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በኢዜማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

ነፃ ሀሳብ

ሰብዓዊ መብቶች ምንድን ናቸው?

የሕግ የበላይነት እና ሰብዓዊ መብት

ኢዮብ መሳፍንት

ፖ

ለቲካ የሰብዓዊ መብትን
ከማስከበር የሚበልጥ ምን
ግብ ሊኖረው ይችላል?
ምናልባት በብዙ ሰው
ልብ ውስጥ የሰብዓዊ መብትን ከማስከበር
እኩል ወይም በላይ እንደ ፖለቲካ ግብ
ሲቀመጥ የሚስተዋለው የሕግ የበላይነት
ነው፡፡ በመሰረታዊነት ሁለቱ ሀሳቦች (የሕግ
የበላይነት እና ሰብዓዊ መብት) ተመጋጋቢ እና
በአንድ ላይ የሚሄዱ ናቸው፡፡ የሕግ የበላይነት
ባልተከበረበት ሰብዓዊ መብት ሊከበር፤
ሰብዓዊ መብትም ባልተከበረበት የሕግ
የበላይነት ተከብሯል ሊባል አይችልም፡፡በሕግ
ፊት በእኩል ከመታየት በላይ የሆነ ሰብዓዊ
መብት ማሰብም አስቸጋሪ ነው፡፡

በብዙ ቦታዎች የሚነገር የተለመደ ቃል ሆኗል፡
፡ በተለይም ሀገራት ሕገ መንግሥቶቻቸውን
እያረቀቁና ሕገመንግስታዊነት (constitutionalism) እየሰፋ በሄደ ቁጥር የሕገ
መንግሥታዊነት መሰረታዊያን ከሚባሉት ሶስት
አምዶች (ዴሞክራሲ፣ የሕግ የበላይነት እና
ቼክ ኤንድ ባላንስ)አንዱ እንደ መሆኑ በብዙ
አጋጣሚዎች የሚጠቀስ ቃል ሆኗል፡፡ ይሁንና
በብዙ አጋጣሚዎች መጠቀሱ የቃሉን ትክክለኛ
ትርጉም መረዳት ላይ በቂእውቀት አለ ለማለት
አያስደፍርም፡፡
በዋናነት የሕግ በላይነት ብለን ስናወራ
ሁለት ነገሮችን እያልን ነው፡፡የመጀመሪያው
በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ሕግ በሁሉም ላይ
በእኩል ተግባራዊ ይደረጋል፤ በተለይም
በስልጣን ላይ ባሉ አካላት ላይም ተግባራዊ
ይደረጋል፤ ሁሉም ዜጎች እና ተቋማት በሕግ
ፊት እኩል ናቸው እያልን ሲሆን በሁለተኛነት
ደግሞ ሕጎች የሚወጡትም የሕግ አወጣጥን
ለመደንገግ የተቀመጠውን ሕግ ተከትሎ
የተደነገጉ ናቸው እያልን ነው፡፡ ይህም ማለት
በሕዝ ብ በተመረጠ ሲቪል መንግሥት
በሀገሪቱ ሕግን ለማውጣት ስልጣን በተሰጠው
አካል የወጡ ሕጎች እንጂ የበላይነታቸው
ሰብዓዊ መብት በተቃራኒው ተፃርረው ሊቆሙ ሊረጋገጥ የሚገባው አምባገነኖች በሕዝቡ ላይ
የሚችሉበትን መንገድ መፈተሽ እና ሁለቱን ጎን የሚጭኗቸውን ሕጎች ማለታችን እንዳልሆነ
ለጎን በተመጋጋቢነት ለማስኬድ ምን መደረግ ሊሰመርበት ይገባል፡፡
አለበት በሚለው ላይ ይሆናል፡፡ ለዚህ ይረዳን
የሕግ የበላይነት በዋናነት ትኩረቱን
ዘንድ በቅድሚያ የሕግ የበላይነት ምን ማለት
ነው?የሚለውን
እናያለን፡፡በማስከተልም የሚያደርገው በአንድ ሀገር ውስጥ የተሻለ
ሰብዓዊ መብት ምንድ ነው? የሰብዓዊ መብት አቅም ያላቸውን የማኅበረሰቡን ክፍሎች
ሁለቱን ክፍፍሎች እንዲሁም የሕግ ማስከበር (በተለይም በስልጣን እና በሀብት) አነስተኛ
ሂደት የሰብዓዊ መብት እንቅፋት ሊሆን አቅም ካላቸው የማኅበረሰቡ ክፍሎች በእኩል
የሚችልበትን ሁኔታንና ይህን ለማስወገድ ምን አይን የሚታዩበትን መንገድ መፍጠር ነው
፡፡ ይህም ሊሳካ የሚችለው ሕግ ሁለቱንም
አማራጭ መወሰድ እንዳለበት እንቃኛለን፡፡
ወገኖች ያለምንም አድሎ ማስተናገድ ሲችል
አቅም ባላቸውም በሌላቸውም ላይ ሕጉ የበላይ
የሕግ የበላይነት ምንድነው?
ሲሆን ብቻ ነው፡፡ዜጎች ሰብዓዊና ፖለቲካዊ
የዴሞክራሲ ፅንሰ ሀሳብ በአብዛኛው
መብቶቻቸው
በእኩል
የሚጠበቁበት፤
የዓለም ሀገራት ትክክለኛ አስተሳሰብ እንደሆነ
የሚከበርበትና በሕግ ፊት በእኩል የሚታዩ
ተደርጎ እየተቆጠረ መምጣቱን ተከትሎ የሕግ
ሲሆን በአንድ ሀገር የሕግ የበላይነት ተከብሯል
የበላይነት የሚባለው ቃል በመላው ዓለም
ማለት ይቻላል፡፡
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ሰብዓዊ መብቶችን የተለያዩ አካላት
እንደተነሱበት ምክንያትና አላማ የተለያየ
ትርጉምና ጠቀሜታ ቢሰጧቸውም፤በዋናነት
የሚስማሙባቸውን ትርጓሜዎችን ለማየት
የተባበሩት መንግሥታት የሰብዓዊ መብቶች
ኮሚሽን የሰብዓዊ መብቶች መሰረታዊያን
ናቸው ብሎ ያስቀመጣቸውን አንጓዎች ማየት
የተሻለ ይሆናል፡፡
ሰብዓዊ
መብቶች
ሰዎች
ከየትኛውም ዘር፤ ከየትኛውም ሀገር፤
ከየትኛውም ፆታ፤ ከየትኛውም ሀይማኖት፤
ቋንቋ፤ የመኖሪያ ቦታ ቢመጡም ሰው
በመሆናቸው ብቻ ሊከበሩላቸው የሚገቡ
መብቶች ናቸው፡፡ለአብነት ያሕል የተወሰኑ
መብቶችን ብንመለከት ሰው በመሆን
ብቻ የሚገኙ አይደሉም፡፡ ለምሳሌ ያሕል
የፖለቲካ መብቶች አንድ ሰው የአንድ ሀገር
ዜጋ በመሆኑ ብቻ የሚያገኛቸው መብቶች
ናቸው፤ የስፖርት ክለብ አባልነት መብት
የአንድ የስፖርት ክለብ አባል በመሆን ብቻ
የሚገኙ ናቸው፤ ሰብዓዊ መብቶች ግን ሰው
በመሆን ብቻ የሚገኙ መብቶች ናቸው፡፡
ሰብዓዊ መብቶች ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ
የሚለያዩ አይደሉም በየትኛውም የዓለም
ክፍል ተመሳሳይ ናቸው፡፡
ሰብዓዊ መብቶች አንዱ ከአንዱ
የሚመጋገቡ እና አንደኛውን ከአንደኛው
ነጥሎ ማክበርም ሆነ መጣስ የማይቻሉ
የማይነጣጠሉ ናቸው፡፡የማንኛውም ግለሰብ
ሰብዓዊ መብቶች መከበር አለባቸው፤ ይህ
ማለት በሌሎች ሰዎችና አካላት ላይ ይህንን
መብት የማክበር ግዴታ ይጥላል፡፡ እንዲሁም
በመንግስት ላይ ራሱ ሰብዓዊ መብቶችን ራሱ
ከማክበር በተጨማሪ ሌሎችም እንዲያከብሩ
የማድረግ ኃላፊነት አለበት፡፡

መሰረታዊ የሰው ፍላጎት ማሟላት
አዎንታዊ መብት ይባላል፡፡ለምሳሌ ሰው
ለመኖር የሚያስፈልጉትን ምግብ፣ መጠጥ፣
መጠለያ፣ሕክምናና የመሳሰሉት አዎንታዊ
መብቶች ይባላሉ፡፡
አሉታዊ መብቶችን በሚመለከት
ማንኛውም አካል መንግሥትን ጨምሮ
የማክበርና የማስከበር ሙሉ ግዴታ ያለበት
መሆኑን ሁሉም የሚስማማ ሲሆን አሉታዊ
መብቶችን ማስከበርን በሚመለከት ግን
በተለይ የገንዘብ አቅምን የሚጠይቁ
እንደመሆናቸው እንዲሁም ከቦታ ቦታ
የሚለያዩ ሊሆኑ የሚችሉ እንደመሆናቸው
በማስፈፀም አቅም ውስንነት ምክኒያት ከርክር
ይነሳባቸዋል፡፡ በመንግሥት ላይ አዎንታዊ
መብቶችን የማስጠበቅ ግዴታ ቢጣል
እንኳን ሊያስፈፅምበት የሚችል የኢኮኖሚ
አቅም ከሌለው ማስገደድን የማይቻል
ያደርገዋል፡፡ለምሳሌ የአንድ ሰው መሰረታዊ
ፍላጎቶች ከሆኑት መካከል ምግብን እንኳን
የማሟላት ኃላፊነት በመንግሥት ላይ ቢጣል
ይህን የማስፈፀሚያ በቂ የኢኮኖሚ አቅም
ከሌለው እንዲፈፀም ለማስገደድ አዳጋች
ነው፡፡ ስለዚህም ይመስላል የኢትዮጵያ
ሕገመንግሥትም እነዚህን አዎንታዊ መብቶች
በሚመለከት “አቅም በፈቀደ መጠን” የሚል
ሀረግ እንዲገባባቸው ያስፈለገው፡፡

የመብቶችን ክፍፍል በዚህ መልኩ
ካየን በሰብዓዊ መብቶች እና በሕግ የበላይነት
መካከል ያለውን ልዩነት እንመልከት፡
፡ ከላይ በመግቢያው አካባቢ እንዳየነው
ሰብዓዊ መብቶች እና የሕግ የበላይነት
ተመጋጋቢና ተያያዥ ሀሳቦ ናቸው፡፡ ነገር
ግን በተለይ በታዳጊ ሀገሮች እና ዴሞክራሲ
ባልዳበረባቸው ሀገሮች የሕግ የበላይነትን
በማስከበር እና ሰብዓዊ መብቶችን በማክበር
መካከል የመጋጨትና የሕግ የበላይነትን
አዎንታዊ (Positive)እና አሉታዊ
ለማስከበር የሰብዓዊ መብቶችን መጣስ
(Negative)መብቶች
እንደአስፈላጊ የማየት አካሄድ አለ፡፡
መብቶች በመሰረታዊነት በሁለት
አዎንታዊ መብቶችን ማስከበርን
ይከፈላሉ፡፡እነዚህም አዎንታዊ መብቶች እና
በሚመለከት ከላይ ለማሳየት እንደተሞከረው
አሉታዊ መብቶች ናቸው፡፡አሉታዊ መብቶች
በቂ የፋይናንስ አቅምን የሚጠይቁ
የሚባሉት በዋናነት ሰዎች የተለያዩ ጥቃቶች
በመሆናቸው ሀገሮች የሕግ የበላይነትን
እና የመብት ረገጣዎች እንዳይደርሱባቸው
ለማስከበር ለሚወስዱት እርምጃ ከፍተኛ
መከላከል ነው፡፡ ለምሳሌ አንድ ሰው
ወጪ የሚመድቡና የሚያወጡ በሚሆንበት
አካላዊ ጥቃት እንዳይደርስበት ማድረግ፤
ጊዜ መሰረታዊ ፍላጎቶችን ለማሟላት
ሕይወቱን እንዳያጣ ማድረግ፤ በአጠቃላይ
ሊያውሉት የሚችሉትን ገንዘብ በሕግ
አካላዊና ክብሩን መጠበቅ አሉታዊ መብቶች
ማስከበር ላይ ስለሚያውሉት ለአዎንታዊ
ሲሆኑ በአንፃሩ ለመኖር የሚያስፈልጉ
መብቶች ማስከበሪያ የሚሆን የገንዘብ

