
   
የሰብዒዊ መብቶች ጉባዓ 

 

140ኛ ሌዩ መግሇጫ 
 

 

 
 

በመንግሥት የጸጥታና ታጣቂ ኃይልች በዚጎች ሊይ የሚፈጸም 
አሠቃቂ ግዴያ፣ ሕገ-ወጥ እሥር፣ ዴብዯባ፣ ማስፈራራትና ማዋከብ 

በአስቸኳይ ይቁም!! 
 
 

መጋቢት 5 ቀን  2008 ዒ.ም  
አዱስ አበባ 
ኢትዮጵያ 

የምዛገባ ቁጥር 1146 

www.hrco.org.et 

http://www.hrco.org.et/


 

ሰመጉ 

 

ዋናው ጽ/ቤት፡ አዱስ አበባ  

አ.አ ስታዱየም አጠገብ ሊሉበሊ ሬስቶራንት ጎን፣ ሣኅሇ ሥሊሴ ሕንፃ 8ኛ ፎቅ፣ ቢሮ ቁጥር 19 

ስሌክ: (+251) 011 551-7704 

ፋክስ: (+251) 011 551-7704 

ኢሜይሌ: info@hrco.org.et 

ዴረ ገጽ: www.hrco.org.et 

የፖስታ  ሳጥን ቁጥር 2432 

አዱስ አበባ፣ኢትዮጵያ 

የሰብዒዊ  መብቶች ክትትሌ  እና  ምርመራ  መምሪያ  

ስሌክ: (+251) 011 558-2387 

ኢሜይሌ: monitoringcomplaints@hrco.org.et 

ቅርንጫፍ  ጽ/ቤቶች 

ሏዋሳ (ዯቡብ ኢትዮጵያ ቀጠና)፡  ስ.ቁ (+251) 046 220-4500፣ ፖ.ሳ.ቁ 360 

ባሕርዲር (ሰሜን ኢትዮጵያ ቀጠና)፡  ስ.ቁ (+251) 058 226-3913፣ ፖ.ሳ.ቁ 1115 

ነቀምቴ (ምዔራብ ኢትዮጵያ ቀጠና)፡  ስ.ቁ (+251) 057 661-5014፣ ፖ.ሳ.ቁ 463 

ዴሬዯዋ (ምሥራቅ ኢትዮጵያ ቀጠና)፡  ስ.ቁ (+251) 025 811 9150  ፖ.ሳ.ቁ 2596 

ጅማ (ዯቡብ ምዔራብ ኢትዮጵያ ቀጠና)፡ ስ.ቁ (+251) 147 211 5434  

አዱስ አበባ (ማዔከሊዊ ኢትዮጵያ ቀጠና)፡ ስ.ቁ (+251)011 551-7704፣ ፖስታ ሳጥን ቁጥር 2432 

 

 

 

 

http://www.hrco.org.et/


ማውጫ 

1. የኢትዮጵያ አስተዲዯር ክሌሌ እና ዜን ካርታ  --------------- ---------------------------  1 

2. የሰብዒዊ መብቶች ጉባዓ ---------------------------------- ------------------------------------  2  

3. መግቢያ       -----------------------------------------------------------------------------   3 
3.1 የምርመራ ሥራው የሸፈናቸው ዜኖችና ወረዲዎች  -------------------------------     4  
3.2 የመረጃ ምንጮችና የምርመራ ዖዳዎች -----------------------------------------  5 
3.3 በምርመራ ሥራው ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች -------------------------------- ---------  5 

4. የመጀመርያው የተቃውሞ መነሻ   -----------------------------------------  5 
5. በኦሮሚያ ክሌሌ በተሇያዩ አካባቢዎች የዯረሰው ጉዲት  --------------------------   6  

  5.1 ግዴያ   --------------------------------------------------------------------------------      6 

  5.2 በጥይት ማቁሰሌ፣ ዴብዯባና ማሠቃየት  ---------------------------------------  16 

  5.3 ማሠቃየትና ዴብዯባ  ------------------------------------ --------------------------------  25 

5.4 እሥራት ---------------------------------- -------------------------------------------  36 

  5.5 የዯረሱበት የማይታወቅ  ------------------------------------ ---------------------------  28  

  5.6 የንብረት ውዴመትና መፈናቀሌ --------------------------------------------------------------   28  

  5.7 የወዯመ የመንግሥት ንብረት ----------------------------------------------------------   30 

6. ማጠቃሇያ ----------------------------------------------------------------------------------------  31 

   7.  ማሳሰቢያ ------------ ----------------------------------------------------------------   32  

አዴራሻዎች ---------------------------------- -------------------------------------------    32 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. የኢትዮጵያ አስተዲዯር ክሌሌ እና ዜን ካርታ1 

   

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 “ኢትዮጵያ” [ካርታ]. <http://www.h2empower.org/aboutus/factsethiopia.html>. (August 11, 2015) 

 
 

የመብት ጥሰቱ የተፈጸመባቸው አካባቢዎች 

 

1 

 

 

 

  

 

 

http://www.h2empower.org/aboutus/factsethiopia.html


2. የሰብዒዊ መብቶች ጉባዓ 
የሰብዒዊ መብቶች ጉባዓ (ሰመጉ)፣ የቀዴሞው የኢትዮጵያ ሰብዒዊ መብቶች ጉባዓ (ኢሰመጉ) በኢትዮጵያ 

የሽግግር ወቅት ቻርተር አንቀጽ 1(ሀ) እና በኢትዮጵያ ፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር ከ404-482 በተጻፉት 

ድንጋጌዎች መሠረት መስከረም 29 ቀን 1984 ዓ.ም. በአባላት የተመሠረተ የመጀመሪያው 

መንግሥታዊ ያሌሆነ የሰብዒዊ መብቶች ተሟጋች ተቋም ነው፡፡ ሰመጉ በበጎ አድራጎትና ማኅበራት 

አዋጅ ቁጥር 621/2001 መሠረት “ኢትዮጵያዊ የበጎ አድራጎት ማኅበር” ሆኖ በምዝገባ ቁጥር 1146 

በሕጋዊነት በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኝ ድርጅት ነው፡፡ ሰመጉ ከማናቸውም የፖሇቲካ ፓርቲ፣ 

የኃይማኖት ተቋም፣ የብሔረሰብ ቡድን፣ ማህበራዊ መዯብ ወዘተ የማይወግን፣ ሇትርፍ ያልተቋቋመ፣ 

ነጻና ገሇልተኛ የሆነ የሰብአዊ መብቶች ተከላካይ ተቋም ነው፡፡ ሰመጉ የቆመው ሇዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓት መጎልበት፣ ሇሕግ የበላይነት መስፈንና ሇሰብዓዊ መብቶች መከበር ነው፡፡ 

ሰመጉ ሊሇፉት 24 ዒመታት በቆመሊቸው ዏበይት ዒሊማዎች ሊይ በመመርኮዛ፣ ሁሇንተናዊ ሏገራዊና 

ሕዛባዊ ተሌዔኮ በመያዛ በነዯፋቸው በርካታ የመርሏ-ግብር ተግባራት አማካኝነት ሰብዒዊ መብቶች 

እንዱከበሩ፣ የሕግ የበሊይነት እና ሕጋዊ ሥርዒት እንዱሰፍንና በኢትዮጵያ ዱሞክራሲያዊ ሥርዒት እንዱኖር 

የበኩለን አስተዋጽዖ በማበርከት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

ዒበይት ዒሊማዎቹንና ተሌዔኮውን ሇማሳካት ሰመጉ ፈርጀ ብ የሆኑ የመርሏ ግብር ተግባራትን 

ያከናውናሌ፡፡ ከነዘህም መካከሌ አንደ በየዯረጃው ሇሚገኙ የመንግሥት አስፈጻሚ አካሊትና ሇሕዛብ የሰብዒዊ 

መብቶች ትምህርትና ሥሌጠና መስጠት ነው፡፡ የመንግሥት አካሊት በዋነኛነት የግዳታዎች ተሸካሚ፣ 

ሕዛብም በዋነኛነት የመብቶች ባሇቤት እንዯመሆናቸው መጠን፣ የመንግሥት አካሊትም መብት የማክበርና 

የማስከበር ግዳታቸውን በዔውቀት፣ በችልታና በጽኑ እምነት ሊይ ተመርኩዖው እንዱወጡ፣ ሕዛብም 

እንዱሁ በዔውቀት፣ በችልታና በጽኑ እምነት ሊይ ተመርኩዜ መብቱን እንዱያስከብር ሰመጉ የሰብዒዊ 

መብቶች ትምህርትና ሥሌጠና ይሰጣሌ፡፡  

የሰመጉ መሇያውና ግንባር  ቀዯም ተግባሩ በኢትዮጵያ የሰብዒዊ መብቶችን አያያዛና ሁኔታ መከታተሌ፣ 

የሚፈጸሙ የሰብዒዊ መብቶች ጥሰቶችን ማጣራትና በማስረጃ የተዯገፉ መግሇጫዎችን ማውጣት ነው፡፡ 

ሰመጉ በሚያወጣቸው መግሇጫዎች ሁለ የሰብዒዊ መብት ጥሰት ተጎጂዎች ፍትሕና ካሣ እንዱያገኙ፣ 

የጥሰት ፈጻሚዎች በሕግ እንዱጠየቁና ወንጀሌ ሠርቶ በነጻ መሄዴ እንዱያበቃ፣ ከእያንዲንደ ክስተት 

ትምህርት ተወስድ ሇወዯፊቱ ጥንቃቄና እርማት እንዱዯረግ ሲጮህና ሲጠይቅ ቆይቷሌ፣ አሁንም በመጠየቅ 

ሊይ ነው፤ ሇወዯፊትም በዘሁ ይቀጥሊሌ፡፡  

በተጨማሪም በተሇይ የሰብዒዊ መብቶች ጥሰት ሰሇባ ሇሆኑ ዚጎች የተሇያየ ዯረጃና መሌክ ያሇው የሕግ 

ዴጋፍ መስጠት፣ በሰብዒዊ መብቶች ሪያ የጥናትና ምርምር ሥራዎችን ማከናወንና ውጤቶቹን 

በስብሰባዎችና በሌዩ ሌዩ የመገናኛ መንገድች ማሠራጨትና የአዴቮኬሲ ሥራዎችን መሥራት፣  

  2 



በመንግሥት የወጡና የሚወጡ ሕጎች ይዖትና አፈጻጸማቸውን መከታተሌ፣ የሕግ ታራሚዎችን መጎብኘትና 

ሰብዒዊ መብቶቻቸው መጠበቃቸውን መከታተሌና የፍርዴ ቤቶችን ሂዯት መከታተሌ  የሰመጉ ዋና ዋና 

ተግባራት ናቸው፡፡  

በእስካሁኑ ቆይታው ሰመጉ 36 መዯበኛ መግሇጫዎችና 139 ሌዩ መግሇጫዎችን በተጨማሪም በተሇያዩ 
ወቅታዊ ጉዲዮች ሊይ በርካታ ጋዚጣዊ መግሇጫዎችን ይፋ አዴርጓሌ፡፡ ሰመጉ አሁን በሚገኝበት አስቸጋሪ 
ሁኔታ ውስጥ ሆኖም ቢሆን፣ ሁኔታና ዏቅም በፈቀዯሇት መጠን የሰብዒዊ መብቶች መከበር፣ የሕግ 
የበሊይነትና የዳሞክራሲያዊ ሥርዒት ግንባታ በኢትዮጵያ እውን እንዱሆን ካሇው የጸና ዒሊማ አኳያ 
በመሥራት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

3. መግቢያ 

የአዱስ አበባና የፊንፊኔ ሪያ ሌዩ ዜን የተቀናጀ ማስተር ፕሊን በፊንፊኔ ሪያ ባለ የኦሮሚያ ከተሞችና 
የገበሬ ማኅበር መንዯሮች ማፈናቀሌ ስሇሚፈጥር ማስተር ፕሊኑን እንቃወማሇን በማሇት በኦሮሚያ ክሌሌ 
ባለ የመንግሥት ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ ተማሪዎች ከሚያዘያ ወር 2006 ዒ.ም ጀምሮ የተቃውሞ 
ሰሊማዊ ሰሌፍ አካሂዯዋሌ፡፡ ዲሩ ግን የተማሪዎቹ ጥያቄ ምንም ይሁን ምን በሰሊማዊ ሰሌፉ ሊይ ሇተነሡት 
ጥያቄዎች መንግሥት በሰሊማዊ መንገዴ መሌስ መስጠት ሲገባው ይህንን ሕገ መንግሥታዊና ዒሇም 
አቀፋዊ አስገዲጅ ዴንጋጌ በመተሊሇፍ በመንግሥት ኃይልች በተፈጸሙ ሕገ ወጥ ግዴያና እሥር ዚጎች 
ሇሕሌፈተ ሕይወትና ሇእንግሌት መዲረጋቸውን፣ በንብረት ሊይም ከፍተኛ ጉዲት መዴረሱን አስመሌክቶ 
የሰብዒዊ መብቶች ጉባዓ 132ኛ ሌዩ መግሇጫ ማውጣቱ ይታወሳሌ፡፡ 

ኢትዮጵያ የተቀበሇችው ዒሇም አቀፍ የሰብዒዊ መብቶች መግሇጫ አንቀጽ 3 እያንዲንደ ሰው በሕይወት 
የመኖር መብት እንዲሇው ያረጋግጣሌ፡፡ ኢትዮጵያ ፈርማ የተቀበሇችውና ፍጹም አስገዲጅ የሆነው የሲቪሌና 
የፖሉቲካ መብቶች ዒሇም አቀፍ ቃሌ ኪዲንም በአንቀጽ 6 ንዐሥ አንቀጽ 9 ሊይ እያንዲንደ ሰው በሕይወት 
የመኖር ተፈጥሮአዊ መብት እንዲሇው ይዯነግጋሌ፡፡ የኢ.ፌ.ዳ.ሪ ሕገ መንግሥትም ይህንኑ በሕይወት 
የመኖር መሠረታዊ መብት በአንቀጽ 15 ሊይ ያረጋግጣሌ፡፡ በተጨማሪም ይህ መብት የማይዯፈርና 
የማይገሠሥ መሆኑን የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 14 ይዯነግጋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ይህንን ሕገ መንግሥታዊና 
ዒሇም አቀፋዊ ዴንጋጌ በመተሊሇፍ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት በተሇያዩ ዜኖችና ወረዲዎች ግዴያ 
ተፈጽሟሌ፡፡ 

ከኅዲር ወር 2008 ዒ.ም ጀምሮ የአዱስ አበባና የፊንፊኔ ሪያ ሌዩ ዜን የተቀናጀ ማስተር ፕሊንን በመቃወም 
በምዔራብ ሸዋ፣ በዯቡብ ምዔራብ ሸዋ፣ በፊንፊኔ ሪያ ሌዩ ዜን፣ በምዔራብና ምሥራቅ ወሇጋ፣ በሆሮጉዴሩ፣ 
በምዔራብና ምሥራቅ ሏረርጌ፣ በባላ፣ በአርሲ ዜኖችና በተሇያዩ የኦሮሚያ ክሌሌ አካባቢዎች በሚገኙ በርካታ 
ከተሞች ተማሪዎችና ሕዛቡ የተቃውሞ ሰሌፎች እያካሄደ ይገኛለ፡፡ የመንግሥት የጸጥታ ኃይልች 
ሇተቃውሞ በወጡ ዚጎች ሊይ በወሰዶቸው ከመጠን ያሇፉ የኃይሌ እርምጃዎች የበርካታ ዚጎች ሕይወት 
ጠፍቷሌ፣ በርካታ ሰዎች በጥይት ተመትተው የአካሌ ጉዲት ዯርሶባቸዋሌ፣ በርካታ ሰዎች ታሥረዋሌ፣ 
ቁጥራቸው በውሌ የማይታወቅ ሰዎች የዯረሱበት አይታወቅም፣ ከፍተኛ ኪሳራ ያስከተሇ ከባዴ የንብረት 
ውዴመት ዯርሷሌ፡፡ 

