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በኢዜማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

‹‹የአይ ኤም ኤፍ እና ዓለም ባንከ ሞዴልን በዚህ ዘመን ለመተግበር
መሞከር ቂልነት ነው››ብርሃኑ ነጋ (ፕ/ር) የኢዜማ መሪ

ምርጫውን ለማራዘም ይረዳሉ ተብሎ
የሚጠበቁት አማራጮች ሲፈተሹ.....

ነፃ ሀሳብ
ፆታዊ ጥቃትና መንስኤዎቹ

ማስተዋል አስራደ

(WHO) ገለፃ በዓለም ላይ ከሶስት ሴቶች አንዷ ልናያቸው እንችላለን፡፡ እነዚህም ማኅበራዊና
ለፆታዊ ጥቃት ትዳረጋለች፡፡ አሀዛዊ መረጃዎች ባሕላዊ ምክንያቶች፣ ሥነ-ልቦናዊ ምክንያቶች
እንደ መግቢያ
ወይም ስታትስቲክሶች ይህንን ስለሚያመላክቱ እና ፆታዊ ጥቃትን በሚመለከት አነስተኛ
ፆታዊ ጥቃትን በሴት ልጅ ላይ የሚፈፀም ግንዛቤ መኖር ወይም የንቃተ ሕሊና አለመዳበር
ጥቃት (violence) በዓለም አቀፍ
ድርጊት ብቻ አድርገን መመልከት የለብንም፡ ናቸው፡፡
ደረጃ በተለያየ መልክ የሚፈፀምና በሰዎች
፡ ከላይ እንዳስቀመጥነው ወንዶችም የድርጊቱ 1.
ማኅበራዊና ባሕላዊ ምክንያቶች
አካል፣ ሕይወት እና ንብረት ላይ ጉዳት
ሰለባ ናቸው፡፡ ከወንዶች ይልቅ ሴቶች ይበል ስንል ምን ማለታችን ነው?
የሚያደርስ ድርጊት ነው፡፡ በሌላ አነጋገር
ጥተጋላጭ እንደሆኑና የድርጊቱ ሰለባዎች
ጥቃት፥ ኃይልን ወይም ሥልጣንን በመጠቀም
መሆናቸው ግን የማያጠያይቅ ነው፡፡
ሥር የሰደደ የተዛባ /ሚዛናዊ ያልሆነ/
ያለ ግለሰቧ/ቡ ነጻ ፈቃድ የሚፈጸም የመብት
ፆታዊ ጥቃት በማንኛውም ሰው፣ የሥርዓተ-ፆታ አመለካከትና እና በተለያዩ ጎጂ
ጥሰት ነው፡፡ጥቃት ሰዎች፣ሰው በመሆናቸው
በማንኛውም ስፍራ በማንም ሰው ላይ ልማዶች፣ባህል እና አስተሳሰብ ምክንያት ፆታዊ
ብቻ የተጎናጸፏቸውን እና በተለያዩ ዓለም
ሊፈጸም ይችላል፡፡ ይህም ማለት በቤተሰብ፣ ጥቃቶች ይፈፀማሉ፡፡ በአብዛኛው የእነዚህ
አቀፍ ሰነዶች እውቅና የተሰጣቸውን
በቅርብ ዘመድ(በወንድም፣እህት፣ አጎት፣ ጥቃት ሰለባዎች የሚሆኑት ሴቶችና ሕፃናት
ሰብዓዊ መብቶች የሚጥስ ድርጊት ነው፡
አክስት...)በአስተማሪ /በመምህራን/፣ በቢሮ ናቸው፡፡ በበርካታ ሀገራትና የማኅበረሰብ
፡ጥቃት
በቀጥታም
ሆነ
በተዘዋዋሪ
ኃላፊዎች፣በመሪዎችና
በባለሥልጣናት፣ ክፍሎች ስለ ሴቶችና ሕጻናት እንዲሁም
የመኖር፣የነፃነት፣የደህንነት፣የአካላዊና የአእምሮ
በሃይማኖት አባቶች እና በማንኛውም ስለ ጥቃት በርካታ የተሳሳቱ አስተሳሰቦችና
ጤንነት፣ከማንኛውም አሰቃቂና ኢ-ሰብዓዊ
የኅብረተሰብ ክፍል ሊፈፀም የሚችል ነው፡ አመለካከቶች
ሲንፀባረቁ
ይስተዋላል፡፡
ቅጣትና አያያዝ የመጠበቅ፣ሀሳብን የመግለጽ
፡ ፆታዊ ጥቃት በቤት፣ በትምህርት ቤት፣ በምሳሌነት«UN WOMEN»በተለያዩ ሀገራት
የመማርና ራስን የማሳደግ መብቶችን የሚጥስ
በሥራ ቦታ፣ በመንገድ እና በማንኛውም የተደረጉ ጥናቶችን መሰረት አድርጎ በ2015
ወይም ሊጥስ የሚችል ድርጊት ነዉ፡፡
ዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት(WHO)
‹‹የፆታዊ ጥቃት ሰለባሆ ነው ሲያበቁ ተገቢውን የሥነልቦና
ጥቃትን እንደሚከተለው ይገልፀዋል፡፡
«ጥቃት ማለት አካላዊ ኃይልን ድጋፍ ያላገኙ ግለሰቦች እንዲሁም ጥቃት አድራሻቸው ተገቢውን
ወይም አቅምን በመጠቀም አስቦ በራስ ላይ፣ ቅጣት ሳያገኝ ቀርቶ ማኅበረሰቡ ውስጥ ተቀላቅሎ ከተመለከቱት
በሌላ ሰው፣ በቡድን ወይም በማኅበረሰብ
የበቀል ባህሪ በማዳበር ጥቃት ፈፃሚ ሊሆኑ የሚችሉበት
ላይ የሚፈፀም አካላዊ፣ የሥነ-ልቦዊ ጉዳት
እና/ወይም/ ሞትን በተጨባጭ የሚያስከትል
አጋጣሚ ይፈጠራል፡፡››
ወይም ሊያስከትል የሚችል የሰብዓዊ መብት
ጥሰት ነው፡፡»
እንደ መንደርደሪያ ስለ ጥቃት ይህን ያኽል
ካልን ዛሬ በዚህጽሑፍ ልንዳስሰው ስላሰብነው
ቦታ ሊፈጸም ይችላል፡፡በሁሉም አካባቢና ባወጣው መረጃ መሰረት በዓለም አቀፍ ደረጃ
ፆታዊ ጥቃት እንሸጋገር፡፡
የኅብረተሰብ ክፍል ከየትኛውም ዓይነት ከ3 ሴቶች 1 ሴት አካላዊ ወይም ጾታዊ ጥቃት
መደብ (ሀብታም፣ መካከለኛ ገቢ እና ድሃ) በቅርብ ግንኙነት ባላት ሰው እንደሚፈጸምባት
ፆታዊ ጥቃት ስንል ምን ማለት
የወጡ ጥቃት ፈጻሚዎች ያሉ ሲሆን ጥቃት ያመላክታል፡፡ ይህም ማለት በዓለም ላይ ካሉ
ነው?በማንስ ይፈፀማል?
የሚፈጸምባቸውም ሰለባዎች ከየትኛውም ሴቶች ውስጥ ከ35 በመቶ ያህሉ ጾታዊ ግንኙነት
መደብ የተውጣጡ ናቸው፡፡
ካላቸው ወይም ከሌላቸው ወንዶች በኩል
ፆታዊ ጥቃት በተዛባ የሥርዓተ-ፆታ
አካላዊ ወይም ወሲባዊ ጥቃት ይፈጸምባቸዋል፡
ግንዛቤና አስተሳሰብ ምክንያት በተለያየ መንገድ
፡
የፆታዊ ጥቃት መንስኤዎች
በሴቶች፣ ህፃናትና በወንዶች ላይ የሚፈፀም የፆታዊ ጥቃት መንስኤዎች በርካታ ናቸው፡፡
ጥቃት ነው፡፡ በሁሉም ፆታና እድሜ ክልል ላይ በዚህ ጽሑፍ ዋና ዋና የሚባሉትን ለመዳሰስ 2•የግለሰቦች ሥነ-ልቦናዊ ባህሪ እና የንቃተ
ባሉ አካላት ላይ ሊፈጸም የሚችል ቢሆንም እንሞክራለን፡፡ ዋና ዋና የሚባሉትን የፆታዊ ሕሊና ማነስ
በብዛትና በስፋት በሴቶች ላይ ሲፈፀም ጥቃት መንስኤዎችን በሦስት መደብ ከፍለን
ይስተዋላል፡፡ እንደ ዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት
ኢዜማሰኔ
ታህሳስ
2 ቀን
2012
13 ቀን
2012
ዓ.ምዓ.ም
1 ኢዜማ
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በተለያዩ ሱስ የተጠመዱ ግለሰቦች
(አልኮል፣ አደንዛዥ እጽ ተጠቃሚዎች
ወዘተ...) ሱስ ከሌለባቸው ሰዎች በተለየ ጥቃት
የመፈፀም ባህሪ ያዳብራሉ፡፡ የፆታዊ ጥቃት
ሰለባሆ ነው ሲያበቁ ተገቢውን የሥነልቦና
ድጋፍ ያላገኙ ግለሰቦች እንዲሁም ጥቃት
አድራሻቸው ተገቢውን ቅጣት ሳያገኝ ቀርቶ
ማኅበረሰቡ ውስጥ ተቀላቅሎ ከተመለከቱት
የበቀል ባህሪ በማዳበር ጥቃት ፈፃሚ
ሊሆኑ የሚችሉበት አጋጣሚ ይፈጠራል፡
፡ አንዳንዶቹ ደግሞ በአመለካከትና በግንዛቤ
እጥረት ወይም በንቃተ ሕሊና ማነስ የተለያዩ
አካላዊ ጥቃቶችን እና ጎጂ ባህላዊ ድርጊቶችን
(የሴት ልጅ ግርዛት፣ ያለ እድሜ ጋብቻ
የመሳሰሉት...) ይፈፅማሉ፡፡

አጋጣሚ ሲኖር ይህ ነገር የፍትሕ ስርዓቱ
ክፍተት ይሆን እንዴ ብሎ በመጠየቅ ክርክር
ማንሳት አመክንዮአዊ ነው፡፡

ፆታዊ ጥቃቶችን ተከትለው የሚፈፀሙ
ጥቃቶች የሚያስከትሉት ውጤት
የጤና ጉዳት

ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሰዎች
ለተለያዩ ውስብስብ አካላዊ ጉዳት፣ ለተለያዩ
ተላላፊ በሽታዎች፣ ላልተፈለገ እርግዝና፣
ለተለያዩ የሥነ-ተዋልዶ ችግሮች ሲከፋም
ለሞት ይጋለጣሉ፡፡ የተባበሩት መንግሥታት
ድርጅት እ.ኤ.አ 2015 ባወጣው መረጃ
መሰረት በ29 የአፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ
3. የመንግስት ፈጻሚ እና አስፈጻሚ አካላት ሃገራት የሚኖሩ ወደ 133 ሚሊየን የሚጠጉ
የማስፈጸም ብቃት እና ፍላጎት አለመኖር
ሴቶችና ልጃገረዶች በተለያየ መልኩ ግርዛት
ተፈፅሞባቸዋል፡፡ ይህም ድርጊት ከፍተኛ
ፆታዊ ጥቃቶችን ተከትለው የሚፈፀሙ የሆነ የደም መፍሰስ አደጋን፣የኢንፌክሽን፣
ጥቃቶችን አስመልከቶ የወጡ የሕግ ማዕቀፎች ኤች.አይ.ቪ እና ሌሎች ከወሊድ ጋር የተያያዙ

