
                  

“በመስተዋት ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው መጀመሪያ ድንጋይ ወርዋሪ መሆን የሇበትም”  

                       (ሚዛኑ፤ ከህግ ት/ቤት) 

ከሊይ የተመሇከተው ምሳላያዊ አነጋገር ወዯ ጆሮየ የገባው የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህር ቤት ተማሪ እያሇሁ 

ከዛሬ አርባ ዓመታት ገዯማ በፊት ነው፡፡ ግዜው የዯርግ መንግስት የንጉሱን ሥርዓት ገርስሶ ሥሌጣን 

የያዘባቸው የመጀመሪያዎቹ ዓመታት አካባቢ ይመስሇኛሌ፡፡ በወቅቱ በዚህ ምሳላያዊ አነጋገር ርእስ ሥር 

ከዯርግ የተሰጠ መግሇጫ ነበር፡፡  እንዯማስታውሰው መግሇጫው የተሰጠው ዯርግ ኤዱ አሚን ዲዲ 

ይመሩት ከነበረው የኡጋንዲ መንግስት ጋር ገብቶበት ሇነበረው የዱፕልማሲ ፍጥጫ የኡጋንዲን 

መንግስት የተቸበት ነበር፡፡ የመግሇጫው ቁሌፍ ይዘትም ኡጋንዲ ራስዋ በችግር ውስጥ ሆና እያሇ 

ትንኮሳ ውስጥ መግባት እንዯላሇባት የሚያስገነዝብ ነበር፡፡ 

ይህ ምሳላያዊ አነጋገር ከዚያ በፊትም ከዚያ በኃሊም አንብቤውም ሰምቼውም አሊውቅም ነበር፡፡ እነሆ 

ዛሬ እኔው ራሴ ከአርባ ዓመታት በኃሊ ምሳላያዊ አነጋገሩን በርእስነት መርጨ በወቅታዊ ሃገራዊ ጉዲይ 

ሊይ ሌጽፍበት ወሰንኩ፡፡ 

ከጥቂት ሳምንታት በፊት ጀምሮ በሰሜን ምእራብ የሃገራችን ክፍሌ በተሇይም በጎንዯርና ባህር ዲር 

ከተሞች እንዱሁም አካባቢዎቻቸው ህዝባዊ አመጽና ረብሻ ተቀስቅሶ ሇብዙ ሰው ህወይትና ንብረት 

ጉዲት ምክንያት መሆኑ በመንግስትም ሆነ ከመንግስት ውጪ ያለ ወገኖች ዘግበውታሌ፡፡ ከዯረሰው 

የሰው ህይወት ጉዲት ውስጥ የመንግስት የጸጥታ ኃይልችና ሲቭሌ የማህበረ ሰብ አባሊት እንዱገኙበት 

ታውቋሌ፡፡ የንብረት ጉዲቱም የመንግስት፤የድርጅቶችና የግሇሰቦች ሃብት እንዯሚገኝበት ተመሌክቷሌ፡፡ 

ይህ ሁለ ጥፋትና ውድመት መፈጸም ያሌነበረበትና አሳዛኝ ነው፡፡ የበሇጠ የሚያሳዝነው ግን የህይወትም 

ሆነ የንብረት ጉዲት ከዯረሰባቸው ውስጥ ሁከት በመፍጠርም ውስጥ ያሌነበሩ፤በጸጥታ አስከባሪነትም 

ያሌተሰማሩ፤ጉዲቱ እቤታቸው ድረስ ሄዶ ያጠቃቸው ናቸው፡፡ እነዚህ ወገኖች የጉዲትና የጥቃት ሰሇባ 

የሆኑበት ጥፋትና ምክንያት ዯግሞ የመጡበት ብሄር እንዯሆነ ተዘግቦአሌ፡፡ እንዱያውም ከጥቃት 

የተረፉትም በአስቸኳይ አካባቢውን ሇቀው እንዱወጡ በርካታ በራሪ ወረቀት እየተበተነባቸው እንዯሆነ 

ይሰማሌ፡፡ 

በርግጥ አንዲንድ ወገኖች (ተምረናሌ የሚለት) ብሄርን መሠረት አድርገው ጥቃት የፈጸሙትን ያህሌ 

ይህንን ድርጊት በጽኑ አውግዘው ንብታችሁን ሇመከሊከሌ ካቅማችን በሊይ ቢሆንም ህይወታችሁን 

እናድን ብሇው ተጠቂዎቹን ዋናው መኝታ ቤታቸው ሳይቀር ሇእነርሱ ሇቀው ከሞትና ከድብዯባ 

የተከሊከለ (ፊዯሌ ያሌቆጠሩት) ወገኖች እንዲለም እየተነገረ ነው፡፡ የእናት ሆድ ዥንጉርጉር መሆኑ 

ነው፡፡ 



በጎው ነገር የኢትዮጵያዊነት መገሇጫ በመሆኑ ይበሌ የሚባሌ ተግባር ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ግን ሰዎችን 

