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የህወሃት ቀጣይ ሴራና የወሌቃይት ጠገዳ ማህበረሰብ (ክፍሌ ፪) 

የህወሓት ቡዴን በወሌቃይትና በጠገዳ ሕዝብ ሊይ ከ30 ዓመታት በሊይ በኃይሌ የፈጸመውንና እየፈጸመ 

ያሇውን አስከፊ የዘር ማጽዲት ወንጀሌ (Ethnic Cleansing ) በዝርዝር የሚያስረዲና በተጨባጭ የሰነዴ 

ማስረጃዎች የተዯገፈ የአቋም መግሇጫ በየካቲት 7/2004 ዓ.ም “የዘር ማጽዲት ዘመቻ በወሌቃይትና 

በጠገዳ ማህበረሰብ” በሚሌ ማውጣታችን ይታወሳሌ። ይህንን ዘገባ ከኢትዮ ሚዴያ(Ethiomedia.com) 

በስተቀር (ሇማውጣት ፈቃዯኛ ባሇመሆኑ) በላልች ዴረ ገጾች ማግኘት ይቻሊሌ። ሇምሳላ፡- 

http://www.ecadforum.com/Amharic/wp-content/uploads/2012/02/EthnicCleansing-

Welqaite.pdf?d9c344   

በዚያ ዘገባ ሊይ የወያኔ አስከፊ ወንጀልች ከሁሇት አንኳር ሀሳቦች እንዯሚነሱ አሳይተናሌ። ሇማስታወስ 

ያህሌ፡- 

 1ኛ/ ወያኔ እንዯሇመዯው ታሪክን በማጎሊዯፍ ወሌቃይት፣ ጠገዳንና ጠሇምትን ከጎንዯር ግዛት ገንጥል ወዯ 

ትግራይ በታሪክ ስም ማጠቃሇሌና ሇታሇመችው ሇ“ታሊቋ ትግራይ”ና ሇ”ትግራያዊው ወርቅ ህዝብ” 

