ግንቦት ሰባት ድርጅት የኮረኔል ደመቀ ፎቶ በመለጠፍ መለመን
ሸፍጥናና አጨጭበርባሪነት ነው።
ከእለኔ አለሙ።
ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ። የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት የማንነት ጥያቄ አስተባባሪ ኮምቴ አባል ኮረኔ
ል ደመቀ ዋጋ የከፈሉበት ምክንያት የራሱ የሆነ ዓላማና ትርጉም አለው ይህ ኮረኔሉ እየከፈሉት ያለው መስ
ዋዕትነት ከግንቦት ሰባት ድርጅት ጋር በፍጽም አይገናኝም። የኢትዮጵያ ህዝብ ከአርበኞች ግንቦት ሰባት የ
ሚጠብቀው በራሱ ተጋድሎ የጦር ሜዳ ውሎ ጀግንነትና ጀብድ የፈፀሙ አርበኞች ካሉት የነሱን ምስልና ታ
ሪክ እየነገረን የገንዘብ ማሰበባሰብ ቢደርግ ችግር አይኖረውም ነበር። ኮረኔል ደመቀ ከልጅነት እስከ አዋቂነት
ዘመኑ ከሰላሳ ዓመት በላይ በተራ ተጋዳይነት እስከ ሌተናር ኮረኔልነት ሥርዓቱን አገልግሏል ሆኖም እኔ ለሦ
ስት አስርተ ዓመታት የታገልኩት የደርግን ሥርዓት ለመጣል እንጅ የአማራ ማንነቴን በመለወጥ ትግሬ ለመ
ሆን አይደለም በሚል የህዋት ወያኔ ህገ መንግሥት በሚፍቅደው መንገድ ኮረኔሉና ሌሎች የኮምቴ አባላት በ
ህግና በደንቡ መሠረት ነው የታገሉት ። እነ ኮረኔል ደመቀ ያነሱት የወልቃይ የአማራ የማንነት ጥያቄም የመ
ላው አማራና የሀገር አጀንዳ እስከ መሆን መድረሱን አሁን ያለውን የሕዝባዊ አመፅና እምቢተኝትነት የደረሰ
በት ደረጃና የተነሳው ጥያቄ ያሳያል። በመጨረሻ ህዋት ወያኔ በትግራይ በመጡ የፊዴራል ወታደራዊ ዩኒፎር
ም በለበሱ አፋኞች በለሌት ሌሎችን የኮምቴ አባላት ከአሰሩ በኃላ ኮረኔሉን ለማፈን በአደረጉት ጥረት አሥ
ራ አንድ የትግራይ የአጋዜን ወታደሮችን እንዲወገድ አድርገዋል። በጀግናው ኮረኔል እምነት የተጎሱበት መንገ
ድና በመጨረሻ በአጋዜ አፋኝ የትግራይ ወታደር የወሰድት እርምጃ ተገቢ፣
ሕጋዊና የሞራል ሰብእና መብቴን በመጠቀም የወሰድኩት የምኮራበት እርምጃ ነው ብለው ያምናሉ። ይህ እ
ምነታቸውን ደግሞ የብሄር አማራ ማለት የብአዴን ትንሽ ከፍተኛ አመራሮች ብዛት ያላቸው መሀከለኛና አ
ንስተኛ የብአዴን ካድሪዎች የአማራ ክልል ወታደሮችና የገበሪ ሚሊሻዎች ሳይቀር ይጋሩታል ያምኑበታል ።
ለዚህ ነው ኮረኔሉ እጄን ለህዋት ወያኔ የቡጀሌ አፋኝ የአጋዜን ወታደር አልሰጥም ብለው የሳቸውን ዓላማ ለ
ሚውቁ የብአዴን ፖሊስ እጃቸውን የሰጡት። ኮረኔሉ ሁለት እምነት አላቸው አንደኛው የወልቃይ የአማራ የ
ማንነት ጥያቄና ትግል ህዋት ወያኔን አፋጣኝ ምላሽ ካልሰጠ ሥርዓቱን በፍጥነት ወደ መቃብር የሚከተው
መሆንና ይህ የማንነት ጥያቄ ከግራና ከቀኝ ያለውን የብሔር አማራ አንድ እንደሚደርገው ያውቃሉ። ሁለተኛ
ኮረኔሉ በሕጋዊ መንገድም ቢሆን የወሰድት
እርምጃ ሁሉ ህገ መንግታዊ መንገድን ተከትለው እርምጃ እንደወሰድ አቸናፊም እንደሚሆኑ ያውቁታል።
ግንቦት ሰባት የእኒህን ጀግና የኮረኔል ደመቀን ፎቶ በማስታወቂያና በጨረታ እያጫረተ የሚደርገው የገንዘ
ብ ማሰባሰብ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው። በመጀመሪያ ለኮረኔሉና ለቤተሰቡ ደንታ የሌለው በመቀጠል
ለወልቃይትና ለአማራው ህዝብ ንቀታቸውን ያሳዪበት የረከሰ ተግባር ነው። በሕግ የተያዘን ግለሰብ ህገ ወጥ

