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‹‹ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባት የሁላችንም የጋራ 
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                                                   ብርሃኑ ነጋ (ፕሮፌሰር)
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ወደ ሀገር ቤት የገቡ ጊዜ የለውጡን ሂደት 
በሶስት ምዕራፎች ነበር ከፋፍላችሁ 
ያያችኋቸው፡፡ የዛሬ ንግግርዎ በብዙ መንገድ 
ከያኔው ንግግርዎ ጋር ይመሳሰላል፡፡ በአሁኑ 
ጊዜ የሚያዩት ሀገራዊ ሁኔታ እና የዛን ጊዜውን 
ሁኔታ ሲያነፃፅሩት የትኛው የባሰ ነው? ተስፋስ 
ይታይዎታል? 
	 ይህን ለውጥ ተቀብለን የመጣነው 
በጭፍን አይደለም፡፡ አስበንበትና ሊያጋጥሙን 
የሚችሉ እከሎች ላይ ትንተና ሰጥተን ነው፡
፡ በፊት በንድፈ ሀሳብ ደረጃ የነበሩት ችግሮች 
በተጨባጭ ከመፈጠራቸው ባሻገር ብዙ 
መሰረታዊ ልዩነት የለውም፡፡ ያ ማለት ግን 
ሁለቱም ጊዜ የነበሩት ሁኔታዎች አንድናቸው 
ማለት አይደለም፡፡ ባለፉት 18 ወራት ወደ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመሄድ የሚያስችሉ 
ብዙ የለውጥ ሙከራዎች ተደርገዋል፡፡ 
የተለያዩ ተቋሞች ተመስርተዋል፡፡ የተለያዩ 
የሕግ ማሻሻያ እርምጃዎች ተወስደዋል፡፡ 
ምርጫ ቦርድን ሪፎርም ለማድረግ ተሞክሯል፡

፡ የዳኝነት ሥርዓቱን ለማሻሻል እንቅስቃሴዎች 
ተደርገዋል፡፡ የፖለቲካ እስረኞች ተፈተዋል፡
፡ ወደ ለውጥ የሚወስዱን እነኚህ ሁሉ 
እርምጃዎች ተወስደዋል፡፡ 
	 አንድ ዓይነት አመለካካት ያላቸው 
ኃይሎች አይደለም ይህን ለውጥ የፈለጉት፡፡ 
የተለያየ ዓይነት አመለካከት፣ ስሜት እና ተስፋ 
ይዘው የመጡ ኃይሎች ስለሆኑ ሕዝብ ተስፋ 
ያደረገው የሚፈልጉትን ነገር በሀሳብ ብልጫ 
አሸንፈው ለመወዳደር የሚያስችላቸው ሰላማዊ 
ሁኔታ እስከተፈጠረ ድረስ የለውጥ ኃይሎቹ 
ምንም ያስቡ ምንም በስተመጨረሻ ሕዝቡ ነው 
የሚፈልገውን የሚወስነው፡፡ ሕዝቡ ከወሰነ 
ደግሞ ሕዝቡ የወሰነውን መቀበል ያስፈልጋል፡
፡ ዴሞክራሲ ማለት ወደድክም ጠላህም 
ሕዝቡ የወሰነውን የመቀበል ግዴታ ነው፡፡ ያ 
ውሳኔ እውነተኛ መሆኑን የምታረጋግጠው 
ምርጫው በሰላማዊ ሁኔታ መካሄዱን 
በማረጋገጥ ነው፡፡ ከምርጫ መጭበርበር ጋር 
በተገናኘ የሚኖሩ ነገሮች እንዳይኖሩ ማድረግ፣ 

ወገንተኝነትና አድሎ የሌለበት ምርጫ መኖሩ 
ነው ለሥርዓቱ ራስ መተማመን የሚሰጠው፡
፡ ወደዚህ በሚኬድበት ጊዜ ነው እነኛ ሁሉ 
ግጭቶች የተፈጠሩት፡፡ ይህን ነገር ዛሬ 
ለመናገር የፈለግንበት አንዱ ምክንያት የዚህ 
ሁሉ የሽግግር ሂደት መቋጫ ምርጫው 
ስለሆነ ነው፡፡ ምርጫው ከተበላሸ ሁሉ 
ነገር በዜሮ ተባዛ ማለት ነው፡፡ ኅብረተሰቡ 
ምን ዓይነት አደጋ ሊፈጠር እንደሚችል 
እንዲያውቀው ነው የምንፈልገው፡፡ ከፊት 
ለፊታችን ያለው ምርጫ እንደ ሀገር የወደፊት 
ተስፋችንን እና ሂደታችንን የሚወስን ነው፡
፡ ምርጫው በእውነተኛ መንገድ ከተካሄደ 
የሀገራችንን የወደፊት እጣ ፈንታ በተወሰነ 
ደረጃ የሚቀይር ስለሆነ ቢጭበረበርም ምንም 
እንዳልሆነ አድርገን መውሰድ አንችልም፡
፡ ይሄ ምርጫ ከተበላሸ ወደማያባራ ጦርነት 
ውስጥ ነው የምንገባው፡፡ በእምነት ደረጃ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንፈልጋለን ካልን 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ሊሆን የሚችለው 
ደግሞ ሀሳቦች በነፃነት ተንሸራሽረው፣ 
ኅብረተሰቡ ምንም ሳይፈራ፣ ተወዳዳሪዎች 
ምንም ሳይፈሩ፣ ምርጫው በትክክል ተቆጥሮ፣ 
የደኅንነት ኃይሎች ሁሉንም በእኩልነት ጥበቃ 
አድርገው ምርጫው የሚካሄድ ከሆነ ብቻ ነው 
ተአማኒነት የሚኖረው፡፡ ተአማኒነት ከሌለው 
ተመልሰን ወደነበርንበት እንሄዳለን፡፡ ለዚህ 
ጥንቃቄ እናድርግ፡፡ ተስፋ አለህ ወይ? ተብሎ 
ለተነሳልኝ ጥያቄ አዎ ተስፋ አለኝ ነው ምላሼ፡
፡ መንግሥት በተወሰነ ደረጃ ይህን ኃላፊነቱን 
ይወጣል ብዬ አስባለሁ፡፡ የተለያዩ የፖለቲካ 
ኃይሎች ይሄ ነገር ይዘው የሚመጣውን መዘዝ 
ከተረዱ እና እነሱም በተወሰነ ደረጃ ከታቀቡ 
እና ለማሸነፍ ያላቸው እድልም በሀሳባቸው 
ብቻ እንደሆኑ ከተረዱ (ሌላ መንገድ የለውም) 
ይሄ ምርጫ ሳይጀመር እና ስሜቶች ሳይጋጋሉ 

