ከእንቅልፍ ወደ ንቃት
በቅድሚያ በመላው አለም ላላችሁ የአማራ ተወላጅ ዲያስፖራ አባሎች የማ
ሳስባችሁ ጉዳይ አለኝ በቅርቡ ባህርዳር ላይ በሚደረገው የዲያስፖራ ስብሰባ
የወያኔን ስልጣን ለማራዘም ለፍታችሁ ያፈራችሁትን ንብረት ይዛችሁ በመግባ
ት አድማቂ ከሆናችሁ በግፍ በሚፈሰው የአማራው ደም ላይ እየተረማመዳችሁ
እንደሆነ ተገንዘቡት አደራ ልባችሁ እያወቀ፤ አይናችሁ እያየ፤ ጆሮአቹህ እየሰማ
እርማችሁን አትብሉ!!!
ዘረኛ ትግሬዎች በኢትዮጵያ በጉልበትና ከፍተኛ ደም በማፍሰስ በማን አለብኝነትና
በምራባዊያን መንግስቶች ድጋፍ ስልጣን ከያዙ አንድ ሩብ መቶ አመት (25) በሁዋላ
''እኛ እንዳፈለግነው እንደ በግ እንነዳዋለን፤ቅስሙን ሰብረንዋል፤ ዳግም በማያገግምበት
ሁኔታ ላንዴና መጨረሻ አሸንፈንዋል፤. . .'' እያሉ አገር ቤት እንዲሁም ውጪ ባሉ ሚዲ
ያዎች ሲሳለቁበትና ሲያንቁዋሽሹት የነበረው አማራ በሁለት እግሮቹ ቆሞ ባደባባይ ''የተ
ቀ ያስረግዛል'' እንደሚባለው ሊያጠፉት ዳገት ሲወጡ ለነበሩት ጎጠኛ የትግሬ መንጋዎ
ችና አገልጋዮቻቸው ባላሰቡትና ባልጠበቁት መንገድ ቁልቁለት ''ፍሬኑ እንደተበጠሰ''
መኪና ወደ ገደል በቀላሉ እንደሚያስገባቸው ከሰሞኑ በጎንደር አማራው አምሮ ከተነሳ
ያለውን ወኔና የመንፈስ ጥንካሬ በሕዝባዊ የተባበረ ክንዱ በማሳየት በትንሹ ማንነቱን
ፈረንጆቹ የሚሉትን ''ፕሮቫ'' እንዲያዩ ጋብዞአቸዋል፡ ለመሆኑ ''ባፍ ይጠፉ በለፈለፉ''
የሚለውን አነጋገር እንደነ አባይ ጸሀዬና ስብሀት ነጋ የተባሉት ጸረ አማራ ጎጠኞችና
ቅፍቅፍ ጫጩቾቻቸው ዞር ብለው እንዲያስቡበት ከንክኖዋቸው ይሆን? ''ጉድና ጭራ''
እንዲሉ ቀስ በቀስ ሳንቸኩል የምናየው ጉዳይ ነው።
የጎንደር አማራን ለም መሬቶች በመውሰድና ትግሬዎችን በማስፈር ያካባቢውን ታሪክ
ለመቀየር እስካሁን የተደረገው የወያኔ ሸፍጥ የወልቃይት፤ጠገዴና ጠለምትን አማራ
የማንነት ሀቅ ሊለውጥ አለመቻሉና ''ዞባ ትግራይ'' እያለ በሚኩራራበት የአማራ መሬ
ት ምንግዜም ተደላድሎና ተኮፍሶ እየበዘበዘ ሊቀጥል፤ ባህልና ልምድ፤ ቁዋንቁዋና
የህዝቡን የማንነት ስነልቦና ሊቀይረው እንደማይችል በዚህ ሳምንት ህዝባዊ አመጽ
በግልጽ ተገንዝቦታል። ቀደም ሲል ጀምሮ የሕወሀት ካድሬዎችና የፌደራል መንግስት

