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                      ከዐምሐራ ክልል ውጭ  ያለው የሰፊው ዐምሐራ ሕዝብ  

                                           አቁዋም መግለጫ 

   በታሪክ አጋጣሚ ከክልሉ ውጭ በሰፋትና በብዛት በኢትዮጵያ ተበትኖ የሚኖረው የዐምሐራ ሕዝብ ነው::  ዛሬ የወለጋ 

ዐምሐራ: የኢሉአባቦር ዐምሐራ: የጋሞጎፋ ዐምሐራ: የከፋ ዐምሐራ: የሲዳሞ ዐምሐራ: የሸዋ ዐምሐራ: የአርሲ ዐምሐራ: የባሌ 

ዐምሐራ: የሐረር ዐምሐራ: የሶማሌ ዐምሐራ: የጋምቤላ ዐምሐራ: የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዐምሐራ: የአዲስ አበባ ዐምሐራ እና 

የድሬዳዋ ዐምሐራ ሕዝብ ቁጥሩ እጅግ ከፍተኛ  መሆኑ በግልጽ ይታወቃል:: ከዐምሐራ ክልል ውጭ የሚኖረው ዐምሐራ  

ሕዝብ ለዘመናት በሚኖርበት ቦታ ሁሉ ከአከባቢው ሕዝብ ጋራ ሰምና ፈትል ሆኖ  ተጋብቶ: ተዋልዶ:  በሥጋና በደም ተዋህዶ 

ኖሮአል::  በቁዋንቁዋ: በባህል: በወግ: በሥርዓት እና በሀይማኖት  ተስማምቶ ከሺህ ዓመታት በላይ በቤተሰብነት ክፉውንም 

ደጉንም በማሳለፉ በቀላሉ የማይፈርስ የወል ማንነት ገንብቶአል:: 

   በዚህም የዐምሐራ ሕዝብ  እራሱን ጀግና አድርጎ ሌላውን ፈሪ:  እራሱን ጨዋ አድርጎ ሌላውን ባለጌ: እራሱን ጌታ አድርጎ 

ሌላውን ባሪያ: እራሱን ለጋሽ አድርጎ ሌላውን ተመጽዋች: እራሱን ባለአንበሳ ድርሻ አድርጎ  ሌላውን የድመት ድርሻ ባለቤት: 

እራሱን ፈጣሪ አድርጎ ሌላውን ተፈጣሪ: እራሱን የአገር ባለቤት አድርጎ ሌላውን መጣተኛ:  እራሱን ቆንጆ አድርጎ ሌላውን 

መልከ ጥፉ: እራሱን ምርጥ ዘር አድርጎ ሌላውን  ምራጭ አድርጎ አላቀረበም:: ፈጽሞ እንዲህ ዓይነት ሃሳቡም: አልተከሰተም:: 

   የዐምሐራ ሕዝብ በያለበት አከባቢ ሁሉ  ከማንኛውም ሕዝብ ጋራ እራሱን አመሳስሎ: የአከባቢው ሕዝብ የሚበላውን በልቶ: 

የሚጠጣውን ጠጥቶ: የሚናገረውን ቁዋንቁዋ ተናግሮ: ባህሉን ተጋርቶ  የኖረ ሠላማዊ ሕዝብ እንጂ  ዛሬ አንዳንድ የፖለቲካ 

ድርጅቶች እንደሚሉት አይደለም:: የዐምሐራ ሕዝብ ይህንን ዓይነት ባህርይ ፈጽሞ አንጸባርቆ አያውቅም:: 

 ስለዚህም የኢትዮጵያ ሕዝብ ይመሰክራል:: 

CORE ETHIOPIA 
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    ነገር ግን ዛሬ  አንዳንድ ድርርጅቶችና ግለሰቦች  የዐምራን ሕዝብ ትእቢተኛ: ትምክህተኛ : አድራጊ ፈጣሪ:  

አድርገው በመሳል የዐምሐራን ሕዝብን ከተቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ወንድሙ  እና እህቱ ጋራ ለማጋጨት  

ሆኖ ተብሎ በዕቅድና በጥናት የተመራ መልካም ስም ማጠልሸትና  የሌለ ስም መቀባት  ፋሽን አድርገው 

እያቅራሩበትና እየፈከሩበት ይገኛሉ:: 

