
ግልጽ መልስና ምክር ለደናቁርትና ለቅጥረኞች!!!

ደናቁርትና ቅጥረኞች በየፊናቸው ምን ይላሉ መሰላቹህ "እኔ 'የኢትዮጵያን ሀገረ
መንግሥትነት at any cost ወይም የትኛውም ዋጋ ተከፍሎ ማስቀጠል አለብን!'ማለት
ስሕተትና አደገኛ አስተሳሰብ ስለሆነ አልቀበልም፡፡ ሰው ከዚህ የተሳሳተ አስተሳሰብ
መውጣት አለበት፡፡ ኤርትራን 30 ዓመት ተዋግተን ከመገንጠል አላዳንናትም፡፡ አሁንም
ሕዝብን ከማስጨረስ በስተቀር የትኛውንም ተገንጣይ ኃይል ከመገንጠል ልናድነው
አንችልምና መገንጠል ከሚፈልጉት ጋር እንዲገነጠሉ በመፍቀድ በሰላም መለያየት ነው
እንጅ ጦርነት ውስጥ ገብተን ሕዝብ ማስጨረስ የለብንም!" ይላሉ!!!

እነኝህ ደናቁርት እንደሚሉት ብንገነጣጠል "አንፈልግም!" ያሉት ጦርነት በሌላ መልክ
በቦታ ይገባኛል ወይም በድንበር ምክንያት በአስከፊ ሁኔታ እንደሚቀጥልና ጦርነት
እንደሚበረክት አይገባቸውም!!!

ሲጀመር ኤርትራ ልትገነጠል የቻለችው የትኛውንም ተገንጣይ ኃይል የትኛውም ዋጋ
ተከፍሎ እንዳይገነጠል ማድረግ ስለማይቻል ሳይሆን ደርግን ሕዝብ የሚደግፈውና
በሕዝብ ይሁንታ ተመርጦ የተቀመጠ መንግሥት ስላልሆነ ከዚህም ባለፈ የኢትዮጵያ
ሕዝብ በተለያየ መንገድ ይዋጋው የነበረ አንባገነን አገዛዝ ስለነበረ ነው!!!

ይሄንን ስል አንዳንዶቻቹህ "ደርግ የተሸነፈውና ኤርትራ ልትገነጠል የቻለችው ሕዝብ
የሚደግፈውና በሕዝብ ተመርጦ የተቀመጠ መንግሥት ስላልሆነ ከዚህም ባለፈ
የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለያየ መንገድ ይዋጋው የነበረ በሕዝብ የተጠላ አንባገነን አገዛዝ
ስለነበረ ከሆነ ታዲያ ወያኔ እንዴት የጋለ የኢትዮጵያን ሕዝብ ድጋፍ  አግኝቶ በ1992ዓ.ም
ሁለት ዓመት ሙሉ በመላ ድንበሩ ኮንክሪት ምሽግ ሲገነባና ምሽጉንም በፈንጅ ንጣፍ
ሲያጥር የከረመውን ሸአቢያን 'የተቀበረውን ፈንጅ እኔ ወድቄበት ከፈነዳና ነጻ መንገድ
ከተገኘ በኋላ በእኔ አስከሬን ላይ ተራምዳቹህ አልፋቹህ ሸአቢያን ድባቅ ትመቱታላቹህ!'

እያለ ሠራዊቱ ለነፍሱ ቅንጣት ታክል እንኳ ሳይሳሳ ለሞት እየተሻማ ተዋግቶ 'ፈጽሞ
አይቻልም!' የተባለለትን እጅግ አስገራሚና አስደናቂ ድል እንዴት ሊቀዳች ቻለ
ታዲያ???" ብላቹህ ትጠይቁ ይሆናል!!!

አዎ በእርግጥ 1990-1992ዓ.ም. በነበረው የወያኔና የሸአቢያ ጦርነት የኢትዮጵያ ሕዝብ
ከጫፍ እስከ ጫፍ ለዚያ ጦርነት አስፈላጊ በሆነው ነገር ሁሉ በወኔና በቁርጠኝነት ከወያኔ
ጎን ተሰልፏል፡፡ የተሰለፈው ግን ወያኔን ስለወደደ ሳይሆን ሀገሩን የገነጠለበትንና የወያኔ



የጀርባ አጥንት፣ አለኝታ የነበረውን ሸአቢያን ለመበቀልና ወያኔን ሌጣዋን በማስቀረት
አቅሟን አዳክሞ እሷንም ለመደምሰስ ነበረ እንጅ በፍጹም የወያኔን ሥርዓት
ለማስቀጠል አልነበረም!!!