በዘራቸውና በብሄር ምንጫቸው ፈርጆ የጥቃት ዒሊማ ማድረግና ሇቀው እንዱወጡ መመሪያ መስጠት 

የት ያዯርሰናሌ? የአማራን ህዝብስ ይጠቅመዋሌ ወይ?  ብል በሰከነ መንገድ መመርመሩ ተገቢነት 

አሇው፡፡  

ሲጀመር ይህንን “አካባቢን ካሌተፈሇገ ዘር የማጥራት” እርምጃ እያስተሊሇፉና እያስፈጸሙ ያለት 

የሃይማኖት አጥባቂ አማኞች፤ ሇሰብአዊ መብት ተቆርቋርቋሪና የአማራ ህዝብ ጥቅምና ክብር ጠባቂ 

ነን የሚሉ ወገኖች መሆናቸው ይሰማል፡፡ ጥያቄው ነን የሚሉትን እየሆኑ ነው ወይ? የሚሌ ነው፡፡ 

እንዯሚታወቀው ሃይማኖት በፈጣሪ አምሳሌ የተፈጠረን የሰው ሌጅ ክብር ሉሰጠው እንዯሚገባ 

ይሰባካሌ፡፡ ታዱያ ይህ ድርጊት ከሃይማኖት አንጻር ምን ማሇት ነው? ከሰብኣዊ መብት መርህም አንጻር 

ሲታይ ሰዎች ሁለ እኩሌ መሆናቸው፤ እኩሌ ክብርና አያያዝ ሉሰጣቸው እንዯሚገባ፤እንዱያውም 

በዘራቸው፤ በሃይማኖታቸው፤ በፖሇቲካ አመሇካከታቸው ወዘተ፤ ምክንያት መድሌዎና መገሇሌ 

ሉዯርስባቸው እንዯማይገባ፤ በግሌጽ የተቀመጠ ጉዲይ ነው፡፡ 

የጥቃት ዒሊማ የሆኑት ወገኖች ብሄራቸውም ሆነ ዘራቸው መርጠው የያዙት አይዯሇም፤ ሉሇውጡትም 

የሚችለት ነገር አይዯሇም፡፡ ይህ እንዯጥፋት ተቆጥሮ ሇጥቃት ሲዲርጋቸው እጅግ ያስቆጫሌ፡፡ ሇሰብአዊ 

መብት እቆረቆራሇሁ የሚሌ ወገን ሉፈጽመው አይገባም ነበር ብቻ ሳይሆን ድርጊቱን ጮክ ብል 

ሉያወግዘው በተገባም ነበር፡፡ በነገራችን ሊይ ሰብኣዊ መብት ሲዯፈር ያንገሸግሸናሌ ባዮቹ፤ እነ ፕሮፌሰር 

መስፍን፤ እነ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ፤ እነ አምነስቲ ኢንተርናሽናሌ ምነው በዚህ ወቅት 

ብእራቸው ዯረቀ፤ ሌሳናቸው ተዘጋ?  አሌሰማንም እንዲይለ፤ በአሌጀዚራ ሳይቀር ሽፋን የተሰጠው 

ጉዲይ ነው፡፡ 

የሃይማኖት አጥባቂነትና ሇሰብአዊ መብት መቆርቆርን ጉዲይ በዚህ ትተን እርምጃው ሇአማራ ህዝብ 

ይበጃሌ ወይ? ጥቅሙንስ ያስከብራሌ ወይ? የሚሇውንም ማየቱ ተገቢ ነው፡፡ በታሪክ ሂዯትና አጋጣሚ 

የኢትዮጵያ ህዝቦች ካንደ የሃገሪቱ ጫፍ ወዯ ላሊው እየተዘዋወሩ ጎጆ ቀሌሰው፤ወሌዯው ከብዯው 

መኖር ከጀመሩ ብዙ ዓመታት አስቆጥረዋሌ፡፡ በተሇይም የአማራ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ በሚባሌ ዯረጃ 

