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የኢትዮጵያ ዜጎች 
ለማኅበራዊ ፍትህ 

(ኢዜማ)

     መጋቢት 23  ቀን 20113 ዓ.ም
አዲስ አበባ

 2 ኢዜማ መጋቢት 23 ቀን 2013 ዓ.ም 1 ኢዜማ መጋቢት 23 ቀን 2013 ዓ.ም

የሀገራዊ ደኅንነት መሠረታዊ ችግሮች

በብሔራዊ የውስጥ ደኅንነት 
ስጋቶች የሚመደቡ በርካታ 
የስጋት ዓይነቶች ቢኖሩም 
በቅደም ተከተል፣ በሀገሪቷ 

እና በዜጎች ላይ ከሚፈጥረው የህልውና 
ከፍተኛ አደጋ እንጻር ዋና ዋና የሚባሉት 
እንደሚከተለው ቀርበዋል ፦

• 	መንግሥታዊ የፖለቲካ ሥርዓቱ 
የተዋቀረበት መንገድ ዘርን መሠረት 
በማድረጉና ኢትዮጵያ የምትከተለው 
ያልተማከለ አስተዳደር ዘውግን 
መሠረት ባደረገ መመዘኛ የተካለለ 
በመሆኑ፣ በተለያዩ ዘውጌ ማኅበረሰቦች 
መካከል መቃቃርና ግጭት እንዲቀሰቀስ 
እንዲሁም ልዩነቶች እንዲሠፉ በማድረግ 
እጅግ በርካታ የሆኑ ዜጎችን ለከፍተኛ 
አደጋ በማጋለጥ፣ በሀገሪቷ ላይ ከፍተኛ 
የብሔራዊ ደኅንነት ስጋት ሊደቅን 
ችሏል። 

• 	የዘውግ ጽንፈኝነት ሌላው የሀገራችን 
የብሔራዊ የደኅንነት ስጋት ነው። 
በቅርቡ እያቆጠቆጠ ያለው የሃይማኖት 
ጽንፈኝነት በአሁኑ ወቅት ከምናልባታዊ 
የብሔራዊ የደኅንነት ስጋት ወደ 
ተጨባጭ የደኅንነት ስጋት እየተቀየረ 
ይገኛል። 

• 	የክልል ልዩ ኃይሎች የተደራጀ የጦር 
አቅም እየፈጠሩ፣ ከሌሎች ክልሎች ጋር 
የመጋጨት ሁኔታዎችን በማነሳሳትና 
በማባባስ እየተጫወቱ ያሉት አሉታዊ 
ሚና ሌላ ሊነሳ የሚገባው የብሔራዊ 
ደኅንነት ስጋት ነው።

• 	ድህነት  ለብዙ ችግሮች ምክንያት 
በመሆን፣ በተለይ ከፍተኛ የወጣት ሥራ 
አጥነት እና የኑሮ ውድነትን በማስከተሉ 
ወደ ብሔራዊ ደኅንነት ስጋት ደረጃ 
እየደረሰ ይገኛል።

• 	ኢኮኖሚያዊ አሻጥሮች እና ከሕገወጥ 
የገንዘብ ዝውውር ጋር የተያያዙ ችግሮች 
የብሔራዊ ደኅንነት ስጋቶች ደረጃ 
ደርሰዋል።

• 	የበይነ መረብ /ሳይበር/ ወንጀሎች 
ዓይነት እና ደረጃ እየተበራከቱና እያደጉ 
መምጣት ሌላው የብሔራዊ ደኅንነት 
ስጋት እንዲሆን አድርጎታል።

• 	የብሔራዊ ደኅንነት አስፈጻሚ አካላት 
ደካማ የሥራ አፈጻጸም እና የአቅም ችግር 
ምክንያት ሀገሪቷ ለብሔራዊ የደኅንነት 
ስጋቶች እያጋለጧት ይገኛሉ።

• 	የወደብ አለመኖርና በአንድ ወደብ ላይ 
ብቻ ጥገኛ መሆናችን ለጎረቤቶቻችን 
ተፅእኖ  የተጋላጭነት ደረጃችንን ከፍተኛ 
በማድረጉ የተነሳ፣ የብሔራዊ የደኅንነት 
ስጋት ውስጥ ሊከቱን የሚችሉ ተጨባጭ 
የደኅንነት ስጋቶች ናቸው።

 የውጭ የደኅንነት ስጋቶች፤

	 ከውጭ የሚመጡ ስጋቶችን 
ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ስጋቶች በማለት 
መክፈል ይቻላል። ቀጠናዊ ስጋቶች በተለይ 
ኢትዮጵያ በምትገኝበት በአፍሪካ ቀንድ 
አካባቢ የሚከሰቱ ናቸው። በድንበር 
ከምንጋራቸዉ ሀገራት የሚመጡ ስጋቶች 
ለኢትዮጵያ በጣም ቅርብ ስጋቶች ናቸው። 
ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ በዓለም ላይ 
ከሚኖረው የተለያዩ ጥቅሞችና ፍላጎቶች 
ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያን ስጋት ውስጥ 
የሚከቱ ጉዳዮች ከሩቅም ከቅርብም ሊመጡ 
ስለሚችሉ እነዚህን ስጋቶች ዓለም አቀፋዊ 
ብለን ልንጠራቸው እንችላለን። በመሆኑም 
ዋና ዋና  የሚባሉ የውጪ የደኅንነት ስጋቶች 
እንደሚከተሉት ተቀምጠዋል፦

• በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የሚገኙ ሀገራት 
ተለዋዋጭ አሰላለፍ የሚከተሉ መሆኑ፤

• 	ከሌሎች ሀገራት ጋር ከምንጋራቸው 
የተፈጥሮ ሀብቶች ጋር በተያያዘ 
ጠላት ሆነው ሊነሱ የሚችሉ ሀገራት 
መኖራቸው፤

• 	በአፍሪካ ቀንድ የፈረሱ፣ የተጋላጭነት 
ደረጃቸው ከፍተኛ የሆኑና ባህርያቸው 
ሊገመት የማይችሉ ሀገራት መኖራቸው፤

• 	የተለያዩ ኃያላን ሀገራትና የመካከለኛው 
ምሥራቅ ሀገራት በቀጠናው ላይ ግልፅ 
የሆነ ፍላጎት ያላቸው መሆኑ፤

• 	በቀጠናው ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች 
እንዲስፋፉ ምቹ ሁኔታ መኖሩ፤

