ቅፅ 1 ቁጥር 27 ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም

በኢዜማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

“የምርጫ ቦርድን ውሳኔ ተቀብለን ዝግጅት
በማድረግ ላይ እንገኛለን፡፡”ዋሲሁን ተስፋዬ

“የምርጫ ቦርድን ውሳኔ ተቀብለን ዝግጅት በማድረግ
ላይ እንገኛለን፡፡”

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) ነሐሴ 10 ቀን
2012 ዓ.ም የሚካሄደው ሀገራዊ
ምርጫን በሙሉ አቅም ለመሳተፍ
ዝግጅት እያደረገ መሆኑን ገለጸ፡፡
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቀጣዩን
ሀገር አቀፍ ምርጫ ነሐሴ 10 ቀን 2012 ዓ.ም
አደርጋለሁ ብሎ ማሳወቁን ተከትሎ ኢዜማ
በፊት ያደርግ ከነበረው በላይ በተጠናከረ
መልኩ ዝግጅት መጀመሩን የኢዜማ የድርጅት
ጉዳይ ኃላፊ ዋሲሁን ተስፋዬ ለዜጎች መድረክ
ገልጸዋል፡፡
ምርጫ ቦርድ ሀገር አቀፉን ምርጫ
ለማከናወን ያወጣውን የጊዜ ሰሌዳ ባሳወቀበት
እና ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር በተወያየበት
ወቅት ኢዜማም የተሳተፈ ሲሆን በቀበረው
የጊዜ ሰሌዳ ላይም ምክረ ሃሳብ አቅርቧል፡፡
የመራጮች ምዝገባ ቀን ተብሎ የተቀመጠው
ቀነ ገደብ ገፋ ተደርጎ የምርጫ ቅስቀሳ
የሚደረግባቸው የመጀመሪያ ቀናት ድረስ
እንዲገፋ፣ የእጩዎች ምዝገባ ቀን የተሰጠው 14
ቀን ካለው ጊዜና እያንዳንዱ የወረዳ ተመራጭ
ለመወዳደር ከአካባቢው ላይ 2000 የድጋፍ
ፊርማ ማሰባሰብ ስለሚያስፈልግ ቀናቶቹ
በአስራ አራት ቀናት ከመገደብ ይልቅ ተጨማሪ
ቀናት ተሰጥቶ ከ20 አስከ 25 ቀን ድረስ ቢደረግ
የተሻለ እንደሆነ ኢዜማ እንደሚያምን የደርጅት
ጉዳይ ኃላፊው ገልጸዋል፡፡
በክረምት ወቅት ሀገር አቀፍ ምርጫ
መካሄዱ እንዴት ያዩታል ብላ የዜጎች መድረክ
ላነሳችላቸው ጥያቄ፡- ወቅቱ ክረምት በመሆኑ
ዝናብም ስላለ አስቸጋሪ ነው፡፡ የሎጀስቲክ
አቅርቦትም ላይሟላ ይችላል፡፡ ይሄን በማሰብ
በበጋ ወቅት ቢሆን የተሻለ ነው የሚል እምነት
የነበረን ቢሆንም ምርጫ ቦርድ ግን ያቀረበው
ምክንያቶች አሳማኝ ሆኖ አግኝተነዋል ብለዋል፡
፡ ‹‹በተለይ ፓርላማው ግዴታ መስከረም ላይ
ሥራ መጀመር አለበት፤ አሁን ካለው ነባራዊ
ሁኔታ የምርጫ ቦርድን ውሳኔ ተቀብለን
ዝግጅት በማድረግ ላይ እንገኛለን፡፡›› በማለት
ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

1

ኢዜማ ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም

ዋሲሁን ተስፋዬ

አያይዘውም ምርጫ ቦርድ አሁን ባለው ሁኔታ
ያሉትንና ችግሮችን ተጋፍጦ ምርጫ እንዲደረግ
በቁርጠኝነት እየተንቀሳቀሰ መገኘቱ በራሱ
ምስጋና ሊቸረው ይገባልም ብለዋል፡፡
በተመሳሳይም፣ ተሻሽሎ በጸደቀው የኢትዮጵያ
የምርጫ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገና
እና የምርጫ ሥነምግባር አዋጅ ቁጥር

ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

1162/2011 መሠረት ዳግም ምዝገባ ለመፈጸም
እስከመጋቢት 3 ቀን 2012 ዓ.ም ለሁሉም
የፖለቲካ ፓርቲዎች ባስቀመጠው ቀነ ገደብ
መሠረት ምዝገባውን ለመፈጸም ወደሥራ
መገባቱን የድርጅት ጉዳይ ኃላፊው ጨምረው
ገልጸዋል፡፡

