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ክፍል2

መከላከያ ከመቀሌ ከወጣበት ጊዜ አንሥቶ  ምን እያደረገ ነው?
አቢይ! ካላዘዘው የማይንቀሳቀሰው  መከላከያ ከመቀሌ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ፣የሚገኘው
የሱዳንናና የጂቡቲን አራት(4)በሮች ትህነግ እንዳይቆጣጠር በመከላከል ላይ ብቻ ተጠምዶ
ነው፡፡የእነኚህ የሁለቱ አገራት አራት(4) በሮች  በትህነግ ከተያዙ የአቢይ ካቢኔና የእነደመቀ ነገር
ያልቅለታል፡፡

ሥለዚህም ነው

(1ኛ) መከላከያው ከአፋር ልዩ ኃይል ጋር  በመሆን  ትህነግን ለጅቡቲ ቅርብ ከሆነው ከአፋር መሬት
ለማስወጣት ጊዜ ያልወሰደበት፡፡

(2ኛ) ሌላው መከላከያው የሚገኝበት  የአፋር  አዋሳኝ የሆነው ከራያ ጀምሮ እስከ ሸዋ አዋሳኝ
የሚዘልቀው የወሎ መሬት ነው፡እዚህ አዋሳኝ ቦታ ላይ መከላከያው የሚጠብቀውና ትህነግን
የሚከላከለው ወደአፋር እንዳይገባና የጅቡቲን በር እንዳይዝ ብቻ እንጅ ለአማራ አስቦ አይደለም፡፡

(3ኛ) ወደሱዳን አዋሳኝ ጎንደርና ቤኒሻንጉል ስንመለስ፣ መከላከያው የጎንደርን አማራ ለመታደግ
ሳይሆን አቢይንና የተወሰኑ ብአዴኖችን ለማዳን ነው፡፡

(4ኛ) በቤኒሻንጉልም በኩል እንዲሁ፡፡በአጠቃላይ መከላከያው በአቢይ  የሚታዘዝና የአቢይን ካቢኔ
እየጠበቀ የሚገኝ የግል ዘበኛ እንጅ የኢትዮጵያ መከላከያ እንዳልሆነ በተለይ የአማራ ሕዝብ
እንዲረዳው ያስፈልጋል፡፡በይሉኝታ ተሸብበን ድብብቆሽ መጫወት ይብቃ!

ከአማራው ሕዝብ በተደጋጋሚ እንደሚደመጠው፣መከላከያው ውስጥ ያሉ ሠዎች ”ጨቋኞች
ሥለነበራችሁ፣ዛሬ የእጃችሁን አግኝታችኋል፣ እኛ ለእናንተ መሬት አንዋጋም፣አንሞትምም”
እያሉ አማራው ላይ ይበልጥ የአይምሮ ጠባሳ  በመተውና አሻጥር በመሥራት፣ይታወቃሉ፡፡

ከዚህም አልፎ በመከላከያው ውስጥ  የሚገኙት ብዙዎቹ የኦነግ አቀንቃኝ ፀረ አማራ  ኦሮሞዎች
በመሆናቸው  “ጠንካሮች ናቸው” ብለው፣የሚያሥቧቸውን የአማራ ልዩ ኃይል አባላትንና
ፋኖዎችን ፣በትህነግ እንዲመካኝ እያስመሰሉ  አመች ሁኔታ እየጠበቁ ጉዳት እንደሚያደርሱ
ይታመንበታል፡፡መከላከያው ወደሕዝብ እየተኮሰ አደጋ እንደሚያደርስና ሲነቃበትም በሥህተት ነው
እንደሚል ይነገራል፡፡

እንደሚታወቀው የአማራ ልዩ ኃይል የታጠቀው ክላሽ፣መትረዬስ፣ዲሽቃና ሥናይፐር
ሲሆን፣የትግሬ  ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል ከታጠቃቸው በተጨማሪ ታንክ፣መድፍ፣ዙ 23፣ቢኤምና
ሞርታር የመሳሰሉ ከባድ ከባድ መሣሪያዎችን  ታጥቋል፡፡መከላከያ ትግሬው የታጠቀውን በሙሉ
ከመታጠቁም በላይ አየር ኃይሉን ይዟል፡፡

ከሁሉም በላይ ከባዱ ነገር የአማራው ሕዝብ  ወደጦርነት ከመዝመቱ በፊት፣  ብዛት ያለው ትግሬ
እንደመዥገር ተጣብቆ በሚቦጠቡጠው የአማራ ክልል ውስጥ በዓይነቁራኛ እንዲጠበቅ ወይም
ተጠራርጎ እንዲባረር፣በኃላፊዎቹ በእነብአዴን  መሠራት የነበረበት የሠርጎ ገቦች
ሁኔታ፣ባለመሰራቱ ከባድ ዋጋ እያሥከፈለን እንደሆነ ይታወቃል፡፡

“ከእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ” የሆነው ደግሞ የአማራው ሕዝብ በትህነግ ሲወረር መከላከያው ይህን
ሁሉ መሣሪያ ተሸክሞ ወይ ከራሳችን አይወርድ፣ወይ አይዋጋ ወይም መሣሪያውን ለሚዋጉት



ጀግኖቻችን አይሠጥ፣በተቃራኒው የአንድን ናርሲስት (Narcissist) እና ሲኮፓት (Psykopat)
ቀጭን ትዕዛዝ ብቻ እየተከተለ ቆሞ ተመልካች በመሆን  ወይም  በማፈግፈግ ሥም  አማራን
አጋልጦ ለጠላት አሥረክቦ መኮብለልን መምረጡ ነው፡፡

ከሚሴ ሲያዝና ኦሮሞዎች ሲወጉና ሲገደሉ ግን ፈጥኖ ደርሶ ነፃ አውጥቶ፣የሸሹትን የኦሮሞ
ባለሥልጣናት ወደቦታቸው አጅቦ መልሶ እንዳስቀመጠ ልብ ይሏል፡፡ይህ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ
መከላከያ ሥራ፡፡ትዝብት!

ይህ ዕውነታ ሲነገር ለመከላከያው የሌለውን ገፅታ ለማላበስ፣የአማራ ሆዳሞችና  የወሬ
ኢትዮጵያውያን! ደብዛው ከጠፋ 30ዓመት ያለፈውንና ያለቀለትን “የኢትዮጵያ አንድነት” ፣እንዳለ
አሥመሥለው  ራሳቸውን በማታለል እንደሚሞጣሞጡ መገመት አያዳግትም፡፡

የሠርጎ ገብ ነገር ሲነሳ፣ከሁሉም በላይ የሚገርመውና የማይታመነው የአማራ ወኪል ነኝ ባዩ
ብአዴን፣ወይም አዴፓ(ብልግና) በአባልነት ተቀብሎ  በጠለምት ግንባር የልዩ ኃይሉና
የሚሊሽያው አዛዥ አድርጎ የሾመው  ምግበ የተባለው ትግሬ  መሆኑ ነው፡፡

በዘር ህገ መንግሥት  በተዋቀረ አገር፣በአማራ ድርጅት ውስጥ ትግሬን በአባልነት ከመቀበልም በላይ
ከመቀሌ የመጣውን የገዛ ዘሩን እንዲወጋ አማራን መርቶ እንዲሄድ ማድረግ ምን ይባላል፡፡ ይህም
ሠው የዋዛ አይደለም ብዙ አማሮችን ከልዩ ኃይሉ ጭምር አሳልፎ ሠጥቶ አሥፈጅቷል፡፡ብዙ ጉዳት
ካደረሰ በኋላ ተያዘ፡፡

የብአዴን ጉድ በዚህ ብቻ አላበቃም፡፡የድህንነት ሹም አድርጎ በተለያዩ ግንባሮች የላከው  ሌላው
አባሉም ትግሬ ነው፡፡ ይህም ሠው ረዘም ላለ ጊዜ  መረጃ ለትህነግ እያቀበለ ብዙ አማራ ካሥበላና
ንብረት ካሥወደመ  በኋላ፣በሥልክ ግንኑነት አድርጎ ሲያወራ እጅ ከፍንጅ ተያዘ፡፡ይህ ሠው ጀኔራል
አሳምነውን ያሥገደለ እንደሆነም ይነገራል፡፡

ይህ ብአዴን የተባለ ጉድ፣ይህንን ሁሉ ወንጀል እየሠራ “በእኔ ሥር ተሠለፉ” ሲል፣እንዴት ሕዝቡ
አመኔታ ይጥልብኛል ብሎ ቢያሥብ ነው?

