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yTG™Y zR yìE¨T ÕRnT (ጄÑ±YD) 

(²ላgÝ¤ GNÏT 2013) 

          

MO™F አND 

                   1.መግቢያ 

ምድረ ትግራይ፣ የወንጀል ትዕይንት በማስተናገድ ላይ የምትገኝ መድረክ ሆናለች፡፡ የትግራይን 
ዘር የማጥፋት  ጦርነት አስቀድሞ የታቀደ፣  በወጣቶች፣ በሴቶች እና በሃይማኖት መሪዎች  
ላይ ያተኮረ ነው፡፡ የትግራይ  ህዝብ ተደምረናል ባሉ የብልጽግና፣  የኤርትራ እና የአማራ 
ሚሊሻዎች  የጥይትና የገጀራ  ሲሳይ  ሆኗል  ረሃብ እና የፆታ ጥቃት  በጦር መሳሪያነት  
በጥቅም ላይ ውለው ህዝቦች ለረሃብ ተጋልጠዋል ፡፡ ይህም  በአለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ 
ተቃውሞ ቀስቅሷል ፡፡ 

የትግራይ ህዝብ ፍጅት ከፍተኛ ሃዘን የፈጠረብን ቢሆንም ከከባድ ዝናብ በኋላ ተስፋና 
ልምላሜ እንደሚታየው ሁሉ፣ በትግራይ የፈሰሰው ንጹህ ደም አዲሲቷን ትግራይ በማዋለድ 
በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ዕውቅና ታገኝ ዘንድ ረድቷል፡፡ በዚህ ፅሁፍ በትግራይ ላይ 
በመፈጸም ላይ ያለውን የዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድ መረዳት እንችል ዘንድ፣ የአለም 
አቀፍ ህግና ፣ ለጄኖሳይዱ መነሻ የሆኑ አስተሳሰቦችና bTGራይ ላይ ydrsWN yzR 
እLq#T  ላይ ዳሰሳ bìDrG  q½Y አ·¾…D ®Y bìeš®¶ Yeq>ìL፡፡ 

2.የትግራይ ጦርነት፤በአFÞ· ymjmÞ¶W ÕRnT፤  

በትግራይ በመካሄድ ላይ ያለው ጦርነት ስፋቱና ግዝፈቱ የሚያስገርም ነው፡፡ የመጀመሪያው 
የአፍሪካ ጦርነት ቢባል ሊያንስበት እንደሆነ እንጂ አይበዛበትም፡፡  በጦርነት ታሪክ፤ uƒlቱ 
yአlM ÕRnቶች  የአለም ጦርነት ለመባል የቻሉት  ብዛት ያላቸው ሀገራት በጦርነቱ  
በመሳተፋቸው እንጂ ሁሉም የአለም አገራት ስለተሳተፉበት አልነበረም፡፡ የዘመናችን  yªÞK 
z¬b^¿{ም bTG™Y bm·¾…D ®Y ¶lWN ÕRnT የmjmÞ¶W yአFÞ· 
ÕRnT BlW እNdì@eሩT kwë^uƒ m³gR Yê®L¥¥  በÕርnቱ kኢTÇዽ¶ 
mNGST btxìÞ ኤRT™¤ Îìl^¶¤ y„³YTD አrB ኢì@ሬT¤ wzt 
bm±tF ®Y Yg¼ሉ¥¥ bአlM አqF dréM yÕR m±Þ¶ bm]E³ 
y±t®YT mré bmSeT kጄÑ±ይD ¾YÉ{ ¬R ytslÛ አg™T BºT 
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አ®[W¥¥  bአFÞ· MDR DÅN bS¨T lmjmÞ¶ g^z_ EQM ®Y 
y§lW bTG™Y ®Y nW¥¥ በህግ የተከለከሉ የኬሚካል መርዛም መሳሪያዎችም ጥቅም 
ላይ ውለዋል፡፡ የtmD yፀEªW MKR b_T bg&ëy„ ®Y ²drgW WYYT 
bLዕl ¾¶®N አg™T m··L bferW KFFLM አlM አq¨§# ²URY 
YዟL፡፡ yTG™Y ÕRnT bአFÞ· knbÝ ÕRnÄ{ ¬R s^nፃፀR bአlM 
አqF dré TLQ Tk&rT አGIቷL¥¥ bì@D¶ bk&LM kFt¼ }¨N 
አGIቷL፡፡ bTG™Y ®Y ytfጸmW yÕR wNjL kl_É{ btlYM 
bÝ§Në ktfጸmW ytly yì@¶dRgW y²ዕD ¾YL bm¬bZM XMR 
yt·¾…d bmÒn& nW¥¥ bTG™Y bዓlM አqF UG ytklklƒT uƒlƒM 
አYnT wNjÉ{ bmƒlƒ tfጽመዋል፡፡    

bTG™Y yzR ìE¨T ወንጀል እየተፈጸመ መሆኑ bዓlM አqF dré  
mG²²T ®Y tdRሷL¥¥ ÕRnt> kመነሻው ™s& yTG™YN UZB be®TnT 
fRÐ q#M አRGØ ytn± mÒn&N zGYÄM b^ÒN uƒlƒM trDt§L¥¥ UG 
ìSkbR yì@lWN }¨N ytqblW mƒ± ¨k^ Bê nW¥¥ yzR ìE¨T 
አb¬Ø{ አBY³ ኢ±¶S g³ s^jMÝ sBአ§# qWS mFeR¤ yUZb&N n&Å 
ìmsšqL¤ br¾B mQ½T¤ s_Ä{N mDfR¤ QRS³ uBTN 
mZrF¤ ìf³qL A³ yTG™YN ìUb™§# msrT bm³D ªÞk&N 
bìWdM yUZB ALq#T lmfጸM ¹®ì አNGbW yjmÝT nbR¥¥  

3.የዘር ማጥፋት ወንጀል ወይም ጄÑ±YD ªÞ·§#³ U¬§# ë™¤ 

የአገራችንን  የመንግስትነት  ስልጣን የተቆጣጠረው ቡድን ከባዕድ ጋር በማበር በትግራይ 
ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ በማካሄድ ላይ መሆኑን ሁላችንም የዘር ማጥፋት (ጄኖሳይድ) ምንድ 
ነው የሚለውን ጥያቄ  አንስተን እንወያይ ዘንድ ቀስቅሶናል፡፡ ጄኖሳይድ በድንገት የሚከሰት 
ሳይሆን ታሪካዊ መነሻ ያስፈልገዋል፡፡ ይህም በአገራችን  የዘር የጅምላ ፍጅት  ታሪክ  
ስለመፈጸሙ ተዘግቦ እንደሆነ ማየት ይጠይቃል ፡፡ በቅድሚያ ግን በአለም  
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አቀፍ ደረጃ  በዘር ማጥፋት ወንጀል ላይ ያለው ግንዛቤ  ምን ይመስላል  በሚለው ላይ 
ሃተታ ይቀርባል ፡፡  

በአለም ህዝቦች ታሪክ ላይ ብዛት ያላቸው የዘር ማጥፋት  ወንጀሎች  ተፈጽመዋል፡፡  
bMዕt amt> Bê እንዃን aSkÜ እ³ zG³I የጅምላ ፍጅቶች  yjRmN 
³z^¿{ bአYuƒÌ{ ®Y (1940-1945) እአአ bQRb& dGÀ bÝ§Në (1994) 
እአአ tfጽሟL¥¥ bአlM አqF dré ጄÑ±YDN b¬™ mk®kL አuƒNM 
b^ÒN k{GR yw½ አYdlM¥¥ ጄÑ±YDN lmk®kL yì@¶S{L አlM 
አqF SMMnT ytdrsW b1948 እአአ btmD b'dqW ×Nv_N}N 
አማካይነት nW¥¥ ከዛ በፊት ወንጀሉ ራሱ መጠሪያ አልነበረውም፡፡ በዚህም የእንግሊዙ 
ዊንስተን ቸርችል  SM yl_lW wNjL  ብሎ ለመግለጽ የተገደደበት ሁኔታ ነበር ፡፡  

የጄኖሳይድ ኮንቬንሽን ስምምነት ላይ ለመድረስ mná yÒnW baYuƒë§#¶N ®Y 
የተፈጸመው የሰው ዘር የማጥፋት wNjL nW¥¥ baRm³§#¶N b1915-1917 እአአ 
ydrsW FJTM ÝQ s®Lnbr lz^uƒ አSt§ፅÁ aDRጓL¥¥ bwQt> 
bUZB ®Y zRN bìE¨T ytf;mƒ wNjÉ{ S¨T ynb™[W b^ÒNM 
bአlM አqF dré bwNjL ªYtW wNjl¼ yì@eyQbT U¬§# ማዕቀፍ 
አLnbrM Bê ±YÒN wNjlƒM bUG ytdngg አLnbrM¥¥  

ጄኖሳይድ የሚለው ስያሜ yÍ®Në& አYuƒë§# የ™¨ኤL lMk^N (Raphael 
Lemkin) GIT nW¥¥ Genocide uƒlT š®TN በማዋሃድ ytfer 
s^ÒN TRg&mƒM Geno  ìlT ysW zR wYM Æ± s^ÒN cide 
ማለት ደግሞ  FJT ìlT nW¥¥ bአNDnT s^trÆMM ysW zR ìE¨T 
ìlT YÒ³L¥¥ kz^U bÜT ወንጀሉን  የሚመጥን ገላጭ ጽንሰ ሃሳብ  

 

 

 

 

 

አልነበረም፡፡  lMk^N Ul^³WN yqsqsW b1915 እአአ baRmÑ{ ®Y 
ytfፀmW wNjL nbR¥¥ yUG tm™ìÞW lMk^N† bእMnt>ና bÖëW 
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qlM Ly„nT ysW LJ lMN እNdì@gdL l^g²W aLêlM¥¥ bwQt> 
አND yt³dd አRm³§# አRmÑ{N yfjWN t >RK °á bmGdlƒ 
ተፈርዶበት s^ªsR  k1.5 ì@LÇN b®Y UZB yfé&T mÞ¿{ GN wd 
FRD yqrb&bT uƒn…ª አLnbrM ¥¥ bአlì{N ®Y ynbrW FRd 
gMDLnT yì@¶±SB nbR¥¥ lMk^N bz^U ®Y MRMR bìDrG ®Y 
እ¶l Bz& ±YÖY bjRmN ³z^¿{ CL½N እNd¶z& baYuƒÌ{ ®Y 
GD¶ jmÝ¥¥ ad¬W bGLጽ yì@ªY SlnbR kÍ®ND bm]} ™s&N 
aën¥¥ bmxráM አì…Þ· bm¾…D S™WN qel¥¥  

bአRmÑ{ ®Y ytfጸmWN wNjL lmëiT mƒk™¿{ ynbr b^ÒNM  
bእNGl^Ø{ yÍlt#· ëtInT³ bt>R×{ tቃWÀ ±Y±· qRቷL¥¥  የሰው 
ዘር በማጥፋት ወንጀል bአlM አqF dré ytfrë&T „ y³z^³ yé°N^ 
wNjlÚ{ ³[W¥¥ lmjmÞ¶ g^z_ l^²L bì@{L balM aqF dré 
bጄÑ±YD FRD ytseW b1945 እአአ bn&rNbRG (jRmN) yFRD 
{ÉT ®Y b³z^ y¾@TlR አb¬Ø{³ yé°N wNjlÚ{ dGÀ yÄKÇ 
{ÉT nbR¥¥ YUM bአlM dré TLQ LMD TÄ አLፏL¥¥ kz^Uƒ 
LMD bmn±T kn&rNbRG b¸® tm±±Y wNjL yì@k®kL alMaqF  
FRD b_T lìቋቋM ¾±B ynbr b^ÒNM bqZšºW ÕRnT MKN¶T 
±Y±· qr¥¥ ÒÑM bsBአዊ መብት ጥበቃ ላይ ytl¶y„ አlM አqF 
SMMnÄ{ tfRm§L¥¥    

ከuƒlt¼W yአlM ÕRnT bኋ® በ1948 እአአ ከጄÑ±YD ×NቬN}N 
btxìÞ ዩኒቨርሳል ዲክለሬሽን ኦፍ  ሂዩማን ራይትስ b1948 እኤአ ፀDቋL፡፡  ሠነዱ 
በsBአ§# mBT ትግል ታሪክ  ትልቅ ግኝት ነው፡፡ snዱ በአጠቃላይ  ysW LÐ{ 
bTGL ¶Smzgቧ[WN mBÄ{ ¶qf b^ÒንM uƒlƒNM አ·ª{ nbR 
ìlT አYêLM¥¥ wQt> qZšºW ÕRnT bferW yRዕÇt አlM 
Ly„nT bsBአ§# mBT GS¬s_ ®Y አlƒª§# tፅእÑ yfer b^ÒNM 
b1960¿[> BºT ¶®[W yÍlt#·³ yኢኮኖሚ መብቶችን ያቀፉ SMMnÄ{ 
;Dq§L፡፡   

kqZšºW ÕRnT b¾®  blƒአ®§#nT³ bsBአ§# mBT mkbR m··L  
¶lW KRKR³ GXT te³KÅ qEሏL¥¥ E¶q†W lƒአ®§#nT sBአ§# 
mBTN lm½S }¨N mÒN እNdl_lbT¤ sBአ§# mBT klƒአ®§##nT 
b®Y mÒn&N lìSrgE KRKÅ{ qEl§L¥¥ bአuƒn& wQT 
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Responsibility to Protect ®Y mG²²T ytdrሰ ቢሆንም  
የ ሰብአዊ መብት  ጥሰት ብሎም ጄኖሳይድ  በተመድ የፀጥታ ምክር ቤት bmG²²T 
yì@wsN bmÒn&¤ btflgW dré yt±le አLÒnM¥¥ bz^UM MKN¶T 
sBአ§# mBT EsT s^fጸM tmD btflgW FEnT d™} አLÒnM¥¥ 
ºr_ bTG™Y ytmD ፀEª MKR b_T ½Lš gBÄ UZb&N እNë^ªdG 
bì@drgW TGL We_T lìyT g^z_ ywsdW አg™t> QDì@¶ 
yì@se&T lB¾…™§# EQÀê[W bmÒn& nW¥¥ kqZšºW ÕRnT  b¾® 
bzR ìE¨T wNjL አlM አqF FRD b_T እNë^ቋቋM M[> yÍlt#·§# 
ሁኔታዎች  tfeÝ ፡፡  

 bአg™T m·kL የnbrW mL·M TBBR እንዳለ ሆኖ በሩዋንዳና በቀድሞ 
y„ÆZ®v^¶ ytፈጸሙ ወንጀሎች  ክፍተት ስላመላከቱ ይህን ለመሙላት በ1994  
እንቅስቃሴ ተጀመረ፡፡  በቀድሞ y„ÆZ®v^¶ ytfጸmƒTN FJÄ{ këi„T g^z_¶§#  
{ÉÄ{ tgiWN LMD bmqmR yÅM SMMnT b2000 tfRÀ 
k2002 jMÅ b¾…G-n…zR®NDS  tቋቁሞ S™ jMßL¥¥ አlM አqF 
FRD b_T kmቋቋmƒ bÜT btmD አì·YnT ytቋቋmƒ FRD b_Ä{ 
SÉÏëN ì@ÉÎv^{ ym±slƒTN አYነk_ mSlW s^ÂKÝ ynbÝTN 
አM²gnÑ{ bFRD b_T አq>À ëIቷ[§L¥¥  

bsBአ§#nT ®Y wNjL yfጸmƒTN wNjlÚ{ yì@ëI ቋì@ አlM aqF 
FRD b_T  k2002 jMÅ bS™ ®Y Yg¼L¥¥ FRD b_t> እSk auƒN 
በዘር ማጥፋት ወንጀል የተጠረጠሩ  የሀገርና  የሚሊሻ መሪዎች  yqDÀ yêD mÞ 
uƒs_N ¾Br_፤ ÐሴF ×n@ kኡጋንዳ ፣ጆን ቤምባ እና ሌሎች አራት ተከሳሾች ከኮንጎ ፣ 
ኬንያታና  ሩቶ ከኬንያ  wd FRD b_t> qRb§L¥¥ አብዛኛዎቹ የአፍሪካ ሀገራት 
የፍርድ ቤቱ  አባላት ሆነው የተቀበሉት ሲሆን  ኢትዮዽያ እስከአሁን በአባልነት 
አልተመዘገበችም ፡፡ ሆኖም   አገራት  በሮም ስምምነት የተዘረዘሩትን ወንጀሎች  ከፈጸሙ  
ከመጠየቅ  የሚያመልጥ የለም  ፡፡  

