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ቆይታ 
  ‹‹የኮሮና ወረርሽኝ መከሰቱ የፖሊሲ ዶኪመንታችንን 

ለማጠናከርና ለመርዳት ከፍተኛ ጥረት አድርጓል፤ የወረርሽኝ 
አረዳዳችን ላይም የጨመረልን ነገር አለ፡፡›› 

ዶ/ር ሙሉዓለም ተገኘወርቅ የኢዜማ ጤና ፖሊሲ ቡድን አስተባባሪ
	 የዛሬው የዜጎች መድረክ የ ‹‹ቆይታ›› አምድ እንግዳ ዶ/ር ሙሉዓለም ተገኘወርቅ ናቸው፡፡ ዶ/ር ሙሉዓለም ተገኘወርቅ የሕክምና 
ባለሙያ ሲሆኑ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) የጤና ፖሊሲ ቡድን አስተባባሪና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከልና 
ለመቆጣጠር የተቋቋመው ግብረ ሀይልም አስተባባሪ ናቸው፡፡
	 የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በዓለም አቀፍም ሆነ በሀገር አቀፍ ደረጃ በድጋሚ ለምን አገረሸ? በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ለምን 
አሻቀበ? ቫይረሱን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ምን መደረግ አለበት? በማኅበረሰቡ ዘንድ የሚታየው መዘናጋት ከምን የመነጨ ነው?? ቫይረሱ 
ምን አሉታዊ ተፅእኖ አስተከለ የሚሉ የተለያዩ ጥያቄዎች አንስተንላቸዋል፡፡ ላነሳንላቸው ጥያቄዎች የሰጡንን ሙያዊ ማብራሪያ ይዘን ቀርበናል፡
፡ መልካም ንባብ!    

ከዜጎች መድረክ ጋር ቆይታ ለማድረግ ፍቃደኛ 
ስለሆኑ በጣም እናመሰግናለን፡፡
እኔም አመሰግናለሁ፡፡
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ በኋላ 
በዓለም አቀፍም ሆነ በሀገር አቀፍ ደረጃ 
ያስከተለው አሉታዊ ተፅዕኖ እንዴት ይገለፃል?
	 የወረርሽኙ ተፅእኖ በጣም 
ከፍተኛ ነው          ፡፡ በመጀመሪያ የጎዳው 
የኢኮኖሚውን ዘርፍ ነው ማለት እንችላለን 
፡፡ በተለይ እንደ እኛ ባሉ ሀገራት ላይ 
የዜጎች ማኅበራዊ መስተጋብሮች (ለቅሶ፣ 
ምርቃት፣ እድር፣ ማኅበር..) ላይ ተፅእኖ 
አሳድሯል፡፡ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስንመለከት 
ደግሞ መደረግ የነበረባቸው ምርጫዎችና 
ሕዝበ ውሳኔዎችን አስተጓጉላል፡፡ የዜጎች 

እንቅስቃሴዎች ተገድቧል፡፡ ዓለም አቀፍ 
ግንኙነቶችና በረራዎችም ተቋርጠዋል            
፡፡ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎችና ስፖርታዊ 
ክንውኖች ተሰናክለዋል፡፡ በማኅበራዊም፣ 
በፖለቲካዊና በኢኮኖሚው ዘርፍ ሰፊ 
ጉዳቶችን አስከትሏል፡፡ ቀላል የሚባል ጉዳት 
አይደለም ያደረሰው፡፡ 
ወረርሽኙ በዓለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በሀገር 
አቀፍ ደረጃ ቁጥሩ እያሻቀበ እንደሚገኝ 
እየተገለፀ ይገኛል፡፡ ቁጥሩ እያሻቀበ 
የሚገኝበት አብይ ምክንያት ምንድነው?
	 ያለፉት ሁለት ሳምንታት ጀምሮ 
በዓለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ ሪፖርት 
በሚደረግበት ጊዜ የቁጥር መጨመር 
በከፍተኛ ደረጃ እየታየ ይገኛል፡፡ በአውሮፓ 
እንደ ጀርመን ያሉ ሀገራት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 

ማወጅ አለብን ወይስ የለብንም? የሚል ሀሳብ 
ላይ ደርሰዋል፡፡ አሜሪካም  ቁጥሩ ጨምሯል 
፡፡ እኛም ሀገር በቫይረሱ የሚጠቁ ዜጎች 
ቁጥር መጨመር አስመልክቶ የሕብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲቲዮትና ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
ባሳለፍነው ሳምንት መግለጫ ሰጥተዋል፡፡ 
	 ወረርሽኙ በባሕሪው አካላዊ ርቀት 
መጠበቅን የአፍና የአፍንጫ ጭምብል አድርጎ 
መንቀሳቀስን ይፈልጋል፡፡ ይህን ለማድረግ 
ደግሞ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያሻል፡፡ የሚባሉ 
ትዕዛዞችን አክብሮ የመንቀሳቀሱ ነገር ላይ 
መዳከምና መሰላቸት ይነበባል፡፡ በዚህም 
ክፍተቶችም ተፈጥረዋል፡፡ መላመድ በራሱ 
የሚያመጣቸው ክፍተቶች አሉ፡፡ እነዚህ 
ምክንያቶች ለቫይረሱ ማሻቀብ ከፍተኛ 
አስተዋፅኦ እንዳደረጉ ነው አንዳንድ ጥናቶች 
እያመላከቱ ይገኛል፡፡ 
ቫይረሱ በኢትዮጵያ መከሰቱ የተገለፀበት 
ወቅት ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ  ይታይ ነበር፡
፡ አሁን ላይ ግን መዘናጋቱ በከፍተኛ ሁኔታ 
እንደጨመረ እየታዘብን እንገኛለን፡፡ 
አንዳንድ ወገኖች ለመዘናጋቱ እንደ ምክንያት 
የሚያቀርቡት መከራከሪያ ወረርሽኙ የተከሰተ 
ጊዜ የተለያዩ ትንበያዎች ይሰሩ ነበር፡፡ እነዛ 
ትንበያዎች እውነት ሆነው አለመገኘታቸው 
ማኅበረሰቡ ላይ የፈጠረው ተፅዕኖ አለ፡፡ ይሄ 
በሽታ ቀላል ነው ብሎ ማኅበረሰቡ እንዲያስብ 
አድርጎታል፡፡ መዘናቱም የመጣው ከዚህ 
በመነሳት ነው ይላሉ፡፡ እርስዎ እንደ ጤና 
ባለሙያ የእነዚህን ወገኖች መከራከሪያ 
እንዴት ያዩታል?
	 አዲስ ቫይረስ ወይም ወረርሽኝ 
ሲመጣ ጥናትም ሆነ ትንበያ የምትሰራው 
በወቅቱ ያለውን የስርጭት መጠን ተንተርሰህ 
ነው፡፡ የማኅበረሰብ ጥናት ስታደርግ 
የምትወስዳቸው ናሙናና መረጃ አሰባሰብህ 

ራሱን የቻለ ሳይንሳዊ መንገድ አለው፡፡ 
ከዚህ በፊት የነበሩ ወረርሽኞች እንዴት 

ሆኑ? ሌሎች ቦታዎች ላይ ምን ታየ? ባለፈው 
አንድ ወር የነበረው የመሰራጨት መጠን 
ምንድነው? ብለህ ነው የምትነሳው፡፡ ብዙ 
ጥናቶች መደረግ እንዳለባቸው ግልፅ ነው፡፡
	 ወረርሽኙ በሀገራችን ከገባ ገና 8 
ወሩ ነው፡፡ በእነዚህ ጊዜያቶች የተደረጉ 
ጥናቶችን ሳይንሳዊ በሆነ መልክ ለመናገር 
ትንሽ አስቸጋሪ ነው፡፡ ጊዜው በጣም ገና ነው 
ልንል እንችላለን፡፡ መጀመሪያ ሰሞን የነበሩ 
ጥንቃቄዎች፣ የተወሰዱት እርምጃዎችና 
እንደ ማኅበረሰብ ለጉዳዩ የነበሩ አትኩሮቶች 
ቀላል የሚባል አልነበረም፡፡ በሀገራችን 
አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሲነሳና የትራንስፖርት 
መመሪያው ሲሻሻል የንግድ ማዕከላት ላይ 
የነበረው ዝንጋታ በአንዴ ነው የጨመረው፡፡ 
እንደሌለ የመቁጠር ነገር አለ፡፡ 
	 በወሰድናቸው የጥንቃቄ 
እርምጃዎች የተከላከልናቸው ነገሮች እንዳሉ 
በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ ከዛ በዘለለ 
የዚህን ወረርሽኝ ባህሪ በቅጡ አጥንቶ 
መተንተን ያስፈልጋል፡፡ የምስማማበት ነገር 
ቢኖር ማኅበረሰቡ መጀመሪያ በነበረው 
ፍርሀት ልክ አልቀጠለም፡፡ የተገመተው ሰፊ 
ጉዳት ያደርሳል ተብሎ ነበር፡፡ ለመከላከል 
ሲባል ነው እንደዛ የሚደረገው፡፡ ትክክለኛ 
እርምጃም ነው፡፡ ጥናቶቹ ሳይንሳዊ በሆነ 
መልኩ የተጠኑም ናቸው፡፡ ማኅበረሰቡ 
ራሱን ከእንደዚህ አይነት ወረርሽኞች 
እንዲጠብቅ የሚደረጉ ሳይንሳዊ ሂደቶች 
ናቸው፡፡ የነበረው እውነታና ፍርሀት 
ማኅበረሰቡን አዘናግቶታል ወይ? አዎ፡፡ 
	 ስለ ቫይረሱ ብዙ የማናውቀው ነገር 
ነበር፡፡ ከመድፈር ይልቅ መጠንቀቅ የተሻለ 
ነው፡፡ ማኅበረሰባዊ ጤናን በመጠበቅ ሂደት 
የሚባል አባባል አለ፡፡ ‹‹ታሞ ከመማቀቅ 
አስቀድሞ መጠንቀቅ›› መጀመሪያ የተደረገው 
ጥንቃቄ ጥሩ የሚባል ነው፡፡ አሁንም ቢሆን 
መዘናጋቱ መቆም አለበት የሚል እሳቤ ነው 
ያለኝ፡፡
መንግሥት ሀገር አቀፉን ምርጫ የኮሮና 
ወረርሽኝን ተከትሎ ማራዘሙ ይታወቃል፡፡ 
መንግሥት ወረርሽኙን አስታኮ ምርጫውን 
አራዘመው እንጂ ኮሮና ምርጫውን 
ለማራዘም ሰበብ አልነበረም ሲሉ አንዳንድ 
አካላት ሀሳባቸውን ሲሰነዝሩ ይደመጣል፡፡ 
መከራከሪያቸውን ሲያቀርቡም ኮሮናን እንደ 
መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ መንግሥት 
ምርጫውን አራዘመ እንጂ ምርጫው 
የተራዘመው ሀገሪቷ ምርጫ ለማድረግ 
የሚያስችል ቁመና ላይ ስላልነበረች ነው 
ይላሉ፡፡ እርስዎ ይህን አስተያየት እንዴት 

ነው የሚያዩት?
	 ምርጫውን ለማራዘም የተወሰነው 
በሚያዚያ ወር 2012 ዓ.ም ነው፡፡ ቫይረሱ 
በእኛ ሀገር መግባቱ የተገለፀው በመጋቢት 
ወር 2012 ዓ.ም እንደነበር ይታወቃል፡፡ 
ስለወረርሽኙ ሚያዚያ ላይ የነበረን እውቀትና 
አሁን ያለን እውቀት በጣም የተለያየ ነው፡
፡ በወቅቱ ማኅበረሰባችንን በምን ያሕል 
መጠን ሊያጠቃው እንደሚችል ጭፍን 
ያለ ነገር ወይም መላምት ነው  የነበረን፡፡ 
ማኅበረሰባችን ከወረርሽኙ ሳንከላከለውና 
በሕይወት ሳይኖር የምናደርገው ምርጫ 

ፋይዳው ምንድነው? ብለን መጠየቅ 
ያስፈልጋል፡፡ አይደለም በኢትዮጵያ 
በዓለም አቀፍ ደረጃ ስለ ወረርሽኙ የነበረው 
አመለካከት የጠራ አልነበረም፡፡ ይሄ ይሆናል፤ 
ይሄ አይሆንም ብሎ አቋም ለመውሰድ 
የተሻለ የሚባለው አማራጭ መጠንቀቁ ነበር፡
፡ በወቅቱ የተወሰደው እርምጃ (ምርጫውን 
ማራዘም) በጣም ትክክለኛ የነበረ እርምጃ 
ነው ብዬ አስባለሁ፡፡ ማኅበረሰቡን ለአደጋ 

  
‹‹ይሄ ይሆናል ፤  ይሄ 
አይሆንም ብሎ አቋም 
ለመውሰድ የተሻለ 
የሚባለው አማራጭ 
መጠንቀቁ ነበር፡፡ በወቅቱ 
የተወሰደው እርምጃ 
(ምርጫውን   ማራዘም)        
በጣም ትክክለኛ የነበረ 
እርምጃ ነው ብዬ 
አስባለሁ፡፡ ማኅበረሰቡን 
ለአደጋ ከማጋለጥ መጠበቁ 
የተሻለ ነው ብዬ ነው 
የማምነው ፡፡››



ኢዜማ ጥቅምት 18 ቀን 2013 ዓ.ምኢዜማ ጥቅምት 18 ቀን 2013 ዓ.ም 43

ከማጋለጥ መጠበቁ የተሻለ ነው ብዬ ነው 
የማምነው ፡፡ ኢትዮጵያ ምርጫውን 

ያራዘመች ብቸኛ ሀገር አይደለችም፡፡ ዓለም 
ላይ ከ50 በላይ ሀገራት ምርጫ አራዝመዋል 
፡፡ ምርጫው እንዲራዘም ያስቻለው ዋነኛ 
ምክንያት በወቅቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ 
የነበረው ስርጭት ፍጥነት ነው፡፡ ምርጫውን 
ማካሄድ ይቻላል ብሎ መወሰን ይቻል ነበር   
፡፡ ውሳኔው ስንመዝነው ግን የመጣው ይምጣ 
ብሎ የሚወሰን ሳይንሳዊ ያልሆነ ውሳኔ ነበር 
የሚሆነው፡፡ 

