
 

ኢሰመጉ 

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ - ኢሰመጉ 

ETHIOPIAN HUMAN RIGHTS COUNCIL- EHRCO 

ኢሰመጉ የቆመው ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መዳበር፣ ለሕግ የበላይነት መስፈንና ለሰብዓዊ መብቶች መከበር ነው!! 
EHRCO Stands for Democracy, the Rule of Law and the Respect of Human Rights 

አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ 

መንግሥት የዜጎችን ደህንነት እና ሰላም ይጠብቅ! 

 

መስከረም 9 ቀን 2013 ዓ.ም 

ነሀሴ 29 እና 30፣ እንዲሁም ጳጉሜ 1 እና 2 ቀን 2012 ዓ.ም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት፣ መተከል ዞን አስተዳደር 
ሥር ባሉት ጉባ፣ ዲባጢ፣ ቡለን እና ወንበራ ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ በርካታ ቀበሌዎች ላይ ንጹኃን ሰዎች ማንነታቸው ባልታወቁ ታጣቂዎች 
በቀስት፣ በስለት እና በጦር መሳሪያዎች የታገዘ እጅግ አሰቃቂ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት እየተፈጸመባቸው ስለመሆኑ ኢሰመጉ ከሥፍራው ከሚገኙ 
እማኞች ለመረዳት ችሏል፡፡ በእስካሁኑም ጥቃት በርካታ ንጹኃን ሰዎች ተገድለዋል፤ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ አስገድዶ መሰወር ወይም እገታ 
ተፈጽሞባቸዋል፤ ከመኖሪያ ቀያቸውም በሥጋት ምክንያት ሸሽተዋል፡፡ 

አሁን ችግሩ የተከሰተባቸው አካባቢዎች፣ ከዚህ ቀደምም ተደጋጋሚ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች የሚፈጸሙባቸው ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ 
አልፎ አልፎ የክልሉም ሆነ የፌደራሉ መንግሥት ከሚወሰዱዋቸው ሕግ የማስከበር እርምጃዎች በዘለለ የችግሩን መሠረታዊ መነሻ በማጥናት ዘላቂ 
መፍትሔ እንዲያገኝ ተጨባጭ ሥራ ባለመሥራታቸው፣ ብሎም በየደረጃው ኃላፊነታቸውን ባልተወጡ የአስተዳደር አካላት ላይ ተገቢው እርምጃ 
ባለመወሰዱ ምክንያት ጥፋቱ በተደጋጋሚ ሊከሰት እንደቻለ ኢሰመጉ ያምናል፡፡ ከዚህም ባለፈ በየደረጃው ያሉ የፀጥታ ኃይሎች እና የመንግሥት 

የፍትሕ ተቋማት ችግሩ እንዳይከሰት አስቀድሞ የመከላከል፣ ከተከሰተም በኋላ በአፋጣኝ ሕጋዊ እርምጃ በመውሰድ የማስተካከል ሕገ-
መንግሥታዊ ኃላፊነታቸውን በሚገባ ባለመወጣታቸው ንጹኃን ሰዎች የተደጋጋሚ ጥቃቶች ሰለባ እንዲሆኑ እንዳደረጋቸው ለመረዳት ችለናል፡፡ 

በመሆኑም፤ አጥፊዎች በአፋጣኝ ለፍትሕ እንዲቀርቡ፣ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች አስቸኳይ ሰብዓዊ እርዳታዎች እንዲደረግላቸው እና 
ተገቢው የሞራል እና የገንዘብ ካሳ እንዲሰጣቸው ኢሰመጉ ይጠይቃል፡፡ የክልል እና የፌደራል መንግሥት የፀጥታ ኃይሎች የጀመሩትን ሕግ 
የማስከበር እንቅስቃሴ አጠናክረው በመቀጠል ጠንካራ ሕጋዊ እርምጃዎችን በመውሰድ የዜጎችን በሕይወት የመኖር፣ የአካል ደህንነት ነጻነት፣ 

