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<< ችግሩን በልኩ ተረድተን የተጠነቀቅን እንደሆን 
የአገራችንን  ትንሳኤ  እናያለን።››>>

ለጌታችንና ለመድሃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ! ትንሳኤ ጌታችን መድሃኒታችን ኢየሱስ 
ክርስቶስ መከራውን ሁሉ በፅናት አልፎ፣ ዓመተ ኩነኔን ደምስሶ፣ የሰው ልጅን የእዳ ደብዳቤዎች ቀዳዶ፣ ሲኦልን አመዝብሮ፣ 
ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበት በዓል ነው። ይህ በዓል እንደሌሎች ዓመታዊ በዓላት ለመታሰቢያነት እናከብረው ዘንድ የታዘዝነው 
አይደለም፣ ይልቁንም ተምሳሌትነቱን ተከትለን እንድንፈፅመው እንጂ! የክርስቶስ ትምህርት በአንድ ወርቃማ ህግ ይፈፀማል 

‹‹ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ›› በሚል። እሱም ‹‹እኔ እንደወደድኳችሁ እናንተም እንዲሁ ተዋደዱ›› ሲል አዞናል። ምሳሌነቱን  የምንከተለው  
እንጂ  በመታሰቢያነት የምንዘክረው  አይደለም  ስንልም  በትምህርቱ  ተለውጠን፣ በህማማቱ  ታመን በትንሳኤው ዳግም  የምንነሳ  መሆን  
ይገባናል ማለታችን  ነው። በአዳምና  ሄዋን  አለመታዘዝ  ምክንያት  ክርስቶስ  የተቀበለውና  ፅዋተ-ወመከራ አይተን የእኛም  አመፃ ያስከተለውን  
ቸነፈር ልብ ልንል ይገባናል። እያየን  እንደማናይ  እቡዮች  ሳንሆን፣ እንደ ነነዌ ሰዎች በቶሎ የምንመለስ መሆን ይገባናል።

	 ዛሬ በዓለማችን ላይ የመጣው የኮሮና ወረርሽኝን ለመቋቋም ወቅቱ እንደ ሰው ልጅ  የምንዋደድበት እንደ ዜጋ የምንረዳዳበት  ይሆን 
ዘንድ  ፈጣሪ  በቁጣ  ጭምር  አዞናል። የመንግሥት  የሥራ  ኃላፊዎች ፣ የኃይማኖት  አባቶች  እና  የሕክምና  ባለሙያዎች የሚመክሩንን  
ሰምተን  ራሳችንን፣ አገራችንን  እና  ዓለማችንን  ከአስከፊው የኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ  አደጋ የምንታደግበት ወቅት መሆኑን  አውቀን  ከዚህ 
በፊት ከነበረው የበዓሉ  አከባበር  ለየት  ባለ  መልኩ  ከቤታችን  ሳንወጣ  በልመናና  በምልጃ  ልናሳልፈው ይገባናል።

	 የዘንድሮው  የትንሳኤ  በዓል ልክ ክርስቶስ ያንን ሁሉ ፈተና በጣጥሶ እንዳለፈው ሁሉ አገራችን ኢትዮጵያም  ከተተበተበችበት 
የበሽታ፣ የርሃብ፣ የጥላቻ፣ የዘረኝነት፣ የድህነትና  ኋላቀርነት ሰንሰለት  በጣጥሳ ትንሳኤዋን  የምታበስርበትና  ለሁሉም  ዜጎች  በሰላምና  በፍቅር 
መኖር  ዋስትና  የምትሰጥበት  ይሆን  ዘንድ  የሁላችንንም  መልካም  ሃሳብ፣ ቃልና ድርጊት ይጠይቃል።

	 የኮሮና  ወረርሽኝ  በዚህ  ሁሉ  ችግር የተወረረችውን  አገራችንን  ክፉኛ  ሊያመሰቃቅልብን  እንደሚችል  ማሰብና  መስጋት  
ከተጨባጭ ሁኔታ የሚታይ አደጋ እንጂ  ሟርት  አይደለም። በቸልተኝነት ከሥርዓት  ውጭ  ከሆንን  ከባድ ዋጋ እንከፍላለን፣ ችግሩን በልኩ 
ተረድተን የተጠነቀቅን እንደሆን የአገራችንን  ትንሳኤ  እናያለን። የአገራችን  ትንሳኤ ስንልም:-