ሇዘመናት የምግብ ዋስትና የሚሰጥ ሇም መሬት ማረጋገጥና፤   

2ኛ/ ኢትዮጵያዊነቱንና ጎንዯሬነቱን በኩራትና በክብር የሙጥኝ ብል የያዘውን የወሌቃይትን፣ የጠገዳና 

የጠሇምት ማህበረሰብ እንዯ እባብ መቀጥቀጥና በሁለም ዘርፍ ማዴቀቅ፤ ከአዯገበትና ከኖረበት ቀዬ 

በኃይሌ ማፈናቀሌና (systematic ethnic cleansing) በምትኩም በብዙ መቶ ሺ የሚቆጠሩ የትግራይ 

ተወሊጆችን በማስፈር አካባቢውን የ“ትግራውያን” እንዱሆን ማዴረግ ናቸው፡፡  

እነዚህን ከሊይ የተጠቀሱ ሁሇት አበይት አሊማዎችን ሇመተግበር ወያኔ ከ1972 ዓ.ም ጀምሮ ያሇማቋረጥ 

የፈጸመብንን ዝርዝር ወንጀልችንም በየካቲት 7/2004 ያወጣነው ዘገባ በከፊሌ ያካትታሌ። 

እነሆ የአካባቢውን የህዝብ ስብጥር ሚዛን /Demography/ በአስተማማኝ ሁኔታ ወዯ ትግሪያዊነት 

በመቀየር አካባቢውን ሙለ በሙለ ትግሪያዊ ማዴረግና ታሳቢውን እቅዴና ውጤት ሉያዯናቅፉ ይችሊለ 

ተብል የሚታሰቡትን ሁለ በማሰር፣ በማሰዯዴና፣ በመግዯሌ መንገደን ማሇስሇስ ነበር፡፡ 

እንግዱህ በትግራዩ ነፃ አውጪ ቡዴን ቅዠት መሰረት እነሆ ጎባጣው ቀንቷሌ፣ ገዯለ ሞሌቷሌ፣ ሸሇቆው 

ተስተካክሎሌ፡፡ የቀረው የ“ሶስተኛውና የአራተኛው” መንገዴ መከሰት ብቻ ይመስሇናሌ፡፡  

እነዚህን የጥፋት መንገድች በሂዯት የህጋዊነት ወይም የፍትሃዊነት ሽፋን ሇመስጠት ዛሬም የትግራይ ነፃ 

አውጪው ቡዴን ሁሇት ፍትሃዊነት የጎዯሊቸውና እስከ አሁን የቆየውን ችግር ወዯ ሊቀ የግፍ ዯረጃ 

ሇማሳዯግና ብልም ችግሩን በመሊው የትግራይ ህዝብና በጎንዯር ህዝቦች መካከሌ በሚኖረው የበቀሌ ይዘት 

ሇማስፋት በማቀዴ ቀጣይ እርምጃዎች ወይም በእኛ እምነት ህወሓታዊ ቀጣይ ሴራ በወያኔ አኮፋዲ ውስጥ 

አዴፍጠው እንዯሚጠብቁን በተሇያዩ የወያኔ ቱባ ባሇስሌጣናት አማካኝነት በተሇያዩ ጊዜያት ዯርሰውናሌ፡፡  
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እቅዴ አንዴ፡ “ህዝበ ውሳኔ” /Referendum/  

