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(ደስታ ዳምጠው) 
**** 

መግቢያ፣ 
 
የተፈጥሮ ሂደትን ተከትሎ በበሰበሰው ሕወሃት መራሹ ኢሕአዴግ መቃብር ላይ የበቀለው በተለምዶ የለማ ቲም የሚባለው 
ቡድን የሥልጣን ኮርቻ ላይ ከተቆናጠጠ ሁለተኛ ዓመቱን እያስቆጠረ ነው። በዚህ ሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ አንዳንድ በቀላሉ 
ሊለወጡ የሚችሉ ነገሮች ለምሳሌ እሥረኞችን መፍታት፣ ታራሚዎች ላይ በደል አድርሰዋል በተባሉት ላይ እርምጃ መውሰድ፣ 
የሰፊውን ሕዝብ ገንዘብ ለግል ጥቅም አውለዋል የተባሉትን ሰብስቦ በቁጥጥር ሥር ማዋል፣ በሽብርተኝነት ተፈርጀው 
ለዓመታት በስደት ይኖሩ የነበሩትን ወዳገር ቤት እንዲመለሱ ሁኔታዎችን ቢያመቻችም፣ ለዘመናት ተደራርቦ የኖረውን ያገሪቷን 
የኤኮኖሚ ችግር እንኳን ሊቀረፍ ይቅርና፣ ለመቅረፍ የሚያስፈልጉትን ቅድመ ሁኔታዎች ላይ በቅጡ ለማጤንና ፍኖተ ካርታ 
እንኳ ለማዘጋጀት አልተቻለም። አዎ! በፖሊቲካ ሕይወት ውስጥ በአንድ ዓመት ይቅርና በአንድ  አሥርተ ዓመት እንኳ መጠነኛ 
ለውጥ ለማሳየት አስቸጋሪ ነው። ከኤኮኖሚው ችግር በላይ ግን እጅግ በጣም አሳሳቢ እየሆነ የመጣው ወቅታዊው ያገራችን  
ችግር ደግሞ የሕዝቦቻችን የርስ በርስ ግጭት ያገሪቷን ሕልውናና የሕዝቦቻችንን አብሮነት ከመቼውም በላይ እየተፈታተነው 
መምጣቱ ነው። 
 
እንደ አንድ ተቆርቋሪ ዜጋ ይህንን ማሕበራዊ ቀውስ ስገመግመው፣ ችግሩ ያለው በለውጥ ቡድኑ አቅም ማጣት ወይም ፍላጎት 
ማነስ ብቻ ሳይሆን፣ የለውጡ ሂደት ያላማራቸው አንዳንድ ቡድኖች በተለይም የአማርኛ ተናጋሪው ኤሊት “የበላይነታችንን 
ተቀምተናል” በሚል ሰበብ ሁሉን ዓቀፍ ጦርነት በማወጃቸው ምክንያት ነው የሚል መደምደምያ ላይ ደርሻለሁ። በዚህ ጽሁፌ 
በዋናነት ተጠያቂ የማደርገው ይህንን ኤሊት መሆኑ እንዳለ ሆኖ፣ ሰፊው የአማራ ሕዝብ ግን እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ቅንነቱና ለኢትዮጵያ ሕዝብ አብሮነት ያለው ቁርጠኝነት እንዲሁም ከተቀሩት የኢትዮጵያ ሕዝቦች ጋር ሆኖ በእኩልነት 
መንፈስ  የወደፊቷን ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያን ለመገንባት በጀመርነው ጉዞ ውስጥ እኩል ተካፋይ እንደሆነ እንዲታወቅልኝ 
አሳስባለሁ። ይህን ካልኩ በኋላ ሶስት ነገሮችን ባጭሩ አብራርቼ ማለፍ እፈልጋለሁ፣  

 
የመጀመርያው፣ በዚህ ጽሁፌ የአማራ ኤሊቱንና ተከታዮቻቸውን የአማራ ወጣት ትውልድ የምሞግታቸው እንደ 
ሶስተኛ አካል ሳይሆን በቀጥታ “እናንተ” እያልኩ መሆኑ ይታወቅልኝ።  
 
ሁለተኛው ደግሞ፣ በዚህ ጽሁፌ የምጠቀመው “ነፍጠኛ” የሚለው ቃል፣ ነፍጥ አንግተው ደማቸውን አፍስሰው 
አጥንታቸውን ከስክሰው ውድ ሕይወታቸውን በመገበር ኢትዮጵያን ከጠላት ወረራ የተከላከሉ ከመላው የኢትዮጵያ 
ሕዝቦች የተወጣጡ ጀግኖች የኢትዮጵያ አገር ወዳድ አርበኞችን ሳይሆን፣ ከድሎቹ በኋላ ባብዛኛው የአማርኛ 
ተናጋሪው ገዢ መደብ ተወላጆችን ብቻ ያካተተና ያንኑ በወራሪ ጠላት ላይ የተጠቀሙበትን ነፍጥ አንግተው ወደ 
ደቡብ “አገር ለማቅናት” በሚል ሰበብ ዘምተው ከመቶ አምሳ ዓመታት በላይ የኛ የደቡብ ሕዝቦችን ሕይወት ሲዖል 
ያደረጉብንን ብቻ የሚያጠቃልል ነው።   
 
ሶስተኛው ደግሞ፣ ስለደቡብ ወረራ ሳነሳ ወረራውን ያቀደው፣ የመራውና ለጭፍጨፋውም ተጠያቂው ራሱ ምኒልክ 
ሲሆን፣ ምንሊክም ደግሞ ግፉን የፈጸመው እንደ አማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ ተወካይ ሳይሆን እንደ ጨቋኙ ገዢ 
መደብ ተወካይ ብቻ ስለሆነ፣ በግሌ ስለ እሱ ያለኝ አቋም፣ በአድዋ ላይ ለተገኘው ድል ያለው አወንታዊ ሚና 
እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በደቡብ ሕዝቦች ላይ ለፈጸመው በደል ግን ብቸኛ ተጠያቂ አድርጌ ነው የማቀርበው። ስለዚህ 
እናንተ ለምኒልክ ላላችሁ ፍቅር ዕውቅና የምንሰጠውን ያህል፣ የኛ የኦሮሞዎችም ምኒልክን እንደ ጠላት አድርገን 
ማየታችንን እወቁልን፣ አክብሩልን እላለሁ። 

 
ባገራችን የፖሊቲካ ታሪክ ውስጥ እናንተን የአማራውን ኤሊት ለዚህ እኩይ፣ ከበታችነት ስሜት ከሚመነጨው “የበላይነት 
ስሜት” ሰለባ ያደረጋችሁን አንዳንድ በኔ ግምት ምንም ዓይነት ታሪካዊ መረጃ ወይም መሠረት ሳይኖራችሁ፣ ታራግቡት 
የነበረው የውሸት ትርክት ለአብዣናው ችግሮቻችን መንስዔ ናቸው ብዬ ስለማምን ከብዙዎች ትርክቶቻችሁ ጥቂቶቹን ብቻ 
በመዳሰስ ምንኛ ትክክል እንዳልሆናችሁና አካሄዳችሁም ላገራችን ሰላምና መረጋጋት ጠንቅ መሆኑን ለማሳየት እሞክራለሁ። 
ስለዚህም የውሸት ትርክቶቹንና አንዳንድ የተዛቡ መሠረተ ቢስ ወሬዎችን ምናልባትም ለመጀመርያ ጊዜ “አካፋን አካፋ ብዬ” 
ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚሰማኝን ሳካፍላችሁ፣ ለሚቀጥለው የቤት ሥራችን ማቃለያ ይረዳል ከሚል ቅን ፍላጎት ብቻ 
ተነስቼ ስለሆነ በአንክሮ ተከታተሉኝ።  
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እስከዛሬ ድረስ፣ እናንተ የአማራ ኤሊቶች አጉል ጀብራሬነት እና በውሸት ትርክት ላይ ተመሥርታችሁ ያልሆናችሁትን ሆናችሁ 
መገኘትና ይባስ ብላችሁም “ባቀናነው አገር በአማራነታችን ብቻ ከሌሎች ተለይተን በኤኮኖሚም ሆነ በፖሊቲካው 
ተጠቅተናል” የምትሉትን ነገር፣ ከዛሬ ነገ ትተውታላችሁ ብዬ አፌን ዘግቼ ጥጌን ይዤ በኖርኩበት፣ በነጋ በጠባ በኦነግ 
አሳብባችሁ በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የከፈታችሁትን ጦርነት ለማስቆምና ብሎም በባዶ አየር የተሞላውን “የበላይነት መንፈስ” 
ፊኛችሁን ለማስተንፈስ በባሕላችን ያልተለመደውን “አካፋን አካፋ” ብዬ በአደባባይ ለማቅራራት ተነሳሁ። ማርም ሲበዛ 
ይመራል አሉ አበው ሲተርቱ! አጉል ትርክታችሁም መረን ለቀቀና መረረኝ። በቃኝ! ወግና ባሕል ምናምንቴ እያልኩ ስንት 
ዘመን በውስጤ እሹሩሩ ብዬ አባቶቻችሁና አያቶቻችሁ በሕዝቤ ላይ ላደረሱት ግፍ እንኳ በበኩሌ ይቅር ብያችሁ አብረን ወደ 
አዲስ ምዕራፍ እንሻገራለን በሚል ተስፋ ስኖር፣ “በማንነታችን ተጠቅተናልና ተነስተህ የድጋፍ ድምጽህን አሰማ” ስትሉኝ፣ 
“የተቃውሞ ቀረርቶዬን” ላሰማ ተነስቻለሁና በጥሞና አድምጡኝ። በሰላም አብሮ ለመኖር ሲባል ብቻ እውነት እየተቀበረች 
ውሸት እየገነነ ሲመጣ ማየቱ ይብቃኝ ብያለሁ። የጭቆናው ሰለባ የሆንነው የኔው ትውልድ እና፣ እናንተ የጭቆናው ቀጥተኛ 
ተጠቃሚ የሆናችሁ የአማርኛ ተናጋሪ ኤሊቶች ከጊዜ ብዛት፣ ስንኖረው የነበረው ሥርዓት ጨቋኝና አግላይ መሆኑን 
ተረድታችሁ ካወገዛችሁት በኋላ ተስማምተን ለሚቀጥለው ትውልድ አቃፊ የሆነችዋን ኢትዮጵያ ለመገንባት መሠረት እንጥል 
ይሆናል ብዬ ተስፋ ሳደርግ፣ ያለፈውን እንዳልነበር መቁጠር ብቻ ሳይሆን፣ እንዲያውም “አባቶቻችን ባቀኑት አገር በማንነታችን 
እየተጠቃን ነው” ብላችሁ ስትደራጁብን ሳይ ዝም ብዬ እንደወትሮው በውስጤ መብላላቱ አልዋጥ ሲለኝ፣ ይኸው እስከ ዶቃ 
ማሠርያችሁ ልነግራችሁ ታጥቄ ተነስቻለሁና አድምጡኝ።  
 
ለመግቢያ ያህል ይህን ካልኩ ዘንዳ፣ አንዳንድ ለዘመናት ሲነገረን የኖሩ፣ ሳንፈልግ በግድ እመኑ እየተባልን ከኖርናቸው የውሸት 
ትርክቶች ጥቂቶቹን ብቻ አንስቼ በግሌ ካደረግሁት መለስተኛ ጥናት አንጻር እውነተኛው ገጽታችሁን ለማስቀመጥ ልሞክር።  
  

ሀ）የአማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ ማንነት፣  
 
ከመሠረቱ አማራ ብሎ ብሄር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አልነበረም የለምም። ያለው አማርኛ ተናጋሪ የሆነ የኩሽ ሕዝቦችና 
የአረብ መጤዎች ዲቃላ ሕዝብ ነው። አባባሌን በመረጃ ለማስደገፍ ያህል፣ በተጻፈና በአፈ ታሪክም ከዚያም መጽሃፍ ቅዱሱም 
እንደሚለው፣ አፍሪካ ከአሌክሳንድርያ ጀምሮ ቀይ ባህርን ተከትሎ እስከ ዛሬዋ ሞቃዲሾ ድረስ ያለው በጠቅላላ የኩሽ ሕዝቦች 
ምድር ነው። ኩሽ ደግሞ ከሶስቱ የእሥራኤል ዘር ግንዶች የአንዱ የካም ልጅ ነው። ሌላው ግንድ ደግሞ የሴም ዝርያዎች ሲሆኑ 
እነሱ ደግሞ የአረብና የአይሁድ (እሥራኤላውያን) ነገዶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬም ድረስ 
በመካከለኛው ምሥራቅ የሚኖሩ ነገዶች ብቻ ናቸው። ስለዚህ ከላይ በጠቀስኳቸው የአፍሪካ ክፍል ነዋሪና የምድሪቷ ባላቤት 

የኩሽ ህዝብ ነው ማለት ነው። አዎ በተለያዩ የታሪክ ጸሃፊዎች እንደተዘገበው፣ ከክርስቶስ ልደት በፊት ወደ 1000 ዓመተ 
ዓለም ገደማ የሴም ነገዶች ዝርያ  የሆኑ ጥቂት የየመን አረቦች በጊዜው የነበራቸውን የሥልጣኔ የበላይነት ተጠቅመው ቀይ 
ባህርን ተሻግረው ያኔ የኩሽ ኦሞቲክና ኒሎቲክ ህዝቦች ይኖሩባት በነበረው የዛሬዋ ኤርትራና ትግራይ አካባቢ ሰፈሩ። 
በነበራቸው የሥልጣኔና ብሎም ኃያልነት ነዋሪውን ህዝብ እጅ የሰጠውን አስገብረው፣ አልገብርም ያለውን ደግሞ አባርረውና 
ገድለው የራሳቸውን አገዛዝ አሰፈኑ። ቀስ ብለውም ኋላ በሥልጣኔዋ ታሪክ የሚያስታውሳትን የአክሱምን መንግሥትና ሥልጣኔ  
አሰፈኑ። በተለያዩ ጸሃፊዎች ከተከተቡት ሌላ ይህንን እናንተ አማርኛ ተናጋሪው ኤሊት ለመደበቅ የምትሞክሩትን ሃቅ 

የአጎታችሁ ልጅ ሕወሃት በ1983 የድርጅት ፕሮግራሙ መግቢያ ላይ እንደሚከተለው አስፍሮ ነበር፣   

 
“The people. of Tigray have a rich history of thousands of years. In the past, they were 
known by various names such as the Axumites, Habashas, etc. Before 1000 B.C., present-
day Tigray was inhabited by Nilotic and Hametic peoples of African origin, who led a 
primitive communal life. Beginning at about 1000B.C., tribes of South Arabian origin 
known as the Sabeans, Ageazeans, Habashats and Himeryats began to cross the Red Sea 
and settle in the areas which are today Tigray and Eritrea. These tribes were at a more 
advanced stage of development than the indigenous people. Through assimilation and 
forced deportation of the indigenous people, they were able to take control of the areas. 
At about 600 B.c., some of these Semetic tribes settled at a place called Yeha and built a 
great civilization. In the course of time, the integration of the African and Arab tribes and 
their cultures gave birth to a new society and civilization”. 
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ነፍሳቸውን ይማረውና የመለስ ተሿሚው ጳጳሳችን አቡነ ጳውሎስም ከመሞታቸው ጥቂት ወራት በፊት ባሳተሙት 
መጽሃፋቸው ውስጥም የአክሱም ሃውልት ራሱ የተሰራው በኩሽ ህዝቦች መሆኑን በማያሻማ አኳኋን ጽፈውና አካፋን አካፋ 
በማለት እውነቱን ተናግረው ወደዚያኛው ዓለም አልፈዋል።  
 
ይህ ነው እንግዲህ እውነቱ። እነዚህ ጥቂት የቀይ ባህርን ተሻግረው የመጡ ጀማላ ዓረቦች ከኩሽ ከኒሎቲክና ከኦሞቲክ የቅድመ 
ቅድም ቅድም ሴት እህቶቻችን ጋር ብሉኮ ተጋፈው ነው የናንተን ቅድም ቅድም አያቶቻችሁን በአረብኛ ቋንቋ ሃበሽ (ሃበሻ) 
የሚባለውን ዲቃላ ሕዝብ የፈጠሩት። እነዚህ ዲቃሎች ናቸው ያኔ የጀማላ አባቶቻቸውን ሥልጣኔና ሥልጣን ተገን አድርገው 
ነዋሪውን ህዝብ ያስገበሩና  ያፈናቀሉ። እነዚህ ወይ እንደ ዓረብ ያልቀሉ ወይም እንደ ነዋሪው ህዝብ ያልጠቆሩ ዲቃሎች ነበሩ 
እንግዲህ ያኔ የተለየ ማንነት ማንገብ የጀመሩት። በታሪክ እንደሚወሳውም እነዚህ ዲቃሎች (ሀበሾች) ናቸው ከማንነት ቀውስ 

(identity crisis) የተነሳ መጤውን የክርስትና  ኃይማኖት ከሁሉ ቀድመው የተቀበሉትና ክርስትናን ቀድመው በመቀበላቸው 
ብቻ ራሳቸውን ከሌሎች ተለይተው “ተምረናል” “ሠልጥነናል” በማለት “አምሃራ” የሚል ስም ለራሳቸው የሰጡት። ይህ 
እንግዲህ የተከሰተው ከዛሬ ሺህ ዓመት በፊት ስለሆነ እናንተ የዛሬ ኤሊቶችንና ጀሌዎቻችሁ ከጊዜ ብዛት በውስጣችሁ ይፈስ 
የነበረው የዓረብ ደም ዛሬ ቀጥኖ ቀጥኖ ተሟጥጦ መልካችሁ ከሌሎች ካልተዳቀሉት ለምሳሌ ከኩሽ ሕዝቦች ጋር ከሞላ ጎደል 
ተመሳሳይ ሆኗል። ለዚህም ነው ዛሬ በገዱ፣ በሙስጣፌ፣ በለማ፣ በሚሊዮንና በዓቢይ መልክና የፊት ገጽታ መካከል ልዩነት 
የማናየው። በቀላል አማርኛ፣ አማራ የሚባል ዘር አልነበረም ዛሬም የለም። ዛሬ ያሉት ከጊዜ ብዛት ከዓረብ ጋር የተቀየጠው 
ደማችሁ ጠርቶ ከሞላ ጎደል ንጹህ ኩሽ እየሆነ የመጣው የጥንቱ የአረብ ዲቃላ (ሃበሻ) የዛሬው የኩሽ ዘር ናችሁ። ክርስትናንም 
ዛሬ ሌሎችም አትዮጵያውያን ተቀብለውት “አምሕረዋልና” አማራ የሚለው ያኔ በሞኖፖሊ የተያዘው ስምም ዛሬ ትርጉም 
ስሌለው እናንተም አማሮችም የሴም ነገዶችም አይደላችሁም። መቶ በመቶ የኩሽ ዝርያ ናችሁ! በዘመነ መሳፍንት ታሪክ ውስጥ 
አንድም ቦታ አማራ የሚል ብሄር ወይም ህዝብ አንዳች ዓይነት ሚና ሲጫወት ታሪክም ስለ እናንተ አላወሳም። ከዘመነ 
መሳፍንት በኋላ የተነሱት መሪዎችም፣ ለምሳሌ ዮሃንስ የኩሽና የአረብ ዲቃላ (ሃበሻ) ነበር፣ ቴዎድሮስ ንጹህ የኩሽ (ቅማንት) 
ልጅ ነበር። ሌሎችም ሌሎችም። 
 
ለ)  ኢትዮጵያ፣ የአገሪቷና የሕዝቡ ስያሜ ምንጭና ትርጉም፣ 
 
ሌላው የናንተ የውሸት ትርክት ኢትዮጵያን ታሪክ በተመለከተው ነው። ይህቺ ኢትዮጵያችን እግዜር ምድርን ሲፈጥር ከሌሎች 
አገሮች ሁሉ ለየት አድርጎ የፈጠራት፣ እመቤታችን ቅድስት ማርያም በስደቱ ዘመን ክርስቶስን በጀርባዋ አዝላ በኢትዮጵያ 
በረሃዎች ስትንከራተት በነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያውያን ላደረጉላት ቅን መስተንገዶ “ለእመቤታችን እንደ ዳረጎት የተሰጠችና” 
በችግሯ ቀድሞ የሚደርስላት የራሷ የሆነ ልዩ አምላክ ያላትና እናንተ አማራ ተብዬዎች ደግሞ ከአምላክ በታች ይችን 
የመቤታችንን የዳረጎት ምድር ዳር ድንበር ለመከንባከብ ልዩ ኃላፊነት የተሰጣችሁ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን የተለያችሁ 
አድርጋችሁ ራሳችሁን መሾም ብቻ ሳይሆን ቀሪው የኢትዮጵያ ሕዝብም ይህንን “ሹመት” ሳይወድ እንዲቀበል የምታደርጉት 
ሙከራ ነው። ይህንን የውሸት ትርክታችሁን በመረጃዎች ተደግፌ ትንሽ ላስተንፍሳችሁ እሞክራለሁና ረጋ ብላችሁ ስሙኝማ! 
 

