ወያኔ ዘር ማጥፋት (genocide) ጀምሯል
መስከረም 2009 ዓም
ታምሩ ፈይሳ
በነሐሴ መጨረሻ ላይ Aቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ባደረገው ንግግር፣ IህAዴግ ስህተት መፈጸሙን ይጠቅስና፣
የEርምት Eርምጃ ሊያቀርብ ነው ተብሎ ሲጠበቅ፣ ‘የፀጥታ ኃይሎች ህግ Eንዲያስከብሩ’ ሙሉ ትEዛዝ ሰጥቻለሁ
Aለ። በጠቅላይ ሚንስቴሩ ትርጓሜ፣ ህግ ማስከበር ማለት፣ ዜጎች በህገ መንግስቱ የተሰጣቸውን መብት በስራ
መተርጎም የሚችሉበትን ሁኔታ መገደብና መከልከል ማለት ነበር። ድምጻችን ይሰማ፣ መብታችን ይከበር ብለው
የተነሱ ዜጎች Eገሌ ከEገሌ ሳይል Eንዲታሰሩ፣ Eንዲገደሉ መፍቀድ ማለት ነበር። ይህ ትEዛዝ በተለይ ትኩረት
ያደረገውና ያነጣጠረው በAማራው ላይ ሲሆን፣ በIትዮጵያ ታሪክ ለሶስተኛ ጊዜ ዘር የማጥፋትና የጅምላ ግድያ
ፖሊሲ ተቀርጾ በስራ ላይ የሚውልበት ሁኔታ ተመቻቸ። የመጀመሪያው በIጣሊያን ጊዜ ሲሆን፣ ሁለተኛው በደርግ
ዘመን ነበር።
ዘር የማጥፋት ሕግ EAA ታህሳስ 9 በ1948 ዓም ፀድቆ፣ ከጥር 12 ቀን 1951 ዓም ጀምሮ ተፈጻሚ ሆነ።
Convention for the Prevention of the Crime of Genocide በመባል የሚታወቀው የዚህ ህግ Aንቀጽ
2 የዘር ማጥፋት ወንጀል ትርጉም ምን Eንደሆነ ይገልጻል። “Genocide is a crime of intentional
destruction of a national, ethnic, and religious group, in whole or in part”.
(ትርጉም፡ ‘የዘር ማጥፋት ወንጀል’ (genocide) ይሁነኝ ተብሎ በብሄር፣ በዘር Eና በሃይማኖት ቡድን ላይ በጅምላ
ወይም በከፊል የሚደረግ የማጥፋት ወንጀል ነው።)
ከላይ የተጠቀሰው ሕግ ከመውጣቱ በፊት በቱርክ፣ በAሜሪካና ሌሎች Aገሮች የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል።
ዘር የማጥፋት ትEዛዙ ትርጉምና Eንድምታ
በIትዮጵያ የዘር ማጥፋት ፖሊሲው Eንዲወጣ ግድ ያለው፣ የ25 Aመት የስልጣን ዘመኑ Eያከተመለት መሄዱን
ወያኔ መገንዘቡ ሲሆን፣ መርዶ ነጋሪ ሂደቱም በAማራና በOሮሞዎች መሀል የመቀራረብ፣ ብሎም የትግል Aጋርነት
ይፋ መሆኑ ነበር። የወያኔ Aገዛዝ መሰረት የሆነው የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ፣ በፖለቲካ ልሂቃን ወይም መሪዎች
ሳይሆን፣ ለተቃውሞ Aደባባይ በወጡ ወጣቶች ተናደ። ‘ለ25 Aመታት ያህል ከፋፍለህ ገዝተኸናል፣ መከፋፈል ይብቃ’
Aሉ ወጣቶች። Aደባባይ የወጡ የጎንደር ወጣቶች። የሚፈሰው የOሮሞ ደም ደማችን፣ በቀለ ገርባም መሪያችን ነው
Aሉ። ‘ለ25 Aመታት ተደቁሰናል፣ ተዋርደናል፣ ተንቀናል፣ ማንነታችን መከበር Aለበት፣ ያበጠው ይፈንዳ፣ Oሮማይ!’
Aሉ ወጣቶቹ። ስልጣን ለመልቀቅ Aንዳችም ፍላጎት ሆነ ዝግጅት ያላደረገው ወያኔ ብርክ ያዘው፣ በመብረቅ
የተመታ ያህል ደነገጠ። የፖለቲካ ድርጅቶቹ ለመተባበር Eንኳን Eያቅማሙ ባለበት በዚህ ወቅት፣ የጎንደር ወጣቶች
ሲዘከር የሚኖር ታሪክ ሰሩ። ያን ታሪክ ለመስራት መሪም ሆነ መመራመርና መፈላሰፍ Aላስፈለጋቸውም። ኑሮ
Aስተምሯቸዋልና!። የ25 Aመት የህወሃት የግፍና የቅጥፈት ዘመን!
የኃይለ ማርያም ደሳለኝ ትEዛዝ፣ በጎጃምና በጎንደር በሚገኘው የAማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ፣ Aለፍ ሲልም በAማራው፣
በAጠቃላይም በIትዮጵያ ሕዝብ ላይ ያነጣጠረ ነው። የጠ/ሚንስቴር ተብዬው ፖሊሲ ጽንፈኛ ባላቸው ግለሰቦች ላይ
ያነጣጠረ ነው ቢባልም፣ ሕዝቡ በነቂስ በተነሳበትና ማን ከማን ሊለይ በማይችልበት ሁኔታ ትEዛዙ ያታኮረው በመላ
የAማራው ሕዝብ ላይ በመሆኑ፣ የዘር ማጥፋት ድርጊት Eንጂ ከቶ ሌላ ነገር ሊሆን Aይችልም።

የዚህ የዘር ማጥፋት ፖሊሲ መቀረጽ፣ በIህAዴግ ዙሪያ Aሉ ከሚባሉት ኃይሎች መሀል Aንዱ፣ የመከላከያና
የፀጥታው፣ Aድራጊና ፈጠሪ ሆኖ ብቅ ማለቱንና የበላይነት መያዙን ያመላክታል። በሌላ Aነጋገር፣ IህAዴግ
Eንዳበቃለት Iትዮጵያም በEነ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል Eና በሳሞራ ዩኑስ Eንደምትገዛና ወታደሩ ኮሽታ
ሳያሰማ መፈንቅለ መንግስት ማካሄዱን ይጠቁማል። IህAዴግ ጭምብሉ ብቻ Eንደቀረና ተገንዞ ሊቀበር
Eንደተሰናዳ ያሳያል። ይህ Aዲስ ሁኔታ ውግዘት ስለሚያስከትልና የምEራቡ ዓለም የEርዳታ ክንዱን Eንዲሰበስብ
ሊጋብዝ ስለሚችል ይፋ Aይደረግም። IህAዴግም ፈረሰ Aይባልም። ለማስመሰያ ሲባል ስብሰባ Aደርጎ ውሳኔዎች
ላይ ደረሰ ተብሎ ሊነገርና ሊዘገብ ይችላል። Eነ ኃይለ ማርያም ደሳለኝም፣ Aይናከሱምና ለማደናገሪያ ሲባል
ስልጣናቸው ላይ ሊቆዩ ይችላሉ። ፓርላማውም Aይፈርስም። Eስካልተቀናቀነ ድረስ ለፖለቲካ ፍጆታና ‘ለልመና’
ሊያገለግል ስለሚችል Eንዲቆይ ይደረጋል። በወታደሩና በፀጥታው፣ Eንዲሁም ከበስተጀርባ ሆነው ለሚዘውሩት
ለEነስብሃት ነጋ Eስከታዘዘ ድረስ መመሪያ ተቀባይና Aራጋቢ Aካል ሆኖ ይቀጥላል። ማለቂያና ማቆሚያ የሌለው
የወያኔ ማኪያቬላዊ Aሰራርና Aገዛዝ!
የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ጉዳይ Aዲስ Aይደለም። ያ ሁኔታ ሊመጣ Eንደሚችል Eነ ጄነራል ፃድቃንን
የመሳሰሉ የIህAዴግ ውስጥ Aወቆች ቀደም ሲል ጽፈዋል።

