
“ልቤ ተሰብሯል” ሆስተስ Aበራሽ ኃይላይ 
 
ሁለት ዓይኖቿ በስለት ተወግተው በመጥፋታቸውና በተለያዩ የሰውነት ክፍሎቿ ላይ ከባድ ጉዳት ደርሶባት፣ 
ታይላንድ ባንኮክ ሆስፒታል በሕክምና ላይ የምትገኘው ሆስተስ Aበራሽ ኃይላይ፣ ከትናንት በስቲያ በፌዴራል 
ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ፣ ሦስተኛ ወንጀል ችሎት ቀርባ የምስክርነት ቃሏን Aሰማች፡፡ 

Aበራሽ ፍርድ ቤት ተገኝታ የምስክርነት ቃሏን የሰጠችው፣ የፌዴራል ዓቃቤ ሕግ በተጠርጣሪው የቀድሞ ባለቤቷ 
ላይ ጥቅምት 24 ቀን 2004 ዓ.ም. Aሻሽሎ በመሠረተው ከባድ የሰው መግደል ሙከራና የተከለከለ የጦር 
መሣሪያ በመያዝ ወንጀሎች Aምስተኛ ምስክር Aድርጎ ስለቆጠራት ነው፡፡ 
 
ዓቃቤ ሕግ ምስክሯ ለፍርድ ቤቱ ስለምታስረዳለት የምስክርነት ቃል Aስቀድሞ ለፍርድ ቤቱ ባስያዘው ጭብጥ 
Eንደገለጸው፣ በተጠርጣሪው የቀድሞ ባለቤቷ ፍስሐ ታደሰ ላይ ሁለት የወንጀል ክሶችን ያቀረበው፣ በምስክሯ 
(Aበራሽ) ላይ መስከረም 2 ቀን 2004 ዓ.ም ከምሽቱ 4፡00 ሰዓት Aካባቢ በምትኖርበት ኮንዶሚኒየም ቤት 
ውስጥ በመገኘት በክሱ ላይ የተመለከተውን ድርጊት ፈጽሟል፡፡ ድርጊቱን ስለመፈጸሙ Eውን መሆኑንም 
Aምስተኛ ምስክሩና የጥቃቱ ሰለባ የሆነችው ሆስተስ Aበራሽ ኃይላይ በቃሏ Eንደምታረጋግጥለት ካስመዘገበ 
በኋላ፣ ምስክሯ ወደ ችሎቱ Eንድትገባ ፍርድ ቤቱ Aዘዘ፡፡  
 
በEለቱ የነበረው የችሎት ታዳሚ Eጅግ በርካታ ስለነበረና ምስክሯ በፊት ለፊት የችሎት በር መግባት ባለመቻሏ፣ 
በዳኞች መግቢያ በር በኩል Eንድትገባ ተደረገ፡፡ በዳኞች መግቢያ በር ሦስት ፖሊሶች የተቀመጠችበትን ዊልቸር 
Eየገፉ ሲያስገቧት በችሎቱ የታደመው ሕዝብ ከንፈሩን Eየመጠጠ መጠነኛ ድምፅ ሲያሰማ፣ የቀድሞ ባለቤቷና 
ክስ የተመሠረተበት Aቶ ፍስሐ ታደሰ ግን፤ ከፍተኛ ድምፅ በማሰማት፣ ‘ወይኔ፣ ወይኔ፣ ወይኔ…’ ብሎ በመጮህ 
ማልቀስ ጀመረ፡፡  
 
ከወትሮው ለየት ባለ ሁኔታ በEለቱ በርካታ ፖሊሶች ችሎቱን ታድመው ስለነበር፣ የተወሰኑት ታዳሚውን፣ 
የተወሰኑት ደግሞ ተጠርጣሪውን ዝም ካሰኙ በኋላ፣ ሆስተስ Aበራሽ ቃለ መሀላ ፈጽማ የምስክርነት ቃሏን 
መስጠት ጀመረች፡፡ 
 
