
     አማራ ልማት አያስፈልገውም

          ባሁኑ ሰዓት ሁሉም ያተኮረው አማራ መፈናቀልና ዶ/       ር አብይ ላይ መሆኑን አውቃለሁ። የኛን መጤ
           በሚል ሽፋን የማጥፋቱ ተንኮል ዛሬ የተጀመረ አይደለም። በግራኝ አህመድና በኦሮሞ ወረራና መስፋፋት

           እንደዚሁም በጣልያን ሽብር ብሎም በአጼ ዮሀንስ ጭፍጨፋ ልክ አሁን ወያኔዎች እንደሚያደርጉት መከራ
           ቀማሽ ሆነን በታሪክ አንጠፋም ብለን ጠላቶቻችንን ኩም አድርገን እዚህ የደረስን ጠንካራ የአልበገሬነት
              ባህል ያለን ሕዝብ ነን። አማራ ማለት የማይሸነፍና እጁን የማይሰጥ ግዜ ጠብቆ የሚነሳ ቆራጥ ነጻ ሕዝብ

            ማለትነው። ለዛሬ እንደ ዜና አድርጌ የማቀርበው የልማት ጉዳይ ለኛ አማሮች አዲስ ባይሆንም ትግላችንን
            በየዘርፉ ማከናወን እንዳለብንም ጭምር ለማስገንዘብና ብ አ ዴን ከስር መሰረቱ ጠላትነቱ ጎልቶ ያፈጠጠ
           በመሆኑ ለአማራ ህልውና ሲባል መወገድ እንደሚኖርበትም ለማሳሰብም ነው። እዚህ ላይ የአማራውን

           ተጋድሎና ብሔረተኛነት አቀንቃኝ ነን የሚሉና ብ አ ዴን ሲነካባቸው የሚያሳክካቸው ግለሰቦች እንዳሉና
               በየ ድህረ ገጹ ቡራ ከረዩ ከስድብ ጋራ ለውሰው የሚደነፉ የአማራ ተቆርቁዋሪ እኛ ነን የሚሉ አስመሳዮች

          መኖራቸውንም አውቃለሁ። በውስጡም ለመኖር ብለው የተቀላቀሉ ለአማራው ቀና የሚያስቡም እንዳሉም
            ቢታወቅም አቅመ ቢስ ስለሆኑ ስብስቡ መወገድ አለበት ስል ድርጅታዊ መዋቅሩን እንጂ ግለሰቦቹን እንዳልሆነ

 ይታወቅልኝ።

              ብ አ ዴ ን አማራው የልማት ተጠቃሚ እንዳይሆን ሆን ተብሎ በወያኔ ትግሬዎች የተጣለብንን ማእቀብ
           በማስፈጸም በኩል ያለበትን ሀላፊነት ከመወጣት ወደ ሁዋላ ሲል ታይቶ አይታወቅም። ለዚህም በየዞኑ

          ይሰራሉ ተብለው የመሰረተ ድንጋይ የተቀመጠባቸው ቦታዎች ምንም እንክዋን ሳርና ሙጃ ዙሪያቸውን
           ቢከባቸውም ፍንትው ብለው ስለሚታዩ ዋነኛ ምስክሮች ናቸው። ለምሳሌ በሰሜን ሸዋ አንጎለላና ጠራ

            በአንድ ቢሊዮን ብር የመስኖ ግድብ ይገነባል ተብሎ በገዱ አንዳርጋቸው የተቀመጠው የመሰረተ ድንጋይ
            ሁለት ዓመት አሳልፎ የውሀ ሽታ ሆኖ ቀርትዋል። ከደብረ ብርሀን አንኮበር፤ ከመሀልሜዳ ዓለም ከተማ

ወዘተ.           ይሰራሉ ተብለውና በጀት ተይዞላቸው የነበሩ የአስፋልት መንገዶች ጉዳይም የስምንትና አስር ዓመት
    እድሜ ቢያስቆጥሩም ወሬብቻ ሆነዋል።

