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በIትዮጵያ የሰብዓዊ መብትና በምርጫ 2002/2010 ዙሪያ የተደረገ ስብሰባ፤ በOታዋ (ካናዳ)
በIትዮጵያ የፖለቲካ Eስረኞች Aንድነት ኮሚቴ (ካናዳ) Aዘጋጅነት November 18, 2009
በካናዳ ርEሰ-ከተማ በOታዋ ፌደራል ፓርላማ ሕንጻ ውስጥ በተደረገው ብዙ ሰዓት የፈጀ ስብሰባ
በIትዮጵያ ስላለው Aስከፊ የሰብዓዊ መብት ሁኔታና በብዙ ችግሮችም ታጅቦ ስለሚመጣው
በምርጫ 2002 ዙሪያ ጠቃሚ ውይይቶችን በማድረግ የAቋም መግለጫ Eንዲወጣ ስምምነት ላይ
ተደርሷል። ይህም የAቋም መግለጫ ተረቅቆና ተሣታፊዎች ስምምነታቸውን ከሰጡ በሁዋላ
በAንግሊዝኛ ቋንቋ በቅርቡ ለሕዝብ ይፋ ይደረጋል።
ስብሰባው የተጀመረው Aና ጎሜዝ በ 2006 ዓ/ም ለIትዮጵያ ሕዝብ ቀርጸው ባወጡት 11 ደቂቃ
የፈጀ ቀስቃሽ የቪዲዮ መልEክት ነበር። በዚህም ስብሰባ ላይ ወደ 60 የሚደርሱ Eንግዶች
በግብዣ የተገኙ ሲሆን፤ ከነዚህ ውስጥም ከተገኙት ሰባት የፓርላማ Aባላት ውስጥ ሦስቱ፤ በካናዳ
የAምኔስቲ Iንተርናሽናል ሲክሬተሪ/ዋና ተጠሪ፤ በካናዳ የመብትና ዴሞክራሲ ድርጅት ፖሊሲ
ዋና Aማካሪ፤ በካናዳ የሰላም ግምባታ ኮሚቴ ዳይሬክተር፤ የOጋዴን ሰብዓዊ መብት ጉዳይ ኮሚቴ
ተጠሪና የIፖEAኮ (ሶሴፕ) ካናዳ ሰብሳቢ በAወያይነትና ተናጋሪነት በቦታው በመገኘት ጠቃሚ
ውይይቶችን Aካሂደዋል።
ከዚህም በተጨማሪ ከየሥፍራው ከተጋበዙ Eንግዶች ውስጥ የIትዮጵያውያን ማሕበር በቶሮንቶና
Aካባቢው የሰብዓዊ መብት ተጠሪ፤ የሲዳ ተወካይ፤ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የምሥራቅ Aፍሪቃ
ዴስክ ዳይሬክተር፤ የተለያዩ የሲቪክ ማህበር ተወካዮችና Aገር ወዳድ ግለሰቦች በሥፍራው
የተገኙ ሲሆን፤ ተሰብሳቢው በስፋት ከተሣተፈባቸው የEለቱ ዋና ዋና ጉዳዮችና የስምምነት
ነጥቦችም ውስጥ ጥቂቶቹ የሚከተሉት ነበሩ።
1) በIትዮጵያ ያለው የሰብዓዊ መብት ሁኔታ፤ በተለይም ደግሞ ከምርጫ 97 ወዲህ፤
Eጅጉን Aሳሳቢ Eየሆነ የመጣ ጉዳይ ስለመሆኑ፤
2) በግፍ Eየታሠሩ ያሉት ወገኖቻችን ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ ስለመምጣቱና፤
በተለይም ደግሞ የወ/ት ብርቱካን ሚደቅሳና የመሣሰሉት Eስረኞች በAምኔስቲ
Iንተርናሽናል ጽኑ Eምነት የህሊና Eስረኞች Eንደሆኑ፤ በቅርቡ በIትዮጵያ ውስጥ
Eድሜ ልክ ስለተፈረደበት የካናዳ ዜጋ - ሙክታር ሞሐመድና በቤተሰቦቹ ላይ
