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የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ርኩስ ሪፖርት 
ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 

11-06-14 

 

አምነስቲ  ኢንተርናሽናል የተሰኘው ዓለም አቀፍ የሰበአዊ መብት ተሟጋቸ ነኝ ባይ 

ቡድን  ከዚህ ቀደም ሲያደርግ እንደቆየው ሰሞኑን ኢትዮጵያን የሚመለከት የሰብአዊ 

መብት አያያዝ ያመለክታል ያለውን ሪፖርት ይፋ አድርጓል። ይህ የሰሞኑ የአምነስቲ 

ኢነተርናሽናል ሪፖርት ከዚህ ቀደም ከነበሩት ለየት ያለ ነገር አለው። የተለየ 

የሚያደርገው ይዘቱ አይደለም። በይዘት ደረጃ ያው እንደተለመደው አንድም እውነትነት 

የሌለው የፈጠራ ወሬ ነው። ያው እንደተለመደው መሬት ላይ ያለ ተጨባጭ እውነትን 

ሳይሆን ከአምነስቲ ኢነተርናሽናል ጀርባ ያሉ ገበያ አክራሪ ኒዮሊበራሎችን ርዕዮ ዓለማዊ 

ዓላማ መነሻ ያደረገ መሰረተ ቢስ ወሬ ነው። የሰሞኑን ልዩ የሚያደገው በአጠቃላይ 

ኢትዮጵያ ላይ ከማተኮር ይልቅ ኦሮሚያና ኦሮሞዎች ላይ ያተኮረ መሆኑ ነው። ሪፖርቱ 

ኦሮሞዎች  ተነጠለው ወደር የለሽ የሰብአዊ መብት ጥሰት ይፈፀምባቸዋል የሚል ተረት 

ተረት ነው። 

 

የአምነስቲ ኢነተርናሽናል የሰሞኑ ሪፖርት ይዘትና አንደምታዎቹን ከመመልከታችን በፊት 

“የሪፖርቱን ዓላማ፣ ኦሮሚያና ኦሮሞዎች ላይ እንዲያተኩር ማድረግ ለምን ፈለገ ?” 

የሚለውንና ተያያዠ ጉዳዮችን እንመለከት። የሪፖርቱ ዓላማ ያው እንደተለመደው 

የኢትዮጵያ መንግሥት ባንክን፣ ቴሌን እና የኃይል ማመንጫዎችን ለውጭ የግል 

ባለሃብቶች ያለመሸጡን የሚቃወሙ ገበያ አክራሪ ኒዮሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚ አራማጅ 

ምእራባውያንና ባለፀጎች የኢትዮጵያ መንግሥት እነረሱ ከሚያዙለት ፖሊሲ በተለየ 

ስትራቴጂና ፖሊሲ ለአንድ አስርት አመታት ባለሁለት አሃዝ እድገት ማሰመዘገብ መቻሉ 

አልዋጥ ስላላቸው በቀለም አብዮት የመንግሥት ለውጥ የሚካሄድበትን ሁኔታ ማደላደል 

ነው። 
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በተለይ ኦሮሞዎቸ ላይ ያተኮረበት ምክንያት ደግሞ ከአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ 35.5 

ገደማውን በመቶ የሚወክለውን የኦሮሞ ሕዝብ በሃሰተኛ ወሬ በመቀስቀስ ከመንግሥት 

መነጠልና መንግሥት ላይ እንዲነሳ ማደረግ ነው። ይህ አቅም አለው ተበሎ 

የሚታመንበትን የህብረተሰበ ክፍል በመነጠል መንግሥት ላይ እንዲነሳ የማደረግ አካሄድ 

በአመነስቲ ኢንተርናሽናል የተጀመረ አዲስ አይደለም። ከዚህ ቀደም የተለያየ የህብረተሰብ 

ክፍሎችን በመንግስት ላይ ለማሰነሳት ተደጋጋሚ ሙከራ ተደርጋል። ባለፉት ሁለት 

አመታት ሙስሊሞችን ለማስነሳተ የተደረገውን ሙከራ እንደአብነት መመልከት ይቻላል። 

የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የሰሞኑ ሪፖርት በኦሮሞዎች ላይ ማተኮሩ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ 

ነው። 

 

በዚህ ዙሪያ ያለውን ዕውነታ ፈታ አድርገን ስንመለከት አንድን የህብረተሰብ ክፍል በተለይ 

በደል ተፈፅሞበታል በሚል ነጥሎ በመንግሥት ላይ እንዲነሳ የማድረግ አካሄድ፣ ባለፉ 

ሁለትና ሦስት ዓመታት የተለመደ አካሄድ ነው። ከሦስት ዓመት በፊት በአዲስ አበባ 

ከተማ አወሊያ መስጊድ አካባቢ የተፀነሰውንና እያደረ በተለይ በአዲስ አበባና በሌሎች 

ጥቂት የሃገሪቱ ከተሞች የተስፋፋውን የእስልምና አክራሪነት እንቅስቃሴ በማራገብ 

በመንግስት ላይ መጠነ ሰፊ ተቃውሞ ለማስነሳት ተሞክሮ እንደነበረ እናስታውሳለን። 

 

በሃገር ውስጥ ያሉ ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች እንዲሁም በውጭ ያሉ በሽብርተኝነት የተፈረጁ 

