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	 እንኳን ለገና በዓል  በሰላም አደረሳችሁ በማለት መልካም  ምኞታችንን እየገለፅን በዓሉ የምንተሳሰብበት፣ የምንከባበርበት 
የተቸገሩትን የምናስብበት እንዲሁም በቀደምት እናቶቻችን የብሔር፣ የዘር፣ የሀይማኖት እና የቀለም ልዩነት ሳይኖርባቸው 
በዓላትን እንደሚያከብሩት ሁሉ እኛም ይህን ተከትለን ያለምንም ልዩነት ተባብረንና ተደጋግፈን እንድናከብር የኢዜማ ሴቶች 
ጉዳይ ተጠሪ መልክታችንን እናስተላልፋለን። እኛ ሴቶች ባዓላት በመጡ ገዜ ተደራራቢ ሥራዎች እንደሚበዙብን እሙን ነው 
ሆኖም ግን ፖለቲካዊ ተሳትፏችንን በማጎልበት ሀገራዊ ግዴታችንን መወጣት እንዳለብን እና ተወዳዳሪ ሴቶችን ወደ መድረክ 
ማምጣት እንዳለብን አምነን የኢዜማ ሴቶች ጉዳይ አፅኖት ሰጥተን እየሠራን እንደምንገኝ በዚህ አጋጣሚ ማሳወቅ እንወዳለን።
መልካም የገና በዓል

የሴቶች ጉዳይ ተጠሪ
ናንሲ ወድነህ

መልካም በዓል



አድራሻ
ስልክ

+251118592950

ኢሜይል
ethzema@gmail.com

ትዊተር
www.twitter.com/ethzema

ፌስቡክ
www.facebook.com/ethzema

የኢትዮጵያ ዜጎች 
ለማኅበራዊ ፍትህ 

(ኢዜማ)

       ታሀሳስ  24  ቀን 2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) በባሕር ዳር ከተማ በአዝዋ ሆቴል 
ከምዕራብና ከምስራቅ ጎጃም፣ ከአዊ ዞን እንዲሁም  ከባሕር ዳር ዙሪያ የምርጫ 
ወረዳ ለተውጣጡ ለኢዜማ ሴት አመራሮች ሥልጠና ተሰጠ።

	 ኢዜማ በሚያደራጅበት ወቅት ያጋጠሙ ተግዳሮቶች ምን ምን እንደሆኑ በዝርዝር 
ውይይት ከተደረገ በኋላ ስለ ሥርዓተ ጾታ እኩልነትና የፖለቲካ አመራር ክህሎት ላይ ያተኮረ 
በሴቶች ጉዳይ ተጠሪ በሆኑት በከውሰር እድሪስ እና የሴቶች ጉዳይ ኮሚቴ አባል ቅድስት ግርማ  
ሥልጠና ተሰጥቷል።
 
	 ታኅሣሥ 19 ቀን 2012 ዓ.ም ለግማሽ ቀን የተሰጠው ሥልጠና ላይ የተሳተፉት ሴት 
አመራሮች በሥልጠናው መደሰታቸውን ገልጸው ሥልጠናው በስፋት የምርጫ ወረዳ አባላትን 
ማዕከል ባደረገ እና ቀጣይነት ባለው መልኩ መሰጠት እንዳለበት ማሳሰባቸውን የሴቶች ጉዳይ 
ተጠሪዋ ካውሰር እንድሪስ ለዜጎች መድረክ ገልጸዋል።

	 በሥልጠናው ላይ የተሳተፉ ሴት አመራሮች ለቀጣዩ ምርጫ ጠንካራ የሆኑ የሴት እጩ 
መፈለግ እንዳለባቸውና እነሱም አሸንፈው ሥልጣን እንዲይዙ ለማድረግ እና ስር ነቀል ለውጥ 
ለማምጣት የፖለቲካ ሥልጣን መያዝ ወሳኝ መሆኑን ተስማምተዋል። በቀጣይም በሌሎች 
ክልሎች መሰል ሥልጠናዎች እንደሚሰጥ ታውቋል።

