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(አንዱዓለም ተፈራ) 

ነሐሴ ሐሙስ ፲፰ ቀን ፳፻፱ ዓመተ ምህረት 

በማንኛውም ሀገር፤ ኅብረተሰቡ በሚያደርገው የማምረትና የምርት ስርጭት፤ በገዥው እና በተገዥው 

ክፍሎች መካከል እያደገ የሚሄድ ቅራኔ ሲከሰት፤ ገዥው የያዘው የብዝበዛ መስመር እንዲቀጥልለት፤ 

ተገዥው ደግሞ ያ ተለውጦ የተሻለ እንዲከተል ትግል ያካሂዳሉ። ይህ አጠቃላይ የሆነና ገዥ 

የግንዛቤያችን መሠረት ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ፤ ይህ ክስተት ገሃድ በሆነበት የታሪካዊ ወቅትና በታየበት 

ቦታ ደግሞ፤ የራሱ የሆኑ ልዩ የሚያደርጉት ባህሪያት፤ ይሄን የግንዛቤያችን መሠረት በተለየ መንገድ 

ያቀርቡታል። 

ባለፈው ምዕተ ዓመት አጋማሽ አካባቢ፤ በኢትዮጵያ የተከሰተው ይህ አጠቃላዩን የግንዛቤያችንን 

መሠረት የተመረኮዘ የመደብ ትግል ነበር። ሳይሆን ቀርቶ፤ ሂደቱ መንገዱን ስቶ፣ አንድም በአረመኔው 

ሥልጣን ጥመኛ መንግሥቱ ኃይለመርያም ደርግ አላዋቂነት፤ ሌላም በለውጥ ፈላጊ የትግል ድርጅቶች 

ትክክለኛ ራዕይ ማጣት፤ የሀገሪቱ የፖለቲካ ምህዳር ቆስሎና ተመሰቃቅሎ፤ አሁን ድረስ መግሉ ይፈሳል። 

ይህ አብሮን ያለ፤ በኖ የማይጠፋ ደንቃራ ነው። ሂደቱ በሀገሪቱ የነበረውን የኅብረተሰብ መተሳሰሪያ 

ገመድ በጣጥሶታል። የኤርትራዊያን ነፃ አውጪ፣ የትግሬዎች ነፃ አውጪ፣ እና የኦሮሞዎች ነፃ አውጪ 

ግንባሮች፤ ማንነታቸውን እና የየድርጅቶቻቸውን መርኀ-ግብር እንደያዙ፤ በሀገሪቱ የሥልጣን ክፍተት 

ሲከሰት፤ አዲስ አበባ ስተት ብለው በመግባት፤ አዲስ ሁኔታ ፈጠሩ። 

በነዚህ ሶስት ድርጅቶች መካከል ምንም የሆነ ሀገራዊ አንድነት አልነበረም። ሶስቱም የዘመቱት በሀገራዊ 

አንድነቱ ላይ ነበር። ስለዚህ፤ የጠበቃቸው፤ “ሌባ ሲከፋፈል ይጣላል!” ሆነ። የኤርትራው ሸዓቢያ ሀገር 

ቆርሶ ፈረጠጠ። የይስሙላ ጊዜያዊ ስምምነት የነበራቸው የትግሬዎቹና የኦሮሞዎቹም ተዳቆሱበት። 

በመጨረሻ የነገሰው የትግሬዎቹ ነፃ አውጪ ቡድን፤ አሁንም በትግሬነቱ እንጂ፤ በኢትዮጵያዊነት ሊገዛ 

አልዳዳውም። ለዚህ ሁሉ ምክንያት፤ የትግሉ ማጠንጠኛ ፀረ-ኢትዮጵያዊነት መሆኑ ነበር። 

እዚህ ላይ ማጤን ያለብን፤ ላለፉት ሃያ ስድስት ዓመታት፤ በኢትዮጵያ፤ ኢትዮጵያዊ የሆነ መንግሥት 

አለመኖሩን ነው። ተከዜን ተሻግሮ የመጣው የትግሬዎቹ ነፃ አውጪ ግንባር፤ ወደ የትግሬዎቹ 