ግንቦት 7ን የመሳሰሉ ቡድኖች ይህን የእስልምና አክራሪነት እንቅስቃሴን በመንግስት ላይ 

ህዝባዊ ተቃውሞ ቀስቅሰው ስልጣን በአቋራጭ ለመመንተፍ ተራውጠዋል። አምነስቲ 

ኢንተርናሽናል፣ ሂዩማን ራይትስ ዎችና መሰል የሰብአዊ መብት ተሟጓች ነን የሚሉ 

ቡድኖች  ደግሞ ከእስልምና አክራሪነት ጋር በተያያዘ “የሰብአዊ መብቶች ጥሰት 

ተፈፅሟል” በሚል ሪፖርት ሁኔታውን ለማጋጋል ሞክረዋል። ይህ የአክራሪነተ እንቅስቃሴ 

የትም አልደርስ ስላለ፣ በተለይ አሁን ያለው ዓለም አቀፍ የአክራሪነት እንቅስቃሴ መሰል 

እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ የማያመች ሁኔታን ስለፈጠረ የእስልምናን ጉዳይ የተቃውሞ 

ማጠንጠኛ ማድረጉን ትተውታል። 

 

ከባለፈው ዓመት መግቢያ ጀምሮ ደግሞ አማራውን ከመንግሥት በመነጠል የተቃውሞ 

መናጆ ለማደረገ ተሞከሮ እንደነበር እናስታውሳለን። መንግሥት ሆን በሎ በአማራ 
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ተወላጆች ላይ በደል የሚፈፅም በማስመሰል፣ “አማሮች ተፈናቀሉ፣ ተሳደዱ፣ ተገደሉ . . .” 

የሚል የተቃውሞ አጀንዳ ለመፍጠር ብዙ ተሞከሮ ነበር። በአንድ አጋጣሚ የአማራ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት ምክትል ፕሬዝዳንት፣ ትምክህትን በመቃወም፣ ትምክህት 

ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ መነሻ በማድረግ በቅንነት የሰጡትን አሰተያየት በአማራዎች 

ላይ እንደ ብሄር ዘለፋ የተፈፀመ አሰመስሎ በማቅረብ አማራውን በመንግሥት ላይ 

ለማስነሳት ሙከራ ተደርጎ እንደነበረ እናስታውሳለን። ይህ አማራውን በሃሰተኛ ወሬ 

በመንግሥት ላይ የማስነሳት ሙከራ የትም ሳይደርስ ከስሞ ቀርቷል።  

 

በተመሳሳይ ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ጀምሮ ኦሮሚያና ኦሮሞዎች ላይ ያተኮረ ተቃውሞ 

የመቀሰቀስ ሙከራ ሲካሄድ ቆይቷል። ኦሮሞዎች ላይ ያተኩረው ኩርኮራ፣ በአንድ ወገን 

በሌሎች ላይ በተለይ በአማራዎች ላይ እንዲነሱ በማድረግ የእርስ በርስ ግጭት በመቀሰቀስ 

መንግሥትን ተጠያቂ ማድረግ ያለመ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ የመብትና የነፃነት ጥሰት 

የተፈፀመባቸው በማስመሰል በቀጥታ መንግሥት ላይ እንዲነሱ የማድረግን አካሄድ 

የተከተለ ነው። 

 

በ2006 ዓ/ም አጋማሽ ላይ በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት አስተናጋጅነት ተዘጋጅቶ 

በነበረው የመላው ኢትዮጵያ የስፖርት ውድድር ከኦሮሚያ የሄዱ ስፖርተኞች ላይ ሆን 

ተበሎ ዘለፋዎች እንዲሰነዘሩ መደረጉን እናስታውሳለን። ዘለፋውን የሰነዘሩት አማሮች 

ወይም የባህዳር ከተማ ነዋሪዎቸ እንዳልሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሚገባ ያውቃል። አሁን 

ባለው የሃገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ አማሮች ኦሮሚዎች ላይ ንቀትና ጥላቻ እንደሌለባቸው 

ኦሮሞዎችን ጨምሮ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦቸና ሕዝቦች ጠንቅቀው 

ያውቃሉ። 

 

በባህዳር የስፖርት ውድድር ላይ በኦሮሞዎች ላይ ዘለፋውን የሰነዘሩት ኦሮሞዎችን 

በአማራ ላይ እንዲነሳ የመኮረኮር ተልዕኮ ተቀብለው ተደራጅተው ወደስታዲየም የገቡ 

በጣት የሚቆጠሩ ተላላኪዎች ናቸው። ይህ ተልዕኮ ኢትዮጵያን የእርስ በርስ ትርምስ 

አውድማ የማድረግ ስትራቴጂ የሚከተለው የኤርትራ መንግሥት በጉያው የወሸቃቸው 

ኢተዮጵያውያን ተላላኪዎች መሆናቸውን ብዙዎች ይስማሙበታል። በኦሮሞዎች ላይ 

የተፈፀመው ዘለፋ ዓላማ ኦሮሞዎችን በተለይ በአማራዎች ላይ በማስነሳት የእርስ በርስ 
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ግጭት መቀሰቀስ፣ በዚህ ትርምስ መሃል መንግሥት ላይ ፊቱን ያዞረ ተቃውሞ 

እንዲቀሰቀስ ማደረግ ነው። 

 

ልብ በሉ፣ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በተለይ በከተማዎች አካባቢ በርካታ የአማራ ብሄር 

ተወላጆቸ ይኖራሉ። በባህዳር የስፖርት ውድድር ላይ ኦሮሞ ስፖርተኞች ላይ የተሰነዘረው 

ዘለፋ፣ ኦሮሞዎች አብረዋቸው የሚኖሩ አማራዎች ላይ እንዲነሱ ማድረግን ያለመ ነበር። 

ኦሮሞዎች አማራን እንዲዘለፉ ማድረግ የበቀል እርምጃ እንዲወስድ ማድረግ የሚያስችል 

ሁኔታ የመፈጠር እድሉ ጠባብ ነው። በአማራ ክልል ውስጥ ለበቀል እርምጃ የተጋለጡ 

በተበታተነ ሁኔታ የሚኖሩ በርካታ ኦሮሞዎች አለመኖራቸው ነው ይህን የሚያደርገው። 

አጋጣሚዎችን በመጠበቅ ኦሮሞዎች አማራዎችን እንዲዘልፉ ያልተደረገበት ምክንያት ይህ 

ብቻ ነው። 

 

