
                                                                                                             ሃምሌ 7 ቀን 2013 ዓ.ም 

             ህመምን ቢሸሽጉት ሞት ይመሰክራል 

ወያኔ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ቅድሚያ ጠባቂዋን አማራን ማጥፋት በሚል ስሌት ከአዉሮፓ እና ከአሜሪካ የተለፈፈላቸዉን የሀሰት 
ትርክት አምነዉ ዐማራን ለማጥፋት በአለቆቻቸዉ እረዳት ነት መሰለፋቸዉን በተከታታይ ከሚያወጡት መግለጫዎቻቸዉ በእዉነት 
ስለ ዓማራዉ እልቂት የሚያስበ ሁሉ ይጠፋዋል አይባልም፡፡ መንግሥትም ወያኔ ለኢትጵያ ቀንደኛ ጠላት መሆኑን፣ የሰላም መንገድ 
የማይፈልጉ እና ያለግጭት  ዉሎ ማደር የማይችሉ መሆኑን፣ ሕጉየማይፈቅድላቸዉን ህጻናት ለጦረነት ማሰለፋቸዉን፣የእርዳታ 
መግቢያ ኮሪደሮችን የግጭት ቦታ ማድረጋቸዉን በምጥቀስ ለጦርነት ህዝባዊ ጥሪ አድርገዋል፡፡ 

ወያኔዎች ይህን ሁሉ ወንጀል ሲፈጽሙ አሜሪካኖች እና ምእራብ አዉሮፓዊያን  በማበረታታት እና ማጠናከር  ከጀርባቸዉ መሰለፍ እንጂ 
አንድም ተቃሞ አለማሰማታቸዉ ከወያኔ የተለየ አስተሳሰብ እና አቋም የለላቸዉ መሆኑን ማረጋገጫ ነዉ፡፡ ታዲያ መንግስት ይህን ክበባዊ 
ጦርነት መፈጸሙን አዉቆ ህዝባዊ ጥሪ በማደርግ ጦርነት ሲያዉጅ ዓላማዉ እና  ግቡ ምንድን ነዉ፡፡ለሚለዉ ጥያቄ መልሱን ከጦርነቱ 
ዉጤት እናገኘዋለን፡፡ በአጥቂነት ግዳጅ ለመሰማራት በቅድሚያ መቀመጫዉን፣ ግቡን፣ወደ ግብ የሚያደርሰዉን ቁሳዊ እና መንፈሳዊ 
ሁኔታዎች እና የሚያስከፍለዉን ዋጋ ማወቅ አለበት፡፡ 

ከአንድ ሉዐላዊ ሀገር ጦር የበለጠ ጦር የነበረዉ ወያኔ ከሶስት ሳምንት ባል በለጠ ጊዜ ዉስጥ በመንግስት በኩል ተደምስሶ ዱቄት ሁኗል 
የተባለዉ ጦር እና በአሸባሪነት የተፈረጀዉ ወያኔ፡- 

1 . እንዴት ከዚህ ደረጃ ደርሶ ሰራዊቱን ለዋጋ ቻለ?  

2.ተኩስ የማቆም ስምምነት ተፋላሚዎች ተስማምተዉ የሚያደርጉት ሁኖ ሳለ የተናጠል ተኩስ ማቆም እንዴት የሥምመነት ሊሆን ይችላል  
3.ከሆነስ እንዴት ጦርነት ሊነሳ ቻለ? 

4. በአንድ ወገን ብቻ በተናጠል የሚደረግ  የተኩስ አቁም ዉሳኔ ተኩስ ላላቆመዉ ክፍለ የማጠናከሪያ፣ የጎደለማሙያ፣  የፈንጅ መቅበሪያ፣ 
የማገገሚያ ጊዜ እድል ለመስጠት እና ወደ አልታሰበ ምእራፍ በመሻገር ጊዜን ለማራዘም ታስቦ ላለመሆኑ  ለዐማራዉ ህዝብ ምን ማረጋገጫ 
ይኖረዋል ? 

5. መነግስት ጦሩን ከትግራይ ጠራርጎ ሲያስወጣ ምን ዓልሞ ነዉ? 

