ጥቅምት 23 ቀን 2013 ዓም
ዋይታና ለቅሶ ዐማራውን ከዘር ማጥፋት አይታደገውም!
ዐማራው በውስጥም በውጪም ወዳጅ የለውም። በውስጥም በውጪም ያሉ የተደራጁና ያልተደራጁ ዐማራው
እንዲጠፋ ተግተው የሚሠሩ ናቸው። ይህ ከ1888 ዓም የዐድዋ ጦርነት ድል ማግሥት ጀምሮ በተከታታይ
ሢሠራበት የኖረ የሸበተ ሐቅ ነው።
ከሁሉም በላይ ባለፉት 30 የትሕነግ/ኢሕአዴግ እና ካለፉት ሦስት ዓመታት ወዲህ ደግሞ በኦሕዴድ/ ኢሕአዴግ
ዘረኛና ፀረ ዐማራ አገዛዝ ዐማራው በታቀደ፣ በተጠናና መዋቅራዊ በሆነ መንገድ በገፍ ተጭፍጭፏል፣ ተፈናቅሏል፣
ተገድሏል፣ ታስሯል፣ ተሳዷል። በኢትዮጵያ የመኖር የዜግነት መብቱን ተነጥቆ እንደክፉ ዐውሬ በተገኘበት
እየታደነ ይገኛል። እስከአሁን ድረስ እየተካሄደ ያለውን ዐማራን የማጥፋት ዘመቻ መዋቅራዊና «መንግሥታዊ»
መሆኑን ለመገንዘብ ብዙ ማሰብን አይጠይቅም። ይህንን እያየንና እያወቅን ይኸው አካል ለዐማራው ህልውና
እንዲቆም መጠየቅ የዋህነት ነው። ሲበዛም ጅልነት ነው።
ዛሬ በወለጋ በዐማሮች ላይ የተደረገው የዘር ፍጂት በ1980 እና 81 በሻዕቢያና በኦነግ ጥምረት በተመሳሳይ
መልኩ የተፈጸመ ነው። በማከታተልም በሐረርጌ አሰቦት ገዳም፣ በመቻሬ፣ በጉርሱም፣ በአስበተፈሪ፣ በአርሲ
አርባ ጒጒ፣ በኤሊባቡር፣ በከፋ ጉራ ፈርዳ በቅንጅት ዐማራው በጅምላ ታርዷል፣ ተጨፍጭፏል። የዚህ ሁሉ
አቀነባሪዎች የነበሩት ሌንጮ ለታ፣ ሌንጮ ባቲ፣ ዲማ ነገዎ፣ ዳውድ ኢብሣ ፣ ገላሣን ዲልቦ፣ ኩማ ዲመቅሳ፣
አባዱላ ገመዳ፤ ሽፈራው ሽጉጤ ወዘተ በሠሩት ወንጀል ከመጠየቅ አልፈው በሥልጣን ላይ ሥልጣን ተሰጥተው
በዐማራው ላይ ተከታታይ ፍጅት እንዲፈጸምበት እያደረጉ ነው።
የሕወሓት ስሪት የሆነው ብአዴንም በዐማራው ስም ወንበር ይዞ ፣ ዐማራውን የማስፈጃ መሣሪያ ሆኖ በማገልገል
ላይ ይገኛል። በዛሬዋ ኢትዮጵያ ዐማራውን እየፈጁት ያሉት የኦነግ ወለድ የሆኑት ድርጅቶችና ደጋፊዎች
መሆናቸው በግልጽ እየታየ፣ ችግሩን ሁሉ ከማዕከል ተገፍቶ መቀሌ በመሸገው ሕወሓት ላይ ሲያመካኝ ይሰማል።
አዎ! ትሕነግ/ሕወሓት የዐማራም የኢትዮጵያም ጠላት ነው። ጠላትነቱ ዓለም ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ነው።
ይህን ጠላት ተከዜን ተሻግሮ ለሕግ ማቅረብ አንድ ሆኖ እያለ፣ በግል ኦነግ ለሚሠራው ጥፋት ሁሉ በትሕነግ
ማመካኘት፣ «ጓደኛውን ፈርቶ ሚስቱን» ዓይነት ነው። በመጀመሪያ ብአዴን/አዴፓ ዐማራ መሆን አልቻለም።
ያደገበት የታዛዥነትና የሎሌነት ባሕሪይው አልለቀቀውም። በመሆኑም ብአዴን/አዴፓ ለዐማራው «የአህያ ባል፣
ከጅብ አያድንም» ዓይነት ነው። የዚህ ማሳያው ዛሬ ያወጣው መግለጫ ነው። ኃላፊነቱን ከራሱ አውርዶ ለሌሎች