መፈንቅለ መንግስቱ ለምን መደረግ ነበረበት?
በተለያየ ጊዜ ይፋ Eንደሆነው፣ የመከላከያ ኃይሉ Eንደተቋምም ሆነ ከፍተኛ ሹማምንቶቹ ከፍተኛ ባለሀብቶች
ናቸው። ስለሆነም፣ የዚህ ኃይልም ሆነ ከበስተጀርባው ያሉት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች ዋና ፍላጎት Eስከዛሬ
ድረስ ያጋበሱትን ሀብትና ጥቅም Aስጠብቆ መቆየት ነው። ለEነሱ ሀገር፣ ሕዝብ፣ Iትዮጵያ ትርጉም የላቸውም።
Iትዮጵያ የምትኖረው የEነሱ ጥቅምና ፍላጎት Eስከተሟላ ጊዜ ድረስ ብቻ ነው። ደም ማፈሰስን ኖረውበታል። ደም
Aፍሰውና ሬሳ ተረማምደው ነው Aሁን ያሉበት ደረጃ የደረሱት። ሕዝብ ቢያልቅና ቢተላለቅ ደንታ Aይሰጣቸውም።
ጥቅማቸውና ፍላጎታቸው Eስከተሟላ ድረስ በጀመሩት ለመቀጠል ይሞክራሉ። ካስፈለገም ሕዝቡን ለመከፋፈል፣
ትናንሽ ፍርፋሪ በመወርወር የተጀመረውን ትግልም ሆነ ትስስር ለመበጠስ ይጥራሉ። ሲሳካላቸው ያንን ፍርፋሪ
Eንኳን መልሶ ለመልቀምና ለመውሰድ ወደኋላ Aይሉም።

የድምጽ Aልባው መፈንቅለ መንግስት Eንድምታ
ህወሃት ስልጣን ከያዘበት ወቅት ጀምሮ ትግርኛ ተናጋሪዎች ቁልፍ የሆኑ የመንግስትና የወታደር ክፍሎችን የያዙ
ሲሆን፣ ዛሬ በትግርኛ ተናጋሪዎች የታጀለው ከፍተኛ የወታደር Aካል ስልጣን ሙሉ በሙሉ Eጁ Aስገብቷል። ይህ
Aካል፣ ጉዳዮችንና ችግሮችን በወታደራዊ መነጽር ብቻ ስለሚመለከት የIትዮጵያ ችግሮች Eየተወሳሰቡ ይሄዳሉ።
ይህ ወታደራዊ መንግስት፣


ሁለቱ ዋና ዋና የህብረተሰብ ክፍሎች Aሁን የጀመሩት መቀራረብ Eንዳይቀጥል በመሃላቸው ነፋስ Eንዲገባ
ያደርጋል። የOሮሞ Eንቅስቃሴ ሲነሳ ሲቀጠቅጠው Eንዳልነበረ ሁሉ፣ Aሁን Aንዳንድ የማስመሰያና
መታረቂያ Eርምጃዎች Eየወሰደ ነው። የOሮሞ ክልል ከAዲስ Aበባ ከሚገኘው ገቢ ተጠቃሚ ሊሆን
ይችላል የሚል ሃሳብ Eየተንሸራሸረ ነው። Aማርኛ ተናጋሪው ሕዝብና Oሮሞው Aብረው የሚኖሩባቸውን
ቦታዎች ለOሮሞዎች በመስጠት የጥቅም ግጭት Eንዲቀሰቀስ ያደርጋል። Eኒህን መሰል ግጭቶች Eንዲነሱ
የሚደረጉት Aማርኛ ተናጋሪውና Oሮሞው Aብረው በሚኖሩባቸው በቀድሞ የወሎና የሸዋ ክፍለሀገሮች
ውስጥ ነው። ከዚህ ሌላ ግን፣ የOሮሞ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ቦታዎች፣ የOሮሞ ንብረት የሆኑ ንብረቶች
(ባንኮችና የመሳሰሉ ተቋማት) ላይ ጉዳት በማድረስ በAማርኛ ተናጋሪዎች Eንደተፈጸመ Aስመስሎ
ያቀርባል። Eነዚህንና የመሳሰሉ ድርጊቶችን ማ Eንደፈጸማቸው ውሎ Aድሮ ሊደረስበት ቢችልም፣
መጀመሪያ ላይ ግን መደናገር Eንዳውም መቃቃር ሊያስነሱ ይችላሉ።








በIትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሕዝቦች መቃቃርንና መጋጨትን ፖሊሲ Aድርጎ የተነሳ መንግስት
ቢኖሩ የወያኔ መንግስት ነው። የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል መቀራረብ ያስከፋው መንግስት ቢኖር ወያኔ
ነው። ነሐሴ ውስጥ፣ የመንግስት ቃል Aቀባይ ተብዬው በንዴትና በቁጭት ነበር ስለOሮሞና Aማራ
መቀራረብ የተናገረው። ‘Aክራሪ’ የOርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮችና የሙስሊሙ ህብረተሰብ Eንዴትና
ለምን ሊደጋገፉ Eንደቻሉም Eንቆቅልሽ ሊሆንበት በመቻሉ፣ ችግሩ በቂ ‘የፖለቲካ ስራ ስላልተሰራ
የተፈጸመ’ ነው በማለት ነበር የደመደመው። ማለትም፣ ‘በከፋፍለህ ግዛ’ ላይ የተመሰረተው የወያኔ ፖሊሲ
በሚገባ ስራ ላይ Aልዋለም ማለቱ ነው። የመፈንቅለ መንግስቱ መሪዎች ከሆኑት መሀል Aንዱ ደብረጽዮን
ገብረ ሚካኤል ባካሄደው ቃለ ምልልስ ተመሳሳይ ሃሳብ ሰንዝሯል። ምናልባትም፣ ቃል Aቀባዩ የAለቃውንና
የኃላፊውን ሃሳብ ነበር ያስተጋባው።
በሁለቱ ታላላቅ የህብረተሰብ ክፍሎች መሀል መፈጠር የጀመረው የመተባበር ሂደት Eንዳይቀጥል
ለማድረግ፣ Oሮሞዎች ያነሷቸውን ጥያቄዎች የተቀበለ መስሎ ትግላቸውን ለማርገብ ይሞክራል። በAማርኛ
ተናጋሪው ሕዝብ ላይ የጀመረውን የዘር ማጥፋት ሂደትን ግን ይቀጥልበታል።
Aንቀጽ 39ን መሰረት በማድረግ Iትዮጵያን ለመበታተን፣ Iትዮጵያ ሌላው ዩጎዝላቪያ Eንድትሆን
የሚያስችለውን ዝግጅት ያደርጋል፣
የትግራይ ሕዝብ በፍርሃት ከጎኑ Eንዲሰለፍ ያለመታከት ጥረት ያደርጋል፣
ሃይማኖት ላይ የተመሰረተ መከፋፈል ስር Eንዲሰድና ገዝፎ Eንዲወጣ የሚቻለውን ሁሉ ይፈጽማል፣
Aንዳንድ ለራሳቸውና ለጥቅማቸው ብቻ ያደሩ ግለሰቦችን የይስሙላ ሹመት በመስጠት ሕዝብ Aሳታፊ
ፖሊሲ ያለው ለማስመሰል ይሞክራል፣

