
ህወሓት ከማንም በሊይ ሇአማራ ህዝብ ባሇ ትሌቅ 

ውሇታ ነው 

 

ኢህአዳግ ያሳዯጋቸው ዴርጅቶች ተመሌሰው እንዯ አበዯ ውሻ ሇራሱ ሇኢህአዳግ 

ቢነክሱትም ሀቁ ግን ኢህአዳግ ሇኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች እና ብሄር ብሄረሰቦች 

ባሇውሇታ ነው፡፡ በተሇይ ህወሓት ሇኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች እና ብሄር 

ብሄረሰቦች ባሇውሇታ ነው፡፡ ህወሓት በተሇይ ሇአማራ ህዝብ ከማንም በሊይ ባሇ 

ትሌቅ ውሇታ ነው፡፡ እንዳት ? 

ነፍጠኛው እና የትምክህት ስርዓት እየተፈራረቀ ኢትዮጵያን ሇ100 ዓመታት ሲገዛ 

በኢትዮጵያ ህዝቦች ከፍተኛ ጭቆናና ሰቆቃ ማዴረሱ ይታወቃሌ፡፡ ይህ 

የትምክህት ገዢ መዯብ ከአማራ ብሄር የወጣ ቢሆንም የየቢሄሩ አሽከሮች 

በመጠቀም ነበር አስከፊ ጭቆናው የፈፀመው፡፡  

በሀገራችን ያሇ የፖሇቲካ ንቃተ ህሉና ዝቕተኛ ከመሆኑ የተነሳ በተጨባጭ ተግባር 

ሲታይ ህዝብንና ጨቋኝ ቡዴን ሇይቶ መታገሌ ከፍተኛ ጉዴሇት ሆኖ ይታያሌ፡፡ 

ይህ ችግር ዴሮም የነበረ በተሇይ አሁን ዯግሞ በስፋት ሲንፀባረቅ ይታያሌ፡፡ በዚህ 

ችግር ምክንያት ጨቋኞች የወጡበትን ብሄር እንዯ ጮቋኝ ብሄር ተዯርጎ 



በመውሰዴ አንዴን ብሄር ማግሇሌ ወይም እንዯ ጠሊት መውሰዴ የተሇመዯ ሆኖ 

ይገኛሌ፡፡ 

በዚህ ሊይ ትክክሇኛውን የትግሌ መንገዴ ሇማስያዝ /ህዝብንና ጮቋኝ መዯብ የሇየ 

የትግሌ አገባብ እንዱኖር/ ኢህአዳግ በተሇይ ዯግሞ ረጅም የትግሌ ተሞክሮ ያሇው 

ህወሓት ከፍተኛ ጥረት አዴርጓሌ፡፡ በአገራችን ህዝቦች እና ብሄር ብሄረሰቦች 

አተያይ፣ የነፍጠኛው ገዢ መዯብ ካዯረሰው አሰቃቂ ጭቆና እና ብዝበዛ የተነሳ 

ነፍጠኛው ገዢ መዯብ የወጣበትን ብሄር ብሄረ-አማራ እንዯ ጨቋኝ ብሄር፣ እንዯ 

የመሊ አገራችን ህዝቦች ጠሊት ተዯርጎ የሚወስዴ ሁነታ ከፍተኛ ነበር፡፡  

ነገር ግን ኢህአዳግ እንዯ ኢህአዳግ ባሇፉት 27 ዓመታት፣ ህወሓት ዯግሞ ባሇፉት 

44 ዓመታት ይህንን የተሳሳተ አመሇካከት ከፍተኛ ትግሌ አካሂዷሌ፡፡ ህወሓት 

በትግራይ ሊይ የሚዯረገውን የመዯብ ትግሌ ትክክሇኛ መንገዴ እንዱይዝ ማሇትም 

ጮቋኝ መዯብ እና ጮቋኝ መዯብ የወጣበት ብሄር/ህዝብ የሇየ ትግሌ በማዴረግ፣ 

የአማራ ህዝብ ከነፍጠኛው የትምክህት ገዢ መዯብ እንዯሚሇይ እና በገዢ 

መዯቡም ተጎጂ እንዯሆነ ሇትግራይ ህዝብ አስተምሯሌ፣ ውጤታማ ስራም ሰርቷሌ፡

፡ ቢያንስ አብዛኛው ትግራዋይ ገዢ መዯብ እና ህዝብ ሇይቶ የሚታገሌበት ሁኔታ 

ተፈጥሯሌ፡፡ 

ህወሓት በትግራይ ክሌሌ ብቻ ሳይታጠር በሁለም አገራዊ መዴረኮች እና 

በአገራችን የሌማት እና የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂዯት ሊይ የአማራ ህዝብ 

