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ለፈዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ
ፖስታ ሳጥን ቁጥር 1370
አዲስ አበባ፤ ኢትዮጵያ
ፍትህ ሚኒስቴር
justice@ethionet.et
በቅድሚያ ሰላምታችን ይድረሳችሁ።
የአቃቤ ሕግ ቢሮ ስለጠፉ ሰዎች የደረሰን ምንም የቀጥታ መልእክት የለም አለ በመባሉ ለዓመታት ስንጮህላቸው የቆዩትን
ዜጎች ዝርዝር እነሆ ልከናል። የብዙዎቹ ዝርዝር የቆየና የታወቁ በመሆናቸው ድርጅታቸውም ሲጠቀስ በአንጻራዊ የጊዜ
ቅርበት ተይዘው የድርጅት አባልነታቸውን አገዛዙ ወይም ገዢዎቹ ማረጋገጥ ባልቻሉበት ዘገባው ቢኖረንም አለመጥቀሱን
መርጠናል። በጥቅሉ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ የተገባ መፈክር መሆኑን እያመንበት ሁሉም እንዳልተፈቱ ወይም
ሊፈቱ እንዳልቻሉ ግን የምታውቁት በመሆኑ መደጋገሙን አንፈልግም።
በቅድሚያ የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች
አንድነት ኮሚቴን በአጭሩ ላስተዋውቅ። በ1985 የተቋቋመው ይህ ኮሚቴ በኢትዮጵያ የሚፈጸሙትን የመብት ጥሰቶች
ለማጋለጥና ለሕዝብ መብት ጠበቃ ለመሆን ቢመሰረትም በዚያን ግዜ እንደገለጸው ሁሉ ዋና ትኩረቱ ታግተው የተረሱ
እስረኞች፤ የተድበሰበሱ መብት ረገጣዎች ላይ ሆኖ ቀጥሏል። ይህን 25 ዓመታት ሳይታክት የሰራን ኮሚቴ ለማፍረስ
የተቃጡ የአገዛዙን ሙከራዎች ደጋግመን ያጋለጥንና ያስወገድን ሲሆን አሁንም በስሙ ሊነግዱ የተነሱ ሁለት ግለሰቦች
እንዳሉ የሚታወቅ ነው።
በ1983 ዓ.ም. ወያኔ ለስልጣን ሲበቃ የሚከተሉት የኢሕአፓ አባሎችና መሪዎች በጎንደርና በጎጃም፤ በአርባ ምንጭና አዲስ
አበባ ወዘተ በአገዛዙ ተይዘው እስካዛሬ ደብዛቸው ጠፍቷል።
1. ጸጋዬ ገብረ መድህን (ደብተራው)
2. ይስሀቅ ደብረ ጽዮን (አበበ)
3. አምሃ በለጠ (ሃኪም ገብሬ)
4. ስጦታው ሁሴን (ሀኪም ታደለ )
5. ሐጎስ በዛብህ (በርሔ ኮማንደር)
6. ተክላይ ገብረ ስላሴ (አሉላ--ኮማንደር)
7. አዛናው ደምሌ (በሱዳን ተመልሶ ለአገዛዙ የተሰጠ)
8. ሞት ባይኖር
9. ዮሴፍ አየለ ባቲ
10. ሁሴን አደም
11. ካሳሁን ሀብቴ
12. ኢዮብ ተቃበ (አርባ ምንጭ)
13. ደምሴ ተስፋዬ (አርባ ምንጭ)
14. ኤልሳ ተመስገን
15. ጌትነት አስናቀ

16. ሻለቃ ጌታቸው ይርጋ (ኢዲኅ--በሱዳን አሳልፎ የተሰጠ)
17. ፈንቴ አራጋው (ኢዲኅ--በሱዳን የተሰጠ)
18. ሻምበል መከታው አዛናው (ኢዲኅ--በሱዳን የተሰጠ)
19. ስባጋዲስ ዶሪ (ኢዲኅ--በሱዳን የተሰጠ)
20. መቶ አለቃ አቀብል አንዳርጌ
21. መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ
22. ሻምበል በሃይሉ ገብሬ
23. ጌታ አስራደ
24. እናሩ ገብረሕይወት
25. መሃመድ ዩሱፍ
26. አቶ አባይነህ ሺፈራው (ኢሕአፓ --1986 አዲሱ ገበያ ተይዞ የጠፋ)
27. ሙሉ አምባው ፈረደ (ሚያዝያ 24/1989 )
28. ሊቀ መምህር እንደስራቸው አግማሴ (ጎንደር 24 ዓመት በፊት የተያዙ)
29. አዳነ አራጋው (24 አመት ተይዞ ደብዛው የጠፋ)
30. ወንድወሰን ተሰማ፤ ዓለማየሁ ተሰማ፤ ፍትሃ አለሙ ተሰማ ለረጅም ግዜ ታስረው ደብዛቸው የጠፋ)
31. ጌታቸው ወርቅነህ (ከባሕር ዳር)
32. ጋዜጠኛ ብርሀኑ እጅጉ (ኢሕአፓ ተብሎ --በ1985 አዲስ አበባ)
33. ወንዱ ሲራክ ደስታ (ባህር ዳር)
34 አበበ ዓይነኩሉ (ባህር ዳር)
35. ዘውዱ አበበ
36. መቶ አለቃ አዱኛ (ኢአግ--ተማርኮ ከ1997 ጀምሮ ድራሹ የጠፋ)
37. ታምራት ግዛቸው (ኢአግ-ከአዱኛ ጋር )
38. አበራሽ በርታ (ኢሕአፓ--አዲስ አበባ 1985)
39 እና 40. ተስፋዬ ከበደና ለማ ሀይሉ (ከአበራሽ ጋር በ አዲስ አበባ--1985 ዓ.ም.)
41. መቶ አለቃ አይዳ አለሮ
42. አበበ ወንድም አገኝ
43. ዮናስ ጋሻው
44. አልማዝ ሀይሉ (1997 አዲስ አበባ)
45. አሊ ኢብራሂም (1997 መርካቶ)
46. ነጋሶ ሲና (1997 ዓ.ም.)
47. ይማም አሊ (1997 ደሴ)
ለጊዜው በዚህ እናብቃ። በዝዋይ፤ በሸዋ ሮቢት፤ በሁርሶ፤ በትግራይ ማጎሪያዎች ወዘተ ይፈተሽና ታስረው ደብዛቸው
የጠፋው ሁሉ ጉዳይ ይመርመርና በሕይወት ያሉት እንዲፈቱ ይደረግ እላለሁ።
ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች በአስቸኳይ ይፈቱ!
አሊ ሁሴን
የኢፖእአኮ ሊቀመንበር
ዊኒፔግ ካናዳ
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