
አይጥ ሇሞትዋ የዴመት አፌንጫ ታሸታሇች!!! 

ገብረመዴኅን አርአያ 

             

ተ.ሓ.ህ..ት ብል ራሱን የሰየመው የዛሬው ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፊሺስቱ 
ፓርቲ፣ በየካቲት ወር 1967 ዓ.ም. ትግለ ከጀመረበት ቀን አንስቶ በትግራይ 
ሕዝብ የፇጸመውን አሰቃቂ የወንጀሌ ግፌ ብዙ ኢትዮጵያዊያን ያውቁታሌ። 

የትግራይ ሕዝብ ያ የ17 ዓመት የወያኔ ትግሌ “ዘመነ እሌቂት” ይለት ነበር። 
ዘመነ እሌቂቱ ከዯዯቢት ትግራይ አሌፍ አሁን በኢትዮጵያ ሀገራችን ሙለ 
በሙለ ሸፌኖ ወዯ ‘ዘመነ ጨሇማ” ተሸጋግሯሌ። 

አሁን ሇማንሳት የፇሇግኩት፤በውጭ አገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ስሇ 
ወያኔ ማንነትና  ማወቅ ያሇባችሁ ጉዲዮች ብዙ ነገሮች አለ። እዛው በየአገሩ 
በምትኖሩባቸው ከተሞች ውስጥ የወያኔ ዴርጅታዊ ተሌዕኮ ሇማሳካት ከትግራይ 
የመጡ የፊሺስቱ ወያኔ ዯቀ መዛሙርት፤በጥቅም የተገዙ አዴርባዮች እና 
ካዴሬዎች  እንዱሁም ሰሊዮች በመሆን በምትንቀሳቀሱባቸው ማሕበራዊ እና 
ፖሇቲካዊ ወይንም ሃይማኖታዊ ሕይወታችሁ ውስጥ ተመሳስሇው በመግባት 
አንዴነታችሁን ሇመበጥበጥ የተሰማሩ እንዲለ በተሇያዩ ሰዎች እንዯተገሇጸ 
ይታወሳሌ። ከተጠቀሱት የወያኔ ካዴሬዎች ውስጥ በትግራይ ሕዝብ እና 
በኢትዮጵያ ሊይ በማን አሇብኝነት ተነሳስተው ሇብዙ ኣመታት ሰብአዊ እና 
አገራዊ ወንጀልችን የፇጸሙ እና ያስፇጸሙ የወያኔ የወያኔ እስር ቤት እና 
የስሇሊው መዋቅር በሃሊፉነት የሰራ ብስራት አማረ ማን ነበር? የሚሇውን ዛሬ 
ግሌጽ ሊዯርግሊችሁ እሻሇሁ።  

ብስራት አማረ ማን ነው? 

ብስራት አማረ ትውሌደ አክሱም እስከ 9ኛ ክፌሌ አክሱም አውራጃ የተማረ ሆኖ 
ወዯ ህወሓት ትግሌ የተቀሊቀሇው በ1968 ዓ.ም. አጋማሽ አካባቢ ነበር። ብስራት 
አሁንም የፊሺስቱ ወያኔ ምርጥ ታማኝ እና ሙለ አባሌነቱ እንዲሇ ሆኖ በውጭ 
አገር እየኖረ አሁንም የፊሺስቱ የወያኔ ፖሇቲካ እና ፖሉሲ አራማጅ እና ጠበቃ 
በመሆን በየራዱዮኑ እና ፓሌ ቶክ ስሇ ወያኔ ብፁእነት ሲሰብክ እያዯመጥነው 
ነው። ያ አሌበቃ ብልት አሇቆቹን በመወከሌ ተቃዋሚዎችን በመዝሇፌ አሌፍም 
አገር ውስጥ በመሄዴ በጌቶቹ ፌረዴ ቤት የክስ ማሕዯር በመግፇት 
ተቃዋሚዎችን ሇማንገሊታት እየሞከረ ነው።ይህ ዯግሞ አዱስ ስሌት እና አሳፊሪ 



ተግባር ስራየ ብል ተያይዞታሌ። ህ.ወ.ሓ.ት. የተባሇው ዴርጅት የፊሺስትነት 
ባሕሪይ እንዱኖሮውና እና በታጋዮችና በኗሪዎች ሊይ ፊሺስታዊ ዴርጊቶች 
እንዱፇጸም አስተዋጽኦ ካዯረጉት የወያኔ ካዴሬዎች አንደ ብስራት አማረ 
እንዯነበር እንዯነበር ብዙ ታጋዮች ያውቁታሌ።፣ ብስራት አማረ ዛሬ ውጭ አገር 
እየኖረ ወያኔን በመዯገፌ ቢሇፇሌፌ ሰው እየገረፇ እና እየገዯሇ ስሇገነባው 
ዴርጅት ጥብቅና ቢቆም ባሕሪያዊ ነውና መገረም የሇብንም። 

ብስራት አማረ ማን ነው? ታሪኩን ትንሽ ወዯ ኋሊ በመመሇስ እስኪ 
እንዲስስ።የተ.ሓ.ሕ.ት (ህ.ወ.ሓ.ት) መሪዎች ከመነሻው ይዘውት የመጡ 
የዴርጅቱ የትግሌ መርሆ ተግባራዊ ሲያዯርጉት የነበረውን ፀረ ኢትዮጵያ፤ፀረ 
አማራ፤ እና ፀረ ሕዝብ እንዱሁም በዋነኛነት ኤርትራን ሇማስገንጠሌና አሌፍም 
የትግራይ ሪፑብሉክ መንግሥት ሇማቋቋም አመራሩ ሲከተሇው የነበረውን 
ፖሉሲውና አካሄደ አብዛኛው ታጋይ አገርና ሕዝብን የሚጎዲ ጥፊት መሆኑን 
ከተገነዘበ በኋሊ፤ አመራሩ እየተከተሊቸው የነበረውን ጸረ ሕዝብ እና ፀረ 
ኢትዮጵያ እምነቶቹ ባጭሩ መገታት አሇበት ብል በመወሰን ዱሞክራሲያዊ 
የሆኑ ጥያቄዎች በማስነሳት መንቀሳቀስ ጀመረ። 

በታጋዩ ውስጥ የተንጸባረቀውና የተነሳው ቅሬታና እንቅስቃሴ በትግራይ 
ሕብረተሰብ ውስጥም በየቦታው ተመሳሳይ ሆነ። ሕዝቡም የጥንት ቅዴመ 
አያቶቻችን እና ወሊጆቻችን ዯማቸውን እና አጥንታቸውን ከስክሰው የጠበቋትን 
እና ያስረከቡንን ኢትዮጵያን ዛሬ የህወሓት መሪዎች ከሻዕቢያ ጋር ተባብረው 
አገራችንን ሉበትኗት ነው የሚሌ ስጋት ከገጠር እስከ ትግራይ ከተሞች 
ተንፀባረቀ። 

