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1. መግቢያ
1.1.

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ - ኢሰመጉ በበጎ አድራጎትና ማኅበራት አዋጅ ቁጥር
1113/2011 መሠረት ሐገር በቀል ድርጅት ሆኖ በ 1984 ዓ.ም የተመሠረተና በምዝገባ ቁጥር 1146 ከ
02/11/11 ዓ.ም ጀምሮ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ዳግም ተመዝግቦ በሕጋዊነት በመንቀሳቀስ
ላይ የሚገኝ መንግሥታዊ ያልሆነ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት ነው፡፡ ኢሰመጉ ለትርፍ
ያልተቋቋመ፣ ነጻና ገለልተኛ የሆነ የሰብዓዊ መብቶች ተከላካይ ተቋም ሲሆን፣ ዓላማውም በኢትዮጵያ
ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መጎልበት፣ ለሕግ የበላይነት መስፈንና ለሰብዓዊ መብቶች መከበር የበኩሉን
አስተዋጽዖ ለማድረግ ነው፡፡
ኢሰመጉ የተቋቋመበት ዋነኛ ዓላማው ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የጎለበተባት፣ የሕግ የበላይነት
የሰፈነባት እና ሰብዓዊ መብቶች የሚከበሩባት ኢትዮጵያን ማየት ነው፡፡ በሥራውም ከማናቸውም
የፖለቲካ ፓርቲ፣ የኃይማኖት ተቋም፣ የብሔረሰብ ቡድን፣ ማኅበራዊ መደብ ወዘተ የማይወግን፣
ለትርፍ ያልተቋቋመ፣ ነጻና ገለልተኛ የሆነ የሰብዓዊ መብቶች ተከላካይ ተቋም ነው። ኢሰመጉ ላለፉት
28 ዓመታት በቆመላቸው ዐበይት ዓላማዎች ላይ በመመርኮዝ ሁለንተናዊ፣ ሐገራዊና ሕዝባዊ ተልዕኮ
በመያዝ በነደፋቸው በርካታ የመርሐ -ግብር ተግባራት አማካኝነት ሰብዓዊ መብቶች እንዲከበሩ፣ የሕግ
የበላይነትና ሕጋዊ ሥርዓት እንዲሰፍንና በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዲኖር የበኩሉን
አስተዋጽዖ በማበርከት ላይ ይገኛል።
የኢሰመጉ ዋነኛ ተግባሩ የኢትዮጵያን የሰብዓዊ መብቶችን አያያዝና ሁኔታ መከታተል፣
የሚፈጸሙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶችን በማጣራትና በመተንተን በማስረጃ የተደገፉ መግለጫዎችን
ማውጣት ነው። ኢሰመጉ በሚያወጣቸው መግለጫዎች ሁሉ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ተጎጂዎች
ፍትሕና ካሣ እንዲያገኙ፣ የጥሰት ፈጻሚዎች በሕግ እንዲጠየቁና ወንጀል ሠርቶ በነጻ የመኖር ልማድ
እንዲያበቃ፣ ከእያንዳንዱ ክስተት ትምህርት ተወስዶ ለወደፊቱ ጥንቃቄና ተገቢው የፖሊሲና የአፈጻጸም
እርማት እንዲደረግ ሲወተውትና ሲጠይቅ ቆይቷል፣ አሁንም በመጠየቅ ላይ ነው፤ ለወደፊትም በዚሁ
ይቀጥላል። ከኢሰመጉ የሰብዓዊ መብቶች ክትትል ተግባራት መካከል፣ የሕግ ታራሚዎችን መጎብኘትና
ሰብዓዊ መብቶቻቸው መጠበቃቸውን መከታተል፣ የፍርድ ቤቶችን ሒደት ፍትሓዊነት መከታተል
እንዲሁም በመንግሥት የወጡና የሚወጡ ሕጎችን ይዘትና አፈጻጸማቸውን ከሰብዓዊ መብቶች አንጻር
መመርመር ይገኙበታል። ከእነዚህ በተጓዳኝ

ኢሰመጉ በተለይ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ሰለባ ለሆኑ

ዜጎች የተለያየ ደረጃና መልክ ያለው የሕግ ድጋፍ ይሰጣል።

1

በእስካሁኑ

ቆይታው

ኢሰመጉ

38

መደበኛ

መግለጫዎችና

146

ልዩ

መግለጫዎችን

በተጨማሪም በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በርካታ ጋዜጣዊ መግለጫዎችን ይፋ አድርጓል። ኢሰመጉ
አሁን በሚገኝበት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆኖም ቢሆን፣ ሁኔታና ዐቅም በፈቀደለት መጠን የሰብዓዊ
መብቶች መከበር፣ የሕግ የበላይነትና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ በኢትዮጵያ እውን እንዲሆን
ካለው የጸና ዓላማ አኳያ በመሥራት ላይ ይገኛል።

1.2.

የልዩ ዘገባው ወሰን

ይህ ልዩ የሰብዓዊ መብቶች ዘገባ ቀዳሚ ትኩረቱን የሚያደርገው ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም
አርቲስት ሀጫሉ ሑንዴሳ መገደሉን ተከትሎ በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር እና በኦሮሚያ ብሔራዊ
ክልላዊ መንግሥት የተለያዩ አካባቢዎች የተፈጸሙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶችን መለየት ላይ ነው፡፡
በመስክ ምርመራ ወቅት በተለይም በኦሮሚያ ክልል የነበረው ሰብዓዊ እና ቁሳዊ ጥፋት በዓይነትም ሆነ
በመጠን እጅግ የሰፋ በመሆኑ፣ ይህ ልዩ የሰብዓዊ መብቶች ዘገባ የኢሰመጉ አቅም እና የየአካባቢዎቹ
ነባራዊ ሁኔታ በፈቀደው ልክ በዋናነት መሠረታዊ የሚባሉትን የመብት ጥሰቶች አካቶ ይዟል፡፡
ጥሰቶቹ የተፈጸሙበትን ጊዜ በተመለከተ ልዩ ዘገባው ዋና ትኩረቱን ከሰኔ 23 - ሰኔ 25 ቀን
2012 ዓ.ም ድረስ ባሉት ቀናት በተፈጸሙት ልዩ ልዩ የሰብዓዊ መብቶች ነው፡፡ በመስክ ምርመራው
ወቅት ከአሁኑ ክሰተት ጋር በጥሰቶቹ ዓይነትና በአፈጻጸም ሁኔታቸው ተመሳሳይ የሆኑ የሰብዓዊ
መብቶች ጥሰቶች በመገኘታቸው፣ የሁኔታውን አጠቃላይ አግባብ (Context) ለመረዳት እንዲያስችሉ
በሚል በግብዓትነት አካቶ ይዟል፡፡ ይህም፤ የጥሰቱ መነሻ የሆነው የወዲያው ምክንያት (Immediate
Cause) ቢለያይም፣ የቀደመ ምክንያቱ እና የድርጊቱ አፈጻጸም ግን አንድ እና ያው በመሆኑ
እንዲካተት የተደረገ ነው፡፡

1.3.

የልዩ ዘገባው ዓላማ

የዚህ ልዩ የሰብዓዊ መብቶች ዘገባ ዐቢይ ዓላማ የአርቲስት ሀጫሉ ሑንዴሳ ግድያን መነሻ
አድርጎ በአዲስ አበባ ከተማ እና በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሥር ባሉ አካባቢዎች
የተፈጸሙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶችን በበቂ ማስረጃ አስደግፎ ማቅረብ ነው፡፡ ልዩ ዘገባው በተለይም
በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሚኖሩ አናሳ ቁጥር ባላቸው (ኅዳጣን በሆኑ) የማኅበረሰብ ክፍሎች ላይ
ለደረሰውን

ጥቃት

መነሻ

የነበሩ

ታሪካዊ

እና

የወዲያው

ምክንያቶችን

(Historical

and

Immediate Causes) በመዳሰስ፤ ዳግም እንዳይከሰቱ፣ በሚመለከታቸው የክልልና የፌደራል
መንግሥት አካላት ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጧቸው የማመላከት ዓላማን ይዞ የተዘጋጀ ነው፡፡
ከእዚህ በተጨማሪ ልዩ የሰብዓዊ መብቶች ዘገባው አናሳ ቁጥር ያላቸውን ማኅበረሰቦች ማዕከል
ያደረገ መሰል የሰብዓዊ መብት ጥቃቶች እንዲቆሙ፣ አስቀድሞም እንዳይፈጸሙ የሚያስችሉ የመከላከያ
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እርምጃዎች እንዲወሰዱ የሚያስችሉ መንገዶችን ለማመላከት ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡ ከእዚህ ባሻገር
አሁን በተፈጠረው ችግር የተነሳ ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች ተገቢውን የሞራል እና የገንዘብ ካሳ
እንዲደረግላቸው፣ ድርጊቱን ያቀዱ፣ የፈጸሙና ያስፈጸሙ አካላት በሕግ እንዲጠየቁ፣ ጥሰት ፈጽሞ
ሳይጠየቁ የመቅረት ልማድ (Culuture of Impunity) እንዲቆም እና ተመሳሳይ የመብት ጥሰቶች ዳግም
እንዳይፈጸሙ

መከላከል

የሚስችል

የተቋማት

ግንባታ፣

እንዲሁም

የፖሊሲ፣

የሕግና

የአሰራር

ማስተካከያዎችና እርማቶች ከወዲሁ በተጨባጭ እንዲደረጉ መጠየቅና መጎትጎት ነው።
ይህ ልዩ የሰብዓዊ መብቶች ዘገባ ለጥቂት ወራት ቢሆንም እንኳ የተረጋጋ ይመስል የነበረውን
የኢትዮጵያ ማኅበረ-ፖለቲካ በከፍተኛ ደረጃ እንዲናጋ ያደረገ ሆኖ ያለፈን ክስተት መነሻ ያድርግ እንጂ፤
ለእንዲህ ዓይነቱ ኡደታዊ ክስተት መሠረት የሆኑ ጉዳዮችንም ጭምር ወደኋላ ያሉ ጥቂት ዓመታትን
ለመፈተሽ ሞክሯል፡፡ የሰኔውን ክስተት (የአርቲስት ሀጫሉ ሑንዴሳ ግድያን ተከትሎ ከሰኔ 22-25
2012 ዓ.ም የነበረው አጠቃላይ ሁኔታ) ተከትሎ በርካታ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች እና ሌሎችም ሰዎች
በደረሰው ጥፋት ተጠርጥረው በሕግ ቁጥጥር ሥር እንዲውሉ ተደርጓል፡፡ በበርካታ ምክንያቶች የእነዚህ
ግለሰቦች እስር ፖለቲካዊ አንድምታ ሊሰጠው እንደሚችል፤ ብሎም ድርጊቱ ፖለቲካዊ ትርፍ እና ኪሳራ
ተሰልቶ የተፈጸመ ድርጊት ሊሆን እንደሚችል የብዙዎች ስጋት ነው፡፡ ከእዚህ አንጻር፤ ልዩ ዘገባው
በሕግ ቁጥጥር ሥር የዋሉ ግለሰቦችን የሙያ ነጻነታቸውን በመጋፋት ወይም ፖለቲካዊ ተክለሰብዕናቸውን ከግምት በማስገባት በመሳሰለው የማጥቂያ መንገድ ሳይሆን፤ ሕግ እና ሕግን ብቻ
መሠረት ያደረገ ለመሆኑ አሳማኝ ማስረጃዎች ከመንግሥት እንዲቀርቡም ለመጠየቅ የተዘጋጀ ነው፡፡
ኢሰመጉ የዚህን ልዩ የሰብዓዊ መብቶች ሁኔታ ዘገባ ይዘትና ዓላማ በተፃረረ መልኩ፣ ከሕግና
ከመልካም አስተሳሰብ ውጪ በሆነ መንገድ ማንም እንዲጠቀምበት አይፈቅድም። ይህንንም ዘገባ የሐገር
ሰላምን ለማደፍረስ፣ ግለሰቦችንም ሆነ ቡድኖችን ለማጥቃት፣ ከሕግ አግባብ ውጪ ሌሎች ሲጠቀሙበት
ቢገኝ ኢሰመጉ ከወዲሁ አጥብቆ ያወግዛል፣ ኃላፊነቱንም እንደማይወስድ ያሳስባል።

1.4.

የምርመራ ሥራው ስነ-ዘዴ

ይህ ልዩ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ዘገባ የሚያተኩረው በቅርቡ የአርቲስት ሀጫሉ ሑንዴሳ
ግድያን ተከትሎ በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር እና በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሥር ባሉ
የተለያዩ አካባቢዎች ከሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ምሽት ጀምሮ እስከ ሰኔ 25 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ
ባሉት ቀናት ውስጥ በተከሰተው ዓይነተ-ብዙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ላይ ነው፡፡
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ልዩ ዘገባው የተጠናቀረው በዋናነት ድርጊቱ ከተከሰተባቸው ዋና ዋና ቦታዎች መካከል በ26ቱ
አካባቢዎች1 በአምስት ቡድን ተከፍለው ለመስክ ሥራ በተሰማሩት የኢሰመጉ መርማሪዎች ምልከታ
ነው፡፡ የመስክ ምርመራ ሥራው ድርጊቱ በተፈጸመባቸው ቦታዎች በአካል በመገኘት ተጎጂዎችን፣
የተጎጂ ቤተሰቦችን፣ የዓይን ምስክሮችን እንዲሁም በየደረጃው ያሉ የመንግሥት አካላትን በማነጋገር፣
ቃል በመቀበል እና ከፖሊስና ከሆስፒታል ተቋማት ማስረጃዎችን በማሰባሰብ የተደረገ ነው፡፡ ከእዚህም
በተጨማሪ ተጎጂዎችን እና የተጎጂ ቤተሰቦችን በአካል በማግኘት፣ ብሎም በስልክ እና በፖስታ
ለኢሰመጉ ዋናው ቢሮ እና ቅርንጫፍ ቢሮዎች ያቀረቧቸው አቤቱታዎች፣ በተለያዩ መገናኛ ብዙኃን
አማራጮች የቀረቡ የድምጽ እና የቪዲዮ ማስረጃዎች ለልዩ ዘገባው ደጋፊ የመረጃ ምንጭ ተደርገው
ቀርበዋል፡፡
የኢሰመጉ መርማሪዎች ከ400 የሚበልጡ ተጎጂዎችን በአካል በማግኘት ያነጋግሩ ሲሆን፤
በየአካባቢው

የሚገኙ

የመንግሥት

ኃላፊዎችን፣

የፀጥታ

አካላትን

እና

የኃይማኖት

ተቋማትን

አነጋግረዋል፤ መረጃዎችንም ወስደዋል፡፡
ከመስክ

ሥራው

መልስ

የምርመራ

ሥራው

ግኝቶች

ከዓለም አቀፍ

የሰብዓዊ መብቶች

ስምምነቶች አንጻር እንዴት ሊታዩ እንደሚችሉ ከመስኩ ምሑራን ጋር ሰፋ ያለ ምክክር ተደርጓል፡፡
በተጨማሪም፣ የኢሰመጉ ባለሙያዎች ክስተቱን በተመለከተ የፌደራል እና የክልል መንግሥታት
ኃላፊዎች፣ የፖሊስ፣ የዐቃቤ ሕግ እና የሌሎች ፍትሕ ተቋማት አመራሮች፣ የፖለቲካ ፓርቲ
አመራሮችና አባላት፣ የተለያዩ የሲቪክ ማኅበራት፣ ተጽዕኖ-ፈጣሪ የማኅበራዊ ሚዲያ ተሳታፊዎች
የሰጧቸውን መግለጫዎች፣ ያወጧቸውን ዘገባዎች፣ ያደረጓቸውን ንግግሮች እና ቃለ-መጠይቆች ዋቢ
በማድረግ የሚዲያ ዳሳሰ አድርገዋል፡፡ ዳሰሳው ከክስተቱ በፊት፣ ክስተቱ በተፈጸመበት ቀን እና ከክስተቱ
በኋላ በብዙኃን መገናኛ ብሎም በማኅበራዊ ሚዲያ አማራጮች በመጠቀም የተደረጉትን ንግግሮችና
መግለጫዎች ያካተተ ነበር፡፡

1

ሻሸመኔ፣ አርሲ ነገሌ፣ አዳሜ ቱሉ፣ ባቱ (ዝዋይ)፣ አዳባ፣ ዶዶላ፣ ገደብ አሳሳ፣ ኮፈሌ፣ ባሌ ሮቤ፣ ባሌ ጎባ፣
አጋርፋ፣ አዳማ፣ ዴራ፣ ቦሌ፣ አቦምሳ፣ አርቦዬ፣ ወሊሶ፣ ሰበታ፣ መኤሶ፣ አሰቦት፣ ጭሮ፣ አወዳይ፣ ባቲ
(ሀረማያ)፣ ሐረር፣ ድሬዳዋ፣ አዲስ አበባ

4

© ኢሰመጉ፡ የኢትዮጵያ ካርታ
በምርመራ ሥራው የተካተቱ አካባቢዎች

© ኢሰመጉ፡ የኦሮሚያ ክልል ካርታ
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1.5.

የምርመራ ሥራው ውስንነቶች እና ያጋጠሙ ችግሮች

የዚህ ዘገባ የምርመራ ሥራ በሚከናወንበት ወቅት ኢሰመጉ የሚከተሉት ዋና ዋና ውስንነቶች
እና ተግዳሮቶች አጋጥመውታል፡ ኢሰመጉ ያለበት የገንዘብ፣ የሰው ኃይል፣ የድምጽና የቪዲዮ መቅረጫ እና የመሳሰሉት
ለምርመራ ሥራ አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች እጥረት፤
 በክልሉ በነበረው የጸጥታ ስጋት የተነሳ የኢሰመጉ መርማሪዎች እንደልብ ከቦታ ቦታ
ለመንቀሳቀስ

እና

ተጎጂዎችን

ለማናገር

መቸገር፣

በአንዳንድ

ቦታዎች

ደግሞ

ከመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች ሳይቀር ትንኮሳ የማድረግ፣ የመከታተል ብሎም
የማዋከብ ድርጊቶች መፈጸም፤
 ዓለም አቀፉ የኮሮና ቫይረስ አደገኛ ሥርጭት፣ የኢሰመጉ መርማሪዎችን ከቦታ ቦታ
የመዘዋወር እና የመሥራት ነጻነት በከፍተኛ ሁኔታ የገደበ መሆኑ፤
 በምርመራ ሥራው በተሸፈኑት አካባቢዎች የተፈጸመው የሰብዓዊ መብት ጥሰትና
የደረሰው ሰብዓዊ ቀውስ ከኢሰመጉ የማጣራት አቅም በላይ መብዛቱ፤
 ተጎጂዎች እና የተጎጂ ቤተሰቦች ከተለያዩ አካላት እየደረሰባቸው ባለው ጫና ምክንያት
ቃላቸውን በነጻነት ለመስጠት ፈቃደኛ አለመሆናቸው፤
 በሰኔው ክስተት የደረሰውን አጠቃላይ ጉዳት አስመልክቶ ያላቸውን መረጃ እንዲሰጡ
የከተማ፣ የዞን፣ የክልል እና የፌደራል መንግሥት አካላት የተጠየቁና ምላሻቸውን
ለማግኘት ተደጋጋሚ ሙከራዎች ቢደረጉም ጥቂት የማይባሉ አካላትን ምላሽ ማግኘት
አለመቻሉ፤ እንዲሁም
 ከመንግሥት ቢሮዎች፣ ከፖሊስ ተቋማት እና ከሆስፒታሎች የተገኙ አንዳንድ
ማስረጃዎች በጥቅል የቀረቡ በመሆናቸው ምክንያት ሟቾችን በተመለከተ ዝርዝር
ትንታኔ ለማቅረብ አልተቻለም፡፡
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2. መነሻ ታሪክ
2.1.

የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሁኔታ


ቅደመ - 2010

በ1987 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥት መጽደቁን
ተከትሎ በሽግግር መንግሥቱ ቻርተር አንቀጽ 2 (ለ) እና 13 መሠረት በወጣው ዐዋጅ መሠረት በአስራ
አራት ክፍላተ ሐገር2 ተዋቅሮ የነበረው የኢትዮጵያ መንግሥታዊ አስተዳደር፤ በዘጠኝ ክልሎች እና
በሁለት የከተማ አስተዳደሮች እንዲዋቀር ተደረገ3፡፡ ሕገ-መንግሥቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች
የሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤት4 መሆናቸውን እውቅና ከመስጠት ጀምሮ፣ ራስን የማስተዳደር መብት እስከ
መገንጠል5 ድረስ በመስጠት ከቀደሙት ሕግጋተ-መንግሥት አዳዲስ ነገሮች ያስተዋወቀ ነበር፡፡
ከደርግ መንግሥት መውደቅ ማግስት በተለይም ከሕገ-መንግሥቱ መጽደቅ በፊት እምብዛም
ይሰሙ ያልነበሩ ማንነትን መሠረት ያደረጉ ጥቃቶች እና የእርስ በእርስ ግጭቶች አልፎ አልፎ በተለያዩ
የሐገሪቱ አካባቢዎች ይከሰቱ ነበር፡፡ ኢሰመጉ ከተቋቋመበት ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ እንኳን ማንነትን
መሠረት ያደረጉ ጥቃቶች እና ግጭቶች በመግለጫ የተካተቱ በርካታ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች
እንዲከሰቱ ሆነዋል፡፡ ከእነዚህ መካከል 13ኛ፣ 25ኛ፣ 27ኛ፣ 31ኛ መደበኛ መግለጫዎች፣ 29ኛ፣ 32ኛ፣
71ኛ፣ 82ኛ፣ 86ኛ፣ 100ኛ፣ 143ኛ እና 146ኛ ልዩ መግለጫዎች እና በየጊዜው ያወጣቸው በርካታ
አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫዎች ተጠቃሽ ናቸው፡፡6


ድህረ - 2010

ከ2007 ምርጫ ማግስት በተለይም ከ2008 ዓ.ም እስከ መጋቢት 2010 ዓ.ም ድረስ በነበረው
ሕዝባዊ እምቢተኝነት መግፍኤነት ገዢ ፓርቲ የነበረው የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ
ግንባር (ኢሕአዴግ) ውስጣዊ ግምገማ በማድረግ አዲስ የፖለቲካ አመራር ወደፊት እንዲመጣ አደረገ፡፡
ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አህመድ (ዶ/ር) በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ቀርበው በተሾሙ እለት
ባደረጉት ንግግር እስከአሁን ለደረሱት ጥፋቶች እና የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ይቅርታ በመጠየቅ፤
በእስር ቤት የነበሩ ጋዜጠኞችን እና የፖለቲካ እስረኞችን ለመፍታት፣ መሰል የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን

2

ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮችን ለማቋቋም የወጣ ዐዋጅ ቁጥር 7/1984
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 47/1
4
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 9 /1
5
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 39/1
6
መግለጫዎቹን ከኢሰመጉ ድረ-ገጽ www.ehrco.org እና ከኢሰመጉ ዋናው እና ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በአካል
ተገኝተው ማግኘት ይችላሉ፡፡
3

7

ለመከላከል የሚያስችሉ የሕግ፣ የአሰራር እና የተቋማት ማሻሻያዎችን ለማድረግ ቃል በመግባት ነበር
ሥራቸውን የጀመሩት፡፡
አዲሱ አመራር ወደ ሥልጣን በመጣ በጣም አጭር በሚባል ጊዜ ውስጥ በእስር ቤት የነበሩ
በርካታ የሕሊና እና የፖለቲካ እስረኞችን ፈትቷል፤ የግፍ እና ስቅየት መፈጸሚያ የነበሩ እስር
ቤቶችንም ዘግቷል፡፡ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት በሚል ነፍጥ ይዘው ይታገሉ የነበሩ በሽብርተኝነት
የተፈረጁ የፖለቲካ ድርጅቶችን ፍረጃውን በማንሳት ወደ ሐገር ውስጥ እንዲገቡ ማድረግም በአጭር ጊዜ
ከተወሰዱት እርምጃዎች መካከል በመልካም ጎናቸው የሚጠቀሱ ናቸው፡፡
በሌላ በኩል፤ ረዘም ያሉ ጊዜያትን የወሰዱ ሕጎችና ተቋማትን የማሻሻል እርምጃዎችም
የተወሰዱት ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ በነበረው አዲስ አመራር ነው፡፡ አፋኝ እና ገዳቢ የነበሩትን
የጸረ-ሽብር ሕግ7፣ የሲቪክ ማኅበራት ዐዋጅ8፣ የምርጫ እና ፖለቲካ ፓርቲዎች ምዘገባ እና ስነ-ምግባር
ዐዋጅ9፣ የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ማቋቋሚያ ዐዋጅ10፣ የማረሚያ ቤቶች ማቋቋሚያ ዐዋጅን11
የመሳሰሉ ሕጎችም በአንጻራዊነት ከቀደሙት ሕጎች ተሻሽለው እንዲወጡ ተደርጓል፡፡ እንደ ፍርድ ቤት፣
ፖሊስ፣ ዐቃቤ ሕግ፣ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን፣ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር እና የመሳሰሉትን ለሰብዓዊ
መብቶች መከበር፣ መጠበቅ፣ መሟላት እና መተዋወቅ የጎላ አስተዋጽዖ የሚኖራቸውን ተቋማት
በሚፈለጉበት ቁመና ልክ ውጤታማ ለማድረግ የተሄደበት ርቀትም መልካም የሚባል ጅምር መሆኑን
ኢሰመጉ ይረዳል፡፡
በዚሁ መጠን ግን ከመጋቢት 2010 ዓ.ም ወዲህ ባሉት ዓመታት ኢትዮጵያ እጅግ የከፉ
የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶችን ማስተናገዷ አልቀረም፡፡ ሰብዓዊ ቀውሱ በቀጥታ ሐገሪቷ ያለችበት
ፖለቲካዊ አለመረጋጋት እና የፖለቲካ ኃይል ሚዛን ጉድለት ነጸብራቅ ለመሆኑም በርካታ ማሳያዎችን
ለመጥቀስ ይቻላል፡፡ በተለይም ብሔር ተኮር የሆነው የሐገሪቱ ፖለቲካ አሰላለፍ ዳፋው በቀጥታ
ለሰብዓዊ መብቶች ቀውስ ዳርጓል፡፡
ገና በ‹ለውጡ› ማለዳ ወርሃ ሰኔ መጀመሪያ በያኔው ደቡብ ብሔር፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች
ብሔራዊ ክልል፣ ሲዳማ ዞን አስተዳደር በተለይም በሀዋሳ ከተማ እና በዙሪያዋ ባሉ አካባቢዎች
በተፈጠረ ማንነትን መሠረት ያደረገ ጥቃት እና ግጭት የበርካታ ንጹኃን ሕይወት ጠፍቷል፡፡12 በሐምሌ
ወር 2010 ዓ.ም ደግሞ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም በሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት
ዋና ከተማ ጅግጅጋ እና ሌሎችም የክልሉ አካባቢዎች ተከስቶ በነበረ የጸጥታ ችግር በተደራጁ መደበኛ
7

የሽብር ወንጀልን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የወጣ ዐዋጅ ቁጥር 1176/2012
የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ዐዋጅ ቁጥር 1113/2011
9
የምርጫ እና ፖለቲካ ፓርቲዎች ምዘገባ እና ስነ-ምግባር ዐዋጅ ቁጥር 1156/2012
10
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ማቋቋሚያ ዐዋጅ ቁጥር 1224/2011
11
የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ዐዋጅ ቁጥር 1174/2012
12
የኢሰመጉ 146ኛ ልዩ መግለጫ https://ehrco.org/wp-content/uploads/2019/01/146th-Special-ReportHRCO-January-02-2019.pdf
8
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እና መደበኛ ባልሆኑ ቡድኖች በንጹኃን ዜጎች ላይ ዓይነተ-ብዙ ጥቃቶች እና የመብት ጥሰቶች
ደርሰዋል::13
በአዲሱ 2011 ዓ.ም መባቻ በሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ለመሳተፍ አርበኞች ግንቦት 7፣ የኦጋዴን
ነጻ አውጪ ግንባር (ኦብነግ) እና የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር (ኦነግ) የመሳሰሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ
ሐገር መግባታቸውን ተከትሎ በተነሳ አለመረጋጋት እና ግጭት በሰው ሕይወት፣ አካል እና ንብረት ላይ
ጉዳት ደርሷል፡፡14 በተለይም በቡራዩ እና አካባቢው በማንነት ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች መድረሳቸው
ይታወሳል፡፡15 በአዲስ አበባ እና አካባቢውም በመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች ብሎም በጎንዮሽ ግጭቶች
በርካታ ሰብዓዊ ጥፋት ደርሷል፡፡16 በዛው ዓመት አጋማሽ ሚሊዮኖችን ከቤት ንብረታቸው ያፈናቀለ
ግጭት በጉጂ እና ጌዲዮ አካባቢዎች መከሰቱ የሐገሪቱን የሰብዓዊ መብቶች ሁኔታ ቁልጭ አድርጎ
የሚያሳይ ነበር፡፡17
በተመሳሳይ ዓመት በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሥር ባሉት አጣዬ፣ ከሚሴ እና ካራቆሬ አካባቢዎች ማንነታቸው ያልታወቁ የተባሉ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት የበርካታ ንጹኃን ሕይወት
እንዲጠፋ፣ አካል እንዲጎድል እና ንብረት እንዲወድም ምክንያት ሆኗል፡፡18 የዚሁ ድርጊት ጥፋት በውል
ሳይጣራ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሥር ባለው መተከል ዞን አካባቢ ራሳቸውን
በቡድን ያደራጁ መደበኛ ያልሆኑ ቡድኖች በፈጸሙት ጥቃት የበርካታ ንጹኃን ሕይወት ጠፍቷል፣ አካል
መጉደል እና የንብረት ውድመት ደርሷል፡፡19
ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም በባህር ዳር ከተማ የርዕሰ መስተዳድር ቢሮ ውስጥ በስብሰባ ላይ የነበሩ
ከፍተኛ የክልሉ አመራሮች በተቃጣባቸው ጥቃት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አምባቸው መኮንን (ዶ/ር)፣
የክልሉ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አቶ ምግባሩ ከበደ እና የርዕሰ መስተዳድሩ አማካሪ አቶ እዘዝ ዋሴ
13

