በወልቃይት፣ በጠገዴ፣ በሑመራ በጠለምትና በራያ ያለ ሰፋሪ
ትግሬ በሙሉ የጨፍጫፊው ሳምሪ/ሰምረ ቡድን አባላት
ናቸው!!!
ኢቴቪ ዛሬ በምሽት ዜናው አንድ በአማራነታቸው መላ ዘመናቸውን ወያኔ አላስኖር አላሠራ
ብሏቸው ሲያሰቃያቸው የኖሩ መጨረሻ ላይ ከሰሞኑ ገድሎ ጫካ ውስጥ የጣላቸው የሁመራ
ባለሀብትንና አማቻቸውን ማለትም የልጃቸውን ባል አገዳደል ሐዘን ላይ ከተቀመጡ የቤተሰብ
አባላት አንደበት አስደምጦናል!!!
ሰሞኑንም ኢቴቪና ሌሎቹ የአገዛዙ የብዙኃን መገናኛዎች ከረጅም ዘመን ጀምሮ አማራ በግፍ
እየተገደለ የሚቀበርበትን በሰፊው የሑመራ አየር ማረፊያ ቅጥር ግቢ ውስጥ ያለን የጅምላ
መቃብሮች ስፍራን አሳይተውናል!!!
ኢቴቪም ሆነ ሌሎቹ የአገዛዙ የብዙኃን መገናኛዎች ይሄንን ያህልም መዘገባቸው የሚበረታታ
ቢሆንም አዘጋገቡ ግን የግፍ ሰለባዎቹ ጥቂቶችና የጅምላ መቃብር ስፍራዎቹም እንደዚሁ
ጥቂቶች የሚያስመስል በመሆኑ ቅሬታን ፈጥሮብኛል!!!
ጉዳዩን በቅጡ አለማየት ወይም አለመመርመር ካልሆነ በስተቀር መላ የወልቃይትን፣ የጠገዴን፣
የሑመራን፣ የጠለምትንና የራያን ምድር የሞላው ወያኔ አማራን ከእነዚህ ስፍራዎች ለማጽዳት
ወይም ለማጥፋት ከአርባ ዓመታት በፊት ጀምሮ በያዘው ሰይጣናዊ የዘር ማጥፋት እርምጃ
ወይም ዘመቻ ምክንያት በግፍና በአረመኔያዊ ሁኔታ በተገደሉ በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ የአማራ
የጅምላና የተናጠል መቃብሮች ነው!!! እዚያ የደም መሬት ላይ ይሄ ከዚህ ተብሎ የሚለይ ቦታ
የለም በሁሉም ስፍራ የግፍ ሰለባ መቃብሮች ሞልቷል!!!
በዘመነ ወያኔ በወልቃይት፣ በጠገዴ፣ በሑመራ፣ በጠለምትና በራያ ውስጥ አማራነትን ጠብቆ
ለመኖር መጣርና የተጫነባቸውን ትግሬነት ለመቀበል አለመፈለግ ያለምንም ጥያቄ ለመገደል
የሚያበቃ ምክንያት ሆኖ መቆየቱ ለዚህ ማረጋገጫው ነው!!!
ከፊሉ ሕዝብ ላለመገደል ብሎ ሀገሩን ጥሎ ተሰዷል፡፡ ከፊሉ ደግሞ ወያኔ ሊገላቸው እንደሚችል
እያወቁም "ሲፈልግ ገድሎ ይጨርሰን እንጅ አገራችንን ጥለን የትም አንሰደድም!" የሚል ጽኑ
አቋም በመያዝ ሀገራቸውን ጥለው ባለመሰደዳቸው፣ አማራነታቸውን መካድና ትግሬነትን
መቀበል ባለመፈለጋቸው በግፍና በአረመኔያዊ ሁኔታ እየተገደሉ በምድራቸው ተቀብረዋል
ወይም ተገድለው የትም በመጣል አስከሬናቸው የአውሬ ሲሳይ ሆኖ ቀርቷል፡፡ ከእነዚህ
"ሀገራችንን ጥለን አንሰደድም፣ አማራነታችንንም አንለቅም!" ብለው በራሳቸው ፈርደው

እስከዚህች ዕለት ድረስ ሀገራቸውን ሳይለቁ ከተቀመጡት ውስጥ እግዚአብሔር ምስክር
ሊያደርጋቸው ከሞት ያተረፋቸው በጣም ጥቂቶች ደግሞ ሞተው አልተቀበሩም እንጅ እዚያው
ሲቆዩ ከሞት በመለስ ካለው መከራ ያላሳለፉት፣ ያልደረሰባቸውና ያልተፈጸመባቸው መከራ፣
ሰቆቃ፣ ግፍ፣ በደልና ፍዳ የለም!!!
