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ልዩ መግለጫ
የመላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት (መዐሕድ) ሥራ አሥፈጻሚ ኮሚቴ ባካሄደው ስብሰባ፣ አገራችን
ኢትዮጵያ ያለቸበትን ተጨባጭ ፖለቲካዊ ሁኔታና እንዲሁም የዐማራ ሕዝብ የህልውናና የማንነት ትግል
ያለበትን ደረጃ በዝርዝር ተመልክቷል ። ላለፉት 28 ዓመታት በአገራችን ሰፍኖ የቆየው ጨቋኝ ስርዓት
የዐማራውን ህዝብ ለይቶ መዋቅራዊና ህገመንግስታዊ ቅርጽ በያዘ መልክ ለፓለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣
ማህበራዊና ስነ-ልቦናዊ ጥቃት ሰለባ እንዲሆን ከማድረጉም በላይ የፈጠራ ታሪክ ተደርሶለት በሌሎች
ኢትዮጵያዊያን ወገኖቹ በጠላትነት እንዲታይ በማድረግ ለብዙ ስቃይ ፣መከራና ጉስቁልና መዳረጉን
መዐሕድ ምንግዜም ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው።
የመላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት(መዐሕድ) ይህንን የወገን እና የአገር ችግር መነሻ በማድረግ የዐማራውን
መብትና ጥቅም ለማስከበር በውጭም በውስጥም ሁለንተናዊ ትግል በማድረግ ላይ ይገኛል። የመዐሕድ
ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባደረገው ግምገማ ባለፉት ሦስትና አራት ዓመታት በአንድ በኩል በዐማራ ወጣቶች
የተቀጣጠለው የዐማራ የህልውናና የማንነት ትግል፣ በሌላ በኩል የኦሮሞ ወጣቶች ትግል፣ በተለያዩ
አካባቢዎች ባካሄዱት መራራ ተጋድሎና በከፈሉት ውድ ዋጋ በስልጣን ላይ ያለውን የኢህአዴግ ድርጅት
ለውስጣዊ የርስ በርስ ትግል ገፍቶታል። ውስጣዊ ትግሉም የህዝቡን ጥያቄ ግምት ያስገባ ለውጥ በሚፈልግና
፣ በነበረው የጭቆና አገዛዝ መቀጥል በሚሹ ኃይሎች መካከል መሆኑን መዐሕድ ተገንዝቧል።
በጠ/ሚ ዶ/ር አብይ አህመድ የሚመራው ለውጥ ፈላጊ ቡድን በአሸናፊነት ለመውጣት አንዳንድ
እርምጃዎችን መውሰድ መጀመሩ የአገራችን ፖለቲካዊ ሁኔታ ተስፋ ሰጭ የመቀየር አዝማሚያ የያዘ
ይመስላል ። ከዐማራ የህልውናና የማንነት ትግል አንጻር ያልተመለሱ በርካታ የህዝብ ጥያቄወች
መኖራቸውና ላለፉት 28 ዓመታት የጭቆናውን ቀንበር ጭነው ሲገዙን የነበሩ ኃይሎች ጨርሰው እጅ
ያልሰጡበት ሁኔታ ያለ መሆኑ እንደተጠበቀ ሁኖ ፣ የመዐሕድ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የለውጥ ኃይሎችን
ሂደት ከመጀመሪያ አንስቶ በትኩረት ሲከታተለው የቆየ በመሆኑ ጅማሮውን በመልካም ተስፋ ሰጭነት
ተመልክቶታል።
መዐሕድ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ በአንድ በኩል የዐማራው ጠላቶች ዐማራን አግላይ የሆነና
፣ በሌላ በኩል ዐማራው በተለያዩ ምክንያቶች ራሱን በማግልል የሚከናወኑ የፖለቲካ ሂደቶች ለዐማራው
