
                   ጥቅምት 25ቀን 2014ዓ 

ክፍል1   

      መከላከያ ከመቀሌ  በምን ምክንያት ወጣ?  

ከሁሉ በፊት ጭንቅላቱ ያልታወረና ሆድ አምላኩ ያልሆነ አማራ አውቆ መቀበል ያለበት አንድ ነገር ነው፡
ይኸውም አቢይ አህመድ ቀደም ሲል መከላከያው መቀሌን ሲቆጣጠር፣የሚጠላው አማራ የጥንት ርሥቶቹን 
ወልቃይትንና ራያን በእጁ ማድረጉን አልወደደውም፡፡ቀደም ሲል ጀምሮ የአማራ ነገር አይዋጥለትም፡፡ለምሣሌ 

-“ለአንድ ክልል ተብሎ ህገ መንግሥት አይቀየርም” ያለ፣   

-”ወልቃይትና ራያም በህገ መንግሥቱ መሠረት ይታያሉ”ብሎ ያሾፈ፣ 

-በጀዋር ቀውስ ወቅት በቄሮዎች!  ተጨፍጭፈው ከተገደሉት 87ሠዎች  ውሰጥ 82  አማራዎች እንደሆኑ 
እየታወቀ፣እንደለመደው የአማራን ጉዳይ  ለማዳፈን ሲል  “50 ኦሮሞ ነው የተገደለው”በማለት   በአደባባይ 
ዋሸ፣ 

-ሌላው የአቢይ ሴራ፣አማራን አሥወርሮ  ማሥጨረሱ ሥላላረካው፣አማራው ለህልውናው እየተዋደቀ ባለበት 
በአሁኑ ወቅት፣ “ተነስ፣ታጠቅ፣ዝመት ሳይሆን ልማት ነው” ማለት ነው ያለብን እያለ ፣ወደንና መርጠን 
የገባንበት ጦርነት ይመሥል፣በቁሥላችን ላይ እንጨት መሥደዱ ቢሠማንም፣ይህ አባባሉ”የዘፈን ዳር ዳሩ 
እሥክሥታ ነው” እንደሚባለው ከነጩ ዓለም ጋር በተበርካኪነት ቀርቦ፣አማራን አሥጨርሶ፣ከትግሬው ጋር 
ዕርቅ ለመፍጠር  እንደሚንደረደር ያመላክታል፡፡  

ይህ ሁሉ በአማራው ላይ ያለውን ንቀትና ሥር የሠደደ ጥላቻም ያሳያል፡፡በአቢይ ላይ ያልቆረጠለት አማራው 
ብቻ  ነው፡፡ አሁን ወደተነሳሁበት ልግባ፣  

መከላከያው ከትግሬ የወጣው የምዕራቡ ዓለም በአሜሪካ መሪነት “የኢትዮጵያ መንግሥትና አማራው ከትግሬ 
መሬት ይውጡ፣ካልወጡ ግን ከመንቀሳቀስ ማዕቀብ  ጀምሮ ሌሎች የማዕቀብ ዓይነቶችም ይተገበራሉ”የሚል 
ማሥፈራሪያ  በማሥተላለፋቸው ነው፡፡ 

ዕውነታው ይህ ነው፡፡ይህ ማዕቀብ በቅድሚያ የሚመለከተው በዕርዳታ ሥም የመጣውን ገንዘብ ጭምር 
ከኢትዮጵያ ሕዝብ ሠርቀው፣አሜሪካና አውሮፓ ያስቀመጡትን ባለሥልጣናትና እንቅስቃሴያቸውን  ነው፡፡ይህ 
የማይመለከታቸው አንዳንድ ንፁህ ወገኖች በማዕቀቡ ውስጥ  ተካትተውም ከሆነ፣ውጭ አገር መሄድ 
ካለመቻላቸው ሌላ፣ የሚጎዱት አንዳችም ነገር የለም፡፡  

የመከላከያው ዋና ጠቅላይ  አዛዥ አቢይ አህመድ! ይህንን የውጭ ጫና  ከመመከት ይልቅ፣በሥልጣኑም 
ጭምር   የመጡበት ሥለመሠለው እና  የውጭ ገፅታውን ከአማራው ሕዝብ ሞትና ሥቃይ ሥላሥቀደመ፣
አማራን በትግሬ ከባድ መሣሪያ በማሥጨረስ፣ ለነጩ ዓለም ”እመኑኝ ሥህተቱ የትህነግ ነው፣ የእኔ አይደለም 
“ብሎ በመኳተን አጎብዳጅነቱንና ተበርካኪነቱን  አሥመስክሯል፡፡በመሆኑም በአንድ ድንጋይ አራት  ወፎችን 
መግደል  እንዳለበት አቅዶ ተነሳ፡፡ 

