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«የዐማራ ብሔርተኝነት ያሠጋኛል» ዐቢይ አሕመድ

(ከተገን ለወገን ሰሜን አሜሪካ ግብረ ኀይል)

አገር ክዶ፣ ኢትዮጵያን ዝግ መሬት ያደረገው፣ የትሕነግ/ወያኔ እንቅስቃሴና ድርጊት ለዐቢይ
አያሰጋውም። የአገር ሉዓላዊነት፣ የሕዝቡ ሰላምና አንድነት አደጋ ላይ መውደቅ ሥጋቱ አይደለም።
የአገሪቱን ሀብት የዘረፈውና ለዳግም ውድመት ሠፊ ዝግጅት አድርጎ በእንቅስቃሴ ላይ የሚገኘው
ወያኔ፣ ለዐቢይ ሥጋቱ አይደለም። የትግሬ ወራሪ በዐማራ ሕዝብ ላይ የፈጸጸመው የዘር ዕልቂት፤
ለዐቢይ ሥጋቱም፣ ጭንቀቱም አይደለም። ሠፊ ወረራና ውድመት የፈጸመው ወያኔና የአገሪቱ
ችግሮች ምሰሶ የሆነው የትሕነግ/ ኢሕአዴግ ዓላማና ድርጊት ዐቢያን አያሰጋውም። ኢትዮጵያ
መፍረስ አለባት የሚለው የነስታሊን ገብረሥላሴ እንቅስቃሴና ጥሪ ለዐቢይ ሥጋቱ አይደለም። ጀዋር
ተከበብኩ በማለት በቀሰቀሰው የመንጋ አመጽ፤ የሞተው፣ የተዘረፈው የተቃጠለው የወደመው
ንብረትና የጠፋው የሕዝብ ሕይወት ዐቢይን አያሰጋውም። አያስጨንቀውም። በሤራ ፖለቲካ
የተገደለው የሀጫሉ ሁንዴሣ ኅልፈት ተከትሎ በዝዋይ፣ አዳሚቱሉ፣ አምቦሳ፣ ሻሸመኔ፣ አጋርፋ፣ ባሌ
ሮቢት፤ ሐረርጌ የጠፋው የሰው ሕይዎት፣ የወደመ የአገርና የሕዝብ ሀብት ዐቢይን አያሰጋውም።
በአዋሳ የወላይት ተወላጆች በጠባብ የሲዳሞ ወጣቶች በድንጋይ ተወግረው ሲሞቱ ዐቢይን
አያሰጋውም። ሻሸመኔ የሰውልጅ በመንጋ ተወግሮ ተገድሎ ተዘቅዝቆ ሲሰቀለ ለዐቢይ የሚያሰጋ
አይደለም። ዐማራ በወለጋ፣ በሐረር፣ በቤንሻጉል ጉምዝ፣ በሸዋ በገፍ በየቀኑ ሲገደል፣ ሲቃጠል፣
ንብረቱ ሲወድም ለዐቢይ ሥጋቱ አይደለም። ነባሯ የአንፆኪያ ወይም አጣዬ በኦነግ ሠራዊት ከተማው
፣ወደ ዐመድነት ሲቀየር ለዐቢይ ሥጋቱ አይደለም። ኦሕዴድ ከ40 ዙር በላይ የመከላከያ ሠራዊቱን
የሚገዳደር ልዩ ኃይል ሲያሰለጥን ለዐቢይ ሥጋቱ አይሆንም። የአገሪቱን 18 ባንኮች ዘርፎ ራሱን
በሰው ኀይል፣ በመሣሪያና በገንዘብ ያጠናከረው ኦነግ ለዐቢይ ፈጽሞ ሥጋቱ አይደለም።

የዐቢይ ሹም የሆነው ሌንጮ ባቲ « እስካሁን ስንታገል የኖርነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ነው። አሁን
ደግሞ እኛን መስላ እንገባታለን» ያለው አላሰጋውም። ይህ አባባል ወይም ሐሳብ ሰማዩንም
ምድሩንም ኦሮሙማ ማድረግ መሆኑን፣ በሞጋሳና በጉዲፍቻ፤ እንዲም ሲል በመስለብና በመውረር
ሌሎች ነገዶችን ኦሮሞ ማድረግ መሆኑ አላሰጋውም። ሽመልስ አብዲሣ፣ትሕነግ/ሕወሓት
ኢሕአዴግን የመሠረተው የትግራይን የበላይነት ለማስጠበቅ ነበር። እኛም ብልጽግናን የመሠረትነው
የኦሮሞን የበላይነት ለማስጠበቅ ነው። ግማሹን አሳምነን፣ ግማሹን አወናብደን ሥልጣን ከኦሮሞ እጅ
እንዳይወጣ አድርገን ነው ያደራጀነው፤ ያለው ለዐቢይ ሥጋት አይደለም። አይሆንምም። አሁንም
ሽመልስ «ነፍጠኛን በሰበረን ቦታ ሰብረነዋል» ያለው የዐቢይ ሥጋቱ አይደለም። ሚሊዮን ዐማራ
ቢገደል፣ ቢሰደድ፣ ቢዋረድ ቢፈናቀል ዐቢይ ሥጋቱ አይደለም። እንዲያውም ከፍተኛ ፍላጐቱ ነው።
የአገር ዳር ድንበር ቢወረር ለዐቢይ ሥጋቱ ጭንቀቱም አይደለም።

