
KIFUPI CHA RIPOTI RAMANI (MAPPING) KUHUSU MAUAJI NCHINI JAMHURI 
YA KIDEMOKRASIA YA KONGO 

« Ripoti ya Mradi Ramani (Rapport Mapping) kuhusu vitendo vya ukiukaji wa ajabu wa haki 
za binadamu na wa haki ya kimataifa vilivyofanyika tokeya mwezi machi mwaka 1993 mpaka 
mwezi juni mwaka 2003 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo » ilitangazwa tarehe moja 
mwezi Oktoba mwaka 2010 : ndiyo maandiko ya muhimu sana ya Umoja wa Mataifa juu ya 
misiba iliyofanyika Kongo. Ripoti hii ni ya lazima sana kwa sababu ndiyo mara ya kwanza 
misiba hiyo iliyotendewa na watu mbalimbali inachunguzwa, inakusanywa na kupangwa kabisa 
katika Ripoti ya Umoja wa Mataifa. Mwanzo wa Ripoti hii ni wakati walivumbua, jimboni 
Kivu, katika mwezi septemba mwaka 2005 makaburi tatu ambamo watu wengi walizikwa. 
Kundi moja la wapekuzi wa Umoja wa Mataifa likawekwa chini ya uongozi wa Shauri Kuu la 
Umoja wa Mataifa kuhusu haki za Binadamu (HCDH). Tangu mwezi oktoba mwaka 2008 
mpaka mwezi mei mwaka 2009, wataalamu 33 wakongomani na wa kimataifa wa haki za 
binadamu walikusanya maandiko, waliuliza mashahidi na kufikia ku kusanya vitendo 617 vya 
ujeuri. Ripoti hii inaonyesha kama ni hasa wanawake na watoto ndio walikuwa wahanga wa 
vitendo vingi vilivyokusanywa na kundi hilo. « Kwa kuonyesha wazi uzito wa vitendo hivyo 
vya ujeuri vilivyofanyika na vikundi vyote vyenye kumiliki silaha » juu ya watu wanyonge, 
Ripoti inaweka vipindi vya pekee kuhusu vitendo vya ubakaji wa wanawake na mabinti, pia 
vitendo vya ujeuri vilivyofanyiwa watoto. Ripoti inaweka pia kipindi kimoja juu ya uchumi wa 
mali za nchi kulingana na vitendo vya ujeuri vilivyofanyika nchini Kongo. Ripoti inasema kama 
vingi kati ya vitendo vilivyokusanywa vinaweza kuitwa vitendo vyenye kukiuka haki za 
binadamu na vitendo vya vita. Kati ya watu waliofanya vitendo hivyo wanataja vikundi vya 
waasi na waaskari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia waaskari wa Uganda, wa 
Burundi, wa Angola, wa Rwanda, wa Tchad na Zimbabwe. Ripoti hiyo inaomba hasa iwekwe 
mahakama ya pekee kwa kukamilisha upekuzi na kuhukumu wote wanaozaniwa. Lakini kwa 
bahati mbaya, majina ya watu waliofanya vitendo hivyo vya ujeuri – watu yapata 200 ambao 
makumi mengi ni viongozi kwa ngazi za juu – hayaonekane katika Ripoti hiyo, lakini majina 
hiyo yanapatikana katika oroza ya siri ya Shauri kuu la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa 
(HCDH). Nchi zenye kuhusika zilitafuta ginsi ya kubadilisha Ripoti hiyo, tena mwezi augusti 
mwaka 2010 Ripoti ya kuwa ilipotezwa, lakini Shauri kuu la Haki za Binadamu lilifikia 
kuitangaza tarehe moja oktoba mwaka wa 2010. Kwa ngambo yake, Serkali ya Kongo ilikuwa 
na msimamo usio wazi kuhusu Ripoti hiyo. Kwanza, Serkali ya Kongo ilipokea vema Ripoti 
hiyo, lakini mwisho ikawa inajifurahisha na masemi tu bila kufanya matendo ya kutekeleza 
mashauri mamoja na majukumu yake. Kwa mfano Serkali ya Kongo iliomba kuundwa kwa 
vyumba vya pekee katika usimamizi wa Haki na Sheria nchini Kongo, lakini Sheria ya kuunda 
Vyumba hivyo haijaweza kuchaguliwa bado. Tukumbushe kama wakati wa kutangazwa kwa 
Ripoti hii, Bibi Navanethem Pillay, Kiongozi Mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa Haki za 
Binadamu (HCDH) alisema : « Matokeo ya mwisho 2 ya Ripoti hii itafuatana na ginsi ya 
kufuatilia kuieneza popote itakayofanyika na wakuu viongozi na raia wakongomani. Basi ni 
mapashwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na raia wake kujitahidi kuweka mbinu na 
mipango ya lazima ya Haki. Kwa hiyo watatumainia pia msaada wa Shirika la Kimataifa ». 