የኢሰመጉ አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ (ነሃሴ 01 ቀን 2010 ዓ.ም እና መስከረም 8 ቀን 2011 ዓ.ም)
https://ehrco.org/2018/08/%e1%89%a0%e1%8a%a2%e1%89%b5%e1%8b%ae%e1%8c%b5%e1%8b
%ab-%e1%88%b6%e1%88%9b%e1%88%8c-%e1%8a%ad%e1%88%8d%e1%88%8d%e1%8c%85%e1%8c%8d%e1%8c%85%e1%8c%8b-%e1%8a%a5%e1%8a%93%e1%89%a0%e1%8b%b5%e1%88%ac/
፣
https://ehrco.org/wpcontent/uploads/2018/09/%E1%88%B0%E1%88%98%E1%8C%89_%E1%8C%8B%E1%8B%9C%E1
%8C%A3%E1%8B%8A_%E1%88%98%E1%8C%8D%E1%88%88%E1%8C%AB_%E1%88%98%E1
%88%B5%E1%8A%A8%E1%88%A8%E1%88%9D_08_%E1%89%80%E1%8A%95_2011.pdf
14
የኢሰመጉ 38ኛው መደበኛ መግለጫ https://ehrco.org/wp-content/uploads/2020/10/38%E1%8A%9B%E1%88%98%E1%8B%B0%E1%89%A0%E1%8A%9B%E1%88%98%E1%8C%8D%E1%88%88%E1%8C%AB%E1%8D%A4%E1%88%98%E1%88%B5%E1%8A%A8%E1%88%A8%E1%88%9D-2013%E1%8B%93.%E1%88%9D.pdf
15
ዝኒ ከማሁ
16
ዝኒ ከማሁ
17
የኢሰመጉ 146ኛ ልዩ መግለጫ
18
የኢሰመጉ 38ኛው መደበኛ መግለጫ
19
ዝኒ ከማሁ

9

ተገደሉ፡፡20 በተመሳሳይ ቀን ምሽት 3፡00 አካባቢ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ መከላከያ ሠራዊት ጠቅላይ ኢታማዦር
ሹም ጄነራል ሰዓረ መኮንን በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ሳሉ ከግል
ጥበቃቸው በተቃጣባቸው ጥቃት ሕይወታቸው አልፏል፡፡ ከእርሳቸው ጋር በመኖሪያ ቤት የነበሩት
ብርጋዴል ጄነራል ገዛኢ አበራም በጥቃቱ ሕይወታቸው አልፏል፡፡21
ሐምሌ 11 ቀን 2011 ዓ.ም በደቡብ ክልል ሲዳማ ዞን ከክልልነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ
በ11/11/11 የተጠራ ተቃውሞን ተከትሎ በሀዋሳ፣ አለታ ወንዶ፣ ይርጋለም እና ሁላ አካባቢዎች
በተፈጠረ ግጭት እና ማንነትን መሠረት ያደረገ ጥቃት የንጹኃን ሞት፣ የአካል ጉዳት እና ንብረት
ውድመት ደርሷል፡፡22
የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብቶች ሁኔታ በዚህ ዓይነቱ ተስፋ ሰጪ እና ተስፋ አስቆራጭ በሆኑ
ሁኔታዎች ታጅቦ ነበር አዲሱ 2012 ዓ.ም የገባው፡፡ ዓመቱ ሲጀምር እንደሁልጊዜው በተስፋ እና በአዲስ
ስሜት ቢጀምርም ነገሮች ግን ይበልጥ ውስብስብና አስቸጋሪ መሆን የጀመሩት ገና በማለዳው ነበር፡፡
በተለይም መስከረም ወር መጨረሻ ኢሕአዴግ ራሱን በማክሰም አዲስ ፓርቲ እፈጥራለሁ ማለቱን
ተከትሎ፤ በተለይም ከ2010 ዓ.ም በፊት በነበሩት ዓመታት በአብዛኛው ማኅበረ-ፖለቲካውን ተቆጣጥሮ
ከነበረውና ከኢሕአዴግ መስራች ፓርቲዎች አንዱ ከሆነው ሕዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት)
ጋር መስማማት ባለመቻሉ ቃላት መወራወር ተጀመረ፡፡ ይህ ቃላት መወራወር እያደገ መጥቶ የኮሮና
ቫይረስ (ኮቪድ-19) መከሰትን ተከትሎ በዓመቱ መጨረሻ ሊደረግ ቀን ተይዞለት የነበረውን ሐገራዊ
ምርጫ በማራዘሙ ምክንያት የሁለቱን ፓርቲዎች መካረር አስፍቶታል፡፡ አሁን ላይ፣ ይኸው መካረር
በዓይነትና በመጠን አድጎ ከፍተኛ የሆነ የሐገር ደህንነት ሥጋት እንደፈጠረ ነው፡፡
በጥቅምት ወር መጀመሪያ ታዋቂው የማኅበረሰብ አንቂ፣ አቶ ጃዋር መሐመድ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ‹‹ጠባቂዎቼን በማንሳት እኔን ለመያዝ ሙከራ እየተደረገ ነው›› በሚል ያሰፈረውን መልዕክት
ተከትሎ ደግሞ፤ ወዲያውኑ እና በዛን ሰሞን በበርካታ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች የተነሳ ተቃውሞን
ተከትሎ በተፈጠረ ሁከት የበርካታ ንጹኃን ሕይወት እንዲጠፋ፣ አካል እንዲጎድል እና ንብረት
እንዲወድም ሆኗል፡፡
ከእነዚህም ክስተቶች ባለፈ ባለፉት ዓመታት የኃይማኖት ተቋማትን እና የየእምነቱ ተከታዮችን
ሰለባ ያደረጉ ጥቃቶችም በተለያዩ ጊዜያት፣ በተለያዩ አካባቢዎች ተከስተው ነበር፡፡ እነዚህም ጥቃቶች
በተለይም

በአማራ፣

በኦሮሚያ፣

በሶማሌ

እና

በደቡብ

ክልሎች

የተከሰቱ

ሲሆን፤

በጥቃቶቹም

20

የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት (ኢቢሲ)፣ ጄነራል ሰዓረ መኮንን በጠባቂያቸው መገደላቸውን የፌደራል
ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ብርሃኑ ፀጋዬ ተናገሩ፡፡ https://www.youtube.com/watch?v=WSQXdgfmp9c
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ዝኒ ከማሁ
22
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የፕሮቴስታንት፣ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እና የእስልምና እምነት ቤተ-አምልኮዎች እና ተከታዮቻቸው ሰለባ
ሆነዋል፡፡23
ድህረ-መጋቢት 2010 የሚገለጸው በእነዚህ ኹነቶች ብቻም አይደለም፡፡ በከፍተኛ የመንግሥት
ባለስልጣናት፣ ከገዢው ሆነ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ውስጥ በአመራርነት ቦታ ላይ በሚገኙ ሰዎች፣
በአባላት ወይም በደጋፊዎቻቸው አማካኝነት የአንድን ወገን አባላት የሚያወድሱ፣ የሌሎችን ደግሞ
የሚያስቆጡ፣ የአንድን ወገን አባላት ለማጥቃት የሚያገለግሉ ወካይ ሥም ወይም መለያዎችን የሚሰጡ
እጅግ አደገኛ የሆኑ፣ ጥላቻን ያዘሉ እና ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ ንግግሮችም በአደባባይ በዓላት፣ በሕዝባዊ
መድረኮች፣ በብዙኃን መገናኛ እና በማኅበራዊ የትስስር ገጾች በጣም በስፋት የተሰሙባቸው በርካታ
አጋጣሚዎችም ነበሩ፡፡
በአጠቃላይ፤ የፖለቲካ ድርጅቶች እና ግለሰቦች ቀስቃሽ ንግግር፣ የታዋቂ ግለሰቦች ሞት፣
ኃይማኖታዊ ወይም ባህላዊ የሕዝብ ክብረ-በዓላት፣ ወዘተ በመጡ ቁጥር ራሳቸውን መከላከል በማይችሉ
አናሳ የማኅበረሰብ ክፍሎች ላይ የተቀነባበሩ እና/ወይም በስሜት በመነሳሳት የሚደረጉ ጥቃቶች
እየተበራከቱ መሆናቸው ከላይ የሰፈረው የሐገሪቷ የቅርብ ዓመታት ጉዞ ያሳያል፡፡
በየጊዜው ለሚስተዋለው ግጭት እና ጥቃት መበራከት አጥፊዎች አሳማኝ በሆነ ሁኔታ ጥፋተኛ
ሲባሉ፣ ተገቢና ሕጋዊ ቅጣት ሲጣልባቸው እና ተጎጂዎች ፍትሕ ሳያገኙ አለመታየቱ ከፍተኛ
አስተዋጽዖ አለው፡፡ ከዚህም ባሻገር፣ ይህን መሰሉ ችግር በተፈጠረ ቁጥር በየደረጃው ያሉ የመንግሥት
ኃላፊዎች እና የጸጥታ ኃይል አመራሮች፤ ለችግሩ መፈጠር፣ ከተፈጠረም በኋላ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ
ጥበቃና ከለላ ባለማድረግ፣ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ባለድርሻ ስለመሆናቸው የሚያስረዱ በርካታ
ማሳያዎች አሉ፡፡
ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ምሽት 3፡00 አካባቢ እውቁ አርቲስት ሀጫሉ ሑንዴሳ በአዲስ አበባ
ከተማ ልዩ ሥሙ ገላን ኮንዶሚንየም ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ግፈኞች ባደረሱበት ጥቃት ተገደለ፡፡ ይህ
የብዙዎችን ልብ በሐዘን የሰበረ ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት ግን ዜናው ከተሰማበት ሰዓት ጀምሮ በተለያዩ
የኦሮሚያ ክልል ከተሞች እና በአዲስ አበባ ከተማ ልዩ ልዩ አካባቢዎች መጠነ ሰፊ የሆነ የሕይወት፣
የአካል እና ቁሳዊ የሆነ ጥፋት አስከትሏል፡፡
ድርጊቱ ከተሰማ ጀምሮ ኢሰመጉ በዋናው እና በቅርንጫፍ ቢሮዎቹ በኩል መረጃዎችን
በመሰብሰብ፣ የተጎጂ ቤተሰቦችን እና ግለሰቦችን አቤቱታ በመቀበል የደረሰውን ጉዳት መጠን ለመረዳት
ጥረት አድርጓል፡፡ በማስከተለም አምስት የምርመራ ቡድኖችን በማዋቀር አዲስ አበባ እና ዙሪያዋን
ጨምሮ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ አርሲ፣ በባሌ፣ በምስራቅ ሸዋ፣ በምዕራብ ሸዋ፣ በምዕራብ ሐረርጌ፣
በምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች፣ በሐረሪ ክልል እና በድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር በማሰማራት ጉዳቱ
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በተከሰተባቸው አካባቢዎች በመሄድ የምርመራ ሥራ አከናውኗል፡፡ የየምርመራ ቡድኑ ግኝትም በዘርፉ
ባለሙያዎች እንዲተነተን ተደርጓል፡፡ የምርመራ ቡድኑ ግኝቶችን መሠረት ያደረገው የመጀመሪያው
ዙር ትንታኔ ከቀረበ በኋላ መጣራት እና ተጨማሪ ነጥቦችን ሊያካትቱ የሚገባቸውን ጉዳዮች በመለየት
ከሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት እና ከተጎጂዎች መረጃዎችን ለማሰባሰብ ተችሏል፡፡ በመቀጠለም
በሙያው ልምድ ካላቸው ባለሙያዎች ጋር ውይይቶችን በማድረግ የመጨረሻው የምርመራ ሥራው
ግኝት በዚህ መልኩ ይፋ ሊደረግ ችሏል፡፡
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3. የምርመራ ሥራው ግኝት
ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ምሽት 3፡00 አከባቢ ታዋቂው አርቲስት ሀጫሉ ሑንዴሳ በአዲስ አበባ
ከተማ ልዩ ስሙ ገላን ኮንደሚኒየም ተብሎ በሚጠራው አከባቢ መገደሉ በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች
ከተሰሙበት ጊዜ ጀምሮ በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ እና በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች እጅግ
የከፉ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ተከስተዋል፡፡ መንግሥት ሰብዓዊ መብቶችን የማክበር ኃላፊነቱ
እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ሌሎችም የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት እንዳያስከትሉ የመከላከል ቀዳሚ ኃላፊነት
አለበት፡፡ ሆኖም የዚህን አሳዛኝ ድርጊት መፈጸም ተከትሎ በተነሳ ኹከት በዜጎች ላይ የደረሰው ዓይነተብዙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ከፍተኛ የሆነ ሰብዓዊ እና ቁሳዊ ጉዳት አድርሷል፡፡


ከወርሃ - ሰኔ በፊት

ኢሰመጉ ችግሩ በተፈጠረባቸው አካባቢዎች ላይ ባደረገው የምርመራ ሥራ የችግሩ መንስኤ
በትክክልም

እንደሚባለው

የአርቲስት

ሀጫሉ

ግድያ

ነው?

ከዚህ

ክስተት

በፊት

ባሉት

ቀናት

በየአካባቢዎቹ የነበሩት አጠቃላይ የጸጥታ እና የደህንነት ሁኔታዎች ምን ይመስሉ ነበር? ቀደም ባሉት
ጊዜያት በክልሉ ውስጥ የተፈጸሙ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች እንዴት ያሉ ነበሩ? የሚሉትን ጉዳዮች
ለመመርመር የሚያስችሉ መረጃዎችን አሰባስቧል፡፡
በግኝቱም መሠረት ከሰኔ 22 እኩለ ለሊት አንስቶ እስከ ሰኔ 25 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ ባሉት
ቀናት የተፈጸመው የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች የወዲያው ምክንያቱ የአርቲስት ሀጫሉ ሑንዴሳ መገደል
ይሁን እንጂ፤ በክልሉ ቀደም ባሉት ጊዜያት ተፈጽመው ከነበሩ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ጋር
ተዛማጅና ተመሳሳይ ንድፍ ያላቸው መሆናቸውን ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ ለአብነት ያህል በአሁኑ የሰኔው
ክስተት ጉዳት ከደረሰባቸው ተጎጂዎች መካከል ጥቂት የማይባሉት በጥቅምት 12፣ 2012 ዓ.ም
በተፈጠረ ኹከትም ተጎጂዎች የነበሩ እና በጥቃቱ አፈጻጸም ሂደት እንዲሁም በፈጻሚው አካል ማንነት
ከአሁኑ ጥቃት ጋር ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ጥቃት ደርሶባቸው እንደነበር ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡
እንደ ባሌ ዞን (ጎባ፣ ሮቤ፣ እና አጋርፋ ወረዳዎች)፣ ምዕራብ አርሲ ዞን (ገደብ አሳሳ፣ አዳባ እና
ዶደላ ወረዳዎች)፣ ምዕራብ ሐረርጌ (አሰቦት፣ መኤሶ) ባሉት አካባቢዎች ከጥቅምቱ ክስተት በፊትም
ከ2008 ዓ.ም እስከ 2010 ዓ.ም ድረስ በነበሩት አለመረጋጋቶች እና ኹከቶች ወቅትም በአፈጻጸም
ሂደታቸውም ሆነ በጥቃት ፈጻሚዎቹ ማንነት ከአሁኑ ጥቃት ጋር ተመሳሳይ ሊባል የሚችል ጥቃት
ይደርስባቸው እንደነበር የጉዳቱ ሰለባዎች ተናግረዋል፡፡


የሰኔ 23 ዋዜማዎች

በመስክ ምርመራ ሥራው የተገኙ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከአርቲስት ሀጫሉ ሞት
በፊትም ይኼን መሰል ጥቃት ሊደርስ እንደሚችል የሚያሳዩ ፍንጮች ተገኝተዋል፡፡ በተለይም በምዕራብ
አርሲ ዞን ሻሸመኔ ከተማ፣ በባሌ ዞን አጋርፋ ወረዳ ዙሪያዎች፣ በምስራቅ ሸዋ ዞን ዴራ ከተማ፤
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ማንነታቸው የማይታወቅ፣ ለአካባቢው እንግዳ የሆኑና ብዛት ያላቸው ናቸው ያሏቸው ሰዎች በግለሰቦች
ቤት ውስጥ ይገቡና ይወጡ እንደነበር ምስክሮች አረጋግጠዋል፡፡ እንደ አብነት ለመጥቀስ ያህል በሻሸመኔ
የሚገኙ የምስክርነት ቃላቸውን የሰጡ ተጎጂዎች ከሰኔ 22 ቀን በፊት ባሉት ጥቂት ቀናት በከተማዋ
ውስጥ ታይተው የማይታወቁ ሰዎች በብዛት ይታዩ እንደነበር ገልጸዋል፡፡ በዶዶላ ያሉ ተጎጂዎች ደግሞ
ስም ዝርዝር ያለውና ‹‹ለቃችሁ ውጡ›› የሚል ማስፈራሪያ የያዘ ደብዳቤ በፖስታ ታሽጎ በየግቢያቸው
መጣሉንና በከተማውም ተሰራጭቶ እንደነበር ተናግረዋል፡፡ ከዚህ ባሻገር፤ በአብዛኞቹ አካባቢዎች ጥቃቱ
በተፈጸምበት ቀን ጥቃቱን የሚያደርሱት ሰዎች ጥቃት የሚፈጸምባቸውን ሰዎች የሥም ዝርዝር
በመያዝ ሰዎቹን ይፈልጉ እንደነበር ምስክሮች ተናግረዋል፡፡
በሌላ በኩል፤ ከሰኔው ክስተት ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ በአሰቦት፣ በዴራ ‹‹በሕጋዊ መንገድ

ታጥቀነው የነበረ የጦር መሳሪያ በድንገት በተደረገ ፍተሻ ሕገ-ወጥ ነው›› ተብሎ መሳሪያችንን
ተቀምተናል የሚሉ ተጎጂዎች እንዳሉም ኢሰመጉ መረጃዎች አግኝቷል፡፡


ሰኔ 22 እና ተከታዮቹ ቀናት

ጥቃቱ በተፈጸመባቸው ቀናት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውና ዱላ፣ ቆንጨራ፣ ገጀራ፣ ጩቤ እና
ሌሎችም ድምጽ አልባ የሆኑ መሳሪያዎችን የያዙ ሰዎች በብዛት በመሆን ሰዎችን ለማጥቃት
ተንቀሳቅሰዋል፡፡ ጥቃቱን ለመፈጸም አንድ አንድ ቦታዎች (ዶዶላ፣ አዳባ፣ ሻሸመኔ) የተጎጂዎችን ሥም
ዝርዝር መያዛቸውን፣ አካባቢውን የሚያውቁ ሰዎች አቅጣጫ እና ቦታ በመጠቆም ከሌላ አካባቢ የመጡ
ሰዎች ደግሞ ጥቃቱን በመፈጸም፣ ሴቶች እቃ በመሰባበር እና ወንዶችን በማበረታታት፣ ወንዶች ደግሞ
ድበደባና ጥቃት በመፈጸም የመሳሰሉት ዓይነት የተቀናጁ ስምሪቶች የነበሩት ስለመሆኑ፤ በአብዛኛው
ጥቃቱ ተፈጽሞባቸው በነበሩት አካባቢዎች በተደረገው የምርመራ ሥራ ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡
ጥቃት ፈጻሚዎቹ በአብዛኛው ከሌላ አካባቢዎች እና በዙሪያ ካሉ አዋሳኝ ቀበሌዎች የመጡ
መሆናቸውን ምስክሮች አረጋግጠዋል፡፡ በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ያላቸው ተሳትፎ በአብዛኛው መንገድ
በማሳየት፣ ቦታና ሰዎችን በመጠቆም እና በመሳሰሉት ተግባራት የተወሰነ መሆኑንም ለማወቅ
ተችሏል፡፡ እንደ ተጎጂዎች አባባል በሁሉም አካባቢዎች በሚባል ደረጃ ጥቃት የደረሰባቸው ራሱን
‹‹ቄሮ›› በማለት በሚጠራ በየአካባቢዎቹ የሚገኝ መደበኛ ያልሆነ ቡድን መሆኑን ይገልጻሉ፡፡
ጥቃቱ መሠረት የሚያደርገው እንደየአካባቢዎቹ ልዩ ሁኔታ ሲሆን፤ በጥቅሉ ግን የብሔር
ማንነትን፣ የኃይማኖት ማንነትን እና የብሔር እና/ወይም የኃይማኖት ማንነትን መሠረት ያደረጉ
ናቸው፡፡ እንደ ምዕራብ አርሲ (ገደብ አሳሳ፣ አዳባ፣ ዶዶላ)፣ ባሌ (ሮቤ፣ አጋርፋ፣ አምቤቱ)፣ ምዕራብ
ሐረርጌ (መኤሶ፣ አሰቦት)፣ ምስራቅ ሐረርጌ (ባቲ/ሀረማያ) ባሉት አካባቢዎች በአብዛኛው ጥቃቱ
መሠረት የሚያደርገው የኃይማኖት ማንነትን ነው፡፡ ለዚህም ማሳያ የሚሆነው በተጠቀሱት ቦታዎች
በብሔር ማንነታቸው ኦሮሞ የሆኑ ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ ሰዎች የጥቃቱ ሰለባ መሆናቸው ነው፡፡
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በተቀሩት እንደ ምስራቅ ሸዋ (አቦምሳ፣ አርቦዬ፣ ዴራ)፣ ምዕራብ ሸዋ (ወሊሶ)፣ ምዕራብ አርሲ
(ሻሸመኔ፣ አዳሚ ቱሉ፣ አርሲ ነገሌ፣ ዝዋይ)፣ ባሌ (ኮፈሌ)፣ ምዕራብ ሐረርጌ (ጭሮ)፣ ድሬዳዋ ባሉ
አካባቢዎች ደግሞ በአብዛኛው ጥቃቱ መሠረት የሚያደርገው የብሔር ማንነትን ነው፡፡ በዚህም ምክንያት
በሰኔው ጥቃት በብሔር ማንነታቸው አማራ፣ ጉራጌ፣ ትግሬ እና ወላይታ የሆኑ ሰዎች፤ በሚከተሉት
እምነት ደግሞ በአብዛኛው የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታዮች እና አልፎ አልፎ የፕሮቴስታንት
እምነት ተከታዮች ተለይተው ጥቃት እንደደረሰባቸው ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡
ጥቃቱ በሚፈጸምበት ወቅት ጥቃቱ እንዲደርስባቸው ባልተፈለጉ የሌላ ብሔር እና/ወይም
እምነት ተከታይ የሆኑ ሰዎች ንብረቶች ጉዳት እንዳይደርስባቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ ይደረግ እንደነበር፤
የሌላ እምነት ተከታይ እና/ወይም ብሔር አባላት የሆኑ ሰዎች ንብረትም አልፎ አልፎ ካልሆነ በቀር
ጉዳት ያልደረሰበት መሆኑን ምስክሮች አስረድተዋል፡፡ ይህም፤ ጥቃቱን ከሚያደርሱት ሰዎች መካከል
ቤቶቹ እሳት ተላልፎባቸው እንዳይቃጠሉ ውሃ ይዘው ለማጥፋት የሚጠባበቁ ሰዎች መኖራቸው፣
ከቤቶቹ መቀራረብ የተነሳ በእሳት መያያዛቸው የማይቀር ከሆነ ደግሞ የቤቱን እቃዎች በማሸሽ እና
ዒላማ የተደረገውን ቤት ደግሞ በማፈራረስ ብቻ ይተውት እንደነበር ምስክሮች ተናግረዋል፡፡ አልፎ
አልፎ፣ ድርጊቱን የሚፈጽሙ ሰዎችን በይፋ ተው የሚሉና ለመከላከል የሚሞክሩ የጥቃቱ ዒላማ
ያልሆኑ ሰዎችም የጉዳት ሰለባ የሆኑባቸው አጋጣሚዎች እንዳሉም በምርመራ ሥራው ወቅት
ተገኝተዋል፡፡
ከላይ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶቹን ለማሳየት እንዲረዳ በማሰብ በቦታ እና በጥቃት ዓይነት
መሠረት የተገለጸ ይሁን እንጂ፤ በእያንዳንዱ ቦታዎች ላይ ሁለቱንም ዓይነት የጥቃት መሠረቶች
ጥቃቱን ለማድረስ ምክንያት ሆነው ይገኛሉ፡፡ ጥቃቱን ለመፈጸም ሲመጡ በአብዛኛው አካባቢዎች

‹‹ነፍጠኛ ይውጣ›› እያሉ እየጮኹ በመምጣት መሆኑን ተጎጂዎች ይጠቅሳሉ፡፡ ከእዚህ በተጨማሪ
ጥቃቱን አድርሰው ሲመለሱ፤ በአብዛኞቹ አካባቢዎች ሰዎቹ በጭፈራ የሚመለሱ ሲሆን፣ እንደ ገደብ
አሳሳ፣ አዳባ፣ ዶዶላ፣ አሰቦት ባሉ አካባቢዎች ደግሞ በሕብረት በመሆን ‹‹አላሁ አክበር፣ አላሁ

አክበር›› እያሉ ይመለሱ እንደነበር ምስክሮች ይናገራሉ፡፡
በሌላ አካባቢዎች ደግሞ ‹‹መጤዎች ናችሁ››፣ ‹‹አብን ናችሁ››፣ ‹‹አማራ ይውጣ››፣ ‹‹ነፍጠኛ

ከአገራችን ይውጣ››፣ ‹‹የብልጽግና ደጋፊ ናችሁ››፣ ‹‹ትምክህተኛ ይውጣልን››፣ ‹‹ኦሮሞ ብሎ
ክርስቲያን አናውቅም›› የመሳሰሉት አባባሎች ጥቃቱ በሚፈጸምበት ወቅት እና ከዛም በፊት በነበሩ
ጊዜያት በተለያዩ አጋጣሚዎች ይባሉ እንደነበር የጥቃቱ ተጎጂዎች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፡፡
በምርመራ ሥራው በወቅቱ የታችኛው የመንግሥት መዋቅር እና የክልል የጸጥታ መዋቅር
የነበረውን ተሳትፎ በተመለከተ የተገኙት መረጃዎች እና ማስረጃዎች እንደሚያሳዩት፤ መዋቅሮቹ
በቀጥታ በድርጊት እና በተዘዋዋሪ ማድረግ የነበረባቸውን ባለማድረግ ተሳትፎ እንደነበራቸው ለማረጋገጥ
ተችሏል፡፡ ለዚህም ማሳያ የሚሆነው ድርጊቱ በተከሰተበት ወቅት በአብዛኛዎቹ አካባቢዎች በየደረጃው
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ላሉ የመንግሥት ኃላፊዎች እና የጸጥታ መዋቅር አመራሮች ለቀረበው የድረሱልን ጥሪ የሰጡት ምላሽ
በአብዛኛው ‹‹ትዕዛዝ አልተሰጠንም›› የሚል ነበር፡፡ በሌላ በኩል ድርጊቱ የተፈጸመው ሌሊት በመሆኑ
በቶሎ ማወቅ እና መከላከል አልቻልንም በሚል የሰጡት ምላሽም ነበር፡፡
በዚህም መነሻነት የሰኔ 22ቱን ክስተትን ተከትሎ የተፈጸሙትን የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች
ለማጣራት በተደረገው የምርመራ ሥራ የሚከተሉት ዋና ዋና የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ተገኝተዋል፡፡
የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶቹን በዓይነት በዓይነት ለመለየት ያህል በሕይወት የመኖር መብት፣ የአካል
ደህንነት መብት፣ በፈለጉት ቦታ በነጻነት የመኖርና የመንቀሳቀስ መብት፣ የኃይማኖት ነጻነት መብት፣
የንብረት መብቶች የሚሉት ይገኙበታል፡፡ በተጎጂዎች ማንነት መሠረት ደግሞ በሴቶች፣ በሕጻናት፣
በአረጋውያን እና በአካል ጉዳተኛች ላይ የደረሱ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶችን አካትተን እንመለከታለን፡፡

3.1.

