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በአ.አ.ዩ. የህግና ፌዴራሊዝም መምህር 

1. መግቢያ 

ባለፉት በርካታ ሳምንታት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የብአዴን ጽህፈት ቤት ሀላፊ የሆኑት 
አቶ አለምነው መኮንን የአማራን ህዝብ “ሰድበው ለሰዳቢ ሰጡት” እወክለዋለሁና አመራዋለሁም የሚሉት 
ህዝብ ላይ “አላገጡበት" ወዘተ. በማለት የተወሰኑ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችና አብዛኛዎቹ የግሉ ፕሬስ 
ውጤት የሆኑ መጽሔቶችና ጋዜጦች እንዲሁም የአሜሪካ ድምጽ የአማርኛው አገልግሎት ጭምር 
ሲያራግቡት መሰንበታቸው ይታወቃል፡፡ ይህም ሆኖ “እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል” የሚለውን የአበው 
ወርቃማ አባባል ግምት ውስጥ በማስገባትና አብዛኛው የአማራ ህዝብም ከሌላኛው ወገን የሚባለውንም 
በማዳመጥ ጭምር በሒደት እውነታውን እየተገነዘበ ሲመጣ እነዚህ ትንሽ ነገርን አንስተው በመሰንጠቅና 
እሷኑም አጉልተው በማሳየት ያልተገባ የፖለቲካ ትርፍን ለማግኘት ሲሉ ብቻ የሚሯሯጡ ፖለቲከኞችንና 
አጋጣሚውን በመጠቀም “ጥሩ የቢዝነስ ስራ” ለመስራት የሚንቀሳቀሱ (የሚታትሩ) የነጻው ፕሬስ ውጤት 
የሆኑ ጋዜጠኞችን ቆርጦ ቀጥል ፕሮፖጋንዳ ወደ ጎን በመተው ዘላቂ ህይወቱን ለመለወጥ ወደሚጠቅሙት 
ሁኔታዎች ፊቱን እንደሚያዞር በማሰብ ጭምር ዝምታን መርጨ ነበር እስካሁን የቆየሁት፡፡  

ሆኖም አንዳንድ አጉራዘለል ጽሀፊዎች አቶ አለምነው መኮንን ለማሳጣት ሲባል የዋለልኝ መኮንንን የፖለቲካ 
አመለካከት ጭምር በማዛባት በአማራ ህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆች ላይ በእጅጉ ማላገጥ በመጀመራቸውና የስም 
ማጥፋት ዘመቻውም መልኩን ቀይሮ የቀደሙትን ስመ ጥር ታጋዮች ሁሉ ማዳረስ በመጀመሩ ምክንያት 
ይኸ ጉዳይ ይበልጥ ፈር እየለቀቀ ለፖለቲካ ፍጆታ ብቻ በመዋል ላይ መሆኑን በመታዘቤ በዚህ ረገድ 
የማወቀውን እውነት ለአንባቢያን/አድማጮች ለማካፈል በመነሳሳት ጭምር ብእሬን ከወረቀት ጋር 
ለማገናኘትና ዝምታየንም ለመስበር ተገደድሁ፡፡ ምክንያቱም አቶ አለምነውንና ዋለልኝ መኮንንን በሚገባ 
አውቃቸዋለሁ፣ አቶ አለምነውን በአካል ዋለልኝን ደግሞ በታሪክ፡፡  

ስለሆነም ሁለቱንም ታጋዮችና የአማራ ህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆች አስመልክቶ የማውቀውን እውነት በግልጽ 
መመስከር ግዴታዬ ብቻ ሳይሆን የጥላቻ ፖለቲካ ላይ ተመስርተው የአማራ ህዝብ ጠንካራ መሪ 
እንዳይኖረው ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት በጊዜ ማረም/ማጋለጥ ተገቢ ነው ብዬ ከማመኔም በላይ 
በተለይም የስመ-ጥሩውን ታጋይና ምሁር ዋለልኝ መኮንንን ፖለቲካዊ አተያይ በማዛባት አስተዋጽኦውንም 
እንዲህ አውርዶ ለማሳየት እየተሞከረ የመጣበት ሁኔታ ሲታይ የእነዚህ ሰዎች ፖለቲካ ምን ያህል 
የተንሸዋረረና ከተራ ጥላቻ ያላለፈ ሀሳብ መሆኑንም ማሳየት አስፈላጊ በመሆኑ ይህችን መጣጥፍ እንካችሁ 
ብያለሁና ሚዛን ከደፋች እንደሚሆን አድርጓት፡፡ 

2. የዋለልኝና የአቶ አለምነው መኮንን የመንፈስ ዝምድና ለምንና እንዴትስ ተፈጠረ? 

