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የዜጎች መድረክ እንግዳ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መጋቢት 5 ቀን 2012 ዓ.ም ጥሪ የተደረገላቸው የፓለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪል ማኅበረሰብና የሚዲያ ተወካዮች 
በተገኙበት የምርጫ ክልሎች አከላለል እና ህጋዊ ማዕቀፍን አስመልክተው ማብራሪያ አቅርበዋል። ቦርዱ ባወጣው የምርጫ ክልል ካርታ ዙሪያ 
የኢዜማ ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ዋሲሁን ተስፋዬ ከዜጎች መድረክ ጋር አጠር ያለ ቆይታ አድርገዋል፡፡ ከድርጅት ጉዳይ ኃላፊው ጋር የነበረውን ቆይታ 
የዜጎች መድረክ ባልደረቦችም በዚህ መልክ አስናድተውታል፡፡

ከምርጫ ቦርድ ውጭ የሆኑ ብዙ ችግሮች አሉ፡፡
ዋሲሁን ተስፋዬ - የኢዜማ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ

 ምርጫ ቦርድ ይፋ ያደረገው የምርጫ ክልል 
ካርታ ከበፊቱ ጋር ያለው ልዩነት ምንድን ነው

	  የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 
የምርጫ ክልል ካርታን ይፋ አድርጎ ነበር፡፡ በፊት 
ከነበረው ጋር ምንም ዓይነት ለውጥ የለውም፡
፡  የምርጫ ወረዳዎች ስም ዝርዝር ያየዘ ሰነድ 
እንጂ ራሱን የቻለ የምርጫ ካርታ አልነበረም፡

፡ ቦርዱ እንደ አዲስ ያደረገው በዋነኛነት 
ለነበረው ዝርዝር ካርታ መሥራት ነው፡፡ ከዚህ 
በፊት የነበሩ የምርጫ አደረጃጀቶች ብዙ ችግር 
የነበረባቸው ናቸው፡፡ የተወሰኑት ማስተካከያ 
ይደረግባቸዋል ብለን ጠብቀን ነበር፡፡ ምንም 
ዓይነት ማስተካከያ አልተደረገም፡፡ 
 ማስተካከያ ማድረግ ያልተቻለበት ምክንያቱ 
ምንድን ነው?

	  የእነሱ ምክንያት ጊዜው አጭር 
በመሆኑ ሁለተኛው ብዙ አቅም በመጠየቁ ያንን 
ሠርተን ለዚህ ምርጫ ማድረስ አልቻልንም 
ብለዋል፡፡ 2000 የሚሆን ሰው አሰማርተው 
ካርታውን እንዳዘጋጁ ገልጸዋል፡፡ በቀጣይ 
ለሚደረጉት ምርጫዎች ቦርዱ ማስተካከል 
ቢፈለግ ከካርታው ላይ በመነሳት ማስተካከል 
ይችላል፡፡
	  በእናንተ በኩል ያቀረባችሁት 
ማስተካከያ ነበር?
	  እኛ መቀየር አለባቸው ብለን 
አንድአንድ ማስተካከያዎችን አቅርበን ነበር፡
፡ እንደ ምሳሌ ጋንቤላ ክልልን አንሰተናል፡፡ 
ለክልል ምክር ቤት የሕዝብ ብዛትን መሰረት 
ያደረጉ መስፈርቶች ነበሩ፡፡ በጋንቤላ ክልል 
ምክር ቤት ላይ ግን ያለው ያንን ያገናዘበ 
አይደለም፡፡ ከተማው ላይ አንድ ቦታ 19 
ይሰጣል፡፡ ለአንዱ 10፣ ለአንዱ 5 ይሰጣል፡
፡ መበላለጡ አይደለም ችግሩ የተበላለጠበት 
ምክንያት ግልጽ አይደለም፡፡ ከፍተኛው 
የሕዝብ ቁጥር ያለበት 10 ወይም 5 ወስዶ 
ዝቅተኛው ቁጥር ያለበት ደግሞ 19 ይወስዳል፡
፡ ይሄ ድሬዳዋ ላይም ይታያል፡፡ ድሬደዋ ዋና 
ከተማዋ ላይ ዝቅተኛ ወንበር፤ ከከተማ ውጭ 
ደግሞ ከፍተኛ ቁጥር ነው ያለው ቢያንስ እነዚህ 
ማስተካከል ይቻል ነበር፡፡ እሱን አቅርበን ነበር 
ማስተካከል ግን አልተቻለም፡፡ 
 በአዋሳኝ ክልሎች አካባቢ ባሉ ምርጫ 
ወረዳዎች ዙሪያ ከበፊት ጀምሮ ችግር እንዳለ 
ይታወቃል በዚህ ላይ ማስተካከያ ጠይቃችኋል?
	  በአንዱ ክልል ላይ ተካለው 
የሚመርጡት ግን ለሌላ ክልል የሆኑ 

ምርጫ ወረዳዎች አሉ፡፡ በአዲስ አበባ 
አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በአዲስ አበባ 

መስተዳደር ስር የሆኑ ሁለት ቀበሌዎች ምርጫ 
የሚያካሂዱት ለኦሮሚያ መስተዳደር ነው፡
፡ አማራ ክልል ሆነው ኦሮሚያ የሚመርጡ 
አሉ፡፡ አዲስ አበባ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ደቡብ ላይም 
የማይመራህን የምትመርጥበት አሠራር ነው 

ያለው እሱን የምናስተካክልበት ጊዜ የለም 
ስለተባለ ተቀብለናል፡፡ እነሱም ችግሮች 
እንዳሉበት አምነዋል፡፡ የማይሰተካከልበትን 
ምክንያት አስረድተዋል፡፡ 
ማስተካከያ ካልተደረገ የበፊቱና የአሁኑ 
ልዩነት ምንድን ነው?
	  ከበፊቱ ላይ የአሁኑ ምንም ዓይነት 
ማስተካከያ አልተደረገም፡፡ እነሱም እዛ ላይ 
እንዳመኑት፡፡ ምክንያት ብለውም ከላይ 
የጠቀስኩትን ጠቅሰዋል፡፡ የበፊቱ በጭንቅላት 
የሚታሰብ እንጂ ተሰሎ የተቀመጠ ካርታ 
የለም፡፡ አሁን ግን በፊት የምናውቃቸውን 
ምርጫ ወረዳዎች ወደ ካርታ ቀይረውታል፡፡ 
እንጂ ሌላ የተጨመረ ነገር የለም፡፡ 
ፓርቲዎች ለምርጫው በሚቀርቧቸው 
ተመራጮችና ታዛቢዎች ላይ የሚያመጣው 
የቁጥር ለውጥ አለ? 
	 ከእጩ አቀራረብ ጋር ምንም 
የጨመረው ነገር የለም፡፡ አሁን የፀደቀው 
የምርጫ ወረዳ ካርታ እንጂ የምርጫ ጣቢያ 
ካርታ አይደለም፡፡ በአንድ ምርጫ ወረዳ 
ላይ ምን ያህል ታዛቢዎች ይኖራሉ የሚለው 
ገና አልታወቀም፡፡ እሱም ቢሆን እንደ 
አስፈላጊነቱ ሊስተካከል ይችላል፡፡ እሱ 
ሲቀርብ ነው ምን ያህል ታዛቢ ታቀርባለህ? 
የሚለው የሚታየው በምርጫ ጣቢያዎቹ ምን 
ያህል ቁጥር እንደሚያስፈልግ አልታወቀም፡

፡ ከባለፈው የልምድ አንጻር ያንኑ ይቀጥላል 
ብለን እናምናለን፡፡  
በቀረበው የምርጫ ካርታ እናንተ ያያችሁት 
ክፍተት ምንድን ነው?
	  ክፍተቶቹ ብዙ ናቸው፡፡ 
ክፍተቶቹን ለመነጋገር እድል አልሰጡንም፡፡ 
 የማን ነው ችግሩ? 

