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                     ጥቅምት 30ቀን 2014ዓም 

ክፍል3              

 አቢይ!"የችግሩ አካል ወይስ የመፍትሄው!" 

አቢይ አህመድ! ኢትዮጵያዊ እና  አማራ የሚባለውን የህብረተሰብ ክፍል፣ ከ“short memory” 

ያልተላቀቀ ማለትም ፣የቀደመውን ማሥታወስ የማይችል” ብሎ እንደዘለፈን ሳይሆን እርሱ ከመጣ 

በኋላ በአማራና በኢትዮጵያ ላይ የሠራቸውንና የተናገራቸውን፣የቀደሙትን  እንዳልረሳናቸው፣ 

አንዳንዶቹን ጠቃቅሼ  ካስገነዘብኩት በኋላ ወደዛሬው ቁም ነገር እገባለሁ፡፡ አቢይ!   

-“ለአንድ ክልል ተብሎ ህገ መንግሥት አይቀየርም” አለ፣  1 (አንድ)በሉ! 

-”ወልቃይትና ራያም በህገ መንግሥቱ መሠረት ይታያሉ”ብሎ አለ፡፡2 (ሁለት) በሉ!  

-ትህነግ! በሠሜኑ ዕዝ ላይ ጥቃት ሲፈፅም፣ሌሎቹን ሲያግት፣ መርጦ የገደለው አማራን ብቻ ነው 

የሚል ዜና ሲወጣ “ወታደር ብሔር የለውም” ብሎ ለማዳፈን ከጣረ በኋላ፣በጀዋር የጠባቂ 

ውዝግብ ሳቢያ በቄሮዎች   ከተገደሉት  87ሠዎች  መካከል ከ80 በላይ  አማራዎች እንደሆኑ 

ሲነገር፣ ”ወታደር ብሔር የለውም” ያለን ሠውዬ፣ የአማራን ግድያ ለማዳፈን ሲል፣”50 ኦሮሞዎች 

ተገድለዋል” ብሎ የተለመደውን ውሸቱን  በአደባባይ አሠጣው፡፡3(ሦሥት) በሉ! 

-በሀጫሉ ግድያ  ሳቢያም  ከ200 ያላነሰ አማራ   በገፍ ሲያልቅ፣ ትንፍሽ አላለም፡፡4(አራት) በሉ! 

-እንደውም በአንደኛው  ግድያ ሐረሪ ሄዶ ገዳዮቹን ቄሮዎች ይቅርታ ጠይቆ ተመልሷል፡፡

5(አምሥት) በሉ! 

-ወደሥልጣን እንደመጣም፣በአሜሪካ አገር ንግግሩም ሆነ  በአዋሳው ጉባኤ ላይ  ኢትዮጵያዊነትንና 

አንድነትን  ልብ በሚነካ መንገድ  በወርቃማ ቃላት  አሳምሮና ዕውነት አሥመስሎ  በማቅረብ 

የየዋሆችን ልብ በመብላቱ፣ 

ለ27ዓመታት፣የትነግ/ኢሕአዴግን የጭቆና አገዛዝ በመታገል ብዙ ወገኖቻችን የተሠውበት፣የሕዝብ 
ዕምቢተኝነት ትግል ጠንክሮ ነፍሰገዳዩ አገዛዝ ሊወድቅ ሲንገዳገድ፣ከተወሰኑት በሥተቀር አብዛኛው 

“ተቃዋሚ ነኝ” ይል የነበረው ወገን  ያላንዳች ቅድመ ሁኔታ በወዶገባነት እጅ ሠጥቶ፣በሠላማዊ 
ሠልፍ ጭምር  ደግፎ ተነሳ።  

አቢይ በኢሕአዴግ ተመርጦ ሥልጣኑን ከትህነግ ወደኦህዴድ በማዞሩና እሥረኞችን  በመፍታት 
ሠበብ ዛሬ እንደሚያደርገው ፣ትግሉን  ጠልፎ ወደራሱ በመውሰድ  ነፍስ ዘርቶ፣ የለውጡ ባለቤትና 
አራማጅ መሥሎ ብቅ  አለ፡፡ትግሉ ውሀ እንዲቸለሰበትና ሥርዓቱም፣ህገመንግሥቱም የዘር 
ፌደራሊዝሙም ሳይነካ፣ ሠቆቃችን እንዲራዘም ሆነ፡፡ 6(ሥድስት) በሉ! 
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ማሳሰቢያ! ሳናስብ ገደብ የለሽ ድጋፍ ከሠጠን በኋላ ተቃውሞ ከማድረግ ይልቅ፣ድጋፍ 

