
 

                                                                                          

መንግሥት የህሊና Eሥረኞችን Aቤቱታ በAስቸኳይ ይስማ! 

መላው የIትዮጵያ ህዝብም የመንግሰትን Eርምጃ በመከታተል  

ጫና ማሳደር ይጠበቅበታል!! 

ከAንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (Aንድነት) የተሰጠ መግለጫ 

በቃሊቲ Eሥር ቤት ውስጥ በሕግ ጥብቃ ሥር የሚገኙ የህሊና Eሥርኞች ለደህንነታቸው 
የሚያሳጉ በርካታ በደሎች Eየተፈጸሙባቸው ነው፡፡ በቅርቡ ከቃሊቲ Eሥር ቤት የወጣ Aንድ 
ሠነድ Eንደሚያመለክተው፡ በደሎቹ በርካታ ናቸው፡፡ ለምሳሌ የፍርድ ቤት ጉዳያቸው ሆን 
ተብሎ ያለ Aግባብ ይጓተታል፡፡ በEሥር ቤቱ ፖሊሶችና ኃላፊዎች ሰብAዊ ክብርን የሚነኩ 
ዘለፋዎችና Aሰቃቂ ድብደባዎች ይፈጸሙባቸዋል፡፡ የፖለቲካ Eሥረኞች ሆነው ሳለ፤ሞራላቸውን 
ለመንካት ሲባል Eጆቻቸው በካቴና ታሥረው በሕዝብ ፊት Eንዲታዩ ይደረጋል፡፡ ሕግን በጣሰ 
ሁኔታ የህሊና Eሥረኞች ከደረቅ ወንጀል Eሥረኞች ጋር Aብረው ይታሠራሉ፤ ድብደባም 
ይፈፀምባቸዋል፡፡ በጓደኞቻቸው፤ በዘመድ ወዳጆቻቸው፤ በሃይማኖትም ሆነ በሕግ 
Aማካሪዎቻቸው የመጎብኘት ህገ መንግሰታዊ መብታቸው Aልተከበረም፡፡ ሲታመሙ በቂ 
ሕክምና በወቅቱ Eንዲያገኙ Aይደረግም፡፡ ጋዜጣ Eንዳያነቡ፤ ሬዲዮ Eንዳይሰሙ ይከለከላሉ፡፡ 
Eንደ ሌሎች Eሥረኞች የሙያም ሆነ የቀለም ትምህርት Eንዲማሩ Aይፈቀድላቸውም፡፡ ብዙ 
የደከሙባቸው ለተለያየ ጉዳይ የሚያዘጋጁዋቸው ጽሑፎች ያልAግባብ ይነጠቃሉ፡፡ 

የህሊና Eሥረኞች መንግሥት Aለ፤ ሕግ Aለ ብለው የሚደርሱባቸውን በደሎች ለሚመለከተው 
ሁሉ Aቤት ቢሉም ሰሚ Aላገኙም፡፡ ስለዚህ በሃገር ውስጥም ሆነ በዓለም Aቀፍ ደረጃ ሰሚ 
ፍልጋ የተለያዩ ርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛሉ፡፡ ከEነዚህ ርምጃዎች Aንዱ የረሃብ Aድማ 
ማድረግ ነው፡፡ በቃሊቲ የሚገኙ በርካታ የህሊና Eሥረኞች የሚደርሱባቸው በደሎች Eንዲቆሙ 
Aቤት ቢሉም ሰሚ በማጠታቸው ከሰኔ 6 Eስከ ሰኔ 9፤ 2004 ዓ. ም የሦስት ቀን የረሃብ 
Aድማ Aድርገው ነበር፡፡ ሆኖም Aሁንም ሰሚ በማጣቸው ሰሚ Eስከሚያገኙ ድረስ በረሃብ 
Aድማው Eንደሚቀጥሉበት ገልጸዋል፡፡ መረጃዎች Eንደሚጠቁሙን Aንዳንዶቹ Eስረኞች 
መድከም ጀምረዋል፡፡ 

የረሃብ Aድማው ከቀጠለ በህሊና Eስረኞቹ Aካል፤ ብሎም በህይወታቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት 
ሊያሰከትል Eንደሚችል ይታወቃል፡፡ ስለዚህ መንግሥት ለዚህ Aሳሳቢ ጉዳይ በሃላፊነት ስሜት 
ተገቢውን ትኩርት በመሰጠት፤በቅድሚያ የህሊና Eሥረኞቹ ጤንነትን በተመለከተ ተገቢው 
ክትትል ተደርጎላቸው ደህንነታቸው Eንዲረጋገጥ፤ በመቀጠል የረሃብ Aድማቸው ምክያት 
የሆኑ Aቤቱታዎቻቸው በAስቸኳይ Eንዲደመጡላቸውና ተገቢ መፍትሔ Eንዲስጣቸው፤ 



Eንዲሁም የዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ Eንዲጎበኛቸውና ደህንነታቸውን Eንዲያረጋግጥ 
Eንዲፈቀድለት Aንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (Aንድነት) Aበክሮ ይጠይቃል፡፡ 

መላው የIትዮጵያ ህዝብም መንግስት የዜጎቹ ህይወትና ደህንነትን በተመለከተ የሚወስደውን 
ሃላፊነት የጎደለውን Aካሄድ በትኩረት በመከታተል Aሰፈላጊውን ጫና ማሳደር ይኖርበታል፡፡ 
በተለይም የሃይማኖት መሪዎች Eና ሌሎች የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች የEነዚህን ውድ 
Iትዮጵያዊያን ህይወት ለመታደግ የተለየ ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ የAለም Aቀፍ 
ማህበረሰብም ይህንን ሁኔታ  በAንክሮ ተከታትሎ የገዥዎቻችን ባህሪ ማወቅና ከሰላማዊ 
ታጋዮች ጎን መቆም ይጠበቅበታል፡፡ 

                                 Eንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (Aንድነት) 
                                 ሰኔ 10 ቀን 2004 ዓ.ም 
                                 Aዲስ Aበባ፡፡ 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


