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በኢዜማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

ኢዜማ በሀገር አቀፍ ደረጃ የእጩ አስመራጮች ምርጫ
ያደርጋል
“ሕዝቡን ማገለግል እንፈልጋለን የሚሉ ኢዜማን እንዲቀላቀሉ ጥሪ እናቀርባለን!”
ኢዮብ መሳፍንት

ኢዜማ በሀገር አቀፍ ደረጃ የእጩ
አስመራጮች ምርጫ ያደርጋል

“ሕዝቡን ማገለግል እንፈልጋለን የሚሉ ኢዜማን እንዲቀላቀሉ ጥሪ እናቀርባለን!”
ኢዮብ መሳፍንት
ጥር 29 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) እሁድ የካቲት 1
ቀን 2012 ዓ.ም በሀገር አቀፍ ደረጃ
በሁሉም የምርጫ ወረዳዎች
የዕጩ አስመራጮች ምርጫ እንደሚደረግ
የዕጩ ምልመላ እና ድጋፍ አስተባባሪ ኮሚቴን
የሚመሩት እዮብ መሳፍንት አስታወቁ፡፡
ኢዜማን ወክለው በሕዝብ ተወካዮች ምክር
ቤት እና በክልል ምክር ቤቶች ለመግባት
የሚወዳደሩ እጩዎችን ለመምረጥ ሥራ ላይ
የሚውል የመመዘኛ መስፈርት ተዘጋጅቶ
ለምርጫ ወረዳዎች መላኩን ያስታወሱት
እዮብ፣ ከመመዘኛ መስፈርቱ ጋር አብሮ
በተዘጋጀው የምርጫ ሥነ ሥርዓት መመሪያ
መሠረት በምርጫ ወረዳዎች የሚገኙ ከሥራ
አስፈጻሚ እና በዕጩነት ለመቅረብ መወዳደር
ከሚፈልጉ አባላት ውጪ የሆኑ አባላትን
የፊታችን እሁድ የካቲት 01/2012 ዓ.ም
በአስመራጭነት እንደሚመረጡ አስረድተዋል
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ኢዜማ ጥር 29 ቀን 2012 ዓ.ም

፡፡
የካቲት 01/2012 ዓ.ም በሚደረገው
ምርጫ በሁሉም ምርጫ ወረዳዎች ሦስት
የምርጫ አስፈጻሚዎች የሚመረጡ ሲሆን፣
ከምርጫ ወረዳው ሊቀመንበር እና ዋና ጸሐፊ
ጋር በመሆን በአጠቃላይ አምስት አባላት ያሉት
አስመራጭ ኮሚቴ የሚመሠርቱ ይሆናል፡፡
በምርጫ ወረዳዎች የሚመሠረቱት አስመራጭ
ኮሚቴዎች ከምርጫ ወረዳ አባላት መካከል
በቀጣዩ ምርጫ ኢዜማን ወክለው የሚወዳደሩ
በአካባቢው ማኅበረሰብ ዘንድ ተቀባይነት እና
ተአማኒነት ያላቸው እንዲሁም የምርጫ ሕጉን
እና የኢዜማን የመመዘኛ መስፈርት የሚያሟሉ
እጪዎችን የመመልመል እና የመመዘን ሥራ
ይሠራሉ፡፡
እዮብ መሳፍንት እንዳብራሩት
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና ለክልል
ምክር ቤቶች መወዳደር የሚፈልጉ የኢዜማን
መርህ እንቀበላለን፣ ኅብረተሰቡን ማገልገል

እንፈልጋለን የሚሉ ዜጎች በሚኖሩበት አካባቢ
ወደሚገኙ የኢዜማ የምርጫ ወረዳ ጽሕፈት
ቤቶች ወይንም አደራጆች በመሄድ በአባልነት
ከተመዘገቡ፤ ኢዜማ ተቀብሎ በመስፈርቱ እና
በመመሪያው መሠረት እንዲወዳደሩ እድል
ይሰጣል፡፡
ለአስመራጭነት
የተመረጡት
ተመራጮች በቅርብ ጊዜ ውስጥ የኢዜማ እጩ
ምርጫና አመራረጥ፣ ለምርጫ የሚወዳደሩት
አባላት መመዘኛ መስፈርት፣ ምርጫው
እንዴትና መቼ እንደሚከናወን የሚያስረዳ
ሥልጠና እንደሚሰጣቸው ታውቋል፡፡
ኢዜማ በስትራቴጂው ውስጥ
ያስቀመጠውን 4ኛ ግብ በሁሉም ደረጃ
በሚገኙ ምክር ቤቶች ተወዳድሮ መንግሥት
ለመመስረት የሚያስችል መቀመጫ ማሸነፍን
ለማሳካት በቂ ዝግጅት እያደረገ እንደሚገኝ
እዮብ መሳፍንት አሳውቀዋል፡፡

