ሞላ ይግዛው ነው ያላችሁት?
ዕውነትም አገራችን ሠው አልባ ሆናለች!
ታህሳስ 20 ቀን 2009 ዓም (2016)

ለተወዳጇ ቆራጥ አማራ እህታችን ለርስቴ ተሥፋዬ! ከሁሉ በፊት
እግዚአብሔር ያፅናሽ እላለሁ።እኛ ባናውቅሽም ግልፅና ታማኝነትሽን የነገረን
በተደጋጋሚ ባደረግሻቸው ቃለ መጠይቆች ያሳዬሽን ተግባርሽ ነው።
እህት ርሥቴ! የሞላን ሥልክ ቁጥር ሥትፅፊ አንዱ ዜሮ ትርፍ ሥለሆነ 004670
70121171 ያልሽውን 004670 7121171 ብለሽ ብትፅፊው ትክክል ይሆናል።
ይህን ካልኩ በኋላ ሞላ ይግዛውን በተመለከተ ዕውነቱን ፈልፍለሽ ደባ
የሚፈፀምበት(የሚሴርበት) አማራ እንዲያውቀው በማድረግሽ ምሥጋናችን እጅግ የላቀ ነው
እላለሁ። ሞላ ይግዛውን (የበርሃ ሥም ተብዬው አሥማረ ብሩ) በስዊድን ብዙዎቻችን
እናውቀዋለን። እንዲህ ዓይነት የወረደ ተግባር እንደሚፈፅምም ምንም ጥርጥር የለንም።
ይህ ሠው ብርሀኑ በተገኘበት በሚስጥር ተስፋሁን ከሚባለው ግለሰብ ጋር የቴሌ ስብሰባ
ማድረጋቸውንና አንድ ክፍለ ጦር ከከባድ መሳሪያ ጭምር እንደሚያቀርቡ መናገራቸው፣ ይህን
ተስፋሁን የሚባለውን ሰው በገንዘብ ደልለው በኢሳት ቀርቦ የአማራ አርበኞች ከግንቦት
ሰባት ጋር እየሠሩና አንድ ላይም እንደሆኑ አድርጎ የቅጥፈት ፕሮፓጋንዳ እንዲረጭ
ማድረጉም ገሀድ ሆኖልናል።
ሞላላው ይግዛው ማነው? መሠረታዊ ጠባዮቹስ ከአሥተያየት ጭምር ምንድናቸው? -ይህ
ሠው እናት አባቴ ከጎንደር ናቸው ቢልም የጎንደሬነት መሥፈርት አይታይበትም፣ጂማም
ኖሯለሁ ይላል።
ትምህርት ከመማር ይልቅ ልብስ መቀምቀም እንደሚመርጥ እና ልብስ ሰፊም እንደነበር
ከራሱም አንደበት ጭምር ተደምጧል። ምንም እንኳን ዘሩ አማራ ቢሆንምና በተግባር ፀረአማራ ቢሆንም ቅሉ፣ለአንዳንድ ወገኖች በመዋሸት “ጉራጌ” እንደሆነ ሲያስወራም
ተደምጧል።
የተፈጥሮ ዕውቀት ሲያልፍ ያልነካው፣ጀርመንና ሥዊድን ብዙ ዓመታት በመኖሩ፣የትምህርት
ዕድሉ እያለው ትምህርት ሥለማይገባው ዕድሉን ያልተጠቀመበት ሰው ቢኖር እሱ ብቻ ነው
ብንል መሳሳት አይሆንም።
ምናልባትም ይህ ሰው ከቀውስ ላይ ቀውስ ከሥህተት ላይ ሥህተት የሚደራርበው።
ከበታችነት ሥሜት የተላቀቀ እየመሰለው ነው የሚሉም አልታጡም። ብዙ ጊዜ ባዶ የሆኑ ሰዎች
ራሳቸውን ለወንጀልና ለቀውስ በቀላሉ ያጋልጣሉ።
-አንድ ሰው ቀርቦ “ጦር ይዣለሁ” ካለው ያላንዳች ጥያቄ ሳያመነታ ይከተለዋል። በደርግ ጊዜ
አድርጎታል;; በወያኔም ጊዜ ሞክሮ አልተሳካለትም እንጅ ራሱን ለባርነት አመቻችቶ ነበር።