Eነዚህ ሁኔታዎች፣











በፖለቲካ ሂደት Eውነተኛ ለውጥ ለማምጣት የሚደረገው ጥረት ሙሉ በሙሉ Eንዲያከትም ያደርጋል፣
ሁኔታዎች Eየበረቱና ቀውሱ Aልቆም Eያለ ሲሄድ፣ ይህ የወታደር ክፍል፣ Aለ የሚባለውን ሕገ መንግስት
ሽሮ ሀገሪቱን Eንደደርግ ዘመን በAዋጅ ማስተዳደር ይጀምራል፣
Aሁን Eንደሚደረገው ሁሉ፣ የትግራይ ሕዝብ ለመነገጃ ቀርቦ፣ ‘ልትፈጅ ነው’፣ ‘ሊጨርሱህ ነው’፣ ወዘተ
Eያለ በIትዮጵያ ሕዝብ መሀል ያለው ግንኙነት Eየደፈረሰና Eየተበላሸ ይሄዳል። ውሎ Aድሮም Aብሮ
መኖር ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ከስርዓቱ ጋር በተሳሰረው የሕዝብ ክፍልና በተቀረው
የIትዮጵያ ሕዝብ መሀል ያለው ድርና ማግ Eየሰለለ ሄዶ ሊበጠስ ይችላል፣
የዘር ፍጅቱ ሳያባራ ይቀጥላል፣ ብዙ ሰው ያልቃል፣
Iትዮጵያ Eንደ Aንድ Aገር ፀንታ መቆየት ላይሆንላት ይችላል። Eንደዩጎዝላቪያ ትናንሽ መንግስቶች
ይበቅላሉ፤
Eነዚህ ትናንሽ መንግስታትም ቢሆኑ ሰላም Aያገኙም፤ ቀውሱ ሳያባራ ሊቀጥል ይችላል፣
በIትዮጵያ የተነሳው ቀውስ ለጎረቤት Aገሮችም ሆነ በAጠቃላይ በAፍርቃ ቀንድ Aካባቢ ሊፈጠር
ለሚችለው Aለመረጋጋት ዋነኛ ምክንያት ይሆናል፣
የAክራሪ የሃይማኖት ቡድኖች የሚፈጠረውን Aጋጣሚ በመጠቀም ትርምሱ Eንዲቀጥል የሚችሉትን
ያደርጋሉ፣
ሰላም ለመጠበቅ በሚል ሽፋን፣ በተባበሩት መንግስታት Aማካይነት የምEራቡ ኃይል ጣልቃ ይገባል።

የIትዮጵያ መጻI Eድል Aስፈሪ ነው። ገናና የነበረች ይህች Aገር፣ ለራሳቸውና ለጥቅማቸው ባደሩ ጥቂት ነውረኛ
ግለሰቦች ልትደፈርና ልትዋረድ Aይገባም። Eነዚህ ግለሰቦች የIትዮጵያን መቃብር ቆፍረው መቀመቅ ሊሰዷት
ተዘጋጅተዋል። ያን Eድል መስጠት የለብንም። ካደረግነውም ውርደት ነው። ስለሆነም፣ ሽማግሌ/ህፃን፣ ወንድ/ሴት፣
የተማረ/ያልተማረ፣ ሁላችንም ተረባርበን፣ የዘረኞቹን የደብረ ጽዬንን፣ የሳሞራ ዩኒስን፣ የስብሃት ነጋን፣ የዓባይ
ፀሃዬን፣ የብርሃኔ ገ/ክርስቶስን፣ የAርከበ Eቁባይንና ግብረ Aበሮቻቸውን Eኩይ ዓላማና ስራ ማምከን ይጠበቅብናል።

ያን ሃላፊነት ለመወጣት የIትዮጵያ ወጣቶች ፈር ቀዳጅ ስራ ጀምረዋል። ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችም
የየበኩላችንን ማድረግ ይኖርባቸዋል።

ምን ይደረግ?
ዛሬ Iትዮጵያን የገጠማት ችግር የAማርኛ ወይም የOሮሚፋ ተናጋሪው ወይም የተወሰነ የህብረተሰቡ ክፍልን ብቻ
የሚመለከት Aይደለም። ዛሬ Iትዮጵያን የገጠማት ችግር ከሀገሪቱ ህልውና ጋር የተሳሰረ ነው። በወያኔ ጉያ ተሸሽጎ
ያደገው ወታደራዊ ቡድን Iትዮጵያን Eንደ Aገር ሊያጠፋት ይችላል። ይህ ወታደራዊ ቡድን፣ ‘Eኔ ከሞትኩ ሰርዶ
Aይብቀል’ Eንዳለችው Eንስሳ፣ ጥቅሙንና ስልጣኑን የሚያጣ ከመሰለው Iትዮጵያ ብትበተን፣ ሕዝቦቿ ቢያልቁ
ደንታ Aይሰጠውም።
ወያኔም ሆነ Aሁን ስልጣን የያዘው ወታደራዊ ቡድን፣ ባላሰለሰና በተባበረ የሕዝባዊ ትግል መንበርከክ Aለበት። ይህ
ቡድን ካልተንበረከከ ነገ Aገር Eንኳን ላይኖረን ይችላል።

