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የዘመቻ ማስጀመሪያ አጭር ንግግር  የካቲት 13፤ 2013 አዲስ አበባ 

ብርሃኑ ነጋ 

እንኳን ለዚህ ኢትዮጵያንና ዴሞክራሲን ለምናወድስበት ልዩ ቀን በሰላም አደረሳችሁ፤  

ውድ ወገኖቼ ! 

ከሁሉ አስቀድሜ ለስድስተኛው አገራዊ ምርጫ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ፓርቲን (ኢዜማ) 

የምረጡኝ ዘመቻ ለማስጀመር በመቻሌና እናንተም በዚህ መልክ እዚህ በመገኘታችሁ የተሰማኝን ልባዊ 

ደስታ እገልፃለሁ። የራሳችንን መሪዎች የመምረጥ ነፃነታችንን ለማስከበር  በርካታ ጓዶቻችን የሕይወት 

መስዋዕትነት መክፈላቸውን በክብር እናስታውሳለን። በቁጥር ከዚያ የበዙት የአካልና የስነልቦና ጉዳት 

ደርሶባቸዋል፤ ለዓመታት እስርና እንግልት ተዳርገዋል፤ በርካታ ቤተሰቦች ተበትነዋል፤ አዛውንት 

ያለጧሪ፣ ሕፃናት ያለ ወላጅ ቀርተዋል። ይህ ቀን የእነሱ ትግል ውጤት ነው። ይህንን ምርጫ በትልቅ 

የኃላፊነት ስሜት ሆኖም በብቃት ለመወጣት ጥረት በምናደርግበት ወቅት የራሳችንን የዜግነት መብት 

ማስከበር ብቻ ሳይሆን እነዚህ ሁሉ ወገኖቻችን የሞቱለት፣ የቆሰሉለት፣ ስቃይ የተቀበሉለት መሆኑን 

በማሰብ ጭምር ነው።   

“ኢህአዴግ” ይባል የነበረው ድርጅት ሥልጣን ከያዘ ወዲህ የተደረጉ ምርጫ መሰል ነገሮች ሁሉ 

ተቆጥረው  ”ስድስተኛ“ ይባል እንጂ የኛ ተስፋ ይህ ምርጫ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ 

ምርጫ እንዲሆን ነው።  ታሪክ በእኛ ላይ የጣለው ኃላፊነት ይህን ምርጫ ከዚህ በፊት እንደነበሩት 

የይስሙላ አልያም የሙከራ ሳይሆን በርግጥም የመጀመሪያው ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማድረግ ነው። ይህ 

ይህችን አገር ዴሞክራሲያዊ ለማድረግ በዚህ የረጅም ዘመን ትግል ለሞቱት፤ ለቆሰሉት፤ ለተሰደዱት፤ 

ለተፈናቀሉት ወገኖቻችን የገባነውን ቃልኪዳን እውን የምናደርግበት እጅግ ከፍተኛ ታሪካዊ ፋይዳ ያለው 

ምርጫ መሆኑን ከልባችን እናምናለን። 

እንደሚታወቀው ሁሉ ከዚህ በፊት ከነበሩት ምርጫዎች በአንፃራዊ መልኩ በ 1997 የተደረገው ሶስተኛው 

አገራዊ ምርጫ ጥሩ የሚባል ፉክክር የታየበት የነበረ ቢሆንም በወቅቱ በስልጣን ላይ  የነበረው አገዛዝ 
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የምርጫውን ውጤት ለመጠበቅ ፈቃደኛ ባለመሆኑ የባከነ መልካም አጋጣሚ ነበር። አሁን ያለው መሪ 

ፓርቲ ያኔ ከነበረው መሪ ፓርቲ፤ አሁን ያለው የመንግሥት አስተዳደር ያኔ ከነበረው የመንግሥት 

አስተዳደር፤ አሁን ያለን ተፎካካሪ ፓርቲዎች ያኔ ከነበሩ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እና አሁን ያለው መራጭ 

ሕዝብ ያኔ ከነበረው መራጭ ሕዝብ የምንማራቸው በርካታ ነገሮች አሉ።  

አሁን ስልጣን ላይ ላይ ያለውን ፓርቲ በተመለከተ 

አሁን የመንግሥትን ሥልጣን የተቆጣጠረው ብልጽግና ፓርቲ ከዚህ በፊት ከነበሩት ምርጫዎች 

በተለይም ከምርጫ 97 በርካታ ትምህርቶችን ወስዷል ብለን ተስፋ እናደርጋለን፤ “ምን ተማረ” የሚለው 

የራሱ የውስጥ ጉዳይ ቢሆንም በሚከተሉት ነጥቦች ላይ ግልጽ አቋም መያዙን በይፋ ማሳወቅ ይኸንን 

ምርጫ ፍትሀዊ፣ ተዓማኒና ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ ይጠቅማሉ ብለን እናምናለን።  ብልጽግና ፓርቲ 

የህወሓትና የኢሕአዴግ ወራሽ ሳይሆን ከሁለቱም የተለየ ፓርቲ መሆኑን በተግባር እንዲያሳይ እንሻለን። 

በዚህም መሠረት：  

1. ያለፉት ምርጫዎች አንዱ ትልቁ እንቅፋት የመንግሥትና የመሪ ፓርቲ አለመለየት እንደነበረ 

ልናስታውሳቸው  እንወዳለን።  በዚህ ምርጫ ግን ከዚህ በፊት ከነበረው በተለየ መንገድ 

ብልጽግና ፓርቲ እና መንግሥት የተለያዩ አካላት መሆናቸውን በተግባር ማየት እንሻለን።  

የፓርቲና የመንግሥት መለየት ሁሌም የሚያስፈልግ ቢሆንም በተለይ በምርጫ ወቅት ወሳኝ 

መሆኑን ካሁኑ ማሳሰብ እንወዳለን። በመንግሥት ሥራ ላይ ያሉ የብልጽግና ፓርቲ አባላት 

ሁሉንም ዜጋ በእኩል የሚያገለግሉ ”የሕዝብ አገልጋዮች” እንደሆኑ እና በምርጫው ጊዜ የፓርቲ 

አባልነታቸው ከሥራቸው ጋር በምንም ዓይነት መንገድ እንዳያደባልቁ ጥብቅ መመሪያ በይፋ 

እንዲሰጥ እንጠይቃለን። የብልጽግና አባላትና ደጋፊዎች የመንግሥት ንብረት፣ ጊዜና ገንዘብ 

ለምርጫ ቅስቀሳዎች እንዳያውሉ ፓርቲው ጥብቅ እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል፤ ይህንን 

እስከወረዳ ከዚያም በታች ቀበሌና ጎጥ ድረስ ያሉት አባላቱ እንዲያከብሩት እንጠይቃለን።  

2. በስልጣን ላይ ያለ ፓርቲ ፍትሀዊነትን ለማስፈን ከሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች የበለጠ ኃላፊነት 