አድራሻ
ስልክ

+251118592950
ኢሜይል

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

www.facebook.com/ethzema
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ለማኅበራዊ ፍትህ
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አቅማቸው በብዙ ሊቀንሰውና በዚህም
ምክኒያት መብቶቹ ሳይከበሩ ሊቀሩበት
የሚለውን እድል ያሰፋዋል፡፡ ለምሳሌ
በአለመረጋጋት ምክንያት ከፍተኛ የፖሊስ
ኃይል የሚያስፈልጋቸው ሀገራት ለትምህርት፤
ለጤና እና ለምግብ አቅርቦት ሊያውሉት
የሚችለውን ገንዘብ ለፖሊስ ኃይሉ ደሞዝና
መሳሪያ ግዢ ሊያውሉት ይገደዳሉ፡፡ በዚህም
ምክንያት አዎንታዊ መብቶችን ለማስከበር
አቅም ሊያንሳቸውና ሊያዳግታቸው ይችላል፡
፡ በዚህም ምክንያት የሕግ የበላይነትን
ማስከበር ሥራ እና አዎንታዊ መብቶችን
የማስከበር አቅም ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው፡
፡ ይህም በተለይ በድሀ ሀገሮች ላይ በግልፅ
ይታያል፡፡
በሀገራችን ኢትዮጵያም እስካሁን
ባለን ታሪክ ከእርስ በርስ ጦርነትም ሆነ
ከዓለማአቀፍ ግጭቶች ወጥተን ስለማናውቅ
ለልማት፤ ለእድገትና የዜጎችን አዎንታዊ
መብቶች ለማሟላት ሊውል የሚችለው
ገንዘብ የሕግ የበላይነትን ለማስከበር ተግባር
ሲል በመቆየቱ የዜጎች አዎንታዊ መብት
ሳይከበር ስንንገዳገድ ቆይተናል፡፡
ከቅርብ ጊዜ ወዲህም እየተስተዋለ
የመጣው አለመረጋጋት፤ መፈናቀሎች፤
በተለያዩ ክልሎች የሚታዩ ግጭቶች ይህንኑ
እንደ ሀገር የዜጎች አዎንታዊ መብቶች
ለማስከበር ልናውለው የምንችለውን ገንዘብ
መከላከያውን፤ ፌደራል ፖሊስን እና የተለያዩየ
ሕግ አስከባሪ ኃይሎችን ወደ ተለያዩ አካባቢዎች
ለማስፈር እና ትጥቃቸውን ለማሟላት
እየተጠቀምንበት እንገኛለን፡፡ ይህም እንደ ሀገር
ትልቅ ኪሳራ ነው፡፡ ይህ ከመንግሥት እኩል
የዜጎች፤ የተለያዩ አደረጃጀቶችና የማኅበረሰብ
ክፍሎች ኃላፊነታቸውን በትክክል ያለመወጣት
ውጤት ነው፡፡
በተነፃፃሪው መንግሥታት የሕግ
የበላይነትን በማስከበር ሰበብ በዜጎች ላይ
የሚወስዷቸው
እርምጃዎች
ከመጠን
በላይ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በዚህ ጊዜ የዜጎች
ከጥቃት የመጠበቅ መብት (አሉታዊ መብት)
ሊያስከብር ኃላፊነት ባለበት በመንግሥት
በራሱ የሚጣሱበት አጋጣሚ ይፈጠራል፡
፡ መንግሥት የሕግ የበላይነትን የማስከበር
ግንባር ቀደም ኃላፊነት ያለበት ቢሆንም
ይህንን በሚያደርግበት ወቅት የዜጎችን ሰብዓዊ
መብት ባከበረና ባረጋገጠ መልኩ መሆን
አለበት፡፡አንዳንድ ወንጀሎችን እንዳይፈፀሙ
ለመከላከልና ፈፃሚዎችንም ከሕግ በታች

መሆናቸውን በማሳየት ወደ ሕግ ተጠያቂነት
ለማምጣት የሚደረጉ ጥረቶች የዜጎችን መብት
የሚፃረሩ ከሆኑ መንግሥት የዜጎችን ሰብዓዊ
መብት ለማስከበር ቅድሚያ መስጠት አለበት፡
፡ ይህንን ስል የሚደቀነው አደጋ ሳይታየኝ
ቀርቶ አይደለም፡፡ ለምሳሌ በጥርጣሬ የሚያዙ
ሰዎችን በሚመለከት በሕግ ትምህርት ቤት
ተዘውትሮ የሚባል አንድ አባባል አለ “አንድ
ንፁህ ሰው ያለ አግባብ ከሚታሰር አንድ መቶ
ወንጀለኞች በነፃ ቢለቀቁ ይሻላል” የሚል፡፡
ይህ አባባል ሊያስረዳ የሚሞክረው የሰብዓዊ
መብቶች ምን ያህል ክቡር መሆናቸውን ነው፡
፡ በዚህ ሂደት የሚደርስ ጉዳት እንደሚኖር
እሙን ነው፡፡ ጉዳት ቢደርስ እንኳን የሰብኣዊ
መብቶች በመንግስት አካላት እንዳይፈፀሙ
ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ያሻል፡፡
የሰብዓዊ
መብት
ጥሰቶች
የሚፈፀሙት ግን በመንግሥት ብቻ አይደለም፡
፡ በግለሰቦች፣በአደረጃጀቶችና በማኅበረሰቡም
ጭምር ሊፈፀሙ ይችላሉ፡፡ ይህ በሚከሰትበት
ወቅት ደግሞ መንግሥት ያለውን ኃይል ሁሉ
ተጠቅሞ ሰላማዊ ዜጎችን ከሰብዓዊ መብት
ጥቃት ሊከላከል ይገባል፡፡የመንግሥትነት
ኃላፊነትም በዋናነት ይኸው ነው፡፡ መንግሥት
በዜጎች ላይ ለሚደርስ የሰብዓዊ መብት ጥሰት
ሁሉ (በራሱም ሆነ በሌሎች ለሚፈፀሙት)
ሙሉ ተጠያቂነት አለበት፡፡
በተለይ ከለውጡ ጊዜ ወዲህ
በሀገራችን የሚፈፀሙ የሰብዓዊ መብት
ጥሰቶች በአብዛኛው መንግሥት ይህንን ዜጎችን
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ከሰብዓዊ መብት ጥቃቶች የመጠበቅ ኃላፊነቱን
በአግባቡ ባለመወጣቱ ምክንያት እየተፈፀሙ
ያሉ ናቸው፡፡ይህን ለማስቀረት በሚል
መንግሥት በሚወስዳቸው እርምጃዎችም
የሚደርሱ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች እንደዚሁ
ጥቂት የሚባሉ አይደሉም፡፡ ለሁለቱም
ተጠያቂው የመንግሥትን ስልጣን የያዘው
አካል ነው፡፡
የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥ
በሚወሰዱ እርምጃዎችና በዚህ ሂደት በሚከሰቱ
የሰብዓዊ መብት ረገጣዎች መካከል ቀጭን
መንገድ አለ፡፡ ይህንን ለማድረግ መንግሥት
የሕግ የማስከበር አቅሙን ማሳደግ እና
ለሰብዓዊ መብቶች ትልቅ ክብር እናቁርጠኝነት
ሊኖረው ይገባል፡፡ የሕግ ማስከበር አቅምን
ማሳደግ የመንግሥትን የፋይናንስ አቅም
በማሳነስ አዎንታዊ መብቶችን የማስከበር
አቅሙን ቢያሳሳውም ቢያንስ በአቅም ማነስ
ምክንያት የሚመጣውን የአሉታዊ መብቶች
ረገጣ በብዙ ይቀንሰዋል፡፡
በተለይ በዋናነት በመንግሥት
ሀይሎች በአሁኑ ወቅት በኦሮሚያ ክልል
እየተፈፀመ ያለውን የሚፈፀም የሰብዓዊ
መብት ረገጣም ሆነ በተለያዩየ ተደራጁ
ሀይላት የሚፈፀመውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት
መንግሥት ሊያስቆም ይገባል፡፡ በዚህ ሂደት
ሕግን በማስከበር ሂደት ከሚፈፀሙ የሰብዓዊ
መብት ረገጣዎች መንግሥት ሊታቀብ ይገባል፡
፡አንደኛው ቁልፍም ለሰላም አስከባሪዎች
ሰብዓዊ መብትን በሚመለከት ያለውን
ቁርጠኝነት ማስረፅና ተገቢውን የክህሎትና
የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መስጠት ነው፡
፡መንግሥት ቁርጠኝነቱ ሲኖረው ማድረግ
የሚችለውን በብዙ አጋጣሚዎች አይተናል፡፡
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ፍትሕ (ኢዜማ) ዓለም አቀፍ አባላት
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«ብሔርን ዋሻ እያደረጉ ወንጀል መፈፀምን በሕወሓት/ኢሕአዴግ ጊዜ የምናውቀው ነው፡፡
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«ሕገ ወጥ የመሬት ወረራን በሚመለከት ከመጀመሪያዋ ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻዋ እለት ድረስ
እርምጃ ስንወስድ ነበር፡፡ በሕገወጥ መንገድ የሰጠነው ምንም ዓይነት ቤት የለም»
ታከለ ኡማ- የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) ሕዝብግንኙነት
ኃላፊ ናትናኤል ፈለቀ፣ የቀድሞ
የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል
ከንቲባ ታከለ ኡማ ፓርቲያቸው ያወጣውን
ጥናት ተከትሎ በማኅበራዊ ትስስር ገፃቸው
የሰጡት ምላሽ እንደማይቀበሉት ለዜጎች
መድረክ ተናገሩ፡፡
የቀድሞ ምክትል ከንቲባ ታከለ
ኡማ«በሀሰተኛ መረጃ ሀገር ማፍረስ ይቻል
ይሆናል እንጂ ሀገር አይገነባም፤ የፖለቲካ
ትርፍም የለውም!››በሚል ርዕስ በፌስ ቡክ
ገፃቸው ባሰፈሩት ጽሑፋቸው የመሬት
ወረራን በተመለከተ ከመጀመሪያዋ ቀን ጀምሮ
እስከመጨረሻዋ እለት ድረስ ጠንካራ የሆነ
እርምጃ ሲወስዱ እንደነበር ተናግረዋል፡፡
ሕገ ወጥ የመሬት ወረራን ለመከላከል እርምጃ
ሲወስዱ የሰብዓዊ መብት ተነካ፣ዜጎች
ተፈናቀሉ የሚል ዘመቻ ተከፍቶብን ነበር
ብለዋል፡፡ኢፍትሃዊ የጋራ መኖሪያ ቤት ዕደላን
በሚመለከትም በሕገ ወጥ መንገድ የሰጠነው
ምንም ዓይነት ቤት የለም ብለዋል፡፡
የቀድሞ ምክትል ከንቲባ ታከለ
ኡማ ነሐሴ 26 ቀን 2012 ዓ.ም በፌስ ቡክ
ገፃቸው ያሰፈሩት ይህን ጽሑፋቸውን ተከትሎ
ሀሳባቸውን እንዲያካፍሉን ያነጋገርናቸው