ባለስልጣኖቻቸው በተለይም እንደነ ካሳ ተ/ብርሀን ያሉትን የብ አ ዴ ን አሽከሮቻቸው
አማካኝነት ''በሬፈረንደም እንወስነዋለን የሁመርራና ከላይ የተጠቀሱት ወረዳዎች የአ
ማራ አልነበሩም አይደሉምም ያለቀለት ጉዳይ ነው'' እያሉ ሲያናፍሱ የኖሩት ፕሮፓጋ
ንዳ አሁን ላይ ከሽፎባቸዋል፡ ወደዱም ጠሉ ያመጡዋቸውን ሰፋሪዎች በግድም ሆነ
በውድ ወደ መጡበት መሸኘቱ የማይቀር ሀቅ መሆኑን መገንዘብ ይኖርባቸዋል፡ አማ
ራው ከእንግዲህ ወዲህ በታሪካዊው ንብረቱ ከማንም የማይደራደር መሆኑን በጎንደር
ትግሬዎቹ የሚመኩበትን የአጋዚ ወንጀለኛ ነፍሰ ገዳዮችን ማዋረዱ ብቻ በቂ ማስረጃ
ሆኖ ሊታያቸው ይገባል።
አሁን ላይ የአማራውና በሕወሀት ዙሪያ የተሰባሰቡ ጎጠኞች በሙሉ ደመኞች እንደሆኑ
ጉዱ አደባብይ ስለወጣ ማንም ሆነ ምን የአማራ ብሔረተኝነትን ትግል ሊገታውና ሊያ
ቆመው የሚችል ሀይል አይኖርም፡ ወያኔዎች የግዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር በአማራው በኩ
ል ተተፍታችሁዋል። ከእንግዲህ በሁዋላ በመሰረተ ልማት ግንባታና በዲሞክራሲያዊ
መብቶች የተረሳውንና እናንተ በጥላቻ በተቀረው ጎሳ ሁሉ ያስካዳችሁትን ትልቅ ሕዝብ
ለማታለል ሳትወዱ በግድ ስልጣን ላይ ለመቆየት ስትሉ መናኛ ጥቅሞችን መልቀቅ ብት
ጀምሩለት እንኩዋን የማይደለልላችሁ የንቃት ደረጃ ላይ አማራው የደረሰ መሆኑን በሚ
ገባ ተገንዘቡት፡ አማራው ድሮም ከናንተ ጋር አኪሩ አልገጠመም ስለዚህ ደግሜ ደጋግሜ
እስክተሰለቹ ድረስ የማደነቁራችሁ የጎንደሩ የአማራ አመጽን በማንሳት በተራው አማራ
እናንተን ከነ ጥርቃሞቻችሁ የካዳችሁና የናቃችሁ መሆኑን ላሳውቃችሁ እወዳለሁ።
በዚህ አጋጣሚ ለኑሮ ብቻ ብላችሁ ብ አ ዴ ንን የተቀላቀላችሁ አማራዎች ''ጨው ለራ
ስህ ስትል ጣፍጥ አለበለዚያ ድንጋይ. . . '' የሚለውን የምታስቡበትና ወደ ሕዝብ የምት
መለሱበት ወይም ቡችላውን ቡድን ከውስጥ ሆናችሁ የምትገዘግዙበትና ወደ መቃብሩ
የሚገባበትን አርበኛና አማራዊ ሀላፊነታችሁን እንድትወጡ ታሪካዊ ሀላፊነታችሁን መ
ወጣት ጀምሩ እላለሁ፡ ጠላትን ምን ቢያሽሞነሙኑት ''አለባብሰው ቢያርሱ በአረም. . .''