ያለበት መሆኑን እንዲገነዘብ፤ ይህንንም በቅስቀሳዎች፣ በአባላት ምልመላና በሀብት አሰባሰብ 
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(fund raising) ላይ በሚያሳየው ቁጥብነት እንዲያሳይ እንጠይቃለን። በምርጫ ወቅት 

”መንግሥትን ደግፋችሁ ሰልፍ ውጡ“ በማለትና ”ገዢውን ፓርቲ ደግፋችሁ ሰልፍ ውጡ“ 

በማለት መካከል ትልቅ ለውጥ እንዳለ አጽንዖት ሊሰጠው ይገባል። በተለይ ገና ክፍርሃት ቆፈን 

ላልወጣ አገር በምርጫ ወቅት ለገዢ ፓርቲ የገንዘብ መዋጮ “መጠየቅ” እና “ማስገደድ” መካከል 

በጣም ቀጭን ልዩነት እንደሆነ ያለው መጤን ይኖርበታል።  

3. የሕዝብን ድምጽ አለማክበር ይዋል ይደር እንጂ ዋጋ እንደሚያስከፍል የዛሬው ብልጽግና 

ከትናትናዎቹ ህወሓትና ኢሕአዴግ ውድቀት መማር ይኖርበታል። ብልጽግና “ከህወሓትና 

ከኢህአዴግ የተለየሁ ነኝ“ ማለቱ በቂ አይደለም፤ በርግጥም የተለየ መሆኑን በተግባር ማሳየት 

ይገባዋል። ልዩነት መኖሩን ማየት የምንፈልገው ከላይ እስከመጨረሻው ዕርከን ባሉት ሁሉ ላይ 

ነው። የሕዝብን ድምጽ ለመዝረፍ የሚቀርብ አንዳችም ማካካሻ ተቀባይነት እንደማይኖረው፤ ከ 

1997 ወዲህ ሲነገር የኖረው “የልማታዊ መንግሥት” ትረካ ውጤት አለማምጣቱ ማስረጃ መሆን 

ይችላል።  

መንግሥትን በተመለከተ  

1. ብዙዎቹ የመንግሥት ባለስልጣናት በግልጽም ይሁን በስውር የብልጽግና ፓርቲ አባላት እንደሆኑ 

እንገምታለን። በተለይ በብቃት መለኪያ ብቻ በነጻነት መስራት በሚገባው በሲቪል ሰርቪሱና 

በአሸናፊ ፓርቲ ተመዳቢዎች (ፖሊሲ አስፈጻሚዎች) መሀከል ያለው እጅግ አስፈላጊ ልዩነት ገና 

በማይታወቅበት እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ጀማሪ ሀገሮች፤ ከዚህ በፊት በነበሩት ምርጫዎች 

የመንግሥት አካላት ሲያሳድሩ የነበረው አሉታዊ ተጽዕኖዎችን የምናውቅ በመሆናችን ምክንያት 

በገለልተኝነታችሁ ላይ ጥርጣሬዎች ቢኖሩን ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። አሁን በኃላፊነት ላይ 

ያላችሁ ባለስልጣናት ከዚህ ቀደም በእናንተ ቦታ ላይ ከነበሩት የተለያችሁ መሆናችሁን 

የማረጋገጥ ተጨማሪ ሸክም የወደቀባችሁ መሆኑን ማስገንዘብ እንወዳለን።  
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2. የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፣ የፍትህና የፀጥታ ተቋማት ወገንተኝነት በረዥም ጊዜ ኢሕአዴግን 

እንዳልጠቀሙት ሁላችንም ያየነው ሀቅ ነው። የእነዚህ ተቋማት የሙያ ብቃት፣ ገለልተኛነትና 

ተዓማኒነት በምርጫው ተዓማኒነት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ  እንዳለው ማስገንዘብ እንወዳለን።   

3. መንግሥት በቁጥጥሩ ስር ያሉትን ሚዲያዎችን በመጠቀም የተፎካካሪ ፓርቲዎችንና መሪዎችን 

ስም የሚያጎድፍ፤ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የመራጩን ሕዝብ አስተሳሰብ ሊለውጥ የሚችሉ 

ስለተቃዋሚ ፓርቲዎች አሉታዊም ሆነ  አዎንታዊ መግለጫዎችን ከመስጠት መታቀባቸው፤ 

ለምርጫው ተአማኒነትና ተቀባይነት እጅግ አስፈላጊ መሆኑን በዘርፉ የሚሰሩ አካላት 

እንዲገነዘቡት ማሳሰብ እንወዳለን፤ 

4. በምርጫ ወቅት የፓለቲካ ፓርቲዎች ህጉ በሚፈቅድላቸው መሠረት በአዳራሾችም ይሁን ቤት 

ለቤት እየተዘዋወሩ ዓላማቸውን ለማስረዳት ሁኔታዎችን ማመቻቸት የመንግሥት ኃላፊነት 

እንደሆነ ማስገንዘብ እንፈልጋለን። ከዚህ በፊት “እዚህ መቀስቀስ አትችሉም”፤  “ይህ የናንተ 

ክልል፣ ዞን፣ ወረዳ ወይም ቀበሌ አይደለም”፤ “አናውቃችሁም” በሚሉ፤ ከመሰረታዊ 

የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እምነቶች የወጡ ትርጉም የለሽ ሰበቦች የተደራጁም ይሁን ያልተደራጁ 

ኃይሎች የፓርቲዎችን የምርጫ ቅስቀሳዎችን ሲያደናቅፉ እና የመንግሥት አካላት አንዳንዴ 

በቀጥታ ሌላ ጊዜ ደግሞ በተዘዋዋሪና ወንጀል ሲፈፀም እንዳላዩ በማለፍ የተግባሩ ተሳታፊዎች 

ሲሆኑ ተመልክተናል። በዚህ ምርጫ ይህ እንዳይደገም መንግሥት ቁርጠኛ አቋም መውሰድ 

ይኖርበታል።  

ተፎካካሪ ፓርቲዎችን በተመለከተ  

1. ኢዜማ ይህንን የምርጫ ሂደት የአገሪቱን የምርጫ ህጎች፣ በፓርቲዎች የተፈረመው የስነ ምግባር 

ደንብና የፓርቲያችንን የስነ ምግባር መርሆዎች በማክበር ሰላማዊ በሆነ ፉክክር የኢትዮጵያ 

ሕዝብን  ድምጽ ለማግኘት እንጥራለን፤ ሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ይህንን እንዲያደርጉ 

