ከትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ለአምንስቲ ኢንተርናሽናል
የተሰጠ መልስ
አምንስቲ ኢንተርናሽናል የአከባቢው ምስክሮች ዋቢ በማድረግ ምዕራብ ትግራይ በመቶዎች የሚቆጦሩ
ስቢሎች ተገድለዋል በማለት ያወጣው መግለጫ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጠያቂው በትግራይ ህዝብ
ላይ የዘር ማጥፋት ጦርነት ያወጀው ፋሽሽታዊውና አሸባሪው የአብይ አሕመድ ቡዱን ነዉ።
በቅድሚያ ምዕራብ ትግራይ ማይ ካድራ ጥቅምት 30/2013 ዓ/ም በሲቪል ዜጎች ላይ ደረሰ የተባለው
ሞት፣ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት፣ የተሰማው ጥልቅ ሃዘን በትግራይ ህዝብ ስምይገልፃል፡፡
ለግፉ ሰለባ ቤተሰቦች እና ወዳጅ ዘመዶችም መፅናናትን ይመኛል፡፡
ከሁሉም በላይ፣ አምንስቲ ኢንተርናሽናል ጨምሮ የአለም አቀፉ ማህበረሰብ፣ በዋነኛነት የኢትዮጵያ
ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በተለይም ወንድም የአማራ ህዝብ ተፈፀመ የተባለው ግድያ በተረጋጋና በሰከነ
አእምሮ ማጤን ተገቢ ነው ብሎ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ያምናል፡፡ ለምን ቢባል ከሁለት
አመት ተኩል በላይ የማያባራ ብሄር ተኮር
ጥቃት የደረሰባቸው፣ አሁንም እንደ ህዝብ
ከምድረ ገፅ ለማጥፋት የዘር ማፅዳት ጦርነት
የታወጀባቸው የትግራይ ህዝብና ብሄራዊ
ክልላዊ መንግስቱ የዘር ማጥፋት ጥቃት
አይፈፅሙም ብቻ ሳይሆን ፈፅመው
አያስቡትም፡፡ ምክንያቱም ህዝባዊ ዓላማ
አንግበው የአማራ ህዝብን ጨምሮ ለመላ
የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የታገሉ
በዋነኛነት ዘረኝነትን ለማጥፋት ክቡር የህይወት
መስዋእትነት የከፈሉና በመክፈል ላይ ያሉ
ናቸው፡፡ በአጠቃላይም ተፈጥሮአቸውና
እሴታቸው ብሄር ላይ ያተኮረ ጥቃት
እንዲፈፅሙ አይፈቅድላቸውም። ከዚህ ባሻገር
ግን በአሁኑ ወቅት በመላው ሀገሪቱ በሚገኙ
የትግራይ ባለሃብቶች፣ ስቪል ሰራተኞች
እንዲሁም እድሜ ልካቸው ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ያገለገሉት የኢፊዴሪ የመከላከያ ኣዛዞችና ወታደሮች
የትግራይ ተወላጆች ብቻ በመሆናቸው እየተገደሉ ባሉበት የተቀሩት ደግሞ በየእስርቤቱ የሚታጎርበት
እንዲሁም ከሥራ ገበታቸው ሚፈናቀሉበትን አስከፊ ሁኔታ እያወገዘ ባለበትና በራሳቸዉ ላይ እንዲደርስ
የማይፈልጉትን ነገር ወንድም የአማራን ህዝብ ላይ ዘር ለይቶ የሚገድልበት ሁኔታ ከቶውን ሊኖር ፈፅሞ
አይችልም፡፡
ሰለሆነም የትግራይ ህዝብና ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቱ በፋሽሽቱና አሸባሪው አብይ አሕመድ ቡድንና
በአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ቡድን የታወጀበት የዘር ማጥፋት ጦርነት እየመከተ ያለው ሃላፊነት

በተሞላበት አኳሃን ነው፡፡ በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ቁጥጥር ሥር
ያሉት ከ10ሺ በላይ የሰሜን ዕዝ አዛዞችና የመከላኪያ ሰራዊት አባላት፣ እንዲሁም አምባገነኑ ኢሳያስ
አፈወርቂ አስገድዶ ጦርነት እሳት ላይ የማገዳቸዉ ምርኮኞች የሚገባቸውን እንክብካቤ እየተደረገላቸው
ይገኛል፡፡ ይህም የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም የትግራይ ልዩ ሃይልና ምልሻ፣ ሲቪል
የአማራ ተወላጆች ቀርቶ በቀላልና ከባድ የጦር መሳርያ በአጠቃላይ በታንክና መካናይዝድ ጦር የወጉትን
አሸባሪዉ አብይ አሕመድ ያሰማራቸዉ አዛዞችና የሰራዊት አበላት እንዃን ብሄር ለይቶ አልገደለም፡፡
ኣልጨፈጨፈም፡፡ አላሰቃየም፡፡
ስለዚህ በምዕራብ ትግራይ ማይ ካድራ በንፁሃን የአማራ ተወላጆች ላይ ደረሰ የተባለው ግድያና
አምንስቲ ኢንተርናሽናል የአከባቢው ምስክሮች ዋቢ በማድረግ ያሰራጨው ዘገባ በሦስተኛ ገለልተኛ አካል
ተጣርቶ እውነታው ሊታወቅ ይገባል፡፡ የወንጀሉ ፈፃሚዎችም ለህግ ሊቀርቡ ይገባል፡፡ ተፈፀመ
የተባለው ግድያ ለማጣራት ለሚፈልግ ማንኛውም ገለልተኛ አካል የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት
አስፈላጊው ትብብር እንደሚያደርግ በዚሁ አጋጣሚ ያረጋግጣል፡፡
በመጨረሻም አምንስቲ ኢንተርናሽናል የአከባቢው ምስክሮች ዋቢ በማድረግ ምዕራብ ትግራይ
በመቶዎች የሚቆጠሩ ስቪሎች ተገድለዋል በማለት ያወጣው መግለጫ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ዋነኛ
ተጠያቂው በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ጦርነት በቅንጅት ያወጁት የፋሽሽታዊ አሸባሪ ወራሪዉ
የአብይ አሕመድ የጥፋት ቡድንና አምባገነኑ የሻዕቢያ ጨፍጫፊ ቡዱን መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ ናቸው፡፡
ስለሆነም እነዚህ ጨፍጫፊዎች በትግራይ ህዝብ ላይ እያካሄዱት ባሉት የዘር ማጥፋት ጦርነት በአለም
አቀፍ የጦር ፍርድ ቤት ተጠያቂ እንዲሆኑ አምንስቲ ኢንተርናሽናል ጨምሮ የአለም አቀፉ ማህበረሰብ
የድርሻቸው እንዲወጡ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል፡፡
ትግራይ የአድሐርያን መቃብር እንጂ መፈንጫ አትሆንም!
የትግራይ ኮምዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ
መቐለ ህዳር 4/2013 ዓ/ም

