
 

 

- የምሥራች – የምሥራች – ሙሰኞች ! – ሜቴክ ተመልሶ መጣላችሁ - 

ከሚክያስ 

መቼም ይህ ዘመን ጉድ ጉዱን ነው የሚያሰማን። ሠላምን ስንመኝ ጅምላ ግድያን በየቀኑ እናዳምጣለን። ልማትን 
ስንጠብቅ ዝርፊያን እናያለን። ወጥቶ መግባት ፈተና ሆነ። ትምህርት ቤት መሄድ አስፈሪ ሆነ። በየቀኑ ጉድ ብቻ መስማት 
ሆነ እጣችን። ከዚህ መከራ እግዚአብሄር እንኳን አልታደግ አለን። ምነው ፈጣሪ ፊቱን አዞረብን? እረ እባካችሁ፣ 
ሁላችንም በየኃይማኖታችን እግዚዖ እንበል፣ መሬት ተደፍተን እግዚአብሄርን እንለምን። ከዚህ በላይ ምን 
እንሁን? አምባገነን ስንል ድርብ ድርብርብ አምባገነን፣ ድህነት ስንል ድርብ ድርብርብ ድህነት፣ የዋጋ ግሽበት ስንል ድርብ 
ድርብርብ የዋጋ ግሽበት፣ እረ ምን ይበጀን? 

ትላንት 31 March 2021 ዓም Habesha Unity - ጋዜጠኛ ኤርምያስ ለገሠ ይፋ አደረገው የሚለውን ምሥጢራዊ መረጃ 
አቅርቧል። ዘገባው አባ ዱላና ሌተና ጄነራል ባጫ ደበሌ የጦር መሳርያ ግዢ ሊያደርጉ መሆናቸውን ነው የሚጠቁመው። 
ጨምሮም መሳርያዎቹ ከአምስት አገሮች እንደሚገዙና ግዢው የሚፈጸመው ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቅርበት ባላቸው ከዚህ 
ቀደም ከህወሃት ጋር ይሰሩ በነበሩ ደላሎች አማካኝነት ነው ይላል። ከነ አባዱላ ጋር በግዢው ከሚሳተፉት ውስጥ አንዱ 
የሎጂስቲክ ኃላፊው አቶ አብዱራህማን እንደሆኑም ዜናው ያትታል። 

የጦር መሳርያ ግዢ አያስገርምም፣ ማንም አገር ህልውናውን ለመጠበቅ የጦር መሳርያ ይገዛል፣ ግን ግዢ የሚፈጸመው 
በባለሙያዎች እንጂ ቀድሞ በሙስና በተዘፈቁ ግለሰቦች ባይሆን ይመረጣል። በህወሃት ዘመን የፈረጠመው የሙስና 
ከበርቴነት ሕዝብ እያደኸየ ባለቤት የሌላቸው ሕንጻዎች ቆልሏል። እነ አባዱላን በከፍተኛ ግዢ ውስጥ ማሳተፉ በህወሃት 
ዘመን የነበረው እኩይ ምግባር አለመታረሙን ያሳያል። መቼም ያ ሁሉ ትግል የተደረገው ሙስና ለማጥፋት፣ ሜቴክ 
በተባለው ድርጅት ግልጽ ዝርፊያና ቅሚያ እንዳይፈጸም፣ ኤፈርት በተባለው የስርቆት መዋቅር የሃገር ኃብትን ወደ ውጪ 
ማሸሽ እንዳይፈጸም ነበር። ወያኔን ለመጣል ዕልፍ ዓዕላፍ ወጣቶች የተሰዉት ነጻነት፣ ሠላምና እኩልነት እንዲሰፍ ነበር። 
ዛሬም ያው ሆነ። ነጻነት ደብዛዋ ጠፋ። ሠላም ናፋቂ ሆነች። እኩልነት ወሬ ብቻ ሆነች። ሌላው ቀርቶ ወቶ መግባት 
እንኳን ናፋቂ ሆነ። ህወሃት በኦዴፓ ስትተካ የህወሃቱ ማደጎ ልጆች ተረኝነትን አዲሱ ርዕዮተ ዓለም አደረጉ። 

