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የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በኢትዮጵያ
ወያኔ ወደ ሥልጣን ከመምጣቱ በፊት ደደቢት በረሀ እያለ ሲያራምደው የነበረው ዋና ዓላማው ‘የአማራ ሕዝብ ጨቋኝ በመሆኑ የትግሬ
ጠላት ነውና ልንጠላውና ልንዋጋው የሚገባን ነው’ በማለት ጸረ አማራ አቋሙን በትግራይ ነጻ አውጭ ስም ሽፍኖ ስልጣን እንደያዘ
የመጀመሪያው ተግባር ጸረ አማራ አቋም ያላቸውን ሻዕቢያን፣ ኦነግንና ሌሎችንም የመገንጠል ዓላማ ያነገቡ ጠባብ ቡድኖችን በማስተባበር
በአማራው ላይ ጄኖሳይድ እንዲፈጸም በማድረግ ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ ሕዝብ በአርባጉጉ፣ በወተር፣ በበደኖ፣ በአሶሳ፣ በሀረር፣ ድሬዳዋ፣
አስቦት ገዳም፣ አጋሮ፣ ወለጋ ወዘተ.... አማራው እንደ አውሬ እየታደነ ታረደ፣ ቆዳው እንደከበት ተገፈፈ፣ ከነጎጆው ተቃጠለ፣ ከነነፍሱ
ወደገደል ተወረወረ፣ አካለ ስንኩል እና የአዕምሮ በሽተኛ ሆነ፣ ተወልዶ ካደገበት መንደር ተፈናቀለ፡፡ ተሰደደ፡፡ ይህ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ
እንደ ድልና ፍትሕ በጨፍጫፊዎቹ ሲወሰድ ወንጀሉን ደግሞ የውጭው ዓለም እንዳያውቀው ለማድረግ ተሞከረ፡፡

ወያኔ የጎሳ ነጻ አውጭዎችን ሁሉ አማራ ጠላትህ ነው እያለ ሲነግርና ሲያስነግር ሰለቆየ የተቆረቆረለት፣ በወቅቱ አማራው ለምን ይጨፈጨፋል
ያለ ከአንድ ድርጅት በቀር የለም ነበር፡፡

ድርጊቱ እንቅልፍ ነስቷቸው ይህን ጭፍጨፋ ለማስቆም በፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ የተቋቋመው የመላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት
አማካኝነት ጂኖሳይዱን ለዓለም ሕዝብ በማጋለጥና ወያኔ ላይ ከፍተኛ የሆነ ክስ በመመስረት ሲታገሉ፣ አማራውና ሌላውም ኢትዮጵያዊ
ድጋፉን በመስጠቱ ድርጊቱ ጋብ እንዲል ለማድረግ ተሞከረ፡፡ ታምራት ላይኔ ክሱን አስመልክቶ ‘አማራ ብሎ ሀረርጌ፣ አርሲ፣ ባሌ ነዋሪ! ምን
ሊያደርግ ሄደ መጀመሪያውኑ? የሰው መሬት ሊነጥቅ አይደል?’ በማለት ተዛበተበት፡፡ በወቅቱ ጠ/ሚኒስትር የነበረው ታምራት ላይኔ፣
ፕሬዚዳንት የነበረው መለስ ዜናዊ፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት የነበረው ሀሰን አሊ ድርጊቱን የመሩትና ያቀነባበሩት ሲሆን፤ ካድሬዎቻቸው
ደግሞ ፈጻሚዎች ነበሩ፡፡

ታምራት ላይኔ

መለስ ዜናዊ

ሀስን አሊ

ሰዬ አብርሃ

ሰብሃት ነጋ

እነ መለስ ዜናዊ ጉዳዩን ለማርገብና ለመደበቅ ሲሉ (ኦነግም ከወያኔ ጋር ፍቅሩ አልቆ ጋብቻው በመፍረሱ) የኦሮሚያውን ፕሬዚዳንት ሀሰን
አሊን ገንዘብ በሻንጣ አስይዘው ወደ አሜሪካ በምስጢር እንዲሸሽ ሽኙት፡፡ የዚያ ሁሉ በሺዎች የሚቆጠር አማራ ህይወት የሚፋረድለት
አጣ።
ሌላው ጄኖሳይድ በወያኔ የትግራይ ክልል መስፋፋት ስም ወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምት፣ ራያ ወዘተ... ነዋሪው አማራ እየተገደለ፣ እየተሳደደ፣
እየታሰረና እየተፈናቀለ የትግራይ ተወላጆችን በቦታዎቹ በማስፈር የዘር ማጥፋቱ ስራ ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ
ለበርካታ ዓመታት ተካሄደ፡፡