ከብሔራዊ ደኅንነት አስፈጻሚ አካላት 
የብሔራዊ ደኅንነት ስጋትና አደጋ 

ምንጭ

	 ከላይ ዋና ዋና የሚባሉ ብሔራዊ 
የውስጥ እና የውጪ የደኅንነት ስጋቶች 
ተዘርዝረዋል። የብሔራዊ የውስጥ ደኅንነት 
ስጋቶች ውስጥ አንዱ ከሆነው የብሔራዊ 
ደኅንነት አስፈጻሚ አካላት ጋር ተያይዞ 
የሚነሱ በርካታ ችግሮች አሉ። የብሔራዊ 
ደኅንነት አስፈጻሚ አካላት የሃገሪቷን 
ሉአላዊነት፣ የሕዝቡን ደኅንነትና ብሔራዊ 
ጥቅም በማስጠበቅ ረገድ የማይተካ ሚና 
አላቸው። እነዚህ አካላት ሕግ እና ሥርዓትን 
በማስፈን የተረጋጋ ሀገር እንዲኖረን 
የሚያስችሉ ናቸው። የብሔራዊ ደኅንነት 
አስፈጻሚ አካላት ውስጥ የሚታዩ ችግሮች 
የብሔራዊ ደኅንነት ስጋት በመሆናቸው 
ዋና ዋና የሚባሉትን የብሔራዊ ደኅንነት 
አስፈጻሚ ተዋናዮች ላይ ያሉ ስትራቴጂካዊ 
ችግሮችን እንደሚከተለው ተዘርዝረዋል፦

• 	 የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
(ፓርላማ) የሰላምና ደኅንነት ቋሚ 

ኮሚቴ፤ 
 
	 ፓርላማው ሕግ የማውጣት 
ሥልጣን ያለው አካል ነው። የሰላምና ደኅንነት 
ቋሚ ኮሚቴ በፓርላማው ውስጥ ከብሔራዊ 
ደኅንነት ጉዳዮችና ከሕግ ማስከበር እንዲሁም 
ከውጪ ግንኙነት ሥራዎች ጋር የተያያዙ 
ጉዳዮችን እንዲከታተል በሕግ አውጪው 
አካል የተሰየመ ኮሚቴ ነው። የሕግ ማስከበር 
እና የብሔራዊ ደኅንነት አስፈጻሚ አካላት 
ባላቸው ኃላፊነት ልክ ሥራዎችን እየሠሩ 
እንደሆነ ይከታተላል፤ ቁጥጥር ያደርጋል፤ 
እንዲሁም የብሔራዊ ደኅንነት አስፈጻሚ 
አካላትን ተጠያቂነት ያረጋግጣል። 

	 ባለፉት ዓመታት እንደታዘብነው 
የሀገራችን የፓርላማ የሰላምና ደኅንነት 
ቋሚ ኮሚቴ ከላይ የተጠቀሱትን ኃላፊነቶች 
ቢኖሩትም በተግባር እነዚህን ኃላፊነቶች 
የሚመጥኑ ሥራዎችን ሲሠራ አይታይም። ይህ 

	 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) መጋቢት 14 ቀን 2013 ዓ.ም ለመገናኛ ብዙኃን እና ለሕዝብ የምርጫ 2013 የቃል 
ኪዳን ሰነዱን ይፋ ማድረጉ ይታወቃል፡፡ ለዛሬ ዜጎች መድረክ፣ ለአንባቢያን ኢዜማ የሀገራዊ ደኅንነት መሠረታዊ ችግሮች በሚል ርዕስ 

በቃል ኪዳን ሰነዱ በዝርዝር የዳሰሰውን የሀገሪቷን የደኅንነት ችግሮች ይዛላችሁ ቀርባለች፡፡ ሙሉውን የቃል ኪዳን ሰነድ ከኢዜማ ድህረ አምባ 
www.ethzema.org እንዲሁም ከኢዜማ ይፋዊ የፌስቡክ ገጽ www.facebook.com/ethzema ማግኘት ይቻላል፡፡

ቋሚ ኮሚቴ ለስም ብቻ የተቋቋመ ነው 
ማለት ይቻላል። ተቋማዊ አደረጃጀትም 
የለውም። ሌላው ቀርቶ ከፍ ያለ ሀገራዊ 
ጉዳይ የያዙ የብሔራዊ ደኅንነት ጉዳዮችን 
ያሉባቸው ሕጎች በአስፈጻሚው አካል 
ለፓርላማ በሚላክበትና ለዚህ ቋሚ 
ኮሚቴ በሚመራበት ጊዜ ረቂቅ ሕጎችን 
ፈትሾ አስፈላጊውን ማስተካከያ የማድረግ 
አቅሙ እጅግ ውስን  ነው። የቋሚ 
ኮሚቴው ጽ/ቤት በባለሙያዎች የተዋቀረ 
ባለመሆኑ የሚጠበቅባቸውን መሠረታዊ 
ሥራዎች እንኳን በአግባቡ ማከናወን 
አይችሉም። የፓርላማ ቋሚ ኮሚቴዎች 
በአግባቡ የመከታተል እና የመቆጣጠር 
ኃላፊነታቸውን ባለመወጣታቸው 
የአስፈጻሚ አካላትን ተጠያቂነት 
ማረጋገጥ አልቻሉም። ተቋማዊ ቅርጽም 
የላቸውም፤ በብቁ ባለሙያዎች ተዋቅረው 
ሥራዎቻቸውን በአግባቡ እየሠሩ 
አይደለም።

• 	የብሔራዊ ደኅንነት ካውንስል፤ 
 
	 የብሔራዊ ደኅንነት ፖሊሲ 
አተገባበር በርካታ የመንግሥት ተቋማት 
ቅንጅታዊ ሥራ የሚጠይቅ ነው። 
የብሔራዊ ደኅንነት ካውንስል በጠቅላይ 
ሚንስትሩ የሚመራ ሲሆን የመንግሥት 
ሥራ አስፈጻሚና የሚመለከታቸው አካላት 
አሉበት። የብሔራዊ ደኅንነት ካውንስል 
ከብሔራዊ ደኅንነት ፖሊሲ አተገባበር ጋር 
ተያይዞ የሚከናወኑ ስትራቴጂካዊ ጉዳዮች 
እና ስትራቴጂካዊ ተግባራትን እየተከታተለ 
የአፈጻጸም ውሳኔዎችን የሚወስን አካል 
ነው። ካውንስሉ በተለያየ ጊዜ በተወሰኑ 
ጉዳዮች ላይ ከመምከር በዘለለ በተቋም 
ደረጃ ተደራጅቶ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት 
እየተወጣ አይደለም። የጠቅላይ ሚንስትሩ 
የብሔራዊ ደኅንነት ጉዳዮች አማካሪ 
በዚህ ካውንስል ላይ ሊኖረው የሚገባውን 
አስተዋፅኦ እያደረገ አይደለም። ይህ 
ካውንስል የራሱ ጽ/ቤት እንኳን የሌለው 
በመሆኑ በቋሚነት ስራዎችን ማከናወን 
እንዳይችል ሆኗል። የብሔራዊ ደኅንነት 
ጉዳዮችን በዘፈቀደ የሚመሩበት ሁኔታ 
ተፈጥሯል።

