የህሊና Eስረኛዋ ብርቱካን ሚደቅሣ በህይወት
የመኖር መብት ይከበር!
ከAንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (Aንድነት)
የተሠጠ መግለጫ
የፓርቲያችን የAንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (Aንድነት) ሊቀመንበር የሆኑት
ወ/ት ብርቱካን ሚደቅሣ ከህግ Aግባብ ውጭ ወደ ወህኒ በማን Aለብኝነት

ከተወረወሩ ከAንድ

ዓመት በላይ ሆኗቸዋል፡፡
ይህንን I-ሠብAዊና ህገወጥ Eስር Eና Aያያዝ የሚመሩት ፓርቲያቸው፣

በሀገር

ውስጥና ውጭ የሚገኙ የፖለቲካ ኃይሎች፣ ሂውማን ራይትስ ዎችና Aምንስቲ Iንተርናሽናል
ድርጊቱን ከማውገዛቸውም በላይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በAስቸኳይ Eንዲፈቱ መጠየቃቸው
ይታወሳል፡፡ ¾}vu\ƒ S”ÓYƒ ¾cw›© Swƒ Ñ<v¯@ ¾¨/]ƒ w`~"”” e` ŸQÓ
¨<ß u²ðkÅ ”Å}ðìS Ãó TÉ[Ñ< Ã¨nM::

የAሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ

ቤትU up`u< ባወጣው የሰብAዊ መብት Aያያዝ ሪፖርት ወ/ት ብርቱካን ¾þK+" Eስ[—
SJ“†¨<”“ ¾›=ƒÄåÁ S”Óeƒ ”Ç=ð†¨< SÖ¾l Ã¨dM::
መንግሥት ይህን ሁሉ ¾¯ለማቀፍ ማህበረሰብ Eና የIትዮጵያውያን ጩኸት ጆሮ ዳባ
ልበስ ማለ~ ሳይበቃው

የህገ መንግሥቱን Aንቀጽ 21 በመጣስ

ከዚህ በፊት

ባልታዬ ሁኔታ

ወ/ት ብርቱካንን ከEናታቸውና ከህፃን ልጃቸው በስተቀር ወዳጅ ዘመድ፣ የሀይማኖት Aባት፣
ጠበቃም ሆነ የግል ሀኪም Eንዳይጎበኛቸው

በመከልከሉ በግፍ ከታሰሩበት ጊዜ ጀምሮ ስለ

ጤንነታቸው ሁኔታ መረጃ ለማግኘት ያለንን Eድል Eጅግ የጠበበ
ወ/ት ብርቱካን
ሆነ

በይቅርታ ከመፈታታቸው በፊት በEስር

Aድርጎታል፡፡
በቆዩባቸው 18 ወራትU

ከተፈቱ በኋላ Eንደገና Eስከታሠሩበት ጊዜ ድረስ የነበራቸው የጤንነት ደረጃ የተሟላና

Aስተማማኝ

Eንደነበር ይታወቃል፡፡ በድጋሚ ከታሰሩ በኋላ ግን በተለይም በቅርቡ

ጤነታቸው

መታወኩን ከወላጅ Eናታቸው በመስማታችን Eጅግ Aሳስቦናል፤ Aስደንግጦናል፡፡
የወ/ት ብርቱካን ህይወትም ሆነ Eጅግ Aሳሳቢው
በመንግሥት Eጅ

¾ጤንነታቸው ሁኔታ

ሙሉ በሙሉ

Eንደመገኘቱ ኃላፊነቱም በግፍና በማን Aለብኝነት Aስሯቸው የሚገኘው

መንግሥት መሆኑን የIትዮጵያ ሕዝብ Eንዲሁም የዓለማቀፉ ማህበረሰብ ሁሉ ልብ ሊሉት
ይገባል፡፡

የወ/ት ብርቱካን

Eስር ህገወጥነት“ ከዚያም በላይ የጤንታቸው መታወክ ሊያስከትል

የሚችለውን ፖለቲካዊ መዘዝ በማጤን መንግሥት የሊቀመንበራችንን መፈታት ጉዳይ በቅን
ልቦና ተመልክቶ በጎ ውሳኔ Eንዲያሳልፍ ጥሪያችንን Eናቀርባለን፡፡
ይህ ጉዳይ ከቁጥጥር ውጭ

ወጥቶ የወ/ት ብርቱካን Aሳሳቢው የጤንነታቸው ሁኔታ

ህይወታቸው ላይ Aደጋ ከTድረሱ በፊት መንግሥት የIትዮጵያና የዓለም ቀይ መስቀል
ማህበራት በታዛቢነት በተገኙበት በገለልተኛና ብቃት

ባላቸው የሀኪሞች ቡድን ተገቢውን

ምርመራና ህክምና Eንዲያገኙ Eንዲያደርግና ውጤቱንም KIትዮጵያ ለህዝብ ይፋ Eንዲያደርግ
Aበክረን Eናሳስባለን፡፡
በፓርቲያችን፣ በIትዮጵያ ሕዝብና በማንኛውም ሠላም ወዳድ ማህበረሰብ °ምነት
መሠረት ወ/ት ብርቱካን ሚደቅሣ በፖለቲካ ውሳኔ Eንደታሠሩ
በፖለቲካ ውሣኔ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሊፈቱ ይገባል፡፡

Eሙን ነው፡፡ Eንዲሁም

መንግሥታትና ዓለም Aቀፍ

የሰብAዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የወ/ት ብርቱካንን ጤንነት መታወክ በሕይወታቸው ላይ
ሊያስከትል የሚችለውን ችግር

በመገንዘብ

ሁኔታ

በገለልተኛና

ከEስር

Eንዲደረግላቸው

Eንዲለቀቁና
Aሁንም

ያለማሰለስ

ከዚህ በፊት Eንዳያረጉት ሁሉ
ብቃት

በIትዮጵያ

ባላቸው

ሀኪሞች

መንግሥት

ላይ

ያለAንዳች ቅድመ
የህክምና
ጫና

Eርዳታ

Eንዲያሳድሩ

Eንጠይቃለን፡፡
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ÁÑ˜ ²”É ê/u?†¨< }Ñu= T>“ ”Ç=Ý¨ƒ ›Øwk” ”ÖÃnK”::
በመጨረሻም የIትዮጵያ ህዝብ

በወ/ት ብርቱካን ላይ Eየደረሰ ያለውን

Eስርና

Eንግልት የራሱ የጭቆናና የEስር ተምሳሌት Aድርጎ በመውሰድ ለፖለቲካ መሪውና ለህሊና
Eስረኛዋ ከEስር ነፃ መውጣት፣ጤንነት መጠበቅና ብሎም በህይወት መኖር ይህ ቀረሽ
የማይባል ትግል Eንዲያደርግ Aጥብቀን Eንጠይቃለን፡፡

Aንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (Aንድነት)
መጋቢት 17 ቀን 2AA2 ዓም
Aዲስ Aበባ

