የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት የዐማራ ማንነት አስመላሽ ድጋፍ ስጭ ኮሚቴዎች በስሜን
አሜሪካ አውስትራልያና አውሮፖ የተሰጠ የጋራ መግለጫ
በመጨረሻም የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ህዝብ በወገኖቹ የዐማራ ታጋዮችና የኢትዮጵያ መከላከያ
ሠራዊት ጀግንንት ትግል ከትህነግ ወያኔ አገዛዝ ነፃ ወጣ!
እንደሚታወቀው በ1972 ዓ.ም ትህነግ ወያኔ የተከዜን ወንዝ ተሻግራ ለሙን የወልቃይት እና የአካባቢውን መሬት
በወረራ ከያዘችበት ጊዜ አንስቶ የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ዐማራ ህዝብ በነዚህ ወራሪ እና ተስፋፊ ቡድን የዘር
ማጥፋት፣ ማፈናቀል የርስት ወረራ የማንነት ቅየራ እና በሰው ልጅ ላይ ሊደርስ የማይገባ አሰቃቂ ግፍ
ተፈጽሞበታል። ላለፉት አርባ አምስት ዓመታትም ለደረሰበት የዘር እልቂት ፍትህን ለማግኘት የተነጠቀውን ርስት እና
ማንነቱን ለማስመለስ ከትህነግ ወንበዴ ጋር ሲተናነቅ ቆይⶆል። ይህ ለአራት አስርት ዓመታት የተደረገው ትግል
ጊዜው ሲደርስ በጀግኖቹ የአማራ ታጋዮች ተጋድሎ ወልቃይት እና አካባቢው ከወራሪው ትህነግ ወያኔ አገዛዝ ነፃ
ሆኗል፡፡
ትህነግ ወያኔ በጫካ ዘመኗ ወልቃይት ላይ የጀምረችውን የዐማራን ዘር የማጥፋት እኩይ ተገባር የሀገሪቱን ስልጣነ
መንበር ከተቆጣጠረችም በኃላ ያንኑ እኩይ ተግባሯን ሕጋዊ የሚያደርግላትን ሕገ መንግስት ቀርፃ የዐማራን ህዝብ
በመላው ኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት እና ማፈናቀል ስትፈፅምበት ቆይታለች። አሁንም ይህ የዘር ማጥፋት ወንጀል
ትህነግ በቀረጸችው ሕገመንግስት ሕጋዊ ሆኖ በመላው ሀገሪቱ በተላላኪዎቿ አማካኝነት እየተፈፀመ ይገኛል።
ስለሆነም ይህ ግፍ እና መከራ የሚያበቃው ይህው መርዘኛ ድርጅት የራሱን የጥላቻ እና የወንጀል ማስፈፀሚያ ሰነድ
የሀገሪቱ የበላይ ሕግ አድርጎ ያስቀመጠው ሕገመንግስት ሲቀየር እና ዐማራን ሀገር አልባ ለማድረግ የተዘረጋው የዘር
ፌደራሊዝም ሲለወጥ ብቻ ነው ብለን እናምናለን። ይህም ሊሆን የሚችለው የዚህ ሁሉ ግፍ እና እልቂት ጠንሳሽ
የሆነው ትህነግ ወያኔ ላንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ ሲደመሰስ እና ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ሲጠፋ ብቻ በመሆኑ የተጀመረው
ትህነግን የማንበርከክ እና ለሕግ የማቅረብ ትግል ተጠናክሮ እንዲቀጥል አስፈላጊውን ሁሉ ማድረግ ይጠበቅብናል።
የወልቃይት ጉዳይ የመላው አማራ ጉዳይ ሆኖ የአማራ ተጋድሎን ካቀጣጠለበት ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ መላው
የዐማራ ህዝብ “ወልቃይት ብረሳሽ ቀኘ ትርሳኝ” በሚል መሪ ቃል የዐማራ ወጣቶች በጎንደር፣ በባሀርዳር፣ በደሴ
ወልድያ እና በተለያዩ አካባቢወች ደማቸውን አፍስሰዋል ተጋድለዋል ዛሬ በወልቃይት እና አካባቢው የተገኘው ድል
የእነዚህ እንቁ የዐማራ ልጆች ትግል እና አሁን በአካባቢው ህይወቱን መስዋዕት አድርጎ ለነፃነቱ በሚዋደቀው ጀግናው
የዐማራ ታጋይ መሆኑን ታሪክ ሲዘክረው ይኖራል።
በመጨረሻም መላው የዐማራ ሕዝብ እና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ይህንን የተገኘውን አንፀባራቂ ድል በጋራ
እያከበርን እና ደስታችንን እየገለፅን ከዚሁ ጋር ጎን ለጎን በወልቃይት እና አካባቢው አስተዳደሩን እንደገና

በማደራጀት ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ወረዳ ያሉ ያስተዳደር ክፍሎች በማደራጀት የአካባቢው ማህበረሰብ የሰላም
ኑሮውን የሚመራበትን መንገድ ከስር ከስር ማዋቀር ያስፈልጋል ቀጥሎም በዚህ ክፉ ዘራፊ ቡድን ጉዳት
የደረሰባቸው እና የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ የማቋቋም ስራ መሰራት ይኖርበታል።
ከዚህም አልፎ በዚህ ዘራፊ እና ዘረኛ ቡድን በመተባበር እንዲሁም ህዝቡን በመሰለል ሲገድሉ ሲያስገድሉ የኖሩ
ወንጀለኞች ለፍርድ ማቅረብ ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ ጉዳይ መሆኑን ማስገንዘብ እንወዳለን። ብሎም የአማራ
ታሪካዊ ግዛቶች ወደነበሩበት እስኪመለሱ መላው ዐማራ በአንድነት ትግሉን አጠናክሮ እንዲቀጥል እናሳስባለን።

•
•

ድል ማንነቱንና ርስቱን ለተነጠቀው የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት አማራ ህዝብ
ኢትዮጵያ ሀገራችን አንድነቷንና ክብሯን ጠብቃ ለዘላለም ትኑር