‹‹...በዚህም የተነሳ በተለይ ሴቶች ለፆታዊ
ጥቃት ሰለባ ሲሆኑ በስፋት እንመለከታለን፡
፡ ጥቃት አድራሾችም ጥቃት ካደረሱ በኋላ
ማኅበረሰቡ ውስጥ ተቀላቅለው የሚገቡበት
እድል እንዳለ ለመታዘብ አይከብድም፡፡››
እና ዓለም አቀፍ ሰነዶች እንዳሉ ይታወቃል፡
፡ ኢትዮጵያም እነዚህን ዓለም አቀፍ ሰነዶች
ተቀብላለች፡፡ ከነዚህ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች
ውስጥ በተለየ መልኩ ለሴቶች መብት እውቅና
የሰጡ እና ጥበቃ የሚያደርጉ ሰነዶች ግን
ሲተገበሩ የምንመለከትበት አጋጣሚዎች
የተመናመኑ ወይም የሉም ለማለት ይቀላል፡፡
በዚህም የተነሳ በተለይ ሴቶች ለፆታዊ ጥቃት
ሰለባ ሲሆኑ በስፋት እንመለከታለን፡፡ ጥቃት
አድራሾችም ጥቃት ካደረሱ በኋላ ማኅበረሰቡ
ውስጥ ተቀላቅለው የሚገቡበት እድል እንዳለ
ለመታዘብ አይከብድም፡፡ ይህን ከፍትሕ
ስርዓቱ ጋር የሚያያይዙት ወገኖች አሉ፡፡
ይህ የሕግ ጉዳይ ስለሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች
አስተያየት ቢሰጡበት የተሻለ ነው፡፡ ነገር ግን
ፆታዊ ጥቃት የሚያደርሱ ሰዎች ማኅበረሰቡ
ውስጥ መልሰው ተቀላቅለው የምናይበት
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ጉዳቶች የተዳረጉ ሲሆን በፆታዊ ጥቃቱ ለሞት
የተዳረጉም አሉ፡፡

የሥነ-ልቦና እና ማኅበራዊ ጉዳት

አድራሻ
ስልክ

+251118592950
ኢሜይል

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

www.facebook.com/ethzema

የኢትዮጵያ ዜጎች
ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ)
ሰኔ 13 ቀን 2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ

የፆታዊ ጥቃት ሰለባዎች
ለሥነ-ልቦና
ቀውስ ይዳረጋሉ፡፡ የፆታዊ ጥቃት ሰለባዎች
የድብርት ስሜት፣ ብሶት፣ ፍርሃት፣ ራስን ዝቅ
አድርጎ መመልከት፣ አለመረጋጋት፣ በራስ
አለመተማመን ያጋጥማቸዋል፡፡ የፆታዊ ጥቃት
ሰለባ የሆኑ ሕፃናት አስፈላጊውን እንክብካቤና
ምላሽ ሲያጡ የበቀል ስሜት በማዳበር
በቀጣይ የሕይወት ዘመናቸው ጥቃት ፈፃሚ
የመሆን ባሕሪ ያዳብራሉ፡፡ ለተስፋ መቁረጥም
ይዳረጋሉ፡፡ በተጨማሪነትም ለተለያዩ
የአደንዛዥ ዕፆች ተገዢ ይሆናሉ፡፡
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የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት እ.ኤ.አ
2015 ባወጣው መረጃ መሰረት ግንኙነት
ባላቸው ሰው አካላዊ ወይም ወሲባዊ ጥቃት
የተፈጸመባቸው ሴቶች ከሌሎች ጥቃት
ተፈጽሞባቸው ከማያውቅ ሴቶች በሁለት
እጥፍ ውርጃ ይፈጽማሉ፤ በድብርት ስሜት
የመጠቃት እድላቸው ይሰፋል፤ እንደዚህ
ጥናት ገለፃ በአንዳንድ ሃገራት ላይ 1.5 እጥፍ
በኤች. አይ.ቪ የመያዝ እድላቸው ይጨምራል፡
፡ የፆታዊ ጥቃት ሰለባ የሆኑ በማኅበረሰቡ ዘንድ
የመገለል ዕጣ ፈንታ ይገጥማቸዋል፡፡ በዚህም
ምክንያት ተስፋ በመቁረጥ ራሳቸውን ሊያጠፉ
የሚችልበት ዕደል ይኖራል፡፡
በመንግሥትና በፍትህ ሥርዓቱ ላይ እምነት
ማጣት
ፆታዊ ጥቃት የተፈጸመባቸው የኅብረተሰብ
ክፍሎች ተገቢው ምላሽና እንክብካቤ ባላገኙ
መጠን በመንግሥትና በፍትህ ሥርዐዓቱ ላይ
የማይተማመን ሕብረተሰብ ከመፍጠሩም
ባሻገር በሀገርና በመንግሥት ዘንድ መጥፎ
ገጽታን ይፈጥራል፡፡
እንደ መውጫ
በዚህ ጽሑፍ ፆታዊ ጥቃት ምንድን ነው? ለምን
ይፈፀማል? በማን ይፈፀማል? የፆታ ዊጥቃት
መንስኤዎች ምንድን ናቸው? ጥቃቱ ምን
ዓይነት አሉታዊ ውጤት ያስከትላል? የሚለውን
ለመዳሰስ ተሞክሯል፡፡ ለችግሩ መፍትሔ
ይሆናሉ የምንላቸውን የመፍትሔ ሀሳቦች ከዚህ
በታች እንደሚከተለው እናቀርባለን፡፡
1.ማኅበራዊና ባሕላዊ የመፍትሔ አቅጣጫ
•
ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ለልጆች
ትኩረት መስጠት አለባቸው
•
ማኅበረሰብን ትስስር ማጥበቅ እርስ
በእርስ እንዲጠባበቁ እንዲተማመኑ
ማድረግ
•
ስለሴቶች ስር የሰደደ የተዛባ እና
አድሏዊ አመለካከት እና አስተሳሰብ
ሊለወጥ ይገባል
•
ማኅበረሰሰባችን
የሚፈጸመውን
አስገድ ዶመድፈር፣ ያለ እድሜ ጋብቻን፣
ሴት ልጅን ዝቅ አድርጎ መመልከቱ የግንዛቤ
ችግር መሆኑን ተረድቶ ይህ የግንዛቤ
ችግር እንዲያድግ ወንዶችን አሳታፊ የሆኑ
የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨባጫ መርሃ
ግብሮች ቢዘጋጁ
•
ወሲባዊ
ፍላጎት
የሚያባብሱ
የመዝናኛ ሚድያዎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር
ማድረግ
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•
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2. የግለሰቦችሥነ-ልቦዊ ባሕሪ ወይም
የአመለካከት እና የግንዛቤ በመፍጠር
የግብረገብ አስተምሮቶች እና
የማኅበራዊ እሴቶች ልዩ ትኩረት ቢሰጥ
መገናኛ ብዙኃን የማኅበረሰቡን
ግንዛቤ ሊያሳድጉ የሚችሉ የፕሮግራም
ቅርፆች ቢነድፉና የማስተማርና ግንዛቤ
የማስጨበጥ ሥራ ቢከውኑ
ትክክለኛ መረጃ ማቅረብ መቻል፡፡
ይህም ማለት አንድ የፆታዊ ጥቃት ሰለባ
የሆነ ሰው ጥቃት ሲደርስበት ወዴት
መሄድ እንዳለበት ማስገንዘብ፡፡ ይህም
ማለት ክስ የመመስረት መብት እንዳለው
መግለፅ፣ ወደ ሕክምና ተቋም ሄዶ የስ
ነልቦና ድጋፍ ማግኘት እንደሚችል
ማስገንዘብ ማለት ነው፡፡

