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አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (አንድነት) 
UNITY FOR DEMOCRACY AND JUSTICE PARTY 

(UDJ) 
 

 

የአቶ አንደዓሇም አራጌ ዯህንነት አዯጋ ሊይ ነው! 

ከአንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፍትሕ ፓርቲ  (አንዴነት) የተሰጠ መግሇጫ 

 
በአሁኑ ጊዜ አቶ አንደዓሇም አራጌ በቃሉቲ ማረሚያ ቤት በእስር ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

ከአስተማማኝ ምንጮች በተገኘ መረጃ መሠረት የካቲት 7 ቀን 2ዏዏ4 ዓም ከቀኑ 8፡ዏዏ ሰዓት 
ገዯማ ሇህይወቱ የሚያሰጋ ከባዴ ዴብዯባ ተፈጽሞበታሌ፡፡ ዴብዯባውን የፈፀመው አቶ 
አንደዓሇም በታሰረበት ክፍሌ ውስጥ የሚገኝ ኢባስ አስፋው የሚባሌ ፍርዯኛ ነው፡፡ ይህ ሰው 
አቶ አንደዓሇም በክፍለ ውስጥ የግሌ ጉዲዩን በማከናወን ሊይ በነበረበት ጊዜ በአሌታወቀ 
ምክንያት መጀመሪያ  በእርግጫ መትቶ ከጣሇው በኋሊ በወዯቀበት ሊይም አሁንም ጫማ 
በአዯረገ እግሩ በስሚንቶ ወሇለ ሊይ ዯጋግሞ በመርገጥ ነፍሱን እስከመሳት የሚያዯርስ ዴብዯባ 
እንዯፈፀመበት ተገሌፆሌናሌ፡፡ ህይወቱ የተረፈውም በክፍለ ውስጥ በነበሩ ታራሚዎች 
ገሊጋይነት መሆኑም ታውቋሌ፡፡ 
 

ዴብዯባውን የፈፀመው ግሇሰብ ቀዯም ሲሌ በነፍስ ግዴያ ወንጀሌ ተከስሶ የሞት ፍርዴ 
ተፈርድበት የነበረ ሲሆን በኋሊ ግን ይኸው ፍርዴ ተሻሽል ቅጣቱ ወዯ እዴሜ ሌክ እስራት 
የተሇወጠሇት እንዯሆነና በማረሚያ ቤቱ ላልች ክፍልች ውስጥ ሇረጅም ዓመታት ታስሮ  
እንዯነበር፤ እነ አቶ አንደዓሇም ወዯ አለበት ክፍሌ የመጣውም ከቅርብ ጊዜ ወዱህ እንዯሆነ 
ታውቋሌ፡፡ ሇምን ከነበረበት ቦታ ተዛውሮ እንዯመጣ ግን አሌታወቀም፡፡  
 

አቶ አንደዓሇም በተፈፀመበት ዴብዯባ ምክንያት ከፍተኛ የአካሌና የሥነ-ሌቡና ጉዲት 
ዯርሶበታሌ፡፡ ሇህይወቱ በመሰጋት እስካሁን ዴረስ ወዯ ሆስፒታሌ ሇመሔዴ አሌፈሇገም፡፡ 
ምርመራና የሕክምና ርዲታ እንዱያገኝ ሇማዴረግ ግን በቤተሰብ በኩሌ ጥረት እየተዯረገ 
እንዯሆነ ተገሌጿሌ፡፡ 
 

በአቶ አንደዓሇም አራጌ ሊይ የዯረሰው አካሊዊና ሥነ-ሌቡናዊ ጉዲት ግሌጽ የሚያዯርጋቸው 
ሁኔታች አለ፡፡ የአቶ አንደዓሇም ዯህንነት አዯጋ ሊይ ወዴቋሌ፡፡ በሕግ ጥበቃ ሥር ያለ ዜጎች 
በህይወታቸው ሊይ ጉዲት እንዲይዯርስባቸው የሚከሊከለ ሀገራዊና ዓሇም አቀፋዊ ሕጎች ቢኖሩም 
እየተከበሩ አይዯሇም፡፡ 

ሇምሳላ፡- 
 በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 2ዏ(3) ሊይ እንዯተገሇፀው እስረኞች እስኪፈረዴባቸው 

ዴረስ በተከሰሱበት ወንጀሌ እንዯጥፋተኛ የማይቆጠሩ፤ ከወንጀሌ ንፁህ እንዯሆኑ 
እንዯሚቆጠር ተዯንግጓሌ፡፡ ሆኖም ‹‹በአኬሌዲማ›› ዴራማ በግሌጽ እንዯታየው 
መንግሥት ሙለ በሙለ በሚቆጣጠረው ሬዱዮና ቴላቪዥን በወንጀሇኝነት ዘመቻ 
አካሂድባቸዋሌ፡፡  
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 በዚሁ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 21(1) ሊይ በግሌጽ እንዯተዯነገገው በጥበቃ ሥር ያለና 
በፍርዴ የታሠሩ ሰዎች ሰብአዊ ክብራቸውን በሚጠብቁ ሁኔታዎች መያዝ እንዲሇባቸው 
ተዯንግጓሌ፡፡ ሆኖም በአቶ አንደዓሇም ሊይ የዯረሰው ዴብዯባ ያሳየው በማረሚያ ቤት 
ውስጥ  ሰብአዊ መብትን የሚፃረርና ሇህይወት አዯገኛ የሆነ ሁኔታ መኖሩን ነው፡፡ 
 