የኢዜማ ሕዝብግንኙነት ኃላፊ ናትናኤል
ፈለቀ፣የቀድሞ ምክትል ከንቲባ ያወጡትን
ጽሑፍ መመልከታቸውን ገልፀው እኛ
ካወጣነው ሪፖርት ጋር ይያያዛል ብለው
እንደሚገምቱ ገልፀውልናል፡፡ ፍፁም ተገቢ
ያልሆነ ቦታውን የሳተ ክሶች ነው ያቀረቡት
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ሺህ ካሬ ሜትር በሕገ ወጥ መልኩ እንደተወረረና
የወረሩት ሰዎች ላይም ምንም ዓይነት ሕጋዊ
እርምጃ እንዳልተወሰደ ማረጋገጥ ችለናል
ብለዋል፡፡የተወረሩት መሬቶችም በሕገወጥ
መልኩ በወረሩት ሰዎች እጅ እንደሚገኝ
ማረጋገጥ ችለናል ያሉት ኃላፊው፣ይህንንም
በማስረጃ ማረጋገጥ እንደቻሉ ገልፀውልናል፡፡
ሕገ ወጥ የመሬት ወረራን ለመከላከል እርምጃ
ስንወስድ የሰብዓዊ መብት ተነካ፣ዜጎች
ተፈናቀሉ የሚል ዘመቻ ተከፍቶብን
ነበር በሚል የቀድሞ ምክትል ከንቲባ
ያነሱትን ክስ በሚመለከት የሕዝብግንኙነት
ኃላፊው፣የመሬት
ወረራን
በሚመለከት
መንግሥት የወሰደውን እርምጃ አንድም ቀን
ፓርቲያቸው ተቃውሞ እንደማያውቅ እና
ሰብዓዊ መብትን በሚመለከት በማንኛውም
መልኩ የማይገሰስ መብት ስለሆነ የመሬት
ወረራን ተገን አድርጎ ቢፈፀምም እንቃወማለን
ብለዋል፡፡በዜጎች ሰብዓዊ መብት ላይ ምንም
ዓይነት ድርድር የለም ያሉት ሕዝብግንኙነት
ኃላፊው፣መንግሥት ተወረሩ ያሏቸውን
መሬቶችንና ያላግባብ ተሰጡ ያሏቸውን
የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በሚመለከት፣የሕግ
የበላይነትን ሲያስከብር ሰብዓዊ መብቶችን
አክብሮ ነው መሆን ያለበት ሲሉ አሳስበዋል፡
፡ፓርቲያቸው የሰብዓዊ መብትን በሚመለከት
ለድርድር እንደማያቀርበው ገልፀዋል፡፡
የቀድሞ ምክትል ከንቲባ ታከለ
ኡማ፣ የጋራ መኖሪያ ቤቶች የተሠጠው
በልማት ስም ለተፈናቀሉ አርሶ አደሮች
መሆናቸውን መግለፃቸውንና በሕገወጥ መልክ
ምንም አይነት ቤት አልሠጠንም ማለታቸውን
እንዴት እንደሚመለከቱት የጠየቅናቸው

ናትናኤል ፈለቀ፣የጋራ መኖሪያ ቤቱ የታደለው
በልማት ስም ለተፈናቀሉ የኦሮሞ አርሶ አደሮች
ነው የሚባለው ውሸት መሆኑን በጥናታችን
አረጋግጠናል ብለዋል፡፡ የጋራ መኖሪያ ቤት
የተሰጠው ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት
ሠራተኞች፣ ለእግር ኳስ ማኅበር ደጋፊዎች
እና ከንቲባው ይደግፉኛል ለሚሉ ግለሰቦች
ነው ያሉት ሕዝብግንኙነት ኃላፊው፣ ይሄንን
በማስረጃ አስደግፈን የወንጀል አቤቱታ
እናስገባለን ብለዋል፡፡
«በኦሮሞ ገበሬዎች ስም የሚደረግን
ግፍ ፍፁም ተቀባይነት የለውም፡፡ በጣም
አሳፋሪና አሳዛኝ ተግባር ነው ብለን
የምንወስደው፡፡ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ
ገበሬዎችን ያለ አግባብ ማን ሲያፈናቅላቸው
እንደነበር ገበሬዎችም ያውቃሉ፤ እኛም
እናውቃለን፡፡ የቀድሞው ከንቲባም በደንብ
ያውቃሉ፡፡ ያለ አግባብ ካሳ ሳይከፈላቸው አርሶ
አደሮቹ ችግር ውስጥ እንዲወድቁ ያደረጋቸው
ታከለ ኡማ አባል የሆኑበት ድርጅት ነው፡፡ ዛሬ
ይህንን ረስተው ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ላይ ጣት
መጠቆማቸው የሚያስተዛዝብ ነው»ብለዋል፡፡
ታከለ ኡማን ጨምሮ ማንም ሰው ከሕግ
የበላይነት በፍፁም አያመልጥም ያሉት
ሕዝብግንኙነት ኃላፊው፣ «እኛ እከሌ ጥፋተኛ
ነው፡፡ እከሊት ጥፋተኛ ናት ብለን በስም
የጠቀስነው አንድም ግለሰብ የለም፡፡ ይህንን
የማድረግ የሕግ ሥልጣን ያላቸው ተቋማት
አሉ፡፡ ለእነዛ ተቋማት የወንጀል አቤቱታ
ነው ያቀረብነው፡፡ ተቋማቱ አጣርተው
የሚወስዱትን እርምጃ በአንክሮ እንከታተላለን፡
፡ ብሔርን ዋሻ እያደረጉ ወንጀል መፈፀምን
በሕወሓት/ኢሕአዴግ ጊዜ የምናውቀው ነው፡
፡ አሁን ላይ ይህንን አድርገን ከተጠያቂነት
እናመልጣለን ማለት አዋጪ አካሄድ አይደለም››
ብለዋል፡፡
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የዜጎች መድረክ የአንድ ዓመት
ጉዞዋ……

የ

ኢትዮጰያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ
(ኢዜማ) ‹‹የዜጎች መድረክ››በሚል
ለአንድ ዓመት ለሆነ ጊዜ
በህዝብግንኙነት በኩል ተዘጋጅታ
በበየነመረብ የምትሰራጭ የፓርቲው ልሳን
መጽሔት በማዘጋጀት ለአባላቱ ብቻ ሳይሆን
አጠቃላይ የኢዜማን እንቅስቃሴ ምን ደረጃ ላይ
እንዳለ ማወቅ ለሚፈልጉ በማንኛውም ሁኔታና
ጊዜ ውስጥ ተሁኖ ልትነበብ እንድትችል ታሳቢ
በማድረግ በየሳምንቱ በኢዜማ ድኅረ ገጽ
በመልቀቅ ለአንባብያን ተደራሽ በማድረግ ላይ
ይገኛል፡፡
በዚች
በሳምንታዊ
መጽሔት
ላይ የፓርቲውን አቋም፣ በኢዜማ በዋና
ማዕከልና በምርጫ ወረዳዎች አማካኝነት
በተለያየ ጊዜ የተሠሩ ሥራዎች፣ ህዝባዊ
ስብሰባዎች፣ቅስቀሳዎች፣በፓርቲው
በኩል
የሚሰጡ ጋዜጣዊ መግለጫዎችን በየጊዜው
በመዘገብ ለፓርቲው ሥራዎች ሰፊ ሽፋን
በመስጠት አስተናግዳለች፡፡
መጽሔቷ
ከፓርቲው
የዕለት
እንቅስቃሴና ሥራዎች በተጨማሪ ሀገራዊ በሆኑ
አጀንዳዎች ላይ ትኩረት በማድረግ‹‹ብሔራዊ
መግባባትና የእርቀ ሰላም አስፈላጊነት››የሚል
መፍትሔ ተኮር ጹሁፍ ይዛወጥታለች፣ በሀገሪቱ
ውስጥ ለውጥ ከመጣ በኃላ የተከሰተውን
የኢኮኖሚ ቀውስ በመመልከት ለህዝብ ብቻ
ሳይሆን ለገዢውም መንግስት ምክረ ሃሳብ
የሆነ ከፍተኛ ዝግጅት የተደረገበት‹‹ለውጡና
የኢኮኖሚ ፈተና››የሚል አመዛዛኝ ጹሁፍ

አስተናግዳለች፡፡ በሀገራችን ገዢውን መንግሥት
ጨምሮ ማንኛውም በሀገራዊም ሆነ በብሔር
የተደራጁ ፓርቲዎች በአንድም በሌላ ምክንያት
የኢትዮጵያን ፌዴራሊዝምን ሲያሻቸው
እያነቆለጳጰሱ፣ በተደጋጋሚ እየተቹትም
መከራከሪያ ዋና አጀንዳ አድርገውታል፡
፡ በዚህም መሠረት‹‹ፌዴራሊዝም ሲባል
ምን ማለት ነው?››የሚል መነሻ ጹሁፍ
በማቅረብ በቀጣይም‹‹ኢዜማ ፌዴራሊዝም
ሲል ምን ማለት ነው?››በሚል ኢዜማ
ፌዴራዝሙን በሀገራችን ሊተገበር ይገባል
ብሎ የሚረዳበትን፣አዋጪ የፌዴራሊዝም
መንዶችን እንዲሁም ኢዜማ በምርጫ
አሸንፎ ስልጣን ቢይዝ ለወደፊት ሀገሪቱን
የሚመራበትን የፌዴራሊዝሙን አወቃቀር
ምን እንደሚመስል በዝርዝር አስቀምጧል፡
፡ ሕገ - መንግሥቱን፣ ለውጡን፣ ምርጫና
ተያያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች ሕገ መንግሥቱና
የለውጡ ሂደት ሲፈተሸ ምን ይመስላል?
የአብላጫ ድምፅ ወይስ ተመጣጣኝ ውክልና?
የምርጫ ሥርዓቱ ሲፈተሸ? ቀጣዩ ምርጫ እና
የተሻሻለው ረቂቅ አዋጅ አንድምታዎች የሚሉ
ጹሁፎችን በሰፊው አስነብባለች፡፡
ኢዜማም
በፓርቲው
በኩል
የኢዜማ አደረጃጀት መሠረታዊ መርሕና
ያለው ሀገራዊ ፋይዳ፣ የዜግነት ፖለቲካ
ምንነት፣ ፍትሕ እና ማኅበራዊ ፍትሕ ሲፈተሽ
ሴቶችና ፖለቲካ፣ የሰራተኛ ማኅበራት
የሀገር ግንባታ ሚና፣ የወጣቶች ቀዳሚ
ተግዳሮቶችና መፍትሔዎቻቸው፣ ግብርና እና
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ማኅበራዊ ፍትሕ፣ የህግ የበላይነት ምንድን
ነው?የመሳሰሉትን ዋና ዐቢይ ርዕሰ አጀንዳ
ሆነው ከነማብራሪያ በማዘጋጀት ለአንባብያን
ተደራሽ ማድረግ ችላለች፡፡
በእነዚህና በሌሎችም ጉዳዮችም
በቀረቡ ከጹፎቹ ላይ ፓርቲው የራሱን
አተያይ የመፍትሔ ሃሳቦች የሚላቸውን
ተስተናግዶበታል፡፡ፓርቲው ወቅታዊ የሆኑ
ፓለቲካዊም ሆነ ማኅበራዊ ጉዳዮች በሀገሪቱ
ላይ ሲከሰቱ ከፓርቲ ይልቅ የሀገሪቷን ጥቅም
በማስቀደም በኢዜማ የህዝብግንኙነት በኩል
በአፅንዖት አምድ ስር የፓርቲውን አቋምን
በየሳምንቱ አንጸባርቋል፡፡
መጽሔቷ ወቅታዊ አጀንዳዎች
ሲኖሩ ምልከታቸውንና የግል አቋማቸውን
እንዲያስቀምጡ የፓርቲው አባላትና አመራሮች
እንዲሳተፉ በማድረግ የግል አቋማቸውን ያለ
ገደብ እንዲፅፉ ለማድረግ ችላለች፡፡ የግል
አቋማቸውንም አንጸባርቀዋል፡፡
በተጨማሪም የኮሮና ቫይረስ
በሀገራችን ተከስቶ የምርጫ ወረዳዎችን
እንቅስቃሴ እስከገደበበት ድረስ በአዲስ አበባና
በክልል የሚገኙ የኢዜማ ጠንካራ የምርጫ
ወረዳ መዋቅሮችን አሰራራቸውን፣ አባላት
ለመመልመል፣ፓርቲውን
ለማስተዋወቅ፣
ደጋፊዎችን ለማብዛትና የሰሯቸው ለየት
ያሉና አዳዲስ ሥራዎች እንዲሁም የቅስቀሳ
መንገዶችን‹‹ቅኝት›› በሚል አምድ ስር ሽፋን
በመስጠት ሌሎች ምርጫ ወረዳዎች ተነሳሽነት
እንዲኖራቸው ለማድረግ በምርጫ ወረዳዎች

