
የኣእምሮ ዝቀት ወይስ የእዴገት ፖሇቲካ 

ሓጎስ ኣረጋይ (PhD)                                              4/12/2009 

ኣገራችን ረዥም ግዜ ያስቆጠረ የፖሇቲካዊ ምህዋር (እንዯ ኣገር) ባሇቤት መሆንዋን የሚያከራክር ኣይመስሇኝም። የኣክሱምን 

ዘመነ መንግስት ብንወስዴ በወቅቱ በስሌጣኔ ማማ ሊይ እንዯነበርን ታሪካዊ ኣሻራዎቻችን ህያው ምስክሮች ናቸው። ነገር ግን 

ከ1270ዓ/ም ጀምሮ ሇ700 (1270-1966) ዓመታት ያህሌ  የፖሇቲካ ምህዋሩ ከእምነት ጋር  በመቆራኝቱ የኣመራሩ ኣካሊት 

በእምነት ስር ተጠሌሇው ሇብዙ ዘመናት መቆየታቸው  ይታወቃሌ። በዚህ የፖሇቲካ ምህዋር  ሇስሌጣኔ በር ከፊች የሆነውን 

የእዯ ጥበብ  ስራዎች በማንቋቋሸሽቸው ህዝባችን ከእዴገትና ብሌፅግና ርቆ  ቆይተዋሌ። ይህን በተመሇከተ   የዳሞክራሲና 

የባህሌ ጎዞ በኢትዮጵያ በሚሌ ርእስ ሰኔ 21/ 2009 ሊይ በኣይጋ ፍሮም ፖስት ተዯርግዋሌና ዝርዝሩን መመሌከት ይቻሊሌ። 

በመሆኑም የኢትዮጵያ ሀዝቦች በስሌጣኔ የነብራቸው የቀዲሚነት ስፌራ ሇቀው  በኣሇማችን  ከሚገኙ ኣገራት መካከሌ ውስጥ 

የጭራ  ጭራ ሁነን ቆይተናሌ። ጭራ ብቻ ሳይሆን ሁሇኣቀፌ  የኋሌዮሽ ጉዞ ተያይዘነው ነበር ማሇት ይቻሊሌ። መገሇጫውም 

ረሃብ፣ ቸነፇር፣ ኋሊቀርነት በኛ ሊይ ኣንዣብበውና ስጦታችን  ሁነው እንዯነበር በኢንግሉዘኛ መዝገበ ቃሊት ውስጥ famine 

የሚሇውን  በኢትዮጵያ ተመስል ቀርቦ እንዯነበር የቅርብ ትዝታችን ነው ። የችግራችን ብዛት  የወል ረሃብ እንኳን ማስታገስ 

ኣሇመቻሊቸን በዴህነት ኣሇም ውስጥ  ዝቅጠታችን ገሃዴ ያዯርገዋሌ። በእርግጥ በዚያን ወቅት እንዯኣሁኑ ግዜ  የየእሇት 

ተግባራትን መዘገብ ቢቻሌ ኑሮ ብዙ ጉዴ ይወጣ ነበር በዬ ኣስባልህ።   

በችግሩ የተማረረው የኢትዮጵያ ህዝብ ፣ የዘውዲዊን ኣገዛዝ ሇመጣሌ   በ1966 የማያቋርጥ  የሇውጥ ማእበሌ ውስጥ ገባ። 

ነገር ግን  የሇውጡ ማእበሌ በዘውዲዊው ስርዓት  መሌዮ ሇባሾች በመጠሇፈ  ዲግም ሇሰቆቃና ሇእንግሌት ተዲረግን ። 

በመሆኑም ላሊ ኣማራጭ መከተሌ ግዴ ስሇነበር የሇውጥ እንቅስቃሴው ሳያቋርጥ  ዯርግን  ሇማንበርከክ በኣገሪቱ የተሇያዩ 

ወገኖች (ፖሇቲካ ዴርጅቶች) የትጥቅ ትግሌ ማካሄዴ ጀመሩ። እንዯየፉናቸውም  በኣገሪቱ  የነበረውን ነባራዊና መፃኢ ሁኔታ 

በመተንተን የየራሳቸው ኣጀንዲ ማስረፅ ጀመሩ ። ከፖሇቲካ ዴርጅቶች መካከሌ  ኢዴህ፣ ኢህኣፓ ህወሓት  የመሳሰለት 

ይገኙባቸዋሌ ።  በሂዯተም  ኣንዲንዴ ፓሇቲካ ዴርጅቶች  እየጎሇበቱ ሲሄደ ላልች  ግን እየከሰሙ በመሄዲቸው ሇስዯት 

ተዲረጉ።  

በዚህ  እሌህ ኣስጨራሽ የነበረውን የትግሌ ሂዯት ውስጥ ፣ የፖሇቲካ ዴርጅቶችን መሌሶ የመዯራጀት እንዱሁም  ራእያቸው 

ዲግም በመከሇስ  ኣስተካከሇውና ኣዯራጅተው በመንቀሳቀስ   የኢትዮጵያ ህዝቦች ኣብዮታዊ ዳሞካሲያዊ ግንባር (ኢህኣዳግ) 

የሚሌ ፓሇቲካ ዴርጅት መሰረቱ። በመሆኑም  ዯርግንና የዘውዲዊው ኣስተሳሰብ ሇኣንዳና ሇመጨረሻ ግብዓተ መሬት 

እንዱገቡ ሆነ።  ቀጥልም ፣ በዘውዲዊና በዯርግ ፇሊጭ ቆራጭ ኣገዛዝ የበሊይነት ይዘው  የነበሩ  እንዯ፣ 

 የህዝብን መብት ኣግሌሇው  የግዛት ኣንዴነትን  ሊይ የመጨነቅን   ኣስተሳሰብ ኣበቃሇት  

  ብሄራዊና  የመዯብ ጭቆና  ከስር መሰረቱ ተዯመሰሰ 

 ከሊይ እስከታች  በእንዯ ራሴ  ተወጥሮ የነበረውን የኣስተዲዯር ሰንሰሇት  ከስር መሰረቱ ተገረሰሰ   

በምትኩ ዯግሞ ሁለም ብሄር ብሄረ ሰቦች በእኩሌ የሚታዩባትን ኣገር የመመስረት ጉዲይ  ኣንዴ ተብል ተጀመረ። ከሁለም 

በፉት ተግባራዊ የሆነው ራስን በራስ የማስተዲዯር መብትን ሙለ  በሙለ የማረጋጥ ጉዲይ ነው። በመሆኑም  የክሌሌ 



መንግስታት  ተጠሪነታቸው ሇየክሌለ  የህዝብ ተውካዮች ም/ቤት እንዱሆን ተዯረገ። በዚህም መሰረት  የኢትዮጵያ 

ፉዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፓብሌክ መንግስት ሇመጀመርያ ግዜ በሚባሌ መሌኩ ተዋቀረ። በዚህ ኣኳሃን የክሌሌ መንግስታት 