ለሴት አመራሮች በባሕር ዳር 
ሥልጠና ተሰጠ

                      የዜጎች መድረክ ታኅሣሥ 24/2012 ዓ.ም
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ) ታሕሳስ 18 ቀን 2012 
ዓ.ም በመብራት ኃይል አዳራሽ 
ከአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ጋር 

ሕዝባዊ ውይይት አካሄደ፡፡
	 በውይይቱ ላይ የፓርቲው ከፍተኛ 
አመራሮች የሆኑት የፓርቲው መሪ ብርሃኑ ነጋ 
(ፕሮፌሰር) ምክትል መሪው አንዱዓለም አራጌ፣ 
የሙያ ማኅበራት ተጠሪዋ እሌኒ ነጋሽ እና 
የፓርቲው የምርጫ ስትራቴጂ እና ማኔጅመንት 
ካውንስል አባል የሆኑት አማንይሁን ረዳ 
የመወያያ ሀሳባቸውን አካፍለዋል፡፡
	 በሕዝባዊ ውይይቱ ላይ የመክፈቻ 
ንግግር ያደረጉት ምክትል መሪው አንዱዓለም 
አራጌ ‹‹መንደር በሚል ጎሬ ውስጥ ተወሽቆ 
መገኘት በመንፈስ የመኮስመን ጥግ ነው፡፡ 
ከኢትዮጵያዊነት ከፍታ ፈፅሞ አንወርድም፤ 
አንፈጠፈጥም!›› ሲሉ ተደምጠዋል፡፡ 
ኢትዮጵያ ስለገጠማት ችግር ሲያነሱም ችግሮቹ 
የሚስተካከሉ እንደሆነና ‹‹ከራሳችን አልፈን 
ለሌላው ሕዝብ የምንተርፍ ነን›› ብለዋል፡፡ 
ከችግራችን በላይ ኃይላችን ግዙፍ ነው ያሉት 
ምክትል መሪው ኢዜማ ዘመኑን የሚመጥን 
ፖለቲካ የሚጫወትና ለዘመናት ያልተወለደውን 
የሰብአዊ ልእልና ሕልም ከሌሎች ወገኖች ጋር 
ለማዋለድ የቆረጠ ፓርቲ ነው ብለዋል፡፡ 
	 ከምክትል መሪው በመቀጠል 
የመወያያ ሀሳብ ያቀረቡት የሙያ ማኅበራት 
ተጠሪዋ እሌኒ ነጋሽ ‹‹ሴቶች እና የልማት 
ተሳትፏቸው›› በሚል ርዕስ ማኅበራዊ ፍትህን 
በኢትዮጵያ ለማስፈን ሴቶች ወጣቶች፣ 
አካል ጉዳተኞች እና የሙያ ማኅበራት 
ስለሚኖራቸው ተሳትፎና ሚና ሀሳባቸውን 
አካፍለዋል፡፡ ‹‹ማኅበረሰብ እንዲቀጥል ሴቶች 

