መጋቢት 3ቀን 2010ዓም

ግፍ ጣሪያ ሲነካ፣የመኖር ዋሥትናችን በትግላችን ይለካ!
ለጀግናው የአማራ ወጣት መልዕክቴን ለማሥተላለፍ ባሥገደዱኝ ሦሥት ምክንያቶች እጀምራለሁ።
የትግሬ ዘረኞች! ገና “ሀ” ብለው ትግል ሲጀምሩና ፕሮግራም ሲቀርፁ፣ በዋነኛነት “ቀንደኛ ጠላታችን
አማራና አማራን አቅፎ ደግፎ ያኖረው የኦርቶዶክስ ሀይማኖት ነው”፣ባሉት መሠረት የተነሱበትን
እያደረጉ ለመሆኑ ሦሥት ማስረጃዎችን እንመልከት።
(1ኛ)ትናንት በጎንደር፣ጎጃም፣ሸዋ ማጄትና ወሎ መቄት፣ዛሬ ደግሞ ከመቀሌ ለግድያ በመጡ የትግሬ
ነፍሰ ገዳይ አጋዚዎች(የትግሬ መከላከያ) ባዶ እጁን ባለ በየጁና በራያ የአማራ ሕዝብ ላይ ዕድሜና ፆታ
ሳያግዳቸው ያደረጉት ጭፍጨፋ፣ከ40ዓመት በላይ ያለማቋረጥ ያካሄዱትና የሚካሂዱት፣ከ27ዓመት
ወዲህ ደግሞ በተለያዩት ብሔር ብሔረሰቦች ተባባሪነት ጭምር ያሥፈፀሙት፣ተከታታይነትና ቀጣይነት
ያለው “የአማራን ዘር የማጥፋት ዘመቻ” አካል ነው።
ይህንን ትግሬዎች በደንብ አሥበውበት የአማራ ዘር ቀጣይነት እንዳይኖረው (በተለይ ወጣቱንና ታዳጊ
ልጆችን) ከሥር ከመሰረቱ ሊያጠፉ እንደመጡ፣ግልፅ የሆነ አንደኛው ማሥረጃ ነው።
(2ኛ)ትግሬዎች!የዋልድባ ገዳምን ምዕመናን እና የወልድያን ታቦት መድፈራቸው ወዘተ... የኦርቶዶክስን
ሀይማኖት ሊያጠፉ እንደመጡ፣ ፍንትው አድርጎ አሳይቶናል።ይህ ግልፅ የሆነ ሁለተኛው ማስረጃ ነው።
(3ኛ)እሥራኤል! የፍልሥጤማውያንን ቦታ በመቀማት፣ መሳሪያ ደግና ዙሪያውን በግንብና በሽቦ አጥራ
እሥራኤላውያንን አሥፍራለች።በዚህም አላቆመችም። ከቅኝ ግዛት ባልተናነሰ መልኩ፣ዛሬ ፍልስጤም
ዙሪያው በእሥራኤል ኑዋሪዎች እና ሠላዮች ተከቦ ይገኛል።እሥራኤል እንደአገር በተባበሩት
መንግሥታት ከታወቀችበት ከ1947ዓም ጀምሮ እና ፍልሥጤማውያን የነበሯቸውንና ዛሬ ያሏቸውን
ካርታዎች ማወዳደር በቂ ነው።
“ትግሬዎች እንደ እሥራኤል፣እኛ አማራዎች እንደፍልሥጤማውያን ሁሉን አስረክበን የትግሬ ባሪያዎች
ሆነን እንደምንኖር” በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ትግሬዎች ይነግሩናል።ለዚያ ዓላማቸው በዕውነትም
እየሰሩበት እንደሆነ ደግሞ ጅምሩን ከአማራ በሚወስዷቸው መሬቶች እያየነው ነው።ይህ ግልፅ የሆነ
ሦሥተኛው ማስረጃ ነው።
ትግሬዎችን በቁርጠኝነት ለመታገል እነዚህ ሦሥት ግዙፍ ማሥረጃዎች ከበቂ በላይ ሥለሆኑ
እንወቅበት።
እንደሚታወቀው በቀደምት የትግሬዎች ዕቅድ መሠረት ከወሎ ሠርቀው ወደትግራይ
ከሚያጠቃልሏቸው መካከል ወልድያና ቆቦ ይገኙበታል።ይህን በወልቃይት ዓይነት ሁኔታ በጉልበት
