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በኢዜማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

‹‹በኢዜማ አደረጃጀት መሠረት በየምርጫ ወረዳው
እንሳተፋለን፡፡››
ውብዓለም ታደሰ (ዶክተር)

‹‹በኢዜማ አደረጃጀት መሠረት በየምርጫ ወረዳው
እንሳተፋለን፡፡››
ውብዓለም ታደሰ (ዶክተር)

የካቲት 20 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

ውብዓለም ታደሰ (ዶክተር) የደን ባለሙያ እና በዘርፉ ለሰላሳ ዓመታት በሥራ ዓለም ላይ በመቆየት ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ ኢትዮጵያዊ
ናቸው፡፡ የኢትዮጵያ የአካባቢና ደን ምርምር ኢንስቲትዩት ሲቋቋም ከመሥራቾች መካከል አንዱና ዋነኛው ሲሆኑ ኢንስትቲዩቱን ለሦስት ዓመታት
በኃላፊነት መርተዋል፡፡ በምርምር ረገድ በእጣንና በሙጫ ላይ በቂ ምርምር ያደረጉ ሲሆን በደብረ ብርሃን በዋዩና አንገት መውጊያ በሚባሉ
አካባቢዎች ባደረጉት ምርምር መልካም ውጤት በማምጣት የተራቆቱ መሬቶች የተሻለ ምርት እንዲሰጡ በማድረግ ለገበሬው ትልቅ ባለውለታ
ናቸው፡፡
ውብዓለም ከሙያ አጋሮቻቸው ጋር በመሆን ‹‹የኢትዮጵያ አረንጓዴ ፓርቲ›› ለመመሥረት በነበረ ሂደት ላይ ኮሚቴ ውስጥ አባል በመሆን
ኢዜማን እስኪቀላቀሉ ድረስ በአስተባባሪነት ቆይተዋል፡፡ የዜጎች መድረክም የአረንጓዴ ፓርቲ ኢዜማን መቀላቀል ምክንያት በማድረግ አጠር ያለ
ቆይታ አድርጋለች፡፡ - መልካም ንባብ
፡ ከምርጫ ቦርድ ሄደን ፓርቲ ለመሆን
የሚያስፈልገንን መመሪያ ወስደን የፖለቲካ
ፕሮግራም፣ ደንብን ለአንድ ዓመት እያዘጋጀን
ነበር፡፡ ወደ ምርጫ ቦርድ ግን ሄደን ህጋዊ
ፍቃድ አላገኘንም፡፡
የግሪን
ፓርቲ
ለመመሥረት
በምትንቀሳቀሱበት ወቅት የሕዝቡ አቀባበል
ምን ይመስላል?