የራሳቸውን ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ›› ሲሉም 
ሴቶች በማኅበረሰብ ውስጥ ያላቸውን ሚና 
አስረድተዋል፡፡ 
	 ከእሌኒ ነጋሽ በማስከተል የኢዜማ 
ምርጫ ስትራቴጂ እና ማኔጅመንት ካውንስል 
አባል የሆኑት አማንይሁን ረዳ አዲስ አበባ 
ውስጥ ስላሉ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና 
ፖለቲካዊ ችግሮች ያስረዱ ሲሆን ፓርቲያቸው 
ኢዜማ ለእነዚህ ችግሮች ምን መፍትሔ 
አለው የሚለውንም አያይዘው አቅርበዋል፡፡ 
የአዲስ አበባ ሕዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር 
መብቱን በሚመለከት ሲናገሩም ‹‹የአዲስ አበባ 
ሕዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ይችላል፡፡ 
የአዲስ አበባ ሕዝብ ራሱን በራሱ ካስተዳደረ 
ሳንመርጠው ከሌላ ቦታ ምክትል ከንቲባም ሆነ 
ከንቲባ አይሾምለትም!›› ሲሉ ተደምጠዋል፡፡
	 ራስን በራስ ማስተዳደርን 
በሚመለከት የፓርቲው መሪ ብርሀኑ ነጋ 
(ፕሮፌሰር) ሀሳባቸውን ያቀረቡ ሲሆን 
መሪው ንግግራቸውን ከመጀመራቸው 
አስቀድሞ በሞጣ ለደረሰው የመስጊዶች 
ቃጠሎ የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልፀው 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ለመሥራት 
ጥረት እየተደረገ ባለበት በዚህ ወቅት ላይ 
ይህንን ለማደናቀፍ የሚደረግ ሙከራን 
በምንም ዓይነት መልኩ ኢዜማ የሚቀበለው 
እንዳልሆነ ገልፀዋል፡፡ ለተሰብሳቢውም ‹‹አንድ 
ጊዜ በጋራ ሁላችንም ከወንበራችን ከፍ ብለን 
ይህንን እንግለፅ›› በማለት በሕዝባዊ ውይይቱ 
ላይ የተገኙ ተሰብሳቢዎችን የጠየቁ ሲሆን 
በስብሰባው አዳራሽ የነበረው ተሰብሳቢም 
ከወንበሩ በመነሳት ሀሳባቸውን እንደሚጋራ 
በከፍተኛ ድምጽ ገልጿል፡፡ 
	 ራስን በራስ ማስተዳደር በሚመለከት 

ኢዜማ ያለውን ፖሊሲ በማስረዳት 
ንግግራቸውን የጀመሩት መሪው የእኛ ራስን 
በራስ የማስተዳደር መብት አዲስ አበባን ብቻ 
የሚመለከት ሳይሆን ሁሉንም የኢትዮጵያ 
አካባቢዎች የሚመለከት ነው ብለዋል፡፡ 
ይህንንም ሲያስረዱ ‹‹የአዲስ አበባ ሕዝብን 
ማስተዳደር ያለበት የአዲስ አበባ ከተማ 
ሕዝብ የመረጠው ሰው ነው፡፡ ባሕርዳርን 
ማን ያስተዳድር ብትሉኝ የባሕርዳር ሕዝብ 
የመረጠው ነው፡፡ የአዳማን ከተማ ማን 
ያስተዳድር ቢባልም የአዳማ ከተማ ሕዝብ 
የመረጠው ነው፡፡ እኛ (ኢዜማ) የአዲስ 
አበባ ፖሊሲ የአዳማ፣ የባሕርዳር፣ የመቀሌ፣ 
የድሬዳዋ፣ የአሶሳ..... ፖሊሲ ነው›› ሲሉ 
አስረድተዋል፡፡
	 መሪው ንግግራቸውን ከደመደሙ 
በኋላ መድረኩ ለጥያቄና መልስ ክፍት ሆኖ 
ቆይቷል፡፡ ብልፅግና ፓርቲ ምርጫውን 
ለማሸነፍ ከፍተኛ ገንዘብ መድቧል፡፡ 
እናንተ እንዴት በገንዘብ ብልፅግና ፓርቲን 
ተገዳድራችሁ እንመረጣለን ትላላችሁ? 
ብልፅግና ፓርቲን እንዴት ትመለከቱታላችሁ? 
ኢዜማ ምን ዓይነት አማራጮች አሉት? የኢዜማ 
ፖሊሲ ሴቶችን ተሳታፊ አድርጎ የተቀረፀ ነው 
ወይ? ኢዜማ ምን ዓይነት የመከላከያና የፖሊስ 
ሀይል መቋቋም አለበት ብሎ ያምናል? የሚሉ 
ጥያቄዎች ከተሰብሳቢው ከተነሱት ዋና ዋና 
ጥያቄዎች መሀል ይገኙበታል፡፡
	 ለጥያቄዎቹም መሪው ብርሀኑ ነጋ 
(ፕሮፌሰር)፣ ምክትል መሪው አንዱዓለም 
አራጌ እና የፓርቲው የምርጫ ስትራቴጂ እና 
ማኔጅመንት ካውንስል አባል አማንይሁን ረዳ 
ምላሾቻቸውን ሰጥተዋል፡፡    