መካከል ጤናማ ፉክክር እንዲኖር፣
መነሳሳትም እንዲመጣ የተለየ ዘገባ
ከመስራትም ባሻገር ከኢዜማ የድርጅት ጉዳይ
ጋር በመናበብ በፓርቲው ውስጥ የሚሰሩ
ሥራዎችን እግር በእግር በመከተል በመዘገብ
የተሰሩ ሥራዎችንና በእቅድ ተይዘው ሊሰሩ
የታሰቡ ሥራዎች ለማስተዋወቅ ብርቱ ጥረት
ተደርጓል፡፡
እነዚህን እንደ ምሳሌ አነሳናቸው
እንጂ ለአንድ ዓመት ያህል ደርዝ
ያላቸውን ጹሁፎች አንባቢዎች ቢያነቡ
የሚጠቀሙባቸው ሌሎች ብዙ ርዕሰ ጉዳዮችና
ዜናዎች በዜጎች መድረክ ተዳሰዋል፡፡በዚህ
ጹሁፍ ላይ ያነሳናቸውንም ያላነሳናቸውንም
ጊዜ የማያልፍባቸውን መጣጥፎችን ብታነቡ
ታተርፉበታላችሁ በማለት የዜጎች መድረክ
አሰናጆች መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ፡፡

መጽሔቷ ያጋጠማት የአንድ ዓመት
ተግዳሮቶች፡•

በሀገሪቱ በተከሰቱ ግጭቶች የአማራ

•

•

ክልል ባለሥልጣናትና እና የአርቲስት
ሃጫሉ ግድያ፣ በተለያዩ ክልሎች
በተፈጠሩ ረብሻዎች ምክንያት ሀገሪቱን
ለማረጋጋት የኢንተርኔት አገልግሎት
ሙሉ ለሙሉ በመቋረጡ፣ በየሳምንቱ
መውጣት የሚገባው ህትመት ጊዜውን
ጠብቆ አደባባይ ላይ ሳይውል ለአንባብያን
ሳይደርስ ቀርቷል፡፡
መጽሔቷ
በየሳምንቱ
መውጣቷና
አንባብያን ጋር መድረሷ አንድ ነገር ቢሆንም
በሀገር ውስጥ የሚገኙ አባላትና ደጋፊዎች
እንዲሁም የመጽሔቷ ተከታታይ የሆኑ
በሙሉ የሀገሪቱ የኢንተርኔት አቅርቦት
ችግር ምክንያት በተፈላጊው መንገድ
መነበብ አልተቻለም፡፡
አብዛኛው የሀገራችን ህዝቦች ማንኛውንም
ንባብ ከወረቀት ውጭ በኦንላይን ማንበብ
አለመፈለግና አክሰሱን የመጠቀም ልምድ
አለመኖር፡፡ እንደ አንድ ተግዳሮቶች
ይታያሉ፡፡

• ጥሩ ዕድሎች፡•

ኢዜማ ያዘጋጀውን ፕሮግራምና ደንብ
በተለይም በውጭ ለሚኖሩ ትውልደ
ኢትዮጵያውያን በቀላሉ ማስተዋወቅ
መቻል፣
• ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ የሚቻልበት
ጥሩ መንገድ በመሆኑ እንደ ጥሩ እድል
በማየት ቀጣዩን ዓመት በአዲስ መንፈስ
ለመስራት መጨመር የሚገባቸውን
በመጨመር ኢዜማን ብቻ ሳይሆን
ለሀገር የሚጠቅም ለማሳናዳት የኢዜማ
ህዝብግንኙነት ባልደረቦች በዝግጅት ላይ
ይገኛሉ፡፡
በቀጣዩ ዓመት በአዲስ አቀራረብና
ዝግጅት በልዩ ተነሳሽነት የዜጎች መድረክ
አንባብያን ጋር ተደራሽ እንደምትሆን በማሳወቅ
እንኳን ለዜጎች መድረክ አንደኛ ዓመትና
ለኢትዮጵያ አዲስ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ!

ኢዜማ የወንጀል ይጣራልን አቤቱታ አቀረበ

የ

ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ
ፍትህ (ኢዜማ) ነሐሴ 25 ቀን
2012 ዓ.ም ኢፍትሃዊ የጋራ
መኖሪያ ቤት ዕደላ እና መሬት
ወረራ ላይ ጥናት አድርጎ በመገናኛ ብዙኃን
በኩል ለሕዝብ ያቀረበውን ለኢፌድሪ ጠቅላይ
ዐቃቤ ሕግ፣ ለፌዴራል ሥነ - ምግባር እና
ፀረሙስና ኮሚሽን፣ ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን
የወንጀል ድርጊት ይጣራ በማለት የሰበሰበውን
መረጃ አባሪ በማድረግ አቤቱታውን በደብዳቤ
አቀረበ፡፡
ኢዜማ ከመሬት ወረራና ከጋራ
መኖሪያ ቤቶች ዕደላ ጋር በተያያዘ ኮሚቴ አዋቅሮ

ጥናት ያደረገውን ለሕዝብ ይፋ ሊያደርግ ሲል መመሪያዎችን በማውጣት እና ህጋዊ ባልሆነ
በአዲስ አበባ ፖሊስ ቢከለከልም፣ ጋዜጣዊ መንገድ ሕጎችን እና ደንቦችን የማሻሻል
መግለጫውን በጽሕፈት ቤት ለመስጠት ሥልጣን ለካቤኔውና ለከንቲባው በተሰጠ ልዩ
ተገዷል፡፡
ሥልጣን አማካኝነት ካቢኒውና ከንቲባው
ኢዜማ ለሦስቱ የፍትህ አካላት ቤቶችን እንደፈለጉ እንዲያደርጉ ምክንያት
ነሐሴ 28 ቀን 2012 ዓ.ም ባሰገባው ደብዳቤ እንደሆናቸውም ጭምር ገልጿል፡፡
ላይ ድርጊቱ ከዚህ ቀደም በነበሩ ከተማዋን
ኢዜማ ለተቋማቱ ባስገባው አቤቱታ
በሚያስተዳድሩ ከንቲባዎች እና ካቢኒዎች ላይ ተቋማቱ ሕግ የሰጣቸውን ሥልጣን
ይፈጸም እንደነበር በማንሳት አሁን ላይ በአግባቡ ተጠቀመው ተገቢውን የማጣራት
ታይቶ እና ተሰምቶ በማይታወቅ መጠን እና ሥራ እንደሚሰሩ እምነት እንዳለው ኢዜማ
ስፋት ግልጽ የሆነ መሬት ወረራ እና ህገወጥ ባስገባው ማስረጃ ላይ በማንኛውም ጊዜ
የጋራ መኖሪያ ቤት እደላ ተፈጽሟል ብሏል፡ ማብራሪያ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑን
፡ይሄንንም ለማስፈጸም ኢፍትሃዊ ሕጎች እና አሳውቋል፡፡
6 ኢዜማ ጳጉሚን 1 ቀን 2012 ዓ.ም

ቆይታ
‹‹ወንጀል የፈፀሙ አካላት በወንጀል መጠየቅ አለባቸው ብለን ነው
የምናምነው፡፡ ››
ጫኔ ከበደ (ዶ/ር) - የኢዜማ ምክትል ሊቀመንበር

ጫኔ ከበደ (ዶ/ር) የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) ብሔራዊ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባልና የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር
ናቸው፡፡ ኢዜማ፣ ነሐሴ 25 ቀን 2012 ዓ.ም ከሕገወጥ የመሬት ወረራ እና ኢፍትሃዊ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዕደላ ጋር በተገናኘ ያወጣውን
ጥናት ያጠናከረው አራት አባላት ያሉበት ኮሚቴ አባልም ናቸው፡፡ ፓርቲያቸው ይፋ ያደረገውን ጥናት እና ከጥናቱ ጋር በተያያዙ ያሉ
ጉዳዮችን በሚመለከት ዜጎች መድረክ ሰፋ ያለ ቆይታ አድርጋለች፡፡ እንድታነቡት እንጋብዛችኋለን፡፡ መልካም ንባብ!
ጥናቱን አሁን ላይ እንድናደርግ ገፊ
የሆኑን ሶስት ምክንያቶች ነበሩን፡፡ አንደኛው
በስልክ የሚደርሱን ጥቆማዎች ሲሆኑ
በሁለተኝነት ደግሞ የግል እና የመንግሥት
ሚዲያዎች የመሬት ወረራን በሚመለከት
በስፋት በመዘገባቸው ነው፡፡ በሶስተኛ ደረጃ
ደግሞ በወረዳ ደረጃ ባሉን መዋቅሮቻችን
የሚመጡልን ጥቆማዎች ነበሩ፡፡ እነዚህ
ሶስት ምክንያቶች ጥናቱን እንድናካሄድ መነሻ
ሆነውናል፡፡
ጉዳዩ በእጅጉ አሳሳቢ ሆኖ ሲመጣ
እየተመለከትን ዝም ብሎ ማየቱ ተገቢ አይደለም
የሚል እምነት ነበርን፡፡ እንደ አንድ ሀገራዊ
ፓርቲ እና ለዜጎች መብት እንደሚቆረቆር
የፖለቲካ ፓርቲ ጉዳዩን ዝም ብለን መመልከት
ተገቢ አይደለም ብለን ነው ጥናቱን ለማካሄድ
የተነሳነው፡፡
የዜጎችን ጩኽት (በሕገ ወጥ የመሬት
ወረራ እና ኢፍትሃዊ የጋራ መኖሪያ ቤቶች
ዕደላ በሚመለከት)እንዴት አድርገን ለሕዝብ
ማድረስ እንችላለን በሚል ነጥብ ዙሪያ
በብሔራዊ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አጀንዳውን
አቅርበን ተወያይተንበታል፡፡ የብሔራዊ ሥራ
አስፈፃሚ ኮሚቴውም በጉዳዩ ላይ በስፋት
ነው የመከረበት፡፡ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴው
በስፋት ከመከረበት በኋላ ይሄን ጉዳይ በቸልታ
የምናልፈው ጉዳይ አይደለም ብሎ አራት
ከዜጎች መድረክ ጋር ቆይታ ለማድረግ ፍቃደኛ ኢዜማ ጥናቱን በዚህ ወቅት ላይ ለማካሄድ አባላት ያሉት ኮሚቴ እንዲቋቋምና ጥናት
ስለሆኑ እናመሰግናለን፡፡ መድረክ ጋር ቆይታ የፈለገበት ምክንያት ምንድ ነው?ጥናቱን እንዲጀመር በወርሃ ሰኔ 2012 አጋማሽ ላይ
ለማድረግ ፍቃደኛ ስለሆኑ እናመሰግናለን፡፡
ያካሄደው ኮሚቴስ የተቋቋመው በምን መልኩ በተካሄደው የሥራ አስፈፃሚ ስብሰባ ላይ ነው
ውሳኔ ያስተላለፈው፡፡
እኔም አመሰግናለሁ፡፡
ነበር?
አጠቃላይ
ሀገራዊ
ጥናት
7 ኢዜማ ጳጉሚን 1 ቀን 2012 ዓ.ም

