ቅፅ 2 ቁጥር 76 የካቲት 10 ቀን 2013ዓ.ም

በኢዜማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

‹‹በግርማ ሞገስ ላይ የተፈፀመው ግድያ
ፖለቲካዊ ነው›› ኢዜማ

የአቶ ግርማ ሞገስ ለገሠ አጭር የህይወት ታሪክ
አቶ ግርማ ሞገስ ለገሠ ከእናቱ ከወ/ሮ ካሰች ተስፋዬ እና ከአባቱ ከአቶ ሞገስ ለገሠ መስከረም 25 ቀን 1975 ዓ.ም
በአዳማ/ናዝሬት ከተማ ተወለደ፡፡
አቶ ግርማ ሞገስ እድሜው ለትምህርት ሲደርስ የ1ኛና የመለስተኛ 2ኛ ደረጃ ትምህርቱን በአፄ ገላውዲዮስ ትምህርት ቤት
ተከታትሏል፡፡ በመቀጠልም በዚያው በአዳማ /ናዝሬት/ ከተማ በሃዋስ አጠቃላይ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን
በማጠናቀቅና አመርቂ ውጤት በማስመዝገብ ሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ በመግባት በቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመርያ ዲግሪውን ተቀብሏል
፡፡
አቶ ግርማ ሞገስ ለውጥ የሚመጣው በትምህርት መሆኑን የሚያምን ከምንም በላይ ለትምህርት የሚሰጠው ትኩረት
ከፍተኛ በመሆኑ በትምህርቱ በመግፋት ሁለተኛ ዲግሪውን (ማስተርሱን) በማኔጅመንት የትምህርት መስክ ከሥራ አመራር
ኢንስቲትዩት በ2012 ዓ.ም አግኝቷል፡፡ አቶ ግርማ ሞገስ በዚች አጭር ጊዜ የህይወት ቆይታ
1. ከነሐሴ 1998 - ሰኔ 1999 በሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ መምህር በመሆን፤
2. ሐምሌ 1999 - የካቲት 2002 በአድማስ ዩኒቨርሲቲ መምህር፣ የፋኩልቲ ዲን እና የፋይናንስ አስተዳደር ኃላፊ በመሆን፤
3. ከመጋቢት 2002 – ነሐሴ 2009 ዓ.ም የኢትዮ ናሽናል ትምህርት ቤት ሥራ አስኪያጅ በመሆን፤
4. ከመስከረም 2009 - መጋቢት 2010 የኬሮድ ትምህርት ሥራ አስኪያጅ በመሆን ሰርቷል፡፡
አቶ ግርማ ሞገስ ከለጋ እድሜው ጀምሮ ከትምህርቱ ጎን ለጎን ሥራ በመሥራት ቤተሰቡን እየረዳ የተማረ ለትምህርትና
ለሥራ የተፈጠረ ታታሪ ወጣት ነበር፡፡
አቶ ግርማ ሞገስ ቅን አሳቢ፣ ሩቅ አላሚ፣ ቸር፣ ከምንም በላይ አገሩን የሚወድና በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራ ኩሩ የሆነ
የትውልድ ቁንጮ ነበር፡፡ የቢሾፍቱ ከተማ ያላትን የተፈጥሮ ፀጋ በጥልቀት በማጤን ከተማዋ የቱሪስት ማዕከልና መዳረሻ ትሆን
ዘንድ ፕሮጀክት በመንደፍ የመንግሥት አካላት በተለይም የከተማ አስተዳደሩ ትኩረት ሰጥቶ እንዲተገብረው ብርቱ ጥረት ያደረገ
ቢሆንም፤ ሰሚ በማጣቱ ህልሙ ለጊዜው ተጨናግፏል፡፡
አቶ ግርማ ሞገስ፣ ለተቸገሩ የተማሪ ወላጆች ፈጥኖ በመድረስና በመርዳት በቢሾፍቱ ከተማ ማኅበረሰብ ልብ ውስጥ
በፍቅር የዘለቀ ሩህሩህ ወንድም ነበር፡፡ ለችግረኛ ተማሪዎች በየዓመቱ የት/ቤት ዩኒፎርም በማሰፋት፣ ደብተርና ሌሎች የትምህርት
ቁሳቁሶችን በማሟላት የረዳ ሲሆን፤ በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ለወራት ቤት እንዲቆዩ ለተገደዱ ተማሪዎች እስከ 1500 የሚደርስ
