የዘር ማጽዲት (Ethnic Cleansing) ዘመቻ፡ በወሌቃይትና በጠገዳ ማህበረሰብ ሊይ!

የተባበሩት መንግሥታት ም/ቤት በ1948ና በ1992 ዓ.ም የዘር ማጥፋትንና የዘር ማጽዲትን ወንጀልች አስመሌክቶ
ያስተሊሇፈው ውሳኔ ሇዚህ ጦማር እንዯ መግቢያ ያገሇግለ ዘንዴ የተመረጡ ናቸውና በቅዴሚያ የሚከተለትን ሉንኮች
ይመሇከቱ
ዘንዴ
በአክብሮት
ተጋብዘዋሌ፡፡
www.preventgenocide.org/genocide/officialtext.htm
www.un.org/documents/ga/res/47/a47r080.htm
የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር ይህን ኢትዮጵያዊ ዘር ማፅዲት ሇምን አስፈሇገው?
ከዚህ ቀዯም በተሇያዩ መዴረኮችና መጣጥፎች እንዯተገሇጠው ሁለ ወያኔ በጎንዯር ህዝብ ሊይ በተሇይም በወሌቃይት
ጠገዳና ጠሇምት ህዝብ ሊይ የፈፀመው ወረራ በሁሇት መሰረታዊና እኩይ ጭብጦች ሊይ ይነሳሌ፡፡
1ኛ. ሇታሇመው የ“ታሊቋ ትግራይ” ና ሇ“ትግሪያዊው ወርቅ” ህዝብ የምግብ ዋስትና የሚያረጋግጥ ሇም መሬት በመፈሇግ
ሲሆን፤
2ኛ. ሇወዯፊት በ“ሃገርነት” ሇታጨችው ሇ“ታሊቋ ትግራይ” ከቀሪው አሇም ጋር የየብስ የመውጫና የመግቢያ በር
ሇማግኘት በመቋመጥ የተተሇመ ነበር፡፡
ይህም ታሪካዊ እውነታ በ1968 ዓ.ም. የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጭ ግንባር (ወያኔ) ባወጣው ማኒፌስቶ መሰረት
የጠሇምት፣ የወሌቃይትንና የጠገዳ መሬቶች በ“ታሊቋ ትግራይ” ካርታ ውስጥ እንዯሚጠቃሇሌ በግሌፅና በዝርዝር
ያሳያሌ። ሇግንዛቤ ይረዲዎ ዘንዴ እባክዎ ኪዚህ በመቀጠሌ የተያያዘውን ሉንክ በመጠቀም የወያኔ ማኒፈስቶን
ይመሌከቱ፡፡ http://www.abbaymedia.com/TPLF_1976_Manifesto.htm
ታዱያ ከዚህ ስግብግባዊ ቅዠት በመነሳትና ይህን እኩይ የወረራ አሊማ እውን ሇማዴረግ ሁሇት አበይት እቅድችን ሇመከተሌ
ወዯው ነበር፡፡ ወዯ እቅድቹ ዝርዝር ታሪክና አፈፃፀም ከመግባታችን በፊት ግን ሇግንዛቤ ይረዲ ዘንዴ በቅዴሚያ እጅግ
በአጭሩ ወረራ ስሇተዯገሰሇት ወገናችን በተሇይም ስሇወሌቃይት ጠገዳ ማህበረሰብና አካባቢ ትንሽ በአይነ ህሉናዎ
እናስቃኝዎ፡፡
የወሌቃይት ጠገዳ ህብረተሰብን በጨረፍታ፡
ወሌቃይት ጠገዳ በቀዴሞው የበጌምዴር ጠቅሊይ ግዛት ወይም በአሁኑ የሰሜን ጎንዯር ክፍሇሃገር ሰሜናዊ ምዕራብ፣ በወገራ
አውራጃ የሚገኙ ወረዲዎች፣ ታሪካዊና ሇም የጎንዯር መሬቶች ሲሆኑ አዋሳኞቻችንም
በሰሜን -ኤርትራና የተከዜ ወንዝ
በዯቡብ -ቆሊ ወገራ
በምስራቅ - ትግራይና የተከዜ ወንዝ
በምዕራብ -አርማጭሆና ሱዲን ናቸው፡፡
የወሌቃይት ጠገዳ ህዝብ አማርኛና የራሱ የሆነ ዘይቤና ምሌአት ያሇው የትግርኛ (የዴንበርተኛ) ቋንቋዎች ይናገራሌ። ዘፈኑ፣
የሀዘን እንጉርጉሮው፣ ቀረርቶውና ሽሇሊው እንዱሁም ምሳላያዊ አነጋገሮቹ ሳይቀር በአማርኛ የሚከወኑ ሲሆን የራሱ የሆነው
ትግርኛም ከኤርትራና ከትግራይ ዴንበሮች እየራቀ በሄዯ ቁጥር እየሞተ/ attenuate/ ይሄዲሌ።
የወሌቃይትና የጠገዳ አብዛኛው ህዝብ በግብርና ሙያ የሚተዲዯር ሲሆን የወባ በሽታን፣ ጊንጥና እባብን ወዘተ… ተቋቁሞ
መዘጋ ወሌቃይትንና ሁመራን የመሰለ ገናና የእርሻ ቦታዎችን አሌምቷሌ። እንዱሁም፡
1.