የስሌጣን ኣወቃቀር  የሚያሳየው በቀጥታ ከበሊይ የሚያዝ ኣካሌ   ኣሇመኖሩን ገሃዴ ያዯርገዋሌ። ይሌቁንስ  የፉዯራሌ 

መንግስት ከክሌሌ መንግስታት  በውክሌና  የሚቋቋም  መንግስታዊ ስሌጣን መሆኑን ያበስራሌ ። እየህነ ያሇውም ይህ ነው።   

ከሊይ በተገሇፀው መርህ መሰረት ክሌልች በየክሌሊቸው ያሇው የፀጥታ፣ የማህበራዊ (ጤንነት፣ትምህርትወዘተ) ፣ የፌትህ፣ 

የኣስተዲዯር  ጉዲዮች  በሙለ ሃሊፉነት ወሰዯዋሌ እየተተገበረ ያሇውም ይህ ነው። ስሇዚህ የክሌሌ መንግስታት የየክሌለ 

የህዝብ  ወኪልችና በህዝብ የሚመረጡ  ናቸው። በመሆኑም ኣንደ ክሌሌ በላሊኛው ጣሌቃ የመግባት ስሌጣን በፌፁም 

ኣይዯረግም የህግ ማቀፌም  የሇውም። ምክንያቱም ሇዚያ ክሌሌ የስሌጣን ባሇቤት ኣይዯሇም። በመሆኑም  ህወሓት እንዯ 

ፓርቲ የተመረጠው በትግራይ ህዝብ ነው። ውክሌናውም ሇትግራይ ህዝብ ነው የሚሆነው። ስሇዚህ ህወሓትን  ከፌ  ወይም 

ዝቅ ሇማዴረግ የሚችሇው የትግራይና የትግራይ ህዝብ ብቻ እንጂ  የኣማራ ህዝብ መብት ኣይዯሇም ። በተመሳሳይ መሌኩ  

የኣማራ ህዝብ ብኣዳንን ከፌ ወይም ዝቅ ማዴረግ ይችሊሌ እንጂ የትግራይ ወይም የላሊው ክሌሌ  ህዝብ መብት ኣሇመሆኑን 

መገንዘብ ያስፇሌጋሌ ። የሁሊችንም ዴምር ውጤት የኣንዴ ኣገር ይሆናሌ ማሇት ነው። ሇዚህም  ሁለም ብሄር ብሄረ ሰቦች 

ራስን በራስ የማስተዲዯር ባሇመብቶችና ባሇቤቶች   መሆናቸውን በኢትዮጵያ ሇመረጋገጥ ችሇዋሌ። በመሆኑም ስሇ ኣንዴነት 

ኣንደን ላሊውን የሚግት ሳይሆን የሁለም ብሄር ብሄረ ሰቦች ኣጀንዲ መሆን ጀምረዋሌ ፣ እየተተገበረ ያሇውም ይህ ነው። 

በክሌልች ያሇው የመንግስት መዋቅር ሇማየት ሞክሪኣልህ። በፉዳራሌ ዯረጃ ያሇው ኣካሌ  ዯግሞ ከየክሌልቹ የተውጣጣና 

በውክሌና የሚሰራ  ነው ። በመሆኑም የፉዳራሌ መንግስት ብሇን እንጠራዋሇን ። የፉዳራሌ መንግስቱ  ተግባርም በህገ 

መንግስት የተቀመጥቱን መርሆዎች እንዯ ኣገር ሁለንም ክሌኦች ባማከሇ መሌኩ ስራዎችን ያስፇፀማሌ ።   

በፉዳራሌ ዯረጃ  ከፌተኛ የስሌጣን እርከን ያሇው የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት እንዯሆነ ህገ መንግስቱ በግሌፅ 

ኣስቀምጠዋሌ። የምክር ቤቱ  ኣባሊትም  ከየክሌለ  የህዝብን ብዛት ማእከሌ ኣዴርጎ የተመጣጠነ ውክሌና ያሇው ኣካሌ ሁኖ 

ተቋቁመዋሌ ። ሇምሳላ   በም/ቤቱ የሚገኙ  የትግራይና የኣማራን ክሌልች ተውካዮች ስንመሇከት  የትግራይ   38 ኣባሊት 

ያለት ሲሆኑ የኣማራ   ዯግሞ 138 ናቸው ። ም/ቤቱ ከፌተኛ የፋዯራሌ የመንግስት ሹማሙንቶችን፣ ኣገራዊ ኣዋጆችን ፣

የኣገሪቱ በጀትን፣ ኣሇም ኣቀፌ ስምምነትን ወዘተ ያፀዴቃሌ። በም/ቤቱ የተሾሙ ከፌተኛ ባሇስሌጣናት ዯግሞ በስራቸው 

ያሇውን የሰው ሃይሌ   በሚያወጡት መስፇርት መሰረተ  ይሾማለ ወይም ይቀጥራለ። 

ብናምንም ባናምንም በኢትዮጵያ ያሇው ሁኔታ ከሊይ የተገሇፀው መንግስታዊ መዋቅር ነው ያሇው። በእንዯዚህ  የመሰሇ 

የመንግስት መሳሌሌ ውስጥ  እያሇን፣  በኣማራ ክሌሌ ውስጥ፥  

 የኣማራ ክሌሌ  ተወሊጅ  የሆነው ዜጋ ወያኔ ነው መብት  ያሳጣው፣ ፌትህ ያሳጣው ፣የገዯሇው ፣ ቤቱ ያሸገው፣ 

ንግዴ ፌቃደ የሰረዘው  ወዘተ ተብል ቢወራ ምኑ ሊይ  ነው እውነትነትን ኣሇው ብሇን ሇሰከንዴ እንኳን  ማሰብ 

የምንችሇው!!!  