	 ሳይንሱን ተከትለን፤ ዓለም 
አቀፍ ልምዶችን አይተን፤ ሀገራችን ላይ 
የተከሰተውን ክስተት ስናይ መዘጋጀት 
ነበረብን፡፡ አትኩሮታችንን ሁላ ሰብስበን 
ወረርሽኙ ጉዳት እንዳያመጣ መዘጋጀት 
ነበረብን፡፡ ለምርጫ ነው የምንዘጋጀው ወይስ 
ወረርሽኙን ለመመከት ነው የምንዘጋጀው? 
ምርጫውን እናካሂድ ቢባል ራሱ እንዴት ነው 
የምናካሄደው? ዓለም አቀፍ ትራንስፖርት 
ላይ ገደብ ተጥሎ ነበር   ፡፡ እቃዎች (የምርጫ 
ቁሳቁሶች) እንዴት ነው ወደ ሀገር ውስጥ 
የሚገቡት? 
	 የምርጫውን መራዘም ጥቅሙና 
ጉዳቱን ሚዛን ላይ አድርጎ ለመመዘን 
አይመችም፡፡ ጉዳቱን ቀድመን ስለተከላከልነው 
ዛሬ ላይ እርግጠኛ ሆነን መናገር አንችልም፡፡ 
አንድ ከፍ ያለ ነገር እንደተከላከልን መገመት 
ግን ከባድ አይደለም፡፡ ቻይና፣ ብራዚል፣ 
አሜሪካ፣ ኢኳደር ላይ የደረሰው ጉዳት ያንን 
ያሳያል፡፡ እነ ጣሊያን የነበሩበትን ሁኔታ 
አይተህ ያንን ውሳኔ አለመወሰን.... ጣሊያን 
ላይ በነበረው ስርጭት መጠን ቢቀጥል ኖሮ 
ዓለም ይተርፍ ነበር እንዴ?! ማኅበረሰባዊ 
ስርጭቱ በጣም አስፈሪ ነበር፡፡ ያንን አስፈሪ 
ሁኔታ እያየህ ጨክነህ መወሰን (ምርጫ 
እናካሂድ ማለት) ለማኅበረሰብህ አለማሰብ 

ነው የሚመስለኝ፡፡ ቫይረሱ ስለሚያስከትለው 
ጉዳት ግልፅ እውቀት ሳይኖርህ ሲቀር 
ማኅበረሰቡን ለመጠበቅ መወሰድ ያለበት 
እርምጃ ተወስዷል ብዬ አስባለሁ፡፡ ትክክለኛ 
እርምጃም ነው ብዬ ነው የማምነው፡፡
ምርጫውን ማራዘም ወረርሽኙን ለመቆጣጠር 
የተወሰነ ውሳኔ ነው የሚለው ያስማማል፡
፡ በመንግሥት በኩል ይወሰዱ የነበሩ 
እርምጃዎች ግን ለፖለቲካ ፍጆታም ሲውሉ 
ነበር፡፡ በወቅቱ ዜጎች መድረክ ያነጋገራቸው 
ክልል ላይ የሚገኙ የኢዜማ አባላት 

ወረርሽኙን ለመቆጣጠርና ለመከላከል የበጎ 
አድራጎት ሥራ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች እስርና 
ውክቢያ ደርሶባቸው እንደነበር ገልፀውልናል፡
፡ የገዢው ፓርቲ አባላት ወረርሽኙን 
ለመቆጣጠር የሚደረገውን ርብርብ እኛ 
ብቻችንን ነው ማካሄድ ያለብን ብለው የበጎ 
አድራጎት ሥራ ሲሰሩ የነበሩትን ሲያስሩና 
ሲያዋክቡ እንደነበር ነግረውናል    ፡፡ ገዢው 
ፓርቲ ይህን ማድረጉ ወረርሽኙን ለፖለቲካ 
ፍጆታ አውሎታል ማለት አያስችልም? 
በብቸኝነት የበጎ አድራጎት ሥራውን 
ለማካሄድ መፈለጉም ወረርሽኙን ተከትሎ 
ይህን አደረኩ ብሎ የራሱን ገፅታ ለመገንባት 
አልተጠቀመበትም? መንግሥት ወረርሽኙን 
ለፖለቲካ ፍጆታ አላዋለውም ብሎ ሙሉ 
ለሙሉ ደፍሮ ለመናገር የሚያስችልበት 
ሁኔታስ አለ? 
	 መንግሥት ወረርሽኙን የመከላከሉ 
ሁኔታ እንዳለ ሆኖ ወረርሽኙን ሙሉ ለሙሉ  
ለፖለቲካ ፍጆታ ብሎ መናገር ይቻላል፡፡ 
በተግባርም ያየናቸው ነገሮች አሉ፡፡ ኢዜማ 
ኮቪድን ለመከላከል ያቋቋመው ግብረ ሀይል 
ነበር፡፡ የግብረ ሀይሉ አስተባባሪ ነበርኩ፡፡ 
ወረርሽኙን ከመከላከል አንፃር ከመንግሥት 
ጋር ልንሰራቸው ያቀድናቸው ሥራዎች ነበሩ፡
፡ መሥራት ግን አልቻልንም፡፡ 

ያቀዳችኋቸውን ሥራዎች ለምን መስራት 
አልቻላችሁም?
	 ብሔራዊ የሆኑና ማኅበረሰብን 
ሊጎዱ ይችላሉ የምንላቸው ነገሮች ላይ አንድ 
ላይ ተሰልፈን በጋራ እንሰራለን ብሎ እነዛን 
አስተሳሰቦች ተቀብሎ የመሄድ ችግር አለ       
፡፡ በወረዳ ደረጃ የምግብ ማከማቻ ቦታዎች 
ይዘጋጁ፤ አንድ ላይ እንሥራ ብለን ነበር፡፡ 
የፓርቲና የመንግሥት መዋቅር አለመለያየት 
ያመጣው ጉዳት ይመስለኛል ይህን ችግር 
(ወረርሽኙን ለፓርቲ ገፅታ ግንባታ ማዋል) 

የፈጠረው፡፡ 
	 ቫይረሱን ተቆጣጥረነዋል የሚል 
መንፈስ ከታየ በኋላ በተለይም ከሰኔ በኋላ 
የገዢው ፓርቲ ስብሰባዎች በክልልም 
ሆነ በአዲስ አበባ ከተማ ይካሄድ ነበር፡፡ 
በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ስብሰባዎችን ማካሄድ 
ክልክል ሆኖ ባለበት ሰአት መንግሥትና 
ፓርቲ በገዢው ፓርቲ ባለመለየቱ ምክንያት 
የወጣውን ሕግ (አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ) 
ሲያስከብሩ ማየት አልቻልንም፡፡ በአንፃሩ 
ከመንግሥት የተለየ ሀሳብ ያላቸውን ተፎካካሪ 
ፓርቲዎች ግን ስብሰባ እንዳያካሄዱ ሲደረጉ 
ነበር፡፡ በክልል ከተሞችም ወረርሽኙን እንደ 
ሰበብ ተጠቅመው የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት 
ሲኬድ ነበር፡፡ በዚህ ሁኔታም ወረርሽኙን 
የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት እንደ አማራጭ 
ተጠቅመውታል ብዬ አምናለሁ፡፡
መንግሥት ወረርሽኙን መቆጣጠር እኔን 
ብቻ ነው የሚመለከተው ብሎ የሚቀጥል 
ከሆነ ቫይረሱን አንዴት ነው መቆጣጠር 
የሚቻለው? 
	 ጥሩ ነገሩ ምንድነው ቁጥጥሩን 
ለማድረግና የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ተብሎ 
መደረግ ያለባቸውን የጥንቃቄ እርምጃዎች 
ወይም ለመከላከል የሚረዱ ነገሮችን ችላ 
የማለት ነገር አልነበረም፡፡ ማኅበረሰቡን 

ለማንቃትና ለማስተማር የነበረው እንቅስቃሴ 
የሚያስመሰግን ነው፡፡ ያንን እንቅስቃሴ 
ተገን አድርጎ ገዢው ፓርቲ የገፅታ ግንባታ 
ተጠቅሟል? አዎ፤ ተጠቅሟል፡፡ የገፅታ 
ግንባታ መጠቀሙ ቫይረሱን ከመከላከል 
አንፃር የሚያገናኘው ነገር የለም፡፡ ስርጭቱን 
አይጨምረውምም፤ አይቀንሰውምም             
፡፡ ገዢው ፓርቲ ማኅበረሰቡን የማንቃትና 
የማስተማሩን ሥራ እኔ ብቻ በበላይነት 
ልስራው ማለቱ የፖለቲካ ባህሉን ያሳያል       
፡፡ ተባብሮ የመሥራትና ብሔራዊ አደጋ 
ሲመጣ አብሮ የመቆም መርሆች ላይ ያለውን 
የተዛባ ነገር ያሳያል፡፡ ቫይረሱን ከመከላክልና 
ሕብረተሰቡን ከማንቃት አንፃር ግን ጥሩ 
ሥራዎች ተሰርተዋል ብለን እናስባለን፡፡ 
የኢዜማ የጤና ፖሊሲ ቡድን አስተባባሪ 
እንደሆኑ አውቃለሁ፡፡ የጤና ፖሊሲ ቡድኑ 
ወረርሽኙን በሚመለከት ተምሮት ያለፈው 
ነገር አለ?
	 በሀገር አቀፍ ደረጃ ወረርሽኞች 
ከዚህ በኋላም የመከሰት እድል ሊኖራቸው 
ይችላል፡፡ የኮሮና ወረርሽኝ፣ ወረርሽኞች 
ሲመጡ ምን አይነት ዝግጅት ያስፈልገናል 
በሚለው ሀሳብ ላይ ያለንን ሀሳብ እንድንከልስ 
አንቅቶናል፡፡ እዚህ ላይ ተጨማሪ የሰራናቸው 
ሥራዎች አሉ፡፡ ወረርሽኙ በመከሰቱ የፖሊሲ 
ዶኪመንታችንን ለማጠናከርና ለመርዳት 
ከፍተኛ ጥረት አድርጓል፡፡ የወሰድናቸው 
ትምሕርቶችና ያገኘናቸው ግብአቶች አሉ፡፡ 
ጥሩ ግብአቶች ማግኘት ችለናል፡፡ ወረርሽኝ 
አረዳዳችን ላይ የጨመረልን ነገርም አለ፡፡ 
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መንግሥት አስታውቋል፡፡ አስፈላጊ 
የሚባለውን ጥንቃቄ በማድረግ ምርጫውን 
ለማካሄድ ከምርጫ ቦርድ፣ ከገዢው ፓርቲ፣ 
ከተፎካካሪ ፓርቲዎችና ከሌሎች ባለድርሻ 
አካላት ምን ይጠበቃል ይላሉ?
	 በዚህ ዙሪያ አንድ ሰፊ ፅሁፍ 
እየፃፍኩ ነው፡፡ ከጤና ፖሊሲው ጋር 
ተወያይቼ እያዘጋጀሁት ያለ ፅሁፍ አለ፡፡ 
በዚህ ፅሁፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ዜጎች፣ 
መራጮችና  አስመራጮች ማድረግ ያለባቸው 
ጥንቃቄዎች ምን መምሰል አለባቸው? 
የመምረጫ ቦታዎች ምን መምሰል አለባቸው? 
የምርጫው ጊዜ መቼ... መሆን አለበት? የሚሉ 
ነጥቦች ተዳሰውበታል፡፡ ይህ ፅሁፍ በቅርቡ 
ለዜጎች መድረክ የሚደርሰው ይሆናል፡፡ 
በእኔ በኩል ጥያቄዎቼን አጠናቅቄያለሁ ፡
፡ ማንሳት እያለብኝ ያላነሳሁት ነጥብ ካለ 
እድሉን ልስጥዎት፡፡
	 ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር 
በተያያዘ ትምሕርት ቤት የመከፈቱ ጉዳይ 
ልናነሳው ይገባል፡፡ የመጀመሪያ ደረጃ፣ 
ሁለተኛ ደረጃ፣ የመሰናዶና የከፍተኛ ደረጃ 
ትምሕርት ብለን ከፋፍለን ልናየው እንችላለን፡፡ 
ለእነዚህ የተስተካከለ መመሪያ ሊዘጋጅላቸው 
ይገባል፡፡ ለወረርሽኙ ያላቸው ጥቃት 
መጠን፣ ስርጭቱን እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ 
ከመጨመር አንፃር እንዲሁም በሽታውን 
ከመከላከል አንፃር የሚያደርጉት ጥንቃቄን 
አስመልክቶ መንግሥት አትኩሮ መሥራት 
ይጠበቅበታል፡፡ ትምሕርት ይጀመር ተብሎ 
እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለነው፡፡ የተከፈቱ 
ትምሕርት ቤቶችም አሉ፡፡ ይህ መልካም 
ነው፡፡ ትምሕርት ባለመከፈቱ ምክንያት 

