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በኢዜማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

‹‹በቀጣዩ ምርጫ ኢዜማን የሚወክሉ ዕጩዎች
የሚመረጡበት መመዘኛ ተዘጋጀ››

በቀጣዩ ምርጫ ኢዜማን የሚወክሉ ዕጩዎች
የሚመረጡበት መመዘኛ ተዘጋጀ

ጥር 1 ቀን 2012 (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጲያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) በየምርጫ
ወረዳው ያሉ የፓርቲው ጠቅላላ
ጉባዔ አባላት በየወረዳው
ፓርቲውን ወክለው በምርጫ የሚወዳደሩ
ዕጩዎችን የሚመርጡበት መመዘኛ መስፈርት
አዘጋጀ፡፡
በኢዜማ ብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚ
ኮሚቴ ጸድቆ ወደምርቻ ወረዳዎች መሠራጨት
የጀመረው መመዘኛ መስፈርት በፓርቲው
አሠራር መሰረት ፓርቲውን ወክለው በየምርጫ
ወረዳው የሚወዳደሩትን ዕጩ የምርጫ
ተወዳዳሪዎች የሚመርጡት በየወረዳው ያሉ
አባላት ሲሆኑ ይህም የሚደረገው የወረዳ
ጠቅላላ ጉባዔ ተጠርቶ በዴሞክራሲያዊና
ግልፅ ምርጫ እንደሆነ ያብራራል፡፡ በዚሁ
መሰረት የምርጫ ወረዳውን ዕጩዎቸ
ሲመርጡ ሊመለከቷቸው የሚገቡ ዋና ዋና
ጉዳዮችን በዝርዝር የሚያስቀምጥ እንዲሁም
ከሚቀርቡት ዕጩዎች ውስጥ የተሻሉትን
ለመምረጥ የሚያስችል መመዘኛ መስፈርት
በፓርቲው የምርጫ ስትራቴጂና ማኔጅመንት
ቡድን ተዘጋጅቶ ለየምርጫ ወረዳዎቹ በፓርቲ
የድርጅት ጉዳይ በኩል መላክ ተጀምሯል፡፡
የተዘጋጀው የዕጩዎ መመዘኛ ሰነድ ዓላማዎች
1. በሁሉም የምርጫ ወረዳዎች የፖለቲካ
ፓርቲዎችና የምርጫ አዋጁ እንዲሁም
የፓርቲው ደንብ በአግባቡ ተግባራዊ
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ከፋይል ማህደር የተወሰደ
ሕግና በፓርቲው ደንብ ላይ የተቀመጡ
እንዲደረግ ማስቻል፡፡
2. ግልፅ
የሆኑ
መመዘኛዎችን አስገዳጅ አንቀፆችን የያዘ ነው፡፡ ሁለተኛው
በማስቀመጥየዕጩ መምረጥሂደቱን ግልፅ፤ ክፍል ተጨማሪ መመዘኛዎች የሆኑና በዋናነት
