
      ያስደፈረንና ያዋረደን ብ አ ዴ ን ነው
            ከሰሞኑ የጎንደር አማራ ደም መፍሰስ ጋር ተያይዞ ዋነኛ ተጠያቂው ከፍ ሲል በአርስቱ የጠቀስኩት
            ቅጥረኛና የአማራን ስም በሽፋን ላዩ ላይ ለጥፎ የትግሬ ሰው በላ አውሬዎችን ባደባባይ የሚያገለግ

           ለው ጸረ አማራ ቡችላ ቡድንና በውስጡ የተሰገሰጉት የራሳቸውን ማንነት የሸጡት ካድሬዎቹ ብቻ
         መሆናቸውን እያንዳንዱ የአማራ ተወላጅ ተገንዝቦ ያለምንም ማወላወል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ

          ዘምቶ ሊያጠፋቸው ይገባል። ከእንግዲህ ወዲህ ድርጅቱንና አባሎቹን ወደኛ ይመለሳሉ ብሎ ማሰብ

   “ከንቱ ውዳሴ ነውና  አክ እንትፍ”        ብለን ልንተፋቸው ቆራጥ ውሳኔ መድረስ አለብን። ማን ይሙ
ትና!            ለመሆኑ የትግሬ ነፍስ ገዳዮች በማን አለብኝነት ጎንደር ገብተው ደም ሲያፈሱና ሕዝብ ሲያተ

      “  ራምሱ በየኬላው ክላሽን ተሸክመው ራሱ አማራውን ከየት መጣህ?  ለምንስ ጉዳይ?   ምን ያህል ትቆ
ያለህ? ወዘተ.”          በሚል በየእለቱ አማራው ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ አፍነው የያዙት የክልሉ ፖሊሶ

          ች፤ ሚሊሺያዎችና ልዩ ታጣቂዎች የት ሄደው ነው ትግሬዎቹ ሰተት ብለው የገቡት?  በሚገባ ካሰባች
      ሁበት ካለቃቸው ከመቀሌ ትዛዝ ሳይሰጣቸው የቀረ ይመስላቹሀል?     እነርሱ እኮ ሰላምና ጸጥታ አይደ

          ለም የሚያስከብሩት፡ ዋነኛ የስራ ሀላፊነታቸው የሕወሀትን ጥቅምና ፍላጎት ማስከበር ብቻ ነው።

            በአማራ ክልል በሚባለው ከታች እስከ ላይ የተዘረጋው አስተዳደር ከነታጣቂዎቹ ሌት ተቀን ደፋ
         ቀና የሚሉት የትግሬ ባላባቶቻቸውን ለማስደሰትና የራሳቸውን ወገን ለግዜያዊ ጥቅሞች አሳልፎ

          መሸጥ ላይ የተመረኮዘ ከጋጠ ወጥ ውንብድና ያልተሻለ እንዲያውም ከአሽከርነት የባሰበት የባርነት
           ሽርሙጥና ነው። ስም መጥራቱ ላይ አሁን መሰልቸት ይዞኛል ምክንያቱም ሁላችንም እነዚህ ተልካ

          ሻዎች እነማን እንደሆኑ እናውቃለንና። ስለዚህ በጥቅሉ የቡድኑን የስራ አስፈጻሚና ማእከላዊ ኮሚ
        ቴ አባሎች አንድ ባንድ ፖለቲካዊ፤ኢኮኖሚያዊ፤ማህበራዊና ወታደራዊ በሆኑ ስልቶች ት/  ት የሚያ

         ገኙበትን መንገዶች መቀየስ ያስፈልገናል። የአማራውን ማንነት እንደሚገዘግዙት ሁሉ እነርሱንም
        መገዝገዝና ቢቻል አመለካከታቸውን አለያም ማንነታቸውን በአደባብይ ህዝቡ እያየ የሚዋረዱበትን