ሕዝባዊ Eምቢተኝነት
በሕዝባዊ Eምቢተኛነት Aማካይነት መብታችንን ለማስከበር የሚደረገው ጥረት ሳያሰልስ መቀጠል ይኖርበታል። ያ
የትግል ዘርፍ ምን Eንደሆነና ሊሆን Eንደሚችል ከራሳችን ልምድ፣ በOሮሞና በAማራ Aካባቢ ከተደረጉ
Eንቅስቃሴዎች ተምረናል። ይህ ትግል ሌላ ሳይሆን ለግፈኛ Aገዛዝ Aለመገዛትና ነፃነትን መምረጥ ማለት ነው።
ለነፃነታችን የጀመርነውን ትግል መቀጠል ይኖርብናል። ሌላ ምርጫ የለንም።
ትግላችን ዘዴ የተላበሰና የጠላትና የወዳጅን የኃይል ሚዛን ያገናዘበ ሊሆን ይገባል። በEርግጥ በተለያዩ የOሮሚያና
የAማራ ክልሎች Aደባባይ ጭምር በመውጣት ድምጻችንን ከፍ Aድርገን Aሰምተናል። Aላመች ሲልም ከቤት
ባለመውጣት ተቃውሞ Aድርገናል። ወገኖቻችን Eየተገደሉ፣ በEሳት Eየተለበበሉና በጥይት Eየተቆሉ ባለበት በAሁኑ
ሁኔታ Aዲሱ Aመት የፈንጠዝያና የደስታ በመሆን ፈንታ፣ ሰከን ብለን የምናስብበትና በስቃይ ላይ የሚገኙ
ወገኖቻችንን የምንዘክረበት ሆኗል። ተገቢና ትክክለኛ የትግል Aካሄድ ነው። ሌሎች Eርምጃዎችም ወስደናል።
ሕዝባዊ Eምቢተኛነታችን ጉልበት Eንዲኖረው፣ መልክ ባለው ሁኔታና ለረዥም ጊዜ Eንዲቀጥል ከተፈለገ
ብልሃትንና የሰከነ ስልት መጠቀምን ይጠይቃል። Aደባባይ ወጥቶ ብሶት ማሰማት ተገቢና Aስፈላጊ ቢሆንም፣ የወያኔ
ህገ መንግስት ላይ የሰፈረው ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብት ለይስሙላና ለማዘናጊያ ሆን ተብሎ የተካተተ በመሆኑ
ያንን መሰረት Aድርጎ መንቀሳቀስ ከጥቅሙ ጉዳቱ Eንደሚያመዝን በተደጋጋሚ Aይተናል። ስለሆነም፣ ደረታችንን
ለጥይት፣ Aንገታችንን ለካራ Aሳልፈን መስጠት Aይኖርብንም።
ወያኔን ተንተርሶ የተፈጠረው የሳሞራ ዩንስና የደብረ ጽዮን የAፋኝ ቡድን ነፍስ ከማጥፋት፣ ዘር ከመጨረስ፣
ብሎም ሀገር ከመበታተን ወደኋላ ሊል Eንደማይችል መረዳት የነገሮች ሁሉ ቀዳሚ Eርምጃ ነው። Eንደ Aበደ
ውሻ በመቅነዝነዝ ላይ ያለው ይህ ቡድን፣ Eስከዛሬ ያካበተው ሀብት በAንድ ቅጽበት ከEጁ Aፈትልኮ ሲሄድ፣ Eንኳን
በEውኑ በህልሙም ያላሰበው ጉዳይ በመሆኑ፣ ያን ጥቅሙን ለማስጠበቅ ምንም ከማድረግ Aይመለስም። Aገር
Aጥፍቶ፣ ሕዝቦችን Aተራምሶ፣ Aፈራቅቆ፣ Aጋጭቶም ቢሆን ሀብቱን Eንደያዘ መቆየት ነው ዋና ዓላማው። ስለሆነም፣
ትግላችን ጉልበት Eያገኘ Eንዲሄድ ስልታዊ በሆነ መቀጠል ይኖርበታል።

ሕዝባዊ Eምቢተኝነትና በዘር ማጥፋት ወንጀል ክስ መመስረት
Iትዮጵያ Eጅግ በርካታ የህግ ባለሙያዎች፣ በተለይ Aለም Aቀፍ ህግ ያጠኑ ምሁራን Aላት ብዬ ገምታለሁ። Eኒህ
ዜጎች Iትዮጵያንና ዜጎቿን ለመታደግ ከፈለጉ፣ ዋና ዋና የIህAዴግ ሹመኞች ዘር የማጥፋት ወንጀል Eየፈጸሙ
በመሆናቸው ለAለም Aቀፍ ፍርድ ቤቶች ክስ መመስረት መቻል Aለባቸው። ምንም Eንኳን የወያኔ ሹመኞቹ
የምEራቡ Aለም፣ በተለይም የAሜሪካ ድጋፍ ስላላቸው ለጊዜው ሊነኩ የማይችሉ ሰዎች ቢሆኑም፣ ክስ መመስረቱ

በራሱ ትልቅ Eርምጃ ስለሆነ ለምናካሂደው ትግል ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ግፈኛ ግለሰቦቹ ይሸማቀቃልሉ፣
Eንደልባቸው Aይንቀሳቀሱም።

ሕዝባዊ Eምቢተኝነትና ሕዝባዊ Eርቅ
Eርቅ ሲባል ሕዝባዊ Eርቅ ማለት ነው። ሕዝባዊ Eርቅ ከመቼውም ጊዜ በላይ Aስፈላጊ የሆነበት ወቅት ቢኖር ዛሬ
ነው። ወያኔ በ25 Aመት Aገዛዙ፣ ሕዝቡን ሲከፋፍል፣ ሲያጣላና ሲያጋጭ ኖሯል። ያ የወያኔ የAገዛዝ ዘይቤ Aሁን
ከፍተኛ ተግዳሮቶች Eየገጠመው ቢሆንም Aስተማማኝ በሆነ መንገድ ብሄራዊና Aገራዊ Eርቅ ይካሄድ ዘንድ፣ የሀገር
ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖትና Aንቱ የተባሉ የየህብረተሰቡ ‘መሪዎች’ በዘርም ሆነ በሃይማኖት ሰበብ በሕዝቡ መሀል
የተቀረጸው የመጠላላትና የመፈራራት ስሜት Eንዲያረብብ፣ ሰፊ የሽማግሌ ስራ ማከናወን ይጠበቅባቸዋል። ይህን
መሰል ስራ ቢከናወን ወያኔ Iትዮጵያን ለማጥፋት የሚያደርገውን ሩጫ በEጅጉ ሊገድብና ሊታደግ ይችላል።
የብሄራዊ Eርቅ ጉዳይ ሲነሳ፣ የረባ ሕዝባዊ ድጋፍ የሌላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች የስልጣን ተጋሪ Eንዲሆኑ
ማድረግ፣ ወይም የፖለቲካ ሥርዓቱ ሰፋ ብሎ ሌሎችን ሊያሳትፍ Eንዲችል Aድርጎ ማወቀር ማለት Aይደለም። ያ
ቢሆን መልካም ነበር። ይሁንና፣ ላለፉት 15 Aመታት በተደጋጋሚ ተሞክሮ፣ በወያኔ ተቀባይነት ካለማግኘቱም ሌላ
ሲያላግጥበት ቆይቷል። ዛሬ ትኩረቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የስልጣንና የጥቅም ተጋሪ Eንዲሆኑ መታገል ሳይሆን
ሀገር ማዳንና የተጀመረው የዘር Eልቂት የሚመክንበትን መንገድ መሻት ነው።

