አማራን ከጥፋት ለመታደግ የሚታገሉት ወያኔ ከተባሉ ከአማራነት
አንሰው በጎጥ የሚደራጁትትስ ምን ይሆን ስማቸው?
የአማራ ሕዝብ በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፓለቲካዊ ዘርፍ እንዳይሳተፍ መደረጉ ብቻ ሳይሆን በስነ ልቦናውም ተሰልቦ
የአጥፊነት ስሜት እንዲሰማው፣የታሪክ ተወቃሽ እንዲሆን፣በዳይ፣ጨፍጫፊ፣ጡት ቆራጭ፣ነፍጠኛ....ወዘተ እየተባለ
ይገኛል።እነዚህ እና መሰል ስሞችን ለአማራ መስጠት በህወሃት ብቻ ሳይሆን ለዲሞክራሲ እንተገላለን በሚሉ የነፃነት
ታጋዮችም እየተተገበረ ይመስላል።በአንድ በኩል የአማራውን ትግል በመቀማት እነርሱ አሉ ለመባል ሲሞክሩ በሌላ
በኩል አማራ የሚባል ህዝብ እንዳይኖር እየሰሩ መሆኑንም የዘነጋነው ይመስላቸዋል።እጅግ አንገብጋቢው ጉዳይ ደግሞ
ህወሃት እነርሱንም ሆነ የአማራን ህዝብ እንደሚጠላ እያወቁ በሌሉበት አለን በማለት ህወሃት የአማራን ሕዝብ
እንዲገድል፣እንዲያስር፣እንዲያሰቃይና ይፋ ጦርነት እንዲከፍት ሁኔታውን በማመቻቸት ላይ ይገኛሉ።በእርግጥ ህወሃት
አማራን ለመግደል ማንንም ህጋዊ ፈቃድ ባይጠይቅም ለአለማቀፉ ማህበረሰብም ሆነ ለየዋሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ግን
ምክንያት እንደሚያስፈልገው አንዘነጋውም።
በመፈንቅለ መንግስት ስም ያጎራቸውን የአማራ የጦር መኮንኖች፣ በሀይማኖት ስም ያሰራቸውንና የገደላቸውን ሙስሊም
አማራዎች፣ በግንቦት 7 ስም ያሰራቸውን ትውልዳቸው አማራ የሆኑ የፖለቲካ መሪዎች፣ በኦነግ ስም ያሰራቸውን
ኦሮሞዎች መጥቀስ ብቻ በቂ ነው። ልብ በሉ አብዛኛዎቹ ደግሞ በተከሰሱበት ወንጀል ተሳትፈው ሳይሆን አማራ
በመሆናቸው ና ስለ አማራ በመጠየቃቸው ህወሃት ስጋት ውስጥ ስለገባ #አማራውን_ለማዳከም_የተጠቀመበት
#ስትራቴጅ መሆኑ ግልፅ ነው።ሌሎችም ይህንን ሴራ እያወቁም ይሁና ሳያውቁ ለህወሃት ሁኔታውን
እያመቻቹ በመስጠት ላይ ይገኛሉ።ለአብነት እንኳን የጎበዝ አለቃ አመራሮችን በስም ጠቅሶ የተሰራው የኢሳት ዘገባ እና
ጢስ አባይ ላይ በተደረገ ጦርነት ላይ የተሰው የአማራ ወገኖቻችን (በስም ተጠቅሰው የተዘገቡት የተገደሉበት) መጥቀስ
ይቻላል። ከዚህም በተጨማሪ ባለፉት ሁለት ሳምንት ውስጥ በጎንደር ከፋኝ ብለው በወጡት የአማራ ታጋዮች ላይ
አርማጭሆ አካባቢ በተሰራ የኢሳት ዘገባና በማግስቱ ህወሃት የወሰደው እርምጃ፣ በዳባት አካባቢ የአማራ አርሶ አደሮችና
ወጣቶች ተጋድሎና የግንቦት ሰባት እኔ አለሁበት መግለጫን ተከትሎ በህወሃት ወታደሮችና በአማራ አርሶ አደሮች
መካከል የተደረገ ይፋ ጦርነት ጉልህ ማሳያዎች ናቸው።እነዚህ ከላይ የተገለጹት ምሳሌ እንጅ ተዘርዝረው የማያላቁ
በርካታ ማስረጃዎችን መጥቀስ ይቻላል።
ከዚህ በተጨማሪም የአማራ ህዝብ በሀገር ግንባታ ውስጥ ተሳታፊ እንዳይሆንና በዛሬዋ ብቻ ሳይሆን በወደፊቷ ኢትዮጵያ
ውስጥም ተበድሎ እየተሳደደ እንዲኖር የሚሹ አካላት በአማራ መደራጀት ዙሪያ የሚሰሩ ድርጅቶችን፣ግለሰቦችን፣
