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በኢዜማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

የኢዜማ የአደረጃጀት መሠረታዊ መርህ

ኢትዮቴሌኮ ምን ፕራይቬታይዝ ለማድረግ የሚታየው
ጥድፊያ አሳሳቢ ነው ተባለ
‹‹አማራጭ ሀሳብ ሲወሰድ ከዓለም ባንክ ከሚመጣ የምጣኔ ኃብት ባለሙያ ባልተናነሰ የሀገር ውስጥ ምሁራን ለሚያቀርቡት አማራጭ ጊዜ
ተሠጥቶ፣ ሀሳቡ ተወስዶ፣ ተመርምሮና ተመዝኖ የተሻለው አማራጭ ሊወሰድ ይገባል›› ማስተዋል ታደሰ (ዶ/ር) የሕግ እና የሕዝብ አስተዳደር
ተመራማሪ
‹‹ቴሌን በመሸጥ የውጪ ምንዛሬ እጥረት መፍታት አይቻልም! ቴሌ መሸጥ ግዴታ ከሆነ እንኳን መሸጥ ያለበት ለትውልደ ኢትዮጵያውያን ነው››
ዓለማየሁ ገዳ (ፕሮፌሰር) የምጣኔ ሀብት ባለሙያ በአ.አ.ዩ መምሕር
ነሐሴ10 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

አድራሻ
ስልክ

+251118592950
ኢሜይል

ethzema@gmail.com

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ) የኢትዮ ቴሌኮም ከፊል ድርሻ
ሽያጭ ሀገራዊ አደጋዎች እና የሽያጭ
ሂደቱ ችግሮችን በማስመልከት በበይነ
መረብ በኩል ባካሄደው ውይይት ላይ ተሳታፊ
የነበሩም ሁራን መንግሥት ኢትዮ ቴሌኮምን
ፕራይቬታይዝ ማድረጉ ላይ በጥድፊያ
ሊሄድበት እንደማይገባ እና በቂ ውይይት
ሊያደርግበት እንደሚገባ ገለፁ፡፡
በውይይቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩት
የሕግ እና የሕዝብ አስተዳደር ተመራማሪዋ
ማስታዋል ታደሰ (ዶ/ር) ከ1987 እስከ
2012 ዓ.ም 360 ድርጅቶች ፕራይቬታይዝ
መደረጋቸውን ጠቁመው ከእነዚህም ውስጥ
87 በመቶ ለኢትዮጵያውያን፣ 8 በመቶው
ለትውልደ ኢትዮጵያዊው ሳውዲ አረቢያው ባለ
ሀብት ሼህ ሁሴን አል-አሙዲ መዘዋወሩን እና
5 በመቶ ለውጪ ባለሀብቶች መተላለፋቸውን
አንስተው፣ ያ ሂደት ምን አመጣልን?ብሎ
መጠየቅ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡፡ ብቁ
የሆነ አገልግሎት ለማግኘትም ፕራይቬታይዝ
መደረግ አለበት የሚባል እሳቤ እንደሌለና
ሌሎች አማራጮች ለምን አዋጭ እንደማይሆኑ
ጥናት ላይ የተደገፈ ነገር ቀርቦ ቢሆን ጉዳዩ
አከራካሪ አይሆንም ብለዋል፡፡
የውይይቱ ሌላኛው ተሳታፊ የነበሩት የመረጃ
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ግንኙነት ባለሙያው ዳዊት በቀለ (ዶ/ር)
የፕራይቬታይዜሽን ደጋፊ መሆናቸውን
ጠቅሰው ሂደቱ ላይ ግን ጥያቄ እንዳላቸውና
በመንግሥት በኩል ቴሌኮሙን ፕራይቬታይዝ
ለማድረግ የሚታየው ጥድፊያ እንዳሳሰበቸው
ተናግረዋል፡፡ ‹‹ኢትዮ ቴሌኮም የሀገር ሀብት
ነው፡፡ የምንሸጠው ከሆነ ወደ ኋላ መመለስ
የለም፡፡ ላልተገደበ ጊዜ ነው የሚሸጠው፡
፡ ተነጋግረን ተወያይተን ነው ልንሸጠው
የሚገባው፡፡ ትልቁ ሀብታችንን ተገቢውን
ውይይት ሳናደርግበት ከሸጥነው በኋላ
ይቆጨናል፡፡ ለመሸጥ የሚታየው ጥድፊያ
ያስፈራኛል›› በማለት ሀሳባቸውን አጋርተዋል፡፡
የውይይቱ ሌላኛው ተሳታፊ የሆኑት በአዲስ
አበባ ዩኒቨርስቲ መምሕር የሆኑት የምጣኔ
ሀብት ባለሙያው ዓለማየሁ ገዳ (ፕሮፌሰር)
ኢትዮ ቴሌኮም መሸጥ ካለበት እንኳ መሸጥ
ያለበት በአክሲዮን ለኢትዮጵያውያን ወይም
ትውልደ ኢትዮጵያውያን ነው ሲሉ ማሳሰቢያ
ሰጥተዋል፡፡ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው
ይህ ለምን አማራጭ እንደሆነ ሲያስረዱም
ከውጪ ባለኃብቶች ይልቅ የሀገር ውስጥ
ባለኃብት መሸጥ ከውጪ ካፒታል ድርጅቱን
ለማዳን ስለሚረዳና የሀገር ውስጥ የግል
ሴክተል ከብሔራዊ ጥቅም ጋር ይሄዳል
ብለው ስለሚያምኑ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
ቴሌኮሙ የተቀላጠፈ አገልግሎት ለተጠቃሚ
እንዲሰጥ ነው የሚሸጠው የሚለውንም
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እንደማይቀበሉትና የተቀላጠፈ አገልግሎት
ለተገልጋይ
ለማቅረብ
በመንግሥትነት
ቢያዝ እንቅፋት እንደማይሆን ተናግረዋል፡
፡ ነፃ አስተዳደር ካለው አገልግሎቱ የተሳለጠ
ይሆናል ያሉት የምጣኔ ኃብት ባለሙያው ለዚህ
ደግሞ ጥሩ ምሳሌ አሁን ቴሌኮሙን በዋና ሥራ
አስፈፃሚነት የሚመሩት ዋና ሥራ አስፈፃሚዋ
ፍሬሕይወት ታምሩ ናቸው ብለዋል፡፡
ቴሌኮሙ ፕራይቬታይዝ እንዲደረግ
ጫና እያሳደሩ የሚገኙ እንደ አይ ኤም ኤፍና
ዓለም ባንክ ያሉ ተቋማት ዓላማንም ማጤን
እንደሚያስፈልግ በውይይቱ ላይ ተነስቷል፡
፡ የሕግ እና የሕዝብ አስተዳደር ተመራማሪዋ
ማስታዋል ታደሰ (ዶ/ር) ከአይ ኤም ኤፍና
ከዓለም ባንክ ውጪ አማራጭ የለንም
የሚል አስተሳሰብ እንዳለ ጠቅሰው ይህ
አስተሳሰብ ትክክል እንዳልሆነና ተቋማቶቹ
የተመሰረቱባቸው የራሳቸው ዓላማ እና የንግድ
ሞዴል እንዳላቸው፤ እነዚህን ተቋማትም
የሚገዟቸው እና የሚቆጣጠሯቸው ሀገራት
እንዳሉ መዘንጋት እንደማያስፈልግ በአፅንዖት
ተናግረዋል፡፡ እንደ ቻይና ያሉ ሀገራት ዓላማቸው
ምንድነው? ብለን እንደምንጠይቀው የእነዚህ
ተቋማትም ዓላማ ምንድነው?ብለን ልንጠይቅ
ይገባል ያሉት ተመራማሪዋ ከብሔራዊ ጥቅምም
አንፃር ጉዳዩን በመመዘን የሚጠቅመውን
አማራጭ መውሰድ እንደሚገባ ገልፀዋል፡፡

