
መንጋ ሆይ! እሽ ዓባይስ ያንተ ነው! ዘር ለማጣፋት የታረዱት ዜጎችስ የማን ናቸው? 

በላይነህ አባተ (abatebelai@yahoo.com) 
 

ዛሬም የዘር ጪፍጨፋ እየተካሄደ ባለበት ሰዓት ሰልፉ፣ ጩኸቱ፣ ድለቃውና ዘፈኑ “ዓባይ 

የኔ ነው” የሚል የሞኝ ዘፈን ነው፡፡  

ኢትዮጵያዊ “ዓባይ የኔ ነው!” እያለ ነጋ ጠባ ሲወተውት “ከአንገቱ የተቸከለውን 

ጭንቅላቱን የእርሱ እንደሆነ” ያለመታከት ማስረዳቱ ነው፡፡ ዓባይ ከኢትዮጵያ ልብ እንደ 

ፍቅር መንጪቶ፣ ትከሻው እንደተቦጀረ ኮርማ እየተጎማለለ ተጉዞ፣ ገደል አፋፍ ሲደርስ 

እንደ ተሶረፈበት አንበሳ አግስቶ እሳት እየተፋ ሲነጉድ በዓይኗ በብረቷ እየታዬ “ዓባይ የኔ 

ነው!” እያሉ መደለቅ “እጄ የራሴ ነው!” እያሉ ለማስረዳት እንደ መዘባረቅ ነው፡፡  

የዓባይ ጉዳይ የወንጀል መሻፋፈኛ ድሪቶ መሆን ተጀመረ ሰነባብቷል፡፡ ለገሰ ዜናዊ 

የፈጃቸውንና ያስፈጃቸውን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በቦንድና በግድብ ጎርፍ 

በማጠብ መንጋውን እንደ መስክ ከበት ነድቶት እንደነበር የሚታወቅ ነው፡፡ ሆዳም 

ዘፋኞችንም “ባህር አሻጋሪው ሙሴ”ን እንደዘፈኑለት ያሲያዙትን የማይለቀው ዩ ቱዩብ 

የሚመሰክር ነው፡፡ 

“ተመምሩ ደቀ መዝሙሩ” እንዲሉ የለገሰ ዜናዊ ትጉህ ተማሪም ዓባይን የዘር ፍጅት 

መሸፋፈኛ አድርጎ መንጋውን ድብዳብ እንደ ተሸከመ የጋማ ከብት ይነዳዋል፡፡ ሶስት 

ሚሊዮን ሕዝብ  እወክለዋለሁ ተሚለው ሕዝብ በወጡ ጪራቆች ሲፈናቀል ዓባይን ያነሳና 

ወንጀሉን ያጥበዋል፡፡ በአዲስ አበባ የሚሰራውን የዘር ምህንድስና ለማረሳሳት የዓባይን 

ስብክት በፓስተር አንደበት ይሰብካል፡፡ የአማራን ልጆች ሲያስር ዓባይን ያነሳና 

የመንጋውን ልብ እንደ ላም ጡት ያልበዋል፡፡  

የለገሰ ደቀመዝሙር የዩንቨርሲቲ ተማሪዎችን በጅቦች አስበልቶ ዜጎችን መጠበቅ 

አለመቻሉን ዓባይንና ኢትዮጵያን ያነሳና ያጥበዋል፡፡ ጣናን ተእንቦጭ መገላገል 

አለመፈለጉን የግድብ ዜና ያበዛና መንጋውን ያነሆልለዋል፡፡ በአካባቢ ፖሊስሶች፣ 

በከንቲባዎች፣ በቀበሌ ጪቃ ሹሞችና በጃዋር መንግስት ሰራዊት የዘርና የሃይማኖት 

ማጥፋት  ወንጀል ሲፈጠምም ዓባይን ያነሳና ተዓይኑ ጆሮውን የሚያምነውን ቀንድ የለሽ 

መንጋ አስረሽ ምቺው ያስደልቀዋል፡፡ መንጋው እንዳይደራጅና ራሱን እንዳይከላከል 

እያዘናጋ የዘር ፍጅቱን እንደ ተሸፈነ ቁስል ተቀን ወደ ቀን እየከፋ እንዲሄድ 

ያለባብሰዋል፡፡ 
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መንጋ ሆይ! እሺ ዓባይስ ያንተ ስለሆነ “ዓባይ የኔ ነው እያልክ ጩህ! 

በአካባቢ ፖሊሶችና ገዥዎች ተባባሪነት በየጊዜው በዘሩና በሃይማኖቱ 

ምክንያት የሚጨፈጨፍው ዜጋስ የማን ነው? ዓባይ የኔነው ብለህ 

በጮህበት ላንቃህ “የሃይማኖትና የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጠሙት 

ለፍርድ ይቅረቡ!” ብለህ ለእግዚአብሔርም ሆነ ለዓለም ችሎት የምትጮኸው መቼ ነው? 

አገዛዙ የዘር ጪፍጨፋን ችላ በማለቱና ባላመስቆሙ ጉርንቦውን የምትይዘው መቼ ነው? 

መንጋ ሆይ! ነገም ከማታጣው ዓባይ ይልቅ ተመልሶ የማይመጣውን ክቡር የሰው ህይወት 

የምታስቀድመው መቼ ነው?  

መንጋ ሆይ! እሽ ዓባይስ ያንተ ነው! ዘራቸውን ለማጥፋት በመደዳ የታረዱት አማራዎች፣ 

ጉራጌዎችና ጋሞዎችስ የማን ናቸው? “ነፍጠኛ ውጣ!” እየተባሉ በገጀራ የታረዱት 

አማራዎች የማን ናቸው? “ኦርቶዶክስ ውጣ!” እየተባሉ በሰይፍ የተቀሉት ክርስትያኖች 

የማን ናቸው? “አማራ ውጣ!” እየተባሉ በስለት የተዘለዘሉት እርጉዞችና አዛውንት የማን 

ናቸው? 

 

A piece of evidence about the current genocide while the herds are dancing “Abay 

is mine”: https://www.youtube.com/watch?v=kgZLz1XsudU 

 

ሐምሌ ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓ.ም. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kgZLz1XsudU

