ቅፅ 2 ቁጥር 65 ህዳር 23 ቀን 2013ዓ.ም

በኢዜማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

‹‹ኢዜማ በፖሊሲዎቹ ዙሪያ
አውደ ጥናት የሚያካሄድ ይሆናል››
አማን ይኹን ረዳ

‹‹የእኔን ትውልድ የሚያሳይ መጽሐፍ
ነው፡፡››
ደጀኑ በቀለ (ቼኑ)

ኮቪድ-19 እና ምርጫ
በዶ/ር ሙሉዓለም ተገኘወርቅ

ቆይታ

ነው?

‹‹የእኔን ትውልድ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው፡፡››
‹‹የራሴም ታሪኮች በዛ ውስጥ አሉ፡፡››
ደጀኑ በቀለ (ቼኑ)
የዜጎች መድረክ በየሳምንቱ በተለያዩ አካላት ለሚነሱ ጥያቄዎች የሚመለከታቸውን አካላት በማቅረብ ምላሽ እንዲሰጥበት
ታደርጋለች፡፡ በተጨማሪም የኢዜማ አመራርና አባላት ለሀገሪቱ ጠቃሚ የሆኑ ሥራዎችን ሲያበረክቱ የሚያበረክቱት አስተዋፅኦ በማስመልከት
በእንግድነት ጋብዛ ታስተናግዳች፡፡ የዛሬው የዜጎች መድረክ ‹‹የቆይታ›› እንግዳችን ደጀኑ በቀለ ናቸው፡፡ በቅርቡ ‹‹መክኑን›› የሚል መፅሀፍ
ፅፈው ለገበያ አቅርበዋል፡፡
ደጀኑ በቀለ ከዚህ ቀደም በሀገሪቷ ውስጥ ሰላማዊ ትግል ማድረግ አዳጋች መሆኑን በመገንዘባቸው ለሀገራቸው የድርሻቸውን ለማበርከት ወደ
ኤርትራ በረሃ በማቅናት አርበኞች ግንቦት 7ን ተቀላቅለው ትግል ሲያደርጉ ቆይተዋል፡፡ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ አርበኞች ግንቦት 7 ወደ
ሀገር ቤት ሲገባ እሳቸውም ወደ ሀገር ቤት ሊገቡ ችለዋል፡፡ አርበኞች ግንቦት ሰባት ራሱን አክስሞ ኢዜማን ከመሰረተ በኋላም በኢዜማ ውስጥ
በምርጫ ወረዳቸው ተሳትፎ እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ ባሳተሙት መፅሀፍ ዙሪያ ከእሳቸው ጋር ቆይታ አድርገናል፡፡ እንድታነቡት እንጋብዛለን፡፡
መልካም ንባብ!

እምነት ስላለኝ ኢዜማን ተቀላቅያለሁ፡፡ አሁን
አሁን በፖለቲካ ውስጥ እንደበፊቱ ተሳትፎ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት፡፡
ያደርጋሉ? ወይስ ፖለቲካውን ከዳር ቆመው በቅርቡ ‹‹መክኑን›› በሚል ርዕስ አንድ
ተመልካች ሆነዋል?
መጽሐፍ ለአንባብያን አበርክተዋል፡፡ ቃሉ
ለብዙ ሰዎች አዲስ ነው፡፡ ‹‹መክኑን›› ማለት
እኔ መጀመሪያም ወደ ትግል ስገባ ምን ማለት ነው? ስያሜውን የሰጡበት
ቅድሚያ በደንብ አስቤበት፤ በዚህ ሀገር ላይ ምክንያትስ ምንድን ነው?
አንድ,, ለውጥ መምጣት አለበት ብዬ ወስኜ
ይሔ
የመጽሐፉ
ርዕስ
የገባሁ ሰው ነኝ፡፡ ውስጤ የቀረውን ነገር
ሳላደርግ የቀረሁት ነገር የለም፡፡ በአሁኑ የመጀመሪያው ሳይሆን ሦስተኛው ርዕስ
ወቅትም ለኢዜማ እየሰራሁ ነው ያለሁት፡፡ ነው፡፡ መጀመሪያ መጽሐፉን ስጽፈው
ህይወቴንም ራሴንም ማስተካከል ከሚለው ርዕሱ ቁጭት የሚል ነበር፡፡ መጽሐፉ ብዙ
አስቀድሜ ‹‹ይህቺ ሀገር ባልተስተካከለችበት ነገር ያለመሳካቱንና ስብራቶችን የሚያሳይ
ሁኔታ የሚስተካከል ነገር የለም!›› የሚል መጽሐፍ ነበር፡፡ ማኅበረሰባችን የነበረበትን
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ኢዜማህዳር
ታህሳስ
ቀን2013
2012ዓ.ም
ዓ.ም
23 2ቀን
1 ኢዜማ

ሁኔታ ማሳየት ስለፈለኩ ነው፡፡ ከዛም በኋላ
‹‹አራቱ ቀለበቶች›› የሚል ርዕስም ነበረው
፡፡ በስተመጨረሻ ‹‹መክኑን›› የሚል ርዕስን
ምርጫ አድርጌያለሁ፡፡ መክኑን የሚለውን
ቃል ከኪዳነ ወልድ ክፍሌ መዝገበ ቃላት ላይ
ነው የወሰድኩት፡፡ መክኑን የሚለው ጥሬ
ቃሉ ህቡዕ፣ ያልታወቀ ምሥጢር ማለት ነው
፡፡ ታሪኩ ያንን የሚያሳይ በመሆኑና ገሃድ የሆነ
ነገር ስላልሆነ መጽሐፉን መክኑን ብዬዋለሁ፡፡

የመጽሐፉ የፊት ለፊት ገጹም ባልተለመደ
መልኩ በትግል ጊዜ የተነሱት ፎቶ
ተጠቅመዋል፡፡ የፊት ገጹ ፎቶ ከመጽሐፉ
ይዘት ጋር የሚያገናኘው ነገር ምንድን

