብትወጡ ችግሮች በሚያውቁና ከአካባቢው በወጡ
ለአከባቢው ነዋሪ ሆነ ማኅበረሰብ ምን የተለየ አካላት የሚዋቀርና የሚመራ በመሆኑ ዘርፈ
ነገር ታመጣላችሁ ወይም ታደርጉለታላችሁ ብዙ ለውጦችን ያመጣል እላለሁ፡፡››

አካባቢ ቢወዳደሩ የተሻለ ይሆናል በሚል
ሌሎች ሁለት ሰዎችን ከአዲስ አበባ ውጪ
ሄደው እንዲወዳደሩ ጥቆማ ማቅረባቸውን
ይገልፃሉ፡፡ ይህ ፅሁፍ እስከተጠናቀረበት ጊዜ
ድረስም በምርጫ ወረዳቸው ስር ለሚገኘው
የወረዳው አስመራጭ ኮሚቴ ኢዜማን
ወክለው ለመወዳደር 18 ሰዎች ማመልከቻ
አስገብተዋል፡፡

ሙሉ ኃይላችንን የኮረና
ቫይረስ(ኮቪድ-19)ን ጫና
ለመቋቋም እናውለው

‹ላይ ያሉት አመራሮች እንጂ ታችኛው አመራሮች አሁንም ድረስ
የለውጡ መንፈስ አይታይባቸውም›› ግርጆ ገቦ (ሻምበል)

መጋቢት 19 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) ምስራቅ ጉጂ
ዞን የአዶላ ምርጫ ወረዳ
ሊቀመንበር ግርጆ ገቦ እሁድ
መጋቢት 13 ቀን 2012 ዓ.ም ፖሊስ በሕገወጥ
መልክ በቁጥጥር ስር አውሎኝ ነበር ሲሉ
ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡
ሊቀመንበሩ ማንነታቸውን ያላወኳቸው
ያላቿው ሲቪል የለበሱ ሰዎች በመኖሪያ
ቤታቸው እሁድ መጋቢት 13 ቀን 2012
ዓ.ም ከቀኑ 7፡00 ሰአት መጥተው በቁጥጥር
ስር አውሏቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስም
እንደወሰዷቸው ገልፀዋል፡፡ ‹‹በቁጥጥር በቁጥጥር ስር ሲውሉ ተወስደውብኛል
ስር ያዋሉኝን ሰዎች መታወቂያ እንዲያሳዩኝ ያሏቸው የፓርቲያቸው አባላት ፎርምና
ጥያቄ አቅርቤ መታወቂያ ሊያሳዩኝ ፍቃደኛ ሌሎች ሰነዶች እንዲሁም የእጅ ስልካቸው
አልነበሩም›› ብለዋል፡፡ ለምን በቁጥጥር እንዳልተመለሰላቸው ለዜጎች መድረክ
ስር እንደዋሉ እንዳልተገለፀላቸውና ለእስር ገልፀዋል፡፡ ምንም የተላለፍኩት ሕግ
ከበቁበት እሁድ መጋቢት 13 ቀን 2012 የለም የሚሉት ግርጆ ገቦ ለምን በቁጥጥር
ዓ.ም እስከተለቀቁበት ማክሰኞ መጋቢት ስር ሊውሉ እንደቻሉ ላነሳንላቸው ጥያቄ
15 ቀን 2012 ዓ.ም ለምን እንደተያዙ ሲመልሱ ‹‹በፖለቲካ አመለካከቴና ከፓርቲዬ
እንዳልተገለፀላቸው ተናግረዋል፡፡ በእስር ጋር በማደርገው እንቅስቃሴ የተነሳ ይሆናል
ቆይታቸውም ፖሊስ ቃል እንዳልተቀበላቸው የሚል ግምት ነው ያለኝ›› ብለዋል፡፡ በምን
እንዲሁም ፍርድ ቤት እንዳላቀረባቸው መልኩ ከእስር እንደተለቀቁ ላነሳንላቸው
አስታውቀዋል፡፡ ‹‹ላይ ያሉት አመራሮች እንጂ ጥያቄም በመታወቂያ ዋስ ከእስር ሊፈቱ
ታችኛው አመራሮች አሁንም ድረስ የለውጡ እንደቻሉ ገልፀዋል፡፡
መንፈስ አይታይባቸውም›› ሲሉ ግርጆ ገቦ የግርጃ ጎቦ በሕገወጥ መልኩ ነው በቁጥጥር
ለዝግጅት ክፍላችን ተናግረዋል፡፡
ስር የዋልኩት በሚል የገለፁልንን ቅሬታ ይዘን
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የአዶላ ወዬ ከተማ ፖሊስ አዛዥ የሆኑትን ዋና
ሳጅን ካባ ነጋሳን በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን
የጠየቅን ሲሆን ዋና ሳጅኑ የግርጆ ገቦን
መብት ፖሊስ እንዳልጣሰና ፖሊስ ሕግን
ተከትሎ በቁጥጥር ስር እንዳዋላቸው
ገልፀዋል፡፡ ፖሊስ፣ ፓርቲያቸው ፍቃድ
ይኑረው አይኑረው የሚለውን ከጠየቀና
ተገቢውን ማጣራት ካደረገ በኋላ ከአዲስ
አበባ የፋክስ መልእክት ሲደርሰው የዋስትና
መብታቸውን አክብሮ እንደለቀቃቸው
ዋና ሳጅኑ አስረድተዋል፡፡ በቁጥጥር ስር
ያዋሏቸው ሰዎች መታወቂያ አሳይተዋቸዋል?
ፍርድ ቤትስ ለምን አልቀረቡም? ስንል
ላነሳንላቸው ጥያቄ ዋና ሳጅኑ ሲመልሱ
በቦታው ስላልነበርኩ በቁጥጥር ስር
ያዋሏቸው ፖሊሶች መታወቂያ ያሳዩዋቸው
አያሳዩዋቸው የሚለውን አላውቅም፤ ፖሊስ
ግን መታወቂያ የማሳየት ግዴታ አለበት ሲሉ
ምላሻቸውን ሰንዝረዋል፡፡ ፖሊስ ፍርድ ቤት
ሊያቀርባቸው ያልቻለውም በኮሮና ቫይረስ
የተነሳ ፍርድ ቤት ዝግ ስለሆነ ነው ሲሉ ምላሽ
ሰጥተዋል፡፡

የኢትዮጵያ ዜጎች

ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ)
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