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ሕገመንግስት የሚሉት የጫቃ ሰነድ የወንበዴዎች የአማራ ጠልነት ማንፀባረቂያ መሆኑን ወደ ውስጥ ሳንገባ 

ከሽፋኑ ጀምረን እናሳያለን። 

የትህነግና መሰሎቹ የጫቃ ሰነድ ቅጅ የሆነው ሕገ መንግስት ስያሜ የሚከተለው ነው። 

“የኢትዮጵያ ፌድራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግስት (The Constitution of the Federal 

democratic republic of Ethiopia)” 

ብዙ ሰዎች ይሄንን ሕገ አራዊት በሚተችቡት ወቅት ከሽፋኑ አልፈው መግቢያው ላይ የተቀመጠውን ፀረ 

አማራ ፀረ ኢትዮጵያ አገላለፅ በመጥቀስ ሲጀምሩ አያለሁኝ።እኔ ደግሞ ባልተለመደ ሁኔታ ከሽፋን ገፁ 

ጀምሬ ምን ያክል ፀረ አማራ እንደሆነ ለማሳየት እሞክራለሁ። 

በሕገመንግስቱ የሽፋን ስም ወይም ስመ ሕገመንግስት ላይ ሦስት ቃላት በተራ መቀመጣቸውን 

እንመለከታለን። 

“ፌድራላዊ፣ ዴሞክራሲያዊ ፣ሪፐብሊክ” የሚሉት ቃላትን ከሕገመንግስት አርቃቂዎች ቅድመ ስሪትና 

ፍላጎት አንፃር መተንተንና የአማራ ጠልነታቸው መጠን መለኪያ የሌለው መሆኑን ማስገንዘብ እጅጉን 

ጠቃሚ ነው። 



ፌድራላዊ የሚለው የመንግስት አስተዳደራዊ ሥርዓት ሰፊ ግዛት፡ ብዙ የህዝብ ቁጥር እንዲሁም ብዝኃነት 

ባለባቸው ሀገራት የሚመከር የአስተዳደር ዘይቤ እንደሆነ የዘርፉ ተጠበብቶች ይናገራሉ። የተነሳሁበት 

ጭብጥ ፌድራሊዝምን መተቸት ሳይሆን ባለቤቶቹ ነን የሚሉ አስመሳዮችን ፍላጎትና ዓላማ ማሳየት መሆኑን 

እንድትገነዘቡኝ እፈልጋለሁ። 

ኢትዮጵያ የአማራ የእጅ ሥራ ውጤቱ እንደሆነች ይታወቃል።የእኛ ቀደምቶቻችን ሀገር መምስረት ብቻ 

ሳይሆን የመንግስት አስተዳደራዊ ሥርዓት እና ሥሪት በመሥራትንም በዓለም አደባባይ ያሳወቁ የታወቁ 

ናቸው። Theocratic (ሃይማኖታዊ መንግስት)፣unconstitional and constitutional monarchial 

system (ሕገመንግስታዊ ያልሆነ እና ሕገመንግስታዊ የሆነ ዘውዳዊ ሥርዓት)፤አሃዳዊ በሆነ በወቅቱ 

የሰለጠኑ በሚባሉ የዓለም ሀገራት ሁሉ የሚከተሉትን አስተዳደራዊ ዘይቤ እየተጠቀሙ ሀገር መምራት 

ማዘመን ችለዋል። አሁንም ድረስ ታላቋን ብሪታኒያን ጨምሮ 150 ሀገራት አሀዳዊ ሥርዓት እንደሚከተሉ 

ልብ ማለት አስፈላጊ ነው። 

ትህነጋዊ የብሔር ፌድራሊዝም ኢትዮጵያ ላይ የተጫነው የአማራ የመንግስት አስተዳደር ጥበብ ውጤት 

የሆነውን አሀዳዊ ሥርዓትና ሥሪት በማፍረስ ፤የአማራን ግዛቶች ወደ ተለያዩ ክልሎች ከልሎ(ከአማራ 

በመከልከል እሳቤ) የተተገበረ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል።የአማራ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ አጥንቱን 

ከስክክሶ ደሙን አፍስሶ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር አስከብሮ በአንድ ሀገር እሳቤ(mono national 

thinking ) የኖረ መሆኑን ያውቁታል። ይሄንን ነባሩን የአማራ ህዝብ አመለካከት ለመምታትና እና 

አስተዳደራዊ ጥበቡንም ለማፍረስ ሲሉ የብሔር ፌድራላዊ ሥርዓት በሚል የብዙ ሀገር እሳቤ(hetro-

national thinking) መሠረት አድርገው የብሔር ፌድራሊዝሙን በኢትዮጵያ(አማራ) ላይ ጫኑት። ይሄ 

እንዲሁ ሀሳባዊ በሆነ መልኩ የምፅፈው ወይም የምናገረው ሳይሆን በተግባር የተረጋገጠ ሀቅ ነው። ይሄ 

ፌድራላዊ ሥርዓት ሲተከል መሬት ለኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን መሬትን ለብሔር በመስጠት በማነኛውም 

ጊዜ የክልሉ ባለቤት የተባለ ብሔር ግዛቱን ይዞ ሀገር እንዲሆን የፈቀደ ነው። የኦሮሞ ክልል ለኦሮሞ፣የትግሬ 

ክልል ለትግሬ፣የሱማሌ ክልል ለሱማሌ እንዲሆን ተደርጎ መገንጠልን በማጎናፀፍ ለዘመናት አማራ 

የተዋደቀላትን ኢትዮጵያ በማጥፋት የተመሠረተ ፀረ አማራ ፀረ ኢትዮጵያ ሥርዓት ነው።በብሔር 

ፌድራሊዝም ፈጣሪ ፀረ አማራዎች (ትህነግ፣ብአዴን፣ኦነግና መሰሎቹ) አስተሳሰብና አቋም ኦሮሞ ክልል 

የአማራ አይደለም፣ ትግሬ ክልልም የአማራ አይደለም፣ ቤኒሻንጉል ክልልም የአማራ አይደለም። ስለሆነም 

በተለያዩ ክልሎች ሕገመንግስት አማራው የመጤነት ስም እየተሰጠው ከርስቱ እንዲፈናቀል ሲደረግ ምንም 

አይነት ከለላ አልተደረገለትም። ይህ ብቻ ሳይሆን ፌድራሊዝሙ ሲዋቀር በሁሉም አቅጣጫ የአማራ የፀኑ 

ግዛቶችን በመውሰድ ነው። ወልቃይት ፡መተከል ፡ራያ እና ሙሉ ሸዋ ከአማራው የፀኑ ግዛቶች የተወሰዱ 

ርስቶች መሆናቸው ይታወቃል። 

የትህነግና መሰሎች የብሔር ፌድራሊዝም ከሥሪቱ ጀምሮ ፀረ አማራ የሆነ በሕገ መንግስቱ ሽፋንም በስመ 

ሕገመንግስት የተፃፈው ለፀረ አማራነታቸው ማስፈፀሚያ እንዲሆን መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። 



. 

ሕገመንግስቱ አይወክለኝም ሳይሆን መባል ያለበት ፀረ አማራዎች አማራን ለመጨቆን የተጠቀሙበት 

እየተጠቀሙበት ያለ የጠላት ትፋት ነው። 

“ሕገመንግስቱ የአማራ ጠሎች ትፋት ነው” 

“ሕገመንግስቱ የውሾች ትፋት ነው’ 

…ክፍል ሁለት ይቀጥላል!!! 

ትንሳኤ አማራ በልጆቹ ትግል እውን ይሆናል። 

(ሻማል ዳዊት) 

 