	  ማስተካከል ያልተቻለበት ከምርጫ 
ቦርድ ውጭ የሆኑ ብዙ ችግሮች አሉ፡፡ 
የሕዝብና የቤት ቆጠራ አልተካሄደም፡፡ ቦርዱ 
አዲስ ማሻሻያ ማድረግ የሚችልበት ዕድል 
የለም፡፡ በዚህ አጭር ጊዜ አዲስ አደረጃጀት፣ 
አዲስ የምርጫ ካርታ ሠርተህ ልታመጣ 
የምትችልበት እድል የለም፡፡ ተያያዥነት 
ያላቸው ችግሮች ናቸው ያሉት ምርጫ ቦርድ 
በዚህ ሊጠየቅ የሚችልበት ነገር የለም፡፡  
በመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት ካለ 
ዕድሉን ልስጥዎት
	 ወደ ምርጫ ዘመቻ ሙሉ ለሙሉ 
እየተገባ ነው፡፡ እኛም ሙሉ ጊዜያችንን 
ሰጥተን ዝግጅት እያደርግን ነው፡፡ የምርጫ 
መዋቅራችንን በሙሉ በዚህ መንፈስ በዚህ 
ንቃት ውስጥ ሆነው ውጤት ማምጣት 
ይጠበቅባቸዋል፡፡
ለቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ስለሆኑ አመሰግናለሁ
፡፡ 
	 እኔም አመሰግናለሁ፡፡

‹‹ ማስተካከል ያልተቻለበት ከምርጫ ቦርድ ውጭ 
የሆኑ ብዙ ችግሮች አሉ፡፡ የሕዝብና የቤት ማስተካከል 
ያልተቻለበት ከምርጫ ቦርድ ውጭ የሆኑ ብዙ ችግሮች 
አሉ፡፡ የሕዝብና የቤት ቆጠራ አልተካሄደም፡፡ ቦርዱ 
አዲስ ማሻሻያ ማድረግ የሚችልበት ዕድል የለም፡፡››
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	 ምርጫ ወረዳ 17 ሰፊና ትልቅ 
የምርጫ ወረዳ ነው፡፡ በቦሌ ክፍለ ከተማ 
ሥር ይገኛል፡፡ ከዚህ በፊት በነበረው 
የምርጫ መረጃ መሠረት በሥሩ 149 የምርጫ 

ጣቢያዎችና 15 ንዑስ ወረዳዎች አሉ፡፡ በአዲስ 
አበበ ከተማ የሚገኘው የኢዜማ ምርጫ ወረዳ 
17 አደረጃጀት ቦሌ ሚካኤል ቤተክርስቲያን 
መግቢያ ጋር በሚገኘው የቤተክርስቲያኑ ሕንፃ 

3ኛ ፎቅ ላይ ቢሮውን ከፍቶ በመንቀሳቀስ ላይ 
ይገኛል፡፡

	 የምርጫ ወረዳውን ሰብሳቢንና 

ሕዝብ ግንኙነቱን ስለወረዳቸው 
እንቅስቃሴዎች ልናነጋግራቸው በዚሁ 
ሕንፃ ላይ በቀጠሯችን መሰረት ተገናኘን፡፡ 
በቢሯቸው ውስጥ ከምክትል ሰብሳቢያቸው፣ 

ከሕዝብ ግንኙነት ኃላፊያቸው እንዲሁም 
ከሕግ ተርጓሚ ኮሚቴ አባላቸው ጋር እየተወያዩ 
ሳለ ነበር የደረስነው፡፡ መቅረፀ ድምፃችንን 
ፊት ለፊታቸው ከመሰደራችን በፊት በተለያዩ 

ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በኢመደበኛ መልኩ ቡና 
እየጠጣን ከተጨዋወትን በኋላ ወደ ቢሯቸው 
ያመራንበትን ሥራ ጀመርን፡፡

	 ለምርጫ ወረዳው ሰብሳቢ 
ያነሳንላቸው የመጀመሪያው ጥያቄ የወረዳቸውን 
ሥራ አስፈፃሚ አባላት አወቃቀርን የሚመለከት 
ነበር፡፡ ምርጫ ወረዳው ሲቋቋም 10 የሥራ 
አስፈፃሚ አባላት፣ 3 አባላት ያሉት ኦዲትና 
ኢንስፔክሽን ኮሚቴ እና ሦስት አባላት ያሉት 
የሕግ ተርጓሚ ኮሚቴ ተቋቁሟል፡፡ ሁሉም 
የሥራ አስፈፃሚ አባላቱ በጠቅላላ ጉባኤ 
የተመረጡ ሲሆን እስካሁን ድረስም ምርጫ 
ወረዳው 6 ጠቅላላ ጉባዔዎችን አካሄዷል፡
፡ 7ኛውን ጠቅላላ ጉባዔ ለመጥራትም 
በእንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኝ ከሰብሳቢው 
ለመረዳት ችለናል፡፡ 7ኛውን ጠቅላላ ጉባዔ 
መጥራት ያስፈለገውም ወረዳውን ወክለው 
እጩ ሆነው ለመወዳደር የኃላፊነት ቦታቸውን 
አስረክበው በለቀቁ አባላት ምትክ ሌሎች 
ሥራ አስፈፃሚዎችን ለመምረጥ ነው፡፡ ከሥራ 
አስፈፃሚዎቻቸው መሀል የሴቶች ጉዳይ 
ተጠሪዋ እና የወጣቶች ጉዳይ ተጠሪው 
ወረዳውን ወክለው ለመወዳደር ለወረዳው 
አስመራጭ ኮሚቴ ማመልከቻ ማስገባታቸውን 
ተከትሎ በእነሱ ቦታዎች ላይ ምርጫ ለማድረግና 
ሰዎችን ለመምረጥ የወረዳውን ጠቅላላ ጉባኤ 
በቅርቡ እንደሚጠሩት ሰብሳቢው ገልፀዋል፡፡ 
ለጊዜው ግን ምክትሎቻቸው ዋናዎቹን ተክተው 
እየሠሩ እንዳለ ሰብሳቢው አስረድተዋል፡፡
	 በእስካሁኑ እንቅስቃሴያችሁ 
በወረዳችሁ ምን ያሕል አባላት መመዝገብ 
ችላችኋል በማስከተል ያነሳነው ጥያቄ 
ነበር፡፡ በወረዳው መጀመሪያ ላይ ከ200 
በላይ አባላት መመዝገባቸውን ገልፀው 
በአሁኑ ወቅት 150 ያሕል አባላት በቋሚነት 
የአባልነት መዋጮዋቸውን እየተወጡ እንዳለ 
ሰብሳቢው ጠቁመዋል፡፡ በወረዳው በአባልነት 
ለመመዝገብ የመመዝገቢያ 100 ብር ክፍያ 
(አንድ ግዜ ብቻ ለመመዝገቢያ የሚጠየቅ ነው) 
ወረዳው የሚጠይቅ ሲሆን ዝቅተኛው ወርሃዊ 
መዋጮም 50 ብር ነው፡፡

