
ተዋግቶ የተማረከ ሠራዊት ሳይሆን ተጭበርብሮ የተማረከ ሠራዊት ነው!!! 
 
የሚሠራበትን ድራማ፣ አሻጥርና ሴራ የማያውቀውና ለወያኔ/ኢሕአዴግ የፖለቲካ ቁማር ወይም ድራማ 
ሲባል ከሰሜን ዕዝ በማንነቱ እየተመረጠ እንደ ከብት ተጋድሞ ከመታረድ ጀምሮ አስፋልት ላይ መቱን 
እንዲጋደም ተደርጎ በሲኖትራክ የጭነት መኪና እየተጨፈለቀ በአረመኔያዊ ግፍ እስከ መገደል ድረስ ከዚያም 
ባለፈ ፍጹም አዛኝና ሩሕሩህ መስለው በቀረቡ አጋንንቶቹ የትግሬ እናቶች ከእጃቸው በጎረሱት ምግብና 
በጠጡት ቡና ተመርዞ እስከመረፍረፍ ድረስ እጅግ አሳዛኝ በሆነ መልኩ ከማለቅ የተረፈውና በመከላከያ 
ሠራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይልና በሸአቢያ ሠራዊት "ሙሉ ለሙሉ ተደምስሷል፣  
 
ወያኔ ከዚህ በኋላ በጋንታ ወይም ስድስት አባላት ባሉት የታጣቂ ቡድን ደረጃ እንኳ አቅም ሊፈጥር 
አይችልም፣ ወያኔ ማለት በአሁኑ ሰዓት በነፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው በምንም ተአምር ተመልሶ 
ሊሰባሰብ አይችልም፣ ወያኔ መቃብር ገብቷል ሞቶ የተቀበረ ሰው 'ተመልሶ ይመጣል!' እንደማይባለው ሁሉ 
ወያኔም ከዚህ በኋላ ተመልሶ ላይመጣ ተሸኝቷል ...!" ወዘተረፈ. እየተባለ የሞቱና የቀብሩ መርዶ ተነግሮለት 
በነበረው፤ በመላው ዓለም ያሉ ትግሮችም "እንኳን የታጠቀ ታጋይ ይቅርና ሲቭሉ ሕዝባችን እንኳ 
አልቀራቸውም ሕዝባችንን ጨፍጭፈው ጨረሱት እሪ የቀረውን ሕዝባችንን አድኑልን ድረሱልን!" እያሉ 
በአሜሪካ እና አውሮፓ የአስከሬን ሳጥን ተሸክመው እየዞሩና ጥቁር ለብሰው መሬት ለመሬት በመንከባለል 
ሙሾ ሲያወርዱለት በነበረው ወያኔ በፎቶው ላይ በምታዩት መልኩ "ተማረከ!" ተብሎ እንዲህ ቅስም 
በሚሰብር አኳኋን እንደ ከብት ሲነዳና ትግሮች በመንገዱ ግራና ቀኝ ዳርና ዳር ተኮልኩለው እንደጉድ 
ሲመለከቱት የምታዩት ሠራዊት በትክክልም "ተደምስሷል!" በተባለው የወያኔ ሠራዊት በጦርነት ተማርኮ 
ሳይሆን "ትዋጋለህ!" ተብሎ ከየመሸገበት ግንባር በወያኔ በሚታዘዙ በየጦር መሪዎቹ "ትዕዛዝ ካልሰጠናቹህ 
በስተቀር ማንም ሰው አንዲት ጥይት እንዳይተኩስ!" የሚል ቀጭን ትዕዛዝ ከተሰጠው በኋላ ከበባ ውስጥ 
እንዲገባ እየተደረገ ምን እየተደረገ እንዳለ ምንም በማያውቀው ሁኔታ በእነኝሁ የወያኔ/ኢሕአዴግ የጦር 
መሪዎቹ "ተማርከናልና ትጥቅ አውርዱ!" ተብሎ ትጥቅ እንዲያወርድ ወይም እንዲፈታ የተደረገ ምስኪን 
ሠራዊት ነው!!!  
 
ድራማው አሻጥሩ ገብቷቸውና እንዲህ አንጀት በሚያሳርር መልኩ እየታረዱና በተሽከርካሪ እየተደፈጠጡ 
ሁሉ መጫወቻና መቀለጃ ሆነው የአገዛዙ ድራማ ማሞቂያ መደረጋቸው አበሳጭቷቸው "እንሞታለን እንጅ 
እጅ አንሰጥም!" ብለው በከበባ ውስጥ ፍጹም በማያመች አኳኋንም ሆነው የተዋጉ ቆራጥ ወታደሮችም 
የቻሉትን ያህል ፈጅተው ጥይት ከጨረሱ በኋላ በግፍ ተጨፍጭፈው እንዲገደሉ ተደርጓል!!! 
 
የሠራዊቱ መጫወቻነት የሚያሳዝነው በዚህ ብቻ አይደለም፡፡ እንደገና ደግሞ ይሄ "ተማረከ!" የተባለው 
ሠራዊት "የሕወሓት ሠራዊት ሆነሃል!" ተብሎ ትጥቅ ታጥቆ ወልቃይትና ራያ እንዲዘምትና አማራን 
እንዲጨፈጭፍ የሚደረግ መሆኑና ከዚያም በመቀጠል በተመሳሳይ ሴራ ቀሪው የመከላከያ ሠራዊት 
"ተማረከ!" እየተባለ እየተቀላቀለና "የሕወሓት ሠራዊት ሆነሃል!" እየተባለ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወያኔን 
አጅቦ ዐፄ ምኒልክ ቤተመንግሥት የሚያስገባ መሆኑ ነው እጅግ የሚያሳዝነው ነገር!!! 
 
