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ቆይታ 
‹‹ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንድትቀጥል እንዲሁም በእድገት ጎዳና 

እንድትጓዝ የምንፈልግ ከሆነ ቆም ብለን የምናስብበት ጊዜ አሁን ነው›› 
ያሬድ አለማየሁ የኢዜማ ብሔራዊ የወጣቶች ጉዳይ ኮሚቴ ተጠሪ   

	 ያሬድ አለማየሁ፣ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) ብሔራዊ የወጣቶች ጉዳይ  ኮሚቴ ተጠሪ ናቸው፡፡ የዜጎች 
መድረክ ‹‹የቆይታ›› እንግዳ ናቸው፡፡ ከእሳቸው ጋር ተከታዩን ቆይታ አድርገናል፡፡ እንድታነቡት እንጋብዛለን፡፡ መልካም ንባብ!

 ከኢዜማ ምስረታ ጀምሮ የፓርቲው ብሔራዊ 
የወጣቶች ጉዳይ ኮሚቴ ምን ምን ተግባሮችን 
አከናወነ?
	 ከፓርቲው ምስረታ በኋላ የኢዜማ 
ብሔራዊ የወጣቶች ተጠሪዎች እንዲሰየሙ 
የተደረገ ሲሆን የፆታና የእድሜ ስብጥሩን 
ማመጣጠንም አስፈላጊ መሆኑ ስለታመነበት 
ብሔራዊ የወጣቶች ጉዳይ ኮሚቴ አንድ ሴት 
እና ወንድ ተጠሪዎች እንዲኖሩት ተደርጓል። 
ተጠሪዎቹ ኃላፊነቱን ከተረከቡም በኋላ እቅድና 
በጀት በማዘጋጀት፣ በሥራቸው የሚንቀሳቀሱ 
የተለያዩ የዘርፍ ኮሚቴዎችን በማዋቀርና 

አመራር በመስጠት ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን 
ለማድረግ ተሞክሯል። ሕዝባዊ ስብሰባዎችንና 
የወጣቶች ኮንፍረንስን በአዲስ አበባ ከተማ 
ለማድረግ ተችሏል። በተጨማሪም ከምርጫ 
ወረዳ ወጣት ተጠሪዎች ጋር በመገናኘት 
ውይይቶች ተካሄደዋል፡፡
በያዝነው ዓመት ኮሚቴው ምን ለመስራት 
አቅዷል?
ኮሚቴው ከባለፈው ዓመት ልምድ ለመውሰድ 
ግምገማ ያደረገ ሲሆን፤ ድክመቱንና 
ጥንካሬውንም ለመፈተሽ ሞክሯል። 
በዘንድሮው የበጀት ዓመትም እቅድ አውጥቶ 

በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል፡፡
የወጣት አባላትን ቁጥር መጨመር፣ የኢዜማ 
ወጣቶች በቂ የሆነ ስልጠና የሚያገኙበትን 
መድረክ ማመቻቸት፣ በያዝነው ዓመት 
ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው ሀገር አቀፍ 
ምርጫ የኢዜማ ወጣቶች በተወዳዳሪነት፣ 
በመራጭነት፣ በታዛቢነትና የምርጫ ቅስቀሳው 
ዋነኛ ተዋናይ በሚሆኑበት አግባብ ላይ አቅዶ 
እየሰራ ነው፡፡ በተጨማሪም ወጣቶችን 
የተመለከቱ ፖሊሲዎች እንዲቀረፁ ግፊት 
ለማድረግ የሚያስችሉ የዘርፍ አደረጃጀቶችን 
ማዋቀርን እቅድ አድርጎ በመያዝ ይህንኑ 

ለማሳካት ኮሚቴው እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። 
ሕዝባዊ ስብሰባዎች፣ ኮንፍረንሶች፣ 

