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የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ርኩስ ሪፖርት 
ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 

11-06-14 

በተመሳሳይ ርዕስ በቀረበው ክፍል አንድ ፅሁፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባዩ ሂዩማን 

ራይትስ ዎች “የኦሮሞ ሕዝብ ላይ ያነጣጣረ የሰብአዊ መብት ጠሰት ይፈፀማል” ሰሞኑነ 

ያወጣውን ሪፖርት መነሻ በማደረግ፣ ሪፖርቱ በተለይ በአንድ የህብረተሰበ ክፍል ላይ 

ማለትም ኦሮሞዎች ላይ ያተኮረበትን ምክንያትና፣ ኦሮሞዎች በተጨባጭ በኢፌዴሪ 

ሕገመንግሥት የተጎናፀፏቸውን ብሄራዊ መበቶችና ነፃነቶች አንስተን ነበር። በዚህ ክፍል 

ሁለት ፅሁፍ ደግሞ በሪፖረቱ ላይ እንደሰብአዊ መብት ጥሰት የተጠቀሱትነና የሪፖረቱን 

ይዘት የሚገልፁትን የተወሰኑ ጉዳዮች እንመለከታለን። 

 

የአምነስቲ ኢንተረናሽናል ሪፖርት “አንድ ኦሮሞ ድምፃዊ ወይም ዘፋኝ በመንግሥት 

ቁጥጥር ሥር ውሎ፣ ለወደፊት መንግሥትን የሚያወድስ ዘፈኖችን ብቻ ለማዜም ቃል 

እንዲገባ ግርፋት ተፈፅሞበታል” ይላል። ይህ አመነስቲ ኢንተርናሽናል “የሰብአዊ መብት 

ጥሰት ተፈፅሞበታል” ብሎ ያወራለት ዘፋኝ ሥሙ አልተጠቀሰም፣ የትና መቼ ታስሮ 

እነደነበረ፣ ማን መንግሥትን የሚያወድሱ ዘፈኖችን ብቻ አዚም እንዳለው፣ አልገለፀም። 

 

አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ  አምነስቲ ኢነተረናሽናል የጠቀሰው የመብት 

ጥሰት እንደማይፈፀመበት በግልፅ ያሳያል። በአሁኑ ግዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ኦሮሚያ 

ውስጥ በሺህ የሚቆጠሩ የኦሮሚኛ ዘፋኞች ይገኛሉ። ታዋቂዎቹ ዘፋኞች እነኳን  መቶዎች 

የሚቆጠሩ ናቸው። ይህን ለማረጋገጥ በቀን ለ18 ሰአታት የሚሰራጨውን የኦሮሚያ 

ቴሌቪዥን መመልከት በቂ ነው። ከአነዚሀ ዘፋኞች መሃከል የገዢውን ፓርቲ አወደሶ 

የዘፈነ አለ ማለት ያስቸግራል፤ ምናልባት የኦሕዴድ የኪነት ቡድን ዘፋኝ ካልሆነ 

በስተቀር። የፓርቲው የኪነት ቡድን ዓላማ ኖሮት የተቋቋመና ድምፃውያኑም የፓርቲው 

አባሎች በመሆናቸውና ዓላማውን ስለሚደገፉ ተገዶ ስለመዘፈን ሊነሳ አይችልም።  
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ታዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ኦሮሚያ ውስጥ ያሉት በኦሮሚኛ ቋንቋ የሚያዜሙ 

ዘፋኞች የዘፈኖቻቸው ግጥም ላይ ምንም ቅደመ ምርመራ ሳይደረግ ዜማዎቻቸውን 

ከነክሊፑ እያሳተሙ አያሰራጩ ይገኛሉ። ሕዝቡም በነፃነት አየገዛ አያዳመጠና 

እየተመለከታቸው ይገኛል። የኢትዮጵያ በሮድካስቲንግ ኮረፖሬሽንና  የኦሮሚያ 

ቴሌቪዥን የሌሎች ክልሎችም ቴሌዥኖች የአንዱን ዘፋኝ ከሌላው ሳይለዩ በፈለጉት 

ጉዳይ ላይ ያዜሟቸውን ዘፈኖቸ እያሰራጩ የገኛሉ። እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የምኖር 

ኦሮሞዎች አንድም መንግሥትን የሚያወድስ ዘፈን ካላዜምክ ተብሎ የታሰረ፣ የተገደደ 

ዘፋኝ አለሰማንም። ይህን ስምና አድራሻ አልባ ዘፋኝ ከየት እነደመጣ አምነስቲ 

ኢንተርናሽናልና ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቁት። 

 

የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት “አንድ መምህር የነበረ ሰውዬ ለተማሪዎቹ ሥለገዢው 

ፓርቲ ሥኬቶች እንዲያስተምር ታዞ ይህን ትእዛዝ አልፈፅምም በማለቱ ተደብደቧል፤ 

አንድ አይኑ በሳንጃ ተወግቶ እንዲጠፋ ተደርጓል።” በሏል። 

 

