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.

አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ
በፀጥታ ሀይሎች የሚወሰዱ የሀይል እርምጃዎች ከፍተኛ ጥንቃቄን ይሻሉ!
ነሀሴ 20 ቀን 2012 ዓ.ም

ዜጎች ተቃውሟቸውን በሰላማዊ መንገድ የማቅረብ ሕገ-መንግሥታዊ መብት ያላቸው ሲሆን፣ መንግሥት
ደግሞ ይህን የማስከበር እና የማክበር ግዴታ ተጥሎበታል፡፡ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ባለፈው
ሰኔ መጨረሻ አካባቢ በተለያዩ አካባቢዎች ተፈጽመው በነበሩ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ተጎጂ የነበሩ ዜጎች
ወደቀደመ ሁኔታቸው ሳይመለሱ እና ሳይቋቋሙ፣ ከሰሞኑ በክልሉ በተፈጠረ የጸጥታ ችግር የተነሳ የበርካታ
ሰዎች ሕይወት የጠፋ መሆኑን ከስፍራው የሚወጡ እና ለኢሰመጉ የደረሱ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡
ከነሀሴ 11 ቀን 2012 ዓ.ም አመሻሽ ጀምሮ በአሳሳ፣ በአዳባ፣ በዶዶላ፣ በሻሸመኔ፣ በባሌ ሮቤ፣ በጊኒር፣
በአሰቦት፣ በጭሮ፣ በአወዳይ እና በሌሎችም የክልሉ ከተሞች በመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች በተወሰዱ
የኃይል እርምጃዎች የዜጎች ህይወት ተቀጥፏል:: ይህ ተመጣጣኝነቱ አጠያያቂ የሆነ የጸጥታ ኃይሎች
እርምጃ የሰብዓዊ መብቶች አያያዝ ሁኔታን ወደ አሳሳቢ ደረጃ እንዳይወስደው መንግስት በቂ ጥንቃቄ
ሊወስድ እንደሚገባ ኢሰመጉ ያሳስባል፡፡
በእንዲህ ያሉ ሁኔታዎች የጸጥታ ኃይሎች የሚወስዷቸው እርምጃዎች፣ በአንድ በኩል በስጋት ውስጥ ያሉ
የህብረተሰብ ክፍሎችን ከለላ መስጠት ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ዜጎች ተቃውሟቸውን ፍጹም ሰላማዊ
በሆነ መንገድ እንዲያቀርቡ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን መፍጠር ነው፡፡ በመሆኑም ሕጋዊ፣ አስፈላጊ እና
ተመጣጣኝ ሆኖ ካልተገኘ በቀር የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ችግሮችን የሚያባብሱ እና ዓይነተ ብዙ
የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶችን የሚያስከትሉ የኃይል እርምጃዎችን ከመውሰድ እንዲቆጠቡ ኢሰመጉ አጥብቆ
ያሳስባል፡፡
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የክልሉ እና የፌደራል መንግሥት፣ የደረሰውን ጥፋት ለማጣራት እና ለመመርመር፣ በነፃና ገለልተኛ
አካላት አማካኝነት አፋጣኝ ሥራዎችን እንዲሰሩ፣ አጥፊዎች ለሕግ እንዲቀርቡ እና ለተጎጂዎችም ተገቢ
የሞራል እና የገንዘብ ካሳ እንዲሰጣቸውም ኢሰመጉ ይጠይቃል፡፡
በሌላ በኩል መንግስት በባለፈው ጥቃት የደረሰውን ጉዳት ለማስተካከልና አጥፊዎችንም ለህግ ለማቅረብ
የተለያዩ ጥረቶችን በማድረግ ላይ ይገኛል ይሁንና አሁንም በተጎጂዎች ላይ ተጨማሪ ጥቃትና ጉዳት
ለማድረስ ዛቻ እና ማስፈራሪያ እየደረሳቸው መሆኑን ከተለያዩ ምንጮች የደረሱን መረጃዎች ያሳያሉ
ስለሆነም መንግስት ህግ የማስከበር ስራን በስፋትና በቁርጠኝነት የዜጎችን የሰብዓዊ መብት ባከበረ መልኩ
በማከናወን የዜጎችን በሰላም የመኖር ዋስትና እንዲያረጋግጥ የህግ የማስከበር ስራንም በሚሰራበት ወቅት
በተቻለ መጠን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ኢሰመጉ ያሳስባል፡፡
ኢሰመጉ ከዚህ ቀደም በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተፈፀሙትን የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች
ለማረጋገጥ የምርመራ ባለሞያዎቹን በየአካባቢዎቹ በመላክ የማጣራት ስራውን በማጠናቀቅ ላይ ይገኛል፡፡
የዚህንም ድርጊት ዝርዝር ሁኔታ ለማጣራት የተለያዩ ጥረቶችን በማድረግ ላይ ነው፡፡ ይህንን አስቸኳይ
ጋዜጣዊ መግለጫ ለማውጣት የተገደደውም ይህንን የተጣራ መግለጫውን እስከሚያወጣ ድረስ መንግስት
ለዜጎች መብቶች መከበር በቂ ትኩረት እንዲሰጥና ህግ የማስከበር ስራዎችንም በሚሰራበት ወቅት ልዩ
ጥንቃቄ እንዲያደርግ ለማሳሰብ ነው፡፡
በመጨረሻም በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች በተደጋጋሚ በዜጎች ላይ እየተፈፀሙ ያሉ የመብት ጥሰቶች
የሚቆሙበትን እንዲሁም ዘላቂ መፍትሄ የሚያገኙበትን ሁኔታ የሚመለከታቸው የመንግሰት አካላት
ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ እና በቂ ተቋማዊ ዝግጅት እንዲያደርጉ ኢሰመጉ አበክሮ ይጠይቃል፡፡

ኢሰመጉ በአፍሪካ የሕዝቦችና የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የታዛቢነት ቦታ አለው፤የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ
መብቶች ፌዴሬሽን (FIDH) አባል፣ የዓለም አቀፍ ጸረ-ሥቃይ ድርጅት (OMCT) አባል፣ የምሥራቅና
የአፍሪካ ቀንድ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋቾች ጥበቃ ኅብረት (Defend Defenders) መሥራች አባል ነው፡፡
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