
ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ ስለ እውነት የገጠሙት ትግል፣ የከፈሉት 
መስዋዕትነት ልክ፣ የሞቱለት አላማ መስዋዕትነታቸውን ወደር የለሽ ያደርገዋል። 

 
ውርጋጥ ብሔርተኞች ስልጣን ላይ ወጥተው ጫካ ሆነው ሲረግሟት የኖሯትን ኢትዮጵያን እንደፈለጉ 
ሲያደርጓት ፕሮፌሰር አሥራት አንቱ የተባሉበት ድርብ ሙያ ነበራቸው። ውርጋጥ ብሔርተኞች 
የሚጠሉትን ሕዝብ በጭካኔ ሲያርዱ ግን ማዕረጋቸውን ይዘው፣ ስራቸውን እየሰሩ እንዳላዩ ማለፍ 

አልፈለጉም። ብዙው ምሁር "ከእነዚህ ጋር ማን ጭቃ ይቃባል" ብሎ ሀገርን ለባለጊዜዎቹ አስረክቦ 

የተቀጠረበትን ስራውን ሲሰራ፣ ሀገር ለቆላቸው ሲወጣ፣ አንዳንዱ ደግሞ "እስኪ ጊዜ እንስጣቸው" 
ሲል፣ ሌላው አብሯቸው ሲሰለፍ ፕሮፌሰር አሥራት የግላቸው፣ ክብር ያገኙበትን ሁሉ ትተው ፊት 
ለፊት ተጋፍጠዋቸዋል። ለተከበረ ምሁር ከእነዚህ ፖለቲካውን እጅና እግር ካሳጡት ዱርዬ ብሔርተኞች 
ጋር መታገል በራሱ አይመጥንም የሚባል ነበር።  

 
ፕሮፌሰር አሥራት ግን ከእሳቸው ይልቅ ሕዝብ ላይ የሚደርሰውን አይተው አዲስ ብሔርተኞች፣ አዲስ 
የብሔር ፖለቲካ ጭቃን ወዲያና ወዲህ በሚረጩ ብሔርተኞች መሃል ገብተው ሕዝብ ለማዳን ደፍረው 

ገቡ። ይህን ብዙው አላደረገውም። አሁን ከ30 አመት በኋላ እንኳን በመሰል ጨምላቃ ፖለቲካ መሃል 
አልፎ ሕዝብን ለማዳን መጣር ክብርን የሚነካ የሚመስላቸው በርካታ ምሁራን ማዶ ሆነው ተመልካች 
ናቸው። ፕሮፌሰር አሥራት ግን የውርጋጥ ብሔርተኛ ጭቃን ሳይፈሩ፣ የጭቃ እሾህ የሆነው ክፉ ፖለቲካ 
የሚያደርስባቸው ሕዝብ ላይ ከሚደርሰው አይበልጥም ብለው፣ የሰው ሕይወት፣ የሕዝብ ሕልው 
በልጦባቸው ሳያቅማሙ ገብተው መስዋዕትነት ከፍለዋል። 
 
ሕክምና እንዲያው ዝም ብሎ ስጋ ቆርጦ መስፋት እንዳልሆነ ያሳዩት ፕሮፌሰር አሥራት ናቸው። 
ፕሮፌሰር አሥራት የሚጎዳውን ሕዝብ ሀኪም ቤት ጠብቀው ማከምን አልመረጡም። ህፃናት፣ 

እናቶች… ቆስለው ሲመጡ ማከም ብቻውን ለውጥ እንደማያመጣ አምነው ሕዝብ የሚያቆስለውን፣ 
ሕዝብን የሚገድለውን ፖለቲካ ችግር ለመፍተት ደፍረው ገብተዋል። ሕዝብ የሚጎዳበትን መነሻውን 
ችግር ለመፍታት ሙያቸውን ትተው በወቅቱ የሚጠላው ፖለቲካ ውስጥ ገቡ። ሀኪም ቤቱን ጥለው 
ንፁሃን እንዳይገደሉ ሰፈራቸው ድረስ ሄደው ማደረጃትን መረጡ። ሰዓት ጠብቀው ተማሪዎችን 
ከሚያስተምሩበት የዩኒቨርሲቲ ክፍል ይልቅ ሕዝብን የሚያገኙበትን አደባባይና አዳራሽ አማራጫቸው 
ሲያደርጉ የራሳቸውን ደሕንነት፣ ክብር ጣል እርግፍ አድርገው ነበር። 
 
