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የሸዋ ሕዝብ  ዴርጅት(ሸሕዴ) 
SHOAN PEOPLE ORGANIZATION(SPO) 

 

በሰሜን ምሥራቅ አፍሪቃ ኢትዮጵያ ትባሌ የነበረችው ጥንታዊት አገር በወያኔ ትግሬ ትሕነግ፣ በሻዕቢያ እና በጋልቹ ኦነግ 

ትብብርና በጸረ ኢትዮጵያ ምዕራባዉያንና አረቦች ርዲታና ዴጋፍ  ከግንቦት ወር 1983 ዓ.ም ፈርሳሇች። ቀጥልም 

የባንቱስታን አፓርታይዴ የጎሣ ክሌሌ የዘር ፖሇቲካ ሇአሇፉት 30 ዓመታት ሰፍኖ የዘር ማጥፋትና ማጽዲት ሂዯት ይኸዉ 
ዛሬ ከፍተኛ ዯረጃ ሊይ ዯርሷሌ። በአሇፈዉ ዓመት ጥቅምት ወር ቀጥልም በሰኔ ወር በኦሮሚያ ክሌሌ ተብዬዉ ዉስጥ 
በሚኖሩት ጋሊ ያሌሆኑ ነገድች ሊይ የተፈጸመዉን የዘር ፍጅትና የንብረት ዉዴመት የምዕራባዉያን ታሊሊቅ መገናኛ ብዙኅን 
ስይቀሩ በሰፊዉ ዘግበዉታሌ። ተረኛው የጋሊ ቄሮ መንግሥት ነኝ ባዩ በአቶ አቢይ አሕመዴ አሉ ጠቅሊይ ሚንስቴርነትና 
ዏማራ ሳይሆኑ ዏማራ ነን በሚለ አጋሰስና አሳማዎች ተባባሪነት በሸዋ መዱና አዱስ አበባ አራት ኪል የሚዘወረዉ የዘር 
ፍጅቱን ሇመሸፋፈን ያሌቆፈረዉ ዴንጋይ የሇም። የጥቅምቱና ከሰኔዉ ወር አንስቶ በአሩሲ፣ በሐረርጌ፣ በባላ፣ በዯቡብ ሸዋ 

ሻሸመኔ ዟይ ነገላ ፣ በጅማ፣ በወሇጋ በመተከሌ ወዘተረፈ. የጋሊ ኦነግ አረመኔ ቄሮ ጨፍጫፊዎችና አስጨፍጫፊዎች፣ 
ዘራፊና ንብረት አዉዲሚዎች ሇፍርዴ ሳይቀርቡ ይኽዉ በዚህ ሳምንት ብቻ እንክዋን በመተከሌ አዉራጃ ከመቶ በሊይ 

ዏማሮችና አገዎች ባገራቸውና በምዴራቸዉ ሊይ በተቀነባበረ የዘር ፍጅት ዘመቻ ተጨፍጭፈዋሌ። ከ300 በሊይ ቤተሰቦች 
ተፈናቅሇዋሌ። በመተከሌ አዉራጃ ባሇፉት ሁሇት ዓመታት ሳያቇርጥ ሇተፈፀመዉ ወንጀሌና ኢሰባዊ ዴርጊት ዋና ተጠያቂዉ  
ተረኛዉ ያጋሊ ቄሮ መንግሥትና ተባባሪዉ ብአዳን ተብዬዉ የባንዲ ልላዎች ጠርቃሞዉ የነ ተመስገን ጥሩነህ፣ ገደ 
አንዲርጋቸዉ፣ አገኘሁ፣ አበረ፣ ዯመቀ መኮንን እንዱሁም ባጠቃሊይ የጎጃምና የጎንዯር ዉዲቂ ካዴሬዎች ናቸዉ። ያቢያ 
አሕመዴ ጋሊ ቄሮ አዱስ የለባ ገዲ መንግሥት ምስሇኔ ባሕር ዲር ሊይ የተጎሇተዉ ዯርሶ ጎጃሜ ሌባሌ ባይ አጁማጃ ወራዲ 
ዝቃጭ አይዯሇም እንዳ ፋኖን ከጎንዯር መንጥሮ ያስጨረሰዉ፣ ሇቃቅሞ ወህኒ ያወረዯዉ፣ ያማራ ሌዩ ኃይሌን ያስገዯሇዉና 

ይኸዉ እስከ ዛሬ ብዙዎችን በእስር ሊይ እንዱገኙ ሴራ የጎነጎነዉ? መዏሕዴ በመመሥረቱ ምክንያት ነበር ኢሕዳን ተብዬው 
የወያኔ ትግሬ ጥፍጥፍ ብአዳን ተብል ስም የወጣሇት። ኢሕዳን የወያኔ ትግሬ ትሕነግ ልላ በነበረበት ዘመን ነዉ የሸዋን 
ክፍሇ ሀገርንና መዱናዉን አዱስ አበባን ሇነ ኦነግ አስረክቦ ወዯ ባሕር ዲር የፈረጠጠው። የመተከሌ አዉራጃ ያማራ አገርን 
ሇሻንቅሊ አረብ እስሊም ቤንሻንጉሌ ተብዬ ያስረከበዉ። 

