
አቶ ፈቃደ ሽዋ ቀና እንደ አባይ ፀሃይና ስዩም መስፍን።  

ለዚህ ጽሁፌ መነሻዬ  አቶ ፈቃደ ሸዋ ቀና ለአቶ ደምስ በለጠ በሰጠው መልስ ላይ የአማራ ታጋዮችን ከደምስ ጭምር ከመዝለፍና 
ከመሳደብ አልፎ የአማራውን ሕዝብ ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር ለማጋጨት የረጨው መርዝ ነው።ደምስ በለጠ በፈቃደ ላይ ያለውን 
ትችት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ጨዋነትና አክብሮት በተሞላበት መንገድ አቅርቧል። ጸያፍ አነጋገር አላየሁበትም። 
በመሆኑም ብዙ የምለው የለኝም።  አንባብያን ጽሁፉን አንብበው የራሳቸውን ድምዳሜ እንዲያደርጉ አመላከቼ ወደ አቶ ፈቃደ 
አልፋለሁ። 

ሁኔታው ሥላስገረመኝ  የፈቃደን ማንነት  ወደኋላ ተመልሸ መዳሰስም ግድ አለኝ። ይህ ሰው በአውሮፓውያን አቆጣጠር አፕሪል 
15, 2011 ለወያኔው አምባሳደር ግርማ ብሩ የፃፈውን ደብዳቤ ሳነብ ጠቋሚ ነገሮችን አገኘሁ። ለሃያ ዓመት ወዳጁ ለደምስ በለጠና 
ለወያኔው አምባሳደር የፃፈው ደብዳቤ በይዘትም ሆነ በአቀራረብ ልዩነታቸው ትልቅ ነው። ለወያኔው አምባሳደር ለግርማ ብሩ 
በፃፈው ደብዳቤ ላይ ትንሽ ልበል። 

ፈቃደ ለወያኔ አምባሳደር የጻፈው ደብዳቤ 

ፈቃደ በእንግሊዘኛ ለግርማ ብሩ በጻፈው ደብዳቤ እንዲህ ይላል ”እንዳጋጣሚ  ኤምባሲ የሚሰራ የማውቀው ጥሩ ሰው ለምን ሰብሰባ 
አትመጣም፣ካስፈለገም የጥሪ ወረቀት ይኸውልህ ብሎ ሰጠኝ፣በዚህ መሰረት ሄድኩኝ። በሩ ጋ የቆመው  ወረቀቱን ተቀብሎ አየና፣አንተ ትግሬ 
ትጠላ የለሞይ ለምን መጣህ ? አለኝ። በዚህ ጊዜ መልስ ትቸገራለህ። ተጠርቼ እኮነው አልኩት፣አላስገባኝም።ለአምባሳደሩም ደብዳቤ ፃፍኩኝ 

ግን መልስ አላገኘሁም” (ትርጉም የራሴ ነው)። ፈቃደንም ለግርማ ብሩ ደብዳቤ ለመጻፍ ያነሳሳው ይህ ወያኔ አፕሪል 9, 2011 
ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ባዘጋጀው ስብሰባ ትግሬ ስለምትጠላ አትገባም መባሉ ነው። 

ለወሮ በላው አምባሳደር ተብየ በፃፈው ደብዳቤ ላይ ያሳዬውን በልመናና ጌታዬ ጌታዬ በሚል ልምምጥ የታጀበ ታላቅ አክብሮት 
ሳስተውል ተንበርክኮ የተጻፈ ደብዳቤ ሆኖ ይታየኛል። ከደብዳቤው የምንረዳው ፈቃደ ከወያኔ ጋር ለመስራት ከብዙ ሙከራ በኋላ 
ስላልተሳካለት ያደረገውን መማፀን ነው። ከሙከራዎቹ ከፊሎቹ የሚከተሉት መሆናቸውን ጠቅሼ አንባቢን ለደምስ ከሰጠው 
የትዕቢትና የማጣጣል  መልስ ጋር እንዲያነፃፅረው አመላክⶬ ወደ ተነሳሁበት ጉዳይ እመለሳለሁ። 

1. በወያኔ ሜጋ ፕሮጀክት መካፈል  
2. ከኤርትራ ጋር በተደረገው ጦርነት ለወያኔ ድጋፍና ጦር ሞቢላይዝ ማድረጉ  
3.  ለመለስ ዜናዊ መድረክ ማዘጋጀቱ  
4.  ከወያኔ ኤምባሲ ያደረገው ትብብር ብርሃኔ ገብረኪሪስቶስንና አባይ ፀሃይን ጨምሮ 

የፈቃደ መልስ  
የተዘበራረቀ ብቻ ሳይሆን እራሱን በራሱ የሚቃረን ነው። መልስ ለመስጠት ያነሳሳው ሃሳብን መሞገት ሳይሆን ለምን ተነካሁ 
ባይነትና ትእቢት ነው። በበላይነት ስሜት በመታወር የተሰጠ መልስ አድርጌ አየዋለሁ። የሃሳብ ልዩነትን የማይቀበል፤ እሱ ትክክል 
ሌላው ስህተት ነው ብሎ ያምናል። የተለየ ሃሳብ ያለውን መሃይም አድርጎ ይመለከታል። በመሆኑም ያተኮረው የደምስን ሃሳብ 
በመሞገት ላይ ሳይሆን ሃሳቡን በማጣጣልና የራሱን የበላይነት በማስየት ላይ ነው።  

