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      ቅጽ 1 ቁጥር 2   ነሏሴ 16/ 2003 ዓ/ም 

 

 ወያኔ ‘ታሊቋን ትግራይ’ ሇመመስረት ‘crime against humanity’ ና ‘genocide’  

በመፈጸም ሊይ ነው 

ይህ ፅሁፍ የሚያተኩርበት ዋና ጉዲይ ወያኔ ‚ታሌቋን ትግራይ‛ ተብሊ የምትጠራ አገር ሇመመስረት 
ሲሌ በጎንዯርና በወል ህዝብ ሊይ የፈጸመውንና አሁንም እየፈጸመ ያሇውን የዘር ማጥፋት(genocide) 
እና ትግራይ ያሌሆነ ህዝብን ማፈናቀሌ (ethnic cleansing) ወንጀልች ሊይ ነው። በመሊ ኢትዮጵያ 
የሚዯረገውን የኢኮኖሚ  ገፈፋና በየትኛውም የመንግስትና የግሌ የኑሮ ዘርፎች  የትግራይ የበሊይነት  
ሇማረጋገጥ ሲባሌ ወያኔ በላሊው ኢትዮጵያዊ ሊይ የሚያካሂዯውም የሽብር ዘመቻ የዚሁ መሰሪ አሊማ 
አካሌ ነው። ከዚያ ባሻገር ጎጠኛ አስተዲዯር (ethnic federalism) እና የመገንጠሌ አንቀጽ (አንቀጽ 
39) የተባለት አንኳር የወያኔ መርሆች አገሌግልታቸው ወያኔ እንዯሚሇፍፈው የብሔሮችን እኩሌነት 
ሇማረጋገጥ ሳይሆን ላልች ብሔሮችን በማፈናቀሌና በማራቆት የትግራይ ክሌሌና የትግራይ ተወሊጆች 
ሀብት እንዱያካብቱና ሇሚመሰርታት ታሊቋ ትግራይም ስትራቴጂካዊና ውሀ ገብ ሇም መሬቶችን 
ሇመንጠቅ እንዱያመቸው ያስቀመጣቸው ሇመሆናቸው ይህ ጽሁፍ አባሪ መረጃዎች ያቀርባሌ።   
ወያኔ በጎንዯርና በወል ህዝብ ሊይ  የሚፈጽማቸው ወንጀልች በግብታዊነት የተከሰቱ ሳይሆን  
ሇረጅም ጊዜ በተጠና እቅዴ መሰረት ነው። ወንጀልቹ ከሞሊ ጎዯሌ የሚከተሇው ቅዯም ተከተሌ 
አሊቸው። 

1. ሇምና ስትራቴጂካዊ (strategic) የሆኑ ቦታዎችን ትግራይ ካሌሆኑ ህዝቦች በመንጠቅ 
በትግራይ ክሌሌ ስር እንዱጠቃሇለ ማዴረግ፤ 

2. በተነጠቁ ቦታዎች ሊይ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ የትግራይ ሰዎችን ማስፈር፤ ከትግራይ ክሌሌና 
ከማእከሊዊ የወያኔ መንግስት በሚሇገስ ገንዘብ አማካኝነት አዱስ የትግራይ ሰፋሪዎችን ሀ) 
ማስታጠቅ፣  ሇ) በእርሻና በላሊ የሌማት መስኮችን ማዯራጀት፤  

3.  በአዱስ ታጣቂ ሰፋሪዎች  አማካኝነትም በነባሩ ህዝብ ሊይ የማፈናቀሌና የማሳዯዴ ዘመቻ 
በመክፈት አካባቢውን የትግራዮች ብቸኛ ሀብት ማዴረግ፤ 

4. መስፋፋቱንና በሃይሌ መፈናቀለን በቆራጥነት የሚቃወሙትንና በነዋሪው ህዝብ ዘንዴ 
ተሰሚነት አሊቸው የሚሎቸውን ግሇሰዎች ማፈን፣ ማሰርና መግዯሌ፤ የቀሩትን ሰዎች 
በማንገሊታት ቢቻሌ ክሌለን ሇቀው እንዱሰዯደ ማዴረግ ካሌተቻሇ ዯግሞ ሇምነት 
በጏዯሇባቸው መሬቶች ተጨናንቀውና ተጣበው እንዱታጏሩ በማዴረግ ሇከፍተኛ ችግርና 
ረሀብ እንዱጋሇጡ ማዴረግ፤ 

5. የኗሪውን ህዝብ የዯረሱ ሌጃገረድች በትግራይ ጏረምሳ ኮርማዎች ማስዯፈር፤ (rape 
ማዴረግ)፤ በዚህ ባህሌን፣ ሃይማኖትንና ሰብአዊነትን ባዋረዯ ተግባር የትግራይ ዘር ያሊቸውን 
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ሌጆች እንዱወሇደ ማዴረግና ከዚያ በበሇጠ ዯግሞ ላሊ ትግራይ ያሌሆኑ ወሊጆችንና ወንዴ 
ወጣቶችን ቅስም መስበር ነው። 
ከሊይ በዝርዝር የቀረቡት የወንጀሌ ዝርዝሮች ስፋት ባሇውና በጣም በከረረ መሌካቸው 
የሚካሄደት ወሌቃይት ጠገዳ አርማጭሆና ብራ ዋስያ በተባለ የጎንዯር ክፍልች ስሇሆነ 
በዛሬው ጽሁፋችን ወያኔ በጎንዯር ህዝብ ሊይ የሚአዯርገው ዘረኛ ዘመቻ ሊይ እናተኩራሇን። 
ኢትዮጵያዊያን ወገኖቻችንም በዯንብ እንዱረደት ሇማዴረግ ሲባሌም ከወያኔ ጓዲ 
ያገኘናቸውን 5 ካርታዎች በአባሪነት እናቀርባሇን። 
 
ሀ) ከ1991 እ.አ.አ በፊት የነበረው ትግራይና የአሁኑ የትግራይ ክሌሌ (ካርታ1 ይመሌከቱ) 
1. በወይን ጠጅ (pink) የተቀመጠው ከ1991(እ.አ.አ.) በፊት የነበረው የትግራይ ግዛት ነው። 
2. በአረንጓዳ የተመሇከቱት 

ሀ) 1991 (እ.አ.አ.) ከወል ተነጥቆ ትግራይ የተጨመረውን የአሸንጌ ባህርን፣ የወራ 
ውሃንና ኮረምና አሊማጣን የሚያካትተው ሇም መሬት 
ሇ) በ1991 (እ.አ.አ) ከጎንዯር ተነጥቀው የተወሰደትን የሁመራ፣ የወሌቃይት፣ የጠገዳ፣ 
የዋሌዴባ ክሌሌ፣ ብራ ዋስያንና ጠሇምት መሬቶች፤ 

3. የዛሬ 11 ወር (2002) በአማራው ክሌሌ ከነበረው ከጠገዳ ክፍሌ ግጨው የተባሇው የእርሻ 
ቦታና አብዯራፊ ከተማን የሚያካትተው የታች አርማጭሆ የእርሻ መሬት ነው። 
  

ሇ) የተነጠቁት ቦታዎች በዝርዝር ሲታዩ፤ 

1. ሁመራና አካባቢው 

በአጼ ኃይሇ ስሊሴ ዘመን ሁመራ ራሱን የቻሇ ወረዲ ነበር። ዋና ከተማውም ሁመራ ይባሊሌ። ሁመራ  
በአብዛኛው ጥቁር አፈር (ዋሌካ) የሆነ ሰፊ ቦታ ሲሆን  ተከዜን ተከትል ኤርትራን በሰሜን፤ ሱዲንን 
በምእራብ ያዋስናሌ። በምስራቅ የዲንሻን ከተማንና አካባቢውን ጨምሮ የወሌቃይት ጠገዳ ወይና 
ዯጋዎችን ተጓዴኖ ወዯዯቡብ በመዘርጋት ከጎንዯር ዯጋማ ክፍሌ ተነስቶ ወዯ ሱዲን ከሚፈሰው 
ከአንገረብ ወንዝ ይዯርሳሌ። ከአንገረብ ወንዝ በስተዯቡብ እስከመተማ ዴረስ ያሇው የሁመራ መሰሌ 
መሬት የአብዯራፊ ከተማ ጨምሮ የሚያካትተውን የግማሽ ጠገዳን፣ የአርማጭሆና የጫቆ ቆሊ 
መሬት ነው። 

