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ባባሁሁኑኑ  ሰሰዓዓትት  በበአአማማራራውው  ወወገገናናችችንን  ላላይይ  እእየየደደረረሰሰ  ያያለለውው  አአማማራራንን  የየማማጥጥፋፋትት  ሴሴራራ፤፤  
ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊነነትትንን  ለለማማጥጥፋፋትት  የየሚሚካካሄሄደደውው  ተተግግባባርር  ዋዋናናውው  አአካካልል  ነነውው።።  ክክፍፍልል  ፪፪  

( ethnic = ትስስረ - ትውልድ፤ politics = ነገረ 

አስተዳደር፤ economy = ቀመረ ንዋይ፤ ትርጉሞቹ የኛ ) 

አማራው ያለበትን ዕለታዊ የስቃይ ሁኔታና ይህ 

በአማራው ላይ ለምን እየተፈፀመ እንደሆነ ባለፈው 

ዕትማችን አሳይተናል። ይኼን በአማራው ላይ እየተፈፀመ 

ያለውን በደል፤ እኛ የወገን ( ዘር ) ማጥፋት በደል ብለን 

ፈርጀነዋል። በዚህ የዛሬው እስከመቼ እትማችን በዘር 

ማጥፋት መወንጀላችን በምን ተመርኩዘን እንደሆነ 

እናሳያለን። 

እንደ አውሮፓዊያን አቆጣጠር የ ፲ ፱ ፻ ፵ ፰ ዓመተ 

ምህረት የዘር ማጥፋት ወንጀልን የመከላከልና 

የአጥፊዎችን መቅጣት ጉባዔ፤ አንቀፅ ፪፤ የዘር ማጥፋትን 

እንዲህ ሲል ይዘረዝረዋል፤  

“. . .  ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ድርጊቶች፤  ሆን ብሎ 

ለማጥፋት፤ በጥቅል በሁሉም ላይ ሆነ በከፊሉ ወገን፤ 

በብሔር፣ በትስስረ-ትውልድ፣ በዘር ወይንም በሃይማኖት 

ቡድኖች ላይ፤ ለምሳሌ፤  

ሀ) አባላትን መግደል 

ለ) ከፍተኛ የሰውነት ወይንም የአእምሮ ጉዳት ማድረስ  

ሐ) በዕቅድ፤ በቡድኑ የኑሮ ሁኔታ ላይ አጠቃላይ 
ውድሚያ ወይንም ከፊሉን ከምደረ ገፅ ጠራረጎ 
ለማጥፋት ጉዳት ማድረስ  

መ) የቡድኑን የመራባት ሂደት ለማምከን የመውለድ 
ዕርባታን ለማገድ እርምጃ መውሰድ 

ሠ) የተወለዱ ሕፃናትን ከቡድኑ ነጥሎ ወደሌላ ቡድን 
በግድ ማዛወር” 