ይሄ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሐሳብ የገባው ሸረኛው ወያኔም የኢትዮጵያ ሕዝብ የጀመረውን
ቀጥሎ ብቻውን በቆመው በእሱ ላይ ከመዝመቱና ከማጥፋቱ በፊት በርካታ መርዘኛ
ትርክቶችን በመፍጠር የኢትዮጵያን ሕዝብ በዘር በሃይማኖት ከፋፍሎ፣ አናቁሮ፣ አናክሶ፣
አባልቶ የሕዝቡን አንድነት በመፈረካከስና ኢትዮጵያዊ ስሜቱን በማጥፋት ለአንድ ዓላማ
በአንድነት እንዳይቆም አድርጎ ሊያመልጥ ቻለ እንጅ በሸአቢያው ጦርነት የኢትዮጵያ
ሕዝብ እንደዚያ ሆኖ የተሰለፈበት ዓላማ ወያኔን ለመደገፍ ወይም ወያኔን ከሸአቢያ
ለመታደግ አልነበረም!!!

አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ከፊሉ "እነ ዐቢይ አሕመድ ለኢትዮጵያ ከወያኔ የማይሻሉ፣
የወያኔን ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ወይም ርዕዮተዓለም የሚከተሉና እያስቀጠሉ ያሉ
ናቸው!" ብሎ ስለሚያምን፡፡ ከፊሉና የነቃው ደግሞ "የሕግ ማስከበር የተባለው ጦርነት
ወያኔ/ኢሕአዴግ ለሁለት ተቧድነው በመተወን አማራን ለመፍጀት ምክንያት
እንዲሆናቸው በማሰብ የፈጠሩትና በበርካታ ሽዎች የሚቆጠሩ አማሮችን ከሰሜን ዕዝ
ወታደሮች እስከ ሲቪሉ የማይካድራ ሕዝብ፣ ከፋኖ ወይም ከገበሬው ጦር እስከ የአማራ
ልዩ ኃይል ድረስ ያለውን አማራ በአሻጥር የፈጁበት የውሸት ጦርነት ነው!" ብሎ
ስለሚያምንና እውነታውም ይሄ ስለሆነ ነው እንጅ የእነ ዐቢይ መንግሥት በሕዝብ
የተመረጠና የተወደደ ባይሆንም እንኳ የኢትዮጵያ ሕዝብ 1992ዓ.ም. በሸአቢያ ላይ
እንዳደረገው ሁሉ አሁንም ወያኔን ለመበቀል ሲል ከጎኑ ተሰልፎ በኃይል፣ በቁርጠኝነትና
በወኔ በመዝመት ወያኔንና ወያኔን ያሉ ጭፍሮቹን ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ድጋሜ
እንዳይበቅሉ አድርጎ ድምጥማጣቸውን ባጠፋቸው ነበር!!!

ይሄ ሰሞኑን "ወጣቶች ወደ መከላከያ ተቀላቀሉ!" እየተባለ በአገዛዙ የብዙኃን
መገናኛዎች በሚሰራጩ ዜናዎች እየተዘገበ ያለው ዜና ውሸትና ወጣቱን ለመቀስቀሻ
የሚሠሩ ድራማዎች ናቸው እንዳታምኑ፡፡ አገዛዙ በጥቃቅንና አነስተኛ ያደራጃቸውን
ወጣቶች ነው በየስፍራው እያስተወነ ወጣቱን ለመቀስቀስ ጥረት እያደረገ ያለው፡፡
ያስተዋለ ሰው ድራማውን በቀላሉ ይረዳዋል!!!

