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«x!z@¥ b!mr_ xÄ!S xbÆ lnê¶ã– Mc$ yçnC 
kt¥ XNDTçN Y\‰L´ ክቡር ገና

 የዛሬው የዜጎች መድረክ የ ‹‹ቆይታ›› አምድ እንግዳችን ኢዜማን በቅርቡ የተቀላቀሉት የምጣኔ 
ሀብት ባለሙያው ክቡር ገና ናቸው፡፡ ክቡር ገና በ6ኛው አገር አቀፍ ምርጫ ኢዜማን በመወከል ለአዲስ አበባ 
ከተማ ምክር ቤት እንዲወዳደሩ በምርጫ ወረዳ 21/22 ተመርጠዋል፡፡ ከእሳቸው ጋር ያደረግነውን ተከታዩን 
ቆይታ እንድታነቡት እንጋብዛለን፡፡
የፓርቲ ፖለቲካ ውስጥ ለመሳተፍ ሲወስኑ 
ኢዜማን ለምን ምርጫዎት አደረጉ? ለምንስ 
እስካሁን የፖለቲካ ተሳትፎ አላደረጉም?

 x!z@¥N MRÅü Ãdrk#bT 
MKNÃT yzR ±ltEµN y¥YqbL½ 
yx!T×ùÃ xNDnT y¸ÃS=NqW½ 
¥~b‰êE FTHN y¸ktL XNÄ!h#M 
yDHnT Qnú §Y y¸\‰ ፓ  RtE 
bmçn# nWÝÝ 

 y±ltEµ túTæüN bተm-
lkt kz!H bðT ±ltEµêE bçn# 
g#Ä×C §Y xStÃyT Ss_ 
öYÒለh#ÝÝ btlÃ† mDr÷CM 
qRb@ k±ltEk®C UR twÃYÒlh#ÝÝ 
bXRG_ ±ltEµ ፓ RtE  WS_ gBc& 
túTæ xDRg@ x§WQMÝÝ& lh#l#M 
g!z@ xlW YÆL yl) 

lKb#R½ xÄ!S xbb@nT ¥lT MN 
¥lT nW)

 bq§L xg§l{ xÄ!S xbb@ 
nኝ ስል የአዲስ አበባ ተቆርቋሪ 
ነኝ ማለት ነው፡፡ በአሜሪካን አገር              
በn!W×RK kt¥ TMHRt&N 
Sk¬tLM çn |‰ S\‰ xÄ!S xbÆ 
kLb@ xL-ÍCMÝÝ lXn@ xÄ!S xbb@ 
¥lT kb@t$ s!wÈ ysf„N nê¶ 
XNÁT xd‰Ch# BlÖ¿ G‰ qß#N 
xµlÖ¿ Ãl yl@lWN ykt¥êN WbT 
”ኝቶ bQL_FÂ y:lt$N msÂKlÖC 
xLæ bs›t$ y¸ksT ¥lT nWÝÝ 
xÄ!S xbb@ ÒY nW¿ s!fLG öÈ 
úYfLG dGä Lb#N kFè bfgG¬ 
n#éWN y¸gÍ nWÝÝ 

የአዲስ አበባ አንዱ መሰረታዊ ችግር 
የስነ- ሕዝብ (ቁጥር) መናር ነው፤ለዚህ 
መሰረታዊው መፍትሄ ከተማዋን እድገት ወደ 
ሌሎች ከተሞች ማሰራጨት እና በከተማዋ 
ውስጥ ያሉ ፌደራል ተቋማትን በከፊል ወደ 
እነርሱ መውሰድ ነው የሚሉ አስተያየቶች 

አሉ። (ከገጠር ወደ ከተማ ያለው ፍሰት 
አንዱ ገፊ ምክነያት ነውና) በዚህ ላይ ምን 
አስተያየት አሎት?

 y?ZB q$_R mÂRM çn 
kg-R wd kt¥ y¸fLsW ?ZB 
q$_R m=mR ykt¥êN y±ltEµM 
çn yxgLGlÖT sÀ DRJèCN 
xQM mf¬tn# xይqRM። በሂደትም 
yከt¥êN HLWÂ _Ãq& WS_ 
l!ÃSgÆ YC§L። yxÄ!S xbÆ kt¥ 
ywdðT XDgTN bXQDÂ bzÁ 
mtlM ÃSfLUL። 

