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ግንቦት6 ቀን 2011ዓ.ም.

ክቡር ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ ከዚህ ዓለም የተለዩበትን 20ኛ ዓመት አሥመልክቶ የወጣ
መግለጫ!
ሰማዕቱ ክቡር ፕሮፌሰር አሥራት ወልደዬስ የመላው ዐማራ ሕዝብ
ድርጅት(የመዐሕድ)ፕሬዝዳንት የዛሬ 20ዓመት ግንቦት 6ቀን 1991ዓም(እ አ አ ሜይ 14ቀን
1999ዓም) በፔንሲልቫንያ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ፊላደልፊያ አሜሪካ አገር በህክምና ላይ
ቆይተው ከዚህ ዓለም እንደተለዩ ይታወቃል።
ክቡርነታቸው ለአማራው ህልውና፣ለኢትዮጵያ ሀገራዊና ሕዝባዊ አንድነት እንዲሁም
እኩልነትና ዲሞክራሲያዊ ሕይወት ግኝት የከፈሉት አቻ የለሽ መሥዋዕትነት፣በታሪክ ዓምድ
ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ከመያዙም ባሻገር፣ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ የሚኖር ነው።
ፕሮፌሰር! ከትግሬና ከኦሮሞ ነፃ አውጭ ግንባሮች(ከትነግና ከኦነግ ዘረኞች) ሥልጣን መያዝ
ጋር ተያይዞ የመጣው የጎሳ ፖለቲካ ገና ከመነሻው ችግር ሊያሥከትል እንደሚችል በግልፅ
ከመናገር አንሥቶ የመከራ እሳቱም ሲቀጣጠል ያንን ለማጥፋት በቀዳሚነት የተሰለፉ
የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ነበሩ።ለምሳሌ በ1983ዓም የትነግና የኦነግ ዕድምተኞች አማራን
በማግለል ያካሄዱትን የኢትዮጵያን ሀገራዊና ሕዝባዊ አንድነት የመናድ ተግባር፣የኮንፈረንሱን
ምንነትና ተልዕኮ በጀግንነት በመዋጋት ድምፃቸውን አጉልተው ያሠሙ ጀግና ነበሩ።
እንደሚታወቀው በ1983ዓ.ም.የደርግ መንግሥት ወድቆ ኢሕአዴግ ሲተካ በአዲስ አበባ
ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ፋካልቲ ዲን ነበሩ።የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን በመረጧቸው
መሠረት በሰኔ 1983ቱ ኮንፈረንስ ላይ ተገኝተዋል። በኮንፈረንሱ ላይ ኤርትራ ከኢትዮጵያ
እንድትገነጠል የሚፈቅደውንና”መገንጠል” የኢትዮጵያ የወደፊት መተዳደሪያ እንዲሆን
የሚያረጋግጡትን አንቀጾች የተቃወሙ ብቸኛ የጉባዔ ተሳታፊ ነበሩ።በተለይ ስለኢትዮጵያና
ስለኤርትራ ታሪክ የተሰጠውን ትንተና የማይቀበሉት መሆኑን ገልፀዋል።
”ይህ ጉባዔ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ምንም ጉዳይ ሊወስን ሊያግድ ወይም ሊሰርዝ
አይችልም። ሆኖም የኢትዮጵያን የአሁኑን ተጨባጭ ሁኔታ በመመርኮዝ የወንድማማቾች
ደም መፋሰስ የቆመ በመሆኑ አሁን የሰፈነውን የሰላምና የዲሞክራሲያዊ ሂደት መሠረት
በማድረግ፡ የኢሕአዴግና የሕዝባዊ ግምባር ሀርነት ኤርትራን ልዩ ግንኙነት በመጠቀም
ወንድማማችና እህትማማች በሆነው ህዝብ መካከል የዘለቄታ ቅራኔ እንዲወገድና
በኢትዮጵያዊነትና በይቅር ለእግዚአብሔር መሠረት በአስቸኳይ የሚስማሙበትን መንገድ
መፈለግ ለመሸጋገሪያ መንግሥት ተቀዳሚ ተግባር እንዲሆን ጉባዔው እንዲያሳስብ ይህን
ሀሳብ በአክብሮት አቀርባለሁ ” ነበር ያሉት።
ከዚህ ኮንፈረንስ በኋላም የዩኒቨርሲቲ ምሁራንን በመወከል በተቋቋመው የሽግግር መንግስት
በተወካዮች ምክር ቤት አባልነት እንዲሰሩ ተደጋጋሚ ጥሪ ተደርጎላቸው አልተቀበሉትም።
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የኤርትራን መገንጠል በግልጽ መቃወማቸውና ተቋቋመ በተባለው የተወካዮች ምክር ቤት
ውስጥ ላለመሳተፍ የወሰዱት ቁርጠኛ አቋም በወያኔና ሻዕቢያ ጥርስ ውስጥ እንዲገቡ
አድርጓቸዋል።
ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ! በተለይ ዐማራው ዐማራ ሆኖ በመፈጠሩ ብቻ በሐረር፣
በአርባጉጉ፣በበደኖ፣በአረካ፣በአሰቦት ገዳም፣በአሩሲና በተለያዩ የአገሪቱ ክፍል መታሰሩ
መሰደዱ፣ህይወቱ እያለ ዓይኑ ሲጎለጎል፣ሕይወቱ እያለ ቆዳው ሲገፈፍ፣ሕይወቱ እያለ
ሥጋውን ቆርጠው “ብላው እያሉ” ሲያሰቃዩት፣ሕይወቱ እያለ ቤት ዘግተው ሲያቃጥሉት፣
ሕይወቱ እያለ ወደገደል ሲወረውሩት፣ሕፃናት ከእነቤተሰቦቻቸው ሲታረዱ፣የዕርጉዞች ሆድ
ሲቀደድና ሽሉ ሲጣል፣ የዐማራው ልጃገረዶች ሲደፈሩ፣ሲዋረዱና ተማርከው በባርነት
ሲያገለግሉ፣አብያተ ክርስቲያናት ሲቃጠሉና ሌሎችም ተዘርዝረው የማያልቁ የዘር ማጥፋት
ሰቆቃዎች ሲፈፀሙበት፣ፕሮፌሰር አሥራት ይህን አይተው እንዳላዩ፣ሰምተው እንዳልሰሙ
ሆነው ሊያልፉትና ሊሸከሙት የማይችሉት ስቃይ ሆነባቸው።
ፕሮፌሰር!በዚህን ጊዜ ዐማራው አለሁ ባይ ተቆርቋሪ የሌለው መሆኑን በመገንዘባቸው፣
ከጨርሶ ጥፋት ለማዳን እና አገር የማፍረስ ኢትዮጵያውያንን በዘር በጎሳና በጎጥ እየለዩ እርስ
በርስ የማጫረስ አፍራሽ ፖሊሲን ለመታገል ቆርጠው ከተነሱ ወገኖቻቸው ጋር በመምክር
በሰላማዊ መንገድ የመደራጀትን አስፈላጊነት አመኑበት። መዐሕድን አቋቋሙ።
በፕሬዚዳንትነትም መሩት።
ፕሮፌሰርም በአንድ ወቅት እንዳሉት በአራት እግሩ በመሄድ ላይ የነበረው ዐማራ አንገቱን
ቀና አድርጎ በሁለት እግሩ መሄድ ጀመረ።ይህም የመጀመሪያው የፕሮፌሰር አሥራት ቆራጥ
አመራር የሕይወት ፍሬ ውጤት ነበር።በዚህን ጊዜ የትግሬ ዘረኞች የፕሮፊሰር እንቅስቃሴ
ሥላስደነገጣቸው እግር በእግር ክትትሉን ተያያዙት።
ፕሮፌሰር! ዙሪያ ገባውን በጠላት ቢከበቡም፣ ችግርና ፈተና ሳይበግራቸው፣ከፊት ለፊታቸው
የተጋረጠውን ግዙፍ ኃይልና አደጋ ከምንም ሳይቆጥሩ፣በዚህ በቀውጢ ሰዓት ከማንም
ቀድመው ፣የአገር ግንጠላ ወደፊት የሚያስከትለውን ችግር አሻግረው አይተው ሀቁን በመናገር
፣ለአገርና ለሕዝብ ዘላቂ ሰላም፣ለፍትሕና እኩልነት ያለማወላወል በቁርጠኝነት በመቆም
ሳይቃጠል በቅጠል በማለት እምቢ ለሀገሬ፣እምቢ ለወገኔ፣እምቢ ለዳር ደንበሬ፣ብለው
በታላቅ ቆራጥነት መታገላቸው አርአያነቱ ምንጊዜም የማይረሳ ነው።
መዐሕድና ፕሮፌሰር አሥራት ታሪካዊ አንድነታችን ይከበር፡ ዐማራውን አትግደሉት
አትረዱት አታንገላቱት ሰበዓዊ መብቱን አትንፈጉት በማለት ተከራከሩ። ለመንግስት አካላት፣
ለተባበሩት መንግሥታት ድርጅት፣ ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት ፣ለዓለም ሥላም ወዳድና
ሰባዓዊ መብቶች ተከራካሪ ድርጅቶች ሁሉ አቤት አሉ። ”ዴሞክራሲያዊ ነኝ ”ባዩን
ወያኔን እርቃኑን አስቀሩት።

3

የመዐሕድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍ ያለ ሕዝባዊ ተቀባይነትን የማግኘት እርምጃ ኢሕአዴግን
ሥላሥደነገጠው በመገናኛ ብዙሀን በሠፊው በሚሰራጭ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ አስደግፎ
”ነፍጠኞች፣ ትምክህተኞች፣ያለፈው ሥርዓት ናፋቂዎች ” ወዘተ …እያለ ከማውገዝም አልፎ፣
አባላትና መሪዎችን መግደል ማቁሰል ማፈን ማሰርና ማስፈራራቱን በገሀድ አደረገው።
አሥራትም የዚህ ጥቃት ኢላማ ሆኑ።
በአማራው ሕልውና፣በኢትዮጵያ ሀገራዊ አንድነት፣በህዝቡ የጋራ ዕድልና ተስፋ ላይ ዘወትር
በማሴር ላይ ያለው ፀረ-አማራው የትግሬው ቡድን፣ ፕሮፌሰር አሥራትን፣
-ታህሣሥ 11ቀን 1985ዓ.ም. በደብረ ብርሀኑ ሕዝባዊ ንግግር “የጦርነት ቅሥቀሳ” በሚል
ሀሰት በፖሊስ ካሠረና በ50ሽህ ብር ዋሥትና ከለቀቀ በኋላ እንደገና ታህሳስ 18ቀን 1987ዓም
3ዓመት ፈረደባቸው።
-ሐምሌ 12ቀን 1985ዓም ”ከጎጃም ከመጡ ገበሬዎች ጋር በመዐሕድ ጽህፈት ቤት
በመሰብሰብ “የአድማ ወንጀል” ፈፅመሀል በሚል የሀሰት ክስ መሥርቶ 43ቀናት ካሠራቸው
