
 

 
የአማራው ተጋድሎ የትግሉን አቅጣጫ መለወጥ አለበት 

  
 ሰሞኑን ብ አ ዴ ን የወሰደውን አማራ አውድም የፖሊሲ እርምጃ ተከትሎ ማንኛውም የአማራ ተጋድሎ 
ይህንን ተላላኪ ጭፍራ ከስር መሰረቱ አናግቶ ለአንዴና ለመጨረሻ አይቀጡ ቅጣት ሊጥልበት ይገባል። አማራ 
ውን ለማዳን የትግሉን አቅጣጫ በዚህ የታሪክ አተላ ስብስብ ላይ ማነጣጠርና ኢላማው ማድረግ የሚኖርበት ወቅ 
ት ላይ ትግሉ ደርሶዋል። በዚህ አጋጣሚ በቅርቡ በተለቀቁ ጸሁፎችና ቃለ መጠይቆች አለክልኮ እጅ እየነሳ ወያኔን 
ከማገልገል ሌላ ምንም ፋይዳ የማይሰራውን ብ አ ዴ ን ወርቅ ለመቀባትና እርሱን ይዞ ሕወሐትን መዋጋት ይቻላ ል 
የሚሉንን አንዳንድ በአማራ ስም በተደራጁ ሀይሎች ውስጥ ያሉ ግለሰቦች አፍራሽና የተሳሳተ አመለካከት በማ ስወገድ 
ያለምንም ይሉንታና እርህራሄ ብ አ ዴን ላይ ሁለገብ የፖለቲካ፤የኢኮኖሚ፤ወታደራዊና ስነልቦናዊ ጦርነት በመክፈት 
ድምጥማጡን ማጥፋት ማለት የአማራውን ህልውና ማስቀጠል እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። መርዝ 
ከእነእንኮፉ ካልተነቀለ ሞት እንጂ መዳን ጨርሶ አይታሰብም። ብ አዴ ንን ማስወገድ ደግሞ ከዚህ ተለይቶ መታ 
የት የለበትም። 

 
 ከቀበሌ አንስቶ በወረዳ፤ በከተማ፤ በዞንና በባህርዳር ከትሞ አማራውን በየሰከንዱ እየገዘገዘ በማጥፋት 
ላይ ያሉትን የዚህ ጋሬጣ አሽከር ቡድን አመራሮችና ተከታይ ሆዳሞችን ተጋድሎው ያለ ምንም እርህራሄ መምታት 
መጀመር ይኖርበታል። እስካሁንም ድረስ በባህርዳርና በጎንደር የፈነዱት ቦምቦች ታቅደው ኢላማቸውን ብ አ ዴን ላይ 
አድርገውት ቢሆን ኖሮ የአማራው ተጋድሎ በተጠናከረና ያንቀሳቅሱት የነበሩት እነ ጎቤ መልኬም ያለግዜያቸ ው 
ባልተቀማንም ነበር። ጠላት ሁሌም ጠላት ነው፡ ለዛውም 27 ዓመት ሙሉ የማይለወጥና አማራውን ከማጥፋ ት ቅንጣት 

ያህል ወደሁዋላ የማይለውን ብ አ ዴን አቅፎ ይዞ መጉዋዝ መፈለግ ምን የሚሉት አባዜ ነው?። ማን ይሙትና እነ ደመቀ፤ 

ገዱና አለምነውን ወዘተ. የመሳሰሉ ባንዳዎች የሚቦርቁበት ፀ ረ አ ማ ራ ድርጅት ውስጥ የተሰገሰጉ አንዳንድ ሰዎችን ይዞ 
እንዴት አድርጎ የአማራውን ተጋድሎ ማጎልበት ይችላል? ይህን አስተያየት እኮ የምታስተጋቡ ሰዎች ወይ የዋሆች ናችሁ 
አለበለዚያ ደግሞ ኦነግ ከኦህዴድ ጋር እንደሚሰራው እኛም ለዘብተኞችን አባብለን ልንጠቀምበት  እንችላለን የሚል 
የተሳሳተ ሕልምና ቅዠት ያጠቃችሁ ናችሁ። ዛሬ እኮ ኦህዴድ የሚባለ ው ትላንትና ኦነግ ውስጥ በነበሩ ኦሮሞዎች ከታች 