የዕጩውን የትምህርት፤ የመልካም ባህሪ፤
ተአማኒና ቀልጣፋማድረግ፡፡
3. ወጥ የሆነ አሠራርን በሁሉም የምርጫ የስራ ትጋት፤ የንቁ ተሳትፎ ደረጃ፤ እነዲሁም
በአካባቢው ያለውን ተቀባይነት መሰረት
ወረዳዎችማረጋገጥ፡፡
4. የሚመረጡት
እጩዎች
ብቃት፣ ያደረጉ መመዘኛዎች የተቀመጡበት ሲሆን
ክህሎት፣ንቁ ተሳትፎ እና ቅንነት ያላቸው ሦስተኛውና የመጨረሻው ክፍል ደግሞ
በዕጩነት የተመረጡ አባላት ከዕጩነት ሊሰረዙ
እንዲሆኑ ማገዝ፡፡
5. ከሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች አንጻርም የሚችሉበትን አግባብ ያስቀምጣል፡፡
ለረጅም ጊዜ ሴቶች በፖለቲካ ውስጥ
አሸናፊ ሆነው ሊወጡ የሚሉ ዕጩዎችን
ወደፊት
በማምጣትና
ለውድድር የነበራቸውን አጠቃላይ ማኅበረሰባዊ ሚናቸው
በማቅረብ
ምርጫውን
ማሸነፍ፡፡ የማይመጥን ተሳትፎ ከግምት በማስገባት
እንዲሁም እስካሁን ካሉት አባላት በምርጫ ወረዳዎች ኢዜማን ወክለው
በተጨማሪ ምርጫ ወረዳዎች ለምርጫ በምርጫ የሚሳተፉ ሴት ዕጩ ተወዳዳሪዎችን
የሚወዳደሩ ብቁ አባላትን እንዲመለምሉ ለማበረታት በተለየ መልኩ በምክር ቤት ዕጩ
ሆነው የሚመረጡበት መስመር በመመዘኛው
ማስቻል፡፡
በአጠቃላይ ቅን አገልጋይ የሆኑ ተካቷል።
ብቁ መሪዎች ማዘጋጀት ኢዜማ ምርጫውን
በየምርጫ ወረዳው ያሉ አባላትና
ሲያሸንፍ ኅብረተሰቡ እስካሁን የተማረረባቸው አመራሮችም የተዘጋጀውን ሰነድ በመረዳትና
በመንግሥት መዋቅር ውስጥ ያሉ መሰረታዊ ተግባራዊ በማድረግ እያንዳንዱ ምርጫ ወረዳ
ችግሮችን በብቃት የሚያስተካክሉ አባላት ብቁ፤ ቅን አገልጋይ እና ህዝቡን ለማገልገል
እንዲመረጡ ለማስቻል እነደመነሻ መሰረት በቂ ክህሎት ያላቸውን እንዲሁም ፓርቲው
ሆነው እንዲያገለግሉ በማሰብ የተዘጋጀ ሰነድ በሕዝብ ዘንድ ተመራጭ እንዲሆን የሚያስችሉ
ዕጩዎችን እንዲመርጥ ፓርቲው የአደራ
እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል፡፡
የተዘጋጀው የዕጩዎች መመዘኛ መልዕክት አስተላልፏል፡፡
መስፈርት በሶስት ክፍሎች የተከፈለ ሲሆን
መሰረታዊ መመዘኛዎች በሚል በኢትዮጲያ

