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በሰብአዊ መብት ካባ ስውር ደባ? 

ኢብሳ ነመራ 03-22-16 

የሰብአዊ መብት ጉባኤ (ሰመጉ) የተሰኘው መንግስታዊ ያለሆነ ሰበአዊ መብት ላይ የሚሰራ ሃገር በቀል ድርጅት መጋቢተ 5፣ 

2008 ዓ/ም “140ኛ ልዩ መገለጫ” ያለውን ሪፖርት አውጥቷል። የድርጅቱ ሪፖርት ከህዳር ወር ጀምሮ በተለያዩ የኦሮሚያ 

አካባቢዎች ተቀስቅሶ ከነበረው ሁከት ጋር በተያያዘ “ተፈጽሟል” ያላቸውን የሰበአዊ መብት ጥሰቶች የያዘ ነው። “የሰብአዊ 

መብት ጉባኤ” የተሰኘው መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት የተቋቋመው በሃገሪቱ የሰበአዊ መብት አያያዝን ለማሻሻልና በሰበአዊ 

መብት  ላይ የሚፈፀሙ ጥሰቶችን ተከታትሎ ይፋ በማሳወቅ መፍትሄ እንዲያገኙ ማድረግ ነው። በመሆኑም ለሰው ህይወት 

መጥፋት፣ ለአካል መጉደል፣ ለንብረት ውድመት መንስኤ የሆኑት በኦሮሚያ የተቀሰቀሱ ሁከቶች ያስከተሉትን ሰበአዊ ቀወሶች 

ለማጣራት መነሳቱ ተገቢ ነው። 

ሰመጉ በደርግ ውድቀት ማግስት መስከረም 1984 ዓ/ም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ (ኢሰመጉ) በሚል ስያሜ 

የተቋቋመ መንግስታዊ ያለሆነ ድርጅት ነው። ኢሰመጉ በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው መንግስታዊ ያልሆነ የሰብአዊ መብት 

ተሟጋች ድርጅት ነው። ሰመጉ አሁንም በተሻሻለው የበጎ አድራጎትና ሲቪክ ማህበራት ምዝገባ አዋጅ መሰረት ተመዝግቦ ህጋዊ 

እውቅና ተሰጥቶት በሰብአዊ መብት ላይ የሚሰራ ሃገር በቀል ድርጅት ነው። ሰመጉ በደርግ ውድቀት ማግስት በሃገሪቱ መብቀል 

የጀመረው ዴሚክራሲያዊ ስርአት ውጤት ነው ማለት ይቻላል። 

ሰመጉ ከሚያከናውናቸው ተግባራት መሃከል፣ በየደረጃው ለሚገኙ የመንግስት አስፈፃሚ አካላትና ለህዝብ የሰብአዊ መብቶት 

ጉዳይ ላይ ትምህርትና ስልጠና መስጠት ይገኝበታል። ከዚህ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ያለውን የሰብአዊ መብት አያያዝና ሁኔታ 

ይከታተላል፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈፅመዋል በሎ ሲገምት ይህን ያጣራል፣ ሪፖርት ያወጣል።  

እነዚህ ሰመጉ የተቋቋመላቸው ዓላማዎችና የባለፉ ሃያአራት ዓመታት ከመንፈቅ ዕድሜው ክንውኖቹ፣ ኢትዮጵያውያን በሃገሪቱ 

ያለውን የሰብአዊ መብት አያያዝ ለማሻሻል፣ ዴሞክራሲን ለማጎልበትና መሰል ፖለቲካዊ ዓላማዎች ላይ በማህበር ተደራጀተው 

የመንቀሳቀስ መብት ያላቸው መሆኑን የሚያረጋግጥ አስረጂ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በ2001 ዓ/ም የፀደቀው የሲቪክ 

