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 “ኢትዮጵያ” [ካርታ]. <http://www.h2empower.org/aboutus/factsethiopia.html>. (August 11, 2015) 
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2. የሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ 
የቀዴሞው የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ (ኢሰመጉ)፣ የአሁኑ የሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ (ሰመጉ)፣ 
መስከረም 29 ቀን 1984 ዓ.ም. በአባሊት የተመሠረተ የመጀመሪያው መንግሥታዊ ያሌሆነ የሰብዓዊ 
መብቶች ተሟጋች ተቋም ነው፡፡ ሰመጉ በበጎ አዴራጎትና ማኅበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 መሠረት 
“ኢትዮጵያዊ የበጎ አዴራጎት ማኅበር” ሆኖ በምዜገባ ቁጥር 1146 በሔጋዊነት በመንቀሳቀስ ሊይ የሚገኝ 
ዴርጅት ነው፡፡ ሰመጉ ከማናቸውም የፖሇቲካ ፓርቲ፣ የኃይማኖት ተቋም፣ የብሓረሰብ ቡዴን፣ ማህበራዊ 
መዯብ ወተ የማይወግን፣ ሇትርፌ ያሌተቋቋመ፣ ነጻና ገሇሌተኛ የሆነ የሰብአዊ መብቶች ተከሊካይ ተቋም 
ነው፡፡ ሰመጉ የቆመው ሇዳሞክራሲያዊ ሥርዓት መጎሌበት፣ ሇሔግ የበሊይነት መስፇንና ሇሰብዓዊ መብቶች 
መከበር ነው፡፡ 

ሰመጉ ዓበይት ዓሊማዎቹንና ተሌዕኮውን ሇማሳካት ሊሇፈት 24 ዓመታት ፇርጀ ብዘ የሆኑ የመርሏ ግብር 
ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷሌ፡፡ ከነዙህም መካከሌ አንደ ሇሔዜብና በየዯረጃው ሇሚገኙ የመንግሥት 
አስፇጻሚ አካሊት የሰብዓዊ መብቶች ትምህርትና ሥሌጠና መስጠት ነው፡፡ የመንግሥት አካሊት በዋነኛነት 
የግዳታዎች ተሸካሚ፣ ሔዜብም በዋነኛነት የመብቶች ባሇቤት እንዯመሆናቸው መጠን፣ የመንግሥት 
አካሊትም መብት የማክበርና የማስከበር ግዳታቸውን በዕውቀት፣ በችልታና በጽኑ እምነት ሊይ ተመርኩው 
እንዱወጡ፣ ሔዜብም እንዱሁ በዕውቀት፣ በችልታና በጽኑ እምነት ሊይ ተመርኩዝ መብቱን እንዱያስከብር 
ሰመጉ የሰብዓዊ መብቶች ትምህርትና ሥሌጠና ይሰጣሌ፡፡  

የሰመጉ መሇያውና ግንባር  ቀዯም ተግባሩ በኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብቶችን አያያዜና ሁኔታ መከታተሌ፣ 
የሚፇጸሙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶችን ማጣራትና በማስረጃ የተዯገፈ መግሇጫዎችን ማውጣት ነው፡፡ 
ሰመጉ በሚያወጣቸው መግሇጫዎች ሁለ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ተጎጂዎች ፌትሔና ካሣ እንዱያገኙ፣ 
የጥሰት ፇጻሚዎች በሔግ እንዱጠየቁና ወንጀሌ ሠርቶ በነጻ መሄዴ እንዱያበቃ፣ ከእያንዲንደ ክስተት 
ትምህርት ተወስድ ሇወዯፉቱ ጥንቃቄና እርማት እንዱዯረግ ሲጮህና ሲጠይቅ ቆይቷሌ፣ አሁንም በመጠየቅ 
ሊይ ነው፤ ሇወዯፉትም በዙሁ ይቀጥሊሌ፡፡  

በተጨማሪም በተሇይ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ሰሇባ ሇሆኑ ዛጎች የተሇያየ ዯረጃና መሌክ ያሇው የሔግ 
ዴጋፌ መስጠት፣ በሰብዓዊ መብቶች ዘሪያ የጥናትና ምርምር ሥራዎችን ማከናወንና የአዴቮኬሲ 
ሥራዎችን መሥራት፣ በመንግሥት የወጡና የሚወጡ ሔጎች ይትና አፇጻጸማቸውን መከታተሌ፣ የሔግ 
ታራሚዎችን መጎብኘትና ሰብዓዊ መብቶቻቸው መጠበቃቸውን መከታተሌና የፌርዴ ቤቶችን ሂዯት 
መከታተሌ የሰመጉ ዋና ዋና ተግባራት ናቸው፡፡  

በእስካሁኑ ቆይታው ሰመጉ 36 መዯበኛ መግሇጫዎችና 140 ሌዩ መግሇጫዎችን በተጨማሪም በተሇያዩ 
ወቅታዊ ጉዲዮች ሊይ በርካታ ጋዛጣዊ መግሇጫዎችን ይፊ አዴርጓሌ፡፡ ሰመጉ አሁን በሚገኝበት እጅግ 
አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆኖም ቢሆን፣ ሁኔታና ዏቅም በፇቀዯሇት መጠን የሰብዓዊ መብቶች መከበር፣ 
የሔግ የበሊይነትና የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ በኢትዮጵያ እውን እንዱሆን ካሇው የጸና ዓሊማ አኳያ 
በመሥራት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

መግቢያ 

በሀገራችን ኢትዮጵያ በሔገመንግሥት እውቅና ያገኙ መሰረታዊ ሰብአዊ መብቶች በተሇያዩ ምክንያቶች 
እየተጣሱ ይገኛለ፡፡ አሁን በሥራ ሊይ ያሇው የኢፋዳሪ ሔገመንግሥት ከፀዯቀበት ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ 
ከተነሱ የብሓረሰብ ማንነት ጥያቄዎች ጋር በተያያ የተፇጸሙ የመብት ጥሰቶች ሇዙህ እንዯማሳያ ሉጠቀሱ 
ይችሊለ፡፡ የወሌቃይት ማሔበረሰብ የማንነት ጥያቄ፣ የቅማንት ማሔበረሰብ የማንነት ጥያቄ፣ የቁጫ 
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ማሔበረሰብ የማንነት ጥያቄ፣ የኮንቶማ ማሔበረሰብ የማንነት ጥያቄ፣ የወሇኔ ማሔበረሰብ የማንነት ጥያቄ፣ 
የድርዛ ማሔበረሰብ የማንነት ጥያቄ፣ የስሌጤ ማሔበረሰብ የማንነት ጥያቄና ላልችንም መሰሌ ጥያቄዎች 
ተከትል በርካታና የተሇያዩ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ተፇጽመዋሌ፡፡ ከነዙህ መካከሌ የስሌጤ ማሔበረሰብ 
ጥያቄ ብቻ መሌስ ሲያገኝ ላልቹ ግን ወይ በከፉሌ ብቻ አሇያም ሙለ በሙለ ምሊሽ አላገኙም፡፡ በነዚህ 
ሁሉ ጥያቄዎች ሂደት ውስጥ የሚፈጸሙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች በጣም አሳሳቢ ነበሩ አሁንም 
ናቸው፡፡ 

የሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ በዙህ 141ኛ ሌዩ መግሇጫው፣ በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ውስጥ 
የሚኖሩ የወሌቃይት ማሔበረሰብ አባሊት፣ በአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ውስጥ የሚኖሩ የቅማንት 
ማሔበረሰብ አባሊትና በዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዜቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ውስጥ የሚኖሩ 
የቁጫና የኮንቶማ ማሔበረሰቦች አባሊት ያነሷቸውን የማንነት ጥያቄዎች ተከትል በተከሰተ ግጭት 
የዯረሰውን የህይወት መጥፊት፣ የአካሌ መጉዯሌ፣ ህገወጥ እስራት፣ የንብረት ውዴመትና የተሇያዩ 
ማህበራዊ ቀውሶችን በቦታው በመገኝት አጣርቶ እንዯሚከተሇው አቅርቧሌ፡፡ 

ሀ. ከወሌቃይት ሔዜብ የአማራ ብሓርተኝነት ማንነት ጥያቄ ጋር በተያያ የዯረሱ 
የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች 

1.1 መንዯርዯሪያ 
የወሌቃይት ሔዜብ የአማራ ብሓርተኝነት ማንነት ጥያቄውን በተሇያየ ጊዛ ሇተሇያዩ አካሊት ሲያቀርብ 
ቆይቷሌ፡፡ አሁንም በቅርቡ ቁጥራቸው 2253 የሆነ የወሌቃይት ማሔበረሰብ አባሊት በፉርማቸው 
አረጋግጠው ሇ88 የኮሚቴ አባሊት በሰጡት ሔጋዊ ውክሌና መሠረት፣ እነዙሁ ተወካዮቻቸው በጥር 25 / 
2008 ዓ.ም. በተጻፇና ሁለም ፉርማቸውን  ባሰፇሩበት ዯብዲቤ ሇሰመጉ አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ ይህንንም 
አቤቱታቸውን ሇጠቅሊይ ሚኒስትር ጽ/ቤት፣ ሇምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስቴር፣ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ 
ሇኢፌዴሪ ፋዳራሌ ፖሉስ ኮሚሽን፣ ሇፌትሔ ሚኒስቴር፣ ሇኢሔአዳግ ጽ/ቤት፣ ሇኢፋዳሪ ሔዜብ እንባ 
ጠባቂ ተቋምና ሇኢፋዳሪ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን አቅርበዋሌ፡፡ 

የወሌቃይት ማኅበረሰብ አባሊት፣ የሏገር ሽማግላዎችና ተወካዮች፣ ዚሬ የሚገኙበትን ነባራዊ ኹኔታና 
የማንነት ጥያቄ ሇማንሣት ያስገዯዶቸውን የሔገ መንግሥት ጥሰቶች፣ ከታሪክ፣ ከመሌክአ ምዴር 
አቀማመጥ፣ ከባሔሌና ቋንቋ እንዲሁም ከኢኮኖሚ አንጻር እንደሚከተለው ይተነትናሉ፡  

‹‹የወሌቃይት ማኅበረሰብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጉሌሔና አኩሪ ዴርሻ ያሇው ሲሆን ከአያት ቅዴመ 
አያቶች መናት ጀምሮ ታሪካዊ ማንነቱና ትውሌዲዊ ዕርስቱ ታውቆና ተከብሮ የኖረ ሔዜብ ነው …” 
በማሇት ስሇአካባቢው መሌክዏምዴራዊ አቀማመጥ፣ ስሇማህበረሰቡ ባሔሌና ቋንቋና ሏገራዊ አስተዋጽዖ፣ 
ሇሰመጉ የሰብዓዊ መብቶች መርማሪ ባሇሙያዎች በዜርዜር ያስረደት በአጭሩ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ 

የወልቃይት መሌክዏ ምዴር    
“ወሌቃይት በቀዲማዊ ኃይሇ ሥሊሴ መነ መንግሥት በሰሜን በጌምዴር ጠቅሊይ ግዚት በወገራ አውራጃ፣ 
በወታዯራዊው የዯርግ ሥርዓት በጎንዯር ክፌሇ ሏገር በወገራ አውራጃ ውስጥ የሚገኝ ወረዲ ነበር፡፡ በአሁኑ 
ሰዓት ከእኛ ከሔዜቡ ፌሊጎትና ፇቃዴ ውጭ ማንነታችን በማይገሇጽበት በምዕራብ ትግራይ ዝን ተጠቃል 
ይገኛሌ፡፡ እኛ ግን ከአማራ ሔዜብ ጋር በታሪክ፣ በባሔሌ፣ በሥነ ሌቦና እንዱሁም በመሌክዏ ምዴር 
ተሣሥረን የኖርን፤ አሁንም የተሣሠርን ሔዜቦች ነን›› በማሇት የወሌቃይት ሔዜብ የማንነት ጥያቄ 
አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊት ሇሰመጉ በጽሁፌ ገሌጸዋሌ፡፡ … 
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የወልቃይት አዋሳኞች 
በሰሜን፡   የተከዛ ወንዜ/ኤርትራ 
በዯቡብ፡   ጠገዳ 
በምሥራቅ፡  የተከዛ ወንዜ/ትግራይ 
በምዕራብ፡   አርማጭሆና ሱዲን ናቸው፡፡ 

ባሔሌና ቋንቋ 
“የወሌቃይት ሔዜብ ኢትዮጵያዊ አማራ ሲሆን፣ የራሱ የሆነ የአማርኛ ቋንቋ ይቤ አሇው፤ በተጨማሪም 
የዴንበርተኛ ቋንቋዎች ማሇትም ትግርኛና አሌፍ አሌፍም ከሱዲን በሚዋሰኑ አካባቢዎች የሱዲን ዏረብኛ 
ይናገራሌ፡፡ ባሔሊዊ ፇኑ፣ ጭፇራውና ዲንኪራው፣ የኃን እንጉርጉሮው፣ ቀረርቶውና ሽሇሊው፣ 
ሃይማኖታዊ ሥነሥርዓቱ እንዱሁም ምሳላያዊ አነጋገሮቹ ሳይቀር በአማርኛ ይከናወናለ፤ የወሌቃይት 
ማኅበረሰብ የሚናገረው ትግርኛም ከኤርትራና ከትግራይ ዴንበሮች እየራቀ በሄዯ ቁጥር እየዯበ ይኄዲሌ፡፡ 
የወሌቃይትን ማኅበረሰብ ከትግራይ ጋር የሚያመሳስሇው ነገር ቢኖር ትግርኛ መናገሩ ሲሆን፣ እንዯዙያም 
ሆኖ የወሌቃይት ትግርኛና የትግራይ ትግርኛ ሌዩነት አሇው፡፡ ከዙህ ውጭ የብሓረሰብ ማንነትን 
በሚመሇከት ከትግራይ ጋር በባሔሌ፣ በታሪክ፣ በመሌክዓምዴር፣ በሥነ ሌቦናና በመሳሰለት ዋና ዋና 
የማንነት መሥፇርቶች አንገናኝም፡፡” 

ኢኮኖሚ፣ ሏገራዊ አስተዋጽዖ     
“የወሌቃይት አብዚኛው ሔዜብ በግብርና ሙያ የሚተዲዯር ነው፤ የወባ በሽታን፣ አንበሳና ነብሩን፣ የጊንጥንና 
የእባብን ንክሻ ተቋቁሞ መጋ ወሌቃይትንና ሐመራን የመሰለ ገናና የእርሻ ቦታዎችን ያሇማ ማኅበረሰብ 
ነው፤ በኢትዮጵያ ታዋቂ የነበረውን የሜካናይዜዴ እርሻ በመጠቀም (በአንዴ ወቅትም ከ1500 ያሊነሱ 
ትራክተሮችን በመጠቀም) ሰሉጥ፣ ጥጥና ማሽሊ በገፌ በማምረት አካባቢውን አሌምቷሌ፡፡ በእነዙህ የሰሉጥና 
የጥጥ ሌማት መናትም ከኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባሻገር ታሊሊቅ ሃገራዊ ፊይዲ ያሊቸው ቁም ነገሮችን 
አከናውኗሌ፡፡ ምንም እንኳ አካባቢው የመሌማት ዕዴሌ ባያገኝም የወሌቃይት ሔዜብ በተሇያዩ የሏገሪቱ 
ክሌልች ተሰዴድ መናዊ እርሻን በማስተዋወቅ ሊይ ያሇ ሔዜብ ነው፡፡” 

