በንግግርም ይሁን ከልብ አሁን የተገኘው ‘’ኢትዮጵያ’’ የሚል ከፍታ እንዴት መጣ?
ክፍል 2 የመጨረሻው ክፍል
ይህን ጽሁፍ ለመጻፍ ስዘጋጅ ብዙ ግርግሮች ነበሩ ። እኔም መሃል ሰፋሪ ሆኘ እስከ መቼ እኖራለሁ በማለት የግድ
የእውነትን ጥግ መያዝ እንዳለብኝ ወሰንኩ። በተለይም አማራን የተመለከት አንዳንድ መረጃዎች በፌስ ቡክ ገጼ
ለመሞነጫጨር ስሞክር በውስጥ መልእክት የሚመጣለኝ ተው የሚል ምክር ሰው አእምሮው በምን እነደተሸበበ
ለመረዳት ያዳግተኛል። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል የሚጠላዉንና ባንዲራችንን ሲመለከት ፈርስ
እንዳየ ከብት የሚበረግገውን አካል ኢትዮጵያ ለሚለው ከፍታ ቀዳሚ ተዋናይ ተደርጎ በየሚዲያዎች ሲቀርብ
ስመለከት ጨጓራየ ማረር ጀመረ። በታሪክ አጋጣሚ ዶክተር አብይና አቶ ለማ ፊተኛ ሆነው ከሃገራችን መሪ
ተብለው ከሚጥሩት በተይም ላለፉት ሃያ ሰባት አመታት ከኖሩት ቀድመው ኢትዮጵያ አሉ። ይህ ድምጽ ከፍ ብሎ
እንዲጠራ ባለቤቱ ማነው? በእርግጠኝነት ለረዥም ጊዜ ታስረው የቆዩትና የጎንደር ውጣቶች ኦቦ በቀለ ይፈቱ
በማለት ደረታቸውን ለጥይት የሰጡላቸው አይደሉም። አሁን አማራ ይኖርበታል ተብሎ የተለየው ክልል የሚኖሩ
ብሶት ያንገበገባቸው ወጣቶች የአማርኛ ቋንቋ እንዳያደግ ሆን ተብሎ የተሸረበበት ሴራ ይበጠስና ለመላ ሃገሪቱ
አማርኛ ይሰጥ የሚል መፎክር ሳይሆን የኦሮሞ ግድያ ይቁም በሚል ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ጮሁ። የአዲስ
አበባን ማስተር ፕላን በመቃዎም አድማሱን ያሰፋው የኦሮሞ ወጣቶች ትግል የህወሃትን የበላይነት ለመፈረካከስ
የራሱን አስተዋጽኦ ቢያደርግም ኢትዮጵያ የሚለው ቃል ጎልቶ እንዲዎጣ የተጫውተው ሚና ግን ጥቂት ወይም
ምንም ሊባል ይችላል።ለዚህ ምክንያቱ ራሳቸው ወጣቶች አይደሉም ። ባለፉት ዘመናት የተዘራባቸው ኢትዮጵያ
የአማራ ናትየሚል ፕሮፓጋንዳና የተሰራላቸው የጥላቻ ሃውልት ለዚህ ግባት ነው። በአንጻሩ እውነትን መፈለግ
የጀመረውና በማንነቱ ላለፉት ብዙ አስርት አመታት ጥላቻ የተሰበከበት የአማራ ወጣት ከወላጆቹ በተረከበው
የስነልቦና ጥንካሬ እየሞተ ለፍትህ እኩልነትና ነጻነት ማብራቱን ቀጠለ። ለዚህ ትግሉ መነሻ የሆነው መረጃ በራሱ
አባቶች መስዋእትነት በተለይም በሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ኢንፎርሜሽን ማእከል፤ በኢትዮጵያ አንድነት
ሬድዮ፣ በአማራ ድምጽሬድዮና በቀሩትም እውነተኛ ሚዲያዎች የተሰራበትን ተንኮል ጠንቅቆ ማወቅ ጀመረ።
የአማራ ወጣትም ሆነ በአጠቃላይ ህዝቡ ነገርን አዳምጦ እህልን አላምጦ እንዲሉ የተሸረበበት ሰራ ምን ያክል
ጥልቅ እንደነበረ በዝግታ የሚያስረዳው እውነት ያስፈልገው ነበር። የሚያቅፍሽ ሁሉ አፍቃሪሽ አይደለም
