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ጭላዳዎቹ የት ገቡ?  

Where Have All the Gelada Baboons Gone? 
 

 

"ብልጭታ" በሚል ርዕስ በክፍል አንድ በስፋት እንዳየነው፥ ጭላዳ ዝንጀሮ ይፎክር ያቅራራ፣ ይሸልል 

ያጓራ እንደሁ እንጂ የጦርነት ስትራቴጂ ነድፎ መዋጋት እና ድልን መጎናፀፍ የተፈጥሮ ገንዘቡ 

አይደለም። 

 

ከሁለት ሳምንት በፊት "ወልቃይትና ራያ" ላይ ዛሬ ካልዘመትን ሲሉ የነበሩ የብአዴን ጭላዳዎች፥ 

ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ስብሰባ በኋላ የት ገቡ? 

 

መልሱ ቀላል ነው። ጭላዳ እስኪደክመው ጮሆ ዝም ይላል እንጂ ስትራቴጂ ነድፎ በራሱ ድል 

የማያመጣ ወናፍ ነው። ብአዴን ለአብይ ግርድና መቆም ሲያምረው፥ ጭላዳ ካድሬዎቹን 

ያስጮሃቸዋል፥ ከዚያ በዘለለ ብአዴንም፥ ጭላዳ ካድሬዎቹም የአማራ ርስት ጉዳይ ትናንትም 

አላሳሰባቸውም፥ዛሬም አያሳስባቸውም ነገም እንዲሁ። 

 

የጭላዳዎችንና ከንቱ ጩኸታቸውን ወደጎን እንተወውና፥ በመሬት ላይ የአማራን ህዝብ አስተባብረን 

ማታገል እንችላለን የሚል ካለ፥ የአማራ ህዝብ የአሁን አደጋና ጠላት ከሆኑት አካላት፥ ማለትም 

ከብአዴን፣ ከወያኔ-ትግሬና ከፋሽስታዊው የኦሮሞ ቡድን መካከል፥ ወያኔ-ትግሬ ላይ ልናደርግ የሚገባን 

ብለን በተደጋጋሚ ከሰሞኑ ስናነሳቸው የነበሩት ሀሳቦችን ለማጠናከር የሚከተለውን ለማለት ወደድን። 

መልካም ንባብ! 

 
ወያኔ ትግሬ በአሜሪካ መንግሥት አስገዳጅነት ከማዕከላዊ መንግስት መገፋቱ፥ ወያኔን የትናንት ታሪክ 

አድርጎ መሳል አልያም ክንፉ እንደተሰበረ አሞራ አድርጎ መቁጠር እጅግ አደገኛው ስሁት ስሌት ነው። 

 

እንዲያውም ወያኔ-ትግሬ ማህበራዊና ፖለቲካዊ መሠረቱን ያጠናከረበትና የኦሮሞውን "ከፍ ሲል 

አርሰናል፥ ዝቅ ሲል MA" ቡድን ፥ ስጋ ለብሶ ያንሰራራበትና፥ አሳቻ ሰዓት እየጠበቀ ወይም አመቺ 

ሁኔታ ለመፍጠር እያደባ፥ ለአማራ ህዝብም ከፍተኛ አደጋ ሰንቆ በደፈጣ ላይ ይገኛል። 

 

* የወያኔ ትግሬ ልብሰ-ስጋ ("ከፍ ሲል አርሰናል፥ ዝቅ ሲል 'MA') 

 

/"Borrow a corpse to resurrect the soul"/ 

 
ህወሃት ኦህዴድን ከፈጠረችው ጊዜ ጀምሮ በኦህዴድ ውስጥ ያለ የስለት ልጅ ነበራት። ሬድየሱን 

ሲያሰፋ "አርሲያዊ" ወይም በሌላው ኦሮሞ (ኦህዴድ) ዘንድ "አርሰናል" የሚባለው፥ ሬዲየሱን 

ሲያጠብብ ደግሞ ራሱን በሃይማኖት ጭምብል ሸፍኖ "ሙስሊም-አርሲ" ወይም በሌላው ኦሮሞ 

(ኦህዴድ) ዘንድ "MA" የሚባለው ነው። 

ይህ ስብስብ በስልጣን፣ሀብት በማካበትና በውጭ ሀገር የትምህርት ዕድል ሲንበሸበሽ የኖረ ሀይል ነው። 
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"የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን" ተብለው በተሰየሙ በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ ቦታዎች በከንቲባነት ተሹመው 

