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የአዲሲቱ ኢትዮጵያ የትብብር ንቅናቄ (አ.ኢ.ት.ን) ለትርፍ የተቋቋመ ሳይሆን 
ኢትዮጵያ ውስጥ  ሁሉን አቀፍ የሆነ ሰብአዊ መብት፤ ነጻነት፤ፍትህ፤እኩልነትና 
ሰላም እንዲሰፍን የሚታገል የሰብአዊ መብት ድርጅት ሲሆን፤ ድርጅታችን በቅርቡ 
ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ ሲያሴሩ ደረሰኩባቸው በሚል የመለስ 
ዜናዊ መንግስት ያስራቸውን ሰዎች ደህንነት በተመለከተ የአምነሲቲ ኢንተርናሽናል፤ 
የቀይ መስቀልና የሚመለከታቸው የሰብአዊ መብት ተመልካች ድርጅቶች አስቸኳይ 
እርምጃ እንዲወስዱ ይጠይቃል።  
 

ባለፈው ሚያዚያ 25 ቀን 2009 ዓ.ም የመፈንቅለ መንግሥት ተጠርጣሪ ስዎች 
በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ እና አቶ አደርጋቸው ፅጌ በሚመራው ግንቦት 7 የፍትህና 
ዴሞክራሲ ንቅናቄ ጋር የቅርብ ግንኙነት አላቸው ሲል የመለስ ዜናዊ መንግስት 
ማስታወቁ ይታወቃል።  
 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከታሰሩት መካከል የግንቦት ሰባት አመራሮች ቤተሰቦች 
እንደሚገኑበትና የ82 አመቱ አዛውንት አቶ ፅጌ ሀብተማሪያም /በቅርቡ የልብ ቀዶ 
ጥጋና ያደረጉትና የስኳር በሽታ ሕመምተኛው/ የአቶ አንዳርጋቸው ፅጌ አባት እና 
የዶ/ር ብርሀኑ አንድ በስም ያልተገለጹ ቤተሰባቸው እንደሚገኙበት ታውቋል።  
 

የኢህአዴግ መንግስት በመግለጫው ታሳሪዎቹ የጦር መሳሪያ፤ ካርታና የእቅድ 
ማስፈፀሚያ መረጃዎች የተገኘባቸው መሆኑን በመጥቀስ በዚህም ምክንያት 
መታሰራቸውን ይናገራል። ነገር ግን እነማን እንደታሠሩና የጦር መሳሪያዎቹ የት 
እንደተገኙ ያስረዳው ነገር የለም። ከሸፈ የተባለው የመፈንቅለ መንገስት ሙከራ መሪ 
ደግሞ ጀ/ል ተፈራ ማሞ መሆናቸውን ተናግረዋል። ጀነራሉ በአሁኑ ወቅት በእድሜ 
ልክ ይፍታህ  ከታሰሩትና ከተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ከፍተኛ የሆነ የሕዝብ ድጋፍ 
ያላቸው የወ/ት ብርቱካን ሜዲቅሳ የአንድነት፤ የዴሞክራሲና የፍትህ ፓርቲ የድርጅት 
ጉዳይ ሃላፊ ናቸው።  
 



እኛ የአ.ኢ.ት.ን አባላት ለታሳሪዎቹ ደህንነት ከፍተኛ ሰጋት አድሮንናል። 
በተለይ አዛውንቱ አቶ ፅጌ ሀብተማርያም ካለባቸው የጤና ችግር የተነሳ መታሰራቸው 
በጥኑ ያሳስበናል። እዚህ ላይ ሌላው የስጋታችን ምንጭ የአህኢዴግ መንግስት 
እስረኞችን በመደብደብ፤ በማሰቃያት የታወቀ በመሆኑ በአሁኖቹ እስረኞች ላይ 
ተመሳሳይ ሰቆቃ ሊፈጽምባቸው ይችላል የሚል ፍርሀት አለን። ከዚሁም በተጨማሪ 
ሁሉም ታሳሪዎች በቅድሚያ ሕጋዊ ስርዓትን የተከተለ እስር አለመከናወኑ ስጋታችን 
አጠናክሮታል። 
 

በቅርቡ የጅምላ ጭፍጨፋ ተመልካቹ ድርጅት ፕሬዚዳንት ዶ/ር ግሪጎሪይ 
ስታንቶን የተመድ የሰብአዊ መብት ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደውን 
ያለፍርድ ስርአት  የጅምላ ጭፍጨፋ፤ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመውን ወንጀል ፤ 
የጦር ወንጀለኝነትና ሰብእናን መግፈፍ በተመለከተ ምርምራ እንዲካሄድ ጠይቀዋል። 

