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የኣኖሌ ሰማዕታት ሃውልት የቂም ሃውልት ሳይሆን 

 ከታሪክ መማሪያ  ነው 

ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 

05/01/14 

 

በዚሁ ርዕስ በቀረበ ክፍል አንድ ፅሁፍ ቴዎድሮስ አሸናፊ የተባሉ ፀሃፊ “ህወሃትና የቂም 

በቀል ‘ሃውልቶቹ’ አኖሌን እንደማሳያ” በሚል ርዕስ በኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ ላይ 

ያቀረቡትን ፅሁፍ ተመልክተን ነበር። በዚህ ክፍል ሁለት ፅሁፍም ይህንኑ እቀጥላለሁ።  

ፀሃፊ አሸናፊ ቴዎሮስ የአኖሌን ሃውልት “የጥፋትና የቂም በቀል ሃውልት’’ ብለውታል። 

የዘውዳዊውን ስርዓት አገዛዝ አንቀበልም ባሉ በግፍ የተጨፈጨፉ ንፁሃን አሮሞዎችን 

ማስታወስ፣ ተመሳሳይ ጥፋት ዳግም በማንም ላይ እንዳይፈፀም ማሳሰብ ጥፋትና ቂም 

በቀል የሚሆነው በምን አግባብ ይሆን? 

 

ሃውለቱን “የቂም ሃውልት” ሲሉ ማን ላይ ሰለተያዘ ወይም ስሚያዝ  ቂም እያወሩ ይሆን? 

የዛሬ አርባ አመት በተቀበረው ዘውዳዊ ስርአት ላይ “ቂም እንዲያዝ ያደርጋል” እያሉን 

ከሆነ ሥርአቱ ዳግም ላይመለስ ስለተሰናበተ ምንም ትርጉም አይኖረውም። “ዳግም 

የመመለስ እድል አለው” የሚል እምነት ካላቸውም፣ የአኖሌ ሃውልት ቆመም አልቆመ 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ዘውዳዊው ስሥርአት ላይ ያላቸው ተቃውሞ ና 

ሕይወት እንዳይዘራ ለመታገል ያላቸው አቋም የማይቀየርና የፀና መሆኑን ማስታወስ 

ይኖርባቸዋል።  

 

ፀሃፊ ቴዎድሮስ የአኖሌ ሃውልት “የቂም ሃውልት” ሆኖ የታያቸው፣ ምናልባት በኦሮሞዎች 

ላይ የተፈፀመውን ጭፍጨፋ መነሻ በአማራና በኦሮሞ ብሄሮች መሃከል የተፈጠረ ግጭት 

አድርገው ስለወሰዱት ሊሆን ይችላል። “ኦሮሞዎች በአማራዎች ላይ  ቂም እንዲይዙ 

ያደርጋል” እያሉን ሊሆን ይችላል። ይህ ግን ፍፁም የተሳሳተ ግምት ነው።  
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ፀሃፊ ቴዎድሮስ አሸናፊ፤ በአርሲ አኖሌ በኦሮሞዎች ላይ እጅና ጡት እስከመቆረጥ የዘለቀ 

ዘግናኝ ጭፍጨፋ እንዲፈፀም ያደረገው በአማራና በኦሮሞ ብሄሮቸ  መሃከል ተነስቶ 

የነበረው ግጭት አይደለም። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አማራና ኦሮሞ እንደብሄር 

የተጋጩበት አንድም ጊዜ የለም።  

 

የአኖሌው ጭፍጨፋ የተፈፀመው ኦሮሞዎችን ጨምሮ በየራሳቸው ስርዓት እየተዳደሩ 

ይኖሩ የነበሩ የተለያዩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝባችን በኃይል በመቆጣጠር  የወሰን 

ግዛቱን የማስፋፋት እርምጃ በወሰደው የምኒሊክ ዘውዳዊ የመንግስት ሥርአት ነው። በዚህ 

የመንግስት  ስርአት ውስጥ በአሰፈፃሚነት ኦሮሞዎችም፣ ትግሬዎችም አማራዎችም 

ተሳታፊ ነበሩ። በአኖሌው ጭፍጨፋ ላይ የተሳተፉ የስርዓቱ ሰራዊትና አዛዦች ውስጥ 

ኦሮሞዎች፣ አማሮች፣ ትግሬዎች ሌሎችም ነበሩበት። እናም ፀሃፊ ቴዎደሮስ እንዳሰቡት 

በኦሮሞና በአማራ መሃከል የተካሄደ ባለመሆኑ አንዱ በሌላው ላይ ቂም እንዳይዝ 

የሚያደርግ አንዳችም ምክንያት የለም፡፡ ስለዚህ “በአማራ ወይም በሌላ ብሄር ላይ ቂም 

ያሰቋጥራል” የሚለው የተሳሳተ መነሻ ሃሳብ ላይ የተመሰረተ ከነቱ ስጋት ነው። 

                                                                                                                                        
 