1ኛ. በሽታውን ተቋቁመን በሂደቱም  የጤና  ተቋማትን፣ በሁሉም  ረገድ  የዜጎችን ዋስትና  በማጎልበት  ማኅበራዊ  ትንሳኤዋን የምናበስርበት፣
2ኛ. ለበርካታ ዜጎቻችን የሥራ እድል በመፍጠር፣ አባይን ጨምሮ የተፈጥሮ  ኃብታችንን  ለህዝባችን  ጥቅም  የምናውልበትና  የኢኮኖሚ 
ትንሳኤዋን  የምናበስርበት፣
3ኛ. ፈጣሪ የሰጠንን ይህን የፅሞና ጊዜ እንደመልካም አጋጣሚ በመጠቀም በሚያወዛግቡ አጀንዳዎች ላይ ተወያይተን አገራዊ መግባባት ላይ 
የምንደርስበትና በቀጣይም  በየደረጃው መንግስት በህዝብ  ይሁንታ የሚቋቋምበትን  ስርዓት  በመፍጠር  የአገራችንን  ፖለቲካዊ ትንሳኤ 

  የምናበስርበት  እንዲሆን  እመኛለሁ። ይህ ተግባራዊ  እንዲሆንም የኢዜማ  አመራርና  
አባላት  በትጋት  እንሰራለን።
	 የፈተናው  ጊዜ እስኪያልፍ  በመንፈስ  አንድ  ሆነን አካላዊ ርቀታችንን እንጠብቅ፣ 
በተቻለን  ሁሉ  እቤት በመቆየት ለእኛ ሲሉ እንደክርስቶስ ራሳቸውን  አሳልፈው  የሰጡንን  
የጤና  ባለሙያዎችን  እናግዛቸው፣ ሥርዓት በመያዝ  ራሳችንን፣ ወገናችንን  እና  አገራችንን  
እንታደግ! የክርስትና እምነት ተከታዮች ለሆናችሁ የኢዜማ  አመራር፣ አባላት፣ ደጋፊዎችና  
ለህዝባችን  መልካም  የትንሳኤ በዓል እመኛለሁ!

የሺዋስ አሰፋ
የኢዜማ ሊቀመንበር

ለመላ የክርስና እምነት 
ተከታዮች

 እንኳን ለብርሀነ ትንሳኤው 
አደረሳአሁ እያለ 

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ 
ፍትህ ፓርቲ /ኢዜማ /
ልባዊ ምኞቱን ይገለፃል
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የኮረና ቫይረስ በሀገረ ቻይና 
በታህሳስ ወር ተከሰተ ፡፡ 
በኢትዮጵያችን ደግሞ በሶስተኛ 
ወሩ ላይ መጋቢት ላይ በተደረገ 