6. ጠቅላይሚኒስቴሩ ሳይቀሩ በሽሽት ላይ የአሉትን የወያኔ አመራር ሌትም ቀንም በቀጥታ አይናችን ሥር ናቸዉ በተባለ በጥቂት ቀናት 
ዉስጥ የአሉበትን ለጠቆመ በሚሊዮን  የሚቆጠር ገንዘብ ዉለታ እንከፍላላን የሚል ማስታወቂየ መነገሩ ህዝቡ የትኛዉን ጥሎ የትኛዉን 
አንጠልጥሎ ሊህድ ታስቦ ነዉ?  

7. አመራሩን እየአየናቸዉ ነዉ ከአይናችን ዉጭ አይደሉም በተበለ ጊዜ እርምጃ ያልተወሰደባቸዉ ለምን ይሆን? 

፡ለጦሩ ለቆ መዉጣት የተሰጠዉ ምክንያት 

 1 አርሶ አደሩ የመከላከያ ሰራዊቱ ከሚጠጣዉ ዉሀ መርዝ መጨመራቸዉ፣  በጥይት በመጥረቢያ በድምጽ አልባ መሳሪያ በአሰቃቂ ግድያ 
በመፈጸማቸዉ፣በዚህ ሁኔታ ጦሩ ግዳጁን ለመወጣት ከባድ እየሆነ በመምጣቱ በተለይ ለህዝቡ የጥሞና ጊዜ ለመስጠት ፤ 

 2 ወያኔ በጣም ስለተመታ እና ስለተዳከመ በሀገር ላይ የነበረዉ አደገኝነት ቁጥር ዉስጥ የማይገባ ስለሆነ ፤ 

3.  ወቅቱ የእርሻ ጊዜ  ስለሆነ አርሶ አደሩ መሬቱን እንዲያርስ እድል ለመስጠት፤ 

 4 . በበርሀ ከመኖሩ የድርጅቱ አባላት መካከል በሰላም ወደ ድርድር ለመምጣት ፍላጎት የአላቸዉ ስለነበሩ ለነሱ አድል ለመስጠት ፤ 

5. ጦሩን በሀገሪቱ ላይ የበለጠ ሥጋት በአለባቸዉ ቀጠናዎች ማዛወር በማስፈለጉ ወዘተ የሚሉ ናቸዉ፡፡ በተራቁጥር 2 ከተጠቀሰዉ ዉጭ 
የቀረቡት ምክንያቶች በመንግስት አሰራር አሳማኝ ናቸዉ፡፡ 

የዐማራዉ ልዩኃይል እና ሚኒሻ ለምን ተነሳ ለሚለዉ ጥያቄ መልስ ሊሆን የሚችለዉ የዐማራዉን ልዩኃል እና ሚኒሻ በመደበኛዉ ጦር 
የእዝ ሰንሰለት ዉሥጥ አስገብቶ ግባ ዉጣ ለማለት ታስቦ ሳይሆን አይቀርም፡፡ ለዚህም ጠቋሚ ሀሳብ የሚሆነዉ በራያ እና ቆቦ በኮረም 
ግንባር በተካሄደዉ ጦርነት ቀንቀን የዐማራ ሚኒሻ የሚያስለቅቀዉን ቀጠና ሌሊትም እንዲጠብቅ ሲጠይቅ ተከልክሎ ሌሊት ሌሊት የወያ 
ኔጦር እየያዘዉ ለአንድ ሳምንት ቆይቶ ሰኞ እለት ለቆ እዲወጣ ከበላይ አካል ታዟል በሚል መልቀቁ ነዉ፡፡ 

6 .ክልሉን ጠቅሎ አስረክቦ ድርድር የሚባለዉ በምን አይነት መተማመኛ ነዉ፡፡ወያኔዎች ጦር ሲያዩ የሲቪል ልብስ በመልበስ ሲቪሉ 
አለቀ ጦሩ ሲለቅ የጦር ልብስ በመልበስ አጠቃነ በሚል፣ሽማግሌ፣ እርቅ፣ድርድር፣ምህረት ወዘተ በሚል የማታለያ ስልት፤ ሆዳም እና 
ባንዳ ዐማራን በገንዘብ በመግዛት ዐማራን በሞኝነት መጨፍጨፋቸዉን ዐማራዉ ለአንዳፍታም ይዘነጋዋል አይባልም፡፡  



