ለክቡር ለአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን)
ባህርዳር
ተከፍሎ ያላለቀው ዕዳ ተጀመረ?
የተከበራችሁ ኢትዮጵያዊ. የአማራ ልጆች?ተጽፎና ተነግሮ ያማያልቀውን ግፍና በደል
የአማራን ዘር ለማትረፍና ድርሻችሁን ለመወጣት የተጀመረውን መሰረት ከግብ ለማድረስ
ባህርዳር ላይ ያደረጋችሁትን ስብሰባ ስመለክት ደስታና ልቅሶ ሀዘንና ቁጭት በተቀላቀለ
ስሜት

ነበር።የተከበርከው

አንተ

ኢትዮጵያዊ

የአማራ

ልጅ

ከቡር

ፕሮፊሰር

አስራት

ወልደይስ ባህርዳር ላይ ስብሰባ ሲያድርጉ አርባጉጉና በደኖ የአማራው ዘር ከነህየወቱ ገደል
ይጭመር ነበር ከባህርዳር

ከተማ በጣገብ

የወታደር ካንፕ መኮድ ከሚባለው ስፍራ አማራ

እጅና እገሩ እየታሰረ በኢሊኮፍተር ጣና ላይ ይወረወር ነበር?ፕሮፊሰሩ ድርጊቱን ለስብሰባው
ካዘክሩ

በኋላ

ምን

እናድርግ

ለሚለው

ጥያቄ

አስቸኳይ

የሆነና

ቁርጠኛ

የሆነ.የህሊና.መልስ.በእያንዳንዳችን.ህሊና.ያቃጨል.ጀመር፡
በአንድ.ሀገር.ሁለት.መንግስት.ነበር(ወያኔና.ሻቢያ.ማለቴ ነው)እስካፍንጫቸው ታጥቀዋል አማራ
በጠላትነት ተወንጅሏል ሁለት አማራጭ ነበር ሞት ወዳለበት ወይም ስልጣነና ገንዘብ
ወዳለበት መጠጋት? ይህን ከመገልጽ እቆጠባለሁ ምክንያቱም ወደቅራኔ ስለሚያመራ ነው
ጥላቻ ቂም በቀል ደግሞ አባቶቻችን ይጠሯት የነበረችውን ኢትዮጵያን የሚጠራው ብላቴናው
ወጣት ጠቅላይ ሚኔስተር አብይ አህመድ ስለገዘተ እቀበለዋለሁ አከበረዋለሁ የብላቴናው ጉዞ
የሰመረ እንዲሆን እየተመኜሁ በሰፊው በሌላ መድረክ እመለስበታለሁ?የኔን ምርጫ ጫፋን
እዳመለክት ይፈቀድልኝ የነበረኝ የተደላደለ ንሮ ምን ይመስል እንደነበር ከበጣገብህ ስላለ
ከተከፈለው የሰው ግብር አይበልጥምና ከመዝርዝር እግታለሁ?የኔ ህሊና ግን ሞትን በአማራጭ
ወስጀው ነበር።በቀን ሁለት ጊዜ እፈርማለሁ ጫናው የማያባራ መሆኑን ስለተረዳሁ ሁሉንም
ትቸ ወደኬንያ ተሰደድኩ ተከታተለው ናይሮቢ ላይ መቱኝ ኪነያ ኩኩዮ ሆስፕታል ገብቸ
ታከምኩ እግሪ በጀሶ ታስሮ እየተመላልስኩ እረዳ ነበር የችግሩን ከባድንት ተገንዝቦ ዮንሲች
በአስቸኳይ ወደሶስተኛ አገር ዴንማርክ ተላኩ በፈጣሪ

ቸርነት የተሻለ ህክምና ስላገኘሁ

በስድስት ወር ዳንኩኝ. በወገንና በሀገር ላይ በሚደርስው ግፍና በድል እረፍት ያጣው ህሊናየ
ግን መዳህኔት አላገኜም የሸቢያና የወያኔ ጠብ ከጫፍ ደርሶ ነበር ጦርነት አልትጀመረም
አንድሰው መልክት ይዞ ከቤቴ መጣ ሻቢያ የምትታገልበት ኮሪደር ሊሰጥህ ይፈልጋል አለኝ
ትቀልዳለህ ናይሮቢ ላይ መታቸሁ ሙቶል ብላችሁ ጥላችሁኝ የህዳችሁ እናተ አይደላችሁም
ያእኮ አለፈ እንባሲው ቢያነጋግርህ ትፈቅዳለህን? ከናተ ቢሮ ነው? አንትን ከሚመችህ ቦታ

