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(ኢዜማ)

         ሰኔ  6 ቀን 2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ

ኢዜማ ሰኔ 6  ቀን 2012 ዓ.ም2ኢዜማ ሰኔ 6 ቀን 2012 ዓ.ም1 2

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) የእንቦጭ አረም 
ከጣና ሐይቅ ውጪ በአባይ 
ወንዝ ላይ መከሰቱ በግንባታ 

ላይ ለሚገኘው ለታላቁ ሕዳሴ ግድብ ከፍተኛ 
ስጋት ይሆናል ሲል አስታወቀ፡፡የኢዜማ 
የተፈጥሮ ሀብት ልማት እና የአካባቢ ጥበቃ 
ፖሊሲ ቡድን አርብ ሰኔ 05 ቀን 2012 ዓ.ም 
ይፋ ባደረገው ምጥን ፖሊሲ ላይ ነው ይህን 
ያለው፡፡ ፓርቲው፣ አረሙ የጣና ሐይቅ ላይም 
ሆነ የአባይ ወንዝ ላይ መከሰቱ ከፍተኛ ስጋት 
እንደደቀነበት አስረድቶ ተገቢው ግንዛቤ 
እንዲወሰድ እና ለግድቡ ግንባታ ከተሰጠው 
ትኩረት ያልተናነሰ አረሙን ለማስወገድ 
ትኩረትበመስጠት አረሙን የማስወገድ 
ሥራው መጠናከር እንዳለበት አሳስቧል፡
፡ ኢዜማ፣ አረሙ በአባይ ውሃ አማካይነት 
በአጭር ጊዜ ውስጥ የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ጋር 
ሊደርስ እንደሚችል አያጠያይቅም ብሏል፡፡ 
አረሙን ተረባርቦ ማጥፋት አባይ እና ጣናን 
መታደግ ብቻ ሳይሆን የታችኛውን ተፋሰስ 
ሀገራትን ልማት መታደግም ነው ሲል በጥናቱ 
አመልክቷል፡፡
	 በጥናቱ የጣና ሐይቅ አሁን 
የተጋረጠበት አደጋ በምን የተነሳ 
እንደተከሰተበትማብራሪያ ቀርቧል፡፡ ዋና ዋና 
የተባሉት ምክንያቶች መኻልም የጣና ሐይቅ 

በዙሪያው ያሉ የእፅዋት ሽፋን መውደምና 
በገባር ወንዞቹ አማካኝነት ደለል ወደ ሐይቁ 
በብዛት መግባት፣ የእምቦጭ አረም መስፋፋት፣ 
መከላከያ ተከላ (Buffer Plantation) 
ሳይኖረው ውሃው ዳርቻ መታረስ፣ በዙሪያው 
የከተሞች መስፋፋት እና የአካባቢ ጥበቃ 
ያለማድረግ፣ የመኖሪያ እና የፋብሪካ ቆሻሻ ወደ 
ሐይቁ መለቀቅ በጣና ላይ ከፍተኛ የመጥፋት 
ስጋት ያሳደሩ ችግሮች ናቸው ተብሎ በጥናቱ 
ተመልክቷል፡፡
	 የእንቦጭ አረምን ለመከላከል 
እስካሁን የተደረጉ ጥረቶች የሚጠበቀውን 
ውጤት እያስገኙ አይደለም ሲል የጠቆመው 
ኢዜማ፣ አረሙ በከፍተኛ ፍጥነት እየተራባ 
የጣና ሐይቅን ብቻ ሳይሆን የአባይ ወንዝንም 
እያጠቃ ነው ብሏል፡፡ ፓርቲው የእምቦጭ 
አረምን ለመከላከልና ጣናን ለመታደግ መወሰድ 
ያለባቸው ያላቸውን እርምጃዎች በጥናቱ ላይ 
ጠቁሟል፡፡ ኢዜማ መፍትሔ ሲል ያቀረበው 
ምክረ ሀሳብ መኻል ዘላቂነት ያለው የተቀናጀ 
የተፋሰስ የልማት እቅድ በማውጣት የተፋሰስ 
ልማትና ጥበቃ ሥራዎችን ማጠናከር፣ ዘላቂነት 
ያለው የእንቦጭ አረም ማስወገድ ስትራቴጂ 
መቀየስና መተግበር እና የታችኛው ተፋሰስ 
ሀገራት በተፋሰስ ልማትና ጥበቃ ሥራ ላይ 
እንዲሳተፉ የድርድር አካል ማድረግ የሚል 
ይገኝበታል፡፡
	 በጥናቱ የማጠቃለያ ሀሳብ ላይም 

የታላቁ ሕዳሴ ግድብ የሚጠበቅበትን አስተዋፅኦ 
እንዲያበረክት የጣና ሐይቅን ከእንቦጭ አረም 
በአስቸኳይ ማፅዳት እንደሚገባና ለግድቡ 
ግንባታ ከተሰጠው ትኩረት ባላነሰ እንቦጭን 
ከጣና ለማስወገድ መሰጠት እንደሚኖርበት 
ኢዜማ አሳስቧል፡፡ እንቦጭ አረም በኢትዮጵያ 
2004 ዓ.ም መከሰቱን በጥናቱ ላይ የጠቀሰው 
ኢዜማ፣ አረሙን የማስወገድ ሥራ የታላቁ 
ሕዳሴ ግድብን ከመገንባት ጎን ለጎን መካሄድ 
ነበረበት ብሏል፡፡ በመንግሥት በኩል እስካሁን 
እንደተካሄዱ ሲገለፅ የነበረው የደን ልማትና 
የተፋሰስ ጥበቃ ሥራዎችም ከሪፖርትነት 
በዘለለ መሬት ላይ የማይታዩ በመሆናቸው 
መንግሥት ክፍተቶቹን በመለየት የትግበራ 
መርሃ ግብር እና ተጠያቂ የሚሆን ባለቤት 
አዘጋጅቶ ወደ ትግበራ መግባት ይኖርበታል 
ሲል ኢዜማ ማሳሰቢያውን ሰጥቷል፡፡
	 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ) የተፈጥሮ ሀብት ልማት እና የአካባቢ 
ጥበቃ ፖሊሲ ቡድን ያዘጋጀውን ባለ 14 ገፅ 
ምጥን ፖሊሲላይ የተዘጋጀ ውይይት እሁድ ሰኔ 
7 ቀን ከቀኑ 10፡00 ሰዓት ጀምሮ የበይነ መረብ 
ውይይት የሚደረግ ሲሆን ምጥን ፖሊሲውን 
ማንበብ የሚፈልጉ ሰዎች ሙሉውን ጥናት 
በፓርቲው የማኅበራዊ ትስስር ገጾች በኩል 
ማግኘት ይቻላሉ፡፡

‹‹ለታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ከተሰጠው ትኩረት 
ባላነሰ እንቦጭን ከጣና ለማስወገድ ትኩረት መሰጠት 

ይኖርበታል!›› ኢዜማ

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) ቤንች ማጂ ዞን 
አስተባባሪ የሆኑት ደነቀ ደሳለኝ 
ብልፅግና ፓርቲ በአካባቢው 

የሚገኙ አርሶ አደሮችን በማስገደድ ሲሰበስበው 
የነበረው መዋጮ ተክትሎ ያቀረቡት አቤቱታ 
ምላሽ ማግኘቱን ለዜጎች መድረክ ገለፁ፡፡
ሼቤንጅ ወረዳ፣ ሲሲናባታ ቀበሌዎች ላይ እና 
በሸኮ ልዩ ምርጫ ጣቢያ ላይ ችግሮች ተፈጥረው 
ነበር ያሉት አስተባባሪው የተፈጠረውን ችግር 
በማስመልከት ሲያብራሩም በአካባቢው ያሉ 
አርሶ አደሮች በማስገደድ ብልፅግና ግብር 
እያለ ለፓርቲ መዋጮ ያስከፍል እንደነበርና 
ይህንንም አርሶ አደሮቹ በመቃወማቸው 
የተነሳ ከብቶቻቸው ይታሰሩ እንደ ነበር 
ጠቁመዋል፡፡ አርሶ አደሮቹም‹‹እኛ የኢዜማ 
አባላት ነን፤ መዋጮ የምንከፍለው ለኢዜማ 
እንጂ ለብልፅግና አይደለም››በማለት 
ተቃውሞ አሰምተው እንደ ነበር ደነቀ ደሳለኝ 
ገልፀዋል፡፡ አርሶ አደሮቹ ላይ የደረሰውን ጫና 
በሚመለከት አቤቱታቸውን ለዞኑ የምርጫ 
ቦርድ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ቢያቀርቡም 

ችግሩ ባለመፈታቱ የተነሳ አቤቱታቸውን ለዞኑ 
አስተዳደር እንዳቀረቡ አስረድተዋል፡፡ የዞኑ 
አስተዳደርም የተባለው ነገር እውን ተፈጥሯል 
ወይ?የሚለውን ለማጣራት ጊዜያዊ ኮሚቴ 
አቋቁሞ ጉዳዩን ማጣራቱን አስተባባሪው 
አስታውቀዋል፡፡ 
ጉዳዩን የሚያጣራው ኮሚቴም ከወረዳ 
አስተዳደር፣ ከፖሊስ፣ ከምርጫ ቦርድ፣ 
ከብልፅግና፣ ከኢዜማ የተውጣጣ ኮሚቴ 
እና የዞኑ የመልካም አስተዳደር ኮሚቴ 
ተወካዮች የተገኙበት እንደ ነበር ደነቀ 
ደሳለኝ አስረድተዋል፡፡ በተገኘው ምርመራም 
የብልፅግና አመራሮች ዘንድ ስህተት መፈፀሙን 
መተማመን ላይ መደረሱንና አርሶ አደሮቹ 
ለብልፅግና የከፈሉት ገንዘብ እንዲመለስላቸው 
ውሳኔ መተላለፉን አስተባባሪው ጠቁመዋል፡፡
ብልፅግና ፓርቲ የመንግሥት መዋቅርን 
በመጠቀም በአዲስ አበባ ሳይቀር ነዋሪዎችን 
በማስገደድ ገንዘብ ሲያሰባስብ እንደ ነበር 
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ ከዚህ 
ቀደም ማስታወቁ የሚታወስ ነው፡፡

