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ታጋይ አበበ ካሴ ስለ ግንቦት 7 ምን አለ? 

(ጌታቸው ሽፈራው) 
September 14, 2018  

~”ድርጅቱን የሚመሩት ሰዎች ለአማራ ህዝብ ከህወሐት ያልተናነሰ ሴራ ያላቸው ለመሆኑ የእውነት ምስክርነቴን 

እሰጣለሁ።” 

~”ሲደራጅ ስለ አማራ የሚንጫጩት ምን ፈልገው ነው?የአማራው መደራጀት ሌት ተቀን ያንገበገባቸው 

ምክንያቱ በአማራው ስም፣ትክሻና ሞት ስልጣን ላይ ለመቆናጠጥ የነበራቸውን ህልም ስለሚበላሽባቸው ነው” 

አበበ ካሴ  

የቀድሞው የአርበኞች ግንቦት 7 ታጋይ አበበ ካሴ 

(ጋዜጠኛ አባይ ዘውዱ እንደፃፈው) 
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የነፃነትና የፍትህ አርበኛው አበበ ካሴ ግንቦት ሰባት በጠላትነት ነው የሚያየኝ ሲል ተናገረ 

በውስጥም በውጭም ላላቹህ ለመላው የአማራ ህዝብ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳቹህ በማለት 

