በዳላስ ቲክሳስ የአማራው የተጋድሎ ኮምኒቴ ስብሰባ በውጤት
ተጠናቀቀ። የጎንደር ህብረትና ግንቦት ሰባት ስብሰባውን ለማክሸፍ
የጠነሰሱት ሴራና ተንኮል ከሸፈ።
በጆንዋሪ28/2017 እሁድ በ1981 central experes double tree hotel በዳላስ
ፎርት ወርዝ የአማራ ግብረ ሃይል አስተባባሪነት የተካሄደው ስብሰባ ለአምስት ተከታታይ
ሰአት ሰፊ የሆነ ውይይት ተደርጎበት በውጤት ተጠናቆል። ይህን ስብሰባ ለማክሸፍ
የግንቦት ሰባት ድርጅትና የጎንደር ህብረት ጥምረት በመፍጠር በግልፅና በይፋ
ተንቀሳቅሰው ነበር። ግንቦት ሰባት ድርጅት ከሌሎች ብሄርተኛ ድርጅቶች ጋር አብሪ
እሰራለሁ በማለት ከኦሮሞ ነፃ አውጭዎች ፣ከአፋር ፣ ከሲዳሞ፣ከትግራይ ነፃ
ዲሞክራሲ ግንባር(TPDM) ወዘተ ማለት ነፃነታችንን ከአብስኒያ ኢትዮጵያ ከምትባል
ሀገር ነፃነት እንወጣለን ከሚሉ ሀይሎች ጋር እየሰራ ለዚውም ዛሪ በህዋት ወያኔ
መንግሥት ከፍተኛ የሆነ የዘርና የትውልድ ጥፋት እየደረሰበት ያለውን የአማራ ዘር
ጠላትና መጥፋት አለበት ከሚሉ ሀይሎች ጋር እየተባበረ አማራው እራሱን ለማዳንና
ለመታደግ የሚደርገውን ትግል ለማኮላሸት ግንቦት ሰባት ከፍተኛ ስራ ለመስራት
የሞከረውና በይፋ የተጋለጠው በዳላስ/ ቴክሳስ ያደረገው እርብርብ ነው። ግንቦት ሰባት
እንደ ድርጅት የከሸፈ ድርጅት መሆኑ የተረጋገጠው የእነርሱን ፕሮፕጋንዳ ረግጦና
ሰብሮ የመጣው ሕዝብ ብዛት አረጋግጦል። አማራን ያገለለ የአማራው ውክልና ከሌለው
አማራን በጠላትነት ከፈረጀና አማራን ለእግረኝነት፣ለገንዘብ መዋጮና ለአዳራሽ
አዘጋጅነት ከመረጠ እንደ ግንቦት ሰባት አይነት ድርጅት የሚጠብቅ ነው። ግንቦት ሰባት
በዚህ ስብሰባ በመገኘት በስብሰባው በእንግድነት ከተጋበዙት ሙህራንና የታሪክ
አዋቂዎች የወልቃይት፣የማይጸብሪ ፣የላይና የታች አርማጭሆ የጎጃም የወሎ
በምድርላይ በአሁኑ ሰአት እየተደረገ ያለውን ከሚውቁ አዋቂዎች ፊት የመቆም
እውነትነት ና ሰብእና ስለሌላቸው ያላቸው ብቸኛ አማራጭ የአማራው ድርጅቶችንና
አክትቢስቶችን “ወያኔ” ናቸው የሚል ታርጋ በመስጠት መሸሽ ሁኖአል ። ሌላው አሳፋሪ
ድርጅት በዚሁ በግንቦት ሰባት የሚሾፈረው የለ አዋቂ ስብስብ የሆነው የጎንደር
ህብረት የሚባል ድርጅት ነው።የዚህ ድርጅት ርዕሰ መስተዳድር አቶ አበበ ንጋቱ የዳላስ/
ቲክሳስ ነዋሪ ናቸው። በእሳቸው አባባል “እኔ በምኖርበት ከተማ ዳላስ ላይ የአማራ
ስብስባ የሚካሄደው ከእኔ መቃብር በላይ”ነው ብለው ዝተው ነበር። በነገራችን ላይ
ግንቦት ሰባትና አቶ አበበ ንጋቱ ቴክሳስን እንደ ግል ግዛታቸው አርገው ሲፎክሩ
ከቴክሳኖችና ከነ ዳቢሊው ቡሽ በላይ የራሳቸው የአባት ሀገር አድርገው ነው።

