
ነገረ- ጎንደር 
በአንሙት 08-16-16 

ሰሞነኛውን የጎንደር ሁኔታ ላስተዋለ ሁኔታዎችን እዚህ ያደረሱ አውዳዊ ጉዳዮች መዳሰስ ቁምነገር 

ይኖረው እንደሁ በማሰብ ይህን ፅሁፍ ለመፃፍ ፈለኩ፡፡ በመሰረቱ ሰሞኑን የታየው አመፅ ውስጥ 

ለውስጥ ይነሱ ይጣሉ የነበሩ አጀንዳዎችን ወደ አደባባይ ይዞ የወጣ እንጂ አዲስ አጀንዳ 

አልመጣም፡፡ ለረጅም ዘመን ይናፈሱ የነበሩ ጉዳዮች ከውስጥ እና ከውጭ አባባሽና አደፋፋሪ 

ሁኔታዎች ታክለውበት ለአደባባይ የበቃ ነው፡፡  

ሁኔታዎችን ያባባሱ አደፋፋሪ ነገሮችም ከውጪ የቀረቡ የአመፅ ጥሪዎች [imported violence] 

አንድ ሁነኛ ድርሻ ሲይዙ፡ በውስጥ (በግለሰብ፤ በቡድን እና በመሪ ድርጅት በኩል) የሚታዩ 

ችግሮች ወሳኝ ድርሻ አላቸው፡፡ በአንድ አካባቢ የሚነሱ ጉዳዮችን የመገምገም ጉዳይ ከውስጥ እና 

ከውጭ የሚመነጩ ምክንያቶችን፤ ነባራዊ እና ታሪካዊ ሂደቶችን ከሌሎች ማህበራዊ እና 

ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች አንፃር መመዘን እና መላ ማበጀት አስፈላጊ ነው፡፡  

ከመንግስት እውቅና ውጭም ቢሆን በጎንደር አደባባይ የታየው ተቃውሞ በራሱ የዚህ ስርዓት 

አወንታዊ ውጤት ተደርጎ ሊታይ የሚገባው ነው፡፡ የህጋዊነትና ሰላማዊነት ጉድለት አለው እንጂ 

'አደባባይ የወጣው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ነው' ለማለት ያስችል ነበር፡፡ ዞሮ ዞሮ ለነገሩ መፈጠር 

ምክንያት የሆኑ እንዲሁም ነባራዊ እውነታን ያልያዙ ጉዳዮችን እንመልከት፡፡ 

ሀ/ ጎንደር እና ያለፈው ስርዓት 

     በመሰረቱ በኢህአዴግ የሚመራው ስርዓት ለጎንደር እና አካባቢው ህዝብ እንደ ሌሎች አካባቢ 

ህዝቦች ሁሉ ደርግን በማስወገዱ ተጠቃሚ አድርጎታል፡፡ አካባቢው ከሌሎች አካባቢዎችም ይልቅ 

በደርግ ስርዓት ልዩ ተጠቂ ነበርና ያ በመወገዱ የአሁኑ ስርዓት አንድ ልዩ ጠቀሜታ ተደርጎ 

ሊታይ የሚገባው በመሆኑ ነው፡፡ አሁን ከመንግስት እውቅና ውጭም ቢሆን በጎንደር አደባባይ 

የታየው ተቃውሞ በራሱ የዚህ ስርዓት አወንታዊ ውጤት ተደርጎ እንዲታይ የሚያደርገው ያለፈውን 

ሁኔታ ስናስብ ነው፡፡  

 በዘውዳዊ ስርኣቶች የጎንደር እና አካባቢው ህዝብ እንደሌሎች የዳር አገር ህዝቦች ሁሉ የመሃል 

አገሩ የግፍተራ ፖለቲካ ተጠቂ የነበረ ነው፡፡ እንደሌላው የአማራ ህዝብ ደግሞ ቋንቋው፤ 

ኃይማኖቱና የመጠሪያ ስም እሴቶቹን የፊውዳሉ ገዢ መደብ ቢጋራለትም ተጠቃሚ መሆን ሳይችል 

በስሙ የተነገደበት ህዝብ ነው፡፡ እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ለበዝባዥ የፊውዳል መሳፍንት ያረሰውን 