• 	የጠቅላይ ሚንስትሩ የብሔራዊ 
ደኅነት አማካሪ፤ 

	 ጠቅላይ ሚንስትሩ የብሔራዊ 
ደኅንነት ፖሊሲ አተገባበር ጋር ተያይዞ 
ከፍተኛ የመወሰን ሥልጣን በሕግ 

ተሰጥቷቸዋል። ጠቅላይ ሚንስትሩ 
የሚወስኑት ውሳኔ የአገሪቷን ደኅንነት 
እና ብሔራዊ ጥቅም ከማስጠበቅ ጋር 
የተቆራኘ ነው። አሁን ያለው የጠቅላይ 
ሚንስትሩ የደኅንነት አማካሪ ጽ/ቤት 
የተወሰኑ ባለሙያዎች ቢኖሩበትም 
በትምህርት ዝግጅታቸውም ሆነ በሥራ 
ልምዳቸው በቂ ካለመሆናቸውም 
በላይ የሚፈለገውን ያህል ሥራዎች 
እየሠሩ አይደለም። የጠቅላይ ሚንስትሩ 
የደኅንነት አማካሪዎች በተመደቡበት 
የሥራ ዘርፍ ሥራን በትክክል ተላምደው 
ኃላፊነታቸውን መወጣት ሳይጀምሩ 
በምን መርኅ እንደሆነ በማይታወቅ ሁኔታ 
በፍጥነት ከቦታው ስለሚነሱ የተረጋጋ እና 
ቀጣይነት ያለው ተቋማዊ ሥራ ለመሥራት 
ባለመቻላቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ 
የደኅንነት አማካሪ ጽ/ቤትን ያልተረጋጋ 
እና አትኩሮት የሌለው አካል እንዲሆን 
አድርጎታል። 

• 	 የደኅንነት ማኅበረሰብ፤ 

	 በኢትዮጵያ ውስጥ የደኅንነት 
ማኅበረሰብ የሚል ጽንሰ ሀሳብ (con-
cept) የለም። በመሆኑም የትኛው 
ተቋም የደኅንነት ማኅበረሰቡ አባል 
እንደሆነ መለየት አልተቻለም። የደኅንነት 
ማኅበረሰብ ምልከታ ባለመኖሩ ምክንያት 
የመረጃ እና ደኅንነት ተቋማት ስልታዊ 
አሠራርን ሊተገብሩ አልቻሉም። እንዲሁም 
የተቀናጀ ስትራቴጂካዊ አቅጣጫ 
ለደኅንነት ማኅበረሰቡ እንዳይኖር 
አድርጎታል። የመረጃና ደኅንነት ተቋማት 
እራሳቸው በመሰላቸው መንገድ ነው 
እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉት። 

	 የሰላም ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት 
መቋቋምን ተከትሎ ሲቪል የመረጃና 
ደኅንነት ተቋማት እንዲሁም የፌደራል 
ፖሊስን ጨምሮ ለሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ 
ተጠሪ እንዲሆኑ ተደርጓል። ሚኒስቴር 
መሥሪያ ቤቱ እነዚህ ተቋማት በተጠያቂነት 
መንፈስና በሕግ አግባብ ሥራቸውን 
እያከናወኑ እንደሆነ የመቆጣጠር እና 
የመከታተል ኃላፊነት አለበት። ባለፉት 
ሦስት ዓመታት እንደታዘብነው ግን 
የሰላም ሚኒስቴር ይህን ኃላፊነት በአግባቡ 
እየተወጣ አይደለም። ሰላም ሚኒስቴር 
በሥሩ ካሉ ዘርፎች ውስጥ የብሔራዊ 
ደኅንነት አስፈጻሚ አካላትን በበላይነት 
የሚቆጣጠረው አካል የሕግ አስከባሪ 
ዘርፍ ነው። ይህ ዘርፍ በብሔራዊ ደኅንነት 
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ጉዳዮች ጋር በተያያዘ በዘርፉ በሠለጠኑ 
እና ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች የተዋቀረ 
አይደለም። ለምሣሌም ይህ የቃል ኪዳን ሠነድ 
በሚዘጋጅበት ወቅት በሥራ ላይ የሚገኙት 
ይህን ዘርፍ በሚኒስቴር ዴኤታነት የሚመሩት 
ባለሥልጣን የሕግ ማስከበር እና ከብሔራዊ 
ደኅንነት ጉዳዮች ጋር ምንም ትውውቅ 
የሌላቸው ናቸው። የሰላም ሚኒስቴር ካለው 
የመደበኛ እና የፕሮጀክት በጀት ማለትም 2.4 
ቢሊዮን ብር በላይ ከሆነ በጀት ውስጥ ለሕግ 
ማስከበር ዘርፍ የተመደበው 16 ሚሊዮን 
ብር ብቻ ነው። ይህም የደኅንነት ተቋማት 
እና የፌደራል ፖሊስ ሥራዎችን ለሚከታተል 
አካል የተመደበውን በጀት ሲታይ ሕግ 
ማስከበር ጋር ተያይዞ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ 
አነስተኛ አትኩሮት እንዳለው የሚያሳይ ነው። 

	 የአንድ ሀገር ሰላም እና ብሔራዊ 
ደኅንነት ጉዳይ ላይ ቁልፍ ሚና ያላቸውን 
እና በእኛ ሀገር አሠራር በሰላም ሚኒስቴር 
ሥር እንዲዋቀሩ የተደረጉትን የሕግ ማስከበር 
እና የብሔራዊ ደኅንነት አሥፈጻሚ አካላትን 
ስንመለከት፦
• የብሔራዊ መረጃ እና ደኅንነት 

አገልግሎት፤ 

	 የደኅንነቱ ዋና መሥሪያ ቤት በተለያዩ 
የሥራ ዘርፎች የተዋቀረ ነው። የደኅንነቱ 
ዋና መሥሪያ ቤት ባለፉት ሁለት ዓመታት፣ 
ሦስት ኃላፊዎች ተፈራርቀውበታል። ይህም 
መሥሪያ ቤቱ ተረጋግቶ ለሀገር እና ለትውልድ 
ሊተርፍ የሚችል ጥንካሬ እንዳይገነባ 
አድርጎታል። መሥሪያ ቤቱ በፊት ከነበረው 
አደረጃጀት እና አሠራር አንጻር ከፍተኛ ችግር 
ውስጥ ያለ ተቋም ነው። ይህ ተቋም በተለያየ 
ጊዜ የተመደቡ ኃላፊዎች ሪፎርም ሊያደርጉ 
ቢሞክሩም የሚፈለገውን ውጤት ሊያመጡ 
አላስቻላቸውም። ተቋሙ መሠረታዊ 
የሆኑ የመዋቅር ችግሮች ያሉበት ተቋም 
ነው። የደኅንነቱ መሥሪያ ቤቱ የሙያ ደረጃ 
በከፍተኛ ሁኔታ አጠያያቂ የሆነበት ነው። 
ከምልመላ ጀምሮ ከአሠራር ጋር የተያያዙ 
እና መዋቅራዊ በሆኑ ችግሮች ተተብትቦ 
ይገኛል። ተቋሙ የተጨባጭና ምናልባታዊ 
እና ስልታዊ የስጋት ትንተናዎች ላይ ከፍተኛ 
ችግር እንዳለበት እስከ አሁን እየተፈጠሩ ካሉ 
የሀገር ውስጥ እና ድንበር ተሻጋሪ የደኅንነት 
ስጋቶች በደንብ መረዳት ይቻላል። ባለፉት 
27 ዓመታት ባለን የመረጃ እና ደኅንነት ልምድ 
በተለይ ከለውጡ በኋላ በዚህ መስክ ላይ ያለን 
የአቅም ደረጃ የሀገርን ሉዓላዊነት እና ጥቅም 
ፈተና ላይ ሊጥል በሚችልበት አሳሳቢ ቁመና 
ላይ ይገኛል።

