የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ - ኢሰመጉ
ኢሰመጉ የቆመው ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መዳበር፣ ለሕግ የበላይነት መስፈንና ለሰብዓዊ መብቶች መከበር ነው!

አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ

ፈጣን፣ ተጨባጭ እና ዘላቂ መፍትሔ የሚሻው የመተከል ጉዳይ!
ታህሳስ

15 ቀን 2013 ዓ.ም

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ - ኢሰመጉ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸሙ ማንነትን መሠረት
ያደረጉ ጥቃቶችን በማጣራት መንግሥት እና የሚመለከታቸው አካላት አስቸኳይ እና ዘላቂ መፍትሔ እንዲሰጡ
በተደጋጋሚ ጊዜ በሚያወጣቸው መግለጫዎች ሲያሳስብ ቆይቷል፡፡ ይሁንና፤ ይህን ጥሪና ማሳሰቢያ ተከትሎ ተግባራዊ
እርምጃዎች በበቂ ሁኔታ ባለመወሰዳቸው፤ አሁንም የበርካታ ንጹኃን ሰዎች ሕይወት ከእለት ወደ እለት በአሳዛኝ ሁኔታ
እየጠፋ ነው፡፡
ኢሰመጉ፤ ከትላንት በስትያ ማክሰኞ ታህሳስ 13 ቀን 2013 ዓ.ም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ መተከል ዞን፣ ቡለን
ወረዳ፣ በኩጂ ቀበሌ ከሌሊቱ 10፡00 ጀምሮ ታጣቂዎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ በፈጸሙት ጥቃት ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ
ከ100 በላይ ንጹኃን ሰዎች ሕይወት ማለፉን ከተጎጂዎች ባሰባሰበው መረጃ ለማወቅ ችሏል፡፡ ኢሰመጉ፤ የአሁኑን ጥቃት
ጨምሮ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለይም በመተከል ዞን ስር ባሉ በርካታ ወረዳዎች ላይ የሚፈጸመው ተደጋጋሚ
የሰላማዊ ሰዎች ግድያ እና ስቃይ እጅጉን አሳስቦታል፡፡
ጥቃት ፈጻሚዎቹ ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ ቀስትን የመሳሰሉ ድምጽ አልባ መሳሪያዎችን በመያዝ
በአካበቢው በጸጥታ ሥራ ላይ ተሰማርተው የነበሩ ሚሊሻዎችን ገድለው፣ ወደ መንደሩ በመግባት ቤቶችን በእሳት
በማቃጠል እና ሰዎች ለመውጣት ሲሞክሩ ከውጪ ሆነው ጥይት በመተኮስ በጅምላ መግደል እንደጀመሩ ተጎጂዎች
ለኢሰመጉ ተናግረዋል፡፡
በኩጂ ቀበሌ በቡለን ወረዳ ስር ካሉ ቀበሌዎች ውስጥ አንዷ ስትሆን፤ ከ5000 በላይ የሚሆኑ የሺናሻ፣ የአማራ፣
የአገው እና የኦሮሞ ተወላጆች በብዛት የሚኖሩባት ቀበሌ ነች፡፡ ቀበሌዋ፣ ከአሁን ቀደም በቡለን ወረዳ ስር ካሉ ቀበሌዎች
ውስጥ በአንጻራዊነት የተሸለ ሰላም ያለባት ቢሆንም፤ ከጥቃቱ አንድ ቀን በፊት ጀምሮ ከክልልና ከፌዴራል መንግሥት
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የመጡ አመራሮች ውይይት ሲያደርጉ መዋላቸውን፣ የዛኑ ቀን ማታም አካባቢውን ሲጠብቁ በነበሩ የመከላከያ ሠራዊት
አባላት ታጅበው ወደ ግልገል በለስ ከተማ መሄዳቸውን እና ጥቃቱ ሌሊቱን በተፈጠረው ክፍተት እንደተፈጸመ
ተናግረዋል፡፡ ኢሰመጉ፤ ይህን የተጎጂዎችን አቤቱታ የሚመለከተው የመንግሥት እና የመከላከያ ሠራዊት አካል አጣርቶ
ለሕዝብ እንዲያሳውቅ ያሳስባል፡፡
በአሁን ሰዓት በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸው 38 ያህል ሰዎች በቡለን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የህክምና
