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የሁከት አጋፋሪ 
 

ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 

03-13-15 

 

በዚሁ ርዕስ በቀረበ ክፍል አንድ ፅሁፍ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የ2014/2015 ዓመታዊ ሪፖርት በሚል የኢትዮጵያ ሰብአዊ 

መብት አያያዝ ላይ ያነሳቸውን የተለያዩ ጉዳዮች ተመልክተን ነበር። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርቱ ያነሳቸውን የተቀሩ 

ጉዳዮች ደግሞ በዚህ በክፍል ሁለት ፅሁፍ እንመለከታቸዋለን።  

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባለፈው ዓመት መግቢያ ላይ በኢትዮጵያ ፕሬሰ ድርጅትና በኢትዮጵያ ዜና አገልገሎት ትብብር 

የሃገራችን የህትመት ወጤቶች አሰራርን በተመለከተ የተሰራ አንደ ጥናት ጠቅሷል። በሁለቱ ተቋማት የተካሄደውና በአዲስ 

ዘመን ታትሞ የወጣው ይህ ጥናት፣ ሰባት የግል መፀሄቶችን እንደናሙና ወስዶ የተሰራ ሲሆን፣ አነዚህ የፕሬስ ወጤቶች 

ሽብርተኝነትን የሚያበረታቱ፣ በሃገሪቱ እየተመዘገበ ያለውን የኢኮኖሚ እድገት የሚያጣጥሉ . . . ፅሁፎችን አሳተመው ያወጣሉ 

የሚል ድምዳሜ ላይ መድረሱን አምነስቲ ኢንተርናሽናል አስታውሷል። 

 

አምነስቲ ኢንተረናሽናል በሪፖርቱ የኢትዮጵያ ፕሬሰ ድርጅትና ዜና አገልግሎት የሰሩትን ጥናት እንደማይቀበለው ለማመለከተ 

“ጥናት” የሚለውን ቃል ትዕምርተ ጥቅስ ውስጥ አሰቀመጦታል፤ “ጥናት ተብዬ” ለማለት ነው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል 

በተመሳሳይ ናሙና ላይ ጥናት አካሂዶ የጥናቱን ወጤት የሚያፈርስ ማስረጃ ሳያቀርብ ወይም በሌላ አካል በተሰራ ጥናት 

የተደረሰበትን ማስረጃ ሳይጠቅስ፣ ከመሬት ተነስቶ ነው ጥናቱን እንደማይቀበለው የገለፀው። ይህ አምነስቲ ኢንተርናሽናል  

ከማስረጃ ይልቅ የሚያራመደውን ርእዮተዓለም ለማሳካት ይመቹኛል ብሎ ያመነበትን አካሄድ ለሚያጠናከሩ አሉባልታዎች 

የበለጠ ዋጋ እንደሚሰጥ ያሳብቅበታል። 

 

ጥናቱ በናሙናነት ወስዶ የፈተሻቸውን መፅሄቶች የተመለከተ ማንኛውም ዜጋ  “መፅሄቶቹ ገለልተኛ፣ የሙያ ስነምግባርና ህግ 

የሚያከብሩ ነበሩ” ብሎ አይከራከርም። ህገወጥ የመንግስት ለውጥን የሚያበረታቱ፣ አመፅ የሚቀሰቅሱ መሆናቸውንም የሚክድ 

የለም። የመፅሄቶቹ አዘጋጆችም ይህን አይክዱም። የጥናቱን ትክክለኝነት ለማየት ያህል በናሙናነት ተወስደው ከነበሩት 

መፅሄቶች  መሃከል “ፋክት” የተሰኘው መፅሄት በአንድ እትሙ ላይ ያስነበበውን ፅሁፈ ቀንጭቤ ልጠቅሰው ወድጃለሁ።  

 

“ፋክት” የተሰኘው በጥናቱ ውስጥ ተካቶ የነበረ መፅሄት  “ሕዝባዊ ብሶት በከተማ አብዮት?” በሚል ርዕስ ታህሳስ 26፣ 2006 

ዓ/ም እትሙ ባስነበበው ፅሁፍ፤ 
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  … ኢህአዴግ ለአስራ ሰባት አመት አስከፊ መስዋዕትነትን ከፍሎ የመሰረተው መንግስት ከመንግስቱ ኃ/ማርያም አስተዳደር 