ከዘህ በተጨማሪም ዚጎች ሇሚያነሷቸው ማንኛውም ዒይነት ጥያቄዎች መንግሥት በሰሊማዊ መንገዴ 
መሌስ ሉሰጥ እንዯሚገባ ዔሙን ነው፡፡ ከዘህም አንጻር የኢፌዳሪ ሕገመንግሥት አንቀጽ 30(1) ማንኛውም 
ሰው ከላልች ጋር በመሆን መሣሪያ ሳይዛ በሰሊም የመሰብሰብ፣ ሰሊማዊ ሰሌፍ የማዴረግ ነጻነትና አቤቱታ 
የማቅረብ መብት እንዲሇው ይዯነግጋሌ፡፡ 
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የሰብዒዊ መብቶች ጉባዓ - ሰመጉ ‹‹ከአዱስ አበባና የፊንፊኔ ሪያ ሌዩ ዜን የተቀናጀ ማስተር ፕሊን 
ተቃውሞ ጋር በተያያዖ የሚፈጸሙ የሰብዒዊ መብቶች ጥሰቶች በአስቸኳይ ይቁሙ›› በሚሌ ርእስ ታኅሣሥ 
11 ቀን 2008 ዒ.ም ባወጣው ጋዚጣዊ መግሇጫ ከተቃውሞ እንቅስቃሴው ጋር በተያያዖ የተፈጸሙ 
የሰብዒዊ መብቶች ጥሰቶችን መንግሥት በገሇሌተኛ አካሌ እንዱያጣራ፣ ሇጥሰቱ ተጠያቂ የሆኑ አካሊትን 
ሇፍርዴ እንዱያቀርብ፣ በግጭቱ ሳቢያ ጉዲት ሇዯረሰባቸው ዚጎች ተገቢው ካሣ እንዱከፈሌ እንዱሁም 
ቤቶቻቸው ሇተቃጠለባቸው፣ ንብረት ሇወዯመባቸውና ከኑሯቸው ሇተፈናቀለ ዚጎችም መሌሶ የማቋቋም 
ሥራ እንዱከናወን ጥሪውን ማቅረቡ ይታወሳሌ፡፡ 

ዚጎች ሕይወታቸውና ኑሯቸውን በሚመሇከቱ የመንግሥት ዔቅድች፣ ሕጎችና ፖሉሲዎች ሊይ የመሳተፍ፣ 
የመወያየት፣ ሏሳብ የመስጠት፣ የመጠየቅና የመቃወም መብት እንዲሇቸው በኢፌዳሪ ሕገ መንግሥት ሊይ 
ተዯንግጓሌ፡፡ አሳታፊነት፣ ግሌጽነትና ተጠያቂነት የመሌካም አስተዲዯር እና የሰብዒዊ መብቶች መከበር 
መሠረቶች መሆናቸውም ይታወቃሌ፡፡ መንግሥት የተቀናጀ የማስተር ፕሊኑን በማርቀቅ ኺዯት ዚጎችን 
በተሇይም በአዱስ አበባ ሪያ የሚገኙ የኦሮሚያ ገጠርና ከተማ ነዋሪዎችን ባሇማሳተፉ፤ ረቂቅ ሠነደንም 
እስከዙሬ ዴረስ ሇሕዛብ ይፋ ባሇማዴረጉ የብ ዚጎችን ሕይወት ሇቀጠፈውና የአካሌና የንብረት ጉዲት 
ሊስከተሇው ቀውስ ምክንያት ሆኗሌ፡፡ ረቂቅ ማስተር ፕሊኑ ሇባሇሙያዎችና ሇላልችም ባሇዴርሻ አካሊት 
ቀርቦ ግሌጽ ውይይት፣ ክርክር እና ትችት ሉዯረግበት ሲገባ ሇዒመታት በምሥጢር መያና ይዖቱም 
ሇዚጎች አሇመገሇጹ ሇጥርጣሬ፣ ሇውዥንብርና ዯም ሊፋሰሰ ግጭት መንሥዓ ሆኗሌ፡፡ 

የሰብዒዊ መብቶች ጉባዓ በጋዚጣዊ መግሇጫው እንዲስታወቀው በግጭቱ የጸጥታ ኃይልች ከመጠን ያሇፈ 
ኃይሌ በመጠቀማቸው በዚጎች ሊይ ሞትና የአካሌ መጉዯሌ ስሇመዴረሱ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን መርምሮ 
ከተቃውሞው ጋር በተያያዖ የተከሰቱ የሰብዒዊ መብት ጥሰቶችን በመመርመር ሊይ እንዯሚገኝ፤ 
ምርመራውም እንዯተጠናቀቀ ሕዛብና ጉዲዩ ሇሚመሇከታቸው አካሊት መግሇጫውን ይፋ እንዯሚያዯርግ 
መግሇጹ ይታወሳሌ፡፡ በዘሁ መሠረት የሰብዒዊ መብቶች ጉባዓ ባሇሙያዎቹን ችግር በተከሰተባቸው የተሇያዩ 
ሥፍራዎች በመሊክ በበቂ ማስረጃ ተዯግፎ የተጠናቀረውን መግሇጫውን እንዯሚከተሇው ይፋ አዴርጓሌ፡፡ 

የኦሮሚያ ብሄራዊ ክሌሊዊ መስተዲዯር በ18 ዜኖችና በ342 ወረዲዎች የተከፋፈሇ ነው፡፡ በአብዙኛው በኦሮሚያ 
ዜኖችና ወረዲዎች የተቃውሞ እንቅስቃሴ ተዯርጓሌ፡፡ የሰብዒዊ መብቶች ጉባኤ ባሇው ውሱን አቅም የሰብዒዊ 
መብቶች ጥሰት በዯረሰባቸው የኦሮሚያ አካባቢዎች በሙለ ተንቀሳቅሶ ሇማጣራት አሌቻሇም፡፡ ሰመጉ 
ከፍተኛ ጉዲት ዯረሰባቸው በተባለ 33 ወረዲዎች ባሇሙያዎቹን በመሊክ የሰብዒዊ መብቶች ጥሰት ምርመራ 
አከናውኗሌ፡፡ ይህ ሌዩ መግሇጫ የሚያካትተው ቀውሱ ከተከሰተበት ከህዲር እስከ የካቲት 12 /2008 ዒ.ም. 
ዴረስ ሰመጉ ያዯረገውን የመስክ ምርመራ ውጤት ብቻ ነው፡፡ 

3.1 በምርመራው ሥራ የተሸፈኑ የኦሮሚያ ዜኖችና ወረዲዎች 
 ምዔራብ ሸዋ ዜን  ዯቡብ ምዔራብ ሸዋ ዜን  ምዔራብ ወሇጋ ዜን  ፊንፊኔ ሪያ ሌዩ ዜን 
1 ጨሉያ ወረዲ 13 አመያ ወረዲ 22 እናንጎ 31 ቡራዩ ከተማ 
2 ባቢች 14 ወሉሶ 23 ጉለሶ ወረዲ 32 ሱለሌታ ከተማ 
3 ቶኬ ኩታይ 15 ጌድ 24 ጫንቃ   
4 አምቦ 16 ወንጪ 25 ዯምቢድል   
5 ዯንዱ  ወሇጋ ሆሮ ጉዴሩ ዜን  ምዔራብ ሀረርጌ ዜን  ምዔራብ አርሲ ዜን 
6 ሙገር 17 ጉዴሩ ወረዲ 26 ሆርና 33 አዲባ 
7 አዴዒ በርጋ 18 ፍንጭ ውሀ 27 ሀሰቦት   
8 ሜታሮቢ 19 ገበቴ 28 መሰሊ   
9 ግንዯበረት 20 ፍንጭ ውሀ በረሀ     
10 ኤሌፋታ  ምስራቅ ወሇጋ ዜን  ምስራቅ ሀረርጌ ዜን   
11 ጀሌደ 21 ሳሲጋ 29 ባቲ   
12 ወሇንኮሚ   30 አወዲይ   
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3.2 የመረጃ ምንጮችና የምርመራ ዖዳዎች  

ሰመጉ በምርመራው ከተጠቀመባቸው የመረጃ ምንጮች መካከሌ ዋነኞቹ፣ የሰብዓዊ መብት ጥሰቱ 
ተጎጂዎች፣ የተጎጂ ቤተሰቦች፣ የዒይን እማኞችና ምስክሮች፣ ቀውሶቹ በተከሰቱባቸው አካባቢዎች ነዋሪ 
የሆኑ ዚጎች ናቸው፡፡ በተጨማሪም ከመንግሥት ጉዲዮች ኮሙኒኬሽን ጽ/ቤት፣ ከፌዳራሌ ፖሉስ ኮሚሽን፣ 
ከኦሮሚያ ፖሉስ ኮሚሽን፣ ከተወሰኑ የከተማ አስተዲዯሮች፣ ከኦሮሚያ ክሌሌ መስተዲዴር፣ ከተወሰኑ የዜንና 
የወረዲ አስተዲዯር ጽ/ቤቶችም መረጃ ሇማግኘት ሙከራ ተዯርጓሌ፡፡ 

የሰመጉ ባሇሙያዎች ወዯ መስክ ምርመራ ከመሰማራታቸው በፊትና በኋላም ብዛት ያላቸውን ተዛማጅ 
ሠነዶች ፈትሸዋል፡፡ ከነዚህም መካከል የማስተር ፕላኑ ረቂቅ፣ ልዩ ልዩ ዓሇም አቀፍ ተቋማትና 
የመገናኛ ብዙሐን ያቀረቧቸው ዘገባዎችና ገሇልተኛ ምሁራን፣ መንግሥትና ተቃዋሚዎች የሰጧቸው 
መግሇጫዎችና ትንታኔዎች ይገኙባቸዋል፡፡ ዋነኞቹ የምርመራ ዘዴዎች የሠነዶች ማሰባሰብና ፍተሻ፣ 
በፎቶግራፍ፣ በድምጽና በተንቀሳቃሽ ምስሎች የተዯገፉ የመስክ ጉብኝቶች (ጥሰት በተፈጸመባቸው 
ቦታዎች በአካሌ በመገኘት)፣ ከተጎጂዎችና ከምስክሮች ጋር በቦታዎቹ ሊይ የተዯረጉ ቃሇመጠይቆች፣ ጉዲዩ 
ከሚመሇከታቸው ዚጎችና አካሊት ጋር የተዯረጉ የቡዴን ውይይቶች ናቸው፡፡ ሰመጉ በዘህ ምርመራው  
የተሇያዩ ማስረጃዎችን በማሰባሰብና ጉዲቱንም በመመሌከት ይህንን ሪፖርት አዖጋጅቷሌ፡፡ 

3.3 በምርመራ ሥራው ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች 

 ካሇፉት ጥቂት ዒመታት ጀምሮ እስካሁን ሰመጉ ያሇበት ከፍተኛ የሆነ የገንዖብ፣ የሰው ኃይሌና 
የምርመራ ቁሳቁስ እጥረት፣ 

 በአጠቃሊይ በሏገሪቱ ያሇው ፖሇቲካዊ ሁኔታ በውጥረት የተሞሊ በመሆኑና በተሇይ በአሁኑ ወቅት 
በኦሮሚያ ክሌሌ በተከሰተው ቀውስ ሳቢያ እንዯሌብ ተዖዋውሮ ሇመሥራት አሇመቻሌ፣ 
የመንግሥት የዯኅንነትና የጸጥታ ኃይልች ከፍተኛ ጫናና ክትትሌ ማዴረጋቸው፣ 

 የሕዛቡ በከፍተኛ ፍርሏት ውስጥ መግባትና ማንንም ሰው ያሇማመንና መረጃ ሇመስጠት ፈቃዯኛ 
ያሇመሆን ዋናዋናዎቹ ችግሮች ናቸው፡፡  

ይሁንና ሰመጉ ከሊይ የተጠቀሱትን አስቸጋሪ ሁኔታዎች በመቋቋም ምርመራውን ሇማዴረግና ይህንን 
ሪፖርት ሇማዖጋጀት ችሎሌ፡፡ 

4. የመጀመርያው የተቃውሞ መነሻ  

የመጀመርያው የተቃውሞ መነሻ ምዔራብ ሸዋ ዜን ዯንዱ ወረዲ ጊንጪ ከተማ ነው፡፡ መነሻው በጊንጪ 
ከተማ የሚገኘውን የጊንጪ አንዯኛ ዯረጃ ት/ቤት ኳስ ሜዲ የጊንጪ ከተማ ከንቲባ፣ የወረዲው አስተዲዲሪና 
ላልችም ባሇሥሌጣናት ሸንሽነው ሇግሇሰቦች በመስጠታቸውና የተማሪዎቹን መጫወቻ ሜዲ የተረከቡት 
ግሇሰቦች ሥፍራውን በማጠራቸው የጊንጪ አንዯኛና ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ዴርጊቱን በመቃወም 
ኅዲር 02 ቀን 2008 ዒ.ም ተቃውሞ ማሰማታቸው ነው፡፡ 

የተማሪዎቹን ተቃውሞ ተከትል የጊንጪ ከተማ ከንቲባና ላልችም ባሇሥሌጣናት ግንባታው እንዯሚቆም 
በመግሇጽ ግንባታው እንዱቆም ተዯረገ፡፡ ከዘህ በመቀጠሌ ሇክፍሇ ዖመናት ተጠብቆ የቆየው የጭሌሞ ዯን 
ሇግሇሰብ መሸጡን ተማሪዎች በመቃወም ሰሊማዊ ሰሌፍ አዯረጉ፤ ሕዛቡም ሰሌፉን ተቀሊቅል ተቃውሞውን 
አሰማ፡፡ ከዯኑ ይዜታ ሦስት የእግር ኳስ ሜዲ ያህሌ ስፋት ባሇው መሬት ሊይ የነበረ የሏበሻ ጥዴ፣ የኮሶ 
እንዱሁም ላልች ሏገር በቀሌ ዔጽዋት ዙፎች በመጨፍጨፋቸው ተቃውሞው እየበረታ ሲሄዴ የዯኑ 
መጨፍጨፍ ቆሞ በነበረበት እንዱቆይ ተዯረገ፡፡ ከዘህ በኋሊ ‹‹የአዱስ አበባ ማስተር ፕሊን ማስፋፋትን 
እንቃወማሇን›› በማሇት ተቃውሞው ቀጠሇ፡፡ በዘህም ምክንያት መንግሥት በወሰዯው የኃይሌ እርምጃ 
የሚከተለት ሰዎች ተገዴሇዋሌ 
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5. በኦሮሚያ ክሌሌ የተሇያዩ አካባቢዎች የዯረሰው ጉዲት 
5.1. ግዴያ 

1. ሟች በቀሇ ላሉሳ፤ ዔዴሜ 20 በዯንዱ ወረዲ ሶምቦሊሼኮ ቀበላ ነዋሪ የነበረ 
ታኅሣሥ 3 ቀን 2008 ዒ.ም አስጎሪ ከተማ ከቀኑ 9 ሰዒት ሊይ ብርሃኑ ኢፋ 
በተባሇ የጸጥታ ዖርፍ ኃሊፊ በጥይት ጭንቅሊቱን ተመትቶ ተገዴሎሌ፡፡ 
በ05/04/08 ጋትሮ ሊፍቶ ቀበላ ሥሊሴ ቤተክርስትያን ተቀብሯሌ፡፡  

 

      

2. ሟች ጫሌሲሳ ጎንፋ፤ ዔዴሜ 18 ዯንዱ ወረዲ ሶምቦሊሼኮ ቀበላ ነዋሪ የነበረ 
በ03/04/08 አስጎሪ  ከተማ 9 ሰዒት ሊይ ብርሃኑ ኢፋ በተባሇ የአስጎሪ ከተማ 
የጸጥታ ዖርፍ ኃሊፊ ጭንቅሊቱ ሊይ በጥይት ተመትቶ ተገዴሎሌ፡፡ በ05/04/08 
ገትሮ ሊፍቶ ቀበላ ሥሊሴ ቤተ ክርስትያን ከቀኑ በስምንት ሰዒት ቀብሩ 
ተፈጽሟሌ፡፡ 

 

  
 

3. ሟች ሴፉ ቱራ፤ ዔዴሜ 22 የቴክኒክና ሙያ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋሊ በግሌ 
ሥራ የሚተዲዯር፤ በ03/04/08 ከቀኑ 11 ሰዒት ሊይ ጊንጪ መናኻሪያ አቅራቢያ 
በቀኝ በኩሌ ሽንጡ ሊይ ተመትቶ ሇሕክምና ወዯ አዱስ አበባ እየተወሰዯ ሳሇ መንገዴ 
ሊይ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ ታኅሣሥ 05 ቀን 2008ዒ.ም ጊንጪ ከተማ በሚገኘው 
ኪዲነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን የቀብሩ ሥነ ሥርዒት ተፈጽሟሌ፡፡ 

