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ጌታቸው ኩምሳ

መስከረም ፲፭ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም.

ታሪካችሁ ህያው ነው
መስከረም ወር በሀገራችን ኢትዮጵያ የአዱስ ዘመን
መሇወጫ፣ በአዯይ አበባ ተውባ፣ በመስቀሌ ወፍ ታጅባ፤
እሰይ መስከረም ጠባ የሚቃኝሊት፤ ዘመዴ ከዘመደ፣ ወዲጅ
ከወዲጁ “እንኳን ሇአዱሱ ዓመት አሸጋገረን” የሚባባለበት
ወር ነው። ሕፃናትና ወጣቶች ክረምቱን አርፈው ሇቀጣዩ
የትምህርት ዘመን ዯብተር ሇብዯው፣ እርሳስ ቀርጸው
የሚዘጋጁበት ወቅት ነው።
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.
ዜማዎች ወሩን የሚያዯምቁበት፣ ሕፃናት በሌጅ አንዯበት
በሆያሆዬ ዜማ፣ በአበባየሽወይ…ሇ..ም..ሇ..ም…እናትና አባት
የሚመርቁበት፣ “ከብረው ይቆዩኝ” የሚለበት የመስከረም
ወር ናት። ያገሬ ሰው መስከረም ይዛ የምትመጣውን
በመጠራጠሩ ይመስሌ ዕንቁ ጣጣሽ ይሊታሌ።

አዎ መስከረም ወር ሇያ ትውሌዴ ብዙ ጣጣ፣ ብዙ ትዝታ አሊት። በመስከረም ወር
ሁለም እንዲቅሙ በየቤቱ የመስዋዕት ዯም ያፈሳሌ። የድሮ፣ የበግ … ዯም። በዓለን
በዯስታ ሇመቀበሌ። ብለሌኝ! ጠጡሌኝ! ሇመባባሌ። የሥጋ ምንቸት ገብቶ የጎመን
ምንቸት እንዱወጣ። መስከረም ወር ሇያ ትውሌዴ የሌጆቹ ዯም፣ የወጣት እምቦቃቅሊ
ዯም የፈሰሰበት ትዝታ አሇበት። የወጣት ሌጃገረድች “ባመት ወንዴ ሌጅ ወሌዯው…”
ምረቃ ዯርግ በየቀኑ ጀግና እየበሊ ወቅቱን ትርጉም አሳጥቶታሌ። ዯርግ በድሮ ፈንታ
ወጣት ያነቀበት፤ መስከረም ወር ትውስታ።
መስከረም 02 ቀን 1967 ዓ.ም. የዓፄውን ዘውዴ አገዛዝ አስወግድ በጊዜያዊነት ስም
ሥሌጣኑን ከሕዝብ የቀማው ወታዯራዊው አገዛዝ፣ ዯርግ ሥሌጣኑን በጨበጠ
በሁሇተኛው ዓመት መስከረም ወር በኢሕአፓ ሊይ ጦርነት አወጀ። ሇዚህም በከተሞች
እስከ ቀበላ፤ በየገጠሩም እስከ ወረዲ የተዋቀረ የግዴያ ዘመቻ መምሪያ “አብዮታዊ
ዘመቻና ጥበቃ መምሪያ” በሚሌ ተቋቋመ። ከዚህ ወቅት ጀምሮ “ነፃ እርምጃ” በሚሌ
በዯርግ ታጣቂ ቡዴኖች በተሇይ በየከተሞች ግዴያ የዕሇት ተሇት ተግባር ሆኖ እስከ
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መስከረም ፲፭ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም.