ሲሶ ሲገብር፤ ጭሰኛ ሆኖ የኖረ ህዝብና አካባቢ ነው፡፡ 



በወታደራዊው የደርግ መንግስት ደግሞ ልዩ የገዳይ ቡድን ተደራጅቶበት በጎንደር እና አካባቢዋ 

የአያሌ ወጣቶች ህይዎት የተቀጠፈበት ክፉ ዘመን ነው፡፡ በተራ ጥርጣሬም እስራትና ግርፋት፤ 

ግድያ እና ስደት የጎንደር ወጣቶች እጣ ሆኖ፤ ልጅ ወልዶ ማሳደግ መርገምት የነበረበት ዘመን 

ነው፡፡ በደርግ ስርዓት ከሌሎች የአማራ አካባቢዎችም የባሰ ግፍ የተፈፀመበት ምድር ነው፡፡ 

የኢህአዴግ ያንን ስርዓት ማስወገድ አንድ ልዩ ጥቅም የሚሆነው በነዚያ ስርዓቶች የሚፈፀሙ 

ግፎችን የገታ በመሆኑ ግንዛቤ የሚሻ ጉዳይ ነው፡፡ ከጎንደር እና አካባቢዋ ጋር የተያያዙ ፖለቲካዊ 

ጉዳዮችን የማጥናት እና መፍትሔ የመፈለግ ጉዳይ ይህንን ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት፡፡ 

ያለፈው ስርዓት ከአካባቢው አንፃር ያለው ተፅእኖ ጥሩ መነሻ ነው፡፡ 

ሰሞኑን ከመንግስት እውቅና ውጭም ቢሆን በጎንደር አደባባይ የታየው ተቃውሞ በራሱ የዚህ 

ስርዓት አወንታዊ ውጤት ተደርጎ መታየት ያለበትም ባለፉት ስርዓቶች ሊታሰብ የማይቻለውን 

አኳኋን መፈፀም በመቻሉ ነው፡፡ ህዝብ የተሳሳተ ስሜቱንም ጭምር በተሳሳተ መንገድም በአደባባይ 

የሚገልፅበት ፖለቲካዊ ድፍረት በመፈጠሩ ነው፡፡ ብሶትን እና በደልን በሰላማዊ እና ህጋዊ አግባብ 

በአደባባይ መግለፅ የሚቻልበት ህጋዊ ስርዓት ያበጀንበት ዘመን ላይ በመሆናችን ሰላማዊ እና ህጋዊ 

መሆን የግድ ነው፡፡  

ትክክልም ይሁን ስህተት ህዝብ ስሜቱን የሚገልፅበት ድፍረት እና ስርዓት ካልነበረበት አገር 

ወደዚህ ህጋዊ ስርዓት በመሄዳችን የዚህ ስርኣት ፀጋ ተደርጎ ሊታይ የሚገባው ነው፡፡ ድሮ ህጋዊም 

ሰላማዊም ሆኖ መጠየቅ አይቻልም ነበርና፡፡ የአሁኑ ዲሞክራሲያችን በእስካሁን ጉዟችን ማሰብን 

ወንጀል ከሚያደርግ ፖለቲካ ወጥተን ወደዚህ ማሻገሩ ነው አቢዮታዊነቱ፡፡  

ዛሬ ብሶት ተብለው የሚጠቀሱ ጉዳዮች፡ ካለፈው ዘመን ጭቆናዎችና በደሎች አንፃር ቅንጦት 

ሊመስሉ ይችሉ ይሆናል፡፡ ነገር ግር ህዝብ የትኛውንም ቅሬታውንና ስሜቱን የሚገልፅበት ድፍረት 

እና ስርዓት መኖሩ በጎ ነው፡፡ ሆኖም ይህ ዘመን ሌላ ነውና ከትናንት ስርዓቶች ተነፃፅሮ የሚያበቃ 

አይደለም፡፡ ማቅረብ የጀመረ መንግስት አቅርቦቱን እንዲያዘገይ ወይም እንዲያቋርጥ 

አይፈቀድለትም፡፡ ማቅረብ ያልጀመረውን እንዲያቀርብም የማያቋርጥ ግፊት አለ፡፡ ይህም 

የሂደታችን ውጤት ነው፡፡ ጥያቄን እና ተቃውሞን በሰለጠነ ህጋዊ መንገድ የሚገልፅ ማህበረሰብ እና 

ለህዝቦች መብት የሚተጋ መንግስት የዚህ ዘመን ፍላጎት ነው፡፡ 

ለ/ ጎንደር እና የዲያስፖራ ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች     

ጎንደር እና አካባቢው ከሌለው አካባቢ ይልቅ በርካታ ተወላጆች በውጭ ሀገር የሚኖሩበት ነው፡፡ 

በትውልደ እስራኤላዊነት ወደ እስራኤል ከሄዱት ሌላ በወታደራዊ ደርግ ጨፍጫፊነት የተሰደደው 



ኃይል በርካታ ነው፡፡ በሌሎችም ምክንያቶች ከአገሩ የወጣ አለ፡፡ በዲያስፖራ ተቃዋሚ ኃይሎች 

ውስጥ የጎንደር ተወላጆች ሚና ትልቅ ነው፡፡ 

ሆኖም ካለው ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ ጥቂት አካራሪ ተቃዋሚዎች ውስጥ አብዛኞቹ የጎንደር እና 

