
በአማራው ላይ  የተጠነሰሰ ሤራ! 

             የአማራው ሕዝብ የማወቅ መብት አለው! 
 

ዛሬ ለወያኔ ትልቅ የራስ ምታት  የሆነበትን፣ በጎንደር እና በጎጃም በጎበዝ አለቆች  የሚመራውን  የአማራ ተጋድሎ 

የማያውቅ ኢትዮጵያዊ/ት የለም። ይህ በትግሬ ወራሪዎች በአማራነቱ ብቻ ጦርነት የታወጀበት አማራ ለማንነቱና 

ለህልውናው እስካሁን  ድረስ በግልፅ ከወያኔ ጋር  እየተዋደቀ ይገኛል። 

 

ከአሁን  በኋላ ግን እሥከዛሬ በተዘዋዋሪና በረቀቀ መንገድ ትግሉን ሲያጓትቱበትና ሲከፋፍሉት የኖሩ ቡድኖች በቀጥታና 

በግልፅ ሊበታትኑት በተለያዩ መንገዶች እንደተሰማሩበት እንዲያውቅ ይህንን  ዜና በአሥቸዃይ ማውጣት ተገደናል። 

 

የብርሃኑ ነጋ ግንቦት ሰባት  ወያኔን ቀደም ሲል ጀምሮ  እየተዋጋሁት ነው ቢልም፣ እሥካሁን ድረስ 

በተጨባጭ  ያደረገውን ሥናይ  አንዲት ጥይት እንዳልተኮሰ ነው። ይህም ሁኔታ ወደደም ጠላም በውሸት  ብቻ 

እንዲኖር አድርጎታል።  የኢትዮጵያ ሕዝብም እርሙን አውጥቷል። 

 
ይህ በብርሀኑ የሚመራው ግንቦት ሰባት ፣ኢሳት፣የጎንደር ህብረት እና በቀሥተዳመና ድርጅት አባልነት ከብርሀኑ ጋር 

አብሮት የነበረው ብርሀነ መዋ አብረው እንደሚሠሩ  የአደባባይ ምሥጥር ነው። 

 

በአሁኑ ጊዜ እነኚህ ቡድኖች፣የብርሀኑን የውሸት ፕሮፓጋንዳ  ”ዕውነት ነው” ለማሰኘት   ጎንደር ላይ የተቀጣጠለውን 

የአማራውን ትግል በገንዘብ ኃይል ለመቀማትና በቁጥጥራቸው ሥር ለማድረግ በተለያዩ መንገዶች ተሠማርተው እየሠሩ 

ይገኛሉ። 

 

የአማራውን ትግል ለማክሸፍ የሥራ ሥምሪታቸውና ድርሻቸው ይኸውና! 

 

(1ኛ) ኢሳት በኢትዮጵያ ሕዝብ  ዘንድ በፊት ለፊት የሚታወቀው ዜናዎችን  ከሕዝብ ወደሕዝብ በማድረስና ፀረ ወያኔ 

በሚመስል ሥራ ነው። በዚህ ሥራቸው ብቻ ቢቀጥሉ ባልከፋ ነበር። 

 

 ነገር ግን ሕዝብ ወያኔን ሥለጠላውና ሥለሚታገለው ኢሳትን እንደአማራጭ  በመውሰዱ፣ኢሳትም ያገኘውን የሕዝብ 

ብሶት በመጠቀም፣ላይ ላዩን እያስመሰለ፣ አሥቀያሚ የፖለቲካ አረንቋ ውስጥ ተዘፍቆ  የግንቦት ሰባትንም የጎንደር 

ህብረትንም ሥራ በረቀቀ መንገድ እንደአገናኝ መኮነን ሆኖ እየሰራ፣የአማራው ትግል ፈር እንዲለቅና እንዲከሸፍ እየጣረ 

ይገኛል። 

 