 YHNNM CGR lmQrF 
xÄ!S xbÆ kt¥ ÆQ‰b!Ãê 
k¸gß# yåéMÃ ktäC UR 
b?BrT m|‰T YñRÆ¬LÝÝ 
ymñ¶Ã ቤèC yNGDÂ yx-
!NDST¶|                  ym\

rt L¥T GNÆ¬N xBé ¥SÍÍT 
ÃSfLULÝÝ lwÈèC y|‰ XDL 
XNÄ!=MR ¥DrGM GD Y§LÝÝ 
bz!H £dT l@lÖC yKLL ktäCM 
XÃdg#Â Xyblig# Sl¸ÿÇ wd 
xÄ!S xbÆ   y¸fLsWN ?ZB 
möÈ-R YÒ§LÝÝ 

ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ልዮ ጥቅም 
እንዳታገኝ ሕገ መንግስታዊ መሰረት 
ተሰጥቷታል፤  በዚህ ላይ ምን አስተያየት 
አሎት?

 xÄ!S xbÆ yx!T×ጵያ 
ዋና ከተማ ናት፤ አራት ነጥብÝÝ L†        
_QMÝÝ y¸ÆlWN ngR bTKKL YH 
nW BlÖ lmÂgR xYÒLMÝÝ  L† 
_QM s!ÆL ፍቺው bGL} m¬wQ 
mÒL xlbTÝÝ

አዲስ አበባ ራሷን የቻለች ክልል 
ትሁን የሚሉ ድምጾች አሉ፤ አዲስ አበባ 
ክልል በመሆን/ አለመሆን ምን ታጣለች/ 
ትጠቀማለች?

 yxÄ!S xbÆ kt¥ 
xStÄdR t-¶nt$ l¥N Yh#N 
y¸lW bQD¸Ã mmlS xlbTÝÝ 
xÄ!S xbÆ t-¶na lnê¶ã– 
mçN xlbT y¸lW xStúsB 
XNÄl çñ¿ yxg¶t$ êÂ kt¥ 
XÂ yØÁ‰L mNG|T mqmÅ 
XNdmç• yØÁ‰L mNG|TÂ 
ykt¥ê xStÄdR xBrW m|‰T 
Y-bQÆcêLÝÝ

ኢዜማ ለአዲስ አበባ MN ›YnT ykt¥ 
L¥T ±l!s! ÃSfLU¬L BlÖ 
ÃMÂL)

 ±l!s!ãÒCN ykt¥CNN 
CGéC y¸ft$ çnW ytqri# 
ÂcWÝÝ kz!H bðT _„ W-@T 
Ãm-# |‰ãCN ybl- b¥SÍÍT 
XNÄ!h#M xÄÄ!S ynê¶WN 
qÄ¸ CGéCN lmF¬T y¸Cl# 
±l!s!ãCN bmNdF W-@T t÷R 
lWõCN ¥StÂgD ÃSfLULÝÝ 
xBéÂ tdUGæ m|‰TN QD¸Ã 
y¸s-# ‰SN mÒLÂ yn#é WDnTN 
lmQrF y¸ÃSCl# PéG‰äC 
§Y RBRB YdrULÝÝ TMHRT XÂ 
-@Â §Y XNÄ!h#M ymñ¶Ã b@T 
XÂ yT‰NS±RT CGéCN y¸qRû 
±l!s!ãC |‰ §Y XNÄ!Wl# 
QD¸Ã XNsÈlNÝÝ

በአዲስ አበባ ሕገ ወጥ መልክ የተወረሩ 
መሬቶችና በኢ-ፍትሐዊ መልክ የታደሉ 
የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆን 
ይገባል? 