እርግጥ የአርሲውን ጦርነት ታሪክ የአማራና የኦሮሞ ጦርነት ታሪክ አስመስሎ በማቅረብ 

ለፖለቲካ ትርፍ ጥቅም ላይ የዋለበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ዘውዳዊው ሥርአት አንዱን 

አንበርካኪ፣ ሌላውን ደግሞ ተንበርካኪ አድርጎ በማቅረብ እርስ በርስ በጥርጣሬ እንዲተያይ 

በማድረግ ጀብደኞችን ፈጥሮ እድሜውን ለማራዘም ሊጠቀምበት ሞክራል። ተንበርካኪ 

ተደርጎ የቀረበው በማንነቱ እንዲሸማቀቅና መንነቱን ተቶ ሥርአቱ እንዲሆን የመረጠለትን 

እንዲቀበል ለማድረግ ዓላማ ጥቅም ላይ የዋለበት ሁኔታ ነበር። በሌላ በኩል የኦሮሞን 

ሕዝብ ከሌሎች ብሄሮችና ብሄረሰቦች ጋር የማይታረቅ ቅራኔ ውስጥ ያለ አስመስለው 

በማቅረብ የህዝብን ልብ አሸፍተው ነፃ መንግስት መስርተው ከህዝብ ፍቃድ ውጭ ገዢ 

የመሆን ሕልም ያላቸው ወገኖችም ይህን አድርገዋል። ሸአቢያ ስረ ሄዶ የተወሸቀው አነግነ 

ለዚህ ማሳያነት መጥቀስ ይቻላል። 

 

እንግዲህ “በአርሲ ኦኖሌ ምንም የተፈፀመ ግፍ የለም። ሃውልቱ የጥፋትና የቂም ሃውልት 

ነው፣ ሃውልቱን ያቆመው ህወሃት ነው፣ ምንትስ ቅብጥርስ” ያሉት የኢትዮ ምህዳር ፀሃፊ 
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ቴዎደሮስ አሸናፊ፣ ከዚሁ ጋር አያይዘው በሕገመንግስታዊው የኢፌዴሪ የመንግሥት 

ሥርዓት ላይ ያላቸውን የተቃውሞ አቋም ተናዘዋል፡፡ ፀሃፊው በዚህ ኑዛዜያቸው 

የዘውዳዊው ሥርዓት አሃዳዊ የመንግስት ሥርዓት ናፋቂና ጠባብ ብሔርተኛ መሆናቸውን  

መስክረዋል፡፡  

 

ቴዎደሮስ አሸናፊ የአቋም ኑዛዜያቸውን የጀመሩት  “ህወሀትና አጋሮቹ ገና ሥልጣን በያዙ 

ማግስት ኤርትራን በማስገንጠል ኢትዮጵያ የሚለውን ለዘመናት ሲወርድ ሲዋረድ 

የመጣውን ታሪክ በመበጣጠስ ኢትዮጵያዊነትን ቀየሩ ፡፡” በማለት ነው፡፡  

 

ይህ የቴዎደሮስ አሸናፊ አመለካከት ሃገርን እንደ ህዝብ ሣይሆን እንደ ግኡዝ መሬት 

ከመመልከት የመነጨ ነው፡፡ ኤርትራን ህወሃትና አጋሮቹ ወይም ኢህአዴግ አይደለም 

ያስገነጠላት፡፡ የኤርትራን ሕዝብ ለነፃነት ያታገለው የኤርትራ ሕዝብ ነፃነት ግንባር 

ከህወሃትም ከተቀሩት የኢህአዴግ ድርጅቶችም አስቀድሞ ነው የተደራጀው፡፡ የትጥቅ 

ትግል በመጀመርም ህወሃትን እንኳን ከአስር ዓመታት በላይ ይቀድማል፡፡ ኢህአዴግ ለ17 

ዓመት ባደረገው ትግል የደርግን ሥርዓት ደምስሶ አገሪቱን ሲቆጣጠር፣  የኤርትራ ሕዝብ 

ነፃነት ግንባር ደግሞ በሰሜን የአገሪቱ አናት ላይ የነበረውን የደርግ  ሠራዊት አሸንፎ፣ 

በዚያ የነበረውን የሥርዓቱን መዋቅር ደምስሶ ኤርትራን ለመቆጣጠር ችሎ ነበር፡፡  

 