እንደሚባለው ሁሉን ማመን ለደረሰበት በደል ሁሉ መሰረቱ ነው። መረጃዎች ባጠቃላይ በሚባል መልኩ
ከግራም ሆነ ከቀኝ በማይታይ ብልጠት ይህንን ህብረተሳብ ያገልሉ ነበር። በሬ ካራጁ የሆነው አማራም
በተለይም የአንድነት ሀይል ነኝ ለሚለው ገንዘቡንም ሀይሉንም ሰጠ። ነገር ግን ጠብ የሚል አንዳች ተስፋ
አልነበረም። በዚህ ጊዜ ነበር ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት መረጃ ለመስጠት መቋቋሙን ያበሰረው። በውጪ
ያሉት የሚዲያ አውታሮች ኢሳትን ጨምሮ መቋቋም የለበትም በማለት ሞገቱ። ፓልቶኮች በሙሉ በሚባል
ደርጃ ዘመቻ በሞረሽ ላይ ጀመሩ። ከሚዲያ ጋ ቆይቻለሁ ። ኢትዮጵያ የራሳችንን ጋዜጣ ለአራት አመታት
ከጓድኞቼ ጋር ሰርቻለሁ። ሚዲያዎች ሁሉ ተባብረው ሞረሽ መረጃ ማእከልን እንክትክቱን ሲያዎጡት ግን
እንደዚህ አይቼም ሰምቼም አላዉቅም። ነገሩ ገባኝ። በአማራ ላይ የሚታይም የማይታይም እጂ አለ። በሁለት
ሺህ አስራ ሶስት አካባቢ ሞረሽ ወገኔ ከተቋቋመ በኋላ ኦቦ ሌንጮ ለታ ለአንድ ፓልቶክ እንዲህ ብለው ተናገሩ።
ከፊት ለፊታችን አስደንጋጭ ነገር እየመጣ ነው። ያገኘናትን ፌደራሊስምም ሊያፈርስ ያለ አደገኛ ነገር ቀርቧል
አስፈሪ ነው አሉ። እስካሁን ድረስ ይገርመኛል ፤ ምንም አዲስ ነገር አልነበረም። የነበረው የማይካድ ነገር ሞረሽ
ወገኔ በየጊዜው ምሁራንንና አዋቂ ሰዎችን እየጋበዘ በማስረጃ በአማራ ላይ የተፈጸመው ደባ ተጋለጠ። በተለይም
እነ ዶክተር አሰፋ ነጋሽ ፣ ዶክተር አበባ አቶ ተክሌ የሻውና ሌሎች በርካታ ሰወች በኢትዮጵያ ውስጥ አማራን
ያገለለ ኢኮኖሚያው ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳይ እየተከናዎነ መሆኑ ተነገረ። በአማራው ላይ እየተካሄደ ያለው
ስልታዊ ዘር ማጽዳት ዘመቻም ተተረከ። በርካታ በአማራ ክልል የሚገኙ ወታቶች ማመጽ ጀመሩ የነብርን ጭራ
አይዙ ከያዙ አይለቁ እንዲሉ የተደረገበትን ደባ ማስተዋል የጀመረው ወጣት በየቦታው አመጸ ነገር ግን እስራትና
እንግልት ግድያም የእልት ተእለት ገጠመኙ ሁነ። ብልጠትን የተሞላው የአንድነት ሃይል ነኘ ባይ ትግሉ በጋራ
እንዲደረገ መወትዎት ያዘ። ከማን ጋር? ታግለው ነጻ አገር መሆን ከሚፈልጉ ሃይሎች ጋር። ያኔ አማራ ራሱን
ማደራጀት የለበትም በማለት ሽንጣቸውን ገትረው ይከራከሩ የነበሩ ታጋዮች ጊዘው ሲደርስ ደግሞ መጀመሪያ

ወያኔን አብሮ ማስወገድ ያስፋልጋል ስለዚህ በጋራ ጠላታችንን እናባር በማለት መወትወት ያዙ። የጠላቴ ጠላት
ወዳጄ ነው በሚለው ብሂል በቃ ሁሉን አብረን አሉ።የግንቦት ሰባት ጎምቱዎችም አገር ቤት የሚደረገውን አመጽ
እኛ እየመራነው ነው በማለት በአማራና ኦሮሞ ወጣቶች መሳለቁን ያዙት። ሆቼው ጉድ ጉድ ሳይሰማ መስከረም
አይጠባ አሉ ።