ህልውናም ሆነ ለአገራችን ሰላምና መረጋጋት ጎጂና የችግር መሰረት መሆኑን ከለንደኑ የሽግግር ሂደት መራራ
ተመክሮ ወስዷል።
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ከዚህ በመነሳት የመዐሕድ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የሚከተሉትን ውሳኔወች አስተላልፏል፤
1. ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ አህመድ ያቀረቡትን የይቅርታ ፣ የምክክርና ሰላማዊ የሽግግር ጥሪና፣ እንዲሁም
በተከታይ የዐማራ ክልል ፕሬዘዳንት በአቶ ገዱ አንዳርጋቸው የቀረበውን ጥሪ መዐሕድ ሙሉ በሙሉ
በመቀበል ለኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ታላቅ ኃይል ለሆነው የዐማራ ሕዝብ የህልውናና የማንነት ጥያቄዎች
ሰላማዊ መፍትሄ ያገኙ ዘንድ ከለውጥ ኃይሎች ጋር ለመነጋገርና ለመስራት መወሰኑን ይገልጻል።
2. አሁን የተፈጠረውን አገራዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት ያልተመለሱ የዐማራ ሕዝብ ጥያቄዎች
ለምሳሌ:- የፍትህና የአስተዳደር ጥያቄዎች፤ መሻሻል የሚገባቸው ሆን ተብሎ ዐማራውን ለማጥቃት የተቀረጹ
የህገ መንግስቱ አንቀጾች፣ በዐማራ ላይ የተፈጸሙ የዘር ማጥፋት ተግባሮች የመርመር ጉዳይ፣ የመሬት
ይዞታን የማስመለስ ጥያቄዎች፤ ፍትሃዊ የልማት ጥያቄዎች፤ ከልዩ ልዩ አካባቢዎች በግፍ የተፈናቀሉ
ወገኖቻችን ጉዳዮች፤ በኢህአዴግ አገዛዝ ያለ አግባብ የታሰሩ የተሰቃዩና ችግር ላይ የወደቁትን ወገኖቻችን
የካሳ ክፍያና ግፍ ፈጻሚወችን ለህግ የማቅረብና የመሳሰሉትን እንዲመለሱ ፣ መዐሕድ በሕዝብ መሃል ሁኖ
ሕዝብን ያሳተፈ የነቃና የተደራጀ ትግል ማካሄድ ወሳኝ መሆኑን ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶታል።
3. አዲሱ የፖለቲካ ክስተት በሕዝቡ መካከል የጫረውን ተስፋና መነሳሳት ግምት ውስጥ በማስገባት
መዐሕድ በውስጥም በውጭም የሚያንቀሳቅሳቸውን አባላትና ደጋፊዎችን የለውጡ አካል በመሆን እስከዛሬ
ሲከተል በቆየው የትግል ስልት ዙሪያ ለውጦችን በማድረግ በአገር ውስጥ ያለውን መዋቅሩን በማጠናከር
የቀድሞና አዲስ አባላትን ድርሻ በማስፋት መስራት እንደሚገባ ወስኗል።
4. መዐሕድ ከዚህ ቀደም ከተለያዩ የዐማራ ድርጅቶች ጋር ያካሄደውን አብሮ የመስራት ትብብር
ጠብቆ እንዲቀጥል የወሰነ ሲሆን ፣ ከሌሎች ለሰብዓዊነትና ለሕዝባዊ አብሮነት ከቆሙ ዴሞክራሲያዊ
ኃይሎች ጋር አብሮ እንደሚሰራ ያረጋግጣል።
5. በመጨረሻም ከፍተኛ መስዋትነት ተከፍሎበት የተገኘን የለውጥ ጅምር ለማደናቀፍና ወደ
ነበርንበት አስከፊ ሂደት ለመመለስ እንቅፋት የሚፈጥሩትን ኃይሎች መዐሕድ ከለውጥ ኃይሎችና ከሕዝብ
ጎን ተሰልፎ እንደሚታገላቸው ያረጋግጣል።
ድል ለዴሞክራሲ!
የመዐሕድ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