ያለው ልዩነት የስም ብቻ ነው። እኛም የለውጥ መንገድ ለመፈለግ ፊታችንን ወደ አውሮፓውያኑ የ”ብርቱካናማ’’ እና 

የ”የጽጌረዳ’’ አሊያም ወደ አረቡ የ”ፀደይ’’ አብዮት እንመለስ ዘንድ ያስገድደናል።  

 

ይህ ማለት እነ ሌኒን ያራምዱትና ይመክሩን ከነበረው በከተሞች ውስጥ ከሚደረገው የትጥቅ ትግል ፍፁም የተለየ መሆን 

አለበት። በእርግጥም እንዲህ አይነቱ አማራጭ በ1966ቱ አብዮት ማግስት በራሳችን ሰዎች ተሞክሮ ከመክሸፉም በላይ 

ሀገሪቱን ወደቀለም ሽብር ከቷት መቼም ሊተካ የማይችል ዋጋ ማስከፈሉ ሁሌም በቁጭት የምናስበው ታሪካችን ነው። እናም 

ለእኔ ትውልድ የለውጥ ጥያቄ ከሰላማዊ የከተማ አብዮት ውጭ ያሉ አማራጮች ከጠቀሜታቸው ይልቅ ጥፋታቸው አመዝኖ 

ነው የሚታየኝ። 

 

የከተማ ተቃውሞ የጠመንጃውን ያህል ባይሆንም እንኳ ዋጋ ማስከፈሉ አይቀሬ መሆኑ ግን መዘንጋት የለበትም። አደባባዩን 

ከማማተር አስቀድሞ  አብዮቱ መያዝ የሚገባው ባሕሪ ማስታወስ ያስፈልጋል። ይህም የትኞቹንም ጨቋኝ ህጎች በአደባባይ 

መጣስ ነው። ለምሳሌ ‘እዚህ ቦታ ለመሰለፍ ጠይቀን ተከለከልን ደጋፊዎቻችንን እንዳንሰበስብ አዳራሽ አጣን’ እና መሰል 

ቀልዶችን በመተው አዋጆቹን (እንደፀረ ሽብር እና የፕሬስ አዋጅ ውስጥ ያደፈጡ ቀፍዳጅ አንቀፆችን) በግላጭ በመጣስ በገፍ 

ወደዘብጥያ ለመውረድ መወሰን..። 

በሏል።  

 

እንግዲሀ ይህ ግልፅ የአመፅ ቅስቀሳ ነው። እንግዲህ ይህ ህገወጥ የመንግስት ለውጥ ቅስቀሳ የሚያደርግ መፅሄት በምን ሂሳብ 

ነው ገለልተኛ የመገናኛ በዙሃን የሚሆነው? መልሱን ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል እተወዋለሁ። 

 

ጥናቱ በግንቦት 7 ወይም በሌላ በኢትዮጵያ ህገወጥ የመንግስት ለውጥ ለማካሄድ በሚንቀሳቀስ ወገን የተሰራና የኢፌዴሪን 

መንግስት ገፅታ የሚያበላሽ  ቢሆን ኖሮ፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የፈጠራ ወሬ መሆን አለመሆኑ ሳያሳስበው፣ ተራ አሉባልታ 

መሆኑን አያወቀ ሁሉ እነደእውነት ተቀብሎ ያስተጋባው እንደነበረ እርግጠኛ ነው። እስካሁንም በኢትዮጵያ ላይ የሚያወጣቸው 

ሪፖርቶችም በጥናት የተረጋገጡ ማሰረጃዎች ላይ የተመሰረቱ ሳይሆኑ፣ የፅንፈኛ ተቃዋሚዎች መሰረተ ቢስ አሉባልታዎች 

ናቸው።  

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል እውነት ላይ የተመሰረተ ማሰረጃዎችን ከጠቀሰ “መንግስት ጋዜጠኞችን፣ ሰላማዊ ተቃዋሚዎችን . . . 

