መጋቢት 14/2004 ዓ.ም.

ከቤንቺ ማጅ በገዥው ፓርቲ የተፈናቀሉ ዜጎች Aዲስ
Aበባ መግባት ጀመሩ፡፡
ተፈናቃዮቹ በመIAድ ዋናው ጽ/ቤት ግቢ ውስጥ ሠፍረዋል፡፡
በደቡብ Iትዮጵያ በቤንቺ ማጂ ዞን በጉራ ፋርዳ ወረዳ የሚኖሩ የAማራ ክልል
ተወላጆች ለብዙ ዓመታት ከኖሩበት ቀዬ ባስቸኳይ ለቀው Eንዲወጡ በክልሉ መንግሥት
ተጽEኖ የተደረገባቸው በመሆኑ ወደ Aዲስ Aበባ መፍለስ ጀምረዋል፡፡ Aዲስ Aበባ መግባት
የጀመሩት መጋቢት 13/2004 ዓ.ም. ሲሆን Eንደመጡ ወደ ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን
የሄዱ ቢሆንም በዚያ Eንዲቆዩ ያልተፈቀደላቸው በመሆናቸው የመላው Iትዮጵያ
Aንድነት ድርጅት (መIAድ) በዋናው ጽ/ቤት ግቢ ውስጥ Eንዲያርፉ Aድርጓቸዋል፡፡
በEለቱ ሰባ ያህል (70) ያህል ሰዎች ወደ Aዲስ Aበባ የመጡ ሲሆን ሌሎች በርካቶችም
በመንገድ ላይ መሆናቸውን ቀድመው የደረሱ ተፈናቃዮች ይናገራሉ፡፡

ተፈናቃዮቹ በከፊል

/በመIAድ ጽ/ ቤት ውስጥ/

ከዚህ በፊትም የካቲት 27/2004 ዓ.ም ከቤንቺ ማጂ ዞን ከጉራ ፋርዳ ወረዳ 50 ሰዎች
መሬታቸውን ተነጥቀው ከተባረሩ በኋላ Aዲስ Aበባ መጥተው የነበረ ሲሆን በወቅቱ
በፌደራል ፖሊስ ተይዘው በAራዳ ክፍለ ከተማ Aዳራሽ ውስጥ ለAራት ቀናት ካቆዩዋቸው
በኋላ በኃይል ወደ ቤንቺ ማጂ ዞን ተወስደው ለAስራ Aንድ ቀን ታስረዋል፡፡ ከEነዚህ
ውስጥ የተወሰኑት በትናንቱ Eለት በድጋሚ Aዲስ Aበባ ገብተዋል፡፡
በAሁን ወቅት ከሚኖሩበት ሥፍራ Eየተደበደቡ፣ Eየታሠሩና Eየተሰደቡ Eንዲወጡ
የሚደረጉት ዜጎች ከሰሜኑ የAማራ ክልል ተነስተው ኑሮዋቸውን በደቡብ Iትዮጵያ ክልል
በቤንቺ ማጅ ዞን በጉራ ፋርዳ ወረዳ Aድርገው ከ12 ዓመት በላይ በህጋዊ መንገድ
በይዞታቸው ሥር ላለው መሬት ግብር Eየከፈሉ በመኖር ላይ የሚገኙ መሆናቸው
ይታወቃል፡፡

1

ሴቶችና ወንዶች ልጆች በከፊል

የመላው Iትዮጵያ Aንድነት ድርጅት (መIAድ) የህዝብ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ
ያነጋገራቸው Eነዚህ ተፈናቃዮች በAካባቢው ሄደው Eንዴት መኖር Eንደጀመሩ ሰናገሩ
‹‹ወደAካባቢው Eንደሄድን የAገር ሽማግሌዎችና የቀበሌ ኃላፊዎች ሰንበሌጥ ያለበትን ቦታ
ለመኖሪያና ለEርሻ ሰጥተውን ሰንበሌጡን መንጥረን ቤት በመሥራት Eርሻ Eያረስን
መኖር ጀመርን፡፡ Aገሩ መንገድ ስላልነበረው መኪና Aይገባም ነበርና ለሁለት ዓመት
ያህል በEጃችን ቆፍረንና ደልድለን 17 ኪሎሜትር ርዝመት ያለው የመኪና መንገድ
ሠራን፡፡ ኃላፊዎቹ ለመሬታችንም ህጋዊ የመሬት ባለቤትነት ሰነድ ሰጡን፡፡ የግብርና
ባለሙያም ተመድቦልን ጥሩ Eንድናመርት ያማክረን ጀመር፡፡ ካቢኔዎች Eየመጡም
በርቱና ሥሩ Aገሩም ይለወጣል፤ Eናንተም ታድጋላችሁ፡፡ Eያሉያ ያበረታቱን ነበር፡፡
በEርሻ መሬታችንም ላይ ሙዝ፣ ሸንኮራ፣ ማንጎ፣ ቡና፣ Aቡካዶ፣ ሩዝና ሌሎችንም
ፍራፍረና ሰብሎች በጥሩ ሁኔታ ማምረት ጀመርን፡፡ ለልጆቻችን መማሪያም ትምህር
ትቤትም ሠራን፡፡
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Aባወራዎቹ በከፊል