ግድያ

ሁሉም ሰው በሕይወት የመኖር ፍጹም ሰብዓዊ መብት አለው፡፡ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች
መግለጫ አንቀጽ 3 “እያንዳንዱ ሰው በሕይወት የመኖር፣ የአካል ደህንነቱ የመጠበቅ መብት” እንዳለው
ያረጋግጣል። ኢትዮጵያ ፈርማ የተቀበለችው የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ዓለም አቀፍ ቃል-ኪዳንም በአንቀጽ
6 (1) እና 9 (1) ላይ ይህንኑ መብት በማረጋገጥ፣ መንግሥታት በቃል-ኪዳኑ የተረጋገጡትን መብቶች
በግዛታቸው የማክበር፣ የማስከበርና የማሟላት ግዴታ እንዳለባቸውም በአንቀጽ 2 (1) እና 2 (2)
ይደነግጋል።
የአፍሪካ የሰዎችና የሕዝቦች መብቶች ቻርተር አንቀጽ 4 ማንኛውም ግለሰብ በሕይወት የመኖር
መብቱና የአካሉ ደህንነት ሊከበርለትና ሊጠበቅለት እንደሚገባና እነዚህን መብቶቹን በዘፈቀደ ሊነፈግ
እንደማይችል ተመላክቷል። የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 14 “ማንኛውም ሰው ሰብዓዊ በመሆኑ

የማይደፈርና የማይገሰስ በሕይወት የመኖር፣ የአካል ደህንነትና የነጻነት መብት አለው” ሲል ይደነግጋል።
በተመሳሳይ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግስት አንቀፅ 15 ማንኛውም ሰው በሕይወት የመኖር መብት እንዳለውና
በሕግ ከተደነገገው ውጪ ሕይወቱን ሊያጣ እንደማይችል በግልፅ ደንግጓል፡፡ ኢትዮጵያም በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገመንግስት አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 4 መሠረት እነዚህን ዓለም አቀፍ እና አህጉራዊ የሰብዓዊ መብቶች
ሰነዶች አጽድቃ እና የሐገሪቱ ሕግ አካል እንዲሆኑ አድርጋለች፡፡ በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ
2 መሠረት ደግሞ በምዕራፍ ሦስት ስር የተዘረዘሩት መብቶችና ነጻነቶች ከዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች
ሕግጋት፣ ስምምነቶች እና ሰነዶች መርሆዎች ጋር በተጣጣመ መንገድ ሊተረጎሙ እንደሚገባ እውቅና
የሰጠች ሐገር እንደመሆኗ፤ ሰብዓዊ መብቶችን የማክበር፣ የማስከበር እና የማሟላት ግዴታ ተጥሎባታል።
ነገር ግን ከሰኔ 22 እኩለ ለሊት አንስቶ እስከ ሰኔ 25 ቀን 2012 ዓ.ም በዘለቀው ኹከት መንግሥት
ለዜጎች በተለይም አናሳ ለሆኑ (ኅዳጣን) ማኅበረሰቦች ከለላ ባለማድረጉ እና ሰብዓዊ መብቶቻቸው እንዳይጣሱ
መከላከል ባለመቻሉ በኢሰመጉ ግኝት ብቻ እንኳ የሚከተሉት ንጹኃን ሰዎች ሕይወት እጅግ አሰቃቂ በሆኑ
ሁኔታዎች ማለፉን ማረጋገጥ ተችሏል፡፡
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በጥቃቱ ሕይወታቸው ካለፉ ተጎጂዎች መካከል የጥቂቶቹ ማንነት ከዚህ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

አቶ መጦሪያ ላቀው

ወ/ሮ ስንቅነሽ ገብረየስ

አቶ መጦሪያ ላቀው በምዕራብ አርሲ ዞን፣ አሳሳ ወረዳ፣ አሳሳ ከተማ ውሰጥ በጥበቃነት ሥራ የሚተዳደሩ የ 66 አመት
አዛውንት ሲሆኑ፤ባለቤታቸው ወ/ሮ ስንቅነሽ ገብረየስ ደግሞ የ 60 ዓመት አዛውንት የቤት እመቤት ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን
2012 ዓ.ም በመኖሪያ ቤታቸው ሳሉ ብዛት ያላቸው ሰዎች ቤታቸውን ሰብረው ገብተው በገጀራ እና ዱላ በአሰቃቂ ሁኔታ
ተቀጥቅጠው ተገድለዋል።

አቶ ተፈሪ በላይነህ
አቶ ተፈሪ በላይነህ በምዕራብ አርሲ ዞን፣ አሳሳ ወረዳ፣
አሳሳ ከተማ ቀበሌ 01 ነዋሪ የነበሩ የ 80 አመት አዛውንት
ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 4፡30 አካባቢ
ብዛት ያላቸው ሰዎች መኖሪያ ቤታቸውን ሰብረው
በመግባት፣ መንገድ ላይ በማውጣት በአካፋ እና በድንጋይ
በአሰቃቂ ሁኔታ ተቀጥቅጠው ተገድለዋል።

ወጣት ታምራት አዱኛ
ወጣት ታምራት አዱኛ እድሜው 18 ሲሆን፤ በምዕራብ
አርሲ ዞን፣ አሳሳ ወረዳ፣ አሳሳ ከተማ የቀበሌ 02 ነዋሪ
ነው፡፡ ሰኔ 25 ቀን 2012 ዓ.ም ከምሽቱ 3፡00 አካባቢ
ቤቱን ሰብረው በመግባት በጥይት መተው ከገደሉት በኋላ
ንብረቱን ዘርፈው ተሰወርዋል።

አቶ ደምሴ ገሶ
አቶ ደምሴ ገሶ በምዕራብ አርሲ ዞን፣ አዳባ ወረዳ፣ ሃቆ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ የ 66 አመት አዛውንት ናቸው፡፡ ሰኔ 24 ቀን
2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡30 አካባቢ ብዛት ያላቸው ሰዎች ቤታቸው በመግባት በቆንጨራ እና በስለታማ ነገሮች አሰቃቂ በሆነ
ሁኔታ ተመትተው ተገድለዋል።
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አቶ ሰሎሞን ጥላሁን

መ/ር ፍቃዱ ናሁ

አቶ ሰሎሞን ጥላሁን በምዕራብ አርሲ ዞን፣ አዳባ ወረዳ፣
አዳባ ከተማ ቀበሌ 02 ነዋሪ የሆነ የ30 ዓመት ወጣት
ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከቀኑ 6፡00 ብዛት ያላቸው
ሰዎች ተሰባስበው ቤቱ በመምጣት በተለያዩ ስለታም
ነገሮች ተመትቶ ተገድለዋል።

መምህር ፍቃዱ ናሁ በምዕራብ አርሲ ዞን፣ ዶዶላ ወረዳ፣
ሄሮሬ ቀበሌ ነዋሪ የነበሩ የ 55 ዓመት አዛውንት ናቸው፡፡
ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 ላይ ብዛት ያላቸው
ሰዎች ወደ መኖሪያ ቤታቸው ተሰብስበው በመምጣት
በድንጋይ እና በጩቤ ተመትተው በአስቃቂ ሁኔታ
ተገድለዋል።

ወጣት ዘሪሁን መኩሪያ

አቶ ዘውዱ ወልደጻድቅ

ወጣት ዘሪሁን መኩሪያ እድሜው 35 ሲሆን፤ ነዋሪነቱ
በምዕራብ አርሲ ዞን፣ አዳባ ወረዳ፣ አዳባ ከተማ ቀበሌ 01
ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 2፡00 አካባቢ
ብዙት ያላቸው ሰዎች ተሰብስበው ቤቱ በመግባት ሚስማር
በተመታበት ዱላ እና ድንጋይ ተቀጥቅጦ በአስቃቂ ሁኔታ
ተገድሏል።

አቶ ዘውዱ ወልደጻድቅ በምዕራብ አርሲ ዞን፣ አዳባ ወረዳ፣
አዳባ ከተማ 02 ቀበሌ ነዋሪ የሆኑና በግብርና ሥራ
የሚተዳደሩ የ 76 ዓመት አዛውንት ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን
2012 ዓ.ም ከቀኑ 6፡00 ሰዓት አካባቢ ብዛት ያላቸው
ሰዎች
ተሰብስበው
ቤታቸው
በመግባት
በቆንጨራ
ተቀጥቅጠው በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል፡፡

አቶ ለሙ ጣፋ
አቶ ለሙ ጣፋ በምዕራብ አርሲ ዞን፣ አዳባ ወረዳ፣ ሀቆ ቀበሌ ነዋሪ የነበሩ የ 65 ዓመት አዛውንት ናቸው፡፡ ሰኔ 24 ቀን
2012 ዓ.ም ሌሊት 10፡30 አካባቢ ብዛት ያላቸው ሰዎች መጥተው፤ በድንጋይ፣ በቆንጨራ እና በሌሎች ስለታማ ነገሮች
ተቀጥቅጠው በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል።
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እማሆይ ጦቢያው ብሩ
አቶ ወንደሰን መኮንን
አቶ ወንደሰን መኮንን በምዕራብ አርሲ ዞን፣ ሻሸመኔ
ወረዳ፣ ሻሸመኔ ከተማ 01 ቀበሌ ነዋሪ የኑ የ 79 ዓመት
አዛውንት ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 1፡30
አካባቢ ብዛት ያላቸው ሰዎች መኖሪያ ቤቱ በመምጣት
በቆንጨራና መጥረቢያ ጭንቅላታቸውን በመምታት፣
በገመድ
አስረው
እየጎተቱ
ውጪ
አውጥተዋቸው
አንገታውቸውን ታርደው ተገድለዋል፡፡

እማሆይ ጦቢያው ብሩ በምዕራብ አርሲ ዞን፣ ሻሸመኔ
ወረዳ፣ ሻሸመኔ ከተማ አቦስቶ 02 ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ የ 70
ዓመት አዛውንት ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከቀኑ
8፡00 አካባቢ ብዛት ያላቸው ሰዎች ቤታቸው መጥተው
‹‹እዚህ ቤት መሳሪያ አለ አውጡ›› እያሉ ሲያንገላቷቸው
በመቆየታቸው በድንጋጤ ሕይወታቸው አልፏል፡፡

ወ/ሮ ሜሮን ተስፋዬ
አቶ መካሻ ጌታሁን

ወ/ሮ ሜሮን ተስፋዬ በምዕራብ አርሲ ዞን፣ ሻሸመኔ ወረዳ፣
ሻሸመኔ ከተማ 02 ቀበሌ ነዋሪ ናት፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012
ዓ.ም ከጠዋቱ 2፡00 አካባቢ ብዛት ያላቸው ሰዎች መኖሪያ
ቤቷ ድረስ በመምጣት ባለቤቷንና ሁለት ልጆቿን
ሲያንገላቷቸው ‹‹እኔ የ 9 ወር ነፍሰ-ጡር ነኝ፤ ተውኝ››
እያለች ብትለምናቸውም፤ በደረሰባት ድንጋጤ ሕክምና
ስትከታተል ቆይታ ሀምሌ 11 ቀን 2012 ዓ.ም ሕይወቷ
አልፏል፡፡

አቶ መካሻ ጌታሁን በምዕራብ አርሲ ዞን፣ አርሲ ነገሌ
ወረዳ፣ አርሲ ነገሌ ከተማ 01 ቀበሌ ነዋሪ የሆነ የ 45
ዓመት ጎልማሳ ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ
2፡00 አካባቢ ብዛት ያላቸው ሰዎች መኖሪያ ቤቱ
መጥተው፤ በቆንጨራ የተለያዩ አካላቱ ላይ ተመትቶ
ተገድሏል፡፡

አቶ ደነቀው ጉባኤ

አቶ ጌታቸው ደምሴ

አቶ ደነቀው ጉባኤ በምዕራብ አርሲ ዞን፣ አርሲ ነገሌ
ወረዳ፣ አርሲ ነገሌ ከተማ 02 ቀበሌ ነዋሪ ነው፡፡ ሰኔ 23
ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 አካባቢ ብዛት ያላቸው
ሰዎች ሆቴሉን በማቃጠል፤ እሱን በስለት በመወጋት
ተገድሏል፡፡

አቶ ጌታቸው ደምሴ በምዕራብ አርሲ ዞን፣ አርሲ ነገሌ
ወረዳ፣ አርሲ ነገሌ ከተማ 02 ቀበሌ ነዋሪ ነው፡፡ ሰኔ 23
ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 አካባቢ ብዛት ያላቸው
ሰዎች መኖሪያ ቤቱ ውስጥ ገብተው በስለት በመወጋጋት
ተገድሏል፡፡
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አቶ ፍጹም ቢረጋው
አቶ ፍጹም ቢረጋው በምዕራብ አርሲ ዞን፣ አርሲ ነገሌ
ወረዳ፣ አርሲ ነገሌ ከተማ 02 ቀበሌ ነዋሪ ነው፡፡ ሰኔ 23
ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 አካባቢ ብዛት ያላቸው
ሰዎች አካላቸው ላይ በስለት የተለያየ ቦታ ተወግተው
ተገድለዋል፡፡

አቶ ገለታው አውላቸው
አቶ ገለታው አውላቸው በምስራቅ ሸዋ ዞን፣ አዳሚ ቱሉ
ከተማ ነዋሪ የሆኑ የ 60 ዓመት አዛውንት ናቸው፡፡ ሰኔ
23 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 አካባቢ ከባለቤታቸው፣
ሁለት ልጆቻቸው እና የአጎታቸው ልጅ ጋር በመኖሪያ
ቤታቸው ሳሉ ብዛት ያላቸው ሰዎች መጥተው በሜንጫ፣
በገጀራ፣ በጦር መትተው ገድለዋቸዋል፡፡

ወ/ሮ ፀሀይ መንግሥቱ

ወጣት ሳሙኤል ገለታው

ወ/ሮ ፀሀይ መንግሥቱ በምስራቅ ሸዋ ዞን፣ አዳሚ ቱሉ
ከተማ ነዋሪ የሆኑ የ 49 ዓመት ጎልማሳ ናቸው፡፡ ሰኔ 23
ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 አካባቢ ከባለቤታቸው፣
ሁለት ልጆቻቸው እና የዘመድ ልጅ ጋር በመኖሪያ
ቤታቸው ሳሉ ብዛት ያላቸው ሰዎች መጥተው በሜንጫ፣
በገጀራ፣ በጦር መትተው ገድለዋቸዋል፡፡

ወጣት ሳሙኤል ገለታው በምስራቅ ሸዋ ዞን፣ አዳሚ ቱሉ
ከተማ ነዋሪ የሆነ የ 24 ዓመት ወጣት ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን
2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 አካባቢ ከአባቱ፣ ከእናቱ፣
ከእህቱ እና ከአጎቱ ልጅ ጋር በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ
ሳለ ብዛት ያላቸው ሰዎች መጥተው በሜንጫ፣ በገጀራ፣
በጦር መትተው ገድለውታል፡፡

ወጣት ነጻነት ገለታው
ወጣት ነጻነት ገለታው በምስራቅ ሸዋ ዞን፣ አዳሚ ቱሉ
ከተማ ነዋሪ የሆነች የ 22 ዓመት ወጣት ናት፡፡ ሰኔ 23
ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 አካባቢ ከአባቷ፣ ከእናቷ፣
ከወንድሟ እና ከአጎቷ ልጅ ጋር በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ
ሳለች ብዛት ያላቸው ሰዎች መጥተው በሜንጫ፣ በገጀራ፣
በጦር መትተው ገድለዋታል፡፡

ወጣት ዋሴ አግዜ
ወጣት ዋሴ አግዜ በምስራቅ ሸዋ ዞን፣ አዳሚ ቱሉ ከተማ
ነዋሪ የሆነ የ 20 ዓመት ወጣት ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012
ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 አካባቢ ከአጎቱ፣ ከአጎቱ ሚስት እና
ከአጎቱ ልጆች ጋር በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ሳለ ብዛት
ያላቸው ሰዎች መጥተው በሜንጫ፣ በገጀራ፣ በጦር
መትተው ገድለውታል፡፡
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አቶ ተሾመ ከበደ
አቶ ተሾመ ከበደ በባሌ ዞን፣ አጋርፋ ወረዳ፣ ዋሰ ቀበሌ ነዋሪ የነበሩ የ 70 አመት አዛውንት ናቸው፡፡ ሰኔ 24 ቀን 2012
ዓ.ም ከቀኑ 10፡00 ሰዓት አካባቢ ብዛት ያላቸው ሰዎች ተሰብስበው መኖሪያ ቤታቸው በመምጣት በድንጋይ እና ዱላ
ተቀጥቅጠው ተገድለዋል፡፡

ወጣት አስፈሪ ትርፌ
አቶ አስቻለው አባቡ
አቶ አስቻለው ዘርይሁን እድሜው 30 ሲሆን፤ ነዋሪነቱ
በባሌ ዞን፣ አጋርፋ ወረዳ፣ አጋርፋ ከተማ፣ አምቤንቱ
ቀበሌ ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00
አካባቢ ብዛት ያላቸው ሰዎች ተሰብስበው ቤቱ በመምጣት
በድንጋይ፣ በቆንጨራ እና በዱላ ተቀጥቅጦ በአስቃቂ
ሁኔታ ተገድሏል።

ወጣት አስፈሪ ትርፌ እድሜው 29 ሲሆን፤ ነዋሪነቱ በባሌ
ዞን፣ አጋርፋ ወረዳ፣ አጋርፋ ከተማ፣ አምቤንቱ ቀበሌ
ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ብዛት ያላቸው ሰዎች
ተሰብስበው ቤቱ በመምጣት በዱለ እና በቆንጨራ
ተቀጥቅጦ በአስቃቂ ሁኔታ ተገድሏል። ወጣት አስፈሪ
የእዕምሮ ህመምተኛ እና አካል ጉዳተኛ ነበር፡፡

ወ/ሮ ትግስት አስራት
ወ/ሮ ትግስት አስራት ነዋሪነታቸው በባሌ ዞን፣ አጋርፋ
ወረዳ፣ አጋርፋ ከተማ፣ አምቤንቱ ቀበሌ ሲሆን በግብርና
ሥራ የሚተዳደሩ የ41 ዓመት ጎልማሳ ናቸው፡፡ ሰኔ 23
ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 አካባቢ ብዛት ያላቸው
ሰዎች ተሰብስበው ከእህታቸው ጋር ወደተደበቁበት ቦታ
በመምጣት በዱላ እና በቆንጨራ ተቀጥቅጠው በአስቃቂ
ሁኔታ ተገድለዋል።

አቶ ሰለሞን በላይነህ
አቶ ሰለሞን በላይነህ እድሜው 35 ሲሆን፤ ነዋሪነቱ በባሌ
ዞን፣ አጋርፋ ወረዳ፣ አጋርፋ ከተማ፣ አምቤንቱ ቀበሌ
ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 2፡00 አካባቢ
ብዛት ያላቸው ሰዎች ተሰብስበው ቤቱ በመምጣት በጦር፣
በቆንጨራ እና በጩቤ በመውጋት በአስቃቂ ሁኔታ
ተገድሏል።
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ወጣት ኃይሌ ጌታቸው
ወጣት ኃይሌ ጌታቸው እድሜው 29 ሲሆን፤ ነዋሪነቱ
በባሌ ዞን፣ አጋርፋ ወረዳ፣ አጋርፋ ከተማ፣ አምቤንቱ
ቀበሌ ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00
አካባቢ ብዛት ያላቸው ሰዎች ተሰብስበው ወደ መኖሪያ ቤቱ
በመምጣት በዱላ፣ በድንጋይ እና በቆንጨራ ተቀጥቅጦ
በአስቃቂ ሁኔታ ተገድሏል።

ወጣት መርሻ ደረጀ ፈለቀ
ወጣት መርሻ ደረጀ የ 26 ዓመት ወጣት ሲሆን፤ ቤተሰብ
ለመጠየቕ ብሎ ወደ ምስራቅ ሸዋ ዞን፣ ዶዶታ ወረዳ፣
ዴራ ከተማ 02 ቀበሌ በሄደበት ወቅት ነበር ጥቃቱ
የተፈጸመበት፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ብዛት ያላቸው
ሰዎች ተሰብስበው መጥተው በገጀራ፣ በዱላ፣ በሞራሌ
ተመትቶ በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድሏል፡፡

አቶ ሰለሞን አያሌው ተገኝ

አቶ መርን ሲናጋ ተሾመ

አቶ ሰሎሞን አያሌው ነዋሪነታቸው በአዲስ አበባ የሆኑ፣ የ
50 ዓመት ጎልማሳ ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም
በምስራቅ ሸዋ ዞን፣ ዴራ ከተማ ውስጥ አርፈውበት
ከነበረው ምዕራፍ ሆቴል ብዛት ያላቸው ሰዎች መጥተው
ከመኝታ ክፍሉ ጎትተው አውጥተዋቸው በገጀራና በዱላ
ተመትተው በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል፡፡

አቶ መርን ሲናጋ ተሾመ በምስራቅ ሸዋ ዞን፣ ዶዶታ
ወረዳ፣ ዴራ ከተማ 01 ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ የ 47 ዓመት
ጎልማሳ ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 1፡00
አካባቢ ብዛት ያላቸው ሰዎች መጥተው በገጀራ፣ በፋስ
ጭንቅላታቸውን ተመትተው በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል፡፡

አቶ አለማየሁ እንግዳ

መ/ር ንጋቱ አበበ ኃይሌ

አቶ አለማየሁ እንግዳ በምስራቅ ሸዋ ዞን፣ ቦሰት ወረዳ፣
ቦሌ ከተማ ነዋሪ የሆኑ የ 45 ዓመት ጎልማሳ ናቸው፡፡ ሰኔ
23 ቀን 2012 ዓ.ም ብዛት ያላቸው ሰዎች ቤታቸው
መጥተው በዱላ በመደብደብ ሕይወታቸው እንዲያልፍ
አድርገዋል፡፡

መ/ር ንጋቱ አበበ በምስራቅ ሸዋ ዞን፣ መርቲ ወረዳ፣
የአቦምሳ ከተማ 02 ቀበሌ ነዋሪ ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን
2012 ዓ.ም ብዛት ያላቸው ሰዎች መጥተው፤ በድንጋይ
እና እላዩ ላይ ሚስማር የተሰካበት እንጨት በመጠቀም
ጭንቅላታቸውን ተመትተው ተገድለዋል፡፡
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አቶ በቀለ ተስፋዬ አስፋው
አቶ በቀለ ተስፋዬ በምስራቅ ሸዋ ዞን፣ ጀጁ ወረዳ፣ አርቦዬ
ከተማ 01 ቀበሌ ልዩ ስሙ እናት ሆቴል በሚባለው አካባቢ
እያሉ፤ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ብዛት ያላቸው ሰዎች
መጥተው
በብረት
ጭንቅላታቸውን
ተመትተው
ተገድለዋል፡፡

አቶ ሞገስ አበባው አሊ
አቶ ሞገስ አበባው በምዕራብ ሸዋ ዞን፣ ወሊሶ ከተማ፣
ገሊላ ወረዳ 04 ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ የ 50 ዓመት ጎልማሳ
ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ጩኸት ሰምቶ ከቤቱ
ሲወጣ ብዛት ያላቸው ሰዎች ጭንቅላቱን መቱት፤
ድረስልኝ ብሎ የደወለለት ወንድሙ መጥቶ ጥይት ወደ
ላይ በመተኮስ እርዳታ ቢጠይቁም፤ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል
ሁለቱንም ተኩሶ እንደገደላቸው ምስክሮች ተናግረዋል፡፡

አቶ በላይ በየነ

አቶ ወልደጊዮርጊስ አብርሀም
አቶ ወልደጊዮርጊስ አብርሀም በምዕራብ ሸዋ ዞን፣ ወሊሶ
ከተማ፣ ገሊላ ወረዳ 04 ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ የ 61 ዓመት
አዛውንት ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ብዛት ያላቸው
ሰዎች
መጥተው
በስለት አንገታቸውን
በመውጋት
ሕይወታቸው እንዲያልፍ አድርገዋል፡፡

ወጣት ማስሬ አበባው አሊ
ወጣት ማስሬ አበባው በምዕራብ ሸዋ ዞን፣ ወሊሶ ከተማ
ገሊላ ወረዳ 04 ቀበሌ ነዋሪ የሆነ የ 30 ዓመት ወጣት
ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ጥቃት የደረሰበትን
ወንድሙን ለማንሳት ወንድሙ መኖሪያ ቤቱ ሲደርስ
በኦሮሚያ ልዩ ኃይል በተተኮሰበት ጥይት ጉዳት ደርሶበት
ለህክምና ወደ ሉቃስ ሆስፒታል ቢወሰድም ሰኔ 24
ሕይወቱ አልፏል፡፡ የቀብር ስርዓቱም ሰኔ 25 ቀን
ከወንድሙ ከአቶ ወንድሙ አበባው ጋር በአንድ ጉድጓድ
ውስጥ ተፈጽሟል፡፡

ወጣት ዳዊት በላይ

አቶ በላይ በየነ በፊንፊኔ ልዩ ዞን፣ ሰበታ ከተማ፣ ወለቴ 03 ቀበሌ ውሰጥ ነዋሪ የሆኑ በጥበቃነት ሥራ የሚተዳደሩ የ 40
ዓመት ጎልማሳ ሲሆኑ፤ ዳዊት በላይ ደግሞ የ 18 ዓመት ወጣት ልጃቸው ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ፉሪ ጎጥ 12
ቀበሌ 04 በሚገኘው የሥራ ቦታቸው በጥበቃ ስራ ላይ እንዳሉ ብዛት ያላቸው ሰዎች ሲመጡ ደንግጠው ሌላ ቅጥር ግቢ
ውስጥ በአጥር ዘለው ለመሸሽ ቢሞክሩም፤ ሰዎቹ ተከታትለው በመግባት በዱላ ቀጥቅጠው አባትና ልጅን ገድለዋቸዋል፡፡
የቀብር ስርዓታቸውም ሰኔ 26 ቀን በቅዱስ ጴጥሮስ መካነ-መቃብር ተፈጽሟል፡፡
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አቶ ተድላ ለማ

አቶ ብርሃኑ ዝቅአርጋቸው

አቶ ተድላ ለማ በምዕራብ ሐረርጌ ዞን፣ መኤሶ ወረዳ፣
አሰቦት ከተማ 02 ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ የ 50 ዓመት ጎልማሳ
ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 አካባቢ
ብዛት ያላቸው ሰዎች ሲመጡበት፤ ሸሽቶ ወደ ፖሊስ
ጣቢያ እየሮጠ ያመለጠ ቢሆንም በጥይት ተመትቶ
በአሰቃቂ ሁኔታ ፖሊስ ጣቢያ በር ፊት ለፊት ተገድሎ
ተገኝቷል፡፡

አቶ ብርሃኑ ዝቅአርጋቸው በምዕራብ ሐረርጌ ዞን፣ ጭሮ
ወረዳ፣ ጭሮ ከተማ 02 ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ የ 52 ዓመት
ጎልማሳ ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ብዛት ያላቸው
ሰዎች ሲመጡባቸው በመሸሽ ጎረቤት ቤት ቢሄዱም
ተከታትለው
መጥተው
በድንጋይ
እና
በቆንጨራ
በመምታት በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል፡፡

ወጣት የሺዋስ ምስጋናው ካሴ
ወጣት የሺዋስ ምስጋናው በአዲስ አበባ ከተማ፣ አቃቂ
ቃሊቲ ክ/ከተማ፣ ቀበሌ 10/11 ነዋሪ የሆነ የ 28 ዓመት
ወጣት ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 4፡00
አካባቢ ብዛት ያላቸው ሰዎች መኖሪያ ቤታቸው በመግባት
ንብረት ማውደም በመጀመራቸው ለእርዳታ ጥሪ ጥይት
ቢተኩሱም፤ ፖሊሲች መጥተው ለምን ጥይት ተኮሳችሁ
በሚል ጣቢያ እየወሰዱዋቸው እያለ ቶታል ሳለው ጎራ
ፖሊስ ጣቢያ ለመድረስ 50 ሜትር እርቀት አካበቢ ብዛት
ያላቸው ሰዎች መጥተው ደብድበውት ሕይወቱ አልፏል፡፡
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3.2.

አካል ጉዳት

ዓለም አቀፉ የሲቪል እና ፖለቲካዊ መብቶች የቃል-ኪዳን ስምምነት በአንቀጽ 9 ሥር
እንደሚደነግገው ‹‹ማንኛውም ሰው አከላዊ ደህነነቱ የተጠበቀ መሆን ይገባዋል››፡፡ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገመንግሥትም በአንቀጽ 16 ሥር ‹‹ማንኛውም ሰው በአካሉ ላይ ጉዳት እንዳይደርስበት የመጠበቅ መብት

አለው›› ሲል ይደነግጋል፡፡ የሰዎች የአካል ደኅንነት የመጠበቅ መብት የማይደፈርና የማይገሠሥ
መሆኑንም የሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 14 ያረጋግጣል፡፡ ይሁን እንጂ ይህንን ዓለም አቀፋዊም ሆነ ሕገመንግሥታዊ ድንጋጌ የሚጥስ ድርጊት በዜጎች ላይ ሲደረግ መንግሥት አፋጣኝ እርምጃ ባለመውሰዱ
በሚከተሉት ግለሰቦች ላይ ከፍተኛ እና ቀላል የሚባሉ የአካል ጉዳቶች ደርሷል፡፡
 ወጣት እንዳለ ለገሰ ፡ የ 27 ዓመት ወጣት ሲሆን፤ በንግድ ሥራ የሚተዳደር የሻሸመኔ
ከተማ ነዋሪ ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 4፡00 አካባቢ ብዛት ባላቸው ሰዎች
ባደረሱበት ጥቃት ድብደባ የቀኝ እግሩ አራት ቦታ ተሰብሮ ሕክምና ላይ ይገኛል፡፡
 ወጣት ዮሐንስ መርን ሲናጋ ፡ የ 18 ዓመት ወጣት ሲሆን፤ በዶዶታ ወረዳ፣ የዴራ
ከተማ ነዋሪ ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ብዛት ባላቸው ሰዎች በፋስና በቆንጨራ
በተፈጸመበት ጥቃት የቀኝ እጁን ተመቶ ጉዳት ደርሶበታል፡፡
 አቶ አበበ ተረፈ ማሞ ፡ የ 38 ዓመት ጎልማሳ ሲሆን፤ በመርቲ ወረዳ፣ የአቦምሳ ከተማ
ነዋሪ ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ብዛት ባላቸው ሰዎች ድንጋይ በመወርወር
በተፈጸመበት ጥቃት ግንባሩን ሁለት ቦታ ተመትቶ ጉዳት ደርሶበት ተሰፍቷል፡፡
 አቶ ቦጋለ ገ/ክርስቶስ ፡ የ 80 ዓመት አዛውንት ሲሆኑ፤ በጀጁ ወረዳ፣ የአርቦዬ ከተማ
ነዋሪ ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ብዛት ባላቸው ሰዎች በድንጋይና በዱላ
ተመትተው

በተፈጸመባቸው

ጥቃት

እግራቸው፣

ጭንቀላታቸው፣

ኩላሊታቸውና

ዓይናቸው ላይ ጉዳት ደርሶባቸዋል፡፡
 አቶ ወንድዬ እሸቱ አቦዬ ፡ የ 34 ዓመት ጎልማሳ ሲሆን፤ በጀጁ ወረዳ፣ የአርቦዬ ከተማ
ነዋሪ ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ብዛት ባላቸው ሰዎች በደረሰበት ጥቃት በድንጋይ
ጭንቅላቱን በመፈንከቱ እና በዱላ መላ አካላቱን በመደብደቡ ጉዳት ደርሶበታል፡፡
 ወጣት ውዴ ግርማይ ገ/ፃዲቅ ፡ የ 19 ዓመት ወጣት ስትሆን፤ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም
በአዳማ ከተማ፣ ቀበሌ 12 ይልማ ስጋ ቤት ውስጥ ብዛት ያላቸው ሰዎች የመጠጥ
ጠርሙስ ሲወረውሩባት ፍሪጅ እንዳይወድቅባት ስትሸሽ ጠርሙስ ጎኗን መቷት የአካል
ጉዳት እና የስነ-ልቦና ችግር ደርሶባታል፡፡ በወቅቱ ሰው ደግፏት ስትሄድ በቦታው የነበረ
የፀጥታ ኃይል ‹‹ተቃቅፈሽ ትሄጃለሽ›› ብሎ የደገፋትን ሰው እንደመታው፣ እሷንም
ደሟን እያሳየችው በጥፊ እንደመታት ገልፃለች፡፡
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 አቶ ጌታሰው ደስታው ፡ የ 43 ዓመት ጎልማሳ ሲሆን፤ በገሊላ ወረዳ፣ የወሊሶ ከተማ
ነዋሪ ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም እግሩ ላይ ዶማ በሚመስል መሳሪያ በመመታቱ
ጉዳት ደርሶበታል፡፡
 አቶ አይቼው አስመራው ምስጌ ፡ የ 30 ዓመት ወጣት ሲሆን፤ በገሊላ ወረዳ፣ የወሊሶ
ከተማ ነዋሪ ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም በዱላ በደረሰበት ድብደባ እጁ ላይ ጉዳት
ደርሶበታል፡፡
 አቶ ንጉስ ጣሰው መኩዬ ፡ የ 43 ዓመት ጎልማሳ ሲሆን፤ በገሊላ ወረዳ፣ የወሊሶ ከተማ
ነዋሪ ነው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም በዱላ በደረሰበት ድብደባ እጁ ላይ ጉዳት
ደርሶበታል፡፡
 ቀሲስ ተስፋማርያም መሰለ ዘርፉ ፡ የ 43 ዓመት ጎልማሳ ሲሆኑ፤ በገሊላ ወረዳ፣
የወሊሶ ከተማ ነዋሪ ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም በዱላ በደረሰባቸው ድብደባ
እጃቸው

ላይ፣

እንዲሁም

በድንጋይ

በመመታታቸው

ግንባራቸው

ላይ

ጉዳት

ደርሶባቸዋል፡፡
 ወ/ሮ ውብ አለም ጌታቸው ፡ የ 58 ዓመት አዛውንት ሲሆኑ፤ በአዲስ አበባ ከተማ፣
የአቃቂ ቃሊቲ ክ/ከተማ ነዋሪ ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ቶታል ሳለው ጎራ
ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ በዱላና በድንጋይ በመመታታቸው ቀኝ እጃቸው፣ ጭንቅላታቸው
እና ጀርባቸው ላይ ጉዳት ደርሶባቸዋል፡፡
 ወጣት ቃልኪዳን ምስጋናው ፡ የ 18 ዓመት ወጣት ስትሆን፤ በአዲስ አበባ ከተማ፣
የአቃቂ ቃሊቲ ክ/ከተማ ነዋሪ ናት፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ቶታል ሳለው ጎራ ፖሊስ
ጣቢያ አካባቢ በተፈጸመባት ጥቃት ጉልበቷ ሎሚዋ ላይ እና ጀርባዋ ላይ ጉዳት
ደርሶባታል፡፡
 ወጣት ታደለ ምስጋናው ፡ ነዋሪነቱ በአዲስ አበባ ከተማ፣ የአቃቂ ቃሊቲ ክ/ከተማ
ሲሆን፤ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ቶታል ሳለው ጎራ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ በተፈጸመባት
ጥቃት ግራ እጁንና የጉልበት ሎሚው ላይ ጉዳት ደርሶበታል፡፡
 አቶ ምስጋናው ካሴ ፡ የ 58 ዓመት አዛውንት ሲሆኑ፤ በአዲስ አበባ ከተማ፣ የአቃቂ
ቃሊቲ ክ/ከተማ ነዋሪ ናቸው፡፡ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ቶታል ሳለው ጎራ ፖሊስ ጣቢያ
አካባቢ በተፈጸመባቸው ጥቃት ቀኝ እጃቸው ላይ ጉዳት ደርሶባቸዋል፡፡
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በጥቃቱ የአካል ጉዳት ከደረሰባቸው ተጎጂዎች መካከል ጥቂት ማሳያዎች ከዚህ እንደሚከተለው በከፊል
ቀርቧል፡፡
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3.3.