ማህበራትና የበጎ አድራጎት ድርጅቶች አዋጅ “በሃገሪቱ የሲቪክ ማህበራት እንዳይፈጠሩ ምክንያት ሆኗል” እየተባለ ላለፉ 

ስምንት አመታት ሲነዛ የቆየው ወሬ መሰረተ ቢስ መሆኑንም ያሳያል። ኢትዮጵያውያን አሁንም በሃገራቸው ማናቸውም ጉዳዮች 

ላይ ተደራጀተው መንቀሳቀስ እንደሚችሉ ያሳያል። የሲቪክ ማህበራትና የበጎ አድራጎት ድርጀቶች ምዝገባ አዋጅ የጣለው 

ገደብ፣ በአዋጁ መሰረት የውጭ ሃገር ሲፊክ ማህበራት ወይም መንግስታዊ ያለሆኑ ድርጅቶች በሃገሪቱ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ውስጥ 

ጣልቃ መግባት እንዳይችሉ መድረጉ ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ የኢትዮጵያውያን ብቻ በመሆኑ የውጭ ሃገር አካላት በዚህ 

የዜጎች ጉዳይ ውስጥ ገብተው እንዲፈተፈቱ መፍቀድ ተገቢ ነው በሎ መወሰድ ስህተትነቱ ያይላል።  

ወደተነሳሁበት የሰመጉ የሰሞኑ ሪፖርት ልመለስ። ሰመጉ በቅርቡ በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች የተቀሰቀሰውን ሁከት መነሻ 

በማደረግ በ33 የኦሮሚያ ወረዳዎች የማጣራት ስራ ማከናወኑነ ነገሮናል። “የማጣራት ስራ አከናውኜ አወጣሁት” ባለው 

መግለጫ፣ ከህዳር ወር 2008 ዓ/ም ጀምሮ የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የተቀናጀ ማሰተር ፕላንን በመቃወም በምዕራብ ሸዋ፣ 

በደቡብ ምዕራበ ሸዋ፣ በፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን፣ በምዕራብና ምስራቅ ወለጋ፣ በሆሮ ጉዱሩ፣ በምእራብና ምስራቅ ሃረርጌ፣ በባሌ፣ 
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በአርሲ ዞንና በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በሚገኙ በርካታ ከተሞች ተማሪዎችና ህዝቡ የተቃውሞ ሰለፎችን ማድረጋቸውን 

ነግሮናል። የመንግስት የፀጥታ ሃይሎችም ለተቃውሞ በወጡ  ሰዎች ላይ ከመጠን ያለፉ የሃይል እርምጃዎች በመወሰድ 

የበርካታ ዜጎች ህይወት መጥፋቱን፣ በርካታ ዜጎች በጥይት ተመትተው የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው፣ በርካታ ዜጎች 

መታሰራቸውን ማረጋገጡን በመግለጫው ላይ አስፍሯል። 

በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ከተቀሰቀሱ ሁከቶች ጋር ተያይዞ የሰዎች ህይወት መጥፋቱ የሚካድ አይደለም። ይሁን እንጂ 

ሰመጉ ለሰዎቹ ህይወት መጥፋት ዋነኛ ምክንያት ምክንያቱ ተማሪዎችና ህዝቡ በተለይ የአዲሰ አበባ ከተማንና በፊንፊኔ ዙሪያ 

የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተሞች የተቀናጀ ማስተር ፕላንን ተቃውመው ሰልፍ መውጣታቸው አይደለም።ሰመጉ ግን ይህ እንደሆነ 

አድርጎ ማቅረበ ነው የፈለገው።እርግጥ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተካሄዱት የፀጥታ አስከባሪዎችን ጨምሮ ህይወት 

የጠፋባቸው ተቃውሞዎች ሁሉ ሰላማዊ ተቃውሞዎች ነበሩ ወይ?  