በደርግ መውደቅ ማግስት፣ ኢህአዴግ ከሌሎች የአገሪቱ ተቃዋሚ ኃይሎች ጋር በጋራ 

የመሠረተው የሽግግር መንግስት የኤርትራ እጣ ፈንታ በኤርትራ ሕዝብ ነፃነት ግንባር 

ሣይሆን በኤርትራ ሕዝብ እንዲወሰን ተስማማ፡፡ በዚሁ መሠረት ለሁለት አመታት 

በዴፋክት የመንግስትነት እውቅና በቆየችው ኤርትራ ሕዝብ የራሱን እድል እንዲወስን 

በተባበሩት መንግስታት አስተባባሪነት ሕዝበ ውሣኔ ተካሄደ፡፡ በዚህ ሕዝብ ውሣኔ 99 

በመቶ  የኤርትራ ሕዝብ ነፃ መንግስት ይመስረት ሲል ወሰነ፡፡  

 

በወቅቱ የነበረው የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት ይህን የኤርትራ ሕዝብ ውሣኔ 

አክብሯል፡፡ የሽግግር መንግስቱ የኤርትራን ሕዝብ ውሣኔ ባያከብር ኖሮ፣  ለሕዝብ 

የበላይነት የቆመ መሆኑ ትልቅ ጥርጣሬ ውስጥ ይወድቅ ነበር፡፡ የተቀሩት የኢትዮጵያ 
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ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች  ራሣቸውን በራሣቸው እያስተደደሩ የሉአላዊት 

ኢትዮጵያ የሥልጣን   ባለቤቶች ለመሆን የመፍቀዳቸው ጉዳይ አጠያያቂ ይሆን ነበር፡፡  

 

የሽግግር መንግስቱ የኤርትራ ሕዝብ ውሣኔ ባያከብርና በኃይል የኤርትራን መሬት 

ለመያዝ ወስኖ ቢሆን ኖሮ  የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ፣ ለህዝብ 

የበላይነትና ለየነፃነት የሚያካሂዱት ትግል ይቀጥል ነበር፡፡ ምናልባት አሁን ያለችው 

ሠላም የሠፈነባትና በቅርብ ግዜ ታሪኳ ለመጀመሪያ ግዜ በኢኮኖሚ እድገትና ለመኖር 

አመቺ በመሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ሥሟ መጠራት የጀመረው ህብረብሔራዊ ኢትዮጵያ 

አትኖርም ነበር፡፡ የኢትዮጵያ ብሄሮቸ፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ኢህአዴግ መራሹ የሽግግር 

መንግስት የኤርትራን ሕዝብ ውሳኔ ማክበሩን  በህዝብ የበላይነት ላየ ያለውን እምነት 

በግልጽ ያሣየ አድርገው ነው የሚወስዱት። እናም ይህን እርምጃ ታሪክ በአደናቆት 

ሲያስተውሰው ይኖራል፡፡  

 

ፀሃፊ ቴዎድሮስ ይህ ዕውነት የተሰወረባቸው፣ የህዝብን የበላይነት ስላልተቀበሉ ነው። 

ለእርሳቸው አገር ህዝብ ሳይሆን መሬት ነው። ይህ ደግሞ የተስፋፊ ዘውዳዊ ሥርአት 

አመለካከት ነው። ሰውየው በዚህ ዘመን የተረፉ የድሮው አመለካከት ፍርፋሪ ናቸው ማለት 

ነው።  

 

