ብረትን ማጉበጥ ሲግል ነዉ
የወያኔ ህወሃት ትለቁ በሽታዉ ኢትዮጵያ የምትባል አገር መኖር ነዉ፡፡አማራን ጨርሶ ለማጥፋት ቆርጦ የተነሳዉም የኢትዮጵያ እንደ
ሀገር መኖር አማራዉ ዋነኛ ምክንያት ነዉ ብሎ ስለሚያስብ ነዉ፡፡የኢትዮጵያ ተጠናክሮና ታፍሮ መኖር ደግሞ ወደፊት ሊመሰርቷት
ያሰቧትን ትግራይን ለመመስረት አደገኛ ነዉ ብለዉ በጠባብነትና በጭፍንነት በማይድን ከፉ በሽታ ተለክፈዉ በመነሳታቸዉ ነዉ፡፡
የህወሃት የጡት አባት የሆነዉ ኢስያስ አፈወርቄ ኢትዮጵያን በማያበራ የእርስ በርስ የዘር እልቂት ዉስጥ መክተት የነሱ የኑሮ ዋስትና
እንደሆነ በየስብሰባዉ በድፍረትና በንቀት ያለምንም ሀፍረት ደጋግሞ ሲናገር ተደምጧል፡፡እሱ ጠፍጥፎ የሰራቸዉ ህወሃቶች ደግሞ
ለ27 ዓመት ከ3000ዓመት በላይ ተቻችሎ የኖረዉን ህዝብ የዘር መርዝ ሲረጭበት ኖረዋል፡፡ ለዚህ የዘር ፍጅት ደግሞ ግንባር ቀደም
ተጠቂ ሁኖ የተገኘዉ አማራዉ ነዉ፡፡
ህወሃቶች ወቅት እየጠበቁ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ መጨረስ የመጨረሻ ግባቸዉ ነዉ፡፡ከመሬትና ከሀብት የማይጠግበዉ
ፍላጎታቸዉ ሁሉንም ብሄርና ጎሳ ማጥቃት የማይቀርነዉ፡፡ ለዚህም ማሳያ ይሆን ዘንድ የጋመቤላዉን እለቂት ማን ይረሳል?? ለሸንኮራ
አገዳ ምርት ሲባል መሬታችዉን ተነጥቀዉ እንደ ጥንቱ የባሪያ ንግድ በገመድ እየታሰሩ የተገደሉትን ወገኖቻችን እንዴት እንረሳለን?
አሁን በቅረቡና በሱማሌና በኦሮሞ ወንድሞቻችን ላይ የደረሰዉ አሳዛኝ ግድያና ፍልሰት የህወሃት የዘር ፍጅት ዉጤት ነዉ፡፡ኢትዮጵያ
የብሄር ብሄረሰቦች ባለቤት ናት፡፡ ከነዚህ ብዙ ብሄሮች ዉስጥ አብዛኛዉን ቁጥር የያዙት አማራና ኦሮሞ ናቸዉ፡፡የነዚህ ሁለት ታላላቅ
ብሄሮች መጠናከር እነሱ እንደሚሉት የህወሃት ሞት ነዉ፡፡ ሰሞኑን የአማራና የአሮሞ አንድነት ፍንጭ እየታየ ነበር፡፡ይኸዉም
በህወሃት
የለየለት ተነኮል የኢትዮጵያ ልዩ የተፈጥሮ ሀብት የሆነዉ ጣና ሲጠፋ ቁጭ ብለዉ ላለማየትና ጣናን ለመታደግ የተነሱት የኦሮሞ
ወጣቶች የህወሃትን ልብ አርዶታል፡፡ የኦሮሞና የአማራ ወጣቶች አንድ መሆን በህወሀት መንደር ፍርሃት ማነገሱ ሳይታለም የተፈታ
ነዉ፡፡ይህንን የታየዉን የሁለቱ አንድነት ፍንጭ ገደል ለመክተት ህወሃት የኢለባቡሩ የአማራዉ እልቂትና ፍልሰት እነዲከሰት ሆነብሎ
ነገሮችን አመቻችቷል ምንጊዜም ጨርሶ ከምድረገጽ ካላጠፋዉ እንቅልፍ የማይወስደዉ ህወሃት በአማራ ላይ እነደገና የጥቃት ሰይፉን
መዟል፡፡ የሁለቱ ህዝቦች መቀራረብ የአስደነገጠዉ ህወሃት አማራዉን ፈጅቷል፡፡ ይህ የወያኔ ሴራም በአደባባይ ተጋልጧል የወያኔ
ሰርጎገብ ሰወች እስከመሳሪያቸዉ በከልል ፖሊሶች እጅ ከፈንጅ ተይዘዋል፡፡ ከዚህ የበለጠ ማስረጃ ምን ይገኛል?