ሰመጉ የኢፌዴሪ ህገመንግስት አንቀፅ 30 (1) ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን መሳሪያ ሳይዝ በሰላም የመሰበሰብ፣ 

ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት እንዳለው መደንገጉን ከመጥቀስ አልፎ በዚሁ አንቀፅ ላይ 

የሰፈረውን ከቤት ውጭ የሚደረጉ ስብሰባዎቸና ሰላማዊ ሰለፎች በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች በህዝብ እንቅስቃሴ ላይ ችግር 

እንዳይፈጥሩ፣ ወይም በመካሄድ ላይ ያለ ስብሰባ ወይም ሰላማዊ  ዴሞከራሲያዊያዊ መብቶችንና የህዝብን የሞራል ሁኔታ 

እንዳይጥሱ ለማድረግ የወጡ ድንጋጌዎች ማክበር የሚጠበቅባቸው መሆኑን በጨረፈታ እንኳን ማንሳት አልደፈረም። በዚሁ 

አንቀፅ ቁጥር 2 ላይ “ይህ መብት የወጣቶችን ደህንነት፣ የሰውን ክብርና መልካም ስምን ለመጠበቅ፣ የጦርነት ቅስቀሳዎች 

እንዲሁም ሰብአዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎችን ለመከላከል ሲባል በሚወጡ ህጎች ተጠያቂ ከመሆነ አያድንም” 

በሚል የሰፈረውንም ድንጋጌ ችላ ብሎታል። ይህ ሰመጉ ጉዳዩን በገለልተኛነት የተመለከተው መሆኑን ጥያቄ ላይ ይጥለዋል።  

እርግጥ የጉዳዩ ዋነኛ ባለቤት የሆነው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም የፌደራል መንግስት በሰጧቸው መገለጫዎች 

ህዝቡ በአዲስ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ማስተር ፕላን ላይ ያደረበት ስጋትና ያነሳው ህገመንግስታዊ ጥያቄ ተገቢ 

መሆኑን፣ ከዚህ በተጨማሪ ህዘቡ በመልካም አስተዳደር መጓደል ምሬት እንዳደረበትና በእነዚህ ጉዳዮች ላይ መንግስት ፈጣን 

ምላሸ አለመስጠቱ ለተቃውሞው መቀስቀስ ምክንያት መሆኑን አስታውቀዋል። ከዚህ በመነሳት ረቂቅ ማሰተር ፕላኑ ሙሉ 

በሙሉ እነዲነሳ ከማደረግ ጀመሮ ህዘቡ ላነሳው ተገቢ ጥያቄ አፋጣኝ ምላሸ ባለመሰጠቱ ይቅርታ የጠየቁበት ሁኔታም አለ። ይህ 

የህዝብን አደራ ከተቀበለ ህዘባዊ መንግስት የሚጠበቀና ተገቢ ነው። 

ይሁን እንጂ ተማሪዎችና ህዝቡ ጠያቄውን አደባባይ ይዘው ሲወጡ እዚህ ላይ ተለጥፎ አውዳሚ የሃይል እንቅስቃሴ የወሰደ 

ቡድን ነበረ። ተማሪዎችና ህዝቡ ያነሳውን ተገቢ ጥያቄ ከለላ በማደረግ ተመሳስለው ገብተው ተገቢውን ተቃውሞ ወደሁከት 

መለወጣቸው ሊካድ የማይችል እውነት ነው። በብዙ ሚሊየን የሚቆጠር ሃብት የፈሰሰባቸውና ለአካባቢው ህዝብ ቀጥተኛና 

ተዘዋዋሪ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ የነበራቸው የግል ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች እንዲወድሙ ተደርጓል። ጤናና ትምህርትን 

የመሳሰሉ ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትና ተንቀሳቃሸ ንብረቶች ወድመዋል። የመንግስት አስፈፃሚ ተቋማት 