እንመክራለን።  



5 
 

2. እኛ ለሀገር ሰላምና የሕዝብ ደህንነት ቅድሚያ እንሰጣለን። ሰላምና ደህንነት በሚያናጉ ተግባራት 

አንሳተፍም፤ ሌሎችም ይህን እንዲያደርጉ እንመክራለን።  

3. እኛ ሌሎች ተፎካካሪዎችን ሳንዘልፍና ሳናንቋሽሽ የማናምንትን ሀሳብ በአመክንዮ እንሞግታለን፤ 

የራሳችን ሀሳብ በአድማጮቻችን ልብ እንዲሰርጽ እንጥራለን፤ ሌሎችም ይህንን እንዲያደርጉ 

እንመክራለን። በምንም አይነት ውሸት መሆኑን እያወቅን ጊዜያዊ የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት 

ስንል የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ስም በውሸት አናጠፋም። ይህ ምርጫ አንዱ ይዞልን እንዲመጣ 

የምንፈልገው ፖለቲካችንን ከውሸት ማላቀቅ ነው።  

4. ሀሳባችንን በነፃነት መግለጽ ከቻልን፤ መራጩ ሕዝብ በሰላምና በነፃነት ይመሩኛል ላሉት 

ተወዳዳሪዎች ድምጽ ከሰጡ እና የተሰጡ ድምጾች በአግባቡ ተቆጥረው የሕዝብ ድምጽ 

ውጤቶች ይፋ ከተደረጉ እኛ ያገኘነው ውጤት ምንም ይሁን ምን ለመቀበል ዝግጁ ነን። 

ሌሎችም ተመሳሳይ ዝግጁነት ይኖራቸዋል ብለን ተስፋ  እናደርጋለን። 

የኢትዮጵያ ሕዝብም ከዚህ በፊት ከነበሩ ምርጫዎች የተማረው አለ ብለን እናምናለን።  የነፃነት አየር 

ሲኖር ኢትዮጵያዊ መራጭ ከልቡ የሚፈልገውን መምረጥ የሚችል፤ ለዴሞክራሲ የበቃ ሕዝብ መሆኑ 

በምርጫ 97 የታየ ሐቅ ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት ምርጫዎች ተሳትፈው ድምፃቸው በአምባገነኖች 

የተዘረፈባቸው ወገኖቻችን ዘንድሮ በፊት የተዘረፉትንም ጭምር የሚያስመልሱበት እንደሆነ አድርገው 

ቢያስቡት መልካም ነው እንላለን። ይህ ምርጫ የመጀመሪያው ወይም ሁለተኛው ምርጫው የሆነ በርካታ 

መራጭ አለ። የዘንድሮ  ምርጫ የዚህ አዲስ ትውልድ ተጋድሎ ውጤት ነው። ባለፉት  አምስት  ዓመታት 

የኢትዮጵያ ወጣቶች፣ የኢትዮጵያ ሙስሊም ማኅበረሰብ፣ የኢትዮጵያ ክርስቲያን ማኅበረሰብ፣ የኢትዮጵያ 

ሴቶች እና መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዓመታት የዘለቀ የተቀናጀ እርስ በርሱ የተናበበና የተደጋገፈ 

የሕዝባዊ እምቢተኝነት ተጋድሎ አድርጓል። ይህ ምርጫ የዚህ ሁሉ ሰው ትግል ድምር ውጤት ነው። 

በተለይ ይህ አዲስ ወጣት ትውልድ ዋጋ የከፈለበትን ምርጫ በአግባቡ መጠቀም መቻሉን ማረጋገጥ 

እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ መሆኑን አጽንዖት ልንሰጥበት እንወዳለን። ሁላችንም ይህን ምርጫ ሰላማዊ፣ 

ፍትሀዊ፣ ተዓማኒና ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ ከጣርን የሕዝብ ፍላጎት የሚገለጽበት፤ በምርጫው 

አማካይነትም ለመጀመርያ ጊዜ ሕዝብ የመረጠው መንግሥት የሚያስገኝልን ምርጫ ልናደርገው 
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እንችላለን የሚል ጽኑ እምነት አለን። ይህ ሳይሆን  ቢቀር ግን ደግመን የማናገኘውን ዕድል 

እናስመልጣለን፤ ለዚህ ቀን ሲሉ ሕይወታቸውን የሰው ሰማዕቶቻችንን አደራ እናረክሳለን፤ የምንወዳት 

አገራችን ኢትዮጵያ ከገባችበት አረንቋ እንዳትወጣ እናደርጋታለን። ይህ ምርጫ እስካሁን በመጣንበት 

ለመቀጠል በመፍቀድና ባለመፍቀድ መካከል የሚደረግ ነው! ይህ ምርጫ በለመድነው ጥርጣሬና 

አለመተማመን፤ ከዚህም በመጣ ፍርሃት ላይ ሆነን የምንመርጥበት ወይንም ደግሞ በጋራ ሆነን፤ 

መከፋፈልን ሰብረን፤ ለወደፊቱ ተስፋችን የምንመርጥበት መሆኑ የሚለይበት ነው።  

የዚያኑ ያክል ይህ ምርጫ ከቀድሞዎቹ የማይማራቸው የራሱ ልዩ ባህርያትም አሉት፤ እነዚህን ነቅሶ 

ማውጣት ወደፊት ሊገጥሙን ለሚችሉ ችግሮች እንድንዘጋጅ ያግዙናል።  

1. ይህ ምርጫ የኢንፎርሞሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ በከፍተኛ ሁኔታ በተስፋፋበት ወቅት 

የሚከናወን መሆኑ ትልቅ እድልም አደጋም ነው። እጩ ተወዳዳሪዎች የምረጡኝ ዘመቻ 

መልዕክቶቻቸውን በአንዴ ለበርካታ ሰው ማድረስ መቻላቸው መልካም ነገር ቢሆንም የተሳሳቱ 

መረጃዎች ከእውነተኛ መረጃዎች በበለጠ ፍጥነት የሚሰራጩ መሆናቸው አደጋ ነው። በተለይ 

በምርጫ ወቅት ኃላፊነት የሚሰማቸው ዜጎች ሁሉ ለማኅበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማቸው ልጓም 

እንዲያበጁ ተደጋጋሚ ምክርና ማብራሪያ መስጠት ይገባል።  

2. ይህ ምርጫ በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ኦፕሬሽን ማግስት የሚደረግ መሆኑ እድልም 