በኋላ በ30ሽህ ብር ዋስትና ተለቀቁ ቢባልም ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሰኔ 20ቀን
1986ዓም 2ዓመት ፈረደባቸው።
-መስከረም 10 ቀን 1987ዓ.ም. በዋለው የፍርድ ቤት ቀጠሮ ፕሮፌሰርን ሊጠይቋቸው በሄዱ
ደጋፊዎቻቸው ላይ የተደረገው ድብደባና እሥራት ህሊናቸውን ሥላቆሰለው “ፍርዱ
ያልክርክር ይሠጠኝ” አልክ በሚል 6ወር ከፈረደባቸው በኋላ በይግባኝ ወደ 10ቀናት
ወርዷል።
-“በጎጃም፣በጎንደርና በሰሜን ሸዋ የተደራጁ “የወንበዴ ቡድኖች” አሰማርታችኋል ”በሚል
ከሌሎች ተከሳሾች ጋር አራተኛ ክስ መሥርቶ በመወንጀል፣ ከእሥር ቤት ወደፍርድ ቤት፣
ከፍርድ ቤት ወደእሥር ቤት ሲመላለሱ በደረሰባቸው እንግልት፣ ለበርካታ በሽታዎች
ተዳረጉ።ይሄ ቢታወቅም በጊዜው አሥፈላጊውን ህክምና ተነፈጉ።በበሽታው ሲሰቃዩ ከቆዩ
በኋላ፣ለይስሙላ ህክምና ይሰጣቸዋል እየተባለ በሀኪም ቤት ምልልስ ብቻ ከፍተኛ
መጉላላትና የሞራል ጥቃት እንዲደርስባቸው ከመደረጉም ባሻገር ህመሙም ቀስ በቀስ
እየጎዳቸው እንዲሄድ ሆን ተብሎ ተሠራበት።
በአማራው ሕዝብ ላይ መረን የለቀቀ ንቀት፣ጥላቻና ፋሽስታዊ ተልዕኮ ያላቸው ገዳዮቻችን
ትግሬዎች!ሠብዓዊ መሥሎ ለመታዬት ብሎም የሕዝብንና የዓለምን ተቃውሞ ለማርገብና
የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ሲሉ፣በሽታው ሥር ሠዶ በቁመና ከገደሏቸውና እንደማይድኑ
ካረጋገጡ በኋላ፣ ለይስሙላ ወደውጭ አገር ለከፍተኛ ህክምና ተላኩ ብለው ቀለዱብን።
ዘረኞችንና ባንዶችን በልበሙሉነትና በጀግንነት ሲታገሉ፣ በማይቀረው የሠው ልጅ መጨረሻ
በሆነው ሞት በአካል ከእኛ የተለዩን ፕሮፌሰር አሥራት፣ጉልበታቸውን፣ዕውቀታቸውን፣
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ገንዘባቸውንና ዕምነታቸውን፣ብሎም
ህይወታቸውን አሳልፈው የሰጡት፣ ለአማራው
ህልውና፣ለአገርና ለሕዝብ አንድነት ሲሉ ነበር።አሥራት የዘመናችን ታላቅ ሠው፣የፅናትና
የልበሙሉነት፣የሀቀኝነትና የብልህነት፣የአርቆ አስተዋይነትና ሚዛናዊነት ተምሳሌት በመሆን
በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ወገናቸው ልብ በህያውነት የሚታወሱ ናቸው።
አሪስቶትል! ሥለጀግንነት ሲናገር “ለታላቅነት ተግባር ራሱን ያዋለ ሠው፣የሠብዓዊ ክብር
ዓርማ ነው” ብሎ ነበር።ጀግኖች ግብና ዓላማ ቀርፀው የሚራመዱ በመሆናቸው ድፍረት፣
ልበሙሉነትና አይበገሬነት መለያቸው ሥለሆነ፣ታላቅነት ከውስጣዊ ጀግንነት ሥሜታቸው
ሥለሚመነጭ ምንጊዜም ከትግሉ ግንባር በቅድሚያ የሚቆሙ የትግል ፋና ወጊዎችና ገድል
ፈፃሚዎች ናቸው።መከራና ፈተና አይበግራቸውም።ድሎት አያታልላቸውም።ለህዝብ ኖረው፣
ሥለሕዝብ ታግለው፥ለሕዝብ ሲሉ ሕይወታቸውን ሠጥተው ያልፋሉ።
በየዘመናቱ ያለፉ መሪዎችንና የሀይማኖት አባቶችን፣ለምሳሌ የእነአቡነ ጴጥሮስንና የእነአፄ
ቴዎድሮስን ተጋድሎ ሥናጤን፣የጠላትን ቅሥም ሰብረው የኢትዮጵያዊንትን የጀግንነት
ገድል አሥመዝግበው ማለፋቸውን እናስታውሳለን። አፄ ቴዎድሮስ!ለጠላት እጄን
አልሰጥም ብለው በጀግንነት እንደተሰው ለማንኛችንም ገሀድ ነው።ፕሮፌሰር አሥራት!
የእነዚህ ትውልዶች አደራ ተረካቢ በመሆን ለህይወታቸው ሳይሳሱ ጠላትን ፊት ለፊት
ተጋፍጠው አልፈዋል።
ኢትዮጵያ በሽዎች ለሚቆጠሩ ዘመናት የነፃነት ባለቤት ሆና የኖረችበት የተለያዩ ምክንያቶች
ቢኖሩም ዋናውና አንዱ ኢትዮጵያ የጀግኖች መሀን አለመሆኗና ጀግኖች ልጆቿ በተለያየ
ቦታና ጊዜ በከፈሉት መሥዋዕትነት እንደነበር ታሪክ ይመሠክራል።የክቡር ፕሮፌሰር
አሥራት የመስዋዕትነት ትግል ለዚህ በቂ መረጃ ነው።
ዛሬ ፕሮፌሰር አሥራት ቢያልፉም፣ዓርማውን አንግበው፣በአይበገሬነት ሞትን እየሞቱ