ያሇማውን መሬትንም “መውፈር ቀዯም” ስርአት በመጠቀም ሇሁለም ክፍት በማዴረግ ከመሊው ኢትዮጵያዊ ወገኑ
በተሇይም ዯግሞ ከኤርትራና ከትግራይ ወገኑ ጋር ርስቱን ተካፍል ሲያርስ ኖራሌ። ቁጥራቸው የበዛ የትግራይ
1

ሰዎችንም ሇሀብትና ሇማእረግ አዴርሷሌ። ሇምሳላ እንዯነ አቶ ኪሮስ አሇማየሁ (የወያኔው የቻይና አምባሳዯር
የሆነው የስዮም መስፍን አጎት)፣ ተስፋይ አዴዋ፣ በጅሮንዴ ቀፀሊ፣ ሀጅ ያሲን፣ አባ መሰሇ፣ ወዘተ… በብዙ ሺህ
ሇሚቆጠሩ የትግራይ ሰዎችንም በወቅታዊ ዯረጃ የስራ እዴሌ ፈጥሯሌ።
2. ትግራይ ውስጥ ርሀብ በተከሰተባቸው ዘመናትም በስዯት ሇሚመጡት በብዙ ሺዎች ሇሚቆጠሩ የትግራይ ወገኖች
ጊዚያዊ መጠሇያና ምግብ በማቅረብ እንዱያገግሙ ካዯረገ በኋሊም ራሳቸውን መሌሰው እንዱያቋቁሙ የስራ እዴሌ
በመስጠት ሲረዲ የቆዬ የወገን አሇኝታ ነበር።
3. ሇዘመናት በሰሜን ምእራብ የኢትዮጵያ ዲር ዴንበር ተከሊካይና ጠባቂ በመሆን ከሱዲንና በሱዲን በኩሌ ሇመጡ
ተስፋፊዎች እያሳፈረ ሲመሌሳቸው የቆየ ወገን ነው።
4. የወሌቃይት፣ የጠገዳና የጠሇምት ወረዲዎች ባህሌና ትስስሩ ታሪኩና ግዛትነቱ የጎንዯር እንጂ በታሪክ የትግራይም
ሆን የኤርትራ ግዛት ሁነው አያውቁም ፤ ታሊቁ የተከዜ ወንዝ የተፈጥሮ ዴንበር ሁኖ ቆይቷሌ።
ስሇ ወገናችን ይህን ያህሌ ያህሌ ካወጋን በኃሊ ወዯ ተነሳንበት የወያኔ የወረራ እቅዴና አፈፃፀም እንመሇስ፡፡
እቅዴ አንዴ፡ ያሌነበረ ታሪክን በመፍጠር ወሌቃይትን መቆጣጠር፤
እንዯተሇመዯው ሁለ ታሪክን በማንሻፈፍና በማወናበዴ ዘዳ በመታገዝ የግፍ አሊማውን ሇመተግበር ይረዲው ዘንዴ በታህሳስ
ወር 1972 ዓ.ም. ታሊቁን የተከዜ ወንዝ ዴንበር በመጣስ ወዯ ጎንዯር ግዛት በመግባት የወሌቃይት ጠገዳ አካባቢን የወረረው
የወያኔ ሽፍታ ቡዴን የጡት አባት የሆነው አቶ ስብሀት ነጋ ሇዚህ የጥፋት አሊማው ማስፈፀሚያነት አጋሩ ሇነበሩት አቶ
መኮነን ዘሇሇው ሇተባለ የወያኔ ታጋይና የዚሁ አካባቢ የክፍሇ ህዝቢ መሪ (ዮሰፍ በመባሌ ይታወቁ ሇነበሩት) ቀጭን
ወያኔያዊ ትእዛዝ ይሰጣቸዋሌ፡፡ ይኃውም የወሌቃይት ህዝብ “ትግሬ” መሆኑን የሚያሳይ የዴጋፍ ሰነዴ በ“ጥናት” መሌክ
እንዱያዘጋጅ የሚሌ ነበር። አቶ መኮነንም በተሰጣቸው ትእዛዝ መሰረት የአካባቢው ታሪክ አዋቂዎችን አነጋግረው 15 ገጽ
ያሇው ረፖርት አቀረቡ። የሪፖርቱ ግኝት የወሌቃይትም ፣ የጠገዳ መሬቶችም ሆኑ ህዝቡ የትግራይ አካሌ ሁነው
እንዯማያውቁ፣ የተከዜ ወንዝ ታሪካዊ የተፈጥሮ ዴንበራቸው እንዯሆነ ወዘተ… የሚሌ ነበር። ይህንም ረፖርት ሇአቶ ስብሀት
ነጋ አቀረቡ፤ አቶ ስብሀት ሆዬ ወዱያው አንበበና በብስጭት ረፖርቱን ጨባብጦ ከአቶ መኮነን ፊት ወረወረው።በዚህ ስአት
ይመስሊሌ ሁሇተኛውና ጭራቁ የወያኔ አማራጭ ከአመራሩ መሳቢያ ወጥቶ ሇአብዮታዊ ትግበራ ጠረጴዛ ሊይ የተቀመጠው፡፡
እቅዴ ሁሇት፡ ማፅዲትና መተካት
የመጀመሪያ ምዕራፍ፡
በተቀነባበረ ዘዳና ሀይሌ በተሞሊበት መንገዴ ኢትዮጵያዊነቱንና ጎንዯሬነቱን በኩራትና በክብር የሙጥኝ ያሇውን
የወሌቃይትንና የጠገዳ እንዱሁም የጠሇምትን ማህበረሰብ ተወሌድ ካዯገበት ርስቱ በማፅዲት (systematic ethnic
cleansing) በትግራይ ህዝብ በመተካት በተረጋገጠና ጠያቂ በላሇው ሁኔታ የ“ትግራይ” አካሌ ማዴረግ ሲሆን።
ዛሬ ወገን በፀፀትና በቁጭት እንዯሚዘክረው ይህ ወያኔያዊ ዘርን የማፅዲት ወንጀሌ በህዝባችን ሊይ መተግበር የጀመረው
ከዚያች ቀን ጀምሮ ነበር፡፡ የመጀመሪያዎቹም ሰሇባዎች በአቶ መኮነን ረፖርት ቃሇ መጠይቅ ውስጥ የተካተቱንና ላልች ብዙ
የሀገር ሽማግላዎችና ታሪክ አዋቂዎች በነቂስ እየተፈሇጉ በባድ ስዴስት የወያኔ ሴኩሪቲ እየታፈኑ ወዯ ወያኔ ሰራሽ የጨሇማ
ጉዴጓዴ እስር ቤቶች በመጣሌ እዚያው ሟሽሸው እንዱሞቱ የተዯረገው። ሇግንዛቤ ይረዲ ዘንዴ የጥቂቶቹን ስም ዝርዝር
የሚከተሇውን ሉንክ በመጫን ይመሌከቱ http://wolqait-tegede.tripod.com/Docs/Wolqayit_Victimst.pdf
የሚገርመው ነገር የወያኔ ወራሪ ሽፍታ ቡዴን ምንም እንኳ በ1972 ዓ.ም. ጀምሮ ተከዜን አቋርጦ ቢገባም ክረምት በዯረሰ
ጊዜ ግን ወዯ ትግራይ ተመሌሶ ነበር የሚከርመው። ታዱያ በ1972 ዓ.ም. ስዩም መስፍንና ግዯይ ዘራጽዮን (የወያኔ ከፍተኛ
አመራር አባሊት ) በነሃሴ ወር ሇዴርጅታቸው ጉዲይ በአስቸኳይ ወዯ ሱዲን መሄዴ ስሇነበረባቸው እንዚህን የወያኔ
ባሇስሌጣናት ከትግራይ ወዯ ሱዲን ዴንበር የማዴረሱ ሃሊፊነት ሇባጣልኒ መሪ ሇሳሞራ (ያሁኑ ጀኔራሌ) እስከነ ባጣልኑ
ተሰጠ። በዚህም ጊዜ የተከዜን ወንዝ ከስንት ውጣ ውረዴና እንግሌት በኋሊ በመሻገር ወዯ ወሌቃይት (ጎንዯር ግዛት) ዯረሱ።
በወቅቱም የአገሬው ሰው በክረምት ውሃ ሙሊት የታጠረውን ወንዝ በመተማመን ተዝናንቶ በነበረበት ወቅት ነበር ሳሞራና
ጀላዎቹ አዱጎሹ መንዯር በመዴረስ 18 ሰሊማዊ ሰዎችን አስረው የወሰደት። በዚህም ጊዜ ነበር ገዲዮቹ ጌቶቻቸውን ሱዲን
2

