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ከዓለም አቀፍ የአማራ ኅብረት የተሰጠ መግለጫ
እውነት አማራው በአማራ ማንነቱ የኦሮቶዶክስ ምዕመናን በእምነታቸው ምክንያት የዘር
ማጥፋት ጭፍጨፋ (Genocide) አልተፈፀመባቸውም እየተፈፀመባቸውስ አይደለምን?
ዓለም አቀፍ የአማራ ህብረት(Global Amhara Coalition) የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ(ኢዜማ)
ፓርቲ መሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በአማራው ላይም ሆነ በማንም ላይ በኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት
ጭፍጨፋ(Genocide) አልተፈፀመም ብለው በአማራ ቲሌቭዥን ቀርበው የሰጡትን አስተያየት በጥሞና
ተከታትለነዋል :: በመሆኑም ይህን አስነዋሪ መግለጫ አጥብቀን እንቃወማለን እናወግዘዋለንም::
በአማራውና የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ የተካሄደና
እየተካሄደም መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ከመሆኑም አልፎ ጨፍጫፊዎች ራሳቸው በይፋ የገለፁትና
የሚያምኑት ጉዳይ ነው::
ፕ/ር ብርሃኑ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ አስተያየታቸውን ሲያብራሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የአለም አቀፍ ህግ
የሚደነግገውን መርሆዎች የሚያሟላ የዘር ማጥፋት ተብሎ ሊጠራ የሚችል Genocide በማንም ላይ
አልተፈፀመም በማለት ሸምጠው ክደዋል::የዘር ማጥፋት(Genocide) ለመባል "It has to be specific
and systematic" በማለት ለማምለጥ ሞክረዋል::
ይህም ማለት ሊያጠፉት ያሰቡትን የማህበረሰብ ክፍል በመለየትና በእቅድ የሚፈፀም ወንጀል መሆን
አለበት ማለታቸው ነው::
ይህ በአማራው ላይም ሆነ ኦርቶዶክስ ምእመናን ኢትዮጵያዉን ላይ የደረሰውን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ
አልደረሰም ያሉት ፍፁም ስህተት መሆኑን ለማሳየት የተባበሩት መንግስታት የ1948( በአውሮፓውያን
አቆጣጠር) የዘር ማጥፋት ወንጀል(Genocide) ለመከላከልና ወንጀለኞችን ለመቅጣት ብሎ ባወጣው
ኮንቬንሽን(የስምምነት ቃል ኪዳን) የዘር ማጥፋት ወንጀል(Genocide) ማለት አንድን ነገድ፣ ጎሳ ፣ዘር
ወይም የአንድን ሃይማኖት ተከታዮች ለይቶ በሙሉ ወይም በከፊል ለማጥፋት የሚፈፀም ወንጀል ነው::
በዚሁ ኮንቬንሽን በአንቀፅ 2 የዘር ማጥፋት (Genocide) ለመባል የሚያስችሉ የሚከተሉትን
መስፈርቶች አስቀምጧል::
1.
በነገድ በጎሳ በዘር ወይም በሃይማኖት ለይቶ ሊያጠፋው ያቀደውን ማህበረሰብ መግደል

2.
ከፍተኛ የአካል ጉዳት እና የስነ አእምሮ ስብራት ማድረስ
3.
በኑሮአቸው ውስጥ ጣልቃ በመግባት በእቅድ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ስለሚጠፉበት
ሁኔታ መስራት ወይም ማሴር
4.
ልጅ እንዳይወልዱ እና ዘራቸውን እንዳይተኩ የሚያደርጉ እርምጃዎችን መውሰድ
5.
ልጆቻቸውን ወደሌላ ማኅበረሰብ በኃይል መውሰድ ወይም መንጠቅ
እንግዲህ ላለፋት 30 አመታት በህወሃት፣ ኦነግና እንዲሁም አሁን ላለፉት ሦስት አመታት በኦሮሞ
የፓለቲካ ኃይሎች የበላይነት በሚመራው መንግሥት አስተባባሪነትና ድጋፍ ሰጪነት
በአማራውና በኦርቶዶክስ አማኞች ላይ የደረሰውና እየደረሰ ያለው የጅምላ ጭፍጨፋ እነዚህ ከላይ
የተጠቀሱትን መርሆዎች አያሟለምን?
