
አንድነት ሌላ፤ አንድ ዓይነት መሆን ሌላ! 

/ክፍል አንድ/ 

 

ሰለሞን ሽፈራው 10-19-17 

ኢትዮጵያ የምትመራበትን ፌደራላዊ የመንግስት አወቃቀር በፀረ የሀገር አንድነት ከመፈረጅ 

የሚመነጭ አቋም ላይ የተመሰረተ የተቃውሞ ፓለቲካ እንቅስቃሴ በማድረግ የሚታወቁ ኃይሎች 

መኖራቸው የሚካድ አይደለም፡፡ እናም እነዚሁ “እናት ሀገር ወይም ሞት” የሚለውን የደርግ 

ኢ.ሠ.ፓ ወታደራዊ አምባገነን አገዛዝ እብሪተኛ ፕሮፓጋንዳ ለማስቀጠል ያለመ የሚመስል ጽንፈኛ 

አቋምን የሙጥኝ የማለት አባዜ የተጠናወታቸው የተቃውሞው ጎራ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ መሪ 

ተዋናዮች፤ ኢትዮጵያዊ የሀገር አንድነትን የሚረዱበት አግባብ አሳሳች ገጽታዎች እንዳሉት ነው ለኔ 

የሚሰማኝ፡፡ ስለዚህ፤የመጣጥፌ ዋነኛ ዓላማም የፌደራል ስርዓቱን በፀረ የሀገር አንድነት ለመፈረጅ 

ሲቃጣቸው የሚስተዋሉት ተቃዋሚዎች የሚታወቁበት የፖለቲካ አቋም ስህተት ያለበት ስለመሆኑ 

ለማመልከት መሞከር ነውና አሁን በቀጥታ ወደ ዋናው ነጥብ ልለፍ፡፡ 

 

 እንግዲያውስ እንደኔ እምነት ከሆነ፤ ከላይ በፅሑፌ መግቢያ የተጠቆመውን የተቃውሞው ጎራ 

ፓለቲካዊ አመለካከት የሚያንፀባቅ አቋም በማራመድ የሚታወቁት ወገኖች አንድነትን፤ ከአንድ ዓይነትነት 

የመለየት ችግር ያለባቸው ሆኖ ይሰማኛል፡፡ ለዚህም ደግሞ እነርሱው ራሳቸው አዘውትረው ሲያነሱት 

ከሚደመጠው፤ ጭፍን ድፍን ያለ ፌደራላዊ ስርዓቱን በፀረ የሀገር አንድነት የመፈረጅ ውግዘት የተሻለ 

አስረጂ አያስፈልግም ማለት የሚቻል ይመስለኛል፡፡ ስለሆነም በድህረ ደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ 

የተከፈተውን አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ለአንዲት ቀን ጀምበር እንኳን በበጎ መንፈስ ተመልክተውት 

የማያውቁት እነዚሁ ወገኖች፤ የሚያራምዱት አቋም እንዴት አንድነትን ከአንድ ዓይነትነት የመለየት 

መሰረታዊ ችግር እንዳለበት ያስረዱልኛል የምላቸውን የራሳቸውን የዘወትር መከራከሪያ ነጥቦች ለማስታወስ 

ያህል እያነሳሁ አቋማቸውን በምክንያታዊ ተቃውሞ ለመሞገት እሞክራለሁ፡፡ 

እንግዲህ ሁላችንም ከትናንት እስከ ዛሬ በምናውቀው የድህረ ደርግ ኢትዮጵያ የተቃውሞ 

ፓለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ጎላ ብሎ ከሚደመጠው አዲሱን የታሪክ ምዕራፍ ምንም ዓይነት ለዚች ሀገር 