አላዋቂ ሳሚ ልበልና የአማራን ብሄርተኝነት ለመተቸት የሚነሱ ጋዜጠኛ አልያም ምሁር ነኝ ባዮች በሁለት
ይመደባሉ። የመጀመሪያዎቹ

አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማ አይነቶች ናቸው።

እነዚህ አላማ ያላቸውና የዚ ህን ማህበረሰብ ጠንካራ ስነ ልቦና የሚያዉቁ ሌሎችን ለማደናገርና እንደለመዱት
የሴራ ፖለቲካቸውን የሚያራምዱ ናቸው። እነዚህኞቹ አንድ አይነት ልፈፋ ብቻ ነው ያላቸው። አብነት መጥቀስ
ቢያስፈልግ ትግራይ ኦንላይን የሚነዛውን ፕሮፓጋንዳ መመልከት በቂ ነው። ሁሌም የአማራውን ትግል ጥላሸት
ይቀባሉ። በዚህ የመረጃ ማእከል ብቻ የሚተላለፉትን ጽሁፎች በማንበብ አማራን ምን ያህል ሆን ብለው የትግል
አቅጣጫዉን ለማሳት ሌሎችን እንደሚቀሰቅሱበት ማረጋገጥ ይቻላል። ትግራይ ኦን ላይን በአማራ ድርጅቶች
ብቻ ሳይሆን ባአጠቃላይ በአማራ ህዝብ ላይ የሚነዛውና የሚረጨው መርዝ አስገራሚ የሚሆንብን ስለ አማራ
ጥንካሬ የሚያውቁ ሃይላት ምን ያክል እንደሚፈሩ ግንዛቤ ለሌለን ብቻ ነው።ቅዳሜ ጁላይ 28 ቀን 2018 ዓም
በተካሄደው የመቀሌ ሰላማዊ ሰልፍ ህዝቡ ይዟቸው ከወጡት መፎክሮች አንዱ አንዲህ ይላል።
‘’ኤርትራውያኖች ሆይ አማሮች ባህራችሁን ነው የሚፈልጉት እኛ ትግራዬች ግን ፍቅራችሁን ነው የምንፈልገው
‘’ይላል። በትግሪኛ ‘’ ኣምሓሩ ባሕርኹም ይደልዩ ተጋሩ ፍቕርኹም ንደሊ!!!” የሚል ነበር።

ይህንን መፎክር ይዞ የወጣው የሚያምር ወጣት ለማስተላለፍ የፈለገው መልእክት ምንድነው?ድርድሩን
ከኤርትራ መንግስት ጋር ያደረገው ዶክተር አብይ እንጂ የአማራ ህዝብ አይደለም። በእርግጥ የአማራ ህዝብ
ጎረቤት ወዳድ ብቻ ሳይሆን ሰላምን አጥብቆ የሚሻ ነው። የህወሃት ስጋት የአማራ ፍቅር ከልብ መሆኑ ብቻ
ሳይሆን በባህር በራችን የተሰራውን የራሱን ደባ ያውቃል።አማራ ደግሞ አሁንም አልተሸነፈም። ሃያ ሰባት አመት
ሙሉ በይፋ ሲያሳደደውና ሲገድለው የኖረው ይህ ማህበረሰብ አሁንም በስነልቦና የበላይ ነው።እየተገደለ
የሚኖር እየወደቀ የሚነሳ ተሸንፏል ብለው ሲደላደሉ የሚያሸንፋቸው አገር እንጂ መንደር የማይል መሆኑን
ያውቃሉ።
ማጋጨት መከፋፈልና ጥርጣሬን መዝራት እንደስልት እየተከተለ ለረዥምጊዜ ሲሰራ የኖረው ይህ ዘረኛ ቡደን
አማራ የሚፈልገው የባህር በር ነው በማለት ለኤርትራ ለመንገር ይዳክራል። ሌላ ልዩነት ላንሳ በትግራይ
ሰላማያዊ ሰልፍ ሲደረግ የሚወገዘው ጠቅላላ የአማራ ህዝብ ነው በተቃራኒው የአማራ ወጣቶች ሰልፍ ሲያደርጉ
በስህተት እንኳ የትግራይን ህዝብ እንደ ጠላት ቆጥረውም ሆነ አውግዘው አያዉቁም። ይልቁንም የሚያወግዙት
የቀን ጅቦች የተባሉ ውስን ወንጀለኞችን ነው። ‘’Amhara regional state officials and people clearly
rejected the federal system’’Tigrai Online, July 3, 2018.