አካባቢዋ ተወላጆች ናቸው፡፡ በመሆኑም ጎንደር እና አካባቢዋ የብዙ ዲያስፖራ ተቃዋሚዎች 

መፍለቂያ ነውና በዲያስፖራው ጎራ የሚነሱ እና የሚፈበረኩ አጀንዳዎች ወደ አካባቢው 

መድረሳቸው አይቀርም፡፡ በአካባቢው መሬት ላይ ካሉ እውነታዎች ባሻገር የመጤ አጀንዳዎች 

ሰልፍ ሆኖ የምናየው ለዚያ ነው፡፡ የውስጥ አርበኛው ሚና ሳይረሳ፡፡ ከዚህ ቀደም አፍራሽ 

አጀንዳዎችን ሲያራግብ የነበረ ኃይል አሁን አመፅን መላክ እና ማቀበል ጀምሯል፡፡ በአንድ በኩል 

ሰሞነኛው የጎንደር ተቃውሞ መጤ አመፅ [imported violence] ነው የምለው ለዚህ ነው ፡፡ መሬት 

ያለ የአመራር ችግርም ሌላኛው ነው፡፡  

ከዲያስፖራ ተቃዋሚ ፖለቲካ ምን ያህሉ ትክክል ነው፤ ምን ያህሉ ስህተት ነው? የሚለው ሰፊ 

ጥናት ባይፈልግም፡ በተቃርኖ የተሞላ፤ የጎራ መደበላለቅ እና ከአገሪቱ የፖለቲካ እውነታ የራቀ 

ስለመሆኑ በርካታ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል፡፡  

በአንድ ወቅት በኢትዮጵያ አንድነት ስም አንድ አይነትነትን በመስበክ ኢትዮጵያ የብዙ ህዝቦች 

እና የብዙ ኃይማኖቶች አገር መሆኗን የረሳ ፖለቲካ አንዱ መገለጫ ነው፡፡ የፌደራሊዝሙ 

መጠናከር እየፈጠረው ያለው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት እና እኩልነት አስተሳሰብ መጎልበት 

ብዙ አንዶችን ለሚሰብኩ ኃይሎች አዋጭ ፖለቲካ አልሆነም፡፡ እናም ትምክህት እና ጠባብነት 

መገለጫው የሆነ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ጎምርቷል፡፡ በአንድ ወቅት 'ማንነትን ማንሳት 

ከኢትዮጵያዊነት መውረድ ነው'፤ ስለማንነት ሲጠየቁ 'እዚያ ድረስ ወርደን አንመልስም' ይሉ 

የነበሩት ዛሬ ጎራ ለውጠው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኛ ሆነዋል፡፡ ተቃርኖ እና የጎራ መደበላለቁ 

ብዙ ነው፡፡ 

 ባለፈው ዓመት በአሜሪካ በተደረገ ጉባኤ የኦነግ፤ ኢሠፓ፤ ግንቦት ሰባት፤ ኢህአፓ እና መኢሶን 

አባላት የነበሩ እና የሆኑ ግለሰቦች በአንድ አዳራሽ ተሰብስበው ስለኢትዮጵያ ጉዳይ ሲመክሩ 

ከማየት በላይ የፖለቲካ መሻገት የለም፡፡ የፖለቲካ አመለካከታቸውን አስታርቀው ነው እንዳይባል 

በትናንት ምልከታ ንፋሽ አመጣሽ ድል ፍለጋ ከጎራ ጎራ የሚዘሉ ናቸው፡፡ እነዚህ ሸንኮፋቸው ብቻ 

የቀሩ ድርጅቶች የዛሬዋን ኢትዮጵያ እጣ ፈንታ እንወስናለን ብለው ሲታክቱ እንደማየት የሚገርም 

ነገር የለም፡፡ ትልቅ የህዝብ እና የአገር ንቀት ነው፡፡ የኤርትራን ነፃነት ሲያወግዙ ኖረው 

የወልቃይት መካለል አቀንቃኝ ሆኖ መገኘት አስገራሚ ነው፡፡ በኢትዮጵያ አሃዳዊነትን እያቀነቀኑ 

በህዝቦች መካከል አጥር ለማበጀት መጣር ግልፅ የወጣው ነው፡፡ ራስን በራስ የማስተዳደር መሰረት 



የሆነውን ፌደራሊዝም እየተቃወሙ 'የእንትን' ብሔር የግዛት መብት ይከበር ማለት ምን ማለት 

ነው? ወደ ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት እስኪያድግ ግን ቢያንስ በጠባብነት እና ትምክህትም 