ዕውቀት ሳይኖረው ለሥልጣን ይቋምጣል፣አንቱ መባልን የሚወድ ያልዘሩ በቀል ነው።

-ወያኔ እንደገባ ለመጠጋት የሞከረው ሙከራ አልሳካ ካለው በኋላ፣ አሁንም አቅሙንና
ችሎታውን ባለማወቁ በተለያዩ ድርጅቶችና ቤተክርሥቲያንም እየገባ ቀውስ ለመፍጠር
እየሞከረ ከሽፎበታል።
-ማንም እንደሚያውቀው የነበረባቸው ድርጅቶች
(1ኛ) የኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት(ወያኔ ሳይገባ የተቋቋመ)
(2ኛ) ከዚያ ወጥቶ ወያኔ ከመጣ በኋላ “ህብረት ድርጅት”
(3ኛ) ከህብረት ወጥቶ ደግሞ “በመዐሕድ የድጋፍ ድርጅት”
(4ኛ)ከአማራው ወጥቶ ደግሞ ከሌሎች ከጎንደር ከመጡ ሦሥት ሰዎች ጋር “የጎንደር ቡና
ቤት” ከፈቱ።ብዙም ሳይቆዩ “የሰሜን ጎንደር እና የደቡብ ጎንደር” ብለው ተጣልተው
ለሁለት ተከፈሉ፣ ተለያዩ፣
(5ኛ)መድሃኔዓለም ቤተክርስቲያንም ውስጥ ቀውስ ፈጥሮ ላይ ታች ሲል፣ ቤተ ክርስቲያኗ
ብዙ አርቆ አሳቢዎች ሥላሏት ጥንካሬዋን እንደያዘች ቀጥላለች።
በኢትዮጵያ አንድነት ድርጅትና በአማራው ድርጅትም ውስጥ የጎንደር ማህበር ሊፈጥር
ሞክሮ ከሽፎበታል። በሁለቱም ድርጅቶች የተካፈሉ ሰዎች የዚህን ደካማ ፍጡር የወረደ
አሥተሳሰብ በጥልቀት ያውቃሉ። ከተቻለ ለወደፊት ፈልጋችሁ አናግሯቸው፣የበለጠ ሥለግለሰቡ
ለማወቅ።
በዚህ ወቅትና በኋላም ውሸት ሥለማያልቅበት ፀረ-ወያኔ ታጋይ ለመባል ሥለሚመኝ፣
ኢትዮጵያ ሄዶ ሲመለስ ዩጋንዳ ሄጄ መጣሁ ያለበት ወቅት ነበር።
ከዚያም ዛሬ በአማራነት የሚታገሉትን ቆራጥ አማሮች የሚሳደብ፣ኮቱን ገልብጦ የለበሰ፣ በውጭ
ሀገራት የሚኖረው 95 በመቶ የሚሆነው፣ታጋይ መሳይ ጀሌ፣ግር ብሎ ኢትዮጵያ ገብቶ
ቤት በማሰራትና አክሲዮን በመግዛት ወያኔን መደገፍ ሲጀምር፣ሞላም ድብብቆሹን ትቶ
ድፍረቱን ተላብሶ ኢትዮጵያ እየተመላለሰ ከወያኔ ጋር ሲሞዳሞድ ከርሟል።
የእርሱ የቅርብ ጓደኛውም ከውጭ አገር ወደመቀሌ ከሄዱት የወያኔ ምልምል ልዑካን ቡድን
አንዱ ነው። ሞላም ራሱን በገሃድ ማጋለጥ ሥለሆነበት እንጅ፣ይችን ዓይነቷን አንቱታ ይወዳት
ነበር።ይህም በአካባቢያችን በገሀድ ይታወቃል። ይህ ነው እንግዲህ ዛሬ አንድ (1) ክፍለ
ጦርና ከባድ መሣሪያ እናቀርባለን ብሎ አገናኝ መኮነን የሆነው፣ጆሮ አልሰማም አይልም፣ጉድ
እየሰማን ነው። ይህ ሰው የድንቁርናው ድንቁርና ለግል ዝና ፍለጋ ሲቋምጥ፣አማራውን ከበደል ላይ
በደል እያሸከመው እንደሆነ ይገባው ይሆን?