፡፡ የሚሰማኝን ለምን አልጽፍም ብዬ ነው
የጻፍኩት፤ በውስጡ አሳዛኝ ታሪኮች አሉት፡
በእርግጥ መጽሐፉ ከ26 ዓመት ፡ ይሄ የሚያሳዝን ታሪክ የሕብረተሰቡ ታሪክ
በፊት የተጻፈ ነው፡፡ የአሁኑን ታሪክ ነው ብዬ አምናለሁ፡፡ ብዙዎች ታሪኮች
የሚያካትትና
የሚያሳይ
የፖለቲካና የተጠቀምኩት ከሰማኋቸው እና ካየኋቸው
የማኅበራዊ ህይወት የሚዳስስ አይደለም፡፡ ነገሮች በመነሳት ነው፡፡ መጽሐፉን ያነበቡ
ነገር ግን ፎቶውን የተጠቀምኩበት ምክንያት ሰዎች ተገናኝተን በምንወያይበት ጊዜ
እኔ ከ20 አመት በኋላ ነው ከኤርትራ ወደ አንዳንዶቹ ‹‹አሳዛኝ አደረከው›› የሚል
ኢትዮጵያ የገባሁት፡፡ በረሃ በነበርኩበት አስተያየት ሰጥተውኛል፡፡ እኔ አይደለም
ጊዜ ሽፋኑ ላይ ያረኳት ፎቶ በነጻነት ትግል ታሪኩን አሳዛኝ ያደረኩት፤ የነበረው ሁኔታ
ጊዜ የሁሉ ነገር መጠቀሚያችን የሆነች ነው ታሪኩን አሳዛኝ ያደረገው፡፡ በመጽሐፉ
ሽርጥ ናት፡፡ ጥሩ ተኳሽ ስለነበርኩ ከነበሩት ውስጥ የራሴም ታሪኮች አሉ፡፡ እውነተኛ
ሰልጣኞች መካከል አንደኛ ወጥቼ ነው ታሪኮችም ተንጸባርቀዋል፡፡ ግን በልቦለድ
ሽርጧን የተሸለምኳት፡፡ እንደ አጋጣሚ ሆኖ መልክ ለማንኛውም ሕብረተሰብ ትምህርት
ወደ ሀገር ቤት በምገባበትም ጊዜ የአካባቢዬ ሊሆኑ እንዲችሉ አድርጌ ነው የጻፍኩት፡፡
ነዋሪዎች ይህቺን ፎቶ አሰርተው መግቢያችን
ላይ ሰቅለው ነው የተቀበሉኝ፡፡ ስለዚህ መጽሐፉ ላይ የአርቲስት ንጉሴ ገጸ ባህሪ
ለፎቶዋ የሰጡትን ክብር ላለማውረድ ከአርቲስት ኬኔዲ መንገሻ ጋር ይመሳሰላል፡
ስል የተጠቀምኩት፤ ወደፊትም መጽሐፍ ፡ ምናልባት ታሪኩ የእሱ ይሆን? ሌሎች
እጽፋለሁ ብዬ አስባለሁ፡፡ አሁንም ሰው እውነተኛ ታሪክ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ?
የወደደውን ፎቶ ልጠቀም እችላለሁ፡፡
ይሄ ታሪክ የእኔ ወይም የእገሌ ነው ያለ
የለም?
መክኑን በ122 ምዕራፍ በ487 ገጽ
ተቀንብቦ ተፅፏል፡፡ ከንጉሥ ኃይለሥላሴ
በታሪኩ ላይ ያለው ዋና ገጸ ባህሪ
እስከ ኢሕአዴግ ያለውን ጊዜ፣ ዝቅተኛ ንጉሱ ዘፋኝ ነው፡፡ ዘፋኝ ከመሆኑ በፊት
አኗኗርና የተንደላቀቀ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎችን የራሱ የሆነ ህይወት ነበረው፡፡ ይሄ ከኬኔዲን
ያካተተ ታሪክ ይዟል፡፡ አንባቢዎች በቀላሉ የህይወት ታሪክ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት
እንዲረዱት የመጽሐፉን ይዘት በአጭሩ የለውም፡፡ ምክንያቱም እኔ ኬኔዲን መንገሻ
ብትገልጽልኝ?
የማውቀው ሲዘፍን ነው፡፡ ከዛ ውጭ ስለ
ኬኔዲ የጠለቀ እውቀት የለኝም፡፡ ኬኔዲ
አንተ እንዳልከው ሰፊ መጽሐፍ በህይወት እያለ የሚወደድ ዘፋኝ ነበር፡
ነው፡፡ ገጸ ባህሪዎቹ ሶስት እና አራት ሰዎች ፡ ብዙ መሥራት በሚችልበት ጊዜ ብዙ
አይደሉም፡፡ በቋሚነት ወደ አስራ አራት ያልሰራ ነው፡፡ መጽሐፉ ላይ ያለው ንጉሴ
ሰዎች የሚሽከረከሩበት፣ የሚገቡበት እና ሙሉ ለሙሉ ኬኔዲን የሚወክልበት ነገር
የሚወጡበት ነው፡፡ የገጹ ብዛት መጽሐፉ ላይ የለም፡፡ አሁንም ባለንበት ሁኔታ እንደ ኬኔዲ
ተጽዕኖ ያደረገበት ሁኔታ አለ፡፡ ገጹ መብዛት ብዙዎች ያጣንበት ሁኔታ አለ፡፡ በአጋጣሚ
የለበትም ብለን መጠኑን አነስ አድርገነዋል፡ ባጋጠማቸው ስብራት የመጣላቸውን
፡ ፎንቱን በአንድ ብንጨምርለት ደግሞ ገጹ እድል ሳይጠቀሙበት ይቀራሉ፡፡ ይሄን
አስተውያለሁ፡፡
ከ487 ወደ 600 አካባቢ ይደርሳል፡፡
በመጽሐፉ ላይ ያሉ ገጸ ባህሪዎች
ምን ለማስተማር ምን ለመግለጽ የሚለውን
ካነሳን ይሄ የእኔን ትውልድ የሚሳይ መጽሐፍ
ነው፡፡ በእኔ ጊዜ ብዙ ነገሮች ተከስተዋል፡፡
የእኔ ትውልድ የደርግ ሥርዓት ከመምጣቱ
በፊት የተወለድን ሰዎች ነን፡፡ የደርግ
ሥርዓት ከመጣ በኋላ ለእኛ ምን ይዞ መጣ?
ምን አይነት ትምህርቶችን ተማርን? ስንል
ጥሩ ኑሮ የሚኖሩ ወደ ድህነት የገቡ ሰዎች
ነበሩ
፡፡ በድኅነት ውስጥ ያለ ደግሞ
የዘመቻ ፈተና ውስጥ የገቡበት ወቅት ነበር፡፡
ኤች.አይቪ ወረርሽኝ በእኛ ጊዜ የተከሰተ ነገር
ነው፡፡ ይሄ ነገር ዝም ብሎ መታለፍ የለበትም

መጽሐፉን ያነበቡ ሰዎች መጥተው
ይሄ ታሪክ እገሌን ይመስላል ብለውኛል፡፡
አንዳንዶች ደግሞ ‹‹እገሌ የዚህን ያህል የዋህ
ነው ወይ?›› ያሉኝም አሉ፡፡

አድራሻ
ስልክ

+251118592950
ኢሜይል

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

www.facebook.com/ethzema

የኢትዮጵያ ዜጎች
ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ)

ህዳር 23 ቀን 20113 ዓ.ም
አዲስ አበባ

ደራሲ በዓሉ ግርማ ሁለትና ሦስት ሰዎችን
አንድ ላይ አድርጎ በአንድ ገጸ ባህሪ ተደራሲ
አድርጎ ያቀርባቸዋል፡፡ እርሶስ በዚህ መጽሐፍ
ላይ የበዓሉ ቴክኒኩን ተጠቅመዋል?
እንደ በዓሉ ሦስት አራት ሰዎች
አንድ ገጸ ባህሪ ሰጥቼ የሰሯሀቸው ሰዎች
አሉ፡፡ ከበዓሉ የመውረስ ነገር ሳይሆን
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ገፀ ባህርያቱ ራሳቸው ናቸው የመሩኝ፤
ጥሩ የቤተክርስቲያን ሰው የሚመስል
በአንድ ወቅት ሀብታም ነጋዴ የሚመስልበት
ነገር አለ፡፡ የጎዳና ህይወት የምትመራ አንድ
ወቅት የተሻለ ህይወት ልትመራ ትችላለች ፡
፡ በመጽሐፉ ላይ እንደዚህ አይነት ባህሪያት
አሉ፡፡

