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ለመልካምና በጐ አሳቢዎች ዜጎቻችን በማስቀደም ንፁህ ኢትዮዽያዊ ሰላምታ እንዲደርሳቹ 

እመኛለሁ የዛሬቱ ኢትዮዽያ በታሪክ ሂደት በውስጧ ብዛት ያላቸው የተለያዩ ባህል፣ 

ቋንቋ፣ስነ ልቦና የያዙ በኢትዮዽያዊ ነፃነት ተቋራኝተው በአንዲት አረንጋዴ ብጫ ቀይ 

ቀለም ባሸበረቀች ትልቅ ጀልባ አብረው ሲንሳፈፍ የሚኖሩ ብሄር ብሄረ ሶቦችን ህዝቦች ይዛ 

የኖረች ሃገር ነች፡፡  

  ሃገሪቱን የሚፈታተኑ የተለያዩ ችግሮች በየግዜው ሲያጋጥማት ቢቆይም ህዝቦቿ  

በሕብረት በመዝመት ለችግሮቹ መፍትሄ በማስቀመጥ እስከ ዛሬ ድረስ ከመበታተን አደጋ 

ታድጓት ተፋቅረውና ተስማምተው አብረው ኑረዋል፡፡ በአስከፊ ጭቆና ምክንያት የኃሊት 

ጉዞ እየተጓዘች ለመበታተን አደጋ ተጋልጣ በነበረችበት ጊዜም ቢሆን የታደጓት ሁሉም 

ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች መሆናቸው ታሪክ ምስክር ነው፡፡ 

 ድህነትና ኃላቀርነት ፈርዶባት የቆየው የኃሊዮሽ ጉዞ ለመቀልበስ የሁሉም ብሄር 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ትግል ታክሎበት ከዛሬ ሃያ አምስት አመታት በፊት  የኢትዮዽያ 

ህዝብ በህብረት ተነስተው ለዘመናት ተጭኗቸው የነበረው የጭቆና ቀምበር ሰባብረው ድል 

በማድረግ የትግላቸው ውጤት የሆነው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መስርተው በማጣጣም ላይ 

ይገኛሉ፡፡ የሁሉም ብሄር ብሄረሰብ መብት፣ የሃይማኖት እና የፆታ እኩልነት ተረጋግጦ ህገ 

መንግስታዊ እና ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ተመስረተዋል፡፡ 

 ሃገራችን ከተሃድሶ እንቅስቃሴ በኋላ በራስዋ ጥረት ለተከታታይ 13 ዓመታት በእድገት 

ጎዳና ሽቅብ በመራመድ ትገኛለች፡፡ ከዚህም በዓለማችን እውቅና ከተሰጣቸው ጥቂት 

ሃገሮች አንዷ ለመሆን  በቅታለች፡፡ ዜጎችዋን ከልማቱ እንደየአቅማቸው ተጠቃሚ እየሆኑ 

ይገኛሉ፡፡ በዴሞክራሲ ግንባታ በቂ ነው ባይባልም እድገቶች እንዳሉ ማየት ይቻላል፡፡ 

በተላይ ዜጎች ከልማቱም ይሁን ከዴሞክራሲው የበለጠ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ሰንቀው 



የያዙት የክራይ ሰብሳቢነት ማነቆዎች በድርጅታችን ኢህወዴግ እና በመንግስት መዋቅሩ 

ተንሰራፍተው ችግር እየፈጠሩ ይገኛሉ፡፡ ክራይ ሰብሳቢነት እና በውጭ የሚኖሩ ፅንፈኛ 

ሐይሎች በጋራ ለሚፈጥሩት አሉታዊ የሆነ እንቅስቃሴ የሃገራችን ፖለቲካዊ ሁኔታ ከግዜ 

ወደ ግዜ እየተበላሸ ሲሄድ ይታያል፡፡ 

በተለይ ሃገራችን በአሁኑ ሰዓት በማስመዝገብ ላይ የምትገኘው እድገት የማይዋጥላቸው 

የውስጥም ሆኑ የውጭ ሃይሎች የተለያዩ አፍራሽ የሆኑ ድርጊቶች ሲፈፅሙ ይታያሉ 

እነዚህ ሃይሎች ጣቶቻቸውን ወደ ትግራይ ህዝብ በመቀሰር ዘርአዊ እና አስነዋሪ የጥላቻ 

ስብከት በመርጨት የትግራይ ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች እንዲነጠልና እንደማንኛውም 

