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 የመIAድ የAዲስ Aበባ ወጣቶች ምክር ቤት ተመሠረተ፡፡ 

የመላው Iትዮጵያ Aንድነት ድርጅት የAዲስ Aበባ ወጣቶች ምክር ቤት ምሥረታ 

በመIAድ ጽ/ቤት ክቡር ፕሬዚዳንት Iንጅነር ኃይሉ ሻውል፣ የቀድሞ የIፌዴሪ 

ፕሬዚዳንት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ፣ የOፌዴን ተወካዮች፣ የመIAድ የሥራ Aስፈጻሚና 

የላEላይ ምክር ቤት Aባላት፣ የክፍለ ከተማና የቀበሌ Aመራር Aባላት፣ የፓርላማ 

Aባላትና ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው Eንግዶች በተገኙበት Eሁድ ጥቅምት 9/2001 

ዓ.ም ተካሂዷል፡፡ 

           
 ከሦስት ሰዓት ጀምሮ ወደመሰብሰቢያው Aዳራሽ የጐረፈው ታዳሚ በሚተላለፈው 

የሙዚቃ ቆይታ Eያደረገ ፕሮግራሙ ተጀመረ፡፡ ብዙም ደቂቃ ሳይቆይ የቀድሞ 

የIፌድሪ ፕሬዚዳንት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ በሥፍራው በመገኘት ከክቡር Iንጅነር 

የቀረበላቸውን ፍቅራዊ ሰላምታ በመቀበል ተቀላቀሉ፡፡ ከጥቂት ቆይታዎች በኋላም ክቡር 

Iንጅነር ኃይሉና የተከበሩ ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ የጀርመን ሬዲዮ ጣቢያ ዘጋቢ ላቀረበላቸው 

ቃለ መጠይቅ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡  

 

     

 

 

 

 

 ክቡር Iንጅነር ኃይሉ Eና የተከበሩ ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ከዶቼቬሌ ጋዜጠኛ ጋር

  
ዘመናዊ ውዝዋዜ 

የሞረሽ ባህላዊ ውዝዋዜ
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የAዲስ Aበባ ምክር ቤት ምሥረታን የመክፈቻ 

