
"ወያኔን ከደጀኑ አርቆ ነጥሎ ለመምታት!" የሚለው ፈሊጥ
ሐሰትነት!!!

"ለውጥ!" እያለ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሲያጃጅል የሰነበተውና ቀጥሎም "ሕግ የማስከበር
ጦርነት!" በሚል ሽፋን አማራን ለመፍጃ ሰበብ እንዲሆናቸው ለሁለት ተቧድነው በፈጠሩት
የውሸት ጦርነት ሕዝቡን ስቃዩን እያሳዩት ያሉት ወያኔ/ኢሕአዴጎች ሰሞኑን በውሸት
ጦርነታቸው እየለቀቁ በመሸሽ ለወያኔ እያስያዟቸው ስላሉ ስፍራዎች የዋሁ ሕዝብ "ለምን?"

ብሎ ሲጠይቃቸው "ወያኔን ከደጀኑ ለማራቅ ለመነጠልና ለመምታት አስበን ለዘዴ ነው!" የሚል
መልስ በመስጠት ሕዝቡን ዝም ለማሰኘት ጥረት ሲያደረጉ ሰንብተዋል!!! ልብ አድርጉ ወያኔ
እየሰማ በሚዲያ ነው እንግዲህ ይሄንን እያሉ ያሉት!!!

ዘዴ የተባለው ፈሊጥ ግን ሐሰት ለመሆኑ ሁለት ማሳያዎችን ብቻ ልጥቀስ፡፡ አንደኛው
እንደምታውቁት ታላቋ ብሪታኒያ የቅኝ ግዛቷ ከሩቅ ምሥራቋ ቻይና እስከ ምዕራቧ አሜሪካ
ድረስ የተዘረጋ በመሆኑ በቅኝ ግዛቷ ፀሐይ አትጠልቅም ነበር፡፡ ማለትም ፀሐይ በምሥራቅ
ስትወጣ እነ አሜሪካ ጨለማ ቢሆኑም እነ ቻይና ቀን ናቸውና፡፡ በምሥራቅ የወጣችው ፀሐይ
ወደ ምዕራቡ ስትሔድ በእነ ቻይና ቢጨልምም በእነ አሜሪካ ቀን ይሆናልና ነው፡፡ ስለሆነም
በግዛቷ ፀሐይ አትጠልቅም!!!

እናም "እንደዚህ ቅኝ ግዛቷ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ተዘርግቶ አብዛኛውን ዓለምወግታና ድል
አድርጋ በማስገበር ቅኝ ትገዛ የነበረችው ታላቋ ብሪታንያ 'ከደጀን መነጠል!' የሚባል
የወታደራዊ እንቅስቃሴ አደጋነት ሥጋት ቢኖር እንዴት አላሳሰባትም ታዲያ??? እንዴትስ
እንቅፋት ሆኖ እያሰናከላት ቅኝ ግዛቷን ከምሥራቅ እስከ ምዕራብ ዓለም እንዳትዘረጋ
አላደረጋትም ታዲያ???" በሉና ጠይቁ እንግዲህ!!! እሷ ግን እንኳንና ከደጀንመነጠል የሚባል
የወታደራዊ ንቅናቄ ሥጋት የሚባል ነገር አደጋ ሊፈጥርባት ይቅርና ቅኝ የምትይዛቸውን ሀገሮች
ዜጎች ውትድርና እያሠለጠነች የራሷ ወታደሮች አድርጋ በማሰለፍ ነው ለምዕት ዓመታት ቅኝ
ትገዛ የነበረው!!!

ሩሲያን ወይም በሰዓቱ መጠሪያዋ የሶቪየት ኅብረትንም ልጨምርላቹህ "ሁለተኛውን የዓለም
ጦርነት የቀሰቀሰው ናዚ ወይም ጀርመን የአክሲስ ፓወር የሚል ከጣሊያንና ከጃፓን ጋር ግንባር
ፈጥራ ልትወራት በገሰገሰች ጊዜ እራሷን ከመከላከል አልፋና ፖላንድን ተሻግራ ሠራዊቷ በድል
አድራጊነት ጀርመን ዋና ከተማ በርሊን ድረስ ሲገባ ከደጀን መነጠል የሚባል የሠራዊት ንቅናቄ
አደጋ ካለ እንዴት እንቅፋት አልፈጠረበትም???" ብላቹህ ጠይቁ!!!