መልኩ የብዙ ህዝቦች አገር መሆኗን በተጓዳኝ ይመሰክራል፡፡ ምንም እንኳ በራሱ አውዳሚ የፀረ-

ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ባህሪ ቢሆንም፡፡ 

በመሆኑም ባለፈው ስርዓት አያሌ ዘመድ አዝማዶቹን ለሞት እና ስደት የተዳረገበት የዲያስፖራ 

ተቃዋሚ ኃይል ከወቅታዊ የአገሪቱ ሁኔታ ለመታረቅ ተቸግሯል፡፡ ትናንትን የረሳ፡ የዛሬን ጉድለት 

እና ስኬት ያላገናዘበ ነው፡፡ ከጎንደር እና አካባቢዋ ጋር የተያያዙ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የማጥናት 

እና መፍትሔ የመፈለግ ጉዳይ ይህንንም ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት፡፡ የአካባቢው ተወላጅ 

ፅንፈኛ ዲያስፖራ እና ተቃዋሚ ኃይል በነዋሪው ላይ ያለውን ተፅእኖ ማወቅ ጥሩ መነሻ ነው፡፡    

ሐ/ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት 

የብሔር ብሔረሰብ አጀንዳ ከኢህአዴግ ጋር 1983 ዓ.ም ኢትዮጵያ የገባ የሚመስለው የህብረተሰብ 

ክፍል ቀላል አይደለም፡፡ በርግጥ አጀንዳው ፖለቲካዊ ምላሽ ያገኘው በኢህአዴግ ነው፡፡ በርካቶች 

በኢትዮጵያዊነት ተስፋ ወደ መቁረጥ አምርተው ሁሉም ወገኔ ያለውን ኃይል ይዞ ነፃ አገር 

የመመስረት አማራጭ ውስጥ እንዲገባ የተገደደበት ዘመን ቀደም ብሎ እንደነበር በአግባቡ 

አልተያዘም፡፡ የብሔር ብሔረሰቦች የእኩልነትና የማንነት መብት አጀንዳዎችና ጥያቄዎች ይደርስ 

በነበረ የማንነት ጭቆና ምክንያት የመጡ ስለመሆናቸው በአግባቡ አልተረዳንም፡፡ ኢትዮጵያ የብዙ 

ህዝቦች እና ኃይማኖቶች አገር ሆና በዴሞክራሲያዊ  አንድነት ብቻ ህልውናዋ ተጠብቆ 

እንድትቀጥል የማድረግ አማራጭ ብቻ የነበራት እና ያላት አገር ነች፡፡  

ብዙ ህዝቦች እና ኃይማኖቶች ባሉበት ሁኔታ የአገር አንድነት የሚመጣው የህዝቦችን የግል እና 

የወል እሴቶች በሚያስከብር ዴሞክራሲያዊነት እና አንድኣይነትነትን (አንድ መለያን) በመስበክ 

አይመጣም፡፡ የህዝቦችን የ-የግል መለያ ብቻ መስበክም ልዩነትን ብቻ በማስተዋወቅ የሚያለያይ 

ነው፤ የወል እሴቶችን ብቻ መስበክም ህዝቦች የሚወዱትንና የግላቸው የሆነውን ማንነታቸውን 

እውቅና መንሳት ነው፡፡ የአገር አንድነት የሚመጣው የህዝቦችን የግል እና የወል እሴቶች ለይቶ፤ 

በአንድ በኩል እያንዳንዱ ህዝብ የኔ የሚለው መለያ እንዳለው ሁሉ ሌሎችም የራሳቸው የማንነት 

መገለጫዎች እንዳሏቸው እንዲያውቅና እንዲተዋወቅ በማድረግ፤ በሌላ በኩል ደግሞ አንዳቸው 

ከሌላቸው የሚጋሩት በራሳቸው መንገድ የሚወዱትና የሚያከብሩት የጋራ እሴቶች እንዳላቸው 

በማስተዋወቅ ነው፡፡ ራሱን ከእኩያሞች እንደ አንዱ ቆጥሮ ቢያንስ ለራሱ እሴቶች መዳበር 

መስራት በሚያስችል ዴሞክራሲዊ ብሔርተኝነት ነው፡፡ በዚህ ሂደት ከኔ ወዲያ ማንም የለም ባይ - 

ትምክህተኛ እና ራሱን ተጠቂ አድርጎ ያዙኝ ልቀቁኝ ባይ- ጠባብ አለ፡፡  



አሁን በውስጥ እና በውጭ የሚራገበው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት በኢህአዴግ ተሃድሶ 

የተሰመረበት ችግር ሆኖ ሳለ ተመጣጣኝ የተሃድሶ ዱላ ሳያርፍበት፤ ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት 

