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 የዜሮ ድምሩ ስብስብ አጋፋሪ  
 

 
ዮናስ  03/17/13 
  

ህገመንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድና ለማስናድ በማቆብቆብ ላይ ሳለች ተደርሶባት ከህትመት 

ውጪ የሆነችው የቀድሞዋ ፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ፣ ለህገወጥ መንገድ በተዳረገና የንግድ 

ህጉን በተፃረረ መልኩ በመተረጎም ያለአግባብ ሽያጭ ያከናወነችው አዲስ ታይምስ 

መጽሄት ማኔጂንግ ዳይሬክተር የነበረው ተመስገን ደሳለኝ ከህግና ከህገ መንግስታዊ ስርዓቱ 

ጋር በተያያዘ ክስ በቁጥጥር ስር ውሎ ሳለ ካደረገው የ5 ቀናት የቃልቲ ማረሚያ ቤት 

ቆይታ በመነሳት በዚህችውና አሁን ከህትመት ውጪ በሆነችው አዲስ ታይምስ መጽሄቱ 

"ቃልቲን በጨረፍታ" ሲል ለ8 ተከታታይ ክፍል ባስነበበን የውሎ ዘገባ የማረሚያ ቤቱን 

ህግና ደንብ አሰራርና ስነ ምግባር ተፃሮ በማግኘቴ |ቃልቲን በጨረፍታ´ ያስከስሳል በሚል 

በምክንያት የተደገፈና በማስረጃ የተሞላ አንድ መጣጥፍ ከዚህ ቀደም አስነብቤ ነበር። 

 

ሆኖም ሙግቴን በሁለተኛና በተከታይ ክፍል ለመቀጠል ውል  ከገባሁ በኋላና 

እንደተለመደው ለንባብ ላበቃ በመዘጋጀት ላይ ሳለሁ ፀሃፊው ደግሞ ከጨዋታ ውጪ 

ስለመሆናቸውና የሚያስትሙት መጽሄትም ከገበያ መውጣቱን ስሰማ ባለታሪኩ በሌለበት 

ሜዳ መጫወቱ በብዙና በተለይም ከጋዜጠኝነት መርሆዎች ጋር በተያያዙ ምክንያቶች 

2ኛው ክፍል መጣጥፌን ለማዘግየት ወደድሁ። 

 

ነገር ግን ልክ እንደኮርኒስ ውስጥ አይጥ ፀሃፊው አንድ ቀን እንደሚመጣና ልሞግተው 

እንደምችል በመገመት ትርክቴን በተገቢው ቦታ ሳላስቀምጥ አልቀረሁም። 

 

እነሆ ግምቴ ልክ ነበርና ፀሃፊው "ልዕልና" በተባለችና ተመስገን እንዳለን በአቅም ማነስ 

ተዘግታ በነበረች ጋዜጣ ዳግም መመለሱን ባበሰረበት ዘገባ "ቃልቲን በጨረፍታ" 9ኛ ክፍል 

ይዞልን ቀርቧልና ለክፍል 2 ያዘጋጀኋትን መጣጥፌን ርዕሷን ብቻ ከራሱ ከተመስገን  

በመኮረጅ |ዳግም ተመልሻለሁ´ ስል ተከታዩንና የማረሚያ ቤቶችን አስተዳደርና አጠቃላይ 

ገጽታ የተመለከተ መጣጥፌን እነሆ ብያለሁ። 
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ተመስገን 5 ቀን በቆየበት ማረሚያ ቤት አንዳች ጥሩ ነገር የሌለና አስተዳደራዊ ስርዓቱና 

ከባቢው (environment) ፍፁም የተበላሸ፤ ፀያፍና ለሰው ልጅ ሰቅጣጭ እንደሆነ የተረከ 

ሲሆን አብዛኛውን ክፍል ደግሞ ወደፈለገው ግብ ያደርሰው ዘንድ ተያያዥነት በሌላቸውና 

የግለሰቦችን ጉዳይ በተመለከቱ ትርክቶች ሞልቶት አልፏል። ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነን 

