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 ያ ትውልድ  

 
ቀን ፡  ግንቦት ፲፭ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም. (May 23, 2014) 

 
የከፍተኛ 15 ቀይሽብር ተዋንያን ከፍያሇኝ ዓሇሙ 

22 ዓመት እሥራት ተፈረዯበት 
 

ከ«ያ ትውሌዴ ተቋም» የተሰጠ ጋዜጣዊ መግሇጫ 
 
የከበረ ሰሊምታችንን በቅዴሚያ አያቀረብን፤ 
 

May 23, 2014 (ግንቦት ፲፭ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም.) በሰሜን አሜሪካ 
ዳንቨር ኮልራድ የአረመኔውን ከፍተኛ 15ቱ ቀይ ሽብር ተሳታፊ 
ከፋሇኝ ዓሇሙን ጉዲይ የመጨረሻ ፍርዴ ውሳኔ ሇመስጠት የፍርዴ ቤቱ 
ችልት ከጠዋቱ 9፡30 ተሰየመ። ጉዲዩን ሲከታተለ የነበሩት ጠበቆችና 
የሚመሇከታቸው ተገኝተዋሌ። ከፋሇኝ ዓሇሙን ሇመጀመሪያ ጊዜ 
በዳንቨር ኮልራድ በመመሌከት ወዯ ፍርዴ ይቀርብ ዘንዴ ከፍተኛውን 
ዴርሻና ኃሊፊነት የተወጣው የዳንቨሩ ነዋሪ አቶ ክፍለ ከተማን ጨምሮ 
በነሏሴ ፬ ቀን ፪ ሺህ ፭ ዓ.ም. በዳንቨር በተካሄዯው የፍርዴ ቤት ውል 
በአካሌ በመገኘት በከፋሇኝ ዓሇሙ በከፍተኛ 15 እሥር ቤት በ1970/71 
ዓ.ም. በጊዜው ወጣቶች፣ ሕፃናትና አዛውንቶች ሊይ የፈጸመውን 
አሰቃቂ ግርፋት፣ ግፍና ግዴያ በመመስከር ተገኝተው የነበሩት ወ/ሮ 

አበበች ዯምሴ ከሳንሆዜ፣ አቶ ብርሃን ዲርጌ ከዋሽንግተን ዱሲ፣ ድር ሳሙኤሌ ከተማ 
ከዳንቨር እና አቶ ነሲቡ ስብሏት ከቨርጂንያ ሲገኙ አቶ አሳየኸኝ ፈሇቀ ከቦስተን በሥራ 
ምክንያት አሌተገኙም። 
 
በፍርዴ ሂዯቱ የከፋሇኝን ጉዲይ የያዙት ጠበቃ ከፋሇኝ ዓሇሙ የአሜሪካንን መንግስት 
በማጭበርበር ባዯረገው ማንነትን የማታሇሌ ጉዲይ የ22 ዓመት እስራት እንዯሚገባው ፍርዴ 
ቤቱን ጠየቁ። የፍርዴ ቤቱ ዲኛ ጉዲዩን ከተሇያየ አቅታጫ ካዯመጡና ከተመሇከቱ በኋሊ 
በዛሬው ዕሇት በከፋሇኝ ዓሇሙ ሊይ የ22 ዓመት እስራት ብያኔ ሰጥተዋሌ። 
 
ነሏሴ ፲፰ ቀን ፪ ሺህ ፬ ዓ.ም. (August 24, 2012) ከፍያሇኝ ዓሇሙ በሰሜን አሜሪካ 
ዳንቨር ኮልራድ የአሜሪካን ዯህንነት ኃይልች ቁጥጥር ሥር በመዋሌ ወዯ እስር ቤት 
መግባቱ ይታወቃሌ።  የከፋሇኝ ዓሇሙን ጉዲይ ሳትሰሇቹ  በመከታተሌ እዚህ ሊዯረሳችሁና 
የመጨረሻውን ብይን ሊሰጣችሁ የከፍተኛ 15 ወገኖችና የያ ትውሌዴ አባሊት ምስጋናችን 
ይዴረሳችሁ። እናመሰግናሇን። የያ ትውሌዴ አባሊትና የቀይሽብር ቀጥተኛ ተጠቂ ወገኖችና 
ቤተሰቦች በመሊ እንኳን ዯስ አሊችሁ።  
 