በ1968 ዓ.ም. መጨረሻ የወያኔ መሪዎች ይህ የታጋዩ እና የሕዝቡ እንቅስቃሴና 
ቅሬታ ስሊስዯነገጣቸው በዴርጀታችን ውስጥ 
ከመቀላ፤ከተምቤን፣ከአዱግራት፣ከራያና ከሁሇት አውሊዕል አውራጃዎች 
ተሰባስበው “ሕንፌሽፌሽ” (ብጥብጥ) ፇጠሩ በማሇት የተነሳውን የዱሞክራሲ 
እንቅስቃሴ ሇማዲፇን ተነሱ። ሃቁ ግን ታጋይ ሁለ የተነሱት ቅሬታዎች 
በሰሊማዊ እና በዱሞክራሲያዊ መንገዴ  ማንጸባረቃቸው እንጂ፡ -ህንፌሽፌሹን 
የፇጠሩት እራሳቸው አመራሮቹ ነበሩ።  

በዚህ ጊዜ አመራሩ እንቅስቃሴውን ሇመግታት ሇኤርትራ የቆመበትን ፖሉሲውን 
ሇማራመዴ እና  እንዱሁም ፀረ-ሕዝብነቱ እና ፀረ-ኢትዮጵያ እርምጃዎችን 



ሇመውሰዴ ያመቸው ዘንዴ አመራሩ የሚከተለትን እርምጃዎች በመውሰዴ አፇና 
ማካሄዴ ጀመረ። 

                  አመራሩ የወሰዲቸው እርምጃዎች 

በዛው ወቅት የነበሩ ዴርጀቱ የታወቁ አመራሮች ስም ዝርዝር 1ኛ ስብሓት ነጋ 
2ኛ መሇስ ዜናዊ 3ኛ አረጋዊ በርሄ 4ኛ አባይ ጸሃየ 5ኛ ስዩም መሰፌን 6ኛ 
ግዯይ ዘርአጽዮን 7ኛ አውኣልም ወሌደ 8ኛ ስየ አብርሃ 9ኛ አጽብሃ ዲኘው 
(በመሇስ ዜናዊ የተገዯሇ) ተሰብስበው በ1968 ዓ.ም መጀመሪያ ሊይ 06 (ሓሇዋ 
ወያኔ/እስር ቤት) እንዱስፊፊ በመወሰን በሁሇት ዯረጃ አስቀመጡት።ቀዋሚ እና 
ተንቀሳቃሽ እስር ቤት። 

1ኛው - ቀዋሚ 06 ወይንም ሓሇዋ ወያነ የሚባሇው፦በስፊት ሲከፇቱ 1- ቡምበት 
2- ባኽሊ 3- ዓይጋ 4- ወርዒ 5- ፃኢ 6- ዓዱ በቅል 7- ዓዱ ጨጓር 8 ሱር 9- 
በሊሳ- ማይ ሓማቶ 10- ቆል ምሸሊ..ወዘተ..ወዘተ.. ሲከፇቱ እነኚህን ሇማንቀሳቀስ 
የተመረጡ ሰዎች ሇአመራሩ ታማኝ የሆኑ ብቻ ነበሩ። 

2ኛው ተንቀሳቃሽ 06 ወይንም ሃሇዋ ወያነ/Mobile የሚባሇው ነው። ስራ ተግባሩ 
የሚከተለትን የጭካኔ እርምጃዎች፤ ዓሇም አቀፊዊም ሆነ ሃይማኖታዊ ወይንም 
ባሕሊዊ ሕጎችን ሳይከተሌ በማን አህሇኝነት በጠመንጃ ጉሌበት 
ተንተርሶ፤መፇጸም ነው። 

1-ሰሇመዊም ሆነ ተጋይ ወንዴ፣ ሴት፣ ሽማግላ፣ ቄስ፣ ዴያቆን፣ ቃዱ፣ ሓጂ፣ ሸኽ 
ሳይሌ የፇሇጋቸውን ጥፊት ይኑረው አይኑረው በስማ በሇው እና በአለባሌታ 
ሰውን አፌኖ መጥሇፌ (kidnapping) 

2- በተሇያዩ የትግራይ ከተሞች ውስጥ ዴርጅቱ ነብሰ ገዲይ ተኳሾችን አሰርጎ 
በማስግባት የሚፇሌጋቸውና አብረዋቸው ዴንገት የቆሙትን ሲዝናኑ የነበሩትንም 
ያሌተፇሇጉ ንፁሃን ጭምር በጀምሊ በተገኙበት ቦታ ሰሌል በመግባት መግዯሌ፡ 

3- በፇሊ ውሃ እና በጋሇ ብረት እስረኛን በአሰቃቂ ምርመራ ማቃጠሌ (Torture) 

አመራሩ ከሊይ የተጠቀሱት ክንዋኔዎች እንዱመራ ሇብስራት አማረ ሏሊፉነቱን 
ሰጠው። 

ወዯ ዝርዝር ከመግባታችን በፉት የሰውየው ገጸ ባሕሪያት እኔ እንዯማውቀው፦ 



ውሸት የሚያበዛ፤ምቀኛ፤አስመሳይ፤አዴርባይ፤ሇሰው ክብር የማይሰጥ ተሳዲቢ፤ 
ሰውን የሚንቅ፤በትግለ ወቅት የሚያጎበዴዴሊቸውን አሇቆቹን በመመካት እና 
ከአሇቆቹ የተሰጠውን ኃሊፉነት ምርኩዝ አዴርጎ በመመካት ዝሙት በመፇጸም 
ሴትን አስፇራርቶ የዯፇረ ነው። 

ከሊይ የተጠቀሱት በሁሇት ክፇልች የተመዯቡት የ 06 ዘርፌ ስራዎችን ሽብር 
ሇማካሄዴ በሃሊፉነት  የተመዴበ ላልች ሰዎች አለ። እነሱም፤- 

1ኛው ብስራት አማረ ዋናው መሪ 2 አሰፊ ጉሬዛ 3 ተስፊይ ጡሩራ 4 ታዯሰ 
(060) 5 ትእግስት አሰፊ 6 ለኡሌ በርሄ 7 ታዯሇ 8 ያሇምብርሃን 9 ነፃነት 
ሰንዯቅ (ከትንሽ ጊዜያት በኋሊ የተገዯሇ፤ እና አሌፍ አሌፍ አሰፊ ማሞ እና 
ላልች የመሳሰለ የዚህ የሽብር ቡዴን አባልች ይገኙበታሌ።  