ከመስጠታችን በፊት፣ቀድመን በማሰብ መደገፍ ወይም ከድጋፍ መቆጠብ ለአማራውም 

ለኢትዮጵያም ጠቃሚ ነው፡፡ 

ይህ መልዕክት ትናንት ለእነመለስ ትህነግ/ኢሕአዴግ፣ ዛሬ ደግሞ ለኦህዴድ/ኢሕአዴግ/ብልፅግና  

ጀግናው መሪያችን አቢይና ጀግናው መከላከያ የምትሉትን  ያልሆኑትን እንደሆኑ  የምታደርጉትን 

አሸርጋጆችንም ይመለከታል፡፡ሲጀመር ግለሰቦችን ያውም አምባገነኖችን  ሠማይ መሥቀል ትክክል 

አይደለም፡፡መከላከያውን በተመለከተ  ከመቀሌ እሥከ ደብረብርሀን የአንድ ናርሲስት 

(Narcissist)እና ሲኮፓት (Psykopat) የግል ዘበኛ ሆኖ፣ትዕዛዝ አልተሰጠኝም እያለ መሣሪያ 

ተሸክሞ በማፈግፈግ ሥም ከግለሰቡ በላይ የሆነን  ያልታጠቀን የአማራ ሕዝብ   ለጠላት አሥረክቦ 

በመኮብለል ያሥጨረሰ ነው፡፡ ሥለዚህ አረባጆችና እበላባዮች “በሆዳችሁ ይዥችኋለሁ እንዲህ 

ዓይነቱን አቁማችሁ፣የዕለት የዕለቱን ትግል ብቻ ሳይሆን በረጅሙ አሥቡ፡፡ለሕዝብ ክብር 

ይኑራችሁና ”ጀግናው ሕዝባችን ማለትን ልመዱ፡፡  

- የአማራው ኃይል መከላከያውን ከከበባ ባወጣው ወቅት አቢይና መሠሎቹ ሥለአማራው ጀግንነት 
ብዙ ካሉ በኋላ፣በድሉ ማግሥት አማራውን በመገፍተርና በማሳነስ  ድሉን ለመከላከያው ብቻ 
አሸከሙት፡፡  
ይህ ነገም ሥለሚደገም፣ አማራው የድል ባለቤትነቱን እንዳያስነጥቅ ይፃፍ ፡፡ 7(ሰባት) በሉ! 
-መከላከያው መቀሌን እንደተቆጣጠረ አቢይ ወጥቶ “ጁንታው (ትህነግ) ዱቄት ሆኗል” ብሎ ነገረን፡
፡ብርሀኑ ጁላም “ጁንታው ከክላሽ በቀር ምንም የለውም” ብሎናል፡፡ባጫ ደበሌም በዚያን ጊዜ ብቻ 
ሳይሆን በዚህ ሳምንትም “ትህነግ ሥጋት አይደለም” ሲል በድጋሜ ሊይዘናጋን መጥቷል፡፡
8(ስምንት)በሉ! 
 
-ሌላው የአቢይ ሴራ፣አማራን አሥወርሮ  ማሥጨረሱ ሥላልበቃው፣አማራው ለህልውናው 

እየተዋደቀ ባለበት  ወቅት፣ “ተነስ፣ታጠቅ፣ዝመት ሳይሆን ልማት ነው” ማለት ነው ያለብን እያለ፣

ወደንና መርጠን የገባንበት ጦርነት ይመሥል፣በቁሥላችን ላይ እንጨት መሥደዱን አንረሳውም፡፡፣

ይህ አባባሉ  አማራን አዳክሞ፣ከትግሬው ጋር ድርድርና ዕርቅ ለመፍጠር  እንደሚንደረደር 

ያመላክታል፡፡ 9(ዘጠኝ) በሉ! 

ይህን ካልኩ በኋላ ቀደም ሲል (1) መከላከያ ከመቀሌ  በምን ምክንያት ወጣ? (2) ከወጣበት ጊዜስ  
አንስቶ ምን አደረገ? በሚል ሁለት መፃፅፍን በ Ethiopatriots  ድረገፅ ማውጣቴ የሚታወስ ነው፡፡
አሁን  ይዘታቸውን ጠቅለል ባለ መልኩ ካቀረብኩ በኋላ ዛሬ አቢይ ወደጦር ግንባር የሄደበትን 
ምክንያት መቋጫያ እንዲሆን መረጥኩ፡፡ 
 