የወረዳው ጥንካሬ ምንድን ነው?
	 ሰብሳቢው 4 ሰዎች መደበኛ 
ሥራቸውን በመተው ሙሉ ሰዓት የወረዳ 
ሥራ ላይ መጠመዳቸውን ይገልፃሉ፡፡ ከፍተኛ 
የሆነ መናበብ እንዳላቸውና ጥሩ የሚባል 
የቡድን መንፈስ (Team Spirit) በመሀላቸው 
እንዳላቸው ይናገራሉ፡፡ የሀሳብ አለመግባባቶች 
ሲከሰቱ እንኳ ድምፅ ተሰጥቶባቸው እንዲያልፉ 
እንደሚደረጉ ይገልፃሉ፡፡
	 ምክትል ሰብሳቢውም በዚህ 

ሀሳብ እንደሚስማሙ ሲገልፁ ‹‹በትብብር 
ነው የምንሠራው፡፡ የብርታታችን ምስጢር 
ተባብረን መሥራታችን ነው ይላሉ፡፡ ይህ 
ማለት ግን በመሀላችን ልዩነቶች የለም ማለት 
አይደለም፡፡ ልዩነቱ ግን ከቢሮው አይዘልም፡፡ 
እዛው ቢሮው ውስጥ ያበቃል›› ይላሉ፡፡
	 ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው ምርጫ 
ወረዳው ሥራዎችን በእቅድ እንደሚሠራና 
በዘፈቀደ እንደማይሠራ ይገልፃሉ፡፡ 
ሰብሳቢውም የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊውን ሀሳብ 
እንደሚስማሙበት ሲገልፁ በእቅድ አወጣጥ 
ላይ ሥልጠና መውሰዳቸውንና ሥልጠናውን 
መነሻ አድርገው እቅድ እንዳወጡና ያወጧቸው 
እቅዶችም እንዲገመገሙ መደረጉን ይገልፃሉ፡
፡ ግምገማ ተካሄዶ መስተካከል ያለባቸው 

እቅዶች እንዲስተካከሉ ተደርገዋል፡፡ የተለጠጠ 
እቅድ አናቅድም የሚሉት ሰብሳቢው እቅዶቹ 
ተገምግመገው ማስተካከያ ከተደረገባቸው 
በኋላ ቋሚ ኮሚቴዎች እንዲቋቋሙ በማድረግ 
እቅዶች እንዲወጡ መደረጉን ያስረዳሉ፡
፡ እቅዶች ከወጡ በኋላ የወጡትን እቅዶች 
በመከተል በምርጫ ወረዳቸው ሥር ያሉ 
ንዑስ ወረዳዎችን ማደራጀታቸውን ሰብሳቢው 
ጠቁመዋል፡፡ ሥራ አስፈፃሚው አባላት ዋነኛ 
ግባቸውም የተሻሉ ሰዎችን ማብቃት መሆኑን 
ሰብሳቢው ይናገራሉ፡፡ ‹‹ይሄ (የኃላፊነት 
ቦታው) ውርስ አይደለም፡፡ ከእኔ የተሻሉ ሰዎች 
ስላሉ በእኔ ቦታ ሊተኩ ይችላሉ የሚሉ የሥራ 
አስፈፃሚ አባላት አሉን፡፡ ይህ ትልቅ ነገር 
ነው›› ሲሉ ሰብሳቢው የወረዳቸውን ጥንካሬ 
ያስረዳሉ፡፡ በስሜት የሚደግፈን ሳይሆን 
በምክንያት የሚደግፈን ሰው ነው እንዲመጣ 
ነው የምንፈልገው በማለት አባል የሚሆኑ 
ሰዎችም ሆኑ ደጋፊዎች ኢዜማ ምን አለው? 
ለምንስ ልንደግፈው ይገባል? ብለው ቀድመው 
መጠየቅ እንዳለባቸው ይናገራሉ፡፡

ምርጫ ወረዳው ምን አይነት 
አደረጃጀትን ይከተላል?
	 ምርጫ ወረዳው በሥሩ 15 
ንዑስ ወረዳዎች (ንዑስ ወረዳዎች በቀድሞ 
አጠራር ቀበሌ ይባላሉ) አሉት፡፡ ወረዳው 
አደረጃጀቱን ሲዘረጋ መጀመሪያ ያደረገው 
አባላትን በየንዑስ ወረዳዎቻቸው የመመደብ 
ሥራ መሆኑን ሰብሳቢው ያስረዳሉ፡፡ በ15ቱም 
ንዑስ ወረዳዎች ላይ አባላትን መመደባቸውን 
ይናገራሉ፡፡ በ4 ንዑስ ወረዳዎች (ንዑስ ወረዳ 
11፣ 2፣ 12፣ 6) ላይ የተወሰነ ችግር እንዳለባቸው 
በተቀሩት 11 ንዑስ ወረዳዎች ላይ አመርቂ 
ሥራ መስራታቸውንና ጥሩ የሚባል መዋቅር 
መዘርጋት መቻላቸውን ሰብሳቢው ገልፀዋል፡፡ 
ደከም የሚሉትን ንዑስ ወረዳዎች በማጣመርና 

ርብርብ በማድረግ ለማጠናከር እየሞከሩ 
እንዳሉና አካባቢው ላይ ያሉ ነዋሪዎችን 
በመመልመልና ወደ ንዑስ ወረዳው እንዲገቡ 
በማድረግ ለማጠናከር እየሞከሩ እንዳለ 
ሰብሳቢው ተናግረዋል፡፡
	 የሰብሳቢዎች ሰብሳቢ የሚባል 
የኃላፊነት ቦታ (Position) ማቋቋማቸውንና 
ይህ የሰብሳቢዎች ሰብሳቢ በ15ቱም ንዑስ 
ወረዳዎች ላይ የሚገኙ ሰብሳቢዎችን 
የሚሰበስብና የሚያወያይ ነው፡፡ የንዑስ 
ወረዳ ሰብሳቢዎች ሰብሳቢ ከንዑስ ወረዳዎች 
ሰብሳቢዎች ጋር ያደረገውን ውይይትና 
የተነሱትን ሀሳቦችም ለምርጫ ወረዳው ሥራ 
አስፈፃሚ ሪፖርት ያቀርባል፡፡ የሁሉንም 
ንዑስ ወረዳዎች ሰብሳቢዎችን የሚሰበስበውን 
የሰብሳቢዎች ሰብሳቢን የድርጅቱን ሕግና 
ደንብ በመከተል 11ኛው የሥራ አስፈፃሚ አባል 
ማድረጋቸውን የምርጫ ወረዳው ሰብሳቢ 
ገልፀውልናል፡፡ ማዕከል የሚገኘው ድርጅት 
ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ካስቀመጠው 10 የሥራ 
አስፈፃሚ ኮታ ውጪ 11ኛ ሥራ አስፈፃሚ አባል 
ያለን ብቸኛ የምርጫ ወረዳ ነን ይላሉ 