እዚህ ላይ ዋናው በትኩረት መታየት ያለበት፤ “ሆን ብሎ 

ለማጥፋት” የሚለው ቃል ነው። እናም፤ 

 በትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ምሥረታ መርኀ ግብር 

ውስጥ አራት ነጥቦች በግልፅ ሠፍረዋል። ትግራይን ነፃ 

ለማውጣትና በሰላም የራሷ መንግሥት አቋቁማ 

እንድትኖር በቁጥር አራት የሠፈረው፤ በአማራው 

መቃብር ላይ የትግራይን የበላይነት እናቋቁማለን 

ይላል። ከዚህ መመሪያ ሌላው ነገር ሁሉ ይመነዘራል። 

 የአማራ መኖሪያ የሆኑትን የወገራ፣ የጠለምትና የዋግ 

ክፍሎች ወደ ትግራይ ከልሎ፤ የዚሁ ቦታ ነዋሪዎች 

የሆኑትን፤ ሀብታቸውን ዘርፎ እነሱን ከቦታቸው 

አፈናቅሎ አባሯቸዋል። የሱዳን ደንበሩንም እንዲሁ። 

 አማራው እስከዛሬ የበላይ ስለነበረ፤ ካሁን በኋላ ወደ 

ሥልጣን እንዳይመጣ በሩን ለአማራው መዝጋት 

አለብን ይላል። በተግባርም ፈፅሞታል። 

 አማራው ከየትኛውም የሀገሪቱ ክልል ተጠራርጎ ወጥቶ 

በሠጠነው ክልል ብቻ ተዘግቶ ይኑር ይላል 

ተግባራቸው። ይህም ደግሞ፤ ንብረታቸውን 

በመንጠቅ፣ በእስር በማንገላታት፣ በመግደልና 

በማባረር ተግብሮታል። 

 የአማርኛ ተናጋሪ የዩኒቨርሲቲ መምህራንን ከሥራቸው 

አባሮ፤ ሌላም ቦታ ሠርተው እንዳይበሉ አድርጓቸዋል። 

በየመሥሪያ ቤቱ የነበሩትን አማራዎች በተመሳሳይ 

መንገድ ከሥራ አፈናቅሏቸዋል። 

 ደርግን አማራ እያለና የደርግን አረመኔነት የአማራ 

አረመኔነት አድርጎ፤ አማራን የትግራይ ወገናችን 

እንዲጠላው ማድረጉ፤ አማራውን የትግራይ ወገናችን 

እንዲያጠፋው ሆን ብሎ ማዘጋጀቱ ነው። በትግራይ 

ትምህርት ቤቶች፤ ይህ የደርግን አማራ ብሎ 

ማስቀመጡ፤ ትምህርት ተብሎ እየተሠጠ ነው። 

 የአማራ ድርጅት ብሎ ባቋቋመው፤ “ብሔራዊ አማራ 

ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ” እንኳን፤ የሌላ ክፍል 

ወገኖቻችንን የሆኑትን አባላት በአመራር አስቀምጧል። 

 የአማራው ክልል ብሎ ባካለለው ቦታ የትግሬዎች ነፃ 

አውጪ ግንባር ንብረት የሆነው EFFORT ቁልፍ 

የልማት ቦታዎችን ከመውሰዱም ሌላ፤ በክልሉ በሙሉ 

የበላይነት ያላቸው ትግሬዎቹ ናቸው። 

 በዚሁ ክልል ተብየው የተቀመጠው የአማራው 

ወገናችን፤ በማንነቱ እንዲያፍርና እንዲሸማቀቅ 

እየተደረገ፤ በያለበት በማንነቱ እየተሰደበና እየተዋረደ 

ይገኛል። ስድቡን እዚህ ማስፈሩ ማራባት ይሆናል። 

 በዚህ ሁሉ በሚደርስበት የዕለት ከዕለት በደል የተነሳ፤ 

ቦታውን ለቆ፣ ሀገሩን ጥሎ፣ ለበረሀ እንግልትና ለባህር 

አሣ ምግብ ሆኖ፤ ብልቶቹ እየተቸረቸሩበት፣ 

በውርደትና ሀፍረት እየተሸማቀቀ ለስደት የተዳረገው 

አብዛኛው የአማራው ወገናችን ነው። 
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እዚህ ላይ፤ ከላይ በተባበሩት መንግሥታት 

