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Ethiopian community in Belgium (ECB)

ቀን፡ የካቲት 13, 2005 ዓ.ም.

ይድረስ ለኢሳት ቴሌቪዥን አዘጋጆች
ጉዳዩ፦ አቶ ፋሲል የኔአለም ለማኅበራችን ያቀረቡትን ጥያቄ ይመለከታል።

ኢሳት በአውሮፓ ከተሞች እያካሄደ ባለው የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት መርሐግብሩ መሠረት በቤልጂየም ብራስልስ ከተማ ፌብሪዋሪ 24 ቀን
2013 ሊያከናውን ያቀደውን ፕሮግራም በቤልጂየም ለሚገኙ ኢትዮጵያዊያን በማኅበራችን የኢ-ሜል
ሜል መስመር እንድናስተላልፍ ፌብሪዋሪ 19
የላካችሁልን ኢ-ሜል
ሜል ደርሶናል። ማኅበራችንም ጥሪውን ለማስተላልፍ የማይችልበትን በቂና ትክክለኛ ምክንያት በመጥቀስ ጥያቄው በቀረበለት
ዕለት ባፋጣኝ ምላሽ መስጠቱ ይታወሳል። ይሁናን ማኅበሩ የሰጠውን ምላሽ በአግባቡ ካለመረዳት ይሁን ወይም በሌላ ምክንያት ethsatbe
በሚል መጠሪያ ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ የድርጅታችሁ ተወካይ ለማኅበራችን በጻፉት ምላሽ የተሳሳተ
የተሳሳተ ግንዛቤ የተፈጠረ መሆኑን
ተረድተናል።
ማኅበራችን ቀደም ሲል ስማቸውን ሳይጠቅሱ ቅሬታቸውን ብቻ በተጠቀሰው መጠሪያ ስም ለላኩልን የድርጅቱ ተወካይ ምላሽ መስጠት አግባብ
አይደለም በሚል ትቶት ነበር። ይሁንና ይህንኑ ቅሬታ በመጥቀስ ማኅበራችን ጥሪውን ለማስተላለፍ ያልፈቀደበትን ምክንያት እንዲያብራራ
የኢሳት ኢዲቶር የሆኑት አቶ ፋሲል የኔአለም ለላኩት የኢ-ሜል
የኢ ሜል ጥሪ ማኅበራችን በዚህ ደብዳቤ ምላሽ ለመስጠት ወስኗል። በመጀመሪያ አቶ
ፋሲል ሕዝብ ስለጉዳዩ ማወቅ ይገባዋል በሚል እምነት እና ማኅበሩ የከለከለበት ምክንያት የኢሳትን ስም ወይም መልካም ዝና የሚያጎድፍ
ስለሆነ ጉዳዩ ሊመረመር ይገባል፤ ለእዚህም በስም የጠቀሱዋቸው የማህበሩ ተወካዮች ተገኝተው ለኢሳት ቃለ-መጠይቅ
ቃለ መጠይቅ ምላሽ እንዲሰጡ
ላቀረቡት ግብዣ ማኅበራችን አክሮቱንና ምስጋናውን ይገልጻል። ማኅበሩም በጉዳዩ ላይ ተወያይቶበት አቶ ፋሲል ላቀረቡት
ላቀረቡት ጥያቄ ማኅበሩ
በቅድሚያ የጽሑፍ ምላሽ መስጠት እንዳለበት በማመን ይህን ደብዳቤ አዘጋጅቷል።
በመጀመሪያ ከተመሰረተ በረካታ አመታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያዊያን ማኅበር በቤልጂየም መረጃዎችን ለማኅበሩ አባላት ለማሰራጨት
የሚጠቀምበትን የኢ-ሜል
ም. ግልጽ የሆነ የአሰራር መመሪያ አዘጋጅቶ አሰራጭቷል። በመመሪያው
የኢ ሜል መስመር አጠቃቀም በተመለከተ በ2011 ዓ.ም
ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ይህ የመረጃ መለዋውጫ መስመር
መስመር ቀደም ሲል ለሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል ክፍት ተደርጎ ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊና
ሌሎች ጉዳዮችን ሁሉ ሲያስተናግድ ቆይቷል። ይሁንና ለመማማሪያና ለመወያያነት ታስቦ የተከፈተውን ይህን መስመር የተወሰኑ ግለሰቦች
በማኅበረሰቡ ውስጥ አላስፈላጊ የሆኑ ቅራኔዎች እንዲፈጠሩ፤ ከእዛም አልፎ የግለስቦችን ስብዕና እና ክብር የሚዳፈርና የሚያዋርድ መልዕክቶችን
ማስተላለፍ ሲጀምሩ ማኅበሩ አፋጣኝ እርምጃ ወስዷል። የሚላኩ መልዕክቶች በቅድሚያ ወደ ማኅበሩ ኢ-ሜል
ሜል እንዲላኩ እና ማኅበሩ
ኃላፊነቱን በመውሰድ አግባብነት ያላቸውን ምልዕክቶች ብቻ ወደ ኅበረተሰቡ እንዲተላለፉ በማድረጉ ችግሩን ለመቅረፍ ችሏል። ይሁንና
ማኅበሩም ግልጽ ባልሆኑ አሰራሮች አባላቶቻችን ዘንድ መድረስ የሚገባቸው መልዕክቶች ታፍነው እንዳይቀሩ በሚል ይህ የመረጃ መለዋወጫ
መስመር የሚያስተናግዳቸውን መልዕክቶች ዝርዝሮ በማስቀመጥ ለአባላቶቹ አስታውቈል። ላለፉት ሁለት አመታትም በእዚሁ አግባብ ሲሰራ
ቆይቷል። ነገሩን ግልጽ ለማድረግ ያክል የተዘረዘሩት የመረጃ አይነቶች ከዚህ የሚከተሉት ናቸው።
1.

