
የአኙዋክ ምድር በኢትዮጵያ የዕርቅ ማስጀመሪያ ቦታ ሊሆን ይገባል! 

የታኅሣሡ ዕልቂት ሁልጊዜ ሲታሰብ የሚኖር ነው! 

ዕሇቱ ቅዲሜ ታኅሣሥ 3 ቀን 1996ዓም ነበር - ሌክ የዚሬ 15 ዓመት። የአኙዋክ ወንድች እንዱገዯለ ዕቅደ የወጣው አስቀዴሞ ነበር። በቅርቡ 

ህይወቱ ያሇፈውና በወቅቱ የጋምቤሊ ክሌሌ ርዕሰ መስተዲዴር የነበረው ኦሞት ኡባንግ ኡልም ቢሮ በ1996 ዓም የተገኘ በአማርኛ የተጻፈ ባሇ 16 

ገጽ ማስታወሻ እንዯሚያመሇክተው “መስከረም 13፤ 1996ዓም የዙያን ጊዛ ጠ/ሚ/ር በነበረው መሇስ ዛናዊ ቢሮ ውስጥ በተካሄዯው ስብሰባ ሊይ 

መሇስ ራሱ፣ ምክትሌ ጠ/ሚ/ር አዱሱ ሇገሠ፣ የህወሓት ከፍተኛ ሹም ስብሃት ነጋ፣ የማስታወቂያ ሚኒስትር በረከት ስምዖን፣ የጋምቤሊ ዯኅንነት 

ዋና ኃሊፊ ኦሞት ኡባንግ ኡልም፣ ፌዳራለ ዯኅንነት ጽ/ቤት የመጣና ስሙ ያሌታወቀ፣ የፌዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስትር አባይ ፀሃዬ፣ ኤታማዦር ሹም 

ሳሞራ ዩኑስ፣ መከሊከያ ሚኒስትር አባደሊ ገመዲ፣ የወታዯራዊ ስሇሊ ሹም ብርጋዳር ጄኔራሌ ዮሏንስ ገብረመስቀሌ ተገኝተው ነበር።  

“በዙህ መሇስ ዛናዊ በመራው ስብሰባ ሊይ የነበረው ዋና አጀንዲ የጋምቤሊን የፀጥታ ሁኔታ መወያየት ነበር። ሆኖም በዙህ ስብሰባ ሊይ ነበር  

ታኅሣሥ 3 ቀን 1996ዓም መጨፍጨፍ ስሊሇባቸው አኙዋኮች ዕቅዴ የወጣውና አፈጻጸሙም የተወሰነው። ሇዙህም ይረዲ ንዴ ከስብሰባው በኋሊ 

በኅዲር ወር አጋማሽ አካባቢ የሚገዯለት ሰዎች ዜርዜር በኦሞት ኡባንግ ኡልም ተጋጀ። ይህ የመጀመሪያው ዜርዜር አምስት መቶ አሥራሁሇት 

ስም ሉስት የያ ነበር። በታኅሣሥ ወር ሉስቱ ሊይ የሠፈሩት ስሞች ከዙህም ይበሌጥ እንዯነበር ግምት አሇ። ምክንያቱም በጋምቤሊና በአዱስ አበባ 

በእስር ሊይ የነበሩ አኙዋኮችም በኋሊ ተካትተው ነበር። 

“የዕቅደ አፈጻጸም ሊይ አኙዋኮች እንዱጨፈጨፉ ቀጥተኛ ትዕዚዜ የሰጠው ጸጋይ በየነ (በጋምቤሊ የሠራዊቱ ኃሊፊ) ሲሆን ፈቃደን ያገኘው 

የፌዳራሌ ጉዲዮች ከፍተኛ ኃሊፊ ከነበረው ገብረአብ በርናባስ ነበር። የፖሉስ ኃሊፊው ታዯሰ ኃይሇሥሊሴም የማስገዯሌ ትዕዚዜ በመስጠቱ ውስጥ 

ነበረበት። ላልች የፖሉስ ሠራዊት አባሊትም በግዴያው ሊይ ተሳትፈዋሌ፤የስም ዜርዜራቸውና ላልች የወንጀሌ ጉዲዮች በማስረጃ የተረጋገጠ ነው። 

በዙያ በዯም በተጠመቀው ቅዲሜ ታኅሣሥ 3 ቀን 1996ዓም እና ከዙያም ቀጥል ባለት ቀናት 424 የአኙዋኮች ሲጨፈጨፉ ኢትዮጵያን በግፍ 