ከሌላ የፖለቲካ ፓርቲ ወጣት ተጠሪዎች 
ጋር የሚደረጉ ውይይቶች፣ የማኅበራዊ 
አገልግሎት እንቅስቃሴዎችም የዚህ አመት 
የኮሚቴው ዋነኛ ዕቅዶች ናቸው፡፡ 
ባሳለፍነው ዓመት ወርሃ መጋቢት 2012 
ዓ.ም ብሔራዊ የወጣቶች ጉዳይ ኮሚቴ 
የሰላም ኮንፍረንስ በአዲስ አበባ ከተማ 
አምባሳደር ቲያትር ቤት ማዘጋጀቱ የሚታወስ 
ነው። በወቅቱ ይህን የሰላም ኮንፍረንስ 
ወደ ክልል ከተሞች የመውሰድ እቅድ 
እንዳለ ተገልፆ ነበር። በክልል ከተሞች ግን 
ኮንፍረንሱ ሊካሄድ አልቻለም። ኮንፍረንሱን 
ክልል ከተሞች ላይ ማካሄድ ያልተቻለው 
ለምንድነው? በክልል ከተሞች የማካሄድ 
ዕቅድስ አለ?
	 ያሳለፍነው ዓመት መጋቢት 
ወር ላይ የወጣቶች የሰላም ኮንፍረንስ 
ለማድረግ መሞከራችን ይታወቃል። 
ወቅቱ የኮሮና ቫይረስ የመጀመሪያው 
ተጠቂ ግለሰብ በምርመራ የታወቀበት ጊዜ 
ስለነበር በሕብረተሰቡ ውስጥ ከፍተኛ 
መደናገጥ ፈጥሮም ነበር። በዚህ ሁሉ ጫና 
ውስጥ ያደረግነው የአዲስ አበባው የሰላም 
ኮንፍረንስም ከሞላ ጎደል የተሳካ ነበር 
ለማለት ይቻላል፡፡  ሆኖም በክልል ከተሞች 
ልናደርጋቸው የነበሩት የሰላም ኮንፍረንሶች 
በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መደንገግ ምክንያት 
ሊሳኩ አልቻሉም ነበር። በያዝነው ዓመት 
እቅዳችን ውስጥ ግን ቢያንስ በአራት ከተሞች 
(ሀዋሳ፣ ባሕርዳር፣ ድሬዳዋ፣ አዳማ) ውስጥ 
ለክልል የወጣት ተጠሪዎቻችን የሚሰጡ 
ስልጠናዎችንና ሕዝባዊ ውይይቶችን 
ለማከናወን አቅደናል፡፡
	 ብሔራዊ የወጣቶች ጉዳይ ኮሚቴ 
የወጣቱ ዋነኛ ችግሮች ምንድናቸው ይላል? 
ችግሮቹን እንዴት መፍታት ይቻላል ብሎስ 
ያምናል?
	 እንደ ብሔራዊ የወጣቶች ጉዳይ 
ኮሚቴ የወጣቱ ችግሮች ብለን የለየናቸው 
ጉዳዮች እጅግ ዘርፈ ብዙ ናቸው። 
የመጀመሪያው ችግር የሀገሪቷን ትልቅ ቁጥር 
ይዟል ተብሎ ለሚገመተው ወጣት ተገቢውን 
ትኩረት ከመንግሥት መነፈግ ሲሆን፣ ሥራ 
አጥነት፣ ግብታዊነትና ተስፋ መቁረጥ የወጣቱ 
ችግሮች ናቸው። ለነዚህ ችግሮች መፍትሄ 
ደግሞ ሁነኛ የወጣቶች ፖሊሲ ማርቀቅና 
ለተግባራዊነቱም ወጣቶችን ባሳተፈ መልኩ 
መንቀሳቀስ ይሆናል።

ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ቁጥር 
እንዳለ ይታወቃል። ከሀገሪቱ አጠቃላይ 
የሕዝብ ብዛቱ ውስጥ አብላጫውን የሚይዘው 
ወጣቱ እንደሆነ ይታወቃል። የወጣቱ ቁጥር 
መብዛት ሀብት ይሆናል የሚሉ አሉ። በሌላ 
በኩል ለወጣቱ ስራ መፍጠር ስላልቻልንና 
ከፍተኛ የሆነ የወጣት ስራ አጥነት (Youth 
unemployment) ስላለ ለእኛ ሀብት መሆን 
አልቻለም የሚሉ አሉ። እርስዎ በዚህ ጉዳይ 
ላይ ምን ይላሉ? የወጣቱ ስራ አጥነት ችግርስ 
እንዴት ይመለከቱታል? ይህን ስር የሰደደ 
ችግርስ እንዴት መቅረፍ ይቻላል ብለው 
ያምናሉ?
	 ቀደም ብዬ እንደገለፅኩት ይህን 
ትልቅ ቁጥር ያለው የሕብረተሰብ ክፍል 
መንግሥት ትኩረት እንዳልሰጠው በመረጃ 
መሞገት ይቻላል። በአንዳንድ ሀገራት 
የወጣቶች ቁጥር መብዛት እንደበረከት 
የሚታይ ሲሆን ይህም የሚሰራ የሰው 
ሀይልን ለኢኮኖሚያዊ እድገት ከመጠቀም 

