
 
 
አሥቸኳይ መልዕክት ለአማራ ተጋድሎ-ከፋኝ በጎንደርና በጎጃም! 
 

እንደሚታወቀው በኮሎኔል ደመቀ  የተቀጣጠለውን  ”የአማራ የማንነት  ጥያቄ” ሕዝቡ  በራሱ ተነሳሽነት 
ደሙን እያፈሰሰና ከትግሬ ወራሪዎችና ፋስሽቶች ጋር ግብ ግብ በገጠመበት በአሁኑ ወቅት የአማራን 
ማንነት ከውያኔ ትግሬዎች ባልተናነሰ መልኩ የሚፈታተኑ ብሎም የሚያጠፉ ክፍሎች ብቅ ብለዋል። 
 
መሥሎ ገብቶ የትግሉን ድሎች ከመቀማት አንሥቶ የአማራን ተጋድሎዎች እሥከመግደል የሚዘልቅ 
ሁኔታዎች እያንዣበቡ ነውና ተጠንቀቁ ንቁ። 

 
በቅድሚያ መታወቅ ያለበት  ነገር  ሻዕቢያ ብርሀኑን  የሚፈልገው (1ኛ) ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ (2ኛ) 
ወደኤርትራ የሄዱትን የአንዳንድ ግንባር ሠዎች ከእነኮሎኔል ፍፁም ጋር ተሻርኮ ለማስገደልና ለማሳሰር 
ይጠቅመዋል። 
 
በተደጋጋሚ ከብርሀኑ ጎን በቪዲዮ የምናዬው ኤርትራ ውስጥ የሚገኘው የትግሬው ጦር ነው የግንቦት ሰባት 
መስሏችሁ እንዳትዘናጉ። 
 
የትግሬው ጦር የተቋቋመበትን ዋና ምክንያት ማወቅ ከፈለጋችሁ አብርሃም ያየህ በአንድ ወቅት በአንድ 
ሥብሰባ ላይ ከተናገረው በተጨማሪ ፣ከራሳቸው  ከዋኖቹ እንደምንገነዘበው፣አማራው በወያኔ ሥለተሰቃዬ፣
ወያኔ ነገ ቢወድቅ አማራው ትግሬዎችን  መበቀሉ ሥለማይቀር ያንን ለመመከት ነው የተቁቋሙት፣እንጅ 
ወያኔን ሊወጉ አለመሆኑ ይታወቅ። ሞኝነት ይብቃ እንንቃ።ዕውነታው ይህ ነው። 
 
አማራው አሁን በመጠናከር ላይ ሥለሆነ፣በቅድሚያ በብርሀኑ ግንቦት ሰባት ሥም  አብሮ ለመዋጋት በሚል 
ሰበብ የትግሬው ጦር (ኤርትራ ውሥጥ ያለው የትግሬ ሕዝብ ዴሞክራቲክ ንቅናቄ-TPDM) ተሥቦ ገብቶ 
አደጋ እንዳያመጣባችሁ፣ፀጉረ ልውጥ ሲመጣ በተለይ ደግሞ ትግሬ ከሆነ በመጣበት እግሩ እንዲመለስ 
አለበለዚያ በሚገባው ቋንቋ አሥተናግዱት። 
 
በእነብርሀኑ ምክንያት የትግሬው ጦር ጎንደር ቢገባ የሚወጋው ወያኔን ሳይሆን፣ ዛሬ ወያኔ ጋር ግብግብ 
የገጠመውን አማራ እንደሆነ እንገንዘብ።አማራው በጠነከረ ቁጥር ሻዕቢያም  ራሱ ከበሥተኋላ በጀርባችን  
እንደሚወጋን አንጠራጠር። 
 
አማራው ይህንን ሁሉ ግንዛቤ ውስጥ አሥገብቶ ነው የሚታገለው ብዬ አሥባለሁ።የትግሬ ካድሬዎች ቄስ 
መሥለው ጠምጥመውና መሥቀል ይዘው በመጡ ቁጥር አትስሟቸው። 
ከቻላችሁ መሥቀል የያዙበትን እጃቸውን እየቆረጣችሁ መቀጣጫ አድርጓቸው። በጦርነት ማወላወልና 
መዘናጋት እንደማይኖር እናምናለን።በርቱ ወገኖቻችን ከጎናችሁ ነን። 
በገንዘብ ተገዝቶ ግንቦት ሰባት ነኝ እያለ የአማራን የማንነት ትግል ሊበርዝ ብቅ የሚለውንም ያው 
በምታውቀው ቋንቋ አሥተናግዱት። 
ውጭ አገር ያለነውን በተመለከተ  “አማራ እርስ በራሱ ሲበላላና ሲተራመስ፣እኛ እንደራጅ ነው” 
የትግሬዎቹም የእነሌንጮም፣የደቡቦቹ የእነብርሀኑም አመለካከት።እኛ ግን እሥካሁንም አልገባንም። 
አማራም ይሁን፣ትግሬ፣ጉራጌም ይሁን ከምባታ፣ሀዲያም ይሁን ኦሮሞ  “የኢትዮጵያ አንድነት”የሚለውን 
ዓረፍተ ነገር ይዞ ብቅ ካለ እኛ አማሮች ዕውነት መሥሎን እንከተላለን ግን መጨረሻው የእኛ መጥፊያ 
መሆኑን ዘግይተን ነው የምንረዳው። 
  



በኢትዮጵያ አንድነት ሥም ለሥልጣንና ለሥውር አጀንዳ እንደሚጠቀሙብን ለመረዳት ፈጣኖች እንሁን።
ዳተኝነት ይብቃ።የእሥከዛሬው ትብብራችን ያሥደስታል ከዚህም የበለጠ መሆን ይገባዋል።የአማራ አንድነት 
ፈጥረን ወገኖቻችንን እንርዳ በሚቻለው ሁሉ!!!     
 

ኃይሉ በላይ 
 
  
 