‹‹የዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታን ለማደናቀፍ የሚደረገውን ማንኛውም 
አይነት ሙከራ በምንም አይነት መልኩ አንቀበልም›› ብርሃኑ ነጋ (ፕ/ር)

(የዜጎች መድረክ ታኅሣሥ 23 ቀን 2012)
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ) የአመራር ሥልጠና 
ፕሮግራም ታኅሣሥ 25 ቀን 2012 
ዓ.ም በይፋ እንደሚጀመር ተገለጸ፡

፡
በመጀመሪያ ዙር የአመራርነት ሥልጠና 
ፕሮግራም በአዲስ አበባ በ23ቱም የምርጫ 
ወረዳዎች የሚገኙ የሥራ አስፈጻሚዎችን 
ተሳታፊ አድርጎ የሚከናወን ሲሆን 12 
የተለያዩ የአመራር ክህሎትን የሚያጎለብቱ 
ሥልጠናዎችን ያካተተ ነው፡፡ ቅዳሜ ታኅሣሥ 
25 ቀን የሥልጠና ፕሮግራሙ በይፋ ሲጀምር 
አመራሮች በምርጫ ወቅት ሊኖራቸው ስለሚገባ 
የሙያ ሥነ-ምግባር (Professionalism) 
የሚያተኩር ሥልጠና የሚሠጥ ይሆናል፡፡ ይህን 
ሥልጠና የሚሰጡት ዲባባ ተስፋዬ (ዶክተር) 

ሲሆኑ በለንደን ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ 
እንደዚሁም ኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ 
ሳይንስ እና ፍልስፍና መምህር እና ተመራማሪ 
ናቸው፡፡
	 የሥልጠና ፕሮግራሙ በሥልጠና እና 
አቅም ግንባታ ቋሚ ኮሚቴ የተዘጋጀ ሲሆን 
ባለፉት ስድስት ወራት የካሪኩለም ቀረጻ እና 
ተመሳሳይ ዝግጅቶች ሲደረጉ መቆየታቸው 
ታውቋል፡፡ ቋሚ ኮሚቴው የኢዜማን የፖለቲካ 
መርሆዎች እና ፍልስፍና የተረዱ መካከለኛ 
እና ከፍተኛ አመራሮችን መፍጠር እና ብቃት 
ማሳደግን ዓላማ አድረጎ እንቅስቃሴ እያደረገ 
የሚገኝ ሲሆን በረጅም ጊዜ የኢዜማ አመራር 
ተቋም ለመመሥረት ዕቅድ እንዳለለማወቅ 
ተችሏል፡፡

ኢዜማ በሐዋሳ 
ሕዝባዊ ስበሰባ 

ያደርጋል
የዜጎች መድረክ ታኅሣሥ 23 ቀን 2012 ዓ.ም

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) በሐዋሳ ከተማ 
ከሚገኙ አባላት፣ ደጋፊዎች እና 
የአካባው ነዋሪዎች ጋር ጥር 