ለዚህ ዘመን በተረፈ ፍርፋሪ አመለካከተ የሚመሩት ቴዎደሮስ አሸናፊ በዚህ አለበቁም።  

“ህወሃትና አጋሮቹ በሃሠት ፌዴራሊዝም ከመገነጣጠል የተረፈውን የሃገሪቱን የቆዳ ስፋት 

በዘር ሸነሸነ” ብለዋል፡፡ ፀሃፊ ቴዎደሮስ ህወሃትና አገሮቹ ከማለት ለምን ኢህአዴግ ማለት 

አልፈለጉም። ይህ በአጋጣሚ የሆነ ሳይሆን ሆን ብለው ያደረጉት ነው። ቀደም ሲል 

እንደገለፅኩት ሕወሃትና የትግራይ ህዝብ ላይ ጭፍን ጥላቻና ተቃውሞ ስላላቸው 

በመሠረተ ቢስ ተቃውሟቸውን ያደመጠ ሁሉ መሰረተ ቢሰ ጥላቻቸው እንዲጋባበት 

ለማድረግ ነው፡፡   

 

ቴዎድሮስ አሸናፊ ስለሃገር ሲያወሩ  “ ‘የሃገሪቱን የቆዳ ስፋት’ በዘር ሸነሸነ” ብለው 

ስለሕዝቡ እንደማያስቡ አረጋግጠዋል፡፡ አገር በቆዳ ስፋቷ ልክ ሣይሆን በዚያ መሬት ላይ 

በሚኖረው ሕዝብ መብቶች፣ ፍላጐትና ጥቅም አኳያ የሚታይ መሆኑ አልተዋጠላቸውም፡፡  
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ኢህአዲግ አገርን ሸነሸነ የሚለውም ከዚሁ አገርን ግኡዝ መሬት አድርጎ ከመመልከት 

የመነጨ ነው። ኢህአዴግ ኢትዮጵያ የምትባለው ምድር ላይ ያልነበር አዲስ ብሔር፣ 

ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ አልፈጠረም፡፡ ወይም አዲስ ስያሜ አልሰጠም፡፡ ኢትዮጵያ 

በምትባለው ምድር ውስጥ የየራሣቸው የአስተዳደር ሥርዓት፣ የኑሮ ዘይቤ፣ ቋንቋ . . . 

ያላቸው ብሔሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ለዘመናት ኖረዋል፡፡ እያንዳንዱ ብሔር፣ 

ብሔረሰብ ወይም ህዝብ የራሱ ማንነት ያለው አንድ አካል (entity)  ነው፡፡ ኢትዮጵያ 

ድሮም በበርካታ የየራሣቸው መለያ ያላቸው ብሔሮችና ብሔረሰቦች ሃገር ናት፡፡ ይሁን 

እንጂ ሕጋዊ እውቅና ተነፍገው ነበር።   

 

በደርግ ውድቀት ማግስት በተመሰረተው የሽግግር መንግስት ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ የደርግን ሥርዓት ሲታገሉ 

የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተካተተቱበት የሕገመንግስት አርቃቂ ኮምሽን አርቅቆት 

በእያንዳንዱ ዜጋ ሃሣብ ዳብሮ በሕዝብ የፀደቀው የኢፌዴሪ ሕገመንግስት መጀመሪያ ግዜ 

ለብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እውቅና ሰጥቷል። ይህ አገርን እንደመሸንሸን የሚቆጠር 

አይደለም፡፡ በተጨባጭ ያለውን እውነታ መቀበል ነው፡፡  

 

ፀሃፊ ቴዎድሮስ አገር መሸንሸን የመሠላቸው ተስፋፊ የዘውድ ሥርዓት የሃገሪቱን ደቡባዊ፣ 

ምሥራቃዊና ምእራባዊ አካባቢዎች በሃይል ከተቆጣጠረ በኋላ በእነዚህ አካባቢዎች ዝንተ 

ዓለም የነበሩትን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማንነት አጥፍቶ በአንድ ብሔር ቋንቋና 

