
    ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሀል!
    አጭር መልስ ለወያኔ አፈ ቀላጤ

''          በጎንደር የነበረው ሁከት ምክንያቱ ይሄና ያ ኮሚቴ በሚል ሽፋን ከ. . .  አሸባሪ ቡድን
           ጋር በመሆን እነርሱ የኛን አላማ አይደግፉም በሚሉ ሰዎች ላይ ግድያ በመፈጸምና ለት

        ራንስፖርት መተጉዋገል መኪና ማቃጠል ውስጥ ያላቸው የጥፋት እንቅስቃሴ መረኑን
    በመልቀቁ መንግስት የእስር ትዛዝ በ 6      ሰዎች ላይ አውጥቶ ሲንቀሳቀስ ሕግን በመጣስ

         የጸጥታ ሀይሎች ላይ የጥይት እሩምታ በመክፈታቸው እንጂ ከወልቃይት ኮሚቴ ጋር
 የሚያያዝ አይደለም. . . ''       ይህን ያላዘነው የወያኔ ኮሚዩኒኬሽን ሚኒስትር ትግሬው ጌታ

        ቸው ረዳ ነበረ። ይህ የለየለት የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት የ 25    አመት ግፍና በደል አስመ
         ርሮት የተነሳውን የጎንደር አማራ በማቅለል ሕገወጥና ሽብርተኛ ብሎ በብሔራዊ ቴሌቪ

          ዥን በድፍረትና በማን አለብኝነት መሳደቡ የትግሬዎች ዘረኛነትና በአማራው ላይ ያላቸ
            ው ጥላቻ ምን ያህል እንዳበጠና በተለይም የአማራውን ስነ ልቦና በማኮሰስ ብቻ ሳይሆን

      በግልጽ በጠላትነት ፈርጆ ለማጥፋት ቆርጠው መነሳታቸውን ያሳያል።

''            በሕግ የሚንቀሳቀሱ ቢሆን ኖሮ የእስር ትዛዙ ምንም ይሁን ምን በሰላም እጃቸውን
         ሰጥተው በህግ ማስረጃዎች ራሳቸውን መከላከል ሲገባቸው አመጽ ማስነሳታቸው ማ

 ንነታቸውን ያሳያል''        ይህንንም ያለው ይሔው ጀብደኛ የሕወሀት ባለስልጣን ሲሆን
             ለመሆኑ ወያኔ ከመጣ ወዲህ ሕግና ፍትህ የት ቦታ ኖሮ ነው እንኚህ ታጋይ አማራዎች

    ተከራክረውና ማስረጃ አቅርበው ነጻ የሚወጡት?     ፍርደ ገምድልነት በገሀድ በነገሰባትና
      በሚፈጸምባት አገር ሳይናገሩ ተናገራችሁ ሳይጽፉ ጻፋችሁ ወዘተ.   ተብለውና ተፈርጀው
        በሽብርተኝነት በውሸት ምስክሮች ተከሰው ለዛውም አንዳንዶቹ ለምሳሌ ፕሮፌሰር

         አስራት፤ አንዷለም አራጌና እንዲሁም ሌሎች በርካታ ንጹሀን ኢትዮጵያዊያን በዘር
          ማጥፋት ተወንጅለው በፍትህ እጦት ለጥፋት በተዳረጉባት አገር ዛሬ ወያኔ ሕዝቡን

          እንደደንቆሮ ቆጥሮ በአፈ ቀላጤው ማላዘኑ ለራሱ ለስራቱስ የሚዋጥለት አቁዋም ነው
 ብሎ ያምናልን? ''  የአዞ እምባ''        የሚባለው እኮ ዝም ተብሎ አይደለም በጉልበቱ ተጠቅሞ

          ከዋጠና ጠግቦ ከበላ በሁዋላ አዞው የተበደለ በመምሰል ማለቃቀስና ማላዘን ይወዳል፡
       ወያኔስ ቢሆን ስራው ወይም ተግባሩ ከአዞው ምን ይለየዋል?