ደግሞ ብዙ ስለተባለላቸውና አሁንም ድረስ ሂደቱን ለማስገንዘብና ለመገንዘብ ፈቃደኛ 

ስላልሆኑት የደርግ እስረኞች ያወራበት 9ኛው ክፍል ትርክቱ ነው። 

 

የሆነ ሆኖ ግን በማረሚያ ቤቱ ያለውን የአዲስ ታራሚዎች አቀባበል፣ አመዘጋገብና 

የንብረት አያያዝ፣ ስለምግብ፣ ልብስና የህክምና አገልግሎት፣ ከውጭ ሰው ጋር ታራሚዎቸ 

ስለሚያደርጉት ግንኙነት፣ በአጠቃላይ ስለታራሚዎች መብትና ግዴታ ፍፁም የማረሚያ 

ቤቱን ተቋማዊ መብት በተፃረረና ክብሩን በሚያጎድፍ መንገድ ከማራዘሚያና አንዳንድ 

የአምዱ ማሙያ ተረቶች ጋር አያይዞ ያቀረበልን ተመስገን ዛሬም ቢሆን የማረሚያ ቤቱን 

ክብር በማዋረዱና የማረሚያ ቤቱን ስም በማጉደፉ ሊከሰስ ይገባል ስል አንቀጽ ጠቅሼ 

ማስረጃና መረጃ አቅርቤ እኔም በዳግም ተመልሻለሁ በቃልቲን በጨረፍታ ትርክቴ 

እሞግተዋለሁ። 

 

የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ከሚሽን በሃገሪቱ ህገ መንግስትና በኮምሽኑ ማቋቋሚያ አዋጅ 

ቁጥር 365/95 ድንጋጌ መሰረት የህግ ስርዓት ለማስፈፀም የዳኝነት መብት ከተሰጠው 

ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሚላኩለትን የተፈረደባቸውና የቀጠሮ የህግ ታራሚዎች ተቀብሎ 

ቅጣት ለማስፈፀም ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ማስተዳደር ዋና ተግባሩ ሲሆን የህግ 

ታራሚዎች በማረሚያ ቤት ቆይታቸው በሙያና በቀለም ትምህርት ሰልጥነው የባህሪ ለውጥ 

እንዲያመጡና የእስራት ጊዜያቸውን ጨርሰው  ከማረሚያ ቤቱ በሚወጡበት ጊዜ ሰላማዊ 

አምራችና ህግ አክባሪ ዜጋ እንዲሆኑ ለማስቻል የሚሰራ ተቋም ነው። 

 

ተመስገን ደሳለኝ በተጠረጠረበትና በተከሰሰበት ወንጀል ለጊዜ ቀጠሮ ወደቃልቲ ማረቢያ 

ቤት ሲያመራ የተደረገለት አቀባበልና ፍተሻ ፍፁም ፀረ ህገመንግሰታዊ እንደነበርና ሰብአዊ 

መብቱንም የጣሰ እንደሆነ ባወሳበት ትርክቱ የምዝገባና የፍተሻ ስርዓቱ ፍፁም ህገወጥና 

ለእርሱ ብቻ ተብሎ አንደተደረገ በማስመሰል ያስነበበን የክራሞት ዘገባ በእርግጥም ትክክል 

እንዳልሆነና ሊያስከስሰው የሚያስችል እንደሆነ የሚያረገግጥልኝ አንድ ሰነድ ያገኘሁኝ 

ሲሆን ከሰነዱ ባሻገር በማረሚያ ቤቱ ካሉ ታራሚዎችና ከዚህ በፊት የኖሩበትን ግቢ 

በተመለከተ ያነጋገርኳቸው ግለሰቦች አረጋግጫለሁ። 

 



3 

 