ፌስቡክ

ኢትዮ ቴሌኮምን ፕራይቬታይዝ በማድረጉ
ጉዳይ ላይም የተለያዩ ኢትዮጵያውያን
ምሁራን አማራጭ ሀሳብ ማቅረባቸውን
ያስታወሱት የሕግ እና የሕዝብ አስተዳደር
ተመራማሪዋ፣ አማራጭ ሀሳብ ሲወሰድ
ከዓለም ባንክ ከሚመጣ የምጣኔ ሀብት
ባለሙያ ባልተናነሰ የሀገር ውስጥ ምሁራን
ለሚያቀርቡት አማራጭ ጊዜ ተሠጥቶ፣ ሀሳቡ
ተወስዶ፣ ተመርምሮና ተመዝኖ የተሻለው
አማራጭ ሊወሰድ ይገባል ብለዋል፡፡ እንደ
ቴሌ ያለ ተቋም የኢትዮጵያ ሕዝብ ንብረት
ሆኖ እስካሁን የዘለቀውም ኢትዮጵያ
አማራጭ አለኝ ብላ ለውጪ ተቋማት በሯን
ዝግ ስላደረገች መሆኑን አስታውሰዋል፡፡
ስትራቴጂክ የምንላቸውና ለሀገር በዘላቂነት
የማይጠቅሙ ሀሳቦችን አጥለን አውጥተን
መንቀሳቀስ አለብን ያሉት ተመራማሪዋ
የሀገራችን ምሁራን ሀሳብ አጣን፤ ሀሳብ
አለቀብን ሲሉና ሀገሪቷ ሀሳብ ስታጣ
ነው፤አማራጭ የለንም ልንል የምንችለው
ብለዋል፡፡

ቴሌኮም እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ
የተሻለ ተወዳዳሪ ለማድረግ ምን መደረግ
አለበት?ድርጅቱ ከተሸጠ በኋላ በድርጅቱ
ውስጥ ያሉ ሠራተኞች ጥቅም እንዴት
ይታያል? የተማረ የሰው ኃይል ሳይኖረን
ይህንን ድርጅት ለሌላ አካል አሳልፎ መሸጥ
ከእኛ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ተቋም መገንባት
አይሆንም?መንግሥት የውጪ ምንዛሬው
እጥረት ለመቅረፍ አንዱ የሚያስበው
አማራጭ ቴሌን መሸጥ ነው፡፡ ቴሌ ካልተሸጠ
መንግሥት በምን መልክ የውጪ ምንዛሬ
እጥረቱን ሊቀርፈው ይችላል?ቴሌኮሙን
በመሸጥ ሂደት ውስጥ የመደራደር አቅማችን
ምን ያሕል ድረስ ነው?ቴሌኮሙን ከመሸጥ
ጋር በተገናኘ የሚመጣውን የሳይበር አደጋ
እንዴት መከላከል ይቻላል? የሚሉ ጥያቄዎች
ተነስተው ነበር።

ከሳይበር አደጋ ጋር በተገናኘ
ለተነሳው ጥያቄ ምላሽ የሰጡት የመረጃ
ግንኙነት ባለሙያው ዳዊት በቀለ (ዶ/ር)
ፕራይቬታይዝ ተደረገ ማለት የሀገር ደሕንነት
በውይይቱ ላይ ከተሳታፊዎች አደጋ ተነካ ማለት እንዳልሆነ ጠቅሰው
የተለያዩ ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን፦ በተለያዩ መቆጣጠሪያዎች ያንን ማስተካከል
ኢትዮቴሌኮም 125 ዓመቱ ሲሆን የኢትዮጵያ ይቻላል፡፡ለዚህም ተብሎ የሚቋቋም
አየር መንገድ 75 ዓመቱ ነው፡፡ ያላቸው ተቆጣጣሪ አካል (Regulatory body) እንዳለ
አፈፃፀም ግን በጣም ግልፅ የሆነ ነው፡፡ኢትዮ ጠቅሰዋል፡፡የእኛ ተቆጣጣሪዎች ያላቸው
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እውቀት አዲስ ከሚመጡት ገዢዎች ጋር
ተመጣጣኝ ነው ወይ? የሚለው ነው ነጥብ
ግን አብይ ነጥብ መሆኑን አንስተዋል፡፡ እንደ
መረጃ ባለሙያው ገለፃ ተቆጣጣሪው አካልና
ሠራተኞች የሀገር ደሕንነታችንን ለማስጠበቅ
የሚያስችል እውቀት ካላቸው ይህ ስጋት
ይቀረፋል ባይ ናቸው፡፡ባለሙያው፣ከደሕንነት
አደጋ ይልቅ የኢኮኖሚ አደጋ ነው የሚያሰጋኝ
ብለዋል፡፡ለሌሎች በሸጥን ቁጥር የእኛን
ቁጥጥር እናጣለን፡፡ቴሌኮሙን የሚገዙት
ኩባንያዎች ሀገራት ጫና እንደሚያሳድሩና
ጫናውን መቋቋም ከባድ መሆኑን የመረጃ
ግንኙነት ባለሙያው ጠቁመዋል፡፡ስለዚህም
ፕራይቬታይዝ ሲደረግ በደንብ ታስቦበትና
ተመክሮበት ሊሆን ይገባል ሲሉ ምላሻቸውን
አጠቃለዋል፡፡
ከሠራተኞች ዕጣ ፈንታ ጋር በተገናኘ
ለተነሳው ጥያቄ ምላሽ የሰጡት የሕግና የሕዝብ
አስተዳደር ተመራማሪዋ ማስተዋል ታደሰ
(ዶ/ር) የዓለም ባንክ ኢትዮ ቴሌኮም ከሌላ ሀገር
አቻ ተቋማት ጋር ለመስተካከል 42% (10 ሺህ)
የሚደርሱ ሠራተኞቹን መቀነስ እንደሚገባው
ጠቅሶ በዚህ እና በሌሎች ምክንያቶች
ፕራይቬታይዜሽን ላይ የሚነሱ የተቃውሞ
ድምፆችን ለመቆጣጠር በጀት የሚመደብለት
የተግባቦት ስትራቴጂ ያስፈልጋል ማለቱን
አንስተዋል።
የመደራደር አቅማችን እስከ ምን
ድረስ ነው?በሚል ለተነሳው ጥያቄ ምላሽ
የሰጡት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዓለማየሁ
ገዳ (ፕሮፌሰር) ሀገሪቷ የመደራደር አቅም
ማነስ እንዳለባትና ይህም የሚመነጨው
ከውጪ ምንዛሬው እጥረትና ከዐቢይ
ኢኮኖሚው መናጋት ጋር በተያያዘ መሆኑን
አንስተዋል፡፡ላለፉት 10 ዓመታት 18 ቢሊየን
አካባቢ ኢምፖርት አድርገናል፡፡ 3 ቢሊየን
ብቻ ነው ኤክስፖርት ስናደርግ የነበረው
ያሉት ባለሙያው በዚህ ምክንያት የመደራደር
አቅማችን በጣም የተዳከመ ነው፤አይ ኤም
ኤፍና ዓለም ባንክ ይህንኑ ነው ሊጠቀሙ
የሚፈልጉት ብለዋል፡፡ ለምን ምዕራባውያን
ላይ ብቻ ጥገኛ እንሆናለን ሲሉ የጠየቁት
ዓለማየሁ ገዳ (ፕሮፌሰር)ባለፉት ዓመታት
ሀገሪቷ በብድር እና እርዳታ 29 ቢሊየን
ማግኘቷንና ከዚህም ውስጥ 19 ቢሊየኑ ከቻይና
መገኘቱን አንስተዋል፡፡ ምዕራብውያኑንም
ሆነ እንደ ቻይና ያሉ ሀገራት የሚያቀርቡትን
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በአዲስ አበባ ከተማ የምርጫ ወረዳ 12/13 አባላት እና አመራሮች
ከ500 በላይ ችግኞችን ተከሉ

