ለወገን ደራሹ ወገን ነውና ማስታወሻየ ለወገን ትድረስልኝ
የትግራይ ፋሺስቶች አማራውን ከ 30 ዓመታት በላይ ሲገሉትና ሲዘርፉት ሲታሰርና ሲደበድቡት ሲፈናቅሉትና
የመኖር ህልውናውን ሲፈታተኑት ቆይተወል። በሰሞኑ ደግሞ አዋሳኛቸው በሆነው የጎንደር አማራ ላይ
በጀመሩት ግደያ መሰረት መላውን አማራ ጨርሶ ለማጥፋት ተነሳስተዋል የጥፋት ዘመቻውን መሳሪያ
ባልጨበጠው ስላማዊው ሕዝብ ላይ የከፈቱት ገዳይ አልሞ ተኳሾችን በማሰማራት የጎንደርን ከተማ የጦርነት
አውድድማ አድርገው ነው። በርካታ ሲቢሊያን በተወለዱበት ባደጉበት የጎንደር ከተማ እየተገደሉና እየታፈኑ
ነው። የጦር አበጋዝ አባይ ወልዱ በአማራው ላይ የክተት ጦርነት አውጀዋል። የደሕንነትና የመከላከያ
ባለስልጣኖች አዋጁን ለማስፈፀም ገዳይና ወራሪ ጦር አዘጋጅል አማራውን በየመኖሪያ ሰፈሩ
የሚሰልሉ፤የሚፍኑና በስውር ነፍስ የሚያጠፉ ሰላየችን አስቀድመው አሰማርተወል። ፋሺስት ወራሪ
ትግሬወች የከፈቱትን አማራን ፈፅሞ የማጥፋት ጦርነት እንዳይታውቅ የማንኛውንም ሚዲያ ዘገባወችንና
ተዘዋዋሪ የህብረተሰቡን ክፍሎች አግደዋል ዘመቻቸው በጥናት የተመሰረተና የአፈፃፀም እቅድ ወጥቶለት
ከፍተኛ የሐገሪቱ ሐብትም በበጀት ተመድቦለት የሚከናወን ነው። ይህ ዘመቻ አማራው በሚኖርባቸው
በማንኛውም የሐገሪቱ ክልሎች አድኖ የማጥፋትና የማሳደድ ታላቅ ህዝባዊ ፍጅትን ያለመ ዘመቻ ነው።
መላው አማራ ሕዝብ ሆይ!! የትግራይ ወራሪወችና ዘራፊ ሌቦች የመጭረሻ ህልውናህን ፈፅሞ ለማጥፋት
የክተት አወጅ በይፋ አውጀውብሐል ከዚህ በላይ ሊመጣብህ የሚችል ግፍ አይኖርም የመኖር ያለመኖር
ምርጫህን መወሰን ያለብህ አንተ እንጅ አሸባርው ወያኔና ግብረ አበሮቹ ሊሆኑ አይገባም፤አንተም እንደሰው
የተፈጠርክ ክቡር ፍጡር ነሕና እራስህን የመከላከል ሰባዓዊ መብት አለህ፤ትግስትህና ይሉንታህ እንደፈሪ
አስቀጥሮሃልና መኖረያ ቀየህን ቤተሰብህንና ሐብትና ንብረትክን ከነፍሰገዳይ ቀማኛ ሌቦችና ወራሪወች
መጠበቅ ግድ ሆኖብሃል ፤እብሪተኞችንና በጠራራ ፀሐይ የሚያጠፉህን ወራሪወች ያባቶችህ ታሪክ ባቆየህ
ወኔና ሞራል ተጠቅመህ በየቀየሕ ተሰግስገው የሚያርዱህን ፋሺሲት ትግረወች ክንድህን ልታሳያቸው ይገባል
ወገኖቸ ናቸው ብለህ የታገስካቸውና የቻልካቸው ጥርስ የቆጠርከው ማተብ ያልበጠስከው አንተው ተላላው
ነህ እንጅ እነሱ ማተባቸውን በጥሰው ከከዱህና በጠላትነት ፈርጀው ሊያጠፉህ ቆርጠው ከተነሱ አመታትን
አስቀጥረወል። ስለዚህ እራስህን ለመከላከል የምትከፍለው ዋጋ ታሪካዊ ነውና የመጨረሻውን ነፃነትክ
ለማስመለስ እግዚ አብሔር ከአንተጋር ይሆን ዘንድ እለምናለሁ።
በአማራው ሕዝብ ስም ተደራጁተው በውጭም በውስጥም ለሚገኙ ድርጅቶች በሙሉ!!