ያም ሆነ ይህ ኦሮሞዎችን በአማሮች ላይ በማስነሳት ሃገሪቱን ለማተራመስና በመንግሥት 

ላይ ተቃውሞ ለመቀስቀስ የተደረገው ሙከራ የከፋ ግጭት ባይቀሰቅስም የቅያሜ ሰሜት 

አሳድሯል። በአንዳንድ የኦሮሚያ ከተሞች ደግሞ መጠነኛ መቆራቆስ ቢጤ ቅጭቶችን 

ፈጥሮ ነበር። ይህ ሁኔታ ኦሮሞዎችን በመኮረኮር ግጭት በመቀስቀስ በመንግስት ላይ 

ለማሰነሳት ያስችላል የሚል ግምት ያሳደረ ይመስላል። 

 

ይህን ተከትሎ ኦሮሞዎችን በመንግሥት ላይ ማስነሳት ስራዬ ተበሎ ተይዟል። ከወራት 

በፊት የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ ማሰተር ፕላንን መነሻ 

በማደረግ በሃሰተኛ ማስረጃ የተቀሰቀሰ ተቃውሞ ለዚህ አስረጂነት ሊጠቀስ ይችላል። 

የተቀናጀ ማስተር ፕላኑ ሁለቱን የአስተዳደር አካባቢዎች፣ ለሁለቱም አካባቢ ነዋሪዎች 

የተሻለ ሕይወት በሚጠቅምና የሃገር ሃብት አጠቃቀምን ከብክነት በሚከላከል አኳኋን 

በልማት ማስተሳሰርን ያለመ ነበር። ይህ ድግሞ በተለያዩ የዓለም ሃገራት የሚሰራበት ነው። 

ይህን ማሰተር ፕላን አዲስ አበባ ከኦሮሚያ መሬት እንዲወስድ ለማድረግ የተዘጋጀ 

በማስመሰል ነበር ቅስቀሳ የተደረገው። 

 

ታዲያ ይህ ሃሰተኛ ወሬ እውነት የመሰላቸው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሚገኙ 

ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚማሩ የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች ለተቃውሞ ተነስተዋል። 
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በተለይ በአምቦ ከተማ የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሃሰተኛ ወሬ 

ለተቃውሞ ሲወጡ ይህን ከለላ በማደረግ በግል ባለሃብቶችና በመንግስት ንብረት ላይ 

ከፍተኛ ውድመት ተፈፅሟል። ይህ በግለሰቦችና በመንግስት ንብረት ላይ የተፈፀመ 

ውድመት፣ እንዲሁም ውድመቱን ለመከላከል በቆሙ ሰዎች ሕይወት ላይ ጥቃት መሰንዘር 

ሲጀመር ሁኔታው ከቁጥጥር ውጭ ወደመሆን ስለተሸጋገረ የከፋ ጉዳት ከመድረሱ በፊት 

የፀጥታ አስከባሪዎች ተመጣጣኝ እርምጃ ወሰዱ። በዚህ እርምጃ የአስር ያህል ሰዎች 

ሕይወት ጠፍቷል። 

 

ይህ ለፅንፈኛ ተቃዋሚዎች፣ ለአሸባሪዎችና አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ለመሳሰሉ የሰብአዊ 

መብት ተሟጋች ነን ለሚሉ የርዕዮተ ዓለም ልዩነትን መነሻ በማደረግ መንግሥት ላይ 

ተቃውሞ ለመቀሰቀስ አሰፍስፈው ለቆሙ ቡድኖች ከሰማይ እንደወረደ ሲሳየ ነበር 

የታየው። እናም መሰረተ ቢሱን ተቃውሞ ለማጋጋል  ሁኔታዎችን ያለወጉ በማጣመም 

በየበኩላቸው ማራገቡን ተያይዘውት ነበር። አመነስቲ ኢንተርናሽናል ከእነዚህ አንዱ ነው። 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሰሞኑ ሪፖርቱም  ይህንኑ የአዲሰ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ 

የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ ማስተር ፕላን የቀሰቀሰውን ግጭትና ተያያዥ ጉዳዮች 

አንስቷል። በዚህ ሪፖርቱ ላይ የተቀናጀ ማሰተር ፕላኑን ከኦሮሚያ መሬት ቆርሶ ለአዲሰ 

አበባ ለመስጠት ያለመ አስመሰሎ ነው የጠቀሰው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ማስተር ፕላኑ 

መሬት ቆርሶ መስጠትንና በኦሮሚያ አስተዳደራዊ ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ መግባትን 

የማይፈቅድ መሆኑን መግለፅ አልወደደም። ይህን እውነት አጥቶት እንዳልሆነ ግን ግልፅ 

ነው። እውነቱን መናገር ያልፈቀደው በመንግሥት ላይ ተቃውሞ ለመቀሰቀስ ስለማይመች 

ብቻ ነው። 

 

ይህ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሰሞኑ ሪፖረቱም ላይ ሊቀሰቀሰው የሞከረው የአዲሰ አበባና 

የፊነፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ማስተር ፕላን ጉዳይ የተፈለገውን ያህል ተቃውሞ 

ሳይቀሰቅስ ህዝቡ እውነታውን በመረዳቱ ከሽፏል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ግን አሁንም 