ህዝቦች ዘለቄታዊ የጋራ ዕጣ ፈንታ የሚበጅ በጎ ገጽታ የሌለው ለማስመሰል ያለመ ጭፍን ውግዘት 

መረዳት እንደሚቻለው ከሆነ፤ ይህን አቋም በመረረና በከረረ መልኩ የሚያራምዱት ወገኖች ሁለት 

መሰረታዊ ቁም ነገሮችን ያፋለሰ እይታ ነው ያላቸው፡፡ የፌደራል ስርዓቱ የመንግስታዊ አስተዳደር 

መዋቅር፤ ከእግር እስከ ራሱ እቺን ሀገር ለብተና አደጋ ከማጋለጥ ያለፈ ጠቃሚ ጎን የለውም ብለን 

እንድናምን ለማድረግ ያለመ የተቃውሞ ፓለቲካ ፕሮፓጋንዳቸውን ለማዛመት ሲሉ ብቻ፤ እንደዋዛ 

ከሚጨፈልቋቸው መሰረታዊ ነጥቦች መካከል አንዱና የመጀመሪያው፤ ከኢህአዴግ በፊት በነበሩት ስርዓተ 

መንግስታት ምንም ዓይነት በብሔር፣ ብሔረሰብና ህዝቦች ላይ የተፈፀመ ጭቆና (አድሎና መገለል) 

እንዳልነበረ አድርገው ሲሰብኩ የሚደመጡበት ነጥብ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ፤ልክ እንደ ደርግ 



ኢ.ሠ.ፓ የ “እናት ሀገር ወይም ሞትን” መፈክር ጮህ ብሎ ማስተጋባት በራሱ ኢትዮጵያዊ 

አንድነትን የማስጠበቂያ መንገድ እንደሆነ አድርገው መውሰዳቸው ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

 ለአብነት ያህልም፤ እንደዚህ ዓይነቱን ከደርግ ኢ.ሠ.ፓው የከሰረ ፕሮፓጋንዳ ጋር የሚመሳሰል 

ፓለቲካዊ አቋም ማራመድን “የእውነተኛ ኢትዮጵያዊነት መገለጫ” እንደሆነ አድርገው የሚወስዱት 

ተቃዋሚ ልሂቃን ከሰሞኑ የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው የሰጡትን አስተያየት ማንሳት ተገቢ 

ይመስለኛል፡፡ ስለዚህም ባለፈው ቅዳሜ መስከረም 20 ቀን 2010 ዓ.ም ታትሞ የወጣው አዲስ 

አድማስ ጋዜጣ ላይ “ኢትዮጵያዊነት ምንድነው? በምን ይገለፃል?” የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው 

የየራሳቸውን ምላሽ ከሰጡት ወገኖች መካከል አንዳንዶቹ የተናገሩትን እኔ ላነሳሁት ርዕሰ ጉዳይ የተሻለ 

ማሳያ ሊሆን የሚችል ሆኖ ስላገኘሁት እነሆ እንደሚከተለው እየቀነጨብኩ በማቅረብ መከራከሪያዬን 

ምክንያታዊ ለማድረግ እሞክራለሁ፡፡ 

 በዚህ መሰረትም፤ጋዜጣው “ኢትዮጵያዊነት ምንድነው? እንዴት ይገለፃል?” ሲል ላነሳው ጥያቄ 

ምላሽ እንዲሰጡ ከተመረጡት አምስት ሰዎች ውስጥ አብዛኛዎቹ እንደተለመደው ሁሉ፤ የሀገራችንን 

ፌደራሊዝም በ “ገንጣይ-አስገንጣይነት” ለመፈረጅ የሚቃጣውን ትምክህተኛ የተቃውሞ ፖለቲካቸውን 

ፕሮፓጋንዳ እንደ አዲስ ሊነግሩን ሲሞክሩ ተስተውለዋል፡፡ በተለይም ደግሞ ኪነጥበባዊ ጭምብል 

አጥልቀው እየቀረቡ የደርግ ኢ.ሠ.ፓን የ “እናት ሀገር ወይም ሞት” መፈክር ከጣራ በላይ ለማስጮህ 

በመሞከር የሚገለፅ የኢትዮጵያዊነት ፍቅር ስሜት እንዳንገበገባቸው መናገርን እንደፈሊጥ የያዙት 

ትምክህተኛ የተቃውሞው ጎራ ፓለቲከኞች፤ የእነርሱን አቋም የማንጋራ ዜጎችን ለማሸማቀቅ ያለመ 

ማስፈራሪያም ጭምር ስለመሰንዘራቸው ነው እኔ የተረዳሁት፡፡ ለዚህ ደግሞ የፊልም ስራ ባለሙያው 

ወጣት ያሬድ ሹመቴ የሰጠውን አስተያየት ብቻ እንኳን አንስተን ብንመለከት በቂ ይመስለኛል፡፡ 

ምክንያቱም ይህ ወጣት ቅዳሜ መስከረም 20 ቀን 2010 ዓ.ም ታትሞ ለወጣው አዲስ አድማስ 

ጋዜጣ “ኢትዮጵያዊነት ምንድነው? በምን ይገለፃል?” የሚል ጥያቄ ምላሽ ሲሰጥ፤አሁን ሀገር 

በመምራት ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት በፀረ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የመፈረጅ አዝማሚያ ጎልቶ 

የተንፀባረቀበትን አስተያየት ሰንዝሯልና ነው፡፡ 

 ለነገሩ ሌላው አስተያየት ሰጪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረትም እንዲሁ፤ ከኢህአዴግ በፊት የነበሩት 

የኢትዮጵያ መንግስታት “አንድነታችን ላይ የተሻለ ስራ እንደሰሩና አሁን ግን ልዩነታችን ላይ ብቻ 

ትኩረት እንደሚደረግ” ነው የገለፀው፡፡ ዶክተር ንጋት አሰፋ የተባሉ የጋዜጣው እንግዳ ደግሞ፤ 

በኢትዮጵያ ሁኔታ ብሔር ለመባል የሚያበቃውን መስፈርት ሊያሟላ የሚችል ህዝብ አለ ብለው 

እንደማያምኑና ጉዳዩን ህወሐት የፈጠረው ፓለቲካዊ ጨዋታ አድርገው እንደሚቆጥሩት የሚያንፀባርቅ 

አንድምታ ያዘለ ምላሽ ነው የሰጡት፡፡ እናም ከዚህ አኳያ ሲታይ፤ አብዛኛዎቹ አስተያየት ሰጪዎች 

ያንፀባረቁት ሃሳብ፤ አንድነትን ከአንድ ዓይነትነት የመለየት መሰረታዊ ችግር የሚስተዋልበት ብቻም 

ሳይሆን፤ ጭራሽ ከተነሳው ጥያቄ ጋር ምንም የማይገናኝም ጭምር ነው ብሎ ማጠቃለል ይቻላል፡፡ 

 ይህን የምለውም ደግሞ፤ሳምንታዊው አዲስ አድማስ ጋዜጣ በቅጽ 16 ቁጥር 924 እትሙ ላይ 

ያነሳው ወቅታዊ ጥያቄ ይዘት “ኢትዮጵያዊነት ምንድነው? በምን ይገለፃል?” የሚል ሆኖ ሳለ፤ ጥያቄው 



ከቀረበላቸው ወገኖች አብዛኛዎቹ የሰጡት ምላሽ ግን፤ ያው እንደተለመደው የፌደራል ስርዓቱን በፀረ 

የሀገር አንድነት ለመፈረጅና ለመወንጀል ያለመ ነው፡፡ ይህ ዓይነቱ አካሄድ የሚያረጋግጥልን ጉዳይም፤ 

የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኝነት ጽንፈኛ ፓለቲካዊ አስተሳሰብን በማቀንቀን የሚታወቁት የተቃውሞው 