ከዚህ በተጨማሪ በፕሮፌሰር ግሪጎሪ ስታተን የሚመራው አለም አቀፍ እውቅና ያለው ጆኖሳይድ ዎች
የተባለው ድርጅት ደግሞ የዘር ማጥፋት ወንጀል(Genocide) 10 ደረጃወች አሉት ይላል:: እነሱም :
1.
እነሱና እኛ ብሎ መለየት(classification)
2.
መለያ ስም ወይም መለያ ምልክት መስጠት (symbolization
3.
መጨቆን( discrimination)
4.
ከሰበአዊ ፍጡርነት ማሳነሰ( dehumanization)
5.
ማደራጀት በተለይም መንግስታዊ መዋቅር ን በመጠቀም(organization)
6.
የጥላቻ ቅስቀሳ መንዛትና ወደፅንፍ መውሰድ(polarization)
7.
ቅድመ ዝግጅት ማድረግ(preparation)
8.
ማሳደድ እና መበየን( persecution)
9.
በጅምላ መግደል ወይም ማስወገድ (extermination)
10.
የዘር ጭፍጨፋ መካሄዱን መካድ ( denial)
እንግዲህ አማራው ጨቋኝ፣ ትምህከተኛ፣ ነፍጠኛ፣ ወሪራ፣ የሚኒሊክ ሰፋሪ፣ መጤ፣ ወዘተ የሚል ስም
ተሰጥቶት በህግ መብቱ እንዲገደብ ተደርጎ ፤እንዲሁም ከሁሉም ኢትዮጵያዊ የበታች ሆኖ እንዲታይ
በማድረግ የመንግስት መዋቅር የተሳተፉበትና ያደራጇቸው ቡድኖች የጥላቻ ቅስቀሳ በመንግስት ሚዲያ
ሳይቀር በመጠቀም ሌት ከቀን በአማራው ላይ ቅስቀሳ አላደረጉም?
ከመንግስት መዋቅሮች ስምና አድራሻ ተዘጋጅቶላቸው ቅድመ ዝግጅት በማድረግ በዕቅድ እየተንቀሳቀሱ
አማራውንና የኦርቶዶክስ ምእመናን በተቀነባበረ መልኩ እያሳደዱ ንብረቱን እንዲወድም ባዶ እጁን
ቀየውን ለቆ እንዲፈናቀል አልተደረግም?
ከመፈናቀል የተረፉትን ደግሞ በአሰቃቂ ሁኔታ የጅምላ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ አልተካሄደባቸውምን?