እንዳያደርጉት፣የወልቃይት ሕዝብ ብዙ ዋጋ አስከፍሏቸዋል፣አጋልጧቸዋልም።እሥከዛሬም
እየታገላቸው እንደሚገኝም ጠንቅቀው ያውቁታል።
የመረጡት መንገድ ትግሬዎችን በንግድም ይሁን በተለያዩ መንገዶች ከጊዜ ጋር በብዛት ካሥገቡ በኋላ፣
ያላንዳች ግርግር “ሪፈረንደም” በሚል ዘዴ በትግራይ ሥር ለማድረግ እያመቻቹ እያሉ፣በ2008ዓም
ከጎንደር የተነሳው ዱብ እዳና በኋላም ከመቅፅበት የአማራውና የኦሮሞው “ደምህ፣ደሜ ነው” ጥሪና
እንቅስቃሴ ቀደማቸው።ይህ ተንኮላቸው ሲነቃበትና ሁኔታው ቀድሞ ከእጃቸው የሚያፈተልክ መስሎ
ሲታያቸው፣ሰበብ ፈልገው በወልድያ ውስጥ ቀደም ሲል በትግሬ አጋዚዎች ታጅበው ለኳስ መጡ

የተባሉት ትግሬዎች ጠብ ጫሪዎች እንዲሆኑ “ሆን ተብሎ” እንደተደረገ ነው የምንረዳው።ይህንንም
ተከትሎ በሕዝቡ ላይ ግድያና እሥራትም ፈፀሙ።
በጥምቀቱ በዓልም የተደረገው የዚህ ቅጥያ ቢሆንም፣ወያኔን ካሥደነበሩት ውስጥ “የእነለማና የእነገዱ
መቀራረብም” አንዱ ነው። ከእንግዲህም ይህ የትግሬዎች ወራሪ ጦር ትግሬዎችን ቀስ በቀስ በእነዚህ
አካባቢዎች በብዛት ሳያሰፍርና በትግራይ ሥር የሚያደርግበትን ሁኔታ ሳያመቻች አካባቢዎቹን ከቅርብ
ርቀት ላይ ሆኖ ከመቆጣጠር ውጭ፣ለቆ ይወጣል ብሎ ማሰብ ዘበት ነው።አሁንማ የአሥቸኳይ ጊዜ
አዋጅ ሥላወጀ፣ወንጀሉን ያለገደብ ያካሂዳል።
ሥለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ከላይ የተጠቀሱትን ሦሥት ግዙፍ ማሥረጃዎች በአእምሯችን ቀርፀን፣
ለችግሮቻችን ጊዜያዊና ዘላቂ መፍትሄዎቹን በግልፅ በማሥቀመጥ ማንነትን በትግል ማሥመሥከር
ይጠበቅብናል።
ዘላቂ መፍትሄ!
እሥከዛሬ እንደተከታተልኩት ከሆነ የጎንደር አካባቢ ቀድሞ ተነሥቶ እየታገለ ሲመታ፣ጎጃም ዘግይቶ
መነሳት፣ጎንደርና ጎጃም ተነስቶ ሲታገል፣ወሎና ሸዋ መዘግዬት፣አሁን ወሎ እየታገለ ሲመታ፣ጎንደርና
ጎጃም መዘግዬት፣ሸዋም እንዲሁ።እሥካሁን ሁላችሁም በእየአካባቢያችሁ በተናጠል ታግላችሁ፣
ተመታችኋል ።ወደፊትም በእሥከዛሬው መንገድ ብትቀጥሉ ትርፉ በዝርዝር ማለቅ ይሆናል።
ይህ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳዬው፣የአማራ ሕዝብ እንደድርና ማግ ውስጥ ለውስጥ የሚያስተሳስረው፣
ትግሉን አሥተባብሮ መርቶ ግብ የሚያደርስለት “የአማራ አንድነት ድርጅት” እንዳልፈጠረ ነው።
ዕውነታው ይህ ነው።
ሥለዚህ ትግሉ ከአካባቢያዊ የተናጠል ትግል ወጥቶ፣አንዱ አካባቢ ያለው አማራ ጦር ሲመዘዝበት፣
በተለያዩ አካባቢዎችና ክፍላተ ሀገራት የሚኖረው የአማራ ዘር በአንድነት ተባብሮ እንዲነሳ፣ በየቦታው
