
   የአማራው መነሳት ያልጠበቁት ሆኖባቸዋል
 ላለፉት 25         ዓመቶች ታዋቂ ምሁሮች ናቸው ከሚባሉ አንስቶ እስከ ተለያዩ ተቃዋሚ
  ሀይሎች አማራ የለም!        ያለው አማርኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያዊ ነው እያስባሉ በየቦታው በ

         ጎጥ በተደራጁና ጠባብ አመለካከት ባላቸው የሰፈር አጋፋሪዎችና በወያኔ በጠላትነት ተ
          ፈርጆ ሲጨፈጨፍ ዞር ብለው ያላዩት ሕዝብ ዛሬ ላይ ወልቃይቴዎችና ጠገዴዎች በአ
       ጫሩት የአማራ ማንነት እሳት መላው የጎንደር አማራ ሆ!    ብሎ በመነሳት ማንነቱን በአ
        ደባባይ ሲያውጅ፡ እንደልማዳቸው የአማራው ከእንቅልፉ መንቃት ባልጠበቁት ወቅት

     “  ”  “  ፊታቸው ላይ ስለፈነዳ ክስተቱን በማድበስበስ ጎንደሬ ኢትዮጵያዊ ፤ በአማራ ክልል
 ” የጎንደር ሕዝብ ወዘተ.      የሚል መጠሪያ እየሸፈኑበትና አማራው ከመኖርና አለመኖር

           ጋር የተያያዘውን የትግል ችቦ ለራሳቸው የጥቅም ፍላጎት ማርኪያ ለማድረግ በየዜና
   ማሰራጫዎቻቸው በቅብብሎሽ ሲጠቀሙበት ይስተዋላል።

           ያሁኑ የአማራ ትግል በግልጽ ጨቁዋኙና ዘረኛው ወያኔ ላይ እያሳደረ ያለው ተፅእኖ
          በጋለበት ወቅት፡ ቢቢሲ ሳይቀር ለመጀመሪያ ግዜ የአማራ ነገድ ተቃውሞ እያለ ሲዘ

         ግብና ሌሎችም ሕዝባዊ ቁጣውን እኛ አማራዎች አይተንና ሰምተን በማናውቀው መ
          ንገድ የዓለም ዜና በማድረግ እውቅና መስጠት በጀመሩብት ዕለት በጎሳም ይሁን በብ
        ሔራዊ ደረጃ ተዋቅረናል የሚሉ ሀይሎች የአማራውን ማንነትና የብሔረተኝነት መነ
        ቃቃትን ለማፈን የሚነዙት የሀሰትና የተጣመመ ፕሮፓጋንዳ ለሚያዳምጥ እኛ፡ አማ

         ራዎች በጠላቶቻችን በኩል ምን ያህል እንደምናስፈራቸው እኔ ራሴ መገንዘብና በማ
        ንነቴ መኩራት ጀምሬያለሁ፤ በጎንደሩ የተቃውሞ ሰልፍ በዋነኛነት የተስተጋባውንና

'' አማራ ክብር  ነው ''  ፤ ''አዲሱ የአማራ ትውልድ 

ታሪኩን ያድሳል'' ወዘተ.     የሚሉትን መፈክሮች አንዳቸውም ደፍረው

         ያላነሱበት ምክንያት፡ የተቀጣጠለው የአማራ ፀረ ወያኔ ትግልን ከሌሎች እነርሱ በየቀ
          ኑ ሲያሰለቹን ከኖሩዋቸው ጉዳዮች ጋር ለማያያዝ ከመራወጥ ስለማይታገዱ ሁላችንም

            አማራ ነን የምንል በዚህ ነገር ላይ ጥንቃቄ በመውሰድ የጎንደር አማራዎች ያነሱትን ቆ
       ራጥ የትግል አርማ በአወናባጆች እንዳንቀማ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል።

          ገና ለገና በባህርዳር ሰላማዊ ሰልፉ ሊቀጥል ይችላል በሚል እየተብረከረኩ ያሉት እነ



  “     ”    ዚህ አዘናጊዎች ሰማያዊ ፓርቲ በባህርዳር ሰልፍ ጠራ በሚል የአማራውን ነገድ ለማ
           ወናበድ ደፋ ቀና ሲሉ አዳምጠናል፡ ለመሆኑ ይሄዉ ፓርቲን የሚመሩት ሰው እኮ በዚ

    “    ”   ህ ዓመት መጀመሪያ ላይ አማራ የሚባል ብሄረሰብ የለም ብለው በመናገር አውቀና
         ል ከኛ በላይ ለአራስ የሚሉንን ፕሮፌሰሮች መቀላቀላቸውን እኛ አማራዎች አንረሳው
          ም፡ ስለዚህ በአማራው ነገድ ከተማ ውስጥ ፓርቲያቸው ሰልፍ የመጥራትም ሆነ አጋ

        ጣሚውን ተጠቅሞ የአማራውን ትግል መሸጋገሪያ በማድረግ ለስልጣን ጥማት ማርኪ
       ያ የሚደረገውን ማንኛውም የፀረ አማራ እንቅስቃሴዎች በእንጭጭነታቸው ማቆም