አደጋም ነው። እድልነቱ አገራችን መቋጫ ለሌላቸው ግጭቶች፣ መፈናቀሎች፣ ስደቶች እና 

ሰቆቃዎች የዳረገን ሥርዓት ፊታውራሪዎች በወደቁ ማግስት መደረጉ ነው። በምንም መልኩ 

ብናየው በትግራይ ውስጥ ከግጭቱ በኋላ የተፈጠሩት ችግሮች ዋና መንስኤና ምንጭ የሕወሀት 

ትዕቢትና ድንቁርና ያመጣው መሆኑ ላይ ምንም ብዥታ ሊኖር አይገባም። ያም ሆኖ ግን 

በትግራይ ሰላማዊ ወገኖቻችን ላይ የደረሰው መከራ ቶሎ መፍትሄ እስከሚያገኝ ድረስ ለተወሰነ 

ጊዜም ቢሆን በምርጫው ላይ የሚያጠላው ጥላ መኖሩ አይቀሬ ነው። ይህ ምርጫ ያለፉት 30 

አመታት ጥፋቶችን ሁሉ በህወሓት ላይ ብቻ የመደፍደፍ አዝማሚያ እንዲይዝ የሚፈልጉ ይኖሩ 

ይሆናል፤ ሆኖም ለህወሓት የገበሩ ታዛዦች፤ ለሕወሀት እምነት ያደሩ በየክልሉ ያሉ ካድሬዎች፤ 
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ለሕወሀት ያደሩ ምሁራንና ሕወሀትን ተጠግተው ሲመዘብሩ የነበሩ ባለሀብቶች ባይኖሩ ኖሮ 

ህወሓት ብቻውን ይህን ያህል ጥፋት ማድረስ ባልቻለም ነበር ብለን መሞገታችን አይቀርም።  

3. ይህ ምርጫ ሉዓላዊነታችንን የሚፈታተኑ ኃይሎች በስውርም በገሀድም ጥቃት እያደረሱ ባሉበት 

ወቅት ላይ የሚደረግ መሆኑም እድልም አደጋም ነው። ሉዓላዊነትን በሚመለከቱ ጉዳዮች 

ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሁሉ የጋራ አቋም ከያዝን ይህ ለጠላት የሚያስተላልፈው መልዕክት ብርቱ 

ነው። በሉዓላዊነት ጉዳዮች ላይ በጋራ መቆም ካልቻልን ግን ለጠላቶቻችን የልብ ልብ 

የምንሰጥበት አደጋ ሊፈጠር ይችላል።  

ውድ ወገኖቼ ! 

ባለፉት ሠላሳ ዓመታት የመጣንበትን አስቸጋሪ መንገድ የምታውቁት ነው። በ1983 ዓም ኢሕአዴግ 

የኢትዮጵያን መንግሥት ስልጣን ሲቆጣጠር፤ በተለይም  በ1987 አሁን በሥራ ላይ ያለው ሕገመንግስት 

ሲፀድቅ ተረት የሚመስሉ ብዙ ተስፋዎችን ሰጥቶን ነበር። ሠላሳ ዓመታት ከአንድ ትውልድ እድሜ በላይ 

ነው። ያኔ ከተሰጡን ተስፋዎች ስንቶቹ እውን ሆነው አገኘናቸው？ ለምሳሌ፣ ያኔ ከተሰጡ ተስፋዎች 

አንዱ “ከእንግዲህ በሰሜኑ የአገራችን ክፍል ለሠርግ ካልሆነ በስተቀር ጥይት አይተኮስም” የሚል ነበር። 

እንደምታውቁት ኢሕአዴግ ሥልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ ካጣናቸው ነገሮች ቀዳሚው ሰላም ነው፤ 

ብልጽግናም ስልጣን ከያዘ ወዲህ “የሰላም ሚኒስትር” ቢኖረንም ሰላምን ማግኘት ግን አልቻልንም። 

በዚህ ምርጫ ይህ ለምን ሆነ ብለን መጠየቃችን አይቀርም። ኢሕአዴግ የተከለብን ሕገመንግስት 

ስለብሔርና ብሔረሰብ “የውሸት ደህንነትና እኩልነት” ካልሆነ በስተቀር የጋራ ቤታችን ስለሆነችው 

ኢትዮጵያ እና ልጆቻቸው ከልጆቻችን ጋር ተጫውተው ስላደጉ ጎረቤቶቻችን ደህንነት እንዳንጨነቅ 

አድርጎናል። በኢሕአዴግና በብልጽግና የአገዛዝ ዘመኖች ኢትዮጵያዊ ለዓመታት አብሮት በኖረው በገዛ 

ጎረቤቱ አንገት ላይ ቢላዋ አሳርፏል፤ አስከሬኖች ተቃጥለዋል፤ ሴቶች ብቻ ሳይሆን ወንዶችም በወንዶች 

ተደፍረዋል፤ በአስር ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለው በራሳቸው አገር ውስጥ ስደተኞች ሆነዋል። 

የሰው ልጅ በሌላ አገር ስደተኛ ሲሆን ክፉ ነው፤ በገዛ አገሩ ስደተኛ ሲሆን ግን ከክፋት በላይ ነው።  

ለዚህ ያበቃን ኢሕአዴግ የተከለብን ኢትዮጵያዊያንን ሀገር አልባ ያደረገ የፓለቲካ ሥርዓት ነው። 
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ብልጽግና ከእዚህ አስተሳሰብ መላቀቁን እየነገረን ነው። ይህ እውነት እንዲሆን ከልባችን እንመኛለን። 

በርትታችሁ ግፉበት እንላቸዋለን። ግን እርግጠኞች መሆን ገና አንችልም፤ መመዘን ያለብን የሚባለውን 

ብቻ ሳይሆን እየተሠራ ያለውንም ነው። ኢዜማ በዚህ ምርጫ ይዞ የመጣው ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ 

አገራችንን በእኩልነት የሁላችን አገር ማድረግ ነው።  እያንዳንንዱ ኢትዮጵያዊ የሀገሩ ባለቤት እንደሆነ 

ማረጋገጥ የኢዜማ አንዱ ትልቁ ግብ ነው። በኢዜማዋ ኢትዮጵያ ውስጥ “ዋና ባለቤት” እና “ምክትል 

ባለቤት“ ወይም በተለመደው አነጋገር ልጅና የእንጀራ ልጅ አይኖርም። በኢዜማ አመራር ስር ማንኛውም 

ኢትዮጵያዊ “ይህ ክልልህ፣ ዞንህ፣ ወረዳህ፣ ቀበሌህ ወይም ጎጥህ አይደለም ውጣ“ ተብሎ አይሳደድም።  

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በማንኛውም የኢትዮጵያ ክልል፣ ዞን፣ ወረዳ ወይም ቀበሌ ንብረት አፍርቶ፣ 

ትዳር መስርቶ፤ እንደማንኛውም ያካባቢው ነዋሪ የፖለቲካ መብቱ ተጠብቆ መኖር መብቱ ነው። ይህ 

ብቻ አይደለም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አባቱ፣ አያቱ ወይም ቅድመ አያቱ ከየት እንደመጡ ሳይጠየቅ 