ሁመራ ወያኔ በጉሌበት እስከነጠቀው ጊዜ ዴረስ ምንጊዜም በጎንዯር የበሊይ አስተዲዯር ስር ሆኖ 
በወሌቃይትና ጠገዳ ህዝብ ባሇቤትነት ሲተዲዯር የቆየ የእርሻና የከብት እርቢ ቦታ ነበር። በአጼ ኃይሇ 
ስሊሴ ዘመነ መንግስት ዯግሞ ዘመናዊ ሰፋፊ የግሌ እርሻ ከተስፋፋባቸው የኢትዮጵያ ክፍልች አንደ 
ነበር። በዚያን ዘመን ምንም እንኳ መንግስታዊ መዋቅሩ በወሌቃይትና ጠገዳ ሰዎች ስር የነበረ 
ቢሆንም ማነኛውም ኢትዮጵያዊ (ከኤርትራና ከትግራይ ጭምር) ያሌተከሇከሇበት እንዱያውም ወዯ 
አካባቢው በመጉረፍ የግሌና የጋራ ሰፋፊ እርሻዎች ባሇቤት ሇመሆን የበቃበትና በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ 
ኢትዮጵያዊያን ወገኖቻችን ወዯ የተሻሇ ነዋሪነት የተሸጋገሩበት ነበር። ከዚህ ላሊ ከሁመራ እስከ 
መተማ የተንጣሇሇው መሬት ሊይ በሚመረተው ሰሉጥ፣ ጥጥና ማሽሊ  ሇኢትዮጵያ የእህሌ ጏተራና 
የውጭ ገንዘብ ምንዛሪ ዋና ምንጭ ሆኖ ነበር። ሌማቱ ከፍተኛ ዯረጃ በዯረሰበት ዘመንም በሁመራ 
ብቻ እንኳ ብዛቱ ከ700,000 በሊይ የቀንና የኮንትራት ባሇሙያ ሰራተኛ የተሰማራበት ነበር። 
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ሰራተኛውና አሰሪው ከባላና ሲዲሞ እስከ ኤርትራ ጫፍ ዴረስ የሚመጣ ስሇነበር የጎሳና የዘር ጥያቄ 
የሚታሰብ አሌነበረም። 

ዛሬስ? ከ1991 (እ.አ) ጀምሮ ሁመራና የዲንሻ አካባቢ በይፋ በትግራይ ክሌሌ ተጠቃሇሇ። ከዛም እስከ 
አፍንጫቸው የታጠቁ ከ25,000 ያሊነሱ የወያኔ ተዋጊ የነበሩ የትግራይ ተወሊጆች በዲንሻ ከተማ ዙሪያ 
እንዱሰፍሩ ተዯረገ። ቀጠሇና በትግራይ ክሌሌ አስተዲዯር አቀናባሪነት ተጨማሪ የትግራይ ተወሊጆች 
ወዯ ሁመራ እንዱነጉደ በማዴረግ በመሊው የሁመራ መሬት ሊይ የትግራይ ተወሊጆች ብቻ ያካተቱ 
መንዯሮች ተቆረቆሩ። አዱስ ታጣቂ ቡዴኖችም በየመንዯሩ ተዯራጁ። በአዱስ ታጣቂ ሰፋሪዎች 
አማካይነትም የወሌቃይትና የጠገዳ ገበሬዎችና ቤተሰቦቻቸው ከሁመራና ከዲንሻ ከተሞችና ከገጠሩ 
የርሻ ቦታዎች እየታዯኑ መጀመሪያ  የጦር መሳሪያቸው ተነጠቀ፣ ከዚያም ያሌተቋረጠ አፈናና 
እስራት ተፈጸመባቸው። ከእስራትና ከግዴያ የተረፉትም አባቶቻቸው ከቱርክ፣ ከግብጽና ከጣሉያን 
ወራሪዎች በአጥንታቸውና በዯማቸው አጥረው ከአቆዩአቸው መሬት ተፈናቅሇው  በአራት አቅጣጫ 
ተሰዯደ።የመጀመሪያው ክፍሌ ወዯ ሱዲን በመሄዴ በስዯት መኖር ጀመሩ። ሁሇተኛው ክፍሌ ወዯ 
ጎንዯር ከተማ ተሰዯዯ። ሶስተኛው ክፍሌ ወዯ ወሌቃይት ጠገዳ ወይና ዯጋዎች በመሄዴ ከላልች 
ወገኑ ጋር ተጣቦ መኖሩን ወሰነ። አራተኛውና በቁጥርም በዛ ያሇው ክፍሌ ከአርማጭሆ፣ ከቋራና 
ከጭሌጋ ህዝብ ጋር በመጠጋት አብዯራፊንና መተማን ከሚያካትቱ መሬቶችና ሽንፋ በረሃ በሚባሇው 
የቋራ ቆሊ መሬት በማረስ አዱስ ኑሮ ጀመረ። (ጥቂት ወረዴ ብሇን ወያኔ አራተኛውን ክፍሌ 
በተሰዯደበት ቦታ ተከትል እንዲፈናቀሊቸውም እናያሇን።) 

ዛሬ በሁመራ ወረዲና በዲንሻ ከተማ አካባቢ ከ475,000 በሊይ የትግራይ ተወሊጆች ሰፍረዋሌ። 
የሁመራ ከተማ ብቻ ከ150,000 ያሊነሰ የህዝብ ብዛት ሲገኝባት ከሶስት ወሌቃይቴዎች በስተቀር 
የቀሩት የትግራይ ተወሊጅ ናቸው። እነዚህ ሶስት ወሌቃይቴዎች እንዳት የዘሩን ወንፊት አምሌጠው 
ሉቀመጡ እንዯቻለ በብዙ ወሌቃይቴዎች እንዯ ትአምር ነገር ይወራሌ። 

ሊሇፉት 20 አመታት የሁመራ ወረዲና የዲንሻ አካባቢ ሇአዱሶቹ የትግራይ ሰፋሪዎች ማርና ቅቤ 
የሚፈሰባቸው የከንዓን መሬቶች ሁነዋሌ። ከትግራይ ክሌሌ እና ከማእከሊዊ መንግስት በገፍ በሚሇገስ 
በዘመናዊ የእርሻ መሳሪያና የገንዘብ ዴጋፍ ሰሉጥ፣ ጥጥ፣ ማሽሊ፣ እጣንና የከብት ርቢ ከምን 
ጊዜውም በሊይ በመመረት ሊይ ይገኛሌ። አብዛኛው ምርት በሱዲን በኩሌ ሇአሇም ገቢያ በመቅረብ 
ሇትግራይ መንግስት ዋና የውጭ ምንዛሪ ምንጭ ሆኗሌ። ባንጻሩ ዘመን ከተቆጠረ ጀምሮ ባሇይዞታ 
የነበሩት የውሌቃይትና የጠገዳ ህዝቦች ሇሁለ ኢትዮጵያዊ በተሰወረ ጭካኔና ዘረኝነት አባቶቻቸው 
ባጥንታቸው አጥረው ካቆዩአቸው መሬቶች ተፈናቅሇው በስዯት ይገኛለ። 

