
እኔ በግሌ ተከሰተ ስለተባለው የይስሙላ መፈንቅለ መንግስት የሚሰማኝን ላካፍላችሁ። ባጭሩ የሆነው 
እንዲህ ነው። ቅድመ ሂደቱን በተመለከተ ግዜ ሳገኝ በጽሁፍ መልክ አዘጋጅቼ ለንባብ አበቃ ይሆናል።  

አብይ አህመድና የኦሮሞ ብሄርተኞች አንዲሁም ህውሀትና አማራ ጠል ሃይሎች የአማራ ብሄርተኝነት 
አስግቶዋቸው እንደነበር ይታወቃል። ለምን አሰጋቸው ለሚለው የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ አስተያየቶች 
ሊሰጡ ይችላል። ግን እኔ የምለው አማራ ከተነሳ የአማራ ታሪካዊ ወዳጅ ብሄሮችም አብረው ይነሳሉ 
ከሚል ግምት የመነጨ ነው ባይ ነኝ። ስለዚህ እንደነ አብይ አስተሳሰብ ባጭሩ መቀጨት አለበት ማለት 
ነው። የስልጣን ስጡን የኔ ቢጤዎች ደግሞ አማራን መገዳደሪያ ሊያደርጉት ይፈልጋሉ። 

ስለዚህ በነ አብይ አህመድ እይታ የአማራ ብሄርተኝነት ቁንጮዎች እነማን ናቸው? በመንግስት መዋቅር 
ደረጃ ቁጭ ብለው ለሌሎቹ የአማራ ብሄርተኞች መዋቅራዊ ሽፋን እየሰጡ ያሉት እነማን ናቸው? 

1. ዶ/ር አምባቸው መኮንን 
2. አቶ ምግባሩ ከበደ 

3. አቶ እዘዝ ዋሴ 
4. ብ/ጄ አሳምነው ጽጌ 

ዶ/ር አምባቸው "ማንም ሰው ከአማራ ክልል በፌደራል መንግስት ታግቶ አይወሰድም ያለ እኛ ፈቃድ። 
ጥፋት ካጠፉም እኛው እዚሄው እንቀጣቸውም እንጂ አሳልፈን አንሰጣቸውም" ብሎ እንደነበር 
አትርሱ። ዛሬ እየሆነ ያለው ምንድን ነው? 

ስለዚህ አብይ አህመድና መሰሎቹ እነኝህን አራቱን ካስወገድን በሁዋላ በነኝህ ጥላ ስር ያሉትን (ፋኖና 
እነ ዘመነ ካሴ ማለት ነው) መተባባሪነት ስም ለቃቅመን ሸቤ እናስገባለን ብለው ወሰኑ።  

ሰኔ 15 ቀን 20....?  

አብይ አህመድ ከሳምንታት በፊት በሶስት የክልሉ መአዘናት ወታደሮቹን አስርጎ በማስገባት ለዚያች ቀን 
ሚሽኑ አዘጋጅቶ አስቀምጦ ነበር።  

የዚያን እለት ወደ ባህር ዳር በመምጣት ወታደራዊ ደምብ ልብሱን ለብሶ ያልታወቀ ቦታ ላይ ሆኖ ሰአቱ 
ሲደርስ ኦፕሬሽኑን በቅርብ ሆኖ ለመከታተል ወይም እራሱ ለመምራት ይጠባበቅ ነበር።  

የአዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አብይ አስቀድሞ የሰጣቸውንና እነሱም የተስማሙበትን ጄ/ል አሳምነው 
ጽጌን ከስልጣን የማውረድ አልወርድም ብሎ አሻፈረኝ ካሉ ደግሞ በቅርብ ሆኖ ከወታደሮቹ ጋር 
እየጠበቀ ያለውን አብይ አህመድን ወደቦታው በመጥራት ጄነራሉን በቁጥጥር ስር ለማዋል አቅደው 
ሁሉም ተሰየሙ። የነ ዶ/ር አምባቸው አላማ ግን እሳቸውን አውርዶ በሌላ ለመተካትና በነ አብይ 
ይደረግባቸው ከነበረው ጫና ለመላቀቅ እንጂ ጀነራሉን ለአብይ አሳልፈው ለመስጠት አልነበረም።  

"በሬ ሆይ ሳሩን አየው ብለህ ገደሉን ሳታይ!" ብሎ ጽፎ ነበር አብይ አህመድ በጻፈው መጽሃፍ ላይ። 
ገጽ 38 ይላሉ ያነበቡት ሰዎች።  