በቂ ግንዛቤ ሳይያዝበት እዚህ ደርሷል፡፡ አንዱ 'ቤተ-አማራ' ብሎ የአማራን ነፃ አገር ምስረታን 

ሲያቀነቅንና ካርታ ሲያወጣ ሌላው 'ፈርስት ትግራይ' ብሎ ለትግራይ ነፃ አገር ምስረታ 

ይታክታል፡፡ በሌላ በኩልም 'ኦሮሞ ፈርስት' ብሎ እንደሌሎቹ የካርታ ስራ እና ነፃ አገር ምስረታ 

ዲስኩር ያሰማል፡፡ ባዘጋጀው ካርታ 'የኔ ግዛት' ያለውን አካባቢ ሁሉ ይገባኛል፡ ይመለስልኝ 

የሚለው ጉሰማ በ'ቤተ አማራ' ጎንደር ላይ ተጀምሯል፡፡ በወልቃይት የማያበቃ፤ በትምክህተኛው 

'ቤተ-አማራ' ብቻም የማይቆም አጀንዳ ነው፡፡ የትግራይ ተበደለች ጎሳሚው የጠባብና ትምክህት 

ኃይል የሆነው- 'ፈርስት ትግራይ' እና የኦሮሞ ተጠቃ ንዝንዝ የማይለቀው ጠባቡ 'ኦሮሞ ፈርስትም'  

ይህንኑ እንደማይከተሉት ማረጋገጥ አይቻልም፡፡ ትምክህት እና ጠባብነት እዚህ ደርሷል፡፡ የተሃድሶ 

ጉዞ ግምገማ በዚህ ረገድ ውድቀትን ማወጅ አለበት፡፡ ሰፊ ትንታኔ አዋጭ ስትራቴጂ ይፈልጋል፡፡ 

ለረጅም ዘመናት በትምክህት የሚታወቀው ኃይል በኢትዮጵያ አንድነት ስም አንድዓይነትነትን 

(አሃዳዊነትን) ሲሰብክ በገፍታሪው የመሓል አገር ፖለቲካ ጥቂት እሴቶቹ የተወረሱለትን የአማራ 

ማንነት ሽፋን በማድረግ የሰራ የመሓል አገር ልሂቃን ስብስብ ነው፡፡ የጠባብ ስብስቡም ያለፈ 

በደልን የሚያካብድ፤ በዛሬው ፍትሓዊነት የማይረካ፤ ያዙኝ ልቀቁኝ የሚያበዛ አገር በታኝ ነው፡፡ 

ነጋ ጠባ ሙሾ አውራጅ!   አሁን ራሱን የአንድነት ኃይል አድርጎ የሚቆጥረው ኃይል የህዝቦችን 

ማንነት መሻር እንደማይችል ሲገባው ወደ ትምክህት እና ጠባብ ብሔርተኝነት፡ ጎራ ለውጦ 

እየዳከረ ነው፡፡ ባገኘው አጋጣሚ የቀደመ አጀንዳውን ትቶ ከትምክህት እና ጠባብ ብሔርተኞች 

ተጣብቆ የፖለቲካ ስልጣን ኪራይ የሚያድነው ለዚያ ነው፡፡ አጀንዳው ስልጣን ስለሆነ እንጂ 

ከተማሪዎች ንቅናቄ ጀምሮ በኢህአፓ እና መኢሶን ወዘተ (በተሳሳተ መንገድም ጭምር) ለብሔሮች 

እኩልነት እና የፀረ ፊውዳል ትግል ወጣትነቱን የጨረሰ ነው፡፡  

ባለፈው ዘመን ከአማራ ህዝብ እሴቶችን ተጋርቶ የተራመደው ፖለቲካ አማራን መጠቀሚያ ያደረገ 

እንጂ ህዝቡን ያልጠቀመ መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ ኑሮው ይመሰክራል፡፡ ከምንም በላይ ከ1960 ዓ.ም 

መግቢያ ጀምሮ 'የኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች መብቶች ይከበሩ'  የሚሉ ጥያቄዎች ይዘው 

ከታገሉት ወጣቶች ውስጥም እንደነ ዋለልኝ ያሉት የአማራ ተወላጆች ፋና ወጊ ሚና ነበራቸው፡፡ 

የአማራ ህዝብ ጥቅም ከዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት እንጂ እሴቶቹን ተጋርቶ አገር ከሚበዘብዝ 

ገዢ መደብ እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው፡፡ 

 ከታች የምናነሳቸው አፍራሽ ቅስቀሳዎችም በአማራ ብሔርተኝነት ስም የሚራገቡ የፀረ-

ዴሞክራሲዊ ብሔርተኝነት ሰበካ ማሳያዎች ናቸው፡፡ የአማራን ማንነት፤ የወል እሴቶችና 

ፍላጎቶች፤ ጥንካሬ እና ድክመት፤ ወዘተ…አይተነትንም፤ የጋራ አጀንዳ የለውም፡፡ በግልብ 



የተጠቂነት ስብከት ይከንፋል፡፡ ጠላት ማን ነው? ፤ ከነጭራሹ 'አማራ የሚባል ህዝብ የለም' 