ተረኛ መሆን ራስን ለነገ ፍርድ አሳልፎ መስጠት ነው። ሰው ተዘቅዝቆ እየተገደለ፣ ሠላም እየደፈረሰ፣ አማራ በየዕለቱ 
በጅምላ እየተጨፈጨፈ፣ ወዘተ፣ ወደ አፍ የምትገባ እያንዳንዷ ጉርሻ - ያች መተከል ላይ አንጀቷ በቀስት ተዘርግፎ 
የተጨፈጨችዋ የአማራይቱ እናት ሥጋ ነው። ትንሿ የሽቶና ውስኪ ጠብታ ዛሬ ባቦ ገምበሌ ወረዳ የተጨፈጨፉት 
ህጻናት ደም ነው። በሙስና፣ በዝርፊያ፣ በቅሚያ የተገናባ ሕንጻ የሙት መቃብር ነው። ወገኖቼ ምናለ ቢቀርባችሁ፣ 
ከሚመጣው ፍርድና መቅሰፍት እባካችሁ ራሳችሁን መልሱ። የረቀቀውን የዝርፊያ ልምድ እንደ ሙያ አንግቦ ተረኛውን 
ኦዴፓ ማገልገል ለሕይወት አይበጅም። ባለሙስናው ግርማዊ ቀዳማዊ  - ፐርቼዘር - መሆናቸው ተረኝነቱን ቁልጭ 
አድርጎ ያሳያል። አስተዋይ ሰው ደግሞ ደጋግሞ ግራና ቀኙን ይመለከታል። የህወሃትን ተዓምራታዊ ሞትና ቀብር እያዩ 
እንደገና የድሆች ኃብትን ማባከን፣ በሙስና ቡምብ ሃገርን ማጋየት ምን ይጠቅማል? እውነት ድንገት ነው የምትፈርደው፣ 
እባካችሁ ክፋትን አትተባበ። 

በበደኖና አርባጉጉ፣ ጉራፈርዳ የተጀመረው የአማራን ዘር የማጥፋቱ መዋቅራዊ ሽብር ዛሬ ምዕራብ ኦሮምያ ዞን ባቦ 
ጋምቤላ ወረዳ ደርሷል። ወያኔ ስትገረሰስ ይህ ዘግናኝ የዘር ፍጅት የሚቆም መስሎን ነበር። የዘር ፍጅቱ - ቀጣይ፣ 
ድብቅ፣ ሴራ መሆኑ ዛሬም ይታያል። ዶክተር አብይ ሥልጣኑን ከተረከቡ ወዲህ መንግሥት አለ በማይባልበት ደረጃ -
 አማራ መጠነ ሠፊ ጥቃት ተፈራረቀበት። ሕጻናት ታረዱ፤ እረኞች ተሠየፉ፣ ወላጆች በጦር ተሠቀሰቁ፣ እናቶች 
ጡታቸው እየተቆረጠ አንጀታቸው ተዘረገፈ፣ አባቶች እልጆቻቸው ፊት ታረዱ። ማይካድራ፣ መተከል፣ ወለጋ አኬል 
ዳማ ሆኑ። የባለሥልጣናቱ ከንቱ ዛቻ ማዘናግያ ፖለቲካ ሆነ። አራጆችና አሳራጆች በቅንጅት ተናበው ሲሰሩ 
አክቲቪስቶች ብቅ ብለው አውርተው፣ አውግዘው ማምሻውን ከገዳዮች ጋር ፎቶግራፍ ይነሳሉ። ውሎአቸው፣ 
ገቢያቸው፣ መዝናናታቸው እንዳይጎድል የሚፈልጉ ሁሉ "መንግሥት ምን ያድርግ - ይህን የሚያደርጉት ከሥር ያሉት 
ናቸው" ይላሉ። ደም እንደጎርፍ እየፈሰሰ ከንቱ ውዳሴ ብቻ። 

ዘመናዊ መሳርያ እየተገዛ የኦሮምያ ልዩ ኃይልን እያስታጠቁ አማራን ማስፈጀት በምድርም በሠማይም ያስጠይቃል። ዛሬ 
ጥቃቱን ፈጻሚዎች ምን ምን ዓይነት መሳርያ እንደ ታጠቁ ሁሉም ታዝቧል። የመንግሥት ካሚዮኖችንና አውቶብሶችን 
እየተጠቀሙ ካላ አንዳች ቁጥጥር በአማራው ላይ ግፍ ሲፈጸም አማራ ብልጽግናዎች የት ነበራችሁ? 



የምሥራች – የምሥራች - ሜቴክ - ተመልሶ መጣ። ሜቴክ ሲመጣ ግን የእግዚአብሄር ፍርድም ተከትሎ ይመጣል። 
ወገኖቼ - ተረኛውን ሜቴክ አትተባበሩ። ይልቁንም እግዚአብሄር የአማራ ደም እንደጎርፍ የሚፈስባት ኢትዮጵያን 
እንዲታደግ እጆቻችሁን ወደ ላይ ዘርጉ። ሁላችሁም የሠላሳ ዓመታት የጥቃት ሠለባ ለሆነው አማራ ስትሉ አምርራችሁ 
አልቅሱ። አምልካችን ይፍረድ። 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር 
 