(1)መከላከያው ከመቀሌ  የወጣው ምዕራባውያን  በአሜሪካ መሪነት “የኢትዮጵያ መንግሥትና 

አማራው ከትግሬ መሬት እንዲወጡ  በመጫናቸው እንጅ፣ አቢይ ለትግሬ ገበሬ አስቦና የተናጠል 

ተኩስ አቁም ለማድረግ ዕቅድ ኖሮት እንዳልሆነ ውሸታሙ መሪ ልቦናው ያውቀዋል፡፡ 
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ልብ በሉ! አቢይ! መከላከያውን ከልዩ ኃይሉ ጭምር  ሲያስወጣ፣የመጨረሻ ግቡ ድርድር እንደሆነ 

ሥላቀደ፣በአንድ ድንጋይ አራት  ወፎችን መግደል  እንዳለበት ወሰኖ ተነሳ፡፡ 

አንደኛው! “የመከላከያውን መውጣት ተከትሎ ትህነግ ትንኮሳ ሥለሚያደርግ ምዕራባውያን 

ፊታቸውን ከአቢይ ካቢኔ  ወደትህነግ ያዞራሉ”የሚል ነበር፡፡በወቅቱ እንዳሠበው ከራሱ 

ባይወርዱለትም፣ ዛሬ የትነግንም ወንጀል  ለማዬት ተገደዋል፡፡ 

ሁለተኛው! አቢይ!አማራ ካልተዳከመ እነወልቃይትን ለድርድር ማቅረብ እንደማይቻል ሥላመነ፣

ከባድ 

መሣሪያን የተሸከመው መከላከያ  እንዳይዋጋ አድርጎ፣ከባድ መሣሪያ የታጠቀው ትህነግ 

ያልታጠቀውን የአማራ ሕዝብ እንዲጨርሰው አሥደርጓል፡፡ታሪክ ይቅር አይለውም፡፡ 

ሦሥተኛው! አቢይ! የሚጠላው የአማራ ሕዝብ  እሥከአፍንጫው በታጠቀው ትህነግ  

እንደሚወረር ጠንቅቆ እያወቀ ጃስ ብሎ የለቀቀው፣ የአማራ መዳከም ለኦሮሞ ጥንካሬ እንደሚሆንና 

የኦሮሞን  ድጋፍ ለመሻት  ነው፡፡   

አራተኛው! አማራው ይበልጥ በጦርነቱ ከተዳከመና አቅመቢስ ከሆነ ለድርድር በቀላሉ ሸብረክ ሊል 

ይችላል፡፡ካልሆነም  ጦርነቱን ማራዘም የግድነው፡፡ 

  ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ፣(1)መከላከያ ከመቀሌ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ፣ አማራን አሥወርሮ፣

የጎንደርና የቤኒሻንጉል ሱዳን አዋሳኞች  እና የአፋርና የወሎ ጂቡቲ አዋሳኞች የሆኑትን የሁለቱ 

ሀገራት  አራት(4)በሮች ትህነግ እንዳይቆጣጠር በሚል ተወስኖ እንደቆዬ ልብ ይሏል፡፡ 

ከሚሴ ተያዘ ሲባል   ግን ፈጥኖ ደርሶ ነፃ አውጥቶ፣የሸሹትን የኦሮሞ ባለሥልጣናት ወደቦታቸው 

አጅቦ መልሶ እንዳስቀመጠ ይታወቃል፡፡ይህ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ መከላከያ ተብዬው 

የትዝብት ሥራ፡፡  

ምንም እንኳን የአማራ ኃይሎች ከባድ መሣሪያ ባይታጠቁም፣ባላቸው መሣሪያ እሥከአፍንጫው 

የታጠቀውን የትግሬ ወንበዴ እሥከቻሉት ቢታገሉትም፣ እስከደብረብርሀንና አካባቢዎቹ ለመድረስ 

ቻለ፡የአማራው ኃይሎች በቂ መሣሪያ እንዲኖራቸው ሥለማይፈለግ ውጤቱ ይህ ቢሆንም ከጊዜ 

ጋር  ግን ትህነግ እየተዳከመ ሥለመጣ መሸነፉ አይቀሬ ነው፡፡ 

አቢይ!እነኚህን ቦታዎች ከማሥያዙ በፊትም ሆነ ካሥያዘ  በኋላ፣አሜሪካና መሠሎቿ  ጋር 

የሚያደርገውን የድርድር  ውይይት ሥልጣኑን የሚያሳጣው ሥለመሠለው ሲጋጭ ቢቆይም፣ዛሬ 

ግን  ለውጭ ኃይሎች ምን ቃል እንደገባላቸው ባይታወቅም  አንድ  ዕርዳታ  በቅርቡ እንደሰጡት 

አድምጠናል፡፡ 

አቢይ!አሁን “ጦሩን እመራለሁ” ብሎ የሄደው፣በቅድሚያ ብዙ ተዋጊዎቹን ያጣው ትህነግ ተዳክሞ  

እንደሚሸነፍ እርግጠኛ  ሥለሆነና በእነ አቢይ መግለጫ መሠረትም፣ትህነግ ለአቢይ ሀገረ 
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መንግሥት ሥጋት እሥከማይሆን ድረስ ለመሄድ ነው፡፡ይህ ማለት  ትህነግ ጨርሶ እንዳይጠፋ 