አረንጓዴ ፓርቲ ለመመሥረት ምክንያት
የሆናችሁ ምንድን ነው?
ፓርቲው
አልተመሠረተም፡፡
በምርጫ ቦርድም ሙሉ እውቅናና የምስክር
ወረቀት አላገኘንም፡፡ ፓርቲውን ለመመሥረት
እንቅስቃሴውን የጀመርነው የዛሬ ዓመት ወደ
ሃያ በምንሆን በባለሙያዎች ስብስብ ነው፡
፡ ዋና ምክንያታችን የተፈጥሮ ሀብታችን ደኑ፣
አፈሩ ውሃው በአጠቃላይ የአየር ንብረቱ ላይ
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‹‹አረንጓዴ ፓርቲ ልንመሰርት
ነው!›› ብለን ስንነሳ በአረንገዴ ፓርቲ ስም
ሌሎች ሁለት ፓርቲዎች እንዳሉ ስማቸውም
የኢትዮጵያ አረንገዴ ሊብራል ፓርቲና የከፋ
አረንገዴ ፓርቲ እንደነበሩ አውቀናል፡፡
ኢትዮጵያ ውስጥ ከ100 በላይ ፓርቲዎች እያሉ
ድጋሚ ሌላ ፓርቲ መጣ የሚሉ ቅሬታ ከህዝቡ
ሰምተናል፡፡ በዘርፉ ያሉ ባለሙያዎችና ችግሩን
የተረዱ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ሰጥተውናል፡፡
በርካታ ለተፈጥሮ ሀብት የሚቆረቆሩ ምሁራንና
አርሶ አደሮች ከፍተኛ ድጋፍ ሰጥተውናል፡
መራቆትና መጎሳቀል፤ በጣም ብዙ ውስብስብ ፡ እንጀመራለን ብለን በመዘግየታችንም በራሱ
ችግሮችም ስላሉ ነው፡፡ ለምሳሌ ደኑ ሲመነጠር ትልቅ ጫና ፈጥሮብን ነበር፡፡
አፈሩ ይሄዳል፡፡ አፈሩ ሲሄድ ሀይቅ ውስጥና
ከሌሎች ፓርቲዎች በተለየ ኢዜማን
ግድብ ውስጥ ይገባል፡፡ የአፈሩ ምርታማነት መርጣችሁ ልትቀላቀሉ የቻላችሁት በምን
ይቀንሳል፡፡ ተገቢውን የአፈር ጥበቃ እያደረግን ምክንያት ነው?
አይደለም፡፡ በዚህም ምክንያት ሀገራችን ውድ
ዋጋ እየከፈለች ስለሆነና መንግሥትም ለዚህ
የዛሬ ዓመት አካባቢ ኢዜማ
ተገቢውን ምላሽ እየሰጠ ስላልሆነ ለዚህ ሳይመሠረት ለእኛ አባላት ኢዜማን
የምንቆረቆር ባለሙያዎች ለዚህ ውስብስብ ከሚመሰርቱ አባላት ‹‹አብረን እንስራ!›› የሚል
ችግር ተደራሽ ለመሆን መድረክ እንፍጠር ጥያቄ የዛሬ ዓመት መጥቶልን ነበር፡፡ ከኢዜማ
ብለን አረንጓዴ ፓርቲን ለመፍጠር ተሰባሰብን፡ ጥያቄው ገፍቶ ሲመጣብን ‹‹ቆይ በራሳችን
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ገፍተን እውን እናርገው!›› ብለን አቆየነው፡
፡ በዛ ምክንያትም የፖለቲካ ፕሮግራማችንን
ከኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታና ከዓለም
የግሪን ፓርቲ አደረጃጀት አንጻር የእኛ ምን
መምሰል አለበት? ራዕያችን ግባችን ምን
መምሰል
አለበት? በሚሉት እና ህገ
ደንብ
በማዘጋጀት ሥራዎች ገፍተንበት
ነበር፡፡ እኛም ኢዜማን እንከታተል ነበር፡
፡ በሀገር አንድነት፣ በ ኢ ኮ ኖ ሚ ና
በማኅበራዊ
ፍትህ በመሳሰሉት ጉዳዮች
ከእኛ ጋር ተመሳሳይ ስለሆኑ
እኛ
የተነሳንበት የአረንጓዴ መርህ በዚህ ውስጥ

የአስተባባሪው ኮሚቴና በየክልሉ ያሉ
ባልደረቦቻችን በኢዜማ አደረጃጀት መሠረት
በየምርጫ ወረዳው እንሳተፋለን፡፡
ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ
እድሉን ልስጥዎት
አረጓዴ ፓርቲን ለመመሥረት
የተነሳንበት ዋናው ምክንያት ኢትዮጵያ
የተፈጥሮ ሀብታምና ባለፀጋ ነች ብንልም ዘላቂ
የሆነ አጠቃቀም ባለመከተላችን ምክንያት
ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰብን ስለሆነ ያንን

አድራሻ
ስልክ

+251118592950
ኢሜይል

ethzema@gmail.com
ትዊተር
www.twitter.com/ethzema
ፌስቡክ

www.facebook.com/ethzema

እስከተካተቱ ድረስ የኮሚቴው አባላት አብረን
እንሥራ በማለት ከውሳኔ ላይ ደረስን፡፡
ኢዜማ ጠንካራ የአንድነት መሠረት ስላለው
በተለይ የማኅበራዊ ፍትህ መርሆቹ ጠንካራ
ስለሆኑና እኛ የተነሳንባቸው ነገሮች ከኢዜማ
ጋር ብንሆን ተፅዕኖ መፍጠር ያስችለናል
የሚል እምነት ስላደረብን ነው፡፡
ሂደቱን በተመለከተ የሚሉኝ ነገር
ካለ?

ቆም ብለን እንድናስብና ዘላቂ የሆነ ልማት
እንድናካሂድ ሁሉም ህብረተሰብ እኛን ደግፎ
እንዲሄድ አደራ እላለሁ፡፡
ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነው
ስለሰጡን አመሰግናለሁ፡፡

የኢትዮጵያ ዜጎች
ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ)
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እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ፡፡

አዲስ አበባ

ሂደቱን ወጣ ገባ እያልን ነው
የጀመርነው ኢዜማ ህጋዊ የሆነ ፓርቲ ነው፡
፡ እኛ ደግሞ የኢትዮጵያ አረንጓዴ ፓርቲን
ለመመስረት ሂደት ነው ስናካሂድ የነበረው
አሁን ባለው ሁኔታ ከኢዜማ ጋር ተነጋግረን
እኛ ያነሳናቸውን ጉዳዮች ኢዜማ ይዟቸው
ሊሄድ
እንደሚችል
በኢንቫይሮመንት
ፖሊሲዎች ላይ እኛም እንደምናሳትፍ
ስለተረዳን ኢዜማ ባለው አካሄድ መሠረት
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‹‹ሁሉም ኢትዮጵያዊያን በታላቁ
ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ
በአንድነት ሊቆሙ ይገባል››