ዓቃቤ ሕግ ለምስክሯ መሪ ጥያቄ ለማቅረብ በመዘጋጀት ላይ Eንዳለ፣ ተጠርጣሪው ‹‹ሆድዬ ስለ EግዚAብሔር 
ብለሽ Eውነቱን ተናገሪ›› በማለት ጮኾ ሲናገር፣ ፍርድ ቤቱ Eሱን በማስጠንቀቅ Eንዲቀመጥ ካደረገው በኋላ 
በEስረኞች ማቆያ ሳጥን ውስጥ ተቀምጦ ማዳመጥ ጀመረ፡፡ Aበራሽ ስለተፈጸመባት ጥቃት፣ መቼ፣ Eንዴትና 
በማንና በምን ሁኔታ Eንደተፈጸመ ለፍርድ ቤቱ Eንድታስረዳለት ጠየቃት፡፡  
 
ወ/ሮ Aበራሽ በተጠየቀችው መሠረት ስለተፈጸመባት ጥቃት ለፍርድ ቤቱ Eንደገለጸችው፣ መስከረም 2 ቀን 
2004 ዓ.ም. ከነበረችበት ቦታ Eህቷ Eየሸኘቻት ሳለ፣ ተጠርጣሪው ስልክ ደወለላት፡፡ ‹‹የት ነው ያለሽው?›› 
ብሎም ጠየቃት፡፡ ‹‹ወደ ቤቴ Eየሄድኩ ነው፤ ስደርስ Eደውልልሀለሁ፤›› Aለችው፡፡ Eቤቷ ስትደርስ ደወለችለት፡፡ 
‹‹Eየመጣሁ ነው›› Aላት፡፡  
 
ከምሽቱ ከAራት Eስከ Aራት ተኩል በሚሆን ጊዜ ውስጥ Aቶ ፍስሐ Eሷ በምትኖርበት ገርጂ ቁጥር 5 
ኮንዶሚኒየም ቤት ውስጥ መድረሱን የገለጸችው ወ/ሮ Aበራሽ፣ Aቶ ፍስሐ ገና ገብቶ ቁጭ ሲል ሲጋራ በመለኮሱ 
‹‹ሳይነስ Eንዳለብኝ ታውቃለህ፤ Aጥፋልኝ፤›› ስትለው፣ ‹‹ዛሬ ለመጨረሻ ጊዜ ነው ሁለተኛ Aላጨስም፤›› በማለት 
ሲጋራውን Aጥፍቶ መቀመጡን ለፍርድ ቤቱ Aስረድታለች፡፡ 
 
‹‹ተለያየን፣ ልጅም Aልወለድንም፤›› ካላት በኋላ፣ በተቀመጡበት ፊት ለፊት በግድግዳ ላይ የተሰቀሉትን 



የEህቷንና የወንድሟን ፎቶግራፎችንና በቴሌቪዥን ላይ የተቀመጠውን የEናቷን ፎቶ Eየተመለከተ፤ ‹‹የናትሽስ 
ይሁን፣ Eኔ ከEህትና ከወንድምሽ በምን Aንሼ ነው ፎቶዬ ያልተሰቀለው?›› በማለት ነገር ነገር ሲለው ‹‹ነገ 
በራሪ ስለሆንኩ ማረፍ Aለብኝ፤ ሂድልኝ›› Aለችው፡፡ ‹‹Eሺ Eሄዳለሁ›› በማለት ወደ መውጫው በር ከተራመደ 
በኋላ፣ ‹‹የመጨረሻ ስጦታ ይዤልሽ መጥቻለሁ›› በማለት ከኪሱ ሽጉጥ በማውጣት መጀመሪያ ወደ ግድግዳው፣ 
ቀጥሎ ወደ Eርሷ በመደገን Eንድትቀመጥ ትEዛዝ ማስተላለፉን መስክራለች፡፡  
 
