
አንዱ ካለአንዱ ጎዶሎ ነው! 
አባ መላኩ 07-23-17 

የአማራና የትግራይ ህዝቦች መለየት በማይቻልበት ሁኔታ አንድ ህዝብ ናቸው። አንዱ ካላንዱ ባዶ ባይሆን እንኳን ጎዶሎ ነው። 

የእነዚህ ህዝቦች አፈጣጠር በበርካታ ነገሮች እጅግ የጠበቀ አምሳያነት የሚንጸባረቅበት ጠንካራ ትስስር የሚስተዋልበት ነው።  

እነዚህ ህዝቦች ለዘመናት አብረው ኖረዋል፣  ክፉውንም ደጉንም አብረው አሳለፈዋል። አንዱ ለሌላው ቆስሏል፣ ሞቷል። በደም 

ተሳስረዋል። በርካታ መልካምና መጥፎ ታሪክን ተጋርተዋል። አዎ መለየት በማየቻልበት ሁኔታ አንዱ ሌላውን ሆኗል። ባለፈው 

ዓመት በዚህ ወቅት በአንዳንድ የአማራ አካባቢዎች የተከሰቱ ሁከቶች የእነዚህን ህዝቦች አብሮነት ተፈታትኖታል። በአብዛኛው 

ለሁከቱ ምክንያት የሆነው ተማርኩ የሚለው በጽንፈኛ አካላት ፖለቲካ የተነደፈው  ክፍል ነበር። ተራው ህዝብማ ሲላቀስ 

ተመልክተናል።     

የአማራና የትግራይ ህዝብ ድንበር ሳይለየው ቋንቋ ሳይገድበው ተጋብቶ ተዋልዶ ያለውን ተሰጣጥቶ፣ ያለውን ተካፍሎ ኖሯል፤ 

ነገም ይኖራል። ጽንፈኛውና መርዘኛው አካል የቱንም ያህል ለመነጣጠል ቢሰራም አይሳካለትም። እነዚህ ህዝቦች ትላንትን 

በፍቅር እንደኖረ ሁሉ ነገም  በእርግጠኘነት  አብሮ ይኖሯል።  ምክንያቱም አንዱ ካላንዱ ባዶና ጎዶሎ ነው። እነዚህን ህዝቦች 

ወዳልተፈለገ ነገር ያመራቸው  ተማርኩ ዘመናዊ ሆንኩ የሚለው ጽንፈኛው አካል ነው።ይህን አካል መዋጋት የሁላችንም ተግባር 

መሆን መቻል አለበት። እያንዳንዳችን በተግባር ልናስመሰክረው ይገባናል። በተለያዩ ሚዲያዎች በተለይ ደግሞ በማህበራዊ 

ሚዲያ ሁለቱን ህዝቦች የሚነጣጥሉ አፍራሽ መረጃዎችን የሚያሰራጩ አካላትን ልናወግዛቸው፣ ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ 

ልናደርጋቸው  ይገባል።      

የአማራንና የትግራይን ህዝብ አብሮነትና ቀረቤታን በተመለከተ አንድ አባት የተናገሩት ነገር ሁሌም ውስጤ ነው።  በእርግጥ 

እኚህ አባት እራሳቸው  የሌላን ሰው አገላለጽ ጠቅሰው  ነበር የተናገሩት።  አባባሉ እንዲህ ነው። “የአማራና የትግራይ ህዝብ 

ከወንድማማችና እህትማማች በላይ መንትያ ህዝብ ነው” መንትያም ወንድማማች ወይም እህትማማች አይደለም ማለቴ 

አይደለም፣ ነገር ግን መንትያ አብሮ የተፈጠረ፣ በጋራ አንድ መሃጸን የተኛ፣ በጋራ አንድ ጡት የጠባ ማለት ነው።  እነዚህ 

ህዝቦች ለዘመናት ተጋብተው ተዋልደው በደምና በስጋ  ተሳስረው፣ ተከባብረውና እርስ በርስ ተሳስበው  የኖሩ ህዝቦች ናቸው።  

አምና በዚህን ወቅት በደምና በሥጋ የተገነባው የሕዝቦች አንድነት በፀረ ሰላም ኃይሎች ሴራ እንዲያ ሲሆን ስንመለከት 

እውነት የበርካቶችን ልብ ተነክቶ ነበር።   

እንዲህ ያሉ ቅጥ ያጡ አካሄዶች ዳግም እንዳይከሰቱ  ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል። መንግስት ለቅሬታዎች በወቅቱ ምላሽ 

ይሰጥ። መልካም አስተዳደር ለማስፈን የሚደረጉ ጥረቶች ይጠናከሩ፣ ልማት አቅም በፈቀደ መጠን  የፋጠን። አዎ ልማት 

አቅምና ጊዜ ይጠይቃል። አልሳካ አለ እንጂ ቢሳካ ለእያንዳንዱ ወረዳ  ሁሉንም መሰረተ ልማት አሁኑኑ ብናሟላ መልካም 

ነበር። ግን አሁን ባለው የአገራችን ነባራዊ ሁኔታ አይቻልም። ይሁንና ህዝብን በማሳተፍ ልማት መፋጠን እንደምንችል ባለፉት 

ዓመታት የነበሩ ተሞክሮዎች አመላክተውናል።  

አገራችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጨባጭ ለውጦችን ማስመዝገብ የቻለችው ህዝብና መንግስት በቅርበት መስራት በመቻላቸው 

ነው።  መንግስት ፍተሃዊ የሃብት ክፍፍል እንዲኖር  እያደረገ ያለውን ጥረት አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ድህነት 

የችግሮቻችን ሁሉ ምንጭ ነው።  በመሆኑም ድህነትን ለመቀነስ የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በቀጣይም 