የተለያዩ መፅሐፍትን በራሱ ተነሳሽነት በማሰባሰብ ድጋፍ አድርጓል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በተለያዩ ክብረ በአላት ወቅት ችግርተኞችን
በገንዘብ በመደገፍ በአላትን በደስታ ሲያሳልፉ ከማየት በላይ የሚያስደስተው ነገር አልነበረም፡፡
በሌላ በኩል አቶ ግርማ ሞገስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በተለይም በኢየሱስና በማርያም አብያተ ክርስቲያናት
ሰንበት ትምህርት ቤቶች ውስጥ በርካታ ሃይማኖታዊ ሥራዎችን በማከናወን በተለያዩ ኮሚቴዎች ውስጥ በማገልገል የሚታወቅ
መንፈሳዊ ሰው ነበር፡፡
አቶ ግርማ ሞገስ በኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዲሰፍን ለዜጎች ህይወት የምትመች አገር ለመፍጠር በሚደረገው
ርብርብ የኢዜማ መስራች አባል እና የአደአ ምርጫ ወረዳ 1 የኢዜማ ሊቀመንበር በመሆን ሲያገለግል ነበር፡፡ አቶ ግርማ ሞገስ
ኢትዮጵያ ለዜጎቿ የምትመች በትውልድ ቅብብሎሽ ሉአላዊነቷና አንድነቷ የትከበርች ኢትዮጵያ እውን ሆና ለማየት ይጓጓ ነበር
፡፡ ዜጎች በአገራችው በነፃነት ሠርተው የሚኖሩባት፣ ሕዝቦቿ በመፈቃቀር እና በመተሳሰብ ስሜት በጋራ የተቆራኙባት ሆና ማየት
በብርቱ ይመኝ ነበር፡፡
አቶ ግርማ ሞገስ ላመነበትና ለቆመለት አላማ ግምባሩን እንጂ ጀርባውን መስጠት የማይሻ የኢዜማ ብርቱ ጀግና ነበር፡፡
ለዚህም ስብእናው ማረጋገጫ አሟሟቱ ከበቂ በላይ ጉልህ ምስክር ነው፡፡
አቶ ግርማ ሞገስ በራሱ ጥረት ያቋቋማቸውን የተለያዩ የንግድ ተቋማትን የሚመራ ለትምህርት ካለው ልዩ አፍቅሮት የተነሳ ‹‹ኢትዮ
ፓራዳይዝ›› የሚባል የግል ትምህርት ቤት በአዲስ አበባ ከተማ ቃሊቲ አካባቢ በመክፈት በጥንካሬ ሲሰራ የነበረ ፅኑ ሰው ነበር፡፡
አቶ ግርማ ሞገስ ከወይዘሮ መሠረት ጀበራ ጋር ትዳር በመመስረት ፅናት እና ማርካን የሚባሉ የሁለት ሴት ልጆች ሩህሩህ አባት
ነበር፡፡ አቶ ግርማ ሞገስ የካቲት 7 ቀን 2013 ዓ.ም ምሽት 2፡30 ላይ ወደ መኖርያ ቤቱ ሲገባ ለጊዜው ማንነታቸው ባልታወቁ
ነፍሰገዳዮች ጥይት ተተኩሶበት በተወለደ በ 38 ዓመት እድሜው ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል፡፡ የቢሾፍቱ ከተማም አንድ የቁርጥ
ቀን ልጇን አጥታ በሃዘን ፅልመት ተውጣለች፡፡ የአቶ ግርማ ሞገስ ሞት በ2013 ዓ.ም ምርጫ ዋዜማ ለኢትዮጵያዊነት የተከፈለ
የመጀመርያው መስዋዕትነት ነው፡፡
አቶ ግርማ በክብር የተሰዋላት ኢትዮጵያ እሱ በጀግንነት ቢያልፍም ታሪኩ ህያውና የትውልዱ መኩርያ ሆኖ ይቀጥላል፡፡
ኢዜማ ለባለቤቱ፣ ለልጆቹ፣ ለመላው ቤተሰቡና ለትግል አጋሮቹ መፅናናትን ይመኛል፡፡ የኦሮምያ ክልል መንግሥት በተለይም
የቢሾፍቱ ከተማ የፍትህ አካላት የግርማን ነፍስ የቀጠፉ እኩያንን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለፍርድ ያቀርባሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን፡፡
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ኢዜማየካቲት
ታህሳስ102 ቀን
ቀን 2012
2013 ዓ.ም
ዓ.ም
1 ኢዜማ

