ተክለሚካኤል አበበ ሆይ በቦረና ቅቤ እና ወተት ሰክሮ ማንነቱን ከቀየረ ሆደ አምላኩ፤ ዕዳ* እንጅ
ደና ነገር አንጠበቅም!!!!
December 14 , 2016

(ከ ሰብለ ወንጌል)
ይህን ጽሁፍ ለመፃፍ ስለ አማራ ብሄርተኝነት በቂ እውቀት ኑሮህ ሳይሆን አንተ #በቦረና ቅቤ እና ወተት የሸጥከውን
ማንነት፤ ሌላው አማራ ማንነቱን አክብሮ ሲታገልለት በማየትህ ውስጥህ የወረረው ሀፍረት፣ ድንጋጤ እና ፍራቻ
አሸማቆህ መሆኑ ከእያንዳንዱ ሀሳብህ በስተጀርባ ያሳብቅብሀል!!
አንተን እና መሰሎችህን የፖለቲካ አካሄድ ሳይ ድሮ ትንሽየ ልጅ እያለኩ እጫዎትባት የነበረች አሻንጉሊቴ ትዝ ትለኛለች።
ከተገዛች አንስቶ አድጌ በሷ መጫዎት እስካቆም ድረስ ሆዷ ላይ ስጫናት የተጫነላትን ተመሳሳይ ሙዚቃ ታሰማ ነበር፣
ከዛም በተመሳሳይ ድምጿ በመሰላቸቴ እና አዲስ ነገር በመፈለጌ አውጥቸ ወረወርዃት። እናንተም አስተሳሰባችሁ እና
የፖለቲካ አካሄዳችሁ ሊያድግ እና ሊለወጥ ባለመቻሉ ከወቅታዊው እውነታ አንፃር እንደ አሻንጉሊቷ አውጥተን
ልንወረውራችሁ ትገደናል። አስተሳሰባችሁ ሊያድግ እና ሊሰፋ ካልቻለ አሁንም ለወደፊትም ልንግባባ እና ጎን ለጎን
ልንቆም አንችልም።
ወደ ጽሁፍህ ስመለስ :—በተራ ቁጥር አንድ ሀሳብህ ላይ ለማሳየት እንደሞከርከው “የኢትዮዽያን ሰንደቅ ዓላማ ሲያውለበልቡ የነበሩ
ሰዎች/ቡድኖች ደርሰው አክራሪ አማራ መሆን ጀምረዋል” ስትል ተናግረሀል። ይህ ሀሳብ በመሰረቱ የአማራ ህዝብ ለምን
በአማራነቱ መደራጀት እንዳስፈለገውና ለምን በአማራነቱ ሊቆም እንደቻለ በቂ ግንዛቤ እንደለለህ ማሳያ ነው፤ አልያም
ደግሞ ሆን ብለህ የአማራ ብሄርተኝነት ፀረ ኢትዮዽያዊ አካሄድ እንዳለው ለማሳየት ብሄርተኝነቱን እና ሰንደቅ አላማውን
ነጣጥለህ ለማሳየት መሞከርህ ነው።
እውነታው ግን እኛ የአማራ ብሄርተኝነት አራማጆች (በአንተ አገላለፅ አክራሪ አማራዎች) መሰረታችን አማራ በመሆናችን
ብቻ የደረሰብን መከራ፣ ግፍ፣ እንግልት እና ሰቆቃ እንጅ አንተ እንደምትለው ፀረ ኢትዮዽያዊ አቋም ስላለን አደለም።
የበደለንም ኢትዮጵያ በጉያዋ የያዘቻቸው ፀረ አማራ አቋም ያላቸው ግለሰቦች እና ድርጅቶች እንጅ ኢትዮዽያ
አይደለችም!! ጠባችንም አማራን ከሚጠላ አካል ጋር እንጅ አያቶቻችን ከገነቡልን አገር ጋር አደለም። ዛሬም ነገም
“አክራሪ አማራ” ብለህ ምጠራን የአማራ ብሄርተኛች ዘንድ ብትመጣ የኢትዮዽያን ሰንደቅ አላማ ከፍ አድርገን
ስናውለበልብ ታገኘናለህ። ስለሆነም አክራሪ አማራነታችንን ለማሳየት የሞከርክብት ሀሳብ ውሃ የማይቋጥር ሁኖ
እናገኘዋለን።

— “ወልቃይት የአማራ ነው፤ነገር ግን ትግሬዎች ወሰዱብን የሚለው አስተሳሰብ ኢትዮዽያዊ አደለም።ወልቃይት
የኢትዮዽያ ነው።” የሚልም አስተሳሰብም አለህ
ለመሆኑ የወልቃይት ጉዳይ የመሬት ጥያቄ ብቻ ነው ወይ? ምነው መሬቱን አንስተህ ላለፉት ሶስት አስርት አመታት
ባህሉን፣ቋንቋውን እና ማንነቱን በጉልበት ደፍጥጠው የሌላ ህዝብ ማንነት ሲጫንበት፤ እንቢ ያለውም ሲገደል እና
ሲሰደድ የነበረውን የወልቃይትን ህዝብ እረሳኸው? ለነዚህ ማንነታቸውን ለተነጠቁ ህዝቦችስ መልስ ይኖርህ ይሆን?