እንዯ ተወካዮቹና የሏገር ሽማግላዎቹ ገሇጻ፣ የወሌቃይት ሔዜብ የአማራ ብሓርተኛነት የማንነት ጥያቄ 
አሁን የተነሣ አይዯሇም፤ ሔወሒት በትጥቅ ትግሌ ሊይ ሳሇ አካባቢውን ከተቆጣጠረበት ጊዛ ጀምሮ የተነሣና 
ከ1983ዓ.ም በኋሊም በሔገ መንግሥቱ መሠረት ምሊሽ ያሌተሰጠው በየጊዛው እየተንከባሇሇ የመጣ ጥያቄ 
ነው፡፡” 

ዯረሱ የተባለ ተጽዕኖዎችና የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች 
የወሌቃይት ማኅበረሰብ አባሊት፣ የሏገር ሽማግላዎችና የማንነት ጥያቄው አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊት 
በመንዯርዯሪያው ሊይ በተጠቀሰው ሇሰመጉ በተጻፇ ዯብዲቤ ውስጥ፣ በአጠቃሊይ በወሌቃይት ሔዜብ ሊይ 
የሚከተለት ተጽዕኖዎችና የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች እንዯዯረሱ አመሌክተዋሌ፡2 

 ሌጆቻቸው በቋንቋቸው እንዲይማሩና በግዴ በትግርኛ እንዱማሩ መገዯዲቸውን ገሌጸዋሌ፣ 
 በየትኛውም የክሌለ መ/ቤት በትግርኛ የሥራ ቋንቋ በግዴ እንዱናገሩ መዯረጋቸውን አብራርተዋሌ፣ 
 የአማራን ባሔሌ ቀይራችሁ የትግራይን ባሔሌ በግዴ ተቀበለ መባሊቸውን ገሌጸዋሌ፣ 
 የአካባቢያው ጥንታዊ የሏገርና የአካባቢ ስሞች ማሇትም የወረዲ፣ የከተማ፣ የመንዯር፣ የወንዜና 

የምንጭ፣ የጋራና የሸንተረር ስያሜዎች  በትግርኛ ሥያሜ መሇወጣቸውን ገሌጸዋሌ፣ 

                                                           
2
 ተወካዮቹ በደብዳቤአቸው የገለጹአቸውንና እንዳንድ ምስክሮችም ያስረዷቸውን አንዳንድ አቤቱታዎች ትክክለኛነት፣ ተጎጂዎቹን በቀጥታ በማግኘት 
ለማጣራት በአካባቢው ያለው የፖለቲካ፣ የጸጥታ፣ የባህል ተጽዕኖ እንዲሁም የሰመጉ የአቅም ውሱንነት አላስቻለም፡፡ 
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 በትግራይ ባለ መ/ቤቶች የወሌቃይት ተወሊጆች 5 ከመቶ፣ የትግራይ ተወሊጆች ዯግሞ 95 ከመቶ 
ሲሆኑ ያለትም እኩሌ ዕዴሌና ሥሌጣን እንዯላሊቸው አመሌክተዋሌ፣ 

 አንዲንዴ የሔወሒት የአካባቢው ባሇሥሌጣናት የወሌቃይት ተወሊጅ ወንድችን በማሠር 
ሚስቶቻቸውንና ሴቶች ሌጆቻቸውን በግዴ መዴፇራቸውን ምስክሮች ገሌጸዋሌ፣ 

 በማንኛውም መዴረክ እንዲይናገሩ፣ ሰብዓዊ መብቶቻቸውን እንዲይጠቀሙ መዯረጋቸውን፣ ከተናገሩ 
ዯግሞ የዴሮ ሥርዓት ዯጋፉ ናቸው ወተ በማሇት እንዱሳቀቁና እንዱታሠሩ መዯረጋቸውን 
አስረዴተዋሌ፣  

 ትግራይ አይዯሇንም ወሌቃይቴ ነን ያለት በቀጥታ ሀብትና ንብረታቸውን መወረሳቸውን፣ መሬታቸው 
ተነጥቆ ሇትግራይ ተወሊጆች በመሰጠቱ የወሌቃይት ተወሊጆች ሇዴኅነት መዲረጋቸውን፣ በግሌባጩም 
የተመረጡ የትግራይ ተወሊጆች አሊግባብ ሀብታም እንዱሆኑ መዯረጉን ገሌጸዋሌ፣ 

 ሇመናት የወሌቃይት ገበሬዎች ሲያርሱት የነበረ መሬት ተነጥቆ ሇትግራይ የእርሻ ዴርጅት 
መሰጠቱን ገሌጸዋሌ፡፡ መሬታቸውን የተቀሙ የወሌቃይት ገበሬዎች ከአካባቢው እየተሰዯደ በአማራ 
ክሌሌ በሶሮቃ፣ በአብርሃጅራ፣ በአብዯራፉ፣ በመተማ፣ በቋራ፣ በሸኸዱ፣ በቤንሻንጉሌና በጋምቤሊ 
ክሌልች ተሰዴዯው የእንዯሚገኙም ገሌጸዋሌ፡፡ በሠፇራ የመጡና ከአካባቢው ባሇሥሌጣናት ጋር ሌዩ 
የጥቅም ትስስር ያሊቸው የትግራይ ተወሊጆች ግን ዚሬ ከሁሇት ሓክታር አሌፇው የአምሳና የመቶ 
ሓክታር ከዚም በሊይ ባሇቤቶች ሆነው እንዯሚገኙ፤ በአጠቃሊይ በአካባቢያቸው አሌምተው 
እንዲይጠቀሙ አዴል የተፇጸመባቸው መሆኑን አመሌክተዋሌ፣ 

 እንዯ ማሔበረሰቡ ተወካዮችና አባሊት ገሇጻ፣ ከመንገዴ አንፃር የትግራይ አካባቢ ከወረዲ ቀበላ 
የሚያገናኝ ጥርጊያ መንገዴ በብዚት የተሠራ መሆኑን፣ የወሌቃይት አካባቢ ግን ከወረዲ ቀበላ ይቅርና 
ከወረዲ ወዯ ወረዲ የሚያገናኝ እንኳ በቅጡ እንዲሌተሠራ ገሌጸዋሌ፡፡ ዚሬም ከወሉዴ ጋር ተያያዥ 
በሆኑ የጤና ችግሮች የሚሰቃዩ የወሌቃይት እናቶችና ሔፃናት  በርካታ መሆናቸውንም ጨምረው 
ገሌጸዋሌ፡፡ 

 ዚሬ ብዘ የትግራይ አካባቢዎች የንጹሔ ውኃ ተጠቃሚዎች ሲሆኑ፣ በወሌቃይት ግን እንስሳና ሰው 
በአንዴነት የሚጠጡበት ቦታ በብዚት ይገኛሌ፣ በቅርብ የመጡ የትግራይ ሠፊሪዎች ቧንቧ ውኃ 
ሲረጋሊቸው ጥንታዊው የወሌቃይት ማኅበረሰብ ግን ምንም ውኃና ጉዴጓዴ አሊገኘም፡፡  

 የሔክምና ተቋማትም በተመሳሳይ ሇትግራይ ተወሊጆች በሚጠቅም መሌኩ የተሠሩ ናቸው፡፡ 
ከትምህርት ተቋማትም አንዴም ኮላጅና ዩኒቨርሲቲ በወሌቃይት አሇመኖሩን ገሌጸዋሌ፡፡ 

 በትግራይ ክሌሌ ሥር መሆን አንፇሌግም ብሇው የተቃወሙ ከ300 በሊይ የሚሆኑ የወሌቃይት 
ተወሊጆች ኢሔአዳግ ሥሌጣን ከያ ጊዛ ጀምሮ እስካሁን ዴረስ በተሇያየ ጊዛ ከየቤታቸው በጨሇማ 
ታፌነው ተወስዯው መጥፊታቸውን ገሌጸዋሌ፣ 
 

የማሔበረሰቡ አቤቱታ 
በማጠቃሇያም የወሌቃይት ሔዜብ የአማራ ብሓርተኛነት የማንነት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊት በተሇያዩ 
ቀናት ሇሰመጉ በጽሁፌ ባቀረቧቸው ማመሌከቻዎች፡  

- ከዙህ በሊይ ያነሷቸው ሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ ጥያቄዎች በሔጋዊ መንገዴ ምሊሽ እንዱያገኙ፣  
- በሔገ መንግሥቱ የተዯነገጉት መሠረታዊ መብቶቻቸው እየተጣሱባቸው በመሆኑ እየዯረሰባቸው 

ያሇው በዯሌ በዳሞክራሲያዊ መንገዴ እንዱፇታ፣  
- ከማሔበረሰባቸው አባሊት ጋር መወያየት እንዱፇቀዴሊቸው፣  
- የሔግ ከሇሊ እንዱሰጣቸው፣  
- የሔዜብ ወኪልች በራሳቸው፣ በቤተሰቦቻቸውና በሃብታቸው ሊይ ጉዲት እንዲይዯርስባቸውና የሔግ 

ከሇሊ እንዱዯረግሊቸው፣  
“በታሊቅ ትሔትና እንጠይቃሇን›› ሲለ ቅሬታና አቤቱታቸውን አሰምተዋሌ ፡፡  
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ተጎጂዎቹ እንዯሚገሌጹት እየተሰጣቸው ያሇው መሌስ ‹‹መሬቱ ወዯዲችሁም ጠሊችሁም የትግራይ መሬት 
ነው፡፡ ሇቅቃችሁ ወዯ አማራ ክሌሌ መሄዴ ትችሊሊችሁ›› የሚሌ ሲሆን ይህንን ጥያቄ የሚያነሡትንም 
‹‹የዯርግ ርዜራዥ፣ የሰማያዊ ፓርቲ፣ የግንቦት ሰባትና የሻዕቢያ ተሊሊኪዎች ናችሁ›› በማሇት 
እንዯሚያሸማቅቋቸው ጨምረው ገሌጸዋሌ፡፡ 

 
ኢትዮጵያ የተቀበሇችው ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ መብቶች መግሇጫ አንቀጽ 3 እያንዲንደ ሰው በሔይወት 
የመኖርና የአካሌ ዯኅንነቱ የመጠበቅ መብት እንዲሇው ያረጋግጣሌ፡፡ ኢትዮጵያ ፇርማ የተቀበሇችው 
የሲቪሌና የፖሉቲካ መብቶች ዓሇም አቀፌ ቃሌ ኪዲንም በአንቀጽ 6(1) እና 9(1) ሊይ ይህንኑ መብት 
በማረጋገጥ መንግሥታት በቃሌ ኪዲኑ የተረጋገጡትን መብቶች በግዚታቸው የማክበር፣ የማስከበርና 
የማሟሊት ግዳታ እንዲሇባቸው በአንቀጽ 2(1) እና (2) ይዯነግጋሌ፡፡ የአፌሪካ የሰብዓዊና የሔዜቦች መብቶች 
ቻርተር አንቀጽ 4 “ማንኛውም ግሇሰብ በሔይወት የመኖር መብቱና የአካለ ዯህንነት ሉከበርሇትና 
ሉጠበቅሇት ይገባሌ፡፡ ማንም እነዙህን መብቶቹን በፇቀዯ ሉነፌገው አይገባም” ይሊሌ፡፡ የኢፋዳሪ ሔገ 
መንግሥት አንቀጽ 14 ‹‹ማንኛውም ሰው ሰብዓዊ በመሆኑ የማይዯፇርና የማይገሠሥ በሔይወት የመኖር 
የአካሌ ዯኅንነትና የነጻነት መብት አሇው›› ሲሌ ይዯነግጋሌ፡፡ 

ኢትዮጵያ የተቀበሇችው ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ መብቶች ዴንጋጌ አንቀጽ 2 በር፣ በቀሇም፣ በቋንቋ፣ 
በሃይማኖት፣ በፖሇቲካ አስተሳሰብ ወይም በላሊ አስተያየት ወይም በኅብረተሰብ ምንጭ፣ በሀብት፣ 
በትውሌዴ፣ ወይም በላሊ ዏቋም ምክንያት ምንም ዓይነት ሌዩነት ሳይዯረግ ማንኛውም ሰው በመብቶቹና 
በነጻነቶቹ የመጠቀም መብት እንዲሇው ይዯነግጋሌ፡፡ 

የአፌሪካ የሰዎችና የሔዜቦች መብቶች ቻርተር አንቀጽ 20 (1) ሁለም ሔዜቦች የራሳቸውን የፖሇቲካ ዏቋም 
ይወስናለ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ሌማታቸውን ራሳቸው በነጻነት በመረጡት ፖሉሲ መሠረት ያካሂዲለ 
በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ 

ኢትዮጵያም ይህን ቻርተር የተቀበሇች ሏገር እንዯ መሆኗ መጠን እነዙህን ሰብዓዊ መብቶች የማክበር፣ 
የማስከበርና የማሟሊት ግዳታ ተጥልባታሌ፡፡ የኢፋዳሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 39(1) እና (2) ማንኛውም 
የኢትዮጵያ ብሓር ብሓረሰብና ሔዜብ የራሱን ዕዴሌ በራሱ የመወሰን እንዱሁም ቋንቋና ባሔለን የማዲበር፣ 
የማስፊፊት፣ ታሪኩን የመንከባከብ መብት እንዲሇው ይዯነግጋሌ፡፡ 
 
1.1 በምርመራው ሥራ የተሸፇኑ አካባቢዎች 

የወሌቃይት ሔዜብ የአማራ ብሓርተኛነት የማንነት ጥያቄ ከማንሣቱ ጋር በተያያ፣ የሰብዓዊ 
መብቶች ጥሰት በተፇጸመባቸው አካባቢዎች ማሇትም በወሌቃይት፣ በጎንዯር፣ በሶሮቃና በላልች 
አካባቢዎች የሰመጉ ባሇሙያዎች በመገኘትና በመንቀሳቀስ ሇመሥራት ችሇዋሌ፡፡ 