ሕዝባዊ Eምቢተኝነትና የመገናኛ ተቋማት
ብዙሐን የመገልገያ መሳሪያዎቹ በወያኔ Eጅ ናቸውና ነጋ ጠባ ሊያስፈራሩን፣ Eርስ በEርሳችን በጎሪጥ
Eንድንተያይና Eንድንጣላ ሊያደርጉን ይሞክራሉ። ስለሆነም፣ የመጀመሪያውና ቀዳሚ Eርምጃው የEነዚህ Eኩይና
Aገር በታኝ ቡድኖችን ፍላጎትና ዓላማ መረዳትና በብዙሐን የመገልገያ ተቋማት Aማካኝነት ለሚያስተላልፏቸው
ማናቸውም ጎጂ ሃሳቦችና በመርዝ የተለወሰ ቅስቀሳ ጆሮ Aለመስጠት ነው። መርዙ ህዝብ መሀል በመግባት የበለጠ
ብጥብጥና ሁከት Eንዲሁም መለያየት Eንዳይፈጥር፣ የሚመኩበት የመገናኚያ መሳሪያቸውን Eናምክነው። ሰሚ
Eንዳያገኝ Eናደርግ። ከሰሜን Eስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ Eስከ ምEራብ ያለው ሕዝብ Aናዳምጣችሁም፣ Aንሰማችሁም
ይበላቸው። የብዙሃን ድርጅቶቻችሁን ታቅፋችሁ ኑሩ፣ ስትፈልጉም ተጠቀሙባቸው ብሎ ሕዝቡ ሊያዳምጣቸው
Eንደማይሻ ያሳያቸው።

ሕዝባዊ Eምቢተኝነትና የሕዝባዊ ሸንጎዎች ምስረታ
ባለፉት በርካታ ወራት፣ በተለይ በOሮሚያና በAማራ ክልሎች የተካሄዱት ትግሎች በታሪካችን ውስጥ ትልቅ ቦታ
የሚሰጣቸው ሲሆኑ፣ ትግሉ መሬት የረገጠና Eንደ Aለት ድንጋይ ጠንካራ Eንዲሆን፣ በቀበሌ፣ በገበሬ ማህበር፣
በወረዳ፣ በAውራጃ፣ ወዘተ የሕዝቡን ትግል የሚያቀናጁ ስውር የሕዝባዊ ሸንጎዎች መመስረት ይኖርባቸዋል።
መጀመሪያ ላይ በAንድ የቀበሌ ወይም የገበሬ ማህበር ከAንድ በላይ የሕዝባዊ ሸንጎዎች ሊፈጠሩ ቢችሉም፣ Eነዚህ
የተለያዩ Aካላትን በውይይትና በመግባባት በጋራ Eንዲሰሩና የጋራ Aካል Eንዲፈጥሩ ማድረግ ይቻላል። ያ ሊሆን
ካልቻለም፣ በመመካከር ትግሉን Eያቀናጁ ይቆዩና ሂደቱ ራሱ ወደ Aንድ Aቅጣጫ ይመራቸዋል።
ከቀበሌና ከገበሬ ማህበራት ጀምሮ የሚዋቀሩት Eነዚህ Aካላት፣ ወደፊት የምንፈጥረው የሽግግር መንግስታችን
ዋልታና መሰረት ሊሆኑ ስለሚችሉ፣ ልዩ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል። የተጀመረው ትግል መቋጪያ ሊበጅለት
የሚችለው በየAካባቢው ትግሉን የሚመሩ ሕዝባዊ ሸንጎዎች ሲመሰረቱ ብቻ ነው። ወያኔ በፍላጎቱ ከስልጣን
Aይወርድም። መገደድና መገፋት Aለበት።
Eነዚህ ሕዝባዊ ሸንጎዎች በመላ Iትዮጵያ፣ በተለይም በOሮሚያና በAማራ Aካባቢ Eንዲፈጠሩ ከተደረጉ በኋላ፣
በየAካባቢው የሚገኙ ሕዝባዊ ሸንጎዎች በጋራ የሚሰሩበት፣ መረጃ የሚለዋወጡበት፣ ትግሉን የሚያቀናጁበት፣ የጋራ

የትግል ስልት የሚነድፉበት ሁኔታ ይፈጠራል። ይህ Aካሄድ፣ በትግላችን ሂደት መሪዎቻችንን ለመውለድና ለመፍጠር
የሚረዳን ሲሆን፣ ወያኔ Iትዮጵያን ለማፍረስ የሚያካሂዳቸውን ደባዎችና ተንኮሎች ያቅባል።

ሕዝባዊ Eምቢተኝነትና የፖለቲካ ፓርቲዎች
ከ1997 ዓም ምርጫ በፊት፣ በIትዮጵያ ለሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች የIትዮጵያ ሕዝብ Aንድ መልEክት
Aስተላለፈ፡ ‘ተባበሩ ወይም ተሰባበሩ’ Aላቸው። ለመተባበር ሞክረው ስላልሆነላቸው ጥቂት ቆይተው ተሰባበሩ። ዛሬ፣
ከ70 በመቶ በላይ የሚሆነው ወገናችን Aደባባይ ወጥቶ ሲፋለም፣ የፖለቲካ ድርጅቶቹ Eንኳንስ Aመራር ሊሰጡ፣
ከሕዝቡ ጎን Aልተሰለፉም። Aንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች ዘጋቢዎች ሆነው Aረፉ። Eናም፣ ሕዝቡ በተነሳበት ጊዜ
መምራት ካልቻሉ መቼ ሊደርሱለት ይችሉ ይሆን መጠየቅ Aግባብ Aለው? በAጭሩ፣ ድርጅቶቹ ከስም ባለፈ ምንም
ድጋፍ Eንደሌላቸው ግልጽ የሆነ ሲሆን፣ Aቅም Aለን የሚሉ ካሉ፣ ለመተባበር ጥረት ያድርጉ። ለስልጣንና ለግል
ጥቅም የሚያደርጉትን Eሽቅድምድም ትተው፣ በሕዝቡ ላይ የሚደረገው ግፍ Eንዲቆም ባላቸው Aቅም ሁሉ
ድምጻቸውን ያሰሙ። Eንዲያ ማድረግ ካልቻሉ ጡረታ ይውጡ። ጡረታ መውጣት ደግሞ ክህደት ወይም ወንጀል
Aይደለም።