አብይ አህመድ ሌላ እቅድ ነበረው። እቅዱም ሶስቱን የአዴፓ "ጽንፈኞች" መደምሰስ። ከዚያ ደግሞ 
ጀነራሉን ደምስሶ የቀድሞዎቹን ድምሰሳ በእርሱ ላይ ማላከክ እና ድርጊቱን መፈንቅለ መንግስት ብሎ 
መጥራት። ከዚያም የአለም ሚዲያ እንዲያስተጋቡት ማድረግ። 

ለዚህ እቅዱ እንዲረዳው ከሰአታት በፊት አስቀድሞ ኢንተርኔት አጠፋ። ከዚያ አይርፕላን ጣቢያውን 
በመቆጣጠር ማንም እንዳየወጣና እንዳይገባ አደረገ። ከዚያ በአቅራቢያ ያሉትን የመገናኛ ብዙሃን 
ተቆጣጠረ።  

ከቀኑ 10 ሰአት (4 PM) ላይ አዴፓዎች ስብሰባ ገቡ። 11 ሰአት ላይ የአብይ አህመድ እነ ዶ/ር 
አምባቸውን የመግደል ኦፕሬሽን ተጀመረ። አስቀድሞ ወደ ክልሉ ብሎም ወደ ባህር ዳር ያስገባቸውን 
ወታደሮቹን ወታደሮቹን የአማራ ልዩ ሃይልን የደንብ ልብስ አልብሶ ወደ አዴፓዎች ስብሰባ አዳራሽ 
አሰማራ።  



በቦታው ነበርን ካሉት ውስጥ አንደኛው እንደተናገረው ማንነታቸው ያልታወቁ ወታደሮች አዳራሽ 
ውስጥ በመግባት ሶስቱን የአዴፓ አመራሮች ነጥለው ይመታሉ (ጄ/ል አሳምነው ቢሆን ኖሮ ሁሉንም 
ያጭዳቸው ነበር)። ተረፍን ብለው ቲዢ ላይ የሚዘባርቁት ሰዎች እውነታውን እንናገራለን ቢሉ ዛሬም 
ይመታሉ። የትም ሄደው ደግሞ አያመልጡም። አለም አንድ ከሆነች ሰነበተች። ለዚያ ነው ህውሃቶች 
ትግራይ ውስጥ በሙቀት ታፍነው ያሉት።  

ከዚያ ጀነራሉን አሳደው ይገድላሉ። ህውሃት ደግሞ አዲስ አበባ የሚገኘውንና ከኔ አፈንግጠዋል 
ያለችውን ጀነራልዋን የቅርብ ጉዋደኛቸውን እና ጡረተኛውን ጀነራል ገአዚን ሚሽን ሰጥታ ቤታቸው 
ድረስ በመላክ ታስገድላቸዋለች (ሌላኛው ጉዋደኛቸው የቀብር ስነስርአታቸው ላይ መስክሩዋል) ከዚያ 
አንድ የፈረደበት አማራ ወታደር ከመንጋው ጎትቶ በማውጣት ከባህር ዳሩ "መፈንቅለ መንግስት" ጋር 
ግንኙነት አለው ብሎ ድርቅ ማለት። በአብይ ፈቃድና እውቅና ነው የሆነው። ኦዴፓም የያዙትን ወንበር 
ለእርሱ አድር ባይ ሊሰት አቅዶ ነበር። ጄነራል ብርሃኑ ጁላ በሳቸው ቦታ ቢተካ "re-reform" 

መደረግ ሊኖርበት ነው የወታደራዊ እዝ ሰንሰለቱ።  

ከዚያ ፋኖን መጨፍጨፍና ማሰር። እነ ዘመነ ካሴን አድኖ መያዝ። የአብንን አባላት መልቀምና እሱዋን 
ማሽመድመድ። የአማራ ባለሀብቶችን መያዝ። የአማራን አንገት ማሰበር።  

የሆነው ይሄ ነው። 

If you want proof, go watch Dr. Ambachew's speeches. He was as 
"extreme" as Gen. Asaminew was, if not more. Go watch Gen. 
Asaminew's speeches. Go watch Temesgen Desalegn's analysis, as 
presented by Zehabesha. Go watch Ato. Ezez Wassie's speech at the 
Liyu Hail graduation. Go watch Abiy Ahmed's speech in Wello. Go watch 
Gen. Seare's funeral speeches. Compare that to the recent power grab 
by ODP and the Oromo fanatics' behaviors before and after they killed 
Amhara leaders. Put the puzzle together. It's not too complicated since it 
was staged by a not so sophisticated group of people. Go watch 
Eskinder Nega's take on the so called coup. 
 