ሲገዚ የነበረው ህወሓት/ኢህአዳግ የሰጠው መሌስ የጎሣ ግጭት ነው የሚሌ ነበር። በዙያኑ ዕሇት ከጋምቤሊ ሃያ ኪልሜትር ርቀት ሊይ በምትገኝ 

ከተማ ያሌታወቁ ኃይልች ስምንት የስዯተኛ ካምፕ ሠራተኞችን ይዝ በሚጓዜ መኪና ሊይ ጥቃት ይሰነዜሩና ይገዴሎቸዋሌ። ቀጥልም ገዢው ኃይሌ 

ያሠማራቸው የሠራዊቱ አባሊት እጅግ የተበሊሸውን የስምንቱን ሰዎች አስከሬን በጋምቤሊ ከተማ አዯባባይ አምጥተው በማስቀመጥ ሇትዕይንት 

ያውለታሌ። ይህንንም በማዴረግ ጥቃቱን ፈጻሚዎቹ አኙዋኮች ናቸው በማስባሌ የመሃሌ አገር ሰዎች (ሚሉሻዎች) በአኙዋኮች ሊይ ጥቃት 

እንዱሰነዜሩ ያነሳሷቸዋሌ። በቁጣ የተነሱት ሚሉሻዎች ህወሓት/ኢህአዳግ ባሰማራቸው የሠራዊቱ አባሊት እየታገዘ አኙዋኮችን መጨፍጨፉን 

ተያያዘት። አስቀዴሞ የተነዯፈው ዕቅዴ በዙህ መሌኩ ሲጠናቀቅ በሦስት ቀናት ብቻ 424 አኙዋኮች አብዚኛዎቹ የተማሩ፣ የአገር ሽማግላዎች፣ 

የማኅበረሰቡ መሪዎች፣ ከወጣት ዕዴሜ ጀምሮ ያለ ወንድች በሙለ ተጨፈጨፉ። 

በቀጣይ የተገኘው መረጃ እንዯሚያመሇክተው የቻይና ኩባንያ በአኙዋክ ምዴር የተገኘውን ነዲጅ ሇማጥናት በመፈሇጉና አኙዋኮች ዯግሞ 

ከመሬታቸው ሊይ አንፈናቀሌም በማሇታቸው ጭፍጨፋው ሇመካሄደ አንዯኛ ምክንያት ሆኖ ቀርቧሌ። በቀጣይም ህወሓት/ኢህአዳግ ዯርግን 

በእጅጉ ሲነቅፍበት የነበረውና የዯርግን አሠራር ሇዓሇም በክፉ እንዱነሳ ያዯረገበትን የመሌሶ ማቋቋምና የመንዯር ምሥረታ እሱም መሌሶ 

በአኙዋኮች ሊይ ፈጸመ። የመሠረት ሌማት በክሌለ ሇማፋጠንና ተሰበጣጥሮ የሚኖረውን ሕዜብ በአንዴ ሇመርዲት በሚሌ ሽፋን አኙዋኮችን 

ዕትብታቸው ከተቀበረበት ምዴር በማፈናቀሌ በመንዯር ምሥረታ ስም በአንዴ በመሰብሰብ መሬቱን ሇሌማት በሚሌ ሇሳውዱ ስታር፣ ሇካሩቱሪ 

እና በአብዚኛው ሇትግራይ ተወሊጆች በሔክታር አንዴ ድሊር ሒሳብ ቸበቸበው። በግፍ እየተነጠቀ የሚሰጠው መሬት አግባብነት የሇውም፤ ችግር 

እየፈጠረ ነው ተብል መሇስ ዛናዊ ሲጠየቅ የመሇሰው “እኛን የሚያሳስበን በሉዜ ያሌሸጥነው መሬት ነው” በማሇት ነበር የመሇሰው። 

መሇስ ዛናዊ ሇፍርዴ ሳይቀርብ አሌፏሌ። የእርሱ ቀኝ እጅ በመሆን የራሱን ወገኖች ያስጨፈጨፈው ኦሞት ኡባንግ ኡልም በቅርቡ በስዯት 