ይህ ሰፋ ያለ ትንታኔ የተጻፈበት ርዕስ የአማራ ህዝብ ፈደራሊዝሙን ተቃወመ(reject) ይለናል። ስለዚህ በወንዙ
በገደሉ በኢትዮጵያዊነቱ የሚከሰሰው እየተለቀመ በማለቅ ላይ ያለው አማራ ምን እንደበደል አላውቅም።
በእስር ቤቶች ጥፍሩ የተነቀለ፣ ብልቱ የተኮላሸ፣ እጅግ የሚዘገንን ኢሰብዓዊ ድርጊት የተፈጸመበት በሚዲያ በግላጭ
ህዝብ ሁሉ ያየው ኢትዮጵያዊነቱን መካድ ያልቻለው ዘውግ መጥራት አስፈላጊ አይደለም ቢባልም ይኸው

የተፈረደበት አማራ ነው። በጎሳቸው የሚያስቡ ጠባቦች ዋና ጠላት የሚሉት አማራን ነው። መግዛት የሚፈልጉ
እንቅፋት ሆነን ብለው የሚያሳድዱት አሁንም አማራን ነው። ትናንት ከደደቢት ሀ ብለው ትግል የጀመሩ ወጣቶች
አማራ ዋና ጠላታችን ነው ብለው ህዝብን እንደ ጠላት ፈርጀው ተነሱ ብለን ታሪካቸውን ለመግለጽ ስንሞክር ሃሰት
ሲሉ የኖሩት ዛሬ በዘመናዊ ዲጅታል ዜናቸው አንድነት ባለ ፣ ኢትዮጵያ ባለ የአማራ ህዝብ ፈደራሊዝሙን በይፋ
ተቃወመ በማለት የጥላቻ ዘመቻ ከፍተውበታል። ስለዚህም ከየሰፈሩ የተነሱ የአማራ ይጥፋልን ግጭቶችን
መዘርዘርና ማስረጃ ማቅረብ በቂ ነው።እነዚህ ሃይሎች አማራ ብሄርተኛ ሆነ ብለው ቢከሱ ሆን ብለው ስለመሆኑ
ምንም ሌላ ማረጋገጫ አያስፈልግም። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ አማራ ጠላቴ ነው ብለው ደምድመዋል።
እያንዳንዱ እርምጃቸውም ይህንን ጠላቴ ያሉትን ሃይል ማጥፋት ነው። በመሰረቱ የአማራ ህዝብ የፈደራሊዝሙ
አፍራሽ ነው ብለው አሁን ሌሎችን ለመቀስቀስ ይጠቀሙበት እንጂ እውነታው ያልተሳተፈበትን ያልመከረበትን
ጥቅሙን አሳልፎ የሰጠበትን ፌደራሊዝም እንዴት ሊደግፈው ይችላል?

ወለጋ፣ ባሌ ጎባ ፣ ኢሉባቦር፣ ምእራብ ሸዋ አሶሳና ሌሎችም የቤንሻንጉል ወረዳዎች የተነሱ ግጭቶች ባጠቃላይ
አማራን የማጽዳት የዘመናችን በመደምር ዘመን ያሉ ክስተቶች ናቸው።ምናልባት እናንተም አንባቢዎቼ ከላይ
እንደገለጽኩላች ሁ የአዲስ አበባዋ ጓደኛየ ብዙ ህዝብ የተፈናቀለበትን የሶማልያና የኦሮሞ ግጭት የት ጣልከው ?የጉጂ
ጌድኦው ቀውስስ ?ወላይታና ሲዳማን አላየህምና ሌሎችንም ልትሉኝ ትችላላችሁ። አዎ አብዛኛው በኢትዮጵያዊነት
ላይ የተዘመተ ዘመቻ ቢሆንም ግቡ ግን አማራን ማጽዳት ነው።ዛሬም የኦሮሞ ብሄርተኞች በሚሊዮን የሚቆጠር
ከሶማሌ የተፈናቀለ ወገኖቻችን ሳይሆን የሚያሳስባቸው ከየአካባቢያቸው አማራን ማስውጣት ነው ፣ የሲዳማ
የክልልነት ጥያቄ በዞኑ ምክርቤት ሙሉ በሙሉ መጽደቁ ነገን ስናስብ እንድንፈራ የሚያደርገን ምልክት እንጂ
የሚያስቦርቅ የመብት ምላሽ ጉዳይ አይደለም። አዎ የተወሰኑ ፖለቲከኞች ላለፉት አመታት ጠይቀው ነበር። መዘንጋት
የሌለብን ትናንትና አንድ ላይ መሆን አለብን ብለው የተስማሙ ክልሎች ዛሬ ምን ተገኘ ለመነጣጠል ያስወሰናቸው?