ያላችሁ የአማራ ተጋድሎዎችና የጎበዝ አለቆች ተናባችሁ አንድ አማራውን ታግሎ የሚያታግልና መርቶ
ለድል የሚያበቃ ሁሉን አማራ አቀፍ የሆነ በህቡዕ የሚንቀሳቀስ ጠንካራ “የአማራ አንድነት ድርጅት”
እዚያው ኢትዮጵያ ውስጥ ፍጠሩ።
ሌላው አሥደሳች ዜና በውጭ ያሉ የአማራ ድርጅቶች ወደአንድ እየመጡ ሥለሆነ ከአገር ቤት
ካላችሁት በተጨማሪ በዕውቀትና በገንዘብና በቆሳቁስ ጭምር ለመደጋገፍ ተስፋ ሰጭ ይሆናል የሚል
ዕምነት አለኝ።
የዚህ ዓይነቱ አሠራር፣
(ሀ)የተናጠልን አካሄድ አሥወግዶ የአንድነትን ትግል ከጥንካሬ ጋር ያጎናፅፋል፣(ለ)የአማራን የመኖር
ዋሥትና(ህልውና) ያረጋግጣል፣(ሐ)ከጊዜ ጋር የተወሰዱበትን መሬቶች ለማስመለስም ብቁ ይሆናል፣
(መ)አማራው ሲጠነክር ተከባብሮ የመኖር ዋስትናም ይኖራል፣(ሠ)ትግሬዎችንም ለአንዴየም፣
ለመጨረሻም ከጫንቃው ላይ ያወርዳል፣(ረ)በአገር ቤት ጠንካራ ድርጅት ካለ ዛሬ ባለቤት የሌለው
ቤት ነው ብለው “ባለቤት ለመሆን የሚታገሉን ፀረ-አማራ ኃይሎች”የኦሮሞን ድርጅቶች
እንደማይተናኮሉት ሁሉ የእኛንም ከመተናኮል ይቆጠባሉ።
(ሰ)ከትግሬዎቹ መውደቅም በኋላ እንኳን አማራው ድርጅት ከሌለው በሌሎች ኃይሎችም ተጠቂና
ባሪያ ሆኖ እንደሚኖር በወያኔ የሽግግር መንግሥት ተብዬው ማግሥት ከመታየቱም በተጨማሪ፣ ።
ዛሬም እንደትናንቱ “የሽግግር መንግስት”በሚባለው ግርግር ውስጥ፣የትናትናው ነፍሰገዳይ ሌላው ወያኔ
አረጋዊ በርሄና ባለፈው የሽግግር ወቅት ከወያኔ ጎን ቆመው አማራን የጨረሱት እነ ሌንጮም
ካባቸውን ገልብጠው ሲጮሁ እየሰማን ነው።ሥለዚህ ”ሞኝን ሁለት ጊዜ እባብ ነከሰው” እንዳይሆን
ጠንካራ የአማራ አንድነት ድርጅት ያሥፈልጋል።

አማራው ይህንን ማድረግ ከተሳነው፣ ትግሬም እሥከሚገነጠልም ድረስ ሆነ ከተገነጠለም በኋላ
ይቀጠቅጠዋል።ከትግሬው በኋላም የሚመጡት ገዥዎች ባሪያ አድርገው ይገዙታል፣ይቀጠቅጡታል።
የአማራ ዘር እንደዘር ቀጣይነቱም አጠራጣሪ ይሆናል።
ሥለዚህ ዛሬ የአማራው ወጣት በደርግ ጊዜ ከነበሩትና ከተበተኑት እንዲሁም ለወያኔ አገልጋይ
የሆኑትን የአማራ ወታደሮች በማስከዳትና እየመረጡ በመመልመል ጭምር በፈጠረው የህቡዕ የአማራ
አንድነት ድርጅት የሚመራ በዲስፕሊን የታነፀና የታጠቀ ኃይል ማሰማራት ይጠበቅበታል።ይህ ኃይል
የትጥቅ ትግል በማካሄድ፣የአማራውን የመኖር ዋሥትና ተግባራዊነት ከማረጋገጡም አልፎ
እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ የእኩልነት መብቱን ያሥጠብቃል።ይህ ብቻ ነው ወሳኙና ዘላቂው
መፍትሄ።
ጊዜያዊ መፍትሄ!