የዐቢይ ሥጋት፤ አትግደሉን፣ አታፈናቅሉን፣ በጅምላ አትቅበሩን፤ የመኖር ተፈጥሮአዊ መብታችን
አትግፈፉን፤ ብለው የሚጮሁት የዐማራ ልጆች ድምፅ ነው። የዐቢይ ሥጋት አዲስ አበባ የሁላችንም
ናት የሚለው የዕውነተኛ ኢትዮጵያውያን ድምፅ ነው። የዐቢይ ሥጋት ሕገመንግሥቱ አድላዊና ዘረኛ
ነው፤ የአገሪቱ ችግሮች ቋጠሮ ሕገ መንግሥቱ ነው፤ በመሆኑም መለወጥ ወይም መሻሻል አለበት



የሚለው ድምፅ ዐቢይን ከምንም በላይ ያሠጋዋል። ሕገመንግሥቱ በአብዮታዊ ዲሞካራሲያዊ
ማዕከላዊነት አስተሳሰብ ላይ የተመሠረተ ነው፤ ይህ ዓለም ካለችበትና የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሆን
ከሚፈልገው ጋር አይጣጣምም፤ ስለሆነም መሻሻል አለበት የሚለው የሚሊዮኖች ድምፅ ዐቢይን
አብዝቶ ያሠጋዋል።

ይህ ሥጋቱ ደግሞ አጠንክሮ የሚሰማው ፣አምሮ ከሚጠላው፣ የኦነግ እና የትሕነግ ዘመን ጠገብ
የሐሰት ትርክት ሰላባ የሆነው ዐማራ አትግደሉን፣ ከገደላችሁ በኋላም በጅምላ አትቅበሩን፤
በሃይማኖታችን ሥራዓት ቅበሩን፤ አታፈናቅሉን ፤ አታሳዱን፤ የሚል ቀጪን እና ያልተማከለ
የተበታተነ ድምፅ ሲሰማ ነው። ከሥጋቱ እና ከፍርሃቱ ብዛት የተነሳ፣ በዐማራ ክልል ኮሽ የሚል ድምፅ
ሲሰማ፣ ወይም አንድ ዐማራ ወይም ለሐቅ የቆመ እንደ ታዲዎስ ታንቱ ያለ ሰው፤ ጮክ ብሎ ሲጮህ
ሥጋቱ ከመጠን ያለፈ ይሆናል። በዚህም የተነሳ፣የሥጋቴ ምንጭ ይሆናል ያለውን ሰው ወይም ቡድን
በሥውርና በይፋ ይገድላል። ያሥራል። የዶክተር አምባቸው መኮንን፣ የምግባሩ ከበደ፣ የትዘዘው ዋሴ
፣ የጄኔራል ሣዕረ መኮንን ግድያ ይህ ሥጋት ያስከተለው ውጤት ነው። የዐማራ ክልል ርዕሰ
መስተዳድሮች ባራት ዓመት ውስጥ አምስት ጊዜ ከሌሎች ክልሎች በተለየ መቀያየር መሠረታዊ
ምክንያቱ ይኸው ሥጋት የፈጠረው ጭነቀት ነው። ሎሌዎቹን በገረዶቹ የመለወጥ ፍላጎት ነው።
የገዱ አንዳርጋቸው፣ የንጉሡ ጥላሁን፣ የዮሓንስ ቧያለው፤ የፀጋ አራጌ፤ የደርበው ተፈራና መሠል
የዐማራ ብልጽግና ከፍተኛ አመራር የነበሩ ሰዎች፣ ከፓርቲና ከመንግሥት የሥልጣን ቦታዎች
የተባረሩት ዐማራ፤ ዐማራ፤ በመሽተታቸው እና ጋሻ ጃግሬነት በቃን በማለታቸው ነው። ጄኔራል
ተፈራ ማሞ በጭንቅ ቀን ተለምኖ፣ ከጭንቀቱ ያላቀቀውን ጀግና ፤ መሸለሙ ቢቀር በነፃነት
የመንቀሳቀስ መብቱ ሊነፈገው አይገባም ነበር። ሆኖም ፀረ-ዐማራው ዐቢይ፤ በሥልጣን ላይ
እንዲቆይ ምቹ ሁኔታ እንደተፈጠረለት በገመተበት ወቅት፤ ከልዩ ኀይል አዛዥነቱ አንስቶ ዛሬ አፍኖ
ያሠረው ዐማራ በመሆኑና ለሥልጣኔ ያሰጋኛል ብሎ በማመኑና በመሥጋቱ እንደሆነ ማንም ይስተዋል
አይባልም።

