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ሰብዓዊ መብቶች በኢትዮጵያ

ነፃ ሀሳብ

ሰብዓዊ መብቶች በኢትዮጵያ

እያሱ መኮንን

(ክፍል ሁለት (የዚህን ጽሑፍ ቀዳሚ ክፍል የዜጎች መድረክ ቁጥር 044 ላይ ታትሟል)

ኢ

ሰብዓዊ መብቶች ጥበቃ በኢትዮጵያ

ትዮጵያ ዓለም አቀፍ ሰብዓዊ
መብቶችና
ድንጋጌዎችን
ተቀብላ የሕጎቿ አንዱ
አካል አድርጋለች፡፡ ምንም
እንኳን ኢትዮጵያ ዋና ዋና ዓለም አቀፍ
የሰብዓዊ መብቶች ድንጋጌዎችን ብትቀበልም
እነዚህን ማስፈጸም ላይ ትልቅ ክፍተት
ይታይባታል፡፡በተጨማሪም የኢትዮጵያ ሕገ
መንግሥት ድንጋጌዎች መካከል ሲሶ ያህሉ
(አንድ ሦስተኛ) ስለ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ
መብቶችን በሚያስከብሩ የተለያዩ ድንጋጌዎች
የተሸፈነ ነው፡፡የተለያዩ የሰብዓዊ መብቶችን
የሚያስከብሩ
ተቋማትንም
ለማቋቋም
ተሞክሯል፡፡ ይህም ሀገራችን ሰብዓዊ
መብቶችን ለማክበር ያደረችውን መልካም
ጅማሮዎች የሚያሳይ ነው፡፡
ነገር ግን
እነዚህን ሕጎች ከማውጣት በተጨማሪ
መብቶቹን ለማክበር እና ለማስከበር ጠንካራ
ተቋማትን መገንባት እጅግ አስፈላጊ ነው፡
፡ ከዚህ በመቀጠል በሀገሪቱ ዋነኛ የሰብዓዊ
መብትን የሚያስጠብቁ ተቋማትን በዝርዝር
እንመልከት፡፡

1.ፍርድ ቤት
የሕጉን ድንጋጌዎች ተግባራዊ
የሚያደርግ ሥልጣን ያለው አካል ከሌለ
ሕጎች ሕይወት አልባ ይሆናሉ:: ይህ ሕጎቹን
የማስፈፀም ከፍተኛውን ሥልጣን
እና
ኃላፊነት ለፍርድ ቤቶች የተሰጠነው፡፡ በፍትህ
አካላት ተግባር ምክንያት ግለሰቦች በእኩልነት
ማጣጣም ይችላሉ፤ ሌሎቹም የመንግሥት
ቅርንጫፎች በብቃት ሊሠሩ ይችላሉ፡፡
ፍርድ ቤቶች በሀገሪቱ ፍትህን ለመስጠት
በሕገ መንግሥት የተቋቋሙ አስፈላጊና ወሳኝ
ተቋማት ናቸው፡፡አንድ ሰብዓዊ መብቴ
ተገፎብኛል የሚል ወገን ያንን መብቱን
ለማስከበር በዋናነት የሚሄደው ሀገሪቱ ውስጥ
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ወደ ተቋቋመው ፍርድ ቤት ነው፡፡በኢትዮጵያ
ውስጥ ፍርድ ቤቶች አደረጃጀት የፌዴራል እና
የክልል ፍርድ ቤቶች በመባል ይታወቃሉ፡፡
የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የፌዴራል ጉዳዮችን
የሚመለከቱ ሲሆን የክልል ፍርድ ቤቶች
የክልል ጉዳዮችን የሚመለከቱ ይሆናል፡፡
ፍርድ ቤቶች ሥራቸውን በአግባቡ መሥራት
ይችሉ ዘንድ ትልቁ የሚያስፈልገው የፍርድ
ቤቶች ነጻነት ነው፡፡ ነገር ግን ባለፉት በርካታ
ዓመታት ፍርድ ቤቶች ነጻ የፍትህ ተቋማት
ከመሆን ይልቅ በገዢው ፓርቲ እና መንግሥት
ተጽእኖ ስር ወድቀው ነበር፡፡ ስለዘህ በአንድ
ሀገር ውስጥ መንግሥትም ሆነ ሌሎች
መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት የሚፈጽሙትን
የሰብዓዊ መብት ጥሰት ለማየት እና ለመከላከል
እንዲሁም አጥፊዎችን ለመቅጣት አልቻሉም፡፡
በመሆኑም በሀገራችን ፍርድ ቤቶች የመንግሥት
አንደኛው አስፈጻሚ አካላት መስለው
ቆይተዋል፡፡የሰብዓዊ መብቶች በፍርድ ቤቶች
በሚሰጡት ውሳኔ ውጤታማ ጥበቃ ያገኛሉ፡፡
ስለሆነም ሀገራችን ውስጥ የሰብዓዊ መብቶችን
እንዲከበሩ ካስፈለገ በመጀመሪያ ፍርድ ቤቶች
ነጻ ማድረግና የተቋቋሙበትን ሕግ የማስከበር
ሥራ ተግባራዊ እንዲያደርጉ ማገዝ ነው፡፡

2. የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን
የኢትዮጽያ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን
የተቋቋሙበትን ዋነኛ ዓላማ ሰብዓዊ መብቶችን
ማክበር ባህል የሆነበት ሀገር መገንባት እንደሆነ
በተቋሙ ርእይ መግለጫ ላይ እንመለከታለን፡
፡ በተጨማሪም የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን
የሰብዓዊ መብቶች መከበራቸውን መቆጣጠር
በኅብረተሰቡ ዘንድ የሰብዓዊ መብቶች
ግንዛቤዎችን ማሳደግ እንዲሁም የሰብዓዊ
መብቶች ጥሰት ሲኖር አጥፊዎችን በሕግ ፊት
እንዲቀርቡ የማጋለጥ ሥራ እና ተጎጂዎችም
ካሳ እንዲከፍሉ ማድረግ ነው፡፡
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ነገር ግን ለብዙ ዓመታት በሀገራችን ውስጥ
የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን በመንግሥት ብዙ
ጫና ይደረግበት ስለነበር የቆመለትን አላማ
ማሳካት አልቻለም፡፡ ስለዚህም በሀገራችን
የሰብዓዊ መብት መከበርና መረጋገጥ እንደ
ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ያሉ ተቋማት
ከመንግሥት አካል ጫና ነጻ ሆነው መሥራት
እና ተቋሙንም በሰውና አስፈላጊ ሌሎች
ግብዓቶች ማጠናከር ይኖርባቸዋል፡፡ ይህ
ካልሆነ ግን በወረቀት ላይ የተቀመጡት
ሰብዓዊ መብቶች ወደ ተግባር ሳይለወጡ
እንዲሁም የዚህን ተቋም ሥራም ረብ የለሽ
እና ተጨባጭ መፍትሄ የማያመጣ እንዲሁም
የቆመለትን አላማ መተግበር የተሳነው
ያደርገዋል፡፡የሰብዓዊ
መብት
ኮሚሽን
በሰብዓዊ መብት አያያዝ ረገድ ንቁ እና
ማዕከላዊ ሚና እንዲጫወቱ መበረታታቸው
እና ተገቢው ድጋፍ እንዲደረግላቸው ማድረግ
እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን
መፍጠር የሰብዓዊ መብት ጥበቃን ለማጎልበት
አስፈላጊ እርምጃ ሊሆን ይችላል፣ ግን በቂ
አይደለም፡፡ ገለልተኛ በሆነ የሕግ ሥርዓት
ውስጥ እና በሥርዓት የተያዙ የሕግ አስከባሪ
ኃይሎች የጥበቃ አካላትን በጭራሽ ሊተካ
ወይም ሊቀንስ አይችልም።

3.የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም
የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በህግ
የተመሰረተ መንግሥታዊ ተቋም ሲሆን በዜጎች
ላይ የሚደርስን የመልካም አስተዳደር እና
የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ችግር መንግሥት
እንዲፈታ የሚጠይቅ ነው፡፡ ዜጎች በመንግሥት
ላይ የሚያነሱትን ችግር እንዲሁም መንግሥት
የሚፈጽመውን አስተዳደራዊ በደል አቤቱታ
ተቀብሎ በተገቢው ሁኔታ በማጣራት
መንግሥት ማስተካከያዎች እንዲያደርግ
የሚታገል ተቋም ነው፡፡