ያው እንደዘፋኙ ሁሉ የዚህ መምህርም ስም አልተጠቀሰም፤ የሚያስተምርበት ትምህርት 

ቤት፣ የትምህርተ ተቋሙ  ደረጃ፣ ትምህርት ቤቱ የሚገኝበት ቦታ፣ የመብት ጥሰቱ 

የተፈፀመበት ወቅትና ቦታ አልተገለፀም። የት የኖር እንደነበረና የትእስር ቤት ውስጥ 

ታስሮ አይኑ እስኪጠፋ እንደተደበደበም አይገልፅም። 

 

ትምህርት በዘፈቀደ በወረዳ፣ በዞን ሊቀመንበር፣ . . . “ይህን አሰተምር፣ ያን አታስተምር . 

. .” እየተባለ በሚሰጥ ትእዛዝ  የሚከናወን የዘፈቀደ ሥራ አይደለም። በሃገር አቀፍና 

በክልል ደረጃ በከፍተኛ ባለሙያዎች የተዘጋጀ ሥርአት ተበጅቶ፣ በየደረጃው የሚሰጡ 

የትምህርት አይነቶች ተለይተው፣ የማስተማሪያና የመምህር መመሪያ መፅሃፍት 

ተዘጋጅተው የሚከናወን ተግባር ነው። በከፈተኛ ትምህርት ተቋማት በየእውቀት ዲሲፕሊን 

የተከፋፈሉ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያላቸው የጥናት ክፍሎች ሲኖሩ በአንደኛና በሁለተኛ 

ደረጃ የትምህርት ተቋማት በተለያዩ የሳይንስ ዘርፎች፣ በሂሳብ፣ በቋንቋ፣ በጂኦግራፊና 

ታሪክ፣ በሲቪክ የትምህርት ዘውጎች የተመደቡ የትምህርት አይነቶች ይሰጣሉ። ከዚህ ውጭ 

የሙያና የቴክኒክ ስልጠናዎች ይሰጣሉ።  
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ከእነዚህ ሥርአተ ትምህርቶች ውስጥ የአንድ ፓርቲን ሰኬት ወይም ፖሊሲ የሚመለከት 

አንድም የትምህርት አይነት የለም። እንግዲያው የአምነስቲ ኢነተርናሽናል መምህር 

የትኛውን ትምህርት የሚያስተምሩ ሆነው ነው የገዢውን ፓርቲ ስኬቶች ለተማሪዎችህ 

አስተምር የተባሉት? ኢትዮጵያ ውስጥ ከአንደኛ ደረጃ እሰከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 

ሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ ፕሮግራሞች ጭምር የሚያስተምሩ በተቃዋሚ ፓርቲ አመራርነት 

የሚታወቁ ሰዎቸ አሉ። ከገዢው ፓርቲ የተለየ አቋምና አመለካከት መያዛቸው የሚሰጡት 

ትምህርት ላይ ምንም ተፅእኖ አላሳደረባቸውም። ይህ የሆነው የገዢውን ፓርቲ ፖሊሲና 

ስኬት የሚመለከት የትምህርት አይነት ስለሌለ ነው። እናም የአምነስቲ ኢንተርናሽናል 

መምህር የፈጠራ መምህር ነው። ተፈፀነመ የተባለወ የመብት ጥሰትም እንዲሁ የፈጠራ 

ወሬ ነው። 

 

አምነስቲ ኢንተረናሽናል ይቀጥላል። “አንድ አዋላጀ ነርስ የኦሮሞ ነፃ አውጭ ግንባር 

(ኦነግ) አባል ነው ተብሎ የሚጠረጠር ግለሰብን ሚስት በማዋለዱ እንዲታሰር ተደርጓል።” 

ይለናል። ሁሉን ነገር ትተን የኢትዮጵያ/የኦሮሞ ህዝብ ከህግም በላይ የሚገዛበት 

የስነምግባር ስርአት ያለው መሆኑ መታወስ አለበት። በዚሀ የስነምግባር ሥርአት አንድ 

ሰው የአባቱ ገዳይ ሚስት እንኳን ብትሆን ምጥ አስጨንቋት እንድትሞት አያደርግም። 

በመሆኑም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ውጭ ሃገር አግኝቼ አነጋገርኩት ያለው ማንነቱ፣ 

የትኛው የጤና ተቋም ይሰራ እንደነበረ፣ እነዲሁም ድረጊቱ የተፈፀመበት ግዜ ሳይገለፅ 

በደል ደርሶበታል የተባለ አዋላጅ ነርስ ታሪክ የፈጠራ ታሪክ ነው። 

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል “ኢትዮጵያ ሰዎች በአመለካከታቸወ አየተፈረጁ ለተወሰኑት 