አዴርሰው እግረ መንገዲቸውን ወንዴሞቻችንን ይዘው ወዯ ትግራይ የተመሇሱት። እነዚህም ሰሊማዊ ሰዎች በዚያው የውሃ
ሽታ ሁነው ቀሩ፡፡ በጊዜውም እነዚህን ውዴ ወገኖቻችንን ሳሞራ የኑስ እንዯፎከረው መጨፍጨፋቸውን አቶ መኮነን
ዘሇሇው በቅርቡ ሇኢሳት ቴላቪዥን በሰጡት ቃሇመጠይቅ እማኝነቱን አረጋግጠዋሌ፡፡ ከእነርሱም በከፊሌ፡1. አቶ ማሞ ዘውዳ
2. አቶ እንዯሻው ታፈረ
3. አቶ አያሇው ሰሙ
4. “ በርሄ ጎይትኦም
5. “ ሃጎስ ኃይለ ………..
በተጨማሪም በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ አዛውንቶችንም አፍነው በመወሰዴ በወያኔ ሰራሽ የጉዴጓዴ እስር ቤቶች ውስጥ
ተጥሇው እንዱያሌቁ ተዯርገዋሌ። ጥቂቶቹም፡1.
2.
3.
4.
5.

አቶ ሌጃሇም ታዬ
ግራ/ወሌዳ የኔሁን
ቄስ በሇጠው ተስፋይ
ቄስ ትእዛዙ ቀሇመወርቅ
ቄስ አሇነ ቀሇመወርቅ……..

የ80 አመት አዛውንት
የ78 አመት “
60 አመት

አፈናው ሽማግላዎችና ታሪክ አዋቂዎች ሊይ ብቻ ያተኮረ አሌነበረም፡፡ ይሌቁንስ በነፍጥ ይፋሇሙናሌ ብሇው የሰጉባቸውን
ከሁሇት ሺህ በሊይ ወጣቶችም የአባቶቻቸው እጣ ዯርሶባቸዋሌ ። ከነዚህ ውዴ ወጣቶች መካከሌ ጥቂቶቹን በዚህ ጦማር
ሊይ ሇማዘከር ያህሌ፡1.
2.
3.
4.
5.

ወጣት ግፋቸው ዲኘው
ወጣት አዱሰይ ሌጃሇም ታዬ (ከእስር አምሌጦ እጅግ ከፍተኛ ውጊያ በማካሄዴ በመጨረሻ ተሰውቷሌ)
ወጣት ዯረጀ አንጋው
ወጣት ዋኘው መንበሩ
ወጣት ህይወት አብርሃ……………..

ይሁን እንጂ ይህን ሁለ ግፍ የወሌቃይትና ጠገዳ ህዝብ በዝምታ አሌተቀበሇውም ነበር፡፡ ይሌቅስ ራሱን ከወያኔ ወረራ
ሇመከሊከሌና ዘሩን ከጥፋት ሇማዲን በ“ከፋኝ” የአርበኞች ቡዴን ስር በመዯራጀት እስከ አፍንጫው የታጠቀውንና በሻእቢያ
የሚዯጎመውን የጠሊት ሃይሌ አቅሙ ከሚፈቅዴሇት በሊይ ውዴ ህይወቱን በመክፈሌ ወያኔን በጦርነት ተፋሌሟሌ፡፡
ወያኔ የመጀመሪያውን ጦርነት ከወሌቃይት ህዝብ ጋር በቆስቋሽነት የጀመረችው በየካቲት 21, 1972 ዓ.ም. አርብ እሇት
ከምሽቱ 8 ስዓት ሊይ ነበር ። ቦታው በቃብቲያ ም/ወረዲ አዴህርዱ በምትባሌ ትንሽ ከተማ ውስጥ ነው። ወያኔዎች
አዴፍጠው ጨሇማን ተገን በማዴረግ በአካባቢው ዯብሮች ተወጣጥተው ከተማዋን በሚጠብቁ ሰሊማዊ ሰዎች ሊይ ተኩስ
ከፈቱ። ሽማግላዉም ወጣቱም ጠባቂዎችን ሇመርዲት ወጣ፤ ጦርነቱ አዯረ። ህዝቡ ዉዴ ህይወቱን ከፍል ወያኔን አሳፍሮ
መሇሰ። በዚች ጦርነት ከወገን 12 ሲሞቱ 18 ቆስሇዋሌ። በዚህ ቀን ውዴ ህይወታቸውን በመስዋእትነት ከከፈለት ጥቂቶቹን
ዲግም ሇማዘከር ያህሌ
1.
2.
3.
4.
5.