2. የወሌቃይት መዘጋ (ካርታ 1 ይመሌከቱ)፤ 

ከሁመራ ወረዲ ወዯ ምስራቅ የሚዘረጋው በቆሊነትም ይሁን በአፈር አይነት ሁመራን የሚመስሇው 
መሬት የወሌቃይት መዘጋ ይባሊሌ። የወሌቃይት መዘጋ በሰሜን በተከዜ ወንዝ አከፋፋይነት 
ኤርትራንና የሽሬ አውራጃ (ትግራይ) አዋስኖ በዯቡብ በኩሌ መሊውን የወሌቃይት ወይና ዯጋውን 
ታኮ በሁሇት ወንዞች መካከሌ ከሚገኘው የዋሌዴባን ገዲም ዴንግሌ መሬት ይቀሊቀሊሌ። መዘጋው 
ሇዘመናት ሁመራ መሄዴና ማረስ ሇማይፈሌግ ወይንም ሇማይችሌ የወሌቃይት ህዝብ የእርሻ ቦታና 
የከብቱ መሳዯጃ ነበር። ባሇፉት ሁሇት መቶ አመታት ዯግሞ ከወይና ዯጋው ወዯ ቆሊው ወርዯውና 
መንዯሮችን ቆርቁረው ሙለ ኑሯቸውን ያዯረጉ ወሌቃይቴዎች እየበረከቱ በመሄዴ አዱጎሹ፣ መጉእ፣ 
ቃላማ፣ እጣኖ ማይ ሃርገጽ የመሳሰለትን ከተሞች ቆርቁረው አስፋፉ። 
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ዛሬስ? ወያኔ በመዘጋ የሚኖሩትን ወሌቃይቴዎች ማፈናቀሌ የጀመረው ገና በደር አሸባሪ በነበረበት 
ወቅት ጀምሮ ነው። በስሌጣን ከተረጋጋ በኋሊ ዯግሞ አፈናውና ግዴያው ተጠናክሮ ብዙ ቤተሰቦች 
ሇወሬ ነጋሪ እንኳን ሰው ሳይተርፋቸው ተገዴሇዋሌ። ሇምሳላ አቶ ማሞ ዘውዳ የተባለ የአዱጎሹ 
ነዋሪ ወሌቃይቴ ዘጠኝ ቤተሰቦቻቸው ጋር ነበር የተረሸኑት። ዛሬ መዘጋው አንዴም ወሌቃይቴ ብቅ 
እንዲይሌበት ተከሌከል 100% የትግራይ ተወሊጆች ሃብት ሆኗሌ።  

ወያኔ እስካሁን ዴረስ በመዘጋው ያሰፈረው የትግራይ ተወሊጅ ከ 180,000 በሊይ እንዯሆነም 
ይነገራሌ። እነዚህ አብዛኛዎችም የታጠቁ ሲሆኑ ዋናው ስራቸውም ሰሉጥ፣ ጥጥ፣ ማሽሊና እጣን 
ማምረት፤ ከብት ማርባት እና ወሌቃይቴው ከወይና ዯጋ አፋፍ እንዲይወርዴ መጠበቅ ነው። 

በአጠቃሊይ በሁመራ፣ በዲንሻ አካባቢና በወሌቃይት መዘጋ የተዯረገው ዘር ማጥፋት (genocide) 
በዩጏዝሊቪያው ከሆነው የማይተናነስ ነው። ሌዩነቱ ወያኔ የሚፈጽመው ወንጀሌ ከአሇም የዜና 
አውታሮችና ከአዱስ መገናኛ ዘዳዎች (ፌስ ቡክ፣ ትዊተር…) የተሸሸገ መሆኑ ብቻ ነው።    

3. የዋሌዴባ፣ የጠሇምት፣ የአሇማጣና የኮረም አካባቢዎች 

በ1991(እ.አ.አ) ወያኔ አዱስ አበባ በገባ ማግስት አንዴ ዯረቱን የነፋ የወያኔ ካዴሬ የአዲርቃይን ከተማ 
ህዝብ ሰብስቦ ‚እንዯምታውቁት የትግራይ ግዛት ጠሇምትንና አዲርቃይን አጠቃል የሰሜን 
ትራራዎችን ማሇት ራስ ዯጀንና ጃናሞራን ይጨምራሌ…‛ ብል ንግግሩን ሲከፍት በትዝብት 
ከሚሰሙት ህዝብ መካከሌ ፊታውራሪ ያይኔ የተባለ አዛውንት ተነስተው ‚ይህን ታሪክ ማነው 
የነገራቹህ? የነገራቹህ ሰው ፍጹም አሳስቷቹኋሌ። ትግራይ የሚባሇው ግዛት ከተከዜ ወንዝ ማድ ነው 
ከተከዜ ወዱህ ያሇው መሬት ትግራይ ሆኖ አያውቅም። አሁንም ሇወዯፊት እንዲትሞክሩት..‛ ብሇው 
መሇሱሇት። የሚያስዯንቀው ነገር የሰቆጣ (ወል) ህዝብ ሇወያኔ የሰጠው ምሊሽ የአዱአርቃይ ህዝብ 
ከሰጠው ምሊሽ ፍጹም ተመሳሳይ ነው። በ1991(እ.አ.አ) የሰቆጣን አካባቢ ወዯ ትግራይ ሇማዴረግ 
ወያኔ ሲከጅሌ የሰቆጣ ህዝብ የሰጠው መሌስ ‚እኛ የዛጔዌ ዘር ነን ከማእከሊችን ከሊሉበሊና ከመሊው 
ከወል ህዝብ ወጥተን መኖር አንችሌም።በታሪካችን የትግራይም ሆነን አናውቅም።‛  የሚሌ ነበር።       
በጊዜው የወያኔ መንግስት ያሌተረጋጋ ስሇነበር ከወል የወይራ ውሃን፣የአሇማጣንና የኮረምን ሇም 
አክባቢ ከጎንዯር ዯግሞ ከወሌቃይት ጠገዳ በተጨማሪ ማይጸምሪ የተባሇችውን ከተማ ማእከሌ 
በማዴረግ የዋሌዴባ፣ የብራዋስያንና የጠሇምት አካባቢብቻ በትግራይ ክሌሌ አጠቃሇሇ። ጠሇምት 
የሚባሇው በሰሜን ተከዜን ተከትል ተንቤንን፣ በምስራቅም ተክዜ ተከትል የዋግን አውራጃና በዯቡብ 
የስሜን ተራራዎች የሚያዋስን ስትራተጂካዊ ዯጋ፣ ወይና ዯጋንና ቆሊን የሚያካትት ቦታ ነው። 

በ1991 (እ.አ.አ) በተዯረገው ቅርጫ የቆቦ፣የአዲርቃይንና የስሜን ተራራን በይዯር በአማራ ክሌሌ 
እንዱቆይ ቢወሰንም በአሁኑ ጊዜ ወያኔ ስሇተዯሊዯሇ የአዲርቃይን፣ የስሜን ተራራዎችንና የቆቦን 
አካባቢዎች ወዯ ትግራይ ክሌሌ ሇማጠቃሇሌ እየቋመጠ ይገኛሌ።  