‹‹በስሜት ሳይሆን በምክንያት የሚደግፈን ሰው 
እንዲመጣ ነው የምንፈልገው››

ቅኝት

<< ሥራ አስፈፃሚው አባላት ዋነኛ ግባቸውም የተሻሉ 
ሰዎችን ማብቃት መሆኑን ሰብሳቢው ይናገራሉ፡፡ ‹‹ይሄ 
(የኃላፊነት ቦታው) ውርስ አይደለም፡፡ ከእኔ የተሻሉ 
ሰዎች ስላሉ በእኔ ቦታ ሊተኩ ይችላሉ የሚሉ የሥራ 

አስፈፃሚ አባላት አሉን፡፡››
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ሰብሳቢው፡፡
	 እያንዳንዱ ሥራ አስፈፃሚ አባል 

አንድ አንድ ንዑስ ወረዳን እንዲይዙ መደረጉን 
የሚያስረዱት ሰብሳቢው ወደ ንዑስ ወረዳዎች 
ከወረዱ በኋላ ልክ እንደወረዳዎች በዝርዝር 
እንዴት አድርገው ንዑስ ወረዳዎችን ማደራጀት 
እንዳለባቸው ማዕከል የሚገኘው ድርጅት 
ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ያስቀመጠው መመሪያ 
አለመኖሩ ሥራቸውን ሲያከናውኑ መጠነኛ 
ግርታ ፈጥሮባቸው እንደነበር ይገልፃሉ፡
፡ ሆኖም ግርታው ከማደራጀት ሥራው 
እንዳልቆጠባቸው ሲገልፁ ለእያንዳንዱ ንዑስ 
ወረዳ ሰብሳቢ፣ ምክትል ሰብሳቢ እና ጸሐፊ 
በማስመረጥ አባላት ወርሃዊ መዋጮዋቸውን 
እየተወጡ እንዳለ የመቆጣጠር ሥራ እየሠሩ 
እንዳለ እንዲሁም መደበኛ ወርሃዊ ስብሰባም 
በየንዑስ ወረዳዎቹ መካሄድ አለመካሄዳቸውን 
እንደሚያጣሩ ገልፀዋል፡፡ በየወሩ በሚደረጉት 
መደበኛ ስብሰባዎች ላይም የድርጅቱ 
ፕሮግራምና ደንብ ላይ ውይይት እንደተካሄደ 
ከዛም ባለፈ የአባላትን የፖለቲካ ንቃተ ሕሊና 
ሊያሳድጉ ይችላሉ በሚሏቸው የተለያዩ ርእሰ 
ጉዳዮች እየተመረጡ ውይይት፣ ጥያቄና 
መልሶች እንደሚካሄዱባቸው ሰብሳቢው 
አስረድተዋል፡፡ በተጨማሪነትም የወረዳቸው 
ጥናትና ምርምር ኮሚቴ የነዋሪውን ችግር 
ለመፍታት እስከ እድር ድረስ ወርዶ እየሠራ 
እንዳለና ለአካባቢው ነዋሪ መጠይቅ በመበተን 
የነዋሪውን ችግር ለማጥናት ሥራዎችን 
እየሠራ እንዳለ ጠቁመዋል፡፡ ሰብሳቢው፣ 
ጥናትና ምርምር ኮሚቴው ችግሮቹን 
እንደሚለይና ለችግሮቹም መፍትሔ ከኢዜማ 
ሀገራዊ ፖሊሲዎች አንጻር ያበጃል ብለው 
እንደሚያምኑና በወረዳቸው ባለው ጥናትና 
ምርምር ኮሚቴ ውስጥ በምርምር ሥራ እውቀት 
ያላቸው ሰዎችን መያዙ ወረዳችንን እድለኛ 
ያደርገዋል ይላሉ፡፡ ኮሚቴው ሲሠራ የቆየውን 
ሥራ በቅርቡ ለሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴው 
ሪፖርት እንደሚያደርግ ገልፀውልናል፡፡
	 ምርጫ ወረዳው አደረጃጀቱን 
በማጠናከር ላይ አተኩሮ ስለነበር እስካሁን 
ድረስ በምርጫ ወረዳው ከሚገኙ ነዋሪዎችና 
ደጋፊዎቹ ጋር የሚገናኙበትን ሕዝባዊ ስብሰባ 
አለማካሄዳቸውን የሚገልፁት ሰብሳቢው 
አሁን ላይ ግን አደረጃጀቱ መልክ መያዙን 
ተከትሎ ሕዝባዊ ስብሰባ የማካሄድ እቅድ 
እንዳላቸው ገልፀዋል፡፡ ሕዝባዊ ስብሰባውም 
ተጨማሪ አባላትን እንደሚያመጣላቸው 
ተስፋ እንደሚያደርጉ ሰብሳቢው ጠቁመዋል፡

፡ ሊያካሄዱት በወጠኑት ሕዝባዊ ስብሰባ ላይ 
የሚመጡ ደጋፊዎችን በአባልነት በመመልመል 
የምርጫ ወረዳቸውን የማጠናከር እቅድ 
እንዳላቸው ሰብሳቢው ይገልፃሉ፡፡
	 ሕዝባዊ ስብሰባ ባያደርጉም በቦሌ 
ክፍለ ከተማ ከሚገኙ ነዋሪዎች ጋር ማኅበራዊ 
ሥራ ሲሠሩ መገናኘታቸውን ሰብሳቢው 
ይናገራሉ፡፡ ማኅበራዊ ግዴታችንን መወጣት 
አለብን በሚልም አረጋውያንን በመደገፍ 
ላሉ በቦሌ ክፍለ ከተማ ስር ለሚገኙ ሁለት 
ተቋማት (መቄዶንያ እና ክብር አረጋውያን) 
ድጋፍ ማድረጋቸውን ሰብሳቢው ነግረውናል፡
፡ ምርጫ ወረዳው ለመቄዶንያ እና ክብር 
አረጋውያን ድጋፍ ሲያደርግ እኛም በቦታው 
ተገኝተን ነበር፡፡
በወረዳው የሴቶች ተሳትፎ ምን 
ይመስላል?
እንደ ሰብሳቢው ገለፃ መጀመሪያ ላይ 20 
ሴቶችን በአባልነት መዝግበው እንደነበር ነገር 
ግን በአሁኑ ሰዓት በቋሚነት እየተንቀሳቀሱ 
ያሉና የአባልነት ግዴታቸውን እየተወጡ 
ያሉት 7 ያሕሉ ናቸው፡፡ ከእነዚህ ውስጥም 
2ቱ የወረዳው የሥራ አስፈፃሚ አባላት ናቸው፡
፡ የወረዳው አስመራጭ ኮሚቴ የምርጫ 
ወረዳውን ወክለው ለመወዳደር እጩ ሆነው 
እንዲቀርቡ ባቀረበው ማመልከቻም 4 ሴቶች 
ለመወዳደር እጩ ሆነው መቅረባቸውን 
ሰብሳቢው አስረድተዋል፡፡
የወረዳው አስመራጭ ኮሚቴ ምን ሥራ 
ሠርቷል?
	 የወረዳው አስመራጭ ኮሚቴ ምርጫ 
ወረዳውን ወክለው መወዳደር የሚፈልጉ ሰዎችና 
መስፈርቶቹን የሚያሟሉ ዕጩዎች በታሸገ 
ኤንቨሎፕ ማመልከቻቸውንና ሲቪያቸውን 
እንዲያስገቡ ማስታወቂያ አውጥቷል፡፡ 
ማስታወቂያው ከወጣ በኋላም 28 ሰዎች 
በምርጫ ወረዳው ለመወዳደር ማመልከቻ 
አስገብተዋል፡፡ 5ቱ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት ለመወዳደር ማመልከቻቸውን ሲያስገቡ 
የተቀሩት 23ቱ ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት 
ለመወዳደር አመልክተዋል፡፡
እውቀትን ከፖለቲካ ልምድ ጋር አጣምረው 
የያዙ እጩዎች አሉን የሚሉት ሰብሳቢው 
እጩዎቹ ጥሩ የሚባል የትምሕርት ዝግጅት 
እንዳላቸውም ይገልፃሉ፡፡ የሕግ ባለሙያዎች፣ 
ፕሮፌሰሮች፣ ዶክተሮች፣ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች 
ምርጫ ወረዳውን ወክለው ለመወዳደር 
ራሳቸውን እጩ አድርገው እንዳቀረቡና 
ወረዳውን ወክሎ እጩ ሆኖ ለመቅረብ ከፍተኛ 