ፍርድ ቤቱ እስከ አሁን በብዛት የተመለከተው  በaFÞ· ላይ  የተፈጸሙትን   የዘር 
ማጥፋት ወንጀሎች በመሆኑ  በአፍሪካ ህብረት ደረጃ  ተቃውሞ አስነስቶ ነበር ፡፡ ይህን 
ተቃውሞ  ይበልጥ ያስነሳው  ys&ën& Pr_z^ë_NT aL b}R ®Y bëRÛR 
MKN¶T yእSR TእºZ bìW½t> nbR¥¥ abKrW ktቃwmƒ ag™T 
m·kL ኢTÇዽ¶ aNዷ STÒN YUM Prz^ë_Nt> ys&ëNN {GR 
bmFªT ¾@dT አwNª§# አSt§ፅኦ YÑ™[§L bìlT  nbR¥¥>  
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yአlM ywNlÚ{ FRD b_T mksT  bsBአ§# mBT TGL ªÞK  
TLQ  nW¥¥ ÒÑM አuƒNM uƒlƒM E¶q†¿{ Mላ} አGIt§L ìlT 
አYdlM¥¥ አuƒNM ST™té@K KFtÄ{ አlƒT¥¥ kKFtÄ[> §n¼W FRD 
b_t> bአg™T ½Lš yì@g²W Bh_™§# FRD b_Ä{ lmëiT 

አQM y®[WM yì@L mdMdì@¶ ®Y kdrs bኋ® mÒn&  nW¥¥ 
mNGSªT wNjlÚ{N wd FRD ìQrB fšd¼ ÒnW ·Ltgi„M 
አlM አqF FRDb_T ½Lš mG²t> አYqr_ YÒ³L ¥¥ yy„Smƒ® yFRD 
¾@dTM tq²YNT aYnrWM FRD b_t> bአND አgR yzR ìE¨T 
wNjL tfጽሟL bìlT btmD yፀEªW MKR b_T g&ዳዩ s^m™lT 
wYM bአ²L አg™T EÖì s^dRsW KTTL ¶dR¬L ¥¥mNGSª§# 
¶LÒn& DRJÄ{M EÖì kdrg& tq²YnT alW¥¥አ±ìI mré¿{ 
s^dRs&T b™s&  tn±}nTM ½Lš l^g² Y{®L¥¥ FRD b_t> wNjL 
tfጽሟL BÉ ½Lš yì@g²bT w±I sዓT bSMMnt> GL: አlmdrg& 
wNéL lmk®kL  aLêlM ¥¥> በፍርድቤቱ የስራ ሂደት   y¾¶®N አg™T 
yé@ኦÍlt#· FKKR  tፅዕÑ mFeÝ qEl§L ¥¥ አì…Þ·³ ÝS¶M 
bFRD b_t> ®lmëiT ™±[WN አGLl§L¥¥  

yጄÑ±YD ×Nv_N}N ìዕqF bEQlƒ s^ªY zR ìE¨T b^ÒNM yÅM 
SMMnT sÜ አDìS ¶®[W g&ëÇ{N አ·Ä Yg¼L¥¥ bsW LJ ®Y 
yì@fጸmƒ wNjÉ{ btlYM yአNDN B¾…R wYM እMnT አ²®T bmƒlƒ 
wYM bkÜL mGdL፣  yአ·L g&ëT ìDrS፣ ìMkN፣ Uፃ³TN nEÉ 
mWsD፣ ፆª§# EšT፣ r¾BN bÕR m±Þ¶nT EQM ì§L፣ yªÞK 
QRÎ{N mZrF ìWdM፣ እRáN ìWdM፣ yÍlt#· b&DN አ²®TN 
bkÜL wYM bmƒlƒ lìE¨T¥ ¶lmƒ EšÄ{N አ·Ä YዟL¥¥  

 

4.  zR yìE¨T wNjL፣ Ílt#·§# QDm uƒn…ª  

ታሪክ አንደሚያስረዳን ጄÑ±YD buƒlƒM g^z_³ Ïª yì@fጸM አYdlM¥¥ YUN 
yì@fQD Ílt#·§#³ ìUb™§# QDm uƒn…ª mÑR አlbT¥¥ ጄÑ±YD 
yÍlt#· qWSN tkTÉ yì@f;M nW¥¥  
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yzR ìE¨T wNjL bአmºi„ baM²gNN mNGSªT yì@f;M nW¥¥   
ጄÑ±YD yአND B¾…R wYM ytly እMnT tkªÇ{ bl_É{ yB¾…R 
wYM yእMnT tkªÇ{ ®Y btz™ E®ê³ Fré አì·YnT 
ìUbrsb&N bE®ê bmqSqS teq#WN wgN SBዕ³WN bmN±T እSk 
zR ìE¨T DrS yì@¾…D GD¶³ E¨T ymf;M wNjL nW¥¥ ³z^ 
jRmN¥ aRmN¶¥ Ý§në  ytf;mƒ FJÄ{ bz^uƒ mnፅR yì@ªy„ 
³[W¥¥ kSW LJ F®ÆT  WX  aë^S SRaT³  aë^S RእÇt alM 
lmgN²T yÀ×Ý  mNGsªTM yzR ìT¨T wNjL f:m§L¥¥  
bአgR GN²ª ¾@dT አNDN ìUbrsB bmÞ¿{ F®ÆT ìUb™§# 
MUNDS³ bjmÝ አgÅ{ tm±±Y wNjÉ{ tfጽመዋል ፡፡ bz^uƒ n²™§# 
uƒn…ªN btፃrr mLk& ytjmr yugR GN²ª PÅjKT k^±™³ 
tቃWÀ s^gEmW tmLÎ lksrW Íl^s^ ytwsn b&DNN wYM 
ìUbrsBN bmwNjL FJT yt·¾…dbT uƒn…ªM tzGb§L ¥¥ 

btl¶y„  yªÞK wQÄ{  ytf;mƒ yzR ìE¨T wNjÉ{ y¬™ 
MKN¶T ¶®[W b^ÒNM yy™±[W Ly„ ²UR¶T ¶®[W mÒn&  

mzN¬T ylBNM ¥¥ bÝ§Në bt>Ts^¿{³ bjRmN baYUÌ{ 
ytf;mƒ wNjÉ{ y¬™ msrª§# mná¿{ aNëlƒT uƒlƒ ytly 
yyagÝ n²™§# Ílt#·§# ªÞ·§#³ ìUb™§#  mná¿{ alƒT¥¥ bjRmN 
beN·™ aM²gnN mNGST  ytf;m s^ÒN  bÝ§Në btëkm 
mNGST mdb¼ ²LÒn& adréjÄ{ ytf;m nW ¥¥  

jRmN  Òn Ý§në  FJt>N yf;mƒ wgÑ{  ìUBrs²§# tq²NT 
aLnb™[WM ¥¥ jÑ±YD yf;mƒ g\#¿{  SRአT tëKÀ mFrkrK 
s^jMR³  bìUbrsB tq²YnT s^¶e& qWs&N bl_® wgN bì®kK  
™SN lìëN  አNDN B¾…R wYM yእMnT tkªY bte¶q#nT 
bì±bB  yE®ê QSq± bì·¾…D SL½³[WN lì™zM bìsB nW  
¥¥ እS·uƒN yzR ìE¨T wNjL yfጸmƒ b&DÑ{ yQb&LnT qWS 
ygeì[W L¾@šN mÒ³[WN ªÞK zGቧL¥¥  

bÝ§Në¤ bqDÀ y„ÆZ®v^¶¤ bjRmN¤ bt>RK FJT ytfጸmW 
bNዑ±N B¾…Å{ ®Y nW¥¥ bqDÀ ÎVyT HBrT¤ bêY³¤ b·MÍ{¶ 
RዕÇt አlM t×R yHZB FJT tfጽሟL¥¥ yqDÀ Qኝ g\#¿{¤ n²R 
UZÏ{ ®Y bsbB አS²b& FJT አ·¾@d§L¥¥ bአFÞ· b×NÆ¤ b³ì@b^¶¤ 
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bአLjÞ¶፤ bአì…Þ· dGÀ bqY UNÌ{³ b®t#N አì…Þ· S¨T ¶®[W 
wNjÉ{ tfጽm§L። 

yzR ìE¨T wNjL የaNDN B¾…R wYM yእMnT tkªY SBእ³WN 
bì±½T አNDN B¾…R  bDFrT tnSÄ lmGdL yì@¶bšW ytgn² 
ROÇt alM wYM yE®ê TRKT ¶SfLg§L¥¥ ygë‡ Ul^³ bE®ê 
mÀ®T አlbT¥¥ E®êWM bmjmÞ¶ እ¼³ እns& bìlT KFFlƒN 
ìS¨T³ ìe³kR  nW¥¥ yኢTÇጵ¶ yÍlt#· ªÞK አNë&N ²lb_T 
l_®WN ²ë wYM uƒlt¼ z_¬ bìDrG ytgn² nW¥¥ yTG™Y s¿{N 
“ እns& me&BN  tBlW bE®ê yì@ªy„²T አgR ³T ¥¥ buƒlt¼ dré 
ml¶ S¶ì… ymSeT s^ÒN yTG™Y tw®Ð{N «²lg^z_ tr¼» wzt 
bìlT s^fRé& ÖYt§L ¥¥bአuƒn& wQT yTG™Y tw®Ð{ kmNGST 
S™፣ kNGD እytgllƒ Yg¼lƒ። kÜÉ{M ªSr§L¥¥ qEÉM yTG™Y 
ìUbrsBN sBአ§#nt>N bì±½T yqN JÏ{፤ ፀg&r LWÕ{፣ e&T 
n·à{ wzt bìlT zmê tkFÄ²[§L¥¥ ²eš®Y ጄÑ±YD dré¿{ 
አlƒT¥¥ bጨráM bªqd uƒn…ª ì±dD mGdL እ³ FJT ì·¾…D nW  

bQRB zmN ktf;mƒ ysW zR yìE¨T wNjÉ{ ³z^¿{ baYuƒÌ{ 
®Y yf;mƒTN ¶UL yì@wëdR ylM¥¥ ³z^¿{ kSDST ì@LÇN b®Y 
አYuƒÌ{ gDl§L¥¥ yGD¶ ¾@dt> s^bº አsšq# nbR¥¥ yአuƒn& E¶q† GN  
aYuƒÌ{ yEšT sl² lMN Òn& yì@lW YÒ³L ¥¥ 

bአWÅ° B¾…r mNGSªT mksT አYuƒÌ{N z_GnT አL² አDRጓ[§L  
yB¾…™§# mNGSªT mksT B¾…R yl_®[W wgÑ{M fer¥¥ kz^U 
btxìÞ yjRmN bአNd¼W yአlM ÕRnT }NfT bë^ÀK™Ä{ 
b×mƒn@SÄ{ እ³ bአYuƒÌ{ t±ቧL¥¥ kz^U btxìÞ አYuƒÌ{ bktì 
ኢ×Ñì@ ®Y tsìRtW SlnbR bjRmN ldrsW yኢ×Ñì@ qWS³ 
yn&Å WDnT bte¶q#nT twnjlƒ¥¥ te³KÅ ynbrW y×mƒn@ST 
እNQSšs_ yአYuƒÌ{ እJ እNëlbT ttrk¥¥  bjRmN ytferW 
uƒlNt³§# qWS lzr¼³ lፅNf¼ RዕÇT me³kR M[> uƒn…ª fer¥¥. 
y¾@TlR wd SL½N mM½TM zrInT kÆë³ aLÂ ymNGsT Íl^s^ 
Òn¥¥  

y³z^ mÞ አዶልፍ ¾@TlR b1925 እአአ “yn… TGL  yì@L y³z^ RዕÇT 
msrT y½lWN m:¾F> ÐÑµYD  መረገዙን  ያመላክታል ፡፡ m:¾Û 
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yt¯fW jRmN kÕRnT b¾®  bqWS WSE bìlF ®Y nbr{¥¥ 
B¾…rtÚ{ yjRmN }NfT aLtqblƒM ¥¥ }Nft> ë^ÀK™Ä{¤ 
×mƒn@SÄ{ A³ aYuƒÌ{ bjR²  ke®T ¬R t²BrW slwG§T nW 
yì@L TRKT te³kr¥¥ jRmN teš{ §nኛW mfKR Òn¥¥ bwQt> 
tfEÅ lnbrW yኤ×Ñì@ qWSM aYuƒÌ{N te¶q# adrg ¥¥ ³z^¿{ 
wd SL½N kmM½ª[W bÜT baYUÌ{ ®Y EšT s^f:mƒ 
nbR¥¥³z^¿{ wd SL½N s^me&M zrInT kÆë³ wd  mNGST 
Íl^s^ t]¬gr ¥¥ ³z^¿{M jRmNN³  aWÅ°N kaYuƒÌ{ lìጽëT  

Íl^s^ tndf¥¥ aYuƒÌ{ ky„n@vRSt#¤ kNGD t²rÝ አYuƒÌ{ ynk&T 
uƒ® tNቋ]]¥¥  

aYuƒÌ{ yjRmN ™OY ANQ¨T  tBlW twnjlƒ¥¥ bአBY zmN 
¶Ltdmr yBL:G³ ™ዕይ@ አd³šÜ  nW tBÉ እNdtwnjlW 
lìlT nW¥¥ ኢ×Ñì@W b²ዕëN  n¯ yìW½T  Íl^s^ t™md¥¥  
kአYuƒë§# zR ¬R m¬²T³ mn··T wNjL Òn¥¥ NፁU jRm³§#  
yaR¶N zR lmFeR tNq±qs&¥¥ jRmÑ{ NፁU SlmÒ³[W MSKR 
wrqT ANë^¶qRb& teyq¥¥ ljRmN B¾…R ™OY  ANQ¨T yÒn&T 
ZR¶¿{ ANë^wgë& twsn¥¥ ºr_ yTG™Y tw®Ð{ kmNGST S™ 
twGd§L¥¥ ymNGST mSÞ¶ b_Ä{N kTG™Y tw®Ð{ yìፅëT S™ 
እyts™ nW ¥¥ 

 ³z^¿{ yjRmN ULM እNë^±· txìÞ mr_T ¶SfL¬ªL yì@L 
እMnT nb™[W¥¥ ugR UYwT እNëlW እNS±   yì@¨¨³ yì@¶DG 
nW ¥¥lz^uƒM jRmN q½Y §ST³ ªgI zND  yGºT ìS¨¨T 
Íl^s^ TktL znD Íl^s^ ÒÑ ;dq¥¥ YUM bአg™{N bአì™ L¾@šN 
kì@qnqnW yGºT ìS¨¨T Íl^s^ tm±±YnT alW¥¥ yአì™ L¾@Q 
l_É{N ìNnT aqbLM¥¥ bWSe& ¶lƒTN  QìNT¤ አgW¤ ኦÅÀ¤ 
ወይጦ ማንነት aYqblƒM¥¥ የአማራ ልሂቃን ትልቁ ፈተና ከክልሉ ውጭ ያለውን 
ብዝሀነትም ተገዶ ካልሆነ በስተቀር በስነ ሃሳብ አይቀበለውም፡፡ የአማራ ልሂቃን የጠቅላይነት 
አስተሳሰብ  bag™{N ltferW qWS §n¼ MKn¶T nW ¥¥ YUN :uƒF 
±z¬J aBYM  bUZB³ bUZÏ{ m·kL ¶lWN L‡nT aB™RÄ 
s^¶bš  Ly„nT ፀ¬ nW yì@lWN laBÇª§# ë^ÀK™s^ bmSeT UZB 
yì@lWN yì@dGF mÒn&N s^gL: yì@n@l^K aStMUÅ mktlƒN 
bG®X nGÅ³L ¥¥  



