
የዘር ማጥፋት ወንጀል ተዋናዩ የከሰረው ፀረ አማራ የፖለቲካ ነጋዴ!!! 
 
በዚህ ሰሞን ፀረ አማራው የጥፋት ኃይል ብአዴን የግለሰብ ሽንት ቤት መመረቅንና የመሳሰሉትን ነገሮች 
በማድረግ አማራን በማብሸቅ በማብገን የሥነልቡና ጥቃት ለማድረስ ጥረት ካደረገባቸው ድርጊቶች መሀከል 
የከሰረውን የፖለቲካ ነጋዴ ብርሃኑ ነጋን በሚዲያው ጋብዞ "በአማራ ላይ የዘር ማጥፋት ጥቃት 
አልተፈጸመም!" ያስባለበትን የሚያክል አብጋኝ የሥነልቡና ጥቃት ያለ አይመስለኝም!!! 
 
ጉዳዩ ሆን ተብሎ የተደረገ መሆኑ የሚገባቹህ የከሰረው የፖለቲካ ነጋዴ ብርሃኑ ነጋ ወያኔ ሲገባ ከበረሃ 
በማኒፌስቶው ቀርጾት ይዞት የመጣውን ፀረ አማራ ተልእኮ ከኦነግ ጋር በመናበብ በበደኖ፣ በአርባጉጉ፣ 
በወተር፣ በአሰቦት ወዘተረፈ ሕፃን፣ ነፍሰጡር፣ ሽማግሌ ሳይለዩ እጅግ አረመኔያዊ በሆነ መንገድ አማራን 
እየለዩና እየመረጡ በበርካታ ሽዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችንን እያረዱና እንቁፍቱ በሚባል የማይሞላ ገደል 
ውስጥ እየወረወሩ ከጨፈጨፉበት ጊዜ ጀምሮ ትናንትና በማይካድራ እስከፈጸሙት አረመኔያዊ ጭፍጨፋ 
ድረስ በአማራ ላይ ላለፉት ሠላሳ ዓመታት በመላ ሀገሪቱ ያለማሰለስ በሚገባ በተጠናና በሚገባ በተደራጀ፣ 
በተቀናጀና በተናበበ ሁኔታ የጥፋት ኃይሎች ሲፈጸም የኖረውን አማራን የማጥፋት ጭፍጨፋን አማራም 
በምላሹ የሚጨፈጭፉትን እየጨፈጨፈ ምላሽ የሰጠ በማስመሰል "ግጭት እንጅ የዘር ማጥፋት ጥቃት 
ወይም ጭፍጨፋ አይደለም፡፡ ግጭቱን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ለማለት ዓለማቀፋዊ መስፈርቶችን 
አያሟላም!" በማለት አቶ ብርሃኑ ሲናገር ጋዜጠኛው "የማያሟላቸው ዓለም አቀፋዊ መስፈርቶች ምን ምን 
ናቸው??? እንዴትስ የማያሟላ እንደሆነ አብራርተው ቢገልጹልን?" የሚል አግባብነት ያለውን ጥያቄ 
አለመጠየቁን ስታዩ ነው!!!  
 
ብርሃኑ ነጋ እንዲህ ተብሎ ቢጠየቅ የሚመልሰው ባልኖረው ነበር!!! ነገር ግን ፀረ አማራው ብአዴን እሱን 
ያቀረበው የተናገረውን ተናግሮ እኛን በማብገን የሥነልቡና ጥቃት እንዲያደርስብን እንጅ እንዲሞገት ወይም 
እውነት እንድትወጣ ባለመሆኑ የጠቀስኩት አፋጣጭ ጥያቄ እንዲቀርብለት ፈጽሞ አልተፈለገም!!! 
 