ለማካሄድ ነበር የታሰበው፡፡ የተመረጠው
ኮሚቴም ሀገራዊ ጥናት ለማጥናት
ቼክሊስት አዘጋጅቶ ነበር፡፡ ቼክሊስቱም
በሀገር አቀፍ ደረጃ ባሉት የምርጫ ወረዳዎች
እንዲበተኑ ተደርጓል፡፡ የተበተነውን ቼክሊስት
አደራጅቶና በሪፖርት መልክ አጠናክሮ
በአጭር ጊዜ ለማቅረብ የሚቻል ባለመሆኑ
የተመረጠው ኮሚቴ ውይይት አድርጎ ለጊዜው
የአዲስ አበባ ከተማ ላይ ብቻ ትኩረት እናድርግ
ሲል መከረ፡፡ በዚህም ተስማማ፡፡ ይህ ማለት
ግን በክልሎች ሕገ ወጥ የመሬት ወረራ የለም
ማለት አይደለም፡፡ ባሕርዳር፣ ጎንደር፣ ደሴ፣
መቀሌ፣ ሀዋሳ፣ አርባምንጭ፣ አዳማ፣ ነቀምት
ኣና ጅማ መጠነ ሰፊ የሆነ ሕገወጥ የመሬት
ወረራዎች እንዳሉ መረጃዎች ደርሰውናል፡፡ ሕገ
ወጥ የመሬት ወረራው የአዲስ አበባን ሕዝብ
ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ
እያስለቀሰ ያለ ጉዳይ እንደሆነ ተመልክተናል፡፡
ለኮሚቴው በርካታ መረጃዎች ነበር
ሲደርሱት የነበረው፡፡ ካለን የሰው ኃይል፣
ገንዘብ እና ጥናቱን ለማካሄድ ከሚጠይቀው
ጊዜ አንፃር ሁሉንም ማጣራት ስለማንችል
ከደረሱን 1200 ጥቆማዎች፣ ሕገወጥ ግንባታ
የተደረጉባቸው እና በሕገወጥ መልኩ የተወረሩ
25 ቦታዎች በመለየት ነው ጥናታችንን ለማካሄድ
የወሰነው፡፡ ሌሎቹን ጥቆማዎች ብንፈትሻቸው
አሁን ከደረስንበት በላይ ውጤት እንደምናገኝ
እርግጠኛ ነኝ፡፡
ቀደም ብለው እንደገለፁልኝ የመሬት ወረራው
ብሔራዊ ችግር ነው፡፡ ከአዲስ አበባ ከተማ
ውጪ በክልል ከተሞች ላይ እየተካሄዱ
እንዳለ መረጃዎች ደርሰውናል ብለውኛል፡፡
ወደ ክልሎች ሄዶ ችግሩን ለማጥናት ኮሚቴው
እቅድ አለው ወይስ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ
ተገድቦ ይቀራል?
በጽሕፈት ቤት ደረጃ ጥናቱን ለማካሄድ የሚረዳ
ገንዘብ እና የሰው ኃይል ማደራጀት ከተቻለ
ከላይ ያነሳሁልህ የክልል ከተሞች ላይ ስላለው
የመሬት ወረራ ጥናት የምናካሄድ ይሆናል፡፡
የመሬት ወረራውም ሆነ ኢፍትሃዊ የሆነው
የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዕደላ ፓርቲው ጆሮ ዳባ
ልበስ ብሎ ትከርሞ ዛሬ ላይ ማንሳት የፈለገው
ማኅበራዊ መሰረቴ ይሆናል ብሎ የሚገምተው
አዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለው ቅቡልነት
እየተሸረሸረ እየሄደ ስለነበር እሱኑ መልሶ
ለመገንባት ነው በሚል ትችት የሚሰነዝሩ
ወገኖች አሉ፡፡ ለእነዚህ ወገኖች ትችት ምን
ምላሽ አላቹህ?
በአብዛኛው ይህ ትችት የሚቀርበው

የኢዜማን የፖለቲካ መርሕ ካለማወቅ ነው
ብዬ ነው የማስበው፡፡ እኛ፣ፖለቲካውን
ለመሥራት መጀመሪያ ሰላማዊ የሆነች ሀገር
ልትኖረን ይገባል የሚል መርሕ አለን፡፡
ሰላም ከሌለ ለኅብረተሰቡ ፖሊሲዎቻችን
እና ፕሮግራሞቻችንን ተደራሽ ልናደርግበት
የምንችልበት ሜዳ አናገኝም፡፡ መንግሥት
ሰላም እና ፀጥታን ለማስከበር የሚያደርጋቸውን
እንቅስቃሴዎች ኢዜማ ይደግፋል፡፡ ይህን
መርሃችንን ተከትሎ መንግሥትን ሙሉ
ለሙሉ የምንደግፍ አድርጎ የተሰማው
የኅብረተሰብ ክፍል አለ፡፡ እኛ ከምንም ነገር
በላይ ምክንያታዊ መሆን ያስፈልጋል ብለን
እናምናለን፡፡ መንግሥት የሚያደርጋቸውን
ማንኛውም ዓይነት ሕገ ወጥ እንቅስቃሴዎችን
እና ተግባሮችን በምክንያት፣በመረጃ እና
በማስረጃ እስካላደራጀን ድረስ የምንተችበት
አግባብ የለም የሚል መርሕ አለን፡፡ ይህ
መርሕ ለዘብተኛ ሊያስመስለን ይችላል፡
፡ ይህን ለዘብተኛ የሚያስብለን መርሃችንን
የተከተልነው ከመሬት ተነስተን አይደለም፡፡
ሀገራችን በቋፍ ላይ ነው ያለችው፡፡ ለውጡን
ተከትለው የመጡ ብሔር ተኮር የፖለቲካ
አለመረጋጋቶችን
ብረት
ሲያወድሙ፣
የዜጎችን ሕይወት ሲቀጥፉ እና ሲያፈናቅሉ
ተመልክተናል፡፡ ይህንን ተከትሎም አቋማችንን
የሚያመላክቱ
የተለያዩ
መግለጫዎች
ሰጥተናል፡፡ ይህን ለማወቅ መግለጫዎቻችንን
ማንበብ ይገባል፡፡ ቸልተኛ ሆነን አናውቅም፡
፡ ወደ ኋላ ብለንም አናውቅም፡፡ ዜጎች ሕገ
መንግሥታዊ መብታቸው እንዲከበር፣ መገፋት
እንደሌለ ባቸው፣ የተጎዱ ዜጎችም እንዲካሱ፣
ጥፋተኞችም ለሕግ መቅረብ እንዳለባቸው
ድምፃችንን ስናሰማ ቆይተናል፡፡ ይህንን ለማወቅ
መግለጫዎቻችንን መመልከት በቂ ነው፡፡
መግለጫዎቻችንን ያለማንበብ ፍላጎት ያላቸው
ሰዎች ቢተቹን ከአሉባልታ የዘለለ አይሆንም፡፡
እኛ ሥራ ላይ እንደመሆናችን መጠን ብንተች
ብዙ አይገርመኝም፡፡ አይናችን ሥር የሚፈፀምን
ሕገ ወጥ ተግባር እያየንም ዝም አንልም፡፡
ጥናቱን አካሄዶ ይፋ ማድረግ አስፈላጊ ነው
ብለን ባመንበት ሰዓት ተንቀሳቅሰናል፡፡ አዲስ
አበባ ከተማ ውስጥ የመሬት ወረራ ከመቼውም
ጊዜ በላይ እየተካሄደ ስናይ እና በከተማው
ውስጥ ሥርዓት አልበኝነት ሲነግስ ዝም ማለት
በፍፁም ተገቢ ባለመሆኑ ጥናታችንን ከወርሃ
ሰኔ 2012 ዓ.ም ማካሄድ ጀምረናል፡፡
ጥናታችሁን ስታካሄዱ ጥናታችሁን የተሟላ
ለማድረግ በሚል ጥናቱን ይፋ ከማድረጋቹህ