ምሁራን፣....በዘር መደራጀት የወያኔ አስተስሰብ ነው፣ በአማራነት መደራጀት መውረድ ነው፣ጎንደርንና ጎጃምን ለማዳከም
የታቀደ ነው በማለት በአማራ መደራጀት ዙሪያ የሚሰሩትን #ድርጅቶች (ፓርቲም ይሁን ሌላ ተቋም፣ ግለሰብም ይሁን
ቡድን፣ ምሁርም ይሁን ሌላ....ሳይለዩ በጥቅል እንደ መብት እንኳን ሳያከብሩ #የወያኔ_ጉዳይ_አስፈፃሚ ናቸው።
እንዲያውም "#የዲያስፖራ_ብአዴኖች ናቸው" ፤ "ከኋላ ሁኖ #የሚያስተባብረው_ወያኔ ነው" የሚል አሳፋሪና ንቀት
የተሞላበት ንግግር ከሰሞኑን በሚኖሶታ የጎንደር ህብረት ሊ/መንበር ሲናገሩ ሰምተናል።እነዚህን ጉዳዮች በዝርዝር
እንመልከታቸው፦
1.እውን በጎንደር መደራጀት ነው አንሶ ወይም ጠቦ መደራጀት ወይስ በመላ ኢትዮጵያ የሚኖረውን፣ አማራ በመሆኑ
የሚሳደደውንና ተጠቃሚ ያልሆነውን ህዝብ ሁሉ አቅፎ በትልቅ ጥላ ስር በአማራነት መደራጀት?በአንድ የብሄር
መለኪያ ሁሉ ተመሳሳይ መገለጫ ያላቸውን በውስጣቸው ያሉ ንዑስ ነገዶችን (አገው አማራ፣ቅማንት አማራ...)ሁሉ
በራሳውቸ ፍላጎት አቅፎ መሄድ ወይስ እናንተ ስላላችሁ በአማራ ከምትደራጁ እናንተማ ለራሳችሁ ሁኑ ብሎ ወደ
"ጎንደሬነት" መቀየር?
2.የአማራን ትግል ወያኔ ነው የሚመራው ማለት ምን ማለት ይሆን? የወልቃይት አማራ ማንነት ጥያቄ ያስሳነው እና
ለዚህም የበቃው የአማራነትን ተጋድሎ (እኛ #አማራ እንጅ #ትግሬ አይደለንም፤ ድንበራችንም ተከዜ ነው የሚለውን)
ከቶ እንዴት ብሎ ነው ወያኔ የሚመራው፤ ይህንን ተከትሎ ጎንደር፣ ጎጃም፣ ወሎና ሸዋ በአንድነት የተነሳበትንና ወያኔን

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲያውጅ ያስገደደውን የአማራ ተጋድሎ በምን መስፈርት ይሆን ወያኔ ነው ብሎ መናገር
የሚቻለው? ቻግኒ ፣ኮሶበርና ዳንግላ እኮ የአገው አማራ ነው !! ለምን የጎንደር አማራ ጥያቄ አልተመስሰም ብሎ
በጅግንነቱ ያለው መሳሪያውን የሌለው ዱላውን ይዞ የተነሳው። ገና እኮ ሶስት ወሩ ነው።ንብረታቸውን ሽጠው በገዙት
መሳሪያ ሌት ተቀን ከህወሃት ወንበዴዎች ጋር እየተዋደቁ ያሉት እኮ በድህነት ውስጥ የሚኖሩ የአማራ አርሶ አደሮችና
ወጣቶች ናቸው።
በዚህ ትግል ውስጥ ጊዜ ገንዘብ ዕውቀታቸውን እያበረከቱ ያሉ እኮ የህወሃት ዱላ በእነርሱ ወይም በወገኖቻውቸ ላይ
አማራ በመሆናቸው ብቻ ያረፈባቸው ወጣቶች ናቸው።እኛ እኮ አማራነትን ኑረንበት፣ ተወልደንበትና
ተሰቃይተንበት የምናውቀው ማንነታችን እንጅ እንደ ሌሎች በወሬ የሰማነው ታሪክ አይደለም።የአማራ ወጣቶች እኮ
ደረታቸውን ለጥይት የሰጡት ወንበር ላይ ለመቀመጥ ሳይሆን አማራ በመሆናቸው ብቻ ከስራ ታግደው፣ድንጋይ
እየፈለጡ፣ሚስቶችቸው ከወሊድ ተከልክለውባውቸ፣ወደ ቀበሌ እንኳን ለአመራርነት እንዳይቀርቡ ማዕቀብ
ተጥሎባቸው፣ ታስረው፣ተገርፈው፣የስየቃይ ሁሉ ስቃይ የመጨረሻው የመጨረሻው ስቃይ ተተግብሮባቸው ነው።
3.አንዳንድ ደረቅ ውሸቶችን ደግሞ እናንሳ።#በብሄር/ዘር መደራጀት ለአማራ ሲሆን የሰይጣን የሰይጣን መንገድ
ለሌሎች የተቀደሰ ጎዳና የሚሆን ለምን ነው?
