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የኣኖሌ ሰማዕታት ሃውልት የቂም ሃውልት ሳይሆን  

ከታሪክ መማሪያ  ነው 

ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 

05/01/14 

 

በቅርቡ ከ100 ዓመት በፊት የተፈፀመን አስከፊ ክስተት የሚያስታውስ አንድ ድርጊት 

ተከናውኗል። ይህም በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአርሲ ዞን፣ ሂጦሳ ወረዳ አኖሌ የተባለ 

አካባቢ የቆመው የሰማዕታት ሃውልት ነው። የአኖሌ የኦሮሞ ሰማዕታት ሃውልት ከ100 

ዓመት በፊት በንጉሠ ነገስት ዳግማዊ ምኒሊክ የሚመራው ዘውዳዊ የመንግስት ስርአት፣ 

የተስፋፊነት እርምጃ ለተሰው፣ ጡታቸው ለተቆሩጡ እናቶች፣ እጃቸው ለተቆረጡ ወንዶች 

መታሰቢያነት የቆመ ነው።የዚህን የሰማዕታት መታሰቢያ ሐውልት መቆም ይፋ መሆን 

ተከትሎ፣ የተለያዩ ወገኖች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፤ የድጋፍም የተቃውሞም።  

 

የአኖሌን ሃውልት መቆም በበጎ ጎኑ ከተመለከቱት ልጀምር።  በበጎ ጎን የቀረቡት ጠቅለል 

ተደርገው ሲታዩ “ሃውልቱ ከ100 ዓመት በፊት የነበረ ተስፋፊ ዘውዳዊ የመንግስት ስርዓት 

ንጹሃን የኦሮሞ ተወላጆች ላይ የፈፀመውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ እንደታሪክ የሚያስታውስ 

አስተማሪ  ነው፤ ለግፍና ጭቆና አንበረከክም በማለት የተሰውትን ሰማዕታት ይዘክራል፣ 

በአኖሌ የተከሰተው ግፍ የትምና መቼም እንዳይደገም መልዕክት ያስተላልፋል” የሚሉ 

ናቸው።  

 

የአኖሌን ሃውልት መቆም በበጎ ጎኑ የተመለከቱ ያሉትን ያህል፣  ለሰማዕታት ሃውልቱ 

መቆም መነሻ ለሆነው ታሪካዊ ሁኔታ የተለየ ትርጉም በመስጠት ለፖለቲካ አቋማቸው 

ማጣፈጫ ይሆናቸው ዘንድ ሊጠቀሙበት የሞከሩ ፅንፈኞችም አሉ። እነዚህ በሁለት ጽንፍ 

ላይ የተሰለፉ ወገኖች ናቸው። የመጀመሪያው ወገን ፅንፈኛ የኦሮሞ ቡድኖች ሲሆን 

ሌለኞቹ የዘውዳዊ አሃዳዊ ስርዓት ናፋቂ ፅንፈኞች ናቸው። ሁለቱም ወገኖች ጽንፈኞች 

በመሆናቸው አካሄዳቸው ጤናማ አይደለም። 
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ከፅንፈኛ የኦሮሞ ቡድኖች ልጀምር። በዚህ ወገን ያሉት በተለይ በአገር ውስጥ እምብዛም 

ስለሌሉ ጎልተው ባይሰሙም ከ100 ዓመት በፊት በኦሮሞች ላይ የተፈፀመው ጭፍጨፋ 

የሁለት ብሄሮች፣ ማለትም የአማራና የኦሮሞ ግጭት ውጤት አስመስለው አቅርበዋል። ይህ 

አመለካከት ጠባብ ብሄርተኝነት ላይ ለተመሰረተውና ከኦሮሞ ሕዝብ ፍላጎት ውጭ ነፃ 

የኦሮሚያ መንግስት ለመመስረት ከሚቅበዘበዙ ወገኖች የመነጨ ነው። የኦሮሞን ሕዝብ 

ከሌሎች ብሄሮች ጋር በተለይ ከአማራው ጋር በማቃቃር፣ የሻኣቢያን ሕዝብን ከሕዝብ 

በማላተም አገር የማተራመስ ተልእኮ ለማሳካት ዓላማ ከመጠቀም ፍላጎትም የመነጨ ነው።  

 

የእነዚህ ወገኖች አቋም የአኖሌ ሰማእታት ሃውልት የቆመበትን ትክክለኛ ዓላማ የማይገልፅ 

ብቻ ሳይሆን፣ አደገኛም በመሆኑ ሊወገዝ ይገባዋል። ኦሮሞዎች ከዚህ ስውር ሴራ መጠበቅ 

አለብን። በተለይ የኦሮሞ ለጋ ወጣቶችን አመለካከት እንዳይበክሉ ትክክለኛውን ዕውነት 

የማሳወቅ የሞራል ሃላፊነት አለብን። 

 