በጉራፈርዳ ለዓመታት ኖረው ጫካውን መንጥረው እርሻን አስፋፍተው በሰላም ሲኖሩ የነበሩትን አማሮች ‘እናንተ መጤዎች ናችሁ
የቤታችሁን የጣሪያ ቆርቆሮ ብቻ ነቅላችሁ ሌላውን ንብረት ሁሉ ከዚህ የተገኘ ነውና ጥላችሁ ውጡ በማለት በሸፈራው ሸጉጤ ትእዛዝ
በወረዳና ዞን አመራሮች አማካኝነት በገዛ አገራቸው አማሮች ተብለው ተከበው በጥይትና በቀስት ገደሏቸው፡፡ ቤተሰብ በግርግር ተበታተነ፣
ግማሹ በማያውቀው በረሃ ሲጓዝ የአውሬ ሲሳይ ሆኖ አለቀ፡፡

ሽፈራው ሽጉጤ
ሰሚ አልተገኘም የወያኔው መሪ መለስ ዜናዊ ‘አዎ ደን የሚጨፈጭፉ ከጎጃም የሄዱ ስዎች ተፈናቅለዋል’ መጀመሪያውኑ ምን ሊያደርጉ ሄዱ?
እያለ ቀለደባቸው፡፡
በሌላ በኩል ደግሞ የዘር ማጥፋት ወንጀሉ በጋምቤላም አኝዋክ ተወላጆች ላይ እንዲፈጸም በማድረግ በአንዴ በቻ የዛሬ 17 አመት ገደማ
424 አኝዋኮች እንዲጨፈጭፉ ተደርጓል፡፡

ይህ ጄኖሳይድ የተፈጸመው የወያኔ ባለሰልጣናት አኝዋኮችን አፈናቅለው ለም መሬታቸውን ለመቀራመት የተደረገ ወንጀል ነበር፡፡

የዘር ማጥፋት ወንጀሉ በተለያየ ስልት ሲቀጥል፤ በሰሜን ኢትዮጵያ የሚኖሩ አማራ ሴቶች ላይ ዘግናኝ ድርጊት ተፈጽሟል፡፡ ይኸውም
ተላላፊ በሽታ ገብቷልና ሴቶች መከላከያ ክትባት መውሰድ አለባችሁ በማለት ያገሬውን ሴቶች ከገበያ ሲመለሱ እየጠበቁ መርፌ ይውጓቸዋል፡
፡ ሴቶቹም እውነት መስሏቸው ነበር፡፡ ለካስ የወጓቸው ሴቶች እንዳይወልዱ መካን የሚያደርግ መርፌ ነበር፡፡

በዚያ አካባቢ የሚወለዱ ህጻናት የሉም፡፡ ወጣት ሴቶች ትዳር መስርተው አመታት ቢጠብቁ ማርገዝና መውለድ አልቻሉም፡፡ በእምነት ልጅ
እናገኛለን ብለው በየጸበል ቦታ መንከራተት ሆነ፡፡ አልተሳካም፡፡ በየመንደሩ የተወለደ ሕጻን ማየት ብርቅ ሆነ፡፡ ወያኔ በዚህ አይነት ወጣት
ሴቶች ለጅ እንዳይወልዱ በማድረግ የአማራ ሕዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽሟል፡፡
ካላፉት 2 አመታት ወዲህ ‘ወያኔ ተባረረ’ ‘ለውጥ መጣ’ በተባለበት ጊዜ ደግሞ፣ የኦነግ ጸረ አማራ ድርጅት በኦዴፓ አመቻችነት ከአስመራ
ከነመሳሪያው ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ተደርጎ፣ ከወደቀበት እንዲነሳና እንዲጠናከር ሆኖ ለጥፋት ተዘጋጀ፡፡