አንድን መሬት ለአራት ሰው ሲሸጡ የነበሩ፥ "ለውጥ" የሚባለው ነውጥ ከመጣ በኋላ ደግሞ አማራን 

ሲያፈናቅሉ የነበሩት በአብዛኛው እነዚሁ የ "MA" አባላት ናቸው። 

 

በልጅነታቸው ተመልምለው የውጭ ሀገር የትምህርት ዕድል ተጠቃሚ ከሆኑት መካከል ራሱን "እኔ 

የኦነግ ልጅ ነኝ" እያለ ሲቦተረፍ የነበረው ጃዋር መሐመድ አንዱ ነው። ጃዋር የኦህዴድ ወጣት ክንፍ 

አባልና "MA" ነው። 

 
ወትሮውንም በአሸዋ ላይ የቆመው የኦሮሞ ፖለቲካ፥ በጎሳ፣በአካባቢያዊ ጎጥና በሃይማኖት የተከፋፈለ 

ሲሆን፥ ሁሌም privileged የነበረውና በሀብትና ኔትዎርክ ጠንካራ የሆነው "MA" በአንድ በኩል 

በእነጁነዲን ሳዶ የሚመራ "ሸገር ባንክ" የተሰኘ ባንክ ለማቋቋም ላይ ታች ሲል፥ የፖለቲካ ክንፉን 

የሚያሳልጠው በእነጃዋር የሚመራው ክንፍ ደግሞ፥ የእሱ ተፃራሪ የሆነውን ሌላኛው አራት ኪሎ 

ያለውን ፋሽስታዊ የኦሮሞ ቡድን በጠረባ ለመጣል ያስችለው ዘንድ ከወያኔ ትግሬ ጋር ጋብቻ ፈፅሞ፥ 

ወያኔ በ "MA" ስጋ ነፍስ እንድትዘራ ዕድል ሰጥቷታል። 

 

ይህ ሀይል ከጃዋር "መታሰር" ጋር የከሰመ የሚመስለው ካለ፥ እሱ ተሳስቷል። በገንዘብ የተገዙት 

የወለጋዎቹ ኢታና ሀብቴና ህዝቄል ጋቢሳ፣ የባሌው ግርማ ጉተማን የመሳሰሉ የተፈጠረውን 

intellectual gap ለመድፈን ሲሯሯጡ፥ በውጭ ሀገር ያለው የ "MA" ክንፍ የሚኒሶታ ሴናተሮችን 

lobby እስከማድረግና በአብዛኛው ሃይማኖታዊ መገለጫ የሆነ ልብስ የለበሱ እንስቶችን በአውሮፓና 

በአሜሪካ ከተሞች አደባባይ እያስወጣ ተከታታይ "ሰላማዊ" ሰልፍ እያደረገ ይገኛል። 

 
አብዛኛው የአማራ አክቲቪስት፥ ወያኔ የአማራን ምድር ረግጦ ካላለፈ ወደ ማዕከል አይገባም የሚል 

ስሁት ዕሳቤ የያዘ በመሆኑ፥ ወያኔን የትናንት ታሪክ ለማድረግ ይዳዳዋል። እውነታው ግን ወያኔ በ 

"MA" ስጋ ውስጥ፥ የራሱን ነፍስ ዘርቶ፥ በአንዳች አጋጣሚ የአራት ኪሎውን ፋሽስታዊ ቡድን 

አስወግዶ የአማራን ምድር መርገጥ ሳያስፈልገው ወደ ማዕከል ለመምጣት እየሰራ ነው። "አዲስ አበባ 

ጀምረን፥አዲስ አበባ እንጨርሰዋለን" የሚለው አጀንዳ ተጀመረ እንጂ አላለቀም። ለአማራ የተደገሰለት፥ 

ከትናንት ያልተቋጨ የቤት ስራቸው በከፋ ሁኔታ ከክልሉ ውጪ ላለው አማራ እልቂት፥ "ክልሉን" 

