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ከችልቱ ጀርባ ያሇው ጥቁር ዲኛ ማነው? 

በስሇሺ ሐጎስ 

ክፍሌ አንዴ 

የፌዯራለ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት ጥር አስር ቀን 2004 ዓ.ም በእነ ርዕዮት አሇሙ ሊይ ያስተሊሇፈው የጥፋተኝነት ውሳኔ በችልቱ 

የተሰየሙት ዲኞች በነጻ ህሉና የሰጡት ፍርዴ ነው ብል ያመነ ሰው አሌነበረም፡፡ እዚህም እዚያም ሲወራ የነበረው ውሳኔው 

በመንግስት ፍሊጎት ሊይ የተመሰረተ መሆኑ ነበር፡፡ ፕሮፌሰር መስፍንን ጨምሮ በርካታ ሰወች ይህንኑ በአዯባባይ 

ጽፈውታሌ፡፡ ቆየት ብል ግን ዲኛው የተጻፈሇትን እንዲነበበ የሚገሌጹና ተጨማሪ ነገር ሇማወቅ የሚገፋፉ መረጃዎች ወዯኔ 

መምጣት ጀመሩ፡፡  

እርግጥ የኢትየጵያ የፍትህ ስርአት በተዯጋጋሚ ተፈትኖ የወዯቀና ነጻነቱ ጥያቄ ውስጥ የገባ ከመሆኑ አንጻር እንዱህ አይነት 

የጥርጣሬ ዴምጾች መሰማታቸው በራሱ ብዙ የሚገርም አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ የምር እንዲስብ የሆንኩት 

ዲኛው የተጻፈሇትን እንዲነበበ በመስማቴ ብቻ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም ከዚያ በፊት በነበረው የፍርዴ ሂዯት ያስተዋሌኳቸው 

ሦስት አጠራጣሪ ክስተቶቸ ናቸው እንዯ ጋዜጠኛም ሆነ እንዯ ርዕዮት የቅርብ ሰው ስሇ ጉዲዩ ብዙ ሇማወቅ እንዴታትር 

የገፋፋኝ፡፡ 

የመጀመሪያው፣ ርዕዮት በማዕከሊዊ ምርመራ ሊይ እያሇች የታዘብኩት ነው፡፡ ርዕዮት በተያዘች በማግስቱ አራዲ ፍርዴ ቤት 

ቀርባ ፖሉስ የ28 ቀን የምርመራ ጊዜ ሲጠይቅ አባቷና ጠበቃዋ የሆኑት አቶ አሇሙ ዯግሞ ቤተሰብ እንዱጠይቃትና የህግ 

ምክር እንዴታገኝ አመሇከቱ፡፡ ዲኛዋም ፖሉስ ይህንኑ እንዱፈጽም አዘውና የ28 ቀን የምርመራ ጊዜ ሰጥተው ችልቱ አበቃ፡፡ 

በዚህ ጊዜ ግን ርዕዮት፣ ጠበቃም ሆነ ቤተሰብ ሳታገኝ 28ቱ ቀን አሇፈ፡፡  

የነበረው አማራጭ የቀጠሮው እሇት ጠበቃዋ ገብተው ዴጋሜ እንዱያመሇክቱ ማዴረግ ብቻ ነበር፡፡ እኛም ፍርዴ ቤት 

ስትመጣ ጠብቀን ቢያንስ አይኗን ሇማየት ጓጉተናሌ፡፡ በዕሇቱ የሆነው ግን በጣም አስገራሚም አሳዛኝም ነበር፡፡  

ቀጠሮው ከሰዓት በኋሊ 8 ሰዓት ነበረ፡፡ በዚያን ዕሇት ጠዋት 2፡30 ቁርስ ሊዯርስሊት ወዯ ማዕከሊዊ ስሄዴ ከዚያን ዕሇት 

በፊትም ሆነ በኋሊ አይቻት የማሊውቃት አንዱት ሌጅ “ርዕዮትን በላሉት ወዯ ፍርዴ ቤት ወስዯዋታሌ ሮጠህ ዴረስባት” 