‹‹ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባት የሁላችንም የጋራ 
ኃላፊነት መሆኑን መቀበል አለብን››

    ብርሃኑ ነጋ (ፕሮፌሰር)
የካቲት 20 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) መሪ ብርሃኑ ነጋ (ፕሮፌሰር) ረቡዕ የካቲት 18 ቀን 2012 ዓ.ም በስካይ ላይት ሆቴል የለውጡን ሂደት፣ 
በያዝነው ዓመት የሚካሄደው ምርጫ ሀገራዊ ፋይዳ እና በኢትዮጵያ ላይ የተደቀኑ አደጋዎችን በሚመለከት መልዕክታቸውን ማስተላለፋቸው 
ይታወሳል፡፡ መሪው «የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት፣ የቀጣዩ ምርጫ አገራዊ ፋይዳ እና የተደቀኑ አደጋዎች» በሚል ርዕስ ያቀረቡትን ዘለግ ያለ ጽሑፍ 
ተከትሎ ከሚዲያ አካላት የተሰነዘረላቸውን ጥያቄና የሰጡትን ምላሽ ለአንባቢዎቻችን እንዲመች አድርገን በሚከተለው መልኩ አቅርበንዋል፡፡ 



አድራሻ
ስልክ

+251118592950

ኢሜይል
ethzema@gmail.com

ትዊተር
www.twitter.com/ethzema

ፌስቡክ
www.facebook.com/ethzema

የኢትዮጵያ ዜጎች 
ለማኅበራዊ ፍትህ 

(ኢዜማ)

     የካቲት 20 ቀን 2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ
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ከአሁኑ በዚህ መሰረታዊ ነገር ተስማምተን 
ከሄድንበት ከፊታችን በጣም፣ በጣም ትልቅ 
ተስፋ ነው ያለው፡፡ ይሄ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ 
በትክክል ካልተካሄደ የሚጠብቀን ሲኦል ነው፡
፡ ወደዛ እንዳንገባ በስሜት የመነዳቱን ነገር 
ትተን ቀዝቀዝ ብለን ሕብረተሰቡ የሚፈልገውን 
የሚመርጥበትን እድል እንስጠው፡፡ ስለዚህ 
ተስፋም አለን፤ ስጋትም አለን፡፡ 
ይህ ሀገር ለብሔራዊ እርቅና ለብሔራዊ 
መግባባት የተዘጋጀ ሀገር ነው ወይ ያንን 
ለማድረግ የሚያስችል ነገርስ አለ ወይ ሀሳብ 
ላይ የተመሰረተ ምርጫ ማድረግ የሚቻልበት 
ሁኔታ አለ?
አየሩ ለብሔራዊ መግባባት የተመቸ ነው 
ወይ ላልከኝ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አማራጩ 
ምንድን ነው? የሚለውን ካላዩ ነገሩ ዝም ብሎ 
ጨዋታ ሊመስላቸው ይችላል፡፡ በመግባባት 
መንፈስ ዴሞክራሲያዊ  ሥርዓት ፈጥረን 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በሚፈጥረው የጨዋታ 
ሕግ እየተጫወትን፣ እየተነጋገርን እየተከባበርን 
መሄድ ካልቻልን እና ባለፉት 18 ወራት ሲኬድ 
በነበረው ሁኔታ ውስጥ ከገባን በፍፁም ልንወጣ 
የማንችልበት አዘቀት ውስጥ ነው የምንገባው፡
፡ ሰዎች ምርጫ ሲያደርጉ የሚፈልጉት ነገር 
አለ፡፡ የሚፈልጉት ነገር ባይኖር የሚመጣው 
ምንድን ነው? የሚለውን ነገር መዝነው ማየት 
መቻል አለባቸው፡፡ ለኢትዮጵያ ይሄ ምርጫ 
በትክክል መካሄዱ ፋይዳው ከብዙ ጥረት በኋላ 
ዴሞክራሲያዊ ብቻ መሆን መቻል አይደለም፡
፡ እንደ ሀገር መኖር የምንችለው ያ ከሆነ 

