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በኢዜማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

በኦሮሚያ ለሚገኙ የኢዜማ የምርጫ ወረዳ
ሥራ አስፈጻሚዎች ሥልጠና ተሰጠ
“በኦሮሚያ ተከታታይ ህዝባዊ ስብሰባ ይደረጋል ሥራም ይሰራል፡፡”
ምክትል የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ስዩም መንገሻ

በኦሮሚያ ለሚገኙ የኢዜማ የምርጫ ወረዳ ሥራ
አስፈጻሚዎች ሥልጠና ተሰጠ
“በኦሮሚያ ተከታታይ ህዝባዊ ስብሰባ ይደረጋል ሥራም ይሰራል፡፡”
ምክትል የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት ስዩም መንገሻ

ጥር 21 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) በኦሮሚያ እና
በድሬደዋ ከሚገኙ አስራ አራት
ዞኖች ለመጡ የምርጫ ወረዳ
ሥራ አስፈጻሚዎች የኢዜማ የምርጫ ዝግጅት
ላይ በነጋ በቦንገር ሆቴል ሥልጠና ፡፡ ጥር 16
ቀን 2012 ዓ.ም የተሰጠው ሥልጠና ሲጠናቀቅ
ከሰልጣኞቹ የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበው
ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፡
በሥልጠናው ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት
የኢዜማ መሪ ብርሃኑ ነጋ «በዚህ አስቸጋሪ
ጊዜ ለሀገር አንድነት ለመሥራት በመነሳታችሁ
ልትመሰገኑ ይገባል። ኢዜማ ለእናንተ ከማዕከል
ማድረግ የሚገባውን በሙሉ ያደርጋል። …

1
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በቀጣዩ ስድስትና ሰባት ወራት ጠንክረን
እንሠራለን።» ብለዋል፡፡
በሥልጠና የተሳተፉት የምርጫ ወረዳ ሥራ
አስፈጻሚዎች አሁን ያለው የኦሮሚያ ነባራዊ
ሁኔታ ተግዳሮት እንደሆነባቸው በውይይ
ወቅት አንስተዋል፡፡ በብሔር ከተደራጁ
ፓርቲዎች ውጭ በኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀስ
ሌላ ፓርቲ እንዳይኖር በሚሠራው ሥራ ውስጥ
መንግሥታዊ መዋቅር ውስጥ ያሉ ኃይሎችም
ተሳታፊ በመሆናቸው እና አሁንም ድረስ
አትምጡብን የእኛ ብቻ ነው የሚል አስተሳሰብ
ተፅዕኖ እየፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ከተሳታፊዎች የቀረበው መረጃ ከዚህ በፊትም
እደደረሰ እና በኦሮሚያ የኢዜማ መዋቅር

በሚሠራው ሥራ አመራሩ የበለጠ ትኩረት
ሰጥቶ ከጎናቸው እንደሚቆም አባሎችንም
ከጥቃት እንደሚከላለከል ተገልጿል፡፡
‹‹በኦሮሚያ 17 ዞኖች ሉ ሲሆን ኢዜማ እስካሁን
በ14ቱ ላይ መዋቅር ዘርግቶ ሥራ እየሠራ
ይገኛል፤ ሠልጣኞች ከዚህ በመሄድ ከሥልጠና
ባገኙት ግብዓት መሠረት ሥራቻቸውን የበለጠ
አጠናክረው ይቀጥላሉ፡፡ በቀጣይ በኦሮሚያ
ተከታታይ ሕዝባዊ ስብሰባዎችን እናደርጋለን፤
እንዲሁም አዳዲስ ሥራዎችም ይሠራሉ፡፡››
በማለት ምክትል የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት
ስዩም መንገሻ ለዜጎች መድረክ ገልጸዋል፡፡

‹‹እናንተ ምርጫችን ናችሁ››
የምርጫ ወረዳ 06 ነዋሪዎች

ጥር 21 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) የአዲስ አበባ ምርጫ
ወረዳ 06 እሁድ ጥር 17 ቀን
2012 ዓ.ም በወረዳው ለሚገኙ
ነዋሪዎች የኢዜማ አማራጮችን እና የወረዳውን
ቢሮ ማስተዋወቁን የምርጫ ወረዳ 06 ሕዝብ
ግንኙነት ኃላፊ ዳንኤል ተሾመ ለዜጎች መድረክ
ገለፁ፡፡
ኃ
ላፊው በወረዳቸው ለሚገኙ ነዋሪዎች
የኢዜማ ዓላማን ማስተዋወቅ እንዲሁም
ለወረዳው ተጨማሪ አባላትን እና ደጋፊዎችን
መመልመል ዓላማ አድርገው ሲንቀሳቀሱ
እንደነበር አስረድተዋል፡፡ በእለቱም የምርጫ
ወረዳው አባል የሆኑት የኢዜማ የሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ዕጩ ተጠሪ የሆኑት
ግርማ ሰይፉ በመርሃግብሩ ላይ መገኘታቸውን
ጠቁመዋል፡፡ በሂደቱም ከወረዳው ነዋሪዎች