በሚኖርበት አካባቢ የመምረጥ ብቻ  ሳይሆን የመመረጥ መብት አለው። በኢዜማ አመራር ማናችንም 

ከማናችን ሳንበልጥ፤ ማናችንም ከማናችን ሳናንስ እኩል ኢትዮጵያዊያን እንሆናለን።  በእኩል የዜግነት 

መብቶች የምታምኑ ኢትዮጵያዊያን ሁሉ ኢዜማን ምረጡ ！ 

ከዛሬ ሠላሳ ዓመት በፊት ከተሰጡን ተስፋዎች አንዱ “የብሔር፣ ብሔረሰቦች እኩልነት ይሰፍናል“ ነበር።  

ዛሬ በዚህ ረገድ የት ነው ያለነው？ ለብሔር፣ ብሔረሰቦች እኩልነት እንታገላለን የሚሉ ፓለቲከኞች 

በብሔር ሽፋን የራሳቸውን የግል ምቾችና ክብር ሲያካብቱ እንደነበር ዛሬ  ለኢትዮጵያዊያን ግልጽ ሆኗል። 

በብሔር፣ ብሔረሰቦች እኩልነት ሽፋን እያንዳንዱ ክልል የጦር ሠራዊት አደራጅቶ ከጎረቤቱ ጋር 

ለመጋጠም አጋጣሚ የሚጠባበቅበት ሥርዓት ተገንብቷል። በአሁኑ ሰዓት ጎረቤት ሆኖ የድንበር ይገባኛል 

ጥያቄ የሌለበት ክልል የለም። ትግራይ ከአማራ፤  አማራ ከትግራይ፤ አማራ ከኦሮሚያ፣ ኦሮሚያ ከአማራ፤ 

አሮሚያ ከሶማሊ፣ ሶማሊ ከኦሮሚያ፤ ሶማሊ ከአፋር፤ አፋር ከሶማሊ ...  ድንበር ይጠይቃል።   ከክልል 

በታች ባሉ መዋቅሮችም ዞኖች በድንበር ይጣላሉ፤ ሰው ይሞታል፣ ይፈናቀላል፤ ወረዳዎች በድንበር 

ይወዛገባሉ፣ ዜጎች ይሞታሉ፣ ይፈናቀላሉ። በአሁኑ ሰዓት የድንበር ጥያቄ የሌለው ክልል ብቻ ሳይሆን 

ዞን እንኳን ፈልጎ ማግኘት ከባድ ነው።የብሔር፣ ብሔረሰቦች በጋራ ለማደግ ሳይሆን እርስ በርስ 
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ለመጎዳዳት የሚያደቡ ባላንጣዎች ሆነዋል። በዚህ ሥርዓት እርስ በርስ መተማመናችን ተሰልቧል። 

ግለሰብን ከምንም የዘር ሀረግ ጋር ሳያገናኙ በራሱ ችሎታና ጸባይ መመዘን ቀርቷል። ይህን ማድረግ 

የየዋህነት ምልክት፤ ለሁሉም ችግር ብሄርን/ዘርን መሰረት አድርጎ መተንተን ያዋቂነት ምልክት ሆኗል። 

በዚህ ሂደት ሰው የሚያደርገንን የማሰብና የማመዛዘን ችሎታ ጭራሹን እያጣነው ነው። ”ስለ ብሔር፣ 

ብሔረሰብ እኩልነት” የተነገረን ግን የዚህ ተቃራኒ ነበር። በብሔር፣ ብሔረሰቦች እኩልነት ሽፋን 

ትምህርት ቤቶቻችን፣ ቤተእምነቶቻችን፣ የስፓርት ቡድኖቻችን፣ ባንኮቻችን፣ የመታወቂያ ደብተራችን፣ 

የመኪናችን ሠሌዳ ቁጥር  ...  የዘወትር ሕይወታችን ከዘር ጋር የተያያዘበት “ሰው” የመሆን ትርጉም 

የደበዘዘበት ሥርዓት ተገንብቷል።  በብሔር፣ ብሔረሰቦች እኩልነት ሽፋን ከተሞቻችን “የኔ ነው” “የኔ 

ነው” በሚል ሽሚያ ህልውናቸው አደጋ ውስጥ ወድቋል። አዲስ አበባ ከተማ ብቻ አይደለም “የኔ፣ የኔ“ 

በሚል ሽሚያ ውስጥ ያለችው፤ ተመሳሳይ ችግር ድሬዳዋ፣ ሐረር፣ ወልቂጤ፣ ያቤሎ፣ አጋሮ፣ ሻሸመኔ ...  

በአጭሩ ብዙዎቹ ከተሞቻችን ለመረዳት በሚያስቸግር ቀውስ ውስጥ ገብተዋል። የተፈጠረው የብሄር 

ብሄረሰቦች እኩልነት ሳይሆን የብሄር ልሂቃን “እኩል የመዝረፍ መብትን” ማስጠበቅ ነው። እሱም ቢሆን 

ይመኙታል እንጂ የሚሳካ አይደለም። በዘር ተቧድኖ መዝረፍ፤ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ወደ ሀገራዊ 

ግጭት መውሰዱ በፍጹም አይቀርም። ኢዜማ ለዚህ ምርጫ አጠቃላይ የሆነ መፍትሔ ይዞ መጥቷል። 

ኢዜማ “ብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችን” ወይም ሌላም ስም ቢሰጣቸውም ማኅበረሰቦችን ያከብራል፣ 

ባህላቸው እንዲዳብር ይታገላል፤  ሆኖም የፓለቲካ መሣሪያ አያደርጋቸውም።   ብሔርም ወደ ሥልጣን 

መወጣጫ በማድረግ ረገድ ህወሓትን የሚያህል ድርጅት አልነበረም፤ ለትግራይ ሕዝብ ያተረፈውን ግን 

የምናየው ነው። ለብሔራችን እንታገላለን የሚሉ ድርጅቶች ለሚታገሉለት ብሔር የጎረቤት ጠላት 

ይፈጥራሉ። የጎረቤት ጠላት ሳይኖር የብሔር ፓለቲካ የለም። ከዚህ አዙሪት የሚያወጣን መንገድ የኢዜማ 

መንገድ ነው። ኢዜማ የብሔሮች፣ የብሔረቦችና የማኅበረሰቦች መልካም ባህሎችና ወጎች እንዲዳብሩ 

ፓሊሲ ቀርጾ ተግባራዊ ያደርጋል፤ በፓለቲካ መሣሪያነት ግን ፈጽሞ አይጠቀምባቸውም። ኢዜማ የብሔር 

ፓለቲካ ለእርስ በርስ መጨራረስ፣ ከክልል ወደ ክልል፣ ከዞን ወደ ዞን፣ ከወረዳ ወደ ወረዳ ለሚደረግ 

መፈናቀል ዳርጎናል፤ በዚሁ ከቀጠልን አገር ሊያሳጣን ይችላልና ፓለቲካችንን ሁላችንንም 
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በሚያስተሳስረን ኢትዮጵያዊ ዜግነት ላይ እናጽና ይላል። ኢዜማ ለዜጎች ነፃነት የቆመ ፓርቲ መሆኑ አንዱ 

