የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ - ኢሰመጉ
ኢሰመጉ የቆመው ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መዳበር፣ ለሕግ የበላይነት መስፈንና ለሰብዓዊ መብቶች መከበር ነው!

ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ቀንን በማስመልከት ከኢሰመጉ የተሰጠ ጋዜጣዊ
መግለጫ
‹‹ሰብዓዊ መብቶችን ያገናዘበ መልሶ ማቋቋም››
ታህሣሥ 1 ቀን 2013 ዓ.ም
በአንደኛውና በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት፣ ከዛም ቀደም ብሎ በነበረው ጊዜ በሰው ልጆች ላይ
የደረሰውን መከራ እና ስቃይ ተከትሎ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ እ.አ.አ ዲሴምበር 10 ቀን 1948
ከዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች የሕግ ሰነዶች ውስጥ ቀዳሚ የሆነውን ‹‹ሁሉ-አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድንጋጌ››
አጸደቀ፡፡ ከዚህ ታሪካዊ ኹነት በኋላ ዓለም አቀፉ የሰብዓዊ መብቶች ቀን በየዓመቱ እ.አ.አ ዲሴምበር 10 ቀን (ታህሣሥ 1
ቀን 2013 ዓ.ም) ታስቦ የሚውል ሲሆን፤ ዘንድሮ በዓለም ለ72ኛ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ32ኛ ጊዜ ‹‹Recover
Better – Stand up for Human Rights ወይም ሰብዓዊ መብቶችን ያገናዘበ መልሶ ማቋቋም›› በሚል መሪ ሀሳብ
እየተከበረ ይገኛል፡፡
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ - ኢሰመጉ ቀኑን ከዲሴምበር 1 - 10 ድረስ ባሉት ተከታታይ ቀናት በልዩ
ልዩ ዝግጅቶች በማክበር ላይ ይገኛል፡፡ የዘንድሮው ዓመት የሰብዓዊ መብቶች ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ኮሮና ቫይረስ
(ኮቪድ 19) በወረርሺኝ መልክ በመላው ዓለም ተከስቶ የሚሊዮኖችን ውድ ህይወት የቀጠፈበት እጅግ ፈታኝ ዓመት
መሆኑ የማይረሳ አድርጎታል፡፡ በሀገር አቀፍ ደረጃም ቢሆን፤ እንደ ሌሎች ሀገራት ሁሉ በኮሮና ቫይረስ ወረርሺኝ
ከመፈተናችን በላይ፤ ግጭቶች፣ ማንነትን መሠረት ያደረጉ ጥቃቶች፣ ጦርነት እና ሌሎችም ዓይነተ-ብዙ የሰብዓዊ
መብቶች ጥሰቶች ያሳለፍንበት ዓመት በመሆኑ ቀኑን በደመቁ ዝግጅቶች የምናከብረው ሳይሆን፤ ያለንበትን አሳሳቢ
ሁኔታ ታሳቢ ባደረገ መልኩ ለሰብዓዊ መብቶች መከበር፣ መጠበቅ እና መረጋገጥ ሁላችንም ያለብንን ከፍተኛ ኃላፊነት
እያሰብን ለመጪው ሥራ ራሳችንን የምንናዘጋጅበት ነው፡፡
የዚህን ዓመት ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ቀን ስናከበር በመጪዎቹ ጥቂት ወራት ውስጥ እንደሚካሄድ
የሚጠበቀውን ሀገራዊ ምርጫ ምክንያት በማድረግ በቅድመ-ምርጫ፣ በምርጫ ወቅት እና ከምርጫ በኋላ የሚኖሩ
ማናቸውም ኹነቶች ግጭትና አለመረጋጋት ብሎም የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶችን እንዳያስከትሉ ያለንን ልባዊ መሻት
ወደ ተግባር ለመለወጥ ከመቼውም ጊዜ የተለየ ዝግጅት ማድረግ እንደሚኖርብን በማሰብና ዝግጅት በመጀመርም መሆን
አለበት፡፡
ባለፉት ዓመታት እና በቅርብ ጊዜ ያየናቸው ኹነቶች በእርግጥም በኢትዮጵያ የሕግ የበላይነትን እና ሰብዓዊ
መብቶችን ለማስከበር፣ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለማስፈን፤ ከባድ ፈተና ከፊታችን እንደሚጠብቀን ማሳያ ናቸው፡፡

በመሆኑም፤ ኢትዮጵያን፣ በዲሞክራሲያዊ እሴቶች የዳበረ ስርዓት የተገነባባት፣ የሕግ የበላይነት የሰፈነባት፣ የህዝቦቿ
ሰብዓዊ መብቶች የተከበሩባት እና ሰላም የሰፈነባት ከቀደመው የተሻለች፣ ለትውልዱም የምትመጥን ሀገር ለማድረግ
ኁላችንም ከራስ ጥቅም የቀደመ ሰብዓዊ፣ ሕጋዊ እና ሞራላዊ ግዴታችንን መወጣት እንደሚኖርብን ኢሰመጉ ያምናል፡፡
ለዚህ ዓላማ መሳካት በዚህ አጋጣሚ ኢሰመጉ ዳግም ቃሉን እያደሰ፤ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡ
ለማሳሰብ ይወዳል፡፡
ታህሣሥ 1፣ 2013 ዓ.ም
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

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፡፡