አንተ እንዳልከው ኢትዮዽያ ለሁሉም ኢትዮዽያዊ ብትሆን ኑሮ አማራ ከታሪካዊው መሬቱ እየተፈናቀለ ባልተሰደደ፣
ማንነቱን ባልተነጠቀ ነበር!!!! ወልቃይት የአማራ ነው !የሚለውን ጥያቄንም በወያኔ ቅኝት መቃኘትህ የአማራውን
ብሄርተኝነት ብቻ ሳይሆን ላለፉት 25 አመታት ስትታገለው የነበረውን ወያኔን እንኳ በቅጡ አለማዎቅህን ማሳያ ነው።
ወያኔ መጦ አንተ እንዳልከው አዲስ ታሪክ ቢፈጥርም የወልቃይት ጠገዴ፣ ሁመራ፣ ራያ፣ መተከል…….. ወደ ሌላ ቦታ
ቢከለሉም ህዝቦቹ አሁን ድረስ አማሮች እና መሬቱም የእነዚህ አማሮች ታሪካዊ ቦታ ነው። ህዝቡ ማንነቱ አማራ፤
መሬቱም በታሪክ የአማራ መሆኑ እየታዎቀ ትግሬ እንዳይከፋው (እንዳይሸነፍ) በአዲስ ክልል ለማካለል መጣርክም ምን
ያክል ፀረ አማራ የሆነ አስተሳሰብ እንዳለክ ማሳያ ነው።
– ሌላው ለቁጥር የሚያዳግቱ በብሄራቸው ተደራጅተው እየታገሉ ያሉ ህዝቦች ባሉባት የኢትዮዽያ ምድር “እንደ አማራ
እንታገላለን የሚሉ ሰዎች ዓላማ የተሳካ እለት ያኔ ነው ኢትዮዽያ እውነተኛ ችግር ውስጥ የምትገባው” ማለትህ የአማራ
ብሄርተኝነት በራሱ ለኢትዮዽያ ችግር ኑሮበት ሳይሆን፤ አማራ ተደራጅቶ እራሱን ማጠንከሩ እና አልረገጥም ማልቱ
ስላሳሰበህ ነው። አማራውም በአማራነቱ መደራጀቱ የወያኔ ግብ መምታቱን እንደማሳያ መጠቀምህ፤ ወያኔ ላለፉት 25
አመታት የኢትዮጵያን ህዝቦች በብሄራቸው እንዲደራጅ አድርጎ ለምን አማራውን እንዳላደራጀ እና ለምን የተደራጁትንም
አሳዶ እንደገደላቸው፣ ወይኒ ቤት እንደወረወራቸው፤ በፕርፌሰር አስራት ወልድየስ የተመሰረተውን #የመዐህድ ድርጅት
ለምን እንዳፈረሰ ጠይቀህ ምን ያክል ስተት መሆንክን መረዳት ይኖርብሀል።
-ሌላው ስለ ብሄርተኝነት አግላይነት ስታዎራ ምን ያክል ያስተሳሰብ ልዩነት እንዳለን ነው ለመረዳት የቻልኩት። አንተን
ያስጨነቀህ የቅንጦት የሆነውን ከሌላው ብሄር ጋር መዋለድ፣ መጋባት እና መናገድ ሲሆን እኛን ደግሞ ያሳሰበን የቆመበት
መሬት ሁሉ አማራ በመሆኑ ብቻ እያቃጠለውና እየቀቀለው የሚገኘውን ምስኪን ወገን ካለበት ችግር ለማውጣት እና
ህልውናውን ለማረጋገጥ ነው። አንድ ሕዝብ የህልውና አደጋ ተጋርጦበት፤ በማንነቱ ብቻ እየታደነ በሚገኝበት ምድር ስለ
መዋለድ እና መጋባት ፈፅሞ አይጨነቅም!!
በአጠቃላይ አማራን እንደጨቋኝ ፈርጀህ ባቀረብከው ፁፍ የተረዳናው ብዙ #ዋለልኝ_መኮነኖች በሂወት እንዳሉ እና
እነሱን የማፅዳት ስራ እንደሚጠበቅብን ነው። በመጨረሻም አንተ እና መሰሎችህ ፀረ አማራ ቁሞ ቀር ፖለቲከኞች
ወደዳችሁም ጠላችሁም አማራን ከማደራጀት እና ማንነታችንን ከማስከበር ወደ ኃላ አንልም ስንል እኛ አዲሶች
በአማራነታችን የምንኮራ ትውልዶች እናሳስባለን!!!!!!!!!
ድል ለአማራ ህዝብ!!!!!!!!