 ytwr„ mÊèCM çn# 
Ã§GÆB y¬dl# yU‰ mñ¶Ã       b@
èC b?g# m\rT |R›T XNÄ!Yz# 
|‰ Y\‰LÝÝ ይህ ሲባል ግን sãC 
-‰‰ i/Y §Y XNÄ!wDq$ YdrUL 
¥lT xYdlMÝÝ btÒl mNgD 
yCG„N _LqT bmgMgM mFTÿ 
l!çn# y¸Cl# x\‰éCNM bmlyT 
zlq&¬êE bçn mNgD YH CGR 
XNÄ!wgDÂ tmLîM XNÄYksT½ 

t-BbN XÂ t=NqN m|‰T 
YñRBÂLÝÝ nê¶ãCM ytStµklÂ 
b_„ h#n@¬ HYw¬cWN y¸m„bT 
kt¥ XNÄ!ñrN bU‰ m|‰T 
xlBNÝÝ

ከሕዝብ ቁጥራችን አብዛኛውን ቁጥር 
የሚይዘው ወጣቱ ክፍል እንደሆነ 
ይታወቃል፡፡ በከተማ ውስጥ ያለውን 
የወጣት ሥራ አጥነት ለመፍታት ምን 
መደረግ አለበት ይላሉ?

 ²Ê wÈt$ b!ÃNS x‰TÂ 
xMST ngéCN Y-B”LÝÝ
 
1¾ |‰ YfLULÝÝ ²Ê bq§l# 
|‰ l¥GßT xYCLMÝÝ Slz!H 
‰s#N ClÖ HYwt$N l¥úµT y¸-
CLbTN |L-Â½ µpE¬LÂ lMRt$ 
gbÃ y¸Ãgኝበትን መንገድ ማመቻቸት 
አለብን::

2¾ lzmn# y¸-QM :WqT 
y¸Ãgኝበትን ትምህርት ቤቶች 
ማመቻቸት ያስፈልጋል:: ብዙ ወጣቶቻችን 
ማንበብና መፃፍ ይቸገራሉ:: የእንግሊዘኛ 
ቋንቋም ሆነ ጽሑፍ አይችሉም:: እነዚህን 
ለማስተካከል የተለያዩ ማሻሻያዎች ማድረግ 
ያስፈልጋል::

3¾ wÈt$ ks#SÂ kxLÆl@ DRg!èC 
XNÄ!ö-B bS±RT½ b|n _
bB XÂ yb¯ xD‰¯T |‰ãC 
XNÄ!útû b¥DrG y‰s#N :DL 
b‰s# y¸wSNbTN h#n@¬ ¥mÒcT 
ÃSfLULÝÝ

4¾ kÑSÂ yiÄ xs‰R            
mzRUT ÃSfLULÝÝ wÈèÒCN 
ÑSÂ bHYw¬cW §Y XÃmÈ 
ÃlWN g#ÄT YgnzÆl#ÝÝ ywdðT 
ywÈt$ tSÍ XNÄYq++ ÑSÂN 
kkt¥CN BlÖM kxg‰CN      
l¥_ÍT bTk#rT m\‰T xlbTÝÝ

5¾ wÈt$ yHYwT KH-
lÖt$N y¸ÃnBbT MKR sÀ          
ÃSfLgêLÝÝ Sl¸-BqW ›lM 
XNÄ!h#M HYwt$N y¸Ãš>LbT 
mNgìC y¸Ãm§KtW           
ÃSfLgêLÝÝ
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ከገጠር ወደ ከተማ በከፍተኛ ቁጥር 
እየፈለሰ የሚገኘውን ወጣት ፍልሰት 

በምን መልክ መቆጣጠር ይቻላል?

 kg-R wd kt¥   y¸kst-
WN FLsT l¥öM q§L xYdlMÝÝ 
bmjm¶Ã FLst$ lMN mÈ BlÖ 
m-yQ ÃSfLULÝÝ yCG„ mFTÿ 
YHN _Ãq& bTKKL     SNmLSÂ 
ywÈt$N F§¯T l¥à§T tGtN 
SN\‰  XÂgßêlNÝÝ   y-@Â| 
yTMHRT| y|‰| ymZÂ¾... 
btlYM yXDgT :DlÖC g-R 
XNdLB Sl¥Ygß# XNÄ!h#M yXRš 
mÊT s!-B wYM s!-Í FLsT 
Y=M‰LÝÝ

 የአዲስ አበባን ሕዝብ በከንቲባነት የማገልገል 
ዕድሉን ቢያገኙ ለሕዝቡ ምን ይሰራሉ?