የንብረት ውድመት

ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች መግለጫ አንቀጽ 17 ማንኛውም ሰው ብቻውንም ሆነ ከሌሎች
ጋር በመተባበር የንብረት ባለቤት የመሆን መብት እንዳለውና ማንም ሰው በዘፈቀደ ንብረቱን እንዲያጣ
እንደማይደረግ ያረጋግጣል። የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት በአንቀጽ 40 ሥር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ
የግል ንብረት ባለቤት መሆኑ እንደሚከበርለት ይደነግጋል፡፡ ይሁን እንጂ የሰኔ 22 ክስተት ተከትሎ
ቁጥራቸው

እጅግ

በጣም

ብዙ

የሆኑ

ኢትዮጵያውያን

ለዘመናት

የለፉበት

ኃብትና

ንብረታቸው

በቅጽበታት ውስጥ ወደ አመድነት ተቀየሯል፣ የቀረውም ወይ ተዘርፏል፣ ወይ ተሰባብሯል ወይ ዳግም
ምንም ዓይነት ጥቅም ለመስጠት በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ወድሟል፡፡
ኢሰመጉ ከተጎጂዎች በተሰበሰቡ መረጃዎች፣ በየአካባቢው ካሉ የመንግሥት ተቋማት እና
ከክልሉ እና ከፌደራሉ መንግሥት ከፍተኛ ተቋማት በተገኙት መረጃዎች መሠረት በሰኔው ክስተት
በንብረት ላይ የደረሰውን የጉዳት መጠን ስፋት ለመረዳት ችሏል፡፡ በክስተቱ የወደመውን ንብረት ጠቅላላ
ግምት በሚመለከት የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ለመገናኛ ብዙኃን ይፋ ባደረገው መግለጫው በክስተቱ
ግምቱ ቢያንስ ከ4 ነጥብ 6 ቢሊየን ብር በላይ በሆነ ንብረት ላይ ጉዳት የደረሰ መሆኑን አስታውቋል፡፡24
ኢሰመጉ ችግሩ በተፈጠረባቸው አካባቢዎች ባደረገው የመስክ ምርመራ ሥራ የደረሰውን
የንብረት ጉዳት መጠን ለማየት እና ጉዳት የደረሰባቸውን ተጎጂዎችም ሁሉንም ባይሆን አብዛኛዎቹን
ለማግኘት ችሏል፡፡ በመሆኑም በግኝቱ መሠረት ያገኛቸውን ተጎጂዎች ሥም ዝርዝር እና የደረሰባቸውን
የጉዳት ዓይነት የሚያሳይ ዝርዝር ያዘጋጀ ቢሆንም በልዩ ዘገባው ላይ ለማካተት የተጎጂዎች ቁጥር
እጅግ በጣም ብዙ በመሆኑ፤ በየአካባቢዎቹ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ጥቅል ድምር እንደሚከተለው
በአጭሩ ቀርቧል፡፡25
በሰኔው ክስተት በኢሰመጉ ግኝት መሠረት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የመኖሪያ ቤቶች፣ የልብስ
መሸጫ ሱቆች፣ የሞባይል እና የሞባይል መለዋወጫ እቃዎች መሸጫዎች፣ ኤልክትሮኒክስ ሱቆች፣
ኮስሞቲክስ ሱቆች፣ ጀነሬተር መሸጫዎች፣ መብራት ቤቶች፣ ሸክላ ቤቶች፣ የመኪና መለዋወጫ ሱቆች፣
ህንጻ መሳሪያዎች፣

ጎሚስታዎች፣

የመጠጥ

ማከፋፊያዎች፣

ሆቴሎች፣ ግሮሰሪዎች፣

ጋራዦች፣

የእንጨት ሥራ ቤቶች፣ ወፍጮ ቤቶች፣ ፋብሪካዎች እና ሌሎችም ልዩ ልዩ የንግድ ቦታዎች፣
ተንቀሳቃሽ ንብረቶች በከፊል እና ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወድሞባቸዋል፡፡ ከእነዚህም መካከል፡-

24

“የአርቲት ሀጫሉ ሑንዴሳ ግድያን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በተከሰተው ሁከት ዙሪያ ሲደረግ የነበረው
የወንጀል ምርመራ መጠናቀቁን የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ በመግለጫው አስታወቀ” የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ
ዐቃቤ ሕግ፡ https://www.facebook.com/608248492602572/posts/3377911125636281/?app=fbl
25
የንብረት ውድመት ጉዳት ዝርዝሩን ከኢሰመጉ ዋናው እና ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በአካል ተገኝተው ማግኘት
ይችላሉ፡፡
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 በምዕራብ አርሲ ዞን፣ ሻሸመኔ ከተማ ከ 1375 በላይ በሚሆኑ ሰዎች ንብረት ላይ
በደረሰ ጉዳት ግምቱ ከ 1.9 ቢልየን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙን፣ በአርሲ
ነገሌ

ከተማ

ከ

448,810,583

65
ብር

በላይ

የሚሆኑ

የሚገመት

ሰዎች

ንብረት

ንብረት

መውደሙን

ላይ

በደረሰ

በየከተማዎቹ

ጉዳት

ግምቱ

የተቋቋመው

የተጎጂዎች ኮሚቴ ለኢሰመጉ አሳውቋል፡፡ በዶዶላ ከተማ ከ 30 በላይ የሚሆኑ ሰዎች
ንብረት፣ በገደብ አሳሳ ከ 68 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ንብረት፣ በአዳባ ወረዳ ከ 94 በላይ
የሚሆኑ

ሰዎች

ንብረት

መውደሙን

ከመስክ

ምርመራ

ሥራው

ምልከታ

እና

ከተጎጂዎች ምስክርነት ለማወቅ ተችሏል፡፡ በሻሸመኔ፣ ባቱ እና አርሲ ነገሌ ከተማ
የሚገኙ 109 ሰዎች ደግሞ የሰኔውን ክስተት ተከትሎ ጠቅላላ ግምታቸው ከ2.1
ሚሊየን ብር በላይ የሚገመቱ ለዓመታት ለፍተው ያፈሯቸው የንግድ ድርጅቶች፣ ልዩ
ልዩ የቢዝነስ ተቋማት፣ ፋብሪካዎች፣ ማሽነሪዎች፣ ባለ ኮኮብ ሆቴሎች፣ ባለ ሞተር
ጀልባዎች፣ የትምህርት ተቋማት፣ ሱቆች፣ መጋዘኖች፣ ህንጻዎች፣ ተሽከርካሪዎች እና
መኖሪያ ቤቶች የወደመባቸው መሆኑን ለኢሰመጉ አሳውቀዋል፡፡
 በምስራቅ ሸዋ ዞን፣ በባቱ/ዝዋይ ከተማ ከ 181 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ንብረት ላይ
በደረሰ ጉዳት ግምቱ ከ 422,071,008 ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙን
የተጎጂዎች ኮሚቴ ለኢሰመጉ አሳውቋል፡፡ በአዳሜ ቱሉ ከተማ ግምቱ ከአንድ ሚሊየን
ብር በላይ የሚገመት መኖሪያ ቤት፣ ግምቱ ያልታወቀ የከብቶች ማደለቢያ፣ የአበባ
እርሻ እና የጸረ-አረም ኬሚካል ፋብሪካ ወድሟል፡፡ በአዳማ ከተማ ከ 2 በላይ የሚሆኑ
ሰዎች ንብረት፣ በዴራ ከተማ ከ 21 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ንብረት፣ በቦሌ ከተማ ከ 13
በላይ የሚሆኑ ሰዎች ንብረት፣ በአርቦዬ ከተማ ከ 7 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ንብረት፣
በወሊሶ ከተማ ከ 19 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ንብረት መውደሙን ከመስክ ምርመራ
ሥራው ምልከታ እና ከተጎጂዎች ምስክርነት ለማወቅ ተችሏል፡፡
 በባሌ ዞን፣ አጋርፋ ወረዳ ከ 78 በላይ ሰዎች፣ በሮቤ ከተማ ከ 5 በላይ ሰዎች፣ በጎባ
ከተማ ከ5 ሰዎች በላይ ንብረት መውደሙን ከመስክ ምርመራ ሥራው ምልከታ እና
ከተጎጂዎች ምስክርነት ለማወቅ ተችሏል፡፡
 በምዕራብ ሐረርጌ ዞን፣ በመኤሶ ወረዳ ከ 56 በላይ ሰዎች፣ በጭሮ ከ 140 በላይ ሰዎች
ንብረት ላይ በደረሰ ጉዳት በሚሊዮኖች በሚገመት ንብረት ላይ ጉዳት የደረሰ መሆኑን
ከተጎጂዎች ምስክርነት እና ከመስክ ምርመራ ሥራው ምልከታ ለማወቅ ተችሏል፡፡
 በምስራቅ ሐረርጌ ዞን፣ ባቲ ወረዳ ከ 25 በላይ ሰዎች፣ በኮምቦልቻ ወረዳ ከ 5 በላይ
ሰዎች ንብረት መውደሙን ከመስክ ምርመራ ሥራው ምልከታ እና ከተጎጂዎች
ምስክርነት ለማወቅ ተችሏል፡፡
29

በጥቃቱ የደረሰውን የንብረት ውድመት መካከል ጥቂት ማሳያዎች ብቻ እንደሚከተለው በከፊል
ቀርበዋል፡፡
ምዕራብ አርሲ ዞን፣ አዳባ፣ ዶደላ እና ገደብ አሳሳ ወረዳዎች

ምስራቅ ሸዋ ዞን፣ ዴራ፣ ቦሌ፣ አርቦዬ፣ አዳማ ከተማዎች

30

31

ምዕራብ ሸዋ ዞን፣ ወሊሶ ከተማ

ምዕራብ ሐረርጌ ዞን፣ መኤሶ፣ አሰቦት፣ ጭሮ ወረዳዎች
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ምስራቅ ሐረርጌ፣ ባቲ/ሀረማያ፣ ሐረር

3.4.

ሴቶች፣ ሕጻናት፣ አረጋውያን እና አካል ጉዳተኞች ላይ የደረሰ የመብት ጥሰት

ሴቶች፣ ሕጻናት፣ አረጋውያን እና አካል ጉዳተኞች በተለያዩ ምክንያቶች ለተለያዩ ዓይነት
የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ተጋላጭ የሆኑ የማኅበረሰብ ክፍሎች እንደመሆናቸው፤ በርካታ ዓለም አቀፍ
የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶች እነዚህ ቡድኖች መብቶቻቸውን ውጤታማ እና እኩል በሆነ ሁኔታ
እንዲጠቀሙ ለማስቻል ልዩ ጥበቃ እና ድጋፍ እንዲደረግላቸው እውቅና ይሰጣሉ፡፡
ሴቶች በረዥሙ የሰው ልጆች የኑሮ ሂደት ውስጥ በታሪክ፣ በባህል እና በልማዶች ውስጥ
የነበራቸው ቦታ አናሳ የሚባል ነው፡፡ ይህንን የተዛባ የኑሮ ሂደት ለማረቅ ሲባል ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ
መብቶች የቃል ኪዳን ስምምነቶች እና አህጉር አቀፍ ስምምነቶችን ጨምሮ በሴቶች ላይ ያሉ ሁሉንም
ዓይነት አግላይ ስርዓቶችን ለማጥፋት የሚያስችሉ ስምምነቶች እና ተጨማሪ ፕሮቶኮሎች አሉ፡፡ በሐገር
አቀፍ ደረጃም ቢሆን በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 35 ሥር የሴቶች መብት እውቅና ተሰጥቶት፣
ጥበቃም ሊደረግላቸው እንደሚገባ ይደነግጋል፡፡
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ይሁንና፤ ግን የሰኔውን ክስተት ተከትሎ ሴቶች በዓይነታቸው እና በጉዳት መጠናቸው ብዙ
ለሆኑ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ተጋላጭ ሆነዋል፡፡ ኢሰመጉ ባሰባሰባቸው መረጃዎች መሠረት
በክስተቱ ሕይወታቸውን በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ ካጡ ሰዎች መካከል 15 ከመቶ ያህሉ የጥቃቱ
ሰለባዎች ሴቶች መሆናቸው ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ አካል ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች መካከል 21 ከመቶ
ያህሉ ሴቶች ሲሆኑ፤ የንብረት ውድመት ከደረሰባቸው መካከል ደግሞ ከ30 ከመቶ በላይ የሚሆነውን
እጅ ይሸፍናሉ፡፡
ለተለያዩ ዓይነት የመብት ጥሰቶች እጅግ ተጋላጭ ከሆኑት የማኅበረሰብ ክፍሎች መካከል
ሌላኛዎቹ ሕጻናት ናቸው፡፡ ማንኛውም ሕጻናት በሕይወት የመኖር እና የአካል ደህንነት

መብታቸው

ተጠብቆ፤ በሰላም፣ በክብር፣ እና በጤንነት የመኖር መብት አላቸው፡፡ በተለይም የስነ-ልቦና ጤናቸውን
በሚያውክ አካባቢና ሁኔታዎች ውስጥ መኖር ብሎም፤ አካላዊና አዕምሯዊ እድገታቸው ላይ አሉታዊ
ተጽዕኖ ከሚያሳድሩ ነገሮች መጠበቅ እንዳለባቸው ይታመናል፡፡
ነገር ግን፤ በሰኔው ክስተት በተፈጠሩት ኢ-ሰብዓዊና ጭካኔ ከተሞላባቸው ድርጊቶች ምክንያት
ሕጻናት ለአዕምሮ ጤና ችግሮች የተጋለጡ መሆኑን ኢሰመጉ በምርመራ ሥራው ወቅት ለመረዳት
ችሏል፡፡

በአብዛኛው

በጥቃቱ

ቀጥታ

ሰለባዎች

ባይሆኑም

በቅርብ

የቤተሰባቸው

አባል

ወይም

በጎረቤታቸው ላይ የደረሰን ኢ-ሰብዓዊ የጥቃት ድርጊት በቅርበት በማየታቸው ለአዕምሮ ጭንቀት
የተዳረጉ መሆናቸውን ለመረዳት ተችሏል፡፡
ለሰብዓዊ መብቶች ጥሰት በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ከሆኑ የማኅበረሰብ ክፍሎች መካከል
በሦስተኝነት የምንጠቅሳቸው አረጋውያንን ይሆናል፡፡ አረጋውያን አቅመ ደካማ እንደመሆናቸው እና
ራሳቸውን

መከላከል

በማይችሉበት

ተፈጥሯዊ

ሁኔታ

ውስጥ

የሚኖሩ

በመሆናቸው

ምክንያት

እንደሰኔው ዓይነት ካሉት ጥቃቶች ለማምለጥ የሚኖራቸው እድል እጅግ አነስተኛ የሚባል ነው፡፡
ኢሰመጉ በመስክ የምርመራ ሥራው ወቅት ካረጋገጣቸው ጉዳዮች ውስጥ ዋነኛው በአጠቃላይ በሰኔው
ክስተት ሕይወታቸውን በአቃቂ ሁኔታ ያጡ እድሚያቸው 60 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች ቁጥር
በመቶኛ ቢሰላ ከ 25 ከመቶ በላይ ነው፡፡
ሁሉ-አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድንጋጌ አካል ጉዳተኖች እንደማንኛው ሰው ደህንነታቸው
መጠበቅ እንዳለበት ይደነግጋል፡፡ የአፍሪካ የሰዎችና የሕዝቦች መብቶች ቻርተርም አካል ጉዳተኞች ልዩ
የሆኑ የጥበቃ እርምጃዎች መብት እንዳላቸው በአንቀጽ 18 ሥር ይደነግጋል፡፡ ይሁንና ግን፤ የሰኔ 22ቱ
ክስተት ተከትሎ በደረሰው የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት የተለያዩ ዓይት የአካል ጉዳቶች ያሉባቸው ሰዎችም
ሰለባ መሆናቸውን ኢመሰጉ ለማረጋገጥ ችሏል፡፡
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4. ጉዳዩ አሁን ያለበት ሁኔታ
ከሰኔ 22ቱ ክስተት በኋላ ባሉት ወራት ውስጥ በመንግሥት በኩል የሕግ ማስከበር እርምጃዎች
እና ተጎጂዎችን ለማቋቋምና ወደ ነበሩበት ለመመለስ ያስችላሉ የተባሉ እርምጃዎችን እየወሰድኩ ነው
ሲል

በብዙኃን

መገናኛዎች

በተደጋጋሚ

ሲገልጽ

ተሰምቷል፡፡

እነዚህን

እና

ሌሎችም

ወቅታዊ

ሁኔታዎችን በተመለከተ ኢሰመጉ የምርመራ ቡድኑን ዳግም አሰባስቦ፤ በየአካባቢዎቹ ያለውን ሁኔታና
ተጨማሪ ነጥቦችን የማጣራት እና ክትትል የማድረግ ሥራ፣ የብዙኃን መገናኛ እና የማህበራዊ ሚዲያ
ዳሰሳ ሥራዎችን አከናውኗል፡፡ በዚህም ሥራ መሠረት የተገኙትን መረጃዎች በመተንተን ጉዳዩ አሁን
ያለበትን

ወቅታዊ

ሁኔታ

ለመረዳት

ተችሏል፡፡

በዚህም

መነሻነት

በሚቀጥሉት

ንዑስ

ክፍሎች

የተጎጂዎችን ወቅታዊ ሁኔታ፣ እስከ አሁን ድረስ የተደረጉ ድጋፎች፣ የምርመራ እና ፍርድ ሂደቶች
እንዲሁም በየደረጃው ያሉ የመንግሥት አካላት ምላሽ ምን እንደሚመስሉ እናያለን፡፡

4.1.

ወቅታዊ የተጎጂዎች ሁኔታ

ይህን ልዩ የሰብዓዊ መብቶች ዘገባ ለማዘጋጀት ለመጀመሪያ ጊዜ ከተደረገው የመስክ የምርመራ
ሥራ መልስ የምርመራ ቡድን አባላቱ በየአካባቢዎቹ በየጊዜው የሚፈጠሩትን አዳዲስ ሁኔታዎች
አጣርተዋል፡፡

በተደረገው

የማጣራት

ሥራም

አካባቢዎቹ

ይህ

ዘገባ

እስከተዘጋጀበት

ጊዜ

ድረስ

በአብዛኛው በኢ.ፌ.ዴ.ሪ መከላከያ ሠራዊት ጥበቃ ሥር የነበሩ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል፡፡
ከመከላከያ ሠራዊት በተጨማሪ የፌደራል ፖሊስ እና የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል አባላት ጥበቃ
የሚያደርጉባቸው አካባቢዎችም አሉ፡፡
በክስተቱ ቤት ንብረት የወደመባቸው እና የተፈናቀሉ ሰዎች በአብዛኛው የተመለሱ ቢሆንም፤
ይህ ዘገባ ለሕዝብ ይፋ እስከሚደረግበት ድረስ በአንዳንድ ቦታዎች ተጠልለው የሚገኙ ሰዎች
መኖራቸውን ኢሰመጉ ለማረጋገጥ ችሏል፡፡ ከእነዚህም መካከል በዴራ ከተማ መድሐኒዓለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዛታቸው ከ500 በላይ የሚሆኑ 150 አባዎራዎች አሁን ድረስ በቤተ-ክርቲያንት
ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡
ከሰኔ 23 – 25 ድረስ ባሉት ቀናት ከተፈጸመው ድርጊት በኋላ ተደጋጋሚ ሙከራዎችም
ስለመኖራቸው በተደረገው ማጣራት ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ ከነሃሴ መጀመሪያዎቹ ሳምንታት ጀምሮ
ቀደም ሲል ከፍተኛ ችግር ተፈጥሮባቸው በነበሩ እንደ አሳሳ፣ አዳባ እና ሻሸመኔ በመሳሰሉት ከተሞች
ላይ በተከታታይ ‹‹እንገላችኋለን››፣ ‹‹ለቃችሁ ብትወጡ ይሻላችኋል›› የሚሉ ዛቻዎች፣ እንደ አዳባ
ባሉት አካባቢዎች ምንነቱን የማያውቁት ምልክት ቤታቸው ላይ እንደሚደረግባቸው፣ እንደ ዶዶላ ባሉት
ከተሞች

ደግሞ

ሥማቸው

ተዘርዝሮ

‹‹አካባቢውን

ለቃችሁ

እንድትወጡ››

የሚል

ማስፈራሪያ

የደረሰባቸው ሰዎች መኖራቸውን ኢሰመጉ ለማወቅ ችሏል፡፡
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በወሊሶ ከተማ ልዩ ስሙ ገሊላ በሚባል አካባቢ የሚኖሩ ተጎጂዎች ደግሞ ማታ ማታ
በቤታቸው ላይ ማንነታቸውን የማያውቋቸው ግለሰቦች ድንጋይ እንደሚወረውሩባቸው፣ አካባቢውን
ለቀው

እንዲወጡ

ዛቻም

እንደሚደርስባቸው

ተናግረዋል፡፡

በዴራ

ከተማ

ደግሞ

አንድ

ግለሰብ

የተፈጸመባቸውን ድርጊት በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሃን ቃለ-ምለልስ በማድረጋቸው ምክንያት ከተለያዩ
ግለሰቦች ዛቻና ማስፈራሪያ እንደሚደርሳቸውና፤ ነሃሴ 27 ቀን 2012 ዓ.ም ደግሞ በሰኔ 23ቱ ጥቃት
ተሳትፎ አለው በሚል በሚጠረጠር ግለሰብ በሞተር ሳይክል ተገጭተው ጉዳት ደርሶባቸዋል፡፡
ነሃሴ 11 ቀን 2012 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ደግሞ ‹‹ጃዋር ሞቷል›› ተብሎ በተሰራጨ
የሀሰት መረጃ የተነሳ ጥቃት ለማድረስ ሲሞከር፤ የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ሊቆም ችሏል፡፡
ለአብነት ያህል በአሳሳ ከተማ በእለቱ በተነሳው ኹከት ዘጠኝ ያህል ሰዎች በመንግሥት የጸጥታ
ኃይሎች እንደተገደሉ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ በአወዳይ ከተማም በተመሳሳይ የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት
እርምጃ ሰዎች መሞታቸው ታውቋል፡፡
ከሰኔው ክስተት ወዲህ ተጎጂዎች በደረሰባቸው ከፍተኛ የስነ-ልቦና ጫና እና የስሜት መረበሽ
ምክንያት ለዓመታት የኖሩበትን አካባቢ በከፍተኛ ጥርጣሬ እና በስጋት ለማየት ተገደዋል፡፡ በዚህም
የተነሳ በአንዳንድ ቦታዎች ይኖሩ የነበሩና የተሻለ ኢኮኖሚያዊ አቅም አላቸው የሚባሉ ተጎጂዎች
አካባቢያቸውን ለቅቀው እየወጡ መሆናቸውን፣ እንደ ሆቴል የመሳሰሉ የንግድ ተቋማት ያላቸውን
ደግሞ ‹‹በድጋሚ ሳይቃጠልባችሁ ሸጣችሁ ብትወጡ ይሻላል›› የሚሉ ጫናዎች እንደሚደርስባቸው
ኢሰመጉ ለመረዳት ችሏል፡፡ የቀሩት ሰዎችም ከደረሰባቸው የስነ-ልቦና ሰቆቃ ባለፈ፤ ለዓመታት የለፉበት
ኃብትና

ንብረት

በመውደሙ

በደረሰባቸው

ኢኮኖሚያዊ

ጫና

የተነሳ

መሠረታዊ

ፍላጎቶቻቸውን

ለማሟላት ከመቸገር አልፈው፣ በሌሎች ላይ ጥገኛ እስከመሆን ለደረሰ ችግር ተዳርገዋል፡፡ በዚህም
የተነሳ ለከፍተኛ ስነ-ልቦናዊ ጉዳት የተዳረጉ መሆናቸውን ኢሰመጉ ለመረዳት ችሏል፡፡
ከፍተኛ ለሆነ የስነ-ልቦና እና ኢኮኖሚያዊ ችግር ከተጋለጡ ተጎጂዎች ውስጥ ጥቂቶቹን ለማየት
ያህል፡- በቦሌ ከተማ ከዓመታት የአረብ ሐገር ቆይታ መልስ ያፈራችው ኃብት በጥቃቱ ወድሞባት፣
በጭንቀት ከተማውን ለቃ የወጣች ተጎጂ ለማግኘት ተችሏል፡፡ በአርቦዬ ከተማ ደግሞ ‹‹ስለ ጉዳዩ

አታንሱብኝ፣ ስለእሱ ማውራት አልፈልግም›› እያለች የምታለቀስ፣ ድርጊቱ ሲፈጸም ነብሰ-ጡር
የነበረችና በድንጋጤ ምክንያት ፀበል የገባች እና ለስነ-ልቦና ችግር የተዳረገች ሴትም የኢሰመጉ
መርማሪዎች በቦታው አግኝተዋል፡፡ በዴራ ከተማ የቤተሰብ አባላቸው የተገደለባቸው አባወራ ባልታወቁ
ሰዎች ቤታቸው በድንጋይ እየተደበደበ ኃዘን መቀመጥ ስላልቻሉ፤ ሀዘናቸውን ቤተ-ክርስቲያን ውስጥ
ተቀምጠው እንዲያወጡ ተደርገዋል፡፡
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4.2.

ለተጎጂዎች እስከአሁን የተደረጉ ድጋፎች

ጥቃቱ በተፈጸመባቸው ቀናት ሰሞን በነበረው ሁኔታ በርካቶች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው
በአብዛኛው በትምህርት ቤቶች እና በቤተ-ክርስቲያናት ተጠልለው ነበር፡፡ ወቅቱ ክረምት እንደመሆኑ እና
የኮሮና ቫይረስ ወረርሺም በከፍተኛ ሁኔታ የተስፋፋበት ወቅት በመሆኑ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ
ሰዎች ለድርብርብ ችግሮች ተጋልጠው እንደነበር በምርመራ ሥራው ወቅት ለመረዳት ተችሏል፡፡
በወሊሶ ከ 2150 በላይ ተፈናቃይ የነበሩ ሲሆን፤ በወሊሶ ቅድሰት ማሪያም ቤተክርስቲያን
በነበሩበት ጊዜ ሁሉንም ተጎጂዎች ያላማከለ ቢሆንም፣ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን
እና ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር እንዲሁም ከከተማው አስተዳደር ጊዜያዊ እርዳታ ተሰጥቷቸው
እንደነበር ተጎጂዎቹ አረጋግጠዋል፡፡ በዴራ ከተማ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ተጠልለው የነበሩ 580
ተፈናቃዮች ደግሞ ለ15 ያህል ቀናት ማንም ሳይጠይቃቸው የቆዩ መሆናቸውን ገልጸው፤ ከዛ በኋላ
በቤተ-ክርስቲያኒቷ እና በሌሎች በጎ አድራጊዎች እርዳታ መቆየታቸውን፣ ከኦሮሚያ አደጋ ስጋት
አመራር ኮሚሽን

የመጠቀሚያ ጊዜው ሊያልፍ አምስት ቀን የቀረው የምግብ እርዳታ እንደተሰጣቸው፣

መጠኑ በቂ ባይሆንም ከቀይ መስቀልም ድጋፍ እንደተደረገላቸው ገልፀዋል፣ የኢሰመጉ መርማሪዎችም
ይኽንኑ ለመታዘብ ችለዋል፡፡
በምስራቅ ሸዋ ቦሌ ከተማ ላይ ጉዳቱ ከደረሰ በኋላ የከተማ አስተዳደሩ ሰብስቦ እንደ የጉዳቱ
መጠን የገንዘብ እርዳታ እንዲሁም በዓይነት የበቆሎና የማሽላ ድጋፍ እንደተሰጣቸው፣ በድጋፍ የመጣው
ማሽላ እና በቆሎ ግን የነቀዘ እንደነበር ተጎጂዎቹ ተናግረዋል፡፡ በምዕራብ ሐረርጌ ዞን መኤሶ ወረዳ
ለተጎጂዎች እንዲከፋፈሉ ተብለው ከፌደራል ሴት የፓርላማ አባላት ማኅበር በኩል የተበረከቱ ሁለት
መኪና

የድጋፍ

ቁሳቁሶችንም

የወረዳው

አስተዳደር

ለተጎጂዎቹ

በወቅቱ

ሳያከፋፍል

ለሳምንታት

አዘግይቷል፡፡
የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከነሀሴ 21 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ
በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር በሰኔው ክስተት የደረሰውን ጉዳት ጎብኝተዋል፡፡ በጉብኝታቸው
ላይም ቢበዛ በ 25 ቀናት ውስጥ መኖሪያ ቤታቸው የወደመባቸውን ዜጎች ሙሉ በሙሉ ቤታቸውን

በማደስ ወደ ቀደመ ሕይወታቸው ለመመለስ እንደሚሰራ ቃል ገብተዋል፡፡26 ነገር ግን፤ ይህ መግለጫ
እስከወጣበት ጊዜ ድረስ የክልሉ መንግሥት ቃል በገባው መሠረት ተጎጂዎችን መልሶ የማቋቋሙ ሥራ
በተወሰነ መልኩ ተጀምሮ የነበረ ቢሆንም፤ ሙሉ በሙሉ ግን እንዳልተፈጸመ ኢሰመጉ ለማረጋገጥ
ተችሏል፡፡
26

‹‹የኦሮሚያ ክልል አመራሮችና ነዋሪዎች ውይይት›› በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ሀምሌ 21 ቀን 2012
ዓ.ም የተላለፈ፡ https://youtu.be/AIZJ3nxnW4Q
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መልሶ የማቋቋም እንቅስቃሴዎቹ ጉዳቱ በከፍተኛ ደረጃ ተከስቶ በነበረባቸው የምዕራብ አርሲ ዞን
እና ባሌ ዞን ውስጥ አንዳንድ ወረዳዎች ላይ የተሻለ አፈጻጸም ቢኖረውም፤ በምዕራብ አርሲ ባሉ ቀሪ
ወረዳዎች፣ በምዕራብ እና ምስራቅ ሸዋ እንዲሁም፣ በምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች ውስጥ ባሉ በርካታ
ወረዳዎች ላይ ግን ሥራዎቹ ገና በጅምር ላይ እያሉ የግብዓት እጥረት አጋጥሟል በሚል እቅስቃሴው
የቆመ መሆኑን ኢሰመጉ ማረጋገጥ ችሏል፡፡ በሌላ በኩል የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ በሰኔው ክስተት
ንብረታቸው ለወደመባቸው ባለሃብቶች ከቀረጥ ነጻ መኪና እንዲያስገቡ፣ ብድር እንዲመቻችላቸው እና
ቀደም ብለው የነበሩ የመሬት ጥያቄዎች በፍጥነት ምላሽ እንዲያገኙ ከማድረግ ውጪ፤ ካሳ ልከፍል
አልችልም በሚል ለብዙኃን መገናኛ የሰጠው መግለጫ በርካታ ተጎጂዎችን ቅሬታ ውስጥ መክተቱን
ለኢሰመጉ አቤቱታቸውን አሰምተዋል፡፡
ከዚህም በተጨማሪ፤ የክልሉ ከፍተኛ የመንግሥት ኃላፊዎች ጉብኝትም ከጥቂት አካባቢዎች
ውጪ

ጉዳት

በደረሰባቸው

በብዙዎቹ

ወረዳዎች

ላይ

ያልተደረገ

መሆኑም

ታውቋል፡፡

ይህም

በየአካባቢዎቹ ያሉ ተጎጂዎች ብሶታችንን እንዳናሰማ እንኳ እድል አልተሰጠንም የሚል ቅሬታ
እንዳሳደረባቸው ኢሰመጉ ተጎጂዎችን በተለያዩ አጋጣሚዎች በድጋሚ ባናገረበት ወቅት ለመረዳት
ችሏል፡፡

4.3.