ንግግር ያደረጉት Aቶ ማሙሸት Aማረ የመIAድ 

የወጣቶች ጉዳይ ኃላፊ ሲሆኑ ‹‹የዚህች Aገር ተስፋ 

የሆናችሁ ወጣቶች! Aገራችሁና ሕዝባችሁ የፖለቲካ 

ቀውስ፣ የIኮኖሚ ቀውስ Eና የፍትሕ Eጦት ቀውስ፣ 

ባጠቃላይም ስፍር ቁጥር በሌላቸው ችግሮች ውስጥ 

ተወጥረው ይገኛሉ፡፡ ታዲያ በምናደርግው የሰላማዊ 

ትግል Aደረጃጀት በሚገባ ተጠናክረን ያሉትን ችግሮች ሁሉ Eስካላስወገድን ድረስ ይህ 

ችግር በEኛ ላይ ብቻ የሚያበቃ ሣይሆን በተተኪው ትውልድ ላይም በባሰ መልኩ 

የሚቀጥል መሆኑ የሚያጠራጥር Aይሆንም፡፡›› ብለዋል፡፡ ቀጥለውም ‹‹ውድ Eህቶቼና 

ወንድሞቼ! Eናቶቻችን፣ Aባቶቻችን፣ ታናናሽ የሆኑ Eህቶቻችንና ወንድሞቻችን ከዚህ 

የችግር Aረንቋ Eናላቅቃቸው ዘንድ የEኛን የተጠናከረ የAንድነት ኃይል በEጅጉ 

ይፈልጋሉ፡፡ የAንዳንዶች ከትግሉ መራቅና ቸል ማለት ወይም፣ በየቤቱና በየኰሪደሩ 

የሚደረግ የተናጠል ትግል፣ ሀዘንና ቁጭት ይኸንን የመከራ ዘመን ያራዝመዋል Eንጂ 

የነፃነቱን ቀን Aያቀርበውም፡፡›› ካሉ በኋላም ‹‹ዛሬ በሕዝብ ፊት የሚመረጡት የAዲስ 

Aበባ ወጣቶች ምክር ቤት Aባላትና የሥራ Aስፈጻሚዎች በወጣቱ ሊሰሩ የታሰቡትን 

ሥራዎች ሁሉ በታማኝነትና በቅንነት ተግተው Eንደሚፈፅሙት ልባችንን ሞልተን 

መናገር Eንችላለን፡፡›› ብለዋል 

የስብሰባው ታዳሚዎች የምርጫው ፕሮግራም Eስኪጀመር በሞረሽ የሙዚቃ 

ባንድ Eየተዝናኑ የቆዩ ሲሆን በሙዚቃው መድረክም የIትዮጵያ ውድ ልጅ የቴዲ 

Aፍሮ ዜማዎች ቀርበዋል፡፡ በተለይም ‹‹Iትዮጵያ Aገሬ›› የሚለው ሙዚቃና 

‹‹Aበባየሆሽ›› የሚለው የቴዲ Aፍሮ ዘፈን መላውን ተሰብሳቢ በAገር ፍቅር ስሜት 

Eንዲነሳሳ Aድርጎታል፡፡ ለAገር ፍቅር፣ ለሕዝብ ፍቅር፣ ለAንድነት ስሜትና ለነፃነት 

ስሜት የበኩሉን AስተዋጽO ለማድረግ የተነሳሳው የወጣቶች የምክር ቤት ምሥረታ 

ስብሰባ በEጅጉ ተጋባዥን የመሰጠ ነበር፡፡ 

የምርጫው ሥነ ሥርዓትም 

ግልጽ በሆነ መንገድ ከተካሄደ 

በኋላ የምርጫ Aስፈጻሚ 

ኰሚቴው የምርጫውን ውጤት 

ቆጠራ በሕዝቡ ፊት በማከናወን 

 የምርጫውን ውጤት ይፋ 

Aድርገዋል፡፡ በዚህም መሠረት   

የምርጫ Aስፈጻሚ ኰሚቴ Aባላት

ተመራጮች የምረጡኝ ቅስቀሳ ሲያካሂዱ

 
Aቶ ማሙሸት Aማረ 
የወጣቶች ጉዳይ ኃላፊ 

 
የምርጫ Aስፈጻሚ ኰሚቴው 
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የመላው Iትዮጵያ Aንድነት ድርጅት የAዲስ Aበባ ወጣቶች ምክር ቤት ወጣት 