የምርጫ ወረዳ የሴቶች ጉዳይ
ተጠሪዎች ሥልጠና እየተሰጠ ነው
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አድራሻ
ስልክ

+251118592950

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ) ደቡብ ክልል ከሚገኙ 4
ዞኖች የተወጣጡ 26 የምርጫ ወረዳ
የሴቶች ጉዳይ ተጠሪዎች በሥርዓተ ጾታ እና
የአመራር ክህሎት ላይ ቦዲቲ ከተማ ሥልጠና
ተሰጠ።
ፓርቲው የሴቶችን በቀጣዩ ሀገራዊ
ምርጫ እና በአጠቃላይ የፖለቲካ ተሳትፎ
ማሳደግን ዓላማ ያደረገ የክህሎት ማሳደጊያ
ሥልጠናዎችን በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች
ለሴት አባላት በተከታታይ እየሰጠ ይገኛል።
የዚህ ተከታታይ ሥልጠና አካል

ኢሜይል

የሆነውን የክህሎት ማሳደጊያ ሥልጠና በቦዲቲ
ከተማ የሰጡት የኢዜማ የሴቶች ጉዳይ ተጠሪ
ናንሲ ውድነህ እና የሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ
አባል የሆኑት እመቤት ቢራራ ናቸው።
ከዚህ ቀደም ተመሣሣይ ሥልጠና
በባሕር ዳር ከተማ ከምስራቅ እና ምዕራብ
ጎጃም ለተወጣጡ የምርጫ ወረዳ የሴቶች
ጉዳይ ተጠሪዎች የተሰጠ ሲሆን የፊታችን
እሁድ ጥር 3 ቀን 2012 ዓ.ም ደግሞ ደቡብ
ወሎ ዞን ከሚገኙ የምርጫ ወረዳዎች
ከተወጣጡ የሴቶች ጉዳይ ተጠሪዎች በደሴ
ከተማ ሥልጠና እንደሚሰጥ የሴቶች ጉዳይ

ethzema@gmail.com
ትዊተር
www.twitter.com/ethzema
ፌስቡክ

www.facebook.com/ethzema

የኢትዮጵያ ዜጎች
ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ)

ጥር 1 ቀን 2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ
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ኢዜማ በወረዳ 19 ህዝባዊ ስብሰባውን አከናወነ“ ፌዴራሊዝሙ
መጀመር ያለበት ከቀበሌ ነው”
“የትግራይ ህዝብና ህወሃት አንድ ናቸው የሚሉት ህወሃቶች ብቻ ናቸው፡፡”
የኢዜማ መሪ ብርሃኑ ነጋ (ፕሮፌሰር)
ጥር 1 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) በአዲስ አበባ
በምርጫ ወረዳ 19 ከሚገኙ
አባሎቹና ደጋፊዎች ጋር ታኅሣሥ
26 ቀን 2012 ዓ.ም በነጋ ቦንገር ሆቴል ሕዝባዊ
ውይይት አደረገ፡፡
የኢዜማ የወጣቶች ጉዳይ ተጠሪ ፅዮን
እንግዳዬ ‹‹ያለንበት ጊዜ ወሳኝ ወቅት ነው፤ ያለ
ወጣቶች ተሳትፎ ምንም መሥራት አይቻልም፡
፡ ኢዜማ የወጣቶች ፓርቲ ነው። እንደዚህም
ሆኖ አሁን ያለው ወጣት በቂ አይደለም።
በፓርቲያችን ውስጥ ብዙ ወጣቶችና ሴቶች
ያስፈልጋሉ!›› ብለዋል፡፡
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‹‹እኛ ፌዴራሊዝምን የምናየበት ይለያል፡፡
ፌዴራሊዝም መጀመር ያለበት ከቀበሌ ነው፡፡
የቀበሌው አሰተዳዳሪ ከቀበሌው ነዋሪ ሕይወት
ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው፡፡›› በማለት
ንግግር የጀመሩት የኢዜማ መሪ ብርሃኑ ነጋ
(ፕሮፌሰር) ንግራቸውን በመቀጠል ‹‹ከአሁን
በኋላ ከዳር ቆሞ ማየት የለም። ከዳር ቆሞ
ማየት መብትን አሳልፎ መስጠት ነው!...ትልቁ
ነጻነት ራስን ማስተዳደር ነው፡፡›› ብለዋል፡፡
በውይይቱ ላይ የኢዜማ መሪ
ከተስብሳዊዎቹም ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ
ሁሉም ተጨንቋል ኢዜማ ስለዚህ ጉዳይ ምን
አቋም አለው? ስለ ህወሃት ወቅታዊ ሁኔታ

እና ስለ ቀጣዩ ምርጫ ለቀረበላቸው የተለያዩ
ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል፡፡
‹‹የትግራይ ሕዝብና ህወሃት አንድ
ናቸው የሚሉት ህወሃቶች ብቻ ናቸው፡፡
የትግራይ ሕዝብ ነጻነቱን እንዲያገኝ የቻልነውን
ሁሉ እናረጋለን ያሉት ብርሃኑ ‹‹ቀጣዩ ምርጫ
እንደሚካሄድ በሚመለከታቸው ኃላፊዎች
በኩል አቋም ስለተያዘ እኛም እንሳተፋለን፡
፡›› ብለዋል፡፡ ኢዜማ ያሰናዳውን ፖሊሲም
ለምርጫው አቅርቦ ይከራከራል በማለት
መሪው ተናግረዋል፡፡