አሰረ፣ አነገላታ፣ ምንትስ ቅብጥርስ” እያለ  መጨበጫ የሌላቸው ትችቶች ለመነዛት አይመቸውም። ስለዚህ ለሚያወጣቸው 

ሪፖርቶች ማስረጃ አያፈላልግም። ይህ አምነስቲ ኢንተረናሽናል የሁከትና ብጥብጥ አጋፋሪ መሆኑን በግልፅ ያሳያል። 
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አመነስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርቱ ላይ ያነሳው ሌላው ጉዳይ ባለፉ ስድስትና ሰባት ዓመታት እነደፀሎት ሲደገመው የኖረውን 

የበጎ አደራጎት ድርጅቶቸና ሲቪል ማበራት ምዝጋባ አዋጅን የሚመለከት ነው። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት “የበጎ 

አደራጎት ድርጅቶችና ሲቪል ማህበራት አዋጅ የሰበአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችን ማስተጓጎሉን ቀጠሏል” ብሏል። 

 

አምነስቲ ኢንተረናሽናል የበጎ አደራጎት ድርጀቶቸና የሲቪክ ማህበራት ምዘገባ አዋጅን በተመለከተ ያቀረበውን ትችት 

ከመመልከታችን በፊት ራሱ እንደአለም አቀፍ መንግስታዊ ያለሆነ ድርጅት በነፃ ሃገራት ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ በመገባት 

የሚሰራውን ፀያፍ ሰራ የሚያጋልጥ አንደ አሰረጂ ልጥቀስ።  

 

በቅርቡ በተለያዩ ደረ ገፆች ይፋ የሆነ አንድ መረጃ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እ ኤ አ በ2011 ዓ/ም የኤርትራን መንግስት 

የመገልበጥ ተልዕኮ ከአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ መሰሪያ ቤት ተቀብሎ እነደነበረ አጋልጧል። 

 

በወቅቱ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሴክሬተሪ የነበሩት ሂላሪ ከሊንተን ታንዛኒያ ለሚገኝ ሚ/ር አዳምስ የተባለ የአመነስቲ 

ኢነተርናሽናል በልደረባ የፃፉት ደብዳቤ ነው ምስጢሩን ያጋለጠው። ለሚ/ር አዳምስ የተፃፈው ደብዳቤ ለታላቅ መሰጢራዊ 

ተልዕኮ ኤርትራ አስመራ መመደቡን ይገልፃል። ደብዳቤው “. . . ከሴፕተምበር 6 አስከ 16፣ 20011 ዓ/ም ባለው ግዜ 

ውስጥ በኤርትራ የተመደቡትን አራት ሰዎች እንድትቀላቀል ታዘሃል” ይላል።  

 

ደብዳቤው ሚ/ር አዳምስ ኤርትራ ከገባ በኋላ ማድረግ የሚገባውንም ተግባር ይዘረዝራል። ይህም  “በአሥመራ 

የምትመለምላቸው ሰዎች፤ ቆራጥ፣ ጠንካራና የሚታዘዙትን ለመቀበል ፍቃደኛ የሆኑ፣ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ የሆኑ፣ 

የሃገሪቱን ዜጎች  ማንቀሳቀስ የሚቸሉ መሆን ይገባቸዋል። ከእኛ የሚላክላቸውን ገንዘብ ተቀብለው በተገቢው አኳኋን 

ለታሰበለት  ዓላማ ማዋልም የኖርባቸዋል። ዓላማችን በዚህ ዓመት (2011) ዲሴምበር ወር ላይ የኢሳያሰ አፈወረቂን 

መንግስት ማናጋትና ውድቀቱን ማፋጠን  ነው” የሚል ነበር። ይህ ደብዳቤ ለሲ. አይ. ኤ ባልደረባ  የተፃፈ አይደለም። የሰበአዊ 

መብት ተሟጋች ነኝ ለሚለው አመነስቲ ኢንተርናሽናል ባልደረባ እነጂ። 

 

እዚህ ላይ መታየት ያለበት፣ “የኤርትራ መንግስት መወገድ አለበት ወይም የለበትም” የሚለው ጉዳይ አይደለም። ይህ ሌላ 

አጀንዳ ነው። ዋናው ጉዳይ “የሰበአዊ መብት ተሟጋች ነኝ” የሚለው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የምእራባወያን የፖለቲካ ወኪል 