 ወያኔ  በኣማራዎች  የዘር ማጥፊት ስራ እየሰራ ነው ይሊለ፣  ሴቶች መካን እንዱሆኑ ይሰራለ ወዘተ 

 ካሇው ኣንጡራ ሃብት ወዯ ትግራይ የሚያጓጉዘው ወያኔ ተብል ቢወራ ምኑ ሊይ ነው እውነትነት ኣሇው ብሇን 

የምናስበው ። እዚህ ሊይ ኣንዴ ነገር ሊጫውታችሁ፣  



በጎንዯር ከተማ ውስጥ  የውሃ የብረት ቱቦ መስመር   በፕሊስቲክ  እየተቀየረ ነበር። ከዚያ 

በኋሊ ኣንዴ ግሇሰብ ያለትን ሊውራችሁ ። መስመሩ በፕሊስቲክ ቱቦ የመቀየሩ ጉዲይ   

የውሃ የብረት ቱቦ ወዯ ትግራይ ሇመውሰዴ ፇሌገው ነው ብሇው እርፌ ኣለ ብል ኣንዴ 

ሰው ኣጫወተኝና ሁኔታው በምን ዯረጃ እንዲሇ ሇማሰብ እዴሌ ይሰጣሌ። በጣም 

የሚገርም ኣባባሌ ነው!!! ከዚህ በተጨማሪ  ሰሙኑ በዘሃበሻ የተነገረውን ሊውራችሁ። ወዯ 

ሰባት የኢሇክትሪክ ጀኔረተር ( ከጎንዯር፣ ባህርዲር፣ ጎጃም ወዘተ ) ወዯ ትግራይ መጓጓዙን 

ያትታሌ። ማውራት ነው እንጂ በቂ ማስረጃ ግን ኣያስቀምጥም 

 ውሃ በማይቋጥርና  ነገ ቢገሌጥ የማያዛሌቅ ትርክት ሊይ ሇምንዴነው  የሚዘፇቁት? ሇምንዴነው ውሸት የሚፅፈት?  

