
ሞረሾችን ከልብ አመሰግናችኋለሁ::  
(Aynadis Tesema) 

ጸረ ኢትዮጵያ ሀይሎች ኢትዮጵያን: አማራውንና የኦርቶዶክስ ሀይማኖትን ለማጥፋት ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ማድረግ 

የሚችሉትን ያህል አድርገው ማውደም የሚችሉትን ያህል ውድመት አድርሰዋል:: በዚህ በሰለጠነው በ21ኝው 

ክፍለዘመን ላይ በኢትዮጵያ የነገሱት ወያኔወችና ጀሌወቻቸው በሀገራችንና በአማራው ላይ የፈጸሙት በደል እጅግ 

ዘግናኝ መሆኑን ማንም ያውቀዋል:: ይህን ሀቅ በጥናት ማረጋገጥ ለሶስተኛ ወገን ግንዛቤ የሚረዳ በመሆኑ ሞረሾች 

ላደረጋችሁት ብርቱ ጥረት ልትመሰገኑ ይገባል:: "ውሀ እርኩስ - ውሀ ቅዱስ" እንደሚባለው ሁሉ የሰውም እርኩስና 

ቅዱስ አለው:: አንዱ የወገኖቹ ስቃይ አንሰፍስፎት ምርር ብሎ ያለቅሳል: ሌላው ደግሞ የራሱን ወገን ከጠላት ጋር 

አብሮ ፍዳ ያስቆጥራል:: 

ሴማውያን (እስራኤላውያን) ከሁለተኛው የአለም ጦርነት በፊትም ይሁን በኋላ የዘር ፍጅት ተፈጽሞባቸዋል:: እኒህን 

ህዝቦች ያላሳደደና እጁን ያላነሳባቸው የአውሮፓ ሀገር የለም ማለት ይቻላል:: ያም ሆኖ እስራኤላውያን 

እንደታለመው ሊጠፉ አልቻለም:: ፈጣሪ ህዝቡን የሚጠብቅበት የራሱ መንገድ አለው:: እኒህ ከምድረአውሮፓ 

እንዲጠፉ የዘር ማጽዳት ዘመቻ የተከፈተባቸው እስራኤላውያን ዛሬ ላይ የታሪካቸው መነሻ ከሆነው መሬት ላይ 

ተሰባስበው ነጻ መንግስት መስርተው ታላቅ ሀይል ሆነው ብቅ ብለዋል:: 

አማሮች አማራ በመሆናቸው ብቻ የራሳቸውን ክልል ጨምሮ በመላ ሀገሪቱ ውስጥ ግፍ ተፈጽሞባቸዋል:: ያም ብቻ 

አይደለም በአጎራባች ሀገሮችም ቢሆን አማራ የተጠላና የጥላቻ በትር የሚያርፍበት ሆኗል:: ይህን የአማራ ቅስም 

መሰበርና የዘር ጥፋት ያቀነባበሩት ኢትዮጵያ እንደሀገር እንዳትቀጥል የሚፈልጉ በሀገራችን ላይ የተለየ ፍላጎት ያላቸው 

ታሪካዊ ጠላቶች ናቸው:: እኒህ ሀይሎች ኢትዮጵያን ለመቆጣጠር ካልሆነም ራሷን ችላ ለመቆም እንዳትችል አድርጎ 

ለማሽመድመድ የተለያዩ ስልቶችን ሞክረዋል:: ይሁንና ኢትዮጵያውያን በአንድነት የሀገር ዋልታና ማገር በመሆን 

በደምና በአጥንት አንጸው ይህችን የምንሳሳላትን ሀገር እስከ እኛ ትውልድ ድረስ አድርሰዋል::  

የአማራና የኦርቶዶክስ ሀይማኖት አቅም ማጣት የኢትዮጵያን ክንድ ያዝላል ብለው ያመኑ ኢትዮጵያችን እንደሀገር 
ጠንካራና የበለጸገች ሆና እንዳትወጣ የሚፈልጉ ጠላቶቻችን ህዝባችን በዘርና በሀይማኖት እንዲከፋፈል ባደረጉት 

የዘመናት ጥረት የጎጥና የሀይማኖት ድርጅቶች ሊመሰረቱ ችለዋል:: ጀብሀ: ሻእቢያ: ኦነግ: ኦብነግ: --- ወዘተ 

የተመሰረቱት ጸረ አንድነት ትግል በማካሄድ የጋራ ቤታችንን ለማፍረስ ነበር::  