አቶ አለምነው መኮንን የዋለልኝ የመንፈስ ወንድም ብቻ ሳይሆኑ የመንፈስ ልጅ መሆናቸው ግልጽ ነው፡፡ 
ምክንያቱም ሁለቱም ታጋዮች ከአማራ ብሔር ህዝብ አብራክ የተገኙና ወሎየዎች ናቸው፣ ሁለቱም ምሁራን 
ለአማራ ህዝብ መብትና ዘላቂ ጥቅም መከበር ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦች 
እኩልነት መረጋገጥና ነጻነት መከበር ግንባር ቀደም ሆነው በጽናት ታግለዋል፣ በድፍረትም የታገሉ 
አብዮተኞች ናቸው፣ ሁሉም ሰው በቀላሉ እንደሚገነዘበው ዋለልኝ መኮንን ለአላማው ስኬታማነት ሲል ውድ 
ህይወቱን እስከመገበር ሲደርስ፣ አቶ አለምነው ደግሞ አፍላ የወጣትነት ጊዜያቸውን መስዋዕት በማድረግ 
ጽሀፊውን ጨምሮ አሁን ላይ የሰላም አየር እየተነፈሱና በሞቀ ቤታቸው ሆነው ለዜጎች ዴሞክራሲያዊ መብት 
መከበርና ለፕሬስ ነጻነት መረጋገጥ ጠንክረን እንሰራለን የሚሉት ወገኖች ሳይቀሩ በእጅጉ ተጠቃሚ 
እየሆኑበት የሚገኘውን ማህበረ-ፖለቲካዊ ሁኔታ ፈጥረዋል፡፡  

ሁለቱም ደፋርና እውነትን አፍረጥርጠው በመናገር አነጋጋሪ ሁኔታን መፍጠር የሚችሉ፣ በትምህርት፣ 
በንባብና በውይይት የፖለቲካ ብቃታቸውን ለማሳደግ የሚተጉ እንዲሁም ፊት ለፊት በመጋፈጥ የሚታወቁ 
ከዛም አልፈው የማንንም አላስፈላጊ ተጽዕኖ ተቀብለው ለማስተናገድ ዝግጁ ያልሆኑና በራሳቸው የሚተማመኑ 
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ግለሰቦች በመሆናቸው በመንፈስ መተሳሰራቸው የሚያስገርም ጉዳይ አይደለም፡፡ በነገራችን ላይ አቶ 
አለምነው መኮንን በልጅነት እድሚያቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አቋርጠው የትጥቅ ትግሉን 
ሲቀላቀሉ ዋለልኝ በሚል ስያሜ በሚታወቅ ታሊም (የስልጠና ስም ነው) ከአስር ወራት ላላነሰ ጊዜ ያህል 
በፖለቲካዊና ወታደራዊ ሳይንስ ታንጸው ወደ ስራው አለም የገቡት፡፡ ለዚህም ነው አቶ አለምነው የዋለልኝ 
የመንፈስ ወንድም ብቻ ሳይሆኑ በእኔ እምነት የመንፈስ ልጅና የአላማውም ወራሽ ናቸው የምለው፣ እናም 
አቶ አለምነው ከዋለልኝ መኮንን ጋር እንዲህ በግልጽ በሚታይ መልኩ አድናቂዎቻቸው ብቻ ሳይሆኑ 
ተቃዋሚዎቻቸውም ጭምር በግልጽ እስኪመሰክሩ ድረስ የግብርም ሆነ የመንፈስ መመሳሰል ካሳዩ 
በእርግጥም ተሳክቶላቸዋል ማለት ነው፡፡  