በወቅቱ አላፊ አግዳሚው ብሔርተኛ የያዘውን የሚወረውርበትን አማራ ከጥፋት ለማዳን መነሳት ደግሞ 
እጅጉን ፈተና ነበር። ከቢሮው ወጥቶ ማደራጀትን ክብሩን የማሳነስ ያህል ቆጥሮ የሚጎትተው ደግሞ 
ምሁር ነኝ የሚለው ነበር። አማራው ላይ ያ ሁሉ እየደረሰ ጥቃቱ ከሚደርስበት ይልቅ ተማርኩ ያለውን 
አማራ ማሳመን ከአዲሶቹ ብሔርተኞች ያልተናነሰ ትግል የሚጠይቅ ነበር። ምሁር ነኝ የሚለው፣ በሕዝብ 
ላይ የተደቀነውን ችግር አይቶ ማለፍ ሳያንሰው የሕዝብን ሕልውና እየካደ ክብራቸውን ጥለው የገቡትን 
ትግል የሚጎትትበት፣ እሱ ስህተት አለመሆኑን ለማሳየት በእውር ድንብሱ ስራ ላይ ለተሰማሩትን እነ 

ፕሮፌሰር አሥራት የቅርብ መሰናክል ነበር። ፕሮፌሰር አሥራት ይህን ጉተታ፣ ማሽሟጠጥ፣……ሁሉ 



አልፈው ነው ለሕዝብ መብት ቆመው ታላቅ መስዋዕትነት የከፈሉት። በአንድ በኩል በገዳዮቹ እረፍት 
የሚነሳ ጥቃት፣ ጫካ እያስገደሉ በመንግስት ሽፋን ቤተ መንግስት በተቀመጡ አፍለኞች የሕግ ሰበብ 
አፈና፣ እንዲሁም አፍለኛ ብሔርተኞችንም እነ ፕሮፌሰር አሥራትንም አንድ ላይ ጀምሎ፣ ለሕዝብ 
መቆመን ነውር አድርጎ በሚጎትት ምሁርና ወገን መካከል በየአቅጣጫው እየተጎነተሉ፣ እየተጎተቱ ነው 
መስዋዕትነት የከፈሉት።  
 
ፕሮፌሰር አሥራት እስርን ጀብድ፣ ግድያን ጀግንነት ያደረጉ አፍለኛ ብሔርተኞች ጋር ነው ትግል 
የገጠሙት። እየተንተከተከ በነበረ አፍላ ጥላቻ የሚገድሉትን፣ የሚፈናቅሉትን ለማዳን ሲሉ እሳቸውም 
በዛው የውርጋጥ ዘመን ፖለቲካ መስዋዕት ሆኑ። አሳሪዎቻቸው እስር አፍላ የብቀላ መንገዳቸው ነበር። 
በቅርቡ ያየነው፣ ብዙው የጮኸበት የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የእስር አያያዝ በፊት በአፍላው ዘመናቸው 
የከፋውን አድርገዋል። ፕሮፌሰር አሥራት ለሕዝባቸው፣ ለሕሊናቸው፣ ለሀገራቸው ሲሉ የውርጋጥ 
ብሔርተኞች እስር፣ ጭካኔን ላንቃ ፊት ለፊት ተጋፍጠው ነው መስዋዕትነት የከፈሉት። 
 