አቶ የሌፋሇም ተኯሊ , እዴሜ
አቶ አሇነ ክንዴሽህ >>
አቶ አታሊይ አበራ >>
“ በየነ ያእብዮ
>>
አዛውንት አባ ኃይላ ...

65
60
64
70
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በወያኔም በኩሌ 73 እንዯተገዯለ ይታወቃሌ። እንግዱህ ከዚች ጦርነት በኋሊ ነበር አቅም ያሇውና ወጣቱ ራሱን “ከፋኝ”
በሚሌ ስም በማዯራጀት ያሊቋረጡ ጦርነቶች በየአቅጣጫው ያዯረገው፡፡ ሇአብነት ያህሌ፡በ1981 ዓ.ም በግንቦት ወር የከፋኝ ጦር በካሌአይና በወዱ አፍሮ የሚመራ አንዴ የወያኔንን ሀይሌ (80 ሰው የያዘ)
በወሌቃይት ወረዲ በአወራና አቀወርቅ ም/ወረዲ ሌዩ ስሟ ዴሽቃ በምትባሌ ቦታ ከቦ በማጥቃት ከ80 የወያኔ ታጋዮች
መካከሌ 5 ብቻ ሲያመሌጡ 70 ተገዴሇው 5 በህይዎታቸው በመማረክ ወያኔን ዴባቅ መትቷሌ። በዚህ ጦርነት ከወገን በኩሌ
ሁሇት ወጣቶች ተስውተዋሌ፡፡ እነሱም፡1. ወጣት ታዯሇ አዛናውና

2. ወጣት ማሞ አጀበ ነበሩ

በዚህም ታሪካዊ መስዋዕትነት የወያኔን እንቅስቃሴ ሇተወሰነ ጊዜ በመግታት የቅዥት አሊማቸውን በቀሊለ እውን
እንዯማይሆን አረጋግጧሌ። (ወዯ ኋሊ ግን ወያኔ ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ መንግሥታዊ አቅሟን በመጠቀም በዚህ ጀግናና
ዴንበር ጠባቂ ኢትዮጵያዊ ሊይ ቂሟን ሇመወጣት ሞክራሇች፡፡ እየተወጣችም ነው፡፡ እነሆ ዛሬም አካባቢውን በሃይሌ
ትግራያዊ በማዴረግ ሊይ ናቸው። ይህን ጉዲይ በላሊ ጊዜ በስፋት እንመሇስበታሇን።)
ሁሇተኛ ምዕራፍ፡
የወያኔ ወራሪ ቡዴን በ1983 ዓ.ም የሃገሪቱን በትረ መንግስት እንዯያዘ ኃይለ በመጠቀም በወሌቃይትና በጠገዳ ህዝብ ሊይ
የነበራቸውን ቂም ሇመበቀሌ፣ ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ አካባቢውን ሙለ በሙለ ሇመቆጣጠር፣ እንዯታቀዯው የ“ታሊቋ
ትግራይ” አካሌ ሇማዴረግና ፣ ከ15 ዓመታት በፊት የተጀመረውን ነባሩን ዘር አጥፍቶ በትግሪያዊነት የመተካት ዘመቻ
አጠናክረው ቀጠለ። ይኸውም፡1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

በአዋጅ የህዝብ ፍሊጎት ሳይጠየቅ የወሌቃይት፣ የጠገዳና የጠሇምት ወረዲዎች (የጎንዯር ታሪካዊና ሇም መሬቶች)
በትግርኛ ተናጋሪነት ሽፋን የትግራይ ክሌሌ ማዴረግ፤
በገፍና በስፋት የትግራይ ሰፋሪዎች በእነዚህ ወረዲዎች በማስፈር የአካባቢውን የዘር ስብጥር /Demography/
ወይም የህዝብ ሚዛኑን በትግሪያዊነት መቀየር፤
የአካባቢው ተወሊጆችን ከቦታቸው ማፈናቀሌ (በማሰር፣ በመግዯሌ፣ ሇም የርሻ መሬቶቻቸውን በመቀማት ወዘተ.)፤
የአካባቢው ወጣት ሴቶችን በማስዯፈር ወይም የትግራይ ሰው እንዴያገቡ በማዴረግ ማስወሇዴ ፤
የህዝብ ንብረት በየምክንያቱ በመዝረፍ የዴህነት ውስጥ ማስገባት የኢኮኖሚ ሃይለ ማዲከም፤
የአማርኛ ቋንቅን በትምህርት ቤትም ሆነ በማንኛውም የመንግስት ተቋም እንዲይጠቀም በማገዴ፤
ቀሪውን ህዝብ ሇእርሻ በማያመቸው የዯጋማው ክፍሌ ብቻ ተወስኖ መብቱና ነጻነቱ ታፍኖ በተወሇዯብት ቀዬው
የሁሇተኛ ዯረጃ ዜጋና የበይ ተመሌካች ሁኖ በዴህነት እንዱማቅቅ ማዴረግ
የኢኮኖሚ አውታሮችን በሙለ ከትግራይ የፈሇሱ ሰፋሪዎች በበሊይነት እንዱቆጣጠሩት በማዴረግ የአካባቢው
ተወሊጆች በተሇይም ሴቶችና አረጋውያኑ የመጤዎቹ የኢኮኖሚ ጥገኛ እንዱሆኑ በማዴረግ ... ወዘተ በእነዚህና
በላልችም የተቀነባበሩ መሰሪ ዘዳዎች በመታገዝ ወዯ ቀዯመ ግባቸው በመገስገስ ሊይ ይገኛለ፡፡

እስኪ ሇዛሬ ከሊይ ከተጠቀሱት ነጥቦች መካከሌ ሁሇቱን ብቻ በመውሰዴ በመረጃ አስዯግፈን ሇመቃኘት እንሞክር፡፡
በመጀመሪያ ቁጥር 2 ከዛም ቁጥር 5 እናያሇን፡፡
ተራ ቁ. 2)፡- በገፍና በስፋት የትግራይ ሰፋሪዎች በእነዚህ ወረዲዎች በማስፈር የአካባቢውን የዘር ስብጥር /Demography/
ወይንም የህዝብ ሚዛኑን በትግሪያዊነት መቀየር፤ ይህም በሁሇት መንገዴ የተዯረገ ነበር፡፡
አንዯኛው ወያኔ ስሌጣን በያዘ የመጀመሪያዎቹ አመታት ቀዯም ሲሌ በታቀዯው መሰረት የተዯረገ ሲሆን፤ ይኃውም በ9
ምርጥ ቦታዎች ወይም የሰፈራ ጣቢያዎች ሊይ የትግራይን ህዝብ በገፍ ማስፈር ነው፡፡ እነሱም
1.

