
 
 

በኦሮሚያ ክሌሌ በተቀሰቀሰው ህዝባዊ ተቃውሞ (#OromoProtests) ምክንያት 
በፌዯራሌ ዯረጃ በሽብር የተከሰሱ ሰዎች ዝርዝር 

#OromoProtests #Ethiopia 

 

 በኢትዮጵያ ኦሮሚያ ክሌሌ ከህዲር ወር 2006 ዓ.ም ጀምሮ በተቀሰቀሰው ህዝባዊ ተቃውሞና የመብት ጥያቄ 
ምክንያት በመንግስት የጸጥታ ኃይልች በተወሰዯው እርምጃ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰሊማዊ ሰሌፈኞች ተገዴሇዋሌ፤ በሺዎች 
ታስረዋሌ፤ ተሰዯዋሌ፣ ሲያሌፍም የገቡበት ያሌታወቁ ብዙዎች ናቸው፡፡ ይህ እውነታ በዓሇም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች 
ዴርጅቶች በተሰሩ ሪፖርቶች ገሃዴ የወጣ ዴርጅታችን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ፕሮጅክትም ሲዘግበው የነበረ የሰብአዊ 
መብት ጥሰት ነው፡፡ ከወራት በፊት የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ፕሮጀክትም በህዝባዊው ተቃውሞ የተነሳ መንግስት ግዴያ 
የፈጸመባቸውን ዜጎች ዝርዝር በጥናት ሊይ ተመስርቶ ይፋ አዴርጓሌ፡፡ በተቃውሞው ሂዯት መንግስት በወሰዯው የኃይሌ 
እርምጃ ህይወታቸውን ካጡት ዜጎች በተጨማሪ በርካቶች አዯባባይ ወጥተው የመብት ጥያቄያቸውን በማሰማታቸው 
ወዯእስር ቤት ተግዘዋሌ፡፡ እስረኞቹ በክሌሌና በፌዯራሌ እስር ቤቶች ታጉረው ይገኛለ፡፡  

 
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ፕሮጀክት በፌዯራሌ መንግስቱ በሚተዲዯሩ እስር ቤቶች የሚገኙትንና ክሳቸው ሽብር 

የሆኑትን ሰዎች ዝርዝር ከዚህ ቀጥል ይፋ አዴርጓሌ፡፡ ዝርዝሩ ከሽብር ውጭ ባሇ ወንጀሌ የተከሰሱትንና ሇእስር ተዲርገው ክስ 

ያሌተመሰረተባቸውን እስረኞች አይጨምርም፡፡ በዝርዝሩ ሊይ የተካተቱት ተከሳሾች ከህዲር 2006 ዓ.ም ጀምሮ ከተነሳው 
የኦሮሞ ህዝብ የመብት ጥያቄ እንቅስቃሴ ወዱህ ክስ የተመሰረተባቸው ናቸው፡፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ በሽብር ወንጀሌ 

ተጠርጥረው ክስ ሳይመሰረትባቸው በፌዯራሌ ማዕከሊዊ ወንጀሌ ምርመራ (ማዕከሊዊ) በእስር ሊይ የሚገኙ ተጠርጣሪዎች 
እንዲለ አብረዋቸው ታስረው ቆይተው ክስ ከተመሰረተባቸውና ቀጥል ስማቸው ከተዘረዘሩት ሰዎች ሇመገንዘብ ቢቻሌም፣ 
ሙለ ስማቸውና ቁጥራቸው በውሌ ባሇመታወቁ ሇጊዜው እዚህ ዝርዝር ውስጥ አሌተካተቱም፡፡ በዘጠኝ መዝገቦች 
የተከፈተው የሽብር ክስ ተከሳሾች ዝርዝር የሚከተሇው ነው፡፡ 
 

በእነ ጉርሜሳ አያኖ የክስ መዝገብ (እነ በቀሇ ገርባ)  