የኢዜማ የፓርቲ ኮንፍረንስ የፓርቲውን
ማኒፌስቶና ፖሊሲዎች ያፀድቃል ተብሎ
ይጠበቃል

የካቲት 10 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

አድራሻ
ስልክ

+251118592950
ኢሜይል

ethzema@gmail.com

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) የፊታችን
አርብ የካቲት 12 ቀን 2013
ዓ.ም የፓርቲ ኮንፍረሱን በራስ
ሆቴል የሚያካሄድ ይሆናል፡፡
የፓርቲው ኮንፍረንስ ቀደም
ብሎ መካሄድ የነበረበት ቢሆንም የኮቪድ19 ወረርሺኝ የተነሳ ኢዜማ ኮንፍረንሱን
ለማራዘም ተገዷል፡፡ የኢዜማ የፓርቲ
ኮንፈረንስ ፓርቲው አባላትን ካደራጀባቸው
የምርጫ ወረዳዎች አንድ ተወካይ
የሚወከልበት እና ሶስት ዓመት አንዴ
ከሚሰበሰበው የፓርቲው ጉባዔ ቀጥሎ
ትልቁ ሥልጣን ያለው የፓርቲ አካል ነው፡፡
የኢዜማ የፓርቲ ኮንፍረንስ
ፓርቲው አባላትን ካደራጀባቸው የምርጫ
ወረዳዎች አንድ ተወካይ የሚወከልበት እና
ሦስት ዓመት አንዴ ከሚሰበሰበው የፓርቲው
ጉባዔ ቀጥሎ ትልቁ ሥልጣን ያለው
የፓርቲ አካል ሲሆን፤ ኢዜማ ከተመሰረተ
በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚደረገው ይህ
ኮንፍረንስ የፓርቲውን ብሔራዊ ሥራ
አስፈጻሚ እና በጉባዔ የተመረጡ አካላትን
የእስካሁን እንቅስቃሴ ሪፖርት በማዳመጥ
ያፀድቃል ተብሎ ይጠበቃል። በተጨማሪም
ኢዜማ በቀጣዩ ምርጫ የሚወዳደርባቸውን

ፖሊሲዎች እና ማኒፌስቶ ለሕዝብ ይፋ
እንዲሆን የሚያፀድቅ ይሆናል፡፡
ኢዜማ፣ ከፓርቲ ኮንፍረንሱ
በተጨማሪ ቅዳሜ የካቲት 13 ቀን 2013
ዓ.ም በጊዮን ሆቴል ከቀኑ 8፡00 ሰአት
የሚጀምር እስከ 11፡00 ድረስ የሚዘልቅ
የምረጡኝ ቅስቀሳ ማስጀመሪያ መርሀግብር አዘጋጅቷል፡፡ በመርሃ ግብሩ ላይ
ኢዜማን ወክለው የሚወዳደሩ ዕጩዎች
ይተዋወቃሉ፤
የኢዜማ
ማኒፌስቶ
ይተዋወቃል፤ ኢዜማ ቢመረጥ በቀጣዩ
አምስት ዓመታት ምን ሊሰራ እንዳሰበ
ይገለፃል፤ በተጨማሪም የምርጫ 2013
ሀገራዊና ታሪካዊ ፋይዳ የሚዳሰስ ይሆናል
፡፡

ትዊተር
www.twitter.com/ethzema
ፌስቡክ

www.facebook.com/ethzema

የኢትዮጵያ ዜጎች
ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ)