አንድን ማኅበረሰብ ዘሩን፣ እምነቱን፣ አስተሳሰቡን ወይም ሌላ የጋራ እሴቱን ምክንያት በማድረግ 
በማኅበረሰቡ ላይ የሚፈጸምን ጭፍጨፋ ብቻ ሳይሆን ማግለልን ጨምሮ ከመጨፍጨፍ በመለስ ያሉ 
የሰብአዊ መብት ገፈፋዎችና ጥቃቶች ሳይቀሩ የዘር ማጥፋት ጥቃት መሆኑን በመግለጥ ዐሥር የዘር ማጥፋት 
ወንጀል ወይም ጥቃት ሒደቶችን ወይም መሥፈርቶችን ዘርዝሮ ያወጣውና እነኝህ ዐሥር ሒደቶች ወይም 
መሥፈርቶችም ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጽመው ያለቁ መሆናቸውን የዘር ማጥፋት ጥቃት ጉዳይን 
የሚከታተለው ዓለማቀፋዊ ተቋም genocide watch በየጊዜው ባወጣቸው መግለጫዎች ያረጋገጠ 
መሆኑን አቶ ብርሃኑ ነጋ እያወቀ ትንሽም እንኳ ሳያፍር "የዘር ማጥፋት ጥቃት አልተፈጸመም ግጭት ነው 
የተፈጸመው!" ብሎ ብርሃኑ ነጋ ሲክድ "ሰው ይሰማኛል ይቀበለኛል!" ብሎ ሳይሆን የዚህ ወንጀል አካል 
የሆኑትን ጌቶቹን የአገዛዙን ባለሥልጣናት ከተጠያቂነት ለመከላከል ጥረት በማድረግ ታማኝነቱን ለማረጋገጥ 
ነው በብአዴን ሚዲያ መድረክ ተመቻችቶለት እንዲናገር የተደረገው!!! 
 
እነ ብርሃኑ ነጋ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ግ7 እያሉ ጀምሮ ነበር በአማራ ላይ ለሚፈጸመው የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ 
የዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ትኩረት እንዳይሰጥ ሕዝባችን ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ የሚፈጸምበትን የዘር 
ማጥፋት ጭፍጨፋ ለማሳወቅ በጮኸ ቁጥር "ግጭት እንጅ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ አይደለም!" እያሉ 
ጩኸታችንን አድማጭ እንዳያገኝ ሲያደርጉ የኖሩት!!! 
 



በአማራ ላይ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በመደበቅና "አልተፈጸመም!" ብሎ በመካድ እንዲሁም 
አማራን "መጤ ሰፋሪ!" እያለ በመፈረጅ ለጥቃት በማመቻቸት ወንጀላቸውም እነ ብርሃኑ ነጋ በዘር ማጥፋት 
ወንጀል ተዋናይነት ተጠያቂዎች ናቸው!!! 
 
እነ ብርሃኑ ነጋና ኢሳት አሁን እያደረጉት እንዳሉት ሁሉ ፀረ አማራ ፀረ ኢትዮጵያ ሆነው እንደሚወጡ 
የተናገርኩት እነ ብርሃኑ ነጋ የኢትዮጵያን በተለይም የአማራን ሕዝብ ክደው ከኦነጋውያኑ ጋር ጥምረት 
በፈጸሙ ጊዜ "ከዚህ በኋላ ምን እናድርግ? መልእክት ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለአርበኞች ግንባርና ለኢሳት!" 
በሚል ርእስ በጸፍኩት ጽሑፍ ላይ የዛሬ ስድስት ዓመት አካባቢ ነበር!!!  
 
ዛሬ ላይ ያንን ጽሑፍ ከተለጠፈባቸው ድረገጾች ላይ ሁሉ አስጠፍተውታል፡፡ አንድ ድረገጽ ላይ ብቻ 
ጽሑፉን በPDF ታገኙታላቹህ፡፡ ማንበብ ከፈለጉ ሊንኩ እነሆ፦ 
 
http://www.ethiopanorama.com/wp-content/uploads/2016/12/Copy-Document-
Calling....pdf 
 
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው 


