"የሀገር ልጅ የማር እጅ!" ዘመቻና ሸፍጠኛ መልእክቱ!!
ንጹሐን ለዘመናት ማንነታቸው ወይም አማራነታቸው ወንጀል ሆኖባቸው የሰው ጆሮ
ችሎ ሊሰማው በማይችል አረመኔያዊ ጭፍጨፋና ግፍ በየስፍራው ዘራቸው እንዲጠፋ
ሲደረግ፣ ንብረታቸው እንዲዘረፍና እንዲወድም ሲደረግ፣ የተረፉት ደግሞ መድረሻ
መሸሸጊያና መጠጊያ አጥተው የትም እንደቆሻሻ ተጥለው አቋጣሪና አስታዋሽ አጥተው
በችጋርና በበሽታ እንዲያልቁ ሲደረግ እንኳን "አይዟቹህ አለንላቹህ!" ብለው ድጋፍና
እርዳታ ሊያሰባስቡ ይቅርና እንደ ሰው እንኳ የተሰማቸውን ሐዘንና ቅሬታ ገልጸው
የማያውቁ ከማይሞላ ሆዳቸው ውጭ ሕሊና የሚባል ነገር ያልፈጠረባቸው ነውረኛ
የአገዛዙ ቅጥረኛ ከያኔያን "የሀገር ልጅ የማር እጅ!" በሚል መሪ ቃል "ለትግሬ ሕዝብ
ድጋፍ ለማድረግ!" በሚል ከሕዝቡ ገንዘብ ለማሰባሰብ ዛሬ በየስፍራው እየተዘዋወሩ
ገንዘብ ሊያሰባሰቡ እንደሆነ ተናግረዋል!!!
እነኝህን ቅጥረኛ አር ቲስቶችን "እኮ ለምንድን ነው የወያኔን አለኝታ የትግሬን ሕዝብ
የምንረዳው?" ብላቹህ ብትጠይቋቸው የትግሬ ሕዝብ እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው
ከሀገር ውጭ ያለው እንኳ ብሎት የማያውቀውንና ከፍተኛ እብሪት፣ ንቀትና ማን
አለብኝነት በተሞላ ስሜት "የትግራይ ሕዝብ ማለት ወያኔ ማለት ነው፡፡ ወያኔ ማለት
የትግራይ ሕዝብ ነው አንድ ነን!" እያሉና ፈጽሞ "ወያኔ በስማችን ተጠቀመ እንጅ እኛ
አልወከልነውም አይወክለንምም!" ብለው የማያውቁትን ነገር እነዚህ ዘገምተኞችና
ቢጤዎቻቸው ግን "ወያኔ ማለት የትግራይ ሕዝብ ማለት አይደለም፡፡ የተለያዩ ናቸው፡፡
ወያኔ የትግራይን ሕዝብ በስሙ ተጠቀመበት እንጅ የትግራይ ሕዝብ ምንም ያገኘው ነገር
የለም፡፡ ሌላው ቀርቶ መቀሌ ውስጥ እንኳ የውኃ አቅርቦት የለም!" ይሏቹሀል!!!
ወያኔ ሆን ብሎ ለፖለቲካ ቁማሩ እንዲመቸው፣ የሀገሪቱን ካዝና ያልዘረፈና ለመቀሌ
ከተማ የውኃ አቅርቦት የሚሆን ገንዘብ እንኳ የሌለው መስሎ በመታየት ለማታለል
ለማጭበርበር እንዲመቸው የሀገሪቱን ካዝና አራቁቶ ዘርፎ ትግራይ ውስጥ ስንት ነገር
ሲገነባ በከተማቸው መቀሌ ግን የውኃ ችግሯን ሳይቀርፍ ሆን ብሎ ያቆየው መሆኑ እነኝህ
ደናቁርትና ቢጤዎቻቸው አይገባቸውም!!!
ለመሆኑ ቅጥረኞቹ እርዳታ የሚሰበስቡለት የትግሬ ሕዝብ ማን ነው??? ይሄንን ያህልስ
ልናስብለት የሚገባ ነው ወይ??? እንደምታውቁት እንዲህ ለሆነ የትግሬ ሕዝብ ነው
እንግዲህ፦

* የዚህች ሀገርንና የሕዝቧን ቀንደኛ ጠላት ወያኔን ወልዶ አሳድጎ ሀገርና ሕዝብ
እንዲያጠፋ ላስቻለና አሁንም ድረስ ለዚህ የጥፋት ኃይል አለኝታ ለሆነ ሕዝብ፣