የካቲት 10 ቀን 20113 ዓ.ም
አዲስ አበባ

በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ
አባላት፣ ደጋፊዎች እና ፓርቲው በቀጣዩ
ምርጫ ይዟቸው የቀረቡትን የመወዳደሪያ
ሀሳቦች መስማት እና ዕጩዎችን መተዋወቅ
የሚፈልጉ የከተማዋ ነዋሪዎች በሙሉ በዚህ
የምርጫ ዘመቻ መክፈቻ ክንውን ላይ
እንዲካፈሉ ኢዜማ ግብዣውን አቅርቧል፡፡
መድረኩ ለማንም ክፍት ስለሆነ ማንኛውም
ሰው በመድረኩ ላይ መካፈል እንደሚችል
ለመረዳት ተችሏል፡፡

2

የካቲት
ቀንዓ.ም
2013 ዓ.ም
2 ኢዜማ
ኢዜማ
ታህሳስ
2 ቀን102012
2

የቢሾፍቱ ፖሊስ ግርማ ሞገስ፣ የፖለቲካ ፓርቲ አባል መሆኑን
እያጣራሁ ነው ቢልም ግርማ ሞገስ ከመገደላቸው በፊት ለፖሊስ
በተፃፈ ደብዳቤ ኢዜማን ወክለው ከፖሊስ ጋር እንዲነጋገሩ
ተወክለው ነበር

‹‹በኢዜማ ደረጃ የፖሊሲ ዝግጅት የጀመርነው በተመሰረተን
በወራት ውስጥ ነው›› መሳይ ግርማ የስነ ሕዝብ ፖሊሲ
አስተባባሪ

የካቲት 10 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የካቲት 10 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) የቢሾፍቱ
ከተማ የአድአ ምርጫ ወረዳ
1 ሊቀመንበር የነበሩት ግርማ
ሞገስ፣ እሑድ የካቲት 7 ቀን 2013 ዓ.ም
ምሽት በተተኮሰባቸው ጥይት ሕይወታቸው
ማለፉ ይታወቃል፡፡ ግድያውን ተከትሎ
አስተያየታቸውን የሰጡት የቢሾፍቱ ከተማ
ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ኮማንደር ታሪኩ ለገሰ፣
ግርማ ሞገስ የፖለቲካ ፓርቲ አባል ናቸው
አይደለም የሚለውን ለማረጋገጥ እየተጣራ
መሆኑን ተናግረዋል፡፡

ኢዜማ፣ ለቢሾፍቱ ከተማ ፖሊስ መምሪያ
በፃፈው ደብዳቤ ቁጥር ኢዜማ/0397/13
ፖሊስ የኢዜማ ተወካይ የሆኑት ተስፋዬ
ኢትቻን፣ ቤት በመበርበር የወሰዳቸውን
የፓርቲውን ሰነዶች እንዲመለሱ በመጠየቅ
ይህንን ጉዳይ ለማስፈፀም ግርማ ሞገስን
መወከላቸውን የሚገልፅ ደብዳቤ ለከተማው
ፖሊስ መምሪያ ልኳል፡፡ ደብዳቤውም
ለግርማ ሞገስ ግልባጭ ተደርጓል፡፡
ኢዜማ በቢሾፍቱ ከተማ የሚገኙት
ሌላኛው አባሉ ተስፋዬ ኢቲቻ፣ ቤት
ተበርብሮ የፓርቲው ሰነዶች ስለተወሰዱበት
ነበር ይህንን ደብዳቤ ለፖሊስ በመፃፍ ግርማ
ሞገስ፣ ኢዜማን በመወከል የተወሰዱትን
ሰነዶች
እንዲያስመልሱ
የጠየቀው፡፡

ኮማንደሩ ይህን ቢሉም ግርማ
ሞገስ ከተገደሉበት የካቲት 07 ቀን 2013 ዓ.ም
ቀን በፊት ማለትም የካቲት 03 ቀን 2013 ዓ.ም
3 ኢዜማ የካቲት 10 ቀን 2013 ዓ.ም