በሚኖርበት በፊሉፒንስ በውርዯት አሌፏሌ። ከጭፍጨፋው በኋሊ ከታህሳስ 23 ቀን 2004 ዓም ጀምሮ ሟቹ መሇስ ዛናዊ በሊካቸው 

አስገምጋሚዎች ሇሳምንት በጋምቤሊ በተካሄዯ አውጫጪኝ ኦሞት ኦባንግ ኡልም “የአኙዋክ ተወሊጆችን አስጨፍጭፈሃሌ” የሚሌ መነሻውና 

ዓሊማው ግሌጽ ያሌሆነ ጥያቄ ቀርቦሇት ነበር። በወቅቱ ግምገማው ሊይ የነበሩ እንዲለት ሇዙህ ጥያቄ ኦሞት ሲመሌስ “እኔ በዙህ ጉዲይ ተጠያቂ 

ከሆንኩ መሳሪያና ወታዯር የሰጠኝ መሇስም ይታሰራሌ” በማሇት መሌስ መስጠቱን ይመሰክራለ። አሁን ግን ሁሇቱም አሌፈዋሌ፤ ሆኖም እስካሁን 

ወንጀሊቸውን አምነው ያሌተቀበለ የወቅቱ ሹመኞች አለ፤ በኃሊፊነት የሚጠይቃቸው የመንግሥት አካሌ አሌተሰማም፤ በመንግሥት ዯረጃ 

በአኙዋክ ሊይ ስሇተፈፀመው ጭፍጨፋ ምርመራ እንዱካሄዴ የቀረበ ዕቅዴ የሇም፤ እስካሁንም አንዴም የክስ ፋይሌ በማንም ሊይ አሌተከፈተም።  

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) የዚሬ አስራ አምስት የተፈጸመውን ጭፍጨፋ ሲያስታውስ የትኛውም ወገን በበቀሌና በምሬት 

በመነሳሳት የከፋ ጥቃት የመፈጸም ክፉ ስሜት ውስጥ በመግባት ቀዴሞ ከወዯመው የበሇጠ ጥፋት እንዲይፈጸም አበክሮ ይመክራሌ፤ 

ያስጠነቅቃሌ። በቀሌ በቀሌን ይወሌዲሌ፤ ጥሊቻም ጥሊቻን። በዙህ አዘሪት ውስጥ እርስበርስ ዯም ከመዯፋሰስና ግፍን ቀጣይነት እንዱኖረው 

ከማዴረግ በስተቀር ማንም ምንም አያተርፍም። ሇሌጆቻችንም የምናወርሳቸው ይህንን ሳይሆን እንዱህ ዓይነቱ ግፍ ዯግሞ እንዲይፈጸም ሇዕርቅ፣ 

ሇሰሊም እና አብሮነት እንዱተጉና ከዙህ ስህተት እንዱማሩ ነው። ይህንን ስንሌ ግን ሇርትዓዊ ፍትሕ (restorative justice) እንዱሰፍን እውነት 

በይፋና በግሌጽ መነገር አሇበት ብሇን እናምናሇን። 

http://www.solidaritymovement.org/100308GenocideWatch.php
http://www.solidaritymovement.org/100308GenocideWatch.php
http://www.solidaritymovement.org/video090616.php
http://www.solidaritymovement.org/amharic/110608LandGrabReport.pdf
http://www.goolgule.com/the-hunt-for-omot-obang-olum-continues/
http://www.goolgule.com/the-hunt-for-omot-obang-olum-continues/


ሇዙህም ነው በመስከረም ወር 2011ዓም የአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ የሌዑካን ቡዴን ወዯ ጋምቤሊ በመሄዴ ሇመጀመሪያ ጊዛ እነዙህ በግፍ 

ሇተጨፈጨፉት 424 አኙዋኮች የመታሰቢያ ፕሮግራም በጋምቤሊ ከተማ ያካሄዯው። ይህ ከ15 ዓመት በኋሊ ሇመጀመሪያ ጊዛ የተካሄዯ የሙታን 

መታሰቢያ ሥነሥርዓት ይህ ግፍ እንዲይወሳ የሚፈሌጉ በርካታ ቡዴኖችን ያስቆጣና ፕሮግራሙም እንዲይካሄዴ ዕንቅፋት እስከመፍጠር 

እንዱዯርሱ ያዯረገ ነበር። እነዙህ ቡዴኖች የአኙዋክ ሕዜብ በግፍ ያጣውን ወገኖቹን በሥርዓት አሌቅሶ እንዲይቀብር ከማዴረጋቸው አሌፈው አንዴ 

