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በጸረ-አማራ ኃይሎች  የተከፈተብንን  ጦርነት በተባበር ክንዳችን እናክሽፍ! 
                         (መይሳው አማራ) 

 

በአሁኑ ወቅት የአማራ ህዝብ ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ በወታደራዊ እይታ ለተመለከተ እጅግ  

እንቅልፍ የሚነሳና 24 ሰአት እንኳ  ችግሩን ለመቀልበስ ብንሰራ የሚያረካን ሆኖ 

አናገኘውም፡፡ ጸረ-አማራ ኃይሎች በሁሉም አቅጣጫ  እስከ አፍንጫቸው ታጥቀው 

አማራን ለመቀራመት ትዛዝ ብቻ ነው የሚጠብቁት፡፡ ይሄን ችግር በንስር እይታ ቀድሞ 

የተረዳው ጀነራ አሳምነው ጸጌ  እንዲህ ብሎ ነበር “አማራ ተከቧል’’ ፡፡ ይህ ሀገር የሰራና 

ነፃነትን  ለሀገር ያጎናጸፈ ታላቅ ህዝብ ዛሬ በ21ኛው ክፍለ ዘመን  የራሱን ነፃነት 

ከመገፈፉም በላይ የህለውና አደጋ ላይ ወድቋል፡፡   

ጸረ አማራው ህወሐት አማራውን ለሩብ ክፍለ ዘመን በሁለንታዊ  አቋሙ በቀላሉ 

አንዳያንሰራራና ለጥቃት ምቹ  አድርጎት ሂዷል፡፡  ከህወሓት ቀጥሎ ወደ ስልጣን የመጣው 

ሌላው ጸረ-አማራ ኦነጉ አቢይ የህወሓትን ውርስ በማስቀጠል አማራ እንዳይደራጅና 

እራሱን  ከጥቃት የመካላከል አቅም እንዳይኖረው ለማድረግ ላለፉት ሁለት አመታት 

ጠንክሮ ስርቷል፤ እየሰራም ይገኛል፡፡ የሰኔ 15ቱ በአማራ ክልል የተፈጸመው  የከፍተኛ 

አመራሮችና የልዩ ኃይል አባለት ግድያና ችግሩን ተከትሎ በአማራ ብሄርተኞች ላይ 

የተፈጸመው እገታ ለዚህ በቂ ማስረጃዎች ናቸው፡፡በኦነግ የሁለት አመት አገዛዝ ዘመን  ብቻ 

በአማራ  ህዝብ ላይ የተፈጸሙ ግፎች  አማራ እንደ ህዝብ  የነፃነት  ትግል  ለመጀመር  

ከበቂ በላይ ናችው ፡፡ በጅጅጋ፣ በአርሲ፣በባሌ፣ በሐረር፣ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል፤ በሰሜን 

