
 

1 
 

 ያ ትውልድ  

ቀን ፡  ጥቅምት ፰ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. (October 18, 2015) 

 

በጎጃም ክ/ሀገር ዯብረማርቆስ የዯርግ ቀይ ሽብር ተሳታፊ የነበረው አረመኔ 
የዯርግ አባሌ ፻ አሇቃ እሸቱ ዓሇሙ በቁጥጥር ሥር ዋሇ 

ከ«ያ ትውሌድ ተቋም» የተሰጠ ጋዜጣዊ መግሇጫ 

 

የከበረ ሰሊምታችንን በቅድሚያ አያቀረብን፤ 

ዯም ያዘሇ ዶሴ፤ ሌዩ አቃቤ ሕግ ጽ/ቤት ዘገባ ጥር 2002 ዓ.ም. አዱስ አበባ።  

ከአገኘነው የ፻ አሇቃ እሸቱ ዓሇሙ የወንጀሌ ዘገባ የቀነጨብነውን በማቅረብ እንጀምራሇን። 
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በጎጃም ክፍሇ ሀገር ዯብረማርቆስ ከተማ በ1969/70/71/72 የዯርግ ቀይ ሽብር ዘመቻ ዋና 
ተዋናይ የነበረው ነብሰ ገዲይ የዯርግ አባሌ የ፻ አሇቃ እሸቱ ዓሇሙ በቁጥጥር ሥር መዋለ 
ተዘገበ። 
 
በኔዘርሊንድ አንድ የዯች ጋዜጣ October 16, 2015 (http://www.rtvnh.nl/nieuws/172574/Man)  

እንዯተዘገበው የኔዘርሊንድ ዜግነት ይዞ አድፍጦ የነበረው ይህ የዯርግ ቀይ ሽብር ተሳታፊ 
አምስተሌቨን በምትባሌ የኔዘርሊንድ ከተማ በቁጥጥር ሥር ውሎሌ። 

የ61 ዓመት ዕድሜ እንዯሆነ በጋዜጣው የተዘገበው እሸቱ ዓሇሙ በጎጃም ዯብረማርቆስ 
በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን በዯርግ ቀይ ሽብር ዘመን የፈጀ አረመኔ ነበር። የ፻ አሇቃ 
እሸቱ ዓሇሙ አሁን ባሇው አገዛዝ በላሇበት የሞት ፍርድ የተፈረዯበት ወንጀሇኛ ነው። 
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የበርካታ ወጣቶችንና ጎሌማሶችን ዯም እንዯውሃ አፍስሦ ምንም እንዲሌሰሩ አድፍጦ መቀመጥና ይባስ 
ብል ያንን ትውሌድ ተጠያቂ ሇማድረግ የሚዯረገው ሩጫና ታሪክ ብረዛ ተከሊካይና ሀቁን አስረጂ 
ወገን እንዲሇው ጥርጣሬ ሉገባን አይገባም። 

የከፍተኛ ዘጠኙ ገዲይ ቀሌቤሳ ነገዎ፣ የከፍተኛ 15ቱ ከፈሇኝ ዓሇሙን ጨምሮ ሰሞኑን በቁጥጥር ሥር 

የዋሇው የጎጃም ዯብረማርቆሱ የዯርግ አባሌ የ፻ አሇቃ እሸቱ ዓሇሙ መሰሌ ገዲዮችን ማንነት 
በማጋሇጥና ጉዲያቸው ሇፍርድ ይቀርብ ዘንድ ጥረትና ትብብር ያዯረጋችሁ የያ ትውሌድ 
አባሊት ምስጋና ይገባችኋሌ። በየቦታው አድፍጠው ያለ የዯርግ ኢሠፓ ነብሰበሊዎችንና የቀይ 
ሽብር ፖሉሲ አውጪና አስፈፃሚዎችን ሇፍርድ ማቅረብ እንጂ ጊዜው የእኛ ነው ብል 
በየፖሇቲካው መድረኩ ሊይ ይጨፍሩ ዘንድ ዕድሌ መስጠት በሰማዕታት ወገኖቻችን ዯምና 
አጥንት ዲግም መጨፈር እንዯሆነ በዚህ አጋጣሚ «ያ ትውሌድ ተቋም» ያስገነዝባሌ።  