ፕሮፌሰር አሥራት በዛ የጎሳ ብሔርተኝነት ጫፍ ደርሶ "አማራን ገድዬ ነው የምሰክነው" በሚልበት 
ዘመን የታገሉት ለአማራው ብቻ አይደለም። በእነ ፕሮፌሰር የአማራ ድርጅት ኦሮሞውን፣ የደቡቡን፣ 

ሶማሊውን፣ አፋሩን…… ውርጋጥ ብሔርተኞች "የእኛ ወገን ነህ" ያሉትን ሁሉ አንቀሳቅሰዋል። 
አማራውንም፣ ኢትዮጵያንም ለመታደግ በአማራ ድርጅት ስም የበርካታ ብሔር ተወላጆች ከእነ 
ፕሮፌሰር አሥራት ጋር የቆሙበት ነበር። እነ ፕሮፌሰር አሥራትም የአማራ ድርጅት ይምሩ እንጅ 
ለኢትዮጵያ ጥቅም በመታገል በወቅቱ ከነበሩት ፓርቲዎች ሁሉ ቀዳሚዎቹ ነበሩ። ስለ ኢትዮጵያ 
ሉአላዊነት፣ ስለ ጥቅሟ የእነ ፕሮፌሰር አሥራት ድርጅትን ያህል የታገለ አልነበረም። ፕሮፌሰር አሥራት 
የአማራን መገፋት ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን አንድነት፣ ብሔራዊ ጥቅምና ሉአላዊነት ከፍ አድርገው 
የታገሉ፣ ለዚህም መስዋዕትነት የከፈሉ ሰው ናቸው።  
 
ፕሮፌሰር አሥራት የቆሰሉ ግለሰቦችን ከማከም የቆሰለ ፖለቲካን ለማከም ብለው ውድ ዋጋ የከፈሉ ሰው 
ናቸው። ፕሮፌሰር አሥራት ምሁሩ ፖለቲካ፣ ያውም የብሔር ፖለቲካ አይመጥነንም ብሎ ዳር በቆመበት 
የወቅቱ ጭቃ ፖለቲካ ውስጥ የማንም መረማመጃ እንዲሆን የተወሰነበትን የአማራ ሕዝብ ለማዳን 
ዘልለው የገቡ ደፋር፣ ለእውነት የቆሙ ሰው ናቸው። ፕሮፌሰር አሥራት ኢትዮጵያን መጥራት መሳለቂያ 
በሆነበት ወቅት የብሔር ድርጅት እየመሩ፣ ኢትዮጵያንም ለማዳን ሲባዝኑ ክቡር መስዋዕት የከፈሉ 
ናቸው። ፕሮፌሰር አሥራት አማራም ኢትዮጵያም ላይ የመጣውን ለማቅለል የጀማሪው ፖለቲካ ስቃይና 
መከራን ተጋፍጠው ከፍ ያለ፣ የተወሰኑት ብቻ የሚደፍሩትን መስዋዕትነት የከፈሉ ጀግና ናቸው። 
 
ያ በአፍላ ብሔርተኞች የተጀመረው የጭቃ እሾህ ፖለቲካ አሁንም ቀጥሏል። የመጀመርያዎቹ አፍለኞች 
ሲደክሙ ሌሎች አፍለኛ፣ ባለጊዜዎች ሲተኩ አማራውም ኢትዮጵያም ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የገቡት። 
ፕሮፌሰር አሥራት ገና ድሮ ያሳዩን የሚገደልን፣ የሚፈናቀልን ወገን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያንም ለማዳን 
መስራት እንደሚያዋጣ ነው። የወቅቱ አፍለኛ ገዥዎች ሁሉን ነገር ለራሳቸው ለማድረግ ሌላውን ጭዳ 
ይሁን ብለው ሲፈርዱበት ኢትዮጵያም የከፋ ችግር ላይ ወድቃለች። ግን በዚህ ወቅትም የፕሮፌሰሩን 
ትልም የተከተሉት ናቸው የሚገደሉትን፣ የሚፈናቀሉትንም ለማዳን እየሰሩ፣ ኢትዮጵያንም አትንኩብን 
እያሉ የሚገኙት። 

 