የቃልቲ ማረሚያ ቤትን ጨምሮ ሁሉም በሀገራችን የሚገኙ ማረሚዎች በአዋጁ የተቋቋሙ 

እንደመሆናቸው የተቋቋሙበትን አዋጅ መሰረት በማድረግ ባወጡት ህግና መመሪያ 

ይተዳደራሉ። ስለሆነም በማረሚያ ቤቶች እንደ አንድ ታራሚ ስራ የሚጀመረው ከአቀባበል 

ነው። 

 

ማረሚያ ቤቱ አንድን ታራሚ ተቀብሎ የማሰር ስልጣን ካለው ፍርድ ቤት መሰረታዊ 

ነገሮችን ያሟላ ሰነድ ከታረሚው ጋር ሊደርሰው እንደሚገባ የሚገልፀው ሰነድ 

የመጀመሪያውና መሟላት የሚገባው ማስረጃ የታራሚው ሙሉ ስም፣ የተከሰሰበት ወንጀልና 

የወንጀል መዝገብ ቁጥሩን የሚገልጽ የማሰሪያ ዋራንት ቀኑና ዓ.ም የተገለጸ ስርዝ ድልዝና 

ፍቀት ሳይኖርበት የተፈረመና ማህተም የተደረገበት ወረቀት እንደሆነ ይገልፃል።  

 

ታራሚው የተፈረደበት ከሆነ የፍርዱን ልክ፤ ያልተፈረደበትና የቀጠሮ ታራሚ ከሆነ 

የሚቀርብበት ፍርድ ቤትና ቀን መገለጹም መሰረታዊና መረጋገጥ የሚገባው 2ኛው ነጥብ 

ሲሆን ነገር ግን እነዚህና ከላይ የተጠቀሱቱ 2መሰረታዊ ነጥቦች ካልተማሉ ማረሚያ ቤቱ 

ታራሚውን መቀበል የሌለበት ስለመሆኑና ይህም በአዋጅ የተሰጠው ስልጣን መሆኑን 

በመግለጽ ፤እነዚህና ከላይ የተጠቀሱቱ መረጃዎች ከታራሚው ጋር ተሟልተው ከሆነ 

የቀረቡት ደግሞ ማረሚያ ቤቱ ታራሚውን በአግባቡ ተረክቦ ስለመረከቡ ለአስረካቢው ህጋዊ 

ማረጋገጫ የመስጠት ግዴታ እንዳለበት ያብራራል። 

 

በዚሁ መሰረት  ርክክብ ከተከናወነ በኋላ ታራሚው ወደማረፊያው ከመዝለቁ በፊት አሁንም 

የሚጠብቀውና በተለየ ሳይሆን ለሁሉም እንደሚደረገውና ሁሉን በሚገዛው የማረሚያ ቤቱ 

ደንብና መመሪያ መሰረት የሚከናወን ተግባር አለ። ይኸውም ፍተሻ ነው። 

 

ማንኛውም ታራሚ ወደማረሚያ ቤት በእስር ሲመጣ/ስትመጣ በማረሚያ ቤቱ የጥበቃ 

አባሎች እንደየፆታቸው ይፈተሻሉ። በፍተሻ የተገኘ ማንኛውም ወደማረሚያ ቤቱ እንዲገባ 

ያልተፈቀደ እቃ በአንቀጽ 5 ፊደል ሀ መሰረት እንዲገባ አይፈቀድም። 

 

አንቀጽ 5 ፊደል ሀ ምን ይላል የሚለውን ስንመለከተው ደግሞ ማንኛውም ታራሚ ወደ 

ማረሚያ ቤት ይዞት የመጣውንና ከገባ በኋላ የሚያገኘውን ገንዘብም ሆነ ንብረት ወዲያውኑ 

ለቤተሰቦቹ ለመስጠት ካልቻለ በእጁ እስከ ብር 100 እንዲይዝ የሚፈቀድለት ስለመሆኑና 

ከዚህ በላይ ገንዘብና ንብረት ከያዘ ግን በአደራ የሚቀመጥለት ስለመሆኑና ስለማስቀመጡም 
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በህጋዊ ደረሰኝ ተመዝግቦና በአስረካቢውና በተረካቢው ፊርማ የተረጋገጠ ደረሰኝ የሚሰጠው 