3. መንግሥት እንደ ሀገር የፈረማቸውን
ዓለማቀፋዊ ሰብዓዊ እና ዴሞክራሲያዊ
መብቶችን
የሚያከብሩ
ስምምነቶችን
እንዲያከብር መጫን
በሴቶችና ሕፃናት ላይ የሚፈፀሙ
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‹‹የአይ ኤም ኤፍ እና ዓለም ባንከ ሞዴልን በዚህ ዘመን
ለመተግበር መሞከር ቂልነት ነው››
ብርሃኑ ነጋ (ፕ/ር) የኢዜማ መሪ
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) መሪ የሆኑት ብርሀኑ ነጋ (ፕሮፌሰር) በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የእንግሊዘኛ ቋንቋ ሥርጭት በኩል
ከሚተላለፈው«አዲስ ዳያሎግ»በተሰኘው ፕሮግራም ላይ እንግዳ ሆነው ቀርበው ነበር፡፡ያደረጉትን ቃለ ምልልስ ወደ አማርኛ በመመለስ ለአንባቢዎች
እንዲመች አድርገን በሚከተለው መልኩ አሰናድተንዋል፡፡ መልካም ንባብ!
ለሆነ ማኅበረሰባዊ ችግሮች ተጋልጠዋል፡
፡ በደሃውና በሀብታሙ መሀል ያለው ልዩነት
በጣም ሰፍቷል፡፡ አክራሪው የቀኝ ዘመም
የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችም ያጤንን እንደሆንን
እውነታን ይዤ ተነሳሁ የሚለው የዚህ
ኢኮኖሚያዊ ርዕዮት ዓለም ውጤቶች ሆነው
ነው የምናገኛቸው፡፡ ስለ ኢኮኖሚ ስናስብ በዛ
መልክ አይደለም መንቀሳቀስ ያለብን፡፡ በእኔ
ዕይታ ኢኮኖሚያችን ምንድን ነው ሊያሳካ
የሚያስበው?በሚለው ነጥብ ዙሪያ ግልፅ
ምስል ሊኖረን ይገባል፡፡ ዓላማችን የተወሰነውን
የኢኮኖሚ ሴክተር ብቻ ተጠቃሚ ማድረግ
ከሆነ የተረጋጋ ማኅበረሰብ አይኖረንም፡፡
ያለፉት ዓመታት ተመዘገቡ የተባሉትን
የኢኮኖሚ እድገቶች አልቀበልም እያሉ ነው?
ወደዛ ልመጣልህ ነበር፡፡ ኢትዮጵያ
የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ መቻሏን እንደ
አይ ኤም ኤፍና ዓለም ባንክ ስለገለፁት የእነሱን
ገለፃ እንደ መጨረሻ እውነት አድርገን መቀበል
የለብንም፡፡ ተቋማቱ ስለሚገልፁት አሃዛዊ
መረጃዎች ከድሮ ጀምሮ ጥርጣሬ አለኝ፡፡
ሲጠቀሱ እንሰማቸው የነበሩ ቁጥሮች ላይ የጋራ
መግባባት የለም፡፡ ሀገራችን ዘላቂ በሆነ መልኩ
እድገት እንድታስመዘግብ፤ ጥቂቶች ብቻ
የሚጠቀሙበት ሳይሆን ብዙሀኑ የማኅበረሰብ
በሥልጣን ላይ ይገኝ የነበረው የቀድሞ እምነት የምትጥልባቸው አይደሉም፡፡ እ.ኤ.አ ክፍል የሚጠቀምበት ስርአት ከፈለግን
ኢሕአዴግ በዓለም ባንክ፣ በአይ ኤም ኤፍ፣ በ1970ዎቹና በ1980ዎቹ አይ ኤም ኤፍና ዓለም በመሠረታዊነት ኢኮኖሚያችን እየተንቀሳቀሰ
በተባበሩት መንግሥታት ያመጣው የኢኮኖሚ ባንክ ሁነኛ መፍትሔ ይሆናሉ የሚሏቸውን ያለበትን ሁኔታ መቀየር አለብን፡፡ 80 በመቶ
እድገቱ ይጠቀስለት ነበር፡፡ ለአስርተ ዓመታት የኢኮኖሚ አሠራሮች ይዘው መጥተው የሚሆኑ ገበሬዎቻችን ዛሬም ድረስ ሞፈርና
እድገት ተመዝግቧል እየተባለም ይነገር ነበር፡ ነበር፡፡ ከ40 ዓመታት በኋላ ዓለም እነዚህን ቀምበር ይዘው ነው የሚያርሱት፡፡ ይህ ዓይነቱ
፡ እርሶ ደግሞ የኢኮኖሚክስ ባለሙያ ኖት፡ እሳቤዎች ውድቅ አድርጓቸዋል፡፡ ለዛም ነው የግብርና መንገድ ሁለት ሺህ ዓመታት ያስቆጠረ
፡ ይጠቀስ የነበረውን ያንን የኢኮኖሚ እድገት አሁን ላይ አይ ኤም ኤፍ የቀድሞው አይ ኤም ነው፡፡ ኢትዮጵያ ከሌላው ዓለም ጋር ተፎካካሪ
ኤፍ አይደለሁም፡፡ አሁን ተቀይሬያለሁ ሲል እንድትሆን ከተፈለገ ሀቀኛ፣ ትርጉም ያለውና
እንዴት ይመለከቱታል?
ጠንካራ የሆነ በራሳችን የተቀረፀ የካፒታሊስት
ሳቅ... ጥያቄህ በጣም የተወሳሰበ የምንሰማው፡፡
ጥያቄ ነው፡፡ እንደ ዓለም ባንክና አይ ኤም
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዓለማችን ሥርዓት መቅረፅ አለብን፡፡
ኤፍ ያሉ ተቋማት ኢኮኖሚ እንዴት ሊያድግ ላይ የደቀነውን ቀውስ ተመልከት፡፡ በታዳጊ አሁን ላይ የተካሄደውን ሀገር በቀል የሆነ
እንደሚችል የሚያውቁ እንዲሁም ለሁሉም ሀገራት ብቻ ሳይሆን ባደጉት ሀገራት ላይ የኢኮኖሚ ሪፎርም እንዴት ይመለኩታል
ኢኮኖሚ ችግሮች ተገቢውን መፍትሔ ስላመጣው ቀውስ ምነው እየተናገርኩ እውነተኛ የሆነ ሪፎርም ነው በእዚህ ሀገር ላይ
ማመንጨት ይችላሉ በሚል ሙሉ ለሙሉ ያለሁት፡፡ ምዕራብውያንን ብንመለከት ከፍተኛ እየተካሄደ ያለው?
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እውነተኛ ሪፎርምን እንዴት ነው
የምትገልፀው?
በፊት ከነበረው የኢኮኖሚ አካሄድ የተለየ
ለውጥ ያያሉ? ነው ለማለት የፈለኩት
አዎ፡፡ እውነቱን ለመናገር አዲሱ አካሄድ ግን
ለሀገራችን ምርጥ የሚባለው መንገድ ነው
ብዬ አላምንም፡፡ የመንግሥትን የኢኮኖሚ
ሪፎርሞች ከተመለከትን የእነ አይ ኤም ኤፍን
ጥቆማ ሲቀበል እንመለከታለን፡፡ የቀደመው
የኢኮኖሚ እድገት በመንግሥት የሚመራ
(State led) ነበር፡፡ በሥራ ላይ ያሉ አብዛኛው
የንግድ ዘርፎችም የመንግሥት ነበሩ፡፡ ወደ
ኢኮኖሚው ገንዘብ የሚረጨው በመንግሥት
በኩል ነበር፡፡ ከዛ ወደ ገበያ ተኮር (Market
led)ወደ የሆነ ንግድ መሸጋገር አለብን ተባለ፡፡
ቀደም ባሉ ዓመታት ከነበረው የኢኮኖሚ አካሄድ
ይህ የተሻለ ነው ብዬ በእርግጠኝነት ለመናገር
ይከብደኛል፡፡ በዛ ጊዜ መንግሥት የኢኮኖሚ
እድገት አላስመዘገብም?አዎ::አስመዝግቧል፡
፡ ስለ ሪፎርም ስታወራ እያነሳኽ ያለኽው
በመንግሥት ሥር የነበሩ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም
ኢትዮጵያ አየር መንገድ ያሉ ተቋማትን ወደ
ግል ባለቤትነት ማዛወር ከሆነ አዎ ትልቅ
የሚባል ሪፎርም ነው እያካሄድክ ያለኽው፡፡
ነገር ግን ይህን መሰሉ ሪፎርም በረዥም ጊዜ
ሂደት ሀገሪቷ ዘላቂ የሆነ የኢኮኖሚ እድገት
እንድታስመዘግብ፤የበለፀጉ
የማኅበረሰብ
ክፍሎች እንዲኖራት በማድረግም ሰፊውን
የማኅበረሰብ ክፍል ተጠቃሚ እንዲሆን
ያደርጋል የሚለው ላይ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ
መሆን አይቻልም፡፡ ይህ ሀገር መዋቅራዊ
የሆነ ትራንስፎርሜሽን ነው የሚያስፈልገው፡፡
አጠቃላይ የኢኮኖሚው መዋቅር ነው መቀየር
ያለበት፡፡ አሁን ከምንከተለው የግብርና አይነት
መላቀቅ አለብን፡፡ ምርታማ ወደ ሆነ ግብርና
መሻገር አለብን፡፡ እንደ ማኅበረሰብ ያለንን
አቅም በማጎልበት ወደ ኢንደስትሪ ልማት
የምንሸጋገርበት መንገድ መቀየስ አለብን፡፡
እጃችንን አጣጥፈን ተቀምጠን እንደ ቻይና ያሉ
ሀገራት ወይም አንድ የውጪ ባለሀብት መጥቶ
መዋለ ንዋዩን እንዲያፈስ መጠበቅ የለብንም፡
፡ የውጪ ባለሀብት ወይም የውጪ ሀገራትን
እንደተጨማሪ ግብዓት መጠቀም ችግር
የለውም፡፡ ነገር ግን እኛ አቅማችንን ማሳደግ
አለብን፡፡ አቅም ያላቸው ሥራ ፈጣሪዎችን
መፍጠር መቻል አለብን፡፡ የትምሕርት
ሥርዓታችን አቅም ያላቸው ንግዱን መምራት
የሚችሉ ሰዎችን ማፍራት መቻል አለበት፡
፡ የከፍተኛ ትምሕርት ተቋማቶቻችንን
የተመለከትን ከሆነ ምንም ረብ የላቸውም
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ማለት ይቻላል፡፡ ረብ የላቸውም የምለው
እንደዚህ ዓይነት ብቁ የሆነ ሰዎችን ከማፍራት
አንፃር ነው፡፡ ጥራትን አሳልፎ በመስጠት
ቁጥሮቻቸው እንዲያድጉ ነው ያደረግ ነው፡
፡ ስለዚህም ማኅበረሰባችንን ሊያሻግሩ
የሚችሉ ሰዎች ከእነዚህ የከፍተኛ ትምሕርት
ተቋሞቻችን ሲወጡ አንመለከትም፡፡እንደ እኔ
ዕይታ ስለ ሪፎርም ካወራን እነዚህ የከፍተኛ
ትምሕርት ተቋሞቻችን ማኅበረሰባችንን
ሊያሻግሩ የሚችሉ ሰዎች እንዲያወጡ አድርገን
መቅረፅ አለብን፡፡
ወዴት ነው መጓዝ ያለብን የሚለውን
የሚያመላክት የተዋሀደና ጥርት ያለ አላማ
ያለው ሪፎርም ነው ማድረግ ያለብን፡፡
ዓላማችን ለዓለም አቀፉ ገበያ ከፍተኛ ዋጋ
ያላቸው ምርቶችን ኤክስፖርት ማድረግ
የሚችል ጠንካራ የሆነ ኢኮኖሚ መፍጠር ከሆነ
ንግድን ጠንቅቀው የሚያውቁ ሀገር በቀል የሆኑ
መሪዎች ያስፈልጉናል፡፡ በአንድ ቀን ባለሙያ
መሆን ስለማንችል ቴክኒካዊ ብቃታችን ቀስ
በቀስ እያሳደግን መጓዝ አለብን፡፡ ራዕያችን ላይ
የምንደርሰው ከ50 ዓመታት በኋላም ሆነ ከ100
ዓመታት በኋላ አሁን ላይ ግን ወደዚህ ነው
መጓዝ ያለብን፤በዚህ መልክ ነው ራዕያችንን
ለማሳካት የምናስበው ማለት አለብን፡፡ እንደዚህ
አይነት ሪፎርም ነው ለማየት የምሻው፡፡ እንጂ
ትላንት መንግሥት መር ነበር ዛሬ ደግሞ ገበያ
መር እናድርገው ብለን በመነሳት አይደለም
የሚያስፈልገንን የምናሳካው፡፡ ግልፅ የሆነ እቅድ
ሳይኖር እንደ ቴሌ፣ ኢትዮጵያ አየርመንገድ