ጎራ ኃይሎች፤ ፈጥረናል የሚሉትን “የፀረ ወያኔ /ኢህአዴግ ትግል ትብብር” በጥንቃቄ ለመያዝ ሲባል 

ብቻ፤ የአዲስ አድማስ ጋዜጣው ጥያቄ ርዕሰ “ኢትዮጵያዊነት እንዴት ይገለጻል?” በሚል መሰረተ 

ሃሳብ ዙሪያ የሚያጠነጥን መስሎ እንዲቀርብ ተደረገ እንጂ፤ ተጋባዦቹ ዕንግዶች እንዲያስተላለፉ 

የተፈለገው መልዕክት ግን የ “እናት ሀገር ኢትዮጵያ ወይም ሞት” መፈክርን ለማስጮህ ያለመ የግዛት 

አንድነት ናፋቂነትን እንደሆነ ነው፡፡ ለዚህ አስተያየቴ የተሻለ ማሳያ አብነት ይሆናል የምለው ደግሞ፤ 

በተለይም ዲያቆን ዳንኤል ክብረት “የኛን ስልጣኔ ሊያሳይ የሚችለውን ኢትዮጵያን እንስራ” በሚል 

ንዑስ  ርዕስ ስር ለጋዜጣው ጥያቄ የሰጠው ምላሽ የትምክህተኞቹ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ልሳን እንደሆነ 

በሚነገርለት “ብራና” የተሰኘ የኤፍ.ኤም.አዲስ 97.1 ሬዲዮ ጣቢያ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ 

መነበቡ ነው፡፡ 

 “ባለፉት ዘመናት፤ በተለያየ አካሄድና ፍልስፍናም ቢሆን፤ሀገራዊ ህብረትና አንድነት ላይ 

ተሰርቷል፡፡ዛሬ ደግሞ ልዩነቶቻችንን የበለጠ እንድናውቅ ነው የተደረገው” ሲል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት 

የቀደሙት ስርዓተ መንግስታት ከአሁኑ በተሻለ መልኩ ለኢትዮጵያውያን ህዝቦች ሀገራዊ አንድነት 

መጠናከር የቆሙና የሰሩም ጭምር ስለመሆናቸው እየደጋገመ የገለፀበትን የጋዜጣ ጽሑፍ መርጠው 

እነርሱ እንዳሻቸው በሚፈነጩበት ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ያቀረቡት ለምን እንደሆነ እንኳንስ አዋቂ ሰው ገና 

ነፍስ ያላወቀ ህፃን ልጅ  የሚስተው አይመስለኝም፡፡ ስለዚህ እኔ በበኩሌ፤ዲያቆን ዳንኤል ክብረት 

ከዛሬው ፌደራላዊ የመንግስት አወቃቀር ይልቅ የቀድሞዎቹ አሀዳዊ ስርዓተ መንግስታት፤ ለመላው 

የኢትዮጵያ ህዝቦች ሀገራዊ ህብረትና አንድነት የተሻለ ጠቃሚ ስራ ሰርተዋል ሲል ምስክርነት የሰጠበትን 

ሃሳብ እንደማልቀበለው በምክንያታዊ መከራከሪያ ለመሞገት እገደዳለሁ፡፡ 

 እንግዲያውስ አሁን የማልፈውም፤ ከላይ በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ የተመለከተውን የዲያቆን 