 

 
 
 
 

4. ሟች አስቻሇው ወርቁ፤ ዔዴሜው 22 የሆነ ጊንጪ መናኻሪያ ታኅሣሥ 05/2008 
ዒ.ም ከቀኑ 11 ሰዒት ሊይ በጥይት ተመትቶ ወዯ አምቦ ሆስፒታሌ ሇሕክምና 
ሲወሰዴ መንገዴ ሊይ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ ታኅሣሥ 04/2008ዒ.ም ጋሬ ያሬራ 
ቀበላ ገበሬ ማኅበር ተክሇሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን የቀብሩ ሥነ ሥርዒት 
ተፈጽሟሌ፡፡ 
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በቀለ ሌሊሳ 

ጫሌሲሳ ጎንፋ 

ሴፉ ቱራ 

አስቻሇው ወርቁ 



5. ሟች ኩምሳ ጣፋ ጫሊ፤ ዔዴሜ 20 የወልንኮሚ 01 ቀበላ ነዋሪ ነበር፤ 
በ05/04/08 ዒ.ም የቀን ሥራ ሊይ እንዲሇ ወልንኮሚ ፖሉስ ጣቢያ አካባቢ ከቀኑ 
በ8 ሰዒት ጀርባው ሊይ በሁሇት ጥይት ተመትቶ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ በ06/05/08 
ወልንኮሚ ገብርኤሌ ቤተ ክርስቲያን ከቀኑ በ5 ሰዒት የቀብሩ ሥነ ሥርዒት 
ተፈጽሟሌ፡፡ 

 

 
 
 
 

6. ሟች ሲሳይ በቀሇ፤ ዔዴሜ 20 ቀሊም በርቱ ቀበላ ገበሬ ማኅበር ነዋሪ የነበረ ሲሆን፣ በ05/04/08 ከቀኑ 
በ8 ሰዒት አካባቢ ወልንኮሚ ፖሉስ ጣቢያ አካባቢ በመከሊከያ ሠራዊት በተተኮሰ ጥይት ተመትቶ 
ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ የቀብር ሥርዒቱም በ06/04/08 ወልንኮሚ ገብርኤሌ ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟሌ፡፡ 

 
7. ሟች ዯበሊ ነገራ፤ ዔዴሜ 32 በ04/04/08 ዒ.ም ከቀኑ 9 ሰዒት ሊይ በመከሊከያ 

ሠራዊት አባሊት በሦስት ጥይት እጁና ሆደ ሊይ ተመትቶ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 
የቀብሩ ሥነ ሥርዒት በጀሌደ ገብርኤሌ ቤተክርስቲያን በ07/04/08 ከቀኑ በ8 
ሰዒት ተፈጽሟሌ፡፡ 

 
 
 
 
 
8. ሟች በቀሇ ሰቦቃ፤ በ27/03/2008 ዒ.ም እንጪኒ ሊይ በተዯረገው ሰሊማዊ ሰሌፍ በታጠቁ የመንግሥት 

ኃይልች ተገዴል በ28/03/2008ዒ.ም ሙገር ሩፋኤሌ ቤተክርስትያን የቀብር ሥነ ሥርዒቱ ተፈጽሟሌ፡፡ 
9. ሟች ዖውዳ ሥዩም ዔዴሜ 25 አምቦ ኮላጅ ተማሪ ነበር፡፡ በ07/04/08 ሙገር ከተማ ቀንና ላሉት 

ሰሌፍ በነበረበት ወቅት በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች በጥይት ተመትቶ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ የቀብሩ 
ሥነ ሥርዒት በ09/04/08 በዲንሴ ማርያም ቤተክርስቲያን ተፈጽሟሌ፡፡ 

10. ሟች በዲዲ ከበበ በ07/04/08 ዒ.ም ሙገር ከተማ ቀንና ላሉት ሰሊማዊ ሰሌፍ በነበረበት ወቅት በታጠቁ 
የመንግሥት ኃይልች በጥይት ተገዴል በ09/04/08 ጉትቻ ማርያም ቤተክርስቲያን የቀብሩ ሥነ 
ሥርዒት ተፈጽሟሌ፡፡ 

11. ሟች ሇማ መገርሳ የመኪና ረዲት የነበረ ሲሆን፣ በ07/04/08 ዒ.ም ሙገር ከተማ በተዯረገው ሰሊማዊ 
ሰሌፍ በታጣቂዎች ተገዴል በ09/04/08 ጉትቻ ማርያም ቤተክርስቲያን የቀብሩ ሥነ ሥርዒት 
ተፈጽሟሌ፡፡ 

12. ሟች ግርማ ረጋሳ፤ ዔዴሜ 35 አምቦ ከተማ ኢድሉበን ቀበላ ነዋሪ የነበረ 
ታኅሣሥ 02 ቀን 2008 ዒ.ም ከቀኑ 9 ሰዒት ሊይ በመንግሥት ኃይልች በሁሇት 
ጥይት በዒይኑና አፉ አካባቢ ተመትቶ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ የቀብሩ ሥነ ሥርዒት 
በ04/04/2008ዒ.ም ከቀኑ በ6፡00 በአምቦ እየሱስ ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟሌ፡፡ 

 
 
 
 
13. ሟች ጫሊ ዴንቄሳ የአምቦ መሰናድ ት/ቤት የ11ኛ ክፍሌ ተማሪ የነበረ በ04/05/08 ዒ.ም በታጠቁ 

የመንግሥት ኃይልች አምቦ መብራት ኃይሌ ግቢ ውስጥ ተገዴሎሌ፡፡ ወዳሳ ቁሉት ቀበላ 
በ06/05/08ዒ.ም የቀብሩ ሥነ ሥርዒት ተፈጽሟሌ፡፡  
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ኩምሳ ጣፋ 

ዯበሊ ነገራ 

ግርማ ረጋሳ 



14. ሟች ታዲጊ ወጣት ተማሪ ዐሌፋታ ኒግሳ፤ የሉበን ሜጫ ት/ቤት የአራተኛ 
ክፍሌ ተማሪና የ12 ዒመት ታዲጊ ነበረ፡፡ ታኅሣሥ 2 ቀን 2008 ዒ.ም በታጠቁ 
የመንግሥት ኃይልች በአንገቱ ሊይ ተመትቶ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ በ04/04/08 
ዒ.ም ቢርቢርሳ ቀበላ የቀብሩ ሥነ ሥርዒት ተፈጽሟሌ፡፡ 

 
 
 
 
15. ሟች ወረተ ዒሇሙ፤ ዔዴሜ 34 በ07/04/08ዒ.ም ሱለሌታ የግሌ ንብረቱ በነበረው ዲኒ ጋዚቦ ሆቴሌ 

እንዲሇ የታጠቁ የመንግሥት ኃይልች የሆቴለን አጥር ዖሌሇው በመግባት ሽንጡ ሊይ በጥይት 
መትተውታሌ፡፡ አዱስ አበባ በራስ ዯስታ ሆስፒታሌ ሕክምና ሲከታተሌ ቆይቶ በ15/04/08 ዒ.ም 
ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ በ16/04/08 ከቀኑ 7 ሰዒት ሱለሌታ ከተማ ቅዴስት ሥሊሴ ቤተ ክርስቲያን የቀብሩ 
ሥነ ሥርዒት ተፈጽሟሌ፡፡ 

16. ተማሪ ፍቃደ ግርማ ዯበሊ፤ ዔዴሜ 16 ታኅሣሥ 29 ቀን 2008 ዒ.ም 
ጌድ/ጨሉያ/ ሊይ በተዯረገ ሰሊማዊ ሰሌፍ በመንግሥት የታጠቁ ኃይልች 
ተገዴሎሌ፡፡ 

 

 

 

 
 

17. ተማሪ ዯረጀ ጋዱሳ ታዬ፤ ዔዴሜ 14 ታኅሣሥ 30 ቀን 2008 ዒ.ም  ባብች 
ሊይ በተዯረገው የተቃውሞ ሰሌፍ በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች በተተኮሰ 
ጥይት ተገዴሎሌ፡፡ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

18. ወጣት ታመነ ውብሸት ዯምሰው፤ ዔዴሜው 25፣ ነዋሪነቱ በጨሉያ ወረዲ ባቢች 
ከተማ ውስጥ ሲሆን 30/04/2008 ዒ.ም. ከቀኑ በግምት 8 ሰዒት አካባቢ ከአጋዘ 
ጦር አባሊት በተተኮሰ ጥይት አንገቱ ሊይ ተመትቶ ሇህክምና ወዯ ጌድ ሆስፒታሌ 
በመሄዴ ሊይ እንዲሇ በዘሁ እሇት ህይወቱ አሌፏሌ፡፡ የቀብሩ ሥነ ሥርዒት 
ቤተሰብ፣ ወዲጅ ዖመዴ በተገኘበት በ02/05/2008 ዒ.ም. በሙኞ ማሪያም 
ቤተክርስቲያን ተፈጽሟሌ፡፡ 

 

 

 

ዐሌፋታ ኒግሳ 

ፍቃደ ግርማ 

ዯረጀ ጋዱሳ 

ታመነ ውብሸት 
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19. ሟች ታዲጊ ሻሇማ ታሬሳ አትናሳ፤ ዔዴሜው 13 ሲሆን ነዋሪነቱ በጨሉያ ወረዲ 
ቱለ ማና በ12/05/2008 ዒ.ም. በጁማ ራሬ ወረዲ ፖሉስ አዙዥ በተተኮሰበት 
ጥይት አንገቱ ሊይ ተመትቶ ህይወቱ ወዱያውኑ አሌፎዋሌ፡፡ የቀብሩ ሥነ 
ሥርዒት በ13/05/2008 ዒ.ም. በጎባን ከተማ በፍንጣአ መንገዴ በመካነ ኢየሱስ 
ቤተክርስቲያን ከቀኑ በ8 ሰዒት ቤተሰቡና የአካባቢው ህዛብ በተገኙበት 
ተፈፅሟሌ፡፡ 

 

20. ሟች ተማሪ አበበ ሇታ ጉዯታ እዴሜ 15 ሸነን ቀበላ 02 በመንግስት ታጣቂ ሀይልች በ11/05/2008 
ዒ.ም. በጥይት ተመትቶ ህይወቱ አሌፎዋሌ፡፡ 

21. ሟች ወጣት አያንሳ ሂርቃታ ዔዴሜ 25 በ02/04/08ዒ.ም ወሉሶ ዴሬዲላቱ በመንግሥት ታጣቂ 
ኃይልች ተመትቶ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 

22. ሟች ወጣት ታሪኩ አሰፋ፤ ዔዴሜ 24 በ29/03/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወሉሶ ከተማ 
ሊይ ተገዴሎሌ፡፡ 

23. ሟች ወጣት ሀብታሙ ተስፋዬ፤ ዔዴሜ 28 በ02/04/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወሉሶ 
ፊዲጎራ ሊይ በጥይት ተገዴሎሌ፡፡ 

24. ሟች ወጣት አያና መኮንን፤ ዔዴሜ 25 በ02/04/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወሉሶ ከተማ 
ሊይ በጥይት ተገዴሎሌ፡፡ 

25. ሟች ወጣት ሞረዲ ቀንዏ፤ ዔዴሜ 23 በ29/03/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወሉሶ ከተማ 
ሊይ በጥይት ተገዴሎሌ፡፡ 

26. ሟች ወጣት ዋቆ ሞረዲ፤ ዔዴሜ 17 በ29/03/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወሉሶ ከተማ 
ሊይ በጥይት ተገዴሎሌ፡፡ 

27. ሟች ወጣት ላንጮ ሁንዳሳ፤ ዔዴሜ 20 በ29/03/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወሉሶ 
ከተማ ሊይ በጥይት ተገዴሎሌ፡፡  

28. ሟች ወጣት ተሻሇ ዐርጌሳ፤ ዔዴሜ 22 በ03/04/2008 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወንጪ 
ከተማ ሊይ ተገዴሎሌ፡፡ 

29. ሟች ወጣት ገሊና በቃና ዔዴሜ 29፤በ28/03/2008 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወንጭ ከተማ 
ሊይ በጥይት ተገዴሎሌ፡፡ 

30. ሟች ወጣት ብርሃኑ ዱንቃ ዔዴሜ 19፤ በ03/04/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወንጭ 
ከተማ ሊይ በጥይት ተገዴሎሌ፡፡ 

31. ሟች ወጣት ሰርቤሳ ከበዯ ዔዴሜ 23፤ በ28/03/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወንጭ ከተማ 
ሊይ በጥይት ተገዴሎሌ፡፡ 

32. ሟች ወጣት ሰርቤሳ ሰርኔሳ ዔዴሜ 19፤ በ03/04/2008 ዒ.ም በመንግሥት የጸጥታ ኃይልች ወንጭ 
ከተማ ሊይ በጥይት ተገዴሎሌ፡፡ 

33. ሟች ዯረጀ ወርቅነህ ዔዴሜ 78፤ በ03/04/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወንጭ ከተማ ሊይ 
በጥይት ተገዴሎሌ፡፡ 

34. ሟች ከበዯ ታዯሰ ዔዴሜ 65፤ በ03/04/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወንጭ ከተማ ሊይ 
ተገዴሎሌ፡፡ 

35. ሟች ወጣት ኃይላ ደባሇ ዔዴሜ 30፤ በ28/03/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወንጭ ከተማ 
ሊይ ተገዴሎሌ፡፡ 

36. ሟች ኤቢሳ ጉቱ፤ በ27/03/08 ዒ.ም ፊንጫ ሸሇቆ በታጠቁ የመንግሥት 
ኃይልች ተገዴሎሌ፡፡ 
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37. ሟች ወጣት ዋቁማ ቶሉሳ ዔዴሜ 18፤ በ04/04/8 ዒ.ም ገበቴ ከተማ በታጠቁ 
የመንግሥት ኃይልች ተገዴሎሌ፡፡ የቀብሩ ሥነ ሥርዒት በ05/04/08 በገበቴ 
መካነ እየሱስ ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟሌ፡፡ 

 

 

 

38. ሟች ወ/ሮ ሻሽቱ ፍርዲሳ፤ በ07/04/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ቀረዋትዬ ሊይ 
ተገዴሇዋሌ፡፡ የቀብራቸው ሥርዒትም በቀረዋትዬ መካነ እየሱስ ተፈጽሟሌ፡፡ 

39. ሟች አቶ ቶላሳ ላሉሳ፤ በ07/04/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ቀረ ዋትዬ ሊይ ተገዴሇዋሌ፡፡ 
40. ሟች ወጣት ገበየሁ አምሳለ ቱለ፤ በሳሲጋ ወረዲ በታጣቂዎች በ07/04/2008ዒ.ም ተገዴሎሌ፡፡ 

 
41. ሟች ተማሪ ካራሳ ጫሊ ዔዴሜ 17፤ በ23/03/08 ዒ.ም በመንግሥት ታጣቂ 

ኃይልች ጉሉሶ (ጨሉያ) ከተማ ግዴያ ተፈጽሞበታሌ፡፡ 

 

 

 

 

42. ሟች ተማሪ ጉቱ አበራ ዔዴሜ 20፤ በ22/03/08 ዒ.ም በመንግሥት ታጣቂ 
ኃይልች ጉሉሶ (ጨሉያ) ከተማ ግዴያ ተፈጽሞበታሌ፡፡ 

 
 
 
 
 
 
43. ሟች ተማሪ ለጫ ገመቹ ዔዴሜ 18፤ በ30/03/2008 ዒ.ም በታጠቁ 

የመንግሥት ኃይልች እናንጎ (ሊል ወንጆ) ሊይ ግዴያ ተፈጽሞበታሌ፡፡ 
44. ሟች ወጣት አያና በንቲ ዔዴሜ 17፤ በ30/03/2008 ዒ.ም (ሊልወንጆ) ሊይ ግዴያ ተፈጽሞበታሌ፡፡ 

45. ሟች ወጣት ዒሊዙር መርጋ ዔዴሜ 20፤ በ30/03/2008 ዒ.ም በመንግሥት 
የታጠቁ ኃይልች እናንጎ ከተማ ሊይ ግዴያ ተፈጽሞበታሌ፡፡ 
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46. ሟች ጥሊሁን ሙሊታ ዔዴሜ 60፤ በ06/04/08ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት 
ኃይልች ዯንቢድል ከተማ 07 ቀበላ ግዴያ ተፈጽሞባቸዋሌ፡፡ 