መልካም ቀጠሮና ስአት ተያዘ ዘግየት ብየ ከአንድ ሰው ጋር በመሆን ከተቃጠርንበት ቦታ
ስህድ ሁልት ሁነው ቁጭ ብለዋል መልኬ እባላለሁ አንባሳደር ሕብረት እባላለሁ ውይይት
ተከፈተ ጎበዝ ታጋይ መሆንክን የኛ መንግስት ያውቃል ትኬት እንግዛልህና አስመራ ህደህ
ተነጋገር የመህጃ ትኬት ተገዛ አይህድም የሚል ጥርጣሪ መኖሩን ተረዳሁ የተገዛው ትኬት
ልሳፍር ስል ተሰጠኝ ጉዞየን ቀጠልኩ በዚያ ዘመን የነበረው ውዠንብር አስፈሪ ነበር
ለቤተሰቦቸ አልነገርኩም ከሰለጠነው ዓለም ከደረስ በኋላ እዋጋለሁ ብሎ ወደበርሀ የህደ ስው
አልሰማሁም ሊኖር ይችላል እንደዛሪው ብዙ ድምጽ አልነበረም በዚያ ዘመን ሰው ውድ
ነበር?ዛሪ ግን አስመራ ደርሶ መመለስ ዳጎስ ያለውን የአርበኝነት ቦታ የሚያሰጥ ሁኖ
ይስተዋላል፤መልካም ነው?ሻቢያና ወያኔ ዛቻና ፍከራ እንጅ ጦርነት አልተጀመረም ነበረም
በ92 ዓ.ም ተከዜ በርሀ ላይ ከወረሞ ከሲዳሞ ከሱማሌ ከቢሻንጉል ግንባር ጋር ሰፊ ውይይት
አድርገናል በውይይቱ ወቅት ሰፊ ልዮነት ተፈጥሮ ነበር ስብሰባ አቋርጨ ተነሳሁ የድሮው
አቶ የዛሪው ዶክተር ዲማ ነግዎና ኮሎኔል ታደስ ሙሉነህ ውይይቱ እንዲሰምር ግፊት
አድርገዋል በዚህ መሰረት አቶ ዳውድ ኢብሳ ሊቀመንበር ክሎኔል ታደስ ሙሉነህን ዋና
ጽሃፊ አድርገን መርጠን በአገር አንድነት በመለስተኛ ፕሮገራም ከአምስት ቀን ውይይት
በኋላ አብሮ ለመታገል ሚያዝያ 5ቀን 92 ዓም ተፈራርምን ዋናውን የጋራ መታገያ
ለመመስረት

ከ40

እስከ

60

ቀን

በውጭ

የሚገኜውንም

ሕዝብ

ጠርተን

በጋራ

የምንታገልበትን ግንባር እንድንመሰርት ተስማምተን መግለጫ አወጣን ወዲያው ሳይውል
ሳያድር የባድሜው ጦርነት ተጀመረ ጦርነቱ አጭር ፈጣን እጅግ የሚዘገንን እንደነበር አውደ
ውጊያ ባልካፍልም በአካባቢው ስለነበርኩ ተረድቸዋለሁ.ፈረንጆች ሁማን ወይብ ብለውታል
እኔ በ92 አስመራ ስህድ አርበኛ የሚባል ግንባር አልተመሰረተም ከአስመራ ተመልሼ ለጉባየ
እንዲካፈሉ የጥሪ ድብዳቤ በመስጠት ጥቅምት 7ቀን በ93 ዓ ም ጥሪ ያደረግንላቸው እንግዶች
በተካፈሉበት ያርበኞች ግንባር የተባለው

ድርጅት

ተመሰረተ.ቅንጅት የተባለው ምርጫ

ከፈረስ በኋላ ብዙ ሰወች ወደአስመራ ስለመጡ በዲፕሎማሲው በኩል ሞቅ ሞቅ ብሎ
ነበር?ጀግንነቱንና መስዋእትነቱን የከፈሉት የስሜን ጀግኖች ናቸው
ስንሰማው

ከሌላ አካባቢ ግን

የእነበረው እንደሆነ ሁኖ የሚቀርብ ያልሆነ።የኢትዮጵያና የኤርትራ ሕዝብ

በፍቅርና በሰላም እንዲኖር እመኛለሁ እኔ ከትገሉ ሚዳ ስወጣ ከአስመራ ተነስቶ ውጊያ
ማድረግ እንደማይቻል በወቅቱ የተረዳሁትን ያክል ለመግለጽ ሞከሬአለሁ፡የተከበርከው
የአማራ ልጅ?አንድነት ብለህ ተነስ የሚል መሰናክል ከፊትህ ቀድሞ

እንደሚቆም በዚህ

አተካሮ የቆሰለው ሰውነቴ እየነገረህ ነው፤እንዳትሞኝ ብዙ ገላጋዮች ይከቡሀል፤አንድነት
የግብህ

መጨረሻ

ስለሆነ

እምነቱን

እንደምትቀበለው

አምናለሁ

ለመታገያ

ስልት

ግን

አይሆንም ብቻህን አንድነት ልታመጣ አትችልም።በብሔረሰቦች እኩልነትና በመወያየት

የኢትዮጵያን አገራዊ አንድነት መመስረት የሚቻልበት ጊዜ ይመጣል ብየ አምናለሁ ከአንተ
በፊት የተወለድነው የተጓዝንበት ምንገድና የተከፈለው ዋጋ ቀላል አይደለም ይህ ሁሉ
ተከፍሎ አንድነትም አልመጣ

እልቂቱም አልቆመ፤በገላጋዮች ተዘናግተህ ከጀመርከው

ምንገድ እንዳታፈገፍግ ጽናት ጀግንነት ደግነት እምነት ግብረገብነት ከአባቶችህ የወረስከው
ከደምህና ከአጥንትህ ጋር ስለተዋህደ ስለሆነ አስተማሪ አያስፍልግህም
ዘግይተህ
ከከፈልከው

ብተነሳም
ዋግ

ግን

እረፈደ

እንጅ

አይበልጥም

አልመሼም።መራራ
ደግነትህ

በቁርጠኛንት

ትግል
የተሞላ

እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ ቸር እንሰንብት ዓሜን።
መልኬ መንግስቴ፤
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ምንም እንኳን

አለብህ
መሆኑን

ካሳለፍከውና
አትዘንጋ፡