መጽሐፉ ከታተመ ቆይቷል፡፡ ሥራውም
ብዙ ጊዜ ወስዷል፡፡ ሀያሲያንም ሂስ
ሰጥተውበታል፡፡ እስካሁን ድረስ ሳይታተም
ለብዙ ዓመት ለምን ቆየ?
ሀገሪቱ በእኔ ጊዜ በእኔ ትውልድ
ያሉ ዜጎች ላይ ጉዳት አድርሳብናለች፡፡ እኔም
ከተጎዱ ሰዎች አንዱ ነኝ፡፡ በወቅቱ የነበረው
ሜጋ አሳታሚ ድርጅት ነበር፡፡ ድርጅቱ
መጀመሪያ መጽሐፉን አርሞ ‹‹የኅብረተሰብ ካለፈው ሥርዓት ውስጥ የወጣሁ አድርገው
ድቀት አለው፡፡›› እሱን አስተካክለው አለኝ ፡ ሊወስዱት ይችላሉ፡፡ አንባቢ እንዲያውቀው
፡ ሁለተኛ ደግሞ ከፍተኛ ትችት የሆነብኝ የምፈልገው የመጽሐፉ ሽፋንና ውስጡ
‹‹ከሕግ በላይ የሚሆን ማንም የለም፡፡ ታሪኩ ግንኙነት እንደሌለው ነው፡፡ ሽፋኑን አይተው
የሕግ የበላይነት ላይ ደካማ ነው፡፡ መጽሐፉ መፅሀፉን ከማንበብ እንዳይቆጠቡ ነው፡፡
የሕግን የበላይነት ማሳየት አለበት፡፡›› በሚል
አታሚዎቹ ተቹት፡፡ ቢያንስ የተወሰነ እውነት
በመጽሐፉ ውስጥ ስለ ስደት ሰፊ
ለአንባቢ ይወጣል ብዬ እነሱ እንዳሉት ሽፋን ሰጥተዋል፡፡ የስደትን ተግዳሮት በደንብ
አድርጌ ርዕሱን ከመክንኑነት ወደ አራቱ አስቃኝተዋል፡፡ በተለየ ስደትን ማስቃኘት
ቀለበት አድርጌ በመጽሐፉ ላይ ያሉ ገጸ ለምን ፈለጉ?
ባህሪዎች ባሉኝ መሠረት እየታሰሩ ወደ እስር
ቤት እንዲሄዱ አድርጌ ጽፌ ርዕሱንም ሁሉ
ሰፊ ነገር ውስጥ ነው የከተትከኝ፡፡
ቀይሬ ሰጥቻቸው ሊያትሙልኝ ፍቃደኛ በመጽሐፉ ውስጥ ያለው አለማየሁ የሚባለው
አልሆኑም፡፡
ገፀ ባህርይ ግጥሞቹን ጽፎ ለማኅበረሰቡ
ጋር ለማድረስ የደከማቸውን ድካሞች
ይሄ ሁሉ አልሳካ ሲል ሀገር ስትመለከተው እንደ እሱ አልሳካ ሲልህ ወዴት
እንደሌለኝ ማሰብ ጀመርኩ፡፡ የጻፍኳቸውን ነው የምትሄደው? የሚለውን ነገር እንድታይ
ድርሰቶች ይዤ ከሀገር ወጣሁ፡፡ ለውጥ ያደርግሃል፡፡ በጊዜው ኢህአፓ ውስጥ የነበሩና
ከመጣ በኋላ የተከለከልኩትን ወደ ነበረበት በፖለቲካ የተሳተፉ ህይወታቸውን ለማዳን
አስተካክዬ መክኑን የሚለውን ርዕስ ድጋሚ በፖለቲካ ምክንያት ተሰደው ሄደዋል፡፡
መልሼ፣ እኔ እንደምፈልገው አድርጌ ራሴው
ወጪውን ሸፍኜ ነው ያሳተምኩት፡፡
ከዛ በኋላ በእኔ ትውልድ ግን
ኳስ ሊጫወት ሄዶ መጥፋት በሱዳንም
መጽሐፉ ገበያ ላይ ብዙ የለም፡፡ ምክንያቱ በኬንያም የተሻለ ህይወት ለማግኘት መሰደድ
ምንድን ነው?
ሆኗል
፡፡ ወደ ሀገሬ ስመጣ ለትራንዚት
ካይሮ አርፌ ነበር፡፡ አየር ማረፊያ ውስጥ
መጽሐፉ ከወጣ ጥቂት ወራት ባለ አዳራሽ ውስጥ ያለ ሥራ የተቀመጡ
አስቆጥሯል፡፡ ሀገሪቷ በሽግግር ሂደት ላይ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ህጻናት ጭምር
በመገኘቷ እና የኮቪድ - 19 ወረርሽኝ የመጣበት ስትመለከት ‹‹ሀገሬ አለች ወይ?›› ነው
ጊዜ በመሆኑ የሰው አዕምሮ ተረጋገቶ የሚያስብለው፤ እኔ ሱዳን፣ ሞዛንቢክ፣ ግብፅ፣
መጽሐፍ ያነባል ማለት ለእኔ ይከብደኛል፡ ደቡብ አፍሪካ እነዚህ ሀገራት ሁሉ ሄጃለሁ፡
፡ ማንበብ በራሱ የተረጋጋ ጊዜ ያስፈልጋል፡ ፡ በሰው ሀገር ምንም ወርቅ ብትለብስ ሙሉ
፡ መጽሐፉን የማስተዋወቅ ሥራ ላይ ብዙም ሰው አይደለህም፡፡ በየቀኑ ስጋት አለብህ፡
አልገፋሁበትም፡፡ በተጨማሪም የመጽሐፉን ፡ እየተሳቀክ ነው የምትኖረው፡፡ በመጽሐፌ
የገፅ ሽፋን ሰዎች ሲያዩት ቀድመው ሌላ ነገር ዋና ትኩረት ያደረኩበት ስደት ላይ ባይሆንም
ሊያስቡ ይችላሉ፡፡ ሽፋኑን ብቻ አይተው ግን ስደትን የሚመርጡ ሰዎች ላይ ትኩረት
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አድርጌያለሁ፡፡

ነፃ ሀሳብ

ቀጣይ በምን ሥራዎች እንጠብቆት?

ማሳሰቢያ፡- ይህ ፅሁፍ የፀሐፊውን አቋም ብቻ ነው የሚወክለው!