ወገን’’ ብረትን ማጉበጥ ሲግልነዉ” ወያኔ አሁን ተፍረክርኳል፡፡አንድ የጠናከረ ሀይል አጥ ቶ ነዉ እንጅ ህወሃት የለም፡፡ አገሪቱም
መንግስት አልባ ናት፡፡ ህዝቡ ወጥቶ የሚገባዉ ድሮም የኢትዮጵያ ህዝብ በእዝነ ልቦና የሚተዳደር ህዝብ ስለሆነ ነዉ፡፡ያለመንግስት
መኖር የሚችል ህዝብ በመሆኑ፡፡
የነጻነታችንን ቀን ማቅረብ ከፈለግን በመቃብር አፋፍ ላይ ያለዉን ወያኔን ገፍተን እንጣል፡፡ እስከ ዛሬ እነሱ በቀደዱልን የዘር ቦይ
እየፈሰስን ከሩብ ምእተ አመት በላይ ስንኖር ያተረፍነዉ ሞት፣ እስራት፣ ስደት፣ ስቃይና ስር የሰደደ ድህነት ብቻ ነዉ፡፡
ህወሃትያመጣብን ስቃይና መከራ ሊያስተባብሩን ይገባል፡፡የመለያያዉ ግንብ መሰበር አለበት፡፡ ትግሎች ሁሉ ወደ ወያኔ ህወሃት
አቅጣቻቸዉን ማዞር አለባቸዉ፡፡ የተናጠል ትግል ያብቃ አንቦ ጎንደር ብቻ አይደለም ኢትዮጵያዊ ሁሉ የትግሉ ባለቤት ሊሆን
ይገባል፡፡ ምሁራን፣ የሀይማኖት አባቶችና የአገር ሽማገሌዎች አገር እንዳትፈርስ ና እዳትበታተን ከፍተኛ የማስተባበር ሥራ እንድትሰሩ
በሀገር ስም ትጠየቃላችሁ፡፡

በድጋሜ እላለሁ ‘’ብረትን ማጉበጥ ሲግል ነዉ::’’ መሬት ላይ ያለዉ ህዝብ ህወሃት ወያኔ በቅቶታል የማስተዳደር አቅም እነደለለዉም
ተገንዝቧል፡፡ አንድነት እንጅ መለያየት ማነንም እነደማይጠቅም ተገንዝቧል፡፡ የህንንም ለተቃዉሞ በወጣበት ጊዜ አስመስክሯል፡፡
ፖለቲከኞችም ይህንን የህዝብ ፍላጎት ሊየጠኑና ወደጋራ ትግል የሚገቡበትን መንገድ መቀየስ አለባቸዉ በተናጠል መቆም እስከአሁን
የጠቀመዉ ወያኔን ነዉ:: ከሁሉም በላይ ለህዝብ ፍላጎት ለገዙ ይገባል፡፡
ህወሃት የፈጠረዉ የዘር ፖለቲካ ተቀጣጥሎ አሁን እራሱን ሊዉጠዉ ደርሷል፡፡ የሀገሪቱን ብዙ ቁጥር የያዘዉ የአማራና የኦሮሞ
ሊህቃን ልብ መግዥያ ጊዜአችሁ አሀን ነዉ፡፡ ህዝቦች በህወሃት ተለዕኮ ተጠልፈዉ ከአልሆነ እልቂት ዉስጥ እንዳይገቡ ከፍተኛ ሥራ
መስራት ይጠበቅባችኋል ፡፡በህብረትና በፍቅር የቆሙትን ህዘቦች ይበልጥ እጅለጅ እንዲያያዙ ከፍተኛ ሥራ መስራት አለባችሁበአሁኑ
ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት ህወሃት ወያኔ ነዉ፡፡ ህወሃት ወያኔ ደግሞ ቅባሪ አጥቶ እያጣጣረ ነዉ፡፡ ትብብር ግባአተ
መሬቱን ማፋጠን ለነገ የማይባል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ስራ ነዉ፡፡ እንበርታ