ደግሞ ብትንትኑን አውጥቶ፥ በኦነግ ካርታ ትግሬን ከኦሮሞ ድንበር የሚጋራ ዕቅድ ተግባራዊ ለማድረግ 

እየሰራ ነው። 

 

ለዚህ ነው ወያኔ ትግሬ የትናንት ታሪክ ሳይሆን፥ የዛሬና የነገ አደጋ ሆኖ በአማራ ህዝብ ላይ የተደቀነ 

ጠላት በመሆኑ፥ ዛሬ ልናደርግ የምንችለውን የተናጠል የንግድ ጦርነት /trade warfare/ በወያኔ 

የንግድ ተቋማት ላይ እናድርግ እያልን እየወተወትን ያለነው። 

 
ወያኔ ትግሬ የአማራን ርስት የነጠቀ ብቻ ሳይሆን፥ የአማራ ህዝብ አሁናዊ የህልውና አደጋም ነው። ይህ 

ማለት የአራት ኪሎው ፋሽስታዊ የኦሮሞ ቡድን፣ ብአዴን እና ጭላዳ ካድሬዎቹ እንዲሁም ቀሪ 

ፋሽስታዊ የኦሮሞ ቡድኖች የአማራ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት መሆናቸውን ዘንግተን እንዳልሆነ አንባቢ 

ያስተውል። 
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******** የንግድ ጦርነት በወያኔ ላይ ለምን? *********** 

 

የብአዴን ጭላዳዎች "አብይ ወያኔን ይዋጋልናል፣ ወልቃይትና ራያን ያስመልስልናል" እያሉ 

የሚያቅራሩትን ካመንህ፥ ወይ የፖለቲካ አክፍሎተኛ፥ አልያም ባለ ስልሳዎቹ IQ ጎራ ገብተሃል ማለት 

ነው። ርስትህን የምታስመልሰው፣ የተደቀነብህንም የህልውና አደጋ የምትቀለብሰው በራስህ ስትራቴጂ 

ለራስህ ጥቅምና ነፃነት ቆመህ ስትታገል፣ እርምጃ ስትወስድና ዋጋ ስትከፍል ብቻ ነው። በመሆኑም 

ከተለያዩ የጦርነት ስልቶች አንፃር፥ አሁን ላይ የአማራ ህዝብን አንቀሳቅሶ በወያኔ የንግድ ተቋማት ላይ 

የንግድ ጦርነት /trade warfare/ ቢደረግ እንዴት አዋጪ እንደሆነ እንደሚከተለው እንመለከታለን። 

 

1. "ብረትን መቀጥቀጥ፥ እንደጋለ ነው፦ 

/ "Attack the enemy according to its changes"/ 

 

