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                                                                                                                                   7/16/19 

“ዐማራው እንደ አንድ ሰው አስቦ እንደሠራዊት የሚተምበት ጊዜ አሁን ነው! 

የትሕነግ/ሕወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አስቸኩዋይ ስብሰባ ያወጣውን ያቁዋም መግለጫ  የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ 
አንድነት ድርጅት(ዐኅኢአድ) ጊዜ ወስዶ በአንክሮ አጢኖታል:: በዚህም  የመግለጫው መሠረታዊ ማጠንጠኛ ፍሬ ሀሳብ 
ዐማራውን በአውራ ጠላትነት ፈርጀው ላለፉት አራት አሥርተ ዓመታት ባደረጉት የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ተግባር 
የተነሳ  “ዐማራውና ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖትን አከርካሪውን ሰብረነዋል” “ገድለን የቀበርነው ዐማራ ከየት 
ይመጣል” በማለት  ዐማራውን ገድለው የጨረሱ  በየትኛውም መልኩ ዐማራ ለማንነቱ ሊቆም እንደማይችል አናሳና 
ሙትቻ አድርገው በመቁጠር ሲሳለቁበት የነበረው ነገድ  በፕሮፌሰር አሥራት የተዘራው የዐማራነት ማንነት ትግል 
በሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ዳብሮ ዛሬ  የዐማራ የኅልውና ትግል ከተወሰኑ ድርጅት አባሎች አልፎ የመላነገዱ አባሎች 
መሆን ያስፈራቸው  ጠላቶቹ አጠፋነው  አዋረድነው  አሳነስነው ያሉት ዐማራ እሣት ለብሶ  እሣት ጎርሦ በመላ ሀገሪቱ 
የማይጨበጥ የእሳት አለሎ መሆን የፈጠረባቸው ፍርሃት ያሳደረባቸው ጭንቀት የኅልውናቸው የመጨረሻ የጣር ድምፅ 
እንደሆነ ተገንዝበናል::  

ይህ የጣረሞት ድምፅ “የዐማራውና የኦሮሞ ነገዶች አንድነት ዳግም ከመጣ ድርጅቴ ሕወሓት ማቅ ትለብሳለች” በማለት 
ትንቢት የተናገረላት መለስ የትንቢቱ መፈጸሚያ ደወል እንደሆነ ያሳያል:: የዚህም ምክንያቱ ዐማራውን እና ኦሮሞውን 
ለመቁረጥና ለመፍለጥ በዛቢያነት ያደራጁዋቸው ብአዴን እና ኦሕዴድ የሕዝባቸው መቁረጫና መፍለጫ ዛብ አንሆንም 
ብለው ከምሳሩ አንዋደድም ከማለት አልፈው ሕወሓትን ከትግራይ ሕዝብ ነጥለው ፈቃደኛ ከሆኑ የበደሉትን ሕዝብ 
ይቅርታ ጠይቀው በሰላም እንዲኖሩ  ፈቃደኛ ካልሆኑ  በአገርና በሕዝብ ባደረሱት  ጥፋትና በፈጸሙት አገራዊ ክሕደት 
ለፍርድ ለማቅረብ ቁርጠኛ ሀሳብ በመያዛቸው ያሳደረባቸው የመነጠል እና ከሠፊዋ ኢትዮጵያ ተገፍተው በግንባር ሙሉ 
መሬት መቀሌ መሸጎጣቸው የአይቀሬው ግባተ መሬት እጣቸው ከቅርብ እርቅት ማየት መቻላቸው ያሳደረባቸው 
የፍርሃት ድምፅ መሆኑን መጠራጠር አይቻልም:: 

ድምፁ የተስፋ መቁረጥ እና የእዝዝቱ መቆረጥ የመጨረሻ የመፈራገጥ ድምፅ ነው:: ድምፁ  ትሕነግ ኢትዮጵያን 
ለማፍረስ እንዲያግዙት  ያደራጃቸው ፀረ ኢትዮጵያ ቡድኖች የድረሱልኝ ድምፅ ነው:: ከሁሉም በላይ የፀረ ዐማራውና 
ፀረ ኢትዮጵያው ግንባር ኢሕአዴግ ኅልውና አጠያያቂ ደረጃ ላይ የደረሰ መሆኑ ማሳያ ነው:: ምክንያቱ የግንባሩ እንዱና 
ዋና መሠረት ከሆነው አዴፓ ጋር ባሕር ዳርና አዲስ አበባ ላይ ሰኔ 15 ቀን 2011 ለተፈጠረው ግድያ ይቅርታ ካልጠየቀ 
አብሬ ለመቀጠል እቸገራለሁ ሲል  ለያዘው አቁዋም የአዴፓ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ትሕነግ/ ሕወሓትን ከዚህ በፊት 
ተናግሮት በማያውቀው መልኩ ፀረ ዐማራ  ሤረኛ ከፋፋይ በአገሪቱ ውስጥ ላለው የሰላም እጦት ዋና ተጠያቂ መሆን  
ከያዘው የከፋፋይነት በሽታ የማይድን ነው በማለት በፈረጠመ መልኩ በመግለጽ የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴን 
አዴፓ የዐማራን ሕዝብ ከጎኑ አሰልፎ የሚገፋበት መሆኑን ለወዳጅና ለጠላት ያሳወቀ ከመሆን  ባሻገር አዴፓ ብአዴን 
አለመሆኑን በግልጽ ቁዋንቁዋ ማሳወቁ ነው:: 