‹‹እኛ የኢዜማ አባላት ነን፤ 
መዋጮ የምንከፍለው ለኢዜማ 
እንጂ ለብልፅግና አይደለም››
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በምን ዓይነት መልክ ነበር በቁጥጥር ሥር 
የዋሉት?
	 ግንቦት 01 ቀን 2012 ዓ.ም ወደ 
ሥራ ለማምራት ከጠዋቱ 3፡00 ሰዓት ነበር 
ከቤቴ የወጣሁት፡፡ ብዙም ሳይቆይ ከቤት 
ሲደወልልኝ ወደ ቤቴ አመራሁ፡፡ መኖሪያ 
ቤቴም ሆነ አካባቢው ቁጥራቸው በርካታ 
በሆኑ መሳሪያ በወደሩ ፖሊሶችና ልዩ ኃይሎች 
ተከቦ ነበር ያገኘሁት፡፡ አካባቢው ላይ የነበረው 
ሕዝብ መንቀሳቀስ አይችልም ነበር፡፡ እኔን 
ለመያዝ ቁጥሩ በርካታ የሆነ ሰራዊት ነበር 
ያንቀሳቀሱት፡፡ አንድ ሰው ለመያዝ ይህን 
ሁሉ ሰራዊት ማሰማራት የሚገርም ነው፡፡ 
በደብዳቤም መጥራት ሲችሉ ወይም ሶስትና 
አራት ፖሊስ መላክ እየቻሉ ይህን ያኽል ኃይል 
በማንቀሳቀስ አካባቢንም ሆነ ኅብረተሰቡን 
ማወክ አልነበረባቸውም፡፡  
	 ቤት ከመግባታቸው በፊት ልጄ 
የፍርድ ቤት ማዘዣ ሲጠይቃቸው ‹‹ምን 
አገባህ›› ብለው አንቀውታል፡፡ ቤት ስደርስ 
ለብቻው ለይተው ጥግ ላይ አስቀምጠውት ነው 
ያገኘሁት፡፡ ቤቴ እንደደረስኩ የማውቃቸውን 
ሁለት ፖሊሶችን በግቢዬ ውስጥአየዃቸው፡፡ 
እንዳዩኝም ‹‹እንዴ ደም መላሽ ማለት አንተነህ 
እንዴ?››ብለው ሳቁ፡፡ በማስከተልም ሕጋዊም 
ሆነ ሕገ ወጥ መሳሪያ ካለህ እንድታስረክበን 
አሉኝ፡፡ ሕጋዊም ሆነ ሕገ ወጥ መሳሪያ 
የለኝም ስል ምላሽ ሰጠዃቸው፡፡ ቤትህን 
መፈተሸ አለብን አሉኝ፡፡ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ 
ብጠይቃቸውም ምንም ዓይነት ነገር ሳያሳዩኝ 
ቤቴን መበርበር ጀመሩ፡፡ በርካታ ኃይል 
ስላሰለፉም አይ ብል የሚጠብቀኝ ድበደባ 
ስለሆነ ግቡና ፈትሹ አልኳቸው፡፡
በቤትዎ በተደረገው ፍተሻ ምን ተገኘ?
	 በቤቴ ውስጥ ባደረጉት ፍተሻ የኢዜማ 
ገንዘብ መሰብሰቢያ ደረሰኝ፣ አባል መመልመያ 
ፎርም፣ የኢዜማ ሎጎ እና ኮከብ የሌለው 
የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ነው የተገኘው፡፡ 
የሚፈልጉትን ማግኘት ሲያቅታቸው ሌላ ጥያቄ 
አቀረቡልኝ፡፡
ፍተሻው ከተጠናቀቀ በኋላ እንደገለፁልን 
ምንም መሳሪያ አልተገኘም፡፡ ያን ሰአት 
አቀረቡልኝ የሚሉት ጥያቄ ምንድን ነው?
‹‹መሳሪያ አልተገኘብህም፡፡ የፓርቲ አባል 

ነህ?›› ብለው ነበር የጠየቁኝ፡፡ ‹‹አዎ›› ስል 
ምላሽ ሰጠኋቸው፡፡ ‹‹የማን ፓርቲ አባል 
ነህ?›› ሲሉ ሌላ ጥያቄ አስከተሉ፡፡ የኢዜማ 
አባል ነኝ አልኳቸው፡፡ የፓርቲውን ሰነዶች 
አቀረብኩላቸው፡፡ ከቤቴ የተገኙ የኢዜማ 
ሰነዶች ላይ የአካባቢው ሰው፣ እኔና እነሱ 
ተፈራርመን ሰነዶቹ በፍተሻ ወቅት የተገኙ 
ተብለው ተወሰዱ፡፡
ፍተሻው ከተጠናቀቀና በተገኙት ሰነዶች ላይ 
ከተፈራረሙ በኋላ ወዴት ተወሰዱ?
ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነበር የተወሰድኩት፡፡ ፖሊስ 
ጣቢያ እንደደረስኩ የፓርቲያችን የወረዳው 
ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ፣ ሕዝብ ግንኙነት 
ኃላፊውንና የወረዳውን ሰብሳቢ አገኘኋቸው፡
፡ በተመሳሳይ ሰዓት እነሱም በቁጥጥር ሥር 
ውለው ነበር፡፡
በቁጥጥር ሥር ከዋላችሁ በኋላ በ48 ሰአታት 
ውስጥ ፍርድ ቤት ቀርባችኋል?
አልቀረብንም፡፡ ለ5 ቀናት ማንም ሰው ዞሮ ብሎ 
አላየንም፡፡ 5 ቀን ሲሞላን የርሃብ አድማ መታን፡
፡ የእኛ ርሃብ አድማ መምታት ተከትሎ በፖሊስ 
ጣቢያው የሚገኙ ሌሎች እስረኞችም ርሃብ 

አድማውን ተቀላቀሉ፡፡ የርሃብ አድማ 
መምታታችንን ተከትሎ ቃላችንን ለመቀበል 
መሯሯጥ ጀመሩ፡፡ ቃላችንንም ሰጠን፡፡
ቃል በሚሠጡበት ጊዜ ምን ዓይነት ጥያቄ ነበር 
ይቀርብሎት የነበረው?
ቃል በምሰጥበት ጊዜ ከፖሊስ የተነሳልኝ 
ጥያቄ ደም ሰጥታችኋል የሚል ነበር፡፡ 
ኢዜማ በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ አባላቱን 
በማስተባበር የደም ልገሳ መርሃ ግብር አካሄዶ 
ነበር፡፡ እኛም በዚህ የደም ልገሳ መርሃ ግብር 
ላይ ተሳትፈን ነበር፡፡ ፓርቲው በማኅበራዊ 
ትስስር ገፁ ‹‹የባሌ ዞን የኢዜማ አባላትና 
አመራሮች ለወገኖቻቸው ደም በመለገስ ላይ›› 
በሚል ነበር ደም መስጠታችንን የዘገበው፡
፡ መርማሪው ስለዚህ ነበር የሚያነሳልኝ፡፡ 
ይህንን በማኅበራዊ ትስስር ገፁ ላይ የሰፈረውን 
‹‹እናንተ ነው የላካችሁት፤ ደም ለመስጠትም 
ፍቃድ የላችሁም ነበር›› ያለኝ፡፡ ይሄ 
የሰብዓዊነት ተግባር ነው፡፡ የእኛ መሪ የሆነው 
ብርሀኑ ነጋ (ፕሮፌሰር) ሰጥቷል፡፡ጠቅላይ 
ሚኒስትሩም ሰጥቷል፡፡ ፓርቲያችን ባዘጋጀው 
የደም ልገሳ መርሃ ግብር ላይ መሳተፋችን 