ዛሬ ደግሞ ፋኖውን ጭምር ”በሥሬ ተሠለፍ” ብሎ ሊበላና ሊያሥበላው  ጥሪ አቅርቦለታል፡፡ፋኖ
የተባልክ በሙሉ! በጀመርከው መንገድ ቀጥል፡፡ በብአዴን ሥር ወይም በመከላከያ ተብዬው ሥር
እንዳትሠለፍና እንዳትበላ አደራዬ የጠበቀ ነው፡፡

ብአዴን” በሥሬ ተሠለፉና መሣሪያ አሥረክቡ” የሚለው በአቢይ ታዞ ነው፡፡አቢይ! ከትግሬው ጋር
በመደራደር ወልቃይትና ራያን አሣልፎ የመሥጠት ዕቅድ ሥላለው፣አማራውን መሣሪያ
ለማሥፈታትና በቁጥጥር ሥር ለማድረግ ቅደመ ዝግጅት ለማድረግ ነው፡፡

መልዕክት! ፋኖ ሆንክ  ሕዝባዊ ኃይሉ !የምትማርከውንም መሣሪያ እሥከዛሬ አማራውን
ላሥወረሩት ብአዴንና የአቢይ መከላከያ አትስጥ፡፡

በዘራችን ላይ መጠነ ሠፊ ደባ እንደተሠራበት ልቦናችን እያወቀ፣በትግላችሁ የማረካችሁትን
መሣሪያ አማራውን አሳልፈው ለጠላት ለሠጡ ባንዳዎች ሳታስረክቡ፣፡ ብአዴን ቀድሞ
ሳይመታችሁ፣በፍጥነትና በተጓዳኝ የህቡዕ አደረጃጀት ቀድማችሁ  ፍጠሩ፡፡ለዚህም የጦር ብቻ
ሳይሆን የፖለቲካ ችሎታም ያለው አመራር ፈጥራችሁ ለነፃነት የሚያበቃንን ትግል ጀምሩ፡፡

ምንጊዜም ለአማራው ሕዝብ እንደዛሬው ለህቡዕ አደረጃጀት የተመቻቸ ጊዜና ሁኔታ አይገኝምና
እንወቅበት፡፡ከጊዜ ጋር ግብግብ እንግጠም፡፡



እናንተ ህይወታችሁን ሠጥታችሁ፣ይህ ጦርነት ካለቀ በኋላ እንደተለመደው ባንዳው ብአዴን
“መሣሪያ አሥረክቡ” ብሎ ጠይቋችሁ፣ካሥረከባችሁ በኋላ በጦርነቱ ወቅት፣”ጠንካሮች ናቸው
ያሠጉኛል” ብሎ የሚገምታቸውን  እንደ እነአሥቻለው ደሴ ድምጥማጣቸውን
ያጠፋል፡፡ሌሎቻችሁንም  በአለፉት ዓመታት እንዳደረገው አንገት አሥደፍቶ፣አንጀታችሁ እያረረ
እንድትኖሩ እንደሚያደርግ ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡

ሕዝባዊ ኃይሉና ፋኖው  ብአዴንን 30ዓመት ሙሉ ጠንቅቃችሁ እያወቃችሁት፣ በሥራችን
ሁናችሁ ዝመቱና የመሣሪያ አሥረክቡ ጥሪ  ልፈፋ ብትቀበሉም፣ ብአዴን  እንደፈለገ
እንዳያደርገውና መራር ትግል አድርጋችሁ፣አማራውን ነፃ የማድረግ ዕቅዳችሁን
እንዳያጨናግፍባችሁ፣ብሎም  በሥተመጨረሻም ትግላችሁን ከእነመሳሪያችሁ ቀምቶ
እንዳያሳድዳችሁ ፣በህቡዕ ጭምር ለመደራጀት ከዛሬ የተመቻቸ ሁኔታ የለምና
አሥቡበት፣ዕወቁበት ፡፡

ከሁሉ በፊት በአይምሯችን መቀረፅ ያለበት ነገር ቢኖር፣ በአቢይ መከላከያና በብአዴን መሪነት
የአማራ ደህንነት ተግባራዊ እንደማይሆን  የ30ዓመት ተመክሮ ከበቂ በላይ ሥላሳየን፣እርግጠኞች
ሆነን መናገር እንችላለን፡፡

አቢይ! አማራን በትህነግ  በማሥወረር፣ በጠቅላይ ሚኒስቴርነት ተቀምጦ፣ከኃላፊነት ለመሸሽ
”ጦርነቱ የአማራና የትግሬ ነው” በማለት በአማራው ላይ የለመደውን ቅጥፈት፣በውጩ ዓለም ላይ
ቢደግመውም፡ራሱን አጋልጦ ማፈሪያነቱን እንደተከናነበ ይታወቃል፡፡

የውጩ ዓለም! ትኩረቱን ከአቢይ ወደትህነግ እንዲያዞር፣አቢይ  በአማራው ደም የሠራው ቀመር
ሙሉ በሙሉ ራሱን ነፃ ሊያደረው ባይችልም፣በተወሰነ ደረጃ ሠርቶለታል፡፡