 Xn@ BÒüN Bmr_ MNM 
ÍYÄ ylWMÝÝ ngR GN x!z@¥ 
b!mr_ xÄ!S xbÆ lnê¶ã– Mc$ 
yçnC kt¥ XNDTçN Y\‰LÝÝ 
ynê¶WN êÂ êÂ CGéC lmF¬T 
btlYM yn#é WDnT| ymñ¶Ã| 
yT‰NS±RT CGéCN lmF¬T 
Tk#rT XNsÈlNÝÝ

 êÂW |‰CN GN yxÄ!S 
xbÆ wÈT |‰ XNÄ!Ãgኝና ራሱን 
ችሎ ቤተሰቡን እንዲያስተዳድር መደገፍ 
ይሆናል:: ሌሎች ልንሠራቸው ያቀድናቸው 
የሥራ ዝርዝሮች በቅርቡ ይፋ ይደረጋሉ::

 ኢትዮጵያ የዓለም የንግድ ድርጅትን (WTO) 
ከሁለት ዓመት በኋላ ትቀላቀላለች ተብሎ 
እየተጠበቀ ነው፤ በእርግጥ ይጠቅመናል?

 x!T×ጵያ በሚቀጥሉት ሁለት 
ዓመታት y›lM yNGD               DRJT  
(WTO) xÆL TçÂlC s!ÆL zmÂT 
xlû X÷ÝÝ l¥N¾WM y›lM NGD 
DRJT (WTO) y¸ÆlW DRJT 
g!z@W ÃlfbT ›lM xqF yNGD 
DRJT nWÝÝ bGl@ x!T×ùÃ y›lM 
NGD DRJT (WTO) xÆL mçN 
MNM lW_ xÃmÈM ÆY n”ÝÝ

 የኢትዮጵያ ብር ከሌሎቹ በተለይ ከዶላር 
አኳያ እጅጉን እየወደቀ (ዲፕርሼት እያደረገ) 
መሆኑ ይታወቃል፤ መንግሥትም የውጭ 
ምንዛሪውን በገበያ ሕግ እንዲመራ ፍላጎት 

እንዳለው ተናግሯል፤ ይሄ ደግሞ የአገሪቷን 
የውጭ ንግድ ሚዛን (ባላንስ ኦፍ ፔይመንት) 
የበለጠ እያዛባው አይሄድም?

 XNd¸¬wqW yxg‰CN 
ygb! NGD kwÀ NGÄ* bkFt¾ 
h#n@¬ bLõ lzmÂT öYaLÝÝ 
YHN bxND g!z@ lmlw_ ÃSc-
G‰LÝÝ bhgR dr© x@KS±RTN 
l¥údG Bz# YÈ‰LÝÝ CGéc$ 
bRµ¬Â WSBSB ÂcWÝÝ çñM x@
KS±RT bWDDR §Y ytm\rt 
bmçn# y›lM xqû gbÃ y¸-
YqWN MRT l¥QrB xQ¥CNÂ         
ጉLb¬CNN ¥¯LbT ÃSfLULÝÝ 
xh#N   XÃmrTN ÃlW MRTÂ 
xgLGlÖT b›lM gbÃ tf§g!nt$N 
gMGmN mNqúqS ÃSfLULÝÝ 
bQRb#  yxF¶µ nÉ gbÃ SMMnT 
mfr¥CN Y¬wúLÝÝ Y,NN ynÉ 
gbÃ XDL m-qM l@§¾W    x@
KS±RTN ¥SÍðÃ zÁ nWÝÝ l@
lÖC h#lT húïCN L=MRÝÝ 
Y,WM bxh#n# yNGD ›lM xUR 
Yø mÙZ ltšl x@KS±RT W-@T 
bR mKfT s!çN btlÃ† yNGD 
TRx!T        mµfLM XNdz!h# 
l@§¾W yx@KS±RT bR kÍC nWÝÝ  

	 የብራችን መውደቅም በyk!úCN 
yMÂyW nW¿ ²Ê ²Ê byqn#   
Xyd,yN XN©! XÃdGN xYdlMÝÝ 
ብር እየሞሸሸ ኤክስፖርት አደገ፤ አገር 
ትበለፅጋለች ብሎ መለፈፍ yäኝ አስተሳሰብ 
ነው:: 