 

 

 

 

47. ሟች ወ/ሮ ሲረኔ ጉዯታ ዔዴሜ 45፤ በ04/04/08ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት 
ኃይልች ጫንቃ ሊይ ግዴያ ተፈጽሞባቸዋሌ፡፡ 

 

 

 

 

48. ሟች ወጣት እሸቱ ፈዳሳ ዔዴሜ 28፤ በ04/04/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት 
ኃይልች ጫንቃ ሊይ ግዴያ ተፈጽሞባቸዋሌ፡፡ እሸቱ የሟች ወ/ሮ ሲረኒ ጉዯታ 
ሌጅ ነው ፡፡ 

 

 
 
 
 
 
 

49. ሟች ወጣት ቀጀሊ ዮሏንስ ዔዴሜ 16፤ በ04/04/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ጫንቃ ጊምቢ 
ሊይ (ዋልየሱስ) ግዴያ ተፈጽሞበታሌ፡፡ 

50. ሟች በሪ ሰዑዴ ዏሉ ዔዴሜ 27፤ በ03/05/08 ዒ.ም መሰሊ ወረዲ ጉቤቲ ቀበላ ገበሬ ማኅበር በተዯረገ 
የሕዛብ ሰሊማዊ ሰሌፍ በመንግሥት የታጠቁ ኃይልች ተገዴሎሌ፡፡ 

 

51. ሟች ሁሴን ዲዊ አመዴ ዔዴሜ 30፤ በ27/04/08 ዒ.ም 
በመንግሥት የታጠቁ ኃይልች መሰሊ ከተማ ሊይ በጥይት  
ተመትቶ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 
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52. ሟች ገመቹ ጥሊሁን ዔዴሜ 24፤ በ06/04/08 
ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ነጆ ከተማ 
በጥይት ተመትቶ ሞቷሌ፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
53. ሟች ወጣት ምስራ ሏጂ ናቦ ወጤሳ፤ ዔዴሜ 14፤ በ01/04/08 ዒ.ም ከቀኑ 7 ሰዒት ሊይ በመንግሥት 

የጸጥታ ኃይልች አዲባ ከተማ ቀበላ 02 ጭንቅሊቷ ሊይ በጥይት ተመትታ ሕይወቷ አሌፏሌ፡፡ 

54. ሟች ወጣት ሁሴን ሃጅ ዯሱ፤ ዔዴሜ 
33፤ አዲባ ከተማ ቀበላ 02 ነዋሪ የነበረ 
ወዯ መስጊዴ ሇመስገዴ ሲሄዴ 
በ01/04/08 ዒ.ም በመንግሥት የጸጥታ 
ኃይልች በጥይት ሆደ ሊይ ተመትቶ 
ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 

 

55. ሟች ነስረዱን መሏመዴ ወሉ፤ ዔዴሜ 38፤ በ01/04/08 ዒ.ም ከቀኑ 6 ሰዒት 
በመንግሥት የታጠቁ ኃይልች አዲባ ከተማ 01 ቀበላ በጥይት በጀርባውና 
በታፋው ተመትቶ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 
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56. ሟች ተማሪ ሙራዴ አብዱ፤ ዔዴሜ 19፤ የዖጠነኛ ክፍሌ ተማሪ የነበረ 
በ26/03/08ዒ.ም ከቀኑ በ5 ሰዒት ሀሮማያ ከተማ በታጠቁ የመንግሥት 
ኃይልች ቀኝ ጎኑ ሊይ ተመትቶ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ በ27/03/08ዒ.ም በባቴ 
ወረዲ በሙስሉም መካነ መቃብር የቀብሩ ሥነ ሥርዒት ተፈጽሟሌ፡፡ 

 

 

 
57. ሟች ጸጋዬ አበበ፤ ዔዴሜ 15፤ በ03/04/08 ዒ.ም በተዯረገ ሰሊማዊ ሰሌፍ ሊይ በመንግሥት የታጠቁ 

ኃይልች ጀሌደ ከተማ ሊይ ተገዴል በጀሌደ የፕሮቴስታንት መካነ መቃብር የቀብሩ ሥነ ሥርዒት 
ተፈጽሟሌ፡፡ 

58. ሟች ብርቱካን በዲዲ፤ በጀሌደ ወረዲ ኮለ ቀበላ ገበሬ ማኅበር ነዋሪ የነበረች በ03/04/08 ዒ.ም በሰሊማዊ 
ሰሌፉ ሊይ በመንግሥት የታጠቁ ኃይልች ተገዴሊ ጀሌደ ከተማ በሚገኘው የፕሮቴስታንት መካነ 
መቃብር የቀብሩ ሥነ ሥርዒት ተፈጽሟሌ፡፡ 

59. ሟች ዯጀኔ ኢብሳ፤ ጀሌደ ወረዲ ኮለ ገሊን ቀበላ ዔዴሜ 38፤ በ03/04/08ዒ.ም ከምሽቱ 2 ሰዒት ሊይ 
በዲዲ ነገሪ ሁንዳ በተባሇ የቀበላው ታጣቂ ተገዴሎሌ፡፡ ኮለ ገሊን ኪዲነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን የቀብሩ 
ሥነ ሥርዒት ተፈጽሟሌ፡፡ 

60. ሟች ሇሜሳ ኮኩና፤ ጀሌደ ከተማ በ04/04/08 ዒ.ም በተዯረገው ሰሊማዊ ሰሌፍ በመንግሥት የታጠቁ 
ኃይልች ተገዴል ጦቢ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የቀብሩ ሥነ ሥርዒት ተፈጽሟሌ፡፡ 

61. ሟች ባይሳ ወጋ፤ ጀሌደ ከተማ በ04/04/08 ዒ.ም በተዯረገው ሰሊማዊ ሰሌፍ በመንግሥት የታጠቁ 
ኃይልች ተገዴል ጦቢ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የቀብሩ ሥነ ሥርዒት ተፈጽሟሌ፡፡ 

62. ሟች ተማሪ ሳምሶን ከተማ በቀሇ፤ የ5ኛ ዒመት የምሕንዴስና ተማሪ የነበረ 
ታኅሣሥ 30 ቀን 2008 ዒ.ም ከምሽቱ 4 ሰዒት ሊይ በተነሣው የተማሪዎች 
ተቃውሞ መዲ ወሊቡ ዩኒቨርሲቲ መኝታ ክፍሌ ውስጥ ሞቶ የተገኘና ወሊጆቹ 
ወዯሚገኙበት ዴሬዲዋ ከተማ አስከሬኑ ተሌኮ ዴሬዲዋ ከተማ መዴኃኔዒሇም 
ቤተ ክርስቲያን በ03/05/08 ዒ.ም የቀብሩ ሥነ ሥርዒት ተፈጽሟሌ፡፡ 

 

 

 

 
63. ሟች ባይሳ ገዯፋ፤ ዔዴሜ 28 በጉሌበት ሥራ ይተዲዯር የነበረ ታኅሣሥ 

01/2008 በግንዯበረት ወረዲ አቡና ከተማ በኦሮሚያ ፖሉስ ጀርባውን 
በጥይት ተመትቶ የተገዯሇ፡፡ ታኅሣሥ 03 ቀን 2008ዒ.ም ቀብሩ በገብረ 
ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟሌ፡፡ 
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ሙራዴ አብዱ 

ሳምሶን ከተማ 

ባይሳ ገዯፋ 



64. ሟች ታዯሰ ዲባ ዔዴሜ 25፤ በ04/04/08 በመንግሥት የጸጥታ ኃይልች 
በጥይት ከጀርባው ተመትቶ የተገዯሇ፡፡ ወሌዲ መሠረተ ክርስቶስ መካነ 
መቃብር ተቀብሯሌ፡፡ 

 

 

65. ሟች እናጋው ኃይለ ዔዴሜ 25፤ ታኅሣሥ 02/2008 በካቺሲ ከተማ 
በመንግሥት የጸጥታ ኃይልች በጥይት ግንባሩን ተመትቶ ታኅሣሥ 
03/2008 ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ ታኅሣሥ 04/2008 ዒ.ም ወሌዲ መካና ዯቤ 
መካነ መቃብር የቀብሩ ሥነ ሥርዒት ተፈጽሟሌ፡፡ 

 

 

 66. ሟች ያሇው ዯምሴ፤ የ32 ዒመት ወጣት ነው፡፡ በኤሌፈታ ወረዲ በኬ ከተማ 
ታኅሣሥ 02/2008 ዒ.ም በመንግሥት የጸጥታ ኃይልች ከኋሊው በኩሌ ቀኝ 
ኩሊሉቱን በጥይት ተመትቶ በዲግማዊ ምኒሌክ ሆስፒታሌ ሕክምና 
ቢከታተሌም በ04/04/08 ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ ሥርዒተ ቀብሩም በ07/04/08 
በኤሌፈታ ወረዲ በኬ አቦ ቤተክርስቲያን ተፈጽሟሌ፡፡ 

 

 
 

67. ወጣት ፍቃደ ዴሪባ እዴሜው 17 ሲሆን ነዋሪነቱ በአመያ ከተማ ትርቲራ 
ቀበላ ውስጥ ሲሆን ታኅሣሥ 04/2008 ዒ.ም በመንግሥት ታጣቂ ኃይልች 
በተተኮሰ ጥይት ግንባሩ ሊይ ተመትቶ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ ወሊጆቹ 100 ብር 
ከፍሇው አስከሬኑን እንዱረከቡ ተዯርገዋሌ፡፡ የቀብሩ ሥነ ሥርዒትም 
ታኅሣሥ 05/2008 ዒ.ም. ትርትራ ቤተክርስቲያን ቤተሰብ እና ጓዯኞቹ  
በተገኙበት ተፈጽሟሌ፡፡ 

 

 
68. ወጣት ጉዯታ ባይሳ እዴሜው 19 ነዋሪነቱ ባቢች ከተማ ውስጥ ሲሆን ህዲር 

30/2008 ዒ.ም መንገዴ እየሄዯ ባሇበት ወቅት ከአጋዘ ጦር በተተኮሰ ጥይት 
ኩሊሉቱ አካባቢ ተመትቶ ህይወቱ ወዱያውኑ አሌፏሌ፡፡ የቀብሩ ሥነ 
ሥርዒትም ታህሳስ 01/2008 ዒ.ም በባቢች ከተማ ቱለ ባጆ መካነ ኢየሱስ 
ቤተክርስቲያን ቤተሰቡ፣ ጓዯኞቹና የአካባቢው ሰው በተገኙበት ተፈጽሟሌ፡፡ 

 

 
 

 
 
 

ታዯሰ ዲባ 

እናጋው ኃይለ 

ጉዯታ ባይሳ 

ፍቃደ ዴሪባ 

ያሇው ዯምሴ 
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69. ወጣት ወንደ ኬነሳ እዴሜው 26 ሲሆን ነዋሪነቱ በአመያ ከተማ ቀበላ 02 
ውስጥ ሲሆን ታህሳስ 04/2008 ዒ.ም. ከቀኑ 5 ሰዒት አካባቢ አመያ ወረዲ 01 
ቀበላ ውስጥ ከአጋዘ ጦር በተተኮሰበት ጥይት ጭንቅሊቱ ሊይ ተመትቶ 
ወዱያውኑ ህይወቱ አሌፏሌ፡፡ የቀብሩ ሥነ ሥርዒትም ታህሳስ 05/2008 
ዒ.ም. ቤተሰቡና ወዲጆቹ በተገኙበት በአመያ ማርያም ቤተክርስቲያን 
ተፈጽሟሌ፡፡ 

 

70. ወጣት ግርማ እሸቱ እዴሜው 26 ሲሆን ነዋሪነቱ በአመያ ከተማ ትርትራ 
ቀበላ ነዋሪ ነው፡፡ ታህሳስ 04/2008 ዒ.ም. በግምት ከቀኑ 5 ሰዒት አካባቢ 
ከአጋዘ ጦር በተተኮሰበት ጥይት ተመትቶ ህይወቱ አሌፏሌ፡፡ የቀብሩ ሥነ 
ሥርዒትም ቤተሰቡና ወዲጆቹ በተገኙበት ታህሳስ 05/2008 ዒ.ም. በአመያ 
ማርያም ቤተክርስቲያን ተፈጽሟሌ፡፡ 

 

 

 

71. ወጣት አያንሳ ማዳባ እዴሜው 18 ሲሆን ነዋሪነቱ በወሉሶ ከተማ ውስጥ ሲሆን ህዲር 29/2008 
ዒ.ም. ከመከሊከያ ሰራዊት አባሌ በተተኮሰበት ጥይት ህይወቱ አሌፏሌ፡፡ 

72. ወጣት ዯረጄ ወርቁ እዴሜው 26 ሲሆን ነዋሪነቱ በአመያ ከተማ ውስጥ ሲሆን ከአጋዘ ጦር 
በተተኮሰበት ጥይት በ04/04/2008 ዒ.ም. ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 

73. ወጣት ታየ ደፌራ እዴሜው 24 ሲሆን ነዋሪነቱ በኦሮሚያ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት አመያ ከተማ 
ውስጥ ሲሆን ከአጋዘ ጦር በተተኮሰበት ጥይት በ04/04/2008 ዒ.ም. ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 

74. ወጣት አበበ ቡላ እዴሜው 25 ሲሆን በግሌ ስራ የሚተዲዯር የአመያ ከተማ ነዋሪ ነው፡፡ ከአጋዘ ጦር 
በተተኮሰበት ጥይት በ04/04/2008 ዒ.ም. ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 

75. ወጣት ረቡማ ጌራ እዴሜው 26 ሲሆን በግሌ ስራ የሚተዲዯር አመያ ከተማ ነዋሪ ነው፡፡ ከአጋዘ ጦር 
በተተኮሰበት ጥይት በ05/04/2008 ዒ.ም. ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 

76. አቶ በሉ ኩርኩራ ዔዴሜው 29፣ ነዋሪነቱም በአመያ ከተማ ውስጥ ሲሆን ከአጋዘ ጦር በተተኮሰበት 
ጥይት በ05/04/2008 ዒ.ም. ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 

77. አቶ ተፈራ ዲንጊያ እዴሜው 30፣ ነዋሪነቱ በአመያ ከተማ ውስጥ ሲሆን ከአጋዘ ጦር በተተኮሰበት 
ጥይት በ05/04/2008 ዒ.ም. ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 

78. ሟች ኩመሊ እሸቴ ዔዴሜው 19፣ በአመያ ወረዲ 01 ቀበላ በ04/04/08ዒ.ም በመከሊከያ ሠራዊት 
አባሊት በተተኮሰ ጥይት ተገዴሎሌ፡፡ 

79. ሟች ብርሃኑ በጅጋ በ04/04/2008 ዒ.ም ጀሌደ ወረዲ በተዯረገ ሰሊማዊ ሰሌፍ በታጠቁ የመንግሥት 
ኃይልች ተገዴሎሌ፡፡ 

80. ሟች መገርሣ በቺ በ04/04/08 ዒ.ም ጀሌደ ወረዲ በተዯረገው ሰሊማዊ ሰሌፍ በታጠቁ የመንግሥት 
ኃይልች ተገዴሎሌ፡፡ 

81. ሟች በቀሇ ቶምሳ በ04/04/08 ዒ.ም ጀሌደ ወረዲ በተዯረገ ሰሊማዊ ሰሌፍ በታጠቁ የመንግሥት 
ኃይልች ተገዴሎሌ፡፡ 

82. ሟች ምክትሌ ኢንስፔክተር ዱባባ ወየሳ በ04/04/08 ዒ.ም በተዯረገ የሕዛብ ሰሊማዊ ሰሌፍ ግንዯበረት 
ወረዲ አቡና ከተማ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 

83. ሟች ሳጅን ታዯሰ ጀምበሬ በ04/04/08 ዒ.ም በተዯረገ የሕዛብ ሰሊማዊ ሰሌፍ ግንዯበረት ወረዲ አቡና 
ከተማ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ የቀብር ሥርዒቱ ጀሌደ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ቤተሰቦቹ በተገኙበት 
ተፈጽሟሌ፡፡ 

84. ዋና ሳጅን ወገኔ ዯበል በ04/04/08 ዒ.ም በተዯረገ የሕዛብ ሰሊማዊ ሰሌፍ ግንዯበረት ወረዲ አቡና 
ከተማ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 