ዋና ተሌእኳቸው 

በሕንፌሽፌሽ የተበከለ ታጋዮች ሀ- ከሠራዊቱ ከየክፌለ አፌኖ መጥሇፌና ሓሇዋ 
ወያኔ አስገብቶ በሰቆቃ ዯብዴቦ ማስቃየት እና ከዚያ በኋሊ ስሇ ሁኔታው 
በውሸትም በትክክሌም እንዲፇሇጋቸው ሇመዯባቸው አመራር ማቅረብ ነው። 
አመራሮቻቸውም ሇስሌጣናቸው ማጎሌበቻ እስከ ጠቀመ ዴረስ በሰው ሕይወት 
የሚዯርሰው ጉዲት ጉዲያቸው አሌነበረምና ስሇ ሆነም ማጋጣዎቹ ካዴሬዎቻቸው 
እንዯ የናዚዎቹ የጎስታፖ ቡዴኖች የፇሇጉትን ሽብር በማንኛውም ሰዓት ወቅት 
ቀን ይሁን በውዴቅት ላሉት የማፇን የመግዯሌና የማስፇራራት ተግባር 
በፇሇጉት ሰው ሊይ የመፇጸም ሙለ መብት ነበራቸው።ጥፊት አዯረጋችሁ 
ተብሇውም የሚጠይቃቸው አሇም አቀፊዊም ይሁን ሃይማኖታዊ ወይንም ባህሊዊ 
አካሌ የሇም። ሁለም በጁ ሁለም በዯጁ በጫካም ይሁን ዛሬም ስሌጣናቸው 
የማይገሰስ ባሇሙለ ስሌጣን ነገሥታቶች ናቸውና የተጎዲው ሰው ቤቱ 
ይቁጠረው። በሰሊማዊ ዜጋ ሊይ ከባዴ ጉዲት አዴረሰዋሌ። የኢ.ዴ.ሕ 
አባሌ፤የዯረግ እና የኢሕአፓ አባሌ እና ሰሊይ ፀረ ኤርትራ ነፃነት ነህ ወይንም 
ነሽ እየተባለ ከሊይ በተጠቀሱት የሽብር ቡዴን አንቃሳቃሾች ትእዛዝ እና 
ተሳታፉነት ከየከተማውና ገጠሩ እየታፇኑ ሇነ ብስራት አማረ እየተሊሇፈ 
በመስጠት ብዙ ሰብአዋ ጉዲቶች ተፇጽመዋሌ። እነህኚ የሽብር ቡዴኖችና 
መዋቅሮች ተሌእኳቸው ሽብር በማካሄዴ ዱሞክራሲያዊ መብቶችን አፌኖ ሕዝቡ 
ሇዴርጅቱ ሙለ ተገዥ ሆኖ በፌርሃት እንዱንበረከክ ማዴረግ ነው። 

እንግዱህ የሽብሩ መሌክ እና ስፊት ሰፉና የተሇያየ መሌክ ቢኖሮውም አመራሩ 
በዴርጅቱ ውስጥ ሕንፌሽፌሽ ተፇጥሯሌ ብል ራሱ አመራሩ የፇጠረው ሽብር 



በታጋዩ ውስጥ በጣም በርካታ ታጋዮች ከ1969- 1975 መጨረሻ የቀጠፇው 
ያጠፊው ህይወት ዘርዝሮ ሇመጻፌ በዚች አጭር ፅሐፌ አስቸጋሪ ነው። ቢሆንም 
ብስራት አማረ ከነ ቡደኑ አመራሩ በሰጠው ሃሊፉነት የፇፀመው ግፌ ግዴያ 
የሰቆቃ ዴብዯባ ባጭሩ ከነመረጃው አቀርባሇሁ። 

ብስራት አማረ ከ1969 ዓ.ም. ጀምሮ በሕንፌሽፌሽ ተሇክፇዋሌ እየተባለ 
ያጠፊቸው ጥቂቶች ከማውቃቸው ሰዎች መካከሌ፤ 

1. አበራ ማንካ (በብስራት አማረ የተገዯሇ ነገር ግን እራሱ ገዯሇ ተብል 
በአመራሩ ሇሽፊን የተነገረሇት) 

2. ተስፊይ (ተስፊይ ህንፌሽፌሽ ተብል በአመራሩ የቅጽሌ ስም የተሰጠው) 
ብስራት አማረ በሰቆቃ (በቶርቸር አሰቃይቶ) የገዯሇው፡ 

3. ወዱ ሓኔታ እንዯ ተስፊይ በሰቆቃ የተገዯሇ 

4. ኪዲነማርያም በሊይ የፇሊ ውሃ ጭንቅሊቱ ሊይ ተዯፌቶበት የሞተ፤ 

5. ኃ/ሥሊሴ ገ/ሚካኤሌ በዴብዯባ እና በጋሇ ብረት የተገዯሇ፤ 

6. አባዱ ተምቤን (ጎሌያዴ) በብስራት አማረ የተገዯ (ወያኔ የሚሇው ራሱ 
የገዯሇ) 

7. ጏይቶኦም አብራሃ 

8. ዲዊት ግምባር (ሕንፌሽፌሽ) 

9. ግርማይ ዘርኦም 

10. ብስራት አሇማየሁ 

11. ሏጏስ ኃይሇስሊሴ 

12. ሏዴሽ ዮሏንስ 

13. ንግሥቲ 

14. ግዯይ 

15. ዘርኡ በዛብህ 



16. ሙለጌታ አብርሃ 

17. አዛናው ገ/ጻዴቕ (ይህ ታጋይ ከመሇስ ዜናዊ እና ከስብሏት ነጋ ጋር 
በነበረው ቅራኔ ብስራት አማረ ዛና ወረዲ አካባቢ አፌኖ አጠፊው 

18. ባሻይ ሏንጣሌ 

19. ተኽሊይ 

20. ክንፇ ራያ ወዘተ…ወዘተ.. 

የመሳሰለት እነዚህ ሇምሳላ የተጠቀሱት ባሕርን በማንኪያ እንዯመጨሇፌ የቀረበ 
እንጂ ረጋ ብል በጥናት ይቅረብ ከተባሇ በጣም በርካታ ሕይወት ብስራት አማረ 
በሚመራው የሰቆቃ እና የስሇሊ ዘርፌ የተገዯለ እና ከየክፇሊቸው እየተሇቀሙ 
ታፌነው ዯብዛቸው የጠፈ እጅግ በጣም፤በጣም ብዙ ናቸው።በሰቆቃ ማሇት በፇሊ 
ውሃ በዴብዯባ በጋሇ ብረት በእሳት እየተሰቃዩ የጠፈ በርካታ የሰዎች ህይወት 
ተጠያቂዎቹ አመራሮቹ እነ ስብሓት ነጋ እና እነመሇስ ዜናዊ እንዱሁም በሰው 
ሌጆች ሊይ ክፈ ሰቆቃ ሲፇጽሙ ከነበሩት መካከሌ ሰው እያፇነ የሕዝብን ሰሊም 
በፌርሃት ሲያስሸብረው የነበረው “የወያኔ ጀስታፖው” ቡዴን መሪ ብስራት አማረ 
እና መሰልቹ ሇተፇጸሙት ኢሰብአዊ እርምጃዎች በሃሊፉነት ተጠያቂዎች 
ናቸው። 

የብስራት አማረ የሽብር ቡዴን እና ተግባር እስከ 1975 ዓ.ም በተቀናጀ የአፇና 
እና የግዴያ እንቅስቃሴ ያሇምንም ተጠያቂነት አሁንም ወዯ ሰሊመዊ ነዋሪ 
ሕዝብ ተሸጋገረ።ሇምሳላ ከሕዝቡ መሃሌ እየታፇኑ የውሃ ሽታ ሆነው እዚህ ቀሩ 
ሳይባለ እየታፇኑ የተገዯለት ጥቂቶቹን ሌጥቀስ። 

በ1971 ዓ.ም. መጀመሪያ አካባቢ ብስራት አማረና በስራ ከሚገናኘው በመቀላ 
አካባቢ የከተማ የሕዝብ ግንኙነት ኃሊፉ የነበረው አሇማዮህ በቀሇ ከሚባሇው ሃገረ 
ሰሊም ኗሪ የሆኑ በጠሊ ንግዴ የሚተዲዯሩ ሁሇት ወጣት ሴቶች በተዯጋጋሚ 
አስገዴዯው ከዯፇሯቸው በኋሊ ዴርጊታቸው በታጋዩ እና በሕዝቡ 
እንዲይጋሇጥባቸው የዯርግ ሰሊዮች ናቸው በማሇት በብስራት አማረ ሪፖርት 
ተዘጋጅቶ በላሉት ከመኖሪያ ቤታቸው አፌኖ በመውሰዴ ያጠናቀረውን ሪፖርት 
ሇስብሓት ነጋ አቅርቦ በሁሇተኛው ቀን በሏሇዋ ሰውራ አባልች በጥይት 
ተዯብዴበው እንዱረሸኑ ተዯርጓሌ።  