ሁለተኛው ወገን በተመሳሳይ ሆኔታ በጠባብ የአማራ ብሄረተኞችና በዚህ ላይ ተመስርተው 

የዘውዳዊውን ስርዓት አሃዳዊ መንግስት ለመመለስ የሚቅበዘበዙ  ፅንፈኞች ቡድን ነው። 

በዚህ ወገን የተሰነዘረው አስተያየት ዳግማዊ አፄ ምንሊክ በሚመሩት ዘውዳዊ ስርዓት 

የተፈፀመውን ጭፍጨፋ “ልቦለድ” ነው ብሎ ከማንኳሰስ የሚጀምር ነው። በኦሮሞና 

በአማራ ብሄሮች መሃከል የተካሄደ ግጭትን ለመዘከር የቆመ አስመስለው “የቂም ሃውልት’’  

ያሉትም አሉ።  

 

የአኖሌን የሰማእታት ሃውልት መነሻ በማድረግ በአጠቃላይ ፈዴራላዊ ስርዓቱን 

ለመመስረት የተደረገውን መራራ ትግልና የተከፈለውን መስዋዕትነት ዋጋ ለማሳጣት ባለፉ 

ሃያ አመታት በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የተተከሉ ሃውልቶችን “ቅራ ቅንቦ’’ እስከ 

ማለት የዘለቁ ይህዝብ ንቀት የተንፀባረቀባቸውንም አስተያየቶችም አዳምጠናል። 

 

በዚህ የፅንፈኝነት አመለካካት የቀረቡ አስተያየቶች የኦሮሞን ሕዝብ ብቻ ሳይሆን 

የተቀሩትንም የተመሳሳይ ጭቆና ተጋሪዎችና ከጭቆና ለመውጣት ከፍተኛ የህይወት 

መስዋዕትነት የጠየቀ ትግል ያካሄዱ ሌሎች የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦችን  

ሊያስቀይም የሚችል ተእስከ ተራ ዘለፋ  የዘለቀ ሁኔታ ተንፀባርቆባቸዋል። በመሆኑም  
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ሊፈጥር የሚችለውን የህዝብ ቅሬታ ለመሻር ሰፋ አድርጎ መመልከቱን አስፈላጊ ሆኖ 

አግኝቼዋለሁ።  

 

በዚህ ዙሪያ የተሰነዘሩት አስተያየቶች በርካታ በመሆናቸው በየጋዜጣው፣ በየስርጓጉጡ 

የተፃፈውንና የተወራውን ሁሉ እያነሱ አስተያየት መስጠት አካሄዱን ስለሚያዘባርቀው፣ 

ሁሉንም አጠቃሎ ይዞ ያገኘሁትን በኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ የሚያዝያ 8፣ 2006 ዕትም 

“ህወሐትና የቂም በቀል ሃውልቶቹ፣ አኖሌን እንደማሳያ!” በሚል ርዕስ በቴዎድሮስ አሸናፊ 

የቀረበ ፅሁፍ ላይ አተኩራለሁ።  

 

“ህወሐትና የቂም በቀል ሃውልቶቹ፣ አኖሌን እንደማሳያ!” በሚል ርዕስ በቴዎድሮስ አሸናፊ 

የቀረበው ፅሁፍ ዝርዝር ውስጥ ከመግባቴ በፊት ርዕሱ ላይ ያለኝን የመረረ ቅሬታ መግለፅ 

እፈልጋለሁ። ይህም በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ለተተከለ ሃውልት ባለቤትነት ለህወሃት 

መስጠታቸው ነው። ይህ የፀሃፊው አመለካከት ድንገት የተፈጠረ አይደለም፣ ባለፉት ሃያ 

ሶስት አመታት ሕገመንግስታዊውን ፌደራላዊውን ስርአት ንዶ የፈረሰውን አሃዳዊ ስርአት 

ለመመለስ የተካሄደው ትግል አመለካካት ነፀብራቅ ነው።  

 

በዚህ የቴዎድሮስ አሸናፊ አስተያየት ውስጥ አንደኛ “አሁን ያለችውን ኢትዮጵያ በበላይነት 

የሚመራው ህወሃት ነው፣ ህወሃት ፈላጭ ቆራጭ ነው” የሚል  መልእክት አለ። የአኖሌው 

ሃውልትም በኦሮሞ ሕዘብ ውሳኔ ሳይሆን በሕወሃት ትዕዛዝ የተሰራ ነው እያሉን ነው።  

“የኦሮሞ ህዝብ ስለራሱ ምንም የማያውቅ ሌሎች በወሰኑለት የሚመራ ነው” እያሉም 

መሆኑም ይሰማናል። 

 