ዳንኤል ክብረት ንግግር ጨምሮ፤ በተለይም የፊልም ዳይሬክተሩ ያሬድ ሹመቴ “ዘንድሮ ኢትዮጵያን እኛ 

ነን የፈጠርናት የሚሉት ጎበዞች በታሪክ ምን ዓይነት ቦታ እንዳላቸው በሂደት የሚታይ ነው” ሲል 

ፈጽሞ ያልተባለውንና ሊባልም የማይችለውን መሰረት ቢስ አሉባልታ ለርካሽ የፓለቲካ ትርፍ ማስገኛነት 

ሊጠቀምበት የሞከረውን ዛቻ የተቀላቀለበት የትምክህተኛ ተቃዋሚዎች ፕሮፓጋንዳ ወደምተችበት ጽሑፌ 

ዋነኛ ነጥብ ይሆናል፡፡ ከዚሁ የሁለቱ ግለሰቦች የፌደራሊዝም ስርዓታችንን ለማጥላላት ያለመ ተመሳሳይ 

አቋም ጋር አብሮ መነሳት ይኖርበታል የምለው ደግሞ፤ ዶክተር ንጋት አሰፋ የተባሉት ሌላ አስተያየት 

ሰጪ፤ለህዝቦች የብሔራዊ ማንነት ጥያቄ ተገቢ ምላሽ የመስጠትን አስፈላጊነት ጉዳይ “ህወሐት 

ያመጣው እንደሆነ” አድርገው የገለፁበት ንግግር ነው፡፡ 

 በዚህ መሰረት አስቀድሜ ለመግለጽ የምወደውም፤ ሶስቱን አስተያየት ሰጪዎች በእጅጉ 

የሚያመሳስላቸው ጉዳይ፤ አዲስ አድማስ ጋዜጣ ላቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ የሰጡበት አግባብ፤ አሁን 

አሁን እንደፈሊጥ የተያዘውን የታሪክ ሽሚያ የሚያንፀባርቅ የብሔር ተወላጅነት ውግንናን የሚያመለክት 



ቅኝት ላይ መመስረቱን ነው፡፡ ይህን እውነታ በተሻለ መልኩ ግልጽ ለማድረግም ደግሞ የሚከተሉትን 

ታሪካዊ ዳራዎች ከዛሬዋ ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር እያገናዘብን የህሊና ፍርድ እንድንሰጥ የሚጋብዙ 

መሰረታዊ ነጥቦች በጥያቄ መልክ ማንሳት ተገቢ ሆኖ ይሰማኛል፡፡ የመጀመሪያ ጥያቄ፤ እነ ዲያቆን 

ዳንኤል ክብረት ያለፉት ስርዓተ መንግስታት የኢትዮጵያ ህዝቦችን ሀገራዊ ህብረትና አንድነት በማጠናከር 

ረገድ ከአሁኑ መንግስት የበለጠ ስለመስራታቸው አስረግጠው ሲናገሩ የሚደመጡት፤ ኢህአዴግን 

ከየትኛው ንጉስ ነገስት፤ ወይም ደግሞ ወታደራዊ አገዛዝ ጋር አነፃፅረውት ነው? የሚል ይሆናል፡፡ 

 ይህን ጥያቄ ለማንሳት የተገደድኩትም ያለምክንያት እንዳይመስላችሁ፡፡ ይልቅስ የታሪክ ተመራማሪ 

ስለመሆኑ የሚነገርለት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት፤ ለተጠቀሰው የአዲስ አድማስ ጋዜጣ ምላሽ የሚሰጥ 

መስሎ ያስተላለፈው ፍርደ ገምድል መልዕክት ከአንድ የኢትዮጵያውያን ህዝቦችን ዘመናትን ካስቆጠረ 

የግፍ አገዛዝ በሚመነጭ ድርብርብ ጭቆና ውስጥ እያለፈ እንደምንም ዛሬ ላይ የደረሰ የጋራ ህልውና 

የሚመለከት ጥናትና ምርምር ከሚያካሂድ የታሪክ አዋቂ ሰው የማይጠበቅ ሆኖ ስላገኘሁት ነው፡፡ 

ስለዚህም ዲያቆኑ ወንድማችን “የታሪክ ተመራማሪ” ለመባል የበቃው በእርግጥም ኢትዮጵያውያን 

ብሔሮች፤ብሔረሰቦችና ህዝቦች በትናንቱ የአብሮነት ታሪካቸው እንደ ምንም እየተጋፈጡ ያለፉበትን ዕርስ 

በርስ እየተቋሰሉ ለመኖር የመገደድ እውነት የማያውቅ መስሎ መቅረብን እንደ ሙያ በመቁጠር ነው? 