መቸም የሰማዕታት ደም በአርባ ጉጉ፣ በበደኖ፣ በአሰቦት፣ በበሻሻ፣በወልቃይት ጠገዴ ፣በሁመራ፣ በአርሲ
፣በባሌ፣ ሻሸመኔ፣ ዝዋይ
በጉሊሶና ሆሮጉድሩ ወለጋ: መተከል፣ ጉራፈርዳ፣ ማይካድራ፣ አጣየና: ማጀቴ እንዲሁም ካልተጠቀሱት
ቦታወች መቃብሮች ውስጥ ይጮሃል::
ይህ በአማራውና በኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት
ጭፍጨፋ ወንጀል (Genocide) በስሙ እንዳይጠራና ወንጀለኛች ለፍርድ እንዳይቀርቡ የተፈፀመው የዘር
ማጥፋት ሳይሆን "ግጭት" ነው እያሉ ወንጀሉን ለመሸፋፈን የሚያደርጉ የመንግስት ባለስልጣናት ሁሉ
የተካሄደውን የዘር ማጥፋት ወንጀል በመካዳቸው ቢዘገይም ከተጠያቂነት አያመልጡም:: ምክንያቱም
ወንጀሉን መካዱ ለሌላ የዘር ማጥፋት ወንጀል ዝግጅት እንደ መነሻ ይቆጠራልና:: በተለይ ባለፉት ሶስት
አመታት በተደጋጋሚ የታየው ይኸው ነው:: ይህ ባይሆንማ ኖሮለምን ወንጀሉን በስሙ በመጥራት:

ወንጀለኞችን ለፍርድ በማቅረብ ቅጣታቸውን እንዲያገኙ እንዲሁም የተጎዱት ተገቢ የሆነ ካሳ አግኝተው
ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የሚያስችል ስራ ሲሰራ ባየን ነበር:: ይህ ግን አልሆነም: አላማቸው አማራውን
ማፅዳት ስለሆነ የሚሆንም አይመስልም::
ፕ/ር ብርሃኑ በቅርቡ ባደረጉት በአንድ ሌላ ንግግራቸው መተከል የሚኖረውን አማራ "መጤና ሰፋሪ
"ብለው የጠሩ መሆናቸው ይታወሳል::
እንግዲህ ፕ/ር ብርሃኑ በአማራውና በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ ያነጣጠረ የዘር ማጥፋት
ጭፍጨፋ ( Genocide) መካሄዱና እየተካሄደም መሆኑ ጠፍቷቸው ወይም ሳይረዱት ቀርቶ ሳይሆን
በብዙ ሰዎች በተለያየ ድርጊታቸው የአማራ ጥላቻ አለባቸው እየተባለ የሚሰጠውን አስተያየት ማረጋገጫ
የሚሰጥ መስሎ ይታየናል::
እንዲሁም በኦሮሞ ብልፅግና ለሚመራው መንግስት ጋሻ ጃግሬ ሆነው እያገለገሉ ስለሆነ እነ አቶ ሺመልስ
አብዲሳና የዶ/ር አብይ መንግስት በአማራው፣ በአገዎችና ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን
ላይ በደረሰውና እየደረሰ ባለው የዘር ማጥፋት ወንጀል( Genocide) ከተጠያቂነት ነፃ እንዲሆኑ ጠበቃ
ለመሆን አልመው ነዉ::
ይህን የመሰለው ተደጋጋሚ የሆነ የፕ/ር ብርሃኑ አማራው ላይ የሚያደርሰው አሳዛኝና አሳፋሪ ድርጊት
ምላሽ ይገባዋል:: አሁን የምርጫ ወቅት በመሆኑ ጉዳት የደረሰበት ህዝብም ሆነ ለእውነትና ለፍትህ የቆመ
ኢትዮጵያዊ ሁሉ በግፍ በጨፍጫፊዎች ስለተሰውት ሰማዕታት ሲል እንዲሁም የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ
መቼውንም ቢሆን በቅድስት አገር ኢትዮጵያ ውስጥ ዳግም እንዳይፈፀም ለመከላከል ፤ ጭፍጨፋው
እንዲካሄድ ለፈቀደው የብልፅግና ፓርቲንና: ጭፍጨፋውን በመካድ የተባበረውን ኢዜማን የድምፅ
መስጫ ካርዱን በመንፈግ በካርዱ መቅጣት አለበት ብለን እናምናለን::
በምትካቸው ለአገርና ለወገን በዕኩልነት ለማገልገል ለተሰለፉት ፓርቲ እጩዎች ድምፁን ቢሰጥ የተሻለ
ነው እንላለን::
እዚህ ላይ ሳንጠቅስ የማናልፈው ነገር በተለያዩ ጊዚያት የዘር ማጥፋት ወንጀል በአኙዋኮች ጋሞወችና
ሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይም የተፈፀመ መሆኑን ነው::
ክብር ለሰማዕታት
ሞት ለጨፍጫፊዎችና ለከሀዲዎች
ኢትዮጵያ ለዘለዓለም በክብር ትኑር::
ዓለም አቀፍ የአማራ ኅብረት(Global Amhara Coalition)