በፊት የአዲስ አበባ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት
በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጣቹህ በደብዳቤ
ጥያቄ አቅርባቹህ እንደነበር ይታወሳል፡፡
የጥናታችሁን ጭምቅ ሀሳብም ለጽሕፈት ቤቱ
ከላካችሁት ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርጋችሁ
ልካችሁት ነበር፡፡የከንቲባ ጽሕፈት ቤት
ምላሽ አለመስጠቱን በጥናቱ ጊዜ ካጋጠሟቹህ
ተግዳሮቶች
መሀል
ጠቅሳችሁታል፡፡
የከንቲባ ጽሕፈት ቤት ጥናቱን ለሕዝብ ይፋ
እንደምታደርጉት ከገለፃቹህ በኋላ በጉዳዩ ላይ
እንነጋገር የሚል ጥሪ አቅርቦላቹህ እንደነበር
ሰምተናል፡፡ የቀድሞውን ከንቲባ በመተካት
የተሾሙት ወ/ሮ አዳነች አቤቤ ጋር በጉዳዩ ዙሪያ
የመወያየት እድል አግኝታቹሀል?አግኝታችሁ
ከሆነም ስላደረጋቹህት ውይይት ሊያካፍሉን
ይችላሉ?አዲስ የተሾሙት ከንቲባ እንነጋገር
ማለታቸው ጉዳዩን ከሕግ ይልቅ የፖለቲካ
መፍትሔ ለመስጠት ታሳቢ ያደረገ
አይመስልምስ?
ለአዲስ አበባ ከንቲባ ጽሕፈት
ቤት፣ለመሬት ልማት አስተዳደርና ለቤቶች
ኮርፖሬሽን ሁለት፣ሁለት ጊዜ ደብዳቤ ልከን
ነበር፡፡መጀመሪያ የላክንላቸው ደብዳቤ ጥናቱን
ወደ ሪፖርት መልክ ከማደራጀታችን በፊት፣
በመሬት ወረራው ላይ እና በኢፍትሃዊ የጋራ
መኖሪያ ቤቶች ዕደላ ላይ ጥቆማዎች ስለደረሱን
በእናንተ በኩል የምትሉት ነገር ካለ በደብዳቤ
እንድታሳውቁን የሚል ነበር፡፡ በጥቆማዎቹ
ላይ ብቻ ያላቸውን አስተያየት እንዲሰጡን
የላክንላቸውደ ብዳቤ ነው የመጀመሪያው
ደብዳቤያችን፡፡ ይህንን የመጀመሪያ ደብዳቤ
የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት
አልተቀበለውም፡፡ ሌሎቹም የመቀበል ፍላጎት
አላሳዩም፡፡ እነሱ ምላሽ ስላልሰጡን ብለን
ሪፖርቱን ከማጠናከር ወደ ኋላ አላልንም፡፡
ምክንያቱም እኛ በእጃችን ላይ በቂ መረጃ አለን፡
፡ ሪፖርቱን አጠናክረን ከጨረስን በኋላ የእነሱን
ምላሽ በሪፖርታችን ማካተት ስለፈለግን
በድጋሚ ሌላ ደብዳቤ ልከንላቸዋል፡፡ይህን ጊዜ
የአዲስ አበባ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት ለሁለተኛ
ጊዜ የላክነውን ደብዳቤ ሲቀበለን፣የመሬት
ልማት አስተዳደር እና የቤቶች ልማት ኤጀንሲ
ግን አሁንም ሊቀበሉን ፍቃደኛ አልሆኑም፡
፡ እዚህ ላይ የመሬት ልማት አስተዳደር ቢሮ
የሰጠንን ምላሽ ሳልጠቅስ ማለፍ አልፈልግም፡
፡ ከአዲስ አበባ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት የፖለቲካ
ፓርቲዎችን ደብዳቤ ተቀበሉ የሚል ትዕዛዝ
እስካልተሰጠን ድረስ አንቀበልም ሲል ነበር
ምላሽ የሰጠን፡፡
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ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሳልጠቅሰው
ማለፍ የማልፈልገው ሌላው ጉዳይ ጥናቱን
ይፋለ ማድረግ ነሐሴ 22 ቀን 2012 ዓ.ም በራስ
ሆቴል አዳራሽ ተከራይተን ሚድያ ከጠራን
በኋላ ልንሰጠው ያሰብነው ጋዜጣዊ መግለጫ
በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ
እንዳንሰጥ ተከልክለናል፡፡ በድጋሚ ነሐሴ
25 ቀን 2012 ዓ.ም ጋዜጣዊ መግለጫውን
ለመስጠት አቅደን የነበረ ቢሆንም ለሁለተኛ
ጊዜ በፖሊስ መምሪያው ተከልክለናል፡፡
ለሁለተኛ ጊዜ ክልከላ ከተፈፀመብን በኋላ
ይህን ጥናት ለሕዝብ ማድረስ አለብን ብለን
ሌላ አማራጭ ተከተልን፡፡ ለተመረጡ መገናኛ
ብዙሃን ጥሪ በማድረግ ሰኞ ነሐሴ 25 ቀን 2012
መሰጠት እንዳለበት ነግረናቸዋል፡፡
ዓ.ም ከሰአት በኋላ በዋና ጽሕፈት ቤታችን
ወንጀል የፈፀሙ አካላት በወንጀል
መግለጫውን ሰጥተናል፡፡
መጠየቅ አለባቸው ብለን ነው የምናምነው፡፡
በቀድሞ ምክትል ከንቲባ ቦታ
በዚህ ወንጀል ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ባለድርሻ
የተተኩት አዲሷ ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ፣
አካላት በጠቅላላ መጠየቅ መቻል አለባቸው፡
የፓርቲያችን ሊቀመንበር እና የጥናቱን ቡድን
፡ ከንቲባው ሳይቀር ለክፍለ ከተሞች ደብዳቤ
አነጋግረዋል፡፡ ለጉዳዩ በጋራ መፍትሔ
ጽፏል፡፡ ይህንን የፃፈበትን ምክንያት ማብራራት
የምናመጣለት ከሆነ በጋራ እናመጣለታለን፡፡
ይጠበቅባቸዋል።
በጋራ መፍትሔ የማናመጣ ከሆነም የጥናቱን
ከንቲባው ጻፈው ያሉት ደብዳቤ ይዘት ምንድ
ግኝት መሰረት አድርገን እናንተም ባጠናችሁት
ነው?
መንገድ የተጠቆሙ ቦታዎችን እንደገና
ከንቲባው ለክፍለ ከተሞች የጻፈው
ማጥናት/ማየት አለብን ብለዋል፡፡
ደብዳቤ ለግለሰቦች የጋራ መኖሪያ ቤቶች
ፖለቲካዊ መፍትሔ ለመስጠት
(ኮንዶሚኒየሞች) እንዲሰጣቸው የሚያዝ ነው
ሳይሆን መረጃዎቹን ተጨባጭ ለማድረግ
፡፡
በእኛም በኩል ሥራ መሠራት አለበት፡
ይህ ጻፈው የሚሉኝ ደብዳቤ በእጃቹህ
፡ ጉዳዩን ቸል ያልነው እንዳይመስላቹህ፤
አለ?ይህን የሰነድ ማስረጃስ አዲስ ከተሾሙት
ይህንን ግንዛቤ እንድትወስዱልን የሚል ምላሽ
ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ ጋር ባደረጋችሁት
ሰጥተውናል፡፡ ትኩረት ሊያደርጉባቸው
ውይይት ላይ እንደማስረጃ አቅርባችሁታል?
የሚገቡ አቅጣጫዎችንና ተጠያቂ ሊሆኑ
የሰነድ ማስረጃው በእጃችን ይገኛል፡፡ ይህን
የሚገቡ ክፍሎችን መመርመር እንዳለባቸው
የሰነድ ማስረጃ ግን ለአዲስ አበባ ከንቲባ
ነግረናቸዋል፡፡ የወረዳ እና የክፍለ ከተማ
ጽሕፈት ቤትም ሆነ ለአዲስ ተሽዋሚዋ ወ/ሮ
አመራሮች በዚህ ጉዳይ ላይ እጃቸው ያለበት
አዳነች አቤቤ አላስገባንም፤ አናስገባምም፡
እንደሆነ ጠቁመናል፡፡ በተለይ የአዲስ አበባ
፡ የወንጀል ይጣራልን አቤቱታ ለጠቅላይ
ፖሊስ ኮሚሽን የሚመራቸው የአዲስ አበባ
ዐቃቤ ሕግ፣ ለፀረ ሙስና ኮሚሽንና ለፌደራል
ከተማ ፖሊስ መምሪያዎች፣ የደንብ ማስከበር
ፖሊስ አስገብተናል፡፡ እነዚህ ተቋማት ፍቃደኛ
ጽሕፈት ቤት አባላት ለዚህ ሕገ ወጥ ለሆነው
ሆነው ጉዳዩን የሚያጣሩት ከሆነ ማስረጃውን
የመሬት ወረራ እንቅስቃሴዎች ትልቅ ግብዓት
እናቀርበዋለን፡፡
እየሆኑ እንዳለ አስረድተናል፡፡ ኅብረተሰቡም
በጥናታቹህ መደምደሚያ ላይ መንግሥት
ወረራውን መከላከል ያልቻለው እነዚህ
ይህንን ጉዳይ ተመልክቶ የእርምት እርምጃ
የፀጥታ ክፍሎች ትብብር ጭምር የሚደረግ
ይውሰዳል ብላቹኋል፡፡ ለፌደራል ጠቅላይ
ስለሆነ እንደሆነ ጠቁመናል፡፡ እነዚህ ፍትህ
ዐቃቤ ሕግ፣ ለፌደራል ሥነ ምግባር እና ፀረ
እናስከብራለን የሚሉ አካላት ለምን ታጥራላቹህ
ሙስና ኮሚሽን እንዲሁም ለፌደራል ፖሊስ
ብለው ሲጠይቁ የነበሩ ዜጎችን ሲያስሩ እና
የወንጀል ይጣራልን አቤቱታ እንደምታስገቡም
ሲያሳድዱ የነበሩ ናቸው፡፡ የአዲስ አበባ ከተማ
ገልፃችኋል፡፡ በዚህ ጉዳይ (በመሬት
መስተዳድር ለእዚህ ልዩ ትኩረት መስጠት
ወረራም ሆነ በኢፍትሃዊ የጋራ መኖሪያ ቤት
እንዳለበት አሳስበናቸዋል፡፡ ለጉዳዩም ፖለቲካዊ
ዕደላ) ላይ መንግሥት፣ የሕግ የበላይነትን
መፍትሔ ሳይሆን አስተዳደራዊ መፍትሔ ብቻ
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ለማስከበር ቁርጠኝነት ይኖረዋል ብላቹህ
ታስባላቹህ?መንግሥት ቁርጠኝነቱ ካለውስ
በዚህ ጉዳይ ላይ እጃቸው እንዳለበት በስፋት
የሚነገረው የቀድሞ የአዲስ አበባ ምክትል
ከንቲባ ታከለ ኡማ (ኢ/ር) ከዚህ ቦታ አንስቶ
ወደ ሌላ ሚኒስትር መሥሪያ ቤት መመደቡ
ቁርጠኝነቱ እንደሌለው አያመላክተንም?
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሠሩልኛል
ብለው የሚያስቡ ሰዎችን ነው ሹመት
የሚሰጡት፡፡ እኛ በእዚህ ላይ ተቃውሞ
የለንም፡፡ ምክንያቱም ምርጫ ተደርጎ ሕዝብ
ሊጠይቀው የሚችለው መንግሥት አይደለም
በሥልጣን ላይ ያለው፡፡ በመንግሥት በኩል
አስቀድሞ የነበረው አሠራር ነው ያለው፡፡
ከኢሕአዴግ ይዘውት የመጡት አደረጃጀት
እና መዋቅርን ነው የምናየው፡፡ ምንም የተለየ
ነገር የለውም፡፡ ይሄ ሊቀየር የሚችለው ነፃ እና
ፍትሃዊ ምርጫ ተካሄዶ ሕዝብ የሚፈልገውን
ሲመርጥ ነው ብለን ነው እኛ ተስፋ
የምናደርገው፡፡
ያለንበት ወቅት የሪፎርም ወቅት ስለሆነ
ግለሰቦቹን ከመንካት ይልቅ ከነችግሮቻቸው
የማስቀጠል መንገድን መምረጥን ነው እንደ
አማራጭ ተደርጎ የተወሰደው፡፡ ይህ መንገድ
ደግሞ በኢሕአዴግ ጊዜ ጥፋተኛ የነበረን ሰው
ተሸክመህ እንድትሄድ ያደርግሀል፡፡ አሁንም
እያጠፋ ሲሄድ ተሸክመኽው ትቀጥላለህ ማለት
ነው፡፡ የመሬት ወረራ ወይም የማፈናቀል ሥራ
ዛሬ አይደለም የተጀመረው፡፡ በኢሕአዴግ
ጊዜም የነበረ ነው፡፡ ገበሬዎችን ሲያፈናቅል
የነበረውም ራሱ ከንቲባ ጽሕፈት ቤቱ ነው፡
፡ካሳ ብሎ ሲከፍል የነበረውም ራሱ ነው፡፡
በወቅቱ ኢዜማ ያልተመሰረተ ቢሆንም በሌላ
የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ሆነን ተገቢ ካሳ
ለአርሶአደሮች አልተከፈለም ብለን ጮኽናል፡፡
አርሶ አደሮች ተገቢውን ካሳ መከፈል አለበት
ብለን ነበር፡፡ በወቅቱ ጩኽታችን በቸልታ
ነው የታለፈው፡፡ ያኔ ይህን ሲያደርጉ የነበሩ
(አርሶ አደሩን ከቀዬው ሲያፈናቅሉ የነበሩ)
ባለሥልጣናት በሙሉ የአሁኑ መንግሥት
መዋቅር ውስጥ ያሉ ናቸው፡፡ የለውጥ
ኃይል ነኝ ብሎ አሁን በመንግሥት መዋቅር
ውስጥ የምታየው ባለሥልጣን አርሶ አደሮች
ከመሬታቸው ሲፈናቀሉ ተገቢ ያልሆነ ካሳ
ሲከፍል የነበረነው፡፡ ያኔ ጥያቄ ያላቀረበ አካል
እኮ ነው አሁን ለአርሶ አደሮች ተቆርቋሪ መስሎ
ለመታየት የሚሞክረው፡፡
በአሁኑ መንግሥት ውስጥ ያሉ
ባለሥልጣኖችን መለየት ያስፈልግ ነበር፡
፡ የብሔር ተዋፅኦን ብቻ ታሳቢ እያደረክ

