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የኢትዮጵያ  

ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ (ኢሰመጉ) 

ETHIOPIAN HUMAN RIGHTS COUNCIL (EHRCO) 

 

አቤቱታ የማቅረብ መብት እና ያሇአግባብ የተዯረገ  እስራትን አስመሌክቶ  

ከኢሰመጉ የተሰጠ መግሇጫ 

ህዳር 29/2015 ዓ.ም 

መግቢያ፡ 

በኦሮሚያ ክሌሌ ወሇጋ ዞን በተሇያዩ አካባቢዎች በሚገኙ ነዋሪዎች ሊይ ከፍተኛ ጥቃት እየዯረሰ እና 

የህይወት ዋጋ እያስከፈሇ መሆኑን በመግሇጽ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ(ኢሰመጉ) 

ሇሚመሇከተው አካሌ እንዲያሳውቅሌን ሲለ 28 ሰዎች በ24/03/2015ዓ.ም ሌዯታ በሚገኘው 

የኢሰመጉ ማዕከሊዊ ቀጣና ጽ/ቤት በመገኘት ያመሇከቱ ሲሆን  አቤቱታውን  አቅርበው ከጽ/ቤቱ 

እንዯወጡ  ከ28 ሰዎች መካከሌ 22 ሰዎችን ፖሉስ ይዞ ተክሇሃይማኖት አካባቢ በሚገኝ ፖሉስ 

ጣቢያ ከ24/3/2015 ዓ.ም ጀምሮ ያሰራቸው ሲሆን የኢሰመጉ ባሇሞያዎች ግሇሰቦቹ ከታሰሩበት ዕሇት 

አንስቶ የት እንዳለና ያለበትን ሁኔታ በማጣራት የሚመሇከታቸውን ኃሊፊዎች አነጋግረው ያገኙት 

መረጃ ሰዎቹ የታሰሩት ሇፖሲስ በዯረሰው ከጸጥታ ጋር የተያያዘ የተጋነነ መረጃ እንዯሆነ ነው፡፡  

በተዯረገው ውይይት በአስቸኳይ ሉፈቱ እንዯሚችለ በተገባሌን ቃሌ መሰረት በ27/3/2015 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ከተማ አስተዳዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፍ/ቤት አራዳ ምድብ ችልት ቀርበው 

እያንዳንዳቸው በገንዘብ ዋስ እንዲወጡ ተዯርጓሌ፡፡ 

ሆኖም የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ (ኢሰመጉ) ሇአቤቱታ የሚመጡ አካሊት በነጻነት 

ያሇምንም መሸማቀቅ አቤቱታቸውን ሉያቀርቡ የሚገባበት በህግ አግባብ የተቋቋመ ነጻ ድርጅት 

መሆኑ እየታወቀ ከሊይ የተጠቀሱት 28 አቤቱታ አቅራቢዎች ጉዳዮቻቸውን ይዘው ወዯ ድርጅታችን 

መምጣታቸውን ተከትል ከመካከሊቸው 22 ሰዎች ሇእስር መዳረጋቸው ተገቢ እንዳሌነበረ ኢሰመጉ 

ያምናሌ፡፡ ይህ ከህግ አግባብ ውጭ የሆነ ድርጊት አቤቱታ አቅራቢዎች የዯህንነት ስጋት 

እንዲያድርባቸው የሚያዯርግ በመሆኑ በዚህ ወቅት እንዲህ አይነት ሁኔታ መታየቱ አግባብነት 

የላሇውና በህግ የሚያስጠይቅ በመሆኑ ከዚህ በኋሊ ተመሳሳይ ድርጊት እንዳይፈፀም ኢሰመጉ 

ማሳሰብ ይወዳሌ። 

ተያያዥ የህግ ድንጋጌዎች፡  

የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 30(1) ሊይ በግሌጽ ተዯንግጎ እንዯሚገኘው ማንኛውም ሰው 

ከላልች ጋር በመሆን መሳሪያ ሳይዝ በሰሊም የመሰብሰብ፣አቤቱታ የማቅረብ መብት እንዳሇው 
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ይዯነግጋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የሲቪሌና የፖሇቲካ መብቶች ዓሇም አቀፍ ቃሌ-ኪዳንም(ICCPR) አንቀጽ 

9 ማንኛውም ሰው የሰውን ነፃነትና ዯህንነት የማግኘት መብት አሇው። ማንም ሰው በዘፈቀዯ 

ሉታሰር  እንዯማይችሌና ማንም ሰው በህግ በተዯነገገው መሰረት ካሌሆነ በቀር ነፃነቱን 

እንዯማይገፈፍ በግሌጽ ያስቀምጣሌ፡፡ በተመሳሳይ ዓሇም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች 

መግሇጫ(UDHR)  አንቀጽ9  ሊይ ማንም ሰው  በህግ በተዯነገገው መሰረት ካሌሆነ በቀር ነፃነቱን 

እንዯማይገፈፍና በዘፈቀዯ ሉታሰር  እንዯማይገባ በግሌጽ አስቀምጧሌ፡፡ 

የኢሰመጉ ጥሪ፡ 

 በኦሮሚያ ክሌሌ ወሇጋ ዞን በተሇያዩ አካባቢዎች በሚገኙ ነዋሪዎች ሊይ ከፍተኛ ጥቃት እየዯረሰ እና 

የህይወት ዋጋ እያስከፈሇ መሆኑን በአካሌ በመምጣት የገሇጹ 22 የሚያህለ ሰዎችን ፖሉስ ዯረሰኝ 

ባሇው ከጸጥታ ጋር የተያያዘ የተጋነነ መረጃ አስሮ እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡ ምንም እንኳን ከቀናት 

አስር በኋሊ በዋስ እንዲወጡ ቢዯረግም ይህ ድርጊት የዜጎችን ያሇአግባብ ያሇመታሰር መብትና 

አቤቱታ የማቅረብ መብት ሰዎችን የመንቀሳቀስ መብቶችን አሊግባብ የሚገድብ የፀጥታ አካሊት 

ስሌጣንን አሊግባብ የመጠቀም ድርጊት በመሆኑ እንዯዚህ አይነት ድርጊት በድጋሚ እንዳይፈጸም 

ኢሰመጉ ያሳስባሌ፤ 

 ይህ ድርጊት በመፈጸሙ ላልች የማህበረሰብ ክፍልችም አቤቱታቸውን ሇኢሰመጉ ወይም ሇላልች 

ሇሚመሇከታቸው አካሊት ሇመግሇጽ እንዲፈሩና በሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች ሊይ እምነት 

እንዳይኖራቸው የሚያዯርግ ድርጊት በመሆኑ የፀጥታ አካሊት ከእንዲህ አይነት ድርጊት እንዲቆጠቡ 

ኢሰመጉ ያሳስባሌ፤ 

 የሃገር ሽማግላዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች ፣ሚዲያዎች፣ የሲቪሌ ማህበረሰብ 

ድርጅቶች እና የሚመሇከታቸው የማህበረሰብ ክፍልች በሙለ በአካባቢው በሚኖሩ ያሌታጠቁ 

የማህበረሰብ ክፍልች ሊይ እየዯረሰ ያሇውን አስከፊ ጥቃቶች ሇማስቆም እንዲሁም በአቤቱታ 

አቅራቢዎች ሊይ የሚዯርሱ የመብት ጥሰቶችን ሇመከሊከሌ የበኩሊቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ 

ኢሰመጉ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡                                      

                                                                                                                                    

 

 

 

አዲስ አበባ ፤ኢትዮጵያ                                                                                     


