የአማራ ጠላቶች ዕንቅልፍ አጥተዋል
ነ አ ድ ብለው መጥተውብናል
ትላንትን ስናስታውስ ወያኔ ጠፍጥፎ የጫነብን ብ አ ዴ ን የዛሬው አዴፓ ያደረሰብንን ዘርፈ
ብዙ ጥፋቶች ምን ግዜም አንረሳውም። በማንነታችንና አገሪቱን በሁለት እግሮችዋ በነፃነት እንድትቆም
የከፈልንው መስዋዕትነት ወደ ሁዋላ ተሽቀንጥሮ በጠላትነት ተፈርጀን ስንደቆስ ኖረናል። በአንድ በኩል
አማራ ጨቁኖናል ይሉናል፡ ዘወር ብለው ደግሞ አማራ የሚባል ከናካቴው የለምም ሲሉን ከርመዋል።
ታዲያ በነርሱ ዕይታ አማራ የሚታያቸው መጤ፤ ነፍጠኛ፤ ትዕቢተኛ፤ ሲያሰኛቸው ደግሞ ፊውዳል፤
ጡት ቆራጭ እረ ስንቱ ሲሉን ብቻ የኖሩ ምክንያቱ ምንድር ነው? ክፉኛ ተበድለናል፤ ተጨፍጭፈናል
ንብረታችን ሁሉ ከቅሚያና ውርስ የተረፈው ወድሞብናል ብሎም እስከ ዛሬ እያፈናቀሉ በአገራችን የበይ
ተመልካች ባይተዋርና ስደተኞች አድርገውናል። ከዚህ የበለጠ የዘር ማጥፋት ወንጀል ከየት ይገኛል?
በሕዝብ ቆጠራ ውጤት በሕፃናት መዋያው ፓርላማቸው ውስጥ ተሳልቀውብናል፡ ኦሮሞዋ ሳሚያ
ዘካሪያ ያኔ የስታቲስቲክስ መስሪያ ቤት ሀላፊ፤ እስከቅርብ ግዜ አምባሳደር አሁን ላይ የወያኔ ምርጫ
ቦርድ ሀላፊ ''. . . አማራውን በተመለከተ በቆጠራው በ 2.5 ሚሊዮን ቁጥሩ ቀንሶ አገኝተነዋል። ከውጪ
የሀርቫርድ ባለሙያ ሳይቀር አስመጥተን ብንመረምረውም ውጤቱ ያው ሆንዋል።'' ብላ የተሳለቅችብን
ሳያንሰን በወቅቱ የብ አ ዴ ን መሪና ም/ጠቅላይ ሚ/ር የነበረው አዲሱ "ትክክለኛ ሳይንሳዊ የቆጠራ
ውጤት ሆኖ ስላገኘንው ፓርላማው እንዲያፀድቀው. . .'' በላያችን ላይ በአምባገነንነት ፊጥ ብሎ ያዋረደን
መቼም ይረሳን ይሆን?
ከሶስት ዓመት ወዲህ የአማራው ወጣት በማንነቱ ስነልቦናውን አጎልብቶ በወልቃይት አማራዎች
የተቀጣጠለውን የአማራ ብሔረተኝነት አንግቦ አደባባይ ስለመብቱ ሲጮህ የመከላከያ ሰራዊት፤ የፌደራል
ፖሊስና የብ አ ዴ ን (አዴፓ) ታጣቂዎች ያደረሱበትንስ ጭፍጨፋ ማን ከልቦናው ያጠፋዋል? በዓለም
የዜና አውታሮች የአማራው ሰቆቃ ለመጀመሪያ ግዜ የተዘገበውም ያኔ ነበር። እነ አምነስቲ ኢንተርናሽናል
ወዘተ. አገዛዙን ያጋለጡበትም ክስተት ነበር። የአማራው ተጋድሎ ወደ ጎበዝ አለቆችም እንቅስቃሴ ሲዞር
ፋሺስቶቹ የአገሪቱ ገዢዎች '' እንደ ሲጃራ አጭሰን ዳግም እንዳይነሳ አመድ አድርገነዋል'' እያሉ ሲፎክሩ
የነበሩት ድንብርብራቸው ባንዲት ጀምበር ውስጥ ወጣና ዛሬ ላይ የምናየው በማርና ቅቤ የተለወሰውን
የስውር ደበኛ አስተዳደር ውስጥ እንድንገባ አድርጎናል። 'ሰው መሳይ በሸንጎ' የሆነው የወቅቱ ኢሕ አዴግ
ግን በአማራው ላይ ላለፉት 27 ዓመቶች ሲያዘንበው የነበረውን የግፎች ግፍ ሸፋፍኖ በመደመር ቃላቶች
አሸብርቆ አማራውን ቆርጦ ለመጣል የተጠቀመበት መጋዝ መክሸፉን በመረዳቱ ሌላ ብ አ ዴ ን ይዞልን
ብቅ አለ።