 
 ለአለማቀፍ ቀይ መስቀል የቀረብ ጥሪ 
በዓለማቀፍ የሰብአዊ መብት ሕግ መሰረት ታሳሪዎች የሕክምና እድል ማግኘት 

መቻላቸውንና  ሰብአዊነትን የጠበቀ አያያዝ የተደረገላቸው መሆኑን ለማጣሪት 
አለማቀፍ ቀይ መስቀል የአለማቀፍን ደንብና ሕግ መሠረት በማድረግ 
እንዲጠይቃቸው በኢህአዴግ ላይ ግፊት እንዲደረግበት እንጠይቃለን።  
 

እኛ የአኢትን አባላት በምስራቁ የሀገራችን ክፍል በኦጋዴን ክልል በኢህአዴግ 
መንግስት ተጽኖ የተነሳ አለማቀፍ ቀይ መስቀል የዝውውር ገደብ ስለተጣለበት 
እንደልብ ለመንቀሳቀስ አለመቻሉን እናውቃለን። አሁንም አዲሶቹን እስረኞች 
ለመጎብኘትም ተመሳሳይ ገደብ በድርጅቱ ላይ መንግስት እንደሚያስቀምጥ 
እንገምታለን። በመሆኑም ቀይ መስቀልንና ለጋሽ ሀገራትን የምንጠይቀው ኢህአዴግ 
የእስረኞቹን ደህንነት እንዲጠብቅ ግፊት በማድረግ ጠንካራ አቋም እንዲወስዱ ነው። 
ይህ መንግስት ነው ሚሊዮን ሱዳናዊያንን የአስጨረሰውን ኦማር አልበሽርን በሀገሩ 
ተቀብሎ ያዝናናው።ይህም ለሰበዊ መብት መከበር ደንታ ቢስ መሆኑን 
ከሚያረጋግጡት ጉዳዮች አንዱ ነው።  
 
ለአምነስቲ አንተርናሽናልና ለሌሎች የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የቀረበ ጥሪ 
 

የአዲሲቱ ኢትዮጵያ የትብብር ንቅናቄ /አኢትን/ አምነስቲ አንተርናሽናል 
የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችና ለጋሽ ሀገራት በአስቸኳይ ጣልቃ እንዲገቡ 
እና ታሳሪዎቹ ህጋዊ የእስርና አያያዛቸው እንዲጠበቅ ለመታሰራቸው በቂ መረጃ 
ያልተገኘባቸው ደግሞ በአስቸኳይ እንዲፈቱ በመለስ ዜናዊ መንግስት ላይ ግፊት 
እንዲታደርጉ እጠይቃለን።  የኢትዮጵያ ሕዝብ በማያላውስ ሁኔታ እንዳረጋጋጠው 
የፍርድ ስርዓቱ በብኩንነት፤ በአድልወ ብሎም በመለስ መንግስት ፓለቲካ ወገናዊነት 
የተነሳ ሚዛኑን የሳተ ነው። በሕጉ መሠረት ግለሰቦቹ ከመታሰራቸው በፊት ፍርድ 
ቤት ቀርበው ጉዳያቸው የሚያሳስርና የማያሳስር መሆኑ መረጋገጥ ነበረበት። 
አለመታደል ሆኖ ግን ይህ አልተፈፀመም። ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ ደግሞ በአሁኑ 
ወቅት በእስር ላይ የሚገኙት የፓላቲካ እስረኞች ማለትም ወ/ት ለሊሳ ወዳጆ አቶ 
በሽር ማክተል/የካናዳ ዜጋ/ ብርቱካን ሚዴቅሳና ሌሎች  የፓለቲካ እስሬኞች ጉዳይ 
ነው።  



 
በሰላማዊ ሰልፍ በተሳተፉ  እስልምና ሀይማኖት ተከታይ ተማሪዎች ላይ የደረሰው 

ጉዳት እንዲጣራ ጥሪ እናቀርባለን 
 

በደሴ ዪኒቨርስቲ በሚማሩ ሁለት ተማሪዎች በአለባበሳቸው የተነሳ 
ከትምህርታቸው መታገዳቸውንና አድልወን በመቃወም ሕገመንግስቱ 
የሚፈቅድላቸውን መብት ተጠቅመው ሰላማዊ ስልፍ በአ.አ ከተማ ሚያዝያ 24ቀን 
2009 እ ኤ.አ በማድረጋቸው በፓሊስ የተደበደቡና በጥይት የቆሰሉ ተማሪዎች ጉዳይ 
እንዲጣራ እንጠይቃለን።  
 

በሰላማዊ ሰልፍ ወቅት ፖሊስ ሁለት ተማሪዎችን በጥይት ያቆሰለ ሲሆን እስከ 
አሁን የጤንነታቸው ሁኔታ አልታወቀም። የልታጠቁ ተማሪዎችን ፖሊስ ቆመጥ 
ደብድቧል፤ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ተማሪዎችን አስሯል፤ አንዲት ወጣት 
እርጉዝ ሴት በጠና መቁሰሏና ሁኒታዋ አስጊ ደረጃ ላይ እንደሚገኝም አረጋግጠናል።  
ከታሰሩት መካከል በርካታዎቹ መፈታታቸውንና ቁጥራቸው 100 የሚሆኑ ደግሞ 
አሁንም እንደታስሩ ናቸው። የታሰሩበት ቦታና የደህንነታቸው ሁኔታ ለማወቅ 
አልተቻለም።  
 

