
የመተከል አማራ ጭፍጨፋ በየቀኑ ሆኗል!!! 
 
ካለፉት ጥቂት ቀናት ወዲህ በመተከል አማራ ላይ የሚፈጸመው ጭፍጨፋ በየቀኑ ሆኗል፡፡ የሰለባ 
ወገኖቻችን ቁጥር ይለያይ እንጅ "ከሳምንትና ሁለት ሳምንት ወዲህ መተከል ውስጥ አማራ ያልተገደለበት ቀን 
የለም!" ማለት ይቻላል፡፡ አገዛዙ ግን አሁንም ይህ የንጹሐን ዜጎች ጭፍጨፋ ወይም ፍጅት ምንም 
ሊመስለው አልቻለም፡፡ ምንም ሊመስለው ስላልቻለም የተለየ ስትራቴጂም ሊነድፍ አልቻለም ወይም 
አልፈለገም!!! ለምን??? 
 
የአውሮፓ እና የአሜሪካ ሀገራት በሌሎች ሀገራት ውስጥ ደኅንነታቸው አደጋ ላይ የወደቁ ዜጎቻቸውን 
ለመታደግ ሲሉ ጦር እንደሚያዘምቱ ሁሉ "የአማራ ክልል መንግሥት ነኝ!" የሚለውም በትክክል ለአማራ 
የቆመ ከሆነ ደኅንነታቸውን፣ ህልውናቸውን፣ ሰብአዊ መብታቸውን፣ የዜግነት መብታቸውን.... 
የሚያስጠብቅ አካል ላጡ ንጹሐን የአማራ ተወላጆችን ለመታደግ መተከል የመግባት መብትና ግዴታም 
አለበት!!!  
 
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅትና ምዕራባውያን ሀገራት በሌሎች ሀገራት የውስጥ ጉዳይ "የሰብአዊ መብት 
ተጥሷል!" እያሉ ጣልቃ እየገቡ እርምጃ በሚወስዱበት ዘመን "የአማራ ክልል መንግሥት ነኝ!" የሚለው 
አካል "መተከል ልግባ!" ቢል "መተከል መግባትና የዜጎችን ደኅንነት፣ ህልውና፣ የሰብአዊ መብት፣ የዜግነት 
መብት ማስጠበቅ አትችልም!" ብሎ የሚከላከል አካል ካለ ይሄ አካል ያለጥርጥር ከአሸባሪዎቹ የኦነግና 
የጉምዝ ቡድን ጎን የቆመ ወይም የተሰለፈ ወንጀለኛ ወይም አሸባሪ አካል ለመሆኑ ጥርጥር የለውም!!! 
 
የፌዴራል መንግሥት ተብየው መተከል ውስጥ የሚፈጸመውን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ መግታት ወይም 
ማስቆም አቅቶት እንዳልሆነ ግልጽ ነው፡፡ "አቅቶኝ ነው!" ካለም ሰሞኑን "ከወያኔ ጋር ጦርነት አደረኩ!" ባለ 
ጊዜ የአማራ ልዩ ኃይልንና ፋኖን "አግዙኝ!" ብሎ እርዳታ ወይም ድጋፍ እንደጠየቀ ወይም እንደጋበዘ ሁሉ 
በመተከልም ተመሳሳይ ግብዣ ማቅረብ ይችል ነበረ፡፡ ነገር ግን አገዛዙ ይሄንን ማድረግ አልፈለገም ወይ 
ደግሞ "እችላለሁ!" ብሎ የግፍ ጥቃቱን ሊያስቆም አልቻለም!!! ለምን???  
 
እስከአሁን መከላከያ ሠራዊት ተብየው ለሚፈጽመው አሻጥርና ጥቃት አገዛዙ "ጁንታ!" በሚለው የወያኔ 
የጦር መኮንኖች ያመሀኝ ወይም ያሳብብ ነበር፡፡ ዛሬስ ማን ነው መከላከያ ተብየውን ኃላፊነቱን ተወጥቶ 
ንጹሐንን ከጥቃት እንዳይታደግ እያደረገ ያለው??? ማን ነው ተጠያቂው???  
 