ይህ የትሕነግ/ሕወሓት መግለጫ ሌላው ገጹ ነባሮቹን እህት እና አጋር ድርጅቶቸ የሚላቸውን ትቶ ሌሎች ፀረ 
ኢትዮጵያና አክራሪ ተገንጣይ ብሔርተኞች የሽርክና ማኅበር ወይም ግንባር ለመፍጠር ያለመ መሆኑን ያሳያል:: ለዚህም 
በነሕዝቅየል እና ጀዋር እንዲሁም የክልልና የዞን ጥያቄን ያነሱ ቡድኖች ጆሮን እንዲስብ የታሰበ እንደሆነ መረዳት 
አይከብድም::  ይህም በአምሳሉ የፈጠራቸውን በእርሱ አጠራር “እህት” ድርጅቶች እያለ ከሚጠራቸው ድርጅቶች 
ማኅበር ራሱን ለመነጠልና አዳዲስ አገር በታኝ ድርጅቶችና ግለሰቦችን በርሱ ፍላጎት ቃኝቶ ለእርስ በርስ መጠፋፋት 
ዝግጅቱን ያጠናቀቀ መሆኑን ማሳያ ነው:: ለዚህ የትሕነግ/ሕወሓት እንደ አዴፓ ቁርጥና ጠብሰቅ ያለ መልስ ከመስጠት 
በተጨማሪ ባለፉት 28 ዓመታት በአገር ክህደት በዐማራ በጋምቤላ  እና በሶማሊያ ሕዝብ ላይ በተፈጸመው የዘር 
ማጥፋትና የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸሙ ድርጅቶችና ግለሰቦች ለፍትሕ እንዲቀርቡ የሚያስችል የተቀነባበረ ሥራ 
መሥራት የዚህን ከፋፋይ ድርጅት ከተጣባው  የፀረ ዐማራና ኢትዮጵያ አንድነት በሽታው መፈወሻ እንደሆነ የለውጥ 
አራማጁ ቡድንና መሰል ድርጅቶች ልዩ ትኩረት በመስጠት መሥራት  እንዳለባቸው ጥሪ የሚያቀርብ እንደሆነ መገንዘብ 
ይቻላል:: ድርጅቱን ከያዘው በሽታ መፈወሻውና ከአገሪቱ ፖለቲካ ጨዋታ ሜዳ ገፍትሮ ማስወጫውም ይህ ዓይነቱ ሥራ 
መሥራት መቻል እንደሆነ መዘንጋት  የለበትም:: 

የመግለጫው ዋና ፍሬ ነገርም እየጎመራ የመጣውን የዐማራ ኅልውና ትግል ቢቻል ለመደፍጠጥ ካልተቻለም ለማዳከም 
ይህ ካልሆነም የኢትዮጵያን ሰላም በማናጋት የእርስ በርስ ጦርነትን ለማስፋፋት የታለመ ስለሆነ ዐማራው ከምንጊዜውም 
በላይ አንድነቱን ከማጠንከር በተጉዋዳኝ አዴፓ ላቀረበው ጥሪ አፋጣኝ መልስ በመስጠት የዐማራውንና የኢትዮጵያን 
ጠላቶች በተባበረ ጥረት ለማክሸፍ ቁርጠኛ መሆን ይጠበቅብናል:: የዐማራው ኅልውና መጠበቅ ለኢትዮጵያ አንድነት 
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መረጋገጥ ዋስትና ነውና በዚህ ረገድ የዐማራው ልጆች ጥቃቅን ልዩነቶችን ወደ ጎን በማለት ለዐማራው የኅልውና ትግል 
ያሉንን ኅሊናዊና ቁሳዊ ሀብቶች በማስተባበር እንደ አንድ ሰው አስበን እንደ ሠራዊት የምንተምበት ወቅት ነገ ሳይሆን 
ዛሬ ከዛሬም አሁን ነው! 

የዐማራው የኅልውና ትግል በልጆቹ የተባበረ ትግል ዕውን ይሆናል! 

 

 

 