ብቻ ነው፡፡ አለበለዚያ በፍፁም ልንወጣው 
የማንችለው ቀውስ ውስጥ እንገባለን፡፡ ይሄንን 
ከግምት ከቶ ነው በመግባባትና በእርቅ መንፈስ 
መሄድ ያለብን፡፡ 
በሀሳብ ላይ የተደረገ ምርጫ ይደረጋል ብለው 
ያምናሉ? ዘመድ ዘመዱን የሚመርጥበት 
ምርጫ አይሆንም ወይ?
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ላይ እምነት ስትጥል 
እምነት የምትጥለው በሕዝቡ ላይ ነው፡፡ 
ሕዝቡ ይህን ያደርጋል ብለህ ማመን መቻል 
አለብህ፡፡ አለበለዚያማ ወደዛም አይገባም፡
፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያሉትን አማራጮች 
በደንብ ከሰማ እና ካየ በኋላ ለራሱ፣ ለልጆቹ፣ 
ለቤተሰቦቹ እና ለሀገሩ መምረጥ የሚሻለውን 
መምረጥ የሚችል አቅም አለው ብለን ነው 
እዚህ ውስጥ የምንገባው፡፡ ውጤቱን በኋላ 
ላይ የምናየው ነው የሚሆነው፡፡ የሚሻለኝ 
ዘመዴ ነው ብሎ ዘመዱንም ከመረጠ 
ምርጫውን እናከብራለን፤ እንቀበላለንም፡
፡ ማንን ይመርጣል የሚለውን ባናውቅም 
ኅብረተሰቡ የሚፈልገውን ያውቃል ብለን ነው 
ምርጫ ውስጥ የምንገባው፡፡ እንደ ድርጅት 
በዘራችን፣ በደማችን፣ በዲኤኔያችን ምረጡን 
ብለን አይደለም ምርጫ ውስጥ የምንገባው፡፡ 
ሀሳብ ነው የምናቀርበው፡፡ ሌላውም ሀሳቡን 
ነው የሚያቀርበው፡፡ ከዛም ኅብረተሰቡ 
የሚፈልገውን ይመርጣል፡፡ ኅብረተሰቡ ምንም 
ይምረጥ ምን ትክክለኛ ምርጫ እስከተካሄደ 
ድረስ ውጤቱን እንቀበላለን፡፡ እኛ ያልነው 
ብቻ ይሁን የሚል አባዜ የለንም፡፡ 
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ምርጫው ተአማኒ እንዲሆን ሊደረግ የሚገባው 
ጥንቃቄ ምንድን ነው? ያንን ጥንቃቄስ 
የሚወስደው ማን ነው? በእናንተ ግምገማስ 
ምርጫው ነፃ እና ገለልተኛ የመሆን እድሉ 
ምንያሕል ነው? ወደዴሞክራሲያዊ ሽግግር 
ለመሸጋገር የሚደረገው ትግልስ ምን ያሕል 
ውጤታማ ይሆናል ትላላችሁ? እዚህ ላይ 

የእናንተ (የኢዜማ) ግምገማ ምን ይመስላል? 
በእናንተ ግምገማስ ምርጫ አድርገን ወደ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የመሻገር እድላችን 
ምንያሕል ነው ትላላችሁ? 
አንዳንዴ ያለህ ነገር ተስፋ ብቻ ነው፡፡ ያ 
ካልሆነ (ዴሞክራሲያዊ ሥርአት ካልገነባን) 

የሚመጣውን አደጋ ስለምናውቅ ሌሎችም 
የሚመጣብንን አደጋ እንዲያውቁት ነው 
ለማድረግ እየሞከርን ያለነው፡፡ የምርጫውን 
ሂደት ትክክለኝነት ላይ እናተኩር እና ከዛ በኋላ 
የሕዝብን ፍላጎት እንቀበል ነው እያልን ያለነው፡፡ 
በጉልበት የምፈልገውን ነገር አደርጋለሁ ተብሎ 
የሚደረግ እንቅስቃሴ የእብደት እንቅስቃሴ 

ነው የሚመስለኝ፡፡ የጉልበቱ መንገድ ቢሳካ 
እንኳ የሚያጋጥመው ሥርዓት አልበኝነት 
(Anarchy) ነው፡፡ ሥርዓት አልበኝነት ከመጣ 
ሀገራችን የምትገባበት ትርምስ አለ፡፡ ሥርዓት 
አልበኝነትን አስቆማለሁ የሚል የመንግሥት 
ጉልበተኝነት ከመጣም ያንን የምንፈልገውን 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት አያመጣልንም፡፡ 
ስለዚህ የፖለቲካ ኃይሎች ይህንን አውቀው 
የሚሄዱበትን አካሄድ መጠንቀቅ አለባቸው፡፡ 
በምንም ዓይነት መልኩ በጉልበት እና በመረበሽ 
የሚገኝ አሸናፊነት የለም፡፡ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባት የሁላችንም 
የጋራ ኃላፊነት መሆኑን መቀበል አለብን፡

፡ ኃላፊነቱ ለፖለቲካ ድርጅቶች እና 
ለመንግሥት ብቻ የሚተው አይደለም፡፡ 
የሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ነው፡፡ ወጣቱ፣ 
ምሁራን፣ አርቲስቶች እና መንግሥት ኃላፊነት 
አለባቸው፡፡ ከማንም በላይ ግን መንግሥት 
ኃላፊነት አለበት፡፡ መንግሥት ከማናችንም 
በላይ ኃላፊነት ያለበት ሁላችንም አንደ አንድ 
ሀገር ዜጎች ሙሉ የሆነ ጉልበትን የመጠቀም 
ኃይል የሰጠነው ለመንግሥት ስለሆነ ነው፡
፡ ኅብረተሰብ ለመንግሥት የጫነበት ኃላፊነት 
አለ፡፡ ሰላም የማስከበር እና ምርጫው በትክክል 
መካሄዱን ማረጋገጥ መቻል አለበት፡፡ እነኚህ 
ትልቅ እዳዎች ያሉት መንግሥት ላይ ነው፡፡ 
ሁላችንም ግን የየራሳችንን ኃላፊነት መወጣት 
አለብን፡፡ ይሄ ነገር ካልተሳካ የሚመጣው 
አደጋ ሁላችንንም የሚነካ ነው፡፡ እንደበፊቱ 