(1ኛ) ከብርሀኑ ጁላ፣ከደመቀ መኮነን፣ከገዱ አንዳርጋቸው፣ከአገኘሁ ተሻገር፣ከተመስገን ጥሩነህ፣ከሌንጮ ባቲ፣
ወዘተ ጋር በመምከር “በእኛ ላይ የሚሠነዘረው  የውጭ ጫና  ከራሳችን ላይ የሚወርደው፣መከላከያውን 
ከመቀሌ፣የአማራን ልዩ ኃይል ከራያ  ሥናስወጣና  ትህነግ በሚያደርገው ትንኮሳ ዓለም ፊቱን  ወደትህነግ 
እንዲያዞር በማድረግ ነው” የሚል ነው፡፡በዚህ ሳቢያም በኦነግ ሠርጎ ገቦች የተጥለቀለቀው መከላከያና 
በመከላከያው  ሥር የሚገኙት  የአማራ ልዩ ኃይሎች ራያን ለቅቀው፣ በአሻጥር መሣሪያቸውን ጥለው 
በአስቸኳይ  እንዲወጡ ተደረገ፡፡   

(2ኛ) አቢይ!ይህንን ሲያደርግ  የሚጠላው የአማራ ሕዝብ እንደሚወረር ጠንቅቆ ያውቃል፡፡ነገር ግን የአቢይ  
ዋና ዓላማ የኦሮሞ ሕዝብ ተገዳዳሪ የሌለው ብቸኛና ያሻውን ሊያደርግ የሚችል ጠንካራ  ኃይል ሆኖ እንዲወጣ 
ሥለሆነ፣የአማራ መዳከም ለኦሮሞ ጥንካሬ እንደሚሆንና በቀጣይ ከፊል ወሎን ወደ ኦሮሞ በመጠቅለል 
የኦሮሞን ድጋፍ እንደሚያስገኝለት  በማመኑ ፣ትህነግ እሥከአፍንጫው እንደታጠቀ እያወቀ፣ በኦሮሞ መከላከያ 
የማፈግፈግ ሥልት  አማራውን እንዲጨርስ ጃስ ብሎ የለቀቀው ከዚህ ሥሌት ነው፡፡   



(3ኛ) አቢይ! ለሥሙ በወሎ ግንባር  የበላይ አድርጎ ያሰማራቸው የአማራ ጀኔራሎች ቢሆኑም ከአቢይ ብሎም 
ከእነብርሀኑ ጁላ ጋር ጥብቅ ግንኙነት ያላቸውና በበላዮቻቸው ላይ  የበለጠ ሥልጣን የተቸራቸው ምክትሎቹ 
ኦሮሞዎች በመሆናቸው፣ከሥራቸው የሚገኙትን  ፀረ አማራ  ኦነጎች በአማራ ላይ እያሠማሩ፣ያሻቸውን 
ከማድረግ ማንም አያግዳቸውም፡፡   

ወልድያ ላይ ከትህነግ ጋር ሲመክር በወልድያ ሕዝብ  የተጋለጠው የመከላከያ ኮሎኔል ኦሮሞ፣በራሱ ሠው 
ከመቅፅበት ሲገደል፣ሰባት የመከላከያ ትግሬዎች ተይዘው ታሠሩ፡፡ 

 “ኦሮሞን ኦሮሞ አይገድልም” ሲሉን እንዳልነበር፣ትግሬን አሥሮ ኦሮሞን መግደላቸው፣ሟቹ ተይዞ ቢታሠር  
በአማራው ሕዝብ ላይ የሚሠሩት ደባ እንዳይጋለጥ ለማዳፈን ታስቦ እንደሆነ ልብ ይሏል፡፡ 

(4ኛ) አቢይ! ለእነአሜሪካና ለአውሮፓ  ተፅዕኖ  ተበርክኮ፣ለወደፊት  ከትግሬ ጋር ድርድር(ብሔራዊ ዕርቅ) 
ለማድረግ ያቀደው፣መከላከያውን ከመቀሌ  ሲያሥወጣ  ነው፡፡”ለመደራደር ወልቃይትንና ራያን  ወደትግሬ 
እንዲጠቃለሉና ትግሬው ቢፈልግ አብሮ ይኑር ካልፈለገ ይገንጠል” የሚል አመለካከት ይዞ ነው፡፡ 