እነ ጃዋር ጠባቂ ወታደሮች ተመድቦላቸው አክራሪ ኦሮሚያ እስላሚያን ለመመስረት በግልጽ አደራጁ አጠናከሩ፡፡ የኦዴፓ መሪው አብይ
አህመድ ሰልጣን ከያዘ በኋላ በየቦታው የዘር ጭፈጨፋው በቀናትና ወራት ልዩነት እየተካሄደ ይገኛል፡፡ በጅጅጋ እና አካባቢው፣ ድሬዳዋ፣
ጅማ፣ ቡራዮ፣ ሻሸመኔ፣ ዝዋይ፣ ምስራቅ ሀረርጌ በሮዳ፣ አርሲ ነገሌ፣ አዳሚ ቱሉ፣ በምስራቅ ወለጋ፣ አርሲ፣ ጂማ፣ መተከል ወዘተ.... ጸረ
አማራና ጸረ ኦርቶዶክስ ጭፍጨፋ ተካሄደ፡፡

አብይ አህመድ የሀገሪቱ መሪና የጦር ሓይሎች ዋና አዛዥ ተበሎ እያለ ይህ ሁሉ ግድያና ጭፍጨፋ ሲካሄድ ቤተክርስቲያናት ሲቃጠሉና
ሲወድሙ ‘አልሰማሁም’ አይነት አንድም የሃዘን መግለጫም ሆነ ማውገዝ አላሰማም፡፡ ወደ ቦታው ሄዶ ህዝቡን አልጎበኘም፣ አላጽናናም፡፡
ከተማ በማሳመርና ዛፍ በመትከል ስራ ተጥምዶ ጊዜም አላገኘ፡፡ የወያኔ ኦነግ የዘረኝነት ቦምቦች በየቦታው እየፈነዱ የብዙ ዜጋ ህይወት እንደ
ዋዛ ጠፍቷል፡፡ የጌድዎ ተወላጆች ለብዙ ወራቶች ከቤታቸውና መንደራቸው ተፈናቅለው ቁም ሰቃያቸውን አይተዋል፡፡ በደቡብ ሃዋሳ እና

አካባቢው የወላይታ ተወላጆች ላይ ግድያና ድብደባ ታካሂዶ በርካታ ህይወቶች ጠፍተዋል፡፡ የዚህ ሁሉ ጄኖሳይድ መሰረቱ ደግሞ የጎሳ
ፖለቲካ ነው!!

ባለፈው አመት በጥቅምት ወር 2012 ጃዋር ‘ጠባቂዎቼ እንዲነሱ ተብሏል፣ ተከብቤያለሁ’ ብሎ የቄሮ ምልምሎቹን ለአመጽ እንዲነሱ
ባሳወቀበት ወቅት በየቦታው የሚገኙ አማሮች ላይ በተለይም በሀረርጌ የተለያዩ ከተማዎችና ወረዳዎች፣ በአርሲ ነገሌ፣ ጅማ ወዘተ... ውስጥ
እጅግ አሰቃቂ ጭፈጨፋ ተካሂዷል፡፡

የበሮዳው ጄኖሳይድ
በአንድ ቤተሰብ ላይ የደረሰውን ታሪክ ባጭሩ እናጋራችሁ፡፡ ስፍራው በምስራቅ ሀረርጌ ደደር አውራጃ ካራሚሌ ወረዳ ውስጥ በሮዳ ይባላል፡
፡ በዚህ በሮዳ ወስጥ እድሜ ልካቸውን የኖሩት አቶ ደመና ኃይሉ ይባላሉ፡፡ የአቶ ዳመና አባት አቶ ኃይሉ ወልደሰንበትና እናታቸው ወይዘሮ
እጥፍወርቅ ማሞም የተወለዱትና የኖሩት እዚሁ ደደር አውራጃ በሮዳ ውስጥ ነው፡፡ ያቶ ደመና ባለቤት ወ/ሮ ወላንሳ ወላጆችም እዚያው
ሀረርጌ ተወልደው የኖሩ ናቸው፡፡ አቶ ደመናም ከባለቤታቸው ከወይዘሮ ወላንሳ ፍቅሩ ጋር ተጋብተው 3 ወንዶችና 3 ሴቶች ማለትም 6
ልጆች ወልደው ከብደው የሚኖሩ ነበሩ፡፡

አቶ ደመና ኃይሉ

ባለቤታቸው ወ/ሮ ወላንሳ ፍቅሩ

የአቶ ዳመና ኃይሉ ሴቶች ልጆች

አቶ ዳመና ኃይሉ ከወጣትነተቻው ጊዜ ጀምሮ በንግድ ሰራ ላይ ተሰማርተው ጠንክረው ሲሰሩ የኖሩ፣ ባገኙትም ልምድ አንዱ መሰረት ሲይዝ
ሌላ አነስተኛ ንግድ በመጀመር ጠንክረውና በርተተው በመስራት ንግዱን እያጠናክሩና እያሳደጉ ለበርካታ ስዎች ስራ በመፍጠር የታወቁ
ያካባቢው ነጋዴ ናቸው፡፡ በዚያም መሰረት በተለያዩ የንግድ ዘርፎች ውስጥ ወደ 500 የሚደርሱ ያካባቢው ነዋሪዎች የስራ እድል