ወድመው ሰነዶች እንዲጠፉ ተደርጓል። ከአካባቢ ህዝባዊ ፀጥታ አስከባሪና ከፖሊስ ሰራዊት አባላት ላይ መሳሪያ ለመንጠቅ 

ሙከራ ተደርጓል። መሳሪያ የተነጠቁባቸው አጋጣሚዎችም ነበሩ። በርካታ የፀጥታ አስከባሪ ሃይሎች ላይ ግድያ ተፈፅሟል። 

ሰመጉ በመግለጫው ላይ ጠቀሶ ተጠያቂነትን በተመለከተ ምንም ማብራሪያ ሳይሰጥበት ያለፈ ቢሆንም፣ በአመያ ወረዳ የተለያዩ 
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የአርሶ አደር መንደሮች ለበርካታ ዓመታት የኖሩ የሌላ ብሄር አርሶ አደሮች ላይ ጥቃት ተፈፅሟል። በማሳ ላይ ያለ፣ በውድማ 

የተከመረ፣ በጎተራ የገባ የአረሶ አደሮች ምርት ከነመኖሪያ ቤታቸው እንዲጋይ ተደርጓል። 

እነዚህ ሁኔታዎች በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ተቀስቅሰው የነበሩትን ተቃውሞዎች  በደፈናው “የተማሪዎችና የህዝብ 

ተቃውሞ” በሚል እንደ ሰላማዊ ተቃውሞ ሊወሰዱ የማይችሉ መሆናቸን ያመለክታል። እውነታው ተገቢውን የተማሪዎችና 

የህዝብ  ተቃውሞ (የአደባባይ የተቃውሞ ትእይንት ማካሄድን አስመልክቶ የወጡ ደንቦችን ያላከበሩ በመሆናቸው ህገወጥ 

ተበለው ሊወሰዱ የሚችሉ መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ)  ሽፋን በማድረግ የተካሄደው የሃይል ጥቃት እንዲቆም መደረግ 

ነበረበት። ይህን የማደረግ ሃላፊነት ደግሞ የመንግስት ብቻ ነው። መንግስት ይህን የማድረግ ግዴታም አለበት።  

እንግዲህ ህይወታቸው ያለፈና  የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ላይ የተወሰደው እርምጃ “ተመጣጣኝ ነው ወይንም 

አይደለም” ለማለት በፀጥታ ሃይል የተወሰደው እርምጃ ብቻ ሳይሆን፣ በአዋኪዎቹ ወገን የተወሰደውም የሃይል እርምጃ መጠን 

ከግምት መግባት አለበት። ሰመጉ ባወጣው መግለጫ ይህን አላደረገም። ከዚህ ይልቅ በደፈናው “የመንግስት የፀጥታ ሃይሎች 

ለተቃውሞ በወጡ  ሰዎች ላይ ከመጠን ያለፉ የሃይል እርምጃዎች ወስደዋል፤ በዚህም የበርካታ ዜጎች ህይወት ጠፍቷል፣ 

በርካታ ዜጎች በጥይት ተመትተው የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል” ማለትን ነው የመረጠው። ይህ የኢሰመጉን መገለጫ ጎዶሎ 

ያደርገዋል። የድርጅቱን ገለልተኝነትም ጥያቄ ላይ ይጥለዋል። 

ሰመጉ በመግለጫው እውነትም ተናግሯል።  የመጀመሪያው “በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን አመያ ወረዳ ታህሳስ 2፣ 2008 ዓ/ም 

ከሌሊት ጀምሮ የአዲሰ አበባን ማስተር ፕላን ለመቃወም ከወጡ ሰልፈኞች መሃከል ጥቂቶቹ በአካባቢው የሚኖሩ የአማራ 

ብሄር ተወላጆችን ቤቶች ንብረት ከነሙሉ ንብረታቸው አቃጥለዋል፣ በአጠቃላይ የተቃጠለው ቤት ከ8 መቶ በላይ ይሆናል” 

በሚል የሰፈረው ነው። 

ልብ በሉ የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ማስተር ፕላን ለመቃወም ሰልፍ የተወጣው በሌሊት መሆኑን ነው ሰመጉ 

