አሁንም ደግሜ እላለሁ የአማራ ትግል የህልውና ትግል ነው!!!
የአማራ ትግል የህልውና ትግል ነው! የቅንጦቱ አንዱ ከሌላው ጋር የሚያደርገው የርዕዮተዓለም ልዩነት
ትግል አይደለም!!!
ከዓመታት በፊት በድረ ገጾች ላይ እጽፋቸው በነበሩ ጽሑፎች ላይ "የአማራ ትግል የህልውና ትግል ነው!"
ብየ ስል ሁሉም እየተቀባበለ "የአማራ ትግል የህልውና ትግል ነው!" አለ እንጅ ምን ማለቴ እንደነበር
ማንም የገባው አልነበረም፡፡ እስከአሁንም ድረስ ማንም አልገባውም!!!
እኔ "የአማራ ትግል የህልውና ትግል ነው!" ስል አማራ ትግሉ ዘሩን ሊያጠፉት ማኒፌስቶ ሳይቀር ቀርጸው
ከመጡና መቸም ቢሆን ከዚህ አማራን ከማጥፋት አጋንንታዊ ዓላማቸው ከማይመለሱለት የተለያዩ
የጥፋት ኃይሎች ጋር ነው ማለቴ ነው፡፡ ለነገሩ ይሄንን እዚያው ጽሑፎቹ ላይ አብራርቸ ሳልገልጽ ቀርቸ
አላውቅም የሚያስተውል ጠፍቶ ነው እንጅ፡፡
የአማራ ትግል ሊያጠፉት ቆርጠው ጨክነው አብረው ተባብረው ከተነሡ የጥፋት ኃይሎች ጋር የሚደረግ
ህልውናን የመታደግ ትግል እንደመሆኑ መጠን በህልውናው ላይ ቆርጠውና ጨክነው ከተነሡበት የጥፋት
ኃይሎች ጋር ፈጽሞ በድርድር ወይም ደግሞ በምርጫ የሚፈታ አይደለም!!! ይሄ ሙከራ አጉል በከንቱ
ወርቃማ ጊዜን፣ ገንዘብን፣ ጉልበትን፣ የሰው ኃይልን ወዘተረፈ ማባከኛና ማጥፊያ ነው!!! ምክንያቱም ፀረ
አማራ የጥፋት ኃይሎች ይሄንን ዕድል ለአማራ ፈጽሞ አይሰጡምና ነው፡፡ የሰሞኑ የፀረ አማራ የጥፋት
ኃይሎች በአማራ ትግል ላይ የወሰዱት እርምጃ ለዚህ ደንበኛ ማሳያ ነው፡፡
የአማራ ትግል የህልውና ትግል መሆኑ ምን ማለት እንደሆነ ያልገባቸው ብልጥ የሆኑ የመሰላቸው ትግል
ቀሚ የድል አጥቢያ አርበኞች የወሬ ብሔርተኝነትን ይዘው የአማራ የህልውና ትግል በምርጫ ፉክክር
የሚፈታ የሚመለስ መስሏቸው እንደምታዩዋቸው ተሰልፈው ቀርበዋል፡፡ ሕዝባችንንም የማይሆን ነገር
ተስፋ እንዲያደርግ በማድረግና የህልውና ትግሉ ምን እንደሚጠይቅ፣ የትኛውን መንገድ መከተል
እንዳለበት በጊዜ እንዳያውቅ እንዳይነቃ በማዘናጋት ጠላትን በእጅጉ እያገለገሉና እየጠቀሙ ይገኛሉ፡፡
እነኝህ አካላት ይሄንን እያደረጉና ብአዴን ፀረ አማራ የጥፋት ኃይል መሆኑንና ከዚህ ፀረ አማራ ልክፍቱም
መቸም ቢሆን የመላቀቅ የመፈወስ ዕድል የሌለው መሆኑን ዕያወቁ ነጋ ጠባ አዴፓ አዴፓ የሚሉበት
ምክንያት "የአማራ ትግል የህልውና ትግል ነው!" ሲባል ምን ማለት እንደሆነ ስላልገባቸው ብቻ ሳይሆን
የአማራ የህልውና ትግል የሚጠይቀውን የትግል ስልት መከተል የማይፈልጉ፣ መውሰድ ያለበትን እርምጃ
መውሰድ የማይችሉ፣ ልብ ድፍረት ወኔና ቁርጠኝነት የሌላቸው ስለሆኑም ጭምር ነው፡፡

በመሆኑም! እባካቹህ! እባካቹህ! እባካቹህ! ወንድ ሆነሽ የአማራ ትግል የሚጠይቀውን ቁርጠኝነት ይዘሽ
ለመታገል ልብ የለለሽ አዴፓ አዴፓ እያልሽ ጠላትን የምታሞካሽ ምድረ ቅዘናም ሁሉ አርፈሽ እቤትሽ
ተቀመጭ??? መንገድ ልቀቂ??? ይሄ ንግድ አይደለም!!! እደግመዋለሁ ይሄ ንግድ አይደለም!!! ወይም
ደግሞ እንደምታስቡት በብልጣብልጥነት ተሽሎክሉከሽ፣ ተሽቀዳድመሽና አምታትተሽ ለሥልጣን
የምትበቂበት ጨዋታ አይደለም!!! የአማራን ህልውና ለመታደግ የሚደረግ የደም መሥዋዕትነትን
የሚጠይቅና የሚያስከፍል የፍዳ የሰቆቃ የመከራ የትንቅንቅ ፍልሚያ ነው!!!