ነገር ግን የኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋም
አላማውን በሙሉ ኃይሉ እንዳያከናውን
ብዙ አስተዳደራዊ እና ፖለቲካዊ ማነቆዎች
አጋጥመውታል፡፡ ስለዚህም ይህን ተቋም
የተቋቋመበትን የዜጎችን ችግር የመፍታት
ዓላማ ማሳካት እንዲችል ራሱን የበለጠ
ማደራጀት እና ከመንግሥት ተጽዕኖ ነጻ
ማድረግ አለበት፡፡

4.መንግሥታዊ ያልሆኑ የሲቪክ
ተቋማት
የሲቪክ
ተቋማት
ማለት
በማኅበረሰብ ላይ የተመሠረተ፣ ክበብ፣
ኮሚቴ፣ ማህበር፣ ወይም ሌላ ማንኛውም
ድርጅት ወይም ኮንፈረንስ የሚፈጽሙ
በፍቃደኝነት ላይ የተመሠረተ አባላቱን ያቀፈ
እና በዋናነት ትምህርት ለመስጠት የተቋቋመ፣
የበጎ አድራጎት፣ የሃይማኖታዊ፣ የባህል፣ ወይም
የአካባቢ ኢኮኖሚያዊ ልማት ዓላማዎች ያለው
ተቋም ነው፡፡
የሲቪክ
ማኅበራት
ሀገራዊ
እና አከባቢያዊ ጉዳዮችን በማስተማር
እና እንዲቀረፍ በማድረግ ትልቅ ሚና
ተጫውተዋል፡፡ በሰበአዊ መብቶች ላይ
የሚሠሩ መንግሥታዊ ያልሆኑ ማኅበረሰባዊ
ተቋማት ኅብረተሰቡን በሰብዓዊ መብቶች
ዙሪያ ማንቃት እና በማስተማር የሰበዓዊ
መብቶች እንዲከበሩ እና እንዲጎለብቱ ያግዛሉ፡
፡ በአሁኑ ሰዓት የሲቪክ ተቋማት የዜጎች
ሰብዓዊ መብቶች እንዲከበር የሚያደርጉት
ድርሻ የማይተካ ሚና አላቸው፡፡ ነገር ግን
እነዚህ የሲቪክ ተቋማት በተገቢው ሁኔታ
ድርሻቸውን
እንዲወጡ
ነጻነታቸውን
መጠበቅ በቂ የገንዘብም ሆነ ሌሎች ድጋፍ
መስጠት ያስፈልጋል፡፡በኢትዮጵያ ውስጥ
እንደሚታወቀው ለብዙ ዓመታት እነዚህ
ሲቪክ ተቋማት ነጻነታቸውን ተነጥቆ ምንም
ዓይነት ድጋፍ እንዳያገኙ በሕግም ጭምር ጫና
ሲደረግባቸው ቆይቷል፡፡ ነግር ግን በአሁኑ
ሰዓት የመሥሪያ የተሻለ ነጻነት እንዳገኙ
ይናገራሉ፡፡ ስለዚህም ይህን ዕድል ተጠቅመው
ከእነርሱ
የሚጠበቀውን
ኅብረተሰቡን
ስለሰብዓዊ መብቶች ማስተማር እና ማስገንዘብ
እንዲሁም ሰብዓዊ ጥቃት የደረሰባቸውን
ወገኖች እንዲካሱ አጥፊዎችም በሕግ ፊት
እንዲቀርቡ ብዙ ሥራ ይጠበቅባቸዋል፡፡

5.የሚዲያ ተቋማት
«የሚዲያ

ድርጅት»
ማለት
በጋዜጣ፣በመጽሔት፣በሌላ
ጽሑፍ፣በሬዲዮ፣በቴሌቪዥን
ወይም

በሌላ የመገናኛ ብዙኃን መረጃ ለሕዝብ
በማሰራጨት ላይ የሚሳተፉ ተቋማት ናቸው፡
፡ሚዲያ ለዴሞክራሲያዊ ሂደት አስፈላጊ የሆኑ
በርካታ ተግባራትን ያከናውናል፡፡የሚዲያ
ተቋማት በመንግሥት እና በሕዝቡ መካከል
መካከለኛ ድልድዮች ናቸው።ሚዲያዎች
በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ማኅበረሰቡ ውይይት
እንዲያደርግ በማስቻል ውሳኔዎች በትክክለኛ
መረጃ ላይ እንዲመሰረቱ አስፈላጊ የሆነ ሚና
በመጫወት ኅብረተሰቡ በፖለቲካ ውስጥ
ንቁ ተሳትፎ እንዲኖረው ያደርጋል፡፡መገናኛ
ብዙኃን ሰብዓዊ መብቶችን እንደ ባህል
በማስተዋወቅ ረገድ የሚጫወተውን አስፈላጊ
እና የማያዳላ ሚና መርሳት የለብንም፡፡
ሁሉም ሰው ማለት ይቻላል ስለ
ዓለም፣ብሔራዊ እና አካባቢያዊ ጉዳዮች
መረጃውን ከመገናኛ ብዙኃን ያገኛል፡
፡ይህ እውነታ ለሕዝብ አስተያየት ላይ
ተፅኖ ማድረግን፣የፖለቲካ አጀንዳውን
መወሰን፣በመንግሥት እና በሕዝብ መካከል
ትስስር
መፍጠርን፣እንዲሁም
እንደ
መንግሥት ተጠባባቂነት ከፍተኛ
ሚና
ይጫወታል።ዘርን፣ጾታን፣ቋንቋን
ወይም
ሃይማኖትን ሳይለይ ሰው ሁሉ መሠረታዊነት
ነፃ የመሆን መብትን እንዳለው በማስተማር
መሰረታዊ የሰብዓዊ መብቶች ፅንሰ-ሀሳብ
በመፍጠር መገናኛ ብዙኃን የበኩላቸውን ሚና
ሊጫወቱ ይችላሉ፡፡
ነገር ግን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚዲያ
ተቋማት ነጻ እና ገለልተኛ ሆነው ሥራቸውን
መሥራት ይችሉ ዘንድ ምቹ ከባቢያዊ
ምህዳር ባለመኖሩ በሰብዓዊ መብት ጥበቃ
አንፃር የሚገባቸውን ማበርከት አልቻሉም፡፡
ሚዲያው የሚሠራበት መንገድ በሚሠራበት
የፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ አካባቢ ላይ በእጅጉ
የተመሠረተ ነው፡፡

ማጠቃለያ፡-

አድራሻ
ስልክ

+251118592950
ኢሜይል

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

www.facebook.com/ethzema

የኢትዮጵያ ዜጎች
ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ)
ነሐሴ 17 ቀን 2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ

በዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች
ድንጋጌ የሰው ልጆች የሰብዓዊ መብቶች ጥበቃ
ለማድረግ ትልቅ ሚና ይጫወታል፡፡ነገር ግን
እነዚህን የሰብዓዊ መብቶች በሚፈለገው
መጠን ለመጠበቅ እና ለማሳደግ ከላይ
የተጠቀሱት ተቋማት ትልቅ ሚና ይጫወታሉ፡
፡ስለሆነም ለተቋማቱ ምቹ የሥራ ከባቢ
መፍጠር ይገባናል፡፡ተቋማቱም ራሳቸውን
ገለልተኛ አድርገው የተቋቋሙበትን ዓላማ
ብቻ ለማሳካት የሚሠሩ መሆን ይኖርባቸዋል
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ሀገር እና ሀገረ-መንግሥት መሰረታዊ ችግሮች፤
ኢትዮጵያን እንደ ማሳያ
እንደ መግቢያ
የራስን እድል በራስየመወሰን(Self-determination) እና የቡድን ነጻነትን
መጎናጸፍ (Securing Group Independence)
የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብት
ድንጋጌ ቃል ኪዳን ሰነድ ውስጥ ከተካቱት
መብቶች አንዱ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ይህ እሳቤ
በተለይ ሰው በሚመቸው እና ባልተማከለ
አስተዳደር ውስጥ ሆኖ የግለሰቡንም ይሁን
የቡድንን መበት በማረጋገጥ በማንኛውም
ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እና ማኅበራዊ ጉዳዮች
ላይ ግንባር ቀደም ተጠቃሚ መሆን እንዲቻል
አላማው ያደረገ ነው፡፡
ይህን ዓለም አቀፋዊ መብትን
ሀገራት እንደ መነሻ በመጠቀም እንደ የሀገሩ
ተጨባጭ ሁኔታ አሻሽለውም ይሁን እንዳለ
በመውሰድ መጠቀም እንደሚችሉ ይገመታል፡
፡ ሀገራችን ኢትዮጵያም ይህንን ድንጋጌ የበለጠ
በመለጠጥ እና አውዱን ከፍ በማድረግ ‹‹የራስን
እድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል››በሚል
ብሔርተኝነት እሳቤ ታጅሎና ታሽቶ ዋነኛው
የፖለቲካ አስተሳሰብ ሆኖ የማኅበራዊና
የፖለቲካዊ ፍረጃውም ስልጡን እና ዘመኑን
የዋጀ ተራማጅ የፖለቲካ እሳቤ ተደርጎ ትልቁን
የፖለቲካ መድረክ ተቆጣጥሮታል፡፡
በዚህም መነሻነት የአንድነት እና የአብሮነት
የፖለቲካ እሳቤ ያረጀና ያፈጀ የፖለቲካ
መስመር እንደሆነ አልፎም የራሱ የሆነ
የፖለቲካ ተከታይ ቡድን(Constituency) እንኳን የሌለውአስተሳሰብ ተደርጎ ልክ
እንደ ወደቀ የፖለቲካ እሳቤ እየተወሰደ ነው፡
፡ በተለይም በአፍላነት ወይም በመካከለኛ
የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ የሀገራችን ዜጎች
ዘንድ ከላይ በብሔርተኝነት እሳቤ ታጅሏል
ያልኩት የፖለቲካ አስተሳሰብ ቅቡልነትን እያገኘ
የመጣ የፖለቲካ እሳቤ ሆኗል፡፡ይህ አስተሳሰብ
በዋነኝነት የአሁኑ ትውልድ የኢትዮጵያውያን
የፖለቲካ አስተሳሰብ ብቻ ባይሆንም በ60ዎቹ
ትውልድ መካከልም በመስፍኑ ልጅ በእነ
ዋለልኝ መኮንን ባለ ትንሽዋ ገጽ እሳቤ በያዘች
‹‹ኢትዮጵያ የብሔረሰቦች እስር ቤት ናት››
መልዕክት ተንሰራፍታ ለአመጻ ብዙዎቹን
አሰልፋ ብረት አስነግታ ከደደቢት እስከ አሲምባ
ብሎም ከሞያሌ እስከ ባሌ ተራሮችን ዘልቆ
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‹‹ነባራዊው የኢትዮጵያ
ፖለቲካ ሲፈተሸ
ደግሞ ራሳቸውን
ዝሆኖች ነን ብለው
የብሔረሰብ ውክልናን
የተገናጸፉት (ኦሮሞ፣
አማራ፣ እና ትግሬ)
የፖለቲካ ልሂቃን
በፈረቃ የሚገዟት
ሲጣሉም መሶቧን
የሚረግጡባት፣
የዜጎቿ እኩልነት
ያልተከበረባት፣
ዴሞክራሲ በወረቀት
አዝላ የምትዞር፣
መከባበበር፣
መተሳሰብ፣ መፋቀር
የራቃት አገር ብለን
ልናያት እንችላለን፡፡ ››
መራራ ፍሬዋን አፍርታ ለ29 አመታት ድረስ
በተቋማት፣ በሕጋዊና ሥርዓታዊ መሠረቶች
ታጅባ አሁን ሀገራችን የደረሰችበት ደረጃ ላይ
እንድትደርስ አስችሏል፡፡በዚህም ምክንያት
የኢትዮጵያ ፈተናም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበዛ

የውስብስብነቱ መጠንም አሁን የምትገኝበት
ደረጃ እንዲደርስ አስችሏታል፡፡
ይህ እሳቤ በራሱ በአገራችን
ብቻ የተከሰተ እንግዳ ክስተት አይደለም፡፡
የዓለምን ታሪክ መለስ ብሎ ላየ በ19ኛው እና
በ20ኛው ክፍለ ዘመን መካከል የአሁኖቹን
ኃያላን ሀገራትን ጨምሮ የተፈተኑበትም
ነበር፡፡በውጤትም
ደረጃ
የተወሰኑት
የተበታተኑበት፣የተገንጣጠሉበት፣ድንበር እስከ
ማስመር አለፍ ሲልም ግንብን በማነጽ ድንበርን
ያበጁበት ክስተትን አስተናግደው አልፈዋል፡
፡ ይህ የመነጠል ወይም የኮንፌዴሬሽን እሳቤ
በራሱ የሚያስገኘው ሥልጣን፣ ብልጽግና
እና ነጻነትም በእሳቤ ደረጃ እያጓጓ ሀገርን እና
ሀገረ መንግሥትን ፈትኖ ከአንድ ጠንካራ
ሀገር ውስጥ ብዙ ትናንሽ ደካማ ሀገሮች
እንዲፈጠሩ ገፊ ምክንያት የሆነ ክፉ ውርስ ሆኖ
ቀጥሏል፡፡ ኢትዮጵያም ከዚህ አደገኛ ሾተላይ
አልተረፈችም እና ድንበር ጠባቂ ደወል ሆና
ለረዥም ዓመት የኖረችን የአብራኳን ክፋይ
ኤርትራን በዚሁ ክፉ ውርስ እሳቤ የተነሳ
አጥታለች፡፡
በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት
የሰብዓዊ መብት ድንጋጌ ቃል ኪዳን ሰነድ
ውስጥ ሰፍሮ የሚገኘው መብቶች መሀል የራስን
እድል በራስ የመወሰን(Self-determination)
እና የቡድን ነጻነትን መጎናጸፍ (Securing
Group Independence) ለትውልዱ የተሰጠ
ትልቅ የሰብአዊ እና ፖለቲካ መብት በመሆኑ
ይህን መብት ለመጠቀም መብቱን በአግባቡ
መረዳት አስፈላጊ መሆኑን የዚህ ጽሑፍ ጸሐፊ
ያምንበታል፡፡

የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁናቴ
ኢትዮጵያን በማኅበራዊ እሴቷ
ስንመለከት ከ80 ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና
ሕዝቦች የሚገኙባትና ከ100 በላይ ቋንቋም
የሚነገርባት ሀገር እንደሆነች መረጃዎች
ያመላክታሉ፡፡ ክርስትና እና እስልምና እምነት
ተከታዮች ቁጥር የላቀ ቢሆንም ብዙ ዓይነት
ባህላዊ እና ልማዳዊ እምነቶችን አካትታ
በአንድነት የሚኖርባት ሀገር ናት፡፡ በታሪክ
እና ቅርስ ረገድ ስንመጣ እጅግ ውስብስብ
የፖለቲካ ታሪክን ያለፈች ብዙ እንቁ ዜጎቿን
ያጣች ሀገር መሆኗን በአሉታዊነት ማውሳት
ሲቻል፣ በአዎንታዊነት ደግሞ ብዝሃነትን

ተቀብላ የኖረች፣ የውጭ ወራሪን በጋራ
ክንድ የመከተች፣ የራሷ ቅርስና አሻራ ያላትና
ለዓለምም ያበረከተች፣ የራሷን ፊደል የቀረጸች
ብቸኛዋ የአፍሪካ ሀገር እያለን ማወደስ
እንችላለን፡፡
ነባራዊው የኢትዮጵያ ፖለቲካ
ሲፈተሸ ደግሞ ራሳቸውን ዝሆኖች ነን ብለው
የብሔረሰብ ውክልናን የተገናጸፉት (ኦሮሞ፣
አማራ፣ እና ትግሬ) የፖለቲካ ልሂቃን በፈረቃ
የሚገዟት ሲጣሉም መሶቧን የሚረግጡባት፣

ተጨማሪ ትንንሽ ደካማ ሀገራትን ለማዋለድና
ላለማዋለድ በሚደረገው ልምምድና ግብግብ
ውስጥ የምትገኝ መንግስት እና ሀገረ-መንግስቷ
የደከመ፤ የጎበዝ አለቃ በየቦታው የሚፎክርባት
ኢትዮጵያ ላይ እንገኛለን፡፡

ለአንድ ሀገረ-መንግሥት ዋነኛ ችግሮች ወይም
ፈተናዎች ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል፡
፡ እነዚህ ችግሮች መኖራቸው በራሱ ተስፋ
የሚያስቆርጡ፣ በራሳቸው ያበቃላቸው ምንም
የመፍቻ ውል የሌላቸው ናቸው ብሎ መውሰድ
የሀገር እና የሀገረ-መንግስት ፈተናዎችና ግን ፈጽሞ አይቻልም፡፡ የእነዚህ ችግሮች
መኖርም በራሱ ችግር አይደለም፡፡ በእኛ ላይ
መንስኤዎቻቸው
አሁን ያለውን የፖለቲካን ውቅር ብቻ የተደቀኑ መቅሰፍቶችም አይደሉም፡
እጅግ ውስብስብ እና የራሱን ትውልድ የፈጠረ ፡ ብዙ የዓለም ሀገራት ተፈትነውበታል፡፡
በቀላሉ የማይታይ የፖለቲካ አውድ ተፈጥሯል፡ የአሁኖቹ ልዕለ ሀያል ሀገራት ሳይቀር ተፈትነው