•	 ፌደራል ፖሊስ፤ 

	 ፌደራል ፖሊስ በዋናነት ሕግ 
ማስከበር ጋር ተያይዞ የወንጀል መከላከል እና 
የወንጀል ምርመራ በመሰሉ ዘርፎች ከፍተኛ 
ሚና አለው። በሀገራችን ከሕግ ማስከበር ጋር 
ተያይዞ የሚነሱ ዘርፈ ብዙ ችግሮች አንዱ የዚህ 
ተቋም ወንጀል የማስቀረት፤ የጉዳት መጠንን 
የመቀነስ ወይም የመከላከል ተግባራት ጋር 
በተያያዘ በአደባባይ የሚታይ ጉድለት አለበት። 
በተለይ የፖሊስ መረጃ አካሉ ደካማ በመሆኑ 
ሳቢያ የብሔራዊ ደኅንነት ስጋት የሆኑ ከፍተኛ 
ችግሮች ሊከሰቱ ችለዋል። የፌደራል ፖሊስ 
ሙያዊ ብቃቱን ለማዘመን በቅርቡ ባወጣው 
የፖሊስ ዶክትሪን፣ በርካታ አዎንታዊ የሆኑ 
ጉዳዮችን በዶክትሪኑ እንዲካተት መደረጉ 
እንደ በጎ እርምጃ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። 
የፖሊስ ዶክትሪኑ ሙያዊ የሆነ የፖሊስ 
ኃይል ለማፍራት ከፍተኛ አጋዥነት አለው። 
ይህ እውነታ እንዳለ ሆኖ የፖሊስ ዶክትሪኑ 
የፌደራል ፖሊስን የሕግ ማስከበር አካል ብቻ 
አድርጎ ለማየት መሞከሩ አንዱ ችግር ነው። 
የፌደራል ፖሊስ ሕግ የማስከበር ኃላፊነቱን 
የሚወጣው ከብሔራዊ ደኅንነት ጋር የተያያዙ 
ጉዳዮችንም ጭምር ያካተተ ቢሆንም ፌደራል 
ፖሊስ እንደ የደኅንነት ማኅበረሰብ አካል 
አለመቆጠሩ ሌላኛው የችግሩ ምንጭ ነው። 
በመሆኑም የፌደራል ፖሊስን ከደኅንነት 
ማኅበረሰብ ሥራዎች አንጻር ያሉበትንም 
ኃላፊነቶች በሚገባ እየተወጣ አይደለም። 
እስካሁን ፌደራል ፖሊስ፤ የሚመለከት 
የብሔራዊ ደኅንነት ጉዳዮች በምን መልኩ 
እንደሚያስተናግድ ግልጽ ባለመሆኑ ብዙ 
ክፍተቶች ለመፈጠር ችለዋል። 

• 	 የዓቃቤ ሕግና ፍርድ ቤቶች፤

	 ዓቃቤ ሕግና ፍርድ ቤቶች ዜጎች 
መብታቸውን ለማስከበር የመጨረሻ ምሽግ 
ሆነው እንዲያገለግሉ፤ ለስማቸው በሚመጥን 
እና የሥራ ደረጃ ላይ አይገኙም። ጥናቶች በይፋ 
እንደሚያሳዩት እምነት የማይጣልባቸው 
ተቋማት ውስጥ ቀደምት ቦታ መያዛቸው 
እንደ ሀገር አሳዛኝ እውነት ነው። ዓቃቤ 
ሕግ መሥሪያ ቤት የፖለቲካ መሣሪያ ኾኖ 
የሚያገለግል ሲሆን፤ ፍርድ ቤቶች የዓቃቤ 
ሕግን ፖለቲካ የተጫነው ክስ በገለልተኝነት 
ተመልክተው ዜጎችን ከመንግሥት ፈርጣማ 
ክንድ መጠበቅ የሚችሉበት የገለልተኝነት 
ደረጃ ላይ አይደሉም። ይልቁንም 
የመንግሥትን ጥቅሻ ተከትለው መንግሥት 
ምን ያስደስተዋል? በሚል የሚንቀሳቀሱ 

ናቸው። በኢትዮጵያ ታሪክ ፍርድ ቤት 
ባለፉት 30 ዓመታት የሆነውን ያህል የፖለቲካ 
መጠቀሚያ መሣሪያ ኾኖ አያውቅም። ዜጎች 
በሕግ ፊት እኩል ናቸው የሚለውን ፅኑ የሕግ 
መሠረት ሲጻረር እንደነበር የሚታወቅ ነው።

• 	 መከላከያ፤ 

	 የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በአዋጅ 
1100/2019 አማካኝነት የምድር ኃይል፤ የአየር 
ኃይል እና የባህር ኃይል እንደሚኖረው 
ይደነግጋል። እንዲሁም የሳይበር ኮማንድ 
ሊያቋቁም እንደሚችል ይገልጻል። ይህን 
አዋጅ መሠረት አድርጎ በወጣው የመከላከያ 
ስትራቴጂ፣ የምድር ኃይል፤ የአየር ኃይል፤ 
የባህር ኃይል፤ የሳይበር ኮማንድ እና 
የተጠባባቂ ጦር መከላከያ እንደሚኖረው 
ያስቀምጣል። የመከላከያ ሚኒስቴር 
የመከላከያ ኃይልን (Defense Force) 
በበላይነት የመቆጣጠር (Oversee Pow-
er) እና በሕግ አግባብ ሥራውን እያከናወነ 
እንደሆነ የመከታተል ኃላፊነት ተሰጥቶታል። 
የመከላከያ ኃይል በጀት አቅርቦ የማጸደቅና 
በተቀመጠው በጀት ልክ ሥራዎችን እያከናወነ 
እንደሆነ የመከታተል ኃላፊነቱ ለመከላከያ 
ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት የተሰጠ ነው። 