ባህል ጨፍልቆ ሊመሠረት የነበረው ያልተሣካ አሃዳዊ ሥርዓት አመለካከት ሰለባ ስለሆኑ 

ነው፡፡ ይህ ብሔሮች፣ ብሔረሰባችና ህዝቦች በኃይል ማንነታቸውን እንዲያጡ በማደረግ 

ላይ ተመስርቶ፣ አሃዳዊ ባልሆነችው አገር ላይ ሊገነባ የታሰበው አሃዳዊ የመንግስት  

ሥርአት ለኢትዮጵያ በልኳ የተሰናዳ ሥርአት አልነበረም፡፡ ይህን እውነታ ያለመቀበል፣ 

አንድም አላዋቂነት ነው፤ አለያም ለራስ ማንነት የበላይነት ሰጠቶ የሌሎችን ማንነት 

ለመጨፈለቅ ካለ የትምክህተኝነት አመለካከት የመነጨ ነው፡፡ ፀሐፊ ቴዎድሮስ እርስዎ 

ከየትኛው ይሆኑ?  
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በብሔር ላይ የተመሠረተው የኤ.ፌ.ዴ.ሪ ስርዓት በሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተቀባይነት ያገኘና ተግባራዊ የተደረገ በመሆኑ ይህን ፌደራላዊ 

ሥርአት “ሃሠተኛ” ማለት ትዝብት ላይ ይጥልዎታል፤ ፖለቲከኛም ከሆኑ ፓርቲዎን ይዞ 

ገደል እንደሚገባ ያስታውሱ፡፡ ፌደራላዊው ሥርአት ምንም ሃሠትነት የለውም። ለዚህ 

አስረጂነት የየክልሉን ሕዝብና መንግስታት ሄደው መመልከት ይችላሉ፡፡  

 

እርግጥ ይህን ክልላዊ አስተዳደር “የተሟላ አይደለም” የሚሉ አሉ። ከሕዝቡ ፍላጐት ውጭ 

ብሔሮችን ገንጥለው ነፃ መንግስት የመመስረት ፍላጐት ያላቸው ኦነግና ኦብነግን 

የመሣሠሉ አሸባሪ ቡደኖች “ክልሎች የተሟላ ራስን በራስ የማስተዳደር ሥልጣን 

የላቸውም” ሲሉ ይደመጣሉ፡፡ የቴዎድሮስ አሸናፊ ግን ከዚህ የተለየ ነው፡፡ ምናልባት 

“ብሔር ወይም ብሔረሰብ” የሚባል ነገር የለም ባይ ይመስሉኛል፡፡ እንደእርሳቸው እምነት 

ኢትዮጵያዊ ለመሆን አማርኛ መናገር ይህን እንደ ኢትዮጵያዊነት  መለያ መቀበል 

ያስፈልጋል፡፡ እናም ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ  እርሣቸው እንዲሆን የሚመኙት ኢትዮጵያዊ 

እንጂ ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ ጋምቤላ፣ ትግሬ …. የሚባል ኢትዮጵያዊ የለም።  

  

ቴዎድሮስ አሸናፊ በኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ ላይ ባስነበቡን ፅሁፍ፣ ህወሃትና አጋሮቹ  

“ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በዘር ቀጠና ተከፋፋላ አታውቅም፣ ለዘመናት አብሮ ተከባብሮ 

ሲኖር የነበረውን ሕዝብ በዘር ድንበር በማጠር ኢትዮጵያዊነትን ቀየሩ”  ብለዋል። ይህ 

አመለካከታቸው ስለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት  ያላቸው ግንዛቤ ምን ያህል የተዛባ ወይም 

በዘረኝነት የበሸቀጠ መሆኑን ያሣያል፡፡  

 

ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔሮችና ብሔረሰቦች በዚህች ኢተዮጵያ በተሰሐች ምድር ላይ ሠው 

መኖር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ነበሩ። አሁን  ምንም አዲስ የተሸነሸነ ወይም የታጠረ ነገር 

የለም፡፡  አዲስ ነገር ቢኖር ዘውዳዊ ሥርዓት ሕጋዊ እውቅና ነፍጐ ማንነታቸውን 

ጨፍልቆ በአንድ ብሔር ማንነት የበላይነት ሊሰውራቸው ለነበሩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ሕጋዊ እውቅና መስጠት ነው፤ በቃ፡፡  

 

ፀሃፊ ቴዎድሮስ “ተከባብሮ አብሮ ሲኖር የነበረውን ሕዝብ ከፋፈለ”  ብለዋል፡፡ የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በቋንቋቸው እንዳይናገሩ ተከልክለው የነበረበትን፣ አፍ 



7 
 

ባልፈቱበት አማርኛ ሲናገሩ ደግሞ “ገመድ አፍ” እየተባሉ እንዲሳቅባቸው የተደረገበትን 

ሥርዓት ነው “መከባበር የነበረበት” ያሉት።  የአሃዳዊው ስርዓት ገዢዎች መለያዬ ነው 

ብለውት ከነበረው ብሔራዊ ማንነት ውጭ የተቀሩት ብሄራዊ ማንነቶች በሙሉ አይከበሩም 

ነበር፡፡  

 