መዥገር መንቀል በተወሰኑ ቆራጦች መጀመር አለበት።

(1ኛ)የወልቃይት አማራ! ትግሬዎችን ልክ እንደወገኖቹ በመቁጠር በእንግድነት እየተቀበለ ሲያበላ፣
ሲያጠጣና ሲያሥተናግድ ኖሮ፣ዛሬ ትግሬዎቹ ከእነአካቴው አማራውን ገድለው፣ አሥረውና አባረው
ወልቃይትን ወስደዋል።ይህንን ድርጊት በወልድያና በቆቦ ላይ ለመድገም ችግሩን ፈጥረውታል።
የትግሬ መዥገሮች በእንግድነት ከገቡበት ቤት የማይወጡ፣ባለቤቱን ከገዛ ቤቱ በማሥወጣት የታወቁ ፣
ይሉኝታ ያልፈጠረባቸው ቀማኞች ሥለሆኑ፣ይህ የወልቃይትና ሌሎች አካባቢዎች ጉዳይ ወልድያና ቆቦ
ላይ እንዲሁም በቀጣይነት ሌሎች አካባቢዎችም ላይ እንዳይደገምና አማራው የአያት ቅድመአያቶቹን
ቦታ እንዳያጣ “ከኋላ ወየው፣ጠንቀቅ ብለህ ቆየው”እንዲሉ፣መዥገሮቹን ዕረፍት ነሥታችሁ
ወደመጡበት እንዲመለሱ አድርጉ። የሚገባቸው ቋንቋ እንዲህ ሲሆን ብቻ ነው።
በ1969 አረጋዊ በርሄ እና ሥብሀት ነጋ የሚገኙበት ቡድን “ትግራይ የትግሬዎች ብቻ ሥለሆነች”በማለት
በትግራይ ውስጥ የሚኖሩ ዐማራዎች፣ኦሮሞዎችና ሌሎች ነገዶች ከትግራይ መሬት ለቀው እንዲወጡ
አድርገዋል። የእነሱ አካባቢ ለእነሱ ብቻ ሆኖ የአንተ አካባቢ ከእንግዲህ ለእነሱ መፈንጫ መሆን
የለበትም።
ትግሬው አማራን ሲገል ዝምታን የመረጡ ፣አማራው በሥርዓቱ ደጋፊዎች ንብረት ላይ ብቻ እርምጃ
ሲወስድ የትግሬ ዘር በማንነቱ እንደተነካ የተንጫጩት ትግሬዎች ብቻ ቢሆኑ አይገርመኝም ነበር።
ከብአዴን ባሻገርም “የራሷ አሮባት የሰው ታማስላለች” እንዲሉ፣በደም አማራ ነን” ባይ አጎብዳጆች
መሆናቸው ግን ያቆስላል። ከእንግዲህ ወዲህ ግን እርምጃው ከንብረት ያለፈ መሆን ይገባዋል። “ትግሬ
በዘርህ ሲገልህ፣አንተ አማራው ትግሬን በዘሩ አትግደል” የሚል ህግ የለምና ሲገሏችሁም ግደሉ።
ለትግሬ በባንዳነት በሚያጎበድዱት አማራዎችም ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ ተገቢ ነው።አሁን
በቅርቡ በባህር ዳር፣በጎንደር፣በወሎ መርሳ፣በሸዋ ደብረ ብርሀን፣ የአገዛዙን ደጋፊዎች አንዳንድ እያሉ
መግደል እንደተጀመረውና ማን እንዳደረገው እንዳልታወቀው ዓይነት አካሄድ የተመረጠ ነው።
ማንነታችሁን ሳታሳውቁ የምታካሂዱትን “መዥገር የመንቀል ጥቃት” ይበልጥ ግፉበት። “ከኋላ ወዬው
ጠንቀቅ ብለህ ቆዬው” ነውና፣ ዘርህ ከመጥፋቱ በፊት ዘርህን አድን።
(2ኛ)በትግሬዎች ፕሮግራም ተቀርፆለት፣ (ሀ)ዘሩ ከምድረገፅ እንዲጠፋ ከ40ዓመት በላይ
የተዘመተበት፣ (ለ)የሚወሰዱት መሬቶች ሀብት ሚስትና ልጅ፣ (ሐ)የተደፈሩት እነዋልድባና ምዕመናኑ፣
