ብ አ ዴ ን(አ ዴ ፓ) በቁሙ ስለሞተ
በአማራነት እንነሳ
ቢነግሩት፤ ቢመክሩት፤ ከጎንህ ቆመናል ሲሉት የማይገባው ድንጋዩ አዴፓ አሁን ላይ ሆነን
ስናየው ያለቀለትና በቁሙ የሞተ መሆኑንን ደምድመን የሚያዋጣንን የአማራ አድን ትግል እንደገና
ማቀጣጠል ይኖርብናል። መደመር ከሚባል አደንዛዥ የባዶ ፖለቲካ ሱስ አማራው ራሱን ማፅዳት
ያለበት ወቅት ላይ ሳንወድ በግድ ደርሰናል። ኦሮ አማራ እያሉ ከሚያታልሉን ፖለቲከኞች ራሳችንን
ነጻ ማውጣት ካልቻልን ውሎ አድሮ የሚመጣብን መከራ እጅጉን የከፋ ስለሚሆን 'ያልጠረጠረ. . .
እንደሚባለው ተረት ብቻ ሆነን እንቀራለን። በወያኔ ትግሬዎች ተጠፍጥፎ የተሰራው የነገዱና ደመቀ
ስብስብ ወላጅ አባቱ የነበረውን ሕ ወ ሐ ት ከድቶ በኦነግ አላማ ከሰከረው ኦህዴድ(ኦዴፓ) ከሚሉት
ጋር ሆያ ሆዬ መጨፈር የመረጠው አባዜ ገና ስድስት ወር ሳይሞላው ባዶ መሬት ላይ እንዳይጠገን
ወድቆ ተሰባብርዋል። ኦሮሞዎቹ ከደቡቦቹ ጋር ተሻርከው ለስልጣናቸው መጠናከር እንደ ሸንኮራ
ከመጠጡት በሁዋላ አዴፓን ተፍትውታል። ለዚህ ደግሞ ማረጋገጫው አፈ ጮሌው ኮለኔል ጠ/ሚ
አብይ አዲስ ያዋቀሩት ካቢኔ ነው።
አማራው በማንነቱ ዙሪያ ያበበና የጎለበተ ትግል ሲጀምር ብእንጭጩ እንዲቀጭ ለአማራው
የማንነት ጥያቄዎችና የአማራ ህልውና ተጋድሎ ቅንጣት ያህል የማያስቡትን አስመሳይ ፖለቲከኞችና
አክቲቪስቶችን የመስተንግዶ፤ የፕሮፓጋንዳና ጥበቃ ወዘተ. ሽፋንና ድጋፍ እየሰጠ በክልሉ ጎልተው
በሚታዩ ከተሞች ሕዝቡን ሰብስበው አዘናጊና ጨርሶ ለአማራው አክሳሪ የሆነ መስመር ውስጥ ሞኙ
አማራ እንዲገባ ቅስቀሳ እንዲሰሩ ያደረገው እኩይ እንቅስቃሴ የአዴፓን ፀረ አማራነት ዓላማ ፍንትው
አድርጎ ያለምንም ይሉንታ በገሀድ አሳይቶናል። ይህንን ዓይነት አሳፋሪ የፖለቲካ ሸፍጥ አጋሮቹ ደቡቦች፤
ኦሮሞዎቹና ትግሬዎቹ በሚያስተዳድርዋቸው ክልሎች አልተገበሩትም። ታዲያ አዴፓ ለመጣውና ፊቱ
ለሚደረደረው አስመሳይ ሁሉ ለምን የጭን ገረድ ይሆናል? መልሱ ቀላል ነው፡ አዴፓን የሚመሩት ሰዎች
በራሳቸው የማይተማመኑ ተልካሾችና ባፋቸው አማራ ለመምሰል የቆሙ በልባቸው ግን ተላላኪዎች
በመሆናቸው እንደሆነ እንገነዘባለን። እንደ ዶ/ር አምባቸው ዓይነት አማራ ለምን በአዴፓም ሆነ በአብይ
ካቢኔ ስልጣን ይነፈገዋል? በብአዴን ጉባዔ አብላጫውን ድምጽ ያገኘው እርሱ አልነበረም?
የአማራው የወደፊት ዕጣ ፋንታ መወሰንና መመራት ያለበት በአማራው ብቻ መሆን አለበት።
ከአብይ ጋር በመደመር የሚገኘው ውጤት የኦሮሞ የበላይነትና አምባገነናዊ ሥርዓት ብቻ ነው። ዛሬ
ማነው በትግሬዎቹ ወያኔዎች ተይዘው የነበሩ ስልጣኖችን የተረከበው? በአዲስ አበባ (በረራ) ተኮፍሶ
ፍርደ ገምድልና አማራ አግላይ ትንኮሳና ሴራ የሚተገብረው? በቄሮ ስም የተደራጀው ኦዴፓ አይደለምን?