ያረፈ ሴጣን ቀስቃሽ አያድርገኝና ከራሴ የህይወት ልምድ ተነስቼ ለፀሃፊ ቴዎደሮሰ 

አሸናፊ አንድ ነገር ላስታውሳቸው እፈልጋለሁ። ለጋ ሕፃናት ተማሪዎች እያለን በቋንቋችን 

የወጣልን ስማችን በተለይ በትምህርት ቤት አካባቢ ለማሣቂያነት ይዳርገን ነበር፡፡ ይህን 

ሽሽት የአማርኛ ሥም የወጣላቸውም በአባታቸው ሥም ይሳቅባቸው ነበር። በአባት ሥም 

ያመለጡ በአያት ሥለማያመልጡ የጀሎች መሳቂያ ለመሆን ተዳርገን ነበር፡፡ “እርገጤና 

ተምትሜ” የተሰኙት ስሞች መሳቂያ ሳየሆኑ የእኔ በኦሮሚኛ ቋንቋ የወጣ ስያሜ ማሳቁ ግራ 

ያጋባኝ ነበር። እንግዲህ ቴዎድሮስ አሸናፊ መከባበር የነበረበት የሚሉትና አሁንም 

እንዲመጣ የሚመኙልን አሃዳዊ ሥርዓት እንዲህ ነው ያሣደገን። ይህ መከባበር ይሆን?  

 

ፀሃፊ ቴዎድሮስ የአገሪቱን ታሪክ ወደ መቶ አመት ቀየረ በሚል የሠለቸ ወሬ ኢህአዴግን 

ወንጅለዋል፡፡ በዚህ ዙሪያ ብዙ ስለተባለ መደገሙ ሞኝ ሊያሠኝ ቢችልም ዝም ብሎ 

ማለፍ ግን አልሆንልህ ስላለኝ ጥቂት ልናገር፡፡ “የኢትዮጵያ ታሪክ የመቶ አመት ታሪክ 

ነው” ማለት የአክሱም ታሪክ የ100 ዓመት ታሪክ ነው ማለት አይደለም፡፡ የኦሮሞ የሶማሌ 

የሲዳማ የካፊቾ . . . ታሪክ የመቶ አመት ታሪክ ነው ማለትም አይደለም፡፡ ሁሉም ሺህ 

አመታትን ያስቆጠረ ታሪክ ባቤቶች ናቸው፡፡ ኦሮሞውም፣ ሱማሌውም፣ ሲዳማውም፣ 

ካፊቾውም፣ ጋምቤላውም ….  በአንድ  ዘውዳዊ ሥርዓት ሥር መተዳደር ከጀመሩ ግን 

አንድ መቶ አመት ብቻ ነው፡፡ ቴዎደሮስ አሸናፊ ይህን የሚክዱ ከሆነ በምክናያታዊ 

እውቀት ሣይሆን በተነገረዎ ቀኖና /dogma / የሚመሩ መሆንዎን ያመለክታል፡፡ 

የኢትዮምህዳሩ ፀሃፊ ቴዎድሮስ ሌሎችም ብዙ ብለዋል።ይሄ የበቃናል። 

 

ያም ሆነ ይህ ቴዎደሮስ አሸናፊና የአመለካከተ ተጋሪዎቻቸው የአኖሌ የኦሮሞ ሰማአታት 

ሃውልት የቂም ሃውልት ሳይሆን በዘውዳዊ የመንግስት ስርአት የተፈፀመን፣ ዳግም ሊፈፀም 

የማይገባውን በኦሮሞዎች ላይ የተፈፀመ እውነተኛ ዘግናኝ ግፍ የሚዘክር፣ የኢትዮጵያ 

ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች የሚጋሩት ታሪክ መሆኑን ማሰታወሰ ይኖርባቸዋል፡፡ አሁን 



8 
 

ያለችውን ሕብረብሄራዊተ ኢትዮጵያ እንደተከፋፈለቸ ሳይሆን በመከባበርና በእኩልነት ላይ 

የተመሰረተ አንድነት ያላት ሃገር መሆኗንም እንዲሁ ሊያስታውሱ ይገባል።  