የሚያሰኝ ኢ-ፍትሐዊነትን አጉልቶ ያንፀባረቀ ምስክርነት ሰጥቷል፡፡ 

 ከዚህ የተነሳም እውን ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከኢህአዴግ በፊት የነበሩት ስርዓተ መንግስታት 

ያውም ሆነ ብለው የአንዱን ብሔር ወይም ብሔረሰብ ህዝብ በሌላኛው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ላይ 

እያዘመቱ እቺን መከረኛ ሀገር በአንድነት ስም ሲያተራምሷት ያልተስተዋሉበት የታሪክ አጋጣሚ 

እንዳልነበረ ሳያውቅ ቀርቶ ነውን በዚህን ያህል መጠን የታሪክ ፍትህ የሚያዛባ ፍርድ የሚሰጠው? ብለን 

እንጠይቅ ዘንድ የሚያስገድድ የየራሳችን ገና በቅጡ ያልሻረ ተጨባጭ ቁስል ያለብን ህዝቦች ጥቂት 

አይደለንም፡፡ ለምሳሌ ያህልም እኔ ራሴ ተወልጄ ባደኩበት አካባቢ የሚኖረው የራያ ራዩማ ህዝብ ላይ 

የአፄ ኃ/ሥላሴ ዘውዳዊ አገዛዝ ከአንደም ሁለት ሶስት ጊዜ እስከ አፍንጫው የታጠቀ ወራሪ ኃይል 

እያዘመተበት ሲጨፈጨፍና ለዘመናት ጥሮ ግሮ ያፈራውን ሀብትና ንብረት የዘረፋ ፍቃድ በሰጠው ወሮ 

በላ ሰራዊት ሲቀማ እና ሲያስቀማ ስለመኖሩ እነ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አያውቁም ማለት ይከብዳል፡፡ 

እንዲያውም እውነቱን እንነጋገር ከተባለማ የኛ ወላጆች ዕድሜያቸውን ሲጠየቁ “ራስ አበበ አረጋይ 

ሲወረን” ወይም ደግሞ “ራስ አበበ ዳምጤ ሲወረን” አሊያም “የጃንሆይ  ቁጣ ጨርጨርን ምድረ 

በዳ ሲያስቀረው እግረ ተከተል ልጅ ነበርኩ” ወዘተ የሚል ምላሽ ነው የሚሰጡት፡፡ 

 የራያ ህዝብ ላይ፤ በመንግስት ውሳኔ በተደጋጋሚ መጠነ ሰፊ ወረራ እየታወጀበት እንደ 

ህብረተሰብ ህልውናውን ለማጥፋት ያለመ የግፍ እርምጃ ሲወሰድበት የቆየው ደግሞ፤ የራስን ዕድል በራስ 

የመወሰን ዴሞክራሲያዊ መብቱ እንዲረጋገጥለት ስለጠየቀ እንጂ ኢትዮጵያዊነቱን የማይቀበል ስለነበር 

እንዳልሆነ እንኳንስ የታሪክ ተመራማሪው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እንደኔ ዓይነቱ ተራ ዜጋም ጭምር 

የሚስተው ጉዳይ አይደለም፡፡ ይህ ዓይነቱን ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ያነሱ ኢትዮጵያዊያን 