ወሳኝ የሚባሉ ሕዝባዊ የንግድ ተቋማትን 
ፕራይቬታይዝ ማድረግ ለኢትዮጵያ 
ይጠቅማል ብለው የሚከራከሩ ልሂቃን አሉ፡
፡ እርሶ ደግሞ በዚህ እንደማይስማሙ በአንድ 
ፅሁፎት ላይ ገልፀዋል፡፡ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም 
ያሉ የአገር አንጡራ ሀብት ፕራይቬታይዝ 
ማድረግ የሚያስከትለው አሉታዊ ነገር 
ምንድን ነው? 

 mLs# q§L nWÝÝ b?ZB 
q$__R ñé XÃtrf Ãl DRJT 
lfrNJ y¸¹_bT MKNÃT MNDN 
nW? ÃWM Ælb@t$ l¥Y¬wQ 
Gz#F DRJTÝÝ ‰s#N XNÄ!H ZQ 
xDR¯ Sl wdðT XDgT y¥ÃSB 
mNG|T ¥yT ÃúZÂLÝÝ Xz!H 

g#ÄY §Y t-”¸W ¥nW? yt&l@ 
g™W wYS X¾ ytfrdBN ¹¥ÓC?

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ሕወሓትን 
መደምሰሳቸውንና ኢሕአዴግን አፍርሰው 
በራሳቸው አምሳል ብልፅግና የሚባል ፓርቲ 
መመሰርታቸውን ተከትሎ ከምርጫ በኋላ 
“benevolent dictator” ይሆናሉ የሚሉ 
አካላት አሉ፡፡ በዚህ ይስማማሉ?
  
በቋንቋችን ዐቢይ አህመድ (ዶ/ር) ጥሩ ወይም 
መጥፎ አምባገነን ይሆናሉ ብሎ ከወዲሁ 
መተንበይ አይቻልም:: ሕዝብ የሚወደውና 
የሚፈቅደው አምባገነን ሲኒማ ውስጥ ካልሆነ 
በገሀድ ዓለም ብዙ አይታይም::

ኢዜማ ልሂቅ የሚባለውን የማኅበረሰብ ክፍል 
ብቻ ቀልብ የያዘ ፓርቲ እንደ መሆኑ መጠን 
ምርጫ የማሸነፍ እድሉ ጠባብ ነው የሚሉ 
አሉ፡፡ ይህን አስተያየት ይቀበሉታል?

	 ኢዜማን በሚመለከት Xn@ ytly 
XY¬ nW ÃlኝÝÝ yL£Q      ፓRtE „Q 
xYÿDMÝÝ ኢዜማ የወጣቶችና በወጣቶች 
የሚመራ ፓርቲ መሆኑን ነው ያስተዋልኩት    
፡፡  የአሸናፊነት ስሜት አያለሁ:: የተስፋ ስሜት 
የሰፈነበት ቤት ነው:: ረጋ ብሎ ግራና ቀኙን 
አመዛዝኖ የሚጓዝ ሰላማዊ ፓርቲ ነው:: በዚህ 
ምርጫ ለመወዳደር መዘጋጀቱ ራሱ አሸናፊ 
አድርጎታል:: 	   

l”lMLLs# F”d¾ çnW kX¾ UR 
öY¬ S§drg# bxNÆb!ãÒCN SM 
MSUÂü YDrSãTÝÝ

	 እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ፤ 
እኔም አመሰግናለሁ፡፡

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) የፊታችን እሁድ 
መጋቢት 5 ቀን 2013 ዓ.ም 
በባህር ዳር እና በደብረ ብርሀን 

ከተሞች ከከተማው ነዋሪዎች፣ ደጋፊዎች እና 
ኢዜማ አባላት ጋር የሚወያይ ይሆናል፡፡ 

	 ኢዜማ በተመረጡ 42 ከተሞች 
ላይ ሕዝባዊ ስብሰባዎችን ለማካሄድ አቅዶ 
እየተንቀሳቀሰ እንዳለ የሚታወቅ ነው፡፡ 
ፓርቲው የምርጫ ዘመቻ ማስጀመሪያውን 
የካቲት 13 ቀን 2013 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ 
በግዮን ሆቴል ካስጀመረ በኋላም በጋምቤላ፣ 
በወልዲያ፣ ደሴ እና አርባ ምንጭ ከተሞች 
ላይ ሕዝባዊ ስብሰባዎችን ማካሄዱ የሚታወስ 

