አገዛዙ እንዲህ የሚቀልድበት ምክንያት አልገባቹህም እንዴ???
ነውረኛው፣ አረመኔው፣ ቆሻሻው፣ ደንቆሮው፣ ሥርዓት አልበኛው፣ ወንበዴው፣ አሸባሪው፣ ጋኔናሙ አገዛዝ
ሆን ብሎ እያደረጋቸው ባሉት ቀልዶቹ እያደረገው ያለው ነገር እኮ ግፍ ተጋቹን ሕዝብ የማብሸቅ፣ የማብገን፣
የማሳረር ሥራ ነው እየሠራ ያለው!!!
በቀደም ለት ባጫ ደበሌ ቃል በቃል "ወለጋ ውስጥ ጭፍጨፋ የፈጸሙ አካላት ሙሉ ለሙሉ
ተደምስሰዋል!" ብሎ መግለጫ በሰጠ ማግስት ከወለጋ እስከ መተከል የተዘረጋ ሰፊ የጭፍጨፋና የንብረትና
እህል ማውደም ጥቃት የመፈጸሙ ትርጉሙ ምንድን ነው የሚመስልህ ወገኔ???
ቆይ ደግሞ ታያለህ ባጫ ደበሌ "ጁንታው ከዚህ በኋላ ምንም ዓይነት ጥቃት መፈጸም በማይችልበትና ጥቃት
ፈጻሚ ቡድን ማሰማራት በማይችልበት ሁኔታ ተደምስሷል!" ያለው ወያኔ ከሰሞኑ "በራያ፣ በሰቆጣና
በወልቃይት ጥቃት ፈጽሞ ይሄንን ያልህ የአማራ ገበሬ ጨፈጨፈ!" ሲባል ትሰማላቹህ ጠብቁ ብቻ!!!
"መከላከያንና ደኅንነቱን በስሩ አድርጎ የሀገሪቱን ሰላምና ደኅንነት የማስጠበቅ ኃላፊነትና ግዴታ
ተሰጥቶታል!" የተባለው ሰላም ሚኒስቴር ተብየውም ሕዝብ የጋለ ብረት ምጣድ ላይ ተቆልቶ እንዳረረ እህል
የሚታደገው አካልና መፍትሔ አጥቶ እየተቆላና እያለቀ ባለበትና ሕዝብ የሐዘን ማቅ ለብሶ ባለበት ሁኔታ
ልክ የተጣለበትን ኃላፊነትና ግዴታ እንደተወጣ፣ ሥራ እንደሠራ፣ ግቡን እንደመታ፣ ዓላማውን እንዳሳካ፣
የሕዝብን ሰላምና ደኅንነት እንዳስጠበቀ እንዳረጋገጠና የተድላ ደስታ ዘመን የሆነ ይመስል እንዲህ ሥራ
ፈትቶ የፋሽን ሾው ትርኢት እንደሚያሳይ የልብስ ዲዛይን ድርጅት ሀገሪቱ ገንዘብ አጥታ እንዲህ
በተቸገረችበት፣ የኑሮ ውድነት በተንጫረረበትና ሕዝቡ የሐዘን ማቅ በለበሰበት ሰዓት ለወጪ ቅንጣት ታክል
እንኳ ሳያስብና ሳይጨነቅ "ሠራተኞቸን ምን አልብሸ ላዘንጣቸው ላንቆጥቁጣቸው?" ብሎ ተጨንቆ ትንሽም
እንኳ ሳያፍር እንዲህ እንዲቀልድ የሚደረግበት ምክንያት ሕዝቡ "የሰላም ሚንስትር ተብየው ኃላፊነትና
ግዴታውን እንደተወጣና የሕዝቡን ሰላምና ደኅንነት እንዳረጋገጠና ሽልማት እንደሚገባው አካል መሆኑ
ወይም መቅበጡ አይገርምም ወይ???" ብለን እንድንበሽቅ፣ እንድናር፣ እንድንበግን፣ እንድንቃጠል
ለማድረግና በእኛ ላይ የሥነልቡና ጥቃት ለማድረስ ነው ሌላ አይደለም!!!
ወገኔ ሆይ! ወያኔ እንዴት አድርጎ እየቀለደብህ፣ በነፍስ በሥጋህ እየተጫወተብህ እንደሆነ ፈጽሞ ሊገባህ
አልቻለም!!!
አገዛዙ እንዲህ እየቀለደብን በነፍስ በሥጋችን እየተጫወተብን የሚጨፈጭፍበት ጉዳይ መልእክቱ "አማራ
በውጭ ሀገራት ብትሰለፍ፣ ለዓለም አቀፉ ፍ/ቤት ብትከስ ይሄ ድርጊትህ እኛን ትንሽም እንኳ አንተን
ጨፍጭፈን ለመጨረስ ከያዝነው ዓላማና ግብ ወደኋላ የሚያደርገን እንዳይመስልህ! ከሰይፋችን ማንም
አያድንህም! እንዲህ እየቀለድንብህ፣ በነፍስ በሥጋህ እየተጫወትንብህ ነው ጨፍጭፈን የምንጨርስህ!"
የሚል ነው መልእክቱ!!!

ወገን ሆይ! የዚህን ያህል ተቀልዶብህ፣ ተዋርደህ፣ በቁምህ ሞተህ ተጨፍጭፈህ ማለቅህ ከጎመዘዘህ፣
ካቅለሸለሸህ፣ ካንገሸገሸህ፣ ከቆጨህ፣ ካቃጠለህ በአገዛዙ ላይ "ሆ!" ብለህ ተነሥና ዐምፅ!!! ጠራርገህም
አስወግደው!!! ሌላ ምንም የተተወልህ አማራጭ የለም!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