በደብረ ብርሀን ሊካሄድ ታስቦ የነበረው ህዝባዊ
ስብሰባ በረብሻ ምክንያት ሳይካሄድ ቀረ
የዜጎች መድረክ (29/5/2012 ዓ.ም)

አድራሻ
ስልክ

+251118592950
ኢሜይል

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) ባሳለፍነው
ሳምንት እሁድ ጥር 24 ቀን 2012
ዓ.ም በሰሜን ሸዋ ደብረብርሃን
ከተማ ከአባላትና ደጋፊዎች ጋር በሀገሪቱ
ወቅታዊ ጉዳዮችና በፓርቲው ፕሮግራም
ዙሪያ ሊያካሄድ አስቦት የነበረውን ሕዝባዊ
ስብሰባ ያለምንም ችግር የጥሪ ቅስቀሳ አጠናቆ
የነበረ ቢሆንም፣ በስብሰባው እለት በተደራጁ
ሥርዓት አልበኞች ሁከት የተነሳ ስብሰባው
ሳያካሄድ ቀረ፡፡
በእለቱ የአካባቢው ማኅበረሰብ ከጠዋቱ 2፡
30 ጀምሮ ስብሰባው በሚካሄድበት ቀበሌ 06
የገበሬዎች አዳራሽ በመግባት ላይ የነበረ ሲሆን
የተደራጁ ወጣቶች ወደ አዳራሹ መግቢያ
በር በመምጣት ተሰብሳቢዎች ከአዳራሹ
እንዲወጡ ምንም ዓይነት ስብሰባ በአማራ
ክልል መሬት ላይ ማድረግ እንደማይቻል
በመግለፅ በጩኽት መረበሽ ሲጀምሩ፣ የኢዜማ
የደብረብርሃን ምርጫ ወረዳ አስተባባሪዎች
ወጣቶቹ ከመረበሽ ይልቅ ወደ ውስጥ
በመግባት ሀሳባቸውን በሠለጠነና ሥርዓትን
በተከተለ መልኩ ማቅረብ እንደሚችሉ
ቢገልፁላቸውም ወጣቶቹ በመጮህ መግባት
እንደማይፈልጉና ስብሰባውንም ማካሄድ
እንደማይቻል ገልጸውላቸዋል፡፡ በቅርብ ርቀት
ሁኔታውን ይከታተሉ ለነበሩ የፀጥታ አስከባሪ
ፖሊሶች እርዳታ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቦላቸው

ethzema@gmail.com
ወደ አዳራሹ በር መምጣት ቢችሉም
ከአቅማችን በላይ ነው በሚል ሁኔታዎችን
በእይታ ከመከታተል ውጪ የጸጥታውን
ሁኔታ ለመቆጣጠር ባለመቻላቸው ስብሰባውን
ለመሰረዝ ግድ ሆኗል፡፡
በረብሻው ተሳታፊ የነበረ ወጣትን
ለማናገር ባደረግነው ጥረት ከአማራ ወጣቶች
ማኅበር እንደመጣ ገልፆ ‹‹በአማራ ምድር
በከተማችን ማንም ምንም አይነት ስብሰባ
አይደረጋትም፤ ከአዲስ አበባ በመኪና
ጭናችሁ ያስመጣችኋቸው 200 ሰዎች እንዳሉ
ተነግሮናል በቶሎ ከአዳራሹ አሰወጡ፡፡›› ያለ
ሲሆን ሰዎች ተጭነው እንደመጡ መረጃውን
ከየት እንዳገኘው ላቀረብንለት ጥያቄ ‹‹ቅዳሜ
እለት ምሽት በቴሌግራም መልእክቱ ደርሶናል››
ብሏል፡፡ በተያያዘ ሁኔታ ስብሰባውን
ለመከታተል ቀድመው አዳራሽ ገብተው የነበሩ
የደብረብርሃን ነዋሪዎችን ስለተፈጠረውና
እያዩት ስላለው ክስተት ሀሳባቸውን
እንዲያካፍሉን የድምፅና የምስል ማስረጃዎችን
ለመውሰድ ያደረግነው ሙከራ የመግቢያ በሩን
ገንጥለው ሊገቡ በነበሩ ወጣቶች ምክንያት
በፖሊስ ምንም ዓይነት የቃለመጠይቅ ስራ
እንዳይሰራ ክልከላ በመደረጉ ሳይሳካ ቀርቷል፡፡
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) በጎንደርም ተመሳሳይ ችግር
ገጥሞት ስብሰባውን ለማቋረጥ ተገዶ እንደነበር
አይዘነጋም፡፡
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ትዊተር
www.twitter.com/ethzema
ፌስቡክ

www.facebook.com/ethzema

የኢትዮጵያ ዜጎች
ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ)

ጥር 29 ቀን 2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ

ኢዜማ ጥር 29 ቀን 2012 ዓ.ም

ኢዜማ በጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ ከአባላት እና ደጋፊዎች
ጋር ተወያየ