በ1972 ዓ.ም. ብስራት አማረ እና አፊኙ ጉጅላው ከማይጨው ወዯ መቀላ 
በሚወስዯው ዋና መንግዴ ሊይ አዴፌጦ በመጠበቅ አንዱት መኪና ሰዎች ጭና 
ወዯ መቀላ አቅጣጫ ስትጓዝ ቤት ማራ በሚባሇው ቦታ አስቁሞ 6 አስተማሪዎች 
2 ከዯሴ የመጡ የመንግሥት ሠራተኞች ከመኪናው እንዱወርደ በማዴረግ 
አስገዴድ በመጥሇፌ ፃኢ ወዯ ሚባሌ አካባቢ ወሰዲቸው። ብስራት አማረ እነኚህ 
ሰዎች ከጠሇፇ በኋሊ ብዙ የመቀላ ኗሪ የሚያውቀው በቅጽሌ ስም “ጥንቸሌ” 
እየተባሇ የሚጠራው እና አራት አስተማሪዎች እንዱሁም ሁሇት የዯሴ ሰዎች 
በጠቅሊሊ 6ቱ ሲገዯለ የዓዴዋ ተወሊጆች የሆኑት የተቀሩት ሁሇት አስተማሪዎች 
ግን በነፃ ሇቀቃቸው። ሲገዯለም ብስራት አማረ ሇአባይ ፀሃየ ስሇተጠሇፈት 
ሰዎች ጉዲይ እንዱገዯለ ብል ሪፖርት አቅርቦሇት ይገዯለ አሇ፡ብስራትም 
እንዱገዯለ አዯረገ። 

ላሊው አሳዛኝ ዴርጊት በ፶አሇቃ በሊይ የሚባሌ ተመርተው በሰሊም እጃቸው 
የሰጡ የኢትዮጵያ የዯርግ ወታዯሮች በብስራት አማረ የተዘጋጀ ሪፖርት ሇመስ 
ዜናዊ እና ስብሏት ነጋ ከተሰጠ በኃሊ በሙለ አማራዎች ስሇነበሩ ግዯሎቸው 
ተብል 1 ብስራት አማረ 2 ክንፇ 3. ገ/መዴኅን 4. አሇምሰገዴ እይንቺ 5. ሏሰን 
ሽፊ ሆነው ከ06/ ባድ ሽዴሽተ/ከሓሇዋ ወያነ አባሊት ጋር በመተጋገዝ  
በሚጠጡት ውሃ ሊይ መርዝ ተጨምሮበት ውሃው እንዱጠጡት ተዯርጎ 
አብዛኞዎቹ ወዱያው ሲሞቱ በሞት አፊፌ ሲግሩ የነበሩት ቀሪዎቹ ዯግሞ በጋሇ 
ብረት ሆዴ እቃቸው እያስገቡ ጨረሿቸው። ጊዜው በ1972 ዓ.ም. ወርዒ ውስጥ 
ነው። 

በሰሊማዊ ትግራይ ዜጎች ሊይ ተፇጸመ አፇና እና ግዴያ አሁንም ብስራት አማረ 
ከአሸባሪው የወያኔው ጀስታፖ ቡዴን በመንቀሳቀስ በቀንም በላሉትም እያፇነ 
የወሰዲቸው ኗሪዎች፤ 

1. ፉታውራሪ ብፁእ ወ/ጊዮርጊስ እንዯርታ 

2. ቀኛ/ኪሮስ      ዓዴዋ 

3. ቀኛ/ኃይሇስሊሴ  ዓዴዋ 

4.  ግራ/ታዯሇ ማሩ ተምቤን 

5. አቶ ወርቀ ሌዑሌ ተምቤን 

6. ፉታውራሪ  ዘገየ ክሇተ አውሊዕል 



7. ግራ/በሊይ  ገብሩ ተምቤን 

8.  አቶ ኪዲነ ሏጏስ 

9. ወ/ሮ አባዱት 

10. አሰፊው ወሌዯ አረጋይ ዓዴዋ ይሓ 

11. ቄስ አርአያ ዛና 

12. ቀኛ/እምብዛ ዛና 

ወዘተ…የመሳሰለ ሰዎች በብዝራት አማረ መሪነት እየታፇኑ መዴረሻቸው የጠፊ 
የውሃ ሽታ ሆነው ቀርተዋሌ።  

በእነ ብስራት የሚመራው አሸባሪው ቡዴን በፇሇገው ቦታ እየተንቃሰቀሰ ሕዝብን 
ሲያፌን በሽሬ አካባቢ ዯግሞ ላሊው በህወሓት አሸባሪው የስሇሊ እና የምርመራ 
እንዱሁም የእስር ቤት ሰቆቃ ፇጻሚ ቡዴን ሽሬ ውስጥ በእነ ተክሇኃይማኖት 
(ጆቢ/ዑስማን) እነ አውዓልም ወሌደ፤ታዯሇ እና የመሳሰለ በብዙ ሰዎች ሊይ 
ሰቆቃ  ሲፇጽሙ ነበር። ሇምሳላ- 

1 ሃሇቃ ገ/ሚካኤሌ  2. አቶ ገብረሉባኖስ መዝገቦ 3. አቶ ገዛኢ ረዲ 4.አቶ 
ተወሌዯ ገ/ሥሊሴ 5 አበበ ገ/ማርያም 6. አቶ ሙለጌታ ዯስታ 7. አቶ በሊይ 
ባህታ 7 ቄስ ጽጌ 8. አቶ ወሌዯ ንጉሥ 9.አቶ ገብረጻዴቅ ጸጋይ 10 ሃሇቃ 
ጥሊሁን እና በ እዴሜ እጅግ ወጣቶች የሆኑትን ሳይቀር በሰቆቃ እየተሰቃዩ 
በጥይት ተዯብዴበው ተገዴሇዋሌ። ከሊይ የተጠቀሱት ሰዎች የሸሬ አውራጃ 
ተወሊጆች ናቸው። 

ብስራት አማረም በበኩለ ላሊው የሽብር ቡዴን በመምራት ከ1970-1972 ዓ.ም. 
በየከተማው የፇጸሙትን ሽብርና ግዴያ እንዯገና እንመሇክት። 

ዓዴዋ፦ በ1971 ዓ.ም. አካባቢ ዓዴዋ ከተማ ከቀኑ 11 ወ/ሮ ጉንቦወርቅ የሚባለ 
ጠጅ ነጋዳ ቤት በመግባት እጅ ወዯሊይ ብል ያስገዯሊቸው ሰዎች 1. መምህር 
ይሕዯጏ 2.አቶ ብርሃነ ኪ/ማርያም 3. ፌስሃ የሚባሌ ወጣት ነጋዳ 4.አቶ ቢተው 
ብርሃነ ጠጅ ቤቱ ውስጥ እያለ ሲገዯለ 