አንፃር ይታያል። በሌላ በኩል ደግሞ እንደኛ 
ላሉ ታዳጊና የወጣት ቁጥራቸው ከፍተኛ 
ለሆኑ ሀገራት ይህ ሁኔታ ስጋት ብቻ ሳይሆን 
አደጋም ሲሆን ይታያል። የመጀመሪያው 
ችግር የሚሆነው ቁጥሩንና ሥራ ፈጠራን 
የምናመጣጥንበት ትክክለኛ የሆነ የወጣቶች 
ፖሊሲ አለመኖር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ 
የትምህርት ስርአቱ ወጣቶች ከስራ ፈጠራ 
ይልቅ የመንግሥትን/የቀጣሪዎችን እጅ 
እንዲጠብቁ ማስገደዱ ነው። በዚህ የተነሳም 
ወጣቶች ለሥራ አጥነት፣ ለስደት፣ ለተስፋ 
መቁረጥና ለሞራል ዝቅጠት የተዳረጉበትን 

 ‹‹...እንደኛ ላሉ ታዳጊና 
የወጣት ቁጥራቸው ከፍተኛ 
ለሆኑ ሀገራት ይህ ሁኔታ ስጋት 
ብቻ ሳይሆን አደጋም ሲሆን 
ይታያል። የመጀመሪያው ችግር 
የሚሆነው ቁጥሩንና ሥራ 
ፈጠራን የምናመጣጥንበት 
ትክክለኛ የሆነ የወጣቶች ፖሊሲ 
አለመኖር ሲሆን ሁለተኛው 
ደግሞ የትምህርት ስርአቱ 
ወጣቶች ከስራ ፈጠራ ይልቅ 
የመንግሥትን/የቀጣሪዎችን እጅ 
እንዲጠብቁ ማስገደዱ ነው።››



ኢዜማ መስከረም  20 ቀን 2013 ዓ.ም3 ኢዜማ መስከረም  20 ቀን 2013 ዓ.ም4

ሁኔታ በሀገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች ማስተዋል 
ይቻላል። 

እንደ አንድ ወጣት ሀገሪቷ ከተዘፈቀችበት 
የማኅበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር 
እንድትወጣ ምን መደረግ አለበት ይላሉ?
	 እንደ አንድ ወጣት ኢትዮጵያ ውስጥ 
ብዙ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታዎችና ፈተናዎች 
ቢኖሩም ያለችን አንድ ሀገር ነችና እንዳናጣት 
በማስተዋል መጓዝ እንዳለብን ይሰማኛል። 
በመጀመሪያ መረዳት ያለብን  ነገር ቢኖር፣ 
ሀገር ከተዘፈቀችበት ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 
ፖለቲካዊ ቀውሶች እንድትወጣ ለማገዝ 
‹‹የኔ ድርሻ ምን መሆን አለበት?›› ለሚለው  
ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት ብንጀምር የሚል 
አመለካከት አለኝ። በሌላ በኩል ከምንም ነገር 
በፊት ሀገርን ማስቀደም፣ በስራችን ውጤታማ 
እንድንሆን አድምተን መስራትን መለማመድ፣ 
የመንግሥትን ብልሹ አሰራርና መብት ጥሰት 
እንዲሁም ጭቆናን መታገል ከወጣቶች 
ይጠበቃል ብዬ አስባለው።

 ኢዜማ፣ ወጣቶች በፖለቲካ መስክ ተሳትፎ 
እንዲያደርጉ ምን ያህል ጥሯል? በቂ የወጣት 
ውክልና ኢዜማ ውስጥ አለ ብለው ያምናሉ? 
ካመኑ ማሳያዎችን ይጥቀሱልን?
	 ኢዜማ፣ ወጣቶች በፖለቲካው 
ዘርፍ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ምን ያህል ጥረት 
አድርጓል? ለሚለው ጥያቄ ጥሩ ምላሽ ይሆናል 
ብዬ የማስበው፣ ኢዜማ ከወረዳ ጀምሮ 
ያለው አወቃቀር ምቹነት ይመስለኛል። ይህ 
አወቃቀር አባላት ወረዳቸው ላይ እንዲደራጁ 
ከማስቻሉም በተጨማሪ ወጣቶች ወደ 
አመራርነት የሚመጡበትን መንገድም ያመቻቸ 
ነው። ስለሆነም ኢዜማ ውስጥ ወጣቶች በበቂ 
ተወክለዋል የሚል ግምት አለኝ። ለማሳያም 
የብሔራዊ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት  
ስብጥርንና  በየምርጫ ወረዳው ያሉትን 
የወጣቶች ቁጥር ማየት ይቻላል።
 በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በአመራርነት 
ደረጃ በተቃውሞም ጎራም ሆነ በገዢው ፓርቲ 
ዘንድ በአብዛኛው ከወጣቱ ይልቅ አንጋፋዎቹ 
ነው የሚታዩት። ወጣት አመራሮች ሊፈጠሩ 
ያልቻሉበት ምክንያት ምንድነው ይላሉ? 
	 እንደተባለው ብዙ ወጣቶችን ወደ 
አመራርነት ያለማምጣት ችግር የብዙ ፖለቲካ 
ድርጅቶች ችግር ሆኖ ይታያል። እኔ ምክንያት 
ይሆናሉ ብዬ የማስባቸው ነገሮች ከሁለት 
አቅጣጫ ይመነጫሉ፡፡ አንዱ የድርጅቶቹ 
መሪዎች ራሳቸው በወጣቶች ላይ እምነት 
አለማሳደራቸው፣ እኔ አውቅልሃለው 