ይሄ ከረጅም ጊዜ በፊት የተጻፈ
መጽሐፍ ነው፡፡ ከዛ በኋላ ብዙ ነገር
በህይወታችን አይተናል፡፡ በተለይ እኔ ብዙ
ነገሮችን አይቻለሁ፡፡ ያጋጠሙኝ ነገሮች
ለራሴም የሚገርሙኝ ብዙ ነገሮች አሉ፡
፡ የማላውቀው አዲስ ነገር እስካላጋጠመኝ
ድረስ እነዚህ የሚገርሙ ነገሮች እንደ ድርሰት
ዙሪያዬ ባሉ ነገሮች አጅቤ ቆንጆ ቲአትሮችና
መጽሐፎችን እጽፋለሁ የሚል ተስፋ አለኝ፡
፡ በውስጤ የማስበው ይሄ ነው፡፡ ከተለያዩ
ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች ጋር ያሳለፍኩት
ብዙ ህይወት ስላለ ይህንኑ ወደፊት በመጽሀፍ
መልክ መፃፌ አይቀርም፡፡

ከመጽሐፍ ማሳተምና የቲአትር ድርሰት
ከማዘጋጀት ውጩ በፖለቲካው የሚኖሮት
ተሳትፎ ምን ይመስላል?
አሁን ላይ ለሀገሬ አንድ ነገር
ማበርከት አለብኝ፡፡ የሀገሬ ትልቁ ችግሯ
ፖለቲካ ነው፡፡ ይሄን ችግር ለመፍታት
ደግሞ ቢያንስ ቢያንስ በሀገራችን ላይ አንድ
ዴሞክራሲያዊ ድርጅት መመሥረት አለብን፡
፡ ይሄ ከተመሠረተ ዴሞክራሲያዊ ሀገር ሊኖር
ይችላል፡፡ ይሄን ነው እያደረኩ ያለሁት፡፡
በኢዜማ ውስጥ ከወረዳ ጀምሮ እስከ አዲስ
አበባ ድረስ ባለ አደረጃጀት ሙሉ ጊዜዬን
ሰጥቼ እያገለገልኩና እየሰራሁ እገኛለሁ፡፡

በመጨረሻ ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ
እድሉን ልስጥዎት፡፡
እድሉን ለሰጣችሁኝ ለእናንተ
ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ፡፡ ከዛ በተጨማሪ
በመጽሐፉ ላይ ብጠቅሰውም አሁንም
ልድገመውና ከጎኔ የነበራችሁ ጓደኞቼ፣
የትግል አጋሮቼና ቤተሰቦቼ ሁላችሁንም
ከልብ ላመሰግን እወዳለሁ፡፡ በመጽሐፉ
መታተም ላይ ከተለያዩ ወዳጆቼ ለተደረገልኝ
ትብብር ሁሉ አመሰግናለሁ፡፡
በዚህ
አጋጣሚ በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ
ያሉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን መጽሐፉን
አንብበው ትችቶችና፣ ማበረታቻ ሃሳቦችን
ቢሰጡኝ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ፡፡

ለቃለ
ምልልሱ
እናመሰግናለን፡፡

ፈቃደኛ

እኔም አመሰግናለሁ፡፡

ስለሆኑ

ኮቪድ-19 እና ምርጫ
በዶ/ር ሙሉዓለም ተገኘወርቅ
መታየት የሌለበት ሥራ ነው፡፡ ለምርጫው
የምናደርገውን ጥንቃቄ በተመለከተ በሶስት
የጊዜ ሂደቶች ከፍለን ብናየው የተሻለ ይሆናል •
፡፡

የ

ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዓለም ላይ
ከተከሰተ ግዜ ጀምሮ በዓለም
ላይ የነበሩ የተለያዩ ማኅበራዊ
መስተጋብሮች፤
ኢኮኖሚያዊ
ስርዓቶች የተለየ መልክ መያዝ እንደ ጀመሩ
ግልፅ ነው፡፡ ይህ የአሰራር ለውጥ የፖለቲካ
ስርዓቱ ላይም ለውጥ እንዳመጣ የሚታይ
ነው፡፡ በተለይ ከምርጫ ጋር ተያይዘው
ያሉ ክንዋኔዎች የተለያየ መልክ ይዘዋል፡፡
አንዳንድ ሃገራት ምርጫ ማካሄድን ሲመርጡ
ብዙዎች ግን ምርጫዎችን አራዝመዋል፡፡
አሁን ያለውን የወረርሽኙን ስርጭት ተከትሎ
ምርጫ ማካሄድን የወሰኑ ሃገራትም በምን
መልኩ ባለጥንቃቄ ምርጫዎችን ማድረግ
እንዳለባቸው እየተዘጋጁ ይገኛሉ፡፡
በሃገር አቀፍ ደረጃ ወረርሽኙን
ተከትሎ የተወሰዱ የጥንቃቄ እርምጃዎች
መልካም ናቸው ስንል እስካሁን ወረርሽኙን
ተከትሎ በነበረው እውቀት እና መረጃ ላይ
ተመስርቶ ከመጠንቀቅ የተሻለ አማራጭ
አልነበረንም፤ በአሁን ጊዜ ሃገራችን ኢትዮጵያ
በዚህ ዓመት ምርጫ ለማድረግ እየተዘጋጁ
ካሉ ሃገራት ተርታ ተሰልፋለች፤ ስለ ወረርሽኙ
ባህሪ መረዳት እንደምንችለው እስካሁን
በደረስንበት እውቀት ጥንቃቄ ማድረጋችንን
ይበልጥ መቀጠል እንዳለብን መሆኑን ነው፤
ምንም ሆነ ምንም ዘንድሮ ምርጫ ስናካሂድ
ለኮሮና ጥንቃቄ ተደርጎ መሆን እንዳለበት
ግልፅ ነው፤ የክትባት መገኘትም ሆነ የስርጭቱ
መጠን ከፍተኛ መሆን ወይም መቀነስ ምርጫ
ከማድረግ ጋር ተያይዞ የሚኖሩ ክንውኖች ላይ
ጫና ማሳደሩ ስለማይቀር የሚቻለውን ሁሉ
ጥንቃቄ አድርጎ ምርጫን ማከናወን በቀላሉ