 ከመጠጥ ቤቱ ውጭ ዯጃፌ ሊይ ተገዯለ ዯግሞ 1. አቶ አብርሃ አበራ 2. አቶ 
ገብረዝጊ ዓሇማየሁ ይባሊለ። የመጠጥ ቤቱ ባሇቤት ወ/ሮ ጉንቦወረቅ በታፊቸው 
ተመቱ፣ ግን አሌሞቱም ። አቶ ተፇሪ ተክሇሃይማኖትም እግራቸው ተመትተው 



ቆሰለ። በዚህ መሌክ የብስራት አማረ የሽብር ኦፐረሽን ቡዴን 6 ሰዎች ገዴል 
2 ሰዎች አቁስል ወጣ።    

አክሱም፦ በመግዴያ ፇጻሚ ክፌሌ (ፇዲይን) የተሰማሩ አክሱም ተወሌዯው 
አክሱም ያዯጉ የከተማው መውጫ እና መግቢያ የሚያውቁት የአክሱም ሌጆች 
እና ብስራት አማረ ከሚያስተባብረው የሽብር ግዴያ የአፇና የእስራት እና የስሇሊ 
ቡዴን ጉጅላውን መርቶ አክሱም ከተማ በመግባት መምህር መሌአኩ መንገሻ 
እና ሁሇት አስተማሪዎች አስገዴል አንዴ ተማሪ አቁስል ወጣ። 

መቀላ፦ ብስራት አማረ ከነቡደኑ መቀላ ከተማ ተሽልክለኮ በመገባት አሇነ 
ቢሆን የሚባሇው ታጋይ ከበረሃ ሸሽተው እጃቸውን ሇዯርግ የሰጡ እና የግ.ሓ.ት 
(ግምባር ሓርነት ትግራይ) አባልች የነበሩ ከወያኔ እስር ቤት ከሞት አፊፌ 
ያመሇጡትን እነ ተፇራ እነ ሃይሇኪሮስ የመሳሰለት ሇመግዯሌ መዴኅን 
መሌጏም ወዯ ተባሇ ቡና ቤት አሇነ ቢሆን የተባሇ የበረሃ ታጋይ ገብቶ ሁለም 
መጠጥ እየጠጡ እዛው ባለበት እንዱረሽናቸው በመግባት ሁሇት ሰዎች ገዴል 
ከቡና ቤቱ ሇማምሇጥ ሲሞክር ከቡና ቤቱ ውስጥ ከነበሩት ሰዎች በተተኮሰበት 
ጥይት ህይወቱ አሌፍ የነብሰ ገዲዮቹ ቡዯኑ እና የስሇሊው አቀነባባሪ እና መሪው 
ብስራት አማረ ግዴያውን አስፇጽሞ ወዯ በረሃው ተመሇሰ።    

ሽሬ ከተማ ውስጥም ተመሳሳይ ዴርጊት ሇመፇጸም ብስራትና ጉጅላው ሽሬ 
ከተማ ገብተው ተከስተ አሰፊ የሚባሌ የፉታ/ አሰፊ ሌጅ ከሦስት ጓዯኞቹ ጠሊ 
ቤት ገብተው እየጠጡ ሲዝናኑ ብስራት እና ጉጅላው ተከታትል በመግባተ 
ተከስተ አሰፊ እና ሦስቱ ጓዯኞቹ ገዴል አንዴ አዛውንት የፖሉስ ጡሮተኛ 
አቁስል ወጣ። ብስራት አማረ በሁሇት አውሊዕል እና አዱግራት እና በተሇያዩ 
የትግራይ ከተሞች ሰሊዮች እና ነብሰ ገዲዮች (ፇዲይን) በማሰማራት ተመሳሳይ 
ሽብር በሰው ህይወት ሊይ መውሰደ ይታወቃሌ። ብስራት አማረ በነበረው 
የዯህንነት፤የስሇሊ እና የእስር ቤቶች  (ሏሇዋ ሰውራ) ሃሊፉነት ሲፇጽመው 
የነበረው የህ.ወ.ሓ.ት. ሽብር ስራ አሁንም እስከ 1978 በጥሌቀት ሲያስፇጽም 
የነበረው የአፇና፤የመግዯሌ ሰቆቃ ተግባር በተዯራጀ መሌኩ ቅርንጫፍቹ 
እንዯተስፊፈ መዋቅሩ እንዯሚከተሇው ተዘርግቶ ነበር፡ 

ፖሉት ቢሮ የበሊይ ኃሊፉዎች 

መሇስ ዜናዊ፥ ስብሓት ነጋ፥ አባይ ጸሃየ 

የዯኅንነት ዋና ኃሊፉ 



ክንፇ ገ/መዴኅን 

የሓሇዋ ወያነ የበሊይ ተጠሪዎች 

ሓሰን ሽፊ ቢተው በሊይ    

                     ብስራት አማረ፣ ዘርአይ ይሕዯጎ (ዘርአይ ማንጁስ)  
 
የስሇሊ እንዱሁም የሲቪሌ እና ሙርኯኞች እስር ቤት 
የሴት ሲቪሌ እስር ቤት(063) 
 የወንዴ ሲቪሌ እስር ቤት (062) 
የሙርኯኞች እስር ቤት (061) 
 

ወዱ ሻምበሌ አበበ ዘሚካኤሌ ታዯሰ መሰረት የታጋዮች እስር ቤት 

የሴት ታጋይ እስር ቤት (065) 
ወንዴ ታጋይ እስር ቤት (064) 
እነኚህ አምስት ዋና ዋና ክፌልች ሰቆቃ የርሸና/ግዴያ የአፇና ስራዎች 
የሚካሄዴባቸው ፇጻሚ እና አስፇጻሚ ክፌልች ናቸው። 
 
ከዘሚካኤሌ ሇገሰ (ወዱ ሻምበሌ) ስር 
064 የሚቆጣጠረው ታዯሰ 065 ዯግሞ ብርሃነ ሲሆኑ 
ከብስራት አማረ ስር  
061 ካሕሳይ ቆራጽ 
062 ግዯይ ወዱ ፉውዲሌ 
063 ወዱ ኮበሌ የመሳሰለት አለበት። 
እነኚህ እስር ቤቶች የሚገኙት “ግህነም” ከሚበሊው ቦታ ፀገዳ ውስጥ ነው። 
እስረኞች የሚታሰሩበት ክፌልች ብዛት እስከ 150 ክፌልች ሚዯርሱ ሲሆኑ፤ 
ከመሬት በታች  ሁሇት ሜትር ጥሌቀት ተቆፌሮ ከመሬቱ ተመሳስል የተሰራ 
በ4,500 የወታዯር ሙርከኛ እስረኞች ጉሌበት ነበር የተገነባው። ተገዯው ይህ 
እስር ቤት የሰሩት ሙርኯኞችም እዛው ገብተው እንዱታሰሩ ተዯረገ። 
 
ይህ ቦታም አሰቃቂ እና ሰቆቃ የሚካሄዴበት አስፇሪ እስር ቤት የሚጠብቁት 
ዘበኞች ብዛት 500 ታጋዮች ሲሆኑ ሁለም ጉሌበተኞች እና ዯንዲና ቁመና 
ያሊቸው ምሌምሌ ታጋዮች ናቸው። መጀመሪያ የተረሸኑት እንኚህ 4,500 