የ2010 (እ.አ.አ) አዱስ የትግራይ መስፋፋት ዘመቻ፤ 
 
አዱሱ የትግራይ መስፋፋት ዘመቻ በአብዯራፊ፣ በአማራው ክሌሌ ጠገዳ፣ በስሜን ተራራዎችና 
በመተማ በኩሌ በጉሌህ እየታየ ነው። 

ሀ) የአብዯራፊ ከተማና አካባቢው፤ 
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እስከአሇፈው አመት ዴረስ በአማራው ክሌሌ የነበረችው የአብዯራፊ ከተማ አሁን በትግራይ ክሌሌ 
ተጠቃሌሊሇች። በዚህ አቅጣጫ ያገረሸው የትግራይ ተስፋፊነት የአብዯራፊን ከተማ ብቻ ሳይሆን 
ባጠቃሊይ ከአንገረብ ወንዝ ወዯ መተማ በኩሌ የዘረጋውንና ሱዲንን ከሚያዋስነው ጓንግ ተብል 
የሚጠራውን ታሊቅ ወንዝ ተከትል ያሇውን መሬትንም ያጠቃሌሊሌ። ይህ ሰፊ መሬት በማነኛውም 
የታሪክ ወቅት የቆሊውና የወይና ዯጋው የአርማጭሆ ህዝብ የእርሻና የከብት መሳዯጃ ቦታ ነው። 
የኢትዮጵያ የዴንበር ኮሚቴ ዯጋግሞ ባወጣው መግሇጫ እንዯተገሇጸው ከአብዯራፊ ጀምሮ እስከ 
ጋምቤሊ አክባቢ ዴረስ ክ30 እስክ 60 ኪል ሜትር ስፋት ያሇው መሬት ሇሱዲን እንዯተሰጠና በዚያም 
ሳቢያ ወያኔ የአርማጭሆን ህዝብ ከአብዯራፊና ከአካባቢው ከ2006 አ.ም ጀምሮ እያፈናቀሇው 
መሆኑን  የሚታወስ ነው። አሁን ዯግሞ ከሱዲን በተረፈው መሬት ሊይ ምናሌባትም አሁን ሱዲን 
በዯቡብ በኩሌ የገጠማትን ውጥረት በመጠቀም ሇሱዲን ተብል በተሇቀቀው መሬት የ‛ታሊቋ ትግራይ‛ 
ህዝብ እየተዯሊዯሇበት ነው። ከ2002 አ.ም ግንቦት ወር ጀምሮ ከ20,000 ያሊነሱ የትግራይ ተውሊጆች 
በአብዯራፊና በአካባቢዋ ሰፍረው በእርሻና በሌዩ ሌዩ መንግስታዊ መዋቅሮች ተሰማርተዋሌ። 
ሇዘመናት በባሇቤትነት የኖሩት የአርማጭሆ ገበሬዎችና ቤተሰቦቻቸውም ግን ከከተማ ቤታቸውና ከ 
ገጠር የእርሻ ቦታቸው ታዴነው እየተፈናቀለ ወዯ ምእራብ ካሇው ከተጣበበውና ከተበሊው  
የአርማጭሆ ወይና ዯጋ መሬት በግዴ እየተገፉ ይገኛለ። በአሁኑ የወያኔ ዘረኛ የማፈናቀሌ ዘመቻ 
ከወሌቃይትና ጠገዳ  ተፈናቅሇው በአርማጭሆ ህዝብ አጋዥነት በአብዯራፊና አካባቢዋ አዱስ 
ህይወት ጀምረው የነበሩትን የወሌቃይት ጠገዳ ስዯተኛ ገበሬዎችና ቤተሰቦቻቸው ይገኙበታሌ። 
ሁሇተኛ የመፈናቀሌ ዘመቻ ወንጀሌ ተፈጸመባቸው ማሇት ነው። ወገኖቻችን ትግሬዎች ባሇምሆናቸው 
እይዯረሰባቸው ያሇው የማጥፋት ዘመቻ አቻ አይገኝሇትም። 

ሇ) ግጨው የተባሇ የጠገዳ ቆሊ መሬት፤ 

ባሇፈው ስዴስት ወራት የትግራይ ክሌሌ አስተዲዯር ሇአማራው ክሌሌ አስተዲዯር ከአርማጭሆ ሰሜን 
ምእራብ የአንገረብ ወንዝን ተከትል ያሇው ‚ግጨው‛ የተባሇው የጠገዳ እርሻ መሬት ወዯ ትግራይ 
ክሌሌ መጠቃሇለን ይገሌጻሌ። አንዲንድቹ የአማራ ክሌሌ አስተዲዯር ተብሇው የተቀመጡ የወያኔ 
ልላዎች እንኳ በግሌጽ በዚህ ‚አንስማማም‛ የሚሌ ተቃውሞ እንዲቀረቡ ቢነገርም እንኳ አሁን 
ግጨው የሚተዲዯረው በትግራይ ክሌሌ ስር ነው። በዚሁብ አዱስ በቀናው የግጨው አካባቢም 
የትግራይ ሰፋሪ መንዯሮች እየተቆረቆሩ እንዯሆነ የጠገዳ ገበሬዎች ይናገራለ። 

ሏ) የመተማ  ከተማና አካባቢው፤ 

ባሇፈው ወር የኢትዮጵያ የዴንበር ኮሚቴ እና የኢሕአፓ ዴርጅት  በመተማ ከተማ ያሊቸውን የየግሌ 
የዜና ምንጫቸውን ጠቅሰው ወያኔ በመተማ ከተማና በአካባቢው ያለትን ገበሬዎችና የከተማው ነዋሪ 
ህዝብ ሰብስቦ ‚…አካባቢው ሇጦር ክምችትና ሇጦር ማእከሊዊነት እንዱሆን ስሇተወሰነ ወዯምስራቅ 
ባሇው የወይና ዯጋው ጥግ ሇመስፈር ዝግጅት እንዴታዯርጉ…‛ የሚሌ ዘመቻ መጀመሩን 
መዝግበዋሌ። በ2009 (እ.አ.አ) ነብስ ገቢያ በሚባሇው የቋራ ቆሊ ክፍሌ የሱዲን ወታዯር አርሻ 
አቃጥል፣ ንብረት ዘርፎና ወገኖቻችንን ማርኮ ወዯ ሱዲን ሲወስዴ መተማ የተከማቸው የወያኔ 
ወታዯር አንዱት ጥይት እንኳን አሇመተኮሱን የኢትዮጵያ የዴንበር ኮሚቴ በማያወሊዲ ማስረጃ 
መመዝገቡ  የሚታወስ ነው። ሰሇዚህም መተማ የተከማቸው የወያኔ ወታዯር ዋና ተግባሩ 
የኢትዮጵያኖችን ዴህንነት ሇማስጠበቅ እንዲሌሆነ ግሌጽ ነው። ወታዯሩ እስካሁን ዴረስ ያሳየው ታሪክ 
ቢኖርም የአማራውን ገበሬ ማፈናቀሌ፤ ማሰር፣ መግዯሌና ሃብት ማቃጠሌ ነው። ወዯፊትም ከዚህ 
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የተሇየ አይጠበቅበትም።  ይሌቅስ በመተማ አቅጣጫ ያገረሸው የወያኔ መሌቲ ዘመቻ ግሌጽ 
ያዯረገው ነገር፤ 

1. የትግራይ መስፋፋት በአብዯራፊና በአካባቢው እንዯማይቆም፤ 
2. የትግራይን ግዛት ከጣና ባህርና ከተቻሇም ባሁኑ ወቅት አባይን እገዴባሇሁ እያሇ ከበሮ 

ከሚዯሌቅበት ቦታ ሇማዴረስ ሇሚዯረገው የመጨረሻው ዘመቻ የመጀመሪያው መስተንግድ 
(appetizer) መሆኑ ነው። 

  መ)  የስሜን ተራራዎችና አካባቢው፤ 

 የስሜን ተራራዎች የውጭ ወራሪዎችን በማስፈራራት ይሁን በማጥቃት ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
ማዴረጋቸውን ብዙ የታሪክ ጠበብት የተረኩት ነው። በ1991(እ.አ.አ) ወያኔ የስሜን 
ተራራዎችን ወዯ ትግራይ ሇማጠቃሇሌ አዱአርቃይ ከተማ ሊይ ሙከራ አዴርጏ አዯገኛ 
ስሇመሰሇው ወዯኋሊ ማሇቱን ከሊይ ጠቅሰናሌ። ዛሬ ‚ከእኔ በሊይ አዋቂ ሊሳር ነው‛ ያሇው ወያኔ 
የስሜን ተራራዎች የትግራይ ሇመሆናቸው ወጣት ሌጆችና የውጭ መንግስታት እንዯእውነት 
እንዱቀበለት ከማዴረግ አኳያ በስዴስተኛ ክፍሌ የእንግሉዝኛ መማሪያ መጽሀፍ ገጽ 148 ሊይ 
(ሲተረጏም) እንዱህ ይሊሌ፤ ‚ራስ ዯጀን በስሜን ተራራዎች የሚገኝ የኢትዮጵያ ከፍተኛ 
ተራራ ነው። የስሜን ተራራዎች በክሌሌ አንዴ (ትግራይ) ውስጥ ይገኛሌ።…..‛ ይሊሌ። ይህ 
የወያኔ ስትራተጂክ የስሜን ተራራዎችን ወዯ ትግራይ ሇማስገባት ሇሚያዯርገው ዝግጅት 
ላሊው የመጀመሪያው መስተንግድ (appetizer) መሆኑ ነው።  
 