ሇመጀመሪያ ጊዜ ይህን እኩይ አጀንዲ ያረደን የቀዴሞው የወያኔ ም/ጠ/ሚ የነበሩት አቶ አዱሱ ሇገሰ 

ሲሆኑ፡፡ ይህም በነሏሴ ወር 2006 ዓ.ም ወዯ ኮልምበስ ኦሃዮ በመምጣት ጥቂት የአካባቢውን ተወሊጆች 

እየተሹሇኮሇኩ ባነጋገሩበት ወቅት ነበር፡፡ በዚህም ወቅት ከእነዚህ የዋህ ወንዴሞች ሇቀረበሊቸው 

የ“ዕርስታችንን መሌሱሌን” መሰረታዊ የማንነት ጥያቄ የሰጡት መሌስ ግሌፅና ቀጥተኛ ነበር፡፡ የኸውም 

“እንዯ ስሌጢ ህዝብ በህዝበ ውሳኔ/ Referendum/” አንዱሰጣችሁ ጠይቁና በዚያ መንገዴ መሌስ 

እንዱያገኝ እንረዲችኃሇን የሚሌ ነበር፡፡ 

በእኒህ ወኔ ቢስ ግሇሰብ በኩሌ የዯረሰን መርድ ሇሁሇተኛ ጊዜ ያረጋገጡሌን ላሊው የህወሃት መስራችና 

የ“ታሊቋ ትግራይ” ቅዠት አርቃቂ የነበሩት የዛሬው ድ/ር አረጋዊ በርሄ ሲሆኑ ይህንንም ህወሃታዊ ቀጣይ 

የጥቃት ካርዴ እንዯተዯገሰሌን ሇኢሳት በሰጡት ቃሇመጠይቅ ወቅት “የወሌቃይት ህዝብ ችግር እንዳት 

ይፈታሌ?” ሇሚሇው ጥያቄ በመሇሱት መሌስ “የአንዴ ክሌሌ የግዛት ወሰን የመጥበብና የመስፋት ጉዲይ 

መሆኑንና መፍትሄውም በአንዴ ሃገርነት ስር እስከተካተትን ዴረስ በቀሊለ በዚያው የሚመሇስ” መሆኑንና 

በግሌጥ እየተፈፀመ ያሇውን የዘር ማፅዲት ወንጀሌ እንዯ ተራ የአስተዲዯር ችግር በማስመሰሌ አሇባብሰው 

ሇማሇፍ ሞክረዋሌ፡፡  

ይህ በእንዱህ እያሇ ነበር የቀዴሞው የህወሃት መከሊከያ ሚንስትርና የአሁኑ የመዴረክ ሰው አቶ እስዬ 

አብርሃ እዚህ ሰ/አሜሪካ በምርጫ 2002 ወቅት በመጡበት ጊዜ ይህን የወሌቃይት ጠገዳ በዯሌ  እንዳት 

ሉፈታ እንዯሚችሌ ጥያቄ ባቀረቡሊቸው ወቅት  “ህዝበ ውሳኔ / Referendum/” መፍትሄ ነው የሚሌ 

“የተጠና መዝሙራቸውን” አስዯምጠዋሌ፡፡ በወቅቱ የአቶ እስዬ መዝሙር ትዝብትን አተረፈሊቸው እንጂ 

በእርግጥ ከቀዯመው ህወሃትነታቸው “መቀየራቸውን” ሉያሳምን አሌቻሇም፡፡ 

እንግዱህ ሇምሳላነት የእነዚህን የወያኔ ነባር አመራሮች አቋምና የ“መፍትሄ ሃሳቦች” አነሳን እንጂ ነገርዬውን 
በብዙ የበታች ሹማምንትና “ትግራያዊ ምሁራን” በኩሌ ከበሮ እየተዯሇቀበት ይገኛሌ፡፡  ይባስ ብል ከሰሞኑ 
ዯግሞ ድ/ር ገሊውዱዎስ የተባለ ሇ“ኢትዮጵያ መሊው ጭቁን ህዝብ” እታገሊሇሁ ይለ የነበሩ የታሪክ ምሁር 