           ስራዎችን ደረጃ በደረጃ ተግባራዊ ማድረግ መጀመር ለነገ የሚለን ጉዳይ መሆን የለበትም።
“        ”  ይዲሞክራሲያዊ ብሄረተኝነትን ስለምንከተል ለማንነት ጥያቄ ልዩ ስፍራ እንሰጣለን የሚል መፈክ
            ር አንግቦ ሆያሆዬ ሲጨፍር የከረመው ብ አ ዴ ን ወልቃይት፤ጠገዴና ጠለምት የአማራነት ጥያቄ

         “  ”   ራሱ ሕወሀት የጻፈውን ከንቱ ሕገ መንግስት አንግበው ሲነሱ በአማራ ወኪል ነኝ ባዩ ዝቃጭ የተ
  “   ”  ሰጣቸው ስም ጽንፈኛና ትምክህተኛ የሚሉት ለ 25      አመት ያደነቆሩን ተራና እኛ አማራዎች ላይ

        በትግሬዎች የተጫኑትን ስድቦች ነው። የተቀሩት ጎሳዎች ጥያቄውን ሲያነሱ ''   ባገሪቱ ያሰፈንው የዲ
  ሞክራሲ ስራ ውጤት''       ነው የሚሉት ትግሬዎችና በየክልሉ የተከሉዋቸው ብችላዎቻቸው አማራው

             ን አንተ በዳይ ስለነበርክ ጥያቄ አታነሳም እያሉ መጤ፤ ደን መጣሪ፤ ወዘተ እያሉ ኢትዮጵያዊ መብ
          ቱን ጥሰው ሲገድሉትና አፈናቅለው ባገሩ ስደተኛ ሲያረጉት አብሮ ማጨብጨብ ማለት አማራውን

     እወክላለው ለሚለው ሀፍረተቢሱ ቡችላ ምን ትሉታላችሁ?



          ትላንትናና ዛሬ የጎንደር አማራ የትግሬዎችና የቡችላው የክልሉ ታጣቂዎች የጥይት ዝናብ እንዲወር
      ድበት ማድረግ ከቀይ ሽብር የበለጠ ወንጀል አይደለምን?      አማራው ደሙ ደመ ከልብ የሆነበት የመ

           ከራ ዘመን አንዴ በዮዲት ጊዲት፤ በግራኝና ቀጥሎም በኦሮሞ ወረራ፤ በሁዋላም በፋሺስት ጣልያን፤
  በደርግና ላለፉት 25        አመቶችና መቼ እንደሚቆም የማይታወቀው የወያኔ ሰለባ የሚያበቃው እንዴ

 ት ይሆን?         እባካችሁ ያገባናል የምትሉ አማራዎች የተዘበራረቀ ሀሳባችሁን ለግዜው ገታ አድርጉና
         ባንድነት ተሰባስበን ማንነታችንን ካለቀለት ጥፋትና ውድመት በመከላከል ብቻ ሳይሆን ማጥቃትን

             ተንተርሰን ጠላታችን ብ አ ዴ ንን ላንዴና ለመጨረሻ ከስሩ መንግለን እንጣለው፡ ከዛ በሁዋላ ወያ
           ኔ አይኑ ስለሚታወርና ዲዳ ስለሚሆን በቀላሉ ከጫንቃችን ላይ ነቅለን ገደል እንጨምረዋለን፡ ያዋረ

          ደንና ያስደፈረን ቀንደኛውና መሰሪው የአማራ ጠላት ብ አ ዴን መውደም አለበት!!!

    ሞረሽ፤ መላው አማራ፤ ጎሕ፤ የወልቃይት/     ጠገዴና ጠለምት የአማራ ብሔር የማ
         ንነት ጥያቄ ኮሚቴዎች፤ ቤተ አማራ በዚች ቀውጢ ወቅት ተባብራችሁ በወያኔና

           ቡችላው ብ አ ዴ ን ላይ የተቀናጀ ዘመቻ መጀመርና አማራውን የመታደግ ሐላ
  ፊነታችሁን መወጣት ይጠበቅባቹሀል።

  አብነት ሁነኛው ነኝ!

     