እስከ ላይ ጢም ብሎ የተሞላ ድርጅት ነው። ባለፉት27 ዓመ ቶች በኦሮሚያ ክልል በኦህዴድ መሪነት የተሰሩት ስራዎች 
በሙሉ የኦነግ ድርጅታዊ ዓላማዎች በዝርዝር አንድ ሁለት ብሎ በዳዊቱ ላይ ያሰፈራቸው ናቸው። አማራውን 
መጨፍጨፍ፤ንብረቱን መውረስ፤መጤ እያሉ ማፈናቀል ና ማባረር፤ የአማራን ታሪክ የጨቁዋኝ ቅኝ ገዢ ዓይነት ቀለም 
ቀብቶ ሀውልቶችን ማቆም፤ከጥንት ጀምሮ አማራ ው ይኖርባቸ ው በነበሩና በኦሮሞ ሉባዎች ወረራ ቀምተው የያዙዋቸውን 
አካባቢዎች ስያሜ ከነባሩ አማርኛ ወደ ኦሮምኛ መቀየር፤ ከናካቴው የአጼ ዳዊትን ባራራ ወይም የሚኒሊክን አዲስ አበባ 
አንዲት ጥይት ሳይተኩሱና ምን ም ሳይለፉ ከወያኔ የአማራውን ቅስም ለመስበር እንዲሰጣቸው ማስደረግን ክልሉን 

በመሰረተ ልማት ከትግራይ ቀጥሎ ማልማትን ወዘተ. ስንመለከት  ሁሉም ስራዎች ኦነግ የተመሰረተባቸው ትልሞቹ 

አይደሉምን? 

 
በአንጻሩ ወያኔ ባገሪቱ ላይ አምባገነን ሆኖ ከተቀመጠ አንስቶ እስካሁን በግፍ ክልል በሚባሉት አንዱም እንክዋን 
ሳይቀር ለተጨፈጨፈውና ባዶ እጁን ለተባረረው አማራ ቅንጣት ያህል ላልተቆረቆረው ብ አ ዴ ን ከእንግዲህ ወ 

ዲህ ምን ያመጣል ተብሎ ነው አሁን ላይ ከውስጡ ያሉ ለዘብተኞችን ይዘን እንታገል የሚባለው? ከዝንጀሮ ቆንጆ 

ምን ይመራርጡ አይሆንባችሁም? እስቲ አስቡት ስብስቡን ይመራሉ የሚባሉት አሳፋሪ ግለሰቦች ስበእና በጎደለው 
ሁኔታ አይደለም በአደባባይ ለዛውም በቴሌቭዥን በዚሁ ጉዳይ ሲናገሩ "አማራው ከመጀመሪያው አላገሩ ማን ሂድ 

አለው?. . . እዛም ሄዶ ትምክህተኛ ስለሆነ መስሎ መኖር አልቻለበትም. . . በዚህ ላይ በሄደበት ያካባቢውን 

ሕግ በመጣስ ማን ጫካ መንጥር አለው. . . አማራው እኮ ሰው አገር ሄዶ ሲሰፍር በአውዳሚ መልኩ ስለሆነ እንዲ 

 

 
ወጣ ተደርጎዋል. . . ደግሞስ ብ አ ዴ ን በሌላ ክልል የውስጥ ጉዳይ ምንም ስልጣን ስለሌለን ምን ማድረግ ይቻ 

ላል. . .” እያሉ አይደለም እነ ደመቀና አለምነው ወዘተ. በአማራው ላይ የሚሳለቁበት? 

 
 
 ለመሆኑ ክልሉ በመሰረተ ልማት ወደ ሁዋላ ሲቀር ብ አ ዴ ን አስተዳዳሪው ሆኖ ኦህዴድ ኦሮሚያ ውስጥ 

ያከናወነውን ዕሩቡን ያክል እንክዋን ሰርትዋልን? የዛሬ አምስት ዓመት ይሰራሉ የተባሉትና ቃል የተገባላቸው የአባይ 
ድልድይ፤ የደብረብርሀን አንኮበር አስፋልት መንገድ፤ እንዲያው ለወሬ ያህል ሌሎቹን በርካታ የመሰረተ ድንጋይ 
የተጣለባቸውን ፕሮጄክቶች መሰንዘሩን ትተን ባጭሩ ምን ተሰርቶ ነው ይህ ወፍ ዘራሽ ስብስብ ለአማራ ው አሳቢ የሆኑ 



ሰዎች ውስጡ አሉበት ለማለት የሚይስደፍረው? እስቲ እነ ንግስት ይርጋንና መስዋት የሆነውን ጀግና መልኬ ጎቤ ወዘተ. 
አንዳንድ ለዘብተኛ ብ አ ዴ ኖች ከሚባሉት ጋር እናወዳድርና እንዲያው በደፈናው ኮስ ታራ አሞት ያለው ሰው ያለበት 
ቡድን ነውን ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። በቅርቡ መብራትን አስመልክቶ የተወሰኑ የስብስቡ አባሎች እንዲያውም 
አንደኛው ምክትል ፕሬዝዳንትና የቢሮ ሀላፊ የሆነ የተገኘበት ስብሰባ ላይ የተናገሩ ትን ይዞ በቃለ አጋኖነት የገደል ማሚቶ 
ሆነን የሰነበትነውስ ትንሽ አያሳፍረንም? ወያኔዎች እኮ ልክ እንደ ተቃዋሚ ሀይሎች የማህበራዊ ሚዲያዎችንና ድህረ ገጾችን 