የሚታገሉ እንደ እንጉዳይ የፈሉና እሳት የላሱ ሚሊዮን አሥራቶች መፈጠራቸው ሊያኮራን
ይገባል። የሚሊዮን አሥራቶች መፈጠር ቢያስደስተንም፣ ትግሉ እሥካሁን የተናጠል ነው።
የዚህ ምክንያቶች ደግሞ አንደኛው ከአፄ ኃይለሥላሴ አገዛዝ ዘመን ጀምሮ 3 አገዛዞችን
ካሥተናገድነው አማራዎች መካከል የተወሠኑት “ሆድ አደሮች”!አማራው እንዳይደራጅና
ከጠላት ራሱን እንዳይከላከል፣አንድ ጊዜ “አማራ ብሎ መደራጀት መውረድ ነው፣ሌላ ጊዜ
የኢትዮጵያ አንድነት ብላችሁ ቁሙ፣ሌላ ጊዜ አማራ ብሎ መቆም ዘረኝነት ነው”፣ ሌላ ጊዜ
ደግሞ በእነፕሮፌሰር አሥራት መዐሕድ አመራር ላይ ሲደረግ እንደነበረው እና ዛሬም
በአብን አመራር ላይ የሚደረገውን የጎጥ ትርክት አሉባልታ ከጠላቶቻችን ጋር በማበር
ማሥተጋባት ወዘተ ናቸው።
ሁለተኛው ምክንያት ምንም እንኳን ቁጥራቸው ጥቂት ቢሆንምና በሌሎቹ ዘሮች እንደሚናቁ
ያልገባቸው የአማራ ምሁራን ተብዬዎች ራሳቸውን ከፍ ያደረጉ መስሏቸው “አማራ የሚባል
ዘር የለም፣አማራ ሲባል ያቅረኛል” እያሉ የሚመፃደቁ በራሳቸው ዘር የሚያፍሩ፣”ያልዘሩ
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በቀል፣ማፈሪዎች” በየአደባባዩ በለፈፉና እነሡም ዕርቀት ባሳዩ ቁጥር የተወሰነውን የዋህ
አማራ ለጊዜው ግራ ማጋባታቸው ነው።
ሦሥተኛው ምክንያት ፀረ አማራው ብአዴን|አዴፓ ትናንት የትግሬ ሎሌ፣ዛሬ የኦሮሞ ሎሌ
ሆኖ የአማራ ሥም ይዞ አማራ ቆርጦ እንዳይታገል ግራ እያጋባና እያዘናጋ ከጠላት ጋር
ተባብሮ እየገደለንና እያሥገደለን መሆኑ፣
አራተኛው ምክንያት ትግሬዎች የአድዋ ፣የመቀሌ ሳይሉ “አንድ ትግሬ!”ብለው ቁርጥ ያለ
አቋም ወሥደው ፣ኦሮሞች! የወለጋ፣የሸዋ፣ የሀረር ሳይሉ “አንድ ኦሮሞ” ብለው ቁርጥ ያለ
አቋም ወሥደው እንደከብት ሲነዱን፣ እኛ አማሮች ግን (ከአብንና ከተወሰኑ ንቁ አማሮች
በሥተቀር) እሥከዛሬዋ ዕለት ድረስ ጎንደር፣ወሎ፣ጎጃም፣ሸዋ ወዘተ ከሚለው ጎጣችን
አልተላቀቅንም።
ሥለዚህ መፍትሄው በቀደሙት ዘመናት የነበረው ሽለላም፣ዘፈንም ወዘተ በውቅቱ ትክክል
ነበር፣ዛሬ ደግሞ መቀንቀን ያለበት “አማራነትን ማዕከል አድርጎ መሆን አለበት። አማራነትን
ብቻ በማጉላት ጎጠኝነትን ካልታገልነው፣የአማራ አንድነት አይጠነክርም።
የአገርቤቱ ትግል ከተናጠል ትግል ወጥቶ፣አንድወጥ እንዲሆን ሁላችንም እንተባበር፣
እንረባረብ። ይህ አገር ቤት እንደእነፕሮፌሰር መዐሕድ ከሕዝቡ መሀል የሚኖር ድርጅት
ወሳኝ ሚና መጫወት ይችላል።እኛ ውጭ አገር የምንገኘው ደግሞ የሲቪክም ሆነ የፖለቲካ
ድርጅቶች አገር ቤት ለሚንቀሳቀሱት ኃይላት የደጋፊነት እንጅ፣ የወሳኝነት ሚና
ሥለማይኖረን፣የገንዘብና የሎቢ ተግባራት ላይ ብቻ መረባረብ ይገባናል እላለሁ።
እንደሚታወቀው መዐሕድ! ጥሩ መሪም ሥላጋጠመው በአጭር ጊዜ ውሥጥ የሕዝብ ድጋፍ
አገኘ፣በወቅቱ ያራመደው የሰላም ትግል ብቻ በመሆኑ ተጠቂ ሆነ።
መዐሕድ!እንደነበረው የሕዝብ ድጋፍ፣በየጊዜው ያሥመዘገባቸውን ድሎች
በወቅቱ
እየተከታተለ የሚያሥጠብቅለት፣ከመዐሕድ የሠላማዊ ትግል ውጭ የሆነ በህቡዕ መሣሪያ
የታጠቀ የአማራ ኃይል ቢኖር ኖሮ መዐሕድም አይፈርሥም፣ፕሮፌሰርም በጋጠወጦች እጅ
አይሞቱም፣ድሉም ለአማራው ብሎም ለኢትዮጵያ ይሆን እንደነበር አልጠራጠርም።
የቅንጅቱም ሁኔታ እንዲሁ።
ሥለዚህ ዛሬ ከአለፈው ትምህርት ወሥደን፣ይህ በመዐሕድና በእነፕሮፌሰር አሥራት
በአጠቃላይ በአማራው ላይ የደረሰው ግፍ ዛሬም ቀጥሏል።ነገም በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄም
ሆነ በአመራሩ ላይ ዘረኞቹ ዱላ ከመሠንዘራቸው በፊት ቀድመን ዕንወቅበት እላለሁ።
እርግጥ ነው አብን ለአማራ ጥብቅና የቆመ በሠላማዊ ትግል ብቻ የሚታገል ድርጅት ነው።
ሥለዚህ አብን በየጊዜው እየተከራከረ የሚጎናፀፋቸውን ገንቢ ሥራዎች የሚያሥጠብቅለት፣