እኛ የአማራ ወጣቶች ታሪክ ልንሸጥ ወይም ልንሸራርፍ ሳይሆን የተንሻፈፈ ታሪክን ልናርም ነው እየታገልን ያለነው።እኛ
እኮ ታሪካዊውን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ይዘን፣ አባቶቻችን ታሪክ አክብረን፣የኢትዮጵያ ታሪክ የጋራ ታሪካችን ነው
ብለን የተነሳን ዕንቁ የአማራ ልጆች እንጅ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ክደን የተነንሳን አለመሆናችን #እናንተም #በደንብ
ታውቁታላችሁ።ከዚህ በተቃራኒ ካሉት ጋር ድርድር ውይይት ስታደርጉ ግንባርና ንቅናቄ ስትመሰርቱ እና የመሰረቱትን
#ብሄርተኛ ድርጅቶች ጋር በጋራ ስትሰሩ ታድያ ምነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ወዳጅና ባለቤት ከአማራው ጋር አብሮ
ከመስራት ይልቅ መደራትጀማ የወያኔ አጀንዳው ነው ለማለት ደፈራችሁ?እውን የሀገር ወዳዱ አማራ ድርጅቶችን የወያኔ
የሌሎች የብሄር ድርጅቶች ደግሞ የተቀደሰ የሚያደርገው ምን ይሆን?ይልቅስ እዚህ ጋር በ2001 ዓ.ም የታተመን አንድ
ፅሁፍ ያስታውሰኛል። (ስልጣን ከአማራ እና ከትግሬ ልሂቃን ሊወጣ ይገባል የሚለውን የግንቦት 7 ልሳን እትም ጥቅምት
ወር 2001)።እናም በጎደርንና ጎጃም ስም የመጣችሁ (አንዳንዶች በሴራ አማራን ከጨዋታ ውጭ ለማድረግ) አብዛኛው
ደግሞ በየዋህነትና ለገጠመን ችግር አፋጣኝ መፍትሄ መስሏችሁ በየዋህነት) የአማራ ወጣት ጠላቱንም ሆነ የሚጎዳውን
ጠንቅቆ የሚያውቅ መሆኑን ተረድታችሁ ጊዜ አታባክኑ። ከአማራ ወጣቶች ላይ ዓይናችሁንም እጃችሁንም አንሱ።
#የዲያስፖራ_ብአዴንም ሆነ የወያኔ ጉዳይ አስፈፃሚ የምትሏት ቃል እየተሰቃየ ያለው
#ታችኛውኝ_የብአዴን_አባላትና_አመራሮች_በአማራ_ተጋድሎ_እንዳይሳተፉ እና የአማራ ትግል ዳር እዳይደርስ እንጅ
ማን ምን እንሆነና እንደነበር እናንተም እኛም በደንብ እንተዋወቃለን።ከእናንተ ውስጥ እኮ ያውም በመሪነትም ጭምር
በወያኔም ሆነ በደርግ ወቅት እጁ ምን እንደነካ ሰፊ ትችት የሚቀርብበት በርካታ ነው።(ምናልባትም ቀን ሲወጣ ሊጠየቅ
የሚችል ሁሉ)።
4. አማራ እኮ እራስን ከጥፋት የመታደግ #የህልውና_ትግል እንጅ እናንተ እንደምታስቡት የዴሞክራሲ ወይም
የምረጡኝ ተመረጡ አይደለም።እኛ በአማራነታችን የታወጀብንን የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተዋጋን ነው።የእናንተ የነፃነት
ጥያቄ በአማራ ወጣት ዘንድ በሁለተኝነት የሚመደብ ነው።እያወቃችሁትም ቢሆን ብዙዎች አሁንም የአማራን ትግል
ላለመቀበል ምክንያት ትደረድራላችሁ።እውነታው ግን የአማራ ትግል በጠላትነት ፈርጆ ዘሩን እያጠፋው ካለ ወንበዴ ጋር
ነው።ይህንን ካልተረዳችሁ የአማራ ወጣት ብዕሩን ብቻ ሳይሆን ጦሩንም ወደ ሌሎችም ሊሰብቅ ይችላል።አሁን ረፍዷል
ሳይመሽ ግን ብስታቡበት ይሻላል።የአማራ ህዝብ ጠላቱ ብዙ እንደሆነና ትግሉም ፈታኝ እንደሆነ ትግሉን ገና
ሳይጀምረው ነው እቅድ አውጥቶ የጨረሰው።

የአማራ ለአማራ በአማራ!!!
የአማራ ተጋድሎ ያሸንፋል!!