ሰዎችን ስትሾም የሚያጠፉትን ጥፋት እንኳ
በብሔር ውስጥ ነው የሚወሽቁት፡፡ ከዚህ
ብሔር ስለወጣሁ ነው፤ ትችት የሚቀርብብኝ
የሚሉት፡፡በማንኛውም የመንግሥት የሥልጣን
እርከን ላይ የሚገኝ ግለሰብ ወንጀል እስከፈፀመ
ድረስ በሕግ መጠየቅ አለበት፡፡ ሚኒስቴርም
ይሁን ምንም ሁሉም ባለሥልጣን ከሕግ በታች
መሆኑን ማረጋገጥ ይገባል፡፡ ይህ ሲሆን ነው
ሕዝብ ሊረካ የሚችለው፡፡
መንግሥት፣ ባለሥልጣናት ከሕግ በታች
እንዲሆኑ ያደርጋል ብለው ያምናሉ?
በእኛ በኩል ይህንን እንዲያደርግ ነው ግፊት
የምናደርገው፡፡ መንግሥት ይህንን ተግባራዊ
እንዲያደርግ እኛም (የፖለቲካ ድርጅቶች)
ግፊት ማድረግ አለብን፡፡ ግለሰቦችና ተቋማት
ብቻ ሳይሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶችም የሕግ
የበላይነት እንዲሰፍን ጫና ማሳደር አለባቸው፤
ይመለከታቸዋልና፡፡
በጥናታችሁ ላይ ያጋጠሟችሁን ተግዳሮቶች
አስቀምጣችኋል፡፡ አንድ እንደ ተግዳሮት
ያነሳችሁት ነጥብ ወንጀሉ ውስጥ እጃቸው
ያለበት እና ያለአግባብ ጥቅም ያገኙ ግለሰቦች
ወንጀላቸው
እንዳይጋለጥ
እከሎችን
ሲፈፅሙብን ነበር ብላችኋል፡፡ ምን ዓይነት
እከሎች ሲፈጽሙባቹህ እንደነበሩ ግን
አልጠቀሳቹህም፡፡ምን
ዓይነት
እከሎች
እንዳጋጠሟቹህ ጥቂት ቢሉን?
የታጠሩ ቦታዎችን እና በሕገወጥ
መልኩ የተሠሩ ግንባታዎችን ለማየት
በምንሄድበት ወቅት የተለያዩ ወጣቶች
ቦታዎቹን ሲጠብቁ ለመመልከት ችለናል፡፡
እነዚህ ወጣቶች በቦታው ላይ የሚመጣውን
አካል እያዩ፣ሕገ ወጥ ግንባታውን ለሚያካሄደው
አካል
ሪፖርት
ያቀርባሉ፡፡
ድንጋይ
ከመወረወርና በቦታው ላይ የሚመጣውን ሰው
ንብረት (መኪና) ከመሰባበር ወደ ኋላ የሚሉ
እንዳልሆኑ ለመታዘብ ችለናል፡፡ ጥናታችንን
ለማካሄድ የመስክ ጉብኝት የምናደርግበትን
ቀን ይፋ አለማድረጋችን ነው እንጂ ይፋ
አድርገን ወጥተን ቢሆን ኖሮ በእኛ ላይ ትልቅ
አደጋ ነበር የሚደቀነው፡፡ ባለ ሀብቶች በእኛ
ላይ አደጋ ለመፍጠር መኪና አዘጋጅተውና
ገንዘብ መድበው ይንቀሳቀሱ እንደነበር መረጃ
ደርሶናል፡፡
በሕገ ወጥ የመሬት ወረራ ላይ ተሳትፎ
የነበራቸው ሰዎች ማስረጃዎችን ለማጥፋት
ችሎታ ያላቸው ነበሩ ብላቹህ በጥናታቹህ ላይ
እንዳጋጠማቹ አንድ ተግዳሮት ጠቅሳችኋል፡፡
እዚህ ድምዳሜ ላይ እንድትደርሱ ያደረጋችሁን
ገፊ ምክንያት ሊያብራሩልን ይችላሉ?

‹‹ የልማት ተነሺ
አርሶ አደር እና
ቤተሰቦቻቸው በቂ
ካሳ ካልተከፈላቸው
በስተቀር ከመሬታቸው
ሊነሱ አይገባም ብለን
ነው የምናምነው፡፡››