የኢትዮዽያዊ ዜጋ በየትኛው የኢትዮዽያ ክፍል /ቦታ/ በሰላም ሰርቶ የመኖር መብቱ 

ተነጥቆ በሂወቱና በንብረቱ አስነዋሪና አሳፋሪ የሆነ በዚህ ክፍለ ዘመን ሂትለራዊ የዘር 

ማጥፋት ወንጀል በግልፅ ተበይኖበት ግፍ እየተፈፀመበት ይገኛል፡፡ በዚህ ቅርብ ሳምንታት 

በጎንደርና በሌሎች የአማራ ክልል ከተሞች የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በዘረኝነት 

አማካኝነት በታወጀባቸው የዘር ማጥፋት ጦርነት መውጫ መግብያ አጥተው የተለያየ ግፍ 

ሲፈፀምባቸው ይታያል፡፡ የዜጎች የዘመናት አብሮነት ተሸርሽሮ በየአቅጣጫው የሚኖሩ 

የትግራይ ተወላጆች ያለ ሃጥያታቸው እየታደኑ አደጋ ሲፈፅማቸው እየታየ ነው፡፡ ኋላቀርና 

ግዜው ያለፈበት በሃገረ ርዋንዳ ዓይነት የዘር መተላለቅ የሚጋብዝ እንቅስቃሴ 

እየተፈፀመባቸው ነው፡፡ 

ይህ በሃገራችን በትግራይ ተወላጆች የታወጀው ዘረኝነት ባርባራዊ እልቂት የሰፊው የአማራ 

ህዝብ አመለካከት እንዳልሆነ የትግራይ ህዝብ ኣጥብቆ ይገነዘባል፡፡ ዘረኝነት የጥቂት 

የአማር ገዢ መደብ አመለካከት የነበረ አሁንም ቢሆን የነዚያን ስልጣናችን ተነጠቅን 

ብለው በመቆዘም የሚገኙ የተወሰኑ ፅንፈኛ ትምክህተኞች ፍላጎት እንደሆነ ይታወቃል፡፡ 

ሰፊው የአማራ ህዝብ ዛሬ ይቅርና ትናንት በጨለማ ግዜ/ በደርግ ግዜ/ በጦርነት ቆስሎው 

ያገኛቸው የህወሐት ታጋዮች በጠላት እጅ እንዳይወድቁ የራሱ ህይወት ለአደጋ አጋልጦ 

ታጋዮችን ደብቆና ጠብቆ ምግብ ውሃ ሰጥቶ ቁስላቸውን በማከም ለህወሐት በማስረከብ 

ለትግራይ ህዝብ የማይረሳ አጋርነቱ በክፉ ቀን ማረጋገጡ አይረሳም፡፡ በዛ በኩፉ ቀን 

አጋርነቱንና እርዳታው ያልነፈገን ጭቁኑ የአማራ ህዝብ ባሁኑ ግዜ የዘረኞች መፈክር 

የሆነው ዘረኝነት ይሸከማል የሚል ስጋት አይኖሮንም፡፡ በአሁኑ ሰዓትም የብዙዎች 

የትግርይ ተወላጆች ህይወትና ንብረት እየጠበቀና እየተከላከለ የሚገኘው ሰፊው የአማራ 

ህዝብ መሆኑ ይታወቃል፡፡ የትግራይ ህዝብና የሰፊው ጭቁኑ የአማራ ህዝብ አብሮነት 



ለዛሬውም ለወደፊትም ዘረኝነት አይቆርጠውም፡፡ በትጥቅ ትግሉ በተከፈለው ክብር 

መስዋእትነት በጥብቅ የተቆራኘ ነው፡፡  

በትግራይን ህዝብ ያነጣጠረው የፖለቲካ ጥላቻ በዚሁ የሚያበቃ አይደለም ከትግራይ ህዝብ 

አልፎ ሌሎች ብሄሮችና ብሄረ ሰቦች ሳይነካ የሚቀር አደለም፡፡ የተቀጣጠለው እሳት 

የትግራይ ህዝብ ብቻ የሚለበልብ አይሆንም፡፡ ዘረኛ እሳት መላው ጭቁኑ ህዝብ፣ ጭቁኑ 

የአማራ ህዝብ ሳይቀር የሚያቃጥል ነው፡፡ ዘረኝነት የጭቁኖች ፀር መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