ነሐሴ 9ቀን 2012ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

አማራጭ በማወዳደር የተሻለውን መውሰድ
እንደሚገባ እና ሀገሪቷ እየሄደችበት ያለውን 					
መንገድ በመመርመር ራሷን የምትችልበት ነገር
በውይይቱ መደምደሚያ ላይም የኢትዮጵያ
ለምን አይሠራም?ሲሉ በመጠየቅ ምላሻቸውን ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) መሪ ብርሃኑ
ሰንዝረዋል፡፡
ነጋ (ፕሮፌሰር) የማጠቃለያ ሀሳባቸውን
አካፍለዋል፡፡ መሪው የተለያዩ አመለካከቶች
የውጪ ምንዛሬ እጥረቱን መንግሥት መኖራቸው ግድ መሆኑን ጠቅሰው፤እነኚህን
እንዴት ይቅረፍ? ቴሌኮሙን ከመሸጥ ውጪ የተለያዩ አመለካከቶች ግን በምን መልክ
ይህንን ችግሩን ለመቅረፍ ምን አማራጭ አለው? እንፈታለን? ምክንያታዊ በሆነ አካሄድ እንዴት
በሚል ለተነሳው ጥያቄም የምጣኔ ባለሙያው እንፈታለን?ሲሉ ጠይቀዋል፡፡በሀገርም ውስጥ
ሙያዊ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ እንደ ባለሙያው ያሉ ሆነ በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያዊያን
ገለፃ የቴሌን 40 በመቶ ድርሻ ለድምበር ተሻጋሪ ይህችን ሀገር ወደፊት ለመውሰድ በፍጹም
ኩባንያዎች በመሸጥ የሚገኘው የውጪ አቅም ያንሳቸዋል ወይንም ችሎታ ያንሳቸዋል
ምንዛሬ ከአንድና ከሁለት ዓመት በላይ ብለው እንደማያምኑ በመጥቀስ የጨዋታ
አያስኬድም ባይ ናቸው፡፡ የውጪ ምንዛሬው ሕጉ ለሁሉም እኩል የሆነየ ፖለቲካ ሥርዓት
ችግር በዋናነት የሚያያዘው ከኤክስፖርት መመስረት ከተቻለ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጋር ነው ያሉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው በውይይትና በንግግር መፍታት እንደሚቻል
ኤክስፖርቱን እንዴት ማሳደግ እንችላለን? ተናግረዋል፡፡ በጩኸት እና በማስፈራራት
ብሎ መጠየቅ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል፡ ከሚደረገው ፖለቲካ ወጥተን መከራ ያየች
፡ኤክስፖርቱን ለማሳደግደግሞ የሀገሪቷ ሀገራችንን ወደፊት መውሰድ እንችል ይሆናል
ኤክስፖርተሮች ችግር ማወቅ እንደሚያስፈልግ በማለት የመወያየትና የመነጋገርን አስፈላጊነት
በአፅንዖት ተናግረዋል፡፡ የኤክስፖርተሮቻችን አስረድተዋል፡፡
ችግር ምንድነው?ብለው ከዚህ ቀደም ጥናት
ማካሄዳቸውንና በጥናታቸውም የኢትዮጵያ
ኤክስፖርተሮችን ችግር የመሬት አቅርቦት፣
የፋይናንስ አቅርቦት፣ የመብራት መቆራረጥ፣
ሙስና ሆነው እንዳገኙት አስታውቀዋል፡፡
እነዚህን ችግሮች በመቅረፍና የኤክስፖርት
መጠን እንዲያድግ ትኩረት ተሰጥቶ ካልተሠራ
የውጪ ምንዛሬ እጥረትን ችግር በዘላቂነት
መፍታት እንደማይቻል የምጣኔ ሀብት
ባለሙያው አሳስበዋል፡፡

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ(ኢዜማ) የብሔራዊ ሥራ
አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ፤
የምርጫ ወረዳ 12/13 አባላት እና
ደጋፊዎች ጉራራ የደን ክልል ተብሎ በሚጠራ
አካባቢ ከ500 በላይ ችግኞችን ተክለዋል፡፡
«አረንጓዴ አሻራችን ማኅበራዊ
ፍትህን ለማረጋገጥ» በሚል መርህ በተዘጋጀው
የችግኝ መትከል መርሀ ግብር ላይ የተገኙት
የኢዜማ ብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚ አባል ያሬድ
አለማየሁ በችግኝ መትከል መርሀ ግብሩ
ላይ በመገኘት ባደረጉት አጭር ንግግር«ሀገር
ለማፍረስ ሲጠሩን ኢዜማዎች የለንም፡
፡ መረበሽ መበጥበጥ ላይም የለንም።ሀገርን
ለመገንባት እኛ የምንሳተፍባቸው ነገሮችን
ለይተን እናውቃለን፡፡ በሀገር ጉዳይ ምንም
ዓይነት ድርድር ስለማናውቅ ሀገርን በተመለከተ
ሁል ግዜም ቀዳሚነት አለን» ያሉ ሲሆን
አያይዘውም«አሻራችንን አሳርፈናል፤ኢዜማ
የሚከተለው የፖለቲካ ፍልስፍና ማኅበራዊ

ፍትህ ነው፡፡ከዚህ መርህ በመነሳት ለኢትዮጵያ
የሚሆነውን፤
የሕዝብ
ተጠቃሚነትን
በሚያረጋግጡ ተግባሮች ላይ በሙሉ ልባችን
እንሳተፋለን።» ብለዋል፡፡
ከያሬድ በመቀጠል ተጋባዥ በመሆን
በስፍራው የተገኙት የምርጫ ወረዳ 11 የሕዝብ
ግንኙነት ኃላፊው ነብያት (ዶክተር)ባደረጉት
ንግግር «ብዙ ጊዜ ችግኝ ተከልን ወይም ደግሞ
ችግኝ እንትከል የሚለውን ነገር ስናስብ በጣም
ብዙ ሰዎች ጭንቅላታቸው ውስጥ የሚመጣው
ይህ ፕሮጀክት በጠቅላይ ሚንስትሩ የተቀረፀ
ፕሮጀክት ስለሆነ እሳቸውን ከመደገፍ አንፃር
እንደተደረገ በማሰብ የተዛባ አመለካከት
አላቸው፡፡ነገር ግን እኛ እዚህ ቦታ እንደ ኢዜማ
ችግኝ የምንተክለው ከጠቅላይ ሚንስትሩ
ወይም ከፓርቲያቸው ጋር በተገናኘ ሳይሆን
ለሀገራችን እና ለሕዝባችን ያስፈልጋል ብለን
ስለምናስብ ነው፡፡እንደ ሚታወቀው የዓለም
የአየር ንብረት ለውጥ የሚባለው በዓለም አቀፍ
ደረጃ እያሳደረ ያለው ተፅዕኖን ሁላችንም