ጥር 28 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) በጎፋ ዞን ሳውላ
ከተማ ከአባላት እና ደጋፊዎች
ጋር ጥር 24 ቀን 2012 ዓ.ም በጎፋ
ባሕል አዳራሽ (ሚሊኒየም አዳራሽ) በኢዜማ
እንቅስቃሴ እና በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች
ዙሪያ ውይይት አካሄደ፡፡
ውይይቱን የመሩት የኢዜማ ብሔራዊ
ሥራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት ዳንኤል ሺበሺ
እና ናትናኤል ፈለቀ ኢዜማ የሀገሪቷ ወቅታዊ
ሁኔታ ላይ ያለውን አመለካከት እና ኢዜማ
በሀገር አቀፍ ደረጃ ማሳካት የሚፈልጋቸው
ግቦች ምንድን ናቸው በሚሉ ነጥቦች ላይ
ለውይይት የሚሆን መነሻ ሀሳብ አቅርበዋል፡፡
በቀረበው ሀሳብ ላይ አባላት እና ደጋፊዎች
አስተያየታቸውን እና ጥያቄያቸውን የሰነዘሩ
ሲሆን፣ ሰላም እና መረጋጋትን ከማረጋገጥ እና
የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ከመፍታት
አንጻር ኢዜማ ምን አይነት ሚና ይጫወታል?
የፓርቲው የምርጫ ዝግጅትስ ምን ይመስላል?
የሚሉ ጥያቄዎች ከተሰነዘሩት ዋና ዋና ጥያቄዎች
መሀል ይገኙበታል፡፡
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ኢዜማ ጥር 29 ቀን 2012 ዓ.ም

ኢዜማ ሰላም እና መረጋጋት በሁሉም
የሀገራችን አካባቢዎች እንዲሰፍን ከሁሉም
ባለድርሻዎች ጋር ተባብሮ ይሠራል ያሉት
ዳንኤል ሺበሺ፣ መንግሥት የዜጎች ደኅንነትን
የማስጠበቅ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ኢዜማ
ደጋግሞ ማሳሰቡንም አስታውሰዋል፡፡ ኢዜማ
በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ አሸናፊ ሆኖ እንዲወጣ
የምሁራን እና የወጣቶች ተሳትፎ አስፈላጊ
መሆኑን እና የምርጫ ወረዳ አደራጆች ሁሉንም
የማኅበረሰብ ክፍሎች በአባልነት ማሳተፍን
ዓላማ አድርገው መንቀሳቀስ እንዳለባቸውም
አስገንዝበዋል፡፡
ዜጎች ያለምንም ገደብ በሀገራችን
የትኛውም አካባቢ ተንቀሳቅሰው መኖር እና
መሥራት እንዲችሉ ዜግነትን መሠረት ያደረገ
ፖለቲካ በሀገራችን መስፈኑ አስፈላጊ ነው
ያሉት ናትናኤል ፈለቀ፣ ኢዜማ ማኅበረሰቡ
የሚያጋጥመውን ከኑሮ ውድነት፣ ከሥራ አጥነት
እንዲሁም ከመልካም አስተዳደር ጋር የተያያዙ
ችግሮችን መፍታት የሚችሉ ፖሊሲዎችን
በባለሙያዎች እያስጠና መሆኑንም ገልፀዋል፡፡
ከስብሰባው አስቀድሞ ለአካባቢው ነዋሪዎች

ስብሰባው ላይ እንዲሳተፉ የሚደረገው
የቅስቀሳ ጥሪን የከተማው ፖሊስ የከለከለ
ሲሆን፣ ስብሰባው እንዳይካሄድ የተደረገውን
ከፍተኛ ጫና በመቋቋም ወደስብሰባው ከመጡ
አባላት እና ደጋፊዎች ጋር ሰፋ ያለ ውይይት
ተደርጓል። ለስብሰባ ወደአካባቢው ያመሩት
አመራሮች ጥሪው መከልከሉን አስመልክቶ
ከአካባቢው የፖሊስ ኃላፊዎች ጋር ውይይት
ያደረጉ ሲሆን የተደረገው ተግባር መብትን
የሚጋፋ መሆኑን በመግለፅ ድጋሚ መከሰት
እንደሌለበት አስገንዝበዋል፡፡
ሳውላ ከተማ የጎፋ ዞን ዋና ከተማ
ሲሆን ዞኑ 7 የምርጫ ወረዳዎችን በስሩ ይዟል፡
፡ ለስብሰባው ወደስፍራው ያመሩት የኢዜማ
ሥራ አስፈጻሚዎችም በጎፋ ዞን የጎፋ ምርጫ
ወረዳ፣ በጋሞ ዞን የቁጫ ምርጫ ወረዳ፣
እንዲሁም በሃድያ ዞን በሸኔ ከተማ የተከፈቱ
የምርጫ ወረዳ ጽሕፈት ቤቶችን ጎብኝተው
ከምርጫ ወረዳ ሥራ አስፈጻሚዎች ጋር
ተወያይተዋል፡፡