ምኑ ነው የሚያስጠይቀን?›› አልኩት፡፡ ችግር 
የሆነው አለማስፈቀዳችሁነው›› አለኝ፡፡ ደም 
ለመስጠት ማስፈቀድ አይጠበቅብንም፡
፡ እንደውም ልንመሰገን ይገባል ስል ምላሽ 
ሰጠሁት፡፡ መርማሪው፣ ደም ስትሰጡ የጎባ 
ከንቲባ እና ፀጥታ ክፍሉ ማወቅ አለበት ነበር 
ያለኝ፡፡ የምታደርገውን እንቅስቃሴ ለእኛ 
ማሳወቅ አለብህም ብሎኛል፡፡ ኮሚቴ ሳዋቅር፣ 
አባል ስመለምልና ሳደራጅ ለገዢው ፓርቲ 
የምናገር ከሆነ ምኑን ታገልኩት ታዲያ?! ብዬ 
ምላሼን ሰጥቼዋለሁ፡፡ የተቃዋሚ ድርጅት ጎባ 
ላይ የለም ብለን አስተላልፈናል፡፡ እናንተ ደግሞ 
አለን ብላችሁ ደም ሰጥታችኋል፡፡ በቁጥጥር 
ሥር ለመዋላችሁ ምክንያቱ ይህ ነው፤ ሲል 
ነበር መርማሪው የገለፀልኝ፡፡ ከእስራችን ጀርባ 
ያለው አቶ ሸሹ የተባለው የወረዳው ፀጥታ 
ዘርፍ ኃላፊ በስፍራው የሚንቀሳቀሰው ፖለቲካ 
ድርጅት ብልፅግና ብቻ ነው ብሎ ነበር ለዞን 
ሪፖርት ያደረገው፡፡ ከዞን ተደውሎለት እናንተ 
ተቃዋሚ ፓርቲ የለም ስትሉ እነሱ ከዞን እስከ 
ወረዳ ድረስ አደረጃጀታቸውን ዘርግተዋል 
ተብሎ ስለተገመገመ በእኛ ላይ የተወሰደው 
የእስር እርምጃ የፖለቲካ ውሳኔ እንደ ሆነ 
ከፖሊስ በኩል ተገልፆልኛል፡፡ በቁጥጥር ሥር 
የዋልን ጊዜ ለምንድን ነው ቃል የማትቀበሉን? 
ብለን ፖሊስን ስንጠይቅ ያሰራችሁ አካል ሌላ 
ነው፤ እኛ አቆዩ ነው የተባልነው በሚል ነበር 
ፖሊስ ምላሹን የሰጠን፡፡ አቃቤ ሕግ ሲመጣም 
ጥያቄ በምናቀርብ ጊዜ ከአቃቤ ሕግ በኩል 
የሚሰጠን ምላሽ የእናንተ ጉዳይ የፖለቲካ ነው፡
፡ እኛ በእናንተ ጉዳይ አንገባም፤ ያሰራችሁ 
አካል መፍትሔ ይስጥበት የሚል ምላሽ ነበር 
የምናገኘው፡፡ 
ለ5 ቀናት ማንም ሳያናግራችሁ በእስር ላይ 
እንድትቆዩ መደረጋችሁን አስቀድመው 
ገልፀውልኛል፡፡ እናንተም በዚህ ተማራችሁ 
የርሃብ አድማ እስከ መምታት እንደደረሳችሁ 
ነግረውኝ ነበር፡፡ ከዛ በኋላ የተቀየረ ነገር አለ? 
ፍርድ ቤትስ ቀረባችሁ?
	 በቁጥጥር ሥር በዋልን በ6ኛው 
ቀን ፍርድ ቤት አቀረቡን፡፡ ፍርድ ቤት 
የቀረብን ጊዜም ከሳሽ ሆኖ የቀረበው ከተማ 
አስተዳደሩና ፀጥታ ዘርፉ ነበር፡፡ የተሟላ ክስም 
ሊያቀርቡብን አልቻሉም፡፡ ‹‹ሕገ መንግሥቱን 
በኃይል ለመናድ ሲንቀሳቀሱ ነበር›› የሚል 
ክስ ነበር የቀረበብን፡፡ አቃቤ ሕግ ይህ አንቀፅ 
ከባድ ነው፡፡ ክሱ በፌደራል ደረጃ የሚታይ 
ነው ሲል የነበረው፡፡ አቃቤ ሕግ ከሳሽ አንቀፁን 
ካላስተካከለ በዚህ አንቀፅ ተከሳሾች የዋስትና 
መብት ሊያገኙ አይገባም አለ፡፡ በዚህ ሂደት 

ፍርድ ቤት እያመላለሱን ከግንቦት 1 እስከ 
ግንቦት 27 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ በእስር አቆዩን፡
፡ ፖሊስ ተደጋጋሚ ቀጠሮ እየጠየቀ ምንም 
ማስረጃ ይዞ ስላልቀረበ ፍርድ ቤቱ መዝገቡን 
ዘግቼዋለሁ፡፡ ጉዳዩ ግን ከእኔም አቅም በላይ 
ስለሆነ ተጠርጣሪዎቹ በጣቢያ ይቆዩ ሲል 
ትዕዛዝ አስተላለፈ፡፡ የዋስትና መብታችሁን 
በሚመለከት ለዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጥያቄ 
አቅርቡ ሲሉ ነበር ዳኛው የገለፁልን፡፡ 
ወደ ዞን አምርታችሁ የዋስትና መብት ጥያቄ 
አቀረባችሁ ታዲያ?
ቤተሰቦቻችን ተሯሩጠው ወደ ዞኑ ከፍተኛ 
ፍርድ ቤት አመሩ፡፡ የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ 
ቤት የተከሳሾቹን የምርመራ ውጤትና 
ተከሳሾቹን አያይዛችሁ ላኩልኝ ሲል ጥያቄ 
አቀረበ፡፡ ፖሊስ እኛን ብቻ ልኮ የምርመራ 
መዝገቡን አስቀረ፡፡ ፍርድ ቤቱ በዚህ ክፉኛ 
ተበሳጨ፡፡ የምርመራ መዝገቡን ብቻ ሳይሆን 
መርማሪውም ይቅረብልኝ አለ፡፡ ፖሊስ፣ ፍርድ 
ቤት ቀርቦ ከሳሽ እኛ አይደለንም፡፡ የፀጥታ 
ዘርፉና የከተማው አስተዳደር ነው ከሳሽ አለ፡
፡ እኛ ሥራችን መመርመር ነበር፡፡ በምርመራ 
ሂደትም ያገኘነው የፓርቲ ሰነዶች ናቸው ሲል 
ለፍርድ ቤቱ አስረዳ፡፡ 
የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይህን ከሰማ በኋላ 
ምን ውሳኔ አስተላለፈ?
ፍርድ ቤቱ እሱ ጋር በቀረብን በማግሥቱ የቤት 
ካርታ ወይም ደሞዙ 5000 ብር የሆነ ሰው 
ዋስ ጠርተው ይውጡ ሲል ውሳኔ አስተላለፈ፡
፡ እኛም ዋስ ጠርተን ከእስር ወጣን፡፡ 
ምንም ዓይነት ማስረጃ ሊያቀርቡ ስላልቻሉ 
መዝገቡንም ማደራጀት ስላልቻሉ ክሱም 
ተቋርጧል፡፡
በእስር ቤት በነበራችሁ ጊዜ የአያያዛችሁ ሁኔታ 
ምን ይመስል ነበር?
የእስረኛው አያያዝ የሚያስደነግጥ ነው፡፡ 
እንደሚታወቀው መንግሥት ከኮሮና ወረርሽኝ 
ጋር በተያያዘ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል፡፡ 
በአዋጁ መሠረትም ርቀት ሳይጠብቁ ተጠጋግቶ 
መቀመጥ አይቻልም፡፡ አዋጁ ይህን እያለ ሳለ 
በእስር ቤት ውስጥ ግን ከፍተኛ መጨናነቅ 
ነው የሚታየው፡፡ ለምሳሌ እኛ በታሰርንበት 
ክፍል 16 ካሬ ሲሆን በውስጡ ከ16 እስከ 21 
ሰው ነበር ይታሰር የነበረው፡፡ በተመሳሳይ 
ሴቶች ይታሰሩበት የነበረው ክፍል ውስጥም 
መጨናነቅ ነበር፡፡ በአንድ ጠባብ ክፍል ከ7 
እስከ 10 ሰው ሆነው ነበር ሴቶችም ይታሰሩ 
የነበረው፡፡ ወረርሽኙ እንዲህ በተስፋፋበት 
ሁኔታ ሰዎችን በዚህ መልኩ ታጭቀው ሲታሰሩ 
በማየታችን አዝነናል፡፡ ከእስር ስንለቀቅም 

ለሚመለከተው አካል ይህ ነገር ሊስተካከል 
ይገባል ብለን አስተያየት ሰጥተናል፡፡ 
ከእስር ከተለቀቃችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ቤተሰብ 
እንዳልገባችሁ ሰምተን ነበር፡፡ ራሳችሁን ወሸባ 
(Quarantine) አስገብታችኋል የሚል ነገር 
ሰምተን ነበር፡፡ ይህ የሆነው ለምንድን ነው?
ታስረን በነበረበት ክፍል ውስጥ የኮሮና ቫይረስ 
ምልክት የሚታይበት አንድ ልጅ ነበር፡፡ ይህ 
ልጅ ለምርመራ ተወስዶ ስለ ነበር የእሱን 
ውጤት ሳናውቅ ቤተሰባችን ጋር መሄድ 
የለብንም የሚል አቋም ያዝን፡፡ ምክንያቱም 
ቫይረሱ ከተገኘበት እኛም ጋር ሊኖር ይችላል 
የሚል ስጋት ስለ ነበረን የልጁን ውጤት 
ሳናውቅ ቤተሰባችን ጋር በመቀላቀል አደጋ 
ላይ ልንጥላቸው ስላልፈለግን ነው፡፡ ስለዚህም 
የልጁ የምርመራ ውጤት እስኪደርስ ለሶስት 
ቀናት በሆቴል ቆየን፡፡ ከፖሊስና ከሕክምና 
ባለሙያዎች ስልክ ተደውሎልን ልጁ ነፃ 
መሆኑን ሲነገረን ቤተሰባችንን ልንቀላቀል 
ችለናል፡፡ የልጁ የምርመራ ውጤት እስኪደርስ 
ለብቻችን የተቀመጥንባቸው ሶስት ቀናት 
በጣም አሰቃቂ ቀናት ነበሩ፡፡
እንደ መደምደሚያ የሚያነሱልኝ ነገር ካለ እሱኑ 
አንስተው ቆይታችንን እንቋጨው፡፡
ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ በሰላማዊ ትግል ውስጥ 
ስንንቀሳቀስ ነበር፡፡ ከዚህ በፊት በተለያየ ጊዜ 
ለበርካታ ጊዜያት ለእስር ተዳርገናል፡፡ ስንያዝ 
ግን ዛሬ በተያዝነው መልኩ ተይዘን አናውቅም፡
፡ በሁለት ወይም በሶስት ፖሊሶች ነው እንያዝ 
የነበረው፡፡ አሁን የተያዝነው አያያዝ ግን እጅግ 
በሚረብሽ ሁኔታ ነው፡፡ ከእኛ አልፎ አካባቢው 
ላይ ያለውን ሕዝብም በሚረብሽ ሁኔታ ነው፡
፡ ከእኛ አልፎ የአካባቢውን ሕዝብ ሰላም 
መንሳታቸው የሚያስወግዝ ነው፡፡ 
ለእኔ ብልፅግና እንጎቻ ነው፡፡ ቤተ መንግሥት 
አካባቢ ያለው የላይኛው አመራር ብቻ 
ነው የለውጥ ኃይል የምንለው፡፡ የታችኛው 
መዋቅር ትላንት የነበረው ነው፡፡ ከሕወሓት 
ጋር ሲሠሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ብልፅግና ነን 
ብለው የመጡት፡፡ አንድነት የሚባለውን ኃይል 
በፍፁም አይፈልጉትም፡፡ የአንድነት ኃይሉ 
በኦሮሚያ ክልል እንዲንቀሳቀስ ፍቃደኞች 
አይደሉም፡፡ ብልፅግና ወደ ራሱ ተመልክቶ 
ራሱን ማጥራት አለበት ባይ ነኝ፡፡ ኢዜማ ሀገር 
እንደ ሀገር እንድትቀጥል ነው የሚፈልገው፡፡ 
ምርጫም ሆነ ፖለቲካም ማካሄድ የሚቻለው 
ሀገር ሲኖረን ነው ብለን ነው እኛ የምናስበው፡፡ 
ጊዜ ወስደው ጥያቄዎቻችንን ስለመለሱ 
እናመሰግናለን።
እኔም አመሰግናለሁ።

