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“እኛም ሲጀምረን እንዲህ ነበር ያደረገን” አለች
ትህነግ – ደሳለኝ ሀገረሰላም
DEC 8,2020

ታየ ደንደአ
የወልቃይት ጠገዴና የራያ ጉዳይ ከተነሳ የአማራ ህዝብና የክልሉ መንግሥት ምን ስላደረጉ ነው
በእነ ታየደንደአ እና አዲሱ አረጋ የሚሰደቡና የሚንጓጠጡት??? ለሚሞት፣ ለሚሳደድ፣ በጅምላ
ለሚገደል፣ በአፍ መፍቻ ቋንቋው እንዳይማር ለሚደረግ፣ በማንነቱ ለሚሸማቀቅ፣ መሬቱ እንጂ
ማንነቱ ለተናቀ፣ እኔ ትግሬ አይደለሁም አማራ ነኝ እያለ ለሚጮሆ ህዝብ ፍትህ በመቆሙ ነው
የሚንጓጠጠው፡፡
ይህ ጥያቄ በአንድ በኩል አንባገነኖች በሠሩት የፌዝ ፌዴራሊዝም ምክንያት ከህዝብ ተነጥሎ
በኃይል የተካለለው ህዝብ ከጅምሩ ለመለስ ዜናዊ ደብዳቤ በማስገባት ነበር ተቃውሞውን
ያሰማው፡፡ ከዚያም በኋላ ለዓመታት ኮሚቴ አዋቅሮ ለሚመለከተው ሁሉ የህዝቡን ስደት፣ ሞትና
ጭቆና አቤት ብሏል፡፡
በሌላ በኩል ከእነዚህ አካባቢ ተነጥሎ፤ የዘመኑ ባለጊዜዎች የአንተ “አማራ ክልል” ይህ ነው ብለው
በሰጡት ቦታ ሁኖ፤ ከወገኑ በቅርብ ርቀት መላው የአማራ ህዝብ በያለበት የህዝብ ታሪክን፣ ባህልን፣
መልክዐ ምድርን፣ ቋንቋን ፣ እና ሌሎችን ማኅበራዊ እሴቶች መሰረት አድርጎ ለወገኑ ሲጮህ ኑሯል፡
፡ ይህ ሁሉ ነገር ዓለም የሚያውቀው ሀቅ ነው፡፡
የአማራ ክልል መንግሥት የትኛውንም “ጽንፈኛ ለማስደሰት ብሎ ጽንፈኛ” አልሆነም፡፡ የህዝቦችን
የወሰንና የማንነት ጥያቄ ለመፍታት የወሰነው ቀደም ብሎ ነው፡፡ በተለይ 12ኛው የብአዴን
ድርጅታው ጉባኤ ውሳኔዎችን ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች ለመፍታት
እሠራለሁ ብሏል፡፡ ስለዚህ ዛሬም ነገም የህዝብ ጥያቄ እንዲፈታ ይሠራል፡፡
ይህንን ነባራዊ ሁኔታ ክደው አንዳንድ የብልጽግና ሰዎች እጩ ጁንታዎች ለመሆን ሲሯሯጡ
እንደመመልከት የሚያሳፍር ነገር የለም፡፡ ትህነግንም ይህ የአንባገነንነትና የኢዲሞክራሲያዊነት
በሽታ ሲጀምራት እንዲህ ነበር ያደረጋት፡፡ ማስፈራራት፣ ማንጓጠጥ፣ ለስህተቱ ድርጅታዊ
(ፓርቲያዊ) ሽፋን በመስጠት ስህተት እንዳልሆነ ለማሳየት መጣር፡፡ እንዲህ ነበር ያደረጋት፡፡
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የኦሮሞ ብልጽግና አመራሮች አደብ ግዙ የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች እንደራሳችሁ ህዝብ ጥያቄዎች
ማየትን፤ በአማራ አመራር ቦታ፤ ተጨቁኖ በኖረው የአማራ ህዝብ ቦታ ሁኖ ማሰብን ልመዱ፡፡
ካለዚያ ዝም ብሎ መፈራገጥ ከመላላጥ ውጭ መፍትሄ አያመጣም፡፡ ሌላው ሁሌም የሚያሳዝነኝ
ጉዳይ ትልቅ ሁናችሁ እያላችሁ ስታኮርፋ ይዛችኋት ብቅ የምትሏት inferiority complex ነች፡፡
ታየ ደንደአ በጻውፈው ጽሁፍ ውስጥ “ስለኢትዮጵያዊነታችን ከማንም ማረጋገጫ አንጠብቅም!”
ብሏል፡፡ ድሮስ ማን ይሰጥሃል!? ኢትዮጵያዊነትን ማን ለማን ሊሰጥ ይችላል!? ወደህ ፈቅደህ
የምትኖረውና የምትቀበለው እንጂ!!!
ትህነግ በዚህ ሃገር ላይ በሠራችው ስሁት ፌዴራሊዝም ምክንያት ከሶማሌ ጋር የሚቆራቆስ፣ ከአፋር
ጋር በሀብት ይገባኛል የሚጋጭ፣ ከሲዳማ ጋር በወንዶ ገነት በኩል ደም ተፋሶ የሚያውቅ፣ ከጌዲኦ
ጋር ምስቅልቅል ውስጥ የገባ፣ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጋር በወሰን ይገባኛል የሚነታረክን …..
ክልል የሚመራ መሪ ስለወልቃይት ጠገዴና ራያ ሲነሳ እየየውን ያስነካዋል! ይገርማል፡፡ ….
ለዚያውም ነፍሰጡር ሴት ማኅጸኗ ተቀዶ ህፃኑ ወጥቶ የሚበላበት ደረጃ የደረሰ ግፍ የሚሠራበትን
ክልል የሚመራ ቡድን ጋር ተደራጅተህ፡፡
#አደብ_እንግዛ #አደብ_ግዙ፡፡ ለትህነግ እምቢ ያለ ትከሻ የእናንተን ማስፈራሪያ እንዴት ሊሸከም
ይችላል???
ደሳለኝ ሀገረሰላም