	 የመከላከያ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት 
የመከላከያ ኃይልን በበላይነት የመቆጣጠር 
ሥልጣን ያለውን ያህል በአግባቡ የክትትል 
ሥራውን ሲያከናውን አይታይም። በሕግ 
የተሰጣቸው የሥራ ክፍፍል ቢኖርም 
በትግበራ ሂደት ላይ ማን ምን ዓይነት 
ሚና መጫወት አለበት በሚለው ጉዳይ 
ላይ የእርስ በርስ መጠራረስ ይታያል። 
መከላከያ ሚኒስቴር የመከላከያ ኃይል 
የሚተገብራቸውን የመከላከያ ስትራቴጂያዊ 
አቅጣጫዎችን በተግባር ላይ እየዋሉ እንደሆነ 
የመከታተል ኃላፊነት ቢኖርበትም፤ ብዙውን 
ጊዜ የመከላከያ ኃይል የመከላከያ ሚኒስቴር 
መሥሪያ ቤትን ኃላፊነት በመተላለፍ 
በራሱ ሲንቀሳቀስ ይታያል። ከዚህም 
የተነሳ የመከላከያ ኃይሉ በተለያዩ ጉዳዮች 
ላይ በአዋጅ ከተሰጠው ኃላፊነት ተሻግሮ 
ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱን ሲሸፍን (Over 
Shadow) ይታያል።

	 የመከላከያ ሚኒስቴር የመከላከያ 
ኃይልን የመቆጣጠር (Inspection) እና 
ሥምሪት የመስጠት ኃላፊነቱን በሚገባ 
እየተወጣ አይደለም። በመከላከያ ሚኒስቴር 
ሥር የቁጥጥር (Inspection) ዳይሬክቶሬት 
ያለ ቢሆንም፤ ኃላፊነቱን ተቋማዊ ቁመናውን 

በሚመጥን መልኩ እየተወጣ  እንዳልሆነ 
ከመከላከያ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችን 
መንስኤ ለሚመረምር በቀላሉ የሚረዳው 
ጉዳይ ነው። 

	 በመከላከያ ሚኒስቴር ሥር የሕዝብ 
ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ቢኖርም በተለያዩ 
ጊዜ ከሕዝብ ግንኙነት ሥራዎች ጋር ተያይዞ 
በርካታ ያለመናበብ እና ሌሎች ችግሮች 
የሚስተዋሉበት ነው። የሕዝብ ግንኙነት 
ዳይሬክቶሬት ብዙ አዎንታዊ የሆኑ ሥራዎችን 
እያከናወነ የሚገኝ ቢሆንም የሚጠበቅበትን 
ኃላፊነት በሚገባ እየተወጣ ነው ማለት 
አይቻልም። ይህ አካል ኃላፊነቱን በተጠና እና 
ሙያዊ በሆነ መንገድ እየተገበረ አይደለም። 
በአጠቃላይ መከላከያ ከተሸከመው ብዙ 
ሀገራዊ ግዳጅ አንጻር ሲመዘን ከሙያዊነት 
ጋር ተያይዞ በርካታ ችግሮች እንዳሉበት 
ይታወቃል። 

	 ከመከላከያ ኃይላት ጋር ተያይዞ 
የሚነሱ አንኳር ችግሮችን በአጭሩ 
እንደሚከተለው ተጠቃልለው ቀርበዋል :- 

• 	ከብሔራዊ ደኅንነት ካውንስል የሚመጡ 
የብሔራዊ ደኅንነት እና የስትራቴጂያዊ 
መረጃ ቅደም ተከተሎች የሚመነጭ 
እና የመከላከያ ኃይል ካውንስል 
የሚያጸድቀው የመከላከያ ስትራቴጂካዊ 
የመረጃ ቅደም ተከተሎች በመከላከያ 
አሠራር ውስጥ እስካሁን የለም። 
እንደዚህ ዓይነት ጉዳዮች በመከላከያ 
ውስጥ በዘፈቀደ የሚከናወን ነው። 
ይህም መከላከያ ተቋማዊ በሆነ መንገድ 
ሥራዎችን እንዳያከናውን እንቅፋት 
ሆነውበታል።

• 	በጠቅላይ መምሪያ ሥር ካሉ በርካታ ዋና 
መምሪያዎች ውስጥ የመከላከያ መረጃ ዋና 
መምሪያ አንዱ ነው። ይህ ተቋም ከፍተኛ 
ችግር ያለበት ነው። ከፍተኛ ሙያዊነት 
የሚጠየቅበት ዋና መምሪያ ቢሆንም 
የሚጠበቅበትን ያህል እየሠራ እንዳልሆነ 
ይታወቃል። በተለይ የተጨባጭ እና 
ምናልባታዊ ስትራቴጂያዊ ስጋቶችን 
በመተንተን ሀገርን እና የወገን ኃይልን 
ከማንኛውም ዓይነት አደጋ መጠበቅና 
የመከላከል ኃላፊነት ያለበት ቢሆንም 
ይህንን ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት 
የሚችልበት ደረጃ ላይ አይደለም። 
እስካሁን እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮችን 
በደንብ ብንመረምራቸው አብዛኛዎቹ 
የመረጃ ውድቀት (Intelligence Fail-
ure) ተከትለው የተከሰቱ ናቸው። ይህ 

ተቋም እንደተቋም የተጣለበትን ከፍ ያለ 
ሀገራዊ ኃላፊነት  እየተወጣ አይደለም። 
ከስትራቴጂካዊ መረጃ ማሰባሰብ ጀምሮ 
እስከ የትንተና ውጤት አቅርቦቱ ድረስ 
በውድቀት የተሞላ ነው። የመከላከያ 
መረጃ ዋና መምሪያ መዋቅራዊ በሆኑ 
ችግሮችም የተተበተበ ነው። 

• 	የመከላከያ ኃይል የተለያዩ ኃይሎቹን 
የሚያሰፍርበት (Deployment)፣ 
መዋቅሩን ማዕከል የሚያደርግባቸውን 
ቦታዎች እና የኃይል ስምሪት አካባቢዎች 
በተጨባጭ እና ምናልባታዊ 
የስትራቴጂያዊ አደጋ እና ስጋት ትንተና 
ላይ ተመሥርቶ የመፈጸም ችግሮች 
አሉበት።

•  
• •	 ኢትዮጵያ ከፍተኛ በሆነ የውጪ 

ምንዛሪ በመሣርያ ግዢ ታወጣለች። 
አሁን ድረስ የነፍስ ወከፍ መሣርያዎችን 
እየገዛን እንገኛለን። ከነፍስ ወከፍ እስከ 
ቀላል ተተኳሽ መሣርያዎች ድረስ 
በሀገራቸን ሊመረት የሚችልበትን እና 
ራሳችንን ከመቻል አልፈን ለአካባቢ 
ሀገራት መሣርያዎችን መሸጥ የሚያስችል 
ስትራቴጂ ተነድፎ በአጥጋቢ ሁኔታ 
እንዲካተት መደረጉ እንደ በጎ እርምጃ 
ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል።