ዋነኛው መለያው ነው።  

ሌላው ከሠላሳ ዓመታት በፊት ከተሰጠን ተስፋ አንዱ “ኢትዮጵያዊያን በቀን ሶስት ጊዜ ይበላሉ” የሚል 

ነበር። በተለይ ከምርጫ 97 በኋላ ስለ ልማት እስኪሰለች ድረስ ተዘፍኗል። እርግጥ ነው መንገዶች 

ተሠርተዋል፤ ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርስቲዎች ተስፋፍተዋል፤ የጤና ጣቢያዎች ቁጥር በጣም 

ጨምሯል፤ ይህ መልካም ነገር ነው። በዚህ ምርጫ አገራችን በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ያፈራችው ሀብት፣ 

ከውጭ አገራት የተገኘው እርዳታና ብድር ከተሠራው እጅግ ብዙ በላይ የሚያሠራ አልነበረምን? ብለን 

ማስረጃዎችን ይዘን መሞገታችን አይቀርም። ከዚህ በተጨማሪ በርካታ ተማሪዎች ከዩኒቨርስቲዎችና 

ኮሌጆች መመረቃቸው መልካም ነገር ሆኖ እያለ፤ በትምህርት ጥራት መንኮታኮት ምክንያት ከምርቃቸው 

በኋላ ሥራ አጥ የመሆናቸው ጉዳይ ዋና የሀገር ችግር መሆኑን እናነሳለን። ኢትዮጵያ የወጣቶች አገር 

ብትሆንም ኢሕአዴግም ሆነ ብልጽግና ለወጣቶች የተመቸች አገር ማድረግ አልቻሉም። “ድህነትን ተረት 

እናደርጋለን” የሚል መፈክር እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። በተግባር ድህነት ተረት የሆነው 

ለባለስልጣናት ብቻ ነው። መርከብ በሚሠረቀበት፤ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኮንዶሚኒየሞች የደረሱበት 

የማይታወቅበት፤ የከተማም የገጠርም መሬት በቀላጤ ደብዳቤ በሚታደልበት፤ የመንግሥት ሀብት 

ለቤተሰብ በሚታደልበት የአስተዳደር ሥርዓት ውስጥ ባለስልጣን ሆኖ ድሀ፣ ተራ ዜጋ ሆኖ ሀብታም 

የሆነ ሰው ማግኘት ብርቅ ነው።  እንዲህ ዓይነት ሥርዓት ሳይቀየር፤ የሀገሪቱን አስተዳደር እንደመዥገር 

ከተጣበቀንና ቀበሌ ድረስ ከዘለቀ ሙስናና የተበላሸ አስተዳደር ሳናላቅቅ፤ መሪ ብቻ ቢቀየር የሚቀየረው 

የዘራፊዎች ስምና ብሔር ብቻ መሆኑ በአለፉት ጥቂት ዓመታት የታዘብነው ጉዳይ ነው። ኢዜማ ሙስናን 

ፈጽሞ የማይታገስ ፓርቲ እንደሆነ ልናረግጥላችሁ እንወዳለን።  

ሌላው ኢዜማ መለያው እንዲሆን የሚሻው ለማኅበራዊ ፍትህ የሚሰጠው ቦታ ነው። መፈናቀል፣ 

መሳደድና የሀብት ዘረፋ ጉልበተኛው ደካማውን በማጥቃት ላይ የተመሠረቱ ናቸው። በአለፉት ሠላሳ 

ዓመታት በተገነባው ሥርዓት ከሁሉም በላይ ጉልበተኛው የመንግሥት ስልጣን የያዘ አካል ነው። 

ከባለስልጣን ያልተጠጋ ገበሬ ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ የማግኘት ዕድሉ አስተማማኝ አይደለም፤ ቢነግድ 



11 
 

በግብር ጫና፣ በመነገጃ ቦታ እጦት ተማሮ ከገበያ ይወገዳል፤ የመንግሥት ተቀጣሪ ቢሆን በግምገማ 

ይባረራል። ማኅበራዊ ፍትህ ማስፈን ማለት ሰዎች የላባቸውና የድካማቸውን ዋጋ የሚያገኙበት ሥርዓት 

ማስፈን፤ ከአቅማቸው በላይ በሆነ ምክንያት በድካማቸው ውጤት መኖር የማይችሉትን ደግሞ 

እንደማህበረሰብ በጋራ ማገዝ ማለት ነው። ይህ የኢዜማ መለያው ነው። አቅም በፈቀደ መጠን 

ኢትዮጵያዊያን ዕውቀታቸውን፣ ክህሎቶቻቸውና ልምዶቻቸውን ተጠቅመው ራሳቸውንና 

ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩባቸው ተመጣጣኝ ኑሮ ለመኖር የሚያበቃ ሀብት የሚያፈሩበት ሥራ 

ሊኖራቸው ይገባል። በእድሜ፣ በአካልና በጤና ጉድለት ራሳቸውን ለማስተዳደር ለሚቸገሩ ወገኖች 

ደግሞ መንግሥት ድጋፍ ሊያደርግላቸው ይገባል። የአገር ሰላም፤ መረጋጋትና ደህንነት መሰረቱ ዜጎች 

እርስ በርስ የሚተሳሰቡ ያንድ እጣ ፈንታ ተካፋዮች መሆናቸውን ማወቃቸው ነው። ማህበራዊ ፍትህ 

ይህን ጥብቅ የዜጎች መተሳሰብ የሚሰጠን መሳሪያችን ነው። 

ኢሕአዴግ በገበሬው ስም ሲነግድ ሶስት አስርት ዓመታት ተቆጥረዋል፤ በእነዚህ አስርት ዓመታት ውስጥ 

ግን የአብዛኛው አርሶ አደርና አርብቶ አደር ዜጋ ሕይወት ትርጉም ባለው መንገድ አልተቀየርም። 

ብልጽግና ፓርቲ ለገበሬው ከኢሕዴግ ምን የተለየ ነገር ይዞለት እንደመጣ በዚህ ምርጫ 

ከምንሞግትባቸው ጉዳዮች አንዱ ነው። ግብርናችን ጥንት ከነበረበት የበሬና የገበሬ ጫንቃ  

አልተላቀቀም፤  በዝናብ ላይ ያለው ጥገኝቱ አልቀነሰም፤ እንዲያውም የኃይል አቅርቦትም በዝናብ መጠን 

የሚወሰን በመሆኑ እንዱስትሪውም የአገልግሎት ዘርፉም የዝናብ ጥገኛች ሆነዋል። ከዚህ የምንወጣው 

እንዴት ነው？ የገበሬው ሕይወት ከመሬት ጋር የተያያዘ መሆኑ እሙን ነው፤ በመሆኑም ፍትሀዊ የመሬት 

ይዞታ ሥርዓት መኖሩ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወሳኝ ነው። በዚህ ሁኔታ በአርሶ አደሩም፣ በአርብቶ አደሩ 