 በ1997 ዓ.ም የወጣው የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ የወንጀሌ ህግ 
አንቀጽ 110(3) ሊይ ውሳኔ ያሊገኙ እስረኞች ውሳኔ ከአገኙ ላልች እስረኞች ጋር 
አይቀሊቀለም በማሇት በግሌጽ ዯንግጓዋሌ፡፡ እንዱሁም በኢፌዴሪ ፍትሕ ሚኒስቴር 
ተሰባስቦና ተተርጉሞ በ1998 ዓም በታተመውና ኢትዮጵያ በአፀዯቀቻቸው  የዓሇም 
አቀፍ ሰነድች በአንቀጽ 85(1) ሊይ እንዯተገሇፀው  ፍርዴ በመጠባበቅ  ሊይ  የሚገኙ 
እስረኞች እና የፍርዴ ውሳኔ  የተሠጣቸው እስረኞች በአንዴ ክፍሌ አይታሠሩም 
በማሇት በግሌጽ ተጽፎ ይገኛሌ፡፡ ሆኖም ከባዴ ወንጀሌ ፈጽሞ ከባዴ ፍርዴ የተሰጠው 
ሰው ገና ፍርዲቸውን ከአሊገኙ ሰዎች ጋር እንዱታሰር ተዯርጎ በዯሌ ተፈጽሟሌ፡፡   

 
 ከሊይ በተገሇፀው ዓሇም አቀፍ ሰነዴ ውስጥ በተራ ቁጥር 84(2) ሊይ በግሌጽ 

እንዯተዯገገው፤ የፍርዴ ውሳኔ ያሌተሠጠባቸው እስረኞች ከወንጀሌ ዴርጊት ነፃ 
እንዯሆኑ እንዯሚገመቱ  ከመዯንገጉም በተጨማሪ የሚዯረግሊቸውም አያያዝ በዚሁ ሊይ 
የተመሠረተ መሆን እንዯሚገባው ይገሌፃሌ፡፡  ይህ ዴንጋጌ አሌተከበረም፡፡  
 

በዚሁ ዓሇም አቀፍ ሰነድች አንቀጽ 67(ሀ) ሊይ የእስረኞችን አመዲዯብ ሲገሌጽ ታሪኮቻቸው 
በወንጀሌ ዴርጊቶች የተሞለና መጥፎ ጠባይ ያሊቸው እስረኞች ላልች እስረኞችን በመጥፎ 
ጠባያቸው  እንዲይበክለ ጥንቃቄ መዯረግ እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡  ይህም ዴንጋጌ ተጥሷሌ፡፡ 
በአቶ አንደዓሇም ሊይ ዴብዯባ የፈፀመው ግሇሰብ ከባዴ ወንጀሌ የፈፀመ ከመሆኑም በሊይ 
በማረሚያ ቤት ህይወቱ ፀበኛና ችግር ፈጣሪ መሆኑ ይነገራሌ፡፡ 

 
በአሁኑ ጊዜ በተገኘው መረጃ መሠረት በአቶ አንደዓሇም ሊይ ዴብዯባ የፈፀመው እስረኛ 

ከእነ አቶ አንደዓሇም ጋር  ከነበረበት ክፍሌ ተወስድ 3ዏዏ ያህሌ ታራሚዎች ወዯሚገኙበት 
ላሊ ቤት መዛወሩ ታወቋሌ፡፡  እዚህ ሊይ የተከሰተው አዱስና አሳሳቢ ጉዲይ  ይህ ፍርዯኛ 
በዚሁ ቤት ውስጥ ከሚገኘው የአንዴነት አመራር አባሌ ከአቶ ናትናኤሌ መኮንን ጎን እንዱተኛ 
መዯረጉ ነው፡፡ በአቶ አንደዓሇም ሊይ የፈፀመውን ዴርጊት በአቶ ናትናኤሌ ሊይም ይፈጽም 
ይሆናሌ የሚሌ ስጋት አሇን፡፡   

  
በአቶ አንደዓሇም ሊይ የተፈፀመው በዯሌ እንዱጣራና በዯሌ ፈፃሚው ግሇሰብ ሊይ ተገቢው 

ርምጃ እንዱወሰዴ፤ ከሁለም በሊይ ግን የማረሚያ ቤቱ አስተዲዯርና መንግሥት  ሕገ 
መንግሥቱንና አግባብ ያሊቸው ሕጎችን፤ እንዱሁም ሀገሪቱ ያፀዯቀቻቸው ዓሇም አቀፍ ሕጎችን 
በማክበር  በህግ ጥበቃ ስር ሊይ የሚገኙ  ዜጎቻችን  ህጉ በሚያዘው መሠረት ዯህንነታቸው 
እንዱጠበቅ አንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፍትሕ ፓርቲ (አንዴነት) አጥብቆ ይጠይቃሌ፡፡ 

 
አንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፍትሕ ፓርቲ (አንዴነት) 

የካቲት 13 ቀን 2ዏዏ4 ዓም 
አዱስ አበባ 

     

የቢሮ ስልክ  ዐ11 8 4ዐ ዐ8 11 ፖሣቁ 4222 