ምርመራ መታየቱ ተዘገበ ፡፡ በእነዚህ ጥቂት 
ወራት ውስጥ ሁሉን በሚባል ደረጃ የተባበሩት 
መንግስታት አባል አገራትን አካልሎ 
በአሁኑ ሰአት ከሁለት ሚልዮን በላይ ሰዎች 
በወረርሽኙ ተይዘዋል፡፡ ያገገሙ ያሉትን ያህል 
እስከ ወድያኛው ያሸለቡ ሰዎችም እንዳሉ 
መረጃዎች ያመላክታሉ ፡፡ ወረርሽኙ በፍጥነት 
እየተዛመተ የዓለምን አጠቃላይ ሁኔታ እያናጋ 
ይገኛል ፡፡ በዚህ ሳብያ  የአለማችን አሳሳቢ 
አጀንዳ ሆኖ ይገኛል ፡፡ የጉዳዩ አሳሳቢነት 
በተለይ እንደ እኛ ላሉ በኢኮኖሚ እድገታቸው 
ኋላቀር ለሚባሉ ሃገራት የበለጠ እንደሆነ 
ብዙዎች ይስማሙበታል ፡፡
	 የዘገየ ውሳኔ ነው የሚሉ ድምፆች  
ቢኖሩም ኢትዮጵያ የቫይረሱን ስርጭት 
ለመከላከል የተለያዩ እርምጃዎችን ወስዳለች፤ 
እየወሰድችም ትገኛለች የሚል በርካታ 
አስተያየት ይደመጣል ፡፡ ለአምስት ወራት 
የሚዘልቅ የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ ከማወጅ 
አልፎ ከፊቷ የነበረውን ትልቅ ሃገራዊ ጉዳይ 
(የ2012 ምርጫን) አራዝማለች፡፡ የአዋጁን 
የማስፈፀሚያ መመሪያዎችን በማውጣት 
ለመተግበር ጥረት እየተደረገ ሲሆን በርካታ 
ወገኖችም በተለያዩ ድጋፎች ተጠምደው 
ይታያሉ ፡፡ አስተምህሮቱን ያልተገነዘቡ ቀላል 
የማይባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዳሉም 
እየተስተዋለ ሲሆን የወረርሽኙ ስርጭት የጉዞ 
ታረክ ካላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አልፎ 
ምንም አይነት የጉዞ ታሪክ ወደሌላቸውም 
እየተዛመተ መሆኑን በቅርቡ እየወጡ ያሉት 
መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ ይህ መዛመት 
ስርጭቱን አደገኛ እያደረገው መሆኑን 
እየተመለከትን እንገኛለን፡፡ አንዳንድ የክልል 
መንግስታትም የየራሳቸውን የአስቸኳይ ጊዜ 
አዋጅ በማውጣት ስርጭቱን ለመከላከል 
ጥረት እያደረጉ ቢመስልም በጠንካራ ቅንጅት 
እና ከፖለቲካዊ ጥቅመኝነት አስተሳሰብ በፀዳ 
መልኩ ካልተሰራበት ከሰማንያ ከመቶው 
በላይ ህዝብ በገጠር ለሚኖርባት ሀገራችን 
ፈተናው የከበደ ይሆናል፡፡ በመሆኑም 
ለጤና ባለሙያዎች፣ ለመንግስት እና በዚህ 
የወረርሽኝ ስርጭት እገታ ላይ ለተሰማሩ 
ወገኖች ሁሉ ቀና እና ምቹ ሆኖ መገኘት 
ከዜጎች ይጠበቃል፡፡ ይህም የእያንዳንዱ ዜጋ 
ሃላፊነት እና ግዴታ መሆን ይኖርበታል፡፡ 