ነው፡፡ በያዝነው ሳምንትም በባሕር ዳር እና 
ደብረ ብርሀን ከተሞች ከከተማው ነዋሪዎች፣ 
ደጋፊዎች እና የኢዜማ አባላት ጋር የሚወያይ 
ይሆናል፡፡ 

	 የኢዜማ ከፍተኛ አመራሮች 
በተገኙበት እሁድ መጋቢት 5 ቀን 2013 
ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 ጀምሮ በደብረ ብርሃን 
ከተማ በአጼ ዘርዐ ያዕቆብ ህንጻ የመሰብሰብያ 
አዳራሽ ከሕዝብ ጋር ውይይት የሚካሄድ 
ሲሆን በተመሳሳይ ሰአት በባህር ዳር ከተማ 
በሙሉዓለም የባሕል ማዕከል አዳራሽ 
ሕዝባዊ ውይይት የሚካሄድ ይሆናል፡
፡ በደብረ ብርሃን ከተማ የኢዜማ ምክትል 
ሊቀመንበር ጫኔ ከበደ (ዶ/ር) እና ሙሉዓለም 

ተገኘወርቅ (ዶ/ር) የሚገኙ ሲሆን፤ በባህር 
ዳር ከተማ የኢዜማ ምክትል መሪ አንዷለም 
አራጌ፣ ሊቀመንበሩ የሺዋስ አሰፋ እና ሕዝብ 
ግንኙነት ኃላፊው ናትናኤል ፈለቀ ከሕዝብ 
ጋር ለመምከር የሚገኙ ይሆናል፡፡ 

	 ኢዜማ፣ የካቲት 08 ቀን 2013 
ዓ.ም የምርጫ ቅስቀሳ በይፋ ከጀመረበት 
ጊዜ አንስቶ በጋምቤላ፣ በአርባ ምንጭ፣ 
ደሴ እና ወልዲያ ከተሞች ሕዝባዊ ውይይት 
ማካሄዱ የሚታወስ ነው፡፡ በሚመጡት 
ሳምንታትም በሌሎች ከተሞች ላይ ሕዝባዊ 
ውይይት በማካሄድ ከሕዝብ ጋር እየመከረ 
እንደሚቀጥል ያገኘነው መረጃ ያስረዳል፡፡ 

ኢዜማ፣ በባህር ዳር እና በደብረ ብርሃን  
ከተሞች ሕዝባዊ ስብሰባ አዘጋጀ

                                      መጋቢት 02 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) በዘጠኝ 
ክልሎችና በሁለቱ ከተማ 
አስተዳደሮች ዕጩዎቹን 

አስመዝግቦ ማጠናቀቁን የኢዜማ ድርጅት 
ጉዳይ ኃላፊ ዋሲሁን ተስፋዬ ለዜጎች መድረክ 
ገለጹ፡፡

	 በዕጩዎች ምዝገባ ወቅት 
የገጠሟቸውን እንቅፋቶች ተከትሎ 
ለማስመዝገብ ያቀዷቸውን ያህል ዕጩዎች 
ማስመዝገብ እንዳልቻሉ የጠቀሱት ኃላፊው፣ 

በበርካታ እንቅፋቶች ውስጥ በማለፍ 
ምርጫ ከማይካሄድበት የትግራይ ክልል 
ውጪ በዘጠኙ ክልሎችና በሁለቱ ከተማ 
አስተዳደሮች ዕጩዎችን አስመዝግበው 
ማጠናቀቅ እንደቻሉ አስረድተዋል፡፡ 
በዕጩዎች ምዝገባ ሂደት ያጋጠሟቸው 
እንቅፋቶችን በሚመለከትም ከኢትዮጵያ 
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር ሲነጋገሩ እንደቆዩ 
ጠቁመዋል፡፡ ዕጩዎችን በማስመዝገብ ሂደት 
ስላጋጠሟቸው ፈተናዎች በዝርዝር ለመገናኛ 
ብዙሃን የፊታችን አርብ መጋቢት 03 ቀን 
2013 ዓ.ም ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚሰጡ 