እንደሆነ ያብራራል፡፡ 

 

ከዚህ ባሻገር ግን የታራሚው አልባሳትም ሆኑ ልዩ ልዩ የመገልገያ እቃዎች 

ከማርጀታቸውና ከመቆሸሻቸው የተነሳ በሽታ ሊያስተላልፉ የሚችሉና ቢቀመጡ የሚበላሹ 

እቃዎች ከሆኑ በባለሙያዎች ታይተውና በኮሚቴ ቃለ ጉባዔ ተወስኖ እንዲቃጠሉ ወይም 

እንዲወገዱ በማድረግ ለታራሚው ሌላ ልብስና የመገልገያ እቃ የሚሰጥበት አሰራርን 

ማረሚያ ቤቱ እንደሚከተል ሰነዱ ይጠቁማል፣ ታራሚዎቹም አዎ ሲሉ ያረጋግጣሉ፡፡ 

 

ይህ ህጋዊና ስርዓታዊ የሆነ አሰራር ባለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ተመስገን ደሳለኝ የእርሱን 

መፈተሽ ፤የእርሱን የህይወት ታሪክ መጠየቅ እንደ ወንጀልና ፀረ ህገመንግስታዊ አሰራር 

የሚቆጥረው፡፡  ተመስገን በአዋጅና መመሪያ የሚሰራን ማረሚያ ቤት ፀረ ህገመንግስታዊ 

አድርጎ መሳሉና በግልጽ  ማቅረቡ በራሱ ፀረ ህገ መንግስታዊነትና ህገ መንግስታዊ 

ስርዓቱን በሃይል የመናድ ሙከራ በመሆኑ ተመስገን ሊጠየቅ ይገባዋል፡፡ 

 

ወደሌላውና በተመስገን ደሳለኝ ጥላሸት ወደተቀባው የቃልቲ የማረሚያ ቤት አጀንዳ 

ስንሻገር ስለ አዲስ ገቢ ታራሚ ማቆያ የተመለከተውን የተመስገን ትርክት እናገኛለን፡፡ 

 

ተመስገን ስለ አዲስ ገቢ ታራሚ (እርሱ “ታሳሪ” ይለዋል) የማቆያ ስፍራን በተመለከተ 

ሲገልጽ ክፍሎቹ በመጥፎ ሽታ የታጠኑ ፣ጭለማና ጠባብ ፣አየር የማይገባባቸውና በህይወት 

ለመቆየት አስጊ በሆነ ደረጃ ላይ የሚገኙ ስለመሆናቸው ጠቅሶ በጭለማ እስከ መመገብ 

የሚያደርስ የሰብዓዊ መብት ጥሰት የተፈጸመበት እንደሆነ ተርኮልን የነበረ ቢሆንም 

ማረሚያ ቤቱ አዲስ ገቢን የሚያስተናግድበትና የሚያቆይበት አሰራር ግን ተመስገን 

ከገለጸው ፍፁም ተቃራኒና የተለየ ሆኖ አግኝቼዋለሁ፡፡ የተወሰኑትንና ከእርሱ ትርክት ጋር 

የተያያዙትን ብቻ እንኳ እስኪ እንመልከት፦  

 

ማንኛውም አዲስ ገቢ ታራሚ ወደ መኖሪያ ክፍሎች ከመላኩ በፊት ስለጤንነቱ ሁኔታ 

ለማረጋገጥ ሲባል ብቻ ለ15 ቀናት በተለየ ክፍል ወይም “ኳራንቲን” እንዲቆይ የሚደረግ 

ሲሆን ሆኖም ግን የታራሚው ቁጥር ከጨመረ በቅደም ተከላቸው መሰረት ጤንነታቸው 

እየታየ የሚሸጋሸጉበት አሰራር ነው በቃልቲ ማረሚያ ቤት ያለው፡፡ 

 