10 | P a g e  

 

 

 

 

 

የሩዋንዳ ጄኖሳይድ ከቦታም ከጊዜም በቅርብ የተካሄደ nW¥¥ ታሪካዊ ዳራውም ትርክቱም 
የቅርብ ነው.፡፡ ሩዋንዳዊያን አንድ ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው፡፡ የተለያዩ መሆናቸውን 
የነገሩዋቸው ቅኝ ገዢዎች ነበሩ፡፡ በቁመትና በስራ መስክ በመለየት ስም የተሰጣቸው በ1926 
ነበር፡፡ ከብት አርቢዎች ቱትሲዎች ተባሉ ረዣዥም ቁመታም ናቸው፡፡ ባህላዊ ገዢዎችም 
ናቸው፡፡ ሑቱዎች አራሾች ናቸው ፡፡ታዋዎች ደግሞ የተለያየ ሙያ ላይ ለተሰማሩት ተሰጠ ይህ 
ፍረጃ የተሰራው በካቶሊክ ቄሶች አማካይነት ነው፡፡ በዚህ መስፈርት 85 እጅ ሁቱ ተባለ ፡፡ 
ቱትሲዎች በቅኝ ግዛት የሞግዚት አስተዳደር ሚና ነበራቸው ፡፡  

  አፍሪካ  ወደ ነፃነት ስታመራ የተዘራው  ዘር በቅሎ   በድህረ ነፃነት የፖለቲካ ምህዳር   
ለተፈጠሩ እስከ አሁን ያልተሻገረቻችው ችግሮች  የተፈጠሩት  በነፃነት ዋዜማ በተከሰቱ  
የፖለቲካ ቡድኖች በፈጠሩት ፀብና ቅራኔ የተቃኘ ነው፡፡ አFÞ·§#¶N  bnፃnT wYM 
bአgR MSrª wQT ¶¬eì[W  አlƒª§# uƒn…ª lmágR  bìdQ³ 
bm³±T ®Y Yg¼lƒ¥¥ የአገራችን የፖለቲካ ችግርም ytferW bMNl^K  
yጭፍለቃ  Íl^s^ s^ÒN አuƒNM kz^uƒ mW½T tSÑN SNwDQ³ SNn± 
እNg¼lN¥¥  yf_d™L ë^ÀK™s^ YUN ms™ª§#  {GR lmFªT 
ytši b^ÒNM  አuƒN ymqlBS አd¬ gEÀªL ¥¥ብዛት ባላቸው የአፍሪካ 
አገሮች የሚታየው የፖለቲካ ችግርና ፈተና በቅኝ ግዛት እና በነፃነት ዋዜማ  የተፈጠሩ ናቸው 
፡፡  {GÝ ytferW በአፍሪካ የነፃነት ዋዜማ btkst>  የፖለቲካ ቡድኖች ነው፡፡ 
በሩዋንዳም በተመሳሳይ ወቅት በ1950ቹ ሁለተኛው አጋማሽ yተከሰቱ የፖለቲካ ቡድኖች  
yzÝT GXT ¾@Ì ¾@Ì b1994 ltferW ÐÑ±YD MKN¶T Òn§L ¥¥ 
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 bÝ§Në buƒlT Æ™ytkflƒ b&DÑ{ ytkst> s^ÒN lÐÑ±YD mná  
yÒnW b&DN yÝ§Në {GR   ቅኝ ገዢነት  ±YÒn& Tt>s^¿{ ³[W 
yì@L  bb_Lj_âM q†±WST ytdgf PÅG™M YØ mNq±qS jmr 
¥¥ yÝ§në E¶q† QI GºT nW BÉ ytn±W b&DN  b¾@dT tëkÀ  
bQI g\#¿{ ytdgf  b&dN yb®YnT አgi ¥¥ ቅኝ ገዢዎች በተቃራኒው 
ከነፃነት በኋላ ጥቅማቸውን የሚያስቀጥልላቸው ማፈላለግ ብቻ ሳይሆን ማደራጀት 
የጀመሩበትም ሁኔታ ነበር ፡፡ በሩዋንዳም በተመሳሳይ መንገድ የቤልጄዬም ቄሶች የተወሰኑ 
የቀድሞ  የካቶሊክ ትምህርት ቤት ተመራቂዎችን  በመመልመል  የፖለቲካ ቡድን ማደራጀት 
ጀመሩ ፕሮግራምም ጽፈው ሰጧቸው ፡፡ ሠነዱም የዘር ማጥፋት አጀንዳ  ማጣቀሻ ሆነ ፡፡  
በሩዋንዳ  የካቶሊክ ቄሶች ቅራኔው  በቱትሲና በሁቱ መካከል ነው የሚል ትርክት ሆኖ 
እንዲቀረጽ አደረጉ ፡፡ የነፃነት ትግሉም  ፀረ ቱትሲ እንዲሆን ተፃፈ፡፡  Tt>s^¿{  
kQI GºT bÜT yአgÞt> À³Þk^ mÞ¿{ nbÝ¥¥ bzmn QI GºTM 
bmg&z^T አStëdR ì@³ nb™[W ¥¥ h&t>¿{ wd Àg&z^T አStëdR   
yme&T b1959 nbR ¥¥ YUM ymjmÞ¶W lWE wYM አBÇT 
YlƒªL lt>Ts^¿{ GN ySdT³ yFJT zmN ytjmrbT Òn¥¥ YU 
yÒnW አgÞt> nፃ kmW½T§ bÜT kuƒlT አmT bÜT nbR ¥¥ knፃ³T 
b¾®M tì±±Y Íl^s^ yqel s^ÒN b1994 የተካሄደው የዘር ማጥፋት ፍጅት 
በ1959 ytjmr mÒn&N ¶±¶L ፡፡ 

በሩዋንዳ በሂደት የተገነባ ፀረ ቱትሲ አይዲዮሎጂ፣ በኢትዮጵያ ብልጽግና  በትግራይ ህዝብ 
ላይ ktktlW የጥላቻ  EšT tm±±YnT አlW¥¥ሩዋንዳ ቱትሲዎች የተወነጀሉት  
በ1959 የመጣውን yሁቱን የበላይነት  አልተቀበሉም bì@L nW ¥¥በተመሳሳይ ሁኔታ 
ብልጽግና ቡድን  ትግራይን የወነጀለው  የአብይን yለውጥ አመራር  አልተቀበሉም bìlT 
nW ¥¥  ስልጣን የተቆጣጠረው ቡድን ትግራይን “የኢትዮጵያን yBL:G³ ህልም 
የሚያጨነግፍ ተደርጎ ወንጀለ፡፡ 

የሩዋንዳ  y1994 የሰው ዘር ማጥፋት ወንጀል ከድረ ቀዝቃዛ ጦርነት  በሃላ የተፈፀመ 
ነው ፡፡ በአፍሪካ የዲሞክራሲ ነፋስ መንፈስ በጀመረበት ወቅት በሩዋንዳም  የዲሞክራሲ 
ጥያቄ ለመመለስ መንግስት ከሩዋንዳ ነፃ አውጪ ግንባር ጋር የአሩሻ  የስልጣን ክፍፍል 
ድርድር ለውጤት ሊደርስ መቃረቡን ¶Sdng½[W ሁቱዎች  ፤  kuƒt> e®T ¬R 
ሥልጣን m¬™T  ULì[WN ¶x³GFL  bìlT ተደራጅተው ሂደቱን 
ለማክሸፍና ቱትሲዎችን የመጨረሻ የሚሉትን መፍትሄ ለመስጠት bmወሰን  ግድያ ጀመሩ ፡፡ 
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ከተቃዋሚዎች ጋር ድርድር ማካሄድ እንደማይቻል ነጋ ጠባ የሚነግረን የብልጽግና ቡድን 
ከሁቱ አክራሪዎች ጋር ተመሳሳይ አቋም አለው¥¥ቱትሲዎች ተመልሰው ወደ ሥልጣን ይመለሳሉ 
የሚለው ጉዳይ አክራሪዎችን ያበሳጨ ሆነ:: ሁሉም የሩዋንዳ ዜጎች መሆናቸው ተረሳ ፡፡ 
አክራሪዎች የድርድሩን ሂደት በመቃወም በትቱሲዎች እRMé lmWSD wsn& ¥¥በአሩሻ  
ድርደሩ ሲካሄድ በነበረበት ወቅት የሁቱ አክራሪዎች በኪጋሊ ሬድዮ ሚልኮሊን በተባለው ጣብያ  
የመጨረሻ መፍትሄ ለመስጠት ቅስቀሳ ተካሄደ ዛሬም በአገራችን “ወያኔ ተመልሶ ለመምጣት 
ያስባል yPÅ°¬në m±Þ¶ ³T ፡፡የሚዲያው zmêM bz^uƒ QIT እy§j 
nW ¥¥ የሩዋንዳ ቱትሲዎችን በረሮ ሲሉ አብይም የቀን ጅቦች፣ ቆይቶ ደግሞ ጁንታ ሲል 
የትግራይን ህዝብ ስብዕናውን ለማሳጣት በማሰብ ነበር ፡፡ ፡፡  

የሩዋንዳን ችግር ለአንዴና ለመጨረሻ ለመፍታት ቱትሲዎችን ለማስወገድ ከመደበኛ ሰራዊት 
አደረጃጀት ውጭ ሚሊሻ አስታጠቁ ገጀራም ከውጭ ተገዝቶ ታደለ፡፡ ባለሃብቶችም ድጋፍ 
ሰጡ፡፡ ስልጠናም ተሰጠ፡፡  ይህንን ያደናቅፋሉ የተባሉት ሁቱዎችም ተገደሉ ፡፡ፕሬዝዳንቱም 
ከአሩሻ ሲመለሱ አይሮፕላናቸው ተመትቶ ለህልፈት ተዳረጉ ፡፡ ከዚህ ቀን ጀምሮ ሩዋንዳ 
yደም  W}NFR አነባች፡፡  ከሰላሳ አመት በኋላ አፍሪካ በትግራይ ላይ የሚካሄድውን  
የሰው ዘር ፍጅት ማስቀረት አለመቻልዋ ብቻ ሳይሆን አንድ ቃል አለመናገርዋ  የሚስደምም 
ነው፡፡፡፡ 

                MO™F uƒlT 

1. የትግራይ የጄኖሳይድ ርዕዮትና የገዳዮች ንዑስ ፕሮግራም፤   

 የጄኖሳይድ ሃይሎች ትግራይን ሲፈጁ ድፍረት የሰጣቸው አስተሳስብ ወይም  ርዕዮት  
mÑR አlbT ¥¥ ²lFT አmªT bTG™Y UZB ®Y yt·¾…D yE®ê 
QSq±¿{  BºT አ®[W ¥¥ TG™Y እSKTlì uƒlƒM አgR YDì ¥q>EÝ 
አnSt¼ bÒn yTG™Y UZB mbEbE ylBNM ¥¥ {GR ygemN 
kአMsT ì@LÇN bìYbLE  UZB nW ¥¥ NBrT wd qbl_ TGr_ 
wd mql_  wzt tBÉ tqSQs§L   ትርክት ተገንብተዋል ፡፡ የትግራይ 
ጄኖሳይድ kmr_T tnSÄ ytf;m አYdlM ªÞ·§#³ Íl^t#·§# መነሻዎች 
አሉት ፡፡ የትግራይ  የዘር ማጥፋት ወንጀል  አሁን ከፍተና ደረጃ ቢደርስም ቅድመ 
ሁኔታዎቹ ለአመታት ሲካሄድ ቆይተዋል  የአብይና የአማራ ልሂቃን በትግራይ ላይ የጥላቻ 
ንግግር ያለመታከት አ·¾@d§L   

የትግራይ ጆኖሳይድ  ብዙ የተደበቁ ውስጥ ውስጡን ሲሄድ የቆየውን ወደ አደባባይ በይፋ 
እንዲወጣ  ረድተዋል ፤፤የአማራ ልሂቃን ከትግራይ ጋር ብዙ የሚጋሩት  ነገር  ቢኖርም  
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ትግራይን ለማጥ ፋት ከባዕድን  ኤርትራና ሶማሊያ ጋር በመተባበር ጥቃት ለመፈጸም ያስቻለ  
የውስጥ ሞራልና  ድፍረት  yfer  አSt±sB ከየት  m½  kyT አገኙት 
የሚለው ዋነኛው ጥያቄ ነው ፡፡ yTG™Y³ yአì™ UZÏ{  የውጭ ወረራ ሲያጋጥም 
በጋራ የመከላከልና የመመከት ኢትዮዽያዊነት የተገነባበት ርዕዮት ተብሎ ማህበረሰባዊ 
ተቀባይነት ያገኘውን እሴት b¬™ ygnb& ÒnW እ¶l  ያለ ሀፍረት YUN ረጋግጠው 
ከባዕድ ጋር በመተባበር ትግራይን ለመውጋት እንዴት መሸገር ቻሉ    አብይ አህመድ  
አስቀድሞ ለኤርትራ ያደረ በመሆኑ ብዙ የሚገርም  ባይሆንም   ኢትዮጵያዊ ሆኖ በዚህ 
ባህል ውስጥ አድጓል ከተባልን ለፖለቲካ ሥልጣን ሲል የትግራይን ህዝብ በጄኖሳይድ ደረጃ 
በሚገለጽ በደል ለመፈጸም እንዴት ቻለ  በሀገር ወዳድነት በአደባባይ በጀግንነት ሲፎክር 
የነበረው ወገን ትግራይ ላይ በባዕድም ጭምር የዘር ማጥፋት ሲፈፀም ድምፁን  ያላሰማው 
ምን ሆኖ ነው፡፡  በዘር ፍጅት የተሳተፈት  ሁሉም ወገኖች yÒn ytwrs እርሾ ወይም 
መነሻ  b^Ñ™[W nW እNé@  bDNgT tn±StW l^f:mƒT  yì@êL  
አYdlM YUM yºr_WN kT®NT ¬R yአg™{NN k l_®W አlM ¬R 
bìSt±sR³ bìn¯ፀR ì@SEN GLELE እ³dRg§lN  