‹‹ነገርግን ነሃሴ 2003 ዓ.ም. መሬት መለካት መጣ Eና መሬታችሁ ባንክ ገብቷል፤
የመሬት ባለቤት Aይደላችሁም ተባልን፡፡ ከጥር 30/2004 ዓ.ም.ጀምሮ Aካባቢውን ለቃችሁ
ትወጣላችሁ ተባልን፡፡ የወረዳው ካቢኔ ኃላፊ Aቶ Aበበ ሻሜ የወረዳውን የፖሊስ Aዛዥ
Aቶ ምስክርንና 12 ፖሊሶች ይዘው መጥተው ‹‹መሬታችንን ወደን፣ ፈቅደን ለቀናል››
Eያላችሁ ፈርሙ Aሉን፤

Eኛም Aንፈርምም Aልን፡፡ Eንግዲህ ያን ጊዜ ጀምሮ ነው

ሹማምንቱ Eኛን ቁም ስቅል ማሳየት የጀመሩት፡፡ 27 ሰዎች Aፈሙዝ ተደግኖብን
መሬታችንን ፈቅደን ለቀናል ብላችሁ ፈርሙ ተብለን ፈረምን፡፡ ቤታችንንም የEናንተን
ቆርቆሮ የሚገዛ የለም ብትፈልጉ Aቃጥሉት ተባልን፡፡ Aንፈርምም ስንል ድብደባውና
Eስራቱን Eያፀኑብን መጡ፡፡፡ Aራት ተወካዮች መርጠን ወደ ወረዳ Aመራሮች ላክን፤
ተወካዮቻችን Aንቀበላችሁም፤ Aናውቃችሁም፤ ዜጎች Aይደላችሁም ተባሉ፡፡ ተወካዮቻችን
ዞንም ሄዱ ዞንም Aንቀላችሁም Aላቸው፡፡ Aዋሳ የክልሉ ፕሬዚዳንት የAቶ ሽፈራው
ሽገጤን ተውካይ Aቶፋሲካን Aነጋገሩ፤ Eሳቸውም የክልሉ ምክርቤት የወሰነው በመሆኑ
Aካባቢውን ለቃችሁ ውጡ Aሏቸው፡፡
Aዲስ Aበባም ተወካዮ ችምክር ቤት፣ Eንባጠባቂ ፣ የሰብAዊ መብት ኮሚሽን ሄደን
Aቤት Aልን፡፡ ምንም ለውጥ Aልመጣም፡፡ በAካባቢያችን ያሉት ሹሞች በዱላና በጫማ
ጥፊ ይቀጠቅጡናል፡፡ በEስር ቤት ያንገላቱናል፡፡ Aራሶች Eና ነፍሰጡሮች ከመኖሪያ
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ቤታቸው ተፈናቅለው ቤት ለቤት በመሽሎክሎክ ላይ ናቸው፡፡ ይኸው Eንደምታዩት ህፃን
ልጆቻችንም

