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የአማራ ሕዝባዊ አደረጃጀት
የአማራ ሕዝባዊ  አደረጃጀት መፈጠር ቢዘገይም  አልመሸም በደስታ ተቀብለነዋል፡፡

“ቢዘገይም” ያልኩበት ምክንያት የአማራ ልዩ ኃይል፣ሚሊሽያና ፋኖ ራያና ወልቃይትን
ሲቆጣጠሩ፣የኢትዮጵያ መከላከያ ዘልቆ መቀሌ ሲገባ፣አሜሪካና ምዕራባውያን ከሜዴያዎቻቸው
ጭምር ወገንተኝነታቸውን ለትህነግ በገሀድ አሳይተው፣እነአቢይ እና እነደመቀ የሚመሩትን
የኢትዮጵያን መንግሥት ኮነኑ፡፡

እነአቢይ እና እነደመቀ የሚመሩት የኢትዮጵያ መንግሥት፣ይህንን የእነአሜሪካንን ትችት
ለመቀልበስ፣ትህነግ! በአማራና በአፋር ደም ሲታጠብ በማሳዬት፣የእነአሜሪካ ትችት በትህነግ ላይ
እንዲሠነዘርበት በመመኘታቸው ”የአንድ ወገን ተኩስ አቁም አድርገናል” በማለት መከላከያውን
ከመቀሌ ሲያስወጡ፡በመከላከያው የሚታዘዙት የአማራ ልዩ ኃይሉም ሆነ ሚሊሽያው እንዲወጣ
በታዘዘው መሠረት የሥንቱ አማራ ደም የፈሠሠበትንና ህይወት የተቀጠፈበትን እንደዋዛ
አላማጣን፣ኮረምን፣ዋጃንና ቆቦን ከእነመሣሪያው ትቶ እንዲወጣ ተደረገ፡፡

የአላማጣን፣የኮረምን፣የዋጃን እና የቆቦን አማራዎች አጋልጦ ለጠላት አሥረክቦ መውጣትን የመሠለ
ወንጀል የለም፡፡ በአሁኑ ጊዜ በህይወት ካሉም ምን ሥቃይ እንደሚቀበሉ ማንም አያውቅም፡፡

የአሜሪካም ሆነ የምዕራባዊኑ አቋም ግን ንቅነቅ አላለም፡፡እንደውም በአማራው ላይ የሚደረገው
ወረራ እየተስፋፋ ሄደ፡፡

በአላማጣ፣ኮረም፣ዋጃና ቆቦ የሚገኙ አማራዎች ቀደም ሲል ሕዝባዊ አደረጃጀት ቢኖራቸው ኖሮ
ማለትም ተደራጅተው፣ነቅተውና ታጥቀው ቢሆን ኖሮ፣በሚኖሩበት አካባቢ የሚመጣውን ጠላት
መመከት በቻሉ ነበር፡፡

ወልድያ ላይ መከላከያውም ሆነ የከተማው የብአዴን አመራሮች የራዲዮ መገናኛ ጭምር ይዘው
ወልድያን
ከእነሕዝቧ ጨለማ ላይ ጥለው ቢሸሹም፣ በከተማው ከንቲባና በወጣቶቹ ንቃት የመድፍ ናዳ
እየወረደባቸው “የምንኖርበትን አገራችንን ከተማችንን ለቀን የትም አንሄድም፡፡ እሥከመጨረሻው
የደም ጠብታ እንታገለዋለን” ብለው በመፅናታቸው ሲፋለሙት ቆይተዋል፡፡ቀድሞ ታሥቦበት ሕዝባዊ
አደረጃጀት እንዲኖራቸው ቢደረግ ኖሮ የጉዳቱን መጠን በመቀነስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጠላት ድባቅ
ሊመታ በቻለ ነበር፡፡

ዋግና ሠቆጣም እንደወልድያ ወገናቸው የቻሉትን ሲመክቱ የብአዴን አመራሮቻቸው ፈርጥጠው
ሄደው ነበር፡፡እዚህም ሕዝባዊ አደረጃጀት አሥፈላጊ ነው፡፡

በጋይንትም በአጠቃላይ በሌሎቹም የአማራ አካባቢዎች የሆነውና የሚሆነው ተመሳሳይ ነው፡፡ሥለዚህ
ሕዝባዊ አደረጃጀት መፍጠሩ ቢዘገይም አልመሸም ያልኩት ለዚህ ነው፡፡

ይህ አደረጃጀት አዲስ አይደለም ፡፡

(1)ከአያት ቅድመአያቱ በወረሰው ባህላዊ ትውፊት በፈቃደኝነት የራሱን ንቃት ተመርኩዞ የተቋቋመ
የፋኖ ሕዝባዊ ሠራዊት ቢያንሥም ቢያድግም በየቦታው አለ፡፡ ይህ አንዱ  ነው፡፡