ኃላፊው አስታውቀዋል፡፡

	 ኢዜማ የፊታችን አርብ መጋቢት 
03 ቀን 2013 ዓ.ም በዋና ጽህፈት ቤቱ 
በመስፍን ወልደማርያም አዳራሽ በሚሰጠው 
ጋዜጣዊ መግለጫ ዕጩዎን በማስመዝገብ 
ሂደት ስላጋጠሙት ፈተናዎች እና ከፀጥታ 
ጋር በተገናኘ ባሉ ጉዳዮች ላይ መግለጫውን 
የሚሰጥ ሲሆን፤ በዕለቱ የፓርቲው 
ማኒፌስቶም ለመገናኛ ብዙሃንና ለሕዝብ ይፋ 
የሚደረግ ይሆናል፡፡     

በዕጩ ምዝገባ ወቅት ስላጋጠሙ እንቅፋቶች ኢዜማ 
ማብራሪያውን ለመገናኛ ብዙሃን ያቀርባል

የፓርቲው ማኒፌስቶም ይፋ ይሆናል
                                      መጋቢት 02 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ባሳለፍነው 
እሁድ የካቲት 28 ቀን 2013 
ዓ.ም በደሴ፣ ወልዲያ እና አርባ 

ምንጭ ከተሞች ሕዝባዊ ውይይት አካሄደ፡፡
በደሴ ከተማ በተካሄደው ውይይት ላይ 
የኢዜማ ምክትል ሊቀመንበር ጫኔ ከበደ 
(ዶ/ር)፣ የኢዜማ የፖሊሲ ጉዳዮች አስተባባሪ 
እና በጉለሌ ክፍለ ከተማ ለአዲስ አበባ ከተማ 
ምክር ቤት የኢዜማ ዕጩ የሆኑት አማን ይኹን 
ረዳ ተገኝተዋል፡፡ በደሴ በነበረው ሕዝባዊ 
ውይይት ላይ 6ኛው አገር አቀፍ ምርጫ 
ያለው አገራዊ ፋይዳ ምን እንደሚመስል 
በምክትል ሊቀመንበሩ ጫኔ ከበደ (ዶ/ር) 
አማካኝነት ለውይይት የሚሆን መነሻ ሀሳብ 
ቀርቧል፡፡ 

	 ኢዜማ ምርጫው በሰላም ተጀምሮ 
በሰላም እንዲጠናቀቅ ያለበትን አገራዊ 
ኃላፊነት በጥንቃቄ እንደሚወጣ የተገለጸ 
ሲሆን፤ ኢዜማ ኢትዮጵያ አሁን ከምትገኝበት 
ሁኔታ አንጻር የሕዝቡን ሰላም አስጠብቆ 
የልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ ያለውን 
አማራጭ በሚመለከት የፖሊሲ አስተባባሪው 
አማን ይኹን ረዳ ማብራሪያ አቅርበዋል፡፡ 10ሩ 
የኢዜማ ግቦች እና ኢትዮጵያ የምትገኝበት 
መጠነ ሰፊ ችግሮች በሚመለከትም የፖሊሲ 
አስተባባሪው ማብራሪያቸውን አቅርበዋል፡፡ 
ከሕዝባዊ ውይይቱ ታዳሚዎች ለተነሱት 
ኢዜማ የትኞቹ የሕገ-መንግሥቱ አንቀጾች 
እንዲሻሻል ይፈልጋል? ነጻ እና ፍትሐዊ ምርጫ 
ማካሄድ ይቻላል ብላቹህ ታምናላቹህ? 

ለደሴ እና ለአካባቢው ሕዝበ ምን አማራጭ 
አላቹህ? ለሚሉ ጥያቄዎችም ምላሽ 
ተሰጥቷል፡፡ በዕለቱም በደሴ ከተማ ለሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት እና ለክልል ምክር ቤት 
የሚወዳደሩ ዕጩዎች ተዋውቀዋል፡፡ 