ጉዳዩን የሚወስነው የሠራዊቱ አቅምና ጥንካሬ ነው እንጅ የሠራዊቱ ከደጀኑ የመራቅ
አለመራቁ፣ የመነጠል አለመነጠሉ ጉዳይ አለመሆኑን ነው የጠቀስኩላቹህ ሁለቱ ሀገራት
ተሞክሮ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየን!!! ስለሆነም በአጭሩ ለማለት የፈለኩት "እነ አቶ ዐቢይ
'ወያኔን ከደጀኑ ለመነጠል ለማራቅና ለመምታት ለዘዴ ብለን ነው!' የሚሉት ለማጭበርበር
ለማወናበድ እንጅ እውነት ሆኖ አይደለም!" ነው!!!

ልብ አትሉም እንጅ ወያኔ/ኢሕአዴግ በዚህ ላያችን ላይ እየሠራብን ባለው ትራጄዲ ድራማ
ወደፊት ለሚያደርገው ነገር አስቀድሞ ጥቁምታ ይሰጣል!!!

ለምሳሌ "ወያኔ ጠፋ! ተደመሰሰ! ሞተ! ተቀበረ!" እያሉ ያፌዙብን በነበሩበት ወቅት አቶ
ጌታቸው ረዳ ብቅ ብሎ "ጦርነቱን ከደጃቸው እንወስድላቸዋለን!" ሲል የሳቁ የዋሃን ብዙዎች
ነበሩ፡፡ የእነሱ እሳቤ "ወያኔ ስለጠፋ፣ ስለተደመሰሰ፣ ስለሞተ፣ ስለተቀበረ ከእንግዲህ ወዲህ
ጦርነቱን ከደጃችን ሊያመጣው የሚችልበት ምንም ዓይነት ዕድልና ተአምር የለውም!" የሚል
ነበር፡፡ ነገር ግን "ወያኔ ጠፋ፣ ተደመሰሰ፣ ወያኔ ማለት ነፋስ ላይ የተበተነ ዱቄት ማለት ነው!"

መባሉ ወያኔ/ኢሕአዴግ ሕዝቡን ለማቄል የተናገረው ማቄያ መሆኑ አልገባቸውም ነበር!!!

ወያኔ/ኢሕአዴግ ለማቄያ ብሎ የተናገረውን የተቄሉ ሰዎች የምር አድርገው ወሰዱት፡፡
የብዙዎቻችን ችግር ይሄ ነው እነሱ ለማቄል ብለው የሚናገሩትን እኛ የምር አድርገን
መውሰዳችን!!!

የድራማው ደራሲዎች እነ አቶ ጌታቸው ረዳ ግን ያንን ሲሉ ወያኔን "ጠፋ፣ ተደመሰሰ፣ ሞተ፣
ተቀበረ!" ብለው ካስወሩበትና የኢትዮጵያን ሕዝብ ጮቤ ካስረገጡበት የድራማ ትዕይንት በምን
ተአምር ወያኔን ከጠፋበት፣ ከተደመሰሰበት፣ ከሞተበት፣ ከተቀበረበት እንደገና አስነሥተው
ጦርነቱን ከደጃችን እንደሚያመጡት "እንዴት ሊሆን ይችላል??? በምን ተአምር??? ይሄማ
ከሆነ እያሞኙን ነው ማለት ነው!" ብሎ ጠያቂና መርማሪ ስለሌለ "እንዴ???" የሚለውተጠየቅ
አላስጨነቃቸውምና "ጠፋ፣ ተደመሰሰ፣ ሞተ፣ ተቀበረ!" ያሉትን ወያኔን እንደገና ሞቶ
ከተቀበረበት አስነሡትና መከላከያ ሠራዊት ተብየውን ከፊሉን "ተማረከ!" በሚል እዚያው
በማስቀረት ከፊሉን ደግሞ  "የተናጠል ቶክስ አቁም!" በሚል ፈሊጥ ከትግራይ እንዲወጣ
ከጦርነቱም እራሱን እንዲያገል በማድረግና ከመቃብር የተነሣውን የወያኔን ሠራዊት የአማራ
ክልል ወደሚሉት በማምጣት አስቀድሞ በዚህ አማራን ለመፍጃ ሰበብ እንዲሆን በፈጠሩት
የውሸት ጦርነት ከሰሜን ዕዝ ሠራዊት እስከ ማይካድራ ሕዝብ፣ ከፋኖ እስከ ልዩ ኃይሉ ድረስ
ከኋላ በመከላከያ ከፊት በወያኔ እየመቱ የፈጁት አማራ ሳያንሳቸው አሁን በዚህ ዙር ደግሞ
ከየስፍራው ሰብስበው እየጫኑ ወስደው ያለ ስንቅና ትጥቅ ወደ ጦርነት እንዲገባ ያደረጉትንና
በአሻጥር የፈጁትን የአማራን ገበሬ፣ ሚኒሻ፣ ፋኖና ልዩ ኃይል ግዳይ በመጣል ጦርነቱን እንዴት



