
በቅማንት ላይ ለደረሰው ግፍ አፋጣኝ መልስ ባለመሰጠቱ አሁን 

በጎንደር አካባቢ እየደረሰ ላለው  ጥፋት  እድል ተመቻቸ 

ብርቱ ዎለቃ 
ትግራይ ኦንላይን Auhust 5, 2016 
 
የቅማንት ህዝብ እንደህዝብ ማንነቴ ታውቆ ከሌሎች አጎራባች ህዝቦች በእኩልነት በመከባበር ልኑር የሚል ጥያቄ ይዞ ሲነሳ 

የትምህክቱ ቡድን የሰጠው መለልስ ‹‹ተደፍረናል፣ ተንቀናል›› የሚል ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት በህገ-መንግሥቱ አፌዝቡት፡፡ 

ህገ-መንግሥቱ ለብዙሀኖች የተቀረፀ እንጅ እንደእናንተ ላለው አይደለም በሚል በቅማንት ህዝብ የተወከሉ ኮሚቲዎች፣ 

ሥራ ያጡ ጡረተኞች፣ ስልጣን ፈላጊ ጥቂት ሙህራን፣ አለፍ ሲሉ የሻቢያ ተላላኪ፣ ግንቦት 7 ወዘተ በሚል ስም 

አውገረገሩት፡፡ ጥቄው  የህዝብ መሆኑን እያረጋገጡ ሲመጡ ደግሞ  ሌላ ማደናገሪያ ይዘው ብቅ አሉ፡፡ መጨረሻ ላይ 

ምንም ማድረግ እንደማይችሉ ሲያዉቁ በክልሉ መንግሥት የሚደገፍ የወረራ ስልት በቅማንት ህዝብ ላይ መንደፍ እና 

የተለያዩ ሰዎችን መግደል ጀመሩ፡፡ በተቃራኒው በቅማንት ህዝብ ላይ ለሚዘምቱ ወንበዴዎች ትጥቅ በማስታጠቅ ወደ 

ቅማንት ህዝብ ማዝመት ተያያዙት፡፡ በቅማንት የማንነት የራስ አስተዳደር ምክንያት የሚከሉትን ከብዙ በጥቂቱ ልጥቀስ፡፡ 

1ኛ) ከሳንጃ፣ ከሙሲባብ እና ከዙሪያው የተወጣጡ ወንበዴዎችን በማስታጠቅ ትክል ድንጋይ አካባቢ ወረራ ለመፈፀም አቶ 

ጎቤ በሚባል የሳንጃ ኗሪ እና ሌሎች የወንበዴወው አስተባባሪ ከ300 በላይ የታጠቀ ወራሪ ጦር ጥር 10/2007 ቅማንት 

ወደሚኖርበት አካባቢ ገባ፡፡ ጀግናው የቅማንት ህዝብ ግን ይህን ወራሪ ቡድን በመክበብ ሊያራግፋቸው ቃታውን ለመክፈት 

ሲዘጋጅ በአገር ሽማግሌዎች ልመና በመጣበት እግሩ እንዲመለስ ተደርገ፣ 

2ኛ) ከዚህ ጋር ተያይዞ በሙሴባንብ፣ በሳንጃ ፣ በኩርቢ፣ በወርቅ ምድር፣ በጫን ድባ፣ በማሂን፣ በገንበራ  እና በተለያዩ 

የሚኖሩ የቅማንት አርሶ አደሮች እና የመንግሥት ሰራተኞች ንብረታቸው እየተዘረፈ እንዲባረሩ ተደረገ፣ 

3ኛ) በተለያዩ ቦታ በላይ እና በታች አርማጭሆ የሚኖሩ የቅማንት ተወላጆች በቅማንትነታቸው ከሚሰሩበት ቦታ እየታፈኑ 

እየተወሰዱ በመቶ ሺ የሚቆጠር ብር እየተከፈለ እንዲለቀቁ ተደረገ፣ 

4ኛ) በመተማ የተለያዩ የቅማንት ተወላጆች በዞኑ አስተዳዳሪ በአቶ ግዛት አብዩ እና በመተማ ወረዳ አስተዳዳሪ ትዕዛዝ 

በተለያየ ጊዜ እንዲገደሉ ተደረጉ፡፡ እነ ጠገነ ወለላው እና ሌሎችን መጥቀስ ይቻላል፣ 

5ኛ) 80 የቅማንት ኮሜቴና ደጋፊዎች በአቶ ገዱ ትዕዛዝ ሰጭነት በአቶ ግዛት አቀነባባሪነት እና በሌሎች አጋፋሪነት 

ከአካባቢያቸው ርቀው በዳባት እና በደባርቅ እንዲታሰሩ ተደረገ፣ 