 
1.2 የመረጃ ምንጮችና የምርመራ ዳዎች 

የሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ በምርመራው ከተጠቀመባቸው የመረጃ ምንጮች መካከሌ ዋነኞቹ የሰብዓዊ 
መብት ጥሰቱ ተጎጂዎች፣ የተጎጂ ቤተሰቦች፣ የዓይን ዕማኞችና ምስክሮች እንዱሁም የማኅበረሰቡ 
ተወካዮች ናቸው፡፡ የትግራይ ክሌሌና የምዕራባዊ ትግራይ ዝን አስተዲዯርን እንዱሁም የወሌቃይት 
ወረዲ አስተዲዯርን ሇማግኘት የተዯረገው ተዯጋጋሚ ሙከራ ሳይሳካ ቀርቷሌ፡፡ ሇወዯፉቱ በሚቻሌበት 
ጊዛ ሁለ አግባብ ካሊቸው የክሌለ መንግሥት መዋቅሮች ጋር ግንኙነት የማዴረጉና መረጃ የመቀበለ 
ጥረት ይቀጥሊሌ፡፡ በተጨማሪም የሰመጉ ባሇሙያዎች ወዯ መስክ ምርመራ ከመሰማራታቸው በፉትና 
በኋሊም ተዚማጅ ሠነድችን ፇትሸዋሌ፡፡ ሰመጉ በዙህ ምርመራው ችግሩን በሥፌራው ተገኝቶ 
በመመሌከትና የተሇያዩ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ይህንን ሪፖርት አጋጅቷሌ፡፡ 
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1.3 በምርመራ ሥራው ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች 
 በአጠቃሊይ በሏገሪቱ ያሇው ፖሇቲካዊ ኹኔታ በውጥረት የተሞሊ መሆኑና በተሇይ በአሁኑ ወቅት 

እንዯ ወሌቃይት ባለ ሥፌራዎች ገብቶ የምርመራ ሥራ ሇማከናወን አስቸጋሪና አዯገኛ መሆኑ፣ 
የመንግሥት የዯኅንነትና የጸጥታ ኃይልች ከፌተኛ ክትትሌ ማዴረጋቸው፣ 

 ካሇፈት ጥቂት ዓመታት ጀምሮ እስካሁን ሰመጉ ያሇበት ከፌተኛ የሆነ የገንብ፣ የሰው ኃይሌና 
የምርመራ ቁሳቁስ እጥረት፣ ሰመጉ በአሁኑ ወቅት የሰብዓዊ መብት ጥሰት ተፇጽሞባቸዋሌ 
በሚባለ ቦታዎች ሇመገኘትና እንዯ አስፇሊጊነቱ ተመሊሌሶ ተዯጋጋሚ የምርመራ ሥራ ሇማካሄዴ 
ሇባሇሙያዎቹ  የመጓጓዣ፣ የእሇት ምግብና ማዯሪያ ወጪ … ሇመሸፇን እየተቸገረ መገኘቱ 
ተጠቃሽ ችግሮች ናቸው፡፡  

ይሁንና ሰመጉ ከሊይ የተጠቀሱትን አስቸጋሪ ሁኔታዎች በጠንካራ ሠራተኞቹና አባልቹ የዓሊማ 
ጽናትና ወጪዎችን በግሌና በብዴር በመሸፇን ጭምር በመቋቋም ምርመራውን ሇማዴረግና ይህንን 
ሪፖርት ሇማጋጀት ችሎሌ፡፡ 

2. የማንነት ጥያቄ በማንሳት ምክንያት የተፇጸሙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች 

ከዙህ በታች የተረሩት የወሌቃይት ተወሊጆች የአማራ ብሓርተኝነት የማንነት ጥያቄ በማንሣታቸው 
በተሇያዩ ጊዛያትና ቦታዎች የሰብዓዊ መብቶቻቸው ተጥሰውባቸዋሌ፡፡ 

2.1 ሔገ ወጥ ግዴያ 

የወሌቃይት ነዋሪዎች፣ ተጎጂዎች፣ የተጎጂ ቤተሰቦችና የማንነት ጥያቄው አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊት ሇሰመጉ 
እንዯገሇጹት፣ ሔዜባዊ ወያኔ ሒርነት ትግራይ (ሔወሒት) ገና በትጥቅ ትግሌ ሊይ ከነበረበት ከ1983ዓ.ም 
በፉት ጀምሮ፣ የወሌቃይት ተወሊጆች በተሇያዩ ጊዛያትና ቦታዎች ‹‹እኛ አማሮች እንጂ ትግሬዎች 
አይዯሇንም›› በማሇት የአማራ ብሓርተኝነት የማንነት ጥያቄ ሲያነሱ ቆይተዋሌ፡፡ ተጎጂዎቹና የኮሚቴው 
አባሊት እንዯሚለት፣ ኢሔአዳግ ሥሌጣን ከያ በኋሊም አካባቢው ወዯ ትግራይ መካሇለን ሲቃወሙና 
የማንነት ጥያቄያቸውንም በሚያገኙት አጋጣሚ ሲያነሱ ቆይተዋሌ፡፡ 

ይህንና መሰሌ ተቃውሞ በሰሊማዊ መንገዴ ባሰሙ የስም ዜርዜራቸው ከዙህ በታች በተገሇጸው የወሌቃይት 
ማኅበረሰብ አባሊት ሊይ ሔገ ወጥ ግዴያ መፇጸሙንም ሰመጉ ጽ/ቤት ዴረስ መጥተውና የሰመጉ 
ባሇሙያዎችም መስክ ዴረስ ሄዯው ያነጋገሯቸው የማንነት ጥያቄው አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊት፣ የተጎጂ 
ቤተሰቦችና የወሌቃይት ነዋሪዎች ሇሰመጉ አረጋግጠዋሌ፡፡ ግዴያውንም የፇጸሙት በአካባቢው የሚገኙት 
የሔወሒት አመራሮችና ታጣቂዎች፣ ኢሔአዳግ ሥሌጣን ከያ በኋሊም የትግራይ ክሌሌ መንግሥት የጸጥታ 
ኃይሎች መሆናቸውንም ጨምረው ገሌጸዋሌ፡፡ 

ተ.ቁ ሙለ ስም ቦታ ምርመራ 
1 ይበይን ተገኝ ወፌ አርግፌ አዴጋሰኝ የማንነት ጥያቄ በማንሣቱ የተገዯሇ 
2 ፇረዯ ርዕይ ኮሉታኖ ጣቢያ        ›› 
3 ምሔረት ገብተው ኮሉታኖ        ›› 
4 አረፊይኔ መኮንን ዯንጎቻ        ›› 
5 ቄስ በሇጠ ተሰፊይ ወፌ አርግፌ        ›› 
6 ገ/ማርያም ሇቀ ኮሉታ ጣቢያ        ›› 
7 መርዴ አፌተራሪ ወፌ አርግፌ        ›› 
8 አሇነ ቢራራ ወፌ አርግፌ        ›› 
9 አዲነው ርስቴ     ››        ›› 
10 አዱሰይ ጠጁ     ››        ›› 
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ተ.ቁ ሙለ ስም ቦታ ምርመራ 
11 ተገኝ ነጋ ኮሉታይ ጣቢያ        ›› 
12 ገ/መዴኅን ርፈ ብሊንባ        ›› 
13 ማማይ በሊይ አዱጋባ        ›› 
14 አርአያ መንግሥቱ ከሉታይ        ›› 
15 እንዲሌካቸው ጠጁ ወፌ አርግፌ        ›› 
16 እያሱ አሇነ ወፌ አርግፌ        ›› 
17 ነጋ አስረሴ አዱጋባ        ›› 
18 ግራዜማች ወሌዳ      ››        ›› 
19 ተዴሊ ጥሩነህ ቃፌቲያ ወረዲ        ›› 
20 አጥናፇኝ ዓሇማየሁ ባሊምባ ቀበላ        ›› 
21 ሌጃሇም ታዬ ቦምቢያ        ›› 
22 ያሇምእሸት ቦምቢያ        ›› 
23 ዯጀን ማሞ ኮኮራ ማርያም        ›› 
24 ባሔታ ዯምሰው ወፌ አርግፌ        ›› 
25 አንጋው መንበር ዲንሻ  በእሥር ሊይ እንዲሇ ሔይወቱ ያሇፇ 
26 ንጉሤ መንበር ዲንሻ        ›› 
27 ፇጠነ ገብሬ ዲንሻ        ›› 
28 መርዴ ገ/ሚካኤሌ ወሌቃይት ኩላታ        ›› 
29 ገብሬ ገሹነህ     ››        ›› 
30 አታሊይ ዓሇም     ››        ›› 
31 ቀኛሽ ወሌዳ     ››        ›› 
32 ግፊቸው ዲኜ     ››        ›› 
33 ንጉሤ የኋሊ ቃፌታ        ›› 
34 ርስቴ ግርማይ ተስፊይ ማይካዴራ        ›› 

 
2.2. ታፌነው ተወስዯው የዯረሱበት የማይታወቅ፡ 
በኢፋዳሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 17(1) ‹‹በሔግ ከተዯነገገው ሥርዓት ውጭ ማንኛውም ሰው ወንዴም 
ሆነ ሴት ነጻነቱን/ቷን አያጣም/አታጣም፡፡›› የሚሇውንና በዓሇም አቀፌ የሰብኣዊ መብቶች መግሇጫ አንቀጽ 
9 ‹‹ሰው በፇቀዯ ሉያዜ፣ ሉታሠር ወይም ሉጋዜ አይችሌም›› ተብል የተዯነገገውን በመጣስ ከዙህ በታች 
ስማቸው የተጠቀሱት ሰዎች ታፌነው ከተያዘበት ቀን ጀምሮ የት እና በምን ሁኔታ ሊይ እንዯሚገኙ 
እስካሁን ዴረስ የታወቀ ነገር የሇም፡፡  

ተ.ቁ ሙለ ስም ተ.ቁ ሙለ ስም ተ.ቁ ሙለ ስም 
1 በሬ አዱሱ 9 ማሇዯ ነጋ 17 አያሁነይ ወንዯቸዋሌ 
2 ጆቴው ታምሬ 10 ጎሹ ኃይላ 18 ዯረጀ አንጋው 
3 ሲሳይ ተስፊሁኔ 11 አሇበሌ ኃይላ 19 አሇኸኝ ጸጋየሱስ 
4 ባየው ቢያዴግሌኝ 12 ወጋህታይ ገ/ሥሊሴ 20 ወንዴም ኃይላ 
5 አታሊይ ነበ 13 ሃፌቴ ነበ 21 እምየው አውሃራ 
6 ሲሳይ ነበ 14 አዲነ ታዯሰ 22 አስማማው በሇጠ 
7 ገ/መዴኅን የኋሊ 15 ማሙ ዯስታ 23 ዏወቀ ትኩእ 
8 ማሞ ውዳ 16 መሸሻ ሞሊ 24 እንየው አውሃራ 
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አቶ ሉሊይ ብርሃኔ በየነ፡ 

ዕዴሜው 39 በንግዴ ሥራ የሚተዲዯር ሲሆን፣ በወሌቃይት የአማራ ብሓርተኝነት የማንነት ጥያቄ 
አስተባባሪ ኮሚቴ አባሌ ነው፡፡ በተሇያዩ ጊዛያትና ቦታዎች የወሌቃይትን ሔዜብ የማንነት ጥያቄ 
በማስተባበርና ሇሚመሇከታቸው የወረዲ፣ የክሌሌና የፋዯራሌ መ/ቤቶች ከላልች የወሌቃይት ተወሊጆችና  
የኮሚቴው አባሊት ጋር በመሆን የሔዜቡን የማንነት ጥያቄ በማንሣት ይታወቃሌ፡፡ መጋቢት 9 ቀን 
2008ዓ.ም ከቀኑ 8፡00 ሰዓት አካባቢ ከጎንዯር ወዯ ሐመራ በመጓዜ ሊይ እንዲሇ ማይዯል አካባቢ ሲዯርስ 
በሌዩ ኃይልችና በዯኅንነቶች ከተሣፇረበት የሔዜብ ማመሊሻ መኪና ውስጥ በኃይሌ እንዱወርዴ ተዯርጎ 
ታፌኖ ተወስዶሌ፡፡ ይጓዜበት የነበረው መኪና ሹፋር፣ ትኬት ቆራጭና ረዲት፣ አቶ ሉሊይ ታፌኖ መወሰደን 
ሇሔዜቡ በመግሇጻቸውና ፌርዴ ቤት ቀርበው በመመስከራቸው ዴብዯባ ተፇጽሞባቸውና ሇሁሇት ወር 
ታስረው ተፇትተዋሌ፡፡  

የወሌቃይት ሔዜብም ‹‹አቶ ሉሊይ ሔጋዊ ጥያቄ በመጠየቁ ታፌኖ ተወስዶሌ፤ ስሇዙህ ያሇበትን ቦታ 
በአስቸኳይ አሳውቁን ካጠፊም በግሌጽ ፌርዴ ቤት ይቅረብ›› በማሇት በ11/07/2008ዓ.ም በዲንሻ ከተማ 
የተቃውሞ ሰሌፌ ወጥቷሌ፡፡ አቶ ሉሊይ ሇረዥም ጊዛያት ታፌኖ ተወስድ የት እንዯዯረሰ ሳይታወቅ ቆይቶ 
በመጨረሻም ሔዜቡ ጥያቄውን ባሇማቆሙ በ26/07/2008ዓ.ም ሐመራ ወረዲ ፌርዴ ቤት ቀርቧሌ፡፡ ቀጣይ 
ቀጠሮም ሇሚያዜያ 12 ቀን 2008ዓ.ም ተሰጥቶ ነበር፡፡ የሐመራ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቶ ሉሊይን በነጻ 
ቢያሰናብታቸውምና እንዲፈቱ ቢወስንም ነገር ይህ ሪፖርት በሚጠናቀርበት ሰዓት አቶ ሉሊይ በሐመራ 
ማረሚያ ቤት በእሥር ሊይ ይገኛለ፡፡ 