የዐማራዉ ሚኒሻ እና ልዩ ኃይል ለ27 ዓመታት ወያኔዎች ዐማራን ለማጥፋት የተጠቀሙባቸዉን የማወናበጃ ስልቶች አንዱንም ሳትረሳ 
በጦርነቱ ዘመቻ ላይም በአመጋገብ .በምኝታ ፣በጉዞ በአሰላለፍ ፣በእዝ ሰንሰለት በቡድን ምደባ በቦታ አያያዝ በአጠቃላይ በምታደርገዉ 
የዘመቻ እንቅስቃሴ እላለፍ  

1 .በቅድሚያ በወያኔ በካድሬነት የአገለገሉትን በመለየት በአንድ ግንባር አሰልፎ አፈጻጸማቸዉን በየእለቱ መገምገም፡፡ 

2 .በአንድ አካባቢ የመጣዉን ዘማች በአንድ ግንባር ማሰለፍ፤ ይህም ሌባዉን፣ ቀጣፈዉን፣ከሃዲዉን፣ የወያኔን ካድሬ፣ እየለዩ ለማዉጣት 
እና እንደየባህሪያቸዉ በተለየ ግንባር ለማሰለፍ እና የአፈጻጸም ሂደቱን ለመገምገም አመች ይሆናል፡፡ 

3 .በጓድ መሪ በመቶ መሪ በአጠቃላይ በመሪነት በአማካሪነት የቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር መከንኖችን መጠቀም፡፡ 

4 .ዘማቹ በየመጣበት ወረዳና አካባቢመመደብን የሚቃወም የማይተዋወቁትን በቅልቅል ማቧደንን የሚፈልግ  አስተባባሪ ላይ የራስን 
አቋም በመዉሰድ ግለሰቡ የሚናገሩን የሚሰራዉ የሚገናኘዉን በአጠቃላይ እንቅስቃሴዉን መከታተል መቆጣጠር ለዚህም አጠቃላይ 
የዘመቻ ኮሚቴ ከየመጣበት ዞን የሚወከል እስከአሁን ለዐማራዉ ህልዉና ሲታገሉ ከቆዩት መርጦ ማሰለፍ 

የመደበኛ ጦር እና የአካባቢ ሚኒሻ አንድነታቸዉን እና ልዩነታቸዉን በትክክል አዉቆ ከመንግስት በተሰጣቸዉ የየራሳቸዉን መመሪያ 
ጠብቆ መስራቱ እኔ እንዲህ ነኝ እያሉ መመጻደቅን የህሊና የበላይነት እና የበታችነትን ስሜት መፍጠርን አስወግዶ  በአንድልብ ተሰልፈን 
ኢትየጵያን በየአለንበትእና በየተሰለፍንበት የሚጠበቅብነን በማድረግ ኢትዮጵያችን ልንታደግ ይገባል፡፡ይህን የምናደርገዉ ለመንግሥት 
ብለን ወይም ለግል ጥቅም ብለን  አይደለም፡፡በህሊና አስገዳጅነት ልንወጣዉ የሚገባ የዜግነት ግዴታ ስለሆነ እንጂ፡፡ ለወታደር ግዳጅ 
መሳካትም ሆነ ሽንፈት  የጦር መሪዎች እና ፖለቲካዉን የሚቆጣጠረዉ ክፍል ዉሳኔ ወሳኝነት የአለዉ በመሆኑ ጦሩ ግድጁን መወጣት 
ሳያቅተዉ የፖለቲካ ዉሳኔ  የሚሰጥ መሆኑን  አዉቆ ዘማቹ የአፈጻጸሙን ሂደት እየገመገመ ሊቆጣጠረዉ ይገባል፡፡ምክንያቱም የሥልጣን 
የበላይነት የህዝብ ነዉ ብለን እናምናለን እና፡፡ ሙላት በላይ 

 

   