በዚህም ምክንያት ነው ሁለቱም ጉምቱ ፖለቲከኞች ከሌላው ወገን ብቻ ሳይሆን ከራሳቸው የአላማና 
የመስመር ተጋሪዎችና ደጋፊዎች ጭምር የስም ማጥፋት ዘመቻ የሚካሄድባቸው፣ ከዛም አልፎ በህዝብ ዘንድ 
ያላቸውን ተቀባይነት በማደብዘዝ ይበልጥ ለመሸርሸር አበክረው የሚሰሩ ሀይሎችም አጋጣሚ ፍለጋ ሌት 
ተቀን ሲባክኑና ምን ብለው ይሆን በማለት ሲጠባበቁም ማየት የተለመደ የሆነው፡፡ ምክንያቱም አቶ 
አለምነው አሁን ወደያዙት ሀላፊነት ከመጡ በኋላ በየደረጃው የሚገኙትን አድርባይና ልክስክስ አመራሮች 
አምርረው መታገል መጀመራቸውና የመፈጸምና የመምራት አቅማቸውንም ለማሳደግ የስልጠና መድረኮችን 
በማዘጋጀት ጭምር ድክመታቸውን በግልጽ ያለ ምህረትና ይልኝታ ማጋለጥ መጀመራቸው ይታወቃል፣ 
በዚህም አብዛኛዎቹ የብአዴን ካድሬዎችና በየደረጃው የሚገኙት የክልሉ መንግስት የስራ ሀላፊዎች ደስተኛ 
ሲሆኑ ጥቂቶች ግን ጥርሳቸውን እንደነከሱባቸው ይወራል፡፡  

ለዚህም ነው አቶ አለምነው በሰጡት ስልጠና ላይ የተናገሩበትን አውድ ግምት ውስጥ ሳያስገቡ ለርካሽ 
ፖለቲካ መጠቀሚያ ለማድረግ ስለታሰበ ብቻ “የአማራን ህዝብ በባዶ እግሩ እየሄደ በሰንፋጭ ትምክህት 
የታጀለ መርዝ ንግግሩን እስካሁንም ድረስ ማቆም አልቻለም” ብለው መናገራቸውን የሚገልጽ ድምጽ 
በሞባይላቸው ቀርጸውና በኮምፒተር አቀነባብረው የቆርጦ ቀጥል ፖለቲካቸውን ለማራመድ ይረዳቸው ዘንድ 
ለማህበራዊ ሚዲያ በማቀበላቸው ይኸውና የመነጋገሪያ ርዕስ እንዲሆን አደረጉ፡፡ የአቶ አለምነውን መልካም 
ስብዕና ለማጉደፍም ሲሉ የግል ፕሬሶችንና የአሜሪካ ድምጽ የአማርኛው አገልግሎትን ጭምር በመጠቀም 
የስም ማጥፋት ዘመቻቸውን አጠናክረው ቀጠሉ፡፡ በእኔ ግምት ችግሩ ያለው ከአቶ አለምነው ንግግርና 
ዋለልኝ መኮነን ከቀየሰው የፖለቲካ መስመር ወይም የአማራ ዴሞክራት ፖለቲከኞች ከሚያራምዱት ሀሳብ 
ላይ ሳይሆን ርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ሲሉ አንድንድ ሰዎች በቀመሩት የሀሰት ፕሮፖጋንዳ ሳቢያ 
የተደናገረው የህብረተሰብ ክፍል ሁኔታውን ከሌላኛው አቅጣጫ የሚባለውንና ለማለትም የተፈለገውን አጣርቶ 
እውነታውን ሳያረጋግጥ በአንድ ወገን የሚነገረውንና የሚጻፈውን ስሜት ቀስቃሸ ፖለቲካ ብቻ ሰምቶና 
አንብቦ የሀሳባቸው ተጋሪ መሆኑ ላይ ይመስለኛል፡፡ ይኸውም ሀሳብ የዋለልኝ መኮንንንም ሆነ የአቶ 
አለምነውን ግብርና የፖለቲካ አተያይ በአሉታዊ መልኩ ተርጉሞ ለጊዜያዊ የፖለቲካ ፍጆታ ለማዋል 
ከመፈለጋቸው ጋርም ጭምር የሚያያዝ መሆኑም እሙን ነው፡፡  