ዛሬ እራሳቸውን በወያኔ የታሪክ ቀበኛነት “ጫማ” ስር ወሽቀውና እጅግ አዋርዯው በወገናችን ሊይ 
እየተፈፀመበት የሚገኘውን የዘር ማፅዲትና በትግሪያዊነት የመተካት ወንጀሌ ከማጋሇጥና ከማውገዝ 
አፈግፍገው ሇወያኔ አፀያፊ ወንጀሌ አሳፋሪ የታሪክ ሽፋን ሇመስጠት “አራምባና ቆቦ” ሲረግጡ ሇማየት 
ተገዯናሌ፡፡  ዛሬ ሇድ/ር ገሊውዱዎስና ሇመሰልቻቸው ታሪክን የማጎሊዲዯፍ ክፉ አባዜ ተገቢውን መሌስ 
መስጠት በወዯዴን ነበር፡፡ ነገር ግን የዚህ ጦማር አሊማ አይዯሇምና በይዯር እናቆየዋሇን፡፡ ይሁን እንጂ 
ሇማስታገሻ ወማስተንፈሻ ይረዲ ዘንዴ ግን ሇዛሬ የሚከተሇውን ኢሳት “በታሪክ ማህዯር” ዝግጅቱ 
ያቀረበውን “Ethnicity and Fascism in Ethiopia Part 1” ጥናታዊ ትምህርት ይመሇከቱ ዘንዴ 
በአክብሮት እንጋብዛሇን፡፡  
http://www.youtube.com/watch?v=4GTjFwNjZlA&feature=plcp&context=C3b4d4d7UDOEg

sToPDskJ6aRXmlrA2pK96CfMYpoTU  

እኛ የወሌቃይት ጠገዳና ጠሇምት ህዝቦች ግን ተሓሕትን ከስረ-መሰረቷ የምናውቃትና መሰሪ አሊማዋንም 

የምንረዲ በመሆናችን የዚህኛው “ህዝበ ውሳኔ” መነሻና መዴረሻ ሇቀዯመው የዘር ማፅዲት ወንጀሌ ህጋዊ 

ሽፋን ሇመስጠት የሚዯረግ “ማሟሟቅ” መሆኑን  እናውቀዋሇን፡፡  

http://www.youtube.com/watch?v=4GTjFwNjZlA&feature=plcp&context=C3b4d4d7UDOEgsToPDskJ6aRXmlrA2pK96CfMYpoTU
http://www.youtube.com/watch?v=4GTjFwNjZlA&feature=plcp&context=C3b4d4d7UDOEgsToPDskJ6aRXmlrA2pK96CfMYpoTU
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ይሁንና አሇኝታና ተስፋችን ሇሆነው ሇመሊው የኢትዮጵያ ህዝብ ቀዯም ሲሌ ስሇ በዯሊችን የያዘውን ግንዛቤ 

ሇማጠናከርና ተከታዩን ሴራ ሇማጋሇጥ ይረዲን ዘንዴ እንዯሚከተሇው ባጭሩ አስቀምጠናሌ፡፡ 

በመሰረተ ሃሰብ ዯረጃ የወሌቃይት ጠገዳና ጠሇምት ህዝብ እስከ ዛሬዋ እሇት ዴረስ በማንነቱ ሊይ “ህዝበ 

ውሳኔ” እንዱሰጥ ማንንም ጠይቆ አያውቅም፡፡ ሇወዯፊትም አይጠይቅም፡፡ ሇዚህም ምክንያቱ አንዴና 

አንዴ፤ ፍንትው ያሇ ግሌፅ እውነት!!  