እናውቃለን፡፡»ያሉ ሲሆን «ምን አልባትም
እኛ ፀሀይም ዝናብም በተመጣጠነ ሁኔታ
በሚደርስበት ዓይነት አካባቢ ስላለን ይሄን
ነገርን ላንረዳው እንችላለን፡፡ ነገር ግን ወደ ፖላር
አካባቢ ስንመጣ ወይም ደግሞ ትሮፒካል ፀሀይ
የሚበዛባቸው አካባቢ ቦታዎች ላይ ስንደርስ
ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ፣ ምን ያህል ድርቅ
እየመጣ እንደሆነ መገንዘብ አለብን፡፡ስለዚህ
እኛ ጋር ደርሶ አስቸጋሪ ሁኔታ ከመከሰቱ በፊት
የምንችለውን ማድረግ አለብን» ብለዋል።
የምርጫ ወረዳ 12/13 ባዘጋጀው የችግኝ ተከላ
መርሀ ግብር ላይ የኢዜማ ብሔራዊ ሥራ
አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል እና የሙያ ማኅበራት
ተጠሪ የሆኑት እና በቅርቡ ለእስር ተዳርገው
በዋስ የተለቀቁት ሂሩት ክፍሌ በጉራራ የደን
ክልል በመገኘት አረንጓዴ አሻራቸውን
አሳርፈዋል፡፡
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የኢዜማ የአደረጃጀት መሠረታዊ
መርህ ሀገራዊ ፋይዳ፣
መግቢያ፣
ግንቦት ወር 2011 ዓ.ም በይፋ
የተቋቋመው ኢዜማ በመሥራች ጉባኤ
ካጸደቃቸው የድርጅቱ
ሰነዶች መሀል
የመተዳደሪያ
ደንቡ
ይገኝበታል።ይህን
መተዳደሪያ ደንብ መሠረት ያደረገው መዋቅር
ውስጥ የፓርቲ መሪእና የፓርቲ ሊቀመንበር
የሚባሉ የኃላፊነት ቦታዎች ይገኛሉ። የፖርቲ
መሪ እና ሊቀመንበር የሚል የኃላፊነት
ቦታዎች በመዋቅሩ ላይ በማስቀመጥ ኢዜማ
በኢትዮጵያየመጀመሪያው የፖለቲካ ድርጅት
ነው። እነዚህ የኃላፊነት ቦታዎች በሀገራችን
የፖለቲካ ድርጅቶች መዋቅር እና አሠራር
ላይ የተለመዱ አይደሉም። ከዚህም የተነሳ
እንዴት አንድ ድርጅት የፓርቲ መሪ እና
የፓርቲ ሊቀ መንበርይኖረዋል? የሚል ጥያቄ
በተለያዩ የፖለቲካ አካላትና መገናኛ ብዙሀን
ዘንድ ተነስቷል። የኢዜማ አመራሮች ይህ
ጥያቄ በተነሳባቸው መድረኮች የኢዜማን
አደረጃጀት በማስረዳት ጥያቄውን ለመመለስ
ሞክረዋል።
የዚህም ጽሑፍ ዓላማ፣ ኢዜማ የፓርቲ መሪ
እና ሊቀመንበር ያስፈለገበትን አደረጃጀት
መሠረታዊ
ምክንያቶች
ከኢዜማም
አልፈው ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ምክንያቶች
በመሆናቸው እነዚህን ምክንያቶች በበለጠ
ለማስረዳት በሚደርገው ሙከራ ተጨማሪ
ጥረት ማድረግ ነው።
ጽሑፉ አራት ክፍሎች ሲኖሩት፣
•
የመጀመሪያው ክፍል፣ የፓርቲውን
መሪ እና ሊቀመንበር የለየው የኢዜማ
አደረጃጀት ኢዜማን እውነተኛ ሀገራዊ
ፓርቲ ለማድረግ በሚደረገው ጥረት
ያለውን አስተዋጽኦ ላይ የሚያተኩር ነው።
• ሁለተኛው ክፍል፣አደረጃጀቱ በሀገር
እና በድርጅት ጥቅም እና ፍላጎት መሀል
ሊኖር የሚገባውን ጤናማ ግንኙነት
የሚያረጋግጥ መሆኑን የሚያሳይ ነው።
• ሶስተኛው ክፍል፣ ኢዜማን ሰፊ ተቀባይነት
ያለው ዘመን ተሻጋሪ ፓርቲ ለማድረግ
የሚያስችል ዕድል የሚሰጥ መሆኑን
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•

የሚያመላካት ነው።
አራተኛውና የመጭረሻው ክፍል ኢዜማ
የተከተለው
አደረጃጀት
ከሌሎች
ዴሞክራሲያዊ ሀገር ፓርቲዎች አደረጃጀት
ጋር ያለውን ተመሳሳይነት የሚያመሳክር
ነው።

ክፍል አንድ፣
የኢዜማ አደረጃጀት መርህ እና
የኢዜማ ሀገራዊ ፓርቲነት፣
በኢዜማ መዋቅር ውስጥ የመሪ
እና የሊቀመንበር የኃላፊነት ቦታ እንዲኖር
የተደረገበት ዋና ምክንያት በርግጥም ኢዜማን
ሀገራዊ ፓርቲ ለማድረግ ከማሰብ ነው። በኢዜማ
እይታ የሀገራችን የድርጅቶች አደረጃጀት ባህል
አንድ የሚጎለው መሠረታዊ ጉዳይ አለ። ይህም
የድርጅትን ፍላጎትና ጥቅም ከሀገር ፍላጎት እና
ጥቅም ለይቶ ያለማየት ችግር ነው። ድርጅት
ሀገር ሊሆን አይችልም። ሀገር ከድርጅት በላይ
ነው። በኢዜማ ዕምነት ከድርጅቶች የተለያዩ
ፍላጎቶች በላይ የሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች አሉ።
ለምሳሌ በኢዜማ መሠረታዊ የመርህ ሰነድ ላይ
ከቀረቡት የኢዜማ መርህ ነጥቦች የመጀመሪያው
«የኢትዮጵያና የሕዝቧ ጥቅም፣ ሰላም እና

ደህንነት፣ ምንግዜም ቅድሚያይኖረዋል»
ይላል። ኢዜማ ለዚህ መርህ ተግባራዊነት
ምንም ዓይነት ቅድመ ሁኔታ አላስቀመጠም።
ምንግዜም ቅድሚያ ይኖረዋል ነው የሚለው።
ይህ ማለት የሀገር እና የሕዝብን ጥቅም፣ ሰላም
እና ደህንነት ችግር ውስጥ የሚጨምር ሀገራዊ
ሁኔታ የሚፈጠር ከሆነ እና በወቅቱ
በሥልጣን ላይ ያለው ኢዜማ ከሆነ
እና የኢዜማ ከሥልጣን መልቀቅ
መፍትሄ ሆኖ ከተገኘ፣ ኢዜማ
ሥልጣን ምንም ሳያቅማማ ከሥልጣን
እንዲለቅ የሚያስገድድ መርህ ነው።
በተቃራኒው ከኢዜማ ጋር መሰረታዊ
ያመለካከት ልዩነት ያለው ድርጅት
በሥልጣን እንዲቆይ የሚያስገድድ
በሀገር እና በሕዝብ ላይ የሚመጣ
የደህንንነት አደጋ ካለ ኢዜማ እጅግ
የማይስማማውን በሥልጣን ላይ ያለ
ድርጅት ደግፎ ከመቆም ወደ ኋላ
እንዳይል የሚያስገድድ መርህ ነው።
በርግጥም ኢዜማ ሀገራዊ ፓርቲ
መሆን ካለበት የተከተለው በሀገራዊ
ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር የድርጅት
አካል መኖሩ አስፈላጊ ነው። ሀገራዊ
እና ድርጅታዊ ጉዳዮችን የቀላቀለ
አደረጃጀት ጉዳዮቹን በመቀላቀል በሥራ ላይ
ከሚፈጥረው ችግር በላይ፣ በድርጅቱ አመራር
እና አባላት ዘንድ የሀገራዊ ጉዳዮች ሊስጣቸው
የሚገባውን ልዩ አትኩሮቶች ማደብዘዙ
አይቀርም። ይህ ሁኔታ ኢዜማ መሠረታዊ
መርሆቹን የማይከተል ሀገራዊ ኃላፊነት
የማይሸከም ደካማ ድርጅት ያደርገዋል።
ለዚህም ነው ኢዜማ፣ የሀገራዊ
ጉዳዮችን ከድርጅታዊ ጉዳዮች ለይቶ፣
በፓርቲው መሪ እና ምክትል የሚመራ ዋናው
ትኩረቱ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሆነ ዝግጅት
ማድረግ የሚያስችል የመዋቅርና አሠራር
የተከተለው እና ተግባራዊ እያደረገ ያለው።
በሌላ በኩል ኢዜማ ለማናቸውም
የኃላፊነት ቦታዎች ሲወዳደር በየደረጃው
ላሉ ሀገራዊ ችግሮች የመፍትሄ ሀሳቦቹን
በማቅረብ ሕዝብ ድምጹን እንዲሰጠው

