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ግፉ ሲበዛ፣ህልውናችን እንደዋዛ!
በትግሬ ዘረኞችና ፋሽስቶች ለተገደሉት ወገኖቼ በድጋሜ ነፍስ ይማር እያልኩኝ፣የቤተሰብ አባልና
አባላት ላጡት የየጁና የራያ ቤተሰቦችም በድጋሜ መፅናናትን እመኛለሁ።
የትግሬ ዘረኞች! በጎንደር በጎጃም እና በተለያዩት ቦታዎች ያደረጉትና የሚያደርጉት ግፍ ሳያባራ፣ዛሬ
በወልድያ፣ሃራ፣ጎብዬ፣ቆቦ፣መርሳ ወዘተ ሠላማዊ ወገኖቼ ላይ ያደረጉትና የሚያደርጉት የዘር ጭፍጨፋ
(Genocide) ፅዋው ሞልቶ መፍሰሱ፣አብሮ የሚያኗኑረን ሳይሆን እንደሚገነጠሉ በእርግጠኝነት
አመላክተውናል።
ይህ ሕዝብ በእጅጉ ትዕግሥተኛና ፈጣሪውን እየተማፀነ የሚኖር፣ እንግዳ ተቀባይ በመሆን ይታወቃል።
ለወዳጁም ማር ነው፣ “የጁ የእግዜር መሀል እጁ”ይባልለታል። ለጠላቱ ደግሞ ኮሶ ነው፣ ቂሙን
አይረሳም፣ “የጁ እሳት ይዟል በእጁ” ተብሎም ያውቃል።ራያም ራያ ነው።ይህ ታጋሽ ሕዝብ ችግሩ
ከሚችለው በላይ ባይሆንበት አይነሳም ነበር።አሁንም ይህን የአማራ ሕዝብ ማስቀየም፣መጨረሻው
ለትግሬዎች የከፋ ይሆናል።እነሱን አያድርገኝ።ጊዜ መሥተዋት ነው ያሳየናል።
ጀግናው የአማራ ወጣት ትውልድ! አማራ በመሆኑ ብቻ በቀጥታ በትግሬዎች ጭቆና፣መድሎ፣ግፍ፣
ጭፍጨፋና የዘር ማጥፋት ዘመቻ፣እንደመረረው እያየው መምጣቱን፣ የአማራን ዘር በጠላትነት
ፈርጀው በዕቅድ ሲያጠፉት ከ40ዓመት በላይ ባሥቆጠሩት በትግሬ ዘረኛ ወራሪዎች ላይ
ከሚወስዳቸው የአልገዛም ባይነት እርምጃዎች መረዳት ችያለሁ።
የአማራ ሥም ይዞ የትግሬን ጥቅም የሚያሥጠብቀው የብአዴን አመራር! የሚዘወረው በአመራሩ
ውስጥም ሆነ ውጭ ባሉት ትግሬዎች በእነበረከት ሥምዖን፣ህላዊ ዮሴፍ፣ካሳ ተክለ ብርሀን፣ወዘተ
በመሳሰሉትና በሆድ አደሮቹ በእነደመቀ መኮነን፣በእነ ዓለምነህ መኮነን ወዘተ፣ተባባሪነት በቀጥታ
ከትግራይ መቀሌ እንደሆነ ይታወቃል።የትግሬ አጋዚ ነፍሰ ገዳዮች ከትግሬ ክልል ወደአማራ ክልል
የጁና ራያ ገብተው የአማራን ወጣት እንደጨፈጨፉትና ጥፋቱም የትግሬዎች እንደሆነና ገዱም እንደ
ኢሕአዴጉ ኃይለማርያም ሥልጣን አልባ መሆኑ እየታወቀ፣ ወልድያ ተገኝቶ ሽማግሌዎችና
የሀይማኖት አባቶች ተብየዎቹን ሰብስቦ በማልቀስ “ጥፋቱ የራሱ የብአዴን ክልል መንግሥት” ነው
ማለቱ ይታወሳል።
ከዚህ በኋላ ሕዝቡ በተደረገው ግድያና ሰቆቃ ከሥሜት ጋር እየታገለ ወደየቤቱ በገባ ማግሥት፣
ወጣቱ በነቂስ ተለቅሞ እንዲታሰርና እንዲጠፋ ሆነ።
ጀግናው የአማራ ወጣት ሆይ! ከእሥከዛሬው ተመክሮዬ ሥነሳ፣የትግሬ ወያኔዎችና ከእነሱ ጋር የሚሠሩ