አካባቢዎች፤ በደጋም በቆላም አንድ ዓይነት የመሬት ይዞታ ሥርዓት መኖሩ፤ ምን ዓይነት መሬት ሳይባል 

“መሬት ሁሉ የመንግሥት” ነው የሚል ፓሊሲ ባብዛኛው በሁሉም እርከን ላሉ ለመንግሥት ባለሟሎች 

የሙስና የመሬት ሽያጭ ይዳርገን እንደሆን እንጂ ለሀገር እድገት ይጠቅማል ብለን አናምንም። ይህ ርዕሰ 

ጉዳይ በዚህ ምርጫ ወቅት ተነስቶ ፓርቲዎች ሊከራከሩባቸውና የየራሳቸውን ፓሊሶች ሊያቀርቡ ይገባል 

ብለን እናምናለን።  
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የገጠር ልማት ከከተሞች ልማት ጋር መቀናጀት አለበት፤ ከተማ እና ገጠር ተደጋግፈው ማደግ 

ይኖርባቸዋል ብለን እናምናለን።  በኢሕአዴግ የከተሞች ፓሊሲ ላይ ከፍተኛ ቅሬታዎች ነበሩ፤ ብልጽግና 

በዚህ ረገድ ምን የተለየ ነገር ይዞ መጥቷል？ ለምንድነው ከተሞቻችንን እንደ ሸቀጥ “የኔ ነው፤ የኔ ነው” 

ባይ ቡድኖች የበዙት? በዚህ ምርጫ ከግብርና ፓሊሲ ባላነሰ በከተሞች ልማት ፓሊሲዎቻችን ላይ 

ተፎካካሪዎቻችንን መሞገት እንፈልጋለን። ከእነዚህ በተጨማሪ በኢንዱስትሪ ልማት፣ በፋይናንስ 

ተቋማት አስተዳደር፣ በትምህርት፣ በመሠረተ ልማቶች ግንባታ አስተዳደር፣ በሕዝብ ጤና ጥበቃ፣ 

በትራንስፓርት፣ በቱሪዝምና መስተንግዶ ዘርፎች ልማት ላይ ባሉ ፓሊሲዎች ላይ መከራከር እንሻለን። 

በጥናት ላይ በተመሠረቱ ፓሊዎች ከተመራች፤ በሙስናና በብክነት የሚጠፋውን የሀገር ሀብት በመልካም 

አስተዳደር መስመር ካስያዝን፤ ኢትዮጵያ በከፍተኛ ፍጥነት የማደግ አቅም አላት ብለን እናምናለን። 

ኢዜማ  አገራችንን በተጠኑ ፓሊሲዎች ለማሳደግ ዝግጁ መሆኑን መግለጽ እንወዳለን። ኢዜማ ኢትዮጵያ 

የራሷን አቅም ተጠቅማ፣ ግብርናዋን ማዘመን፣ ከተሞችዋን ማስፋት፣  ወጣቶችዋን ሥራ ማስያዝ፣ 

አዛውንቱን መደገፍ ትችላለች ብለን እናምናለን፤ ወደዚህ ዉጤት የሚያመሩ ፓሊዎቻችንን ለሕዝብ ይፋ 

እናደርጋለን።  

ወገኖቼ!  

አንድ የምርጫ ወረዳን በምናባችሁ አስቡ። ይህ የምርጫ ወረዳ የእናንተ ወይም ሌላ የምርጫ ወረዳ 

ሊሆን ይችላል ። በዚህ ወረዳ ሶስት ፓርቲዎች እጩዎቻቸውን አቅርበዋል እንበል። አንዱ ገዢው ፓርቲ 

ብልጽግና ነው፤ ሌላኛው ለአካባቢው ብሔር እታገላለሁ የሚል ብሔረተኛ ነው፤ ሶስተኛው ኢዜማ ነው። 

ከእነዚህ ሶስት አማራጮች ኢዜማን  መምረጥ ለምን የተሻለ እንደሆነ ጥቂት ነገሮች ብዬ ንግግሬን ላብቃ።  

የብልጽግና እጩዎች በወረዳው ስላመጡት ልማት አጋነው በመንገር እኛን ብትመርጡ እንደስማችን 

ለወረዳው ብልጽግናን እናመጣለን ማለታቸው አይቀርም። በጅምር ስለቀሩ ፕሮጀክቶች፣ ስለወጣቶች 

ሥራ አጥነት፣ ስለሰላም እጦት፣ ስለመፈናቀል፤ ስለብልሹ አስተዳደር፤ ስለሙስና ... ወዘተ. 

ስትጠይቋቸው “እነዚህ ሁሉ የቀድሞው የህወሓት/ኢሕአዴግ ሥርዓት ውጤት ነው፤ እኛ ከድሮው 

ኢሕአዴግ የተለየን ነን፤ ብልጽግናዎች ነን” ይሏችሁ ይሆናል።  ቀድሞ  ከተሠሩ ነገሮች ጥሩ ጥሩውን 
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እነሱ እንደሠሩት፤ መጥፎ መጥፎዉን ደግሞ በህወሓት/ኢሕአዴግ ላይ ሊያላክኩ ይችላሉ። ይህንን 