ተ.ቁ ሙለ ስም ተ.ቁ ሙለ ስም ተ.ቁ ሙለ ስም 
25 እንዲሻው ታፇረ 48 ሰረበ በየነ ቢተውሌኝ 71 ዯረጀ አንጋው 
26 ዋኘው አባጣሇው 49 ወሌዳቄስ ያዕብየው 72 ወንዴም ኃይላ 
27 ዓሇም ባዬ 50 በየነ አየሇኝ 73 ተካሌኝ ተስፊየ 
28 አያላው ሰሙ 51 ገብረ ሥሊሴ ረዲ 74 ተዴሊ ኃይላ 
29 አብርሃ ነጋ 52 ሀፌቴ ይርጋ 75 ሇምሇሙ ፇረዯ 
30 ጎይቶም ሃረሳ 53 ዴራር ገሠሠ 76 ምሔረተይ አበበ 
31 ሃብቱ ይርጋ 54 ሉሊይ ሏዴጉ 77 ንጋቱ ተርፊይ 
32 ዯስታ ሌጃሇም 55 ርስቀይ ኃይላ 78 ተክሊይ ሌጃሇም 
33 ያው ሊቀው 56 አሳመነ አታሊይ 79 አበበ ተፇራ 
34 ይግዚው ገየ 57 ተበጄ በቀሇ 80 ዲምጤ ታከሇ 
35 ሙሊው ካሣሁን 58 ሏየልም ይርጋ 81 ተገኝ በሊይ  
36 ፀሏዬ ወሌዳ 59 ገሬ ረዲ 82 እንየው ውብነህ 
37 በርሄ ሏጎስ 60 አያላው ሰሙ 83 ነጋ ተበጄ 
38 አሇባቸው መብራቱ 61 ፊንቱ ሲሳይ 84 ይርሳው ውዳ 
39 ጎይትኦም ሃዴጉ 62 ተካሌኝ ተስፊየ 85 ተፇራ ሉሊይ 
40 ኃይለ ሌይነህ 63 ሏጎስ አታሊይ 86 ጌጡ ጠሇ 
41 አሇባቸው ዯፇርሻ  64 አሇኸኝ ጸጋየ 87 ወርቁ አይጠገብ 
42 ገብርሓት ባሔታ 65 ተክላ ሌጃሇም 88 ፇረዯ ፀሏይ 
43 ሽተይ አያሌነህ 66 ፊንታሁን ገበየሁ 89 አሇማው ነበ 
44 ማላ ነበ 67 ፇረዯ ርአይ 90 ተካሌን ጸጋይ 
45 ፊንቱ ተገኘ 68 እንኳየነ ሇገሠ 91 አሇቃ ባየ 
46 ቻለ ወርቅነህ 69 ዓሇሙ ሇገሠ 92 ሌዐሌ መስፌን 
47 ሰፉ ሲሳይ 70 ርጥበይ አጽብሃ 93 የሳው ውዳ 
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2.3. ዴብዯባና ማሠቃየት  

የኢፋዳሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 16 ‹‹ማንኛውም ሰው በአካለ ሊይ ጉዲት እንዲይዯርስበት የመጠበቅ 
መብት አሇው›› ሲሌ ይዯነግጋሌ፡፡ የሰዎች የአካሌ ዯኅንነት የመጠበቅ መብት የማይዯፇርና የማይገሠሥ 
መሆኑን የሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 14 ዯንግጓሌ፤ ይሁን እንጂ እነዙህን ሔገ መንግሥታዊ ዴንጋጌዎች 
በመተሊሇፌ የሚከተለት ግሇሰቦች ዴብዯባና ማሠቃየት ተፇጽሞባቸዋሌ፡፡  

1. አቶ ሌዐሊይ ነጋ፡- ዕዴሜያቸው 40፣ የወሌቃይት ወረዲ አዴረመጥ ነዋሪ ናቸው፡፡ ነሏሴ 30ቀን 1997 
ዓ.ም አዴረመጥ ከተማ ሆቴሌ ውስጥ አርፇው በነበሩበት ወቅት የአዴረመጽ ወረዲ ፖሉስ አዚዥ ‹‹ይህ 
ሆቴሌ ወሌቃይቴ የሚገባበት አይዯሇም›› በማሇት በሽጉጥ አፇሙዜ ከመቷቸው በኋሊ በጥይትም 
ተኩሰው አፌንጫቸው ሊይ ከፌተኛ ጉዲት አዴርሰውባቸዋሌ፤ አፌንጫቸው ተሰብሮአሌ፤ ከፌተኛና 
ተከታታይ ሔክምና ሲወሰደ ቆይተዋሌ፡፡ የዯበዯባቸው የፖሉስ አዚዥ እስካሁን ዴረስ በሔግ 
አሌተጠየቀም፡፡ 

2. አቶ ታዯሰ ጎይቶም፡- ዕዴሜ 30፣ ባሇትዲርና የሁሇት ሌጆች አባት ናቸው፡፡ የወሌቃይትን ጥያቄ 
ትመራሇህ በሚሌ መጋቢት 17 2007 ዓ.ም. በአዱ ጎሹ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ከምሽቱ ሦስት 
ሰዓት አካባቢ በሕገ ወጥ መንገድ ተይዘው ከመኖሪያ አካባቢያቸው በራቀው የአክሱም ከተማ እስር 
ቤት ታስረው ቆይተዋሌ፡፡ በእሥር ሊይ በነበረቡት ወቅት መጋቢት 29 ቀን 2007ዓ.ም በእሥር ቤት 
ጠባቂዎች ከፌተኛ ዴብዯባ ተፇጽሞባቸዋሌ፡፡ ከአምስት ወራት እሥር በኋሊ ነሏሴ 15 2007 ዓ.ም. 
ፌ/ቤት ነጻ ብል አሰናብቷቸዋሌ፡፡ 

3. አቶ መብራቱ ታከሇ፡- ዕዴሜ 48፣ ጥር 12 ቀን 2008ዓ.ም ከምሽቱ 1፡00 አካባቢ ቃፕቲያ ቀበላ ሆቴሌ 
ውስጥ እንዲሇ የቃፕቲያ ቀበላ ባሇሥሌጣናት የሆኑት ሉቀመንበሩ በብርጭቆ አፌንጫቸው ሊይ 
ስሇመቷቸው የአፌንጫ ስብራት ዯርሶባቸዋሌ፤ ምክትሌ ሉቀመንበሩ እና የሚሉሻ ኮማንዯሩ ከፌተኛ 
ዴብዯባ ስሇፇጸሙባቸው ጉዲት ዯርሶባቸው በጎንዯር ቸቸሊ ሆስፒታሌ ህክምና ተከታትሇዋሌ፤ በኋሊም 
የወሌቃይት የማንነት ጥያቄን ካሊቆምህ የአጎትህን ሌጅ እንዲጠፊነው ሁለ አንተንም እናጠፊሃሇን 
በማሇት ዜተውባቸዋሌ፡፡ 

2.4 ሔገ ወጥ እሥራት 

የኢፋዳሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 17(1) ‹‹ማንኛውም ሰው በሔግ ከተዯነገገው ውጭ ነጻነቱን አያጣም›› 
ሲሌ ይዯነግጋሌ፡፡ በወንጀሌ ተጠርጥረው የተያዘ ሰዎች ዯግሞ በ48 ሰዓታት ውስጥ ፌርዴ ቤት የመቅረብ 
መብት እንዲሊቸው የሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 13 (3) ዯንግጓሌ፤ ይሁን እንጂ ይሄንን ሔገ መንግሥታዊ 
ዴንጋጌ በመተሊሇፌ የሚከተለት ሰዎች በሔገ ወጥ መንገዴ ታሥረዋሌ፡፡   

ተ.ቁ የታሣሪው ስም የታሠረበት ቀን የታሠረበት ቦታ ምርመራ 

1 ባየሁ ካሣይ 15/06/08 ሐመራ  
2 ጎይቶም አማረ 19/06/08 ሐመራ  
3 ጎይቶም ርስቀይ 30/06/08 ሐመራ  
4 ዓሉጋዜ አየሇ 12/07/08 ሐመራ  
8 ሞሊ ኃይለ 12/07/08 ሐመራ  
9 አሻግረው ገዚኸኝ 12/07/08 ሐመራ  
10 ሰጠኝ አረሮ 12/07/08 ሐመራ  
11 ሰልሞን ግዚቴ 12/07/08 ሐመራ  
12 ማማዬ ዯሳሇኝ 12/07/08 ሐመራ  
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ተ.ቁ የታሣሪው ስም የታሠረበት ቀን የታሠረበት ቦታ ምርመራ 

13 ባሔታ ጠጁ 20/07/08 ሐመራ  
14 ታዯሰ ጎይቶም 27/07/07 አክሱም ሇ6 ወራት ታሥሮ በፌርዴ ቤት ነጻ ተብል የተሇቀቀ 
15 ሌዐሊይ ነጋ 13/01/98 አዱረመጽ ሇ2 ቀናት ታስሮ በፌርዴ ቤት ነጻ ተብል የተሇቀቀ 
16 ንጉሤ ዯምሰው 30/12/99 ጎንዯር ሇ9 ወራት ታሥረው ፌርዴ ቤት በነጻ ያሰናበታቸው 
17 ባየው ካሰኝ የካቲት 2008 ዲንሻ  በታጣቂዎች ተወስዯው አሁን ሐመራ ፖሉስ ጣቢያ 

በእሥር ሊይ ይገኛለ 
 
2.5 የእርሻ መሬት፣ መኖሪያ ቤትና ንብረት መንጠቅ 

የኢፋዳሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 40 የንብረት መብትን በሚዯነግገው ምዕራፌ ውስጥ ንዐሥ ቁጥር 1፣ 
‹‹ማንኛውም የኢትዮጵያ ዛጋ የግሌ ንብረት ባሇቤት መሆኑ/ መሆኗ ይከበርሇታሌ/ይከበርሊታሌ›› በማሇት 
ዯንግጓሌ፡፡ በተመሳሳይ ምዕራፌ ንዐሥ ቁጥር 4፣ ‹‹የኢትዮጵያ አርሶ አዯሮች መሬት በነጻ የማግኘትና 
ከመሬታቸውም ያሇመነቀሌ መብታቸው የተከበረ ነው›› ሲሌ በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ ይሁን እንጂ እነዙህን ሔገ 
መንግሥታዊ ጥበቃ የተዯረገሊቸውን መብቶች በመጣስ ከዙህ በታች ስማቸው የተረረውና ላልችም በዙህ 
መግሇጫ ውስጥ ያሌተጠቀሱ የወሌቃይት አርሶ አዯሮች በተሇያዩ ጊዛያት የእርሻ መሬታቸው፣ የእርሻ 
መኪኖቻቸው እንዱሁም በዴካማቸው ያመረቱትን ምርት በሙለና በከፉሌ በአካባቢው ባሇሥሌጣናት 
ተነጥቀዋሌ፡፡ ይህ ሔገ ወጥ ዴርጊትም እስከአሁን ዴረስ እንዯቀጠሇ የአካባቢው አርሶ አዯሮችና የሔዜቡ 
የማንነት ጥያቄ አስተባባሪዎች ሇሰመጉ አመሌክተዋሌ፡፡ 

1. አቶ ካሣ ይርሳው፡ ዕዴሜያቸው 50፣ ነዋሪነታቸው ሐመራ ቀበላ 01 ውስጥ ሲሆን፣  የቤተሰብ 
አስተዲዲሪና በግብርና ሥራ የሚተዲዯሩ ናቸው፡፡ በቃፌታ ሐመራ ወረዲ፣ ራውያን ውስጥ የሚገኝ ሇ55 
ዓመት የተገበረበትና ከአባታቸው በውርስ ያገኙትን 700 ሓክታር የእርሻ መሬት ከሌጅነት ጀምሮ 
እያሇሙ ቆይተዋሌ፡፡ በ28/01/2003ዓ.ም ያሇምንም ሔጋዊ ምክንያት ምንም ዓይነት ማስጠንቀቂያ፣ 
ተሇዋጭ ቦታ ወይም ካሣ ሳይሰጣቸው የእርሻ መሬታቸውን ተነጥቀዋሌ፡፡ ከብዘ ሙግትና ውጣ ውረዴ 
በኋሊ 100ሄክታር የተመሇሰሊቸው ሲሆን፣ ቀሪው 600 ሓክታር መሬታቸው እስካሁን ዴረስ 
እንዲሌተመሇሰሊቸውና የተሟሊ ፌትሔ እንዲሊገኙ ሇሰመጉ አመሌክተዋሌ፡፡ ይህም የመብት ጥሰት 
የተፇጸመባቸው ወሌቃይቴ በመሆኔ ብቻ ነው በማሇት ከነቤተሰቦቻቸው ሇከፌተኛ ችግር  መዲረጋቸውን 
አስረዴተዋሌ፡፡ 

2. አቶ ይሇፌ በየነ፡  ዕዴሜ 28፣ ቃፕትያ ወረዲ ዱካ ጣቢያ ማይካዴራ አካባቢ የሚገኘውን 250 ሓክታር 
የሚሆን የቤተሰባቸውን የእርሻ መሬት ከሔግ አግባብ ውጭ ተነጥቀው ሇተወሰኑ የትግራይ ተወሊጆች 
ተሰጥቶባቸዋሌ፤ ይህም ሲሆን ምንም ዓይነት ምክክር እንዲሌተዯረገና ተሇዋጭ ቦታ ወይም ካሣም 
እንዲሌተሰጣቸው ሇሰመጉ አመሌክቷሌ፡፡ እንዱሁም በ1984 ዓ.ም. የአባታቸው የአቶ በየነ ጥሩነህ እና 
የአቶ ተዴሊ ጥሩነህ ንብረት የሆኑ ቁጥራቸው ከ200 በሊይ የሚሆኑ የቀንዴ ከብቶች በሔወሏት 
ታጣቂዎች ተርፇው ወዯ ትግራይ እንዯተወሰዯባቸው ሇሰመጉ ገሌጸዋሌ፡፡ የእርሻ መሬታቸውንም 
የተነጠቁበት ምክንያት ወሌቃይቴ በመሆናቸውና የአማራ ማንነት ጥያቄ በማንሳታቸው ብቻ እንዯሆነ 
አቶ ይሇፌ ሇሰመጉ ጨምረው ገሌጸዋሌ፡፡ በዙሁ የማንነት ጥያቄ ምክንያት አቶ ተዴሊ ጥሩነህም በወቅቱ 
የሔወሏት ታጣቃዎች መገዯሊቸው በዙህ ሪፖርት ገጽ 7 በሠንጠረዥ ተራ ቁጥር 19 ሊይ 
ተመሌክቷሌ፡፡ 

3. አቶ ርስቃይ አዯመ፡ ዕዴሜ 40፣ ባሇትዲርና የ3 ሌጆች አባት ሲሆኑ ነዋሪነታቸው ቃፌታ ወረዲ፣ 
ማይካዴራ ቀበላ ነው፡፡ ታኅሣሥ 2003ዓ.ም በማይካዴራ ቀበላ ውስጥ የሚገኝ 30 ሓክታር የሆነ 
የእርሻ ይዝታቸውን የሔወሒት ታጋይ በነበረ ሻምበሌ ያሇ አግባብ ተነጥቀዋሌ፡፡ እንዱሁም 126 ኩንታሌ 
የማሽሊ ምርት ተወስድባቸዋሌ፡፡ ወሌቃይቴ በመሆኔ ብቻ ከአካባቢዬም እንዴሰዯዴ ተዯርጌአሇሁ፤ 
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በዙህም ምክንያት ሇስዯት ተዲርጌ በከፌተኛ እንግሌትና መጉሊሊት ውስጥ እገኛሇሁ በማሇት ሇሰመጉ 
አመሌክተዋሌ፡፡ 

