ደመ ከልቡ አማራ ዛሬም የአማራን ደም ጠጥታ በማትጠግበው ጉራፈርዳ!!!
አገዛዙ ብዙ ጊዜ በአዘጋጃቸው አሸባሪዎች በአማራ ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ማስፈጸም ሲፈልግ ምን
ያደርጋል ከጨፍጫፊዎቹ ወገን አንድ ሰው ገሎ ይጥልና ወዲያው አማራን ያስጨፈጭፋል፡፡ "መንሥኤው
ምንድን ነው?" ተብሎ ሲጠየቅ ሰው ተገሎ መገኘቱ እንደሆነ ይነገራል፡፡ ይሄንንም ግድያ አማሮቹ የፈጸሙት
ግድያ እንደሆነና የተፈጸመባቸው ጥቃትም የበቀል እርምጃ እንደሆነ ተደርጎ ግንዛቤ ሊያዝ በሚያስችል ደረጃ
በሚዲያ ይስተጋባል፡፡ አገዛዙ ከዚህ ዘዴ ውጭ ሌላ ዘዴ የሌለው እስኪመስል ድረስ አማራን ማስጨፍጨፍ
ሲፈልግ በአብዛኛው የሚጠቀመው ዘዴ ይሄንን ነው!!!
እነኝህ በየስፍራው የሰቆቃ ሕይዎት እየገፉና በአሸባሪ እየተጨፈጨፉ ያሉ ወገኖቻችን ግን እንኳንና ግድያ
ሊፈጽሙ ይቅርና በእነዚህ ስፍራዎች በእጃቸው ስንጥር እንኳ ይዘው መንቀሳቀስ የማይችሉና ማንም
በፈለገው ሰዓት እቤታቸው እየገባ ሲዘርፋቸው፣ ከብቶቻቸውን ነድተው ሲወስዱባቸው፣ የተለያዩ ፈጽሞ
የማይቻል ግፍና በደል ሲፈጽሙባቸው ቃል እንኳ የመተንፈስ መብት ተነፍገው ከባርነት እጅግ በከፋ
ሕይዎት ውስጥ ሆነው የሚኖሩ ናቸው!!!
ይሄ ሰሞኑን በጉራፈርዳ የተፈጸመው ጭፍጨፋ የተፈጸመው እሑድ ዕለት ነው፡፡ ይሄንን ጭፍጨፋ በሰዓቱ
እንዳንሰማ አገዛዙ በመከላከያ በተባለው የአሸባሪዎች አጋር ኃይሉ የጥቃት ሰለባ ወገኖቻችንን "በቃ
አካባቢውን ተቆጣጥረነዋል ሥጋት የለም!" በማለት ወደ የትም እንዳይንቀሳቀሱ በማድረግ ከኢትዮጵያ
ሕዝብ ጋር ያላቸውን ግንኙነት አቋርጦት በመቆየቱ በሰዓቱ ልንሰማው ሳንችል ቀርተናል!!!
ለነገሩ በሰዓቱ ብንሰማስ ምን እንዳናመጣ ነው??? እኛ እኮ የቁም እሬሳዎች እኮነን፡፡ ይሄንንም ስለሚያውቅ
ነው አገዛዙ ያለምንም ጭንቀትና የተጠያቂነት ስሜት ቦታ እየቀያየረ በመላ ሀገሪቱ ያለውን አማራ እያሰሰ
በፈለገው ቦታ በፈለገበት ሰዓት እያስጨፈጨፈ ያለው!!!
የሚገርመው ነገር ደግሞ ጭፍጨፋውን ያስፈጽምና ሲያበቃ "ኃላፊነቱን አልተወጣም!"
እንዳይባልና ፍትሕ የሰጠ ለመምሰል በዚህ የፋና ዘገባ ላይ እንደምትመለከቱት የተወሰኑ ሰዎችን ይጠቃቅስና
"ጥቃቱን በመፈጸም የተጠረጠሩ በቁጥጥር ስር ዋሉ!" የሚል ዜና ይለቃል!!! ከጥቂት ቀናት በኋላ ግን
እነዚያ "በቁጥጥር ስር ዋሉ!" የተባሉት ግለሰበች ከእስር ይፈቱና በሌላ ጊዜ ሌላ ጭፍጨፋ እንዲፈጽሙ
ያደርጋቸዋል!!!
በ30 ዓመት የዘመነ ወያኔ/ኢሕአዴግ አገዛዝ እስከዛሬ ድረስ በአማራ ላይ ጭፍጨፋ ከፈጸሙ ከእነዚህ
በየጊዜው በአማራ ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ከሚፈጽሙት አገዛዙ ከሚያሰማራቸው አሸባሪዎች ውስጥ
አንድም ሰው እንኳ ቢሆን በፈጸመው ወንጀል ተፈርዶበት ወኅኒ የወረደ የለም፡፡ ማሰብ አንችልም እንጅ ይሄ
አማራን ከየስፍራው የማፈናቀልና የመግደል ፕሮጀክት የራሱ የአገዛዙ በሆነበት ሁኔታ እንዴት ነው አገዛዙ
የሚያሰማራቸው አሸባሪዎች ሕግፊት ቀርበው ፍርዳቸውን ሊያገኙ የሚችሉት???