የወንጀል ምርመራ እና ማጣራት ሒደቶች

ድርጊቱ በተከሰተበት ወቅት ኹኔታውን ለመቆጣጠር አስፈላጊውን ሁሉ እርምጃ አልወሰዱም
የተባሉ የታችኛው የመንግሥት መዋቅር የሥራ ኃላፊዎች ተጠያቂነትን ለማስፈን በሚል ከሥራ
ገበታቸው ላይ እየተነሱ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ ለአብነት ያህል የሻሸመኔ ከተማ ከንቲባ እና
የከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ፣ የቦሌ ከተማ አስተዳዳሪ በሕግ ቁጥጥር ሥር የዋሉ ሲሆን፤
የወሊሶ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ አዛዥ ደግሞ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ መደረጋቸውን መረጃዎች
ያሳያሉ፡፡
በአንጻሩ ግን ድርጊቱ በከተሰተበት ወቅት ተሳትፎ ጭምር አላቸው በሚል የሚጠረጠሩ
የመንግሥት እና የጸጥታ ኃይል አመራሮች ደግሞ አሁን ድረስ በሥራ ገበታቸው ላይ ያሉ፣ አለፍ
ሲልም ከአካባቢዎቹ ዘወር ለማድረግ በሚል ወደ ዞን እና ክልል መዋቅሮች ላይ በሹመት የተዘዋወሩ
የሥራ ኃላፊዎች ስለመኖራቸውም መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ ለአብነት የአሰቦት ከተማ አስተዳደር የነበሩ ሰው
ድርጊቱ በተከሰተበት ቀን ‹‹ለመከላከያ ደውልልን›› ሲባሉ ‹‹ስልኬ ካርድ የለውም›› የሚል ምላሽ
እንደሰጧቸው የምስክርነት ቃላቸውን የሰጡ ተጎጂዎች ገልጸዋል፡፡ ነገር ግን፤ አሁን ድረስ በሥራ
ገበታቸው ላይ መሆናቸውን ኢሰመጉ ለማወቅ ችሏል፡፡ በአዳባ ወረዳ በድርጊቱ እጃቸው እንዳለበት
በተጎጂዎች የሚጠረጠሩ ግለሰብ ደግሞ ከነበሩበት የጸጥታና ደህንነት ቢሮ ኃላፊነት ወደ መንገድ
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ትራንስፖርት ቢሮ የተዘዋወሩ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡ ሌላኛው ግለሰብ ደግሞ ከነበሩበት የገጠርና
ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊነት ወደ ወረዳው አደጋ እና ስጋት ሥራ አመራር ቢሮ ኃላፊነት እንዲዘዋወሩ
መደረጋቸውን፣ የከተማው ከንቲባ አሁን ድረስ በቦታቸው ላይ እንዳሉ ኢሰመጉ ባደረገው ማጣራት
ለማወቅ ችሏል፡፡
የኢሰመጉ የምርመራ እና የክትትል መረጃዎች ይኼን ይጠቁሙ እንጂ፤ የኦሮሚያ ብሔራዊ
ክልላዊ መንግሥት ግን የአርቲስት ሀጫሉ ሑንዴሳ ግድያን ተከትሎ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ውስጥ
ተሳትፈዋል ተብለው የተጠረጠሩ ከ500 በላይ የመንግሥት ሰራተኞች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው
እየተጣራ መሆኑን፣ ከ1200 በላይ በሚሆኑ የዞን፣ የወረዳ፣ እና የቀበሌ አመራሮች ላይ ደግሞ እርምጃ
የወሰደ መሆኑን ገልጧል፡፡27
የመስክ ምርመራ ሥራዎች በተከናወኑባቸው የተለያዩ ከተሞች የሚኖሩ አቤቱታ አቅራቢዎች
በሰጡት የምስክርነት ቃል መሠረት በወቅቱ የደረሰውን የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ለማጣራት ከየከተሞቹ
ማዘጋጃ ቤቶች፣ ፖሊስ ጣቢያዎች እና የኅብረተሰብ ክፍሎችን የሚወክሉ ሰዎች እንዳሉ ነገር ግን፤
በአባላቱ ገለልተኝነት ላይ ተጎጂዎቹ ጥርጣሬ ያላቸው መሆኑን ገልጸዋል፡፡ ኢሰመጉ ባደረጋቸው
ተጨማሪ ማጣሪያዎች ከጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ የተላኩ የምርመራ ቡድን አባላትም ችግሩ በተፈጠረባቸው
በአብዛኞቹ አካባቢዎች መሄዳቸውን ለማረጋገጥ ችሏል፡፡ ነገር ግን፤ የምርመራ ቡድኑ ወደ አካባቢዎቹ
የሚወስድ ምቹ መንገድ የሌለባቸው፣ የጸጥታ ችግር ያለባቸውና ሩቅ ወደሆኑ አካባቢዎች ላይ (ለአብነት
አዳባ ወረዳ ሀቆ ቀበሌ) በአካባቢው ያሉ የመንግሥት አካላትን በመላክ ብቻ መረጃዎችን ያሰባሰቡ
መሆኑን የሚገልጹ ጥቆማዎች ደርሰዋል፡፡
በድርጊቱ እጃቸው እንዳለበት ጥቆማ የተሰጠባቸው እና የሚጠረጠሩ ዋና ዋና ሥምሪት
ሰጪዎች በቁጥጥር ሥር እየዋሉ እንዳልሆነ፤ ነገር ግን አነስተኛ ተሳትፎ የነበራቸውና ብዙም
የማይታወቁ በርካታ ሰዎች በሕግ ተጠርጥረው የታያዙ መሆናቸውን በተደረገው ማጣሪያ ለማወቅ
ተችሏል፡፡ በድርጊቱ ተሳትፎ እንደነበራቸው ጥቆማ የተሰጠባቸው ነገር ግን በፖሊስ ያልተያዙ ሰዎች
ተደብቀው እንደሚኖሩ ተጎጂዎች ይናገራሉ፡፡ ለአብነት ቦሌ ከተማ ድርጊቱን የፈጸሙና ተደብቀው ጫካ
ውስጥ ናቸው ለሚባሉ ሰዎች በአህያ ምግብ እየተጫነ እንደሚሄድላቸው መስማታቸውን ምስክሮች
ተናግረዋል፡፡
በአብዛኛዎቹ ቦታዎች ላይ ተጠርጣሪዎች የተያዙት በኅብረተሰብ ጥቆማ መሆኑን ተጎጂዎቹ
ይናገራሉ፤

ድርጊቱ

ከተፈፀመ

በኋላም

ፖሊስ

ተጎጂዎች

ጋር

በመሄድ

ቃላቸውን

መቀበሉን

27

የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ኮምዩንኬሽን ጉዮች ቢሮ ነሀሴ 5 ቀን 2012 ዓ.ም የሰጠው መግለጫ
https://www.facebook.com/1567261256905401/posts/2478315965799921/
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አረጋግጠዋል፡፡ ቀጣይ ሂደቶችን በተመለከተ ግን አብዛኛዎቹ ተጎጂዎች የምርመራ መዝገቡ ከምን ላይ
እንደደረሰ፣ የተጠርጣሪዎች የፍርድ ቤት ውሎን የመሳሰሉ መረጃዎችን ግን ማግኘት እንደማይችሉ፣
ሲጠይቋቸውም ‹‹እየሄድንበት ነው›› ወይም ‹‹ምርመራ ላይ ነው›› ከማለት ውጪ ሙሉ መረጃ
እንደማይነግሯቸው እና አልፎ አልፎም ምስክር ካላመጣችኁ ተጠርጣሪዎቹን እንለቃቸዋለን እንደሚባሉ
ገልጸዋል፡፡
ከእዚህም

በተጨማሪ፤

ተጎጂዎች

የድርጊቱ

ፈጻሚ

ናቸው

ብለው

ጥቆማ

የሰጡባቸው

ተጠርጣሪዎች ምክንያቱ ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ እየተለቀቁ መሆኑን፤ አርቦዬ ከተማ ላይ ደግሞ በተለየ
ሁኔታ ተጎጂዎች ለፖሊስ የተሰጧቸው ሰነዶች መጥፋታቸውን ፖሊስ እንደነገራቸው ተጎጂዎች
ገልጸዋል፡፡ በአጠቃላይ፤ በምርመራው ሂደት ተጎጂዎች ሙሉ ነጻነት ተስምቷቸው የደረሰባቸውን በደል
ለመግለጽ እንደሚቸገሩ፣ ሂደቱ የተፋጠነ አይደለም ወይም ዘግይቷል ብለው እንደሚያምኑ እና
በአጠቃላይ ሂደቶቹ ላይም እምነት የሌላቸው መሆኑን ተናግረዋል፡፡

4.4.

የተጠርጣሪዎች ሁኔታ እና የክስ ሒደቶች

የሰኔውን ክስተት ተከትሎ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በርካታ ሺህ ሰዎች በወንጀሎ ተሳትፎ እንዳላቸው
ተጠርጥረው ተይዘዋል፡፡ ከድርጊቱ ስፋት እና ከአድራጊዎቹም ብዛት አንጻር በድርጊቱ ተሳትፈዋል
በሚል የተጠረጠሩ ሰዎችን ጉዳይ በዋናነት በሁለት መደብ ውስጥ አድርገን መመልከት እንችላለን፡፡
እነዚህም፡- ድርጊቱን በማሰብና በማቀድ ተሳትፎ አላቸው በሚል ተጠርጥረው የተያዙ በአብዛኛው
በነበራቸው የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚታወቁ ግለሰቦች እና ድርጊቱን በመፈጸም ተጠርጥረው የተያዙ
ግለሰቦች ብለን ልንለያቸው እንችላለን፡፡ ጉዳዩን በዚህ መደብ ውስጥ አድርገን ያየነው እንደሆነ፤
በመጀመሪያው መደብ ውስጥ ስለተካተቱት የተጠርጣሪዎች አያያዝ ሁኔታ፣ የምርመራ ሒደት እና
የፍርድ ቤት ውሎዎች ከሞላ ጎደል ለሕዝብ በግልጽ ይፋ የሚደረጉ እና የሚታወቁ ናቸው ማለት
ያስችለናል፡፡ በሁለተኛው መደብ ውስጥ ስለተካተቱት ተጠርጣሪዎች አያያዝ ሁኔታ፣ የምርመራ
ሒደቶች እና የፍርድ ቤት ውሎ ግን ኢሰመጉ መረጃዎችን ለማግኘት እጅግ አዳጋች እና ግለጽነት
የሚጎድለው ሆኖ አግኝቶታል፡፡
የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ መስከረም 16 ቀን 2013 ዓ.ም በሰጠው ይፋዊ መግለጫ፤ ሰኔ
22 ምሽት የአርቲስት ሀጫሉ ግድያን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠረው ኹከት
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167 ሰዎች መሞታቸውን፣ በ360 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት የደረሰ መሆኑንና እና ከ4 ነጥብ 6 ቢሊዮን
ብር በላይ በሚገመት ንብረት ላይ ጉዳት የደረሰ መሆኑን በምርመራ ማረጋገጡን ገልጿል፡፡28
ክስተቱን ተከትሎ በመግለጫው የፌዴራል ፖሊስና ጠቅላይ ዐቃቤ፣ ከኦሮሚያ ጠቅላይ ዐቃቤ
ሕግና ፖሊስ ጋር ባከናወኑት የጋራ ሥራ የወንጀል ድርጊቱ ምርመራ ተጠናቆ በአምስት ሺህ ሰባት
መቶ ሃያ ስምንት (5728) ተጠርጣሪዎች ላይ በ488 የክስ መዝገቦች ስር ክስ የተመሰረተባቸው
መሆኑን በመግለጫው አስታውቋል፡፡ ከእነዚህም የክስ መዝገቦች መካከል 3377 ያህል ተጠርጣሪዎች
በፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ በኩል በተከፈቱት 114 ያህል የክስ መዝገቦች ጉዳያቸው የሚታይ
ሲሆን፤ ቀሪዎቹ 2351 ያህል ተጠርጣሪዎች ደግሞ በኦሮሚያ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ በኩል በተከፈቱት
374 ያህል የክስ መዝገቦች ጉዳያቸው የሚታይ መሆኑን በመግለጫው ገልጿል፡፡29

4.5.

የመንግሥት አካላት እና ልዩ ልዩ ተቋማት ምላሾች

ኢሰመጉ የሰኔውን ክስተት ተከትሎ የተፈጠሩትን ችግሮች ለመረዳት የሚያስችሉ ልዩ ልዩ
መረጃዎች እና ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ የምርመራ ሥራው በተከናወነባቸው የተለያዩ አካባቢዎች
ከሚገኙ የመንግሥት አካላት፣ የፖሊስ መምሪያ ቢሮዎች፣ ሆስፒታሎች እና የኃይማኖት ተቋማቶች
መረጃ

ለማሰባሰብ

ጥረት

አድርጓል፡፡

በየአካባቢዎቹ

ከሚገኙ

የመንግሥት

ተቋማት

በተጨማሪ

ለብሔራዊ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን፣ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት መስተዳድር፣
የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን፣ የኦሮሚያ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ፣ የኦሮሚያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን፣
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የመሳሰሉ የመንግሥት አካላትን እና የኃይማኖት ተቋማትንም መረጃ
ጠይቆ ነበር፡፡
በቁጥር ER3-M41/36/20 በቀን 29/11/2012 ዓ.ም ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት
አስተዳደር በተጻፈ ደብዳቤ በምርመራ ሥራችን ወቅት አስፈላጊው ትብብር እንዲደረግልን እና በሰኔው
ክስተት ስለደረሰው የሰው ሕይወት መጥፋት፣ የአካልና የንብረት ጉዳት ዝርዝር መረጃዎችን እንዲሰጠን
ጠይቀን ምላሽ ለማግኘት ተደጋጋሚ ሙከራዎችን ብናደርግም ምላሻቸውን ለማግኘት አልተቻለም፡፡
በቁጥር ER3-M41/38/20 በቀን 30/11/2012 ዓ.ም ለኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን በተጻፈ
ደብዳቤ በምርመራ ሥራችን ወቅት አስፈላጊው ትብብር እንዲደረግልን እና በሰኔው ክስተት ስለደረሰው
የሰው ሕይወት መጥፋት፣ የአካልና የንብረት ጉዳት ዝርዝር መረጃዎችን እንዲሰጠን ጠይቀን ምላሽ
ለማግኘት ተደጋጋሚ ሙከራዎችን ብናደርግም ምላሻቸውን ለማግኘት አልተቻለም፡፡
28

የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ መስከረም 16 ቀን 2013 ዓ.ም የሰጠው
https://www.facebook.com/608248492602572/posts/3377911125636281/
29
ዝኒ ከማሁ

ጋዜጣዊ

መግለጫ፡
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በቁጥር ER3-M41/57/20 በቀን 09/02/2013 ዓ.ም ለኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ
በተጻፈ ደብዳቤ በሰኔው ክስተት የጠፋው የሰው ሕይወት፣ የደረሰው የአካልና የንብረት ጉዳት መጠን፣
ተቋሙ የምርመራና የማጣራት ሥራዎችን ያደረገባቸው አካባቢዎች፣ ምርመራው የደረሰበት ደረጃ፣
በድርጊቱ ተጠርጥረው በሕግ ጥላ ሥር የሚገኙ ሰዎች ብዛትና የሚገኙበት ፖሊስ ጣቢያ ወይም
ማረሚያ ቤት ስም እና ድርጊቱ በተፈጸመበት ወቅት በየደረጃው ያለው የፀጥታ አካል ድርጊቱን
ለመከላከል ወይም ለማስቆም የነበረበት ኃላፊነትን የሚገልጽ መረጃ እንዲሰጠን ጠይቀን እስካሁን ምላሽ
ለማግኘት አልቻልንም፡፡
በቁጥር ER3-M41/37/20 በቀን 29/11/2012 ዓ.ም በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት
ለአስተዳደርና ፀጥታ ዘርፍ ቢሮ በተጻፈ ደብዳቤ የሰኔውን ክስተት ተከትሎ በክልሉ ስለደረሰው የሰው
ሕይወት መጥፋት፣ የአካልና የንብረት ጉዳት ዝርዝር መረጃዎችን እንዲሰጠን ጠይቀን ምላሽ ለማግኘት
ተደጋጋሚ ሙከራዎችን ብናደርግም ምላሻቸውን ለማግኘት አልተቻለም፡፡
በቁጥር ER3-M41/58/20 በቀን 09/02/2013 ዓ.ም ለፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ በተጻፈ
ደብዳቤ በሰኔው ክስተት የጠፋው የሰው ሕይወት፣ የደረሰው የአካልና የንብረት ጉዳት መጠን፣ ተቋሙ
የምርመራና የማጣራት ሥራዎችን ያደረገባቸው አካባቢዎች፣ ምርመራው የደረሰበት ደረጃ፣ በድርጊቱ
ተጠርጥረው በሕግ ጥላ ሥር የሚገኙ ሰዎች ብዛትና የሚገኙበት ፖሊስ ጣቢያ ወይም ማረሚያ ቤት
ስም እና ድርጊቱ በተፈጸመበት ወቅት በየደረጃው ያለው የፀጥታ አካል ድርጊቱን ለመከላከል ወይም
ለማስቆም የነበረበት ኃላፊነትን የሚገልጽ መረጃ እንዲሰጠን ጠይቀን እስካሁን ምላሽ ለማግኘት
አልቻልንም፡፡
በቁጥር ER3-M41/47/20 በቀን19/12/2012 ዓ.ም ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በተጻፈ ደብዳቤ
የሰኔውን ክስተት ተከትሎ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ መረጃ እንዲሰጠን በተደጋጋሚ በስልክና በአካል
በመገኘት ተመላልሰን የጠየቅን ቢሆንም፤ ‹‹ተመካክረን ምላሽ እንሰጣለን›› ከማለት ውጪ ይህ ሪፖርት
እስከ ሚዘጋጅበት ጊዜ ምላሻቸውን ለማግኘት አልተቻለም፡፡
በቁጥር ER3-41/50/20 በቀን 02/13/2012 ዓ.ም ለአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ
በተጻፈ ደብዳቤ የሰኔውን ክስተት ተከትሎ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ መረጃ እንዲሰጠን በተደጋጋሚ
ጊዜ በስልክና በአካል በመገኘት ሙከራ የተደረገ ቢሆንም፣ ‹‹ተመካክረን እንደውልላችኋለን›› ከሚል
ምላሽ በቀር እስከአሁን ድረስ መረጃ አልተሰጠንም፡፡
በጥያቄው መሠረት ምላሽ የሰጡ የመንግሥት ተቋማት ቁጥር አነስተኛ የሚባል ቢሆንም፤
የተሰጡትን ምላሾች እንደሚከተለው በአጭር በአጭሩ ለማየት እንሞክራለን፡፡
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የሻሸመኔ ከተማ መስተዳድር ፖሊስ መምሪያ የወንጅል ምርመራና የፍትሕ ማሰጠት የሥራ
ሒደት ቁጥር 3 በቁጥር pbmsh/x005/12 በቀን 06/12/2012 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ፤ ሰኔ 23 ቀን
2012 ዓ.ም በሻሸመኔ ከተማ በተፈጠረው ሁከት የሦስት ሰዎች ሕይወት መጥፋቱን፣ 21 ህንጻዎች
መቃጠላቸውን፣ 26 ህንጻዎች መሰባበራቸውን፣ 196 የግለሰብ መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን፣ 179
የግለሰብ

መኖሪያ

ቤቶች

መሰባበራቸውን፣

52

ተሸከርካሪዎች

መቃጠላቸውን፣

26

ባጃጆች

መቃጠላቸውን፣ 40 ሞተር ሳይክሎች መቃጠላቸውን፣ 38 ሆቴሎች መቃጠላቸውን፣ 123 ሱቆች
መቃጠላቸውን፣ 63 ሱቆች መሰባበራቸውን እና 9 ወፍጮ ቤቶች መቃጠላቸውን በቆጠራ መረጋገጡን፣
የጠፋው ንብረት ግምት ግን በባለሙያዎች እተጣራ መሆኑን ለኢሰመጉ በደብዳቤ አሳውቋል፡፡
የምዕራብ አርሲ ዞን ፖሊስ መምሪያ በቁጥር pghc/868/2012 በቀን 04/12/2012 ዓ.ም በተጻፈ
ደብዳቤ፤ የአርቲስት ሀጫሉ ግድያን ተከትሎ በተከሰተው ነውጥ በሲራሮ ወረዳ 2 ሰዎች (2 ወ) ፣
በዶዶላ ወረዳ 1 ሰው (1 ወ)፣ በአርሲ ነገሌ 5 ሰዎች (4 ወ፣ 1 ሴ)፣ በሄበን አርሲ 1 ሰው (1 ወ)፣
በቆሬ 1 ሰው (1 ሴ)፣ በገደብ አሳሳ 2 ሰዎች (2 ወ)፣ በአዳባ 6 ሰዎች (6 ወ) በአጠቃላይ 18 ሰዎች
(16 ወ፣ 2 ሴ) መሞታቸውን፣ 841 ሰዎች (750 ወ፣ 91 ሴ) ደግሞ ተጠርጥረው የታሰሩ
መሆናቸውን ለኢሰመጉ በደብዳቤ አሳውቋል፡፡
የምስራቅ ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርመራ እና ፍትሕ ማሰጠት ዋና የሥራ ሒደት
ባለቤት በቁጥር ምስሸዞን/0020/12/13 በቀን 05/12/12 በተጻፈ ደብዳቤ፤ የአርቲስት ሀጫሉ ግድያን
ተከትሎ በአዳሚ ቱሉ፣ በዱግዳ፣ በቦሰት ወረዳዎች እና በመተሐራ ከተማ በተነሳ ሁከት በአዳሚ ቱሉ
የሰባት ሰዎች ሕይወት ማለፉን፣ የግልና የንግድ ቤቶች ዘረፋና ቃጠሎ እንደደረሰባቸው፣ 11 የግለሰብ
መኪናዎች እና 2 የኢንቨስትመንት ድርጅቶች መቃጠላቸውን፣ 1 ድርጅት መዘረፉን፣ 2 የቀበሌ
ጽ/ቤቶች፣ 2 የመዘጋጃ ቢሮዎች፣ 2 የንዑስ ፖሊስ ጣቢያ ጽ/ቤቶች እና 1 የብድርና ቁጠባ ባንክ ቃጠሎ
እና ዘረፋ እንደደረሰባቸው በደብዳቤ አሳውቋል፡፡ በዱግዳ ወረዳ ደግሞ የሦስት ሰዎች ሕይወት ሲያለፍ፤
በአምስት ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን፣ በግል የመኖሪያና የንግድ ቤቶች ላይም
የመሰባበርና የዘረፋ አደጋ መድረሱን ጨምሮ ገልጧል፡፡ በቦሰት ወረዳ የ 1ሰው ሕይወት ማለፉን፣ የቤት
ንብረትና ቁሳቁስ ወደ ውጪ ወጥቶ መቃጠሉን እና መዘረፉን ገልጧል፡፡ በመተሐራ ከተማ ደግሞ
የግል ንግድ ቦታዎች ላይ የመሰባበር አዳጋ መድረሱንና የደረሰውን አጠቃለይ ጉዳት ለማጣራት
የምርመራ ቡድን ተዋቅሮ እየሰራ መሆኑን ቢሮው ለኢሰመጉ በጻፈው ደብዳቤ አሳውቋል፡፡
የምዕራብ ሐረርጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራና ፍትሕ ማሰጠት የሥራ ሒደት
ቡድን ቁጥር 1 በቁጥር 839/PHL/2012 በቀን 4/12/2012 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ፤ የአርቲስት ሀጫሉ
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ግድያን ተከትሎ ከ22.7 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙን ለኢሰመጉ በጻፈው ደብዳቤ
በዝርዝር አሳውቋል፡፡
የድሬ

ዳዋ

ከተማ

አስተዳደር

ፖሊስ

ኮሚሽን

ወንጀል

ምርመራ

ዘርፍ

ቢሮ

በቁጥር

15/ወ551/10095/12 የአርቲስት ሀጫሉ ሑንዴሳ ግድያን ተከትሎ በተፈጠረ ሁከት የሁለት ሰዎች
ሕይወታቸው ማለፉን፣ በሦስት ሰዎች ላይ ደግሞ የአካል ጉዳት መድረሱን ለኢሰመጉ በጻፈው ደብዳቤ
ገልጧል፡፡ በድርጊቱ ተጠርጥረው 518 ወንዶች እና 17 ሴቶች በድምሩ 535 ሰዎች የተያዙ መሆኑን፣
ከእነዚህ ውስጥ በምርመራ ላይ ያሉት 118 ወንዶች እና 4 ሴቶች በድምሩ 122 ሰዎች ሲሆኑ፣ 328
ወንዶች እና 4 ሴቶች ደግሞ በወ/መ/ሕ/ሥ/ሥ ቁ 28 መሠረት የተፈቱ መሆናቸውን፣ እድሜያው ከ15
ዓመት በታች በመሆኑ 7 ወንዶች እና 4 ሴቶች የተለቀቁ መሆኑን፣ በማስረጃ ተጣርቶ የ 20 ወንዶች
እና የ 2 ሴቶች መዝገብ ለዐቃቤ ሕግ ተላልፎ የተሰጠ መሆኑን፣ 41 ወንዶች እና 3 ሴቶች ክስ
የተመሠረተባቸው መሆኑን፣ 2 ወንዶች በሦስት ዓመት እስራት በፍርድ ቤት ቅጣት የተላለፈባቸው
መሆኑን እና የሌሎች ሁለት ሰዎች ጉዳይ ደግሞ በፌደራል ፖሊስ ተይዞ ምርመራ እየተደረገባቸው
መሆኑን ጨምሮ ገልጧል፡፡ የንብረት ጉዳትን በሚመለከት ግምቱ የታወቀ 50 ሚሊዮን ብር የሚገመት
የግል እና የመንግሥት ንብረት መውደሙን፣ የ 2 ፖሊስ አባላት መኖሪያ ቤት መቃጠሉን እና በ 4
የፖሊስ አባላት ላይ ደግሞ ቀላል እና መካከለኛ የሚባል የአካል ጉዳት መድረሱን ቢሮው ለኢሰመጉ
በጻፈው ደብዳቤ አሳውቋል፡፡
በአቃቂ

ቃሊቲ

ክፍለ

ከተማ

አስተዳደር

የሰላምና

ፀጥታ

አስተዳደር

ጽ/ቤት

በቁጥር

በአቃ/ቃ/ክ/ከ/የሰናጸ/አስ/ጽ/ቤት 54/13 በቀን 06/01/2013 በተጻፈ ደብዳቤ የአርቲስት ሀጫሉ ሑንዴሳ
ግድያን ተከትሎ በተፈጠረ ሁከት የአንድ ሰው ሕይወት በዱላ ተመትቶ ማለፉን፣ 18 ሰዎች ደግሞ
በድንጋይ እና በዱላ ተመትተው የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው፣ በ 8 የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ቀላል
የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው፣ አንድ የመንግሥት እና አንድ የግል መኪናዎች መቃጠላቸውን፣ 4
የመንግሥት እና 18 የግል መኪናዎች ደግሞ መሰባበራቸውን፣ 22 የመንግሥት ተቋማት እና 25
የግል