‘‘መንግሥት ከማናችንም በላይ ኃላፊነት 
ያለበት ሁላችንም አንደ አንድ ሀገር ዜጎች 
ሙሉ የሆነ ጉልበትን የመጠቀም ኃይል 
የሰጠነው ለመንግሥት ስለሆነ ነው፡፡’’
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ፖለቲካ ውስጥ የለሁበትም ምንም አይነካኝም 
ተብሎ አንገት ደፍቶ መኖር የሚቻልበት ሁኔታ 
አይደለም ያለው፡፡  
ኢዜማ የብልፅግና እህት ፓርቲ እስኪመስል 
ድረስ በጣም ተለሳልሷል ይባላል፡፡ መንግሥትን 
መቃወም ባለበት ጊዜ እና መንግሥት ከመስመር 
ወጥቷል እንዲህ ማድረግ አለበት ማለት 
በሚገባው ጊዜ ዝምታን መርጧል ይባላል፡፡ 
ሀገሪቷ ላይ የተለያዩ ችግሮች ሲፈጠሩ ኢዜማ 
ዝምታን መርጧል፡፡ በዚህም የተነሳ ኢዜማ 
መንግሥትን ይደግፋል ይባላል፡፡ ኢዜማ እዚህ 
ላይ አቋሙ ምንድን ነው? ለውጡ ይሳካል 
ወይስ አይሳካም? የኢዜማ ዕይታ ምንድን ነው?
	 እህት ድርጅት ነው ምናምን 
የሚሉ ወሬዎችን በየጊዜው እንሰማለን፡፡ 
የትም ፍጪው ዱቄቱን አምጪው ፖለቲካ 
አይደለም የያዝነው፡፡ ጥያቄው ውስጥ የገባው 
እኮ የሀገር መኖር አለመኖር ነው፡፡ የሀገር 
መኖር አለመኖር ጥያቄ ውስጥ በሚገባበት 
ጊዜ እንዴት አድርጌ ጊዜያዊ ፖለቲካ ጥቅም 
ላግኝ ብዬ እሳቱ ላይ ነዳጅ መጨመር እንዴት 
ፖለቲካ ሊሆን እንደሚችል አላውቅም፡
፡ ይህ ዓይነቱ አካሄድ (ጊዜያዊ የፖለቲካ 
ትርፍን አስልቶ መንቀሳቀስን) ለእኛ ፖለቲካ 
አይደለም፡፡ መናገር አስፈላጊ ነው ባልን ጊዜ 
ተናግረናል፡፡ ለመንግሥት ለብቻው መናገር 
አለብን ብለን ያሰብነው ከባድ ጉዳይ ሲኖርም 
ተናግረናል፡፡ ለሕዝቡ በግልፅ መነገር አለበት 
ብለን ያሰብናቸው ነገሮች ሲኖሩም ለሕዝቡ 
አቅርበናል፡፡ ሥራችን አንድ ነገር በተፈጠረ 
ቁጥር መግለጫ ማውጣት አይደለም፡፡ 
	 የፖሊሲ ልዮነቶች በሚመለከት 
እኛ እና ብልፅግና መአት ልዩነቶች አሉን፡፡ 
በምርጫ ክርክር ጊዜ እሱ በስፋት ይታያል፡፡ 
እያንዳንዱ ጉዳዮች ላይ ቀርበን እንከራከራለን፡
፡ ልዩነቶቻችንም እናሳያለን፡፡ ከብልፅግና 
ጋር የሚያገናኘን ምንም የተለየ ነገር የለም፡
፡ በሁለት ጉዳዮች ላይ ጠንቅቀን ብልፅግናን 
እንመለከታለን፡፡ አንደኛው የሀገር አንድነት 
ነው፡፡ የሀገር አንድነት እናስጠብቃለን 
ብለው ነው የመጡት፡፡ የሀገር አንድነት 
ማስጠበቃቸውን ማወቅ እንፈልጋለን፡፡ 
የሀገር አንድነትን ችግር ውስጥ የሚከቱ ነገር 
ሲያደርጉ ካየን በምንም መልኩ ዝም አንልም፡
፡ ሁለተኛው እና ዋነኛው ጉዳይ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት መፈጠሩ ነው፡፡ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት እንዲፈጠር እናደርጋለን ብለዋል፤ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ምስረታ ላይ የሚፈጠር 
ምንም ዓይነት ሕፀፅ በእነሱ በኩል ቢመጣ 

ከማንም በላይ የማያምርባቸው እነሱ ናቸው፡፡ 

ለዛም ነው ከአሁኑ ይሄ ነገር መስመር መያዙን 
ከአሁኑ አረጋግጡ እያልን የምንገኘው፡፡
የኢትዮጵያ መንግሥት በአሜሪካ መንግሥት 
አደራዳሪነት በሕዳሴው ግድብ ዙሪያ 
እየተካሄደ ባለው ድርድር ላይ እንደማይሳተፍ 
ዛሬ የካቲት 18 ቀን 2012 ዓ.ም ይፋ አድርጓል፡
፡ እስከዛሬ የተደረገው ድርድር እጅ መስጠት 
ነው እየተባለ ሲነገር ይሰማል፡፡ ድርድሩ 
መደረግ አልነበረበትም ወይ? ኢትዮጵያ 
ድርድሩ ላይ አልገኝም ማለቷስ ትክክል ነው? 
ኢዜማ በሕዳሴው ግድብ በሚመለከት ያለው 
ሀሳብ ምንድን ነው?
ማንኛውም ሀገር ከሀገር አጠቃላይ ጥቅም ጋር 