የነገረን። በሌሊት ሰላማዊ ተቃውሞ የደረጋል ብሎ መገመት የማይመስል ነው። ሰመጉ ሰላማዊ ተቃዋሚዎቹ ጥቂቶች እንደሆኑ 

ነው የጠቀሰው። በአንድ ሌሊት የተቃጠሉት ቤቶች ግን ከ8 መቶ በላይ መሆናቸውንም ነገሮናል። በአንድ ሌሊት ጥቂተ ሰዎች 

8 መቶ ቤት ሊያቃጠሉ ይችላሉ? ለዛውም ተራርቀው የሚገኙ የገጠር መንደ5ሮች ውስጥ። ሰመጉ ይህን የማይመስል ወሬ 

በድፍረት ማውራቱ እጅግ የሚያሰገርም ነው። የሌሊቱ ተቃውሞ ተበዬ እንቅስቃሴ ሆን ተበሎ የተቀነባበረ ጠንሳሽ፣ መሪና 

ፈፃሚ ያለው በአደማ የተፈፀመ ወንጀል መሆኑ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም።  ሰመጉ ይህን መሸሸግ ወይም ማለባበስ 

ለምን ፈለገ? 

ሰመጉ ሊክደው ያልቻለው ሌላው እውነት  “በምዕራብ አርሲ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት ማለትም 

የኦርቶዶክስ፣ የፕሮቴስታንትና የካቶሊክ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል። ድርጊቱ የተፈፀመው በማንም ይሁን በማን 

በአጭሩ ካልተገታ ለሃገርና ህዝብ ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም በአንድነት ላይ የከፋ አደጋ ሰለሚያስከትል እንዲህ አይነቱ 

ድርጊት በአስቸኳይ እንዲቆም ሰመጉ ያሳስባል። መንግስት አጥፊዎቹን በህግ እንዲጠየቁ እንዲያደርግ ሰመጉ ያሳስባል።” በሚል 

የቀረበው ነው። ሰመጉ በዚህ ዙሪያ ከሌሎቹ በተለየ አጥፊዎቹ ለፍርድ ይቅረቡ እስከማለት የዘለቀ አቋም የያዘው የካቶሊክ 
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የተቃጠለው የካቶሊክ ቤተክርስቲያንና የበጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ አውሮፓውያን የነበሩ በመሆኑ ጉዳዩ በአውሮፓውያኑም 

ዘንድ ቅሬታ ስላሳደረ እነርሱን ላለማስከፋት ነው።  

ከላይ የተጠቀሱት ሰመጉ የጠቀሳቸው እውነቶች ተቃውሞው ሰላማዊ ብቻ እንዳልነበረ በግልፅ ያሳያሉ። ሰመጉ የምእራብ አርሲ 

አበያተ ክርስቲያን አቃጣዮች ለፍርድ ይቅረቡ ቢልም በአመያና ሌሎች አካባቢዎች ተመሳሳይ የሃይል ጥቃት የፈፀሙ 

ወንጀለኞችን የህግ ተጠያቂነት በተመለከተ ምንም ያለው ነገር የለም። እነዚህን የወንጀል ድርጊቶች የጠነሰሱ፣ የመሩና የፈፀሙ 

ግለሰቦች በህግ መጠየቅ አይኖርባቸው ይሆን? በመግለጫው አብያተ ክርስቲያናት ያቃጠሉት ለፍርድ እንዲቀርቡ የጠየቀው 

ሰመጉ በመግለጫው ማጠቃለያ ላይ ግን “. . . የታሰሩ በርካታ እስረኞች በአስቸኳይ እንዲፈቱ” ሲል አሳስቧል። የመፍታቱ 

እርምጃ አብያተ ክርስቲያናትን ያቃጠሉትን፣ በአመያ የአማራ ብሄር ተወላጆችን መኖሪያ ቤት ከነሙሉ ንበረቱ ያቃጠሉትን፣ 

የፀጥታ አስከባሪዎችን ያጠቃልል ይሆን? 