ሀገር የሚኖረዉ ህዝብ ሲኖር ነው ፡፡ አማራጭ 
ሃሳቦችን በማቅረብ በምርጫ አሸንፎ ራእይን 
እና አሻራን ለተውልድ ማኖር የሚቻለው 
ህዝብ ሲኖር ነው ፡፡ የምርጫ ዘገባ እና 
ፖለቲካዊ ወሬ በዚህ ወቅት ቅንጦት ነው ፡፡ 
የፖለቲካ ፓርቲዎችና አመራሮች እድሜውም 
ልቦናውም ከሰጣቸው ይህን ወረርሽኝ እንደ 
ሀገርና ህዝብ ከተሻገርን በኃላ በጠረጴዛ 
ዙሪያ ተሰባስበው ልዩነቶችን የመፍታት እና 
የማቻቻል እድልም አቅሙም ይኖረቸዋል 
ተብሎ ይታመናል፡፡ ስለዚህም በዚህ ክፉ 
ጊዜ የፖለቲካ ቡድኖች ሁሉ ለህዝብ ህልውና 
በጋራ መቆም ይኖርባቸዋል፡፡ 
	 ለመጪው ትውልድ መሰረት 
ለመጣል ታላቁን የህዳሴ ግድብ ዓባይን 
እንደ አይናችን ብሌን የምንጠብቀውን ያህል 
ራሳችንን ከወረርሽኙ መጠበቅ የዜጎች ሁሉ 
ግዴታ መሆን ይገባል፡፡ በማንኛውም መልኩ 
በዚህ ወቅት ህግ ሳይሆን ሞራል ቅድሚያውን 
እንዲወስድ ዜጎች ልንሰራ ይገባል፡፡ ከዚህ 
የሞራል ህግ ውጪ የሆነን ዜጋ የማረም 
መብት ደግሞ የመንግስት ይሆናል፡፡ ከሞራል 
ህግ ተወጥቶ መንግሰት ዜጋን እና ሀገርን 
የሚጎዳን ወገን ካላረመ ተጠያቂ መሆኑ 
አይቀሬ ይሆናል ፡፡
	 የወረርሽኙ ስርጭት እና ያስከተለው 
እንዲሁም በቀጣይ ሊያስከትለው የሚችለው 
ሁለንተናዊ ጉዳት  ከፍ ያለ እንደሚሆን 
የተለያዩ ምህራን ሃሳብ እየሰጡበት ይገኛል፡
፡ ሉላዊነት (ግሎባላይዜሽን ) እና አለም 
አቀፋዊነት በተለያዩ ሃሳቦች እየተፈተነ 
ነበር፡፡ ብሄርተኝነት እየገነነ አለማቀፋዊነት 
እየተፈታተነ ነበር፡፡ ሀገራዊነት በከባቢያዊነት 
እየተፈተነ ነበር፡፡ ፈተናው ዛሬም ቢኖርም 
በዚህ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ግን ነገሮች 
እየተለወጡ ይመስላል፡፡ የበሽታው 

ስርጭትን መከላከል አለም አቀፋዊ ትብብር 
እና ውህደት እንደሚያስፈልግ እያስተማረ 
ይመስላል ፡፡ አሁንም ወቅቱ መተባበርና 
አለም ዓቀፋዊነት የተያያዙ የሰው ልጅ 
ህልውና መሰረቶች መሆናቸውን ጠቁሟል፡
፡ በሀገራችን ደረጃም ከከባቢያዊ ጠባብ 
ፍላጎትን ለማሟላት ከመሯሯጥ ወደ ሃገራዊ 
እና ሰፊው ትብብር መጓዝ የህይወት መድህን 
መሆኑን አስገንዝቧል ፡፡ ስንተባበር እንድናለን፤ 
እንነሳለን፡፡ ስንከፋፈል እንጠፋለን፤ 
እንሞታለን፡፡ መጪው ዘመን የአብሮነታችን 
እና የጥንካሬያችን ማሳያ ይሆናል የሚል 
እምነት ያለው ፤ ተስፋ ያለው ዜጋ እየበዛ 
ነው ፡፡ ብርሃንናችን ከሩቁ እየፈነጠቀ ነው፡
፡ ሙሉ ብርሃንዋን ለማየት ትእግሰት፤ ተስፋ 
እና ፅናትን ይጠይቃል፡፡ ይህ ትውልድ 
የወረርሽኙን ውቅያኖስ ለመሻገር መልህቁን 
ጥሏል፡፡ ከፍታውን ለመውጣት እንደ አለት 
የጠነከረ መሰላሉን ዘርግቷል፡፡ ለግዜው 
መከራውን (ኮቪድ-19) ለመቋቋም አባይንም 
ለመገደብ አስተሳስረውታል፡፡ በቀጣይም 
ግዙፍ ሃገራዊ ፕሮጀክቶች ይኖሩታል 
ተብሎም ይታመናል ፡፡ ይህ ትውልድ በክፍለ 
አህጉሩ አጀንዳ ሰጭ እንጂ ከቶውንም አጀንዳ 
ተቀባይ መሆን አይኖርበትም ፡፡ ለዚህም 
ትብብር እና አንድነት እንጂ መከፋፈልና 
መበታተን መፍትሄ አይሆኑም ፡፡
	 የክርስትና እምነት ተከታዮች 
በታሪካችን የፋሲካን በዓል በዚህ በአስቸኳይ 
ግዜ አዋጅ ሁኔታ ስናከብረው የመጀመሪያው 
ሊሆን ይችላል ፡፡ የበሽታውን ስርጭት 
ለመከላከል የሃይማኖት አባቶች የተቻላቸውን 
ሁሉ ተባብረዋል፡፡ አብዛኛው ምእመናንም 
ለጥሪው አዎንታዊ መልስ እየሰጠ ይገኛል፡
፡ አንዳንድ ችግሮችን ለጋራ ህልውና ሲባል 
ማስተካከል ተገቢ ይሆናል፡፡ በሽታው 
እምነትን፣ ዘርን፣ ቀለምን፣ እድሜንም ሆነ 
ፆታን እንደማይመርጥ ተመስክሮለታል፡፡ 
ለአንዱ የመጣ ለሌላዉ ይተርፋል እየተባለ 
ነው፡፡ ስለሆነም የፋሲካ በዓልን ስናከብር 
ትእግሰትን ተላብሰን፤ ተስፋን ሰንቀን፤ ፅናቱን 
አዋህደን፤  የአንዳችን ህልውና ለሌላችንም 
መሆኑን ልብ በማለት ሊሆን ይገባል፡፡ 
መጪዉ ዘመናችን ለኛ ለኢትዮጵያውያን 
ብሩህ ይሆናል፡፡ እውነትም ወደ ነበርንበት 
ታላቅነት እንመለሳለን፡፡ 

መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንልን!!

የፋሲካ በዓልን ከኮረና ቫይረስ ጋር   
                                    ተክሌ በቀለ የመንግስት ትይዩ ካቢኔ  

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትሕ (ኢዜማ) የአዲስ አበባ 
ከተማ ምርጫ ወረዳ 24 በኮሮና 
ቫይረስ (ኮቪድ 19) ዙሪያ 

በወረዳው ስር ለሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ 
ክፍሎች በሽታውን እንዴት መከላከል 
እንደሚቻል እና ስርጭቱን ከመግታት አንፃር 
ሊወሰዱ ስለሚገባቸው ቅድመ ጥንቃቄዎች 
የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በመስራት 
ላይ እንደሚገኝ የምርጫ ወረዳው ሕዝብ 
ግንኙነት ኃላፊ ክንፈሚካኤል ደበበ ለዜጎች 
መድረክ ገለፁ፡፡
 	 የኮሮና ጉዳይ የአንድ አካባቢ ወይም 
የአንድ ሀገር ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አለማቀፋዊ 
ስጋት ነው ያሉት ኃላፊው፣ ሕዝቡ 
በሽታውን በቀላሉ ሊከላከልና ሊቆጣጠር 
በሚችልባቸው የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ 
ትኩረት ሰጥተው በምርጫ ወረዳቸው ስር 
በሚገኙ 12ቱም ንኡስ ወረዳዎች በመዘዋወር 

ለማህበረሰቡ ግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራ 
በመስራት ላይ እንደሚገኙ አስረድተዋል፡
፡ ከግንዛቤ ማስጨበጡ ጎን ለጎን ዝቅተኛ 
የገቢ ምንጭ ላላቸው የወረዳው ነዋሪዎች 
የድጋፍ ማሰባሰብ ስራዎችን በማከናወን 
ላይ እንደሚገኙና በቅርቡም የተሰበሰቡ 
ቁሳቁሶችን ማከፋፈል እንደሚጀምሩ ኃላፊው 
ጠቁመዋል፡፡ 
	 የወረርሽኙ ጉዳይ የአንድ ፓርቲ 
ወይም ግለሰብ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የእያንዳንዱ 
ዜጋ ጉዳይ ነው ያሉት ክንፈሚካኤል ደበበ፣ 
በወረዳቸው ለግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ 
በተንቀሳቀሱበት ወቅት የወረዳው የብልጽግና 
ፓርቲ አመራሮች ከኛ ውጪ ማንም 
መንቀሳቀስ አይችልም በሚል ለተወሰኑ 
ሰዓታት እከል ለመፍጠር ሞክረው እንደነበር 
ነገር ግን ችግሩን በውይይት ፈትተው ወደ 
እንቅስቃሴያቸው መመለሳቸውን ገልፀዋል፡
፡ ይህ የሀገር ጉዳይ በመሆኑ የፖለቲካ 

