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በቅድሚያ መታወቅ ያለበት  ነገር ቢኖር፣በተደጋጋሚ ከብርሀኑ ጎን በቪዲዮ የምናዬው ኤርትራ ውስጥ የሚገኘው የትግሬው 
ጦር ነው የግንቦት ሰባት መስሏችሁ እንዳትዘናጉ። ሻዕቢያ ብርሀኑን  ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ይፈልገዋል።  
ብርሀኑ!ሥድስት ዓመት ሙሉ በውሸት ፕሮፓጋንዳ  የኢትዮጵያን ሕዝብ ማዘናጋት ብቻ ሳይሆን፣ደጋፊ ነን የሚሉትን የዋህ 
አማሮች አጃጅሏቸው ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ከወያኔ ባልተናነሰ መልኩ የገዛ ወገናቸውን አማራውን ሲሰድቡትና ሲያዋርዱት 
ይሥተዋላሉ። 
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። 
ዛሬ አማራው ተጠናክሮ ወያኔን የሚያንገዳግድ መሥሎ ቢታያቸው፣የትግሬው ጦር ብቻ ሳይሆን ሻዕቢያ ራሱ ከበሥተኋላ 
በጀርባችን  እንደሚወጋን አንጠራጠር። 
አማራው ይህንን ሁሉ ግንዛቤ ውስጥ አሥገብቶ ነው የሚታገለው።በእነብርሀኑ ምክንያት የትግሬው ጦር ጎንደር ቢገባ 
የሚወጋው ወያኔን ሳይሆን፣ ዛሬ ወያኔ ጋር ግብግብ የገጠመውን አማራ እንደሆነ እንወቅ። 
 
“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። 
 
ግንቦት ሰባትን ያቋቋሙትና የሚመሩት ብርሃኑ ነጋና እራሱ የመረጣቸው ከራሱ ነገድ የመጡ ጉራጌዎች፣ብሎም ሌላው 
የደቡብ ሰው ታደሰ ብሩና ኢዮኤል እንዲሁም እንደ ነዓምን ዘለቀ የኢትዮጵያን አንድነት በጎሪጥ የሚያዩ ሥብስቦች ናችው። 
የግንቦት ሰባቱ ነዓምን ዘለቀ  ”ኢትዮጵያ የምትባል አገር እና የኢትዮጵያ አንድነት ብቻ ሲባል ስፎኬት ያደርገኛል” ሲል 
ተደምጧል። 
 
እነኚህ ናቸው  በግንቦት ሰባት ሥም የአማራውን ትግል ከቻሉ አኮላሽተው፣ በመምራት እንደከዚህ ቀደሙ ምዕራቡ 
ዓለም ከወያኔ ጋር ካስማማቸው ከእነሌንጮ ጋር  ሥልጣን ተቆናጠው ይህንን የፈረደበት አማራ ዳግመኛ ለመደቆስ 
ነው ። 
የእነሱን ተልዕኮ በግንባር ቀደምነት የሚያሥፈፅሙ ደግሞ በገዛ ወገኑ ላይ ያደመው ታማኝ በዬነ፣ቅማንቱ ዓለም አንተ 
ገብረስላሴ(ፕሮፌሰር)፣የአገው ተወላጁ ፋሲል ደሞዝ፣ወዘተ ይገኙበታል። ለመሆኑ አማሮች ሳይሆኑ በአማራ ሥም 
የሚነግዱ ካልሆኑ በሥተቀር፣አመራሩ ውስጥ ሥንት አማራ አለ? መልሱ የለም ነው።በአጃቢነት ደግሞ በየዋህነት 
የሚከተለው  የፈረደበት አማራ ነው። ። 
ይህ ግራ የተጋባ የትግል መንገድ ሊጠራ የሚችለው ተከታዮቹ አማሮች ዓይናቸውን ሲከፍቱ ብቻ ነው።  
 
ዛሬ በአማራው ዘር ላይ ጦር ታውጆበት እየተዋደቀ በሚገኝበት ጊዜ ትግሉን ሊጠልፉና የአማራውን ትግል ሊያኮላሹ 
የመጡትን የደቡብ ሠዎች መልሳችን “የራሳችሁን ዘር ከበዬነ ጴጥሮስ ጋር  ምሩ  እኛ በዘራችን  ጦር ታውጆብን 
እየታገልን ነው፣ለወያኔ ዱላ እያቀበላችሁ አትበጥብጡን”  ብለን መገላገል ነው። 
ይህ ግንቦት ሰባት ተብዬው ቀደም ሲል ከኦነግና ከኦጋዴን ተገንጣዮች ጋር ፣አሁን ደግሞ  የኦነግን አመራር ይዘው 
በወለጋ፣በሐረር፣በአሩሲ ወዘተ አማራውን የጨረሱና ያስጨረሱ ግለሰቦች ”ነ” ፊደልን ወደ ”ዴ” ማለትም ኦነግን ወደ 



”ኦዴግ” ቀይረው ሲነሱ ግንባር ፈጥሮ አብሮ በመቆም፣ እንደገና አማራውን ዳግመኛ ለማሥመታት ሌት ተቀን እየሰራ 
ይገኛል።  
ሌንጮዎችም ሆኑ ዲማ ነጎዎ አሁንም ውሥጣቸው ኦነግ፣ውጩ ግን አሥመሳይና አማራውን ማዘናጊያ ዴሞክራቶች 
መሥለዋል። ከመቅፅበት ከነፃ አውጭነት ወደዴሞክራትነት ተመንጥቀዋል። አሁንም የእነሌንጮ ሀሳብ ያው የጥንቱ 
ነው።ሥለሆነም  መንግሥትን መለወጥ አለበለዚያም በአማላጅ አብሮ መሥራት እንጅ በ1983 አማራው ባልተወከለበት 
የሽግግር ወቅት  ያወጧትን ህገ መንግሥት መለወጥ አይፈልጉም። ይህንንም በቪዚን ኢትዮጵያ በግልፅ አሥቀምጠዋል። 
አሁን ሩጫቸው “አማራው ተጠናክሮ ከመጣ  ከፋፋይ የሆነውን የዘር ህገ መንግሥት አይቀበለንም” ብለው ሥለፈሩ፣ 
ዴሞክራት  መሥለው የዋሁን አማራ አዘናግተው በአማራው ድጋፍና አጃቢነት እንዳትቀየርባቸው የሚፈልጓትን ህገ 
መንግሥት ለማቀፍ ነው።  

አማራ ሆይ! እነብርሀኑና እነሌንጮ  የመጨረሻውን መቀበሪያህን እያዘጋጁልህ እንደሆነ  አውቀህ  
ወደስብሰባቸው መሄድና መርዳት አቁም። ከኦነግ ባንዲራም እራቅ። ጠላቶችህን ከቻልክ ታገላቸው፣
አለበለዚያም ድጋፍ ንሳቸው።              

ከበደ በለው 
 
 
 
 

 