‹‹ሕዝቡ ካልፈለገ እኛን አይምረጠን
ነገር ግን ህዝቡ የፈለገውን እንዳይመርጥ
የሚያደርግን ግን አንቀበልም!››
አንዱዓለም አራጌ
የካቲት 27 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ) በታላቁ የሕዳሴ ግድብ ግንባታ
ዙሪያ በአንድነት እንቁም ሲል ጥሪ አቀረበ፡
፡
ፓርቲው የካቲት 22 ቀን 2012 ዓ.ም ባወጣው
መግለጫ ላይ በአሜሪካ መንግሥት በኩል የተሰጠው
መግለጫ ሦስቱ ሀገራት (ኢትዮጵያ፣ ግብፅ እና ሱዳን)
አስቀድመው የደረሱበትን የፍትሃዊ ተጠቃሚነት መርህ
ከግምት ውስጥ ያላስገባ እና ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ
ሳትሳተፍበት የተፈጸሙ የቅኝ ግዛት ጊዜ ስምምነቶችን
የሚያስታውስ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ብሏል፡፡ የሕዳሴው
ግድብ ትልቅ ዋጋ የተከፈለበት እና እየተከፈለበት
የሚገኝ ሀገራዊ ምልክት የሆነ ፕሮጀክት ነው ያለው
ኢዜማ ግድቡ ለኢትዮጵያ ከሚያስገኘው የኢኮኖሚ
ጥቅም በዘለለ የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ሀገራትን ፍትሃዊ
ተጠቃሚነት እና ሉዓላዊነትን ያዘለ ፕሮጀክት መሆኑን
እንደሚገነዘብ ገልጿል፡፡
ፓርቲው የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታን
በተመለከተ የኢትዮጵያን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት
ከግምት ያላስገባ ጫና በሀገር ሉዓላዊነት እና ጥቅም
ላይ የሚሰነዘር ጥቃት አድርጎ እንደሚወስደው
በመግለጫው ላይ ጠቁሟል፡፡ ‹‹በዚህም የተነሳ፣
ሁሉም ኢትዮጵያዊያን በታላቁ የሕዳሴ ግድብ ግንባታ
ዙሪያ በአንድነት እንድንቆም እና ከአባቶቻችን እና
እናቶቻችን የተማርነውን የሀገር ጥቅም እና ሉዓላዊነት
ላይ ያለመደራደር ቆራጥነት እንድናሳይ›› ሲል ለሁሉም
ኢትዮጵያዊያን ጥሪ አቅርቧል፡፡
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ)
ሁሉም ኢትዮጵያዊያን ያለ ልዩነት የታላቁ ሕዳሴ ግድብ
ግንባታን እንዲደግፉ እና ለኢትዮጵያ እና ለሕዝቧ በጎ
ለማይመኙ ኃይሎችም መሣሪያ እንዳይሆኑ ነቅተው
እንዲጠብቁ ጥሪውን አስተላልፏል፡፡
ኢዜማ የካቲት 27 ቀን 2012 ዓ.ም
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የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) በአዲስ
አበባ በምርጫ ወረዳ 25
በአድዋ ድል ዋዜማ የኢዜማ
አባሎች፣ የወረዳው አመራሮችና ደጋፊዎች
በተገኙበት የኢዜማ ምክትል መሪ
አንዱዓለም አራጌና የኢዜማ ሊቀ መንበር
የሺዋስ አሰፋ ጋር ውይይት አድርገዋል፡፡
የአድዋን በዓል በማስመልከት አንዱዓለም
አራጌ፡- ‹‹የአባቶቻችን ደም በእኛ ውስጥ
ይራወጣል! እኛ የአሉላ፣ የራስ ጎበና ዳጬ
ልጆች ነን! አሁንም ከአድዋ የተሻለ ታሪክ
በራችን ላይ ቆሟል፤ አሁንም ለሀገራችን
ብዙ ታሪክ የሚሰሩ የአሉላ ልጀች አሉ!››
ብለዋል፡፡
ስለ ቀጣይ ሀገራዊ ምርጫ፣ ስለ
ኢኮኖሚ፣ ኢዜማ ስላጋጠሙት ፈተናዎች
በተመለከተ ከታዳሚው ጥያቄ ቀርበው
ኢዜማ የተለያዩ እንቅፋቶች እንደገጠሙት፤
አሁን ችግር እየገጠመው ያለው በገዢው
መንግሥት ጭምር እንደሆነ እና ፖሊስ