- ወያኔ ትግሬ ትናንት የማዕከላዊ መንግስቱ ብቸኛ አድራጊ ፈጣሪ በሆነበት ጊዜ፥ የዘረፋ የንግድና 

አገልግሎት ተቋማቶቹ የሚያቀርቡትን ምርትና አገልግሎት ገዛኸውም አልገዛኸውም ከቁብ 

አይቆጥረውም ነበር። ምክንያቱም ክልሎችንና የመንግስት ተቋማትን በማስገደድ እንዲሁም ለተቋማቱ 

ገበያ በመፍጠር እንደፈለገው ይዘርፍ ስለነበር፥ የገበያ ጉዳይ ለወያኔ least priority ነበር። 

ዛሬ ያ እውነት ተቀይሯል። ኢንሳ የራሱን ህንፃ ትቶ የወያኔን ህንፃ መከራየት አቁሟል፣ ለመንግሥት 

ፕሮጀክቶች መሰቦ ስሚንቶና ሳባ ዕብነ በረድ ብቸኛ አቅራቢ መሆናቸው አብቅቷል፣ ለመከላከያ፣ለልዩ 

ሀይል፣ለፖሊስና ለፌደራል ፖሊስ የደንብ ልብስ፣ ለመከላከያ አንሶላና ተያያዥ አልባሳት ከአልመዳ 

ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በብቸኝነት መቅረብ ቆሟል፣ ..........ሌላም ብዙ ብዙ። 

 

ወያኔ ከማንም በላይ ገበያ ፈላጊ ነው። ሰፊው የሸቀጥና (ጉና የንግድ ድርጅት ከውጭ 

የሚያስመጣቸውን ምርቶች ጨምሮ) የአገልግሎት ማራገፊው ደግሞ የአማራ ህዝብ ነው። እንግዲህ 

ወያኔ የዘር ማጥፋት ፈፅሞብኛል፣ ርስቴን ነጥቆኛል፣ ዛሬም ለህልውናዬ ቀዳሚ አደጋ ነው የምትል 

ከሆነ፥ በገበያ ጥማት ኪስህን እየተመኘ ያለውን ወያኔን "ከአንተ ምርትም ይሁን አገልግሎት ብገዛ፥ 

እርም በግፍ የጨፈጨፍካቸው ወገኖቼን ስጋ!!!" ብለህ ጀርባህን ስጠው!!! 

 
ለምን አልገዛህም ብሎ የሚሰቅልህ የለም። ኪስና አዕምሮህን በማዘዝ ለነገው የነፍጥ እርምጃህ፥ ጠንካራ 

መደላድል መፍጠር ትችላለህ፤ ሲቀጥልም ጠላትህ አንተን መተናኮል ትቶ፥ ለትግሬ ህዝብ ደመወዝ 

እንዴት መክፈል እንዳለበት ሲያስብ ውሎ ሲያስብ እንዲያድር ማድረግ ትችላለህ። ውጤቱ የሚወሰነው 

ምን ያህል አንተ ለጠላትህ ስንቅና ትጥቅ ለመግዣ ገንዘብህን ላለማዋል ቁርጠኛ ነህ የሚለው ነው። 

 

2. "ኧረ ቅደም አትቀደም፥......." ፦ 

/ "The highest realization of warfare is to attack enemy plans."/ 

 

- ወያኔ ትግሬ ዛሬ ላይ የሚፀፅተውና እየቆጨው ያለው፥ አማራን ሙሉ በሙሉ አለማጥፋቱና በተለይ 

ክልሉን በታትኖት አለመሄዱ ነው። ቢሳካለትና ቢመጣ ቀዳሚ አጀንዳው የሚሆነው፥ ዛሬ 

እየተፀፀተበትና እየተቆጨበት ያለበትን ጉዳይ ወደ መሬት አውርዶ ማስፈፀም ነው። 



4 
 

 

ለነገ የሞት ቀጠሮ ለያዘልህ ጠላት፥ ዛሬ የምትገደልበትን ጥይት መግዣ ገንዘብ የምታቀብል ከሆንህ፥ 

መሠረታዊ የዝግመተ አዕምሮ ችግር አለብህ ማለት ነው። 

 

ያ ካልሆነ፥ የወያኔን war making and terror cooking capability መስበር ያለብን ዛሬ 

ነው። ገና ከማኮብኮቢያው ሳይነሳ፥ ለእኛ መግደያ ጥይት የሚገዛበትን ገንዘብ በፅናት ለተራዘመ ጊዜ 

በመንፈግ ሽባ ማድረግ የሚችል demographic weight አለን። ይህንን አስተባብሮ ህዝባችንን 

በማንቀሳቀስ የሚመራ ሀይል ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ያንን እኩይ ዕቅዱን ለማክሸፍ፥ ኪስና 

አዕምሮህን ከመጠቀም ጀምር!!! 