እንዯ ጨው ተዘርቶ የሚኖር ህዝብ ነው፡፡ በምእራቡም በምስራቁም፤ በሰሜኑም በዯቡብም ቁጥሩ 

ይሇያይ እንዯሆነ እንጂ የአማራ ህዝብ ያሌሰፈረበት የኢትዮጵያ ክሌሌ የሇም (1999 የቤቶችና ህዝብ 

ቆጠራ ማየት ይጠቅማሌ)፡፡ በጎንዯርና በተወሰነ መሌኩም በባህር ዲር እየተተገበረ ያሇው አካባቢን ከላሊ 

ብሄር የማጽዲት እርምጃ በላልች ክሌልችም ተግባራዊ እንዱዯረግ እድሌ ከተሰጠው ውጤቱ ምን ሉሆን 

እንዯሚችሌ በወዱሁ መገመት ይገባሌ፡፡ የእርምጃችን ምንነትና ሉያስከትሇው የሚችሇው ውጤት 

አማትሮ ማየት ብሌህነት ነው፡፡ 



ሇነገሩ በተወሰነ የአማራ ክሌሌ በጥቂት በጭፍን ጥሊቻ በተሸበቡ ጉሌበተኞች አርቆ አሳቢነት የጎዯሇው 

እርምጃ በማየት በላሊው የሃገሪቱ ክፍሌ በሰሊም ጥሮና ግሮ በሚኖረው የአማራ ተወሊጅ ሊይ የአጸፋ 

እርምጃ መውስድ ከመርህ አንጻር ተቀባይነት የሇውም ብቻ ሳይሆን ጥሊቻን በጥሊቻ መመሇስና 

በጉሌበተኞቹ ዯረጃ ወርዶ ማሰብ ይሆናሌ፡፡ ከዚህም አሌፎ ይህንን ኢ-ሃይማኖታዊና ኢ-ሰብአዊ ተግባር 

በምሬት እየተቃወመ ሊሇው ሇአብዛኛው የአማራ ህዝብም ተገቢ ክብርና እውቅና መንፈግም ይሆናሌ፡፡ 

እዚህ ሊይ ሇማሳየት የተፈሇገው ዋናው ነገር አካባቢን ከላሊ ብሄር የማጽዲት ፕሮጀክት በሀገር ዯረጃ 

ተግባራዊ ከተዯረገ ቆመንሇታሌ ሇሚለት የአማራ ህዝብ አይጠቅምም ብቻ ሳይሆን ከማንም በሊይ ተጎጂ 

የሚሆነው እርሱ ነው፡፡ 

በተጨማሪም የኛ ያሌሆነ ሇቆ ይውጣሌን የሚሇው አመሇካከት ሌዩነትን አሇመቀበሌ ስሇሆነ ላሊ ጣጣም 

አሇበት፡፡ ሌዩነት ያሇመቀበሌ ሲመጣ ማቆሚያ የሇውም፡፡ የአማራ ህዝብ አንድ የሆነውን ያህሌ 

ሌዩነትም አሇው፡፡ የሃይማኖት ሌዩነት አሇው፤ የፖሇቲካ አመሇካከት፤ የኢኮኖሚ አቅም ሌዩነት አሇው፤ 

ላልች የሌዩነት መሠረቶችም አለት፡፡ በመሆኑም ተሳክቶሇት የላሊውን ብሄር ጠራርጎ ክሌለን ካጸዲ 

በኃሊም ቢሆን ትግለ አያበቃም፡፡ ወዯ ውስጡ ተመሌሶ የሃይማኖትም ሆነ ላልች ሌዩነቶችን በማሳዯድ 

መተራመሱ አይቀርሇትም፤ ሌዩነትን መቀበሌ እንጂ ማስወገድ አይቻሌም፡፡ ስሇዚህ ይህ አካሄድ በላሊ 

ክሌሌ ውስጥ ሇሚኖሩ የአማራ ተወሊጆች ብቻ ሳይሆን በክሌሊቸው ውስጥ ሇሚኖሩትም ቢሆን ዘሊቂ 

ሰሊምና እርጋታ የሚሰጥ አይሆንም፡፡ በመጨረሻም በተሇያዩ ክሌልች በብዛትና በስፋት የሚኖር ህዝብ፤ 

በውስጡም የሃይማኖትና ላልች ሌዩነቶችን ይዞ የሚኖር ህዝብ ሆኖ እያሇ ክሌለን ከላሊ ብሄር 

ሇማጽዲት መነሳትና መሞከር በመስተዋት ቤት እየኖሩ ላሊው ሊይ ድንጋይ የመወርወር ያህሌ 

እንዲይሆን አርቆ አሳቢ ወገኖች ቢገቡበት ይበጃሌ ባይ ነኝ፡፡ ሳይቃጠሌ፤ በቅጠሌ፡፡ 
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