2.የኢትዮጵያ ብሄረ መንግስት፤ በደም የተገነባ ታሪክ 

   የአሁኑ ጄኖሳይድ  Dr ªÞK kl_lW bStqR እNë^uƒ l^f;M yì@ªSB 
አYdlM¥¥ wd ¸® tmlSN ytwrሰ- ªÞK³ TRKT mft] ¶SfL¬L 
፡፡ ymNGST yGD¶ ²UL በብሄረ መንግስት ግንባታ ሂደት ለተፈጸሙ  የህዝብ 
ዕልቂቶች  ytgi እRà mÒN አlbT ¥¥በተለያዩ የታሪክ ወቅቶች የአገራችን አፄዎች 
ግዛት ማስፋፋት kmNd™[W s^we&  የተለየ  ማንነት  ·®[W  ህዝቦች ጋር  
መጋጨታቸው በታሪክ   ተዘግበዋል ግጭት ላይ የተመሰረተ  mSt¬BRM wYM 
ግንኙነት tፈጥረዋል ፡፡     UZB lìSgbR yªÞK  አ¬½ì@ yfqd®[W 
b&DÑ{ በተለያዩ ህዝቦች   ፍላጎታቸውን ሲጭኑ ያለተቋውሞ አልነበረም  የተስፋፊዎች 
ስራ የተቀደስ ተደርጎ ይታስብ ሰልነበር በደረሱበት አካባቢ የተቃወማቸውን ህዝብ  
በአረመኔነት በመፈረጅ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽመዋል ፡፡ በአገራችን በግዛት ማስፋፋት 
ሂደት ጄኖሳይድ ሰለመፈጸሙ  ጸ¾FT Y³g™lƒ ÒÑM bTMURTb_T ሲነገረን 
የቆየው  ገዢዎች ስለፈጸሙት ጀብድ እንጂ  በህዝቦች ስለ ተፈጸመው በደል  አልነበረም ፡፡  
yልጅ ኢያሱ የጊሚራ ዘመቻ የተነገረን ድል አDRgW መመለሳቸው ፤ አዲስ አበባ ሲደርሱ 
yDL z_³  የሰራዊት ሰልፍ  
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ማካሄዳቸው ፤ በምርኮ የተጋዙ ጊሚራዎች ለጌቶች በገጸ በረከት መከፋፈላቸውን ነበር፡፡ 
የተነገረን የጀብድ ትርክት እንጂ በጊሚራዎች  ስለደረሰው በደልና ግፍ ፤ ወደ ባርነት 
ስለመጋዛቸው ፤ መንደሮቻቸው ስለመውደሙ፤ የተነገረን ነገር የለም፡፡ ስለ ወላሞ ዘመቻ 
የተነገረን ወደ አዲስ አበባ ተግዘው  ወደ ባርነት ሰለተሸጡ ዛፍ ቆራጮች ስለተባሉት 
ወላሞዎች አልነበረም፡፡ 1.8 ሚልየን የከፊቾ ህዝብ ከንጉሳቸው ካዋ ጋር ለባርነት መሸጣቸው 
አይነገርም ፡፡ በአሩሲ አኖሌ አካለቸው ተቆርጦ በእጃቸው ይዘው እንዲሄድ ሰለተደረጉ ወገኖች 
ማነሳት  በብዙ ወገን ቁጣ ቀስቃሽ ነው bt±±t TRKT ytfer mÒn& 
l^nGÝN yì@ÀKÝ wgÑ{ UFrT yl²[WM ፡፡  የኦሮሞ ብሄረተኞች የአኖሌ 
ማስታወሻ መስራታቸው  በምድር ትልቅ ሃጢያት እንደሰሩ ሲሳቀሉ መስማት የተለመደ ሆነዋል 
፡፡ ኦሮሞ ወደ ስልጣን መጣ ተብሎ bማካካሻ ሀውልቱ እንዲያፈርሱላቸው የጠየቁም ነበሩ ፡፡  

የታሪክ ተራኪዎችም ቢሆኑ የነገስታት መዋዕለ ታሪክ ፀሀፍት ስለነበሩ  ስለጌቶች ጀግንነት 
እንጂ ስለተበደለው ወገን እንዲጽፉ አይጠበቅም ፡፡ የታሪክ ትርክትም በከሃዲና በጀግና፣ 
በጨዋና በባሪያ መካከል ያለ ግንኙነት ተደርጎ ተጽፏል፡፡ ጦብያ የተባለው መጽሃፍ ትርክት 
መለስ ብለን ብንመለከተው ይህን በአረመኔና  በክርስቲያን መካካል ያለውን የቅራኔ ጉዞ 
ፍንትው አድርጎ ያሳየናል፡፡ ስለትናንት ማንሳት ፤ ስለበደል መናገር ፤ የህዝብን አንድነት 
ይጎዳል፤ ይሸረሽረናል እየተባለ በደል እንዲረሳ፤ እንዲዳፈን እየተደረገ ቆይቶ ሲያበቃ ዛሬም 
በድፍረት ሲደገም ዝም በሉ ውጤቱን ታዩታላችሁ ተብለናል፡፡ ውጤቱ የህዝብ እልቂት መሆኑን 
እያየንም ቢሆን በአርምሞ ተይዘናል፡፡  በመሆኑም አሁን  YUN ታሪክ በመካድ አገር 
ለመገንባት የሚደረግ ጥረት ላይ ሆነን የታሪክ ክለሳ ለመቀበል ያልፈቀዱ ወገኖች ላይ  ያገረሸ 
ጦርነት ³  ጄኖሳይድ ታውጀባቸውል ፡፡ በትግራይ የዘር ማጥፋት ዘመቻም የዚሁ ሂደት 
ዋነኛው ነው  የትግራይን ጥፋት በሚድያ lmzgB ydfr wgN ylM  አuƒNM 
DL sldrg&  j_n…™É{ sl jb&ë& እNé@ bqâW sltgdl ³ 
sLtdfr{ s_T አLtzgbM ªÞK Wlƒ አL±ªM  እንዳውም ወቅቱ  
የከፍታ ዘመን ሰለሆነ “ከደረስንበት ከፍታ አታውርዱን tBl³L bTG™Y E¨T 
bgëy„ s™§#T bUZB³ bmNGST WUë&nT slmÑÝM tgL;L³L ¥¥ 
yM³ëMW አuƒNM yአZìÞW ìs^NÖ nW ¥¥ slÀtW wªdR 
slfrSW b_T slwdmW mNdR ymzgb ªÞK አLÖyNM  ናዚዎችም 
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ቢሁኑ  ሱፐር ሂዩማን  ysW kFª አR¶N mÒn& አSqmeW l_®WN fé&T 
እNé@ ytly ngR አLf;mƒM & ፡፡ 

“አገራችን ለየት የሚያደርጋት    ደም  በጠርሙስ ሞልቶ  በአደባባይ ወርውሮ  
የሚፎከርባት በመሆንዋ ነው  በሌላው አፍሪካ ወንጀላ ተፈጽሞ ሊሆን ቢችልም  ተመሳሳይ 
ታሪክ የተፃፍ ነገር አልተገኘም  አገር    የሚፀናው በደም ነው ሚልዮኖች ያልፋሉ እንጂ 
አገር አትፈርስም የሚል መፈክር የሚያሰማ መሪም በአሁኑ ዘመን ከኢትዮጵያ ውጭ  ያለ 
አይገኝም ፡፡  

 የኢትዮጵያ የአገር ግንባታ ታሪክ  በሃይልና በአመፃ የተካሄደ  ስለነበር  ድርጊቱ በትግራይ 
YBS እNdÒN እNé@ ytál ngR አLnbrM  ካለንበት ወደ ኃላ ብንሄድ  
የ1977 ረሃብ ይገኛል   በወቅቱ ረሃብን በመደበቅ ህዝቡ እርዳታ  እንዳያገኝ ተደርጎ  
የህዝብ ዕልቂት ተመዝግቧል ፡፡በወቅቱ የፈረንሳዪ ድንበር የለሽ ሃኪሞች ዘር የማጥፋት 
ወንጀል ላለመተባበር መግለጫ በማውጣት ሀገር ለቆ ወጥቷል፡፡  በሀውዜን የተካሄደው 
ጭፍጨፋም የቅርብ ትውስታ ነው ፡፡ ሩቅ ከሄድን ደግሞ በመጀመሪያው የትግራይ ወያኔም 
(1936 ዓ.ም) በትግራይ ላይ ጄኖሳይድ መፈጸሙን ታሪክ ዘግቦታል ፡፡ እንዲሁ ራቅ እያልን 
ስንሄድ የሚኒሊክ ወራሪዎች በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸሙትን እልቂት መዘከር አለበት፡፡ 
ከሁሉም በላይ እናት አገር የሚለው አነጋገር በስልጣን ያሉ መሪዎች ስልጣነ መንበራቸውን 
ከአገር ህልውና ጋር በማያያዝ  ስልጣን ተነካ ማለት ሀገር ተነካ ማለት ነው በማለት ህዝቦችን 
ለእልቂት የዳረጉበት አጋጣሚ ሰፊ ነው ፡፡  

 bአg™{N የዘር የማጥፋት ታሪክ በህብረ ብሄራዊ ማህበረሰብ ብሄረ መንግስት ለመገንባት 
በነበረው ሂደት  ሁሉም ብሔሮች ማንነታቸውን ትተው  yአማራ ው ገዢው መድብ  
ማንነት የውሃ ልክ ተደርጎ  ሁሉንም አማራ የማድረግ ዘመቻ ውጤት ነው፡፡ የአፄ ሚኒሊክ 
የብሄረ መንግስት ግንባታ ሌሎች ህዝቦች የለበሱትን አውልቀው የአማራን ማንነት እንዲላብሱ 
የማድረግ ሂደት ነበር ፡፡ ይህ ደግሞ በአረመኔና በክርስቲያን መካካል ያለውን የቅራኔ ትርክት 
በማጀብም ጭምር ነበር፡፡ አገር ማቅናት ማለት እግረ መንገድም አረመኔን የማንፃት ዘመቻም  

እንደነበር በትምህርት ቤት ባይነገረንም ታሪክ ግን ይህን ዘግቧል ፡፡በአገራችን አሁን ያለው 
ቅራኔም የዚሁ ዲያሌክቲክስ ተቀጥላ ነው፡፡ 

3. ያገረሸበት ልሂቅ...ያገረሸ ጄኖሳይድ …የአማራ ልሂቅ 

ያላበደ ወገን ጥቂት ቢሆንም ዕብደቱ ግን በአማራ ልሂቃን ይብሳል ፡፡ የነሱን ያህል የዕብደት 
ከፍታ የደረሰ የለም ፡፡ ዘረኝነት ገዢ መደብ ከፈጠረው የበላይነት ይመነጫል፡፡ የአማራ 
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ልሂቃን ከምዕተ አመት በላይ የቆየውን ገዢ መደብ ወራሾች ነን ብለው ስለሚያስቡ ራሳቸውን 
የኢትዮጵያዊነት የውሃ ልክ አድርገው በማሰብ ኢትዮጲያዊ ለመሆን ሁሉም አማራ መሆን 
እንዳለበት በመግለጽ በአገራችን የዘረኝነትን አስተሳሰብ ዘሩ፡፡ ስለ እኩልነት መነጋገር፣ የትላንት 
በደልን፤  ባርነትን፣ ጭሰኝነትን ማንሳት ተወነጀለ፡፡ አማራ ጠል ትርክትም ተባለ፡፡ የተገደለ፣ 
የተሰደደ፣ መሬቱ ተነጥቆ ጭሰኛ ሰለሆነው ወገን መናገር  ሁሉ የአማራ ጠል ትርክት ተብሎ  
ደፉ፣ የሌሎች ተላላኪ ተብለው ተፈረጁ፣፡፡  የኦሮሞና የትግራይ ታጋዮች ተወገዘ፡፡ በዚሁም 
ከአማራው ብቅ ብለው የነበሩ ዲሞክራቶች ተወገዙ፡፡ አንገታቸውንበጠባብነት ተወገዙ፣፡፡ 
ከፖለቲካ ምህዳሩ ተወገዱ፡፡ የኦሮሞ ዲሞክራቶች በፀረ አማራነት ተረገሙ፡፡ ድርጅታቸው 
ኦሮሞ ነፃነት ግንባር በምድር ተወዳዳሪ ያልተገኘለት ሀጢያተኛ ተባለ፡፡ ነፍጠኛ ቅዱስ ሆኖ፣ 
መብት ጠያቂ ተወነጀለ፡፡ yìNnT ˜lt#·  አብይ አህመድ ሠሞኑን ከሸቀጥ ጋር ከውጭ 
መጣብን፣ ገባብን በማለት ያወገዘው የመብት ጥያቄ ተሳደደ፡፡ አሁንም ህዝቦች ሳንሆን ህዝብ 
ተብለናል ፡፡ በትግራይ፣ በኦሮምያ፣ በቤኒሻንጉል ያለው የማሳደድ ጦርነት ከዚህ ይመነጫል ፡፡ 
አሃዳዊ ልባስ ካልተላበስን በዘረኛነትና በጠባብነት ተወነጀልን ። ያገረሸበት የአማራ ልሂቅ ስካር 
በሁሉም ቦታዎች በነፃነት ሲገድል፣ መልሶ ደግሞ ተገደልኩ ብሎ በማልቀስ ቀዳሚውን ቦታ 
ይይዛል፡፡ ቤኒሻንጉሎችን ሲገድል የሚወነጅላቸው ግን የሰው አካል ይበላሉ፣ አረመኔዎች ናቸው 
በማለትም ጭምር ነው፡፡  

“አማራ ተጠቃ የፖለቲካ ፕሮግራም … 

የአማራ ልሂቃን የፖለቲካ ሥልጣንን ለመቆጣጠር አማራ ተገደለ ተጠቃ መፈክር በማንገብ 
ሲያጮሁ አደብ Gz& ያላቸው የለም፡፡ የሚያሳዝነው ደግሞ ለዚሁ ተብሎ አማራ bs_™ 
እየተገደለ መሆኑ ነው፡፡ ለፖለቲካ ግለት ሲባል ንጹህ አማራች በወለጋ s^ገደሉ  bTG™Y 
ÕRnT  lìwJ teQÀbªL ¥¥ የአማራ ተወላጀች ለፖለቲካ ጥቅም እንደዋለ 
በላይ ማሳያ የለም  አብይ አህመድና የትምክህት ቡድን በግድያው ®Y እጃቸው እንዳለበትም  
ያሳያል፡፡ አማራ ተገደለ በማለት ትልቁ ተምች ትግራይ ላይ የሚገኝ መሆኑን በማወጅ 
የአማራን ማህበረሰብ ድጋፍ ለማግኘትና በትግራይ ላይ ለመዝመት ተጠቅውበታል ፡፡ አማራ 
የሰው ልጅ የውሃ ልክ ነው ያሉን ወገኖች ይችን ዶሮ ጭራ የምታገኛታን ተንኮል  መግለጥ 
ሳይችሉ ቀርተው በፓርላማው ልቅሶ ማሰማታቸው ገራሚ ነገር ነው፡፡  

የአማራ ልሂቅ kg\# mdB ywrSW ሌላው ህመም መሬት የማስፋፋት ችግር ነው፡፡ 
የቀድሞ ነፍጠኞች መሳፍንቶችመሬት ቢዘርፉ ተገማች ነበር፡፡ የስርአቱ የኢኮኖሚ መሰረት 
መሬት ስለነበር yì@gRM አLnbRM የዛሬዎቹ የሰለጠኑ የሰው ልክ የተባሉት ሊህቃን 
የመሬት ወራራ ያገረሸባቸው የተወረሰ ህመም ከመሆን ሌላ ምክንያት ማግኘት ይከብዳል፡፡ 



17 | P a g e  

 

እግረመንገድ ይህ በቤኒሻንጉልና በትግራይ በመካሄድ ላይ ላለው ጦርነት የመሬት ጉዳይ ሆኖ 
ሲገኝ አይገርምም፡፡  

የነፍጠኛው የመሬት ጥያቄ ለብቻው ተነጥሎ የሚታይ ሳይሆን ከህዝቦች መብት መንፈግና 
ከፖለቲካ ስልጣን ጋር የተያያዘ ስለመሆኑ ማየት ያስፈልጋል፡፡ ቤኒሻንጉልን የባርያ መፈንገያ 
ሲጠቀሙበት የነበሩ wgÑ{  ህልማቸውን የጎመደ፤ የጀመሩት የአማራ ብሄረ መንግስት 
ግንባታ መንገድ ላይ ያስቀረ፤ ብሄሮች ላይ የተጫነውን የአማራነት ማንነት አውልቀው 
እንዲጥሉ ያስቻለ በመሆኑ አምርረው ይጠሉታል፡፡ ሥርዓቱ አማራ ጠል ነውም ይሉታል፡፡  