85. ሟች አብዯታ ኦላንሳ ዔዴሜው 25 የሆነ የአምቦ ከተማ ነዋሪ ከሏምላ ወር 2007 ዒ.ም ጀምሮ 
በቂሉንጦ እሥር ቤት ታሥሮ አዱስ አበባ አቤሌ ሆስፒታሌ ሕክምና ሲዯረግሇት ቆይቶ ሕይወቱ 

15 

14 

ወንደ ኬነሳ 

ግርማ እሸቱ 



አሌፏሌ፡፡ አስከሬኑ ወዯ ትውሌዴ ሥፍራው አምቦ ተወስድ ወዯ ቀብር ሲሄዴ በተዯረገ የተቃውሞ 
ሰሊማዊ ሰሌፍ ሁሇት ወጣቶች ተገዴሇዋሌ፡፡  

86. ሟች ዯበሊ ጣፋ ሮቢ በ22/03/08ዒ.ም ሱለሌታ ከተማ በፌዯራሌ ፖሉስ በጥይት ተመትቶ ሕይወቱ አሌፏሌ፡፡ 
87. ሟች ዯጀኔ ሰርቤሳ በ23/03/08 ዒ.ም ቶላ ከተማ በፌዯራሌ ፖሉስ በተተኮሰ ጥይት ተገዴሎሌ፡፡ 
88. ሟች ባይሳ በዲሳ በ29/03/08 ዒ.ም ባኮ በመንግሥት የታጠቁ ኃይልች በጥይት ተገዴሎሌ፡፡ 
89. ሟች ጉዯታ ባይሳ ጎበና በ30/03/08 ዒ.ም ባቢች ሊይ በመንግሥት ታጣቂ ኃይልች ተገዴሎሌ፡፡ 
90. ሟች ባይሳ ታዯሰ በ30/03/08 ዒ.ም አቡነግንዯበረት በመንግሥት ታጣቂ ኃይልች ተገዴሎሌ፡፡ 
91. ሟች ቡኢ ዲባ በ30/03/08ዒ.ም አቡነግንዯበረት በመንግሥት ታጣቂ ኃይልች ተገዴሎሌ፡፡ 
92. ሟች ሻቢ ዲባ በ30/03/08ዒ.ም አቡነግንዯበረት በመንግሥት ታጣቂ ኃይልች ተገዴሎሌ፡፡ 
93. ሟች በንቲ ደጉማ በ30/03/08ዒ.ም ሊልአሳምቢ በመንግሥት ታጣቂ ኃይልች ተገዴሎሌ፡፡ 
94. ሟች ጋሬድ ቶልሳ በ02/04/08ዒ.ም ወሉሶ ጉራራ ቦኮ በመንግሥት ታጣቂ ኃይልች ተገዴሎሌ፡፡ 
95. ሟች ቦሩ ጉተማ በ03/04/08 አመያ ወረዲ ኩኖ ቁሉት በመንግሥት ታጣቂ ኃይልች ተገዴሎሌ፡፡ 

5.2. በጥይት ማቁሰሌ፣ ዴብዯባና ማሠቃየት  
በኢፌዳሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 18(1) ሊይ ‹‹ማንኛውም ሰው ጭካኔ ከተሞሊበት፣ ኢሰብዒዊ ከሆነ 
ወይም ክብሩን ከሚያዋርዴ አያያዛ ወይም ቅጣት የመጠበቅ መብት አሇው›› ተብል የተዯነገገውንና በዒሇም 
አቀፉ የሰብዒዊ መብቶች መግሇጫ አንቀጽ 5 ‹‹ማንም ሰው የማሠቃየት ዴርጊት ሉፈጸምበት ወይም 
በጭካኔና ኢ ሰብዒዊ በሆነ መንገዴ ሉጉሊሊ ወይም ሉዋረዴ ወይም ሉቀጣ አይችሌም›› በማሇት የተዯነገገውን 
በመጣስ ከዘህ በታች ስማቸው በተጠቀሰ ሰዎች ሊይ ዴብዯባና ማሠቃየት ተፈጽሟሌ፡፡ 

1. ወጣት ያዯሳ ሞረዲ፤ ዔዴሜ 14፤ በ29/03/2008 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወሉሶ ከተማ 
የቀኝ ታፋው ሊይ በጥይት ተመትቶ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

2. ወጣት ነብሶ ገሇታ፤ ዔዴሜ 15፤ በ29/03/2008 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወሉሶ ከተማ ሆደ 
ሊይ በጥይት ተመትቶ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

3. ወጣት ሙሇታ አያንሳ፤ ዔዴሜ 19፤ በ29/03/2008 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ወሉሶ ከተማ 
ቀኝ ትከሻው ሊይ በጥይት ተመትቶ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

4. ወጣት ሇማ ተረፈ፤ ዔዴሜ 18፤ በ28/03/2008 ዒ.ም በመንግሥት ታጣቂ ኃይልች ወንጭ ከተማ ሊይ 
ግራ እግሩን ከጉሌበቱ በሊይ በጥይት ተመትቶ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

5. ተማሪ ሰልሞን ሞገስ፤ ዔዴሜ 19፤ በ28/03/2008 ዒ.ም በመንግሥት ታጣቂ ኃይልች ወንጭ ከተማ 
ጉሌበቱ ሊይ በጥይት ተመትቶ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

6. አቶ ከቤ ዋቅጅራ፤ ዔዴሜ 45፤ በ27/03/2008 ዒ.ም ከቀኑ 7 ሰዒት በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች 
ሜታሮቢ /ሸኖ/ ከተማ በጥይት ተመትቶ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

7. አቶ ቡለ አበራ፤ ዔዴሜ 25፤ በ06/04/08 ዒ.ም በመንግሥት ታጣቂ ኃይልች ዯንቢ ድል ከተማ 07 
ቀበላ በሁሇት ጥይት እግሩንና እጁን ተመትቶ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

8. ተማሪ ሁንዳሳ አያሊ፤ ዔዴሜ 20፤ በ04/04/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች ዯንቢድል ቀበላ 
03 በጥይት ግራ ትከሻው ሇይ ተመትቶ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 
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ሁንዳሳ አያሊ 



9. ወጣት ላሉሳ ፍቅሬ፤ ዔዴሜ 26፤ በ04/04/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት 
ኃይልች ዯንቢ ድል ከተማ ቀበላ 04 በሽንጡ ሊይ በጥይት ተመትቶ 
በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 

10. ተማሪ ሏዊ ያዯታ፤ ዔዴሜ 17፤ በ04/04/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት 
ኃይልች ዯንቢድል ከተማ በጥይት ግራ እግሯ ሊይ ከጉሌበቷ በታች ተመትታ 
ዯንቢ ድል ሆስፒታሌ በሕክምና ሊይ ትገኛሇች፡፡ 

 

 

 
 
 
11. ተማሪ ላሉሳ በንቲ፤ ዔዴሜ 18፤ በ22/03/08 ዒ.ም በታጠቁ የመንግሥት 

ኃይልች ጉለሶ (ጨሌያ) ከተማ በትከሻው ሊይ በጥይት ተመትቶ ዯንቢ ድል 
ሆስፒታሌ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 
12. ተማሪ ዋቅጅራ ጊዱሳ፤ ዔዴሜ 17፤ የ10ኛ ክፍሌ ተማሪ በ27/03/08 ዒ.ም 

ከቀኑ 9 ሰዒት ሊይ ፊንጫ ሸሇቆ ቀበላ በተማሪዎች የተቃውሞ ሰሌፍ 
በተዯረገበት ወቅት በፌዳራሌ ፖሉሶች በተተኮሰ ጥይት የቀኝ እግሩ ባቱ 
ሊይ ተመትቶ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 
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ላሉሳ ፍቅሬ 

ሏዊ ያዯታ 

ላሉሳ በንቲ 

ዋቅጅራ ጊዱሳ 



13. ተማሪ መሌኬ ከበዯ፤ ዔዴሜዋ 17፤ የ6ኛ ክፍሌ ተማሪ 
በ27/03/08ዒ.ም 11 ሰዒት ሊይ በፊንጫ ሸሇቆ ኅብረተሰቡ 
የተቃውሞ ሰሊማዊ ሰሌፍ አዴርጎ ነበር፡፡ተማሪ መሌኬ 
በሰሌፉ ሊይ ተሳታፊ አሌነበረችም፡፡ በመንገዴ ስትጓዛ 
በፌዳራሌ ፖሉሶች በተተኮሰ ጥይት ቀኝ እግሯ ሊይ 
ከጉሌበቷ በታች ተመትታ አዱስ አበባ ቤቴሌ ሆስፒታሌ 
በሕክምና ሊይ ትገኛሇች፡፡ 

 

14. ወጣት ሮባ ታዬቦሩ፤ ሆሮ ጉዴሩ ወሇጋ ዜን ጉዴሩ ወረዲ ገበቴ 
01 ቀበላ በ04/04/2008ዒ.ም የአካባቢው ሕዛብ የተቃውሞ 
ሰሊማዊ ሰሌፍ በሚያዯርግበት ጊዚ የታጠቁ የመንግሥት ኃይልች 
ወዯሚሠራበት የግሌ ጋራዥ በመሄዴ ግራ እግሩን ባቱ ሊይ 
በመምታት አቁስሇውት ሕክምና በመከታተሌ ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

15. ታዲጊ ቱጂ ሀሰን አሉይ፤ ዔዴሜ13፤ በ27/04/2008ዒ.ም በመንግሥት 
የታጠቁ ኃይልች መሰሊ ከተማ በጥይት ግራ ዯረቱን ተመትቶ 
በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 
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ሮባ ታዬቦሩ 

መሌኬ ከበዯ 

ቱጂ ሀሰን 



16. መሀመዴ አመዴ አመዱን፤ ዔዴሜ 21፤ በ27/04/08 ዒ.ም በመንግሥት 
የታጠቁ ኃይልች መሰሊ ከተማ በጥይት ግራ ዯረቱ ሊይ ተመትቶ 
በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 
17. መሀመዴ ዩሱፍ ዐመሬ፤ ዔዴሜ 27፤ በ27/04/08 ዒ.ም በመንግሥት 

የታጠቁ ኃይልች መሰሊ ከተማ በጥይት ቀኝ እግሩን ተመትቶ 
በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

18. ኢብራሂም ዐመር አብዯሊ፤ ዔዴሜ 20፤ በ27/04/08 ዒ.ም በመንግሥት 
የታጠቁ ኃይልች መሰሊ ከተማ በጥይት ሆደ ሊይ ተመትቶ በሕክምና 
ሊይ ይገኛሌ፡፡ 
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መሀመዴ ዩሱፍ 

መሀመዴ አመዴ 

ኢብራሂም ዐመር 



19. አብዯሊ ሱላማን አህመዴ፣ ዔዴሜ 21፤ በ27/04/08 ዒ.ም በመንግሥት 
የታጠቁ ኃይልች መሰሊ ከተማ በጥይት ሁሇት ታፋውን ተመትቶ 
በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

20. ታዲጊ ጉተማ ኢብራሂም ዐመሬ፤ ዔዴሜ 11፤ በ27/04/08 ዒ.ም በመንግሥት 
የታጠቁ ኃይልች መሰሊ ከተማ በጥይት ቀኝ ታፋውን ተመትቶ በሕክምና ሊይ 
ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 
 
21. አህመዴ ዐመር አብዯሊ ዔዴሜ 25፤ በ27/04/08 ዒ.ም በመንግሥት 

የታጠቁ ኃይልች መሰሊ ከተማ ቀኝ እጁን በሳንጃ ተወግቶ በሕክምና ሊይ 
ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 

22. ተማሪ አብዴ ኢመሱ፤ ዔዴሜ 14፤ በ05/04/08 ዒ.ም በመንግሥት 
ታጣቂ ኃይልች አይራ ከተማ በጥይት ግራ እግሩ ሊይ ተመትቶ 
በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 

ጉተማ ኢብራሂም 

አብዯሊ ሱላማን 

አህመዴ ዐመር 

አብዴ ኢመሱ 

20

1 



23. ወጣት ዯበሊ ታሲሳ፤ ዔዴሜ 22፤ በ05/04/08 ዒ.ም በመንግሥት ታጣቂ 
ኃይልች አይራ ከተማ አንገቱን በግራ በኩሌ ተመትቶ በሕክምና ሊይ 
ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

24. ሕጻን ቀነኒ መኮንን ዔዴሜ 9 የሁሇተኛ ክፍሌ ተማሪ፤ በ05/04/08 ዒ.ም በመንግሥት የታጠቁ 
ኃይልች አይራ ከተማ ቀኝ እግሩ ሊይ በጥይት ተመትቶ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

25. ወጣት ዐመር ቃሲም ፤ ዔዴሜ 17፤ በ01/04/08 
ዒ.ም በመንግሥት የታጠቁ ኃይልች በአዲባ ከተማ 
02 ቀበላ በጥይት ከዔምብርቱ በታች ተመትቶ 
በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 
26. ገሊና ዋቅቶላ፤ ዔዴሜ 21፤ በ06/04/2008 ዒ.ም 

በመንግሥት የታጠቁ ኃይልች ነጆ ከተማ እጁ ሊይ 
ሁሇት ቦታ ተመትቶ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 
 
27. ወጣት ጳውልስ ገመቹ፤ በ12/04/08 ዒ.ም 

ከምሽቱ 3 ሰዒት ፊንጫ ከተማ 02 ቀበላ 
በታጠቁ የመንግሥት ኃይልች በመኪና ተወስድ 
ከፍተኛ ዴብዯባ ተፈጽሞበታሌ፡፡ በእግሮቹ ሊይ 
ከባዴ ጉዲት ስሇዯረሰበት በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 
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ዯበሊ ታሲሳ 

ገሊና ዋቅቶላ 

ጳውልስ ገመቹ 

ዐመር ቃሲም 

21 



28. ፍቅሩ ነዱ ወዬሳ፤ ዔዴሜ 16፤ በ01/04/08 ዒ.ም ግንዯበረት ወረዲ አቡና ከተማ በኦሮሚያ ፖሉስ 
አባሊት ቀኝ ጎኑ ከመቀመጫው ከፍ ብል በጥይት ተመትቶ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

29. ሻምበሌ ዲባ ኢቲቻ ዔዴሜ 16፤ በ01/04/08 ዒ.ም ግንዯበረት ወረዲ አቡና ከተማ በኦሮሚያ ፖሉስ 
አባሊት ሆደ ሊይ በጥይት ተመትቶ በሕክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

30. አቶ ጸጥአርጋቸው ዛክሩ እዴሜው 20 ባቢች ከተማ ሊይ ህዲር 30/2008 ዒ.ም. ከቀኑ 8፡30 አካባቢ 
በኣጋዘ ጦር በተተኮሰ ጥይት ጀርባውን ተመቷሌ፡፡ 

 
31. ወ/ሮ ላሉሴ ቀና ጡሪ፣ እዴሜ 35፣ ታህሳስ 5/2008 ዒ.ም. ገበያ ውሇው ወዯ 

ቤታቸው ሲመሇሱ መንገዴ ዲር ሊይ ከአጋዘ ጦር በተተኮሰ ጥይት አንገታቸው ሊይ 
ተመተው በጽኑ ቆስሇዋሌ፡፡ 

   
 
 
 
32. ተማሪ ጊቢቱ ኢማና ኢቲቻ፣ እዴሜ 19 የ8ኛ ክፍሌ ተማሪ ስትሆን 

ህዲር 30/2008 ዒ.ም. በግምት 8፡00 ሰዒት ሊይ ከአጋዘ ጦር ሠራዊት 
በተተኮሰ ጥይት ባቢች ከተማ ቀበላ 01 መናሀሪያ አካባቢ የቆሰሇች፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. ተማሪ ፈይሳ ተሰማ፣ እዴሜው 16፣ የሰባተኛ ክፍሌ ተማሪ ሲሆን በኦሮሚያ ጨሉያ ጌድ ከተማ 

ፎርቲኖ አካባቢ በ30/03/2008 ዒ.ም. ከቀኑ በግምት 4 ሰዒት አካባቢ በተተኮሰበት ጥይት የቀኝ 
መንጋጋውን የተመታ፣ በዘህም 3 ጥርሶቹ ሊይ ጉዲት ዯርሶበታሌ፡፡ 
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ጸጥአርጋቸው ዛክሩ 