ሕዝብ ለማሳሳትና በጎ እንደሚሰሩ ለማስመሰል ፕሮፓጋንዳ ይነ ዛሉ። የአማራውን ክልል 26ና 27 ዓመት ብ አ ዴን 

አይደለም ያስተዳደረው? ለምን በፈረንጅኛ ሰብ ስቴሺን ወይም መለስተኛ የኤሌክትሪክ ማሰራጫና ማከፋፈያ ጋን 
በተመረጡ ምቹ ቦታዎች ላይ እንዲገነቡና አገልግሎት እንዲሰጡ በነዚህ ዓመቶች ውስጥ ግፊት አላደረገም? ቀንደኛዎቹ 

የፌደራል መንግስት መሪዎች ናቸው ከሚባሉት አራት ቡድኖች አንዱስ እርሱ አይደለምን? በየክልሉ ፕሮጄክቶች ወደ 
ስራና ግንባታ ሲሸጋገሩ በኩዎታ አሰራር መሰረት ዋኖቹ አማራ፤ኦሮሚያ፤ትግራይና ደቡብ ሲከፋፈሉ ብ አ ዴ ን ቁጭ ብሎ 
መቀመጫውን ከማሞቅ በስተ ቀር ለአማራው ምን ጠብ የሚል ውለታ ዋለለት? 

 
 አዎን! ነገርን ነገር ያነሳዋልና ብ አ ዴ ን ለአማራው ያደረጋቸውን ውለታዎች ስለማይረሱን እስቲ እንዘርዝ 
ራቸው፡ አማራው ከመላው ያገሪቱ ክፍል በመጤነት ተፈርጆ ሲታረድ እሰየው ይበለው ብሎ ተቆርቁዋሪነቱን ስለ 

ነፈገው እስከ 5 ሚሊዮን አማራ የደረሰበት ጠፍቶ ቀረ፤ አዲሱ ለገሰ የክልሉ ፕሬዝዳንት በነበረ ግዜ ከሰሜን ሸዋ 

20ሺህ ሄክታር መሬት ቆርሶ "የኦሮሚያ አስተዳደር መሬቱን ለልማት ስለሚፈልገው . . .” በሚል የፌዝ አገላለጽ 
ወስኖ የተባለው መሬት ለኦሮሚያ እንዲሰጥ ማድረግና የሕዝብ ቆጠራ ሊቀመንበር በነበረበት ወቅት የአማራውን 

ቁጥር ማሳነስ፤ ደመቀ መኮንን ም/ፕሬዝዳንት ሆኖ የጎንደርን መሬት ለሱዳን በፊርማው መሸጥ፤ ይሄው ግለሰብ የት/ት 
ሚኒስትር ሆኖ ሳለ ራስ ዳሽን በትግራይ ውስጥ ነው የሚል ማስተማሪያ መጽሀፍ እውን ማድረግ፤ አያሌው ጎበዜ በተራው 
የክልሉ ጸጥታ ሀይሎች በፌደራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የአማራ ሴቶችን ለማምከን ያስተላለፈውን ፖሊሲ አስፈጻሚ 
እንዲሆኑና ከጤና ኤክስቴንሺን ሰራተኞች ከሚባሉት ጋር ተግባራዊነቱን እንዲከታተሉ በውስጥ ደብዳቤ ወይም ሜሞ 
ትዕዛዝ ማውጣትና ከቡሀይት ወረዳ አንድ ቀበሌ ከህዝቡ ፍላጎት ውጪ በጉልበቱ አስተላል ፎ ለትግራይ መስጠት፤ ከአስር 
ሚሊዮን የማያንሱ ነባር አማራዎች በኦሮሚያ ሰሜን፤ምስራቅና ምዕራብ ሸዋ ወዘ 
ተ. ሲኖሩ የመመረጥ መብትና በአፍ መፍቻ ቁዋንቁዋቸው እንዳይማሩና እንዳይተዳደሩ ሰብዓዊና የዜግነት ማንነ 
ታቸውን ሲገፈፉ አያገባኝም ብሎ መቀመጡና በአንጻሩ አማራ ክልል ውስጥ አራት መቶ ሺህ ለሚሆኑ ኦሮሞዎች 
ልዩ ዞንና የመምረጥና የመመረጥ እንደዚሁም በኦሮምኛ እንዲገለገሉ የግብር ይውጣና የተገላቢጦሽ ውሳኔ ሰጥቶ 
ተግባራዊ ከማድረጉ አልፎ ከዩኒቨርሲቲ፤ ከሙያ ኮሌጅና ከመምህራን ማሰልጠኛ የተመረቁ ሰዎችን ከኦሮሚያ 
በማስመጣት ዞኑን ኦሮሞ ለማድረግ ሌት ተቀን ደፋ ማለቱ፤ ባለፈው ዓመት በወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ 
አማራው ከእንቅልፉ ነቅቶ አደባባይ ሲወጣ በአጋዚ ግፈኛ ትግሬዎች የአማራውን ደም ሲያፈሱት በተባባሪነት     
ቆሞ አማራውን ማስጨፍለቅና አሉ የሚባሉትን ወጣቶችና ንቁ አማራዎች አሳስሮ ቶርች እንዲገለበጡና በፍርደገ 
ምድል ዳኝነት ቅሊንጦ እንዲሰቃዩ ማድረግ፤ ወዘተ. የብ አ ዴን የጥፋት ውለታ መቼ ተዘርዝሮ ያልቃል። 