2 ቀን 2012 ዓ.ም ውይይት እንደሚያደርግ 
ታወቀ፡፡
ኢዜማ በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች 
ማኅበረሰቡን የማወያየት፣ ዜግነትን መሠረት 
ባደረገ ፖለቲካ እና ማኅበራዊ ፍትህ ፍልስፍና 
ዙሪያ የማሰባሰብ እና የማደራጀት ሥራውን 
በመቀጠል በመቐለ፣ አዳማ፣ ባሕር ዳር እና 
አዲስ አበባ ከተደረጉ ሕዝባዊ ስብሰባዎች 
በኋላ በሐዋሳ ከተማ ተመሣሣይ ሕዝባዊ 
ስብሰባ ጥር 2 ቀን 2012 ዓ.ም እንደሚያደርግ 
ለማወቅ ተችሏል፡፡
በሐዋሳ ከተማ አረብ ሰፈር አካባቢ መቻል 
ሕንጻ 2ኛ ፎቅ ላይ ጽሕፈት ቤት ከፍተው 
የሚንቀሳቀሱት የኢዜማ ሐዋሳ ምርጫ ወረዳ 
አደራጆች ስብሰባው የተሳካ እንዲሆን የረጅም 
ጊዜ ዝግጅት ሲደረግ የቆየ እንደሆነ እና 
ከከተማው ከንቲባ ጽሕፈት ቤት እንዲሁም 
የጸጥታ ክፍለ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ተደርጎ 
ለስብሰባው እውቅና እደሰጡ ለዜጎች መድረክ 
አስረድተዋል፡፡
ቅዳሜ ጥር ሁለት 2012 ዓ.ም በሚደረገው 
ሕዝባዊ ስብሰባ ላይ ከፍተኛ የኢዜማ 
አመራሮች እንደሚገኙም ታውቋል፡፡

ኢዜማ የአመራር ሥልጠና ፕሮግራም 
በይፋ ይጀምራል

የዜጎች መድረክ ታኅሣሥ 23 ቀን 2012 ዓ.ም
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የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ) በባሕር ዳር ታኅሣሥ 
18 ቀን 2012 ዓ.ም በሙሉዓለም 
አዳራሽ ከኢዜማ አባላት፣ 

ደጋፊዎች እና ከአካባቢው ነዋሪዎችጋር 
በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን ያደረገ 
ሕዝባዊ ስብሰባ አከናወነ፡፡ 
በዕለቱ ኢዜማ እንደ አዲስ አበባ በሁሉም 
ክልሎች ተደራሽ ለምን እንዳልሆነ ተጠይቆ 
ፓርቲው በሁሉም ክልሎች የሚገኙ የምርጫ 
ወረዳዎችን በማደራጀት ላይ እንደሚገኝ 
በአማራ ክልልም ምርጫውን ለማሸነፍ 
በሁሉም ምርጫ ወረዳዎች ስለሚወዳደር 
በተቻለው አቅም ተደራሽ ለመሆን እየተጣረ 
እንደሚገኝ ተገልጿል፡፡
የኢዜማ ሊቀ መንበር የሺዋስ አሰፋ  ‹‹ወደፊት 
መሄድ አለብን፣ ተስፋ ይዘን መምጣት 
አለብን፡፡ ሁልጊዜ ስለ ችግር ብቻ ማውራት 

አይጠቅምም፡፡ መንገድ ተዘጋ፣ ቤትና ንብረት 
ብቻ ተቃጠለ ማለት መፍትሔ አይሆንም፡
፡ ቅድሚያ መንገድ እንዳይዘጋ ቤትና ንብረት 
እንዲሁም ቤተ እምነት እንዳይቃጠል ማድረግ 
አለብን፡፡ ከሆነም ደግሞ ዘላቂ መፍትሔው ላይ 
ነው ማተኮር ያለብን፡፡›› ብለዋል፡፡
‹ምርጫን ለማሸነፍ ዝግጅታችሁ ምን ያህል 
ነው? ምርጫው መካሄድ የለበትም ስትሉ 
ነበር?› ተብሎ ለቀረበ ጥያቄ ምርጫው ጊዜ 
ላይ የነበረን አመለካከት ከሰላም እና ሥርዓትን 
ከማስከበር የመንግሥት አቅም ሁኔታ አንጻር  
መሆኑን በመጥቀስ ‹‹ፀጥታን የማስከበር 
የመንግሥት ሥራ ነው፡፡ መንግሥት ሰላም 
ማስከበር ከቻለና ምርጫው የሚከናወን ከሆነ 
ኢዜማ በምርጫው ለመወዳደርና ለማሸነፍ 
ተዘጋጅቷል፡፡›› በማለት ምላሽ ከመድረኩ 
ተሰጥቷል፡፡
በተያያዘ ዜና ባሕር ዳር ለነበረው ሕዝባዊ 