* ካለበት አደገኛ የበታችነት የሥነልቡና በሽታው የተነሣ ለአማራ ያለውን ጠላትነትና
ለአማራ ያለውን ኢአመክንዮአዊ ስር የሰደደ ሰይጣናዊ ጥላቻ ከአምስት መቶ በላይ በሆነ
ዜማዎቹ እየገለጸ በአማራ ሕዝብ ላይ ሲፎክርና የአማራን ሕዝብ ሲያንቋሽሽ ለኖረ
ሕዝብ፣
* ፍጹም ኢፍትሐዊ በሆነ መንገድ ለድፍን ሠላሳ ዓመታት በትግሬነቱ ብቻ በመላ ሀገሪቱ
ቅድሚያ ተጠቃሚና አንደኛ ደረጃ ዜጋ ሆኖ ለኖረ ሕዝብ፣
* "ሀገር ምን ይለኛል?" ሳይል ልዩ ተጠቃሚ ሆኖ ብቻውን እየበላ ሌላውን ሕዝብ ፍርፋሪ
ለቃሚ አድርጎ አዋርዶ ለኖረ ለማይጠረቃ አጋሰስና ሕሊና ቢስ ሕዝብ፣
* በየፊናው ሀገራችንን እየዘረፈ በመውሰድ ትግራይን ሲያለማ ሲገነባ ለኖረ ዘራፊና
ወንበዴ ሕዝብ፣
* በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ይኑር፣ ከልመና ጀምሮ በየትኛውም የሥራ ዓይነት
ይሠማራ ለወያኔ እየሰለለ ወገንን ሲያስበላ ለኖረና የበርካታ ንጹሐን ወገኖቻችን ደም
በእጁ ላለበት ሕዝብ፣
* "አናሳ ጎሳ ስለሆንን የእኩልነትና የዲሞክራሲ መንገድ አያዋጣንም፣ ጥቅማችንንና
ፍላጎታችንን አያስጠብቅልንም!" ብሎ በማመን በውንብድና መንገድ ሥልጣንን
ሙጭጭ አድርገው ይዘው ለዘለዓለም በሥልጣን ለመኖር ካልሆነ ግን እንደ አህያ "እኔ
ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል!" በሚል ፈሊጥ "እገነጠላለሁ!" ብሎ ለሚገለገልና "አድርገው!"
ሲባል ግን ትግራይ እንደ ሀገር ለመቆም የሚያስችለው ሪሶርስ የሌለውና የምግብ ችግር
ያለበት የተቀረው የሀገሪቱ ክፍል ጥገኛ ክፍል ስለሆነ ሊያደርገው የማይችል፤ ቢችል ኖሮ
ግን ከማድረግ ወደኋላ ለማይመለስ ኃላፊነት ለማይሰማውና ሀገር የሚባል ነገር
ለማያውቅ እጅግ እራስወዳድ ለሆነ ወንበዴ ሕዝብ፣
* በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጥናት መሠረት በመሠረተ ልማት መሟላት
ከኢትዮጵያ በቀዳሚነት ደረጃ ላይ ለሚገኝ ሕዝብ፣

* በጤና ተቋማትና በትምህርት ተደራሽነት ሽፋን ከኢትዮጵያ አንደኛ ለሆነ ሕዝብ፣
* በድህነት ወለል ላይ ባለ የሕዝብ ቁጥር ከኢትዮጵያ የተሻለ ደረጃ ላይ ላለ ሕዝብ፣
* ወልዶ ያሳደገውን የጥፋት ኃይል መሬት፣ ንብረትና ገንዘብ ከሀገሪቱ እንዲዘርፍ
እየጎተጎተ ወልቃይት ጠገዴን ከጎንደር፣ ራያን ከወሎ በመውሰድ ባለ ሀገሩን ባለ ርስቱን
የአማራ ሕዝብ እየገደለ፣ እያፈናቀለና እያሳደደ የደም መሬቱን ወርሶ በቦታው ላይ ሰፍሮ
እየኖረ ላለና መሬቱን ለባለቤቱ ለመመለስ ለማይፈልግ ወንበዴና ጭራቅ ሕዝብ፣
* ወያኔ ከሀገሪቱ በዘረፈው ከስልሳ ቢሊየን ዶላር በላይ ገንዘብ በርካታ ኢንቨስትመንቶች
ትግራይ ውስጥና በውጭ ሀገራት ለተከፈተለትና ሀብታም እየሆነ ላለ ሕዝብ፣
* ሰሞኑን በማይካድራ እንደታየው ጋብቻን ያህል የመጨረሻው የወዳጅነት ግንኙነት
እንኳ ሳይገድባቸው፣ የጓደኝነት ፍቅር ሳይገድባቸው፣ የጉርብትና አብሮት ሳይገድባቸው፣
የህክምና ሞያን የሚያክል ኃላፊነት ሳይገድባቸው ከወያኔ የተሰጣቸውን ትዕዛዝ
ተቀብለው ትግሬ ሚስት አማራ ባሏን፣ ተግሬ ጎረቤት አማራ ጎረቤቱን፣ ትግሬ ጓደኛ
አማራ ጓደኛውን፣ ትግሬ ሀኪም ቆስለው ሆስፒታል የገቡ አማራ ታካሚዎችን ለገደለ
ርሕራሔ የሚባል ነገር ላልፈጠረበት፣ ፍቅር ለማያውቅና ፈሪሐ እግዚአብሔር ለሌለው
አረመኔ ሕዝብ..... ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲረዳ እየተጠየቀ ያለው
እንግዲህ!!!
"ለተራበ ትቸ ለጠገበ አዝናለሁ!" ይሉሃል ይሄ ነው እንግዲህ!!! አይገርምም??? አሁን
እነኝህ አር ቲስት ተብየዎች ማሰብ፣ ማገናዘብ የሚችል ጭንቅላት አላቸው???
እኛ በውንብድና ስንዘረፍ የኖርነውን የሀገራችንን ካዝና ያረቆተ ሀብታችንን በምን
መንገድ ማስመለስ እንዳለብን እናስባለን እነሱ ጭራሽ ከኪሳችን አውልቀው ወስደው
ሊሰጡልን ያስባሉ!!! ይህች ነገር ግን "የተዘረፍነውን እናስመልሳለን የሚለውን ነገር
እንዳታስቡት!" የምትል ቅኔ የላትም ብላቹህ ነው???
እንግዲህ እየተጠየቅን ያለው ድሀውና ሲዘረፍ የኖረው ችግረኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ
ሲዘርፍና ሲዘረፍለት ለኖረው ለጠገበው የትግሬ ሕዝብ ነው ማለት ነው፡፡ እጅግ
የተበደለው የኢትዮጵያ ሕዝብ እጅግ ለበደለው የትግሬ ሕዝብ ነው ማለት ነው፡፡
ተጨፍጫፊው የኢትዮጵያ በተለይም የአማራ፣ የጉራጌ፣ የጌዲኦ፣ የወላይታ፣ የሱማሌ፣