ፉክክር የሚታይበት ውድድር እየተደረገ 
እንዳለ ሰብሳቢው አስረድተዋል፡፡
ለምርጫው ምን ዓይነት ዝግጅት 
እያደረጉ ይገኛል?
	 ምርጫ ወረዳ 17 በሥሩ 149 
የምርጫ ጣቢያዎችን አቅፎ የያዘ ነው፡፡ እንደ 
ሰብሳቢው ገለፃ ይህ የምርጫ ጣቢያ ቁጥር 
ሊያድግ ይችላል፡፡ አሁን ያለውን ቁጥር ታሳቢ 
አድርገው እየሠሩ እንዳለና ከተጠባባቂ ውጪ 
ቢያንስ 298 ታዛቢዎች እንደሚያስፈልጋቸው 
ገልፀውልናል፡፡ ይህንን ታሳቢ በማድረግ 
ትኩረት አድርገው እየሠሩ እንዳለ ሰብሳቢው 
ይናገራሉ፡፡ ‹‹ተጠባባቂዎችን ስንደምር እስከ 
350 ታዛቢዎች ድረስ ያስፈልጉናል›› የሚሉት 
ሰብሳቢው እንደእነዚህ ዓይነት እንቅስቃሴዎች 
ላይ ከአባላት በላይ ደጋፊዎች ናቸው 
ትልቅ አስተዋፅኦ የሚያደርጉት ስለዚህም 
ደጋፊዎቻችን እዚህ ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ 
እናደርጋለን ሲሉ ተናግረዋል፡፡
	 ምርጫውን እናሸንፋለን  ብለን 
ነው የምናስበው፡፡ ወደምርጫ ቅስቀሳም 
ስንገባ ፕሮግራም አውጥተን አባላትን አሳታፊ 
አድርገን ሰፊ የቅስቀሳ ሥራ እንሰራለን፡፡ 
የቤት ለቤት ቅስቀሳና የመኪና ቅስቀሳዎች 
እናደርጋለን ሲሉ ሰብሳቢው ገልፀዋል፡፡ የቤት 
ለቤት ቅስቀሳዎችን ሲያካሄዱም ከወረዳቸው 
በዘለለ በንዑስ ወረዳዎቻቸው የዘረጓቸው 
አደረጃጀቶች እንደሚጠቅሟቸው ሰብሳቢው 
ይገልፃሉ፡፡
እንደ መውጫ
‹‹የመንግሥት ቢሮክራሲ ሕብረተሰቡን 
በከፍተኛ ሁኔታ አማሯል፡፡ በየወረዳውም 
ሆነ በየክፍለተከማው ይህ ችግር ይታያል፡
፡ ይህን ችግር እንቀርፋለን፡፡ በወረዳው ላይ 
የሚሠሩ ሰዎችም በግዴታ አንድ ዓይነት 
ፖለቲካ አመለካከት ሊኖራቸው ይገባል 
ወይም የኢዜማ ደጋፊና አባል ሊሆኑ ይገባል 
አንልም፡፡ ሁሉም እንደ ራሱ የሚያየው ወረዳ 
እንዲኖር እናደርጋለን፡፡ ሕብረተሰቡ ለወረዳ 
ያለው አመለካከት እንዲቀየርና የእኔነት ስሜት 
እንዲሰማው እናደርጋለን፡፡ አንድ ዓይነት 
የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ቡድኖች ብቻ 
የሚሠሩበት ቦታ እንደማይሆን እናደርጋለን፡
፡ ሁሉም ተገልጋይ ደስ ብሎት የሚሄድበት 
መደላድል እንዲኖር እንሠራለን›› በማለት 
በምርጫ ወረዳው ቢያሸንፉ ምን ሊያመጡ 
እንደሚችሉ ይጠቁማሉ፡፡

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ወጣቶች ጉዳይ 
ቋሚ ኮሚቴ እሁድ መጋቢት 06 
ቀን 2012 ዓ.ም በአዲስ አበባ 

ከተማ በአምባሳደር ቲያትር ቤት ያካሄደውን 
የሰላም ኮንፍረንስ ውጤታማ ነበር ሲሉ 
የኮሚቴው ሰብሳቢ ቴዎድሮስ አሰፋ ለዜጎች 
መድረክ ገለፁ፡፡
ሰብሳቢው፣ በአዲስ አበባ ከተማ የተካሄደው 
የሰላም ኮንፍረንስ ውጤታማ ነበር ብለው 
እንደሚያምኑና ኮንፍረንሱን ተከትሎ ኢዜማን 
ማስተዋወቅ እንደቻሉ ጠቁመዋል፡፡ ለሰላም 
ኮንፍረንሱ ለሶስት ቀናት በአራት መኪኖችና 
በአራት ቡድኖች የተደገፈ የቅስቀሳ ሥራ 

መሥራት መቻሉንና በዚህ ሂደትም ከ40ሺህ 
በላይ በራሪ ወረቀቶች መበተን እንደተቻለ  
ገልፀዋል፡፡ የተበተኑት በራሪ ወረቀቶች 
በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የኢዜማ ምርጫ 
ወረዳዎች አድራሻ ያለበት መሆኑን ሰብሳቢው 
አስረድተዋል፡፡ ‹‹ከዚህ ቀደም ኢዜማን 
በአባልነት መቀላቀል የሚፈልግ ሰው የትና 
በምን ሁኔታ ኢዜማን መቀላቀል እንዳለበት 
አያውቅም ነበር፡፡ አሁን ግን የት ሄዶ 
በአባልነት መመዝገብ እንዳለበት ያውቃል፡፡ 
ይህ ውጤታማ ሥራ ነው፡፡ ግብረ መልሱንም 
እያየነው እንገኛለን›› ያሉት ሰብሳቢው ደጋፊዎች 
በራሪ ወረቀቶቹ ላይ ያሉትን አድራሻዎች 
በመጠቀም ወደ የምርጫ ወረዳው ሰብሳቢዎች 
በመደወል የመረጃ ልውውጥ እያደረጉ እንዳለ 