ተፈጥሮላቸው ኑሮአቸውን እየገፉ ነበር፡፡ በዚያ አካባቢ አቶ ዳመናን በታታሪነታቸው እና በደግነታቸው የማያውቅ የለም፡፡ አካባቢውን
አሳድገውታል፡፡
ብዙ ወጣቶችና አባወራዎች በንግድ ተቋሞቻቸው እያሰሩ ህይወታቸውን እየመሩ ይገኛሉ፡፡ ባለፈው አመት ጥቅምት 12 ቀን 2012 ዓ/ም
ታዲያ ምን እንደሚገጥማቸው ጨርሶ ያልጠበቁትና ያልጠረጠሩት ቤተስቦች ህይወት ለዘላለሙ ተቀየረ፡፡
የአቶ ደመና ታናሽ ወንድም አቶ ደረጀ ኃይሉ ፖሊስ ይፈልግሃል ሲባል የሰራው ወንጀል ስለሌለና አለም ሰላም ብሎ ወደ ፖሊስ ጣቢያ
ይሄዳል፡፡ ይህ የሆነው ከጠዋቱ 5 ሰአት አካባቢ ነው፡፡ አቶ ደረጀ ኃይሉ ከባለቤቱ ወ/ሮ አዲስ አበራ ጋር ትዳር መስርቶ ልጆች ወልዶ
በቤተሰብ ንግድ ወስጥ ማለትም በአቶ ደመና ኃይሉ የንግድ ተቋም ውስጥ እየሰራ የሚገኝ ሰላማዊ ሰው ነው፡፡

ባለቤቱ ወ/ሮ አዲስ አበራ

ፖሊስ ጠቢያ ትንሽ እንደቆየ ከተለያዩ ሌላ አካባቢ የተላኩ የሞት መልዕክተኞች ሜንጫና ቆንጨራቸውን እያወዛወዙ ጠመንጃቸውን ይዘው
ወደ ፖሊስ ጣቢያው ያመራሉ፡፡ ቁጥራቸው ወደ ሶስት ሺህ ገደማ ይሆናል፡፡ አቶ ደረጀ ኃይሉን ፖሊስ አውጥቶ ለነዚህ ነፍሰ ገዳዮች
አሳልፎ ይስጣቸዋል፡፡ ያ ሁሉ ቄሮ በዱላና በድንጋይ ተረባረበበት፡፡

አቶ ደረጀ ኃይሉ

በቄሮ መንጋ በዱላና በድንጋይ ተገደለ

ማንነቱን በማይታወቅ መልኩ ጨፍጭፈው ገደሉት፡፡ ምላሱን፣ እንዲሁም ብልቱን ቆረጡ፡፡ ፖሊስ ሊጠብቀው የሚገባውን ዜጋ በቄሮ
መንጋ በአስቃቂ ሁኔታ በፖሊሥ ፊት ተገደለ፡፡ደም ያሰከራቸው በሺዎች የሚቆጠሩት የኦነግ ቄሮዎች ጉዟቸውን ወደ አቶ ደመና ቤት አደረጉ፡
፡ አገሬው በወንድማቸው ላይ ምን እንደተፈጸመ ነግሯቸዋል፡፡ ወዴት ይሄዳሉ በዚያ ስአት፡፡ ምንስ አማራጭ አላቸው? በወንድማቸው ላይ
የተፈጸመውን ከሰሙ በኋላ ቀጣዩ እሳቸው እንደሆኑ ተረዱ፡፡ እንደፈሩትም አልቀረም የቄሮው መንጋ ወደቤታቸው አመራ፡፡