የሚመጡ የተለያዩ አይነት የማኅበረሰብ 
ጉዳቶች አሉ፡፡ እነዛን ለመከላከል ትምሕርት 
መከፈቱ በጣም የሚበረታታ ነው፡፡ መወሰድ 
ያለባቸው በጣም ጥርት ያሉ ጥንቃቄዎች አሉ 
፡፡ በየትምሕርት ቤቱ ያሉ የውሀ አቅርቦቶች፣ 
የእጅ ንፅህና መጠበቂያ ፈሳሽ ሳሙናዎችና 
የአፍና የአፍንጫ ጭምብሎች ለተማሪዎች 
በበቂ ሁኔታ የማድረስ ሥራ መሰራት አለበት  
፡፡ በትምሕርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ርቀትን 
የመጠበቅና ርቀትን ጠብቆ የማስተማሩ ነገር 
ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፡፡
	 ክፍል ውስጥና ከክፍል ውጪ 
ያሉ እንቅስቃሴዎችን  በዩኒቨርስቲ 
ደረጃ ሌላ አይነት አረዳድና አተገባበር 
ሊኖራቸው ይገባል፡፡ በሁለተኛ ደረጃ፣ 
በመጀመሪያ ደረጃም ላይና በእድሜ 
እርከን ደረጃ ዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት 
ያወጣቸውን ፕሮቶኮሎች ተከትሎ መሥራት 
እንደሚያስፈልግ ለማሳሰብ እወዳለሁ፡፡ ከ5 
ዓመታ በታች ያሉ ሕፃናት (መዋዕለ ሕፃናት 
የሚገኙ) እንደ ዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት 
ሪፖርት ከሆነ የአፍና የአፍንጫ ጭምብል 
ማድረግ አስፈላጊ አይደለም፡፡ ይህንን 
መተግበር ያስፈልጋል፡፡ ከ5 ዓመት እስከ 12 
ዓመት ያሉት ላይ የተለየ ጥንቃቄ ማድረግ 
ያስፈልጋል፡፡ በተከፋፈለው የትምሕርት 
ስርአትና የእድሜ እርከኖች ልክ ጥርት ያለ 
ማኅበረሰቡም፣ መንግሥትም፣ ተማሪዎችም 
የሚያውቁት መመሪያዎች ሊዘጋጁ ይገባል 
ብለን እናምናለን፡፡ እነዚህ መመሪያዎች 
ተዘጋጅተው መተግበር ካልቻሉ የወረርሽኙን 
ስርጭት በቀላሉ ያለመቆጣጠር እድላችን ሰፊ 
ነው የሚሆነው፡፡ 
	 እንደምንመለከተው በምዕራቡ 
ዓለም በሽታው በድጋሚ የማንሰራራት 
ምልክቶች እያሳየ ነው፡፡ በበሽታው የሚያዙ 
ሰዎች ቁጥርም እየጨመረ ነው፡፡ በጥንቃቄ 
የማንራመድ ከሆነ እኛ ጋር የማይመጣበት 
ምንም የተለየ ምክንያት አለ ብለን አናስብም 
፡፡ ይሄንን አስረግጠን መናገር እንፈልጋለን፡፡ 
ተማሪዎች ጋር ዝንጋታና ቸልታ እንዳይኖር 
የማስረዳት፣ የማሳወቅና የማስተማር ሥራ 
መስራት ከመንግሥት ይጠበቃል፡፡              

‹‹የምርጫውን መራዘም ጥቅሙና ጉዳቱን ሚዛን ላይ አድርጎ ለመመዘን 
አይመችም፡፡ ጉዳቱን ቀድመን ስለተከላከልነው ዛሬ ላይ እርግጠኛ ሆነን 
መናገር አንችልም፡፡ አንድ ከፍ ያለ ነገር እንደተከላከልን መገመት ግን 
ከባድ አይደለም፡፡ ቻይና፣ ብራዚል፣ አሜሪካ፣ ኢኳደር ላይ የደረሰው 
ጉዳት ያንን ያሳያል፡፡ እነ ጣሊያን የነበሩበትን ሁኔታ አይተህ ያንን ውሳኔ 
አለመወሰን.... ጣሊያን ላይ በነበረው ስርጭት መጠን ቢቀጥል ኖሮ ዓለም 
ይተርፍ ነበር እንዴ?! ማኅበረሰባዊ ስርጭቱ በጣም አስፈሪ ነበር፡፡››
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ነፃ ሀሳብ

በዚህ ጽሁፍ ውስጥ ኢዜማውያን፣ 
ተግባራዊ ፖለቲካና ሁለ-ገብ 
የማንነት ፖለቲካ  የሚሉ ሶስት 
“ያልተለመዱ” ቃላት ወይም 

የቃላት አጠቃቀሞች ይገኛሉ። የቃላቶቹን 
አጠቃቀም ቀድሞ መፍታት የጽሁፉን 
መልዕክት በጽሁፉ ይዘት መሰረት ለመረዳት 
ይረዳል። 
	 ኢዜማውያን ማለት የኢዜማ 
አባላትን፣ የተደራጁ ደጋፊዎችንና 
ሳይደራጁም በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሀገራችን 
ፖለቲካ ዋና መገለጫ ማንነት ሳይሆን የሀገር 
ዜግነት መሆን አለበት የሚለውን ሰፊ ንቅናቄ 
የሚያራምዱ ኃይሎችን ያጠቃልላል። 
	 ተግባራዊ ፖለቲካ ማለት 
መዳረሻውን ያወቀ የፖለቲካ አካሄድ ብቻ 
ሳይሆን ፖለቲካን ከሚፎካከራቸውና ከራስ 
ኃይል አሰላለፍን፣ አንጻራዊ የኃይል ሚዛንና 
አጠቃላይ የሀገራዊውንና የአካባቢያዊውን 
ሁኔታ የተረዳ የፖለቲካ አካሄድን 
ይመለከታል። 
	 ሁለ-ገብ (all-consuming) 
የማንነት (የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች) 
ፖለቲካ በዓለም ውስጥ በኢትዮጵያ ብቻ 
የተተገበረ ያለፈው 27 ዓመታት የኢትዮጵያ 
ይፋዊ የመንግሥት ፖለቲካ ነው። ይህ 
ፖለቲካ የኢትዮጵያን የአስተዳደር መልከአ 
ምድር፣ የፖለቲካና የፖለቲካ ፓርቲዎች 
አደረጃጀት፣ የሲቪል ማኅበራት አወቃቀርና 
ሚና፣ የመንግሥትና የጸጥታ ኃይሎችን 
በኋላም የመገናኛ ብዙኃን ሙሉ በሙሉ 
በሚባል መልኩ በማንነት ላይ ያተኮሩ 
እንዲሆኑ ያደረገ ፖለቲካ ነው።

እንደ መንደርደሪያ
	 ሀገራችን ኢትዮጵያና ሕዝቧ ባለፉት 
ሁለት ዓመታት በአንድ በኩል የለውጥ 
ትሩፋት ከሆነው የመለወጥ ተስፋና በሌላ 
በኩል ደግሞ ለውጥ ከሚፈጥረው ሀገራዊና 
ሕዝባዊ አለመረጋጋት ከሚመጣ የሰላም 
እጦትና መጨረሻችን ምን ይሁን የሚል 
ስጋት ውስጥ እየዋለሉ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ 
‹‹የሽግግር ዓይነተኛ መገለጫ ነው›› በሚል 
አቅላይ አስተያየት መታየት እንደሌለበት 
ሁሉ፣ ሁኔታው ደግሞ ከለውጥ ማግስት 

ያልተጠበቀና መፍትሄ የሌለው ጉዳይ አድርጎ 
መመልከትም ስህተት ነው። ለውጥ ፈላጊውና 
ለውጥን እንመራለን ወይም እንገራለን ከሚሉ 
የፖለቲካ ኃይሎች፣ ምሁራንና የሕዝብ 
ክፍሎች የሚጠበቀው፤ ለውጡ በሂደት 
ካረገዛቸው ውጤቶች ተስፋውን እያሳደግን 
ለውጡን እንዴት ከመዳረሻው እናድርሰው 
የሚለው ጥያቄ በተግባር መመለስ ላይ ነው።
ለውጥን የመግራት ጥያቄ መልስ በጣም 
ወሳኝ ብቻ ሳይሆን በጣም ውስብስብና ሰፊ 
ዕውቀትና ልምድ ያለው አመራርን የሚጠይቅ 
ነው። ባለፉት 50 ዓመታት ለውጥ ፈላጊና 
አራማጅ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ይህንን ጥያቄ 
ሁለት ጊዜ ተጠይቀው ሁለት ጊዜም መልሱ 
ጠፍቷቸው የሀገራቸውንና የሕዝባቸውን 
ስቃይ ያራዘሙበት ሁኔታ እንደነበር የቅርብ 
ጊዜ ትዝታ ነው። ይህ የለውጥ ትውልድ 
በመጀመሪያ በ1966 አብዮት ብዙውን 
የኢትዮጵያ ገበሬ ከገባርነት፣ የአገዛዝ 
ሥርዓቱን ከንጉሣዊነት ወደ ሪፐብሊክነት፣ 
ሀገራችንን ደግሞ ከአደጉ ሀገራት ተርታ 
ለማሰለፍ በሚሉ መሪ ሃሳቦች በሙሉ ልቡና 
በፍጹም መስዋእትነት ተሰለፎ ነበር። ከብዙ 
ትግል በኋላ ትውልዱ መሬት ለአራሹን 
አሳወጀ፣ የንጉሡንም ሥርአት አስወገደ፤ 
በምትኩ ግን የወታደራዊ አምባገነንነት 
ከተራዘመ የርስበርስ ጦርነት ጋር አትርፎ 
እራሱንም አንደሻማ አቅልጦ ጠፋ። ለሁለተኛ 
ጊዜ የዚሁ ትውልድ ቅሪት በ1983 የእኩልነትን 
ጥያቄ በኢትዮጵያ እፈታለሁ ብሎ ሁለተኛ 
አብዮት አሳካ። በዚህ አብዮት የተጠነሰሰውና 
የተተገበረው የዓለም ልምድንና የራስንም 
ታሪክ በቅጡ ያላገናዘበ የሁለገብ የማንነት 
የፖለቲካ ሥርዓት ኢትዮጵያን በአሁኑ ሰዓት 
በዓለም ላይ  የሕዝቦች እኩልነት መፍትሔ 
ቤተ ሙከራ አስመስሎታል።
	 ለነዚህ ሁለት አብዮቶች ውድቀት 
ብዙ ውስብስብ ውስጣዊ ምክንያቶች 
ይሰጣሉ። ውድቀቱን ትውልዱ በአጠቃላይ 
በተከፋፈለባቸው የፖለቲካ ቡድኖች፣ 
በአመራር ባህሪዎችና በተከተሉት የአካሄድ 
ልዩነት ሊገልጹት የሚሞክሩ አሉ። አንዱ ግራ 
ዘመም ድርጅት ከሌላው ግራ ዘመም ድርጅት 
የወሰዱትን ለየት ያለ ወቅታዊ የፖለቲካ 

አቋምና አካሄድ እንደ ውድቀት ምክንያት 
የሚዘረዝሩ ብዙ ጽሁፎች አይተናል። ወይም 
ደግሞ ተመሳሳይ የፖለቲካ ፍልስፍና ይዞ ለ17 
ዓመታት መንግሥትን የመራውን የወታደራዊ 
ቡድን የችግሩ ምንጭ የማድረግም 
አስተሳሰብ አለ። ከዛም አልፎ በሁለትኛው 
አብዮት ውስጥ የፈለቁትን የሁለገብ ማንነት 
ፖለቲካ አራማጆችን የውድቀቱ ሁሉ ማዕከል 
የሚያደርግ አስተሳሰብም አለ። ልብ ብሎ 
ለተገነዘበ ግን ሁሉም የዛ ትውልድ ቡድኖች 
ምንጫቸው አንድ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ 
ከተመራችበት የፖለቲካ ጉዞ አንጻር እነዚህ 
ኃይሎች ከሚለያዩባቸው ይልቅ የሚጋሯቸው 
ሃሳቦች ይበዛሉ። ሀገሪቱን ከንጉሣዊ ሥርዓት 
አውጥተን የእኩልነት፣ የነጻነትና የዕድገት 
አገር እናደርጋለን የሚሉ በአብዛኛው የግራ 
ዘመም ፖለቲካ ተከታዮች ናቸው። የ 50 
ዓመታቱን የፖለቲካ ታሪክ በውስጣዊ 
ዝርዝሩ ለመረዳት ለሚፈልጉ፣ የትውልዱን 
ልዩ ልዩ የፖለቲካ ቡድኖች አካሄድና ልዩነትን 
ማወቅ አስፈላጊ ነው። እነዚህ ኃይሎች 
ሁሉ ለምን ሀገራቸውንና ሕዝባቸውን ወደ 
አሰቡበት የእኩልነት፣ የነጻነትና የዕድገት 
መዳራሻ ሳያደርሱ ከሽፈው ለመቅረታቸው 
ዋና ምክንያት ግን ትውልዱ በጋራ 
የሚጋራቸው ድክመቶች ናቸው። እነዚህም 
ድክመቶች ትውልዱ እንኳን በአብዮት ውስጥ 
የሚፈጠርን ውስብስብ የፖለቲካ አካሄድ 
ቀርቶ የወትሮ ፖለቲካን እንኳን ለመምራት 
የሚያስችል የተግባራዊ ፖለቲካ ልምድ 
የሌለው መሆኑና ሀገራችንም በረዥም ጊዜ 
የነጻነትና ሀገራዊ መንግሥት ዘመኗ ከባህላዊ 
ሥርዓት ወደ ዘመናዊ ሥርዓት ሽግግር 
አፈጻጸምን በሚመለከት ይህ ነው የሚባል 
ዕውቀትና ልምድ አልባ መሆኗ ነው። በአጭሩ 
አብዮቶቹ የከሽፉበት አንዱ ዋና ምክንያት 
የተግባራዊ ፖለቲካ ዕውቀትና ልምድ እጦት 
ነው።
	 ተግባራዊ ፖለቲካ በመሰረቱ 
የራስንና የተቀናቃኝን አቅም፣ የራስንና 
የተቀናቃኞችን ረድፍ እንዲሁም አጠቃላይ 
ያሉበትን ሁኔታ ከመዳረሻ ዓላማ ጋር አቀናጅቶ 
ድሎችን እንደተገኙ እየደመሩ፣ ውድቀቶችን 
ደግሞ እየቀነሱ የመሄድ ጥበብ ነው። ይህ 