ጥቂቶች በEንቅልፍ ላይ ሆነው

ከEኛው ጋር ተሰደዋል፡፡ የ1,000.00 ብር ሩዝ በ200.00 ብር፣ የ6,000.00 ብር በሬ
በ2,000.00 ብር ለመሸጥ ተገደናል፡፡ የምናደርገው ግራ ግብት ብሎናል፡፡ ነገር ግን ይህ
ሁሉ በደል የሚያደርሱብን ሹማምንቶቹ Eንጂ ህዝቡ Aይደለም፡፡ ከህዝቡ ጋር Aሁንም
ሰላም ነን፤ Aዚያ በነበርን ጊዜ Eኛ ጋ በዓል ሲኖር Eቤታችን መጥተው Aብረን
Eናከብራለን፡፡ የEነሱንም በዓል Eንዲሁ በጋራ ስናከብር ቆይተናል፡፡ ማር ሲቆርጡ
Aምጥተው ይሰጡናል፡፡ Aሁን Eኛ ውጡ ስንባል የሸኙን በEንባ Eየታጠቡ ነው፡፡
Eንዲየውም Aንዳንድ Eቃዎቻችንን Eነሱ ጋ Aስቀምጠን ነው የወጣነው፡፡›› በማለት
በተሰበረ ልብ የደረሰባቸውን Aጫውተውናል፡፡
Aንዳንድ Aስተያየት ሰጭዎች ህዝቡ በዘር ሳይከፋፈል Eርስ በርሱ ተዋዶና
ተከባብሮ Eንደሚኖርና ነገር ግን የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ ያለው መንግሥት Aገልጋዮች
ህዝቡን ለመነጣጠል የሚያደርጉት ሴራ ያመጣው ችግር መሆኑን ይናገራሉ፡፡ Aስተያየት
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ሰጭዎቹ ልማታዊ

ነኝ Eያለ ዘወትር ጠዋትና ማታ የሚናገር መንግሥት Aካባቢውን

Aልምተው ጥሩ ደረጃ ያደረሱ ገበሬዎችን ከቦታቸው ማፈናቀሉ በተግባር ከሚናገረው
በተቃራኒ ያለ መሆኑን ያሳያል ይላሉ፡፡

ተፈናቃዮቹ ከቀያቸው ይዘዋቸው የወጡ Eቃዎቻቸው - በመIAድ ግቢ ውስጥ

Aሁን በመIAድ ግቢ ከሠፈሩት ውስጥ ህፃናትና Eናቶች በቁጥር ይበዛሉ፡፡ በወባ፣
በታይፎይድና በAለርጂ በሽታ Eየተሰቃዩ ያሉ ተፈናቃዮችም ተኝተው ይታያሉ፡፡
Aንዳንድ Aባወራዎች Eንዳይታሰሩ ሰግተው ሚስቶቻቸውንና ልጆቻቸውን Eዚያው ቤንቺ
ማጅ ትተዋቸው ወደ Aዲስ Aበባ የመጡ መሆናቸውንም ይገልፃሉ፡፡

፡

በከፊል የተኙ ህፃናት

5

የመላው Iትዮጵያ Aንድነት ድርጅት (መIAድ) የችግሩን Aስከፊነት ተገንዝቦ መፍትሔ
Eንዲፈለግ ለደቡብ ክልል ፕሬዚዳን፣ ለፌዴሬሽን ምክር ቤትና ለጠቅላይ ሚንስትሩ
ደብዳቤ መጻፉ ይታወቃል፡፡

ልጆችና Aባወራዎች በከፊል

መIAድ የEነዚህ ዜጎች ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ የመኖር፣ የመሥራትና ሃብት
የማፍራት መብታቸው Eንዲከበርላቸው Aጥብቆ ጠይቋል፡፡ ለመገናኛ ብዙኃን
ባለሙያዎችም ጋዜጣዊ መግለጫዎችን ሰጥቷል፡፡ በውጭ ሃገር የሚገኙ የመIAድ ድጋፍ
ሠጭ ማኅበሮችም ለካናዳ መንግሥት፣ ለAሜሪካ ፕሬዚዳንት ለባራክ Oባማና ለተባበሩት
መንግሥታት ዋና ጸሃፊ ለባንኪሙን ጉዳዩ መፍትሄ Eንዲፈለግለት ደብዳቤ Aስገብተዋል፡፡

Aንድ Aባወራና ህፃናቱ በከፊል

6

ስደተኛው ህፃን ከባዶ ሣህን ጋር ሲታገል

መIAድ Aሁንም የምግብ፣ የመድሃኒትና የመጠለያ ድጋፍ የሚፈልጉትን Eነዚህን በግፍ
ከቀያቸው Eንዲወጡ የተደረጉትን ዜጎች የሰብAዊ መብት ተከራካሪዎች፣ በጎ Aድራጊዎችና
ሌሎችም ግለሰቦች Eና ተቋማት Eንዲጎበኟቸው ጥሪውን ያስተላልፋል፡፡
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