ላሉሴ ቀና 

ጊቢቱ ኢማና 



34. ተማሪ ጫሊ ተሾመ ሌኬሳ፣ እዴሜው 17፣ የሰባተኛ ክፍሌ ተማሪ ሲሆን 
ነዋሪነቱ በኦሮሚያ ክሌሌ ጨሉያ ወረዲ ባቢች ከተማ 01 ቀበላ ነው፡፡ 
በ30/03/2008 ዒ.ም. ከቀኑ በግምት 8 ሰዒት አካባቢ ባቢች ከተማ 
መናህሪያው አካባቢ ከአጋዘ ጦር በተተኮሰበት ጥይት ሆደ ሊይ ተመትቶ 
በጌዴኦ ሆስፒታሌ ከዘያም ወዯ አዱስ አበባ ሪፈራሌ ተጽፎሇት በቅደስ 
ጳውልስ ሆስፒታሌ ህክምና ወስዶሌ፡፡ ይሁንና አሁንም ሙለ ሇሙለ 
ጤንነት እንዯማይሰማው ሇሰመጉ ባሇሙያዎች አስረዴቷሌ፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
35. ጌታቸው ተስፋ፣ ዔዴሜው 30፣ በግብርና ስራ የሚተዲዯር በ04/04/2008 ዒ.ም. በግምት ከጠዋቱ 4፡30 

ሰዒት አካባቢ አመያ ከተማ ውስጥ ከመከሊከያ ሰራዊት በተተኮሰ ጥይት የግራ ትከሻው ሊይ ተመትቶ 
ወሉሶ ቅደስ ለቃሰ ሆስፒታሌ ህክምና ተከታትል ወጥቷሌ፡፡ 

 
36. ወጣት ዯበሊ ተፈሪ፣ ዯምቢድል ከተማ ቀበላ 04 ነዋሪ፤ 

በጥይት ዯረቱ ሊይ የተመታ፡፡ 
 

 

 

 

37. ጉሌማ መንገሻ፤ ጥር 11 ቀን 2008 ዒ.ም በመንግሥት ታጣቂዎች 
ጉዯር ከተማ ውስጥ በጥምቀት በዒሌ ሊይ በጥይት ተመትቶ ጉዯር 
ሆስፒታሌ ከገባ በኋሊ ሇከፍተኛ ሕክምና አዱስ አበባ ሕክምና ሊይ 
ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 

 
38. አቶ ሇቺሳ በሬቻ፣ ኅዲር 30 ቀን 2008 ዒ.ም ከቀኑ በ9፡30 ከኮምቦሌቻ ወዯ ጌድ 30 መንገዯኞችን 

አሳፍሮ መኪና በማሽከርከር ሊይ ሳሇ ቴላ የምትባሌ አካባቢ ሊይ ሲዯርስ በታጠቁ የፌዯራሌ ፖሉስ 
አባሊት እርሱም ተሳፋሪዎቹም በአሠቃቂ ሁኔታ ተዯብዴበዋሌ፡፡ ገንዖብና ተንቀሳቃሽ ስሌኮቻቸውን 
ተነጥቀዋሌ፡፡ ከዯረሰባቸው ጉዲት የተነሣ ዯማቸው በከፍተኛ ሁኔታ እየፈሰሰ ሇተወሰነ ጊዚ ያህሌ 
በእሥር ሊይ አቆይተዋቸዋሌ፡፡ 

ዯበሊ ተፈሪ 

ጫሊ ተሾመ 

ጉሌማ መንገሻ 
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39.ተማሪ ጥሊሁን ግርማ፣ ዔዴሜ 14፤ ኅዲር 30 ቀን 2008 ዒ.ም ከቀኑ 
በ8፡30 ጨሉያ ወረዲ ባቢች 01 ቀበላ ሸንኮራ አገዲ በመነገዴ ሊይ ሳሇ 
ዯረቱና ቀኝ እጁ ሊይ በሁሇት ጥይት ተመትቷሌ፡፡ 

 

 

 

 

40. ሕፃን ኤሉያስ አራርሳ ጥሊሁን እዴሜው 8 ሲሆን በ11/06/2008 ዒ.ም. በግምት ከጠዋቱ 3 ሰዒት 
አካባቢ በታጠቁ የመንግስት ሀይልች የቀኝ ታፋው ሊይ በጥይት ተመትቶ አምቦ ሆስፒታሌ በህክምና 
ሊይ ይገኛሌ፡፡  

41. ኢቱ ነጋሴ አራርሳ እዴሜ 15 በ11/06/2008 ዒ.ም. በግምት ከጠዋቱ 3 ሰዒት አካባቢ በታጠቁ 
የመንግስት ሀይልች የግራ እግሯን በጥይት ተመትታ አምቦ ሆስፒታሌ በህክምና ሊይ ትገኛሇች፡፡ 

በጥይት ተመትተው እና ከፍተኛ ዴብዯባ ዯርሶባቸው በወሉሶ ቅደስ ለቃስ ሆስፒታሌ በተሇያዩ ጊዚያት 
ተኝተው የታከሙ ተጎጂዎች ስም ዛርዛር 

ተ.ቁ. ሙለ ስም ወረዲ ቀበላ 

1 አቢሳ ዴሪባ ኤጀታ ወሉሶ ዱሇሊ 
2 ማሞ ባህሩ አደኛ ወሉሶ ዱሇሊ 
3 ባይሳ መርጋ አብዱሳ ወሉሶ ዱሇሊ 
4 ሇማ ተረፈ ወንጪ ወንጪ 
5 ቀንአ ዱራራ ወንጪ ወንጪ 
6 ዴሪባ ብርሃኑ ወሉሶ አቢ 
7 አየሇ ኩምሳ ወሉሶ  
8 ጉዱሳ አደኛ ወሉሶ  
9 መጋሪ ተሸመ ወሉሶ  
10 የድ ሞረዲ ወሉሶ  
11 ተሻሇ ተክለ ወሉሶ  
12 ዱሪባ ረሠሊ ወሉሶ  
13 ነብሶ ሀይለ ወሉሶ 01 
14 አብርሃም ሀይላ ዯጉ  ወሉሶ  
15 ዯገፋ ከበዯ ወሉሶ 02 
16 ቡል ፍቃደ ወሉሶ  

 

 

 

 

 

 

ጥሊሁን ግርማ 
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5.3 ማሠቃየት/ዴብዯባ 

ተ.
ቁ 

ሙለ ስም ዔዴ
ሜ 

ዴብዯባው 
የተፈጸመበት ቀን 

ዴብዯባው 
የተፈጸመበት ቦታ 

የጉዲቱ ዒይነት 

1 መ/ር አመታ ቱፋ 32 29/03/08    ጌድ የቀኝ እግራቸው ተሰብሯሌ 
2 መ/ር ዲዊት ተካ 28 ›› ››     ››  
3 አቶ ጦና 45 ›› ›› ጀርባቸው ሊይ ጉዲት ዯርሷሌ 
4 አቶ አጥናፉ 50 ›› ›› የቀኝ እጃቸው ተሰብሯሌ 
5 አቶ ዯረጀ ለለ 35 ›› ›› ከዯረሰባቸው ጉዲት አገግመዋሌ 
6 ዱያቆን ዲዊት ጋዱሳ 28 ›› ›› ማጅራቱና እግሩ ሊይ የተዯበዯበ 
7 ተማሪ ዯምሴ ጋቢሳ ሒርጳ 18 01/03/08 ባቢች መሊ ሰውነቱን የተዯበዯበ 
8 ተማሪ አደኛ ተሰማ ሁንዳ 20 22/03/08 ቶኬ ኩታይ ከዯረሰበት ጉዲት አገግሟሌ 
9 አቶ ጋሻው ፈይሳ 28 22/03/08 ›› የግራ እግራቸው ተጎዴቷሌ 
10 አቶ ዯሳሇኝ ጉዱሳ ኦሊና 37 22/03/08 ›› የግራ እጃቸው ተጎዴቷሌ 
11 ተማሪ አቡሽ በዲዲ ሀዊሶ 24 22/03/08 ›› ቀኝ ጉሌበቱ ተጎዴቷሌ 
12 አቶ ፈየራ ጫሜሳ 34 22/03/08 ›› ሆስፒታሌ ገብተው የወጡ 
13 አቶ ጉሌማ መንገሻ 27 11/05/08 ›› ጭንቅሊቱና ግራ እግሩ ተጎዴቷሌ 
14 አቶ ግርማ ታዯሰ 55 27/03/08 ሜታሮቢ /ሸኖ/ በሰዯፍ የተዯበዯቡ 
15 አቶ ሞሲሳ ዲዳ 50 27/03/08 ›› ›› 
16 አቶ በየነ ረጋሳ 40 27/03/08 ›› ›› 
17 አቶ በቀሇ ጋዱሳ 45 ›› ›› ተዯብዴበው በእሥር ሊይ የሚገኙ 
18 አቶ ወንዲጥር ከበዯ 30 06/04/08 ዯንቢ ድል ከተማ የሕክምና ክትትሌ ሊይ ናቸው 
19 አቶ ገቢሳ ሊሜሳ 40 07/04/08 ዯንቢ ድል ከተማ ተዯብዴበው ታክመው ዴነዋሌ 
20 አቶ ግርማ አዲሌ 26 25/04/08 ግንዯበረት አቡና ከተማ በኦሮሚያ ፖሉሶች ተዯብዴቧሌ 
21 አቶ ጆንሴ ዳሬሳ ሞሚቻ 35 07/04/08 ግንዯበረት አቡና ከተማ በኦሮሚያ ፖሉሶች ተዯብዴቧሌ 
22 አቶ አስመራ - - ግንዯበረት አቡና ከተማ በኦሮሚያ ፖሉሶች ተዯብዴቧሌ 
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5.4. እሥራት 

ተ.
ቁ 

የታሣሪው ስም ዔዴሜ የታሠረበት 
ቀን 

የታሠረበት ቦታ አሁን ያሇበ ሁኔታ 

1 መምህር ከበዯ ጨመዲ 35 29/03/08 ጌድ ማረሚያ ቤት በየትኛው እሥር ቤት እንዲለ አይታወቅም 

2 አቶ ዯረጀ ለለ 35 29/03/08 ›› ከእሥር ተሇቅቀዋሌ 
3 ወጣት ዯምሴ ጋቢሳ 22 01/03/08 ባቢች ማረሚያ ቤት ከእሥር ቢሇቀቅም ክትትሌ ይዯረግበታሌ 

4 አቶ ተሰማ ሁንዳ 40 22/04/08 ቃሉቲ ማረሚያ ቤት  በእሥር ሊይ የሚገኙ 
5 ተማሪ ሁንዳ 18 22/04/08 ቶኪ ኩታይ ማረሚያ ቤት ከእሥር ተሇቅቀዋሌ 
6 ዋቅጅራ አመና ማሞ 17 04/05/08 ሰንቀላ ፖሉስ ማሠሌጠኛ በእሥር ሊይ የሚገኝ 
7 አቶ መንግሥቱ ጉዱሳ 25 22/03/08 ቃሉቲ ማረሚያ ቤት ›› 
8 ወጣት ዯረጀ 20 22/03/08 ›› ›› 
9 አቶ ከበዯ 26 22/0308 ቶኪ ኩታይ ማረሚያ ቤት ከእሥር ተሇቅቋሌ 
10 ሰሇሞን ነጋሳ ጀሌቀባ 17 22/03/08 ሰንቀላ ፖሉስ ማሠሌጠኛ በእሥር ሊይ የሚገኙ 
11 አቶ ተሰማ ወንዳ 42 22/03/08 ቶኪ ኩታይ ማረሚያ ቤት ›› 
12 አቶ ኃይለ በዴአኔ 48 22/03/08 ›› ›› 
13 አቶ ተሬሳ ዯብአስ 46 22/03/08 ›› ›› 
14 አቶ ቱጁባ ሬፌራ 47 22/03/08 ›› ›› 
15 ወጣት ፈየራ መረራ 17 11/05/08 ›› ›› 
16 ወጣት ብርሃኑ ታመነ 16 11/05/08 ›› ›› 
17 ወጣት ሃዊ ጉቱ 18 18/05/08 ›› ›› 
18 ተማሪ አማኑኤሌ ኤፍሬም 17 02/04/08 ነቀምቴ ማረሚያ ቤት በእሥር ሊይ ይገኛለ 
19 ተማሪ ጫራ ጌታሁን 20 02/04/08 ነቀምቴ ማረሚያ ቤት በእሥር ሊይ ይገኛሌ 
20 መሏዱ ኦድሞ ኢብሮ 21 12/05/08 መኢሶ ወረዲ ፖሉስ በእሥር ሊይ ይገኛሌ 
21 ጀማል አሉዬ አብደራህማን 33 12/05/08 መኢሶ ቻይና ካምፕ ›› 
22 አብዱ ኢብሮ አጡሬ 35 ›› ›› ›› 
23 በዲሶ አብዯሊ በይሶ 27 ›› ›› ›› 
24 አረሽ መሏመዴ ወዲይ 19 ›› ›› ›› 
25 አብዱ ኡስማን በዲሶ 22 ›› ›› ›› 
26 ኤሌያስ ሁሴን 22 ›› ›› ›› 
27 አብዱ ሁሴን አሕመዴ 18 ›› ›› ›› 
28 ሀሼሞ አሊይ ሰዑዴ 23 15/05/08 ›› ›› 
29 ኢሴ አብደሊሂ 42 ›› ›› ›› 
30 መሏመዴ (ፎልሌ) 21 13/05/08 ›› ›› 
31 ሊል አሉ አብድ 43 15/05/08 መኢሶ ቻይና ካምፕ በእሥር ሊይ ይገኛሌ 
32 ሞሚና አሚን 38 14/05/08 ›› ›› 
33 ሚስሩ (ኮራ) 33 13/05/08 መኢሶ ወረዲ ፖሉስ ›› 
34 አብዳ ሼካ 21 13/05/08 መኢሶ ወረዲ ፖሉስ በእሥር ሊይ ይገኛሌ 
35 አብዱ 19 13/05/08 ›› ›› 
36 ናስር ኡሼ 32 16/05/08 ›› ›› 
37 የድታ 24 ›› ›› ›› 
38 ሙእዱን ኤርሚያስ 21 17/04/08 መሰሊ ፖሉስ ጣቢያ ›› 
39 አሌዬ ጀማሌ 30 ›› ›› ›› 
40 አብደ ማሉን 28 ›› ›› ›› 
41 የሱፍ ጁሀር 25 ›› ›› ›› 
42 ግዙቸው ድሳ 70  ግንዯበረት ወረዲ አቡና ወረዲ በእሥር ሊይ 
43 ፊጣ ገሠሠ   ›› ›› 
44 ወርቁ አበበ   ›› ›› 
45 ሇታ ወርድፋ   ›› ›› 
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ተ.
ቁ 

የታሣሪው ስም ዔዴሜ የታሠረበት 
ቀን 

የታሠረበት ቦታ አሁን ያሇበ ሁኔታ 

46 መሱ ዯቻሳ   ›› ›› 
47 ዲባ ዯቻሳ   ›› ›› 
48 ማሞ ዯቻሳ   ›› ›› 
49 ሃጫለ   ›› ›› 
50 ተሾመ ረጋሳ   አ.አ ማዔከሊዊ በእሥር ሊይ 
51 በዩጫ ዋቃ   አ.አ ማዔከሊዊ ›› 
52 ገሊና በሻና  29/05/08 ጀሌደ ፖሉስ ጣቢያ ›› 
53 ባጩ በዲዲ  ›› ›› ›› 
54 ጉዲ ዋቅቶሊ  29/05/08 ጀሌደ ፖሉስ ጣቢያ በእሥር ሊይ  
55 ዖበናይ ከበዯ  ›› ›› ›› 
56 ሀብታሙ ተክለ  ›› ›› ›› 
57 ዖሩ አበራ  ›› ›› ›› 
58 ሮዙ ገቢሳ  ›› ›› ›› 
59 ራቢራ ቡሌቱሜ  ›› ›› ›› 