የደቡብ ክልል እኮ ክልል 6፣ 7 ፣8፣ 9፣ 10እና 11 በአንድነት የመሰረቱት ክልል ነው።ጉዞው ወዴት እንደሆነ ያለገባችሁ
ካላችሁ የቅማንት ማንነት አስተባባሪ ኮሚቴዎችን ጠይቁ። ለመሆኑ ግን አማራ የሰራው በደል ምንድነው? አገሩን
በቅንነት ከማገልገል ውጪ ያጠፋውስ ጥፋት ምንድነው? ከፕሮፌሰር አስራት ጀምሮ እስከ ዛሬ ኢንጅነር ስመኘው
ድረስ ያለቁትን ምሁራን ፖለቲከኞች ባለሙያዎችንና ጸሃፍት ስናስብ ብሄርተኝነትን ማቀንቀን የግድ ይሆናል።
አማራው በነገዱ እንዲደራጅ ማንም አይፈልግም። ይህንንም ባለፉት አመታት ጉግስ ከማሪዮስ ሲባል ኖሯል።እኩልነት
ፍት ህና ዲሞክራሲያዊት አገር እንመስርት ሲባልም አማራው ይፈራል። መሬት የመንግስትና የህዝብ እንጂ የግል
ሊሆን አይችልም ብለው መለስ ዘናዊ ያወጁበትን ምክኛት ስንስማ ተረት ተረት መስሎን ነበር። መሬት የግል ከሆነማ
አማራው ገዝቶ ይጨርሰዋል ብለው ለአሜሪካ ዲፕሎማት ያስረዱበት አሳፋሪ ታሪክ ለአማራ ህዝብ የነበራቸውን
ጥላቻ የገለጹበት ነበር። ይህ ህዝብ ግን ፎቶአቸውን ፕሮፋይል አድርጎ እንደ ጀግና መሪ ሲቆጥራቸው ማየት በሬ
ካራጁ ይውላል እንዲሉ ነው። ለመሆኑ ይህንን ያህል የጥላቻና የፍርሃት ቆፈን የያዛቸው መሪዎች እንዴት ተመልሰው
ይህንን የአማራ ህዝብ ለመግዛት ያስባሉ?ዶክተር አብይም ኢትዮጵያን ታላቅ አገር አደርጋለሁ ያሉት እውን እንዲሆን
ካስፈለገ ይህንን ምስኪን ህዝብ ልክ በሌሎች ጉዳዮች ይቅርታ እንደጠየቁት ሁሉ መንግስታቸው በመዋቅራዊ ስልት
ከኢኮኖሚ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ትገልሎ እንዲቆይ በማድረጉና አሁንም እየደረሰበት ያለው በደል የዚያ
መዋቅራዊ ሂደት ተከይ በመሆኑ ይቅርታ የጠይቁት። ያለበለዚያ ግድያውም ቀጣይ ማፈናቀሉም ትከታታይ በመሆኑ
የነገው ተረኛ ሟች ማን ይሆን በማለት ከመጠበቅ ውጪ ወደተሻለ ሁኔታ እየመጣን አለመሆኑን በመገንዘብ
ብሄርተኛ ከመሆን ውጪ የተሻለ አማራጭ አማራው የለውም።መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከተርዳውና ከገባው
የአማራው ህልውና ለኢትዮጵያ ቀጣይነትም ሆነ አንድነት ወሳኝ በመሆኑ ሊደግፈውና ዘብ ሊቆምለትም ይገባል።
እስኪ አሁን ደግሞ የሚከተሉትን ሰዎች በተለያየ ጊዜ ያሏቸውን አንዳንድ ነገሮች እንመልከት።
‘’ ኦርቶዶክስ አገር ነች ’’ ዶክተር አብይ አህመድ
‘’ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ‘’ አቶ ለማ መገርሳ
‘’ አማራ ነቀርሳ በመሆኑ ኦሮሚያን ለቆ መውጣት አለበት፤ላለፉት ሃያ ሰባት አመታት ሲያርደንና ሲገለን የኖረ ወያኔ