የሞሆኑ እስር ቤቱን የቆፇሩት ሲሆኑ ከመሊይቲ ኢትዮጵያ ጎሳዎች የተውጣጡ 
ወታዯራዊ ምርኯኞች ይሁኑ እንጂ አብዛኛዎቹ አማርኛ ተናጋሪ አማራዎች 
ነበሩ። 
 
ምርኮኛ እየተባሊ በሰሊም እጁን የሰጠ ዯርግ ካዴሬዎች፤የዯርግ አባሌ፤የዯርግ 
አገሌጋይ ወ.ዘ.ተ. እየተባሇ ሴቶችም ሳይቀሩ ከጏንዯር፤ወል ጏጃም በገፌ ወዯ 
እዚሁ የምዴር ገሃነም እየተወሰደ በብዙ ሺሕ ሚቆጠሩ ሕይወት በመሇስ 
ዜናዊ፣በሰብሓት ነጋ እና አባይ ፀሓየ አርከበ ዑቕባይ የመሳሰለት የዛው ግዯሇው 
ዯብዴበው አፌነው የሚሌ ትእዛዝ በመስጠት ትእዛዛቸውን ሇሚፇጽመውና 
ሇሚአስፇጽመው ሇብስራት አማረ በሚተሊሇፌሇት መመሪያ ተረሻኞቹ 
የሚቀበሩበትን ጉዴጓዴተቆፌሮ በጅምሊ የተቀበሩ ሰዎች መቃብር በዓይኑ ያየ 
ሰው ዘግናኝ እና አስፇሪ በመሆኑ ጤነኛ እንቅሌፌ መተኛት ያስቸግራሌ። በጣም 
የሚገርመው 10 ሺህ ሰው ገዴያሇሁ ሲሌ የተዯመጠው ብስራት በሰው ሌጆች 
ሊይ የፇጸመውን ግፌ ይቅርታ ጠይቆ ከመጸጸት ይሌቅ ብስራት አማረ አሁንም 
አሜሪካ አገር እየኖረ ሇአሇቆቹ ጥብቅና ቆሞ ማየት እጅግ ያሳዝናሌ። 
 
ውዴ ኢትዮጵያውያን ሆይ! 
በብስራት አማረ እጅ በጥይት ተዯብዴቦ የተረሸነው ዜጋ እሱ ከሚያምነው በሊይ 
እጅግ በርካታ ህይወት ጠፌቷሌ። ብስራት አማረ በነበረው የስሇሊ፤የምርመራና 
የእስር ቤቶች ተቋም እና የፇዲያን/የገዲይ ቡዴን አቀናባሪነት ስሌጣን ተጠቅሞ 
በፇጸመው ግፌ በሕግ ቋንቋ ጀነሳይዴ ነው። ሇፇጸመው ወንጀሌ በዓሇም 
የሰብአዊ መብት ተመጓች ፌረዴ ቤት መቅረብ አሇበት። ይሄ ካሌሆነ የሰው 
ህይወት ከዴመት ህይወት ጋር የሚያወዲዴሩት እነ ብስራት አማረ የመሳሰለ 
የህ.ወ.ሓ.ት ቁሌፌ ሰዎች በሰው ሌጆች ዯም እያሊገጡ መኖራቸውን ሉቀጥለ ነው 
ማሇት ነው። ይህ ሁለ ዯም አፌስሰው ሇሰው ሌጆች መብት እና ዱሞክራሲ 
ተቆርቋሪ ንጹሃን ነን ሲለ ሊዯመጠ ውስጣቸው ሇሚያውቅ ሰው እጅግ 
ይዘገንናሌ።  ስሇዚህ ባንዴነት ሆነን አቤት ማሇት አሇብን። ይባስ ብል አፊቸው 
መዝጋት ሲገባቸው እና የሰሩት ግፌ ሳይቆጫቸውና ይቅርታ ከመጠየቅ ፇንታ 
የበዯለትን ዜጋ እንዯገና ሳያፌሩ ሲዘሌፈት እና ከተሰዯዯበት አገር ሰሊም 
ሲነሱት ይታያለ።  
 
ፊሽስቱ፤ነብሰገዲይ፤ ሽብርተኛ እና ቅጠረኛው ህ.ወ.ሓ.ት በግንቦት ወር 1983 
ዓ.ም. ኢትዮጵያ እንዯተቆጣጠረ 1-ብስራት አማረ 2- ታዯሰ መሰረት 3-ዘርአይ 



ይሕዯጏ/ዘርኣይ ማንጁስ በቀጥታ ማእከሊዊ ምርመራ በሰቆቃው ማእከሌ ውስጥ 
ተመዯቡ።ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ‘መሊ አማራ ሕዝብ ዴርጅት’ በሚባሇው ሰሊማዊ 
ዴርጅት በአባልች እና አመራሮች ሊይ ብዙ የሰቆቃ መርመራ በማካሄዴ 
ባሌዋለት ወንጀሌ ፇጽመሃሌ እየተባለ አዱስ አበባ ማእከሊዊ ምርመራ ዴረስ 
ከየክፌሇሃገሩ  እየተሇቀሙ ሰቆቃ እንዱፇጸምባቸው  ቁሌፌ የዯህንነት ሰሌጣን 
በመያዝ ተዋናዮች ከነበሩት በርካታ የህ.ወ.ሓ.ት.  ባሇስሌጣኖች አንደ ብስራት 
እና ከሊይ የተጠቀሱ እና የመሳሰለ አረመኔዎች ናቸው። እነ ፕሮፋሰር አስራት 
ስቃይ የዚህ ነብሰገዲይ እና ሕብረተሰብ አሸባሪ ቡዴን ውጤት ነው። እነ አሰፊ 
ማሩ የተገዯለት በዘርአይ ይሕዯጏ እና ግበረ አበሮቹ በመሳሰለት ነብሰገዲዮች 
ነበር የተገዯሇው። አንዯነት ቦኖረን እና በዚህ ዓሇም ሕግ የሚከበር ቢሆን ኖሮ 
እነ ብስራት አማረ በሰው ሌጆች ህይወት ቀሌዯው ሲያበቁ ዛሬም እየተንዯሊቀቁ 
ስሇ ዱሞክራሲ እና የሰው ሌጆች መብት መከበር በወያኔ ጀላዎች የሚካሄደ 
የዜና ማሰራጫ ማእከልች እየተጋበዙ ሕሉናቸውን ሳይቅሱ  እንዯ ፒሊጦስ 
ከዯሙ ንጸህ ነን እያለ አፊቸው ባሌዘሊበደ ነበር። ጠመንጃ አነግበው በዜጎች 
ሊይ የሰሩት ግፌ የሚያስቀጣ ወንጀሌ ነው የፇጸሙት። እነዚህ ሰዎች አንዴ ቀን 
እምኳ ስህተት ፇጽመናሌ አሊለም። 
 