4. አቶ ሲሳይ ነበ፡ ነዋሪነታቸው ቃፕቲያ ሐመራ ሲሆን፣ 18 የሚሆኑ የቀንዴ ከብቶችና የግሌ 
መሣሪያቸው ሏምላ 11 1973 ዓ.ም ከምሽቱ 2 ሰዓት በታጣቂዎች ተወስድባቸው እስከዚሬ ዴረስ 
እንዲሌተመሇሰ ሇሰመጉ በተሰጠ የምስክርነት ቃሌ ተገሌጾአሌ፡፡ በተጨማሪም አቶ ሲሳይ በሔወሏት 
ታጣቂዎች ታፌነው ተወስዯው እስከዚሬ የዯረሱበት እንዯማይታወቅ በዙህ ሪፖርት ገጽ 8 ሠንጠረዥ 
ተራ ቁጥር 6 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 

5. አቶ በርሇይ ተበጀ፡ ዕዴሜ 65፣ ነዋሪነታቸው ቃፌቲ አዯር ባዕከር ውስጥ ሲሆን 30 ሓክታር የሚገመት 
የእርሻ መሬታቸውን የአካባቢው ባሇሥሌጣናት እንዯነጠቋቸውና መሬታቸውንም ሇማስመሇስ የተሇያዩ 
ጥረቶችን ሲያዯርጉ ‹‹ሇምን መሬቴ ይመሇስ ትሊሇህ?›› በማሇት ሰኔ ወር 2005ዓ.ም ሇአራት ቀናት 
ታሥረው እንዯተፇቱ ሇሰመጉ አመሌክተዋሌ፡፡ 

6. አቶ አዯም አሉ፡ ዕዴሜያቸው 66፣ የሐመራ ቀበላ 01 ነዋሪ ሲሆኑ፣ በግብርና ሥራ የሚተዲዯሩ 
ናቸው፡፡ ሰፉ ሏብት የነበራቸው፣ በጠንካራ አርሶ አዯርነትና የተቸገሩትን በመርዲት ሏገር 
የሚያውቃቸው ናቸው፡፡ በተሇያዩ ጊዛያት የእርሻ መሬታቸውን፣ መናዊ የእርሻ መሣሪያዎቻቸውን 
የምርት ውጤቶቻቸውን በአካባቢው ባሇሥሌጣናት እንዯተነጠቁ ገሌጸዋሌ፡፡ የተሇያዩ የእርሻ 
ምርቶቻቸውንም ወዯ ገበያ ወስዯው እንዲይሸጡ የተሇያዩ ጫናዎች፣ በዯልችና አዴልዎች 
ሲፇጸሙባቸው እንዯቆዩ፣ በዙህም ችግር ምክንያት ሌጆቻቸው ሏገር ሇቅቀው እንዯተሰዯደና እንዱሁም 
“አማራ ነኝ የምትሇውን ካሊቆምክ እንገዴሌሃሇን” በማሇት በየጊዛው ዚቻና ማስፇራሪያ እየተፇጸመባቸው 
እንዯሚገኝና በዙህም ምክንያት በከፌተኛ ሥጋት ሊይ እንዯሚገኙ ሇሰመጉ አቤት ብሇዋሌ፡፡ 

7. አቶ ኑሩ ኢብራሑም፡ ዕዴሜያቸው 54፣ የ25 ቤተሰብ አስተዲዲሪና በግብርና ሥራ የሚተዲዯሩ ናቸው፡፡ 
“የወሌቃይት ሔዜብ የማንነት ጥያቄ በማንሣቴ ብቻ ወሌቃይት ሐመራ ውስጥ የሚገኝ 100 ሓክታር 
የእርሻ መሬቴን ጥር 2000ዓ.ም ተነጥቄአሇሁ፡፡ በተጨማሪም ትራክተርም በአካባቢው ባሇሥሌጣናት 
ተነጥቄአሇሁ፡፡ የተነጠቅሁትም የእርሻ መሬቴን ከትግራይ ሇመጡ ሰዎች ሸንሽነው አከፊፌሇውታሌ፡፡ 
ከኅዲር 2008ዓ.ም ጀምሬ በጫና ሚስቴንና ሌጆቼን ጥዬ ከአካባቢዬ ተሰዴጄ በሚያውቁኝ ሰዎች ቤት 
ተጠግቼ፣ እየተረዲሁ ነው ያሇሁት፡፡” በማሇት ሇሰመጉ ገሌጸዋሌ፡፡ 

8. አቶ አሻግር ውዳ፡- ነዋሪነቱ ቃፌቲያ ሐመራ ሲሆን፣ በእርሻ ሥራ የሚተዲዯር አርሶ አዯር ነው፡፡ 
ወሌቃይቴ በመሆኑ ብቻ የእርሻ ትራክተርና አንዴ ጓንዳ መሣሪያ ከሔግ አግባብ ውጭ በአካባቢው 
ባሇሥሌጣናት መነጠቁን ሇሰመጉ ገልጾአል፡፡ 

9. አቶ ገብሬ ተገኘ፡- በ2007ዓ.ም 50 ሓክታር የእርሻ መሬታቸውን ተቀምተው ከአክሱም ሇመጣ የትግራይ 
ተወሊጅ ሇሆነ ሰው እንዯተሰጠባቸው ሇሰመጉ አቤቱታ ያቀረቡ ተጎጂዎች በምስክርነት ገሌጸዋሌ፡፡ 

10. አቶ ቻሊቸው ኃይላ፡ ዕዴሜ 60፡ ነዋሪነታቸው መተማ ወረዲ፣ ሸኸዱ ከተማ የሆነ በህዲር 8 1982 
ዓ.ም. 151 ከብቶችና 92 ፌየልች በወቅቱ የአካባቢው ሔወሏት ሠራዊት ኃሊፉ በነበረ፣ በኋሊም ወደ 
ጎንደር አዘዞ ክፍለ ጦር በተዛወረ ባለሥልጣን ተወስድባቸዋሌ፤ ንብረታቸው እንዱመሇስሊቸው 
ከሰሜን ጎንዯር ዝን አስተዲዯርና ከመተማ ወረዲ ምክር ቤት ዯብዲቤ ቢጻፌሊቸውም እስካሁን ዴረስ 
ተፇጻሚ ሳይሆንሊቸው ቀርቷሌ፡፡4 

11. አቶ ተሰማ ረታ፡- ዕዴሜ 68፣ የሐመራ ነዋሪና የማንነት ጥያቄ አስተባባሪው ኮሚቴ አባሌ ናቸው፡፡ 
የኮሚቴው አባሌ በመሆናቸው ምክንያት ብቻ ሰባ ሓክታር መሬት እያረሱ በግዴ የ130 ሓክታር 
መሬት ግብር እንዱከፌለ እንዯተዯረጉ፣ ያሌተጠቀሙበትን የትርፌ ግብር 983ሺህ ብር እንዱከፌለ 
ያሇአግባብ እንዯተወሰነባቸው፤ ቅሬታ ቢያቀርቡም ሰሚ እንዲሊገኙ ሇሰመጉ ገሌጸዋሌ፤ አቶ ተሰማ 
ሇሔይወታቸው በመሥጋታቸው ከመኖሪያቸው ሸሽተው በስዯት ሊይ ይገኛለ፡፡   

                                                           
4
 ሰሜን ጎንደር መስተዳድር ዞን፣ በቁጥር ዳከ208/122/መ በቀን 05/08/1985 እና መተማ ወረዳ ምክር ቤት፣ በቁጥር መወም/770/85 በቀን 28/03/85 
የተጻፉ ደብዳቤዎች፡፡ 
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2.6 መሣሪያቸውን የተነጠቁ አርሶ አዯሮችና ባሇሀብቶች 
ስማቸው ቀጥል የተረረው የወሌቃይት ተወሊጆች፣ የወሌቃይትን የአማራ ብሓርተኝነት የማንነት ጥያቄ 
ዯጋፉዎች ናችሁ በሚሌ ብቻ መሣሪያቸውን እንዯተነጠቁ ባሇጉዲዮቹና ምስክሮች ሇሰመጉ ገሌጸዋሌ፡፡ 

1. አቶ ዓባይ ማማይ ------  አዱረመጥ 13/06/2008ዓ.ም 
2. አቶ የብርሹም አዯመ----- አዱረመጥ 24/05/2008ዓ.ም (ሆቴለ ውስጥ አማርኛ በማስፇኑ) 
3. አቶ መከተ መብራቱ ----- ዲንሻ 22/06/2008ዓ.ም 
4. አቶ ብርሃኑ ፇረዯ-----  ዲንሻ 22/06/2008ዓ.ም 
5. አቶ አህመዴ መሏመዴ ኑር-----ዲንሻ 22/06/2008ዓ.ም 
6. አቶ አነጋው ጥሩነህ-----  ዲንሻ 22/06/2008ዓ.ም 
7. አቶ ይርጋ አዚናው-----  ዲንሻ 22/06/2008ዓ.ም 
8. አቶ ጎረፇይ አስገድም - - -  ባእከር 11/05/2008ዓ.ም 
9. አቶ ጸጋይ ውብ ነህ - - - -  ቃፕቲያ ጥር 2008ዓ.ም 

 
ላልችም ስማቸው እዙህ ያሌተጠቀሱ ሰዎች ስብሰባ ተጠርተው የወሌቃይት ሔዜብ የአማራ ብሓርተኝነት 
የማንነት ጥያቄ ዯጋፉዎች ስሇሆናችሁ “መሣሪያችሁ ሇእናንተ አይገባም፣ አስረክቡ” ተብሇው በግዳታ 
በጥርና በየካቲት ወር 2008ዓ.ም ማስረከባቸውን ምስክሮች ሇሰመጉ ገሌጸዋሌ፡፡ 
 
2.7 የተፇናቀለ ዛጎች 
የወሌቃይት ሔዜብ የአማራ ብሓርተኝነት የማንነት ጥያቄ በመጠየቃቸው ምክንያት ጫና ዯርሶባቸው 
ሇሔይወታቸው በመሥጋት ከ12/07/2008ዓ.ም ጀምሮ ከወሌቃይት ጠገዳ ወዯተሇያዩ አካባቢዎች የተፇናቀለ 
ዛጎች ስም ዜርዜር በከፉሌ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ ይህ ሪፖርት እሰከተጠናቀረበት ጊዛ ዴረስ ከፉልቹ 
ተፇናቃዮች በተሰዯደበት ቦታ ሲገኙ ከፉልቹ ዯግሞ ችግሩን መቋቋም ባሇመቻሊቸው ምክንያት ወዯ 
መኖሪያቸው ሇመመሇስ ተገዴዯዋሌ፡፡ ይህንንም የሰመጉ ባሇሙያዎች ተፇናቃዮቹ በሚገኙበት ቦታ ተገኝተው 
አረጋግጠዋሌ፡፡ በተጨማሪም ተፇናቃዮቹና የማንነት ጥያቄው አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊት በሥፌራው ሇሰመጉ 
ባሇሙያዎች አረጋግጠዋሌ፡፡  

ተ.ቁ ሙለ ስም ተ.ቁ ሙለ ስም ተ.ቁ ሙለ ስም ተ.ቁ ሙለ ስም 
1 ወንዴመይ ጎይትዖም 16 ሰፇፇ ካሤ 31 ጓንቸ ማማይ 46 ፌሬው አምሳለ 
2 ሙለ አደኛ 17 ባበይ ነጋ 32 ብርሃኔ ያአብዮ  47 አሇቃ ጸጋየ ወርቁ 
3 የኔሁን በሪሁን 18 ግዯይ አሰፊ 33 የኔሁን ባየ 48 ይው ማሇዯ 
4 ጥጋቡ በሪሁን 19 የኛው ሌጅ እሸት 34 አምባቸው በሬ 49 ቻሊቸው ጸሏየ 
5 ሽሙየ 20 መኮነን ያው 35 ባህሬ በራ 50 ሰጠኝ ማማይ 
6 ጀጃው በሪሁን 21 መሊኩ ቸኮሌ 36 ወ/ሮ አለ ማሞ 51 ጥጋቡ በሪሁን 
7 ዲኘው ጫቅለ 22 ካሣ ጥሩ 37 ሙሊው ይስማው 52 መራ በሊይ  
8 ካሣሁን እሸቴ 23 ባቡ ሇገሠ 38 ወርቅነህ ብርሃኔ 53 ኃይላ ይርጋ 
9 እሸቴ አዱሱ 24 አሇባ ተክላ 39 ግዚቸው ብርሃኔ 54 መብራቱ አማረ 
10 ሽባባው አስማረ 25 ጸጋየ አግዯው 40 አሇባ ብርሃኔ 55 መኮነን ዯስታ 
11 ወ/ሪት ጥሊነሽ መብራቱ 26 ጸጋ ፇሇቀ 41 ፇታሇው ማሞ 56 የሽፊና አው 
12 ማርከሻው አይነኩለ 27 ጸጋየ ሃብቴ 42 ፇስሃ ዯሞዜ 57 ኢሳያስ ማሇዯ 
13 አባተ አዱሱ 28 ብርሃኑ ፇረዯ 43 ይዯግ አግው 58 ባየ ንጉሤ  
14 አሌኸኝ አቻምየሇህ 29 ዲኘው ጸጋሁን 44 መከተ መብራቱ 59 ሌዐሌ ረመ 
15 ሰረበ ሙለ 30 ገብሬ አበበ 45 እሸቴ አዱሱ 60 ይሇፌ በየነ 
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2.8 የአካባቢና የቦታ ሥያሜ ሇውጥ 

የወሌቃይት ማኅበረሰብ አባሊት፣ የሏገር ሽማግላዎችና የማንነት ጥያቄው አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊት ሇሰመጉ 
እንዯገሇጹት፣ የወሌቃይትን ሔዜብ የማንነትና የታሪክ ጥያቄ ሇማጥፊት እየተዯረጉ ካለ ጥረቶች መካከሌ 
ነባር የአካባቢና የቦታ ስሞችን በአዱስ ሥያሜ መቀየር ተጠቃሽ ነው፡፡ ከእነዙህም ውስጥ ከዙህ በታች 
ጥቂቶቹ በንፅፅር ቀርበዋሌ፡፡ 

ተ.ቁ የቀዴሞ ሥያሜ አዱስ መጠሪያ 
1 ክባቦ ሔይወት 
2 እምባጋሊ አህፍረም/ማይጨው 
3 ወይናት ዯዯቢት ሇካቲት/ዴቭዜን 
4 ሹመሪ ሰሊም 
5 ማይላላ ኃይልም 
6 ሉሊብ ዓሇም ገነት 
7 ማክሰኞ ገበያ ከተማ ንጉሥ 
8 ኩርባ ልሚ ናይልሚ 
9 ዱሽቃ ሰሊም 
10 ግይጥ ማይወይኒ 
11 መንሸሌ ማይሇሏም 
12 ባናት ሂይወት እርሻ መካናይዛሽን 
 
 

