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የአማራ ክልል የፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሺነር አቶ አበረ አዳሙ በአማራ ክልል የምክር ቤት ስብሰባ ላይ
ቆሜልሀለሁ የሚለውን የአማራ ህዝብ በመናቅ ብርጋዴል ጀኔራል አሳምነው ፅጌንና በመፈንቅለ መንግስት
ተብየው ስም የተሰውትንና አሁንም የሚያሳድዷቸውን ሞትና እንግልት እንዴት እንደሚያስፈፅም
በኩራትና በማንአለብኝነት ሲተርክ ሰማሁት።
እንደእኔ አማራን ጠላቶቹ ከተባባሪ አድርባዮች ጋር የሚያደርሱበትን ጥቃት ለማውገዝና ለመቃወም
የቆመ አማራ የአበረን መግለጫ ሰምቶ ዝም ማለት ይከብዳል። ምክንያቱም ባለፈው ”ይድረስ ለአበረ
አዳሙ” በሚለው ፅሁፌም እንደገለፅኩት አበረ እስከመጨረሻው ድረስ ግንቦት 7 ነበር። አሁንም
ተግባሩን ሳየው በነዶክተር ብርሀኑ ተልእኮ አስፈፃሚ እንጅ የአማራ ወገንተኝነት አይታይበትም።
በነገራችን ላይ የአበረ የቅርብ አለቃ ብርሀኑ ነጋ (ቄስ ሞገሴ) ”የአማራ ልዩ ሀይል መፍረስ አለበት ”
ማለቱን ልብ ይሏል።
የግንቦት 7 አመራር የነበረው አበረ ከግንቦቴዎች ጋር ኢትዮጵያ ገብቶ ከተደመረ በኋላ የውስጥ አርበኛ
በመምሰል ድንገት የአማራ ክልል የፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሺነር ሆኖ ተሾመ። ለአማራው እንዲሰራ
የገፋፋው ብርጋዴል ጀኔራል አሳምነው ፅጌ እንደሆነ ጀኔራል አሳምነው ከሞተ በኋላ ሲናገር ተሰምቷል።
ጀኔራል አሳምነው በህይወት ስለሌለ አበረ ራሱ እንደሚለው ”ብርጋዴል ጀኔራል አሳምነው ፈልጎ
መረጠው ብለን ብናስብ እንኳ የሆነው ሁሉ ”በሬ ከአራጁ ጋር ይውላል” ነው።
ዛሬ አበረ የፈለገውን የማለት መብትና ስልጣን ስላለው ብቻ ራሱን ሀቀኛና የአገር ተቆርቋሪ፣ ብርጋዴል
ጀኔራል አሳምነውን፣ ከእሱ ጋር የተሰውትንና አሁንም የሚያሳድዳቸውን ምርጥ የአማራ ልጆች ወንጀለኛ
ይላቸዋል።
ለነገሩ ሁሉም የጀኔራል አሳምነው ፅጌ ከሳሾች የንፁሀን ደም በአናታቸው ላይ ስለሚጮህ ነው መሰል
ይኸን ”መፈንቅለ መንግስት” የሚል የዳቦ ስም የሰጡትን አማራን የማዳከም ደባ ሲገልፁት ውሸቱን
እንኳን በትክክል መዋሸትና ውሸታቸውን ማቀናበር አቅቷቸው እስከዛሬ ያዝረከርኩታል። ዛሬ ደግሞ
አበረ መፈንቅለ መንግስቱ ሲፈፀም ጀኔራል አሳምነው በጠራው ስብሰባ ላይ ቁጭ ብሎ እንደነበረ
ነግሮናል። ይህን የአበረን አባባል እስከዛሬ ከዋሹት ጋር ሲያገጣጥሙት ውሸቱ የበለጠ ይዝረከረካል።
በዚያ ላይ እነአበረ ጀኔራል አሳምነው ቢሮው ውስጥ በጠራው ስብሰባ ላይ ተቀምጠው እያለ ከውጪ
ተኩስ ሲሰሙ እሱና ግብረ አበሮቹ ሞባይል ስልካቸው በእጃቸው ስለነበር ከፀጥታ ሀይሎች ጋርና
ከፌደራል ፓሊስ ጋር መረጃ ሲለዋወጡ እንደነበረ ገልፆ በዚህም ተግባራቸው አደገኛውን ሁኔታ
በመቆጣጠር ክልሉን ከመከራ እንደታደጉት ነግሮናል። ይህ አባባሉ፣ ስብሰባ ተቀምጠው ከፌደራል ጋር
መልዕክት ሲላላኩ እንደነበር የተናገረው ደግሞ ብዙ ጥርጣሬ ያጭራል፣ ጀኔራል አሳምነውም
ስለመፈንቅለ መንግስት ተብየው ”አማራን የማዳከም ሴራ” ምንም ነገር እንደማያውቅ ያመለክታል።
አበረ ታዲያ ከታች ላሉት ጥያቄዎች ምን መልስ እንዳለው ባናውቅም እንጠይቃለን።
 ሰማኸኝ አስረስ በተናገረው መሰረት ጀኔራል አሳምነው ፅጌ በተለያየ ቦታ በአንድ ጊዜ ወንጀል
ሲፈፅም አይተነዋል ተብሎ በተወነጀለበት ሰዓት ለአበረ ደውሎ አበረ ቢሮው እንደነበር ነግሮት
ነበር። አሁን ደግሞ እሱ ራሱ ስብሰባ ላይ ነበርኩ አለ። እንዴት ሊሆን ቻለ?