መንግሥትነት ተለወጠ እንጂ፤ ሌላ የተቀየረ ነገር የለውም። ስለዚህ፤ ለይስሙላ የጠፈጠፋቸው፤ 

ብአዴን፣ ኦህዴድ፣ ደኢሕዴን ሆነ ሌሎች የኢሕአዴግ አባላት መሪዎች፤ ራሳቸውን ብቻ የሚወክሉ 

ግለሰቦችና በቅጥረኝነት ለትግሬዎቹ ገዥዎቻቸው የሚያገለግሉ አሽከሮች ናቸው። የትግሬዎች 

መንግሥት፤ በመንግሥትነት ደረጃ፤ ሁለት ሀገራዊ መመሪያዎች አሉት። 

የመጀመሪያው በጠላትነት የፈረጀውን ዐማራውን ማጥፋት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ፤ 

ኢትዮጵያዊነትን ማጥፋት ነው። ለዚህ ለሁለተኛው ግቡ፤ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያዊያን፣ እና 

ኢትዮጵያዊነት የሚሉትን ሁሉ መደምሰስ ነው። አሁን በኢትዮጵያ፤ ኢትዮጵያዊ ሳይሆን ወይንም 

ሳትሆን፤ በመጀመሪያ ላይ ትግሬ፣ ቀጥሎ ደግሞ ኦሮሞ፣ ደቡብ፣ ሶማሌ፣ አፋር፣ ቤንሻንጉል፣ አኙዋክ 

እና አዲስ አበቤ ነው ያሉት። በእንጀራ ልጅነት ደግሞ ዐማራ አለ። እንግዲህ ኢትዮጵያዊ የለም ማለት 

ነው። ይሄን ደግሞ በተግባር፤ የትግሬዎቹ መንግሥት ላለፉት ሃያ ስድስት ዓመታት ሲያካሂደው 
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ቆይቷል። ይህ ከአንድ ትውልድ በላይ የፈጀ ሂደት ነው። ይሄንን እንደሌለ ሰርዘን ወደፊት አንጓዝም፤ 

እንዳልነበረ ቆጥረንም፤ ወደኋላ ተመልሰን በምኞት ፈረስ የኋሊት ጋልበን፤ ከአእምሯችን አናጠፋውም። 

ስለዚህ በአሁኒቱ ኢትዮጵያ ያለው ዋናው ትግል፤ በማንነት ላይ የተመሠረተን በደል መቋቋም ነው። 

በተለይም ለዐማራው፤ የአልሞት ባይ ተከላካይነት ትግል ነው። ይሄን ሀቅ መቀበል፤ በጊዜው መገኘት 

ነው። አሁን በኢትዮጵያ ያለው፤ የመደብ ትግል አይደለም ዋናውን ቦታ የያዘው። ይሄን የሀገራችንን 

የፖለቲካ ኡደት መቀበል የቸገረው፤ የዐማራውን ትግል ሊረዳ አይችልም። ይህ የዐማራው ትግል 

ወደየት ሊያመራ እንደሚችልም አይረዳውም። በርግጥ፤ ኢትዮጵያ እንዳትጠፋ ከሚል ጭፍን ፍላጎት 

ተነስቶ፤ የዐማራውን ማንኛውም እንቅስቃሴ መኮነን የትም አያደርስም። እንደማንኛውም የኅብረተሰብ 

እውነታ ሁሉ፤ የሀገሪቱ የፖለቲካ ሂደት፤ ቆሞ የተገተረ ሀቅ ሳይሆን፤ የራሱ የሆነ ኡደት ያለው 

ተለዋዋጭ ነው። ይህ ይህ የመደራደሪያ ጉዳይ አይደለም። ይልቅስ የወቅቱን የፖለቲካ እውነታ 

መቀበሉ፤ ለነገ ለሚደረገው ዝግጅት መስመር ይከፍታል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ትግል ተለውጧል። 