ተ.ቁ ሙለ ስም ተ.ቁ ሙለ ስም ተ.ቁ ሙለ ስም ተ.ቁ ሙለ ስም 
61 ሰማቸው ዋኘው አዲነ 81 ታየ መሰሇ 101 መስፌን ቃኘው 121 ሙለብርሃን ንጉሤ 
62 ሲሳይ ጥሊሁን 82 ፇጠነ ገብርየ 102 ጸጋየ ወርቁ 122 ጸጋይ ውብነህ ወንዲጥር 
63 ቄስ እንዲሌየው ባየ 83 ጸጋሁን መሇሰ 103 ዱ/ን መኩሪያ አዚናው 123 ውደ ገ/እግዙአብሓር 
64 ዮርዲኖስ መስፌን 84 አበባው ካሣሁን 104 ማማይ ፌቃደ 124 መንግሥቱ እንዲሇው 
65 ማሩ ብርሃኔ 85 ጎሸ ጥሩነህ 105 መብራቱ ዓሇሙ 125 ተስፊይ መውሻ ሏጎስ 
66 ሲሳይ አየሇ 86 ጉዏይ ንጉሥ 106 ዯጀን ሇምሌሙ 126 አብርሃ መብራቱ 
67 ግዯይ አሰፊ 87 ቻላ ገቢያው 107 ወ/ሮ ሌዕሌት ቸኮሌ 127 አዯምሃ ጂአሉ 
68 ፌስሃ ዯስታ 88 እነነይ አብዯርቃዴር 108 እንዯሻው አንጋው 128 መብራቱ ጌታሁን 
69 ፌታሇው ማማይ 89 መሠረት ዯምሇው 109 አንጋው ማሙ 129 ነጋ የኔሁን 
70 ግዚቸው ብርሃኑ 90 ማሬ በሊይ 110 ዏወቀ ነበ 130 አብርሃ መብራቱ 
71 መከተ መብራቱ 91 ዯሴ ዏይቸው 111 በሬ ወንዴምአገኝ 131 መስፌን አስማረ 
72 ኤፌሬም አምሳለ 92 ይናገር ዯሴ 112 ሞሊ አበበ 132 ካሠኝ ሇማ 
73 ሌጃሇም ከበዯ 93 አወቀ ነበ 113 ጠጁ ጎበዛ 133 ነጋ ባንተይሁን 
74 ባሔታ ዋኘው 94 አቶ ሻምበሌ አበበ 114 ዏየነው አታሊይ 134 ተሰማ ረታ ተኮሊ  
75 ሙለ መስፌን 95 ተመስገን በሪሁን  115 ጥጋበይ ባየው 135 ግዯይ አሰማረ  
76 ሽባባው ወሌዳ 96 አቶ ሻምበሌ አታሊይ 116 ማሞ አዲነ 136 ሸሀይ ገብርጨርቆስ 
77 መንግሥቴ ፇንቴ 97 ሞሊ መብራቱ 117 ጸጋየ ሲሳይ  137 ተስፊሁን ኃይላ 
78 አባተ አዱሱ 98 ጋሻው ጥሊሁን 118 አሊቸው ገብረጊዎርጊስ    
79 ሥዩም በሪሁን 99 ብርሃኑ አዱሱ 119 ሲሳይ ዲኘው   
80 አታሊይ ታዯገ 100 ሸበሊው ማሇዯ 120 ሙለ ንጉሤ   
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የመብት ጥሰቶቹ አጭር መግሇጫ 

ሔዜባዊ ወያኔ ሒርነት ትግራይ (ሔወሒት) ገና በትጥቅ ትግሌ ሊይ ከነበረበት ከ1983ዓ.ም በፉት ጀምሮ፣ 
የወሌቃይት ሔዜብ የአማራ ብሓርተኝነት ማንነት ጥያቄ ከማንሣቱ ጋር በተያያ የዯረሱ የሰብዓዊ መብቶች 
ጥሰቶች በዙህ መግሇጫ በዜርዜር ቀርበዋሌ፡፡ በዙህ ሪፖርት ከተገሇጹትና በአካባቢው ባሇሥሌጣናት በሔዜቡ 
ሊይ ከተፇጸሙት የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ውስጥ ዋና ዋናዎቹ ከዙህ የሚከተለት ናቸው፡- 

 ሔገ-ወጥ ግዴያ፤ የአማራ ብሓርተኝነት የማንነት ጥያቄ ያነሡ 34 የወሌቃይት ተወሊጆች ግዴያ 
ተፇጽሞባቸዋሌ፣ 

 ታፌኖ መወሰዴ፤ የማንነት ጥያቄ በማንሣታቸው ምክንያት ቁጥራቸው 93 የሆነ ሰዎች በተሇያዩ 
ጊዛያት ታፌነው ተወስዯው እስካሁን ዴረስ ያለበት አይታወቅም፣ 

 ዴብዯባና ማሠቃየት፤ የአካባቢው ባሇሥሌጣናት የማንነት ጥያቄ ባነሡ ዛጎች ሊይ ዴብዯባና 
ማሠቃየት ፇጽመዋሌ፣ 

 ሔገ ወጥ እሥራት፤ ከማንነት ጥያቄው ጋር በተያያ 17 ሰዎች ሔገ-ወጥ እሥራት 
ተፇጽሞባቸዋሌ፣ 

 የእርሻ መሬት፣ መኖሪያ ቤትና ንብረት መንጠቅ፤ የወሌቃይት አርሶ አዯሮች በተሇያዩ ጊዛያት 
የእርሻ መሬታቸው፣ የእርሻ መኪኖቻቸው እንዱሁም በዴካማቸው ያመረቱትን ምርት በሙለና 
በከፉሌ በአካባቢው ባሇሥሌጣናት ተነጥቀዋሌ፣ 

 መሣሪያ መንጠቅ፤ የወሌቃይትን የአማራ ብሓርተኝነት የማንነት ጥያቄ ዯጋፉዎች ናችሁ በሚሌ 
ብቻ አርሶ አዯሮችና ባሇሀብቶች መሣሪያቸውን ተነጥቀዋሌ፣ 

 ከመኖሪያ መፇናቀሌ፤ የወሌቃይት ሔዜብ የአማራ ብሓርተኝነት ማንነት ጥያቄ በማንሣቱ ምክንያት 
የአካባቢው ባሇሥሌጣናት የሚፇጽሙትን የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት በመሸሽ ዛጎች ከመኖሪያቸው 
ተፇናቅሇው ሇስዯት ተዲርገዋሌ፣ 

 አዴሌዎና አስተዲዯራዊ በዯሌ፤ ከቋንቋ፣ ከባህሌ፣ ከኢኮኖሚ፣ ከፌትሔ አሰጣጥና ከአስተዲዯር ጋር 
በተያያ አዴሌዎና በዯሌ ተፇጽሞባቸዋሌ፡፡ 
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ለ. የቅማንት ሔዜብ የማንነት ጥያቄን ተከትል የዯረሰ የሰብዓዊ መብት ጥሰት 

1. መግቢያ 

ኢትዮጵያ  የተቀበሇችው  ዓሇም  አቀፌ  የሰብዓዊ መብቶች መግሇጫ  አንቀፅ 3 እያንዲንደ ሰው በህይወት 
የመኖርና የአካሌ ዯህንነቱ የመጠበቅ መብት እንዲሇው ያረጋግጣሌ፡፡ ኢትዮጵያ ፇርማ የተቀበሇችው 
የሲቪሌና የፖሇቲካ መብቶች ዓሇም አቀፌ ቃሌ ኪዲንም በአንቀጽ 6(1) እና 9(1) ይህንኑ መብት አረጋገግጦ 
መንግስታት በቃሌ ኪዲኑ የተረጋገጡትን መብቶች በግዚታቸው የማክበርና የማስከበር ግዳታ እንዲሇባቸው 
በአንቀፅ 2(1)(2) ይዯነግጋሌ፡፡ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 14 ሊይ ‹‹ማንኛውም ሰው ሰብዓዊ 
በመሆኑ የማይዯፇርና የማይገሰስ በህይወት የመኖርና የአካሌ ዯህንነትና ነፃነት›› እንዲሇው በግሌፅ 
ይዯነግጋሌ፡፡ 

የሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ በዙህ 141ኛ ሌዩ መግሇጫው በአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ውስጥ በሚኖሩ 
የቅማንት ብሄረሰብ እና የአማራ ብሄረሰብ መካከሌ የቅማንት ብሄረሰብ የማንነት ጥያቄን ተከትል በተከሰተ 
ግጭት የዯረሰውን የህይወት መጥፊት፣ የአካሌ ማጉዯሌ፣ እስራት፣ የንብረት ውዴመትና የተሇያዩ 
ማህበራዊ ቀውሶችን በቦታው በመገኝት አጣርቶ እንዯሚከተሇው አቅርቧሌ፡፡ 

2. በምርመራ ሥራው ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች 

በአማራ ክሌሌ በተሇይም የማንነት ጥያቄው በተነሳባቸው አካባቢዎች ያሇው ፖሇቲካዊ ኹኔታ በውጥረት 
የተሞሊ መሆኑ፣ በተሇይ በአሁኑ ወቅት የቅማንት ማሔበረሰብ በሚኖርባቸው ሥፌራዎችና በተጎራባች 
አካባቢዎች እንዯሌብ ተዋውሮ የምርመራ ሥራ ሇማከናወን አስቸጋሪና አዯገኛ መሆኑ፣ የመንግሥት 
የዯኅንነትና የጸጥታ ኃይልች እንዱሁም ችግሩ የሚመሇከታቸው የመንግሥት አስተዲዯር አካሊት ከፌተኛ 
ክትትሌ ማዴረጋቸውና ተጎጂዎችና ምስክሮችም በከፌተኛ ፌርትና ሥጋት ውስጥ በመገኘታቸው የተነሳ በቂ 
መረጃና ማስረጃ ሇማሰባሰብ አሌተቻሇም፡፡ ስሇዙህ የቅማንት ማሔበረሰብ የማንነት ጥያቄን ተከትል የዯረሱት 
የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች፣ በሰመጉም ሆነ ጉዲዩ በሚመሇከታቸው ላልች ገሇሌተኛ አካሊት ጊዛ ተወስድ 
በበቂ ሁኔታ እንዱጠና ሰመጉ ከወዱሁ ያሳስባሌ፡፡  

የቅማንት ማሔበረሰብ የብሓረሰብ ማንነት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊትና ላለችም ምስክሮች ሇሰመጉ 
በተጻፇ ዯብዲቤና አቤቱታ እንዯገሇጹት፣ የቅማንት ማሔበረሰብ የብሓረሰብ ማንነት ጥያቄ ሇአማራ ክሌሌ 
መንግሥትና ሇፋዳሬሽን ምክር ቤት ቀርቦ ውሳኔ ሳያገኝ ግይቶ ቆይቷሌ፡፡ የአማራ ክሌሌ ምክር ቤት 
በ2005 የሰጠውን ውሳኔ ባሇማቀበሌ የቅማንት ማሔበረሰብ ተወካዮች የይግባኝ አቤቱታቸውን ሇፋዳሬሽን 
ምክር ቤት መስከረም 13 2006 ዓ.ም. አቀረቡ፡፡ የፋዳሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ሳይገኝ በህዲር 25 2007 
ዓ.ም. የአማራ ክሌሌ ምክር ቤት የራሱን የውሳኔ ሀሳብ ይፊ አዯረገ፡፡ በዙህም ውሳኔው በ8 ወረዲዎች 
ውስጥ ሇሚገኙ የ126 ቀበላዎች የማንነት ጥያቄ የቀረበ ቢሆንም፣ በ2 ወረዲዎች ውስጥ ሇሚገኙ 42 
ቀበላዎች ብቻ “የቅማንት ማሔበረሰብ ራሱን በራሱ እንዱያስተዲዴር” የሚሌ ውሳኔ በመጋቢት 02 2007 
ዓ.ም. ወሰነ፡፡ 

ይህንን የአማራ ክሌሌ ምክር ቤት ውሳኔ በመቃወም የማሔበረሰቡ አባሊት ቅሬታቸውን በተሇያየ ጊዛ 
ሲያሰሙ ቆይተዋሌ፡፡ የቅማንት ተወሊጆች በአይከሌ ከተማ ሊይ የተቃውሞ ሰሌፌ ሇማዴረግ ሇሚመሇከተው 
ክፌሌ ካስፇቀደ በኋሊ ሰኔ 7 ቀን 2007 ዓ.ም. የሰሌፌ ጥሪ በሚተሊሇፌበት ወቅት ጥሪውን እንዱያስተሊሌፈ 
የተመዯቡ ወጣቶች ጥሪ ማዴረጋቸውን እንዱያቆሙ በክሌለ ሌዩ ኃይሌና ፖሉስ አባሊት ይጠየቃለ፡፡ ይህንን 
ተከትል በተፇጠረ አሇመግባባት የክሌለ ሌዩ ኃይሌና የፖሉስ አባሊት 6 ሰዎች በሔገ ወጥ መንገዴ ተኩሰው 
መግዯሊቸውንና 7 ሰዎችን ማቁሰሊቸውን ተወካዮችና ምስክሮች ሇሰመጉ ገሌጸዋሌ፡፡ 
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ሔዲር 29 ቀን 2008 ዓ.ም. ገንዲ ውሃ ወረዲ ሽንፊ ቀበላ ሊይ በውስጣቸው የታጠቁ ሰዎች የሚገኙባቸው 
ሰዎች ሰሌፌ ወጥተው “ሔገመንግሥቱ ይሻሻሌ”፣ “አንቀጽ 39 ይሰረዜ”፣ “የአማራ ክሌሌ የሰጠውን ውሳኔ 
እንቀበሊሇን”፣ “የፋዳሬሽን ምክር ቤት (ፋዳራሌ መንግሥት የሰጠውን ውሳኔ እንቃወማሇን” የመሳሰለ 
መፇክሮችን ሲያሰሙ ውሇዋሌ፡፡ ይህንኑ ተከትል መተማ ወረዲ ሽንፊ ቀበላ የቅማንት ማሔበረሰብ አባሊት 
ንብረት የሆኑ በርካታ ቤቶች እንዯተቃጠለ ምስክሮቹ ገሌጸዋሌ፡፡ ከህዲር 29 ቀን ጀምሮ እስከ ታሔሳስ 4 
ቀን 2008 ዴረስ በተካሄዯ ግጭት፣ የተኩስ ሌውውጥና ጥቃት በተሇያዩ ቀበላዎች በርካታ ቤት፣ ከፌተኛ 
ንብረት፣ የእህሌ ክምርና እህሌ መቃጠለን የቅማንት ማሔበረሰብ የብሓረሰብ ማንነት ጥያቄ አስተባባሪ 
ኮሚቴ አባሊትና ምስክሮች ሇሰመጉ ገሌጸዋሌ፡፡ 

3. ሕገወጥ ግድያ፡  

የማንነት ጥያቄው አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊትና ምስክሮች ሇሰመጉ እንዯገሇጹት፣ የቅማንት ማሔበረሰብን 
የብሄረሰብ ማንነት ጥያቄ ተከትል የአማራ ክሌሌ የጸጥታ ኃይልችና ታጣቂዎች ጥቅምት 22 2008 ዓ.ም. 
ሊይ-አርማጭሆ ወረዲ፣ ማውራ ቀበላ ውስጥ በወሰደት የኃይል እርምጃ በህገወጥ መንገድ የተገዯለ ሰዎች 
ስም ዜርዜር ከዙህ በታች በሰንጠረዥ ቀርቧሌ::  