በተያያዘ የሀገር ጥቅም ብሎ የሚነሳው ነገር 
አለ፡፡ የሀገር ደሕንነት በሚመለከቱ ጉዳዮች 
ላይ የፖለቲካ ጢባጢቤ መጫወት ኃላፊነት 
የጎደለው ተግባር ነው ብለን ነው የምናምነው፡
፡ የአባይ ግድብ ጉዳይ የሁሉም ኢትዮጵያዊ 
ጉዳይ ነው፡፡ የአባይ ግድብ ጉዳይ የአንድ 
ፖለቲካ ድርጅት ወይም አንድ መንግሥት 
በአጭር ጊዜ ምን ጥቅም አገኝበታለሁ ብሎ 
የሚንቀሳቀስበት ጉዳይ አይደለም፡፡ እውነተኛ 
ዴሞክራሲያዊ ስርአት ሲፈጠር ከሚሆኑ 
ነገሮች አንዱ በእንደኚህ አይነት ሀገራዊ 
ጉዳዮች ላይ ፖለቲካ መጫወት ሳይገባን 
ፖለቲካ ድርጅቶች በአንድ ላይ ከመንግሥት 
ጋር መክረው ለሀገራችን የቱ ነው የሚሻለው 
ብለው የጋራ አቋም የሚወስዱበት ሁኔታ 
ይኖራል ብዬ ነው ተስፋ የማደርገው፡፡ እኛ 
እንደ ኢዜማ የአባይን ጉዳይ በሚመለከት 
የሀገር ጉዳይ ነው ብለን ነው የምናምነው፡
፡ ጊዜያዊ የፖለቲካ ጥቅም እናገኛለን ብለን 
የምናደርገው ነገር የለም፡፡ የአባይ ግድብ 
በጣም የተወሳሰቡ ነገሮች ያሉበት እና ከፍተኛ 
ድርድር የሚጠይቅ ጉዳይ ነው፡፡ መንግሥት 
በእንዲህ ዓይነት ጉዳዮች ላይ ብቃትና 
በቂ እውቀት ያላቸውን ኢትዮጵያውያንን 
አሰባስቦ ለኢትዮጵያ የሚበጀው ምንድን 
ነው? የሚለውን ማስፈተሸ አለበት፡፡ የአባይ 
ግድብ በምን መልክ ይገደብ? እንዴት ወደፊት 
እንሂድበት? የሚለው ከትውልድ ትውልድ 
የሚመጡ ኢትዮጵያውያንን የሚመለከት ነው፡
፡ እኛ እንደ ኢዜማ የአባይን ግድብ በሚመለከት 
እንደ ሀገር መውሰድ ያለብን አቋም ከጊዜያዊ 
የፖለቲካ ጥቅም ጋር የሚሰላ መሆን የለበትም 
ነው የምንለው፡፡  
ብልፅግናን በሚመለከት እየተደረጉ ያሉ 
ሰልፎችን እንዴት ይመለከቷችኋል? 
	 የድጋፍ ሰልፎችን እንደበፊቱ 
አስገድደው ወይም ገንዘብ ከፍለው 
እንደማያደርጉ ተስፋ አለኝ፡፡ ምክንያቱም 
ያ የሞኝ አካሄድ ነው፡፡ በገንዘብ የተገዛ እና 
ተገፋፍቶ ሰልፍ የወጣ ሰው ነገ የምርጫ 
ቀን ይመርጠኛል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው፡
፡ ሚያዚያ 29 ቀን 1997 ዓ.ም እና ሚያዚያ 
30 ቀን 1997 ዓ.ምን ያየ ሰው በእሳት 
አይጫወትም፡፡ የኅብረተሰብን ድጋፍ ማግኘት 
የሚቻለው ባለ ሀሳብ እና ፖሊሲ ነው፡፡ ሕዝብ 
ይሄ ሀሳብ ይሻለኛል ብሎ እንዲመርጥ ማድረግ 
እንጂ በየቀበሌ ገንዘብ እያደሉ ድምፅ እንዲሰጥ 
ማድረግ መሞከር የትም አያደርስም የሚል 
አጠቃላይ እምነት ነው ያለኝ፡፡

‘‘በሁለት ጉዳዮች ላይ ጠንቅቀን 
ብልፅግናን እንመለከታለን፡
፡ አንደኛው የሀገር አንድነት 
ነው፡፡ የሀገር አንድነት 
እናስጠብቃለን ብለው ነው 
የመጡት፡፡ የሀገር አንድነት 
ማስጠበቃቸውን ማወቅ 
እንፈልጋለን፡፡ የሀገር አንድነትን 
ችግር ውስጥ የሚከቱ ነገር 
ሲያደርጉ ካየን በምንም መልኩ 
ዝም አንልም፡፡ ሁለተኛው እና 
ዋነኛው ጉዳይ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት መፈጠሩ ነው፡
፡ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 
እንዲፈጠር እናደርጋለን 
ብለዋል፤ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ምስረታ ላይ 
የሚፈጠር ምንም ዓይነት ሕፀፅ 
በእነሱ በኩል ቢመጣ ከማንም 
በላይ የማያምርባቸው እነሱ 
ናቸው፡፡’’
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) የኢትዮጵያ 
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደብዳቤ 
የጠየቀውንና ማሟላት ያለበትን 

ዝርዝር ሁኔታዎች አሟልቶ ስላጠናቀቀ ቦርዱ 
እንደ አዲስ መዝግቦ የሀገራ ፖለቲካ ፓርቲ 
ምስክር ወረቀት እንዲሰጠው በመጠባበቅ 
ላይ እንደሚገኝ የኢዜማ ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ 
ዋሲሁን ተስፋዬ ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡  
	 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ 
ቦርድ በአዲሱ የምርጫ አፈጻጸም፣ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች ምዝገባ እና የሥነምግባር 
አዋጅ ቁጥር 1162/2011 መሰረት የፖለቲካ 
ፓርቲዎች ማሟላት ያለባቸውን ሁኔታዎች 
በዝርዝር አስቀምጧል፡፡ ፓርቲዎች ምን ምን 
ሁኔታዎችን አሟልተው ማቅረብ እንዳለባቸው 
የሚደነግገውን ሰነድም ቦርዱ ለሁሉም 
የፖለቲካ ፓርቲዎች መላኩን እና ፓርቲዎችም 
ሟሟላት የሚገባቸውን ሁኔታዎች ሁሉ እስከ 
መጋቢት 03 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ አሟልተው 
እንዲያቀርቡ እና ምዝገባቸውን እንዲያድሱ 

