በአማራ ክልል ስለታሰበው የጥቅምት 18 ሰልፍ
መሰንበትን የመሰለ መልካም ነገር ከሁሉም ይበልጣል። ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ተረግጦ
የለህም፤ በመንግስትና በፕሮፌሰር ደረጃ ጭምር ምድር ላይ አልተፈጠርክም ሲባልበትና ሲቀለድበት
የነበረው አማራ ከተዘፈቀበት የግፍና የጉልበተኞች ማጥ ውስጥ በወልቃይት ቆራጥ የአማራ ማንነት
ቀስቃሽነት ባለፉት ሶስትና ሁለት ዓመቶች ባደባባይ ወጥቶ በከፈላቸው መስዋዕትነት ካዳር እስከዳር
በመላው ታዋቂ የአማራ ከተሞች በአንድ ድምፅ ስለአማራነት ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ዝግጅቱን አጠናቆ
ጥቅምት 18 ላይ ሊዘም ነው። 'የአማራ የለምና የማንነቱም ጠላቶች ሀፍረትን ሊላበስዋት ስለሆነ መላው
ኢትዮጵያዊ አማራው ጥንትም የነበረ፤ አሁንም ያለ፤ ወደፊትም ቀጣይነቱ በአዲሱ ትውልድ የተረጋገጠ
እንደሚሆን ያውቅ ዘንድ በዚህ አጋጣሚ ላሳስበው እወዳለሁ'
እያንዳንዱ ጎብጦና አንገቱን ደፍቶ እንዲኖር ተፈርጆ/ተፈርጃ የነበረ/የነበረች አማራ ጥቅምት 18
የአማራ ሕዝብ የነጻነት ቀን እንደሆነች አውቆ ቢቻል ከሰልፉ ጋር መታጀብ ካልተቻለ ደግሞ ባለው አቅም
ሁሉ ሰላማዊው የአማራ ሰልፈኛ በሰላም ወጥቶና መልዕክቶቹን አገር እንዲያውቃቸው በግልጽ አሳውቆ
ወደ ቤቱ ደህንነቱ ሳይታወክ እንዲገባ አስፈላጊው ድጋፍ ሊደረግለት ይገባል የሚል የግል ሀሳብ ላቀርብ
እፈልጋለሁ። በውጭ አገር የሚኖር/የምትኖር አማራ ክርስትያኑም ሆነ ሙስሊሙ እንደዚሁም የሌሎች
እምነት ተከታይ ለዚህ የአማራ ብሩህ ተስፋ ቀን መድረስና ለማየትም መብቃት ድጋፉንና ደስታውን በነቃ
መንፈስ ለተለያዩ የዓለም ሚዲያዎች እንዲደርስና ዜና ሆኖ በመውጣት የአማራውን ሰቆቃና ተጋድሎ
የማስተዋውቅ ስራ መስራት እንደሚጠበቅበትም አምናለሁ።
በሰልፉ ማስታወቂያም ላይ የሚስተጋቡት የወልቃይትና ራያ የአማራ ማንነት ጥይያቄዎች፤ የጣና
እምቦጭ ጉዳይና የታዋቂዎቹ የላሊበላ ውቅር ቅርሶች ላይ ያንጃበበው የመፍረስ አሳዛኝ ዜና በፌደራል
መንግስትና በአማራ ክልል መስተዳድር በኩል ተግባራዊ ምላሽ እንዲሰጥባቸው እንደሆነ አንብቤያለሁ።
በዚህ ታላቅ ታሪካዊ ቦታ ለሚሰጠው የአማራ ሰልፍ ላይ የሸዋ ግዛትና አዲስ አበባ (በረራ)፤ የመተከል
አማራነት ይንጸባረቃል ብዬም አስባለሁ። በተጨማሪም በወያኔ ትግሬዎች ተወጥሮ የተያዘው የክልሉ
ሲቪል ሰርቪስና የክልሉ ፖሊስ እንደዚሁም ልዩ ሀይል እንዲፀዳም ሰልፈኞቻችን ለብ አ ዴ ን (አዴፓ)
የሚያስተላልፉት መልዕክት እንደሚካተትበትም አልጠራጠርም። ከቅርብ ግዜም ወዲህ "የኦሮም ልዩ
ዞን" ተብሎ በወያኔና ኦነግ ግፊት ከሸዋና ወሎ ተቆርሶ በተፈጠረው የአማራ አንጡራ መሬት ላይ አማራ
ባይተዋር እንዲሆን በአማርኛ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን እንዳያስፈጽምና በማንነቱ በገዛ የቅም ቅም አያቶቹ
መሬት ላይ ባሪያና ሁለተኛ ዜጋ እንዲሆን የተጣለበትንም ቀንበር ሰልፉ ባደባባይ ያጋልጣልም የሚል
ጠንካራ እምነት አማራ የሆነ ሁሉ ሊኖረው ስለሚገባ ሰላማዊ ሰልፈኞቻችን ይህንኑ ጉዳይ እንዳያልፉት
ብናሳስባቸውም መልካም ነው።
መተከል፤ ራያ፤ ወልቃይትና ሁመራ፤ ጠገዴ፤ ጠለምት፤ ጭፍራ፤ ሸዋና አዲስ አበባ ሌሎችም ወደፊት
በታሪክ ጥናትና ምርምር የሚደረግባቸው ሁሉ አማራ ናቸው!!!
አብነት ሁነኛው ነኝ !