የቢሾፍቱ ፖሊስ መምሪያም ይህን ደብዳቤ
ፈርሞ ቢቀበልም፤ የፖሊስ መምሪያው አዛዥ
ኮማንደር ታሪኩ ግን ግርማ ሞገስ የፖለቲካ
ፓርቲ አባል ናቸው አይደለም የሚለውን
ለማረጋገጥ እያጣራን ነው ሲሉ ተናግረዋል፡፡
የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እና
ፖሊስ በኢዜማ አባላት ላይ ከፍተኛ የሆነ
ጫና እያሳደረ ስለሚገኝ የድርጅት ሥራዎችን
ለማካሄድ እንቅፋት እንደሆነባቸው፤ በደብረ
ዘይት ከተማ የአደአ ምርጫ ወረዳ ጣቢያ
አስተባባሪ ተስፋዬ ኢቲቻ ለዜጎች መድረክ
መግለጻቸው የሚታወስ ነው፡፡

ተ

ፎካካሪ ፓርቲዎች ፖሊሲ
ብለው ድርሰት እያዘጋጁ ነው
ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ
አህመድ የብልፅግና ፓርቲ
ማኒፌስቶን ይፋ ባደረጉበት የካቲት 08 ቀን
2013 ዓ.ም መናገራቸውን ተከትሎ ዜጎች
መድረክ አስተያየታቸውን እንድትሰጣቸው
የጠየቀቻቸው በኢዜማ ሕዝብ ግንኙነት
ክፍል የጥናትና ስልጠና ክፍል ኃላፊና የስነ
ሕዝብ ፖሊሲ አስተባባሪ መሳይ ግርማ፣
ስለ የትኛውም ፓርቲ አስተያየት መስጠት
እንደማይፈልጉ ገልፀው ፓርቲያቸው ኢዜማ
ግን የፖሊሲ ዝግጅት የጀመረው በተመሰረተ
ጥቂት ወራት ውስጥ መሆኑን ተናገሩ፡፡

‹‹በኢዜማ ደረጃ የፖሊሲ ዝግጅት ወቅት የሚታዩ ይሆናል ሲሉ ለዜጎች መድረክ
የጀመርነው በተመሰረተን በወራት ውስጥ ተናግረዋል፡፡
ነው›› ያሉት የስነ ሕዝብ ፖሊሲ አስተባባሪው፣
ኢዜማ ከ40 በላይ ፖሊሲዎችን
ፓርቲያቸው በእስካሁኑ ሂደትም ከ40 በላይ
ፖሊሲዎችን መቅረፅ መቻሉን ጠቁመዋል፡ ባለሙያዎችን በማሳተፍ የቀረፀ ሲሆን
፡ በየፖሊሲ ዘርፉ ከፍተኛ እውቀትና ልምድ የፊታችን አርብ የካቲት 12 ቀን 2013
ያላቸውን ግለሰቦች በፖሊሲ ዝግጅቶቻችው ዓ.ም የሚያካሄደው የፓርቲው ኮንፍረንስ
ላይ አሳታፊ ማድረግ መቻላቸውን የጠቆሙት ካፀደቀቻቸው በኋላ ፖሊሲዎቹን ለሕዝብ
መሳይ ግርማ፣ ፖሊሲዎቻቸው በአገር ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል፡፡
ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የሚገኙ ምሁራንን
በመጋበዝም ሁለት ሶስት ጊዜ እንዲገመገሙ
መደረጋቸውን አስረድተዋል፡፡ እያንዳንዱ
የፖሊሲ ሰነድ በትንሹ 5 አባላትና አንድ
የፖሊሲ አስተባባሪ እንዳለው የጠቆሙት
ኃላፊው፣ የኢዜማ የፖሊሲ ሰነዶች በክርክር
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‹‹በግርማ ሞገስ ላይ የተፈፀመው ግድያ ፖለቲካዊ ነው››
ኢዜማ

ኢዜማ የምርጫ ቅስቀሳውን ጀመረ
የካቲት 10 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የካቲት 10 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ቢሾፍቱ ከተማ የአድአ ምርጫ
ወረዳ 1 ሊቀመንበር የነበሩት
እና እሁድ የካቲት 07 ቀን
2013 ዓ.ም በተተኮሰባቸው
ጥይት ህይወታቸው ያለፉት ግርማ ሞገስ፣
ግድያ ፖለቲካዊ ነው ሲል የኢትዮጵያ ዜጎች
ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) አስታወቀ፡፡

