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አማራ የለም ለሚሉ
የሰዉ ልጅ ጢ ብሎ ሲፈጠር በሁለት ተቃራኒ ፆታዎች አማካኝነት እየተባዛ ምድርን እነዲሞላ ሁኖ ነዉ፡፡ በዚህ ሂደት
የህብረተሰብ እድገት ከቤተሰብ ጀምሮ እሰከ ዓለም አቀፍ ደርሶ እናገኘዋለን፡፡ በዚህ የመባዛት ሂደቱ የሰዉ ልጅ ማንነት
ከዉስጥ ወደ ዉጭ ሲታይ ከተነሳበት ቤተሰብ ጀምሮ አሁን ከአለንበት የአንድ አገር ህዝብ ደረጃ ደረሷል፡፡ የሰዉ ለጅ
ከተፈጠረበት እስከ አሁን ከደረሰበት የህብረተሰብ እድገት በአደረገዉ ጉዞ ዉስጥ በቋንቋ አና በባህል ተዛማጅነት
እደገትና መስፋፋት ምክንያት እየአንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የብዙ አዝማድ አካል በመሆኑ በህብረተሰብ እድገትና ክፍፍል
ምክንያት በኢትዮጵያ ዉስጥ ከ80 በላይ ጎሳዎችና ነገዶች በአንደነት ኢተዮጵያዊ የተሰኘ አንድ ዜጋ ህበረተሰብ
መስርተዉ መኖር ከጀመሩ ዘመናት አሰቆጥረዋል፡፡
1 ኢትዮጵያዊነት በዉስጡ ያሉ ልዩ ልዩ ጎሳዎችንና ነገዶችን ያሰባሰበ ማንነት መሆኑን፣
2 በዓለም ላይ አንድ ወጥ የሆነ ጎሳ እና ነገድ አለመኖሩን፣
3 የሁሉም አገር የእድገት መነሻ ምንጫቸዉ የልዩ ልዩ ነገዶች ዉህደት መሆኑን ፣
4 የሰዉ ልጅ መነሻ ምንጩ አንድ ሁኖ በህብረተሰብ እደገት እየተከፋፈለ ከቤተሰብ እስከ አንድ አገር መድረሱን የሚያምን
በኢትዮጵያ ዉስጥ ከአሉት 80 ጎሳዎችና ነገዶች አንዱ የአማራ ነገድ መሆኑን ያምናል፡፡
ለዚህም መረጃ የሚሆነዉ፡1 የተለያዩ ጸሀፊዎች ስለኢትጵያ ልማትና ጥፋት ሲጽፉ ለልማቱ የአማራ ነገድ ባለቤት መሆኑን እና ለጥፋቱ የአማራዉ
ብሄረሰብ ለኢትዮጵያ ግንባር ቀደም መከታ በመሆኑ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ቅድሚያ አማራን ማጥፋት አንደለባቸዉ
በተደጋጋሚ በብዙ ጸሃፊዎች መጻፉ፡፡
2 የዘመናዊ ትምህርት በኢተዮጵያ ሲሰጥ የአማራ ነገድ መንግስታት ከተፈጠሩ ጀምሮ እየገዛ ሌሎችን ይጨቁን እንደነበረ
ለጀማሪ ተማሪዎች የአዲስ ታሪክ አፍ መፍቻ ትምህርት ሁኖ መሰጠቱ፡፡
3 በመጀመሪያዉ የኢትዮጵያ ዩንቨርሲቲ በእዉር ቤት አንድ አይና ብረቅ የሆኑት እነዋለልኝ መኮነን፣ እንድሪያስ እሸቴ፣
ወዘተ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ቅድሚያ ለኢትዮጵያ ተከላካይ የሆነዉን አማራን ማጥፋት በሚል ስሌት በሮማን ፐርቻስካ
ተጽፎ ለአዉሮፓ አገሮች መቀስቀሻ የተበተነዉን በማንበብ በዩነቨርሲቲዉ የአማራ ብሄረሰብ ለሌሎቹ ብሄረሰቦች ጨቋኝ
ነዉ፤ ኢትዮጵያ የብሄረሰቦች እስርቤት ናት፤ አሳሪዉም የአማራ ብሄረሰብ ነዉ፤ እያሉ በመሰበካቸዉ ምሁር አበዮተኞች
በመባል የነሱ ደቀመዛሙርት እነ መለስ፣ ሌንጮ፣ ዲማነጎ ወዘተ ኢትዮጵያን ለማጥፋት አማራን ማጥፋት በሚል መርሀ
ግብር ዘርግተዉ መስራታቸዉ፤ አሁንም እየሰሩ መሆናቸዉ፡፡
4 በዚህም ምክንያት በዉጭ የምዕራብ አዉሮፓ አገሮች፣ በዉስጥ የባንዳ ዘርአዝርቶች ለአማራዉ ታሪካዊ ጠላት
መሆናቸዉ፡
5 በ21ኛ ክፍለዘመን የተፈጠሩ ምሁራን አማራን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት በመረባረብ እየሰሩ መሆናቸዉ ወዘተ ለአማራዉ
ነገድ እንደ አንድ የህብረተሰብ ክፍለ መኖሩ ተጨባጭ መረጃዎች ናቸዉ፡፡
ከዚህም በመነሳትአማራዉ የራሱን ህልዉና አሰከብሮ የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ ከሌሎች ኢተዮጵያዊያን ጋር አንድ
ሁኖ ለመስራት ያምናል፡፡ አምኖም አማራዉን በማስተማር በማንቀት በማደራጀት ለተግባራዊነቱ የአማራዉ ህልዉና
ለኢትዮጵያ ንነድነት ድርጅት በንቃትና በትጋት ይሰራል እየሰራም ይገኛል፡፡
ሙላት በላይ

ቁጥር ሁለት ይቀጥላል

