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አማረኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያንን ማፈናቀል የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው 

መጋቢት ፳፪ ፣ ፳፻፭ 

March 31, 2005 

 

ህወሓት/ ኢህአዴግ በህዛባችን ላይ የጫነው የጎሳ ፖለቲካ አስከፊ ገጽታው ላለፉት 22 ዓመታት በግልፅ እየሰፋ 

መጥታል። ያንዱን ቋንቃ ተናጋሪ ከሌላው ጋር፣  የአንዱ አካባቢ ነዋሪ ከሌላው ጋር በአይነ ቁራኛና በአጥፊና 

ጠፊነት እንዲተያይ ተደርጓል። በዚህም የተነሳ የጎሳ ግጭት እጅግ ተስፋፍቷል። የህዝብ ህይወትና ንብረትም 

በሰፊው ጠፍቷል። የዜጎች የተረጋጋ ህይወት ተናግቷል። ይህ አጥፊ ፖሊሲም በአስቸኳይ  ካልተገታ ቀጣይና 

ምሰቅልቅል ቀውሰን እንደሚወልድ ግልጽ ሲሆን የዚህንም ቀውስ መጨረሻ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት 

እጅግ ይዘገንናል። 

የዚህ አስከፊ ፖሊሲ ዘግናኝ ግጽታው ደግሞ በተለይ የተወሰነ ቋንቋ ተናጋሪን ክፍል አነጣጥሮ ለማጥቃት 

በሚደርግ እርምጃ መገለጥ ከጀመረ ውሎ ያደረ ሲሆን፣ አሁንም ተጠናክሮ በመቀጠል ላይ ነው። 

ባለፈው ዓመት በሺዎች የሚቆጠሩ  የአማራ ብሄረሰብ ተወላጆች (አዛውንት፣ ህፃናትና ሴቶች ሳይቀሩ)  ከደቡብ 

ኢትዮጵያ ማጂ ዞን፣ ከጉራ ፈርዳ ወረዳ አካባቢ በከፍተኛ የመንግሥት ባለሰልጣን ትእዛዝ ከቀያቸው በጉልበት 

ተባረው መግቢያ እንዳጡ ይታወሳል ። በወቅቱ  ይህንን አሳፋሪና እጅግ አሳዛኝ  ህገወጥ ተግባር እንደማስቆም፣ 

የህወሓት/ኢህአዴግ ባለስልጣናት የወሰዱትን ዘረኛ እርምጃ  ህጋዊ መሰረት ያለው ለማስመሰል ደፋ ቀና ሲሉና 

ተፈናቃዮቹንም ይበልጥ ሲያጉላሉ፣ ሲያሰሩና ሲያንከራትቱ እንደነበር ይታወቃል። 

በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ያለፈው አላንስ ብሎ አሁንም ከቤኒሻንጉል ክልል በሺዎች የሚቆጠሩ አማረኛ 

ተናጋሪ ኢትዮጵያውያንን  ነጥሎ የማፈናቀሉና የማባረሩ ተግባር ተጠናክሮ ቀጥሏል።  የአካባቢው 

ባለስልጣኖችም  “ለልማት ስለምንፍልገው”  ከተባለው ቦታ እንዲነሱ አድርገናል በሚል አይን አውጣና ርህራሄ 

የጎደለው አነጋገር ለማጭበርበር ከመሞከር ውጭ ሁኔታው እንደተካሄደ ሊደብቁትም አልሞከሩም። 

ይህ አሳዛኝና ከፍተኛ የወንጀል ተግባር  የሚፈፀመው ሆን ተብሎና በእቅድ ሲሆን፣ ባንድ ቦታና በተወሰነ ጊዜ 

የተከናወነ ሳይሆን ተከታታይነት ያለው እና እየጨመረ የመጣ መሆኑ ከሁሉም በላይ አሳሳቢ ያደርገዋል። 

ዜጎች በፈለጉት የሀገሪቱ ምድሮች ያለምንምና ያለማንም ጣልቃ ገብነት የመኖርና ንብረት የማፍራት የዜግነት 

መብታቸው ሆኖ እያለ፣ በተቀነባበረና በተሰላ ሁኔታ ዜጎችን ለዓመታት ሲኖሩበት ከነበሩበት ቀያቸው የሚናገሩት 

የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (ሸንጎ) 
Ethiopian People's Congress for United Struggle (Congress)   

www.ethioshengo.org                    shengo.derbiaber@gmail.com 
ስልክ(Tel) +44 7937600756 ,     +1 9168486790 

http://www.derbiaber.com/
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ቋንቋ ብቻ እንደመመዘኛ አድርጎ እንዲፈናቀሉ ማድረግ ከህግ ውጭ  የሚደረግ ብቻ ሳይሆን በዘር ማጥፋት 

የሚያስጠይቅም  እንደሆነ ልናሰምርበት እንወዳለን። 

የገዢው የህወሓት/ኢህአዴግ ባለስለጣናት ይህንን ከፍተኛ ወንጀል አሁኑኑ እንዲያስቆሙ፣ ለዚህ ግፍ ተጠያቂ 

የሆኑትን ለፍርድ እንዲያቀርቡና አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስዱ እናስገነዝባልን። በቀጣይነትም የተዛባው 

የጎሰኛነት ፖሊሲ በህዝብና በሀገር ደህንነት ላይ ለሚያስከትለው ጥፋት ሁሉ ተጠያቂው ይህ መንግስትና 

ባለስልጣኖቹ እንደሆኑ ለማስገንዘብ አንወዳለን። 

የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ፣ የተባበሩት መንግሰታት፣ የዓለም አቀፍ የወንጀል ችሎትና ዓለም አቀፍ የዘር 

ማጥፋት ተከላካይ ሰብአዊ ድርጅቶች ሁሉ ሁኔታውን ለማጣራት፣ ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብና ይህ ጉዳይ 

ወደ ሰፊ እልቂት ሳይጓዝ ለማስቆም አስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰዱ እናስታውቃለን። 

 

ዜጎችን በሀገራቸው ስደተኛ እያደረገ  ያለው  ዘመቻ በአስቸኳይ ይቁም! 

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ! 

 

 

 