የካቲት 16 ቀን 2012 ዓ.ም ቦርዱ ይፋ ማድረጉ 
ይታወቃል፡፡ 
	 ድርጅት ጉዳይ ኃላፊው ጥር 04 ቀን 
2012 ዓ.ም ፓርቲዎች ማሟላት ያለባቸውን 
ዝርዝር ሁኔታዎች የሚገልፀው ሰነድ ከምርጫ 
ቦርድ ለኢዜማ እንደተላከ ገልፀዋል፡፡ ሰነዱ 
ከደረሳቸው ጊዜ ጀምሮም ኢዜማ ማሟላት 
ያለበትን ሁኔታዎች ለማሟላት ሲንቀሳቀስ 
እንደነበር አስረድተዋል፡፡ በዚህም መሰረት 
ቦርዱ የጠየቃቸውን አጠቃላይ ነገሮች 
በማሟላት የተሟላ ሰነድ ለብሔራዊ ምርጫ 
ቦርድ የካቲት 18 ቀን 2012 ዓ.ም ማስገባታቸውን  
ኃላፊው ገልፀዋል፡፡ 
	 5615 መስራች አባላት ፊርማ ዝርዝር 
ከሁሉም ክልሎች ከዚህ ቀደም ማስገባታቸውን 
ጠቅሰው የቀረውን 4385 አባላት እንዲያስገቡ 
ከቦርዱ ጥያቄ ቀርቦላቸው እንደነበርና ይህንን 
የቦርዱን ጥያቄ ለመመለስም ከሁሉም ክልሎች  
12659 መስራች አባላት ያሉበትን ፊርማዎችን 
ማስገባታቸውን ኃላፊው ጠቁመዋል፡፡ ኃላፊው 
መጀመሪያ ላይ 5615 መስራች አባላት ፊርማ 

አስቀድመው ማስገባታቸውን አውስተው 
የካቲት 18 ቀን 2012 ዓ.ም ያስገቡት ተጨማሪ 
12659 መስራች አባላት ጋር ሲደመር በድምሩ 
18274 መስራች አባላት ፊርማ ማስገባታቸውን 
ገልፀዋል፡፡ አዋጁ ከሚጠይቀው 10ሺህ 
የመስራች አባላት ፊርማ በተጨማሪነት 8274 
መስራች አባላት ጨምረው ማስገባታቸውን 
ኃላፊው አስረድተዋል፡፡ አዋጁ ከአንድ ክልል 
40 በመቶ ፊርማ ማሰባሰብን የተቀረውን 
60 በመቶ ደግሞ ከአራት ክልል አሰባስቦ 
ማስገባትን እንደሚደነግግ የጠቀሱት ኃላፊው 
ድርጅታቸው ኢዜማ ግን ከ8 ክልሎች 
የተውጣጣ ፊርማ ማስገባቱን ጠቁመዋል፡፡ 
	 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 
የጠየቃቸውን ሙሉውን የመስራች አባላት 
ስብጥር አስገብተው ስላጠናቀቁ ቦርዱ 
ከኢዜማ የቀረበለትን ሰነዶች በዝርዝር አይቶ 
ፓርቲያቸውን እንደ አዲስ መዝግቦ በቀጣይ 
ሳምንታቶች የምስክር ወረቀት ይሰጣል 
ብለው እንደሚጠብቁ ድርጅት ጉዳይ ኃላፊው 
ገልፀዋል፡፡

ኢዜማ ከ18ሺህ በላይ የመስራች አባላት ፊርማ 
ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስገባ
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) በምስራቅ ጉጃም 
ዞን ‹‹በደባይ ጠላት ግን›› ምርጫ 
ወረዳ በቁይ ከተማ እሁድ የካቲት 

15 ቀን 2012 ዓ.ም ሕዝባዊ ውይይት አካሄደ፡፡
በሕዝባዊ ስብሰባው ላይ ከ250 ሰዎች በላይ 
መገኘታቸውን የኢዜማ ዋና ጸሐፊ አበበ 
አካሉ የገለፁ ሲሆን ተሰብሳቢዎቹ የገዢው 

ፓርቲ አባላት የሚያደርሱባቸውና ጫና 
እና ማስፈራሪያ ችለው መገኘታቸውን ዋና 
ጸሐፊው ጠቁመዋል፡፡ የሕዝባዊ ውይይቱ 
ተሳታፊዎች ኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነቅኑ፤ 
ሀገራቸውን የሚወዱ፤ የፖለቲካ ንቃተ 
ሕሊናቸውም ጥሩ የሚባል ነው ሲሉ 
ጸሐፊው አስረድተዋል፡፡ በውይይቱ ላይም 
የኢዜማ ፕሮግራም፣ ራዕይና ተልዕኮ ምን 
ይመስላል? የዜግነት ፖለቲካ ሲባል ምን 
ማለት ነው? ኢዜማ የሚከተለው ማኅበራዊ 
ፍትህ ፍልስፍናስ ምንድነው? ኢዜማ አሁን 
ያለበት ድርጅታዊ ቁመናስ ምን ይመስላል? 
በሚሉ ነጥቦች ላይ ማብራሪያ እንደተሰጠ 
ገልፀዋል፡፡ 
	 ተቃዋሚዎችን ምን ያሕል 
ልናምናችሁ አንችላለን? በምርጫ 97 
የተፈጠረውን ነገር ታውቁታላችሁ፡፡ ይሄ 
መንግስትስ ምርጫውን አያጭበረብርም 
ብላችሁ ታምናላችሁ? የሕግ የበላይነት 
እስከመቼስ ነው የማይከበረው? የአማራው 