ያለው ድርጅት ያስፈልጋል።
በመጠየቅ ነው። እንደሚታወቀው እንኳን እያደረገ ያለው።
ለዚህም ነው ኢዜማ፣ ሀገራዊና
እንደ ኢትዮጵያ ያሉ እጅግ የተለያዩ
ክፍል ሁለት፣
አመለካክቶችና ፍላጎቶች ያሉባት ሀገር ቀርቶ
የኢዜማ የአደረጃጀት መርህ በሀገርና መንግሥታዊ ጉዳዮችን ከድርጅታዊ ጉዳዮች
የተቀራረበ ፍላጎቶችና አመለካካቶች ባሉባቸው በድርጅት ፍላጎትና ጥቅም መሀል ሊኖር ለይቶ ዝግጅት ማድረግ የሚያስችል የመዋቅር
ሀገሮች ምርጫዎች እውነተኛ የሕዝብ ፍላጎት የሚገባውን ጤናማ ግኙነት ከማረጋገጥ አንጻር፣ እና የአሠራር መርህ የተከተለውና ተግባራዊ
መገለጫ እስከሆኑ ድረስ፣ በምርጫ ውስጥ በሀገራችን በተለይ በምርጫ ስም ሥልጣን እያደረገ ያለው።
ሁለተኛው ጉዳት፣ በሀገር፣ መንግሥት
የሚገቡ ድርጅቶች የሁሉንም ዜጎች ድጋፍ መያዝ ከተጀመረበት ወቅት አንስቶ በአሸናፊነት
ሊያገኙ አይችሉም። ለምሳሌ በአንድ የምርጫ እራሳቸውን ያስቀመጡ ድርጅቶች በሀገርና እና በድርጅት መሀል ሊኖርው የሚገባው
ወረዳ በተድረገ የፓርላማ መቀመጫ ምርጫ ሕዝብ ላይ ካደረሱት ከፍተኛ ጉዳቶች መሀል ልዩነት በአግባቡ አለመለየቱ የመንግሥትን
የኢዜማ እጩ 50.1% (ሀምሳነጥብ አንድ አንዱ የድርጅትን ፍላጎትና ጥቅም ከሀገር ሀብት እና ንብረት ለድርጅት ጥቅም እና ፍላጎት
በመቶ) ድምጽ አግኝታ ልታሸንፍ ትችላለች። ፍላጎትና ጥቅም ለይቶ ካለማየት የደረሰው እንዲውል ያደረገው ሁኔታ ነው። ይህ ሁኔታ
በሥልጣን ላይ ያለውን ድርጅት አላግባብ
አሸናፊዋ እጩ እጅግ ጠባብ በሆነ አብላጫ ጉዳት ነው።
ድምጽ ያሸነፈች ቢሆንም አንዴ ካሸነፈች
የመጀመሪያው የጉዳት ዓይነት የሕዝብን ሀብትና ንብረት ለድርጅት ጥቅም እና
በኋላ ተወካይነቷ ለእሷም ድምጽ ላልሰጡት በማናቸውም በተረጋጉ ሀገሮች የሚታየውን ፍላጎት በማዋል በቀጥታ ያደረሰው ጉዳት ነው።
የምርጫ ወረዳው ዜጎች በሙሉ ጭምር መሆን መንግሥትን ሳይሆን ሀገርን እንደ ሀገር በሌላ በኩል በሥልጣን ላይ ያለው ድርጅት
አለበት። ድምጽ የሰጧትንም የነፈጓትንም የሚያስቀጥሉ ተቋማት ፈጽመው እንዳይፈጠሩ በከፍተኛ ድረጃ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር
ዜጎች በእኩልነት ችግራቸውን መፍታት፤ ያደረገው ጉዳት ነው። ይህ ሁኔታ በምርጫ በሚያደርገው ፉክክር እጅግ አድሏዊ
ፍላጎታቸውን ለማሳካት መጣር ይኖርባታል። በሥልጣን ላይ የፈለገው ዓይነት ድርጅት ይምጣ የመፎካከሪያ አቅም ሰጥቶታል። ይህ ሁኔታ
በምንም ዓይነት ድምጽ በሰጡትና በነፈጉት የአሸናፊውን ድርጅት ፖሊሲዎች የሚተገብር በሀገራችን የሚደረጉ ምርጫዎችሚዛናዊና
እንዳይሆኑ
በማድረግ
መሀል አድሎ ማድረግ አይኖርባትም። በየጊዜው እያደገና የበለጠ ውጤታማ እየሆነ ፍትሀዊ
ይህችን ዓይነት የሕዝብ ተወካይ ድርጅታዊ የሚሄድ የሲቪል ሰርቪስ አካል ሀገሪቷ የዴሞክራሲሥርዓት እንዳይገነባ ከፍተኛ ችግር
ፍላጎትና ሀገራዊ ፍላጎትን ጠንቅቆ ባላወቀ እና እንዳይኖራት አደርጓል። የዚህ ጉዳት ውጤት የሆነ ጉዳይ ነው።
አስፈላጊውን መዋቅራዊ እና አሠራራዊ ዝግጅት ወደፊት በትክክለኛ ምርጫ ሥልጣን ላይ ለዚህም ነው ኢዜማ፣የሀገርን እና የመንግሥትን
ባላደረገ ድርጅት ውስጥ ማፍራት አይቻልም። ለሚመጡ እንደ ኢዜማ ላሉ ድርጅቶች ከፍተኛ ንብረት ለድርጅት ጥቅም አለመዋሉን
የሚያረጋግጥ የመዋቅርና የአሠራር መርህ
እንደውም የሀገራችን የገዥ ድርጅቶች ተሞክሮ ፈተና መሆኑ የሚቀር አይደለም።
የሚያሳየው በምርጫ ድምጽን ያልሰጣቸውን እስካሁን ያለው ሁኔታ የሚያሳየው በተለያዩ የተከተለውና ተግባራዊ እያደረገ ያለው።
ዜጋ በጠላትነት መፈረጅ እና በተቻለው ሁሉ መንግሥታዊ መሠረታዊ ተቋማት፣ እንደ ጤና፣
ክፍል ሦስት፣
ማጥቃት ነው። ይህ ሁኔታ ዜጎችን፣ በመጉዳት፣ ትምህርት፣ መከላከያ፣ ደህንነት እና የፍትህ
ኢዜማን ሰፊ ተቀባይነት ያለው ዘመን
በማሸማቀቅና በማስፈራራት፣ በሀገርና በሕዝብ አካል ያሉ መሥሪያ ቤቶች ያላቸው ዝግጅት ተሻጋሪ ፓርቲ ማድረግ፣
ላይ ያደረሰው ጉዳት እጅግ ከፍተኛ ነው።
የተለያዩ ፖሊሲዎችን ለማስተናገድ የሚችል ኢዜማ ሰፊ ተቀባይነት ያለው ዘመን ተሻጋሪ
ከዚህም
በተጨማሪ
ኢዜማ አይደለም። በመዋቅር፣ በአሠራር እና በሰው ፓርቲ ለማድረግ የረጅም ጊዜ ከፍተኛ ጥረት
የሀገሪቷን ሁለንተናዊ መሠረታዊ ችግሮች ምደባ ደረጃ ያላቸው ዝግጅት የአንድ የፖለቲካ ይጠይቃል። በመጀመሪያ የፓርቲው መርሆዎች
አጥንቶ፣ መፍትሄዎችን ማስቀመጥ፣ የችግሮቹ አመለካከትን ታማኝነት መመዘኛ ያደረገ ነው። ዘመን ተሻጋሪ፤ ለሀገር ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸው
ዓይነቶችና መፍትሄዎቹ፣ በሕዝብ ተቀባይነት በመሆኑም ከሌላ የፖለቲካ አመለካከት የሚነሳ መሆን ይገባቸዋል። በመቀጠልም መርሆዎችን
እንዲኖራቸው ለማድረግ በዚሁ ጉዳይ ላይ ፖሊሲዎችን ይዞ የሚመጣ ድርጅት የእንዚህን መሠረት ያደረገው ሀገራዊ ራዕይ ኢትዮጵያን
አትኩሮ የሚሠራ የድርጅቱ አካል ያስፈልጋል። ቁልፍ ተቋማት መዋቅር፣ አሠራርና የሰው ምደባ የሠለጠነች ዴሞክራሲያዊ ሀገር ማድረግ መቻል
ሀገራችን ለረጅም ዘመን የተጓተቱ መጠነ ሰፊ ከመሠረቱ እንዲለውጥ ያስገድደዋል። ለዚህ ይኖበታል። ኢዜማ ሀገራዊ ራዕዩን እውን
ችግሮች ያሉባት ሀገር ናት። እነዚህን ችግሮች ለውጥ የሚወጣው የሀገር እና የሕዝብ ሀብት ለማድረግ ሰፊ ተቀባይነት ያለው የሠለጠነ
አጥንቶ፣ መፍትሄዎቹን ሊተገብሩ በሚችሉ እንኳን እንደ ሀገራችን ያለች ደሀ ሀገር ቀርቶ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት መሆን አለበት።
ፖሊሲዎች ቀርጾ ተግባራዊ የሚሆኑበትን አቅም ባላቸውም ሀገራት የሚቻል አይደልም። ኢዜማ ሰፊ ተቀባይነት እንዲኖረው ሀገራዊ
ሁኔታ ማሳየት፣ ከእነዚህ ፖሊሲዎች አኳያ ይሄም ብቻ አይደለም፣ እስካሁን በሥልጣን ችግሮችን የተረዳ፣ ለችግሮቹ መፍትሄ ያለው፣
የመንግሥትን እና የሌሎች ድርጅቶች የተሳሳቱ ላይ ያለው ፓርቲ እንዚህ ድርጅቶች ሀገራዊ በሁሉም የሀገሪቷ ክፍል መዋቅር ዘርግቶ
ፖሊሲዎችን ማጋለጥ እጅግ ከፍተኛ ጥረት ይዘትና አቋም እንዳይኖቸው ማድረግ ብቻ የሚንቀሳቀስ ድርጅት መሆን አለበት።
የሚጠይቅ ተግባር ነው።
ሳይሆን፣ ይቃወሙኛል የሚላቸውን ኃይሎች በሀገራችን ሁኔታ አሁን ባሉት 547 የምርጫ
ለዚህም ነው ኢዜማ፣ የሀገራዊ ማፈኛ ሲያደርገቸው ኖሯል።
ወረዳዎች መዋቅር ዘርግቶ ሀገርን ለመለወጥ
ጉዳዮችን ከድርጅታዊ ጉዳዮች ለይቶ፣
በኢዜማ ዕምነት፣ በሀገርና በሕዝብ የሚያስችልእንቅቃሴ ለማድረግ እጅግ ክፍተኛ
በፓርቲው መሪና ምክትል የሚመራ ዋናው ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ብሎም ድርጅታዊ ሥራ ይጠይቃል።
ትክረቱ ሀገራዊ እና መንግሥታዊ ጉዳዮች ላይ ለማስቆም የግድ የሀገርና የድርጅት ፍላጎቶችን በሌላ በኩል ኢዜማ የሠለጠነች ሀገር እውን
የሆነ ዝግጅት ማድረግ የሚያስችል የመዋቅር እና ጥቅሞች ባወቀና በለየ መልኩ መሥራት ለማድረግ እራሱ መጀመሪያ የሠለጠነ ድርጅት
እና የአሠራር መርህ የተከተለውና ተግባራዊ የሚያስችለው የአወቃቀር እና የአሠራር ባህል መሆን አለበት። የሠለጠነ ድርጅት ማለት
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አባላቱ በመረጃ እና በምክንያት የሚመሩ፤
ምንም ጊዜ ልህቀት ላለው ሀሳብና ተግባር
እራሳቸውን የሚያስገዛ ባህል ያዳበሩ፣
የዘመናዊ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ውጤቶችን
የሚጠቀሙ፣ አባላት መሆን ይኖርባቸዋል።
ይህም በመሆኑ ኢዜማን ዘመናዊ ማደረግ
እጅግ ከፍተኛ አትኩሮትና ጥረት የሚጠይቅ
ተግባር ነው።
ሌላው ኢዜማ ኢትዮጵያንዴሞክራሲያዊ
የማድረግ ተልዕኮውን ለመወጣት እራሱ
ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ መሆን አለበት። ይህ
ማለት ኢዜማ አንድን ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ
የሚያደርጉትን፣ የግልጽነትን፣ የተጠያቂነትን፣
የብዙሀኑን ውሳኔን መቀበልና መተግበር፣ ሕግን
እና ደንብ የማክበርን መመዘኛዎች ማሟላት
ይኖበታል። ይሄን ዓይነቱን ዴሞክራሲያዊባህል
በኢዜማ ውስጥ የበላይነት እንዲያገኝ ያላሰለሰ
ጥረት ይጠይቃል።
ለዚህም ነው በዚህ ክፍል በቀረቡት ምክንያቶች
የተነሳ፣ ኢዜማ፣ በሊቀመንበሩ እና በምክትሉ
የሚመራ፣ ዋናው ትኩረቱ ኢዜማን ሰፊ
ተቀባይነት ያለው ዘመን ተሻጋሪ፣ ዘመናዊ እና
ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ማድረግ የሚያስችል
የመዋቅር እና የአሠራር መርህ መከተል እና
ተግባራዊ ማድረግ ያስፈለገዋል።