ከሁሉም በላይ መልሱ መርዘኛ መልክቶችን ይዧል። አማራውን ለማስመታትና አጎንብሶ እንዲሄድ ማድረግን ዓላማ ያደረገ ነው። 
በመላው አማራ ላይ የተቃጣ በመሆኑ ተገቢ ምላሽ መስጠቱ አስፈላጊ ነው። እኛ ያልመራነው ትግል ገደል ይግባ በሚል መርህ 
የአርባ ዓመት እልቂትና ባርነት አንገፍግፎት አማራው ሕልውናውን ለማስጠበቅ የጀመረውን ትግል ከናዚና ከሩዋንዳ እልቂት ጋር 
አመሳስሎ የሞራል መሰረት በማሳጣት ትግሉን ለመቅጨት ያሰበ ነው። ይህ ያረጀ ያፈጀ አገራችን ለውድቀት የዳረገ መርህ ነው። 
አማራው እስካሁን በሃሰት ተወንጀሎ የደረሰበት መከራ አልበቃ ብሎ ከወዲሁ አማራ ናዚስት ነው ብለው ለመወንጀል የተጣደፉ 
ስብስቦች ስልጣን ላይ ቢቆናጠጡ የሚከተለውን አደጋ መገመት አዳጋች አይደለም።  የዚህ ዓይነት ውንጀላ ከእውነተኛ አማራ 
ህሊና አይመነጭም። ከሆነም ማንነቱን ለሌሎች አሳልፎ የሰጠና ህሊናው የተዛባና በራሱ የማይተማመን ሰው ከመሆን አያልፍም።  

የአማራ ታጋዮችን ከናዚና ሩዋንዳ ሁቱዎች ጋር ደምሮ የመዎንጀል እብደት 
ከሰባዎቹ ዓመተ ምህረት ጀምሮ እናውቃለን የሚል አባዜ እኛንም አገሪቱንም ለውድቀት አብቅቷል። የፈቃደ አወቅሁ ባይነትም 
በራሱ ወገን ላይ አሳምጾታል (ብሔሩን በትክክል አላውቅም። ትግሬ በቤተሰቤ አለ ግን ብሏል)። ያማራ ታጋዮችን ከናዚዝም ጋር 
ማመሳሰል ”አወቅሽ አወቅሽ ቢሏት መጽሃፍ ቅዱስ አጠበች” የሚለውን ምሳሌ ያስታውሰናል። አማራ ነን እያሉ አማራን የተሳደቡና 
ያወገዙ እንደነ ታምራት ላይኔና አለምነው መኮንና ዓይነቶች ብዙ አሉ። አማራን በቅኝ ገዢነትና በጡት ቆራጭነት የወነጀሉ እንደ 
ኦነግ አይነቶችም አሉ። ወያኔ አማራን ዘወትር በዘር አጥፊነት ይወነጅላል። ተቃዋሚ ነን በሚለው ጎራ ግን አማራን በዘር አጥፊነትና 
በናዚስትነት የወነጀለ እስካሁን ከፈቃደ ሌላ አናውቅም። ፈቃደ እንዲህ ይላል። 

“ብሄርትተኝነት አደገኛ ነገር መሆኑን ከታሪክ ንባብ ትረዳለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ናዚዝምም የጎሳ ብሔርተኝነት ነው። ትግሬ ሁሉ ካማራ 
መሬት ተጠርርጎ መውጣት አለበት የሚሉ ያማራ ብሄርተኛ ነን ባዮች እዚህ ፌስ ቡክ ላይ አያለሁ። ይህ ያማራ ህዝብ ፍላጎትም ጥያቄም አይደለም። 
የናዚዎቹና የሩዋንዳዎቹ ሁቱዎች ጋር የሚቀራረብ ሀሳብ ነው።” 

አባይ ፀሃይና ስዩም መስፍን እኮ በሬድዮና በቴለቪዥን ወጥተው ሲሉ የነበሩት ይህን ነው። አይጋ ፎሩም፤ ትግራይ ኦንላየንና 
ሌሎቹም ተቀብለው ያስተጋቡት እኮ ይህን ነው። ወያኔዎች እኮ አማራውን አፈናቅለው አማራ አፈናቀለን ነው የሚሉት። አማራ 
ገድለው አማራ ገደለን፤ የአማራ ንብረት ዘርፈው አማራው ዘረፈን ሌላም ሌላ ነው የሚሉት። አማራው እኮ ራሱ በተጨፈጨፈ 

http://ethiopatriots.com/pdf/kabdengaye161124.pdf
http://ethiopatriots.com/pdf/kabdengaye161124.pdf
http://www.ethiomedia.com/above/2404.html
http://www.mereja.com/amharic/521671


ለተፈናቀሉት ትግረዎች መቋቋሚያ ተገዶ ከፍሏል። ይቅርታም እንዲጠይቅ ተደርጓል። ይህ ዓይነቱን ወንጀል ሚረሪንግ ይሉታል። 
የራስን ወንጀል በሌላው መለጠፍ ማለት ነው። የዘር አጥፊዎች ምልክት አንዱ ነው። የፈቃደ ሃሳብ ከወንጀለኛው ወያኔና መሰሎቹ 
ጋር የተቀራረበ ነው። ይህ ባጋጣሚ አይመስልም።  