ነውና ወያኔ ይታረማል ብላችሁ ውድ ግዜያችሁን በከንቱ አታባክኑ፡ ልክ ኦህዴድ ለኦነግ
ወስጥ ውስጡን እንደሚሰራው እናንተም ልብ በሉና ማንነታችሁን ማክበርና መውደድ
ዋነኛ የአማራዊ ስነ ልቦና አዳብሩ፡ አንድ የእውነት ነገር ልንገራችሁ፡ የኦህዴድ ሀላፊዎች
ውጪ አገር ሲሄዱ በየአገሩ ካሉት የኦሮሞ አቀንቃኞች ጋር የኦነግ መሪዎችንና አባሎችን
ጨምሮ አብረው ይበላሉ፤ ይጠጣሉ፤ ይዝናናሉ የጋራ ስብሰባም ያደርጋሉ፡ ለዛውም
በገሀድ ማንንም ሳይፈሩ፡ ራሱ አባዱላ ገመዳ ሲመጣ ሁልግዜ የሚያደርገው ይህንኑ
ነው። እናንተ ግን በየደረሳችሁበት ከአማራው ስደተኛ ጋር የጎሪጥ ስትተያዩና ስትለካከፉ

ወይም ተደብቃችሁ እንደመጣችሁ ተደብቃችሁ ትመለሳላችሁ፡ ይህን ባህሪያችሁን ወያ
ኔ ብቻ ይወድላችሁዋል ምክንያቱም ከራሳችሁ ወንድሞችና እህት አማራዎች ጋር ቁርሾ
ስለምትገቡለት፡ ታዲያ እናንተ እንደነ አባዱላ መሆን ለምን ይሳናችሁዋል? ከወገናችሁ
ለምን ትሸሻላችሁ? አማራ ስደተኛ ስታዩ አትደንብሩ ይልቁንም ቅረቡትና እርስ በርሳች
ሁ አማራን ከጥፋት ለማዳን በመፍትሄው ዙሪያ ተማከሩ፡ አዎ! በደንብ አርጋችሁ ትችላ
ላችሁ ብቻ ልባችሁን ክፈቱት፡ለአማራው ምስኪን ሕዝብ የሚጨበጥ ሰርታችሁ እለፉ
ለትግሬዎች አታጎብድዱ እነሱ ማድረግ የቻሉትን እናንተም ''ድር ቢያብር. . .'' በሚል
ከተነሳችሁ የሚሳናችሁ ነገር አይኖርም፡ ከሁመራ፤ ወልቃይት፤ጠገዴ፤ጠለምትና የጎንደር
ከተማ አማራዎች የሰሞኑ የአደባብይ ላይ ትግልና መስዋትነት ተማሩ አሞታችሁን አኮሳ
ትራችሁና ወኔ ሰንቃችሁ ከጎናቸው ቁሙላቸው፡ ''ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ. . .'' እናንተ
አማራዎች እንጂ ትግሬ ስላልሆናችሁ ወያኔ ሕወሀት ምንግዜም ይጠቀምባቹሀል እንጂ
ለናንተ ዘለቄታዊ በሆነ መንገድ አይወዳችሁምም አይጠቅማችሁምም፡ ስለዚህ ተኩላ
ሁኑና ቅስሙን ስበሩት፡፡
በመጨረሻም ለአማራ ምሁራን፤ ወጣቶች፤ ሴቶች፤ የሀይማኖት አባቶች፤ ባለሀብቶች፤
ለመኖር ስትሉ ብቻ የወያኔ አገልጋይ ሆናችሁ በፖሊስ፤ በጦር ሀይል፤ በሚሊሽያና ደህ
ንነት ስራ ላይ ለተሰማራችሁ ውድ የአማራ ልጆች ሆይ፦

ወርቅነት የሚመጣው በእሳት ተፈትኖ ነው፡ አማራ ለ 25 አመት በጨካኙ ወ
ያኔ ትግሬዎች የእሳት አለንጋ በመላው ኢትዮጵያ ተገርፎ ይሄው አሁን በመጨ
ረሻ ካሸበበት እንቅልፉ አሁን ነቅቶዋል፡ በጎንደር እያበበ ያለውን የአማራነት ት
ግል እናንተስ የምትቀላቀሉት መቼ ነው???
አብነት ሁነኛው ነኝ!