ኢትዮጵያ የሚባለው የግሪክ ቃል ከሁለት ራሳቸውን ከቻሉ ቃላት ማለትም፣ aethio (የተቃጠለ) እና ops (ፊት) የተቀናጀ 
ከሜድቴራኒያን ባህር በስተደቡብ ለሚኖሩት ጠቆር ያለ መልክ ላላቸው የኑቢያ ሕዝብ በግሪኮች የተሰጠ ጸያፍ አጠራር 
እንደነበር የተለያዩ የታሪክ መጣጥፎች ይነግሩናል። በተለምዶም፣ ከላይ ከአሌክሳንድርያ ጀምሮ እስከ ታች ሶማሌ ጫፍ ድረስ 
ቀይ ባህርን አዋስኖ በሚገኝ መሬት ላይ የሚኖሩ ጥቁር ሕዝቦችን አጠቃልሎ ምድሪቱ ኢትዮጵያ፣ ኗሪዎቿ ደግሞ 
ኢትዮጵያውያን ተባሉ። የታሪክ ሂደት ቦይ ደግሞ ራሱን ችሎ ሄዶ ከአሌክሳንድርያ እስከ ሶማሊያ ድረስ ኢትዮጵያ ተብሎ 
የሚጠራው ግዛት ከስሞና የተለያየ ስያሜ የተሰጣቸው ብዙ አገራት ተፈጥረውበት ኢትዮጵያ የሚባለውን ስም የዛሬዋ 
ኢትዮጵያ በወራሽነት ይዛው ቀረች። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ ኤሊቶች ዘወትር የሚነሳው የተሳሳተ ትርክት ደግሞ፣ 
የዚች ያገራችን “ኢትዮጵያ” የሚል ስም በመጽሃፍ ቅዱስ ውስጥ አርባ አራት ጊዜ የተጠቀሰና ፈጣሪ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን 
ሕዝብ ከሌሎች ሕዝቦች ለይቶ እንደሚወድ ተደርጎ መቅረቡ ነው።  
 
እውኔታው ግን ለየት ይላል። የታሪክ መረጃዎች እንደሚመሰክሩት ከሆነ፣ በጥንቱ የዕብራይስጥ ቋንቋ በተጻፈው የመጀመርያው 
የመጽሃፍ ቅዱስ ውስጥ የተካተተው “የኩሽ ምድር” ወይም “የኩሽ ህዝብ” እንጂ “ኢትዮጵያ ወይም የኢትዮጵያ ህዝብ” 

አልነበረም። ”ኢትዮጵያ ወይም የኢትዮጵያ ህዝብ“ የሚለው ቃል በመጽሃፍ ቅዱስ ውስጥ የተካተተው፣ በ 200 ዓ/ም ገደማ 
መጽሃፍ ቅዱስ ከዕብራይስጥኛ ወደ ግሪክኛ ሲተረጎም ነው። ያኔ ነው እንግዲህ ተርጓሚዎቹ ግሪኮች አጋጣሚውን ተጠቅመው 
“ኩሽ” የሚለውን ቃል ሰርዘው “ኢትዮጵያ” በሚባለው የተኩት። ይህ ማለት ግን የመጽሃፍ ቅዱሷ ኢትዮጵያ የምትባለው 
ምድር የኩሽ ህዝቦች መሆኗን ጥያቄ ውስጥ በምንም መልኩ አልከተተም አይከትምም። በሌላ አነጋገር ምድሪቷ የኩሽ ህዝቦች 
እንጂ የሴም ወይም የያፌት ዝርያዎች መኖርያ አልነበረችም ማለት ነው። ዘርዘር እናድርገው ከተባለ ደግሞ፣ እናንተ ከሺህ 
ዓመት በፊት የመጡት የየመን ዓረብና የኩሽ ህዝቦች ዲቃላ ናችሁ፣ ዛሬ ግን ያ የአረብ ደም (ሴሚቲክ ነን ለማለት ሰበብ 
የሆናችሁ) መቶ በመቶ ተሟጦ አልቋል ለማለት እንኳ ባያስደፍርም፣ የቀረችው ማይክሮስኮፒክ ጠብታ ግን በምንም ተዓምር 
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ሴሚቲክ አታደርጋችሁም። ወደዳችሁም ጠላችሁም ወደድንም ጠላንም “አማራ” ተብዬውም ትግሬውም ኦሮሞውም 
ሶማሌውም አፋሩም ሲዳማውም ሁሉ የኩሽ ልጆች ነን። አራት ነጥብ። ልዩነቱ ባዮሎጂካል ዲኤንኤያችን ቢመረመር የናንተ 
ትንሽ ጥራት ይጎድለው እንደው እንጂ ያው የኩሽ ሕዝብ ዝርያ ናችሁ። 
 
ሐ) የሕዝባችን ትግል የነበረው ፀረ-አማራ ሳይሆን ፀረ-አማራ ገዢ መደብ ጭቆና ነበር፣  
 
ሰፋ አድርገን ካየነው እንግዲህ ከሌላ የኢትዮጵያ ብሄር ጋር ያላችሁ እና መሆን ያልነበረበት ቅራኔ፣ ሴሚቲክ (እናንተ 
እንደምትሉት አማራ) በመሆናችሁ ሳይሆን፣ የኩሽ ዝርያ መሆናችሁ እየታወቀ ራሳችሁን “አማራ” ብላችሁ የምትጠሩት የዓረብ 
ዲቃላ ኤሊት ቡድን (ገዢ መደብ) ታሪካዊ አጋጣሚን ተጠቅማችሁ በሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ለሁለት መቶ ዓመት 
ያህል ባደረሳችሁ ግፍና  ጭቆና ምክንያት ብቻ ነው። እናንተ “ሁሉም ብሄር በኛ ላይ አነጣጥሮአል” ብላችሁ ነጋ ጠባም 
የምታናፍሱትና ለዚህም እንደ አንድ ማስረጃ የምታቀርቡት የህወሃት ማኒፌስቶ እንኳ ያነጣጠረው በአማራው ህዝብ ላይ 
ሳይሆን በየዋሁ የአማራ ሕዝብ ስም በዘረጋችሁት ብሄራዊ ጭቆና ላይ ነው። በትክክል ሳታነቡ ወይም የተጻፈው ሳይገባችሁ 
ዝም ብላችሁ “ህወሃት ገና ሲጀመር የአማራን ህዝብ ለማጥፋት ዓላማ ነበረው” ብላችሁ ተወናብዳችሁ ስለምታወናብዱበት 
በ1983 ዓም የተሰራጨው የህወሃት ማኒፌስቶ ለምሳሌ፣  

 
“የትግራይ ህዝብ ብሄራዊ ትግል ጸረ የአማራ ብሄራዊ ጭቆና፣ ጸረ ኢምፔሪያሊዝም እንዲሁም ጸረ ንዑስ ከበርቴያዊ 
ጠጋኝ ለውጥ ነው፣ ስለዚህ የብዮታዊው ትግል ዓላማ ከባላባታዊ ሥርዓትና ከኢምፔራሊዝም ነጻ የሆን የትግራይ 
ዴሞክራሲያዊ ሬፑብሊክ ማቋቋም ይሆናል” ነበር ያለው።  

 
ሕወሃትና በርሱ ሥር የተደራጀው የትግራይ ሕዝብ ይታገል የነበረው የአማራን ብሄራዊ ጭቆናን ለማስወገድ እንጂ የአማራን 
ህዝብ ለማጥፋት አለመሆኑን እንኳን ለናንተ ለቋንቋው ባለቤት ይቅርና ለኔ ለኦሮሞውም በደንብ ይገባኛል። የኦሮሞ ኤሊቶችም 
በስድሳዎቹ አጋማሽ ላይ ዲሞክራሲያዊ በሆነ ሰላማዊ መንገድ የሕዝባቸውን እኩልነት ማስከበር አይሞከሬ መሆነው ተረድተው 
በትጥቅ ትግል ሲሰማሩ ኢላማቸው ያነጣጠረው በአማራ ሕዝብ ላይ ሳይሆን ሕዝባችንን ሲጨቁን በነበረው የአማራው ገዢ 
መደብ ላይና ፊውዳላዊ ሥርዓቱ ላይ ብቻ ነበር።  የዚህ የፊውዳል ሥርዓት ባብዛኛው ተጠቃሚ የነበረው ደግሞ “የአማራ” 
ብሄር ተወላጅ ኤሊት መሆኑን ጠንቅቃችሁ እያወቃችሁ “የአማራ ሕዝብ ተነጣጥሮበታል” ብላችሁ የዋሁን የአማራ ሰፊ ሕዝብ 
ባልተሳተፈበት ወንጀል ተባባሪ ለማድረግ ስትሞክሩ ማየቱ ግን ድርብ ወንጀል ይመስለኛል። የነበረው ትግል የገዢ መደቡን 
ገርስሶ ለመጣል መላው የኢትዮጵያ ተማሪና ተራማጁ ኢንተሌጌንሲያ “አማራ” ኦሮሞ፣ ትግሬ ወላይታ ሳይል የተባበረበት 
ሲሆን፣ ጭቆናውን ለማስወገድ ይደረግ በነበረው ትግል ውስጥ ደግሞ የግንባር ቀደምነት ሚና ይጫወቱ ከነበሩ ታጋዮች 
መካከል “የአማርኛ ተናጋሪው” ተራማጅ ክፍልም የአንበሳውን ድርሻ ይዞ እንደነበር ሕያው ምሥክር ነን። 
 
መ) የአማርኛ ተናጋሪው “የአገር ማቅናት” ትርክትና ገዢ መደቡ በደቡብ ሕዝቦች ላይ የፈጸመው ግፍ፣ 
 
ከመቶ ዓመታት በላይ በኦሮሞዎችና በመላው የደቡብ ህዝቦች ላይ ተንሰራፍቶ የነበረውን የጭቆና ሥርዓት ተጠቃሚው፣ 
በአርበኝነት ስም የደቡብ ህዝብ መሬትና ተጓዳኝ ሃብት የተሰጣቸው ከሞላ ጎደል ከአማርኛ ተናጋሪ ብሄር የተወለዱ ግለሰቦች 
ነበሩ። ይህንን ሀቅ የምትስቱት አይመስለኝም። በዚያ በፊውዳሉ ዘመን ከሰሜን ወደ ደቡብ “አገር ለማቅናት” የዘመቱት 
አያቶቻችሁ፣ የደቡብ ህዝብ መሬትና ሃብት እንዳለ ተሰጥቷቸው፣ ህዝብ በራሱ ቋንቋና ባህሉን እንዳያዳብር በሕግ ደንግገው፣ 
ራሱን ለዘመናት ባዳበረው የአስተዳደር ሥርዓት እንዳይተዳደር፣ ይባስ ብሎም እነዚህን የደቡብ ሕዝቦች እንደ ዕቃ ባገር 
ውስጥ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ የባርያ ንግድ ገበያም በመሳተፍ ሲሸጡና ሲለውጡ የኖሩ፣ በፍርድ ቤት ደረጃ እንኳ “ባርያ 
ለምስክርነት አይመጥንም” ብለው ከሰው ልጅ እኩል ፍርድ ቤት ቀርበው እንዳይመስከሩ ሰብዓዊ መብታቸውን የገፈፉባቸው 
ግፈኞች ነበሩ። ከሁሉ በላይ የሚዘገንነው ደግሞ፣ እነዚሁ አባቶቻችሁና አያቶቻችሁ ባገር ውስጥ የደቡብ ወገኖቻችንን እንደ 
ግል የቤት ዕቃ ሲገዟቸው፣ ሲጠቀሙባቸውና ከልጅ ልጅ ሲወርሱና ሲያወራርሱ፣ በማንኛውም መስፈርት እንደ ሰው ልጅ 
ሳይሆን እንድ እንስሳ ሲቆጥሯቸው፣ ሴት ልጅ ለማግባት እንኳ በገንዘብ ፈንታ እነዚህን ወገኖቻችንን እንደ ጥሎሽ ሲከፍሉና 
ሲቀበሉ እንደነበር መስተዋሉ ነው። አቶ ተክለ ሓዋርያት ተክለ ማርያም ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ኢትዮጵያ 
እንደተመለሱ ዘመዶቻቸው ለጥሎሽ ስላዘጋጁላቸው ባሮች በባዮግራፊያቸው ውስጥ የሚከተለውን ብለው ነበር፣  
 

“ሚስት ለማግባት ስሰናዳ ስድስት ባሮች ተገኝተውልኝ አዲስ አበባ እወንድሜ ዘንድ ተቀምጠው ነበር፣ ቀኛዝማች 
ወልደ ማርያም ወደ ሸዋ ሲመጣ፣ ስድስቱን ባሮች አምጥቶ ደበቃቸው፣ ምክንያት እያበዛም ለራሱ አስቀራቸው።
ባሮቹ ስድስቱም አንድ ቤተሰብ ናቸው፣ ማለት አባት እናት ሶስት ሴት ልጆች አንድ ወንድ ልጅ ናቸው። ወላይታዎች 
ሆነው ሁሉም ቀያዮች ቆንጆዎች ናቸው። ስለዚህም የተከፈለው ዋጋ ከወትሮው የበለጠ ነው። አልጋ ክተዛወረ በኋላ 
ባሮቹ በውርስ ወደ ራስ ተፈሪ ማዕድ ቤት ገቡ። ለራስ አመለከትኩና የኔ መሆናቸውን አስመስክሬ ተቀበልኩ”። አቶ 
ተክለ ሓዋርያት በቅንነት ያሰፈሩት ትውስታ ቢሆንም፣ ድርጊቱ ምንኛ ዘግናኝ እንደሆነ ሳትረዱት የቀረ አይመስለኝም። 
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እነዚህን እንደ ግል ዕቃ ስትቆጥሩ የነበሩ ዜጎችን ነው እንግዲህ ዛሬ ምንም በደል እንዳልተፈጸመባችሁ ቆጥራችሁ“ዘረኞችና 
ከፋፋዮች የአገሪቷን ሕዝብ ከፋፈሉ እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብማ ከጥንት ጀሞሮ ተጋብቶና ተዋልዶ በፍቅርና በእኩልነት የኖረ 
ነበር” ብላችሁ የውሸት ፕሮፓጋንዳችሁን በተገኘው አጋጣሚ ተጥቅማችሁ ያላንዳች ጸጸት ስትለፍፉ ማየቱ እጅግ በጣም 
አሳዛኝ ነው። እነዚህ የትናንቱ “ባሮች” እኮ ዛሬም በሕይወት ያሉና ያንን የታሪክ ጠባሳ ይዘው በመካከላችን ይገኛሉ። ግን 
ዛሬም ቢሆን በማንኛውም መስፈርት በእኩልነት የማታዩአቸው ስለሆነ ጠባሳው አልዳነላቸውም። ስለ ድሮዋም ሆነ ስለወደፊቷ 
ኢትዮጵያ ምን እንደሚያስቡ ሳይጠየቁ እንደው በደፈናው ቁስላቸውን እንዳስታመሙ፣ ለይስሙላ እንኳ ለተፈጸመባቸው ግፍ 
በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም መንግሥት ይቅርታ ሳይጠይቃቸው እንደው “አንድ ነበርን፣ አንድ ሆነን እንቀጥላለን” ብሎ መለፈፍ 
በተበዳዩ ሕዝብ ቁስል ላይ እንጨት የመስደድ ያህል ሆኖ ይታየኛል።  
 
ዛሬም ያኔ የነበረው የግፍ ሥርዓት ቀጥተኛ ተጠቃሚ የነበራችሁና ያ የለመዳችሁት ጥቅም የቀረባችሁ የዚያ ገዢ መደብ 
ርዝራዥ ኤሊቶች፣ የደቡቡንና ደቡብ ምዕራቡን ሕዝባችንን “ባርያ” “ሻንቅላ” እያላችሁ በበታችነት እያያችሁ ብቻ ሳይሆን 
በአስተሳሰብ ደረጃ እንኳ ከኛ እኩል ናቸው ብላችሁ መቀበል የሚያቅታችሁ ቡድኖች መሆናችሁን በተግባር እያስመሰከራችሁ 
ነው። የዓለም ሁኔታ አላመች ብሏችሁ ነው እንጂ ዛሬም አጋጣሚ ብታገኙ እንደ ያኔው እነዚህን ወገኖቻችንን በባርነት ለመሸጥ 
ዓይናችሁን የማታሹ ሕዝቦች መሆናችሁን፣ የአማርኛ ተናጋሪውን ሕዝብ ከጉሙዝና ቤኒሻንጉል መፈናቀል ተከትሎ፣ 
“የአማራው ሕዝብ እነዚህ የጠገቡትን ሻንቅሎች ልክ አስገባቸዋለሁ” ብሎ “ጀግናው” ነፍሰ ገዳይ ጄኔራላችሁ አሳምነው ባንድ 
ምሽት ዘመቻ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን የጉሙዝን ሕጻናትና ሴቶችን ከጨፈጨፈ በኋላ ባደባባይ የተናገረው ለዚህ ክፉ 
ምኞታችሁ ጥሩ አመላካች ነው።  
 
ዛሬ በሕይወት ያላችሁ የአማርኛ ተናጋሪ ኤሊቶች አብዛኞቻችሁ አባቶቻችሁ የኦሮሞን ህዝብ ሲጨቁኑ በነበረበት ዘመን 
በኦሮሞ ማህበረሰብ መሃል ተወልዳችሁ ያደጋችሁና የወላጆቻችሁንና የዘመዶቻችሁን የጭቆና አገዛዝ እንደ ትክክለኛ አሠራር 
ወስዳችሁ ያደጋችሁበትና ቀጥተኛ ተጠቃሚ የሆናችሁበት ስለሆነ የኛን የእኩልነት ጥያቄ በተገላቢጦሽ ሆን ብላችሁ የበላይ 
ለመሆን ያቀረብን አስመስላችሁ ማየታችሁ ብዙም አይሳስብም። በኔ ግምት፣ የኦሮሞ ሕዝብ የእኩልነት መብት ጥያቄ ዋና 
እክል እየገጠመው ያለው ከናንት እዚሁ እኛ መሃል ተወልዳችሁ በኛ ሕዝብ ላብና ደም ተንከባክባችሁ ካደጋችሁ የአማርኛ 
ተናጋሪው ገዢ መደብ ልጆች ብቻ ነው እላለሁ። የአማርኛ ተናጋሪው ሰፊ ሕዝብማ የዚህን ግፈኛ ሥርዓት እስከነመኖሩም 
ካለማወቁም ባሻገር በአኗኗሩም ሆነ በአስተሳሰቡ የኦሮሞን ሕዝብ ዝቅ አድርጎ የሚያይበት ምክንያት የሌለው፣ ለራሱ የተሻለ 
ሕይወት ያልነበረውና ዛሬም የሌለው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በድህነት የሚማቅቅ ሕዝብ ነው። ተጓዳኝ አለመግባባታችን 
ደግሞ የናንተን የኤሊቶች የውሸት ትርክት ተከትሎ የኦሮሞዎችን የመብት ጥያቄ እንደ “ዘረኝነት” ወይም ያላስብነውንና 
ዓላማችንም ያልሆነውን “ለመገንጠል የሚያደርጉት እንቅስቃሴ” ነው በማለት ታላቆቻቸውን ተከትለው በጥላቻ ዓይን 
ከሚያዩን ወጣት የአማርኛ ተናጋሪዎች ጋር ነው። 
 
የወጣቱ አማርኛ ተናጋሪ ትውልድ የኦሮሞዎችን የመብትና የማንነት ጥያቄ ይዘት አለመረዳት ከኤሊቶቹ “የለመድነው የበላይነት 
ቀርቶብን ከሌሎች ጋር እኩል መሆን የተጨቆንን ያህል ነው”  ከሚለው ስሞታ ተለይቶ መታየት ያለበት ይመስለኛል። 

የኤሊቶቹ ጩኸት የደደብነት ሲሆን የወጠጤዎቹ ግን ካለማወቅ የመጣ ነው ባይ ነኝ። ዛሬ 75% የሚሆነው የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ዕድሜው ከሰላሳ ዓመት በታች ስለሆነ እነዚህ ለጋ ወጣቶች በሕይወታቸው ዘመን ሙሉ ያዩት የኢትዮጵያ መንግሥት 
አንድ የኢህአዴግን ብቻ ነው። ይህ ሁሉ የምናወራው የአማርኛ ተናጋሪው ገዢ መደብ በኦሮሞዎች ላይ የፈጸመው ግፍ ደግሞ 

ቢያንስ በሕግ ደረጃ የተወገደው በደርግ ዘመን ስለነበር በኢህአዴግ ዘመን ለተወለዱ 75% ወጣት፣ ከደርግ በፊት የነበረው 
የጭቆና ሥርዓት ከተረት ያለፈ ትርጉም አይኖረውም። በንጉሡ ዘመን የአማርኛ ተናጋሪው ገዢ መደብ ቀጥተኛ ተጠቃሚ 
ለነበሩ የዛሬ የዚህ መደብ ርዝራዥ ኤሊቶች እና ለኛ ዓይነቱ፣ ያኔ ሌላው ሁሉ ቀርቶ አማርኛ ቋንቋ ባለመቻላችን ብቻ 
ዩኒቬርስቲ እንኳን መግባት በሕግ የተከለከልን የሥርዓቱ ሰለባ ለነበርን የኦሮሞ ልጆች በስተቀር ለዛሬው የአማርኛ ተናጋሪ 
ወጠጤ ትውልድ፣ የመብት ጥያቄዎቻችን “የቅብጠት” መስሎ ቢታያቸው አያስገርምም። ኮሶን ጠጥቶ ለማያውቅ ሰው የኮሶን 
ምሬት ማስረዳት ይከብዳል ይላሉ። ያኔ የነበረውን የግፍ ሥርዓት ላላየ ወይም ላልኖረ ሰው፣ የአማርኛ ተናጋሪው ገዢ መደብ 
በኦሮሞና በሌሎች የደቡብ ሕዝቦች ላይ የፈጸመውን ግፍ ማስረዳት እጅግ በጣም ይከብዳል። በግሌ ያሳለፍኩትን የግፍ 
ሕይወት ለብዙዎች የአማርኛ ተናጋሪዎች ጓደኞቼ ሳስረዳ፣ ወይ ደፍረው “ውሸታም” መሆኔን ይነግሩኛል ወይ ደግሞ ታዝበውኝ 
በአግራሞት ያዩኛል። አንዳንድ ቅን አመለካከት ያላቸው የአማርኛ ተናጋሪው ፖሊቲከኞችና አክቲቪስቶች ያኔ ስለነበረው ግፍ 
የጻፉትን ማስታወሱ ግን ችግሩን በቅንነት ማየት ለሚፈልጉ ሰዎች ይረዳል ብዬ ከማሰብ፣ ሶስት ከአማርኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ 
የወጡ ታዋቂ ግለሰቦች በመረጃ ተደግፈው የጻፉትን ለአብነት ያህል ማውሳቱ ጥሩ ይመስለኛል!  
   
አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በቅርብ ባሳተሙት መጽሃፋቸው ውስጥ የጣሊያን ወረራን ተገን አድርገው የሃረር ኦሮሞዎችና ሶማሌዎች 
በጠቅላይ ግዛቱ ውስጥ በነበሩት ነፍጠኞች ላይ መዝመታቸውን አስመልክቶ በድፍረት እንደጻፈው፣ 
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“ለምን ያካባቢው ህዝብ ከጣሊያን ጋር አበረ? ለምን በነፍጠኞች ላይ ተነሳ?“ ለሚለው ጥያቄ የተለመደው መልስ 
“ከሃዲ፣ አረመኔ፣ ጨካኝና ወዘተ ስለሆነ ነው” የሚል ነው። ይህ ግን አሳፋሪና አሳዛኝ መልስ ነው። እንዲህ ዓይነቱን 
መልስ ተምረዋል፣ ተመራምረዋል ከሚባሉ ግለሰቦች መስማት ደግሞ የሚዘገንን ነው። እውነቱ ሌላ ነው። 
እውነተኛው መልስ ያካባቢው ህዝብ “መጀመርያውኑ በመሳርያ ሃይልና አፈና ተገድዶ የተያዘ ህዝብ ስለሆነ ነው” 
የሚል ነው። በመሳርያ ተገድዶ እንዲገብር መደረጉ ብቻ ሳይሆን ከባርነት ምንም ልዩነት በሌለው ሁኔታ ማንም 
ነፍጠኛ እንዳሻው የሚያስረው፣ የሚገርፈው፣ የሚያሰቃየው፣ መብት አልባ ህዝብ ነበር። የነበረው ሥርዓት ኋላ 
ቀርነት እንኳን ገባሩን፣ተራውን ነፍጠኛ “ያዝና ግረፍልኝ” የሚል ትዕዛዝ መስጠት የሚችሉበት፣ በአሽከርና በገረድ 
እንዲሁም እጅግ ከፍተኛ ቁጥር በነበራቸው ባሮች ላብና ደም የሚንቀሳቀስ ኋላ ቀር ሥርዓት ስለነበር ነው። ከዚህ 
ግልጽ መልስ ሌላ በነፍጠኛው የተዘረጋው አስተዳደር የአካባቢውን ህዝብ ህይወት ሲዖል አድርጎት እንደነበር 
ከገበሬው በሚሰበሰበው የግብር ዓይነትና ብዛት ማየት ይቻላል” ይላል። 
 

ነፍጠኛው የኦሮሞን ህዝብ ህይወት የሲዖልን ያህል አስከፊ ካደረጉት ድርጊቶቻቸው አንድ ስለሆነው ስለ ግብር አሰባሰቡ 
በጥልቅ የጻፉና ሥርዓቱ ምን ያህል ኢሰብአዊና ግፈኛ እንደነበር ራስ እምሩ ኃይለ ሥላሴ “ካየሁትና ከሰማሁት” በሚል 
መጽሃፋቸው ያሰፈሩት ብለው አቶ አንዳርጋቸው ባጭሩ ለመጥቀስ እንደሞከሩት፣ የደቡቡ ሕዝብ በየወሩ ለነፍጠኛው በቀጥታ 
መክፈል/መገበር ያለባቸው ለምሳሌ የወር ግብር፣ የማገዶ እንጨት አቅርቦት፣ እህል በቁና፣ የበዓላት ግብር ተብሎ የሚገባው 
ፍየልና በግ፣ ማርና በጥሬ ገንዘብ መከፈል የነበረበት ብዛት እንዲሁም በዓመት ውስጥ ረዘም ላሉ ቀናት ለነፍጠኛው ረጅም 
ርቀት መላላክና ለዘመቻ ደግሞ ከአካባባቢው ወታደሩ (ነፍጠኛው) ወጥቶ የሚሄድ ከሆነ የወደል ጋዝ ክብር ለመልከኛው 
የሚከፈል የከብት መግዣ እንዲሁም የነፍጠኛውን ቤት ለመስራትና አጥር ለማደስ ይገደድበት የነበረውን ሁኔታ እንዳልነበር 
ተቆጥሮና የአማርኛ ተናጋሪው ነፍጠኛ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያደረሰውን ግፍ ደብቆ በተገላቢጦሽ የአማራው ኤሊትና የአብን 
ወጠጤዎች የአማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ በኦሮሞች እንደተበደለ አድርጎ ማቅረብ የዋህነት ሳይሆን ደደብነት ይመስለኛል።  
 
ይህ “አገርን ለማቅናት” ብሎ ወደ ደቡብ ያቀናውን የገዢ መደብ ያፈራው ማህበረሰብ፣ ዘመነ መሳፍንት ተብሎ በሚታወቀው 
የታሪክ ወቅት የአማርኛ ተናጋሪው ማህበረሰብ በጥቃቅን ጉዳዮች ሳቢያ ለዘመናት ሲጋደሉና አንዱ ማህበረሰብ ሌላውን 
ማህበረሰብ ሲያጠፋ የነበረ፣ “ደም መላሽ” በተባለው ኋላ ቀር ባህል መሠረት፣ ሰዎች ሲጋደሉ የሟቹ ወገን ጊዜን ጠብቆ 
የሚበቀልበት ክቡር የሰው ልጅን ነፍስ ማጥፋት እጅግ በጣም ቀላል ተደርጎ የሚወሰድበት፣ ሴቶች ከወንድ ጋር እንኳን 
ባደባባይ ይቅርና በቤት ውስጥም ከባሎቻቸው ጋር በማዕድ ዙሪያ የማይቀርቡበት፣ ይባስ ብሎም ለምሳሌ ወሊድን በተመለከተ 
ሴት ልጅ የመውለጃ ጊዜዋ ሲቃረብ ከቤት ወጥታ ጫካ ውስጥ የምትወልድበትና “እስክትጸዳዳ” ድረስ ወደ ገዛ ቤቷ መመለስ 
የማትችልበት፣ አንድ ፈላጭ ቆራጭ የሰፈር አውራ ማህበረሰቡን በአምባገነንነት የሚመራበት እንጂ የማህበረሰቡ አባላት 
በእኩልነት የማይታዩበት፣ ለምኖ መብላት እንደሚያስከብር ሙያ ተቆጥሮ ልጆች ገና ዳዊት ለመድገም ገዳማትን ሲቀላቀሉ 
ጀምሮ የልመናን ስልት የሚማሩበትና ሰርቶ ከመብላት ይልቅ ለምኖ መብላትም እንደ ሥራ የሚቆጠርበት ማህበረሰብ ነበር። 
የመሥራትን ሳይሆን የስንፍናን ባህል ለማስፈን ሲባል በወር ውስጥ ያሉትን ሰላሳ ቀናት ለአርባ አራት ታቦቶች አከፋፍሎ ወሩ 
በሙሉ በዓል ስለሆነ ሰዎች አርሰው እንዳይበሉ የሚገፋፋ ሥርዓትን የሚያስተናግድ ነበር። ከዚህ ሁሉ ጉድለት ጋር የደቡብን 
ሕዝብ ለመውረር የቻሉት ግን ከክርስትና ኃይማኖት ጋር ተያይዞ ወደ ሰሜኑ ያገራችን ክፍል ከገባው የዘመናዊ መሳርያ ድጋፍ 
ብቻ ነበር።   
 
የተወረረው የደቡብ ሕዝብ ግን ከወራሪው የአማርኛ ተናጋሪ ገዢ መደብ የሚያንሰው በዘመናዊ መሳርያ ይዞታ እንጂ፣ 
ማህበረሰባዊ አስተዳድርንም ሆነ የሰው ልጅ መብትን በተለይም የወንዶችና ሴቶችን እኩልነት በተመለከተ ከአማርኛ ተናጋሪው 
ማህበረሰብ እጅግ በጣም የተሻለ ደረጃ ላይ ነበር። የገዳ ሥርዓትንና ሌሎችም ተመሳሳይ የደቡብ ሕዝቦች የአስተዳደር ዘይቤ 
በብዙ መልኩ ዲሞክራሲን የተላበሰ ስለሆነ አምባገነንነትን ከቶውንም የማያስተናግድና የማህበረሰቡ አባላት ያላንዳች ውዝግብ 
ሥልጣንን ካንዱ ትውልድ ወደ ሌላው የሚያስረክቡበት አስተዳደራዊ ሥርዓት ነበር። ይህንን ማህበረሰብ ነው እንግዲህ እጅግ 
ኋላ ቀር ከሆነው የአማርኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ የፈለቀው የአማርኛ ተናጋሪ ገዢ መደብ “ሊያቀናው” የወረደው። 
 
የቅኝ ገዢዎች ዋና ዓላማ የሰው ልጅን አስገብሮ በበታችነት ለመግዛት ብቻ ሳይሆን፣ ባገራቸው ያበበውን የኢንዱስትሪ ዕድገት 
ፍላጎት ለማሟላት የሚያስፈልጋቸውን የማዕድንና ሌሎች ጥሬ ዕቃዎችን ለማጋዝ ነበር። በዚህም መሠረት “ካቀኗቸው” (በቅኝ 
ግዛት ከያዟቸው) አገራት የተቻላቸውን ያህል ወዳገራቸው እያጋዙ ያገራቸውን ኢንዱስትሪና በአጠቃላይም አገራቸውን 
ያሳድጋሉ። ዛሬ እንደዚያ ተውበው የምናያቸው የአውሮፓ ዋና ከተሞች አብዛኞቻቸው ውበታቸው ያገኙት ከነዚህ “ካቀኗቸው” 
አገሮች በተጋዙ ሃብቶች ነው። ወደ ደቡብ ያገራችን አካል የዘመተው የአማርኛ ተናጋሪ ገዢ መደብ ወራሪ ኃይል ግን ካስተሳሰቡ 
ኋላ ቀርነቱ በተጨማሪ፣ የተወረረውን ሕዝብ ሕይወት በጥቂቱም ቢሆን ሊቀይር የሚችል ኤኮኖሚያዊ ጥንካሬ ያልነበረው፣ 
በተቃራኒ ግን መቶ በመቶ ከወረረው ህዝብ በሚቀማው ሃብት የሚተዳደር ጥገኛ አካል ነበር። እንደ ሌሎች “አገር አቅኝዎች” 
ጥሬ ዕቃን ወደመጡበት አገር ልኮ የማህበረሰባቸውን ኤኮኖሚ ማሳደግ ሳይሆን እዚያው በወረሩበት የደቡብና ደቡብ ምዕራብ 
ማህበረሰብ ውስጥ በነበራቸው ሥልጣን ተጠቅመው ከሕዝብ እየቀሙ እዚያው በሕዝቡ ላይ እንደ መዥገር ተጣብቀው ይኖሩ 
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ነበር። ከአውሮፓውያን ቅኝ ገዢዎች ጋር የሚያመሳስላቸው አንድ ነገር ቢኖር እነዚህ የአማርኛ ተናጋሪ ገዢ መደቦች 
ከተወረረው ማህበረሰብ ጋር የማይደባለቁ መሆናቸው ነው። በተረፈ ግን የተወረረውን ሕዝብ፣ አብዛኛውን በባርያነት ፈርጀው 
እንደ ዕቃ ሲሸጧቸውና ሲለውጧቸው፣ ሌላውን ደግሞ በአሽከርነትና በገባርነት እየገዙ ለዘመናት ተለይተው፣ በወረራው ጊዜ 
አስከትለው ካመጧቸውና መንፈሳዊ ድጋፍ ከምትሰጣቸው ቤተ ክርስቲያን ጋር ተራራ ላይ መሽገው እየኖሩ፣ ለዓመታት 

የተማሪው እንቅስቃሴ የታገለለት የመሬት ላራሹ ጥያቄ ፍሬ አፍርቶ የጀርባ አከርካሪያቸውን እስከ ሰበረባቸው እስከ 1975 
ዓ/ም ድረስ የደቡቡን ሕዝብ ምድራዊ ሲዖል ሲያሳዩ የነበሩ ጨካኝ ቡድኖች ነበሩ። 
 
“ተበታትና የነበረችው ኢትዮጵያ” የሚባለው ትርክት በሰሜን መሳፍንቶች መካከል በነበረው የሥልጣን ሽኩቻ ምክንያት 
የተማከለ አስተዳደር በመጥፋቱ፣ ቴዎድሮስና ዮሃንስን የመሳሰሉ ሽፍቶች ተነስተው በጉልበት የሰሜኑን ክፍል ባንድ “ንጉሥ” 
ሥር ለማስተዳደር ሞከሩ እንጂ ከሰሜን ሸዋ በታች ያለው የዛሬው ኢትዮጵያ አካል ያኔ በማንኛቸውም ጭንቅላት ውስጥ እንደ 
ኢትዮጵያ አካል ተደርጎ አልተቀረጸም ነበር። ምኒሊክም ቢሆን ከሰሜን ሸዋ በታች ያለውን ያገራችንን አካል ለመውረር ዕቅድ 
ሲያወጣ የደቡብን ሕዝብ አስገብሮ ከሰሜኑ ግዛት ጋር ለማዋሃድ እንጂ “የተበታተነችውን ኢትዮጵያን መልሶ አንድ ለማድረግ” 
አልነበረም። ይህ አሰልቺ የሆነው አባባል የአጼዎቹ ዓላማ “የተበታተነችውን ኢትዮጵያ መልሶ አንድ ላይ ለማድረግ ነው” 
የሚባለው፣ ለመሆኑ መቼ ነበር ኢትዮጵያ ከምኒሊክ የደቡብ ወረራ በፊት አንድ አገር ሆና በአንድ የተማከለ መንግሥት ሥር 
የተዳደረችው? ነበረች ከተባለስ መቼና በምን ምክንያት ነበር የተበታተነችው? የዘመኑ ወጠጤዎች አዲስ ታሪክ ከጉግል 
ፈልፍለው ያወጡልን እንደው እንጂ ኢትዮጵያ የዛሬዋን መልክ መያዝ የጀመረችው ከምኒልክ የደቡብ ወረራ በኋላ ብቻ 
መሆኑን ሳታውቁ ቀርታችሁ አይመስለኝም።  
 

ሌላው ታዋቂ የታሪክ ጸሃፊያችን አቶ ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ በ 1936 ዓ/ም ባሳተሙት “ከአጼ ቴዎድሮስ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ 

ሥላሴ” የሚል የኢትዮጵያ ታሪክ መጽሃፋቸው ገጽ 13 ላይ የሚከተለውን ሲጽፉ “ኢትዮጵያ” የምትባል አገር ከሰሜን ሸዋ 
በላይ የሚገኘውን ያገራችንን ክፍል ብቻ የሚያጠቃልል መሆኑን አሳይተው ነበር። እንዲህም አሉ፣ 
  

“አጼ ቴዎድሮስ……ባለፈው ጦርነት የደከመው ሠራዊታቸው ጥቂት ዕረፍት ካደረገ በኋላ የጋላውን አገር ወሎንና 
ይልቁንም ትልቁን የሸዋን አገር ይዘን ኢትዮጵያን አንድ ካደረግን በኋላ አንደኛውን ዕረፍት እናደርጋለን ብለው 
ሠራዊታቸውን በንግግር ካጽናኑ በኋላ ከአምባጫራ ተነስተው ጉዟቸውን ወደ ወሎ አመሩ። በዚህ ጊዜ የሸዋው 
ንጉሥ ኃይለ መለኮት ግዛታቸውን እስከ አሩሲ ለማቅናት ሄደው ሲመለሱ አስቀድሞ እንደሰሙት በቋራ አንድ ሰው 
ተነሥቶ ጎጃምንና መላውን የአማራን አገር ትግሬንም ጭምር ድል አድርጎ ቴዎድሮስ ተብሎ ነገሠ፣ አሁንም ወደ ሸዋ 
መምጣቱ አይቀርም ብለው ነገሯቸው” ይላሉ። 

 
የአጼ ቴዎድሮስ “ኢትዮጵያ” “ከጋላው አገር ወሎና ከሰሜን ሸዋ” ያላለፈና በተለይም ኋላ ምኒልክ በጉልበት ያስገበረው የደቡቡ 
ሕዝብ “ኢትዮጵያ” በምትባለው ውስጥ አልተካተቱም ማለት ነው።  
 
ኢትዮጵያ ከሰማንያ በላይ ለሚሆኑት ብሄሮች መናኸርያ ናት። ያም ሆኖ ግን የደርግ መንግሥት መጥቶ ትንሽ ዕውቅና 
ከመስጠቱ በፊት፣ የነዚህን ተጨቋኝ ሕዝቦች ታሪክ ይቅርና እስከነመፈጠራቸው እንኳ የምናውቅ ኢትዮጵያውያን በጣም 
ጥቂት ነን። ስለዚህም ነው “የኢትዮጵያ ሕዝብ ተዋዶና ተፋቀሮ ታጋብቶና ተዋልዶ ይኖር ነበር” የሚለው የውሸት ትርክት 
ለብዙዎቻችን የማይዋጥልን። እውኔታው ከሰማንያ በላይ ከሚሆነው ሕዝባችን፣ “ተጋብቶ የተዋለደው” ከሶስት ወይም ከአራት 
ብሄር ተወላጅ አይበልጥም። በ1953 ዓም በወቅቱ ታዋቂ የነበሩ የአጼው አማካሪ አቶ ሃዲስ ዓለማየሁ ለንጉሱ የሚከተለውን 
ምክር አዘል ዘገባ አቅርበው ነበር፣ 
 

 “በፖሊቲካ የኢትዮጵያ ህዝብ የምንለው ከአማራ ከትግሬ ከጋላና ከሌሎችም ልዩ ልዩ ቋንቋ፣ ልማድ፣ ዘር ወይም 
ሃይማኖት ካላቸው ክፍሎች አንድ ላይ ሆኖ በኢትዮጵያ ዘውድ ሥር የሚተዳደር ነው፥ ነገር ግን እነዚህ ልዩ ልዩ ቋንቋ 
ልማድ ዘር ወይም ሃይማኖት ያላቸው ክፍሎች ምንም እንኳ ባንድ ላይ “የኢትዮጵያ ህዝብ”  የሚል ስም ቢሰጣቸውና 
ባንድ ዘውድ ሥር ቢተዳደሩም፣ በደስታም ሆነ በመከራ፣ በመልካም ይሁን በክፉ ጊዜ አንድ ላይ የሚያስተሳስረውና 
ህዝብን አንድ የሚያሰኘው የህብረት ማሰርያ ያላቸው ናቸው ለማለት አያስደፍርም” ካሉ በኋላ፣ 
 
በዚህ አኳኋን የሕይወት ዓላማቸው የተለያዩ ክፍሎች “የኢትዮጵያ ሕዝብ” ከሚባለው ስምና ከንጉሠ ነገሥቱ 
መንግሥት የጦር ኃይል በቀር ሌላ የሚያስተባብራቸውና አንድ ላይ የሚያስተሳስራቸው የፖሊቲካ ድርጅት 
ስለሚጎድሏቸው በእውነተኛው የፖሊቲካ ትርጉም የኢትዮጵያ  ሕዝብ አንድ ነው ለማለት ያስቸግራል”  በማለት 
በአሃዳዊዋ ኢትዮጵያ ውስጥ ባንድ ዘውድ ሥር ይተዳደሩ የነበሩት የተለያዩ ብሄሮች፣ አንድ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያሰኝ 
የሚያስችል ደረጃ ላይ እንዳልደረሱ በግልጽ ለንጉሠ ነገሥቱ አሳውቀው ነበር። 
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ይህንን የህዝቦችን አንድነት አለመኖሩን ለማሳወቅና አንድነቱ ለምን እንዳልነበረ፣ ብሎም ችግሩ መፍትሄ አግኝቶ አንድ 
“የኢትዮጵያ  ህዝብ እንዲፈጠር” መሰረት ለመጣል ከማሰብ ነው ያኔ የነቁ የተማሪው እንቅስቃሴ አባላት፣ ለምሳሌ ያህል 
እንደነዋለልኝ መኮንን ዓይነት የብሄር ጥያቄን አንስተው ለህዝቡ ለማስተዋወቅ የሞከሩት። ዋናው ዓላማቸው የችግሩ መኖር 
ታውቆ መፍትሄ እንዲገኝለትና የኢትዮጵያ ብሄሮች በእኩልነት አብረው እንዲኖሩና በሂደቱም ውስጥ “የኢትዮጵያ ህዝብ” 
የሚባለው እንዲፈጠር ከማሰብ እንጂ የአማርኛ ተናጋሪ ኤሊቶች “የፖሊቲካ ልሂቃን” እንደሚሉት፣ ኢትዮጵያን ለመገገነጣጠል 
አልነበረም።  
 
ሠ) አማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የነበረው ሚና፣ 
 
በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የነበራችሁን ሚና ከሚገባው በላይ አጋንናችሁና አጋጣሚን ተጠቅማችሁ ታሪክን አጣምማችሁ 
ስትጽፉ፣ ያኔ ሕዝባችን የመቃወም መብቱም መድረኩም ስላልነበረው፣ ዕውኔታው ሌላ እንደሆነ በልቡ እያወቀ ለዘመናት 
የውሸት ትርክታችሁን ሳይወድ ተቀብሎ ኖሮአል። ያ ሓቅ ግን በኛ በኩል ብዙ መሥዋዕትነትን ቢያስከፍልም፣ ጊዜውን ጠብቆ 
ብቅ አለ። ታሪካችሁ ሰላማዊ ሕዝብን ወርሮ መሬቱን ነጥቆ፣ ባሕልና ቋንቋውን እንዲሁም ኃይማኖቱን አጥፍቶ በበታችነት 
እንዲተዳደር የሚያድረግ እንደ ነበር ቀስ በቀስ እየጠራ መጣ። የመጽሃፍ ቅዱሷን ሳይሆን የዛሬውን የፖሊቲካዊ ኢትዮጵያን 
በተመለከተ፣ የናንተ የአማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ ሚና ታቦት እንኳ ሳይቀር ለወራሪዎች እኩይ ተግባር መንፈሳዊ ድጋፍ ሰጥቶ 
ደቡብን መውረር፣ ከፍ ሲልም ደግሞ፣ በጣሊያን ወረራ ጊዜ እነ መስፍን ሲለሺ፣ አበበ አረጋይ፣ ገረሱ ዱኪ፣ ጎበና አባ ዳጬ፣ 
ባልቻ አባ ነፍሶ፣ ኃይለ ማሪያም ማሞ፣ ጃገማ ኬሎ፣ በቀለ ወያ፣ ኃብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴና ገበየሁ ጉርሙን እንዲሁም መገርሳ 
በዳሳን (አቡነ ጴጥሮስን) በላይ ዘለቀን የመሳሰሉ የኦሮሞ ልጆች በዱር በገደሉ እንዲሁም የኢትዮጵያን ጦር በአዛዥነት እየመሩ 
ለኢትዮጵያ ሕልውና ሲታገሉ፣ የሻለቃ ዳዊት ወ/ጊዮርጊስን አባት የመሳሰሉ የአማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ ሹምባሽና ሳልዳቶዎች 
ደግሞ ለጣሊያን ዕንቁላል ከመገበር አልፋችሁ የአርበኞቹንም ምሽግ ለጣሊያን ጌቶቻችሁ እየጠቆማችሁ ስታስፈጇቸው ነበር።
ትንሽ ትምርት የቀሰሙ እነ ከበደ ሚካኤልን የመሳሰሉ “አዋቂዎቻችሁ” ደግሞ ለጣሊያን ጋዜጦች አዘጋጅና አከፋፋይ፣ ለሬዲዮ 
ጣቢያቸው ደግሞ ድምጽ ሆነው ሕዝባችን ለጣሊያን እንዲገብር በጋዜጣና በሬዲዮ ሲወተውቱ የነበሩ ዛሬ “ለምትቆረቁሩላት” 
ኢትዮጵያ ህልውና ጠንቅ የነበራችሁ ሕዝቦች ናችሁ። ጀግናው አብዲሳ አጋ ከጣሊያን እሥር ቤት አምልጦ በማያውቅበት 
አገር በጣሊያን በረሃ ውስጥ የኢትዮጵያን ባንዲራ በልቡ ይዞ ለኢትዮጵያ ልዕልናና ለሕዝቦቿ ክብር ከሌሎች ጸረ ፋሺስት 
ኃይሎች ጋር ሆኖ ከፋሺስት ሙሶሊኒ ወታደሮች ጋር ሲፋለም አባቶቻችሁ ግን በኢትዮጵያ ከተሞችና መንደሮች የጌታችሁን 
የጣሊያንን ወታደር ጫማ ስትጠርጉና መንገድ ስትመሩ ነበር።   
 
ኦሮሞዎች ግን እንደዚያም በግፍ ተወርረው ተገዝተው በናንተ ገዢ መደብ ጭቆና ቀንበር ሥር ቢማቅቁም፣ ለኢትዮጵያ 
አንድነት ያላቸውን ፍቅርና ቁርጠኝነት አንዴም ጥያቄ ውስጥ አልከተቱም። እነዚህ ታዋቂ ኦሮሞዎች ላገራቸው ካላቸው ፍቅር 
የተነሳም በጣሊያን ወረራ ጊዜ ምኒልክና አጃቢዎቹ ገና ቦሩ ሜዳ ሳይደርሱ፣ የኢትዮጵያው ጦር አዛዥ ፊታውራሪ ገበየሁ 
ጉርሙ አድዋ ደርሶ፣ በቦታው የነበሩ ታሪክ ጸሃፊዎች እንደዘገቡት፣ በሚገርም ፍጥነትና ቅልጥፍና የጣሊያንን ቅስም የሰበሩትን 
የኦሮሞ ፈረሰኞች ይዞ በጀግንነት  ተዋግቶ ብዙ የጣሊያን ወታደሮችን ማርኮ ነበር። ከላይ ከጠቀስኳቸው የአድዋና የማይጨው 
ጀግኖች በተጨማሪ የኔም ትውልድ በኦጋዴንና በኤርትራ በረሃዎች እንዲሁም ሕወሃት ትግራይን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል 
ባደረገው የአሥራ ሰባት ዓመት ውጊያ ውስጥ የሁለቱንም ጠ/ግዛቶች መገንጠል ተቃውመው ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነት 
ሲባል ልክ እንደ አድዋው ጦርነት ጊዜ (ካሥሩ የጦር ምድቦች ስምንቱን የመሩ የኦሮሞ የጦር አዛዦች እንደነበሩ ልብ ይሏል) 
ከማንም የኢትዮጵያ ሕዝብ በላይ ውድ ሕይወታቸውን የሰጡትን እነ መርዕድ ንጉሴ፣ ደምሴ ቡልቶ፣ እርቅይሁን ባይሳና ካሳዬ 
ጨመዳን የመሳሰሉ ቁጥራቸው እጅግ በጣም ብዙ የሆነ የኦሮሞ ጀግኖች ጄኔራሎችን መጥቀሱ ኦሮሞዎች ምንኛ ኢትዮጵያን 
የኛ ናት ብለው እንደሚንከባከቧትና እንደሚሞቱላት ማስረጃ ነው። እናንተን ብሎ ደግሞ ለኢትዮጵያ ነጻነት ተቆርቋሪዎች! 
 