ብሊኝ ካጠገቤ ብን አሇች፡፡ ሇአቶ አሇሙ በስሌክ ይህንኑ ነግሬ ወዯ ፍርዴ ቤቱ አመራሁ፡፡ ቦታው ቅርብ በመሆኑ 10 ዯቂቃ 

ባሌሞሊ ጊዜ ዯረስኩ፡፡ እኔ ወዯ ግቢው ስገባ ርዕዮት በፒካፕ መኪና ተጭና እየወጣች ነበር፡፡  

የፍርዴ ቤቱ የቀጠሮ ሰዓት የተሇወጠው ባጋጣሚ ወይም በስህተት ሉሆን ይችሊሌ በሚሌ ይህ ሇምን እንዯሆነ መዝገብ 

ቤቱን ጠይቀን የተረዲነው  ኬዙን ያየችው ዲኛ በህመም ምክኒያት ሇረጅም ጊዜ ስራ የምትገባው ከሰዓት በኋሊ ብቻ 

መሆኑንና ሁኔታው ሇእነሱም እንግዲ ነገር መሆኑን ነው፡፡ ስሇዚህም የቀጠሮው ሰዓት ሇውጥ በፖሉስ ፍሊጎት ሆን ተብል 

ተፈጽሟሌ ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ ይህ ማሇት በፍርዴ ቤቱና በፖሉስ መሀከሌ ሉኖር የሚገባው መስመር ሊይ ችግር አሇ ማሇት 

ነው፡፡  



2 
 

ላሊው የፌዯራለ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት ሇ5 ወራት ያህሌ ግራና ቀኙን ሲያከራክር ሰንብቶ ታህሳስ 17 2004 ዓ.ም 