እንዲሁም ሰላም እና ደህንነቱ በተጠበቀ በማንኛውም አካባቢ የመኖር ሕገ-መንሥታዊ መብቶቻቸውን በምልዓት እንዲያረጋግጡ ኢሰመጉ አበክሮ 
ያሳስባል፡፡ 
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በተጨማሪም፤ የክልሉም ሆነ የፌደራሉ መንግሥት፤ በክልሉ የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ላይ በየጊዜው የሚደርስባቸውን ጥቃት 
አስቀድሞ ለመከላከል የሚያስችሉ የመዋቅር እና የአሰራር ሥርዓቶች በመዘርጋት፤ ለችግሩ ዘላቂ መፍትሔ እንዲሰጡ ኢሰመጉ በጽኑ ያሳስባል፡፡ 
የአጎራባች ክልል መንግሥታትም ከአንድ ሰሞን የዘመቻ ሥራ ባሻገር ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችሉ የአጭርና የረዥም ጊዜ የመፍትሔ 
እርምጃዎችን ለመቀየስ እንዲቻል በከፍተኛ ኃላፊነት እንዲንቀሳቀሱ ኢሰመጉ ጥሪውን ያቀርባል፡፡ በሌላ በኩል በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች 
እና ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት በኮንሶ ዞን ካራትና ኮልሜ ወረዳዎች እና በአሌ ልዩ ወረዳ መካከል ባሉ አዋሳኝ ቀበሌዎች ውስጥ 
ለዓመታት ሲንከባለል የመጣን የወሰን አከላለል ጥያቄ መነሻ በማድረግ በየጊዜው የሚፈጠሩ ችግሮች ተባብሰው ካለፈው ዓመት ሀምሌ ወር 
አጋማሽ ጀምሮ አሁን ድረስ ያልበረደው ግጭት ሰሞኑን በተባባሰባቸው የቀርቀርቴ፣ ደልበና፣ ገዋዳ፣ እያና፣ ጎሮዜ እና ገርጋማ ቀበሌዎች ብዙ ሰዎች 
ተገድለዋል፣ የአካል ጉዳት ደርሷል፣ ቤትና ንብረታቸው ወድሟል፡፡ 

ይህን ጉዳይ በተመለከተ ኢሰመጉ የመሠረታዊ ችግሩን መነሻና ምንነት ለማጣራት እየሠራ ቢሆንም፤ በአካባቢዎቹ ተገኝቶ ምልከታ 
ለማድረግ ግን በቦታው ያለው አለመረጋጋት ከፍተኛ እክል ፈጥሮበታል፡፡ በእስካሁን ጥረቱም ችግሩ የተፈጠረው በዞን እና ወረዳዎች ወሰን አከላል 

መሆኑን እና ለዚህም መነሻ የሆኑት በተለያዩ ጊዜያት ማለትም በ1988 ዓ.ም፣ በ2003 ዓ.ም እና በ2011 ዓ.ም የተቀያየሩት የዞን እና የወረዳዎች 
አወቃቀር ላይ የሚነሱ ቅሬታዎች መሆናቸውን ኢሰመጉ ለመረዳት ችሏል፡፡ 

በመሆኑም፤ ችግሩ አሁን ድረስ ከፍተኛ የሆነ የሰብዓዊ እና ቁሳዊ ጉዳቶችን እያስከተለ በመሆኑ የሚመለከታቸው የፌደራል፣ የክልል፣ 
የዞን እና የወረዳ አመራሮች በከፍተኛ ትኩረት ተከታትለውት መሠረታዊ እና ዘላቂ መፍትሔ እንዲያበጁ ኢሰመጉ ያሳስባል፡፡ በግጭቱ ጉዳት 
ለደረሰባቸው ሰዎች ተገቢው ካሳ እንዲሰጣቸው፣ አጥፊዎች ለሕግ እንዲቀርቡ ብሎም ችግር ቢከሰት እንኳን ከቁጥጥር ውጪ በሆነ ሁኔታ ጥፋት 
እንዳያደርስ ኃላፊነታቸውን ባልተወጡ የመንግሥት አመራሮች እና የፀጥታ አካላት ላይ ሕጋዊ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ኢሰመጉ ይጠይቃል፡፡ 
ከዚህም ባለፈ እንደ አማሮ፣ ቡርጂ እና ቴፒ በመሳሰሉት ሌሎችም የክልሉ አካባቢዎች የሚገኙና በተለያዩ ጊዜያት በበርካታ ምክንያቶች የተፈናቀሉ 
ሰዎችን መልሶ የማቋቋም ሥራዎች እስከአሁን ያልተሰሩ በመሆኑ በአፋጠኝ እንዲሠሩ ኢሰመጉ ያሳስባል፡፡ 
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