ይህ ማስተዋልና ግንዛቤ የጎደለውና የወቅቱን ቴክኖሎጂ አጠቃቅም በወጉ መረዳት ካለመቻል የመጣ ነው። ፈቃደ የአማራን ትግል 
ከናዚና ከሩዋንዳ እልቂት ለማያያዝ መነሻ የሆነው በፌስቡክ የሚለቀቁት ጽሁፎች ናቸው። የአማራ ታጋዮች በንደዚህ ዓይነት 
እርኩስ ዓላማ እንደማይለከፉ ሁሉም ያውቀዋል። በሌለ ነገር ላይ መዘባረቅ ነው። ይህ ውንጅላ የሚያሳየን ታሪክን በቅጡ 
የመገንዘብና የመተርጎም ብቃት ጉድለትንና ትንሽ እውቀት ምን ያህል አደገኛ ሊሁን እንደሚችል ነው። በፌስቡክ የሚለጠፉትን 
መልክቶችን እንደ እውነት ተቀብሎ አደገኛ ድምዳሜ ሏይ ደርሷል። ፌስቡክ በተለይም ለኛ ህብረተሰብ በአብዛኛው ከጠላና ጠጅ 
ቤት የባሰ እንጅ የተሻለ አለመሆኑን አልተረዳም። ፌስቡክን ባግባቡ ለመጠቀም ሰከን ብሎ የወዳጅንና የጠላትን መልክት መለየት 
መቻልን ይጠይቃል። የምናነባቸው መልክቶች በማንና ለምን እንደሚጻፉ መለየት ያስፈልጋል። እነዚህ መልክቶች የሚለጠፉት ልክ 
እሱ ግራ እንደተጋባው ሌሎችንም ግራ ለማጋባት ነው። ወያኔ የጥፋት መልክቶቹን በተለያዩ ብሔሮች ስም የሚለጥፉ ከሽ በላይ 
የፌስቡክ ወታደሮች በቻይናዎች አሰልጥኖ አሰማርቷል። ኦነግና ግንቦት ሰባትም ባቅማቸው አሰማርተዋል። ፌስቡክ ካመጣቸው 
ጉዳቶች አንዱ የጥላቻ ማሰራጫ መሆኑ ነው። ፌስቡክን መነሻ አድርጎ ድምዳሜ ላይ መድረስ ደካማነት ነው። 

ፈቃደ ስለ ናዚዝም ያለውን እውቀት ”ናዚዝምም የጎሳ ብሔርተኝነት ነው” ሲል ናዚዝምን ያቃለዋል። ናዚዝም ከጎሳ በዘለለ በራሱ ዘርና 
ቀለም የሚያምን የወንጀለኞች ፍልስፍና ነው። ከራሱ ዘርና ቀለም ውጭ የሆኑትን ማጥፋት የሚፈልግ ፍልስፍና ነው። አማራው 
የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጸመበት ባለበት ሁኔታ እንዴት ቢያስብ ነው የአማራውን ትግል ከናዚና ከሩዋንዳ እልቂት ጋር 
ያመሳሰለው? የኦነጎችንና የወያኔዎችን ወንጀል በመሸፋፈን ከወያኔና ኦነግ ጋር በአጋርነት ለመስራት መንገዱን መጥረግ ይሆን ?  

ስለአማራ ታጋዮች ዘር አጥፊነት መናገሩ ሌላ የሚያመላክተው አማራው የዘር ማጥፋት ወንጀል አልተፈጸመበትም እንዲያውም 
ሌሎችን ጨርሷል ብሎ የማሳመን አዝማሚያ እንዳለው ነው። ይህ ዲናያል (ክደት) በመባል የዘር አጥፊዎች የሚታወቁበት ምልክት 
ነው። በሌላ በኩል አንድ ግለሰብ ያጠፋኛል ብሎ ከሚያስበው ቡድን ጋር በአሽከርነት ለመኖር ከወሰነ የጌቶችን አሜኔታ ለማግኝት 
ጌቶቹ ከሚያሳዩት የከረረ አቋም የበለጠ ሆኖ ለመገኘት የሚደረግ ሙከራም ሊሆን ይችላል።  ይህ ብዙ ቦታ በአገራችንም የተደርገና 
የሚደረግም ነው።  

“ኦሮሞ ህዝብና ትግሉ ላይ አፋቸውን የሚከፍቱ ያማራ ተቆርቁዋሪ ነን ባዮችም ልጉዋም ያስፈልጋቸዋል። እንዳንዶቹ ለምሳሌ የኦሮሞዎችን 

እንቅስቃሴና መሪዎቻቸውን ሁሉ በጅምላ ያጥላላሉ። ክ 3 ሚሊዮን የሚበልጥ ያማራ ህዝብ በኦሮሞ ክልል ውስጥ እንደሚኖር የሚያውቁም 
አይመስሉም። እነዚህ ሚሊዮኖች አማሮች ከኦሮሞ ህዝብ ጋር በሰላም ይኖራሉ። ኦሮሞዎች ላይ ባማራ ስም የሚደረገው አፍ ከፈታ በስላም 
ተስማምተው በሚኖሩት እማሮች ላይ አደጋ መጋበዝ መሆኑ የማይገባቸው ሰዎች አይቻልሁ። እነዚህን ሀይ በሉውቸው።” 

