አማራአማራያልሆኑመሪዎቹንማጽዳትአለበት
(
ሉሉከበደ)
ሀገርአቀፍአድማ በመላሃገሪቱእየተጠራባለበትአጋጣሚ ሁሉበመላሃገሪቱያሉትክልልሎችበሰመረሁኔ
ታ
የመደማመጥናየመናበቡችግርእየቀጠለየሄደበትአጋጣሚ ያሳስባል።በኦሮሚያውስጥ እየተካሄደያለው የሰመረ
የተቀናጀናበፍጥነ
ትተግባርላይሲውልየሚታየው ህዝባዊእርምጃየሚያኮራናአርአያነ
ትያለው ነ
ው።እርግጥ ሁሉም
ባይሆኑም ክልልሎችበተለይአማራውናኦሮሞው ከደቡብም ጉራጌይህን
ኑአኩሪተጋድሎ በተለያየጊዜይሁንእን
ጂ
ተያይዘውታል።ሱማሌአፋርትግራይቤኔ
ሻን
ጉልጋምቤላደቡብየጊዜጉዳይእን
ጂ ወያኔተብትቦያስተኛበትመተት
በአማራውናበኦሮሞው ስን
ኝትመርከሱናወደአድማው መቀላቀላቸው አይቀሬነ
ው።ወያኔሊያፈስየተዘጋጀበትንብዙ
ደም የምናስቀረው በተባበረአድማ የመግደያጉልበቱንስናዳክም ነ
ው።
ወያኔበተለይም በአማራውናበኦሮሞው ክልልሎችመካከልመናበብናባን
ድቅኝትየመጓዝሁኔ
ታእን
ዳይኖርአሁን
ም
እየሰራእን
ዳለይሰማኛል።አራቱድርጅቶችአሁንያሉበትንተክለቁመናእን
የው።ህውሀትከፊልየደቡብን
ናሙ ሉበሙ ሉ
አፋርናየሱማሌውንህዝብድርጅቶችፍጹም ሙ ታንየሆኑግለሰቦችንበማስቀመጥ ልክእን
ደትግራይክልልለጊዜውም
ቢሆንከተቃውሞናከአድማው ውጭ አድርጓቸዋል።የኦፒዲኦመሪዎችበትግላቸው በጀግን
ነ
ታቸው መብታቸውንከወያኔ
መዳፍፈልቅቀው አውጥተዋል።ሊሆንይገባዋልበሚሉትመን
ገድየኦሮሞንህዝብበመምራትላይይገኛሉ።ከዚያም
ባሻገርየብአዴንሰዎችቀናብለው ወያኔ
ንእን
ዲደፍሩናየአማራውንህዝብከመዳፋቸው እን
ዲያወጡትወኔሊዘሩባቸው
ሞክረዋል።አን
ድግልጽሊሆንየሚገባው ነ
ገርግንየአማራው ችግርፍጹም ውስብስብናየተለየመሆኑንነ
ው።
ህውሀትኢትዮጵያንያለተቀናቃኝበብቸኝነ
ትመረከብ እን
ደቻለያኔባረጋገጠበትወቅት፤ኢሀደግየሚልድሪቶተከናን
ቦ
መግባትእን
ዳለበትስለታመነ
፤የሰበሰባቸውንምርኮኞችባዘጋጀው የዘርቀን
በርእየጠመደሲያደራጃቸው፤ሁሉም
ምርኮኞችይሁኑእን
ጂ ለጠፈጠፈው የኦሮሞ ድርጅትእን
ዲመሩያዋቀራቸው አብዛኛዎቹኦሮሞዎችሲሆኑ፤ለደቡቡም
እን
ደዚያው የዛው ክልልጎሳዎችነ
በሩ።ብሄረአማራብሎ ለጠፈጠፈው ድርጅትግንአማሮችንአልነ
በረም እን
ዲመሩ
የመረጠው።ምክን
ያቱም አማራከኢትዮጵያምድርመጥፋትየነ
በረበትዘርስለሆነ፤አማራንየማጽዳትስራመስራት
የሚችሉመሆንነ
በረባቸውናአማርኛንጠን
ቅቀው መናገርየሚችሉየትግራይናየኤርትራተወላጆችናጥቂትደሞ ሌሎች
መመረጥ ነ
በረባቸው።