ሳይሆን የምኒልክ ሰፋሪ ዲቃላወች ናቸው። ስለዚህ አሁን ፊንፍኔን እንደተረከብነው ሁሉ ሁሉንም በእጃችን ማድረግ
በውስጥ ለውስጥ መስራት ይኖርብናል’’

ጂጂ ኪያ የምትባል ጀርመን አገር የምትኖር ኦሮሞ አክቲቪስት
‘’አማራንና ኦርቶዶክስን አከርካሪውን መትተነዋል’’ ስብሃት ነጋ የህወሃት ነባርና መስራች ታጋይ
‘’ Ethiopia out of Ethiopia’’ ጃዋር ሙሃመድ
‘’ አማራ ራሱን አደራጀ ማለት ኢትዮጵያ ከውድቀት ዳነች ማለት ነው’’ ኦባንግ በ2013 ስለ አማራ መደራጄት
ተጠይቆ የሰጠው መልስ
‘’ ኦሮሞን ለማዳን ኢትዮጵያን ማፍረስ ‘’ ሎንድን የኦሮሞ ምሁራን ባደረጉት ስብሰባ ወረቀት ያቀረቡ
ዶክተር የተናገሩት
‘’ አማራ የሚኒልክ ሰፋሪ፣ የሴትኛ አዳሪ ልጅ የኦሮሞ ገዳይ ነው’’
አምቦ በሚል ስም የኦሮሞ አክቲቪስት ነኝ የሚል አውስትራሊያ የሚኖር
‘’ አማራ ከእንግዲህ አንገቱን አይደፋም ‘’ አቶ ደመቀ መኮነን
በአቶ ደመቀ መኮነን አባባል ያጠቃለልኩት ሆን ብየ ነው። ምናልባት አንዳንድ አማራን በተመለከተ የተናገሩት ሰዎች
የማይታውቁ ናቸው ትኩረት ሊሰተው አይገባም ሊያስብል የሚችል ነገር ይኖራል ። ነገር ግን እነዚህ በህዝብ ላይ እንደ
ህዝብ የሚደረጉ የስድብ ውርጅብኞች ሆን ተብለው የተቀነባበሩ ናቸው።ዶክተር አብይ ኦሮሞ ናቸው ፤ አቶ ለማም
ኦሮሞ ናቸው፤ ከአነዚህ ሰዎች አንደበት የሚዎጣው አሉታዊም ሆነ አዎንታዊ ንግግር የተለየ ውጤት ይኖረዋል
ስለዚህ አቶ ለማ የተናገሩት ኢትዮጵያን ከፍ የሚያደርግ አባባላቸውም ሆነ ዶክተር አብይ ስለኦርቶዶክስ አገርነት
የገለጹት ፖለቲካዊ እንድምታቸው ሰፋ ያለ ነው። ህዝብ በፖለቲከኞች የተለዩ አባባሎች ዙሪያ ድጋፉንም ሆነ
ተቃውሞዉን ይገልጽበታልና። ነገር ግን ከላይ የጠቀስናቸው አምቦ የሚባል ሰው ከአውስትራሊያ እና ጅጅ የምትባል
ሴት ከጀርመን ( ለአብነት ነው ያቀረብኳቸው) አማራን የምኒልክ ሰፋሪ፤ አንዲሁም ከኦሮሚያ ማባረር የሚሉ ሁለት
አንኳር ሃሳቦች አንስተዋል። ሁለቱም አባባሎች መነሻቸው ተራ የሰፈር ወሬ አይደለም። ፖለቲካዊ መሰረት አላቸው
፤ሁለቱም መወገዝ ብቻ ሳይሆን ዶክተር አብይም ሆነ አቶ ለማ የተናገሩት በሰው ልብ እንዲታተም ካስፈለገ የኦሮሞ
ህዝብን አመለካከት ስለማይወክሉ በህግ ሊገደቡ ያስፈልጋል። አንድን ህዝብ በሃገሩ ሰፋሪ ማለት ወይም ከሃገሩ
ማባረር የዎንጀሎች ሁሉ ቁንጮ ነውና።

ሁለተኞቹ የአማራን ብሄርተኘነት ተቃዋሚዎች ደግሞ የዋህ፣ አላዋቂ ወይም
ራሳቸውን ምንም ሳያዉቁ እንድ አዋቂ የሚቆጥሩ በየ ሚዲያው የተወዘፉ
ወንበርና እውቅና የሞቃቸው ናቸው። በደሙ አገራዊ ስሜት የሚንጸባረቅበትን አማራን ኧረ ተው
ጎጠኛ ትሆናለህ በማለት ኢትዮጵያዊነትን ሊያስተምሩን ይዳዳቸዋል። የአማራ ብሔርተኝነት የተወለደው በቅንጦት
