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የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሓ.ት.) 
የኢ.ሕ.አ.ፓ. አመራርና ላልች ታጋዮች የጦር 
ምርከኞች በጅምሊ ረሽኖ በትራክተር አፈር 

መሌሶባቸው እንዯቀበራቸው፤ 

ይህንን አሳዛኝና ዘግናኝ ዜና „ኢትዮሚዱያ“ በመባሌ 
የሚታወቀው ድህረ ገጽ ሊይ በጀነዋሪ  2014 ዓ.ም. 
ወጥቶ አንብቤአሇሁ:: 

ህወሓት በኢ.ሕ.አ.ፓ አመራርና ላልች ታጋዮች የጦር 
ምርከኞችን በጅምሊ ረሽኖ በትራክተር አፈር 
ተመሌሶባቸው እንዱቀበሩ ማድረጉን ኢትዮሚዱያ 
አስነብቦናሌ:: ህወሓት ከዚህ የበሇጠ ብዙ ዘግናኝና 
አሰቃቂ ድርጊቶችን በላልች ኢትዮጵያውያን ሊይ 
እየፈፀመ እንዯሆነ አስተርጓሚ የሚያሻው አይዯሇም::  

እንዯ ዛሬው አያድርገውና ህወሓት ኢሕአፓንማ እንዯ 
ጦር የሚፈራው ድርጅት ስሇነበር፣ የኢሕአፓ 
አመራርና ላልች ታጋዮች ሊይ የዓሇም  ዓቀፍን ሕግ 
ጥሶ የጦር ምርከኞችን በዚህ አሰቃቂ መሌኩ በጅምሊ 
ረሽኖ መቅበሩና በላሊ መሌኩ ዯግሞ በቀይ ሽብር 
ሇተገዯለት ኢትዮጵያውያን  አስከሬን እያስቆፈረ 
ሲያስወጣ ሊየነው፣ የወያኔ መሰሪነት ምን ያህሌ አዯገኛ 
እንዯሆነ ነው::ራሱ በጦርነት በማረካቸው የኢሕአፓ 
መሪዎችና ላልች ታጋዮች ሌክ ዯርግ በቀይ ሽብር 
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በገዯሊቸው ሊይ ተግባራዊ ያዯረጋቸውን  ተግባራት 
ስራ ሊይ አውሎሌ::በሗሊም ምንም የጦር ምርኮኞች 
ዬሇኝም እያሇ ሲያስተባብሌ የነበረው ማሇት 
ነው::ምክንያቱም በ ዓሇም ዓቀፉ የጦርነት ሕግ 
ምርከኞች አይገዯለም:: ካሌተገዯለ ሉፈቱ ስሇሚችለ 
ብል በቶል የገዯሊቸው ማሇት ነው:: ላሊው ሉጠቀስ 
የሚገባው የዯርግ ባሇስሌጣናትን በወያኔው ፍርድ 
ቤት የሞት ፍርድ ከተፈረዯባቸው በሗሊ ምህረት 
እንዱዯረግሊቸው የወያኔ መንግስት ሲያዯርግ፣ 
በኢሕአፓ አመራሮችና ላልች አባሊት ሊይ መጣዯፉ 
የወያኔን ኢሕአፓን ከምድር ሊይ ሇማጥፋት ምን ያህሌ 
መጣዯፉን ያሳያሌ:: 

ሇእነዚህ የኢሕአፓ አመራርና አባሊት ነፍሳቸውን 
ይማር እያሌኩ፣ ይህንን የወያኔ ኢሰብዓዊ ድርጊትና 
እርምጃ አወግዛሇሁ::ላልችም እንዱያወግዙ ጥሪ 
አቀርባሇሁ:: 

ከማውገዙ አሇፍ ብዬ በበዯኖና በላልች አካባቢዎች 
ከነህይወታቸው ወዯገዯሌ በመወርወር የተገዯለትን፣ 
በትግራይ ውስጥ በዜሮ ስድስት የመሬት ውስጥ እስር 
ቤት ውስጥ በማሰቃየት  የተገዯለትን፣ የአማራ 
ብሄረሰብ ተወሊጆችን እንዱበራሩና የተወሰኑት 
ህይወታቸውን እንዯያጡ ማስዯረጉን፣ በ1997 
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በጠራራ ፀሃይ  የተገዯለትን እነሽብሬን፣…ወዘተ 
እንዲስታውስ አስገድዶኛሌ:: 

በጣም የማዝነው ኢሰመጉ እንኳን በዚያን ወቅት 
የኢሕአፓን አመራሮችና አባሊት ጉዲይ እንዱያነሳ 
ቢጠየቅም ፕሮፌሰሩ ፊታቸውን እንዲዞሩና ይህንን 
ሁኔታ ሇዓሇም ዏቀፉ ህብረሰብ ሇማሳወቅ  ፈቃዯኛ 
እንዲሌነበሩ አድምጨ አሇሁ::እውነትም አንድም 
ዓረፍተ ነገር ስሇነዚህ የኢሕአፓ ታጋዮች በኢሰመጉ 
ሪፖርት አሊነበብኩም:: ይህም በእኔ አመሇካከት 
ትክክሌ አይዯሇም:: ምክንያቱም ማንኛውም ሰው 
ከሕግ ውጪ በሆነ እርምጃ ግፍ ሲፈፀምበት 
ሁኔታውን ሁለም ሰው ሉያወግዝ ይገበዋሌ:: ያንን 
ግሇሰብ በግሌ መውዯድ ወይም መጥሊት ጋር ሉገናኝ 
አይገባም:: ሁሇም ሰው በሕግ የበሊይነት በማመን 
በሕግ ብቻ እንዱዲኝ መሆን ይኖርበታሌ ብዬ በጥብቅ 
አምናሇሁ:: 

ኢሕአፓን የሚወደ፣ ኢሕፓን የሚጠለና እንዱጠፋ 
የሚፈሌጉ፣ ኢሕአፓን መኖሩንም አሇመኖሩንም 
የማያውቁ ሁለም በእነዚህ የኢሕአፓ አመራርና 
አባሊት ሊይ በወያኔ ግፈኛነት ያሇምንም የተባበሩት 
መንግስታት የዓሇም ዓቀፍ የጦር ምርከኞች ሕግ 
ሳያከበር በመረሸኑ ወያኔና የወያኔ አመራሮች በሙለ 
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ሇዚህ ድርጊት በሃሊፊነት ሇፍርድ እንዱቀርቡ ሁለም 
ሰው ሉጮህ ይገበዋሌ ብዬ አምናሇሁ:: 

ስሇ ኢሕአፓ አመራርና አባሊት ርሽና ሁኔታ 
የምታውቁ ወገኖች ራሳችሁን አዯጋ ውስጥ ሳትከቱ፣ 
ያሊችሁን መረጃዎች ሁለ በጥንቃቄ እንዯ አስፈሊጊነቱ 
ሇማቅረብ ዝግጁ ብትሆኑ፣ ከታሪክ ተጠያቂነት 
ትድናሊችሁ::ሇምሳላ ውጪ ሊለ የሰብዓዊ መብት 
ተቆርቋሪ ድርጅቶች የእናንተን ማንነት ሳይገሇጽ 
መረጃዎቹ እንዱዯርሳቸው ማድረግ ይቻሊሌ ብዬ 
አምናሇሁ::ዋናው ቁምነገር መረጃዎቹ እውነት ሊይ 
የተመረኮዙ ሉሆኑ ይገባሌ:: 

ኢትዮጵያ ሇዘሊሇም ትኑር! 

ተንሳይት በቃና 

 

tsedal2009@gmx.de      

January 2014 