ና ሽብርተኛ ነው ተብሎ የተፈረጀ ድርጅት ፎቶውን አርማ አድርጎ መንቀሳቀስ ለህዋት ወያኔ መንግሥት ድ
ብቅ መረጃ መስጠትና የዚህን የዘመናችን ጀግና ሕይወት አደጋ እንዲወድቅ መተባበርና ግንቦት ሰባት ዛሪም
እንደ ትናንቱ ፀረ አማራ ሥራውን ነው ያሳየን። ግንቦት ሰባት ከእርሱ ጋር ምንም ንክኬ የሌላቸውን ሰዎች ለ
ፖለቲካ ትሩፋትና ለገንዘብ ማሰባሰብ ሲል ብዙ ዜጎችን ሰለባ እንዳደረጋቸው የሚታወቅ ነው። ኮረኔል ደ
መቀ ቅርሳቸውና ምሳሌነታቸው አንደኛ ለአርባ ዓመታት ህዋት ወያኔ በርሀ እያሉና በስልጣን ላይ እያሉ ከፍ
ተኛ የሆነ የዘር ማጥፋት ለተደረገበት ለወልቃይት፣
ለጠለምትና ለማይጠብሪ ህዝብ አንገቱን ቀና አድርጎ በዚህ ጨካኝ ሥርዓት በደል የፈፀሙበትን በመታገልና
በመፋለም እራሱን ነፃ አውጥቶ በግድ የተጫነበትን የትግራይ ብሄርተኝነት ከትግሉ አፅድቷ ማንነቱ አማራ ጎ
ንደር ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ መሆኑን የሚሳይ ተምሳሌት ያለው የተጋድሎ ሲምቦሊክ ነው ሁለተኛ የኮረኔል
ደመቀ ዋጋ ከፍለው የታሰሩበት ምክንያት አማራ ሁኖ በመፈጠሩ ለሀገሩ ክብርና ነፃነት ደሙን አፍሶ አጥንቱ
ን በመከስከሱ ። ይህች ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ከትውልድ ትውልድ ዋጋ እየከፈለ ከሌላው ኢትዮጵያ
ዊ ወገኑ ጋር ክብርንና ነፃነቷን አስከብሮ በኖረ በምዕራባውያን በህዋት ወያኔና በሌሎች ዘረኞች እንደ ጠላት
ተቆጥሮ ለሀያ አምስት የዘር መጥፋት ሲደረግበት ፣
ሲገደልና ሲፈናቀል በማንነቱ እንዲፍርና እንዲሸማቀቅ በሀገሩ ባይተዋርና ተመልካች የነበረው የአማራዉ ህ
ዝብ ለመብቱና ለነፃነቱ እንዲነሳና እነዲፋለም የማድረግ ተምሳሌት ያለው ነው የኮረኔል ደመቀ ዋጋ በመክፈ
ል በዚህ ጨካኝ እጅ የወደቁት ። ስለዚህ የኮረኔሉን ዓላማና አርማ በማንሳት ምስላቸውንና የተነሱበትን ጥ
ያቄ የማስፈፀም በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ ጉዳዪ የሚመለከታቸው አካላት አሉ ። ግንቦት ሰባት ምንም ተያያ
ዥ ጉዳይ የለውም ። ግንቦት ሰባት የገንዘብ ምንጭ ካገኘ የኮረኔል መንግስቱንም የኢሳያስ አፈወርቂንም የእ
ሰየ አብረሀን ፎቶ ለጥፎ ከማጫረት ወደኃላ አይልም። ግንቦት ሰባት በጦር ሜዳ የገደለና ጀብድ የፈፀመ አር
በኛ ባይኖረውም በጠላት እጅ የወደቁ በአርባምንጭ በሌሎች
ስለማይጠፍ የእነርሱንም ምስል መጠቀም ይቻላል። ግንቦት ሰባት የኮረኔል ደመቀን ምስል በመጠቀም የሚ
ደርገው ማስታወቂያና የገንዘብ ማሰባሰብ አግባብ አለመሆኑን በአማራ የማንነት ጥያቄ ላይ የተሰባሰባችሁ ድ
ርጅቶችችና አክትቢስቶች ልታወግዙት ይገባል። ይህ ድርጅት ዛሪ የአማራው ህዝብ ሲፋለም እንኳን ከትግ
ሉ ጎን ሊቆም አድራሻው ጠፍቷል። ከሁሉ በላይ ዛሪ ከህዋት ወያኔ ጋር የሚፋለሙትን ደማቸውን እየገበሩ
ያሉትን በድሩ በገደል እየተዋደቁ ያሉትን የአማራ ጀግኖችን በነብስ ወከፍ እንዳንረዳ ግንቦት ሰባት የሚባል
ሀፍረትና ይሉኝታ የማያውቅ ድርጅት የእኛውን የአማራውን የጀግኖች ሰማዕታትና አርበኞች ስምና ፎቶ እየ
ለጠፈ የሚደርገው ዘረፋ መቆም አለበት።
ይቀጥላል