ፊይዲ ኣሇውን?  የሚለ ጥያቄዎች ማንሳት ተገቢ ነው የሚመስሇኝ። 

በኔ  ግምት የላሇ ነገር እንዲሇ ኣዴርጎ በመሳሌና  በማስመሰሌ፣ እንዱሁም ፇጥሮ በማውራት ሊይ  የሚዯረገው መውተርተር  

በኣማራና በትግራይ ህዝቦች  መካከሌ ሌዩነት እንዱፇጠር ማዴረግ እንዯሆነ እገነዘባልህ ። የመጨረሻ ግቡም በህዝቦች 

መከካሌ ቅራኔና ግጭት ሇመፌጠር የታሇመም ይመስሊሌ።  በቅራኔው ምክንያት  የሚፇጠረውን ክፌተት  ተጥቅሞ  ወዯ 

ስሌጣን መወጣቻ ብቸኛ ኣማራጭ  መንገዴ ኣዴርገው የወሰደም ይመስሊለ ።  

ከሊይ የተገሇፀውን መሊ ምት  በ2008 ዓ/ም ሊይ ማቆራኘት ይቻሊሌ። የኣማራ ተወሊጆች ሁነው  በሚናፇሰው ወሪ 

ተመርዘው  በጎንዯርና በጎጃም ኣካባቢ በትግራይ ተውሊጆች ሊይ እጅግ የሚሰቀጥጥ ጉዲት ኣዴርሰዋሌ።  የትግራይ 

ተወሊጆች የሆኑ ሰዎች ቤታቸው ውስጥ እያለ  የተቃጠለ ኣለ፣ ታዴነው የተዯበዯቡና የተገዯለም ኣለ ፣

ንብረታቸው የተዘረፇና የተቃጠሇ እንዲሇም እናውቃሇን። ይህን ዴርጊት በመፇፀማቸው ምክንያት  ሰሙኑን 

የጅግንነትን ቀን ሇማስታወስ  እያለ  የተሇያዩ መጣጥፍች በዘሃበሻ ዯህረ ገፅ በማስነበብ ሊይ ናቸው ። ይገርማሌ 

በኣካባቢው በሰሊም በሚኖሩ  የትግራይ ተውሊጆችን፣  በማንነታቸው ብቻ  ተመስርተው በፇፀሙት ጥፊትና  

ባዯረሱት ፌፁም  ኣረሜናዊ  ግፌ  ጀግንነት ክሆነ በእርግጥ ያሳስባሌ። መሌሰን መሊሌሰን ማየት ያሇብን 

ይመስሇኛሌ። እነዚህ ሰዎች ነገ  ወዱያ እዴለ ቢያገኙ በዯርግ  መንግስት በሃውዜን እንዱሁም በመሊ ትግራይ 

በናባሌ ቦምብ፣ በቤም፣ ታንክ፣ ኣውሮፕሊን ተጠቅሞ በህዝባችን ያዯረሰውን በዯሌና  የፇፀመውን ጭፌጨፊ  

እንዯዴሌ  ሉቆጥሩት እንዯሆነ ጉሌህ ማሳያችን  ነው። 

 በ2008 ዓ/ም  በጎንዯርና በባህርዲር ሊይ በትግራይ ተወሊጆች ግፌ እንዱፇፀም  የተዯረገውን የማቀጣጠሌ ስራ ሊይ ከፌተኛ 

ሚና ከነበራቸው መካከሌ በውጭ የሚገኙ ሚዴያዎች ናቸው። እነሱም   የኣመሪክ ዴምፅ የኣማርኛ ክፌሌ፣ የጀርመን 

የኣማርኛ ዴምፅ፣ ዘሃበሻን ጨምሮ የተሇያዩ ዴህረ ገፆችን ያካትታሌ።  ኣሁንም ቢሆን እየሆነ ያሇው ተመሳሳይ ነው። 

ሰሙኑን  በዛሃበሻ ዴህረ ገፅ የሚተሊሇፇው መጣጥፍች እንዯሚለት  ወያኔ በኣማራ ክሌሌ ህዝብ እያሰቃዬ ነው ፣  ወያኔ 

ያሌተፇሇገ ግበር እየጫነ ነው፣ ወያኔ እናጠፊሇን  ወዘተ በማሇት የተሇያዬ ቅስቀሳዎች በመዯረግ ሊይ ናቸው።  በዚህ ወሬም 

በባህርዲር ሊይ ሙከራዎች እንዯነበሩ የመንግስት ሚዴያዎ ሳይቀሩ ኣስተጋብተዋሌ። ትንሽ የቀረው የወያኔ ኣገዛዝ መንግስት 

መግፊት ነው ያሇብን ይሊለ። 



በእርግጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሇውን ሁኔታ ስንመሇከት እነሱ ከሚያወሩት በጣም የተሇየ እንዯሆነ ሇማንም ግሌፅ 