1970 ቀጠሇ። የመንገዴ ሇመንገዴ ግዴያው የዯም ጥማቱን አሊረካው ያሇው
መንግስቱ ኃ/ማርያም ግዴያን በአፈሳ ቀጠሇበት። በየአካባቢዎች እስር ቤቶች
ተከፈቱ። ወጣቶችና ጎሌማሶች ቀንና ሇሉት እየተሇቀሙ በየእስር ቤቶቹ ታጎሩ።
በየአካባቢው እየታፈሱ ከታሰሩት እየተዘገኑ በዯርግ ጥይት ተዯበዯቡ። “ቀይ ሽብር
ሇዘሊሇም ይኑር!” የፋሽስቶች መፈክር ሆነ። የሕፃናት ዯም አስፈነጠዛቸው። የወጣቶች
ዯም ሱስ ሆነባቸው። የእናቶች ስቃይ እንዯ ቲያትር አዝናናቸው። ዯርግና ባንዲዎቹ
ወዯ ሰው አውሬነት ተቀየሩ። ግዴያ፣ ዝሙት፣ ዝርፊያ ቀሇባቸው ሆነ። ሀገር
ጮኸች፣ እናቶች ሇሌጆቻቸው የራሄሌን እንባ ተነፈጉ። የአባቶች ጀግንነት አቀረቀረ።
የመንግስቱ ሽብር ብርቅዬ ትውሌዴ ፈጀ። ሀገር አሇኝታዋን ተነጠቀች። ያን ሇሀገሩ፣
ሇሕዝቡና ሇሰንዯቅ ዓሊማው ፋና ወጊ የነበረ ትውሌዴ በፋሽስቶች ተቀበረ።
ዛሬ አዱስ ዓመትን ስናስብ መስከረም ወርን ስናስታውስ ዯርግ ቀይ ሽብር ብል
ትውሌዴ የመተረበትን ከ1970/72 ዓ.ም. ስምንት ዓመት እስር በኋሊ መስከረም 24
ቀን 1978 ዓ.ም. በምህረት ፍቺ ስም የገዯሊቸውን ሰማዕታት በማስታወስና በመዘከር
ነው።
መስከረም ወር ሇያ ትውሌዴ ቤተሰቦች የሀዘን ወር፣ ዝክረ ሰማዕታት ወራቸው ነው።
በ1978 ዓ.ም. መስከረም 24 ቀን ዯርግ በገመዴ እያነቀ የገዯሊቸው ጀግኖች ቤተሰቦች
መስከረም ወርን በመሪር ሀዘን ይቀበለታሌ። አዯይ አበባዎቹን ፋሽስቱ ዯርግ
ቀጥፎባቸዋሌና። የዘርይሁን እህት ሊሇፉት 28 ዓመታት መስከረም ወርን ሻማ ሇኩሳ
ዕንባዋን የምታፈስበት ነው። ሇሷ መስከረሟ፣ ሇሷ አዯዬዋ፣ ሇሷ አበባዬ ዘርይሁን
ነውና። የኢሕአፓ ሌጆች፣ የሲዲሞ ጀግኖች፣ ጀግናው ጌታቸው ኩምሳ ዴቅን
ይሌባቸዋሌ። ቁመናው፣ እርጋታው፣ ስነ ሥርዓቱ፣ አነጋገሩ፣ አመራሩ ዴቅን ሲሌ
መስከረም ወርን የጨሇማ ዴባብ ያጠሊባቸዋሌ። ካዛንችሶች መስከረም ወር
ይረብሻቸዋሌ ዮሐንስ ግርማቸው፣ ተሻሇ ወንዴሙ፣ ንጉሴ ዕውነቱ፣ ጌታቸው አሰፋ፣
ዘርይሁን ባንቲ የመሳሰለ ወንዴሞቻቸውን ዯም መንግሥቱ ኃ/ማርያም በአንዴ ቀን
የዓመት በዓሌ ምሱ አዴርጓቸዋሌና።
ወዯ 18 የሚጠጉ የኢሕአፓ አባሊት በፋሽስቱ ዯርግ እየታነቁ የተገዯለበት መስከረም
24 ቀን 28ኛ ዓመት የሙት ዓመታችው። በቤተሰቦቻቸው የሚያቃጭሇው የሀዘን