ይህን አጀንዳ መልቀቅ አልፈለገም። በሰሞኑ ሪፖረቱ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ 

አንስቶታል። 
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እንግዲህ ከላይ የተመለከትናቸው፣ የአክራሪ እስልምና፣ የአማራ ብሄር በኋላም የኦሮሞ 

ብሄር ላይ ያተኮረ የፅንፈኛ ተቃዋሚዎችና የአምነስቲ ኢንተርናሽናል አጀንዳ ዓላማ  

ተፅእኖ የመፍጠር አቅም ያለውን አንድን የህብረተሰብ ክፍል በመነጠል በሃሰተኛ መረጃ 

በመቀሰቀስ በመንግሥት ላይ እንዲነሳ ማደረግ ነው።  የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት 

በተለይ አሁን  የኦሮሞ በሄር ላይ ያተኮረበትን ምክንያት በማሰመለከት ይህን ያህል ብዬ 

ወደ ሪፖርቱ ይዘት ልዝለቅ። 

 

የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የሰሞኑ ሪፖርት ከ160 በላይ ገፆች ያሉት ሲሆን፣ ሁሉም ገፆች 

ላይ ኦሮሞዎች ታሰሩ፣ ተሰወሩ፣ ተገረፉ፣ ተሰደዱ፣ ተገደሉ . . . የሚል የት፣ በማን ላይ፣ 

በየትኛው አካል ወይም ባለስልጣን፣ መቼ እነደተፈፀሙ ያልተገለፁ አሰልቺ ውንጀላዎች 

የታጨቁበት ነው።  የታጨቀው የመረጃዎቹ ምንጭና የተፈፀመበት ግዜ፣ ቦታና ሁኔታ 

አለመገለፁ፣ ሪፖርቱ ላይ የሰፈረው ጆንያ ሙሉ ወሬ የፈጠራ መሆኑን የሚገልፅ 

የመጀመሪያ አመላካች ነው። ሪፖርቱ ከ160 በላይ በሚሆነው ገፁ አነዱን ከሌላው 

የማይለይ ተደጋጋሚ ወሬ በማሰፈሩ የሪፖርቱን ይዘት ለመረዳት የተወሰኑ ሪፖርቱን 

ይወከላሉ ያልካቸውን ጉዳዮች መርጬ ነው የምመለከተው። 

 

ሪፖርቱ ሥማቸው ያልተገለፀ፤ ኬንያ ናይሮቢና ካኩማ፣ ሶማሌ ላንድ ሃርጌሳ፣ ኡጋንዳ 

ካምፓላ የስደተኞች መጠለያ ካምፖች፣ እንዲሁም አሜሪካ፣ እንግሊዝና ስዊድን ጥገኝነት 

አግኝተው የሚኖሩ ሁለት መቶ ያህል ለሚሆኑ የኦሮሞ ተወላጆች ቃለመጠይቅ በማድረግ 

የተዘጋጀ መሆኑን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተናግሯል። እነዚህ በናይሮቢ፣ ካኩማ፣ ሃርጌሳ፣ 

ካምፓላ የሚኖሩ ስደተኞች በአፍሪካ፣ መካከለኛው ምስራቅና ኢስያ፣ደቡብ አሜሪካ 

እነደሚኖር አብዛኛው ሰው ወደአሜሪካና አውሮፓ በመሄድ ከሃገራቸው የተሻለ ሕይወት 

እነኖራለን ብለው የሚያሰቡ ናቸው። 

 

ታዲያ የተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች ጉዳይ ኮምሽን ወደአውሮፓና አሜሪካ 

የሚሄዱበትን ሁኔታ እንዲያመቻችላቸው በፖለቲካ አቋማቸው ምክንያት ሃገራቸው ላይ 

መኖር የማይችሉ መሆኑን የሚያሳይ ታሪክ ሊያቀርቡ የግድ ነው። አሜሪካ፣ እንግሊዝና 

ስዊድን የመኖር እድል ያገኙትም ቢሆኑ በሃሰተኛ ታሪክ ማንነታቸውን ለውጠው የወጡ 

በመሆናቸው ያንኑ ጥገኝነት ለማግኘት ከፈጠሩት ማንነታቸውና ታሪካቸው የተለየ ታሪክ 
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ሊናገሩ አይችሉም። በእነዚህ ስደተኞች ዙሪያ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ቧኋላ 

እመለስበታለሁ። 

 

እንግዲህ፣ ኦሮሞዎች ላይ ብሄራዊ ማንነታቸውን መነሻ በማደረግ የሰብአዊ መብት ጥስት 

ይፈፀማል በሚል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያቀረበልን ወሬ ላይ የሰፈሩ ጉዳዮችን 

ከመመልከቴ በፊት በአዲሲቱ ኢትዮጵያ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መብትና ነፃነት 

ከኢፌዴሪ ሕገመንግሥት ድንጋጌዎች አኳያ እንዲሁም በተጨባጭ ካለወ እውነታ አኳያ 

ምን እንደሚመስል መመልከት አስፈላጊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። 

 

በኢትዮጵያ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ብሄራዊ የመብትና ነፃነት ጥያቄ የተቃውሞ 

ፖለቲካ መሰረት ሆኖ መቆየቱ ይታወቃል። ይህ እንዲሆን ያደረገው ኢትዮጵያ ከ80 በላይ 

የተለያየ የየራሳቸው ማነነት - ቋንቋ፣ ባህል፣ ታሪክ፣ ስነልቦናዊ ሁኔታ . . . ያላቸው 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መኖሪያ ሃገር ነች። ይሁን እነጂ  ብሄራዊ ማንነታቸው - 