ሆኖ በሃገራት ሕገወጥ የመንግስት ለውጥ እስከማካሄድ የዘለቀ ጣልቃ ገብነት የሚያካሂድ የገበያ አክራሪ ምእራባውያን ወኪል 

መሆኑ፤ የሰብአዊ መብት ተሟጋችነት ሽፋኑ እንጂ ዋነኛ ተግባሩ አለመሆኑ ነው። “የበግ ለምድ የለበሰ ተኩላ” ይሏል ይህ ነው።  

 

የኤርትራን መንግስት የማስወገድ ሃላፊነት የኤርትራውያን ብቻ ነው። በኤርትራ መንግስት ቀጥታ ጥቃት የሚሰነዘርበት 

የኢትዮጵያ መንግስት እንኳን፣ “የኢሳያስ አፈወርቂን መንግስት ማስወገድ የኤርትራውያን ሃላፊነት ነው” የሚል ፅኑ እምነት ነው 

ያለው። 
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እንግዲህ ይህ ድርጅት ነው  ሰሞኑን ኢትዮጵያ ላይ ባወጣው ሪፖርት “የበጎ አደራጎት ድርጅቶችና ሲቪል ማህበራት አዋጅ 

የሰበአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችን ማስተጓጎሉን ቀጥሏል”  በማለት የሰብአዊ መብት ጥሰት የተፈፀመ አስመስሎ ያወራው።  

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል የበጎ አድራጐት ድርጅቶችንና የሲቪክ ማህበራት አዋጁን የተቃወመው የእርሱ አይነት ስውር የፖለቲካ 

ተልዕኮ የሸጎጡ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በሰብአዊ መብት ተሟጋችነት ሽፋን ወደኢትዮጵያ ሰርገው ገብተው 

የኢትዮጵያን ፖለቲካ ማተራመሰስ የሚያስችላቸውን እድል ሰላጠበበ ነው። የራሱን ማንነት ሰለሚያውቅ የውጭ መንግስታዊ 

ያለሆኑ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን ባይ ድርጅቶችንም ማንነትና ተልእኮም ጠንቀቆ ያውቃል።  

 

የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያፀደቀው የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ሲቪል ማህበራት አዋጅ ከ10 በመቶ በላይ 

ባጀታቸውን ከውጭ የሚያገኙ ድርጅቶችን በውጭ ድርጅትነት እንዲመዘገቡ ያዛል። ከዚሁ ጋር የውጭ መንግስታዊ ያልሆኑ 

ድርጅቶች በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ መስራት የማይችሉ መሆኑንም ያዛል። ይሁን እንጂ የውጭ መንግስታዊ ያልሆኑ 

ድርጅቶች በኢኮኖሚያዊና በማህበራዊ ልማት ስራዎች ላይ የመሳተፍ መብት አላቸው።  

 

በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ላይ የሚሳተፉ የውጭ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ላይ የተጣለ ገደብ ቢኖር ለበጎ አድራጎት ስራ 

ከሚያመጡት ባጀት፣ ለደሞዝና ለአስተዳደራዊ ጉዳዮች ወጪ ከ20 በመቶ በላይ መጠቀም እንዳይችሉ የሚከለከለው ነው። 

ይህ የሆነው በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ያመጡትን ገንዘብ በደሞዝና በተለያየ ወጪ ሰበብ ከውጭ የመጡ የድርጅቶቹ ሃላፊዎችና 

ባለሙያዎች መልሰው እንዳይወስዱት ለማድረግ ነው። የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ሲቪል ማሀበራት አዋጅ ከመውጣቱ በፊት 

የውጭ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ለድርጅቶቹ ሰራተኞች እንጂ፣ እርዳታና ድጋፍ ለሚፈልገው በስሙ ገነዘብ የሚሰበሰቡበት 

የኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ጥቅም እንዳላገኘ ይታወቃል።    

 

እርግጥ ነው አዋጁ የውጭ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጉዳዮች  ውስጥ ጣልቃ እንዳይገቡ 