ቤቶች

መስታወታቸው

መሰባበሩን

ለኢሰመጉ

በጻፈው

ደብዳቤ

ገልጧል፡፡

በተጨማሪም፤

በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ተጠርጥረው በወቅቱ የተያዙ 459 ሰዎች መሆናቸውን እና 260 ያህሉ
ተመክረው የተለቀቁ መሆኑን፣ 94 ያህሉ ደግሞ ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን ጨምሮ ገልጧል፡፡
በቁጥር ERC3-M41/53/20 በቀን 14/1/2013 ዓ.ም ለፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር
ኮሚሽን በተጻፈ ደብዳቤ በሕግ የተያዙ ሰዎችን ለመጎብኘት ፈቃድ እንዲሰጠን የጠየቅን ቢሆንም፤ በቀን
21/1/2013 ዓ.ም ኮሚሽኑ በጻፈው ደብዳቤ በኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) በሽታ ስርጭት ምክንያት
ለጊዜው የማረሚያ ቤቶችን መጎብኘት እንደማይቻል የሚገልጽ ምላሽ ሰጥቷል፡፡
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በሌላ በኩል፤ ኢሰመጉ የሰኔውን ክስተት ተከትሎ የደረሰውን ጉዳት ከመንግሥት አካላት ውጪ
ከልዩ ልዩ ተቋማት መረጃ በመጠየቅ ተዓማኒነቱን ለማረጋገጥ በማሰብ የኃይማኖት ተቋማትንም መረጃ
በመጠየቅ የጉዳት መጠኑን ለማወቅ ሞክሯል፡፡
በዚህም መሠረት በቁጥር ER3-M41/52/20 በቀን 2/13/2012 ዓ.ም ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ
ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን በተጻፈ ደብዳቤ የአርቲስት ሀጫሉ ግድያን ተከትሎ ስለተከሰተው የጉዳት
መጠን መረጃ እንዲሰጠው ኢሰመጉ ጠይቋል፡፡ በመሆኑም በቁጥር 779/11/19/2013 በቀን 13/2/2013
ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች ለመርዳት እና መልሶ ለማቋቋም በመንበረ
ፓትርያሪክ ጠቅላይ ጽ/ቤት ስር የተቋቋመው ዐቢይ ኮሚቴ መረጃ አሰባሳቢ ቡድን ያዘጋጀውን 14 ገጽ
ያልተጠናቀቀ ጥቅል ዘገባ ከደብዳቤው ጋር አያይዞ ልኳል፡፡
ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም አርቲስት ሀጫሉ ሑንዴሳ መገደሉን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል፣
ምስራቅ ሐረርጌ ዞን፣ በጉርሱም፣ በሀረማያ፣ በባቲ፣ በጃርሶ፣ በሚደጋ ቶላ፣ በባቢሌ እና በመልካ ሩፋ
ወረዳዎች በአጠቃላይ 1 ሰው መገደሉን፣ 17 ሰዎች አካል ጉዳት እንደደረሰባቸው እና በ198 አባወራ
466 የሚሆኑ የቤተሰብ አባላት መፈናቀላቸውን፣ ግምታቸው ከ55 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመቱ 35
መኖሪያ ቤቶች፣ 33 የንግድ ድርጅቶች፣ 6 ሆቴሎች፣ ፋርማሲዎች እና ክሊንኮች መውደማቸውን
በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በሐረሪ ክልል ሐረር ከተማ 10 ሰዎች ከባድ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው፣
ግምታቸው ከ13 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመቱ ከ19 በላይ የንግድ ድርጅቶች እና መኖሪያ ቤቶች
መውደማቸውን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ጭሮ፣ መኤሶ እና አሰቦት ከተማዎች 3
ሰዎች መገደላቸውን፣ 18 ሰዎች መደብደባቸውን፣ ከ21 በላይ መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን፣ ከ81
በላይ ሰዎች ንብረት ጉዳት የደረሰበት መሆኑን እና 560 የእምነቱ ተከታዮች መፈናቀላቸውን በደብዳቤ
ገልጸዋል፡፡ በምስራቅ ሸዋ ዞን፣ ዶዶታ ወረዳ፣ ዴራ ከተማ 4 ሰዎች መገደላቸውን፣ ከ60 በላይ መኖሪያ
ቤቶች መቃጠላቸውን፣ ከ87 በላይ ሰዎች ንብረት ጉዳት የደረሰበት መሆኑን እና 520 የእምነቱ
ተከታዮች መፈናቀላቸውን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በአሰላ ዙሪያ ወረዳ ጢዮ 1 ሰው መገደሉን፣ 3 ሰዎች
የአካል ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን፣ የ4 አባወራ ቤተሰብ አባላት መፈናቀላቸውን እና 3 ቤቶች
የተቃጠሉና የተዘረፉ መሆኑን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በሙኔሳ (ቀርሳ ከተማ እና ጋሚ ዲባባ ቀበሌ) 7
ሰዎች መገደላቸውን፣ ከ10 በላይ ሰዎች የአካል ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን፣ 4 የንግድ ተቋማት
መውደሙን እና ከ3 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደማቸውን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡
በዝዋይ ዱግዳ ወረዳ፣ አጎልቻ/አቡራ ቀበሌ 3 ሰዎች መገደላቸውን፣ 36 ቤቶች መውደማቸውን እና
140 ሰዎች መፈናቀላቸውን፣ በአርቦዬ ከተማ 1 ሰው መገደሉን እና 1 ቤት መውደሙን እና በአሰላ
ከተማ 1 የጣውላ ፋብሪካ መቃጠሉን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በምዕራብ አርሲ ዞን፣ አርሲ ነገሌ 5 ሰዎች
መገደላቸውን፣

ከ3

በላይ

መኖሪያ

ቤቶች

መቃጠላቸውን፣

ከ25

በላይ

ሰዎች

የንብረት

ጉዳት
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የደረሰባቸው መሆኑን እና 7 ተሸከርካሪዎች መቃጠላቸውን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በኩራ እና ፍልቻ 2
ሰዎች መገደላቸውን፣

18

ሰዎች መደብደባቸውን፣

ከ97

በላይ

የሚሆኑ ሰዎች

መኖሪያ

ቤት

መቃጠሉን፣ ከ11 በላይ ሰዎች የንብረት ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን፣ 5 ተሽከርካሪዎች የተቃጠሉ
መሆኑን እና ከ355 በላይ የእምነቱ ተከታዮች መፈናቀላቸውን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በሻሸመኔ ከተማ 10
ሰዎች መገደላቸውን፣ 1099 የእምነቱ ተከታዮች መፈናቀላቸውን፣ ከ180 በላይ መኖሪያ ቤቶች
መቃጠላቸውን፣

ከ620

በላይ

ሰዎች

የንግድ

ተቋማት

ጉዳት

የደረሰባቸው

መሆኑን

እና

50

ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸውን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በኮፈሌ እና ቆሬ 92 መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን፣
ከ45 በላይ ሰዎች የንብረት ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን እና 855 የእምነቱ ተከታዮች መፈናቀላቸውን
በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በአዳባ ከተማ 6 ሰዎች መገደላቸውን፣ ከ43 በላይ መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን
ከ37 በላይ ሰዎች የንብረት ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን፣ 1 ተሸከርካሪ መቃጠሉን እና 440 የእምነቱ
ተከታዮች መፈናቀላቸውን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በአሳሳ ከተማ 4 ሰዎች መገደላቸውን፣ 38 መኖሪያ
ቤቶች መቃጠላቸወን፣ ከ47 በላይ ሰዎች የንብረት ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን፣ 9 ተሸከርካሪዎች
መቃጠላቸውን እና 315 የእምነቱ ተከታዮች መፈናቀላቸውን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በኮኮሳ 1 ቤተክርስትያን መቃጠሉን፣ 52 ቤተሰብ አባላት መፈናቀላቸውን፣ 3 ቤቶች መቃጠላቸውን እና 1 የንግድ
ተቋም ጉዳት የደረሰበት መሆኑን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በምስራቅ ሸዋ ዞን፣ ባቱ ከተማ ከ102 በላይ
መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን፣ ከ52 በላይ ሰዎች የንብረት ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን እና 52
ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸውን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በጊዶ ኮምቦልቻ ወረዳ አዳሚ ቱሉ የአንድ ቤተሰብ
አባላት የሆኑ 5 ሰዎች መገደላቸውን፣ ከ110 በላይ መኖሪያ ቤቶች መቃተላቸውን፣ ከ39 በላይ ንግድ
ተቋማት ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን እና 5 ተሸከርካሪዎች መቃጠላቸውን፣ በዱግዳ ወረዳ መቂ ከተማ
1 ሰው መገደሉን፣ ከ10 በላይ ሰዎች የንብረት ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በባሌ
ዞን፣

አጋርፋ

ወረዳ

አምቤቱ

ቀበሌ

5

ሰዎች

መገደላቸውን፣

ከ357

በላይ

መኖሪያ

ቤቶች

መቃጠላቸውን፣ ከ20 በላይ ሰዎች የንግድ ተቋማት ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን እና ከ1234 በላይ
የእምነቱ ተከታዮች መፈናቀላቸውን፣ በጎባ ከተማ 1 ሆቴል መቃጠሉን፣ በሮቤ ከተማም 1 ሆቴል
መቃጠሉን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን፣ ወሊሶ ከተማ 4 ሰዎች መገደላቸውን፣ 74
መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን፣ ከ3 ሰዎች በላይ የንግድ ተቋማት ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን እና
650 የእምነቱ ተከታዮች መፈናቀላቸውን በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡
በቁጥር

ERC3-M41/59/20

በቀን

11/02/2013

ዓ.ም

ለኢትዮጵያ

ወንጌላውያን

አብያተ

ክርስቲያናት ኅብረት በተጻፈ ደብዳቤ የአርቲስት ሀጫሉ ግድያን ተከትሎ ስለተከሰተው የጉዳት መጠን
መረጃ እንዲሰጠው ኢሰመጉ ጠይቋል፡፡ በመሆኑም በቁጥር ኢወአክኅ/248/2013 በቀን 24/2/2013 ዓ.ም
በተጻፈ ደብዳቤ በክስተቱ የደረሰውን የጉዳት መጠን ሙሉ በሙሉ ባይገልጽም የኅብረቱ አባል ከሆኑት
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የክልል ኅብረቶች መካከል የባሌ እና የምዕራብ አርሲ ክልል ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ኅብረት
በላኩት መረጃ መሠረት የተጠናቀረውን መረጃ ከደብዳቤው ጋር አያይዞ ልኳል፡፡
በዚህም መሠረት ጠቅላላ ግምታቸው ከ87.3 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመቱ መኖሪያ ቤቶች፣
የቤት እቃዎች፣ ተሸከርካሪዎች፣ ካፌና ምግብ ቤቶች፣ ፋብሪካዎች፣ ህንጻዎች፣ ክሊኒክና መድሃኒት
ቤቶች፣ የልብስ እና እቃ መሸጫ መደብሮች፣ ወፍጮ ቤቶች የመሳሰሉት ንብረቶች መውደማቸውን
በደብዳቤ ገልጸዋል፡፡ በአሳሳ ከተማ የ3 ሰዎች ንብረት መውደሙን፣ በኮፈሌ የ 14 ሰዎች ንብረት
መውደሙን እና 1 ቤተክርቲያን መፍረሱን፣ በአርሲ ነገሌ የ16 ሰዎች ንብረት መውደሙን፣ በአዳባ
የ11 ሰዎች ንብረት መውደሙን፣ በዶዶላ የ2 ሰዎች ንብረት መውደሙን፣ በወርቃ 5 ቤተክርቲያናት
መፍረሳቸውን፣ በአጄ የ5 ሰዎች ንብረት መውደሙን እና በኩየራ የ6 ሰዎች ንብረት መውደሙን
በደብዳቤው ጨምረው ገልጸዋል፡፡
በቁጥር ERC3-M41/60/20 በቀን 11/02/2013 ዓ.ም ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ም/ቤት
በተጻፈ ደብዳቤ የአርቲስት ሀጫሉ ግድያን ተከትሎ ስለተከሰተው የጉዳት መጠን መረጃ እንዲሰጠው
ኢሰመጉ ጠይቆ የነበረ ቢሆንም ይህ መግለጫ ለሕዝብ ይፋ እስከሚደረግበት ቀን ድረስ ምላሽ ማግኘት
አልቻልንም፡፡
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5. የሕግ ትንተና
5.1.

ዓለም አቀፍ ሕጎችን በመጣስ የሚፈጸሙ ወንጀሎች

በተለያዩ ጊዜያት ከተደረጉ ስምምነቶች፣ በየጊዜው ሲዳብሩ ከመጡ ዓለም አቀፍ ልማዶች፣
በብዙኃኑ ዘንድ እውቅና ካገኙ የሕግ መርሆዎች፣ በፍርድ ቤቶች ከተሰጡ የሕግ ትርጉሞች እና
ከምሑራዊ ትንተናዎች በመነሳት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተፈጻሚነት ያላቸው ዓለም አቀፍ ሕጎችን
በመጣስ ተፈጽመዋል የሚባሉት ወንጀሎች በዋናነት፡- በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል፣ የዘር
ማጥፋት ወንጀል እና የጦርነት ወንጀሎች ናቸው፡፡ እነዚህ ወንጀሎች የሰው ልጆችን ኁሉ ሰብዓዊ ክብር
የሚነኩ በመሆናቸው ዓለም አቀፍ ወንጀሎች (International Crimes) ወይም የጭካኔ ወንጀሎች
(Attrocity Crimes) በሚል የወል ስያሜያቸው ይታወቃሉ፡፡
ባልታጠቁ (ሲቪል በሆኑ) ሰዎች ላይ ስልታዊ በሆነ ወይም በተስፋፋ (ብዙዎችን ሰለባ ባደረገ)
መንገድ የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች በጥቅሉ በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ተብለው
ይገለጻሉ፡፡30 በዓለም አቀፍ ሕጎች መሠረት በሕግ ጥበቃ የሚደረግላቸውን የማኅበረሰብ ክፍሎች
ብሔርን፣ ጎሣን፣ ዘርን፣ ወይም ኃይማኖትን መሠረት ባደረገ ሁኔታ ጥቃት የተፈጸመባቸው እንደሆነ
ደግሞ የዘር ማጥፋት ወንጀል ድርጊት በሚል ይገለጻል፡፡31 የጦርነት ወንጀሎች በሚል የሚገለጹት
ድርጊቶች ደግሞ አግባብነት ባላቸው ዓለም አቀፍ የጦርነት ሕጎች መሠረት ‹ጦርነት ወይም የትጥቅ
ግጭት› (Armed conflict) መሆኑ ብያኔ በተሰጠበት ሁኔታ ውስጥ በሚገኙ ተዋጊዎች ላይም ሆነ
ባልታጠቁ ሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ናቸው፡፡32
ከእነዚህ ሦስት ዓለም አቀፍ የወንጀል ዓይነቶች መካካል በሦስተኝት ላይ የተጠቀሰውን
(የጦርነት ወንጀሎች) የወንጀል ዓይነት፤ በዚህ ልዩ የሰብዓዊ መብቶች ዘገባ የተዳሰሰውን የሰኔውን
ክስተት አግባብ ካላቸው የጄኔቫ ስምምነቶች እና ተጨማሪ ፕሮቶኮሎች አንጻር ያየነው እንደሆነ፤
በእነዚህ ዓለም አቀፍ ሕጎች ውስጥ የተቀመጡትን እንደ የትጥቅ ግጭት እና ብቃት ያላቸው ተዋዋይ
ወገኖች መኖር የሚሉ ዝቅተኛ ደረጃ መስፈርቶች (Minimum Thresholds’) የማያሟላ መሆኑ ግልጽ
ነው፡፡
በመሆኑም፤ ከዚህ ቀጥሎ በሰኔው ክስተት የተፈጸሙት የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ከሁለቱ ዓለም
አቀፍ ሕጎችን በመጣስ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች መካከል በየትኛው ዓለም አቀፍ ወንጀል ሥር ይወድቃል

30

United Nations, (2014) Framework of Analysis for Atrocity Crimes - A tool for prevention, pp
1, Available at: https://www.refworld.org/docid/548afd5f4.html
31
Ibid
32
Ibid
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የሚለውን እናያለን፡፡ ከዚያ በፊት ግን በተለይም የሁለቱ የወንጀል ዓይነቶች የሕግ ማዕቀፎችን፣
የወንጀሎቹ አላባውያንን እና ምንነት ለግንዛቤ ይረዳ ዘንድ አስቀድመን እንደሚከተለው እንዳስሳለን፡፡

5.1.1. በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች
‹‹በሰብዓዊነት

5.1.1.1. የወንጀሉ ምንነት
ላይ የሚፈጸም ወንጀል›› ለመጀመሪያ

ጊዜ

በጽንሰ-ሃሳብነት

የተዋወቀው

ሁለተኛው የዓለም ጦርነት መጠናቀቅን ተከትሎ በጦርነቱ ወቅት የተፈጸሙ ወንጀሎችን ለማጣራትና
ፍትሕ ለመስጠት በሚል በኑረምበርግ ቻርተር መሠረት በተቋቋመው ዓለም አቀፍ ወታደራዊ ችሎት
ላይ ነው፡፡33 የኑረምበርጉ ችሎትም ሆነ በቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ ጉዳይ ላይ የተሰየመው ችሎት እነዚህን
ዓይነት ወንጀሎች በጦርነት እና እርስ በእርስ ጦርነቶች ወቅት ብቻ የሚፈጸሙ ዓይነት ወንጀሎች
አድርጎ የመረዳት ነገር እንደነበረ፤ ይህ ግን በጊዜ ሒደት በተለይም በሮም ስምምነት ውስጥ ተሻሽሎ
ጥቃቶቹ/ድርጊቶቹ

የጦርነት

በማንኛውም

የሚፈጸሙ

ጊዜ

ወንጀሎች

ናቸው

በሰብዓዊነት

ላይ

ተባሉም
የተፈጸሙ

አልተባሉም፤
ወንጀሎች

የተዘረዘሩት
ናቸው

በሚል

ድርጊቶች
እውቅና
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ሰጥቷቸዋል፡፡

በብዙ የዓለም አቀፍ ሕግ ባለሙያዎች ትንታኔ መሠረት በዓለም አቀፍ ሕጎች ውስጥ በግልጽ
እውቅና አይሰጠው እንጂ፤ ዘር ማጽዳት (Ethnic cleansing) እንደ አንድ በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸም
የወንጀል ዓይነት መሆኑን ይገልጻሉ፡፡ እ.አ.አ በ1992 በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የጸጥታው
ምክር ቤት ጠባቂነት በቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ ግዛት ውስጥ የተፈጸሙ ወንጀሎችን ለማጣራትና ለጸጥታው
ምክር ቤት ምክረ-ሐሳብ ለማቅረብ የተቋቋመው የባለሙያዎች ኮሚሽን “የዘር ማጽዳት” የሚባለው
የአንድ የተለየ ጎሣ ወይም ኃይማኖት አባላት የሆኑ ሲቪል የሆኑ ሰዎች፤ ግልጽ የሆነ ዓላማና ፖሊሲ
ባለው በሌላ ጎሣ አባላት፣ ከአንድ ከተለየ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ በኃይል ወይም በማስፈራራት እንዲወጡ
/ እንዲወገዱ ማድረግ ነው በሚል ይገልጸዋል፡፡35 ኮሚሽኑ የዘር ማጽዳት ወንጀል ግድያን፣ ማሰቃየትን፣
ሕገወጥ እስርን፣ ከፍርድ ቤት ውሳኔ ውጪ የሚደረግ ግድያን፣ አስገድዶ መድፈርና ወሲባዊ

33

Margaret M. Guzman (2000) “The Road from Rome: The Developing Law of Crimes against
Humanity”. Human Rights Quarterly, Vol. 22, , 335–403, p. 347
34
May L. (2004) “Crimes against Humanity: A Normative Account (Cambridge Studies in
Philosophy and Law)”. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511607110
p.119
35
The Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council
Resolution 780 (1992), May 27, 1994, UN Doc. S/1994/674, at 33.
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ጥቃቶችን፣ ሰላማዊ የሆኑ ሰዎችን ማፈናቀልና ማጓጓዝን የመሳሰሉትን ድርጊቶች እንደሚያካትት
ገልጾታል፡፡36



5.1.1.2. የሕግ ማዕቀፎች
ዓለም አቀፍ ስምምነቶች

እ.አ.አ በ1998 ዓለም አቀፉን የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት (International Criminals Court)
ለማቋቋም በወጣው የሮም ስምምነት አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 መሠረት፡-

1. “ለዚህ ሕግ ዓላማ ሲባል፤ በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል ማለት ጥቃቱን በማወቅ
ስልታዊ በሆነ ወይም በተስፋፋ መንገድ ሲቪል በሆኑ ሰዎች ላይ የሚሰነዘር ከሚከተሉት
ድርጊቶች መካከል ማንኛውም ዓይነት ድርጊት ማለት ነው፡፡
ሀ.

መግደል፤

ለ.

ማጥፋት፤

ሐ.

ባርያ ማድረግ፤

መ.

ሕዝብን ማዘዋወር ወይም በግዳጅ ማፈናቀል፤

ሠ.

መሠረታዊ የዓለም አቀፍ ሕጎችን በመጣስ ማሰር ወይም ከባድ የአካል
ነጻነት ጉዳት ማድረስ፤

ረ.

ማሰቃየት፤

ሰ.

አስገድዶ መድፈር፣ ወሲባዊ ባርነት፣ አስገድዶ ሴተኛ አዳሪነት፣ የግዳጅ
እርግዝና፣ አስገድዶ ማምከን እና የመሳሰሉት ወሲባዊ ጥቃቶች፤

ሸ.

በማናቸውም ተለይተው በሚታወቁ ቡድኖች ወይም ስብስቦች ላይ
በፖለቲካ፣ በዘር፣ በብሔር፣ በጎሣ፣ በባህል፣ በኃይማኖት፣ ወይም በጾታ
መሰረት ያደረገየፍርድ ቤት ቅጣት፤

36

በ.

ሰዎችን አስገድዶ መሰወር፤

ተ.

የአፓርታይድ ወንጀሎች፤

Ibid
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ቸ.

መከራ፣ ከባድ የአካል እና የአዕምሮ ጉዳት የሚያስከትሉ ሌሎችም
ኢሰብዓዊ ድርጊቶች፡፡”

2. በንዑስ አንቀጽ 1 ለተጠቀሰው ሲባል፡ሀ.

በማንኛውም ሲቪል ሕዝብ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ማለት፡- በንዑስ
አንቀጽ 1 ሥር የተጠቀሱትን በርካታ ድርጊቶች በማንኛውም ሲቪል
ሕዝብ ላይ ማድረግ ማለት ነው፡፡

ከሮም ስምምነት ቀደም ብሎም በተለያዩ ጊዜያት ተቋቁመው የነበሩ ጊዜያዊ ችሎቶችን (Ad hoc
Tribunals) ለማቋቋም የወጡት ድንጋጌዎች በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል ማለት ምን ማለት
ነው የሚለውን ትርጉም ሰጥተውበታል፡፡ እነዚህም ለቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ እና ለሩዋንዳው የዘር ማጥፋት
ወንጀልን ተከትለው ለተቋቋሙት ጊዜያዊ ችሎቶች የወጡት የማቋቋሚያ ድንጋጌዎች ሲሆኑ፤ ሁለቱም
በአብዛኛው በሮም ስምምነት ላይ የተካተተውን ትርጉም ነው የያዙት፡፡


አህጉር አቀፍ ስምምነቶች

በአፍሪካ ሕብረት ሥራ አስፈጻሚ ጉባኤ ውሳኔ ቁጥር EX.CL/Dec.708 (XXI) እ.ኤ.አ ጁላይ
21 ቀን 2012 ተቀባይነት ያገኘው ‹‹የአፍሪካ ሕብረት የዓለም አቀፍ ወንጀሎች ሞዴል ሕግ›› አንቀጽ
10 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 መሠረት “በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች” የትኞቹ እንደሆኑ
ትርጉም የሰጠ ሲሆን፤ ትርጉሙ በሮም ስምምነት ላይ ከተጠቀሰው ጋር ተመሳሳይ ነው፡፡


ሐገር አቀፍ ሕጎች

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 28 ርዕስ በ‹ሰብዕና ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች› ወይም
በእንግሊዘኛ ቅጂው Crimes against Humanity ቢልም፤ በዓለም አቀፍ ስምምነቶች ሥር ያየነውን
‹‹በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች›› የሚለውን ጽንሰ-ሃሳብ ብቻውን ነጥሎ የያዘ አይደለም፡፡ ሕገመንግሥቱ የሰው ዘር ማጥፋት፣ ያለ ፍርድ የሞት ቅጣት እርምጃ መውሰድ፣ በአስገዳጅ ሰውን
መሰወር የመሳሰሉት ኢሰብዓዊ ድርጊቶች በጥቅሉ ኢትዮጵያ ባጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች እና
በሌሎችም የሀገር ውስጥ ሕጎች መሠረት ‹‹በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች›› ናቸው የሚል
አረዳድ ነው ያለው፡፡ ነገር ግን፤ ከላይ ለማየት እንደሞከርነው በሕገ-መንግሥቱ ላይ በሰብዕና ላይ
የሚፈጸሙ ወንጀሎች በሚል የተዘረዘሩት ወንጀሎች በተለይም የሰው ዘር ማጥፋት ወንጀል፤ በዓለም
አቀፍ ሕጎች ግን ራሱን ችሎ እውቅና የሚሰጠው ነው፡፡
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በ1996 ዓ.ም የወጣው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ዐዋጅ ቁጥር 414/1996 ከአንቀጽ
269 – 280 ድረስ የዓለም አቀፍ ሕጎችን በመጣስ ስለሚፈጸሙ ወንጀሎች ቢዘረዝርም ከዘር ማጥፋት
እና ከጦርነት ወንጀሎች ውጪ፤ በሰብዓዊነት ላይ ስለሚፈጸሙ ወንጀሎች የሚደነግግ አንቀጽ የለውም፡፡
በመሆኑም፤ በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በሚመለከት እንደ የዘር ማጥፋት ወንጀል እና
የጦርነት ወንጀል በግልጽ እውቅና የሚሰጥ እና ክልከላዎችን የሚያስቀምጥ ሀገር አቀፍ ሕግ የለም
ማለት እንችላለን፡፡
ምንም እንኳን ይኼን ዓለም አቀፍ ወንጀል በግለጽ እውቅና የሚሰጥ ሐገር አቀፍ የሕግ ማዕቀፍ
ባይኖርም ዓለም አቀፍ ስምምነቶችና የልማድ ሕጎችን በመጣስ በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች
በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ዓይነት እውቅና አልተሰጣቸውም ማለት አይደለም፡፡ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገመንግሥት አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 4 እና አንቀጽ 13 መሠረት በሕገ-መንግሥቱ የተዘረዘሩ መብቶችና
ነጻነቶች በሙሉ ከዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ሕግጋት፣ ስምምነቶች፣ እና መርሆዎች ጋር
በተጣጣመ መልኩ የሚታዩ በመሆኑ፤ በሐገሪቱ ውስጥ በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችም
በተመሳሳይ ሁኔታ የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶችና ልማዶችን መሠረት ባደረገ መልኩ
የሚታዩ ይሆናል፡፡

5.1.1.3.

የወንጀሉ አላባውያን

ከላይ በጠቀስናቸው የሕግ ሰነዶች ውስጥ በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በተመለከተ
በተሰጡት ትርጓሜዎች መሠረት የወንጀሉ መሠረታዊ አላባውያን የሚባሉት “…በሲቪል ሕዝብ ላይ

ያነጣጠረ…”፣ “..በማወቅ…” እና “…ሥልታዊ ወይም ብዙዎችን ሰለባ በሚያደርግ መልኩ...” ናቸው፡፡
o

“…በማንኛውም ሲቪል ሕዝብ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት…” / ‹‹…An attack
directed against any civilian…››

የዚህ ክፍል ትርጓሜ ዓላማ በሰብዓዊነት ላይ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች ጥበቃ የተደረገላቸውን
ሰዎች/ቡድን ለመለየት ሲሆን፤ በዚህም መሠረት ጥቃቱ ዒላማ የሚያደርገው የታጠቁ ሰዎችን ወይም
አልያም ብዙ ቁጥር ያላቸውን ተጎጂዎች ሳይሆን ያልታጠቁ (ሲቪል የሆኑ) ሰዎችን መሆን አለበት፡፡37
የቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ ችሎት በአንድ ጉዳይ ላይ በሰጠው ውሳኔ በተናጠል የተቃጣ ጥቃትም ሲቪል
በሆኑ ሰዎች ላይ ሥልታዊ በሆነ ወይም ብዙዎችን ሰለባ በሚያደርግ መልኩ የተፈጸመ እስከሆነ ድረስ
በሰብዓዊነት ላይ እንደተፈጸሙ ወንጀሎች ይቆጠራል ይላል፡፡38 ይህ ሲባል ግን በግለሰብ ላይ ያነጣጠረ

37

Messay Asgedom (2019), Journal of Citizenship and Morality, the Place of Crimes against
Humanity under the Ethiopian Legal System: A Reflection, Vol.3, No.2, pp 407
38
Prosecutor v Dusko Tadic, Case No IT-94-1-T (May 7, 1997), para 649
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ግድያ፣ ማሰቃየት፣ አስገድዶ መድፈር ወይም ሌላ ዓይነት ድርጊት ሲቪል በሆኑ ሰዎች ላይም
የተፈጸመ ነው ለማለት አድራጊው ባደረሰው ጥቃት እና ሲቪል በሆኑ ሰዎች ላይ በደረሰው ድርጊት
መካከል ግልጽ የሆነ የምክንያት እና ውጤት ግንኙነት ሊኖር ይገባል፡፡39
ሰላማዊ (ያልታጠቀ) ወይም ሲቪል የሆነ ሕዝብ የሚባለው ደግሞ ማነው የሚለውን የቀድሞዋ
ዩጎዝላቪያ እና የሩዋንዳው ችሎቶች በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ባስቻሏቸው ችሎቶች ውስጥ የሕግ ትርጉም
ሰጥተውበታል፡፡ በዚህም፤ ምንም እንኳን ምንም ትጥቅ ባልያዙ ሲቪል ሰዎች መካከል ሲቪል ያልሆኑ
ወይም የታጠቁ

ሰዎች መኖር በሕግ የተሰጣቸውን ጥበቃ የሚያሳጣው እንደማይሆን

ትርጉም

ተሰጥቶበታል፡፡40
o

“… በማወቅ… ” / ‹‹…With Knowledge…››

በሕግ ትርጓሜው ጥቃቱን በማወቅ የሚለው አላባ በዋናነት በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ
ወንጀሎች ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የሚያስችል የሀሳብ ክፍል ነው ለማለት እንችላለን፡፡ ሲቪል በሆኑ
ሰዎች ላይ ያነጣጠረውን ጥቃት እንደዛ እንዲሆን ለማስቻል ያቀደ ወይም ነገሩን የሚያውቅ ቡድን አለ፡፡
የወንጀሉ አድራጊ የሚያደርገው ነገር ሲቪል የሆኑ ሰዎችን ሥልታዊ በሆነ ወይም ብዙዎችን ሰለባ
ሊያደርግ በሚችል መንገድ የሚያስከትለውን ወይም ሊያስከትል የሚችለውን ውጤት ያውቃል ወይም
ሊያውቅ ይገባል ማለት ነው፡፡
o

“…ሥልታዊ እና ብዙዎችን ሰለባ ያደረገ…” / ‹‹…Systematic or
widespread…››

የዓለም አቀፍ ሕጎችን በመጣስ በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በሚል የሚገለጹትን
የወንጀል ድርጊቶች የሀገር አቀፍ ሕጎችን በመጣስ ከሚፈጸሙ ተራ ወንጀሎች የሚለያቸው ዋነኛው
መለያ ባህሪ አንዱ የመጀመሪያዎቹ ዓይነት ወንጀሎች ሥልታዊ በሆነ በፖሊሲ ታቅዶ እና/ወይም
ብዙዎችን ሰዎችን ሰለባ በሚያደርግ መንገድ የሚፈጸሙ መሆናቸው ነው፡፡ ብዙዎችን ሰለባ በሚያደርግ
ወይም በጅምላ እርምጃ የሚለው አላባ የሚያመለክተው በድርጊቱ ተጎጂ የሆኑ ሰዎችን ብዛት ሲሆን፤
ሥልታዊ የሚለው ደግሞ የድርጊቱን ንድፍ (Pattern) ጥራት የሚያሳይ ነው፡፡41 የሩዋንዳው ችሎት
‹…ብዙዎችን ሰለባ በሚያደርግ…› የሚለውን ትርጉም ሲሰጥበት ገዘፍ ያለ፣ ተደጋጋሚና መጠነ ሰፊ
በሆነ እርምጃ ብዙ ሰዎችን ሰለባ ለማድረግ በማለም በከፍተኛ ሁኔታና በአንድነት የሚፈጸም በሚል

39
40
41

May, L. (2004) p. 121
ICTR chamber I, Prosecutor v. Akayesu, case No. ICTR-96-4-T, September 2, 1998, P.580
Prosecutor v Dusko Tadic, para, 648
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ይገልጸዋል፡፡42 ‹...ሥልታዊ የሆነ…› የሚለውን ደግሞ ፖሊሲን መሠረት በማድረግ ወሳኝ የመንግሥት
ወይም የግል ኃብትን የሚጠቀም፣ በሚገባ የተቀናጀ እና ትርጉም የሚሰጥ ቅርጽ የሚከተል በሚል
መልኩ መገለጽ የሚችል መሆኑን ችሎቱ ትርጉም ሰጥቶበታል፡፡43

5.1.2. የዘር ማጥፋት ወንጀል
5.1.2.1.

