
የመከላከያ ሚንስትር ተብየውና የአማራ ክልል 
ተብየው በአማራ ላይ እየሠሩት ያሉት አሻጥር!!! 
 
ትናንትና መከላከያ ሚንስትር ተብየው በሰጠው መግለጫ አማራ ወልቃይት ጠገዴን ለመውረር እየሞከረ 
እንዳለ በመክሰስና በመወንጀል "ይሄ በፍጹም የሚፈቀድ አይደለም፡፡ የማንነት ጥያቄ መልስ የሚያገኝበት 
የራሱ አሠራር አለው በዚያ መልክ ነው ምላሽ ሊያገኝ የሚችለው!" ማለቱን ሰምታቹሀል!!! 
 
እንደምታውቁት ወልቃይት ጠቀዴና ራያ የራሳቸው ሕግ በሚፈቅደው መንገድ ማለትም ነዋሪዎቹ 
የራሳቸውን ዕድል በራሳቸው በመወሰን መብታቸው ዕድሉ ሳይሰጣቸው በቅሚያ በዝፊያ ወደ ትግራይ 
መከለላቸው ግልጽ ነው፡፡ ይሄ በሆነበትና ያለ ሕግ በተወሰዱበት ሁኔታ ሰውየው "በሕግ ነው ጥያቄው ምላሽ 
ሊያገኝ የሚችለው!" ማለቱ ወያኔ አብዛኛውን የወልቃይት ጠገዴንና የራያን አማራ ፈጅቶና አሰድዶ ወይም 
አፈናቅሎ በመጨረስ በቦታው ላይ ትግሬ አምጥቶ ስላሰፈረበትና ዲሞግራፊውን ስለቀየሩት በሕጋቸው 
መሠረት "ሕዝቡ የራሱን ዕድል በራሱ እንዲወስን ይደረግና ውዝግቡ ይቋጭ!" ብለው በመወሰን 
ጥያቄያችንን በሰፋሪ ትግሬ ውሳኔ አዳፍኖ ወይም አስወስኖ ለመቋጨት የተሴረ ሴራ ነው፡፡ ማንም መረዳት 
እንደሚችለው ሰፋሪው ትግሬ ቢጠየቅ "ትግሬ ነን ወደ ትግራይ ነው መካለል የምንፈልገው!" እንደሚል 
ጥርጥር የለውም!!! 
 
ወያኔ "ለወልቃይት ጠገዴና ለራያ ሕዝብ ጥያቄ ሳይቀርብለት፣ ፍላጎቱ ሳይጠየቅና ሳይወስን ነው በቅሚያ 
ወደ ትግራይ እንዲከለሉ የተደረጉት!" ተብሎ ሲጠየቅ ወይም ቅሬታ ሲቀርብበት "ክልልን የማካለሉ ሥራ 
የተሠራው ቋንቋን መሠረት ባደረገ ስለነበረ ነው!" ብሎ ለማምለጥ እንደሚሞክር በርካታ ጊዜ ታዝባቹሀል!!!  
 
ይሁንና ግን ከዚያ ቀደም የትግራይ ሆኖ የማያውቅን የወልቃይት ጠገዴና የራያ መሬትን እና ሕዝቡም "ትግሬ 
ነኝ!" ብሎ የማያምን ሕዝብ በሆነበት ሁኔታ በዚህ ምክንያት ጉዳዩ አወዛጋቢ ሲሆን ሕዝቡ የራሱን እጣ 
እራሱ እንዲወስን ይደረጋል እንጅ "እኛ እናውቅልሀለን!" ተብሎ በጉልበት የሚሠራበት ሕጋዊ አሠራር 
አልነበረም አሁንም የለም!!!  
 
በዚህ ላይ ደግሞ አሠራራቸው እንዲያ ከሆነ ለምንድን ነው ታዲያ 90% የመተከል ነዋሪ አማራ በሆነበት 
ሁኔታ፣ አሁንም በተመሳሳይ ፐርሰንት የደራ ነዋሪ አማራ በሆነበት ሁኔታ፣ በወሎም "የኦሮሚያ ልዩ ዞን!" 
የተባሉ ስፍራዎች አብዛኛዎቹ ነዋሪዎች አማራ በሆኑበት ሁኔታ እንዴት ወደሌላ ሊከለሉ ቻሉ ታዲያ??? 
ነዋሪው መቶ በመቶ አማርኛ የሚናገርባትና 60% ሕዝቧ አማራ የሆነችው አዲስ አበባስ ለምን የአማራ ልዩ 
ዞን አልሆነችም ታዲያ??? ናዝሬት፣ ደብረዘይት፣ ጅማ፣ አዋሳ ወዘተረፈም እንደዚያው!!! 
 
እናም የወያኔ ምላሽ ውንብድናቸውን ሊሸፍን የማይችልና ውኃ የማይቋጥር ነው፡፡ በመሆኑም የመከላከያ 
ሚንስትር ተብየው ምላሽ አሻጥር የተሞላ መሆኑን ዕወቁ፡፡ በነገራችን ላይ ይሄ የመከላከያ ሚንስትር ተብየው 
ብቻ አይደለም እራሱ የአማራ ክልል ኮሚውኒኬሽን ቢሮ ተብየውም ሰሞኑን በተደጋጋሚ በሶሻል ሚዲያ 
በሚለቃቸው ጽሑፎች ወገኖቻችን ከፊት ወያኔን እየጠበሱ ከኋላ በአሻጥር በመከላከያ ተብየው እየተጠበሱ 



ከባድ ዋጋ ከፍለው ያስለቀቋቸውን ስፍራዎች ከተሞች ስም እየጠቀሰ "የትግራይ ክልል!" እያለ መጥራቱን፤ 
ነዋሪዎቹንም "የትግራይ ሕዝብ!" እያለ መጥራቱን ዓይታቹሀል ሰምታቹሀል!!!  
 
ይሄንን ነበር እኔም ደጋግሜ ሳስጠነቅቅ የነበረው፡፡ "ወገን በከንቱ ነው እየተሠዋ ያለው ነገ በምክንያቱ 
አማራን የመጨፍጨፍ ሸፍጠኛ ዓላማቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ሁኔታውን ወደነበረበት በመመለስ ስፍራውን 
መልሰው 'የትግሬ ነው!' ማለታቸው አይቀርም፡፡ ወገን በከንቱ ነው ዋጋ እየከፈለ ያለው....!" አልነበረም ወይ 
ስላቹህ የነበረው???  
 
እና እየሆነ ያለው ይሄ አይደለም ወይ??? የተናገርኩት ነገር ቀረ ወይ??? የሌሎቹ አይገርምም ፋኖ 
አርበኞቻችንን "የተቀማኸውን ወልቃይት ጠገዴንና ራያን ነጻ አውጣ!" እያለ ቀስቅሶ የወሰዳቸው ፀረ 
አማራው ብአዴን አይደለም ወይ ወገኖቻችንን ወስዶ ካስፈጀ በኋላ ነጻ ያወጡትን መሬታችንን "የትግራይ 
ክልል!" እያለ ያለው??? 
 
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


