
ህወሃት እና አስከሬን ለቃሚዎቹ 
አሁን አሁን ያገራችንን ሁኔታ በሚመለከት አንድ ጽሁፍ ለመጻፍ ባሰብኩ ቁጥር የሚወስድብኝን አንድ ወይም ሁለት ሰዓት፣ ከመደበኛ 
የስምንት ሰዓት ስራዬ ላይ አንድ ወይም ሁለት ተጨማሪ የትርፍ ሰዓት (part time) ስራ በመስራት የማገኘውን ገንዘብ ለኢሳት ወይም 
ለማምንበት አንዱ ተቃዋሚ ድርጅት መስጠት ይሻል ይሆን? እላለሁ።  

ምክንያቱም ስለህወሃት ክፋት፤ ጭካኔና ነፍሰ ገዳይነት፣ በኢትዮጵያ እና በኢትዮጵያዊነት ላይ ስላደረሱት ጥፋት እና በደል ...ምን 
ያልተነገረ እና ያልተጻፈ ነገር አለ? ህወሃቶችን እኮ እንዲሁ “ተንኮለኛ እና መሰሪ፣ ጨካኝ እና ፋሽስት ወዘተ” የሚሉት ቃላቶች 
ብቻቸውን ማንነታቸውን አይገልጸውም! ስላደረሱት ግፍ እና በደላቸውስ ምን ያልተባለ ነገር አለ? ግን ጋዜጠኝነት እና ማሳወቅ 
መቀጠል አለባቸው።  

እድል አጋጥሞኝ ከማናገረው ኢትዮጵያዊ ውስጥ፣ እጅግ ጥቂት ከሆኑት የስርዓቱ ደጋፊዎች በስተቀር፣ የህወሃት አገዛዝ እየረዘመ በሄደ 
ቁጥር የሚጠብቀንን አደጋ ያልተገነዘበ ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለኝም። ሁሉም ስለተደቀነብን አደጋ ያውቃል፤ ያወራል፤ ችግሩ ያለው 
ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በቅርቡ ባደረገው ንግግር እንዳለው “የሚያወራው ብዙ መሆኑ እና የሚያደርገው ሰው ደግሞ ትንሽ መሆኑ” ነው። 

ለማንኛውም ወደ ህወሃት አስከሬን ለቀማ ታሪክ ልውሰዳችሁ። በትናንትናው የኢሳት ዜና የጎንደር ልሳነ ግፉዓን ተወካይ  “... ህወሃት 
የተገደሉ ሰራዊት አባሎቹን በህይወት ያሉት አባላቱ ሳያዩ የማንሳት ባህል አለው...” ሲሉ ሰማሁ። ተወልጄ ያደግሁት ህወሃቶች 
ተውልደው ካደጉበት መንደር አፍንጫ ስር ነው። ህወሃት ባደረጋቸው ጦርነቶች ሁሉ ያለቀበት ተዋጊ ህዝብ ብዛት ቀላል አይደለም፤ 
በጦርነት እነሱ ሁሌ ገዳዩች፣ የደርግ ወታደር ደግሞ ሁሌ ሟች ብቻ እንደነበረ አስመስለው የሚያቀርቡት እንዲያው ቀልድ ነው። 
በውጭም በውስጥም የተከረቸመ እስር ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎችን በውጭ እሳት በመልቀቅ፣ ከእሳት ለማምለጥ የሚሮጠውን ሰው 
መጠበቂያ ማማ ላይ ሆኖ በአውቶማቲክ ጠመንጃ መደዳውን መግደል ፍጹም ፈሪነት ነው። ገድሎ በሚስጥር መቅበርም ሌላው መሰሪ 
እና የፈሪ ድርጊቱ ነው። 

