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መቸስ እኔና አንተ ስለ አማራውም ሆነ ስለኢትዮጵያ ጉዳይ ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል። ቁጭት እንዳለብህም
የማውቅ ይመስለኝ ነበር። ግን ነገሩ ሁሉ ተዘበራረቀብኝ፣ በዚህ ሰዓት እውነቱን የሚነግረን ቀርቶ ጠላቴ
ባለው ሰው ተቃራኒ የቆመና ሚዛናዊ ፍርድ ለመስጠት የሚሞክር ሰው አጣሁ። በዚህ ደግሞ ሀዘን
መሰማት ብቻ ሳይሆን ተስፋ የመቁረጥ ስሜትም አለኝ።
በመጀመሪያ ኮሚሽነር የሚለውን ቃል የማልጠቀመው በሌላ ምክንያት ሳይሆን እኔ ቀደም ብየ የምጠራህ
በስምህ ስለሆነ ብቻ ነው።
አበረ ለስም ”የፓሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የሚል ማእረግ” ይዘህ በጀኔራል አሳምነው ፅጌ ላይ የሰጠኸው
ተራና ከአንድ የፓሊስ መኮነን የማይጠበቅ ፍርደ ገምድል ፍርድህ በእጅጉ አሳዝኖኛል።
አንተ የተናገርከውን ያዳመጡ፣ አንተም እኔም የምናውቃቸው የስቶኮልም ሰዎች ሲዘገንናቸው አይቸ፣
ደፍሬ ለማዳመጥ ተሳቅቄ፣ ተሳቅቄ፣ ቀን ወስጀ ውየ አድሬ ባዳምጠው የፈራሁት አልቀረም በአፀያፊ
ቃላቶችህ ህመም ተሰማኝ፣ በቸኮለው ፍርድህ የፖሊስነት ብቃትህን ጥያቄ ውስጥ አስገባሁት።
ምስክር ሳይኖር፣ በፍርድ ቤት ሳይረጋገጥና ሳይፈረድ፣ ጀኔራል አሳምነውን በእናንተ ቸልተኝነትም ይሁን
አጎብዳጅነት እንዲገደል ተደርጎ ራሱን መከላከል በማይችልበት ሁኔታ መወንጀልህ ሳያንስ፣ አማራ
ከሚደርስበት ጥቃት ለመከላከል ደፋ ቀና የሚል በግፍ የተሰዋ ጀግናችንን ለማንቋሸሽ የተጠቀምክባቸው
አፀያፊ ”እብድ፣ አእምሮው የተነካ” ወዘተ የሚሉ ቃላቶችህና በሀይል የታጨቀው ድምፅህ ወገንተኛ እንጅ
የህግ ሰው አያስመስልህም። ለነገሩ ሰውየው ማንም ቢሆን በፓሊስ መወንጀል አልነበረበትም። በተለይም
በዶክተር ያልረጋገጠ የአይምሮ ህመምተኛ ማድረግ በየትኛውም ሚዛን ትክክል አይሆንም።
ሰማኸኝ አስረስ የተባለ የአንተ ቢጤ ሹመኛ በተናገረው መሰረት ጀኔራል አሳምነው ፅጌ በተለያየ ቦታ
በአንድ ጊዜ ወንጀል ሲፈፅም አይተነዋል (አዳፍኔ የሚመስል) ተብሎ በተወነጀለበት ሰዓት ለአንተ ደውሎ
ቢሮህ እንደነበርክ ነግረኸዋል። ስለዚህ አንተ ጀኔራል አሳምነውን ”ይህን ነገር የሰራው መሪው አሳምነው
ነው” ለማለት እንዴት አስቻለህ? የት አየኸው? ወይስ ይህ መንፈስ የሆነ ጀኔራል በዛው ሰዓት አንተም
ቢሮ መጥቶ ጥቃት ይፈፅም ነበር? ጀኔራሉ ለጥቃት አንተ መስሪያ ቤት ካልነበረና አንተም አጋርህ
እንዳለው ከቢሮህ ካልወጣህ ይህ በኢቲቪ የሰጠኸው ምስክርነት አስተዛዛቢ ነው። ያላየውን ነገር
እንኳን የፓሊስ ኮሚሽነር ተራ ግለሰብ ይመሰክራል ወይ?
ሌላው የሚዘገንነው ነገር ”በልዩ ኃይሉ ላይ ስራ ልንሰራ ነበር ቀደመን” ም ብለሀል። ለዚህ ነበራ የዶ/ር
አብይ መከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፓሊስ ባህርዳር ቀደም ብሎ የገባው? አልገቡም እንዳትል ጀኔራል
አሳምነው በሚዲያ የተናገረው ነው።
በእርግጠኝነት የምነግርህ አንተ እብድና አእምሮው የተነካ ያልከው ጀኔራል አሳምነው ፅጌ በግፍ ቢያልፍና
ስሙ ቢጠለሽም አሁን የሚሆነውንና እሱ አቅዶት የነበረውን ያየ ጀግናየ እንዳለው ይኖራል። አርቆ አሳቢ
ጀግና ነውና ስሙ ከመቃብር በላይ ይውላል። አማራ በዚህ መንገድ የሚያስበው ደግሞ እሱን ፍፁም
ነው ብሎ ሳይሆን የተሰራበት ደባ፣ የስም ማጠልሸትና የተዘበራረቀውና እርስ በርሱ የሚጣረሰው
የምስክሮች ቃል አለመገጣጠም መልስ ስለሚሆነው ነው።

