
 

 

 

 

 

 

ሐምሌ 5/2008 

መብት ረገጣ በቀላፎ 

በሱማሌ ክልላዊ መንግስት በክልሉ መንግስት ትዕዛዝ በቀላፎ ወረደ ውስጥ በሚኖሩ ሱማሌ ባልሆኑ ቀደም ባሉ ስርዓቶች 

በግድ የረር ባሬ ተብለው እንዲጠሩ የተደረጉት ሀዲያዎች የማንነት ጥያቄ አንስተው እኛ በሱማሌ ውስጥ የምንኖር ሀዲያዎች 

ነን በክልል አወቃቀር ላይም ቦታ ይሰጠን ብለው የመብት ጥያቄ በማንሳታቸው የክልሉ ባለስልጣን አካል በደል እየፈጸመ ነው 

በማለት ይህ ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለው የመብት ረገጠ እንዲቆም የአካባቢው ሽማግሌዎች መጋቢት 24 ቀን 2008 ዓም 

በአገሪቱ ላሉ 11 ልዩ ልዩ ጽ/ቤቶች፣ የተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶችን ጨምሮ ለጻፉት አቤቱታ መፍትሔ ባለመሰጠቱ 

የክልሉ ሹመኞች በሱማሌ ውስጥ በሚገኙ ሀድያዎች ላይ የሚፈጽመውን ወንጀል በሰፊው የቀጠለ መሆኑን በመግለጽ ሰኔ 10 

ቀን 2008 ዓም የአካባቢው ሽማግሌዎች በድጋሚ ለ14 ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ጽ/ቤቶች የተወካዮችና የፌዴሬሽን 

ም/ቤቶችን ጨምሮ. ለችግሩ መፍትሔ እንዲፈለግ አቤቱታ ያቀረቡ መሆናቸውን በቀላፎ የሚገኙ ለሕዝብ መብት ተቆርቋሪ 

የሆኑ ግለሰቦች ሪፖርት አድርገዋል። በደረሰው መረጃ መሰረት በ12/7/2008 ዓ.ም ( መጋቢት 12 ቀን 2008ዓ.ም) የክልሉ 

ልዩ ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት መኮንንኖች ሀዲያዎቹ ወደሚገኙበት ወደ ቀላፎ ወረደ ድረስ በመሄድ ጸረ-ሰላም ኃይሎች 

አሉ ፤አልሸባብ አለ በማለት በክልሉ ባለስልጥኖች ትዕዛዝ ወደ ቦታው የሔደው ልዩ ፖሊስ ኃይልና መከላከያ መኮንኖች ከሌላ 

መከላከያ ሠራዊት ተለይቶ ራቅ ያለ ቦታ ላይ ሰፍሮ የማንነት ጥያቄና መብታቸውን በጠየቁት ሀድያዎች ላይ ዘምቶ ግድያ፣ 

ድብደባ፣ እስረት፣ በሴቶች ላይ አስገድዶ የመድፈር ወንጀል መፈጸሙንም አረጋገጠዋል።በድብደባ ምክንያት 1ኛ. አቶ 

ሱልጣን አደን ባር 2ኛ.አቶ አብዲ አያን አደን መሞታቸውንም ገልጸዋል። እንዲሁም 56 ሰዎች በጎዴ ከተማ ታስረው 

እንዲሰቃዩ እንደተደረገና በሙስታሄል ወረደ ስር ባሉ 9 መንደሮች የሚኖሩትን ሀዲያዎች ከሚኖሩበት ቦታ በግድ አፈናቅለው 

ውሃ፣ መጠለያና ምግብ በሌለበት ቦታ በማራገፍ ያሰቃዩ መሆናቸውን ገልጸዋል።  



በቅርብ ጊዜ የበላይ አካል ጉዳዩን ማጣራት ሲጀምር የክልሉ ባለስልጣኖች አቤቱታ ያቀረቡትን ሽማግሌዎች "ጸረመንግስትና 

አልሸባብ "ናቸው በማለት በሐሰት እየወነጀለ ሕዝቡን በግድ በመሰብሰብ ፣ ገንዘብ እየሰጠና በማስፋራራት በአካባቢው 

የተገደለ ሰው የለም፣ የተቃጠለ መንደር የለም፣ የታሰረ ሰው የለም፣ የተደፈሩ ሴቶች የሉም ብላችሁ ተነገሩ ይህን የማትፈጽሙ 

ከሆነ ንብረታችሁን እናወድማለን፣ እናስራችኋለን ፣እርምጃ እንወስዳለን በማለት ህዝቡን በማስቸገር ላይ መሆናቸውን 

የደረሰን መረጃ ይገልጻል።  

በዚህ ተግባር ላይ ተሰማርተው በሕዝብ ግፍ አየፈጸሙ ያሉት ግለሰቦች፡-የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክትል አፈጉባኤ( አቶ 

መሀመድ ረሺድ)፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር አባል የሆኑት( አቶ ኮርፋ ጋርኔ አህመድ ፣ አቶ ሹክር መአልምና ወ/ሮ ሙሃባ አሊ 

ዳዊት)፣ የፊቅ ዞን አስተዳደሪ( አቶ አብዲ አሊ መንታን)፣ የቀላሶ ወረደ አስተዳደር ( አቶ አህመድ መሀመድ)፣ የልዩ ፖሊስ 

ሻምበል አዛዥ ( አቶ ጣሂር) እና የቀላፎ ወረደ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ ( አቶ አብዲ መደቤ) መሆናቸውን ከቀላፎ የደረሰን መረጃ 

ያሳያል።ብዙ መቶዎች ደግም ለህይወታቸው መስጋታቸውን፤ ቤታቸው መቃጠሉን፤የቀንድ ክብቶቻቸው 

መገደላቸውና/መዘረፋችውንም በዝርዝር አቅርበው አቤት ቢሉም ቀና ምላሽ ሳያገኙ መቅረታችው ታውቋል ። የጠፋው 

አጠቃላይ ንብረትም ከ 45 ሚሊዮን ብር በላይ ነው ተብሏል ። 

 በቀላፎ የተፈጸመው ግፍ የሚወገዝ ነው !! 

የሕዝብ መብት ይከበር!! 

ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ !! 

 

 

 

 

 

INJUSTICE ANYWHERE IS  INJUSTICE EVERYWHERE 

SOCEPP, 30 RIGA COVE, WINNIPEG, MB R2P 2Z7, CANADA 

E MAIL: SOCEPP @AOL.COM 

               socepp@socepp.info/    WEB SITE: http://www.socepp.info 

http://www.socepp.info/


 

 

 