የአማራ ልሂቃን በትግራይ ላይ ያላቸው ጥላቻ ጥግ የደረሰው፤ TG™Y የአሀዳዊ መንግስትን  
በማፍረስ ሂደት የአንበሳ ድርሻ ለለነበረው ነው፡፡ አብይም ቢሆን ይህን ጉዳይ በግልጽ ነግሮናል 
፡፡ አብይ ብዙውን ግዜ ስለጦርነቱ ዓላማ ለውጭ ሰዎች ሲናገር፤  ብሄረተኝነትን ከምድረ ገጽ 
የማጥፋት የተቀደሰ ጦርነት እንደሆነ ይናገራል፡፡  ትህነግ የማርያም ጠላት ተደርጎ ህወሃትን 
መግደል ደግሞ የመንግስተ ሰማያት በር እንደሚያስከፍት በማድረግ ተሰብኳል፡፡ ህወሃትን 
ለማጥፋት ደግሞ ከባዕድ ጋርም ቢሆን መተባበር “ጅብ በልተህ ተቀደስ” በማለት ከኤርትራ 
ጋር በማበር በትግራይ ላይ ዘምቷል፡፡  

ህወሓት ጠል ፖለቲካ ፤ፀረ ዲሞክራሲ፤ ፀረ ፌዴራሊዝም፤ ፀረ ህብረ ብሄራዊነት ነው ፡፡ 
ህወሃት ከአሃዳዊ ብሄረ መንግስት ግንባታ በተፃራሪ የቆመ ነው ፡፡በኢትዮጵያ የፖለቲካ ቅራኔ 
ውስጥ ተወልዶ ያደገ ትምክህተኞችን በማሸነፍ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ትልቅ አበርክቶ 
ያደረገ ህዝባዊ ድርጅት ነው፡፡ ህወሃት ደርግን በትጥቅ ትግል አሸንፏል ሌሎች ብሄር 
ብሄረሰቦችንም  ነፃ  በማውጣት  DRáW twጥቷል  ዘላቂ  

 

 

ልማት በማስፈን ትልቅ አስተዋፅኦ አድርጓል ህወሓት የትላንት ብቻ ሳይሆን  የነገም ፓርቲ 
ነው  ከትምክህተኛ የአማራ ልሂቃን የሚለየውም የእኩልነት ጥያቄ ስላነሳ ነው  

 የአማራ ልሂቃን የተመቸ ሁኔታ  ያገኙ  መስሎቻዋል ፡፡ ማንነታችውን በሌላው ላይ 
ለመጫን ዕድል ያገኙ ስለመሰላቸው ዕድሉ ሳያመልጥ በጦርነትም ይሁን በፍጅት ለማሳካት 
ወስነዋል፡፡ ከምዕተ አመት በላይ ያደረጉት ጥረት ዳግም እንዲያንሰራራ  bm½R ®Y 
³[W ¥¥ፌደራላዊ ስርዓቱን የማስወገድ ሂደት ህወሃትንና ትግራይን ከማንበርከክ ጋር 
ተያያዘዋል ፡፡²lFT አmªT SRአt>N lm³D yì@¶S{lƒ S™¿{  
tsRt§L ¥¥መጀመሪያ ቤታችንን ማስተካከል  አለብን በማለት ቅማንትን፣ አገውን፣ 
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ከሚሴን “አማራ አማራ እንዲሸቱ ማድረግ ነበረባቸው:: የአማራ ልሂቅን ጉዞ ለማሳካት 
የህዝብ ቆጠራ እንዲራዘም ተደረገዋል  ፡፡ የፖለቲካ ምርጫም ለአማራ ይጎዳል ተባሎ  
መራዘሙ  ለነሱ ሲባል ነው  ፡፡ ይህ ብቻ ግን አልነበረም ርስት ማስመለስም ነበረባቸው፡፡ 
ብዙ ርስት አስመላሽ ቡድኖች የመመስረት ምክንያትም ስርዓቱን ለማፍረስ ነበር፡ ፡የነፍጠኝነት 
ፖሊቲከም የህዝብ ፍጅትን በውስጡ ያረገዘ ነው የሚባለውም ለዚሁ ነው 

4.ኢሳያስ፤ የጨነገፈ ህልም  

 የኤርትራ መንግስት  በሁሉም መለክያ በዘር ማጥፋት ወንጀል s^fጽM ynbr b&DN 
nW ¥¥ë^ÀK™s^ ¶xng¨ SRአT GN²ª mK]F bGl sB F®ÆT 
yì@tëdR UZB Òn§L ¥¥ ኤRT™ wd TG™Y yt]gr{W  
የተላመደችውን  ጉዷን ሸክፍ ነበር ፡፡ የኤርትራ ገዳይ ወታደሮች የትግራይ ህዝብን በጭካኔ  
bnፃ ሲገድሉ የትግራይ ሰዎች  ኤርትራዊያን ምን ሆኑ ምን ያህልስ ቂም ቢቋጥሩ ነው  
ይህን ያህል ጭካኔስ ከየት መጣ በማለት በመደናገጥ ጥያቄ ሲያነሱና ሲወያዩ የተደመጡት፡፡ 
የትግራይ ሰዎች ያላወቁት ነገር ቢኖር ለ30 አመታት በኤርትራ ሲጋገር የነበረው ፀረ ትግራይ 
የጥላቻ ፖለቲካ ነው፡፡ የትግራይ ሰው በሳዋ ሲካሄድ ስለነበረው ፀረ ትግራይ ካሪክለም መረጃ 
አልነበረውም ፡፡ የትግራይ  ሕዝብ ሌላው ያላወቀው ነገር  

ለ30 አመታት ያህል በኤርትራ የሰፈነው አገዛዝ አገሪቱን የአቶ ኢሳያስ የከሰረች የግል ኩባንያ 
ሆና ስታበቃ ለደረሰው ኪሳራም የትግራይ ህዝብ ተጠያቂ ነው ተብሎ ህዝቡ እንዲያምን 
መደረጉን ነው ፡፡ የኢሳያሷ ኤርትራ አንድነቷ የፀና ይሆን ዘንድ ትግራይን በጠላትነት 
በመፈረጅ የጥላቻ ዘመቻ ማካሄድ የአገር ግንባታ አካል ተደርጎ ሲሰራበት መቆየቱን የትግራይ 
ህዝብ አላስተዋለም፡፡ 

የኢሳያስ የድንክዬ ህሊና ኪሳራዎችን በብዙ ፈርጅ ማየት ይቻላል፡፡ የአገር ግንባታ ¥የልማት¥ 
የአፍሪካ ቀንድ መሪ ለመሆን የነበረው ህልም ኪሳራና   በአለም ደረጃ  የመነጠል ኪሳራ 
ይባላል  

የአገር ግንባታ ኪሳራ ዋነኛው ነው፡፡ የኤርትራ ሀገር ግንባታ እRà bl_lW b&¸š ®Y 
ytÏ· nW ¥¥በድፍረት በልበ ሙሉነት የተጀመረ ነው፡፡ደፋሮች የማህበረሰቡን ባህል፤ ወግ፤ 
ነባራዊ ታሪክ በመካድ በአብዮታዊ መንፈስ አገር የመገንባት የከሸፈ ሙከራ ነው ፡፡የአዲስትዋ 
ኤርትራ ግንባታ ፖሊሲ ማህበራዊ ምህንድስና ይባላል፡፡ ይህም ማህበረሰቡን በመጨፍለቅ 
የተዋሃደች አገርና ህዝብ ለመፍጠር የተጀመረው ፕሮግራም ነው ፡፡ ሆኖም ፖሊሲው 
በኤርትራዊያን ዘንድ ተቀባይነት ባለማግኘቱ መንግስት ከህዝብ ጋር በመጋጨቱ ወጣቶች ሀገር 
ለቀው ተሰደዋል አገሪቱም የአዛውንቶች አገር ሆናለች ፡፡ ሀገረ መንግስት ግንባታ ፕሮጀክት 
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የከሸፈበት ምክንያትም በግል ህልምና በሀገር ህልም መካከል መምታታት ስለተፈጠረ ቢሆንም 
ትግራይ አለዕዳዋ ተወነጀለች፡፡  ለደረሰው ኪሳራም ኢሳያስም ሰበብ ሲፈልግ በትግራይ ህዝብ 
ላይ ማሳባብ መረጠ፡፡ የትግራይ ሕዝብም “ሃሳድ የሚል የማጠልሸት ስም ተሰጠው፡፡ የከሰረ 
መሪ የከሰረ ፖለቲካ ያራምዳል፡፡ በዚህ ሂደትም lኤRT™ k^±™ bÆrb_T mNdR  
tflg ¥¥የፌደራል ስርዓት አፍራሽ ነው ተብሎ ተዘመተበት፡፡ ትግራይን ማፍረስ ስርዓቱን 
ማፍረስ ነው ተብሎ ታመነበት፡፡ 

የኤርትራ የኢኮኖሚ ኪሳራም yì@jMW kg\#W yt±±t Íl^s^ nW ኤርትራ 
በራስዋ ሃብትና ፀጋ ማደግ አትችልም የሚለው ፖሊሲ ተደርጎ ከተቀረጸበት ግዜ ጀምሮ፤ 
በጎረቤት አገራት ሃብት ብቻ ለማደግ የተመኘ  ኪራይ ሰብሳቢ ተቃውሞ ሲገጥመው ትግራይን 
bምቀኛነት  yፈረጀ ነው ፡፡ሲንጋፖር ትርክትም ማስታወሱ ይጠቅማል የኤርትራ ገዢ ቡድን 
ከትግራይ ጦርነት  በስተጀርባ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚን ለመቆጣጠር መሆኑ  ወራራውን የደገፉ 
ወገኖች የሚጋቱት  መሪር ጽዋ ይሆናል   

የኤርትራው መሪ በአፍሪካ ቀንድ መሪ ሆኖ ለመውጣት የነበረው ህልም በራሱ ምክንያት 
ጨንግፏል፡፡ በመጀመሪያ በክልሉ ተሰሚነት ለማግኘት የግድ ከሌሎች አገራት ጋር መተባበር 
ያስፈልጋል ፡፡የአቶ ኢሳያስ አካሄድ ግን ፍላጎቱን በሌሎች ላይ መጫን ነው ይህም የጨነገፈው 
ከመጀመሪያው ነው፡፡ ሆኖም ይህም የተሳበበው በትግራይ ህዝብ ላይ ነው፡፡ 

በመጨረሻም ኤርትራ ከዓለም የተነጠለችው ፤ የኤርትራ መንግስት በጎረቤት አገሮች በተከተለው 
ሸብር የማስፋፋት ፖሊሲ ነው፡፡ በዚህ ፖሊሲ በተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ማዕቀብ 
ተጥሎባታል፡፡ በዚህ ላይም የትግራይ ህዝብ ቢወነጀልም በቦታው አልነበረም፡፡ ግን ምቀኛ 
የሚል yጥላቻ ወግ ሆኖ ተገነባ፡፡ 

በመሆኑም የትግራይን ህዝብ መረብ ተሻግሮ ትግራይን የሚገድል በጥላቻ የተሞላ ወታደር 
መፈጠሩ የሚገርም አልሆነም ፡፡ የትግራይ ሰዎች የኤርትራን ሰራዊት “አራዊት ይሉታል  
ሰራዊቱ የስርዓቱ ነፀብራቅ ነውና ፡፡ኤርትራዊያንን ሲፈጅ ከነበረው ስርዓት ደግ ነገር መጠበቅ 
ከእባብ እንቁላል እርግብን መጠበቅ ነው፡፡ 

5.የጥፋት ዝምድና  

ሶስቱም የጄኖሳይድ ሃይሎች በትግራይ ላይ የጋራ ግንባር ለምን ፈጠሩ የሚለውን lመመለስ 
k®Y ys¿St>M ªÞ·§# ²UR¶T tmLKt³L ፡፡ ሶስቱም ሃይሎች ጥምረት 
የፈጠሩት ¶Sê®[W ™OY lì±·T s^²L  bፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ተዘፍቀው 
መገኘታቸው ነው፡፡ የዘር ማጥፋት ወንጀል ላይ የተቀናጁት የፖለቲካ ቅቡልነት የሌላቸውና 
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ሞራላቸው የወደቀው የነገ ፖለቲካ ፕሮግራም የሌላቸው ወገኖች ስለሆኑ ነው፡፡ ቡድኖቹ 
የፖለቲካ ብዝሃነት የሚያሰጋቸውና ፀረ ዲሞክራሲ ብቻ ሳይሆኑ ዲሞክራሲን በስጋት 
የሚመለከቱ ሃይሎች ናቸው ፡፡ 

የአማራ ልሂቃን ዲሞክራሲ የአማራ ስጋት ነው ብሎ የሚያምን ከዚህም የተነሳ ዲሞክራሲን 
የሚቀበሉት የእነሱን የበላይነት የሚያረጋግጥ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ ከዚህ የተነሳ ብዝሃነትን 
መሰረት ያደረገውን ፌደራል ሥርዓት ከአቶ ኢሳያስ ጋር በመሆን ለማፍረስ ግንባር እስከመፍጠር 
ድረስ ሄደዋል ፡፡ የኤርትራው መሪ ዲሞክራሲ ለሀገሩ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም አይበጅም 
ብሎ ከወሰነ ብዙ ጊዜ ሆኖታል፡፡ አብይም በዲሞክራሲ ማስተዳደር እንደማይችል በመረዳት 
የነበረውን ጅማሮ የማፍረስ ሂደት ሲያፋጥነው ይስተዋላል፡፡ አንድ ቋንቋ፤ አንድ መሪ፤ አንድ 
ባህል ያላት አገር ለመፍጠር የሚደረግ ሙከራ ነው ፡፡ አማራን ከኢትዮዽያዊነት ጋር 
በማዋሃድ ሁሉም አማራ ሆኖ ደሙ ነፅቶ የአማራነት ልብስ ተላብሶ አማራ ሆኖ ኢትዮጵያዊ 
መሆን እንዲችል  ብቻ የሚፈቅድ ፖለቲካ በጋራ ይጋሩታል ፡፡  

              MO™F c¿ST 

 

1. የዘር ማጥፋት በተግባር  
 TG™Y yጽዮን፣ የአልነጃሽ ምድር ናት፣ ትግራይ አንድን ሰው በጠላትነት 
ለመበቀል አስባ አታውቅም ፡፡ ባለፈው ዓመት የኤርትራ እናቶች የተቀደሰ የጽዮንን 
ምድር ሲረግጡ አፈር ላያቸው ላይ እየነሰነሱ መሬት ላይ ተደፍተው ፀሎት ሲያደርጉ 
የትግራይ ምድር በናፍቆት ተቀበለቻቸው፡፡ አክሱም ሃይማኖት፣ ፊደል፤ ስነ መንግስት፣ 
ስነ ጥበብ፣ ስልጣኔ ባወረሰች፣ ልጆችዋ ያለከልካይ በጠራራ ፀሃይ ተገደሉ፡፡ አልነጃሽም 
እንዲሁ የአፍሪካ ቅዱስ ስፍራ ለሁሉም ፀጋዋን ያካፈለች የልግስና የርህራሄ ምድር፣ 
በደልን ለማስተናገድ ተገደደች፡፡ ትግራይን ህይወት ለመንሳት፣ በደም ለማጠብ በጠላት 
ሰይጣናዊ ሴራ ተሰራ፡፡  