‹‹ በአንድ ሀገር ስር የሚኖሩ ሕዝቦች በቀላሉ የጋራ ታሪክ፣ የጋራ
ቅርስና ጀግንነት፣ የጋራ ሥነ-ልቦና፣ የጋራ ማኅበራዊ እና ባህላዊ እሴት፣
የሀገር ፍቅር፣ የመሳሰሉት ነገሮች መኖር እጅጉን አስፈላጊ እንደ መሆኑ
መጠን የተለያዩ አካባቢያዊ ማንነቶች፣ ባህሎች፣ ቋንቋ፣ እና ሌሎች
መኖራቸው መቀበል ደግሞ የግድና ተፈጥሯዊ ነው፡፡››
የዜጎቿ እኩልነት ያልተከበረባት፣ዴሞክራሲ
በወረቀት አዝላ የምትዞር፣ መከባበበር፣
መተሳሰብ፣ መፋቀር የራቃት አገር ብለን ልናያት
እንችላለን፡፡
አሁን ባለው ሥርዓትና ውቅር ውስጥ
የኢትዮጵያ ህልውናዋም በእነዚሁ የሦስቱ
ዝሆኖች ልሂቃን መዳፍ ውስጥ የወደቀች እና
የእነሱን ይሁንታ አጥብቃ የምትሻ ደካማዋ
ኢትዮጵያ፣ ሲፈልጉ የሚበትኗት ሲፈልጉ
የሚያጠናክሯት እንድትፈርስ ተደርጋም
በእጃቸው የተቀረጸች ሀገር ናት፡፡ ይህ ውቅርና
ቅርጽም የተቦካውና የተጋገረው ከእነዚህ
ዝሆኖች በአንዱ ወይም በሁለቱ አልያም
በሶስቱ የፖለቲካ ስምምነት ነው፡፡
የእነዚህ ልሂቃን ጸብም መሶብ ላይ
ባለው እንጀራ ልክ ሲሆን እኔ ብዙ ልጉረስ
የእኔ አነሰኝ በሚል እንጂ በእኩልነት እሳቤ፣
የሀሳብ የበላይነት፣ ለሀገር አንድነት እና ስለ
ፍቅርና ፍትህ አስበውና ተጨንቀው እንዳልሆነ
እሙን ነው፡፡ አሁን ‹‹ኢትዮጵያ አትፈርስም!››
የሚለው ብሂል ያለው በቅኖቹ ሃይማኖተኞች
ወይም የሃይማኖት መሪዎች ብቻ መሆኑን ልብ
ማለት ይቻላል፡፡ ይህን ለማለት ያስደፈረኝ
ኢትዮጵያ ውስጥ በዜጎች ላይ ያልተፈጸመ
የግፍ እና የመከራ ዓይነት ስለሌለ እና ይህንንም
ችግር ለማስታረቅ ብዙ ጉልበት እና ጊዜ
የሚፈጅ በመሆኑ ነው፡፡ ስለሆነም ነባራዊውን
የኢትዮጵያን ሁኔታን ስንገመግም ሌላ

፡ይህ ውቅር በራሱ ኢትዮጵያን ፈተና
ውስጥ እንደከተታት ተደርጎ በግልጽ ሲተች
እንሰማለን፡፡ ከሚነሱ ችግሮችም መካከል
ክልልነት እና የማንነት ጥያቄ ትልቁን ድርሻ
ይይዛሉ፡፡ በክልሎች ይሁንታ ብቻ የምትቀጥል
ሀገር እንድትፈጠር መደረጉ፣በፌዴራሊዝም
እሳቤ የተሰጡ የወል እና የግል ሥልጣኖች
እንዲሁም የአሠራር መብቶች ድንበርን ሳይሻገሩ
ሕግን መሰረት ተደርጎ ተግባራዊ መሆን
ያለመቻላቸው እንደ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል፡
፡ የትግራይ ክልል መንግስት እና ከፌዴራል
መንግሥት ጋር ያለው ልክ ያለፈ የትክሻ
መለካካት፣ ሀገርን እና ሕዝብን ከማገልገል
ይልቅ በግላጭም ይሁን ውስጥ ለውስጥ የእኔ
ላሉት ወገን ብቻ የሚሠራ ሥርዓት መፈጠሩ
እና ይህም በክልላዊ ሕገ-መንግሥቶች መደገፉ
እና ከብሔሩ ውጪ ላሉ ዜጎች የሰቆቃ እና
የጥቃት ኑሮን እንዲገፉ መደረጉ፣ ጠንካራ እና
ገለልተኛ መንግሥታዊ ተቋማት ያለመገንባት፣
የፍትህ ተቋማት እና የዳኝነት ሥርዓቱ ገለልተኛ
ያለመሆን፣ የፓርቲው እና የመንግሥት
መዋቅር መደበላለቅ፣ የዴሞክራሲ እሴቶች
እና ፖለቲካል ዲሞክራታይዜሽን ያለመፈጠር
እና ያለመገንባት፣ የምክክርና የመነጋገር ባህል
ያለመዳብር አሁን የተፈጠረውን የፖለቲካ
እሳቤ በትክክል ተረድቶ ዘላቂ መፍትሄ ማበጀት
ያለመቻል የኢትዮጵያን መከራ እያራዘመው
እንደሆነ ይገመታል፡፡
እነዚህን ችግሮች ወይም ፈተናዎች

አልፈውበታል፡፡ ችግሩን በብልህ መሪዎቻቸው
እና ሕዝቦቻቸው አማካኝነት ፈተው ዜጎች
የሚኮሩባት፣ እንኳንስ ዜጎች የእኛዎቹም ዜጋ
እንሁን ብለው ማመልከቻ የሚያስገቡባትን
ሀገር መመስረት ችለዋል፡፡ ትልቁ ስጋትና ችግር
እየሆነ የመጣው እነዚህን ችግሮች ለመፍታት
የምንሄድባቸው መንገዶች እና እየተከተልን
ያለናቸው አካሄዶች ናቸው፡፡የመረጥነው
አካሄድ በእጅጉ አሳሳቢ ነው፡፡
በሌላ እይታ ደግሞ የአንድ ሀገር
ፈተናዎች ሊሆኑ ይችላሉ ብለን በተለይም
ከኢትዮጵያ አውድ አንጻር ብዙ መመዘኛዎችን
ማንሳት ይቻላል፡፡ በአንድ ሀገር ስር የሚኖሩ
ሕዝቦች በቀላሉ የጋራ ታሪክ፣ የጋራ ቅርስና
ጀግንነት፣ የጋራ ሥነ-ልቦና፣ የጋራ ማኅበራዊ
እና ባህላዊ እሴት፣ የሀገር ፍቅር፣ የመሳሰሉት
ነገሮች መኖር እጅጉን አስፈላጊ እንደ መሆኑ
መጠን የተለያዩ አካባቢያዊ ማንነቶች፣ ባህሎች፣
ቋንቋ፣ እና ሌሎች መኖራቸው መቀበል ደግሞ
የግድና ተፈጥሯዊ ነው፡፡ እነዚህ ማንነቶች
ሳይኖሩ ለሀገር አስፈላጊ ናቸው ያልናቸው
መስፈርቶች ለመኖር እድል አይሰጡም፡፡ አሁን
ያለችውን ኢትዮጵያ ከድሮዋ ኢትዮጵያ ጋር
እያነጻጸርን የምናወራ ከሆነ ትልቅ ፈተና ነው
የሚሆነው፡፡
እ.ኤ.አ በ2016 ትልልቅ ክስተቶች
በዓለም ላይ ተስተናግደዋል፡፡ ለምሳሌ
ያህል ታላቋ ብሪታንያ ከአውሮፓ ሕብረት
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አባልነት መውጣት፣ በአሜሪካ የዶናልድ
ትራምፕ ዓይነት አወዛጋቢ መሪ መምረጥ
እንዲሁም በቅርብ ጊዜ የተፈጠረው የካታሎኒያ
የመገንጠል ሪፈረንደም ዋነኞቹ የፖለቲካ
ዳይናሚዝም ማሳያ አድርገን ልንወስዳቸው
እንችላለን፡፡ እነዚህን ክስተቶች በማጤን
መንደርተኝነት፣ የኢኮኖሚ ጠቅላይነት እና
ዘረኝነት ይዘዋል ማለት እንችላለን፡፡ በእኛ ሀገር
አውድም፣ ኢትዮጵያ አሁን ያላት የቅርጽ እና
የፖለቲካ ይዘት ሙሉ በሙሉ ባይባል እንኳን
በአብዛኛው ተቀይሯል፡፡ ይህንን እውነታ

ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው
ሁሉ ይህ ችግር ለምን ተፈጠረ ብሎ በችግር
ላይ ማልቀስ አያስፈልግም፡፡ በተለያዩ ጊዜያት
ሀገራችንን ይመሩ የነበሩ ገዢዎች መፍትሄ
ይሆናል ብለው የወሰዱት እርምጃዎች በጊዜ
እሳቤዎች ሲመዘኑ የራሳቸው ችግር ሊኖርባቸው
ይችላል ብሎ ማመንና ለዚህም የጋራ መፍትሄ •
ማበጀት መልካም ነው፡፡ ያለ ሀገር እና ሀገረመንግሥት ሰውም ምንም ነው፡፡ ሀገር ያለ ሰው
ምድረ በዳ እንደሆነች ሁሉ ሰውም ያለ ሕግና
ሥርዓት አውሬ ነው፡፡ የፖለቲካ እንስሳም ሆነ •

‹‹በእኛ ሀገር አውድም፣ ኢትዮጵያ አሁን ያላት የቅርጽ እና
የፖለቲካ ይዘት ሙሉ በሙሉ ባይባል እንኳን በአብዛኛው
ተቀይሯል፡፡ ይህንን እውነታ መቀበል እና ለዚህ የጋራ መፍትሄ
ማበጀት ወሳኝ ነው፡፡››
መቀበል እና ለዚህ የጋራ መፍትሄ ማበጀት
ወሳኝ ነው፡፡ ራሱ የፖለቲካው አየርም ሆነ
የእኛው የጋራ ጥረት ወደ ኢኮኖሚው ፍልስፍና
ወደ ማኅበራዊው ፍልስፍና እና ሀሳብና ሙግት
የበላይነት እስኪያመጣ ድረስ ለአሁኑ ችግር
አሁናዊ መፍትሄ መሰጠት አለበት የሚል
የግል ምልከታ አለኝ፡፡ የአንድነት ፖለቲካን
ለሚያራክስ የብሄር ፖለቲካን ማራከስ ወደ
መፍትሄው ያመራል ብሎ ማሰብ እጅግ አዳጋች
ነው፡፡
የአንድ ሀገር ፈተናዎች በዋናነት
የታሪክ እና የታሪክ አረዳድ በራሱ የፈጠረው
ችግር፣ የፖለቲካ ትርክቱ የፈጠረው ጠላትነት
እንዲሁም ጥላቻን ከመለማመድ አልፎ ወደ
እርስ በእርስ መገዳደል ውጤት ማሳየቱ፣
የበደልና የጭቆና የትርክትን ማጎን፣ ለተወሰነ
ብሔር የተሰጠው የፖለቲካ የበላይ ነበር
ወይም አሁን አለ ብሎ የማመን፣ ማግለል እና
ፍረጃ የአንድ ሀገር ዋነኛ ገፊ ምክንያቶች እና
እንቅፋቶች ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል፡፡
ከላይ የተዘረዘሩት ገፊ ምክንያቶች እና
ውጤቶቻቸው ማሳያዎች የመገለልን እና
የመገፋት አስተሳሰብን በአደባባይ ኃላፊነት
በጎደለው መልኩ በቡድን ወይም በተወካይ
በኩል መቅረቡ፣ ያልተፈጠረን ታሪክ የመፍጠር
ወይም የተፈጠረን የማግነን ብሎም የእዳውን
ሸክም ላልነበረው ትውልድ የማሸከም
እንዲሁም ኃላፊነትን መስጠት ወይም ሂሳብ
ማወራረጃ ማድረግ ምናልባትም እያየናቸው
የመጣንባቸውና ዋጋም እየተከፈለባቸው ያሉ
ችግሮች ናቸው፡፡

ማሳረጊያ
5 ኢዜማ ነሐሴ 17 ቀን 2012 ዓ.ም

ጀምበር ተሰርቶ አላለቀም፡፡ በወተት
እና በማር ተለውሶ ጡብ፣ዋልታና ማገር
የተሰራበት ሀገር የትም የለም፡፡ ሁሉም
ደምቷል፤ የሞተውም ሞቷል፤ ለቀሪው
ትውልድ ግን ምቹ እና የጋራ ሀገር ጥሎ
ማለፍ ለሁላችንም እረፍት ይሰጣል፡፡
በታሪክ እና በደሎች ላይ እውነትን (Organic Truth) ላይ ተመስርቶ ችግሮችን
መፍታት ብሔራዊ እርቅ ማድረግ አስፈላጊ
ነው፡፡
ሀገራዊ እሳቤዎች ከማንነት እሳቤዎች
ጋር ሳይጋጩ በጋራ ሊሄዱ የሚችሉበትን
በተለይም የባህል፣ የቋንቋ፣ የወልና የግል
ማንነቶችን የማሳደግ፣ በእኩልንት፣
በፍትሃዊነት በዴሞክራሲ የሚያምኑ
ትውልዶችን መፍጠር ላይ አተኩሮ
መሥራት፡፡
የሀገረ-መንግሥቱ ተጠሪ መንግሥት
በሕግና በሥርዓት በሕዝብ ይሁንታ እና
በድምጽ የተመሰረተ እንዲሆን ማድረግ
አስፈላጊ ነው፡፡ ሕዝብም ለዚሁ መትጋት
አለበት፡፡
የሕግ አስፈጻሚው፣ሕግ አውጪው እና
የሕግ ተርጓሚው በትክክል የተሰጠውን
ኃላፊነት መወጣት እንዲቻል መከታተል፣
መደገፍ፣ የሲቪክ ተቋማት እንዲፈጠሩ
ማስቻል፡፡
የሚዲያ አጠቃቀም እና አሠራር ኃላፊነት
የተሞላበት እንዲሆን በማድረግ ሕዝብን፣
ሀገርን እና ሕግን እንዲያከብሩ ማስቻል
ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

•
የሕግ ተገዢና ገዢም አይኖርም፡፡ ሰው ሁሉ
የሜዳ አውሬ ወደ መሆኑ ይሸጋገራል፡፡ በተለይ
ሀገር እንደ ሀገር የሚቀጥል ከሆነ በሕግና
በሥርዓት የሚመራ ሀገረ-መንግሥት እጅጉን
ያስፈልጋል፡፡ ይህ ሥርዓት ሲፈጠር ጠንካራና •
ሁላችንም የምንሳሳላት ሀገር ትኖራለች፡፡
የእነሱ እና የእኛ እሳቤዎችን አስወግዶ፣ የእርሱን
ፍላጎት በሌላው ላይ የመጫንን፣ የመጠቅለል
እሳቤን፣ ሀገርን ከቡድን ጥቅም ጋር አስተሳስሮ
ህልውናዋን አደጋ ላይ መጣልን፣ የሀገርና •
የትውልድ ቀጣይነት በጥቂት ቡድኖች ይሁንታ
እና ውሳኔ የተመሰረተ አድርጎ ማየትን፣ የጋራ
እሴትን መበተን፣ የአብሮነት እና የፍቅር
ማዕከላዊ እሴትን መበታተን በማስቀረት
መሥራት መልካም ነው፡፡
ማንኛውም
ዜጋ፣ተቃዋሚ
ድርጅቶች፣መንግሥት
እና
እነዚህን እና መሰል ችግሮችን ለመፍታት ተቋማት
በአንድ
ሀገር
ውስጥ
እንዲቻል የሚከተሉትን ምክረ ሀሳቦችን የመነጋገር፣የመወያየት፣የመተማመን፣የጋራ
ለማቅረብ እፈልጋለሁ፡፡
ውሳኔ ላይ በጋራ መድረስን፣ የሀገር ፍቅር
• የችግሩን መኖር አምኖ በመቀበል መፍታት እንዲኖርና የጋራ አሻራዎችን ለቀጣዩ ትውልድ
የምንችልባቸውን ሕጋዊ፣ ባህላዊና በማስቀመጥ በኩል ዓይነተኛ ሚና መጫወት
ሃይማታዊ እሴቶች ተጠቅሞ በፍፁም አለባቸው፡፡
ቅንነት፣ ቁርጠኝነት እና ሀገር ፍቅር
መሥራት፣
• ሀገር እና ሀገረ-መንግሥት ለሁሉም፣
በሁሉም መመስረት አስፈላጊ ነው፡፡አንዱ
ሀገር ጠባቂ እና የህልውናዋ አስቀጣይ
በተቃራኒው ደግሞ የሀገርን እና ሀገረ- የዚህን ጽሑፍ ጸሐፊ adalmatsentu@
መንግሥትን ስሪት ችግር ያለበት በመሆኑ gmail.comላይ ማግኘት ይቻላል።
ይፍረስ ከሚባለው አስተሳብ ወጥቶ
ለትውልድ የምትመጥን ሀገርን በጋራ
ማጠናከር ይበጃል፡፡ የማንም ሀገር በአንድ