ያሉ ተቋማትን ወደ ግል ይዞታ ማዘዋወር ምን
ማግኘት እንደሚቻል አላውቅም፡፡ ኢላማ
ያለው የኢኮኖሚ ዕቅድ ያስፈልገናል፡፡ ለምሳሌ
ያኽል በሚቀጥሉት 100 ዓመታት እና 50
ዓመታት እዚህ ነው ለመድረስ የምናስበው
ብለን የምናስቀምጠው ዕቅድ ሊኖረን ይገባል፡
፡ አሁን ላይ ልንቀርፋቸው የሚገቡን አስቸኳይ
ችግሮች አሉብን፡፡ ቢሆንም ግን እያንዳንዱ
የምናደርገው ነገር ምን ለመሥራት እንዳቀድን
እና የት ልንደርስ እንዳሰብን የሚገልፅ መሆን
አለበት፡፡ በዚህ ሀገር ላይ ላየው የምፈልገው
መሰል የኢኮኖሚ ሪፎርምን ነው፡፡
ስለዚህ መንግሥት ተቋማቱን ወደግል ይዞታ
ማዞሩ ላይ አይስማሙም ማለት ነው?
ዋና ዋና በሚባሉ የመንግሥት
ተቋማት ውስጥ ያሉ አማካሪዎች የአይ ኤም
ኤፍ እና ዓለም ባንከ ሞዴልን እዚህ ሀገር
ላይ መተግበር የሚቻል ይመስላቸዋል፡፡ ይህ
ቂልነት ነው፡፡ በተለይ ደግሞ ይህን በአሁኑ
ዘመን ለመተግበር መሞከር፡፡ የአይ ኤም
ኤፍ እና ዓለም ባንክ ኢኮኖሚ ፖሊሲዎች
ዘመን ያለፈባቸው ናቸው፡፡ ዛሬ ጊዜ ማንም
የአይ ኤም ኤፍ እና ዓለም ባንክ ኢኮኖሚ
ሪፎርሞችን ከምር አይወስዳቸውም፡፡ ይህ
የሆነበት ምክንያት ደግሞ የተቋማቱ የኢኮኖሚ
ሪፎርሞች የተለያዩየ ማኅበረሰብ ክፍሎች ላይ
ጉዳትን ያስከተሉ ስለሆነ ነው፡፡ በእኛ አሕጉር
(አፍሪካ)እንኳብዙ ጉዳት አስከትሏል፡፡
በሁለት እግራችን መቆም አለብን፡፡
ማኅበረሰባችንንም በመረዳት አቅማችንና
ድክመቶቻችን ከግምት የከተተ እቅድ ወደ
ማውጣት ነው መሄድ ያለብን እንጂ ባለፉት
40 ዓመታት በዓለማችን ላይ በአይ ኤም ኤፍ
እና ዓለም ባንክ የተተገበሩ ሞዴሎችን ቀጥታ
ቀድቶ ማምጣት አይገባንም፡፡ ለራሳችን ማሰብ
ይገባናል፡፡ ይህ ማለት ከሌሎች ባለሙያዎችና
ከሌሎች ሀገራት መማር አይገባንም ማለት
አይደለም፡፡ ልንማርባቸው የምንችለው
ሀገራት ይለያያሉ፡፡ የአንዱ መጠን ለሌላው
አይበቃም፡፡ ኢኮኖሚክስ የአንዱ መጠን
ለሌላው ይበቃል የሚል ሳይንስ አይደለም፡
፡ መጀመሪያ ማኅበረሰብህን መረዳት አለብህ፡
፡ የማኅበረሰብህ ጥንካሬና ድክመት ምንድን
ነው?የሚለውን ማወቅ አለብህ፡፡ አቅምህና
ሀብትህ ምን እንደሆነ መመልከት አለብህ፡
፡ ያንን ካጤንክ በኋላ ለሀገሬ ይህ ሞዴል
ነው የሚስማማው ብለህ ነው ሞዴል
የምትቀርፀው፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ በእኛ ሀገር
በሚገኙ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች መሀል ገንቢ
ውይይት ሲካሄድ አላስተውልም፡፡ የውጪ

ሞዴሎችን ከመኮረጅ በዘለለ በዚህ ጉዳይ
ላይ ባለሙያዎች በአደባባይ ሙግት ገጥመው
ከፊት ለፊታችን ያለው ጊዜ ምን መመስል
አለብት?ብለው ሲነጋገሩም አላይም፡፡ ደስተኛ
የምሆነው የራሳችን ባለሙያዎች በዚህ ጉዳይ
ላይ ተነጋግረው ሀገራችንን ወደ አንድ ደረጃ
ሊያሻግር የሚችል የኢኮኖሚ ዲዛይን ሲፈጥሩ
ነው፡፡
ፕራይቬታይዜሽን በዚህ ሀገር ላይ በመተግበሩ
የተደቀነ አደጋ ይታይዎታል?
በግሌ እንደዚህ ዓይነት ነገር
(ፕራይቬታይዜሽን)ውስጥ ሮጠን መግባት
አለብን ብዬ አላምንም፡፡ በምሳሌ ለማስረዳት
ኢትዮ ቴሌኮም የእኛ በመሆኑ ከዚህ ቀደም
ስለ ከፍተኛ ቴክኖሎጂዎች እንማርበት
የነበረ ሂደት ነበር፡፡ ከዛ ተነስተን ለቻይና
ሸጥነው እንበል፡፡ ከዛ በኋላ በዚህ ሂደት ማን
ይማራል?ምንስ አዲስ እውቀት እናገኛለን?
ማንስ ነው ለእነዚህ የመገናኛ አገልግሎቶች ላይ
ዋጋ ላይ ቁጥጥር የሚያደርገው?ያወጡት የዋጋ
ተመን ማኅበረሰቡ ተወደደበት እንበል፡፡ ማን
ነው የሚቆጣጠራቸው?የፕራይቬታይዜሽን
ጠቀሜታው ምንድን ነው?የካፒታል ግብዓት
ማግኘት ነው?አዲስ ቴክኖሎጂ ማምጣት ነው?
አዲስ ቴክኖሎጂ ልታመጣ ትችላለህ፡፡
ማኅበረሰብህ ከእነዛ አዲስ ቴክኖሎጂዎች
ሊማር ካልቻለ ግን በእነዚህ ሀገራት
(ተቋሞቻችንን በገዙት/በሚገዙት ሀገራት)
ላይ ሁል ጊዜም ጥገኛ ሊሆን ነው ማለት ነው፡
፡ በኮቪድ ጊዜ ምን እንደሆነ ተመልከት፡፡
ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ያላሰበው ነገር ነው
የገጠመው፡፡ምርት የሚመረትበት ቦታ ችግር
የለውም፤ ነፃ ገበያ እስካለ ድረስ መግዛት
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ይቻላል፡፡ የሚያሳስበው ጉዳይ ምርቱን በርካሽ
የት ነው ላመርተው የሚገባው ነበር የሚለው፡፡
በአጋጣሚ የኮቪድ ወረርሽኝ ተከሰተ፡፡ትላልቅና
ሀብታም የምናላቸው ሀገራት ራሳቸውን
ከቫይረሱ የሚጠብቁበት ጭምብሎች(Personal Protective Equipment) እንኳ
ለማግኘት ተቸገሩ፡፡ይህንን ተከትሎም ዓለም
በጠቅላላ ይህ ሞዴል ይሠራል?ብሎ መጠየቅ
ጀምሯል፡፡ ይህን ተከትሎም ሰዎች ከዚህ
ቀደም የነበረው የኢኮኖሚ ሞዴል ያዋጣል
ወይ?ብለው ጥያቄ ማንሳት ጀምረዋል፡፡ እኛም
እንደ ሀገር እንደ ዚህ ማሰብ መጀመር አለብን፡
፡ ቁጭ ብለን ተቀምጠን ለማኅበረሰባችንና
ወደፊት ለሚመጣው ትውልድ እንዴት ብንጓዝ
ያዋጣል?የሚለውን ማሰብ መቻል አለብን፡
፡ የግል ሴክተሩ ውጤታማ ነው ብለን ማሰብ
የለብንም፡፡ ማን ነው ሁልጊዜም የግል ሴክተሩ
አዋጭ ነው ያለው?!የግል ሴክተሩ በጭራሽ
የማያስፈልግባቸው ቦታዎች አሉ፡፡ እቃዎችንና
አገልግሎቶችን በመንግሥት ባለቤትነት ብቻ
ማቅረብ የሚጠበቅብህ ቦታዎች አሉ፡፡ እንደዚህ
አይነት ጉዳዮችን ርዕዮት ዓለሜ አይፈቅድልኝም
ማለት ቅንጦት ነው የሚሆነው፡፡ ጉዳዩ ስለ
መንግሥት ወይም ስለ ገቢ ሁኔታ አይደለም፡
፡ ምን አይነት ጥምረት ነው የሚሰራው?ብለን
መጠየቅ አለብን፡፡ እንደ ስዊድን ካሉ ሀገራት
መማር አለብን፡፡ ስዊድኖች በጣም ወጥ የሆነ
እድገት አስመዝግበዋል፡፡ ማኅበረሰባቸውም
ከዚህ ሰፊ እድገት ተጠቃሚ በመሆን ገቢውን
አሳድጓል፡፡ እንደ አሜሪካ ያሉ ሀገራትን ብቻ
አይደለም መመልከት ያለብን፡፡ አሜሪካ
የምትከተለው የኢኮኖሚ ሞዴል ዛሬ ላይ የት
እንደከታት እያየን ነው፡፡ የሌላ ሀገራትን ሞዴል
መከተል እንዲሁም ቀድቶ ማምጣትን ማቆም
አለብን፡፡ ባለሙያዎች በነፃነት እንዲያስቡ
መፍቀድ አለብን፡፡ ሀገራችን ላይ ካሉን ችግሮች
አንዱ ጥናቶች ራሱ የሚሰሩት ከውጪ በሚገኝ
ድጋፍ መሆኑ ነው፡፡ ዩኒቨርስቲዎቻችንን
እንመልከት፡፡ በየፋክልቲዎቹ የሚሰሩ ጥናቶች
የሚሰሩት በውጪ መንግሥታት ከሚገኝ
ድጋፍ ነው፡፡ ሌላ ፍላጎት ሊያነግቡ በሚችሉ
ሌሎች ሰዎች (የውጪ ሀገር ሰዎችም ሆነ
መንግሥታት) ድጋፍ ሲደረግልህ በጥንቃቄ
የራስህን ማኅበረሰብ አጥንተህ ተገቢ የሚባል
መፍትሔ ይዘህ ልትመጣ አትችልም፡፡
እነዚህን ችግሮች ለማስተካከል ምን ይመክራሉ?
በዓመት ውስጥ ወይም ከዛ ባነሰ ጊዜ ውስጥ
ምርጫ እናካሂዳለን ብለን እናስብ፡፡ በዚህ
ጊዜ ውስጥ የሚኖር የኢኮኖሚ አፈፃፀም
ትግበራ (Nature Of Economic Imple-