በእርግጥ አገዛዙ ድካሙ ከንቱ አልቀረበትም፡፡ በቅስቀሳው ወይም በድራማው የተታለሉ
ጥቂት የማይባሉ ወጣቶች ከዚህም ከዚያም መከላከያ ተብየውን ፀረ አማራ ፀረ



ኢትዮጵያ ኃይል ተቀላቅለዋል፡፡ ይሁንና ግን የሚፈልገውን ያህል ሊሆንለት አልቻለም!!!

ለዚህም ነው አገዛዙ በአንዳንድ ስፍራዎች በግዳጅ ወጣቶችን እያፈሰ ሊወስድ የቻለው፡፡
አገዛዙ የአማራ ክልል በሚለው የሀገራችን ክፍል ለአማራ ልዩ ኃይል ተመዝግበው የገቡትን
በበርካታ ሽዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን ያለፍላጎታቸው ለመከላከያ ወታደርነት
እንዲዛወሩ ተደርገዋል!!!

የዚህ የውሸቱ ጦርነት ሌላኛው ዓላማም ይሄው ነው፡፡ መከላከያ ተብየው በተለያዩ
ጊዜያት በተለያዩ ስፍራዎች በሕዝብ ላይ በወሰዳቸው ፀረ ሕዝብ፣ ሕገወጥና የአሸባሪነት
እርምጃዎች በእጅጉ ሕዝብ በመጠላቱና አገዛዙ ወጣቱ መከላከያን እንዲቀላቀል
ማስታወቂያ ሲያወጣ መከላከያ ተብየውን አሸባሪ ኃይል ሊቀላቀል ስላልቻለ
ወያኔ/ኢሕአዴግ ለሁለት ተቧድኖ ይሄንን የውሸት ጦርነት በመፍጠርና ወጣቱን በፀረ
ወያኔ ትግል ስሜት በመቀስቀስ መከላከያን እንዲቀላቀል ለማድረግ ጥረት ያደረጉት!!!

ወደ ቀደመው ነገራችን እንመለስና እናም ደናቁርትና ቅጥረኞች ሆይ! ኢትዮጵያ
በዓለማችን ካሉ ሀገራት ከውጭ ከመጡና ከውስጥ ከወጡ ጠላቶች በተፈጸመባት ጦርነት
"በታሪኳ በአማካኝ ዐሥር ዓመታት የሚቆይ የሰላም አየር ያልተነፈሰች ሀገር!" በመባል
በዓለማችን የመጀመሪያዋ በርካታ ጦርነቶችን ያስተናገደች ሀገር ብትሆንም ነጻነቷንና
ሕልውናዋን አስጠብቃ እስከዛሬ መዝለቅ የቻለችው በልመናና በልምምጥ ሳይሆን
በውድና ቆራጥ አርበኛ ልጆቿ መራር መሥዋዕትነት ነው!!!

እናም እነ ደናቁርትና አስመሳይ ቅጥረኞች ሆይ! ከዚህ ቀደምም ደጋግሜ ነግሬያቹሃለሁ
የአንድ የህልውና አደጋ ያጋጠማት ሀገር ሀገረ መንግሥትነት at any cost ወይም
የትኛውም ዋጋ ተከፍሎ እንደሆነ የሚቀጥለው መረዳት ከፈለጋቹህ አብርሃም ሊንከን
በአሜሪካ፣ ጋሪቫልዲ በጣሊያን፣ ቢስማርክ በጀርመን በተገንጣዮች ላይ ምን ዓይነት
ቆራጥ እርምጃ በመውሰድ የየሀገራቸውን ህልውና ማስቀጠል እንደቻሉ ጠይቁና
ተረዱ!!!

በአንዲት ሀገር ላይ ተገንጣይ የውስጥ ጠላቶች ቢነሡም የሀገሪቱን ህልውና አረጋግጦ
ለማስቀጠል አስፈላጊውና ቁልፉ ነገር በዚያች ሀገር ላይ ሕዝብ የሚደግፈው፣
የሚቀበለው፣ የሚያምነውና የሚቆምለት መንግሥት መኖሩ ብቻ ነው!!!



እንዲህ ዓይነት መንግሥት ስለሌለ ነው እንደምታዩት አምስት ሚሊዮን የማይሞሉ
ትግሮች መቶ ዐሥራምስት ሚሊዮን ለሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሥጋና የራስምታት
ሊሆኑ የቻሉት!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው
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