ሞገስም ከፖሊስ ጋር ሲነጋገሩ እንደነበር
ገልጿል፡፡ የቢሾፍቱ ከተማ ፖሊስ የካቲት 03
ቀን 2013 ዓ.ም ይህንኑ ደብዳቤ ማሕተም እና
ፊርማ አስፍሮ መቀበሉን አሳውቋል፡፡

መንግሥት የግርማን ሕይወት
የቀጠፉትን ወንጀለኞች አድኖ ሕግ ፊት
ባስቸኳይ እንዲያቀርብ በመግለጫው
የጠየቀው ኢዜማ፣ ግርማን ጨምሮ በአባሎቹ
‹‹የሕግ የበላይነት እና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ላይ ወከባ እና ማስፈራሪያ ሲያደርጉ የነበሩ
በአገራችን እንዲሰፍን የሚደረገው ትግል የቢሾፍቱ የፓርቲና የመንግሥት ኃላፊዎች
የብዙዎች መራር ትግል እና መስዕዋትነትን የምርመራው አካል እንዲሆኑ ሲል ጠይቋል፡
ኢዜማ፣ ረቡዕ የካቲት 10 ቀን የጠየቀ እንደሆነ ይታወቃል›› ያለው ኢዜማ ፡ ወከባውንም ሆነ ማስፈራሪያውን ቀድሞ
2013 ዓ.ም በዋና ፅህፈት ቤቱ በመስፍን አባሉ ግርማ ሞገስን ጨምሮ ከዚህ ቀደም እንዲያውቁ የተደረጉት የክልሉም ሆኑ
ወልደማሪያም አዳራሽ በሰጠው ጋዜጣዊ ስለእኩልነት እና ፍትህ ሲሉ ዋጋ የከፈሉ የፓርቲው ከፍተኛ ኃላፊዎችም ግድያውን
መስዕዋትነት
ቁጭት እንዲያወግዙ ሲል ኢዜማ ጥያቄውን
መግለጫ ላይ ነው ይህን ያለው፡፡ የቢሾፍቱ ኢትዮጵያዊያን
ፖሊስ ግርማ ሞገስ፣ አባል ስለመሆኑ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን ለመመሥረት አቅርቧል፡፡
እያጣራው ነው ሲል ለመገናኛ ብዙሃን ለሚያደርገው ትግል ተጨማሪ ብርታት
የማጣራት ሥራውን በሚመለከት
የሰጠውን መግለጫ ትክክል አይደለም እንደሚሆነው እንጂ በዚህ ምክንያት
ብሏል፡፡ ፓርቲው የካቲት 03 ቀን 2013 ዓ.ም በፍፁም ወደኋላ እንደማይል አስታውቋል፡ ማገዝ የምችለውን ሁሉ ለማገዝ ዝግጁ ነኝ
ለቢሾፍቱ ፖሊስ በፃፈው ደብዳቤ የቢሾፍቱ ፡ ‹‹እየሞትንም ቢሆን ዴሞክራሲያዊት ያለው ኢዜማ፣ የክልሉም ሆነ የፌደራል
ከተማ ፖሊስ ከዚህ ቀደም ሌላ የኢዜማ ኢትዮጵያን ከመገንባት የሚያቆመን ምንም መንግሥት ይህን ማድረግ ሲችል ብቻ
አባል የሆነን ሰው መኖሪያ ቤት በፈተሸበት ኃይል የለም፡፡ ይህ ለማንም ግልፅ ሊሆን ነው ለሰላማዊ እና ፍትሀዊ ምርጫ ከልቡ
ወቅት የወሰዳቸውን የኢዜማን መገልገያ ይገባል።›› በማለት ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የተዘጋጀ መሆኑን ማወቅ የምችለው ብሏል፡፡
ሰነዶች እንዲመልስ በጠየቀበት ደብዳቤ፣ ለመገንባት ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል
ግርማ ሞገስን ወክሎ መላኩን ተከትሎ ግርማ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል፡፡
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የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ
(አዜማ)
የምርጫ
2013 ዓ.ም የጊዜ ሰሌዳ
ላይ በተቀመጠው መሰረት
ሰኞ የካቲት 08 ቀን 2013 ዓ.ም ምርጫ
በሚደረግባቸው አካባቢ የሚገኙ የምርጫ
ወረዳ መዋቅሮች የምረጡኝ ቅስቀሳ መጀመሩን
የኢዜማ ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናትናኤል
ፈለቀ ለዜጎች መድረክ አስታወቁ፡፡