‹‹ውይ ፊሽ Eየቀለድክ ነው?›› ስትለው ‹‹ቁጭ በይ ብዬሻለሁ›› በማለት በያዘው ሽጉጥ ሰደፍ ግንባሯን 
ሲመታት ቁጭ ማለቷን የገለጸችው ወ/ሮ Aበራሽ፣ ቀጥሎ በEግሩና በEጁ ደጋግሞ ሲመታት፣ ራሷን ለመከላከል 
የሞት ሞቷን ስትይዘው፣ ሁለቱም ተያይዘው መውደቃቸውንና Eሷ ከላይ Eሱ ከታች መደራረባቸውን ለፍርድ 
ቤቱ Aስረድታለች፡፡ 
 
ሽጉጡን ለመንጠቅ በተኙበት ትግል ብትጀምርም፣ Aንገቷን Aንቆ ስለያዛት ራሷን መቆጣጠር Aቅቷት ራሷን 
ስትስት Eንደለቀቃት የተናገረችው ምስክሯ፤ የቆየችበትን ሰዓት ባታውቀውም ስትነቃ ከፊት ለፊቷ ቆሞ ስለነበረ 
ከኪሱ ስለት ነገር Aውጥቶ ግራ ዓይኗን Eንደወጋትና ቀኝ ዓይኗን ሊደግማት ሲል በEጇ መከላከሏን 
ገልጻለች፡፡  
 
ፀጉሯን ይዞ ከመሬት ጋር Eንዳጋጫት፣ ቀኝ ዓይኗንም ደጋግሞ Eንደወጋትና በEጁ ጣት የግራ ዓይኗን ወደ 
ውጭ ጎልጉሎ Eንዳወጣው የመሰከረችው ወ/ሮ Aበራሽ፣ ራሷን ከሳተች በኋላ ወገቧንና የተለያዩ የሰውነት 
ክፍሎቿን በመምታት ሽጉጡን በEጇ Aስጨብጧት መሄዱን ተናግራለች፡፡  
 
በትዳር ቆይተው ከተፋቱ በኋላ ስለነበራቸው ግንኙነት ተጠይቃ Eንዳስረዳችው፣ ከተፋቱ በኋላ በሠለጠነ መንገድ 
Eህትና ወንድም ሆነው የመኖር ሐሳብ ስለነበራት Eንዳልተራራቁ ገልጻ፣ Eሱ ግን ስልክ ደውሎ ሲያጣት ወይም 
ሲነጋገሩ Aለመግባባት ሲኖር ያስፈራራት Eንደነበርም Aስታውቃለች፡፡ 
 
በጳጉሜን 6 ቀን 2003 ዓ.ም. ከውጭ የመጡ ጓደኞቿ ጋብዘዋት ሲዝናኑ ደውሎላት ‹‹Eንገናኝ›› ሲላት፣ 
ከጓደኞቿ ጋር መሆኗን ገልጻለት ‹‹Aንገናኝም›› ስትለው ዝቶባትና Aስፈራርቷት Eንደነበር የተናገረችው ምስክሯ፣ 
የፈራቸው Eንደደረሰባት ተናግራለች፡፡ 
 
ስለደረሰባት ጉዳት ከሐኪም የተነገራትን ሁኔታም ተጠይቃ በጭንቅላቷ ውስጥ ደም መፍሰሱን፤ ሁለቱም ዓይኖቿ 
ሙሉ በሙሉ መጥፋታቸውን፣ የቀኝ ዓይኗ ነርቭ መጎዳቱን፣ ወገቧ ብዙ መቆም Eንደማያስችላት (የፊዚዮፔራፒ 
ሕክምና Eየተደረገላት ነው) በግራ በኩል ያለው ሰውነቷ በሙሉ መደንዘዙን፣ ሦስት የEጆቿ ጣቶች 
መጎዳታቸውን ከሐኪሞቿ ማወቋንና ሕክምናዋን Eንዳልጨረሰች በዝርዝር Aስረድታለች፡፡  
 