የመጨረሻውን ፍርዴ ሇመስጠት በተሰየመበት ዕሇት የነበረው ሁኔታ እንዱሁ ጥርጣሬውን የሚያጠናክር ነው፡፡ ቀጠሮው 

ከጠዋቱ 3፡00 የነበረ ቢሆንም በዚያን ዕሇት ይሰጣሌ የተባሇውን ፍርዴ ሇመስማት የተገኙ ሰዎች የችልቱን አዲራሽ የሞለት 

ቀዯም ብሇው ነበር፡፡ ዲኞቹ 1 ሰዓት አርፍዯው 4፡00 ሊይ ችልቱ ተሰየመ፡፡ ወዱያውኑ ውሳኔው ማሇቁንና ይሁን እንጂ 

በኮምፒውተር ተጽፎ ስሊሊሇቀ ከሰዓት በኋሊ እናርገው አለ፡፡ በዚህ ጊዜ የእነውብሸት ጠበቃ አቶ ዯርበው “ከሰዓት ላሊ 

ቀጠሮ ስሊሇኝ አሌችሌም” ብሇው ከአራት ቀን በኋሊ ሇታሀሳስ 21 እንዱሆን አማራጭ አቀረቡ፡፡ ዲኛው ግን 

አሌተቀበለትም፡፡ “እነዚህ ሰወች ያለት በማረሚያ ቤት ነው፤ ቀጠሮው ከሚራዘም 7 ሰዓት እንገናኝና እስከ 8፡00 

እንጨርሳሇን” የሚሌ አማራጭ አቅረቡና በዚሁ ተስማሙ፡፡  

የዲኛው ንግግር የሆነ ጥሩ ነገር ሉኖር ይችሊሌ የሚሌ ተስፋ ስሊጫረብን ሁሊችንም ከዚያው ሳንወጣ ሰዓቱ እስኪዯርስ 

መንቆራጠጥ ያዝን፡፡  

አይዯርስ የሇ ሰዓቱ ዯርሶ ችልቱ በሚሰየምበት አዲራሽ ተኮሇኮሌን፡፡ ዲኞቹ ግን በሰዓቱ የለም፡፡ ግማሽ ሰዓት አሇፈ፤ 

አሌመጡም 8 ሰዓት ሲሆን ሁሊችንም ቀጠሮ አሇኝ ያለትን ጠበቃ ዯርበውን እያየን መሳቀቅ ያዝን፤  ሰዓቱ እየነጎዯ ነው፤ 9 

ሰዓት ሆነ፡፡ ዲኞቹም አሌመጡም ጠበቃ ዯርበውም አሌሄደም፡፡ 9፡45 ሊይ ዲኞቹ መጡ፡፡ አቶ ዯርበው ግን ቀሩ፡፡  

ዲኛው ስሇማርፈዲቸው ምንም ሳይለ አሁንም ጽሁፉ ስሊሌዯረሰ በሚሌ ተሇዋጭ ቀጠሮ ሇመስጠት አጀንዲቸውን ማገሊበጥ 

ያዙ፡፡ “አራት ቀን ምን ሲዯረግ ይራዘማሌ” ያለት ዲኛ ከ23 ቀን በኋሊ ሇጥር 10 2006ዓ.ም ተሇዋጭ ቀጠሮ ሰጥተው ዕሇቱና 

ችልቱ አበቃ፡፡ ተስፋችንም እንዱሁ፡፡ 

ይህ ሁኔታ አንዲች ዯስ የማይሌ ነገር እየተከናወነ እንዲሇ የሚናገር መሆኑ እንዲሇ ሆኖ ቀዯም ሲሌ ያነሳነውን ጥርጣሬ ወዯ 

እውነት የሚገፋው ተጨማሪ ክስተት፣ ሇቀጠሮው መራዘም ምክኒያት ሆኖ የቀረበው ነገር ነው፡፡ የታህሳስ 17ቱ ቀጠሮ ወዯ 

ጥር 10 የተሻገረው ውሳኔው በኮምፒውተር ተጽፎ አሇማሇቁ ሆኖ ሳሇ ዲኛው ጥር 10 ያነበቡት በኮምፒውተር ያሌተተየበ 

የእጅ ጽሁፍ ነበር፡፡ ስሇዚህም የቀጠሮ ሇውጡ የተካሄዯው ከችልቱ ጀርባ ባሇ ላሊ ምክኒያት እንጂ ዲኛው እንዲለት 

የኮምፒውተር ጽሁፍ ጉዲይ አይዯሇም ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

እነዚህ ከሊይ የተጠቀሱትና ላልችም ትንንሽ የሚመስለ በርካታ ትዝብቶች ዲኛው የተጻፈሇትን እንዲነበበ ከሚገሌጸው 

መረጃ ጋር ተዯምረው ሲታዩ የሚሰጡትን ትርጓሜ በማስረጃ ሇማረጋገጥ መጠነኛ ጥረቶች ተዯርገዋሌ፡፡ 

ይህን ሇማረጋገጥ ሁነኛና ቀሊሌ ዘዳ ሉሆን የሚችሇው በእሇቱ ዲኛው ያነበበውን የእጅ ጽሁፍና የዲኛውን ትክክሇኛ የእጅ 

ጽሁፍ አግኝቶ ማመሳሰሌ ነው፡፡ በዚሁ መሰረት ይህን ሇማዴረግ የሚያስችለ ማስረጃዎች ተገኝተዋሌ፡፡ ማስረጃዎቹ ዲኛው 

በዕሇቱ ያነበበው ጽሁፍ በራሱ በዲኛው የተጻፈ አሇመሆኑን የሚያሳዩ ናቸው፡፡ 

 

ቀጣዮቹን ሁሇት ምስልች ይመሌከቱ 
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በምስለ ሊይ እንዯምታዩት 

ሁሇት አይነት የእጅ ጽሁፍ 
ይስተዋሊሌ፡፡ 
በቀይ የተከበበው የጽኁፍ 
የጽሁፍ አጣጣሌ 
ከአጠቃሊዩ የተሇየ ነው፡፡ 
ይህም የሆነው በቀይ 