ለመሆኑ በመደመር የአማራ የግዛትና የማንነት ጥያቀዎች ቦታ ሊሰጣቸው ይቅርና አድማጭ አግኝተዋል?
አማራው ባለፉት 27 ዓመቶች ከሚደርሱበት የዘር ማጥራት ወንጀልና ጥፋት የሚታደገውና የሚያድነው
መንግስት መጥቶለታልን? ለመሆኑ በ እኩልነት የመልማት ፍላጎቱና ጥያቄው አግባብ ባለው መንገድ
እየተመለሰለት ነው? ታሪካዊ ቅርሶቹ እነ ላሊበላና የፋሲል ግንብ እየፈራረሱ ለመጥፋት ዳርዳር ሲሉ
ኦዴፓና አዴፓ ተቆርቁረውና የኛ ነው በሚል መንፈስ ተነሳስተው በመረባረብ የማዳን ስራ ለመስራት
ሲንቀሳቀሱ አይተናልን? የጣና እምቦጭ ጉዳይ በስፋትና በጥልቀት እየተነገረለት አማራው የተደመረላቸው

ኮለኔል አብይ ምን ያደረጉት ነገር አለ?
አማራው አሁንም ከመላው አገሪቱ አሰቃቂ በሆነ የጥላቻ ዘመቻ እየተጨፈጨፈና እየተፈናቀለ
ባለበት ወቅት ማን ዞር ብሎ ተመለከተው? ያልታደለው አማራ በራሱ ክልል ሳይቀር በአማርኛ የመማርና
አስተዳደራዊ ጉዳዮችን ማከናውን አልቻለም። ኦነግና ቄሮ በተቆጣጠሩ ምስራቅ ወሎ(የኦሮሞ) ልዩ ዞን
በሚባለው ውስጥ አማራው ከቅም ቅም ዓያቶቹና ቅድማያቶቹ በተፈጠረበት በገዛ መሬቱ የቁም ስቅሉን
የሚያይበት ግዜ ላይ ደርሰናል። የምንጃርና ሸንኮራ አማራዎችም በቄሮዎች እየተፈናቀሉ መሬታቸውን
ሲነጠቁ አዴፓ ምን ያደረገው አለ? እኛ አማራዎች ምን እየጠበቅን ነው ያለንው? ከባህርዳር፤ከደባርቅ፤
ከደብረብርሀን፤ከጎንደር፤ከወልዲያ፤ከፍኖተሰላም ወዘተ. ውጡ እስኪሉን እንጠብቃቸው? አሁን ባለው
አካሄዳችን አገር አልባ ከመሆንስ እናመልጣለን? ለዚህ ሁሉ ጥፋትና አመድ አፋሽነት ያደረገን ኢሕአዴግ
ነው። ብአዴን(አዴፓ) ደግሞ ለጅቦች አሳልፎ የሰጠንና አሁንም ከዚሁ አጥፊ ስራው የመለወጥ አቅምና
ልቦና የሌለው ፀረ አማራው ስብስብ ዋነኛው ተጠያቂ ነው። እኛም አማራዎች ብንሆን ያለምንም ቅድመ
ሁኔታ ተነሳስተን የራሳችንን ኅልውና መሰረት ሳናጠናክር አገራዊና ሰፊ በሆነው ስነልቦና በመጠመዳችን
ራሳችንን አሳልፈን በመስጠታችን ከተጠያቂነት አናመልጥም።
አማራን ለማዳን አሁንም እድሉ ያለው ከኛው ዘንድ ስለሆነ ተረጋግተንና በተጨባጭ አገሪቱ
ወዴት እየሄደች እንደምትገኝ ዓይናችንን ገልጠን እንመልከትና የስነ ልቦናችን አቅጣጫ ራስን የማዳን
ተግባራዊ ስራ ላይ አውለን በቁርጠኝነት መሰማራት ይኖርብናል። ለመጣው ገዢ ሁሉ የስልጣን
መሸጋገሪያ ድልድይ በመሆን በቅን ብናገለግልም ዘርፈ ብዙ በሆነ መልኩ ቅንጣት ያህል የመሰረተ ልማት
ተጠቃሚ ሊያደርገን አልቻልንም። በመንገድ፤ በት/ት፤ በህክምና፤ በስራ ፈጠራ፤ በመሰረታዊ ሰብዓዊና
ዜግነታዊ መብቶች ወዘተ. ተጠቃሚ የሚያደርገን ወይም በእኩልነት የሚያስተዳድረን መንግስት አግኝተን
አናውቅም። የአማራ ብሔረተኝነትን አጥብቀን ካልያዝነው ዞሮ ዞሮ በማንነታቸው ተደራጅተውና ታጥቀው
ከላያችን ላይ ፊጥ ብለው ከሚፈነጩብንና በደል ከሚያደርሱብን ሀይሎች ነፃ መሆን የማንችል አገር አልባ
ባሪያዎች ሆነን እንቀራለን።
አብነት ሁነኛው ነኝ!