ይመስሇኛሌ። ምንም ቢዯረግ ምን ፣ ምንም ቢያጥሊለ ምን ፣ 

 የኣገራችን ኢኮኖሚው በፇጣን የእዴገት መሇክያ መሰረት እያዯገ  መሆኑን የኣሇም ኣቀፌ ተቅዋማት ሳይቀሩ 

ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፣ 

 የከፊ ዴርቅ ቢያጋጥመንም ያሇንን ሃብት በመጠቀም ሇዴርቁ የተጋሇጡ ወገኖቻችን እርዲታ እንዱያገኙና ችግሩን 

በዘሊቂነት ሇመፌታት ጥረት እየተዯረገ መሆኑን እየተገሇፀ ነው፣ 

 ታሊቁ የህዲሴ ግዴባችንም በታሇመሇት መሰረት እየሄዯ ነው 

 ኣገራችን ቀጥታ የውጭ እንበስትመንትን በመሳብ ቀዲሚ ከሚባለት የኣፌሪካ ኣገራት መካከሌ ኣንዷ ናት 

 ዜጎች በሰሊም የመኖርና ስጋት ባማከሇ በኣፌሪካ በተዯረገው ጥናት  ኢትዮጵያ ኣገራችን በሰሊም የሚኖርባቸው 

ከተባለት ኣምስት የኣፌሪካ  ኣገራት መካክሌ  ኣንዷ ሁናሇች 

 በኣጠቃሊይ የኣገራችን `ኢኮኖሚ  ሲታይና ሲመዘን ባሇፈት 26 ዓመታት ውስጥ ሇ700 ዓመታት የነበረውን 

የኋሉዮሽ ጉዞ ኣስቁመን/ ተገትቶ በጤናማ ጉዞ ሊይ መሆኑን እየተመሰከረ ባሇበት ግዜ ሊይ ነን ያሇነው 

እውነታው ይህ ሁኖ ሳሇ  በዘሃበሻ ዴህረ ገፅና መሰልቹ  የሚሰራጨውን ዘገባዎች  ወስዯንና  እነሱ እንዯሚለት ሉሆን 

የሚችሇውን ያክሌ   ጥግ ዴረስ ሂዯን እንየው። ሇምሳላ  በኣማራ ክሌሌ ያሇው የክሌሌና የፉዳራሌ  የመንግስታት መዋቅር 

ፇርሶ  በኣማራ ህጋዊ የህግ ኣስከባሪ የላሊት ክሌሌ  ትሁን ብሇን እንውሰዴ፣   ማነው የሚጎዲው? ይህ በመሆኑ የኢትዮጵያ 

መንግስት ይወዴቃሌ ብሊችሁ ታስባሊችሁ? 

