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መቐለ
ባሳለፍናቸው ብዙ ሺ ዓመታት ኣንድም ግዜ ቢሆን በህዝቦች መካከል ጥላቻ የታየበት የታሪክ
ኣጋጣሚ ኣልተከሰተም፡፡ የቅርቡ የሁቱና ቲሲ እንኳን ብንመለከት በዚያን ወቅት እዝቡን ባልተገባ
እና ዓለም ጉድ ያሰኘ ኣስፀያፊ በሆነ ኣገባብ የተካሄደው የዘር ፅፍጨፋ ያኔ የነበረው ኣመራር
ስልጣኑን ለማራዘም ሲል ያካሄደው እንጂ በሁለቱ ወንድማሞች ህዝቦች ላይ ኣንድም ኣይነት ጥላቻ
ስለነበረ ኣይደለም፡፡ በሌሎች ውስጣዊ ችግር ባስተናገዱ የኣለማችን ሃገራትም እላይ ከተጠቀሰው
ሃቅ ዝንፍ የሚል ኣይደለም፡፡ ወደኛ ሃገር መለስ ስንልም ኣይደለም በኣሁኑ የተሻለ ዲሞክራሲ እና
ራስን በራስ ማስተዳደር በተቻለበት ወቅት፣ በራስ ቋንቋ መማርና መዳኘት በተቻለበት ወቅት፣
እስከኣሁን ታይቶ በማያውቅ ፈጣንና ኣስገራሚ ሁኔታ በተስፋፉበትና በኢኮኖሚያዊ እድገቷ
በኣለም ደረጃፈጠን በሚባለው በጣም በጣት ከሚቆጠሩ ሃገራት በተሰለፈችበት ወቅት ሆነን
ባለፉት ኣፋኝ የሚባሉ ስርኣቶችና ኣብዛኛው ህዝባችን በቀን ኣንድቀን መብላት ይችል ባልነበረበት
በድህነት ቸነፈር እየተመታ ባሳለፋቸው ያለፉት ጨቐኝ ስርዓቶች እንኳ ኣንድም ግዜ በእዝቦች
መካከል ጥላቻ ሰፍኖ ኣያውቅም፣ ኣልተሰማም፡፡ ኣይደለም በተዋለደ፣ በተዛመደ እና በደም
በተሳሰረ የኢትዮጵያ እዝቦች መካከል በሌሎችም በህዝቦች መካከል ጥላቻ ሰፍኖ ነበር ተብሎ
ኣያውቅም፡፡
ከዚሁም ባሻገር በተለይ ደግሞ መሰረታዊ የሆነ ሁለገብ ትስስር ባለው የኣምሓራና የትግራይ
ህዝቦች መካከል በታሪካቸው ይህ ነው የሚባለ የጥላቻ ኣባዜ ኣይደለም ዛሬ በነበሩት ጨቋኝ
ስርኣቶችም ኣልነበረም፡፡ ይልቁንስ የተፋቀረ፣ የተዋለደ፣ በመካከላቸው ያሉት ሰውሰራሽ ድንበር
የማይገድበው በሃዘን በደስታና በሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች የሚተባበር እንደሆነ ማንም የሚክደው
ብቻ ሳይሆን የሚጠራጠረውም ኣለ ብየ ኣልወስድም፡፡
ታድያ ኣሁን እየተባለ ያለው የሁለቱም ህዝቦች ጥላቻ ጥላቻ ሳይሆን በስልጣን ላይ ያሉ ኣመራሮች
ከህዝቡና ከኣገሪቱ ያሻቸውን ያህል ሃብት እየጋጡ፣ እያስጋጡና እየደለቡ ኣደብ የሚላቸው
መጥፋቱ ሳይበቃ ይህንን በኢህኣደግ እየተመራ የተገኘው ተኣምራዊ የእድገት ለውጥ
ያልተዋጠላቸው ትምክፍተኛች መሳርያ በመሆን በኣዲስና በነፍጠኛ ስርዓት የስልጣን እድሜ
ማራዘምያ ፈልገውት ያደረጉትና በህዝቦች መካከል በሚል ሽፋን ህዝቡ እርስ በርሱ
እንዲጠራጠርና እንዳይተማመን እንደወትሮው ተቃቅፎ መኖር ከቀጠለ ስልጣናቸውን እንደሚያጥር