• 	ከዚህ በፊት በርካታ ሙከራ የተደረገ 
ቢሆንም በኢትዮጵያ ብራንድ የሚጠሩ 
መሣርያዎችን ማምረትና ራሳችንን 
መቻል አልቻልንም። በቅርቡ እንኳን 
ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ የተቋቋመው 
የሪፐብሊካን ጋርድ ወታደሮች 
የታጠቋቸውን መሣሪያዎች ከውጪ 
ያስመጣናቸው ናቸው። በመሣርያ 
አቅርቦት ራሳችንን እንድንችል 
የሚያደርግ የመሣርያ ቴክኖሎጂ 
(Weapon Technology) ምርምር 
የሚደረግበት የመሣርያ የምርምር 
ማዕከል መገንባት አልተቻለም። 

	 ኢዜማ በሀገር ህልውና 
ላይ ያንዣበቡት ብሔራዊ የደኅንነት 

አደጋዎች  ምን እንደሆኑ ከላይ ባቀረበው 
ሀሳብ አሳይቷል። ኢዜማ ሥልጣን ቢይዝ 
እነዚህን ችግሮች እንዴት ሊፈታ እንደሚችል 
መፍትሔ ያቀረበበትን ክፍል በሚቀጥለው 
ሳምንት በምትወጣው የዜጎች መድረክ ይዘን 
የምንቀርብ መሆናችንን እንገልጻለን፡፡ 

የኢዜማ፣ አባላት 
እና ደጋፊዎች ደም 

ለገሱ
 መጋቢት 23 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) አባላትና 
ደጋፊዎች መጋቢት 23 ቀን 
2013 ዓ.ም ስቴዲየም በሚገኘው 

የኢትዮጵያ ደም ባንክ አገልግሎት በመገኘት 
ደም ለገሱ፡፡

	 በአገር አቀፍ ደረጃ የገጠመውን 
የ ‹‹O›› ደም ዓይነት እጥረት ለመቅረፍ 
የቀረበውን ጥሪ ተከትሎ የደም ዓይነታቸው 
‹‹O›› የሆኑ የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች 
በደም ልገሳው መርሃ-ግብር ላይ በመገኘት 
የደም ልገሳ አካሄደዋል፡፡ ‹‹ንቁ ዜጎች፤ለወገን 
ደራሾች›› በሚል መሪ ቃል በተካሄደው የደም 
ልገሳ ላይ ተገኝተው ደም ከለገሱት ሰዎች 
መሀል በኢዜማ ሕዝብ ግንኙነት የኮሚኒኬሽን 
ኃላፊ የሆኑት ዘላለም ወርቅአገኘሁ፣ ዜጎች 
በአገር አቀፍ ደረጃ የገጠመውን የደም እጥረት 
ለመቅረፍ የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ሊወጡ 
እንደሚገባ ገልፀው፤ ይህን መሰሉን አርዓያነት 
ያለው ተግባር ላይ በመሳተፍ፣ ማኅበራዊ 
ግዴታን መወጣት እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡ 
በአገር አቀፍ ደረጃ የገጠመውን የ ‹‹O›› ደም 
ዓይነት እጥረት ለመቅረፍ ማኅበረሰቡ ደም 
እንዲለግስ ጥሪ አቅርበዋል፡፡

	 ኢዜማ፣ አመራሩን፣ አባላቶቹን እና 
ደጋፊዎቹን በተለያዩ ጊዜያት በማስተባበር 
የደም ልገሳ ሲያካሄድ እንደቆየ ይታወቃል፡፡
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) መሪ የሆኑት 
ብርሀኑ ነጋ (ፕሮፌሰር) መጋቢት 
20 ቀን 2013 ዓ.ም በምርጫ 

ወረዳቸው በመገኘት የመራጭነት ካርድ 
አወጡ፡፡ 

	 በዕለቱ ያልተከፈቱ የምርጫ 
ወረዳዎች እንዳሉ የገለጹት መሪው፣ 
የምርጫ ወረዳቸው መጋቢት 20 ቀን 2013 
ዓ.ም እንደተከፈተ ጠቁመው፤ የመራጭነት 
ካርድ ማውጣታቸውን ገልጸዋል፡፡ ‹‹ሁሉም 
ኢትዮጵያዊ ምርጫው፣ በጣም ወሳኝ የሆነ 
ምርጫ መሆኑን አውቆ ጊዜው ሳይገፋ በጊዜ 
በተከፈቱ የምርጫ ጣቢያዎች በማምራት 

እንዲመዘገብ›› ሲሉ ጥሪ ያሰተላለፉት መሪው፣  
መምረጥ መሠረታዊ የሆነ የዜግነት መብት 
መሆኑን ጠቅሰው፤ ያንን መብት መጠቀም 
የመንግሥትና የአገር ባለቤትነት መገለጫ 
ነው ብለዋል፡፡ ያልተመዘገቡ ዜጎችም ቶሎ 
እንዲመዝገቡ ጥሪያቸውን አቅርበዋል፡፡ 
ያልተከፈቱ የምርጫ ጣቢያዎች ቶሎ መከፈት 
መቻል እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡ 

	 በሌላ በኩል የምርጫ ካርድ 
ለማውጣት በምርጫ ወረዳቸው ረቡዕ 
መጋቢት 22 የተገኙት የኢዜማ ምክትል 
ሊቀመንበር ጫኔ ከበደ (ዶ/ር) የሚፈልጉትን 
የፖለቲካ ፓርቲ ለመምረጥ ካርድ 
መውሰዳቸውን ለዜጎች መድረክ ገልጸው፤ 

ሌሎችም የሚፈልጉትን የፖለቲካ ፓርቲ 
ለመምረጥ ካርድ በመውሰድ ድምጻቸውን 
ለመስጠት ዝግጅት ሊያደርጉ እንደሚገባ 
ተናግረዋል፡፡ ‹‹የምርጫ ካርድ ማውጣት 
ከሁሉም ንቁ ዜጎች ይጠበቃል›› ያሉት 
ምክትል ሊቀመንበሩ፣ ካርድ ያላወጡ ዜጎች ነገ 
ዛሬ ሳይሉ የምርጫ ካርዳቸውን እንዲያወጡ 
ጥሪ አቅርበዋል፡፡ 
   
	 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 
ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት የመራጮች 
ምዝገባ ከመጋቢት 16 ቀን 2013 ዓ.ም እስከ 
ሚያዚያ 15 ቀን 2013 ዓ.ም የሚካሄድ 
ይሆናል፡፡