ዛሬ ትግራይ ተክዳለች፡፡ በሰሜንም በደቡብም ተክዳለች፡፡ TG™Y ydM AN² Sªn² 
ytqds mr_T§M bdM ÆRF s^ªeB zwTR bdM GBR yì@ÑrW 
ya™T k^É b_tmNGST³ dM yጠìW ኢ±¶S auƒNM yegb& 
aLÒn&M¤ auƒNM aë^S dM Fl¬ ®Y ³[W¥¥ አKs&M bdM 
ªeb{¤ ìY·D™ ysW LJ bX·n… ªrd¤ wgÑê{NN እNëNqBR 
tklkLN r_± ªQfN snbTN¤ TG™Y yUYwT አፀD እNëYÑR 
tfrd²T¥¥  
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 TG™Y s^zMt>  ynbrW ymbqL Sì…T meN LK አLnbrWM¥¥ 
sW lmGdL nbR yme&T gDlW dM eEtW yì@eGb& 
አYmSlƒM¥¥ te¶q#nT ¶lM አYmS®[WM nbR¥¥ yì@ጓ™ yì@¶ፏX 
E®ê¥¥  º®Mb± dì{፤ ì·Y·D™ dM አlqs{፤ አKs&M kÇë^T 
bኋl lmjmÞ¶ Gz_ አlqs{¥¥ yTG™Y e®Ä{ ¶lRU™¾… bxlì 
s^gDlƒ ÖYtW s^¶bq> ±¶FÝ k¾®ÜnT lìMlE wNjlƒN aNëNd_ 
s^¶½ElƒT l_® g^z_ dGÀ s^Kë&T uFrT yì@²L ngR 
aLfer²[WM¥¥    

bTG™Y ®Y bm·¾…D ®Y yì@giW ጄÑ±YD DNgt¼ አYdlM 
ጄÑ±YD yE®ê TRKTN b¾@dT m×T×T³ mgN²T YeYšL ºr_ 
E®êW Fr_ አFRÄ ÆMRÄ btG²R bTG™Y በታየው ጭካኔ ተመልክተነዋል 
yE®ê GN²ª teq#WN wgN sBአ§#nt>N bmNeQ ksWnT bìW½T 
sW እNëLÒn bእMnT tYØ gëy„M s^gDL sW እygdl እNëLÒn 
እSkìmN yì@¶dRS Ul^³§# uƒn…ª tfEሯL¥¥ አNDN ytkbr 
bእGz^አB¾…R አምሳል የተፈጠረን ሰው የእንስሳ የረከሰ ስም በመስጠት ሰው ሰው እንዳይሸት 
ይደረጋል በሩዋንዳ በነበረው ጄኖሳይድ ቱትሲዎችን በረሮ ይሏቸው ነበር፣ በምድር ላይ 
በገዳይህ ዕይታ ሰው እንዳልሆንክ ተደርጎ ሌላ ርካሽ ፍጡር ትሆናለህ ማለት ነው  

2.የዘረኝነት አስተምህሮ 

aBY wd CL½N km½bT Gz_ jMÅ ynbrW yì@D¶ zmê እ³ 
NGGÅ[> b^ፈt]ƒ yTG™Y ጄÑ±YD zgy ¶SB®L¥¥ tfLÆ ynbrW 
Ærb_T Ærb_t>N bSì…T tn±SÄ እNë^gDL nbR¥¥ mNGST s™§#t>N> 
አሰìRÄ ™s& yg²bT¤ UZB እMb^ S®lW nbR¥¥ yአBY³ yአ¬Å[> 
¶Lªkt QSq± B³Y YUN YnGr³L¥¥  

Qb&LnT bkNt> Wës_፤ ²ìÝ š®T አYgIM¥¥  አብይ SL½n&N 
lìSqeL Ílt#·§# እ³ yìNnª§# yQb&LnT KSrÄ{N lì··S 
TG™YN ìDìT mre¥¥ yTG™Y UZB bq>ER እየtgmt lእLq#T 
tërg¥¥ lz^uƒM bWX bSdT ykrmƒ ydRG አ²®T³ bተለያዩ ወቅቶች 
የt]nÛ GlsÏ{ አì·Þ ÒnW bb_tmNGST t×l×lƒ¥¥ dRG 
እNëLt]nfM kአ¨R እsk s^¶TL tsbk¤ dRG ፃDQ t²l¤ dRG 
bአ·LM bmNfSM q#mƒN እNë^w½ ተጋበዘ ::   
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አBY yzrInTN QSq± bY¨³ bGL: yjmrW sn… 16 bmSqL 
አd²²Y  yÏNB EšTN tkTÉ ²drgW NGGR nbR¥¥ bz^uƒ አSqDÀ 
btz¬j yte³ NGGÝ Ešt> bqN JÏ{ ytfጸm  nW  ìUbrsb& 
bdUNnT bì@sÝ yTG™Y tw®Ð{ ytfጸm mÒn&N እNë^¶Mn& 
qsqs¥¥ አBY yteqmbT l_É{ አM²gnÑ{ ks& bÜT yteqmƒbT 
SLT nbR¥¥ ³z^ jRmÑ{ wd SL½N bwe& ±MNT tm±±Y tN×L 
wYM s_™ fፅmW nbR¥¥ bjRmN ³z^¿{ b1933 yªwqW yjRmN 
yb&NdSªG wYM y°R®ì UNፃ bእ±T እNë^q½eL UNፃW ®Y እ±T 
ylqqW እስከአሁን በእርግጠኝነት የታወቀ ባይሆንም ናዚዎች የወነጀሉት ቫን ደር ሉቤ 
የተባለውን ኮሙኒስት ነበር ፡፡ ይህን ሰበብ በመጠቀም ናዚዎች በተቃዋሚዎች ላይ እርምጃ 
መውሰድ ጀመሩ፡፡ ሶሻሊስቶችና ኮሙኒስቶች ተወነጀሉ ፡፡ ናዚዎች አስቸኳይ አዋጅ ለማወጅና 
ተቀናቃኞቻቸውን ለመደምሰስ ተጠቀሙበት፡፡ወንጀሉ የተፈጸው ግን በናዚዎች  መሆኑ ዘግቶም 
ቢሆን ተረጋግጠዋል  

የመስቀል አደባባይ የቦንቡ ጥቃት §³ አ®ì bTG™Y tw®Ð{ ®Y  EšT 
lìn±±T nbR  በደህነነት ሲሰሩ በነበሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ ክፉኛ ጥቃት በራሱ 
በመንግሰት  ተፈጸመዋል ፡፡ የትግራይ ተወላጆች ግን በወቅቱ ጦርነት ውስጥ ስለ መሆናቸው 
አላስተዋሉም፡፡ ብዙዎቹ የመንግስት ሠራተኞች ነን መንግስት እናገለግላለን በማለት ወደ 
ቢሯቸው በር ሲደርሱ ወደ እስር ተወሰዱ ፡፡  

ሁለተኛውና አደገኛ የነበረው የቴሌቪዥን ጣብያዎች yተሰራጨውዶኩመንተሪ ነበር ፡፡ ትግራይ 
ተወላጆች ጨካኝ ®Y sW እNë^xKN የtዘጋጀ  ነበር በሁሉም ጥቃት 
ተፈጸመብን ከሚሉ ሰዎች ጋር የተደረጉ ቃለ ምልልሶች በማደራጀት 
“ተክላይ” ወዘተ በሚሉ ስሞች በማጀብ  በሁሉም ጣቢያዎች በተመሳሳይ 
ሰዓት t®Lf§L ፡፡ ይህ ያስከተለው በደል ብዙ ነበር፡፡ በየመሸታ ቤቱ 
የነበረው ፉከራ ፈር የለቀቀ ነበር ፡፡ በህዝቦች መካካል  
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እንዲኖር የተፈለገው ጥላቻ የሚሳካ መሰለ፡፡ ሆኖም ገጀራ ይዞ ልግደል 
የሚል ሰው አለመገኘቱ አብይን አብከነከነው፡፡ ቀጥሎም የክልል ነዋሪዎችን 
ለማነሳሳት “ፀጉረ ልውጦችን ተከታተሉ የሚል መልእክት አስተላለፈ፡፡ 
በአንዳንድ ክልሎችም የትግራይ ተወላጆች ላይ የእስር እርምጃ ወሰዱ፡፡ 
ከሁሉም በላይ ግን በአማራ ክልል በትግራይ ተወላጆች ላይ ክፋትና በደል 
ደረሰ፡፡ በጎጃም የቆሎ ተማሪ ሳይቀር በደቦ ተቀጠቀጠ፡፡ ከጎንደር የትግራይ 
ተወላጆች ተፈናቀሉ፡፡  ይህም ለአብይ ተመቸው ሊነዳው የሚችል ህዝብ 
እንዳለ ተገነዘበ ፡፡  

  አBY አgÞt>N bs®M ìStëdR አLêlM¥¥ GXÄ{  bmfBRK  
እºW tDBÖ mÑR እNëlbTM ytgnzbW ¶n… g³ bGz_ nbR 
Bz&¿[>M  bሶStኛ wgN t±bb& bQìNT¤ bአgW¤ bb_n@áNg&L¤ 
bs^ëì¤ bአ¨R አBY yfe™{W kÜÉ[>M b™±[W MKN¶T 
ytfeÝ  GXÄ{ tkst>¥¥ 3¼ wgN mZmƒR እSk^ÒN DrS tzmr፤ 
Hw¾TM እጀ ረዥም የትም የሚደርሰ ነው ተባለ፣ yGXT n¬d_W አBY  
ትግራይ ተጠርጣሪ bìlT wnjlW mql_ ™s&  twnjl{  ywnjlÚ{ 
M}GM t²l{  በጡረታ ከተገለሉ በኋላ ትግራይ ሄደው ኑሯቸውን 
ያደረጉ የህወሓት መሪዎች መቀሌ የመሸጉ ተባሉ፣ ሙስናን በስሙ 
እንጥራው ተብሎ ሌብነት የትግራይ መገለጫ ሆነ፡፡   

yÎSt¼ wgN TRKT kKS wd LQÎ ytqyrW bwl¬ g&l^Î አì™¿{ 
tgdlƒ yì@lW z_³ ktzgb bኋ® nbR¥¥  bwl¬ s¿{ tgDl§L 
ytgdlƒT አì™ ³[W tBl§L¥¥ bwQt> ytflgW yአì™N q>½ 
bmቀስቀስ wd TG™Y ®Y ìSzmT nbR L¾@šn& fLgWªL³¤ 
g™ì@W g&ëY ywl¬W GD¶ wd TG™Y s^®kK bq®lƒ b°R®ì 
§Yª mFeÝ nbR¥¥ y°R®ì yBአዴN n²R አNSÄ{ ½ª[WN wd 
TG™Y qsrW bእN² t™‚¤¥ te¶q#W TG™Y nW s^lƒ tdme¤ 
wYzÅ }ªyM “ትግሬዎችን አውቃቸዋ  ልዩነት ያስተምሩን ነበር B® 
MSKRnT§N se{¥¥ bwl¬ ltgdlƒT TG™Y te¶q# lMN YÒ³L  
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BÉ yeyq sWM አLtgiM¥¥ bz^U g&ëY ®Y አBY yflgWN yአማራ  
D¬F አgi¥¥  

አBY TLq> tM{ TG™Y mÒn&N t³gr¤ s™§#TM wd ሰì…N 
ìææZ tjmr b°R®ìWM “ኢµ¶S ys®M አ²T”¤ yqrW ngR 
EQMT 24 ÕRnt> yì@l×SbTN qN mebQ Òn¤ ዕlt> yአlM UZB 
ቀልብ አሜÞ· MR´ ®Y nbR¥¥ yኢ±¶S  MKRM b>አBY zND 
tq²YnT ·gi ÖYt§L  qSš} mLእKÄ{ tflggW   é&Nª 
yì@L SDB eÞ šL ÒÑ tmre TGራይ é&Nª t²l bTG™Y 
ytgi uƒlƒ é&Nª t²l YUM GN bq# ስላLnbr¤ ysì…N ዕZ btኛbT 
ªrd tgdl  yì@L TR·T tfer uƒlƒM አNቋá} š®Ä{ tmre& 
TG™Y mÒN k¾ë^¤ e&T n·}¤ sY½N t²l¤ terer¤   

3. ysì…N ዕZ yEšT TRKT   

 አBY አgR lmM™T yflgW yì@dnq> tአM™§# DÉ{N bmS™T 
nW kእGz^አB¾…R ¬R bmìkR እNdì@s™ Y³g™L¥¥  tአM™§#W mÞ 
bTG™Y ®YM tአM™§# DL flg tmi አsb¥¥ yÕRነቱ §z_ìM 
Òn¥¥ b§z_ìW wd mql_ ×ìNÌ bì@SER t®k¥¥ wªd™§# ዕQë& 
×ìNÌW b®Y¤ የsì…N ዕZ bª{ ÒnW TG™YN lmdBdB ªqd¤ 
አBY lq®L Gን dGÀ MT¾ª§# DL lìፈS ytlmdWN wªd™§# 
LBS t®BÎ tz¬j ¥¥TዕºZ tse ¥¥Tግ™YM አNš®Fª አLebq{M  
አBY tqdm¥¥ tዓM™§# አQM yW]T nbR³ yì@¶mLkW f½Þ 
lTG™Y UZB YqRbዋL³ kzmn አKs&M jMrW bጸÉT ®Y 
³[W³፤ bn¬ªW sì…N ዕZ tmª t²l ytªllM Eq#T አLnbrM  

YUN tkTÉ bTG™Y tw®Ð{ ®Y ydrsWN bdL ml·T 
አYêLM¥¥  sW nፃ እRMé እNë^wsDbT twsn¥¥ yTG™Y tw®Ð{  
ys™§#T አ²®T አuƒNM bእSR ®Y ³[W፤ yÍl^S አ²®T t§Rd§L፤ 
ªSr§L፤ tGz§L ¥¥ bdUNnT s^sÝ ynbÝ ²lmƒ¶¿{M šl^t# 
wRd§L¥¥ k¾ë^¿{ አMSt¼ rDf¼¿{ tBlW ªdn&¥¥   
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አBY lkftW ÕRnT l_® MKN¶T sll_lW bz^uƒ TR·T qel 
ÕRnT yjmrW sì…N እZ sltmª nW yì@lW KS tq²nT ²gIM 
bqddW ÏY kmqeL አìrX ylWM 

4.የታቀደ የዘር ማጥፋት ወንጀል   

ÕRnt> yTG™YN ìUb™§# msrT¤ ኢ×Ñì@¶§# አQM¤ ysW ¾YL¤ 
L¾@Q¤ ²U®§# WRS³ QRS yìWdM zmê¤ bq†Î{M b]_×{M 
t²R× yE¨T ÕRnT ªwj¤¥  Tk&rt>M ª½q# wgN ¬R ±YÒN  
kUZB ¬R እNdÒnM ªwj¥¥ ሾልኮ የወጣው የኢሳያስ ሰነድም ወጣቶችን 
ለመግደል ማቀዱን ገልፆልናል:: ከአዲስ አበባ በኩልም ያለው ዜና የተለየ 
አይደለም    

xlìN tgN bìDrG ytjmrW yTG™YN zR yìE¨T wNjL 
ytjmrW ugr TG™Y kWXW ዓlM ¬R ynb™TN ×mƒn@n…}N   
bmq>rE nbR¥¥ yyBS፤ yአyR፤ ySLK፤ yኢNtRn…T፤ የባንክ GNi„nT 
ÖReWªL¥¥ TG™Y bxlì t§e{¥¥ YU yÒnW ÕRnt> kmjmÝ 
bÜT bnbÝT q³T±MNªT ³ w™T  nbR¥¥yTG™YN UZB bZG 
lmFjT ¶lm nbR¥¥  