እርግጠኛ ሁኘ የምናገረው ትግራይን የሚውክሌ ኣካሌ ያስፇሌጋሌ። የትግራይ ህዝብ ዲግም ወዯ 

ዯርጋውያንና ኣፄዎቹ ኣስከፉ ስርዓት ሇመመሇስ ኣይፇሌግም። ዲግም በጎንዯርና በባህርዲር ያየውን 

ግፌና ጭካኔ ማየት ኣይፇሌግም።  ዲግም በትግራይ ተወሊጆች ውርዯት የሚያፉዝ ኣካሌ ማየት 

ኣይፌሇግም። ምን ግዜም ቢሆን የትግራይን ህዝብ ጠሊቶች ከሆኑት ዯርጋውያንና መሰልቹን መታዯግን 

ይፇሌጋሌ። ነገር ግን የትግራይ ህዝብ እሊፉ ከማንም ኣይፇሌግም፣ ሰርቶ መብሊት ግን ይፇሌጋሌ፣ 

በሰሊም መኖር ይፇሌጋሌ፣ የላሊ መብት ኣይጋፊም። ራስን በራስ የማስተዲዯርን መብት የሚነፌጉትን 

ኣይሻም። በመሆኑም  በስሙ ሇመነገዴ የሚሽቆጠቆጡም  ሆነ የሚቧጥጡ፣ እንዱሁም 

የሚያስፇራሩትን  ሇመቀበሌ የሚችሌ  ጭንቅሊት የሇውም ብዬ ኣስባልህ ። ይህ እውነት ነው  ብዬ 

እወስዲልህ 

ታዴያ ከጥቃት ሇመዲን/ሇመታዯግ/ መዯራጀት ያስፇሌጋሌ ።  መዯራጀት ካስፇሇገ ዯግሞ  መሪ ያስፇሇገውሌ። ይህንን 

ሃሊፋነት ሉወጣ የሚችሌ ኣካሌ ማነው ብንሌ ኣንዴ ነገር በኣእምሮኣችን ሉመጣ ይችሊሌ ። በኣእምሮኣችን ሉመጣ 

የሚችሇው ዯግሞ  በኣሁኑ ሰኣት የትግራይን ህዝብ ዴጋፌ ያሌተሇየውና  ጠንካራ ፓርቲ የምንሇው  ህወሓት እንዯሆነ ግሌፅ  

ነው ። ከዚህ የምንረዲው   ምንም ቢሆን ምንም!  ወያኔ ሉወዴቅ ኣይችሌም ማሇት ነው። ስሇዚህ የኣማራ ጥቂት ሉሂቃን ነን 

ባዮችና የነሱን ሃሳብ ተከታዮች  የሆኑትን ጭምር ተስፊ መቁረጥ ያሇባቸው ይመስሇኛሌ።   



ሇዚህም ነው ቀዯም ብዬ  ወያኔን ከፌ የማዴረግ ወይም ዝቅ የማዴረግ  መብት የትግራይ ህዝብ መብት ብቻ 

እንዯሆነ የገሇፅኩት ። የትግራይ ህዝብ ከፇቀዯሇት ወያኔ  እስከወዴያኛው ዴረስ  ሉዘሌቅ ይችሊሌ ። ማሇትም 

በኣማራ ክሌሌ ውስጥ ሰሊም ኖረ ኣሌኖረ በወያኔ ህሌውና ሊይ ሇውጥ  እንዯላሇው መገንዘብ ያስፇሌጋሌ ብዬ 

ኣስባልህ ። ይቅርና በኣማራ ክሌሌ ብቻ ፣ ኣዱስ ኣበባ ሊይ ችግሩ ቢከሰትም  በወያኔ ህሌውና ሊይ ሇውጥ እንዯላሇ 

መገንዝብ ያስፇሌጋሌ እሊልህ።  ምናሌባት በዘሃበሻ ዴህረ ገፅ ና መሰልቹ እንዯሚገሇፁት   በትእቢት ተወጥረው 

