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"በአማራ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ኢ-ሰብአዊ ድርጊትና ግፍ 
ለረጅም ጊዜ በተጠናና በተቀነባበረ መንገድ የተቀመረ ነው።" 

 
ፖለቲከኛ ሙሸ ሰሙ / የቀድሞ ኢዴፓ ፕሬዝደንት 
 
የቀድሞ ኢዴፓ ፕሬዝደንት ፖለቲከኛ ሙሸ ሰሙ ከሰሞኑ በአማራ ተወላጆች ላይ በተፈፀመው አሰቃቂ 
የጅምላ ግድያን አስመልክቶ አስተያየታቸውን ሰተዋል። 
 
አቶ መሸ ሰሙ "በአማራ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ኢ-ሰብአዊ ድርጊትና ግፍ ለረጅም ጊዜ በተጠናና 
በተቀነባበረ መንገድ የተቀመረ የክፋትና የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ ውጤት መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ 
 
 ኮሎኒያሊስት እንግሊዞች በአፍሪካ የማያባራ የድንበርና የጎሳ ግጭት ለመቀስቀስ  በየወቅቱ የሚፈነዳ ፈንጂ 
እንደቀበሩ ሁላ በሕዝብ ላይ የተረጨው መርዝ በተፈለገ ጊዜ ለተለያየ አላማ ማራመጃነትና ማሳኪያነት 
የተቀበረ ፈንጂ መሆኑ ከውጤቱ ታይቷል፡፡  
ኢትዮጵያዊነትን ለማዳከምና ለማጥፋት በተለይ አማራን በጥቅሉ ደግሞ በእኩልነት ላይ የተመሰረተች አንድ 
ሀገር የሚለውን ብሔር፣ ሕዝብና ኃይል ማዳከም ከሚል እሳቤ የመነጭ እንደሆነም ይታወቃል፡፡   
 
ላላፉት ሃያ ሰባት ዓመታት በተለይ ደግሞ ላለፉት ሶስት ዓመታት በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው በደል 
መነሻው እንደ አስፈላጊነቱ ግጭት ለመቀስቀስ፣ ሕዝብ ለማሸማቀቅ፣ ስልጣንን ለማደላደል፣ መንግስትን 
ለማንበርከክ፣ አንድነትን ለመሸርሸርና የመሳሰሉትን እኩይ አላማዎች ለማሳካት ሲባል በማያባራ መልኩ 
ተከውኗል፡፡  
 
የተሰሩት ግፎች ተራና ጊዜ የወለዳቸው አይደሉም፣ የሚባለውም ለዚህ ነው፡፡ ጥልቀቱና ስፋቱ ይለያይ እንጂ 
ሎሎችም ሕዝቦች የዚህ ዓይነቱ ገፈት ተቋዳሽ መሆናቸው አሌ የሚይባል ሀቅ አይደለም፡፡  
ሕዝብ- እንደ ሕዝብ በጅምላ ጸረ-ሕዝብ ባህሪ የለውም፡፡ ነገር ግን ሀገርን በመበተን የተናጠልና የግል 
ስልጣን  ፍለጋ ከአንዱ ስርዓት ወደ ሌላው ስርዓት እቅፍ የሚገለባባጡ ፓርቲዎች፣ ቡድኖች፣ ግለሰቦችና 
ሹመኞች የማያባራ የጥላቻ መርዛቸውን በሕዝቦች መካክል በመርጨታቸው ውጤቱ በተለይ የአማራን 
ሕዝብ፣ በጥቅል የአንድነት ሃይሉን እያጠቁ የሞት የስደትና የግፍ ሰለባ ማድረጋቸው፣ በኢትዮጵያዊነት ላይ 
የመጨረሻው መጀመርያ" ትግል መሆኑን መረዳት ይገባል፡፡  
 
ጥረታቸውም በግፍና በመከራ ውስጥ ልዩነትን በመሳፋፋት፤ መማረርና ተስፋ መቁረጥን አንግሶ በእኩልነት 
ላይ የተመሰረተች ኢትዮጵያን መበትንን ግብ ያደረገ ነው፡፡  
 
ይህንን ሂደት በቅጡ መገንዘብና ትግሉ በኢትዮጵያውያን ሕዝቦች መካከል የሚደረግ ሳይሆን 
በኢትዮጵያኖችና ኢትዮጵያን ለመበተን በተደራጁ ሃይሎች መካከል የሚደረግ መሆኑን በቅጡ ተገንዝቦ 
የጥፋትና የጥላቻ ማርከሻውን ከዚሁ ከአንድነት መስመር በሚነሳ የሃይል አሰላለፍ፣ አደረጃጀት፣ ርዕዮተ 
ዓለምና የትግል ስልት መፍትሔ መፈለግ ያሻል፡፡ በጥቅሉ? የተናጠል ሩጫውን ለጊዜውም ቢሆን ገታ 
ተደርጎ፤ መፍትሔው የሚቀዳው በተቀናጀና በተባበረ ሃይል የኢትዮጵያዊነትን አጀንዳ በማስቀጠልና 
ባለማስቀጠል ላይ በመውሰን እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል፡፡" ሲሉ አስተያየታቸውን አጋርተዋል። 