ይህ አነጋገር የሚያስታውሰን የባእዴን ካድሬዎችን ነው። ስደቡ ሲባሉ ይሰድባሉ። ግደሉም ሲባሉ ይገላሉ።  የሚያደርጉት 
እራሳቸው የሚያምኑበትን ሳይሆን ጌቶቻቸውና አለቆቻቸው የሚያዟቸውን ነው። የፈቃደም ይመሳሰላል። በአዴኖች የሚያደርጉት 
ጠመንጃ ግንባራቸው ላይ ስለሚደቀንና የመኖር ዋስትናቸውን የሚወስነው የወያኔን ትዛዝ በመፈጸማቸው ላይ ብቻ በመሆኑ ነው። 
የፈቃደ ለሎች  ሽንጡን ገትሮ መሟገቱ ዳግማዊ በአዴን ሆኖ ማገልገል አስቦ ይሆን የሚል ጥርጣሬን ያመጣል።  

ያማራ ታጋዮች አንዳንድ የኦሮሞ መሪዎችን ያጥላሏቸዋል ይላል። አወን እንደነ ኦነግ ዓይነቶችን አማራውን ባዝማችነት ገደል 
ያስጨመሩትን፤ የአማራ ማህፀንና ጡት እንዲሁም የወንድ ልጅ ብልትና የህፃናት አንገት ያስቆረጡትን ማጥላላት ሳይሆን ለፍርድ 
ያቀርቧቸዋል። የአማራውን ትግል ለማኮላሸት የትግል መልክ ቀይረው ስለመጡ ከፍርድ አያመልጡም። የጨረሷቸው ወገኖቻችን 
ናቸውና። አቶ ፈቃደ እንደሚመኘው ለማናውቀው ጥቅም ብለን ሌንጮ ለታንና ዲማ ነጎን እንኳን ደህና መጣችሁ ብለን እጅ 
አንነሳም። የአማራው እሊቂት ጠንሳሾችና መሃንዲሶች መሆናቸውን እናውቃለንና። የወያኔን ክልል የተቀበለው ፈቃደ “ከ 3 ሚሊዮን 

የሚበልጥ ያማራ ህዝብ በኦሮሞ ክልል ውስጥ እንደሚኖር አያውቁም” ይለናል። ቁጥሩን ከየት እንዳመጣው አናውቅም። ለኛ ግን ከዚያ 
በላይ ነው። አማራው አገሩ ኢትዮጲያ ነች። በሁሉም ቦታ ኖራል። ይኖራልም። በጎሳ በተወሰነለት ክልል ታጥሮና በራሱ አገር መጤ 
እየተባለ አይኖሩም። ያም ከሆነ መጀመሪያ መጤው ማን እንደሆነ ይለያል።  

የኤርትራን የትግል አጋርነትና የገበሬውን ትግል በሚመለከት 
ፈቃደ በኤትራ ጦርነት ጊዜ ከወያኔ ጎን ቆሞ ሕዝብ በማስተባበር ተሳትፏል። ወያኔ ኢትዮጲያን በማፈራረስ ዓላማውና በባህሪው 
ከጦርነቱ በፊትም ሆነ በኋል አንድ ነው። በአማራው ላይ የዘር ማጥፋትም የጀመረው ጫካ ሆኖ ነው። ከጦርነቱ ወዲህ ምን ተገኝቶ 
ነው ፈቃደ ኤርትራ ወዳጅ ስለሆነች እንደመነሻና መሸሻ አድርገን እንታገል የሚለው? ቢኢሳያስ ላይ ጦር በማዝመት የተባበረ ሰው 
እንዴት ነው ኢሳያስ ቂሙን ይረሳል ብሎ የሚያምነው? ምን ዓይነት ጅልነት ነው? ምነው ታዲያ ፈቃደ ከነብርሃኑ ጋር አብሮ 
ኤርትራ አልገባም? ሊቅ ማለት እንዲህ ነው! የመወዛውዙ አንዱ ምክንያት የሻቢያንና የወያኔን ዋና ዓላማና አንድም ሁለትም 
መሆናቸውን መገንዘብ አለመቻል ነው። ላይ ላይን ብቻ ማየት የሁለቱ ሰይጣኖች ሰለባ መሆንን ያመጣል።  

“… ግፋ በለው የምትሉትን ጎንደር ውስጥ የሚጋደለውን የገበሬ ተዋጊ ሀይል ማፈግፈጊያም ሆነ ስንቅና ትጥቅ ማቀበያ ሊጠቅመው ከሚችል 
የኤርትራ መንግስት ላይ ማቅራራት ማብዛታችሁ ስትራቴጂክ ሂሳብ ማድረግ የተሳናችሁ መሆኑን መተቼቴ ነው። …. ሁለትና ሶስት ወር የማይዘልቅ 
ትጥቅና ስንቅ የያዘን ተዋጊ ካለው በቂ ጠላት ሌላ ለምን ትጨምሩለታላችሁ ነው ያልኩት። እንዲሁም ኤርትራ ሆነው ሚታገሉት ወገኖቹ ላይ 
የምታካሂዱት አድፋፊ ፖለቲካ ከጉራና ከደመነፍሳዊ አርበኝነት የበለጠ ስትራቴጂያዊ ስሌትና ማውጠንጠን የሌለበት ግልብና የገልቱ ስራ ሆኖ 
ማግኘቴን ነው የተናገርኩት።” 