ስሇዚህም ነገር ዋናዉ ምክንያት የባንዲ ዉሊጅ መሇሰ ዜናዊ ሇሲአይኤ ቀጣሪዉ  ይሁዱው ፓዉሌ ሄንዝ ሇጠየቀው 

"ያማራን የበሊይነት አንቀበሌም ስትሌ ምን ማሇትህ ነዉ?" ጥያቄ በሰጠዉ ምሊሽ "አዱስ አበባን ዋና ማዕክለ አዴርጎ 

በአሇፈዉ መቶ ዓመታት የተገነባዉን የሸዋን ዏማራ የበሊይነት ነዉ።" እንዲሇዉ ነዉ እቅደን ያሳካዉ። የወያኔ ትግሬ የአዴዋ 

ባንዲ ዉሊጆች ዋና ቂጥ ሊሽ ተባባሪዎች ዯግሞ የጎጃም፣ የጎንዯርና የዋግ ሆዲም ከብቶች ነበሩ የሸዋን 85 ሽህ ካሬ ኪል 
ሜትር  ስፋት ያሇዉን የተሇያዩ ነገድች  ማሇትም ያማራ፣ ያርጎባ፣ የሰባት ቤት ጉራጌ፣ የዟይ፣ የሃዴያ፣ ያፋር፣ የወረሞ 

ቱሊማና ሜጫ፣ የከረዩና የከምብታ መኖሪያን በቁዋንቁዋ ሽፋን ሸንሽነዉ "ኦሮሚያ"" የተሰኘ የፈጠራ ክሌሌ በዏማራ፣ 
በአርጎባ፣ በዟይና በጉራጌ ሕዝብ ኪሳራ የመሠረቱት። የወያኔ ትግሬ  አሽከር ከጋሊ ጎሣ ወገን የተመሇመሇዉ ኦሕዳዴ የኦነግ 
ዕቅዴን አስፈፃሚ በመሆን  በአዱስ አበባ ከተማ ሊይም ሌዩ ጥቅም አሇን ብሇዉ ሲሞዲሞደ የቆዩት፣ ፈጣሪያቸዉ ወያኔ 
ትግሬ ትሕነግ በሕዝባዊ አመጽ ተወግድ ወዯ መቀላ ሲፈረጥጥ በተረኛነት ሥሌጣን ይዘዉ አዱስ አበባን ሇመሰሌቀጥ 
ተነስተዋሌ። የመሬት ወረራዉ፣ አዱስ አበቤን ማፈናቀለ፣ የጋራ መኖሪያ ቤትን መዝረፉ፣ የአዱስ አበባን ሕዝብ ስርጭት 
ሇመቀየር ታስቦ ከባላ፣ ካሩሲ፣ ከወሇጋ፣ ከጅማ፣ ከሐረርጌ ወዘተረፈ እያመጡ ሇሚያሰፍሩት ዕቅዴና ሇሚያዯርጉት 

መዋቅራዊ ርምጃዎቻቸው ዋና ተባባሪዉ ብአዳን ነዉ። ያማራ ብሔር ተወካይ ነኝ የሚሊዉ ብአዳን  ባንዲ በ "ኦሮሚያ" 
ዉስጥ ዏማራዉን በዘርና ሃይማኖት ሇይተዉ የሚፈጁት የቄሮ ጋሊዎች ቡዴን መሪና አዝማች እንዯ ሽመሌስ አብዱሳ ያለትን 
እንዱሁም በቤንሻንጉሌ ጉምዝ የሚገኙትን በነቂስ ጠርቶ ባሕር ዲር ሊይ ሸሌሟቸዋሌ።  

የብአዳን ጎጃሜ፣ ጎንዯሬና ወልዬ ቆሮቆንዲ ጸረ ሸዋ ካዴሬ ሇምን አባቱ ነዉ በአዱስ አበባ ሊይ ከቄሮ  አረመኔ ጋሊ መጤ 

ወራሪ ጋራ የሚሞዲሞዯዉ? 
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አባ ደሊ አቢይ አሕመዴ በባሌዯራስ ፓርቲ ሊይ ጦርነት ያወጀዉ፣ ያዱስ አበባን ወጣት በጠራራ ፀሐይ በጥየት ያስመታዉ፣ 
ሺህዎችን በግፍ ያሰረዉ፣ የሰባዊ መብት ተሟጋች ዕንቁ አዱስ አበቤ ኢትዮጵያዊዉን እስክንዴር ነጋን ሇአዱስ አበባ 
ሕሌዉና ከአጋሮቹ እነ አስቴር ሥዩም፣ ስንታየሁ ቸኮሌ ወዘተረፈ ጋራ በመቆሙ ምክንያት እንበሇ ሕግ በፈጠራ ክስ ወህኒ 
ያስወረዯዉ ከበአዳንና ኢዜማ ተብዬ ፀረ ዏማራ ጥርቃሞዎች ጋራ ወግኖ ነዉ። 

