ኢሰመጉ

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ
ETHIOPIAN HUMAN RIGHTS COUNCIL

ኢሰመጉ የቆመው ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መዳበር፣ ለሕግ የበላይነት መስፈንና ለሰብዓዊ መብቶች መከበር ነው!!
EHRCO stands for Democracy, the rule of Law and the respect of Human Rights.

ጋዜጣዊ መግለጫ
መንግሥት የዜጎችን የሃይማኖት ነጻነት የማስከበር እንዲሁም የአምልኮ ሥፍራዎችን ከጥቃት የመጠበቅ ግዴታውን በአግባቡ
ይወጣ!
መጋቢት 04/2012ዓ.ም
የኢፌዲሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 27 (1) ማንኛውም ሰው የማሰብ፣ የኅሊና እና የሃይማኖት ነጻነት እንዳለው ይደነግጋል፡፡ ይህ
መብት ማንኛውም ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት የመያዝ ወይም የመቀበል፣ ሃይማኖቱንና እምነቱን ለብቻ ወይም
ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም በግል የማምለክ፣ የመከተል፣ የመተግበር፣ የማስተማር ወይም የመግለጽ መብትን
እንደሚያካትት ይገልጻል፡፡ የሃይማኖት ተከታዮች ሃይማኖታቸውን ለማስፋፋትና ለማደራጀት የሚያስችሏቸው የሃይማኖት
ትምህርትና የአስተዳደር ተቋማት ማቋቋም እንደሚችሉም በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 27 (2) ተደንግጓል፡፡ እንዲሁም፣ በሕገ
መንግሥቱ አንቀጽ 14 ማንኛውም ሰው ሰብዓዊ በመሆኑ የማይደፈርና የማይገሰስ በሕይወት የመኖር፣ የአካል ደኅንነትና የነጻነት
መብት እንዳለው ተደንግጓል፡፡ አንቀጽ 32 (1) ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወይም በሕጋዊ መንገድ ሐገሪቱ ውስጥ የሚገኝ የውጭ
ዜጋ በመረጠው የሐገሪቱ አካባቢ የመዘዋወርና የመኖሪያ ቦታ የመመሥረት ነጻነት እንዳለው ይደነግጋል፡፡ ይህንንም መብት
የማስከበር ግዴታ በዋናነት የተጣለው በመንግሥት ላይ ነው፡፡
ይሁን እንጂ ይህ ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌ ሊከበር ባለመቻሉ መጋቢት 01/2012ዓ.ም ከቀኑ በ11 ሰዓት በአማራ ክልል ሰሜን
ሸዋ ዞን ሞረትና ጅሩ ወረዳ እነዋሪ ከተማ በሚገኝ የሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ላይ ቃጠሎና የንብረት ዘረፋ ተፈጽሟል፡፡
በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ቃጠሎ ያደረሱት በቡድን ተሰባስበው ወደ ሥፍራው የሄዱ ሰዎች መሆናቸውን፣ የዕምነት ሥፍራው
ሙሉ በሙሉ መውደሙን፣ በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ በነበሩ ሦስት አገልጋዮችና የጥበቃ ሠራተኛ ላይም ድብደባ መፈጸሙን
ኢሰመጉ ለማረጋገጥ ችሏል፡፡ ከሥፍራው በተሰባሰበው መረጃ መሠረት ጥቃቱን ያደረሱት ሰዎች ድርጊቱን ለመፈጸም የተነሣሡት
‹‹ለአካባቢው ነዋሪ ማኅበረሰብ የሕክምና አገልግሎት ይሰጡ የነበሩ የውጭ አገር ዜጎች ነጻ ሕክምናውን ለማግኘት ለሚሄዱ ሰዎች
ሃይማኖት ይሰብካሉ›› በሚል ምክንያት ሲሆን፣ በዚያው ዕለት የሐኪሞቹ መጠለያ ድንኳንም በቃጠሎ ወድሟል፡፡ ኢሰመጉ
ያነጋገራቸው የወረዳው የፖሊስ አዛዥ በጉዳዩ ላይ ምርመራ እየተደረገ መሆኑንና ውጤቱም በቅርቡ ይፋ እንደሚሆን ገልጸዋል፡፡
ከዚህም በተጨማሪ፣ የካቲት 26 ቀን 2012ዓ.ም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ጉራጌ ዞን ኮኪር ገደባኖ ጉታዘር
መሐል ዓምባ ወረዳ የሚገኝ የሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ቃጠሎ ተፈጽሞበታል፡፡ ይህንንም ቤተ ክርስቲያን ያቃጠሉት በቡድን