ቋንቋቸው፣ ባህላቸው፣ ታሪካቸው . . . ሕጋዊ እውቅና ተነፈጎት በማንነታቸው አናሳ 

የዜግነት ስሜት እንዲሰማቸው ተደርጎ ቆይቷል። በአንድ ብሄራዊ ማንነትና ባህል 

እንዲጠመቁና ማንነታቸው እንዲጠፋ የሚያደርግ ስትራቴጂ ተነድፎ በማንነታቸው 

እንዲያፍሩ፣  አንገታቸውን እንዲደፉ ተደረገው ቆይተዋል። እኔ የዚህ ፅሁፍ አቅራቢ 

የኦሮሞ ብሄር ተወላጅ በመሆኔ ባለፉት ሥአቶች የነበረውን ሁኔታ በሌሎች ተነግሮኝ 

ሳይሆን በውስጡ በማለፌ አውቀዋለሁ፣ ምንም ተጨማሪ ምስክር ሳያስፈልገኝ ሁናታውን 

መናገር እችላለሁ። 

 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ብሄራዊ ማንነታቸው እውቅና ከማጣቱ 

በተጨማሪ ዘርማንዘራቸው ዝንተ ዓለም በኖረበት ሃገራቸው ላይ የመሬት ባለይዞታነት 

መብታቸውን እንዲያጡ ተደርገው እንደነበረም ይታወቃል።  የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ዝንተ ዓለም ዘርማንዘራቸው ይኖረበት የነበረው መሬት በነገሥታቱና 

መሳፍንቱ ትዕዛዝ ለስርአቱ ባለሟሎችና ገዢዎች በርስትነትና በጉልትነት ተሰጥቶ ለገባር 

ጭሰኝነት ተዳርገው ነበር። ይህ ለብሄራዊ ማንነታቸው እውቅና የነፈገ እነዲሁም 

በመሬታቸው ላይ ሊኖራቸው የሚገባቸውን የባለቤትነት መብት የነፈገ የዘውዳዊው 
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ሥርአት ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና የኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ መሰረት እንዲሆን 

አድርጎታል። 

 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሰቦቸና ሕዘቦች ከብሄራዊና ለገባር ጭሰኝነት ከዳረጋቸው 

ኢኮኖሚያዊ ጨቆና ለመላቀቅ በተለያየ መንገድ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎችን ሲያካሂዱ 

ቆይተዋል። ይሁን እንጂ ቀደም ባሉት ግዜያት ተቃውሟቸው የተደራጀና ብሄር አቀፈ 

ከመሆን ይልቅ በአንድ የባላባትነት ይዞታ ሥር ባሉ ባለአገሮች፣ ግፋ ቢል በአንድ አጥቢያ 

የተገደበና በቆሰቋሽ አጋጣሚዎች የሚፈነዳ ግብታዊ ነበር። በዚህ ምክንያት ገንፍሎ 

የወጣን የተቃውሞ ስሜት ከመግለፅ ያለፈ መድረሻ የሌለው ግብታዊ በመሆኑ ከባላ’ገር 

አድማነት የዘለለ ውጤት ማስገኘት አልቻለም። ከእነዚሀ በባላ’ገር አድማነት ከተረገለፁ 

ተቃውሞዎቸ መሃከል የባሌ አርሶ አደሮችና የቀዳማይ ወያኔ አመፆች ተጠቃሽ ናቸው። 

የዚህ አይነቶቹ ያለተደራጁ ግብታዊ ተቃውሞዎች፣  አማፂዎቹ እነደወንጀለኛ  በዕግረ - 

ሙቅ ታስረው ገበያ መሃል በመገረፍ መቀጣጫ እንዲሆኑ ከማድረግ ያለፈ በወቅቱ ውጤት 

ሳያስገኙ የከሰሙ ነበሩ። 

 

እነዚህ ከላይ በአጭሩ የተገለፁ ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆናዎች የኢትዮጵያ የተቃውሞ 

ፓለቲካ መሰረት ነበሩ። በ60ዎቹ የተቀሰቀሰውና የተቀጣጠለው የመሬት ለአራሹ ጥያቄን 

ያስቀደመ በተለይ በተማሪዎቸ የተመራ እንቅስቃሴ ዘውዳዊውን ስርአት ለመንኮታኮት 

ቢያበቃውም፣ ሥርአቱ ፍፁም ከመለወጥ ይልቅ ያንኑ ሥርአት ሲያገለግሉ በነበሩ ጥቂት 

ወታደራዊ መኮንኖች የቡድን ፈላጭ ቆራጭ ሥርአት ነበረ የተተካው። ይህ የወታደራዊ 

ቡድን ፈላጭ ቀራጭ ሥርአት ፊት ለፊት ለወጣው የመሬት ለአራሹ ጥያቄ ምላሽ 

ቢሰጥም ከዚህ ሊነጠል የማይችለውንና ዋነኛውን የብሄራዊ መብትና ነፃነት ጥያቄ 

ለመመለሰ ፍቃደኛ ሳይሆን ቀረ። 

 

በመሬት ለአራሹ አዋጅ የተመለሰው የኢኮኖሚ ጠያቄ ምሉዕ ሊሆን አለመቻሉ እንዲሁም 

መሰረታዊው የብሄራዊ መብትና ነፃነት ጥያቄ ፍፁም ምላሽ ባለማግኘቱ የብሄራዊ ነፃነት 

ጥያቄ የተደራጀ መልክ ይዞ ወጣ። በወታደራዊ ደርግ የመንግሥት ሥርአት በብሄራዊ 

ነፃነት ግንባርነት ተደራጀተው የትጥቅ ትግል በማካሄድ ላይ የነበሩ የነፃነት ግንባሮች ከሃያ 

በላይ ነበሩ። ይህ ሁኔታ የብሄራዊ መብትና ነፃነት ጥያቄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መሰረት 