የተከሳሹ ጠበቆች ለደረሰባት ጉዳት Eነሱም Eንደሚያዝኑ ገልጸው፣ Aቶ ፍስሐ ደውሎ Eንደሚመጣ መፍቀዷን 
ወይም መከልከሏን፣ ከመጣ በኋላ በስንት ሰዓት መደባደብ Eንደጀመሩ፣ መጀመሪያ የተነጋገሩት በሰላም ነው 
ወይስ Aይደለም ጣቱን ዓይኗ ውስጥ ሲያስገባ ታውቃለች ወይስ Aታውቅም? ሲያስገባ ይታያት ወይም 
Aይታያት Eንደሆነ፣ ፖሊስ ጠርቶ ሲመጣ ‹‹ፊሽ›› ያለችው ድምፁን በምን Eንደለየችው፣ የሚሉና ሌሎችንም 
መስቀለኛ ጥያቄዎችን Aቅርበውላታል፡፡  
 
Eንዲመጣ Eንደፈቀደችለት፣ የመጣውም ከAራት Eስከ Aራት ተኩል ባለው ሰዓት ውስጥ መሆኑን፣ ትንሽ ቆይቶ 
ድብደባ መጀመሩን፣ ጣቱን በዓይኗ ውስጥ ሲያስገባ ያማት ስለነበር ይታወቃት Eንደነበር፣ ጣቱን ሲከት ግን 
Aለማየቷን፣ ከፖሊስ ጋር መጥቶ ፖሊስ ሲጠራት ‹‹ፊሽ ነህ›› ያለችው ሁልጊዜ ድምፁን Eየቀያየረ ያናግራት 
ስለነበር Eሱ መስሏት መሆኑንና ለሌሎችም ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት የምስክርነት ቃሏን Aጠቃላለች፡፡ 



 
ፍርድ ቤቱ ምስክርነቷን ከጨረሰች በኋላ ተከሳሹ በሁለቱም ክሶች Eንዲከላከል ብይን ሰጥቷል፡፡ የመከላከያ 
ምስክሮቹን ለመስማት ለህዳር 12 ቀን 2004 ዓ.ም. ተለዋጭ ቀጠሮ ሲሰጥ የተከሳሽ ጠበቆች ማመልከቻ 
Aቅርበው ፍርድ ቤቱ ሰምቷቸዋል፡፡  
 
ጠበቆቹ ባቀረቡት Aቤቱታ የግል ተበዳይዋን (ወሮ Aበራሽ) በመከላከያ ማስረጃነት ስለቆጠሯት፣ ረዘም ያለ ጊዜ 
ተሰጥቷቸው ወይም በAዳሪ Eንድትሰማላቸው ሲጠይቁ፣ ፍርድ ቤቱ በሰጠው ምላሽ ምስክር ማሰማት የሚቻለው 
መጥሪያ ወስዶ በመጥራት በመሆኑ፣ Eነሱም መጥሪያ Aውጥተው ማስመስከር መብታቸው መሆኑን በመግለጽ፣ 
የቀጠሮው ቀን ግን Eንደማይቀየር በማዘዝ ችሎቱ ተጠናቋል፡፡ 
 
ወ/ሮ Aበራሽ ከፍርድ ቤት መልስ በሸራተን Aዲስ የIትዮጵያ ሴቶች ቅንጅት ማኅበር ባዘጋጀላት ጋዜጣዊ 
መግለጫ ላይ ተገኝታ፣ በተፈጸመባት Aስከፊ ወንጀል ከጎኗ ለቆሙ ማኅበራት፣ ለመገናኛ ብዙኅን፣ Eስካሁን 
ለወጣውና ወደፊትም ለሚቀጥለው የሕክምና ክፍያ ሙሉ ወጭ የቻሏትን ሼክ መሐመድ Aሊ Aል Aሙዲን፣ 
ለIትዮጵያ Aየር መንገድና ለሌሎችም ምስጋና Aቅርባ ‹‹Eኔ ልቤ ተሰብሯል፤ የህሊና ስብራት Eንዳይደርስብኝ 
ላጽናናችሁኝ ሁሉ EግዚAብሔር ከEኔ ዓይነት Aስከፊ ሁኔታ ከነቤተሰቦቻችሁ ይጠብቃችሁ፤›› ብላለች፡፡ 

 