(6ኛ)በቅንጅት ጊዜ ዳር ዳሩን ያንዣብብ ነበር። የረባ ነገር ሲያደርግ አልታዬም።
(7ኛ) ሞላ ይግዛው

በሸዋ

ላይ መጠን የለሽ ጥላቻ ያለው ሰው ነው።

(8ኛ) ” ከማን ጋር እንደምትውል ንገረኝና ማን እንደሆንክ እነግርህአለሁ” እንደሚባለው
ሞላ ይግዛው ጋርም የሚሠሩ ብርሀኑና ግንቦት ሰባት እነማን እንደሆኑ መገመት በቂ ነው።
ፀረ-አማራው ብርሀኑ! እርኩስ የሥልጣን ጥማቱን ለማርካት ሲል፣አማራ በአመራሩ አካባቢ
እንዳይቀርብ እየተከላከለ፣እንደሞላ ዓይነቶቹን ደናቁርት አማሮች እየላከ በገንዘብ እየደለለ
የአማራውን ትግል ወደራሱ ለመሳብ ማንኛውንም ነገር ከማድረግ አይቆጠብም።

ወያኔም ተላላኪና ጉዳይ አሥፈፃሚ ያደረገው እንደነዚህ ዓይነቶቹን ባንዳዎች ነው። ሞላም
አርቆ ማሰብና ማዬት የተሳነው የጭንቅላት ድውይ ከመሆኑ የተነሳ አማራን በወያኔ
የማሥመታት አደጋ እየፈፀመ ይገኛል። ዛሬም ሆነ ነገ ብርሀኑ የሚጠቀምባቸው ደካሞቹን
ከአማራ ተወልደው ዘራቸውን የከዱ እንደሞላ ይግዛው፣እንደፈቃደ ሸዋቀና ወዘተ ዓይነቶቹን
ነው።
በአርበኛ ጎቤና በጓዶቹ ላይ ወያኔ ከበባ አድርጎ እንዲጨርሳቸው ጥቆማ ያካሄዱት እነኚህ ባንዳዎች
እንደሆኑ ይነገራል። እነኚህ ናቸው እንግዲህ ፀረ- ወያኔዎች ነን የሚሉን። ለእነዚህ ሠዎች ከሁሉም
በላይ ሕዝብና አገር ሳይሆን ሥልጣን እንደሆነ አረጋግጠዋል። ለዛሬ የሞላ ጉዳይ እዚህ ላይ
ይዘጋል።
እህት ርስቴ!
“እኔም ሆንኩ ጓደኞቼ ከኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጭምር የታገልነው ጭቆናን ለማሥወገድ
እንጅ አማራውን ዘሬን በማሥጨረስ ባርነትን ላመጣ አልነበረም” ብለሽ በግልፅ ተናግረሽ፣
ደመቀ እዚያ በእጁ ሲተኩስ፣አንቺም ሌሎቹን የትግል ተኩሶች በድፍረት ተጋፈጥሻቸው። ይህ
ሊያኮራሽ ይገባል።
እሥከዛሬ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ሲካፈል ኖሮ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ
ላካሄደው የተዛባ ወይም የተሳሳተ መንገድ “ይቅርታ” የጠየቀ ወይም የጠዬቀች ከአንቺ
በሥተቀር አንድም አልታዬም።ይህ የተናገርሽውን ተዓማኒነት የበለጠ የሚያጠናክር ነው
እላለሁ።
ሥለይቅርታ እንንጋገር ከተባለ! ሕዝቡን ይቅርታ መጠዬቅ የሚገባቸው የድርጅት መሪዎችና
የወንጀል መከማቻዎች እሥዬ አብርሀ፣ብርሀኑ ነጋ፣ ሌንጮ፣ወዘተ ናቸው።
እንደሚታወቀው የትናንቱም ሆነ የዛሬው ወያኔ እሥዬ አብርሃ አገርና ሕዝብ ሲያጠፋ ቆይቶ፣
መለስ ዜናዊ ሲያባረው ሕዝቡን በተለመደው ንቀቱ ከማዬት ውጭ ይቅርታ ሲል አልታዬም።
እንደውም በተቃራኒው የተቃዋሚው ጎራ ከኢሳት ጭምር ለእሠዬ ጦር ሜዳ ሄዶ ድል
አድርጎ እንደመጣ ጀግና፣አጀቡ፣አክብሮቱ፣ማረበዱና እንክብካቤው አይወራ። እንደውም ይባስ
ተብሎ የአንድነቱ ጠበቃ ወደመባሉ ተደርሷል። ነጋሶ ጊዳዳም እንዲሁ።
የአያቶቻችን፣ የአባቶቻችን ኢትዮጵያዊ ቆፍጣናነታችን፣ ኮሥታረነታችን፣ ለወደድነው ሟችነታችን፣
ለጠላነው አይበገሬነታችን የት ሄደ? ወኔያችንንስ ማን ሰለበው?