የወንጀሉ ምንነት

በ1948 ከወጣው የሰው ዘር ማጥፋት ወንጀልን ለመከላከልና ለመቅጣት ከተደረገው ስምምነት
በተጨማሪ የዘር ማጥፋት ወንጀል ምንነትን በሕግ ያስቀመጡ ሰነዶች አሉ፡፡ እነዚህም ዓለም አቀፉ
የወንጀለኞች ፍ/ቤትን ለማቋቋም የወጣው የሮም ድንጋጌ44፣ የቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ ዓለም አቀፍ የወንጀል
ችሎት ማቋቋሚያ ድንጋጌ45፣ የሩዋንዳ ዓለም አቀፍ የወንጀል ችሎት ማቋቋሚያ ድንጋጌ46 ናቸው፡፡
ከሕግ ሰነዶቹም በተጨማሪ ጽነሰ-ሀሳቡ በተለያዩ ጊዜያት ተቋቁመው የነበሩት ጊዜያዊ ችሎቶች (Ad
hoc Tribunals) በሰጡት የሕግ ትርጉም በየጊዜው ዳብሯል፡፡
ጄኖሳይድ ዋች በተሰኘው ዓለም አቀፍ ተቋም በሕግ የተቀመጡትን መስፈርቶች ሙሉ በሙሉ
የሚያሟላ የዘር ማጥፋት ወንጀል ከመከሰቱ በፊት የሚታዩ ምልክቶችን በመተንተነን አስር ያህል
ደረጃዎችን አውጥቷል፡፡47 እነዚህ የዘር ማጥፋት ወንጀልን ከመከሰቱ በፊት ለመከላከል የሚያስችሉ
አስር ደረጃዎች ከታች በዝርዝር ከምናያቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች እና የፍርድ ቤት ትርጉሞች
በተጨማሪ አንድን ድርጊት የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለመለየት እጅግ
ጠቃሚ መለኪያዎች መሆናቸው በዓለም አቀፍ ልማድ የሚታመን በመሆኑና በሰኔው ክስተት
የተፈጸሙትን የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ለመበየን እንዲረዳን፤ እንደሚከተለው በአጭር በአጭሩ
እናያቸዋለን፡፡
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 ደረጃ 1 ፡ ምደባ (Classification) ፡- በብዙ ሀገራት ልምድ ሰዎችን በጎሣ፣ በዘር፣
በኃይማኖት ወይም በብሔር/ዜግነት “እኛ” እና “እነሱ” በማለት መለየት የተለመደ
ተግባር ነው፡፡ በዚህ ደረጃ ላይ ‹አጥቂ› እና ‹ተጠቂ› ይፈጠራል፡፡
 ደረጃ 2፡ ወካይ ሥም / ምልክት (Symbolization) ፡- በዚህ ደረጃ “እኛ” ወይም “እነሱ”
ተብለው

የተመደቡ

ይሰጣቸዋል፣

በቆዳ

ቡድኖች

ወካይ

ቀለማቸው

ሥም

ወይም

(አይሁድ፣

በአለባበሳቸው

ጂፕሲ፣

ለእነርሱ

ኢኮታኒዬ…)

የተለየ

ምልክት

ይሰጣቸዋል፡፡ በመሠረቱ እነዚህ ሁለቱ ደረጃዎች በጥላቻ ካልሆኑ እና ከሰውነት ክብር
ዝቅ የማያደርጉ ከሆኑ ሰዋዊ (humane) ሊባሉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው፡፡
 ደረጃ 3 ፡ አድልዎ (Descrimination) ፡- በዚህ ደረጃ ኃይልም፣ ጉልበትም ያላቸው
ብዙኃን፤ አናሳዎች ያሏቸውን መብቶች በሕግ፣ በልማድ ወይም የፖለቲካ ውክልና
ለማሳጣት አግላይ በሆነ አስተሳሰብ መመራት የሚጀምሩበት ደረጃ ነው፡፡ አናሳዎችን
ከስልጣን የማግለል፣ ብዙኃኑ ስልጣኖችን ኁሉ የመጠቅለሉ አስተሳሰብ ልክና የተለመደ
ተደርጎ ይወሰዳል፡፡
 ደረጃ 4 ፡ የሰውነት ክብር ማሳጣት (Dehumanization) ፡- “እነሱ” በሚል የተመደቡትን
ወገን አባላት እንደ “ሰው” ከማየት ይልቅ እንደ እንስሳት፣ ነፍሳት፣ እጸዋት ወይም
በሽታዎች አድርጎ መበየን በዚህ ደረጃ ላይ የሚታይ ነው፡፡ በዚህ ደረጃ ወቅት፤
በብዙኃን መገናኛ ወይም በማኅበራዊ ሚዲያ አማራጮች በሚሰራጩ የጥላቻ ንግግሮች
የእዚያን ወገን አባላት መግደል አጸያፊ ነገር እንዳልሆነ፤ ምናልባትም ቅዱስ ነገር
ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡
 ደረጃ 5 ፡ መደራጀት (Organization) ፡- የዘር ማጥፋት ምንጊዜም ቢሆን እቅድ ያለው
እና መደበኛ በሆነ፣ መደበኛ ባልሆነ ወይም ባልተማከለ አደረጃጀት የሚፈጸም ወንጀል
ነው፡፡ ድርጊቱን ለመፈጸም የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ለመፍጠር፣ ቁሶችን ለማዘጋጀት
ወዘተ የሚያስችሉ አደረጃጀቶች ይኖራሉ፡፡
 ደረጃ 6 ፡ ጽንፍ መያዝ (Polarization) ፡- በዚህ ደረጃ ዋልታ ረገጥ ፕሮፖጋንዳዎች
ይነዛሉ፣ ጋብቻና ሌሎችም ማኅበራዊ ግንኙነቶች በሕግ ሳይቀር እውቅና ተሰጥቷቸው
ይከለከላሉ፣ ከብዙኃኑ ወገን ያሉና ተሰሚነት ያላቸውና ለዘብተኛ የሆኑ ሰዎች ዝም
እንዲሉ ማስፈራሪያ ይደረግባቸዋል፣ ይሸማቀቃሉ፣ ይታስራሉ ወይም ይገደላሉ፡፡ ይኸው
ዓይነቱ እጣ ፈንታ ደግሞ ከአናሳዎቹ ወገን ወዳሉ መሪዎችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች
ይቀጥላል፡፡

ብዙኃኑ

ዒላማ

የተደረጉትን

አናሳዎች

ለማጥቃት

እንዲያመቻቸው፣

መሠረታዊ የሆኑ መብቶችና ነጻነቶችን የሚነፍጉ፣ ትጥቅ ያላቸው ከሆነ ራሳቸውን
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ለመከላከል እንዳችይሉ ትጥቅ እንዲፈቱ የሚያደርጉ ሕጎችና ዐዋጆችን በማውጣት
ኃይል ከአነሳዎች ይቀማሉ፡፡
 ደረጃ 7 ፡ ዝግጅት (Preparation) ፡- በዚህ ደረጃ ላይ የአጥቂው ወገን መሪዎች
የመጨረሻው ሃሳባቸው እንዳይታወቅባቸው ዘወርዋራ አገላለጾችን በመጠቀም፣ የጦር
ሠራዊት ያደራጃሉ፣ መሳሪያ ይገዛሉ፣ “ካላጠፋናቸው፣ ያጠፉናል፣ ራሳችንን መከላከል
አለብን…” በሚሉ አገላለጾች ፍርሃትን ይፈጥራሉ፣ ጥላቻ ያዘሉና ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ
ድንገቴ ንግግሮችን ያበዛሉ፡፡
 ደረጃ 8 ፡ ጥቃት (Persecution) ፡- በዚህ ደረጃ ላይ በብሔር፣ በጎሣ፣ በዘር ወይም
በኃይማኖት

ማንነታቸው

ምክንያት

ጥቃት

የሚፈጸምባቸው

ሰዎች

ተለይተው

ታውቀዋል፣ ዝርዝራቸው ተዘጋጅቷል፣ የዘር ማጥፋት ግድያዎች ተጀምረዋል፡፡
 ደረጃ 9 ፡ ማስወገድ / ማጥፋት (Extrimination) ፡- በዚህ ደረጃ በሕግ “የዘር ማጥፋት
ወንጀል” በሚል እውቅና የተሰጠው እልቂትና የጅምላ ግድያ ጀምሯል፡፡ የገዳዮቹ ወገኖች
ተጠቂዎቹ ሰው አይደሉም ብለው ስለሚያምኑ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት/ለማስወገድ
ነው የሚጥሩት፡፡
 ደረጃ 10 ፡ መካድ (Denail) ፡- በዚህ የመጨረሻው ደረጃ ላይ የዘር ማጥፋቱ
ሲከናወንም ሆነ ከዚያ በኋላ አልተደረገም በሚል መካድ ነው፡፡ ይኼም የቀጣይ ዙር
ፍጅቶች እንዳሉ ከሚያሳዩ ምልክቶች መካከል ነው፡፡ በዚህ ደረጃ ላይ የድርጊቱ
ፈጻሚዎች ድርጊቱን አልተፈጸመም ብለው ይክዳሉ፣ ትላልቅ የጅምላ መቃብሮችን
በመቆፈር፣ አስከሬን በማቃጠል ማስረጃዎችን ያጠፋሉ፣ ምስክሮችን ያስፈራራሉ፣
ለጠፋው ጥፋት ተጎጂዎችን ተወቃሽ ያደርጋሉ፣ የምርመራ ሥራዎችን ያደናቅፋሉ፣
ሸሽተው ይሸሸጋሉ፡፡



5.1.2.2. የሕግ ማዕቀፎች
ዓለም አቀፍ ስምምነቶች

በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ ቁጥር 260 A(III) እ.ኤ.አ ዲሴምበር 9
ቀን 1948 ተቀባይነት አግኝቶ አባል አገሮች እንዲፈርሙበት፣ እንዲያጸድቁትና እንዲቀበሉት ክፍት
በተደረገው ‹‹የሰው ዘር ማጥፋት ወንጀልን ለመከላከልና ለመቅጣት የተደረገ ስምምነት›› አንቀጽ 2
መሠረት፡-
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“ዘርን ማጥፋት ማለት በሚከተሉት ድርጊቶች አማካይነት ሆን ብሎ በከፊልም ሆነ ሙሉ
በሙሉ የአንድን ብሔር፣ ጎሣ፣ ዘር፣ ወይም የኃይማኖት ወገን ማጥፋት ማለት ነው፡፡ ይህም
የሚከተሉትን ይጨምራል፡፡
ሀ.

የዚያን ወገን አባላት መግደል፤

ለ.

በዚያ ወገን አባላት ላይ ከፍተኛ የአካል ወይም የአዕምሮ ጉዳት ማድረስ፤

ሐ.

በከፊልም ሆነ በሙሉ የዚያን ወገን የአካል ሕልውና የሚደመስስ አስከፊ ኑሮ
ሆን ብሎ በዚያ ወገን ላይ መጫን፤

መ.

የዚያን ወገን አባላት እንዳይዋለዱ የሚያደርጉ እርምጃዎችን መውሰድ፤

ሠ.

ከዚያ ወገን የተወለዱ ሕጻናትን በኃይል አስገድዶ ለሌላ ወገን ማስተላለፍ
ናቸው፡፡”



አህጉር አቀፍ ስምምነቶች

የአፍሪካ ሕብረት ሥራ አስፈጻሚ ጉባኤ ውሳኔ ቁጥር EX.CL/Dec.708 (XXI) እ.ኤ.አ ጁላይ
21 ቀን 2012 ተቀባይነት ያገኘው ‹‹የአፍሪካ ሕብረት የዓለም አቀፍ ወንጀሎች ሞዴል ሕግ›› አንቀጽ
9፤ በዓለም አቀፉ የሰው ዘር ማጥፋት ወንጀልን ለመከላከልና ለመቅጣት የተደረገው ስምምነት አንቀጽ
2 ሥር በተቀመጠው ዓይነት የዘር ማጥፋት ወንጀል ምን ማለት እንደሆነ ተመሳሳይ ትርጉም
ሰጥቶበታል፡፡


ሐገር አቀፍ ሕጎች
ሀ) የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 28 በ‹ሰብዕና ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች› በሚል ርዕስ
ሥር የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸም በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸም የሰብዓዊ መብት ጥሰት መሆኑን
እውቅና ይሰጣል፡፡ ‹‹ኢትዮጵያ ባጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች እና በሌሎችም የኢትዮጵያ ሕጎች

በሰው ልጅ ላይ የተፈጸሙ ተብለው የተወሰኑትን ወንጀሎች፤ የሰው ዘር የማጥፋት፣ ያለ ፍርድ የሞት
ቅጣት እርምጃ የመውሰድ፣ በአስገዳጅ ሰውን መሰወር፣ ወይም ኢሰብዓዊ የድብደባ ድርጊቶችን በፈጸሙ
ሰዎች ላይ ክስ ማቅረብ በይርጋ አይታገድም፡፡››
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የሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 2 በበኩሉ ‹‹በምዕራፍ ሦስት ሥር የተዘረዘሩት

መሠረታዊ መብቶችና የነጻነቶች ድንጋጌዎች ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች
ሕግጋት፣ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶችና ዓለም አቀፍ ሰነዶች መርሆዎች ጋር
በተጣጣመ መንገድ ይተረጎማሉ›› በሚል በሕገ-መንግሥቱ እውቅና የተሰጣቸውን መብቶች ከዓለም
አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶች አንጻር መመልከት እንደሚገባ እውቅና ይሰጣል፡፡ በዚህም
መሠረት እነዚህን ሕጎች ከዓለም አቀፍ ስምምነቶች እና ልማዳዊ ሕጎች አንጻር ማየት ተገቢ ነው፡፡

ለ) የወንጀል ሕግ
የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ‹ዓለም አቀፍ ሕጎችን በመጣስ የሚፈጸሙ ወንጀሎች›
በሚል ርዕስ ሥር በአንቀጽ 269 ‹‹የዘር ማጥፋት ወንጀል›› የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች
ስምምነቶችን ከሚጥሱ የወንጀል ዓይነቶች አንዱ መሆኑን እውቅና ይሰጣል፡፡

“ማንም ሰው በሰላምም ሆነ በጦርነት ጊዜ በብሔር፣ በብሔረሰብ፣ በጎሣ፣ በዘር፣ በዜግነት፣
በቀለም፣ በኃይማኖት ወይም በፖለቲካ አንድ የሆነን ቡድን በመላ ወይም በከፊል ለማጥፋት በማሰብ
የጥፋቱን ድርጊት በማደራጀት፣ ትዕዛዝ በመስጠት ወይም ድርጊቱን በመፈጸም፡ሀ.

በማናቸውም ሁኔታ የማኅበረሰቡን አባሎች የገደለ፣ አካላዊ ወይም ኅሊናዊ ጤንነት
የጎዳ፣ ወይም የአካል ጉዳት ያደረሰ ወይም ያጠፋ እንደሆነ፤ ወይም

ለ.

የማኅበረሰቡ

አባላት

በዘር

እንዳይራቡ

ወይም

በሕይወት

እንደይኖሩ

ለማድረግ

ማናቸውንም ዘዴ በሥራ ላይ ያዋለ እንደሆነ፤ ወይም
ሐ.

የማኅበረሰቡን አባላት ወይም ሕጻናት በግዴታ ከሥፍራ ሥፍራ ያዛወረ ወይም የበተነ
ወይም ሊጠፉ በሚችሉበት የኑሮ ሁኔታ እንዲኖሩ ያደረገ እንደሆነ፤

ከአምስት ዓመት እስከ ሃያ አምስት ዓመት ለመድረስ በሚችል ጽኑ እስራት፤ ወይም ነገሩ ከባድ በሆነ
ጊዜ በዕድሜ ልክ ጽኑ እስራት ወይም በሞት ይቀጣል፡፡”
5.1.2.3.

የወንጀሉ አላባውያን

የዘር ማጥፋት ወንጀል ትርጓሜ መሠረታዊ አላባውያን የአንድ ወገን አባላት የዚያ ወገን አባል
በመሆናቸው ብቻ ያለ ልዩነት እና ስልታዊ በሆነ መንገድ ጥፋት ደርሶባቸዋል ወይ የሚለው ነው፡፡
የዘር ማጥፋት ወንጀሉ በመጠኑ ትንሽ ማለትም፡- በአንጻራዊነት አጭር በሚባል ጊዜ ውስጥ እና
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አነስተኛ ቁጥር ያላቸውን ተጎጂዎች ብቻ ማዕከል ያደረገ ወይም ሰፊ ማለትም፡- ብዙ ቁጥር ያላቸውን
ተጎጂዎች ማዕከል ያደረገና ረዘም ላለ ጊዜ የሚቆይ ጉዳት ማድረስ ሊሆን ይችላል፡፡48
የዘር ማጥፋት ወንጀል መሠረታዊ የሆነውን የሰው ልጅን በሕይወት የመኖር ሰብዓዊ መብት
የሚጥስ ድርጊት ነው፡፡ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲህ በአጭሩ ይገለጽ እንጂ ከላይ በነበረው ክፍል
ለማሳየት እንደተቻለው በውስጡ ብዙ መብራራት የሚገባቸው ነጥቦች የያዘ ነው፡፡ ከእነዚህም መካከል
አንድን ድርጊት የዘር ማጥፋት ወንጀል ለመባል የሚያበቁት መሠረታዊ ሁኔታዎች ምን ምን ናቸው?
በዓለም አቀፍ ስምምነቶች ላይ ‹‹ሆን ብሎ በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የአንድን ብሔር፣ ጎሣ፣ ዘር

ወይም

ኃይማኖት

ወገን

ለማጥፋት

በማሰብ››

በሚል

የተጠቀሱት

የወንጀሉ

አላባዊያን

ምንን

ያመለክታሉ? ከአንድ ጥበቃ ከሚደረግለት ወገን ምን ያህል ሰዎች ቢሞቱ ድርጊቱ የዘር ማጥፋት
ወንጀል ይባላል? ወዘተ የሚሉት ነጥቦች ይነሳሉ፡፡
እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያስችሉን መሠረታዊ የሚባሉት የዘር ማጥፋት ወንጀል
አላባውያን

የሀሳባ

እና

የድርጊት

አላባውያን

ሲሆኑ፤

በእያንዳንዳቸው

ውስጥ

የተለያዩ

ዓይነት

አላባዎችንም ይዘዋል፡፡ በቀጣይ እነዚህን አላባዎች ዘርዘር አድርገን እንደሚከተለው እንያቸው፡፡
o

“…የማጥፋት ሃሳብ…” / ‹‹…Intent to destroy…››

ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በዋናነት ውሳኔ ከሰጠባቸው ጉዳዮች በአንዱ “የዘር

ማጥፋት ወንጀልን የተለየ የሚያደርገው አንድ በብሔር፣ በጎሣ፣ በኃይማኖት ወይም በዘር የተለየ ወገንን
ለማጥፋት በሚል፣ በልዩ ሁኔታ ታስቦ የሚፈጸም በመሆኑ ነው” የሚል ውሳኔ ሰጥቶበታል፡፡49
የወንጀል አድራጊዎቹን ዓላማ በተመለከተ በሕጉ እንደተቀመጠው የዘር ማጥፋት ድርጊቶች ናቸው
ተብለው የተጠቀሱትን እንደ ግድያ፣ የአካል ወይም የአእምሮ ጉዳት ማድረስ የመሳሰሉትን ድርጊቶችን
መፈጸም ብቻውን ድርጊቱን የዘር ማጥፋት ወንጀል አያደርገውም፡፡
ከዚህ ይልቅ የወንጀሉ አድራጊዎች ድርጊቱን የፈጸሙበት ዓላማ በሕግ ጥበቃ የሚደረግላቸውን
ቡድኖች ለማጥፋት አስበው (with intent to destroy a protected group) መሆን ይገባዋል፡፡50 ይህም
ማለት የወንጀል አድራጊዎቹ ድርጊት እንደ ዘር ማጥፋት እውቅና የሚያገኘው ድርጊቶቹን የሚፈጽሙት
በተናጠል በሰዎች ላይ አነጣጥረው ሳይሆን፤ በጥቅል የዚያን ወገን አባላት በሙሉ ወይም በከፊል
ለማጥፋት በሚል ዓላማ አስበው ያደረጉት እንደሆነ ነው ማለት ነው፡፡
48

Akbar Noor (2012) How Should we define Genocide. Human Diginty and Humiliation Studies
pp. 2 https://www.humiliationstudies.org/documents/AkbarHowShouldWeDefineGenocide.pdf
49
Prosecutor v. Kambanda, Judgment and Sentence, ICTR-97-23-S,4 September 1998, para. 16.
50
Mennecke, Martin. (2009) “Genocide Prevention and International Law” Genocide Studies and
Prevention 4, no. 2 167-175. https://doi.org/10.3138/gsp.4.2.167
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በአብዛኛው፤ ‹ዓላማ› ወይም ‹ሃሳብ› በባህሪው ግልጽ በሆኑ ወይም በቀጥታ ማስረጃዎች
ሊረጋገጥ አይልችም፡፡ ምክንያቱም የድርጊቱን ዓላማ በቀዳሚነት ሊያውቀው የሚችለው ራሱ የድርጊቱ
ፈጻሚ ነው፡፡ ነገር ግን፤ የድርጊቱ ፈጻሚዎች ‹ዓላማ› በተለያዩ መንገዶች ሊታወቅ ወይም ሊገለጽ
ይችላል፡፡

ከእነዚህም

መካከል

በድርጊቱ

ፈጻሚዎች

በይፋ

የሚነገሩ

መግለጫዎች

(Overt

Statements)51 እና ሁኔታዎችን ወይም እውነታዎችን የሚገልጹ ማስረጃዎችን በማጣቀስ (Inference
from factual or circumstantial evidences)52 የሚሉት ይገኙበታል፡፡ ስለዚህ፤ እነዚህን በመጠቀም
የወንጀሉ አድራጊዎች ድርጊቱን ያደረጉበት ዓላማ በሕግ ጥበቃ የሚደረግለትን አንድ ቡድን ለማጥፋት
በማሰብ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን መረዳት ይቻላል ማለት ነው፡፡
o

“…በሙሉ ወይም በከፊል…” / ‹‹…In whole or in part…››

በሕግ ትርጓሜ ክፍሉ ውስጥ የተካተተው ሌላኛው የዘር ማጥፋት ወንጀል አላባ “በከፊል”
ወይም “በሙሉ” የሚለው አገላለጽ ነው፡፡ በሕግ ጥበቃ ሚደረግለትን አንድ ቡድን ለማጥፋት በማሰብ
የሚደረገው ድርጊት የዚያን ቡድን አባላት በሙሉ ወይም በከፊል ሰለባ ሊያደረግ እንደሚችል ግልጽ
ነው፡፡
በዚህም መሠረት የሕግ ትርጓሜው መነሻ የሚያደርገው የወንጀል አድራጊው ዓላማ ላይ እንጂ፤
ዓላማውን በመፈጸም ሂደት ውስጥ የወንጀሉ አድራጊዎች በሚያስመዘግቡት የተጎጂዎች የቁጥር መጠን
ላይ አይደለም፡፡ በሌላ አገላለጽ ድርጊቱን የዘር ማጥፋት ነው ብሎ ለመወሰን የግድ ጥበቃ ከሚደረግለት
ወገን ሁሉም ሰው መጥፋት የለበትም ማለት ነው፡፡53 “በከፊል” የሚለው አገላለጽም እንደሚያመላክተው
ጥበቃ ከሚደረግለት ወገን ውስጥ ያሉ አባላት ላይ የደረሰው መስፈርቱን የሚያሟላ ጉዳት አነስተኛ
የሚባል ቁጥር ያላቸው ሰዎች ላይም ወንጀሉ የሚፈጸም ከሆነ እንደ ዘር ማጥፋት እንዲቆጠር
ያስችለዋል፡፡
o

“…በሕግ ጥበቃ የተደረገለት ቡድን…” / ‹‹…A protected group…››

ከላይ ከተቀመጠው የትርጓሜ ክፍል እንደምንረዳው የዘር ማጥፋት ድርጊት እንዳይፈጸምባቸው
ጥበቃ የተደረገላቸው ቡድኖች አራት ያህል ብቻ ናቸው፡፡ እነርሱም፡- የአንድ ብሔር፣ ጎሣ፣ ዘር ወይም
ኃይማኖት ወገን የሆኑት ማለት ነው፡፡ በጥቅሉ ግን አንድ ማኅበረሰብ በዓለም አቀፍ ስምምነቶች ውስጥ
51

Ndindabahizi, (Trial Chamber), July 15, 2004, para. 454:
Muhimana, (Trial Chamber), April 28, 2005, para. 496:
52
Seromba, (Appeals Chamber), March 12, 2008, para. 176:
Nahimana Barayagwiza and Ngeze, (Appeals Chamber), November 28, 2007, para 524:
53
Mennecke, Martin. (2009). “Genocide Prevention and International Law” Genocide Studies and
Prevention 4, no. 2 167-175. https://doi.org/10.3138/gsp.4.2.167
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የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዳይደርስበት ጥበቃ የተደረገለት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን የሚወስነው
የወንጀሉ አድራጊዎች ያንን ማኅበረሰብ የሚገልጽበት ወይም የሚያይበት እይታ ነው፡፡54 ከአራቱ
ዝርዝሮች ውጪ ግን፤ በዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሠረት የዘር ማጥፋት ተደርጎብኛል በሚል
ለመክሰስ የሚችል በሕግ እውቅና የተሰጠው ቡድን ወይም ስብስብ የለም፡፡ ሆኖም፤ ሐገራት በራሳቸው
የውስጥ ሕግ ለተወሰኑ ቡድኖች ጥበቃ ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ ኢትዮጵያም በዓለም አቀፍ ስምምነቶች
ከተጠቀሱት አራት ቡድኖች በተጨማሪ በፖለቲካ፣ በቀለም፣ በብሔር እና በብሔረሰብ የተለዩ ቡድኖችም
ጥበቃ እንደሚደረግላቸው በሕግ አስቀምጣለች፡፡
የእያንዳንዳቸውን ትርጓሜ ለማየት ያህል፡- ቀደም ባሉት ጊዜያት ‹ብሔር› ማለት መደበኛ
የሰዎች ስብስብ የነበረ ቢሆንም፤ በዘመናዊው ዓለም ግን ከዚህም አለፍ ብሎ ከሐገር ጋር የሚተሳሰር
ሆኗል፡፡55 ቀደም ሲል ዓለም አቀፉ የፍትሕ ፍርድ ቤት በአንድ ጉዳይ ላይ የሰጠውን ውሳኔ መሠረት
በማድረግ የሩዋንዳው ችሎት “ብሔር ማለት መብቶች እና ግዴታዎችን የያዘ በጋራ ዜግነት ላይ

የተመሠረተ የሰዎች ስብስብ ነው56” በሚል ይገልጸዋል፡፡
የ‹ጎሣ› ማንነት ተለዋወጭ እና ተቀያያሪ57 ሲሆን፤ ብዙዎች የሚስማሙበት ግን “ጎሣ ማለት

እውነተኛ ወይም ምናባዊ ከሆነ የጋራ ዝርያ ያላቸው፣ በሌሎች ዘንድም እንደዛው የሚቆጠሩ ሰዎች
ስብስብ58” ነው የሚለውን ትርጓሜ ነው፡፡ የሩዋንዳው ችሎት ደግሞ “ጎሣ ማለት የጋራ ቋንቋ እና ባሕል
የሚጋሩ ሰዎች ስብስብ ነው59” በሚል ይልጸዋል፡፡
ሌላኛው ደግሞ ‹ዘር› ሲሆን፤ በተለምዷዊ ትርጉሙ “በአብዛኛው በዘር የሚተላለፍ አካላዊ

ባሕርይን መሠረት ያደረገ (ከወላጆች ወደ ልጆች የሚተላለፍ) እና የቋንቋ፣ የባህል ወይም የኃይማኖት
ምክንያቶችን ባይዝም በጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ የሚገለጽ ማንነት ነው60” በሚል የሩዋንዳው ችሎት
ትርጉም ይሰጠዋል፡፡

54

Schabas, W. (2009) Genocide in International Law: The Crime of Crimes (2nd ed.). Cambridge:
Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511575556 pp. 125
55
Eric Weitz, (2003) Genocide: Utopias of Race and Nation (Princeton and Oxford: Princeton
University. pp. 17
56
ICTR, The Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T Judgment (2 September 1998), para
512
57
Eric Weitz (2003) pp. 17
58
Tamotsu Shibutani and Kian Kwan, Ethnic Stratification: A Comparative Approach (New York:
Macmillan Company, 1965), p. 42.
59
ICTR, The Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment (2 September 1998),
para 513
60
ICTR, The Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment (2 September 1998),
paras 514 and 516
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የ‹ኃይማኖት› ቡድን ምንነትን በተመለከተም የሩዋንዳው ችሎት ትርጉም የሰጠበት ሲሆን፤
“የኃይማኖት ቡድን ማለት አንድ ዓይነት ኃይማኖት፣ ቤተ-አምልኮ እና ሥርዓተ-አምልኮ ያላቸው
(የሚጋሩ) አባላት ያሉት ስብስብ ማለት ነው61” በሚል ገልጾታል፡፡
o

“…መሠረታዊ የወንጀል ድርጊቶች…” / ‹‹…Underlying Crimes (Actus
Reus)…››

ከላይ በተዘረዘሩት የሕግ ማዕቀፎች ውስጥ በግልጽ እንደምናየው ለዘር ማጥፋት ወንጀል
የተሰጡት ትርጓሜዎች አንድ የወንጀል ድርጊት የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ተብሎ የሚወሰነው የጅምላ
ፍጅት (ሞት) ስለተፈጸመ ብቻ አይደለም፡፡62 ከዚህም በተጨማሪ፤ አካላዊ እና ስነ-ልቦናዊ ጉዳት
ማድረስ፣ ህጻናትን በግዳጅ ማዘዋወር፣ ሆን ብሎ በአስከፊ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ ማስቀመጥ እና
መውለድ መዋለድን መግታት የሚሉትም ይገኙበታል፡፡

5.2.