''          የጎንደር ሕዝብ ለሰላሙና ለልማቱ ከመንግስት ጎን ቆሞ ያሳየውን ወገንተኝነት አሁንም



     ሊቀጥልበት ይገባል ለዚህም መንግስት ምስጋናውን ይገልጻል. . . ''   ሲል ሰውዬው እንደ
     አበደች ውሻ መክለፍለፉ በገሀድ አደባባይ ሆ!     ብሎ ተጠራርቶ በመውጣት ቁጣውን በ
          ተግባር ወያኔ ብቅቶኛል ብሎና አገዛዙን ክዶና በተራው ንቆ መስዋትነት የከፈለው የጎን

          ደር አማራን ከንግዲህ ወዲህ በቃላት ብቻ በመደለልና በፊት ለፊት በመዋሸትና በቴሌቪ
        ዥን መደንፋት ለትግሬዎቹ ዘረኛ አገዛዝ የሀፍረት ላይ ሀፍረትስ አይሆንበትም? 

''           የፌደራልና ክልል መንግስቶች የሕዝብን ሰላምና ጥቅም ማስከበር ሕገ መንግስታዊ ሀላ
         ፊነታቸውና ግዴታቸው ነው፡ ሁከትና ብጥብጥ ሲነሳ እርምጃ መውሰድ አለባቸው ይህ

     ን ባልተውጡት ላይ ሕጋዊ እርምጃ ይወሰዳል. . . ''     የሰውዬው መቀባጠር እዚህ ላይ
             በግልጽ ያነጣጠረው የራሱ ተለጣፊና አሽከሩ በሆነው ፍሬ ከርስኪው ብ አ ዴ ን ላይ
   መሆኑን ልብ በሉ፡ ''   ሊበሉ ያሰቡዋትን አሞራ. . . ''      አይነት ነገር፡ ታድያ የጎንደርና የተ

            ቀረው አማራ ሕዝብ በዚህ በውሽማና የጭን ገረድ የርስ በርስ እንክብልሎሽ ውስጥ ምን
ያገባዋል?        እንዲያውም እሰየው ሁለታችሁም ስልጣን ከያዛችሁ አንስቶ ስትገድሉትና

       ስታስገድሉት፤ መጤና ትምክህተኛ እያላችሁ መግቢያና መውጫ ስታሳጡት፤ ወልዶ
        እንዳይከብድ ስታመክኑትና በኤድስ በሽታ ስታስለክፉት፤ በልማት ወደ ሁዋላ ስታስቀሩ

           ትና አገሪቱ ውስጥ ባሉት ጎሳዎች ስታስክዱት፤ አሁን ላይ ደግሞ ጽንፈኛና ሽብርተኛ ለ
    ምትሉት ምስኪኑ አማራ እንዲያውም በ 25      አመት ውስጥ እንደገና የተወለደ ያህል ያስ
       ደስተዋል እንጂ አይከፋውም፡ ብ አ ዴ ኖችም ''   ከሾክ የተጠጋ አጋም. .  '' እንደሚባለው
         በራሳችሁ ወኔ ቢስ አሽከራዊና አሞተ ቢስ ሆዳምነታችሁ በጌታችሁ ብትመቱልን ''እልል

እልል!. . . ''           ከማለት ሌላ አማራው ዞር ብሎ አያያችሁም፡ የናንተ ነገር ለብዙ አመቶች
        የተሰጣችሁን ምክር አልሰማ በማለት ስትደናበሩ ዛሬ ላይ ህልውናችሁ ''    በቡሀ ላይ ቆሮ

ቆር''         ሆኖባችሁዋል፡ በአማራው ላይ እስከዛሬ ስትፈጽሙት ለኖራችሁት ሀጢያት እናን
       ተም ጌታችሁ ወያኔም ተናክሳችሁ ጥፉና ውደሙልን ደስታውን አንችለውም።