ማለታቸውና የሥልጣን ጥመኞች መሆናቸው 
ነው፡፡ ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ከራሳቸው 
ከወጣቶቹ የሚመነጨው ፖለቲካን ያለልክ 
አግዝፎ የማየት፣ ከፍርሃት ቆፈን አለመላቀቅና 
የአያገባኝም ስሜት ማደግ ናቸው። ይህ 
ደግሞ ቀድሞ በነበሩት ስርአቶች አማካኝነት 
በወጣቶች ላይ ይደርሱ የነበሩትን ግፎችና 
ኢ-ሰብአዊ ድርጊቶች ከማየትና ከመስማት 
የመነጨ እንደሚሆን ለመገመት አያዳግትም።
ኢትዮጵያ የምትገኝበትን ሁኔታ ሲገመግሙት 
ተስፍ ነው የሚታዮት ስጋት? ተስፋም ሆነ ስጋት 
ካሉ ምክንያቶን በማከል ማብራሪያ ይስጡን። 
	 መጪውን የሀገሪቷን ሁኔታ 
ለመተንበይ እጅግ አዳጋች ቢሆንም፤ 
ተስፋም ስጋትም ይታየኛል። ተስፋዬን 
ከሚያለመልሙልኝ ነገሮች እንዱ የለውጡ 
አመራር እያደረጋቸው ያሉ የሪፎርም ስራዎች 
በተለይም የተቋማት ግንባታ ላይ ያለው 
አንፃራዊ ለውጥ ነው፡፡ የተቋማት ግንባታ ወደ 
ዴሞክራሲያዊ ስርአት ለምናደርገው ሽግግር 
ቁልፍ ሚና ይኖራቸዋልና፡፡ ከዚህ አንፃርም 
እውነተኛና ፍትሃዊ ምርጫ ተደርጎ በአንድነት 
ሀይሉ ስር የተሰባሰቡ ፓርቲዎች አሸናፊ 
የሚሆኑ ከሆነ ኢትዮጵያ ፈተናዎቿን የመቀነስ 
እድል ይኖራታል ብዬ አስባለው። 
 በአንፃራዊነት ፈታኝ ወይም ስጋት ይሆናል 
ብዬ የማስበው ጉዳይ ደግሞ እያየነው ያለነው 
ከልክ ያለፈው የብሔርተኝነት እንቅስቃሴ 
ነው። ፅንፍ የረገጠው ይህ ጎጠኝነትም በብዙ 
ቦታዎች ላይ ብዙ ጥፋቶችን ሲያስከትልና 
ውዱን የሰው ህይወትም ሲያሳጣን አይተናል። 
በሌላ በኩል የመንግሥት ሕግን የማስከበር 
አቅም ውስንነትና ድክመት መጪው ጊዜ አስጊ 
ያደርገዋል፡፡
ቀረ የሚሉት ወይም መነሳት እያለበት ያልተነሳ 
ጉዳይ ካለ የማጠቃለያ ሀሳብ ይሰንዝሩ። 
	 በመጨረሻ ማለት የምፈልገው ነገር 
ቢኖር በተለይም ለሀገራችን ወጣቶች፤ኢትዮጵያ 
እንደ ሀገር እንድትቀጥል እንዲሁም በእድገት 
ጎዳና እንድትጓዝ የምንፈልግ ከሆነ ቆም ብለን 
የምናስብበት ጊዜ አሁን መሆኑን ለመግለፅ 
እወዳለው። ለምንወስናቸው ውሳኔዎች 
ሁሉ ከስሜታዊነት ይልቅ ምክንያታዊነትን 
እንድናስቀድም፤ ሀገርን ለመታደግና 
ለማሻገርም የታሪክ አጋጣሚው እጃችን ላይ 
መሆኑን ለአንድ አፍታም እንዳንዘነጋ አደራ 
ለማለት እወዳለው። 

