ቀን ፡ መጋቢት ፲፮ ቀን ፪ ሺህ ፲ ዓ.ም. (March 24 2018)
“የአማራው መደራጀት”
ከ፦ አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ (ethiopiachen2009@gmail.com)
ለ፦ “አንድ አማራ ኅብረት መሥራች ጉባኤ” ተሳታፊዎች
አቅራቢ፦ አቶ ነሲቡ ስብሐት
ለተከበራችሁ የ “አንድ አማራ ኅብረት መሥራች ጉባኤ” ተሳታፊ ድርጅቶችና አባላት፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶችና የጉባኤው አስተባባሪ
አካላት በቅድሚያ ከ “አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” የከበረ ሰላምታችንን እናቀርባለን።
የተለያዩ በአማራ ስም የተሰባሰቡ ድርጅቶችን በማሰባሰብ ወደ አንድነት በማምጣት “አንድ አማራ ኅብረት” ለመመሥረት በዛሬው ቀን
ለሚካኤደው ጉባኤ መሳካት የየበኩላችሁን አስተዋዖ ያበረከታችሁትን በተለይ አስተባባሪ ኮሚቴውን ከልብ እናመሰግናለን።

“አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” በሀገራችን ኢትዮጵያ በአለው የወያኔ/ህወሓት አገዛዝ በአማራው ነገድ ላይ
የሚካሄደውን ዘር ማጥፋት በእጅጉ እናወግዛለን። ኢሕአዴግ በሚል ጭምብል ሥልጣን የተቆጣጠረው የህወሓት/ወያኔ አገዛዝ ገና ከጅምሩ
በአማራው ነገድ/ጎሳ ላይ ያነጣጠረ ፍጅት ማካሄዱ የሚዘነጋ አይደለም። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በከፋ መልኩና በተለያየ ዘዴ አማራውን
ለማጥፋት እየተካሄዱ ያሉት አረመኔያዊ ድርጊቶች ገሃድ ወጥተው የሚታዩበት ወቅት ላይ ደርሰናል።
ወያኔ/ህወሓት ኢትዮጵያን በቋንቋና በጎሳ ከፋፍሎ በማዳከምና እንደአሻው የሀገሪቷን አንጡራ ሀብት በመዝረፍ በ27 ዓመት አገዛዙ
ያልፈጸመው ወንጀል የለም። አገዛዙ የመግዛት አቅሙ እየተዳከመ በሄደበት በአሁኑ ጊዜ እንኳ በተለይ የጎሳ/ነገዶች ግጭት ለማካሄድ
ያለውን እቅድ ይበልጥ ገፍቶበታል። አማራው በአማራነቱ ሳይሆን በኢትዮጵያዊነቱ ሲታገልና ሲመክት የኖረ ቢሆንም ከጊዜ ወደ ጊዜ
ፍጅቱ ከመሳሪያም አልፎ አማራ ሴቶች እንዳይወልዱ የዘር ማምከን ዘመቻ ሁሉ እየተካሄደ እንደሆነ ተዘግቧል:: ይህንን በአማራው ላይ
ያነጣጠረ ዘር ማጥፋት ለመመከትና ለመከላከል አማራው በአማራነቱ መደራጀት እንዳለበት ከጅምሩ አርኣያ የሆኑትን የፕሮፌሰር አስራት
ወልደየስን ፈለግ ተከትሎ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በርካታ በአማራነት የተደራጁ ተቆርቋሪና ታጋይ ድርጅቶች እየተስተዋሉ ይታያል።

“ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ስንል ጎሳንና ቋንቋን ተገን ያደረገ አከላለልና አደረጃጀት ከወያኔ አገዛዝና
ሥርዓት ጋር ሊያበቃ ይገባዋል ባዮች ብንሆንም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የሕዝቧን አንድነት በማያናጋ መልኩ ጎሳቸውን/ነገዳቸውን
ለኢትዮጵያ አድርገው የሚንቀሳቀሱ የጎሳ ድርጅቶች ጊዜው የወለደው ነውና የሚደርስባቸውን ነጥሎ ማጥቃት ለመቋቋም የሚያደርጉት
ተጋድሎ ሊደገፍ ይገባዋል እንላለን። ሆኖም ግን በኢትዮጵያ አንድነት ተበታትነው እንደሚንቀሳቀሱት ታጋይ ድርጅቶች ሁሉ በአንድ
ነገድ/ጎሳ ያለውም ህብረተሰብ የያዘው ዓላማና ተግባር አንድ ሆኖ ሳለ በየፊናው ተከፋፍሎና ተደራጅቶ በተናጠል የሚያደርገው ጉዞና
ትግል አመቺነቱ የወያኔ/ህወሓትን ዕድሜ ማራዘም ነው እንላለን። በአሁኑ ጊዜ በሀገር ቤትም ሆነ በውጭው ዓለም በርካታ በአማራ ስም
የሚንቀሳቀሱ የአማራ ታጋይ ድርጅቶች ይስተዋላሉ። “አማራው ለኢትዮጵያ አንድነት” ብለው ያሉት የአማራ ድርጅቶች በጋራ ተሰባስበው
ወደ አንድ መምጣት ጠቀሜታው ለአማራው ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ አንድነት ጭምር ነውና ሊታሰብበት ይገባል። ኢትዮጵያዊነቱን
ቀዳማይ አድርጎ የተነሳው አማራ በአንድ መድረክ ተሰባስቦና መክሮ በጋራ ለመታገል አንድ ሆኖ መውጣቱ “አማራው ለኢትዮጵያ”
ተግባራዊ እንዲሆን ይበልጥ ያግዛል። የዚህ ጊዜ እየተንሸራተተ ያለው የወያኔ አገዛዝ ይደረመሳል። አማራው በጋራ “አንድ አማራ
ለኢትዮጵያ” ብሎ ከተነሳ ከመሰል የጎሳ ድርጅቶች በተለይ ከኦሮሞ ወገኖቹ ጋር በጋራ ተቀናጅቶ ለመሥራት ያመቸዋል። የዚህ ጊዜ
የወያኔ/ህወሓት ክንድ ይዝላል፤ ድል የኢትዮጵያና የሕዝቧ ይሆናል። ይህም ማለት ኦሮሞ ለኢትዮጵያ፣ አማራ ለኢትዮጵያ፣ ሁሉም
ነገድ/ጎሳ ለኢትዮጵያ ሆነ ማለት ነው:: ኢትዮጵያችን ተከፋፍላና ተበታትና ለማየት ለሚቋምጡ ወያኔ/ህወሓትና ባዕዳን ጠላቶቻችን
ማሸማቀቅ ብቻ ሳይሆን ጀግንነታችንን፣ ክብራችንን፣ ኩራታችንን ብሎም ኢትዮጵያችንን አገኘናት ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ድል
ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ ይሆናል።
በመጨረሻም “አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” የአንድ አማራ ኅብረት መስራች ጉባኤ ላይ በመገኘታችን
የተሰማንን ደስታችንን በድጋሚ እየገለጽን ጉባኤው የተሳካና ውጤታማ እንዲሆን ያለንን ቅን ምኞት ለመግለጽ እንወዳለን።
ከአክብሮት ጋር
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!
እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ!
ነሲቡ ስብሐት ፤ «አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ» ሊቀ መንበር
መጋቢት 16 ቀን 2010 ዓ.ም. ethiopiachen2009@gmail.com, www.ethiopiachen.org