ነገር ግን አማራው ካልተዳከመና አቅም ካላጣ በስተቀር ወልቃይትንና ራያን እንደማይለቅ አቢይ አውቋል፡፡
ለዚህም ነው አቢይ! ትግሬው እሥከአፍንጫው እንደታጠቀ  እያወቀ ፣አማራው ብቻውን እንዲያልቅ 
የፈረደበት፡፡ 

በዚህም ሥሌት አማራው ተወረረ፡፡እሥካሁን በወሎ መስመር  ወደአዲስ አበባ አቅጣጫ ካልተያዙት  የአማራ 
መኖሪያ ቦታዎች እነአጣዬ እነደብረሲናና እነደብረብርሀን ናቸው፡፡አቢይ!እነኚህን ቦታዎች ካሥያዘ  በኋላ፣
እሥካሁን እንደሚያደርገው ትህነግም  ተገዳዳሪ መሥሎ ከታዬው ትንሽ ኮርኩሞ፣አማራው ተዳክሟል ብሎ 
ካመነ፣ከትግሬው ጋር ሥልጣኑን በሚያሳጣው በአሜሪካ መንገድ ሳይሆን፣ በራሱ መንገድ ሥልጣኑን ሳያስነካ  
ድርድር ይጀምራል፡፡    

 ድርድሩም! በዋናነት አማራ ከወልቃይት እንዲወጣና ራያን ጨምሮ ትግሬ ቀደም ሲል ይዟቸው የኖረውን 
ቦታዎች እንዲወስድ፣ ትግሬው ደግሞ ከወረራቸው ሌሎች የአማራ አካባቢዎች እንዲወጣ የሚል መኖሩ 
አያጠራጥርም፡፡ይህን ሲያደርግ የውጩን ዓለም ጫና እንደሚያቀል አቅዷል፡፡ጥያቄው ግን  አማራ ይህንንና 
በአጠቃላይ የተሠራበትን በደልና ሞት እንዲሁም ድህነት ተቀብሎ ይኖራል?? 

ማጠቃለያ! አቢይ! ቀደም ሲል መከላከያውን ሲያስወጣ፣አማራን አሥወርሮ ትህነግን  ማኖ በማሥነካት  
የውጩን ጫና ለመቀልበስ ሞክሮ ሳይሳካለት ሲቀር፣ በትግሬው ከባድ መሣሪያና አሻጥር አማራው ይበልጥ 
በጦርነቱ እንዲደቅና አቅመቢስ ሆኖ ለድርድር በቀላሉ ሸብረክ ሊል እንዲችል ጦርነቱን ማራዘምን  መርጧል፡፡ 

ከእንግዲህ  ብዙም ሳይዘገይ አቢይ ዕርቅ “እፈጥራለሁ” ብሎ በግልፅ ማወጁ አይቀሬ ነው፡፡የዕርቁም ይዘት 

“ትህነግ! ቀደም ሲል ይዟቸው የነበሩትን ራያና ወልቃይትን እንዲወስድና ዛሬ የያዛቸውን የወሎንና ሌሎች  
የአማራ  መሬቶችን ለቆ እንዲወጣ፡፡  አማራም ከወልቃይት እንዲወጣ” የሚል ይሆናል፡፡  

“አማራው! እነወልቃይትን አለቅም ካለ በግድ እናደርጋለን” የሚል  የእነአቢይ  አካሄድ አይኖርም ብሎ ማሠብ 
የዋህነት ነው፡፡ሥለዚህ ይህንንና መሠሎችን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት  በህቡዕ፣በሽምጥ ውጊያ፣በገሀድም  
ይሁን በማንኛውም መንገድ  ጭክኖ ከታገለ፣ይዞታውን እንደያዘ ይቀጥላል፣ካልሆነ ያሥረክባል፡፡ 

       “ለማሸነፍ ጠላትህን አጥብቀህ ጥላ” የሚለው ማታገያ በአይምሮህ ይቀረፅ!  
    በቃኝ በል አማራ! 

       የጠላቶችህ ግፍ ያድርግህ መራራ! 

              አያሌው ፈንቴ 

ክፍል2 እና 3 ይከተላል፡፡ 
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