(መ)መታሰሩ ሳያንሰው በእየሥር ቤቱ ዘሩ እየተጠራ ሽንታም አማራ እየተባለ በላዩ ላይ የሚሸናበት፣
(ሠ)በገፍ የሚደኸየው፣የሚመክነው፣የሚደበደበው፣የሚታሰረው፣የሚጠፋውና የሚገደለው፣
(ረ)“ከእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ”እንዲሉ ካሳ ከፋዩም ተበዳዩ እና የዚህ ሁሉ ግፍ ተሸካሚ፣ አማራ
እንደሆነ ይታወቃል።
ይህ ግፍ ተሰምቷቸው ህሊና ካላቸው ወደህሊናቸው ተመልሰው ከራሳችን ላይ ካልወረዱና ወደፊትም
በዚህ ከቀጠሉ፣ይህ መረን የለቀቀ ጥላቻቸው፣ጥላቻን እንዲወልድ ያለማቋረጥ ሥለሠሩበት፣አማራው

ህልውናውን ለማሥጠበቅ ከመታገሉም ባሻገር ፣የጠፋበትን 5ሚሊዮን አማራ ለማወራረድ፣ውሎ አድሮ
“በ5ሚሊዮን ትግሬ” ዘር ላይ በጭካኔ ቢዘምትበት እና የዘሩት የዘር እሳት ቢያቃጥላቸው፣የሚገርም
አይሆንም።
ማሳሰቢያ! እንዲህ ሲባል ብርክ የሚይዛቸው ህሊናቸውና ወኔያቸው የከዳቸው፣ ትግሬው መንግሥት
ነኝ ካለበት ጊዜ ጀምሮ፣ እሥከዛሬ ድረስ አማራውን በዘር ያልርህራሄ ሲጨርሰው ዱላ ሲያቀብሉ
የኖሩ ሆዳሞች እና ከሀዲ አማሮች “አማራው መዥገሮችን ሊነቅል ነው ሲባል የብሔርና የዘር
እንዳይሆን ሲሉ መደመጣቸው አይቀሬ ነው። ግን ትግሉን የሚያካሂደው እሳቱ ውስጥ እየተለበለበ
ያለው ወጣት ሥለሆነ፣የሚያስበውን ከማድረግ የሚያግደው ኃይል የለም። መዥገሮቹ ለ26ዓመት
በወጣቱ መካከል የዘሩት ዘር ውጤት እየታየ ነው።ማዕበሉ መጀመሪያ የሚያወድመው መዥገሮቹን
ለመሆኑ ጥርጥር የለኝም።
ጥሪ! ዛሬ ጠላት የሚያጠቃን ሽንታም አማራ እያለ እንጅ ሽንታም (ጎንደሬ፣ወሎዬ፣ጎጃሜ፣ሸዌ፣ወዘተ)
ወይም ሽንታም ኢትዮጵያ እያለ ሥላልሆነ፣አፄ ምኒልክ ወደአድዋ ጦርነት ሲዘምቱ፣“አመልክን በጉያህ
ይዘህ ተከተለኝ” እንዳሉት፣እኛም ወሎዬ፣ጎንደሬ፣ጎጃሜ፣ሸዌ ወዘተ የሚባሉትን የአካባቢ ፍቅርና
ኢትዮጵያ የሚለውን ዜግነትን በጉያችን ይዘን፣ጠላት ሽንታም አማራ ብሎ ሲያጠቃን፣”እሾህን በእሾህ”
ለመንቀል፣መልሳችን ሽንታም ትግሬ ብለን ማጥቃት መሆን ይገባዋል።ሊገለን ሲመጣ አሥቀድሞ
መምታት ራሥን የመከላከል ተፈጥሯዊ መብት ነው።ሲገለንም በእጥፍ ድርብ መግደል መልሳችን
መሆን አለበት።እንዲህ ሥናደርግ ነው ፈሪው ትግሬ አቅሙን አውቆ የነብሩን ጭራ የሚለቀው።
ይህን ከማድረግም ባለፈ የመኖር ዋሥትናችንን ማረጋገጥ የግድ ነው።በኢትዮጵያ አንድነት ሥብስብ
ውስጥም መብትን በእኩልነት ለማስከበር ዕድላችን ሠፊ ይሆናል።ከዚህ ውጭ የሚደረግ ግርግር ዳግም
ማለቅን ያመጣልና እንጠንቀቅ።
ከሁሉ በፊት የአማራው የመኖር ዋስትና ይቅደም!
አያሌው ፈንቴ