እርዳታ እየተደረገላቸው ሲሆን፤ ይህ መግለጫ እስከሚጠናቀርበት ጊዜ ድረስ ከታካሚዎቹ ቢያንስ የአንድ ሰው ሕይወት
ማለፉን እንደሚያውቁ በሆስፒታሉ የሚሰሩ ባለሙያዎች ለኢሰመጉ ተናግረዋል፡፡ በአጠቃላይ የሟቾች ቁጥር በግልጽ
ያልታወቀ ቢሆንም፤ በጥቃቱ ከ100 በላይ ሰዎች ሕይወት ማለፉን፣ ከ50 - 60 የሚደርሱ መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን
እና 600 ያህል ሰዎች ተፈናቅለው በቡለን ከተማ የወረዳ ሕዝብ መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ተጠልለው እንደሚገኙ
ኢሰመጉ ባደረገው ማጣራት ለማወቅ ችሏል፡፡
ጥቃቱ መፈጸሙ እንደተሰማ መከላከያ ሠራዊት ከቀኑ 5፡00 ጀምሮ ወደ አካባቢው ያመራ ሲሆን፤ ጥቃት
ፈጻሚዎቹ ጋሊስ ወደ ተባለች አዋሳኝ ቀበሌ መሸሻቸውን የኢሰመጉ ምንጮች ተናግረዋል፡፡ ሆኖም፤ ይህ መግለጫ
እስከሚዘጋጅበት ጊዜ ድረስ የበኩጂ ቀበሌን ጨምሮ ሌሎች አዋሳኝ ቀበሌዎችም ሙሉ በሙሉ የተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ
እንዳልሆኑ ለማወቅ ተችሏል፡፡
በመሆኑም፤ ኢሰመጉ በቤንሻንጉል ክልል፣ በተለይም በመተከል ዞን ያለው የሰብዓዊ መብቶች አያያዝ ሁኔታ
በአፋጣኝ ተጨባጭ መፍትሔ የሚሻ መሆኑን አበክሮ ያስገነዝባል፡፡ በዚህ ጥቃት የታዩት አጠቃላይ ሁኔታዎች ፈጣን፣
ተጨባጭ እና ዘላቂ የመፍትሔ እርምጃዎች ሊወሰዱ እንደሚገባ ያሳየ አሳዛኝ ድርጊት መሆኑን ኢሰመጉ ያምናል፡፡ ከዚህ
አንጻር፤ የፀጥታ መዋቅሩን ዳግም እንዲህ ዓይነት የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት እንዳይከሰት መከላከል በሚያስችለው ቁመና
ልክ አድርጎ በማስተካከል፤ በድርጊቱ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ እጃቸው ያለ ሰዎችን በአፋጣኝ ለሕግ ማቅረብ
እንደሚገባ ኢሰመጉ ያምናል፡፡ ጥቃቱን በመሸሽ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ እና በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸው
ተጎጂዎች አፋጣኝ የሕክምና እና ሰብዓዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ፤ የሚመለከታቸው የመንግሥት እና
የእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ፈጣን ድጋፍ እንዲያደርጉ ኢሰመጉ አስቸኳይ ጥሪ ያቀርባል፡፡ በመጨረሻም፤ ኢሰመጉ የአሁኑን
ድርጊት ጨምሮ በአጠቃላይ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እየተፈጸሙ ያሉ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶችን በዝርዝር አጣርቶ
ወደፊት ለሕዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ይገልጻል፡፡
ታህሳስ 15 ቀን 2013 ዓ.ም

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

ኢሰመጉ በአፍሪካ የሕዝቦችና የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የታዛቢነት ቦታ አለው፤ የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች
ፌዴሬሽን (FIDH) አባል፣ የዓለም አቀፍ ጸረ-ሥቃይ ድርጅት (OMCT) አባል፣ የምሥራቅና የአፍሪካ ቀንድ የሰብዓዊ
መብቶች ተሟጋቾች ጥበቃ ኅብረት (Defend Defenders) መሥራች አባል ነው፡፡
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