 
በወሉሶ ከተማ ህገ ወጥ እስር የተፈጸመባቸው ሰዎች 
ተ.ቁ. ሙለ ስም የታሰሩበት ቀን ዔዴሜ ሥራ አሁን ያለበት ሁኔታ 
60 ናኦሌ ዱባባ 27/03/08 23 ተማሪ ማእከሊዊ 
61 ሰአዲ ማቲ 27/03/08 22 ተማሪ ማእከሊዊ 
62 ግርማ ጫሊ 27/03/08 24 ተማሪ ማእከሊዊ 
63 ጸጋዬ እንዲሇ 27/03/08 23 ተማሪ ማእከሊዊ 
64 አሇሙ ኡሩማ 27/03/08 25 ተማሪ ማእከሊዊ 
65 ግርማ ኡርጋ 27/03/08 24 ተማሪ ማእከሊዊ 
66 እንዲሌካቸው ገነነ 27/03/08 22  ተማሪ ማእከሊዊ 
67 ወርቅነህ ከበዯ 23/03/08 40 የህግ ባሇሙያ ማእከሊዊ 
68 አቡሽ ፈጠማ 23/03/08 19 ተማሪ ማእከሊዊ 
69 መ/ር ፍቃደ ዯባ 23/03/08 35 መ/ር ማእከሊዊ 
70 ቦጋሇች በቀሇ 27/03/08 37 የቤት እመቤት ማእከሊዊ 
71 ዲንኤሌ ወርቅነህ 27/03/08 20 ተማሪ ማእከሊዊ 
72 ዲንኤሌ ማንዳቦ 27/03/08 21 ተማሪ ማእከሊዊ 
73 ፈየራ ሽጉጤ 22/04/08 28 የመንግስት ሰራተኛ ወሉሶ ማረሚያ ቤት  
74 ታምሩ ቦጋሇ 22/04/08 30 መ/ር ወሉሶ ማረሚያ ቤት 
75 ሲሳይ አሇሙ 22/04/08 30 መ/ር ወሉሶ ማረሚያ ቤት 
76 ወጋራ ሸሇመ 22/04/08 32 መ/ር ወሉሶ ማረሚያ ቤት 
77 ዴሪባ ጀቤሳ 22/04/08 22 መምህር ወሉሶ ማረሚያ ቤት 
78 ታምሩ በቀሇ  22/04/08 28 የቴክኒክ ሙያ መ/ር ወሉሶ ማረሚያ ቤት 
79 ፀጋዩ እንዲሇ  22/04/08 29 የግሌ ስራ ወሉሶ ማረሚያ ቤት 

 
 ከአመያ ወረዲ ዴሬ እንጭኒ እና ጉርትራ የታሰሩ 
ተቁ ሙለ ስም እዴሜ ስራ አሁን ያለበት ሁኔታ ምርመራ 
80 ፋፋ ፈዬራ ያዳሳ 30 የመዴረክ ጸኃፊ ወሉሶ ማ/ቤት ማእከሊዊ ተወስዯዋሌ 
81 ዯመና ይማኑ ቶባ 31 አርሶ አዯር ወሉሶ ማ/ቤት  
82 ላንጭ ይመኑ ቶባ   23 በግሌ ወሉሶ ማ/ቤት  
83 ዖሪሁን ታዮ 30 በግሌ ወሉሶ ማረሚያ ቤት 11/04/08 የታሰረ 
84 አዲሙ ዲኚ 24 በግሌ ወሉሶ ማረሚያ ቤት 04/04/08 የታሰረ 
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5.5. የዯረሱበት የማይታወቅ 
ተ.ቁ ስም ዔዴሜ የጠፋበት ቀን አሁን ያሇበት ሁኔታ ምርመራ 
1 ወጣት ዯምሴ ጋቢሳ ሄርጳ 22 01/03/08 በጸጥታ ኃይልች የተሰወረ  
2 መ/ር ከበዯ ጨመዲ 45 29/03/08 ››  
3 አቶ አዱሱ አክሉሌ 40 01/03/08 የት እንዲለ አይታወቅም  
4 አቶ ፈየራ ጉዯታ 42 22/03/08 ››  
5 አቶ ዮሏንስ ጉታ 40 07/04/08 ››  
6 አቶ መንጌ ጉዯታ  01/04/08 ››  
 
ከቀዬአቸው ከአመያ ወረዲ ተፈናቅሇው ያለበት ያሌታወቀ 
ተ.ቁ. ሙለ ስም እዴሜ ስራ 
7 ሞቱማ ገየራ 30 አርሶ አዯር 
8 ገሊና ይመኑ ቶባ 26 አርሶ አዯር 
9 ፈዬራ ይመኑ ቶባ 24 ተማሪ 
10 ኡመታ ይመኑ ቶባ 23 የግሌ ተዲዲሪ 
11 ታሜ ሌኪሳ ቶባ 27 ተማሪ 
12 ላንጨ ይመኑ ቶባ 25 የግሌ 
 
5.6. የንብረት ውዴመትና መፈናቀሌ 
የአዱስ አበባና የፊንፊኔ ሪያ ሌዩ ዜን የተቀናጀ ማስተር ፕሊንን ባሇመቀበሌ በተሇያዩ የኦሮሚያ ክሌሌ 
አካባቢዎች ከተቀሰቀሰው ሕዛባዊ ተቃውሞ ጋር በተያያዖ በመንግሥት ኃይልች የተወሰዯው እርምጃ ዚጎችን 
ሇሞት፣ ሇአካሌ ጉዲት፣ ሇእሥርና ሇመሠወር ዲርጓሌ፡፡ ከዘህ በተጨማሪ የተቃውሞ እንቅስቃሴውን 
ተከትል በኦሮሚያ ክሌሌ በዯቡብ ምዔራብ ሸዋ ዜን አመያ ወረዲ በተሇያዩ ቀበላዎች ኩኖ ቁሉት (ቀርሳ 
ቁሉት)፣ ወረ ወገሪ (በሬዲ) እንዱሁም አብላ መዴኃኔዒሇም ከ30ዒመታት በሊይ ሲኖሩ የነበሩ ነዋሪዎችን 
ታኅሣሥ 02 ቀን 2008ዒ.ም ላሉት ጀምሮ የአዱስ አበባን ማስተር ፕሊን በመቃወም ከወጡ ሰሊማዊ 
ሰሌፈኞች መካከሌ ጥቂቶቹ በአካባቢው በሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወሊጆች መኖሪያ ቤታቸውን ከነሙለ 
ንብረታቸው አቃጥሇውባቸዋሌ፡፡ በዘህም ምክንያት በርካታ ሰዎች ተፈናቅሇው ወዯ ኹዲዴ2፣ ዲርጌ፣ ዋሌጋ 
ከተማና ወሌቂጤ ከተሞች ተሰዴዯዋሌ፡፡ ከ300 በሊይ አርሶ አዯሮች ከኩኖ ቁሉት ቀበላ ቤታቸው ሙለ 
በሙለ ተቃጥልባቸው ወሉሶ ከተማ ‹‹ሁለ ይማር›› ት/ቤት ውስጥ ሇአንዴ ሳምንት ያህሌ ተጠሌሇው 
ቆይተዋሌ፡፡ ቀይ መስቀሌም ዔርዲታ ሲያዯርግሊቸው እንዯነበር ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ በዲርጌና በኩዲዴ1 
ቀበላም ቁጥራቸው ከ500  የማያንስ ተፈናቃዮች ከተሇያዩ ቀበላዎች በዴንኳን ውስጥ መጠሇሊቸውን 
የሰመጉ ባሇሙያዎች በቦታው በመገኘት አረጋግጠዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ የተቃጠሇው ቤት ከ800 በሊይ ሲሆን 
በዛርዛር ያገኘናቸው እንዯሚከተሇው ይቀርባሌ፡- 

ተ.ቁ ቤት የተቃጠሇበት ሰው ስም የተቃጠሇበት ቀበላ የተቃጠሇበት ቀን ምርመራ 
1 አያሌቅበት ዏይተህ ግዙ በሮዲ ጩለል 02/04/08 ላሉት ሣር ቤት 
2 ያብሩ ዖሇቀ ›› ›› ›› 
3 ጌታው ሽታ ›› ›› ›› 
4 ሇወጠኝ እሸቴ ›› ›› ›› 
5 ታዯሰ ወ/ሃና ›› ›› ›› 
6 አቦዎይ ጭንቅሌ ›› ›› ›› 
7 አዲው ሰባዩ ›› ›› ›› 
8 አበረ ሇማ ›› ›› ›› 
9 አውሊቸው ሲሳይ ›› ›› ›› 
10 ሱረት ታዯሰ ›› ›› ›› 
11 ጌታው እምዩ ›› ›› ›› 
12 ገ ባጥቂ ›› ›› ›› 
13 ዯነቀው በቀሇ ›› ›› ›› 
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ተ.ቁ ቤት የተቃጠሇበት ሰው ስም የተቃጠሇበት ቀበላ የተቃጠሇበት ቀን ምርመራ 
14 ሁለም ታዬ ዯነቀው ›› ›› ›› 
15 ሻምበሌ አየሇ ›› ›› ›› 
16 ሊውጋሇት አሌታዬ ›› ›› ›› 
17 ዯምሴ መብሬ ›› ›› ›› 
18 ጌታቸው ነጋሽ ›› ›› ›› 
19 አሰማ ጌታሁን ›› ›› ›› 
20 አያላው ግርማ ›› ›› ›› 
21 አሰበ ቸርነት ›› ›› ›› 
22 ፍቃደ ጠቅሌ ›› ›› ›› 
23 ካብታሙ ጫኑ ›› ›› ›› 
24 አበረ ክፍሇ ማርያም ›› ›› ›› 
25 መንገሻ ተክሇማርያም ›› ›› ›› 
26 ገሊምጤ ታዯሰ ›› ›› ›› 
27 ወንዴም ስሻ ገብረየስ ›› ›› ›› 
28 ግዙቸው እንግዲወርቅ ›› ›› ›› 
29 መሪጌታ ኪዲነወርቅ ›› ›› ›› 
30 ጥሩነህ ፍሇማርያም በሮዲ ጩለል 02/04/08ዒ.ም  ላሉት 

31 ጌታው ምንዲ ›› ›› ›› 
32 አየሇ አበረ ›› ›› ›› 
33 እዋወይ አብዬ ›› ›› ›› 
34 በሇጠ ክፍሇማርያም ›› ›› ›› 
35 እንዯሻው ክፍሇማርያም ›› ›› ›› 
36 ንጉሤ ወርቃሇማሁ ›› ›› ›› 
37 ጎረምስ አማረ ›› ›› ›› 
38 ብሩ ወንዴማገኝ ›› ›› ›› 
39 ሽፈራ አባቦይ ›› ›› ›› 
40 ምሳዎይ ወንዴማገኝ ›› ›› ›› 
41 አበበ ያብሩ ›› ›› ›› 
42 አባቦይ ታዬ በሮ ሙሪያ ቀበላ 02/04/08 ላሉት 
43 ጌታው ጠንክር ›› ›› ›› 
44 አስጨናቂ ታዬ ›› ›› ›› 
45 ጌታው መንግሥት ›› ›› ›› 
46 አግዖው ጉሌቴ ›› ›› ›› 
47 ዯጀን አሰግዴ ›› ›› ›› 
48 ዏወቀ ቅጣው ›› ›› ›› 
49 ውዴሰው በቀሇ ›› ›› ›› 
50 ጌትዎይ በቀሇ ›› ›› ›› 
51 ጌታው ማሞ ›› ›› ›› 
52 ዖሇቃው ዯረበ ›› ›› ›› 
53 ተሾመ አሰግዴ ›› ›› ›› 
54 በሱፍቃዴ መንገሻ በሮ ሙሪያ ቀበላ 02/04/08 ላሉት 
55 አሰፋ አግማስ ›› ›› ›› 
56 ስንታየሁ ተሰማ ›› ›› ›› 
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በዯቡብ ምዔራብ ሸዋ ዜን በአመያ ወረዲ በተሇያዩ ቀበላዎች የአዱስ አበባን ማስተር ፕሊን ማስፋፋትን 
ባሇመቀበሌ በተነሣው ተቃውሞ በሰሊማዊ ሰሌፉ የተሳተፉ ጥቂት የኦሮሞ ብሔር ተወሊጆች ሇበርካታ 
ዒመታት በአካባቢው ከሕዛቡ ጋር አብረው የኖሩትን የአማራ ተወሊጆች ቤት አቃጥሇዋሌ፤ በቤት ውስጥ 
የነበረ ሇሽያጭ የተዖጋጀ በርበሬና የተሇያዩ የእህሌ ዒይነቶች ምርት ወዴሟሌ፡፡ ማሳ ሊይ የነበረ እህሌም 
ተቃጥሎሌ፡፡  በኩኖ ቁሉት ቀበላ ሊይ፣ የአማራ ተወሊጆች በወሰደት የአጸፋ እርምጃ ዯግሞ ቁጥሩ 96 
የሚሆን የኦሮሞ ተወሊጆች ቤትም ተቃጥሎሌ፡፡ ይህ ሕዛብን በሕዛብ ሊይ የማነሳሳት ዴርጊት የሚፈጸመው 
በዋነኛነት በጥቂት የራሳቸው ያሌሆነውን መሬትና ኃብት ሇመንጠቅና ያሇአግባብ ሇመክበር በሚፈሌጉ 
የአካባቢ ሀብታሞች አነሳሽነትና መሪነት እንዱሁም በመሰሌ ጥቅም ፈሊጊ ባሇሥሌጣኖች አይዜህ ባይነት 
መሆኑን ተጎጂዎች ገሌጸዋሌ፡፡   

በአመያ ወረዲ በኦሮሞና በአማራ ሕዛብ መካከሌ ምንም ዒይነት ጸብ ሳይኖር ተግባብተው በጋብቻና 
በወዲጅነት አብረው ሲኖሩ ቆይተዋሌ፡፡ አሁንም እየኖሩ ነው፡፡ ዲሩ ግን ጊዚና ሁኔታውን የሚጠቀሙ ጥቂት 
የአካባቢ ባሇሥሌጣኖችና ሀብታሞች ሇራሳቸው ሌዩ ጥቅም በመፈሇግ ሲፈጥሩት የቆዩትና እየፈጠሩት ያሇው 
ችግር በአማራና በኦሮሞ ተወሊጆች የጋራ ስብሰባ የተወገዖ ሲሆን ወዯፊት እንዱህ ዒይነት ችግር 
እንዲይፈጠር በሁሇቱም በኩሌ ሽማግላዎች በመምረጥ በአሁኑ ወቅት በሰሊም እየኖሩና የተቃጠሇውንም ቤት 
በጋራ እየሠሩ መሆናቸውን ሇማረጋገጥ ችሇናሌ፡፡  

5.7. የወዯመ የመንግሥት ንብረት  

የአዱስ አበባና የፊንፊኔ ሪያ ሌዩ ዜን የተቀናጀ ማስተር ፕሊንን ባሇመቀበሌ በተሇያዩ የኦሮሚያ ክሌሌ 
አካባቢዎች ከተቀሰቀሰው ሕዛባዊ ተቃውሞ ጋር በተያያዖ የተሇያየ የመንግሥትና የሕዛብ ንብረት 
ወዴሟሌ፡፡ ይህንንም ችግር የምዔራብ ሸዋ ዜን፣ የዯቡብ ምዔራብ ሸዋ ዜን የፊንፊኔ ሪያ ሌዩ ዜን ቡራዩ 
ከተማ አስተዲዯር፣ የፊንፊኔ ሪያ ሌዩ ዜን የሱለሌታ ከተማ አስተዲዯርና የፖሉስ ኃሊፊዎችን በአጠቃሊይ 
ስሇዯረሰው ችግር ማብራሪያ እንዱሰጡን በየቢሯቸው ተገኝተን አነጋግረን የሚከተሇውን ምሊሽ ሰጥተውናሌ፡፡ 

 ስሇዯረሰው የሰው ሕይወት መጥፋት እየተጣራ መሆኑንና ምርመራው ሲጣራ እንዯሚገሇጽ፤ 
 ሦስት የፖሉስ ባሌዯረቦች ግንዯበረት ወረዲ አቡና ከተማ መገዯሊቸውንና ሁሇት የፖሉስ አባሊትም 
በጥይት ተመትተው ፖሉስ ሆስፒታሌ በሕክምና ሊይ መሆናቸውን፣ 