የምእራብ ጎንዯር ወይና ዯጋው ክፍሌ በር የላሊቸው የወያኔ እስርቤቶች ስሇመሆናቸው፤ 

ከመካከሇኛው ምስራቅ የሚነሱ ጠሊቶች  ሁሌጊዜም ኢትዮጵያን ሲአጠቁ መረማመጃ ያዯረጉት ዋና                
ከከሰሊ እስከ ኦሜዴሊ (ጏጃም) ያሇው አካባቢ ነበር። የነዚህ ተጋፊ የኢትዮጵያ ጠሊቶችን የመጀመሪያ 
ገፈታ ቀማሽ የምእራብ ጎንዯር ህዝብ ነበር። ሇአጼ ተዌዴሮስ መነሳት ሇአጼ ዮሃንስም መሰዋእትነት 
ምክንያት የሆኑት በዚሁ አካባቢ የኢትዮጵያን ሌእሌና ሇመዴፈር የተዯረጉ ሙከራዎችና ጦርነቶች 
ናቸው። የምእራብ ጎንዯር ህዝብም ዯንበሩን ሇመከሊከሌ ሲሌ ያሌተቋረጠ መስዋእትነትን 
ከፍልበታሌ።    

በ15ኛው ምዕተ አመት (ከግራኝ መሃመዴ ወረራ) ጀምሮ የአርማጭሆ፣ የወሌቃይት፣ የጠገዳ፣ 
የጫቆና የቋራ ህዝብ ‘ዴንበር ጠባቂ’ ተብል ስያሜ ተሰጥቶት በማህሌ ኢትዮጵያ በሚነሳ ጦርነት 
እንዲይሳተፍ በአዋጅ የተከሇከሇ ነበር። በዚህም ምክንያት የወሌቃይት፣ ጠገዳ፣ የአርማጭሆ፣ 
የጭሌጋና የቋራ ህዝብ ቤተሰቡን ያሰፈረው ከጠሊት ሇመመከት የተሻሇ ከሆነው ከወይና ዯጋው ነው። 
የምእራብ ጎንዯር ወይና ዯጋዎች፤ አዱረመጥ የተባሇውን የወሌቃይት ከተማና አካባቢውን፣ ቀራቅር 
የተባሇውን የጠገዳ ከተማና አካባቢውን፣ የአርማጭሆ የጭሌጋና የቋራ ወይና ዯጋ መሬቶችን 
ያጠቃሌሊሌ። ይሁንና የወይና ዯጋው አፈር በውሀ የተሸረሸረ፣ መሬቱም በህዝብ ሰፈራ የተሰሊቸና 
የተጣበበ በመሆኑ በቆልና ዴንች ከመሰለ አነስተኛ ምርቶች በስተቀር የወይና ዯጋው ህዝብ 
የሚተዲዯረው በቆሊው መሬት በሚያመርትው ምርትና ከብት እርባታ ነው። ሇአሇፉት ሁሇት መቶ 
አመታት ዯግሞ የወይና ዯጋው ህዝብ እርሻውንና ከብት ርቢውን በመከተሌ በቆሊዎች ሰፈራዎችን 
አስፋፍቶ፤ በወሌቃይት መዘጋ (አዱጎሹ፣መጉእ፣ቃላማ፣እጣኖ፣ማይሃርገጽ..)፣ የሁመራ፣ የዲንሻ፣ 
የአብዯራፊ፣ የመተማና በቋራ እንዯ ዮሀንስ የመሳሰለትን ከተሞችን ቆረቆረ። ይህ ዯግሞ የዴንበር 
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ጥበቃውን በይበሌጥ አጠናከረው። በዚህም ምክንያት ነበር ጣሌያን በወሌቃይት፣ በጠገዳ፣ 
በአርማጭሆና በመተማ አካባቢ ከፍተኛ ሽንፈት የዯረሰበትና አካባቢውም ከየትም ሇመጣ የኢትዮጵያ 
አርበኛ ቡዴን ከፍተኛ ምሽግ ሆኖ የቆየው። የወያኔ መሪዎች ግን ገና ሀ ብሇው እንቅስቃሴ ሲጀምሩ 
ዋና ተሌእኮ አዴርገው የያዙት የዚህን ዲር ዴንበር ጠባቂ ህዝብ የጀርባ አጥንት መስበር 
ነው።ይህንንም ህዝብ ነው ትግሬ ባሇመሆኑና በተሇይም አማራ በመሆኑ ከምዴር ገጽ ሇማጥፋት 
በወያኔ እቅዴ የወጣሇት።  

ዛሬ የወሌቃይት፣ የጠገዳ፣ የአርማጭሆ፣ ጫቆና ቋራ ህዝብ አማራ በመሆኑ ብቻ ሇዘመናት 
ከሞተሇት መሬት ተፈናቅል በተጨናነቁ በምእራብ ጎንዯር ወይና ዯጋዎች ታጉሯሌ። የተጣበበው 
ህዝብ እንዯ አባቶቹ ወዯቆሊ መሬቶቹ ወርድ ከብት አርብቶና አርሶ እንዲይበሊ የትግራይ ክሌሌ 
አስተዲዯር እስክ አፍንጫቸው ባስታጠቋቸው የትግራይ ሰዎች ይጠበቃለ፤ ይህ አሌበቃ ብል ዯግሞ 
በወይና ዯጋዎቹ ሊይ በማንአሇብኝነት የተዯራጁት የወያኔ አስተዲዲሪዎች በሰበብ አስባቡ (መሳሪያ 
አሽገሀሌ….ወዘተ..)  በማሇት ሁለንም ቤተሰብ ያንገሊቱታሌ፣ያስሩታሌ። በተሇይ ወጣት ወንድች 
ከፍተኛ ያፈና በዯሌም ይፈጸምባቸዋሌ።  

በዘሊቂ መንገዴም የወይና ዯጋው ህዝብ የሽንፈትና የወኔ መፍሰስ ስሜት እንዱያዴርበት ወያኔ ከህዝቡ 
አብራክ የወጡትን ሌጃገረድችን በትግራይ ጏረምሳ ኮርማዎች ግብረ ስጋዊ አመጽ ያስፈጽምባቸዋሌ። 
ይህ በተሇይ በወሌቃይትና ጠገዳ ወይና ዯጋዎች በሰፊው የሚካሄዴ ወንጀሌ ነው።  