ያለፈውን መቶ ዓመት ያገራችንን ታሪክ ስናወሳ እናንተን የሚቀናችሁ ስላልነበረችዋ “ጥንታዊት ኢትዮጵያ” ገናናት ማውራት 
ሲሆን፣ እኛ ደግሞ በሰሜን ሸዋ አማርኛ ተናጋሪዎች ስለተፈጸመብን ግፍ ማውራቱ ይቀልለናል። ለአማርኛ ተናጋሪው ወራሪ 
ሕዝብ የደስታ ዘመን ሲሆን ለኛ ግን የሰቆቃ ዘመን ነበርና ስለሱ ደግመን ደጋግመን ስናወሳ ብንቆዝምና ብንናደድ ሊፈረድብን 
አይገባም። ለናንተ የሚታያችሁ በጎ በጎው ብቻ ሲሆን እኛ ደግሞ የተፈጥሮ ጉዳይ ነውና ቁስላችን በቀላሉ አልድን ብሎ 
እያስቸገረን፣ መጥፎ መጥፎው ብቻ ነው የሚታየን። በሂደት እንደሚሻለን እናውቃለን ግን ደግሞ ግፉ እንዳልነበር ተደርጎ 
ሁሌም የታሪካችንን አወንታዊ ጎን ብቻ ማውሳት አንድም ታሪካችንን በውል እንዳናውቅ የሚደረግ አጉል ሙከራ ነው፣ አለያም 
እውነተኛውን የኦሮሞን ሕዝብ ታሪክ እንዳናውቅ የሚደረግ የተንኮል አካሄድ ነው። አቶ አንዳርጋቸውም እንዳሉት “የተሟላ 
ታሪኩን የማያውቅ ሕዝብ የተሟላ ጤንነት ያለው ማህበረሰብ መፍጠር አይችልም” እና ታሪካችን ጠንቅቀን ማወቁ አስፈላጊ 
ነው። የነበረውን መርሳት የለብንም የምንለው ደግሞ ቂምን ታቅፎ ለዘላለም ለመኖር ፈልገን ሳይሆን የግፉን ይዘት ጠንቅቀን 
በማወቅ ተመሳሳይ ግፍ በሰው ልጅ ላይ ተደግሞ እንዳይፈጸም ከማለት ነው። ደግሜ አቶ አንዳርጋቸውን ብጠቅስ፣  
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“የታሪካችንን መጥፎ ገጽታዎች የምናነሳው ለመቋሰልና ለመወነጃጀል አይደለም፣ የተሻለ ማህበረሰብ ለመፍጠር ነው፣ 
ከታሪክ እየተመዘዙ አልድን ያሉ አካላዊና ሥነ አዕምሮያዊ ቁስሎችን ለመፈወስ ነው፣ ፍትሓዊ የሆነ የታሪክ ትረካ 
የአንድነታችን መሠረት ነው፣  በታሪክ ሕዝብ ለከፈለው መስዋዕትነት የሚመጥን ለሰው ልጆች ሕይወትና መብት 
ትልቅ ክብር የሚሰጥ ፍትሓዊ ሥርዓት ለመመስረት ነው” ይላል።ተጨማሪ ማብራርያ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። 

 
ረ) አማርኛ ቋንቋ የራሱ ፊደል የለውም፣ 
 
እንደ ሌሎች የውሸት ትርክታችሁ፣ አንድ የኢትዮጵያን ህዝብ ለዓመታት ስታወናብዱበት የነበረው፣ የአማርኛ ተናጋሪውን 
ህዝብ የራሱ የሆነ ፊደል ያለው ብቸኛው የአፍሪቃ አገር አድርጋችሁ ማቅረባችሁ ነው። በመጀመርያ ደረጃ “አማራ” የሚል 
ህዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደ አንድ ሕዝብ ያልኖረና በሰላሙም ሆነ በጦርነቱ ጊዜ አንድም ሚና ያልነበረውን ሕዝብ 
የራሱ ፊደል አለው ማለት ዓይናችሁን ጨፍኑና ላሞኛችሁ ከማለት የተለየ ትርጉም የለውም። በሁለተኛ ደረጃ ይህ ዛሬ የአማራ 
ኤሊቶች የኛ ፊደል ነው የሚሉት ከላይ ከየመኖች ፍልሰት ጋር የተገናኘ በመሆኑ ቋንቋውም የሳባውያን ፊደል ይባል ነበር። 
ቀስ በቀስ የጀማላዎቹ ደም እየቀጠነ ሄዶ ወደ መጥፋት ደረጃ ሲቃረብ የግዕዝ ፊደል መባል ጀመረ። የንግሥ መንበሩ ከትግራይ 
ወደ ሸዋ ሲዞር ደግሞ “የአማርኛ ፊደል” መባል ተጀመረ። ባጭሩ አማርኛ የራሱ ፊደል የሌለውና ዛሬ እየተጠቀመበት ያለው 
ፊደል የሳባውያን የሆነ ከግዕዝ የተዋሳችሁት መሆኑን እወቁ ለማለት ያህል ነው። የሚገርመው ደግሞ በምድራችን ያሉት አሥራ 
አራት የራሳቸው ፊደላት ካሏቸው ቋንቋዎች መካከል ፊደላችን ነው ብለው ከሚለፍፉት የአማርኛ ተናጋሪዎች በስተቀር አሥራ 
ሶስቱ የራሳቸውን ቋንቋ ፊደላት ደራሲያንን ጠንቅቀው ያውቃሉ። የሳባውያን ፊደል ፈጣሪ ግን እስከ ዛሬም ድረስ አልታወቀም። 
 
ሰ) የፊንፊኔ ባለቤትነት ጥያቄና የባልደራስ መቋቋም፣ 
  
የፊንፊኔ ባላቤትነት ጥያቄ በዛሬው ዕለት የፌዴራሉንና የክልሉን መንግሥታት እንዲሁም የፖሊቲካ ድርጅቶችንና 
አክቲቪስቶችን ያሳተፈ ከአውራዎቹ የፖሊቲካ ጥያቄዎች አንዱ ነው። በኔ ግምት ጥያቄው የባለቤትነት ሳይሆን የአስተዳደር 
ጉዳይ ብቻ ነው። ለዚህ ደግሞ ሕገ መንግሥታችን ግልጽ የሆነ አቋም አለው። በፌዴራሉ ሕገ መንግሥትና በኦሮሚያ ክልላዊ 
ሕገ መንግሥት መሠረት አዲስ አበባ የፌዴራል መንግሥቱ ርዕሰ ከተማና የኦሮሚያ ክልል ዋና ከተማ ናት። አዲስ አበባ 
በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በመገኘቷ ምክንያት ደግሞ የክልሉ ልዩ ጥቅም እንደሚጠበቅለት የፌዴራሉ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 
49(5) እንደሚከተለው አስቀምጦታል፣   
 

“የኦሮሚያ ክልል የአገልግሎት አቅርቦት ወይም የተፈጥሮ ሃብት አጠቃቀምንና የመሳሰሉትን ጉዳዮች በተመለከተ፣ 
እንዲሁም አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል መሃል የሚገኝ በመሆኑ የሚነሱ ሁለቱን የሚያስተሳስሩ አስተዳደራዊ 
ጉዳዮችን በተመለከተ ያለው ልዩ ጥቅም ይጠበቅለታል” ይላል።   

 

ከዘጠኙ የፌዴራል አባላት ክልሎች ዋና ከተሞች እንደ አዲስ አበባ ከተማ 360 ድግሪ በአንድ የፌዴራል አባል ክልል የታጠረ 
ሌላ የኢትዮጵያ ከተማ ስለሌለ ይህ ዓይነቱ “ልዩ ጥቅም” በፌዴራል ሕገ መንግሥቱ መካተቱ ተገቢ ይመስለኛል። ተፈጥሮ 
በነጻ ከምትለግሰው አየር በስተቀር ወደ አዲስ አበባ የሚገባውና የሚወጣው፣ በሌላ አነጋገር የአዲስ አበባን ሕዝብ ቀን ተቀን 
ሕይወት የሚቆጣጠረው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ነው ቢባል የተጋነነ አይሆንም። ስለዚህ ይህን በታሪክ ሂደት 
የተገጣጠመውን ሁኔታ ከዚህ በተሻለ መልኩ ማዋቀር ስለማይቻል የሕገ መንግሥቱ አርቃቂዎች የኦሮሚያን “ልዩ ጥቅም” 
ማካተታቸው ሊያሳስበን ባልተገባ ነበር። ዛሬም ቢሆን እና ወደ ፊትም እየተሻሻለ በሚመጣው ሕገ መንግሥትም ከዚህ የተሻለ 
መፍትሄ ሊገኝ ይችላል የሚል ግምት የለኝም።  
 

በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 49(5) ውስጥ የተካተተው “ልዩ ጥቅም” ሁለት ክፍሎች እንዳሉት የአማርኛ ተናጋሪው ኤሊትና 
የእስክንድር ነጋ መንጋ ልብ ያሉት ጉዳይ አይመስለኝም። በዚህ አንቀጽ  መሠረት የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ የሚያገኘው 
ልዩ ጥቅም፣ 
 

ሀ) የአገልግሎት አቅርቦት ወይም የተፈጥሮ ሃብት አጠቃቀምና የመሳሰሉ ጉዳዮችን በተመለከተና፣ 
ለ) አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል መሃል የሚገኝ በመሆኑ የሚነሱ ሁለቱን የሚያስተሳስሩ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን 
የሚመለከት ነው። 

 
ጤነኛ አዕምሮ ላለው ሰው ይህ አንቀጽ ምንም አሻሚ አይደለም። ባልደራስ የሚባለው የሰፈር ወጠጤዎች ስብስብ ግን 
ሳይገባቸው በደንቆሮነት ወይ ደግሞ እየገባቸው በማን አለብኝነት የህገ መንግሥቱን አንቀጽ አጣመሙ እንጂ፣ ከላይ 
የተጠቀሰው የህገ መንግሥቱ አንቀጽ፣ አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል መሃል የሚገኝ በመሆኑ ልዩ ጥቅም ይጠበቅለታል ይላል 
እንጂ በአዲስ አበባ የሚኖሩ ኦሮሞዎች ከሌሎች የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የተለየ ልዩ ጥቅም ያገኛሉ አይልም። በሚቀጥለው 
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ምርጫ ፍጹም ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ ተወካዮቻችንን መርጠን እስክናሻሽለው ወይም አዲስ እንክናስጸድቅ ድረስ ግን 
ገዥውና የህጎቻችን ሁሉ የበላይ የሆነው አሁን በሥራ ላይ ያለው ህገ መንግሥት ስለሆነ ወደድንም ጠላንም የህገ መንግሥቱን 

መንፈስና ቃላት ሳይሸራረፉ በሙሉ ማክበር እንዳለብን ማስታወሱ ግድ የሚል መሰለኝ። በዚህ ህገ መንግሥቱ አንቀጽ 49 
የተቀመጠው፣ ከአገልግሎት አቅርቦትና የተፈጥሮ ሃብት አጠቃቀም በተጨማሪ የአዲስ አበባ አስተዳደርንም በተመለከተ 
የተካተተው የኦሮሚያ ልዩ ጥቅምም የህገ መንግሥቱ አካል ስለሆነ እንደማንኛውም ሌሎች የህገ መንግሥቱ አንቀጾች መከበር 
አለበት።  
 

ሌላው ከሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 49 በተጨማሪ መታወቅ ያለበት ጉዳይ፣ አዲስ አበባ ከፌዴራል መንግሥቱ ርዕሰ ከተማነት 
በተጨማሪ የኦሮሚያ ክልልም ዋና ከተማ መሆኗን ነው። የኦሮሚያ ክልል ደግሞ የተቀሩት ስምንት ክልሎች በየዋና 
ከተሞቻቸው ላይ ያላቸውን አስተዳደራዊ መብት በአዲስ አበባ ላይ ይኖረዋል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር አዲስ አበባ 
የፌዲራሉም የክልል መንግሥቱም ዋና ከተማ ስለሆነች የሁለቱ የአዲስ አበባ ባለቤቶች ግንኙነትና አዲስ አበባን እንዴት በጋራ 
ወይም ተከፋፍለው እንደሚያስተዳድሯት በሕገ መንግሥቱ ውስጥ በግልጽ አለመቀመጡ በርግጥ ብዥታ ፈጥሯል። 
ከሚቀጥለው ዲሚክራሲያዊው ምርጫ በኋላ ግን ይህ ጉዳይ በቂ ትኩረት ይሰጠዋል የሚል ግምት አለኝ። ያም ሆኖ ግን፣ 
ሕግ መንግሥቱ ተሻሻለም ተቀየረም፣ አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል ተከብባ እስከኖረች ድረስ ከዚህ የተሻለ አወቃቀር 
ለወደፊቱም ሊቀረጽ ይችላል የሚል ግምት የለኝም።    
 
ይህንን የሕገ መንግሥት ክፍተት ተጠቅሞ ይመስለኛል ባልደራስ የተባለው የአዲስ አበባው ሥራ ፈቶች ስብስብ ጥቂት 
ግለሰቦችን በማሰባሰብ “ባለ አደራ ምክር ቤት” ያቋቋመው። ድርጅቱ የተቋቋመው የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ላይ ያለውን 
“ልዩ ጥቅም” ለማስቀረትና ይህንንም “ልዩ ጥቅም” ዕውን ለማድረግ የሚንቀሳቀሰውን ማንኛውንም ግለሰብ ወይም ድርጅት 
ለመቃወም ነው ብሎ ራሱን “የምክር ቤቱ” ሊቀመንበር አድርጎ የሾመው እስክንድር ለሕገ መንግሥቱን አንቀጽ 49 ያለውን 
ተቃውሞ በይፋ ለሕዝብ አውጀዋል። ከመጀመርያው፣ የጥቂት የሰፈር ጓደኞች ስብስብ የፈጠሩት “ባለ አደራ” ከሕግ አንጻር 
ካየነው ሕገ ወጥ ብቻ ሳይሆን መፈንቅለ መንግሥት ነው። በተለምዶ የማህበረሰብ አስተዳደር ውስጥም ሆነ በዘመናዊ የዓለም 

አቀፍ ማህበረሰብ ልምድና ሕግ መሠረት “ባለ አደራ” በእንግሊዝኛ ቃሉ “care taker” ማለት አስተዳደሩ ብቃት 
ስለሚጎድለው ሌላ የተሻለ አስተዳደር እስኪመረጥ ድረስ በጊዜያዊነት በተዳዳሪዎች የሚመረጥ አስተዳደር ነው። በሌላ አነጋገር 
ዛሬ አዲስ አበባን የሚያስተዳድረው በታከለ ኡማ የሚመራው አካል ከተማውን ማስተዳደር ስላልቻለ ሌላ የከተማውን ኗሪ 
ሕዝብ ጥቅም የሚያስጠብቅ አስተዳደር በኗሪዎች እስኪመረጥ ድረስ “ባላደራ አስተዳደር” አስፈለገ ማለት ነው። አዎ! 
ማንኛውም ሕዝብ ጥቅሙን ያልጠበቀለትን አስተዳደር አፍርሶ ሌላ ጥቅሙን በደንብ የሚያስጠበቅለትን መንግሥት መመስረት 
ሙሉ መብት አለው። ዛሬ አዲስ አበባን የሚያስተዳድረው የታከለ ኡማ ቡድን ግን ብቃት ይኑረው አይኑረው ፍርዱን ለራሴና 
ለሌሎች መሰል አዲስ አበቤዎች ልተውና፣ ባልደራስ ብሎ ራሱን ስለሰየመው የጥቂት የሰፈር ጉደኞች ስብስብ የሚከተለውን 
ልበል።  
 
የታከለ ኡማን አስተዳደር ለመገልበጥና በምትኩ “ባላደራ ምክር ቤትን” ለማቋቋም የአዲስ አበባ ኗሪዎች ያላቸው መብት 
እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ስለጉዳዩ ለመወያየት የተጠራው “ስብሰባ” ግን በሰፈር ልጅነት እንጂ መላውን አዲስ አበቤን 
አያጠቃልልም። እኔንም ጨምሮ ዘጠና ዘጠኝ በመቶው አዲስ አበቤ ስለ ስብሰባው የሚያውቀው ነገር አልነበረም። ስለ ታከለም 
አስተዳደር በአደባባይም ሆነ በተናጠል ያቀረቡት ስሞታም አልተስተዋለም። ይህ ማለት ግን እስክንድርን የመሳሰሉ የፖሊቲካ 
አጄንዳቸው በዓቢይ የተነጠቀባቸው ተወናባጅ ግለሰቦችና ቡድኖች የሉም ማለት አይደለም። ለዘመናት የተለመደውን የ “እኔ 
አውቅልሃለሁ” የኢትዮጵያ የአስተዳደር መሪህ መሠረት ጥቂቶች ተሰብስበው ዘጠና ዘጠኝ በመቶውን የአዲስ አበባን ሕዝብ 
“ባላደራ ምክር ቤት አቋቋመንልሃልና የምንልህን ተቀበለን” ብሎ በዓደባባይ ማወጃቸው ባይገርመኝም፣ የነዚህ የሰፈር ልጆች 
ስብስብ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 49 ላይ የተቀመጠውን የኦሮሚያ ልዩ ጥቅም አንሻፍፈው ያልተባለውን ተብሎአል እያሉ 
በውሸት ትርክት ህዝቡን በማታለል አላስፈላጊ ወደሆነ የርስ በርስ ግጭት እየመሩ እያየ መንግሥት ለምን ዝም ብሎ 
እንደሚያያቸው አልገባ ያለኝ ጉዳይ ነው። በኔ ግምት፣ ባልደራስ ወይም የባላደራው ምክር ቤት ልክ እንደ አብን የአማርኛ 
ተናጋሪውን ሕዝብ ጥቅም ብቻ ለማስጠበቅ የተቋቋመ ቅርጸ-ቢስ ብሄርተኛ ድርጅት ነው። ማጭበርበራቸው ነው እንጂ 
የአማርኛ ተናጋሪ ተወካይ ለመሆን መሞከራቸው በራሱ ምንም ክፋት የለውም። ወደ አራት ሚሊዮን ሕዝብ በሚኖርባት 
የአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቢያንስ ቢያንስ አንድ ሚሊዮኑ ኗሪ ኦሮሞ መሆኑ እየታወቀና አብዛኞቻቸው ደግሞ የተማሩ 
መሆናቸው ዕውን ሆኖ ሳለ፣ በባላደራው ምክር ቤት ውስጥ አንድም የኦሮሞ ተወላጅ አዲስ አበቤ አለመካተቱ ግን “ባላደራው 
ምክር ቤት” በርግጥም የተቋቋመው እነእስክንድር እንደሚለፍፉት የአዲስ አበባ ኗሪዎችን መብት ለማስጠበቅ ሳይሆን የአማርኛ 
ተናጋሪውን ሕዝብ መብት ብቻ ለማስጠበቅ ነው። ያ ባይሆን ኖሮማ፣ ይህ ሁሉ የተማረና የተመራመረ የኦሮሞ ኤሊቶችን 
አቅፋ ከምታኖር አዲስ አበባ ውስጥ “ለባላደራው ምክር ቤት” የሚመጥን ኦሮሞ የጠፋ ይመስል፣ በትውልድ ከአማርኛ ተናጋሪ 
ማህበረሰብ በመወለዱ ብቻ አሜሪካን አገር የሁለት ኢትዮጵያውያንን ነፍስ አጥፍቶ አዲስ አበባ መጥቶ ከፍትህ ተደብቆ 
የተቀመጠውን (fugitive) ግለሰብ የባላደራው ባላሥልጣን አድርጎ አይሾምም ነበር።   
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ግን ይህ ሁሉ ለምን አስፈለገ? የኦሮሚያ ክልል ከላይ በህገ መንግሥቱ የተጠቀሱትን “ልዩ ጥቅሞች” ቢያገኝ አዲስ አበቤውንም 
ሆነ ሌላውን ኢትዮጵያዊ እንዴት አድርጎ ነው የሚጎዳው? ኦሮሚያ እኮ ከዘጠኙ የፌዴራሉ አባላት በቆዳ ስፋትም ሆነ በህዝብ 
ብዛት ግዙፉ የኢትዮጵያ አካል ነው። ታዲያ ይህ ክልል በውስጡ በሚገኘው የፌዴራሉና የራሱ የክልሉም ዋና ከተማ በሆነው 
አዲስ አበባ ከላይ በተጠቀሱ ጉዳዮች ላይ ልዩ ጥቅም ቢጠበቅለት የሚጎዳው የኢትዮጵያ አካል ወይም ግለሰብ ማነው? 
እሚገርመው ደግሞ የነዚህ የሰፈር ልጆች ስብስብና “ምክር ቤት” ተብዬውም ጓደኞች ብቻ የተሿሾሙበት መሆኑን የሚያሳይ 
አንድ ነገር ትዝ አለኝ። በወጠጤዎቹ ምክትል አለቃ አቶ ኤርሚያስ አተረጓጎም፣ የአዲስ አበባ ጉዳይ የአዲስ አበቤዎች ብቻ 
ነው፣ አዲስ አበቤ ማለት ደግሞ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ማለት ነው ይላል። ታዲያ እንዴት ተደርጎ ነው 
ከአዲስ አበባ ከኮበለለ ዓመታትን ያስቆጠረውና ቋሚ ነዋሪነቱን በዋሺንግቶን ዲሲ ያደረገው የቀድሞ የኢሕአዴጉ ባለሥልጣን 
ኤርሚያስ ለገሠ የባላደራው ምክር ቤቱ ምክትል ሊቀመንበር ሆኖ በጓደኛው እስክንድር የተሾመው? ከሰፈር ዱሪዬዎች ስብስብ 
መልስ ጠብቄ ሳይሆን እንደው የስብስቡን ቀፎነት ለማሳየት ያህል ነው። 
 
ሸ) የፌዴራል ሕገ መንግሥቱን በተመለከተ፣ 
 
ዛሬ በሥራ ውሎ የምናየው የፌዴራሉ ሕገ መንግሥት ኢህአዴግ ሥልጣኑን ተጠቅሞና እንደሚመቸው ጠፍጥፎ የሰራው 
እንደማንኛውም በኢትዮጵያ ታሪክ እስከ ዛሬ የነበሩት ገዥዎቻችን ያለ ህዝብ ተሳትፎ ራሳቸው አዘጋጅተው ይሰጡን 
እንደነበረው ሕገ መንግሥት፣ “በኢህአዴግ መልካም ፈቃድ” የተሠጠን ሰነድ ነው። ያለ ህዝብ ተሳትፎ ስንል ሰነዱ የተዘጋጀው 
ህዝቦች በቀጥታና ነጻ በሆነ ምርጫ በወከሏቸው ተወካዮች ሳይሆን ገዥው ፓርቲ ይመቹኛል ባላቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች 
ስብስብ የተዘጋጀና ያለ ህዝቦች ፈቃድ በሥራ ላይ የዋለ ነው ማለቴ ነው እንጂ በኢትዮጵያ ህዝቦች ስም ሳይወከሉ የተወከሉ 
የፖሊቲካ ድርጅቶች አልተሳተፉበትም ማለት አይደለም። ለምሳሌ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ይወክላሉ ብሎ ወያኔ 
የፈጠራቸው “ህዴዶች” በሙሉ ተሳትፈውበታል። በወያኔ አባባል፣ የአማራውን ህዝብ ወክሎ ኢህዴን፣ የኦሮሞን ህዝብ ወክሎ 
ኦህዴድ፣ የደቡብ ህዝቦችን ውክሎ ደህዴድ ወዘተ ስለተካፈሉበት፣ በህገ መንግሥቱ ቀረጻ ላይ መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች 
ተሳትፈውበታል።  
 