የኢዜም ምክትል ሊቀመንበር ጫኔ ከበደ ሥራ መሥራት መቻላቸውን የጠቆሙት
(ዶ/ር) እና የብሔራዊ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው፣ ቅስቀሳው ከሰኞ
በተጨማሪ ረቡዕ የካቲት 10 ቀን 2013
አባል የሆኑት ዳንኤል ሺበሺ ተሳትፈዋል፡፡
ዓ.ም እና ሀሙስ የካቲት 11 ቀን 2013 ዓ.ም
በሥራ ሰዓት መግቢያ እና መውጫ ቀጥሎ የሚውል መሆኑን ተናግረዋል፡
ሰዓት ላይ የትራንስፖርት እጥረት ባለባቸው ፡ በቀጣይነትም የመኪና ላይ ቅስቀሳዎች
አካባቢዎች አውቶብሶችን በማሰማራት ነጻ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል፡፡
የትራንስፖርት አገልግሎት እየተሰጠ ነፃ
የትራንስፖርት አገልግሎት የተሳተፉ ሰዎች
ቅስቀሳውን በምታካሄዱበት ጊዜ
የተለያዩ ጥያቄዎች ለፓርቲው አመራሮች የገጠማችሁ እከል አለ ወይ ብላ ዜጎች
እንዲያቀርቡ መደረጉን ሕዝብ ግንኙነት መድረክ ላነሳችው ጥያቄ ኃላፊው ሲመልሱ፤
ኃላፊው አስረድተዋል፡፡ ከብልፅግና ፓርቲ ሽሮሜደዳ አካባቢ የፌደራል ፖሊስ እና
ምንድን ነው የሚለያችሁ? ብትመረጡ ምን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ፍቃድ
ለማድረግ አስባችኋል? አላማችሁ ምንድን ስለሌላችሁ የምርጫ ቅስቃሳውን ማድረግ
ነው? መሬትና መኖሪያ ቤትን በሚመለከት አትችሉም በማለታቸው የተነሳ፤ ሽሮ ሜዳ
ምን ዓይነት ፖሊሲዎች አሏችሁ? የሚሉ አካባቢ ሊካሄድ የነበረው ቅስቀሳ መስተጓጎሉን
ጥያቄዎች ተነስተው እንደነበርና ምላሽ ጠቁመዋል፡፡ በሌሎች ቦታዎች ላይ ግን ምንም
እንደተሰጠባቸው ጠቁመዋል፡፡
ዓይነት እከል እንዳልገጠማቸው ገልጸዋል፡፡

በአዲስ አበባ የኢዜማ ከፍተኛ
ኃላፊዎች የተሳተፉበት የነፃ ትራንስፖርት
አገልግሎት በመስጠት ተሳፋሪዎች ኢዜማን
በተመለከተ ያላቸውን ማንኛውንም ጥያቄ
እንዲጠይቁ እና ከአመራሮቹ ምላሽ እንዲያገኙ
በማድረግ የምርጫ ቅስቀሳው መጀመሩን
ያስረዱት ኃላፊው፣ በጠዋቱ የቅስቀሳ መርሀግብር ላይ ምክትል መሪው አንዷለም አራጌ፣
ዋና ፀሐፊው አበበ አካሉ እና የፓርቲው
ከነዋሪው ጋር ቀጥታ ግንኙነት
ሊቀመንበር የሺዋስ አሰፋ የተገኙ ሲሆን፤
በከሰዓቱ መርሃ ግብር የወጣቶች ጉዳይ በማድረግ የነዋሪውን ስሜት ለመረዳት፣
ተጠሪዎቹ ያሬድ አለማየሁ፣ ፂዩን እንግዳዬ፣ ያለበትንንም ችግር ለማቃለል ያለመ የቅስቀሳ
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