በአጠቃሊይ ዛሬ የምእራብ ጎንዯር ወይና ዯጋዎች በር የማያስፈሌጋቸው የወያኔ እስር ቤቶች ሆነዋሌ። 

                                                                                          
ወያኔ በ1991 (እ.አ.አ) ሇሽግግር መንግስት ያቀረበው ካርታ 2 እና 3  

ካርታ2 እና3 በ1991 (እ.አ.አ) ወያኔ ሽግግር መንግስት ሇሚባሇው ያቀረባቸው የአማርኛና 
የእንግሉዝኛ ካርታዎቹ እንዯሚታየው ቤን ሻንጉሌ የተባሇው ክሌሌ (ክሌሌ6) ተሇጥጦ አንገረብ ወንዝ 
ሊይ ከትግራይ ክሌሌ ጋር  ይገጥማሌ። የዚያ አሊማ አማራውን ከሇም መሬቶች ሇማፈናቀሌና ከውጭ 
አገር ጋር ግንኙነት እንዲይኖረው ሇማዴረግ ነበር። ይሁንና በጊዜው ሉፈጠር የሚችሇውን ከፍተኛ 
አመጽ በመፍራት ወያኔ ካርታውን ሇመቀየር ተገዶሌ። ዛሬ ቀስ በቀስ ግን ባሌተቋረጠ መሌኩ 
አማራውን ሇማፈናቀሌ ዴሮ የተሸረበው ሴራ  በሰፊው እየተካሄዯ ነው። በተሻሻሇው የወያኔ 
የመስፋፋት ዘመቻ  በቤንሻንጉሌ ፈንታ ታሊቋ ትግራይ እንዯ እስስት ምሊስ ተሇጥጣ አካባቢውን 
እንዴትውጥ እየተዯረገ ነው።  

የ‘ታሊቋ ትግራይ’ የመጀመሪያ ካርታ (ካርታ 4)  

ካርታ 4 የሚያሳየው ወያኔ ሇንድን ኮንፈረንስ ከመግባቱ በፊት ያዘጋጀውን ነው። በዚህም ካርታ 
‚ታሊቋ ትግራይ‛ ከጅቡቲ እስከ ሱዲን ከዚያም የስሜን ተራራዎችን አካቶ ወዯ ጎንዯር ከተማ 
ከሚያንዯረዴረው  የዲባት ከተማን ሲያጠቃሌሌ በወል በኩሌ ዯግሞ ከሰቆጣ እስከ ሊሉበሊ ዴረስ 
ነበር። የወያኔ የውስጥ መረጃዎች እንዯሚያመሇክቱት አዱሱ የ ‛ታሊቋ ትግራይ‛ ግዛት በምስራቅ 
በኩሌ እስከጅቡቲ ያሇው እንዲሇ ሆኖ ከሰቆጣ እስከ ሊሉበሊ ዴረስ ያሇውን ወዯ ጏን በማዴረግ በዚያ 
ፋንታ ከሁመራ ጀምሮ ጣናና ቤንሻንጉሌን ጨምሮ እስከ አባይ ወንዝ ዴረስ መሄዴ ነው። አሁን 
በምእራብ ኢትዮጵያ የሚዯረገው ተስፋፊነትም እነዚህን የውስጥ ምንጭ መረጃዎች በበሇጠ 
ያጠናክራሌ።  በቅርቡ ዯግሞ የትግራይ ክሌሌ አስተዲዯር ከሁመራ እስከ ፖርት ሱዲን ከዚያም 
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ከመቀላ እስከ ጅቡቲ ዴረስ የባቡር ሃዱዴ ሇመዘርጋት ይፋ ያዯረገው እቅዴ ላሊ ተጨማሪ መረጃ 
ነው።    

ውዴ ኢትዮጵያዊያን ሆይ! 

ወያኔ ሇሚያዯርጋቸው ማንኛውም ተግባር መሰረታዊ አንቀሳቃሽ ሀሳብ የ‛ታሊቋ ትግራይ‛ አገርን 
ሇመመስረት ያሇው ቁርጥ ውሳኔ ነው። በርግጥ ይህ ‚ታሊቅ‛  እየተበሇ የሚዯሇቀው መዝሙር ምንም 
አይነት የትሌቅነት ባህሪይ የሇውም። እንዱያውም በጣም ትንሽ፣ ሇዘመናት የተሳሰረውን ህዝብ 
የሚሇያይ ወራዲና የሚያሳፍር መርህ ነው። ብሌህነትና ሰፊ አመሇካከት ባህሌ በሚገዛቸው የኤስያ 
መሪዎች (ኮሪያ፣ ቬትናም ቻይና) ሇዘመናት በትግሌ የተዋዯቁትና አሁንም የሚታገለት            
በዴንበርና በግዛት የተነጣጠሇውን ህዝባቸውን ሰፊ በሆነ አንዴ አገር ውስጥ ሇማኖር ነው። እንዯዚህ 
ዓይነት ታሊቅ ሀሳብ በወያኔ ዱ.ኤን.ኤ (DNA) በፍጹም የሇም። የወያኔ መሪዎችና አጫፋሪዎቻቸው 
የትሌቅ ሀሳብ ፍጹም ዴሀዎች ናቸው። የሀሳብ ዴሀዎች ባይሆኑ ኖሮ አብዛኛውን የኢትዮጵያ ህዝብ 
በማዯኽየት የትግራይን ብሌጽግና እናመጣሇን ብሇው ባሊሰቡ ነበር። የወያኔ መሪዎችና አጫፋሪዎች 
አርቀው የሚያስቡ ቢሆኑ ኖሮ አሁን ኢትዮጵያን ሇማስተዲዯር ያገኙትን እዴሌ ተጠቅመው ሁለንም  
ኢትዮጵያዊ በማሳዯግና በማቀራረብ የትግራይን ህዝብ ተወዲጅነት ባተረፉሇት ነበር። በዚህ ፋንታ 
የወያኔ ስርአት ዋና መሇያ የሆነው አሸባሪነቱ ብቻ ሳይሆን በከተማም ሆነ በገጠር የሚገኘውን 
የኢትዮጵያ ህዝብ መተዲዯሪያና የኑሮ አውታሮች ነጥቆና አጋፎ ሇትግራይ ተወሊጆች ብቸኛ ሀብት 
ማዴረግ ነው። በአገር ዯረጃ ጠቅሊይ ምኒስተርነቱን፣ በቤተክርስቲያን ፓትሪያርክነቱንና በወታዯራዊ 
መዋቅሩ የበሊይ የጦር አበጋዝነቱ የትግራይ ብቻ እንዱሆን የተዯነገገ ይመስሊሌ። ሇይስሙሊ 
ከተቀመጡት አሻንጉሉቶች በስተቀር በሁለም የቢሮክራሲ እርከኖች ቁሌፍ ቦታዎች የተያዙት 
በትግራይ ተወሊጆች ነው። የከተማውን አጠቃሊይ የኑሮ እንቅስቃሴ ስንመሇከት ዯግሞ የጫቱ፣ 
የሽሻውና የቢራው አከፋፋይነትና ባሇቤትነት፤ የጅምሊው የችርቸራው የአስመጭና ሊኪ ንግዴና 
ባሇቤትነት፣ የመንገድችና የቤት ስራ ተኮናታሪነት፣ የቦላ መንዯሮችና የአራት ኪል አፓርትመንቶች 
ባሇቤትነት፣ የመጻህፍትና የሙዚቃ ህትመትና የሬሳ ሳጥን ተቋራጭነት ውዘተ.. በሙለ በትግራይ 
ተወሊጆች ብቻ እንዱሆን በአዋጅ የወጣ ይመስሊሌ። በመንግስት ቢሮክራሲ፣ በንግዴና በላሊ የግሌ 
ስራዎች ይተዲዯሩ የነበሩት የከተማ ወገኖቻችን የስራ መስካቸው ተነጥቆ በርሃብና በእርዛት እስከነ 
ቤተሰቦቻቸው ይታሻለ።  