እርግጥ ነው መጀመሪያ ላይ ገለልተኛው የህብረተሰብ ክፍል ብቻ ሳይሆን አንዳንድ የብአዴን አባላት ሳይቀሩ 
በመደናገጥ ጭምር “ምን ነካው ይኸ ሰውየ” እስከማለት ደርሰውና በሁኔታውም በእጅጉ አዝነው እንደነበር 
እኔም በተለያዩ አጋጣሚዎች ለማረጋገጥ ችያለሁ፡፡ እኔ እስከማውቀው ድረስ ግን ዋለልኝ መኮንንም ሆነ አቶ 
አለምነው የአማራውን ህዝብና በስሙ ሲነግድበት የኖረውን የአማራ ገዥ መደብ መቼም ቢሆን በአንድ ላይ 
አደበላልቀው የተመለከቱበት ሁኔታ አልነበረም ብቻ ሳይሆን አሁንም የለም፣ የአማራ ህዝብ በየትኞቹም 
ስርአቶች ሲጨቆን መኖሩንና ይልቁንም በሌሎች ብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦች ዘንድ ሳይቀር በጥርጣሬ አይን 
እየታየ አለፍ ሲልም በጠባብና ጽነፈኛ የብሔር ፖለቲከኞች አካባቢ ደግሞ ጥላቻ አትርፎ በአሁኑ ወቅት 
ህገ-መንግስታዊ ዋስትና ያገኘው መብቱ ሳይቀር እየተሸራረፈና እየተጣሰ ከሚኖርበት አካባቢና ከስራ ቦታው 
ጭምር እንዲፈናቀል እየተደረገ እንደነበረና አሁንም ጭምር እንዳለ አምነው ለእኩል ተጠቃሚነትና 
በመፈቃቀድ ላይ ለተመሰረተ አንድነት መረጋገጥ በጽናት ታግለዋል፡፡  

አንዳንድ ፖለቲከኞች በሞቀ ቤታቸውና አንጻራዊ በሆነ ሰላማዊ ሁኔታ ውስጥ ሆነው እንዲህ ለማቃለል 
እንደሚሞክሩት በዚህ ደረጃ የወረደና የአማራን ህዝብ የሚያናንቅ ብሎም የኢትዮጵያን አንድነት አደጋ ላይ 
የሚጥል አላማና ፕሮግራም ይዘውም አልነበረም ፍጹም ጸረ-ዴሞክራቲክ የሆነውን የፊውዳሉን ስርአት ከስር 
መሰረቱ መንግሎ ለመጣል ዋለልኝ መኮንን ህይወትን ያህል ተኪ የሌለው ነገር አሳልፎ የሰጠውና አቶ 
አለምነውም ቢሆኑ አፋኙን የደርግ አምባገነን መንግስት ለማስወገድ በተካሄደው እልህ አስጨራሽ የትጥቅ 
ትግል ውስጥ ገብተው የአፍላነት እድሜያቸውን መስዋዕት ያደረጉት፡፡ ከዚህም አልፈው እነዚህ ወገኖች 
ዋለልኝ መኮንን ያቀረበውንና በወቅቱ ብቻ ሳይሆን አሁንም ድረስ በእጅጉ አነጋጋሪ የሆነውን እንዲሁም 
የበርካታ አጥኝዎችንም ቀልብ የሳበውን ለየት ያለ የፖለቲካ አተያይ ማለትም “On the Question of 
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Nationality in Ethiopia” በሚል ርዕስ ባቀረበው ጥናታዊ ጽሁፍ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፍኖ የነበረውን የብሔር 
ጭቆና ያለ ምህረት በማጋለጥ በሀገሪቱ ያሉት ብሔር-ብሔረሰቦችና ህዝቦች የእኩልነት መብት መከበር 
አለበት፣ ይህች አገር የአማሮች ወይም የትግሬዎች ብቻ ሳትሆን ተወደደም ተጠላም የወላይታዎች፣ 
የሲዳማዎች፣ የአፋሮችና የኢትዮጵያ ሶማሌዎችም አገር ጭምር መሆኗ መታወቅ ይኖርበታል ሲል በማያሻማ 
አኳኋን የገለጸበትን በማንም አሉባልተኛ ሊበረዝ የማይገባውና በምንም መልኩ ሊስተባበል የማይችል አቋም 
አምታትቶ ዋለልኝ “ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የመደብ ጭቆና ሳይሆን የብሔር ጭቆና ነው” ብሎ ነበር 
የሰበከው እስከማለት መድረሳቸው ነው፡፡  