6ኛ) በሰኔ 6/2007 በአይከል ከተማ በአቶ ግዛት አዛዥነት ወደ አስር የሚሆኑ የቅማንት ተወላጆች እና ኮሚቴዎች ተገደሉ 

ብዙ ሰዎች ቆሰሉ፤ ሌሎቹ በዱር በገደል ንብረታቸውን ጥለው ተሰደዱ፡፡ አብዛኛዎች ወደ እስር ቤት ገቡ፡፡ 

7ኛ)  ከመቶ በላይ የሚሆኑ የመንግሥት ሰራተኞች የቅማንትን የመብት ጥቄ በማንሳታቸው ምክንያት ያለምንም 

ማስጠንቀቂያ ከሥራ ተባረሩ፣ አሁንም ድረስ ሥራ አልባ ናቸው፡፡ 

8ኛ) በጭልጋ ወረዳ ጮንጮቅ ቀበሌ የክልሉ ልዩ ሀይል በመሰማራት ወደ አምስት የቅማንት ተወላጆቹን ያለምንም 

ምክነንያት ገደሉ፣ 

9ኛ) ጥቅምት 27/2007 ጀምሮ ለአንድ ሳምንት የቆየ ወረራ በላይ አርማጭሆ ማውራ እና በገንበራ አካባቢ የክልሉ ልዩ 

ሀይልን በማሰመራት ንፁሀን ዜጎችን ህፃናትን እና እናቶችን ሳይለዩ ጨፈጨፉ፣ 

10ኛ) ህዳር ወር ላይ ከጫንድባ እና ከሌሎች አካባቢዎች የተወጣጡ በሺ  የሚቖጠሩ የታጠቁ ሀይሎች አይከል ከተማ ላይ 

የማስፈራሪያ ሰለፍ እና የአንድን ብሄር የበላይነት የሚያንጸባርቁ ሞፈክሮችን ሲያሰሙ ውለው በወረዳው የብአዴን አመራር 

ዛሬ በእናንተ ኮራንባችሁ በማለት ህገ-ወጥ ሰልፉ ላይ በመገኘት ንግግር አደረጉ፣ 



11ኛ) ህዳር 29/2008 ከሰሜን እና ከበጌ ምድር (ደ/ጎንደር) የተወጣጡ የታጠቁ ሀይሎች በሽንፋ በመሰባሰበ በአንድ ብሄር 

የበላይነት እና በለሌላው ላይ ዛቻን ሲያሰሙ ውለው በዚሁ እለት በግፍ የቅማንት ደም አፈሰሱ፣ ንብረት አወደሙ ፣ ዘረፉ፡፡ 

በተመሳሳይ በገንዳውሀ ከ10 ሺ የሚበልጡ የቅማንት ተወላጆች በአካባቢወው ከሚገኝ መከላከያ ካምፕ በመግባት 

ነብሳቸውን አተረፉ፣ 

12ኛ) በጭልጋ በተለያዩ ቀበሌዎች ንብረት ወደመ፣ ሰው በግፍ ተገደለ፡፡ በዚህ አንድን ዘር ለይቶ የማጥቃት ዘመቻ የክልሉ 

ልዩ ሀይል የአርሶ አደር ልብስ ለብሰው ቅማንትን ሲገሉ እና ሲዘርፉ ሰነበቱ፣ 

13ኛ) በላይ አርማጭሆ ትክልድንጋይ የሰፈረው የክልሉ ልዩ ሀይል ለሶስት ወር ያክል ህዝቡን ሲዘርፍ ፣ ሲደበደብ ከቆየ 

በኋላ በግፍ ተነሳስተው ሁለት የከተማውን ነዋሪ ገደሉ፡፡ በመጨረሻ ህዝቡ ይህን ልዩ ሀይል ለመዋጋት ከተለያዩ አካባዎች 

ሲሰባሰብ ልዩ ሀይሉ ከተማዋን ጥሎ ወጣ፣ 

14ኛ) በሽንፋ ከተማ በተደረገው ወረራ ላይ ምንም ያላደረጉ የጉባይ ጀጀቢት፣ የሌንጫ እና የአካባቢው አርሶ አደሮች 

ሊያርዷችሁ የመጡ ወንበዴዎች ሲመጡ እንደበግ ለምን አንገታችሁን አልሰጣችሁም እና አልሞታችሁም ተብለው ወደ 30 

የሚሆኑ አርሶ አደሮች አሁንም ድረስ ጎንደር እስር ቤት ላይ በመማቀቅ ይገኛሉ፣ 

15ኛ) እስካሁን ድረስ ዘረኝነት በወለደው ቂም በቅማንት አካባቢ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ 