የባሌዯራስ ፓርቲ  አዱስ አበባ በሸዋ መናገሻ አዉራጃ ይዞታዋ ስፋት መሠረት የራስ ገዝ ዯወሌ ወይም አዴያም ሆና አዱስ 
አበቤዎች በነጻና ፍትሐዊ ዳሞክራሲያ ምርጫ ተወካያቸዉን መርጠው የሚተዲዯሩበትን ሥርዓት ሇመምሥረት 

የሚያዯርገዉን ሰሊማዊ ትግሌ  ሇማስቆም የአቢይ አሕመዴ የጋሊ ኦሕዳዴ/ኦነግ  አረመኔ ቄሮዎች ስብስብ እየፈፀመ ያሇዉን 
ዴርጊት በግንባር ቀዯም ሁለም አዱስ አበቤ የሕሉና እስረኞች በአስቸኩዋይ እንዱፈቱ የሚጠይቅ የሳምንታት የቤት ዉስጥ 
መዋሌ አዴማ ማዴረግ አሇባቸዉ። 

እንዱሁም የጎንዯርና የጎጃም የቁም ሙቶቹ ዏማራ ተብዬ የብአዳን ባንዲ ዯጋፊዎችና ተሞጃሟጅ ሁሊችሁም በተሇይም 

ባሇፉት ዓመታት" የኦሮሞ ዯም ዯማችን ነዉ። በቀሇ ገርባ ይፈታ!" እያሊችህ ስታንዛርጡ የነብራችሁት ዛሬ እነ እስክንዴር 
ነጋ፣ አስቴር ሥዩም፣ ስንታየሁ ቸኮሌ፣ ሙለጌታ አንበርብር፣ በሊይ ማናዬ፣ ወዘተረፈ ወህኒ ሲጋዙ ስሇምንዴን ነዉ ጸጥ 

ረጭ ያሊችሁት? ዏማራዉና አገዉ ባገሩ በምዴሩ መተከሌ አዉራጃ በገፍ ሲፈጅ በቅርብ ርቀት ሊይ የሚገኘዉ በጣም ቡከን 
ቦቅቧቃዉ ጎጃሜ የበሊይ ዘሇቀ ወገን እያሇ ሲሇፋዯዴ መስማት ያናዴዲሌ።  

ጎጃሜና ጎንዯሬ እዉነትም ሰዉ ዏማራ ከሆናችሁ በመተከሌ አዉራጃ የፈሰሰዉን ያማራና አገዉ ዯም በፍጥነት መበቅሌ 
ይኖርባችኍሌ። የወል ቤተ ዏማራዎች የአዱስ አበባን የራስ ገዝ ጥያቄን በመዯገፍ፣ የሕሉና እስረኞች ያሇምንም ቅዴመ 
ሁኔታ እንዱፈቱ ሰሊማዊ ስሌፍና የቤት ዉስጥ አዴማ በማዯረግ የአቢይና ተሇጣፊዎችን መንግሥት ተብዬ ቅጥረኛ 
ተቃወሙ።  

በዯቡብ የምትኖሩት የጋሞ፣ የወሊይታ፣ የጉራጌ፣ የየም፣ የከምባታ፣ የሃዴያ፣ የጌዱኦ፣ ያማሮ፣ የከፋ፣ የጋምቤሊ አኝዋክ፣ ኑር፣ 
የሙርላ፣ የሙርሲ፣ የሐመር፣ የመዥንገር፣ የከፋ ወዘተረፈ፣ የቤት ዉስጥ አዴማ በመዴረግ የአዱስ አበባን የራስ ገዝ ጥያቄ 
በአፅናኦት ዯግፉ፤ በመተከሌ አዉራጃ የተፈፀመዉን የዘር ፍጅት አዉግዙ። 

ፍትሕ ሇሕሉና እስረኞች!  

ሇነ እስክንዴር ነጋ፣ ስንታየሁ ቸኮሌ፣ አስቴር ሥዩም፣ ሌዯቱ አያላዉ፣ ሙለጌታ አንበርበር፣ በሊይ ማናየ፣ ወዘተረፈ 

በመተከሌ አዉራጃ ሇተፈፀመዉ የዘር ፍጅት ተጠያቂዉ ያቢይ አሕመዴ መንግሥት ነዉ! 

የሸዋ ክፍሇ ሀገር መንግሥት ይመሠረታሌ! 

የባንቱስታን አፓርታይዴ የጎሣ ክሌሌ ይወዴማሌ! 

የአዱስ አበባ ራስ ገዝነት ይረጋገጣሌ! 

 

ሸሕዴ 
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