የሚገርመው ነገር ዴሞክራቱ ዋለልኝ መኮንን ቀርቶ ጽንፈኛና በእጅጉ ጠባብ የብሔር ፖለቲካ ሲያራምዱ 
የነበሩና አሁንም የሚያራምዱ ወገኖች እንኳ የብሔር ጥያቄን ለትግል ስልት መጠቀሚያ አድርገው አነሱት 
እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የመደብ ጭቆና የለም ብለው ራሳቸውን አታለው አያውቁም፣ እኔ እስከማውቀው 
ድረስም እነዚህ ፖለቲከኞች በምናባቸው ዋለልኝ ብሎ ሊሆን ይችላል በማለት ጨምረውበት ካልሆነ በስተቀር 
በየትኞቹም የዋለልኝ ጽሁፎች ውስጥም ሆነ ንግግሮቹ ላይ ይህን መሳይ ሀሳብ ተንጸባርቆ አያውቅም፡፡ 
የወቅቱ መፈክሮቹስ ምን ሆኑና ነው የመደብ ጭቆና የለም የሚለው? መሬት ላራሹና ህዝባዊ መንግስት 
ይመስረት አልነበሩም እንዴ የዋለልኝም ሆኑ የትግል አጋሮቹ ግንባር ቀደም መፈክሮች? ወይስ በእነዚህ 
ሰዎች እምነት እነዚህ መፈክሮች የመደብ ጭቆናን በተገቢው አያመለክቱም ተብለው ተፈርጀው ይሆን?  

እንግዲህ የአተያይ መንሸዋረር ይሉታል ይህን ነው፣ ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ብቻ ታሪክን በማጣመም ጭምር 
የሰውን ትክክለኝ አቋም እስከማዛባት መድረስ፡፡ አንዳንዶቹማ በገጽ ብዛት ትክክለኛ ነገር ይገኝ ይመስል 
“ባለ አምስት ገጽ ድንክዬ ጥናቱን” ሲሉ የዋለልኝ መኮንንን ጥረትና ፋና ወጊ የሆነ ስርነቀል የፖለቲካ 
አተያይ ለማንኳሰስ መሞከራቸው እንዲሁም ብቸኛ ምንጩም “ማርክሲዝምና የብሔር ጥያቄ” የሚለው 
የስታሊን መጽሀፍ ብቻ ነው ማለታቸው ዋለልኝ ከኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አገናዝቦ የሰጠውን 
ትንታኔ አንድም በአላዋቂ ሳሚ አረዳዳቸው ተመልክተውታል አሊያም በበቂ ማስረጃ ያልተደገፈ የጥላቻ 
ፖለቲካቸውን ማራመድ ጀምረዋል ሊያሰኛው ካልሆነ በስተቀር እርባና ያለውና የዋለልኝን ትክክለኛ 
የፖለቲካ ማንነት መግለጽ የሚችል ሀሳብ ማቅረባቸውን አያመለክትም፡፡  

ከዛም አልፈው የድፍረታቸው ድፍረት “ዋለልኝን ለእንዲህ ያለ ታሪካዊ ስህተት የዳረገው ጉዳይ ልክ እንደ 
እርሰዎ ከሰሞኑ ለገቡበት ቅሌት ታሪክ ቆጣሪና ቃላት ሰንጣሪ የሆኑ የስርአቱ መሀንዲሶች ከጀርባዎ እንዳሉ 
ሁሉ ከዋለልኝ ባለ አምስት ገጽ ድንክዬ ጥናት ጀርባ የኤርትራዊቱ ፍቅረኛው ማርታና የጊዜው ብሔረተኛ 
ኤርትራዊያን ግፊት እንደነበረበት የሚጠረጥሩ ወገኖች አሉ” ሲሉ አቶ አለምነውን ያሳሳቷቸው ወገኖች 
ሌሎች ናቸው ለማለት ዳዳቸው ብቻ ሳይሆን የዋለልኝን አነጋጋሪ ጽሁፍና የማይናወጥ አቋም ከሌላ ወገን 
እንደመጣ አድርገው በማቅረብ በዘር ላይ የተመሰረተውን የጥላቻ ፖለቲካ ማቅረባቸው አሳዛኝ ብቻ ሳይሆን 
አሳፋሪና ይህንን ታሪክ ለሚያወቁና በተለይም የዋለልኝን ትክክለኛ ፖለቲካዊ አቋምና የእጩ ዶክተር 
ማርታን የተንተገተገ ብቻ ሳይሆን ህይወትን ያህል ትልቅ ነገር እስከ መክፈል ያደረሰ ኢትዮጵያዊነት ስሜት 
አሳምረው ለሚገነዘቡ ሰዎች በእጅጉ አሳማሚም ጭምር ነው፡፡  