ሕዝብ በየቦታው እየተፈናቀለ ነው፡፡ ኢዜማ 
በዚህ ላይ ያለው አቋም ምንድን ነው? የሚሉ 
ጥያቄዎች የሕዝባዊ ውይይቱ ተሳታፊዎች 
ካነሷቸው ዋና ዋና ጥያቄዎች መሀል 
ይገኙበታል፡፡ 
	 ከታዳሚው ለተነሳው ጥያቄ ዋና 
ጸሐፊው ምላሽ የሰጡ ሲሆን ‹‹ሁሉም 
ኢትዮጵያዊ ዜጋ ለኢዜማ እኩል ነው፡፡ 

የትኛውም ኢትዮጵያዊ ሲፈናቀል እንጮሀለን፡፡ 
ከኦሮሚያ ክልልም ሆነ ከቤንሻንጉል ለተፈናቀሉ 
አማራዎች፣ ከሱማሌ ለተፈናቀሉ ኦሮሞዎች፣ 
ከጉጂ ዞን ለተፈናቀሉ ጌዲኦዎች እኩል ነው 
የምንጮኸው፡፡ ይህን የምናደርገው ዜጎች ሁሉ 
እኩል ናቸው ብለን ስለምናምን ነው፡፡ በተለያዩ 
ጋዜጣዊ መግለጫዎችም የተፈናቀሉ ዜጎችን 
በሚመለከት መፈናቀላቸውን አውግዘናል፡፡ 
መንግሥትም የሕግ የበላይነት እንዲያስከብር 
በተደጋጋሚ ተናግረናል፡፡ ምርጫው 
አይጭበረበርም ወይ ላላችሁም ድምፃችሁን 
እናንተ ነው የምትጠብቁት፡፡ እጩዎቻችሁን 
ራሳችሁ ነው የምትመርጡት፡፡ እንደ ከዚህ 
ቀደሙ ከማዕከል አይላክላችሁም›› ሲሉ ምላሽ 
ሰጥተዋል፡፡ 
	 በአካባቢው ላይ ከፍተኛ የሆነ 
መሰረተ ልማት ችግር እንዳለ እና ከተማዋ እንደ 
እድሜዋ ገናናነት እንዳልሆነች እና በመሰረተ 
ልማት በኩል ለከተማዋ ትኩረት እንዳልተሰጠ 
በጉዞዋቸው ወቅት ማስተዋላቸውን ዋና 
ጸሐፊው ገልፀዋል፡፡ ኢዜማ በከተማው 
ላይ ያለው መዋቅር ምን ይመስላል በሚል 
ላነሳንላቸው ጥያቄ ኃላፊው ሲመልሱም 
አንዳንድ መሻሻል ያለባቸው ነገሮች ቢኖሩም 
በአካባቢው ላይ ኢዜማ ጥሩ የሚባል መዋቅር 
እንዳለው ማስተዋል መቻላቸውንና የምርጫ 
ወረዳው እንቅስቃሴም ተስፋ ሰጪ የሚባል 
እንደሆነ ገልፀዋል፡፡

‹‹ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ለኢዜማ እኩል ነው›› 
                                  አበበ አካሉ የኢዜማ ዋና ፀሐፊ
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ምርጫ ወረዳ 10 
በአዲስ አበባ ከተማ የከፈተውን 
ሁለተኛ ቢሮውን የፊታችን እሁድ 

የካቲት 22 ቀን 2012 ዓ.ም እንደሚያስመርቅ 
የምርጫ ወረዳ 10 ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ 
መስፍን ደምሴ ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡
የቢሮ ምረቃው ፕሮግራም ላይ የምርጫ 
ወረዳው አባላት፣ ደጋፊዎችና የአካባቢው 
ነዋሪዎች የሚገኙ ሲሆን በእለቱም የአድዋ 
ድልን በማስመልከት ዝክረ አድዋ በሚል 
ርዕስ በወረዳው ቢሮ ውይይት እንደሚደረግ 

ኃላፊው ገልፀዋል፡፡ የምርጫ ወረዳው ቢሮ 
የሚገኘው በቀጨኔ መድኃኒዓለም አካባቢ 
ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ የምርጫ 
ወረዳዎች ሁለተኛ ቢሮውን መክፈት የቻለ 
ብቸኛ የምርጫ ወረዳ መሆኑን ለማወቅ 
ተችሏል፡፡ 
ምርጫ ወረዳው የመጀመሪያ ቢሮውን 
በአዲሱ ገበያ እንደከፈተ የሚታወስ ሲሆን 
የአሁኑን ሁለተኛ ቢሮ መክፈት ያስፈለገው 
ምርጫ ወረዳው በጣም ሰፊ ስለሆነ ነዋሪዎች፣ 
ደጋፊዎችንና አባላቱን ለመድረስ እንደሆነ 
ኃላፊው አስረድተዋል፡፡ በቀጣይነት ሶስተኛ 

ቢሮ የመክፈት እቅድ እንዳላቸውም ኃላፊው 
ገልፀዋል፡፡ ቢሮው ሊከፈት የቻለው በአባላት 
እና ደጋፊዎች መዋጮ መሆኑንም ጠቁመዋል፡
፡ በአሁኑ ሰዓት በወረዳው በቋሚነት የአባልነት 
መዋጮውን እየተወጣ ያለ ምን ያሕል አባል 
እንዳለ ከዜጎች መድረክ ለተነሳላቸው ጥያቄም 
ኃላፊው ሲመልሱ በቋሚነት 100 ያሕል 
አባሎች የአባልነት መዋጮዋቸውን እየተወጡ 
እንዳለና የአሁኑን ሁለተኛ ቢሮም መክፈት 
የተቻለው በአባልነትና ደጋፊዎች ድጋፍ እና 
ርብርብ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