አስረድተዋል፡፡ 
በኮንፍረንሱ ላይ 1500 ያሕል ሰዎች ይገኛሉ 
ብለው ጠብቀው እንደነበር ነገር ግን የኮሮና 
ቫይረስ ወረርሽኝን እንዲሁም በእለቱ 
የተካሄደውን የሴቶች ታላቁ ሩጫ ተከትሎ 
የጠበቁትን ያሕል ተሳታፊ ቁጥር እንዳላገኙ 
ሰብሳቢው ገልፀዋል፡፡ ይህን የሰላም ኮንፍረንስ 
በሌሎች ከተሞች ላይ የማካሄድ እቅድ አላችሁ 
ወይ ብለን ላነሳንላቸው ጥያቄ ሲመልሱም 
በቀጣይነት በአራት የተመረጡ ከተሞች ላይ 
ኮንፍረንሱን ለማካሄድ እቅድ እንዳላቸው 
አስረድተዋል፡፡ እነዚህ ከተሞችም ባሕርዳር፣ 
ደሴ፣ ድሬዳዋና ሀዋሳ ናቸው፡፡

‹‹የሰላም ኮንፍረንሱን ተከትሎ ኢዜማን ማስተዋወቅ 
ችለናል፡፡›› ቴዎድሮስ አሰፋ፣ የኢዜማ ወጣቶች ጉዳይ ተጠሪ

የዜጎች መድረክ (መጋቢት 11 ቀን 2012 ዓ.ም)

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትፍ (ኢዜማ) ሕዝብ ግንኙነት 
ቋሚ ኮሚቴ ለምርጫ ቅስቀሳ 
ቡድኑ በጎ ፍቃደኞችን እያሰባሰበ 

እንዳለ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ናትናኤል 
ፈለቀ ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡ 
በአሁኑ ወቅትም የምርጫ ቅስቀሳ ስትራቴጂው 
እየተሰራ እንዳለ የገለፁልን ናትናኤል፣ ቋሚ 
ኮሚቴው በጎ ፍቃደኞችን የማሰባሰብ ሥራ 
ላይ እንዳለና በጎ ፍቃደኛ የሆኑ የግራፊክስ፣ 
የማኅበራዊ ሚዲያ አስተዳደር፣ የዳታ 

ቤዝ አስተዳደር፣ የሥነ ጽሑፍ (creative 
writing)፣ የቪድዮ ቀረጻ፣ ኤዲቲንግ እና 
ዳይሬክቲንግ (Video production)፣ 
የብራንዲንግ እዲሁም የጋዜጠኝነት ሙያ 
ያላቸው ኢትዮጵያዊያን በሚኖሩበት አካባቢ 
በሚገኝ የኢዜማ የምርጫ ወረዳ በመሄድ 
መመዝገብ እንደሚችሉ አስረድተዋል፡፡ 
ለምርጫ ቅስቀሳ ቡድኑ የተለያዩ በጎ ፍቃደኛ 
ባለሙያዎች እንደሚያስፈልጉና ፍቃደኛ የሆኑ 
ሰዎች በየምርጫ ወረዳቸው እስከ መጋቢት 30 
ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ በመሄድ ምዝገባ ማካሄድ 
እንደሚችሉ ሰብሳቢው ጠቁመዋል፡፡ 

ኢዜማን መርዳት የሚፈልጉ የበጎ ፍቃደኛ 
ባለሙያዎች የሚኖሩበት አካባቢ የምርጫ 
ወረዳን አድራሻ ለማወቅ ethzema@
gmail.com ላይ መልዕክት በመላክ ወይንም 
+251944107661 ላይ በመደወል/አጭር 
ጽሑፍ በመላክ መጠየቅ እንደሚቻልም 
ለማወቅ ተችሏል፡፡

ኢዜማ ለበጎ ፍቃደኛ ባለሙያዎች ጥሪውን አቀረበ
የዜጎች መድረክ (መጋቢት 11 ቀን 2012 ዓ.ም)
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) በሦስት ሀገራዊ 
ቋንቋዎች እና በአንድ ዓለም 
ዓቀፍ ቋንቋ ፕሮግራሙን፣ 

ደንቡን፣ ዝርዝር የአሠራር መመሪያዎችን 
እና የአባልነት ፎርም ማመልከቻዎችን 
አስተርጉሞ ማሰራጨቱን የኢዜማ ዋና ፀሐፊ 
አበበ አካሉ ገለፁ፡፡
	 ዋና ፀሐፊው ኢዜማ ፕሮግራሙን፣ 
ደንቡን፣ ዝርዝር የአሠራር መመሪያዎቹንና 
የአባልነት መመዝገቢያ ፎርሞቹን ከአማርኛ 
ቋንቋ በተጨማሪ ወደ ሌሎች ቋንቋዎች 
አስተርጉሞ ማሰራጨቱ አስፈላጊ መሆኑ 
ስለታመነበት ወደ ኦሮምኛ፣ ሶማልኛ እና 
ትግርኛ ቋንቋዎች እንዲሁም ወደ እንግሊዘኛ 
ቋንቋ አስተርጉሞ ስርጭት ማድረጉን 
አስረድተዋል፡፡ እያንዳንዱ ዜጋ በአፍ መፍቻ 
ቋንቋው ፕሮግራሞቹ ቢቀርቡለት ምርጫው 

ስለሚያደርግ በሂደትም ወደሌሎች የኢትዮጵያ 
ቋንቋዎች ፕሮግራሞቹንም ሆነ ደንቦቹን 
የማስተርጎም እቅድ ፓርቲው እንዳለው ዋና 
ፀሐፊው ጠቁመዋል፡፡     
	 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ) ግንቦት 01 እና ግንቦት 02 ቀን 2011 
ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ በስብሰባ ማዕከል 
ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ፕሮግራሙንና 
ደንቡን አፀድቆ ይፋ ማድረጉ የሚታወስ 
ሲሆን የሀገራችን ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊ እና 
ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመፍታት ኢዜማ 
የሚከተላቸው አቅጣጫዎችን የያዘው 
የፓርቲው በአማርኛ የተዘጋጀ ፕሮግራም 
በፓርቲው ድረ አምባ www.ethzema.org 
ላይ ማግኘት ይቻላል፡፡ በቅርቡ በተጨማሪ 
የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የተዘጋጀው ፕሮግራምም 
በድረ አምባው ላይ የሚቀመጥ ይሆናል፡፡

ኢዜማ ፕሮግራሙንና ደንቡን በኢትዮጵያዊ ቋንቋዎች አስተርጉሞ 
ማሰራጨት መጀመሩን ገለፀ

የዜጎች መድረክ (መጋቢት 11 ቀን 2012 ዓ.ም)

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ) የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
ምርጫ ቦርድ የምርጫ ክልል 
ካርታን ይፋ ማድረጉን ተከትሎ 