እውነቱ ግን ከዚህ የተለየ ነው። ህወሓትና ህወሓትን የመሰረተው የትግራይ ህዝብ፣ ከ80 

በላይ የሚሆኑት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዘቦችን የጭቆና ታሪክና የነፃነት 

ጥማት  ተጋሪ ነው። የትግራይ ህዝብና ህወሃት ይህን በሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ላይ ተጭኖ የነበረውን የጭቆና ቀንበር ሰባብሮ የነፃነት ጥማቱን 

ለማርካት አብሮ የታገለና ያታገለ በመሆኑ የአኖሌ ሃውልት የቆመበትን ትክክለኛ ዓላማ 

የሚደግፍ መሆኑን አልጠራጠርም፡፡ “በአውቅላቸሃለሁ” ባይነት “ሃውልቱ ይቁም ብሎ” 
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እንዳልወሰነ ግን እርግጠኛ ነው። ይህን የማድረግ ፍላጎትም ስልጣንም የለውም። 

የሰማዕታት ሃውልቱን የማቆም ሃሳብን ግን እንደ በጎ ሃሳብ  ሊደግፍ ይችላል።  

 

የአኖሌን ሃውልት መቆም የሚደግፈው ደግሞ ህወሃት ብቻ ሳይሆን፣ የየክልሉን ሕዝብ 

የስልጣን ውክልና ያገኙ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲሁም ሌሎችም ሕገመንግስቱን 

ተቀበለው የመንቀሳቀሱ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሕምር ናቸው። 

ሕዝቡንም ከተመለከትን፣ የኢትዮጵያ ሶማሌ፣ የአፋር፣ የጋምቤላ፣ የቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ 

የሃራሬ፣ የሲዳማ፣ የካፊቾ፣ የወላይታ፣ ጋሙ . . . ብሄሮችና ብሄረሰቦችም የሃውልቱነ 

መሰራት ይደግፉታል። 

 

ዕውነታው ይህ ሆኖ ሳለ የአኖሌውን ሃውልት የህወሃት ሃውልት አስመስሎ ማቅረብ ምን 

ማለት ነው? የዚህ ምክንያት ፀሃፊው ቴዎድሮስ አሸናፊ በሕወሃትና በትግራይ ህዝብ ላይ 

ያደረባቸው መሰረተ ቢስ ጥላቻ ነው። ስለዚህ በፅሁፋቸው ላይ ያሰፈሩትን እርሳቸው 

ያልተመቻቸውንና እንደጥፋት የሚቆጥሩሯቸውን ድርጊቶችና ሁነቶች በሙሉ ህወሃት 

ያከናወናቸው አድርገው በማቅረብ የአመለካከት ደጋፊዎቻቸው በአንድ ብሄርና የፖለቲካ 

ድርጅት ላይ ያነጣጠረ ተቃወሞና ጥላቻ እንዲያድርባቸው ማድረግ ነው። በዚህ ዙሪያ 

ፀሃፊው ያላቸውን አቋም በቀጣይነት ፅሁፋቸውን ጠለቅ ብለን ስንገባበት እንመለከተዋለን። 

 

የአኖሌን ሃውልት ህወሓት እንዳቆመው የነገሩን ቴዎድሮስ አሸናፊ በፅሁፋቸው “እስካሁን 

የቆሙት ሃውልቶች አልበቃ ብሎ ሰሞኑን ደግሞ በኦሮሚያ ክልል በአርሲ አኖሌ በተባለ 

ቦታ ‘ምኒሊክ ጡት ሲቆርጥ ነበር’ ለማለት ሃውልት እንዲቆም ተደርጓል። ይህ የጥፋትና 

የቂም በቀል ሃውልት የቆመበት ምክንያት ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ለብዙሃኑ የኦሮሞ 

ሕዝብ ግልፅ አይደለም’’ ብለዋል። 

 

ፀሃፊ ቴዎድሮስ  እዚህ ላይ የኦሮሞን ሕዝብ ምንም እንደማያውቁት፣ አለያም የሚሰጡት 

አስተያየት የተጠናና እውነታን መነሻ ያደረገ ሳይሆን ሃሳብዎን በሚፈልጉት መልክ 

ለማቅረብ ከኪስዎ የሚያወጡት መሆኑን አሳይተውናል። የአኖሌ ሃውልት መቆም ከጠቂት 

የቀድሞው አሃዳዊ ስርአት ናፋቂና ትምክህተኞች በስተቀር ለተቀረው ብዙሃን ኢትዮጵያዊ  

ግልፅ ነው። ኦሮሞዎችን በተመለከተ ያለአግባብ ለአኖሌ ሃውልትና ታሪክ ያለወጉ 
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የተለጠጠና የተዛባ ትርጉም ሰጥተው፣ የኦሮሞን ሕዝብ ፍላጎት ባላገናዘበ ሁኔታ ለመገንጠል 