ሕዝባዊ Eምቢተኝነትና የፖለቲካ Eስረኞች
በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወገኖቻችን፣ የAልገዛምና የEምቢታ ድምጻቸውን ስላሰሙ ብቻ ዛሬ በየወህኒ ቤቱ
ይማቅቃሉ። ቤተሰቦቻቸውም ችግር ላይ ወድቀዋል። ልጆቻቸው ያለAባትና Eናት በመቅረታቸው ትምህርታቸውን
መከታተል Aዳግቷቸዋል። ለEነዚህ ወገኖቻችን ልንደርስላቸው ይገባል። ስለሆነም፣ ሀ/ ዘር ሳንለይ፣ በየEስር ቤቱ
የሚገኙ ወገኖቻችንን Eየሄድን Eንጠይቅ፣ Eስር ቤቶቹን Eናጨናንቅ፣ ለ/ የታሰሩ ወገኖቻችንን የሚታደግ፣
Eርዳታ የሚሰበስብ፣ ሁኔታው በሚፈቅደው መሰረት ቤተሰቦቻቸውን ሊንከባከቡ የሚችሉ የመረዳጃ ማህበሮች
Eናቋቁም። የEስረኛ መረዳጃ ማህበሮች EንደEንጉዳይ በያለበት ፈልተው ያብቡ።

ሕዝባዊ Eምቢተኝነትና የንግድ ማEቀብ
የደቡብ Aፍሪቃ ዘረኛ ሥርዓት ሊወገድ ከቻለባቸው Aንዱ ምክንያት በዓለም ዙሪያ የተደረገው የIኮኖሚ ማEቀብ
ሲሆን፣ በወያኔና በደጋፊዎቹ Aማካይነት የሚካሄደው የገቢና የወጪ ንግድ ላይ ከፍተኛ ጫና ለማድረስ ሁለ-ገብ
የንግድ ማEቀብ ይደረግ ዘንድ በተለይ በዓለም ዙሪያ የፈሰሰው Iትዮጵያዊ የማይናቅ ውለታ ሊያበረክት ይችላል።
የወያኔን የንግድ Eንቅስቃሴ ነጥለን በማውጣት ማEቀብ Eንዲደረግበት፣ Eንዲገለል፣ ብሎም Eንዲከስር ማድረግ
ይኖርብናል። የወያኔ ንግድ፣ በድርጅቱ ዙሪያ የተሰባሰቡት ከፍተኛ ሹመኞቹ ንብረት ነው። በዚህ ንግድ ባካበቱት
ገንዘባቸው ነው በየAደባባዩ የሚቆሉን፣ የሚረሽኑን። በዚህ ንግድ ባካበቱት ገንዘባቸው ነው ሰላዮች Aሰማርተው
የሚያስጠቁሙብን። በዚህ ንግድ ባካበቱት ገንዘባቸው ነው Iትዮጵያን ለመበተን ደፋ ቀና የሚሉት።
የንግድ ማEቀቡ፣ በተለይ በወያኔና ተባባሪዎቹ የንግድ Eንቅስቃሴ ላይ ያተኮረ ሲሆን፣ ሸቀጣቸው ተቀባይና ገዢ
Eንዳያገኝ፣ Eንዲሁም የገቢ ንግድ ማድረግ Eንዳይችሉ ያላሰለሰ ጥረትና ትግል ማከናወን ያሻል። ስራው በተሳካ
ሁኔታ Eንዲካሄድ፣ ሀ/ በተቀዳሚ የወያኔ የንግድ ተቋማት የሆኑትን ለይቶ በማወቅ ስማቸውን ይፋ ማድረግ፣ ለ/
Iትዮጵያውያን በሚገኙበት ሁሉ፣ ከወያኔ የንግድ ተቋማት ጋር ንግድ (ቢዝነስ ) የሚያካሂዱ ድርጅቶችንና
ኮርፖሬሽኖችን ለይቶ ማወቅ፣ ሐ/ Eነዚህ ተቋማት ስለወያኔ Eኩይ ስራና በዘር ማጥፋት ወንጀል ላይ መጠመዱን
ያለመታከት ማስረዳት፣ ከወያኔ ጋር መስራት ማለት በዘር ወንጀል መተሳሰር መሆኑን Aበክሮ ማስረዳት፣ መ/ ከወያኔ
ተቋማት ጋር የሚካሄድ የገቢም ሆነ የወጪ ንግድ Eንዲቆም ያለመታከት ማስረዳት፣ ሠ/ የወያኔ መንግስት ዘር
በማጥፋት ተግባር ላይ መሰማራቱን ያገባኛሉ ለሚሉ Iትዮጵያውያንም ሆኑ Aፍቃሪ-Iትዮጵያ የሰብAዊ መብት
ተሟጋች ድርጅቶች ማሳወቅ፣ ማስረዳት። ይህን የግፍ Aሰራር በጽኑ Eንዲቃወሙና Eንዲታገሉ ማድረግ፣ ረ/

በምንገኝበት በየትኛውም ቦታ ቢሆን፣ ከAካባቢው የሕዝብ Eንቅስቃሴ ጋር የጋራ ትብብር ፈጥረን Eነሱ የEኛን፣
Eኛ የEነሱን Aጀንዳ Eስተናግደን የወያኔን Iኮኖሚ Eናሽመድምድ።

ሕዝባዊ Eምቢተኛነትና የወያኔ የንግድ ተቋማትን ማግለል
ወያኔ ሕዝብ የሚገድለው፣ Aፋኞች የሚያሰማራው፣ የስለላ ስራና ሌሎች ግፎችን የሚያካሂደው Eኛ ራሳችን
በምንሰጠው ገንዘብ ተጠቅሞ መሆኑን በመረዳትና በመገንዘብ፣ ከህወሃት ሱቆች፣ የክፍለ ሀገራት Aውቶቡሶችም ሆነ
ከንግድ ተቋማት ጋር ያለንን ማናቸውንም ትስስር መቆራረጥ። ከህወሃት ሱቆችም ሆነ የንግድ ተቋማት ጋር
Aንዳችም የግዢም ሆነ የንግድ ልውውጥ ማድረጋችንን ማቆም። የወያኔ Aውቶቡሶችን ጨርሶ Aለመጠቀም።
Eነዚህ ተግባራትን በተሳካ ሁኔታ ለማካሄድ፣ በየክልሉ፣ በከተማዎች፣ በቀበሌና በገበሬ ማህበራት Aካባቢ የሚገኙ
የወያኔ የንግድ ተቋማት ማንነትን ለይቶ በማውጣት ለሕዝብ ይፋ ማድረግ። ላላወቀ ማሳወቅ። Eዚህ ላይ Aንድ
ሊጤንና ተገቢ ትኩረት ሊደረግበት የሚገባ ጉዳይ፣ የሕዝብ የንግድ ተቋማት Iላማ Eንዳይሆኑ ልዩ ጥንቃቄ
ማድረግ ያሻል።