mentation) ፖሊሲዎች በምርጫ ተመርጦ
የሚመጣው መንግሥት ላይ ከፍተኛ የሆነ
የረዥም ጊዜ ተፅዕኖ ሊያሳድሩ የሚገቡ መሆን
የለበትም፡፡ ምርጫ ትርጉም የሚኖረው
ፖለቲካ ፓርቲዎች የኢኮኖሚ ፖሊሲያቸውን
ሲያቀርቡ እና ሲያስተዋውቁ ከዛም ሕዝብ
ሲመርጥ ነው፡፡ አዲስ የሚመጣው መንግሥት
ፖሊሲዎቹን ተከትሎ በሕዝብ ከተመረጠ
በኋላ ፖሊሲዎቹን መተግበር ቢጀምር ችግር
የለብኝም፡፡ መንግሥትን የምመክረው በዚህ
አጭር ጊዜ ውስጥ ጠንቃቃ እንዲሆን ነው፡
፡ የተጀመሩት ፕሮጀክቶች ይቀጥሉ፡፡የረጅም
ጊዜ ተፅዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ግዙፍና
አዳዲስ የሆኑ ኢንሺዬቲቮችን መቅረፅ ግን
የለበትም፡፡ ለምሳሌ ያሕል አሁን እንዳደረጉት
የመንግሥትን ተቋማት ወደግል ይዞታ ማዞር
የማድረግ ዓይነት እርምጃዎች በዚህ ጊዜ
መውሰድ የለባቸውም፡፡ የኢትዮጵያ አየር
መንገድ አይነት ተቋማትን ወደግል ይዞታ ማዞር
ማድረጉ ላይ መነጋገር ከተፈለገ አሁን አይደለም
መሆን ያለበት፡፡ መሰል ጉዳዮችን መመልከት
ያለበት በምርጫ የተመረጠ መንግሥት ነው፡፡
የረጅም ጊዜ ተፅእኖ የሚያሳድሩ እንደዚህ ያሉ
ውሳኔዎች ሲወሰኑ የሚመጣውን መንግሥት
ወደ ተወሰነ የፖሊሲ ድባብ እንዲገባ በማድረግ
የራሱን ፖሊሲዎች እንዳይተገብር ያደርገዋል፡፡
የኢኮኖሚ ሳይንስ ስለ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ
ሪፎርም ምን ይነግረናል?
የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም የሚለው ሀሳብ
ቀንደኛ ደጋ ፊነኝ፡፡ የራሳችን ሀገር በቀል
የኢኮኖሚ ሪፎርሞች ሊኖሩን ይገባል ብዬ
አምናለሁ፡፡ ምክንያቱም የማኅበረሰባችንን
ሕመሞች እናውቃለንና፡፡ ጥንካሬያችንን፣
ድክመታችንን፣ ሀብታችንን፣ አቅማችንን
እንዲሁም
ውስንነታችንን
እንረዳለን፡፡
በሚቀጥሉት 20እና 50 ዓመታት ምንድን
ነው መሥራት ያለብን?ወዴትስ ነው መጓዝ
የምንፈልገውን የሚለውን የምንወስነው
እኛ ነን፡፡ማንም ሊያልምልን አይችልም፡፡
የራሳችን ራዕይ ሊኖረን ይገባል፡፡ የራሳችንን
ራዕይ መሰረት በማድረግ የራሳችን የኢኮኖሚ
ፖሊሲ መቅረፅ አለብን፡፡ ይህን አይነቱ (ሀገር
በቀል) የኢኮኖሚ ሪፎርም መሰረት አድርገን
ከተጓዝን ችግር የለውም፡፡ አይ ኤም ኤፍ እና
ዓለም ባንክ ጠንካራ ስለሆኑ የእነሱን የኢኮኖሚ
ሪፎርም መከተል አለብን ብለን ከተነሳን ግን
ምንም ዓይነት ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም
አናገኝም፡፡ እነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሞኖ
ፖሊ የሆነ የኢኮኖሚ እውነታ አላቸው ብሎ
ማሰብ በጣም ልክ ያልሆነ አመለካከት ነው፡፡

ተቋማቱ የተወሰኑ ሀገራትን ፍላጎት ለማሳካት
ተብሎ የተቋቋሙ ናቸው፡፡ እነዛ ሀገራት
የራሳቸውን ጥቅሞች ሊያሳኩባቸው ይችላሉ፡፡
የግሎባላይዜሽን ሀሳብ በእነዚህ ተቋማት ነበር
ሲነገር የነበረው፡፡ አሁን ዓለም ግሎባላይዜሽን
ምንድን ነው?እያለ እየጮኽ ነው ያለው፡፡
እኛም ዓለም አቀፉ የንግድ ድርጅት (World
Trade Organization) ስለመቀላቀል እያወራን
እንገኛለን፡፡ከዛ አስቀድመን ቁጭ ብለን
የሚጋርጥብንን ፈተናዎችና የሚፈጥርልንን
እድሎች ፈትሸናል?ለእኔ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ
ማለት ሀገር በቀል ችሎታህን ተጠቅመህ ወዴት
መጓዝ ነው የምንፈልገው?ራዕያችን ምንድን
ነው?የትኛው መንገድስ ነው ራዕያችንን
የሚያሳካልን?ምንስ
ዓይነት
የኢኮኖሚ
ፖሊሲዎች ናቸው የሚያስፈልጉን?ምን
ዓይነት የኢኮኖሚ መሰረተ ልማት ነው
መገንባት
የምንፈልገው?ምንስ
ዓይነት
ሀገር በቀል አቅምና ችሎታ መገንባት ነው
የምንፈልገው?ምንስ ዓይነት የንግድ መደብ
ነው ለመፍጠር የምንፈልገው? አቅም ያላቸውና
ንግዱን ወደፊት ሊመሩ የሚችሉ መሪዎችን
ማፍራት ከፈለግን ምንድን ነው ማድረግ
ያለብን?ልንደግፋቸውስ ይገባል?ምንስ ዓይነት
ድጋፍ ነው እንደ ማኅበረሰብ ልናደርግላቸው
የሚገባን? የሚሉ ነጥቦችን የሚመልስ ነው፡፡
እርሶ ከላይ ካብራሩልን በመነሳት በአሁኑ
ወቅት ሀገር በቀል የሆነ የኢኮኖሚ ሪፎርም
የለም ብለን መደምደም አንችልም?
ጥሩ ስም አለው፡፡ የአሁኑ ሪፎርም
ሀገር በቀል ነው ሲባል እንሰማለን (ሳቅ...)
ስንመለከተው ግን በደንብ የታሰበበትና
ውይይት
የተደረገበት
አይደለም፡፡
ኢኮኖሚስቶች የተለያዩ እይታዎች ነው
ያላቸው፡፡በኢኮኖሚክስ አንድ ወጥ የሆነ
የኢኮኖሚ እይታ የሚባል ነገር የለም፡፡ ኢኮኖሚ
እንዴት ሊያድግ ይችላል?በሚለው ዙሪያ ሰፋ
ያለ አስተሳሰብ ነው ያለው፡፡ በዘርፉ ባለሙያ
የሆኑ በርካታ ኢኮኖሚስቶች አሉን፡፡በጉዳዩ
ላይ ከባለሙያዎች ጋር ውይይቶች ማካሄድ
እንዲሁም ጥልቀት ያላቸው እሳቤዎች ሊኖሩን
ይገባል፡፡ የተለያዩ የኢኮኖሚ እይታዎች ያላቸው
ኢኮኖሚስቶችን ጠረጴዛ ዙሪያ በማምጣት
አንድ መድረክ ፈጥረን ማወያየት አለብን፡፡
የሀገራችንን አውድ ከግምት በመክተት ምንድን
ነው የሚያዋጣን?ብለን መጠየቅ ይኖርብናል፡፡
ምን ዓይነት ኢንደስትሪዎች ላይ ነው ኢንቨስት
ልናደርግ የሚገባን?ለንግዱ ማኅበረሰብ ምን
ዓይነት ማነቃቂያ ልንሰጠው ይገባል?የሚሉ
ነጥቦችን መዳሰስ አለብን፡፡ እነዚህን ለመዳሰስ
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የሚያስችሉ ውይይቶች አልተካሄዱም፡፡
የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም ለሽግግር ጊዜ
የሚስማማ ነው ብዬ ሁሌም አስብ ነበር፡፡
ነገር ግን አሁን ላይ እየገጠሙን ያሉ ችግሮች
አሉ፡፡ ለአብነት ያሕል የገጠመንን የውጪ
ምንዛሪ እጦት ማንሳት ይቻላል፡፡ ቀደም
ብለው ይንቀሳቀሱ የነበሩ ንግዶችም መጠነ ሰፊ
ችግር እየገጠማቸው ይገኛል፡፡ የረዥም ጊዜ
ዕቅድ ሊሆነን የሚችል የኢኮኖሚ እቅድ ይዘን
እስክንመጣ ይህ ሲስተም መንቀሳቀስ መቻል
አለበት፡፡ እነሱ ሀገር በቀል የሚሉት እሳቤ ይህ
ከሆነ ችግር የለብኝም፡፡ ኢኮኖሚያችን አሁን
እየሄደ ባለበት መንገድ ነው ወደፊትም መሄድ
ያለበት ካልከኝ ግን አልስማማም፡፡ በእርግጥ
ይህን ስል እንደ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ መሪ
እየተናገርኩ እንዳለ እንደሚቆጠር አውቃለሁ፡፡
ፓርቲዬም ሆነ እኔ ኢኮኖሚያችን በምን ዓይነት
መልኩ መቀረፅ አለበት በሚለው ዙሪያ የራሳችን
እይታ አለን፡፡ለዛም ነው ከማንም ድጋፍ ሳናገኝ
በራሳችን ዜጎች በመጠቀም ከተለያዩ የሙያ
ዓይነቶች የተውጣጡ ባለሙያዎችን በማሳተፍ
የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች፣ ማኅበራዊ ፖሊሲዎች፣
የትምሕርት ፖሊሲዎች ጨምሮ 45 በሚሆኑ
ፖሊሲዎች ላይ የፖሊሲ ቀረፃ እያካሄድን
ያለነው፡፡ ይህን ዓይነት የፖሊሲ ቀረፃ ነው
ልንከተል የሚገባን ባይ ነኝ፡፡
በምናካሄደው ሀገራዊ ምርጫ
የሚመረጠው አካል ሕዝቡ የኢኮኖሚ
ፖሊሲዎቼን ተቀብሏል ስለዚህ ሀሳቤን
እጭናለሁ ቢል ችግር የሚፈጥር አካሄድ
ይሆናል ባይ ነኝ፡፡ ከምርጫው በኋላ ራሱ
ልናደርገው ይገባል የምለው የተለያዩ እይታና
ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች በማምጣት ለዚህች
ሀገር የወደፊት እጣ ፈንታ እንደሚያስቡ
እንዲሰማቸው ማድረግ አለብን እላለሁ፡፡
የሀገራችን ከባቢ ከግምት በመክተት ምን ዓይነት
የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ናቸው የሚሠሩት ብለን
በጥልቀት ማሰብ አለብን፡፡ ወዴት መሄድ
እንዳለብን የሚያሳይ ካርታ ማዘጋጀት አለብን፡
፡ እንደዛ ካደረግን መንግሥታት ቢቀያየሩና
አናሳ የሆኑ የፖሊሲ ትግበራዎች ቢቀያየሩ
እንኳ ሁላችንም የምንጋራው ብሔራዊ
የሆነ ራዕይ ስለሚኖር ሁሉም ያንን ዓላማ
ለማሳካት መሥራት ይጀምራል፡፡ ማናችንም
ልንተግብራቸው የምናስባቸውን ፖሊሲዎች
ራሱ የመተግበር ዕድላችን ከፍ ይላል፡፡
በኢኮኖሚም ሆነ በሌሎች ጉዳዮች ላይ የተለያዩ
ድምፆችን መስማት ጠቃሚ ነው፡፡ የተለያዩ
ወገኖች የሚያደርጋቸው የሀሳቦች ፍጭት ዋጋ
ያለው ሀሳብ እንዲመጣ ያደርጋል፡፡ ይህን ጊዜ

‹‹በመንግሥት ሥራ ሰአት፣ የመንግሥት ሀብት በመጠቀም የፓርቲ
ሥራ መስራት አግባብነት የሌለው ተግባር ነው››
አስቻለው ደምፀ የኢዜማ ምክትል ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ

የሀገራችንን ከባቢና ሁኔታን ከግምት የከተተ
ሥረ መሰረት ያለው ሀገር በቀል ሀሳብ ይኖረናል፡
፡ ይህንን ማድረግ ይቻላል ብዬ አምናለሁ፡
፡ ዘግይተናል ብዬም አላስብም፡፡ ተስፋ
አደርጋለሁ ኢኮኖሚስቶቻችንና ምሁራኖቻችን
ጥሩ የሚባለው የኢኮኖሚ ሥርዓት መንግሥት
የሚወደው የኢኮኖሚ ሥርዓት ነው ብለው
ማሰብ ያቆማሉ፡፡ በነፃነት ማሰብም መጀመር
አለባቸው፡፡ ኃላፊነትም አለባቸው፡፡ እንደ
ምሁርነታቸውም ሀሳቦቻቸውን ያለፍርሃት
ማቅረብ መጀመር አለባቸው፡፡ ምሁራን
ማለት ሀሳቦቻቸውን ጥቅም እናገኛለን ብለው
የሚያቀርቡ አይደሉም፡፡ ሀሳቤን ባቀርብም
የሆነ ነገር ይደርስብኛል ብሎ ከመናገር
የሚቆጠብ ማለት አይደለም፡፡ ምሁራን
ታማኝነታቸው ለእውነታ ነው፡፡ ጥናቶቻቸውን
መሰረት በማድረግ ምን ዓይነት አማራጭ
ሀሳብ እንዳላቸው መናገር አለባቸው፡፡ ሀሳቡን
መንግሥት ይወደዋል ወይስ አይወደውም
የሚለውን አይደለም መመልከት ያለባቸው፡
፡ ውይይቶችም መጀመር አለባቸው፡፡ ሀሳብ
የሚፈልቅባቸው ጠቃሚ ውይይቶች እስካሁን
ባለው ሂደት ተጀምረዋል ብዬ አላስብም፡
፡ መሰል ውይይቶች ይጀመራሉ ብዬ ተስፋ
አደርጋለሁ፡፡
ለገለፃዎ አመሰግናለሁ፡፡
እኔም አመሰግናለሁ፡፡

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትሕ (ኢዜማ) ምክትል ሕዝብ
ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አስቻለው
ደምፀ ባሳለፍነው ወር የቂርቆስ
ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ፍትሕ ቢሮ እና ድርጅት
ጉዳይ አባል የሆኑ ሠራተኞች ቢሯቸው ድረስ
በመምጣት የብልፅግና ፓርቲ አባል እንዲሆኑና
መዋጮ እንዲከፍሉ ጥያቄ አቅርበውላቸው
እንደነበር ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡
ኃላፊው፣ የወረዳው ሰራተኞች
የሆኑት ግለሰቦች በመንግሥት የሥራ ሰአት
መጥተው
እንዳነጋገሯቸው
ገልፀዋል፡
፡ በመንግሥት ሥራ ሰአት፣ የመንግሥት
ሀብት እየተጠቀሙ ለፓርቲ ሥራ አባላትን
መመልመልና የአባልነት መዋጮ እንዲያዋጡ
መጠየቅ ተቀባይነት የሌለው ድርጊት
እንደሆነ ቢሯቸው ድረስ መጥተው ጥያቄውን
ላቀረቡላቸው በተለይም ለፍትሕ ቢሮው
የሥራ ክፍል ሰራተኛ ምላሽ መስጠታቸውን
አስቻለው ደምፀ አስረድተዋል፡፡ የብልፅግና
ፓርቲ ሰዎች፣ የመንግሥትና የፓርቲ ሥራ
የተደባለቀባቸው ከአመሰራረታቸው ጀምሮ ነው
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ያሉት አስቻለው፤ ፓርቲያቸው ኢዜማ ይህን
ችግር ለመቅረፍ ሲል ሁለት አይነት አደረጃጀት
እንደዘረጋ ተናግረዋል፡፡ ኢዜማ፣ የመሪና
የሊቀመንበር ክንፍ መዘርጋቱንና ይህንንም
ያደረገው የመንግሥት ሥራና የፓርቲን ሥራ
መደባለቅ አይገባም ብሎ ፓርቲያቸው በፅኑ
ስለሚያምን እንደሆነ አስረድተዋል፡፡
በኢዜማ አደረጃጀት የመሪ ክንፍ
እና የሊቀመንበር ክንፍ ያለ ሲሆን፤ የፓርቲው
መሪ ክንፍ በሰላማዊ ትግል ውስጥ በምርጫ
ተሳታፊ በመሆንና በማሸነፍ ስልጣን መያዝ
ይህም ካልሆነ ጥላ ካቢኔ (Shadow Cabinet) በማቋቋም የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን
አደራጅቶ በመምራትና የተለያዩ የውትወታ
ሥራዎችን በመስራት የድርጅቱን ተልዕኮ
እንዲያሳካ የሚጥር ሲሆን የሊቀመንበሩ ክንፍ
ደግሞ ፓርቲው ተልዕኮዎቹን ለማሳካት ምን
አይነት መዋቅሮች፣ ድርጅታዊ ባሕል እና ምን
አይነት አባላት ሊኖሩት ይገባል የሚለውን
ፈትሾ መወሰን እና ማቅረብን የሚያካትት የሥራ
ድርሻን የያዘ እንደሆነ ከፓርቲው አደረጃጀት
ለመረዳት ይቻላል፡፡

አቶ አስቻለውም፣ ለፓርቲ ሥራ ብለው
በመንግሥት ሥራ ሰአት ቢሯቸው ድረስ
በመምጣት
ለአባልነት
ሊመዘግቧቸው
የመጡትን ሰራተኞች ከላይ የተቀመጠውን
የፓርቲያቸውን አደረጃጀት በሚመለከት
ማብራሪያ እንደሰጧቸው ለዝግጅት ክፍላችን
አስረድተዋል፡፡ ብልፅግና የፖለቲካ ሥራውን
ለመከወን ከመንግሥትም ካዝና ከፓርቲም
ካዝና ነው እየዘገነ ያለው፤ ያሉት ምክትል
ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው በመንግሥት ሥራ
ሰአት የመንግሥት ሀብት በመጠቀም የፓርቲ
ሥራ መስራት አግባብነት የሌለው ተግባር ነው
ሲሉ ተችተዋል፡፡
የብልፅግና ፓርቲ ከዚህ ቀደም
በአዲስ አበባ ከተማ በጉለሌ ክፍለ ከተማ
ወረዳ 06 እንዲሁም በቤንጂ ማጂ ዞን
ሼቤንጅ ወረዳ፣ ሲሲ እና ባታ ቀበሌዎች ላይ
የመንግሥትን መዋቅር በመጠቀም ለፓርቲው
የአባልነት መዋጮ ሲሰበስብ እንደነበር
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ)
ማስታወቁ የሚታወስ ነው፡፡

‹‹ራስን በራስ ማሰተዳደር ጥያቄ መሰረታዊ፣የምንደግፈው እና ተግባራዊ እንዲሆን
የምንታገልለት ነው›› ኢዜማ

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ) መንግሥት ከሕግ አግባብ
ውጪ በሆነ የመብት ሰጪ እና ነሺነት
የሕዝብን ተቀባይነት ለማግኘት የሚያደርገውን
ሩጫ በአስቸኳይ እንዲያቆም ሲል ሰኔ 09 ቀን
2012 ዓ.ም በማኅበራዊ ትስስር ገፁ በኩል
ባሰራጨው መግለጫ ጠየቀ፡፡
‹‹ራስን በራስ የማሰተዳደር ጥያቄ መሰረታዊ፣
የምንደግፈው እና ተግባራዊ እንዲሆን
የምንታገልለት መብት ነው!›› በሚል ርዕስ
ኢዜማ ባወጣው መግለጫ በደቡብ ብሔሮች፣
ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል ውስጥ የሚገኙ
ዞኖች ካነሱት ራስን በራስ ማስተዳደር ጥያቄ
ጋር ተያይዞ በመንግሥት በኩል ክልሉን
አምስት ቦታዎች ለመከፋፈል የቀረበ ሀሳብ
መኖሩን ፓርቲው መረዳቱንና በመንግሥት
በኩል የቀረበው ምክረ ሀሳብ ሕገ ወጥ የሆነ፣
ደቡብ ክልል ሲዋቀር የተሠራውን ስህተት
በመድገም ተመሣሣይ ችግርን በአንድ ዓይነት
መፍትሄ ለመቅረፍ የሚሞክር እና ከባለፈው
ችግር ትምህርት ያልወሰደ ሂደት ነው ሲል
በመንግሥት በኩል የቀረበው ምክረ ሀሳብ ላይ
ኢዜማ ትችቱን ሰንዝሯል፡፡በመንግሥት በኩል
የቀረበውን ምክረ ሀሳብ፣ኢትዮጵያ ያለችብትን
ወቅታዊ ሁኔታ ያላገናዘበ፣ ጭራሹንም የረሳነው
ሲል ኢዜማ ኮንኗል፡፡ በመንግሥት በኩል
የቀረበው ይህ ምክረ ሀሳብ በደቡብ ክልል
ራስን በራስ ለማስተዳደር እየቀረቡ ያሉ
ጥያቄዎችን በፍፁም መመለስ የማይችልና
ለችግሩም መፍትሔ ከመሆን ይልቅ አመፅ
እና ብጥብጥ ለማንሳት ለሚሞክሩ ኃይሎች
ስንቅ እንደማቀበል የሚቆጠር ነው በማለት
የመንግሥት ምክረ ሀሳብ አማራጭ ሆኖ
እንዳላገኘው ኢዜማ ገልጿል።
ሕገ መንግሥቱ በራሱ የተሟላ ካለመሆኑ
በተጨማሪ ከፍተኛ የአፈፃፀም ጉድለት አለበት
ያለው ኢዜማ፣በሥልጣን ላይ የነበረው
መንግሥት አነስተኛ የሆኑ አካባቢዎችን
በክልልነት ሲያካልል እና እውቅና ሲሰጥ
ከፍተኛ የሕዝብ ቁጥር ያላቸውን አካባቢዎች
በመጨፍለቅ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች
እና ሕዝቦች ክልልን መመስረቱን አስታውሶ
በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት መሠረት አሁን
ለፌደሬሽን ምክር ቤት «ክልል እንሁን» የሚል
ጥያቄ ያስገቡት ዞኖች፣ክልል እንዳይሆኑ
ለመከልከል ምንም ሕጋዊም ሆነ የሞራል
ምክንያት የለም ብሏል፡፡
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የክልሉ ማኅበረሰብ የክልልነት ጥያቄዎች
እንዲያነሳ ከፍተኛ ግፊት ያደረገውም ክልሉ
ከተመሰረተ በኋላ ሲተገበሩ የነበሩ አግላይ
ፖሊሲዎች፣የሀብት እና የሥልጣን ከፍፍል
ኢፍትሃዊነት እናም የመልካም አስተዳደር
እጦት ናቸው ሲል ኢዜማ ጠቅሷል፡፡
ኢዜማ ራስን በራስ ማሰተዳደር ጥያቄ
መሰረታዊ፣ የሚደግፈው እና ተግባራዊ
እንዲሆን የሚታገልለት መሆኑን ጠቁሞ፤ራስን
በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ግን በክልል ወይም
በዞን ደረጃ ብቻ የሚመለስ አለመሆኑን ፓርቲው
በጽኑ እንደሚያምን ገልጿል።በደቡብ ክልል
የተነሱ ጥያቄዎችን የወለደውም የተዛባው ሕገ
መንግስታዊ የመስፈርት አጣብቂኝ፣በሌብነት
የተዘፈቀ ሥርዓት፣ፍትህ ማጣት፣የሃብት
ክፍፍል ኢፍትሃዊነት፤እንደልብ ተንቀሳቅሶ
ሰርቶ ሃብት በማፍራት የንብረቱ ህጋዊ ባለቤት
የመሆን ብሎም በሰላም የመኖር መሰረታዊ
መብት መነፈግ እና በመሳሰሉት....አስተዳደራዊ
በደሎች ምክንያት የተነሳ ነው ሲል ለጥያቄዎቹ
መወለድ መነሻ ናቸው ያላቸውን ምክንያቶች
ዘርዝሯል፡፡‹‹በራስ የሚተዳደደር ክልል እና ዞን
መሆንን መፈለግ የእነዚህ በደሎች እና መጪ
ስጋቶቸ ውጤት መሆኑን በቅጡ እንደሚረዳ
ፓርቲ አሁን ለመሄድ እየታሰበበት ያለው
መንገድ ለበደሎቹም ሆነ ለስጋቶቹ መፍትሄ
እንደማይሆን ጠንቅቀን እናውቃለን›› በማለት
አሁን እየተሄደበት ያለው መንገድ መፍትሔ
ሊሆን እንደማይችል ኢዜማ ጠቁሟል፡፡
ጥያቄዎቹን ለመመለስ የሚቻለውም የሕዝቦች
በየትኛውም ደረጃ ያለ የሥልጣን እርከን
ባለቤትነት ሲረጋገጥ እንደሆነ ፓርቲው
ገልጿል፡፡ይህም ሊሳካ የሚችለው እያንዳንዱ
ዜጋ ከታችኛው የሥልጣን እርከን ጀምሮ
የሚያስተዳድሩትን አመራሮች መምረጥ
ሲችል ብቻ እንደሆነ ፓርቲው ጠቁሟል፡፡ይህ
ሳይሆን የዜጎች ሕጋዊ የሥልጣን ባለቤትነት
ባልተረጋገጠበት ሁኔታ በየትኛውም ቦታ
የሚካሄድ የትኛውም ውሳኔ የዜጎችን መሰረታዊ
ጥያቄ መልስ መስጠት የሚችል ነው ብሎ
ፓርቲው እንደማያምን በመግለጫው ላይ
ጠቁሟል፡፡
ባሉኝ መዋቅሮች ከሚደርሱኝ መረጃዎች
ትላንት አፋኝ እና ኢ-ዴሞክራሲያዊ ከሆነው
ሥርዓት ጋር ተባባሪ በመሆን በሕዝባቸው
ላይ ለደረሰው መከራ ቀዳሚ ተጠያቂ የሆኑ
ግለሰቦች፣በየደረጃው
ያሉ
አመራሮችና