አቶገብረመድህንአርአያህውሀትንከመሰረቱትአን
ጋፋወያኔ
ዎችአን
ዱ ናቸው። አብረው በመታገልላይእያሉየአማራና
የኢትዮጵያጥላቻእስከአጥን
ታቸው የዘለቀው የህውሀትመሪዎችበግን
ባርቀደምትነ
ትስብሀትነ
ጋናመለስዜናዊ
በውቅቱየነ
በረው አያያዛቸውናአስተሳሰባቸው በኢትዮጵያናበህዝቡላይየሚያስከትለው አደጋገብረምድህን
ን
አስፈርቷቸው አሳስቧቸው ነ
በር።መቀየርየሚችሉትነ
ገርእን
ደሌለሲረዱ ፤ድርጅቱንጥለው ከበረሃወደኢትዮጵያ
መን
ግስትገቡ።ባን
ድወቅትለመገናኛብዙሀንባቀረቡትየምስክርነ
ትጽሁፋቸው ብአዴንእን
ዴትእን
ደተፈጠረአስገራሚ
ታሪክአትመው ነ
በር።
በ1972አም አካባቢእን
ደኢትዮጵያዘመንአቆጣጠርኢህአፓበትግራይውስጥ የትጥቅትግልሲያካሂድወያኔ
ዎቹ
"
ትግራይየኛክልልስለሆነውጡ "ብለዋቸው ነ
በር።ኢህአፓዎችም "
ያለነ
ው ኢትዮጵያምድርውስጥ ነ
ው።ትግራይ
የኢትዮጵያአካልነ
ው አን
ወጣም"ይሏቸዋል።ከዚያበኋላ ወያኔ
ዎቹበድን
ገትጦርነ
ትከፍተውባቸው እጅግበርካታየኢህ
አፓተዋጊወጣቶችንጨ ፈጨ ፉ።ወልቃይትጠገዴአካባቢየተሰማሩየተረፉየኢሀፓሰራዊትአባላትነ
በሩናሰላሳ
አምስትየሚሆኑትእጃቸውንመስጠትበመምረጣቸው ለወያኔእጅሰጡ።ኢህአፓበዚያንጊዜሰራዊቱከሁሉም ጎሳ
የተውጣጣ ነ
በር።
ያኔነ
ው እን
ግዲህበወቅቱየነ
በሩትየወያኔመሪዎችየኢሀፓንምርኮኞችበመጠቀም አማራየመሰሉትንጸረአማራአቋም

ይዘው እን
ዲቆሙ ማድረግአለብንብለው ስራየጀመሩት።በደረሱበትስምምነ
ትመሰረትአማራጠላትእን
ደመሆኑመጠን
በራሳችንትእዛዝናእን
ቅስቃሴየሚታዘዝድርጅትመፍጠርአለብንአሉ።የአማራው ህልውናየሚጠፋበትመን
ገድከዚህ
የበለጠ ስለሌለፕሮግራሞቹንጽፈንሙ ሉቁጥጥርእያደረግንእነ
ዚህንየኢህአፓወዶገቦችአደራጅተንእን
ጠቀምባቸው
ተብሎ ውሳኔተላለፈ።ያቶገብረመድህንጽሁፍእን
ደሚለው።
በዚህውሳኔመሰረትም መለስዜናዊ፣ስብሃትነ
ጋ፣አባይፀሃየለሚመሰረተው የአማራድርጅትፕሮግራምናየቅድመ
ሁኔ
ታውይይትእን
ዲያዘጋጁ ሃላፊነ
ቱተሰጣቸው።ያዘጋጇቸውም መወያያርእሶችኋላአማራውንለማደራጀትፕሮግራም
ሆነ
ው የሚቀሩነ
በሩ።ህውሀትፖሊትቢሮቀርበው እነአረጋዊበርሄናስዩም መስፍንአን
ድላይሆነ
ው የቀረበውንጽሁፍ
አን
ብበው ተስማሙ በት።እናም እጃቸውንከሰጡ የኢሀፓአባላትበዋናነ
ትሶስትተመርጠው ውይይቱንእን
ዲመሩና
ምርኮኞቹንሁሉእን
ዲያሳምኑከዚያጉባኤተካሂዶበወያኔረዳትነ
ትፕሮግራሙ ንአምነ
ው ተቀብለው የአማራድርጅት
እን
ዲመሰረትወሰኑ።