ዯውሌ ሇኛም ይሰማናሌ። አሌረሳናችሁም እንሊሇን። የትግሌ ተወርዋሪ ኮከብ
ብሇናቸዋሌ። የሀገር ብርቅዬዎች፣ የጀግና ተምሳላቶች፣ የኢሕአፓ መሠረቶች
ብሇናቸዋሌ። አጥንታችሁ ብዕር ዯማችሁ ቀሇም ሆኖ ታሪካችሁ ይዘገባሌ። ዯማችሁ
ዯማችን ነው። ትውሌዴ ከፍ ከፍ ያዯርጓችኋሌ፣ ዝናችሁ ብቅ ብቅ ይሊሌ። ታሪካችሁ
ህያው ነው! እንሊቸዋሇን።
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሇመሊው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ሇ 2006 ዓ.ም. አዯረሳችሁ
እያሌን በዚህ አዱስ ዓመት ሇያ ትውሌዴ ሰማዕታት መታሰቢያ ይሆን ዘንዴ የአዱስ
ዓመት አበባችንን “ያ ትውሌዴ” ቅጽ 1 ቁጥር 1 ዕትም እናበረክትሊችኋሇን። የ«ያ
ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን “ያ ትውሌዴ” በቀጣይነት የያ ትውሌዴ ታሪኮችን፣
ትውስታዎችን፣ ዝክረ ሰማዕታትን፣ መታሰቢያ ባህሊትን (የካቲት 66፣ ሜይ ዳይ፣
ማርች 8)፣ ታሪካዊ ቀኖችን (ዏዴዋ፣ የካቲት 12፣ ማይጨው፣ ወዘተ) እያስመሇከተ
ማስነበቡን ይቀጥሊሌ።
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«ያ ትውሌዴ ተቋም» ቀዯም ሲሌም በተሇይ በ1969 ዓ.ም. የዓሇም ሠራተኞች ቀን
ክብረ በዓሌ በሰሊማዊ ሰሌፍ ሇማክበር በወጡ ወጣቶችና ሕፃናት ሊይ በዯርግ አገዛዝ
የዯረሰውን የአንዴ ምሽት ፍጅት በማሰብ፤ በሜይ ዳይ ማሇትም ሚያዝያ 23 ቀን
2004 ዓ.ም የተቋሙ ዴረ ገጽ www.yatewlid.org or www.yatewlid.com ሇመሊው
የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ መዯረጉ ይታወቃሌ። “ያ ትውሌዴ” ዴረ ገጽ ሇያ ትውሌዴ
ወገኖችና ቤተሰቦች እንዱሁም ሇመሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ በ«ያ ትውሌዴ ተቋም»
ሇያ ትውሌዴ መታሰቢያነት የተበረከተ የመረጃ ዴረ ገጽ ከመሆኑም በተጨማሪ
በዯርግ ነፃ ዕርምጃና ቀይ ሽብር ሰሇባ ሇሆኑት ሰማዕታት ስምና ምስሌ በማካተት፤
ተረስተው እንዲይቀሩ ተንቀሳቃሽ ሀውሌት ሆኖሊቸዋሌ።
በኢሕአፓ እየታተመ ይወጣ በነበረው “የዜና መጽሔት” ጥቅምት/ህዲር 1985 ዓ.ም.