እዚህም እዚያም የሚታዩ ግጭቶች ቢከሰቱ እንኳን ግጭቶችን በባህላዊና ኃይማኖታዊ መንገድ መፍታት ኢትዮጵያዊ ባህላችን 

በመሆኑ ይህን አጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል። 

በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መካከል በታሪክ ግጭት ተነስቶ አያውቅም። ገዢ መደባት የሚፈጽሙት በደልና 

አድልዖ ይኑር እንጂ አንዱ ህዝብ ሌላው ላይ ያደረሰው አንዳችም በደል የለም። የአድልዖው መጠን ይለያይ እንደሆን እንጂ 

በቀድሞ  መንግስታት  ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የጭቆና ገፈት ቀማሾች  ነበሩ። የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች  

ገዢ መደባትን በጋራ ታግለዋል። ለአብነት ያክል እንኳን የደርግን አንባገነን መንግስት ለመጣል በተደረገው ትግል ወቅት ሁሉም 

የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች በጋራ ታግለዋል። ሁሉም የሚችሉትን  አድርገዋል። የደርግን ስርዓት ለማስወገድ 

በነበረው የትጥቅ ትግል ወቅት የትግራይና የአማራ ህዝቦች  ጠንካራ ትስስራቸውን አሳይተዋል። የቀድሞው ኢህዴን  የአሁኑ 

ብአዴን ትውልዱና ዕድገቱ ትግራይ ሲሆን በተመሳሳይ ህወሃት ትግሉን ወደ መሃል አገር ያሸጋገረው በአማራ ህዝብ ድጋፍ ነው።     

አንዳንድ አካላት በክልሎች መካከል በአንዳንድ በየአካባቢው የሚታዩ የድንበር ላይ ግጭቶች የአጠቃላይ የፌዴራል ስርዓቱ 

የፈጠራቸው አድርገው ለማቅረብ ጥረት ሲያደርጉ ይታያሉ።  በድንበር አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች በአብዛኛው አርብቶ አደሮች 

ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ለግጦሽና ለውሃ በሚያደርጉት እሽቅድምድም  መጋጨታቸው አይቀርም። እነዚህን ችግሮች መፍታት 

የሚቻለው  ዘላቂ ልማትን ማስፈን ሲቻል  በመሆኑ ለግጭት መንስዔ የሆኑትን ነገሮች በስፋት ማቅረብ ተገቢ ነው።  

የመልካም አስተዳድር እጦት ሌላው የግጭት መንስዔ ስለሚሆን መንግስት ህብረተሰቡ ቅሬታ ላነሳባቸው ጥያቄዎች ተገቢውን 

ምላሽ በወቅቱ መስጠት መቻል አለበት። በየአካባቢው ያሉ አመራሮች የህዝብን ችግር ያዳምጡ በወቅቱ ምላሽ ይስጡ። 

ምላሽ ሁሌም አዎንታዊ ላይሆን ይችላል። በወቅቱ  የሚሰጥ “አይሆንም” የሚል ምላሽ በራሱ  ተገቢና ትክክለኛ መልስ ነው። 

የዘገየ ፍትህ ከተከለከለ ይቆጣራል እንደሚባለው መንግስት ሁሌም የህዝብን የልብ ትርታ በቅርበት ማድመጥ ይኖርበታል።    

ልማትን የምናፋጥን እና መልካም አስተዳደርን የምናጎለብት ከሆነ የውጭ ኃይሎች ብቻ ሳይሆኑ የጥበት፣ ትምክህትና 

ኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት ቦታ ሊያገኙ አይችሉም። ችግራችንን ወደ ውጭ አናድርገው። አምና በአገራችን ለተከሰተው 

ሁከት የውጭ ጣልቃ ገብነት  መኖሩ እርግጥ ቢሆንም  እንደእኔ እንደእኔ ግን ዋንኛው ምክንያት በውስጥ ያለውን ችግሮቻችንን 

በወቅቱ መፍታት አለመቻላችን ይመስለኛል።   

በጥልቅ ተሃድሶ ወቅት አንዳንድ ስግብግብ  ተሿሚዎች  የሚፈጽሙት ተግገባር ተመልክተን አፍረንባቸዋል። የትምክህትና 

የጥበት ሃይሉ ዋንኛ መገለጫ ኪራይ ሰብሳቢነት ነው። ይህን ዋሻ ማድረቅ መቻል አለበት። ጸረሰላም ሃይሎችን ጠንክረን መታገል 

የምንችለው ልማትን በማፋጠንና  መልካም አስተዳደርን በማጎልበት ብቻ ነው።  ጠባቡም ሆነ ትምክህተኛው  ወጣቱን ለሁከትና 

ብጥብጥ ለማነሳሳት በር የሚየገኘው የመልካም  አስተዳደር ጉድለትን አስታኮ ነው።  የህዝብ ቅሬታዎች በወቅቱ ምላሽ 

እንዲያገኙ ማድረግ ክፍተት ይዘጋል።   

የጥበትና ትምክህት ሃይሎች እንኳን ህዝብን ቤተሰብን የሚነጣጥል መሰሪ አካሄድን የሚከተሉ በመሆናቸው ተገቢው ጥንቃቄ 

ካላደረግን እንዲሁም አካሄዳቸውን ካልነቃንባቸው አገራችንን ወደቀውስ ሊያመሯት ይችላሉ። የጽንፈኛው አካል የበሬ ወለደ 

ፖለቲካው ማንንም ስሜታዊ ያደርጋል።  ማንንም ያሳስታል። በተለይ ወጣቶች ላይ ይበረታል። በመሆኑም ወጣቶች የእነዚህን 

መሰሪ ሃይሎች  አካሄድ ሊነቃባቸው ይገባል።   

 


