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ትግላችን ትውልድ ተሻጋሪ ነው። የዐማራው መደራጀት የኅልውናው እና የማንነቱ መሠረት ነው። 
Our struggle is trans-generation. Amara’s organization is the basis of its existence and identity. 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት እሮብ፣ ሐምሌ ፩፣ ፪ሺ ፲፪ ዓ.ም. (July 8, 2020) ቅጽ ፯ ቁጥር ፳፩ 

 

በዋናነት በዐማራ ህዝብ ላይ ባነጣጠረውና የጉራጌ ነገድ ተወላጆችን ብሎም ኦሮሞ ባልሆኑት ኢትዮጵያውያን 

ላይ የተፈፀመውን የዘር ማፅዳት ጭፍጨፋ በጥብቅ እናወግዛለን። 

የድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ አስመልክቶ ጀዋር ሙሀመድ የተባለ ፅንፈኛ በሚያስተዳድረው OMN ቴሌቪዥን፣ በወያኔ ሚዲያ ከፍተኛ የሆነ 

”በለው፣ ግደለው፣ ጨፍጭፈው” የሚል ግፊትና ቅስቀሳ ተካሄደ። በምሁር ስም እነ እዝቅኤል ጋቢሳ፣ ፀጋዬ አራርሳ፣ ብርሀነመስቀል አበበ ሰኚም 

ከነጀሌዎቻቸው የሚችሉትን ዐማራን የማጥፋት ቅስቀሳ ደጋግመው አካሄዱ።   

ፅንፈኛ የኦሮሞ ተወላጆች ዐማራን በእነሱ አጠራር ”ነፍጥኛ” የሚሉትን በተገኘበት እንዲታረድ በሶሻል ሚዲያም ከፍተኛ ቅስቀሳ በመደረጉ መንግስት 

ባመነው ብቻ ከ239 በላይ ንፁሀን ሰላማዊ ዜጋ ለጆሮ በሚዘገንንና በአሰቃቂ ሁኔታ በሻሸመኔ፣ በአርሲ፣ ድሬድዋ፣ በአርሲ ነገሌ፣ በዝዋይ፣ በሀረር፣ 

ወ ዘ ተ ጨፍጭፈዋል። ህግ ባይ የሌላቸው አረመኔና ጨፍጫፊ ኦነጋውያን ፅንፈኞች (የቄሮ መንጋዎች) ያለርህራሄ ሴቶችና ህፃናትን አስገድደው 

እየደፈሩ ገድለዋል። በዚህ ኦሮሞ ያልሆኑ ዜጎች ላይ ያነጣጠረው ጭፍጨፋ፣ የሟቾች እውነተኛው አሀዝ በሺዎች እንደሚሆን ይታመናል። የሰው 

ልጅ ከነነፍሱ እንዲቃጠል፣ አስከሬን እንዲበለት፣ መሬት ለመሬት እንዲጎተትና እንዲሰቀል በማድረግ ከሰብዓዊ ፍጡር ወይም ስብዕና ውጭ የሆነ 

ታሪክ ይቅር የማይለው ወንጀል ተፈፅሟል። በየከተማው የብዙዎች ቤትና ጥረው ግረው ያፈሩት ንብረት ውድሟል። ”አዲስ አበባ ወይ የኦሮሞ 

ትሆናለች ካልሆነች አቃጥሏት” የተባሉት ፅንፈኛ የኦሮሞ ተወላጆች እንደሰው ማሰብ ስለተሳናቸው በዋና ከተማችን አዲስ አበባ ጭምር ብዙ ንብረት 

አውድመው ብዙዎችን ገድለዋል። ይህ አሰቃቂ የዘር ጭፍጨፋ ዘመቻ በመንግሥት መዋቅር ስር ባሉ ኃይሎች የታገዘ እንደነበረ የአይን እማኞች 

አረጋግጠዋል።   

ከአሁን ቀደም ጀዋር ሙሀመድ ፈራሁ ድረሱልኝ ብሎ በደረቅ ሌሊት ለፅንፈኞቹ ቄሮዎች ጥሪ በማቅረቡ፣ አላማው ደግሞ የዘር ማጥፋት ጥሪ 

ስለነበር ከሱ ፍርሀት ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው፣ መንግሥት ባመነው ብቻ 86 ንፁሀን ሰለባ መሆናቸው ይታወሳል። ነገር ግን መንግሥት ከዚያ 

ትምህርት ወስዶ፣ አቶ ለማ መገርሳ ”ለዘመናት በጥላቻ ላይ ጥላቻ ስንመግበው የኖርነው ትውልድ ነው ... ጡትህን የቆረጠ፣ ዘርህን ያጠፋ እያለ 

... በተለይ በአማራና በኦሮሞ መካከል አንዱ የአንዱ ጠላት እንዲሆን ተደርጎ … መርዙ ቀላል አይደለም።” እንዳሉት  በአባቶቻቸው የሀሰት ትርክት 