Eየደረሰ ስላለው ሁኔታ (ወንድሙም ታስሮ Eንደነበርና Eንደፈታም ወዲያው
ስለመሞቱና ይህም Eየተጣራ ያለ ጉዳይ ስለመሆኑ)፤ ታሥረው Aድራሻቸው የጠፉትም
ወገኖች (ለምሣሌ ጸጋዬ ገ/መድህንና ሌሎች) ጉዳይ Aብሮ Eንዲታይና ሁሉም
የፖለቲካ Eስረኞች ያላንዳች ቅድመ-ሁኔታ Eንዲፈቱ በመጠየቅ፤
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3) በገዢው መንግሥትና በሦስት “ተቃዋሚዎች” መካከል በቅርቡ የተፈረመው የምርጫው
“ሥነ-ምግባር መመሪያ” Aስፈላጊ Eንጂ ለምርጫው ወሳኙና ዋነኛው ሂደትም ሆነ ግብ
ስላለመሆኑ፤ Eንዲያውም በርካታ ተቃዋሚዎች ለሚገፉት የነጻና ፍትሓዊ ምርጫ
መርህ ይህ ስምምነት Eንቅፋት Eየሆነ ስለመምጣቱ፤ በዚህም በርካታ ተቃዋሚዎች
ተገፍተውና Aባሎቻቸው Eየተሳደዱ ያሉበት ሁኔታ ስለመፈጠሩና ይህንንም ሁኔታ
ህጋዊና ፍትሃዊ Aድርጎ መቀበል Eንደማይቻል፤ ነጻና ፍትሓዊ ምርጫን ለማካሄድ
ሁሉንም የፖለቲካ ድርጅቶች ያሳተፈ የፖለቲካ ሂደት መፍጠርና ስምምነቶችንም
ተገብራዊ ለማድረግ ነጻና ገለልተኛ የምርጫ ቦርድና የፍትህ ሥርዓት መመሥረት
የግድ Eንደሆነ፤
4) የIትዮጵያን ዘርፈ-ብዙ ችግሮች ለመፍታት የብሔራዊ Eርቅ Aስፈላጊነት ተገንዝቧል፤
5) የፓርላማ Aባላቱ (ሊብራል፤ ኤን.ዲ.ፒና ብሎክ ኩቤኩዋ) ተወካዮች በፓርላማ
ውስጥ ስለ Iትዮጵያ የሰብዓዊ መብት ሁኔታ Aጀንዳ ተይዞ ውይይት Eንዲደረግና
መንግሥታቸውም ግልጽ Aቋም Eንዲወስድ Eንደሚገፉና ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም
ደብዳቤዎችን በተደጋጋሚ Eንደሚጽፉ ቃል ገብተዋል፤
6) ለIትዮጵያ የሚሰጠው የገንዘብ ድጋፍ በተቻለ መጠን ረሃብንና ቸነፈርን Eንዲሁም
መሰል የተፈጥሮ ችግሮችን ከማስወገድ Aንጻር የሚደረግ ሰብዓዊ ድጋፍ Eንጂ
የመንግሥት በጀት ማሟያና ለሥርዓቱ ሥልጣን ማጠናከሪያ Eንዳይሆን የካናዳን
መንግሥት በተደጋጋሚ ማሳሰብ Eንደሚያስፈልግና ርምጃም መውሰድ Eንደሚገባ፤
Eነዚህና የመሣሰሉት ስምምነቶች ላይ ተደርሷል። የEለቱን ውይይት በሰብሳቢነት የመሩት
የካናዳ የሰላም ግምባታ ዳይሬክተር ሚ/ር ዴቪድ ሎርድ ሲሆኑ፤ የስብሰባውን መነሻ
ሃሳብ በማቅረብ፤ Eንግዳ በመጋበዝ፤ ቦታ በማዘጋጀት፤ በጸሐፊነትና በAስተናጋጅነት፤ ወዘ.ተ
ብዙውን ሥራ የሠሩት የIፖEAኮ ካናዳ (Oታዋ ቻፕተር) ተወካዮች ነበሩ።
የEለቱ ስብሰባም የውሳኔ/Aቋም Aስተያየቶች ከተሰጡ በሁዋላ ከምሽቱ 8 ሰዓት ላይ
ተጠናቅቆ ተበትኗል።
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