በመዯራጅት የትግራይን ችግር ማየት የሚፇሌጉ ወገኖች መፌትሄ ያመጣለ ብሇው  የሚያሰቡ  ከሆነ ሞኝነት ነው 

እሊልህ። የዯርግን የመሽመዴመዴ  ምስጢር በኣስተማሪነቱ መውሰዴ የሚቻሌ ይመስሇኛሌ ።  ስሇዚህ ወያኔ 

በባህርዲር ሊይ ስሇ ጮሁ የሚሇወጥ ነገር የሇም ማሇት ይቻሊሌ ።  

ጉዲዩ በኣማራና በትግራይ ተንፅባረቀ እንጂ በላሊውም ክሌልችና ብሄረ ሰቦች ተሻጋሪ ሉሆን የሚችሌ ሃሳብ ነው ። 

በ2008ዓ/ም  በጎንዯር ሊይ በነበረው ግርግር ተገዯው የትግራይ ተወሊጆች የክረምት ተማሪዎች የሆኑትን   ከጎንዯር 

ዩንቨርስቲ ወዯ ትግራይ ሸሽተው መመሇሳቸው ይታወቃሌ። በዚህ ወቅት የትግራይ ተወሊጆች ሲሸሹ  ኣንዲንዴ የላሊውም 

ብሄር እንዯሸሹም ይነገራሌ። ኣንዴ ተማሪ የነገረኝን ሊውራችሁ፣  

ሇናንተ ቁርስ ካዯረጉ ሇኛ ራት ሉያዯርጉን ይችሊለ ብል ኣንዴ የኦሮሞ ተወሊጅ ከጎንዯር  ሽስቶ 

እንዯሄዯ ኣጫውተውኛሌ  ። 

በኣንዲንዴ የኣማራ ሉሂቃን ነን ባዮች ኣንዴን ብሄር በማንነቱ ብቻ የሚያካሂደት ዘመቻ በኢትዮጵያ ውስጥ በየተኛውም 

ብሄር ብሄረሰቦች ተቀባትነት ይኖረዋሌ ብዬ ኣሊስብም። የግዜ ጉዲይ ካሌሆነ በስተቀር ኣንደን በማንነቱ ብቻ ጠሌተህ 

ላሊውን ወዲጅ ማዴረግ የስትራትጂካዊ መርህ ነው ብየ ኣስባልህ ። ነገር ግን መሰረታዊ ባህርይን  ኣይቀይርም ። 

ከተሳካሊቸውና ከተመቻቸሊቸው  ግዜውን ጠብቆ የወዯዴቱንም ቢሆን  መዋጣቸው ኣይቀርም ። ምክንይቱም ባህርይ 

ባህርይ ነውና። ባይሆን ኑሮ በትግራይ ተወሊጆች በጎንዯርና ባህርዲር የዯረሰው ግፌ ቢያንስ ሉያሳዝናቸው በተገባ ነበር። 

ስሇዚህ ከዚህ የምንረዲው፣ ከኣንዲንዴ የኣማራ ሉሂቃን ነን ባዮችና በኣስተሳሰባቸው የተመረዙ ሰዎች በስተቀር የኣሁኑ 

የኢህዳግ  መርህ፣ በመርህ ዯረጃ የማይቀበሇው ኣሇ ብዬ ኣሊሳብም ። ሌዩነት የሚኖረው በኢህዳግ  ውስጥ የሚታየው 

የኣሰራር ብሌሹነትን ያሇማስተካከሌ ጉዲይ ነው ። በመሆኑም ኣንዲንዴ የኣማራ ሉሂቃን ነን ባዮች በውሸት የሚቋምጡትንና   

የሚሰነዘሩትን  ሃሳብ በየተኛውም ብሄር ብሄረ ሰብ ጋር ኣብሮ መጓዝ የማይችሌ የነቀዘ ኣስተሳሰብ ነው ሇማሇት ይቻሊሌ ።