ካድሬዎች በውሳኔ ሰጪነት ሥልጣን
ላይ መሆናቸውን ተረድቼያለሁ ያለው
ኢዜማ፣ለውጥ እንዲመጣ ዋጋ የከፈሉ፣ለፍትህ
እና ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባት
እንዲሁም ለሕዝባቸው እኩል ተጠቃሚነት
የታገሉ ግለሰቦችም ሆኑ ድርጅቶች የመንግሥት
ውሳኔዎች ላይ ሀሳባቸው ሊሰማ ሲገባ
ዛሬም በእነዚህ የመንግሥት አካላት ተፅዕኖ
እየደረሰባቸው ነው ብሏል፡፡
በደቡብ ክልል እየቀረበ ያለውን ራስን በራስ
የማስተዳደር ጥያቄ ለማፈን ገዢው ፓርቲ
ሩጫ እያደረገ ነው በማለት ገዢውን ፓርቲ
የከሰሰው ኢዜማ፣ገዢው ፓርቲ የመለወጥም
ፍላጎት
እያሳየ
እንዳልሆነ፣የካድሬና
የባለሥልጣናት መዋቅሩ የሕዝብን መሰረታዊ
ጥያቄ የማይመልስ እንደሆነና ገዢው ፓርቲ
የመብት ሰጪ እና ነሺነት ፍላጎትንም እያሳየ
ነው በማለት ትችቱን ሰንዝሯል፡፡‹‹ይህ
የገዢው ፓርቲ ባሕርይ ከለውጡ አጠቃላይ
መንፈስ እየራቀ የመጣ እና በኢትዮጵያ
እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመገንባት
የሚደረገውን ጥረት የሚያደናቅፍም ጭምር
ነው››ሲል ኢዜማ፣ የገዢውን ፓርቲ አካሄድ
አውግዟል፡፡
ገዢው ፓርቲ ከሕግ አግባብ ውጪ በሆነ
የመብት ሰጪ እና ነሺነት የሕዝብን ተቀባይነት
ለማግኘት የሚያደርገውን ሩጫ በአስቸኳይ
ያቁም ሲል ኢዜማ ማሳሰቢያ ሰጥቷል።ከሕግ
አግባብ ውጪ በሰውሕይወት እና ንብረት ላይ
ለሚደርስ እያንዳንዱ ጉዳት ቀጥተኛ ተጠያቂ
በራሱ ተነሳሽነት ጉዳዩን እየገፋ ያለው ገዢው
ፓርቲ እንደሚሆን በግልፅ መታወቅ አለበት
ያለው ኢዜማ፣ይህን አስታኮ የሚደርስ ጉዳት
ካለም ሙሉ ኃላፊነቱን የሚወስደው ገዢው
ፓርቲ ነው ሲል ጠቁሟል፡፡
ፓርቲው በመግለጫው መደምደሚያ ላይ
በደቡብ ክልል የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን
እያነሱት የሚገኘው ራስን በራስ የማስተዳደር
ጥያቄ ትክክለኛ እና ዘላቂ የሆነ መፍትሔ
መስጠት የሚቻለው አሁን ላይ እንዳልሆነ
ገልፆ፤በደቡብ ክልል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን
በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ፍላጎቶቻቸውን
የሚያስፈፅሙ ወኪሎቻቸውን እስኪመርጡና
በጥያቄዎቻቸው ላይ ሰፊ ውይይት አድርገው
በሕዝበ ውሳኔ መወሰን የሚችሉበት ጊዜና
ሁኔታ እስኪመቻች በትዕግስት እንዲጠብቁ
ጥያቄውን አቅርቧል፡፡

‹‹የሚመለከታቸው አካላት ጣና ሀይቅ ላይ የተጋረጠውን አደጋ
ትኩረት ሊሰጡት ይገባል!››

መንግሥቱ አማረ የባሕርዳር ምርጫ ወረዳ ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ) ባሕር ዳር ምርጫ ወረዳ
ሕዝብግንኙነት ኃላፊ መንግሥቱ
አማረ የፊታችን እሁድ ሰኔ 14 ቀን 2012 ዓ.ም
በባሕርዳር እና አካባቢው ላይ የሚገኙ የኢዜማ
አባላትና ደጋፊዎችን በማስተባበር የእንቦጭ
አረም ነቀላ እንደሚያካሄዱ ለዜጎች መድረክ
ገለፁ፡፡
ነቀላው
የሚካሄደው‹‹ጣናን
በመታደግ ሀገራዊ ግዴታችንን እንወጣ!››በሚል
መሪ ቃል መሆኑን የተናገሩት ሕዝብግንኙነት
ኃላፊው መርሃ ግብሩ ሁለት አላማዎችን ያነገበ
መሆኑን አስረድተዋል፡፡ አንደኛውና ዋናው

አላማ ጣና የተጋረጠበት አደጋ በሚመለከት
የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት እንዲሰጡት
ማድረግ መሆኑንና ሁለተኛው ዓላማ ነቀላ
በማድረግ ሐይቁ ላይ የተከሰተውን ጉዳት
ማከም መሆኑን ኃላፊው ተናግረዋል፡፡ በጉልበት
በመንቀል ዘላቂ መፍትሔ ይመጣል ብለን
አናምንም ያሉት መንግሥቱ፣ የሚመለከታቸው
አካላት ሐይቁን በመታደግ በኩል ከፍተኛ
ትኩረት ሊሰጡት ይገባል ብለዋል፡፡ በአረሙ
ነቀላ መርሃ ግብር ላይም ከ200 ሰው በላይ
ይገኛል ብለው እንደሚጠብቁ ገልፀዋል፡፡
የነቀላው መርሃ ግብር መነሻውን ከባሕርዳር
ከተማ ማንጎ መናፈሻ አድርጎ መድረሻውን ጣና

ቂርቆስ ገዳም የሚያደርግ መሆኑን ለማወቅ
ተችሏል፡፡
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ) ሰኔ 05 ቀን 2012 ዓ.ም ይፋ ባደረገው
ምጥን ፖሊሲ ላይ እንቦጭ አረም የጣና ሐይቅ
ላይም ሆነ የአባይ ወንዝ ላይ መከሰቱ ከፍተኛ
ስጋት እንደደቀነበት አስረድቶ ተገቢው ግንዛቤ
እንዲወሰድ እና ለግድቡ ግንባታ ከተሰጠው
ትኩረት ያልተናነሰ አረሙን ለማስወገድ
ትኩረት በመስጠት አረሙን የማስወገድ ሥራው
መጠናከር እንዳለበት ማሳሰቡ የሚታወስ ነው
፡፡

ኢዜማ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ከደቡብ ክልል
አስተባባሪዎች ጋር ይወያያል

በ

ደቡብ ክልል የሚገኙ የኢትዮጵያ
ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ)
የዞን አስተባባሪዎች የፊታችን ሰኞ
ሰኔ 15 ቀን 2012 ዓ.ም ወደ አዲስ
አበባ በመምጣት ከኢዜማ ከፍተኛ አመራሮች
ጋር ይወያያሉ፡፡
ውይይቱ ለግማሽ ቀን የሚዘልቅ
ሲሆን የክልሉ አጠቃላይ ሁኔታ፣ ገዢው
ፓርቲ ሊተገብረው ባሰበው አዲስ አከላለል
እና በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የኢዜማ መዋቅሮች
ወደፊት ሊከተሉ የሚገባው አቅጣጫ
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በውይይቱ ላይ ይነሳሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ዋና
ዋና አጀንዳዎች መኻል መሆናቸውን ከሕዝብ
ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ ክፍል ካገኘነው መረጃ
ለመረዳት ተችሏል፡፡
ሰኔ 09 ቀን 2012 ዓ.ም ‹‹ራስን በራስ
የማሰተዳደር ጥያቄ መሰረታዊ፣የምንደግፈው
እና ተግባራዊ እንዲሆን የምንታገልለት መብት
ነው!›› በሚል ርዕስ ኢዜማ ባወጣው መግለጫ
በደቡብ ብሔሮች፣ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች
ክልል ውስጥ የሚገኙ ዞኖች ካነሱት ራስን በራስ
ማስተዳደር ጥያቄ ጋር ተያይዞ በመንግሥት

