
ዏማራ ስሇምን ያረመኔዎች የጭዲ ከብት ሆነ? 

ዏማራን ሇይቶ መፍጀት የተጀመረዉ በፋሽስት ጣሉያን ወረራ ከ1928-1933 ዓ.ም ሲሆን ቀጥልም በዘመነ  ወታዯራዊ ዯርግ 

ሱማሉያ በምሥራቅ ዯቡብ ኢትዮጵያ ሰርጎገብ ታጣቂ  እስሊማዊ ጦር አሰማርታ በሐረርጌ ክፍሇ ሀገር የሚኖረዉን ዏማራ ክርስቲያን  
አጥቅታሇች። በጋሊ ሌሂቃን ሲዘወር የነበረዉ በሳይንሳዊ ሶሻሉዝም ርዕዮት ስም ተክኖ አብዮታዊ ርምጃ እያሇ የጨፈጨፈዉ 
በአብዛኛዉ ያማራዉን ወገን ነበር። ዏማራዉን ይሊማ ያዯርገ ቅስቀሳ በፋሽስት ጣሉያኖች ተጀምሮ ቢከሽፍም እንኩዋ ከሁሇተኛዉ 
ያሇም ጦርነት መሌስ ኢትዮጵያ ከዜሮ ጀምራ መንቀሳቀስ ስትጀምር የምዕራባዉያኑን ሥርዓተ ትምህርት እንዲሊ አገብስብሳ ተቀበሇች። 
እንዯ ሇማኝ ውጥን ቅጥ እኽሌ ከተሇያዩ ሀገራት የመጡት ያስተማሪነት ካባ የዯረቡት ጸረ ኢትዮጵያ ሰሊዮች ከታች እስከ ዩኒቨርስቲ 
ተሰግስገዉ ተተኪዉን ተማሪ ትዉሌዴ በፋሽስት ደቼ ሙሶልኒ ፀረ ኢትዮጵያዊነት እይታ መሌምሇዉ አሰማሩት። በመሆኑም ነዉ 

የቀ.ኃ.ሥ ዩኒቨርስቲ የግሌገሌ ፋሽስቶች መፈሌፈያ የጸረ ዏማራ ጥሊቻ ዋና መዴረክ ሆኖ የኢትዮጵያን ማኅበረሰብ እዴገት አስናክል፣ 
ሇከፍተኛ የባሳ ዴህነትና ቀዉስ ዲርጎት ይገኛሌ። ቀዝቃዛዉ ጦርነት ሲያከተም ዯርግ ወዴቆ ነጻ አዉጪ ተብዬዎቹ ጥርቃሞ ቅጥረኞቹ 
እነ ትሕነግ ወያኔ ትግሬ፣ሻዕቢያ፣ኦነግ በምዕራባዉያን ይሌቁንም በአሜሪካና እንግሉዝ መንግሥታት ዴጋፍና ትብብር ኢትዮጵያን 
በባንቱስታን አፓርታይዴ የጎሣ የዘር ፖሇቲካ ሌክ በፋሽስት ጣሉያን ዕቅዴ መሠረት ሸንሽነዉ ሲቀራመቱ ዏማራዉን ሕዝብ ከጨዋታ 

ዉጪ ባማዴረግ በዘረጉት  መንግሥታዊ መዋቅር እየተጠቀሙ ከሰኔ 1983 ዓ.ም ጀምሮ እሰከ ዛሬ የዘር ማፅዲትና ማጥፋት ዘመቻ 
ፈፅመዋሌ።ከዛሬ ከሁሇት ዓመት በፊት የትሕነግ ወያኔ ትግሬ ጎሣ ብቸኛ ፈሊጭ ቆራጭ መንግሥት በሕዝባዊ አመፅ ተገርስሶ ወዯ 
መቀላ ሲፈረጥጥ የተተካዉ የጋሊ ጎሣ የበሊይነትን ሇማስፈን በሂዯት ሊይ የሚገኘዉ በአቢይ አሕመዴ አሉ ጠቅሊይ ሚኒስቴርነት 
የሚመረዉ መንግሥት ሥሌጣን ከያዘ ወዱህ በዏማራዉ ሊይ የሚዯረገዉ እጅግ በጣም ዘግናኝ የዘር ማጥፋትና ማፅዲት ዘመቻ 
በመጠንና በዓይነት ጨምሯሌ። በአሇፈዉ ጥቅምት ወር ከመቶ በሊይ ዏማሮች ተጨፍጭፈዉ፣ ቤትና ንብረት ወዴሞ፣ በሺህዎች 
ከቤት ንብረታቸዉ ተፈናቅሇዉ ያቢይ አሕመዴ አሉ መንግሥት ወንጀሇኞችን ሇፍርዴ አሊቀረበም። ሇተጎደት ርዲታና ማፅናናት 

አሊዯረገም። ይሌቁንስ ከወንጀልኞቹ ጋራ አብሮ ሲሞዲሞዴ ነበር። ባሇፈዉ ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ከምሽቱ 3 ሰዓት ገዯማ ሃጫለ 