የሚለው ወይንስ ለማንነቱ እውቅና የሰጠ? የችግሮቹን ምንጭ ከራሱ አይጀምርም፤ ጠላት ፍለጋ 

ወደ ውጭ ያማትራል፡፡ በመተት፤ ድግምትና መድኃት የሚጫረሰው ማን ነው? በደም ካሳ ደም 

መልስ ክፉ ውርስ የሚፋጀው ማን ነው? ከአምስት አመታት በፊት በነበረ አኃዝ በሰሜን ሸዋ መንዝ 

ቀያ ወረዳ ብቻ በደም ካሳ ደም መልስ ትንግርት ምክንያት በአመት የሰላሳ ሰው ሞት ይመዘገብ 

እንደነበር የወረዳው ፖሊስ አዛዥ አጫውቶኛል፡፡ የምንቆጨው ISIS የሚባል ሰው በላ ሰው 

ሲያርድ ብቻ ነው? ኢትዮጵያዊ ጥቃት በሙርሌ ሲፈፀም ብቻ ነው የሚያንገበግበን? ተቆርቋሪነት 

በምን ይገለፃል? በአንድ አገር ውስጥ የአንድን አካባቢ ህዝብ ጠልቶ አገርን መውደድ ምንድን 

ነው? 

መ/ ኢህአዴግ ችላ ያላቸው አፍራሽ ፕሮፖጋንዳዎች 

በኢህአዴግ አመራር የሚታይ አንዱ እና ዋናው ችግር በስትራቴጂ የማይመራ ፤ ስልት የሌለው፤ 

በሳል ባለሙያዎች ባልተፈጠሩበት አፍራሽ ፕሮፖጋንዳዎችን የሚመጥን የኮሚንኬሽን ስራ ላይ 

መስነፉ ነው፡፡ በአንድ በኩል አፍራሽ ፕሮፖጋንዳዎችን ተራና ጊዜ ሲያልፍ የሚቀሩ ብሎ 

የሚያስብ ይመስለኛል፡፡ እርግጥ በጊዜ ሂደት የሚፈያልፍባቸው አጀንዳዎች አሉ፡፡ በሌላ በኩል 

'ማለቂያ ለሌለው የአፍራሽ ፕሮፖጋንዳዎች ዘመቻ መልስ እየሰጡ መቀጠል ከባድ ነው' የሚል 

አረዳድ በድርጅቱ ዘንድ ያለ ይመስለኛል፡፡ ባለፉት 25 አመታት እየተቀነቀኑ ገንግነው የወጡ፤ 

ከጊዜ ብዛት እውነት መስለው የቀጠሉ ፕሮፖጋንዳዎች ለምን ሳያልፍባቸው እንደቀጠሉና አገር 

ሊግባባባቸው እንዳልቻለ ማጤን የተቻለ አልመሰለኝም፡፡  

ህዝቡ 'በሂደት በጥቅሙ እየመዘነ ይጥላቸዋል' ከሚለው አስተሳሰብ ጎን ለጎን በህዝብ ዘንድ 

ተቀባይነት አግኝተው አሉታዊ ተፅዕኖ ይኖራቸዋል የሚባሉ ጉዳዮችን ለይቶ እውነታን ለማቅረብ 

አለመሞከር ግልፅ  የኮሚንኬሽን ድክመት ነው፡፡ በተለይም ረዘም ላለ ጊዜ የሚቀነቀኑ 

አጀንዳዎች ላይ ዝምታን መምረጥ የነገሩን እውነታነት ባያረጋግጥም የስርዓቱን ደካማ የኮሚንኬሽን 

ተግባር ያረጋግጣል፡፡ የአፍራሽ ፕሮፖጋንዳዎች  አራጋቢው ኃይል 'እውነታውን ስቶት ነው' 

ባይባልም፤ 'ሆን ተብሎ የሚሰራ አፍራሽ ፕሮፖጋንዳ ነው' ቢባልም ጉዳዩን ከሚከታተል 

ህብረተሰብ ውስጥ - ተከታይ ሊኖር እንደሚችል አውቆ- ለህዝብ ጤንነት ሲባል ተገቢ የኮሚንኬሽን 

ስራ ያስፈልግ ነበር፡፡ እንዲያውም አንዳንዴ ኢህአዴግ ከኮሚንኬሽን አንፃር ኪነጥበብ እና ሚድያን 

ለትጥቅ ትግል የመጠቀሙን ያህል በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህዝብን ለልማት በመቀስቀስ እና አገራዊ 

ጉዳዮችን በማግባባት ረገድ ኮሙንኬሽን ያለውን ፋይዳ  ለምን መሳሪያ እንዳላረገው አይገባኝም፡፡  



ለዚያ ነው 'አንድ የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ማህበረሰብ እንገንባለን' እያለ ባለበት አገር አፍራሽ 