 እስካሁን 150 ሺ የትግራይ ህዝብ ተገድሏል ፡፡ በ200 ቦታዎች የህዝብ 
ፍጅት ተፈጽመዋል ፡፡ ከ70 ሺ  ህዝብ በላይ  ወደ ሱዳን ተሰዶዋል 
ከተሰደዱት ህፃናትና ሴቶች የሉበትም ብሎ ነግሮናል፡፡ በአክሱም ፍጅት 
ተፈጽሟል ሲባል የለም የተገደሉት  ተዋጊዎች ናቸው ተብሎ ነግሮናል፡፡ 
የኤርትራ ሰራዊት መግባቱንም  ሲክደን ከ ቆየ በኋላ አሁን መግባቱን 
ሲያምን የገባው  በእኔ ግብዣ አደለም ለማለት ይዳዳዋል፡፡ 50 ሺ ሴቶች 
ደፍረው ሲያበቁ በወንድ መደፈራቸው ችግር እነደሌለው ሲዘላብድ ሰምተናል 
፡፡ የእናቶች ማህፀን በጋለ ብረት ተቃጥሏዋል፤ ባዕድ ነገር ብረትና ድንጋይ 
ጨምረውበታል ፡፡ 5.2 ሚልዮን ህዝብ ዕርዳታ ጠባቂ ሆነዋል፡፡ ዕርዳታ 
እንዳይገባ ከልክለዋል፡፡ምዕራብ ትግራይ ነዋሪዎች በሙሉ ተፈናቅለዋል፡፡ሰብል 
በማሳው ተቃጥሏዋል፡፡ ትምህርት ቤቶች፤ የህክምና ጣቢያዎች ወድመዋል፡፡ 
አትክልቶች ተመንጥረዋል፡፡ጫካ ተቃጥሏል፡፡ ሞፈርና ቀንበር ተሰብረዋል፡፡ 
የዚህ ወንጀል ስም የዘር ማጥፋት ወንጀል ይባላል፡፡  
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የአብይ የዘር ማጥፋት ፕሮጀክት ያለተጠያቂነት፤ ያለ ገደብ ለመግዛት 
ያለውን  ህልም ለማሳካት እንቅፋት ናቸው  ያላቸውን የትግራይ 
ማህበረሰብ ሁለመናቸውን በማድቀቅ አንገታቸውን ደፍተው ተሸንፈው 
ተገዢነትን አሜን ብለው  እንዲቀበሉ ነው፡፡ በዚሁ  ላይ  የኢሳያስ 
ህልምም ከአብይ ጋር ይቀራረባል ፡፡ ከቃሮራ እስከ ሞቃዲሾ ፀጥ ለጥ 
አድርጎ የመግዛት  ህልሙ የተደበቀ አይደለም :: የአብይና የኤርትራው 
ፕሬዚዳንት የዕርቅ ሚስጥር የተገለጸው በትግራይ ወረራ ነው፡፡ አብይና 
ኢሳያስ ግንኙነታቸውን በሚስጥር የያዙትም ይህን የኪሳራ ጦርነት ለማሳካት 
ነው፡፡  ሆኖም ሚስጢራዊ ትስስሩ  መቼ እንደተጀመረ የተነገረን ነገር 
የለም፡፡   

የዘር ማጥፋት  ወንጀል  የተደራጀ ቀጣይ  የጥላቻ አስተምህሮ ማካሄድ   
ያስፈልገዋል   ኮሎኔሉ ባለፉት አመታት በትግራይ ላይ የዘሩት ጥላቻ 
በተለይም  በጦርነቱ ዋዜማና በጦርነቱ ሂደት የተደረገውና የተነገረውን 
በትንተና መልክ መቃኘቱ እውነታውን ፍንትው ያደርግልናል፡፡ ኮሎኔሉ 
አሜሪካ ለዲያስፖራ ብለው ባደረጉት ጉብኝት በኢትዮዽያና በኤርትራ ዕርቅ 
ትግራይ ለምን እንዳልተሳተፈች ተጠይቆ ሲመልስ “የውጭ ግንኙነት የመንደር 
ጉዳይ አይደለም ብሎ መልስ ሰጥተዋል በሁለቱም መሪዎች መካካል 
ግንኙነቱ በደራበት ሳምንትና የጫጉላ ሽርሽር ላይ በነበሩበት ወቅት የአማራ 

ክልል ሰዎች አስመራ ድረስ ተጉዘው የሽርሽሩ አካል መሆናቸውን ltmlkt 
sW አuƒN አBrW TG™Y ®Y mZmª[W l^gRmW አይችልም ፡፡  

በሁለቱም አገራት መካካል የነበረው ጠብ የአገራት የትቅም ግጭት  እንጂ 
የግለሰቦች አLnbrM ፡፡  ታርቀነዋል የተባለው ጠላት ግን ገና ቂም 
እንደቋጠረ “ህወሓት አልቆልሃል ብሎ የተናገረ መሪ “የህወሃት ታሪክ መታጠብ 
አለበት ብሎ ከኮሌኔሉ ጋር የተመራረቀ መሪ፤ ገና እንደ ወጣት የአፍሪካ 
ቀንድን የመግዛት ስሜቱ ያልወጣለት ሽማግሌ፤ በመርህ ከሚኖር ህወሃት 
ጋር መታረቅ ሊከብደው እንደሚችል የታወቀ ነበር፡፡ ከአቶ ኢሳያስ ጋር 
ለመታረቅ ራስህን መስጠት፤ ግዛትህን አሳልፎ መስጠት፤ ይጠይቃል፡፡  
የኢትዮዽያ ሃብት፤ ንብረት፤ ፖሊሲ በሙሉ አሳልፈህ መስጠት አለብህ፡፡ ይህ 
በህወሃት አልተቻለም ነበርና የጠቡም ምንጭ ይህ ነበርና  “ህወሃትንና 
ትግራይን ማጠብ የሚለውን ነገር ሲያዳምጥ፤  ይህ የውስጥ ጉዳያችን ነው 
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ማለት ነበረበት፡፡  ሁለቱም መሪዎች መጀመሪያ ሲገናኙ የተስማሙበትን 
ነገር ለምን ደበቁን  የውጭ ፖሊሲ በተለይም ስምምነት ሲደረስ ግልፅነት 
የተላበሰና በፓርላማ መፅደቅ ነበረበት ነገር ግን ኮሌኔሉ  ልክ በነገስታት 
ዘመን አካሄድ፤ በግል በሚስጥር ተይዞ እስከ ጥፋት ውሳኔ ድረስ ደበቀው፡፡  
በሚስጥር የተያዘበት ምክንያት ኮሌኔሉ ከአቶ ኢሳያስ ጋር ትግራይን 
የመደምስስ አጀንዳ  መግባባት ላይ ስለተደረሰ ነው፡፡ አጀንዳው በትግራይ 
ላይ ጄኖሳይድ የማካሄድ የጋራ ዕቅድ በር፡፡   

የትግራይ ስብዕና በስድብ ቀርቶ በመድፍና በድሮን ሊሰበር የማይችል 
መሆኑ b^ªwQM አብይ የትግራይን ስብእና ላማጥፋት ጁንታ፣ ስግብግብ፣ 
ጡት ነካሾች፣ ከሃዲዎች፣ ምቀኞች፣ ሰይጣኖች የሚሉ የስድብ ውርጅብኞችን 
በትግራይ ላይ አዘነበው ፡፡ የትግራይ ጠላቶች ስለ ትግራይ ትክክለኛ ስነ 
ልቦና ሊናገሩ አይችሉም እውነት ከተናገሩ ተሸናፊ መሆናቸውን ስለሚረዱ 
እስኪማረኩ ድረስ እውነት መናገር አይሆንላቸውም፡፡   

  ባጫ ደበሌ የተባለ ጀነራል የትግራይን ጭካኔ ለማሳየት ብሎ ወደ 
ኤርትራ የሸሹ ወታደሮች ራቁታቸውን እንደተላኩ በሚድያ ቀርቦ በአይኑ 
በብረቱ ማየቱን ነግሮናል  ያልነገረን ነገር እንዳለ ግን እዛው በዛው 
ያሳብቃል ወታደሮቹ በትግራይ ሃይሎች እጅ ገብተው ቢሆን ኑሮ ወደ 
ኤርትራ የመሸሽ ዕድል አልነበራቸውም  ዋናው የተፈለገው ጨካኞቹ 
ወታደሮቻችንን ራቁታቸውን አወጧቸው በማለት ወታደሩ በትግራይ ላይ 
ጭካኔ እንዲያሳይ ነው፡፡ በነሱ ቤት ኢትዮዽያዊ ማገናዘቢያው ደካማ ነውና 
እንደፈለጉት ቢናገሩ ማጨብጨብ እንደምንቀጥል ስለገመቱ ነው በዚህ በኩል 
በከፊል መሳካቱ የተወሰኑ ወታደሮች በማህበረ ደጔ ወጣቶችን ሰብስበው 
በመዝናናት “ጭካኔ ከወያኔ ተምረናል እያሉ ፊልም እየቀረጹ ሲገድሉ 
መታየታቸው የዚሁ ውጤት ነው፣ ባጫ ደበሌ ሌላው ያልነገረን ነገር ቢኖር 
እሱ ራሱ በወያኔ ተማርኮ በነበረበት ወቅት የተደረገለትን እንክብካቤ ነው 
ወያኔ የማረከውን ሰው አስተምሮ ለወግ እንደሚያበቃ መንገር ነበረበት፡፡ 
ሌላው ሁሉም የረሳው  በ1983 ዓ.ም በሻዕቢያ ራቁታቸውን የተላኩትን 
የደርግ ወታደሮች ተቀብሎ ተንከባክቦ አልብሶ የሸኛቸው የትግራይ ህዝብ 
መኾኑን ባጫ ደበሌ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ማስታወስ አልፈለጉም፡፡ 
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 የትግራይን ህዝብ ሰብአዊነቱን በመንሳት በደቦ እንዲገደል፤ እንዲጨፈጨፍ   
በሁሉም ደረጃ ጥላቻ በመንዛት ለማንቀሳቀስ ተሞክሯል፡፡   ይህ በከፊል 
በወታደሩ ዘንድና በጎንደር ፋኖዎች አካባቢ የተሳካ ቢሆንም፤ በመላው 
ሀገሪቱ የተደመጠ አልነበረም ፡፡ በተለይም በመላው በኦሮሚያ፤ በደቡብ፤ 
በምስራቅ፤  በምዕራብ ተቀባይነት አላገኝም፡፡  የጥላቻ ዘመቻው ዘር 
የዘራው በጎንደር ወዶዘማቾች  ነው  

የጎንደር ወዶ ዘማቾች ጦርነቱ በተጀመረ ሳምንት በማይካድራ በምዕራብ 
ትግራይ  በታቀደ መንገድ ከ1000 በላይ  የትግራይ ተወላጆችን  ገድለዋል፡፡   
በምዕራብ ትግራይ  የነበሩ የትግራይ ተወላጆች በሙሉ ከቀያቸው ተጠርገው   
እንዲሰደዱ  አድርገዋል ፡፡ አሳፋሪው ነገር ቢኖር የአማራ ልሂቃን ገድለው 

ሲያበቁ ተገደልን ብለው ደረታቸውን ለመድቃት መቅደማቸው ነው፡፡ ሁሉም 
የአገሪቷ ተቋማት “የወያኔ ጭካኔ በማለት bTG™Y ®Y zmt> ሆኖም ይህ 
ለቅስቀሳ መዋሉ በቀጣይ ወራት ለተፈፀሙ ወንጀሎች ተጨማሪ ምክንያት 
ሆነ እየሳቁ እየተዝናኑ የሚገድሉ ወታደሮች መታየታቸውም የዚህ ሁሉ 
ድምር ነው 

ታላቁ ኮሌኔል  በትግራይ በተካሄደው ጦርነት  ጣቱን በመቀሰር  ወራሪ 
ሰራዊቱ  አንድ ሰው  ሳይገድል  ጦርነቱን ማገባደዱን  በድል አድራጊነት 
መንፈስ  በትዕቢት ተናገረ  በዚህ ብቻ ግን አላበቃም እንዲህም አለ ወደ 
ሱዳን የተሰደዱት ለኛ ቁርስ ናቸው ችግሩ ግን ሴቶችና  ህፃናት የሉበትም  
ብሎ በሰይጣናዊ ትዕቢት ነገረን  ይህን የምጸት ንግግር የተናገረው 
በመጀመሪያ በትግራይ ላይ ያለውን ንቀት ለማሳየት ነው ለኛ ቁርሳችን 
ናቸው ሲል ጦርነቱን በቀላሉ ማሸነፉን ለመግለጽም ጭምር ነው ትግራይን 
መቐለ ከተለቀቀለት በኋላ መቆጣጠሩ  ትልቅ ድል ተሰምቶታል  ጀግና 
መሆን አምሮታል  ሰራዊቱን ድል ቁርሱ ሲል ተደምጧል ትልቁ ጉዳይ ግን 
በመቶሺዎች ገድሎ እያለ አንድም አለመግደሉን መናገሩ በሱ ቤት የትግራይ 
ሰው ለአብይ ሰው አይደለም ማለት ነው ከሰው በታች ነው ለማለት ነው 
ለሌሎችም ግደሉ ችግር የለውም አትጠየቁም  ለማለት ነው የትግራይ 
ጄኖሳይድ ዋናው ተጠያቂ ራሱ አብይ ነው የምንለው በምክንያት ነው  
አብይ በራሱ ብዙዎቹ እንደገለጹት የዝቅተኝነት ህመም ስላለበት  ዝና 
ለማትረፍ የተከበረውን የትግራይ ህዝብ ማጣጣል አለበት፤  ከተሰደዱት 
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መካካል ሴቶች የሉበትም ሲል  የሸሹት ተዋጊዎች ናቸው ለማለት ነበር፡፡  
በሌላ አነጋገር ተሸንፏል ሸሽቷል ለማለት ነበር  አብይ ይህን የተናገረው 
በትምክህት ሰገነት  ላይ ወጥቶ ነው፡፡  

አብይ በትግራይ  ላይ የተፈጸመውን  ጄኖሳይድ ክዷል፤ በአለምአቀፍ ደረጃ 
እየታወቀ ሲሄድም ከያዘው አቋም አልተነቃነቀም፤ በአክሱም የሆነው ነገር 

በሁሉም ሚዲያዎች ሲዘገብም እናጣራለን በማለት የተልከሰከሰ መልስ 
በመስጠት ለማምለጥ ሞክሯል፡፡ በዚህ ላይ የአስመራ መንግስት የተለመደ 
የኤርትራ መንግስትን ስም የማጠልሸት  ዘመቻ ብሎታል በአክሱም 
የተፈጸመው ፍጅት በኤርትራ ስለመፈጸሙ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል 
ተረጋግጧል የኤርትራ  ወታደሮች ሲቪል ማህበረሰብ ላይ ትኩረት ሰጥተው 
እንዲገድሉ  ትዕዛዝ እንዳላቸው ሲገልጹ ተደምጠዋል  በአክሱም ከ800 
በላይ ሰዎች ቤት ለቤት በመሄድ በኤርትራ  ወታደሮች መገደላቸው መዘገቡ 
ይታወሳል 

  አብይ የትግራይ ህዝብ ማለቅ አለበት ብሎ ቆርጦ ተነስቷል  የአብይ 
ዘመቻ  ትግራይን አናሳ የማድረግ ዘመቻ ነው ህወሃት በፈዴራል ፖለቲካ 
የተመጣጠነ ተሳትፎ እንዲኖር የሚያነሳውን ጥያቄ ለመደፍጠጥ ነው፤ 
ትግራይን የአናሳ አናሳ ህዝብ ለማድረግ መገደል አለበት፤ አሟሟቱም 
በረሃብ፣ ጾታዊ ጥቃት በማድረስና ፊት ለፊት በመግደል ነው፡፡  

5.የተለያዩ የዘር ማጥፋት ወንጀሎች ፤ ከጅምላ ግድያ ባሻገር  

በአለም አቀፍ ህግ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተብለው የተመዘገቡት ሁሉ 
በትግራይ ህዝብ ላይ ተፈጽመዋል፡፡  ረሃብ፣ ፆታዊ ጥቃትን እንደጦር 
መሳሪያ መጠቀም፣  ታሪካዊ ቅርሶችን ማውደም፣ መስረቅ  …በሄግ 
አለምአቀፍ  ፍርድቤት  ያስጠይቃሉ  ከዚህ በታች  ወንጀሎቹ እንዴት 
እነደተፈጸሙ ምልከታ ይደረጋል  