ተገንጣይ የጎጥ ድርጅቶች ተሳክቶላቸው ነጻ መንግስት ቢመሰርቱ አመራሮች ቀደም ሲል ያልነበራቸውን ስልጣን 

ሊጎናጸፉ እንደሚችሉ እሙን ነው:: እኒህ የነጻ አውጭ አመራሮች ከነጻነት በኋላ በሀገሪቱ ላይ ባለስልጣን ሆነው 

ክብርን ሲጎናጸፉ ህዝባቸው ግን መኖሪያውን አጥብቦ ያለመው ሳይሳካ ለከፋ ኑሮና ለብስጭት ይዳረጋል::  

በኤርትራ ላይ የደረሰው ነገር ይኸው ነው:: የሻእቢያ አመራሮች በሀገሪቱ ላይ አድራጊ ፈጣሪ ሲሆኑ ህዝባቸው ግን 

ከጀርባው እየተተኮሰበት ድንበር አቋርጦ የሚሄድ ስደተኛ ሆኗል:: ያም ሆኖ ሻእቢያ የአይዞህ ባዮቹን አላማ አሳክቶ 

የአመራሩን የበላይነት አረጋግጧል::  

ሌሎች የጎሳ ድርጅቶች አላማም ከዚህ የተለየ አይደለም:: በህዝብ ስም አልቅሰው: ህዝብን አሳምጸው: ሀገር 

መበተንና በዚያች በሚመሰርቷት ሀገር ላይ አዛዥ ናዛዥ መሆን:: ከብዙ ነጻነታቸውን ተጎናጸፉ ከተባሉት ሀገሮች 

(ደቡብ ሱዳን: ኤርትራ: ዩክሬይን: ---) ተጨባጥ ሁኔታ እንደተረዳነው ህዝቡ መቸም አይቶት የማያውቀው 

የስቃይ ኑሮ እየኖረ እንደሆነ ነው::  



የጎሳ ድርጅቶች እንቅስቃሴ ሲጀምሩ የትግል ማሰባሰቢያ አጀንዳ መቅረጽ ይኖርባቸዋል:: በኢትዮጵያም ሆነ በሌሎች 

ሀገሮች የሚነሱ የነጻነት እንቅስቃሴወች ዋና ምክንያቶች ተብለው የሚጠቀሱት የነጻነት: የዴሞክራሲ የፍትህና: 

የእኩልነት መነፈግ የሚሉ ናቸው:: ከነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ጀርባ ግን አንድ አቢይ ጉዳይ ይኖራል: የሌላ ሦስተኛ 

ወገን ፍላጎት:: የጎሳ ድርጅቶች እንወክለዋለን የሚሉትን ህዝብ መብትና ጥቅም ለማስከበር ነው የምንታገለው የሚል 

ሽፋን ይስጡ እንጅ ዋናው ነጥብ ግን ጥቅም ነው (በትግል ጊዜ ከሦስተኛ ወገን የሚፈስላቸው ገንዘብ እና ከነጻነት 

በኋላ የሚጎናጸፉት ገደብ አልባ ስልጣን)::  

በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው የዘር ፖለቲካ አማሮችንና የኦርቶዶክስ ሄይማኖትን በማጥፋት ላይ ያነጣጠረ ነው:: 

ሻእቢያ: ወያኔ: ኦነግ: --- ትግላቸው በደል ፈጽሞብናል ብለው የሚሉትን አማራን በማጥፋት ላይ ያነጣጠረ 

ነው:: እነዚህ ድርጅቶች አማራን ለማጥፋት የተነሱት በሁለት ምክንያት ነው:: አንደኛው አማራው የአንድነት ጠበቃ 

ስለሆነ አማራው እስካለ ድረስ ነጻ መንግስት ለመመስረት ያዳግተናል ከሚል እሳቤ የተነሳ ሲሆን ሌላው ደግሞ 

ቀደምት አማሮች አካባቢያችንን ወረው ሳንፈልግ ኢትዮጵያዊ አድርገውናል: ህዝባችንንም ፈጅተዋ በሚል የአሁኑን 

አማሮች ለመበቀል ነው:: 