           ከመሀል ሜዳ አጣዬ የሚሰራውም መንገድ አስፋልት ይሁን ጠጠር መለየት በማይቻልበት አሳፋሪ ሁኔታ
              ሲሰራ ስለ ጥራቱ እነ ገዱ ዞር ብለው አላዩትም። ከመሀል ሜዳ ዘመሮ ተሰራ የተባለው መንገድ ከኮሮኮንች

          የማይሻል መሆኑን አይቶ መመስከር አያዳግትም። አምስቱን የመንዝ ወረዳዎች የሚያገናኝ መንገድ እንዲሰራ
             በህዝቡ የቀረቡ ተከታታይ ጥያቄዎች ገና ለገና መንዝ እራሱን ችሎ በዞን የመደራጀት ፍላጎት ስላለ ይሄው

            ጉዳይ ዳር ከደረሰ ችግር ውስጥ እንገባለን ብሎ የሚፈራው ወያኔ በነገዱ አማካኝነት ተድበስብሶና በበጀት
          እየተመካኘ ነፍሶበት መና ቀርትዋል። ለመሆኑ በጎንደር የተነሳውን የአማራ ብሔረተኛነት ትግል ለማዳከም

         ታቅዶ በልማት ሰበብ በሶስት ዞኖች እንዲከፋፈልና የትግሬዎች፤የሱዳኖችና የቅማንት መፋንጫ እንዲሆን
              ብ አ ዴ ን ያደረገውን ሁላችንም ምን ግዜም አንረሳውም። ታዲያ በአምስቱ የመንዝ ወረዳዎች ላይ ይህ
            ጸረ አማራ በድን ድርጅት ትግሬዎችን በቀበሌ፤ በከተማና ወረዳ ሀላፊነት አስቀምጦ እየሰራ ያለው እኩይ

         ጥፋት እያንዳንዱን አማራ ሊቆረቁረው ይገባል። የአማራ ተጋድሎ ቆምጫጫውንና ብርቱውን የመንዝ
       ሕዝብ እንዳይረሳውና የትግሉ አካል ስለሆነ አብሮ እንዲታገልለት አደራ!!!

           ስለልማት ጆሮ እስኪደነቁር ወያኔዎች የሚነዙትን የበሬ ወለደ ቅስቀሳ አሁን ላይ አብላጫው የአማራ
        ሕዝብ ስለትግራይና ሌሎቹ ክልልሎች እንጂ እርሱን እንደማይመለከተው ሀቁን አውቆታል።ለምሳሌ



             ከሰሞኑ በምንጃርና ሸንኮራ ወረዳ አንድ አስገራሚ ስብሰባ ከፌደራል በመጡ ወያኔዎችና ብ አ ዴ ን
            የሁለት ቀበሌ ሕዝብ ተወካይ ናቸው የተባሉ ግን በአብዛኛው የዘረኛው ጸረ አማራ መንግስት ደጋፊዎች

           ፊት አማራውን አፍንጫህን ላስ ብለውታል። ታሪኩን አሳጥሬ ልንገራቹህ። ወያኔ ከናዝሬት በአዋሽ በኩል
            ሚዔሶ የሚደርስ የፍጥነት መንገድ መስራት ውሳኔ ደርሶዋል። ይህ መንገድ ደግሞ ከታሰበለት ቦታ ለመድረስ

            የግድ የወረዳውን አሞራ ቤትና ክትቻ ቀበሌዎች ማቁዋረጥ ግድ ይለዋል። ስለዚህ ነበር ስብሰባው ተዘጋጀ
           የተባለው። በድራማ በተጠናቀቀው ስብሰባ በመጠኑም ቢሆን ሕዝቡ ምን ይለናል ያሉ የሚልሺያ ተወካይ

“             ቁም ነገሩ መሬታቸውን ለሚያጡ ገበሬዎች ካሳ መክፈል ብቻ ሳይሆን ከተባለው የፍጥነት መንገድ ጋር
     የሚያገናኝ መንገድ ቢሰራ ሕዝቡ ተጠቃሚ ይሆናል. . . “      ብለው ለሰጡት አስተያየት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ

 በቁጣ "           ስለ ፌደራል መንገድ እያወራንና ግንዛቤ ይኖራል ብለን የተማመንው መንገዱ የሚያልፍበትን መሬት
           ለመስጠት እንጂ ከቀበሌዎቹ ጋር የሚያገናኝ መንገድ እንዲሰራ በዞኑም ሆነ በመሪ ድርጅታችን የሚደገፍ

      ሀሳብ ስላልሆነ እባካቹህ ተናበን ስብሰባውን ዳር እናድርስ. . . “     በሚል አሳፋሪና አማራው የፍጥነቱመንገዱ
      መግቢያና መውጫ ኖሮት ተጠቃሚ እንዳይሆን ድምዳሜ አስቀምጠውበታል።

             እዚህ ላይ ሶስት ትዝ የሚሉኝ የብ አ ዴ ን ጸረ አማራ ውሳኔዎችን ላካፍላቹህ። አንደኛ/  አማራ ያልሆኑት
          አቶ አዲሱ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት በነበሩበት ወቅት ቅምብቢትና አካባቢው የኦሮሚያ መስተዳድር

           ለልማት ስለሚፈልገው በሚል አማራን አጥፊ የሆነ ውሳኔ በግላቸው አስተላልፈው ሰፊና ምርታማ መሬት
     ያለው ወረዳ ለኦሮሚያ ተላልፎ ተስጥትዋል። ሁለተኛ/     ከሰበታ ተነስቶ በርካታ የኦሮሚያን አካባቢዎች

           አልምቶ እንዲሰራ የተደረገውና ወደ ጅቡቲ ወደብ የሚዘልቀው የባቡር ሀዲድና መስመር በምንጃርና ሸንኮራ
         ላይ እንዲያልፍ ሲደረግ መለስተኛ የሆነ ጣቢያ እንክዋን ለአማራው አልተገነባለትም። እንደምታውቁት

           ወረዳው በጤፍ፤ በሽንብራ፤ በቀንድ ከብት፤ በአብሽና ሌሎችም ምርቶች በመላው ሀገሪቱ የሚታወቅ ሆኖ
          ሳለ የባቡር ተጠቃሚ እንዳይሆን ተደርግዋል። አሁንም በፈጣን መንገዱ ተጠቃሚ እንዲሆን አይፈለግም።

ሶስተኛ/              ከአዋሽ በኮምቦልቻ በኩል መቀሌ የባቡር ልማት ሲገነቡ ሰሜን ሸዋ ዳር ዳር፤ ወሎንም ቢሆን ደሴ
           ሳይደርስ ከዛም ወልድያን ሳይነካ የአማራ መሀል ከተሞች ተጠቃሚ እንዳይሆኑና እንዳይለሙ ሆን ተብሎ

             መገንባቱን የማይረዳ አማራ ይኖራል ብዬ አልገምትም። ወይ የ ብ አ ዴ ን ግፍ!   መቼም ቢሆን ተቆጥሮና
     ተወርቶ አያልቅም። የአማራ ጠላት ስለሆነ ይወገድ!     አማራው በብሔረተኛነት ካልተደራጀ መከራው የከፋ

ይሆናል!     መጀመሪያ ራሱን ያላዳነ ጎረቤቱን አይታደግም!     ነፍሳቸውን ይማርና ፕሮፌሰር አስራት ዝንጀሮ
           መጀመሪያ የመቀመጫዬን ትላለች ብለው አማራውን ለማንቃት ሞክረው ነበር። ባለጌው አለምነው መኮንን

"       የአማራ ብሔረተኝነትን ባለን ሀይል ሁሉ ተጠቅመን እንዋጋዋለን. . . “      ሲል የብ አ ዴንን ጸረ አማራነት
          ቃጭል እስኪሰለቸን ያሰማንን እንዴት እንረሳለን፤ለዛውም ዛሬ ከሰማንያ በላይ ብሔረተኞች ተደራጅተውና

       ታጥቀው በሚፈነጩባት ኢትዮጵያ። አማራ በሌለች ኢትዮጵያ ጥሩንባ አትዘናጋ!!! 

  አብነት ሁነኛው ነኝ!
 