ሥርዓት ያስከብራል ተብሎ በሚጠበቅበት
ወቅት ራሱ ረብሻ ሲያስነሳ እንደነበር
ከአመራሮቹ ተገልጿል፡፡
አንዱዓለም አራጌ ‹‹ኢዜማ
እስካሁን ድረስ 412 ምርጫ ወረዳዎቸን
ማደራጀቱን
በመግለጽ
የኢኮኖሚ
ፖሊሲ ጨምሮ ሌሎችም ፖሊሲዎችን
በዝርዝር እየሠራ ነው፡፡ ከሁሉም በፊት
ግን የፖለቲካ መረጋጋት ነው ሌሎችን
ሊያረጋጋ የሚችለው ብለን እናምናለን፡
፡ ሕዝቡ ካልፈለገ እኛን አይምረጠን፤
ነገር ግን ሕዝቡ የፈለገውን እንዳይመርጥ
የሚያደርግን ግን አንቀበልም! እኔ በበኩሌ
ዴሞክራሲ ሲወለድ ማየት እፈልጋለሁ፡፡››
ብለዋል፡፡
በምርጫ ወረዳ 25 የተዘጋጀውን
ሕዝባዊ ውይይትን ለመታደም የመጡ
75 የአካባቢው ነዋሪዎች የአባልነት ቅጽ
በመሙላት አባል መሆን የቻሉ ሲሆን
በቀጣይም ተመሳሳይ ውይይት እንደሚኖር
ከወረዳው አመራሮች ገልጸዋል፡፡

ኢዜማ፣ በዘጠኝ የተለያዩ ከተሞች ለአስመራጭ
ኮሚቴ አባላት ስልጠና ሰጠ

የካቲት 27 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትሕ (ኢዜማ) እሁድ የካቲት
22 ቀን 2012 ዓ.ም በዘጠኝ
የተለያዩ ከተሞች ለአስመራጭ
ኮሚቴ አባላት ሥልጠና መስጠቱን የእጩዎች
ምልመላ እና ድጋፍ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል
ኢዮብ መሳፍንት ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡
የካቲት 22 ቀን 2012 ዓ.ም በተለያዩ ከተሞች
የተሰጠው ሥልጠና በአዲስ አበባ ከተማ
የካቲት 15 ቀን 2012 ዓ.ም ለአስመራጭ
ኮሚቴዎች ከተሰጠው ሥልጠና ጋር በይዘት
አንድ ዓይነት እንደሆነ እና ሥልጠናውን
ላላገኙ ከአዲስ አበባ ከተማ ውጪ
በሚገኙ ከተሞች ለተመረጡ የአስመራጭ
ኮሚቴ አባላት የተሰጠ ሥልጠና መሆኑን
ኢዮብ መሳፍንት አስረድተዋል፡፡

ሥልጠናው ከተሰጠባቸው ከተሞች መሀልም
ደብረብርሃን፣ ደሴ፣ ባሕርዳር፣ ሀዋሳ፣
ወልቂጤ፣ ሶዶ፣ አርባምንጭ፣ ደቡብ ኦሞ እና
ሚዛን ይገኙበታል፡፡
የአስመራጭ ኮሚቴ ከ5 ሰዎች
የተውጣጣ ሲሆን ኢዜማን በመወከል
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ሆነ
ለክልል ምክር ቤት እጩዎችን አወዳድሮ
በመለየት ለውድድር የሚያቀርብ ኮሚቴ
ነው፡፡ የኮሚቴው አባላትም ሥልጠናዎችን
መውሰዳቸው ሥራቸውን ለማቀላጠፍ የሚረዳ
ስለሆነ ሥልጠናውን ማዘጋጀት አስፈላጊ
እንደሆነ ስለታመነበት ሥልጠናውን በሁሉም
ክልሎቸ እና ከተሞች መስጠት እንዳስፈለገ
ኢዮብ መሳፍንት ገልፀዋል፡፡ ሥልጠናው አስተባባሪ ኮሚቴው አባል የሆኑት ኢዮብ
በሌሎች ከተሞች እና በ7 ክልሎች በቀጣይነት መሳፍንት ለዝግጅት ክፍላችን ጠቁመዋል፡፡
እንደሚሰጡ የእጩዎች ምልመላ እና ድጋፍ

ኢዜማ፣ አዴት ላይ ሊያካሂደው የነበረው ሕዝባዊ ስብሰባ ተደናቀፈ
‹‹በአዴት የኢዜማን ሕዝባዊ ስብሰባ እንዳይካሄድ ያደረጉት እነማን እንደሆኑ እያጣራን ነው!››