የሰኔው ክስተት እና ዓለም አቀፍ ወንጀሎች

ከላይ በክፍል ሦስት እና አራት በተካተቱት ግኝቶች እና በዚህ ክፍል ባየነው የሕግ ትንተና
መሠረት፤ በሰኔው ክስተት የተፈጸሙት ወንጀሎች በጥቅሉ የዓለም አቀፍ ሕጎችን በመጣስ የተፈጸሙ
የጭካኔ ወንጀሎች ተብለው መገለጽ ይችላሉ፡፡ በወቅቱ የተፈጸመው የሰብዓዊ መብት ጥሰት የዘር
ማጥፋት ወንጀል ወይስ በሰብዓዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ነው የሚለውን ለመለየት በእያንዳንዱ
ወንጀሎች ሥር የተዘረዘሩትን አላባዎች ከምርመራ ሥራው ግኝቶች ጋር በትኩረት አዛምዶ ማየት
ተገቢ ነው፡፡
ከላይ ለማየት እንደተሞከረው፣ አንድን የወንጀል ድርጊት በሰብዓዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል
ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለመለየት የሚረዱን የወንጀሉ አላባውያን (Elements of the Crime)
የሚባሉት በዋናነት፡- ወንጀሉ በማንኛውም ሲቪል በሆኑ (ባልታጠቁ) ሰዎች ላይ ያነጣጠረ መሆኑ፣
ወንጀሉ የተፈጸመው ያልታጠቁ ሰዎች ላይ የሚደርሰውን ወይም ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት በማወቅ
መሆኑ እና ስልታዊ በሆነ ወይም ብዙ ሰዎችን ሰለባ በሚያደርግ መልኩ የተፈጸመ ነው ወይ የሚሉት
ናቸው፡፡
በሰኔው ክስተት የተፈጸሙት ልዩ ልዩ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ለድርጊቱ መፈጸም የወዲያው
ምክንያት (Immediate cause) ሆኖ ከሚጠቀሰው የአርቲስት ሀጫሉ ግድያ ጋር ምንም ዓይነት
ግንኙነት በሌላቸው፣ በመኖሪያ ቤታቸው ተቀምጠው ወይም በሥራ ቦታቸው ላይ ሳሉ የተፈጠረውን
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ነገር እንኳን ማወቅ በማይችሉበትና ራሳቸውን መከላከል በማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ በሚገኙ ሲቪል
የሆኑ (ያልታጠቁ) ንጹኃን ሰዎች ላይ ስለመሆኑ በምርመራ ሥራው ግኝቶች ተመላክቷል፡፡ የድርጊቱ
ፈጻሚዎች ሀሳብን በሚመለከት ከሰኔው ክስተት ቀደም ባሉት ጊዜያት የነበረው አጠቃላይ ሁኔታ፣
ከክስተቱ ጥቂት ቀናት በፊት ይታዩ የነበሩት ምልክቶች እና ሌሎችም ተያያዥ አስረጂዎች የድርጊቱ
ፈጻሚዎች፣ ድርጊቱ ይኽን ዓይነት ጥፋት ሊያስከትል እንደሚችል ያውቃሉ ወይም ሊያወቁ ይገባል
የሚል ግንዛቤ እንድንወስድ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ይቻላል፡፡ የድርጊቱ አፈጻጸም ንድፍን ለማሳየት
የተቀመጠውን አላባ የተመለከትን እንደሆነ፤ የቀረቡት ማሳያዎች የመጨረሻ ሊባል የሚችል ድምዳሜ
ላይ ሊያደርሱ የሚያስችሉ ባይሆኑም፤ የሰኔው ክስተት በዋናነት ከፍተኛ የሆነ የመንግሥትም ሆነ
የግል ኃብትን ተጠቅሞ ሥልታዊ በሆነ መንገድ የተፈጸመ ሳይሆን፣ በተበጣጠሰ ወይም ዝርው በሆነ
ሁኔታ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሲቪል የሆኑ ሰዎችን ሰለባ ያደረገ ድርጊት ነው ተብሎ መገለጽ
ይችላል፡፡ በመሆኑም፣ የሰኔውን ክስተት ተከትሎ የደረሰው የጉዳት መጠን እና ዓይነት በክፍል ሦስት
ሥር ከተመለከትነው የምርመራ ሥራው ግኝቶች ጋር አዛምደን ያየነው እንደሆነ፤ ድርጊቱ በሰብዓዊነት
ላይ የተፈጸመ ወንጀል አላባውያንን በከፊል የሚያሟላ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡
በሌላ

በኩል፤

የሰኔውን

ክስተት

በዓለም

አቀፍ

እና

አህጉር

አቀፍ

የሰብዓዊ

መብቶች

ስምምነቶችም ሆነ፣ በሐገር አቀፍ ሕጎች ውስጥ ከተካተቱት የዘር ማጥፋት ወንጀል አላባውያን እና
በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነትን ባገኙት አስሩ የዘር ማጥፋት ወንጀል ደረጃዎች ጋር አዛምደን ያየን
እንደሆነ፤ ክስተቱን ሙሉ በሙሉ የዘር ማጥፋት ወንጀል ብሎ ለመበየን አዳጋች ሆኖ እናገኘዋለን፡፡
ድርጊቱ የተፈጸመው በሕግ ጥበቃ የተደረገላቸውን የማኅበረሰብ ቡድኖች ሆን ብሎ፣ ለማጥፋት
በማሰብ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለመለየት የሚረዱን በድርጊቱ ፈጻሚዎች በይፋ ይነገሩ የነበሩ
ንግግሮች፣ የዝግጅት ሁኔታዎች፣ እውነታዎችን ወይም ሁኔታዎችን የሚያሳዩ አስረጂ ሁኔታዎች
ናቸው፡፡ ከዚህ አንጻር፣ በምርመራ ሥራ ግኝቱ ውስጥ የድርጊቱ ፈጻሚዎች ድርጊቱን በሚፈጽሙበት
ወቅት ይናገሯቸው የነበሩ ንግግሮች በሚል የቀረቡት ንግግሮች የድርጊቱን ፈጻሚዎች ዓላማ በከፊልም
ቢሆን የዚያን ወገን አባላት ከአካባቢው ለማጥፋት በማሰብ ያደረጉት ነው ለማለት ያስችላል፡፡ ነገር ግን፤
በምርመራ ሥራው ውስንነቶችና ተግዳሮቶች ስር በተጠቀሱት ዝርዝር ሁኔታዎች ምክንያት በዚህ አላባ
ላይ የመጨረሻ ድምዳሜ ላይ የሚያደርሱ ማስረጃዎችን (Conclusive Evidences) ሙሉ በሙሉ
ይዟል ለማለት አያስደፍርም፡፡
በምርመራ ሥራው ግኝቶች ሥር ለማመላከት እንደተሞከረው በሰኔው ክስተት በአብዛኛው
ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች በጎሣ (በብዙኃኑ አረዳድ “ብሔር”) እና/ወይም በኃይማኖት ማንነታቸው
የተነሳ ነው፡፡ ይህም በዓለም እና አህጉር አቀፍ ስምምነቶች እንዲሁም በሐገር አቀፍ ሕጎችም ጭምር
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የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዳይፈጸምባቸው በሕግ ጥበቃ እና ከለላ የተደረገላቸው የማኅበረሰብ ቡድኖች
በመሆናቸው የወንጀሉን ሁለተኛ አላባ ያሟላ ነው ለማለት ያስችላል፡፡ ምንም እንኳን አብዛኛዎቹ
የጥቃቱ ሰለባዎች በመኖሪያ ቤታቸው ወይም በሥራ ቦታቸው አከባቢ ያሉ ሲቪል የሆኑ (ያልታጠቁ)
ሰዎች

ቢሆኑም፤

በተጨማሪነት

የዘር

ማጥፋት

ወንጀል

እንደይፈጸምባቸው

በሕግ

ጥበቃ

የተደረገላቸውም ቡድኖች ናቸው፡፡
በሕግ ጥበቃ የሚደረግለትን አንድ ቡድን ለማጥፋት በማሰብ የሚደረገው ድርጊት የዚያን ቡድን
አባላት በሙሉ ወይም በከፊል ሰለባ ሊያደረግ የሚችል እንደመሆኑ፤ በሰኔው ክስተት በተፈጸመው
የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ሰለባ የሆኑት በሕግ ጥበቃ የተደረገላቸው ቡድኖች አባላት መካከል ጉዳት
የደረሰባቸው ሙሉ ለሙሉም ባይሆን አነስተኛ የሚባል ቁጥር ያላቸው የማኅበረሰቡ አባላት ናቸው
ለማለት ይቻላል፡፡ በክስተቱ የተፈጸሙትን የወንጀል ድርጊቶች ያየን እንደሆነ፤ ከጅምላ ፍጅት (ሞት)
በተጨማሪ ተጎጂዎች ለልዩ ልዩ አካላዊ እና ስነ-ልቦናዊ ጉዳቶች፣ እንዲሁም በደረሰባቸው የንብረት
ውድመት የአካል ሕልውናን ለሚደመስስ አስከፊ የኑሮ ሁኔታ ተጋላጭ እንዲሆኑ ሆኗል፡፡
በሕግ ከተቀመጡት የወንጀሉ አላባውያን በተጨማሪ ያሉትን አስር የዘር ማጥፋት ወንጀል
ደረጃዎች ከምርመራ ሥራው ግኝቶች አንጻር ያየን እንደሆነ ቢያንስ ስድስት ያህሉ ደረጃዎች
መሟላታቸውን መረዳት ይቻላል፡፡ ኢትዮጵያ የብዙ ማንነቶች መገኛ እና በማኅበረ-ፖለቲካው ውስጥ
በታሪክ አረዳድ እና በሐገረ-መንግሥት ምስረታ ሒደቶች ለረዥም ዓመታት ሲነሱ በነበሩ ልዩነቶች
መግፍኤነት ‹‹እኛ›› እና ‹‹እነሱ›› ማለት እና ለየምደባዎቹ እንደ ‹‹ነፍጠኛ፣ ጋላ፣ ወያኔ…››
የመሳሰሉትን ወካይ ሥሞች (መለያ ምልክቶች) መስጠትና መጠቀም እንግዳ ነገር አይደለም፡፡
በሐገሪቱ ማኅበረ-ፖለቲካ ውስጥ በእዚህ መልኩ ምደባና ወካይ ሥም የወጣላቸው የማኅበረሰብ
ክፍሎች ብዙኃን ከሆኑበት አካባቢ ውጪ ሲገኙና አናሳ ቁጥር ሲይዙ አድሎዓዊ ለሆነ ሥርዓት
የመጋለጥ እድላቸው ከፍ ያለ ይሆናል፡፡ ከዚህ አንጻር፤ አናሳ ቁጥር ያላቸው የማኅበረሰብ ቡድኖች
የኦሮሚያ ክልልን ጨምሮ በሌሎችም የሐገሪቱ ክልሎች ውስጥ ያሉ ሲሆን፤ በጥቅሉ የፖለቲካ
ሥርዓት ወይም በመንግሥት አስተዳደር ውስጥ ያላቸው ውክልና ልዩ ልዩ መብቶቻቸውን ለማስከበር
የማያስችላቸው ወይም ከነጭራሹም የሌለ ሊባል በሚችል ደረጃ አድሎዓዊነት የሚታይበት ነው፡፡
በሰኔው ክስተትም ተጎጂ የሆኑ የጉዳቱ ሰለባዎች ከእንዲህ ዓይነቱ ጥቃት ከለላና ጥበቃ ሊያደርግላቸው
የሚችል ሥርዓት በሌለበት ሁኔታ ውስጥ በመገኘታቸው ጉዳቱ ሊደርስባቸው ችሏል፡፡
በምርመራ ሥራው ግኝቶች እንደተመላከተው፤ በሰኔው ክስተት የድርጊቱ ፈጻሚዎች ድርጊቶቹን
የሚፈጽሙበት አሰቃቂ የሆኑ መንገዶች፣ ድርጊቶቹን ከፈጸሙ በኋላ የሚያሳዩዋቸው እንደ ጭፈራና
የመሳሰሉት ባህሪዎች ተጎጂዎችን ከሰውነት ክብር አውርዶ የማየት ባህሪ ያላቸው ስለመሆኑ ሁነኛ
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ማሳያ መሆን የሚችሉ ናቸው፡፡ በወቅቱ ድርጊቱን ለመፈጸም የሚረዱ መጓጓዣዎችን፣ ቁሳ ቁሶችን፣
የመገናኛ ዘዴዎችን እና የመሳሰሉትን ነገሮች ለማሟላት የሚረዳቸው መደበኛ ያልሆነ አደረጃጀት
መኖሩም በአምስተኛው ደረጃ ላይ የሚጠቀስ ነው፡፡
ከሰኔው ክስተት ጥቂት ጊዜያት ቀደም ብለው በነበሩ አጋጣሚዎች እንደ ገበያ፣ ጋብቻ…
የመሳሰሉትን ማኅበራዊ ትስስሮች ምደባና ወካይ ሥም ካላቸው ቡድኖች ጋር ከዚህ በኋላ እንዳይደረጉ፣
የተደረጉ ካሉም እንዲቋረጡ የሚጠይቁ ጽንፍ የያዙ ጥሪዎችና ፕሮፖጋንዳዎችም ታይተዋል፡፡ ከእነዚህ
ደረጃዎች በተጨማሪ፣ በተበጣጠሰ ሁኔታም ቢሆን ከሰኔው ክስተት በፊት የነበሩትን መሰል ክስተቶች
ጨምሮ የብሔር እና/ወይም የኃይማኖት ማንነቶችን መሠረት ያደረጉ ጥቃቶች ተፈጽመዋል፡፡
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6. መደምደሚያ
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ (ኢሰመጉ) ላለፉት 28 ዓመታት በተለያዩ አካባቢዎች
በተለያዩ ጊዜያት የሚነሱ የብሔር እና የኃይማኖት ማንነትን መሠረት ያደረጉ ጥቃቶችና ግጭቶችን
በመላው የሐገሪቱ አካባቢዎች በታዩ ጊዜ ዘላቂና መዋቅራዊ መፍትሔ እንዲሰጣቸው ሲወተውት
ቆይቷል፡፡ ይህን መሰሉ ጥቃት የሚደርስባቸው በሐገሪቱ ሕገ-መንግሥትም ሆነ በክልል ሕግጋተመንግሥታት በግልጽ እውቅና የተነፈጉ በሁሉም ክልሎች ውስጥ የሚገኙ አናሳ ቁጥር ያላቸው
የማኅበረሰብ ክፍሎች ሲሆኑ፤ ለዚህ ዓይነቱ ጥቃት መነሻ የሚሆኑ በርካታ መዋቅራዊ፣ ታሪካዊ፣
ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ ገፊ ምክንያቶች መሆናቸውን ኢሰመጉ ይገነዘባል፡፡
በሕግ እውቅናም፣ ከለላም ያላገኙ በሁሉም ክልሎች ውስጥ የሚገኙ እነዚህ አናሳ ቁጥር
ያላቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች፣ በሀገሪቱ ልኂቃን መግባባት ያልተደረሰባቸው የታሪክ እና የሐገረመንግሥት ክርክሮች ሲጨመሩበት፤ የሐገሪቱ ማኅበረ-ፖለቲካ በተናጋ ወይም አንድ ዓይነት ፖለቲካዊ፣
ኢኮኖሚያዊ ወይም ማኅበራዊ

ክስተት በተከሰተ

ቁጥር

የመጀመሪያው

ገፈት

ቀማሽ

እንዲሆኑ

ተገድደዋል፡፡ በቅርቡም ተከስቶ በነበረው ክስተት የሆነው ይህ ነው፡፡ ለዓመታት ያለ መፍትሔ
ሲንከባለሉ በነበሩ የታሪክ እና የሀገረ-መንግሥት ክርክሮች የተቃኘው ማኅበረ-ፖለቲካ ተንከባክቦ
ያሳደገው የጥላቻ ዘር እንዲህ ባሉ ኹነቶች ታይቷል፡፡
የሰኔው ክስተት ዓለም አቀፍ ሕጎችን ጭምር በመጣስ የተፈጸመ የጭካኔ ወንጀል (Attoricity
Crimes) መሆኑን ኢሰመጉ ያምናል፡፡ ከላይ በክፍል 3 እና 4 የተብራሩት የምርመራ ሥራው ግኝቶች
በክፍል 5 ከተጠቀሱት የሕግ ማዕቀፎች እና ትንተናዎች ለመረዳት እንደሚቻለው፤ የአርቲስት ሀጫሉ
ሑንዴሳ ግድያን ተከትሎ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ውስጥ የተፈጸሙት የጭካኔ ወንጀሎች
ኢሰመጉ ባሰባሰባቸው መረጃዎች እና ማስረጃዎች ሙሉ የእድገት ደረጃውን የጨረሰ እና በሕግም
እውቅና የተሰጣቸውን ሁሉንም አላባውያን ያሟላ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ለማለት አያስደፍርም፡፡
የሰኔው ክስተት የጥቃቱን ውጤት በሚያውቅ ቡድን ሥልታዊ በሆነ ወይም በተስፋፋ መንገድ
ባልታጠቁ (ሲቪል በሆኑ) ሰዎች ላይ የተሰነዘረ እና በሰብዓዊነት ላይ የተፈጸመ የወንጀል ዓይነት ብቻ
ነው ለማለትም፤ ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት ጥቃቱ የደረሰባቸው ሰዎች ያልታጠቁ (ሲቪል የሆኑ) ሰዎች
ብቻ ሳይሆኑ፤ በሕግ ጥበቃ የሚደረግላቸው ቡድኖች ሆነው እያለ በብሔር እና/ወይም በኃይማኖት
ማንነታቸው መሠረት ምደባ የተደርገላቸው፣ ወካይ ሥም የተሰጣቸው፣ አናሳ በመሆናቸው የፖለቲካ
ውክልና የሌላቸውና በተጠናና ቅርጽ ባለው መንገድ መደበኛ ባልሆኑ ቡድኖች በተቃጣ ጥቃት እና
በታችኛው የመንግሥት አስተዳደርና የጸጥታ መዋቅር ቀጥተኛ እና ቀጥተኛ ያልሆነ ተሳትፎ፤ ግድያ፣
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የአካል መጉደል፣ የንብረት ውድመት እና ከፍተኛ የሆነ የሥነ-ልቦና ጫና የፈጠረ ጥቃት ሰለባ የሆኑ
ናቸው፡፡
በመሆኑም፤ የሰኔው ክስተት በጥቅሉ የጭካኔ ወንጀሎች ተብሎ መበየን የሚችል፤ በተለየ
ሁኔታ ግን የዘር ማጥፋት ወንጀል ምልክቶች ተብለው ከሚገለጹት አስር ደረጃዎች መካከል ቢያንስ
ስድስት ያህሉን ደረጃዎች ያሟላ ወንጀል ነው፡፡
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7. ምክረ-ሐሳብ
በዚህ ልዩ የሰብዓዊ መብቶች ዘገባ ከላይ ከተካተቱት ግኝቶችና ድምዳሜ በመነሳት፣ ኢሰመጉ
የሰኔውን ክስተት ተከትሎ የተፈጸሙት የጭካኔ ወንጀሎች አሁን በሀገሪቱ የሚታዩት ፖለቲካዊ
ስንጥቃቶች የሚቀጥሉ ከሆነ በዓይነትም ሆነ በስፋት የከፋ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰትና ጥቃቶች
ተባብሰው ይቀጥላሉ የሚል ከፍተኛ ስጋት አድሮበታል። ከዚህ አንጻር ለተፈጸሙት የሰብዓዊ መብቶች
ጥሰት ዳግም እንዳይፈጸሙ፤ መንግሥት የአጭር እና የረዥም ጊዜ የመፍትሔ እርምጃዎች መውሰድ
ይገባዋል፡፡
በመሆኑም፣ ኢሰመጉ ለተፈጸሙት ሰብዓዊ ጥፋቶች የመፍትሔ እርምጃዎች ሊሰጡ ይገባቸዋል
ለሚላቸው መንግሥታዊ እና መንግሥታዊ ላልሆኑ ተቋማት ያለውን ምክረ-ሐሳብ እንደሚከተለው
ያቀርባል፡፡

7.1.

ለኢፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ሚንስትር


ከሰኔ

22

-

25

2012

ዓ.ም

ድረስ

ባሉት

ቀናት

በኦሮሚያ

ክልል

የተሰከቱትን የጭካኔ ወንጀሎች የምርመራ እና የፍርድ ሒደት በሕግና
በርትዕ

እንዲመራ

ትዕዛዝ

እንዲሰጡ፣

አፈጻጸሙንም

የቅርብ

ክትትል

እንዲያደርጉ፤


በዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶች መሠረት አጥፊዎች እንዲቀጡ
እና

ተጎጂዎች

ፍትሕ

እንዲያገኙ

የቅርብ

ክትትል

እንዲያደርጉ፣

አፈጻጸሙንም ክትትል እንዲያደርጉ፤

7.2.

ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት


ኢትዮጵያ ተቀብላ ባጸደቃቸቸው ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶች
መሠረት

አጥፊዎች

እንዲቀጡ

እና

ተጎጂዎች

ፍትሕ

እንዲያገኙ፤

አፈጻጸሙን በቅርበት የሚከታተል ኮሚቴ በማቋቋም የመንግሥት አስፈጻሚ
አካላት ላይ ክትትል እንዲያደርግ፤

7.3.

ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሰላም ሚንስትር፣ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ፣ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን


በወንጀሉ

ሕይወት

በማጥፋት፣

የአካል

ጉዳት

በማድረስ

እና

ንብረት

በማውደም የተሳተፉ የድርጊቱ አሳቢዎችን፣ የቡድን መሪዎችና አባሎቻቸው
ላይ የሚያከናውኑትን የምርመራ ሥራ ግኝት በየጊዜው በግልጽ ለሕዝብ
ይፋ እንዲያደርጉ፤
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ኢትዮጵያ ተቀብላ ባጸደቀቻቸውና የሕጎቿ አካል ባደረገቻቸው ዓለም አቀፍ
የሰብዓዊ

መብቶች

ስምምነቶች

መሠረት

አጥፊዎች

እንዲቀጡ

እና

ተጎጂዎች ፍትሕ እንዲያገኙ እንዲያደርጉ፤


በዚህ ወንጀል የተከሰሱ ሰዎችና ድርጅቶች ላይ በየደረጃው የሚከናወነውን
የፍርድ ሒደት በከፍተኛ ግልጽነት እና ተጠያቂነት ለሕዝብ እንዲያሳውቁ፤



ኢሰመጉን የመሳሰሉ የሲቪክ ማኅበረሰብ ተቋማት የምርመራ ሒደቱን እና
ተያያዥ

ሥራዎችን

በሁሉም

ደረጃ

ያለገደብ

መከታተል

እንዲችሉ

ሁኔታዎችን እንዲያመቻቹ፤

7.4.

ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት


በዚህ ወንጀል ተጠርጥረው ጉዳያቸው በተለያዩ የፍርድ ቤት እርከኖች ላይ
እየታየላቸው ያሉ ሰዎችን ልዩ ልዩ መብቶች በምልዓት መከበራቸውን
እንዲያረጋግጥ፣ ተጎጂዎች ተገቢውን ፍትሕ በተገቢው ጊዜ እንዲያገኙ
የፍርድ ሒደቱን ፈጣን እንዲሆን ለማስቻል የሚረዱ ሥራዎችን በቅልጥፍና
እንዲመራ እና ተፈጻሚነታቸውን እንዲከታተል፤

7.5.

ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት


በጭካኔ ወንጀሉ ሕይወት በማጥፋት፣ የአካል ጉዳት በማድረስ እና ንብረት
በማውደም በተሳተፉ የቡድኖች መሪዎችና አባሎቻቸው እንዲሁም የድርጊቱ
አሳቢዎች ላይ የክልሉ የሕግ አስከባሪ አካላት ከፌደራል መንግሥት ጋር
በመተባበር

ገለልተኛ

እና

ውጤታማ

ምርመራ

እንዲያደርጉና

የሚያከናውኑትን የምርመራ ሥራ ግኝት በየጊዜው በግልጽ ለሕዝብ ይፋ
እንዲያደርጉ አስፈላጊ የሆነውን ክትትል እንዲያደርግ፤


ተጎጂዎችን

ወደ

ቀድሞው

ሕይወታቸው

ለመመለስ

የሚያስችሏቸውን

አፋጣኝ መልሶ የማቋቋም እና ለደረሰባቸው ጉዳት ተገቢውን ካሳ የመክፈል
ተግባሮችን እንዲያጠናቅቅ፤

7.6.

ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ጨፌ ኦሮሚያ


ኢትዮጵያ ተቀብላ ባጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶች
መሠረት

አጥፊዎች

እንዲቀጡ

እና

ተጎጂዎች

ፍትሕ

እንዲያገኙ፤

አፈጻጸሙን በቅርበት የሚከታተል ኮሚቴ በማቋቋም የክልሉ መንግሥት
አስፈጻሚ አካላት ላይ ክትትል እንዲያደርጉ፤
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7.7.

ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ጸጥትና ደህንነት ቢሮ፣ ጠቅላይ
ዐቃቤ ሕግ እና ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን


በወንጀሉ

ሕይወት

በማጥፋት፣

የአካል

ጉዳት

በማድረስ

እና

ንብረት

በማውደም የተሳተፉ የቡድኖች መሪዎችና አባሎቻቸው ላይ ከፌደራል
መንግሥት

ጋር

በመተባበር

ገለልተኛ

እና

ውጤታማ

ምርመራ

እንዲያደርጉና ለሕግ እንዲያቀርቡ፤


በክስ ሒደት ላይ ያሉ መዝገቦችን በአግባቡ እንዲፈጸሙ እና ተጎጂዎች
ፍትሕ እንዲያገኙ እንዲሠራ፤



የክልሉን የጸጥታ መዋቅር ከየትኛውም ዓይነት ፖለቲካዊ ወገንተኝነት ነጻ
በሆኑ፣ ለሕዝብ በወገኑ እና ሙያቸውን በሚያከብሩ የሠራዊት አባላት
እንዲያዋቅር፤

7.8.

ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ጠቅላይ ፍርድ ቤት


በዚህ

ወንጀል

ተጠርጥረው

ጉዳያቸው

በክልሉ በተለያዩ

የፍርድ ቤት

እርከኖች ላይ እየታየላቸው ያሉ ሰዎችን ልዩ ልዩ መብቶች በምልዓት
መከበራቸውን እንዲያረጋግጥ፣ ተጎጂዎች ተገቢውን ፍትሕ በተገቢው ጊዜ
እንዲያገኙ የፍርድ ሒደቱን ፈጣን እንዲሆን ለማስቻል የሚረዱ ሥራዎችን
በቅልጥፍና እንዲመራ እና ተፈጻሚነታቸውን እንዲከታተል፤

7.9.

ለልዩ ልዩ የሲቪክ ማኅበራት


አግባብነት ባላቸው የሐገሪቱ ሕጎች ተመዝግበው በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ
የሚሰሩ ሐገር በቀል እና ዓለም አቀፍ የሲቪክ ማኅበራት በአሁኑ ወቅት
ኢትዮጵያ የምተገኝበትን ውስብስብና አስቸጋሪ የሰብዓዊ መብቶች ሁኔታ
ተረድተው፣ ችግሩን በዘላቂነት እና በመሠረታዊነት መፍታት በሚችሉ
ሕዝብን የማንቃትና የማስተማር፣ መንግሥትን የመደገፍና የመወትወት
የመሳሰሉት

ሥራዎች

ላይ

በከፍተኛ

ትጋት

እና

ሐገራዊ

ኃላፊነት

እንዲሳተፉ፤

7.10. ለተ.መ.ድ እና አፍሪካ ሕብረት


የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተካተቱትን ምክረ-ሐሳቦች
እንዲተገብር እንዲያግዙ እና እንዲያበረታቱ፤
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በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸሙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ላይ ምርመራ
እንዲያደርጉ፣ ሪፖርት እንዲያቀርቡ እና ተገቢው ሕጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ
መንግሥትን እንዲወተውቱ እና ጫና እንዲያደርጉ ለኢትዮጵያ ሰብዓዊ
መብቶች ኮሚሽን፣ ለሐገር-በቀል የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶችና የሲቪክ
ማኅበራት ድጋፍ እንዲሰጡ ኢሰመጉ ጥሪውን ያቀርባል፡፡

በመጨረሻም፣ ለሰብዓዊ መብቶች መከበር የቆማችሁ ዜጎች፣ ሐገር አቀፍና ዓለም አቀፍ
ተቋማትም መንግሥት የዜጎችን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲያከብር፣ እንዲያስከብርና
እንዲያሟላ ከዚህ በታች በተገለጹት አድራሻዎች በመጻፍና ስልክ በመደወል ጥያቄና ግፊት እንድታደርጉ
ኢሰመጉ ይጠይቃል። በተለይም፡

ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ጽ/ቤት
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 80001፣ኢ-ሜል፡- national.parliament@ethionet.et፣
ፋክስ፡- (+251) 011 155-0400፣ የስልክ ቁጥር፡- (+251) 011 124-1000፣
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ



ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ ፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ጽ/ቤት:ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 20122/1000፣ኢ-ሜል፡- kumashih@gmail.com
ፋክስ፡- (+251) 011 124-1208/011 124-2308፣
የስልክ ቁጥር፡- (+251) 011 122-3322፣
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ



ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት:ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 23698፣ ፋክስ፡- (+251) 011 551- 8656፣
የስልክ ቁጥር፡- (+251) 011 551-8186፣
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ



ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት :ፖ.ሳ.ቁጥር፡-1031፣ ፋክስ፡- (+251) 011 122-6292፣
የስልክ ቁጥር፡- (+251) 011 124-1155፣
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ



ለፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ
የስልክ ቁጥር +251 115541868
ፋክስ +25115517775
ኢሜይል MOJMO@ETHIONET.ET
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ
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ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሰላም ሚኒስቴር
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- ፣ ኢ-ሜል፡- communication.mop@gmail.com፣
ፋክስ፡-(+251)011 ፣
የስልክ ቁጥር፡-(+251) 011 ፣
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ



ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 2459፣ኢ-ሜል፡ombudsmaneth@ethionet.et፣
ፋክስ፡- (+251) 011 553-2073፣
የስልክ ቁጥር፡- (+251) 011 543-336፣
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ



ለኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን:
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 1165፣ኢ-ሜ፡ hrcom@ethionet.et፣
ፋክስ፡ (+251) 011 550-4125፣
የስልክ ቁጥር፡- (+251) 011 550-4031፣
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ



ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ጽ/ቤት:
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 199፣ የስልክ ቁጥር፡- (+251) 011 551-2744፣
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ



ለኦሮሚያ ክልል ም/ቤት አፈ-ጉባዔ ጽ/ቤት:
ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 101769፣ኢ-ሜል፡- oromiawiev@ethionet.et፣
ፋክስ፡- (+251) 011 551-3642 / (+251) 011 551-9633፣
የስልክ ቁጥር፡- (+251) 011 552-4247፣
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ



ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት:ፖ.ሳ.ቁጥር፡- 101769 ፋክስ፡- (+251) 011 552-4247
የስልክ ቁጥር፡- (+251) 011 555-0455
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ
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ለድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር የከንቲባ ጽ/ቤት
የስልክ ቁጥር፡ (+251) 025 11 11 358
ፋክስ፡ (+251) 025 11 19 805
ድሬዳዋ፣ ኢትዮጵያ



ለአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የከንቲባ ጽ/ቤት
የስልክ ቁጥር (+251) 0118591363
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

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

ኢሰመጉ በአፍሪካ የሕዝቦችና የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የታዛቢነት ቦታ አለው፤
የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ፌዴሬሽ (FIDH) አባል፣
የዓለም ዓቀፍ ፀረ-ስቃይ ድርጅት (OMCT) አባል፣
የምሥራቅና የአፍሪካ ቀንድ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋቾች ሕብረት (DefendDefenders)
መሥራች አባልም ነው፡፡
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