መጪው የኢትዮጵያ ምርጫና የኢዜማውያን አዋጭ 
አካሄድ ሲፈተሽ

በአጭሩ ፈረንጆች politics is the art 
of the possible (ፖለቲካ የሚቻልን/

አቅምን የማወቅ ጥበብ ነው) የሚሉት ማለት 
ነው። ተግባራዊ ፖለቲካን በሃሳብ ደረጃ 
ከመረዳት አልፎ በቀን ተቀን ተግባር በትክክል 
መፈጸም ደግሞ የፖለቲካ ወዶ ዘማቾችንና 
የፖለቲካ ባለሙያዎችን የሚለይ አካሄድ 
ነው። በለውጥ ጊዜ ደግሞ ይህ ዕውቀትና 
ልምድ በጣም ወሳኝ ነው። በአሁኑ ሰዓት 
የጀመርነውን ሶስተኛ የለውጥ ጉዞ በተስፋው 
መንገድ ማስቀጠልና አለማስቀጠል መቻል 
ይህንን አካሄድን አለመከተልና መከተልን 
ይጠይቃል። በአሁኑ ሰዓት የሀገራችን 
የለውጥ ጉዞ ውስጥ ያሉ ኃይሎች ዋና ዋናዎቹ/
ወሳኞቹ ተዋናዮች እነማን ናቸው? እነዚህ 
ኃይሎች ለውጡን ወደ የት ሊያደርሱት 
ይፈልጋሉ? እርስ በርስ የሚተያዩበት ረድፍስ 
ዛሬና ነገ ምን ይመስላል?  አቅማቸውስ 
ምን ያህል ነው? በዚህ ረድፍ ውስጥ እንደ 
አንድ ኃይል የምንገኝ ሀገራችንን የተለያዩ 
ትውልዶች የተሰዉለትንና የተመኙላትን 
ሀገራዊ አንድነት፣ ሀገራዊ ዕድገት፣ 
ሕብረተሰባዊ እኩልነትና ሕዝቡ እራሱን 
በራሱ የሚያስተዳድርበት የሰላምና የዕድገት 
ዘመን የምንሻ ኢዜማውያን በአቅማቸው 
መጠን ምን ማድረግ እንችላለን? ተግባራዊ 
ፖለቲካ የራስንና የተቀናቃኝን ዓላማን፣  
አቅምንና አሰላለፍን መረዳት፣ እንዲሁም 
የአካባቢን ሁኔታ ተገንዝቦ መንቀስቀስ ነው 
ካልን የፖለቲካ ተግባራችን ከላይ በከፊል 
ለጠየቅናቸው ጥያቄዎች በምንሰጣቸው 
መልሶች መወሰን ይኖርባቸዋል።

የወቅቱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ
	 የኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካ 
ሁኔታ በብዙ አቅጣጫ መልኩ ሊተነተን 
ይችላል። በኢኮኖሚ ችግሮችና ውጥረቶች፣ 
በማኅበራዊ መዘበራረቆችና ወዘተ... 
መመርመር ይቻላል። ለዚህ ጽሁፍ ዓላማ 
ግን የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ በጣም ወሳኝ 
ነው ብለን ከምናምነው የሀገሪቱ የለውጥ 
አቅጣጫ ካለፈው 27 ዓመታት ሁለገብ 
የማንነት (የብሔር ብሔርሰቦችና ሕዝቦች) 
ፖለቲካ አንጻር እንዴት ይቃኝ በሚለው 
ዙሪያ ያለውን የፖለቲካ ኃይሎች መሳሳብና 
አሰላለፍ በአጭሩ እንመለከታለን። ለውጡንና 
ሀገሪቱን አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የከተተው 
ይህ ጉዳይ ነውና።
	 የሁለ-ገቡ ማንነት ፖለቲካ የበላይ 
ተቆጣጣሪ ሆኖ የመራው የትግራይ ሕዝብ 
ነጻ አውጪ ግንባር (ትሕነግ) ከማዕከላዊው 
መንግሥት ወሳኝ መሪነት ከተገለለ በኋላ፣ 
ኢትዮጵያ በአንድ ጊዜ ራሳቸውን የቻሉ 
የሚመስሉ ዘጠኝ የበላይ መንግሥታት 

ያሉባት ሀገር መስላለች። ለ27 ዓመታት 
ሆን ተብሎ ወይም ለዋናው ገዢ በሥልጣን 
ለመቆየት ሲባል በተፈጠረ የሕብረተሰብ 
አደረጃጀት የበላይ ጠባቂ የሆነው ጉልበተኛው 
አገዛዝ ሲወገድ በሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎች 
ከሶማሌ ክልል፣ ከኦሮሚያ፣ ከቤኒሻንጉል 
ክልሎች ‹‹ከክልላችን ውጡ›› በሚል ዘመቻ 
እንዲፈናቀሉ ተደርገዋል። ብዙዎችም ለሞት፣ 
ዕድሜ ልካቸውን ላፈሩት ንብረት ጥፋትና 
ለእርዛትም ሳይቀር ተጋለጡ። በሌላ መልኩ 
ደግሞ ዋና ዋና ናቸው የሚባሉ ክልሎች 
በየግል ሚዲያቸው የብሔሬ ጥቅምና ስጋት 
ባሏቸው ጉዳዮች የየራሳቸውን የፕሮፖጋንዳ 
ዘመቻ ተያያዙት። ከዛም አልፎ እራስን 
ለመከላከል በሚል ትልም ልዩ ኃይል ብለው 
ያደራጁትን ጦር በሰፊው ማስታጠቅ ጀመሩ። 
በዚህ ሁኔታ የትግራይ ክልል በአሁኑ ሰዓት 
የማዕክላዊውን መንግሥት በጦርም ልገጥም 
እችላለሁ እያለ እየዛተ ይገኛል። አንዳንዱ 
ክልል በሌላው ላይ ተቃዋሚ እያስታጠቀ 
ሲያሰመራ ይታያል። ይህ በመሰረቱ ከትሕነግ-
መራሹ ሥርዓት ፍርስራሽ የሚጠበቅ ውጤት 
ነው።
	 ኢትዮጵያንና ሕዝቧን 
የሚያስፈራው ግን ከላይ የተጠቀሰው 
የትሕነግ-መራሹ ፍራሽ ጦስ ብቻ ሳይሆን 
የፈረሰውን ሥርዓት በምን እንተካው 
የሚለው የለውጥ መንገድ የጠራ አለመሆኑ 
ነው። ይህንን በቅጡ ለመረዳት በአሁኑ ወቅት 
በሀገሪቱ የወደፊት አቅጣጫ ላይ ተፅንኦ 
ያላቸውን ዋና ዋና ኃይሎችንና ዓላማቸውን 
መረዳትን ይጠይቃል።
	 ትሕነግና በሀገሪቱ በሞላ የሚገኙት 
የትሕነግ ጥቅም ተካፋይ ኃይሎች ከቻሉ ወደ 
ሥልጣን ካልቻሉ ደግሞ ኢትዮጵያን ወደ 
ትርምስ ማስገባት ዋና ዓላማቸው አድርገው 
እየተንቀሳቀሱ ነው። ይህ ኃይል ተመልሶ ወደ 
ሥልጣን መመለሱ የማይቻል ቢሆን እንኳን 
በሀገሪቱ የኃይል አሰላለፍና ሚዛን ላይ ባለው 
የነጻ መሬት፣ የሕዝብና የሀብት ቁጥጥር 
ምክንያት የለውጡ የወደፊት አቅጣጫ ላይ 
ትልቅ ሚና ያለው ኃይል ነው።
	 ትሕነግን ለማስወገድ ብዙ 
መስዋዕት የከፈሉ የኦሮሞና ሌሎችም የክልል 
ብሔርተኞች በሁሉም መልክ ማንነት 
ላይ ያተኮረውን የትሕነግ መራሹ አገዛዝ 
እንዲቀየር አይፈልጉም። በእነዚህ ኃይሎች 
አስተሳሰብ የትሕነግ አገዛዝ ብልሽቱ በሃሳብ 
ደረጃ ሳይሆን አፈጻጸም ላይ ነው የሚል 
ነው። እንደነዚህ ኃይሎች ፍላጎት የለውጡ 
መዳራሻ መሆን ያለበት የትሕነግን ሥርዓት 
በመሰረቱ ሳይቀየር የብሔር ብሔርሰቦችና 
ሕዝቦች ፖለቲካ አስፈላጊው ማስተካከያ 

ተደርጎበት ማስቀጠል ነው።  በሥርዓቱ ሂደት 
የሚገጥሙ ችግሮችን ደግሞ በሕገ መንግሥቱ 
ላይ በተቀመጡ አንቀጾች መፍትሄዎች ይገኛሉ 
የሚል ዕምነት መያዝ ብቻ ሳይሆን ለዚህም 
ዓላማ አምርረው የሚታገሉ መሆናቸው 
ነው። ለዚህ ዓላማ ቢያስፈልግ ከትሕነግ ጋር 
ተመልሶ እስከ መተጋገዝ ድረስ እንደሚሄዱ 
በግልጽ እያሳዩ ነው። ይህ ሀገሪቱ እንብርት 
ላይ የሚገኝ የሰነበተ አስተሳሰብ አያሌ ሕዝብ 
ማንቀሳቀስ የሚችል ኃይል እንደሆነ ግልጽ 
ነው። 
	 በአሁኑ ሰዓት ሌሎች አዳዲስ 
የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ፖለቲካ 
አቀንቃኞች መፈጠርም ጅማሮ እየታየ ነው። 
ከነዚህ ውስጥ በማንነት የፖለቲካ አሰላለፍ 
ውስጥ ባለመግባት ትሕነግን በኢትዮጵያ 
ብሔርተኝነት ወጥረው ከያዙት የሕብረተሰብ 
ክፍሎች ውስጥ አንዳንድ የአማራና የደቡብ፣ 
ለምሳሌ የወላይታና የጉራጌ ወጣቶች 
የብሔርተኝነት ስሜት እየታየ ነው። እነዚህ 
ኃይሎች ይህንን አዲስ የክልል ፖለቲካ 
አካሄዳቸውን እራስን ለመከላከልና የራስን 
ድርሻ ለማላስነካት እንደተቀላቀሉ ይናገራሉ። 
የአማራ ብሔርተኞች ባለፉት  30 ዓመታት 
የብሔር ብሔረሰቦች ፖለቲካ ኢላማ 
ያደረገው አማራውን ነው፣ አማራው ደግሞ 
በብሔር አልደራጅም በማለቱ የጥቃት ሰለባ 
ሆኗል ይላሉ። አንዳንድ የደቡብ አዳዲስ 
ብሔርተኞች ደግሞ የሲዳማ ብሔረሰብ 
በክልል ከተደራጀ እኛስ ለምን አንድራጅም 
በሚል እየተደራጁና ጥያቄ እያቀረቡ ነው። 
ምክንያታቸው ምንም ይሁን ምን እነዚህ 
አዳዲስ የክልል ብሔርተኞች የወደፊቱ 
የኢትዮጵያ የማንነት ፖለቲካ ላይ ተፅንኦ 
ይኖራቸዋል።  
	 በኢትዮጵያ እንደ አዲስ የተከሰተው 
የፖለቲካ ኃይል ደግሞ ለውጡን የሚመራው 
ከትሕነግ መለስ የነበረው የቀድሞው ኢሕአደግ 
ነው። ይህ ኃይል የኢትዮጵያን ማዕከላዊ 
መንግሥትን ስለሚቆጣጠር በመጪው 
የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት ላይ ከሁሉም 
የበለጠ ተፅንኦ ያለው ኃይል መሆኑን መረዳት 
በጣም አስፈላጊ ነው። በማንነት ፖለቲካ ላይ 
አዲስ ሊባል የሚችል ሃሳብም፣ ተግባርም 
ይዞ መጥቷል። ይህ ኃይል በሰው ኃይልም፣ 
በተግባርም የኢሕአደግ ቀጣይና ቅሪት ስለሆነ 
አንድ ወጥ አይደለም። በቁንጮ መሪው በጠ/
ሚኒስተር አቢይ አሕመድ አስተሳሰብ ውስጥ 
ያለው የወደፊት ኢትዮጵያ ምልከታ በዝርዝር  
“መደመር” በሚባለው መጽሐፍ ተገልጿል። 
ይህ ጽሁፍ ኢትዮጵያዊነትን ያለጥርጥር 
የሚያስቀድም፣ የብሔር ብሔረሰቦችን 
ፖለቲካ በተዋረድ ለማስተናገድ መንገድ 
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የሚሻ ነው። በተግባርም ኢሕአዴግን 
ከብሔር ብሔረሰቦች ግንባርነት ወደ 

አንድ ወጥ ሀገራዊ ፓርቲነት ለመቀየር 
እየሞከረ ነው። በኢትዮጵያ ትረካና ምልክት 
ሥራዎች ውስጥም ለ 27 ዓመታት ተደፍኖ 
የነበረውን ኢትዮጵያዊነት እንዲያብብ 
መድረኩን በሰፊው ከፍቷል። የማዕከላዊ 
መንግሥቱንም ከክልሎች አንጻር ተቀዳሚና 
ወሳኝ ለማድረግ እየጣረ ነው። በሌላ 
በኩል ኃይሉ የኢሕአደግ ቅሪት በመሆኑ 
በውስጡ በጣም ወሳኝ የሆኑ የቀድሞው 
ኢሕአደግ አስተሳሰብ ያልተለያቸው 
ኃይሎች ይገኙበታልም። ባለፈው ሥርዓት 
ኢኮኖሚና በፖለቲካ ሥልጣን በቀጥታ 
ተጠቃሚነታቸው እንዲቀጥል ማረጋጋጥን 
የሚሹ ብቻ ሳይሆኑ በአስተሳሰብ ደረጃም 
ከዛው ከመጡበት የሁለገብ ማንነት ፖለቲካ 
መውጣት የማይችሉ ኃይሎችም  አሉት። 
እነዚህ ኃይሎችም በሚታይ ሁኔታ ገና የኃይል 
ሚዛኑ ባለየለት ወቅት የገዛ መሪዎቻቸውን 
ሃሳብና ሥራ ሲያደናቅፉ ይታያሉ።
	 በመጨረሻም የማንነት ፖለቲካ 
የትሕነግ ወይም የኦነግ ወይም የመሳሰሉት 
ድርጅቶች ችግር ብቻ ሳይሆን መሰረታዊ 
የአስተሳሰብ ችግር ነው የሚለው ኃይል አለ። 
ይህ ኃይል በትሕነግ-መራሹ አገዛዝ አማካኝነት 
ባለፉት 20 በላይ ዓመታት በኢትዮጵያዊነት 
ላይ በተደረገው ዘመቻና በአቀንቃኞቹ ላይ 
በደረሰው የፖለቲካና የአካል መዋከብና 
እቀባ ገና አላገገመም። በተጨማሪም ቀድሞ 
የኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት መሠረት የነበሩ 
በተለይ ወጣቶች ውስጥ ወደ የየብሔረሰብ 
ፖለቲካቸው ማሸግሸጋቸው የሚሰራበትን 
የፖለቲካ ሜዳ እያጠበበት መጥቷል። በሌላ 
በኩል ግን የለውጡ ኃይል በኢትዮጵያዊነት 
የከፈተው አዲስና ሰፊ ሜዳ ደግሞ 
አዳዲስ ዕድሎችንም ሰጥቶታል። በዚህ 
ኃይል አስተሳሰብ  ኢትዮጵያን እንደ ሀገር 
ለማስቀጠልና ሀገሪቱም ተረጋግታ ወደ ሰላምና 
ዕድገት ጉዞ እንድትገባ ፖለቲካን ከዘውግም 
ሆነ ከሌሎች ለምሳሌ ኃይማኖት ማንነቶች 
ጋር ማስተሳሰር መቅረት ይኖርበታል የሚል 
ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆነ አብዛኛው 
የሲቪክ አደረጃጀታችን፣ የመንግሥት 
አስተዳደር አወቃቀራችን በሞላ ከማንነት 
ፖለቲካ መላቀቅ አለበት የሚል አስተሳሰብ 
አለው። የብዛሃነትና የእኩልነት ጉዳዮች 
የሀገሪቱን አንድነት በማይነካ መልኩ ከሌሎች 
ሀገራት ልምድና ከራሷ ከኢትዮጵያ ነባራዊ 
ሁኔታ ላይ በተመሰረተ መንገድ መያዝ አለበት 
የሚል አጠቃላይ እምነት አለው። ይህ ካልሆነ 
ለውጡም ሆነ ሀገሪቱ ወደፊት መራመድ 
አይችሉም የሚል ብቻ ሳይሆን የሁለገብ 