እንዯ ሇ.ማ. ምስክርነት “1978 ዓ.ም. በአዱስ አበባ ወህኒ ቤትና ማዕከሊዊ ምርመራ
ዴርጅት ስሇ ሞት ሳይሆን ስሇ መፈታት ብዙ የሚወራበት ጊዜ ነበር። በተሇይ በ1978
ዓ.ም. ሳይፈታ የቀረው የፖሇቲካ እስረኛ በርካታው በሌቡ እፈታሇሁ የሚሌ እምነት
ነበረው። አንዲንደ ዯግሞ የተወሰነ ጊዜ እስር ቤት ሉቆይ እንዯሚችሌ ይገምት ነበር።
መስከረም 23 ቀን 1978 ዓ.ም. ከሰዓት በኋሊ ግን አንዴ ነገር ተከሰተ። ወዯ 40
እስረኞች ስማቸው ተጠርቶ ቅዲሜ መስከረም 24 ቀን ስሇሚፈቱ እቃቸውን
እንዱያዘጋጁ ተነገራቸው። ከ40ዎቹ ውስጥ ወዯ 24 የሚጠጉ የተሇያዩ የፖሇቲካ
ዴርጅቶች አባሊት ሲሆኑ ጥቂቶቹ ዯግሞ በጂሆቫ ሃይማኖት ጉዲይ የታሠሩ ናቸው።
ከተጠሩት ውስጥ የኢሕአፓ አባሊት ቁጥር ወዯ 16 ነበር። በብዙዎቹ እስረኞች ዘንዴ
የዚያን ቀን ጥሪ ከእስር ሇመሇቀቅ መሰሇ። ይህም ምክንያት ነበረው። በተሇይ
የተጠሩት የኢሕአፓ አባሊት ቢያንስ ከ8 ዓመታት በሊይ የታሰሩ ነበሩና ከ8 ዓመታት
እሥር በኋሊ ማን ሞት ይጠብቃሌ? ላሊው ዯግሞ ከዚያ በፊት ፋሽስቶች ዯርጎች
የፖሇቲካ እሥረኞችን ሲገዴለ “እቃችሁን ያዙ” አይለም ነበር። በላሊ በኩሌ ዯግሞ
ሇመሇቀቅ አሇመሆኑን የገመቱ ነበሩ። ይህም ምክንያት ነበረው። በተሇይ የተጠሩት
የኢሕአፓ አባሊት ብዙዎቹ በዴርጅቱ የከተማዎች ወታዯራዊ ሥራ ሊይ ተሰማርተው
የነበሩ በመሆናቸውና አንዲንድች ዯግሞ በዴርጅቱ ከፍተኛ የኃሊፊነት ቦታ ሊይ የነበሩ
ስሇነበር (ሇምሳላ ጌታቸው ኩምሳ) ጥሪው ግዴያውን የሚያመሇክት ነው ብሇው
ስሇፈሩ ነበር።
ቅዲሜ መስከረም 24 ቀን 1978 ዓ.ም. ዙሪያቸውን የተሸፈኑ ከራሺያ ሇፋሽስቱ ዯርግ
“ሶሻሉዝም ግንባታ” ተብሇው የተሇገሱ እስረኛ ማጎሪያ መኪናዎች መጡ። የተጠሩት
ሁለም እቃቸውን ይዘው ወዯነዚህ መኪናዎች ውስጥ ገቡ። ያን ቀን ከርቸላ ውስጥ
ከወትሮው የተሇየ ጥበቃ ይታይ ነበር። ሇመፈታት ቢሆን ኖሮ ከዚያ በፊት እንዯዚያ
ዓይነት ጥበቃ አሌነበረም። ሇማንኛውም ወንዴሞቻችን ከተፈቱ በኋሊ ቢቻሌ የዚያን
ቀን ቅዲሜ ከሰዓት በኋሊ ካሌቻለ ዯግሞ እሁዴ እሇት ጠዋት መጥተው
መፈታታቸውን እንዱያረጋግጡሌን ተባብሇን ተሳስመን ተሇያየን። አዎን የመጨረሻ
መሳሳም። በተባለት ቀናትም ሆነ እስከመጨረሻው ግን ወንዴሞቻችን አሌመጡም።“
በ ”የሚያነቡ እግሮች”፣ በግርማይ አብርሃ፣ 2002 ዓ.ም. አ.አ. እንዯተገሇጸው “ቅዲሜ
መስከረም 24 ቀን 1978 ዓ.ም. ከከርቸላ ወዯ ማዕከሊዊ ምርመራ ተወሰደ። ማዕከሊዊ
እንዯዯረሱም በቃሌ እንዯሚፈቱ ተነግሯቸው ወዯ አንዴ አዲራሽ ተሰበሰቡ። ከዚያ

3

መስከረም ፲፭ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም.
