ብአደን (አደፓ) ለአማራው የአህያ ባል ነው።
ባሳለፍነው ሳምንት በሀገራችን ቄሮ በሚባሉ የአይምሮ ቁስለኛ መንጋዎች የተከሰተው፣ እምነትንና ዘርን
መሰረት ያደረገ ፣ የዘር ጭፍጨፋ፣ ዋነኛ የጥላቻ ቋት የሆነው፣ቦቅቧቃው ጁሀር መሀመድ
ሞት ምን ያህል እንደሚስፈራውና ለራሱ የሳሳላትን ነብስ ፣ በመቶ ብር ስጦታና በጫት ማቃም
ያደራጃቸውን መንጋዎች፣ኑ፣ እና፣ እናንተ ሞታችሁ አድኑኝ፣ ብሎ በደረቅ ሌሊት ቀስቅሶ፣ንፁሀንን
በማያውቁት ነገር በነዚህ ከአውሬ ያነሰ ተግባር ፈፃሚ ምልምል ወሮበሎች፣ ህይዎት እንድጠፋ አድርጓል።
እነዚህ ማሰቢያቸው የተደፈነ የአይምሮ እውርና፣በጥላቻ የሰከሩ ምክንያታዊነት የራቃቸው ግልብ መንጋ
እንጅ፣ምን ሆናችሁ ነው ይህን ሁሉ ዘግናኝ ተግባር የምትፈፅሙት ቢባሉ፣መልስ የሌላቸው የባለጌ ስብስብ
ነው።ይኸ ሁሉ ሰው በአውሬዎች ሲታረድ በድንጋይ ተወግሮ ሲሞት፣ የጋሞ ሴት ጡቷ ሲቆረጥ፣የእምነት
ተቋማት ሲቃጠሉ፣ካህናት ሲታረዱ፣የህፃናትና እናቶች ደም ሲፈስና አባትና ልጅ ተገድለው በጐዳና ላይ
እንደ ውሻ ሲጐተቱ ውርደት ጌጡ የሆነው፣ ነውረኛው ብአደን ጠረንጴዛው ላይ ፓፓዬና ትርንጐ አድርጐ
እያሳዬ ዝምታ ብቻ መርጦ በርካታ አማራዎችን አስገድሏል ።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር ተብዬው አውደልዳይም ህገ መንግስቱ የሰጠውን ስልጣን እንኳን ተጠቅሞ
ወድያው ሁኔታውን በመቆጣጠር የዜጐችን ህይወትና ንብረት ማዳን ሲገባው፣በለመደው የባርነት ባህሪው
ጌታው እስኪመጣ በዝምታ ቢሮ በመጠበቅ ብቻ አሳልፏል። ብአደን ለአማራው ፈጥኖ ደራሽ ወኪል ሳይሆን
ድሮም ሆነ ዛሬ የአህያ ባል መባሉ ቢያንሰው እንጅ አይበዛበትም። በጣም የሚያሳዝነው የዛሬ አምስት አመት
በሊቢያ ለታረዱት እንኳ፣ ለተከታታይ አምስት ቀናት ብሄራዊ የሀዘን ቀን ታውጆና እና ሰንደቅ አላማ ዝቅ
ብሎ ተሰቅሎ ነበር።
ዛሬ በኦደፓው ሊቀመንበር አብይ አህመድ፣ኦነጋዊ ጥምር አስተዳደር በሀገራችን በጠራራ ፀሀይ የእስላማዊ
አክራሪና ሽብርተኛ ተከታይና አራማጅ በሆነው ጁሀር መሀመድ አዝማችነት ከሰባ በላይ ዜጐች በድንጋይ
ተወግረው፣ በጀገራ ታርደው ሲገደሉ ብሄራዊ የሀዘን ቀን ሊታወጅ አልቻለም፣ይህ ያልተፈለገበት ዋና
ምክንያት በአለም አቀፉ ማህበረሰብ የኦሮሞን ጡት ቆራጭነትና ገዳይነት ስለሚያጋልጥ ማወጅ
አልተፈለገም።አማራጭ ያደረጉት የአስተዳደራቸው አንዱ አካል በሆነው ፌዘኝነት፣ በፌዝ የፅሁፍ መግለጫ፣
አረሙን እዬነቀልን ስንደውን እየተንከባከብን ጉዟችንን እንቀጥላለን ብለው ነገሩን። እሰዬው ነው።
ግን የኔ ጥያቄ የሚነቀለው አረሙ ማን ነው? እንክብካቤስ የሚደረግለት ስንደውስ ማን ነው? እነዚህ
ግልፅ ባልሆኑበት በለበጣ የደቦ ቃላት ህዝብን ማጭበርበር በንፁሀን ደም ላይ ላይ ቆሞ የሚሸና ልፍስፍስ
መሪነት ብቻ ሳይሆን ፣ በተረኝነት የተያዘው ስግብግብነት፧ለስልጣን፣ ለገንዘብና ለመሬት እንጅ፣ ለሰው ልጅ
ሰብአዊ ማንነት ለመቆም ተፈጥሯዊ ማንነታቸው እንደማይፈቅድላቸው ግልፅ ማሳያ ነው።የአክራሪ እስልምና
ተከታይና አራማጅ ለሆነው ጁሀር መሀመድ ጁሀርን ሌላም እንድነካ አንፈልግም ብሎ የተናገረው።
ዋናው ቀንደኛ ደጋፊ ኦድፒ ስለሆነ የዚህ ፓርቲም መሪ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሆኑ፣አብይ፣ ጁሀርን
ይዞ ለፍርድ ያቀርባል ማለት ሞኝነት ነው።ለዚህ ነው አባገዳ የሚባሉትን ሰብሰቦ፣ እኛ እንኳን ይኸ የጠቅላይ
ሚንስትሩ ንግግር የኢትዮጵያን ህዝብ የእኛና ሌላ በሚል በሁለት እንደከፈሉን ያሳያል።
ስለዚህ አብይ አህመድ ፍትህ ያመጣል፣እኩልነትን ያመጣል እያልክ የምታጨበጭብና የሰው ቤት
የምታሟሙቅ አማራ አደብ አድርገህና ረጋ ብሎ ማሰቢያህ ወቅቱ አሁን ነው። ክፉ ሰዎች ዘመኑንም
እንዳከፉብን ልብ ልንል ይገባል።ከዚህ አንፃር ተደራጅተው የሚያጠቁንን፣እኛም አማራዎች ተደራጅተን
መመከት፣ ከመጠቃት ወደ ማጥቃት መሄድ ህጋዊም ተፈጥሯዊ መብታችን በመሆኑ፣ ካልተደራጀን እነሱ
እኛን መግደላቸውን ያቆማሉ ብሎ ማሰብ የመሞቻ ግዜውን ማፋጠን በመሆኑ እየሆነ ያለውን ተገንዝበን
የአባቶቻችን ልጆች ሆነን ለመገኘት ልቦና ይስጠን እላለሁ።
አብዱ አሊ
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