የኢዜማ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ዋሲሁን 
ተስፋዬ ከዜጎች መድረክ ጋር ባደረጉት ቆይታ 
ከዚህ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ የተካሄዱት የክልል 
እና የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምርጫዎች 
ጥቅም ላይ ከዋሉት ካርታዎች ምንም ዓይነተ 
ለውጥ አለመደረጉን ገልጹ፡፡ 
	 ከዚህ በፊት ቦርዱ የምርጫ 
ወረዳዎች ስም ዝርዝር ያየዘ ሰነድ እንጂ ራሱን 
የቻለ የምርጫ ወረዳ ካርታ ያልነበረው ሲሆን 
እንደ አዲስ የተደረገው ነገር ቢኖር የነበረውን 
ዝርዝር መረጃ ወደ ካርታ መቀየር እና መሥራት 
መሆኑን አቶ ዋስይሁን አስረድተዋል፡፡ ከዚህ 
በፊት የነበሩ የምርጫ አደረጃጀቶች ብዙ 
ችግር እንደነበረባቸው አሁንም ምንም ዓይነት 
ማሻሻያ እንዳልተደረገባቸው የድርጅት ጉዳይ 

ኃላፊው ጠቅሰው ‹‹እኛ መቀየር አለባቸው 
ብለን አንዳንድ ማስተካከያዎችን ለቦርዱ 
አቅርበናል፤ ማስተካከያ ይደረግባቸዋል 
ብለን ጠብቀን የነበረ ቢሆንም ምንም ዓይነት 
ማስተካከያ አልተደረገባቸውም፡፡ እንደ ምሳሌ 
ብንወስድ በጋንቤላ የክልል ምክር ቤት የሕዝብ 

ብዛትን መሰረት ያደረጉ መስፈርቶች መታየት 
አለባቸው፡፡ በክልሉ ከፍተኛ የሕዝብ ቁጥር 
ያለበት 10 ወይም 5  ምርጫ ክልል ወስዶ 
ዝቅተኛው ቁጥር ያለበት ደግሞ 19 የምርጫ 
ክልል ይወስዳል፡፡ በድሬደዋ ላይም ተመሳሳይ 
ችግሮች እንዳሉ ገልጸናል፡፡ እነሱን ማስተካከል 
ይቻል ነበር፡፡›› ብለዋል የድርጅት ጉዳይ 
ኃላፊው፡፡ 
	 ‹‹ወደ ምርጫ ዘመቻ ሙሉ ለሙሉ 
እየተገባ ነው፡፡ እኛም ሙሉ ጊዜያችንን 
ሰጥተን ዝግጅት እያደርግን ነው፡፡ የምርጫ 
መዋቅራችንን በሙሉ በዚህ መንፈስ እና 
መነቃቃት ውስጥ ሆነው ውጤት ማምጣት 
ይጠበቅባቸዋል፡፡›› በማለት የድርጅት ጉዳይ 
ኃላፊው ጨምረው አሳስበዋል፡፡
የምርጫ ክልል ካርታው ይፋ የተደረገው 
በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በወጣው 
የምርጫ 2012 ሰሌዳ መሠረት ሲሆን፣ መጋቢት 
28 ቀን 2012 ዓ.ም ደግሞ የምርጫ ጣቢያዎች 
ዝርዝር ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል፡፡

የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የምርጫ ክልል ካርታን ይፋ ቢያደርግም 
ምንም አይነት ለውጥ እንዳልተረገበት ኢዜማ ገለጸ

መጋቢት 11 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

‹‹ኢትዮጵያን በእውቀቴ አገለግላለሁ፤ ትውልድ ከድህነትና ጉስቁልና እንዲላቀቅ፣ 
ማኅበረሰብ የተሻለ ሕይወትና በክብር የመኖር ዋስትና እንዲያገኝ የሚያስችሉ ፖሊሲዎች 

ሲቀረፁ ሐሳብ አዋጣለሁ ለሚሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የኢዜማ በር ክፍት ነው።››  
አማንይኹን ረዳ - የኢዜማ ምርጫ ስትራቴጂ እና ማኔጅመንት ካውንስል አባል

መጋቢት 11 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትሕ (ኢዜማ) የፖሊሲ 
ዝግጁቱን እስከ ሚያዚያ 30 ድረስ 
እንደሚያጠናቅቅ ገለፀ። ፓርቲው 

ነሐሴ 23 ለሚደረገው ምርጫ የአገራችንን ችግር 
በሂደት ይፈቱልኛል፤ ዜጎች የተሟላ የሰብዓዊና 
ዴሞክራሲያዊ መብቶች ባለቤትና ተጠቃሚ 
እንዲሆኑ ያስችላሉ፤ ሁለንተናዊ፣ መሰረተ 
ሰፊና ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል በየደረጃው 
ተጠቃሚ የሚያደርግ የምጣኔ ኃብት ዕድገትና 
ልማት ለማምጣት ይረዳሉ፤ ማህበራዊ ፍትህ 
ለማስፈን፤ ዘላቂ ልማትና ዋስትና ያለው ሰላም 
ለማረጋገጥ፣ እንደዚሁም ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓተ-መንግስትን በኢትዮጵያ ዕውን 
ለማድረግ ይረዳሉ ብሎ ያመነባቸውን 45 
የፖሊሲ ሰነዶችና በሂደትም ፖሊሲዎቹን 
ለማስፈፀም የሚረዱ ስልቶች (strategies) 

ቀረፃ እያደረገ እንደሆነ አቶ አማንይኹን ረዳ 
በምርጫ ስትራቴጂና ማኔጅመንት ካውንስል 
አባል ለዜጎች መድረክ ገልፀዋል።
	 ፖሊሲዎቹ በሦስት ዘርፍ የተካተቱ 
ሲሆኑ 16 በማኅበራዊ ዘርፍ፣ 19 በምጣኔ 
ኃብትና 10 በፖሊቲካው ዘርፍ የሚቀረፁ 
እንደሆነ ታውቋል፡፡ ከእነዚህ ውስጥ 
አብዛኛዎቹ ያለቁ ሲሆን ከፊሎቹ ደግሞ 
በቀረፃ ሂደት ላይ መሆናቸውን ያብራሩት አቶ 
አማንይኹን፣ ሁሉም ፖሊሲዎች ከሚያዚያ 
30 ቀን 2012 ዓ.ም በፊት እንደሚጠናቀቁ 
ለዜጎች መድረክ ገልፀዋል፡፡ የተጠናቀቁ 
ፖሊሲዎች ለሕዝብ ይፋ ከመደረጋቸው በፊት 
በባለሙያዎች የማስተቸት ሥራ እየተሰራ 
እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ 
	 ፓርቲው የምሁራንንና የየዘርፉ 
አንቀሳቃሾችን ባሳተፈ መልኩ የፖሊሲ ቀረፃው 
እየተከናወነ እንደሆነና ሂደቱም ባለሙያዎችን 