ይሄ እጅግ አያሳዝንም??? አንጀት አያሳርርም??? ቆሽት አያደብንም ወገኖቸ???   
 



ይሄን ሁሉ ሴራና አሻጥር ሲጀመር ጀምሮ ደጋግሜ ተናግሬ አሳስቤ ነበረ ማን ይስማኝ! ለመሆኑ ምን 
ያልተናገርኩት ነገር ነበረ??? የለውጡን ድራማነት ነው ያልነገርኳቹህ ወይስ አማራን አሳቦ ለመጨፍጨፍ 
ሲሉ ሕግ ለማስከበር በሚል ስም ስለከፈቱት የውሸት ጦርነት ነው ያልነገርኳቹህ??? ወይስ ደግሞ በአሜሪካ 
ምርጫ ዲሞክራቶች አሸንፈው ከወያኔ ጋር ምን እንደሚሠሩን ነው ያልነገርኳቹህ??? እስኪ "ይሄን 
አልነገርከንም!" በሉና አንድ ነገር ጠቁሙኝ??? 
 
ግን ምን ዋጋ አለው "ጥፊ ያላት ከተማ ነጋሪት ቢጎሰም አትሰማ!" ሆነና ነገሩ እያንዳንዷን ነገር እየተነተንኩና 
በአመክንዮ እያስደገፍኩ ባስረዳቹህም ፈጽሞ ሊገባቹህ አልቻለም!!! 
 
የወያኔ ኩሊዎች እነ ዐቢይ አሕመድ "ትግራይን ለቀን ወጣን!" ብለው መቀለጃ መጫወቻውን ሠራዊትና 
ጊዜያዊ የትግራይ አሥተዳደር ሠራተኞች የሚሏቸውን ይዘው ሲወጡ ከተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል 
ወደትግራይ ለትምህርት የሔዱ በመቶሽዎች የሚቆጠሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወያኔ የኢትዮጵያን ሕዝብ 
ለማስጨነቂያ መያዣ እንዲሆነው ጥሎ ከመውጣቱ እንኳ የጦርነቱን ድራማነትና የነ ዐቢይን የወያኔ 
አገልጋይነት አትረዱም ወይ???  
 
እዚህ ላይ በእነኝህ ተማሪዎች ጉዳይ ስናወራ የኢሳቱ ፋሲል የኔዓለም የተናገረውን ሳልጠቅስ ማለፍ 
አልፈልግም፡፡ ፋሲል የኔዓለም የተባለ ማሰብ የተሳነው ደንቆሮ ከአንድ የቀድሞ የወያኔ ታጋይ ጋር ትናንትና 
ባደረገው ቃለምልልስ ላይ ቃል በቃል ምን አለ መሰላቹህ "መንግሥት ተማሪዎችን ጥሎ መውጣቱ 
የሕወሓትን ማንነት ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ለማሳየት ወይም ለማጋለጥ ይጠቅማል!" አለ!!!  
 
ምን ማለቱ እንደሆነ ገብቷቹሃል??? "ወያኔ በተማሪዎቹ ላይ በሚፈጽምባቸው ግድያና ሌላ አረመኔያዊ ግፍ 
ወያኔ ጨፍጫፊ መሆኑን የዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ እንዲያውቅ ያደርጋልና ለዚህ ተብሎ ነው ተማሪዎቹ 
እንዲቀሩ የተደረጉት!" ማለቱ እኮነው፡፡ አይገርምም??? ይሄ ደንቆሮ ነው እንግዲህ ከቢጤዎቹ ሲሳይና 
መሳይ ጋራ ተንታኝ ተብሎ አገዛዙን እያገለገለ ባለው ኢሳት ላይ እየቀረበ የደንቆሮ ትንታኔ እየሰጠ ያለው!!!  
 
ይሄ ዘገምተኛ የኢሳት ጋዜጠኛ ጦርነቱ አማራን ለመፍጃ ሰበብ እንዲሆን የተፈጠረ የውሸት ጦርነት መሆኑን 
ባያውቅ ባይገባው እንኳ ወያኔ በሩቁ ያደረገውን ትተን በቅርቡ ማይካድራ ላይ በፈጸመው አሰቃቂ የዘር 
ማጥፋት ጭፍጨፋ የዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ የወያኔ ማንነት የማያውቅ ሆኖ ነው ወይ አሁን ተማሪዎችን 
እንዲጨፈጭፋቸው አሳልፎ በመስጠት ማንነቱ እንዲታወቅ ማድረግ የሚያስፈልገው??? የዓለም አቀፉ 
ማኅበረተሰብ ችግርስ የወያኔን ማንነት ያለማወቅ ነው ወይ??? ሲቀጥል ደግሞ ዜጎችን ሆን ብሎ ለሞት 
አሳልፎ በመስጠት የዜጎችን ነፍስ መቆመሪያ ማድረግ እንዴት "ትክክል ነው!" ተብሎ ይታሰባል??? ይሄ 
ዘገምተኛም ሆነ የአገዛዙ ባለሥልጣናት ለሞት ተሰጥተው የተተውት ተማሪዎች የራሳቸው ልጆች ቢሆኑ 
ይሄንን ይሉ ወይም ይሄንን ያደርጉ ነበረ ወይ??? 
 
ብቻ እጅግ በጣም ያሳዝናል!!! 
 
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው  
 
 