ማንነት ፖለቲካ አራማጆችም እርስ በርስ 
ከመናቆር አልፈው ሕዝቡን የከፋ ግጭት 
ውስጥ ያስገቡታል የሚል ስጋት ያለው ኃይል 
ነው።
	 ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት በነዚህ 
ከላይ በጠቀስናቸው የለውጥ አደናቃፊዎች፣ 
የለውጡ መንገድ በሁለገብ ማንነት ፖለቲካ 
ይቀጥል ወይስ አይቀጥል በሚሉ ኃይሎች 
የየሃሳቦችና አካላዊም መሳሳቦች ተወጥራ 
ትገኛለች። የመሳሳቦቹ ውጤት በሀገሪቱ 
ማዕከላዊ መንግሥቱን የሚገዳደሩ የታጠቁና 
ያልታጠቁ የፖለቲካ ኃይሎችን ፈጥሯል። 
የአንዳንድ ክልል መንግሥታትና የማዕከላዊ 
መንግሥቱም ፉክክር በግልጽ እየታየ ነው። 
ክልሎችም እንደ አጎራባች ሀገራት እርስ 
በርሳቸው የተፋጠጡበት ሁኔታ በየቦታው 
ይታያል። ብዙ የኦሮሞ ብሔርተኞች 
የመካከለኛውን መንግሥት የሚከተለው 
አቅጣጫ የሁለገብ ማንነትን ፖለቲካ ውሎ 
አድሮ ያዳክማል ወይም ያጠፋል በሚል 
ምክንያት ከማዕከላዊው መንግሥት ጋር 
ክፍት ጦርነት የከፈቱበት ሁኔታ አለ። የዚህ 
ሁሉ አጠቃላይ ውጤትም በሀገሪቱ የሰላምና 
መረጋጋት ከመጥፋትም በላይ ሕዝብ ውስጥ 
በሰላም ወጥቶ የመግባትን ያህል መረበሽን 
ፈጥሯል። 
	 በተግባርም በብዙ ክልሎች 
በአናሳነት የሚኖሩ ዜጎች በማንነታቸው 
ምክንያት ከመኖሪያቸው የመፈናቀል፣ 
የመሞትና የንብረታቸው መውደም 
ተደጋጋሚ ኢላማ ሆነዋል። ይህም በብዙ 
የሀገሪቱ ክፍሎች የሕግ የበላይነትንና የፍትህን 
እጦት አስከትሏል። ብዙ ኢትዮጵያውያንም 
የወደፊት እጣችን ምንድን ነው የሚል 
የጦዘ ቀውስ ውስጥ ገብተዋል። ይህንን 
ለመፍታት በማዕከላዊው መንግሥት፣ 
በኃይማኖት ድርጅቶች፣ በሕዝቡ በራሱና 
በአንዳንድ ኃይሎችም ሙከራ ቢኖርም ከላይ 
እንደጠቀስነው የማዕከላዊው መንግሥት 
አንድ ወጥ አሰራር አለመኖር፣ የለውጡ 
ተቃሚዎችና የለውጡ አቅጣጫን ወደ 
ራሳቸው ፍላጎት ለማድረግ የሚፈልጉ ኃይሎች 
ጉተታ ሀገሪቱ በአንድ እግሯ እንደቆመች 
አስመስሏታል። የዚህ ሁኔታ አስከፊና አደገኛ 
ገጽታው ደግሞ ሁሉም የሕብረተሰብ ክፍል 
የስጋትና የመበደል ስሜት ውስጥ መግባቱ 
ነው። ይህም ሁኔታ የሀገሪቱን የፖለቲካ 
አሰላለፍ ለመፍትሔ ፍለጋ በአስቸጋሪነት 
አደበላልቆታል።

ምርጫ በተደበላለቀው የወቅቱ 
የኢትዮጵያ ሁኔታ ውስጥ?

	 በኢትዮጵያ ሀገራዊና አካባቢያዊ 
ምርጫ በ2013 ውስጥ እንደሚደረግ የሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ አሳልፏል። 
መንግሥትም በዚህ ምርጫ ላይ የቆረጠ 
ሲሆን ተቃዋሚዎችም ስለምርጫው የተለያየ 
ሃሳብ እየሰጡ ነው። የተግባራዊ ፖለቲካ 
ሀሁ የምርጫውን ጉዳይ ከላይ በተነሳው 
የኃይል አሰላለፍ አንጻር እንድንገነዘብ የግድ 
ይለናል። ለውጡ መቀልበስ አለበት ከሚሉት 
ኃይሎች ውስጥ ዋነኛው የሆነው ትሕነግ 
የሚመጣውን ምርጫ በመቃወም ረገድ ብዙ 
ተሻግሯል። በገዛ ክልሉ የራሱን “ምርጫ” 
አካሄዶ በፌደራል ደረጃ ያለውን መንግሥት 
ሕገ ወጥ ነው በማለት መንግሥቱን ለመተካት 
የተቃዋሚዎች ሁሉ ስብሰባ እንዲጠራና የባለ 
አደራ መንግሥት እንዲቋቋም ጠይቋል። 
ይህንን ከምርጫ በፊት የአዲስ መንግሥት 
ምስረታን በተለያየ ስያሜ የዳውድ ኢብሳው 
ኦነግ፣ ኢዴፓና ሌሎችም ሀገራዊ ፓርቲዎች 
በአንድ መልኩ ወይም በሌላው ያሰሙታል። 
አብዛኛዎቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ ኢዜማን 
ጨምሮ ምርጫው ነጻና ግልጽ እንዲሆን 
እያሳሰቡ በምርጫው ለመሳተፍ የወሰኑ 
ይመስላል። 
	 በኢትዮጵያ ፍትሃዊና ነጻ ምርጫ 
ይካሄዳል አይካሄድም የሚለው ጥያቄ 
ወደፊት የሚታይ ይሆናል፡፡ ከ2013 
ምርጫ መካሄድ፣ ከሌላ ሽግግር መንግሥት 
መቋቋምና ማቆሚያ ከሌለው የፓርቲዎች 
ንትርክ በየትኛው መንገድ በተግባር ወደ 
ተስፈኝነት ለውጥ መሄድ ይቻላል ብሎ 
መጠየቅ የግድ ነው። የማያልቅ የምርጫ 
ንትርክ ከ2013 አልፎ እንዲቀጥል መንግሥት 
የሚፈቅድ አይደለም። ይህንን አስቁመው ሌላ 
የሽግግር መንግሥት መፍጠር የሚጠይቁ 
ኃይሎችም የሽግግርን መንግሥት እውን 
ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ ምርጫውን 
በሚቃወሙ ተቀዋሚ ኃይሎችና ምርጫው 
እንዲኪያሄድ በሚፈልገው የመንግሥት 
አንጻራዊ የማስፈጸም አቅም ሲታይ የ2013 
ሀገራዊ ምርጫ በኢትዮጵያ አይቀሬ 
ይመስላል።

ምርጫውን መሳተፍ ወይስ 
አለመሳተፍ?

	 ኢዜማውያን ኢትዮጵያን በረጅም 
የትውልድ መስዋዕትነት የተመኘነውን የሀገር 
አንድነትና የሕዝብ እኩልነት፣ የሀገር ዕድገትና 
የሕዝብ እራስን በራስ ማስተዳደር በተሟላ 
ሁኔታ ለመፈጸም እንደ ረጅም ጊዜ ግብ 
መመልከት አለባቸው። ከላይ እንደጠቀስነው 
የለውጡ ተጻራሪዎች ብቻ ሳይሆኑ አብረውን 
የታገሉና ለውጡን አብረውን ያመጡ የሁለገብ 
ማንነት ፖለቲካ ኃይሎች የወያኔን ሥርዓት ያለ 
ትሕነግ ማስቀጠል መፈለግ ብቻ ሳይሆን 
ለዚህ ለመታገል የቆረጡ መሆናቸውን 

ተመልክተናል። እነዚህ ሃይሎች ሁሉም 
ባይሆኑም ብዙዎቹ ከምርጫ በፊት 

በአንድ መልኩ ወይም በሌላ ሁሉም ፣ 
ትሕነግን ጨምሮ የሚሳተፉበት የሽግግር 
መንግሥት እንፍጠር ይላሉ። በሌላ በኩል 
ደግሞ የመንግሥት ኃይል በራሱ ግብና ዓላማ 
ላይ ተመስርቶ ለውጥ በሚለው ጎዳና ወደ 
ምርጫ እየተጓዘ ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ 
ኢዜማውያን የራሳቸው የሆነ ሶስተኛ የለውጥ 
መንገድ ያስፈልጋቸዋል ወይ? ቢፈልጉስ 
ማስፈጸም ይችላሉ ወይ? መልሱ ቀላል ነው። 
የረዥሙን የኢዜማውያን መዳረሻ ቀስ በቀስ 
ለመጀመር ምርጫ ካሉን አማራጮች ሁሉ 
የሚመረጥ የአጭር ጊዜ ስትራቴጂክ መዳረሻ 
ግባችን ነው። የ2013ቱ ምርጫ የቅርብ ጊዜ 
መድረሻ ግባችን ነው ካልን ደግሞ በዚህ 
ምርጫ ውጤታማ ለመሆን እንደ “ለጥቅምት 
ያልሆነ ልብስ ...” ብለን በሙሉ ኃይላችን 
ልንሰለፍበት የሚገባ ጉዳይ ነው።
 ውጤታማ ምርጫ ስንል ምን 

ማለታችን ነው?
	 ከዚህ ምርጫ ኢዜማውያን ሁለት 
ግቦችን ለማሳከት አበክረው መሥራት 
አለባቸው። አንደኛው ግብ ድርጅታዊ ሲሆን 
ሁለተኛው ደግሞ ሀገራዊ ነው። በምርጫው 
ተሳትፈን ለኢዜማ ጥሩ የምርጫ ውጤት 
ማስገኘት ይጠበቅብናል። ለኢዜማ ጥሩ 
የምርጫ ውጤት ማለት ምርጫውን በጠቅላላ 
አሸናፊ ሆኖ መንግሥት ከመመስረት ጀምሮ 
በተዋራጅ በየክልሎቹና በማዕከላዊው 
መንግሥት የሕዝብ ይሁንታን አግኝቶ 
በሕዝብ ምክር ቤቶች ውስጥ መቀመጫዎችን 
ማግኘትን ያጠቃልላል። ኢዜማ እንደ የዜጋ 
ፓርቲነቱ በዚህ ምርጫ ከተቻለ ከሁሉም 
ክልሎች አለበለዛ ከብዙ ክልሎች የሕዝብ 
ተወካዮችን በማፍራት ኢዜማ በመንግሥት 
በጎ ፈቃድ፣ ወይም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት 
የየጎሳ አለቃዎችና ተወካዮች ነን ባዮች እዚህ 
አትግባ እዚህ ግባ ሊሉት የማይችሉ ፓርቲ 
መሆኑን ማሳየት መቻል አለበት። ኢዜማ 
ሀገር አቀፍነቱና የሕዝብ ተወካዩነቱን በሕዝብ 
ድምጽ ማስመስከር ማለት ነው። ሁለተኛው 
የምርጫው ውጤታማነት ደግሞ በሀገራችን 
ባለፉት 27 ዓመታት ሆን ተብሎ የተሸረሸው 
የእውነተኛ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግሥትን 
በሕዝብ ይሁንታ ማቋቋም መጀመር አለበት 
። አሁን ያለው መንግሥት የኢሕአዴግ ቅሪት 
ስለሆነ ብቻ በሕዝብ እይታ በተዋሰ ጊዜና 
እውቅና ያለ መንግሥት ነው። ከዛም አልፎ 
በኮቪድ 19 ምክንያት በተራዘመው የምርጫ 
ጊዜ ምክንያት የለውጥ ተቃዋሚዎችና 
ለውጡ የሁለገቡ ማንነት ሥርዓት ማደሻ 
ነው ለሚሉ ሃይሎች የተጠናከረ ማዕከላዊ 

መንግሥት እንዳይኖር ሕጋዊነቱን የፖለቲካ 
መቀስቀሻ እያደረጉት ነው። በዚህ ምርጫ 
እኛም ሆንን ሌሎች የብሔር ብሔረሰብ 
ፖለቲከኞችን ጨምሮ በሕዝብ በሥርዓት 
የተመረጠ መንግሥት መመስረት ለሀገራችን 
ሰላምና መረጋጋት አጋዥ ነው።

ምርጫውን እንዴት ውጤታማ 
እናድርገው?