‹‹ በመጀመሪያ 
መረዳት ያለብን  

ነገር ቢኖር፣ ሀገር 
ከተዘፈቀችበት 

ማኅበራዊ፣ 
ኢኮኖሚያዊና 

ፖለቲካዊ ቀውሶች 
እንድትወጣ ለማገዝ 

‹‹የኔ ድርሻ ምን መሆን 
አለበት?›› ለሚለው  

ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት 
ብንጀምር የሚል 

አመለካከት አለኝ።››

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ሥራ አስፈጻሚ 
በያዝነው ዓመት ይካሄዳል ተብሎ 
የሚጠበቀው ሀገር አቀፍ ምርጫ 

ሰላማዊ፣ ነፃና ፍትሀዊ መሆኑን ከማረጋገጥ 
አኳያ ጉልህ ሚና ይጫወታሉ ተብለው 
የሚታመኑት የዴሞክራሲ ተቋማት ላይና 
መንግሥት የማኅበረሰቡን ሰላም፣ ደህንነትና 
ፍትህን ለማስፈን የገባውን ቃል ለማስጠበቅ 
በሚጠቀምባቸው ተቋማት ላይ ጥናት 
እንዲደረግ መወሰኑን ተከትሎ የተዋቀረው 
አጥኚ ቡድን ጥናቱን በ45 ቀናት ውስጥ 
ለማጠናቀቅ ማቀዱን የጥናት ቡድን መሪው 
ዳዊት ብዙነህ (ዶ/ር) ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡
	 የጥናት ቡድን መሪው እንደገለፁት 
የጥናቱ መሰረታዊ አላማ የተቋማቱን ጉድፍ 
ነቅሶ በማውጣት  ጥንካሬያቸውን አጠናክረው 
እንዲቀጥሉ፣ ድክመታቸውን እንዲያሻሽሉ 
ማድረግ ነው፡፡ ‹‹ግድፈት በበዛበት የምርጫ 
ሂደት ምክንያት ከሚከሰተው ሀገራዊ ትርምስ፣ 
በዜጎች መካከል ከሚፈጠር አለመግባባትና፣ 
መናቆር እንዲሁም ሞት የኢትዮጵያ ሕዝብን 

ለመታደግ የተቋማቱ መጠናከር ይረዱናል›› 
ያሉት ዳዊት ብዙነህ (ዶ/ር) ይህ አይነቱ 
አካሄድ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎችና 
በሀገሪቱ ፖለቲካ ታሪክ የተለመደ አለመሆኑን 
አስታውሰው፤ ፓርቲያቸው የጀመረው ይህ 
አይነቱ የአሰራር ስልት በሁሉም የፖለቲካ 
ፓርቲዎችና ፖለቲከኞች መለመድ አለበት 
ብለዋል፡፡
	 ጥናት የሚካሄድባቸውን ተቋማት 
ሊለኩ ይችላሉ ተብሎ የታሰቡትንና በዓለም 
አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸውን የዴሞክራሲ 
ዕሴቶች (Democratic Values) ለይተው 
ማዘጋጀታቸውን የሚገልፁት የጥናት ቡድን 
መሪው፣; በጥናቱ ሂደት ዉስጥ በእያንዳንዱ 
ተቋም የዴሞክራሲ ዕሴቶችን በተመለከተ 
ለሚነሱ ጥያቄዎች የመረጃ ምንጮች በዝርዝር 
በመለየት ጥናቱ የሚመራበት ማዕቀፍ 
(Framework) ተዘጋጅቶ መጠናቀቁን 
አስረድተዋል፡፡ በያዝነው ሳምንትም ለጥናቱ 
የሚጠቀሙባቸውን መጠይቆች በየተቋማቱ 
ልክ አዘጋጅተው እንደሚጨርሱ ጠቁመዋል፡፡
‹‹ጥናቱ ትኩረት የሚያደርግባቸው ተቋማት 