እነ ብስራት አማረ “ሽብርተኛው እና ነብሰ ገዲዩ ወያኔ” ኤርትራ 
እንዲስገነጠሇ፡የኢትዮጵያ ጥቅም እና ለአሊዊነት አሌተከበረም ብሇው ያዱስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሰሊማዊ ሰሌፌ ሲያዯርጉ፤ እንዯ ደር አራዊት 
በፖሉሶች እየታዯኑ እና እየተዋከቡ ማእከሊዊ እና የመሳሰለት አሰቃቂ እስር 
ቤቶች እየተወረወሩ የተገረፈ እና ሌዩ ሌዩ ሰቆቃ የተፇጸመባቸው ስናስታውስ 
የእነ ዘርአይ ይሕዯጏ እና ብስራት አማረ የገነቡት የስሇሊ እና የሽብር ቡዴን 
ያከናወነው ዘግናኝ ገፌ ብዙ ተማሪ የሚያስታውሰው ወቅት ነው። 
 
በ1984 ዓ.ም. በአርባ ጉጉ እና በላልች ቦታዎች ብስራት አማረና አጋሮቹ 
የሲቪሌ ሌብስ ሇብሰው በወቅቱ የነበረው ጠቅሊይ ሚኒስቴር ታምራት 
ሊይኔ፤መሇስ ዜናዊ፤በረከት ስምኦን እና የመሳሰለ ባሇስሌጣኖች ትእዛዝ እና 
እውቅና ያሇ ቦታው የሚኖር ተስፊፉ ነፌጠኛ እያለ ከተገንጠይ ቡዴኖች ጋር 
አባሪ አስተባባሪ ሆነው በአማራው ሕብረተሰብ ሊይ የተፇጸመው ግፌ ተጠያቂዎች 
ናቸው። በመጨረሻ ሊይ በጠመንጃ ሃይሌ ተዯግፇው በዜጎች ሊይ ቁጥር የላሇው 
ግፌ 



ከፇጸሙ በኋሊ ባዱስ አበባ ኗሪ እና በላልቹ ዓይን ውስጥ ስሇገቡ ስብሓት ነጋ 
እና መሰሌ አሇቆቻቸው አውቅና ተዯግፇው ዘርአይ ይሕዯጏ/ዘርአይ ማንጁስ  
ወዯ እንግሉዝ አገር ሇትምህርት ብሇው ሊኩት። ብስራት አማረ ዯግሞ ወዯ 
አሜሪሊ ሊኩት። የሁሇቱ ዴብቅ ተሌእኮ ግን  ዘርኣይ ማንጁስ አውሮጳ ውስጥ 
ካለት የትግራይ ተወሊጆች አስተባብሮ ስዯተኛው እና ተቃዋሚ ሃይልችን 
እንዱሰሌሌ (በነገራችን ሊይ ዘርኣይ በማዕርጉ የወያኔ ሻምበሌ ነው) በዚህ 
እንቅስቃሴ ተሰማርቶ የዓዴዋ የሽሬ የአክሱም ተወሊጅ ተባባሪዎች ሲያገኝ ስሇሊ 
ትምህርቱን እየተማረ በተሰማራው ተሌእኮም እየፇጸመ ይገኛሌ። በዚህም ወያኔ 
ከፌተኛ የገንዘብ ጠቀሜታ እና እንክብካቤ ይዯረግሇታሌ። ዘርአይ ማንጁስ 
ትውሌደ አክሱም ነው። 
 
ብስራት አማረም ያው ትውሌደ አብረው አክሱም ናቸው። ብስራት ‘ጅብ 
በማያውቁት አገር ሄድ ቁርበት አንጥፈሌኝ አሇ’ እንዯሚባሇው የፇጸመው ግፌ 
እና ሰብአዊ ወንጀሌ አይታወቅብኝም በሚሌ ራሱን በማታተሇሌ ጨዋታ 
ተጠምድ አሜሪካ ውስጥ ሆኖ ኢትዮጵያውን የወያኔ ተቃዋሚዎችን ሲዘሌፌና 
ሇሻዕቢያ ጥብቅና ቆሞ የሻዕቢያን ፖሉሲ የሚቃወሙ የትግራይ ህወሓት 
ታጋዮችና ኗሪዎችን ሲያሸብሩ ከነበሩት ከነ ኯልኔሌ ይትባረክ የመሳሰለ ከጥቂት 
እሱን መሳይ የወያኔ ካዴሬዎች ጋር ሆኖ ሕብረተሱን በመከፊፇሌ 
በየቤተክርስትያኑ እና ትግራይ ተወሊጆች ማሕበራት እጁን እያስገባ አንዴነት 
እንዲይኖር የመሇስ እና የስብሓት ነጋ ተሌእኮ ሇብዙ ዓመታት ያሇ ስጋት 
በመፇጸም ሊይ ይገኛሌ። ያ አሌበቃ ብል አለሊ አባ ነጋ በተባሇ የመሇስ ዜናዊ 
ፕሮፓጋንዲ መጨፇሪያ ፓሌ ቶክ ውስጥ እሱ እና ኮልኔሌ ይትባረክ በመሆን 
እኔ ባቀረኩት የ1977ቱ የዝርፌያ ሰነዴ ከመተቸት ይሌቅ አንዳ “ሉሆን ይችሊሌ” 
ሲሌ አንዳ ዯግሞ “ገብረመዴኅን አርአያ ተዯረገ የተባሇው ዝርፌያ 
የሚያውቅበት ስሌጣን ወይንም ግንኙነት አሌነበረውም” እያሇ የአሇቆቹን 
ንቅዘት/ሙስና እና አምባገነንነት ሇመከሊከሌ ከመዘሊበዴ አሌፍ እኔኑን ወዯ ተራ 
ዝሌፉያ በመግባት ከንቱ ሙከራ ማዴረጉ ስታዘበው፤ ይለኝታ የማያውቅ አንዴ 
ፌጡር ባዯባባይ እርቃኑን ጥል ቢራመዴም ዯንታ እንዯላሇው ያሳያሌ። ሇዴርቅ 
የተሰጠ ዕርዲታ ሁኔታ ማወቅ ከነበረበት እንዯ እነ ተኽሇወይኒ አሰፊ የመሳሰለት 
እንጂ ገ/መዴኅን አርአያ የሚያውቀው ነገር የሇም ሲሌ ፓሌ ቶክ ውስጥ 
ተናግሯሌ ሲለ ሰዎች ነግረውኛሌ። ስሌጣን ካሌነበረኝ ተክሇወይን አሳፊ እና 
እኔ አርዲታ ከሰጡት ፇረንጆች ጋር ቁጭ ብየ ገንዘብ እየቆጠርኩ የሚያሳየው 
ዓሇም የተመሇከተውን የቢቢሲውን ፍቶግራፌ “ ገ/መዴኅን አርአያ ከሁኔታው 



ጋር የተያያዘ ስሌጣን ካሌነበረኝ -የብስራት አማረን ምሳ እና እራት ቂጣ ስጋግር 
የተነሳሁት ፍቶ ነው ሉሌ ነው?” የመሇስ ዜናዊ ካዴሬዎች እና ብስራት አማረ 
ሇማያውቃቸው ሰው ውሸታቸውን ሲዘሊብደ ሇሚሰማ እውነት ይመስሊቸው 
ይሆናሌ። አውነታው ሇምናውቀው ግን ከሚዘሊብደት ቅጥፇት የተሇየ ጉዴ 
የተሸከሙ ጉዯኞች ናቸው። የትግራይ ተወሊጆች ከነዚህ ውሸታሞች ራሱን 
ማግሇሌ አሇበት። ያ ሁለ ግዴያና ግፌ ፇጽመው ምንም የማይሰማቸው 
አረመኔዎች ናቸው። ሳይነካ ንኩኝ እያሇ የሚወተውት ሇችግር ራሱን የሚጋብዝ 
ፌጡር እንዯ ብስራት አሊየሁም። 
 