‹‹መምረጥ መሠረታዊ የሆነ የዜግነት መብት ነው፡፡ ይሄንን 
መብት መጠቀም የአገር ባለቤትነት መገለጫ ነው›› 

ብርሀኑ ነጋ (ፕሮፌሰር) የኢዜማ መሪ
                                      መጋቢት 23 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) የአዲስ አበባ 
ከተማ ምርጫ ወረዳ 21/22 
አባላትና ደጋፊዎች ከዕጩ 

ተወዳዳሪዎች ጋር በከተማዋ ችገሮች እና 
በኢዜማ አማራጭ ሀሳቦች ዙሪያ ሐሙስ 
መጋቢት 23 ቀን 2013 ዓ.ም በወረዳው 
ጽህፈት ቤት ውይይት አካሄዱ።

	 በውይይቱ ላይ የወረዳው የሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት ዕጩ ተወዳዳሪ የሆኑት 
ብርሀኑ ወልደ ጊዮርጊስ (ኢ/ር) የአዲስ አበባ 
ከተማ ምክር ቤት ዕጩ ተወዳዳሪ የሆኑት 
የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ክቡር ገና የተገኙ 
ሲሆን፤ በአዲስ አበባ ከተማ እንዲሁም 
በምርጫ ወረዳው እየተስተዋሉ ያሉ ችግሮች 
ተዳሰዋል፡፡

	 በውይይቱ ወቅት ከተነሱት ዋና 
ዋና ርዕሰ ጉዳዮች መሀል በአዲስ አበባ ከተማ 
እየተባባሠ ስለመጣው የመኖሪያ ቤት እና 
የትራንስፖርት ችግር፤ የአዲስ አበባ ወጣቶች 
በሥራ አጥነት ምክንያት በተለያየ  ሱስ ተጠቂ 
ስለመሆናቸው፤ የአዲስ አበባ ፖሊስ ለወጣቱ 
ያለው አመለካከት ጥሩ አለመሆኑ እንዲሁም 
በከተማዋ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር 
እጦትና የደኅንነት ስጋት ይገኙበታል፡፡ 

የአዲስ አበባ ልጅ በፀጥታ መዋቅሩ ውስጥ 

የለም? በዚህ ላይ ኢዜማ ምን ሀሳብ አለው? 
በከተማዋ የሚታዩትን ዘርፈ ብዙ ችግሮች 
ለመቅረፍ ኢዜማ ምን ዓይነት አማራጮችን 
ይዞ መጥቷል? የሚሉ ጥያቄዎች ከውይይቱ 
ታዳሚዎች፣ ለዕጩ ተወዳዳሪዎቹ ቀርበዋል 
፡፡

	 በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን 
የመኖሪያ ቤት ችግር አስመልክቶ ለተጠየቀው 
ጥያቄ ክቡር ገና፣  በሰጡት ምላሽ የመኖሪያ 
ቤት ችግርን ለመቅረፍ ከ200,000 ሺኅ 
በላይ ቤቶች እንደሚገነቡ ገልጸው፤  ለዚህ 
ዓላማ ብቻ ብድር የሚሰጥ የሞርጌጅ ባንክ 
እንደሚቋቋም ተናግረዋል፡፡ የሚቋቋመው 
ሞርጌጅ ባንክ በማኅበርም ሆነ በግል 
ለሕዝብ የቤት መሥሪያ የሚሆን ብድር 
እንደሚያቀርብ አስረድተዋል፡፡ በከተማዋ 
የሚገኙ በመንግሥት ባለቤትነት የተያዙ 
የቀበሌ ቤቶችም ለነዋሪዎች በባለቤትነት 
እንደሚተላለፉ ገልጸዋል፡፡

	 የትራንስፖርት ችግሩን ለመቅረፍ 
የሕዝብ ማመላለሻ አውቶብሶች ከቀረጥ 
ነጻ እንዲገቡ እንደሚደረግ፤ የባቡር 
ትራንስፖርትን ጨምሮ ከፍተኛ የመንገድ 
ማስፋፊያ እንደሚካሄድ፤ የውስጥ ለውስጥ 
መንገዶች ግንባታ ለማከናወን ዕቅድ መያዙን 
እና ሕዝቡ የኢዜማ አማራጮችን አይቶ 
ድምፁን ከሰጠም የትግበራ መርሀ ግብርም 

ይፋ እንደሚደረግ ዕጩ ተወዳዳሪዎቹ 
በምላሾቻቸው አስረድተዋል፡፡
 
	 ወጣቶችን በተመለከተ ኢዜማ፣ 
ለወጣቶች ከፍተኛ ትኩረት እንደሚሠጥና 
ለወጣቶች በቀጥታ ድጋፍ (Grant) የሚሰጥ 
መሆኑን፣ በሱስ የተጠቁ ወጣቶች ከሱስ 
ተላቀው አምራች ዜጋ ይሆኑ ዘንድ በሁሉም 
ክፍለ ከተሞች የሱስ ማገገሚያ ማዕከላት 
እንደሚገነቡ የተገለፀ ሲሆን፤ ከመልካም 
አስተዳደር ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ 
ችግሮችንም ለመፍታት ለአዲስ አበባ ከተማ 
ጠንካራ የዕምባ ጠባቂ ተቋም እንደሚቋቋም 
ተገልጿል፡፡ 

	 የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስን 
በተመለከተም አሁን ያለው አደረጃጀት 
ተጠሪነቱ ለፌዴራል መንግሥቱ እንጂ 
ለከተማዋ አስተዳደር ስላልሆነ የአዲስ አበባ 
ፖሊስ የሕዝብ አገልጋይ ሆኖ የሚገነባ እና 
ተጠሪነቱም ለአዲስ አበባ ከተማ እንዲሆን 
ይደረጋል ሲሉ ዕጩዎቹ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ 
በውይይቱ ላይ ዕጩ ተወዳዳሪዎቹ የሕይወት 
ልምዳቸውን እና ተሞክሯቸውን ለወጣቶቹ 
ያካፈሉ ሲሆን፤ ወጣቶች የአካባቢያቸውን 
ፀጥታ ከማኅበረሰቡ ጋር በመሆን በንቃት 
እንዲጠብቁ አሳስበዋል።
	  

በአዲስ አበባ ከተማ መሠረታዊ ችግሮች እና የኢዜማ መፍትሔዎች 
ዙሪያ ውይይት ተካሄደ

                                      መጋቢት 23 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) በመጪው 
ግንቦት ወር መጨረሻ እና 
በሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ 