የ፻ አሇቃ እሸቱ ዓሇሙን ጉዲይ በመከታተሌ ጊዜያችሁንና አቅማችሁን አስተባብራችሁ 
ጥረት ሊዯረጋችሁት ወገኖች በ«ያ ትውሌድ ተቋም» ስም እያመሰገንን በቀጣይነትም 
ሇሚካሄዯው የፍርድ ሂዯት ሙለ በሙለ ከጏናችሁ መሆናችንን ስናሳውቅ በታሊቅ ዯስታ 
ነው። 

በጎጃም ዯብረማርቆስ ባህርዲርና አካባቢው በአረመኔው ኮ/ሌ ተካ ቱለና የ፻ አሇቃ እሸቱ ዓሇሙ 
የተጨፈጨፋችሁ ብርቅዬዎች፣ በዯርግ የአንድ ትውሌድ መመተር ቀይ ሽብር ጥቃት ሰሇባ 
ሇሆናችሁ ቤተሰቦችና ወገኖች በሞሊ፡ የዛሬ 38 ዓመት በማንሃህልኝነት በየእሥር ቤቱና በየመንገደ 
የፈሰሰው የሌጆቻችሁ ዯም ሰሚ ሉያገኝ ችሎሌ። ጊዜው ምንም ቢርቅ ጉዲዩ ዛሬም ያንገበግባሌና 
ወንጀሊቸውን ተሸክመው ማንነታቸውን ዯብቀውና አድፍጠው ያለ ገዲዮች ምንጊዜም፣ ዛሬም ወዯ 
ፊትም ወዯ ሕግ በማቅረብ ሇላልች ትምህርት ሉሰጥ ይገባዋሌ እንሊሇን። ጊዜ የሰጠውን ጉሌበትና 
ኃይሌ ተጠቅሞ ያሇአግባብ የሚፈስ የንጹሃን ዯም ላሊ ጊዜ የፍትህ ያሇህ ብል ወዯ ሕግ 
እንዯሚያቀርበው ትምህርት ሉወሰድበት ይገባሌ። ዛሬ ዓሇም የወንጀሇኞችና የገዲዮች ዋሻ አሇመሆኗን 
በትንሹም ቢሆን ግንዛቤ በመውሰድ ከተዯበቁበት ዋሻ ወዯ አዯባባይ በማውጣት ማንነታቸውን 
ማሳወቅ የታሪክና የትውሌድ አዯራን መወጣት ነው እንሊሇን። 

በ1969/70/71/72 ዎቹ የዯርግ ቀይሽብር ተሳታፊዎች ጉዲይ የሁሊችንም የያ ትውሌድ አባሊትና 
ቤተሰቦች የጋራ ኃሊፊነት በመሆኑ በየቦታው አድፍጠው የተቀመጡትን በዯም የተነከሩ ወንጀሇኞች 
ቢያንስ በኅብረተሰቡ ሉታወቁ የሚገባቸው በመሆኑ የጉዲዩ ባሇቤት ሁሊችንም ነንና፤ ድጋፍና 
ትብብራችን ሇግሇሰቦችና ሇተወሰኑ አካሊት ሳይሆን ሇሚነሳውና ሇተነሳው ጉዲይ መሆኑን በማገናዘብ 
ድምጻችንን በጋራ እናሰማ እንሊሇን። 

በዯርግ ቀይ ሽብር የተጨፈጨፉ ሰማዕታት ምንጊዜም አንረሳቸውም!!! 
የጊዜ መርዘም ከወንጀሌ ነፃ አያዯርግም!!! 
 
«ያ ትውሌድ 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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