በአዴራጏቱና በአረመኔነቱ ተወዲዲሪ የማይገኝሇት ይህ ግሇሰብ፡ በትዕቢት ያፈሰሰው የንጹሃን 
ወንዴምና እህቶቻችን ዯም፤ ዛሬ ከ36 ዓመት በኋሊ ተፋራጅና ተሟጋች በማግኘት ከፍያሇኝ 
ዓሇሙን ሇፍርዴ በማቅረብ የመጨረሻውን ብይን እንዱያገኝ ተዯርጓሌ። የያ ትውሌዴ 
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ሰማዕታትን ጨምሮ የከፍተኛ 15ቶቹ ብርዬ ሀ/ማርያም፣ ክፍላ ቄስ፣ ታዯሰ ቢፍቱ፣ ግዛው 
ወረሳ፣ አፈሳ በቀሇ፣ በዛ ገ/ሕይወት፣ አሸናፊ በቀሇ፣ አሰሇፈች፣ ሶፊያ አየሇ፣ ዮሏንስ ስዩም፣ 
ዲንኤሌ አንጋጋው ወዘተ እና የበርካታ ወጣቶች ዯም ምንጊዜም ቢሆን ተፋራጅ እንዲሇው 
እንረዲሇን። የበርካታ ወጣቶችንና ጎሌማሶችን ዯም እንዯውሃ አፍስሦ ምንም እንዲሌሰሩ 
አዴፍጦ መቀመጥና ይባስ ብል ያንን ትውሌዴ ተጠያቂ ሇማዴረግ የሚዯረገው ሩጫና ታሪክ 
ብረዛ ተከሊካይና ሀቁን አስረጂ ወገን እንዲሇው ጥርጣሬ የሚገባን አይመስሇንም። ጊዜው ምን 
ቢርቅ ታሪካችን ተዲፍኖ እንዯማይቀመጥና ሇትውሌዴ እንዯሚተሊሇፍ የምናዯርገው ጥረት 
ፍሬ እንዯሚያሳይ በያ ትውሌዴ ስም እያዯረግን ያሇው እንቅስቃሴ ውጤት መስካሪ መሆኑን 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ያምናሌ።  
 
የከፍተኛ 15ን ቀይ ሽብር ተሳታፊ ከፍያሇኝ ዓሇሙ ያሇበት ቦታ ከታወቀ ጀምሮ ጉዲዩን 
በመከታተሌ ሙለ ትብብርና ዴጋፍ ሊዯረጋችሁ ሁሊ ሌናመሰግን እንወዲሇን። በተሇይ 
ከፍያሇኝ ዓሇሙ የዛሬ 36 ዓመት የሰራውን ወንጀሌ የምታውቁትንና ያያችሁትን ሇመመስከር 
ምንም ሳታወሊውለ ፈቃዯኛ በመሆን ሇተባበራችሁ ዛሬ ከፍያሇኝ ዓሇሙ ማንነቱ እንዱታወቅ 
ፍርዴ ማሇት ምን እንዯሆነ ይመሇከት ዘንዴ ያበረከታችሁት አስተዋጽዎ ውጤት ነውና 
በሰማህታት ወንዴምና እህቶቻችን ስም ከ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ምስጋችን ይዴረሳችሁ። 
 
በከፍተኛ 15 ሇምትገኙ በዯርግ ያንዴ ትውሌዴ መመተር ቀይ ሽብር ጥቃት ሰሇባ ሇሆናችሁ 
ቤተሰቦችና ወገኖች በሞሊ፡ የዛሬ 36 ዓመት በማንሃህልኝነት በየእሥር ቤቱና በየመንገደ 
የፈሰሰው የሌጆቻችሁ ዯም ሰሚ ሉያገኝ ችሎሌ። ጊዜው ምንም ቢርቅ ጉዲዩ ዛሬም 
ያንገበግባሌና ወንጀሊቸውን ተሸክመው ማንነታቸውን ዯብቀውና አዴፍጠው ያለ መሰሌ 
ከፋሇኝ ዓሇሙ ገዲዮች ምንጊዜም፣ ዛሬም ወዯ ሕግ መቅረቡ ሇላልች ትምህርት ሉሰጥ 
ይገባዋሌ እንሊሇን። ጊዜ የሰጠውን ጉሌበትና ኃይሌ ተጠቅሞ ያሇአግባብ የሚፈስ የንጹሏን 
ዯም ላሊ ጊዜ የፍትህ ያሇህ ብል ወዯ ሕግ እንዯሚያቀርበው ትምህርት ሉወሰዴበት ይገባሌ። 
ዛሬ ዓሇም የወንጀሇኞችና የገዲዮች ዋሻ አሇመሆኗን በትንሹም ቢሆን ግንዛቤ እንዴንወስዴ 
ይገባሌ እንሊሇን። 
 
በ1969/70/71 ዎቹ የዯርግ ቀይሽብር ተሳታፊዎች ጉዲይ የሁሊችንም የያ ትውሌዴ አባሊትና 
ቤተሰቦች የጋራ ኃሊፊነት ነው ብሇን እናምናሇን። በመሆኑም በየቦታው አዴፍጠው 
የተቀመጡትን በዯም የተነከሩ ወንጀሇኞች ቢያንስ በኅብረተሰቡ ሉታወቁ የሚገባቸው በመሆኑ 
የጉዲዩ ባሇቤት ሁሊችንም ነንና፤ ዴጋፍና ትብብራችን ሇግሇሰቦችና ሇተወሰኑ አካሊት ሳይሆን 
ሇሚነሳውና ሇተነሳው ጉዲይ መሆኑን በማገናዘብ ዴምጻችንን በጋራ እናሰማ እንሊሇን። 
 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ከፋሇኝ ዓሇሙን ሇፍርዴ ሇማቅረብ የሚዯረገውን ሂዯት ሙለ ዴጋፍ 
በመስጠት እንዯተባበረ ሁለ በቀጣይነትም በየቦታው አዴፍጠው የተቀመጡ የዯርግ ቀይ 
ሽብር ተሳታፊዎችን ከያለበት በማውጣት ሕዝብ እንዱያውቃቸው ማዴረግ ይጠበቅብናሌና 
እንተባበር እንሊሇን። 
 
እናመሰግናሇን 
 
“ያ ትውሌዴ” ተቋም 
 
Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
web site : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
Facebook: yatewlid 
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