ይህን ጉዳይ ነው የአኢትን የሚያሳስበው። በእስልምና ሀይማኖትና በክርስትና 
መካከልም ያለው የሀገሪቱ ወቅታዊ ግንኙነት መፍትሄ የሚተይቅ እየሆነ ነው። ይህ 
ከዚህ በፊት ያልነበረ ችግር ነው። የቀደምት የሀይማኖት ሰዎች ተፋቅረውና አልፎም 
በጋብቻ ሳይቀር ተሳስረው የኖሩ ናቸው። አሁን ግን መንግስት በሚወስደው አፍራሽ 
እርምጃ ጤናማው ግንኙነት እየተሸረሸረ ይገኛል። በመሆኑም እኛ የአኢትን አባላት 
በእስር ላይ የሚገኙት ተማሪዎች ጉዳይ ያሳስበናል። ጉዳያቸውም በአለም አቀፍ ቀይ 
መስቀል ክትትል አንዲደረግ ስንጠይቅ፤ የኢትዮጵያ መንግስትም እስረኞቹን 
እንዲፈታ አበክረን እየጠየቅን የኢትዮጵያ ሕዝብም ሰላምና  ደህንነት እንዲያከብር 
በጥብቅ  እናሳስባለን። 

በመረቀቅ ላይ ስለአለው የፀረ-ሽብር ሕግ ማስጠንቀቂያ 
 

በቅርቡ የአህአዴግ አገዛዝ የፀረ ሽብ አዋጅ ረቀቅ በማዘጋጀት ላይ መሆኑን 
ማንነታቸው እንዳይገለጽ በጠየቁ  ወጋኖች በኩል ለአዲሲቱ ኢትዮጵያ የትብብር 
ንቅናቄ መረጃው ደርሶን መረጃ የማግኘት መብት ያለው ሕዝብ እንዲያውቀው 
አድርገናል። ሕጉ በስራ ላይ ሲውል ከ15 አመት እስብ ሞት ቅጣት ሊያደርስ 
የሚችል ድንጋጌ ጨምሮ በርካታ አፈኝ ሁኔታዎችን ያከተተ ብሎም ተቃዎሚዎችን 
የሚያጠፋና የሚያዳክም ሕግ ነው። ከዚህም አልፎ ያለነፃ የፍትህ ሂደት ንብረትን 
የመወረስ ስልጣን ጨምሮ የፓለቲካዊ ጠቀሜታ ለመንግስት ወገን እንዲሆን ንፁሀን 
በስመ ሽብር እንዲጎዱ፤ የመንግስት አካላት ወንጀል እያፈፀሙ ያለተጠያቂነት 
የሚኖሩበትን አሰራርም የሚያደፋፍር ሕግ ነው። የፀረ ሽብርተኛ ረቂቅ ሕግን 
ለማግኝት  www.solidaritymovement.org ይጫኑ። 

የአዲስቱ ኢትዮጵያ የትብብር ንቅናቂ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ነው 
 

የአ.ኢ.ት.ን የተመሰረተው “ከጎሳ በፊት ሰው መሆንን ማስቀደም” እና 
“ሁላችንም ነፃ ካልሆን ማንም ነፃ ሊወጣ አይችም” በሚል መርህ ላይ በመመስረት 

http://www.solidaritymovement.org/�


የፆታ፤ የብሄረሰብ፤ የፓለቲካ፤ የሃይማኖት፤ የመደብ ወይንም አካባቢ ሳይል ለሁሉም 
ኢትዮጵያዊ መብት መከበር የቆመ ድርጅት ነው። ምኖታችን በኢትዮጵያዊያን 
መካከል እርቀ ሰላም እንዲፈጠር፤የማይገፈፍ ነፃነት እንዲኖር፤ የሕግ የበላይነት 
እንዲረጋገጥ፤ ሰብአዊ መብት የማይጣስበት፤ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ሁሉም ዜጋ የጋራ 
ተጠቃሚነት የሚጎለብትበት፤ መልካም አስተዳደር እንደፈጠር  በሚደረገው የትግል 
ሂደት የበኩላችን አስተዋጽኦ የማድረግ ነው። 
  
 
ኦባንግ ሚቶ 
 
የአዲሲቷ ኢትዮጵያ የትብብር ንቅናቄ ዋና ሥራ አስኪያጅ  
አድራሻ obang@solidaritymovement.org  
_____________________________________________________ 
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