በገጠሩ አካባቢ ይህ ‚ሇትግራዎች‛ ብቻ የሆነው ያሌጠግብ ባይ አዋጅ ሁሇት ዘርፎች ይዞ ይገኛሌ፤ 
ሀ) የትግራይ ክሌሌ ሉሇጠጥ በሚችለ ቦታዎች ኢትዮጵያዊ ገበሬዎችን ከቀዬ መሬታቸው አፈናቅል 
(ገዴል፣ አስሮ..) በምትካቸው የትግራይ ሰዎችን ማስፈርና ማበሌጸግ፤ ሇ) የትግራይ ክሌሌ ዘል 
መዴረስ ባሌቻሇባቸው ቦታዎች ዯግሞ ኢትዮጵያዊያኖችን አፈናቅል (ብዙ ግዴያም ፈጽሞ ሇምሳላ 
የአኙዋክ ወገኖቻችንን) ሇሙን መሬት ሇህንዴ፣ ሇቻይና፣ ሇማላዥያና ሇሳኡዱ አረቢያ ሇመሳሰለ 
መንግስታትና ከበርቴዎች መቸብቸብ (ካርታ 5 ይመሌከቱ)፤ በዚያ ገንዘብ አማካኝነትም የወያኔ 
ባሇስሌጣናትንና የአጫፋሪዎቻቸውን የውጭ ባንክ ሂሳብ (አካውንት) ማዴሇብና፣ ውጭ ሀገር በሚገኙ 
ዘመድቻቸው አማካይነት በውጭ ሀገር መሬትና ቤት መግዛትና ሌዩሌዩ  የንግዴ አውታሮች 
ማስፋፋት። ከዚህ በተረፈ በአዱስ አበባና በላልች የኢትዮጵያ ግዛቶችና ከተሞች የተሰገሰጉት 
የትግራይ ተወሊጅ የሆኑ የወያኔ ካዴሬዎች የሚያሳዩት ዯረት መንፋትና ማንአሇብኝነት የሚያሳፍር 
ነው። ሇምሳላ ጨሇም ሲሌ በአዱስ አበባ ሸራተን ሆቴሌ፣ በሂሌተን ሆቴሌ ጎጆዎችና በርዋንዲ 
ኤምባሲ አካባቢ ሇነርሱ ብቻ በተሰሩ መጠጥ ቤቶች ውስኪ እያርከፈከፉ በላልች ኢትዮጵያዊያን ሊይ 
የሚያዯርሱትን በዯሌ እንዯ ጀብደ እያወሩ የሚያቧርቁት ሳቅና የሚያሳዩት የማናሇብኝነት ስሜት 
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በጣም የሚያሳፍር የነርሱ ወገን ሆኖ መፈጠርንም የሚያስጠሊ ነው። ከጥንት ጀምሮ የትግራይ ህዝብ 
አንደ የሚታወቅበት ባህሪው ፈሪሀ እግዚያአብሄርነቱ፣ ትህትናውና ቸርነቱ ነው። ወያኔ ምን 
ቢግታቸው ነው እንዯነዚህ አይነት ፍጥረታት ከዚያ ህዝብ አብራክ መውጣት የቻለት? እንዳት 
ከርግብ እንቁሊሌ እባብ ይፈሇፈሊሌ?  

የወያኔ ዘረኛ አመሇካከት፣ ይለኝታ ያጣ ስግብግብነትና አሸባሪነት እንዯ ክፉ የነቀርሳ በሽታ 
(metastasized cancer) መሌካሙን የትግራይን ህዝብ ባህሌ እየወረረው ነው። ሇዚህ ጉሌህ ማስረጃ 
ከተፈሇገ በሀገር ውስጥ የተንሰራፋው አሸባሪነት፣ ስግብግብነትና ማንአሇብኝነት ብቻ ሳይሆን በውጭ 
ሀገር በሚኖሩ የትግራይ ተወሊጆች ሊይ በስፋት የሚታየው ጭፍንነት ነው። ዴሮ በአጼ ኃይሇ ስሊሴ 
ዘመነ መንግስት በውጭ ሀገር በትምህርትም ሆነ ብላሊ የኑሮ ዘርፍ ይኖሩ የነበሩት ኢትዮጵያዊያን  
ያዩት በነበረው የፖሇቲካ ነጻነትና የኢኮኖሚ እዴገት የመንፈስ ቅናት አዴሮባቸው ኢትዮጵያን 
ከነበረችበት የጭቆና ቀንበር ሇማውጣት በነበረው ትግሌ የመጀመሪያዎቹ  ተሳታፊዎች ነበሩ። ከነርሱ 
መካከሌ ከነበሩት አብዛኛዎቹ የመኳንንት ሌጆችም የወሊጆቻቸው ዴልትና እነርሱም ከሚጠብቃቸው 
የስኬት ኑሮ በማመጽ በትግለ ቆራጥ ተሳትፎ ማዴረጋቸው የሚታወስ ነው። በ1960(እ.አ.አ) 
በተሞከረው መገሌብጠ መንግስት (የጀነራሌ መንግስቱ-ገርማሜ ነዋይ) ሆነ ከዚያ በኋሊ ሇተቀጣጠለት 
እንቅስቃሴዎች በግንባር ቀዯምትነት ተሰሌፈው ሇሀገራቸው መስዋእት መሆናቸውን ታሪክ የመዘገበው 
ነው። ከነርሱም(ከመኳንንቱ ሌጆች) ብዙዎቹም ወዯ ኢትዮጵያ ሲመሇሱ የ‛መሬት ሊራሹን‛ መፈክር 
አንግበው ወሊጆቻቸውንና ዘመድቻቸውን አቅፎና ዯግፎ ከነበረው ስርአት ጋር በመፋሇም 
ህይወታቸውን መስዋእት አዴርገዋሌ።   

የዘመናችን አሳዛኝ ገጽ ግን በውጭ ሀገር የሚገኙ አብዛኛዎቹ የትግራይ ተወሊጆች (የዘመኑ 
መኳንንት) በወያኔ ዴርጊት በማፈር ፈንታ ሲፎክሩበትና ዯረታቸውን ሲመቱበት መታየታቸው ነው።  
በተሇይ የፖሇቲካ ስብሰባ በሚካሄዴበት ጊዜና የወያኔ ወንጀሌ በሚዘረዘርበት ስአት ምንም ትርጉም 
የማይሰጥ ጥያቄ ጠይቀው መሌሱን ሳይሰሙ በአጃቢነት ካስከተሎቸው ሆዲም አማራዎች‛ ጋር 
ስብሰባውን ረግጠው ይወጣለ። እነዚህ በውጭ አገር የሚገኙ የትግራይ-ተወሊጅ-የወያኔ ካዴሬዎች 
የአሜሪካና የአውሮፓውያን ህግ ባይገዛቸው ኖሮ እነ መሇስ በኢትዮጵያ ህዝብ ሊይ የሚፈጽሙትን 
ወንጀሌ ዉጭ በሚኖረው ኢትዮጵያዊ ሊይ ከመዴገም የሚመሇሱ አሌነበሩም።  

በውጭ ሃገር ከሚኖሩ የትግራይ ተወሊጆች መካከሌ የወያኔን አሸባሪና ፀረ ኢትዮጵያ ባህርይን 
የሚያወግዙ በጣት ብቻ የሚቆጠሩ ናቸው። በዯቡብ አፍሪካ አፓርታይዴ ዘመን ከማንዳሊ ዴርጅት 
(ANC) ጏን የቆሙ የዯቡብ አፍሪካ ነጮች ቁጥር እንኳ ይህን ያህሌ አያንስም ነበር።   

ውዴ ወገኖቻችን ሆይ! 