‹‹ደም ለመስጠት ፍቃድ መጠየቅ ነበረባችሁ ተብለናል››
ደም መላሽ በቀለ፣ በባሌ ዞን የኢዜማ አስተባባሪና የወረዳው ምክትል ሰብሳቢ ናቸው፡፡ ግንቦት 01 ቀን 2012 ዓ.ም በቁጥጥር ሥር ውለው የነበረ 
ሲሆን በቅርቡ ከእስር ተለቀዋል፡፡ ስለ አያያዛቸው ሁኔታ፣ በእስር ቤት ስለነበራቸው ቆይታና አያያዝ እንዲሁም በምርመራ ወቅት ስላጋጠማቸው 
ሁነቶች በማስመልከት በስልክ ደውለን አጠር ያለ ቆይታ አድርገናል፡፡ መልካም ንባብ!
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«የዘር ፖለቲካና የቋንቋ ፌዴራሊዝም»በሚል 
ርዕስ መጽሐፍ ለአንባቢ አበርክተዋል፡፡ 
ይሄን መጽሐፍ ለማሰናዳት መነሻ የሆኖት ዋና 
ምክንያት ምንድን ነው?

	 መጀመሪያ ጽሑፍ የምትጽፈው 
ዝም ብለህ ነው፡፡ከዛ ነው ርዕስ የምትሰጠው፡
፡የኢትዮጵያን ፌዴራሊዝም ከመጀመሪያ 
ጀምሮ ተቃዋሚ ነኝ፡፡ ሕገ መንግሥቱ የቋንቋ 

ፌዴራሊዝም የሚል ነገር አላካተተም፡፡ የሠሩት 
ሥራ ሕገ መንግሥቱን ትኩረት አድርገው ነው 
የሠሩት እንዳልል የደቡብ ሕዝብ ከ54 ያላነሱ 
ብሔር ብሔረሰቦች፣የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩበት 
አካባቢ ነው፡፡የቋንቋ ፌዴራሊዝም ነው 
ከተባለ የቋንቋውን ያህል ክልል ያስፈልጋል፡
፡ የመልከዓ ምድራዊ አቀማመጥ ተከትሎ ነው 
እንዳይባል እያንዳንዱ በቋንቋቸው ራሳቸውን 
ከልለው«አትድረስብኝ!አልደርስብህም!»የሚል 
አቋም አላቸው፡፡በቋንቋቸው ተጨማሪ 
ጥቅም ያገኙት የኦሮሚያ፣ አፋር፣የሱማሌና 
የትግራይ ክልል ናቸው፡፡ቤንሻንጉል ስንሄድ 
ያን አንመለከትም፡፡ ይሄ ነገር ችግር አለበት፡
፡መጠናት አለበት፤በሚል መነሻ ነው 
የተነሳሁት፡፡ይሄን ነገር ማውጣት እና ሕዝብ 
እንዲያውቀው ማድረግ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል 
ብዬ ነው የጀመርኩት፡፡ርዕሱን ከዛ በኋላ ነው 
የሰጠሁት፡፡

አንድ ሰው መጽሐፎትን ሲያነብ ምን ተጨማሪ 
ነገር እንደሚያገኝ አውቆ ማንበብ አለበት?
	  ጥናታዊ ጽሑፍና ብዙ የስታትስቲክስ 
መረጃዎችን የያዘ በመሆኑ ለአንባቢዎች ብዙ 
ጠቃሚ መረጃዎች የሚሰጥ ነው፡፡ ክልሎች 
በወረዳ ደረጃ ያላቸውን የሕዝብ ቁጥር 
በደንብ አድርጎ ያስቀመጠ በመሆኑ ለሚጠየቁ 
ፖለቲካዊም ይሁን ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ 
መነሻ ሃሳብ ሊሆናቸው ይችላል፡፡ ጥናታዊ 
መጽሐፍ እንደ መሆኑ መጠን የትምህርት 
ተቋማት በአግባቡ ለትምህርት ቤት ማዋል 
ቢችሉ ለጥናታቸው መነሻ መሆን ስለሚችል 
ትምህርት ቤቶች በእጃቸው አስገብተው 

«ለፖለቲካ ጥቅም ሲባል የተወሰነውን ክፍል ብቻ ተጠቃሚ 
ለማድረግ የምትሄድበት መንገድ የተሳሳተ ነው፡፡»

ጫኔ ከበደ (ዶክተር)

የዛሬው እንግዳችን የኢትዮጵያን ፖለቲካ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ የጀመሩት በአፍላ ወጣትነታቸው ወቅት ነበር፡፡ ወቅቱ የኢሕአዴግ መንግሥት 
ኢትዮጵያን ተቆጣጥሮ ሀገሪቱን የሚመራበት ነበር፡፡ እሳቸውም ደግሞ በዝዋይ ከተማ በሥራ ላይ ነበሩ፡፡በጊዜው የመኢአድ ምክትል ፕሬዝዳንት 
የነበሩት ቀኝ አዝማች ነቃ ጥበብ ጋር በዝዋይ ይገናኛሉ፡፡ የያኔው ወጣት የዛሬው ጎልማሳ ጫኔ ከበደ (ዶክተር)ለቀኝ አዝማች ነቃጥበብ በውስጣቸው 
ያለውን የፖለቲካ ፍላጎት በዝርዝር ይገልጹላቸዋል፡፡ ቀኝ አዝማችም አዲስ አበባ እንዲመጡ በማድረግ ከመኢአድ ወጣቶች ጋር በማገናኘት ወደ 
ፖለቲካ እንዲገቡ በሩን ይከፍቱላቸዋል፡፡
የፖለቲካ ህይወታቸውን በመኢአድ ቤት አሐዱ ብለው ጀመሩ፡፡በመቀጠልም ኢዴፓን ከትግል ጓዶቻቸው ጋር መሰረቱ፡፡በኢዴፓ ቆይታቸውም 
የፓርቲው የፋይናንስ ኃላፊ እንዲሁም የፓርቲው ሊቀመንበር ሆነው አገልግለዋል፡፡በአሁኑ ወቅትም የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) 
ምክትል ሊቀመንበር ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ፡፡
	 በቅርቡ«የዘር ፖለቲካና የቋንቋ ፌዴራሊዝም በኢትዮጵያ»በሚል ርዕስ አንድ ጥናታዊ መጽሐፍ አሳትመዋል፡፡ የዜጎች መድረክ ይህን 
በማስመልከት ከምክትል ሊቀመንበሩ ጋር ቆይታ አድርጋለች፡፡ መልካም ንባብ!