5 

 

ለተመስገን ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ታራሚ ወደማረሚያ ቤቱ ሲመጣ ጤንነቱ በሃኪም 

ተመርምሮ ውጤቱም ከፋይሉ ጋር እንዲያያዝ የሚደረግ ሲሆን ተለይቶ እንዲቆይ 

የሚደረገው የጤንነቱ ሁኔታ ከታራሚዎች ተለይቶ እንዲቆይ የሚያስገድድ መሆኑ በሃኪም 

ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ ተለይቶ ሲቀመጥም ታዲያ ተከታታይ ህክምና እንዲደረግለት ሆኖ 

ነው፡፡  

 

ሌላውና አዲስ ገቢ ታራሚን የተመለከተው ደንብ የራስ ፀጉርን ስለመስተካከል 

የተመለከተው ነጥብ ነው፡፡ ወንድ ጸጉሩን መስተካከል እንዳለበት በህግ የተደነገገ ሲሆን ፤ 

ሴት ታራሚ ግን ንጽህናዋን እንድትጠብቅ ይደረጋል እንጂ አትቆረጥም፡፡ ነገር ግን 

ፀጉሯን አለመላጨቷ ለጤንነቷ ጠንቅ መሆኑ በሃኪም ከተረጋገጠ እንድትቆረጥ አልያም 

እንድትላጭ ይደረጋል፡፡ 

 

በቃልቲ ማረሚያ ቤት ቆይተው የወጡና አሁንም በዚያው የሚገኙ ታራሚዎች 

እንዳረጋገጡት ማንኛውም ታራሚ አስፈላጊውን ንፅህና እንዲያገኝ የሚደረግ ሲሆን 

የሰውነት አካሉን እንዲታጠብና  ልብሶቹም ቆሻሻ ከሆኑ ተቀቅለው ይታጠባሉ፡፡ 

 

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ከአንድ ወር በታች የሚታሰሩና ለመፈታት አንድ ወር 

የሚቀራቸው ታራሚዎች ንጽህናቸውን እንዲጠብቁ ይደረጋል እንጂ የራስ ፀጉራቸውን 

እንዲቆረጡ ወይም እንዲስተካከሉ የማይገደዱ እንደሆነም እራሱ ተመስገን እና ጎፈሬውን 

ዋቢ በማድረግ የተመስገን ትርክት ላም ባልዋለበት መሆኑን አረጋግጠውልኛል፡፡  

 

ሌላውና ለአዲስ ገቢ ታራሚ የሚለብሰውና መኝታውን የሚያነጥፍበት ቦታ፤ የቀንና 

የሌሊት ልብስ በሚሰጥበት ጊዜ ንፅህናውን የጠበቀ መሆን እንዳለበት የሚገልጸው የቃልቲ 

ማረሚያ ቤት አስተዳደራዊ ሰነድ ከማረሚያ ቤቱ እንዲጠቀምበት ለታራሚው የተሰጠ  

ማንኛውም ንብረት በንፅህናና ጥንቃቄ መያዝ እንዳለበት፣ ታራሚው ከእስር ሲወጣም 

የተረከበውን ንብረት ንጽህናው እንደተጠበቀ ለአስተዳደሩ ማስረከብ እንዳለበት ያወሳል፡፡ 

 