የሚፈልጉ ቡድኖች የሚያንፀባረቁት ተገቢ ያለመሆነ አመለካከት መኖሩ ሳይዘነጋ፣ ሁሉም 

ኦሮሞዎቸ በሃውልቱ መቆም ላይ ግልፅ ግንዛቤ  ያላቸውና የሚደገፉት መሆኑን ቴዎድሮሰ 

አሸናፊ እንዲያስታውሱ እፈልጋለሁ።   

 

ፀሃፊ ቴዎድሮስ “ምኒሊክ ጡት ሲቆርጥ ነበር ለማለት . . .” በሚል ያቀረቡት አስተያየት 

በአኖሌ በንፁሃን ኦሮሞዎች ላይ በዘውዳዊው ስርዓት የተፈፀመ አንዳችም በደል የለም 

የሚል አንደምታ አለው። ሌሎች የአመለካከት ጓደኞቻቸውም ይህን ነግረውናል።  

 

የአኖሌ ታሪከ ሊረሳና ሊደበዝዝ የሚችል በረካታ ሺህ አመታትን ያስቆጠረ ታሪክ 

አይደለም። የአራት ትውልድ እድሜ ያለው ለጋ ታሪክ ነው። እስከቅርብ ግዜ በህይወት 

የነበሩ የአይን እማኞች ምስክርነታቸውን ሰጥተውበታል። የአኖሌን ታሪክ የፃፉ ታሪክ 

ፀሃፊዎቸ መኖራቸው ሳይዘነጋ፣ ኦሮሞዎች  ከትውልድ ወደ ትውልድ እያሸጋገሩ ከአንድ 

መቶ አመታት በላይ ሲያስታውሱት የኖሩትን የቅርብ ግዜ ታሪካዊ ዕውነታ ነው።  

ቴዎድሮስ አሸናፊ የፈጠራ ወሬ አስመስለው ሊያቀርቡት የሞከሩት ይህን እውነት ነው።  

 

ፀሃፊ ቴዎደሮስ እውነቱን ማወቅ ቢፈልጉ ኖሩ አርሲ አካባቢ ሄደው የአገር ሽማግሌዎችን 

ማነጋገር ይችሉ ነበር፡፡ ይን አድርገው ቢሆን የምኒሊክ የመንግስት ስርዓት በኦሮሞዎች 

ላይ ያደረሰውን አስከፊ ጭፍጨፋ ከሚያስገርም ዝርዝር ጋር ይነግሯቸው ነበር። 

“ኦሮሞዎች ታሪክ የመናገር ብቃት የላቸውም” የሚሉ ትምክህተኛ ካልሆኑ በስተቀር፣ 

በኣኖሌ ታሪክ ላይ አስተያየት ለመፃፍ ከመነሳታቸወ በፊት ቢያንስ ይህን ማድረግ 

ይጠበቅባቸው ነበር።። 

 

እርግጥ የንጉሱ ገድል ፀሃፊዎች የአኖሌን ታሪክ ሁሌም እንደሚያደርጉት በትክክል 

ስላልፃፉት ወይም የንጉሠ ነገስቱን አረመኔያዊ ማንነትን ስለሚያጋልጥ ሸሽገውት ሊሆን 

እንደሚችል እገምታለሁ። እነዚህ ገድል ፀሃፊዎች የታዘዙትን ብቻ የሚፅፉ እንጂ ታሪክ 

ፀሃፊዎች አለመሆቸውም ሊታወስ ይገባል። ምናልባት ቴዎደሮስ አሸናፊ የኢትዮጵያ ታሪክ 

የነገስታት ገድል ፀሃፊዎች የቸከቸኩት ብቻ ስለሚመስላቸው የአኖሌን ታሪክ ከዚህ ውስጥ 



6 
 

ሲያጡት የሌለ መሰሏቸው ሊሆን ይችላል። ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የራሳቸውን 

ታሪክ የማስታወስ አቅም የላቸውም የሚሉም ይመስላሉ። 

 

የነገስታት ገድል ፀሃፊዎች የአኖሌን ታሪክ አለመቸክቸካቸውና ቴዎድሮስ አሸናፊ  

አለማወቃቸው  አደባባይ ወጥተው “የውሸት ታሪክ” ብለው በሕዝብ ታሪክ ላይ የመሳለቅ 

መብት እንደማያሰጣቸው ግን ማወቅ አለባቸው። የኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ አዘጋጅም ቢሆን 

በህዝብ ታሪክ ላይ የሚሳለቁ ሰዎችን ሃሳብ ያለማስተናገድ ቢያንስ የሞራል ግዴታ ያለበት 

መሆኑንም ማስታወስ ነበረበት።  

 