	 ምርጫው ከላይ በጠቀስናቸው 
መንገድ ዝም ብሎ ውጤታማ አይሆንም። 
ውጤታም እንዲሆን ሁሉም የድርሻውን 
ማበርከት ይኖርበታል። ከሁሉ በፊት 
ምርጫው ውጤት ሊያስገኝልን የሚችለው 
ምርጫው በኢትዮጵያና በተወሰነ ሁኔታ 
በዓለም አቀፍ ደረጃ ነጻነቱና ፍትሀዊነቱ 
ሲረጋገጥ ነው። ይህ ምርጫ ነጻና ፍትሀዊ 
እንዲሆን የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማረግ 
ይኖርብናል። ለዚህም፡-
1. 	ምርጫውም ለማንም ክፍት እንዲሆን 

መጠየቅና መጋበዝ ያስፈልጋል። የለውጥ 
ተቃሚዎችም ሆኖ የለውጡ መዳረሻ 
ከእኛ በተለየ እንዲሆን የሚፈልጉት ሁሉ 
የምርጫው ተካፋይ እንዲሆኑ የተቻለንን 
ሁሉ ማድረግ አለብን። ምርጫው 
ነጻና ፍትሀዊ እስከሆነ ድረስ እነዚህ 
ኃይሎች በአጠቃላይም ሆነ በከፊል 
የሚያሸንፉትን አክብረን ለሚቀጥለው 
የፖለቲካ መዘጋጀት ይኖርብናል።

2. 	ምርጫውን በዋናነት ሊበላሽ የሚችለው 
መንግሥት ወደ ቀድሞው ኢሕአዴጋዊ 
ባህሪው ከተመለሰ ነው። ይህ ከሆነም 
የሁለት ዓመቱ የሽግግር ወቅት ከሸፈም 
ማለት ነው። ይህ አደጋ ከሁሉ በላይ 
ከገዢው ፓርቲ ሁሉን ነገር ልቆጣጠር 
ከሚል ስግብግብነት ወይም ደግሞ 
በየቦታው ካሉት የገዢው ፓርቲ 
ካድሬዎች በካድሬነት የተሰጣቸውን 
ሥልጣን በፖለቲካ ውድድር 
እንዲያጡት ላለማድረግ በሚፈጥሩት 
መሰናክል ነው። ይህንን ችግር መከላከል 
ለኢዜማውያን ግዴታ ነው። የምርጫ 
ቦርድ በዚህ በኩል ተልእኮውን 
እንዲወጣ መጠይቅም፣ መርዳትም፣ 
መወትወትም ይኖርብናል። የሀገሪቱ 
ፍርድ ቤቶችም ተመሳሳዩን እንዲያደርጉ 
መወትወት ይገባል፡፡ የተፎካካሪ 
ፓርቲዎች የጋራ መድረክንም በቅጡ 
መጠቀምን ያስፈልጋል። በተጨማሪም 
በምርጫው አካሄድ ግድፈቶችን ባየን 
ቁጥር እንዳስፈላጊነቱና የምርጫውን 
ሂደት በማያሳክር መልኩ ማለትም 
በለውጥ ተቃዋሚነትና ለውጡን ወደ 
ሁለገብ ማንነት አቅጣጫ ሊወስዱ 

በሚፈልጉና በእኛ መካከል ያለውን 
ረድፍ ሳናምታታ ለሕዝብ ማሳወቅም 
ጠቃሚ ነው።

3. 	ምርጫውን ሊያጨናግፉ የሚችሉም 
አሉ። እነዚህ ኃይሎች ደግሞ የለውጡ 
ተቃዋሚዎች፣ የሽግግር መንግሥት 
ደጋፊዎች፣ ሌሎችም ይህ ምርጫ 
ተአማኒነትና ተቀባይነት እንዳይኖረው 
የተቻላቸውን ሁሉ እያደረጉ ያሉ 
ኃይሎች ናቸው።  ኢዜማውያን በአንድ 
በኩል እነዚህ ኃይሎች በምርጫው 
ሜዳ እንዲገቡና አብረን ለነጻ ምርጫ 
እንድንታገል እያሳሰብን በሌላ በኩል 
ግን ለሀገራችንና ለድርጅታችን ሁለት 
የአጭር ጊዜ ስትራተጂክ ግብ ይሰጠናል 
ያልነውን ምርጫ የመንግሥት ጉዳይ 
እንደሆነ አድረገን ሲያደናቅፉ ዝም ብለን 
ማየት የለብንም።

4. 	ኢዜማውያን በዚህ ምርጫ ክሶስት 
ልዩ ልዩ ተፎካካሪዎች ኃይሎች ጋር 
ተወዳድረው ለማሸነፍ መዘጋጀት 
ይጠበቅብናል። ኢዜማ ባለፉት 
ሁለት ዓመታት እራሱን ከመፍጠር፣ 
ማደራጀትና ማጎልበት ጀምሮ እስከ 
ለመቃወም ብቻ ሳይሆን ሀገርም 
ለማስተደደርም ዝግጅት እያደረገ ነው። 
በዚህም አካሄድ ኢዜማ በብዙዎች 
ዘንድ ላለው መንግሥት በተፎካካሪነት 
እንዲታይ አድርጎታል። 

	 በእስከ አሁኑ ቆይታውም ከ40 
በላይ የፖሊሲ ዶኪመንቶች ማዘጋጀት ችሏል 
፡፡ ይህንን ዝግጅት በሚመጡት የምርጫ 
ወራት ከሥራ ላይ ለማዋል ግን ሶስት ልዩ ልዩ 
አፈጻፀሞች ያስፈልጉታል።

ሀ. በአንድ በኩል ኢዜማን ለሕዝብ ድምጽ 
የሚፎካከሩት ሕዝብንና ሀገርን ለማስተዳደር 
ምንም ዝግጅት ያላደረጉ ሕዝቡን በማንነት 
ላይ ብቻ ተመስርቶ እንዲመርጣቸው 
የሚጠይቁ ፓርቲዎች አሉ። እነዚህ 
ፓርቲዎች ከገዢው ፓርቲ ባላነሰ ኢዜማን 
የተቃውሞ የምርጫ ዘመቻ እንደሚያደርጉ 
ተረድቶ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ለእነዚህን 
ተቃዋሚዎች መወዳደሪያ የኢዜማ 
የመሬት፣ የኢኮኖሚ፣ የትምህርት ወይም 
ሌላ ፖሊሲ አይደለም። እነዚህን ኃይሎችን 
ልንወዳደርባቸው የምንችለው በፍጥነት 
ጥርት ያሉ የሁለገብ ማንነት ፖለቲካ የ27 
ዓመታት ውድቀቶችን የሚያሳዩ ጭብጥ 
መከራከሪያዎችን እንደ ፖሊሲው በፍጥነት 
በማዘጋጀት ነው። እነዚህን መከራከሪያዎች 
ከስሜት በጸዳ፣ ወገንተኛ ባልሆነና የዚህ 
ፖለቲካ ተከታዮች የሆኑ የሕዝብ ክፍሎች 
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ሳይቀር ከፍርሃትና ጥርጣሪያቸውን 
ተረድቶ መልስ በማዘጋጀት በተቻለ 

መጠን ተከታዮችን ከፖለቲካው አራማጆች 
በሚነጥል መልኩ ማቅረብን ይጠይቃል። 
ያ ቢቀር በዜግነት ፖለቲካ የተሰለፉ 
ኃይሎችን በስሜት እንዳያደናብሩ መከላከል 
ያስፈልጋል። ይህ ሥራ በጭራሽ በፖሊሲ 
ዝግጅትና ክርክር ሊደረስበት የሚችል 
አለመሆኑን መረዳት ያስፈልጋል።

ለ. ሁለተኛው የኢዜማን የሕዝብ ድምጽ 
የሚጋሩት ወይም ከምርጫ ውጭም ሆነው 
የኢዜማን የሕዝብ ድምጽ ሊቀንሱ የሚችሉት 
ተፎካካሪዎች ናቸው። እነዚህ ኃይሎች 
በትልቁ የኢትዮጵያ የፖለቲካ አሰላለፍ ይህ 
ነው የሚባል አቅም የላቸውም። ከኢዜማ ጋር 
ግን በታሪክ፣ በመዳረሻ ዓላማና በሕዝባዊ 
መሠረት ተመሳሳይ ናቸው። ኢዜማን ወቅቱን 
ያልጠበቁ፣ ተግባራዊ ሊሆኑ የማይችሉ 
ጥያቄዎችን እያነሱ የኢዜማን የምርጫ ኃይል 
የሚከፋፍሉ ወይም የሚቀንሱ ናቸው። 
እነዚህ ኃይሎችን በምርጫም ውስጥ ሆነ 
ውጭ እንዴት እንደሚያዙ መላ መፍጠርን 
ይጠይቃል። ከትብብር እስከ በአካሄድ 
ያለመነካካት ስምምነትን መሻት ያስፈልጋል። 
ይህ ግን ቀላል አይሆንም። ይህ ችሎታና ፍላጎት 
ቢኖር ኖሮ መጀመሪያም በተለያየ ድርጅት 
መሆን ባላስፈለገ ነበር። የእነዚህ ኃይሎች 
አካሄድ ሁለቱን የቀደሙ አብዮቶች ያመከኑ 
አካሄዶችን ይመስላል። ከአያያዝ መንገድም 
በተጨማሪ አልፎ አልፎ ለሚነሷቸው 
ጥያቄዎች ከሕዝብ ፊት ለሚደረጉ ክርክሮች 
መልሶችንም ማዘጋጀት ያስፈልጋል። እንደገና 
ከነዚህ ጋር የፖሊሲ ዝግጅቶች ብዙም 
መፍትሄ አይሆኑም።ለነሱም በቂ የሆኑ 
መልሶችን ማዘጋጀት ያስፈልጋል።
 
ሐ. በመጨረሻም ምርጫው ነጻ እስከሆነ 
ድረስ የምርጫ የሃሳብ ውድድሮች ሲጀመር 
የኢዜማውያን ዋና የሃሳብ ውድድር የሚሆነው 
ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ነው። ለዚህ ፉክክር 
ከአርባ በላይ የተነደፉት የፖሊሲ ዝግጅቶች 
እንደ አጠቃላይ ዝግጅት ይቆጠራል። 
በፍጥነት ግን ከነዚህ ፖሊሲዎች ውስጥ 
የትኞቹ የእኛ ጠንካራ ጎኖች የትኞቹ ደግሞ 
የብልጽግና ደካማ ጎኖች እንደሆኑ መረዳትና 
መመረጥ ያስፈልጋል። ዋና ዝግጅታችንም 
በነዚህ ፖሊሲዎች ላይ በማተኮር ሕዝብ ለምን 
ያለውን የብልጽግና መንግሥት አስወግዶ 
እኛን መንግሥት ማድረግ እንዳለበት 
የማሸነፊያ ሀሳቦችን ቅልብጭ አድርጎ 
ማቅረብ ያስፈልጋል። ብልጽግና በአመጣጡ፣ 
በታሪኩና ውስጡ ባሉት ኃይሎች ምክንያት 

ግልጽ የሆኖ ድክመቶች አሉት። ለምሳሌ 
በፌደራል ሥርዓት አደረጃጀት፣  በመሬት 
ይዞታ፣ በሙስናና በመሳሰሉት የብልጽግና 
ድክመቶቹ ከኢዜማውያን ጋር ሲወዳደር 
ግልጽ ናቸው። ሌሎችም ብዙዎች አሉ። 
እነዚህን ለይቶ መዘጋጀት ግዴታ ነው።

•  5. 	 አብዛኛዎቹ ኢዜማውያን ባለፈው 
የፖለቲካ ትግል ሕይወታችን የነበረው 
መንግሥት ትርጉም ያለው የምርጫ 
ሜዳ ስላልከፈተልን 24 ሰዓታት፣ 7 
ቀናትና 365 ቀናት ያለ እረፍትና የትግሉ 
የመጨረሻው ጊዜ ባልታወቀ የፖለቲካ 
ተቃውሞና ትግል ውስጥ ስንሳተፍ ነው 
የከረምነው። አዲስ የገባንበት የመመረጥ 
ፖለቲካ ግን ከእጃችን ውጭ የሆነ 
የመጀመሪያና የመጨረሻ የጊዜ ሰሌዳ 
ያለው የፖለቲካ ሂደት ነው። የ2013 
ምርጫ ከ 6 ወራት፣ ከ 10 ወራትም 
ሆነ ከ 11 ወራት በኋላ ይካሄድ ሕዝብ 
ምርጫ ሰጥቶ በጨረሰ ማግስት የሕዝብ 
ድምጽ በቀጥታ ለማግኘት የምናደርገው 
ትግል ያልቃል። ይህን ባደርግ ኖሮ፣ 
ቀደም ብዬ በጀመርኩ ኑሮ ከሚል 
ጸጸት ሌላ እስከ ሚቀጥለው 5 ዓመታት 
ምንም የምናደርገው አይኖርም። 
ስለዚህ የ2013ቱን ምርጫም ለኢዜማና 
ለሀገራችን ውጤታማ ለማድረግ 
አንድም ወር፣ አንድም ቀን እንዳውም 
አንድም ሰዓት ሳናጠፋ ካሁኑ ጀምሮ 
ለምርጫው ያለንን ዝግጅት መጀመር 
አለብን። ለሕዝባዊ ተወካይነት 
ከውስጣችን አወዳድረን የሚልቁትን፣ 
ደጋፊዎቻችንንና አባላቶቻችንን በዓለም 
ዙሪያ ለሚያስፈልገው አቅም ግንባታ 
በፍጥነት ማሰማራትና እንዲሁም በዚህ 
ጽሁፍ በቁጥር አራት የተጠቀሱትን 
ሀሳቦችን ለምርጫ ፊሽካ ሲነፋ ቶሎ 
መተግበር እንድንችል አንድም ወር፣ 
አንድም ቀን እንደውም አንድም ሰዓት 
ሳናጠፋ ካሁኑ ጀምሮ ሥራ ውስጥ 
መግባት አለብን።  

እንደ መውጫ
	 ይህንን ጽሁፍ እንድጽፍ ያነሳሳኝ 
ከአሥራዎቹ ዕድሜዬ ጀምሮ በኢትዮጵያ 
ፖለቲካ ተሳትፎዬ ያየሁት የሀገሬ ኢትዮጵያ 
የፖለቲካ ጉዞን ለአሁኑ ኢዜማዊ ትውልድ 
ማካፈል ጠቄሜታ ይኖረዋል በማለት ነው። 
የመጀመሪያውን የ 1966 አብዮት በተማሪው 
ንቅናቄ ተሳትፎና በኋላም ፈራ ተባ በማለት 
ከተሳታፊነት ባላነሰ እንደ በጣም ቅርብ 
የአብዮቱ ተማሪነት ሁኔታዎችን በዝርዝር 
አውቃለሁ ብዬ አምናለሁ። የሁለተኛው 