በአማራው ህዝብ እየደረሰ ያለው በደልና ስቃይ አሁን በምድር ላይ እየተከፈለ ያለው
መስዋዕትነት እረፍት የነሳን እኛ በዳላስ ቴክሳስ ነዋሪ የሆነን ወጣት አማሮች
የማይቀረውን የአማራ ድርጅት ለመፍጠር ግንቦት ሰባትና የጎንደር ህብረት ግዛታችን
ነው በሚሉት በዳላስ ቴክሳስ የስብሰባ ጥሪና ለስብሰባ የሚመጡ እንግዶችን
ማስታወቂያ ሲወጣ ብርክና ወባው የተነሳበት የጎንደር ህብረት ሊቀ መንበር አበበ ንጋቱ
ነው። ከሁሉም በላይ አክትቢስት እርስቴ ተስፋዬ ና የወልቃይት ፀገዴ ባላባትና የማንነት
ታጋይ የሆኑት አቶ ሲሳይ መርሻ በግልፅ ለአቶ አበበ ንጋቱ እየተሰበሰበ ያለው ብር የት
ቦታ ደረሰ ? በየትኛው ግንባር? ማን በሚባል የጎበዝ አለቃ ልከህ ነው ገንዘብ ወደ
ጎንድር ልኪለሁ የምትለው? ይህንና ሌላውን ጉዳይ በ1/28 2017 ዳላስ /ቴክሳስ ከአንተ
ጋር እንነጋገራለን ህዝብና ሀገር ይፈርዳል። የሚለው መልዕክት እንደደረሰው ነበር
የታመመው ሆኖም ከአለቆቹ ከግንቦት ሰባት ጋር መክረው በመጀመሪያ የወሰድት
እርምጃ በተመሳሳይ ሰዓትና ቀን ጎንድር ህብረት የስብሰባ ጥሪ ማድረግ፣ሁለተኛ
የአማራውን ግብረ ሃይል ስብሰባ የሚከሽፍ ግብረ ሃይል ማቋቋም ነው ።ያው ጎንደር
ህብረት አባል ስለሌላው ግንቦት ሰባት ግብረ ሀይል አቆቆመ። የዳላስ የአማራ ግብረ
ሃይል ለጆንዋሪ 28/ 2017 ለስምንት የክብር እንግዶች የአየር ትኬት፣የሆቴል አዳራሽ ና
የእንግዶች ማረፊያ አዘጋጀ ።ጎንደር ህብረትም የውይይቱ ተሳታፊ እንዲሆን ጥሪ
ተደረገለት። ሊቀ መንበር አበበ ንጋቱ የጎንደር ህብረት ምን እየሰራ እንደሆነ ገለፃ
ይደረግልን በሚል ሆኖም ጎንደር ህብረት የወሰደው እርምጃ የዳላስ የአማራ ማህበር
የጠራውን ስብሰባ ለማክሸፍ አንድ በተመሳሳይ ቀንና ሰዐት ከግንቦት ሰባት ጋር
በመጣመር ስብሰባ መጥራት ለዚህም የሆቴል አዳራሽ ማግኘት ባለማቻሉ አንድ
የመካዝን አደራሽ(ware house ) በአንድ ቀን በመከራየት የአማራው ግብረ ሀይል
ስብሰባ ጥሪ ባደረገ በሦስተኛው ቀን በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት የሚደረግ የስብሰባ ጥሪ
አደረገ ። ሁለተኛው እነዚህ የአማራ ስብሰባ የሚሉት የህዋት ወያኔ የብአዴን ካድሪዎች
ናቸው የሚል ፕሮፕጋንዳ ከግንቦት ሰባት ግልብ ካድሪዎች ጋር አሰራጨ። አቶ አበበ
ንጋቱ የዳላስን የአማራ ግብረ ሀይል የጠራውን ስብሰባ ለማኮላሸት የጠራውን ስብሰባ
የተረድ ኢትዮጵያውያንና ሽማግሌዎች ባደረጉት ተፅእኖና ለከት የለለውን የብልግና
አካሄድ እንዲቆም በሰጡት ማስጠንቀቂያ ስብሰባውን ሰረዘ። ሆኖም አቅሙ በፈቀደ
የግንቦት ሰባት ሰዎችን በመጠቀም ሕዝቡ የአማራ ግብረ ሀይል ወደ አዘጋጀው ስብሰባ
እንዳይሄዱ ቅስቀሳ አደረገ ይህ አለመሳከቱ በተግባር አየው። ሌላወ ዘዴ ስብሰባው
ውስጥ የግንቦት ሰባትን ተደጋፊና ድካክ ካድሪዎችን አስረጎ በማስገባት ስብሰባውን

ለመበጥበጥ የተቀናበረ ዝግጅት አድርገው ነበር። ከሁሉ በላይ አንዲት እናት ሴት
የአይምሮ የመታወክ ችግር ያለባት በዚሁ የአይምሮ በሽታ በዳላስና አካባቢ ና
በቤተክርስትያን የምትታወቅ ያለባትንየገንዘብ ችግር ና በሽታዋን በመጠቀም በጣም
በሚሳፍር ደረጃ ይህችን ሴት አዲስ አበባ ተወልዳ ያደገች በአባቷ ሽሪ በእናቷ የወልድያ
ሴት መሆኖ እየታወቀች አቶ አበበ ንጋቱ ስንት የወልቃይትና የጎንደር ህዝብ ባለበት ቦታ
እራሷን ወልቃይቴ በማስመሰል በአክትቢስት እርስቴ ተስፋየ ላይ አይኔ እያየ ሶስት ሺ
ህዝብ ሲገደል አንች ነበርሽ አይቼሻለሁ ሁለት ወንድሞቼም ሙተውብኛል ብለሽ
ረብሻ፣ብጥብጥና ሁከት ፍጠሪ ተብላ በአቶ አበበ ንጋቱ ወንድም አደራሹ ድረስ
መጣለች ሴትየዋ የተገባለትን ጉዳይ ለማግኘት የተቻላትን ለመበጥበጥ ሞከረች ለዚህ
ብጥብጥ የገቡም ጀሌዎችም ለማጮጮህ ሞከሩ። ለተወሰነ ደቂቃ የተወሰነ ትጽእኖ
ቢፈጠርም ህዝቡ ከስብሰባው ግለሰቦ እንድትወጣ በጠየቀው ጥያቄ መሰረት በስነ
ሥርዓት አስከባሪዎች ስትወጣ ይዞት የመጣው ግለሰብ አብሮ በመዉጣት ይዞት
ተመልሷል ። ግንቦት ሰባትና የጎንድር ህብርት ሊቀመንበር አቶ አበበ ንጋቱ ያሰቡትና
ያቀነባበሩ ተንኳልና ሴራ ከሽፎ ታዳሚው በጥሩ ስነ ምግባር ለተከታታይ አምስት ሰአት

ውይይትና ምክክር አድርጎ ስብስባው ተጠናቆል።