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በኋሊ ግን ሁሇት ሁሇት ሆነው እየተጠሩ በሰሇጠኑ ወታዯሮች አማካኝነት እየታነቁ
ተገዯለ። በዚሁ ዕሇት ሇህሌፈት የተዲረጉትም በጠቅሊሊው ቁጥራቸው 40 የሚዯርስ
እሥረኞች ሲሆኑ የሚከተለት የኢሕአፓ አባሊት ይገኙበታሌ።
1. ጌታቸው ኩምሳ (በቀዲማዊ ኃ/ሥሊሴ ዩንቨርስቲ 4ኛ
ዓመት ተማሪ የነበረ) በሲዲሞ የኢሕአፓ ኢንተር ዞን
ከፍተኛ 15 ታሰሮ ወዯ ከርቸላ የተሊከ
2. ዮሐንስ ግርማቸው ከፍተኛ 15 ቀበላ 27
3. ንጉሴ እውነቱ
ከፍተኛ 15 ቀበላ 27
4. ዘርይሁን ባንቲ
ከፍተኛ 15 ቀበላ 27
5. ተሻሇ ወንዴሙ
ከፍተኛ 15 ቀበላ 27
6. ጌታቸው አሰፋ
ከፍተኛ 15 ቀበላ 28
7. አምሃስሊሴ ጌታነህ
8. ከበረ ኃይላ
9. ቴዎዴሮስ
10. ሙህዱ ከማሌ
11. ሱላማን መሃመዴ
12. ቴዎዴሮስ አስፋው
13. ዘውደ ኃይሇሚካኤሌ
14. አሰፋ ረጋሳ
15. ሰሇሞን ግርማ
16. ተስፋዬ ገብረ ማርያም
17. ዓሇም ኪዲኔ
18. አስናቀ ጌታቸው፤ የኢሕአፓ አባሌ የነበረውና በከፍተኛ
15 እስር ቤት ኮማንዯር በመባሌ የሚታወቀው አስናቀ ጌታቸው በ1970 ዓ.ም.
በከፍተኛው እንዯታሰረ ከመቅጽበት ወዯ “አብዮቱ ካምፕ ተቀሊቀሌኩ” በማሇት
የሚያውቃቸውን ጨምሮ በርካታ እስረኞችን በማስያዝ፣ በመግረፍ፣ በማሰቃየትና
በማስገዯሌ አሳዛኝ ዴርጊት በመፈጸም ሕይወቱን ሇማትረፍ ሇከፍተኛ 15 ገዲዮች
ያሊዯረገው ጥረት አሌነበረም። እነሱም የሚፈሌጉትን ያህሌ ተጠቅመውበት ወዯ
ከርቸላ ወረወሩት። በላልች ዯም ሉያዴናት የጓጓሊትን ሕይወቱን ዯርግ ከሊይ
ከተጠቀሱት ሇዴርጅታቸውና ሇሀገራቸው ፍጹም እምነታቸውን ጠብቀው ከተሰዉት
ጋር ዯባሌቆ ገዴልታሌ።
ዯርግ የዛሬ 28 ዓመት በምህረት ፍቺ ስም ሇገዯሊቸው ወዯ አርባ የሚጠጉ ወገኖች የተሰማንን
ጥሌቅ ሀዘን እየገሇጽን የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» መጀመሪያ ቅጽ ቁጥር 1 ሌሳን በ“ያ ትውሌዴ”
ስም ሇንባብ ማብቃታችን የሰማዕታት ወገኖቻችንን ታሪክ ህያውነትን ሇመመስከር ብቻ ሳይሆን
ታሪካቸው ከትውሌዴ ትውሌዴ ይተሊሇፍ ዘንዴ በር ከፍተናሌና ሇያ ትውሌዴ ወገኖችና
ቤተሰብ አባሊት ተስፋን፤ ሇወዯቁት ወገኖች ቤተሰብ ብርታትና ጽናትን ይስጥሌን እንሊሇን።

የያ ትውሌዴ ታሪክ ህያው ነው!!!
yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com
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