አቁመዋል፡፡ ይህ ከተራ ቁጥር 1-አስከ 15ኛ የዘረዘርኳቸው በቅማንት ህዝብ ላይ የደረሱ ግፎች አንኳር  አንኳሮች  ብቻ 

ናቸው፡፡ ሁሉን መፃፍ ቢያስፈለግ ትልቅ ድርሰት ይወጠዋል፡፡ ይህ ሁሉ ሲደረግ የክልሉ ምነግሥት የፌደራል መንግሥት 

እንዲሁም ሌሎች ክልላዊ መንግስታት በግልፅ ያውቁት ነበር፡፡ ግን ለማስቆም ምንም ጥረት ባለመደረጉ ይህ ሁሉ ሰብኣዊ 

እና ኢኮኖሚያዊ ውድመት ደረሰ፡፡ 

ይህ ሁሉ ግፍ ሲደረግ የፌደራሉ መንግሥትም ሆነ ሌሎች ክልሎች ከቅማንት ጎን በመቆም ድምፅ አላሰሙም ነበር፡፡ እርግጥ 

ነው የፌደራል ፖሊስ እና መከላከያ ሰራዊት የሞቱ መጠን ከዚህ በላይ እንዳይሆን የቅማነትን ህዝብ ታድገውታል፡፡  

በዚህ ሁሉ ሂደት የቅማንት ህዝብ እና ኮሚቴዎች ለሚመለከተው የፌደራል መንግሥት ስጋቱን ሳይጠቀስ ያለፈበት ጊዜ 

አልነበረም፡፡ ይህ በቅማነት ህዝብ ላይ ዘርን መሰረት አድርጎ የተፈፀመውን ተግባር መንግሥት በቶሎ እንዲያስቆመው 

ወትውቶ ነበር፡፡ ለዚህ ውትወታው ግን የፌደራል መንግስት ቱባ ባለስልጣን ጭምር ይህን በቅማነት ህዝብ ላይ የተደረገ 

ወረራ ‹‹በአማራ እና በቅማንት ህዝብ የተደረገ ጦርነት›› በማለት የድራማ ርዕስ ሰጡት፡፡ የቅማንት እና የአማራ ህዝብ ግን 

‹‹እኛ  አልተጣላነም፣ ድራማችሁን አቁሙ!›› ነበር ያላቸው ለእነዚህ አመራሮች፡፡ 

በዚህ በቅማንት ህዝብ ላይ በተደረገው ወረራ ሌሎች ብሄረሰቦች (የትግራይ ተወላጆች ) አላመለጡም ነበር፡፡ አሁን 

በትግራይ ተወላጆች ላይ እየደረ ያለው ግፍ እንደሚመጣ ግልፅ ምልክቶች ነበሩ፡፡ በቅማንት ህዝብ ላይ በግፍ ጭፍጨፋ 

የፈፀሙ ወንበዴዎች እና ይህን የመሩ የመንግሥት አመራሮች አፋጣኝ ህጋዊ እርምጃ ባለመወሰዱ የልብ ልብ አግኝተው 

አሁን የደረሱበት ደረጃ ላይ ደረሱ፡፡  

የቅማንት ህዝብ እነዚህ ወንበዴዎች በማንኛውም ጊዜ እንደማይምሩት ስለሚያውቅ ሁሉም በተጠንቀቅ ላይ ይገኛል፡፡ 