የተሰባሰቡ ወጣቶች መሆናቸውን የቤተ ክርስቲያኒቱ የሥራ ኃላፊዎች ለኢሰመጉ አስታውቀዋል፡፡
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ የሐገሪቱ አካባቢዎች በሚገኙ የተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት ላይ በተደጋጋሚ ጥቃቶች ሲፈጸሙ
ተስተውሏል፡፡ ከዚህ ቀደም በመስጅዶች፣ በፕሮቴስታንትና በኦርቶዶክስ ተዋኅዶ አብያተ ክርስቲያናት ላይ የተፈጸሙ ጥቃቶችን
በምሳሌነት መጥቀስ ይቻላል፡፡ መሰል ጥቃቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ መምጣታቸው ኢሰመጉን ያሳስበዋል፤ ጥቃቶቹንም
ያወግዛል፡፡ ይህን መሰሉ ድርጊት በሕገ መንግሥቱ ዕውቅና ያገኘውን የሃይማኖት፣ የእምነትና የአመለካከት ነጻነት የሚጻረር
ከመሆኑ በላይ በወንጀል ሕጉ ከባድ ቅጣት የሚያስከትል የወንጀል ድርጊት ነው፡፡
ሃይማኖትንና ብሔርን መሠረት ያደረጉ፤ በጥላቻ መንፈስ የሚፈጸሙ ሕገ ወጥ ተግባራት የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች
ከመሆናቸው በላይ የማኅበረሰብ ሰላምን፣ አንድነትና የአገር ደኅንነትን በአጠቃላይ የሚያናጉ፣ ሕዝብን የሚያሸብሩ አደገኛ
ተግባራት ናቸው፡፡ መሰል ድርጊቶች ተጽእኗቸው በሚፈጸሙበት ሥፍራ ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሳይሆን የሁሉንም ሃይማኖት
ተከታዮች ሥርዓተ አምልኮአቸውን በነጻነት እንዳይፈጽሙ ፍርሐት ላይ የሚጥል፤ ዐውዱ እየሰፋ የሚሄድ ውጤት ይኖራቸዋል፡፡
በሃይማኖት ተቋማትና ምዕመናን ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች በኢትዮጵያ የሚስተዋሉትን ፖሊቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ
ቀውሶች ይበልጥ የሚያባብሱና ለአስከፊ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች መንሥዔ ከመሆናቸው በላይ አገራችን ያላትን የበለጸገ
የባሕልና የዕምነት ብዝኃነት የሚሸረሽሩ በመሆናቸው ኢሰመጉ ድርጊቱን አጥብቆ ያወግዛል፡፡ መንግሥት እስካሁን የተፈጸሙ
መሰል ድርጊቶችን አጣርቶ ፈጻሚዎችንና አስፈጻሚዎችን ለሕግ እንዲያቀርብ፣ በሌሎች ሥፍራዎችም እንዳይደገሙ የመከላከል
ኃላፊነቱን እንዲወጣ ኢሰመጉ ያሳስባል፡፡
አገሪቱ የሕግጋቷ አካላት ካደረገቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድንጋጌዎች መንፈስ ጋር በሚስማማ መልኩ የሃይማኖት
ተቋማት፣ የአምልኮ ሥፍራዎችና ምልክቶች ሙሉ በሙሉ እንዲከበሩና ከጥቃት እንዲጠበቁ የማድረግ ግዴታውን መንግሥት
እንዲወጣ እንዲሁም፣ ሊፈጽምባቸው ለሚችል የማርከስ ተግባር ወይም ውድመት ተጋላጭ በሚሆኑበት ሁኔታ ደግሞ ተጨማሪ
የጥንቃቄ እርምጃዎችን እንዲወስድ ኢሰመጉ ጥሪውን ያቀርባል፡፡

በመጨረሻም፣ ሃይማኖትንና ብሔርን መሠረት ያደረጉ ጥቃቶች በአብዛኛው ሲፈጸሙ የሚስተዋለው በኢ-መደበኛ መልኩ
በሚሰባሰቡ ወጣቶች በመሆኑ የሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት፣ ተጽእኖ ፈጣሪ የማኅበረሰብ መሪዎች እንዲሁም የአገር
ሽማግሌዎች በጋራ በመሆን ወጣቶች ከጥፋት የሚመለሱበትን መንገድ ይቀይሱ ዘንድ ኢሰመጉ ያሳስባል፡፡

ሁሉም መብቶች ለሁሉም!!
ኢሰመጉ በአፍሪካ የሕዝቦችና የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የታዛቢነት ቦታ አለው፤ የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች
ፌዴሬሽን (FIDH) አባል፣ የዓለም ዓቀፍ ጸረ-ሥቃይ ድርጅት (OMCT) አባልና የምሥራቅና የአፍሪካ ቀንድ የሰብዓዊ
መብቶች ተሟጋቾች ጥበቃ ኅብረት (DefendDefenders) መሥራች አባልም ነው፡፡