የስድቡን ውርጅብኝ እንተወውና ፈቃደ ስለኤርትራ ለማስተማር ከመሞከሩ በፊት የሚከተሉትን ጥያቄዎች በመመለስ ቢጀምር 
ያምርበት ነበር። ባለፉት ሃያ ዓመታት በኤርትራ በኩል እንታገላለን ብለው የገቡት አያሌ ዜጎቻችን ምን ዉጤት አመጡ? የትስ 
ደረሱ? ስንቶችስ ታረዱ፤ ተረሸኑ? እነሱ ያቃታቸው ግንቦት ሰባት ይሳካለታል ብሎ የሚያሳምነን ምን ታምር ተፈጠረ? ኢሳያስን 
ኢሳት ስሙን ስለጠገን የኢሳያስን ባሕሪ ይቀይረዋል ወይ? ከናንተ ውስጥ ማን ነው የኢሳያስን ተንኮል የሚቋቋመው?  

ግንቦት ሰባት ኤርትራ ገብቼ ትግል ጀምሪያለሁ ካለ ፮ ዓምት በለጠው። እስካሁን ግን በኢትዮጵያ ምድር አለሁ ከማለት በቀር 
አልታየም። ተፈልጎም አልተገኘም። የግር ኳስ ሜዳ የምታክል ቦታ እንኳን ነፃ አላወጣም። የሁለት ወር ይቅርና የአንድ ቀን ስንቅ 
እንኳን ይዞ አልገባም። ለትጥቅና ሌሎችንም ቁሳቁስቶች ማስገቢያ የሚሆን አገር አያስፈልግም የሚል የለም። ይህ ካልተትሟላ 
ትግሉ አይጀመርም ብሎ መደምደም ግን አይቻልም። የፈጠራ ችሎታም ሆነ የወታደራዊ ሊቆች ችሎታ የሚፈተነው እዚህ ላይ 
ነው። መውጫ መግቢያ አጥቻለሁ ብሎ መቀመጥና አርፈህ ተቀመጥ ታስጨርሰኛለህ አይባልም። ትግሉ የሕዝቡ እስከሆነ ድረስ 
መሿለኪያ ጎርቤት አገር ቢኖርም ባይኖርም ይካሄዳል። የሚያስፈልገው ቆራጥነት ነው። ትግሉ በቆራጥነት ተጅምሯል። 
የጀመረውም ገበሬው እንጅ ከጎረቤት አገር መጣሁ የሚለውና የውሃ ሽታ የሆነው ግንቦት ፯ አይደለም። ስንቁንም ራሱ 
ስለሚያመርተው ከጎረቤት አይጠብቅም። ፈቃደ እንደተነበየው ሁለት ወር የማይዘልቅ ብቻ ሳይሆን ከዚያ አልፎ ከወያኔ ጋር 
የሚያደርገውን ግብግብ ቀጥሏል። በራስ በመተማመን የሚደረግ ትግል ነው። የትጥቅ ትግል ጦርነት ናፋቂነት ነው ሲሉን የነበሩት  
ያሁኑ የግንቦት ሰባት መሪዎችን ግራ የተጋባ ሙግት ማቅረብ የትም አያደርስም። 

ፈቃደ ሌላ ከርሱ የማይጠየቅ ጥያቄ አቅርቧል ”የምትሰበስቡትን ገንዘብ በየት በኩል ትልኩታላችሁ” የሚል ነው። መችም መልሱን 
አይጠብቅም። ለማለት የፈለገው ግን ከኤርትራ በቀር ሌላ መንገድ የለም ነው። ከመጠየቁ በፊት ግን ግንቦት ፯ ከ፱፯ ጀምሮ 
የሰበሰበውን ገንዘብ ምን እንደሰራበት ቢያስረዳ ጥሩ ነበር። 

ፈቃደ በኢንተርነት ቴክኖሎጂ ላይ ያለው እውቀት እጅግ የተዛባ ነው። እሱንም ሆነ እታገልለታለሁ የሚለውን ድርጅት አደጋ ላይ 
የሚጥል ነው። አጋሮቹ የተሻለ ግንዛቤ ይኖራቸዋል ብየ እገምታለሁ። ልጥቀስ  

”በነገራችን ላይ ኤርትራ በአካል ብዙ ጊዜ መመላስለስክን ካልሄድነው ሰዎች የተሻለ መረጃ እንዳለህ ለማስመሰል የሞከርከው ብዙ አያስኬድም። 
በዚህ የኢንፎርሜሽን ዘመን መረጃ ለማግኘት ቦታው ድረስ በአካል መሄድ የለብህም። ብታምንም ባታምንም ስለዚያ አካባቢ ካንተ የተሻለ 
ወቅታዊም ታሪካዊም መረጃ አለኝ። እንዳንተ ደጋግመው ኤርትራ የሚመላለሱ ነገር ግን ካንተ በጅጉ የተለየ መረጃ የነገሩኝ ሰዎችም አሉ”  ይላል። 