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ከአብን የሠላማዊ ትግል ጋር ንኪኪነት የሌለው ትጥቅ ያለው የህቡዕ ድርጅት አሥፈላጊ
ነው።
ይህ መሠረታዊ የሆነ የትግል ሀ ሁ እንደሆነ ለማንኛችንም የተሰወረ ሥላልሆነ፣ የአማራው
የተናጠሉ ትግል በአማራው የአንድነቱ ትግል፣እንዲተካ፣ ከአማራው ሠላማዊ ትግል
በተቃራኒው “የትጥቅ ትግል” ወሳኝነት አለው ሥል መልዕክቴን አሥተላልፋለሁ። ይህ
ዓይነቱ አካሄድ ብቻ ነው ለአማራው ወገናችን ጥርጊያ መንገድ በመክፈት ፋይዳ ኖሮት
ለድል የሚያበቃው።
አማራውን አላፊ አግዳሚው እንደእባብ እየቀጠቀጠ ከሚያጠፈው ታጥቆ ራሱን ይከላከል
ሲባል፣ከሆድ አደሮች ባሻገር ፣ኦሮሞውና ትግሬው የሠረቋቸው ርሥቶችና በእጃቸው ላይ
ያለው የአማራ ደም ዕንቅልፍ ይነሳቸዋል።
ቀጥሎም “እንደሩዋንዳ “እንሆናለን የሚሉት ማሥፈራሪያም ይመጣል።ሩዋንዳ ያለቀው አንድ
ሚሊዮን ሕዝብ አይሆንም፣ኢትዮጵያ በ28ዓመት ውሥጥ ከ5ሚሊዮን አማራ በላይ
አልቋል።
ኦሮሞውና ትግሬው እሥከአፍንጫው ታጥቆ የአማራን ዘር ሲጨርሥ “እንደሩዋንዳ”
አይባልም።አማራው ራሱን ይከላከል ሲባል “እንደሩዋንዳ”የሚሉት መዝሙር ይዘመራል።
ለነገሩ መሪ ነው ብሎ ብዙ ሰው ሸብ ረብ የሚልለት አቢይም አሜሪካ በነበረበት ጊዜ
ተጠይቆ ሲመልስ ”በአማራ ላይ የዘር ማጥፋት አልተደረገም” ብሏል።ይህ ሠው በአንድ
ዓመት ጊዜ ውስጥ ተቆጥሮ የማያልቅ ክህደት፣ቅጥፈት፣ውሸትና መቀላመድ አሥተናግዷል ።
መካሪ የለውም እንዴ?
አማራ! በየቦታው ሲታረድ የኖረው ያችን የሚወዳትን (ዛሬ ሃሳዊው አቢይ አህመድ በጣፋጭ
ቃላት
አጅቦ ያታለለባትን) ”ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን አንድነት” እየሞትኩም፣
እየተሰደድኩም እየተፈናቀልኩም ቢሆን አንድ ቀን አገኛት ይሆናል ከሚል ባዶ ምኞትና
ተሥፋ ነበር።
ያች “የአንድነት ቃል” ተሥፋ ግን፣ “አቢይ! ቅን አሳቢ” መሥሎ ኦሮሞን እያሥታጠቀ
አማራውን ለማዘናጋት ካልሆነ በሥተቀር፣እንደማትተገበርና እንደማትሆን ፣ይህን ሁሉ
ዕልቂት የፈፀሙት ትግሬዎችና ኦሮሞዎች ዛሬ ድረስ ወዴት እየሄዱና ምን እያደረጉ እንደሆን
ግልፅ ሆኖልናል።ይህንን ድርጊት በመንግሥት ተብዬው መዋቅር ውሥጥ ታቅፈው ሲፈፅሙ
የነበሩትና ዛሬም የሚፈፅሙት ኦነጎችና ትነጎች እንደሆኑ ገሀድ ነው።ዕውነታው ይህ ነው።
ልብ በሉ! መከላከያውም ፌደራሉም የትግሬና የኦሮሞ በመሆኑ አማራ ባለባቸው አካባቢዎች
ትናንትናም ዛሬም አማራን ከገዳዮቹ ጋር በማበር የሚያሥጠቁን፣የሚያሥገድሉንና
ራሳቸውም የሚገሉን በዚህ ምክንያት ነው። አሁን በቅርቡ ደግሞ አማራን ትጥቅ
ለማሥፈታት የኦሮሞና የትግሬ መከላከያና ፌደራል ላይ ታች እንደሚሉ እየሠማን ነው።
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አማራ ሆይ!ከ5ሚሊዮን አማራ በላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል የተፈፀመብህ አልበቃቸው
ብሎ፣ዛሬ መንግሥት ነን ባዮቹ ኦሮሞዎችና ትግሬዎች፣በመከላከያና በፌዴራል ሥም
ቢመጡብህም ሊያሥገድሉህ እንጅ ሊያድኑህ አለመሆኑን ተገንዝበህ፣ራሥህን ለመከላከል
እና ከሞት ለማምለጥ ታጥቀህ ራሥህን ተከላከል።
ከእንግዲህ ትጥቅ ያለህ ትጥቅህን አትፍታ።ትጥቅ የሌለህ ታጥቀህ ራሥህን ተከላከል። ይህች
ዓለም የምታጅበው ጉልበት ያለውን ብቻ ነው።ራሥህን ለማዳን ካልታጠቅህ ታልቃለህ።
መንግሥት እንደሌለህ ዕወቅ፣ልብህ ይቁረጥ።28ዓመት ሙሉ ገደሉህ፣ታገሥካቸው።ሌላ
28ዓመት ከሥጠሀቸው አማራ የሚባለው ዘር ሥሙም አይኖርም።
ከዚህ ቀጥዬ ከትነግ|ኢሕአዴግ ወደ ኦህዴድ||ኢሕአዴግ የተደረገውን አሥገራሚ ጉዞ
አሥመልክቶ ለአማራው ወገኔ የማሥተላልፈው መለዕክት አለኝ!