እንዯ ማንኛውም የአገራችን ብሄር ብሄረሰቦች እና ህዝቦች ተጨቋኝ እና ተገዢ 

እንዯነበር፣ ከአማራ ህዝብ አብራክ የወጣው የትምክህት ገዢ መዯብ ሇአማራ ህዝብ 

እንዯማይወክሌ ህወሓት በፅናት ታግሎሌ፡፡ መታገሌ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ 

መስዋእትነት ከፍሎሌ፡፡ በመሆኑም ከፍተኛ ዴሌ ተጎናፅፏሌ፡፡ ይህ ባይሆን ኑሮ 

አገራችን ኣስከፊ የብሄር ግጭት፣ የብሄር ተኮር ጥቃት ታስተናግዴ ነበር፡፡ ይህ 

ባይ ሆን ኑሮ አገራችን እንዯ ሩዋንዲ ዕሌቂት ይፈፀም ነበር፤ ህወሓት በዚህ ሊይ 

ጠንክሮ ባይሰራ ኑሮ ሁለም የኢትዮጵያ ህዝቦች እና ብሄር ብሄረሰቦች በአማራ 



ብሄር ሊይ ይዘምቱበት ነበር፣ በአማራ ህዝብ ሊይ ጥቃት ያዉጁ ነበር፡፡ አገራችን 

ኢትዮጵያም አሸናፊና ተሸናፊ የላሇበት ዕሌቂት ታስተናግዴ ነበር፤ ሇትውሌዴ 

የሚተርፍ ካንሰር ወይም የማይዴን የብሄር ተኮር ጥቃት በሽታ ይተሊሇፍ ነበር፡፡ 

ነገርግን ህወሓት እና የኢህአዳግ እህት ዴርጅቶች በጋራ ባዯረጉት የተቀናጀ እና 

ውጤታማ ትግሌ ምክንያት፣ የአማራ ህዝብ እንዯ ማንኛውም ህዝብ በነፍጠኛው 

እና የትምክህት ስርዓት ተጮቋኝ እንዯነበረ የማይገነዘብ ህዝብ እንዯ ህዝብ፣ ብሄር 

እንዯ ብሄር የሇም፡፡ ስሇዚህ ህወሓት ከማንም በሊይ ሇአማራ ህዝብ ባሇ ውሇታ 

ነው፡፡ ህወሓት አሁን ሇዯረስንበት ሰሊም እና መረጋጋት፣ ኣሁን ሇዯረስንበት 

ሌማት እና ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መረጋገጥ ከማንም በሊይ ከፍተኛ ትግሌ 

ያዯረገ የኢትዮጵያ ባሇ ውሇታ ነው፡፡  

የአማራ ሉህቃን ይህንን ቢክደትም፣ መካዴ ብቻ ሳይሆን በተቃራኒው ህወሓት እና 

የትግራይ ህዝብ እንዯ ላቦች፣ እንዯ የቀን ጅቦች፣ እንዯ ጮቋኞች አዴርገው 

ቢስሎቸውም፣ አስተዋይ የአመራ ህዝብ፣ አስተዋይ የኢትዮጵያ ህዝብ በእርጋታ እና 

በትእግስት እያያቸው እና እየታዘባቸው ይገኛሌ፡፡  

አሁን በየክሌለ እያጋጠመ ያሇው ችግር ሲታይ፤ በኣማራ ክሌሌ የአማራ ፅንፈኞች 

ህወሓት እና የትግራይ ህዝብ ጨቋኞች እንዯነበሩ እና እርምጃ እንዱወሰዴባቸው 

በመቀስቀስ ከ27 ዓመት በፊት የነበረውን የፍየሌ ወጠጤ መፈክር በመያዝ ትግሬ 

ገዲዮች ተበራክቷሌ፡፡ ትግራይን ሇመጨበጥ ግራ ቀኝ ሲወራጩ ይታያለ፡፡ 

በኦሮሚያም በሶማሉያም በላልች ክሌልችም በህዝቦች መካከሌ የነበረውን 

የተሳሳተ አተያይ፣ ቂም እና ጥሊቻ ዲግም እንዱያገረሽ በማዴረግ ኦሮሞ በኣማራ 

ሊይ እንዱዘምት፣ ሶማላ በኦሮሞና በኣፋር ሊይ፣ ኦሮሞ በሶማላ ሊይ፣ ኣማራ 

በትግራይ ሊይ፣ አፋር በሶማላ ሊይ ቤንሻንጉሌ በአማራ ና በኦሮሞ ሊይ ወዘተ 

ብሄር ተኮር ግጭቶች እንዱበራከቱ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲዯረግ ይታያሌ፡፡ የዚህ 