ሰመጉ የጠቀሳቸው በአመያ በአማራ ብሄር ተወላጆች የመኖሪያ ቤቶችና ንብረት ላይ የተፈፀሙ እንዲሁም በምእራብ አርሲ  

አብያተ ክርስቲያናት ላይ የተፈፀሙ የማቃጠል ጥቃቶች፣ ጥቃቶቹ እየተፈፀሙ በነበረበት ወቅት የፀጥታ አስከባሪ ሃይሎች ምን 

ማድረግ ነበረባቸው? አብያተ ክርስቲያናቱና የአማራ ተወላጆቹ መኖሪያ ቤቶች   በአዋኪዎቹ ሲለኮሱ፤ ሲነዱ ዳር ቆመው 

መመለከት ነበረባቸው? የጦር መሳሪያ የታጠቁ ጥቃት ፈፋሚዎች ተጠራርተው “ሆ” በለው ወጥተው  ይህን ወንጀል ሲፈፅሙ 

ለማስቆም መወሰድ ያለበት ተመጣጣኝ እርምጃ ምን አይነት መሆን ነበረበት? እነዚህ በሰመጉ ያልተደፈሩ ጉዳዮች ናቸው። 

ሰመጉ በመገለጫው 103 ሰዎች መሞታቸውን ገልፆ የሟቾችን ስም ዘርዝሯል። “103 ሰዎች ሞተዋል አለሞቱም” የሚለው 

ጉዳይ ላይ መሟገት አልፈልግም። የማቾቹ ቁጥር 103 ባይሆን እነኳን የሆነ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ከሁከቱ ጋር በተያያዘ 

መሞታቸው የሚካድ አይደለምና። “ሞተዋል” በሚል  የተወሰኑት ከነፎቶግራፋቸው ስማቸው በሰመጉ መግለጫ ላይ 

የተዘረዘረ ሰዎች ሲሞቱ የነበረው አውድ አለተገለፀም። ሰዎቹ በሞቱበት ወቅትና ስፍራ ሁከት ወይም የአደባባይ ተቃውሞ 

ተቀስቅሶ የነበረ ሰለመሆኑ፣ ሁከቱ ወይም ተቃውሞው በምን አይነት ሁኔታ ሲካሄድ እንደነበረ፣ ሞቱ የተባሉት ሰዎች 

ለተቃወሞ አደባባይ ከወጡ ወይም አብያተክርስቲያናትን ማቃጠል የመሰለ የሃይል ጥቃት የሚፈፀመበት አካባቢ 

ስለመኖራቸው፣ በዚህ ድርጊት ውስጥ ስለመሳተፋቸው ወይም ድርጊቱ በተፈፀበበት ስፍራ ስለመገኘታቸው ምንም የገለፀው 

ነገር የለም። በደፈናው “በዚህ ሰአት በዚህ ስፍራ በመንግስት ታጣቂ ሃይሎች፣ በመንግስት የፀጥታ ሃይሎች፣ በታጠቁ 

የመንግስት ሃይሎች፣ . . . በተተኮሰ ጥይት ተገደሉ” ብሎ ነው የገለፀው።   

ከሟቾቹ ዝርዝር መሃከል የሶስት ሰዎች፤ ማለትም የምክትል ኢንሰፔክተር ዲባባ መየሳ፣ ሳጂን ታደሰ ጀምበሬ፣ ሳጅን ወገኔ 

ደበሎ አሟማትን አሰመልክቶ ግን “በ04/04/08 በተደረገ የህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ በግንደበረት ወረዳ አቡና ከተማ 

ህይወታቸው አልፏል።” ይላል። የእነዚህ ሰዎች አሟሟት አሰመልክቶ የተሰጠው ማብራሪያ ከሌሎቹ በተለየ የሞቱበትን አውድ 

ይናገራል። “በተማሪዎችና በህዝብ የተቀሰቀሰቀሰ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ” በሚል። ሰዎቹ እንደሌሎቹ ሟቾቸ በፀጥታ አስከባሪ፣ 