ጥናታችንን በምናካሄድበት ጊዜ
በየወረዳው ካሉ ባለሙያዎች ጋር ባደረግናቸው
ቃለ ምልልሶች የደረስንበት ድምዳሜ ነው፡
፡ ይህን ስንል ግን በየወረዳው ውስጥ ያሉ
ባለሙያዎች በጠቅላላ አንድ ናቸው ማለት
አይደለም፡፡ ለሕሊናቸው የሚሰሩ አሉና፡፡
አንድን መሬት ለመውረር ሲታሰብ የእዛ መሬት
ታሪክ ደብዛው እንዲጠፋ ይደረጋል፡፡ ከተለያዩ
የወረዳ ባለሙያዎች ጋር ባደረግነው ቃለ
ምልልስ ይህንን ተረድተናል፡፡ እዚህ ድምዳሜ
(ማስረጃዎችን ለማጥፋት ችሎታ ያላቸው
ነበሩ) ላይ እንድንደርስ ያደረገንም ከወረዳ
ባለሙያዎች ጋር ባደረግነው ቃለ ምልልስ
ተነስተን ነው፡፡
ኢዜማ፣ በልማት ስም ከቀዬያቸው የሚነሱ ቤቱን እንዲወስዱ የተደረገው፡፡ ለአርሶ አደሮች
አርሶ አደሮችን በሚመለከት ያለው አቋም አይደለም የተሰጠው፡፡ ይህንን በጥናታችን
ማረጋገጥ ችለናል፡፡ የማይገባቸውን መኖሪያ
ምንድ ነው?
የልማት ተነሺ አርሶ አደር እና ቤተሰቦቻቸው ቤት ያገኙት ሰዎች ተነጥቆ መኖሪያ ቤቱ
በቂ ካሳ ካልተከፈላቸው በስተቀር ከመሬታቸው ለሚገባቸው አርሶአደሮች ነው መሰጠት ያለበት
ሊነሱ አይገባም ብለን ነው የምናምነው፡፡ ለምን የሚል አቋም ነው ያለን፡፡ ይህ እንዲደረግም
የጋራ መኖሪያ ቤት ተሰጣቸው ለምን በጋራ ግፊት እናደርጋለን፡፡
መኖሪያ ቤት ሥር የሚገኙ የንግድ ሱቆች የቀድሞ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ታከለ
ተሰጣቸው ብሎ ኢዜማ አይቃወምም፡፡ ለአርሶ ኡማ 67 ሺህ ገበሬዎች ተፈናቅለዋል ብለዋል፡
አደሮች የጋራ መኖሪያ ቤትም ሆነ ንግድ ቤት ፡ ከዚህ ቀደም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ
ሲሰጥ የአዲስ አበባ ሕዝብ ማወቅ አለበት፡፡ አሕመድ 170ሺህ በላይ አባወራ ተፈናቅሏል
የጋራ መኖሪያ ቤት ለማግኘት ገንዘብ ሲቆጥቡ ብለው ነበር፡፡ ኢዜማ ይህንን አሃዛዊ መጣረስ
የነበሩ ዜጎችም ማወቅ አለባቸው፡፡ የልማት እንዴት ይመለከተዋል?ይህንን አሃዛዊ መረጃስ
ተነሺ አርሶ አደሮች ቁጥርም በትክከል ተጠንቶ ኢዜማ ለማጣናት ሞክሯል?
ይህ ከባድ የቁጥር ጨዋታ ነው፡፡
መቅረብ አለበት፡፡ ይህ ከተጠና በኋላም
ኢዜማ
ይህንን
የማጥናት ማንዴት የለውም፡
ለሕዝብ ይፋ ሊደረግ ይገባል፡፡ በግምት
የሚሰራ ሥራ ፖለቲካዊ ውሳኔ ለመስጠት ፡ ይህ መጠናት ያለበት በስታትስቲክስ
ካልሆነ በስተቀር የሚያመጣው ፋይዳ የለም፡ ባለስልጣን ነው፡፡ ኢሕአዴግ ከገባ በኋላ
፡አርሶ አደሮች የቤት እደላው እኛን አላካተተም ከአንዴም ሁለት ጊዜ የሕዝብና ቤቶች
ብለው ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጡ አይተናል፡ ቆጠራ ተደርጓል፡፡ የመጀመሪያው ሕዝብና
፡ ተጠቃሚዎቹ እኛ (አርሶ አደሮች) ሳንሆን ቤቶች ቆጠራ (በ1987 ዓ.ም የተካሄደው)
ሌሎች ናቸው ብለው በየክፍለ ከተማዎቹ እና በሁለተኛው የተካሄደው (በ1999 ዓ.ም)
ሲጮሁ ተመልክተናል፡፡ ለልማት ተነሺ ቆጠራ ምን ነበር?በ1987 ዓ.ም ለመጀመሪያ
ለሆኑ አርሶ አደሮች እንዲሰጣቸው ግፊት ጊዜ በተካሄደውና አዲስ አበባ ክልል 14 ተብላ
እናደርጋለን፡፡ መካስ አለባቸው፡፡የአዲስ አበባ ራሷን ችላ በምትተዳደርበት ወቅት የአዲስ
ከተማ መስተዳድር አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አበባ እና የኦሮሚያ ወሰን ተከልሎ ነበር፡፡
መኖሪያ ቤት ሰርቶ መስጠት አለበት፡፡ ቢቻል በዛን ወቅት የነበሩት ገበሬዎቸ የት እንደሰፈሩና
ገለልተኛ አካል አጣርቶ ነው ይህን መሥራት ምን ያህል እንደሆኑ ስታስቲክስ ባለሥልጣን
ያለበት፡፡ ፖለቲካዊ ውሳኔ እየተወሰነ በአንድ ካካሄደው ቆጠራ ማግኘት ይቻላል፡፡ እዛ ላይ
ከንቲባ ትዕዛዝ ይህንን አድርጉላቸው እየተባለ ማግኘት የማይቻል ከሆነ ደግሞ የአዲስ አበባ
የሚተላለፈው ውሳኔ ስህተት ነው፡፡ ለአርሶ የክልል 14 ወሰንን መሰረት አድርጎ የነበሩ
አደሮች እየተባለ የኦሮሚያ ክልል ሠራተኞች ነዋሪዎችን ማወቅ ይቻላል፡፡ ይህንን መሰረት
ነው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እንዲወስዱ በማድረግ ጥናት ማካሄድ ያለበት የአዲስ
የተደረገው፡፡ የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች አበባ ከተማ አስተዳድር የመሬት ልማት
ተገን በማድረግ ከአርሲ፣ ባሌ፣ ጅማ፣ ነቀምትና ማኔጅመንት ነው፡፡ ስለዚህ እኛ ይህንን ጥናት
አምቦ የመጡ ወጣቶች ናቸው የጋራ መኖሪያ ለማካሄድ ማንዴቱም የለንም፡፡ ልናደርገውም
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አንችልም፡፡ የሚፈቅድልንም አካል የለም፡፡ ነው፡፡ተጠቃሚ ሆነዋል የሚባሉት ገበሬዎች
ከፕሮግራማችንና ከፖለቲካ እንቅስቃሴያችንም በቁጥር በጣም ትንሽ ናቸው፡፡ ይህ ስህተት ነው
ውጪ ነው የሚሆነው፡፡ የተጠኑ ጥናቶችን ብሎ መናገር ስሜትን የሚነካ እና ፖለቲካውን
ግን ወደ ተግባር መቀየር እንችላለን፡፡ ቀደም የሚያበላሽ ነው፡፡ አግባብ ያልሆነ አስተያየትም
ብዬ ስታትስቲክስ ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት ነው፡፡ ባይናገሩት ይሻላቸው ነበር፡፡
ያጠናቸው ጥናቶች ብዬ ያነሳሁልህን ጥናቶች በአዲስ አበባ ከተማ የሚታየው የመሬት
ማለቴ ነው፡፡ ከዛ በፊት የወጡ ሪፖርቶችንም ወረራን የፈጠረው የገዢው ፓርቲ የከሸፈ
መዳሰስ ይቻላል፡፡ ጥልቀት ያለው ጥናት ላጥና የመሬት ፖሊሲ ነው በሚል አንዳንድ ወገኖች
ካልክ ከ50 ዓመት በፊት የነበረውንም ማጥናት አስተያየታቸውን ሲሰነዝሩ ይደመጣል፡፡
ይቻላል፡፡ በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ኢዜማ በዚህ ላይ አቋሙ ምንድነው?ይህንን
መዛግብት ውስጥ ተጽፎ የሚገኝ ታሪክ ሊኖር ሀሳብስ ይቀበላል?
ይችላል፡፡ ይህን ማጥናት ይገባል፡፡ ትክክለኛ
አንድ ሀገር ያለ ፖሊሲ አይመራም፡
ቁጥሮቹ ሊገኙት የሚችሉት ስታትስቲክስ ፡ የሚወጡ ፖሊሲዎች በተለይ ኢሕአዴግ
ባለስልጣን ባስጠናው ጥናት መሰረት ነው፡ ይከተላቸው የነበሩት ፖሊሲዎች የጥገኝነትን
፡ የስታትስቲክስ ባለስልጣንን ጥናት ተከትሎ አስተሳሰብ ከምንም ነገር በላይ አግዝፈው
ነው መተንበይም የሚቻለው፡፡ከዛ ውጪ የሚመለከቱ ናቸው፡፡ ጥቂት ባለሀብቶችን ይዞ
ያለው ጉዳይ የፖለቲካ አንድምታ እንዲኖረው የልማታዊ መንግሥት አስተሳሰብን ለማራመድ
ለማድረግ እና የራስን ጥቅም ለማስከበር ነበር ሲሞክር የነበረው፡፡ ልማታዊ ባለሀብት
የሚደረግ የቁጥር ጨዋታ ነው የሚሆነው፡፡
እየተባለ የሌለ ፅንፀ ሀሳብ በመሬት ፖሊሲ
የቀድሞ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ውስጥ አስገብቶ ድሃውን ኅብረተሰብ ድሃ
(ኢ/ር) 67 ሺህ ያሕል አርሶ አደሮች ነው አድርጎ ሲሄድበት የነበረው ስትራቴጂ በጣም
የተፈናቀሉት፡፡ ለ20 ሺህ አርሶ አደሮች ብቻ የተሳሳተ አንደሆነ ይታወቃል፡፡
ነው የጋራ መኖሪያ ቤት የሰጠነው፡፡ ስህተት
ከተሞች የከተማ መስተዳድር ከሆኑ
ከሰራንም ስህተት የሚሆነው ለ67ሺውም የሚተዳደሩበት የራሳቸው ቻርተር አላቸው፡
አለመስጠታችን ነው ብለዋል፡፡ ሕገ ወጥ ፡ ከፌደራሉ የመሬት ፖሊሲ ተነስተው
የመሬት ወረራን በሚመለከትም ከመጀመሪያ የራሳቸውን ፖሊስ ይነድፋሉ፡፡ ከሚነድፏቸው
ቀን አንስቶ እስከመጨረሻ ቀን ድረስ ሲዋጉት ፖሊሲዎች መሀል አንዱ የመሬት አጠቃቀም
የነበረ ተግባር እንደሆነ ጠቅሰዋል፡፡ ይህንን የሚል አዋጅና የሊዝ ፖሊሲ ነው፡፡ ሕገ
የቀድሞ ምክትል ከንቲባ አስተያየት እንዴት መንግሥቱ መሬት የሕዝብ እና የመንግሥት
ተመለከታችሁት?
ነው በሚለው መሰረት መሬትን ለመጠቀም
ይህንን ባይናገሩ ነበር የሚሻለው፡ ትልልቅ ከተሞች የግድ የሊዝ ፖሊሲ
፡ በጣም የወረደና የመረጃ ክፍተት ያለበት ያወጣሉ፡፡ ትንንሽ ከተሞች ደግሞ መሬትን
ንግግር ነው፡፡ ይገኙበት የነበረውን የኃላፊነት በፍትሃዊነት ማከፋፈልና መሬትና ቦታ
ቦታ የማይመጥን ንግግርም ነው፡፡በጣም የሌለውን የኅብረተሰብ ክፍል የመሬት ባለቤት
የተሳሳተ ንግግር ነው፡፡ ባይናገሩት ይሻላቸው ለማድረግ የራሳቸው አሠራር ይኖራቸዋል፡፡
ነበር፡፡ ከተናገሩት በኋላ የተሰጡት አስተያየቶች እንደ አዲስ አበባ ያሉ ትላልቅ ከተሞች በአዋጅ
ስመለከት ማንነታቸውን የሚያሳጣ ሆነው እና በፖሊሲ መሰረት መመራት እንዳለባቸው
ነው ያገኘኋቸው፡፡ ከንቲባው በመሬት ይታመናል፡፡ በኢሕአዴግ ወቅት የወጣ የሊዝ
ወረራው ላይና በጋራ መኖሪያ ቤቶች ጉዳይ ፖሊሲ አለ፡፡ የመሬት አጠቃቀም አዋጅም አለ፡
ላይ አግባብ ያልሆነ ሥራ ቢሠሩም ሌሎች ፡ ያንን መሰረት አድርገን ነው መተንተንም ሆነ
የሠሯቸው ጠንካራ የልማት ሥራዎች ነበሩ፡ መተቸት ያለብን፡፡ የሊዝ ፖሊሲው በአንድ
፡ ይህ የማይካድ ነው፡፡ በመሬት ወረራ ዙሪያ ወቅት ወደ ተግባር የተቀየረበትን ሂደት ስናይ
የሚስተዋለው ችግር ከልማት ተነሺ ውጪ ጥቂት ባለሀብቶች የአዲስ አበባን መሬት
ያሉ አርሶ አደሮችን ያላካተተ፤ ከላይ እስከታች በኢንቨስትመንት ስም የተቀራመቱበትን
ድረስ የተዘረጋ የዝርፊያ ሰንሰለት ያለው ነው፡ ሂደትን
አይተናል፡፡ከዚህ
የምንረዳው
፡ ከሌላ አካባቢ የመጡ ሰዎች ናቸው የአዲስ የሊዝ አዋጁ ገንዘብ ላለው ብቻ ትኩረት
አበባ መሬት እንዲቀራመቱት የተደረገው፡ እንደሚሰጥ ነው፡፡ የሊዝ ፖሊሲው ገንዘብ
፡ የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች ተጠቃሚ የሌለውን ወደ ጎን የሚያደርግ እንደሆነ ነው
አልሆኑም፡፡ የልማት ተነሺ የሆኑ ገበሬዎች መረዳት የሚቻለው፡፡ ከዚህ በመነሳት ብዙ
ራሳቸው ተጠቃሚ አልሆንም እያሉ እየተናገሩ ባለሀብቶች የሚሠሩበት ገንዘብ ሳይኖራቸው
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በሊዝ ፖሊሲው መሰረት መሬት ገዝተው
መሬቱን ብቻ ለመያዝ ሽሚያ ያደርጉ እንደነበር
የሚታወቅ ነው፡፡ የከንቲባው ቤትም ይህንን
ይፋ አድርጓል፡፡ መሬቱ ስላልተሰራበት ወደ
መሬት ባንክ መልሰንዋል ብለዋል፡፡ መሬትን
እንዴት በአግባቡ እንጠቀማለን የሚለውንና
ኢሕአዴግ አውጥቶት የነበረውን አዋጅ
ነው፤ይህ የሽግግር መንግሥትም እየተጠቀመው
ያለው፡፡ የሊዝ መሬቶችም በሕገ ወጥ መልክ
ለማይመለከታቸው
አካላት
እየተሸነሸነ
እየተሰጠ ነው ያለው፡፡ አጠቃላይ አዲስ አበባን
ስንመለከት በትክክል በአዋጅና በመመሪያ ነው
መመራት ያለባት፡፡ ከተማዋ ማስተር ፕላን ያላት
ከተማ ብትሆንም ይህንን በሳተ መልኩ ተራና
አነስተኛ ከተማ በምትመስል መልኩ መንገዶች
ሁላ ሳይቀሩ እንዲፈርሱ እየተደረጉ ስንመለከት
አዲስ አበባ ለከተማው ነዋሪችም ሆነ ለዜጎች
የሚመጥናት ደረጃ ላይ እንዳልሆነች መረዳት
የቻልንበት ሂደት ነው ያለው፡፡
በእኔ በኩ ልጥያቄዎቼን አገባድጃለሁ፡፡ እኔ
ማንሳት እያለብኝ ያላነሳሁት ጥያቄ ካለ ወይም
በእርሶ በኩል ሊናገሩት የሚወዱት የማጠቃለያ
ሀሳብ ካለ እሱኑ ተናግረው ቃለ ምልልሳችንን
እንቋጨው፡፡
እኔ ቀደም ብዬ ማንሳት እያለብኝ
ሳላነሳልህ ያለፍኩት አንድነጥብ አለ፡፡እሱኑ
ተናግሬ ቃልምልልሱን እናጠናቅቀው፡፡
የጥናት ሪፖርታችን አንድን አካል ብቻ
አይደለም ተጠያቂ የሚያደርገው፡፡ የተለያዩ
ባለድርሻ አካላትን ተጠያቂ ማድረግ እንዳለበት
ነው የምናምነው፡፡ የአዲስ አበባ የሊዝ ፖሊሲ
አዋጅ እንዲቋረጥ አድርጎ ለአዲስ አበባ ከንቲባ
ሥልጣን የሚሰጥ ሌላ መመሪያ የአዲስ አበባ
ምክር ቤት አዘጋጅቷል፡፡ ይህ ፍፁም ስህተት
ነው፡፡ ምክር ቤቱም ይህን የማድረግ ሥልጣን
የለውም፡፡ በመሬት ወረራና በኢፍትሃዊ የጋራ
መኖሪያ ቤቶች እደላ ዙሪያ የአዲስ አበባ ምክር
ቤት ራሱ ከከንቲባው ጎን ለጎን፣ ከጽሕፈት
ቤቱ አሠራር ጎን ለጎን፣ ከቢሮ ኃላፊዎች
ጎን ለጎን ምክር ቤቱ ይህንን መከታተል እና
መቆጣጠር ባለመቻሉ አንድ የሕግ ተጠያቂ
ነው ብዬ አስባለሁ፡፡ የአዲስ አበባ ከተማ
ምክር ቤት ይህንን በመቆጣጠር ወደ መስመር
ማምጣት እየቻለ ይህንን ባለማድረጉ የአፈ
ጉባኤው ጽሕፈት ቤት እና የምክር ቤት አባላት
ምንም ዓይነት የሕዝብ ውክልና እንደሌላቸው
የሚያሳዩ መሆናቸውን ያረጋገጥንበት ሂደት
ነው ያለው፡፡