ልዩነቶችን ወደጎን ትተን ለህዝባችን 
በአንድነት መሰለፍ የሚገባን ወቅት ቢኖር ይህ 
ጊዜ ላይ ነው ያሉት የምርጫ ወረዳው ሕዝብ 
ግንኙነት ኃላፊ፣ መሰል ችግሮች ለወደፊት 
እንዳይገጥማቸው ለወረዳው የመንግስት 
አስተዳደር የተናጠል እንቅስቃሴዎች ወደ 
አንድ መዋቅር እንዲጠቃለሉ ለዚህም ሲባል 
የጋራ ኮሚቴ እንዲዋቀር በደብዳቤ ጥያቄ 
አቅርበው ምላሽ በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኙ 
ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡
	 በወረዳው የተለያዩ አካባቢዎች 
እየተደረጉ ያሉ ስራዎች ተጠናክረው 
እንደሚቀጥሉ እና ከማኅበረሰቡ እየታየ 
ያለው አቀባበል ተስፋ ሰጪ ቢሆንም 
የተጀመሩት ማህበረሰቡን የማንቃት 
ስራዎች የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት 
ወረርሽኙ እንዳይስፋፋ ኃላፊነትን መወጣት 
እንደሚያስፈልግ የምርጫ ወረዳው ኃላፊ 
ተናግረዋል፡፡ 

ወረዳ 24 ኮቪድ 19ን በመከላከል ዙሪያ፣ 
ያተኮረ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሰራዎችን እያከናወነ 

እንደሚገኝ  አስታወቀ
የዜጎች መድረክ ሚያዝያ 10 ቀን 2012  ዓ.ም
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ብሄራዊ የኮቪድ 
19 መከላከልና መቆጣጠር ግብረ 
ሀይል በሀገራችን የተከሰተውን 

የደም እጥረት ለማቃለል ሁሉም ዜጋ ደም 
መለገስ ይጠበቅበታል ሲል አስታወቀ፡፡

	 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 
ከብሄራዊ ወጣቶች፣ ሴቶች እና የሙያ 
ማህበራት ተጠሪዎችና ከጤና ባለሙያዎች 
የተውጣጣ ብሔራዊ የኮቪድ 19 መከላከልና 
መቆጣጠር ግብረ ሀይል አቋቁሟል፡
፡ ግብረ ሀይሉ ወረርሽኙን ለመከላከልና 

ለመቆጣጠር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን 
ወደ ህብረተሰቡ ማድረስ፣ የገንዘብና 
የቁሳቁስ ሂደቱን ማስተባበርና መቀስቀስ፣  
በሀገር አቀፍ ደረጃ ለተቋቋመው ግብረ 
ሀይልና በተከፈተው የባንክ አካውንት 
የሚሰበስበውን ገንዘብ ገቢ ማድረግ፣ በሂደቱ 
ተጎጂ ለሚሆኑ ችግረኞች ህዝቡ ጎረቤቱንና 
የሰፈሩን ሰዎች እንዲመግብና እንዲደግፍ 
ማነሳሳት እና መከታተል፣ በአጠቃላይ ሂደቱ 
ላይ የሚታዩትን የአመራርና የአፈጻጸም 
ክፍተቶችን እየለዩ ለፓርቲውና ለመንግስት 
ከመፍትሄ አቅጣጫዎች ጋር ለማመላከት 
የሚያሰችሉ እቅዶችን በመለየትና አቅዶ 
በመንቀሳቀስ ላይ እንደሚገኝ ግብረ ሀይሉ 