እርግጥ ነው የሰውም እርኩስና ቅዱስ ስላለው መጥፎወቹ ሰዎች የጥፋት ጦራቸውን ሲሰብቁ ደጎቹ ደግሞ "ተው 

አይሆንም" ብለው ተቃርነው በመቆማቸው ዘራቸው ይጥፋ ተብለው ከተወሰነባቸው ጋር ተዳብለው የጥፋቱ ሰለባ 

ይሆናሉ:: ለዚህም ማስረጃ ይሆን ዘንድ በሞረሽ ጥናት ላይ ከአማሮች ጋር የተገደሉት ኦሮሞወችንና ሌሎች 

ኢትዮጵያዊያንን መጥቀስ ይቻላል:: 

የአዲሳበባን የተቀናጀ ማስተር ፕላን በመቃወም ኦሮሞወች ተቃውሞ ማሰማት እንደጀመሩ አንድ ጓደኛየ (የደቡብ 

ሰው) ደውሎ ስለወቅቱ የሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ ስንጨዋወት  

"እንዲያው አማራው ምን ሆኖ ነው ስንት ነገር ሲፈጸምበት ምንም እንዳልተነካ ሆኖ ጸጥ ብሎ የተቀመጠው? ይሄ 

ብአዴን የሚባለው የአማራው ድርጅትስ ምን ነካው? በጠቅላላ ሀገሪቱ ማለት ይቻላል አማሮች እየተፈናቀሉ: 

ንብረታቸው እየተቀሙ: እየተዋረዱና እየተገደሉ ነው:: ይህ ሁሉ ሲሆን ግን ድርጅታችሁ አንድም ተቃውሞ ሲያሰማ 

አልተደመጠም:: አማራውም እንዴት ህዝባችን እንዲህ አይነት ግፍ ይፈጸምበታል ብሎ ሲያምጽ አልታየም::  

---ኦሮሞ እያደረገ ያለውን ተመልከች! የኦሮሞው ድርጅት ኦህዴድ እያደረገ ያለውንም ተመልከች! ሕዝቡ ዳር 

እስከዳር እየተንቀሳቀሰ ተቃውሞውን እያሰማ እየተዋደቀ ነው:: ኦህዴድም የመንግስትን ታጣቂ ሀይል አውግዞ 

የህዝቡን ትግል ደግፎ መግለጫ እስከማውጣት ደርሷል:: በዚህም ምክንያት መንግስት አድርጎት የማያውቀውን 

እቅዱን እስከመሰረዝ ደርሷል:: ያም ሆኖ ኦሮሞወች አሁንም ተቃውሟቸውን አላቋረጡም:: እርግጠኛ ነኝ ይኸ 

መንግስት ከእንግዲህ በኋላ በኦሮሞ መሬት ላይ ህዝብ ያልፈቀደውን እቅድ ሊያቅድ አይደፍርም:: ይህ ሁሉ የኦሮሞ 

አመጽ አዲስ አበባ አካባቢ ያሉት ገበሬወች እንዳይፈናቀሉ በሚል የተፈጸመ ነው::  

--የአማሮች ታሪክ ከታሪክ እንደምናውቀው ሌላ አሁን እያየን ያለነው ደግሞ ሌላ ነው:: በቤቶችና በህዝብ ቆጠራ 

ሪፖርት ሳይቀር በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝባችሁ 'ያርግ ወይ ይስጠም' ሳይታወቅ እንደጠፋ ነው የተገለጸው:: በዚያ 

ላይ የአለም ሜዲያ ያወሩለት የአማሮች መፈናቀል: ንብረት መወረስ: መታሰር: መደብድደብ: በገፍ መገደል: 

በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢወች በስውርና በገሀድ ተፈጽሟል: እየተፈጸመም ነው:: ታዲያ ዝምታችሁ በሕዝባችሁ ላይ 

የሚደርሰው ግፍ የት እስከሚደርስ ነው? ምንም ሊገባኝ አልቻለም:: እስቲ አስረጅኝ" ሲል አንዱን በአንዱ ላይ 

እያነባበረ ጠየቀኝ:: ምን ልበለው! ብቻ አፌ እንዳመጣ  

"ጥያቄውን እኮ አንተው መልሰኸዋል:: ወያኔና ሻእቢያ የዘሩት ጸረ አማራ ዘመቻ በተግባር እየተተረጎመ ነው:: 

በብአዴን ውስጥ በአመራርነት የተቀመጡት ወሳኝ ሰወች አማሮች አይደሉም: ድርጅቱን ለመቆጣጠርና አማራውን 

ለማፈን የተቀመጡ የሌላ አካባቢ ሰዎች ናቸው:: ከታች ያሉት አማሮች ደግሞ ነፍስ የማያውቁ ናቸው:: ትልቅ ስራ 



የሰሩ የሚመስላቸው ለህዝባቸው ሳይሆን ለድርጅታቸው ታማኝ ሆነው ማገልገል በመቻላቸው ነው:: ሀገርና ህዝብ 

የሚል አማራ አይደለም በድርጅቱ በክልሉም በሰላም አይኖርም:: ታዲያ ህዝብ አደራጅና መሪ ሳይኖረው እንዴት 

ሆኖ ለተቃውሞ መውጣት ይችላል?  