‹‹በሀገር አንድነት፣በዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ እና የዜጎች ደህንነት
ላይ አብሮ መሥራት ይገባል የሚል መግባባት ላይ ደርሼያለሁ››
ኢዜማ

ነሐሴ 17 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) የአንድ ዓመት
ጉዞውን በማስመልከት በግንቦት
ወር 2012 ዓ.ም የሀገራችን
የለውጥ ሂደት እና ራሱን ገምግሞ የደረሰበትን
ውጤት ለሕዝብ እና ለሚዲያ አካላት አርብ
ነሐሴ 15 ቀን 2012 ዓ.ም በራስ ሆቴል በሰጠው
ጋዜጣዊ መግለጫ ይፋ አደረገ፡፡
ፓርቲው‹‹የኢዜማ የእስካሁን ጉዞ
እና የወደፊት አቅጣጫ›› በሚል ርዕስ በሰጠው
ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በድርጅቱ በአንድ ዓመት
ጉዞ ውስጥ ሰፊ ውይይትና ግምገማ ማካሄዱን
ጠቁሟል፡፡ ለግምገማው ምክንያት የሆኑት
ከሁለት አቅጣጫ የመጡ ግፊቶች መሆናቸውን
ፓርቲው አውስቷል፡፡ የፓርቲውን ሰትራቴጂክ
ግብ ለማሳካት እና ሀገሪቷ ያለችበት ውስብስብ
ችግሮች ለመቅረፍ በአመራሩ እየተወሰዱ ያሉ
እርምጃዎች አመርቂ ናቸው ወይ? በሚል
ከአባላት እና ከአመራሩም መካከል ሲነሱ የነበሩ
ጥያቄዎች ግምገማውን ለማካሄድ አንደኛው
ገፊ ምክንያት መሆኑን ያነሳው ኢዜማ፣ በተለያየ
ጊዜ በፓርቲው ደጋፊዎች፣የማኅበራዊ ሚድያ
አንቂዎች፣ምሁራን እና የፖለቲካ ተንተኞች
እንዲሁም
ተፎካካሪዎች
ዘንድ«ኢዜማ
ሕዝብ በጠበቀው መልኩ አልተገኘም፤ሀገሪቷ
ካለችበት ሁኔታ አንፃር ፓርቲው የሚያደርገው
እንቅስቃሴ በቂ አይደለም፣ከገዢው ፓርቲ ጋር
መስመር ያለፈ ግንኙነት ፈጥሮ የሕዝቡን ጥያቄ
ዘንግቶታል።»የሚሉ የሰላ ትችቶች ፓርቲው
ራሱን ለመገምገም ያስገደደው ሌላኛው ገፊ
ምክንያት እንደሆነ በመግለጫው አመላክቷል
፡፡

በተደረገው ግምገማ የፓርቲው እንዲሁም ፓርቲው ለሚደረግበት የስም
አባል ያልሆኑ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሰላ ማጥፋት ዘመቻ መልስ ለመስጠት ወደ ኋላ
ትችት በማቅረብ የሚታወቁ ሶስት የፖለቲካ ማለቱ ኅብረተሰቡ ውስጥ ላለ ውዥንብርር
ተንታኝ፣ምሁር እና የማኅበረሰብ አንቂዎች መንስዔ መሆኑ በግምገማው ወቅት ጎልተው
ጽሑፍ እንዲያቀርቡ ማድረጉን ኢዜማ የተነሱ ክፍተቶች ነበሩ።
ጠቁሟል፡፡ ይህንን ማድረግ ያስፈለገውም
ኢዜማ
ካደረገው
ውይይት
ፓርቲው ራሱን ሲገመግምም የሚጎለውን እና ግምገማ በኋላ ተጨማሪ ውይይት
ገለልተኝነት (biase) ለማጥራት እንደሆነ ሊደረግባቸው እና በብሔራዊ ሥራ
አስረድቷል፡፡
አስፈጻሚው ውሳኔ ሊሰጥባቸው ይገባል
ኢዜማ በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዩች ላይ በተባሉ አምስት አጀንዳዎች በመለየት ሰፊ
ዝምታ ማብዛቱ፣ስር የሰደደ ዝምታው የብሔር ውይይቶች እንዳደረገባቸው ጠቁሟል።
ድርጅቶች በማኅበረሰቡ ዘንድ ጎልተው ከሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በሀገር
እንዲታዩ እንዳደረገ፣ እንደ ፓርቲ ሕዝባዊ አንድነት፣በዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ እና
መሰረቱን መለየት እና ለእነሱ ትኩረት መስጠት የዜጎች ደህንነት ላይ አብሮ መሥራት ይገባል
እንዳለበት፣የገዢውን መንግሥት ክፍተት አሳንሶ የሚል መግባባት ላይ እንደደረሰ የገለፀው
በማየት በሚፈጠሩ ክስተቶች ላይ ተከታታይ ኢዜማ፣ ይህንንም ለማስፈጸም 5 አባላት ያሉት
መግለጫ አለማውጣቱ፣ስድስተኛውን ሀገራዊ ኮሚቴ ማቋቋሙን ይፋ አድርጓል፡፡
ምርጫ ለማራዘም የተሄደበትን መንገድ እና
ፓርቲው ባደረገው የአንድ ዓመት
በተራዘመው ጊዜ ገዢው ፓርቲ የሥልጣን ገደብ ፍተሻ ያሉበትን ድክመቶች በመለየት እና
ሊደረግበት አንደሚገባ አጥብቆ መከራከር ጠንካራ ጎኖቹን በማጎልበት፣መርህን መሰረት
እንደነበረበት፣ ትክክለኛ የፌደራል ሥርዓት አድርጎ የሦስት ዓመት ስትራቴጂክ ሰነዱ
እንዲተገበር በፕሮግሙ ውስጥ ያካተተው ባስቀመጠው መሰረት በቀጣይ ለሚደረገው
እና የሚያምኑበት ቢሆንም ፌደራሊዝምን ምርጫ በቂ ዝግጅት እንዲያደርግ፣በሁሉም
በተመለከተ በብሔር ድርጅቶች በትርክት አደረጃጀቶች የፓርቲው እንቅስቃሴ በእውቀት
መበለጡ፣ በአመራሮች መካከል እንዲሁም ላይ ተመስርቶ የፖሊሲ አማራጮችን
በአባላት እና በአመራር መካከልያ ለው በማቅረብ እና ከኅብረተሰቡ ጋር ተቀራርቦ
የፖለቲካ እይታ እና አረዳድ እንዲሁም ኢዜማን መሥራት እንዳለበት በመረዳት ዜጎች እንዲሁም
በመግለፅ በኩል ልዩነት መኖሩ፣ዜግነትን የኢዜማ አባላት በአካባቢያቸው ሠላም እና
መሰረት ያደረገ ፖለቲካ ከሚለው በዘለለ ደህንነት ዙሪያ ከሁሉም አካላት ጋር ተባብረው
የመደራጀት መሰረቱ የሆነውን እና ዘውግ ዘለል እንዲሠሩ ጥሪ አቅርቧል።
ለሆነ አደረጃጀት የሚጠቅመውን የማኅበራዊ
ፍትህ ፍልስፍናን አጉልቶ ማቅረብ አለመቻሉ
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የኢዜማ አመራሮች ጥቃት የተፈጸመባቸውን ቦታዎችን ጎበኙ
‹‹በመንግሥት የፀጥታ አካላት ፊት ሕይወትም ንብረትም ጠፍቷል››የሻሽመኔ ከተማ ነዋሪዎች
‹‹የኃይሌ ሪዞርት ሲቃጠል የመከላከያ እና የፖሊስ ኃይል አባላት እየሳቁ እሳት ይሞቁ
ነበር››የሻሸመኔ ከተማ አስተዳደርናፀጥታ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ

ነሐሴ 17 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) የአርቲስት
ሃጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ
በኦሮሚያ ክልል ተከስቶ በነበረው
የፀጥታ መደፍረስ ምክንያት ተጠቂ የነበሩ ዜጎች
የሚገኙበትን ወቅታዊ ሁኔታ የሚገመግም
በብሔራዊ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት
የሚመራ ቡድን በማቋቋም ችግሮች ወደ
ተከሰቱባቸው ከተሞች በማቅናት የችግሩን
ጥልቀት እና ተጎጂዎች ያሉበትን ወቀታዊ ሁኔታ
ተመለከተ፡፡
ቡድኑ በሻሸመኔ ከተማ የተለያዩ
ቦታዎች የደረሱትን ውድመቶች ተዘዋውሮ
ተመልክቷል፡፡ስለ ሁኔታው ያነጋገራቸው
ጉዳት የደረሰባቸው የከተማው ነዋሪዎች
የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ሞት ከተሰማበት
ከሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ከምሽቱ 4፡00
ሰአት ጀምሮ በከተማዋ ግርግር የሚመስሉ
እንቅስቃሴዎች ይስተዋሉ እንደነበር ገልፀዋል፡
፡የተጠና በሚመስል ሁኔታ በእለተ ሰኞ ለሊት
(ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም)ለማክሰኞ (ሰኔ 23 ቀን
2012 ዓ.ም)አጥቢያ ከለሊቱ8፡00 ሰዓት ጀምሮ
ጩኸት ከየቦታው መሰማት መጀመሩን እና
በተመረጡ ቤቶች ላይ ቤንዚን እየተርከፈከፈ
ቤቶች ይቃጠሉ እንደነበር ተናግረዋል፡፡
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ይህ ሲሆንም በቦታው የደረሰው የመከላከያ
ሠራዊትም ሆነ የከተማዋ ፖሊስ ሠራዊት
ቆሞ ከማየት በዘለል ትእዛዝ አልተሰጠንም
በሚል ምክንያት ሁኔታውን ለመቆጣጥር
ባለመፈለጋቸው በሰው ሕይወት እና ንብረት
ላይ ከፍተኛ ጥፋት እንዲደርስ ሆኗል ብለዋል፡
፡ ‹‹እኛም ሕይወታችንን ለማትረፍ ምንም
ሳንይዝ ወደ አብያተ ክርስቲያናት በመሮጥ
ሸሽተን አምልጠናል›› በማለት ክስተቱን መለስ
ብለው አስታውሰዋል፡፡
ስለክስተቱ እንዲያስረዱ የሻሸመኔ
ከተማ አስተዳደርና ጸጥታ ጽሕፈት ቤት
ኃላፊ ስንታየሁ ጥላሁን ተጠይቀው በሰጡት
አስተያየት ‹‹ክስተቱ እጅግ የሚያሳዝን
ከመሆኑም በላይ የክልሉ መንግሥት
ለፌደራል መንግስት ፈቃድ ባለመጠየቁ
እና በመዘግየቱ የመከላከያ ሠራዊት በሰዓቱ
በቦታው ቢገኝም ትእዛዝ ስላልደረሰው ምንም
እርምጃ አልወሰደም፡፡የኃይሌ ሪዞርት ሲቃጠል
የመከላከያ እና የፖሊስ ኃይል አባላት እየሳቁ
እሳት ይሞቁ ነበር››ብለዋል፡፡
የኢዜማ ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ እና የአጥኚ ቡድኑ
መሪ ዋስይሁን ተስፋዬ ተጎጂዎቹ አሁንም
የደህንነት ስጋት እንዳለባቸው መታዘባቸውን
ገልፀው መንግሥት አስፈላጊ የሚባለውን

ቁሳቁስ እያቀረበላቸው አይደለም ብለዋል፡
፡ «በጎ አድራጊ ዜጎች ናቸው ለተጎጂዎቹ
አስፈላጊ የሚባለውን ድጋፍ እያደረጉ
ያሉት እንጂ በመንግሥት በኩል እየተደረገ
ያለው ድጋፍ በጣም ዝቅተኛ መሆኑን
ለመታዘብ ችለናል።»ያሉት ድርጅት ጉዳይ
ኃላፊው፣ተጎጂዎቹ ተጠልለው የሚገኙበት
ሁኔታም ለኮቪድ በሽታ በሚያጋልጥ
ሁኔታ ውስጥ ስለሆነ ትኩረት መስጠት
እንደሚያስፈልግ ገልፀዋል፡፡
በተመሳሳይ በአርሲ ዞን ዴራ
ከተማ መድሐኒዓለም ቤተክርስቲያን ውስጥ
ተጠልለው የሚገኙ ዜጎችን ለመጎብኘት
ወደስፍራው ያመራው ቡድን ያነጋገራቸው
ሲሆን በቤተክርስቲያኑ ተጠልለው ከሚገኙ
ዜጎች ጋር በተደረገው ውይይት ወቅት የቡድኑ
አባል ባንቲገኝ ታምራት(ዶክተር) ‹‹እኛ እዚህ
ቦታ የተገኘነው ክስተቱ ከተፈጠረበት እለት
ጀምሮ ያሳለፋችኋቸውን መራርና ቃላት
የማይገልፁትን በደል ከናናንተው አንደበት
ሰምተን እስካሁኗ ደቂቃ በምን ሁኔታ
ውስጥ እንዳላችሁ ለመረዳት እና ወደፊትም
የዜግነታችሁ መብት እስኪከበር የእናንተ
ድምጽ ለመሆን ነው›› ብለዋል።
በዴራ ከተማ መድሐኒዓለም ቤተክርስቲያን

ተጠልለው የሚገኙት ኢትዮጵያዊያን ከሰኔ
22 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ የደረሰባቸውን
ግፍ ለቡድኑ ያስረዱ ሲሆን ችግሩ ከተፈጠረ
ከ50 ቀን በላይ ቢሆነውም እስካሁን
ከመንግሥት የረባ እርዳታ እንዳለተደረገላቸው
እና ወደ መኖሪያ ቦታቸው ለመመለስ
የተደረገ ጥረት እንደሌለ ጠቅሰው አሁንም
ዛቻ እና ማስፈራሪያው መቆም እንዳልቻለ
አስረድተዋል። «ኢዜማ ከሚመለከታቸው
የመንግሥት አካላት ጋር በመነጋገር ለዘለቄታዊ
መፍትሄ የምናገኝበትን ሁኔታ ያመቻችልን።»
ሲሉም ጠይቀዋል፡፡
ችግሮቹን ያዳመጡት ኢዜማ አመራሮች
ፓርቲው በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች
ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች በፍጥነት

መልሰው የሚቋቋሙበት እና ደህንነታቸው
ለዘለቄታው ተረጋግጦ የሚኖሩበት ሁኔታ
እንዲመቻች ማድረግ የሚቻለውን ሁሉ
እንደሚያደርግ ቃል ገብተዋል። አመራሮቹ
በከተማዋ ስለተፈጠሩ ሁኔታዎች የዴራከተማ
ከንቲባን ለማነጋገር ያደረጉት ጥረት ከንተባው
በጽሕፈት ቤታቸው ባለመኖራቸው ምክንያት
ሊሳካ አልቻለም፡፡
የብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ
አባላትን ያካተተው ቡድን በሥራ እንቅስቃሴው
ወቅት በሻሸመኔ ከተማ«ያለማንም ፈቃድ
ከተማችን በመግባት ፎቶ አንስታችኋል»በሚል
በኃይል ወደ ከተማ አስተዳደሩ ጽሕፈት ቤት
ተወስዶ የነበረ ቢሆንም በከተማ አስተዳደሩ
ጽሕፈት ቤት በተካሄደ ውይይት ችግሮቹ

በመግባባት ተፈተው ቡድኑ ወደ ጉብኝቱ
እንዲመለስ ተደርጓል፡፡
ቡድኑ ጉብኝቱን አጠናቆ ወደ አዲስ
አበባ መግባቱን እና ዝርዝር ሪፖርት በማጠናከር
ላይ እንዳለ ለማወቅ ተችሏል፡፡ ዝርዝር
ሪፖርቱ በቅርቡ ለሕዝብ ይፋ እንደሚደረግ
የቡድኑ መሪ እና የኢዜማ ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ
ዋስይሁን ተስፋዬ ለዜጎች መድረክ ገልፀዋል፡፡
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የኢዜማ የባሕር ዳር ምርጫ ወረዳ አባላት ለሁለተኛጊዜ የእምቦጭ
አረምነቀላ አደረጉ
«ጣና የአማራ ክልል ብቻ አይደለም፣ የመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ነው፡፡»