ብርሃኑ ነጋም ቢሆን ከወያኔ ጋር ሲሰራ የኖረ፣ በኋላም ቅንጅትን ያፈረሰ፣ ለሰራውና
ለሚሰራው ወንጀል ሕዝቡን ሥለናቀው ይቅርታ ሳይጠይቅ የሚጋልብ ነው። ወንጀለኛውን
ሌንጮን ጎትቶ አምጥቶ ደናቁርትን ሠብስቦ በአማራው ደም ላይ እያሥጨበጨበ
የሚያሥጨፍር እንደሆነ መዘንጋት የለበትም።
እህት ርሥቴ ቅን በመሆኗ ወገኔን ሳላውቀው በድየዋለሁና ይቅርታ ካለች በኋላ
በየሄደችበት እንዳዲስ እየተነሱ ፀረ-አማራ የሆኑ እነኛው ሰዎች ባለቤትሽ ጀኔራል ነው፣ አንቺ
እንዲህ ሁነሽ ወዘተ ለሚሉሽ የግል ህይወትሽን በተመለከተ እሥከዛሬ በተደጋጋሚ ተጠይቀሽ
ተናግረሻል። ከእንግዲህ ሥለግል ህይወትሽ አንድም ነገር ባትሰጭና ቁርጠት ቢያፈራግጣቸው
ይመረጣል።

አንቺንም፣ ሄኖክ የሺጥላንም፣ አቤልንም ወዘተ የመሳሰላችሁትን ግንባር ቀደም የአማራው
ተሟጋቾች ለማዳከምና አንገት ለማስደፋት የብርሀኑ ግንቦት ሰባትና ኢሳት ጀሌዎች
የሚታገሏችሁ ለአማራው በዕውነት በመቆማችሁ እንደሆን ታውቁታላችሁ።
ዛሬም ጠላቶች ሌላ የትግል መንገድ ሥለማያውቁ፣ የሚጠቀሙበት መንገድ የትናንትናውን
ነው። ከወጣቶቹም አንዳንዶቹ የማሰብ አቅማቸው ውሱን የሆኑት ደግሞ ማሰብ ካቆሙት
ከአንዳንድ አንጋፋዎች የተማሩት ማራከስን፣መዝለፍን የመሳሰሉትን ነው።
የአማራው ጠላት ወያኔ ብቻ አይደለም፣የገደሉትም እንዲሁም በተዘዋዋሪም ይሁን በቀጥታ ለወያኔ
እያሥጠቆመ የሚያሥገድለው ግንቦት ሰባትም ነው። ግንቦት ሰባት ውስጥ ብዙ አማራ እንዳለ
የሚናፈሰው ወሬ ውሸት ነው። የተጠራቀሙት ጉራጌዎቸና ሌሎች የደቡብ ሰዎች ናቸው።እርግጥ
ከወያኔ ጋር እንድሚሞዳሞዱት የተወሰኑ የአማራ የሥልጣን ጥመኛ ሆዳሞች እንዲሁም ዘራቸው
ድብልቅልቁ የወጣ ሌሎች የተወሰኑ ሆዳሞች ይገኙበታል።እነኚህ ሁሉ የአማራው ጠላት በመሆናቸው
ገዝግዘው ለመጣል ይታገሉናል፣ግን መጨረሻቸው መሸነፍ ነው።
የብርሀኑ ግንቦት ሰባትም ሆነ ኢሳት “የወልቃይት መሬት የአማራ ነው፣የወልቃይትም ሕዝብ
አማራ ነው“ብለው በሥብሰባም፣ በመግለጫም፣ በራዲዮናቸውም ሆነ በቴሌቪዥን በግልፅ
ወጥተው እሥካልተናገሩ እና እሥካላመኑ ድረስ እያምታቱና እያጭበረበሩ መኖር አይቻልም።
ከወያኔም፣ከሻቢያም ኤርትራ ከሚገኘው ከትግሬ ድርጅትም ጋር አንድ ዓይነት ፀረ-አማራ አቋም
ይዘው እኛን ማማለል አይችሉም።ይህንን ካላደረጉ፣ከእንግዲህ የአማራ ታጋዮች ግንቦት ሰባት የሚል
ሰው ካገኛችሁ በገንዘብ ተገዝቶ ሊገል የመጣ ወሮ በላ መሆኑን አውቃችሁ ግደሉት።እንዲህ ካልሆነ
ልካቸውን አያውቁምና።
አማራ ነን እያሉ የሚዋሹ እንደ ዳንኤል ዘሙንዳ በአደንዛዥም፣ በመጠጥም ዓይናቸው የቦዘ፣
ጭንቅላታቸው የቀወሰ የሚናገሩትንና የሚሠሩትን የማያውቁ ለኢሳያስና ለሰባት ቤት
ጉራጌ(ለግንቦት ሰባት ተብዬው) ጥብቅና ቆመው ለአማራው የቆሙትን ወገኖች እነ
ርስቴን፣እነሄኖክን ወዘተ ብአዴን ወይም ወያኔ ሲሉ ይደመጣሉ። ሥንት ገንዘብ ከካታርና
ከግብፅ ቢረጭ ነው እነኚህ ሁሉ ሆዳም ደናቁርት በብርሀኑ የሥራ ድልድል ውስጥ
የገቡት?ይገርማል!
ወገኖች! ወያኔ አማራ የሚባለውን ዘር ከምድረገፅ ለማጥፋት በትንሹ 25ዓመት
እንደዘመተበት ይታወቃል። በቅርቡም የአማራን ማንነት በጠየቁ የወልቃይት ኮሚቴዎች ላይ
ያደረሰውንና የሚያደርሰውን እያየን ነው።አሁንም በአማራው ዘር ላይ በመንግሥት ተብዬው
ጦር ታውጆበት፣መልስ እየሰጠ ይገኛል።
የችግሩ መነሻና መድረሻ የአማራ ማንነት ጥያቄ እንደሆነና ይህንንም ለመቋቋም የአማራ ዘር
የተባለ ከማዕዘን እሥከማዕዘን ተጠራርቶ አንድ ላይ ቆሞ ወያኔን ድባቅ መምታት እንደሆነ
እየታወቀ፣ አማራውን በተናጠል ለማስመታት በጎጥ ጎንደር የብቻው፣ ጎጃም የብቻው፣ወሎ
የብቻው ወዘተ እንዲቆም ይታገሉታል።
በመሆኑም ከትናንት ወዲያ፣ትናንትና ዛሬ ከሌሎች አካባቢዎች ከጎንደር ወንድሞቻቸው ጎን
ለመሰለፍ ወደጎንደር የሚሄዱ አማሮች በጎጠኞቹ አስተሳሰብ ካሉበት ቦታ መንቀሳቀስ
የለባቸውም፣አብረው የሚዋጉትም ተመልሰው ይሂዱ። የጎንደር አማሮችም ብቻቸውን ይለቁ
እንደማለት ነው።
ወገኖቻችን! ይህ በውሸትና በፕሮፓጋንዳ ብቻ የተለጠጠ ግንቦት ሰባት ቢከፍቱ ተልባ ሆኖ
እሥከሚወድቅ ያልሞት ባይ ተጋዳይ ቅጥፈቱን ለትንሽ ጊዜ በገንዘብ ግለሰቦችን በመግዛት

ከጉድ አውጡኝ ማለቱን ይቀጥላል። እኛም ሳንታክት እየተከታተልን ዕውነቱን እሥከተናገርን
ድረስ የአማራው ማንነት እየጎላና እያሸነፈ ይሄዳል።
ሥለዚህ አንዳችም ነገር ከዓላማችሁ እንደማያዛንፋችሁ አምናለሁና በርቱልን እኛም
በምንችለው እየሠቀሠቅን ነውና እላለሁ።
ኃይሉ በላይ

