“ጂኖሳይድ”- ከም ጥበብ ፖለቲካን ፕሮፓጋንዳን
“ህልቂት ህዝቢ genocide፡ ምጽናት ዓሌት ethnic-cleansing፡ ገበናት ኲናት
war crimes፡ ገበናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት crimes against humanity፡
ግህሰት ሰብኣዊ መሰል human rights violation፡ ባርነት slavery፡ ንግዲ
ደቂ-ሰብ humman trafficking ወዘተ. ዝብሉ ኣምራት፡ ኣብ ምድረ ኣመሪካን
ኤውሮጳን ካልእን ኣብ ልዕሊ ኣህዛብ ዝወረደ በደል ንምግላጽ ዝተዋህቡ
ኣስማት ኮይኖም፡ ንኣፍሪቃውያን ምስ ባህሎምን ታሪኾምን ዘይከዱ ጓና
ኣምራት እዮም። ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት፡ ቀዳሞት ኤውሮጳውያን ሰፋሮ
ምድረ ኣመሪካን ካናዳን፡ ሰፊሕ መሬት ንምግባት፡ ደይ መደይ ኢሎም
ንሚልዮናት ሰብ-ርስቲ ብኲናትን ዝተፈላለየ ክፍኣትን፡ እንተላይ ቫይረስበዲዶ ዘለዎ ኮቦርታ ብሓገዝ እናዓደሉን ሕማም ሸሮኽ እናላብዑን ህዝቢ
ዘይኮነ ብዙሓት ዓሌታት ኣህዛብ እዮም ኣጽኒቶም። ካብ ኣፍሪቃ ገላዩ
ንምውሳድ ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ግፍዒን በደልን ድማ መዳርግቲ ኣይርከቦን።
ኣብ ቀረባ ታሪኽ ምስ እንመጽእ፡ ናዚ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝፈጸሞ
ጭካነ፣ ከምኡ’ውን ኣብ 2ይ ውግእ ዓለም፡ ኣመሪካ ንሰላማዊ ህዝቢ ጃፓን
ብኣቶሚክ ቦምብ ዝተሳህለቶ መሰክሕ ፍጻመታት ከም ኣብነት ክንጠቅስ
ንኽእል። ሎሚ፡ ነዚ ኣብ ምድረ ኣመሪካን ኤውሮጳን ዝተፈጸመ ዘሕፍር
ታሪኽ ዝገልጽ ኣስማት ዓበይቲ ገበናት፡ ኣብ ዘይቦታኡ፡ ኣብ ዘይዳረጎን
ዘይመስሎን ንኣሽቱ ተርእዮታት እናተጠቐምካ፡ ንማሕበረሰብ ዓለም
ብምሽቓል፡ ንፖለቲካዊ ዕላማ ዘገልግል ውሳነታት ምሕላፍ፡ ናብ ጥበብ
ፖለቲካን ፕሮፖጋንዳን ተቐይሩ ይርከብ። ኣብ 2005፡ ወያነን “ቅንጅት”
ዝተባህለ እቲ ጃንዳ ኣብ ዝዓደሞ “ትያትርምርጫ” ዝተሳተፈ ፖለቲካዊ
ጉጅለን ተዋጢጦም፡ ናዕቢ ተላዒሉ፡ ሰራዊት ወያነ ሰላማውያን ሰባት ምስ
ቀተለ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ፡ ንመራሕቲ ቅንጅት፡ ብገበን “ውጥን
ህልቂት” (planning genocide) ከሲሱ ኣብ ቀይዲ ከምዘእተዎም ይዝከር።
ባዕልኻ ሰባት ቐዚፍካ፡ “ስልጣነይ መንዚዖም ጂኖሳይድ ክፍጽሙ ሓሲቦም
ነይሮም” ኢልካ ምኽሳስ ኣብ ግዜኡ ንብዙሓት ዘርመመ ስልበጣ ኣብ ርእሲ
ምንባሩ፣ እቲ ‘ጂኖሳይድ’ ዝብል ኣምር፡ ክሳብ ክንደይ መጋበርያ ፖለቲካዊ
ዕላማታት ኮይኑ ከምዘሎ ዘርኢ ጭቡጥ ኣብነት እዩ። ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ፡
GETFACTet ዝተባህለ ጉጅለ መርመርቲን ተንተንቲን ዳታ ማሕበራዊ
ሚድያ፡ “#ህልቂት ትግራይ” (#TigrayGenocide) ዝብል ሕላገት ተወቂጡ፡
ኣእዛን ማሕበረሰብ ዓለም ዘደንቆረ ብርቱዕ ኣውያት፡ ኣብ ትግራይ ዝነበረ
ሰሜናዊ እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ክሕደትን ጭካነን ኣብ
ገዛእ ሃገሩ ብድቁሱ ተሓሪዱ ከብቅዕ፡ ገና ናብ ግብረ-መልሲ ከይተሰጋገረ

ብ3-4 ሕዳር 2020 ከምዝጀመረ ምቅልዑ ኣይርሳዕን። ከሎ ገና፡ ማሕበረሰብ
ዓለም ንምድንጋር ዘንቀደ፡ ዘመተ ቅድመ-ክስተት። ወያነ ንሳልሳይ ግዜ ባዕሉ
ብዝወልዖ ሓዊ ተለብሊቡ፡ ኣብ ሳንዱቕ ሬሳኡ፡ ናይ መጨረሽታ መሳምር
ኣብ ዝርቅዓሉ ዘሎ ኣብዚ ቅንያት’ዚ ድማ፡ ጎይቶቱን ኣማለድቱን፡
ብ“ተኽእሎ ጂኖሳይድ” ንማሕበረሰብ ዓለም ከሻቕሉ ኣበርቲዖም ይውጭጩ
ኣለዉ። እንተኾነ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸስተ
ኩነታት ስውር ድሌታቶም ሕርሕራይ ገይሩ ስለዘቃልዖ፡ ዘመተኦም ካብ
ሓልዮት ህዝቢ ዝብገስ’ዩ ኢሉ ዝሓስብ በሃም የለን። ሓልዮት ህዝቢ
እንተዝህልዎም፡ ነቲ ካብ ተሓታትነት ንምህዳም፡ ሰላማዊ ህዝቢ ጀሆ ሒዙ፡
መንእሰያትን ቆልዑን ግዳይ ክገብር ዝጸንሐ ገበነኛ ጉጅለ ምኾነኑ። ኣብ
መጨረሽታ ሓደ ዘይክሓድ ሓቂ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ኣካል ህዝቢ
ኢትዮጵያ’ዩ። ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ሰራዊት ኢትዮጵያን ንላዕሊ “ንህዝቢ
ትግራይ ይሓልየሉ’የ” ዝብል እንተሎ፡ ጨለነትን ምውርዛይን እምበር ካልእ
መግለጺ ከወሃቦ ኣይክእልን።
ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
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