ጊዛ እንኳን መታሰቢያ እንዲይዯረግሊቸው ሲከሇክለ የኖሩ ናቸው።  

የሌዑካን ቡዴናችን ጋምቤሊ በዯረሰበት የመጀመሪያ ቀን ያዯረገው ቀዲሚ ያዯረገው ተግባር ከዲሌዱም ጋር በመተባበር የከተማውን ሕዜብ 

በመሰብሰብ ሇግፍ ሰሇባዎቹ የመታሰቢያ ሥነሥርዓት ማዴረግ ነበር። ሰኞ መስከረም 7፤ 2011ዓም ከሰዓት በኋሊ በጋምቤሊ ከተማ በሚገኘው 

አዲራሽ በተከናወነው ሥርዓት ሊይ ቁጥሩ እስከ አምስት ሺህ የሚሆን ሕዜብ እንዯተገኘ ግምት አሇ።  

በዙህ እጅግ የተከበረ ሥነሥርዓት ሊይ የታኅሣሥ 3 ጭፍጨፋን የሚወሳ አጭር ቪዱዮ ቀርቧሌ። በመቀጠሌም በግፍ የተገዯለት 424 አኙዋኮች 

ስም በአራት የአኙዋክ ወጣቶች እንዱነበብ ተዯርጓሌ። እነዙህ ስም፣ መዴ፣ ወገን ያሊቸው ሰሇባዎች እንዱሁ በቁጥር ብቻ ተጠርተው የሚታወሱ 

ሳይሆኑ በስም የሚታወቁና በማንነታቸው ሁሌጊዛ የሚወሱ ሉሆኑ ይገባቸዋሌ በሚሌ ነበር የእያንዲንደ ስም በአዲራሹ ሇተሰበሰበው ህዜብ 

የተነበበው። ይህ ሁለ እንዲይሆን ከፍተኛ ተጽዕኖ የነበረ ቢሆንም ሁለም ነገር ሥርዓቱን ጠብቆ ተከናውኗሌ። ከሁለ በሊይ ዯግሞ ሰሊማዊው 

የአኙዋክ ሕዜብ ሇመጀመሪያ ጊዛ በይፋ ወገኖቹ እንዳት እንዯተጨፈጨፉ ሲመሇከትና የወገኖቹን ስም ሲነበብ ሲሰማ በበቀሌ መንፈስ እንነሳና 

እርምጃ እንውሰዴ ሳይሆን ያሇው በአዲራሹ ውስጥ በእንባ እየታጠበ ሥነሥርዓቱን እየመረ ነበር ያጠናቀቀው።   

ከዙህ ሥነሥርዓት በኋሊ የጋራ ንቅናቄችን ዋና ዲይሬክተርና ራሳቸውም በዙህ ጭፍጨፋ በርካታ መድቻቸውን ያጡት አቶ ኦባንግ ሜቶ 

ሇአኙዋክ ሕዜብ ባዯረጉት ጥሪ መኑ የብቀሊና የዯም መፋሰስ ሳይሆን የዕርቅና ይቅር የመባባሌ ነው ነበር ያለት። ስሇዙህ አኙዋክም ሆነ ኑዌር 

ወይም የመሃሌ አገር ሰው በሙለ ይህንን ግፍ ሲቃወም ዋና ዓሊማ ማዴረግ ያሇበት ከእንግዱህ እንዲይዯገም ጠንክሮ መሥራት ሲሆን ሇፍርዴ 

መቅረብ በሚገባቸው ሊይም የራሱን ፍርዴ ሳይሆን የሕግ የበሊይነትን መከተሌ ነው ያሇበት በማሇት የሰሊም መሌዕክት አስተሊሌፈዋሌ። 

በቀጣይም በተዯረጉ ስብሰባዎች የጋራ ንቅናቄያችን ከሁለም የኅብረተሰብ ክፍልች ጋር የተገናኘ ሲሆን በዋንኛነት ያስተሊሇፈው መሌዕክትም 

በአገራችን ባሇፉት 27 ዓመታት በሁለም የአገራችን ቦታ የወገናችን ዯም የፈሰሰ በመሆኑ ይህ የሚያቆምበት ሥራ መሠራት ያሇበት ጊዛው አሁን 

መሆኑን ነው። ስሇዙህም በመሊው የአገራችን ክፍሌ ሰሊም ወርድ ሕዜባችን ያሇአንዲች መጠሊሊትና ብቀሊ በሰሊም ሇመኖር እንዱችሌ ያሇፈውን 