 
 ትላንትና በትግሬዎቹ ቱጃር አምባገነኖች ዓይንህን ላፈር ተባለ በሚል ወሬ ሲነገርለት የነበረው ገዱ አንዳ 
ርጋቸው ዛሬ መቀሌ ላይ ለጌቶቹ በድንበር ማካለል ሰበብ የሁመራን፤ወልቃይትን፤የጠገዴንና ጠለምትን የአማራ መሬቶች 
ሕጋዊ አድርጎ በፊርማው ለመስጠት እንደዚሁም ወደፊት ከትግራይ ለመዋሀድ ደጅ የሚጠኑትን ወያኔ 
አስታጥቆና አደራጅቶ ለሚያንቀሳቅሳቸው የቅማንት ኮሚቴ አባሎች ከሰሜን ጎንደር የተረፈቺውን መሬት ቆርሶ 
ልዩ ዞን ልክ እንደነ አዲሱ በተራው የሚሰጥ መሆኑን በእጅ መንሻነት ይዞ አይደለምን ከባህርዳር የተጉዋዘው? 

በወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ ምክንያት የፈሰሰው የአማራዎች ደም ትንሽ እንክዋን አይጸጽተውም? ይህ ነው 
እንግዲህ ብዙ ወሽካታ ወሬዎች ሲወራለት የቆየው የአማራ ክልል መሪ። ባሽከርነት ባህርዳር ቁጭ ብሎ ወያኔን 
የሚያገለግለው ብ አ ዴ ን ለመሆኑ ጣና የገባበትን የሞት የሽረት ጣር ይመለከተዋልን? የራሱ ቴሌቪዥን ሳይቀር 

በጉዳዩ በያጋጣሚው ሲጮህ ለህዝብ ለማስመሰል ካልሆነ በስተቀር በተጨባጭ ምን ተሰርትዋል? ለምሳሌ በቅ 
ርቡ ሙሉ በሙሉ በብ አ ዴ ን ካድሬዎች የተሞላው የክልሉ ምክር ቤት የሚባለው ተሰብስቦ አንዲት ድምቡሎ ጣናን 
ለማዳን እንዲውል መድብዋልን? በጣም የሚያሳዝነው በወያኔ ዘመን አማራው ባለቤት አጥቶ የማንም መጫወቻ ሆኖ 
መቅረቱ ብቻ ነው። ለማንኛውም ግዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ ይፈልጣል ነውና ነገሩ ወያኔና አጋር የሚባሉት ቡችሎቹ ምን 
ያህል ሰው ቢፈጁና አገሪቱን ቢያተረማምሱ ያቺ የሚወድቁባት ክፉ ቀን መምጣትዋ እንደሆን አይቀርም። ስለዚህም 
የአማራውን ተጋድሎ ከግቡ ለማድረስ በማንኛውም መልኩ ከከሀዲው ብ አ ዴ ን ጋር ያዝ ለቀቅ ያለ አመለካከቶችን 
እያውጠነጠኑ ጠብታ የምታክል ቁም ነገር ይገኛል ብሎ መልፋቱ ስለማያዋጣ ወገብን ጥብቅ አድርጎ ይህንን አሳፋሪ የትግሬ 
አምባገነኖች አሽከር ባለ በሌለ ሀይል ድምጥማጡን ማጥፋት ግድ ይላል። ከለዘብተኛ ብ አ ዴ ኖች ጋር ለመሽሞንሞን 
የሚደረግ ጥረት ለአማራው ተጋድሎ አይበጀውም።  

 
አብነት ሁነኛው ነኝ፡ ሰላም!    

      
 