ቡድኖች የሚሰበስቧቸው ሽማግሌዎችና የሀይማኖት አባቶች ተብዬዎች ፣ከፊሎቹ የትግሬን ዘረኞች
የሚያዩአቸው “እንደቀደሙት የመንግሥት ባለሥልጣናት፣ባለሥልጣናት መሆናቸውን ብቻ ” እንጅ፣
”አማራንና ሀይማኖቱን ሊያጠፉ” እንደመጡ ማየት ያልቻሉ ሲሆኑ፣የተወሰኑት ደግሞ እንደብአዴን
አመራርና እንደ እነኃይሌ ገብረስላሴ የጥቅም ባንዳዎች እንደሆኑ ሲሆን፣ከስንት አንድ ግን ንቃት
ያለው ይጠፋል ማለት ሥላልሆነ ከ እናንተ ጎን የሚሰለፉ ካሉ ሥሟቸው፣አድምጧቸው።
በአጠቃላይ ግን ከእንግዲህ ወዲህ የሚመረጠው ትግሬዎች በሀይማኖትም ይሁን በሽምግልና
ቢመጡብህ፣ የማያሥጠቃህ እንደወልቂጤ ወጣቶች “አትምጡብኝ”ብለህ አሳፍረህ መመለስ ብቻ ነው
።

ምክንያቱም ትግሬዎች! ሽማግሌዎችንና የሀይማኖት አባቶችን እንደማዘናጊያ በመጠቀም አንተን
አማራውን አጥምዶ ለማደን፣ብዙ ጊዜ ሲጠቀሙበት የቆዬ እና ዛሬም የሚጠቀሙበት የተለመደ ያረጀ
ያፈጀ ዘዴያቸው እንደሆነ ሥለሚታወቅ ነው።
ይህ በዚህ እንዳለ በትግሬ አጋዚዎች፣ የአማራዎች ሕይወት እንደተቀጠፈ፣ብዙዎችም እንደቆሰሉ፣ቁጥር
ሥፍር የሌላቸው በእሥርና በድብደባ እንደሚሰቃዩ በገሀድ እየታወቀ፣“የሥርዓቱ አገልጋዮችና
ተባባሪዎች በሆኑ አማራዎችና ትግሬዎች ንብረት ላይ ብቻ ያተኮረ እንጅ አንድም ትግሬ
እንዳልተመታም ወይም እንዳልተገደለም ግልፅ ሆኖ ሳለ፣ “በትግሬዎች ላይ ብቻ ያነጣጠረ እንደሆነ”
ሲለፈፍ ሰምተናል።በእነማን?
(1) ምንም እንኳን ዋጋ የሰጣቸው ባይኖርም፣ ትግሬዎች! ከአረና ትግራይ ጭምር ይህንን ሁሉ የዘር
ማጥፋት
ወንጀል በአማራ ዘር ላይ እየፈፀሙ፣”ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሀል” እንዲሉ፣ ፣በዘራቸው
እንደተጠቁ በማስመሰል በተለመደው ቅጥፈታቸው ሲያላዝኑ ተሥተውለዋል።
(2) የነቃው አማራ አንቅሮ የተፋው ብርሀኑ ነጋ “ከትግሬው ደሚት”ጋር በመሆን “ከሥርዓቱ ጋር ንክኪ
የሌላቸው (ትግሬዎች ማለቱ ነው) እንደተነኩ” አድርጎ ሲያላዝን ሌላውን ወያኔ የሚያነግሥብን
ይመስላል።
(3)ሌላው ፀረ-አማራ ትግሬ አብርሀም ያየህ ሲሆን፣ይህ ሰው ከጥቂት ዓመታት በፊት በአንድ ሥብሰባ
ላይ “ደሚትን” እሱ እንዳቋቋመውና ዓላማውም “ወያኔ ቢወድቅ በትግሬ ሕዝብ ላይ አማራው
እንዳይዘመትበት ለመቋቋም” እንደሆነ መናገሩ አይካድም።
(4)የትግራይን ትግሬዎች እና የብአዴንን ትግሬዎች ይበልጥ ያንገበገባቸው በሥርቆት ያካበቱት ገንዘብ
መውደም እንጅ የአማራ ወገኖቻችን ሞት ባለመሆኑ፣ብአዴን!