ንግግሩን የጀመረው አበበ ካሴ ግንቦት ሰባቶች ከትናንት ጀምሮ ይዘውት የተነሱትን ክፋትና ተንኮላቸውን 

ስለማውቅ እንዳላጋልጥባቸው በጥላቻና በጠላትነት ፈረጀውኛል ብሏል። 

ድርጅቱን የሚመሩት ሰዎች ለአማራ ህዝብ ከህወሐት ያልተናነሰ ሴራ ያላቸው ለመሆኑ የእውነት ምስክርነቴን 

እሰጣለሁ ብሏል። 

“እናንተ የትግል ባህርይ ያላቹህ ሰዎች አይደላቹህም”ስለምላቸው 

አንግባባም ነበር፣ከእኔ እስር በስተጀርባም ሴራ አለ በማለት ተናግሯል። 

እንደ አብነት ሻለቃ ገብርየ ለምን እንደተገደለ “እነ ናአምን ዘለቀና ብርሀኑ” እንዲነግሩት ጠይቋል። 

ከስልጣን ሽኩቻና ከሴራ አንፃር የታሰሩ፣ተላልፈው ለጠላት የተሰጡና የተገደሉ የአማራ ልጆች መኖራቸው 

ታውቆ አመራሮች በህግ ተጠያቂ መሆናቸው ሊዘነጋ አይገባም ብሏል። 

አማራ ሲደራጅ ስለ አማራ የሚንጫጩት ምን ፈልገው ነው?የአማራው መደራጀት ሌት ተቀን ያንገበገባቸው 

ምክንያቱ በአማራው ስም፣ትክሻና ሞት ስልጣን ላይ ለመቆናጠጥ የነበራቸውን ህልም ስለሚበላሽባቸው መሆኑን 

ተናግሯል። 

አማራ ከልጆቹ ፕ/ር፣ዶ/ር፣ሙህር አለው፣አስተማሪ እንጅ ተማሪ አይደለም ይህ ሊታወቅ ይገባል ብሏል።ከአሁን 

በኃላ አማራን ማንም ሊጠመዝዘው፣ሊወዘውዘውና ሊዘውረው አይገባም ራሱን ችሎ መቆም አለበት በማለት 

እንዳንዘናጋ አሳስቧል። 

በየጫካው፣በዱርና በገደሉ ላሉ ለነፃነታችን ነፍጥ ያነሳቹህ ወገኖች በሙሉ የወጣቹህበት ጥያቄ አልተመለሰም፣

በመሆኑም በተራ ፕሮፖጋንዳና በትንሽ ጥቅማጥቅም ሳትታለሉ ታሪካቹህን እንደጠበቃቹህ ከህዝባቹህ ጋር 

ተሰልፋቹህ ሙቱ ሲል ጥሪ አስተላልፏል። 

ስብእናየን በጥቅም አሳልፌ አልሰጥም፣የአማራ አፅም ካረፈበት የእኔም አፅም ያርፋል፣አያቶቸ የከፈሉትን ዋጋ 

እኔም ለመክፈል ዝግጁ ነኝ፣አለመንገዴ በመሄድ ግን ጊዜየንና ታሪኬን አላጠፋም ብሏል። 

የአማራ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም፣ከተወሰደብን መሬት ላይ ሆኖ የተለያዩ ስልጠናዎች እየተሰጠና ህወሐት 

መጋዝን ከፍቶ መሳሪያ እያከፋፈለ መሆኑ እየታወቀ አማራ መታጠቅና ሱሪውን ማጥበቅ እንጅ ስለምን ጀሌ 

መሆን አስፈለገው ሲል ጠይቋል። 
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ስለ ግንቦት ሰባት ውስጠ ሚስጥር እኔ ነኝ የማውቀው፣መደበኛና አስመሳይ ጠላት አለንና ስለ እውነትና 

ለአማራው አንድነት ታገሉ፣ማንም እንዲጋልባቹህ ግን አትፍቀዱ ሲል አሳስቧል። 

ዛሬም እንደ ትላንቱ በተለያየ ቦታ አማራ እየተፈናቀለና እየተገደለ ነው፣ህወሐትም በቤንሻንጉልና በሌሎች 

አካባቢዎችም ሴራ እየጠነሰሰ እየገደለና እያስገደለን ይገኛል።ዝምታው ይሰበር፣መልስ ሊሰጥ ይገባል በማለት 

ተናግሯል። 

“የአማራ ሆዳም ጥቅም ፈላጊዎች” ከአሁን በኃላ በወገኖቻችን ደም ላይ የተመሰረተው አካሄዳቹህ ከባድ ዋጋ 

እንደሚያስከፍላቸው አውቃቹህ ወገንን ከሚሸጥ ብልሹ ድርጊታቹህ እንድትቆጠቡ ሲል ጥብቅ መልዕክት 

አስተላልፏል። 

አበበ ካሴ እንደገለፀው አማራ ኩሩ እንጅ ለማኝ አይደለም፣እባካቹህ በኩራት ተከብራቹህ ሙቱ ሲል መክሯል። 

የክልሉ ሀይሎችም የራሱን ወገን ከማሳደድና ከመግደል ወጥተው እየተገደለ ካለው ወገናችን ከአማራው ጎን 

ተሰልፈው ህዝቡን እስካልታደጉ ድረስ ከጠላታችን ከህወሐት ለይተን ለማየት እንቸገራለን በማለት ተናግሯል። 

ታድሰናል ለውጥ አምጭ ነን እያሉ የአማራ ህዝብ ከባድ የህይወት መስዋዕትነት የከፈለበትን ለውጥ አሳልፈው 

ለህወሐት እያስረከቡ ያሉ አማራን ከመታሰር፣ከመፈናቀልና ከመገደል ያላዳኑ አካላት አካሄዳቸውን በውል 

ሊፈትሹና አቋም ሊይዙ እንደሚገባ ተናግሯል። 

በአማራ ህዝብ ላይ ጣታቸውን መቀሰራቸውን እስካላቆሙ ድረስ በየጊዜው ካርድ ከመምዘዝ የማልቆጠብ 

መሆኔን እንዲያውቁት እፈልጋለሁ ብሏል። 

አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ በተለያየ መድረክ አይቻቸዋለሁ ፣ስለ አማራው አይደለም ለመስራት ለማውራት 

አይመቻቸውም። 

በአጠቃላይ የግንቦት ሰባት መሪዎች አማራ ትክሻ ላይ ተሰቅለው ስልጣን ለመያዝ የሚያደርጉት እኩይ አካሄድ 

እንዳላቸውና ጠንከርና ነቃ ያለ አማራ እንደማይፈልጉ ተናግሯል። 

 