ሰነዱ ንፅህናን በተመለከተ አያይዞ ሲያብራራ ታራሚው የቀንና የሌሊት ልብሶቹን ብቻ 

ሳይሆን በንጽህና የመያዝ ግዴታ ያለበት፤ ከአስተዳደሩ ጋር በጋራ በመሆን ማንኛውም 

የታራሚዎች መኖሪያ ግቢ ንጽህናው የተጠበቀ እንዲሆን የራሱን አስተዋጽኦና 

የሚጠበቅበትን ሁሉ ማድረግ እንዳለበት ያትታል፡፡ 
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ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ የማረሚያ ቤቱ ሃኪም ቢያንስ በወር 1 ጊዜ የማረሚያ ቤቱን ግቢ፣ 

የታራሚውን የግል ንጽህና፣ የምግብ ማብሰያና መመገቢያ ዕቃዎቹን መቆጣጠርና 

ስለተገኘው ውጤትም ለማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ሪፖርት የማድረግ ግዴታ እንዳለበት 

ይገልጻል፡፡ ይህ ማለት ግን ፍፁም ተለይተው የሚያዙ ታራሚዎች የሉም ማለት ሳይሆን 

አገልግሎቱ ተመሳሳይ ሆኖ ከላይ ከተገለፀው ባሻገር በሆኑ ጉዳዮች ማለትም አሰቃቂ 

ወንጀል የፈጸሙ፣ አስገድዶ በመድፈር ወንጀል የተያዙ፣ የተቀነባበረ ከባድ የቡድን ዝርፊያ 

እና የህብረተሰብን ሰላምና ፀጥታ በተደጋጋሚ የነሱ፣ የአደንዛዥ እጽ ተጠቃሚ በመሆን 

ተደጋጋሚ ወንጀል የፈጸሙ እና ግብረ ሰዶም ፈጽመው የተያዙ ታራሚዎች በተለየ ሁኔታ 

እንደሚያዙ ሰነዱ ያብራራል፣ ታራምያኑም እውነት ነው ሲሉ መስክረዋል፡፡ 

 

ይህ ባለበት ሁኔታና ተለይቶ በማያስይዝ ወንጀል ተጠርጥሮ በቃልቲ ማረሚያ ቤት 

የተገኘው ተመስገን እራሱን በመቆለል የቃልቲ ማረሚያ ቤት ዓይኖች ሁሉ እርሱ ላይ 

እንደተተከሉ እና መቆሚያ መቀመጫ ያሳጡት እንደነበር አድርጎ ማቅረቡ በርግጥም 

የማረሚያ ቤቱን ስም ማጉደፍና የሰራተኞችን ስብእና መዳፈር በመሆኑ ያስከስሰዋል ስል 

አሁንም የትርክቴን ማስረጃዎች ማቅረቤን እቀጥላለሁ፡፡  

 

ሌላውና የቃልቲ ማረሚያ ቤትን ስም የሚያጎድፈው የተመስገን ትርክት የህግ ታራሚዎች 

ከውጭ ሰው ጋር የሚያደርጉትን ግንኙነት የተመለከተውና ከጥበቃ ሰራተኞች ጋር 

የተያያዘው አሉባልታ ሲሆን በዋናነት ደግሞ ደብዳቤና ልዩ ልዩ ጽሁፎችን መስጠትና 

መቀበልን በተመለከተ የተዘረዘረው ፍሬ አልባ ታሪክ ነው፡፡ 

 

ተመስገን ሊጠይቁት ከመጡ ዘመድ አዝማዶቹ ጋር ነፃ ሆኖ መገናኘትና መነጋገር 

እንዳልቻለ ሲገልጽ ለዚሁም የማረሚያ ቤቱን የጥበቃ ሰራተኞች ግልምጫና ዘለፋ ዋቢ 

በማድረግ ነው፡፡ ከደብዳቤና ጽሁፍ ጋር በተያያዘም እንዳች ነገር በክፍሉ ሆኖ ለመፃፍም 

ሆነ ለማንበብ ስለመቸገሩ እና የመፃህፍትና የጋዜጣ ነገርማ በህልምም ቢሆን የተከለከለ 

እንደሆነ ሰልቋል፡፡ ሆኖም ግን በቃልቲ ማረሚያ ቤት ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ከተመስገን 