ክፍል አራት፣
ኢዜማ የተከተለው አደረጃጀት
ከሌሎች ዴሞክራሲያዊ ሀገር ፓርቲዎች
አደረጃጀት ጋር ያለውን ተመሳሳይነት፣
የኢዜማ የሀገራዊ፣ መንግሥታዊ ጉዳዮች እና
ድርጅታዊ ጉዳዮችን በመለየት፣ በመሪውና
በሊቀመነበሩ ኃላፊነት ሥር እንዲውሉ
ያደረገው መዋቅርና አሠራር በሀገራችን
የድርጅቶች አደረጃጀት ታሪክ እንግዳ ሆኖ
ይቅረብ እንጂ፣ ጠንካራ የዴሞክራሲ የፖለቲካ
ሥርዓት በሰፈነባቸው ሀገራት ውስጥ በሚገኙ
ዴሞክራሲያዊ ድርጅቶች ውስጥ በጣም
የተለመደአወቃቀርና አሠራር ነው።
ለምሳሌ፣ በአሁኑ ጊዜ በእንግሊዝ ሀገር
የሚገኝው ዋናው ተፎካካሪ የሌበር ፓርቲ፣
የፓርቲ መሪ ጀርሚ ኮርቢን ሲሆኑ፣ የፓርቲው
ሊቀ መንበር ኢአን ላቨሪ ይባላሉ። በዚሁ
ሀገር በሥልጣን ላይ ያለው የወግ አጥባቂው
ፓርቲ መሪ ቅርብ ጊዜ የተመረጡት ቦርስ
ጆንሰን ሲሆኑ ፓርቲው፣ ቤን ኤሊዮትና ጄምስ
ክሊቨርልይ የተባሉ የጋራ ሊቀመናብርት
አሉት። በአሜሪካን ሀገርም እንዲሁ የወቅቱ
የሪፐብሊካን መሪ፣ የሀገሩ ፕሬዝደንት ዶናልድ
ትራምፕ ሴሆኑ፣ የፓርቲው ሊቀ መነበር ደግሞ
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ሮና ማክዳኔል ይባላሉ። በአንጻሩም የአሜሪካን
ዴሞክራቲክ ፓርቲ የወቅቱ ሊቀ መንበር ቶም
ፔሬዝ ሲሆን ፓርቲውን ወክለው በቀጣዩ
ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የሚወዳደሩት መሪ
ጆሴፍ ሮቢኔቴ (ጆ) ባይደን ናቸው።
ኢዜማም በአሁኑ ጊዜ የፓርቲውን ሀገራዊና
መንግሥታዊ ጉዳይዮች የሚመለከተውን
ድርጅታዊ አካል የሚመሩት ብርሃኑ ነጋ
(ፕሮፌሰር) እና አቶ አንዱዓለም አራጌ
ሴሆኑ፣ ኢዜማን ሰፊ ተቀባይነት ያለው ዘመን
ተሻጋሪ ፓርቲ የማድረጉን ኃላፊነት የወሰዱት
ሊቀምንበሩ የሸዋስ አስፋ እና ምክትሉ ጫኔ
ከበደ (ዶክተር) ናቸው። የፓርቲው መሪና
ምክትሉ፣ አንድ አባል አንድ ድምጽ በሚለው
የምርጫ መርህ ከሌሎች እጩዎች ጋር
ተወዳድረው የሚመረጡ ሲሆን፣ የፓርቲው
ሊቀመነበር እና ምክትል ከሌሎች እጩዎች ጋር
ተወዳድረው በኢዜማ የአባላት ጠቅላላ ጉባኤ
የተመረጡ ናቸው።
የኢዜማ መዋቅር በሀገራዊ እና
መንግሥታዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩረው
የፓርቲው አካልና ድርጅታዊ ጉዳዮች ላይ
የሚያተኩረው የፓርቲው አካል በጋራ
የሚያገናኝ እና በሁለቱም ጉዳዮች በጋራ
ለመምከርና ለመናበብ የሚያስችል በፓርቲው
ሊቀመንበርና ምክትል የሚመራ ብሔራዊ
የሥራአስፈጻሚ ኮሚቴ የሚባል አካል
አለው። ይህ አካል ከፓርቲው መሪዎች
እና ሊቀመናብርት በተጨማሪ ከሁለቱም
አካላት የዕለት ተዕለት መንግሥታዊ ጉዳዮችን
እና ተግባራትን፣ ድርጅታዊ ጉዳዮችንና
ተግባራትን፣ የሚያከናውኑ በርካታ ኃላፊዎችን
ያካተተ ነው።
በመጨረሻም፣ በዚህ አጭር ጽሑፍ
ላይ ለማሳየት እንደተሞከረው፣ ሀገራዊና
መንግሥታዊ ጉዳዮችን በአንድ በኩል፣
ድርጅታዊ ጉዳዮችን በሌላ በኩል፣ የለየው
መዋቅር እና አሠራር እስካሁን በሀገራችን
የድርጅትን እና የሀገርን ፍላጎትና ጥቅም ቀላቅሎ
በመሄድ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ማስቆም ብቻ
ሳይሆን፣ ኢዜማን ሰፊ ተቀባይነት ያለው፣ዘመን
ተሻጋሪ፣
ድርጅት በማድረግ፣ሀገራችንን
ኢትዮጵያንየሠለጠነች ዴሞክራሲያዊ ሀገር
ለማድረግ በሚደረገው ጥረትውስጥ ትልቅ
አስተዋጽኦ እንድናበረክት እንደሚያስችለን
ኢዜማ ከልብ ያምናል።