ተለይቶ የህክምናና የማዋለድ አገልገሎት የሚሰጥባት አገር ነች” እያለ መሆኑን ልብ በሉ። 

ኢትዮጵያ ሁሉም እናቶቸ ወደ ህክምና አገልግሎት መስጫ ተቋም ሄደው እንዲወልዱ፣ 

የእርግዝና ክትትል እንዲያካሂዱ ማደረግን ልዩ ትኩረት ሠጥታ እየሰራች ያለች ሃገር 

ናት። ሰዎች ወደሃኪም ቤት ባይሄዱ እንኳን ሃኪሞች ወደየሰዉ ቤት እንዲሄዱ በብዙ ሺህ 

የሚቆጠሩ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችን ያሰማራች ሃገር ነች። ይህ አገልግሎት 

የሚሰጠው አንዱን ከሌላው በአመለካከት በመለየት አይደለም። ይህን ኢትዮጵያ ውስጥ 

በስራ ላይ የሚገኙ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የጤና ባለሙያዎች የሚመሰክሩት እውነት ነው። 

 



4 
 

የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ፈጠራ በዚህ አያበቃም። “አንድ በስደት ላይ የምትገኝ የ16 

ዓመት ልጃገረድ፣ አናትና አባቷ፣ እንዲሁም አራት ወንድሞቿ በእስር ላይ እያሉ 

በመሞታቸው፣ ሁለተ አሳዳጊ አልባ የሆኑ ታናሽ ወንድሞቿን ይዛ ቀርታለች።” ይለናል። 

ይህ ታሪክ ሰፋ ቢደረግ ጥሩ ልቦለድ ሊወጣው ይችላል። ከዚህ ያለፈ እውነትነት ያለው 

አይደለም። 

 

እርግጥ ነው በወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎች ሕግ በሚያዘው መሰረት በቁጥጥር ሥር ውለው 

ምርመራ ተደርጎባቸው ክስ ይመሰረትባቸዋል። በይፋ የፍርድ ሂደት ተከራክረው 

ጥፋተኛነታቸው ከተረጋገጠ ወይም የጥፋተኝነት ማሰረጃዎችን መከላከል ካልቻሉ ቅጣት 

ይወሰንባቸዋል። ይህ የሚሆነው ማንኛውም ሰው የመገናኛ ብዙሃንን ጭምር ሊከታተሉት 

በሚችሉት ነፃ የፍርድ ሂደት ነው። በዚህ መሃከል የት እንደደረሰ ሳይታወቅ ተሰወሮ ሊቀር 

አይችልም። ወይም ያለፍርድቤት ትእዛዝ እና የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳይፈርሙ የሞት 

ቀጣት የሚፈፀምበት አግባብ የለም። 

 

ተጠርጣሪ ወነጀለኞች ክስ እስኪመሰረትባቸው ድረስ በፖሊስ ማረፊያ ቤት የሚቆዩበት 

ሁኔታ አለ። ወደ ማረፊያ ቤት ሲገቡ በእለታዊ ጉዳዮች ክትትል መዝገብ ላይ 

ይመዘገባሉ። የምርመራ መዝገብም ይኖራቸዋል። ክስ ተመስርቶባቸው ወይም ቅጣት 

ተወስኖባቸው በባለቀጠሮነትና ፍርደኝነተ ወደማረሚያ ቤት ሲወርዱም በመዝገብ ርክክብ 

ተደርጎ ነው። በአጋጣሚ ከእስር ቢያመልጡ እንኳን ሪፖርት ይቀርብባቸዋል። ይህ 

የአሰራር ሥርአት ተጠርጣሪዎች ወይም ታራሚዎች እንደ ንፋስ ተሰውረው ሊቀሩ 

የሚችሉበት ክፍተት እንደሌለ ያሳያል። 

 

አምነስቲ ኢንተረናሽናል የጠቀሳት የ16 ዓመት ልጃገረድ ማንነች? ሥምዋ ማን ነው? 

የሞቱት እናትና አባቷ ማን ይባላሉ? የትነበር የሚኖሩት? መቼ ነው ታስረው የነበረው? 

መቼ ነው የሞቱት? አይታወቅም። አምነሰቲ ኢነተርናሽናል እነዚህ መረጃዎች ከተገለፁ 

የታሪኩ እውነት መሆንና አለመሆን በቀላሉ ሊጣራ እንደሚችል ስለሚያውቅ ጭጭ ማለትን 

መረጧል። 
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“ኦሮሞዎች ባህላቸውንና ቅርሳቸውን በይፋ ማሳየት አይችሉም” ይላል አምነስቲ 

ኢንተርናሽናል። ይህን የሰማ የሃገሬ ሰው፣ “ከኢትዮጵያ ውጭ ሌላ ኦሮሞ የሚባል 

ማህበረሰብ ይኖር ይሆናል” ብሎ መጠረጠሩ አይቀርም። ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ አይነት 

