
ኦሕዴድ በአቶ ታዬ ደንድአ በኩል ማስተላለፍ የፈለገው መልእክት!!! 
 
 
ወያኔ "ለጋ*ላ ሰጥቸልህ ነው የምሔደው!" እያለ ሲፎክርብን እንደኖረው ሁሉ ከጀርባ ሆኖ "ያዝ!" ብሎ 
የለቀቀብን ውሾቹ ኦሕዴዶች በታዬ ደንድአ በኩል ሁለት መልእክቶችን ማስተላለፍ ፈልጓል፡፡ አንደኛው 
ወያኔ በሕገወጥ መንገድ ከጎንደርና ከወሎ ወስዶት የነበረውን ርስታችንን በተመለከተ "ወልቃይት ጠገዴንና 
ራያን መልሶ ለትግራይ ከሚያስረክበው እኛ ካስቀመጥንላቹህ የአሥተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን  
የመፍትሔ አቅጣጫ ውጭ እንቀሳቀሳለሁ ብትሉ ጁንታ ቁ. 2 ብለን እርምጃ እንደምንወስድባቹህ ዕወቁ!" 
የሚለውን የዛቻና ማስፈራሪያ መልእክት "... ሕግን በመተላለፍ በጉልበት ፍላጎትን ለማስፈጸም መንቀሳቀስ 
ግን የስግብግብ ጁንታዉ የባሕሪ ወራሽ ያደርጋል!" በሚለው ቃላቸው ሲገልጹ፡፡  
 
ሁለተኛው ደግሞ ሕገመንግሥታቸው ሊቀየር ወይም ሊሻሻል የሚችልበትን መንገድ እራሱ የደነገገው 
"...ሁሉም ክልሎች የማሻሻያ አንቀጹን ሲቀበሉትና ሲያጸድቁት....!" የሚል የተቆለፈ አኪያሔድ ቢኖርም 
ኦሕዴዶች ግን "ከዚህ ሕገመንግሥቱ ካስከመጠው መንገድ ውጭ ሕገመንግሥቱን እንደፈለግን አድርገን 
ልናሻሽለው ወይም ልንቀይረው የምንችለው እኛ ብቻ ነን!" የሚለውን መልእክት አስተላልፈዋል፡፡ ይሄንንም 
"... በሠላማዊ መንገድ ተከራክሮ አብዘኛዉን ሕዝብ ማሳመን የቻለ ፓርቲ በከፊል ወይም ሙሉ ለሙሉ 
ሕገመንግሥቱን ለመቀየር ይችላል፡፡ ከዚያ ውጭ ሔዶ ሕገመንግሥቱን በጉልበት ለመቀየር የሚንቀሳቀስ ካለ 
ግን ይጠየቃል!" በሚለው ቃላቸው ገልጸውታል!!!  
 
እንግዲህ ልብ በሉ ይሄንን የሚሉት እዚሁ ጽሑፍ ላይ "ሕገመንግሥቱን ማክበር እና ማስከበር የሁሉም 
ግዴታ ነው!" ብለው እያለ ነው እንግዲህ ከሕገመንግሥታቸው ድንጋጌ ውጭ በሆነ መንገድ ለማሻሻል 
ወይም ለመቀየር የሚፈልጉት፡፡ ከተቆለፈው ሕገመንግሥቱ ከደነገገው የማሻሻያ መንገድ ውጭ አሸናፊ በሆነ 
ፓርቲ ውሳኔ የሚያሻሽልበትን መንገድ ማሰባቸው አይደለም ያናደደኝ፡፡ ነገር ግን እነሱ ሲፈልጉ እዚህ ድረስ 
ሔደው የፈለጉትን የማድረግ መብት ለራሳቸው ሲሰጡ አማራን ግን መብቱ የሆነውንና በሕገወጥ መንገድ 
የሕዝቡ ፈቃድ ወይም ይሁንታ ሳይጠየቅ የተወሰደበትን መሬትና የማንነት ጥያቄ እንኳ ለማፈን የተንጠራሩት 
መንጠራራትና ያሴሩት ሴራ ነው የሚያናድደው!!! 
 
