ሕወሐት አማራውን ለማተራመስ
አዲስ የጦርነት አውድማ አዘጋጀ
ከዚህ ቀደም በተከታታይ የላስታን አማራ የአፄ ካሌብ ልጆች ናቸው በሚል በጉደኛው
ካሳ ተ/ብርሀን አማካኝነት ከሰሜን ወሎ ወደ ዋግ ሐምራ እንድትካተት በይፋ ጥረቶች ሲደረጉ
እንደነበርና ለዚህም ወያኔ ያላሰለሰ ድጋፍ ሲሰጥ መቆየቱን አጋልጬ ነበር። ለዚህም እንደማሳያ
ዛሬ የአገሪቱ የገንዘብ ሚኒስትር የሆነው ፀረ አማራ ትግሬ ሚኒስትር ደዔታ በነበረ ወቅት ላሊበላ
ከተማ ላይ በመራው ስብሰባ በአዳራሹ ውስጥ በህምጽኛ ቕንቕ መፈክሮች እንዲለጠፉ ስለማድረጉና
ተሰብሳቢዎችንም በዚሁ ቕንቕ እንኽን ደህና መጣችሁ በሚል ላስታ ላሊበላና ሕዝብዋ አገው እንጂ
አማራ እንዳልሆነ መስበኩን በማንሳት አማራው ላይ የተያዘው የጥፋት ተንኮል እጅግ ሰፊና ጥልቅ
እንደሆነ ለማሳየት ሞክሬያለሁ።
በቅማንት የተነደፈው አማራን የማጥፋት ሸር ሙሉ በሙሉ ባይሳካላቸውም ከፍተኛ መርዝ
ተክለውብን እስከ ደም ማፋሰስ መድረሳቸውን ሁላችንም እናውቃለን። በአብይ የተለወጠው ጠ/ሚር
ሳይቀር ባደባባይ ስለቅማንት ጉዳይ አጋኖ አማራውን ሲወነጅል የተደመጠበትና የወያኔው ሰብአዊ
ኮሚሽን የሚባለውም ቅማንት ላይ አስከፊ የመብት ረገጣዎች በአማራው ተፈጽሞበታል እስከማለት
ደርሶ የሀሰት ሪፖርትም እንዳወጣ እናስታውሳለን። ብ አ ዴ ንም በዚሁ የፀረ አማራ እቅድ ውስጥ
ተሳታፊ ሆኖ ታሪክ የማይሽረውን ሸፍጥ በአማራ ሕዝብ ላይ ፈጽሞዋል። ይህ ታላቕን ትግራይ
መገንባት ከሚለው ሕልም ጋር የተያያዘው ደባ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሎዋል። የጎንደር 3 ሚሊዮን
አማራ እስከ አፍንጫቸው በታጠቁ "እኛ የዛሬ 600 ዓመት የመጣንው ከአካለጉዛይና ከአዲግራት
ነው" የሚሉትና ራሳቸውን ትግራይ/ትግሪኝ ያደረጉት የቅማንት ኮሚቴ መሪዎችና ተከታዮቻቸው
እያደረሱበት ያለው ግድያና ዝርፊያ እንዲሁም የስነ ልቦና ጫና ቀላል አይደለም። "ግዜ የሰጠው ቅል
ድንጋይ ይሰብራል" እንደሚባለው በወያኔ ገንዘብ፤ጦርና የፖለቲካ ድጋፍ የሚንቀሳቀሱትና በብ አ ዴን
ሸረባ የሚታገዙት እነዚህ የበሉበትን ወጪት ሰባሪዎች ተቀጣጥሎ ያለው የአማራ ብሔረተኝነት በሁሉም
ረድፍ ሊዋጋቸውና ሊያዋርዳቸው ይገባል። "አብረን ተዋልደን ማዕድ ተቕርሰን ኖረናል" የሚለው ስልት
እነርሱ የካዱት ሀቅ መሆኑ ታውቆ የአማራው ጠንካራ ክንድ ሊያርፍባቸው ይገባል።
ይህ እኩይ ውድመት እያደቀቀው ባለው ሚስኪኑ አማራ ላይ "በቡሀ ላይ ቆረቆር እንደሚባለው
ወያኔ በቅርቡ መቀሌ ላይ አዲስ የጦርነት ሜዳ ከፍታለች። በረከት ስምዖንና ኅላዊ ዮሴፍ በሚባሉት
የብ አ ዴን መሪዎች አማካኝነትና በካሳ ተ/ብርሀን ተከታዮች እንዲሁም የፌደሬሽን ጉዳይ ሚኒስትር
በሚባለው ከበደ ጫኔ የተመለመሉ ላስታዎች "አገው ስለሆን መተዳደር ያለብን በዋግ ሐምራ ልዩ ዞን
መሆን አለበት" "እኛ አማር አይደለንም" በሚል መንቀሳቀስ ጀምረዋል። አራቱም የተጠቀሱት የብአዴን
ሴጣኖችና የወያኔ አሽከሮች በዚች በያዝናት ወቅት አማራውን ለማባለትና የተጀመረውን የአማራ
ብሔረተኝነት ለመምታት እየተራወጡ ይገኛሉ። ስለዚህ በአገርም ሆነ በውጪ የሚገኙ የአማራ የሲቪክ፤
የፖለቲካና ማህበረሰብ ስብስቦች እንደዚሁም አክቲቪስቶች በነቃ ስልት ወያኔንና ብ አ ዴን የተባሉትን
የአማራ ጸሮች(ጠሮች) የማጋለጡን የቅስቀሳ ስራ አጠናክራችሁ አማራውን ከተዘፈቀበት አጣብቂኝ
እንዲወጣና በርትቶ የመረረ ትግል ላይ በማተኮር እንደዋዛ እየገዘገዘው ከሚያጠፋው ብ አ ዴንና
ሕወሐት ወጥመድ ራሱን መንጥቆ ነፃ እንዲያደርግ ዘመቻ ጀምሩ።
አጋጣሚው አሁን ነው። ግንቦት 20፤ወያኔ፤የቅማንት ኮሚቴ፤የላስታ ሸር፤ የብ አ ዴን ትግራይ/

ትግሪኝ አመራሮች የአማራው መርዘኛ አጥፊዎቹ ስለሆኑ አብይን በመደገፍ ሰበብ አደባባይ ወጥቶ
አማራዊ መርሆችን በግልጽ ጥያቄዎቹ አድርጎ የተነሳውን አዲስ የአማራ ትውልድ ከጎኑ የምንቆምለት
ግዜ ላይ ስለደረስን በማያዋጡ ምክንያቶች እየተወቃቀስን እርስ በርስ ከምንቆራቆዝ አለንልህ በማለት
አለኝታ እንሁነው። ይህ ወርቃማ ዕድል እንዳያመልጠን። ብ አ ዴ ን ይታረማል እያልን ራሳችንን
ከማታለል ይልቅ መሬት ላይ ባለው ማስረጃ እንመራ! አዎ በዚህ ቡድን ውስጥ ቁርጠኛ የአማራ
ልጆች አሉበት! አቅማቸው ግን በጣም ደካማ መሆኑን አንርሳ! ሁላችንም በተቻለ ሁሉ ውስጥ ውስጡን
እነዚህ ወገኖችን የማበረታታት ሀላፊነት አለብን! ብ አ ዴንን ስወቅስ እነርሱን አይጨምርም፤ ይህን
አንባቢያን እንድታውቁት እፈልጋለሁ። አማራነትን እናለምልመው!
አብነት ሁነኛው ነኝ!