የነዚህን ሉሂቃን ነን ባዮች ኣስተሳሰብ ገሊጭ ይሆናሌ ያሌኩትን በፉስ ቡክ የተሇጠፇውን ሊጋራችሁ፣ 

መንፇሴ በባህዩ ይሊሌ ርእሱ 

 ኣንዴነት ይሊሌ። በተግባር ግን ኣንዴ-ኣይነትነት 

 ሃገር ወዲዴ ይሊሌ=በተግባር ግን ሃገር ሻጭነት ነው 

 ሁሊችን ይሊሌ=በተግባር ግን ኣግሊይ ነው  

 ፌቅር ይሊሌ። በተግባር ግን ጥሊቻ ነው 

 ኣትከፊፌለን ይሊሌ=በተግባር ግን ከፊፊይ ነው 

 ኢትዮጵያዊነት ይሊሌ= በተግባር ግን እኔን -ሁን ነው 



 ሃገራዊ መንፇስ ይሊሌ= በተግባር ግን ሃገራዊ ክሽፇት ነው 

 ዘር የሇም ይሊሌ= በተግባር ግን ዘረኛ ነው  

 መዋዯዴ ይሊሌ = ነገር ግን መነታረክ ነው 

 ታሪክ ይሊሌ = በተግባር ግን ትርክት ነው 

ከዚህ ግጥም መሰሌ ፅሁፌ ብዙ መሌእክት ያዘሇ ይመስሇኛሌ። ሇእንዯነዚህ ኣይነት ሰዎች ምን ማሇት እንዲሇብንም ዯግመን 

ዯጋግመን ማሰብ ያስፇሌጋሌ። 

ስሇዚህ ከሊይ የተገሇፀውን ሁኔታ የሚያሳየው ነገር ኣሇ። ከሁለም በሊይ መገንዝብ ያሇብን በኢትዮጵያ ያሇው የፉዳራሌ  

ስርዓት ኣንዴ ጫፌ ብቻ  ስሇተነካ ተርመስምሶ የሚወዴቅ ስርዓት ኣሇመሆኑን ነው። ይሌቁንስ ሇጋራ ብሌፅግና፣ በጋራ 

የተጠቃሚነት መርህ ተመስርተን በውይይት ና  በመቻቻሌ  ኣብሮ መኖርን ብናጎሇብት  ሇሁሊችንም የሚጠቅመን 

ይመስሇኛሌ። ካሌሆነ ግን   ዲግም በ 1270ዓ/ም ኣካባቢ የተፇበረከው የኣማራ ገዢ መዯቦች የበሊይነትን በላሊ ህዝብ   

የመጋት  ኣባዜን መቀብሌ ውርዯት ነው።  እንዯ ትግራይ፣ እንዯ ሶማላ ፣ እንዯ ኦሮሞ፣ እንዯ ኣማራ፣ እንዯ ኣፊር እንዯ 

ዯቡብ ህዝቦች ራሳችን በራሳችን መብት እንዱኖረን እንፇሌጋሇን። ኢትዮጵያ የጋራችን እንጂ የእናውቅሊሃሇን ባዮች ብቻ 

ኣይዯሇችም። ኣመሪካ ሁኑ በሚያዘምተው ቡዴን ባህርዲር ሊይ ሁኖ  የትግራይ ወኪሌ እናጠፊሇን ማሇት በ 21 ክፌሇ ዘመን 

የማይጠበቅ ነው። መታወቅ ያሇበት  የላሊውን መብት ተጋፌቶ እኔ ኣውቅሊሃልህ በሚሌ ኣሊስፇሊጊና የማያዛሊቅ ትርክት 

መግባትና የጥሊቻ ፖሇቲካ ማራገብ  የኣእምሮ ዝቀት የፖሇቲካ ትርክት ካሌሆነ  ምን ይባሊሌ?? 

 