የትኞቹ ተቋማት ናቸው?›› በሚል ከዜጎች 
መድረክ ለተነሳላቸው ጥያቄ ዳዊት ብዙነህ 
(ዶ/ር) ሲመልሱ ምርጫውን በሚታደግ 
መልኩ እርምት እንዲወሰድባቸው ለተቋማቱ 
ጥንካሬ አስፈላጊውን ድጋፍ ለመስጠት 
የሚታሰብባቸውና በዚህ ጥናት የሚካተቱት 
ተቋማት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፣ 
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ የጠቅላይ 
ፍርድ ቤት ፅህፈት ቤት፣ የመገናኛ ብዙሃን፣ 
ፖሊስና ዐቃቤ ሕግ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
በዚህ ጥናትና የጥናት ሂደቱን በማጠናከርና 
በሂደቱ በመሳተፍ የድርሻውን አስተዋፅኦ 
ለማድረግ የሚፈልጉ ማንኛውንም ፖለቲካ 
መስመር የሚከተል ሰው፣ ከተቋማቱ የሥራ 
ባህሪ ጋር ተያያዥነት ባለው ዕውቀትና 
የጥናት ልምምድ ያለው ማንኛውም ዜጋ፣ 
ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያሉ የዘርፉ ባለቤት 
የሆኑ ምሁራን እና የማኅበረሰብ ድርጅቶች 
የጥናት ቡድኑ አባል በመሆን ፍሬያማ ውጤት 
እንዲመጣ የድርሻቸውን እንዲወጡ የጥናት 
ቡድን መሪው ጥሪ አቅርበዋል፡፡ 

ምርጫው ሰላማዊ፣ ነፃና ፍትሀዊ መሆኑን ከማረጋገጥ አኳያ ጉልህ 
ሚና ይጫወታሉ ተብለው በሚታመኑት የዴሞክራሲ ተቋማት ላይ  

ጥናት ሊካሄድ ነው
	 መስከረም20ቀን 2013ዓ.ም (የዜጎች መድረክ) 
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) በሀዋሳ፣ ናዝሬት፣ 
ባሕር ዳር፣ ደብረ ብርሀን፣ 
አርባ ምንጭና ድሬዳዋ ከተሞች 

ላይ ሕገ ወጥ የመሬት ወረራ መካሄዳቸውን 
የሚያመላክቱ ጥቆማዎችና የሰነድ ማስረጃዎች 
መገኘታቸውን ተከትሎ ጥናት እንዲጠና ውሳኔ 
ማስተላለፉን የኢዜማ ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ 
ዋሲሁን ተስፋዬ ለዜጎች መድረክ አሳወቁ።
	 ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች 
እየመጡ ያሉ ጥቆማዎች ከእለት ወደ እለት 
እየጨመሩ በመምጣታቸው ምክንያት የኢዜማ 
ብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በትኩረት 
ጉዳዩን እንደተመለከተውና ሰፊ ውይይት 
ካካሄደ በኋላ ከላይ በተጠቀሱት ከተሞች 

ላይ ጥናት እንዲካሄድ መወሰኑን ኃላፊው 
አስረድተዋል፡፡ በደብረ ብርሀን፣ ባሕር ዳር፣ 
አርባ ምንጭ፣ አዳማ፣ ድሬዳዋና ሀዋሳ የሚገኙ 
የኢዜማ የምርጫ ወረዳዎች  የችግሩን ጥልቀት 
በመረዳት ተአማኒነት ያላቸው ተጨባጭ 
መረጃዎችን በመሰብሰብ ለማዕከል እንዲልኩ 
ለጥናቱም ይረዳቸው ዘንድ ከማእከል ፎርማቱ 
ለምርጫ ወረዳዎች መላኩን ድርጅት ጉዳይ 
ኃላፊው ገልጸዋል። 
	 ለምን እነዚህ ቦታዎች እንደተመረጡ 
ከዜጎች መድረክ ለተነሳው ጥያቄ ኃላፊው 
በሰጡት ምላሽ ቦታዎቹ የተመረጡት ከከተሞቹ 
ነዋሪዎች እየመጡ ያሉ የሰነድና የቃል 
ማስረጃዎች ቁጥር ቀላል የሚባል ባለመሆኑ 
የተነሳ መሆኑን ተናግረዋል፡፡ መንግሥት 
የእርምት እርምጃ እንዲወስድ የጥናቱ 

ውጤት ለሕዝብ ይፋ እንደሚደረግ ድርጅት 
ጉዳይ ኃላፊው ዋሲሁን ተስፋዬ ገልፀዋል፡፡ 
በተጠቀሱት ከተሞች የሚኖር ማንኛውም ዜጋ 
አለኝ የሚለውን ተጨባጭ ማስረጃ በአካል 
በመገኘት ማቅረብ የሚችል መሆኑን ኃላፊው 
ጠቁመዋል፡፡
	 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) በቅርቡ ይፋ ባደረገው 
ጥናት በአዲስ አበባ ከተማ በሕገ ወጥ መልኩ 
የተወረሩ ቦታዎችንና ኢ-ፍትሀዊ በሆነ መልኩ 
ላልተመዘገቡ ግለሰቦች የጋራ መኖሪያ ቤቶች 
በከተማ አስተዳደሩ ባለስልጣናት ትእዛዝ 
እንዲተላለፉ ተደርጓል ማለቱ አይዘነጋም፡፡

