
                                                                                                               ሰኔ 8ቀን 2011ዓም 

                                                ጀግናችንን ተነጠቅን! 

ጀግናችን ጄኔራል አሳምነው ፅጌ! አማራው በኦሮሞና በትግሬ ዘረኞች እየተገደለና 

እየተፈናቀለ ዙሪያውን ተከቦ መፈናፈኛ ባጣበት ወቅት ከፕሮፌሰር አሥራት ቀጥሎ የተገኘ 

የቁርጥ ቀን የአማራ ልጅ ነው። 

የጄኔራል አሳምነው ፅጌ ዓላማ የአማራው ህልውና፣ማንነትና እኩልነት መከበር አለበት 

ነው።ከዚህ ውጭ የሚፈልገው  ነገር የለም። 

ጄኔራል አሳምነው! የአማራውን ጠላቶች በመተከል፣በጎንደር ዙሪያ፣ ኦሮሞን በአጣዬ፣

በምድረገኝ ወዘተ  ድል አድርጎ የገደለውን ገድሎ ቀሪውን ያሠረ፣ገና ሥሙ ሲነሳ ትግሬን 

ያርበደበደ የአማራ አለኝታ ነበር።ለሆዳቸው ሲሉ ለፀረ አማራ ጠላቶች  ያደሩትን 

ከእነአምባቸው ጀምሮ ያሉትን የተወሰኑ የብአዴን(ኢሕአዴግ) የአማራ ባንዳዎች ጭምር   

በልበሙሉነትና በጀግንነት ታግሏቸዋል። ይህንን ሁሉ ያደረገው ለመረጠው የአማራ 

ሕዝብ ህልውና ሲል እንጅ “ለእነ አፈጮማው ልበ ጩቤው አቢይ አህመድ” እና 

ለእነደብረፂወን ሲል አይደለም። 

ይህ ጀግናችን!ከዚህ ቀደም ዛሬም ድረስ ባለው “የኢሕአዴግ አማራ ጠል ሥርዓት” 

በአማራነቱ ታሥሮ ተሠቃይቶ የወጣ ሠው ነው።መከራና ፈተና ሳይበግረው፣ድሎት 

ሳያታልለው።ለህዝብ ኖሮ፣ሥለሕዝብ ታግሎ፥ለሕዝብ ሲል የአማራን ጠላቶችና ባንዳዎች 

ፊት ለፊት ተጋፍጦ ሕይወቱን ሠጥቶ አልፏል።ዛሬ የጄኔራል አሳምነውን ሬሳ 

እሥከመጎተት ድረስ ግፍ የፈፀማችሁ ባንዶችም ኦሮሞዎችም ትግሬዎችም “ነግ በእኔ 

በሉ!”። 

በማይቀረው የሠው ልጅ መጨረሻ በሆነው ሞት በአካል ከእኛ የተለዬን ጀግናው 

ጄኔራል!ጉልበቱን፣ዕውቀቱን፣ዕምነቱንና ህይወቱን አሳልፎ የሠጠው ፣ አማራውን ሊያጠፉ 

የሚቅነዘነዙትን የኦሮሞና የትግሬ ዘረኞች አደብ እንዲገዙ ለማድረግ እና በዚህ ሳቢያ 

የአማራው ህልውናና ደህንነት እንዲጠበቅ ለማሥቻል ሲል ነው።ለዚህ ተግባር ራሱን 

ያዋለ ልበሙሉና አይበገሬ ጀግና  ጄኔራል ፣የሠብዓዊ ክብር ዓርማችን ሆኖ  

በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ በህያውነት ሲታወስ ይኖራል። 

ዛሬ ጄኔራል አሳምነው ቢያልፍም፣ዓርማውን አንግበው፣በአይበገሬነት ሞትን እየሞቱ  
የሚታገሉ እንደ እንጉዳይ የፈሉና እሳት የላሱ ሚሊዮኖች ተፈጥረዋል።ጠላቶቻችንም 
አጋጣሚውን ተጠቅመው ቢገሉንም ቢያሥሩንም “ተሥፋ መቁረጥ”ሲያልፍ አይነካንም።
መውደቅ መነሳት ያለ ነው።ቁምነገሩ ግን ከወደቁበት ፈጥኖ ተነሥቶ ዓላማውን ግብ 
ማድረሱ ላይ ነው።    



በመሞት ከሆነ  እንደ እሥራኤላውያን ያለቀ የለም። የጀርመኑ ሂትለር ብቻ ከ6ሚሊዮን 
በላይ እሥራኤላውያን ፈጅቷል። 
በወቅቱ ፓሌስታንያ  የእንግሊዝ  ፕሮቴክቶሬት ሥለነበረች እሥራኤላውያን ሸሽተው 
ለመግባት ቢጥሩም እንግሊዝ ከለከለ።በነገራችን ላይ በዚህ ዘመን ነበር በጣም የመረረው 
“ሥቴርሊንግ” የተባለው ውጭ አገር የተወለደ እሥራኤላዊ የእንግሊዝን ወታደሮች 
ፓሌስታንያ ውሥጥ ሲገድል ነው ለመጀመሪያ ጊዜ “ሽብርተኛ”የሚለው ቃል በተግባር 
የተሰማው። 
ገዥዎች ሥልጣናቸውን ለማቆየት “ሽብር” ይበሉት እንጅ፣ለተበደለውና ለመረረው ግን 
“ጭቆናን ማሥወገጃ መሣሪያ” እንደሆነ ይግባን። 
እሥራኤል ዛሬ ከምትገኝበት ደረጃ  የደረሠችው አልጋ በአልጋ የሆነ ነገር ተጠቅማ ሳይሆን 
ቆርጣ ታግላና ተዋግታ ነው።የፍርሀት ቆፈን ካልያዘን በሥተቀር፣የአማራ ዕጣ ፈንታ ከዚህ 
የተለዬ እንዳልሆነ ቁርጡን አውቆ “መዋብ!” ያሥፈልጋል። ከ28ዓመት መመንመንና 
መቆርቆዝ በኋላ ከዚህ የተለዬ ነገር መጠበቅ ማለት ግባተ መሬትን ማፋጠን ነው።  
ሠማዕቱ ጄኔራል አሳምነው የሞተለት አማራነት ግቡን እንዲመታ አማራው አንድ ሁነህ 

መብትህን አሥከብር! 

የጀግና ዕረፍት ላረፍከው ጀግናችን ለጄኔራል አሳምነው ፅጌ! ሥራህ ህያው ነውናለዘላለም 

በልባችን ትኖራለህ!  

         አያሌው ፈንቴ                         

 