እንደማጣቀሻ ቢጠቀሙበት ከምንም 
በላይ ራሳቸውን ሊጠቅሙበት ይችላሉ፡
፡ ጎን ለጎን የኢኮኖሚ/ፊስካል ፌዴራሊዝም 
ያልኩትን ማገናዘብ የሚያስችል ነው፡፡ ሁለቱን 
አንድነትና ልዩነታቸውን በደንብ ፍንትው 
አድረጎ ያስቀመጠ መጽሐፍ ነው፡፡ አንድ 
ክልል እሆናለሁ ሲል ምን ማሟላት እንዳለበት 
በፊስካል ፌዴራሊዝም ላይ የተጻፈው ጽሑፍ 
በደንብ ያስረዳል፡፡ ፖለቲከኞች ማጣቀሻ 
ቢያደርጉት በተጨባጭ ፍሬ ሃሳብ ላይ በጥናት 
በቁጥር ላይ የተንተራሰ በመሆኑ ፖለቲካቸውን 
የሚያስፈጽሙበት ስትራቴጂ ለመንደፍ 
ያስችላል ብዬ አስባለሁ፡፡ 
መጽሐፉ ቃለ መጠይቆችን፣ የተለያዩ 
ዶክመንቶችን፣ስታትስቲክሶችን... አካቶ 
በመሰብሰብ ተጽፏል፡፡ በምን አይነት መንገድ 
መረጃውን ለመሰብሰብ ቻሉ? ምን ያህል ጊዜስ 
ወሰደቦት? 
	 እኔ የተጠቀምኩት ቀጥታ ዋነኛ 
ሰዎችን አግኝቶ በማነጋገር፣ የሚመለከታቸውን 
ባልሥልጣናት በማነጋገርና ስታትስቲክስ 
ባለሥልጣንን መረጃ በመሰብሰብ ነው፡፡ 
አጠቃላይ ጥናቱ አንድ ዓመት ተኩል ፈጅቷል፡
፡እንደዚህ ዓይነት ጥናቶች ብዙ ብር ይፈልጋሉ፡
፡ከተጠቀምኩት መንገድ አንዱ በእኔ ኩባንያ 
ለሥራ በምወጣበት ሰዓት እግረ መንገዴን 
ሰዎችን እያገኘሁ መረጃ እየሰበሰብኩ ነው 
የሠራሁት፡፡የተለያዩ ቦታዎች በራሴ ወጪ 
መረጃ ሰብስቤያለሁ፡፡ሥራውን ለመሥራት 
እስከ 280‚000 (ሁለትመቶሰማንያ ሺ) ብር 
ወጪ አውጥቼበታለሁ፡፡ ወጪው ቢበዛም 
አስፈላጊ ስለሆነ ወደ ኋላ አላልኩም፡፡ 
ለአንባቢ እንዲመች የመጽሐፉ ይዘትና 
ትኩረቱን በቀላሉ ቢያስቀምጡልኝ
	 ይዘቱ የብዙ ሀገራትን የእነ ካናዳ፣ 
ሕንድ፣ ዩጎዝላቪያ ፌዴራሊዝምን እንዴት 
እያስኬዱት እንደሆነና ተሞክራቸውም 
ምን እንደሚመስል ለማስቃኘት ጥረት 
አድርጌበታለሁ፡፡ በዚህ መጽሐፍ ላይ 
ፊስካል/ኢኮኖሚ ፌዴራሊዝም የሚለውም 
ተዳስሷል፡፡ የቋንቋ ፌዴራሊዝም ብቻ ሳይሆን 
ሌላም ፌዴራሊዝም ቢታሰብ የፊስካል 
ፌዴራሊዝም እስካልተጣጣመ ድረስ በድጎማ 
ከሌሎች ክልሎች የሚገኝን ታክስ እየወሰዱ 
ልማት አደርጋለሁ ብሎ ክልልነትን ማሰብ 
የተወሰኑ ባለሥልጣናትን ሃብት ማካበቻ 
ነው የሚሆነው፤ለኅብረተሰቡ አንድም 
ጠብ የሚል ነገር የለም ስል አሳስቤያለሁ፡
፡ መጽሐፉ ኢትዮጵያ ውስጥ ድጋሚ ሪፎርም 

እንደሚያስፈልግ ያሳስባልም፡፡

ኢዜማ የሚቀበለው ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ 
ያስፈልጋታል ብለው ከሚያስቡት ጋር 
ተመሳሳይ ነው?
	 ምንም የሚለያይ ሃሳብ የለውም፡
፡ ኢዜማ ሊከተለው የሚያስበው 
ፌዴራሊዝም ከወረዳ ጀምሮ ራሱን በራሱ 
የሚያስተዳድር አካል መፍጠር ነው፡፡ 
ከወረዳ ጀምሮ ስንል በአንድ ክልል ውስጥ 
የተለያየ ቋንቋ ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፡
፡ እነኚህ በቋንቋቸው የመዳኘት፣የመማር፣ 
የመበልጸግ መብት ስላላቸው የወረዳነት 
ሥልጣን ከተሰጣቸው፤ራሳቸውን በራሳቸው 
እንዲያስተዳድሩ አድርገህ ካደራጀሃቸው 
ስብስቦቹ ክልሉን ራሳቸው ናቸው 
የሚያስተዳድሩት፡፡ ኢዜማ የሚከተለው 
ይሄን መርሕ ነው፡፡ኢዜማ ጠንካራ አካል 
ያለው ወረዳ ላይ ነው ብሎ የሚያምነው፡፡
እኔ ያጠናሁትና ኢዜማ የሚከተለው የሚጋጭ 
አይደለም፡፡ 
ኢሕአዴግ ኢትዮጵያን ሙሉ ለሙሉ 
እንደተቆጣጠረ የመጀመሪያዎቹ አራት 
ዓመታት የተከተለው የፌዴራል አደረጃጀት 
ምን ይመስል ነበር?
	 ኢህአዴግ እንደገባ የተለየ የክልል 
መዋቅሮችን ነበር ያደራጀው ከሕገመንግሥቱ 
በፊት ቻርተር የሚባል ሕግ ነበር፡፡ያንን 
የተጠቀመበትና የተረጎመበት መንገድ 

ኢትዮጵያን ወደ አዘቀት ይዟትየ ሚገባ ነበር፡
፡በዛን ወቅት ነበር ክልሎቹ የራሳቸውን ሕግ 
እንዲያወጡ እድል የተሰጣቸው፡፡ የጋምቤላ 
ክልል ሕገ መንግሥት የክልሉን አዋሳኝ 
ብታያቸው በሰሜን ከቤንሻንጉል ጉሙዝ 
ጋር ይዋሰናል ነው የሚለው፡፡በጋምቤላና 
በቤንሻንጉል ጉምዝ መሀከል ከ100 ኪሎ ሜትር 
በላይ የኦሮሚያ ክልልና የኦሮሚያ ሕዝብ ነው 
የሚኖረው፡፡ ኦሮሚያ ከደቡብ ሱዳን ጋር 
የሚዋሰንበት አካባቢ ነው፡፡ይሄን የመሰለ 
አካሄድ በሕገመንግሥት አፅድቃችሁ ሂዱበት 
ማለት ትልቅ ስህተት ነው፡፡በጊዜው የነበረው 
ፌደራሊዝም ይሄ ነው ማለት የምንችለው 
ዓይነት አልነበረም፡፡ የኢኮኖሚ ጠቀሜታ 
ለማግኘት ብቻ ነው ጥረት ሲደረግ የነበረው፡፡ 
ብዙ የፖለቲካ ልሂቃን እንደሚሉት፤እርሶዎም 
በመጽሐፎት ላይ አሁን ያለው የፌዴራሊዝም 
አወቃቀር ኢትዮጵያን ይበታትናታል በሚል 
ስጋትዎን አጋርተዋል፡፡ ለመበታተን ትልቅ 
አደጋ የሆነው ሕገ መንግሥቱ ነው ወይስ 
የፌዴራሊዝሙ አፈጻጸም ነው?
	  ሁለቱም አደጋ አለው፡፡ ለቋንቋ 
ፌዴራሊዝም ብለህ የተወሰኑ አካላትን 
ተጠቃሚ አድርገህ፤ የተወሰነውን ደግሞ 
በቀጠና ከፍለህ ይሄ የቋንቋ ፌዴራሊዝም ነው 
ኅብረተሰቡን ይጠቅማል ብለህ ከተንቀሳቀስክ 
ይቆያል እንጂ ጥያቄው እየጎላ ይመጣል፡፡ የቋንቋ 
ፌዴራሊዝም ነው ተብሎ ትግራይ፣አሮሚያና 
አማራ ክልል ላይ በተለያየ ምክንያት 
ኑሯቸውን እዛ ያደረጉ በውስጣቸው በርካታ 
ብሔረሰቦች አሉ፡፡ በአማራ አዊ ብሔረሰብ፣ 
ዋግ ምህራ፣ኦሮሚያ፣ቅማንት፣ አርጎባ አሉ፡
፡ እነዚህን ሁሉ እያየህ የቋንቋ ፌዴራሊዝም 
ብለህ ጨዋታ መጫወት ቀልድ ነው፡፡ ከእቅዱ 
ጀምሮ እስከ አፈጻጸም ድረስ ፌዴራሊዝሙ 
ትልቅ ችግር ያለበት ነው፡፡ይሄን ተከትሎ 
የኢትዮጵያ ሕዝብ በማያምንበት መንገድ 
ክልሎች ራሳቸው ፍትህና ፀጥታ ለመቆጣጠር 
በሚል ልዩ ኃይል አደራጅተው እየጠበቁ ነው 
ያለው፡፡ የትግራይ፣የአማራና የኦሮሚያ ክልል 
የሚያሰለጥኗቸውን ልዩ ኃይሎችን በአብነት 
ማንሳት ይቻላል፡፡ በእዚህ አካሄድ ሰላምና 
ፀጥታ ይፈጠራል ብሎ ማሰብ አዳጋችነው 
የሚሆነው፡፡ዋናው ሕገ መንግሥትና የክልሎች 
ሕገ መንግሥትም ሙሉ ለሙሉ ተሽሮ ሌላ ሕገ 
መንግሥት ነው መውጣት ያለበት ብዬ ነው 
የማስበው፡፡ 
አንቀጽ 39 (የራስን እድል በራስ መወሰን 
እስከመገንጠል የሚለው) ሀገራችን ሰላም 
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በማሳጣት ለችግር ዳርጎናል የሚል አንድምታ 
ያለው መደምደሚያ አስቀምጠዋል፡፡ 

አንዳንድ ሀገራት ይሄን አንቀጽ ፈቅደዋል የእኛ 
ከሌሎቹ በምን ይለያል?
	 ይሄ አደጋ ያልተጋረጠበት ሀገር የለም፡
፡ በሕገ መንግሥታቸው ውስጥ እንዲህ የሚል 
የለም፡፡ በፌዴራል ውስጥ እንዲህ ዓይነት 
አደረጃጀት ሕግ ነው ብሎ ተቀብሎ ሰላምና 
የተረጋጋች አንድ ሀገር ፈጥሮ ኢኮኖሚዋን 
ያሳደገች ሀገር የለችም፡፡በመጽሐፌ የጠቀስኳት 
ራሺያ ፈራርሳ አሁን ያለችበት ትንንሽ ፌዴሬሽን 
ይዛነው የቀጠለችው፡፡ዩጉዝላቪያም የተለያዩ 