ድርጅት የተጠቀሱት የዘር ማጥፋት ነጥቦች ጎልተው 

ይታያሉ። የዘር ማጥፋት ወንጀል፤ በሰላም ጊዜ ሆነ 

በጦርነት ወቅት፤ በማስረጃ ተደግፎ እስከቀረበ ድረስ፤ 

በዓለም አቀፍ ሕግ መሠረት፤ ያፋርዳል፤ ወንጀል ነው። 

ፈራሚዎቹ ይኼን የዘር ማጥፋት ወንጀል ለማቆምና 

አጥፊውን ለመቅጣት ተስማምተዋል። ግዴታ አለባቸው። 

አብዛኛውን ጊዜ የዘር ማጥፋት ወንጀል 

የሚፈፀመው፤ የተለያዩ የትውልድ ትስስር ያላቸው 

ወገኖች የሚኖሩበት ኅብረተሰብ፣ የተለያዩ የሃይማኖት 

ተከታዮች ያሉበት ኅብረተሰብ፣ የተለያዩ ብሔር ወይንም 

ብሔረሰቦች ያሉበት ኅብረተሰብ ሆኖ፤ በልዩነታቸው ላይ 

የተመሠረተ ግጭት በመካከላቸው ሲከሰት ነው።  

በዚህ ሰዓት፤ የሀገሩ አስተዳዳሪዎች 

የሚያደርጓቸው በልዩነት ላይ የተመሠረቱ አድልዖዎችን 

ተመረኮዘው፤ በሥልጣን፣ በሀብት፣ በሀገሪቱ ውስጥ 

ላለው ክንውን እያንዳንዱ ክፍል በሚኖረው ዕድል፤ 

መበላለጦችን ሲያፋፍሙ፤ ልዩነቱ ወደ ውድድርና ጥል 

ያመራል።  

በዚህ ሂደት፤ አንዱ እንዲጠቃ የተደረገው ልዩ 

ክፍል፤ መብቴን ብሎ ሲነሳ፤ “ምን አባህ!” ተብሎ 

የሚደርስበት በደል፤ የዚሁ የዘር ማጥፋቱ ወንጀል፤ 

ዓይነታ መገለጫው ነው። እዚህ ላይ ልናሳይ 

የምንፈልገው፤ አማራው በአማራነቱ እንደ አንድ 

የኢትዮጵያ ኅብረተሰብ እንዳይኖር ሆን ተብሎ፤ በረጅሙ 

ታቅዶበት፤ በመመሪያዎችና በተግባር እየተደረገበት 

ያለው ዘመቻ፤ የዘር ማጥፋት ብሎ የዓለም አቀፉ የሕግ 

ጉባዔ የዘረዘረው ነው፤ የሚለውን ነው። 

ባሁን ሰዓት፤ በአማራው ወገናችን ላይ፤ 

በደቡብ፣ በቤንሻንጉል፣ በሶማሊያ፣ በኦሮሚያና 

በሌሎችም ቦታዎች ላይ የሚደረግበት የዘር ማጥፋት 

ወንጀል፤ የነዚህ ክፍሎች አስተዳዳሪዎች ጥፋትና 

የትግሬዎቹ ነፃ አውጪ ግንባር መንግሥት የሌለበት 

ተብሎ መታየት የለበትም። 

ይህን የምንልበት ሁለት ምክንያቶች አሉን። 

አንደኛ በአምባገነን መንግሥት ሥር፤ ምንም ነገር 

ከገዢዎቹ ቁጥጥር ውጪ የሚሠራ ነገር የለም። በሁለተኛ 

ደረጃ ደግሞ፤ መዋቅሩ በሙሉ በትግሬዎች ነፃ አውጪ 

ግንባር የተዋቀረ በመሆኑ፤ ትዕዛዝ በሙሉ 

የሚተላለፈው፤ ከማዕከሉ ነው። ሌላው ቢቀር፤ 

በማንኛውም ኅብረተሰብ ውስጥ፤ ማንኛውንም የዘር 

ማጥፋት ተግባርም ሆነ ዝንባሌ መከላከል ያለበት 

በሥልጣን ላይ ያለው መንግሥት ነው። ተጠያቂውም 

ይኼው መንግሥት ነው። እናም የትግሬዎቹ ነፃ አውጪ 

ግንባር መንግሥት በሁሉም በኩል ተጠያቂ ነው። ከዚያ 

አልፎ ተርፎ የዓለም አቀፍ ኅብረተሰቡ ኃላፊነት አለበት። 

የሀገር ሉዓላዊነት በዘር ማጥፋት ወንጀል ወቅት፤ አጥሩ 

ይፈርሳል። 

በርግጥ ብዙ ኢትዮጵያዊያን በዚህ ጉዳይ 

ሥራዬ ብለው ሲተጉ እንደነበርና የሚተባበሩም ብዙ 

የዓለም አቀፍ መሥሪያ ቤቶች እንዳሉ ግልፅ ነው። ይኼ 

የዘር ማጥፋት ጉዳይም ዋና ትኩረታቸው የሆነና 

የኢትዮጵያን ሁኔታ በደንብ የሚያውቁ እንዳሉ ግልፅ 

ነው። እኛ ጉዳዩን ያነሳንበት ምክንያት፤ አንድ ለዚሁ 

የተከለለ ማዕከል አስፈላጊ ስለሆነ ነው። እናም ይኼን 

ጉዳይ በተመለከተ፤ እስከመቼ የኔ ብሎ ወስዶ 

እየተዘጋጀበት ነው። ማንም ግለሰብ፤ ቡድን ድርጅትም 

ሆነ የፖለቲካ ፓርቲ፤ መተባበር ከፈለገ፤ በ 

eske.meche@yahoo.com  ሊገናኘን ይችላል። 

በተለይም የሕግ ዕውቀቱ ያላቸው፣ ዝርዝር ዘገባውን 

ያጠናቀሩ፣ ቀጥተኛ ተጠቂዎች የሆኑና ይኼ ያገባኛል 

የሚሉ ኢትዮጵያዊያን በሙሉ፤ እንዲተባበሩን 

እንጠይቃለን። 

አብረን ልንሠራ የምንችለው መሥሪያ ቤት፤ 
Office of the Special Adviser on the Prevention 

of Genocide 

866 United Nations Plaza, Suite 600 

New York, NY 10017 USA 

Tel: 1 917 367 2589 

E-mail: osapg@un.org 

www.un.org/preventgenocide/adviser 

ይህ መሥሪያ ቤት፤ በተባበሩት መንግሥታት 

ዋና ጽሐፊ በኩል ለሴኪውሪቲ ካውንስሉ፣ ይኼን ጉዳይ 

የማስጠንቀቂያ ማስተላለፊያ መንገድ በመሆን፤ 

መረጃዎችን ይሰበስባል፤ በተለይም በተባበሩት 

መንግሥታት ውስጥ፤ ቀላልም ሆነ አደገኛ የሰብዓዊ 

መብቶች ረገጣ የሚካሄድባቸውንና ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ 

ትስስረ-ትውልድ ሕጎች እና የዘር ምንጭን መነሻ ያደረገ 

ተግባር የሚካሄድን፤ እንዳይፈፀም ወይንም ደግሞ 

ሁኔታው ከተከሰተ እንዲቆም ካልተደረገ፤ ወደ ዘር 

ማጥፋት ስለሚያመራ፤ ይኼን ይከታተላል። 

የዚህን ተከታይና አሁን በውጪ ሀገር የምንገኝ 

ኢትዮጵያዊያን ምን ማድረግ እንዳለብን በሚቀጥለው 

እትማችን እናቀርባለን። 
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