አቢይ! በአገሪቱ ውስጥ  በተለያዩ ቦታዎች  በትህነግ እና በኦነግ  ተባባሪነት  በአማራው ላይ
የሚደረገውን የደቦ ዘር ማጥፋት ዘመቻ  ሥለሚደግፈው፣ይህንን ለመሸፋፈንና አለባብሶ ለማለፍ
ሥለግድቡ፣ሥለግብፆች፣ሥለ ነጮቹ ማዕቀብ፣በሥልጣኔን ልቀማ ነው ዲስኩር፣በአሠማራቸው
እነሆድ አምላኩ ቀን ተሌት ሲያደነቁረን ይውላል፡፡

ዛሬ የኃያላኑ ውትወታ፣በውጭ አገር  የተቃዋሚዎች አንድ መሆን እና የአገር ውስጥ ቀውስ ጣሪያ
መንካት፣ አቢይን ከሥልጣን እሥከማስወገድ እንደሚዘልቅ ሹክሹክታ ሲበረታ፣ከሠሞኑ የድርድር
መልዕክተኛ፣ አቢይን  ባናገረበት ወቅት፣ ምንም እንኳን በአቢይ ዘንድ ምሥጥር
ቢደረግም፣ሥልጣኑ  የማይነካ  ከሆነ ድርድሩን እንደሚፈልገው አብሥሯል፡፡ዛሬማ ሥለድርድሩ
በዙሪያው ባሉት ሠዎችም መደመጥ ተዘውትሯል፡፡

የድርድሩ ጭብጥ የሚከተለው ከመሆን አይዘልም፡፡“ትህነግ! ቀደም ሲል ይዟቸው የነበሩትን ራያና
ወልቃይትን እንዲወስድና ዛሬ የያዛቸውን የአፋር፣የወሎና ሌሎች  የአማራ  መሬቶች  ለቆ
እንዲወጣ፡፡ያለተወካይ ዕርቃኑን የቀረው አማራም ከወልቃይትና ራያ እንዲወጣ” አቢይና
ተላላኪው ብአዴን ይፈርዱበታል፡፡

በአጠቃላይ  አማራው ብዙ ግፍ እየተፈፀመበት ይገኛል፡፡አቢይ አህመድ  ለአማራው ተቆርቁሮ
የሚቆም  ወኪል እንደሌለው ሥለሚያውቅ፣ በአማራው ላይ ያለው ንቀት ጣራ ነክቷል፡፡
ሥለሆነም አማራው  ወልቃይትና ራያን  እንዲለቅ ሊያደርገው እንደሚችል ቀድመን አውቀን
እንዘጋጅ፡፡



አቢይ! የችግሩ አካል እንጅ የመፍትሄው አካል ባለመሆኑ፣ከሁሉም ፀረ አማራ ኦሮሞዎች  መካከል
አደገኛው፣በተግባር ኦሮሞ፣በአፉ ኢትዮጵያ እያለ የብአዴንን አመራር እየተጠቀመ  በረቀቀ
መንገድ ቀስ በቀስ እየገዘገዘ አማራን የሚያጠፋው አቢይ አህመድ አሊ ነው፡፡

ሥለዚህ  ለመታጠቅና ለመደራጀት  ከአሁኑ የተሻለ ጥሩ አጋጣሚ ሥለማይገኝ፣ ሕዝባዊ ኃይሉ
ከፋኖው ጭምር  መሣሪያ እየማረክ ለመከላከያ ሳይሠጥ ለራሱ ይታጠቅ፡፡የፖለቲካና የጦር ችሎታ
ያላቸው ግለሰቦች መርጦ መሪ በማድረግም በአፋጣኝ የህቡዕ ሥራ በጎን ይጀምር፡፡ይህ ዓይነቱ
አካሄድ ነው ለመጨረሻው የተረጋገጠና የተረጋጋ የአማራ ነፃነት የሚያጎናፅፈን፡፡ይህን ለማድረግ
ካልፈጠነ ከመበላት አይድንም፡፡

ከዚህ ሁሉ በደልና ግፍ በኋላ አማራ ከብአዴንና ከአቢይ ሥር መልሞጥሞጡን ትቶ፣
“ሥሞት፣ሥሳደድ፣ሥራብ፣ሥጠማ ፣ወንበዴ ሲወረኝ ማንም አላዳነኝም፣መንግሥትም
የለኝም፣ከእንግዲህ በቃኝ የሚያዋጣኝ ራሴን በራሴ ማሥታጠቅና ታግዬ የራሴን ህልውና
ማስጠበቅ ብቻ ነው ያለኝ ምርጫ”ብሎ ቆርጦ ታግሎ ጠላት የማይበግረው ኃይል ሆኖ ለመውጣት
ይትጋ፡፡

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

አያሌው ፈንቴ

ክፍል 3 ይቀጥላል