ኃ/ገብርኤል ታምራት ሊቀመንበር፣ ወጣት ዮሐንስ ዘውዴ ም/ሊቀመንበር Eና ወጣት 

ሀብታሙ ጉሌ ፀሐፊ በመሆን ተመርጠዋል፡፡ የምርጫው ሥነ ሥርዓት ከተጠናቀቀ 

በኋላ ለAዲስ Aበባ ወጣቶች ምክር ቤት የሥራ Aስፈጻሚ ኰሚቴ Aባልነት 

የተመረጡት Aሥሩም የወጣት መሪዎች ወደ መድረክ በመቅረብ በሕዝብ ፊት ቃለ 

መሐላ ፈጽመዋል፡፡ 

Aዲስ የተመረጡት የAዲስ Aበባ 

ወጣቶች ምክር ቤት Aባላትና የሥራ Aስፈጻሚ 

ኰሚቴው በወጣቱ ሊሰሩ የታሰቡትን ሥራዎች 

ሁሉ በታማኝነትና በቅንነት ተግተው 

Eንደሚፈጽሙት ቃለ መሓላ በሕዝብ ፊት 

ፈጽመዋል፣ ከAመራሮቹ ቃለ መሐላ በኋላ 

የወጣቱ ትግል ገላጭ የሆነው የሻማ መብራት 

የOፌዴን ተወካይ የሆኑት Aቶ ገበየሁ Aያቱ 

Eንዲለኩሱት ተደርጓል፡፡ 

 Aቶ ገበየሁ Aያቱ ሻማውን ከለኰሱ በኋላ 

Aጭር ንግግር Aድርገዋል፡፡ በንግግራቸውም 

‹‹ፓርቲያቸው መገንጠልን Eንደማይፈልግና 

በIትዮጵያ Aንድነት Eንደሚያምኑ Eና ለዚህች 

Aገርም በጋራ መሥራት ተገቢ መሆኑን Eናምናለን›› 

ብለዋል፡፡ 

  የመላው Iትዮጵያ Aንድነት ድርጅት የAዲስ Aበባ ወጣቶች ምክር ቤት 

ሊቀመንበር ሆነው የተመረጡት ወጣት ኃይለገብርኤል ታምራትም ‹‹የሰጣችሁኝ 

ኃላፊነት ቀላል የሚባል Aይደለም በመሆኑም Eስከመጨረሻው የሕይወቴ ፍጻሜ ድረስ 

ሕዝባችንን ለማገልገል ዝግጁ ነኝ፡፡›› በማለት ገልጸዋል፡፡ 

 የፕሮግራሙ መዝጊያ ንግግር የተካሄደው በክቡር Iንጅነር ኃይሉ ሻውል   

ሲሆን በንግግራቸውም  ‹‹የIትዮጵያን ሕዝብ በቀን ሦስት ጊዜ ትበላለህ ብለውት ነበር፤ 

ነገር ግን በቀን ሦስት ጊዜ ይቅርና Aንዴ Eንኳን በወጉ ሳይበላ ይኸው ሃያ ዓመት 

ሊሆን ነው፡፡ ስለሆነም ትግላችን ገዢዎቻችን ካመጡት ረሃብ ጋርም ስለሆነ ትግሉን 

የበለጠ ውስብስ ያደርገዋል፡፡ በዛሬው Eለት የተመረጣችሁ ወጣቶችም ይህንን ውስብስብ 

ኃላፊነት ተረድታችሁ በትግሉ ውስጥ ከወጣቱ የሚፈለገውን AስተዋጽO በሚቀነባበር 

ኃላፊነታችሁን Eንድትወጡ ያስፈልጋል፣ ይህ ሲሆን ወጣቱ ኃላፊነቱን በመረከብና  

 
ተመራጮች ቃለ መሃላ ሲያደርጉ 

የOፌዴን ተወካይ Aቶ ገበየሁ Aያቱ
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ግዳጁን በተገቢው መንገድ በመወጣቱ Eንኮራባችኋለን፤ ይህንን ትግል Eዳር 

Eንደምታደርሱትም Eንተማመንባችኋለን፤ Aመራሩንም ለEናንተ Eናስረክባለን›› በማለት 

ለወጣቱ ተስፋ ሰጪና መመሪያ የሚሆን መልEክት Aስተላልፈዋል፡፡ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

በጉባኤው ላይ ከ720 በላይ የፓርቲው Aባላት፣ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ደጋፊዎና 

ሌሎችም የተጠሩ Eንግዶች የተገኙ ሲሆን Aዲስ Aመራር የመረጠው የAዲስ Aበባ 

ወጣቶች ምክር ቤት 180 ወንበሮች ያሉት ነው፡፡ በምክር ቤቱ የሚመረጠው የAዲስ 

Aበባ ወጣቶች ምክር ቤት በበኩሉ 10 Aባላት ያሉት የሥራ Aስፈጻሚ ቋሚ ኰሚቴ 

Aለው፡፡ 

  

 
ክቡር Iንጅነር ኃይሉ ሻውል