(ሀ)አማራውን ለጨፈጨፉት የትግሬ ነፍሰገዳዮች፣በፀጥታ አሥከባሪ ሥም ምሥጋና
ሲያቀርብላቸው፣
(ለ) “ጠፋ ለተባለው ንብረት”፣ተጎጅውን የአማራ ወጣት “በጥፋተኛነት” ወንጅሎ ለፍርድ
እንደሚያቀርብ እና
(ሐ)አማራው ወደፊትም “የፀጥታ አሥከባሪ” ከሚባሉት ጨፍጫፊዎቹ ጋር እንዲሰራ በሚል መግለጫ
አወጣ።
ብአዴን! በዓለም ዙሪያ በሚገኙት ትግሬዎች ዘንድም የላቀ ምሥጋናን፣በአማራው ግን ውግዘትን
አትርፏል።
የብአዴኑ የግንኙነት ክፍል ንጉሱ ጥላሁንም ባደረገው ቃለ ምልልስ ልክ እንደ እነብርሀኑ ነጋና ደሚት
“ብሔር ተኮር” እንደሆነ በማስመሰል የአማራውን ሕዝብ ወንጅሏል።
ቀጥሎም ትግሬዎች “እንገነጠላለን” አሉ ተብሎ “አዲስ የማስፈራሪያ የቤት ሥራ ሠጥተውን” እንደአዲስ
ነገር መነጋገሪያ ሆኖ ነበር።”ከሞኝ ደጃፍ ሞፈር ይቆረጣል” እንዲሉ፣በለስ ቀንቷቸው ሊመጠምጡ
አዲስ አበባ መጡ እንጅ፣ ዱሮም ለመገንጠል ነው የተነሱት።መጥምጠውና አመሰቃቅለው ሲጨርሱ
ይሄዳሉ።በየጊዜው በሚሰጡን የቤት ሥራ ሳንጠመድ፣አመሰቃቅለውን ከመሄዳቸው በፊት ባሉበት
ለማስቀረት እንጣር እላለሁ። ከዚህ በታች በአረንጓዴ የተመለከተው ዛሬ ከአማራው ወደቤኒሻንጉል፣

ወደአፋር፣ወደትግሬ የተካለሉትና የሚካለሉት፣ ሁሉም የታላቋ ትግራይ ካርታ እንደሚሆኑ
አሥቀድመው አሥታውቀውናል።ታጥቆ ማሥመለስ የእኛ ፈንታ ነው።

ሌላው አሥገራሚ ነገር በአማራው ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈፃሚዎቹ‹ (ሀ) አገዛዙ እየተባሉ
በሽፋን ሥም የሚሞካሹት፣ትግሬዎች ብቻ እንደሆኑ፣ (ለ) የሥርዓቱ አገልጋዮችና ተባባሪዎች እየተባሉ
የሚሞካሹትም ትግሬዎችና ባንዳዎቹ እንደሆኑ፣ (ሐ) መከላከያ፣ደህንነት፣ፌዴራል፣አጋዚ ወዘተ
የኢትዮጵያ ሥም ሽፋን የተሰጣቸው፣ የትግሬዎችን ሥልጣን አሥጠባቂ ነፍሰ ገዳዮችን ያቀፉ፣ ፀረአማራ መዋቅሮች እንደሆኑ፣ እየታወቀ ግለሰቦችም፣የተቃዋሚ ቡድኖች ነን የሚሉትም፣የብዙሀን
መገናኛዎችም ከማሽሞንሞን ውጭ በግልፅ መናገር አልደፈሩም። የእነዚህ ሁሉ ድምሮች ያቆስላሉ፣ልብ
ያደማሉ። ጠላቶቻችንንና ወዳጆቻችንን አበጥረን በመለየት እንወቅ።ያልነቃህ አማራም ካለህ ንቃ።
ከሁሉ በፊት የአማራው የመኖር ዋሥትና ይቅደም
አያሌው ፈንቴ