ተ.ቁ የሟች ሙለ ስም ጾታ ዕዴሜ ቀበላ ስራ 

1 ዯስታው ጫቅላ ደባሇ ወ 40 ጫንቂያ መምህር 

2 ማንዳ ማሬ አራጌ  ወ 32 ምዴራር 9ኛ ክፌሌ ተማሪ 

3 እንዲሌክ እሸቴ ወንዳ ወ 25 ምዴራር  8ኛ ክፌሌ ተማሪ 
4 ዯርሶ ጫኔ ተገን ወ 30 ጫንቂያ አርሶ አዯር 

5 አይጠገብ አዲነ መኩሪያ ወ 20 ጫንቂያ 12ኛ ክፌሌ ተማሪ 
6 ታገሇ ጉበና ሻረው ወ 56 ወይኖች አርሶ አዯር 

7 ጌታሁን ጸሀይ ወ/ኪዲን  ወ 44 ወይኖች  አርሶ አዯር 
8 አማረ ሰርፀ ከበዯ  ወ 43 ወይኖች  አርሶ አዯር 
9 ጌታቸው ም ሬ ከበዯ  ወ 17 ወይኖች 1ክፌሌ ተማሪ 
10 አሇበሌ አንጋጂ ሊቀው ወ 42 ተክሌ ዴንጋይ አናፂ 

11 ሞሊ ይግዚው ንጉሴ  ወ 70 ብርሊሆ አርሶ አዯር 
12 ምህረቱ ተሸ ፌሊቴ  ወ 35 ማውራ አርሶ አዯር 

13 ጣሹ መነ አሇባቸው  ወ 47 ማውራ አዴሶ አዯር 
14 አበበ (ቴዱ) ዯረሰ አያላው ወ 15 ማውራ  ተማሪ 

15 ይስማው መካሻው ተገኑ ወ 57 ማውራ አርሶ አዯር 
16 አያሌነሽ ማሬ አያላው  ሴ 13 ማውራ ተማሪ 

17 ምህረት ታከሇ አስፊው ወ 52 ማውራ  በኛ 

18 ወ/ሮ እንይሽ አብተው ጠይማ  ሴ 47 ማውራ የቤት እመቤት 
19 መኩ ዯርሶ ተስፊዮ ወ 28 ጎንዯሮች ማርያም ተማሪ 
20 አሇፇ ማኔ አብተው ወ 16 ጎንዯሮች ማርያም ተማሪ 
21 ጮማየ ዯምሴ ጣሰው ወ 38 ጎንዯሮች ማርያም አርሶ አዯር 

22 ጠጁ ዯምሴ ጣሰው ወ 38 ጎንዯሮች ማርያም አርሶ አዯር 
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4. በግጭቱ ወቅት የቆሰለ ሰዎች ስም ዜርዜር  
ተ.ቁ የቁስሇኛው ሙለ ስም ፆታ እዴሜ ቀበላ ስራ የዯረሰበት ጉዲት 
1 አቶ ገበይ ሰጡ ቸኮሌ ወ - ማውራ  አርሶ አዯር እጃቸው ሊይ የተጎደ 

2 አቶ ፇረዯ አባተ  ወ - ጭሊ ዯወሌ አርሶ አዯር  እጃቸው ሊይ የተጎደ 

3 አቶ አዱሴ ንጉሴ ተካ  ወ  ማውራ አርሶ አዯር ሆዲቸው ሊይ የተጎደ 
4 አቶ ማሬ አያላው ወ - ማውራ አርሶ አዯር እጃቸው ሊይ የተጎደ 
5 አቶ ዯሴ ዯምሴ ጣሰው ወ - ጎንዯሮች ማሪያም አርሶ አዯር - 
6 አቶ ቀናው ብርሀኑ ዴንቁ ወ 40 ጫንቂያ አርሶ አዯር እግርና እጃቸው ሊይ የተጎደ 
7 አቶ አሌቃዴር ብዘነህ  ወ 60 ወይኖች አርሶ አዯር እጃቸው ሊይ የተጎደ 
8 አቶ ማሇዯ አስማረ አሇነ ወ 60 ባርሊሆ አርሶ አዯር ጭናቸው ሊይ የተጎደ 
9 አቶ ገበየሁ ጥሩነህ  ላ ወ 45 ምዴራሮ አርሶ አዯር እግራቸውን የተጎደ 
10 አቶ ሌንገረው አንዲርጌ ተፇራ ወ 28 ባርሊሆ አርሶ አዯር እጃቸው ሊይ የተጎደ 

 
ከዙህ በታች የሚታየው የሰብዓዊና ቁሳዊ ጥፊቶች መጠን በአስተባባሪ ኮሚቴው አባሊት የቀረበ ነው 
የተገዯሇ ሰው ዴምር   74  
የቆሰሇ ሰው ዴምር   39 
አዴራሻቸው የጠፈ ሰዎች  36 
 
5. የዯረሰ የንብረት ውዴመት 
የቅማንት ማሔበረሰብ የብሓረሰብ ማንነት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊትና ላለችም ምስክሮች ሇሰመጉ 
እንዯገሇጹት፣ በተሇያዩ ወረዲዎች ውስጥ በሚገኙ አካባቢዎች በቅማንት ህዜብ ሊይ የዯረሰው የሰብአዊ 
መብቶች ጥሰት ከፌተኛ ነው፡፡ በርካታ መኖሪያ ቤቶችና ንብረት ተቃጥሇዋሌ፣ የእህሌ ክምር ሙለ በሙለ 
ወዴሟሌ፣ ከብቶቻቸው ተገዴሇዋሌ፤ ተርፇዋሌ እንዱሁም በርካታ ሰዎች ከመኖሪያ ቀያቸው 
ተፇናቅሇዋሌ፡፡  
 
አስተባባሪ ኮሚቴዎቹ በጽሁፌ ሇሰመጉ ባቀረቡት ማመሌከቻ መሠረት ጠቅሊሊ የወዯመ ንብረት በገንብ 
ሲተመን የሚከተሇውን ይመስሊሌ፡፡ 

 ቋራ ወረዲ -------------------------   6,234,122 ብር 
 መተማ ወረዲ ---------------------   81,667,294 ብር 
 ጭሌጋ ወረዲ ---------------------   58,816,760 ብር 
 ታች አርማጭሆ፣ ማሊ ኪዲነ ምህረት   1,744,000 ብር  

         አጠቃሊይ ዴምር    148,462,176 ብር   
 

ይህ ሪፖርት በመጠናቀር ሊይ ባሇበት ወቅት የቅማንት ብሄረሰብ የማንነት ጥያቄ አቅራቢ ተወካዮች ሇሰመጉ 
እንዲመሇከቱት በ12/07/2008 ዓ.ም. በሊይ አርማጭሆ ትክሌ ዴንጋይ ከተማ ውስጥ የቅማንት ብሄረሰብ 
አስተባባሪ ኮሚቴ አባሌ የሆኑት፡  

1. አቶ ፀጋየ ምትኩ 
2. አቶ ዯጉ ገነት 
3. ወጣት ክንደ አሰፊ 
4. አቶ ማንጊያ ሊቀው 

 

ከሥራ እየወጡ በነበሩበት ሰዓት ከ 3 (ሶስት) ተጨማሪ የቅማንት ብሄረሰብ አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊት ጋር 
ከፌተኛ ዴብዯባ እና የግዴያ ሙከራ ተዯርጎባቸዋሌ፡፡ እንዱሁም በ16/07/2008 ዓ.ም. ከምሽቱ 5፡00 ጀምሮ 
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በክሌለ ሌዩ ሀይሌ አማካኝነት ከፌተኛ ተኩስ ተከፌቶና ቦንብ ተጥል ስማቸው ቀጥል የተገሇጸው ሁሇት 
ዛጎች ተገዴሇዋሌ፡፡ 

1ኛ. ወ/ሮ ታዴሊ አዲነ እና  
2ኛ. አቶ ሳላ ተስፊሁነኝ  
 

ማሳሰቢያ  

የሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ (ሰመጉ) ወዯፉት ጉዲት በዯረሰባቸው የቅማንት አካባቢዎች በመገኘት የዯረሱትን 
ሰብዓዊና ቁሳዊ ጥፊቶች በጥሌቀት ጥናትና ማጣራት በማዴረግ መግሇጫ ሇማውጣት የተቻሇውን ጥረት 
ያዯርጋሌ፡፡ በዙህም ጥናት ከየትኛውም አቅጣጫ ቢሆን ጉዲት የዯረሰባቸውን ወገኖች ማንነት፣ ብዚትና 
ምክንያት እንዱሁም ከየትኛውም አቅጣጫ ቢሆኑ የጉዲት አዴራሾቹ ማንነት፣ ጉዲት ያዯረሱበት ምክንያትና 
ሁኔታ ታውቆ ሇሰብዓዊ መብት ቀውሱ አስቸኳይ መፌትሓ እንዱሰጥ፣ የማያዲግም አዎንታዊና ትምህርት 
ሰጪ እርምጃ እንዱወሰዴ ሰመጉ አበክሮ ያሳስባሌ፡፡ ይሌቁንም የማሔበረሰቦቹን የማንነት ጥያቄ በሔግና 
በዳሞክራሲያዊ አግባብ ሇመመሇስ ከመጣር ይሌቅ ጥያቄዎቹን ተንተርሶ ሔዜብን ከሔዜብ ሇማጋጨትና 
ከሰብዓዊ መብቶች ቀውሱ የፖሇቲካ ጥቅምና ትርፌ ሇማግኘት የሚዯረጉ የየትኛውም ወገን ዴርጊቶች 
በሏገር፣ በሔዜብና በትውሌዴ ሊይ ከፌተኛ ጉዲት እንዯሚያመጡ ታውቆ ማንኛውም ወገን ከአፌራሽ 
ዴርጊቶች እንዱቆጠብ ሰመጉ ይጠይቃሌ፡፡ 
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ሐ. የቁጫ ማኅበረሰብ የማንነት ጥያቄን ተከትሎ የደረሰ የሰብዓዊ መብት ጥሰት 

ኢትዮጵያ የተቀበሇችው ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ መብቶች ዴንጋጌ አንቀጽ 2 በር፣ በቀሇም፣ በቋንቋ፣ 
በሃይማኖት፣ በፖሇቲካ አስተሳሰብ ወይም በላሊ አስተያየት ወይም በኅብረተሰብ ምንጭ፣ በሀብት፣ 
በትውሌዴ፣ ወይም በላሊ ዏቋም ምክንያት ምንም ዓይነት ሌዩነት ሳይዯረግ ማንኛውም ሰው በመብቶቹና 
በነጻነቶቹ የመጠቀም መብት እንዲሇው ይዯነግጋሌ፡፡ 

የአፌሪካ የሰዎችና የሔዜቦች መብቶች ቻርተር አንቀጽ 20 (1) ሁለም ሔዜቦች የራሳቸውን የፖሇቲካ ዏቋም 
ይወስናለ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ሌማታቸውን ራሳቸው በነጻነት በመረጡት ፖሉሲ መሠረት ያካሂዲለ 
በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ 

ኢትዮጵያም ይህን ቻርተር የተቀበሇች ሏገር እንዯ መሆኗ መጠን እነዙህን ሰብዓዊ መብቶች የማክበር፣ 
የማስከበርና የማሟሊት ግዳታ ተጥልባታሌ፡፡ የኢፋዳሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 39(1) እና (2) ማንኛውም 
የኢትዮጵያ ብሓር ብሓረሰብና ሔዜብ የራሱን ዕዴሌ በራሱ የመወሰን እንዱሁም ቋንቋና ባሔለን የማዲበር፣ 
የማስፊፊት፣ ታሪኩን የመንከባከብ መብት እንዲሇው ይዯነግጋሌ፡፡ 

የሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ በዙህ 141ኛ ሌዩ መግሇጫው፣ በዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዜቦች ክሌሊዊ 
መንግስት ውስጥ በጋሞጎፊ ዝን የሚኖሩ የቁጫ ማሔበረሰብ አባሊት ያነሱትን የማንነት ጥያቄ ተከትል 
የዯረሱትን ሌዩ ሌዩ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች አስመሌክቶ ሰመጉ 128ኛና 129ኛ ሌዩ መግሇጫዎች 
በ2005 ዓ.ም. ማውጣቱ ይታወሳሌ፡፡  

የቁጫ ህዜብ የማንነት ጥያቄ አስተባባሪ ተወካዮች ሇሰመጉ በመጋቢት 29 2008 ዓ.ም. ባቀረቡት የጽሁፌ 
አቤቱታ እንዯገሇጹት፣ ከሰመጉ መግሇጫዎችም በኋሊ የቁጫ ሔዜብን የማንነት ጥያቄ አቅርባችኋሌ ተብሇው 
42 የማኅበረሰቡ አባሊት ታሥረው የዋስትና መብትም ተነፌገው ይህ መግሇጫ ይፊ እስከሆነበት ጊዛ ዴረስ 
ፌርዴ ሳያገኙ ዏርባ ምንጭ ማረሚያ ቤት በእሥር ሊይ ይገኛለ፡፡ ከዙሁ ጥያቄ ጋር በተያያ ካሁን በፉት 
የተገዯለ ሰዎች ገዲዮቻቸው ሇሔግ አሌቀረቡም፡፡ ከ100 በሊይ ዛጎችን በጥይት ያቆሰለ ሇሔግ አሌቀረቡም፣ 
ተጎጂዎቹም ካሣ አሊገኙም፡፡ የቁጫ ሔዜግ የማንነት ጥያቄ አንሥታችኋሌ ተብሇው ብዚት ያሊቸው የቁጫ 
ማኅበረሰብ አባሊት ከመንግሥት ሥራ ተባርረዋሌ፣ ከእርሻቸው ተፇናቅሇዋሌ፣ ተማሪዎች በትምህርት 
ገበታቸው ሊይ እንዲይገኙ ተዯርገዋሌ፣ ነጋዳዎች እንዲይነግደ ተከሌክሇዋሌ፡፡ የማኅበረሰቡ የማንነት ጥያቄ 
አሁንም ዴረስ ምሊሽ ባሇማግኘቱ ተወካዮቹ ሇኢፋዳሪ የፋዳሬሽን ም/ቤት ተዯጋጋሚ አቤቱታዎችን 
እንዲቀረቡ ገሌጸዋሌ፡፡ ሆኖም የፋዳሬሽን ም/ቤት ሇዯቡብ ክሌሌ ዯብዲቤ እንዯጻፇና ከክሌለ መሌስ ጠብቁ 
እንዯተባለ፣ ሇክሌለ የተጻፇው ዯብዲቤ ግሌባጭ እንዱሰጣቸው ቢጠይቁም እንዯማይሰጣቸው 
እንዯተገሇጸሊቸው የማኅበረሰቡ ተወካዮች ገሌጸዋሌ፡፡ 