 

---በሌላ በኩል አማራው ወያኔን ተቃውሞ ቢቆም 'ነፍጠኛው አንገቱን እያቀና ነው: : ስለዚህ በሉት' ተብሎ 

መመሪያ ይወርድና የከፋ ጥፋት ይደርሳል በሚል ስጋት የተነሳ ሊሆን ይችላል:: በርግጥ ይህ የእኔ መላ ምት ነው:: 

ዕውነቱ ሊታወቅ የሚችለው በጥናት ነው::" አልሁት::  

ጓደኛየ ከት ብሎ ከልቡ ሲስቅ ቆየና " 

ያልሽው ሁሉ የማይረባ ነው:: የብአዴን አመራሮች: እሽ አንች እንዳልሽው አማሮች አይሁኑ- ታዲያ ከታች ያለውስ 

አማራ ምን ይሰራል? እየተሰደደ እየተገደለ ያለው ወገኑ አይደለም እንዴ? አንድ ነገር ደግሞ መርሳት የለብሽም:: 

ማንኛውም ሰው ለመለያው እንደሚጫወት! በዚህ ስሌት መሰረት አማራ ያልሆነ የብአዴን አባል ቢኖርም ሊጫወት 

የሚችለው ለለበሰው መለያ ማለት ለአማራው ነው:: ምንም ይሁን ምን የሚጫወትለት ቡድን ተሸናፊ ሆኖ ማየት 

አይፈልግም: ምክንያቱም በቡድኑ ውስጥ እራሱ ስላለ::  

---ሌላው ያነሳሽው ውሀ የማይቋጥር ምክንያትሽ ደግሞ 'አማራው ለተቃውሞ ቢወጣ የከፋ ነገር ይደርስበታል---* 

ምናምን ያልሽው ነገር ነው:: በእውነት እንዲህ ያለ የተጎሳቆለ ምክንያት ካንች አልጠብቅም:: አማራው አንገቱን 

ደፍቶ ቢቀመጥና መከራው ቢያበቃለት ጥሩ ነበር:: ዝም በማለቱ የቀረለት ክፉ ነገር እኮ የለም:: አንገቱን እንደደፋ 

አንገት አንገቱን እየተቀነጠሰ እየወደቀ እንደሆነ አይታይሽም? ነው ከተጎጅወች ውስጥ ያንች የቤተሰብ አባል ስለሌለ 

ጉዳቱ ቀሎ ታየሽ!  

---ሰማሽ እህቴ የከፋ ነገር ሲገጥምሽ እየታገልሽ መጮህ ይኖርብሻል:: እንዲያ ካደረግሽ ጉልበትሽ ፈቅዶ ማሸነፍ 

ባትችይም ጩኸትሽ አጋር ወይም ገላጋይ ይጠራልሻል:: 'ዝምታ ለበግም አልበጃት' ሲባል አልሰማሽም?  

---እንደሚባለው ከሆነ ግን የናንተ ጀግንነት እዚያው በዚያው ነው:: ሃ-ሃ-ሃ በቤተሰብ: በጎረቤት: በአካባቢ ነው 

አሉ ጀግንነታችሁ የሚታየው:: መሬት ነክሶ መዋጋትና አላማን ለማሳካት መጽናት ዞሮም አያያችሁ ሲባል 

ሰምቻለሁ:: በፊትም ቢሆን በብልሀታችሁ ሌላውን ህዝብ ከፊት እያስቀደማችሁ እናንተ ግን ጥይት ከማይደርስበት 

አካባቢ ሆናችሁ 'በል ግፋ' ማለት ነበር የምታውቁት አሉ::  

---አሁን ሁሉም በየራሱ ክልል ሲሰባሰብ ማን ከፊት ሆኖ ይዋጋ! ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚሉት የሌሎችን ድጋፍ 