አንዳንዶች በ “ኢትዮጵያ መዳን አለባት!” የሚል ጭፍን እምነት ብቻ፤ ግራና ቀኙን የሚሯሯጡበት 

ሁኔታ ይታያል። ይህ የነሱን ኢትዮጵያ ገሃድ ለማድረግ የያዙት ሩጫ፤ ሌሎችን እና የሌሎችን ዕይታ 

የዘነጋ ነው። የጡብ ቤት ለመሥራት፤ መጀመሪያ ጡቡ መጠፍጠፍና መሠራት አለበት። የኢትዮጵያ 

ፖለቲካ ተለውጧል። አዎ! በኢትዮጵያ በገዥነት የትግሬዎቹ ቡድን፤ የትግሬዎቹን መንግሥት መሥርቶ 

እየገዛ ነው። ዐማራው፤ ከኢትዮጵያ፣ ከኢትዮጵያዊያን፣ እና ከኢትዮጵያዊነት ጋር ጠብ የለውም። ጠቡ 

ሰይፉን መዞ፣ በኢትዮጵያ ስም እያጠፋው ካለው ከትግሬዎቹ መንግሥት ጋር ብቻ ነው። 

በዛ ያሉ ዐማራዎች፤ ኢትዮጵያ እንዳትጠፋ ከሚል በልባቸው ያለ ፍራቻ ተነስተው፤ በዐማራነት 

የሚደርሰውን በደል ሁሉ ወደ ጎን በመግፋት፤ በክፍለ ሀገር ደረጃ ተደራጅተን እንታገላለን ብለው 

ተሰልፈዋል። እዚህ ላይ ሁለት ነገሮችን ላስታውሳቸው። በመጀመሪያ ደረጃ፤ የዐማራው ጉዳይ የፖለቲካ 

ጉዳይ ነው። ይህ የፖለቲካ ጉዳይ ደግሞ በፖለቲካ ድርጅት የሚመራ ነው። በሲቪክ ድርጅት ወይንም 

በኅብረተሰቡ ማህበራት ሊጓዝ የሚችለው ውስን ርቀት ነው። የዐማራው ጉዳይ አንገብጋቢነቱን 

ከተረዱ፤ መፍትሔ የሚታሰበው፤ በዐማራው የፖለቲካ ምሕዳር ውስጥ ነው። በዐማራነት የሚደርስበት 

በደል ያላሰባሰበውን፤ በጎጃሜነት ወይንም በወሎየነት እንዴት ይሰባሰባል ተብሎ ሊታሰብ ይችላል። 

የቅንጦት ነገር ሆነብኝ። 

በወሎየነቱ ማነው በደል የደረሰበት! በጎንደሬነቷ ማናት የተጎዳች! ወልቃይቶች እኮ፤ “እኛ ትግሬዎች 

አይደለንም!” “እኛ ዐማራዎች ነን!” ነው ያሉት። ተሳስቼ ከሆነ ሂዱና ጠይቋቸው! ቅማንቴዋም ሆነች 

አገው፣ ቤተ-እስራዔሉም ሆነ ዐማራው በጠቅላላ፤ ዐማራ ነህ ተብሎ ነው እየታጨደ ያለው። ወሎና 

ጎጃም፣ ሸዋና ጎንደር ብቻ ሳይሆን፤ ጉዳፈርዳም ሆነ ቤንሻንጉል፣ ሐረርም ሆነ አርሲ ያለ ዐማራ፤ 

በዐማራነቱ ነው ዘሩ እየፈለሰ ያለው። ታዲያ በክፍለ ሀገር የሚባል ግንዛቤ ከየት መጣ። የፖለቲካ 

ትግልን ስሌት ሲያቀናብሩ፤ መነሻ ተደርጎ መወሰድ ያለበት፤ በመሬቱ ያለው ተጨባጭ ሀቅ እንጂ፤ 

በአእምሯችን በፈጠርነው ስዕል አይደለም። 

ይህን ብልም፤ እኒህ ሁለት ክፍሎች፤ ተቀራርበው መነጋገርና መግባባት ፈጥረው፤ የያዙትን ትግል 

ማቀናጀት አለባቸው። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ትግል ተለውጧል። ዐማራ ሆነው በኢትዮጵያዊነት ብቻ 

እንጂ፤ በጠባብ ብሔርተኝነት እንታገልም ያሉ አሉ። ይሄም ቢሆን መነጋገሪያ ጉዳይ ነው። ሆነም 

ቀረም፤ በመገናኘትና በመነጋገር፤ መቀራረብና ሁላችን የምንስማማበት መግባቢያ መንገድ ይኖረናል። 



ለሁሉም ዐማራው መኖር አለበት። አሁን ዐማራው ተዘምቶበታል፡ እናም መመከት ይዟል። ትግሉ 

ቀጥሏል። ከተቆረቆርን፤ በአንድነት ተሰባስበን እንድረስለት። 

 