የ

ዋሲሁን ተስፋዬ የኢዜማ ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) የይልማና ዴንሣ
ዋና ከተማ በሆነችው አዴት
ላይ የካቲት 22 ቀን 2012 ዓ.ም
እያካሄደ የነበረው ሕዝባዊ ስብሰባ ሥርዓት
አልበኞች ባስነሱት ሁከትና ብጥብጥ የተነሳ
መቋረጡን የኢዜማ ምክትል ሊቀ መንበር
ጫኔ ከበደ (ዶክተር) ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡
ሕዝባዊ ስብሰባው በምክትል ሊቀመንበሩ
የመክፈቻ ንግግር ተጀምሮ ወደ ውይይት ሊገባ
ሲል ቁጥራቸው አነስተኛ የሆኑ ወጣቶች ፊሽካ
በማጮህ ስብሰባውን ለማወክ መሞከራቸው
ጫኔ ከበደ (ዶክተር) አስረድተዋል፡
፡ የኢዜማ ወረዳ አመራሮች ወጣቶቹን
አረጋግተው ስብሰባውን ለመቀጠል፣ እነሱም
መጠየቅ የሚፈልጉትን ጥያቄ ሥርዓት
ባለው መልኩ እንዲጠይቁ አግባብተው፤
በድጋሚ ስብሰባውን ለመቀጠል ቢሞክሩም
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ጥያቄ ከመጠየቅ ይልቅ መዛለፍንና፤ ‹‹ይህ
የአማራ መሬት ነው፤ አትምጡብን!›› በማለት
ስብሰባውን ማወካቸውን ምክትል ሊቀመንበሩ
ጠቁመዋል፡፡
ቦታው ላይ የነበሩት የኢዜማ
አመራሮች እና አባሎች የከፋ ችግር
እንዳይከሰት በቦታው ለነበረው ፖሊስ
ኮሚሽነር በማሳወቅ እና በስፍራው እንዲገኝ
በማድረግ ስብሰባውን ለመካፈል የመጡት
የሕዝባዊ ስብሰባው ተካፋዮች አዳራሹን
ለቀው እንዲወጡ ማድረጋቸውን ምክትል
ሊቀመንበሩ ለዜጎች መድረክ አስረድተዋል፡
፡ በአዴት ከተማ ሊካሄድ ታስቦ የነበረው
ሕዝባዊ ስብሰባ ላይ ተገኝተው የነበሩት
የባሕርዳር ምርጫ ወረዳ ሕዝብ ግንኙነት
ኃላፊ የሆኑት መንግሥቱ አማረ ፖሊስ ሁከትና
ብጥብጥ በመፍጠር ስብሰባውን ለማደናቀፍ
የሞከሩትን ጥቂት ቁጥር ያላቸው ወጣቶችን

የመቆጣጠር አቅም ቢኖረውም ‹‹ወጣቶቹን
ለመቆጣጠር አቅም የለኝም፤ ስብሰባውን ሌላ
ጊዜ አካሄዱ›› እንዳላቸው ለዝግጅት ክፍላችን
ገልፀዋል፡፡
የኢዜማ ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ
የሆኑትን ዋሲሁን ተስፋዬን የዜጎች መድረክ
በጉዳዩ ዙሪያ ጠይቃቸው በአዴት የኢዜማን
ሕዝባዊ ስብሰባ እንዳይካሄድ ያደረጉት
እነማን እንደሆኑ እያጣሩ መሆናቸውን
ገልፀው፤ ከዚህ በፊት በደብረ ብርሃንና
በጎንደር የነበረው የኢዜማን ሕዝባዊ ስብሰባ
ለማደናቀፍና ለመበጥበጥ የተሞከረበትን
ሁኔታ በሚመለከት ለምርጫ ቦርድ አቤቱታ
ማስገባታቸውን አውስተው፤ አዴት ላይ
የተፈጠረውን ረብሻና ሁከት በሚመለከትም
የማጣራት ሥራ እንደሚሰሩ ገልፀዋል፡፡
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‹‹ድምፃችንን አጥፍተን እየሰራን
ነው!››
አንዱዓለም አራጌ የኢዜማ ምክትል መሪ