ለማግኘት እንጅ እነርሱማ እንኳን ለሀገር ሊተርፉ ለራሳቸውስ መች ሆኑ እየተባላችሁ ነው:: መቸም እንዲህ እያሉ 

ይሰድቧችኋል ልልሽ አልፈልግም:: 'ከሰዳቢየ ነጋሪየ' እንደሚባለው እንዳትቀየሚኝ ስል:: ለማንኛውም ግን የአማራ 

የሀሰት የጀግንነት ካባ ተገለጠ እየተባለ እየተወራ ነው:: ለማንኛውም ልብ ይስጣችሁ! ንግግሬን በክፋት 

እንዳትወስጅው! አይደለም ኢትዮጵያዊ ወገኔ የትኛውም ሰው ቢሆን ካለሀጢያቱና ካለፍርድ ሲቀጣ ማየትም ሆነ 

መስማት ስለሚያመኝ የተሰማኝን ስሜት ለመግለጽ ነው:: ሰላም ሁኝ አለና ስልኩን ዘጋው:: 

ከጓደኛየ ጋር ያደረኩት የስልክ ቆይታ በዐዕምሮየ እየተመላለሰ ሲረብሸኝ እስካሁን አለ:: ጓደኛየ ላይ የተፈጠረብኝ 

መጥፎ ስሜት የለም:: የተናገራቸው ነገሮች ሁሉ ከመቆርቆር የተነሳ እንደሆነ የተናገራቸው ነገሮች ሳይሆኑ ሲናገር 

የነበረው የንግግር ቅላጼና ስሜት ገላጮች ነበሩ:: ይሁንና ከአንደበቱ የወጡትን አረፍተነገሮች ደግሜ ደጋግሜ 

ማመንዠኬን ግን አላቋረጥሁም:: ችግራችን ምንድን ነው? የምን አፍዝ አደንግዝ ተደገመብን? ዕውነት እንደሚባለው 

አማራ ፈሪ ነው?  



የብአዴንን ነገር ከህሊናየ አውጥቸዋለሁ:: ማለቴ  

-ለአማራው የሚቆረቆር ሳይሆን ራሱ ጸረ አማራ እንደሆነ አመራሮች ከተናገሯቸውና በአማራው ላይ እየደረሰ ባለው 

አስከፊ ጥፋት ላይ ምንም የተቃውሞ ድምጽ ባለማሰማቱ:  

-"ምነው ለጅብ ሰጣችሁን- እኛ እኮ ወገኖቻችሁ ነን - አማሮች ነን - እባካችሁ ድረሱልን" እያሉ የሚጮሁትን 

የወልቃይት አማሮች አልሰማ ያለ ድርጅት በመሆኑ:  

-እወክለዋለሁ በሚለው ህዝብ ላይ እልቂት የሚያውጅና እወክለዋለሁ የሚለውን ሕዝብ የሚያዋርድ አመራር ያለው 

ድርጅት በመሆኑ:  

በአጠቃላይ የወያኔ ዱላ ሆኖ አማራውን ለማሰቃየትና በክልሉና በህዝቡ ላይ ለሚደርሰው ማንኛውም ህገወጥ ድርጊት 
ሽፋን እንዲሰጥ የተቀመጠ የህሊና ቢሶች ስብስብ በመሆኑ ብአዴን ጠላት እንጅ የአማራ ድርጅት ሊባል ከቶም 

አይችልም የሚል ዕምነት አለኝ::  

ሌሎች በተቃዋሚነት ስም የሚታወቁ ድርጅቶችስ ምን አደረጉ?  

ከታች ያለው አካል ከላይ ያለውን አድብቶ ለመጣል የሚያደርገው ደባና ክፍፍል በትግሉ ላይ ያሳረፈው አፍራሽ 

ተጽእኖ ይኖር ይሆን?  

ለምን ሕዝቡ ተቃዋሚወችን ደግፎ አደባባይ ወጥቶ ድብልቅልቅ ያለና እልህ አስጨራሽ ተቃውሞ አላደረገም? ድንገት 

የተናገርኋት ነገር የዐዕምሮየን ጓዳ እያንኳኳች ነው::  በአማሮች ላይ የደረሰው ጥፋት ብቻ ሳይሆን የአማራው ዝምታ 

ምክንያትም መጠናት ይኖርበታል:: 

ለማንኛውም ለሞረሾች ያለኝን ክብር እንደገና ልገልጽ እፈልጋለሁ:: 

 

 