የተደረገው፤ ፤ለዚያ ነው ለኢትዮጵያ ህዳሴ እየሰራ ባለበት 'የአገር ክብር አዋራጅ' የሚደረገው፤ 

ለዚያ ነው ድህነት ነው ጠላት ብሎ በሚተጋበት ጠላት ራሱ የተደረገው፤ ለዚያ ነው ሰው 

የሚጠቀምበትን ልማት የስርዓቱ አስተሳሰብና ስራ ውጤት መሆኑን ከማጤን ይልቅ ማጣጣል 

የሚፈለገው፤ ወዘተ፡፡ ተቃውሞን ማስቀረት አይቻልም፡፡ አውቆ የተኛን መቀስቀስም ድካም 

አለው፡፡ እርግጥ ነው የተቃዋሚው ኃይል አጀንዳ ፈብርኮ ለማደር አይታክትም፡፡ ለረጅም ጊዜ 

የሚቀነቀኑ አጀንዳዎችን 'እውነት' ለህዝብ መግለጥ ግን ከንቱ ድካም አይደለም፡፡ ደጋግሞ 

ለማንሳት ሃፍረት በሚሆንበት ደረጃ ማጋለጥ ይቻላል፡፡ መሳሪያው ንቁና ብቁ ኮሚንኬሽን ነው፡፡  

የኮሚንኬሽን መዋቅርን ማደራጀት አንድ ጉዳይ እንጂ በራሱ ፍቱን ነው ብየ አላምንም፡፡ በሚድያ 

አስተዳደር፤ ሚድያ እቅድ እና ስትራቴጂ በበቂ መጠን የሰለጠነ የሰው ኃይል በሌለበት በክልልና 

ፌደራል የሚስፋፉ ሚድያዎች ጎደሎ ናቸው፡፡ በኮሚንኬሽን ሙያ እና ኮሚንኬሽን ስትራቴጂ በበቂ 

መጠን የሰለጠነ ኃይል በሌለበት ከፌደራል እስከ ክልልና ወረዳ ብሎም በተቋማት የተደራጀ 

የኮሚንኬሽን መዋቅር ውሽልሽልና አስጠቂ ነው፡፡ የድርጅት ውክልናን እያሰበ ብሔር ጠርቶ 

ለመዳን በሚቸኩል ካድሬ ጥራት ያለውና ግቡን የሚመታ የመረጃ ስራ ማቅረብ አስቸጋሪ ነው፡፡ 

 የፖለቲካ እምነትና ውክልና ከሙያ ችሎታና የትምህርት ዝግጅት ጋር ተመዝኖ ካልተቀጠረ፡ 

እንኳን ለሃገር በተቋሙ ውስጥም ሌላውን ባለሙያ አግላይ ነው፡፡ የሂሳብ ባለሙያን ለድርጅት 

ውክልና ወይም ቦታ ለመስጠት፤ የድርጅት እና የፖለቲካ እምነት ስላለው ብቻ የኮሚንኬሽን 

ኃላፊ/ዳይሬክተር/ ማድረግ ውጤታማነቱን እጠራጠራለሁ፡፡  

እናም በዚህ ረገድ የተከሰተው ክፍተት እና ባለፉት 25 አመታት የሚቀነቀኑ አጀንዳዎች ላይ በቂ 

መልስ አለመስጠቱን በተለያዩ የአመፅ አደባባዮች የተንፀባረቁ አጀንዳዎች ያሳያሉ፡፡ የአማራን 

ህዝብ በተመለከተ ከስርዓቱ ጋር ተያይዘው የሚቀነቀኑ አፍራሽ ፕሮፖጋንዳዎችን ለማጋለጥ 

የሚያስችል ስራ እንዳልተሰራ ጠቋሚ ነው፡፡  

ባለፉት 25 አመታት የሚቀነቀኑ አጀንዳዎች ዛሬም ውስጥ ለውስጥ የሚነገሩ በመሆናቸው ለሰሞኑ 

አይነት የአመፅ አጀንዳዎች ገፋፊ ምክንያት ይሆናሉ፡፡ የተሟላ መልስ ለመስጠት ባይሆንም 

ጥቂቶቹን እንመልከት 

1. "የህወሓት ትግል አማራን ለማጥፋት ነው" 

ህወሓት ለምን ታገለ? በትግራይ የነበሩ የፖለቲካ ኃይሎች እነማን ነበሩ? ማን ምን አጀንዳ 

ነበረው? ህወሓት ምን አቋም ነበረው? አማራ እና ህወሃት ምን ፀብ ነበራቸው? ህወሓት 

አማራን እንዴት ይረዳል? 