አይደለም። ደግሞም ብሔርተኘነቱ
ግቡ አንዲት የጸናች ማንም ሊፈረካክሳት የማይችል አንድ ህዝብ ያላት ታላቅ ሀገር ኢትዮጵያን የማስቀጠል ነው።
ላለፉት በርካታ አመታት አኩራፊዎች ጥለን እንሄዳለ በማለት አማራን ሲያስፈራሩ ኖረዋል።ይህ ሴናሪዮ ግን
የተበላበትና የሞተ ነገር ነው። አማራ ራሱን ለሌች መስዋእት ሲያቀርብ ኖረ እንጂ በታሪኩ ለራሱ ተጠቅሞ
አያውቅም። በታሪክ አጋጣሚ ላለፉት ሃያ ሰባት አመታት ስልጣን ለይ የቆዮትን ጥቂት ጠባቦችና ከፋፋዮች አይቶ
መፍረድ ይቻላል። አማራ ለብቻው የበላበት ዘመን አልነበረም ፣ለራሱ በማድላት ሌሎችን የገፋበት ዘመንም
አልነበረም። ዛሬ በቢሮክራሲው የተሰገሰጉትን የአንድ ቤተሰብ አባላት አንስቶ መጨረስ እስከማይቻል ደረስ አስቸጋሪ
የነበረ ቤተሰቡንና የጎጡን ጎሳዎች በመዋቅር ያስቀመጠበት ታሪክ የለውም። አገሬ እንጂ እኔ ውይም ጎጤ የሚል ስነ
ልቦና የለውም። ለዚህም ነው ጠላቶቹ አምርረው የሚፈሩት።ኢትዮጵያ ሲሉት ራሱን ለምርኮ አሳልፎ ስለሚሰጥ
ጠላቶቹ እንደፈለጋቸው እንዲያደርጉ እድል ሲሰጣቸው ኖሯል።በኢትዮጵያ ስም ዛሬ ለምን ብሔርተኛ ትሆናለህ
ብለው የሚያላዝኑበት ገንዘቡን እውቀቱንና ሃብቱን ተጠቅመውበታል። ታሪክ ሁሉን ይገልጸዋል እንጂ በቤተሰባቸው
ኦሮምኛም አማርኛም እኩል ይነገር በነበረው ኢንጅነር ሓይሉ ሻወል ለምን አማራ ዘሩ ይጠፋል? ለምንስ ራሱ ባቀናት
አገር መብቱ ይገፈፋል ? ብለው በመከራከራቸው የትግሬ ዲክታተር ጥየ የአማራ ዲክታተር ለማምጣት አልታገልም
በማለት አንዳንዶች በአደባባይ ተሳለቁባቸው። ምንም ሳይሰሩ በዚህ ምስኪን የአማራ ማህበረሰብ ጫንቃ
በመንጠላጠል የእውቅና ማማ ላይ የዎጡት ሁሉ አማርው ገንዘቡንና ሃሳቡን እንዲሸጥላቸው እንጅ እንመራዋለን

በሚሉት የፖለቲካም ሆነ የሲቪክ ድርጅት የመሪነቱን ወንበር እንዲጋራቸው አይሹም። ለዚህ ስማቸውን በማጥፋት
ከየመድረኮቻቸው ያሰዎገዷቸው ምሁራንና ፖለቲከኞች ቤታቸው ይቁጠር። ይህ ሁሉ ሲሆን አማራ ኢትዮጵያ ካሉት
ሁሉን ለመተው የሚያቀርበው ምክን ያት የለውም።

ኢትዮጵያውያን የእንደመር ስብሰባወችና ባንዲራቸው በአሜሪካ

ለምን ይሆን የሄኖክ የሽጥላን ሃሳብ ወጣቱ እንዳይገዛው የቻሉትን ሁሉ የሚያደርጉት? ለምን ይሆን የኢትዮጵያን
ህዝብ ፍላጎት ጠንቅቀው በመረዳት አንድ ህዝብ ብለው በአጭር ጊዜ ከ1.2 ባላት ሚሊዮን በላይ በማፍራት በወያኔ
ላይ ህዝቡ የምርጫ ካርዱን በመጠቀም ዘርሮ ሲጥለው አምስትና ስድስት መቶ የማይሞላ ሰው ይዘው
የብልጣብልጥ ቁማራቸውን ከተጫዎቱ በኋላ ቅንጅት እንዲፈርስ በማድረግ ኢንጅነር ሐይሉን በየመድረኩ የማሳጣት
ስራቸውን የከወኑት? ለምንድነው ለምን ብለው የሚጠይቁ ጠንካራ የአማራ ልጆች ሃሳባቸውን ለብዙሃኑ