ደሃ ሀገራትን ፈጥራለች፡፡ ይሄ ሕገመንግሥቱ 
ላይ መቀመጡ በራሱ የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ፈርቶና ሰግቶ እንዲኖር አድርጎታል፡፡እከሌ 
ባንነካው ይሻላል ከነካነው ይገነጠላል፤በማለት 
ፖለቲካውን በድርብብ ይዘህ እንድትሄድ 
የተቀረጸ እንጂ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚጠቅም 
አንቀጽ አይደለም፡፡
ለኢትዮጵያ አስፈላጊ ለሕዝቡም ምቹ የሚሉት 
ፌዴራሊዝም የትኛው ነው?
	 ከወረዳ ከጀመርክ በቋንቋም በተወሰነ 
መልኩ ልታደራጅ ትችላለህ፡፡መልከ ዓምድራዊ 
አቀማመጥ የተከተለ ፌዴራሊዝም ወሳኝ 
መሆን አለበት፡፡  
ጂኦግራፊካል ፌዴራሊዝም ክልሎችን 
ከመበታተን አልፎ አዲስ ችግር ሊያስከትል፣ 
በአከላለልም ላይ ሌላ ተፅዕኖ ሊያመጣ ይችላል፡
፡ ለምሳሌ ከአፋር ወደ ትግራይ፣ ከትግራይ 
ወደ አማራ፣ከአማራ ወደ አፋር፣ከኦሮሚያ 
ወደ ደቡብ....የሚሄዱ ቦታዎች መኖራቸው 
አይቀርም፡፡ይሄ በራሱ ሌላ ያልታሰበ ችግር 

ውስጥ አይከትም?
	 ትልቁ ችግር መብቱን ለሕዝቡ 
ያለመስጠት ችግር ነው፡፡አንተ ወስነህ 
ለሕዝቡ የምትሰጠው ሁል ጊዜ የግጭት 
መነሻ ነው የሚሆነው፡፡ለምሳሌ የመተከል ዞን 
ለቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነው የሚገባው 
ብሎ መወሰኑ ትልቅ ስህተት ነው ብዬ ነው 
የማስበው፡፡መተከል ላይ በብዛት የሚኖረው 
የአገውና የአማራ ሕዝብ ነው፡፡ ጥቂት የጉምዝ 
ሕዝብም አለ፡፡ለፖለቲካ ጥቅም ሲባል 
የተወሰነውን ክፍል ብቻ ተጠቃሚ ለማድረግ 
የምትሄድበት መንገድ የተሳሳተ የፌዴራሊዝም 

አደረጃጀት ነው፡፡ የቋንቋ ፌዴራሊዝም ከሆነ 
አብላጫው ነው መውሰድ ያለበት፡፡ የተሻለው 
የሚሆነው ግን መልከአምድራዊ አቀማመጥን 
ትከተልና ራሱን የቻለ አንድ ዞን ሰጥተኸውየ 
አማራ ክልል ብታደርገው፤የጉምዝን ወይም 
የሽናሻን ህዝብ አትነጥለውም፡፡ 
በመጽሐፎት ላይ ዩጉዝላቪያ በምታራምደው 
ፌዴራሊዝም ምክንያት የመበታተን አደጋ 
እንደደረሰባት ጠቁመዋል፡፡የማርሻል ቲቶ 
መሞትንም እንደ ምክንያት አንስተዋል፡፡
በተቃራኒው ደግሞ ሰርቦች የኦርቶዶክስ 
እምነት ተከታይ ሲሆኑ ክሮኤሺያዎች ደግሞ 
ካቶሊኮችና ሙስሊሞች ስለሆኑ መስማማት 
አለመቻላቸው ለልዩነታቸው አንዱ ዋና 
ምክንያት ተደርጎ ለመበታተናቸው የሃይማኖት 
ልዩነቱ አስተዋፅኦ አድርጓልየሚሉ አሉ፡፡ 
እርስዎ ምን ይላሉ?
	 ሁለቱም ነው፡፡ መጀመሪያ 
የፌዴራሊዝም አወቃቀሩ ነው፡፡ የፌዴራሊዝሙ 
አወቃቀር ኦሮቶዶክሶች አማኞችን አንድ ቦታ 

አድርጎ፣ ክሮኤሺያዎችን ደግሞ አንድ ቦታ 
አድርጎ እንዲካለሉ አድርጓቸዋል፡፡ለመበታተኑ 
መነሻ የተነደፈው ዲዛይን ይሄ ነው፡፡ 
በመጀመሪያ የሃይማኖት ዓይነት ቅራኔ ጀመረ፡፡ 
ክሮኤሺያዎች በላቲን ሲጽፉ ሰርቢያዎች ደግሞ 
በሲርሊክ መጠቀም ጀመሩ፡፡ይሄ መጀመሪያ 
የተሰጣቸው መብት ነው፡፡ ማርሻል ቲቶ ይሄን 
መሰብሰብና አንድ አድርጎ መምራት ስላልቻለ 
በየዓመቱ አመራሮችን ይቀይር ነበር፡፡ ከዛም 
ክሮኤሺያዎች የራሳቸውን እምነት አግዝፈው 
ማውጣት ጀመሩ፡፡የአረቦችም እጅም 
ዘልቆ መግባት ጀመረ፡፡በሌላ በኩል የሰርብ 

ኦርቶዶክሶች ከራሺያና ከግሪክ ኦሮቶዶክስ 
ጋር ግንኙነት ማድረግ ሲጀምሩ ክሮኤሺያዎች 
የጅሃድ ጦርነት ብለው ጀመሩ፡፡ራሳቸውን 
ለመከላከል በተደረገ ግጭት ውስጥ ከ300‚000 
ሰው በላይ ነው ያለቀው፡፡ያንን ቲቶ አብርዶ 
ሀገር ለማድረግ ችሎ የነበረ ቢሆንም እሱ 
ሲሞት ድጋሚ ብጥብጡ ተጀመረ፡፡መጀመሪያ 
የታቀደው እቅድ ነው እስላምና ክርስቲያን ብሎ 
ፅንፍ እንዲወጣ ያደረገው፡፡ለመበታተን ዋና 
ምክንያት የሆነው አሁን የእኛም ስጋት ነው፡
፡ አሁን አንተ አማራ፣አንተ ትገሬ፣አንተ ኦሮሞ 
ነህ....እያልን መንገዱን እያሰፋን የመጣነው፡፡
የአዲስ አበባና የድሬደዋ ጉዳይን ለመዳሰስ 
ሞክረዋል፡፡ የሁለቱን ከተሞች ችግር መፍቻ 
መንገድ ምንድን ነው?
	 የሁለቱም ከተማ ችግር ፖለቲካዊ 
ይዘት ያለው ነው፡፡አዲስ አበባ መጀመሪያ 
ክልል ነበረች፡፡በክልል ደረጃ የምትተዳደር 
የራሷ ምክር ቤት ያላት፣የራሷን ምክር ቤት 
የምትመርጥ፣በራሷ ቻርተር የምትመራ 

ከተማ ነበረች፡፡ ከሕገ መንግሥቱ በኋላ 
ሌሎች ማስተካከያ ሲያደርጉና እና የክልሎች 

ቁጥር ሲወሰኑ አዲስ አበባና ድሬደዋና ከዛ 
ውስጥ ውጪ እንዲሆኑ ተደረጉ፡፡ አዲስ አበባ 
የወጣችበት ምክንያት ፖለቲካዊ ይዘት ስላለው 
ነው፡፡ አዲስ አበባ የሕዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት አባል መሆን መቻል አለባት፡፡ የፌዴሬሽን 
ምክር ቤትም አባል መሆን አለባት፡፡ ለወደፊት 
በዚህ መልኩ ነው መደራጀት ያለባት፡፡
በነዋሪው የተመረጠ ምክር ቤት ማደራጀት 
ይገባታል፡፡ በራሷ የተመረጠ ከንቲባ ሊኖራት 
ይገባል፡፡ በአሁኑ ሰዓት ያለው ከንቲባ 
ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው፡፡ እንደ 
ሌሎች ክልሎች አዲስ አበባ ሪፖርት ማድረግ 
ያለባት ለፓርላማ ነው፡፡ በጀት ሲሰራም 
በፌዴሬሽን ምክር ቤት መወሰን አለበት፡፡
ታክስ ብቻ ለፌዴራል ገቢ ማድረግ የለባትም፡
፡ ትልቁን የታክስ ፈሰስ የሚደረገው ከአዲስ 
አበባ ከሚሰበሰብ ነው፡፡ ለሌሎች ክልሎችም 
ከዚህ ነው የሚሄደው፡፡አዲስ አበባ ገና ብዙ 
መሻሻል አለባት፡፡ድሬዳዋ በሚኒሊክ ጊዜ 
በኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ምክንያት የተቋቋመች 
ከተማ ነች፡፡ ይህች ከተማ ያልያዘችው 
የብሔር ስብጥር የለም፡፡ ድሬዳዋ በሱማሌና 
በኦሮሚያ ክልል በመዋሰኗ ሁለቱም “የኔናት” 
ይላሉ፡፡ይሄን ብጥብጥ ፖለቲካው መፍትሔ 
ለመስጠት ሕወሓት/ኢሕአዴግ ድሬዳዋ 
በቻርተር እንድትተዳደር ወሰነ፡፡ የውስጥ 
አስተዳደር ደግሞ ለኦሮሞ 40 ለሱማሌ 40 
እንስጥ ለሌሎች ብሔሮች ደግሞ 20%እንስጥ 
ብለው ነው የወሰኑት፡፡በስታትስቲክስ ውስጥ 
እንዳስቀመጥኩት በድሬዳዋ ከተማ ብዙ ቁጥር 
ያለውን አማራው ነው፡፡ 
	 የድሬደዋ ሕዝብ ሙሉ መብት 
ተሰጥቶት ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር ከተማ 
መሆን አለባት፡፡ በመጽሐፌ ሐዋሳ፣ጅማ፣ 
ነቀምት፣ መቀሌ የቻርተር ከተማ ነው መሆን 
ያለባቸው ብያለሁ፡፡ከነበረው ማኅበረሰብ 
ሌላው ማኅበረሰብ ነው የሚበልጠው፡፡
ሌላው ቢቀር የኮሚኒቲ ማዕረግ በመስጠት 
በራሱ ቋንቋ የሚማር በራሱ ቋንቋ የሚዳኝ 
ማኅበረሰብ ሊኖር ይገባል፡፡
አሁን ባለው የፌዴራሊዝም አወቃቀር 
ምክንያት በተለይ አርብቶ አደሮች መካከል 
ለግጭት መነሻ ምክንያት እንደሆነ ጠቅሰዋል፡
፡ ምክንያቱ ምንድን ነው?
	 በአንድ ቋንቋ ይታጠርና የሌሎች 
ቋንቋ ተናጋሪዎች እንዳይመጡ የመገደብ ሥራ 
ይሠራሉ፡፡ በዚህም የግጭት ቀጠና ይሆናሉ፡
፡ አርሶ አደሩን ወደ ቋሚ ህይወት የመለወጥ 