የዚህ አይነቱ ሀላፊነት የጎደለውና በጥላቻ ላይ የተመሰረተ አቀራረብ ደግሞ በእርግጥም ለአማራ ህዝብ 
ከመቆርቆር የመጣ ሳይሆን አጋጣሚውን በመጠቀም አቶ አለምነው በሰጡት ማስተባበያ ላይ አጽንኦት 
ሰጥተው እንደገለጹት በዘመኑ ቆርጦ ቀጥል ፖለቲከኞች አማካኝነት የተፈጠረውን ግልብ ስሜት ግምት 
ውስጥ በማስገባት የአቶ አለምነውን መልካም ስብዕና ለማንኳሰስ ሲባልም 46 አመታት ያህል ወደ ኋላ ተጉዞ 
የዋለልኝ መኮንንን የትግል ታሪክ ለማዛባት መሞከር ለምን ተፈለገ? የዋለልኝን ፍትሀዊና ዴሞክራሲያዊ 
አስተሳሰብስ አሁን ላይ ለምን “የነገር ክብሪት” ሲሉ ፈረጁት? በእኔ ግምት ያው የተለመደውን የትም ፍጭው 
ዱቄቱን አምጭው የተንሸዋረረና አደንቋሪ የፖለቲካ አስተሳሰባቸውን በሀገር አንድነት መፈክር ስም በአማራ 
ህዝብ ላይ ለመጫንና የፖለቲካ ትርፍም ለማግኘት ሲባል በድሮ በሬ ማረሳቸው ይመስለኛል፡፡  

እኔ እስከማውቀው ድረስ ዋለልኝም ሆነ አቶ አለምነው የህዝቦች አንድነትን ለማምጣት በጽናት ታግለዋል፣ 
ከዚህ በተቃራኒው የሀይል አንድነትን ለማንገስ ይደረግ የነበረውን ጥረትም አምርረው ተዋግተዋል፣ ይልቁንም 
የሀገሪቱ አንድነት በጽኑ መሰረት ላይ እንዲገነባ ከተፈለገ ይህች አገር የብዙ ብሔር-ብሔረሰቦች፣ ባህሎችና 
ሀይማኖቶች አገር መሆኗን ከልብ አምኖ በመቀበል የሀገር አንድነቱም በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ 
እንዲሆን ለማድረግ የቻሉትን ያህል ተንቀሳቅሰዋል፡፡ ለመሆኑ ምን ተፈልጎ ይሆን የአማራ ህዝብ የቁርጥ 
ቀን ልጆችና የብአዴን አመራሮች ላይ እንዲህ በመደዳ መዝመት የተፈለገው? ዝርዝሩን ሌላ ጊዜ 
የምመለስበት ሆኖ ለቅምሻ ያህል ግን ትንሽ ለማስታወስ ልሞክር፣ ቀደም ሲል ጀምሮ ታምራት ላይኔ 
የተናገሩትን ቀና ሀሳብ በማዛባት አንተ ሽርጣም የሚልህን አማራ በለው ብለው የሌሎች ብሔር-ብሔረሰብ 
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ህዝቦችን በተለይም የኢትዮጵያ ሶማሊን ህዝብ ቀሰቀሱ ሲሉ ደጋግመው በማንሳት በአደንቋሪ ጩኸታቸው 
ሊያሳምኑን ሞከሩ፡፡  

ይህ አልበቃ ሲላቸው አቶ አዲሱ ለገሰ በምርጫ 97 የምረጡን ቅስቀሳ ዋዜማ ላይ በተቃዋሚዎች አካባቢ 
ይራመድ የነበረውን የጥላቻ ፖለቲካ ታዝበው በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ በእኛም አገር ውስጥ “የኢንተርሀሞይ” 
ሁኔታ ሊከሰት የማይችልበት አጋጣሚ አይኖርም ያሉትን ሀሳብ በማዛባት እኛ ኢትዮጵያዊያንን እርስ በርስ 
ሊያጨፋጭፉን ጥረት አደረጉ በማለት ከሰሱ፣ ቀደም ሲልም አቶ ደመቀ መኮንን መሬት ለሱዳን ለመስጠት 
በመስማማታቸው ምክንያት ሚኒስትር ሆነው ተሾሙ ብለው ለማሳጣት ከመሞከር አልፈው በቅርቡ ደግሞ 
አለምነው መኮንን የአማራን ህዝብ ሰደበ፣ ወይዘሮ ዘነቡ ታደሰ ደግሞ የግብረሰዶማዊነትን መስፋፋት ደግፈው 
የዩጋንዳን ጸረ-ግብረሰዶማዊ ህግ ተቃወሙ በማለት የተዛባ መረጃ በሚዲያ በመልቀቅ ጭምር ከህዝብ 
ለመነጠል ጥረት ተደረገ፡፡  