በቃ የአማራ ደም ደመ ከልብ ሆኖ ቀረ ማለት ነው??? በቃ አማራ እንደ አበደ ውሻ የትም በማንም መገደሉን
የሚያስቆምለት ልጅና ወገን የለውም ማለት ነው???

ቆይ እንጅ በአማራ ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በተፈጸመ ቁጥር እየወጡ "ይሄንን የዘር ማጥፋት
ጭፍጨፋ ለተባበሩት መንግሥታት ድርጅት እናመለክታለን፣ እናስታውቃለን!" የሚሉን ግለሰቦች
እንቅስቃሴ የት ደረሰ??? ዶ/ር ፍስሐ መሐሪ የተባለ ሰው፣ አቶ ኦባንግ ሜቶ የተባለ ሰው ምን ብለውን
ነበር??? ምን ነው ታዲያ የደረሱበትን ደረጃ ሳያሳውቁን የውኃ ሽታ ሆነው ቀሩ??? ነው ወይስ እኛን
ለማዘናጋት የተላኩ የአገዛዙ ቅጥረኞች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ግለሰቦች???
ይሄንን ተጣራጥሬ ባለፈው ለማመሀኘት እንዲመቻቸው ሀጫሉ የተባለን አሸባሪ እራሳቸው ገለው ሲያበቁ
አስከትለው በወገኖቻችን ላይ በፈጸሙት የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ጊዜ አቶ ኦባንግ ሜቶ የተባለ ሰው
የተፈጸመብንን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ለተባበሩት መንግሥታት ድርጅት እንደሚያስታውቅ ወይም ክስ
እንደሚያቀርብ ሲገልጽ ከዚህ ቀደምም ዶ/ር ፍስሐ መሐሪ የተባለ ሰው እንዲህ ብሎ አውርቶ የውኃ ሽታ
ሆኖ የቀረ መሆኑን በማውሳት "አቶ ኦባንግ እንደተናገረው የሚያደርግ ከሆነ መልካም ነው፡፡ አቶ ኦባንግ
አመለከተም አላመለከተ ነገርየው እኛን ለማዘናጋት ሆን ተብሎ የሚሠራ ሥራ ሊሆን ስለሚችል ተደማጭነት
ያላቸው በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ተቋማት ያላቹህ የአማራ ምሁራን በግልም ይሁን በቡድን
'ይመለከተዋል!' ለምትሉት ዓለም አቀፍ ተቋም ሁሉ አመልክቱልን እባካቹህ??? ለወገናቹህ ለዚህ ቀን
ካልሆናቹህ ለሌላ ለምንም ቀን ልትሆኑ አትችሉምና አደራ!" ብየ አጥብቄ አሳስቤ ነበረ!!!
ያልኩት አልቀረም ይሄው እስከአሁን ምንም ያየነውም ሆነ የሰማነው ነገር የለም፡፡ አገዛዙም ፈጽሞ በማን
አለብኝነትና ቅንጣት ታክል የተጠያቂነት ስሜት በሌለበት መልኩ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋውን በአንድ ቦታ
ሲሰለቸው ወደሌላ ቦታ እየቀያየረ መጨፍጨፍ ማስጨፍጨፉን በምታዩት መልኩ ያለ እረፍት
ተያይዞታል!!!
አሁን ታዲያ አማራ ልጅ ወልጃለሁ ይላል??? አሁን ታዲያ እነዚያ ከአማራ የወጡ ምሁራን "አማራ ነን!"
ወይም "እኛን ያፈራ ለዚህ ያደረሰ ወገን አለን!" ብለው ያወራሉ??? ለመሆኑ እነዚህ በመላው ዓለም ያሉ
የአማራ ምሁራን በትክክል የሚሠራ፣ የሚያስብ፣ የሚያገናዝብ ጭንቅላት አላቸው ወይ??? ምን
እየተኪያሔደ እንደሆነስ ይገባቸዋል ወይ??? መቸ ነው ለወገናቸው የሚደርሱት??? አማራ ተጨፍጭፎ
ሲያልቅ ነው ወይ የሚነቁትና የሚደርሱት??? እጅግ በጣም አይገርሙም???
የዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ የፈለገውን ፍርድ ይስጥ፡፡ ሲፈልግ "ደግ አደረጉ እንኳን ፈጇቹህ!" ይበል፡፡ እኛ
ግን ፍትሕ በነፈጉን ላይ ሁሉ በታሪክም በእግዚአብሔርም ፊት እናስፈርድባቸው ዘንድ ክሳችንን ማቅረብና
የሚጠበቅብንን ያህል መጮህ የለብንም ወይ??? ኧረ እባካቹህ እናንተ ሰዎች እጅግ ቢረፍድም እንኳ ንቁ እና
የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ??? ተዉ እባቹህ ተዉ???
ብአዴንና ቅጥረኛ ድርጅቶቹ በያላቹህበት እያሰሱ ያጠመዷቹህ ይሄንን እንዳታደርጉ ነውና እባካቹህ ከእነሱ
ጋር የሚያስተሳስራቹህን ገመድ ሁሉ በጣጥሳቹህ በመውጣት በግልም ሆነ በቡድን እየሆናቹህ ይሄንን
ግዴታቹህን ተወጡ!!! ጊዜ የለም ፍጠኑ!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው
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