የመጀመሪያው እርምጃ በ 1984 ዓ.ም ወይናት በምትባሇው ቦታ ከ23,000 (ከሀያ ሶስት ሺህ) በሊይ የትግራይ ነጻ
አውጭ ግንባር ነባር ታጋዮች እስከ ሙለ ትጥቃቸው እንዱሰፍሩ ተዯርገዋሌ። ይህ ቦታ ቀዯም ሲሌ የማህበረሰቡ
ነባር የእርሻ መሬት ነበር ፡፡ በዚህ የሰፈራ ጣብያ ክሌሌ አንዴም ወሌቃይቴና ጠገዴቸ እንዲይንቀሳቀስ የተከሇከሇ
4

ሲሆን ማንም ቢሆን ወዯዚህ ክሌሌ ከገባ ባይሞትም በከፍ ሁኔታ ተቀጥቅጦ ይወጣሌ፡፡ በዚህ ክሌሌ ውስጥ የገቡ
ከብቶች በፍፁም አይመሇሱም፡፡ የሰፋሪ ውርስ ይሆናለ እንጂ፡፡
2. ርዋሳ የተባሇው መንዯር ከዯጋው ወሌቃይትና ጠገዳ በመውረዴ ከ500 በሊይ ቤተሰቦች ቤት ሰርተው በግብርና
የሚተዲዯሩበት ነበር፡፡ ነገር ግን እነዚህ ነባር ነዋሪዎችና ተወሊጆች ከ1986 ዓ.ም ጀምሮ ከዚህ ቦታ እንዱሇቁ
ትእዛዝ ከ ይሰጣቸውሌ፡፡ ይህንን መፈናቀሌ የተቃወሙ የአካባቢው ነዋሪዎች በአቶ ብርሃኔ ዲኘህኝ መሪነት
የህዝቡን ፊርማዎች በማሰባሰብ ወዯ ወረዲው ጽ/ቤት ሄደ፤ በዚህ ጉዲይ ሊይ እንዲይቀጥለ ከቀጠለ
ሇህይዎታቸው ዋስትና እንዯማያገኙ ተነግሯቸው ተመሇሱ። ከጥቂት ቀናት በኋሊ ወያኔ በሚያዝያ ወር 1986 ዓ.ም
ካዴሬዎቹን አስሌኮ ነዋሪዎቹ ንብረታቸውን ሳያወጡ 500 ቤቶችን በእሳት እንዱያጋዩት አዴርጓሌ። ሌክ በሁሇት
አመቱ በ1988 ዓ.ም ወራሪው የወያኔ ቡዴን ከትግራይ አዱስ ሰፋሪዎችን አምጥቶና አስታጥቆ ሉያሰፍርበት
ችሎሌ፡፡ ሇግንዛቤ ያህሌ በወያኔ ከቀያቸው ተባረው ቤታቸው ከተቃጠሇባቸው ወገኖች ጥቂቶቹ፤
1. አቶ ጫቅለ አብርሃ 2. አቶ አብርሀ ሳህለ 3. ወ/ሮ ስገደ ተስፋይ (5 ዓመት ታስራ ከብቶቿና ግንዘቧ ተውስድ
ተሇቃሇች) 4. አቶ ዋኘው ይቀጥሊሌ።
ከሊይ በዝርዝር ከተገሇፁት 2 ቦታዎች በተጨማሪ አዲዱስ ሰፈራዎች የተካሄዯባቸው ቦታዎች የሚከተለት ናቸው፡፡
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ማይ ዯላ
አንዴ አይቀዲሽ
እምባ ጋሊይ ከ3000 በሊይ ጥማድችን ያርሱ የነበሩ ገበሬዎች ከቦታው በማፈናቀሌ 1988-1989
ትርካን
አዯባይ
ረውያን
ግይጽ

ሁሇተኛው ዯግሞ ወያኔ ከተዯሊዯሇ በኃሊ በመንግስት እርዲታና አጋዥነት እንዱሁም ቀስቃሽነት ጭምር ሰፍሮ የሚኖር ነው፡፡
1.