አማራጭ የምርጫ ቀኑን ከአንድ ቀን
በላይ እንዲሆን ማድረግ፤
የምርጫ ጣቢያዎች በተቻለ አቅም ሰፋ
ያሉ እና በቂ አየር የሚያስገቡ ሆነው
ማዘጋጀት፤
ከምርጫ በፊት
• የምርጫ ጣቢያዎችን አንድ ቀን ቀደም
ብሎ ሳኒታይዘር የመርጨት ሥራ
ከምርጫው በፊት የሚከናወኑ ዋና
ማከናወን፤
ዋና ተግባራትን በመለየት ከተለመደው ርቀትን
•
የምርጫውን
ቀን የመምረጫ ሰዓት
ከመጠበቅ እጆቸን ደጋግሞ ከመታጠብ እና
ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 12
የአፍና የአፍንጫ ጭምብል ከማድረግ በዘለለ
ሰዓት እንዲሆን ማድረግ አስፈላጊነቱን
የተለየ አትኩሮት ሰጥተን ልናደርጋቸው
በማጥናት ተጨማሪ ቀኖችን ማሰብ፤
የሚገቡ ጥንቃቄዎች ይኖራሉ፡፡
• ምዝገባና ንክኪ ያለው ቦታ ላይ የሚሰሩ
ምርጫ አስፈጻሚዎች የእጅ ጓንት
• የአደባባይም ሆነ የአዳራሽ ውስጥ
እንዲያደርጉ ማድረግ፤
ቅስቀሳን በሌሎች አማራጮች መተካት፤
•
በእያንዳንዱ
የምርጫ ጣቢያ ላይ
• ፓርቲዎች ቅስቀሳ ሲያደርጉ ሕብረተሰቡን
የጥንቃቄ መልዕክቶችን በሚታዩ
ስለ ኮሮና ጥንቃቄ ማስተማርን
ቦታዎች መስቀል፤
የቅስቀሳው አካል እንዲያደርጉ ቢመከሩ፤
•
በየቦታው
መሰቀል የሚችሉ ባነሮችን
• ከምርጫ በፊት የሚካሄዱ ስልጠናዎችም
በመስቀል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች
ሆኖ ቅስቀሳዎች በጥንቃቄ መሆን
መስራት፤
እንዳለባቸው በተለያዩ ሚዲያዎች
• የሙቀት መለኪያ መሳሪያ ታይቶ እንዲገባ
ማሳወቅ፤
ማድረግ የሰውነታቸው የሙቀት መጠን
• ፓርቲዎች
ቅስቀሳ
ሲያደርጉ
ከ 37.5 በላይ ለሆኑ መራጮች የተለየ
ሕብረተሰቡን ስለ ምርጫ ሂደቱ
ጥንቃቄ ማድረግ፤
እንዲያስተምሩ ማሳወቅ፤
•
በእያንዳንዱ
መራጭ መካከል ቢያንስ
• ምርጫን ተያይዞ ለሚኖሩ መረጃዎች ብቻ
ሁለት የአዋቂ እርምጃ ክፍተት እንዲኖር
የሚያገለግል ማኅበራዊ ሚዲያ እና ቋሚ
ማድረግ፤
የአየር ሰዓት ማዘጋጀት ከምርጫ በፊት
•
እያንዳንዱ
መራጭ ወደመምረጫው
መከወን ካለባቸው ዋና ዋና ሥራዎች
ቦታ ሲገባ እጁን በሚገባ በሳኒታይዘር
መሀል ቢካተት መልካም ነው፡፡
እንዲያጸዳ ማድረግ፤
• ወደ መምረጫው ቦታ ሲገባ ማንነቱን
በምርጫው ቀን
ለመለየት የሚረዱ መታወቂያ ከፎቶው
ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ለማመሳከር
የተለየ ጥንቃቄ ሊደረግ የሚገባው ምርጫው
እርቀቱን ጠብቆ የአፍና የአፍንጫ
በሚከናወንበት ቦታ ላይ ነው፡፡ ምክንያቱም
መሸፈኛ ጭንብሉን እንዲያወልቅ
ከፍተኛ የሆነ የሰው ቁጥር ሊሰባሰብ ይችላል
ማድረግ፤
ተብሎ የሚጠበቅበት ቦታ ነውና፡፡ ስለዚህም
የጥንቃቄው መጠንም ሆነ ይህን ጉዳይ በተለየ • የምርጫ አስተባባሪ እና አስፈጻሚ አካላት
የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል
መንገድ የሚከታተል አስተባባሪ መመደብ
ማድረጋቸውን ማረጋገጥ፤
ወሳኝ ሥራ ነው የሚሆነው፡፡
• በከተሞች እና በገጠሩ ክፍል ያሉ ዜጎች
የምርጫ ሂደት የተለያዩ ጥንቃቄዎችን
• የምርጫ ጣቢያዎችን ማብዛት እና እንደ
ሊፈልግ እንደሚችል በማገናዘብ ስለ
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•

ከተማ እና ለገጠር የሚሆን የአሰራር እና
ጥንቃቄ መመሪያ ማዘጋጀት፤
እያንዳንዱን ክስተት እየተከታተሉ
በሚዲያዎች የሚዘግቡ ግልጽ የሆኑ
መረጃዎቹን የሚያስተላልፉ የሚዲያ
ባለሙያዎችን ማዘጋጀት በምርጫው
ቀን ሊካሄዱ ከሚመደቡ የቅድመ
ጥንቃቄዎች መሀል ይገኝበታል፡፡

ምርጫው ከተከናወነ በኋላ የሚኖረው
ዋነኛ ተግባር ውጤቱን ማኅበረሰቡ በቀላሉ
ሊያየው በሚችለው ቦታ ላይ በማስቀመጥ
በግልፅ እንዲታይ ማድረግ ነው፡፡ ይህ ጊዜ
ማኅበረሰቡን በከፍተኛ ሁኔታ አሰባስቦ
ለተጋላጭነት ሊዳርግ የሚችል በመሆኑ ልዩ
ጥንቃቄዎች ያሸዋል፡፡

•
•

የውጤት መለጠፊያ የተለያዩ ማኅበራዊ
ሚዲያዎችን መጠቀም ምሳሌ ፌስቡክ፣
ቴሌግራም እና የመሳሰሉት....
የምርጫ ወረዳዎቹ ውጤት ማሳወቂያ
ቦታዎችን በጥንቃቄ መለየት የቦታ ስፋት
እና ግልጽ የሆነ ዕይታን ታሳቢ ማድረግ፤
በተለይ ውጤቱን ተከትሎ ለሚከሰቱ
ድጋፎችም ሆነ ተቃውሞ የመኖሩን ሰፊ
እድል በማጤን የመረጃ ፍሰቱን ፈጣን
ግልፅ እና ቀልጣፋ ማድረግ፤

እነዚህን ጥንቃቄዎች ታሳቢ አድርጎ
ዝግጅት ማድረጉ የሚመከር ሆኖ በእርግጥ
ግን በመጪው ጊዜያት ውስጥ ስለወረርሽኙ
የምናገኛቸው ተጨማሪ እውቀቶች እና
የመፍትሔ ሃሳቦች የክንውኖችን ሂደትና ደረጃ
ይበልጥ ግልጽ እና ተጨባጭ ያደርጉታል
ተብሎ ይታሰባል፡፡
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ከምርጫ በኋላ

•

የምርጫ ወረዳ 15 ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ
አዳዲስ ሥራ አስፈጻሚ አባላትን መረጠ

ኢዜማ በፖሊሲዎቹ ዙሪያ አውደ ጥናት
የሚያካሄድ ይሆናል

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) ሲቀርፃቸው
በቆያቸው ፖሊሲዎቹ ዙሪያ
የፊታችን ቅዳሜ ሕዳር 26
ቀን 2013 ዓ.ም እና እሁድ ሕዳር 27 ቀን
2013 ዓ.ም በጌት ፋም ሆቴል አውደ ጥናት
እንደሚያካሄድ የኢዜማ ምርጫ ስትራቴጂና
ማኔጅመንት ካውንስል የመንግሥትና
የፖሊሲ ጉዳዮች አስተባባሪ አማን ይኹን ረዳ
ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡
ኢዜማ እስካሁን ሲቀርፃቸው
የቆያቸው 45 ፖሊሲዎቹ በሀገር ውስጥም ሆነ
በውጪ ሀገር በሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ሆነ
ትውልደ ኢትዮጵያውያን አማካኝነት ሀሳብ
ቀርቦባቸው እንዲዳብሩ ሲያደርግ መቆየቱን
ያስታወሱት የፖሊሲ ጉዳዮች አስተባባሪው፣
ቅዳሜ ሕዳር 26 ቀን 2013 ዓ.ም እና እሁድ
ሕዳር 27 ቀን 2013 ዓ.ም በጌትፋም ሆቴል
በሚደረገው አውደ ጥናት ፖሊሲዎቹ
ለፓርቲው ሥራ አስፈፃሚ አባላት፣ ለምርጫ
ስትራቴጂና ማኔጅመንት ካውንስልና በፖሊሲ
ቀረፃ የተሳተፉ ባለሙያዎች በተገኙበት
ውይይት እንደሚካሄድባቸው ገልፀዋል፡፡
የተቀረፁት 45 ፖሊሰዎች፣ 10 የፖሊሲ
ግቦችን ያነገቡ መሆኑን የጠቆሙት አማን
ይኹን ረዳ፣ ከእነዚህ ግቦች መሀል አንዱ
ለንግድና
ለኢንቨስትመንት
የተመቸና
የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ በሀገር ውስጥ
እንዲፈጠር ማድረግ መሆኑን አስረድተዋል፡
፡ ይህንንም ግብ ለማሳካት 10 ፖሊሲዎችን
መቅረፅ እንደተቻለ ገልፀዋል፡፡ ከእነዚህ
10 ፖሊሲዎች መሀል በ8ቱ ፖሊሲዎች
ላይ የፊታችን ቅዳሜ ሕዳር 26 ቀን 2013

ዓ.ም እና እሁድ ሕዳር 27 ቀን 2013 ዓ.ም
ውይይት እንደሚደረግ የፖሊሲ ጉዳዮች
አስተባባሪው አስታውቀዋል፡፡ ውይይት
ከተደረገባቸው
በኋላም
ፓርቲያቸው
በሚያካሄደው ኮንፍረንስ ላይ ፖሊሲዎቹ
ቀርበው እንደሚፀድቁ አስረድተዋል፡፡
ሕዳር 26 እና ሕዳር 27 የሚካሄደው አውደ
ጥናት የመጀመሪያው ይሁን እንጂ ተመሳሳይ
አይነት 5 አውደ ጥናቶች ማዘጋጀታቸውን
አስተባባሪው ገልፀዋል፡፡ አውደ ጥናቶቹ
በሚቀጥሉት
ወራት
እንደሚካሄዱም
አያይዘው ገልፀዋል፡፡
ይህንን መሰሉን አውደ ጥናት
ማካሄድ ያስፈለገበት ምክንያት በሚመለከት
ከዜጎች መድረክ ለተነሳው ጥያቄ የመንግሥትና
የፖሊሲ ጉዳዮች አስተባባሪው ሲመልሱ፤
ፖሊሲዎቹን ማናበብና ማቀናጀት ካልተቻለ
የፖሊሲዎቹን ግብ ማሳካት ስለማይቻል
የሚቀረፁት ፖሊሲዎች ግብ ለማሳካት
እንደሆነ አስረድተዋል፡፡ የፖሊሲዎቹን
ማናበብና ማቀናጀት አስፈላጊነት ሲያስረዱም
አንዱ ፖሊሲ ከአንዱ ጋር ስለሚገናኝ
ፖሊሲዎችን
ተናበውና
ተቀናጅተው
ከተቀረፁ ለማናበብና በጋራ ለመተግበር ምቹ
ሁኔታ ስለሚፈጥር ፖሊሲዎች ከመፅደቃቸው
በፊት እንዲናበቡና እንዲቀናጁ ማድረግ
ጠቀሜታ እንዳለው አብራርተዋል፡፡
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ) በያዝነው ዓመት ለሚደረገው ምርጫ
የአገራችንን ችግር በሂደት ይፈቱልኛል፤ ዜጎች
የተሟላ የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች
ባለቤትና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስችላሉ፤
ሁለንተናዊ፣ መሰረተ ሰፊና ሁሉንም
የሕብረተሰብ ክፍል በየደረጃው ተጠቃሚ
የሚያደርግ የምጣኔ ኃብት ዕድገትና ልማት
ለማምጣት ይረዳሉ፤ ማኅበራዊ ፍትህ
ለማስፈን፤ ዘላቂ ልማትና ዋስትና ያለው ሰላም
ለማረጋገጥ፣ እንደዚሁም ዴሞክራሲያዊ
ሥርዓተ-መንግሥትን በኢትዮጵያ ዕውን
ለማድረግ ይረዳሉ ብሎ ያመነባቸውን 45
የፖሊሲ ሰነዶችና በሂደትም ፖሊሲዎቹን
ለማስፈፀም የሚረዱ ስልቶች (strategies)
ቀረፃ ሲያደርግ እንደቆየ ይታወቃል፡፡

የ

አዲስ አበባ ከተማ የኢዜማ
ምርጫ ወረዳ 15 ጽህፈት
ቤት ሕዳር 13 ቀን 2013 ዓ.ም
በመስፍን
ወልደማርያም
(ፕሮፌሰር) አዳራሽ ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ
በተለያየ ምክንያት
በተጓደሉ የወረዳው
ሥራ አስፈጻሚ አባላት ምትክ አዲስ የሥራ
አስፈጻሚ አባላትን መረጠ፡፡
በእለቱ የኢዜማ መሪ ብርሀኑ ነጋ
(ፕሮፌሰር) ስለቀጣዩ ምርጫ፣ ከአባላት ምን
እንደሚጠበቅና የወረዳው የትኩረት አቅጣጫ
ምን ላይ ማተኮር እንዳለበት ተናግረዋል
፡፡ በወረዳው እጩ ሆኖ መቅረብ ያለበት
እጩ ተወዳዳሪም በወረዳው ነዋሪ እምነት
የሚጣልበት፣ የወረዳውን ችግሮች በአግባቡ

ጥናትና ምርምር፤ ሻምበል ግርማ አስፋው
ምክትል ሰብሳቢ፤ አላዛር ላምቦሮ የሙያ
ማህበራት፤ ዘላለም ላምቦሮን ኦዲትና
ኢንስፔክሽን ሆነው ወረዳውን እንዲያገለግሉ
ተመርጠዋል፡፡ በተጨማሪም ለምርጫ
ተወዳዳሪ እጩዎች አስመራጭ ኮሚቴዎች
ሆነው እንዲሰሩ ሀና ፀጋዬ እና መሰለ ግርማ
በእለቱ የምርጫ ወረዳ 15 ፀሀፊ የተመረጡ ሲሆን በረከት ሰብስብ፣ ደረጀ
በሆኑት ናትናኤል ተሾመ አማካኝነት አመታዊ አካሉ፣ ሻምበል ተስፋዬ እምሩ፣ ዋቢ ዘውዴ፣
ሪፖርት ለጠቅላላ ጉባኤ ቀርቦ ውይይት ሻምበል ቢንያም በቀለና ጸጉ ገሰሰ የሀብትና
ተካሄዶበታል፡፡ በመጨረሻም በተለያየ ግብአት አሰባሳቢ ኮሚቴ አባል ሆነው
ምክንያት በተጓደሉ የሥራ አስፈጻሚ አባላት ተመርጠዋል፡፡
ምትክ አዲስ የሥራ አስፈጻሚ ማሟያ
ምርጫ ተደርጓል፡፡ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት
ባስቀመጡት አቅጣጫ መሰረትም ሰለሞን
ታደሰ የድርጅት ጉዳይ፤ ጌታቸው መንግሥቱ
የሚረዳና የወረዳውን አስተዳደር ችግር
ሊቀርፍ የሚችል ብቃት ያለው ሰው መሆኑን
እንደሚገባ አፅንኦት ሰጥተው ተናግረዋል
፡፡ ወረዳውም ይህን አይነት እጩ ለማቅረብ
ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚኖርበት
መሪው አስረድተዋል፡፡

6 ኢዜማ ህዳር 23 ቀን 2013 ዓ.ም

የ

የኢዜማ ሙያ ማኅበራት ኮሚቴ ስልጠና ሰጠ

ህዳር 23 ቀን 2013ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) የሙያ ማኅበራት
ኮሚቴ ማኅበራት ከወጣቶች እና
ከሴቶች ጉዳይ ጋር በመተባበር
የኢዜማ አመራሮችና አባላት ምርጫው ላይ
ያላቸው ተሳትፎና ሊኖራቸው የሚገባ ሚናን
የሚያሳውቅ ሥልጠና መስጠቱን፣ የኢዜማ
የሙያ ማኅበራት ተጠሪ ወንድወሠን ተሾመ
ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡
ስልጠናው የተሰጠው በቀጣዩ ሀገር
አቀፍ ምርጫ ለውድድር ለሚቀርቡም ሆነ
ምርጫውን ለመታዘብ ለሚያስቡ ሰዎች ነው፡፡
በናዝሬት፣ በሀዋሳ፣ በቦንጋ፣ በደብረ ማርቆስ፣
በደብረ ብርሃን እና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች
ለሚገኙ የወረዳ ተወካዮች ነው ሥልጠናው
የተሰጠው፡፡ ኢዜማ በቀጣዩ ሀገር አቀፍ
ምርጫ ላይ ትኩረቱን በማድረግ ሥራዎችን
እየሰራ እንደሚገኝ የጠቆሙት ተጠሪው፣
በእያንዳንዱ የምርጫ ወረዳ በሴቶችና
በወጣቶች ጉዳይ በእያንዳንዱ ዘርፍ ቢያንስ
አስራ አምስት የሴት ተወካዮች፤ እንዲሁም
በሙያ ማኅበራት ሥር ደግሞ አስር የሴቶች
ተወካዮች እንዲኖር እየተሰራ እንደሚገኝ
አስረድተዋል፡፡ የኢዜማ የምርጫ ግብረ
ኃይል ሚና ምን መሆን አለበት? የሚለው
ርዕሰ ጉዳይም በስልጠናው ላይ መዳሰሱን
ተጠሪው ጠቁመዋል፡፡

ህዳር 23 ቀን 2013ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የኢዜማ ሙያ ማኅበራት የኢንዱስትሪ
ፋብሪካ ባለባቸው እንደ ናዝሬት፣ አዋሳ፣ ባህር
ዳር፣ ደብረ ብርሃን፣ ኮምቦልቻ በመሳሰሉት
ከተሞች ላይ እንዲሁም አስተማሪዎች፣
ሀኪሞች እና የግብርና ባለሙያዎች በስፋት
በሚገኙባቸው ሥፍራዎች ኢዜማ ራሱን
ለማስተዋወቅ በማቀድ ወደ ትግበራ ለመግባት
እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ወንድወሠን ተሾመ
ጠቁመዋል፡፡
ኢዜማ

ወደፊት

ሥራ

የሚያውላቸውን ፖሊሲዎች የማስተዋወቅ፣
የሙያ ማኅበራት ኮሚቴ ለሠራተኛው ያለው
ድጋፍ ምን ድረስ እንደሆነ የማስረዳት ሥራ
እንደሚሰራም ተጠሪው ገልፀዋል፡፡ ከሀገር
አቀፍ ምርጫ በፊት የፖለቲካ ፓርቲ አባል
መሆንና አለመሆን ልዩነቱ ምንድን ነው?
የሚለውንም ለሕብረተሰቡ ለማሳወቅ
የሚያግዝ ሰነድ ለማዘጋጀት ኮሚቴ ተዋቅሮ
ሥራ እየተሰራ መሆኑን የሙያ ማኅበራት
ተጠሪው ጠቁመዋል፡፡

ላይ

‹‹የትግራይ ሕዝብ ለዘመናት ከተጫነበት ቀንበር እና ባለፉት ሳምንታት
ደግሞ በሕወሓት መራሹ አጥፊ ቡድን እንደ ሰብአዊ ጋሻ ከመያዝ
በመላቀቁ እንኳን ደስ አለን›› ኢዜማ

የ

ፍርድ ቤቱ፣ ኢዜማ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ላይ ያቀረበው
ክስ ላይ ብይን ለመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ

ዜጎች ምስጋናውን አቅርቧል፡፡
ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
‹‹በዚህ ታሪካዊ ድል የትግራይ
ፍትህ (ኢዜማ) የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዘመናት ከተጫነበት ቀንበር እና
መከላከያ
ሠራዊት
ሕግ ባለፉት ሳምንታት ደግሞ በሕወሓት መራሹ
የማስከበር ተልዕኮውን ኃላፊነት አጥፊ ቡድን እንደ ሰብአዊ ጋሻ ከመያዝ
በተሞላበትና በአጭር ግዜ ውስጥ በማሳካቱ በመላቀቁ እንኳን ደስ አለን›› በማለት የእንኳን
የተሰማውን ደስታ ገለፀ፡፡
ደስ አላቹህ መልዕክቱንም አስተላልፏል፡፡
ኢዜማ እሁድ ሕዳር 20 ቀን ሕግ በማስከበር ዘመቻው የተገኘው ድል
2013 ዓ.ም በሕዝብ ግንኙነት ክፍሉ በኩል ዘላቂና አስተማሪ የሚሆነው አገር በማፍረስ
በማኅበራዊ ትስስር ገፁ ባሰራጨው መግለጫ፣ ተግባር ላይ የተሳተፉ ሕገ ወጥ ድርጊቶችን
ሕግ በማስከበር ዘመቻ ውስጥ አገርና ሕዝብ እንዲሁም በዜጎች ላይ የደረሰውን ዘግናኝ
የጣለባቸውን አደራ በብቃት ለተወጡ ከተራ ጭፍጨፋ ያቀዱ፣ ያስተባበሩና የፈፀሙ
ወታደር እስከ ከፍተኛ የጦር መኮንን ድረስ አካላት ሁሉ ሕግ ፊት ቀርበው ተገቢውን
ላሉ የመከላከያ ሠራዊት አባላትና ለሠራዊቱ ቅጣት ያገኙ እንደሆነ ብቻ መሆኑን
እውነተኛ ደጀን መሆናቸውን ላስመሰከሩ በመግለጫው ተጠቁሟል፡፡
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መንግሥት ካለፉት ሁኔታዎች ትምህርት
በመውሰድ በሀገሪቷ ላይ የፖለቲካ ፍላጎትን
በሃይል ለመጫን የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችና
ቡድኖች ላይ ሕጋዊ የሆነ እርምጃ መውሰድ
እንዳለበት ኢዜማ አሳስቧል፡፡
‹‹ያለ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት
ዘለቄታዊ የሆነ ሰላም፣ ዕድገትና የሕግ
የበላይነት የተረጋገጠበት አገር ማቆም
አይቻልም›› ያለው ኢዜማ ለአንዴና
ለመጨረሻ ግዜ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታን
በማይናወጥ መሠረት ላይ የማቆም ኃላፊነቱን
መንግሥት በቁርጠኝነት ሊወጣ እንደሚገባ
አሳስቧል፡፡