በኢንተርኔት ብዙ መረጃዎች ማግኘት እንደሚቻል ሁላችንም እንገነዘባለን። ይህ ማለት ግን ስለአንድ አገር የሚፈልጉትን በቂ መረጃ 
ማግኘትና በአገሪቱ የሚደረገውን ሁሉ ማወቅ ይቻላል ማለት አይደለም። ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለማግኘት በቦታው ሰላዮችን 
መላክ ወይንም ልዩ ቴክኖሎጅ ያስፈልጋል። በቦታም ቢገኙ የሚገኘው መረጃ የተወሰነ ቢሆንም የተሻለ መረጃ ነው። ፈቃደና 
መሰሎቹ ይህ ቴክኖሎጂ እንደሌላቸው እናውቃለን። ኤርትራ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂንና መረጃን በማፈን የምትገዛ አገር 
ነች። መረጃ የሚያወጡ ዜጎቿን እንዴት እንደምትቀጣ እናውቃለን። ፈቃደ በኢንተርኔት ቴክኖልጂ ምን ዓይነት መረጃ ከኤርትራ 
እንደሚያገኝ የሚያውቀው እሱ ብቻ ነው። የደምስን ኤርትራ መመላለስ በማናናቅ እሱ የተሻለ መርጃ በኢንተርኔትና 
በሚያውቃቸው ሰዎች በኩል እንድሚያገኝ ይናገራል። ኃቁ ግን ፈቃደ በጦርነቱ ወቅት ኤርትራ ላይ ጦር በማሰባሰቡ ወደ ኤርትራ 
ቢሄድ የሚጠብቀውን ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ነው። ለእውነት ቆመህ ኃቁንና ገሃዱን ማየት ጥሩ ነው።  

የፈቃደ ማጠቃለያ 
ፈቃደ መልሱን እሱ ምክር በሚለው ይዘቱ ግን ስድብ የተሞላበት ትዛዝና ማስጠንቀቂያ በሆነ ረዥም ፓራግራፍ ያጠቃለዋል።  
ዘለፋውና ማስጠንቀቂያው ለአማራ ታጋዮች ነው። ለሱ በአማራው ላይ አደጋ የፈጠሩት የአማራ ታጋዮች እንጅ አማራን በጠላትነት 
ፈርጀውና ታሪኩን ደልዘው የተሰባሰቡት የጎሳ ድርጅቶች አይደሉም። እነዚህን ድርጅቶች በመፍራቱ  አማራው መብቱን አስከብሮ 
ሳይሆን ለጎሳ አለቆች አጎንብሶ እንዲገዛና ሰጥ ለጥ ብሎ እንዲኖር ይመክራል። አማራው ለመብቱ የሚያደርገው ትግል ጎሰኞቹን 
ስለሚያስቆጣ አንንካቸው ከነካናቸው እንደ ንብ ወረው ያጠፉናል ባይ ነው። የሚያጠፉን ግን ስንፈራቼውና ሳንደረጅ ስንቀር 
መሆኑን መረዳት አስፈላጊ ይመስለኛል። በነዚህ አርባ አመታት አማራው የተጨፈጨፈው ባለመደራጀቱ እኮ ነው። ትግሬዎቹም 
ሆኑ ኦነግ አማራውን ለመጨፍጨፍ የቻሉት ስለተደራጁ እኮ ነው። ሌላ ታምርና ከአማራው የተለየ ልዩ ጥበብ ኖሯቸው 
አይደለም። ይህን እንዴት ያጣዋል? 

“ያማራን ህዝብ መብት ለዘላቂው ማስከበር የሚቻለው ከሌሎች ብሔረሰቦች በተለይ ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር ድልድይ በማበጀት መሆኑ ሊገባችሁ 
ይገባል። ከዚህ በተጨማሪ እንታገለዋለን የምትሉትን መንግስት ትታችሁ ከሱ ጋር የሚታገሉ ሀይሎች ጋር የያዛችሁት የአግድሞሽ ትግል ቢቆም ጥሩ 

ነው። ለምሳሌ ኢሳትና አርበኞች ግንቦት 7 ላይ የምታካሂዱትን ዘመቻ ብታቆሙት ጥሩ ነው። የምትጎዱት ባይኖርም እንታገለዋለን ለምትሉት 

መንግስት የፕሮፓጋንዳ ድጋፍ እየሰጣችሁ መሆኑ ሊገባችሁ ይገባል። በመጨረሻም ባማራ ስም የምታካሂዱትን መስመር የለቀቀ ስራ “NOT IN 

MY NAME” የምንል ብዙ አማሮች መኖራችንንም እያሰባችሁ።” 

አማራ ከኦሮሞም ሆነ ከሌሎቹ ብሄሮች ጋር ተዋዶ፤ ተጋብቶና ተከባብሮ የኖረ ሕዝብ ነው። እንደህሕብ ከኦሮሞ ጋር አልኖርም 
ያለበት ወቅት የለም። ብዙ እልቂት ደርሶበትም ሌላውን አክብሮ ይኖራል። ደም ልመልስና ልበቀል አላለም። አማራው በታሪኩ 
የራሱን መብት ሳያስከበር ለሌሎች መብት የታገለና የወደቀ ነው። ያገለለው አንድም ብሔር የለም። ይህ ማለት ግን እንደማንኛውም 
አገር ምስረታ ጦርነቶችና የተፈጸሙ ስህተቶች አልነበሩም ማለት አይደለም። በዲሞክራሲ የተገነባ አገር የለምና። አብሮ የመኖር 
ችግር የለበትም። ከምን ተነስቶ “ያማራን ህዝብ መብት ለዘላቂው ማስከበር የሚቻለው ከሌሎች ብሔረሰቦች በተለይ ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር 
ድልድይ በማበጀት መሆኑ ሊገባችሁ ይገባል”  እንዳለ አናውቅም ።   አማራው የገነባውን ድልድይ ያፈረሱት ሌሎች ሆነው ሳለ  አማራው 
ድልድይ እንዲገነባ ይመክራል። ከንግዲህ ድልድይ መስራት የአማራው ኃላፊነት አይደለም። ሌላውም ግዴታውን ይወጣ።  