ለ27ዓመታት ያለማቋረጥ በአማራው ላይ የሚደረገውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ ለማሥቆም
አማራው ባደረገው ያላሰለሰ ወደርየለሽ ትግል፣የሌሎችም ብሔሮች ትግል፣ የዲያሥፖራውም
ትግል ከHR128 ጭምር፣የነጩም ዓለም ከጎናችን የመቆም ጅማሮ ተደማምሮ፣ ትግሉ እያየለ
መጥቶ፣የኢሕአዴግን መንግሥት ወደመቃብሩ ሲያቃርበው፣ኢሕአዴግን መልሶ በማጠናከር
የዘርና የቋንቋ ህገ መንግሥቱን ሳይሸራረፍ ለማሥቀጠል እና የተቀጣጠለውን የሕዝብ
እንቅስቃሴም አክሥሞ፣ ሠቆቃችንን ለማራዘም፣አማራውንና የኢትዮጵያ አንድነት አቀንቃኝ
የህብረተሰብ ክፍል ትጥቅ የሚያሥፈቱትን የኢትዮጵያዊነትና የአንድነት ጣፋጭ ቃላት
ተጠቅሞ የኢሕአዴግ ጠቅላይ ሚኒስቴር አቢይ ብቅ አለ።
ቀጥሎም ላይ ላዩን የሚታዩትን ነገሮችን ብቻ በመቅረፍ፣ ብዙውን ተቃዋሚና ማሰብ
የተሳነውን የህብረተሰብ ክፍል ከጫማው ሥር አሥገባው።ችግራችን ሥራዕቱና ህገ
መነግሥቱ እንጅ ሰዎችን ከትግሬ ወደ ኦርሞ መቀየር አይደለም።ጉልቻ ለጉልቻ ቢቀያየር
ወጥ አያጣፍጥምና።
“ለሥር ነቀል ለውጥ ቆመናል፣ተቃዋሚ ነን” ይሉን የነበሩት የህብረተሰብ ክፍሎች፣ሥንት
ግብግብ ሲደረግ ኖሮ፣ሥንት ነፍስ አልቆ፣የሕዝብን ዕምቢተኝነት ትግል፣ለአቢይ የማዘናጊያ
ጣፋጭ ቃላት በመሸጥ፣ትግሉ ላይ ውሀ ቸለሱበት። እነኚህ ጉዶች! ኢሕአዴግ ነፍስ
እንዲዘራበት፣ከማሥቻላቸውም በተጨማሪ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በወዶ ገባነት
የነፍሰ ገዳዩ የኢሕአዴግ ደጋፊዎች በመሆን እና ትግሉን በማኮላሸት ሠቆቃችን እንዲራዘም
አሥተዋፅዖ አድርገዋል።ይህ ይቅር የማይባል በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የተሠራ ደባ ነው።
በዚህ አጋጣሚ ሳላሥታውስ የማላልፈው ነገር ቢኖር “ዕውነት መራራ ሥለሆነች ሀቁ
እንደሚያመን ብረዳም ”መነሻውን ያላወቀ መድረሻውንም እንደማያውቅ” መጠቆም የግድ
ነው።ሥለሆነም ፣ምኞትና ተስፋም መሬት ላይ ቁልጭ ብሎ የሚታየውን ተጨባጩን ሁኔታ
ካልጋረደን በሥተቀር፣የኢትዮጵያ አንድነት ያለቀለት ወያኔ በዘር የሽግግር መንግሥት
ተብየውን ካቋቋመበት ከ1983ዓ.ም.ጀምሮ ነው።
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በንቃተ ህሊና ጉድለት ምክንያት ትነግና ኦነግ በ1983ዓም የሽግግር ወቅት ቢለዋ ሲሥሉልን፣
አማራ በኢትዮጵያ አንድነት ፀና፣የተለያዩ ጎሳዎችን አሳድሞ ጃስ ብሎ ሲያስገድለንም እና
ሲገለንም የኢትዮጵያን አንድነት የሙጥኝ ብለን ቀጠልን።ሲጠናብን ከፊሎቻችን በመዐሕድ
ዙሪያ ተሰባሰብን ትንሽ ከተጓዝን በኋላ እንደገና ወደኢትዮጵያ አንድነት ዞርን።ከትናንት
ወዲህ በአማራነት መቆምን ጀምረን ድጋፋችንን ለአማራ ድርጅት መሥጠት ጀመርን።
አማራው!“ኢትዮጵያዊነትንና አንድነትን” ደጋግመው ከጠሩለት ትጥቁን እንደሚፈታና
በቀላሉ የማንም ደጋፊ እንደሚሆን ጠላት ጠንቅቆ ያውቀዋል።ይህ ደካማ ጎኑን በመጠቀም
ገንዘቡን ሀብቱን ለአማራነት ማንነቱ እንዳያውልና የአማራውን ትግል እንዳያጠናክር፣
የተለያዩ አሻጥረኞችና ተንኮለኞች ለገንዘብ ምንጭነት፣ለአጃቢነትና ለሥልጣን
መቆናጠጫነት ይጠቀሙበታል።
የኦሕዴድ|ኢሕአዴጉ አቢይ ራሱንና ኢሕአዴግ የሚባለውን ነፍሰ ገዳይና አገር አፍራሽ
ድርጅት ከውድቀት ለማዳንና የዘርን ሥርዓት ለማሥቀጠል፣ ኢሕአዴግ የተባለው ድርጅት
ትናንት በመለስና በግብረአበሮቹ ተባባሪነትና ቃል አቀባይነት ያሠራቸውን፣ ቀድሞውንም
መታሠር የማይገባቸውን ሠዎች ዛሬ ይኸው ኢሕአዴግ በአቢይ ቃል አቀባይነት ፈትቻለሁ
ሥላለ፣ “ኢትዮጵያዊነት ወዘተ የሚሏቸውን ባዶ የማዘናጊያ ቃላት ሥለደረደረ፣ የተወሰኑት
አማሮች አማራን እያወገዙ የአቢይ ደጋፊ በመሆን አማራን ለሚያጠፋው ጠላት ገንዘብ
ሲዘሩ ተሥተውሏል።
ዛሬ ደግሞ ይህ ቡድን በአዲስ አበባ፣በቡራዩ በምንጃር ወዘተ በሚደረጉት አገር ወረራ
የተደናገጠ ይመሥላል።ይህ ዛሬ በአዲስም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች የሚደረጉት ሊበን ዋቆ
እንግሊዝ አገር ለንደን በኦሮሞ ሥብሰባ ላይ “በኢትዮጵያ መቃብር ላይ ኦሮሚያን
እንገነባለን” ሲል እነ እዝቄልና እነጀዋር በማጨብቀብ ድጋፋቸውን ሠጥተውታል።
ቀጥሎም ኦሮሞዎች አሜሪካ ትልቅ ኮንፈረንስ አድርገው “የኦሮሚያን ሪፐብሊክ” ንድፈ ሀሳብ
ቀርፀው የጨረሱት ጉዳይ ነው።
ማለትም ዛሬ “ኢትዮጵ”ያ በምንለው ተቦርቡሮ ባለቀ አገር ውስጥ ቢቀመጡም
በውሥጣቸው “ኦሮሚያ” የሚሉትን አገር ፈጥረው ሲሆን ትግሬዎቹም እንዲሁ።
ሌላ ማሥረጃ ሳያሥፈልግ ዛሬ የሚሠሩት ተግባራቸው በቂ ምሥክር ነው።ሥለዚህ ሜዳ ላይ
የተበተነው አማራው፣ድብልቁ እና አናሳ ብሔሮች ናቸው።
አቢይ በቂ ጊዜ አግኝቶ ዳውድ ኢብሳን ከጎኑ አድርጎ ቄሮንና ኦነግን ጃስ ብሎ እያሥፈጀን፣
”ለአቢይ ጊዜ እንሥጠው” እያላችሁ አማራን የምታወግዙ አንዳንድ አማሮች ከእንቅልፋችሁ
ንቁ!