እንዳያደርሱ በዘመቻ የስም ማጥፋት የተደረገባቸው? አንተነህ ጌትነት፣ ጋሻው ካሴ፤ ታላቁ ምሁር ዶክተር ታየ ፤
ዶክተር አሰፋ ነጋሽ ፤ ዶክተር አበባ ፈቃደ ወዘተ ለምን የአንድነቱ ሃይል ሚድያ ትኩረት ነፈጋቸው?የሰዎችን ስሞች
መጥራት ከጀመርኩ ጊዜየም ሁኔታውም አይፈቅድልኝም።አንድ ነገር ግን በማጠቃለያ ልበል። የአድነት ሃይሉ
ከአማራ ጋር መስራት አይፈልግም።የአማራን ገንዘብ መጠቀም ግን ይሻል። በአማራ ላይ የዘር ማጽዳት ዘመቻ ባለፉት
አመታት ተከናውነ፣ ለሰሞነኛ ፍጆታ ካልሆነ በቀር በትኩረት መረጃውን የገፋ ግን አልነበረም። አማራን እርስ በእርስ
ለማጋጨት፣ በአማራ መካከል አንድነት የሚባል ነገር እንደሌለለማሳየት ግን ከሚገባ በላይ ተሰራ። ስለዚህ የአማራ
ብሄርተነነት አያስፈልግም የሚል ምክር የምትለግሱን አላዋቂ አዋቂዎች በቃች ሁ። አሁን ማለት የምፈልገው you

are losers. በርእሴ መግለጽ የሞከርኩት አሁን ኢትዮጵያ የሚለው ከፍታ እንዴት መጣ ለሚለው መልስ በቀጥታ
የተገኘ ይመስለኛል። መሰብሰብና መረዳት ያቃታችሁ ወገኖቼ ካላችሁ እንዲህ ልበል። በመሰረቱ ደመቀ መኮነን ብዙ
ጥፋቶችን ቀደም ሲል አጥፍቷል ፤ ነገር ግን ቲም ለማ የሚባለው ህይወት እንዲዘራ ያደረገው ህወሃትም ባገኘው
አጋጣሚ ሁሉ ከሃዲ በማለት በዋናነት ለግድያ የሚፈልገውን ኢህአዴግ በሚባለው ስብስብ የመጨረሻውን
የመሸነፊያ ካርድ የሳበው እርሱና ህውሃት በዋናነት ከ2013 ዓም ጀምሮ ታሰረ፣ ከስልጣን ተባረረ፣ ተወገደ በማለት
በተለያዩ ሚዲያዎች ታሪኩን ሲያስነብበን የኖረው ደጉ አንዳርጋቸው ናቸው። ነገር ግን አሁንም የተለመደው አሰራር
ቀጥሏል ። የአማራ ልጆችን ከትርቡኑ ማራቅ። የአማራ ልጅ ሁሉ ነገሮችን በትእግስትና በትዝብት እየተከታተለው
መሆኑን ግን ወዳጅም ጠላትም ሊያውቀው ይገባል። በስተመጨረሻ አሁን ለተገኘው ኢትዮጵያ ለሚል ከፍታ ዎይም
የማታገያ ካርድ ባለበቱ ግን ለአማራው ህብረተሰብ የተሸረበበትን ሴራ በግልጽ እንዲያዉቀውና የራሱን ርምጃ
እንዲዎስድ በመረጃ፣ በሳይንሳዊ ትንታኔና ምንም አይነት ፖለቲካል ኮረክትነስ ሳያክል እቅጩን ለኢትዮጵያ ህዘብ
ያደረሰው መረጃ ነው። ያወቀ ይደራጃል ፣ደግሞም አሸናፊ ነው ።ለዚህም ነው ትግራይ ኦን ላይንና የመሳሰሉት
የመረጃ ምንጮች የአማራውን መደራጀት በተለይም አብን( አማራ ብሄራዊ ንቅናቄን) አምርረው በመኮነን ላይ
የሚገኙት። ኢትዮጵያ እያሉ ሌላ ባንዲራ ከፍ አድርጎ የሚያሳይ ቡድን ግን ለዚህ ከፍታ ባለቤት መሆን የታሪክም ሆነ
የሞራል ብቃት የለውም። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይባርክ።

© አዲስ ተስፋ
አስተያየት ወይም ምክር ካላችሁ በ addiste@gmail.com ጻፉልኝ