በአገር አፍራሹና በዐማራ ጠሉ የትግሬ ወራሪ ቡድን፣ በዐቢይ እንዝህላልነትና የዐማራን ሁለንተናዊ
ዐቅም በእርዳ ተራዳ እንስበር በሚል እሳቤ ወሎ በሙሉ፣ ሰሜን እና ደቡብ ጎንደር አብዛኛው ተወሮና
ወድሞ፣ ወራሪው ቡድን ሰሜን ሸዋን አንድ አውራጃ ተቆጣጥሮ፣ ደብረ-ሢና ሲደርስ፣ «የኦሮሙማው
ንጉሥ» የሥልጣን መንበር መንቀጥቀጥ ሲጀምር፣ ከነፍሴ ድረሱልኝ፣ ከጠላት የማረካችሁት መሣሪያ
የግላችሁ ይሆናል በማለት ባሰማው የተማጽኖ ድምፅ፣ ከቶ የገባውንና መንግሥቱን ያጠናውን
የዐማራ ፋኖ፣ ልዩ ኀይልና ሚሊሻ፤ ያሳየው ጀግንነትና ከእጁ ያስገባው መሣሪያ ፤ «ንጉሡ»
እያጭበረበረ በሥልጣን ለመቆየትና የኦሮሙማን በኢትዮጵያ ፖለቲካ መንበር በዘላቂነት የማንበር
ዓላማ ተገዳዳሪ ሊሆን እንደሚችል በመሥጋት፣ እነዚህን የጭንቅ ቀን ደራሽ በሆኑት ዐማራዊ
ቡድኖች ላይ የአፈናና የግድያ ክንዱን አንስቷል። ይህም የፋኖ መሪዎችንና ጄኔራል ተፈራ ማሞን
በማፈን የዐማራን ድምፅ የመዝጋት የቆዬ ፍላጐቱን ጀምሯል። ይህ ጅማሮ፣ ወያኔ ፕሮፌሰር
ዐሥራት ወልደዬስን አስሮ እንደገደላቸው ዓይነት፤ ዐማራ በትዝብት፣ በፍርሃትና በዝምታ የሚያየው
አይሆንም። ሊያየውም አይገባም። «የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ፣ አህያ የጅብ ናት» እንደሚባለው
ዐማራው አሸናፊነቱ ጥርጥር የለውም።የሩቁን ትተን በቅርቡ ከወያኔ ጋር በተደረገው እና እየተደረገ
ባለው ጦርነት የዐማራው ወጣት የአባቶቹ ልጅ መሆኑን አሳይቷል።



ዐማራው፣ ጀግኖቹ፣ ዕውነተኛ የአብራኩ ክፋዮች ተነክተዋልና ከከተማ እስከ ገጠር፣ ከመሀል እስከ ዳር
ያለ፤ ቀፎው እንደተነካበት ንብ ሆ! ብሎ በመነሳት እንቢተኝነቱን፤ ለባርነትና ለበታችነት ዝግጁ
አለመሆኑን፤ ካባቶቹም ያልወረሰው መሆኑን፤ መሬት አንቀጥቅጥ በሆነ ሕዝባዊ ተቃውሞና ቁጣ
ሊያሳይ ይገባል። ጀኔራል ተፈራ ማሞን ያፈነ፤ እሳና ይሉኝታ የሌለው ፀረ-ዐማራ አገዛዝ፤ ነገ የፋኖው
መሪዎች የሆኑትን ጀግኖቻችን፤ አጋዬ አድማሱ፣ ምሬ፣ ምስጋን ደሴ፣ ከፍያለው ደሴ፣ ሰሎሞን
አጠና፣ መሣፍንት ተስፉ፣ሰፈር መለሰ ወዘተ ላለመታፈናቸው ምንም ዋስትና የለም። ብቸኛ
ዋስትናው ፋኖው ዱር ቤቴ፣ ነፃነቴ ወይ ሞቴ ብሎ አፋኙን ቡድን አደብ እንዲገዛ ማድረግ ሲችል
ብቻ ነው። ይህ ዕውን እንዲሆን ደግሞ የዐማራው ሕዝብ፣ በመረጃ፣ በስንቅ፣ በትጥቅና በሌሎች
ለትግሉ አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች እንቅስቃሴውን መደገፍ አለበት። ነፃነት እና መብት በነፃ አይገኝም።
ነፃነታችንና መብታችን ለማስከበር አስፈላጊ የሆነውን መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል መዘጋጀት ጊዜ
የሚሰጠው አይደለም።

ተነስ! ንቃ! ተደራጅ! ታጠቅ! መክት!