ፕሮፌሰር አሥራት ያሉትን እንዳለ ባሠፍረው ትምህርት ይሠጠናል ብዬ አምናለሁ።”ዛሬ
ታላቁ የዐማራው ጠላት ዐማራው ነው።አንዳንድ የደላውና ዐወቅሁ ባዩ፣የዐማራ ድርጅት
በመቋቋሙ አልሥማማም እያለ ሲዋልል፣ሌላው ደግሞ በጠቋሚነት፣በአሳባቂነት፣
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በአድርባይነት፣በገዳይነት የገዛ ወንድሙን ለዕለት ሆዱ ፍላጎት ሲል ከፍተኛ በደል እያደረሰ
ነው።እሥካሁን ድረስ የተሠራው ተሠርቷል።ከእንግዲህ ወዲህ ግን እንደነኚህ ያሉትን፣
ጠላትነታቸውን እንዲያውቁ ማድረግና ይሉኝታም ስፍራ የሌለው መሆኑን በጥብቅ
ልናሳስብ እንወዳለን።በሌላ በኩል ሌላው የዐማራ ክፍል ተኮላሽቶ፣ተኝቶ በማንቀላፋት
ላይ ይገኛል።ይህ ክፍል ቢቃጠልም እንኳ ሊሠማው ስላልቻለና አልነቃም ብሎ ስለቀረ፣
ያለው ዕድል እንደሚባለው”ዐማራው ሲተኛ የሚበላው ጅብ ነው።”” ይህንን ነበር ያሉት
።
ወደፊት የሚያሳስበኝ ነገር ቢኖር ትግሬና ኦሮሞ በአማራነት እየገደሉን በአማራነት
የሚታገለውን እንደአብን ዓይነት የአማራ አለኝታ ድርጅት በገንዘብ አድኸይተን፣ገዝግዘን
ጥለን እንደገና አማራነትን እርግፍ አድርገን ትተን ወደ ተለመደው ባዶ አንድነት
እንዳንለወጥና እንዳናልቅ ነው። አንድ አቋም ከያዝን፣ዓላማው ግቡን እሥኪመታ በዚያው
እንፅና።ከሁሉም በላይ የዓላማ ፅናት ይኑረን!
የኢሕአዴግ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶ|ር አቢይ የሚመራው የዘር ድርጅቶች ጥምረት ኢሕአዴግ
ከሌሎች የዘር ድርጅቶች ጋር በመሆን ፣አማራ ባልተካፈለበት በ1983ዓም የሽግግር ወቅት
የኢትዮጵያን አንድነት አጥፍቶ በዘጠኝ(9) የዘርና የቋንቋ ክልሎች በመተካት ዛሬ ያለውን
ከፋፋይ ህገ መንግሥት ማፅደቁ ይታወሳል።ዶክተርአቢይ!ዕርቅን፣ እንደመርን ሠላምን፣
ፍቅርን፣ኢትዮጵያዊነትንና አንድነትን የሚሰብከው በዚሁ ህገ መንግሥትና የዘር ድርጅት
ውስጥ ሆኖ ነው።
ዛሬ ዶክተር አቢይ የሚጠራው “የኢትዮጵያ አንድነት” ከልቡ እንዳልሆነና ለፖለቲካ ትርፍ
እንደሆነ ቢገባኝም፣ዕውን የሚሆነው ግን በ1983ዓም የኢትዮጵያን አንድነት የናደው፣ዛሬ
ድረስ በህይወት ያለው “ዘርንና ቋንቋን መሠረት ያደረገው ህገ መንግሥት ከዘርና ቋንቋ ክልሎች
ጭምር ፈርሶ፣ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የተዋቀረ፣ ከዘርና ከቋንቋ ነፃ የሆነ የአካባቢያዊ
ወይም የጆግራፊያዊ ፌደራሊዝምን ባካተተ ህገ መንግሥት ሲተካ ብቻ ነው።
ይህ እሥካልሆነ ድረስ ግን አማራው ራሱን አጠናክሮ እሥከመሣሪያ መታጠቅ ድረስ ሄዶ
ወልቃይት፣ራያ መተከል ብቻ ሳይሆን ወለጋም ይሁን አሩሲ ሀረርም ይሁን ጂማ
ወዘተ..የኖርኩበት አገሬ ሥለሆነ “እምቢኝ አልፈናቀልም፣እምቢኝ ካገሬ አልወጣም” ብሎ
መታገል የግድ ነው።ማነው አገሩን ለኦሮሞ ብቻ የሠጠው? ማነው አገሩን ለትግሬ ብቻ
የሰጠው?አገሩ በአጠቃላይ የሁላችንም ነው።አማራም ሆነ አገው፣ቅማንት ሆነ አፋር፣
ከምባታም ሆነ ሀዲያ፣ጋምቤላም ሆነ የኢትዮጵያ ሶማሌ ወዘተ በገዛ አገሬ ሁለተኛ ዜጋ
አልሆንም የሚል ዕምቢተኝነት ያራምድ።
