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           Ethiopian  People's  Revolutionary Party (EPRP) 

 
ሕዳር 23 ቀን 2001 ዓ.ም. 

(ዲሴምበር 3 ቀን 2008 ዓ.ም.) 
 

በሀገር ወዳድ ቴዎድሮስ ካሳሁን ላይ የተወሰደዉን 
ፍርድ Eናወግዛለን 

 

ወጣቱና Eውቁ ድምጻዊ ተጫዋች ቴዎድሮስ ካሳሁን በ1999 ዓ.ም. ሞትን ያስከተለ 
የመኪና Aደጋ Aድርሰሃል ብቻ ሳይሆን የማምለጥ ወይንም ከቦታው የመሰወር ድርጊት 
ፈጽመሃል በሚል የፈጠራ ክስ ተመስርቶበት ለEስር በመዳረግ ካጉላሉት በኋላ ባቀረቡበት 
ክሱ ላይ ጥፋተኛ ነህ ብለው ፈርጀውታል። የቅጣቱን ተመንም በሚመለከት Aርብ Eለት 
ይፋ የሚደረግ መሆኑ በተለያዩ የዜና ተቋማት ተገልጿል። ለዚህ ያደረሰው ሌላ ምክንያት 
ሳይሆን ቴዎድርስ ካሳሁን (ቴዲ Aፍሮ) ወደ Aርቲስት Aለም ከገባ ጀምሮ ለሕዝብ 
Eንዲደመጡ ያቀረባቸው ጣፋጭና የደስ ደስ ቃና ያላቸው ዘፈኖቹ ሁሉ የህዝቡን ብሶት 
ያስደመጡና ያጋለጡ፤ ለIትዮጵያ ሕዝብ Eኩልነትና Aንድነት መቆምን የሚቀሰቅሱ፤ 
የጎሳ ልዩነትን የሚቃወሙ ከመሆናቸውም በላይ ለወያኔም ሆነ ለሌላ ጥገኛ ሳይሆን ራሱን 
ችሎ መንቀሳቀሱ ነው። የወያኔ Aገዛዝ Iትዮጵያዊነትን ለሚያቀነቅንና የሱን ገመና 
ለሚያጋልጥ ሀገር ወዳድ ሁሉ በጠፊና Aጥፊ ደረጃ የሚመለከት ቂመኛ በመሆኑ ጊዜና 
የተመቻቸ ሁኔታ ጠብቆ ቴድን ሊበቀለው ይኸው በፍርድ ቤት Aማካኝነት የቤት ስራውን 
ሊያጠናቅቅ ሸር ጉድ Eያለ ይገኛል።  

በመለስ Aገዛዝ ሙሉ ቁጥጥር ሥር ያለው ይህ ፍርድ ቤት ቴዎድሮስ የቀረበበትን ክስ 
በማስተባበል ለዚህ Aይነት ሁኔታ ሊዳርገው የሚችል ምንም Aይነት ጥፋት ያልሰራ 
መሆኑን Aበክሮ ቢናገርም በወያኔው ዳኛ ልUል ገ/ማሪያም የሚመራው ችሎት ግን 
በፍጹም ሊያምነው Aለመፈለጉ፤ ፍርድ ቤት Eንዲቀርብ ከተገደደበት ጊዜ ጀምሮ በግልጽ 
ታይቷል። ፍርድ ቤቱ የቴዎድሮስን ጥፋት ሊያረጋግጥ የሚችል ተAማኒነት ያለው 
መስካሪ ካለማቅረቡ ሌላ ያቀረባቸውም ቢሆኑ Eርስ በርስ የሚቃረኑ ቢሆንም ቴዎድሮስን 
ጥፋተኛ Aድርጎ ወደ ወህኒ ከመላክ Aላገደውም። 

Eንዲያውም ለሁኔታው ቅርበት ያላቸውና በጥሞና ይከታተሉ የነበሩ ታዛቢዎች 
Eንደገለጹት በቴዎድሮስ ላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ የተወሰዱት ድርጊቶች በሙሉ የሕዝብ 
ወዳጅ ለሆኑና የመለስ Aገዛዝን የሚቃወሙ ሀገር ወዳድ Aርቲስቶችን መቀጣጫ 
ለማድረግ የታሰበ Eንደሆነ AጽንOት ሰጥተው ተችተውታል። የቲያትሩም መጨረሻ 



 

 

                                                            
                                           

በግልጽ Eንዳሳየው ይህ የፍትህ Aልባነትና ፍርደ ገምድልነት ተግባር በሁሉም ሀገር ወዳድ 
Iትዮጵያዊ የሚወገዝ ብቻ ሳይሆን ከEስር ቤትም በነጻ Eንዲለቀቅ በየቦታው Eንቅስቃሴ 
ሊደረግ የሚገባውም ነው።  

ይህ ሁኔታ በተጨማሪ የሚያመለክተው በመለስ Aገዛዝ ሥር በምትገኘው Iትዮጵያ ነጻ 
የሆነ ፍርድ ቤትና የሕግ የበላይነት ጨርሶ የሌለ ከመሆኑ ባሻገር ወያኔ የራሱን መሰሪ 
Aላማ ተግባራዊ ለማድረግ ራሱ Eተዳደርበታለሁ በማለት ያጸደቀውን ሕግ Eንኳ ሳይቀር 
የሻረና ፍጹም Aምባገነናዊነት የተጠናወተው ቡድን በመሆኑ በሕዝባዊ ትግል ሳይውል 
ሳያድር መወገድ ያለበት ቡድን መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። የመለስ የAገዛዝ ሥርዓት 
በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ዜጎችን ለEስር የወረወረ፤ በርካታዎችን ደግሞ ደብዛቸውን ያጠፋ፤ 
ቤተሰቦቻቸውንና የቅርብ ዘመዶቻቸውን ለስቃይና ለጭንቀት የዳረገ ነው። 

በመሆኑም IህAፓ ካሁን በፊት በAገዛዙ በተለያዩ Eስር ቤቶች የሚገኙ በርካታ 
የፖለቲካ Eስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ Eንዲፈቱ ያለማቋረጥ Eንደሚጠይቀው ሁሉ 
ቴዎድሮስም በቅድሚያ ጽናቱን Eንዲያገኝ Eየተመኘ ከEስር ቤትም በAስቸካይ Eንዲፈታ 
ጥሪውን ያቀርባል። ትግላችንም ይቀጥል ይላል። ሌሎች ሀገር ወዳድ ኃይሎችም ይህንኑ 
ወገናዊ ጥሪውን Aብረውት Eንዲያቀርቡ ይጠይቃል። 

 

ፍትህ በትግል ይገኛል!!  