9 
 

መሆኑን በግልፅ ያሳያል። በመጨረሻም ከሃያ ሶስት ዓመታት በፊት ግንቦት ወር 1983 

ዓ/ም ወታደራዊውን የቡድን ፈላጭ ቆራጭ ሥርአት የተንኮታኮተው እነዚህ ከሃያ በላይ 

የሚሆኑ ብሄራዊ የነፃነት ግንባሮች ባካሄዱት ከፈተኛ የህይወት መስዋዕትነት በጠየቀ 

የትጥቅ ትግል ነው። 

 

በኢትዮጵያ ሰላም፣ መረጋጋትና ዴሞክራሲ እነዲሰፍን፤ የህዝቡን ሕይወት ወደተሻለ ደረጃ 

የሚያሸጋግር ልማት እንዲመዘገብ የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ እንዲኖር የብሄራዊ ነፃነት 

የትጥቅ ትግል የቀሰቀሰው የመብትና ነፃነት ጥያቄ የግድ ምላሽ ማግኘት ነበረበት። 

በመሆኑም በደርግ ውድቀት ማግስት ለብሄራዊ መብትና ነፃነት ጥያቄ በሕገመንግሥት 

ያለገደብ ምላሽ የሰጠች፣ በእኩልነትና በመከባበር ላይ የተመሰረተ የህዝቦች አንድነት ያላት 

ሀገር ተመሰረተች - የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራያዊ ሪፐብሊክ። ይህ የምርጫ ጉዳይ 

አልነበረም። ኢትዮጵያ እንደሃገር እንድትቀጥል የግድ፣ ያለአማራጭ  መደረግ የነበረበት 

ነው። 

 

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ምስረታ ሂደት ሕዝባዊ ነበር። 

የወታደራዊው የቡድን ፈላጭ ቆራጭ ሥርአት በተወገደ ማግስት የኢትዮጵያ በሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የወደፊት ዕጣ ፈንታቸው ላይ ለመወሰን ተስማሙ። በትጥቅ ትግል 

ላይ የነበሩ ብሄራዊ የነፃነት ግንባሮች፣ በውጭ ሃገር በተለያየ የፖለቲካ አመለካከት 

ተደራጅተው ሲነቀሳቀሱ የነበሩ ቡድኖች፣ ሌሎች በሃገሪቱ መፃኢ ዕጣ ፈንታ ላይ አቋም 

አለን የሚሉ ወገኖች ለምሳሌ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተወካዮች በታደሙበት የሰኔ 1983 

ኮንፈረንስ ላይ ነበረ የሃገሪቱን መፃኢ ዕጣ ፈንታ የወሰኑት። 

 

በዚህ የኢትዮጵያ መፃኢ ዕጣ ፈንታ በተወሰነበት ኮነፈረንስ ላይ ማንም ውጫዊ አካል 

ጣልቃ አልገባም። በወቅቱ የነበረው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት፣ የተባበሩት መንግሥታት 

ድርጅት፣ የእነአምነስቲ ኢነተርናሽናል ጌቶች የሆኑ ምእራባውያን መንግስታት ወይም 

ሌሎች በዚህ ኮንፈረንስ ወሳኔ ውስጥ አንዲትም ጣልቃ ገብነት አልነበራቸውም። ሙሉ 

በሙሉ የኢትዮጵያውያን ጉዳይ በኢትዮጵያውያን እልባት ያገኘበት ታሪካዊ ኮንፈረንስ 

ነበር። 
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በዚህ ኮንፈረንስ ላይ የታደሙ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች አንድ መሰረታዊ 

መርህ ላይ በመመስረት ነበር የኢትዮጵያ መፃኢ ዕጣ ፈንታ ላይ የተስማሙት። ይህም 

የትግላቸው የመጨረሻ መድረሻ ተገንጥሎ ነፃ መንግፅት መመስረት ሳይሆን ብሄራዊ 

መብትና ነፃነታቸው ሙሉ በሙሉ የተከበረበት፣ መከበሩ በሕገመንግሥት ዋስትና ያገኘበት 

ሥርአት መመስረት ነው። ታዲያ በዚህ ጉባኤ ላይ ይህ መብትና ነፃነታቸው ተከበሮ  

በእኩልነትና በመከባበር ላይ የተመሰረተ አንድነት ያላትን ኢትዮጵያ ወደመመስረት 

የሚያሸጋግራቸው የሽግግር መንግሥት መሰረቱ። የሽግግር መንግሥቱ ራሱ የብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦችን የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት የተቀበለ ነበር። 

 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መብትና ነፃነት ተከብሮ በእኩለነትና 

በመከባበር ላይ የተመሰረተ አንድነት ያላትን ኢትዮጵያ የሚመሰርተው የሽግግር 

መንግሥት ዋና ተግባር ሕገመንግሥት ማዘጋጀት ነበር። በዚህ መሰረት ሁሉም የሽግግር 

መንግሥቱ ምክር ቤት አባላት የሆኑ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች እንዲሁም 

ሌሎች አመለካከቶች የተወከሉበት የህገመንግሥት አርቃቂ ኮምሽን ተመሰረተ። 

 

ይህ የህገመንግሥት አርቃቂ ኮምሽን የሕገመንግሥቱን ረቂቅ አዘጋጀ። የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች አባላት የሆኑ ሁሉም ለአካለ መጠን የደረሱ ዜጎች በረቂቅ 