የአማራ ትግል የሚፈልገው እስከ አጥፍቶ የመጥፋት የፀረ ጠላት እርምጃ ተልእኮ መፈጸም ድረስ በጠላት
ላይ የጨከነ እርምጫ እስከመውሰድ ድረስ መሬት ላይ የወረደ ትግል ነው የሚፈልገው፡፡ የአማራ ትግል
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በዚህ መልኩ ካልተመራ በስተቀር በባዶ ወሬና በልምምጥ ወይም በምርጫ የአማራን ትግል ፈጽሞ
አንዲት ጋት እንኳ ወደፊት ፈቀቅ ማድረግ እንደማይቻል መቶ በመቶ እርግጠኛ ሆኘ እነግራቹሃለሁ!!!
የአማራ ትግል የሚጠይቀው ይሄንን ቁርጠኝነትና በጠላት ላይ የሚወሰድን የጨከነ እርምጃ ነው!!! "ይሄ
ትግል ዋጋ አያስከፍልም ወይ?" ተብሎ ከተጠየቀ "ምን ጥያቄ አለው በገፍ ነዋ ዋጋ የሚያስከፍለው!"
የሚለው አጭር መልሱ ነው፡፡ ነገር ግን "ከተቀመጥንበት በየተራ ገድለው ይጨርሱን እንጅ ይሄንንስ
አናደርግም!" ካላልሽ በስተቀር ይሄንን ከማድረግ ውጭ ሌላ አማራጭ የለሽም፡፡ ስለሆነም የግድሽን
ታደርጊዋለሽ!!!
ይሄንን ማድረግ የማትችይ ባዶ ምላስ ብቻ የተሸከምሽ ቅዘናም ብልጣብልጥ የወሬ ብሔርተኛ ሁሉ
የአማራ ትግል ለእንደ አንች ዓይነቱን ሽንታም ቦታ የለውምና እባካቹህ የወሬ ብሔርተኞች መንገድ
ልቀቁ??? ከመድረኩ ወግዱ???
ያኔ መንገዱና መድረኩ ባዶ ሲሆንና ባዶ የሆነው መድረኩና መንገዱ የሚፈልገውን ቆራጥ፣ ወንድ፣ ጀግና፣
አርበኛ፣ ፋኖ ሲጣራ የአማራ ማሕፀን ያፈራቸው ጀግኖች ይገቡና ይይዙታል፡፡ አሁን ግን ምንም
የማይፈይዱ የአማራን ሕዝብ በባዶ ወሬ ያሰለቹና ከወሬ በስተቀር የአማራ የህልውና ትግል በሚጠይቀው
ኅቡዕ አደረጃጀት ትግሉ የሚጠይቀውን ቆራጥ የኃይል እርምጃ በፀረ አማራ የጥፋት ኃይሎች ላይ
የመውሰድ አቅም፣ ልብ፣ ድፍረት፣ ጥበብ፣ ፍላጎትና ቁርጠኝነት የሌላቸው ምድረ ጥጥ ልብ ቅዘናም የወሬ
ብሔርተኞች መንገዱን ስለያዙትና መድረኩን አጨናንቀው ስላጣበቡት የአማራ ማሕፀን የአማራ
የህልውና ትግል የሚፈልጋቸውን ጀግኖችን ሊሰጥ ሊያበረክት አልቻለም፡፡ ስለሆነም የወሬ ብሔርተኞች
እባካቹህ! እባካቹህ! እባካቹህ!......????....

ድል ለአማራ ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው
amsalugkidan@gmail.com
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