እኛ የወሌቃይት ጠገዳንና ጠሇምት ማህበረሰቦች በማንነታችን ሊይ ብዥታም ሆን ጥርጣሬ ጭራሹንም 

የሇሇብንና “ሲያሌፍም የማይነካን” በመሆኑ ነው፡፡  

በመሆኑም እኛ ማንነታችንን በሚመሇከት “ህዝበ ውሳኔ” የምንሰጥበት መነሻም ሆነ መዴረሻ ምክንያትና 

ግብ የሇንም፡፡ ሉኖረን አይችሌም፡፡ ይሌቅስ እኛ እያሌን ያሇነው እጅግ በጣም ቀሊሌና ግሌፅ ነው፡፡ 

ይኸውም መሬታችንና ማንነታችን ከ1983 ዓ.ም በፊት ወዯነበረበት ሁኔታ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ 

ይመሇስሌን፡፡ አራት ነጥብ!!! 

እንዲውም ከተናገርን አይቀር ዛሬ እዚችው ርዕስ ስር ጨርሰን እንናገረውና እንወረዯው፡፡ 

በአንዴ ወቅት ሌክ እንዯኛው በማንነታቸው ሊይ የዘመተውን ታሪክ አጎሌዲፊ ሁለ ሇማኮሊሸት የቆረጡት 

ታሊቁ የአፋር አባት ሱሌጣን አሉሚራህ “የኢትዮጵያን ባንዱራ እንኳንስ እኛ ግመልቻችን ያውቁታሌ” 

በማሇት ሇአንዳና ሇመጨረሻ ከሃዱውን ሁለ እንዲዯባዩት እኛም  

የወሌቃይት ጠገዳንና ጠሇምትን ዕርስት፣ ዴንበርና፣ ማንነት እንኳንስ እኛ፣ እንኳንስ የቋራና የአርማጭሆ 

ህዝብ፣ እንኳንስ የጎንዯር ህዝብ፣ እንኳንስ የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርና  ርስታችንን ዙሪያውን አካል 

ከትግራይ ጋር ያዯናበረን/ዴንበር የሆነን/ የተከዜ ወንዝ ጠንቅቆ ያውቀዋሌና እርሱኑ ጠይቁት፡፡ ተከዜንም 

አዴምጡ ብሇናሌ፡፡ ጨረስን፡፡  

ታዱያ ይህ መንገዴ በፍፁም እንዯማይሳካ ከ“ጊዜ ዯጉ” ጋር አብረን የምናየው ይሆናሌ፡፡ ነገር ግን በወያኔ 

በኩሌ ይህኛው ሴራ ከጨዋታ ሲወጣ /Phase Out/ የከፋውና ላሊኛው መርዘኛ እቅዴ ገበያ ሊይ 

እንዱውሌ ይዯረጋሌ፡፡ ይኸውም ሇወሌቃይት ጠገዳና ጠሇምት የ“ራስ ገዝ አስተዲዯር” ማጎናፀፍ የሚሌ፡፡ 

ዴንቄም የ“ራስ ገዝ”! እስኪ ይህን የ“አህይት”ን መርሆ የተከተሇ ሴራ እኛ በተረዲነው መንገዴና መጠን 

ሇእርስዎ ሇክቡር ኢትዮጵያዊ ወገናችን እንዯሚከተሇው እናካፍሌዎ፡፡ 

እቅዴ ሁሇት፡ የራስ-ገዝ አስተዲዯር  

የራስ ገዝ አስተዲዯር (self determination) ሤራ፡ ይህ ዕቅዴ ዯግሞ ከ“ሕዝበ ውሳኔ” ( Referendum) 

ላሊ ገብያ የሚወጣ መርዘኛ አማራጭ ነው። በአጭሩ “ሕዝበ ወሳኔና“ “ራስ ገዝ አስተዲዯር” የአንዴ 

ሳንቲም ሁሇት ገጽታዎች ናቸው። የራስ ገዝ አስተዲዯር ዋና ግቡ:  