ኢዜማ በምርጫ ወረዳ 28 ለሚገኙ
አመራሮችና አባላት ስልጠና ሰጠ
		

ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

አድራሻ
ስልክ

+251118592950
ኢሜይል

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

www.facebook.com/ethzema

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) በአዲስ አበባ
በምርጫ ወረዳ 28 ለሚገኙ
አመራሮችና አባሎች የኢዜማ
የሥራ ባህሎች እና በተጨማሪም በ2012 ዓ.ም
ይካሄዳል ተብሎ ስለታሰበው ሀገር አቀፍ
ምርጫ የኢዜማ ዝግጅት ላይ ትኩረት ያደረገ
ሥልጠና መስጠቱን የኢዜማ ምርጫ ወረዳ
28 ሰብሰባቢ አብዩ ሽፈራው ለዜጎች መድረክ
ገለጹ፡፡
በወረዳ 28 ስር የሚገኙ ወደ 6
የሚጠጉ የአስተዳደር ወረዳዎች ያሉ ሲሆን
በአስተዳደር ወረዳዎቹ ውስጥ የሚከናወኑ
ተግባራትን የሚያስተባብሩ አባላት ሰባት፣

ሰባት በመሆን መደራጀታቸውን የገለጹት
ሰብሳቢው በሥልጠናውም ላይ እነዚሁ
አስተባሪዎች መሳተፋቸው ገልጸዋል፡፡
ከሥልጠናው በኋላ ሠልጣኞች
ሥልጠናው መሰጠቱ እንደጠቀማቸው፤ ቀደም
ብሎ ቢሰጥ በወረዳው ባለ አወቃቀር ላይ ብዙ
ሥራ መሥራት ይቻል እንደነበር፤ የተሻለ ሥራ
ለመሥራትም ጥሩ ተነሳሽነትን ይሰጣቸው
እንደነበር መናገራቸውን በማንሳት ለሌሎችም
ወረዳዎች ይሄ ሥልጠና ቢሰጣቸው እና
በሥልጠናው አካሄድ ቢሠሩ ፓርቲውን
በአጭር ጊዜ ወደ ተሻለ ደረጃ ማሳደግ
እንደሚቻል ሊቀ መንበሩ ጨምረው ገልጸዋል
፡፡
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የኢትዮጵያ ዜጎች
ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ)

ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ

ኢዜማ ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም

በሥርዓተ-ፆታ ዙሪያ ሥልጠና ተሰጠ
ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) ሴቶች ጉዳይ
ቋሚ ኮሚቴ ቅዳሜ ጥር 09 ቀን
2012 ዓ.ም ለኢዜማ የአዲስ አበባ
ምርጫ ወረዳ ሥራ አስፈጻሚዎች ሥልጠና
ሰጠ።
ሥልጠናው የተሰጠው በአዲስ አበባ
ከተማ ለሚገኙ 23ቱም የምርጫ ወረዳ ሥራ
አስፈፃሚዎች ሲሆን ሥልጠናው ያተኮረውም
በሥርዓተ ፆታ ዙሪያ መሆኑን የኢዜማ ሴቶች
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ጉዳይ ተጠሪ ከውሰር እድሪስ ለዜጎች መድረክ
ገልፀዋል።
በቀጣዩ ምርጫ ለክልል ምክር
ቤቶች ኢዜማን ወክለው ለምርጫ የሚወዳደሩ
እጩዎች መካከል ቢያንስ 30 በመቶ የሚሆኑ
ሴት መሆን አለባቸው የሚለውን የዕጩ
መመዘኛ መስፈርት ለማሳካት የኢዜማ
አመራሮች ስለ ሥርዓተ-ፆታ ያላቸው ግንዛቤ
ማሳደግ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ተጠሪዋ
አስረድተዋል። ሥልጠናው የተሰጠው በአራት

የሴታዊት ሥርዓተ-ፆታ ባለሙያዎች መሆኑን
ተጠሪዋ ገልፀዋል። በሥልጠናው ላይም ጥሩ
መግባባት ላይ መደረሱን ተጠሪዋ ጠቁመዋል።
ኢዜማ ሴቶችን ያገለለ ማንኛውም ዓይነት ፖሊስ
ውጤታማ እንደማይሆን እንደሚገነዘብና
ለይስሙላ የፖለቲካ ፍጆታ በሚል የሚደረጉ
የሴቶችን ተሳትፎ እንደማይቀበል በፕሮግራሙ
ላይ ማስፈሩ የሚታወቅ ነው።