''    በጎንደር አሁን ሰላም ሰፍኑዋል. . .''     ያለው ካድሬ ለመሆኑ ምናልባትም ለመጀመሪያ
          ግዜ አማራው በቃኝ ብሎ አደባባይ መውጣቱንና ወደፊት ወያኔ መንግስት ላይ የሚያስ

   ከትለውን ተጽእኖ ተረድቶት ይሆን?     ምንም እንኩዋን ሕዝባዊ እምቢተኝነቱ ሲቀሰቀስ
በ 12           ኛ ክፍል መልቀቅያ ፈተና ሰበብ ኢንተርኔት ተዘግቶም ቢሆን መላው የአማራ ሕ

          ዝብ አገር ቤትም ውጪም ያለው በሚገባ ጉዳዩን አውቆታል፡ እስካሁን ተደብቆና የሚ
          ዲያ ሽፋን አጥቶ የነበረው የአማራ በደል በአለም አቀፍ ደረጃ አደባብይ ወጥቱዋል።

  ባጋጣሚ የእስራኤል ጠ/        ሚ ጉብኝትን ተከትሎ የታየ አመጽ መሆኑ ወያኔ ባልጠበቀው
     ሁኔታ በጎንደር ለመጉዋዝ ጫፍ በደረሱ ከ 6-9     ሺህ በሚደርሱ ቤተ እስራኤሎችና ከ



           ነሱ ጋር በበጎ ፈቃደኝነት ይሰሩ በነበሩ አይሁዶች ሳቢያ የጎንደር አማራ አመጽ በእስራ
         ኤል ጋዜጦችና ቲቪ መዘገብ ችሎአል፤ አልጀዚራና ዋሽንግተን ፖስትም እንዲሁም ሌ
       ሎች ከፋም ለማም መጠነኛ ሽፋን ሰጥተውታል። በዚህም ''   አማራው በማንነቱ መሸርሸ

    ርና በመንግስት በኩል ተረስቶ መቆየቱን''     እንደምክንያት ጠቅሰው እርስ በራሳችን እንክ
          ዋን ለመናገር ይከብደን የነበረውን አማራው ላይ ያለውን ጭቆና የአለም ዜና አድርገውል
           ናል፡ ከንግዲህ ጀምሮ የተደበቀው ሰቆቃችን የታሸገበትን የብረት ሳጥን ቁልፍ ሰብሮ ነጻ

ወጥቶልናል።

          ወያኔዎች በምንም ተአምር ሊቆጣጠሩት በማይችሉት የግዜ ክስተት አደባባይ ላይ ፈንድ
          ቶ የመጣውን የአማራ ጸረ ሕወሀት ትግል የአፈቀላጤውሙሾ ከኤርትራና ከአርበኞች
          ጋር ሊያይዘውና አማራው እንዳልነቃና አሁንም በቁጥጥሩ ስር እንደሆነ ለማስመሰል ቢ

         ጥርም ማንም ሀይል እየጎለበተ የመጣውን የአማራ ስነ ልቦና ሊያደበዝዘው የማይችልበት
           አዲስ ዘመን ውስጥ ተሸጋግረን መድረሳችን ግን ለወዳጅም ሆነ ለጠላት እውን ሆኖአል፡
          ይህን መልካም አጋጣሚ በደንቡና በስነስራቱ ሰከን ብለን ድርጅታዊ፤ የአማራ ወገንተኝ
         ኝነትን ያሰመረ፤ በሳልና ብልህነትን የተመረኮዘና ሕብረትና አማራዊ ፍቅርን ያለመለመ

 የተቀናጀ ''  በመኖርና አለመኖር''       ቁዋፍ ላይ ለሚገኘው ጀግናው የአማራ ሕዝብ ከአብራ
            ኩ የውጣን ሁሉ ተረባርበን የጎንደር አማራን ንቃት ወደ ጎጃም፤ ወሎና ሸዋ እንደዚሁም

       አዲስ አበባ ውስጥ ሰርጾ እንዲገባ ቀበቶአችንን ጠበቅ እናድርግ።
  አብነት ሁነኛው ነኝ!

  
     