 

3. " ድህነት በበር ሲገባ፥ ሠላም በመስኮት ትወጣለች" 

/ "Seize what the enemy loves. Then we, acting from without, can cause 

a response from within" / 

 

- ዛሬ ወያኔ፥ ውሻውን ባንድራ፣ የሰባ አመቷን አሮጊት ደግሞ ክላሽንኮቭ እያስያዘና "ቁረፅ በሎ፣ ቁረፅ 

በሎ" እያለ ሲደነፋ የሚውለው፥ ከዳቦ ጥያቄ በዘለለ ኪሱን የእኛ ህዝብ ላይ ከየትም አምጥቶ 

በሚደፋው ሸቀጥ ሽያጭ ስለሚሞላ ነው። ይህንን ምንጭ ባደረቅንበት ማግስት፥ ከውስጥ በሚነሳበት 

ቀውስ፥ እርስ በእርሱ መበላላቱ አይቀርም። ውጤቱ የሚወሰነው ምን ያህል በቁርጠኝነት 

እስከመጨረሻው የጠላትን ኪስ ላለመሙላት እንጓዛለን የሚለው ነው። 

 

4. "ዛፍን ለማድረቅ፥ ስሩን መቁረጥ ነው"፦ 

/ " Remove the firewood from under the pot" / 

 

- በወያኔ ትግሬ የተወሰዱ የአማራ ርስቶች "በማንነትና ድንበር ኮሚሽን" ወይም አብይ አህመድ ወያኔን 

ተዋግቶ ያስመልስልኛል ብሎ ተስፋ የሚያደርግ የብአዴንና የብአዴን ጭላዳ ካድሬዎች ስብከት ሰለባ 

የሆነ ሰው ብቻ ነው። 

ወያኔ በሀይል የተወሰዳቸው የአማራ ርስቶች፥ መመለስ የሚችሉት በሀይል ብቻ ነው። በሀይል 

ለመግጠም ደግሞ ጠላትህ የግድ መዳከም አለበት። መዳከም ሲባል ደግሞ በዋናነት በፋይናንስ 

መዳከም ማለት ነው። የፋይናንስ ምንጩን (ስሩን) ከቆረጥኸው፥ የጊዜ ጉዳይ እንጂ የተንዠረገገው 

ቅርንጫፉም ይሁን፥ ሰፍቶ የቆመው ግንዱ ከእነ ልምላሜው ደርቆ ለማገዶነት ይቆረጣል። 

የወያኔን የገንዘብ ምንጭ፥ አማራ ራሱን ከወያኔ ሸቀጥ ማራገፊያነት በማቀብ significantly ማዳከም 

ይችላል። ያኔ በሀይል የወሰደውን፥ በሀይል ለመቀበል ከባድ አይሆንም። 

 

* በዚህ አጋጣሚ ወቅት እየጠበቁ የሚጮሁት የብአዴን ጭላዳ ካድሬዎች፥ ወያኔን ዛሬም በዋና 

ጠላትነትና አደጋ እንፈርጀዋለን ማለታችንን፥ ጠምዝዘው አብይ አህመድና ፋሽስታዊ መንግስቱን የእኛ 

ወዳጅ አስመስለው ለመሳልና በእሱ ጉያ ለመደበቅ የሚያደርጉትን ሸፍጥ መቃወምና መዋጋት 

ያስፈልጋል። በመግቢያችን ላይ እንደገለፅነው፥ ወያኔ ትግሬም፣ ተላላኪው ብአዴንም፣ በየትኛውም ጎራ 

የተሰለፉ ፋሽስታዊ የኦሮሞ ቡድኖችም የአማራ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት ናቸው። ይህ መሠረታዊ እውነት 

ከቶውንም ሊዘነጋ አይገባውም። 
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ፈጣሪ የአማራን ህዝብ አብዝቶ ይባርክ!!! 

 

ዴቭ ዳዊት። 

  