ፍላጎት የለም፡፡ በዚህ መሠረት በቋንቋው 
አካለህ ክልል ተሰጥቶሃል ካልከው ጥቅም ላይ 
ነው የሚወስ ነው፡፡ከዛች የሚያገኘውን ጥቅም 
ብቻ ነው የሚያየው፡፡ሌላው ማኅበረሰብ 
ከሰፈረ የራሴ ጥቅም ይጎዳል ብሎ ስለሚያስብ 
ከሌሎች ጋር ይጋጫል፡፡ ለብዙ ሺ ዘመን እኮ 
የሱማሌ አርብቶ አደሮች ከብቶቻቸውን ይዘው 
ቦረናን አልፈው 40 ኪ ሎ ሜትር ድረስ ኬንያ 
ገብተው ይመለሱ ነበር፡፡ በተመሳሳይ የኬንያ 
ቦረናዎችም ሶማሌ ክልል ይገባሉ፡፡ አሁን 
ግን በቋንቋ ምክንያት እየከበደ ነው፡፡ ክልል 
የሚለውን የማያውቁ አርሶ አደሮች ሱማሌና 
ደሬ በሞያሌ አሁን ድረስ ይጋጫሉ፣ይጋደላሉ፡
፡ አካባቢያቸውን በማልማት ለከብቶቻቸው 
መኖ መስጠት እንዴት እንደሚችሉ ሥልጠና 
ስላልተሰጣቸው ከብቶቻቸው ሲራቡባቸው 
ርቀው ይሄዳሉ፡፡ ይሄ እንዳይሆን በአርብቶ 
አደር ሚንስቴር የተቀረጸ ስትራቴጂ ውሃ 
በልቶት ቀርቷል፡፡ይሄን በመሥራት ግጭቱ 
እንዲቆም ማድረግ እየተቻለ እነሱ ግን ግጭቱ 
ተባብሶ እንዲቀጥል አድርገውታል፡፡ 
በደቡብ ክልል ላይ ባለው አወቃቀር ስህተት 
በመሠራቱ የብሔረሰቡን ልማትና እድገት 
ውስን እንዲሆን ማድረጉን ገልጸዋል፡፡ ምን 
አይነት ስህተት ነው የተሠራው?
	 ተመሳሳይ የሆኑ ዞኖች አሉ፡፡ ለረዥም 
ዓመታት አብረው የኖሩ አሉ፡፡ ሕዝቡ አሁንም 
አብረን መኖር አንችላለን ብሎ እየመሰከረ 
አይሆንም በማለት በዚህ መሠረት መሄድ 
አለብህ ብለው ፖለቲከኞች ናቸው እየከፋፈሉት 
ያሉት፡፡በመጽሐፌ ላይ የሥልጤንና የጉራጌን 
መለያየት ጠቅሼዋለሁ፡፡ በአንድ ይኖር የነበረ 
ኅብረተሰብ በፖለቲካ እንዴት አንደተነጣጠለ 
ነው የምታየው፡፡የቋንቋ ልዩነት ይኑር እንጂ 
የሃዲያ፣ የአላባ፣የከንባታ በባህል፣በአኗኗርም 
ስልት አንድ ስለሆኑ የእነዚህን ዞኖች ሃብት 
ተጠቅሞ በጋራ ማድረግና ምክር ቤት 
መመስረት የሚያስችል እድልን በመጠቀም 
አንድ ክልል ቢፈጠር ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡ 
ካለዛ ግን ብዙ ክልል ሊሆኑ የሚገቡ እዛ ውስጥ 
ይሆኑና በመሬት ይገባኛል ችግር ይፈጠራል፡፡ 
የደቡብ ክልል እንዴት ዓይነት አደረጃጀት 
ሊከተል ይገባ ነበር? 
	 መልከዓምድራዊና አብሮነት የሚል 
መጠቀም ይቻላል፡፡ ክልል መመስረት ይቻላል፡
፡መልከዓምድራዊና የሃብት አጠቃቀማቸውን 
አስጠንተህ በዛ መሠረት ክልል መመሥረት 
የሚችሉበትን አደረጃጀት ብታቀርብላቸው 
በጋራ መጠቀም ይችላሉ፡፡
የእነሱ ብቻ አይደለም በኦሮሚያ በአንድ 

ክልልነት የማይሄዱ አሉ፡፡ ለምሳሌ ቡርጂና 

ቦረና ብትወስድ ቋንቋውን ስለተናገሩት ብቻ 
አንድ ክልል ይሁኑ ማለት አሁን ውስጥ ለውስጥ 
እየተከሰተ ያለውን የማንነት ጥያቄ አግዝፎ 
ያወጣዋል፡፡ቦረና እኛ ኦሮሞ አይደለንም፡
፡ እንደውም የኬንያ ቦረና ይቀርበናል የሚል 
አመለካከት አላቸው፡፡ጉጂዎች የራሳቸው 
ባህልና የራሳቸው ማንነት ለረጅም ዓመታት 
የገነቡ ናቸው፡፡ እነሱ በራሳቸው ጥያቄያቸውን 
እያቀረቡ ነው ይሄም መጠናት ያለበት ነው፡፡ 
በኢትዮጵያ የተደረጉት እና እየተደረጉ ያሉት 
ትግሎች ፌዴራሊዝሙን በመቃወም ወይስ 
ነጻነት በመፈለግ ነው?
	 የተደበላለቀ ነው፡፡ ይሄን ጥናት 
ስጀምረው መረጃ አልባ ወጣት እንዳለ ይሰማኝ 
ነበር፡፡ አመጾች ሲደረጉ መረጃን መሠረት 
አድርጎ የፖለቲካ ጥያቄ የሚጠይቅ ትውልድ 
ያለ መስሎ አልተሰማኝም ነበር፡፡ አንዳንድ 
ጥያቄዎችን ስሰማ መረጃዎች ቢኖራቸው እኮ 
እንዲህ ዓይነት ጥያቄዎች ባልቀረቡ ነበር የሚል 
እሳቤ ነበረኝ፡፡ ወጣቱ በትክክል የኢትዮጵያን 
ተጨባጭ ሁኔታ፣ አኗኗር፣ የኅብረተሰብ 
ስብጥር በከተሞች ውስጥ ያለው ስብጥርና 
ዓይነት ቢያውቅ፣ኢኮኖሚውንም የሚያጠና 
ቢገኝ ኢትዮጵያ በአንድ ገመድ የተገመደች ሀገር 
መሆኗን ይረዳ ነበር፡፡ ኢትዮጵያል ትፈራርስ 
የማትችል በተሳሳተ ትርክት ውስጥ ገብተን 
ኢትዮጵያ እንዲህ ነበረች ብሎ ለመናገር እድል 
የማይሰጥ ዓይነት መረጃ ነው ያለው፡፡ዝም ብሎ 
የነጻነት ጥያቄ ብሎ ሄደ እንጂ ውስጡ ገብቶ 
መዳረሻው በጥናት ላይ አድርጎ አልነበረም፡፡ 
ወጣቱ ይሄን መጽሐፍ ሲያነበው ለእያንዳንዱ 
ግለሰብ መብት መቆርቆር ላይ ቅድሚያ ሰጥቶ 
እንደሚሠራ ጥርጥር የለኝም፡፡ 
ለቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ስለሆኑ አመሰግናለሁ
	 እኔም አመሰግናለሁ፡፡

አዲስ አበባ ገና ብዙ መሻሻል አለባት፡፡ድሬዳዋ በሚኒሊክ 
ጊዜ በኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ምክንያት የተቋቋመች ከተማ ነች፡፡ 
ይህች ከተማ ያልያዘችው የብሔር ስብጥር የለም፡፡ ድሬዳዋ 
በሱማሌና በኦሮሚያ ክልል በመዋሰኗ ሁለቱም “የኔናት” 
ይላሉ፡፡ይሄን ብጥብጥ ፖለቲካው መፍትሔ ለመስጠት 
ሕወሓት/ኢሕአዴግ ድሬዳዋ በቻርተር እንድትተዳደር 
ወሰነ፡፡
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የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት 
ኮሚሽን ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ 
(ዶክተር) የኢትዮጵያ ዜጎች 
ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) 