የአኙዋክ... ሕዝብ ለጨፍጫፊውና አስጨፍጫፊው የትግሬ ሕዝብ ነው ማለት ነው
እንዲረዳ እየተጠየቀ ያለው!!!
ይሄ ታዲያ የግፍ ግፍ እንጅ በምን ሒሳብ ነው ተገቢና መደረግ ያለበት ጉዳይ ሊሆን
የሚችለው ወገኖቸ???
የእነሱ እጅ ለእኛ የእሬት እጅ በሆነበት ሁኔታ፣ የሞት እጅ በሆነበት ሁኔታ የእኛ እጅ
ለእነሱ የማር እጅና የሕይዎት እጅ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው??? ለመሆኑ
የኢትዮጵያን ሕዝብ "የዓለማችን ቂል፣ የማያስብ፣ የማያገናዝብ፣ የማይሰማው፣
እንደተፈለገ የሚያጃጅሉት ሕዝብ ነው!" ያላቸው ማን ነው???

በሀገሪቱ እንዲሰፍን ለምንፈልገው ሰላም ምንም ይሁን ምን መቸም ይሁን መቸ
እውነትን፣ ፍትሕን፣ ተጠያቂነትን መሠረት እንዲያደርግ ካላደረግን ወይም እውነት
ተገልጣ ሁላችንም ልክ ልካችንን አውቀን፣ ጥፋት ወንጀላችንን ተረድተንና አምነን፣
መብት ግዴታችንን ድርሻ ድርሻችንን ተቀብለን የምንኖርበት ሁኔታ ካልተፈጠረ በስተቀር
ትናንትና መጥተንበት ከእልቂት በስተቀር ምንም ባላተረፈልን የልምምጥና የእሽሩሩ
ፖለቲካ አሁንም መቀጠል ከፈለግን ልናገኘው የምንፈልገውን ሰላም መቸም ልናገኘው
እንደማንችል ሁሉም ሊረዳ ይገባዋል!!!
እነዚህን ሰዎች ልምምጥ፣ እሽሩሩ፣ ማባበል፣ ደግ መዋል የሚያድባቸው የሚያርማቸውና
የሚገራቸው ቢሆን ኖሮ ከዐፄ ኃይለሥላሴ እስከ ደርግ የተደረገው ልምምጥ፣ እሽሩሩና
ማባበል ባረማቸው ባደባቸው በገራቸው ነበር!!!
ሰይጣንና ትግሬ ሲለማመጡት እሽሩሩ ሲሉት ሲያባብሉት ይብሰዋል እንጅ አይሻለውም
እውነቱ ይሄ ነው!!! ለትግሬ ሕዝብ መብቱ የሆነውና የሚገባው ነገር ይጠበቅለት ዘንድ
ፖለቲካችንን ማመቻቸትና መሥራት ተገቢ ነው፡፡ ለትግሬ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም
የኢትዮጵያ ሕዝብ፡፡ ከዚህ ውጭ ያለው ትርፍ ነገርና የማይገባው ነገር ሁሉ ግን ፈጽሞ
ተገቢ ያልሆነና እራሱን የትግሬን ሕዝብ የሚያሳስት አደገኛ ስሕተት ነው መታረም
አለበት!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

