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የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ 

ETHIOPIAN HUMAN RIGHTS COUNCIL 
  

 
አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ 

መንግሥት በማረሚያ ቤቶችና ተፈናቃዮች በሚገኙባቸው መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ 
እንዳይከሰት አስፈላጊውን የጥንቃቄ ርምጃ ይውሰድ! 

                                                                 መጋቢት 11/2012ዓ.ም 

በዓለም አቀፍ ደረጃ የተቀሰቀሰው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን ሕይወት መቅጠፉና አሁንም ማኅበራዊ 
ሥጋት ሆኖ መቀጠሉ ይታወቃል፡፡ በዚሁ በሽታ የተያዙ ሰዎች በአገራችንም መገኘታቸው ተገልጻDል፡፡ በሽታው በወረርሽኝ መልክ 
ቢከሰት አስቀድሞ ለመከላከል የሚያስችል የጥንቃቄ እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆናቸውን መንግሥት በተከታታይ በሚያወጣቸው 
መግለጫዎች እያስታወቀ ይገኛል፡፡ ይህን የመንግሥት ጥረት ኢሰመጉ በመልካም ጎኑ የሚመለከት ሲሆን፣ ለወረርሽኝ ይበልጥ 
ተጋላጭ በሆኑ ማረሚያ ቤቶች፣ ፖሊስ ጣቢያዎችና የስደተኞች/ተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የቫይረሱ ሥርጭት 
በወረርሽኝ መልክ እንዳይከሰት አስፈላጊው ዝግጅት ይደረግ ዘንድ ያሳስባል፡፡ በተለይም በማረሚያ ቤቶች፣ በፖሊስ ጣቢያዎች እና 
መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ያለው የተጨናነቀ የአያያዝና የአኗኗር ሁኔታ በትንፋሽና በንክኪ ለሚተላለፉ የበሽታ ወረርሽኝ 
በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ስለሚያደርግ መንግሥት አደጋውን ለመቀነስ የሚያስችሉ የአስቸኳይ ጊዜ ርምጃዎችን መውሰድ 
ይጠበቅበታል፡፡  

የበሽታው ወረርሽኝ በማረሚያ ቤቶች፣ በፖሊስ ጣቢያዎችና መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ቢከሰት በወንጀል ተጠርጥረው በተለያዩ 
ፖሊስ ጣቢያዎች ውስጥ ከሚገኙ ሰዎች፣ ከታራሚዎችና ከተፈናቃዮች/ስደቶች ጋር የቅርብ ግንኙነት ባላቸው ጠበቆች፣ የቤተሰብ 
አባላትና የማረሚያ ቤት ባልደረቦች እንዲሁም የዕርዳታ አስተባባሪ ሰዎች አማካይነት ወደ ብዙኃኑ ማኅበረሰብ በአጭር ጊዜ 
ውስጥ በስፋት ሊሠራጭ የሚችልና ይህንንም በፍጥነት ለመቀልበስ አዳጋች ሊሆን መቻሉ ጉዳዩን ይበልጥ አሳሳቢ ያደርገዋል፡፡  

መንግሥት በሌሎች አገራት ከተወሰዱ ርምጃዎች ተሞክሮ በመቅሰም የኢፌዴሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ፣ ፍርድ ቤቶች እና 
የማረሚያ ቤት አስተዳደር የተቀናጀ የአሠራር ሥርዓት ዘርግተው አስፈላጊውን ሕጋዊ የጥንቃቄ አካሄድ በመከተል በዋስ ሊፈቱ 
የሚችሉ በሕግ የተያዙ ሰዎችን፣ የአመክሮ ጊዜአቸው የተቃረበ ታራሚዎችን፣ ወደ ማኅበረሰቡ ቢቀላቀሉ ጉዳት እንደማያደርሱ 
የሚታመንባቸውንና በማረሚያ ቤቶች ውስጥ በመልካም ባሕርያቸው የሚታወቁ እንዲሁም በዕድሜ የገፉ ታራሚዎችን 
በመፍታትና ቀሪዎቹም ከጠያቂዎቻቸው ጋር በጥንቃቄ ሊገናኙ የሚችሉበትን ሁኔታ በማመቻቸት በተጨናነቀ ሥፍራ ሊከሰት 
የሚችለውን አደጋ አስቀድሞ የመከላከል ርምጃዎችን ከወዲሁ መጀመር ተገቢ መሆኑን ኢሰመጉ ያምናል፡፡ የወረርሽኝ ሥጋትን 
አስቀድሞ ለመከላከል ከሚቻልባቸው መንገዶች አንዱ በኅበረተሰቡ መካከል ነጻ የሆነ የመረጃ ልውውጥ መኖር በመሆኑ በኦሮሚያ 
ክልል በሚስተዋለው የስልክ መሥመርና የበይነ መረብ ግንኙነት መቋረጥ ምክንያት ችግሩ የከፋ እንዳይሆን በዚያ አካባቢ ለሚገኙ 
ማረሚያ ቤቶችና መጠለያ ጣቢያዎች መረጃ የሚደርስበትን መንገድ መንግሥት እንዲቀይስ ኢሰመጉ ያሳስባል፡፡  

በአገር አቀፍ ደረጃ ካለው ዝቅተኛ የሆነ የንጽሕና መጠበቂያ ቁሳቁስ አቅርቦት አንፃር ታራሚዎችና ስደተኞች/ተፈናቃዮች 
በተጨናነቀ ሁኔታ በሚኖሩባቸው የፖሊስ ጣቢያዎች፣ ማረሚያ ቤቶች እና መጠለያ ጣቢያዎች ችግሩ የባሰ ሊሆን ስለሚችል 
መንግሥት አስፈላጊውን የንጹሕ ውኃ አቅርቦትና የንጽሕና መጠበቂያ ቁሳቁስ ከማሟላት በተጨማሪ የተወሰነ ቁጥር ያላቸው 
ታራሚዎች ብቻ የሚያድሩባቸውን ሰፊ ክፍሎች ማዘጋጀት፣ መጠለያ ጣቢያዎችንም በአግባቡ ማደራጀት ይጠበቅበታል፡፡  

ስለሆነም፣ የታራሚዎችንና በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን ሕክምናና የጤና እንክብካቤ የማግኘት፣ ከሐኪሞቻቸው 
ጋር የመገናኘት እንዲሁም በንጹሕና ጤናማ አካባቢ የመኖር መብቶቻቸው እንዲከበሩ በማድረግ መንግሥት ዜጎችን ከወረርሽኝ 
የመጠበቅ ኃላፊነቱንና ግዴታውን በተሟላ ሁኔታ እንዲወጣ ኢሰመጉ ጥሪውን ያቀርባል፡፡  

ሁሉም መብቶች ለሁሉም!! 

 

                           

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. 

 
 

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፡፡ 

 