አድርገው ከደጃችን እንደሚያመጡት በማሳየት ያኔ ለቂሎች ፈጽሞ ሊሆን የማይችል ሆኖ
የታያቸው የአቶ ጌታቸው ረዳ ቃል እውነት መሆኑን አረጋገጡልን!!!

አማራ የአማራን ሕዝባዊ ሠራዊት በዚህ መልኩ ሲያስፈጁና "ሽሽ!" እያሉ መሬቱን
ሲያስይዙበትም "ለምን?" ተብለው እንዳይጠየቁ ምን የሚል ፈሊጥ አመጡ "ወያኔን ከደጀኑ
ለማራቅ ለመነጠልና ለመምታት አስበን ለዘዴ ነው!" የሚል ፈሊጥ አመጡ!!!

አንዳንድ ነፍስ ያለው ሰው ተገኝቶ "እሽ መሸሹስ ለዘዴ ይሁን፡፡ ነገር ግን የመከላከያን ከባባድ
መሣሪያዎችንና ስንቅን ጨምሮ ብዙ ነገሮችን ለወያኔ ጥሎ መውጣት፣ ለአማራ ሕዝባዊ
ሠራዊት ደግሞ በቂ ስንቅና ትጥቅ መንፈግ ማሳጣት ወዘተረፈስ ምክንያቱ ምንድን ነው???"

ብሎ ሲጠየቅም መልስ የሚሰጥ የለም!!! መልሱ "ጦርነቱ አማራን ለመፍጃ ሰበብ እንዲሆን
የተፈጠረ የውሸት ጦርነት ስለሆነ!" የሚል ነውና!!!

ይች "ከደጀን መራቅ መነጠል!" የምትባል ፈሊጥም አቶ ዐቢይ አሕመድ አስቀድሞ ሠራዊቱ
ከትግራይ ለቆ የወጣበትን ምክንያት ጋዜጠኞችን እራት ጋብዞ በገለጠበት ወቅት "በኢትዮ
ኤርትራ ጦርነት ወቅት ሠራዊታችን ገፍቶ ወደ አስመራ እንዳይዘልቅ ያደረገው ከደጀንመነጠል
ወይም መራቅ አደጋ ያለው በመሆኑ ነው!" ብሎ ተናግሯት ነበር!!!

ብዙዎቻችን አቶ ዐቢይ ይሄንን ሲናገር ያለፈውን ስሕተታቸውን ለማስተባበል ወይም justify

ለማድረግ መሰለን እንጅ ይችን ፈሊጥ አሁን አምጥቶ ሊጫወትብን እንደሆነ አልገባንም
ነበር!!! "በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት ገፍተን ያለመሔዳችን ምክንያት ከደጀንመነጠል
አደጋ ስለሚፈጥር ነው!" ብሎ አቶ ዐቢይ የነገረን የእነ አቶ መለስ ምክንያት ሐሰት ወይም
ሽፋን መሆኑን ከላይ እንደገለጽኩት ነው!!!

ያው እንግዲህ እንዲህ እንዲህ እያሉ እስከፈለጉበት ጊዜ ድረስ የኢትዮጵያን ሕዝብ እያቄሉ
ይቀጥላሉ እንጅ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደሆነ ነቅቶ "በቃ!" ይላል ማለት ዘበት ነው፡፡
ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ "እራሳቸው ወያኔ/ኢሕአዴጎች 'አዎ እያጭበረበርናቹህ ነው!'

ካላሉን በስተቀር መታለሌን አላምንም!" ባይ ነውና፡፡ እነሱ ደግሞ መቸም እንዲህ ይላሉ ብሎ
ማሰብ ጅልነት ነው፡፡ እንጅ ሲያደርጉት የቆዩት ነገር ሁሉ የሚያታልል ሆኖ አይደለምወይም
የኢትዮጵያ ሕዝብ መንቃት ቢፈልግ እየተደረገ ካለው ነገር ሁሉ ሌላ የሚያነቃ ነገር ኖሮ
አይደለም!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው




