ከጥቅምት እስከ ጥቅምት:- በአማራ ማህበረሰብ ላይ
የተከናወነ የዘር ጭፍጨፋ እና የዘር ማጽዳት ወንጀል
ሸንቁጥ አየለ
1) ጥቅምት 2012 በኦሮሞ ክልል አሰቃቂ የዘር ማጽዳት እና ማጥፋት ወንጀል ተፈጸመ።
2) ሰኔ 23 / 2012 እንደገና አሰቃቂ የዘር ማጽዳት እና ማጥፋት ወንጀል ተፈጸመ።
3) ጳጉሜን 2012 አሰቃቂ የዘር ማጽዳት እና ማጥፋት ወነጀል በቢኒሻንጉል ክልል።
4) ሙሉ መስከረም ወርን 2013 ላይ የዘር ማጽዳት እና ማጥፋት በቤኒሻንጉል ክልል ተከናወነ።
5) ጥቅምት ወር 2013 የዘር ማጽዳት እና ማጥፋት ወንጀል በቢኒሻንጉል ክልል መከናወኑን ቀጠለ።
6)መስከረም እና ጥቅምት 2013 በወለጋ የዘር ማጥፋት እና ማጽዳት ወንጀል ተከናወነ።
7) መስከረም እና ጥቅምት 2013 በጉሩ ፈርዳ ሰፊ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተከናወነ፡፡
8)አሁን እየተከናወነ ባለዉ የዘር ማጥፋት ወንጀል በጉራፋርዳ እስከ 3500 የአማራ ማህበረሰብ
እንደተፈናቀለ መረጃዎች ያሳያሉ:: ከ150 ሰሰዎችም በላይ በግፍና በጭካኔ መገደላቸዉ እየተዘገበ
ነዉ::
9)ይሄም ሁሉ ሆኖ አሁንም በመተከል፣ በወለጋ፣ በጉራፋርዳ እየተከናወነ ያለዉ በአማራ ህዝብ ላይ
የሚደረግ የዘር ጭፍጨፋ ተጠናክሮ ቀጥሏል::
10) ይሄም ሁሉ ሆኖ ከአቢይ ጋር የወገኑ የአማራ ምሁራን፣ የብአዴን ሀይል:ሆዳም ባለሃብቶች፣
እንዲሁም አስመሳይ ተቃዋሚዎች አሁንም በአማራ ላይ እየተከናወነ ያለዉ የዘር ፍጅት አይዘገቡም፣
ሀሰት ነዉ ሲሉ ይወተዉታሉ:: ይሄ ሁሉ የሚከናወነዉ ግን በአብይ መንግስት ነዉ::
11)በዉጭ ሀገር የተደራጁ አንዳንድ የአማራ ሲቪል ማህበራትም አሁንም ከብ አዴን ጋር ጭራቸዉን
አቋልፈዉ ይሄ ወንጅል እንዳይነሳ ይተጋሉ::
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12)በአማራ ህዝብ ላይ የታወጀዉ የዘር ማጥፋት ሂደት መቆም አለበት ብሎ መረር ብሎ የሚናገር
አንድ ግለሰብ ሲወጣ የኢዜማ: የብአዴን፣ የብልጽግና እና የሆድ አደሮች ልዩ ልዩ ስብስቦች ማህበራዊ
ሚዲያዉን፣ ዩቱዩቡን ሁሉ ያዘጉበታል::
13)ይሄ ሁሉ የዘር ማትፋት እየተከናወነበት ያለዉ ብዙሃኑ አማራ ደግሞ ፖለቲካ አያገባኝም፣
የኢትዮጵያም ሆነ የአማራ ነገር አያገባኝም ብሎ ዳር ቁጭ ብሎ እሳቱን ይሞቃል::
14)አንድ ሰሞን የአማራ ብሄረተኛ ነኝ ብሎ ሲያጨናብር የነበረዉ ይባስ ብሎ የአማራ ህዝብ ሞቱ
ለምን ተነገረ: ለቅሶ ደራሽ፣ እና አስለቃሽ አትሁኑ ብሎ ጥቂት የአማራ ተቆርቋሪዎች ላይ ምላሱን
ያወጣል።
15) ኢትዮጵያዊነትን እንሰብካለ: የአንድነት ሀይል ነን የሚሉ የቀበሮ ባህታዉያን ደግሞ ከገዳዮች ጋር
ወግነዉ ቆመዋል::
እና ምን ይሻለናል? ብለህ ጠይቅ :: አንድም አማራ አይመልስልህም::ወይም አንድም ኢትዮጵያዊ ነኝ
እያለ የሚያቅራራ ሁሉ መልስ አይሰጥህም::
ዝም ብለህ አንተዉ እራስህ ተወታዉ፣ አንተዉ እራስህ ለፍልፍ የምል ምላሽ ያለ ይመስላል::
ሆኖም ምናልባት ልባም አማሮች እንዲሁም ኢትዮጵያዊ የተገኘ እንደሆነ ኢትዮጵያዉያን ጆሮ ቢደርስ
ድጋሚ ጥያቄዉን ደግሜ አነሳዋለሁ::
ምን ይሻላል?
ነዉ ወይስ አንተ ይሄን የምታነብ ሰዉ ይሄ ጉዳይ አያገባህም?
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