ሕገ ወጥ የመሬት ወረራ ተካሂዶባቸዋል በተባሉ 6 ከተሞች ላይ 
ጥናት እንዲካሄድ የኢዜማ ሥራ አስፈጻሚ ውሳኔ አስተላለፈ።
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ) ብሔራዊ ሥራ አስፈፃሚ 
ኮሚቴ ማክሰኞ  መስከረም 19 
ቀን 2013 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ 

በተለያዩ ክልሎች በአባላቱና በደጋፊዎቹ 
ላይ እየተፈፀሙ ስላሉ እስርና እንግልቶች 
ውይይት ካደረገ በኋላ የጉዳዩን አሳሳቢነት 
በመረዳት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 
ድብዳቤ እንዲፃፍ ውሳኔ ማስተላለፉን ተከትሎ 
ደብዳቤው እንደተፃፈና ለብሔራዊ ምርጫ 
ቦርድ እንደተላከ የኢዜማ ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ 
ዋሲሁን ተስፋዬ ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡
	 ኃላፊው፣ ኢዜማ ምስረታውን 
ካደረገበት ጊዜ አንስቶ እዚህም እዛም ግጭቶች 
ይከሰቱ እንደነበርና አብዛኛዎቹ ቦታዎች ላይም 
የጸጥታ ችግር እንደነበር አስታውሰዋል፡፡ 
ፓርቲያቸው በእነዚህ ችግሮች ውስጥ በማለፍ 
አባላቶቹን በማደራጀት መዋቅሮቹን ሲዘረጋ 
እንደነበር አውስተዋል፡፡ ‹‹በማደራጀት ሂደት 
ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች የጸጥታ ችግር 
ይገጥመን ነበር›› ያሉት ዋሲሁን ተስፋዬ፣ 
የተለያዩ ኢ-መደበኛ የሆኑ አደረጃጀቶች 
መዋቅሮቻችንን እንዳንዘረጋ የተለያየ ጫና 
ያሳድሩብን ነበር ብለዋል፡፡ 
‹‹የተለያዩ ፈተናዎች ነበሩ፡፡ በእነዚህ 
ፈተናዎች ውስጥ ታልፎ ነው እዚህ ደረጃ 

የተደረሰው፡፡ ለዚህም በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ 
አባሎቻችን ብዙ ዋጋ ከፍለዋል፡፡›› ያሉት 
ድርጅት ጉዳይ ኃላፊው፣ በአባላቶቻቸውና 
በደጋፊዎቻቸው ላይ የሚደርሰው እንግልትና 
ጫና ከመቀነስ ይልቅ እየተባባሰ በመምጣቱ 
የተነሳ ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ አስፈላጊ 
ሆኖ በመገኘቱ ጉዳዩን እንዲመረምርና ችግሩ 
በአፋጣኝ መፍትሔ እንዲያገኝ ለኢትዮጵያ 
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ደብዳቤ መፃፍ አስፈላጊ 
ሆኖ መገኘቱን አስረድተዋል፡፡	
	 ‹‹አባላቶቻችሁ ሲታሰሩ አልያም 
እንግልት ሲደርስባቸው ብዙም ስትሉ 
አይደመጥም አሁን ምን ተፈጥሮ ነው ደብዳቤ 
ለመፃፍ የወሰናችሁት?›› በሚል ከዜጎች 
መድረክ ለተነሳላቸው ጥያቄ  ኃላፊው ሲመልሱ 
‹‹የተለያዩ ፈተናዎች ሲገጥሙን ችግሩን 
ወደ አደባባይ በማውጣት ችግሩ ይፈታል 
የሚል እምነት የለንም፡፡ አሁንም ቢሆን 
ችግሩን ከመፍታት አንጻር ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር ቁጭ ብሎ በመነጋገር እንዲፈታ 
እንፈልጋለን፡፡ ከፖለቲካ አተያይ አንጻርም 
አባሌ ታስሯል እያሉ አባል ለማፍራት 
አይቻልም፡፡ እኛ ሰላማዊ የሆነ ምህዳር ተፈጥሮ 
ማንኛውም አካል ሳይፈራና ሳይሸማቀቅ በነፃ 
አባል እንዲሆን ነው የምንሻው፡፡ እዚህ ጋር 
አባሌ እንዲህ ሆኗል፤ እዚህ ጋር አባሌ ታስሯል 