ረሃብን በጦር መሳርያነት፤   

“ትግራይን መግዛት የሚቻለው  አስርቦ ነው የሚለው የሸዋ ገዢዎች ብልሃት 
ከልጅነት ጀምሮ የሰማነው የምናውቀው ነገር  ነው፡፡  በአሁኑ ወረራ  
ጠላቶች  የተጠቀሙበት ስትራተጂ የገበሬውን  ሰብል ከእርሻ ማሳው 
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ሳይሰበሰብ በማቃጠል ትግራይን በማስራብ የማንበርከክ ሴራ ነው   
ጦርነቱ የተጀመረው በመኸር ወቅት ነበር ፡፡  

ጥቅምት ለትግራይ ገበሬ ወሳኝ ወር ነበር ፡፡ አዝመራው ገና በማሳው  ላይ 
እያለ  ሆን ተብሎ እንዲቃጠል ተደርጓል ፡፡ ከጥቃት ተርፎ ቤት የገባው 
ደግሞ በኤርትራ ወታደሮች ተዘርፏል ፡፡ ሊወስዱት ያልቻሉትን ደግሞ ከቤቱ  
አብረው አጋይተውታል ፡፡ በጥላቻ የተገነባ የኤርትራ ሰራዊት  ከጅምላ 
ግድያ  በተጨማሪ  የታወቁ ኢንዱስትሪዎች  ሁሉንም ወደ ኤርትራ  ነቅሎ 
ወስዶቶታል፡፡  ህንፃዎች አፍርሷል፡፡ የትግራይ  መንደሮች ተቃጥለዋል፡፡ 
የቤት እንስሳት ተዘርፈዋል፡፡ በታቀደ መልኩ ረሃብ ቀጣይ እንዲሆን ታቅዶ 
እየተሰራበት ይገኛል፡፡  ትምህርት ቤቶች ተዘርፈዋል፡፡  ሃኪም ቤቶች 
ወድመዋል ፡፡ 

ምዕራብ ትግራይ ነዋሪ የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ሙሉ  በሙሉ በሚባል 
ደረጃ  ተጠርገው ወጥተዋል፡፡ የቀሩት ደግሞ ተገድለዋል ፡፡ብዙዎቹ ደግሞ 
ወደ ሱዳን ተሰደዋል  ፡፡ገበሬዎች የሰሊጥ፣ የማሽላ ምርቶቻቸው በአማራ 
ሚሊሽያ ተዘርፏል ፡፡ 

 ትግራይን በማስራብ  ለማንበርከክ  ካላቸው ፍላጎት የተነሳ እርዳታ ሰጪ 
ድርጅቶች እንዳይገቡ  የማጉላላት ፖሊሲ ተከትለዋል፡፡ የተፈናቀለና የተራበ 
ሰው እንደሌለ ክደዋል፡፡ ትኩረት እንዳያገኝ ተደርጓል፡፡ የተፈናቀሉ የተራቡ 
ወገኖች መኖራቸው ሲረጋገጥ ደግሞ ከአቅማችን በላይ አይደለም መንግስት 
ራሱ እርዳታ በመስጠት ላይ ነው በማለት እንቅፋት ፈጠሩ፡፡  የእርዳታ ሰጪ 
ድርጅቶች  ትግራይ ውስጥ ገብተው በሁሉም ቦታ ደርሰው እርዳታ 
እንዳይሰጡ በማድረግ  ነው   ቀይ መስቀል  የኤርትራ ወታደሮች ለእርዳታ 
የመጣውን መዝረፋቸውን ሪፖርት  አድርጓል  

የአዲስ አበባ መንግስታት ረሃብን ለፖለቲካ ጥቅም ማዋል የጀመሩት ከ1890 
ዓ.ም ጀምሮ ነበር፡፡ በወቅቱ የትግራይ ምድር በበሽታና በረሃብ ሲረግፍ 
ጠላቶች በቀላሉ ተቆጣጠሩት ፡፡ የተቀረውንም በዘመቻ ዘምተው ፈጁት ፡፡ 
ከፊሉ ደግሞ ጣልያን ተቆጣጠረው፡፡ ኤርትራ የሚባለውም የተፈጠረው 
ትግራይ በመዳከሙ ነበር፡፡   
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በትግራይ አባቶችም ክፉ ዘመን ተብሎ ይታወሳል፡፡  በዚሁ   ዘመን 
የተፈጠረው የፖለቲካ  ሰንኮፉም እስከአሁን አልተነቀለም ፡፡ ትግራይን 
ከፖለቲካ ውጭ በማድረግ ቅኝ ለመያዝ የሚደረግ ጥረት አሁንም ቀጥሏል 
፡፡የትግራይ ጠላቶች አሁንም ከደቡብና ከሰሜን መምጣታቸው የሚገርም 
አይደለም ፡፡ 

ረሃብ በደርግ ዘመን በስፋት ጥቅም ላይ ውሏል ፡፡ በ1977 ዓ.ም ድርቅ 
ትግራይን  ለማዳከምና  ለመበተን ተጠቅሞበታል ፡፡ የትግራይ ህዝብ ቂም 
ይረሳል ፡፡ የሐውዜንን ፍጅት እንኳን  ገዳዮቹ መልሰው ሲሳለቁበት ስሜቱን 
ደብቆ ለመኖር ተገዷል፡፡ የትግራይ ህዝብ ሁሌም የሚበድሉት ገዢዎች 
ናቸው በማለት ወደፊት መሄዱን ይመርጣል ፡፡ሆኖም ትግራይ ሲሞት  
በየዳንኪራ ቤቱ የታየው ሁካታ የገዢዎች አልነበረም፡፡ በደርግ ዘመን በ1977 
ዓ.ም  የፈረንሳይ ድንበር የለሽ ሃኪሞች  የተባለ ግብረ ሰናይ ድርጅት  
ጄኖሳይድን በማውገዝ ለቆ ወጥቷል፡፡  በተመሳሳይ ወቅት ሻዕቢያ በሱዳን 
በኩል ዕርዳታ እንዳይገባ  መንገድ በመዝጋት ወንጀል ሰርቷል  አሁንም 
ትግራይን ለማደህየት በርትቶ በመስራት ላይ ነው፡፡   

የፆታ ጥቃት   

በምዕራብ ትግራይ  በደቦ የተደፈረች የትግራይ ሴት ለሲኤንኤን በሰጠችው 
ቃለ መጠይቅ   በአማራ ሚሊሽያ  መደፈርዋን ብቻ ሳይሆን በደፈሯት 
ወቅት ደሟን በማጥራት አማራ እንድትሆን  በመናገር እንደነበር ገልፃለች ፡፡ 
በቅርብ አክበረት የተባለች የሁመራ ነዋሪ ለአልጀዚራ በሰጠችው  ቃለ 
መጠይቅ  ማህጸንዋን ድጋሚ ወያኔ እንዳይወልድ በጋለ ብረት  
እንዳቃጠሏት  ገልፃለች ፡፡  የኤርትራ ወታደሮችም ለ23 ሁነው በደቦ የፆታ 
ጥቃት ከፈጸሙ በኃላ በማህጸኗ  ብረታብረት ሚስማርና ፕላስቲክ 
አስገብተውባት በሃኪም  እርዳታ ተደርጎላታል፡፡  የተምቤን ወጣት ሞናሊዛ  
የኤርትራ ወታደሮች ሊደፍሯት ብለው በመከላከሏ በጥይት አንድ እጇና 
እግሯን ተመትታ አካለ ስንኩል ሆናለች ፡፡ 
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በተለያዩ የትግራይ ወረዳዎች  አባት ልጁን እንዲደፍር ተገደዋል  እናቶች 
በባለቤታቸው ፊት  ተደፍረዋል በኤድስ የተጠቁ ወንዶች ወደ ትግራይ 
በማሰማራት ሆን ተብሎ ሴቶችን እንዲደፍሩ ተደርገዋል  ወራሪዎች  ፆታዊ 
ጥቃት ደፍረው ሲያበቁ እንዳይናገሩ ማስጠንቀቂያ ይሰጧቸዋል፤ ደፍረው 
ይገድሏዋቸል 

በታሪክ ጄኖሳይድ በተፈጸመባቸው ህዝቦች ላይ የፆታ ጥቃት ለጦርነት 
መሳሪያ በተቀሙት ላይ ህጋዊ እርምጃ  ሲወሰድ ታይቷል በአለም አቀፍ 
ደረጃም የፆታ ጥቃትን  ለጦርነት መጠቀም ወንጀል ሆኖ ተደንግጓል 
ለመጀመሪያ ጊዜ ለማለት በሚያስችል በሩዋንዳ J³±D በፆታዊ ጥቃት 
ወንጀል ተፈርዶበታል 

በአሁኑ ደግሞ ወጣቱ  የጥቃት ኢላማ  ሆኗል ፡፡ ይህም በጄኖሳይድ 
ፈፃሚዎች  የተለመደ ወንጀል ነው፡፡  ወጣቱ  መልሶ ያጠቃናል በሚል 
ፖለቲካ  በቅድሚያ የሚያጠቁት  ymw¬T አQM ¶lW w½t>N nW፡  
በወጣትነት ዕድሜ ያሉትን ሲፈጁ ቀጥለው እናቶች እና ህፃናትን ይፈጃሉ ፡፡ 
የኢሳያስ ሚስጥራዊ ሰነድ እንዳመላከተው  የትግራይ ወጣቶችን ለመግደል  
በዕቅድ መያዙና  እስከአሁን በገደሉት አለመርካታቸውን አመላክተዋል፡፡  
ከዚሁ በላይ ኢዜማ የተባለ ቡድን በትግራይ ወጣቶች ላይ ፍጅት ማወጁ 
ሌላው አስፈሪ ሁኔታ  ፊት ለፊታችን እየጠበቀን መሆኑን ያመላክታል ፡፡ 
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የታሪክ ሃብት መዝረፍ ማውደም 

የአብይ ወታደራዊ መሪዎች በትግራይ ብዛት ያላቸውን ገዳማት እና 
ቤተክርስቲያናት የጁንታዎች መደበቂያ ሆነዋል በማለት አስቀድመው  
የፖለቲካ ቅስቀሳ አደረጉ ፡፡ 

ጁንታዎች የሚሏቸው የትግራይ መሪዎችም ፂማቸውን አንዠርግገው 
ለመለየት በሚያስቸግር ሁኔታ መለወጣቸው አሁንም በቅድሚያ ተናገሩ፡፡ 
ይህን ያደረጉት ዋነኛውን የትግራይ ቅርስና ሃብት ለማውደም ሰበብ 
ለማግኘት ነበር ይህን ደጋግመው ከተናገሩ በኋላ ደብረ ዳሞን፤ አልነጃሽን 
ለመደብደብ አልተቸገሩም ፡፡ላደረሱት ጥፋትም ደግሞ  ተጠያቂዋች 
እንዳልሆኑ አስረግጠው ይናገራሉ ፡፡አስቀድመው ስለተናገሩ ከተጠያቂነት 
የሚያመልጡ ይመስላቸዋል እስከአሁን እየገደለ እየዋሸም ቢሆን  ያለጠያቂ 
ይኖራል  ሰዎች ተገድለው እንኳን መልሶ አታጋንኑ በማለት መልሶ ይከሳል  
በቀጣይ ሊያደርገው ያሰበው ተንኮልም ቢሆን  ሌላ ተቀናቃኙ ተመሳሳይ 
ተንኮል ሊሰራ እንዳሰበ ይተነብያል   የሻዕብያ ወታደሮችን ለማስገባት 
ሲወስን ወያኔ የሻዕብያ ዩኒፎርም በአልመዳ እንዳሰፋ ገልጿል፡፡   

 በትግራይ ታሪካዊ ቅርስን መስረቅና ማውደም የአማራ ወዶ ዘማቾችም 
ቢሆኑ የራሳቸው ፍላጎት አላቸው የአብይ ፍላጎት የኦርቶዶክስ መሰረትን 
ማውደም ነው ትግራይ በወረሰው ባህል የፀና በመሆኑ  ለፕሮቴስታንት 
ጎስፕል መስፋፋት በእንቅፋትነት ታይቷል  ኢትዮዽያ ልትቀየር ከሆነ  
ትግራይ መውደም ነበረባት ቄሶችም ማለቅ ነበረባቸው  ይህ የአብይ ፍላጎት 
ሲሆን  አንዳንድ ሃሳዊ መሲሃን ደግሞ ቅርስን መውረስ መሸጥ ይፈልጋሉ 
የአማራ ልሂቃን ቢችሉ  አክሱምን ተሸክመው ወደ ባህርዳር ቢወስዱት  
አይጠሉም   

በነገራችን ላይ ታሪካዊ ቅርሶች ማውደም፣ መዝረፍ አለምአቀፍ ወንጀል ነው 
ለመጀመሪያ ጊዜ bìl^ የቱምቡክቱ ታሪካዊ የሃይማኖት ቅርሶችን 
(Ahmad Al Faqi Al Mahdi) በማውደሙ በሄግ ተፈርዶቦታል 
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በመሆኑም ቅርስ ማውደም በወንጀል እንደሚያስጠይቅ ቢያውቁት ተገቢ 
ይሆናል፡፡ 

6.ማጠቃለያ¥ ትግራይ በፍትህ አደባባይ ታሸንፋለች ፡፡   

መሬት ዘረፋ ተጀምሯል፡፡ ዘር ማጥፋት ጠንክሯል ፡፡ ረሃብ በጦርመሳሪያነት 
ተጠቅመዋል ፡፡ ጉዳዩ በInternational Criminal Court  
መታየት አለበት ፡፡ የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት  ወንጀለኞችን ወደ ፍርድ 
አያቀርብም ፡፡ YUN lìDrG የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት  ጉዳዩን  
ለፍርድ ቤቱ እንዲመራው መጎትጎት ያስፈልጋል ፡፡ ፍርድ ቤቱ መንግስታዊ 
ካልሆኑ ድርጅቶችም  መረጃ ተቀብሎ Slì@mrMR bz^uƒ ®YM l^s™ 
Ygb§L ከግለሰብም መረጃ ከደረሰው ሊመረምር ሰልሚቻል  በዚሁ 
አቅታጫ መታየት አለበት ፡፡    

በደል የትግል መሳሪያችን መሆኑን መዘንጋት የለብንም ፡፡ በዲፕሎማሲ 
መድረክ ያገኘነውን ድልም bFTU አስጠብቆ መቀጠል ብሎም ማሸነፍ 
ይጠበቅባታል ፡፡ የዛሬ ትኩረታችን በህዝብ ላይ የሚደርስ በደል ላይ መሆን 
አለበት 

ከእንግዲህ ትግራይ  ከደረሰችበት የአለም አቀፍ ማማ  yl²TM  ፡፡ 
ትግራይ በታሪክ የነበራትን ዕውቅና ዳግም መልሳ ትጎናፀፋለች፡፡ የአሁኑ 
ትኩረት በፍትህ አደባባይ አሸንፎ  መውጣት ይሆናል ፡፡የነፃነት ጎህ ከወዲሁ 
እየታየ በመሆኑ ወዳጆችና አጋሮች ማጠናከር የግድ ይላል፡፡ህልማችን  
ሞታችን  ለድል በቅቶ በአለት ተጽፎ አዲሲቷ  ትግራይ መግቢያ  በሮች 
ላይ  እንኳን በደህና መጣችሁ  በሚል ሰንደቅ ይፃፋል ፡፡ nፃnª{N 
ሌሎችን ከመጥላት የሚመነጭ እንዳልሆነ፤  ይልቁንም በተቃራኒው 
ለሌሎችም ነፃነት የምንመኝ በመሆናችን፤  የትግላችን ትሩፋትም ለሁሉም 
የሚዳረስ መሆኑን ማስረዳት አለብን ፡፡ 

 

 

 


