
 
 
                                         
                                                        

የኢትዮጵያ ፌዯራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት 
ፍትህ መቀበሩን አረጋገጠ 

        

በነመራ ዱንሣ 
 
ከ፩፯ አመት የዯርግ የጭቆና አገዛዝ ማብቂያና ስርአቱ ካበቃበት ከ፩፱፰፫ ወርሐዊ 
ግንቦት ጀምሮ ሇ፪፪ አመታት የስርአቱን ሇዉጥ ተከትል ስሌጣንሊይ በሀይሌ ተቆናጦ 
ያሇዉ የህወሐት መንግስት አምባገነንነቱ ወዯ  አፓርታይዴ ስርአት ተቀይሮዋሌ። 
 
ሇዚህም ማሳያዉ ሊሇፋት ፪፩ አመታት በሙዋቹ ጠቅሊይ ሚንስትር መሇስ ዜናዊ 
መሪነት በሐገሪቱዋ ዉስጥ እጅግ ኢሰብአዊ ዴርጊት ዘርንና ክሌሌን መሰረታዊ ያዯረገ 
የዘር ማጥፋት ወንጀሌ ተፈፅሟሌ አሁንም እየተፈፀመ ነዉ። 
 
ሇመጥቀስ ያክሌ ቀጥተኛና ቀጥተኛ ባሌሆነ የህወሐት ባሊስሌጣናት ትእዛዝ መሇስን 
ጨምሮ በጋምቤሊ፣በኦሮሞ፣በአማራ፣በኦጋዳን እና በዯቡብ ህዝቦች ሊይ አስከፊ የእስራት 
የግርፋት እና የጅምሊ ግዴያ ወንጀሌ ተፈፅሟሌ አሁንም ዴረስ የቀጠሇ ሲሆን በአሁኑ 
ወቅት ዯግሞ ዜጎችን በሀገሪቱዋ በየትኛዉም አካባቢ የመኖር የሀገሪቱዋ ህገ መንግስታዊ 
መብታቸው ተጥሶ የዘር ማፅዲት ወንጀሌ በህወሐት አምባገነን መሪዎች እየተፈፀመ 
ነዉ። 
 
በ፩፱፰፫፣፰፬ ጋምቤሊ፣ከ፩፱፰፬ እስከ ፩፱፰፮ በኦሮምያ ጅማ፣ሰጠማ፣ሲጊሞ እና ጌራ 
የሚባለ አካቢዎች፣ከ፩፱፰፬ እስከ ፩፱፰፰ በአማራ ተወሊጆች ሊይ በበዯኖ፣ወተር፣በአርሲ 
ባላ፣በሐረር ጉርሱም አካባቢ፣ከ፩፱፱፱ እስከ ፪፲፻ በዯግሐቡር፣በቀብሪዯሐር እና በኦጋዳን 
በመሇስ ዜናዊ ትእዛዝ በመከሊከያ ሠራዊት በጦር ሄሉኮፕተር በመታገዝ አሰቃቂ የዘር 
ማጥፋት ወንጀሌ ተፈፅሟሌ።ከወራትም በፊት በዯቡብ ኦሞ እና በጋምቤሊ አሰቃቂ የዘር 
ማጥፋት ወንጀሌ ተፈፅሟሌ። ይህ ሁለ በዯሌ ሲፈፀምና አሁንም እየተፈፀመ ባሇበት 
ወቅት በሀገሪቱ ፍርዴ ቤት ማንም ተከሶ ሇፍርዴ የቀረበ የሇም ነር ግን ይሄን ሁለ 
በዯሌ እና ግፍ የተቃወሙና የፃፋ ንፁሀን ያገሪቱ ዜጎች ሇአፈና፣ሇስዯትና ሇእስር 
ተዲርገዋሌ። 
 
በስዯት ያለትን ባሌዘረዝርም ሀገር ዉስጥ ሆነው በሀገሪቷ ህገመንግስት ተጠቅመው 
ስርዏቱን ስሇተቃወሙና ስሇፃፋ ከእዴሜ ሌክ እስከ ረጅም አመት እስራት ተፈርድባቸዉ 
በእስር ሊይ ያለና እስርቤትም ሆነው ይግባኝ በማሇትም ሆነ ባሇማሇት በሀገሪቷ 
የመጨረሻዉ ጠቅሊይ ህወሐት ፍርዴ ቤት ፍትህ መቀበሩን ያበሰሩንን ጀግኖች 
ጠቅሳሇሁ፣ ላሌሴ ወዲጆ፣ርዮት አሇሙ፣እስክንዴር ነጋ፣በቀሇ ገርባ፣አንደአሇም 
አራጌ፣ዉብእሼት ታዬ፣የዴምፃችን ይሰማ ኮሚቴዎች>>>ወዘተ ኮራንባችሁ ያሊችሁበት 
ህይወት የኛ ሆኖ ቢያቃጥሇንም። 
 
በአንደአሇም እና እስክንዴር ነጋ ሊይ የይግባኝሽ ፍርዴ ቤት ያፀናዉ ፍርዴ ከመሇስ 
ሞት በውሓሊም ህወሐት ፍትህን የገዯሇ የአፓርታይዴ ስርዏት መሆኑን አሳውቆናሌ። 
ስሇሆነም ከሰሜን ኮርያ በሊይ የከፋው የህወህት ስርዏት ጋዜጠኛ ተመስገን ዯሳሇኝን 
እየተዯገሰሇት ባሇዉ የዉሸት ፖሇቲካ ክስ እሱንም በይግባኝ ፍርዴ ቤት ጭምር 



ከምናምን እዴሜ እስር ጋር ቂሉንጦ ወይም ዝዋይ እስርቤት ማየታችን አይቀርም። 
እናም የኢትዮጵያ ፌዯራሌ ከፍተኛ ጠቅሊይ ፍርዴ ቤት በሀገሪቷ ፍትህ መቀበሩን 
አረጋግጦሌናሌ። 
 
ውዴ አንባቢዎቼ ነገር ግን እኔም ተመስገን ዯሳሇኝ ነኝ እናንተስ? 
ሀገራችንን እና ህዝቧን ከአፓርታይዴ ስርዏት ዛሬዉኑ እንታዯግ!!! 
ህዝብ ያሸንፋሌ። 
 