የወላድ መካን እንደሆነ ተቀጥሮ ሳይማረ አስተምሮ ሳይደላው ተንገላቶ የፈጠረን አማራው ገበሬ አማራው
ከተሜ አማራው ወጣት አማራዋ እናት አማራዋ እህት ባጠቃላይ ሕዝባችን በትግረይ ወራሪ ፋኖች ተገድሎል
ከመኖሪያ ቀየው ተባሮል እንደቃ ተሺጦል ሐብትና ንብረቱን ተቀምቶል በአሁኑ ወቅት ደግሞ ፈፅሞ
ላማጥፋት አባይ ወልዱ የትግራዩ የጦራ አበጋዝ የክተት አዋጅ አወጆበታል። ይህ የትግራይ እብሪተኞች
ጦርነት በጎንደር አማራ ሰላማዊ ነዋሪወች ላይ ታውጆ የጥፋት አድማሱን ወደማላው አማራ መኖሪያወች
እየገሰገሰ ነው። ስለዚ በሕዝባችን ላይ ወራሪ ትግሬወች የፈፀሙትና የሚፈፅሙት የግፍ ቁናው ሞልቶ
በመገንፈሉ የህዝቡን በቃኝ ባይነት አመፅ አፋጥኖታል በማንኛውም መስክ የአማራው ድርጅቶች ከሕዝባችን
ጎን የመቆም ሞራላዊ ሐላፊነት አለባቸው። የተቀጣጠለውን ሕዝባዊ አመፅ ድርጅቶቹ መልክ የማስያዝ
በጥንቃቄ የመምራትና የማስተባበር የመጀመሪያ ግዳጃቸው ነው ብየ አምናለሁ ስለዚህ ያለምንም መደናገጥና
ልዩነት አማራውን ከውራሪ ነፍሰገዳዮች ፈፅሞ ጥፋት ማትረፍ የሁሉም አላማ እንደመሆኑ መጠል ተግባብቶና
ተናቦ መስራት አስፈላጊ ይመሰለኛል ለህዝባዊው እንቅስቃሲ ቀጣይነትም ከህዝባችን ጎን በመሰለፍ
የድርሻችሁን እንድትወጡ እንድትመሩን ፈጣን የማስተባበርም ስራም እንድትሰሩ በአማራው ልጅነቴ እራሴን
በመወከል በታለቅ ትህትና እጠይቃለሁ። ወያኔ ያፈረሳትናና እንደቅርጫት ስጋ ከፋፍሎ የሺጣትን ሐገር
ወደነበረው ክብሯ ተመልሳ እንድትቀጥል የምትታገሉ የአንድነት ሐይሎች አማራውን ፈፅሞ በማጥፋት ወያኔና
መሰሎቹ ተካፍለው የሺጣትን አገር እንዲህ በቀላሉ እንደማትመለስ ግምት ውስጥ በማስገባት ኢትዮጵያዊ ነኝ
ብሎ በማመኑ ብቻ ፈፅሞ እየጠፋ የሚገኘውን ሕዝንና የጀመረውን ሕዝባዊ እንቅስቃሴ እንድንደግፍ በታላቅ
አክብሮት እጠይቅለሁ። በኔ እምነት የትግሉ ስልት ይህ ይመስለኛል
በውስጥም በውጭም ለምትገኙ ክቡር ለሁነው የሰውልጅ ስብና የምትታገሉ ወገኖችም በአማራው
ህብረተሰብ ላይ ከሰላሳ አመታት በላየ ሲፈፀም የኖረውን ግፍ እንደተከታተላችሁት እገምታለሁ ።አሁን ደግሞ

የተረፈውን የአማራ ዘር ጨርሶ ለማጥፋት የትግራይ ወራሪና ሌባ ዘራፊ ገዳይ ፋፎወች በጎንደር አማራ
ሲቢሊያን በየመኖረያ ቤቶቻቸው ወረራና ጥቃት(ጭፍጨፋ) ጀምረዋል በአንክሮ ትከታተሉት ዘንድ
በአክብሮት እጠይቃለሁ።
ደል የግፍ ሰለባ ሎነው አማራ !!
ሞት ለካሐዲ ነፍሰገዳየች !!
የቋራው አንበሳ