ሁለ ችግር ጠንሳሽ በየብሄሩ ተሸጉጦ የነበረ በታኝ የፅንፈኛ አመሇካከት ማገርሸት 

ቢሆንም ዋናው ምክንያት ግን ፡- 



ይህንን ስር የሰዯዯ የአገራችን ፅንፈኝነት ችግር በፅናት እና በቁርጠኝነት ይታገሌ 

የነበረው ህወሓት ከኢህአዳግ ገሇሌተኛ ሆኖ በመታየቱ ምክንያት ፅንፈኝነት 

የሚታገሇው በመታጣቱ እና በኢህአዳግ ስም ሇውጡን በመምራት ሊይ ያለትን 

ቡዴኖች ይህንን ፅንፈኛ አመሇካከት መጋራታቸው ነው፡፡  

የአማራ ህዝብ ባሇፉት 27 ዓመታት ኣጋጥሞት የማያውቀውን ስርዓት አሌበኝነት 

እያስተናገዯ የሚገኘው ይህ ፅንፈኛ አመሇካከት በክሌለ የበሊይነት በመያዙ ነው፡፡ 

ይህ ፅንፈኝነት የሚታገሌ እስከላሇ ዴረስ ይህን ያሇመረጋጋት እና የሰሊም እጦት 

ተጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ ምንም አያጠራጥርም፡፡ ህወሓት በፅናት ይታገሇው 

የነበረውን ትምክህተኝነት እና ጠባብነት አመሇካከቶች አሁን ስሌጣን 

በማግኘታቸው ምክንያት በህዝቦች መካከሌ ግጭት እየፈጠሩ ይገኛለ፡፡ ይህን 

አመሇካከት የሚጋሩ ቡዴኖች ስሌጣን የያዙባቸው ክሌልች በየክሌሊቸው ሰሊም እና 

መረጋጋት ማስፈን አቅቷቸው ህዝብን ሲሰቃይ ማየት የተሇመዯ ሆኖዋሌ፡፡ 

ህወሓት ይህን አመሇካከት የሚታገሌ በመሆኑ የትግራይ ህዝብን አንዴነት እና 

እኩሌነት አረጋግጦ ሰሊሙን ከህዝቡ ጋር በመሆን እየጠበቀ ይገኛሌ፡፡   

ህወሓት ሲታገሌ አማራ ህዝብ ከጮቋኞች በመሇየት ነበር፡፡ በአማራ ህዝብ ስም 

የሚነግደ ፅንፈኞች ፖሇቲካዊ ባህሪያቸው ትምክህት ሲሆን በላልች ህዝቦች ስም 

የሚነግደ የየብሄሩ ፅንፈኞች ዯግሞ ፖሇቲካዊ ባህሪያቸው ጠባብነት ነው፡፡ 

ህወሓት ሇአንዴ ህዝብ ትምክህተኛም ጠባብም ብል ፈርጆ አያውቅም፡፡ ዴሮም 

ኣሊሇም አሁንም አይሌም፡፡ ሇህዝብ የሚታገሌ ዴርጅት ህዝብን አይፈርጅም፡፡ 

በህወሓት አመሇካከት የአማራ ህዝብ እና የትግራይ ህዝብ ከቋንቋው በስተቀር 

ሌዩነት የሇውም፡፡ ላሊው የአገራችን ህዝቦችም ከቋንቋቸው ሌዩነት በስተቀር እንዯ 

ህዝብ ሁለም እኩሌ ጭቁን ህዝቦች ናቸው፡፡  

ነገርግን ከአማራ የወጡ ፅንፈኞች የአማራ ህዝብም የላልች ህዝቦችም መብቶችን 

ሇመግፈፍ የሚጥሩት ሀይልች ዴሮም ነበሩ አሁንም አለ፣ እነዚህን 



በትምክህተኝነት በመፈረጅ ይታገሊቸዋሌ፡፡ በላልችም እንዯዚህ ሇህዝብ 

የማይጠቅም በፅንፈኝነት ከላሊው ህዝብ ሇመነጠሌ የሚጥሩትን ሀይልች 

በጠባብነት በመፈረጅ ይታገሊቸዋሌ፡፡  

አሁንም ፅንፈኝነት /ትምክህት እና ጠባብነት/ የአገራችን አንዴነት 

ሰሊም እና መረጋጋት ቀንዯኛ ፀር በመሆኑ ሁለም ሉታገሇው ይገባሌ፡፡ 

አሁንም ህወሓት ከማንም በሊይ ሇአማራ ህዝብ ባሇ ትሌቅ ውሇታ 

ከአማራ ህዝብ ከፍተኛ የክብር ኒሻን መሸሇም ያሇበት ዴርጅት ነው 

 

ህዲሴ ኢትዮጵያ  

መጋቢት 5፣ 2011 ዓ.ም. 

አስተያየት ካሇ በሚቀጥሇው ሉንክ ማዴረስ ይቻሊሌ  

https://www.facebook.com/hidaseethiopiaa/ 
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