ሕገመንግሥት ላይ ተወያዩ። በውይይቱ ረቂቅ ሐገመንግሥቱን አዳብረው - መጨመር 

ያለበትን ጨምረው፣ መቀነሰ አለበት ብለው ያመኑትን ቀንሰው ረቂቁን መለሱ። ረቂቁ 

በዚህ በህዝብ አስተያየት መሰረት ከዳበረ በኋላ ለሁለተኛ ግዜ ሕዘቡ እንዲመለከተው 

ተመራ። ሕዝቡ አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ አዳብሮ መለሰ። 

 

በዚህ አኳሃን በሕዝብ ውይይት የዳበረው ረቂቅ ሕገመንግሥት ወደመፅደቅ ሂደት 

ተሸጋገረ። ሕገመንግሥት አርቃቂ ኮምሽኑ፣ ወይም የሽግግር መንግሥቱ ምክር ቤት 

አልነበረም ሕገመንግሥቱን ያፀደቀው። ከዚሀ ይልቅ በሕዝብ የተወከሉ አባላት 

በተካተቱበት የህገመንግሥት አፅዳቂ ምክር ቤት ነበር። 

 

ምስጢራዊ በሆነ ነፃና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ በሕዝብ የተወከሉት የሕገመንግሥት አፅዳቂ 

ምክር ቤት አባላት ሕዝብ በተደጋጋሚ ተወያይቶ ያዳበረውን ሕገመንግሥት አንቀፅ 
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በአንቀፀ ተወያይተው አፀደቁ። ይህ ሰነድ የኢፌዴሪ ሕገመንግሥተ ሆነ። ይህ 

ሕገመንግሥት የፀደቀበትን ሂደት በብዙዎች ዘንድ አንድ የማይረሳ ትዝታ ፈጥሮ 

አልፏል።  ይህም ከኦሮሚያ ባሌ ዞን የተወከሉ አንድ አዛውንት የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰነ እስከመገንጠል መብት መከበሩን የሚያረጋግጠው 

አንቀፅ 39 ሲፀድቅ፣ የኦሮሞ ሕዝብ ለነፃነቱ ያካሄደው መራራ ትግል እልባት በማግኘቱ 

የደስታ ስሜት ፈንቅሏቸው የጨፈሩት “ሹቢሳ” ነው።  

 

ያም ሆነ ይህ በዚህ አኳኋን በሕዝብ ተቀርፆ፣ በሕዝብ ዳበሮ፣ በህዝብ የፀደቀው የኢፌዴሪ 

ሕገመንግሥት የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦችን መብትና ነፃነት ዋነኛው መሰሶ 

አድርጓል። የህገመንግሥቱ መግቢያ ላይ የሰፈረው ሃሳብና ሌሎች ድንጋጌዎች ይህን 

ያረጋግጣሉ። 

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኦሮሞዎቸ ላይ እንደብሄር ተለየተወ “የሰበአዊ መብት ጥሰት 

ተፈፅሞባቸዋል” የሚለውን ውንጀላውን መሰረተ ቢስነት ለማሳየት እነዚሀ በሕገመንግስቱ 

ላይ የሰፈሩ ድንጋጌዎች መጥቀስ አስፈላጊ ሆኖ አግኘቼዋለሁ፤ ሁሌም መታወስ 

ስለሚገባቸው። 

 

የሕገመንግስቱ  ባለቤቶቸ ራሳቸው የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦቸና ሕዝቦቸ ናቸው። 

ሕገመንግሥቱ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች አብረው ለመኖር የገቡት የቃል 

ኪዳነ ሰነድ ነው። ይህ በሥገመንግሥቱ መግቢያ ላይ ተገልጿል።የህገመንግሥቱ መግቢያ፤ 

 

እኛ የኢትዮጵያ በሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች፤ 

በሃገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ እንዲሰፍን፣ 

ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገታችን እንዲፋጠነ የራሳችንን እድል በራሳችን የመወሰን 

መብታችንን ተጠቅመን፣ በነፃ ፍላጎታችን በሕግ የበላይነትና በራሳችን ፈቃድ ላይ 

የተመሰረተ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ በጋራ ለመገንባት ቆርጠን በመነሳት፤ 
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ይህን ዓላማ ከግብ ለማድረሰ፣ የግለሰብና የብሄር/ብሄረሰብ መሰረታዊ መበቶች 

መከበራቸው፣ የፆታ እኩልነት መረጋገጡ፣ ባህሎችና ሃይማኖቶች ካለአንዳች ልዩነት 

እንዲራመዱ የማድረጉ አስፈላጊነት ፅኑ እምነታችን በመሆኑ፤ 

 

ኢትዮጵያ ሃገራችን የየራሳችን አኩሪ ባህል ያለን፣ የየራሳችን መልከዓምድር አሰፋፈር 

የነበረንና ያለን፣ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በተለያዩ የግንኙነት ደረጃዎች ተሳስረን 

አብረን የኖርንበትና የምንኖርበት ሃገር በመሆኗ፣ ያፈራነው የጋራ ጥቅምና አመለካከት 

አለን ብለን ስለምናምን፤ 

 

መጪው የጋራ ዕድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስነውን የተዛባ ግንኙነት 

በማረምና የጋራ ጥቅማችንን በማሳደግ ላይ መሆኑን በመቀበል፤ 

 

ጥቅማችንን፣ መብታችንንና ነፃነታችንን በጋራና በተደጋጋፊነት ለማሳደግ አንድ የኢኮኖሚ 

ማህበረሰብ የመገንባት አሰፈላጊነትን በማመን፤ 

 

በትግላችን በከፈልነው መስዋዕትነት የተገኘውን ዴሞክራሲና ሠላም ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ፤ 