ብስራት ሇወያኔ መቆሙ የራሱ መብት ነው።ነግር ግን ከሰራው ገበና ሳይጸጸት 
እንዯ ገና በሊያችን ሊይ ሉወጣብን ሲሞክር አስገራሚ ነው። ወያኔ በግፌ 
የተጨማሇቀ ዴርጅት ነው። አንዴ ቀን በግህንም የተፇጸመው የግፌ ግዴያ 
በ1980 ዓ.ም. በግንቦት ወር ዯጀና ውስጥ ሇውይይት ተሰብስበን አባይ ጸሃየ 
በዴንገት “ብፆት ግህንም ውስጥ የታሰሩ ስቪሌ እስረኞች አና ወታዯሮች የሰው 
ዘር በግፌ እየገዯሌን ነው …” ካሇ በኋሊ ሳያስበው  ዴንገት ከሕሉናው ገፌትሮ 
የወጣው ንግግሩ አስዯነገጠው፡ ፉቱ ሁለ ተሇዋወጠ  እና ከስብሰባው ተነስቶ 
ሄዯ። ህ፣ወ.ሓ.ት. የመሊእክት ዴርጅት ነው፤በሰው ሌጆች ሊይ ግፌ አሌፇጸምንም 
እያሇን ያሇው ብስራት አማረ እየተከሊከሇሇት ያሇው የፊሺስቶች ዴርጅት በኔ 
ሊይ የተዯረገው የመግዯሌ ሙከራ እና የአካሌ ማጉዯሌ ወንጀሌ ብስራት እንዯ 
ዱሞክራሲ ይመሇከተዋሌ። የህ.ወ.ሓ.ት አረመኔ ስራ በተመሇከተ ሇወዯፉቱ 
በዝርዝር የማቀርበው አሰቃቂ  የወያኔ  ህ.ወ.ሓ.ት. አመራር የፇጸመው ዯርግ 
በቀይ ሽብር ያስዯነገጣቸው ሌብ ያሌሰሩ ታዲጊ ወጣቶች ወዯ ትግለ ከተቀሊቀለ 
በኋሊ በነዚህ ሊይ  አመራሩ ያሳሇፇው  (ከ1970 ዓ.ም-1972 ዓ.ም) የርሸና ውሳኔ 
አቀርባሇሁ። እነኚህ የሞት ቅጣት የተወሰነባቸው እና እርምጃ የተወሰዯባቸው 
ታጋዮች ዕዴሜአቸው ሇአቅመ አዲም ያሌዯረሱ የ13 እና 14 ዕዴሜ ወጣቶች 
ናቸው። ሁለም የበረሃው ኑሮ መቋቋም አቅቷቸው፤ወሊጆቻቸው የናፇቁ ህጻናት 
ነበሩ። ወሊጆቻችን ናፌቀውናሌ እና ወዯ እየ ትውሌዴ ቀያችን መመሇስ  
እንፇሌጋሇን የምትለ አስታሰውቁን ይፇቀዴሊችኋሌ ብል አመራሩ ካታሇሊቸው 
በኋሊ፡ እንሄዲሇን ብሇው እራሳቸውን ያጋሇጡ ሌጅ እግር ታጋዮች ከየቦታው  
ከሠራዊት ማሰሌጠኛ  እና ከታጋይ ጋር የተቀሊቀለትን ሁለ  እየተሇቀሙ 
ተረሽነዋሌ። አረመኔው ወያኔ እነኚህ በጥይት ዯብዴቦ የገዯሊቸው ህጻናት “ናብ  
እነይ” (ወዯ እናቴ) በሚሌ ቅጽሌ ይጠራቸዋሌ።  
 



የእነኚህ ወጣቶች ብዛት በጣም በርካታ ስሇነበር፤ 
1ኛ ፃኢ ሓሇዋ ወያኔ  ወዱ ሻምበሌ፤ዘርኣይ ይሕዯጏ  እና ሙለጌታ 
ዓሇምሰገዴ 
2ኛ ዓዱ በቕሉ 06 ዓሇምሰገዴ እይንቺ  እና ተስፊይ ጡሩራ 
3ኛ ዓዱ ጨጓር 06 - ዴሌዊ- ብስራት አማረ- እና አሰፊ ጉሬዛ 
4ኛ ሱር 06 ጆቤ አበበ ተ/ሃይማኖት እና ኣወተ ተስፊይ 
6ኛ ባኽሊ 06 አበበ ዘሚካኤሌ፤ሙለጌታ ወዛም (ማኢ ድ አሇክን) 
 በእነዚህ ስዴስቱ ሓሇዋ ወያኔ በወያኔ አመራር ትዕዛዝ እየተመሩ ተከፊፌሇው 
የተረሻኞቹ ስም ዝርዝራቸውን በመስጠት ሇረሻኝ ክፌሌ በመስጠት ህጻናቶቹ 
እንዱረሸኑ ተዯርጓሌ። ይህ ጉዴ የሚያወቁ አንዲንድቹ ጆሯቸውን ዯፌነው 
አውቀው እንዲሊወቁ ሆነው ውጭ አገር የሚኖሩ አለ። 
 
ሁኔታው በጣም አስቀያሚ እርምጃ ስሇነበር፤ በታጋዩ እና ህዝቡ ቅርቴ ስሇፇጠረ 
አመራሮቹ ከዚህ ተነስተው አባይ ጸሃየ ፤ስብሓት ነጋ እና መሇስ ዜናዊ  
በየቦታው ያለት ታጋዮችን በማነጋገር ሇዴርጅቱ ህሌውና ስንሌ እርምጃ 
ወስዯንባቸዋሌ እያለ የታጋዩ ቅሬታ ሇማቀዝቀዝ ሞከሩ። ሇሕዝቡም በክፌሉ 
ሕዝቢ አማካይነት/ሕዝብ ግንኙነት በኩሌ ተመሳሳይ ዘመቻ በማካሄዴ 
ሇመሸፊፇን ሞከሩ። የአሁኑ ጥያቄው የነዚህ ህጻናት ህይወት በዋናነት ተጠያቂው 
ማን ነው? አቅመ አዲም ያሌዯረሱ ህጻናት ሇምን እንዱረሸኑ ትዕዛዝ ተሰጠ? 
ተጠያቂው አሁን በስሌጣን ሊይ የተቀመጠው ህ.ወ.ሓ.ት ነው። ይህ ወንጀሇኛ እና 
ፊሺስታዊ ባሕሪይ ያሇው ዴርጅት በማን አሇብኝ የሚፍሌለ ካዴሬዎቹ ሇነዚህ 
እና ሇብዙ ሺህ ህይወት መቀጠፌ ተጠያቂዎች ናቸው። ጊዜው ይርዘም ይጠር 
በሕግ መጠየቅ ይኖርባቸዋሌ። 
                             ኢትዮጵያ በነፃነቷ ሇዘሊሇም ትኑር 
                            ገብረመዴኅን አርአያ -ፐርዝ አውስትራሉያ  
 
  
    
 
 
 
     

 
 
 



  
 

  

 

 

  

 

 

 