Tena kabla ya upekuzi uliopelekea kufanya Ripoti hii, mwaka 2003, wakati wa Mkutano Mkuu 
wa Umoja wa Mataifa, Raisi Joseph Kabila aliomba Korti ya mahakama ya kimataifa kwa ajili 
ya Kongo ifanye upekuzi juu vitendo vya ujeuri na mauaji na kulazimisha watendaji wajifasirie 
». Lakini mambo haikubadilika hata kiisha mashauri na maombi kuhusu Ripoti Mapping 
kufuatana na mwito wa Kabila wa 2003. Kuacha Mashirika mamoja yasiyo ya Kiserkali ya 



Kongo na ya Kimataifa, pia watendaji wamoja wanaokaa nje ya nchi, kimya ilizidi kuendelea 
juu ya Ripoti hii na kutoazibu wahalifu ilionekana kwenye ngazi za juu za Shirika la Kimataifa. 
Ilibidi kungoja mwezi wa desemba mwaka 2018 ili Mganga Denis Mukwege aseme kuhusu 
Ripoti hiyo katika hotuba yake ya kukubali Tuzo Nobel ya Amani pa Oslo tarehe 10 desemba. 
Wakati huo Ripoti Ramani ikarudiliwa tena katika Vyumba vya Kimataifa. Tangu pale 
anaendelea kualika Shauri la Usalama la Umoja wa Mataifa kama Chumba cha Umoja 
kinachohusika na vitisho kwa Amani na Usalama kwenye ngazi ya kimataifa na kuzungumza 
kuhusu Ripoti hii. Anaendelea pia kuhimiza ili watu wazungumze na ili nchi zote ambazo watu 
wao wamoja walishiriki maafa na mauaji zilete msaada yake kwa nguvu zinazofanyika kuhusu 
haki ya Wahanga. Mganga Denis Mukwege anaalika raia wakongomani kujihusisha na Ripoti 
Ramani, kusikia mambo yaliomo na kujitahidi kwa kulazimisha kuwekwa kwa Vyumba vya 
haki, kwani bila haki hakutakuwa amani. Ripoti Ramani ni ya muhimu sana kwa hali ya Kongo 
leo, inakumbusha vinyume vya kutoazibu wahalifu. Vitendo vingi vya ujeuri na mauaji yenye 
kupatikana katika Ripoti hii inaendelea kutendewa raia karibu na walewale watendaji. Juhudi 
ya Mganga Denis Mukwege na ya Wananchi wamoja wenye kujitolea kueneza popote Ripoti 
hii, inaomba kuundwa kwa Korti ya kuazibu wahalifu kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya 
Kongo. Inapatana pia na ukomo wa Ripoti Ramani uliokuwa wa « kuzuia vitendo vya ujeuri na 
mauaji visiendelee ». Jambo hilo la kuzuia maafa yasiendelee na jambo la kurudi kwa amani ni 
mapashwa ya watu wote. Kila mtu, kwa namna yake ya pekee anapashwa kujihusisha na Ripoti 
hii na mashauri yake. Kusoma sehemu moja ya Ripoti hii, kushiriki kazi zinazoandaliwa na 
mwito unaotolewa kuhusu haki na amani, kueneza habari kuhusu yaliyotendeka nchini Kongo, 
kutia sahihi juu ya maandiko ya utetezi, kushiriki maandamano, kukusanya nguvu za watu na 
vifaa vya lazima kwa jambo hilo, na vivi hivyo. Ni lazima watu wajihusishe na Ripoti hii na 
kulazimisha haki kwa ajili ya milioni ya wahanga wakongomani. Tulazimishe haki kwa ukweli 
kuhusu vitendo vya ujeuri na mauaji yenye kupatikana katika Ripoti Ramani. Tulazimishe pia 
kuhukumiwa na kuazibiwa kwa vitendo hivyo, matengenezo kwa ajili ya wahanga na 
kuandaliwa kwa mabadiliko ya muhimu ili hata siku moja vitendo hivyo visifanyike tena nchini 
Kongo. 