አገር ቤት ያለ ኢትዮጵያዊያን ወገኖቻችን፣ ሽማግላዎችና ባሌቴቶች፣ ወጣት ሴቶችም ሆኑ ወንድች 
ሕፃናትም ጭምር ‚የፍርዴ ያሇህ‛ እያለ እየጮሁብን ነው። የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ በአፍሪካ ተንሰራፍቶ 
ከነበረው ከአውሮፓ ቅኝ ግዛትና በቅርቡ በብዙ መስዋእትነት ከተገረሰሰው የአፓርታይዴ ስርአት 
በጣም የከፋ ነው። በዚህ አኳያ ሇሁለም ኢትዮጵያዊ ግሌጽ መሆን ያሇበት ጉዲይ አሇ። በአጼ 
ኃይሇስሊሴ ዘመነ መንግስት ወረዲ አስተዲዲሪ ቢበዴሌ ወዯ አውራጃ አስተዲዲሪ ቀርቦ አቤት ማሇት 
ይቻሌ ነበር። ያ ዯግሞ ፍርዴ ካጓዯሇ ሥርአቱን ተከትል እስከ ዙፋን ችልት ዴረስ ይግባኝ ማሇት 
ይቻሌ ነበር። ምንም እንኳ ሁሌጊዜም ሀቀኛና ፈጣን ፍርዴ ይሰጥ ነበር ሇማሇት ባይቻሌም የዲኝነት 
እርከኖች ግን የታወቁ ነበሩ። በወያኔ ዘመን ግን የትግራይ ክሌሌ ቢፈሌጥ ወንም ቢቆርጥ የት መሄዴ 
ይቻሊሌ? ከመሇስ ዜናዊ፣ ከስብሃት ነጋ ወይንስ ከበረከት ስምኦን? ወይንስ ከአሻንጉሉቱ ከተገኘ 
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ጌታነህ (የአሁኑ ዋና ዲኛ)? በወያኔ ስርዓት በየትኛውም የስሌጣን እርከን ተሸጋግሮ  በትግራይ 
ተወሊጅ ወንም በትግራይ ክሌሌ ፍርዴ ተጓዯሇብኝ ብል ይግባኝ መጠየቅ ማሇት ፍየሌ ‚ተኩሊ ሉበሊኝ 
ያራሩጠኛሌ‛ ብሊ ሇጅብ አቤቱታ እንዯማቅረብ ይቆጠራሌ።  

ውዴ ወገኖቻችን ሆይ፤ 

እኛ በበኩሊችን የጀርመንና የአሜሪካ ዴምጽ ሬዴዮ ጣቢያ የአማርኛ ፕሮግራም ክፍልች  ወዯ ወልና 
ምእራብ ጎንዯር ጋዜጤኞቻቸውን  እንዱሌኩና ያሇውን የህዝብ መፈናቀሌና እሌቂት እንዱያጣሩ 
ዯጋግመን ጠይቀናሌ። ‚ባሇፉት 20 አመታት ሇኢትዮጵያ መንግስት ወዯ ምእራብ ጎንዯርም ሆነ 
ባጠቃሊይም በአማራው ክሌሌ ሂዯን ጋዜጣዊ ሪፖርት እንዴናጠናክር ዯጋግመን  ጠይቀን  ፍቃዴ 
ተከሌክሇናሌ‛ ብሇው ነግረውናሌ። ስሇዚህም የህዝብ መፈናቅሌና ግዴያ (genocide)፣ አካባቢውን 
ትግራይ ካሌሆኑ ሰዎች ማጥራት (ethnic cleansing) እና ህዝብን በወይና ዯጋዎች አጣቦ ሇርሀብ 
ማጋሇጥ (mass starvation) የመሳሰለትን ከባዴ ወንጀልች የሚካሄደት ከአሇም ህዝብ በስተጀርባ 
በመሆኑ እውቅነት ያሊቸው የሰው መብት ተከራካሪ ዴርጅቶች  ወንጀሌ በሚሰራባቸው  የኢትዮጵያ 
ቦታዎች ሰዎቻቸውን በመሊክ ጭብጥ መረጃዎች እንዱሰበስቡ የመማጸኑ ጉዲይ የሁለም ኢትዮጵያዊ 
ጉዲይና ግዳታ መሆን አሇበት እንሊሇን።  

በዚህም አኳያ  

 ሁለንም የኢትዮጵያ ሌጆች  
 የኢትዮጵያ ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎችና ዴርጅቶች 
 የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ዴርጅቶች 
 የኢትዮጵያዊያን የሙያና የማህበርስብ አገሌግልት ማህበራት 
 ግሇሰብ ምሁራን፤ ዋይታቸውን ሇአሇም ህብረተሰብ ሇማሰማት የሚከተለትን አሇም አቀፋዊ 

መርሀ ግብሮች መሰረት እንዱያዯርጉ እንጠይቃሇን።  

በጎንዯር፣ በወል፣ በጋምቤሊና በላልችም የኢትዮጵያ ክፍልች ወያኔ የሚፈጽማቸው የዘር ማጥፋትና 
(genocide) ላልችም በዘረኝነት ፖሉሲ ሊይ የተመሰረቱ ወንጀልች (ሇምሳላ ethnic cleansing) 
በተሇያዩ ዓሇም አቀፍ ህጏችና ስምምነቶች በጥብቅ የተወገዙ ናቸው። ሇምሳላ በ1949 (እ.አ.አ) 
በጸዯቁት የዥኔቫ ስምምነቶችና በ1992 (እ.አ.አ) የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት 
ያስተሊሇፈው ውሳኔ እንዴሚዯነግጉት፤ 

ሀ) በማንኛውም ሰሊማዊ ህዝብ ሊይ የዘር ግንዴን መሰረት በማዴረግ በተቀነባበረ መንገዴ የሚፈጸም፣ 
ህዝብን ከመኖሪያ ቦታ የማፈናቀሌ፣ የማሳዯዴ፣ ግዴያና ግብረ ስጋዊ አመጽ መፈጸም፣ የመሳሰለ 
ተግባሮች ወንጀሌነታቸው ‚crime against humanity‛ በመባሌ ይታወቃሌ። 

ሇ) እንዱሁም አንዴን ህዝብ ሆን ብል ከስፍራው ማፈናቀሌና የላሊ ጎሳ ተውሊጆችን በምትኩ ማስፈር 
በዘር ማጥፋት (genocide) ዯረጃ የሚፈረጅ ወንጀሌ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ጠቅሊሊ ጉባኤ 
በ1992 (እ.አ.አ) ባስተሊሇፈው ውሳኔ በግሌጽ አስቀምጦታሌ። 

ስሇሆነም ይህን ጉዲይ ቀዲሚነት ሰጥተንና ከሊይ በሀ) እና በሇ) የተጠቀሱትን አሇምአቀፋዊ ውልች 
መሰረት በማዴረግ  የሚከተለትን ዴርጅቶች በሚቻሇው መንገዴ ሁለ እየተገናኘን በህዝባችን ሊይ 
እየተፈጸመ ያሇውን ግፍና በዯሌ በማሳወቅ ረገዴ ያሌተቋረጠ ዘመቻ እንዴናካሂዴ እንጠይቃሇን። 
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የዴርጅቶች አዴራሻ፤ 

 

1.Amnesty International 

Tele# 44-20-7413500 

Fax# 44-20-78561157 

Adress:  1 Zastor Street  

London, W.C, 1X ODW, UIC 

United Kingdom 

  

2. Human Rights Watch 

Tele# 1-212-290-4700 

Fax# 1-212-736-1300 

Address: 350 Fifth Avenue,34th floor  

New York, NY10118-3299, USA 

 

 3.  Office of The United Nations High Commissionar for Human Rights,(OH CHR), 

Palais Wilson, 

52 Rue des Paquis, 

CH-1201, Geneva, Switzerland 

 

በመጨረሻም የጎንዯርና የወል ክፍሇ ሀገር ተወሊጆችም እንዯ አኙዋክ ወገኖቻችን (ጀግናው ኦባንግ 
ሜቶና ላልችም የአንዋክ ተወሊጅ ኢትዮጵያዊያን እንዯሚያዯርጉት) የዘር ማጥፋትና ማፈናቀሌ 
ወንጀሌ (ethnic cleansing and genocide) ጭብጥ ማስረጃዎችን ሇኢትዮጵያ ህዝብና ሇአሇም 
ህብረተሰብ በአፋጣኝና ባሌተቋረጠ መሌኩ የማቅረቡ ጉዲይ በይዯር መታየት እንዯላሇበት አበክረው 
ሉገነዘቡ ይገባሌ። 

ኢትዮጵያ ሇዘሌአሇም ትኑር! 

ዋይታ 
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የሚከተለትን ካርታዎች በሚከተለት ገጾች ይመሌከቱ። 
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ኢትዮጵያ ሇዘሌአሇም ትኑር! 

ዋይታ  