መፍትሔ ሳይጠፋ የአማራ ልዩ ኃይልም "መከላከያ ተስኖት ከሆነ እኔ ልግባ?" እያለ በተደጋጋሚ እየጠየቀ 
እያለ አንዳችም መፍትሔ ለመስጠት ባለመፈለግ ሆን ተብሎ በየቀኑ የንጹሐን ነፍስ እንደቅጠል እንዲረግፍ 
እየተደረገ  ላለው ጥቃት ኃላፊነቱን የሚወስደው ወይም ተጠያቂው አካል ማን ነው???  
 
ከሁሉም በላይ ተጠያቂው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማጆር ሹም ተብየው አቶ ዐቢይ አሕመድ ነው!!! 
ምክንያቱም መከላከያ ሠራዊት ተብየው ሥራውን በትክክል እንዳይሠራ፣ ግዳጁን እንዳይወጣ፣ ግፍ ጥቃትና 
አሻጥር እንዲፈጽም ከሚያደርጉት "ከጁንታው የጦር መኮንኖች ነጻ ሆኗል!" ከተባለ በኋላም ሠራዊቱ 



ሥራውን በአግባቡ እንዳይሠራ በማድረግ ወይም ግዳጁን እንዳይወጣ በማድረግ ዛሬም ዜጎች በከንቱ በግፍ 
እንዲያልቁ እያደረገ ነውና ነው!!!  
 
አቶ ዐቢይ ተጠያቂነቱ ዛሬ ላይመስለው ወይም ላይታየው ይችላል፡፡ ነገ ግን በቀላሉ መፍትሔ ሊሰጥ 
የሚችልበት በርካታ አማራጮች እያሉ አሳማኝነት በሌለው ምክንያት የመፍትሔ አማራጮችን አንዳቸውንም 
ለመጠቀም ባለመፈለግ ወይም ዝግ በማድረግ በንጹሐን ላይ የሚፈጸሙ ጭፍጨፋዎች አሁንም በየቀኑ 
እንዲቀጥል አድርጓልና ይጠየቅበታል!!! 
 
አቶ ዐቢይ ለዚህ ጥያቄ የተሳሳተ ትርጉም በመስጠት "የአማራ ልዩ ኃይልን ከክልሉ ውጭ ሌላ ክልል ውስጥ 
አላሠማራም የሌሎችን ክልል ሉዓላዊነት መዳፈር ነውና!" እንዳይል ከሰሞኑ እንዳያቹህት "ሕግ 
ለማስከበር!" የሚል ምክንያት በመስጠት የአማራ ክልል ልዩ ኃይልን "ወያኔን ውጋ!" ብሎ ትግራይ መቀሌ 
ድረስ አስገብቷል፡፡ ስለሆነም አቶ ዐቢይ "የአማራ ልዩ ኃይልን ከክልሉ ውጭ ሌላ ክልል ውስጥ አላሠማራም 
የሌሎችን ክልል ሉዓላዊነት መዳፈር ነውና!" የሚል ምክንያት ሊሰጥ አይችልም!!! ይሄም ሕግን ማስከበር 
ነው!!! ሕግን የሚያስከብር አካል ከሌለ ዜጎች ተጨፍጭፈው ይለቁ ሊባል አይችልምና!!! 
 
አቶ ዐቢይ የአማራ ልዩ ኃይል መተከል እንዲገባ ያልፈለገበት ምክንያት ይሄ ካልሆነ ደግሞ ሊሆን የሚችለው 
መተከል ውስጥ በማንነታቸው ምክንያት በንጹሐን ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸሙ ያሉት የኦነግና የጉምዝ አሸባሪ 
ቡድኖች እንዲመቱ ወይም እንዲጠፉ አይፈልግም ማለት ነው፡፡ በሌላ አነጋገር መተከል ላይ በሚፈጸመው 
ጭፍጨፋ መከላከያ ተብየውን ከአቅም በታች እንዲንቀሳቀስ በማድረግ ወይም ግዳጁን በብቃት እንዲወጣና 
አሸባሪዎችን እንዲደመስስ ባለማድረግ ለአሸባሪዎቹ ሽፋን ወይም ከለላ በመስጠት ለጭፍጨፋው ቀጥተኛ 
የሆነ የአቶ ዐቢይ አሕመድ እጅ አለበት ማለት ነው!!!  
 
ስለሆነም የቀን ጉዳይ ነው መቸም ይሁን መቸ አቶ ዐቢይ አሕመድ ከተጠያቂነት አያመልጥም!!! 
 
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው  
 
 
 