ገልጿል፡፡
	 ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ 
መከላከልና መቆጣጠር በተጓዳኝ በሀገሪቱ 
ላይ የተከሰተውን የደም እጥረት ለመቅረፍ 
ግብረሀይሉ በሚቀጥለው ሳምንት የደም 
ልገሳ ፕሮግራም ማዘጋጀቱንና በዚህ የደም 
ልገሳ መርሃ ግብር ላይ የፓርቲው አመራሮች፣ 
አባላትና ደጋፊዎች እንደሚገኙበት 
አስታውቋል፡፡ ደም ለመለገስ ብቁ የሆኑ 
መላው የሀገራችን ህዝቦች በነቂስ ወጥተው 
ደም እንዲለግሱ ሀገራዊና ሰብአዊ ጥሪያችንን 
በማክበር እናስተላልፋለን ሲል ግብረሀይሉ 
ጥሪውን አቅርቧል፡፡

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ/) ምርጫ 
ወረዳ 12/13 የትንሳኤ በአልን 
አስመልክቶ  በገበያ ስፍራዎች 

በሚፈጠሩ መጨናነቆች ሳቢያ የኮረና ቫይረስ 
ስርጭት እንዳይስፋፋ እና ህብረተሰቡ አካላዊ 
ርቀቱን በመጠበቅ ግብይቱን እንዲያከናውን 
በምርጫ ወረዳው ውስጥ በሚገኙ ዋና ዋና 
በገበያ ማእከሎች በመዘዋወር የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ስራዎችን ማካሄዳቸውን 
የምርጫ ወረዳው ምክትል ሰብሳቢ ብሩክ 
አየለ ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡ 
	 ም/ሰብሳቢው በጃልሜዳ የበሬ ገበያ፣ 
ጉራራ፣ ጨፌ እና ብሎኬት በሚባሉ የገበያ 

ሥፍራዎች በመዘዋወር የግንዛቤ ማስጨበጫ 
ሥራዎቹን ማከናወናቸውን አስረድተዋል፡
፡ በአሁኑ ሰአት በአለም አቀፍ ደረጃ ስጋት 
የሆነው የኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ እንደተቀረው 
የአለም ክፍል ሁሉ ኢትዮጵያንም በመፈታተን 
ላይ የሚገኝ በመሆኑ ቫይረሱ አድማሱን 
በማስፋት በሀገሪቷ ውስጥ ከቁጥጥር ውጭ 
ከመሆኑ በፊት ሀላፊነት በሚሰማው መልኩ 
ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ 
ይኖርበታል ሲሉ ብሩክ አየለ አሳስበዋል፡፡ 
	 ም/ሰብሳቢው የቫይረሱ ስርጭት 
በአሳሳቢ ደረጃ ከመጨመሩ ባሻገር በአንዳንድ 
አካባቢዎች ላይ በቫይረሱ የተያዙ ቤተሰቦችን 
የማግለል ነገር መታዘባቸውንና ‹‹ይህ 

የማግለል ስሜት በፍፁም ተቀባይነት የሌለው 
ነው!›› ሲሉ የማግለሉን ድርጊት አውግዘዋል፡
፡ ‹‹ማግለሉ አብሮ የመኖር ማኅበራዊ 
እሴቶቻችንን የሚሸረሽር በመሆኑ ማግለል 
ሳይሆን ጥንቃቄ በማድረግ ይህን አስከፊ ግዜ 
በአንድነት እጅ ለእጅ ተያይዘን በኢትዮጵያዊ 
የአብሮነትና የመደጋገፍ ባህላችን ልንሻገረው 
ይገባል›› ብለዋል፡፡ 
	 ምርጫ ወረዳ 12/13 ቫይረሱ 
የተገኘባቸው ዜጎች ቤተሰቦች ላይ እየደረሰ 
ስላለው ማኅበራዊ መገለል ወደ አካባቢዎቹ 
በመሄድ ለማኅበረሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ 
ስራዎችን እየሰራና ማኅበረሰቡን እያስተማረ 
እንደሚቀጥል ም/ሰብሳቢው አስታውቀዋል፡፡ 

‹‹በመከላከል ዙሪያ ከሚሰጠው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ 
በተጨማሪ ማኅበራዊ መገለሉ እንዳይስፋፋ  እየሰራን እንገኛለን›› 

ብሩክ አየለ የምርጫ ወረዳ 12/13 ም/ሰብሳቢ
የዜጎች መድረክ ሚያዝያ 10 ቀን 2012 ዓ.ም

 በሀገሪቱ ላይ የተከሰተውን የደም እጥረት ችግር ለመቅረፍ ሁሉም
 ዜጋ ደም እንዲለግስ ጥሪ ቀረበ

የዜጎች መድረክ ሚያዝያ 10 ቀን 2012 ዓ.ም

 ምርጫ ወረዳ 18 በተለያዩ የገበያ ቦታዎች 
በመዘዋወር ለሕብረተሰቡ ስለኮቪድ ወረርሽኝ 

ግንዛቤ ማስጨባጫ ስራዎችን አካሄደ
የዜጎች መድረክ ሚያዝያ 10 ቀን 2012 ዓ.ም

የፋሲካን በአል ለማክበር በየገበያ 
ማእከላት እየታየ ያለው 
መዘናጋት እና ስለኮሮና ቫይረስ 
ወረርሽኝ አደገኛነት በቂ ግንዛቤ 

በህብረተሰቡ ውስጥ አለመስረፁ በዜጎች 
ህይወት ላይ የማያስፈልግ ዋጋ እንዳያስከፍለን 
ስጋት አለን ሲሉ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) የምርጫ ወረዳ 18 ሰብሳቢ 
ጌቱ ቦጋለ ለዜጎች መድረክ ገለጹ፡፡
  ሰብሳቢው የኮቪድ 19 ወረርሽኝን 
ለመከላከልና ለመቆጣጠር ምርጫ ወረዳ 
18 የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን 
ለመስራት እቅዶችን በመንደፍ የወረዳው 
አባላትና አመራሮች ወደ ተግባራዊ 
እንቅስቃሴዎች  መሰማራታቸውን ገልፀዋል፡፡ 

የትንሳኤን የበአል ዝግጅት መሰረት አድርገው 
በሚከናወኑ የገበያ እንቅስቃሴዎች ህብረተሰቡ 
አካላዊ ርቀቱን ጠብቆ ለራሱም ሆነ ለሌላው 
የህብረተሰብ ክፍል የጤና ስጋት ሳይሆን 
መገበያየት የሚችልበትን አስተምህሮቶችን 
መስጠታቸውን ጠቁመዋል፡፡ 
 በተለይ ያሬድ ቤተክርስቲያን አካባቢ 
የሚገኘው የበግ ተራ እና በንኡስ ወረዳ 9 
በተለምዶ ‹‹ጉሊት›› ተብሎ የሚጠራው 
አካባቢ ትኩረት አድርገው እጅ 
በማስታጠብ፣ ስለ ወረርሽኙ የሚያስገነዝቡ 
በራሪ ወረቀቶችን በማደልና በድምጽ ማጉያ 
በመታገዝ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን 
ማካሄዳቸውን ሰብሳቢው አስረድተዋል፡
፡ በሁለቱ የገበያ ቦታዎች የሚደረጉ የንግድ 

ልውውጦች የወረርሸኙን አደገኛነት 
ማኅበረሰቡ ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው 
ብሎ ለመደምድም እንደሚቸግራቸው እና 
ስለ ወረርሽኙ ህብረተሰቡ አሁን ላይ ያለው 
ግንዛቤ እያደገ መሄድ ካልቻለ ከፍተኛ ዋጋ 
እንዳያስከፍለን ያሰጋል ሲሉ ሰብሳቢው 
ስጋታቸውን ገልፀዋል፡፡ 
ሰብሳቢው፣ የማኅበረሰብ ስጋትና አደጋ 
የሆነው ወረርሽኝን ለመቆጣጠርና ሙሉ 
ለሙሉ መከላከል የሚቻልበት አቅምና ደረጃ 
ላይ እስኪደረስ ድረስ በወረዳቸው የተጀመሩ 
የግንዛቤ ማስጨበጫ ተግባራትን ወረዳቸው 
አጠናክሮ እንደሚቀጥልበት አስታውቀዋል፡፡        