ነገረ እንኳን ሊፈፀም ሊታሰብ የማይችል በመሆኑ። ሪፖርቱ “መንግሥት የኦሮሞዎችን 

ባህልና ቅርስ መግለፅን እንደተቃውሞ ነው የሚመለከተው። ኦሮሞዎች ባህላቸውን 

መግለፃቸውን እንደተቃውሞ ማቀጣጠያ ነው የሚመለከተው። የኦሮሞ ዘፋኞች፣ ፀሃፍት፣ 

ገጣሚያን ይታሰራሉ” ይላል። 

 

በክፍለ አንድ ፅሁፍ ላይ የኢፌዴሪ ሕገመንግሥት አንቀፅ 39 ንኡሰ አንቀፅ 2 ላይ 

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

የማሳደግ እና ባህሉን የመግለፅ፣ የማዳበርና የማስፋፋት እንዲሁም ታሪኩን የመንከባከብ 

መብት አለው።” በሚል የሰፈረውን ድንጋጌ መጥቀሴ ይታወሳል። ኦሮሚያ ውስጥ ይህ 

የህገመንግስት ድንጋጌ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ተደርጓል። 

 

ባለፉት ሥርአቶች እንደኋላቀርነት፣ እንደአላዋቂ . . . ይታዩ የነበሩ የኦሮሞ ባህሎች 

በአዲሲቱ ኢትዮጵያ በይፋ ወጥተዋል። የተቀሩት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች እንዲያውቁት ተደርጓል። ቦታ ተነፍጓቸው የነበሩት የኦሮሞኛ ቋንቋና ሥነፅሁፍ 

ለዩ ትኩረት ተሰጥቷቸው እነዲጎለብቱ እየተደረገ ነው። 

 

በዚህ ዙሪያ ያለውን ሁኔታ በተጨባጭ ለመመልከት ድሮ እንደ ባዕድ አምልኮ፣ ከምሉዕ 

በኩለሄ ፈጣሪ ተፃራሪ እነደሆነ ተደርጎ ይጥላላ የነበረው የኦሮሞዎቸ የአዲሰ ዘመን 

መቀበያና ፈጣሪን ማመስገኛ የኢሬቻ/ኢሬሳ በአል አሁን በይፋ እንዲከበር ተደርጓል። 

ከበአሉ ጀርባ ያሉት ትክክለኛ እሳቤዎችም በይፋ ተነገረዋል። በሚሊየን የሚቆጠሩ 

ኦሮሞዎችና የሌሎች ብሄሮች ተወላጆች በሚገኙበት በየአመቱ ከመሰከረም ወር አጋማሽ 

በኋላ በቢሾፍቱ ሆረ አርሰዲ በድምቀት እየተከበረ ነው። በዚሀ በኣል ላይ የኦሮሞ ባህላዊና 

የአምልኮ ሥርአት አለባበሶች፣ የአምልኮና የምርቃት ሥርአቶች፣ ዘፈኖችና ጭፈራዎች 

ያለአንዳች ገደብ በይፋ ይንፀባረቃሉ። ይህ የኢሬቻ በአል በየአካባቢው መልካዎችም 

ያለአንዳች ክልከላና ነቀፋ በይፋ ይከበራሉ። 

 



6 
 

“ጋዳ” የተሰኘው የኦሮሞዎች ጥንታዊ የአሰተዳደር ሥርአት ትክክለኛ ምንንት በጥልቀት 

አየተጠናና እየተዋወቀ ይገኛል። እውቅናም ተሰጥቶታል። የጋዳ ሥርአት ባለፉት 

ሥርአቶች በመንግስትና በሃይማኖት ተፅእኖ ባልደበዘዘበት እንደቦረና ባሉ አካባቢዎች 

ሕጋዊ እውቅና ተሰጥቶታል። በዚህ አካባቢ የገዳ መዋቅር ከመንግሥት የአስተዳደር 

መዋቅር ጎን ለጎን በትብብር እየሰራ ይገኛል። በመላው ኦሮሚያ የሚገኙ ኦዳዎች ወይም 

ጨፌዎች አባ - ገዳዎች ወይም ቦኩዎች ምክር ቤት ተቋቁሞ የገዳ ባህል ሳይደበዝዝ 

ከትውልደ ወደትውልድ እንዲተላለፍ እየተደረገ ይገኛል። 

 

በአሁኑ ግዜ የገዳ ጥንታዊ የአሰተዳደር ሥርአትንና የኢሬቻን በአል በዓለም የማይዳስ 

ቅርስነት ለማስመዝገብ በፌደራል መንግስት ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አማካኝነት ከፍተኛ 

እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል። በቅርቡ ምዝገባው ተከናወኖ የዓለም ቅርስ የሆናሉ 

ተብሎም የጠበቃል። 

 

የሰፊው የኦሮሞ በሄር ባህልና ታሪክ ለማጎልበትና ለመነከባከብ፣ ከትውልድ ወደትውልድ 

ለመሰተላለፍ፣ ለተቀሩት የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች እንዲሁም ለመላው ዓለም 