የተከበባቸው ቃሊት የግዴ 
እዚያው በችልቱ ሊይ 
በዲኛው  መጻፍ ስሊሇባቸው 
ነው፡፡ 
 
ላሊው ውሳኔውን የጻፈው 
ሰው የዏቃቤ ህጉንና 
የጠበቆቹን ስምና 
የተከሳሾቹን የአያት ስሞች 
ስሇማያውቅ ባድ 
የተዋቸውን ቦታዎች ዲኛው 

እንዯሞሊሇት ያሳያሌ፡፡   
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ይህ ምስሌ ከመጀመሪያው ገጽ በተሻሇ አኳኋን ሁሇቱን የእጅ ጽሁፎች የፊዯሌ አጣጣሌ በግሌጽ ሇመሇየት 

የሚያስችሌ ነው፡፡ በቀይ ነጠብጣብ መስመር የተከበበበትና ከዚያ በሊይ ያሇው ጽኁፍ የተሇያየ ነው፡፡  
 
ከታች ያሇውን በቀይ ነጠብጣብ መስመር የተከበበበትን ጽሁፍ በችልቱ የሚሰየመው ዲኛ እዚያው ችልቱ 
ሊይ የሚጽፈው ነገር በመሆኑ የዲኛው እጅ ጽሁፍ ሉሆን የሚችሇው ይኸው በመስመር ውስጥ ያሇው 
ነው፡፡ 

ይህ ማሇት ዯግሞ ውሳኔው የተጻፈው በላሊ ሰው ነው ማሇት ነው፡፡  
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መሌስ የሚያስፈጋቸው ጥያቄዎች 

ጥያቄ 1 የግራ ወይም የቀኝ ዲኛው ሉጽፉት አይችለም 

በፍጹም፡፡  

ጥያቄ 2 ከፊዯሌ አጣጣለ በተጨማሪ የፅሁፎቹን ሌዩነት የሚያመሇክቱ 

ላልች ማስረጃዎች አለ? 

እንዳታ! 

ጥያቄ 3 ምናሌባት የዲኛው ጽሁፍ የማይነበብ ሆኖ ወይ ዯክሞት ወይ 

በላሊ ምክኒያት ከቅርብ ሰዎቹ አንደን አጽፎት ቢሆንስ? 

እሱም ሉሆን አይችሌም፡፡ 

እኔ የዯረስኩበት ዴምዲሜ የሚያመሇክተው ከዚህ የተሇየ ነው፡፡ 

ከእኔ ዴምዲሜ በፊት አንባቢያን እንዱመራመሩበት የሁሇት ቀናት ዕዴሌ ሌስጥና ከነገ በስቲያ በክፍሌ ሁሇት  

 ጽሁፉ ከዲኞቹ በአንዲቸው ወይም በእነሱ ሰዎች አሇመጻፉን የሚያመሊክቱ ነጥቦችን 

 በዚህ ጽኁፍ ከጠቀምኳቸው ሁሇት ገጽ ማስረጃዎች በተጨማሪ ባሇው (የጥፋተኝነት ውሳኔውን ዝርዝር 

የሚያትና የቅጣት ውሳኔው የተጻፈበት በዴምሩ 29 ገጽ የእጅ ጽኁፍ) ሊይ ያስተዋሌኩትን  

 የጸሀፊውን ማንነት ሇመገመት የሚያስችለ ምሌከታዎቼን ጨምሬና እና ሙለውን ማስረጃ አያይዤ 

እመሇስበታሇሁ፡፡   

እስከዚያው ከዛሬው ጨሇማ ሇሚሇዯው፣ ሇነገው በሩህ ቀናችን 

ቺርስ!! ብያሇሁ፡፡  

ስሇሺ ሐጎስ 

ታህሳስ 14 2006ዓም 