''ነፀብራቅ የአማራ ድርጅት'' ተመሰረተ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በጋራ የሚሰራ ድርጅት
ይሆናል እየተባለ ወያኔ በፈለፈላቸው ሚዲያዎች በዛሬዋ ቀን ዜና ሆኖ ብቅ እንዲል ተድርግዋል። ዶ/ር
አብይ አማራን ምን ያህል ቢጠሉትና ቢፈሩት ነው ልክ እንደፈጣሪያቸው የቀድሞው የወያኔ ሀላፊ ብድግ
ብለው በመንግስት ባጀት፤ ከኦሮሞና ሌሎች ነገዶች የተውጣጡ የአማራ ጠላቶችን አሰባስበው (ነ አ ድ)ን
ሊጭኑብን የተገደዱት? ዛሬ አማራው በጎንደርና ባህርዳር ብቻ ሳይሆን በአገር ውስጥም ከአገር ውጪም

ያለው አማራ ተመሳሳይና አንድ ወጥ ስነ ልቦና ማንም ባልጠበቀው ፍጥነት ይዞ መነሳቱ ለጎጠኞቹ ሞት
አፋፍ ያደረሳቸው መሆኑን ስላወቁት ይመስለኛል። ለመሆኑ በዚህ ዓይነት የህጻናት መዋያ ፖለቲካዊ
አካሄድ የአማራውን ብሔረተኝነት እርምጃ ማቆም የሚቻል ይመስላቸዋል? ገንዘባቸውንና ግዜያቸውን
ለምን በየቦታው ተስፋፈቶ ያለውን የዘር ጠብ አጫሪነት ለማስወገድ አያውሉትም? በብዙ ሚሊዮን
የሚቆጠር ምስኪን ሕዝብ በተለይም በራሳቸው ኦሮሚያና በቤኒሻንጉልና ወልቃይት እንዲሁም ራያ በየቀኑ
ሲገደልና ሲዋከብ፤ መጤ ተብሎ ሲፈናቀልና ሲባረር፤ ቄሮ በገሀድ ሌላ መንግስት ሆኖ ቁጭ ባለባት አገር
ጠ/ሚኒስትሩ ሁሉንም እያዩ ከመጤፍ ሳይቆጥሩት አማራው ላይ ሌላ ቡችላና አሻንጉሊታቸውን ለመጫን
መወሰናቸው ሊያሳፍራቸው በተገባም ነበር። ከሁሉም የሚደንቅ ነገራቸው ገዱ አንዳርጋቸው ለመሰረቱት
እኩይ (የነ አ ድ) ስብስብ ድጋፉን እንዲቸራቸው ከባህርዳር ጠርተው ወደ አዲስ አበባ እንዲመጣላቸው
ማድረጋቸው ነው። የገዱን መጠራት አስመልክተው አዴፓም ሆነ ኢሕአዴግ በወያኔና በገዱ መካከል
ከቅርብ ግዜ ወዲህ ተባብሶና ሻክሮ የመጣውን ውጥረት ለማርገብ ነው የሚልም ወሬ እስከመንዛትም
ደርሰዋል። የምን ድብብቆሽ ነው?
ነገ ጥቅምት 18 በመላው አማራ ከተሞች ዋነኛና አንገብጋቢ የሆኑት የአማራ ማንነት ተጋድሎ
ጥያቄዎች ባደባባይ በሰላማዊ ሰልፍ በአንድ ወጥ የአማራ ብሔረተኛነት አቕም ሊንፀባረቅ ጥቂት ሰዓቶች
በቀሩበት ሁኔታ አማራውን በማንኛውም መስፈርት ሊወክል የማይችልና አማራዊ መሰረት የሌለውን
ድርጅት መስርተናል እያሉ ብድግ ብድግ ማለትና ማደናፈቂያ ጋሬጣ መፍጠር በመጨረሻ ላይ ከባድ ዋጋ
ያስከፍላል። አማራው ከእንግዲህ ወዲያ አይታለልም። ዶ/ር አብይም የወያኔው የፖለቲካና የስልጣን የቆሎ
ተማሪነት ውጤት ቢሆኑም ሻል ያለ ስብዕና ከሌሎቹ ስላልዎት የፈጣሪዎን የቀድሞው መሪ ስህተት ለምን
ሊደግሙትና በአማራው ላይ ሊዘምቱበት እንደፈለጉ ለስልጣንዎ መጠናከር ተደምሬያለሁ ብሎ አብሮት
የቆመውን አማራ ውለታውን በ (ነ አ ድ) ምስረታ ሊከፍሉት መወሰንዎ ያስተዛዝበናል።
የአማራ ተጋድሎ አይቀለበስም!
አብነት ሁነኛው ነኝ!