ለማስተዋወቅ በአዲስ አበባ ከተማ በኢትዮጵያ በትልቅነቱ ቀዳሚ የሆነ የኦሮሞ ባህል 

ማዕከል እየተገነባ ይገኛል።  በአዲስ አበባ ስታዲየም ፊት ለፊት በመገንባት ላይ ያለው 

የባህል ማዕከሉ ግንባታ እየተገባደደ ነው። አንድ አመት ባልሞላ ገዜ ውስጥ ሥራ 

ይጀምራል ብለን እንጠብቃለን። 

 

የኦሮሚኛ ቋንቋ አሁን ከአጥቢና ከገበያ ወጥቷል። ችሎት ይዳኝበታል፣ ታላላቅ ሃገራዊ 

ጉዳዮች ይመከሩበታል፣ የመንግስተ አገልግሎት ይሰጥበታል፣ የመማሪያ መፃህፍት 

ተዘጋጅተወበት ትምህርት ይሰጥበታል፣ የሰነፅሁፍ፣ የፊልምና ቲያትር ቋነቋ ለመሆን 

በቀቷል፣ ወዘተ። ከሃያሶስት ዓመታት በፊት በኦሮሚኛ ቋንቋ የተፃፈ መፀሃፈ አልነበረም 

ለማለት የሚያስደፍር ሁኔታ ነው የነበረው። አሁን ግን የመማሪያ መፅሃፍትን ሳይጨምር፣ 

በኦሮሚኛ ቋንቋ  ልቦለዶች፣ ግጥሞች፣ ታሪክና ሌሎች ጉዳዮችን የሚመለከቱ በርካታ 

መፅሃፍት ታትመው እየተሰራጩ ይገኛሉ። ይህን ለማረጋገጥ የሜጋ መፃህፍት 

መደብሮችን ብቅ ብለው መመልከት በቂ ነው። 
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በአዲሲቱ ኢትዮጵያ የኦሮሚኛ ቋንቋ እንደ አንድ ቋንቋ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 

ውስጥ እየተሰጠ ይገኛል። የኦሮሚኛ ቋንቋ በዩኒቨርሲቲዎች የመጀመሪያ፣ ሁለተኛና 

ሦሰተኛ ዲግሪ እየተሰጠበት የገኛል። ይህ ቋንቋውን በቀጣይነት የዳበረ የስነፅሁፍ፣ 

የፍልስፍና፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ቋንቋ ሆኖ ወደሚገለግልበት ደረጃ ያሸጋግረዋል። 

 

እነገዲያው አምነስቲ ኢነተርናሽናል “ኦሮሞዎች ባህላቸውን በይፋ በመግለፃቸው ታሰሩ፣ 

ባህላቸውን መግለፃቸው የተቃውሞ ፖለቲካን እንደመቀስቀስና ማቀጣጠል ይታያል” በሎ 

በሪፖርቱ ያወራው ከየት አምጥቶ ይሆን? ከላይ የተገለፀው በተጨባጭ የሚታይ እውነት 

የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት የፈጠራ መሆኑን ያለምንም ጥርጥር ያረጋግጣል። 

 

አምነስቲ ኢነተርናሽናል የፈጠራ ወሬውን ይቀጥላል። “ሚያዚየና ግንቦት 2014 ዓ/ም 

የአዲስ አበባ ከተማን ወደኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ለማስፋት የተዘጋጀ የተቀናጀ 

ማስተር ፕላን በመላው ኦሮሚያ ተቃውሞ ቀስቅሶ ነበር።” ይላል። 

 

አመነስቲ ኢነተርናሽናል በሪፖርቱ የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን 

የተቀናጀ ማሰተር ፕላንን ሁከት ለመቀስቀስ እነደተጠቀሙበት ቡደኖቸ፣ የአዲስ አበባን 

ወሰን ወደኦሮሚያ ለማስፋት የተዘጋጀ እንደሆነ አድርጎ ነው ያቀረበው። ይህ ግን ፍፁም 

ውሸት፣ ሕዝብን በመንግስት ላይ እንዲነሳ ሆን ተብሎ የተቀነባበረ ወሬ ነው። አመነስቲ 

ኢነተርናሽናል ይህንኑ ሁከት መቀሰቀስን ያለመ ወሬ እንዳለ ተቀበሎ ነው ያስተጋባው። 

የማሰተር ፐላኑ እውነተኛ ዓላማ ምን እነደሆነ ማጣራትና ማወቅ አቅቶት ግን አይደለም። 

ስለማይፈልግ እንጂ። 

 

የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ ማሰተር ፕላን እንድም 

ቦታ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ወደኦሮሚያ ወሰኑን እንዲያሰፋ፣ በለዩ የኦሮሚያ ዞኑ 

አስተዳደራዊ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ እነዲገባ አያዝም። የማስተር ፕላኑ ዓላማ ከዚህ ቀደም 

በተደጋጋሚ ሲገለፅ እንደቆየውና በተለይ የኦሮሚያ ሕዝብ እንደተገነዘበው፣ አዲስ አበባና 

የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ዙሪያቸውን ኩታ ገጠም በመሆናቸውና ነዋሪዎቻቸው 

በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት የተሳሰሩ በመሆናቸው አንዱ አስተዳደራዊ አካል 
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በሌላው ላይ አሉታዊ ተሥእኖ እንዳያደርስ ማድረግና የጋራ ተጠቃሚነትትን ማረጋገጥ 

ነው።  

በየዕለቱ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ  ሰዎች  ለገበያ፣ ለሥራ፣ ለማህበራዊ ጉዳዮች ከአዲስ አበባ 

ወደኦሮማያ ልይ ዞን፣ ከልዩ ዞኑ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች ወደአዲስ አበባ ይጓጓዛሉ። 

ከአዲሰ አበባ ተነስተው ወደልዩ ዞኖ የሚዘልቁ የተለያየ ደረጃ ያላቸው መንገዶች፣ 

የኤሌትሪክና የስልክ ወዘተ መሰመሮቸ አሉ። ሁለቱም አሰተዳደሮች ኩታ ገጠም 

በሆኑባቸው አካባቢዎች ቦታዎችን ለተለያየ የኢነቨስትመንት ሥራዎች፣ ለመኖሪያ ቤቶች 

ግንባታ . . . ከልለዋል። ከአንዱ አካባቢ የሚነሳ ፍሳሽ ወደሌላው ይሄዳል።  

 

ሁለቱ አሰተዳደሮች እነዚህ የተሳሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ እየተናበቡና አየተመጋገቡ ካልሰሩ፣ 

ለነዋሪዎቻቸው የተሟላና የተቀላጠፈ አገልግሎት መስጠት ካለመቻላቸውም ባሻገር አንዱ 

ሌላው ላይ ጉዳት ሊያደረሱ የሚችሉበት ሰፊ እድል አለ። ለሃብት አጠቃቀም ብክነትም 

ይጋለጣሉ። የማስተር ፕላኑ አላማ አነዚህን ችግሮች ማስወገድና ሁለቱም አካባቢዎች 

ነዋሪዎቻቸውን ተጠቃሚ ማድረግ በሚያስችል አኳኋን እነዲለሙ ማድረግ ነው፤ በቃ። 

 

እንገዲህ ባለፈው ዓመት ሚያዚያ ወር ገደማ “የአዲስ አበባንና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ 

ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ ማስተር ፕላን ዓላማ የኦሮሚያን መሬት ወደአዲሰ አበባ 

መቀላቀል ነው” የሚል ውዥንብር የነዙት፣ ሕዘቡን በሃሰተኛ ወሬ መንግስት ላይ 

የማስነሳት አባዜ የተጸናወታቸው፣ በሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በህዝብ ድምፅ የስልጣን 

ውክልና ማግኘት የማይችሉና የኤርትራ መንግስት የሚከተለውን ኢትዮጵያን የማተራመስ 

ስትራቴጂ አሰፈፃሚ አሸባሪዎች ናቸው። አምነሰቲ ኢነተርናሽናል ደግሞ ርዕዮተ ዓለማዊ 

በሆነ ምክንያት የኢትዮጵያ መንግሥት ላይ ጥላቻ ስላለው፣ በሃሰተኛ መረጃ ሕዝብን 

በመንግሥት ላይ የማነሳሳቱ እንቅስቃሴ ይጠናከር ዘንድ በሪፖርቱ አስተጋብቶ ድጋፉን 

ገለጿል። 

 

እርግጥ ነው ይህ ሕዝብን በሃሰተኛ ወሬ መንግሥት ላይ የማስነሳት ሙከራ የታሰበውን 

ያህል ባይሳካም በተወሰነ ደረጃ ውዥንብር ፈጥሯል። በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ 

ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚማሩ የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች ተቃውሟቸውን የገለፁበት 

ሁኔታም እንደነበረ እናስታውሳለን። በተለይ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎቹ ተቃውሞ 
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የሁከት ተላላኪዎችና ዘራፊዎች ተቀላቀለውት ከፍተኛ የግለሰቦችና የመንግስት ንብረት 

ወድሟል። የሰው ሕይወትም ጠፍቷል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይህን አውዳሚ ሁከት 

ለመከላከል በፀጥታ አስከባሪዎች የተወሰደውን እርምጃ “አላሰፈላጊና ተመጣጣኝ ያልሆነ፣ 

በሰላማዊ መንገድ ተቃውማቸውን በመገለፅ ላይ የነበሩ ሰዎች ላይ የተወሰደ እርምጃ” 

ብሎታል። 

 