ሕዝባዊ Eምቢተኛነትና Aማራው
ወያኔ ሥልጣን ከመያዙ በፊት Aማራ ሳንሆን፣ ጎንደሬ፣ ጎጃሜ፣ ሸዌ፣ ወሎዬዎች ነበርን። በEነዚህ ቦታዎች Aማርኛ
ተናጋሪዎች ብቻ ሳንሆን ትግርኛ፣ Oሮሚፋ፣ Aገውኛ፣ Aፋር፣ ቅማንትና ሌሎችም Eንደኛው ራሳቸውን ጎንደሬ፣ ሸዌ፣
ጎጃሜና ወሎዬ ብለው ይጠሩ ነበሩ። የወያኔ ሥርዓት ያ Aልፈን ወደሄድነው ማንነታችን መለሰን። Iጣሊያን
Eንዳደረገው ሁሉ ዘር ቆጠራ ውስጥ ገብተን በቋንቋችን Eንድንሰለፍ ገፋፋን። ያ ብቻ Aይደለም። Aጎራባች
ወገኖቻችንን Eንድንፈራና Eንዳናምናቸው Aደረገ። በበደኖ Eና በሌሎች ቦታዎች Eንደተደረገው፣ ወያኔ ከስልጣን
ከተወገደ Oሮሞ ይጨፈጭፍሃል፣ Iትዮጵያም ትበታተናለች ብሎ ሰበከን። ፈራን። በብዙ ወገኖቻችን ላይ ግፍ
ሲፈጸም ብናይም Eንዳላየ ማየትን መረጥን።
Eየዋለ Eያደረ ግን፣ በብዙ ቦታዎች በAማራዎች ላይ ብዙ ግፍ በመፈጸሙ የተቆጩ Aንዳንድ ወጣቶች የAማራ
ማንነታቸው ላይ Eንዲያተኩሩ ሁኔታዎች Aስገደዷቸው። ተጎናጽፈነው የነበረውንና Aባቶቻችን ያወረሱንን
Iትዮጵያዊ ክብራችንና ማንነታችንን ወያኔ ቀምቶን በዘር Eንድንሰለፍና Eንድናስብ Aደረገ፣ ለወያኔ ድግስ
Eንድንታደም ተገደድን። ይሁንና፣ ግብዣው ይቅርብን Aልተቀበልነውም ልንል ይገባል። Iትዮጵያዊ ማንነታችንን
በAማራ መነጽር ውስጥ Aሻግሮ ማየት ነውርም ሆነ ክፋት የሌለው ቢሆንም፣ Aባቶቻችንና Eናቶቻችን ያወረሱንን
ማንነታችንን ለልጆቻችን ለማሳለፍ Eንብቃ። Aባቶቻችን ለAማራ ሳይሆን ለIትዮጵያዊ ማንነት በክብር
የተዋደቁለትን ዓላማ Aንስተን ፈለጋቸውን Eንከተል። Aባቶቻችን Iትዮጵያ ብለው Iትዮጵያን Aቁመዋል።
ባንዲራችን Eንድትውለበለብ Aድርገዋል። Eኛም የAባቶቻችንን ዱካ Eንከተል። ያ ሁኔታ ሊፈጠር የሚችለው
ደግሞ የወያኔ ፖሊሲ ለAንዴና ለሁልጊዜ ሲንበረከክና ሲሸነፍ ብቻ ነው። ከዚህ ፖሊሲ በስተጀርባ ያለው የህወሃት
ቡድን ተወግዶ Aገሪቱ በሕዝቦቿ የበላይነት ስር ስትውል ብቻ ነው።

ሕዝባዊ Eምቢተኛነትና የትግራይ ተወላጅ
የትግራይ ሕዝብ በAፋኙ በወያኔ ቡድን ስር መገዛት ከጀመረ ከሶስት Aስርተ Aመታት በላይ ሆኖታል። በተለይ
የደርግ ጦር ትግራይን ለቆ ከወጣ ወቅት ጀምሮ፣ ወያኔ፣ ትግራይን በሶስት ዓይነት ዘዴ መግዛት ጀመረ። ሀ/
ከቀበሌና ከገበሬ ማህበር ጀምሮ ሕዝቡን የሚቆጣጠርበት ሰነሰለት ዘረጋ፣ ለ/ የትግራይ ሕዝብ ወያኔን ካልደገፈ
ከፍተኛ ጥቃትና ጥፋት ሊደርስበት ይችላል የሚል ስር-ሰደድ ዘመቻ በማካሄድ ሕዝቡ በፍርሃት ቆፈን ውስጥ
Eንዲማቅቅ Aደረገ፣ ሐ/ ወያኔ ስልጣን ሊይዝ በመቻሉ ተንቀው የቆዩት የትግራይ ተወላጆች Aንገታቸውን ቀና
Aድርገው መሄድ ጀመሩ፤ ተከበሩ ብሎ ቀሰቀሰ።

‘Aዛኝ ቅቤ Eንጓች’ Eንዲሉ፣ ወያኔና ግብረ በላዎቹ የትግራይን ሕዝብ Eስረኛቸው በማድረግ በስሙ ይነግዳሉ። Eኛ
ብንወገድ የትግራይ ሕዝብ መከራና Aሳር ይገጥመዋል፣ ለEልቂት ይዳረጋል ይላሉ። ዓባይ ፀሃዬ ጳጉሜ ውስጥ
ለAዲስ ፋና ሬድዮ በሰጠው መግለጫ Eንደገለጸው፣ ሁኔታዎች Aሁን ባሉበት ከቀጠሉ Eንደ ሩዋንዳ Iትዮጵያ
ልትበታተንና የዘር Eልቂት ሊከተል ይችላል በማለት ሊያሰፋራሩን፣ ሊያሸማቅቁን፣ Eርስ በEርሳችን Eንዳንተማመን
ለማድረግ ይሞክራሉ። ወያኔ ለ25 Aመታት በስልጣን ሊቆይ የቻለው፣ ሕዝባዊ ድጋፍ Aግኝቶ ሳይሆን፣
በፍርሃታችን ላይ ተንተርሶ፣ ፍርሃታችንን ተንፍሶና ተመግቦ ነው። Aንተ የትግራይ ተወላጅ የሆንከው ሕዝብ፣ ወያኔ
ከስልጣን ከወረደ Eንደ ሕዝብ Eንኳን መኖር Aትችልም፣ ከፍተኛ Eልቂት ይደርስብሃል፣ ዘርህ ይጠፋል Eያሉ
Eየሰበኩ ናቸው። ይህን መሰሉ ቅስቀሳ መለስ ዜናዊ በነበረበት ጊዜ፣ ከ1977 ዓም ምርጫ ጋር ተያይዞ የተነሳ
ሲሆን፣ በመለስ ሳንባ የሚተነፍሱት ተከታዮቹ Eነ ዓባይ ፀሃዬ ዛሬም ያንኑ ዘፈን ይዘፍናሉ። በሚኒልክ ጊዜ
የደነቆረች፣ Aሁንም ‘ምንሊክ ይሙት’ ትላለች Eንዲሉ።
የትግራይ ሕዝብ የIትዮጵያዊነት መሰረታችን ነው። Iትዮጵያን ያለ ትግራይ፣ ትግራይን ያለIትዮጵያ ማየት
Aይቻልም። ትግራይ ማለት የሃይማኖቶቻችንና የቋንቋዎቻችን መፈጠሪያ ቦታ ነው። ትግራይ ማለት ታሪካችን ነው።
ትግራይና የተቀረው የIትዮጵያ ሕዝብ ለብዙ ሺህ Aመታት Aብረው ኖረዋል። ምንም Eንኳን ታሪካችን
Eንደማንኛውም Aገርና ሕዝብ Aባጣና ጎርባጣ ቢሆንም Aንተ ትብስ ወይስ Eኔ በመባባል Aብረን ዘልቀናል።
ጣሊያን ወደቀዬህ ሁለት ጊዜ ሲዘልቅ Aብረን መክተናል። Eንደ ዥረት የፈሰሰው ደማችን ተቀላቅሏል። ያን
ትስስራችንን ወያኔ Eንዲበጥሰው Eድሉን Aትስጥ። የትግራይ ሕዝብ ታሪክ ስራ። በስምህ Eየነገዱ ያወረዱህን
Aሳፍራቸው። Eነሱ ነግደው በከበሩ Aንተ Eንደ በሊታ ትታያለህ። Eነሱ በዘረፉ Aንተም Aብረህ ትወቀጣለህ።
በወያኔ Aገዛዝ ግፍ በሚዘንምበት በAሁኑ ወቅት፣ የትግራይ ምሁር ድምፁን ጨርሶ Aለማሰማቱ Aስተዛዛቢ ቢሆንም፣
ጊዜው Aሁንም Aልመሸም።