በኩል ክልሉን አምስት ቦታዎች ለመከፋፈል
የቀረበ ሀሳብ መኖሩን ፓርቲው ገልፆ፤
በመንግሥት በኩል የቀረበው ምክረ ሀሳብ
ሕገወጥ የሆነ፣ደቡብ ክልል ሲዋቀር የተሠራውን
ስህተት በመድገም ተመሣሣይ ችግርን በአንድ
ዓይነት መፍትሄ ለመቅረፍ የሚሞክር እና
ከባለፈው ችግር ትምህርት ያልወሰደ ሂደት
ነው በማለት በመንግሥት በኩል የቀረበውን
ምክረ ሀሳብ መተቸቱ የሚታወቅ ነው፡፡

‹‹የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ግልፅ ያልሆነ አላማ
እንዳነገበ እንድጠራጠር አድርጎኛል›› ኢዜማ

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) የኢፌዴሪ
ፌደሬሽን ምክር ቤት ምርጫው
የሚካሄድበትን ጊዜም ሆነ
የመንግሥትን ሥልጣን ያልገደበ ውሳኔ
ማስተላለፉ የተሳሳተነው ሲል አስታወቀ፡፡
ኢዜማ ይህን ያለው ሰኔ 09 ቀን 2012
ዓ.ም በማኅበራዊ ትስስር ገፁ በኩል ‹‹ራስን በራስ
የማሰተዳደር ጥያቄ መሰረታዊ፣የምንደግፈው
እና ተግባራዊ እንዲሆን የምንታገልለት መብት
ነው!›› ሲል ባወጣው መግለጫው ላይ ነው፡፡
ፓርቲው ከምስረታው አንስቶ ለሀገር መረጋጋት
እና ሰላም ቅድሚያ ሰጥቶ ዴሞክራሲያዊ
ሥርዓት ለመገንባት ከሚፈልጉ ኃይሎች ጋር
ሁሉ በትብብር መንፈስ ሲሠራ እንደነበር
አስታውሶ፤ ምርጫ እስኪደረግ ድረስ ያለው
የሽግግር ወቅት ሀገርን ለማረጋጋት እና
ምርጫውን ነፃ እና ፍትሐዊ ለማድረግ መሠራት
ያለባቸው ሥራዎች የሚሠሩበት ወቅት
መሆኑን ጠቁሟል፡፡ ዘላቂ ውጤት ያላቸው
ሥራዎች በሕዝብ ባልተመረጠ አስተዳደር
መሠራት እንደሌለባቸው ፓርቲው እምነቱ
መሆኑን ሲያስረዳ ‹‹ዘላቂ ውጤት ያላቸውን
ሥራዎች የሕዝብ ፈቃድ ያላገኘ አስተዳደር
የሕዝብ ፍላጎት ሳይታወቅ በዚህ የሽግግር
ወቅት ሊተገብር እንደማይገባ በፅኑ እናምናለን››
ብሏል፡፡
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የኮቪድ-19 ወረርሺኝ ከተከሰተ
በኋላ ምርጫው በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ
መካሄድ እንደማይችል የኢትዮጵያ ብሔራዊ
ምርጫ ቦርድ ካሳወቀ በኋላ የኢፌዴሪ ሕገ
መንግሥት ባስቀመጠው የአምስት ዓመት
ገደብ ውስጥ ምርጫው መደረግ ስላልቻለ
ምርጫ ተደርጎ የሕዝብ ውክልና ያለው
መንግሥት እስኪኖር ድረስ ሀገራችንን ማን
ያስተዳድር?የሚል ጥያቄ መነሳቱን ያስታወሰው
ኢዜማ፣ ኢትዮጵያ የገባችበትን ይህን ሕገ
መንግሥታዊ ክፍተት በሕገ መንግሥታዊ
አግባብ ለመፍታት ከቀረቡት አማራጮች
መካከል የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የራሱን
እና የአስፈጻሚውን አካል ሥልጣን የዜጎችን
ደህንነት፣የሀገር ሉዓላዊነትን እና ምርጫውን
ነፃ እና ፍትሃዊ ከማድረግ ጋር በተያያዙ
ጉዳዮች ላይ ብቻ ገድቦ ምርጫውን እስከ አንድ
ዓመት ለሚደርስ ጊዜ ማራዘም የሚያስችለውን
ሥልጣን ሕገ መንግሥቱን በማሻሻል
እንዲሰጠው ምክረ ሀሳብ አቅርቦ እንደነበር
አስታውሷል፡፡ ነገር ግን መንግሥት በመረጠው
የሕገ መንግሥት ትርጉም የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን
ምክር ቤት ምርጫው የሚካሄድበትን ጊዜም
ሆነ የመንግሥትን ሥልጣን ያልገደበ ውሳኔ
ማስተላለፉና ምርጫው ያለገደብ እንዲራዘም
የመጨረሻውን ውሳኔ ያስተላለፉት የምክር
ቤቱ አብዛኛዎቹ አባላት ‹‹ምርጫው በቶሎ

እንዲካሄድ እፈልጋለሁ›› ብሎ በይፋ ሲናገር
የነበረው የገዢው ፓርቲ አባል መሆናቸውን
በመግለጫው ላይ ያመላከተው ኢዜማ፣ ይህ
ውሳኔ ትክክል ካለመሆኑ በተጨማሪም ‹‹ግልፅ
ያልሆነ ዓላማ እንዳነገበም›› እንድጠራጠር
አድርጎኛል ብሏል፡፡
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) ሚያዚያ 28 ቀን 2012 ዓ.ም
‹‹የምንሰጠው ሕጋዊና፣ ፖለቲካዊ አማራጭ
ከወቅታዊው የኮሮና ወረርሽኝ የሚታደገን፣
ሀገረ መንግሥቱን የሚያስቀጥልና ወደ ተረጋጋ
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የምናደርገው ሽግግር
የሚያግዝ ሊሆን ይገባል!›› በሚል ርዕስ
ባወጣው መግለጫ ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት
የሚያፀድቀው ትርጉም የመንግሥትን ሥልጣን
በማንኛውም መልኩ የሚያራዝም ከሆነ
ማራዘሚያው ከ1 ዓመት እንዳይበልጥ መደረግ
እንደሌለበትና በዚህ የማራዘሚያ ወቅት
በሥልጣን ላይ የሚቆየው መንግሥትም ዘላቂ
ውጤት ያላቸውንና በቀጣይነት ምርጫውን
አሸንፎ ሥልጣን በሚይዘው መንግሥት ላይ
ተጨማሪ ኃላፊነትን የሚጥሉ ተግባራትን
ከመፈፀም እንዲቆጠብ የሚያስገድድ መሆን
አለበት በሚል ማሳሰቢያ መስጠቱ የሚታወስ
ነው፡፡

ኢዜማ በብርብር ምርጫ ወረዳ የፓርቲው ማኅተም በፖሊስ
እንደተወሰደበት አሳወቀ
«ማኅተሙን ጨምሮ የወሰዱትን ንብረቶች ሊመልሱ ፈቃደኛ
አይደሉም”ዋሱሁን ተስፋዬ

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ)በምዕራብ አባያ
የብርብር ምርጫ ወረዳ የድርጅት
ጉዳይ ኃላፊ ኢያሱ አቦታ ለአስራ
አምስት ቀን አላግባብ ታስረው ቢፈቱም
በተያዙበት ቀን ከእጃቸው ላይ የተወሰደው
የኢዜማ የምርጫ ወረዳው ማኅተም፣ የቃለ
ጉባኤ መዝገብ፣ የአባላት ፎቶ ግራፍ፣ የአባላት
መዝገብ እና የፕሮቶኮል መዝገብ እስካሁን ድረስ
እንዳልተመለሰላቸው የኢዜማ የዞን አስተባባሪ
ሉሉ መሰለ ለዜጎች መድረክ ገልጸዋል፡፡
የኢዜማ የምርጫ ወረዳ የድርጅት
ጉዳይ ኃላፊ በቁጥጥር ስር የዋሉት የወላይታን
የክልልነት ጥያቄን
በመደገፍ ፊርማ
አስፈርመዋል በሚል ቢሆንም ፋይሎችን
ከወሰዱና ከበረበሩ በኃላ በቁጥጥር ስር ሲውሉ
ብቻቸውን መንገድ ላይ የነበሩ ቢሆንም
አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመተላለፍ ስብሰባ
አድርጋችኋል በሚል ክሱን እንደቀየሩት የዞን
አስተባባሪው ገልፀዋል።የብርብር ምርጫ ወረዳ
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የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ከአስራ አምስት ቀን
እስር በኋላ በ2000 ብር ዋስ የተፈቱ ቢሆንም
የተወሰዱት ንብረቶች ግን ሊመለሱላቸው
እንዳልቻሉ የዞን አስተባባሪው ያሳወቁ ሲሆን
በተለይ ማኅተሙን ለሌላ ነገር በማዋል ወንጀል
ሊሠሩበት እንደሚችሉ ስጋት እንዳላቸው
ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪም ኢያሱ
(የብርብር ምርጫ ወረዳ የድርጅት ጉዳይ
ኃላፊ)ከታሰሩ ጀምሮ በገጠር ያሉ በወረዳዎች
ላይ ያሉ አመራሮችና አባላት ማስፈራሪያ፣
በስልክ ዛቻ፣ እየደረሰባቸው አንደሆነ አክለው
ገልጸዋል፡፡
የኢዜማ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ
ዋሲሁን ተስፋዬን ስለ ጉዳዩ የዜጎች መድረክ
ጠይቃ የእስሩ መነሻ ስብሰባ አርጋችኋል በሚል
እንደሆነ፣የተያዘው ግን መንገድ ላይ ወደ
ሥራ በሚሁድበት ወቅት መሆኑን በመጥቀስ
ከእስር መልስ ንብረት እንዲመለስላቸው
በተደጋጋሚ ሄደው ቢጠይቁም ቀና መልስ
እንዳልተገኘ ገልፀዋል፡፡ «ከዚህም ከማዕከል

(የኢዜማ ዋና ጽሕፈት ቤት)የወረዳውን ፖሊስ
አዛዥ በተደጋጋሚ አናግረናል፤ማኅተሙን
ጨምሮ የወሰዱትን ንብረቶች ሊመልሱ
ፈቃደኛ አይደሉም፡፡ከሚመለከታቸው ከዞኑ
አስተዳዳሪዎች ጋር በዚህ ጉዳይ እንነጋገራለን፡
፡ የወረዳ ካድሬዎች እየሠሩ ያሉትን ለሕዝብ
እናጋልጣለን፡፡»ብለዋል፡፡
የወረዳው ፖሊስ አዛዥ ሻለቃ
ጌታቸው እንዳለ ጋር ስልክ ደውለን ማኅተም
ጨምሮ ስለተያዙት ንብረቶች የተያዙበትን
ምክንያት የጠየቅናቸው ሲሆን በግብረ ኃይል
በኩል በምርመራ እና ማጣራት ላይ ስለሆነ
በአካል ለመጣ ብቻ መረጃ እንደሚሰጡ ከዛ
ውጭ ግን ምንም ዓይነት መረጃ ለመስጠት
ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ገልጸዋል፡፡