የኢትዮጵያን ብሔራዊ አውዳመቶችንና ባዕላትን ምክንያት በማድረግ የሚተላለፉ የመልካም ምኞት መግለጫዎች፣

2.

የባሕልና የኪነ-ጥበብ
የሙዚቃና ሌሎች)
የኪነ ጥበብ (የሙዚቃና
ሌሎች ዝግጅት ጥሪዎች፣

3.

ችግር ለገጠማቸው የማኅበረሰቡ አባላት የሚደረጉ የበጎ አድራጎት ሥራዎች፣

4.

ማህበሩ ትምህርት
ትምህርት ሰጭ ናቸው ብሎ ያመነባቸውን ጽሁፎች፣

Ethiopian Community in Belgium
Helihavenlaan 55 Bus B2
1030 Brussel

e-mail: Ethiopian.community@gmail.com
URL : http://www.ethiobelgium.com
A/C : 734-0202765-44 , KBC

5.

ማኅበሩ የሚሳተፍባቸውና የሚያከናውናቸው ተግባራት እንዲሁም፣

6.
በአገራችን በኢትዮጵያ የሰብባዊ መብት ጥሰትን በሚመለከት ማህበሩ በግልም ሆነ በጋራ የሚጠራቸው ስብሰባዎች ወይንም ሰላማዊ
ሰልፎች ናቸው።
ኢሳት ቀደም ሲል ቤልጂየም በሚገኙት የማኅበራችን አባል አቶ ግርማ ዳውድ በኩል በጃንዋሪ 23፣፣ 2011 ተመሳሳይ ጥያቄ ለማኅበራችን በኢበኢ
ሜል አቅርቦ ነበር። ማኅበራችንም ጉዳዩን ተወያይቶበት ምንም እንኳን ከተቀመጠወ መመሪያ ጋር የሚጣረስ ቢሆንም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ
የኢሳትን የገቢ ማሰባሰቢያ ጥሪ ለማስተላለፍ ወስኖ ይህንኑ ለአቶ ግርማ አሳውቋል። የመመሪያውንም ግልባጭ ተልኮላቸዋል። መልዕክቱም
ለሕዝብ ተሰራጭቷል። አቶ ግርማም በእዚሁ ዕለት በጻፉት ኢ-ሜል
ሜል የማኅበሩን ውሳኔ የሚስማሙበት መሆኑን በመጥቀስና መልዕክቱ
እንዲሰራጭ በመደረጉም ምስጋናቸውን በመግለጽ
በመግለጽ ለቀጣይ በወጣው መመሪያ መሰረት አብረውን እንዲሚሰሩ ገልጸዋል።
ኢሳት ይህን መልዕክት በመዘንጋት ወይም የተለወጠ አሰራር ካለ በሚል ሃሳብም ሊሆን ይችላል በድጋሚ አሁን ለላከልን ጥሪ ማኅበሩ የሰጠው
ምላሽ ግልጽና ይህንኑ መመሪያ መሰረት ያደረገ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ኢሳት በፌብሪዋሪ 24 ቀን 2013 የሚያካሂደውን ዝግጅት
በተመለከተ ማኅበሩ የሰጠው ምላሽ ለንግድም ይሁን ለፖለቲካ አላማ ወይም
ወይም ከላይ ከተጠቀሱት የመረጃ አይነቶች ውጪ ያሉ መልዕክቶችን
አናስተላልፍም የሚል ነው። ይሁንና አቶ ፋሲል በላኩልን መልዕክት ላይ ኢሳት አትራፊሚ ሆነ የፖለቲካ አቋም ያለው ድርጅት ሳይሆን
ከየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ገለልተኛና ሕዝብን ለማገልገል የቆመ ነጻ ሚዲያ እንደሆነ በመግለጽ ማኅበሩ የኢሳትን ስም እንዳጎደፈ ገልጸዋል።
በመጀመሪያ ደረጃ ኢሳት ለኢትዮጵያ ሕዝብ መረጃዎችን በማሰራጨት እረገድ እየተጫወተ
እየተጫወተ ያለውን ሚና ማኅበራችን የሚስተው አይደለም።
ይሁንና የኢሳትን ገለልተኛና ነጻ ሚዲያ ሆኖ ለሕዝብ ማገልገሉን በተመለከተ የተለያዩ ዘገባዎችና መረጃዎች ከተለያዩ አካላት ሲወጡና የአደባባይ
መወያያም ከሆኑ ውሎ አድሯል። ለእዚህም ቀደም ሲል የአሜሪካው ስቴት ዲፓርትመንት ያወጣው ዘገባ እንዲሁም ከራሱ ከኢሳትና ከግንቦት 7
የለቀቁ አባላት ለሕዝብ ያሰራጩዋቸው መረጃዎች ተጠቃሾች ናቸው። በተለይም ኢሳትን ሲያገለግሉ ቆይተው የወጡት ግለሰቦች የኢሳትን
የፖለቲካ ወገንተኝነት በተመለከተ ለሕዝብ ይፋ ያደረጉትን ዝርዝር መረጃ በተመለከተ አንድም ጊዜ ኢሳት ለሕዝብ ሲያስተባብል ወይም
በተንሱት ጉዳዮች ላይ ምላሽ ሲሰጥ አልተስተዋለም። ስለዚህ በአደባባይ የሕዝብ መወያያ የሆነውን ጉዳይ በአግባቡ ማስተባበል የኢሳት ድርሻ
መሆኑን እያስታወስን ማኅበራችን በእነዚህና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች ላይ በመንተራስ የራሱን ግምት ቢወስድ፤ በእዛም ላይ ተመርኩዞ
ከኢሳት የቀረበለትን የመረጃ ማስተላለፍ ጥሪ ሳይቀበል ቢቀር ሊወቀስ አይገባውም። ኢሳት መልካም ስሜ ጎድፏል የሚል እምነት ካለሁ ከላይ
በተጠቀሱት አካላት ለተነሱትና በሌላው የኅብረተሰብ ክፍልም ዘንድ ጥርጣሬን ባጫሩት ጉዳዮች ላይ በወቅቱ ተገቢውን ምላሽ መስጠት
ይጠበቅበታል። ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ማኅበራችንን ስም አጥፊ አድርጎ መግለጽ ተገቢ ያልሆነና ሚዛን የጎደለው አስተያየት
አስተያየት እንደሆነ ለመግለጽ
እንወዳለን።
ማኅበራችን ኢሳት ላቀረበው ጥያቄ ከእዚህ ደብዳቤ ሙሉ ምላሽ ያገኛል ብለን እናምናለን። አቶ ፋሲል ቃለ-መጠይቅ
ቃለ መጠይቅ ሊያደርግላቸው ጥያቄ
ያቀረበላቸው የማኅበሩ አመራር አባላትም ቢቀርቡ ከዚህ የተለየ ምላሽ የሌላቸ መሆኑን እንገልጻለን።

የኢትዮጵያዊያን ማኅበር በቤልጂየም
የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

በቤልጂዬም የኢትዮጵያ ማህበር በቤልጂዬም ህግ መሰረት በ 14/03/1996 ታትሞ በወጣው ሞኒቶር ጋዜጣ በምዝግባ ቁጥር 4934/96 የተመዘገበ ነው።
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