
ለወያኔ ቃፊር አሜሪካ ይሄንን ንገሯት!!! 
 
 
ትናንትና አሜሪካ በውጭ ጉዳይ ሚንስትሯ አንቶኒ ብሊንከን በኩል "የኢትዮጵያ ውስጣዊና 
ውጫዊ ድንበሮች በኃይል ወይም ከሕገመንግሥቱ ውጭ እንዳይቀየሩ ከኢትዮጵያ መንግሥት 
ማረጋገጫ ማግኘት እፈልጋለሁ!" ስትል የውጭ ጉዳይ ሚንስትሯ አንቶኒ ብሊንከን ትናንትና 
አቶ ዐቢይ አሕመድን በስልክ ካነጋገሩ በኋላ ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል!!! 
 
መግለጫው ጨምሮም "የትግራይ መሬት" ሲል ከገለጸው የአማራ ርስት ወልቃይት፣ ጠገዴ፣ 
ሁመራ፣ ጠለምትና ራያ "የአማራ ልዩ ኃይል ሙሉ በሙሉ ለቆ እንዲወጣ!" ሲል ጠይቋል!!! 
 
አቶ አንቶኒ ብሊንከን ሆይ! ሀገራችን ኢትዮጵያ "ቋንቋና ብሔረሰብን መሠረት ባደረገ!" በሚል 
ሽፋን ኃላፊነት በጎደለው መልኩ እንደተፈለገ የተሸነሸነችው እርስዎ ሕገመንግሥት ብለው 
የጠቀሱት ሰነድ ተጽፎ ከመጽደቁ ሦስት ዓመታት በፊት በወያኔና በኦነግ መሪዎች 
በማንአለብኝነትና በሕገወጥ መንገድ የሕዝብ ይሁንታና ፈቃድ ሳይጠየቅ፣ ታሪክ 
ከሚመሰክረው የቦታ ይዞታና ማረጋገጫ ሰነዶች በሚጻረር መልኩ የተሸነሸነ መሆኑን 
አያውቁም ወይ???  
 
እንዴት ነው ታዲያ ሕዝብ ተሳትፎበት በሕግ ያልተከለለን የክልል ድንበር እርስዎ 
ሕገመንግሥት ባሉት በወያኔ የውንብድና ሰነድ መሠረት እንዲሠራ ሊጠይቁ የሚችሉትና 
ጥያቄዎም አግባብነት ያለው ጥያቄ ሊሆን የሚችለው አቶ አንቶኒ??? 
 
አቶ አንቶኒ ለዚህ የውንብድና ሥራ ዕውቅና ሲሰጡና ጥብቅና ሲቆሙ እራስዎን ወንበዴ 
ማድረግዎንና ሀገርዎንም የወንበዴ ጠበቃ በማድረግ አሜሪካ "ቆሜለታለሁ!" ለምትለው 
የሰብአዊ መብት፣ የሕግ የበላይነትና ተጠያቂነት እሴት ተጻራሪ አድርገው እያቆሟት እንደሆኑ 
ያውቃሉ ወይ??? 
 
ወያኔ ከአርባ ዓመታት ለሚበልጥ ጊዜ በምሥረታ ማኒፌስቶው ሳይቀር ቀርጾት ለመጣው 
አማራን የማጥፋት ዓላማና ግብ በዚህ "የአማራ ልዩ ኃይል ለቆ ይውጣ!" በሚሉት የአማራ 
ርስት በሚኖረው አማራ ላይ ከፍተኛ የሆነ የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ጭፍጨፋዎችን በመፈጸም 
ስፍራውን ወደ ትግራይ መከለሉን ያውቃሉ ወይ??? 
 
አቶ አንቶኒ ምን ያህል እጅግ ሰብአዊነት፣ ኃላፊነትና ተጠያቂነት የማይሰማዎት፣ ሞራሊቲ 
የጎደለዎት ነውረኛ ሰው ቢሆኑ ነው ሀገርዎን የዚህ አረመኔያዊ ወንጀል አባሪና ተባባሪ ሆና 
እንድትቆም በማድረግ ታሪኳን እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ሊያጎድፉና ሊያበላሹ የቻሉት??? 



 
አቶ አንቶኒ ሆይ! እርስዎም ሆኑ ሀገርዎ እንደምታወሩት በትክክልም ለሰብአዊ መብት፣ ለሕግ 
የበላይነትና ተጠያቂነት የቆማቹህ ከሆናቹህ ወያኔ በማን አለብኝነት የሕዝብ ፈቃድና ይሁንታን 
ሳይጠይቅ ወደ ትግራይ የከለከለው መሬት የአማራ እንደሆነ ኮንግረስ ላይብረሪ ያሉ 
በምዕራባውያን የታሪክ ጸሐፍት የተጻፉ በርካታ ጥንታዊ መጻሕፍት በሚገባ ጥርት አድርገው 
ይነግሯቹሃልና እውነቱን ከእነዚህ መጻሕፍት በመረዳት፤ ይሄም ካልበቃቹህ የወያኔ መሥራች 
አባላትና የትግራይ ገዥ የነበሩ የትግሬ ኤሊቶች ስፍራው የአማራ መሆኑን 
በቃለመጠይቆቻቸው የሰጡትን ምስክርነት በማዳመጥና እውነቱን በመረዳት ከዚህ እጅግ 
አሳፋሪ የወንጀል እንቅስቃሴያቹህ ትታቀቡ ዘንድ አጥብቀን እናሳስባለን!!! 
 
"እምቢ!" ካላቹህና በወንጀል፣ በግፍ፣ በውንብድና ሥራቹህ የምትቀጥሉ ከሆነ ደግሞ 
ቀጥሉበትና እስከዛሬ በዚህች ሀገር ላይ ለፈጸማቹህት ግፍና በደል ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ 
ምን ዓይነት ቅጣት እንደሚደርስባቹህ የምታዩት ይሆናል ጠብቁ!!! 
 
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው  
 
  
 
 
 