ጥላቻ የተጋቱትና በቀል ያረገዙት የኦሮሞ ልጆች  የሚያደርጉትን አያውቁትምና የንፁሀን ደም እንዳይፈስ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ሲገባው ዛሬም 

ምንም አይነት መከላካል ሳያደርግ ህዝብ እንዲጨፈጨፍ መፍቀዱ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። 

ትልቋን ኢትዮጵያና ህዝቧን ያለአድልኦ እንዲያስተዳድር ስልጣን የተቆናጠጠው ኦዴፓ/ብልፅግና እንደመንግሥት አደራውን ሳይወጣ የጅምላ 

ጭፍጨፋና የዘር ማፅዳት በድጋሚ እንዲፈፀም ፈቅዷል። በተለይም ወንጀሉ የዘር ማፅዳት እንደሆነ እያወቀ፣ የዘር ጭፍጨፋ ለተፈፀመባቸው 

ዜጎች እውቅናና ብሄራዊ ሀዘን ነፍጎ ነገሩን ማድበስበሱ ከአንድ መንግሥት አይጠበቅም። በኦነግ መስራቾች የተከበበው ብልፅግና በድምፃዊው ሞት 

ጠረጠርኳቸው ያላቸውና ህዝብ የሚያስፈጁትን በግልፅ አስቀምጧል። ነገር ግን መንግሥት ”ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ” እንዲሉ ንፁሀንን ዘር 

ተኮር ጭፍጨፋ ከፈፀሙትና ካስፈፀሙት ጋር አደባልቆ በተጠርጣሪነት ማሰሩና እነአቶ እስክንድር ነጋን በእስር ቤት ማስደብደቡ ሚዛናዊነት 

የጎደለው ተግባር እንደሆነ በግልፅ ያሳያል።  
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ስለዚህ መንግሥት፣  

1. በግፍ የዘር ማጥፋት ወንጀል ለተፈፀመባቸው እውቅና እንዲሰጥ፣ 

2. የዐማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲፈፀመባቸው የቀሰቀሱ ግለሰቦችና ገዳዮች በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ፣ 

3. በተለይም ለዚህ ተግባር ተባባሪ የሆኑ የመንግሥት፣ የመከላከያና የልዩ ኃይል አባላት ከስራ እንዲታገዱና በህግ እንዲጠየቁ፣ 

4. በድምፃዊው ሞትም ሆነ ወንጀልን በማበረታታት የኢትዮጵያ ህዝብ የማይጠረጥራቸው እነአቶ እስክንድር ነጋ፣ አቶ ስንታየሁ ቸኮል፣ 

ኢንጅነር ይልቃል ጌትነት፣ ወ/ ሮ አስቴር ስዩምና ከአዲስ አበባ በገፍ ታፍሰው የታሰሩት የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንድትፈቱ ፣  

5. የፈረሰው የጀግናውና የአድዋው አርበኛ የልዑል መኮንን ሀውልት በአስቸኳይ በቦታው ላይ መልሶ እንዲቆም፣ 

6. በድምፃዊ ሀጫሉ ሰበብ በፅንፈኛ የኦሮሞ ተወላጆች በአሰቃቂ ሁኔታ ለተገደሉት ኢትዮጵያውያን የሰማዕታት ሀውልት በዋና ከተማችን 

አዲስ አበባ እንዲቆምላቸው፣  

7. በመጨረሻም ከአሁን በኋላ የንፁሀን ደም እንዳይፈስ ጥበቃና ከለላ ለማድረግ ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ፣ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት 

ይጠይቃል።   

ምንም እንኳን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶ/ር አብይ ጀምሮ እስከታች በፌደራል መንግስት ውስጥ ያላችሁ ገዥዎች፤ እንዲሁም በተለያዩ የመንግስት 

ስልጣን እርከን ላይ የተቀመጣችሁ የኦዲፓ-ብልጽግና ቱባ ተረኞች፤ የዜጋን ሰላምና ደህንነት በዋና ከተማዋ አንኳን ማስጠበቅ የማትፈልጉ፣ 

ኃላፊነት መቀበል የማትችሉ፣ በግድየለሽነት ሁሉንም ነገር አላየሁም፣ አልሰማሁም፣ ወዘተ በማለት የተለመደ ስልት አድርጋችሁ ልትጠቀሙበት 

ብትሞክሩም ከተጠያቂነት አታመልጡም። የዜጋን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ የአንድ መንግስት መሰረታዊ ኃላፊነት ሆኖ ሳለ፣ በምንም መመዘኛ 

የአብይ መንግስት ወድቋል። እስካሁን ለተፈጸመውም ሆነ፣ ወደፊትም ኃላፊነታችሁን ባለመወጣት ለሚደርሰው የወገን ሞትና የንብረት 

መውደም በተለይም በዘር ማጥፋት ወንጀሎች የታሪክና የሕግ ተጠያቂ አንደምትሆኑ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ደግሞ ደጋግሞ 

ሊስታውሳችሁ ይወዳል። 

 

አንድ ዐማራ ለሁሉም ዐማራ፤ ሁሉም ዐማራ ለአንድ ዐማራ! 

ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው! 