ይ እንዳለ ሆኖ፣ የአማራው ኤሊት “በህገ መንግሥቱ ዝግጅት ላይ ስላልተሳተፍንበት” ይፍረስና አዲስ ህገ መንግሥት ይዘጋጅ 
ማለት ግን ትንሽ ቅንነት ይጎድለዋል። ህገ መንግሥቱ በኢትዮጵያ ህዝቦች ቀጥታ ተካፋይነት ያልተዘጋጀና የኢትዮጵያን ህዝብ 
ጥቅም የማያንጸባርቅ ስለሆነ ይፍረስ ወይም ይሻሻል ብሎ መከራከር ያባት ነው። ግን የአማራ ህዝብ ብቻ የተገለለና ሌሎች 
ግን የተሳተፉበት አስመስሎ ማቅረብ ሆን ብሎ ህዝብን ለማወናበድ ይመስለኛል። የኦሮሞን ህዝብ ወክሎ ኦህዴድ፣ የደቡብን 
ህዝብ ወክሎ ደህዴድ እንደተካፈለበት ሁሉ፣ ኢህዴንም የአማራውን ህዝብ ወክሎ ተሳትፎበታል። ስለዚህ ጥያቄው መሆን 
የነበረበት፣ በሰነዱ ዝግጅት ላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች በቀጥታም ሆነ በተወካዮቻቸው በኩል ያልተሳተፉበት ስለሆነ፣ አዲስ 
በህዝቦች ተካፋይነት የተሰናዳ ሕገ መንግሥት መቀረጽ አለበት የሚል ነው። አዎ! ዛሬ በተግባር ውሎ የምናየው ሕገ መንግሥት 
ማንኛውንም ሕዝብ አይወክልም፣ ሆኖም ግን በተግባር የዋለ ብቸኛና የበላይነት ያለው ህጋዊ ሰነድ ነው። ስለሆነም፣ የአገሪቷ 
ህዝቦች በሚቀጥለው ምርጫ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የራሳቸውን ተወካዮች መርጠውና በነሱ ቀጥተኛ ተሳታፊነት 
የተሻሻለ ወይም አዲስ ህገ መንግሥት እስኪዘጋጅ ድረስ አሁን ያለው ህገ መንግሥት ብቸኛና ገዢ ሰነድ ሆኖ ይቆያል።  
 
ስለ ዛሬው ህገ መንግሥት ሲወሳ የአማራ ኤሊቶችና ጀሌዎቻቸው ሁሌም የሚያነሱት ጉዳይ ኦነግና ወያኔ ሆን ብለው አማራውን 
አግልለው እንዳዘጋጁት ሰነድ ነው። ይህ ከዕውነትነት የራቀ ዝም ብሎ ኤሊቶቹ በሁለቱ ድርጅቶች ላይ ያላቸውን ጥላቻ 
ለመግለጽ የሚጠቀሙበት ርካሽ ፕሮፓጋንዳ ነው እንጂ እውኔታው ግን፣ ሕገ መንግሥቱ የተዘጋጀውና የታወጀው ኦነግ 

ከሽግግሩ መንግሥት ከወጣ ከአራት ዓመት በኋላ ነሃሴ 15 ቀን 1987 ዓ/ም ነበር።  
 
ለማጠቃለል ያህል ግን፣ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንድም ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ በቀጥታም ሆነ በተወካዮቹ ተሳትፎ የተዘጋጀ 

ህገ መንግሥት ኖሮት አያውቅም። ህገ መንግሥቶቻችን ማለትም ከመጀመርያው የአጼው የ 1923 ዓ/ም ሰነድ ጀምሮ እስከ 
ዛሬው የኢህአዴግ ህገ መንግሥት ድረስ የተዘጋጁት በመንግሥት ብቻ ነው። ለዚህም ነው “ሕገ መንግሥት” የሚባሉት። እንደ 

ሌሎች ዴሞክራቲክ አገራት በህዝቦች ቀጥታ ተሳታፊነት ቢዘጋጁ ኖሮ በእንግሊዝኛ “Constitution” ከሚለው ጋር 
የሚስማማውን “ሕገ ሕዝብ” የሚል ስያሜ ይኖራቸው ነበር። ከሚቀጥለው ዲሞክራቲክ ምርጫ በኋላ፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች 
በቀጥታና ፍጹም ዲሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ በወከሏቸው ተመራጮቻቸው በኩል የሚዘጋጀው የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነው 
“ሕገ ሕዝብ” ዕውን እንዲሆን ይህን አጉል “ስላልተካፈልኩበት ይፍረስ” ጉንጭ አልፋ ንትርክ ትታችሁ፣ የሚቀጥለው ምርጫ 
ሙሉ በሙሉ ዴሞክራቲክ እንዲሆንና የኢትዮጵያ ህዝብ የወከላቸው ተወካዮቹ አማካይነት የሚዘጋጀው “ህገ ህዝብ” ተግባራዊ 
እንዲሆን በጋራ መሥራቱ ብልህነት ይመስለኛል።  
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ቀ) የአኖሌ ሓውልት ጉዳይ፣  
 
የዚህ ሓውልት መገንባት ጉዳይ ከሰማኒያ አምስቱ የኢትዮጵያ ብሄሮች ውስጥ እንደ እናንተ የአማርኛ ተናጋሪው ኤሊት 
ያንገበገበው የለም። ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሄሮች ሁሉ ለየት ባለ መልኩ እናንተን ያንገበገባችሁ ለምን እንደሆነ ባይገባኝም፣ 
ምናልባት ምኒልክ አድርሶብናል ብሎ የኦሮሞ ህዝብ ከሚጠቅሳቸው የግፍ ዝርዝሮችና ከግፈኛው ምኒልክ የአማርኛ ተናጋሪ 
ማንነት ጋር የተያያዘ ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። “የኛ አማርኛ ተናጋሪው ምኒልክ” ኦሮሞዎቹን ጨፍጭፎ በነሱ ደምና 
አጥንት ላይ “ኢትዮጵያን መሥርቷልና” ለኦሮሞዎቹ እንጉርጉሮ ጆሮ የለንም ከማለትም የመነጨም ይመስለኛል። ምን ያለበት 
ዝላይ አይችልም ብላችሁ የለ! ያለ ምክንያት አልከነከናችሁም፣ ጸጸቱ (guilt) እረፍት ነስቷችሁ ነው። በአባቶቻችሁና 
አያቶቻችሁ የተፈጸመብን ግፍ መጠነ ሰፊና አሰቃቂ ነበርና! 
 
በመሰረቱ ባንድ አገር አንድ ሃውልት የሚሰራው በዘፈቀደ ሳይሆን፣ መንግሥት በሚያቋቋመው ልዩ ተቋም ነው። ተቋሙ 
ደግሞ የራሱ የሆነ አሠራር ያለውና ሓውልትን ለመገንባት ወይም መንገዶችን ለመሰየም የተለያዩ መስፈርቶች መሟላትን እንደ 
ቅድመ ግዴታ ማስቀመጥ አለበት። በኢትዮጵያችን ግን ይህ ሳይደረግ እስከዛሬ ኖረናል። የምኒልክ፣ የሰማዕታት፣ የድልና የአጼ 
ሃይለ ሥላሴ ሃውልቶች በመዲናችን የተገነቡት በገዥው መደብ “መልካም ፈቃድ” እንጂ ከላይ ያልኩት አገራዊ ተቋም ዳሰሳና 
ውሳኔ አልነበረም። ሃውልቶች ሲሰሩ ወይም መንገዶች ሲሰየሙ ያካባቢውን ህዝብ ሞራላዊና ህሊናዊ ጉዳት እንዳያስከትል 
ብርቱ ጥንቃቄ ይደረጋል። በኢትዮጵያ ምድር ለምሳሌ የዮዲት ጉዲት ወይም የግራኝ መሃመድን ሃውልት መገንባት ከታሪክ 
ማስታወሻነቱ ይልቅ በህዝባችን ላይ የሚያደርሰው የሞራልና የህሊና ጉዳት ስለሚያመዝን ሓውልት አልተሰራላቸውም፣ 
መንግድም አልተሰየመላቸውም። ሓውልት ቢሠራላቸው ግን ቁጥራቸው ይነስ እንጂ ደስ የሚላቸው አካላት የሉም ማለት 
አይደለም። የዓለም የፖሊቲካ ሁኔታ ደግሞ ተቀያይሮ ዛሬ በሮማና በቤርሊን ከተሞች የሙሶሊንና የሂትለር ሃውልቶች 
እንዲገነቡላቸው የሚሞግቱ የፖሊቲካ ፓርቲዎች በአደባባይ ወጥተው ሲከራከሩ ማየቱ፣ ነገ ለግራኝ መሃመድ ወይም ለዮዲት 
ጉዲት ሃውልት እንዲቋቋምላቸው የሚሞግት ቡድን በኢትዮጵያችን አይፈጠርም ብሎ በቁርጠኝነት መናገር አይቻልም። አራዳ 
ጊዮርጊስ ፊት ለፊት የቆመው የምኒልክ ሓውልትም በሕዝቦች ፈቃድ የተገነባ ስላልሆነና ምንም እንኳ ላንዳንዶች ጀግናና 
የኢትዮጵያ አባት ሆኖ የሚታየውን ያህል ላብዛኛው የደቡብ ሕዝብ ደግሞ ጨካኝና አረመኔ ተደርጎ ስለሚታይ፣ አንድ ቀን 
ሊፈርስ ይችላል ብሎ ራስን ማዘጋጀት ብልህነት ይመስለኛል። ባንድ ወቅት የሕዝቦች አባት ተብለው የተዘመረላቸውና 
የተወደሱት የሌኒን፣ የስታሊንና የቲቶ፣ ባገራችንም ደግሞ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ሓውልት ያከብራቸውና “ይወዳቸው” በነበረው 
ሕዝብ ፈርሰው ባይናችን በብረቱ ስላየን፣ የምኒልክ ሓውልትም አንድ ቀን በሕዝቦች ጥያቄ የማይፈርስበት መለኮታዊ ምክንያት 
አይኖርም። 
 
ይህ እንግዲህ የጊዜ ጉዳይ ነው። ላንድ ምዕተ ዓመት እንኳን ሊሞገትለት ይቅርና በግለሰብ ደረጃ እንኳ ማሰብ ያልተቻለበት 
ጉዳይ፣ ጊዜውን ጠብቆ ተበድለናል ያለው ህዝብ በድብቅ ከማጉረምረም አልፎ በግልጽ ባቀረበው ጥያቄ መሠረት የአኖሌ 
ሃውልት የተቋቋመው። ማን እንደወሰነ፣ እንዴት እንደ ተወሰነ አንዳችም ዓይነት መረጃ የለኝም። ዕውኔታው ግን ሃውልቱ 
ተቋቋሞ በምኒልክ ወረራ ጊዜ ግፍ ተፈጽሞብኛል የሚለው ሕዝብ የመንፈስ ዕርካታ እንዲያገኝበት ታስቦ የተሠራ ይመስለኛል። 
እስካሁን ድረስ ተጨቁኜ ነበር ከሚለው የኦሮሞ ሕዝብ ስለ ሓውልቱ መቆም አንዳችም ስሞታ የቀረበ ባይኖርም፣ የአማርኛ 
ተናጋሪውን ኤሊት እና የአብን ወጠጤዎችን ግን እንደ ሳማ እየለበለባቸው ይገኛል። የሐውልቱን ቅርጽ በተመለከተ ግን እኔም 
የራሴ ቅዋሜ አለኝ። እጃቸውና እግራቸው የተቆረጠባቸውን ሰዎች፣ ወይም የመደፈር ሰለባ ለሆኑት ሴቶች መታሰቢያ ሐውልት 
ሲገነባ ያንን የአካል ክፍል ለይቶ ሐውልቱ ላይ ማስቀመጥ ተገቢ ያልሆነውን ያህል በአኖሌውም ሐውልቱ ላይ የሴት ልጅ 
ጡትን ለይቶ ማስቀመጡ ሌላው ቢቀር የሓውልቱን ቅርጽ ያበላሸ ይመስለኛል። በኔ ግምት፣ ጡታቸው እጅና እግራቸው 
ለተቆረጠባቸው፣ በጅምላ ለተገደሉትና በሕይወት እያሉ ቤታቸው ተዘግቶባቸው በእሳት ለጋዩት የአርሲ ወገኖቻችንን ሰቆቃ 
የሚያስታውሰን አንድ ወጥ የሆነ ሓውልት ቢሠራ የተሻለ ይመስለኛል። ይህ እንግዲህ የኔ ግምት ነው። 
 
የምኒልክን የጡት መቁረጥ ጉዳይ በዘመኑ ስላልነበርኩ ለዚህ ሙግት ዋቢ አድርጌ የማቀርበው እንደማንኛውም አብዛኛው 
የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ ከትውልድ ወደ ትውልድ ተላልፎ የደረሰኝን መረጃ ነው። ለሌሎቹ የህዝቦቻችን ታሪኮች ያለኝን 
አመኔታ ያህል ለአኖሌውም አለኝ። ይህ እንግዲህ የግሌ እምነት ነው። በጽሁፍ የተደገፈ ተጨባጭ መረጃ በእጄ ስለሌለ 
ሌሎችን ለማሳመን ጥረት ለማድረግ የማልሞክረውን ያህል ሌሎችም ደግሞ እኔን መረጃ የለህም ወይም ያለህ መረጃ በአፈ 
ታሪክ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ተወው እንዲሉኝ ዕድል አልሰጣቸውም። እምነቴ ደግሞ በአየር ላይ የተመሰረተ አለመሆኑን  
ለማሳየት ሁለት ተጨባጭ ተጓዳኝ መረጃዎቼን ላቅርብ። አንደኛው፣ በዳርጌ የተመራው የሰሜን ሸዋው የምኒልክ ጦር አርሲን 
መውጋቱና ውጊያውም እጅግ በጣም አሰቃቂ እንደነበር የንጉሱ “ታሪክ ጸሃፊዎች” ራሳቸው በሰፊው የጻፉት ጉዳይ ነው። 
ውጊያው እጅግ በጣም አሰቃቂ ነበር ማለት እንግዲህ ከሁለትም ወገኖች ብዙ ሰው አለቀ ብቻ ሳይሆን፣ የአገዳደሉም ሂደት 
በተለምዶ ከሚታየው ለየት ያለና የሚሰቀጥጥ ነበር ማለት ነው። በርስ በርስ ውጊያ ጊዜ በኃይል የተጠቃው ቡድን ከንዴት 
ብዛት “በጠላት ወገን ሰላማዊ ማህበረሰብ” አባል ላይ እንዴት ዓይነት አሰቃቂ ግፍ እንደሚፈጽም በተለያዩ አገራት ከተከሠቱት 
የርስ በርስ ውጊያዎች ስላየን፣ የዳርጌ ወራሪ ኃይሎች ከአርሲ ተከላካዮች ያልጠበቁት መልሶ ማጥቃት ሲያጋጥማቸውና ብዙ 
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ወታደሮቻቸው ሲገደሉባቸው በሌሎች አገራት ሲደረግ እንዳየነው ሁሉ በሰላማዊው ህዝብ ላይ ጡት የመቁረጥ ያህልን ግፍ 
ሊፈጽሙ ይችላሉ ብሎ ማሰብ ማጋነን አይሆንም። ሁለተኛው ደግሞ አጼ ሚኒልክ ራሱ በአደባባይ ይናገርና በትዕዛዝም 
በጽሁፍም ያስተላልፋቸው የነበረው ዓዋጆችንና ድርጊቶቹን ስንዳስስ፣ ወራሪው ጦር በአርሲ ኦሮሞ ሴቶች ላይ የፈጸመውን 
ግፍ ለማመን አይከብደኝም። ስለ ምኒልክ ጭካኔ ታሪክ ሁሌም ከሚያወሳቸው ክስተቶች ዋነኛው፣ ከአድዋው ድል በኋላ፣ እጅ 
የሠጠውን የጣልያንን ጄኔራል ከነጦሩና ስንቁ፣ አጃቢ እንኳ ተሠጥቶት በክብር እስከ መረብ ድረስ ሲሸኙት፣ በውጊያው ወቅት 
ስለተገደሉት የጣሊያን ወታደሮች ፊታውራሪ ተክለ ማርያም እንደጻፉት “የነጮቹን ሬሳ ወደ ቤተ ክርስቲያን እያስመጡ 
ሲያስቀብሩ” የሌሎቹን ኢትዮጵያውያንን በተለይም የሙስሊም ኦሮሞዎች ሬሳ እዚያው እንዳለ ለአሞራና ዱር አራዊት 
ሲተውት፣ በጦርነቱ ላይ ጣሊያንን ደግፈው ወግተውኛል ያላቸውን የኤርትራ ወታደሮችንና የትግሬ ባንዳዎችን ግን እጅና 
እግራቸውን እንዴት እንዳስቆረጠ ዕውቁ ጸሃፊያችን እንዲህ ገልጸውታል፣  
 

“የኢትዮጵያ ወታደርም ጠላቱን መረብን አሳልፎ ካባረረ በኋላ ንጉሠ ነገሥቱ (አጼ ምኒልክ) ይህንን ድል ለሰጣቸው 
አምላክ ምሥጋና አቀረቡ፣  ወዲያው ስለ ምርኮኞች ፍርድ ተጀመረ፣ ቀጥሎም በዘመቻው ለተማረኩት ኢጣሊያኖችና 
አረቦች ይቅርታ አድርገው መብልና መጠጥ አዝዘው እናታቸው ኢትዮጵያን የወጉትን የኤርትራ ወታደሮች ግን  እንደ 
ደንቡ ጳጳሱን አቡነ ማቴዎስን ጭምር አስፈርደው እግርና እጃቸውን እየቆረጡ ቀጧቸው”  
 

ሌላው የአጼ ምኒልክን የጭካኔ ባሕርይ የሚገልጽ ደግሞ ንጉሡ ራሳቸው ሃምሌ 27 ቀን 1899 ዓ/ም በአደባባይ ያሳወጁትን 
ዓዋጅ መጥቀሱ ብቻ በቂ ይመስለኛል፣  
 

“የሌባ ነገር፣ የተቀጣህልኝ መስሎኝ ከዚህ ቀደም እጅህንም እግርህንም ቆረጥሁህ፣ በጅራፍም ገረፍሁህ፣ ግንባርህንም 
ተኮስኩ፣ አንተ ግን መስረቅህን የማትተው ሆንህ፣ አሁንም ስትሰርቅ የተገኘህ ሌባ ባርያ ሆነህ ትገዛለህ” የሚለው 
ዓዋጅ ዓይነተኛ የሆነ የምንልክን ጭካኔ የሚያሳይ ህያው ሰነድ ነው።  

 
አጼ ምኒልክ ለእንደዚህ ዓይነት ጭካኔ የመጀመርያ የሓበሻ ንጉስ አልነበሩም። አጼ ቴዎድሮስም በዘመናቸው በተለይም ወደ 
ንግሥ ዘመናቸው መጨረሻ ላይ የተቃወማቸውንና በጦርነት ያሸነፉትን ኢትዮጵያውያንን በሙሉ ሁለት እጃቸውን ቆርጠው 
ወደ መጡበት ይመልሱ እንደነበርና በሕይወት እያሉም በጅምላ ወደ ገደል ወርውረው ይገድሉ እንደነበር የተለያዩ ያገራችን 
ታሪክ ጸሃፊዎች የጻፉት ጉዳይ ነበር። አጼ ዮሓንስም በዘመናቸው የክርስትናን ኃይማኖት አልቀበልም የሚለውን ሙስሊም 
በሙሉ ምላሱን ይቆርጡ፣ ይገድሉና ካገር ያስኮበልሉ እንደነበር የታሪክ መረጃዎች ያስረዳሉ። እንግዲህ እነዚህ አጼዎች 
የተቋቋማቸውን ሁሉ ዳግመኛ ቃታ እንዳይስብባቸው በማለት ታስቦ የተወስደ እጅና እግር የመቁረጥ የጭካኔያቸውን ደረጃ 
የሚያሳይ አሰቃቂ ድርጊት ነበር። ወንዱ ልጅ እጁ የሚቆረጠው ሁለተኛ ቃታ እንዳይስብበት ታስቦ ከሆነ የሴት ልጅ ጡት 
የሚቆረጠው ደግሞ ለወደፊት ተዋጊ ልጅ (ጠላት) ወልዳ አጥብታ እንዳታሳድግ ስለሆነ ወራሪው የዳርጌ ሠራዊት 
የተቋቋመውን የአርሲን ጀግና ወንድ እንዳሰበው “በጊዜ ማስገበር” ሲያቅተው፣ በንዴት የሴቶችን ጡት የማይቆርጥበት 
ምክንያት አይታየኝም። የሰው ልጅ ወደ ጦርነት ሲሄድ እኮ ዋናው ዓላማ፣ ጠላትን ለማቀፍና ለመሳም ሳይሆን የቻለውን ያህል 
ለመግደል ስለሆነ፣ የማረኳቸውን ሰዎች እጅና እግር መቁረጥ አልፎም ጡት መቁረጥ ጥርጣሬ ውስጥ የሚገባበት ምክንያት 
አይታየኝም። 
 
ከላይ ለማለት እንደሞከርኩት፣ ሓውልቶች በመሠረቱ የሚቋቋሙበት ምክንያት አላቸው። በማህበረሰቡ ውስጥ አንድ የታወቀ 
ፈላስፋን፣ ጸህፊን፣ የጦር ጀግናንና የመሳሰሰሉትን ለማስታወስ ሓውልት ይቆምላቸዋል፥ በዚያው ልክ ደግሞ በማህበረሰቡ ላይ 
በተለይም በውጭ ወራሪ ሃይል የተፈጸመባቸውን ግፍ ወይም ደግሞ የተደሰቱበትን አንድ ክስተት ለማስታወስ ሲባል፣ 
ሓውልቶች ይገነባሉ። በመዲናችን በስድስት ኪሎ የሚገኘው የሰማዕታት ሃውልትና በአራት ኪሎ የሚገኘው የድል ሃውልት 
እንዲሁም መስቀል አደባባይ የሚገኘው ለቀይ ሽብር ሰለባዎች የተቋቋመው ወመዘክር ከዚህ ክፍል ይመደባሉ። የመጀመርያው 