ሀ) ግዜ መግዛት፤ በዛ በታቀዯው ግዜ ውስጥ የትግራይ ሰፋሪዎችን በሁለም መሌክ በበሇጠ  ማጎሌበት፣ 

አካባቢውን ባሇቤት አሌባ ማዴረግና፣ በአንፃሩ የወሌቃይት ጠገዳና ጠሇምት ማህበረሰብ የበሇጠ 

ማዴቀቅ፣ 
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ሇ) የወጣቱን  ባህሌ ከአማርኛ ቋንቋና  ከአማራነት ስነሌቦናው ፈጽሞ መሇየትና ከታሪካዊ ማንነቱና በዯም 

ከተሳሰረው ጎንዯሬነቱ ማሊቀቅ፣ 

ሏ) ከሁለም በሊይ ዯግሞ የወሌቃይት ጠገዳና ጠሇምት ማህበረሰብ፡ ከአርማጭሆ፤ ከቆሊ ወገራ፤ 

ከሰሜን፤ ከቋራና ከላሊው የጏንዯር ሕዝብ ጋር ያሇውን ታሪካዊና ባህሊዊ ትስስር ሇአንዳና ሇመጨረሻ 

ፈጸሞ መበጣጠስ ነው። 

በ1928 ዓ.ም ጣሉያን ወዯ ጏንዯር በመጀመሪያ የገባው በኦማሃጀር በኩሌ ተከዜን ተሻግሮ ከዚይም 

ሁመራን፤ ጠገዳንና አርማጭሆን አቋርጦ ነበር። ወራሪው ሃይሌ ተከዜን በተሻገረ በበነጋው ጀምሮ 

የወሌቃይት፤ የጠገዳ የአርማጭሆና የቋራ አርበኞች መግቢያ መውጫ ስሊሳጡትና ወዯ ቀሪዎቹ የጎንዯር 

አካባቢዎች የሚያዯርገውን ወረራ ስሊኮሊሹበት ነበር በብዙ ሽህ የሚቆጠር የሰው መስዋዕትነት ከፎል 

የሉማሉሞን ገዯሌ በመቅዯዴ የሰሜንና የጏንዯር ከተማን ማገናኘት የቻሇው።   

እንዱሁም በምዕራብ ጏንዯር በዯረሰበት ከፍተኛ ሽንፈት ምክንያት ባዯረበት ቁጭት አርበኛውን 

ሇማዲከምና ክሌሊዊ ሰሜት ሇመፈጠር  ሲሌ የወሌቃይት ጠገዳና የጠሇምት ማህበረሰብ ከጏንዯር ውጭ 

ነው ብል አወጀ። ይሁን እንጂ በአያቶቻችን ክቡር መስዋዕትነት ያ የጣሉያን ቅዥት የትም አሌዯረሰም 

ነበር።  

ይህን የብሄር በሄሮች አስተዲዯር (Ethnic Federalism)ና እስከ ባዴመ የዴንበር ክሌሌ ዴረስ ያሇውን 

አንኳር ሴራ እነ ስብሃት ነጋ የኮረጁትና የህወሃት አብይ መርህ ያዯረጉት ኢትዮጵያን በመጥሊትና በመበቀሌ 

ከሚጋራቸው የነብስ አባታቸው ከሞስልኒ ነበር።  

እኛ የወሌቃይት፤ ጠገዳና ጠሇምት ማህበረሰብ፡ ጋብቻችን፤ ሌቅሷችን፤ በአጠቃሊይ ኑሯችን 

ከአርማጭሆው፣ ከቋራው፣ ከሰሜንና፣ ከወገራው ጋር ነው። ዋና ከተማችንም መቀላ ሳይሆን ጏንዯር 

ነው። ይህ እውነታ ሉፋቅ የማይችሌ ታሪካችንም ማንነታችንም ነው። አሁንም ይህን ታሪካችንና 

ማንነታችን ሇመፋቅ የተዯገሰ የባንዲው የወያኔ ሴራ በወሌቃይት፤ በጠገዳ በአርማጭሆ በቋራና በጎንዯር 

እንዱሁም በመሊው የኢትዮጵያ ህዝብ ትግሌ እንዯሚኮሊሽ ሇማረጋገጥ እንወዲሇን፡፡ 

ከዚህ ሀቅ ባሊነሰ መሌኩ መታወቅ ያሇበት ዯግሞ እኛ የወሌቃይት ጠገዳና ጠሇምት ተወሊጆች ፀረ-ትግሬ 

አሇመሆናችን ነው።  ወገናችን ከሆነው ከትግራይ ማህበረሰብ ጋር ሇዘመናት አብረን ተጎራብተን ተዛዝነን 

ኑረናሌ። ክፉውን ቀን ያሇንን ተካፍሇን በሌተናሌ፡፡ አሳሌፈናሌም። ሇአንዴ አገር ሲባሌ በአንዴ ጦር ሜዲ 

አባቶቻችን ውሇዋሌ።  አሁን ዯግሞ እኛ ተከዜን ተሻግረን የትግራይ የከብት መስዯጃ አሌቀማነም፣ ወይም 

የትግራይ ሕዝብ ሇዘመናት የያዘው ርስቱ አፈናቅሇን አሌስፈርንበትም፣ ወይም የትግራይን ሴቶች ግብረ 

ስጋዊ አመፅ አሊካሄዴንም፣ ወይም ወጣትና ሽማግላ ወንድችን እንዲውሬ እያዯን ከጉዴጓዴ እስር ቤቶች 

አሌወረወርንም፣ በግፍ አሌገዯሌንም፡፡ ይህ ሁለ በዯሌ የተፈፀመውና እየተፈፀመ ያሇው በኛ ሊይ ነው። 

በእርግጥ በውጭ አገርና በትግራይ ውስጥ ያሇው የትግራይ ማህበረሰብ እኛን ወገኖቼ ናቸው ብል ካመነ 

ይህን ዘመን የወሇዯውንና  የታሪክ አሜኬሊ የሆነውን የተሏህት ባእዲዊና ፋሸስታዊ  ሥራና ግፍ 

እንዱሰምርና እንዱያብብ ማቀንቀን ሳይሆን እንዱኮሊሸና  እንዱመክን ሇማዴረግ ግንባር ቀዯም  

መሰዋዕትነት መክፈሌ ይጠበቅበታሌ፡፡ እንጠብቃሇንም፡፡ የወያኔ ቁርጠኛ ውሳኔ በዯሌን በማጧጧፍ ሇሌጅ 

ሌጅ የሚተርፍ የመጠሊሊትና የመጠፋፋት ዋስትና ሇማረጋገጥ መሆኑ መታወቅ ይኖርበታሌና ነው። 
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ይሁንና እኛ የወሌቃይት ጠገዳና ጠሇምት ተወሊጆች ታሪካዊ እውነትና ፅኑ የነፃነት ጥማት ስሊሇን ብቻ 