	 በወልዲያ ከተማ በተካሄደው 
ሕዝባዊ ስብሰባ የኢዜማ የፋይናንስ ኮሚቴ 
ኃላፊ አንድነት ሽፈራው እና በቦሌ ክፍለ 
ከተማ ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት 
የኢዜማ ዕጩ የሆኑት ኢዮብ መሳፍንት 
የተገኙ ሲሆን መጪው 6ኛው አገር አቀፍ 
ምርጫ ያለው ታሪካዊ እና አገራዊ ፋይዳ ምን 
እንደሚመስል፣ ኢዜማ የምርጫ ዘመቻውን 
በምን መልኩ ለመምራት እንደተዘጋጀ እና 
የተዘጋጀበት ፍኖተ ካርታ ምን እንደሚመስል 
ለሕዝባዊ ስብሰባው ታዳሚዎች ማብራሪያ 
አቅርበዋል፡፡ በተጨማሪም ኢዜማ 
ያዘጋጃቸው ፖሊሲዎች እንዲሁም 
በሚመጣው አምስት ዓመታት ቢመረጥ ምን 
ለማድረግ እንደተዘጋጀ ሀሳብ ቀርቧል፡፡ 

	 የምርጫ አስፈጻሚዎች ገለልተኝነት 
ምን ይመስላል? ምርጫው ላይ የተለያዩ ሰዎች 
የሚሳተፉበት እንደመሆኑ መጠን ከእነዛ 
ሰዎች ጋር ሊኖረው የሚገባው ግንኙነት ምን 
መምሰል አለበት? ብልፅግና እና ኢዜማ አንድ 
ናቸው ተብሎ ለሚነሳው አስተያየት እንዴት 
ነው ተገቢ ምላሽ መስጠት የሚቻለው? 
የዕጩዎች የምርጫ ሂደት ምን ይመስል 
ነበር? ከመሬት ባለቤትነት ጋር በተያያዘም 
ምን ዓይነት አማራጮች አላቹህ? ለሚሉ 
ከሕዝባዊ ስብሰባው ተሳታፊዎች ለተነሱት 

ጥያቄዎችም ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ ኢዜማን 
በወልዲያ ወክለው የሚወዳደሩ ዕጩዎችንም 
ታዳሚው ፊት ወጥተው ትውውቅ ማድረግ 
ችለዋል፡፡  

	 እሁድ የካቲት 28 ቀን 2013 ዓ.ም 
ከወልዲያ እና ደሴ ከተሞች በተጨማሪ 
ሕዝባዊ ስብሰባ የተካሄደበት ሌላኛው ከተማ 
የአርባ ምንጭ ከተማ ሲሆን፤ በአርባ ምንጭ 
ከተማ የኢዜማ ምክትል መሪ አንዷለም 
አራጌ እና የኢዜማ የንፍስ ስልክ ላፍቶ 
ክፍለ ከተማ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ዕጩ 
ትእግስት ወርቅነህ በሕዝባዊ ውይይቱ ላይ 
ተካፋይ ሆነዋል፡፡ ውይይቱ በጋሞ አባቶች 
ምርቃት የተጀመረ ሲሆን ምክትል መሪው 
አንዷለም አራጌ፣ ዜግነትን መሰረት ያደረገ 
ፖለቲካ ፋይዳው ምን እንደሆነ የመወያያ 
ሀሳብ አቅርበዋል፡፡ ለመነሻ ከቀረበው 
የመወያያ ሀሳብ በኋላም ወደ ጥያቄና መልስ 
የተገባ ሲሆን ከሕዝባዊ ስብሰባው ታዳሚያን 
ለተነሳው ጥያቄ ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ 
  
	 በዕለቱ በአርባ ምንጭ ከተማ 
የሚገኙ የኢዜማ አባላት ለኢዜማ የሰሩትን 
ሙዚቃ አስተዋውቀዋል፡፡ ኢዜማን 
በከተማው ወክለው የሚወዳደሩ ዕጩዎችም 
ተዋውቀዋል፡፡

	 ኢዜማ በያዝነው ሳምንት መጨረሻ 
እሁድ መጋቢት 05 ቀን 2013 ዓ.ም በባህር 
ዳር እና በደብረ ብርሀን ከተሞች ሕዝባዊ 
ስብሰባ የሚያካሄድ ይሆናል፡፡   

ኢዜማ በደሴ፣ ወልዲያ እና አርባ ምንጭ ከተሞች 
ከሕዝብ ጋር ተወያያ

                             መጋቢት 02 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)