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) ‹‹የመሰብሰብ
ሕገ መንግሥታዊ መብታችን
አይገደብ፤ ሁከት ይወገድልኝ››
በሚል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ላይ
ያቀረበውን ክስ ተከትሎ የከተማ አስተዳደሩን
ምላሽ ለመስማት ከፍተኛ ፍርድ ቤት
ልደታ ምድብ 12ኛ የፍትሐብሔር ችሎት
ለማክሰኞ ሕዳር 22 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ
ቀጠሮ መስጠቱ የሚታወስ ነው፡፡ የከተማ
አስተዳደሩ በተወካዮቹ አማካኝነት ሕዳር
22 ቀን 2013 ዓ.ም በችሎት በመገኘት ምላሽ
ሰጥቷል፡፡
የከተማ አስተዳደሩ ለቀረበበት ክስ
በሰጠው ምላሽ የተሰጠኝን ሕጋዊ ስልጣን
ነው የተጠቀምኩት ሲል ተደምጧል፡፡
ኢዜማ አካሄደዋለው ያለው ስብሰባም ፍቃድ
የሌለው ስብሰባ እንደሆነ ተናግሯል፡፡ ጉዳዩን
ሊመለከት የሚገባውም የከተማ አስተዳደር
ፍርድ ቤት እንጂ ፌደራል ፍርድ ቤት
አይደለም ብሏል፡፡ ኢዜማን ወክለው በችሎት
የተገኙት ጠበቃ የሺዋስ አድማሱ፣ ጉዳዩ

ተናግሯል፡፡ ይህን የከተማ አስተዳደሩ ምላሽ
በሚመለከት ጥያቄ ያነሳንላቸው የኢዜማ
ጠበቃ የሺዋስ አድማሱ፣ የመሰብሰብ መብት
ሕገ መንግሥታዊ መሆኑን አስታውሰው
ይህ መብት በየትኛውም የመንግሥት አካል
ወይም ባለስልጣን ሊሻር እንደማይችል
አስረድተዋል፡፡ የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 9ም
ይህን እንደሚደነግግ አስረድተዋል
፡፡
የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 9 ንዑስ
አንቀፅ 1 ሕገ መንግሥቱ የሀገሪቱ የበላይ ሕግ
መሆኑን ጠቅሶ ማንኛውም ሕግ፣ ልማዳዊ
የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ አሰራር፣ እንዲሁም የመንግሥት አካል ወይም
30 ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን ባለሥልጣን ውሳኔ ከዚህ ሕገ መንግሥት ጋር
መሣሪያ ሳይዝ በሰላም፣ የመሰብሰብና የሚቃረን ከሆነ ተፈጻሚነት እንደማይኖረው
አቤቱታ የማቅረብ መብት እንዳለው ይደነግጋል፡፡
ይደነግጋል፡፡ ኢዜማ ይህ ሕገ መንግሥታዊ
መብቴ በከተማ አስተዳደሩ ተጥሶ ስብሰባ
የግራ ቀኙን ክርክር የሰማው
እንዳላደርግ ተከልክያለሁ ብሎ የመሰብሰብ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 12ኛ
ሕገ መንግሥታዊ መብቴ አይገደብ፤ ሁከት ፍትሐብሔር ችሎትም ብይን ለመስጠት
ይወገድልኝ በማለት ነው ክስ ያቀረበው፡ ለታሕሳስ 01 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ
፡ የከተማ አስተዳደሩ ለፍርድ ቤቱ በሰጠው ሰጥቷል፡፡
ምላሽም ፍቃድ የሌለው ስብሰባ መሆኑን ገልጾ፤
ከሕግ ውጪ ሄዶ የከለከለው ስብሰባ እንደሌለ
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የእግድ ጉዳይ መሆኑን አስረድተው፤ የእግድ
ጉዳዮችን ደግሞ የፌደራል ፍርድ ቤትን
የማየት ስልጣን ስላለው በፌደራል ደረጃ ክስ
እንደመሰረቱ ተናግረዋል፡፡ ኢዜማ የፓናል
ውይይቱን ለማካሄድ ሲያስብ አስቀድሞ
የከተማ አስተዳደሩ እንዲያውቀው በደብዳቤ
ማሳወቁንና በሕጉም መሰረት ስብሰባ
እንደሚካሄድ ማሳወቅ እንጂ ማስፈቀድ
እንደማይገባ የሺዋስ አድማሱ አስታውሰዋል
፡፡

በኮንሶ በተከሰተ ግጭት የበርካታ ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ፣
ከ130ሺህ በላይ ዜጎች ተፈናቀሉ

ህዳር 23 ቀን 2013ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

በ

ደቡብ ክልል በኮንሶ ዞን፣ ሰገን
ዙሪያ ወረዳ በተነሳ ግጭት
የበርካታ ሰዎች ሕይወት
ያለፈ መሆኑንና ከ130,000
ሰዎች በላይ መፈናቀላቸውን ዜጎች መድረክ
ያነጋገረቻቸው ምንጮች ገለፁ።
የሟቾች ቁጥር በዞኑ የኮሚኒኬሽን
ቢሮ ሪፖርት መሰረት 102 የደረሰ ሲሆን ዜጎች
መድረክ ባደረገችው ማጣራት ቁጥሩ ከዚህም
በላይ የሚያሻቅብ እንደሆነና በርካታ ቤትና
ንብረቶች መውደማቸውን ተረድታለች።
በአካባቢው ላይ ያለው የኢዜማ ቢሮም
የበለጠ መረጃ ለማግኘት እየሰራ እንደሚገኝ
ለመረዳት ተችሏል።
ለወራት
የቀጠለው
ግጭት
መንስኤዎቹ ሁለት መሆኑን የሚገልፁት
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የአካባቢው ነዋሪዎች፣ የመጀመሪያው በኮልሜ
ክላስተር አካባቢ በእርሻ መሬት ጥያቄነት
የተነሳው አለመግባባት ነው። ይህ ችግር
ማኅበረሰቡ ባለው ባሕላዊ ሥርዓት እንዲፈታ
ባለመደረጉ የተነሳ ችግሩ ሰፋ ወዳለ የመሬት
ይገባኛል ጥያቄነት አድጎ በአሌ እና በኮንሶ
አካባቢ ነዋሪዎች ከፍተኛ ግጭት ሊፈጥር
መቻሉን ዜጎች መድረክ ያነጋገረቻቸው
የአካባቢው ነዋሪዎች ጠቁመዋል፡፡
በሌላ ወገን ከሰገን ዞን አዲስ
አደረጃጀት ጋር ተያይዞ ይህን አካባቢ ለቃችሁ
ሂዱ የተባሉ ነዋሪዎች መኖራቸውና በተያያዥ
ራሳችንን ችለን ወረዳ ልንሆን ይገባናል
የሚል ጥያቄ በመፈጠሩ ሰፊ ግጭት ተነስቶ
በሕይወትን በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት
መድረሱን ለማወቅ ተችሏል።

የአካባቢው ማኅበረሰብ ስለችግሩ
ሁኔታ የመንግሥት አካላትን በጽሑፍ
ያሳወቀና ችግሩን ለመፍታት በወከላቸው
ሽማግሌዎች አማካኝነት ከዞኑ እና ከክልሉ
ባለስልጣናት ጋር የተወያየ ቢሆንም ችግሩ
አልተፈታም፡፡
ግጭቱ ከተለመደው የማኅበረሰብ
ግጭት የተለየ በመሆኑ ግጭቱን ከኋላ ሆነው
የሚያባብሱ አካላት ሳይኖሩ እንዳልቀረ
ነዋሪዎች ይገምታሉ።
የኢዜማ የሕዝብ ግኑኘነት ክፍል በዜጎች
ህይወት ማለፍ እና መፈናቀል የተሰማውን
ሀዘን ገልፆ መንግሰት አፈጣኝ መፍትሄ
እንዲፈልግ አሳስቧል።