ምርጫ ወረዳ 10 ሁለተኛ ቢሮውን ያስመርቃል
የካቲት 20 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) 
እሁድ የካቲት 15 ቀን 2012 ዓ.ም መገናኝ 
በሚገኘው መተባበር ሕንፃ ለአስመራጭ ኮሚቴ 
አባላት ሥልጠና ሰጠ፡፡
ሥልጠናው የካቲት 01፣02፣07 እና 08 በአዲስ 
አበባ ከተማ በሚገኙ የምርጫ ወረዳዎች 
ለተመረጡ 23ቱም የምርጫ ወረዳዎች 
የአስመራጭ ኮሚቴ አባላት የተሠጠ መሆኑን 
የእጩዎች ምልመላ እና ድጋፍ አስተባባሪ 
ኮሚቴ አባል ኢዮብ መሳፍንት ለዜጎች 
መድረክ ገልፀዋል፡፡ ሥልጠናው የተዘጋጀው 
በእጩዎች ምልመላ እና ድጋፍ አስተባባሪ 
ኮሚቴ አማካኝነት መሆኑን እና ሥልጠናው 
በየወረዳው የተመረጡት የአስመራጭ ኮሚቴ 
አባላት ለተወካዮች ምክር ቤትም ሆነ ለክልል 

ምክር ቤት የሚወዳደሩ እጩዎችን እንዴት 
አወዳድረው እንደሚያስመርጡ ግንዛቤ 
የሚያስጨብጥ መሆኑን የአስተባባሪ ኮሚቴው 
አባል አስረድተዋል፡፡ 
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 መሰል 
ሥልጠናዎችን መውሰዳቸው ሥራቸውን 
ለማቀላጠፍ የሚረዳ ስለሆነ ሥልጠናውን 
ማዘጋጀት አስፈላጊ እንደሆነ ስለታመነበት 
ሥልጠናውን መስጠት እንዳስፈለገ ኢዮብ 
መሳፍንት ጠቁመዋል፡፡ በተጨማሪነትም 
እጩዎችን በመለየት ሂደት ውስጥ በሁሉም 

ወረዳዎች ላይ ወጥነት ያለው አሠራር እንዲኖር 
እና ኢዜማን ማን በተሻለ ሊወክል ይችላል? 
የሚለውን መስፈርቶች ሠልጣኞች በአግባቡ 
እንዲረዷቸው እና በመስፈርቶቹ እጩዎችን 
በአግባቡ እንዲመዝኑ እና ለውድድር ከሁሉም 
የላቀውን እጩ እንዲመርጡ የሚያስችላቸው 
መሆኑን የእጩ እና ድጋፊ አስተባባሪ ኮሚቴው 
አባል አስረድተዋል፡፡  
ሥልጠናው ከሁሉም ወረዳዎች ለተውጣጡ 
ማዕከላት የፊታችን ቅዳሜ የካቲት 21 ቀን 2012 
ዓ.ም እና እሁድ የካቲት 22 ቀን 2012 ዓ.ም 
የሚሰጥ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ወጣቶች ጉዳይ 
ቋሚ ኮሚቴ እሁድ የካቲት 15 ቀን 
2012 ዓ.ም በቅሎ ቤት አካባቢ 

በሚገኘው ኢዜማ ጽሕፈት ቤት በአዲስ አበባ 
ከተማ ከሚገኙ ከ23ቱም የምርጫ ወረዳዎች 
ከተውጣጡ የወጣቶች ጉዳይ ተጠሪዎች ጋር 
ውይይት አካሄደ፡፡
ውይይቱ የወጣቶች ጉዳይ የሚያካሄደው 
መደበኛ ውይይት መሆኑን ያወሱት የኢዜማ 

ወጣቶች ጉዳይ ተጠሪ ቴዎድሮስ አሰፋ በየወሩ 
የሚካሄደው ውይይት በየወረዳው ያሉ ወጣት 
ተጠሪዎች፣ ወጣት እጩ ተወዳዳሪዎች፣ 
ወጣት አባላት እና ወጣት የምርጫ ታዛቢዎች 
በየመዋቅሩ ወጣቶችን የመመልመል ሥራ 
በመሥራት የምርጫ ወረዳዎችን እንዲያጠናክሩ 
የማድረግ ሥራ ላይ መወያየትን አብይ አላማ 
አድርጎ የያዘ አንደነበር ገልፀዋል፡፡ 
ወጣቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ በቀጣይነትም 
ሊሠራቸው ያሰባቸው ሥራዎች እንዳሉ ተጠሪው 

ጠቁመዋል፡፡ ሰላም ለአንድ ማኅበረሰብ ወሳኝ 
እንደሆነ እና ሰላምን ለማስፈን ወጣቶች ምን 
ዓይነት ሚና መወጣት ይገባቸዋል? የሚለውን 
ለማስገንዘብ በቀጣይነት የፓናል ውይይት 
ለማዘጋጀት እቅድ እንዳላቸው አስረድተዋል፡
፡ ወጣቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ለዚህ ዝግጅት 
በማድረግ ላይ እንደሚገኝና የፓናል ውይይቱ 
ዝርዝር መርሃ ግብር በቀጣይነት እንደሚገለፅ 
ለዝግጅት ክፍላችን ገልፀዋል፡፡

የወጣቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ በየወረዳው ከሚገኙ የወጣት 
ተጠሪዎች ጋር ተወያየ

የካቲት 20 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

በአዲስ አበባ ከተማ ለሚገኙ ለአስመራጭ ኮሚቴ 
አባላት ሥልጠና ተሰጠ

የካቲት 20 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)