ወደ 3 ሺህ የሚገመት የቄሮ መንጋ ወደ አቶ ደመና ቤት ሲጓዝ

አቶ ደመና ኃይሉ

ባለቤታቸው ወ/ሮ ወላንሳ ፍቅሩ

እየጮኹና እየጨፈሩ ቤታቸውን ከበቡ፡፡ ቤታቸው ላይ የድንጋይ ናዳ ማውረድ ጀመሩ፡፡ ጥይትም መተኮስ ያዙ፡፡ እጅግ የሚያሳዝነው ፖሊሶችም
መንጋውን በመበተን እና አቶ ደመናን በማዳን ፈንታ እነሱም መሳሪያቸውን ይተኩሱባቸው ነበር፡፡ እሳቸውም ራሳቸውን ለመጠበቅ በህጋዊ ፈቃድ ንብረት
መጠበቂያ መሳሪያቸውን አወጡና ራሳቸውን መከላከል ጀመሩ፡፡ ተኩሱና የድንጋይ እሩምታው እስከ ቀኑ 10 ሰአት ድረስ ቀጠለ፡፡ አቶ ደመና
በተተኮሰባቸው ሶስት ጥይት ተመትተዋል ደማቸው እንደጎረፍ ይወርዳል፡፡ እሳቸውም አንድ ሁለቱን ጥለዋል፡፡ ያላቸው ጥይት ለራስ መጠበቂያ የሚሆን
እንጂ ለጦርነት አልነበረም እና አንድ ጥይት ብቻ እንደቀረቻቸው ሲያዩ በቄሮ መንጋ እጅ ከመግባት ውጭ ምንም አማራጭ አልነበራቸውምና በሽጉጣቸው
ራሳቸውን አጠፉ፡፡ ለዘለዓለሙም አሸለቡ፡፡ የቄሮም መንጋ ቤት ሰብሮ ገብቶ የአቶ ደመናን ሬሳ እየጎተተ አወጣ፡፡ የአቶ ደመና ባለቤታቸው ወ/ሮ ወላንሳ
ጎረቤት ተደብቀው ነበር፡፡ ጭካኔው ቀጠለ ባለቤታቸውን ወ/ሮ ወላንሳን ከጎረቤት አስወጠተው የቤታቸውን ሳጥን ቁልፍ በመንጠቅ ገንዘብ ወሰዱ፡፡
ቤታቸውንም ዘረፉ፡፡ መች በዚህ በቻ ቢያበቃ ወ/ሮ ወላንሳንም በአስቃቂ ሁኔታ አርደው ገድለው ጡታቸውን ቆረጡ፡፡ ክአቶ ደመና እና ደረጀ ኃይሉ
ቤተሰቦች የሶስት ስዎች ሀይወት በግፍ ጠፋ ፡፡
ይህ እጅግ የሚዘገንን የጄኖሳይድ ተግባር የተፈጸመው የኖቬል ተሽላሚ ተብሎ በተሽለመው በኦፒዶ መሪና ጠ/ሚኒስትር ተብዬው አብይ አህመድ አገዛዝ
ነው፡፡

እነዚህ ሰላማዊ ስዎች በሮዳ ወስጥ ሲገደሉ ክ 86 በላይ አማራ ኦርቶዶክሶች በሌሎች ከተሞችና በየቦታው እየታረዱ ነበር። ይህ ጄኖሳይድ የተፈጸመበትን
አንደኛ አመት መታሰቢያ ጥቅምት 12 ቀን 2013 ዓ/ም (October 22, 2020 ) በመላው ዓለም በሻማ ማብራትና በሀዘን ታስቦ እንዲውል ጥሪያችንን
እናቀርባለን፡፡

ገዳዮች ለፍርድ ሊቀርቡ ቀርቶ ለድጋሚ ጭፍጨፋ ሲሰናዱ ከርመው የሻሸመኔው ጭፍጨፋ ተከተለ፡፡

በመተከልና ሌሎችም ከተሞች እየተጨፈጨፉ እየታረዱ ይገኛል፡፡ ጄኖሳይድ ፈጻሚውና አስፈጻሚው ለፍርድ ቀርበው ጂኖሳይድ እንዲቆም ካልተደረገ፤
የበለጠ ጭፍጨፋ በበርካታ ቦታዎች ሊፈጽሙ እንደሚችሉ በሀገራችን በተደጋጋሚ ታይቷል፡፡

ይህን ጭፍጨፋ ያካሄዱ ጨፍጫፊዎችና የአገዛዙ አካላት እየተናበቡ የሚሰራው ጥፋት ሊቆም የሚችለው በሕዝብ ትግልና ትግል ብቻ ነው፡፡
ፈጣሪ የሟቾችን ቤተስቦች ያጽናናልን!
ጂኖሳይድ የፈጸሙና ያስፈጸሙ ለፍርድ ይቅረቡ!
ፍትሕ በግፍና በዘር ማጥፋት ለተጨፈጨፉ ኢትዮጵያውያን!