የሰጉ የመሰሪ ኣመራሮች ደባ ነው፡፡
ኣሁንም ቢሆን ኣንድም ትግራይ በቅርቡ በተከሰቱ ስሜትን የሚነኩ ሁኔታ ሆኖ እንኳ የኣማራ
ህዝብ ጠላቴ
ነው ኣላለም ኣይልምም፡፡ ምክንያት ለባም ህዝብ ነውና፣ የቻለውን ሁሉ እገዛ
ለማድረግ የሚሞክር፣ ጠላት በራሱ ድንበር ብቻ ሳይሆን በሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦችም ሲነሳ
ባለው ኣቅም እስከመስዋእትነት የሚከፍል ህዝብ ነው፡፡

በቅርቡ በኣምሓራና በትግራይ ህዝቦች መካከል የተፈጠረውን ጥላቻ ለመሸምገል በሚል የሁለቱም
ክልል ኣመራሮች እና የህዝብ ተወካዮች ተሳትፉበት መድረክ መዘጋጀቱን በቴለቪዥን መስኮት
ኣይተናል፡፡ ነገሩ ስርመሰረቱ እሱ ቢሆን ንሮ እንደዛ መደረጉ ደግ ነበር፡፡ ሃቁ ግና በህዝቦች
መካከል ጥላቻ ተፈጥሮ ሳይሆን ቀደም ስል እንደጠቀስኩት የኣመራሩ ችግር ነው፡፡በጎንደር እና
ኣከባቢው ችግሩ ከመፈጠሩ 8 ወራት ቀደም ብሎ በሺንፋ በጠራራ ፀሃይ፣ መንግስ የሚያውቀው
ታርጋ የለጠፉ ኣይሱዙዎች፣ በክልሉ መንግስት በታጠቁ ሚሊሻዎች ኣጃቢነት የ 45 የትግራይ
ተወላጅ በዚሁ ስፍራ ህጋዊ በሆነ መንገድ እየነገዱ ይነሩ የነበሩ ሰዎች ንብረት ብቻ ሳይሆን
የተፈጨ ዱቄት ችንኳን ሳይቀር ፖሊሱ እያየ ተጭኖ ሄደ፣ ሂወታቸውን ለማዳን በፖሊስ ጣብያ
ለመጠለል ሲሄዱ መግባት የተከለከሉበት፣ ጥቂቶቹም የተገደሉበት፣ ይህንን ኣቤቱታ ለክልሉ
መንግስት ኣቤት የተባለበት፣ ሰባራ ሳንቲም እንዳልጠፋ ምንም ኣይነት መልስ ሊሰጥ ያልቻለበት፡
ከዛም ፍትህ ከላይ ይገኛል በማለት እስከ ምክትል ጠቅላይ ምኒስትሩ ኣቤት ያሉበት ግና
እንደማዘንና ተገቢውን የማፅናናት ስራ ተሰርቶ ፌደራላዊ ግዴታቸው ከመወጣት ይልቅ
ያቀረባችሁት የንብረት ዘረፋ የተጋነነ ነው የሚል መከራከርያ የቀረበበት፣ በዚሁም ኣገባብ ኣንዳች
መፍትሄ በክልሉም ይሁን በፌደራል መንግስት ያልተደረገበት መሆኑ የኣደባባይ ሚስጥር ነው፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ ነው መጠነ ሰፊ በኣንድ ዘር ላይ ያነጣጠረ ዘመቻ የተካሄደው፣ ብዙዎች
የተገደሉበት፣ ተገደው ክልለን እንዲለቁ ብቻ ሳይሆን ወደ ሱዳን እንዲባረሩ የተደረገበት፣
ንብረታቸው የወደመና የተዘረፈበት፡፡ ለነገሩ ተጣርቶ ተጠያቂ ባይገኝለትም እንደቅማንት ህዝብ
እንኳን በተወካዮች ምክርቤት የጉዳቱ መጠን ማጣራት ያልተደረገበት ብቻ ሳይሆን ቅማንትን ብቻ
በሚመለከት በቀረበ ሪፖርት ትግራይን ወክለናል በሚሉ የፓርላማ ኣባላት እንደጥያቄ ያልተነሳበት