 

ይህ ህገመንግስት ከዚሀ በላይ ለገለፅናቸው ዓላማዎችና እምነቶች መሳሪያ እንዲሆነን 

እንዲወክሉን መርጠን በላክናቸው ተወካዮቻችን በህገመንግስት ጉባኤ አፅድቀነዋል። 

ይላል። 

 

የኢፌዴሪ ሕገመንግሥት ከዚህ በተጨማሪ የብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችንና ሕዝቦችን መብትና 

ነፃነት የሚያረጋግጡ ሌሎች ድንጋጌዎችንም አስፍሯል። የሕገመንግስቱ አነቀፅ 8 “የሕዝብ 

ሉዓላዊነት” በሚል ርዕሥ ስር፤ 

 

 የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ሕዝቦች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤቶች 

ናቸው። 

 ይህ ሕገመንግሥት የሉዓላዊነታቸው መገለጫ ነው። 
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 ሉዓላዊነታቸው የሚገለፀው በዚህ ሕገመንግሥት መሰረት በሚመርጧቸው 

ተወካዮቻቸውና በቀጥታ በሚያደረጉት ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ የሆናል። 

ይላል። 

 

የኢፌዴሪ ሕገመንግሥት ብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችንና ሕዝቦችን መብትና ነፃነት ጉዳይ 

ምሰሶው ማድረጉን የሚያመለክት ሌላ ድንጋጌም የዟል፤ በአንቀፅ 39 ላይ የሰፈረው 

ድንጋጌ። የሕገመንግሥቱ አንቀፅ 39 “የብሄሮች፣ ብሄረሰቦች፣ ሕዝቦች መብት” በሚል 

ርዕሥ ሥር፤ 

 

 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ ሕዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን 

እስከመገንጠል ያለው መብቱ በማንኛውም መልኩ ያለገደብ የተጠበቀ ነው። 

 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ ሕዝብ በቋንቋው የመናገር፣ የመፃፍ፣ 

ቋንቋውን የማሳደግ እና ባህሉን የመግለፅ፣ የማዳበርና የማስፋፋት እንዲሁም 

ታሪኩን የመንከባከብ መብት አለው። 

 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ ሕዝብ ራሱን የማስተዳደር ሙሉ መብት 

አለው። ይህ መብት ብሄሩ፣ ብሄረሰቡ፣ ሕዝቡ በሰፈረበት መልከዓ ምድር ራሱን 

የሚያስተዳድርበት መንግሥታዊ ተቋማት የማቋቋም እንዲሁም በክልልና በፌደራል 

አስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብትን ያጠቃልላል። 

ይላል። 

 

እንግዲህ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተሰኘው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባይ ድርጅት፣ 

በኦሮሞዎች ላይ  የሰብአዊ መብት ጥሰት ይፈፀምባታል ያላት ኢትዮጵያ በዚህ 

ሕገመንግሥት ላይ የተመሰረተችና ተግባራዊ ያደረገች፣ በዚህም የብሄር፣ በሄረሰብና ሕዝብ 

መብትና ነፃነት ሙሉ በሙሉ የተረጋገጠባት ሃገር ነች። 

 

ኦሮሞዎች በሕገመንግሥቱ መሰረት በሚኖሩበት መልከዓምድር ራሳቸውን በራሳቸው 

እያስተዳደሩ ነው። የክልሉን የሰራ ቋንቋ - ኦሮሚኛ የሚችል የማንኛውም በሄር አባል 

የክልላዊ መንግሥቱ ከፍተኛ የሥልጣን አካል የሆነው የህዝበ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ 

በሕዝብ ውክልና መቀመጫ የማግኘት፣ የክልሉ መንግስት ካመነበት በተለያየ የሃላፊነት 
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ደረጃ ላይ የመሾም መብት ያለው መሆኑ በክልላዊ መንግሥቱ ሕገመንግሥት ላይ 

የተደነገገ መሆኑ ሳይዘነጋ፤  ኦሮሚያ በኦሮሞዎች ነው የምትተዳደረው። ኦሮሚያን 

አማራም፣ ትግሬም፣ . . . አይደለም የሚያስተዳድራት። 

 

የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የሥራ ቋንቋ ኦሮሚኛ ነው። የአንደኛ ደረጃ ትምህርት 

ዩሚሰጠው በኦሮሚኛ ቋንቋ ነው። ትክክለኛው የኦሮሞ ታሪክ በኦሮሞዎች እየተፃፈ ነው። 

ኦሮሞዎች ባህላቸውን እያጎለበቱ ነው። እናም አምነስቲ ኢነተርናሽናል “ኦሮሞዎች 

ኦሮሞዎችን በብሄራዊ ማንነታቸው እየጨቆኗቸው ነው” እያለን ነው፤ ይህ እንዲሆን 

የሚያደርግ አንዳችም ምክንያት እነደሌለ፣ እስካሁንም እንዳልተደረገ እኛ ኦሮሞዎች 

አናውቃለን። 

 

አምነሰቲ ኢንተርናሽናል ከላይ የተገለፀውን ነባራዊ ሁኔታ የሌለ ያህል ቆጥሮ፣ “ኦሮሞዎች 

በብሄራዊ ማንነታቸው የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈፀመባቸወ ነው” ብሎናል። በዚህ 

ፅሁፍ ላይ ቃል በገባሁት መሰረት፣ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርትን አጠቃላይ የዘት 

የሚወከሉትን የተወሰኑ ጉዳዮቸ በቀጣይ ክፍል ሁለት ፅሁፍ ላይ እመለከታቸዋለሁ። 

ይቀጥላል 