በመራር ትግሊችን ይህንን የትግራይ ተስፋፊዎችን ግፍና የህወሃትን በዯሌ እንገታዋሇን፡፡ የቀዯመ ታሪካችን 

በዯማቁ እንዯሚያዘክረው የአባቶቻችንን አኩሪ ታሪካዊ መንገዴ ስንከተሌ እንዯሆነም በፅኑ እናምናሇን፡፡ 

እንታመናሇን፡፡ 

ወሊጆቻችን፤ አያት ቅዴመ አያቶቻችን ከጥንት ጀምሮ ሇሃገራቸው ሇታሇቋ ኢትዮጵያና ሇመሊው ህዝቦቿ 

ነፃነትና ሇዲር ዴንበሯ መከበር፤ ዯሙን ከዯሙ ቀሊቅል የቅዴስት ሃገሩን ጋራ ሸንተረር ያረሰረሰ፣ አጥንቱን 

ከአጥንቱ አማግሮ ዲርዴንበሩን በጀግንነት ያጠረ ኩሩ ህዝብ ሌጆች ነንና ዛሬም እኛ የአባቶቻችን ታማኝና 

ባሇአዯራ በመሆናችን እንዯ ቀዯሙት ሁለ ከመሊው ኢትዮጵያዊ ወገናችን ጋር በማበር ይህን ዘመን 

የወሇዯውን የታሪክ አሜኬሊ የሆነው የህወሃት አገር የማፍረስ፣ ታሪክ የመበረዝና፣ ርስት የመንቀሌ እኩይ 

ባንዲዊ አሊማ እናኮሊሻሇን፡፡  

ከዚህ በመነሳት እኛ የወሌቃይት ጠገዳና ጠሇምት ማህበረሰቦች በ“ትግራይ ነፃ አውጪ” ቡዴን 

ሇተፈፀመብን የዘር ማፅዲት/Ethnic Cleansing/ ወንጀሌ እውነተኛውን “ፍትህ” በአሇም ዯረጃ ሇመጎናፀፍ 

ከኢትዮጵያ ህዝብ፣ በሃገራችን ያሇውን የግፍ አገዛዝ ሇማስወገዴ ከሚታገለ የፖሇቲካ ዴርጅቶች፣ ከሲቪክ 

ማህበራትና፣ ከሃይማኖት ተቋማት እንዱሁም ከሚመሇከታቸው ሁለ አጋርነት በአፋጣኝ እንሻሇን፡፡  

አካባቢውም ከፍተኛ ወንጀሌ የሚፈፀምበትና እስከ አሁንም ዴረስ ሇማንኛውም ገሇሌተኛ አካሊት 

በተሇይም ሇጋዜጠኞችና ሇሰብአዊ መብት ተሟጋች ዴርጅቶች ዝግ በመሆኑና እስከዛሬም ቢሆን 

ሇማንኛውም ገሇሌተኛ አካሌ ምርመራና እይታ ክፍት ሆኖ የማያውቅ በመሆኑ ይህ አፈናና ወጥመዴ 

ተሰብሮ፡-  

- የወገናችን በዯሌ ሇዓሇም ሰሊም ወዲዴ ህዝቦች እንዱዯርስ፣  

- የተፈፀመውና እየተፈፀመ ያሇው ወንጀሌ በገሇሌተኛና ነፃ ወገኖች እንዱጣራ፣  

- ከጥቃቱ ማምሇጫ መንገዴ ያጡትን ንፁሃን ወገኖቻችን ሇመታዯግና እነሱም ዘንዴ የሚገኙትን 

አስፈሊጊና ጠቃሚ መረጃዎችን ሇአሇማቀፋዊ የፍትህ አካሊት እንዱዯርስና፣  

በመጨረሻም በዓሇማችን ሊይ እጅግ የከፋው የዘር ማፅዲት ወንጀሌ ዛሬ በህዝባችን ሊይ 

እየተፈፀመ መሆኑን በተጨባጭ በማጋሇጥ ወንጀሇኞቹን በዋናነት፡-  

 

1ኛ. መሇሰ ዜናዊ፤ ስብሃት ነጋና በየወቅቱ የነበረው የሕወሃት አመራር ቡዴን፣  

2ኛ. ከ1984ዓ.ም ጀምሮ የተፈራረቁት የትግራይ ክሌሌ መስተዲዴር መሪዎችና አስተዲዯራቸው፤ 

በወገናችን ሊይ የተፈፀመውን የዘር ማፅዲት ዘመቻ በማቀነባበርና በመምራት ዘራችንን በማሰር፣ 

በማሰዯዴና፣በመግዯሌ እንዱሁም በትግሪያዊነት የመተካቱን ሂዯት/Tigirianaization/ በማሳሇጥ 

የተራደ በየዯረጃው ያለ ገዲዮችና ግብረ በልቻቼውን ሁለ ሇፍርዴ ሇማቅረብና ወንጀሇኞቹም 

ፍርዲቸውን ያገኙ ዘንዴ በምናዯርገው መራራ ትግሌ ከጎናችን በመቆም አስፈሊጊውን ዴጋፍና 

ትብብር ሁለ ታዯርጉሌን ዘንዴ መራር ጥሪያችን ይዴረሳችሁ፡፡   

ከቻሊቸው ዓባይ፤ ከጏሹ ገብሩና፣ ከአብዩ በሇው 

  aamg50@yahoo.com 

ኢትዮጵያ ሇዘሇዓሇም ትኑር!  

የወሌቃይት ጠገዳና ጠሇምት ህዝቦችም እንዱሁ!                    መጋቢት 7, 2004 ዓ.ም 
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