ጎንደርና በአጣየ  የተፈጸመው  ዘግናኝ የአማራ ህዝብ  እልቂት  አንድ ሁነን እስካልተነሳን 

ድረስ  በድጋሜና በከፋ ደረጃ  የሚፈጸም መሆኑን መረዳት ግድ ይላል፡፡    

የኦሮሞና ትግራይ ክልሎች  እያንዳንዳቸው ከአንድ ሀገር መከላከያ ጋር የሚስተካከል የጸታ 

ኃይል ሲገነቡ አማራ ግን አንድ ጊዜ ያሰለጠነውን ልዩ ኃይል እንኳ እንዲበተን 

የተፈጸመውውን  ደባ ስንመለከት እጅግ ያማል፤ ያበሳጫል፤ተጨማሪ የሞት ድግስ 

እየተዘጋጀልን ለመሆኑም በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ 

ኦነጉ አቢይ  አመራን ለሚቀጥሉት አመታት ያለምንም ችግር በባርነት ለመግዛት ይሳካለት 

ዘንድ የአማራ ህዝብ ጠበቃ የሆነውን ፋኖን በማሳደድ ላይ  ይገኛል፡፡ ይሄን ጸረ-አማራ 

እቅዱን እውን ለማድረግ  ተቀጽላውና ባንዳው ብአዴንን ከመጠቀሙ ባሻገር ሌሎች  ጸረ -

አማራ ኃይሎችን በዙሪያው አሰልፏል፡፡ 

ከጸረ-አማራ ኃይሎች መካከል አንዷ ሱዳን ናት፡፡ ሱዳን በህወሓት ዘመን ከምዕራብ አማራ 

በህወሓት ባለሥልጣናት ከአማራ ለም መሬት ተቆርሶ የተሰጣትን ላለመነጠቅ  ስትል 

ከየትኛውም ጸረ-አማራ ኃይል ጋር ለመተባበር ዝግጁ የሆነች ሀገር ናት፡፡ ከአሁን ቀደም 

በተደጋጋሚ ከህወሓት ጋር በመጣመር የአማራን አርሶ አደር መሬት በመንጠቅና አርሶ 
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አደሮችን በመግደል ታሪካዊ በደል ስትፈጽም የቆየች ሀገር ናት፡፡አሁንም ጸረ-አማራው 

የኦነግ መንግስት  በአመራ መሬት የህወሓትን ስልት እየተጠቀመ ይገኛል፡፡ 

 በዚህ ምክንያት ነው በአሁኑ ሰዓት ሱዳን  በምዕራብ አማራ፣ ህወሓት በሰሜን አማራ ፣ 

ኦነግ በመሃል ሀገርና በጎንደር ዙሪያ፣ ቅማንት መሃል ጎንደር ገብተው አማራን ለማተራመስ 

እየተንቀሳቀሱ የሚገኙት፡፡በእውነት ይህ የአማራ ህዝብ  ግፍ ለትግል የማያነሳሳው አማራ 

ይኖር ይሆን? 

የጸረ-አማራ ስብስቡ/ጥምረቱ ሌላ ሀገር በኃይል የሚወር እንጅ  በአንድ ሀገር ውስጥ 

የሚገኝን ቡድን ለመቆጣጠር   የተሰለፈ አይመስልም፡፡ ይህ ጥምር ጦር የሚያሳየው  

የጸረ-አማራ ኃይሎች  ያላቸው የአማራ ጥላቻ  ምን ያህል አስፈሪ  ደረጃ ላይ እንደደረሰ 

ነው፡፡  የሚገርመው ይህ ጸረ-አማራ ኃይል ይባስ ብሎና በንቅት ፋኖን ብቻውን ያለምን 

ድጋፍ ለመቀጥቀጥ ይመቸው ዘንድ የአማራ ልዩ ኃይል ካምፕ ውስጥ ገብቶ መቆየት 

አለበት የሚል ውሳኔ ማሳለፉ ነው፡፡ በእውነት ታሪክ ይሄን  የአማራ  በደል እንዴት 

ይዘግበው ይሆን! የእኛ  ልጆችስ እንዴት ያሳፍራቸው  ይሆን! አዎ! ቀደመን 

ባለመደራጀታችንና እርስ በርስ ስንጓተት በመቆየታችን  ለዚህ አሳፋሪ ግፍ ተዳርገናል፡፡ 

ግን ጨርሶ አልጨለመም፤ አሁንም እንንቃ፤  ከዚህ የጥፋት ዘመን ህልውናችንን መታደግ  

የምንችለው ያለምንም ልዩነት በአንድነት ጸረ-አማራ ኃይሎችን ለመተናነቅ ዝግጁ ስነሆን  

ብቻና ብቻ  ነው፡፡ መዳኛችን አማራነት ብቻ ነው፡፡ ይህን አስከፊ ታሪካዊ ጊዜ ነገ በበጎ 

ለመዘከር እንችል ዘንድ  በመከላከያ ስር የሚገኙ  የአማራ  ተወላጆችና አዛዦች፣ የአማራ 

ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሽምቅና አርሶ አደሮች  እንዲሁም  የአማራ ወጣቶች ከፋኖ ጎን 

በመሰለፍ የአማራን ህዝብ መታደግ  የውዴታ ግዴታችን ነው፡፡ አማራነት በአደባባይ 

ተደፍሮ አማራ ሆኖ መቀጠል አይቻልም! በዚህ ወቅት በህዝባችን መካከል አንድነት 

እንዳይኖር የምትሰሩ፣ ጥቃቅን ልዩነቶችን   የምታጎሉ  ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ነገ 

የታሪክ ተጠያቂ እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ!  

በተባበረ የአማራ ክንድ የጸረ-አማራ ኃይሎች  ወረራ ይከሽፋል!  

 

 

 

 