የተዘጋጀው የመወያያኋላም ፕሮግራም የሚሆነ
ው ከታችያሉትንነ
ጥቦችያካተተ ነ
በር።
1።ነ
ጻአገርየነ
በረችው ትግራይየራሷመን
ግስትናመስተዳድርየነ
በራትሀገር፤ከአጼዮሃን
ስሞትበኋላበሚኒሊክተወራ
በአማራው ቅኝአገዛዝቀን
በርመውደቋንመቀበል።
2።ነ
ጻሀገርየነ
በረችው ኤርትራዛሬበኢትዮጵያቅኝአገዛዝስርወድቃ፤ህዝብለመከራናለችግርተዳርጓል።ከህዝባዊ
ሀርነ
ትኤርትራጋርበመተባበርኤርትራንነ
ጻማውጣት።
3።የአሁኗኢትዮጵያየታሪክድሀናታሪክየሌላትሀገር፤በአጼሚኒሊክየተመሰረተችናከመቶአመታትያነ
ሰታሪክያላት
ሀገርመሆኗንአምኖመቀበል።
4።ሚኒሊክግዛቱንለማስፋፋትበመነ
ሳትሳይወድበግድ"
ኢትዮጵያዊነ
ትህንተቀበል"ተብለው በአማራው የመን
ግስት
ስርአትበስቃይናበችግርየሚገኙብሄረሰቦችን"
የራስንእድልበራስመወሰንመብትእስከመገን
ጠል"ን፤አምኖ
መቀበል።በዚህም ላይኢትዮጵያየብሄረሰቦችወህኒቤትመሆኗንአምኖመቀበል።
5።አማራየሚባልብሄረሰብጨ ቋኝጸረህዝብመሆኑንአምኖመቀበል።
በነ
ዚህመሰረታዊየህውሀትነ
ጥቦችዙሪያውይይትየተጀመረው እኢአግን
ቦትመጨ ረሻ1972ነ
በር።የውይይቱ
መሪዎችመለስዜናዊስብሀትነ
ጋናአባይጸሃይዬነ
በሩ።ህውሀቶችከኢህአፓምርኮኞችውስጥ ጉዳዩንአምኖ
የሚቀበላቸው የአማራተወላጅለማግኘትስድስትወርነ
ው የማሳመንስራለመስራትየሞከሩት።እስከህዳር30/
1973
ሲከራከሩአብዛኛዎቹየኢህአፓወዶገቦች"
ይህፕሮግራም ጸረኢትዮጵያ፤ጸረሉአላዊነ
ትናጸረህዝብነ
ው"ይሏቸው
ነ
በር።
"
በህዝባችንያልነ
በረናያልታየፕሮግራም ተሸክመንአን
ታገልም።ከፈቀዳችሁፕሮግራሙ ንእራሳችንጽፈን
፤ለአን
ዲት
ኢትዮጵያ፤ለአን
ድህዝብአን
ድን
ታገልፍቀዱ።አማራህዝብጠላትነ
ው የምትሉትእኛም አማራነ
ን
።ኩሩው አማራ
የኢትዮጵያህዝብጠላትነ
ው ብላችሁአትፈርጁ"እያሉበእልህናበን
ዴትሲከራከሩከቆዩበኋላኢህፓዎቹበሶስት
ተከፈሉ።
ህውሀትጽፎያመጣውንአን
ቀበለውም ያሉ፤ጊዜይሰጠን
ናበደን
ብአን
ብበንተረድተንመልስእን
ስጥበትያሉእናም
ህውሀትያመጣው ፕሮግራም ልክነ
ው ተቀብለንአማራውንማደራጀትእን
ቀጥልየሚሉሆኑ።
ከዚያየተከተለው ነ
ገርጊዜይሰጠንያሉትያችንአጋጣሚ ተጠቅመው ጠፉ።አመለጡ።ግማሹሱዳንየቀረው ለደርግእጅ
ሰጠ።ፕሮግራሙ ንአን
ቀበለውም ያሉትሁሉም አማራሲሆኑአን
ድየትግራይልጅየገኝባቸው ነ
በርናባላሰቡትሁኔ
ታና

ሰአትእነመለስናስብሀትነ
ጋ ህውሀቶችተሰብስበው ረሽኗቸው።በሙ ሉጨ ፍጭ ፈው ገደሏቸው።ፕሮግራሙ ን
የተቀበሉትዳኑ።እነ
ማን
?