የካቲት 27 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) የአዲስ አበባ
ከተማ ምርጫ ወረዳ 10 ቀጨኔ
መድሀኒአለም 8 ቁጥር ማዞሪያ
ሙሉወርቅ ለገሰ ህንፃ ላይ የከፈተውን
ሁለተኛ ቢሮውን የፓርቲው ብሔራዊ ሥራ
አስፈፃሚ አባላት፣ የአካባቢው ነዋሪዎች
እና ጥሪ የተደረገላቸው የክብር እንግዶች
በተገኙበት ባሳለፍነው እሁድ የካቲት 22 ቀን
2012 ዓ.ም አስመረቀ።
በምረቃ ሥነሥርዓቱ ላይ ተሳታፊ
የነበሩት የአካባቢው ነዋሪዎች ለፓርቲው
ከፍተኛ አመራሮች በአካባቢው ተንሰራፋቷል
ስላሉት የመልካም አስተዳደር እጦትና
እንደሀገር ገጥሞናል ስላሏቸው የኢኮኖሚ
ቀውሶች ሀሳባቸውን አካፍለዋል።
ነዋሪዎቹ የኢዜማን አቋም እና
ፓርቲው ቢመረጥ ሊተገብሯቸው ያዘጋጃቸው
አማራጭ ፖሊሲዎች ምን ምን እንደሆኑ
ጥያቄዎችን ያቀረቡ ሲሆን፤ የኢዜማ የፖሊሲ
ጥናትና ምርምር ዘርፍ ኮሚቴ አባል የሆኑት
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አማንይኹን ረዳ ለቀረቡት ጥያቄዎች ምላሽ
ሰጥተዋል፡፡
በአካባቢው አለ ስለተባለው
የኢኮኖሚ ድቀት እና የፖሊሲ አማራጮችን
በሚመለከት ለቀረቡት ጥያቄዎች የፖሊሲ
ጥናትና ምርምር ዘርፍ ኮሚቴ አባል የሆኑት
አማንይኹን ረዳ፣ በሀገር አቀፍም ሆነ በዓለም
አቀፍ ደረጃ እየገጠሙ ያሉ የኢኮኖሚ
ቀውሶችን ለመፍታት ፓርቲያቸው የቀውሱን
ምንጮች በንቃትና በጥንቃቄ ፈትሾ፣ የአጭር
ጊዜ እና የረጅም ጊዜ መፍቻ ስልቶችን
በመንደፍ ፖሊሲዎችን አርቅቆ መጨረሱን
በመግለፅ ምላሽ ሰጥተዋል።
ከኢኮኖሚው ባሻገር ፓርቲው
በተለያዩ ዘርፎች ሀገሪቱ በአጭር ጊዜ
ዜጎቿን ለመለወጥ ያስችላታል ብሎ በዘርፉ
ባለሙያዎች ያስጠናቸውን ከ45 በላይ
የፖሊሲ አማራጮች በቅርብ ለህዝብ
ይፋ እንደሚያደርግም አማንይኹን ረዳ
ጠቁመዋል።
ከአማንይንኹን ረዳ በማስከተል
የኢዜማ ምክትል መሪ አንዱዓለም አራጌ
የመዝጊያ ንግግር አድርገዋል። ምክትል
መሪው በንግግራቸው ፓርቲያቸው ድምፁን
አጥፍቶ እየሰራ እንዳለ የገለፁ ሲሆን የምርጫ
ቅስቀሳ ሲጀመርም ማን ፓርቲ እንደሆነ እና
ማን አማራጭ ፖሊሲዎችን ያቀርባል የሚለው
ህዝብ የሚያየው መሆኑን ጠቁመዋል።
ፓርቲያቸው በአደረጃጀት ደረጃ መሬት
መቆንጠጡን ሲያስረዱም “በአደረጃጀት
መሬት ቆንጥጠናል። እርግጠኛ ነኝ ነገ አየሩን
እንሞላዋን፡፡” ብለዋል፡፡
የኢትዮጵያ ሕዝብ ዴሞክራሲን
ለማዋለድ ሲወድቅ ሲነሳ የነበረ ሕዝብ
መሆኑን ያወሱት ምክትል መሪው፣
ፓርቲያቸው የዴሞክራሲ ፅንስ ለማዋለድ
መቆሙንና በዚህ ሂደት ውስጥም ሁሉም
ኃላፊነት እንዳለበት በማሳሰብ ሀሳባቸውን
አጠቃለዋል፡፡
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የሴቶች ቀንን በሚመለከት
የፓናል ውይይት ይካሄዳል

የካቲት 27 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎ መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) ሴቶች ጉዳይ ቋሚ
ኮሚቴ የፊታችን እሁድ የካቲት
29 ቀን 2012 ዓ.ም በራስ ሆቴል
የፓናል ውይይት ማዘጋጀቱን የኢዜማ ሴቶች
ጉዳይ ተጠሪ ናንሲ ውድነሕ ለዜጎች መድረክ
ገለፁ፡፡

በራስ ሆቴል የሚደረገው የፓናል
ውይይት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበረውን
የሴቶች ቀን (ማርች 8) ተከትሎ የተዘጋጀ
መሆኑን ተጠሪዋ አስረድተዋል፡፡ ውይይቱ
ከጠዋቱ 2፡30 ጀምሮ እስከ 7፡30 ድረስ
የሚቆይ መሆኑንም ገልፀዋል፡፡ በእለቱ
በሚኖረው ውይይት ላይ ፓናሊስቶች ሴቶች፣
ፖለቲካ እና ምርጫ በሚል ርዕስ የመወያየ
ሀሳብ እንደሚያቀርቡ ተጠሪዋ ጠቁመዋል፡፡
ውይይቱ ላይ እንዲካፈሉ የኢትዮጵያ
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፣ አካል ጉዳተኞች
ማኅበር፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እና የተለያዩ
ተቋማት ጥሪ እንደተደረገላቸው ተጠሪዋ
ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡ አያይዘውም
ውይይቱን መታደም ለሚፈልግ ማንኛውም
ሰው ውይይቱ ክፍት እንደሆነ ገልፀዋል፡፡