በመንግስት ታጣቂ . . . አይደለም የተገደሉት። የሰመጉ ሪፖርትም ከሌሎቹ ሟቾች በተለየ ሁኔታ የገዳያቸውን ማነነት ሸሽጓል። 

የተገደሉት ሰመጉ “ተቃዋሚ ተማሪና ህዝብ” በሚላቸው መሆኑ ግልጽ ነው። ይህ   ሁኔታው ሰመጉ ሊነግረን እንደፈለገው 

ሰላማዊ ተቃውሞ ሳይሆን ሃይል የተቀላቀለበት ሁከት መሆኑን በትክክል ያረጋግጣል። የሟቹቹ ዝርዝር ውስጥ በአጠቃላይ 
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በሁከቱ ከሞቱት በርካታ የፀጥታ አስከባሪ አባላት የሶስቱ ብቻ መጠቀሱ በተጨማሪ ፖሊስ ያልሆኑ በአዋኪዎቹ የተገደሉ ሰዎች 

ሊኖሩ የሚቸሉ መሆኑን ፍንጭ ይሰጣል። ሰመጉ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አሰተያየት መሰጠት አልፈለገም። 

በኦሮሚያና በሌሎችም የሃገሪቱ ክልሎች የተቀሰቀሱ ሁከቶች ያስከተሉትን ቀውስ በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት 

ኮምሽን መናልባትም ሌላ መንግስታዊ የሆነ አካልም ጥልቅ ማጣራት አከናወነው ዝርዝር መረጃ ይፋ ያደርጋሉ ተበሎ 

እየተጠበቀ ነው።  በመሆኑም የሰመጉ ሪፖርት ላይ ከዚህ በላይ መሄድ አልፈልግም። 

እንግዲህ ሰመጉ ኢትዮጵያውያን ተደራጀተው በሃገሪቱ የሰብአዊ መብት አያያዝና የዴሞክራሲ መጎልበት ላይ የመሰራት 

መብታቸው በመረጋገጡ የተቋቋመ ተቋም በመሆኑ ይህን በሃገሪቱ የሰበአዊ መብት ጥሰት ሊፈፀመ እንደሚችል በሚገመትበት 

የኦሮሚያ ሁከት ላይ መግለጫ ማውጣቱ በበጎ ጎኑ ሊወሰድ ይችላል። ከዚሀ በተጨማሪ መስራቾቹ ህገመንግስታዊ 

መብታቸውን ተጠቀመው ተቋሙን አደራጀተው በሃገር ውስጥ የገንዘብ ምንጭ በሃገራቸው ላይ ለመስራት ያሳዩት ተነሳሽነት 

በአርአያነት የሚጠቀስ መሆኑን ሳልጠቅስ ማለፍ አልፈልግም።  

ይሁን እንጂ የሰብአዊ መብት ጥሰት በመንግስት ብቻ ሳይሆን በሌሎች ቡድኖችም የሚፈፀምበት ሁኔታ ስላለ፣ “የሰበአዊ መብት 

ጥሰት ተፈፅሟል” የሚለ ጥርጣሬ ሲኖር በገለልተኛነት ሚዛናዊ ሆኖ የሚያጣራና መገለጫ የመስጠት ብቃት ያለው መሆኑን 

ግን አጠራጣሪ ሆኖ አግኘቼዋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ መንግስት ተመጣጣኝ ሃይል በመጠቀም ህግን በማስከበር የዜጎችን 

ሰብአዊ መብት የማረጋገጥናና ሰላምን የማስፈን ሃላፊነት ያለበት መሆኑን ሰመጉ ጭራሽ የዘነጋው ይመስላል። ሰመጉ መንግስት 

የዜጎችን ሰብአዊ መብት ለማስከበር የሚወስዳቸው የሃይል እርምጃዎች ሁሉ በደፈናው እንደሰብአዊ መብት ጥሰት የወሰደበት 

ሁኔታ አለ። እነዚህ ሁኔታዎች የሰመጉን ገለልተኝነት እጅግ አጣራጣሪ ያደርጉታል። “በሰበአዊ መብት ካባው ስር ደባ ይኖረው 

የሆን?” የሚል ጥርጣሬም ጭሯል።   

    

  