ሁንዳሳ የተባሇዉ የወረሞ የኪነት ባሇሙያን ፖሇቲካዊ ግዴያ ያቀነባበሩትና ያዘጋጁት የጋሊ ሰብስቦች ይህንኑ ኩነት ሰበብ አዴርገዉ 

ከመቅፅበት "ሃጫለን ነፍጠኛ ነዉ የገዯሇዉ፣  ቄሮ ተነስ ነፍጠኛ ዏማራን ጭፍጭፍ፤ እረዴ ንብረቱን አዉዴም...." ብሇዉ ባዯረጉት 
ጥሪ ተዘጋጅቶ ሲጠባባቅ የነበረዉ የጋሊ አረመኔ ሮ መንጋ በመኪና ተጭኖ ወዯ አዱስ አበባ፤ ሻሸመኔ፣ ዝዋይ፣ አሩሲ ነገላ፤ ድድሊ 
አሳሳ፣  ባላ አጋርፋ፣አሰበ ተፈሪ፣ ሃረር፣ጅማ ወዘተረፈ በላሉት ገብቷሌ። በምዕራብ አሩሲ ዞን ከተሞች የገባዉ ቄሮ የሰም ዝርዝር ይዞ 
ነዉ ያማራ፣ ጉራጌ፣ ትግሬ ወዘተረፈ ሕዝበ ክርስቲያንን ሇይቶ ያረዯዉ፣ ቤት ንብረት የዘረፈዉ። የኦሮሚያ ክሌሌ ተብዬው ፖሉስ ቆም 
ተመሌክቷሌ። መሣሪያ ሇወንጀሇኛዉ አረመኔ መንጋ ያቀረቡ ፖሉሶችም ነበሩበት። በሁለም የኦሮሚያ ክሌሌ ከተሞችና አካባቢዎች 
የጥቃቱ ሰሇባዎችን ፖሉስ ሇይቶ የሚያስረዉ። ነዋሪዎች በሕጋዊ መንገዴ ሇሕይወታችዉና ሇንብረታቸዉ መጠበቂያ የያዙትን የጦር 
መሣሪያ ፖሉስ እየገፈፈ ሇአረመኔ ቄሮ ጭፍጨፋ ያመቻቻሌ። በቀበላ ገበሬ ማኅበር ይሁን በከተማዎች ይሌቁንም በእነዚሁ አብዛኛዉ 
ነዋሪ ዏማራ፣ ጉራጌ፣ትግሬ፣ ጋሞ፣ ወሊይታ ወዘተረፈ በቁጥር ብዛት ከፍተኛ ቢሆኑም እንኩዋ በፖሉሱ፣ በአስተዲዯሩ መዋቅር ዉስጥ 
አሌተወከለም። የወረሞ ክሌሌ ዞን ወረዯ ፖሉስ፣ ሌዩ ኃይሌ፣ ዲኛ፣ ጤና መኮንን፣ ወዘተረፈ ኦሮሞ ሊሌሆኑት ግብር ከፋይ ሃሊፊነት 
ስላሊቸዉ ከቄሮ ጋራ ከሊይ እስከታች ተባብረዉ ነዉ እየሠሩ የሚገኝት።  

በዏማራ ሕዝብ ሊይ ከትናንት እስከዛሬ ሇተፈፀመዉ የዘር ፍጅት ና የዘር ማፅዲት ወንጀሌ ዋና ተጠያቂዉ ያቢያ አሕመዴ አሉ 
መንግሥት ተብዬዉና ተባባሪዎቹ እነ ኦነግ፣ ኦዳፓ አዳፓ፣ ኦፌኮ፣ ኢዜማ፣ ትሕነግ ናቸዉ። እንዱሁም የሃይማኖት አባት ተብዬ 
ተኩሊዎች፣ ያገር ሽማግላና አባ ገዲ ተብዬ ወራዲ ቅላታሞች፣ ሰሊም ሳይኖር ሰሊም እያለ አወናባጆች፤ አገር ፈርሶ ፈራርሶ፣ አገር 
እንዲይፈርስ ዏማራው የጋሊ አረመኔ ቄሮ የጭዲ ከብት ሆኖ ዝም ብል ይታረዴ፣ በዏማራዉ ሊይ የተፈፀመዉን የዘር ፍጅትና ጭፍጨፋ 

"የግሇሰቦች፣ የጎሣ  ግጭት" እያለ የሚወሻክቱት ሁለ ሇዏማራ ሕዝብ የዘር ፍጅት፣ ማፅዲት ከትዉሌዴ ቀዬዉ ማፋናቅሌ አባሪ ተባባሪ 
ሆነዉ በሕግ ይጠየቃለ። 

ምን ይዯረግ? 

ዏማራዉና ላሊዉ ወገን ማዴረግ ያሇበት ተዯራጅቶና ታጥቆ እራሱንና አካባቢዉን የእምነት ስፍራዉን መከሊከሌ ነው። ከቀበላ እስከ 
ክሌሌ ባሇዉ መዋቅር በቁጥሩ ሌክ መወክሌ አሇበት። በኢትዮጵያ ግዛት ዉስጥ ያሇ ምዴር የሁለም ኢትዮጵያዉያን ነዉ እንጂ የኦሮሞ 

ጋሊ ብቻ ምዴር አይዯሇም። የጋሊ ነገዴ የቅርብ 17ኛዉ ክፍሇ ዘመን መጤ ወራሪ ሰፋሪ ነዉ። ሁለም ኢትዮጵያዊ በየትኛዉም ወረዲና 
ቀበላ መኖር ይችሊሌ። የጋሊ ብቻ ብል ነገር ፈፅሞ የሇም። 

ፍትሕ ሇሕሉና እስረኞች፦ 

ሇነ እስክንዴር ነጋ ፣ ሇአስቴር ስዩም፣ ሇስንታየሁ ቸኮሌ፣ ሇይሌቃሌ ጌትነት ሇብንያም ፣ ሇሌዯቱ አያላው ሇ 1600 አዱስ አበቤዎች 

ድክተር የዉብዲር ዘሇቀ       ከኢዏሕዴ  


