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ዐማራው ዛሬም እንዳትሞኝ ነቅተህ ጠብቅ! 

 ምንም ጊዜው ቢረዝም፣ የመከራ ጊዜ አይረሳም። ያለፉት 25 ዓመታት የትግሬ ወያኔ አገዛዝ 
በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የፈጸመው ሁለንተናዊ በደል ምንጊዜም የሚረሳ አይደለም። እንርሳህ 
ብንለው ሊረሳ የሚቻል አይደለምና! ላለመረሳቱ ምክንያት የሚሆነውም እያንዳንዱ በደል 
በድምፅ፣ በምስል፣ በሰነድ ተመዝግቦ የተያዘ ከመሆኑም ባሻገር፣ የበደሎቹ ዓይነት በዓለም 
ላይ ያልታዩ ዘግናኝና ሰቅጣጭ በመሆናቸው፣ እንርሳው ብንል ከኅሊናችን ጓዳ ተሽጠው 
የሚረሱ አይሆኑም። «ሥራ ለሠሪው፣ እሾህ ላጣሪው» እንዲሉ፣ 25 ዓመታት ዐማራውን 
በአውራ ጠላትነት ፈርጆ፣ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል የፈጸሙበት የትግሬ ነፃ 
አውጭ ነፍሰ በላ፣ ወመኔዎች፣ እንደአንበሣ በአገሱበት አደባባይ፣ እንደውሻ ጅራታቸውን 
ቆልፈው እግሬ አውጭኝ ለማለት የኢምባሲዎችን በራፍ በማንኳኳት ላይ እንደሚገኙ 
መረጃዎች እያመለከቱ ነው። አዲስ አበባ ሱቆች ተዘግተዋል። የመንግሥት ቢሮካራሲ 
ተበጣጥሷል።  ለዓመታት በግፍ የታሰሩ እስረኞች በሕዝባዊ እንቢተኝነቱ እንቅስቃሴ ከእስር 
ተለቀዋል። ባለሥላጣኖች እንዳይሸሹ የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ በጥብቅ 
እየተጠበቀ ነው። 

በሌላ በኩል፣ ከወያኔ ውድቀት በኋላ ሊመሠረት የሚችለው መንግሥት ማን ሊሆን 
እንደሚችል፣ ሁለት አማራጮች በመነሳት ላይ እንደሆኑ ለጉዳዮቹ ቅርበት አላቸው ከሚባሉ 
ወገኖች እየተሰሙ ነው። አንደኛው አማራጭ፣ “አገሪቱ ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንዳትገባ፣ 
ካለው የወያኔ የመከላከያ ኃይል ውስጥ የተወሰኑ የፖለቲካ ሥልጣኑን ይዘው ሕዝቡን  
ያረጋጉ” የሚለው ሲሆን፣ ሁለተኛው “የተቃዋሚ ቡድኖችን በማግባባት ጊዜያዊ የሽግግር 
መንግሥት መመሥረት” የሚሉ ናቸው። 

ከሁለቱ አማራጮች ወይም ሌሎች ታክለው መንግሥት የሚመሠረት ከሆነ፣ እንዳለፈው 
የ1983ቱ ተገቢ ተወካይ የማይኖረው የዐማራው ነገድ ሊሆን እንደሚችል መጠራጠር 
አይቻልም። ይህም የሚሆነው ያለምክንያት አይደለም። የመጀመሪያው ምክንያት ዐማራው 
በዐማራነቱ የተጠናከረ የፖለቲካ ድርጅት የለውም። ሁለተኛው ምክንያት የውስጥም ሆኑ 
የውጭ ኃይሎች፣ ዐማራው እንዲደራጅና የፖለቲካ ሥልጣን እንዲይዝ አይፈልጉም። 
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በነዚህና በመሳሰሉት ምክንያቶች ዛሬም ዐማራው ለአዲስ መጤዎቹ ብሔርተኞች የጥቃት 
ሰላባ እንዳይሆን ከወዲሁ ነቅቶ መጠበቅ ይጠበቅበታል። 

ለዚህም ይረዳው ዘንድ በሚኖርበት አካባቢ ሁሉ፣ ራሱንና ወገኑን ከጥቃት ለመካላከል 
እንዲችል ራሱን በቡድን ማደራጀትና የተደራጁ ልጆቹን ድምፅ ነቅቶ መጠባበቅና ለጥሪያቸው 
አስቸኳይ መልስ መስጠት ይጠበቅበታል። በሌላ በኩል የገበያ ግርግር ለሌባና ለቀማኛ ምቹ 
ስለሚሆን፣ በሚፈጠረው ግርግር፣ የጥቃቱ ተጠቂ እንዳይሆን፣ በዙሪያው ያሉት እነማን 
እንደሆኑ ለይቶ ማወቅ፣ ለወገኖቹ ጥሪ ቀድሞ ለመድረስ የሚያመች የግንኙነት ስልት 
መዘርጋት፣ የአንዱ ጥቃት የሁሉም፣ የሁሉም ጥቃት ያንዱ እንደሆነ በመገንዘብ የመረዳዳትና 
የመተጋገዝ ስሜትን ከድሮው በተለየ መንገድ ማሳደግ የግድ ነው። ለዚህም ይረዳ ዘንድ 
የመረጃ ልውውጥ በፍጥነት መለዋወጥ ተገቢ ነው። የዐማራ ድምፅ ራዲዮ ይህን ክፍተት 
ለመሙላት የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ዝግጁ ስለሆነ፣ በየአካባቢው የሚደረጉትን 
እንቅስቃሴዎች ለዚህ እና መሰል ጣቢያዎች ማሳወቅ ይበጃል። 

የትግሬ ወያኔ እኔ «ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል» እንዳለችው እንሰሳ፣ ብሂል የሚከተል ስለሆነ፣ 
ጠላቴ ነው ብሎ በፈረጀውና ላለፉት 25 ዓመታት ከፍተኛ የሆነ የዘር ፍጅት ያደረገ ስለሆነ፣ 
በዚህ ሕዝባዊ እንቢተኝነት ሙጭጭ ብሎ ከያዘው የሥልጣን ማማ ላይ እንዲወርድ 
በተገደደበት ሰዓት፣ ዐማራውን በሚችለውና ባለው ጊዜ ሁሉ ከማጥፋት ወደ ኋላ ስለማይል፣ 
ዐማራው ከዚህ ዓይነቱ ጥቃት ራሱን ለመከላከል ከምንጊዜውም በበለጠ ራሱን ዝግጁ 
ማድረግ ይጠበቅበታል።  

ስለሆነም፣ ዐማራው በየአካባቢው ራሱን በጎበዝ አለቆቹ እየተመራ፣ የዘር ጠላቶቹ ያሻቸውን 
ይዘው ወደፈለጉት ቦታ እንዳይጓዙ የራሱን ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታል። ከሁሉም በላይ 
በዐማራውና በአገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም ላይ ወንጀል የፈጸሙ ቡድኖችንና ግለሰቦችን ማንነት 
እየመዘገበ በመያዝ፣ ለፍትሕ  ሊቀርቡ የሚችሉበትን መረጃዎች መያዝ ይጠበቅበታል። 

ዐማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደጋለን! 

ኢትዮጵያዊነት ያብባል! 

ሞት ለወያኔ! 

 

 

 