(2) ይህ በአንደኛ ተራ ቁጥር የሚገኘው የፋኖ አደረጃጀት ግን ሥፋት ያለው ሕዝባዊ አደረጃጀት
ቢኖረውና ከአለው መንግሥት ጋር ተናቦ ቢሠራ፣ትናንት እንደተደረገው መንግሥት ከራያ ቢወጣ
ሕዝባዊ አደረጃጀቱ



የሚኖርበትን አካባቢውን ለቆ የትም ሥለማይሄድ፣ለጠላት አይበገሬነቱን እያሳዬ ባለበት ይቆያል
ማለት ነው፡፡

(3)ታሪክን እናጣቅስ ካልን ደግሞ የአባኮስትር በላይን(የልጅ በላይ ዘለቀን) እና ተከታዮቹን!አገር
ሲደፈር የኢትዮጵያ መንግሥት ሹሞት ወይም ጠይቆት ሳይሆን ወራሪውን ኢጣሊያንን ለመዋጋት
በፈቃዱ የአካባቢውን ሕዝብ አደራጅቶና አሥተባብሮ ታግሎ ጠላትን ድባቅ መቷል፡፡

በዘመነ ካሴና በካፒቴን ማስረሻ ሠጤ አመራር የተቋቋመው ሕዝባዊ አደረጃጀት ከጥንት ጀምሮ
ከነበሩት አደረጃጀቶችና አካሄዶች ምን የተለዬ ነገር ተገኝቶ ነው፣ዛሬ የአማራ ጠላት ሆነው
ሲያሥፈጁት የኖሩት ግለሰቦች “አንድነትን ይሸረሽራል”እያሉ የሚመፃደቁት፡፡

አማራ መደራጀት ጀመረ ሲባል የሚያማችሁ ከአንዳፍታ ቤተሰብ ዩ ቱብ ጀምሮ አንዳርጋቸው
ፅጌን።ነዓምን ዘለቀን እሥከፋሲል የኔ ዓለም ያላችሁ የአማራ ጠላቶች አደብ ግዙ! ከአማራ ራስ
ውረዱ!
በዕውነት ለአንድነት ተቆርቋሪ ከሆናችሁ፣ በአቢይና በመሰሎቹ ላይ ያላቋረጠ ጫና
በማድረግ፣ፓርላማውን ሰብስቦ ትህነግ ጥቅሙን ለማስከበር ያሸከመንን “ህገ መንግሥት” ተብዬውን
እንዲቀየርና እሥከመገንጠል የሚለውን አንቀፅ 39 ን ከሥር መሠረቱ ነቅሎ እንዲጥል ታገሉት፡፡
ቀጥሎም “የዘር ፌዴራሊዝሙ በጆግራፊያዊ አከላለል” እንዲሆን ታገሉ፡፡ይህ ነው ዕውነተኛውንና
ቋሚውን አንድነት የሚያጎናፅፈን፡፡ከዚህ ውጭ የሚደረገው ግርግር ትህነግን አሸባሪ እያልን አሸባሪው
ያሸከመንን የዘር ፌዴራሊዝምና የህገ መንግሥት አንቀልባ ተሸክመን ሥለአንድነት ላንቃችን
እሥከሚበጠስ ብንጮህ ፍሬ ቢስ ነው፡፡ለአማራው ሥለአማራው ኢትዮጵያዊነትና አንድነት ማንም
ነግሮት ሳይሆን ደሙ ውስጥ ያለ ነው፡፡

ብአዴንም አትረበሽ! አማራው የሚዋጋው ለአንተም ደህንነት ሥለሆነ ከትህነግ የበለጠ ጠላትህ
የአማራው መደራጀት አይሁንብህ፡፡በብአዴን የክተት ጥሪ ያልተሰባሰበውን ሕዝብ የሚያሠባስበው
ኃይል ሲገኝ በደስታ ከመቀበልና እሰዬው ግፉበት ከማለት ይልቅ የጠላትን መርበትበት ባትጋሩት
ይመረጣል፡፡
በአሁኑ ወቅት ትግሉን በሞኖፖል “እይዛለሁ” ብለህ እነአስቻለው ደሴን እንዳጠፋኽው ሕዝባዊ
አደረጃጀትን አጠፋለሁ ካልክ ተያይዘን እንዳንጠፋ ከሥህተትህ ተማር፡፡

ዛሬ ላይ የመጡብን ጠላቶች የውስጥም የውጭም ሥለሆኑና በሁላችንም ላይ ሥለዘመቱብን
በመንግስትም ሆነ በጎበዝ አለቃ ተሰባስቦ እየተናበበ በአንድ መንገድ መጓዙ ለውጤት እንደሚያበቃ
መረዳትና መደጋገፍ የግድ ነው፡፡

አማራ ሆይ!  ያለንበት ወቅት የመኖርና ያለመኖር  ሥለሆነ እጅ ለእጅ ተያይዘህ ለማንነትህ ተነስ!
ልብ ያለን ልብ እንበል!
አያሌው ፈንቴ