የሚደረገውን አገር አቀፍ ምርጫ አስመልክቶ 
የምርጫ ቅስቀሳ መርሃ-ግብር በአዲስ አበባ 
በሚገኙ 23 ምርጫ ወረዳዎች ለሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት እና ለአዲስ አበባ ከተማ 
ከተማ ምክር ቤት ዕጩዎችን በማስመዝገብ 
የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባስቀመጠው የጊዜ 
ሰሌዳ መሠረት ቅስቀሳ ማድረጉን ቀጥሏል፡፡ 
ባሳለፍነው ሳምንትም በኢዜማ ምክትል መሪ 
አንዷለም አራጌ፣ የተመራው የምርጫ ወረዳ 
12/13 የምርጫ ቅስቀሳ ግብረ ኃይል የክልል 
ምክር ቤት ዕጩዎችን በማሳተፍ ከአርብ 
እስከ እሁድ ባደረገው የጎዳና ላይና የቤት 
ለቤት ቅስቀሳ የተሳካ እንደነበር ገልጸው፤ 
በኅብረተሰቡ ዘንድ ያለው ግንዛቤም 
ከሚጠበቀው በላይ ሆኖ እንዳገኙትና 
አበረታች መሆኑን ለዜጎች መድረክ 
አስረድተዋል፡፡ 
	 ቅዳሜ መጋቢት 18 ቀን 2013 ዓ.ም 
በነበረው የቅስቀሳ መርሃ-ግብር ግንፍሌ (4 
ኪሎ)  ከሚገኘው የወረዳው ጽህፈት ቤት 
በመነሳት ስድስት ኪሎን በማካለል የጎዳና ላይ 
ቅስቀሳን በማድረግ ወደ ፈረንሳይ ሌጋሲዮን፣ 
ቤል ኤር በማቅናት የቤት ለቤት ቅስቀሳዎች 
መደረጉን ዜጎች መድረክ በቦታው በመገኘት 
ለመመልከት ችላለች፡፡ 
	 የቤት ለቤት ቅስቀሳው በተደረገበት 
ወቅት ሕዝቡ በምርጫው ላይ ያለው ስጋትን 

በግልጽ ሲናገር ያስተዋልን ሲሆን፤ በተለይ 
ተደጋግሞ ለምክትል መሪው ከቀረቡት 
ጥያቄዎች መካከል መታወቂያ የለንም፤ 
መምረጥ ግን እንፈልጋለን ምን ማድረግ ነው 
የሚጠበቅብን እኛ እንመርጣችኋለን ግን 
ድምፃችንን ለማስከበርና የ1997ቱ ታሪክ 
እንደማይደገም ምን ያህል ቁርጠኞች ናችሁ 
የሚሉ ጥያቄዎች ይገኙበታል፡፡ 
	 ምክትል መሪው አንዷለም አራጌ፣ 
በሰጡት ምላሽ መታወቂያን በተመለከተ 
መታወቂያ የሌላቸው ዜጎች በአካባቢው 
መኖራችውን የሚያውቁ ሶስት ምስክሮችን 
በሚኖሩበት አካባቢ በሚገኝ የምርጫ ጣቢያ 
ይዞ በመቅረብና በማስመስከር ለመራጭነት 
መመዝገብ እንደሚችሉ አስረድተዋል፡፡ 
	 ድምፃችንን ለማስከበርና የ1997ቱ 
ታሪክ እንደማይደገም ምን ያህል ቁርጠኞች 
ናችሁ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ምክትል 
መሪው አንዷለም አራጌ በሰጡት ምላሽ 
የእያንዳንዱ ዜጋ ድምጽ ዋጋ ከምንም ነገር 
በላይ መሆኑን ጠቁመው፤ የድምፁ ባለቤት 
የሆነው ሕዝብ ድምፁ እንዲከበርለት 
ዘብ ይቆማል የሚል እምነት እንዳላቸው 
ተናግረዋል፡፡ ‹‹በ1997 ምርጫ የሕዝብን 
ድምጽ አሳልፈን አንሰጥም ብለን ነው ወህኒ 
የወረድነው›› ያሉት ምክትል መሪው፣ 
አሁንም ቢሆን በሕዝብ ድምፅ ላይ የሚደረግ 
አንዳች ሸፍጥ ተቀባይነት የሌለው ተግባር 
መሆኑን ገልጸው፤ ‹‹ከትላንቱ አቋማችን ዝንፍ 
አላልንም፤ አንልምም›› ብለዋል፡፡ 
	 በተመሳሳይ ሁኔታ በወረዳ 4 

ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢዜማ ዕጩ 
ተወዳዳሪ የሆኑት የኢዜማ ሥራ አስፈጻሚ 
ኮሚቴ አባል የሆኑት ተክሌ በቀለ የሚመሩት 
የምርጫ ወረዳ 4 መነሻውን የወረዳው ጽህፈት 
ቤት የሚገኝበት አብነት አደባባይ በማድረግ 
የጎዳና ላይ እና የቤት ለቤት ቅስቀሳን ቅዳሜ 
መጋቢት 18 ቀን 2013 ዓ.ም አካሂዷል፡፡ 
ዜጎች መድረክ በዚህ ቅስቀሳ ላይ የተገኘች 
ሲሆን፤ በቅስቀሳው ላይ ከኅብረተሰቡ 
መልካም የሚባል ግብረ መልስ እንደተገኘ 
ለመታዘብ ችለናል፡፡ ብሔርተኝነት 
ሰልችቶናል፣ ኢትዮጵያ አንድ እንድትሆን 
ነው የምንፈልገው፣ እንደ ምርጫ 97 ጉድ 
እንዳታደርጉን እንጂ የምንመርጠውስ 
እናንተኑ ነው፣ በቅስቀሳችሁ ወቅት ልሙጡን 
አረንጓዴ፣ ቢጫ እና ቀይ ሠንደቅ ዓላማ ይዞ 
ከመንቀሳቀስ ይልቅ የፓርቲያችሁ አርማ 
ያረፈበት ባንዲራ ይዛችሁ ብትንቀሳቀሱ 
ነው የሚሻለው፣ በቅስቀሳ ወቅት ላይ 
የምታስተላልፏቸው መልዕክቶች እናቶችን 
ታሳቢ ያላደረገ ስለሆነ እነሱን ታሳቢ ያደረገ 
መልዕክት ብታስተላልፉ የሚሉ አስተያየቶች 
ከኅብረተሰቡ ተሰንዝሯል፡፡ በዕለቱ በነበረው 
ቅስቀሳም 5ሺህ ያኅል በራሪ ወረቀቶች 
ማሰራጨት ተችሏል፡፡ 
	 በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ 
ሌሎች ምርጫ ወረዳዎችም የጎዳና ላይ 
ቅስቀሳዎችንም ሆነ የቤት ለቤት ቅስቀሳዎች 
በማካሄድ ኅብረተሰቡ የምርጫ ካርድ 
በማውጣት በምርጫው እንዲሳተፍ ሲቀሰቅሱ 
እንደዋሉ ለመረዳት ችለናል፡፡     

ኢዜማ፣ በአዲስአበባ በሚገኙ የምርጫ ወረዳዎች የቤት ለቤት 
ቅስቀሳ ማድረጉን ቀጥሏል

                                       መጋቢት 23 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎችመድረክ)