ትርክት ጋር ፍፁም የተቃረነና ሊያስጠይቀው የሚያስችል ነው፡፡ 

 

በቃልቲ ማረሚያ ቤት የሚገኙ የህግ ታራሚዎች በቋንቋቸው የመናገር መብታቸው 

የተጠበቀ ብቻ ሳይሆን የህግ ታራሚዎች በሚችሉት ቋንቋ መናገር እንዲችሉ ቋንቋቸውን 

የሚችል የጥበቃ ሰራተኛም ይመደብላቸዋል፡፡ 
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በየሳምንቱ ቅዳሜና እሁድ ጠዋት ከ3፡00 – 6፡30 ሰዓት፤ ከሰዓት በኋላ ከ7፡30 – 10፡00 

ሰዓት፣ ለሃይማኖታዊና ብሔራዊ በዓላት ጠዋት ከ3፡00 – 600 ሰዓት ታራሚዎች 

በጠያቂዎቻቸው የመጎብኘት መብት ያላቸው ሲሆን ማረሚያ ቤቱ ካለበት ከተማ ወይም 

ክልል ውጭ ነዋሪ የሆነ ታራሚ ጠያቂዎች ቅዳሜና እሁድን ሳይጠብቁ እንዲጎበኙ 

ተፈቅዶላቸዋል፡፡ 

 

የስራ፣ የንብረት፣ የገንዘብ ወይም በሃላፊነቱ ከሚያስተናግደው ቤተሰብ ውስጥ የሚያጋጥምን 

ችግር ለመፍታት ከህግ ታራሚው ጋር ተገናኝቶ መወያየት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ወይም 

የሚፈርመው ፊርማ ካለ በማረሚያ ቤቱ ቅጥር ግቢ በስራ ሰዓት ከሚመለከተው ሰው ጋር 

ተገናኝቶ እንዲወያይና እንዲፈርም ይደረጋል እንጂ ተመስገን በገለጸው መንገድ ማንም 

ከመሬት ተንስቶ ታራሚውን ሊጠራና ሊያመላልሰው የሚያስችለው አሰራርና ህግ በማረሚያ 

ቤቱ የለም፡፡ 

 

የህግ ታራሚዎች ለኑሯቸው አስፈላጊ የሆነውን ሁሉ በማዘጋጀትና በማቅረብ እንዲሁም 

የባህሪ ለውጥ እንዲያመጡ የማረሚያ ቤቱ ሰራተኞች ዋነኛ ስራ ለህግ ታራሚዎችና 

ለቤተሰቦቻቸው የሚሰጠው ግልጋሎት ቀልጣፋና ቅንነት የተሞላበት እንዲሆን እንጂ 

ተመስገን በገለጸው መንገድ መገላመጥ፣ ማስፈራራትና ማንገላታት እንዳልሆነ የሰነድና 

የታራሚያኑ ማስረጃዎች የሚያረጋግጡ ሲሆን በህግ ታራሚዎች መካከል የዘር፣ 

የቀለም፣የፆታ፣ የቋንቋ፣የሃይማኖት፣የፖለቲካ አመለካከትና የብሄር ወይም የማህበራዊ ግንድ 

(በሀብት በትውልድ)) ወይም በሌሎች ሁኔታዎች ልዩነት ሳይደረግ ግልጋሎት እንደሚያገኙ 

ገልጸው በደንብና በመመሪያ በተፈቀደው መሰረት ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም የማረሚያ 

ቤቱ የጥበቃ አባል፣ ሰራተኛና ሃላፊ ማንኛውንም ታራሚ ልዩ ልዩ ቅጣት መቅጣት 

እንደማይችል ታራሚያኑም ሆኑ ሰነዶቹ አጽንኦት በመስጠት ይመሰክራሉ፡፡ 

 