በተለይ ለሰው ሕይወት መጥፋት ምክንያት ሆኖ የነበረው በአምቦ ከተማ የተቀሰቀሰውን 

ሁከትና አዋኪዎቹ ያደረሱትን ውድመት የሚያውቅ ማንኛውም ጤናማ አእምሮ ያለው 

ሰው “ሰላማዊ ተቃውሞ ነበር የተካሄደው” እንደማይል እርግጠኛ ነኝ። አዋኪዎቹ የግል 

ንብረት የሆኑ ሆቴሎች፣ ተሽከርካሪዎች፣ የግል ባንክ፣ ሶቆችና ሕንፃዎችን በእሳት 

የማቃጠል የመዝረፍ ተግባር ነበር ሲያከናወኑ የነበረው። በመንግስት መስሪያ ቤትና 

ሰነዶች ላይም ተመሳሳይ ውደመት ፈፅመዋል። አንድ በጥበቃ ሰራ ላይ የነበረ የሰው 

ሕየወትም እንዳጠፉም መረጃዎች የጠቁማሉ። ይህ ሁኔታ በወቅቱ በአካባቢው ከነበረው 

የፀጥታ አስከባሪ ሃይል ቁጥጥር ወጥቶ ወደሌሎች አካባቢዎቸ መዛመት ጀምሮ ነበር። 

በመሆኑም ሁከቱ በግለሰቦችና በመንግስት ንብረትና ሃብት ላይ በሰዎች ሕይወት ላይ የከፋ 

ጉዳት ከማሰከተሉ በፊት ማሰቆም የግድ አስፈላጊ ነበር። የፀጥታ አስከባሪ ሃይል የወሰደው 

እርምጃም ይህነኑ ነው። እናም እርምጃው ተገቢና ተመጣጣኘ ነበር። 

 

እንግዲሀ የአምነስቲ ኢነተርናሽናል የሰሞኑ ሪፖርት ከላይ በገለፅናቸው አይነት ያፈጠጡ 

ውሸቶች የተሞላ የፈጠራ ወሬ ነው። ይህ ሪፖርት ቀደም ሲል እነደገለፅኩት አንድም ቦታ 

ላይ የሰበአዊ መብት ተፈፀመባቸው ያላቸውን ሰዎች ማንነት፣ አድራሻ፣ የመብት ጥሰቱን 

የፈፀመውን አካል፣ ጥሰቱ ተፈፀመበት የተባለበትን ወቅት አልገለፀም። ለዚህ 

እንደምክንያት ያቀረበው መረጃውን የሰጡት ግለሰቦች በራሳቸውና በቤተሰቦቻቸው ላይ 

ጥቃት የፈፀማል የሚል ስጋት አድሮባቸዋል የሚል ነው። 

 

ይህ በራሱ የፈጠራ ወሬ ነው። በቅደሚያ መረጃውን የሰጡት ሰዎች ከኢትዮጵያ ውጭ 

ናቸው።ናይሮቢ ኬንያ፣ ካኩማ፤ ሶማሌላንድ ሃርጌሳ፤ ኡጋንዳ ካምፓላ የስደተኞች መጠለያ 

እንዲሁም አሜሪካ፣ እንግሊዝና ስዊድን እነመደሚኖሩ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ራሱ 

ነግሮናል። በዚህ ርቀት ላይ ሆነው “መንግስት ጥቃተ ሊፈፀምብን ይችላል” የሚለው ስጋት 
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ማስመሰያ ነው። “በቤተሰቦቻችን ላይ ጥቃት ሊፈፀም ይችላል” የሚለውም ስጋት 

በተመሳሳይ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የማይመስል ነው።  

እነደሚታወቀው በውጭ ሃገር የሚንቀሳቀሱ በአሸባሪነት የተፈረጁ ቡድኖቸ አመራሮች 

በይፋ ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ለመሰንዘር እያወጁ መሆናቸው ይታወቃል። እነዚሀ ሰዎች 

አገር ቤት አናት፣ አባት፣ ወንድም፣ እህት፣ ልጅ . . . አላቸው። የአንዳቸውም የቅርብ 

ዘመድና ወዳጆች  ግን ተጠያቂ ሆነው አያውቁም፤ በስውርም በይፋም ጥቃት 

ተፈፅሞባቸው አያውቅም። ይህ   አመነስቲ ኢነተርናሽናል የመረጃ ምንጮቹን ማንነት 

ለመደበቅ ያቀረበውን ምክንያት መሰረተ ቢስ ያደርገዋል። 

 

በዚህ ዙሪያ ያለው እውነት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሊነግረን ከሞከረው የተለየ ነው።  

በርካታ ኢትዮጵያውያን በተለይ እደሜያቸው እስከ 40 አመት ድረስ ያሉ ኢትዮጵያውያን 

እንደማንኛውም በማደግ ላይ ያሉ የአፍሪካ፣ የደቡብ አሜሪካና የኤሲያ ሃገራት ዜጎች 

አሜሪካና አውሮፓ የመሄድ ፍላጎት አላቸው። አመነስቲ ኢንተርናሽናል አነጋገርኳቸው 

ያላቸው ኬንያ፣ ሶማሌ ላንድና ኡጋንዳ በስደተኞች መጠለያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን 

ኦሮሞዎች ወደአውሮፓና አሜሪካ ለመሄድ የሚያስችላቸውን ሰበብ አዘጋጅተው በመጠባበቅ 

ላይ ያሉ ናቸው። 

 