1. በቀሇ ገርባ  

2.  ዯጄኔ ጣፋ 

3.  አዱሱ ቡሊሊ 

4. ጉርሜሳ አያኖ 

5.  አብዯታ ነጋሳ 

6.  ገሊና ነገረ  

7. ጭምሳ አብዱሳ 

8.  ጌቱ ግርማ  

9. ፍራኦሌ ቶሊ 

10. ጌታቸው ዯረጄ 

11. በየነ ሩድ  

12. ተስፋዬ ሉበን 

13. አሸብር ዯሳሇኝ 

14. ዯረጄ መርጋ 

15. የሱፍ አሇማየሁ  

16. ሂካ ተክለ  

17. ገመቹ ሸንቆ  

18. መገርሳ አስፋው 

https://www.facebook.com/hashtag/oromoprotests?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/ethiopia?source=note


 
 

19. ሇሚ ኤዳቶ  

20. አብዱ ታምራት 

21.  አብዯሊ ከመሳ 

22.  ሀራኮኖ ቆንጮራ፣ ናቸው፡፡ 

 

በእነ ዯስታ ዱንቃ መዝገብ  

 

23. ዯስታ ዱንቃ  

24. ሇማ ባይ ጉተማ  

25. ዋዩ ቤካ  

26. አብዯታ ባትሪ 
 

ያሇ አባሪ ክስ የቀረበበት 

 

 27. ዮናታን ተስፋዬ 

 

በእነ ሐብታሙ ሚሌኬሳ የክስ መዝገብ  

 

28. ሐብታሙ ሚሌኬሳ ጫሉ  

29. ረዲት ሳጅን ጫሊ ፍቃዴ አብዯታ  

30. ጌትነት ሇሚ ኃይልሴ 

 31. በከሌቻ ቁፋ ቤኛ 

 32. ሇሜሳ አብቹ ደሬሳ  

33. መኮነን ገቢሳ ገዯፉ  

34. ፀጋዬ ጋዱሳ ኡባ  

35. አቦንሳ አኩማ ሆንዲራ  

36. ረዲት ሳጅን ቤኩማ ታዯሰ ፊንዲ 

 37. ዱንሳ ፋፋ ዴርባ  

38. አሌኩ አቦና መኩሪያ  

39. እሸቱ ዯባ ነገዎ  

40. ታዯሰ ነገኦ ገመዲ  

41. ኡምኔሳ በዲሳ ሚዳቅሳ 

 42. ሮቢላ አብዱሳ ክቲሊ  

43. በቀሇ ተሬሳ ረጋሳ  

44. ነገሰ በርሲሳ ዯበላ  

45. ካሳሁን ሙሉሳ ሙሇታ 

 46. አብዱ ታሪኩ ዳረሳ  

47. ዯጀኔ ፋይሳ ጠፋ  

48. ታሪኩ ቦኪ ዯበሊ  

49. አብዱሳ ቦካ ቱጅባ  



 
 

50. እምሩ ነገዎ ጀማ  

51. መሌካሙ ታዯሇ ቢዬ  

52. ረዲት ሳጅን ተስፋዬ አባተ ዯምሴ  

53. ተካሌኝ ቡሇቾ ገመዲ  

54. ረ/ሳጅን ኩምሲሳ ደጉማ ሚሌኬሳ 

 55. ክንፈ መኮነን ተሰማ  

56. ኪንስታብሌ ገመቹ ታሪኩ እጅጉ  

57. ቶልሳ በዲዲ ዯበሬ  

58. ሺፈራው ግርማ ሰንበታ  

59. ቢኒያም ጫሊ ገረሱ 

 60. ስንታየሁ መኮንን ገዲ 
 

በእነ ኦሊና ከበዯ መዝገብ 

 

 61. ኦሊና ከበዯ  

62. ወሌዳ ሞቱማ  

63. መገርሳ ፍቃደ  

64. አርገምሲሳ ላንጂሳ 

 65. ም/ሳጅን መሰረት አቦማ  

66. አብዱሳ ኢፋ  

67. ዋርዯር ተመስገን  

68. ተካሌኝ መርድሳ  

69. ቦኪ እሸቱ  

70. ብርሃኑ ቦኪ  

71. ማሙሽ ቦኪ  

72. ፍቃደ አደኛ  

73. መኮንን ዘውዳ  

74. ወርቁ ጉርሙ  

75. ገረሙ አደኛ  

76. ዯረጄ ታዬ  

77. ጃሇታ ሰንዲፋ 

 78. ሊቀው ሮቢ  

79. እንግዲ ቁሲ  

80. ቶሽላ ተስፋ  

81. ታዯሇ ዓሇሙ 

 