በነገራችን ላይ እንደመቀራረባችን ስለ አገራችን ጉዳይ ብዙ አውርተናልና ያኔ እኔ ግንቦት ሰባት ጋር አዲስ
አበባ አብረህ ስትገባ ለአማራው ጉዳይ ነው ስትለኝ እንዴት ይሆናል? ብየህ ነበር።
በድጋሚ ሹመትህን ስትልክልኝ እንኳን ደስ አለህ ብየ ጥርጣሬየን ትቸ ”አሁን ሰው የሚያስፈልግበት ጊዜ

ነው። መቸም የተሰጠህን ስልጣን ተጠቅመህ ነገሩን ሁሉ መስመር እንደምታሲዘው ተስፋ አለኝ።
የግንቦት ነገር መነሳቱ ስለማይቀር ጥሩ አጋጣሚ ተጠቅመህ ነገሩን ግልፅ ብታደርገው በደንብ
የማያውቁህን አማሮች ስጋት ይቀንሳልና እንደሚሆን አድርግ” በማለት ሁሉንም በቅንነት አይቸው ነበር።
አስታውሳለሁ አማኑኤል አብነትም በሶሻል ሚዲያ ”የተማረና እድሜዉን ሙሉ ለአማራ ሲታገል የኖረ

የክልል ኮሚሽን ሀላፊ ከሀገረ አዉሮጳ እንደመጣልን ሰማን። ስለአማራ ሲናገር ልብን የሚያሞቀዉ
ኮሚሽነሩ የእነ ጀነራል አሳምነዉን ክንድ በብዙ መጠን እንደሚያጠነክርም ሰምተናል” ብሎህ ነበር።

ግን ለምን አበረ ለምን አማራ ዳግም እንዳይነሳ ሁኖ አከርካሪው ተመታ?
ለምንስ ከተሰጠህ ስልጣን ወርደህ በተራ ስድብ ጀኔራል አሳምነውን አጣጣልከው?
ለምን አበረ ለምን አሁንስ በመላው ኢትዮጵያ አማራ ይታፈሳል? ይሳደዳል?
የአብን አባላት 260 ሰው ሲታሰር ምን ትላላችሁ? የአስራት ጋዜጠኞችና የባልዳራስ አመራሮችስ ለምን
ታሰሩ?
ጀኔራል አሳምነው የፈራው የመከራ ቀን የደረሰ አይመስልህም? ተስፋችሁ በማን ላይ ነው?
የዶ/ር አብይ መከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፓሊስ ከዚህ ከመከራው ቀን በፊት ቀደም ብለው ባህርዳር
ገብተው ምን እየሰሩ ነበር?
እነ እስክንድር ነጋ ባህርዳር ሊመጡ ከተወሰነ በኋላ ፓሊስ በጀት የለኝም ብሎ ነበር አሉ። ይህ ከማን
የመጣ ውሳኔ ነው? የማን ትእዛዝ እየተፈፀመ ነው?
አሁን በዚህ ሁሉ ውጥረት የአማራው የህልውና ትግል እንደተጠለፈ አታውቅም? ወይስ ከጠላፊዎቹ ነህ?
አንተ የቆምከው ለአዴፓ ነው? ለቀድሞው ግንቦት ሰባት ነው? ለነዶ/ር አብይ ነው? ወይስ ግፍ
ለሚፈፀምበት አማራ የህልውና ትግል?
ኦዴፓ በሶስት ዙር ሚሊሽያ አሰልጥኖ አስመርቆ፣ የአማራው አዴፓ ገና በአንደኛው ዙር የሰለጠኑትን
ለመቀበል ለምን ተቸገረ?
ጀኔራል አሳምነው ከፀጥታው ስጋትና ከሚሊሻው ቅጥር ውጭ ምን የተለየ አጀንዳ ነበረው?

”በአህያ ቁርበት የተሰራ ቤት ይፈራርሳል ጅብ የመጣ ለት” እንዲሉ የሚሆነው ሁሉ ሆነ። አሁንም
የሚያዋጣችሁ ከአማራው ህዝብ ጋር መቆም ነው። የሚፈናቀለው ህዝብ ቤት አልባ እንደሆነ ክረምት
ገባ፣ ዛሬም መፈናቀል፣ መሞትና መሳደድ አሁን ደግሞ በመንግስት መታፈንና መታሰርም አለ። የአማራ
ህልውናና እንደሰው የመኖር መብቱ መቸ ይከበራል ብለን እናስብ? ስለዚህ እንደ እኔ

እውነታውን ገፍተው ፈርተው ጠልተውት
አሳምነው ፅጌን አፈር ቢያለብሱት
ሽ ሆኖ ይበቅላል ጀግናው ወደፊት
የሚለው የአማራ ህዝብ ሁሉም ነገር እንቆቅልሽ ስለሆነበት እናንተ የምትሉትን ብቻ አሜን ብሎ
አይቀበልም። ከላይ የጠቀስኳቸንና ሌሎችም ጥያቄዎች ይጠይቃል። ኮሚሽነር አበረ አዳሙ እንግዲህ
የአስር ደቂቃ ንግግርህን ደግመህ አዳምጠውና ከበረታህ ለጥያቄዎቸ መልስ ስጠኝ ካልሆነም
ለጥያቄዎቸ መልስ እንዳለህ ራስህን ጠይቅና በከባዱ ፍርድ ቤት በህሊና ዳኛ ተዳኝ።
https://www.youtube.com/watch?v=BxGBLM6eTLI