‹‹ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቶቿን የመጠቀም መብት
አላት፤ አባይም ከተፈጥሮ ሀብቶቿ መሀል አንደኛው
ነው››
ባንቲይገኝ ታምራት የኢዜማ የመንግሥት ትይዩ ካቢኔ እጩ ተወካይ
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የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) እሁድ የካቲት
22 ቀን 2012 ዓ.ም በአንበሳሜ
ከተማ ዳራ አንድ እና ዳራ ሁለት
ምርጫ ወረዳ ከሚገኙ አባላቱ ጋር በከተማው
ትምህርት ጽሕፈት ቤት ውይይት ማካሄዱን
የኢዜማ የመንግሥት ትይዩ ካቢኔ እጩ
ተወካይ ባንቲይገኝ ታምራት (ዶክተር) ለዜጎች
መድረክ ገለፁ፡፡
ኢዜማ እስካሁን ድረስ ምን ሲሠራ
እንደቆየ፣ የኢዜማ አደረጃጀት እና የፖለቲካ
ፍልስፋና ምን ይመስላል? ኢዜማ በአባይ
ጉዳይ ላይ ያለው አቋም ምንድን ነው? ኢዜማ
ምን ዓይነት ፌደራሊዝም መተግበር አለበት
ብሎ ያምናል? በሚሉ ነጥቦች ላይ ውይይት
መደረጉን እጩ ተወካዩ አስረድተዋል፡፡
ኢዜማ በ412 የምርጫ ወረዳዎች
ላይ እንደተደራጀ እና እስካሁን ድረስም
የማደራጀት እና ፓርቲውን የማስተዋወቅ
ሥራ ሲሠራ እንደነበር ለውይይቱ ታዳሚዎች
ተገልጿል፡፡ ፓርቲው የሚከተለው የፖለቲካ
ፍልስፍና ማኅበራዊ ፍትህ መሆኑን እና
የማኅበራዊ ፍትህ አስተሳሰብ በኢትዮጵያ
ውስጥ እስካሁን ድረስ ከመጡት አስተሳሰቦች

ለየት ያለ እና የሚያጠነጥነው ምን ላይ እንደሆነ
እና የሚፈታቸው ችግሮች ምን እንደሆኑ
ለስብሰባው ወደቦታው ባቀኑት የኢዜማ ሥራ
አስፈጻሚ አባላት ሂሩት ክፍሌ እና ባንትይገኝ
ታምራት (ዶክተር) ማብራሪያ ተሰጥቷል፡
፡ የአባይን ጉዳይ በሚመለከትም ‹‹ኢትዮጵያ
የተፈጥሮ ሀብቶቿን የመጠቀም መብት አላት፤
አባይም ከተፈጥሮ ሀብቶቿ መሀል አንደኛው
ነው፡፡ ይህን የተፈጥሮ ሀብት አስጠብቆ
ለትውልድ የሚተላለፍ ሥራ መሠራት አለበት››
ያሉት ባንቲይገኝ ታምራት (ዶ/ር) የአባይን
ጉዳይ በሚመለከት ኢዜማ ከመንግሥት ጋር
ያለውን ልዩነት ማንፀባረቂያ እንደማያደርገው
እና የግድቡ ግንባታ ተጠናቆ የኢትዮጵያ ሕዝብ
ተጠቃሚ የሚሆንበት ዕድል መፈጠር አለበት
ብሎ ፓርቲያቸው እንደሚያምን በውይይቱ
ላይ ጠቁመዋል፡፡ ፓርቲያቸው ኢዜማ
ፌደራሊዝምን በሚመለከት ያለውን አቋም
ሲያስረዱም የመንግሥት አደረጃጀት ፌዴራላዊ
እንደሚሆንና የፌዴራል መንግሥትና የአካባቢ
አስተዳደሮች
እንደሚኖሩ፣የአስተዳደር
አካባቢዎች የሚዋቀሩት መልከአ ምድራዊ
አቀማመጥን፣ ቋንቋ፣ ባህል፣ ስነልቦናዊ ቁርኝት
እና ታሪክን፣ የሃብት ስብጥርና ፍትሃዊነት