በማሰባሰብ እንደሚጀምር ተናግረዋል፡
፡ ባለሙያዎቹ በጋራ የቀረፁት ፖሊሲ 
ለባለሙያዎችና በዘርፉ በፖሊሲ አተገባበር ላይ 
የሚያጋጥሙ ችግሮችን በተግባር የሚያውቁ 
ባለሙያዎችን በማሰባሰብ የተቀረፀው ፖሊሲ 
ላይ አስተያየት እንዲሰጡበት ይደረጋል፤ 
በሂደትም የሚሰጡ ማሻሻያዎችን አካቶ 
በተደጋጋሚ ሁለት ዙር ክለሳዎችን ያልፋል 
ብለዋል፡፡
	 ፖሊሲው ተቀርፆ አለቀ ከተባለ 
በኋላም ከባለሙያዎች ግብረመልስ 
እንደሚሰበሰብ በአገር ቤትም ሆነ ከአገር ቤት 
ውጪ ያሉ ምሁራንን በማሳተፍ ፖሊሲውን 
የማሻሻል ሂደቱ እንደሚቀጥል ጠቁመዋል፡
፡ ‹‹በባለሙያዎች መተቸቱ የተሻለ ሀሳብና 
ያልተዳሰሱ ችግሮችና መፍቻ ዘዴዎቻቸው 
በሂደት እንዲጎለብቱ እድል ይሰጣል›› ሲሉ 
ፖሊሲዎቹን በባለሙያዎች የማስተቸቱን 
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ጠቀሜታ ያብራራሉ፡፡ 
	 በፖሊሲዎቹ ላይ ከ200 በላይ 

ምሁራን ተሳታፊ የተደረጉ ሲሆን ከእነዚህም 
ውስጥ አብዛኛዎቹ የኢዜማ አባላት እንዳልሆኑ 
የካውንስሉ አባል አስረድተዋል፡፡ ‹‹ሀገር 
ለማገልግል በራችንን ክፍት አድርገን ነው 
መንቀሳቀስ ያለብን፡፡ እኛ ፖሊሲ የምንቀርፀው 
ለአገር ነው፡፡ ስለዚህ ኢትዮጵያን በእውቀቴ 
አገለግላለሁ፤ ትውልድ ከድህነትና ጉስቁልና 
እንዲላቀቅ፣ ማሕበረሰብ የተሻለ ህይወትና 
በክብር የመኖር ዋስትና እንዲያገኝ የሚያስችሉ 
ፖሊሲዎች ሲቀረፁ ሐሳብ አዋጣለሁ ለሚሉ 
ኢትዮጵያዊ ሁሉ ኢዜማ በሩ ክፍት ነው›› 
ብለዋል፡፡ በፖሊሲ ቀረፃ ሂደቱ ላይ ኢዜማ 
ምሁራን የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጥሪ 
ሲያደርግ አገራቸውን እንዲያገለግሉ እንጂ 
የፓርቲው አባል እንዲሆኑ ምንም ዓይነት ጫና 
እንደማያደርግ ተናግረዋል፡፡ 
	 ፖሊሲዎቹ መች ይፋ ሊሆኑ ይችላሉ 
በሚል ከዜጎች መድረክ ለተነሳላቸው ጥያቄ 
የምርጫ ስትራቴጂና ማኔጅመንት ካውንስል 
አባሉ ሲመልሱ ‹‹አንዱ ፓርቲ ከሌላው 
ፓርቲ በምን እንደሚለይ ሕዝቡ እንዲያውቅ 
ስለምንፈልግ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ 
ክርክር ላይ በእያንዳንዱ ዘርፍ ላይ ያሉንን 
የፖሊሲ አማራጮች ለሕዝብ ይፋ ይደረጋሉ›› 

ብለዋል፡፡
	 ኢዜማ በማኅበራዊ ዘርፍ 
በሚቀርፃቸው 16 ፖሊሲዎች የድህነትና 
የእኩልነት እጦት (poverty & inequali-
ty) ምንጭ የሆኑትን ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ 
ምክንያቶች በመቀነስ፤ ብሎም በማድረቅ 
የኅብረተሰባችንን ኑሮ ለማሻሻል መወሰድ 
ያለባቸው መንግሥታዊ አቅጣቻዎችን መለየት 
ላይ ትኩረት ያደረጉ ናቸው። በተሳሳቱ 
ፖሊሲዎች ምክንያት የሚባባስ የድህነት ገጽታን 
ለመቀነስና በሂደትም ለማስወገድ በዕውቀትና 
ሰፊ ጥናት ላይ የተመሰረተ እንደዚሁም አሳታፊ 
በሆነ የፖሊሲ ቀረፃ ሂደት የሕዝባችንን ችግሮች 
በውል በመለየት በተቻለ መጠን አጠር ባለ ጊዜ 
ችግሮቹ የሚቀረፉበትን የፖሊሲ አማራጮች 
ያቀርባል ብለዋል አማንይኹን። ፖሊሲዎች 
ዜጎች የዕኩል መብት፣ የዕኩል ዕድልና የዕኩል 
አያያዝ (equal right, equal opportu-
nity, & equal treatment) ተጠቃሚ 
እንዲሆኑ በማስቻል ከድህነትና ከእኩልነት 
እጦት የተላቀቀ፤ እንደዚሁም ከስጋት ነፃ 
የሆነና ተረጋግቶ የሚኖር፤ በአካባቢያዊና 
አገራዊ የኢኮኖሚና ማኅበረ-ፖለቲካ ጉዳዮች 
ላይ በንቃት የሚሳተፍና በተገቢው መጠን 
ተጠቃሚ የሚሆን ማኅበረሰብ መፍጠር ዓላማ 
አድርገው የያዙ ናቸው ብለዋል።

	 የኢዜማ የምጣኔ ኃብት ዘርፍ 
ፖሊሲዎች ፈጣን፣ መሰረተ-ሰፊና የአገራችንን 
ሕዝቦች በየደረጃው ተጠቃሚ የሚያደርግ 
የኢኮኖሚ ዕድገት ለማስመዝገብ የሚተገበሩ 
ዝርዝር ፖሊሲዎችን ያካተተ ነው። ውጤታማ 
ፖሊሲዎችን በመተግበር የሥራ አጥ ቁጥር 
እንዲቀንስና በግል ስንፍና ካልሆነ በስተቀር 
ዕድሜው ለሥራ ለደረሰ ኢትዮጵያዊ ሁሉ 
አማራጭ ከማጣት የተነሳ ስደት ውስጥ 
መግባት ሳያስፈልገው የሥራ ዕድል በአገር 
ቤት የሚመቻቸበትና የሸቀጦች ዋጋ በተለይም 
የምግብ ነክ ሸቀጦች ዋጋ የተረጋጋበት የገበያ 
ሥርዓት (ከዋጋ ግሽበትም ሆነ ንረት የፀዳ) 
እንደዚሁም የዳበረ የግሉ ክፍለ-ኢኮኖሚ 
ዕውን የሚሆኑበት ሥርዓት የያዘ ነው። 
በዚህ ዘርፍ በሚተገበሩ ፖሊሲዎቻችን 
አማካኝነት ለኑሮ እጅግ መሰረታዊ ናቸው 
የሚባሉ አገልግሎቶችንና ሸቀጦችን 
በተመጣጣኝ ዋጋ በገበያው እንደልብ 
የሚገኙበትና ለሁሉም ተደራሽ የሚሆኑበት 
አሠራር፤ እንደዚሁም በዓለም አቀፍ ገበያ 
ተወዳዳሪ የሆነ የውጭ ንግድ ሥርዓት መገንባት 
የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችን ዐቢይ 
መስፈርት ይሆናሉ። ይህን ጥቅል ዓላማ ከግብ 
ለማድረስ ኢዜማ 19 ፖሊሲዎችን በመቅረፅ 
ላይ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል፡፡ 