ህዝቦችን በኃይል ለማፈን ሲባል ይፈጸም ከነበረው የግፍ ተግባር አንዱን ብሔር፤ ወይም ደግሞ 



ብሔረሰብ ከሌላው ጋር በማቃቃር በተለይም በተጎራባች ማህበረሰቦች መካከል ዕርስ በርስ ከመተማመን 

ይልቅ፤ የመጠራጠርና የመሰጋጋት ስሜት እንዲሰፍንና የጎሪጥ እየተያዩ እንዲኖሩ ማድረግ እንደነበር 

ከትናንቱ የጋራ ታሪካችን የወረስነው መራር ተሞክሮ ያመለክታል፡፡ 

 ለዚህ አስተያየት እንደ ተጨባጭ አስረጂ መጠቀስ ይችላል የምለውም፤ ከላይ ለማውሳት 

እንደተሞከረው የአፄ ኃ/ሥላሴ ማዕከላዊ መንግስት በተለይም የራያ አዘቦን ህዝብ የመብት ጥያቄ 

ለመጨፍለቅ ሲል በወሰዳቸው ተደጋጋሚ የወረራ እርምጃዎች ምክንያት፤ የኛን አካባቢ ህብረተሰብ 

ከያኔው የወሎና የሸዋ ጠቅላይ ግዛት ህዝቦች ጋር ወደአላስፈላጊ ቅራኔ ያስገባ ቁርሾ ተፈጥሮ መቆየቱን 

ነው፡፡ ይህን ስልም ደግሞ፤ መጀመሪያ ላይ በራስ አበበ አረጋይ የተመራ የመሀል አገር ወይም የሸዋ 

ጠቅላይ ግዛት አርሶ አደሮች የሚበዙበት የማዕከላዊ መንግስቱ ሰራዊት ዘምቶ ራያዎችን  እንዲወር 

በተደረገበት የግፍ እርምጃ ምክንያት፤ ያኔ የከፊል አርብቶ አደርነትን ህይወት ይመራ የነበረው የጥቃቱ 

ሰለባ ህብረተሰብ ላይ እጅግ የከፋ የህይወትና የንብረት ኪሳራ ስለመደረሱ አሁንም ድረስ የሚገኙ 

አዛውንቶች የዓይን ምስክርነታቸውን ሲሰጡ መስማት የተለመደ ጉዳይ ነው፡፡ 

ይህ አልበቃ ብሎ የአፄው ስርዓት ከጥቂት ዓመታት በኋላ የወሎ ጠቅላይ ግዛት አርሶ አደሮች 

በራስ አበበ ዳምጤ መሪነት በራያ አዘቦ ህዝብ ላይ እንዲዘምቱና የገዛ ወንድማቸውን ተኩሰው 

እየገደሉ፤ ከዚያ የአገሬውን ሀብት ንብረት እንዳሻቸው ዘርፈው እንዲመለሱ የተደረገበትን ሌላ መጠነ 

ሰፊ የግፍ እርምጃ ወሰደ፡፡ የኛውን ህብረተሰብ በጦር መሳሪያና በመሰል ጊዜያዊ ጥቅም እያታለሉ 

በአፋር ጎረቤቶቹ ላይ እንዲዘምት፤ እንዲሁም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ህዝቦች ጋር ደም እንዲቃባ 

ያደረጉበት አጋጣሚ ጥቂት እንዳልነበረም የሀገራችንን የዕርስ በርስ ጦርነት የሚያወሳ ድርሳን የፃፉ 

የታሪክ ተመራማሪዎች መዝግበውት እናገኛለን፡፡ ይህን መሰሉ የአንዱ ብሔር ወይም ብሔረሰብ ህዝብ 

የሚያነሳውን የሰብዓዊና የዴሞክራሲያዊ መብት ጥያቄ ለማዳፈን ሲባል ኢትዮጵያውያንን ዕርስ በርስ 

የማናቆር የገዥ መደቦች ደም አፋሳሽ ግጭት ፈጠራ ያልተስተዋለበት የድህረ ዘመነ መሳፍንት ኢትዮጵያ 

ነገስታት ስርዓት መንግስት እንዳልነበርና ተመሳሳይ ይዘት ያለውን ግፍና በደል ተጋፍጦ እያለፈ የየራሱን 

ህልውና ለማስቀጠል የመቻል አለመቻል ፈተና ያልገጠመው አንድም አንኳን የህብረተሰብ ክፍል እዚች 

አገር ውስጥ አይገኝም ብለን ብናጠቃልልም ከታሪካዊ እውነታው አያርቀንም፡፡  

 