          ለእያንዳንዱ አማራ ግድ ሊለው ይገባል እዚህ ላይ የተጠቀሰውን ፓርቲ ለመንቀፍ ሳ
        ይሆን መሪው ባንደበታቸው ያደመጡንን ሀቅ ለማስታወስ እንደሆነ አንባቢዎች እን

 ድታውቁት እሻለሁ።

       በዚህ አጋጣሚ ለወዳጅም ሆነ ለጠላት ያሳየናቸው ተዋጠላቸውም አልተዋጠላቸውም
         አማራው የራሱን ብሶት ብቻ ሳይሆን በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ወያኔ እያደረሰ
       ያለውንም በደል በድፍረት በመቃወም ሕወሀትና ተለጣፊዎች ከድርጊታቸው እንዲታ

         ቀቡ አጋርነቱን በያዛቸውና ባሰማቸው መፈክሮች አረጋግጦ አሳይቶአል፡ እዚህ ላይ የ
      ተቀረው የአገሪቱ ህዝብ አማራ ዘረኛ አለመሆኑን ት/    ት እንዲወስዱም ያደረገበት አጋ

         ጣሚ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል፡ ሕወሀት ወያኔን ተገን አድርገው በተለያዩ ግዜዎች
         በአማራው ላይ የዘር ማጥራት ወንጀል በፈጸሙበት ወገኖች ላይ በተራቸው በገዢው

         ሲመቱ እሰየው ሳይል በሆደሰፊነት ከጎናቸው የቆመ መሆኑን በተግባር ማንፀባረቁ አ
     ማራ ፍቅር እንጂ ጥፋት አለመሆኑን ያመሳክራል።

አዎ!         በነርሱ ብቻ አይፈረድም አገርቤትን እያተራመሰ በጉልበት የሚገዛው ጠባቡና ፋ
         ሺስቱ ወያኔ የአማራውን ትግል ከመልካም አስተዳደር ጋር ለማያያዝ ባሉት ሚዲያዎች

         አደንቁዋሪና አሰልቺ ቅስቀሳ ለማድረግ ተገድዋል፡ ለመሆኑ ባሁኑ ግዜ ይህ እንቅስቃሴ
  ው የሚያዋጣው ይመስለዋል?        ዋነኛ ጥያቄው እኮ ያለው የማንነት ጉዳይ ላይ ነው፤በጎ

         ንደር የአማራው መሬት ላይ በየግዜው የሚያደርገው ቅሚያና ዝርፊያ መቆምና የተወሰ
          ዱት አንጡራ የአማራ ሕዝብ ግዛቶች መመለስ ላይ ነው፤ ከራሱ የተረፈውንና አሳልፎ

         ለሱዳን እጅ መንሻ በሰጠውና ለአማራው ያለምንም ድርድር መመለስ ባለበት መሬት
  ላይ ነው፤ በቃ!        ግን ወያኔ ክስተቱን በጎሳ ግጭት ለመሸፋፈንና ከፅንፈኝነትና ትምክህ

         ት ጋር ለማያያዝ የሚሞክረውና የሚዳክረው እየተጠቀመበት ያለውን አንድ ጎሳ አሁን
           ም ለእርሱ ስልጣን ማራዘሚያ እሳት ውስጥ ለመማገድ ብቻ መሆኑ በግልጽ መታወቅ

           አለበት፡ እዚህ ላይ በጭፍን ድጋፋቸውን ለዚሁ ሰውና አገር በላ ለሆነው የታሪክ አተላ



         ጠባብ ቡድን የምትሰጡ ሀይሎች በሙሉ ህሊናችሁን የምትመረምሩበት ወቅት ላይ ስለ
  ደረሳችሁ በጥሞና አስቡበት።

        በመጨረሻም የአማራው የማንነት ግለት ከእንግዲህ የማይቆም ስለሆነ በሚዲያችሁ ተ

 ኮፍሳችሁ ''አማራ''       ለማለት ድፍረት ያጣችሁ ሀይሎች ተረጋግታችሁ አማራው

        ወዳጃችሁ እንጂ ጠላታችሁ አለመሆኑን አውቃችሁ ትግሉን በሚያዛንፉ ቃላቶችንና
       አስተያየቶችን ከመስጠት ተቆጥባችሁ ዓላማችሁ የሕወሀት ወያኔ መንግስት እንዲገረሰስና

        ብሎም በኢትዮጵያ ሰላምና ዲሞክራሲ እንዲሰፍን እስከሆነ ድረስ የአማራውን መኖርና
         ባሁኑ ሰዓት ደግሞ የአማራው ብሔረተኝነት ጎልብቶ አደባብይ ላይ መውጣቱን መቀ
       በልና አብራችሁ ትግሉን ዳር ማድረስ ይኖርባቹሀል፡ አይዞአችሁ አትፍሩ! አትሸማቀ

ቁ!    እኛ አማራዎች ጎጠኞች አይደለንም! 

  አማራ ክብር ነው!
  አማራ ፍቅር ነው!

  አብነት ሁነኛው ነኝ!       

  