ስብሰባ ወደቦታው ያቀኑት የኢዜማ ከፍተኛ 
አመራሮች ወደ ሞጣ አቅንተው በከተማው 
ጥቃት የደረሰባቸውን ቤተ እምነቶች እና 
የንግድ ተቋማት ጎብኝተዋል፡፡ አመራሮቹ 
ከአካባቢው ማኅበረሰብ ተወካዮች እንዲሁም 
ከተማው የሚገኝበት የሁለትእጁ እነሴ 
ምርጫ ወረዳ የኢዜማ አደራጆ ጋር ባደረጉት 
ውይይት ችግር በተፈጠረበት ወቅት የከተማው 
አስተዳደር በሚገባው ፍጥነት የፀጥታ ኃይል 
አለመላኩን የተገለጸላቸው ሲሆን አሁንም ይሄን 
የፈፀሙትን ሰዎች መንግስት ለፍርድ ማቅረብ 
እንዳለበት ተገልጾላቸዋል፡፡ አመራሮቹ እግረ 
መንገዳቸውን የአዴት እና ሁለትእጅ እነሴ 
ምርጫ ወረዳ የኢዜማ ጽሕፈት ቤቶችንም 
ጎብኝተዋል፡፡

ኢዜማ በባሕር ዳር ሕዝባዊ ስብሰባ 
አከናወነ

ታኅሣሥ 23 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)



የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) በሰሜን ወሎ 
በደላንታ ዳውንት በወገል ጤና 
ከተማ ላይ ታኅሣሥ 26 ቀን 

2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 2፡30 ጀምሮ በከተማዋ 
በሚገኘው በእድገት ፋና አዳራሽ ሕዝባዊ 
ውይይት እንደሚያከናውን የደላንታ ዳውንት 
የኢዜማ የምርጫ ወረዳ ሊቀ መንበር የሆኑት 
ኤፍሬም በቃቢል ለዜጎች መድረክ ገለጹ፡፡

	 ውይይቱ በኢዜማ ፕሮግራም፣ 
ቀጣዩን ምርጫ በተመለከተ እንዲሁም 

አሁን ባለው የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ 
መሆኑን የምርጫ ወረዳው ሊቀመንበር 
አክለው ገልጸዋል። በከተማው በሚገኙ 
ሕዝብ በሚገኝባቸው አካባቢዎች ማስታወቂያ 
በመለጠፍ ቅስቀሳ እየተደረገ መሆኑን 
እንዲሁም ስብሰባው ከመከናወኑ አንድ ቀን 
በፊትም በተሸከርካሪ ከተማዋን በሙሉ 
የሚያካትት ቅስቀሳ እንደሚደረግ ሊቀ መንበሩ 
ገልጸዋል፡፡

በዕለቱም ተሰጥኦ ባለቸው አባላት ግጥምና 
ሥነ - ጹሁፍ እንደሚቀርብ የኢዜማ ከፍተኛ 

አመራሮችም በውይይቱ ላይ እንደሚገኙ 
ታውቋል፡፡

	 ሰሜን ወሎ በዋድላ ደላንታ ላይ 
ከዚህ በፊት ከፍተኛ የፖለቲካ እንቅስቃሴ 
የሚደረግበት እንዲሁም ስመ ጥር የሆኑ 
የትላልቅ ሰዎችም መፍለቂያ ከተማ መሆኗ 
ይታወቃል፡፡ ኢዜማም ቦታው ላይ ትኩረት 
ሰጥቶ እየሠራ ይገኛል፡፡

ኢዜማ በሰሜን ወሎ ዋድላ ደላንታ ሕዝባዊ ስብሰባ 
ሊያካሂድ ነው

የዜጎች መድረክ ታኅሣሥ 23 ቀን 2012 ዓ.ም
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