አብዮት ሁለገብ ማንነት ላይ መመሥረቱን 
አጥብቄ ስለተቃወምኩ ተደጋጋሚ ግብዣ 
ቢደረግልኝም እንደተጠየፍኩት ነው 
ያለፈው። ከመቃወም አንጻር ቢሆንም ሂደቱን 
ግን በቅርብ ተከታትየዋለሁ። የሶስተኛውን 
ለውጥ ለማምጣት በቦታ ከርቀትም ቢሆንም 
በተግባር ግን በተደራጀ መልኩ በጣም ቀረብ 
ብዬ ተሳትፌያለሁ። የሶስተኛው ለውጥ ፈጣሪ 
ይመስገንና አብዮታዊ ስላልሆነና የሁለገብ 
ፖለቲካን ውድቀት ተከትሎ ሰለመጣም 
ከመጀመሪያዎቹ ሁለት የለውጥ ዘመኖች 
በጣም የተወሳሰበ ሆኖ አግኝቸዋለሁ። 
ይህም ሆኖ ግን የለውጡ መሪዎችና ግንባር 
ቀደም ተሳታፊዎች እንደ ቀደሙት አብዮቶች 
ተመሳሳይ ተግዳሮት ገጥሟቸዋል።
እንደ በፊቶቹ የለውጥ ጉዞዎች ይህም 
ለውጥ የተለያዩ አቅምና ረድፍ ያላቸው 
ለውጡን በመቃወምና የለውጡን አቅጣጫ 
ወደፈለጉበት ለመውሰድ የተሰለፉ የኃይሎች 
መሳሳብ ውስጥ ገብቷል።  ላስተላልፈው 
የፈለኩት ዋና መልዕክት ያለፉት የለውጥ 
መንገዶች መክሸፍ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያንና 
ሕዝቧን አይከፍሉ ዋጋ ያስከፈሉት የለውጡ 
መሪዎች እኩይነት ወይም በበጎ መንፈስ 
አለመጀመር አይደለም። እንደ ሻማ ተቃጥለው 
የጠፉት መሪዎች ለዚህ ምንንም ምስክር 
አያሻቸውም። ለ17 ዓመታትና ለ27 ዓመታት 
በመንግሥትነት የገዙት እንኳን ወደ ኋላ ላይ 
ታሪክ ይቅር የማይለው ወንጀለኞች ቢሆኑም 
አጀማመራቸው ግን ከሌሎች የሚለይ 
አይደለም። ሁሉም የከሸፉት ለውጡን 
ያፋጠጠውን የኃይሎች ፍላጎት፣ አቅምና 
ረድፍ ባልተረዳ መልክ በየጊዜው ያዋጣኛል 
በሚል የደመ ነብስ አካሄድ ለውጥንና 
ፖለቲካን ለመምራት ባደረጉት ስህተት 
ነው። በዚህ አካሄዳቸው የለውጥ መንግሥት 
ነን ያሉት የተረከቡትን ሕዝብና ሀገርን 
ከጀመሩበት በባሰ ሁኔታ እያጣሉ አልፈዋል። 
ሌሎች ደግሞ ደግሞ በመስዋዕትነት ሲያልፉ፣ 
ከመስዋዕትነት የተረፉት አንዳንዶቹ ደግሞ 
የቂም በቀል በመሰለ ፖለቲካ ከመነሻቸው 
እምነት ውጬ ብቻ ሳይሆን ጓደኞቻቸው 
ከተሰዉለት ዓላማ በተቃራኒው ተሰልፈው 
ሲዋትቱ ታይተዋል።
	 ለዚህ ምሳሌ የሚሆን የሁለቱን 
የ1966  አብዮት የሃሳብ መሪ ድርጅቶችን 
አጀማመርና አጨራረስ ታሪክ እንጥቀስ። 
ከልጅነታቸው ጀምረው “መሬት ለአራሹ”፣ 
ሶሻሊዝም  እያሉ ሲታገሉ የነበሩ የኢሕአፓ 
መሪዎች የራስና የተቀናቃኝን የኃይል ሚዛን 
አንብቦ መራመድ አቅቷቸው የደርጉ መሬት 
ለአራሹና ሶሻሊዝም ንጹህ አይደለም በሚል 
ፖለቲካ በሌለ አቅማቸው ሲዋደቁ 

ከርመው ሲሸነፉ በመጨረሻቸው በሰሜን 
ሸዋና በሰሜን ጎንደር “መሬት ለአራሹን” 

ተቃውመው ደርግ ጋር ሲፋለሙ የነበሩ 
ኃይሎች ጋር ለመሰለፍ ተገደዱ። መኢሶን 
ደግሞ ደርግን በሶሻሊዝም መንገድ በዕውቀት 
ብቻ ሳይሆን በዲፕሎማሲም ተሰማርተው 
ከዓለም አቀፉ ሶሻሊስት ኃይል ጋር ካስተሳሰሩ 
በኋላ እነርሱም እንደ ኢሕአፓ ለየት ባለ 

አጋጣሚ ለየት ባለ የለውጥ ፖለቲካ ሁኔታ 
እነሱም የአቅም ፖለቲካ አካሄድን አምታትው 
በመጨረሻቸው አድሀሪና “ጠባብ ብሔርተኛ” 
ከሚሏቸው ጋር ተሰልፈው ያገዘፉትን ደርግ 
በአለቀ ኃይላቸው ሲታገሉ ታይተዋል።
ይህ የኢሕአፓና የመኢሶን የመጨረሻ 
የፖለቲካ አካሄድ አንድ ሰው በወጣትነት 
ጊዜ የተሰጠውን ጉልበትና አቅም አበላሽቶ 

በሽምግልናው ጊዜ መጦሪያ ለመሰብሰብ 
በደከመ ጉልበቱ እንደመዳከር ይቆጠራል። 
ውጤትም አይኖረው፣ ውጤትም 
አልነበረውም።
አበቃሁ!!

ማሳሰቢያ ፡- ይህ ፅሁፍ የፀሀፊውን አቋም 
ብቻ ነው የሚወክለው! 

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ሕዝብ ግንኙነት 
ኮሚቴ ቅዳሜ ጥቅምት 14 
ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ  “ወደ 

ዴሞክራሲ ሽግግር አውድ እና የኢዜማ ሚና” 
በሚል ርዕስ በቢሾፍቱ ከተማ በሚገኘው 
የኢትዮጵያ ማኔጅመንት ኢንስቲቲዩት 
ማዕከል የአውደ ጥናት እያካሄደ ይገኛል፡፡ 
	 አውደ ጥናቱ ለአምስት ተከታታይ 
ቀናት የሚቆይ ሲሆን በዛሬው እለት ረቡዕ 
ጥቅምት 18 ቀን 2013 ዓ.ም የሚጠናቀቅ 
ይሆናል፡፡ የብሔራዊ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 
አባላት፣ የምርጫ ስትራቴጂ አስተዳደር 
ተጠሪዎች፣ የክፍል ኃላፊዎችና ምክትል 
ተጠሪዎች የአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች 
ሲሆኑ የአውደ ጥናቱ ዓላማም የፓርቲው 
አመራርና በየደረጃው ያሉ ሥራ አስፈፃሚዎች 
የኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ የሚሄድበትን 

አቅጣጫና በዚህም ውስጥ የኢዜማን 
የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚወስኑ ውስጣዊና 
ውጫዊ ሁኔታዎች ላይ  የጠራ አመለካከትና 
የጋራ አቋም በመያዝ ውጤታማ የሆኑ 
ስትራቴጂዎችን እንዲያዘጋጁ ለማገዝ መሆኑን 
ለዜጎች መድረክ የደረሰው መረጃ ያስረዳል፡፡
በአውደ ጥናቱ ላይ የኢዜማ መሪ ብርሀኑ ነጋ 
(ፕሮፌሰር) የቀድሞ የአርበኞች ግንቦት ሰባት 
ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኤፍሬም ማዴቦ፣ 
የደሕንነትና የፀጥታ ባለሙያው በላይ ደስታ፣ 
የእንግሊዙ ሌበር ፓርቲ ተወካይ ጄረሚ 
ኮርቢን፣ የበርገን ዩኒቨርስቲ መመህር ሲሪ 
ግሎፐን (ፕሮፌሰር)፣ የሕግ ባለሙያዋ 
ታሪኳ ጌታቸውና የሕገ መንግሥት ባለሙያና 
መምህር ሙሉጌታ አረጋዊ ጥናታዊ ፅሁፍ 
አቅርበዋል፡፡ 
	 በአውደ ጥናቱ ላይ ከተነሱት 
ርዕሶች መሀል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ 
የሚሄድበት አቅጣጫና በዚህም ውስጥ 

የኢዜማን የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚወስኑ 
ውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታዎች፣ ከፀጥታና 
ከደህንነት አኳያ በኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ 
ስርዓት ለመመስረት ያሉ ተግዳሮቶችና 
ዕድሎች፣  በኢትዮጵያ የዴሞክራሲያዊ 
ስርዓት ምስረታ ሂደት ፈተናዎችና ዕድሎች 
የፖለቲካ ንድፈ አሳቦች ታሪክ፣ በዓለም አቀፍ 
ደረጃ የገጠሙ ፈተናዎች፣ የማኀበራዊ ፍትህ 
ንድፈ ሀሳብ መሰረቶች፣ የሌሎች ሀገራት 
ልምዶችና በኢትዮጵያ ቀጣይ የማኅበራዊ 
፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እይታዎች ላይ 
የሚኖረው አንድምታ፣ የመንግሥት ቅርፅና 
የምርጫ ስርአቶች በሕገ መንግስት ቀረጻ 
ወቅት ታሳቢ የሚደረጉ ንድፈ ሀሳቦችና 
አሁን በሥራ ላይ የሚገኘው የኢፌድሪ ሕገ 
መንግሥት ይዘት የሚሉት ይገኙበታል፡፡  
ከቀረቡት ጥናቲዊ ፁሁፎች በተጨማሪ 
በኢዜማ ደንብ፣ ፕሮግራምና መዋቅር ላይ 
ውይይት መደረጉን ለማወቅ ተችሏል፡፡

የኢዜማን የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚወስኑ ውስጣዊና ውጫዊ 
ሁኔታዎች ላይ  የጠራ አመለካከትና ስትራቴጂዎችን ለማዘጋጀት 

ይረዳል የተባለ አውደ ጥናት በቢሾፍቱ እየተካሄደ ነው፡፡
ጥቅምት 19 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

ኢዜማ ጥቅምት 18 ቀን 2013 ዓ.ም9 ኢዜማ ጥቅምት 18 ቀን 2013 ዓ.ም10



የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) በአዲስ አበባ 
ከተማ ላሉ ምርጫ ወረዳዎቹ 
ለሚገኙ የሙያ ማኅበራት 

ተጠሪዎች እሁድ ጥቅምት 15 ቀን 2013 ዓ.ም 
በዋናው ፅህፈት ቤቱ ስልጠና ሰጠ፡፡
	 የኢዜማ የሙያ ማኅበራት ቋሚ 
ኮሚቴ በሥራ አስፈጻሚ ደረጃ ሁለት 
ተወካዮች በቋሚነት ሲኖረው በስሩም ቋሚ 
ዘጠኝ የኮሚቴ አባላትን አቅፎ የያዘ ቋሚ 
ኮሚቴ ነው፡፡ ጥቅምት 15 ቀን 2013 ዓ.ም 
የተሰጠው ስልጠና ትኩረቱን አድርጎ የነበረው 
የኢዜማ የሙያ ማኅበራት ኮሚቴ ተግባርና 
ኃላፊነት፣ የሰራተኛ ማኅበራትና የፖለቲካ 
ድርጅቶች ሚና ምንድነው የሚሉ ነጥቦች 
ላይ ነው፡፡ በተዘጋጀው ሥልጠና ላይ ከዚህ 
ቀደም የፖለቲካ ፓርቲ አባል ስለሆነ ሥራ 
የሚሰጠው ካልሆነ ግን የሚከለከልበት ሁኔታ 
እንደነበር ይሄ ግን መሆን እንዳልነበረበት፤ 

በማንኛውም የሙያ ማኅበራት ውስጥ የታቀፈ 
ሰራተኛ የፈለገውን የመደገፍ፣ የፈለገውን 
የመምረጥ፣ መብቱን አውቆ እኩል የመጠቀም 
መብቱን ተጠቅሞ መኖር እንደሚችል 
ለዚህም የኢዜማ የሙያ ማኅበራት ቋሚ 
ኮሚቴ እየሰራ መሆኑን ተብራርቷል፡፡
	 የኢዜማ የሙያ ማኅበራት ኮሚቴ 
በኢትዮጵያ ውስጥ በሕጋዊ መንገድ 
ተደራጅተው ካሉ ከተለያዩ የሙያ ማኅበራት 
ጋር የእርስ በእርስ የልምድ ልውውጥ 
እንደሚያደርግ፤ ኢዜማ በየወቅቱና 
በየደረጃው ለሚሳተፍባቸው ምርጫዎች 
የሙያ ማኅበራቱን እገዛ የሚያገኝበትን 
ስትራቴጂ እንደሚያዘጋጅ፣ በቀጣይም 
በዋናነት በሙያ ማኅበራት ላይ ከፍተኛ 
ልምድና እውቀት ያላቸውን ባለሙያዎችንና 
ማኅበራትን በመጋበዝ ውይይት 
እንደሚያደርግ አሳውቋል፡፡ 
	 በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ሰራተኞች 

በቂ ክፍያ ስለማይከፈላቸው ጉልበታቸው 
እየተበዘበዘ እንደሚገኝ፣ ሠራተኞች 
መብታቸው እስከምን ድረስ እንደሆነ ኢዜማ 
የማሳወቅ ሥራ እንደሚሰራና ለዚህም ሲባል 
በአዲስ አበባ ከተማ በ23ቱም ምርጫ 
ወረዳዎችና በመላው ሀገሪቱ በሚገኙ የኢዜማ 
ምርጫ ወረዳዎች የሙያ ማኅበራት ተጠሪዎች 
እንዲኖሩ መደረጋቸውን የሙያ ማኅበራት 
አስተባባሪው ዓለማየሁ ደነቀ ከሥልጠናው 
በኋላ ለዜጎች መድረክ ገልጸዋል፡፡  
	 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ) በቀጣይም ባሉት መዋቅሮችና 
ምርጫ ወረዳዎች ለሚገኙ ለሙያ ማኅበራት 
ተወካዮች በክልሎች ከሚሰጠው ሥልጠና 
በተጨማሪ በአዲስ አበባ ከተማም ተጨማሪ 
ሥልጠናዎችን እንደሚሰጥ ለዜጎች መድረክ 
የደረሰው መረጃ ያስረዳል፡፡	