ወትሮም ህወሃት በሚያደርጋቸው ጦርነቶች ሁሉ የአስከሬን ለቃሚ ቡድን ነበረው፣ አንዳንዴ እንደየጦርነቱ ግዝፈት እና ስፋት፣ 
የአስከሬን ለቃሚውም ቁጥር የተዋጊውንም ያህል ሊሆን ይችላል። አስከሬን ለቃሚዎቹ ከስር ከስር የሚወድቀውን ተዋጊ፣ እየለቀሙ 
ማንሳት (ከፊት ለፊት ያለው ተዋጊ እንዳያይ፣ እናም  እንዳይደነግጥ) እና በያገኙበት ቦታ መቅበር ብቻ ነው ስራቸው። አሁን ረስቼው 
ነው እንጂ የኮድ ስም ሁሉ ነበረው፤ እስር ቤቱ ባዶ ስድስት” (06) እንደሚሉት፣ የአስከሬን ለቃሚዎቹም እንዳንድ ክፍል ባዶ ምናምን 
ቁጥር ነበረው። 

ህወሃት አሁንም አገረ-ገዢ ከሆነ በኋላም ሰላማዊውን ህዝብ ሲጨፈጭፍ የሚያደርገው ያንኑ ነው። ካገረ-ገዢነቱ ወዲህ ያለውን 
አስከሬን ለቀማ ልዩ የሚያደርገው የጨፈጨፈው ህዝብ ብዛት ቁጥር እንዳይታወቅ ለማድረግ መሆኑ ነው። በቅንጅት ሰልፍ ጊዜ 
የሞተው ህዝብ በየዜናው እና በየምዕራብ አለሙ ጭምር እንደሚወራው ሁለት መቶ ብቻ አልነበረም። እነዚያ ሰሌዳ የሌላቸው የስለላ 
ድርጅቱ የቀይ መስቀል አምቡላንሶች ተጠምደው የነበረው የቆሰለውን እና በህይወት ላይ ያለውን ከማዳን ይልቅ የሞተውን በመልቀም 
ነበር። 

ችግር እና መከራውን ለእግዜር የሚያሳቅል እንደኛ ያለ ህዝብ “እግዜር ያመጣውን .... መሞቱን ተናገርኩ አልተናገርኩ የልጄን...  ነፍስ 
መልሶ የሚዘራልኝ የለም...እግዜር ዋጋቸውን ይክፈላቸው” በሚል ምክንያት ብቻ እስካሁን አደባባይ ያልወጣው የሞተውን ህዝብ ቁጥር 
ጊዜ ያወጣው ይሆናል፣ በየቦታው በጅምላ የተቀበረው ሰው ብዛት ከህወሃት መወገድ በኋላ በአገሪቱ በየቦታው የሚሰበሰብበት እና 
በክብር የሚቀበርበት ጊዜ ሩቅ አይመስለኝም። 

ህወሃት ሲፈጠር ጀምሮ በየጊዜው እስከ ቅንጅት እና ከዚያም በኋላ በሁሉም የሃገሪቱ ማእዘናት፣ እስከ ቅርቡ በተለያዩ የኦሮሞ 
አካባቢዎች እና አማራ ከተሞች እና በየገጠሩ በህወሃት ታጣቂዎች የተገደሉት ሰዎች ቁጥር ከተነገረው በላይ ነው። በየእስር ቤቱ 
እየተገደለ ማንም መሞቱን ሳያውቅለት የሚቀበረውም ህዝብ ቁጥሩ ቀላል አይደለም። ህወሃት ሁሌም ሬሳ ለቅሞ ደብቆ የሚቀብር 
ቡድን አለው። “ህወሃት ሟች ወታደሮቹን ባሉበት መቅበር የቆየ ልማዱ ነው” ነው ያሉን እኒያ የህወሃት ጄኔራል? አሁንም በየእስር ቤቱ 
ስለሞቱት ሰዎች ገና ብዙ እንሰማለን። እድሜ ለኢሳት! 

ታፈሰ ወርቁ 