2. "በ1972 ዓ.ም ህወሓት 5 ሚሊዮን አማራ ጨፍጭፏል" 

በ1972 ዓም ህወሓት የት ነበር? ያኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ስንት ነበር? አማራ ህዝብስ ስንት 

ነበር? የት ተጨፈጨፉ? ምን ማለት ነው? ሌላው አማራ ምን አለ? 

3. "የአማራ እናቶችን የሚያመክን የወሊድ መቆጣጠሪያ እየተሰጠ ነው" 

ምን ማለት ነው? ለምን የአማራ እናቶች? ማን ነው የሚሰጠው? ከመቼ ጀምሮ? አማራ 

ክልል የሚመራው በማን ነው? 

4. "አማራ እና ኦርቶዶክስን እንዳይነሳ አርገን መተነዋል" 

ይህንን አሉ የሚባሉት አቶ ስብሃት ነጋ የት ነው ይህንን ያሉት? ለምን አሉ? የድምፅ 

የምስል የአይንና ጆሮ ምስክር ማስረጃው የት አለ? የእርሳቸው መልስ ምን ነበር? አማራ 

ባይሆኑ ኦርቶዶክስ አይደሉም ወይ? እርሳቸው ባይሆኑ ኦርቶዶክስ ዘመድ የላቸውም ወይ? 

ምን የተለየ ፀብ አላቸው? 

5. "የአማራ ግዛት ለሱዳን ተሰጥቷል" 

የሁለቱ አገሮች ድንበር ምን ላይ ነው? የትኞቹ የአማራ አካባቢዎች ተሰጡ? ምን ያህል 

ይሰፋሉ? በስም ማን ይባላሉ? በፊት ስንት አባወራ ነበረባቸው? የት ሄዱ? ሱዳንስ ምን 

ትላለች? 

6. "የታላቋ ትግራይ ፕሮጀክት…" 

ከጋምቤላ እሰከ አሰብ የተዘረጋ ካርታ የወጣለት 'ፕሮጀክት' የማን ነው? መቼ በማን ነው 

የወጣው? ምን ማለት ነው? ለምን? ማስረጃው ምንድን ነው? የመቼ እስከመቼ እቅድ ነው? 

 

7. "የሰንደቅ ዓላማው ኣርማ 'የኢሉሚናቲ' ነው" 

አርማው መቼ ተቀረፀ? እንዴት ተቀረፀ? ማን ሰራው? ስለአርማ ቀረፃ ምን ተብሎ ነበር? 

የምልክቱ ትርጉም ምንድን ነው? ፀባችን ከአርማው ወይስ ከትርጉሙ? ከአርማ የበለጠ 

ጉዳይስ የለንም ወይ? 

እነዚህ አጀንዳዎች ሲመለከቷቸው ትንሽ ቢመስሉም ጥቂት ሰውም ቢሆን እንዲሳሳት ያደረጉ 

ናቸው፡፡ ለረጅም ዘመን የሚቀነቀኑ ናቸው፡፡ በሰሞነኛው ሰልፍ የተንፀባረቁ አጀንዳዎች ናቸው፡፡ 

በተለያየ አጋጣሚ መልስ ለመስጠት ቢሞከርም ምላሹ አጀንዳ ሆኖ በነዚህ አጀንዳዎች ደጋግሞ 

ለመነገድ በማያስችል ሁኔታ አልተሰራም፡፡  

እነዚህን ያነሳሁት ከሰሞኑ የጎንደር እና ባህርዳር ሰልፍ አባባሽ ምክንያት በመሆናቸው እንጂ 

ሌሎች በርካታ አፍራሽ አጀንዳዎች አሉ፡፡ ለፖለቲካ መጠቀሚያ የሆኑ 'የአቶ መለስ ንግግሮች' 

(ማስረጃ የማይቀርብባቸውና የእሳቸው ንግግር የሚባሉም አሉ) በርካታ ናቸው፡፡ ከአገሪቱ መከላከያ 



ኃይል ጋር የተያያዙም ፕሮፖጋንዳዎች አሉ፡፡ ከላይ እንዳልኩት ይሄው አፍራሽ አጀንዳ በየቀኑ 

ሲፈለፈል የሚውል ነው፤ እነሱን እየተከተሉ ለማስጣል መታገልም አድካሚ ነው፡፡ እውነት 

እስኪመስል ለረጅም ጊዜ የሚራመዱትን ማጋለጥ እና ማስጣል ግን ተገቢ ብቻ ሳይሆን ቀጣይ 

አጀንዳቸውን ጥርጣሬ ውስጥ የሚከት ይሆናል፡፡ በሁሉም ዘርፍ ለሚስተዋሉ ችግሮች 

በመፍትሔነት ሊነሱ ከሚችሉ ጉዳዮች አንዱ በኮሚንኬሽን ዘርፍ ያሉ ችግሮችን መቅረፍ ቁልፍ 

ጉዳይ ነው፡፡  

 