የግፍ መን በይቅርታና በዕርቅ ሌንዯመዴመው ይገባሌ የሚሌ የፀና እምነት የጋራ ንቅናቄችን አሇው። 

የዯምና የግፍ መናችንን የምናስታውሰው በዯሌ ፈጻሚዎቻችን ሊይ ዯግመን በዯሌ በመፈጸምና በመበቀሌ ሳይሆን ያሇፈውን ጠባሳ በማስታወስ 

እንዯገና በቀሪው ሕዜባችንና በመጪው ትውሌዴ ሊይ እንዲይፈጸም የመከሊከያ ጋሻ ሇማበጀት ነው። አዱስና የግፍ ውጤት የገባው ትውሌዴ 

ሇመፍጠር ነው። ተበቃይ ሳይሆን ይቅር ባይና አዚኝ ትውሌዴ ሇማምጣት ነው። ግፍን በግፍ ሇመመሇስ ቀሊሌ ነው። ገዲይን መግዯሌ ከሁለ 

የሚቀሌ ተግባር ነው። እጅግ የሚከብዯውና ጀግንነት የሚጠይቀው ግን ይቅር ባይነትና ዕርቅ ነው።    

ስሇዙህ እንዯዙህ ዓይነቱን ትውሌዴ ሇመፍጠርና አዱሲቷን ኢትዮጵያ በፍቅር ሇመገንባት የአኙዋክ ምዴር የዕርቅ ማስጀመሪያ ቦታ ሉሆን ይገባሌ 

እንሊሇን። ይህንን ስንሌ ግን ላሊው የአገራችን ክፍሌ ሇዙህ ብቃት የሇውም እያሌን እንዲሌሆነ ሉታወቅሌን ይገባሌ። ይሌቁንም የአኙዋክ ምዴር 

ሇመናት ስንናፍቅ የኖርነውን ሰሊምና ዕርቅ እንዱሁም ይቅርባይነት ሇመተግበር የተመቻቸ ቦታ ሆኖ ስሊገኘነው ነው። በኢትዮጵያ ካለት በቁጥር 

እጅግ ዜቅተኛ የሆነው የአኙዋክ ሕዜብ ይህ ሁለ ግፍ ዯርሶበት፣ በበርካታ ሺህ የሚቆጠረው ተሰዴድና አገር አሌባ ሆኖ አሁንም ኢትዮጵያዊነቱ 

በተመሇከተ የሚዯራዯር ሕዜብ አሇመሆኑና ሇዕርቅና አብሮነት ምን ያህሌ ዜግጁ እንዯሆነ የሚያሳይ በመሆኑ ነው።  

የጋራ ንቅናቄችን አሁን የተጀመረው የሇውጥ እንቅስቃሴ ከግቡ እንዱዯርስ በጽኑ ይፈሌጋሌ፤ አጥብቆም ከሇውጥ ኃይልች ጋር በመሰሇፍ ይተጋሌ። 

ከዙህ ጋር በተያያ ይቅር ባይነትና ዕርቅ በተሇይም ርትዓዊ ፍትሕ (restorative justice) በአገራችን እንዱሰፍን የሚቻሇውን ሲያዯርግ እንዯቆየ 

ሁለ አሁንም በዙህ መስመር ይገፋበታሌ። ይህ የተቀዯሰ ሃሳብ የሚጀመርበት አንዴ የማስጀመሪያ ታሪካዊ ቦታ ያስፈሌጋሌ ብል ያምናሌ። ስሇዙህ 

የአኙዋክ ምዴር በኢትዮጵያ የዕርቅ ማስጀመሪያ ቦታ ሉሆን ይገባሌ ይሊሌ! 

ፈጣሪ የአገራችንን ሰሊም ያጽናሌን፤ ሕዜቧንም ይባርክ። 

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን)  
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ በአሜሪካ አገር በሕግ የተመገበ ዴርጅት ሲሆን በትርፍ አሌባ የሲቪክ ዴርጅትነት በ501(c)(3) ምዯባ ሥር የተካተተ ነው። ሇተጨማሪ 

መረጃ የአኢጋን ዋና ዲይሬክተር አቶ ኦባንግ ሜቶ በስሌክ ቁጥር፤ 0940-802589/202-725-1616 ወይም በኢሜሌ፤ obang@solidaritymovement.org ማግኘት ይቻሊሌ። 

 

mailto:obang@solidaritymovement.org

