ተብአዴን፣ ተካድሬዎቹና ደጋፊ ምሁራኑ መልካም ነገር የሚጠብቅ መጪ ኑግ ይሆናል
ብሎ የሚያምን ብቻ ነው!

በላይነህ አባተ (abatebelai@yahoo.com)
አምስቱ ዘመን እየተባለ በሚጠራው ሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ወቅት ፋሽሽት አማራን
ሊያጠፋ መርዝ እንዳርከፈከፈበት ይታወቃል፡፡ ዳሩ ግን በአምስቱ ዘመን ከደረሰበት
እልቂት በይህ አድግ የወሮበሎች አገዛዝ የደረሰበት የዘር ማጣፍት ወንጀል እጥፍ ድርብ
ይበልጣል፡፡ የአሁኑ ዘር ማጥፋት ከአምስቱ ዘመን የዘር ፍጅትም የከፋው አማራ እንደ
አምስቱ ዘመን በፋኖ አርበኛዎች መመራቱ ቀርቶ ብአዴን በሚባል የባንዳዎች ጥርቅም
በመታሰሩ ነው፡፡
በየትኛውም አለም ከሃዲና ባንዳ የወጣበትን ማህበረሰብ ባለቤት እንደሌው ደን
ሲያጨፈጭፍ እንጅ ሲታደግ እንዳልታየ ይታወቃል፡፡
ብአዴን በአማራ መቃብር መንደር ለመመስረት የተነሱ
ጭራቆች አማራን ለመጨፍጨፍ ተአማራ ዛፍ የዠነጠፉት
እጀታ መሆኑን እንኳን ሕዝብ ራሱ እጀታውም
የሚያውቀው ነው፡፡
ተአማራ መቃብር መንደር ለመመስረት የተነሳው ሰይጣን
የእንግዴህ ልጆችን አንስቶ መጀመሪያ ኢህዴን ቀጥሎም
ብአዴን ብሎ እንደሰየማቸው ታሪክ የከተበው ነው፡፡ እነዚህን የእንግዴህ ልጆች
እምብርታቸው እስቲገለበጥ እያበላም እንደ ባሪያ ሲጠቀምብቻው እንደኖረ የታወቀ ነው፡
፡ የለገሰ ዜናዊም ሆነ የአሁኑ የኢህዴግ ቡድን አንድም በሆዱ የማይገዛ አሳማ በአማራ
ጫንቃ እንዳላስቀመጠ ታሪክ ሲያነሳው የሚኖር ነው፡፡
የበፊቶቹም ሆነ የአሁኖቹ በአማራ መቃብር መንደር ለመገንባት የሚመኙት ጭራቆች
አማራን የሚጨፈጭፉት ብአዴን በሚባል እግር ብረት አስረው እንደሆነ የሚታይ ነው፡፡
ዓለም ከተፈጠረች ጀምሮ ከገጠሙት ችግሮች ሁሉ የዛሬው የአማራ መከራ የከፋው
በብአዴንና በቀላዋጭ ምሁራን ምክንያት ነው፡፡ ተብአዴን በተጨማሪ ቀላዋጭ ምሁራን
አማራን ከመጥፋት ለማዳን የተነሱትን እንደነ ፕሮፌሰር አስራት ያሉ አርበኞች
እያብጠለጠሉና እየጠለፉ ለዛሬው የአማራ እልቂት መንገዱን መጥረጋቸው የታወቀ ነው፡፡

ብአዴንና አለቅላቂ ምሁራን አማራን ለመታደግ የሚነሳውን አርበኛ ሁሉ ተአማራ
አጥፊዎች ጀርባ ተሰልፈው ያጠፉና በካድሬዎቻቸው አማካኝነት “ተብአዴንና ተይህ
አድግ ውጪ ምን አማራጭ አለ?” እያሉ የአሳማ ጥሩንባ እንደሚነፉም የታወቀ ነው፡፡
ህወሀት እንደ አንባሻ የጠፈጠፈው ብአዴን ድንግልናውን ተወሰደው ካድሬና ህወሀት
ለአማራ መጨፍጨፊያ ተጠረበው እጀታ ተብአዴን በፍቅር ተሚሟዘዘው ቀላዋጭ ምሁር
ደህና ነገር መጠበቅ መጪ ኑግ ሊሆን ይችላል ብሎ እንደ ማመን ነው፡፡
ለማታውቁት መጪ ኑግ የመሰለ ከኑግ ሰብል ጋር የሚበቅል አረም ነው፡፡ ተኑግ ጋር
የሚበቅል መጪ ከኑግ የበለጠ ይፋፋል፤ የኑግ የመሰለ ቢጫ አበባም ያዋጣል፡፡ ዳሩ ግን
ከንቱው መጪ ፍሬ ማፍራቱን ይተውና ኑግን ሲያጠፋ ይውላል፡፡
እንደ አረሙ መጪ አረሞች ብአዴን፣ የብአዴን ካድሬዎችና ቀላዋጭ ምሁራንም የአማራ
ሥም ተሸክመው፣ የአማራ መልክ ይዘውና የአማራ ተረት እየተረቱ በተዘዋዋሪም ሆነ
በቀጥታ አማራን ሲከፋፍሉና ሲያጠፉ ይውላሉ፡፡
በደንብ ላጤነው ብአዴኖች፣ ካድሬዎቻቸውና የእነሱ ደጋፊ ቀላዋጪ ምሁራን በአማራ ላይ
የሚፈጥሙት በደል መጪ በኑግ ላይ ከሚፈጥመው በደልም እጅግ የከፋ ው፡፡
ተብአዴን፣ ተካድሬዎቹና ደጋፊ ምሁራኑ መልካም ነገር የሚጠብቅ መጪ ኑግ ይሆናል
ብሎ የሚያምን የእንግዴህ ልጅ ብቻ ነው! አመሰግናለሁ፡፡

ሐምሌ ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓ. ም.