የአዲስ አበባ ምርጫ
ወረዳ 19 አባላት ደም
የመለገስ መርሃ ግብር
አከናወኑ

የኢዜማ የቴፒ ከተማ አስተባባሪ መምህር ሰሎሞን መኮንን ታሰሩ
«ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌለውን ሰው ማሰር፣ተቃዋሚን በማዳከም ችግሩ ስለማይፈታ ተነጋግሮ
ሰላም ማምጣት ይሻላል»
ዋሲሁን ተስፋዬ - የኢዜማ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ

ነሐሴ9 ቀን 2012ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

ነሐሴ 9 ቀን 2012ዓ.ም (የዜጎችመድረክ)

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ) የአዲስ አበባ ምርጫ ወረዳ 19
አባላት እና ደጋፊዎች ቅዳሜ ነሐሴ 9 ቀን
2012 ዓ.ም ሳሪስ አካባቢ በሚገኝ የእሔራዊ
ደም ባንክ ደም መሰብሰቢያ ማዕከል
በመገኘት ለሁለተኛ ዙር ደም ለገሱ።
የምርጫ ወረዳው አባላት እና ደጋፊዎች
በቅርቡ በሀገራችን ተከስቶ በነበረው
የፀጥታ መደፍረስ ምክንያት ሕይወታቸውን
ላጡ፣የአካል ጉዳት ለደረሰባቸው እና
ከመኖሪያ
አካባቢያቸው
ለተሰደዱ
ኢትጵያውያን
መታሰቢያ
የሚሆን
በወረዳው በተመረጡ ሁለት ቦታዎች
የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ነሐሴ 1 ቀን 2012
ዓ.ም ማከናወናቸው ይታወሳል።
የደም ልገሳ መርሃ ግብሩ «ለወገኔ
ደሜን እሰጣለሁ እንጂ ደም አላፈስም»
በሚል መሪ ቃል የተከናወነ ሲሆን ከ60
በላይ አባላት እና ደጋፊዎች ተሳታፊ
ሆነዋል።

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ) የቴፒ ከተማ አስተባባሪ
መምህር ሰሎሞን መኮንን በክልሉ
ልዩ ኃይል ነሐሴ 6 ቀን 2012
ዓ.ም ጠዋት ከቤት ተወስደው መታሰራቸውን
የኢዜማ ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ አስታወቁ።
መምህር ሰለሞን ቤታቸው የተበረበረ ሲሆን
በሸካ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቅርበዋቸው
የአስራ አራት ቀን ቀጠሮ መሰጠቱን ለማወቅ
ተችሏል።
የቴፒ ከተማ ከለውጡ በኋላ ከፍተኛ
ችግር የተጋረጠበት አካባቢ በመሆኑ በኮማንድ
ፖስት ቁጥጥር ስር ይገኛል፡፡ በአካባቢው «ዞን
እንሁን»የሚል ጥያቄ ደጋግሞ ቢያቀርብም
ሌሎች አካባቢዎች የቀረቡ ተመሳሳይ ጥያቄዎች
በአጭር ጊዜ ምላሽ ሲያገኝ የቴፒ ጥያቄ ግን
ምላሽ ሳያገኝ በመቆየቱ በአካባቢው ነዋሪዎች
ቁጣ ምክንያት ውጥረት ተከስቷል፡፡
ኢዜማ በአካባቢው ግጭቶች መፍትሔ

አግኝተው መረጋጋት እንዲፈጠር በተለይ
መምህር ሰሎሞን አማካኝነት አካባቢው
ላይ ሰላም እና መረጋጋት ለመፍጠር እየሠራ
የነበረ ሲሆን፣ኮማንድ ፖስቱ ኢዜማን የሰላም
ኮንፍረንስ እንዲዘጋጅ በጠየቀበት ወቅት
ኢዜማ በምርጫ ወረዳው አስተባባሪነት
ሥራውን አጠናቆ ቢቀርብም«ስንነግራችሁ
ታዘጋጃላችሁ»በማለት ዝግጅቱ እንዲቀር
መደረጉን የድርጅት ጉዳይ ኃላፊው
አስታውሰዋል።
መምህር ሰሎሞን በፖሊስ በቁጥጥር
ስር ከመዋላቸው ሦስት ቀን በፊት አካባቢው
ላይ ችግር የምትፈጥሩት እናንተ ናችሁ እያሉ
ማስፈራራያ እንደሚደረግባቸው፣ ከመንግሥት
ኃላፊዎች ጭምር ዛቻ እንደተሰነዘረባቸው
ሪፖርት አድርገው ነበር፡፡የክልሉ አመራሮች
ስብሰባ ካደረጉ በኋላ ሰላም እንዲታጣ እያደረጉ
ያሉት በተቃዋሚ ጎራ ያሉት ኢዜማ፣ አብንና
ኦነግ ሸኔ ናቸው ብለው መገምገማቸውን

ለማወቅ ተችሏል፡፡
አሁን ላይ በአካባቢ ያለው ችግር
ከመከላከያ ቁጥጥር ውጭ በመሆኑ ያገኙትን
ሁሉ ማሰር መጀመራቸውን እና በመምህር
ሰሎሞን መኖሪያ ቤት በተፈተሸበት ወቅት
የኢዜማ አባላት ስም ዝርዝር እና የፓርቲው
ንብረቶችን መውሰዳቸውን የምርጫ ወረዳው
የኢዜማ አባላት አሳውቀዋል። በተወሰደው
ስም ዝርዝር አማካኝነት አባላቶቹ የመታሰር
አደጋ ሊያጋጥማቸው እንደሚችል በመስጋት
ቤታቸው ማደር እንዳልቻሉ የድርጅት ጉዳይ
ኃላፊው አሳውቀዋል፡፡
በዚህ ጉዳይ ከወረዳው አመራሮች
ጋር ለመነጋገር ተደጋጋሚ ብንደውልም መልስ
ልናገኝ አልቻልንም፡፡ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት
የሌለውን ሰው ማሰር፣ተቃዋሚን በማዳከም
ችግሩ ስለማይፈታ ተነጋግሮ ሰላም ማምጣት
ይሻላል ብለዋል ዋስይሁን።

8 ኢዜማ ነሐሴ 9 ቀን 2012 ዓ.ም

ኢዜማ የአዳዲስ የብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚዎችን ሹመት አፀደቀ

ነሐሴ10 ቀን 2012ዓ.ም (የዜጎችመድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ) በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ
ለመሳተፍ በማሰብ እና በራሳቸው
ፈቃድ ከብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚ
በለቀቁ ኃላፊዎች ምትክ አዳዲስ የብሔራዊ
ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ሹመት አጸደቀ።
የኢዜማ መዋቅር እና አሠራር ድርጅታዊ
እና በሀገራዊ/መንግሥታዊ ጉዳዮችን ለይቶ
የተዋቀረ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን የድርጅት
ጉዳዮች በሊቀመንበሩ፣ ሀገራዊ እና መንግሥትን
የሚመለከቱ ጉዳዮችን በሚመለከት ደግሞ
የፓርቲው መሪ በኃላፊነት ይመራሉ። የኢዜማ
አባላትም በድርጅታዊ እና ሀገራዊ/መንግሥታዊ
ጉዳዮች መካከል ያሉ ልዩነቶችን ተረድተው
የሚጠበቅባቸውን የተለያየ ኃላፊነት እንዲወጡ
ድርጅታዊ ጉዳዮችን በሚመለከት ኃላፊነት