አማራውን ከኦሮሞ ጋር መኖር እንደማይፈልግ አስመስሎ ማቅረብ ግን ሁለቱን ወንድማማች ብሔሄሮች ለማጋጨት ስሌት ያደረገ 
መልክት ይመስለኛል። ይህ ደገሞ ትልቅ አደጋን በህዝባችን ላይ መጫር ነው። ኢትዮጲያን እንበታትናለን የሚሉት የግንቦት ሰባት 
የትግል አጋሮች የበላይነቱን እንዲይዙ እስካልፈቀድንላቸው ድረስ ሁለቱ ብሀሮች አይጋጩም።  

ግንቦት ሰባትንና ኢሳትንም አትንኩብኝ ይላል። የአማራ ታጋዮች ከሃቀኛ ታጋዮች ጋር ግብግብ አይገጥሙም። እንዲያውም 
ትብብራቸውን አጠናክረው አብረው ይሰለፋሉ። ሆኖም የአማራውን ትግል የፖለቲካ ቁማር ሊያደርጉት በመፈለግ በስሙ 
የሚነግዱትን ከዚያም አልፎ አንድነት በሚል መፈክር አማራውን ጎትተው መቃብሩን የሚቆፍሩለትን ግን ይታገላቸዋል። አማራው 
ከንግዲህ የኢትዮጲያ አንድነት በሚለው ወጥመድ አይጠለፍም። እንደስካሁኑ የዋህ ልቦናውን ከፍቶ እንደ መንጋ አይከተልም።  

ግንቦት ፯ ን የምናውቀው የወያኔ ሰራዊት እንዲሸፍት ተደጋጋሚ ጥሪ ሲያደርግና በውጭ አገር ታጋይ ነኝ እያለ ከአማራው ገንዘብ 
ሲሰበስብ ነው። እኔ መንፈስ ነኝ፤ የትም ቦታ አለሁ ይላል። ተፈልጎ ግን አልተገኘም። ከአማራው ቀንደኛ ጠላት ኢሳያስ አፈወርቂ 
ጋር መቆሙን እናውቃለን። በአማራው ላይ ያደረሰበትን በደል ከማውራት ኤርትራ ስለደረሰችበት እድገት ይተርትልናል። አህያን 
ባንዲራ አልብሶ በአማራ እንዳላስስመሰላት ግንቦት ሰባት ኢሳያስ የኢትዮጵያ ፈዋሽ ነው ይለናል። የራሱን ህዝብ በባርነት 
የሚገዛውን የኢትዮጲያ ትንሳኤ አባት ነው ይለናል። ኤርትራን መንደርደሪያ አድርገን ወያኔን እንጥላለን ብለው የገቡትን አርበኞች 
ተራ በተራ አርዷል። በጎሳ እንጅ በኢትዮጵያዊነት እንዳይደራጁ አግዷል። ከዚያ አምልጠው በኢትዮጵያ ምድር ትግል የጀመሩትን 
እያስጠቆመ አስጨርሷል። ግንቦት ሰባት ወደ ኢትዮጵያ ቢገባም የኢሳያስና የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሳዊ ንቅናቄ (ትሕዲን) 
ወታደሮችን አብሮ በማሰለፍ እንደሚፈጅው አንጠራጠርም። የኢሳያስና የትሕዴን ወታደሮችን ከጀርባው አርጎ፤ ኦነግን ባጋርነት 
አሰልፎ ኢትዮጲያ የሚገባ ግንባር ባርነትን እንጅ ነፃነትን አያመጣም። ሰይጣንን አባረን ዲያብሎስን አናስገባም። 

ወያኔ ቢገረሰስ ወያኔን ለመተካት ከተዘጋጀው የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሳዊ ንቅናቄ (ትሕዲን) ጋር ግንባር በመግጠም ለአማራው 
እልቂት መንገድ መክፈቱ የሚያሳስብ ነው። ኢሳት ለትሕዴን የፕሮፓጋንዳ መድረክ ፈጥሮለት እንደነበር የምንረሳው አይደልም። 
ዓማራውን መድረክ መስጠት ቀርቶ ይታገለው ነበር። የጃዋርን ቴሌቪዥን እንደ ዜና ምንጭ ሲጠቀም የአማር ድምጽ ሬዲዮን ግን 
መፈጠሩንም ሊያውቅ አልፈለገም።  በአጠቃላይ የግንቦት ሰባት የትግል አጋሮቹ በሙሉ የአማራው ጠላቶች ናቸው። ኢሳት 
ከንግቦት ሰባት ነጻ ሆኖ ሁሉንም ተቃዋሚዎች በሃቀኝነት ቢያገለግል አማራው በሙሉ ልብ ይደግፈዋል። ትግሉም ብዙ ይራመድ 
ነበር። የግንቦት ሰባት ፖለቲካ ውስጥ በመዘፈቁ ከሃቀኛ ታጋዮች ራሱን አግልሏል። ሌሎችን ለማዳከም የሚያደርገው ጥረት 
ለትብብር የሚያበረታታ አይደለም። ለኢሳት ማጠናከሪያ እየተባለ የሚሰበሰበውም ገንዘብ የየዋሁን አማራ ኪስ ማራቆቻ ሆኗል።  