ከ1986 ዓ.ም ጀምሮ ከዋሌዴባ ገዲም ዴንበር ጀምሮ የተከዜ ወንዝ እያካሇሇው ወዯ ምእራብ እስከ ሱዲን
ዴንበር የተንጣሇሇው እጅግ ሇም በሆነው መሬት በመዘጋ ወሌቃይት( ማይ ህርገጽ፣ ቤት ሞል፣ ማይ ጋባ፣
ቃላማ፣ እጣኖ፣ መጉእ፣ …..) ነዋሪ የነበሩትን የወሌቃይትና ጠገዳ ተወሊጅ ኢትዮጵያዊያን ይህን ሇም መሬት
ሇቀው ወዯ ዯጋው እንዱሄደ ቀጭን ትእዛዝ ይሰጣቸዋሌ። ይህን ትእዛዝ የተቃወሙትን ሁለ
ሇእምቢተኝነታቸው አንዲንዴ ሳምንታት እያሰሩ በመፍታት ቦታውን በግዴ እንዱሇቁ አስዯረጉ። ከዛም በዚህ
ሇም የእርሻና የመኖሪያ መሬት ሊይ በገፍ የትግራይ ህዝብ መጥቶ እንዱኖር በቂ ዴጋፍ ተዯርጎ በአሁኑ ሰአት
ይህ አካባቢ 100% በትግራይ ህዝብ ባሇቤትነት ይገኛሌ። አሁን በዚህ መዘጋ ወሌቃይት ከሰሉጥ ፣ ጥጥና
ማሽሊ ገቢ ላሊ ማይ ጋባ በምትባሌ ከተማ ወያኔና አጋሮቿ እጅግ ትሌቅ የከብት ገበያ በመክፈት ኪሳቸውን
እያዯሇቡ ይገኛለ፡፡
2. በወሌቃይቴነታቸው ታዋቂዎቹና ዝነኞቹ በየባህሊዊ ዘፈኑ ሳይቀር ዛሬም ዴረስ የሚዘከሩቱ የሁመራ፣
አዱጎሹና፣ ማይጋባ አካባቢዎች 99.9% ነዋሪው ከትግራይ ፈሌሰው በመጡ ሰዎች የተያዘ ነው።
3. ባጠቃሊይ በወሌቃይትና በጠገዳ ሇም መሬቶች የሰፈረው የትግራይ ህዝብ ብዛት ከ500,000 በሊይ ነው።
ብዙ የትግራይ ሰዎች ወሌቃይት ዴረስ በመምጣት የእርሻ መሬት ከተረከቡ በኋሊ ነዋሪነታቸው ትግራይ
ውስጥ በማዴረግ የገዛ ሇም መሬቱን ሇተነፈገው ወሌቃይቴና ጠገዴቸ በእጅ አዙር መሌሰው በማከራየት
የሚጠቀሙ ሰፋሪዎች ቁጥር እየበዛ እንዯሄዯም መረጃዎቻቾ ያሳያለ። ባጠቃሊይ የአካባቢዉን ነባር ማንነት
(Demography) በተሇይም ማሇት ይቻሊሌ የወሌቃይት ተወሊጅ ነዋሪ ቁጥር በሰፋሪ የትግራይ ሰዎች ብቻ
ተዉጧሌ።
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ይህንን እውነታ ሇመረዲት ይረዲዎት ዘንዴ የኢትዮጵያ የህዝብ ቆጠራ ቢሮ በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1984፣ በ1994 እና
በ2007 በአካባቢው ያዯረገውን የህዝብ ቆጠራ ውጤት በወቅቱ ካወጣው የቆጠራ ረፖርት ሊይ የተወሰዯውን መረጃ
ይመሇከቱ ዘንዴ ተጋብዘዋሌ፡፡
የወረዲዎች ስም
ሁመራ
ወሌቃይት
ጠገዳ
በ1984 G.C
ሰቴት(ሁመራ)
ጠገዳ
ወሌቃይት

ዴምር
48,690
90,186
59,846

በ1994G.C
ወንዴ
25,456
45,657
30,282
ዴምር
83,044
69,000
66,415

2007G.C
ሴት
23,234
44,529
29,564

ዴምር
92,167
138,926
103,852

ወንዴ
40,689
35,611
34,279

ወንዴ
47,909
70,504
52,763

ሴት
44,258
68,422
51,089

ሴት
42,355
33,389
32,136

Notice: During 1984 Ethiopian Population and Housing Census Tegede and Welkayit were not covered.
The population size is simply estimated. In addition to this in that time Humera was not considered as
wereda.
Source: 1. The 1984, 94, & 2007 Ethiopian Population and Housing Census
ሇግንዛቤ ይረዲን ዘንዴ እስኪ ከሊይ በቀረበው የወያኔ ዴርጅት ቆጠራ ሪፖርት መሰረት ቢሆን የሁመራን ውጤት በመውሰዴ
እንመሌከት።
በፈረንጁ አቆጣጠር 1984 ( በዯርግ ዘመን መሆኑ ነው) የህዝቡ ቁጥር 83,044 እንዯነበር ያሳያሌ፤ በ1994 ማሇትም ወያኔ
የመንግስቱን ስሌጣን ከያዘ ከ3 ዓመታት በኃሊ ግን የህዝቡ ቁጥር ከ83,044 ወዯ 48,690 እንዯቀነሰ ያሳያሌ፤ ይህም
34,354 ህዝብ ቦታውን ሇቋሌ ማሇት ነው። በአንፃሩ ዯግሞ ከ13 ዓመታት በኃሊ (በ 2007 መሆኑ ነው) የሁመራ ህዝብ
በእጥፍ እንዯጨመረ ይታያሌ (ማሇትም ከ48,690 ወዯ 92,167)፡፡ ይህ ሁለ ህዝብ ከየት መጣ ብሊቹህ እንዯምትጠይቁ
ግሌጽ ነው።በእነዚህ አመታት ግን (ቀዯም ሲሌ በስፋት ሇመግሇፅ እንዯተሞከረው ) የአካባባቢው ተወሊጅ በግፍ ሲታሰር፣
ሲገዯሌ፣ እንዱሰዯዴ ሲዯረግ የነበረ በመሆኑ የሁመራን ህዝብ ቁጥር መጨመር ምንጩ ከትግራይ ብቻ እንዯሆነ ሇማሳወቅ
እንወዲሇን። በአሁኑ ስአት ሁመራ ከተማ ውስጥ ከ 11 አባወራዎች የማይበሌጡ የወሌቃይት ጠገዳ ተወሊጆች ብቻ እንዲለ
ስናረጋግጥ በአንፃሩ ዯግሞ 99.9% በትግራይ ፈሊስያን የተወረረ መሆኑን እማኛችን የወያኔው የህዝብ ቆጠራ ቢሮ ጭምር
ነው።
ወሌቃይት ከ1984 -2007 በቆጠራው መሰረት(1984 በፍረንጁ አቆጣጠር) ከ66,415 ወዯ 138,926 አዴጓሌ፡፡ ይህም
ከእጥፍ በሊይ ጨምሯሌ ማሇት ነው፡፡ እንግዱህ በስዯት እየተገፋ የወጣውን፣ በእስር ቤቱ ታጉሮ የሞት ጽዋ የተጎነጨውን
ቁጥር ቀንሳችሁ ብታስቡት ዯግሞ በተጠቀሱት አካባቢዎች ከትግራይ መጥቶ የሰፈረው ህዝብ ቁጥር ከዋናው ነዋሪ በብዙ
እጥፎች በሌጧሌ! ስሇዚህም ዳሞግራፊው ወይም የህዝብ ሚዛኑ ያሇጥርጥር ሇትግራይ ሰዎች አጋዴሎሌ!!
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ተራ ቁ. 5) የህዝብ ንብረት በየምክንያቱ በመዝረፍ የዴህነት ውስጥ ማስገባት የኢኮኖሚ ሃይለ ማዲከም፤ እስኪ ይህንን
እኩይ የወራሪ በዯሌ በተጨባጭ መረጃ ሇማብራራት እንሞክር፡፡
በመጀመሪያ ወያኔዎች በሰሊማዊው ህዝብ ሊይ በተሇይም ሌጆቻቸው መሳሪያ አንስተው በሚዋጉት ሊይ ሌጁን ያሊስገባ እስከ
ሰባት ትውሌዴ ንብረቱን እንዯሚወርሱና እንዯሚያስሩ ያውጃለ። በዚህም ወቅት በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ወሊጆችና
ቤተስቦችን አስረው መዲረሻቸውን አጥፉተዋቸዋሌ። ሀሌዋ ሳውራ በሚባሇው ዘራፊ ቡዴናቸውም የህዝቡን ንብረት
የእህለንም፣ የከብቱንም የገንዘቡንም ዘረፋ በገፍ ፈፅመዋሌ። እንዱሁም አቅም አጥቶ ከቤት የዋሇውን ወገን በሰበብ አስባቡ
በቅጣት መሌክ አራቁተዋሌ። ሇምሳላ ያህሌ፡1.
2.
3.
4.