መሠረት ባደረገ ሁኔታ እንደሚሆን ገልፀዋል፡፡
ምንም ምልክት ያልሰፈረበት አረንጓዴ፣ ቢጫ
እና ቀዩ ባንዲራ ላይ ኢዜማ ያለው አቋም
ምንድን ነው? የታገቱት ሴት ተማሪዎች ጉዳይ
በሚመለከት አቋማችሁ ምንድን ነው? ከሌሎች
ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋርስ አብራችሁ ለመሥራት
ፍቃደኝነት አላችሁ? የሚሉ ጥያቄዎች ከተነሱት
ዋና ዋና ጥያቄዎች መሀል ይገኙበታል፡፡
ምንም ምልክት ያልሰፈረበት አረንጓዴ፣
ቢጫ እና ቀይ ባንዲራ የብዙሀኑ የኢትዮጵያ
ሕዝብ የሚፈልገው ባንዲራ ሆኖ ከተገኘ ያንን
ለማድረግ ሕገ መንግሥቱን በማሻሻል አሁን ላይ
መንግሥት የሚጠቀመውን ባንዲራ ለመቀየር
ፓርቲያቸው እንደሚሠራ የመንግሥት ትይዩ
ካቢኔ እጩ ተወካዩ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ የታገቱት
ተማሪዎችን በሚመለከትም ጉዳዩ የአንድ
ሰሞን ጉዳይ ሆኖ ማለፍ እንደሌለበት እና
ተማሪዎቹን ካሉበት ቦታ ለማስመለስ ርብርብ
መደረግ እንዳለበት ተወካዩ ተናግረዋል፡
፡ ከሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አብሮ
መስራትን በሚመለከትም ፓርቲያቸው ኢዜማ
በዜግነት ፖለቲካ ከሚያምኑ ደርጅቶች ጋር
አብሮ ለመሥራት ዝግጁነቱም ሆነ ፍቃደኝነቱ
እንዳለው ገልፀዋል፡፡
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ኢዜማ ከነጋዴዎች ጋር ተወያየ
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የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) ባሳለፍነው
ሳምንት ቅዳሜ የካቲት 21 ቀን
2012 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ
ምርጫ ወረዳ 06 በተለምዶ መርካቶ ተብሎ
በሚጠራው አካባቢ ከሚገኙ ነጋዴዎች ጋር
ጃካራንዳ ባርና ሬስቶራንት አዳራሽ የድርጅቱ
ምክትል መሪ አንዱዓለም አራጌ እና የኢዜማ
የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ዘርፍ ኮሚቴ አባል
የሆኑት አማንይኹን ረዳ በተገኙበት ውይይት
አካሄደ፡፡
በውይይቱ ከተሳታፊዎች በምርጫ
ስትሳተፉ ለፓርላማ በሚቀርቡ እጩዎች ላይ
ካለው ጊዜ አናሳነት አንጻር ዝግጅታችሁ ምን

7

ይመስላል? ካለፉትስ ምርጫዎች ምን ዓይነት
ልምድ ወስዳችኋል? ፖሊሲዎቻችሁንስ
በኢኮኖሚ በማኅበራዊና በፖለቲካው ዘርፍ
ስትቀርፁ ከነበራችሁ ጊዜና የሰው ኃይል
አንጻር ማንን ነው ያወያያችሁት? ኢዜማ
ውስጥ ባሉ ምሁራኖች ብቻ ነው ፖሊሲዎቹን
ያዘጋጃችሁት? የሚሉ ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን
የፓርቲው መሪ አንዱዓለም አራጌ በምርጫው
ዙሪያ የፓርላማ ተመራጮችን በተመለከተ
የእጩዎችን ምልመላና መረጣ በተመለከተ
የእያንዳንዱ ወረዳ ኃላፊነት መሆኑን ጠቅሰው፣
ካለፉት ምርጫዎች በቂና አስተማሪ ልምዶች
መቅሰማቸውንና ዘመን ተሻጋሪ ፓርቲ
ለመመስረት መብቃታቸውን ገልፀዋል።
በእጩ ምልመላና መረጣውም ላይ እያንዳንዱ

ኢዜማ የካቲት27 ቀን 2012 ዓ.ም

ዜጋ መሳተፍና ወረዳውን ለመወከል የሚቀርቡ
ዕጩዎችን መመዘን የየወረዳዎቹ ነዋሪዎች
ኃላፊነት መሆኑን አስረድተዋል።
በፖሊሲ ቀረፃ እና ተሳታፊዎች
ለተነሳው ጥያቄ አማንይኹን ረዳ ኢዜማ ከ40
በላይ ፖሊሲዎችን እንደቀረጸ እና በፖሊሲ
ቀረጻው ላይ የፓርቲው አባል ያልሆኑ ከ130
በላይ ምሁራኖች
የተሳተፉበት እንደሆነ
ገልፀዋል፡፡
በመጨረሻም ኢዜማ ፖሊሲዎቹን
ለማስተዋወቅ ልዩ የእራት ግብዣ ከንግዱ
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ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ምስረታ ጉዞ ላይ
ነጋዴው ተሳታፊ እንዲሆን ጥሪ ቀርቧል፡፡