 142 ከምዔራብ ሸዋ ዜን የተሇያዩ ወረዲዎች የመጡ የሕግ እሥረኞች በአምቦና በአዱስ ዒሇም ማረሚያ 
ቤት እንዯሚገኙ፣ 

 የገበሬ ማኅበር ጽ/ቤቶች፣ ንዐሥ ፖሉስ ጣቢያዎች፣ የገበሬዎች ማሠሌጠኛ አዲራሾች በተሇያዩ 
አካባቢዎች ጉዲት እንዯዯረሰባቸው፣ 

 ንብረትነታቸው የዲንጎቴ ሲሚንቶ ፈብሪካ የሆኑ ከ10 በሊይ መኪናዎች መቃጠሊቸውን፣ 

ተ.ቁ ቤት የተቃጠሇበት ሰው ስም የተቃጠሇበት ቀበላ የተቃጠሇበት ቀን ምርመራ 
57 አበበ ዖነበ ›› ›› ›› 
58 አውራሪስ በዚ ›› ›› ›› 
59 ዒሇሙ ማሙዬ ›› ›› ›› 
60 ወሌዳ አበራ ›› ›› ›› 
61 ቻሇው ዒሇሙ ›› ›› ›› 
62 አስቻሇው ወንዴራዴ ›› ›› ›› 
63 ዯስታው ሙሊት ›› ›› ›› 
64 አዱሴ ሙሊት ›› ›› ›› 
65 ተረፈ ሊቀው ›› ›› ›› 
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 አንዴ የሕዛብ ማመሊሇሻ የከተማ አውቶብስ 1,700,000 ብር የሚገመት መኪና መቃጠለን 
ገሌጸውሌናሌ፡፡ 

 የአዱስ አበባና የፊንፊኔ ሪያ ሌዩ ዜን የተቀናጀ ማስተር ፕሊንን ባሇመቀበሌ በተሇያዩ የኦሮሚያ ክሌሌ 
አካባቢዎች ከተቀሰቀሰው ሕዛባዊ ተቃውሞ ጋር በተያያዖ የጠፋውን የሰው ሕይወት፣ የወዯመውን 
ንብረትና ችግሩ አሁን ስሇሚገኝበት ዯረጃ እንዱገሌጹሌን የኢፌዳሪ የመንግሥት ኮምዩኒኬሽን ጉዲዮች 
ጽ/ቤት፣ የኢፌዳሪ ፌዳራሌ ፖሉስ፣ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት አስተዲዯርና የኦሮሚያ 
ክሌሊዊ መንግሥት ፖሉስ ኮሚሽንን በአካሌ ተገኝተን ጠይቀናሌ፡፡ ነገር ግን ገና መረጃውን እያጠናቀሩ 
በመሆናቸው አሁን መሌስ ሉሰጡን እንዯማይችለ ገሌጸውሌናሌ፡፡ 
 

6. ማጠቃሇያ 

በዘህ የሰመጉ 140ኛ ሌዩ መግሇጫ የቀረቡት የሞት፣ የአካሌ ጉዲት፣ ንብረት ማውዯም፣ የእሥራትና 
የመሰወር እንዱሁም ላልች የሰብዒዊ መብት ጥሰቶች አስተማማኝ ማስረጃ የተገኘባቸው ብቻ ናቸው፡፡ ነገር 
ግን በሕዛቡ የተቃውሞ ሰሊማዊ ሰሌፍ እንቅስቃሴ ወቅት የተገዯለ፣ የተጎደ፣ የታሠሩና የወዯሙ ንብረቶች 
እጅግ በጣም ከፍተኛ እንዯሆኑ ይገመታሌ፡፡ ጉዲት በዯረሰባቸው አካባቢዎች ባሇሙያዎቻችን ተዖዋውረው 
እንዲረጋገጡት ከፍተኛ የሆነ የፖሉስና የሠራዊት ኃይሌ በየአካባቢው በብዙት በመኖሩ ሕዛቡ መረጃ 
በተሇይም ማስረጃ ሇመስጠት በከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ ይገኛሌ፣ ማንንም ሰው ሇማመን ተቸግሯሌ፡፡  

ይህ ሪፖርት በሚጠናቀርበት ወቅት በምዔራብ አርሲ በአጄ፣ ሻሸመኔ፤ ኮፈላና አካባቢው፣ በምዔራብ ወሇጋ 
በአርጆና አካባቢው፣ በምዔራብ ሸዋ አምቦ እና ጉዯር ህዛባዊ ተቃውሞው እንዯቀጠሇ ነው፡፡ በታጠቁ 
የመንግስት ሀይልች የሰው ህይወት እየጠፋ፣ የአካሌ ጉዲት እየዯረሰ፣ እስራትና ዴብዯባ እየተፈጸመ 
እንዯሚገኝ ከየቦታው ሇሰመጉ መረጃዎች እየዯረሱ ነው፡፡ የመንግሥት ታጣቂ ኃይልች በአምቦና በጀሌደ 
አስገዴድ መዴፈር መፈጸማቸውን ከነዋሪዎች ሇመስማት ችሇናሌ፡፡ መርማሪዎቻችን ያነጋገሯቸው በርካታ 
ነዋሪዎች እንዯገሇጹት በአንዲንዴ ቦታዎች የመንግሥት ታጣቂዎች ሕገ ወጥ የቤት ሇቤት አሰሳ ላሉት ሊይ 
የሚያዯርጉ ሲሆን፣ በፍተሻ ወቅት የሚያገኙትን ንብረት ይወስዲለ፣ በዚጎች ሊይ ከፍተኛ የሆነ ዴብዯባ 
ይፈጽማለ፣ ዙቻና ማስፈራሪያ እንዱሁም ስዴብ ይሰነዛራለ፡፡ 

መንግሥት ከሊይ ሇተገሇጹት ሮሮዎችና አቤቱታዎች ትኩረት ሉሰጥ ይገባሌ፤ ጉዲዩ በገሇሌተኛ አካሌ 
እንዱጣራ፣ ችግሩን የፈጠሩት በሕግ እንዱጠየቁ እንዱያዯርግ፣ ተጎጂዎች በአግባቡ እንዱካሱና ሇወዯፊቱም 
እንዱህ ዒይነት ችግሮች እንዲይከሰቱ የመከሊከሌና ጥበቃ የማዴረግ ኃሊፊነቱን እንዱወጣ ሰመጉ ጥሪውን 
ያቀርባሌ፡፡ 

በምዔራብ አርሲ ዜን በተሇያዩ ወረዲዎች የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት ማሇትም የኦርቶድክስ፣ 
የፕሮቴስታንትና የካቶሉክ አብያተ ክርስትያናት ተቃጥሇዋሌ፡፡ ዴርጊቱ የተፈጸመው በማንም ይሁን በማን 
በአጭሩ ካሌተገታ፣ በሀገርና በሕዛብ ሰሊምና መረጋጋት እንዱሁም በአንዴነት ሊይ የከፋ አዯጋ 
ስሇሚያስከትሌ እንዱህ ዒይነቱ ዴርጊት በአስቸኳይ እንዱቆም ሰመጉ ያሳስባሌ፡፡ መንግሥትም አጥፊዎችን 
በሕግ እንዱጠየቁ እንዱያዯርግ ሰመጉ ይጠይቃሌ፡፡ 
 
ሰመጉም ወዯፊት የሰብዒዊ መብቶች ቀውስ በተፈጠረባቸው በሁለም የኦሮሚያ አካባቢዎች ከፍተኛና ሰፊ  
የማጣራት ሥራ መሥራት እንዯሚኖርበት ያምናሌ፡፡ ስሇሆነም የተጎጂዎች ቤተሰቦች፣ ተጎጂዎች እንዱሁም 
ሇሰብዒዊ መብት መከበር አስተዋጽዕ ሇማዴረግ የምትፈሌጉ ዚጎች ሁለ መረጃዎችንና ማስረጃዎችን ሇሰመጉ 
ያሇፍርሏት እንዴታዯርሱና አቤቱታዎችን እንዴታቀርቡ ሰመጉ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ እንዱሁም ይህንን 
የሰመጉን ጥረት የምትዯግፉ ዚጎችም ሰመጉ የሰብዒዊ መብቶች ጥሰቶችን ሇማጣራትና ውጤቱንም ይፋ 
ሇማዴረግ የሚያስፈሌገውን ዴጋፍ በማዴረግ የዚግነትና የሰብዒዊነት ግዳታችሁን እንዴትወጡ ሰመጉ 
በአክብሮት ጥሪውን ያስተሊሌፋሌ፡፡ 
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7. ማሳሰቢያ  
በኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 15 ‹‹ማንኛውም ሰው በሕይወት 
የመኖር መብት አሇው፡፡ ማንኛውም ሰው በተዯነገገ ከባዴ የወንጀሌ ቅጣት ካሌሆነ በስተቀር ሕይወቱን 
አያጣም›› ተብል የተዯነገገውን በመተሊሇፍ፡ 
 በተማሪዎችና በሕዛቡ ሇቀረበው ጥያቄ በመንግሥት የተሰጠው መሌስ በምንም መሌኩና በማንኛውም 

መሇኪያ በሰመጉ ተቀባይነት የላሇው መሆኑን፣ 
 በተማሪዎችና በሕዛቡ በተቀሰቀሰው ሰሊማዊ የተቃውሞ ሰሌፍ ሰበብ የሕይወት፣ የአካሌ፣ የንብረት 

ጉዲት ያዯረሱትና ጉዲቱ እንዱዯርስ ያዖት ኃሊፊዎች በአስቸኳይ ሇሕግ እንዱቀርቡ፣ 
 በተማሪዎችና በሕዛብ ሰሊማዊ ሰሌፍ ምክንያት የታሠሩት በርካታ እሥረኞች በአስቸኳይ እንዱፈቱ 
 ግዴያ፣ የአካሌ ጉዲት ሇዯረሰባቸው ግሇሰቦችና ቤተሰቦች ተገቢው ካሣ እንዱከፈሌ፣ 
 ሇወዯፊቱም በተማሪዎችና በሕዛቡ ሇሚነሡ ሰሊማዊ ሰሌፎች የኢፌዳሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 30/1/ 

እንዯሚዯነግገው ‹‹ማንኛውም ሰው ከላልች ጋር በመሆን መሣሪያ ሳይዛ በሰሊም የመሰብሰብ፣ ሰሌፍ 
የማዴረግ ነጻነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት አሇው፡፡›› የሚሇውን ዴንጋጌ መንግሥት እንዱያከብርና 
ዚጎች በሰሊማዊ መንገዴ የሚጠይቁትን ጥያቄ መንግሥት ሰሊማዊ መሌስ እንዱሰጥ ሰመጉ ጥሪውን 
ያቀርባሌ፡፡ 
 

በላሊም በኩሌ ዚጎች በሰሊማዊ መንገዴ ጥያቄና ቅሬታ ሇመንግሥት አካሊት ማቅረብ መብታቸው ነው፡፡ 
መንግሥትም ዚጎች የሚያነሷቸውን የተሇያዩ ቅሬታዎችና ጥያቄዎች በሰሊማዊ፣ ሕጋዊና ዳሞክራሲያዊ 
መንገዴ የማስተናገዴ ግዳታ አሇበት፡፡ ሆኖም ዚጎች ጥያቄና ቅሬታቸውን የማቅረብ መብታቸውን 
ሲጠቀሙም ሆነ መንግስት ጥያቄ የማስተናገዴ ግዳታውን ሲወጣ የባሇጉዲዮቹንና የላልች ዚጎችን ሰብዒዊና 
ዳሞክራሲያዊ መብቶች ማክበርና ማስከበር አስፈሊጊ መሆኑ ሉሰመርበት ይገባሌ፡፡ በማናቸውም ምክንያትና 
ሰበብ ዚጎችን በዚጎች ሊይ ማነሳሳት፣ ጥቃት መፈጸምና እርስ በርስ ማጋጨት ሉወገዛ ይገባሌ፡፡ ይሌቁንም 
በብሔረሰቦችና በሃይማኖቶች መካከሌ ከመቼውም ጊዚ የበሇጠ መቻቻሌ፣ መተሳሰብና መፈቃቀር እንዱኖር 
መንግሥት፣ ተቃዋሚ ኃይልች፣ ዚጎች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የብኃን መገናኛዎችና መንግሥታዊ 
ያሌሆኑ ዴርጅቶች የበኩሊቸውን አስተዋጽዕ  እንዱያዯርጉ ሰመጉ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡  
 
ሇሰብዒዊ መብቶች  መከበር የቆማችሁ ዚጎች፣ ሏገር አቀፍናዒሇም አቀፍ ተቋማትም መንግሥት የዚጎችን 
ሰብዒዊ መብቶች እንዱያከብር፣ እንዱያስከብረና እንዱያሟሊ ከዘህ በታች በተገሇጹት አዴራሻዎች በመጻፍ 
ጥያቄና ግፊት እንዴታዯርጉ ሰመጉ ይጠይቃሌ፡፡  
 

 ሇኢ.ፌ.ዳ.ሪ የሕዛብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባዓ ጽ/ቤት 
ፖ.ሳ.ቁጥር ፡- 80001፣ ኢ-ሜሌ፡- national.parliament@telecom.net.et፣  
ፋክስ ፡- (+251) 011 155-0400፣የስሌክ ቁጥር ፡- (+251) 011 124-1000፣  

   አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇኢ.ፌ.ዳ.ሪ ፌዯሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባዓ ጽ/ቤት:-  

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

      አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇኢ.ፌ.ዳ.ሪ ፕሬዛዲንት ጽ/ቤት:-  

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

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

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

   አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ               
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 ሇኢ.ፌ.ዳ.ሪ ፌዯራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር ጽ/ቤት:-  
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 5608፣ ኢ-ሜሌ፡- mofatr1@yahoo.com፣  
ፋክስ፡-(+251)011 551-1200፣ 
የስሌክ ቁጥር፡-(+251) 011 515-3204፣  

   አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇኢ.ፌ.ዳ.ሪ ፍትሕ ሚኒስቴር ጽ/ቤት:-  

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

 ሇኢ.ፌ.ዳ.ሪ የሕዛብ ዔንባ ጠባቂ ተቋም:-  
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 2459፣ ኢ-ሜሌ፡ ombudsmaneth@ethionet.et፣  
ፋክስ፡- (+251) 011 553-2073፣ 

      የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 011 543-336፣ 
      አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 

 ሇኢ.ፌ.ዱ.ሪ የሰብዒዊ መብቶች ኮሚሽን:-  
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 1165፣ ኢ-ሜ፡ hrcom@ethionet.et፣  
ፋክስ፡ (+251) 011 550-4125፣ 
የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 011 550-4031፣  

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

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

 ሇሶማላ ክሌሌ ም/ቤት አፈ-ጉባዓ ጽ/ቤት:-  
ፖ.ሳ.ቁጥር 392፣ ፋክስ፡- (+251) 25 775-3429፣ 
የስሌክ ቁጥር፡ (+251) 257 75 34 29 

    ጅግጅጋ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇኦሮሚያ ክሌሌ ም/ቤት አፈ-ጉባዓ ጽ/ቤት:-  

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

      አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇዯቡብ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዛቦች ክሌሌ ም/ቤት አፈ-ጉባዓ ጽ/ቤት:-  

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

   ሏዋሳ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇቤንሻንጉሌ ጉሙዛ ክሌሌ ም/ቤት አፈ-ጉባዓ ጽ/ቤት:-  

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

      አሶሳ፣ ኢትዮጵያ 
 ሇአማራ ክሌሌ ምክር ቤት አፈ-ጉባዓ ጽ/ቤት:-  

ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 1324፣ ፋክስ፡- (+251) 058 220-2511፣  
የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 058 220-2659፣ 

   ባሕርዲር፣ ኢትዮጵያ 
 

 ሇትግራይ ክሌሌ ምክር ቤት አፈ-ጉባዓ ጽ/ቤት:- 
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 291፣ ፋክስ፡- (+251) 034 441-6564፣  

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

 ሇጋምቤሊ ክሌሌ ምክር ቤት አፈ-ጉባዓ ጽ/ቤት:-  
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 25፣ ፋክስ:- (+251) 046 220-2408፣  
ጋምቤሊ፣ ጋምቤሊ  33 
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 ሇሏረሪ ክሌሌ ምክር ቤት አፈ-ጉባዓ ጽ/ቤት:-  
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 952 ፋክስ፡- (+251) 025 666-2530፣  
የስሌክ ቁጥር፡- (+251) 025 666-1723 / 025 666-1746  

       ሏረር፣ ኢትዮጵያ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ሰመጉ በአፍሪካ የሕዝቦችና የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የታዛቢነት ቦታ አሇው፤  
የዓሇም ዓቀፍ ፀረ-ስቃይ ድርጅት አባል እና  

የዓሇም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ፌዴሬሽን ኮርስፖንዲን አባልም ነው፡፡ 

ሰመጉ የቆመው ሇዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መዳበር፣ ሇሕግ የበላይነት 
መስፈንና ሇሰብዓዊ መብቶች መከበር ነው!! 

34 