አቶ ዘነበ ሃጎሰይ
አቶ ባየው ቢያዴግሌኝ
አቶ ገ/ሕይወት ኃይላ
አቶ አሇባ ህዯጎ

5. ቀኛ/ ገብሩ ገብረመስቀሌ

ከ450 በሊይ የቀንዴ ከብቶች
ከ600 በሊይ የቀንዴ ከብቶችና ፍየልች በመጨረሻም እርሱን አስረው ገዯሇውታሌ
ከ80 በሊይ የቀንዴ ከብቶችና ፍየልች
ከ500 በሊይ የቀንዴ ከብቶችና ቁጥራቸው በውን ያሌታወቁ እጅግ ብዙ ፍየልች
ከሃያ በሊይ የሰፋፊ ጎተራ እህሌና ሌኩ ያሌታወቀ ገንዘብ (በ1981)
12 ጥማዴ (24) በሬዎች ከእርሻ አስፈትተው አርዯው በመብሊት 900 ማዴጋ እህሌና
አንዴ የእርሻ መኪና ዘርፈው ወዯ ትግራይ አሸሽተዋሌ።

በአጠቃሊይ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የቀንዴ ከብቶችና ፍየልች ንብረቶች እንዱሁም መጠኑ በውሌ ያሌታወቀ ጥሬ ገንዘብ
በተሇያየ ምክንያት በመዝረፍ ህዝቡን አራቁተዉታሌ፡፡
የንብረት ዘረፋውና ወረራው በመራር በዯሌም የተጨማሇቀ ነበር፡፡ ሇምሳላ ያህሌ ሁሇት አሳዛኝና አስቀያሚ ትዝታዎችንን
እንመሌከት፡፡
አንዯኛው በአንዱት አረጋዊት እናት እማሆይ ጀንበር አበራና አንዴያ ሌጃቸው ሊይ የተፈፀመው መራር በዯሌ ነው፡፡ ታሪኩ
እንዱህ ነው፡፡
የወያኔ ወራሪ ቡዴን በ1973 ዓ.ም ዯጋ ወሌቃይት ቃብቲያ አጽም ሃርማዝ በምትባሌ መንዯር ነዋሪ የሆነው አቶ ነጋ ተበጀ
የተባሇ ገበሬ ይዘው ያስራለ፡፡ በወያኔ ታስሮ ዴምጹ የጠፋባቸው እናት እማሆይ ጀንበር አበራ ብቸኛና አንዴ ብቻ
ሌጃቸውን ሇማስፈታት የወያኔ ባሇስሌጣናትን መማፀን ይጀምራለ፡፡ ከተወሰነ ጊዜ ዴርዴር በኋሊ ሌጃቸው እንዱፈታ
የ17,000.00 ብር ቅጣት እንዱከፍለ ተነገራቸው። አርከበ እቁባይ የተባሇው የወያኔ አመራር ገንዘቡን እንዱሰበስብ በውቅቱ
ሇነበረው የወያኔ ገንዘብ ያዥ ሇበያን ወዴፍትዊ ትእዛዝ ሰጠ። እኒህ ምስኪን ሴት ከዘመዴ አዝማዴና ከቤተክርስቲያን
ሳይቀር ተበዲዴረው፣ የሚሸጥ ንብረት ሻሽጠው አንደና ብቸኛ ሌጃቸውን ሇማዲን 17,000.00 ብር አዘጋጁ፡፡ ወዱፍትዊም
ከእኒህ ምስኪን ሴትዮ ብሩን በጥሬው ተቀበሇ። እናት ሌጃቸውን ሇማዲን ያዯረጉት ጥረት ግን በከንቱ ነበር። ምክንያቱም
አንደ ሌጃቸው በወያኔ እጅ ከተገዯሇ አመት አሌፎት ነበር፡፡ እኒህ አረጋዊት እናት ሌጃቸውም ሆነ ገንዘባቸውም በወያኔ
ተበለ!!!
ሁሇተኛው አሳዘኝ ታሪክ ዯግሞ የሚከተሇው ነበር፡፡
በ1974 ዓ.ም ስብሃት ነጋ ሇወሌቃይት የወያኔ የበሊይ የበጦልኒ መሪ ወዯ ጎሽሜ (ወዴዝራብእ) ከወሌቃይት ህዝብ በቅጣት
መሌክ 45,000.00 ብር አሰባስቦ በአስቸኳይ እንዱሌክ ትእዛዝ ሰጠው። ሇዚህም ዘረፋ እቅዴ ወጣ፡፡ እቅደም በአንዴ ወቅት
የዯርግ ጦር ወሌቃይት ውስጥ በነበረበት ጊዜ እኛን ሇመውጋት ከዯርግ ጦር ጋር አብራቹህ ዘምታቹህብናሌና ሇዚህም ካሳና
እንዱሁም በጥማዴ በሬ ሂሳብ 300.00 ብር እንዱከፍሌ ህዝቡን ማስገዯዴ ነበር። በዚህም ዘረፋ ከታቀዯው በሊይ
ሇመዝረፍ ችሇዋሌ። ሇዛሬ እኒህን የመሳሰለ በዯልችን በዚህ እንግታና ወዯ ማጠቃሇያ ሃሳባችን እንሇፍ፡፡
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ውዴ ኢትዮጵያዊያን ወገኖቻችን እንግዱህ እንዯዚህ አይነቱ ሆን ተብል አንዴን ወገን አጥፍቶ በላሊ የመተካት ከባዴ
ወንጀሌና የአካባቢውን ዳሞግራፊ መቀየር (የህዝብ አስፈፋፈር ሚዛን) በአሇም ህብረተሰብ ዘንዴ የተወገዘው የዘር ማፅዲት
/Ethnic Cleansing/ ወንጀሌ አካሌ መሆኑን በመግቢያነት የተጠቀምንበት በ1949 (እ.ኤ.አ) የአሇም መንግሥታት ባጸዯቁት
የዥኔቫ ስምምነቶችና በ1992 (እ.አ.አ) የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ባስተሊሇፈው ውሳኔ መሰረት፤
1.