እያሉ አባል ማፍራት ያሰቸግራል›› ሲሉ ምላሽ 
ሰጥተዋል፡፡
 ‹‹በብዙ ፈተናዎች ውስጥ አልፈን ነው እዚህ 
ደረጃ የደረስነው›› ያሉት ድርጅት ጉዳይ 
ኃላፊው ፓርቲያቸው በአሁኑ ሰአት በመላው 
ኢትዮጵያ 280 ቢሮዎች እንዳሉትና 435 
የምርጫ ወረዳ ላይ አደረጃጀቱን መዘርጋቱን 
ጠቁመዋል፡፡ ፓርቲያቸው ይህንን ሊያሳካ 
የቻለውም ችግሮች ሲከሰቱ ከመካሰስ ይልቅ 
በችግሮቹ ውስጥ መውጫን በመፈለግ ላይ 
በማተኮሩ የተነሳ መሆኑን ተናግረዋል፡፡ ከቅርብ 
ጊዜ ወዲህ ግን በተለያዩ ክልሎች ላይ በሚገኙ 
አባላትና ደጋፊዎቻቸው ላይ የሚደርሰው 
እስራትና እንግልት እያየለ በመምጣቱ የተነሳ 
በደብዳቤ ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ 
አስፈላጊ ሆኖ ስላገኙት ለሚመለከተው አካል 
አቤቱታቸውን ማስገባታቸውን ኃላፊው 
አስረድተዋል፡፡ 
	 በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በሚገኙ 
የኢዜማ አባላትና ደጋፊዎች ላይ እየደረሰ 
ያለው እስርና እንግልት እየጨመረ መምጣቱን 
የሚያነሱት የኢዜማ ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ 
ዋሲሁን ተስፋዬ፣ በቤንች ማጂ ዞን፣ ቴፒና 
ጋምቤላ ብቻ ከ30 በላይ አባላቶቻቸው 
ታስረው እንደሚገኙባቸው ገልፀዋል፡፡   

ኢዜማ፣ በአባላቱ ላይ እየደረሰ ስላለው እስርና እንግልት ለኢትዮጵያ 
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደብዳቤ አቤቱታውን አቀረበ፡፡
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ከመላው ሀገሪቱ 
ለተመለመሉ የኢዜማ አባላት 
በሶስት ዙር ሊሰጥ ያቀደውን 

ስልጠና ከፊታችን ቅዳሜ መስከረም 23 ቀን 
2013 ዓ.ም ጀምሮ በዋቢ ሸበሌ ሆቴል መሰጠት 
ይጀምራል፡፡
	 ስልጠናው፣ በቀጣይ ለሚደረገው 
ሀገራዊ ምርጫ በእጩዎች ምልመላ ወቅት 

ሊወሰዱ የሚገቡ ጥንቃቄዎችን እንዲሁም 
በፓርቲው የተቀረፁ  ፖሊሲዎችን  
በማስተዋወቅ ረገድ ሰልጣኞቹን ማብቃት 
ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው፡፡ ስልጠናውን 
አጠናቀው የሚወጡ  አባላት ለሚቀጥሉት 
ስድስት ወራት ከ6 እስክ 7 የምርጫ ወረዳዎችን 
የሚያሰተባብሩና የሚያደራጁ ሲሆን፤ 
ሰልጣኞች ከስልጠናው በኋላ ለሚቀጥሉት 
ስድስት ወራት ከሌላ ስራ ተገልለው ደሞዝ 

እየተከፈላቸው ሙሉ ጊዜያቸውን በፓርቲው 
ስራ ላይ ብቻ እንደሚያደርጉ ተገልጿል             
፡፡ ስልጠናውን የምርጫ ስትራቴጂ ዘርፍ፣ 
የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ኮሚቴ፣ የድርጅት 
ጉዳይ ኮሚቴ እንዲሁም የሕዝብ ግንኙነት 
ኮሚቴዎች እንዳዘጋጁት ለማወቅ ተችሏል፡፡
ስልጠናው በሶስት ዙር ከመላ ሀገሪቱ 
ለተውጣጡ 86 ሰልጣኞች እንደሚሰጥ ለዜጎች 
መድረክ የደረሰው መረጃ ያስረዳል፡፡ 

ከመላ ሀገሪቱ ለተመለመሉ የኢዜማ አባላት በሶስት ዙር ሊሰጥ 
የታቀደው ስልጠና የፊታችን ቅዳሜ ይጀመራል ፡፡
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