ቀን፡ ነሐሴ 25 ቀን 2004 ዓ.ም. (August 31, 2012)

የትብብር ጥሪ ሇያ ትውሌዴ ወገኖች በያለበት
ጉዲዩ ፡ የከፍተኛ 15 ቀይሽብር ተዋንያን ከፍያሇው ዓሇሙ

የከበረ ሰሊምታችንን በቅዴሚያ አናቀርባሇን።
ከአንዴ ዓመት ተኩሌ በፊት ተጀምሮ የነበረው
በከፍተኛ 15 የቀይ ሽብር ተዋንያን ቁንጮ
ከፍያሇው ዓሇሙ ጉዲይ የመጀመሪያ እሌባት አግኝቷሌ። ነሐሴ 18 ቀን 2004 ዓ.ም.
(August 24, 2012) ከፍያሇው ዓሇሙ በሰሜን አሜሪካ ዳንቨር ኮልራድ የአሜሪካን ዯህንነት
ኃይልች ቁጥጥር ሥር በመዋሌ ወዯ እስር ቤት ገብቷሌ። የያ ትውሌዴ አባሊትና የቀይሽብር
ቀጥተኛ ተጠቂ ወገኖችና ቤተሰቦች በመሊ እንኳን ዯስ አሊችሁ።
ወገኖች፡ ይህ በአዴራጏቱ ተወዲዲሪ የማይገኝሇት አረመኔ ግሇሰብ፡ በትዕቢት ያፈሰሰው
የንጹሃን ወንዴምና እህቶቻችን ዯም፤ ዛሬ ከ34 ዓመት በኋሊ ተፋራጅና ተሟጋች በማግኘት
አንደን ወንጀሇኛ ሇፍርዴ ሉያቀርብ ተዘጋጅቷሌ። የያ ትውሌዴ ሰማዕታትን ጨምሮ
የከፍተኛ 15ቶቹ ብርዬ ሀ/ማርያም፣ ክፍላ ቄስ፣ ታዯሰ ቢፍቱ፣ ግዛው ወረሳ፣ አፈሳ በቀሇ፣
በዛ ገ/ሕይወት፣ አሸናፊ በቀሇ፣ አሰሇፈች፣ ዮሐንስ ስዩም፣ ዲንኤሌ አንጋጋው ወዘተ እና
በርካታ 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
በያትውሌዴ ስም እያዯረግን ያሇው እንቅስቃሴ ውጤት መስካሪ ነው።
የከፍተኛ 15ን ቀይ ሽብር ተዋንያን ከፍያሇው አሇሙ ያሇበት ቦታ ከታወቀ ጀምሮ ጉዲዩን
በመከታተሌ ሙለ ትብብርና ዴጋፍ ሊዯረጋችሁ ሁሊ ሌናመሰግን እንወዲሇን። በተሇይ
ከፍያሇው ዓሇሙ የዛሬ 34 ዓመት የሰራውን ወንጀሌ የምታውቁትንና ያያችሁትን
ሇመመስከር ምንም ሳታወሊውለ ፈቃዯኛ በመሆን ሇተባበራችሁ ዛሬ ከፍያሇው ዓሇሙ ወዯ
እስር እንዱወረወር ያበረከታችሁት አስተዋጽዎ ውጤት ነውና በሰማህታት ወንዴምና
እህቶቻችን ስም ምስጋና እናቀርባሇን። በቀጣይነትም ሇሚካሄዯው የፍርዴ ሂዯትም ሆነ
ማንኛውም ጥያቄ አሁንም የሁለንም ተባባሪነት ይጠይቃሌና በጋራ በመተባበር ጉዲዩን ከዲር
እናዯርሰው ዘንዴ በትህትና እንጠይቃሇን።
ስሇ ከከፍያሇው ዓሇሙ መያዝ በ Agust 31, 2012 የዳንቨር Local News, 9News
ዘግቧሌ። በከፍያሇው ዓሇሙ የፍርዴ ሂዯት በአፋጣኝ እሌባት ያገኝ ዘንዴና ጉዲዩ ይበሌጥ
ትኩረት ይሰጠው ዘንዴ የያ ትውሌዴ ወገኖች በሙለ ተባባሪነታችሁና ዴጋፋችሁ አስፈሊጊ

መሆኑን አምነንበታሌ። በመሆኑም የከፍያሇው መያዝ ዜና በወጣበት ዴረ ገጽ 9News.com
በመግባት ወይም ቀጥል ባሇው Link በመጠቀም በአሜሪካን መንግስት ሇተወሰዯው እርምጃ
አጠር ያሇ ዴጋፋችሁንንና አስተያየታችሁን በአስተያየት መስጫው ሳጥን ወይም በኢሜሌ
jace.larson@9News.com በመስጠት ትብብር ታዯርጉ ዘንዴ በሰማዕታት ወገኖቻችን ስም
እንጠይቃሇን።
በ1970 ዎቹ የዯርግ ቀይሽብር ተዋንያን ጉዲይ የሁሊችንም የያ ትውሌዴ አባሊትና ቤተሰቦች
የጋራ ኃሊፊነት ነው ብሇን እናምናሇን። በመሆኑም በየቦታው አዴፍጠው የተቀመጡትን
በዯም የተነከሩ ወንጀሇኞች ቢያንስ ሉታወቁ የሚገባቸው በመሆኑ የጉዲዩ ባሇቤት ሁሊችንም
ነንና፤ ዴጋፍና ትብብራችን ሇግሇሰቦችና ሇተወሰኑ አካሊት ሳይሆን ሇሚነሳውና ሇተነሳው
ጉዲይ መሆኑን በማገናዘብ ዴምጻችንን በጋራ እናሰማ እንሊሇን።
ዜናውን ከታች በአሇው Link በመጠቀም ካዯመጣችሁ በኋሊ ከ Video መመሌከቻው ከሊይ
በስተቀኝ ያሇውን comment በመጫን በፈሇጋችሁት ስም የዴጋፍ ትብብራችሁንና
አስተያየታችሁን በመስጠት በዚህ ጉዲይ ያሇንን ትብብር በማሳየት በቀጣይነት አዴፍጠው
የተቀመጡ የቀይ ሽብር ተዋንያን ከያለበት በማውጣት ሕዝብ እንዱያውቃቸው ማዴረግ
ይጠበቅብናሌና እንተባበር።
http://www.9news.com/news/article/286267/42/Man-responsible-for-murder-torturecaught-in-Denver-area

የከፍተኛ 15 ወገኖችና ጉዲዩን በመከታተሌ ሊይ ያለ የያ ትውሌዴ ፈቃዯኛ ወገኖች በጋራ።

እናመሰግናሇን