ሕዝባዊ Eምቢተኛነትና Oሮሞ ወገኖቼ
ትናንት Eና ከትነንትና በስቲያ ታሪክ ጎድቶናል። ደረጃው ይለያይ Eንጅ ሁላችንም ተጎድተናል። Aባቶቻችንና
Eናቶቻችን ያሳለፉት መጥፎ ዘመን ለዛሬው ማንነታችን የሚጠቅመን፣ ትግላችንን Aንድ Eርምጃ ወደፊት
ሊያራምድልን ከቻለ Eንጠቀምበት። Aለበለዚያ ግን፣ ዛሬ፣ ዛሬ መሆኑን Aውቀን ለነገ የሚያገለግለንን የኑሮና
የትግል ስንቅ፣ ቋጥረን ጉዞAችንን መቀጠለ ይኖርብናል።
በታሪካችን የተፈጸሙ ጉዳቶች ለወያኔ ስልጣን መቆየት መሳሪያ ሆነው ማገልገል የለባቸውም። የወያኔ ሥርዓት
ስልጣን ላይ ለመቆየት ሁለት ዘዴዎች Eንደሚጠቀም ልብ ልንል ይገባል። Aንደኛው ፍርሃት፣ ሌላኛው ጉልበት ነው።
Aንተን Oሮሞውን የAማራ ነፍጠኛዎች ያገኘሃትን መብት ሊቀሙህ Aሰፍሰፈው Eየጠበቁ ናቸው ይልሃል። ጥቂት
የOሮሞ ጀሌዎቹንና የስርዓቱ ተጠቃሚዎችን በየAቅጣጫው Eያሰማራ፣ ያ ከቀዬው ያልወጣውን ደሀ Aማራ
ሊነሳብህ ነው Eያለ ያስፈራራሃል። በፍርሃት ብቻ የወየኔ ሥርዓት ተገዢ ሆነህ Eንድትኖር ፈርዶብሃል። Aንዳንድ
ምሁራን የዚህ የወያኔ የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ ሰለባ በመሆናቸው፣ ድርጅቱ Eነሆ ከ25 Aመት በላይ ሥልጣን ላይ
ሊቆይ ቻለ። በመላ Oሮሚያ የተንቀሳቀሰው ወጣቱ ትውልድ ያን የወያኔ ደባና ተንኮል በመረዳት Eምቢኝ ለነፃነቴ
በማለት ካለፈው ሕዳር ወር ጀምሮ ታሪክ ሰራ። የጎንደር ወጣት ተደራሽነቱን ሲገልጽ፣ በሁለቱ ታላላቅ ሕዝቦች
መሀል ድልድዩ ተቀጠለ። Eናም፣ የወያኔ Aንደኛው የAገዛዝ መሳሪያ Eንደ ብርጭቆ ተፈረካከሰ። ብዙ መፈላሰፍ
ሳያሻቸው ወጣቶች Aንድነታቸውን ሲገልጹልህ Aንተም Aጸፋውን መለስክ። ወያኔ Aሁን Aንድ ብልሃት ብቻ
ቀርቶታል። በጉልበት መግዛት። በAማራው ላይ የዘር ማጥፋት Eልቂት Aውጆ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። Aንተን
ደግሞ ትናንት Eንዳደረገው ሁሉ ዛሬም በሸፍጥ Eየገዛህ ሊኖር መላ ዘይዷል፡፡ ትናንት Aብረን Eንስራ ብሎ
ካግባባህና የነበረህን ወታደር በAንድ ካምፕ ውስጥ Eንድታጉር ካደረገ በኋላ ከበባ በማካሄድ በAንድ ሌሊት
Aጠፋህ፣ በተነህ። ዛሬም፣ Aንዳንድ መለስተኛ የመሸንገያ Eርምጃዎችን በመውሰድ ችግርህን ፈትቼAለሁ፣ ፌደራል
Aሰራሩ በትክክል Eየሰራ ነው Eያለህ ነው። ዳግመኛ Aትታለል! ህገ መንግስቱ የፌደራል Aሰራር ይፍቅዳል ቢልም፣

ዲሞክራሲ Aልባ ፌዴሬሽን Aይሰራም፣ ሰርቶም Aያውቅም። ዜጋዊ መብትህን በመጠቀም Aደባባይ በመውጣትህ
በጥይት Eየተቆላህና መሬትህን ለጥቂት ባለሀብቶች Eየቸበቸበ ፌደራላዊ Aሰራር ተከብሯል ማለት ቧልት ነው።
ፌደራላዊ Aሰራር ያለፖለቲካ ዴሞክራሲ ስጋ ሰጥቶ ቢላ መንሳት ማለት ነው። ስጋውን መብላት ብትፈልግ በጥርስህ
ንጨው፣ ጥርስህንም ንቀለው ማለት ነው። በተጨማሪ፣ ዋነኛ የከባቢ ሀብት የሆነው መሬት በማEከላዊ መንግስት ስር
Eንዲቆይ ተደርጎ ፌደራላዊ Aሰራር ብሎ ነገር የለም። በመሬትህ የሚያዙበት በማEከላዊ መንግሱቱ ውስጥ
የተሰገሰጉት ባለሥልጣናት ናቸው።
ዛሬ Aማራው ላይ የዘር ማጥፋት Eርምጃ Eየወሰደ ነው። Aንተን ደግሞ በጥቃቅን Eርምጃዎች ሸንግሎህ ሲያበቃ
ነገ ሌላው ላይ የደረሰውን Eጣ Eንድትጎነጭ ያደርጋል።
የወያኔ ደባና ሴራ በተባበረ የሕዝባዊ የEምቢተኝነት ትግል ይናዳል!
የOሮሞ፣ የAማራና የተቀሩት ወገኖች ትብብርና Aንድነት ለዘለዓለም ይኑር!