ይከለክላል። አምነስቲ ኢንተርናሽናልን የመሰሉ በገበያ አክራሪ ኒዮሊበራል አመለካከት አራማጅ ቡደኖችና ባለፀጎች የገንዘብ  

ድጋፍ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያንን ብቻ የሚመለከተው ፖለቲካዊ ጉዳይ ውስጥ ገብተው እንዳያቦኩ ለመከላከል ነው።  

የሃገሪቱ ባለቤት የሆኑና ብቸኛ የመንግስት ስልጣን ምንጭና ባለቤት የሆኑ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን ወደጎነ ገፍተው፣ በህገወጥ 

የመንግስት ለውጥ ሃገሪቱን ለገበያ አክራሪ ምእራባውያን መንግስታትና ባለፀጎቻቸው የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ አሳልፈው 

እንዳይሰጡ ለመከላከል ነው። ይህ ደግሞ ተገቢ እርምጃ ነው።   

 

ከዚህ በተረፈ ኢትዮጵያውያን ያደራጇቸው ሃገር በቀል መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ሲቪል ማህበራት በሃገሪቱ ፖለቲካዊ 

ጉዳዮች ላይ የሰብአዊ መብት አያያዝን ጨምሮ ያለምንም ገደብ መስራት እንደሚችሉ አዋጁ ይደነግጋል። አዋጁ 

ኢትዮጵያውያን ያደራጇቸው ሲቪል ማህበራት በሃገሪቱ የፖለቲካ ጉዳይ ውስጥ እንዳየገቡ አይከለክልም። የሃገራቸው ጉዳይ 

ሰለሚመለከታቸው ነው ይህ የተደረገው። በዴሞክራሲ፣ በሰበአዊ መብት ወዘተ ጉዳዮች ላይ ያለአንዳች ገደበ መስራት 

ይችላሉ። 
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እንግዲህ አምነስቲ ኢንተርናሽናል “አዋጁ በሰብአዊ መብት አያያዘ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶችን እንቅስቃሴ አስተጓጉሏል” ያለው 

ከምን በመነሳት ነው? ይህ የአመነስቲ ኢንተርናሽናል ጥያቄ ሰብአዊ መብትን የሚመለከት ሳይሆን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ 

ጣልቃ የመግባት ጥያቄ መሆኑን ያመለክታል።  

 

አዋጁ የከለከለው እነደሂዩማን ራይትሰ ዎች ያሉ የሰበአዊ መብት ተቆረቋሪነት ጭንብል አጥልቀው ለገበያ አክራሪ ምእራባውያን 

የሚመች መንግስት ለማቋቋም ህገወጥ የመንግስት ለውጥ የማካሄድ ተልዕኮ የተቀበሉ ቡድኖቸ ናቸው።. 

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሰሞኑ ሪፖርቱ የኦሮሚያ ክልልን የሚመለከት ጉዳይም አንስቷል። ከወራት በፊት ሙሉ በሙሉ 

በኦሮሞ ተወላጆች ላይ ያተኮረ “የሰበአዊ መብት ጥሰት” ሪፖርት አውጥቶ እንደነበረ የታወሳል። የዚህ የኦሮሞ ተወላጆች ላይ 

ያተኮረ ሪፖርት ፍፁም የፈጠራና ኦሮሞዎችን ለህገወጥ የመንግስት ለውጥ መናጆነት ለመጠቀም ያለመ የህዝብ ንቀት 

የተንፀባረቀበት ነበር። በዚህ ሪፖርት ላይ በወቅቱ በቂ መልስ ስለተሰጠ ልመለሰበት አልፈልግም። ይሁን እንጂ በሰሞኑ 

ሪፖርትም ላይ ኦሮሞዎችን የሚመለከት ጉዳይ ሰላነሳ በመጠኑ ልመለከተው ወድጃለሁ። 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሰሞኑ ሪፖርቱ “ባለፈው ዓመት ሚያዚያና ግንቦት ወሮች ላይ በኦሮሚያ ክልል የኦሮሚያን ወሰን 