ወይ ጉድ "አንችው ታመጭው አንችው ታሮጭው!" አሉ!!! 
 
እናንተው እራሳቹህ (ወያኔና ኦነግ) አይደላቹህም ወይ አባቶቻችንን ስንት ድካም አድክማ፣ ስንት መራር 
መሥዋዕትነትን አስከፍላ የተመሠረተችውንና ተጠብቃ የኖረችውን ጥንታዊቷን፣ ገናናዋን፣ ስመጥሯን፣ 
የነጻነት ቀንዲሏን፣ የሥልጣኔ መሠረቷን፣ የታላቁን ሕዝብ ሀገር አንዲቷን ሀገር ኢትዮጵያን ከሆዳቹህና 
ከከንቱ ጥቅማቹህ ውጭ ምንም የማይታያቹህ ባንዶች ይህችን ታላቅ ሀገር ለማፈራረስና ለማጥፋት ሰይጣናዊ 
ዓላማና ሕልም ላላቸው ጠላቶቻችን አድራቹህ በእነዚህ ጠላቶቻችን ሁለንተናዊ ድጋፍ የዛሬ ሠላሳ ዓመት 
ለሥልጣን በቅታቹህ የአንዱን ሕዝብ ሀገር አንዲቷን ኢትዮጵያን ያለ ሕዝብ ፈቃድና ይሁንታ በጉልበት 
እራሳቹህ እንዳሻቹህ፣ በማንአለብኝነትና ሕገወጥ በሆነ መንገድ "ባለጊዜ ነን!" በሚል አለቅጥ ለራሳቹህ 
በማድላትና የማይገባቹህን ወደራስ በማድረግ ሀገሪቱን በብሔረሰብና በጎሳ ሸንሽናቹህ "ይሄ ክልል የእነ እከሌ 
ክልል ነው፣ ይሄ ክልል ደግሞ የእነ እከሌ ክልል ነው!" ብላቹህ ሸንሽናቹህና የሕዝቡን አንድነት አፈራርሳቹህ 
"ክልልህ አይደለም!" ያላቹህትን ዜጋ "ክልልህ አይደለም!" ባላቹህት ቦታ ዜጋ እንዳልሆነ ወይም እንደ ባዕድ 



ተቆጥሮ የዜግነት መብቶች ተነፍጎት በገዛ ሀገሩ የባዕድ ሀገር ስደተኛ ሆኖ ከዚያም በከፋ ሁኔታ እንዲኖር 
በማድረግ ለ30 ዓመታት እርስበርስ ስታፋጁንና በተለይም የዚህችን ሀገር ባለ አደራ አማራን ሀገር አልባ 
አድርጋቹህ ስታሳድዱና ግፍ የተባለውን ሁሉ ስትግቱ የኖራቹህት???  
 
ከዚህ ሁሉ ጉድና ፍዳ በኋላ ከጥንት ጀምሮ ወደሀገሪቱ የመጣውን ሁሉ እየተቀበለ በሀገሩና በርስቱ ያኖር 
የነበረው፣ አስፍቶና አርቆ አሳቢው፣ የሀገር ምሥረታ መሐንዲሱ አማራ "እንዲህማ ከሆነ!" ብሎ "ወያኔ 
ከጎንደርና ከወሎ ወስዷቸው የነበሩትን መሬቶች ብቻ ሳይሆን ወደኋላ መለስ ብየ ሌሎች ራቅ ባለው ዘመን 
በታሪክ አጋጣሚ በተለያየ ምክንያት በእንግዶች የተወሰዱ ዐፅመ እርስቶቸን ሁሉ እተሳሰባቹሃለሁ፣ 
አስመልሳለሁ!" ብሎ ሲነሣ ርስቶቹ የአማራ ለመሆናቸው ከበቂ በላይ በርካታ መረጃዎች ያሉ በመሆኑ 
ወይም እናንተ ባንዶቹ፣ ቀማኞቹና አሻጥረኞቹ አንዳችም ማስተባበያ የሌላቹህ በመሆናቹህ "እንዲህማ ከሆነ 
ባዷችንን መቅረታች ነው!" ብላቹህ በመሥጋትና የወሰዳቹህትንም እንደወሰዳቹህ ለማስቀረት በማሰብ 
ጭራሽ እኛኑ መካሪና ገሳጭ ሆናቹህ "እርስት እርስት አትበሉብን ርስታችን ኢትዮጵያ ናት፣ ከሰፈር 
አስተሳሰብ ውጡና ትልቋን ሥዕል ኢትዮጵያን አስቡ፣ ለአሥተዳደር ወሰን ይሄንን ያህል መንገብገብ 
አያስፈልግም ወንድማማችነት ይበልጣል!" በማለት ልታላግጡ ስትነሡ ትንሽ እንኳ እፍረት አይሰማቹህም 
ወይ??? 
 