"
በህወሓትየተረቀቀውንፕሮግራም አምነ
ንተወያይተንገምቢፖሊሲውንተቀብለናል"ያሉትየሚከተሉትሰዎችሆኑ።
ሙሉአለም አበበ፣አማራ
ሃይለጥላሁን
፣ትግራይ፣እድገቱጎጃም
ታምራትላይኔ
፣ከን
ባታ
ዮሴፍረታ፣ትግራይ፣ኤርትራ
በረከትስምኦን
፣ኤርትራ
አዲሱለገሰ፣ሂርናሃረር

ህላዊዮሴፍ፣ኤርትራ
ተፈራዋልዋ፣ሲዳማ
ታደሰካሳ፣ትግራይ
.መለሰጥላሁን
፣አማራ፣ትግራይ
.ሲሳይአሰፋ፣ትግራይ
.ኢያሱበላቸው፣ትግራይ፣አማራ

እን
ግዲህየአቶገብረመድህንአርአያጽሁፍበሚያስረዳው መሰረትወያኔበነ
ዚህ ጸረአማራሰዎችነ
ው የአማራውን
ድርጅትአቋቁሞ ለሀያሰባትአመትታትየአማራውንህዝብእየገደለእያስገደለቁጥሩእን
ዲቀን
ስያደረገው።
እነ
ዚህሰዎችዛሬም ብዙዎቹበህይወትአሉ።ካለፉትሶስትአመታትወዲህየተነ
ሳው ህዝባዊአመጽናተቃውሞ
በአማራው ክልልየመን
ጠባጠብያለመናበብአብሮያለመጓዝችግርጎልቶይታይበታል።ምክን
ያቱእን
ደኦሮሚያመሪዎች
ጤናማናትክክለኛየአማራነ
ትስነ
ልቡናናወኔይዘው የሚወጡ አዳዲስመሪዎችበመጥፋታቸው ነ
ው።ኦሮሚያከዳር
እዳርባን
ዴሲደማመጥ አማራመገናኛመስመሩይበጣጠስበታል።እነበረከትሲሞንአሉ።እነአዲሱለገሰአሉ.እነ
ተፈራ
ዋልዋአሉ።አን
ድእውነ
ተኛየአማራፋኖቢፈጠርወዲያው አስርያደርጓቸውናአን
ዱ አን
ድነ
ገር፤ሌላው ሌላመልክት
ለህዝቡእያስተላለፉመደናገርንይፈጥራሉ።
ህውሀትእጅግፈሪየሆኑሰዎችጥርቅም ነ
ው።ፈሪታግሎ ከጣለው ሰው ላይ አይነ
ሳም።ሀያሰባትአመታትከአማራላይ
አልተነ
ሳም።ወያኔአማራንበጠላትነ
ትማእከልያደረገትግልሲጀምርከዚያበፊትም ሆነበኋላአማራየሚባለው ህዝብ
እን
ደማን
ኛውም የኢትዮጵያህዝብተገፊ፤
ተጨ ቋኝ፤ተበዳይ፤
ድሃ፤እን
ጂ ህውሃትናመሰሎቹእን
ደሳሉትጨ ቋኝበዝባዥ
በዳይየስልጣንባለቤትሆኖአይደለም።ግንነ
ው ተብሎ ከሁሉየከፋሰቆቃእየተፈጸመበትእስካሁንዘለቀ።ካለፉትሀያ
ሰባትአመታትበፊትየታሪክአጋጣሚ ለነ
ሱአደላናወያኔ
ናሻእቢያትልቋንኢትዮጵያያለተቀናቃኝሲረከቡወያኔአማራን
እን
ዳሸነ
ፈቆጠረእን
ጂ መላው የኢትዮጵያህዝብይሁንብሎ በርከፍቶእን
ዳስገባው አልተገነ
ዘበም።ይሁን
ናታዲያ
አማራውንከምድረገጽየማጥፋትእቅዱንአጠናክሮቀጠለ።ሁሉን
ም አስገድዶበጎሳእን
ዲደራጅሲያደርግየሁሉም የጎሳ
ድርጅትመሪዎችበህውሀትይሁን
ታቢሆን
ም የሚመለመሉትየዚያው ጎሳአባላትናቸው።ለአማራው ግንአማርኛን
መናገርየሚችሉትግሬዎችናኤርትራውያንእን
ዲሁም የሌሎችጎሳአባላትናቸው የተዋቅሩት።በዚህም ምክን
ያት
ተደራጅቶም ሀያሰባትአመታትበልዩልዩመን
ገድዘሩእን
ዲቀነ
ስተደረገ።ከጅምላጭ ፍጨ ፋሴቶችእን
ዳይወልዱ
በመርፌእስከማምከን።
አሁን
ም የአማራው ህዝብለነ
ጻነ
ትበተን
ቀሳቀሰው ሀገርአቀፍአመጽውስጥ የተቀናጀናየተሟላሁሉንአማራአቀፍ
አመጽእን
ዳያደረግተጽኖማሳደርችለዋል።እነ
ዚህንአማራያልሆኑጸረአማራየህውሀትቅሪቶችንእርምጃወስዶባቸው
ክልሉንካላጸዳእነ
ሱእሱንማጽዳትይቀጥላሉ።መላው አማራአን
ድሆኖበተባበረናበተቀናጀስልትበአመጹእን
ዳይገፋ
እነ
ዚህነ
ባርአመራሮችበህይወትእስካሉድረስሁሉንያደርጋሉ።በህውሀትመሪነ
ትአማራእን
ዲዳከም እን
ዲን
በረከክ
የተቻላቸውንሁሉያደርጋሉ።መላው አማራከኦሮሞውም ጋርአመጹንእን
ዳያቀናጅልዩልዩዘዴበመጠቀም መሰናክል
ይፈጥራሉ።ብቸኛው መፍትሄአማራአማራያልሆኑመሪዎቹንማጽዳትነ
ው።