ሁኔታ እንዳለ ህዝቡ እስከኣሁን በቁጭት የሚያነሳው ጉዳይ ነው
ታድያ የዚሁ ችግር ጠንሳሽና ኣስፈፃሚ ተለይቶ ታውቆ ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ/እልባት
ባልተደረገበትና ቀጣይ ተመሳሳይ እርምጃ በየተዓውም ክልል እንዳይደገም ማስተማርያ
ባልተደረገበት ፣ የሞቱትን እና ንብረታቸው የተወረሱትን ተገቢውን ካሳ ባልተከፈለበት፣
የተፈናቀሉትን ተገቢውን የመልሶ መቋቋምያ ስራ ባልተካሄደበት ሁኔታና ይሀንንም በኣጀንዳነት
ባልቀረበበት ሁኔታ ጉባኤ እርቀሰላም ተደርገዋል መባሉ ማፌዝ ይሆናል፡፡የወጣው የኣቋም
መግለጫም ቢሆን እነዚህ በገዛ ኣገራቸው ዘርኣዊ ጥቃት ስለደረሰባቸው ዜጎች ኣንድም ነገር
ኣልተባለበትም፡፡ ለህዝቡ ያለው ንቀት ወይንስ……….
ስለዚህ ድሮውም ቢሆን እላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በሁለቱም ህዝቦች መካከል ጥላቻ የሚባል
ነገር ኣልነበረም ለወደፊትም ኣይኖርምም፡፡ ሆኖም በቅርቡ በኣምሓራ ይኖሩ በነበሩት የትግራይ
ተወላጆች ላይ ለደረሰው ግፍና ሶቆቃ መሃንዲሶቹ፣ ኣዛዦችና ኣስፈፃሚዎች በህግ እንዲጠየቁ
ማድረግና ለተጎዱ ወገኖችም ተገቢውን ሁሉ እንዲደረግላቸው የሚያስችል ስራ ካልተደረገ በስተቀር
ነገሮች ሁሉ ከድጡ ወደ ማጡ መሆኑን እና የባሰ ቀውስ ሊያስከትል እንደሚችል ልብ ያለው ልብ
ሊል ይገባል፡፡ ዝምታን የመረጠው የፌዴራል መንግስትም እውን ኣገሪቱን የማማከል ስራ
እየሰራሁኝና ሃላፊነቴን እየተወጣሁኝ ነው የሚል ከሆነ እጁን ኣስገብቶ የተጎዱትን እንደገና
በማደራጀትና ቁስላቸው እንዲሽር በማድረግ እንዲሁም በኣንድ ክልል የሚኖሩ የሌላ ክልል
ተወላጆች ሙሉ ከለላ የመስጠት ሃላፊነት እያለው ይህንን ባላማድረጉ/ለማድረግ ፍላጎት ባለመኖሩ
ምክንያት ተጠያቂ የሚሆንበት ስራ መስራት ይጠበቅበታል፡፡ የትግራይ ህዝብ በኣፍሪካ ተወዳዳሪ
የሌለው ሰራዊት ይባልለት የነበረው የሰው በላው የደርግ መንግስት ኣከርካሪ በመስበር ጉልህ ድርሻ
በመጫወት መራራ መስዋእትነት የከፈለው በመላ የኣገሪቱ ክፍል እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ
በእኩልነት፣ በሰላምና በነፃነት ተዘዋውሮ ለመኖርና ሰርቶ ለመጠቀም እንጂ እንደ እብድ ውሻ

እየተባረረ እንዲገደልና ሞራሉ እንዲላሽቅ ኣለመሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ ይህንን ተገቢ እና
መሰረታዊ ችግሩን ለማንጠፍ የሚያስችል ስራ ኣለመስራትም የነፍጠኛችና ፀረ ፌዴራላዊ
ህገመንግስታችን ብድኖች መሳርያ እንደመሆን ያስቆጥራል