ይህ በአሜሪካና አውሮፓ ጥገኝነት የማግኘት ዕድል በዋዛ የሚገኝ አይደለም። ጥገኝነት 

የሚሰጡት ሃገራት ኢኮኖሚያዊ ምክንያትን አይቀበሉም። የጥገኝነት ጥያቄያቸው 

ተቀባይነት የሚያገኘው በሃገራቸው በያዙት የፖለቲካ አቋም ምክንያት መኖር እንዳይችሉ 

መደረጋቸውን የሚያስረዳ  ምክንያት ሲያቀረቡ ብቻ ነው። እናም እድሉን ለማግኘት 

ሃሰተኛ ታሪክ ይፈጥራሉ፤ “ታሰረኩ፣ ተደበድብኩ፣ መንግስት ቤቴን አቃጠለብኝ፣ እናትና 

አባቴን ገድሎ እኔንም እያሳደደኝ ነው ምንትስ ቅብጥርስ” የሚሉ በሃሰተኛ ስምና አድራሻ 

ታሪክ ያበጃሉ። ኬንያ ቁጭ ብለው ይህን ታሪክ እያዘጋጁ ከኢትዮጵያ ለሚሄዱ ስደተኞች 

መሸጥን መተዳደሪያቸው ያደረጉ ሰዎች እንዳሉ ይተወቃል። በውጭ ሃገር የሚኖሩ 

ኢትዮጵያውያን ይህን በደንብ ያወቁታል። በተለይ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት 

የፖለቲካ ጥገኝነት አግኝተው አሜሪካና አውሮፓ ሃገራት የተጠጉ ኢተዮጵያውያን 

የራሳቸው ጉድ ሰለሆነ ልባቸው ያውቀዋል። 
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እነዚህ ጥገኝነት ፈላጊ ሰዎች ምንም ቢሆን እውነተኛ ማንነታቸውን አይገልፁም። ጥገኝነት 

ለማግኘት ያቀረቡት ምክንያት ውሸት መሆኑ ሊጋለጥ ስለሚችል። አምነስቲ 

ኢንተርናሽናል የእነዚህን ሰዎች ጉዳይ እነደወረደ ከማቅረቡ በፊት ተገቢ የማጣራት 

ሃላፊነት ነበረበት። በሃሰተኛ መረጃ መንግሥት ላይ ውንጀላ መሰንዘር ቢያንስ ከሞራል 

አኳያ ፀያፍ ነው። አመነስቲ ኢንተረናሽናል ደንበኞቹ ያቀበሉት ወሬ ውሸት መሆኑን 

በሚገባ ያወቃል። ወሸት መሆኑን እያወቀ ነው የሚያሰተጋባው። 

  

እውነቱን ማጣራት ሳያስፈልገው ሃሰተኛ ወሬውን እንደወረደ የለቀቀው የሰብአዊ መብት 

ጥሰት መፈፀም ወይም አለመፈፀም ዋነኛ ጉዳዩ ስላልሆነ ነው። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል 

ዋነኛ ዓላማ በማንኛውም መንገድ የርዕዮተዓለም ባላንጣው አድረጎ በፈረጃቸው መንግስታት 

ላይ በቀለም አብዮት የመንግስት ለውጥ እንዲካሄድ ማድረግ ነው። አሁን በስልጣን ላይ 

ያለው የኢትዮጵያ መንግስት የሚከተለው የልማታዊ ዴሞክራሲ ርዕዮተ ዓለም አምነስቲ 

ኢንተርናሽናል ከሚያራምደው ገበያ አክራሪ ሊበራሊዝም የተለየ በመሆኑ በቀለም አቢዮት 

የመንግሥት ለውጥ መካሄድ አለበት የሚል አቋም ይዟል።  ወይም በገንዘብ ድጋፍ 

የሚያሾሩት ባለፀጎችና አንዳንድ ምእራባውያን መንግሥታት አምነስቲ ኢንተርናሽናል 

ይህን አቋም እንዲያራምድ አዘውታል። 

 

እናም አምነስቲ ኢነተርናሽናል ይህን ዓላማውን ለማሳካት በስልጣን ላይ ያለው የኢፌዴሪ 

መንግሥት “የሰብአዊ መብት ጥስት ይፈፅማል” የሚል ሃሰተኛ ወሬ በመንዛት ሕገወጥ 

የመንግሥት ለውጥን ያበረታታል።  የአምነስቲ ኢነተርናሽናል የሰሞኑ ሪፖርት ለዚሀ 

ዓላማው በተለይ ኦሮሞዎን ኢላማ አድርጓል። ኦሮሞዎችን በመናጆነት በመጠቀም 

በሕገወጥ የመንግስት ለውጥ የርዕዮተ ዓለም የበላይነቱን ለማሳካት ያዘጋጀው ፍፁም ሃሰተኛ 

መረጃ ላይ የተመሰረተ ርኩስ ሪፖርት ነው።  

  

 

 