የአምነስቲ ኢንተርናሽናል መግለጫን ተከትሎ 
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ሥልጣን 
ላይ ያለው አስተዳደር ሥልጣን ከያዘበት ጊዜ 
አንስቶ ደረሱ የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች 
እንዲያጣራ ፓርቲው ላቀረበው ጥያቄ ምላሽ 
ሰጡ፡፡
	 ኮሚሽነሩ፣ኢዜማ ላቀረበው ጥቆማ 
ምስጋናቸውን ለግሰው የጠቅላይ አቃቤ ሕግ 
ቢሮ ምርመራ መጀመሩን አስታውሰዋል፡፡
ቢሮው የመንግሥት ሕግ አስፈፃሚ አካል እንደ 
መሆኑ መጠን ምርመራ መጀመሩ ትክክለኛ 

እርምጃ ነው ያሉት ኮሚሽነር ዳንኤል፣ 
ከጠቅላይ አቃቤ ሕግ ምርመራ በኋላም 
ኮሚሽኑ ቢሮው የደረሰበትን ምርመራ እንደ 
ሚመለከት አስረድተዋል፡፡ዳንኤል በቀለ 
(ዶክተር)ብሔራዊ የሰብዓዊ መብት ተቋማት፣ 
ዓለም አቀፍም ሆነ የሀገር ውስጥ ሰብአዊ መብት 
ተቋማት ጥያቄ ተከትሎ ምርመራ ማድረግ 
ያልተለመደ አሠራር መሆኑን ገልፀው ጉዳዩን 
ግን እንደሚከታተሉትና ከጠቅላይ አቃቤ ሕግ 
ምርመራ በኋላም ጉዳዩን እንደሚያጤኑት 
ጠቁመዋል፡፡ ባሳለፍነው ሳምንት የኢፌዴሪ 
ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የሆኑት አዳነች አቤቤ 
በማኅበራዊ ትስስር ገፃቸው ባስተላለፉት 
መልዕክት በአምነስቲ ኢንተርናሽናል 
የወጣውን መግለጫ መመልከታቸውን 

ጠቅሰው፤የማጣራት ሥራ እንደ ጀመሩ 
መናገራቸው የሚታወስ ነው፡፡በማጣራት 
ሥራቸው በሚገኘው ውጤት፣ ዘገባው 
እውነት በሆነበት ልክ መወሰድ ያለባቸውን 
እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕጓ 
መናገራቸውም የሚታወስ ነው፡፡
	 ኢዜማ፣ ግንቦት 25 ቀን 2012 ዓ.ም 
ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ የሰብዓዊ 
መብት ኮሚሽን አስፈላጊ የሚባለውን ድጋፍ 
ተደርጎለት የማጣራት ሥራ እንዲያካሄድ እና 
የደረሰበትን ውጤትም ለሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት፣ ለክልል ምክር ቤቶች እና 
ለሕዝብ ይፋ እንዲያደርግ ጥያቄውን ማቅረቡ 
የሚታወቅ ነው፡፡

‹‹ዓለም አቀፍም ሆነ የሀገር ውስጥ ሰብዓዊ መብት ተቋማት 
ጥያቄ ተከትሎ በብሔራዊ  የሰብዓዊ መብት ተቋማት ምርመራ 

ማድረግ ያልተለመደ አሠራር ነው።›› 
ዳንኤል በቀለ (ዶክተር) የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) የአረንጓዴ አሻራ 
መርሃ ግብር ላይ አሻራውን 
ለማኖር እሁድ ሰኔ 07 ቀን 

2012 ዓ.ም ችግኞችን በየካ ሚሊኒየም ፓርክ 
እንደሚከትል የኢዜማ ሕዝብ ግንኙነት ክፍል 
ለዜጎች መድረክ ገለፀ፡፡
	 በችግኝ ተከላው መርሃ ግብር 
ላይ የብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ 
አባላት፣የኦዲት ኮሚቴ አባላት፣የሕግ ትርጉም 
እና ዲሲፕሊን ኮሚቴ እንዲሁም የየዘርፉ 
ቋሚ ኮሚቴዎች አባላት ተሳታፊ ይሆኑበታል፡

፡ወቅቱ የኮሮና ቫይረስ የተስፋፋበት እንደ 
መሆኑ መጠን በችግኝ ተከላው መርሃ ግብር 
ላይ አስፈላጊ የሚባሉትን ጥንቃቄዎችን 
ፓርቲው እንደሚከተል ከሕዝብ ግንኙነቱ 
ክፍል ካገኘነው መረጃ ለመረዳት ተችሏል፡፡ 
	 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ) ለተፈጥሮ ሀብትና አካባቢ ጥበቃ ልዩ 
ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ ሲሆን ለዚህም ብሎ 
በባለሙያዎች ስብስብ የተዋቀረ የተፈጥሮ 
ሀብትና አካባቢ ጥበቃ የፖሊሲ ቡድን 
በድርጅቱ ውስጥ አቅፎ ይገኛል፡፡ ይህ የፖሊሲ 
ቡድንም ‹‹የእምቦጭ አረም በጣና ሀይቅ እና 

የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ላይ የደቀነው አደጋ›› 
በሚል ርዕስ ባዘጋጀው ጥናት ላይ የጣና ሐይቅ 
ሕልውና በከፍተኛ አደጋ ላይ ለመውደቁ ብሎ 
ከዘረዘራቸው ምክንያቶች መኻል የዕፅዋት 
ሽፋን መውደም መሆኑን በጥናቱ ተመልክቷል
፡፡ 
	 ኢዜማ ባሳለፍነው ዓመትም በየካ 
ሚሊኒየም ፓርክ አባላቱን በማስተባበር 
በርካታ ችግኞችን በመትከል ለአካባቢ ጥበቃ 
ድርሻውን መወጣቱ የሚታወስ ነው፡፡

የኢዜማ ከፍተኛ አመራሮች የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር 
ላይ ይሳተፋሉ

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ(ኢዜማ)ምርጫ ወረዳ 
2/14 ሰኔ 03 ቀን 2012 ዓ.ም 
ኅብረተሰቡ ከኮሮና ቫይረስ ራሱን 

እንዲከላከልና ጥንቃቄ እንዲያደርግ የጎዳና ላይ 
ግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር አካሄደ፡፡
	 ኅብረተሰቡ ስለ ኮሮና ቫይረስ ያለው 
ግንዛቤ እንዲያድግና ራሱንም ከወረርሽኙ 
እንዲጠብቅ ግንዛቤ ማስጨበጫው ይረዳል 
ተብሎ የታመነ ሲሆን ቅስቀሳው በምር 
ጫወረዳው ዋና ዋና ጎዳናዎችና ወደ ንዑስ 
ቀበሌዎች በመውረድ ሲካሄድ ውሏል፡፡ 
ቅስቀሳውን ማካሄድ ያስፈለገበት ምክንያት 
በሚመለከት የምርጫ ወረዳው ጸሐፊ ናትናኤል 
መኮንን ሲያስረዱ ኅብረተሰቡን ማስተማር 
ዋና ተልዕኳቸው አድርገው መነሳታቸውንና 

ለዚህም ሲባል መሰል እንቅስቃሴ በማድረግ 
ኅብረተሰቡን ግንዛቤ ሊያሳድጉ የሚችሉ 
እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳስፈለጋቸው 
ተናግረዋል፡፡ ወደ ፊትም ተመሳሳይ መርሃ 
ግብሮችን በማዘጋጀት የግንዛቤ ማስጨበጫ 
ፕሮግራሞችን እንደሚያካሄዱ ጸሐፊው 
ጠቁመዋል፡፡ 
	 ምርጫ ወረዳው ባዘጋጀው 
የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር ላይ 
የተገኙት የኢዜማ ሊቀመንበር የሺዋስ 
አሰፋ፣ማኅበረሰብን ለማዳን መጀመሪያ ራስን 
መጠበቅ እንደሚያስፈልግ ተናግረው፤ቅስቀሳ 
በሚደረግበትም ወቅትም ሆነ የግንዛቤ 
ማስጨባጫ መርሃ ግብር በሚካሄድበት ጊዜ 
ራስን መጠበቅ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡
፡ ሊቀ መንበሩ፣ የግንዛቤ ማስጨባጫ መርሃ 

ግብሩ በአንድ ወረዳ ብቻ ሳይሆን በሌሎች 
አጎራባች ወረዳዎች ጭምር መቀጠል 
እንዳለበትና የዚህ ወረዳ ነዋሪዎችም በሌሎች 
ወረዳዎች በመዟዟር የግንዛቤ ማስጨበጫ 
መርሃ ግብሮች ላይ ተሳታፊ በመሆን ሀገራዊ 
ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ እተማመናለሁ 
ሲሉ ተደምጠዋል፡፡
	 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ 
(ኢዜማ) ከግንቦት 27 ቀን 2012 ዓ.ምጀምሮ 
‹‹አንዘናጋ! አሁንም እንጠንቀቅ!›› በሚል መሪ 
ቃል ለአንድ ሳምንት የሚቆይ በመላ ሀገሪቱ 
በሚገኙ አባላቱ የሚተገበር ማኅበረሰቡን 
የማንቃት ሥራ ለመሥራት ዘመቻ ጀምሮ 
በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል፡፡

‹‹ኅብረተሰቡን ማስተማር ዋና ተልዕኳችን አድርገን 
ተነስተናል›› 

ናትናኤል መኮንን የምርጫ ወረዳ 2/14 ጸሐፊ
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