ከአዲሰ አበባ ከተማ ጋር ለመቀላቀል የተዘጋጀውን ‘የተቀናጀ ማስተር ፕላን’ መነሻ በማድረግ ተቃውሞዎች ተቀስቅሰዋል። 

በርካታ ኦሮሞዎች ማስተር ፕላኑ የኦሮሞ አረሶአደሮችን ጥቅም ይጎዳል፣ በርካታ አርሶ አደሮችን ያፈናቅላል የሚል ሰጋት 

አላቸው” በሏል። አያይዞም “በኦሮሚያ ክልል ያለውን ተቃውሞ ለማፈን የኦሮሞ በሄር ተወላጆች ላይ የሚፈፀሙ የሰብአዊ 

መብት ጥሰቶች ተባብሰዋል።” ብሏል። 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ ማሰተር ፕላንን፣  ሁከት ለመቀስቀስ 

እነደተጠቀሙበት ቡደኖች፣ የአዲስ አበባን ወሰን ወደኦሮሚያ ለማስፋት የተዘጋጀ እንደሆነ አድርጎ ነው ያቀረበው። ይህ ግን 

ፍፁም ውሸት፣ ሕዝብን በመንግስት ላይ እንዲነሳ ለማድረግ ሆን ተብሎ የተቀነባበረ ወሬ ነበር። 

የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ ማስተር ፕላን እንድም ቦታ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ 

ወደኦሮሚያ ወሰኑን እንዲያሰፋ፣ በልዩ 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 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 
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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። 

 

እንግዲህ 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 ሁሌም በኢትዮጵያ ላይ በሚያወጣው ሪፖርት እያነሳ 

ያራግበዋል፣ ይንከባከበዋል። ይህ የሁከት አጋፋሪነቱን በግልፅ ያሳያል። 

 

ይህ ሕዝብን በሃሰተኛ ወሬ መንግሥት ላይ የማስነሳት ሙከራ የታሰበውን ያህል ባይሳካም በተወሰነ ደረጃ ውዥንብር 

ፈጥሯል። ባለፈው አመት ሚያዚያ ወር ላይ በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚማሩ የኦሮሞ ተወላጅ 

ተማሪዎች ተቃውሟቸውን የገለፁበት ሁኔታም እንደነበረ እናስታውሳለን። በተለይ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎቹ ተቃውሞ 

የሁከት ተላላኪዎችና ዘራፊዎች ተቀላቀለውት ለከፍተኛ የግለሰቦችና የመንግስት ንብረት ውድመት ምክንያት ሆኗል። የሰው 

ሕይወትም ጠፍቷል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይህን አውዳሚ ሁከት ለመከላከል በፀጥታ አስከባሪዎች የተወሰደውን እርምጃ 

“አላሰፈላጊና ተመጣጣኝ ያልሆነ፣ በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን 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 

ነው። 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 ሕየወት እንዳጠፉም መረጃዎች ያመለክታሉ። ከአዋኪዎቹ መሃከል መሳርያ የታጠቁም እነደነበሩ 

ይታወቃል።  
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ይህ በመሳሪያም ጭምር የተደገፈ ሁከት 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።  

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል ግን የዚህ አይነት ሁከት በኢትዮጵያ እንዲቀሰቀስ ሲናፍቁና  እንዲቀሰቀስም ሲጥሩ ከነበሩተ አንዱ 

በመሆኑ መክሸፉ አንገብግቦታል። ሁከቱን ለማራገብና ህግ ላስከበር በፀጥታ ሃይሎች የተወሰደውን እርምጃ፣ እንዲሁም 

በሃሰተኛ መረጃ ህዝቡን በማደናገር ሁከቱን የቀሰቀሱና የመሩ ግሰቦችን ህግ በሚፈቅደው መሰረት በቁጥጥር ስር አውሎ በፍርድ 

ቤት ክስ ለመመሰረት የተከናወነውን ተግባር እንደሰብአዊ መብት ጥሰት አቅርቦታል። ይህን ያደረገው ሁከት የቀሰቀሰውን 

ስሜት ሙቀት ለመንከባከበ ነው።   

 

በአጠቃላይ የአምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሪፖርት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁከት እንዲነሳ የማድረግ ፍላጎት የተንፀባረቀበት፣ ድርጅቱ 

የሁከት አጋፋሪ መሆኑን ያጋለጠ ሆኖ አግኝቼዋለሁ።   

 