በእነ አበበ ኡርጌሳ መዝገብ 

 

 82. አበበ ኡርጌሳ  

83. መገርሳ ወርቁ  

84. አደኛ ኬሶ  



 
 

85. ቢለሱማ ዲመና  

86. ላንጂሳ አሇማየሁ (መከሊከሌ ሳያስፈሌገው በፍርዴ ቤት ነጻ ተብል የተፈታ)  

87. ተሻሇ በቀሇ (ከሽብር ክስ ወዯ ወንጀሌ ህጉ ተቀይሮሇት ተከሊከሌ የተባሇና በዋስ የተፈታ) 

 
በእነ ተሾመ ረጋሳ መዝገብ 

 88. ተሾመ ረጋሳ  

89. ጫሊ ዱያስ 

 90. ኦብሱማን ኡማ 

 91. ኒሞና ሇሜሳ  

92. ከበዯ ጨመዲ  

93. ምረቱ ጉለማ  

94. ዳቢሳ በየነ  

95. ጌታሁን ዯስታ  

96. መንግስቱ ጉዱሳ 

 97. ተሰማ ሁንዳ  

98. ቦንሳ (ኦብሳ) ኃይለ 

 99. አሸብር ኦንቾ  

100. ጃራ ኤቢሳ  

101. ፋፋ ሬፋንራፋ 

 102. አጥናፉ ቢራሳ  

103. አብዱ ታዯሰ 
 

በእነ ሀብታሙ ሀጫለ መዝገብ 

104. ሀብታሙ ሀጫለ  

106. ቶኩማ ሙላሳ  

107. ዯጋጋ ብርሃኑ  

108. ዮሐንስ ኡርጌሳ  

109. ዳብሳ በሉና 

110. አብደርህማን አዯም  

111. ዮሴፍ ዱዲ  

112. ተስፋዬ በቀሇ  

113. ዳቢሳ ኤታንሳ  

114. ናኦሌ ሻሚሮ  

115. ሇታ አህመዴ 

በእነ ቀጀሊ ገሊና የክስ መዝገብ  

116. ቀጀሊ ገሊና  

117. ሰብኬበ በቀሇ  

118. አብዯታ ወሊንሳ (ማዕከሊዊ ወንጀሌ ምርመራ በዯረሰበት ዴብዯባ (ቶርች) ምክንያት ታሞ ቂሉንጦ እስር ቤት የሞተ) 119. 
ኡርጌሳ ዯመና 

 

በእነ አሚን ዬዮ ሙመዴ መዝገብ  



 
 

120. አሚን ዬዮ ሙመዴ  

121. አብደ የሱፍ አቡደ ኡመር  

122. አብዴሌዋሴ ኢብራሂም አብዯሊ  

123. አብዴሌቃዴር መሃመዴ ኢብራሂም 

124. ሸምሰዱን አህመዴ ኡመዴ  

125.መሃመዴ አሌዩ ኡመር አህመዴ  

126. መሃመዴ ሶፍያን ሀመዳ  

127. አበዱ መሃመዴ አዯም  

128. ጀማሌ ቶፊቅ አሜቶ  

129. ፋሮምሳ ሃሚሶ ጊዞ  

130. ሃሩን አዪቦ መሀመዴ  

131. ናስር አሚን ኢብራሂም ኡመር  

132. ጀማሌ አሌዩ መሃመዴ ብተቤ  

133. አህመዴ ከሉፍ አሚን  

134. ከሌፍ መሃመዴ አዯም  

135. ብሩ ገሇቱ ጋሪ  

136. ያሲን መሃመዴ አዯም (በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ፕሮጀክት የተዘጋጀ) 