(2ኛ) የጎንደር ህብረት የሚባለው ለጎንደር አካባቢ የገንዘብ  ድጎማና እርዳታ በማድረግ ይታወቃል። በዚህ የገንዘብ 

እርዳታው ቢቀጥል ለአማራው ትግል ትልቅ እርዳታ ነበር።ግን አሁን የሚሠራው አሥደንጋጭ እየሆነ መጥቷል።ህብረቱ 

ውስጥ ያሉ ሰዎችም ኢሳትም ውስጥ አሉ። 

 
ዛሬ ይህ ህብረት ከእርዳታ ሰጭነት አልፎ ፖለቲካ ውስጥም ተዋናኝ ሆኖ የአማራውን ትግል ለመበታተንና ለማክሸፍ 

በአንድ  አካባቢ የሚገኙ በዝምድና የተጠላለፉ ዘመዶቹን ገንዘብ በመደጎም በአማራው ተጋድሎ ውስጥ ሠርገው 

እንዲገቡ እያደረገ ነው። 

ከዚህም ጋር ተያይዞ በገንዘብ ኃይል ከፋኝ የሚል (ቀደም ሲል የነበረ፣በኋላ በአንድ ቤተሰብ እጅ ወድቆ የነበረ ድርጅት፣

በመጨረሻም የከሰመ) ድርጅት እንዳለ አድርጎ ለማቋቋም እየጣረ ይገኛል። 

 
ከአማራ ተጋድሎ እጅ ከወጣና በከፋኝም ሥም የጎንደር ሕዝብ ሊሰባሰብ ከተቻለና እቅዱ ከሠራ ብሎም ውጤታማ 

ከሆነ፣ ከፋኝን በግንቦት ሰባት ሥር እንዲጠቃለል ለማድረግ ነው። 

 



(3ኛ)የጎጃም ማህበር ተጠንክሮ በገንዘብ ኃይል ጎልብቶ ሕዝቡን ቢረዳ የሚያስደስት ነው። ነገር ግን ዛሬ በብርሀኔ 

መዋ(ዘሩ ግማሽ ኤርትራዊ) ላይ ታች ማለት የምናየው ሕዝቡን የገንዘብ ድጎማ በማድረግ የረዳ በማሥመሰል ቀስ በቀስ 

ከአማራው ትግል ወደብርሀኑ ግንቦት ሰባት ለመቀልበስ እየሰራ ይገኛል። 

 
ይህም የአማራ ትግል ከአማራ ተጋድሎ እጅ ከወጣና ውጤት ካመጣ፣ በግንቦት ሰባት ሥር እንዲጠቃለል ለማድረግ 

ነው። 

 

(4ኛ) የብርሀኑን ግንቦት ሰባትን በተመለከተ! አሁን ”ካፈርኩ አይመልሰኝ” በማለት ከዚህ በላይ  ከ1-3 ከተጠቀሱት 

ግብረአበሮቹ ጋር የአማራውን ትግል በገንዘብ ኃይል ሊቀማና  ”እኔም በጎንደር ገብቼ እየተዋጋሁ ነው” ብሎ በግልፅ 

ለመናገር እየተሯሯጠ ነው። 

 ለምን የሌለ ግንቦት ሰባት እንዳለ አድርጎ ለማቅረብ ይሯሯጣል? 

 

ግንቦት ሰባት ሳይዋጋና ሳይታገል ግብረአበሮቹ እያጀቡ በአማራው ትከሻ ላይ ሊያፈናጥጡትና ሊፈናጠጡበት 

የሚቋምጡት ምን ያህል የሥልጣን ሥግብግብነትና ጥማተኝነት እንዳላቸው ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። 

 

ይህ ዕውነታ ሲነገር  የድብቅ አጀንዳችን ተነቃብን ከሚል ከየቦታው ተነሥተው ራሳቸው የወያኔን ሥራ እየሰሩ ወያኔ 

በማለት እንደሚንጫጩ ከወዲሁ እናውቃለን። 

 

ነገር ግን አማራው ወያኔን ለማስወገድ በደሙ እየከፈለ ባለበት በአሁኑ ወቅት፣በግርግር በጓዳ በር ብቅ ብለው ትግሉንና 

ድሉን ለመቀማት የሚሯሯጡትን ሕዝብ የማወቅ መብት ሥላለው  ዕውነቱን ቀድሞ አውቆ እንዲጠብቃቸው የማሳወቅ 

የዜግነት ግዴታችንን መወጣት አለብን እንላለን ። 

 

 እርግጥ እሥከዛሬዋ ዕለት ድረስ ግንቦት ሰባት  ኢትዮጵያ ውስጥ በወሬ ካልሆነ አልገባም፣ግን ወደፊት ሲዋሽ የኖረውን 

”እውነት ነበር” በሚል የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲቀበልና እንዲያምነው፣እየተሯሯጠና እየደከመ ሥለሆነ አማራው ነቅቶ 

ይጠብቀው እንላለን። 

 

 

                ቅጥፈት ይኮስምን፣ዕውነት ይጎልብት!!! 

 

                            ኃይሉ በላይ 