የቅማንት ህዝብ ማንኛውም አይነት ወረራ ዳግም ቢካሄድበት ወደ ሱዳንም ወይም ወደሌላ አገር ይሰደዳል የሚል እምነት 

አይኖረኝም፡፡ ምርጫው አንድ እና አንድ ብቻ ነው፤ የግፍ ወረራውን በጀግንነት መቀልበስ፡፡  

ይህ ከመሆኑ በፊት ግን የፌደራል መንግሥት እና አንዳንድ መልካም አስተሳሰብ ያላቸው የክልሉ አመራሮች በጋራ ሆነው 

ይህን ዘርን መሰረት ያደረገ እልቂት ስር ሳይሰድ ሊቀለብሰው ይገባል፡፡ ካልሆነ ግን በዚህ ድርጊት ማን ተጠቃሚ ማን ተጎጅ 

ሊሆን እንደሚችል አብረን እናየዋለን፡፡ 

እጅግ የሚያሳዝነው እነዚህ የወንበዴ ቡድኖች የቅማንትን ህዝብ በህገ-ወጥ እንቅስቃሴው ጎትተው ለማስገባት ጥረት 

በማድረግ ላይ ናቸው፡፡ ሲፈለግጉ ለምን አታግዙንም በማለት ለመደራደር በመሞከር፣ ሲፈልጉ ደግሞ የወያኔ ባንዳ በማለት 

በመሳደብ በሌላ ጊዜ ደግሞ የቅማንት ተወላጆችን በግርግሩ የሞቱ በማስመሰል ለይቶ በመግደል ቅማንት በዚህ ተበሳጭቶ 

የእነሱ የውንብድና ተግባር አጋር እንዲሆን የተለያዩ ሙከራዎችን አድርገዋል፡፡ እነ አቶ ሲሳይ ታከለ አና ግዛቸው ከተማ እና 



ሌሎች የቅማንት ልጆች ሆን ተብሎ ታቅዶ የተከናወነ ግድያ የተፈፀመባቸው ለመሆኑ ጥርጥር የለውም፡፡ ቢሆንም አስካሁን 

ድረስ የቅማንት ህዝብ ይህን ፈተና በትግስት በመወጣት ላይ ይገኛል፡፡ 

ግን መንግሥት ልብ ሊለው የሚገባው የቅማንት ህዝብ ህጋዊ ጥያቄ በተለያዩ ምክንያቶች በተራዘመ ቁጥር የቅማንት ህዝብ 

የአሰላለፍ  ለውጥ ሊያደርግ አይችልም ብሎ ማሰብ የዋህነት ይመስለኛል፡፡ ያ ከመሆኑ በፊት ግን የፌደራሉ መንግሥት 

የዚህን ህገ-ወጥ እንቅስቃሴ በቶሎ ማቆም እና በመቀጠል ህገ-መንግስቱን መሰረት ባደረገ መልኩ የቅማንት ህዝብም ሆነ 

የወልቃይትን ጉዳይ በአስቸኳይ እልባት መስጠት ለአገርም ለህዝብም የህልውና ጉዳይ ነው፡፡ ይህን ካልተደረገ ግን ለህገ-

ወጦች መደበቂያ ምክንት እያዘጋጀ እና ትርምሱ እንዲቀጥል ፈቅዷል ማለት ነው፡፡ 

 

 