እንደማትፈቅዱ እናምናለን፤ ምክንያቱም ብልጽግናን ለመምረጥ ወይም ላለመምረጥ ስትወስኑ የምታዩት 

የፓርቲውን መሪ ብቻ አይደለም፤ ሚዛናችሁ ላይ የሚያርፈው ፓርቲውን በሞላ እና በወረዳችሁ ውስጥ 

በእጩነት የቀረቡትን ሰዎችን በተናጠል ነው። እነዚህ ሰዎች ዛሬ አፋቸውን ሞልተው 

“የህወሓት/ኢሕአዴግ አገዛዝ” እያብጠለጠሉት ባለው አገዛዝ ውስጥ እነሱ ምን ነበሩ？ በስልጣን ላይ 

የነበሩ እነሱ ሆነው እያለ የድሮውን መኮነናቸው ካስመረጣቸው ባለፉት የነበሩት 30  ዓመታት ጉዞ  

ተስማምቷችኋል ማለት ነው። ይህን መምረጥ መብታችሁ ነው፤ ሆኖም መንገዱ ወደ ሀገር እድገት 

አያመራም፤ ሰላም አያሰፍንም፤ ኢትዮጵያዊያንን የሀገራቸው ባለቤት አያደርግም፤ ለወጣቶች ተጨማሪ 

ሥራዎችን አይፈጥርም።  

የብሔረተኛው ድርጅት እጩዎች ስሜታችሁን የሚነኳችሁ ነገሮችን ይናገሩ ይሆናል፤ “በማንነታችን 

ተጠቃን” “ተሳደድን” “የዘር ማጥፋት ተፈፀመብን” “ትግላችን ህልውናችንን ማስበቅ ነው፤ እኛን ምረጡን 

ህልውናችሁን እናስጠብቃለን፣ የጎረቤት ወረዳ  የወሰደብንን መሬት እናስመልሳለን፣ ወደ ቀድሞ 

ታላቅነታችን እንመለሳለን” ሊሉ ይችላሉ። በእርግጥ የወረዳችሁ ሕዝብ በደል ደርሶበታልና እነዚህ 

እጩዎች የሚሉት ነገር ስሜት ይኮረኩራል። ይሁን እንጂ ምርጫ በስሜት የሚደረግ ነገር አይደለም። 

እነዚህ እጩዎች በተመረጡ ማግስት የሚመጣውን ነገር ካሁኑ ማሰብ ትችላላችሁ፤ ከአጎራባች ወረዳዎች 

ጋር ግጭት ውስጥ ትገባላችሁ፤ በወረዳችሁ ውስጥ ያሉት ከእናንተ ብሔር ያልሆኑ ሰዎች ስጋት ውስጥ 

ይወድቃሉ፤ ሊጠቁም ይችላሉ፤ ለዚህ ደግሞ አፀፋው በሌላ የምርጫ ወረዳ በሚኖሩ ከእናንተ ብሔር 

አባላት በሆኑት ላይ ይሆናል።  የብሔረተኝነት መንገድ የት እንደሚያደርስ በህወሓት አይተነዋል። 

የብሔረተኞች አካሄድ ለስሜት የቀረበ በመሆኑ ካርዳችንን የምንሰጠውን ሰው በጥሞና በርጋታ መምረጥ 

ይኖርብናል። አለበለዚያ በካርዳችን የምናመጣው መጥፊያችንን ሊሆን ይችላል።  

የኢዜማ የእጩዎች አቀራረብ አገራችን ካሉ ፓርቲዎች ሁሉ ይለያል። በመጀመሪያ የምርጫ ወረዳዉን 

ችግሮች ጠንቅቆ የማያውቅ፣ የወረዳውን ሕዝብ ስነልቦና የማይገነዘብ፣ በወረዳው ሕዝብ ዘንድ ከበሬታ 

ያልተቸረው አንድም እጩ በኢዜማ ስም አይቀርብም። ከዚህም በተጨማሪ አንድ የኢዜማ አባል ራሱ 
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መወዳደር ስለፈለገ ብቻ እጩ ሆኖ አይቀርብም፤ ፓርቲው ሊያወዳድረው ስለፈለገ ብቻም እጩ ሆኖ 

አይቀርብም።  የኢዜማ እጩዎች የወረዳው የፓርቲ አባላት በድምጽ የመረጧቸው ናቸው። በዚህም 

ምክንያት የኢዜማ እጩዎች ከዋናው ምርጫ በፊት ሌላ ምርጫ አልፈው ነጥረው የመጡ ናቸው። 

የወረዳውን ችግር ከብሔረተኞቹ የተሻለ ይረዳሉ፤ ሆኖም ከስሜት ይልቅ ለችግሮች መፍትሔ መሻት 

ላይ ያተኩራሉ። የኢዜማ እጩዎች ከጎረቤት ወረዳዎችና ማኅበረሰቦች ጋር ተግባብተው መኖር ይችላሉ፤ 

የወረዳዋ ልማት ከጎረቤት ወረዳ ልማት ጋር የተቀናጀ መሆኑን ይረዳሉ። የወረዳውን ሕዝብ ብሶቶችን 

ይሰማሉ፤ የወረዳውን ሕዝብ ህመምን ይታመማሉ፤ የዚያኑ ያህል ደግሞ የሌላውንም ወገን ሐቅ 

ለመስማት ይጥራሉ። የኢዜማ ዕጩዎች እንደ ብልጽግና እጩዎች ትናንት ሲሰብኩ የቆዩትን ዛሬ 

ሲያንኳስሱ፤ ትላንት የሰገዱለትን ዛሬ ሲያንኳስሱ አታገኙም።  

ወገኖቼ! 

 የዘንድሮ ምርጫ የሚያቀርብልን ከላይ በምናባችሁ እንድታዩት የጠየቅኋችሁ ወረዳ የቀረበለት ዓይነት 

ምርጫዎችን ነው። በዚህ ምርጫ ኢዜማን መምረጥ ማለት ሰላምን፣ ወንድማማችነትን መምረጥ ማለት 

ነው። ኢዜማን መምረጥ ማለት ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ “መጤ” የማይባልበት ሥርዓት መምረጥ 

ማለት ነው። ኢዜማን መምረጥ ማለት መንግሥታዊ ዘረፋን ማስቆም ማለት ነው።  ኢዜማን መምረጥ 

ማለት በትምህርት ስም ወጣቶችን ክፍል ማስቆጠር ብቻ ሳይሆን ከክፍል እውቀት ይዘው፤ የሥራ 

ዕድሎችም እንዲኖሯቸው ምቹ ሁኔታዎች መፍጠር ማለት ነው። ኢዜማን መምረጥ ማለት፣ የሀገሩ፣ 

የመሬቱ ባለቤትነት ስሜት የሚሰማው አርሶ አደርና አርብቶ አደር መፍጠር ማለት ነው። ኢዜማን 

መምረጥ ማለት በሀገሩ፣ በባህሉ፣ በቋንቋው የሚኮራ የተዛመደ፣ የተጋመደ የበርካታ ማኅበረሰቦች 

ስብስብ የሆነችውን ውብ ኢትዮጵያን መምረጥ ማለት ነው።  

ከወቅታዊው ሁኔታ ጋር በተያያዘ አንድ አረፍተነገር እንድጨምር ይፈቀድልኝ። ሕወሀት እንደ ድርጅት፤ 

ያውም በራሱ ትንኮሳ፤ መሸነፉ መልካም ነገር ነው። ዋነኛው ድል መገኘት ያለበት ግን አስተሳሰብ ላይ 

ነው። ይሕወሀትን አስተሳሰብ ድል መንሳታችን የሚታየው ለኢዜማ በሚሰጠው ድምጽ ነው! 
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እነሆ ዘመቻው ተጀምሯል፤ እኛ የቀድሞ ድርጅቶችን በመኮነን ጊዜ አናጠፋም። ማህበረሰባችንን 

በመከፋፈል በስሜት የተነዳ ድምጽ ለማግኘት አንታታርም። ካለፈው ጊዜ ትምህርት ወስደን ወደፊት 

መጓዝ፤ ኢትዮጵያችንንም ወደ ብሩህ ተስፋ መንገድ ማስገባት ነወ አላማችን። ይህች እየነጋላት ያለችውን 

ኢትዮጵያን ማየት የምትፈልጉ ሁሉ ምረጡን ！ 

 

አመሰግናለሁ!!!!!!!! 