የፋሽስቱ ጄኔራል ግራዚያኒ የካቲት 12 ቀን ወደ ሰላሳ ሺህ የሚጠጉ የአዲስ አበባን ነዋሪዎች በጅምላ የጨፈጨፈበትን አሰቃቂ 
ክስተት የወደፊቱ ትውልድ ለዘላለም እንዲያስታውሰው ታስቦ የተሠራ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ህዝባችን ተባብሮ ፋሺስት 
ጣሊያንን ያሸነፈበትን ድልና ጀግንነታችንን ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስታወስ ታስቦ የተገነባ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የወደፊቱ 
ትውልድ የዜጎችን ሰብዓዊ መብት መጣስ ትክክል እንዳልሆነ ለማስተማር ታቅዶ ነው። አዎ! እኛ ኢትዮጵያውያን በስድስት 
ኪሎ ሃውልት በኩል ስናልፍ የሚሰማንን የተደበላለቀ የቁጭትና የእልህ ስሜት ጣሊያኖች በተለይም የዛሬው ትውልድ በጭራሽ 
ላይሰማቸው ይችላል። ሓውልቱን ስናሰራ ጣሊያኖች እንደሚከፋቸው አስቀድመን ብናውቅም፣ ሓውልቱን ለማሰራት ግን 
የነሱን ፈቃድ አልጠየቅንም። ዓላማችን ታሪክን ለማስታወሻነትና ብሎም ትምህርት እንድናገኝበት እንጂ ሓውልቱን ባዩ ቁጥር 
ዜጎች ባልሆነ የቁጭት ስሜት ተገፋፍተው በጣሊያኖች ላይ አጸፋ እንዲመልሱ ስላልሆነ ዛሬ በመላው ኢትዮጵያ ተንሰራፍተው 
የሚኖሩ የጣሊያን ዜጎች በውስጣቸው የመናደድ ስሜት ያሳዩ  እንደው እንጂ ስለ ሓውልቶቹ መገንባት አንዳችም ተቃውሞ 
አያሰሙም፣ ማሰማትም አይችሉም።   
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የአኖሌ ሃውልትም መገንባት ከዚህ የተለየ ታሪክ የለውም። በራስ ዳርጌ ወረራ ጊዜ ወራሪው ሃይል ወንዶቹን በግፍ ከመግደሉ 
በላይ የሴቶቻችንንም ጡት ቆርጦአል ብለው ለማስታወሻነት ያቆሙት ነውና። ይህንን ሓውልት ለመገንባት ደግሞ የወራሪውን 
ዝርያዎች ፈቃድ መጠየቅ አይጠበቅባቸውም። ዓላማውም ያንን የግፍ ታሪክ መጪው ትውልድ ትምህርት ቀስሞበት ለወደፊት 
ተመሳሳይ ግፍ በሰው ልጅ ላይ እንዳይፈጽም ተብሎ  ነው እንጂ የግፈኛው የራስ ዳርጌ ቀጥተኛም ሆነ የእጅ አዙር ወራሾች 
ካሳ እንዲከፍሉ ወይም እንዲሸማቀቁበት ታስቦ አይደለም። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ዛሬ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ 
የራስ ዳርጌ ርዝራዦች ከኦሮሞዎች ጎረቤቶቻቸው ጋር በሰላም በአርሲ ምድር ላይ የሚኖሩት። ስለዚህ ዛሬ የአማርኛ ተናጋሪው 
ኤሊት ሓውልቱ እንዲፈርስ የመጠየቅ መብታቸው የተጠበቀ ቢሆንም ሃውልቱ ይፈርሳል ብሎ መጠበቅ ግን ወንዝን ሽቅብ 
ፍሰስ ብሎ የመጠየቅን ያህል ከባድ ስለሚሆን ባትለፉ ይሻላል እላለሁ።  
 
ይህ ከሆነ ዘንዳ ታድያ ለምንድነው የአማራው ኤሊት ይህንን ለታሪክ ማስታወሻነት በተበዳዩ ህዝብ የተገነባውን ሓውልት 
ካልፈረሰ ሞቼ እገኛለሁ ብሎ የሚደነፋው? በሓውልቱ መቆም ምክንያት በአርሲ ግዛት ውስጥ በዳርጌዎቹ ርዝራዦች ላይ 
አንዳችም ጥቃት አለመድረሱ እየታወቀ ሓውልቱ ይፍረስ ብሎ እንደ አንድ የፖሊቲካ ጥያቄ  አድርጎ ማቅረብ፣ አንድም እድሜ  

ልክ ዕንቅልፍ ከሚነሳ ከህሊና ጭንቀት psychological torture ለመገላገል አለያም ደግሞ “አሁንም የበላይ ነኝና በጎ በጎ 
ጎኔን እንጂ ክፉ ክፉዬን አታውሩብኝ” ከማለት የመነጨ የጨካኞች ባህርይ ይመስለኛል። ይህ ግን ጊዜው ያለፈበትና የማያዋጣ 
ግምት ነው። እኛ ኦሮሞዎች በአኖሌ ሓውልት መገንባት ምክንያት እናንተን የዳርጌን ርዝራዦች፣ አባቶቻችሁና አያቶቻችሁ 
ለፈጸሙብን ግፍ ተጠያቂ አድርገን አናያችሁም። ስለዚህ ያላንዳች መበርገግ በሰላም ላለፉት አንድ መቶ  ዓመታት እንደኖራችሁ 
ዛሬም በሰላም ከኦሮሞዎች ጎረቤቶቻችሁ ጋር መኖር ትችላላችሁ። ሓውልቱን ግን ለማፍረስ ይቅርና አንዲት ቡጭራት እንኳ 
ለማሳረፍ ከሞከራችሁ፣ እንደ ጨካኙ አያታችሁ የሴት ልጆቻችሁን ጡት ለመቁረጥ ባሕላችንም ስለማይፈቅድ፣ እጃችሁን ግን 
ከመቁረጥ የሚያግደን ምድራዊ ኃይል ያለ አይመስለኝምና ባትሞክሩት ይሻላል እላለሁ።  
 
በ) የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና የኦሮሞዎች የራሳቸውን ሲኖድ የማቋቋም ጥያቄ፣ 
 
ከወድሁ አንድ መታወቅ ያለባችሁ ነገር ቢኖር፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ኃይማኖት ልክ እንደ እስላም እና የፕሮቴስታንት 
ኃይማኖቶች ከውጭ የተዋስነው እንጂ አገር በቀል አለመሆናቸውን ነው። ስለዚህ ይህ በአማርኛና ትግርኛ ተናጋሪ ሕዝባችን 
ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ልክ አገር በቀል አድርጎ ሌሎችን ኃይማኖቶች ግን ከውጭ የተዋስናቸው ናቸው ብሎ በማቅረብ 
ግዕዝ/አማርኛ ቋንቋንና የተዋህዶ ቤተ ክርስትያንን ብቸኛ የኢትዮጵያ ቋንቋና ኃይማኖት አድርጎ ማየት ስሕተት ነው። እውነቱ፣ 
የኦርቶዶክስ ኃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ የገባው በሰሜኑ ያገራችን ግዛት ስለሆነ የአማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ የኃይማኖቱ ልዩ 
ተቋርቋሪ መሆናቸው ላይገርም ይችላል። ይህ ግን፣ የክርስትና ምንጭ የሆነው መካከለኛው ምሥራቅ ለሰሜኑ ያገራችን ክፍል 
ቅርብ ስለሆነ እንጂ አማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ ከሌሎቹ ያገራችን ሕዝቦች ለአምላካችን የተሻለ  ቅርበት ስላላቸው አይደለም።  
 
እኛን የኦሮሞና መላውን የደቡብን ሕዝብ በተመለከተ ግን፣ እናንት ዛሬ በኦሮሚያና በሌሎች የደቡብ ክልላት የምትኖሩ አማርኛ 
ተናጋሪዎች፣ አባቶቻችሁና አያቶቻችሁ “አገር ማቅናት” በሚል ሰበብ ታቦት አስከትለው “ጋላውንና  ሻንቅላውን” ለማስገበር 
ከወራሪው የሚኒልክ ጦር ጋር የመጡና፣ ከአስከፊ ጦርነቶች በኋላ ደቡብን አስገብረው የአዲሱ አስተዳደር መንፈሳዊ አማካሪ 
ለመሆንና ወራሪውን ቡድን ለማገልገል የሰፈሩብን የግፈኛው ቡድን ልጅ ልጆችና ልጆች ናችሁ እንላለን። እነዚህ አባቶቻችሁና 
አያቶቻችሁ ራሳቸውን ከኦሮሞና የደቡብ ሕዝቦች የተሻለ ለአምላክ የቀረቡ አድርገው ያስቡ ስለነበር፣ የታቦታቱን ማደርያና 
የራሳችሁን መኖርያ ከሕዝቡ ራቅ ብሎ ከፍታ ምድር ላይ ሠርተው ነዋሪውን ሕዝብ ወደ ታች ያዩ ስለነበር፣ ቀድሞውኑም 
ቤተ ክርስቲያኒቷ ወደ ደቡብ የሄደችው ለመንፈሳዊ ተልዕኮ ሳይሆን፣ ልክ የሙሶሊኒ ወታደሮች በጳጳሱ ተመርቀው ወራሪውን 
ጦር ተከትለው ወደ ኢትዮጵያ እንደተላኩ፣ ለመንፈሳዊ ተልዕኮ ሳይሆን ለወራሪው የምንሊክ ጦር ኃይል መንፈሳዊ ድጋፍ 
ለመስጠት እንደነበር የታመነበት ነው። ለዚህም ነው፣ የደቡቡ ሕዝብ መሬቱን በወራሪዎች ሲቀማና በገዛ መሬቱ ላይ ገባር 
ሆኖ እንዲኖር ሕግ ሲወጣበት፣ ጳጳሳቱም ሆነ ቄሳውስቱ ለዓዋጁ መንፈሳዊ ድጋፍ እየሰጡ በዘረፋው ተካፍለው የሕዝባችንን 
አንድ ሶስተኛ መሬት በተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሥር እንዲተዳደር አደረጉ እንጂ ግፉን አስመልክተው አንዳችም ተቃውሞ 
ያሳዩበት ጊዜ ያልነበረው። ለዚህም ነው የደቡብና ደቡቡ ምዕራብ የኢትዮጵያ ሕዝብ ተዋህዶ ቤተ ክርስቶያንን ከወራሪው 
የምኒልክ ጦር ለይቶ የማያየው! ለዚህም ነው ትናንት የመጣውና አንዳችም የመንግሥት ድጋፍ ያልነበረው የፕሮቴስታንትና 
እስልምና ኃይማኖት አብዛኛውን የደቡብ ሕዝብ አሳምኖ ዳርቻውን ሲያሰፋ፣ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ምህዳር 
ግን በየቀኑ እየጠበበ በመሄድ ላይ የሚገኘው።   
 
እነዚህ አባቶቻችሁና አያቶቻችሁ፣ ሕዝባችንን በድንቁርና ለማቆየት በነበራቸው ዕቅድ መሠረት የተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቋንቋና 
አምላካችን መወደስ የሚገባው በግዕዝ ቋንቋ ብቻ ነው ብለው በማይገባን ቋንቋ ማነብነባቸው ምንም ዓይነት መለኮታዊነት 
እንደሌለው ተረድተው የኦሮሞዎ ኤሊቶች ትልቁን እርምጃ ወስደው መጽሃፍ ቅዱስን ለመጀመርያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ቋንቋዎች 
አንዱ በሆነ በኦሮምኛ ተርጉመው ሥራ ላይ አዋሉ። ያም በመሆኑ ነበር እውነተኛው የእግዚአብሄር ቃል ከአማርኛ ተናጋሪው 
ሕዝብ ይልቅ በደቡብ ሕዝቦች ዘንድ የተሻለ ተቀባይነት ያገኘው። በግሌ ተወልጄ የተጠመቅሁትና ያደግሁት አባቴ ለጊዮርጊስ 
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ቤተክርስቲያን ካለው ፍቅር የተነሳ በተዋህዶ ቤተክርስቲያን አካባቢ ስለሆነ አልፎ አልፎ አባቴ አስከትሎኝ ወደ ቤተክርስቲያን 
ስንሄድ ቄስ ትዕዛዙ ለሰዓታት ከሚያነበንቡት ውስጥ፣ የአምልኮ ይሁን የርግማን አንዳችም ቃል ሳይገባን ወደ ቤታችን 
የምንመለሰው ሁሌም እንዳሳሰበኝ ነው። የሚያሳዝነው ግን፣ እኔ ይኸውና በታሪክ አጋጣሚ እስከ ዛሬ ኖሬ የተዋህዶ ቤተ 
ክርስቲያን በኦሮሚኛ ቋንቋ መስበክ አለባት የሚለውን ትውልድ መቀላቀሌ የሚያስደስተኝን ያህል ያባቴ ሰባ አምስት ዓመት 
ሙሉ በዚች ምድር ላይ ሲኖር አንድንም እሁድ ሳያዛንፍ ጊዮርጊስን ደጅ እንደጠና ዕድሜ ልኩን ሮብና ዓርብ እንደጾመ 
አንዳችም ቀን ግን ከልቡ የሚያመልከውን የእግዚአብሄርን ቃልና ትምሕርት በሚገባው ቋንቋ ሳይሰማ ከዚች ዓለም ላይ 
መሰናበቱ ሁሌም እንዳሳዘነኝ ነው። ይህንና የመሳሰሉትን ለዘመናት ስናስተውለው የኖርነውን የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቀኖና 
የስብከት ቋንቋ አማርኛና ቅዳሴው ደግሞ በግድ በግዕዝ ካልሆነ የሚለው እኛን ስለሚያገልል አምላካችንን በሚገባን ቋንቋ 
ለማምለክ ይረዳን ዘንድ ወይ ቅዳሴውም ስብከቱም በኦሮምኛ ይሁን አለበለዚያ ደግሞ የራሳችንን ሲኖድ እናቋቋም ብለን 
መነሳታችን ለምን እንደሚያናድዳችሁ ነው ያልገባኝ።  
 
ይህንና ይህንን የመሳሰሉና ለዘመናት ታፍነው የኖሩ የግፍ ሥራዎች ተደማምረው ነው እንግዲህ ዛሬ ትንሽ የነጻነት ጮራ ብቅ 
ሲል፣ ቤተ ክርስቲያኒቷ ትከተለው የነበረው የአግላይነትና የአድልዎ መመርያ (ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያኒቷ ካላት  ከሰማኒያ 
በላይ ጳጳሳት የኦሮሞ ብሄር ተወላጆች ሰባት ብቻ ናቸው) የኦሮሞ ሕዝብ “የጭቆና መሳሪያ ከሆነችው ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን 
ሲኖድ ተለይቼ የራሴን ሲኖድ አቋቁሜ ራሴን እያስተዳደርኩ በራሴ ቋንቋ አምላኬን ላምልክ” ብሎ እያመጸ ያለው። እናንተ 
ግን የኦሮሚያ ሲኖድ ራሱን ችሎ ቢቋቋም አስተዳደራዊ ሥልጣን ብቻ ሳይሆን ቁሳዊ ጥቅማ ጥቅሞችና የበላይነታችሁ 
ስለሚቀሩባችሁ፣ ፍትሃዊ ጥያቄያችንን ብትቃወሙ አይፈረድባችሁም። አሮጌ ልምድ ቶሎ አይለቅም ይላሉ ፈረንጆች። 
የለመዳችሁት የመግዛትና የስርቆት ባሕልን ትታችሁ በእኩልነትና በቅንነት እግዚአብሄርን ማገልገል እንደሚከብዳችሁ 
ብናውቅም፣ የናንተን በሚገባችሁ ቋንቋ አምላክን የማምለክ መብታችሁ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ለናንተ ምድራዊ ፍላጎት ማርኪያ 
ብለን ግን በራሳችን ሲኖድ ተመርተን በገዛ ቋንቋችን አምላካችንን ከማምለክ የሚያግደን አንዳችም ምድራዊ ኃይል አይኖርም።  
 
በነገራችን ላይ ይህ በተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቀኖና መሠረት “ቅዳሴ ሁሌም በግዕዝ ነው መሆን ያለበት፣ ግዕዝ መለኮታዊ 
ቋንቋ ነው” የምትሉት አጉል ትርክት ከወዴት እንዳመጣችሁት ሁሌም የማይገባኝ ነገር ነው። የክርስትናን እምነት በዘመኑ 
ወንጌላዊ ፍሬምናጦስ በኩል ከግብጽ መጥቶ በአብርሃና አጽብሃ ተቀባይነት አግኝቶ እንደ ያኔው የኢትዮጵያ ሕዝብ ኃይማኖት 
ሲወሰድ፣ ቅዳሴውና ስብከቱ ይካሄድ የነበረው እኮ ግብጽ አገር ይደረግበት በነበረው በአረብኛ ሳይሆን፣ አብርሃና አጽብሃ 
ይገባቸው በነበረው በግዕዝ ቋንቋ ነበር። አረቦችም ክርስትናን ሲያውሷችሁ ቅዳሴው “በቀኖናው መሠረት በአረብኛ መሆን 
አለበት” ብለው አላዘዟችሁም። ከዘመናት በኋላም የግዕዝ ቋንቋ እየደከመ ሲሄድና ወንጌል ደግሞ ሕዝቡ በሚሰማው ቋንቋ 
መሰበክ አለበት ከማለት ከሞላ ጎደል የቤተ ክርስቲያኒቷ ቋንቋ አማርኛ እየሆነ መጥቷል። ይህ ትክክለኛ ተፈጥሮያዊ አካሄድ 
ነው። ታዲያ ዛሬ ደግሞ የኦሮሞ ሕዝብ፣ መጀመርያ ላይ ወራሪዎቹ በጉልበት የጫኑበትን፣ ጊዜ እያለፈ ሲሄድ ግን  በፍላጎቱ 
የራሱ አድርጎ የተቀበለውን የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ቅዳሴውና ስብከቱን በግዕዝ ሳይሆን በሚገባው በራሱ ቋንቋ በኦሮሚኛ 
እንዲካሄድ ቢጠይቅ ምኑ ነው ለተዋህዶውም ሆነ ለኢትዮጵያ አንድነት ሥጋት ሆኖ የሚቀርበው? ዋናው ነገር ቅዳሴው ከልብ 
ይሁን እንጂ አምላካችን በግዕዝ ሲቀደስ የሚሰማውን ያህል በኦሮሚኛም ሲቀደስ እኮ እኩል ይሰማል። በነገራችን ላይ ዛሬም 
በጥንቶቹ የኦርቶዶክስ አገራት ለምሳሌ በግብጽና በሶርያ አገራት ቅዳሴም ሆነ ስብከት የሚካሄደው በዓረብኛ ሲሆን በሩሲያ 
አገር በሩሲያንኛ፣ በጂኦርጂያ አገር በጆርጂያንኛ፣ በአርመኒያ ደግሞ በአርመንኛ ቋንቋ መሆኑን የምታውቁት ይመስለኛል። 
ቅዳሴና ስብከት ሕዝቡ በሚገባው ቋንቋ ብቻ መካሄድ አለበት ማለት ነው። 
 
ያኔ ያኔ በነበራችሁ መንግሥታዊ ድጋፍ አንድ ሶስተኛውን የኦሮሞን ሕዝብ መሬት በጉልበት የነጠቃችሁ አንሶ ዛሬ ደግሞ ያንን 
የጎደለባችሁን መንግሥታዊ ድጋፍ “ቅዱስ ታቦት ከሰማይ ወረደ” እያላችሁ ራሳችሁ “ተሞኝታችሁ” እኛንም ለማሞኘት 
የምትሞክሩትና ተጨማሪ የኦሮሞ መሬት ለመንጠቅ ያቀዳችሁት የልጅ ጨዋታ የሚመስል ድራማ ደግሞ ምን ያህል ሰማይ 
ምድሩ እንደ ዞረባችሁ ያሳያል። በነገራችን ላይ፣ ለምንድነው እነዚህ ቅዱስ ታቦታት በኦሮሚያ ክልል ብቻ የሚወርዱት? 
የኦርቶዶክስ ኃይማኖት ምንጭ ነው ብላችሁ የምትፎልሉበት የአማርኛና ትግርኛ ተናጋሪው ምድር (የአማራ ወይም የትግራይ 
ክልል) ምን ያህል የተረገም ቢሆን ነው አንድም ቅዱስ ታቦት ከሰማይ ሲወርድበት የማንሰማው? እንኳን “መለኮታዊ” ታቦት 
ከሰማይ መውረዱ ይቅርና “ምድራዊው” ክስተት ማለትም የጎጃም ነፍሰ ገዳይ ወለጋ መጥቶ ቄስ የሚሆንበትና የዋሸራ ተመራቂ 
መጥቶ ሕዝባችን በማይሰማው ቋንቋ የሚያደነቁርበት ጊዜ አክትሟል። ዛሬ የኦሮሞና ሌላው የደቡብ ሕዝብ የእግዚአብሄርን 
ቃል በራሱ ቋንቋ በመስኩ ሰፊ ዕውቀት ካላቸው ልጆቹ አፍ በራሱ ቋንቋ ለመስማት ይፈልጋልና እናንተም እዚያው ባላችሁበት 
ሕዝባችሁን በሚገባቸው ቋንቋ ወንጌልን አስተምሩ። በተረፈ ደግሞ ቅዱስ ታቦታት በኦሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን በአማራውና 
በትግራይ ክልልም ደጋግመው እንዲወርዱ ትጉና ጸልዩ።  
 
የፕሮቴስታንት ኃይማኖት ከኋላችሁ መጥቶ ያን ሁሉ የደቡብን ሕዝብ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊያቅፍና ያን ያህል አማኝ ሊያፈራ 
የቻለው እኮ የሕዝቡን ባሕልና ቋንቋ ስላከበረና ሁሉንም የአምላክ ፍጡር በእኩልነት ስለቀረባቸው ብቻ ነው። እናንተ ግን 
በዘረኝነት መንፈስ ተሞልታችሁ “ከጋላና ከሻንቅላ ጋር የተጋባ ሁሉ ገሃነም ይገባል” እያላችሁ መጽሃፍ ቅዱስ ውስጥ 
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ያልተጻፈውን ለራሳችሁ ምድራዊ ፍላጎት ማርኪያ ብቻ ከማለት “ገድለ ጊዮርጊስ፣ ፍካሬ የሱስ፣ ውዳሴ ማርያም፣ ራዕየ 
ማርያም” ወዘተ እያላችሁ፣ ኃያሉ እግዚአብሄር የተናገረውና በመጽሃፍ ቅዱስ ውስጥ የተካተተ ቅዱስ ቃል በማስመሰል 
ከአማርኛ ተናጋሪና ትግራይ ሕዝብ ውጭ ሌላው መንግሥተ ሰማይ ለመግባት ያልተፈጠረ እርጉም ሕዝብ አድርጋችሁ ስትጽፉ 
አንዳችም ሃፍረት አይሰማችሁም። ለምሳሌ ለመላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የታደለውና “በወዲያኛው ዓለም የጌታን 
በጎ ፍርድ ለማግኘትና ከገሃነም እሳት ለመዳን ማንኛውም አማኝ በየቀኑ ማንበብ ያለበትና ከትራሱ ሥር እንዳይለየው የታዘዘው 
“ራዕየ ማርያም በተባለው አጭር መጽሃፍ ገጽ 35-36 ላይ የሚከተለውን “ቅዱስ ቃል” አስፍራችኋል። በትርክቱ መሠረት፣ 
ቅድስት ማርያም ራዕይ ይታያታል፣ ከልጇ ጋር ሆና ገሃነምን ስትጎበኝ አንድ ቦታ ላይ መላዕክት የተወሰኑ ነፍሳትን ተሸክመው 
ወደ እቶን እሳት ለመወርወር ሲዘጋጁ ታይና፣ እነዚህ ምንድን ናቸው? ብላ ስትጠይቅ፣ ልጇ ጌታ ኢየሱስ ሲመልስላት፣  

 
“እነዚህ የሚታዩሽ ነፍሳት ከአራስ፣ ከመርገም፣ ከደንቆሮ፣ ከእስላም፣ ከጋላ፣ ከሻንቅላና ከፈላሻ ጋር የተኙ (ግብረ 
ሥጋ ግንኙነት ያደረጉ) እርኩሳን ናቸው” ብሎ መለሰላት ይላል።  

 
ይህ ዓይነት የማግለልና የዘረኝነት አሠራር ነው እንግዲህ ለዘመናት ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በደቡብ ያገሪቷ ግዛት እንደ 
አንጋፋነቱ ከሌሎች አብያተ ክርስቲያናት(ለምሳሌ የሉተራን/ፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት) በልጦ ማደግ ቀርቶ የተከታይ 
ተከታይ ሆኖ እንዲቀር ያደረገው። ይህን ዓይነቱን ቤተ ክርስቲያኒቷ ስትከተል የነበረውን አግላይና ብሎም የዘረኝነት 
ፖሊቲካችሁ ነው እንግዲህ ኦሮሞዎች ለዘመናት ከኦርቶዶክስ ድርሳን ውስጥ ተሠርዞ እንዲወጣ ሲታገሉ የኖሩትና ቤተ 
ክርስቲያኒቷ ግን እስከ ዛሬ ድረስ ይህንን በመጽሓፍ ቅዱስ ውስጥ ያልተካተተውን ዘረኛ ድርሳን እንደ ቅዱስ ሥራ ቆጥራ 
አልሠርዘውም ብላ የኖረችው። እነዚህን አግላይ ድርሳናት የሚሰብኩትን አዋራጅ መልዕክት ተቀብሎ ራስን አዋርዶ አብሮ 
ከመኖር፣ የራሳችንን ሲኖድ አቋቋመን በዕውነተኛ መጽሃፍ ቅዱስ የምትመራዋንና የአምላክ ፍጡራንን የማታገልል የራሳችንን 
ሲኖድ እናቋቋማለን ብለው ነው እንግዲህ ዛሬ የኦሮሞ የኃይማኖት አባቶች የተነሳሱት!  
 