ከዛም አልፎ አኩሪ ታሪክ ሰርቶ ያለፈውንና ለአማራ ዴሞክራቶች ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ብሔር-ብሔረሰብ 
ህዝቦች እውነተኛ ታጋዮችም ጭምር አርአያ የሆነውን ዋለልኝ መኮንንን ሳይቀር በድፍረት መዝለፍ 
ተጀመረ፣ ይህ ሁሉ የጥላቻ ፖለቲካ ትኩረት ለምን ይሆን በአማራ ህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆችና የብአዴን 
አመራሮች ላይ ማነጣጠሩ? ለዚህ የስም ማጥፋት ዘመቻስ ይህ ወቅት የተመረጠበት ምክንያት ምን ይሆን? 
የሚለው ጉዳይ በደንብ መታየት የሚኖርበት ይመስለኛል፡፡ በዚህ ረገድ ብአዴኖችም ሆኑ ሀቀኛ የአማራ 
ተወላጅ ምሁራን ይህን ሁሉ ነገር እየሰሙና እያነበቡ እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል የሚለውን የአበው 
ወርቃማ አባባል ያለ አግባብ መጠቀም አይገባቸውምና መልስ ለሚያስፈልገው ፈጥኖ መልስ መስጠት የዋህ 
አንባቢያን/አድማጮች እንዳይደናገሩ ስለሚረዳ ይህን ማድረጉና ወቅታዊ መረጃ መስጡ ብልህነትም ጭምር 
ይመስለኛል፡፡ አለበለዚያ ውሸት ሲደጋገም እውነት ሊመስል ይችላል የሚባለውን ነገር እንደ መዘንጋት 
ያስቆጥራልና በእጅጉ ሊታሰብበት ይገባል፡፡  

ከዚህ ውጭ የኢትዮጵያን ብሎም የአማራን ክልል ህዝቦች መሰረታዊ ችግር በመለየትና ትክክለኛ ፕሮግራም 
አውጥቶ በመንቀሳቀስ የኢትዮጵያን ብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦችን የተወሳሰበ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት 
የሚያስችል ፖሊሲ ቀይሶ ከገዥው ፓርቲም ጭምር በምን እንደሚለይ በማስተማርና ኢህአዴግ መራሹ 
የኢፌዴሪ መንግስት የሚፈጽማቸውንም መሰረታዊ ስህተቶች (በሀላፊነት ስሜት ለሚከታተልና ነቅሶ 
በማውጣትም መታገል ለሚፈልግ ሰው ወይም ፖለቲከኛ ኢህዴግና እሱ የሚመራው የኢፌዴሪ መንግስት 
አንድ ሽ አንድ ችግሮች እንዳሉበት ይታመናል) በተጨባጭ ምሳሌዎች በማስደገፍ እያጋለጡ ከመታገልና 
እውነተኛ ደጋፊን ከማሰባሰብ ይልቅ ቃላት እየሰነጠቁና ስሜት ኮርኳሪ የሆኑ የጥላቻ ፖለቲካ አስተሳሰቦችን 
እየተቀባበሉ ማስተጋባት የአማራን ህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆችና ትክክለኛ መሪዎች ሰድቦ ለሰዳቢ ከመስጠት 
እንዲሁም የህዝቡን ዘላቂ ጥቅም ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት ለማደናቀፍ ከመሞከር ያለፈ ይኸ ነው 
ሊባል የሚችል ፋይዳ እንደማይኖረውና የዚህ አይነቱ አካሄድም ለማንም የሚበጅ እንዳልሆነ ከእስካሁኑ 
ሁኔታዎች መረዳት ይቻላልና እባካችሁ ጸሀፊዎችም ሆናችሁ ፖለቲከኞቻችን የምታቀርቡትን ነገር ሁሉ 
በተቻለ መጠን በበቂ ማስረጃ ብታስደግፉና ለከት እንዲኖረውም ብታደርጉ መልካም ነው እላለሁ፡፡                       