መንግሥቱ አማረ - የባሕርዳር ምርጫ ወረዳ የሕዝብግንኙነት ኃላፊ
ነሐሴ1 7 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል የተገባው የሁለትዮሽ የጋራ
መድረክ አልተፈጠረም
«የኢዜማን መዋቅር ለማዳካም ሆን ተብሎ ሥራ እየተሠራ ይገኛል»
ዋስይሁን ተስፋዬ - የኢዜማ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ

ነሐሴ 17 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) በባሕር ዳር እና
አካባቢዋ የሚገኙ አባሎቹንና
ደጋፊዎች በማስተባበር ነሐሴ 14
ቀን 2012 ዓ.ም በደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ
ይፋግ ቀበሌ ከጣና ሐይቅ ላይ የእምቦጭ አረም
ነቀላ ማካሄዳቸውን የኢዜማ የባሕርዳር ምርጫ
ወረዳ ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ መንግሥቱ አማረ
ለዜጎች መድረክ ገለጹ፡፡
ከዚህ ቀደም ሰኔ 21 ቀን 2012 ዓ.ም
የመጀመሪያውን እምቦጭ ነቀላ ካካሄዱ በኃላ
ነሐሴ 14 ቀን የተካሄደው ነቀላ ለሁለተኛ
ጊዜ የተደረገ ነው። ከእምቦጭ ነቀላው ጎን
ለጎን በጣና ሐይቅ ዙሪያ የችግኝ ተከላ እና
ለነዋሪውም በዋና ዋና መንገዶች በመዘዋወር
ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የሆነውን የኮሮና ቫይረስ
እንዴት መከላከል እንደሚቻል የግንዛቤ
የማስጨበጥ ሥራም እንደተሠራ የሕዝብ
ግንኙነት ኃላፊው ገልጸዋል፡፡
የክልሉ የጸጥታ አካላት በዕለቱ በእምቦጭ ነቀላ
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ላይ ለነበሩ 250 ለሚሆኑ አባላትና ደጋፊዎች
ንብረታቸውን በመጠበቅ፣ ሥራቸውን በስኬት
እንዲያጠናቅቁ ድጋፍ ቢያደርጉም የከተማ
አስተዳደር ግብርና ቢሮ ግን ችግኝ ለመስጠት
ፈቃደኛ ሳይሆን በመቅረቱ የፓርቲው አባላት
በራሳቸው ወጪ ችግኞች በመግዛት ለመትከል
መገደዳቸውን መንግሥቱ አማረ ጨምረው
አሳውቀዋል።
«ጣና የአማራ ክልል ብቻ አይደለም የመላው
ኢትዮጵያ ሕዝብ ነው፡፡ የፌዴራል መንግሥት
ክልሎችን አስተባብሮ ጣናን መታደግ ይገባዋል፡
፡ የጣናን ጉዳይ አንደኛ አጀንዳ አድርጎ በመሥራት
የመጨረሻ እልባት ሊሰጠው ይገባል፡፡ ጣና
የራሱ ባለቤት እንዲኖረው ሊደረግ ይገባል፡፡
»ያሉት ኃላፊው«በባሕር ዳር አካባቢ ያለ ህዝብ
እንቦጭን መንቀል ይፈልጋል፡፡ መንግሥት
ግን ሕዝብ የማስተባበር ፍላጎት የለውም፡፡
በበጎ አድራጎት ማሽኖች ይሰጣሉ፡፡ ማሽኖችን
የሚንከባከባቸው ስለሌለ ተበላሽተዋል፣
የተበላሹትን ማሽኖችን የሚያስጠግናቸው

የለም።» ሲሉ መንግሥት ጣናን በተመለከተ
ቸልተኛ ሆኗል ሲሉ ተችተዋል።
የኢዜማ የተፈጥሮ ኃብት ልማት እና የአካባቢ
ጥበቃ ፖሊሲ ጥናት ቡድን የእምቦጭ አረም
በጣና ሓይቅ ላይ የደቀነውን አደጋ አስመልክቶ
ባዘጋጀው ምጥን ፖሊሲ ውስጥ በአረሙ
የተወረረው የጣና ሐይቅ ክፍል የሐዋሳ እና
የዝዋይ ሐይቅ ተደምረው የሚሸፍኑትን ቦታ
ወይንም ከ125ሺህ በላይ የእግር ኳስ መጫወቻ
ሜዳዎችን የሚያክል እንደሆነ በመጥቀስ
አረሙን መቆጣጠር እና ማጥፋት ከፍተኛ
ትኩረት የሚሻ ጉዳይ እንደሆነ ያስረዳል።
ባሕር ዳር እና ዙሪያዋ አንድ ምርጫ ወረዳ፣
ስድስት ክፍለ ከተማ፣ 26 ቀበሌ ሲኖራት
ኢዜማ የመንግሥት ቅርጽን በተከተለ መልኩ
ለማደራጀት 916 አመራሮችን ለማፍራት
እየሠራ ይገኛል፡፡

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ) ጠቅላይ ሚንሰቴር
ዐቢይ አሕመድ ከተፎካካሪ
ፓርተዎች ጋር ባደረጉት ውይይት
ላይ የሁለትዮሽ የጋራ ግንኙነት ይጀመር ብለው
ቃል በገቡት መሠረት የጋራ መድረኩ ከአዲስ
አበባ ውጭ በክልሎች ላይ ሊፈጠር ባለመቻሉ
መድረኩ እንዲፈጠር የሚመለከታቸው አካላት
ላይ ግፊት እያደረገ መሆኑን ገለጸ፡፡
በተፎካካሪ ፓርቲ አባላት መታሰር
እና መዋከብ እንዲሁም በፓርቲዎች ላይ
የሚፈጠረው አግባብ ያልሆነ ጫና ለመፍታት
ታልሞ በጠቅላይ ሚንስትሩ የተዘጋጀው
የሁለትዮሽ ጋራ መድረክ በአዲስ አበባበ
ፓርቲዎች መካከል ቢፈጠርም በሌሎች
ክልሎች ላይ ለሚገኙ አመራሮች ኢዜማ

ተደጋጋሚ ጥያቄ አቅርቦ በሥራ መብዛትና ከዚህ በፊት የተፈጠረው ችግር በዘላቂነት
በስብሰባ እያመካኙ ሊገኙ ባለመቻላቸው ሳይፈታ አካባቢው ወደ ብጥብጥ ቢሄድ
ለአመራሮቹ
ጥያቄዎቻቸውን
ማቅረብ ተጎጂ የሚሆነው ሁሉም መሆኑን የገለጹት
አለመቻላቸውን የኢዜማ የድርጅት ጉዳይ ዋስይሁን«የሰላም መደፍረስ አንዱን ተጠቃሚ፤
አንዱን አክሳሪ የሚያደርግ አለመሆኑን ማወቅ
ኃላፊ ዋስይሁን ተስፋዬ ገልጸዋል፡፡
የድርጅት ጉዳይ ኃላፊው በኮንሶ ሲገባቸው የአካባቢው አመራሮች ግን እነሱ
የተፈጠረውን እንደምሳሌ በማንሳት «በኮንሶ አትርፈው እኛ የምንከስር እየመሰላቸው
አሌ ስድስት የምርጫ ወረዳ ሲኖር በወረዳው ይገኛል» ብለዋል፡፡በዚህ ተግባር ላይ የሚሳተፉ
ላይ በምርጫ ተወዳድረን እንዳናሽንፍ ጫና አካላት ከዚህ ሥራቸው ሊታቀቡ እንደሚገባም
መንገድ
የኢዜማን
እየተደረገብን ነው፡፡ የኢዜማን መዋቅር አሳስበዋል፡፡በዚህ
ለማዳካም ሆን ተብሎ ሥራ እየተሠራ ተቀባይነት እናዳክማለን ብለው አስበው ከሆነ
ይገኛል»በማለት በፓርቲያቸው በኩል አሁንም በመጀመሪያ ደረጃ ተጎጂ የምትሆነው ሀገር
ጉዳዩ እንዲፈታ የጋራ መድረኩን የሚወከሉ ስትሆን በሁለተኝነት እራሳቸው ይሆናሉ
ሰዎችን በመምረጥና በማዘጋጀት ወደ ሥራ ብለዋል የድርጅት ጉዳይ ኃላፊው፡፡
ለመግባት ዝግጅታቸውን ማጠናቀቃቸውን
አሳውቀዋል፡፡
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