 ጀኔራል አሳምነው ቢሮው ውስጥ እናንተ ጋር በስብሰባ ከተቀመጠ የአዴፓን አመራሮች ማን
ገደላቸው?
 ስብሰባው ላይ ጀኔራል አሳምነው እናንተ ተፃፅፋችሁ እቅዱ እንዲከሽፍ እሱ ራሱ ይሁንታ ሰጠ?
ወይንስ ተኝቶ ያንቀላፋ ነበር?
 ስብሰባ ውስጥ እያላችሁ ተኩስ ሲሰማ ጀኔራል አሳምነው አልሰማም? ምን እናድርግ ብላችሁ
ከእሱ ጋር አልተመካከራችሁም? ወይንስ የእሱ ወገን መስላችሁ ለዚህ አበቃችሁት?
 ነገሩ የቱን ያህል አደገኛ እንደሆነ ለመረዳት እናንተ ወጥታችሁ ሳታዩ፣ ጉዳዩ ከክልሉ የፀጥታ
ሀይል በላይ መሆኑን በምን አውቃችሁ ፌዴራል ጋር ምክር ገባችሁ?
ግራም ነፈሰ ቀኝ እውነቱን አብጠርጥሮ የሚያውቀውና አበረና ግብረአበሮቹን ፈርቶ ለጊዜው አንገቱን
የደፋው መላው የአማራ ህዝብ የቱን ያህል እንደሚታዘበው የሚየገናዝብ አይመስልም። አበረ ዛሬም
አይኑን በጨው አጥቦ የአማራ ህዝብ ብቸኛ ተቆርቋሪና ህግ አስከባሪ ነኝ ይለናል። አማራ ደግሞ
እንደህዝብ ወዳጅና ጠላቱንም የክፉ ቀን ደራሹንም የሚያውቅ አስተዋይ ህዝብ ነውና ትላንት የተሰውትን
የአዴፓ አመራሮችና በገዳይነት የፈረጁትን የአማራ ህዝብ ተቆርቋሪ ጀግና ጀኔራል አሰምነውን ለያይቶ
ለማየትና ይቸገራል። አማራ በእርግጠኝነት የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉት ወገኖቹ ከአማራ ውጭ የሆኑ
ሀይሎች ባቀነባበሩት ሴራና በሰርጎ ገቦች ጉዳይ አስፈፃሚነት ተጠልፈው እንደወደቁ ቆጥሮ ገዳዮቹንና
አስገዳዮቹን በዓይነቁራኛ እየተከታተላቸው ነው።
አበረ እነጀኔራል አሳምነውን ገዳይ አድርጎ በዚህም እንደሚያፍር ተናግሯል። እኔ ግን እለዋለሁ፣
አስታውሶ ማፈር ካለበት እስከአሁን በሰራውና አሁንም በመስራት ላይ ባለው የክህደት ወንጀል፣ አሳዶ
በሚያጠፋው የክፉ ቀን ደራሽ ጀግና አማራ ደም በጨቀየው እጁ እድሜ ልክ ባስታወሰ ቁጥር ይፈር
እንጅ፣ በአማራ ልብ ውስጥ ተደላድሎ በተቀመጠው ጀግና በጀኔራል አሳምነው ፅጌ ተግባር ማፈር
አይገባም። አበረ ህሊና ካለው ብቻውን ሲሆን በራሱ እንደሚያፍር አልጠራጠርም። ምክንያቱም እሱ
እንደሚለው ጀነራል አሳምነው ፅጌ ወንጀለኛም እብድም አለመሆኑን በደንብ ያውቃል። ጀኔራል
አሳምነው ኩሩ የአማራ ልጅ፣ ጥቃትን የማይወድ፣ ለሆዱ የማይሸጥ፣ በሁለት ቢለዋ የማይበላ ንፁህና
የዘመናችን ጀግና አማራ ነው።