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ቀደም ሲል በአማራው አካባቢ “ይህ ህገመንግሥት አማራውን ያገለለ ነው መቀየር አለበት”
ተብሎ ለአቢይ ሲነገረው፣ “ለአንድ ከልል ብቻ ሲባል አይቀየርም ማለትም ለአማራው ብቻ
ሲባል አይቀየርም” በማለት በአማራው ላይ ያለውን ጥላቻና ንቀት በትዕቢት ተወጥሮ
መመለሱ አይዘነጋም ።ይህ በድጋሜ ሲነገረው ዘሩን የሙጥኝ ከማለትና ከትዕቢቱ ይልቅ
መፍትሄው ላይ ቢያተኩር አዋቂነት ነው።
ዛሬ ከአቢይ ጀምሮ “ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ” እያሉ የሚያሥፈራሩቱ መለእክት ለኦሮሞው
ለትግሬው ሳይሆን አማራውን ለመብትህ አትታገል ጠንከር ያለ ጥያቄ አትጠይቀን ለማለት
ነው።ይህንን ደግሞ በባህር ዳሩ የመጀመሪያ ንግግሩ ላይ ሠምተነዋል።
ዛሬ የኦሮሞ ድርጅቶች አዲስ አበባ የእኛ ነው ሲሉ አቢይ የሁሉም ነው አላላቸውም። ቄሮ
የተባሉት ኦሮሞዎች በቡራዩ ሌሎቹን ዘሮች ሲገሉና ሲያፈናቅሉ አቢይ ምን
አደረጋቸው?ሕዝቡ የቡራዩን ሁኔታ ተቃውሞ አዲስ አበባ ላይ ሠልፍ ሲያድርግ ንፁሀንን
የገደለው የኦሮሞ ኮሚሽነር በዲ እና መሰሎቹ አይደሉም እንዴ?አቢይ ምን አላቸው?ዳውድ
ኢብሳ ከአቢይ ጎን እዚያው አዲስ አበባ ተቀምጦ ወታደሩን በወለጋ ባንኮች እንዲዘርፉ
ሲያሥደርግ፣አማሮችን ሲያሥገድልና ሲያፈናቅል አቢይ ምን አለ ምን እርምጃ ወሰደ? ድሆች
መከራቸውን አይተው ያቆሟቸውን ቤቶችና ንብረት መንግስት ነን ባይ ኦሮሞዎች
ሲያፈርሱትና ሕዝቡ ሜዳ ላይ ተጥሎ እንባ ሲያነባ ጠ|ሚኒስትሩ “እንዲፈርሥ”
የተሥማማበትን “አልሠማሁም” ሲል እንዴት አያፍርም?
እሥክንድር ነጋ በሰላማዊ መንገድ ልታገል ብሎ ሲነሳ ለምን አቢይ ጦር እመዛለሁ አለ።ይህ
ሁሉ ምንን ያመላክታል?ጎበዝ እንንቃ እባካችሁ።
አብን የአማራው መብት ይከበር ብሎ ሥለታገለ ኦሮሞዎች፣ትግሬዎችና ሆዳም አማሮች
ፕሮፌሰር አሥራትንና መዐሕድን ለማጥፋት የተጠቀሙበትን ዓይነት የፕሮፓጋንዳና
የውንጀላ ውርጅብኝ ሲያዘንቡበት ይሥተዋላል።በቀጣዩ በመዐሕድ ላይ እንደተደረገው
የሀሰት ክሥ መሥርቶ ማሠር እንዳይሆን ያሠጋል።ዕጅ መሥጠት ይብቃ! እንወቅበት።
ይህ በዚህ እንዳለ!የአሥራትን ውለታ እንዴት እንከፍላለን ሥንል፣ የትግል ዓርማቸውንና
የመንፈስ ጥንካሯቸውን ተላብሰን በመታገል ነው።በኢትዮጵያ ምድር የዓሥራት ዓላማ
ተግባራዊ እሥከሚሆን ድረስ ትውልድ ሁሉ ትግሉን መቀጠሉ ውለታ ከፋይነቱን
የሚያረጋግጥ ይሆናል።
በመጨረሻ! ለአማራው ህልውና፣ለሀገር ሉዐላዊነትና ለህዝብ አንድነት ቀናኢ የሆነው
ኢትዮጵያዊ ሁሉ፣ፕሮፌሰር አሥራት!ታሪክና ትውልድ የማይረሳው ተግባር ፈፅመው
በማይቀረው የሠው ልጅ መጨረሻ በሆነው ሞት፣ከዚህ ዓለም የተለዩበትን 20ኛ ዓመት
አሥመልክቶ በታላቅ ሀዘንና ቁጭት አሥቦት እንዲውል እያስታወስን፣ይህን ዕለት ከኢትዮጵያ
ሕዝብ ተስፋና ድል ጋር አያይዞ የሚከበርበት ወቅት አሁን ባለው የጊዜና የሁኔታ
ውስብስብነት ቢዘገይም አይቀሬ መሆኑን ሳናሰምርበት አናልፍም።
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የሰማዕቱ የአሥራት ሥራ ህያው ሆኖ ለዘለዓለም ይኖራል!
ለአማራው ህልውናና ለነፃነት የሚደረገው ትግል እሥከድል ይቀጥላል!
ሞት ለፀረ-አማራዎች
አያሌው ፈንቴ