የ

ያለባቸው ሰዎች የመንግሥትን ሥልጣን
ለመያዝ የሚደረግ ምርጫ ውስጥ እንዳይሳተፉ
የኢዜማ መተዳደሪያ ደንብ እና የዕጩዎች
ምልመላ መመዘኛ መስፈርት ያስገድዳሉ።
በዚሁ መሰረት በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ የኢዜማ
ዕጩ ሆነው ለመሳተፍ በመፈለግ ከብሔራዊ
ሥራ አስፈጻሚ አባልነት በራሳቸው ፈቃድ
3 አባላት ለቀዋል። ሌሎች 3 አባላት ደግሞ
በራሳቸው ጥያቄ ከብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚ
አባልነት ለቀዋል።
በተጓደሉት
የብሔራዊ
ሥራ
አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ምትክ የኢዜማ
ደንብ በሚያዘው መሠረት አዳዲሰስ ሹመቶች
የተሰጡ ሲሆን በፋይናንስ እና ትሬዠሪ ቋሚ
ኮሚቴ ሰብሳቢ የጁአልጋው ጀመረ ምትክ
ምክትላቸው አንድነት ሽፈራው፤ በሴቶች

ጉዳይ ተጠሪ ካውሰር እንድሪስ እና ናንሲ
ውድነህ ምትክ ትዕግስት ወርቅነህ እና ገነት
አራጌ፤ የሙያ ማኅበራት ግንኙነት ተጠሪ እሌኒ
ነጋሽ ምትክ ወንድወሠን ተሾመ፤ በወጣቶች
ጉዳይ ተጠሪ በቴዎድሮስ አሰፋ ምትክ ያሬድ
አለማየሁ፤ በፖሊሲ ጥናት እና ምርምር ኃላፊ
በአምሐ ዳኘው ምትክ ደግሞ ዳዊት በለው
(ዶክተር) ተተክተዋል።
አዳዲሶች የብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚ
ኮሚቴ አባላት የሹመት ደብዳቤ እና ዝርዝር
የሥራ አፈጻጸም ከኢዜማ ሊቀመንር የሺዋስ
አሰፋ ደርሷቸዋል፡፡ ኢዜማ አዳዲሶቹን
የብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚዎች በቅርቡ ለሕዝብ
ያስተዋውቃል።

«የወላይታ ዞን ነዋሪዎች ራስን በራስ የማስተዳደር
ጥያቄ ሕጋዊ ነው።»ኢዜማ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) በወላይታ ዞን
የተቀሰቀሰውን ሕዝባዊ ተቃውሞ
ተከትሎ ሕይወታቸውን ያጡና
ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች ጉዳይ በአስቸኳይ
እንዲጣራና ለሕዝብ ይፋ እንዲሆን ጠየቀ።
ፓርቲው በሕዝብ ግንኙነት ክፍሉ በኩል ነሐሴ
05 ቀን 2012 ዓ.ም«በወላይታ ዞን የተፈጠረው
አለመረጋጋት በሰላማዊ መንገድ ይፈታ»በሚል
ርዕስ ባወጣው መግለጫ በዞኑ በተፈጠረው
አለመረጋጋት ሕይወታቸውን ባጡ ዜጎች
ምክንያት የተሰማውን ሐዘን ገልፆ መንግሥት
በአስቸኳይ ጉዳዩን አጣርቶ ይፋ ያድርግ ሲል
ጠይቋል።«የመንግሥት የፀጥታ ኃይል ተገቢ
ያልሆነ ኃይል በፍጹም እንዳይጠቀም እና
የዜጎችን ሕይወት ለአደጋ ሳይዳርግ ሕግን
በማስከበር ዞኑን ለማረጋጋት ከማኅበረሰቡ
ጋር በቅርበት እንዲሠራ»በማለት ኢዜማ
ማሳሰቢያውን ሰጥቷል።
በክልሉ የሚገኙ ማኅበረሰቦች
የሚያነሷቸውን የራስን በራስ የማስተዳደር
ተገቢ ጥያቄዎች ቀጥተኛ እና ዘላቂ
በሆነ መልኩ መመለስ ይገባል ማለቱን
ያስታወሰው ኢዜማ፣ይህን ለማድረግ ግን
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ማኅበረሰቡ በነፃ እና ገለልተኛ በሆነ መንገድ
የመረጣቸው፣የሚፈልገውን የሚፈጽሙለት
ተወካዮች መኖራቸው እና በጉዳዩ ላይ ሰፊ
ሕዝባዊ ውይይቶች መደረጋቸው አስፈላጊ
ስለሆነ ሕዝቡ ተወካዮቹን መርጦ ሰፊ ሕዝባዊ
ውይይቶች ተደርገው ሕዝበ ውሳኔ እስኪሰጥ
ድረስ በትዕግስት እንዲጠብቅም ጠይቆ እንደ
ነበር አስታውሷል።ፓርቲው ይህንን ጥያቄውን
አቅርቦ የነበረውም ሰኔ 9 ቀን 2012 ዓ.ም
ባወጣው መግለጫ እንደ ነበር ጠቁሟል።
የዞኑ ነዋሪዎች ራስን በራስ
የማስተዳደር ጥያቄ ሕጋዊ መሆኑን
እንደሚያምን በመግለጫው ላይ የጠቆመው
ኢዜማ፣ሀገሪቷ እና ዓለም ያለበት ሁኔታ ግን
ሕገመንግሥቱ የሚፈቅደውን የክልልነት
ሒደት ለማሟላት የሚያስችል እንዳልሆነ
መገንዘብ
ያስፈልጋል
ብሏል።ለዚህም
በምክንያትነት ኮቪድ-19 ወረርሺኝ መከሰትን
አንስቷል።ኮቪድ ወረርሽኝ ተከትሎ በታወጀው
አስቸኳይ ግዜ አዋጅ የተነሳ ውይይት ማድረግም
ሆነ ሕዝበ ውሳኔ ማድረግ የሚቻልበት
ሁኔታ እንደሌለ ያስታወሰው ኢዜማ፣በክልሉ
በአጠቃላይ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄን
ለአንዴእና ለመጨረሻ ጊዜ በሕጋዊ መንገድ

ነሐሴ 1ቀን 2012ዓ.ም (የዜጎችመድረክ)
ለመፍታት የሕዝብ ውክልና ያላቸው ተወካዮች
መኖራቸው እንዲሁም በቂ ውይይት እና
መግባባት ስለሚያስፈልግ በትዕግስት መጠበቁ
የተሻለ አማራጭ መሆኑን ለማስታወስ
እወዳለሁ ብሏል።
ጥያቄውን የሚያነሱት ወገኖችም
ሰላማዊ ከሆነ መንገድ ውጪ ዘላቂ መፍትሄ
እንደማይገኝ መረዳት እንዳለባቸው እና
እንቅስቃሴያቸውን ሁሉ በሰላማዊ መንገድ
ማድረግ እንደሚገባቸው ፓርቲው አሳስቧል።
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ)
ገዢው ፓርቲ የደቡብ ብሔር፣ብሔረሰብ እና
ሕዝቦች ክልልን መልሶ ለማዋቀር ለፌደሬሽን
ምክር ቤት ያቀረበው ምክረ ሀሳብ ክልል
ለመሆን ጥያቄ ያቀረቡትን የዞን አስተዳደሮች
ጥያቄን የማይመልስ፣ክልሉ መጀመሪያ ሲዋቀር
የተሰራውን ስህተት መልሶ የሚደግም፣ሕገ
ወጥ እና ግጭት የሚጋብዝ እንዲሁም እንደ
ሀገር ካሉ ውስብስብ ችግሮች ላይ ሌላ ችግር
የሚጨምር መሆኑን በማስረዳት ወደ ትግበራ
እንዳይገባ በማለት ሰኔ 9 ቀን 2012 ዓ.ም
ባወጣው መግለጫ ማሳሰቡ የሚታወስ ነው።