ስሇዙህ የማንነት ጥያቄ በማንሳታቸው ብቻ ሌዩ ሌዩ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች የተፇጸመባቸው ዛጎች 
ተገቢውን ፌትሔና ካሣ እንዱያገኙ፣ ጥሰት ፇጻሚዎች በሔግ እንዱጠየቁ፣ ከሔግ አግባብ ውጭ ከሥራ 
የተባረሩት እንዱመሇሱና የታሠሩትም እንዱፇቱ እንዱሁም የቁጫ ሔዜብ የማንነት ጥያቄም 
በሔገመንግሥቱና በዳሞክራሲያዊ አግባብ እንዱፇታ ሰመጉ መንግሥትን አበክሮ ይጠይቃሌ፡፡ 

መ. የኮንቶማ ማኅበረሰብ የማንነት ጥያቄን ተከትሎ የደረሰ የሰብዓዊ መብት ጥሰት 

በተመሣሣይ መሌኩ በዯቡብ ክሌሌ ጉራጌ ዝን በማረቆ ወረዲ ውስጥ የሚገኙ የኮንቶማ ማሔበረሰብ አባሊት 
የማንነት ጥያቄ በመጠየቃቸው ሇሔገ ወጥ ግዴያ፣ ሇእሥራትና ንብረት ማውዯም መዲረጋቸውን 
በማውገዜና መፌትሓ እንዱሰጥ ሰመጉ ባወጣቸው 33ኛ እና 35ኛ መዯበኛ መግሇጫዎች ውስጥ እንዱሁም 
በ114ኛ ሌዩ መግሇጫው በተከታታይ መጠየቁ ይታወሳሌ፡፡ ችግሩ እስካሁን ዕሌባት አሌተሰጠውም፡፡  

20 



የማኅበረሰቡ ተወካዮች አዱስ አበባ የኢፋዳሪ ፋዳሬሽን ም/ቤት በመመሊሇስ እስካሁን ምሊሽ 
እንዲሌተሰጣቸው ሇሰመጉ ገሌጸዋሌ፡፡ 

ስሇዙህ የማንነት ጥያቄ በማንሳታቸው ብቻ ሌዩ ሌዩ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች የተፇጸመባቸው ዛጎች 
ተገቢውን ፌትሔና ካሣ እንዱያገኙ፣ ጥሰት ፇጻሚዎች በሔግ እንዱጠየቁ፣ እንዱሁም የኮንቶማ ሔዜብ 
የማንነት ጥያቄም በሔገመንግሥቱና በዳሞክራሲያዊ አግባብ እንዱፇታ ሰመጉ መንግሥትን አበክሮ 
ይጠይቃሌ፡፡ 

ማጠቃሇያ 

የኢፋዳሪ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 39 ንዐሥ አንቀጽ 3 ‹‹ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሓር፣ ብሓረሰብ፣ 
ሔዜብ ራሱን የማስተዲዯር ሙለ መብት አሇው፡፡ ይህ መብት ብሓሩ፣ ብሓረሰቡ፣ ሔዜቡ በሠፇረበት 
መሌክዓ ምዴር ራሱን በሚያስተዲዴርበት መንግሥታዊ ተቋማት የማቋቋም እንዱሁም በክሌሌና በፋዯራሌ 
አስተዲዯሮች ውስጥ ሚዚናዊ ውክሌና የማግኘት መብትን ያጠቃሌሊሌ፡፡›› ሲሌ ይዯነግጋሌ፡፡ በመሆኑም 
ይህን ሔገ-መንግሥታዊ ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ የሚቀርቡ የማንነት ጥያቄዎች ጥሌቅና ሰፉ በሆነ 
ጥናት ሊይ ተመርኩዝ፣ በሔግ አግባብና በዳሞክራሲያዊ መንገዴ፣ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በሚዯረግ 
ምክክርና ውይይት በአፊጣኝና በማያዲግም መሌኩ ሉስተናገደ ይገባሌ፡፡  
 
መንግሥትም ሇሔዜብ ጥያቄዎች የኃይሌ ምሊሽ በመስጠት የዛጎችን ሰብዓዊ መብቶች ከመጣስ ይሌቅ ሔገ 
መንግሥቱን፣ የአፌሪካን የሰዎችና የሔዜቦች መብቶች ቻርተርና ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ መብቶች 
ዴንጋጌዎችን በማክበር የዛጎችን ሰብዓዊ መብቶች እንዱያከብር፣ እንዱያስብርና ሇመብቶች መከበር 
አስፇሊጊውን ሁኔታ እንዱያሟሊ ሰመጉ ይጠይቃሌ፡፡ 

ማሳሰቢያ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 15 ‹‹ማንኛውም ሰው በሔይወት 
የመኖር መብት አሇው፤ ማንኛውም ሰው በሔግ በተዯነገገ ከባዴ የወንጀሌ ቅጣት ካሌሆነ በቀር ሔይወቱን 
አያጣም›› ተብል የተዯነገገውን በመተሊሇፌ፡- 

 የወሌቃይት፣ የቅማንት፣ የቁጫና የኮንቶማ ማሔበረሰቦች ሊቀረቡት የማንነት ጥያቄ በመንግሥት 
የተሰጠው የኃይሌ ምሊሽ በምንም መሌኩና በማንኛውም መሇኪያ በሰመጉ ተቀባይነት የላሇው 
መሆኑን፣ 

 የወሌቃይት፣ የቅማንት፣ የቁጫና የኮንቶማ ማሔበረሰቦች የማንነት ጥያቄ በመጠየቃቸው ምክንያት 
ብቻ ሔይወት ያጠፈና እንዱጠፊ ትዕዚዜ የሰጡ፣ አፌኖ  መሰወር፣ ሔገ ወጥ እሥርና የንበረት 
ነጠቃ የፇጸሙና ትዕዚዜ ያስተሊሇፈ የመንግሥት ኃሊፉዎች በአስቸኳይ ሇሔግ እንዱቀርቡ፣ 

 የወሌቃይት፣ የቅማንት፣ የቁጫና የኮንቶማ ማሔበረሰቦችን የማንነት ጥያቄ በመጠየቃቸው 
ተፇናቅሇው በተሇያዩ አካባቢዎች በስዯት የሚገኙ ዋስትና ተሰጥቷቸው በሰሊም ወዯሚኖሩበት አካባቢ 
እንዱመሇሱና እንዱቋቋሙ እንዱዯረግ፣ 

 ከሔግ አግባብ ውጭ የተነጠቁትን የእርሻ መሬት፣ የእርሻ መሣሪያዎች እንዱሁም ላልች 
ንብረቶቻቸው በአስቸኳይ እንዱመሇሱሊቸው፣ 

 ግዴያ ሇተፇጸመባቸው ግሇሰቦች ቤተሰቦች ተገቢው ካሣ በአስቸኳይ እንዱከፇሌ፣ 
 ታፌነው ተወስዯው ሇረዥም ጊዛ የዯረሱበት የማይታወቅ ሰዎች በሔይወት ካለ የሚገኙበት ሥፌራ 

ሇቤተሰቦቻቸው ተገሌጾ እንዱጠየቁ፣ በሔይወት ከላለም ይህንን ዴርጊት የፇጸሙና ትዕዚዜ 
ያስተሊሇፈ ኃሊፉዎች በአስቸኳይ ሇሔግ እንዱቀርቡና ካሣም እንዱከፇሌ፣ 
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 በወሌቃይት፣ በቅማንት፣ በቁጫና በኮንቶማ ማሔበረሰቦች የቀረበው የማንነት ጥያቄ የመብት ጥያቄ 
በመሆኑ በቀበላ፣ በወረዲ፣ በዝን፣ በክሌሌና በፋዳራሌ ባሇሥሌጣናት በማሔበረሰቦቹ ሊይ እየተፇጸመ 
ያሇው አፇና፣ እሥር፣ ማሠቃየትና ንብረት ነጠቃ በአስቸኳይ እንዱቆም፣ 

 በኤፋዳሪ ሔገ መንግሥት መሠረት የማንነት ጥያቄ ሇሚያነሱ ማህበረሰቦች የኢፋዳሪ የፋዳሬሽን 
ምክር ቤት ፌትሏዊ፣ ሚዚናዊ፣ ተአማኒነት ያሇውና ዳሞክራሲያዊ መፌትሓ በወቅቱና በአፊጣኝ 
እንዱሰጥ ሰመጉ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 

ሇሰብዓዊ መብቶች መከበር የቆማችሁ ዛጎች፣ ሏገር አቀፌና ዓሇም አቀፌ ተቋማት መንግሥት የዛጎችን 
ሰብዓዊ መብቶች እንዱያከብር፣ እንዱያስከብርና እንዱያሟሊ ከዙህ በታች በተገሇጹት አዴራሻዎች 
በመጻፌና በመዯወሌ ጥያቄ እንዴታቀርቡ፤ ግፉት እንዴታዯርጉ ሰመጉ ይጠይቃሌ፡፡    

 

 ሇኢ.ፋ.ዳ.ሪ የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አፇ-ጉባዔ ጽ/ቤት 
ፖ.ሳ.ቁጥር ፡- 80001፣ ኢ-ሜሌ፡- national.parliament@ethionet.et፣  
ፊክስ ፡- (+251) 011 155-0400፣የስሌክ ቁጥር ፡- (+251) 011 124-1000፣  

   አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇኢ.ፋ.ዳ.ሪ ፋዯሬሽን ምክር ቤት አፇ-ጉባዔ ጽ/ቤት:-  

ፖ.ሳ.ቁጥር ፡- 20122/1000፣ ኢ-ሜሌ ፡- kumashih@gmail.com  
ፊክስ ፡- (+251) 011 124-1208/011 124-2308፣  
የስሌክ ቁጥር ፡- (+251) 011 122-3322፣ 

      አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇኢ.ፋ.ዳ.ሪ ፕሬዜዲንት ጽ/ቤት:-  

ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 23698፣ ፊክስ ፡- (+251) 011 551- 8656፣ 
የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 011 551-8186፣  

      አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇኢ.ፋ.ዳ.ሪ ጠቅሊይ ሚኒስትር ጽ/ቤት :-  

ፖ.ሳ.ቁጥር፡-1031፣ ፊክስ፡- (+251) 011 122-6292፣  
የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 011 124-1155፣  

   አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ               
 ሇኢ.ፋ.ዳ.ሪ ፋዳራሌና አርብቶ አደሮች ሌማት ጉዲዮች ሚኒስቴር  

ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 5608፣ ኢ-ሜሌ፡- mofatr1@yahoo.com፣  
ፊክስ፡-(+251)011 551-1200፣ 
የስሌክ ቁጥር፡-(+251) 011 515-3204፣  

   አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇኢ.ፋ.ዳ.ሪ ፌትሔ ሚኒስቴር  

ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 1370፣ ኢ-ሜሌ፡ justabr@ethionet.et፣ 
ፊክስ፡- (+251) 011 551-7775፣ 
የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 011 551-3620፣  
አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 

 ሇኢ.ፋ.ዳ.ሪ የሔዜብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም:-  
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 2459፣ ኢ-ሜሌ፡ ombudsmaneth@ethionet.et፣  
ፊክስ፡- (+251) 011 553-2073፣ 

      የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 011 543-336፣ 
      አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 
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 ሇኢ.ፋ.ዱ.ሪ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን:-  
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 1165፣ ኢ-ሜ፡ hrcom@ethionet.et፣  
ፊክስ፡ (+251) 011 550-4125፣ 
የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 011 550-4031፣  

       አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇኢ.ፋ.ዳ.ሪ ፋዯራሌ ፖሉስ ዋና ዲይሬክተር ጽ/ቤት:-  

ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 199፣ የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 011 551-2744፣  
      አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 

 ሇትግራይ ክሌሌ ምክር ቤት አፇ-ጉባዔ ጽ/ቤት:- 
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 291፣ ፊክስ፡- (+251) 034 441-6564፣  

      የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 034 441-6563፣  
      መቀላ፣ ኢትዮጵያ 

 ሇአማራ ክሌሌ ምክር ቤት አፇ-ጉባዔ ጽ/ቤት:-  
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 1324፣ ፊክስ፡- (+251) 058 220-2511፣  
የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 058 220-2659፣ 

    ባሔርዲር፣ ኢትዮጵያ 
 ሇዯቡብ ብሓር፣ ብሓረሰቦችና ሔዜቦች ክሌሌ ም/ቤት አፇ-ጉባዔ ጽ/ቤት:-  

ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 1546፣ ፊክስ፡- (+251) 046 220-2408፣  
የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 046 221-4778/ 046 220-5848፣  

   ሏዋሳ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇሶማላ ክሌሌ ም/ቤት አፇ-ጉባዔ ጽ/ቤት:-  

ፖ.ሳ.ቁጥር 392፣ ፊክስ፡- (+251) 25 775-3429፣ 
የስሌክ ቁጥር፡ (+251) 257 75 34 29 

    ጅግጅጋ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇኦሮሚያ ክሌሌ ም/ቤት አፇ-ጉባዔ ጽ/ቤት:-  

ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 101769፣ ኢ-ሜሌ፡- oromiawiev@ethionet.et፣  
ፊክስ፡- (+251) 011 551-3642 / (+251) 011 551-9633፣  
የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 011 552-4247፣ 

      አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇቤንሻንጉሌ ጉሙዜ ክሌሌ ም/ቤት አፇ-ጉባዔ ጽ/ቤት:-  

ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 44፣ ፊክስ፡- (+251) 057 775-0814፣ 
የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 055 7775-0109፣  

      አሶሳ፣ ኢትዮጵያ 
 

 ሇጋምቤሊ ክሌሌ ምክር ቤት አፇ-ጉባዔ ጽ/ቤት:-  
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 25፣ ፊክስ:- (+251) 046 220-2408፣  
ጋምቤሊ፣ ጋምቤሊ  

 ሇሏረሪ ክሌሌ ምክር ቤት አፇ-ጉባዔ ጽ/ቤት:-  
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 952 ፊክስ፡- (+251) 025 666-2530፣  
የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 025 666-1723 / 025 666-1746  

       ሏረር፣ ኢትዮጵያ 
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ሰመጉ በአፍሪካ የሕዝቦችና የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የታዛቢነት ቦታ አለው፤  
የዓለም ዓቀፍ ፀረ-ስቃይ ድርጅት አባል እና  

የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ፌዴሬሽን ኮረስፖንዲንግ አባልም ነው፡፡ 

ሰመጉ የቆመው ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መዳበር፣ ለሕግ የበላይነት 
መስፈንና ለሰብዓዊ መብቶች መከበር ነው!! 