ወገን እነኝህ ነውረኞች አይገርሙም ግን??? አሁን ከዚህ በላይ በዚህች ምድር ላይ እጅግ የሚገርምና 
የሚደንቅ ነገር አለ??? 
 
መቸስ ሕሊና፣ እፍረትና ይሉኝታ ወይም "ምን ይሉኝ?" የሚባል ነገር አልፈጠረባቸው አይደል??? 
 
እኛ ግን እጅግ ብዙ ታግሰን፣ እጅግ ብዙ ዋጋ ከፍለንበት፣ እጅግ ብዙ ወገኖቻችንን ሠውተንበት፣ ጨርሶ 
ከመጥፋት በስተቀር ማሰብና ማገናዘብ ከማይችሉ ደናቁርትና እንስሶች ጋር ፈጽሞ መግባባት እንደማይቻል 
ተረድተን በገዛ ሀገራችን እንደሰው ታውቀንና ተከብረን ለመኖር ተገደን የገባንበት ርስታችንንና ማንነታችንን 
የማስመለስ የህልውና ትግል ነውና ለዚህ ከንቱ የብልጣብልጦች ጩኸት መስሚያ ሊኖረን አይገባም!!! 
 
ትናንት ተነግሮ የማያልቅ ግፍ እየተቀበልን፣ የማይታገሱትን ነገር ሁሉ ብዙ እየታገስን፣ የማይታለፍን ነገር 
ሁሉ ብዙ እያሳለፍን እንደማያዋጣ ብዙ ተናግረናል፣ መክረናል፣ አስጠንቅቀናል፣ አሳስበናል!!! ማንም ግን 
ሊሰማን የፈቀደ የለም!!! 
 
ልክ በሌለው ትዕግሥት "ዛሬ ባይሆን ነገ እውነትን ይረዱ ይሆናል፣ ኃላፊነት ይሰማቸው ይሆናል፣ ፍትሕ 
ይገባቸው ይሆናል፣ እንደተሳሳቱ ያውቁ ይሆናል፣ ቀማኛነታቸውን ይገነዘቡ ይሆናል፣ ወደ ሕሊናቸው 
ይመለሱ ይሆናል... ከዚያም ይታረማሉ!" በሚል አጉል ተስፋ የማይቻለውን ችለን ማሳለፋችን ግን ተቆጥሮ 
የማያልቅ ዋጋ አስከፈለን እንጅ፣ ልክ የሌለው ፍዳ ሰቆቃና እልቂት አስከተለብን እንጅ፣ ጨርሶ ለመጥፋትም 
የህልውና አደጋ ላይ ጣለን እንጅ አንዳችም የፈየደልን ነገር የለም ወደፊትም አይኖርም!!! 
 
እናም አማራ ሆይ! ከዚህ በኋላ እርፍ ይዞ ወደኋላ ማረስ የለምና ስልታዊ አኪያሔድን በመጠቀምና ነገሮችን 
ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ጉዞህን ወደፊት ብቻ አድርግ!!!  
 



እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና ምንም ነገርን አትፍራ!!! 
 
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው 