ሰጥቷል። በመግለጫ ደግሞ የዐማራው የህልውና ችግር አይፈታም።
ስለሆነም ዐማራው ሁነኛ አካል የሌለው መሆኑ ያለፉት 30 ዓመታት አረጋግጠዋል። ራስን ከጥፋት መከላከል
እንደ ግለሰብ፣ እን ደቡድን፣ እንደ ማኅበረሰብ፣ እንደ ሀገር ሊያጠፋ ከተሰለፈ ኀይል ለመከላከል ማነኛውንም
ዘዴ መጠቀም እና ራስን ከጥፋት መከላከል ተፈጥሮአዊ መብት ነው። ሕጋዊም ነው። ይህ በዓለም አቀፍ
ድንጋጌዎች የታወቀና ተቀባይነት ያለው ነው። በሀገራት ሕግም የተከበረ ነው። ይህ የእኛዎቹን ገዥዎች ላያስተኛ
ቢችል አይደንቀንም። ይህን ሐቅ ከተቀበልን፤ ዐማራው ራሱን ከጥፋት ለመታደግ የሚከተሉትን በራሱ አነሳሽነት
ማድረግ ይጠበቅበታል። እነዚህም፦
1. ተጠቃሁ፣ ተጨፈጨፍኩ ድረሱልኝ ከሚለው ጩኸት ታቅቦ፣ በሚስቱ፣ በልጆቹ፣ ባባቱ እና በእናቱ
ፊት ከቤቱ እንደገና ሙክትና ጠቦት ታስሮ ከመታረድ፣ ባገኘው እና በመሰለው መንገድ ራስን
የመከላከል፤ እንደ አስፈለጊነቱም የማጥቃት እርምጃ መውሰድ መጀመር አለበት።
2. በጠላት ላይ ራስን የመከላከል ጥረት ወንጀል አይደለም። በመሆኑም ራስን ለመከላከል መሣሪያ፣
ገንዘብ፣ መሪ አስፈላጊ አይደለም። ዋናው መሣሪያ የጥቃቱን ግዝፈት ተገንዝቦ ላለመጠቃት ራስን
ማዘጋጀትና ቁርጠኛ መሆን ነው። ዱላ፤ ክብሪት፣ በርበሬ፣ ጦር፣ ጋሻ፣ ወዘተ መሣሪያዎች ናቸው።

3. ዐማራው ቆርጦ በያለበት ራሱን በራሱ መከላከል አለበት። ለዚህም እስካሁን በደረሰበት ጥቃት አጸፋ
መመለስ ሲጀምር፤ ጠላቶቹ ይርዳሉ። በሥልጣን ላይ ያለው መንግሥት ተብየም፣ ከዐማራው መጥፋት
ይልቅ ለሥልጣኑ ስለሚጓጓ ቶሎ ጆሮውን ይሰጣል። የዚህ ሁሉ ማሟያው ዐማራው ተስፋ ሳይቆርጥ፣
ለጠላቶቹ ፍላጎት ሳይንበረከክ በያለበት የራሱን ሕይዎት ለመጠበቅ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመር
ይኖርበታል።
4. ከእንግዲህ ዐማራው አልቃሽና ሙሾ አውራጅ ከመሆን መውጣት አለበት። ከዚህ ለቅሶና ሙሾ
ማውረድ የሚወጣውም፣ ጠላቶቹ ዐማራ ተደራጅቷል፣ ታጥቋል እንደ አሁን ቀደሙ ጥቃት መፈጸም
አንችልም፤ እኛም ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ ይችላሉ ብለው፣ ሲሸማቀቁ ነው።
5. የዐማራው ህልውና መጠበቅ ዋስትናው የእያንዳንዱ ዐማራ በጠላቶቹ ላይ መሸፈት፣ አሻፈረኝ፣ ብሎ
መነሳትና ለዕኩልነት እንጂ፣ ለበታችነት፣ ለተዋራጅነት፣ ብሎ ለመጥፋት ዝግጁ አለመሆኑን ራሱን
በመከላከልና ጠላቶቹ በሚገባቸው ቋንቋ በመጡበት መንገድ ማስተናገድ ሲቻል ነው።
6. ሁሉም ወገን ኢትዮጵያ የሁላችንም ካልሆነች የማንም እንደማትሆን ሊረዳ እንዲችል ዐማራው ይህን
ዕውነታ ራሱን በመከላከል ለዓለም ማሳየት ሲችል ናቸው።

እንመክት፣ እንዳንፈነከት!
እናጥቃ እንዳንጠቃ!
መክት!