    ለሃያ ሰባት ዓመታት ያህል ወያኔ ኢህአዴግ ለዐምሐራ ሕዝብ ያለስሙ ስም: ያለግብሩ ግብር ሰጥቶ  

ነፍጠኛ: ቀስተኛ: ትምክሕተኛ እያለ ሲሳደብና ሲያሰድብ ኖሮአል:: በዚህም ሲያሸማቅቅ ቆይቶአል::  

ዛሬም ከአማራ የተገኙ ወጣቶች ተነስተው አዎን ትምክሕተኞች ነን:: ጌቶች ነን ብሎ ማለት ለወያኔ ስድብ 

ሰርተፊኬት እንደመስጠት ነው:: ከጎጃም: ከጎንደርና ከወሎ ውጭ የሚኖረው የዐምሐራ ሕዝብ ይህንን 

በጭራሽ አይቀበልም:: በጆሮውም መስማት አይፈልግም:: አጥብቆም ይቃወማል:: ምክንያቱም ዐምሐራ 

በወያኔ አይገለጽም:: በወያኔ ቲኦሪ አይተነተንም:: 

   ይህንን እውነታ የሚያውቀው   በጎጃም ቀበሌና በጎንደር ደብር ተወልዶ: አድጎ: ጎርምሶ :ለአቅመ 

ፖለቲካ በቅቶ  መድረክ ላይ ስለማያውቀው ሕዝብ የሚናገረው ሳይሆን ሐረር እና ድሬዳዋ ያለው ዐምሐራ 

ከአፋር: ከሶማሌ :ከአርጎባ: ከኦሮሞ  እና ከአዳል ጋራ እንዴት በፍቅር እንደኖረ መናገር ይችላል:: ዛሬ 

ታዋቂው ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ:  ጸሐፈ ተውኔት መንግስቱ ለማ: ወይም ጋዜጠኛ ደምሴ ዳምጤ:  

በሕይወት ቢኖሩ ኖሮ  ያለውን ሐቅ   ያስረዱ ነበረ::  በከፋ አከባቢ በጂማ ከተማ ማንም ኢትዮጵያዊ 

በሰው ልጅነቱ ብቻ እንደሚታይ ጸሐፌ ተውኔት  እና ገጣሚ ጌትነት እንየውን መጠየቅ ይቻላል:: በዚህ 

መልክ ዐምሐራ ከሌላው ወገኑ ጋራ እንዴት እንደኖረ ሰፊ ትርክት  መተረክ ይችላል:: 

     ጥሬ ሐቁ ይህ ሆኖ:  ዛሬ የፖለቲካ ጉሽነታቸው ያልጣራ አንዳንድ ወጣቶች  ጭብጨባን ለማግኘት 

ወይም ተከታይነትን ለማፍራት  በሚል  ይመስላል የዐምሐራን ሕዝብ  ከሌላው ሕዝበ ወገኑ ጋራ 

የሚያቃቅር  መጥፎ አዝማሚያ ያለውን ንግግር እያስደመጡን ስለሆነ:   



 

 

ከዐምሐራ ክልል ውጭ የሚኖረው የዐምሐራ ነገድ ሕዝብ  አጥብቆ ይቃወማል::  ይህንን ክፉ ፕሮፓጋንዳ  

የሚያራምዱ ድርጅቶች እርምት ሊወስዱና ከአንደበታቸው የሚወጣውን ቃል ጥንቃቄ ሊያደርጉለት ግድ 

ይላቸዋል::  ለእስከ ዛሬም ላደረጉት ትምክሕት- ተኮር ፉከራ ፈቃደኛ ከሆኑ ይቅርታ እንዲጠይቁ 

እናሳስባለን:: 

መላው የኢትዮጵያ ሕዝብም  በአንድ የፖለቲካ ግሩፕ ቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ሰምቶ  ለዘመናት 

ስለሚያውቀው ወገኑ የተሳሳተ  ግምት ውስጥ እንዳይገባ  ከዐምሐራ ክልል የሚኖረው የዐምሐራ ተወላጅ  

በትህትና ይጠይቃል::  ዐምሐራ ትሁት እንጂ ትምክሕት የለበትም:: ዐምሐራ ጥሮ ግሮ ነዋሪ እንጂ  

አስገባሪ አይደለም:: የቀድሞ ነገስታቶችንና መንግስታቶችን ኃጢአት ጭቁኑ ዐምሐራ  ተጠያቂ አይሆንም:: 

     ኮር ኢትዮጵያ 

የሥነ ለውጥ ምክር ቤት 

 