ተመስገን እንዳተተው ማንኛውም ታራሚ በቋንቋው ደብዳቤ መፃፃፍና መቀበል 

የማይችልበት ምክንያት በቃልቲ ማረሚያ የሌለ ሲሆን ሆኖም ግን ወደማረሚያ ቤቱ 

የሚገቡና የሚወጡ ደብዳቤዎች ለጥበቃና ለፀጥታ ስራ ተቃራኒ ሆነው ሰላምና ደህንነትን 

የሚቃወሙ፣ ሽብርና አመጽን የሚያበረታቱ ሊሆኑ ስለሚችሉ በሚመለከተው ክፍል 

እየታዩና እየተነበቡ እንዲገቡና እንዲወጡ የሚደረግበት አግባብ ነው በቃልቲ ማረሚያ ቤት 

ያለው፡፡ 
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ሌላውና በተመስገን የተካደው የቃልቲ ማረሚያ ቤት የታራሚ አያያዝ የፕሬስ ውጤቶችን 

የተመለከተው ሲሆን ታራሚዎች በፕሬስ ውጤቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተለያዩ ጽሁፎች፣ 

ጋዜጦችና መጽሄቶች እንዲሁም መፃህፍት እንዲገቡላቸው የሚደረግ ሲሆን እዚህም ጋር 

እንደ ደብዳቤዎቹ በተመሳሳይ ፅሁፎቹ ለታራሚው እርምትና ማህበራዊ ኑሮ እንዲሁም 

ለጥበቃ ስራ ተቃራኒ የሆኑ፣ ሰላምና ደህንነትን የሚቃወሙ፣ ሽብርና አመጽን የሚያበረታቱ 

እንዳይሆኑ በሚመለከተው ክፍል ቁጥጥር የሚደረግባቸው ስለመሆኑ የሰው ምስክሮቼም ሆኑ 

የሰነድ ማስረጃዎቼ ያለልዩነት ያረጋግጣሉ፡፡ ከሁሉ በላይ ደግሞ ነፃነትን መጋፋት ነው 

እንዳይባል እንኳ የህግ ታራሚዎች ገቢ እና ወጭ ደብዳቤ ለቁጥጥር ሲባል ቢነበብም 

ሚስጥሩ በሚገባ የሚጠበቅበት አሰራር የቃልቲ ማረሚያ ቤት ስለመከተሉ ሁሉም 

ይመሰክራሉ፡፡  

 

አጠቃላይ በየጋዜጣ መጽሄቱ በመሹለክለክ የዜሮ ድምሩ ስብስብ ተላላኪ ሆኖ በማገልገልና 

በሰብአዊ መብት ጥላ ስር ለተጠለሉ ኒዮሊበራል ሃይሎች ቅጥረኛ በመሆን በመስራት ላይ 

የሚገኘው ተመስገን ወደቃልቲ ማረሚያ ቤት መግባትንና  መንግስትን ለማሳጣት 

እንደተመኘው ሁሉ የገባበትን አጋጣሚ እና የ5 ቀናት ቆይታ በመጠቀም የፃፋቸው ሁሉ 

ማረሚያ ቤቱን የማይገልጹትና በማረሚያ ቤቱ በኩል እንደተቋም እና በጥበቃ ሰራተኞችና 

ታራሚያን በኩል ደግሞ እንደግል ሊያስከስሱትና   ሊያስጠይቁት የሚችሉ እንደሆነ 

በመጠቆም በውስጥም ሆነ ውጭ ላለነው ሁሉ ግን ማረሚያ ቤቶቻችን ከላይ የተገለጸውን 

አይነት እንጂ የተመስገን ርካሽ ትርክቶችን እንደማይወክሉ ትገነዘቡልኝ ዘንድ 

ባነጋገርኳቸው ታራሚያንና ከማረሚያ ቤቱ ባገኘሁት ሰነድ አስረጂነት እሻለሁ፡፡  

 

    

 