ወያኔ ባለርስቱን አማራን በዚህ መልክ እየፈጀ ነው ወገኖቹን ከትግራይ እያመጣ በነፍስ ወከፍ
እያስታጠቀ ሲያሰፍራቸው የኖረው፡፡ ከፊሎቹ ሰፋሪዎች አማራው ጥሎት የሔደውን ቤት
ንብረቱንና እርሻውን ወርሰው ነው እየኖሩ ያሉት!!! ከባድ ወንጀል መሆኑን ልብ እያላቹህ!!!
በወልቃይት፣ ጠገዴ፣ ሑመራ፣ ጠለምትና ራያ ያለ ሰፋሪ ትግሬ በሙሉ የጨፍጫፊው
ሳምሪ/ሰምረ ቡድን አባላት መሆናቸውን መጠራጠር ሲበዛ የዋህነት ነው የሚሆነው፡፡ የሳምሪን
ጨፍጫፊ ቡድን ለየት የሚያደርገው ነገር ካለ ሰፋሪው ትግሬ በሀገሬው ላይ ሲፈጽመው
የኖረውን አረመኔያዊ ግፍ በአንድ ምሽት ውስጥ መፈጸሙና ሀገር ጥሎ መሸሹ ካልሆነ በስተቀር
ወያኔ በነፍስ ወከፍ አስታጥቆ ያሰፈረው ሰፋሪው ትግሬ ያልፈጸመውን ግፍ የሳምሪ ቡድን
አልፈጸመም!!! ሳምሪ የተባለው በሚኒሻው፣ በጸጥታ ኃይሉ የሚደገፍ የጨፍጫፊ ወጣቶች
ቡድን ከሰማይ የወረደ ሳይሆን የሰፋሪው ልጆች መሆናቸው ልብ ሊባል ይገባል!!!
በመሆኑም ሰፋሪው ትግሬ በሙሉ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ወንጀለኛ ነው፡፡ ሌላው ቀርቶ
በዚህ በአረመኔያዊ ወንጀል በተሞላ የወያኔ የዘር ማጽዳትና በመሬቱም ላይ በማስፈር ዘመቻ
ሰፋሪ ሆኖ መገኘት ብቻውን ከባድ ወንጀል ነው፡፡ ከተገደሉት በስተቀር ከሞት ተርፎ እዚያው
ያለውና ሀገሩን ለቆ ለመሰደድ ተገዶ ሀገሩን ለቆ የተሰደደው አማራ እያንዳንዷን
የተፈጸመችበትን ግፍና በደል ወይም ወንጀል ጠንቅቆ ያውቃታል፡፡ የአቃቤ ሕግ ምስክር ሆኖ
መቅረብ ይችላል፡፡ በመሆኑም እያንዳንዱ ሰፋሪ እየተመረመረ እንደየወንጀሉ መጠን የሞትም
ይሁን የእስራት ፍርዱን ማግኘት ይኖርበታል፡፡ ገሎና አፈናቅሎ ወርሶ እየኖረበት ያለውን ቤት
ንብረትና መሬት ከካሳ ክፍያ ጋር መመለስ ይኖርበታል!!!
ግፈኛው ሰፋሪ በፈጸመው ወንጀል ሳይጠየቅ፣ የወሰደውን ቤት ንብረትና መሬት ሳይመልስ
ፈጽሞ "ፍትሕ ሰፈነ፣ የሕግ የበላይነት ተረጋገጠ፣ ተጠያቂነት ተፈጻሚ ሆነ!" ልንል አንችልምና
"ለፍትሕ፣ ለሕግ የበላይነትና ለተጠያቂነት ቆሜያለሁ!" የሚል አካል ሁሉ ይሄ ተፈጻሚ
እንዲሆን ተግቶ የመሥራት የሕግና የሞራል ግዴታና ኃላፊነት አለበት!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