በማንኛውም ሰሊማዊ ህዝብ ሊይ የዘር ግንዴን መሰረት በማዴረግ በተቀነባበረ መንገዴ የሚፈጸም፣ ህዝብን
ከመኖሪያ ቦታ የማፈናቀሌ፣ የኢኮኖሚ አቅሙን ማዲከም፣ የማሳዯዴ፣ ግዴያና ግብረ ስጋዊ አመጽ መፈጸም፣
የመሳሰለ ተግባሮች ወንጀሌነታቸው “Crime Against Humanity” በመባሌ ይታወቃሌ።
2. እንዱሁም አንዴን ህዝብ ሆን ብል ከቀዬው ማፈናቀሌና የላሊ ጎሳ ተወሊጆችን በምትኩ ማስፈር በዘር ማጥፋት
(Genocide) ዯረጃ የሚፈረጅ የዘር ማፅዲት (Ethnic Cleansing) ወንጀሌ መሆኑን የተባበሩት መንግሥታት
ጠቅሊሊ ጉባኤ በ1992 (እ.አ.አ) ባስተሊሇፈው ውሳኔ በግሌጽ አስቀምጦታሌ።
ስሇዚህ ውዴ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ሆይ
የዚህን አሰቃቂና አሳዛኝ የወገናችሁን እሌቂትና መከራ ከስረ-መሰረቱ በመረዲት፤ ሇዚህም የተቀነባበረ የዘር ማጥፋት ወንጀሌ
ዋነኛ ተዋናኝና ተጠያቂ ወያኔና አጋሮቹን (ተባባሪዎቹ) መሆናቸውን በመገንዘብ፤
1ኛ. ይህንንም እውነታ ሊሊወቀ ወገናችንና ሇመሊው አሇም እንዴታስታውቁሌን፤
2ኛ. በተሇይም ዯግሞ ቀሪው የወሌቃይት፣ የጠገዳና የጠሇምት ወገናችን ሇነገይቱ ኢትዮጵያ እንዱተርፍ የሚቻሊችሁን ሁለ
እንዴታዯርጉሌን፤
3ኛ. ተጠያቂዎችም ይዋሌ ይዯር እንጅ ከፍትህ ፊት የሚቀርቡበትን መንገዴና በወገናችን ሊይ ሇፈፀሙት ግፍና በዯሌ
ተገቢውን ፍትህ እንዱያገኙ ሇማዴረግ የምናዯርገውን ጥረት በሁለም መስክ እንዴታግዙን፤
4ኛ. መንግሥታትንና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ዴርጅቶችን በማሳወቅና በመሳሰሰለት ሁለ ወገናዊ አሇኝታችሁን
እንዴትወጡ፤ የአክብሮት ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርባሇን፡፡
በመጨረሻም
ይህን የወያኔ ግፍና ጭካኔ ሇወገንና ሇዓሇም ህብረተሰብ ሇማዲረስ በምናዯርገው ትግሌ የተባበራችሁንና መሌእክታችንን
ሇሚመሇከተው ሁለ ያዯረሳችሁሌን የዴረገጾች፣ የጋዜጣዎች፣ የሬዱዮኖችና የቴላቪዥኖች ባጠቃሊይ የህዝብ መገናኛ
አውታሮች አዘጋጆች፣ ጋዜጠኞችና፣ ዴጋፍ ሰጪ ባሇሙያዎች ሁለ ከፍ ያሇው ምስጋናችንና አክብሮታችን ይዴረስሌን፡፡
በተጨማሪም ባሇፉት ዓመታት የወገናችንን ሰቆቃና በዯሌ ተሰምቷቸው ጩኸቱን በባሇቤትነት አንግበው በቻለት መንገዴ
ሁለ በመንቀሳቀስ የወያኔን ወንጀሌ በማጋሇጥ ሇመሊው የኢትዮጵያ ህዝብና ሇሚመሇከተው ሁለ ሊዯረሱሌን የክፉ ቀን
ባሇውሇታዎቻችን ሁለ በዚሁ አጋጣሚ በራሳችንና በተገፋው ወገናችን ስም ሊቅ ያሇ ምስጋና እናቀርባሇን፡፡
እንዱሁም በዚህ ጦማር ሊይ ትክክሇኛ ማስረጃ በማቅረብ፣ ምክርም ሆነ ሀሳብ በመሇገስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማዴረግ
ያዘጋጁት በአሜሪካ፣ በአውሮፓና በአውስትራሉያ ነዋሪነታቸውን ያዯረጉ አያላ የወሌቃይት ጠገዳ ተወሊጅ ኢትዮጵያዊያን
ሲሆኑ፡ ቀጥተኛ ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካሇዎት ግን ስማቸው ከዚህ በታች የተጠቀሱን ሰዎች በ aamg50@yahoo.com
መገናኘት ይችሊለ።
አቶ ቻሊቸው ዓባይ ፣ አቶ ጎሹ ገብሩ፣ አቶ ዓባይ መንግስቱና፣ አቶ አብዩ በሇው ናቸው፡፡
ኢትዮጵያ ሇዘሇ ትኑር! የወሌቃይት ጠገዳ ማህበረሰብም እንዱሁ!
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የካቲት 7/ 2004 ዓ.ም