መንገድ ከፍቶ በማሳለፍ፣የተወሰኑ መሣሪያዎቹን ይዞ እንዲገባ በመፍቀድ፣ ለአማራው ሥጋት ሆኖ 

እንዲኖር ሻጥር መሥራት  ነው ማለት ነው፡፡ ይህ በደብረሲና ተጀምሯል፡፡ከጊዜ ጋር የምናዬው 

ይሆናል፡፡ 

ቀጥሎም አቢይ!ትናንት መከላከያ እንዳይዋጋ በማድረግ፣ሆን ብሎ ያሥወረረውንና ያሥጨረሰውን  

የአማራ ሕዝብ፣ “ነፃ አውጭህ ነኝ” በማለት የእነፋኖን፣የልዩ ኃይሉንና የሚሊሻውን ሕዝባዊ ኃይል 

ተጋድሎ የሜዲያ ሽፋን እንዳያገኙ በማድረግ ጭምር በማሳነስና በማዳፈን ደፍቆ ይዞ፣ ትግሉን 

እንደለመደው በመጥለፍና በመቀማት፣”እኔና እኔ የምመራው  መከላከያ ነው ነፃ አውጫችሁ” 

ለማለት እንደሚንደረደር ከቀደመው ማንነቱ መረዳት አይከብድም፡፡ 

ትህነግ የሚያሥቸግር  መሥሎ ከታዬው ግን በመከላከያው  ማሥኮርኮሙን ይቀጥላል፡፡አማራው 

ተዳክሟል ብሎ ካመነና ትህነግም ለአቢይ ሀገረ መንግሥት ሥጋት እማይሆንበት ደረጃ ከደረሰ፣

የውጭውን ተ ፅዕኖ ለማርገብ ከትግሬው ጋር ሥልጣኑን በሚያሳጣው በአሜሪካ መንገድ ሳይሆን፣ 

በራሱ መንገድ ሥልጣኑን ሳያስነካ  ድርድር ይጀምራል፡፡ 

 በአጠቃላይ! የድርድሩም ጭብጥ “ትህነግ! ዛሬ የያዛቸውን የአፋር፣የወሎና ሌሎች  የአማራ  

መሬቶችን  ለቆ እንዲወጣና ቀደም ሲል ይዟቸው የነበሩትን ራያና ወልቃይትን በህገ መንግሥቱ 

መሠረት ታይቶ ውሳኔ እሥከሚሰጥ ድረስ እንዲወስድ፡፡አማራም ከወልቃይትና ከራያ  እንዲወጣና  

በህገመንግሥቱ መሠረት ችግሩ እሥከሚፈታ መጠበቅ” የሚል ይሆናል፡፡ያለተወካይ ዕርቃኑን 

የቀረው አማራም ከወልቃይትና ከራያ እንዲወጣ” አቢይና ተላላኪው ብአዴን ይፈርዱበታል፡፡

አቢይ ይህን ሲያደርግ የውጩን ዓለም ጫና እንደሚያቀል አቅዷል፡፡ጥያቄው ግን  አማራ ይህንንና 

በአጠቃላይ የተሠራበትን በደልና ሞት እንዲሁም ድህነት ተቀብሎ በእጁ የገባውን መሬት 

ከሀዲውን አቢይ አምኖ መሬቱን ሠጥቶ ይታለላል፣ወይስ አልለቅም  ይላል፡፡ካለስ  በግድ 

እናደርጋለን” የሚል  የእነአቢይ  አካሄድ አይኖርም ብሎ ማሠብ የዋህነት ነው፡፡ሥለዚህ ይህንንና 

መሠሎችን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት  በህቡዕ፣በሽምጥ ውጊያ፣በገሀድም  ይሁን በማንኛውም 

መንገድ  ተደራጅቶ፣ ታጥቆና ጨክኖ ከታገለ፣ይዞታውን እንደያዘ ይቀጥላል፣ካልሆነ ያሥረክባል፡፡ 

               “ለማሸነፍ ጠላትህን አጥብቀህ ጥላ” የሚለው ማታገያ በአይምሮህ ይቀረፅ 

                                     ከዚህ በኋላ በቃኝ በል አማራ!  

                                          አያሌው ፈንቴ 

 

 