ያገኙት ግብረመልስ አጥጋቢ የሚባል እንደነበር
ገልፀዋል፡፡ የወረዳው ነዋሪ ‹‹እናንተ ምርጫችን
ናችሁ!›› ሲል ምላሽ እንደሰጣቸው የሕዝብ
ግንኙነት ኃላፊው አውስተዋል፡፡ ፓርቲያቸውን
ለማስተዋወቅ ይረዳም ዘንድ በርካታ በራሪ
ወረቀቶችን ለነዋሪው ማዳረስ እንደቻሉ
አስረድተወዋል፡፡
የፓርቲያቸውን የማስተዋወቅ ሂደት
እንቅስቃሴ እንዴት እንደገመገሙት ከዜጎች
መድረክ ለተነሳላቸው ጥያቄ የምርጫ ወረዳ
6 ኃላፊው ሲመልሱ ፓርቲያቸው የወረዳውን
ነዋሪ ጥቅም እና ትክክለኛ ፍላጎት በትክክል
የሚያስጠብቅ ፓርቲ መሆኑንና ኢትዮጵያ
የገባችበትን ቀውስ ለመፍታት የሚያስችል
አመራር ለማምጣት ፓርቲያቸው የኅብረተሰቡ
ምርጫ መሆኑን መረዳት የሚያስችል ግንዛቤ
መገኘቱን ጠቁመዋል፡፡
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የኢትዮጵያ ዜጎች
ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ)
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አዲስ አበባ
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ኢዜማ በጎንደር ያካሂደው ሕዝባዊ ስብሰባ ሲስተጓጎል
በሌሎች 10 አካባቢዎች በተሳካ ሁኔታ አካሄደ፡፡
‹‹የያዝነው መንገድ አስፈላጊ መሆኑን አውቀናል፡፡ የዜግነት ፖለቲካ ምን
ያህል አስፈላጊ መሆኑን እያየን ነው፡፡››ዋሲሁን ተስፋዬ

ጥር 21 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ) በሳምንቱ መጨረሻ ጎንደርን
ጨምሮ በሚዛን አማን፣ በሀዲያ፣
በሞጣ፣ በግንደ ወይን፣ በለሳ፣ በፎገራ
በሸዋርቢት እና በአጣዬ ሕዝባዊ ስብሰባ አካሂዶ
በስኬት ቢያጠናቅቅም በጎንደር ሲካሄድ የነበረውን
ሕዝባዊ ስብሰባ በተደራጁ ኃይሎች ባሳዩት ሥርዓተ
አልበኝነት ምክንያት ተቋርጧል፡፡
በጎንደር የነበረውን ሁኔታ በተመለከተ
የኢዜማ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት ዋሲሁን
ተስፋዬን ለዜጎች መድረክ ‹‹የያዝነው መንገድ
አስፈላጊ መሆኑን አውቀናል፡፡ የዜግነት ፖለቲካ ምን
ያህል አስፈላጊ መሆኑን እያየን ነው፡፡ በጎንደር ያሉ
የኢዜማ አመራሮች ጠንክረው መሥራት አለባቸው፡
፡ እየሠሩት ያለው ሥራ ኢዜማን ማስመረጥ ብቻ
ሳይሆን ሀገርም ማዳን ነው፡፡›› ሲሉ አስረድተዋል፡፡
ኅብረተሰቡ የተሻለ ሀሳብ ያለውን እንዲመርጥ
መደላድሉን ማመቻቸት፣ ሃሳብን አቅርቦ ውሳኔውን
ለሕዝብ መተው ሲገባ ኅብረተሰብን በኃይል አፍኖ
‹‹እኔ አውቅልሃለሁ!›› ማለት በኢህአዴግ ታፈንን
ሲሉ ከነበሩ አካላት የማይጠበቅ ተግባር መሆኑን
በመጥቀስ ይሄን ያደረጉ አካላት ሥልጣን ቢይዙ ሌላ
የማንንም ሃሳብ በፍፁም የማይቀበሉ ናቸው ሲሉ
ዋስይሁን አስረድተዋል፡፡
በዕለቱ በዚህ ድርጊት የተሳተፉትን
ግለሰቦችን ሙሉ መረጃ ተጠናቅሮ ተገቢው አካላት
ሕጋዊ እርምጃ እዲወስዱ ለማመልከት እየተሠራ
መሆኑ ታውቋል፡፡ ከዚህ ቀደም ባሕር ዳር
ላይም ተመሳሳይ ነገር የተፈጠረ ቢሆንም ችግሩን
በመፍታት ተደጋጋሚ ሕዝባዊ ስብሰባ ማካሄድ
መቻሉም ይታወቃል፡፡
ኢዜማ ሥራውን በተጠናከረ መልኩ በመቀጠል
ጥር 24 ቀን 2012 ዓ.ም በጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ ደብረ ብርሃን ቀበሌ 06 አዳራሽ እንዲሁም
በከተማው ሚሊኒየም አዳራሽ፣ በሰሜን ሸዋ በአርባምንጭም ተመሳሳይ ሕዝባዊ ስብሰባ
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ኢዜማ ጥር 21 ቀን 2012 ዓ.ም

እንደሚያደርግ ከድርጅት ጉዳይ ያገኘነው
መረጃ ያመለክታል፡፡