ከዚህም በተጨማሪ ኢሳት አገር በታኝ ወያኔን እንደ መንግስት ተቀብሎ መንግስት እያለ ለወያኔ እውቅና የሰጠ ሜዲያ ነው። ኢሳት 
ከተመሰረተ ጀምሮ ወያኔን እንደ ዘረኛ፤ አገር በታኝ፤ በአማራው ላይ የዘር እልቂት የፈፀመ መሆኑን በመቀበል የዘገበበትን ጊዜ 
አናስታውስም። የወያኔን መዋቅሮችን ግን “የፀጥታ ሃይሎች፤ መንግስት፤ማረሚያ ቤቶች፤ያገር መከላከያ ሰራዊት፤ ምክር ቤት፤
የፍትህ ሚኒስቴር፤የኢትዮጵያ መንግስት” ሌላ ሌላም እያለ የወንጀል መዋቅሮች እውቅና እንዲኖራቸው አስተዋጽኦ አድርጓል። 

 

የስነምግባር ልዩነት  
ደምስ በፈቃደ ላይ ያለውን ትችት ጨዋነትና አክብሮት በተሞላበት መንገድ አቅርቧል። ጸያፍ አነጋገ አላየሁበትም። በመሆኑም ብዙ 
የምለው የለኝም። አንባብያን ጽሁፉን አንብበው የራሳቸው ድምዳሜ እንዲያደርጉ አመላከቼ ወደ አቶ ፈቃድ አልፋለሁ። 

እንዲህ ይላል ”.... አለመታደል ሆኖ እኛ ፖለቲካ ውስጥ ይህንን መለየት እንችልም። ፖለቲካቸው አላግባባ ያላቸው ሰዎች ደም እንደተቃባ ባላንጣ 
ሲሆኑ ያሳዝነኛል። ከዚህ አይነት መንጋ ጋር እንዳትዳበል ምኞቴም ጸሎቴም ነው።”   ፈቃደ በፖለቲካ ልዩነት ምክንያት በጠላትነት መተያየት 
ስህተት እንደሆነ ተናግሮ ሳይጨርስ ”ከዚህ ዓይነት መንጋ ጋር እንዳትዳበል”  ሲል እራሱን በራሱ ይቃረናል። ሌላውን በጠላትነት 
እየፈረጅ መሆኑን አንባቢያን ይረዱታል ብሎ አላሰበም። ከዚህ ዓይነት መንጋ ጋር ይዳበላል ማለቱ በራሱ ግለሰቡን የማራቅ 
ምልክት ነው። የሃሳብ ልዩነትን መግለጽ  ከመንጋ አያሰለፍም። ሃይለ ቃል መጠቀሙ አስፈላጊነቱ ዓይታየኝም። እዚህ ላይ ፈቃደ 
መንጋ የሚለው ከናዚ ጋር ያመሳስላቸውን የአማራ  ድርጅቶችንና ደጋፊዎችን መሆኑ ማሰብ ያስፈልጋል። ታፔታ መለጠፍ 
የግለሰብን ማንነትና ስብእና ማጉደፍ መሆኑንና ማሰብ ተገቢ ነው።  

የሚኒልክን በሳል አነጋገር ምሳሌ አደርጎ የፈቃደን ወዳጅነት ማጣት እንደማይመኝ ሲገልጽ ቅኔ ካለቀበት ደብተራ ጋር አመሳስሎ 
የሰጠው መልስ ”የምኒልክንና የጎበናን ተረት የጨመርከው ነገር ጥንቸል ወዲያ ምዝግዝግ ወዲህ ነው”  የሚል ነው። የፈለገው የደምስን 
ምሳሌ ሆን ብሎ በማጣመም የደምስን ሃሳብ ደካማነት ማሳየት ነው። የደምስ ምሳሌ ፈቃደ በጠላትነት አንተያይ ያለውን 
የሚያጠናክር እንጅ  የሚጻረር አልነበረም። በምንም ስሌት ከፈቃደ አነጋገር ጋር አይጋጨም። ፈቃደ ቀጥሎ እንዲህ ይላል “ እኔ 

ፐርሰናሊቲ ላይ እንከን መፈለግ እንዳልኩህ ያንተን ጎባጣ  አስተያየት አያቀናውም።” ።  በወጉ መልስ ከመስጠት ይልቅ ራሱን በመጻረር 
የደምስን ሃሳብ ጎባጣ ሲል ያጣጥላል። ”ያንተን ጎባጣ አስተያየት አያቀናውም” ማለቱ ማንነትን ለማጥቃት ያለመ መሆኑን ማንም 
አያጣውም። የአንባቢውን የግንዛቤ ችሎታ መናቅ ነው? ጎባጣ ብሎ መሳደብ ጠላት ወይስ ወዳጅ የማፍራት ዘይቤ ነው?  

በመጨረሻም የተሻለ መንግስቱን ”በትምህርት (ውስጥ) እንደሚገኝ ያለ ድንቁርና የትም የለም) ያለውን ጠቅሸ ጠቅሼ እሰናበታለሁ። 

ቸር ያሰንብተን 

ታምሩ ሁነኛው 

http://ethiopatriots.com/pdf/kabdengaye161124.pdf