ሲኖዶች ከዋናው ተገንጥለው የራሳቸው የሆነ ሲኖድ ለማቋቋም ጥያቄ ሲያቀርቡ ይህ የመጀመርያው ጊዜ አይደለም። 
የአንግሊካን ቤ/ክርስቲያን ከቫቲካን መገንጠል፣ የኢትዮጵያ ከግብጽ ፓትሪያርክን አልቀበልም ማለቷ፣ የአማርኛ ተናጋሪው 
ሕዝብ አምጾ ከግዕዝ ቋንቋ መገላገላቸው ቤተ ክርስቲያኒቷንና ቀኖናዋን ተቃውመው ወይም ስውር ዓላማ ኖሮአቸው ሳይሆን፣ 
የክርስትና ዕምነትን ለማስፋፋትና ነፍሳትን ለማዳን ብቻ ታስቦ ነው። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ስትገነጠል ከኢትዮጵያ ተዋህዶ 
ቤተ ክርስቲያን ተገንጥላ የራስዋን ሲኖድ ስታቋቁሙ አንዳችም ችግር አልተፈጠረም። የዩክሬይን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን 
ከሁለት ዓመት በፊት ከሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ስትገነጠል አንዳችም ቅሬታ ያሰማ አካል አልነበረም። ለመደምደም 
ያህል፣ አንድ ሲኖድ፣ ቀኖናውን ሳይቃወም ለአሰራር እንዲያመች ብቻ ከዋናው አካል ተገንጥሎ የራሱን ሲኖድ ለማቋቋም 
ሲጠይቅ የዛሬው የኦሮሞዎች የራሳቸውን ሲኖድ ለማቋቋም ያቀረቡት ጥያቄ የመጀመርያው አይደለም ማለቴ ነው። ስለዚህ 
ኦሮሞዎች የራሳቸውን ሲኖድ አቋቁመው በራሳቸው ጳጳስ ሥር ቢሆኑና በራሳቸው ቋንቋ ፈጣሪን ቢያመልኩ የኃይማኖቱን 
ተዳራሽነትን ያስፋፋ እንደው እንጂ በቀኖናውም ሆነ በተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚያመጣው አንዳችም ጉዳት አይኖርም። 
አዎ! በኃይማኖት ሽፋን ለዘመናት የደቡብ ኢትዮጵያን ሕዝቦች ተገዢ፣ ራሳችሁን ግን ገዢ ለመሆን የተመረጣችሁና ብቸኛ 
የፈጣሪ ተወካይ አድርጋችሁ ታዩ ስለነበር፣ ዛሬ ኦሮሞዎች የራሳቸው ሲኖድ ቢኖራቸው የበላይነት ቦታችሁን ስለምታጡ 
ችግራችሁ ይገባናል። ነገሩ፣ የበላይነትን የለመደ ሕዝብ ዕኩልነትን እንደ ጭቆና ይቆጥራል ነውና እንደ ምንም ብላችሁ ቻሉት 
እንጂ ካሁን በኋላ ማንንም አታሞኙም፣ ማንም አይሞኝላችሁም።    
 
የኦሮሞ ሕዝብ ግን ለኃይማኖቱ ቀናዒ ነው። ይህ ደግሞ እኛ ስላልነው ሳይሆን ሕዝቡ ከክርስትናም በፊት ዋቄፋታ (ማምለክ) 
በሚለው ዕምነቱ መሠረት ፈሪሃ እግዚአብሄርን የተላበሰ ሕዝብ በመሆኑ ነው። ሩቅ እንኳ ሳንሄድ፣ በሁለተኛው የጣሊያን 
ወረራ ጊዜ እናንተ በአክሱም፣ በጎንደርና በጎጃም የተለያዩ የሰሜን አድባራት ነጠላችሁን አሸርጣችሁ ከበሮ እየደለቃችሁ ለዱቼ 
ጄኔራሎችና ጃሌዎች ራሳችሁን አንጥፋችሁ የተከበረውን ታቦት ለነጭ ነጫጭባ መዛበቻ ስታደርጉ፣ የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን 
ቁንጮ የነበሩት የፍቼው ተወላጅ ታዋቂው የመንፈስ አርበኛ ኦቦ መገርሳ በዳሳ (በመለኮታዊ ስሙ አቡነ ጴጥሮስ) የኢትዮጵያን 
ሕዝብ ለጣሊያን እንዲገብር አስተባብር ብለው የጣልያን ወታደሮችና የአማርኛ ተናጋሪና የትግራይ ባንዳዎች ሲያስገድዱትና 
ሲያስፈራሩት “እንኳን ሕዝቦቿ ይቅርና የኢትዮጵያ አፈርም ለጣሊያን አይገብርም” ብሎ በግራ እጁ መጽሃፍ ቅዱስን በቀኝ 
እጁ ደግሞ ጠብመንጃ ይዞ ለኃይማኖቱና ለአገሩ ክብር ሲል ተዋግቶ በክብር ራሱን አሳልፎ የሰጠ ኦሮሞ መንፈሳዊ አርበኛን 
መጥቀስ ብቻ በቂ ነው። ዛሬ በናንተ ብሶ ደግሞ፣ ለመብቱ የሚሟገተውን የኦሮሞን ሕዝብ ሁሉ “ዘረኛ” እያላችሁ ስትከሱና 
ራሳችሁን የኢትዮጵያ ብቸኛ ጠበቃና ዋስ አድርጋችሁ ማየታችሁ ምንኛ መሳቂያ እንዳደረጋችሁ ብታውቁ! 
 
ከሁሉ በላይ የሰለቸን ደግሞ ይህ የልመና ባሕላችሁ ነው። ለናንተ ገና በልጅነታችሁ ቄስ ትምሕርት ቤት ከገባችሁበት ጊዜ 
ጀምሮ በቆሎ ተማሪነት ዘመናችሁ ልመናን እንደ አንድ የሚያኮራ ሙያ የሠለጠናችሁበት በመሆኑ ዛሬም በእያንዳንዱ የኦሮሚያ 
ከተማ መውጫና መግቢያ ላይ የመላዕክትን ምስል ይዛችሁ በየመንገዱ ዳር የልመና ሳጥናችሁን ይዛችሁ ጆሮአችንን 
ማደንቆራችሁ ሰልችቶናል። ይህን የልመና ባሕላችሁን ስናይ እንኳን “የሶስት ሺህ ዓመታት” ታሪክ ያላችሁ ይቅርና የሶስት 



19 | P a g e  
 

ዓመት ዕድሜ ያስቆጠራችሁ አይመስልም። ዛሬ በኦሮሚያና በደቡብ ሕዝቦች ክልል አንድም የፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን 
ወይም የሙስሊም ዕምነት ተከታይ መንገድ ላይ ወጥቶ ለቤተ አምልኮው ማሰርያ ከአላፊ አግዳሚው ገንዘብ የማይለምንበት 
እናንተ ግን በየመንገዱ የታቦታትን ሥዕል ይዛችሁ ለቤተ ክርስቲያን መሥርያ አዋጡ እያላችሁ መወትወታችሁ እንዴት 
እንዳሰለቸን ብታውቁ! ሰሞኑን ከነቀምቴ በደረሰን አንድ አስቂኝ ዜና መሠረት፣ ለዘመናት ጎንደር ውስጥ ተከብራ ትኖር የነበረው 
ቅድስት አርሴማ ባልታወቀ ምክንያት መደበኛ ደብሯን ለቅቃ፣ ጎንደርን፣ ጎጃምና ሸዋን አቋርጣ ነቀምቴ ከተማ ውስጥ 
በሚገኘው ዋቻ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ደባል ሆና ገብታለች፣ “ሚካኤልም እንግዳዋን ለረጅም ጊዜ ማስተናገድ ስለማይችል”፣ 
የከተማው አስተዳደር በአፋጣኝ ጠበል ያለበት አካባቢ ፈልጎ ለጎብኚዋ አርሴማ አዲስ ቤተ ክርስቲያን እንዲሠራ ኤሊቶቹ 
እየወተወቱ ነው። ያኔ በግልጽ በመንግሥት ድጋፍ የፈለጋችሁትን ታቦት እፈለጋችሁ ቦታ የመትከል መብታችሁ ቀስ እያለ 
እየተነነ ስለመጣ በቤታችሁ አዲስ ዘዴ መፍጠራችሁ ነው! የለም የለም! የኦሮሞ ሕዝብ ድሮም ንቁ ነበር ግን አቅም 
አልነበረውም፣ ዛሬ ግን ከንቃትም በላይ አቅምም ስላለው ይህን ዓይነቱን የልጅ ጨዋታ ገና አርሴማ ከጎንደር ሳትነሳ 
ዓላማችሁን ጠንቅቆ ስለሚረዳ፣ አርሴማ ወይ እንደተዳበለች ትቀራታለች አለበለዚያ ደግሞ የእንግድነት ጊዜው ሲያልቅና 
ደባልነቱ ምቾት ሲያሳጣት ተመልሳ ወደ ጎንደር ትሄድ እንደው እንጂ ያለ ኦሮሞ አማኞች ፈቃድ በኦሮሚያ ምድር ላይ አንድም 
ቤተ ክርስቲያን አይሠራላትም። እናንተም ለራሳችሁ ምድራዊ ፍላጎት ጥም ማርክኪያ ሲባል ቅዱስ ታቦትን አታዋርዱ።  
 
ያሁኑ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ባላሥልጣናት “ሳይነኩ ተነካን” ብለው መጮህ፣ ቤተ ክርስቲያኒቷ ላይ ከገነቱት የባሰ ትልቅ 
አደጋ ሊደርስ እንደሚችል በቅጡ የተገነዘቡ አይመስለኝም። ተመሳሳይ የዕብሪት ጩኸት በደርግ ዘመን ምን ያህል ዋጋ 
እንዳስከፈላት ከኢትዮጵያ መካነ የሱስ ልምድ መቅሰም ነበረባቸው። ያኔ በአንድ የኦሮሞ አማኞች ሠርግ ላይ እንዴት በኦሮሚኛ 
ይዘመራል ብለው ጥቂት የአማራ ኤሊቶች ሰበብ በእንጦጦ መካነ የሱስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጀመሩት አምባጓሮ ሳይታሰብ 
ባጭር ጊዜ ውስጥ በተለያዩ የኦሮሚኛ ተናጋሪ ክፍለ ሃገራት ተዛምቶ ቤተ ክርስቲያኒቷን ለሁለት ሊከፍላት ተቃርቦ ነበር። 
የዛሬዎቹ የአማራ ኤሊቶችና መናፍቃን ቄሳውስት የዕብሪት ውትወታና የውሸት ትርክት በምዕመናን ቁጥር ብዛት እንኳ ባይሆን፣ 
የቤተ ክርስቲያኒቷ የኤኮኖሚ ዋልታ የሆነውን የኦሮሞንና የደቡብ አማኝን ሕዝብ አስቆጥቶ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያኒቷን 
ያልታሰበ አደጋ ላይ ሊጥላት ስለሚችል ከልብ ቢታሰብበትና አለመግባባቱን በቅን ልቦና ተወያይቶ መፍታቱ የሚሻል 
ይመስለኛል። ወደዳችሁም ጠላችሁም፣ እርማችሁን አውጡ እንጂ ካሁን ወዲያ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ቅዳሴም ሆነ ውዳሴ፣ 
ስብከትም ሆነ ግዝት የሚካሄደው በኦሮሚኛ ቋንቋ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው። ለዚህ ደግሞ የማንንም ፈቃድ አንጠይቅም። 
ስለዚህ ላበቃለት ነገር ዝም ብሎ “በለመድነው የበላይነት መንገድ ካልሆነ” ብሎ ዋይታን ማብዛት ትርፉ ድካም ብቻ ነውና 
ሰከን ብላችሁ ነገሮችን አመዛዝናችሁ ከወቅታዊው ሁኔታ ጋር ራሳችሁን አለማምዱ።  
 
የኦሮሞ ሕዝብ እኮ ያለው ጥላቻ ከቤተ ክርስቲያኒቷ ወይም ከክርስትና ኃይማኖት ጋር አይደለም፣ አልነበረምም። ችግሩ ያለው 
አባቶቻችሁና አያቶቻችሁ ቤተ ክርስቲያኒቷን ተገን በማድረግ ኦሮሞውንና የደቡብን ሕዝብ በመውጋታቸውና፣ ቤተ 
ክርስቲያኒቷም ራሷ ከሌሎች ዓለማውያን ስግብግብ ነፍጠኞች እኩል መሬታችንን ስለቀማችና የጭቆናው ሥርዓት አራማጅ 
በመሆኗ፣ መጽሃፍ ቅዱስ ውስጥ የሌለውን ድርሳን እያከላችሁ ከሃበሻው ሕዝብ በስተቀር ሌሎቹ በሙሉ እንደ እርኩሳን 
ተቁጥረው ከናንተ ጋር ያለው ግኙነት በገዢና ተገዢ፣ በባርያና በጌታ መካከል እንዳለው ግንኙነት አድርጋችሁ በመቁጠራችሁ 
ላይ ነው። ይህንን ሰይጣናዊ ሥራችሁን ደግሞ እንድታርሙና በእኩልነት አንድ ላይ ሆነ ባንድ ቤተ ክርስቲያን ሥር 
ፈጣሪያችንን እናመስግን ስንል ደግሞ የለም ባማርኛ ብቻ ካልሆነ፣ “የኢትዮጵያ ሕዝቦች አንድነት ይፈርሳል” ብላችሁ  እኝኝ 
ስላላችሁ፣ ለኛ ሰብዓዊነትና የቋንቋና የባህላችንን እኩልነት ዕውቅና ከማይሰጥ መናፍቃን ሕዝብ ጋር በአንድ ቤተ ክርስቲያን 
ጥላ ሥር አብሮ መቆሙ ራሱ ፈጣሪያችንን ማስቆጣት ስለሆነ በሰላም መለያየቱ የተሻለ ሳይሆን አይቀርም ወደሚለው ሳንወድ 
በግድ እየገፋችሁን ነው። ለእኛ ዋናው ነገር በዚች አጭር ምድራዊ የዕድሜያችን ዘመን ጥሩ ነገር ሠርተን፣ የአምላክን ፍጡር 
በሙሉ በእኩልነት ተቀብለን፣ የሰው ልጆችን በሙሉ በማንነታቸው አክብረን ወደዚያኛው ዓለም አልፈን ለዘላለም 
በምንኖርበት ሰማያዊው ቤታችን ስንገናኝ በደስታ ሆ ብለን አምላክ በሚሰጠን አዲስ ቋንቋ እሱን እያመለክን መኖር ነው። 
ስለዚህ ለዚች ላጭር ምድራዊ ዕድሜ ውዳሴና ቅዳሴም በግዕዝና በአማርኛ ካልሆነ ብሎ ችግር መፍጠር ኦሮሚኛ ቋንቋንም 
ለኦሮሞ ሕዝብ የሰጠው አምላክ ይቀየማችኋልና አስቡበት። የኦሮሞ ሕዝብ አምላክ በቸረው የገዛ ቋንቋው መልሶ አምላክን 
ራሱን ለማመስገን የእናንተን በጎ ፈቃድ የሚጠይቅበት ምክንያት ስለሌለ፣ እናንተም አምላክ በሰጣችሁ ቋንቋ አንድዬን ተማጸኑ፣  
እኛም በገዛ ቋንቋችን እናመልከው። ይህ ደግሞ ከእግዚአብሔር በስተቀር ማንም ሊነፍገን የማይችል ተፈጥሮያዊ መብታችን 
ስለሆነ ቄሲስ በላይንም ሆነ ሌሎች የኦሮሞ ቄሳውስትን በመኮነን ጊዜያችሁን አታጥፉ።  
 
ተ) ለዛሬው ብሄርተኝነታችሁ መቀስቀሻ ሰበብ የሆነው፣ 
 
የአማርኛ ተናጋሪውን ሕዝብ መብት ለማስጠበቅ ሲባል አብንን የመሰለ ብሄረተኛ ድርጅት መፍጠራችሁ መብታችሁ ነው። 
ለዘመናት “የኢትዮጵያ ግዛት ህልውና ብቸኛ ተቆርቋሪ  ስለሆንን ሌሎች ብሄርተኛ ድርጅቶች ለራሳቸው ብሄር መብት 
መታገላቸው ኢትዮጵያን ለመገነጣጠል የታለመ የአፍራሾች እንቅስቃሴ ነው” የሚለውን አፍራሽ ትርክታችሁን ትታችሁ 
ለአማርኛ ተናጋሪ ብሄር መብት ጥበቃ ብቻ መቆማችሁ አንድም ለራስ ብሄር መብት መታገል ትክክል እንደሆነ ማመናችሁ 
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ሲሆን ከዚያም በላይ ደግሞ እናንተ ማማ ላይ ቆማችሁ ሌሎቹን የብሄር ድርጅቶች “ለራሳችሁ ብሄር ብቻ መሟገቱን ተውና 
ወደኛ መጥታችሁ በኛ መሪነት ኢትዮጵያን እንታደጋት” የሚለውን ዕብሪተኝነት ትታችሁ ከሌሎች ብሄርተኞች ጋር በእኩልነት 
ተሰልፎ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመገንባት መስማማታችሁ እሰዬው ነው። ጥንቱንም ቢሆን ማንም ከማን በላይ 
ኢትዮጵያዊ እንዳልሆነ አምናችሁ ለዘመናት ስትጨቁኑት የነበረውን የኦሮሞንና ሌሎችን የደቡብ ሕዝቦችን ይቅርታ ጠይቃችሁ 
በእኩልነት መንፈስ አብሮ ለመኖር ፈቃደኛ ብትሆኑ ኖሮ አሁን ወዳለንበት አገራዊ ቀውስ አንገባም ነበር።    
 
ሌሎች ብሄርተኞች፣ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጅቶችንም ጨምሮ፣ ለትግል የተነሳሱት እኮ የናንት የአማርኛ ተናጋሪው ገዢ 
መደብ ማንነታችንን ገፍፎን፣ ባህላችንንና ቋንቋችንን እንዳናዳብር አድርጎ በአጠቃላይም ሕይወታችንን ሲዖል ስላደረገብን 
የተገፈፍነውን መብታችንን መልሰን ለመጎናጸፍ ከማለት ነው ነፍጥ ያነገቱት። እንናተን ግን በጥንቱም ሆነ በዘመናዊ የኢትዮጵያ 
ታሪክ፣ ማንነታችሁን የነጠቀ፣ በቋንቋችሁ እንዳትናገሩ ያደረገ፣ መሬታችሁን ነጥቆ ገባር ያደረጋችሁና በቤበ ክርስቲያናችሁም 
በቋንቋችሁ አታወድሱ አትስበኩ ያላችሁ አንድም የኢትዮጵያ ብሄር አልነበረም። ዛሬም በፌዴራላዊው መዋቅር ሥር አንድም 
ብሄር ወደናንተ ክልል መጥቶ “እኔ ላስተዳድራችሁ፣ በቋንቋችሁ መጠቀም አትችሉም” ያላችሁ አንድም ብሄር ወይም ቡድን 
የለም። ስለዚህ “ለብሄራችሁ ጭቆና” ምሥክር አድርጋችሁ ያቀረባችሁት ብቸኛ ምክንያት እንደሌሎቹ ብሄሮች ጭቆናን 
ሳይሆን፣ የአማርኛ ተናጋሪው ህዝብ ከሰፈሩባቸው የዛሬው የኢትዮጵያ ክልሎች “መፈናቀላቸውን” ብቻ ነው። አዎ! በርግጥም 
እየተከሰተ ባለው የዛሬው ሁኔታ ወደ ሶስት ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎቻችን በማንነታቸው ላይ ብቻ ባነጣጠረ ያንዳንድ 
ፖሊቲከኞችና ግለሰቦች እኩይ ድርጊት ከቄያቸው ተፈናቅለዋል። የተባበሩት መንግሥታት ድርጅትና የኢትዮጵያ መንግሥት 
በተደጋጋሚ ከሚያወጡት በመረጃ የተደገፈ መግለጫ መሠረት ግን ከሶስት ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ተፈናቃይ መካከል ሁለት 
ሚሊዮኑ የኦሮሞ ብሄር ተወላጅ ሲሆን ከአማራ ክልል ውጭ ተፈናቅለው አማራ ክልል ውስጥ የተጠለሉት የአማርኛ ተናጋሪው 
ተፈናቃይ ቁጥር ሰባ ሺህ ብቻ ነው። በርግጥ ከዚህም በተጨማሪ፣ በአማራ ክልል ውስጥ ራሱ በተነሳው ግጭት ምክንያት 
ከአምሳ ሺህ በላይ የቅማንትና የወሎ ራያ ሕዝቦች መፈናቀላቸውን እነዚሁ መረጃዎች ያረጋግጣሉ። 
 