‹‹ሠራተኞች መብታቸው እስከምን ድረስ እንደሆነ ኢዜማ 
የማሳወቅ ሥራ ይሰራል›› 

ዓለማየሁ ደነቀ የኢዜማ ሙያ ማኅበራት አስተባባሪ
ጥቅምት 19 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ጤና ፖሊሲ 
ቡድን አስተባባሪ ዶ/ር 
ሙሉዓለም ተገኘወርቅ 

የመጀመሪያ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምሕርት 
ቤቶችና ከፍተኛ ትምሕርት ተቋማት 
እንዲከፈቱ መወሰኑን ተከትሎ ማኅበረሰቡም፣ 
መንግሥትም፣ ተማሪዎችም የሚያውቁት 
መመሪያዎች ሊዘጋጁ ይገባል ሲሉ አሳሰቡ፡፡ 
	 ከዜጎች መድረክ ጋር ቆይታ 
ያደረጉት የሕክምና ባለሙያው ዶ/ር 
ሙሉዓለም፣ ሊደረጉ ስለሚገቡ ጥንቃቄዎችና 
ሊተገበሩ ይገባል ስላሉት መመሪያዎች 
ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ ትምሕርት እንዲጀምር 
መወሰኑን በአዎንታዊነት ያነሱት የሕክምና 
ባለሙያው፣ ትምሕርት ባለመከፈቱ ምክንያት 
የሚመጡ የማኅበረሰቡ ጉዳቶች እንዳሉ 
ጠቅሰው ትምሕርት ለመጀመሩ መወሰኑና 
የተከፈቱ ትምሕርት ቤቶች መኖራቸው 

‹‹መልካም›› ነው ብለዋል፡፡ መወሰድ 
ያለባቸው ጥንቃቄዎች በጣም ጥርት ያሉ 
መሆን እንዳለባቸው ያነሱት ዶ/ር ሙሉዓለም 
በየትምሕርት ቤቱ ያሉ የውሀ አቅርቦቶች፣ 
የእጅ ንፅህና መጠበቂያ ፈሳሽ ሳሙናዎችና 
የአፍና የአፍንጫ ጭምብሎች ለተማሪዎች 
በበቂ ሁኔታ የማድረስ ሥራ መሰራት አለበት 
ብለዋል፡፡
	 ‹‹በትምሕርት ቤት ቅጥር ግቢ 
ውስጥ ርቀትን የመጠበቅና ርቀትን ጠብቆ 
የማስተማሩ ነገር ትኩረት ሊሰጠው ይገባል›› 
ያሉት የሕክምና ባለሙያው ክፍል ውስጥና 
ከክፍል ውጪ ያሉ እንቅስቃሴዎችን 
በዩኒቨርስቲ ደረጃ፣ በመጀመሪያ ደረጃ፣ 
በሁለተኛ ደረጃና በመዋዕለ ሕፃናት ደረጃ 
ያለው አረዳድና አተገባበር ሊለያ እንደሚገባ 
አስረድተዋል፡፡ እንደ ተማሪዎች የሚገኙበት 
የትምሕርት ደረጃና የእድሜ እርከናቸው 
አተገባበሩ ሊለያ እንደሚገባ የገለፁት 

የሕክምና ባለሙያው ዓለም አቀፉ የጤና 
ድርጅት (WHO) ያወጣቸውን ፕሮቶኮሎች 
ተከትሎ መሥራት እንደሚያስፈልግ 
አሳስበዋል፡፡ 
	 በምዕራቡ ዓለም በሽታው በድጋሚ 
የማንሰራራት ምልክቶች እያሳየ ነው ያሉት 
ዶ/ር ሙሉዓለም፣ በበሽታው የሚያዙ ሰዎች 
ቁጥርም እየጨመረ መሆኑን ጠቁመው፤ 
‹‹በጥንቃቄ የማንራመድ ከሆነ እኛ ጋር 
የማይመጣበት ምንም የተለየ ምክንያት አለ 
ብለን አናስብም፡፡ ይሄንን አስረግጠን መናገር 
እንፈልጋለን፡፡›› ብለዋል፡፡ 
መንግሥት፣ ተማሪዎች ጋር ዝንጋታና 
ቸልታ እንዳይኖር የማስረዳት፣ የማሳወቅና 
የማስተማር ሥራ መስራት እንደሚጠበቅበት 
ገልፀዋል፡፡ 

‹‹ተማሪዎች ጋር ዝንጋታና ቸልታ እንዳይኖር የማስረዳት፣ 

የማሳወቅና የማስተማር ሥራ መሰራት አለበት›› 
ዶ/ር ሙሉዓለም ተገኘወርቅ የኢዜማ ጤና ፖሊሲ ቡድን አስተባባሪ

ጥቅምት 19 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

ኢዜማ ጥቅምት 18 ቀን 2013 ዓ.ም12ኢዜማ ጥቅምት 18 ቀን 2013 ዓ.ም11

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) የዜጎች 
በነፃነት ሀሳባቸውን የመግለፅና 
ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ሕገ 

መንግሥታዊ መብታቸው ሊከበር ይገባል 
ሲል አሳሰበ፡፡
	 ኢዜማ ጥቅምት 17 ቀን 2013 ዓ.ም 
በሕዝብ ግንኙነት ክፍሉ በኩል በማኅበራዊ 
ትስስር ገፁ ባሰራጨው መግለጫ የአማራ 
ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) ለሚመለከተው 
የመንግሥት አካል በግልፅ በደብዳቤ 
ያሳወቀውን ሰላማዊ ሰልፍ መንግሥት 

በሚዲያ ወጥቶ መከልከሉን አውግዟል፡
፡ ‹‹ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብት ፈቃጅና 
ከልካይ የሌለው መብት ሆኖ ሳለ መንግሥት 
ራሱን ፈቃጅና ከልካይ አድርጎ ይህን በሕገ 
መንግሥቱ የተደነገገ መብት መጣሱ አግባብ 
አይደለም›› በማለት የመንግሥትን የክልከላ 
እርምጃ ኮንኗል፡፡
	 ገዢው ፓርቲን በመደገፍ ሰላማዊ 
ሰልፎች በተከታታይ እየተደረጉ እንዳለ 
መታዘቡን በመግለጫው ላይ የጠቀሰው 
ኢዜማ፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) 
ለሚመለከተው የመንግሥት አካል በግልፅ 
ያሳወቀውን ሰላማዊ ሰልፍ መንግሥት 

መከልከሉን በጥብቅ እንደሚያወግዛው 
አስታውቋል፡፡
	 የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ 
የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት 
የሚሰጠው የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 
30 ‹‹ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን 
መሳሪያ ሳይዝ በሰላም የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ 
ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ 
መብት አለው›› ሲል ድንጋጌ ማስቀመጡ 
ይታወቃል፡፡  
 

የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) ለሚመለከተው የመንግሥት 
አካል በግልፅ ደብዳቤ ያሳወቀውን ሰላማዊ ሰልፍ መንግሥት 

መከልከሉ በጥብቅ እንደሚያወግዘው ኢዜማ አስታወቀ
ጥቅምት 19 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)



የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
(ኢዜማ) መሪ ብርሀኑ ነጋ 
(ፕሮፌሰር) የአሜሪካው 
ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ 

የሕዳሴ ግድቡን በማስመልከት ያደረጉት 
ንግግር ከግድቡ ግንባታ ጋር በተያያዘ 
የሚያመጣው አንዳችም ነገር የለም ሲሉ 
ተናገሩ፡፡
	 መሪው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 
ጋር ባደረጉት ቆይታ ነው ይህን የተናገሩት፡
፡ ‹‹በአሜሪካ ታሪክ እንደዚህ ያለ ትልቅ 
መንግሥት ትንሽ መሪ ሲያገኝ አይቼ 
አላውቅም›› ያሉት መሪው፣ ዶናልድ ትራምፕ 
የአሜሪካን ሕብረተሰብ  የውስጥ ችግር ውስጥ 
የከተተ ግለሰብ መሆኑን አስረድተው ንግግሩን 
በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ማየት እንደሚገባ 
አስረድተዋል፡፡ በጥንቃቄ የሚሰራን 

የዲፕሎማሲን ሥራ አንድ ሰው ዝም ብሎ 
ተነስቶ መናገሩ መረን የለቀቀና የሚያሳፍር 
ነው ሲሉም የአሜሪካው ፕሬዝደንት ንግግርን 
አውግዘዋል፡፡ ንግግሩ የአሜሪካን ማኅበረሰብ 
የማይመጥን ንግግር ነው ብለዋል፡፡
	 ‹‹ኢትዮጵያውያን የሀገር 
ሉዓላዊነትን በገንዘብ በታሪካቸው ሸጠው 
አያውቁም፤አሁንም አይሸጡም፡፡ ጫናው 
የበለጠ አንድነታቸውን ያጠናክርላቸዋል›› 
በማለት የፕሬዝዳንቱ ንግግር የሚያመጣው 
ተፅእኖ እንደሌለ አስረድተዋል፡፡
 	 የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው 
ኢትዮጵያውያን በምርጫው ላይ በመሳተፍ 
ዶናልድ ትራምፕ እንዳያሸንፍ ማድረግ 
እንደሚገባቸው መሪው ተናግረዋል፡፡ 
‹‹የሕዳሴ ግድቡን ማስቆም የአሜሪካ ሕዝብ 
የረጅም ጊዜ ጥቅም አይደለም›› ያሉት የኢዜማ 

መሪ ብርሀኑ ነጋ (ፕሮፌሰር) ኢትዮጵያውያን 
እንደ ሀገር የረጅም ጊዜ ጥቅማቸውን 
ማስጠበቅ የሚችሉት አንድ ከሆኑ ብቻ 
መሆኑን ተናግረዋል፡፡  
	 ሀገራዊ ልማትን ለማምጣት 
በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ የፖለቲካ 
ልዩነቶች እንዳሉ ሆነው እነኛ ልዩነቶች 
በሚፈቱበት መንገድ ላይ ተስማምቶና 
ችግሮችን እየፈቱ መሄድ እንደሚገባ መሪው 
ተናግረዋል፡፡ ‹‹ዓለም እየተለወጠ ባለበት 
ሁኔታ በምንም አይነት መንገድ እንደ ሀገር 
መኖራችንን ጥያቄ ውስጥ እየከተትነው 
ልንቀጥል አንችልም›› ሲሉም ማሳሰቢያ 
ሰጥተዋል፡፡       

‹‹እንደ ሀገር የረጅም ጊዜ ጥቅማችንን ማስጠበቅ የምንችለው 
አንድ ስንሆን ነው!››

ብርሀኑ ነጋ (ፕሮፌሰር) የኢዜማ መሪ
ጥቅምት 19 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)
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(ፎቶ ከፋይል)

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) የዜጎች 
በሕይወት የመኖር መብት 
በተደጋጋሚ መገርሰሱ፣ 

ሚሊዮኖች ሕልውናቸው አደጋ ላይ 
መወደቁ፣ መፈናቀል እና የሰብዓዊ መብት 
ጥሰት ተደጋግሞ መከሰቱ መንግሥት ዋነኛ 
ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት የሚችልበት 
ደረጃ ላይ የማይገኝ መሆኑን የሚያሳይ ነው 
አለ፡፡ 
	 ፓርቲው ጥቅምት 16 ቀን 2013 ዓ.ም 
በሕዝብ ግንኙነት ክፍሉ በኩል በማኅበራዊ 
ትስስር ገፁ ባሰራጨው መግለጫ በተለያዩ 
የሀገሪቱ ክፍሎች ዜጎች ሕይወታቸውን 
ሲያጡ መመልከት የዕለት ተዕለት ዜና እየሆነ 
መምጣቱን ጠቁሞ ጉዳዩ እየተደጋገመ 

መምጣቱን ገልጿል፡፡ ‹‹መንግሥት ግብታዊ 
መልስ ከመስጠት እና ጉብኝት ከማድረግ 
ባለፈ በዘላቂነት ችግሩን መፍታት እና የዜጎችን 
ከሁሉ በላይ መሰረታዊ የሆነውን በሕይወት 
የመቆየት መብት ማረጋገጥ አልቻለም›› ሲል 
መንግሥትን ወቅሷል፡፡ 
	 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል 
ዞን በሚገኙ ወረዳዎች እንዲሁም በደቡብ 
ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ የዜጎች 
ክቡር ሕይወት መጥፋቱን የገለፀው ኢዜማ፣ 
መንግሥት ጉዳዩን የተመለከተበት እና ውሳኔ 
የሚያሳልፍበት መንገድ ‹‹እጅግ የዘገየ፣ 
የጉዳዩን አሳሳቢነት እና አስከፊነት ከግምት 
ያልከተተ ነው›› ሲል ተችቷል፡፡ 
	 እየታዩት ያሉ ግድያዎች፣ ግጭቶች 
እና መፈናቀሎችን ከምንጫቸው ማድረቅ 
የሚቻለውም ‹‹ማንነት ላይ ያተኮረውን 

የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለሁሉም ዜጎች እኩል 
ዕድል የሚሰጥ እና እኩል መብት የሚያከብር 
በዜግነት ላይ በተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ሲቀየር ነው›› ሲል ኢዜማ 
አስታውቋል፡፡ ‹‹የዜጎች በሕይወት መኖር 
መሰረታዊ መብት ባልተከበረበት ሁኔታ 
በሕይወት ቆይተው ኑሯቸውን ለማሻሻል እና 
የነፃነት አድማሳቸውን ለማስፋት የሚያስችሉ 
የልማት ሥራዎች ትርጉም ሊኖራቸው 
አይችልም›› ሲል ፓርቲው የዜጎች በሕይወት 
የመኖር ሰብአዊ መብት ትኩረት ሊሰጠው 
እንደሚገባው አስረድቷል፡፡
	 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) የድርጊቱ ፈጻሚዎች እና 
አስፈጻሚዎች ሕግ ፊት ቀርበው ተገቢው 
ፍርድ እንዲሰጣቸው ጠይቋል፡፡

‹‹የዜጎች በሕይወት መኖር መሰረታዊ መብት ባልተከበረበት 
ሁኔታ በሕይወት ቆይተው ኑሯቸውን ለማሻሻል እና የነፃነት 

አድማሳቸውን ለማስፋት የሚያስችሉ የልማት ሥራዎች ትርጉም 
ሊኖራቸው አይችልም!›› ኢዜማ

ጥቅምት 19 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)