ዛሬ በትግራይ ህዝብ የደረሰ ቃጠሎ ነገ ሌሎቹን ጭቁኖች ማቃጠሉ አይቀሬ ነው፡፡ 

አሁንም በመታየት ያለው ይሄው ነው፡፡ በአማራው ጭቁን ህዝብ እየደረሰ ያለው ቃጠሎና 

ጥፋት ትክክለኛ ማሳያ ነው፡፡  

ይህን ያህል ጥልቀትና ስፋት እንድይዝ የበአዴንና የክልሉ መንግስት ድርሻ እንደነበረበት 

ለመገመት አያስቸግርም፡፡ ትምክህተኛ አመለካከት በቆራጥነት አልተዋጉትም ብቻሳይሆን 

የማይናቅ ቁጥር ያላቸው የድርጅቱ አባሎች ከትምክህት ሃይሎች ጋር በማበርም አዝማችና 

ዘማች በመሆን በዘር የማጥፋት ዘመቻው ተባባሪ መሆናቸው በጣም ያስቆጫል፡፡ በትግራይ 

ህዝብ ላይ ወንጀል ፈፅመዋል ጭቁኑ የአማራ ህዝብ በአጠቃላይ የጎንደርና ባህርዳር 

ከተሞች ህዝብን ሰላም እንዲደፈርስ የልማት እንቅስቃሴው እንዲታወክ የመሪነት ተራ 

ተጫውተዋል፡፡ ለሁኔታው መደፍረስ ዋና ተጠያቂዎች ላይኞቹ የፓርቲና መንግስት 

መሪዎች ናቸው፡፡ የግዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ህጋዊ በሆነ መንገድ የእጃቸው አያጡም፡፡ 

የኢትዮዽያ ህዝብ ይፋረዳችዋል፡፡ ብቃት ያለው አመራር እየሰጡ ቢመጡ ኑሮ 

የፖለቲካው ሁኔታ እስከዚ መጥፎ አይሆኑም ነበር፡፡ 

የተፈጠረው ሁኔታ አብየታዊ ዴሞክራሲ መስመራችን ፈተና ውስጥ ከቶታል 

ኒዎሊበራሊዚም በትምክህትና ጠባብነት ጭምሎች በግንባታ ሂደት የሚገኘውን አዲስ 

ስርዓት እየፈተኑት ነው፡፡ ያለፈተና ደግሞ እድገት የሚባል ስለሌለ አሁን ትግሉ 

ተፋፍሟዋለ በቅርብ ግዜ የትግሉ ውጤት ይታያል፡፡ የማይናቅ መስዋእትነት ግን 

እንድንከፍል እንገደዳለን፡፡ ጥያቄው የሃገራችን አንድነት ተጠብቆ ይቀጥላል ወይስ 

የዘረኝነት ውጤት የሆነው መበታተን ያስከትላል የሚል ነው፡፡  

ሁኔታው የሁሉም  ኢትዮዽያዊ  ዜጋ የተማረ ያልተማረ ሁሉ ትኩረት የሚሻ ስለ ሆነ ተሎ 

መፍትሄ ይፈልጋል፡፡ ከደረሰው ጉዳት የባሰ ጥፈት እንዳያስከትል ሁሉም የዳር ተመልካች 

ሳይሆን በቀጥታ ተዋናይ እንዲሆን ይፈለጋል፡፡ 



1. ከሁሉም በፊት በዘር ጥላቻ በአንድ ብሄር ህዝብ የታወጀው የዘር ማጥፋት ወንጀል 

እንዲቆም መንቀሳቀስ የፋሽሽቶች አመለካከት እንደሆነ ማጋለጥ፡፡ 

2. በዘረኞች መፈክር ተደናግሮ ተስፈፋቆርጦ በልማት አውታሮች ማውደም 

የተሰማራው የህብረተሰብ ክፍል/ ወጣት/ ከዘረኞች ሰለባ ራሱን እንዲያርቅ ልብ 

ገዝቶ ሃላፊነት እንዲሰማው በፅናት መንቀሳቀስ ይገባዋል፡፡ 

3. ሁሉም ጥያቄዎች ሃገር በማፍረስና መሰረተ ልማት በማውደም ሳይሆን በሰላማዊ 

መንገድ እንዲፈቱ ሁሉም ዜጋ ለሰላም በተጨባጭ ዘብ መቆም አለበት፡፡ 

ኢህአደግን መቀየር ካስፈለገም በምርጫ ካርድ ማድረግ እንደሚቻል ተገንዝቦ 

ብይኑ ለኢትዮዽያ ህዝብ ቢሰጥ ይመረጣል፡፡ 

4. ከሁሉም በላይ የኢትዮዽያ ህዝቦች የሚጠቅማቸው አንድነት አንድነት አንድነት … 

ብቻ ነው፡፡ ሁሉም የአንድነት መዝሙር ይዘምር፡፡ ከዘረኝነት የሚጠቀም ሰፊ 

ህዝብ በታሪክ አልታየምና ፡፡  

አብረን ከምንሰምጥ አብረን መንሳፈፍ ይበጀናል  

ሕድሪ ትግራይ                    