ሌላው፣ በዓደባባይ ለመናገር የማትፈልጉት ግን ደግሞ እኛም እናንተም የምናውቀው ተጨማሪ ሐቅ፣ የናንተ የበላይነት 
እየተሸረሸረ መጥቶ ዛሬ እናንተም በአንድ ክልል ስትታጠሩ፣ መለኮታዊ ስጦታ እስኪመስል ድረስ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያለ 
እሱ እንዳይነገር ብላችሁ ያኔ በዓዋጅ የጫናችሁብን ቋንቋችሁ እንኳ ሳይቀር በብዙ ክልሎች የመሥርያ ቋንቋ እንዳይሆን 
መደረጉ፣ ለዘመናት እንደ ግል ይዞታ ስትጠቀሙበት የነበረው መሬት ዛሬ በክልል መንግሥታትና በክልሉ ተወላጆች በመያዙ፣ 
በታሪካችን ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ድሮ “ሻንቅላ፣ ጋላ፣ ወላሞ ጉዴላ” ከምትሏቸው ሕዝቦች አብራክ የወጡ ጠ/ሚኒስትርና 
ታላላቅ የመንግሥት ባላሥልጣናት ሆነው ስታዩአቸው ምድር አፏን ከፍታ ልትውጣችሁ የደረሰች አስመስላችሁ “የአማራው 
ሕዝብ እየተጠቃ ነው” ብላችሁ መነሳታችሁ አይገርምም። በዚያው አንጻር፣ ልክ እንደ ደቡብ ሕዝብ ማንነታቸውን 
አሳጥታችሁ፣ ያልሆኑትን በግድ አማራ ናችሁ ብላችሁ ቋንቋቸውን አጥፍታችሁባቸው ለዘመናት ስትጨቁኗቸው የነበረው 
የአገው፣ ቅማንት፣ ራያ ሺናሻና አርጎባን የመሳሰሉ የኩሽ ሕዝቦች ዛሬ፣ “አይ እኛ አማራ አይደለንም” ብለው የማንነት ጥያቄ 
ሲያነሱ፣ በዚህም መሠረት ለአማራው ሕዝብ ጀግንነት ተምሳሊት አድርጋችሁ ለዘመናት ስትደሰኩሩ የኖራችሁት ታዋቂው 
ንጉሥ አጼ ቴዎድሮስ ሳይቀር ቅማንት (የኩሽ ልጅ) ሆኖ ሲገኝ፣ “የተበታተነችዋን ኢትዮጵያን መልሶ አንድ ያደረገ አማራው 
ተወላጅ” ብላችሁ ትኩራሩበት የነበረው አጼ ሚኒልክ “ሻንቅላ” ብላችሁ ከምትንቁት ከ “ወላሞዋ” አብራክ የወጣ መሆኑን 
ስትረዱ፣ እነ ኤፍሬም ታምሩ “እኛ አማራ አይደለንም፣ አገዎች ነን” ሲሉና ተደናቂው ጸሃፊያችሁ በዕውቀቱ ሥዩም ኦሮሞ ነኝ 
ብሎ “ሲከዳችሁ” ይሆናል ብሎ ያልገመታችሁት ባልታሰበ ቀንና ሰዓት ጊዜውን ጠብቆ ሲመጣባችሁ እንኳን የማንነት ቀውስ 
ሌላ ሌላም ቢያደርስባችሁ አያስገርምም። 
 
ይህ ነው እንግዲህ ዕውኔታው! በተለያዩ ክልላት የአማራው ሕዝብ መፈናቀል አሳስቧችሁ፣ መብታችሁን ለማስጠበቅ በብሄር 
ተደራጀን የምትሉት ለሰበብ ነው እንጂ እውነተኛው ምክንያት ይህ የናንተ የበላይነት መጨረሻ ዘመን መስሎ ስለታያችሁ ነው። 
በርግጥም የመጨረሻው ቀን! የኦሮሞን ሕዝብ ከሌሎች ሕዝቦች ጋር ላለመኖር የወሰነና በተለይም የአማርኛ ተናጋሪውን ሕዝብ 
ለመበደል ሆን ብሎ የተቀነባበረ “ኦሮሚያዊ መመርያ” ያለ ይመስል፣ በዘጠናዎቹ መጀመርያ ላይ በበደኖና በጉራ ፋርዳ 
እንዲሁም በአሰላ በአማርኛ ተናጋሪው (በክርስቲያን ኦሮሞዎችም ጭምር) ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ግፍ የኦሮሞ ሕዝብ 
እንደፈጸመው ተቆጥሮ በኦሮሞና በአማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ መካከል ቀስ በቀስ እየዳበረ የመጣውን የአብሮነትና ተከባብሮ 
በእኩልነት የመኖር መንፈስ ለማደፍረስ እናንተ የአማርኛ ተናጋሪው ኤሊትና የአብን ወጠጤዎች በአደባባይ የምታናፍሱት 
የበሬ ወለደ ወሬ ከውሸትነቱ ይልቅ ወንጀለኝነቱ ጎልቶ የሚታይ ይመስለኛል። ያኔ በአማርኛ ተናጋሪውና የክርስትና ዕምነት 
ተከታይ ኦሮሞዎች ላይ ስለተፈጸመው የጅምላ ግድያ አቀነባባሪውና ፈጻሚው ማን እንደነበር አንድ ቀን ይወጣ ይሆናል። 
የዛሬው ትውልድ ማወቅ ያለበት አንድ ሐቅ ግን፣ ድርጊቱ ሆን ተብሎ በአማርኛ ተናጋሪውና በኦሮሞ ሕዝቦች መካከል ግጭት 
ለመፍጠር ታስቦ ነው እንጂ፣ ይህ የጅምላ ግድያ ከተፈጸመ ከሰላሳ ዓመት በኋላ፣ ዛሬም በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በብዙ 
ሚሊዮን የሚቆጠሩ አማርኛ ተናጋሪ ወገኖቻችን ጥንትም እንደነበረው ከኦሮሞ ጎሬቤቶቻቸው ጋር በሰላም እየኖሩ መሆኑን 
ነው። በቅርቡ የተከሰተውን መፈናቀልንም በተመለከተ ከኦሮሚያ ክልል አማርኛ ተናጋሪ በመሆኑ ብቻ የተፈናቀለ አንድም 
የአማርኛ ተናጋሪ ሕዝብ አባል አልነበረም። 



21 | P a g e  
 

ቸ) የናንተ ኢትዮጵያዊነት የበላይነታችሁ እስከተጠበቀ ብቻ ነው።  
 
እስቲ እንደው በድፍረት ልጠይቃችሁና፣ ማነው እውነተኛው ኢትዮጵያዊ? ጣሊያን አገሬን ወሮብኛል ብሎ ከያለበት 
የተቻለውን ይዞ ከአስሩ የጦር ምድብ ጀግኖች ኦሮሞዎች በሚመሩት በሰባቱ ምድብ ሥር በጀግንነት ተዋግቶ አድዋ ላይ 
ጣሊያንን ድል ያደረገው የኦሮሞና የደቡብ ሕዝብ ነው ወይስ በየአድባራቱ ታቦትን አውጥተው የዱቼን ጦር መሪዎች ከበሮ 
እየደለቃችሁ የጣሊያንን አገዛዝ በአመክኞም በልምድም የተቀበላችሁ ናችሁ? ማነው ዘረኛው፣ አንዳችም የኃይማኖትን ጥያቄ 
ሳያነሳና ለምን በታቦት ተመራሁ እንኳ ሳይል ለኢትዮጵያ ነጻነት ቀናዒ ከመሆን ብቻ አድዋ ድረስ ዘምተው በነጻነት እየተዋጉ 
የሞቱትና ሙስሊም በመሆናቸው ግን የናንተ “የተዋህዶዋ ቤተ ክርስቲያን” ተከታዮች ሬሳ ተሰብስቦ በኃይማኖታችሁ መሠረት 
ተገቢው የቀብር ሥነ ሥርዓት ሲፈጸምላቸው ሬሳቸው እዚያው አድዋ ሜዳ ላይ ያለቀባሪ የቀረ “የጋላ ሙስሊሞች” ናቸው? 
ማነው ለኢትዮጵያ የደማው? እናንተ በየሰፈራችሁ እንደ ሻለቃ ዳዊት ወ/ጊዮርጊስ አባት ዓይነት ለጣሊያን አሽከር ከመሆን 
ባሻገር ባካባቢው ያሉትን የኦሮሞ አርበኞች ምሽግ ለሶልዳቶዎች እየጠቆመ ያስጨፈጨፋቸው ነው ወይስ፣ ከደቡብ ያገራችን 
ክፍል እስከ ዓድዋ ድረስ በመሄድ ለጠቅላላው የኢትዮጵያ ጦር ምግብ ሠርተው ያበሉና ያጠጡ በአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ 
አባባል፣ ታሪክ ያላስታወሳቸውና ሓውልት ያልቆመላቸው “ተንቀሳቃሽ ወጥ ቤቶች” የነበሩ የደቡብ “ሴት ባሪያዎች”? ዕድሜ 
ለመዝገብ ቤትና አንዳንድ ቅን ታሪክ ጸሃፊዎች፣ ይህ ሁሉ ጉዳችሁ ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በቪዲዮና በታሪካዊ ሰነዶች ተደግፎ 
እየወጣ ነው፣ ለወደፊትም ገና ገና የአያቶቻችሁን ግፍና ከሃዲነት ልክ የሚያሳይ ብዙ ሰነድ ይወጣል።  
 
በግልጽ እንነጋገር ከተባለ፣ ለኢትዮጵያ ማን እንደ ደማላት፣ በማን አጥንት ላይ እንደተመሠረተችና ቀናዒው ኢትዮጵያዊ ማን 
እንደሆነ እናውቃለን። በስድሳዎች አጋማሽ አካባቢ የኦሮሞ ኤሊቶች ዲሞክራሲያዊ የሆነ አማራጭ በማጣታቸው ብቻ 
መገንጠልን ያካተተ የኦሮሞን ሕዝብ መብት የማስጠበቅ ትጥቅ ትግል መጀመራቸውንና አዲሱቷን ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን 

ለመገንባት አጋጣሚው ሲገኝ ደግሞ በ1991 ዓ/ም ከሌሎች ታጋዮች ጋር በመሆን ያገሪቷን የሽግግር መንግሥት ማቋቋማቸው 
ምንኛ በኢትዮጵያዊነታቸው እንደሚተማመኑ ሕያው ምሥክር ነው። ከዚያን ጊዜ ወዲህ አንድም የኦሮሞ ድርጅት የመገንጠል 

ዓላማን የሚያስተናግድ አልተፈጠረም፣ የ1995 የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 39 ያመቻቸውን የመገንጠል መብት እንኳ 
ተጠቅሞ አንድም የኦሮሞ ድርጅት ከኢትዮጵያ የመለየት ጥያቄ አላነሳም። ለወደፊትም ቢሆን፣ ኢትዮጵያ ባባቶቻችን ደምና 
አጥንት ላይ የተመሠረተች ስለሆነች እናንተ “ከጋላና ሻንቅላ” ጋር በእኩልነት ለመኖር የማትፈልጉ “የእግዜር ልዩ ፍጡራን”፣ 
እኛን ትታችሁ አምላክ ለናንተ “ለቅዱስ ፍጡራን” ብቻ የፈጠረላችሁንና “የራሷ የሆነ ልዩ አምላክ ያላትን” የቅድስት ማርያም 
ስጦታ የሆነችዋን ኢትዮጵያን ፍጠሩ እንጂ፣ ይቺኛዋስ ዛሬ የምንኖርባት ኢትዮጵያ ዜጎቿ በሙሉ፣ የዘር ግንድ ቆጥረው “እኔ 
ካንተ በላይ ኢትዮጵያዊ ነኝ” የማይባባሉበትና ሁላቸውም በእኩልነት የሚኖሩባት ሆና ትቀራለች።  
 
የአማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ ከመቶ ሰማኒያው እጅ የሚሆነው እናንተ የዛሬው ትውልድ፣ አባቶቻቸውና አያቶቻቸው “አገር 
ማቅናት” በሚል ሰበብ ወደ ደቡብ ዘምተው ስለፈጸሙት ግፍና ወይም የዛሬ አርባ ዓመት ገደማ ካባቶቻቸውና ካያቶቻቸው 
ስለተወረሰባቸው መሬት ጉዳይም የሚያውቁት ነገር እምብዛም ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ዛሬ ስለምናወራው የማንነት ጥያቄ 
መነሻው ምን እንደሆነ በውል ስለማያውቁ፣ ምርር ብለን፣ ራሳችንን እናስተዳድር፣ በቋንቋችን እንጠቀም፣ ባሕላችንን እናሳድግ 
ስንል “ዘረኞች” “ኢትዮጵያን ለመበታተን” የምናደርግ መስሎ ቢታያቸው ብዙም አይከፋንም ነበር። ችግሩ የትውልድ ክፍተት 
ሆኖ የኦሮሞ ወጣቶችም ያኔ ስለነበረብን ጭቆና ስናወራ ተረት መስሎ ቢታያቸው ችግራቸው በደንብ ይገባናል። የሚያሳዝነው 
ግን የአማርኛ ተናጋሪው ገዢ መደብ በኦሮሞዎችና በሌሎች የደቡብ ሕዝቦች ላይ ሲፈጽም የነበረውን ግፍና ጭቆና ማየት ብቻ 
ሳይሆን ቀጥተኛ ተጠቃሚም የነበሩ የኔ እኩዮች ማለትም የዛሬዎቹ አማርኛ ተናጋሪ ኤሊቶች፣ ለወጣቱ የአማርኛ ተናጋሪ 
ትውልድ የያኔው የግፍ ሥርዓት ትክክል እንዳልነበር እውኔታውን ከማስረዳት ይልቅ ችግሩ ከቶውንም እንዳልነበርና የኦሮሞ 
ኤሊቶች ሆን ብለው አገር ለማፍረስና ብጥብጥ ለመፍጠር ያነሱት ጥያቄ ነው ብለው ሲያቀርቡ ማየቱ በጣም ያሳዝናል።   
 
መደምደምያ፣ 
 
እኛ ኦሮሞዎችና የደቡብ ሕዝቦች እየጠየቅን ያለው፣ ለዘመናት የተነፈግንውን በራሳችን ቋንቋ የመናገርና ባሕላችንን የማሳደግ 
ብሎም ራሳችንን በራሳችን የማስተዳደር ሕገ መንግሥታዊ መብታችን ለድርድር አይቅረብ ነው። ጥያቄያችን የእኩልነት እንጂ 
የበላይነት አይደለም። በሌላው ሕዝብ ላይ ቋንቋችንንና ባሕላችንን በግድ እንጫን አላልንም። ታዲያ የእኛ የዕኩልነት 
መብታችንን በጠየቅን እናንተን የሚከፋው ለምንድነው? አዎ ይገባናል! ከበላይ ሆኖ መግዛት፣ ቋንቋችሁና ባሕላችሁ ገዢ ሆኖ 
ማየት ብቻ ስለሚመቻችሁ የኛ የዕኩልነት ጥያቄ የበላይ ሆኖ የመግዛት መብታችሁን የተጋፋን መስሎ ሊታያችሁ ይችል 
ይሆናል። በርግጥም ነው! ካሁን በኋላ ግን ሲያምራችሁ ይቅር እንጂ በምንም ተዓምር የናንተን እኩልነት እንጂ የበላይነት 
የምናስተናግድበት አንጀት የለንም። አራት ነጥብ። ኦዎ!  እናንተ ይህንን መሠረታዊ ሓቅ ተቀብላችሁ ከኛ ጋር በእኩልነት 
ለመኖር ስትወስኑና በክልላችን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብታችሁ እናስተዳድራችሁ ካላላችሁና  በቋንቋችን የመጠቀም 
መብታችንን ካልተገደዳራችሁ፣ ለዚህም ደግሞ ተጨባጭ ማስረጃ ስናገኝ፣ ያኔ እኛም እናንተን፣ ልክ የሮማው ጳጳስ፣ ወደ 
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አቢሲኒያ ሄዳችሁ እነዚህን አረመኔዎች አስገብራችሁ መሬቱ ለጣሊያን መንግሥት፣ ነፍሳቸው ደግሞ ለሮማው ካቶሊክ ጳጳስ 
እንዲገዛ አድርጉ ብሎ መርቆ እንደላካቸው ሶልዳቶዎች (ወታደሮች) አድርገን ማየቱን እናቆማለን!  
 
ቋንቋ በተፈጥሮው የሕዝቦች መግባቢያ መሣርያ ነው። በዚያው ልክ ደግሞ ለተጠቃሚው ሕዝብ አንዱ ቋንቋ ከሌላው 
አይበልጥም አያንስም። ባሕልም እንደዚሁ። ኦሮሞኛ ተናጋሪ ያልሆነ ዜጋ ወደ ሻምቡ መጥቶ ለመነገድ የግድ ኦሮምኛን ማወቅ 
አለበት፣ ጎጃም ሄዶ ቡና ቤት ለመክፈት የግድ አማርኛን ማወቅ ያስፈልጋል። ሆላንድ ስትሄድ በግድ ሆላንድኛን ማወቅ 
አለብህ።  አሜሪካን አገር ለመኖርም ሆነ ተቀጥሮ ለመሥፍራት የግድ በእንግሊዝኛ መናገር አለብህ። ፈልገህ ሄደሃልና! ለምሳሌ 
በስዊዘርላንድ አንድ ዜጋ የፈለገውንና የሚያዋጣውን ቋንቋ መርጦ ይማራል፣ የመንግሥት ግዴታ ዜጎች ያላንዳች እክል ከሁሉም 
ቋንቋዎች የሚሻላቸውን መርጠው እንዲማሩ ማመቻቸት ብቻ ነው። ለሁሉም ዜጋ የማያዳላ ምርጫና እኩል ገበያ አለ ማለት 
ነው። እናንተ የአማርኛ ተናግሪ ኤሊቶች ግን በኦሮሞዎች መሃል ተወልዳችሁ አድጋችሁ ቋንቋውንና ሕዝቡን ስለምትንቁ ብቻ 
ኦሮሚኛን መልመድ አቅቷችሁ ወይም ሳትፈልጉ ቀርታችሁ ዛሬ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ “በቋንቋችን የመገልገል መብታችንን 
ተነፈግን” ብላችሁ ወከባ ስትፈጥሩ፣ መልሳችን በክልሉ ውስጥ ተወልዳችሁ አድጋችሁ ቋንቋን የማትችሉበት ምክንያት የለምና 
ለወደፊት እንደ ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ ኦሮሞ በሰላም በእኩልነት መኖር ከፈለጋችሁ ቋንቋውን ልመዱ ነው የምንላችሁ። 
ሌላ ምርጫ የላችሁም። ፕሮፌሰር መስፍንም እንዳሉት፣  
 

“ኢትዮጵያን እንወዳታለን ሲባል መሬቷን ወዶ ሕዝቦችዋንና ቋንቋዋን መጸየፍ መሆን የለበትም፣ የኔን ቋንቋ ያላወቀ 
ዘረኛ ነው ማለትም ተገቢ አይደለም፣ አሜሪካዊቷ ሊዝ ሙለንዚ በጥቂት ወራት ውስጥ ሊሙ ገጠራማዋ መንደር 
ኖራ የኦሮሞን አድፍ አቀላጥፋ መናገር ከቻለች፣ በአርሲ ባሌና ሸዋ ኦሮሞ ምድር ተወልደው ኖረው ከአምሳ ዓመታት 
በኋላ ኦሮሚኛ አልችልም ማለት አገር መውደድን አያመለክትም። 

 
አዎ! በበላይነት እንጂ በእኩልነት መኖር ስላልለመዳችሁ፣ ያልለመደባችሁን በእኩልነት እንኑር ስንላችሁ ደግሞ የተበደላችሁ 
ይመስላችኋል። ቀስ በቀስ ከመላመድ በስተቀር ግን ሌላ ምርጫ ያላችሁ አይመስለኝም። ዛሬ ወደድንም ጠላንም ፈለግንውም 
አልፈለግነው በኢትዮጵያ ሰፍኖ ያለው ፌዴራላዊ አስተዳደር ነው። ሕዝቡ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ በሚወክላቸው ተወካዮቹ 
በኩል አዲስ ሕገ ሕዝብ እስኪያስጸድቅ ድረስ ደግሞ፣ መመርያችን ይኸው ሕገ መንግሥት ነው። ይህንን ሕገ መንግሥት ደግሞ 
ተንተርሰን ላለፉት ሰላሳ ዓመታት ራሳቸንን በራሳችን ማስተዳደርን የተለማመድን፣ በክልላችን ውስጥ የራሳችንን ቋንቋ 
የመሥርያ ቋንቋ ያደረግንና ለወደፊትም ቢሆን ከዚህ ዓይነት ፖሊቲካዊ አስተዳደር ውጪ ሌላ ዓይነት አስተዳደር ለማስተናገድ 
የማንፈልግ ስለሆነ፣ እንደ ድሮው ዘመን አማርኛ በግድ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ቋንቋ የመሆንና እናንተም ያኔ የነበረውን 
የበላይነታችሁን በምንም ተዓምር መልሳችሁ የማታገኙት ስለሆነ፣ ከወዲሁ በእኩልነት መኖርን ተለማመዱ ባይ ነኝ።  
  
አጼ ምኒልክም ወደ ዛሬዋ ኢትዮጵያ ደቡብና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የዘመተውና በዘመቻውም ሂደት አልገብርም ያለውን 
ሕዝባችንን በገፍ የጨፈጨፈው መላውን የአማርኛ ተናጋሪውን ሕዝብ ሳይሆን የተወሰኑ የማህበረሰቡ አባላትን ማለትም 
የአማርኛ ተናጋሪውን ገዢ መደብ ወክሎ እንደነበር ጠንቅቀን እናውቃለን። በዚህ የገዢ መደብና ያራምደው በነበርም ሥርዓት 
ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሌሎች ብሄር ተወላጆች እንደተሳተፉበት እናውቃለን። ስለሆነም በትችታችንና ውትወታችን 
ውስጥ የአማርኛ ተናጋሪው ሰፊ ሕዝብ በምንም መልኩ አልተካተተም። ከወረራ ያተረፈው አንዳችም ነገር አልነበረውምና። 
ስለዚህም፣ ዛሬ ዓይናቸውን ጨፍነው በውሸት፣ የተፈጸመውን ግፍ እንዳልነበር የሚቆጥሩትን የአማርኛ ተናጋሪውን ኤሊትንና 
ምንም ሳይገባው በኤሊቶቹ ውትወታ ተመርዞ ለውሸት ትርከቱ ሰለባ የሆነውን  ወጣቱን ትውልድ ምኒልክ ላጠፋው ካሳ 
እንዲከፍሉ አንጠይቃቸውም። ዋናው ጥያቄያችን፣ ያ ዓይነት አሰቃቂ ግፍ እንደነበረ እንዲታወቅና፣ ተመሳሳይ ግፍ ለወደፊት 
እንዳይደገም፣ ብሎም ለኢትዮጵያ የግዛትም ሆነ የሕዝቦች አንድነት ሁላችንም እኩል ባላደራ መሆናችን ታውቆ፣ ጭቆናን እና 
አግላይነትን የማታስተናግድ አዲሲቷን ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ አብረን ለመገንባት ዝግጁ እንሁን ነው።   
 
የአማርኛ ተናጋሪ ኤሊቶችና በነዚህ ኤሊቶች የተሳሳተ ትርከት ለተወናብዳችሁ ወጣቱ የአማርኛ ተናጋሪ ሆይ! ያላችሁ ምርጫ 
አንድና አንድ ብቻ ነው፣ “ከጋላና ከሻንቅላ” ጋር አብሮ በእኩልነት መኖርና ብሎም ተጋብቶ መዋለድና በራዕየ ማርያም 
እንደጻፋችሁት ገሃነም ገብታችሁ ለዘላለም በእቶን እሳት መጠበስ፣ ወይ ደግሞ “ንጽህናችሁን” ጠብቃችሁ “ከጋላና ሻንቅላ” 
ላለመገናኘት ሲባል ከኛ ተለይታችሁ የራሳችሁን ነጻ የሆነ ግዛት ፈጥራችሁ በሰላም መኖርና ገነትን መውረስ! የፌዴራል 

ኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 39ም አመቻችቶላችኋልና ይህንን አንቀጽ ዋቢ አድርጋችሁ ከኢትዮጵያ ለመገንጠል 
የመጀመርያ ሕዝብ ሁኑ! ይህ ደግሞ ሕገ መንግሥታዊ መብታችሁ ስለሆነ ሆ ብለን ከሸኘናችሁ በኋላ ከቀሩት የኢትዮጵያ 
ሕዝቦች ጋር ሆነን ሕዝቦቿን ሁሉ በእኩልነት የምታስተናግደዋን ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን እንገነባለን። ያላችሁ ምርጫ ከኛ 
ጋር አዲሲቷ ቤታችን መሥራት አለበለዚያ ደግሞ ተገንጥሎ መሄድ። ሌላ ምርጫ የላችሁም። አራት ነጥብ! 
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