እውነቱ ይህ ነው!
ፍፁም አየነው

ሰሞኑን ደስ የሚል አቅጣጫዎች እያየነው ነው፡፡ ይህን ስለምናውቅ እኮ ነው ለአማራ ህዝብ ለመታገል
ብሎም ለእዛ ህዝብ ራሳችንን መሰዋዕት አድርገን ትግሉን ዳር ለማድረስ የምንዋደቀውም፡፡በአንድነት
የፓለቲካ ትግል መስመር ባለፉት 40 እና 50 አመታት በአማራው ጉልበት ነገር ግን አማራውን በጥላቻ
ሲደራጁበት ፣ሴራ ሲጠነስሱለት ኖሩ ፤ቱሩፋታቸውም ይኸው 27 ዓመት ጥላቻቸውን ባስታጠቋቸው
ገምደው ባዘጋጇቸው ኃይሎች አማራውን ስንት ዋጋ በከፈለላት ሀገሩ የበይ ተመልካች ከማድረግ
አልፈው ጥሮ ግሮ ላቡን አንቆንቁሮ ያፈራውን ሀብት ሲዘርፉ፤በዚህ ኑሮውም ቀንተው ዘሩን መሰረት
አድርገው ጅምላ የዘር ፍጅትና እልቂት ሲያደርሱበት ፤የዘር ማጥራት ፣ማፈናቀል ሲያደርጉበት ይህን
ሊመክት የቻለና የተዘጋጀ ኃይል የለም ነበር፡፡
አማራው ስለ ሀገሩ ሲታገል ሲያፈርሱ፣የዘር ፓለቲካ ሲነዙ፤ሁሉም በአማራ ጥላቻ በየዘሩ ሲደራጅ
አማራም ራሱን ለማትረፍ ያዳከሙትን አንድነት አስቀምጦላቸው አማራም በአማራ ብሔርተኝነት ጥላ
ራሱን ለመታደግ መደራጀት ጀምሮ መሰረቱን ካጠበቀ ሰንበትበት አለ፡፡በዚህ ሂደት ብዙ ህይወት
ጠፍቷል ፣ብዙ አሻጥር ተሰርቶበታል ፣ብዙ ውጣ ውረዶች ተሻግሯል ዳሩ ግን ብሔርተኝነቱን
ከማቀጣጠል ሊገታው የቻለ የለም ወደ ፊትም አይኖርም፡፡
አንድ ያልተረዱትና ያላመኑት በአማራ ላይ የተደራጁ ሸፍጠኞችና ሸረኞች...ሁሉም ትውልድ አንድ
አይነት አለመሆኑን ነው፡፡እኛ ሳንወለድ ያዘጋጁት መርዝ ዛሬ እኛ ላይ አይሰራም፡፡ነቅተናል እራሳችንን
ለማጥፋት አንተባበራችሁም፡፡ጠንቅቀን በጣም እናውቃቹሃለን፡፡በተጨማሪ ያጠፋቻቹሃቸው
ወላጆቻችንና ወንድሞቻችንን አሟሟት እናውቃለን፡፡ በአንድ ትውልድም ሁለት አይነት ይኖረዋል፡፡
እኛ ግን የዚህ ዘመን አማራዎች አማራ ነን የምንል ነን፡፡ዛሬ ትላንት አይደለም ብልጭልጭ ቦንብም
እንደሚያጠፋ እናውቃለን፡፡.....መቼም የሸፍጠኞቹ መሪዎች ጠንቅቀው እውነቱን ያውቁታል
መርዛቸውን እንዳረከስነው ፣ብልጭልጭ ቦንቧቸውን እንዳከሸፍነው፡፡
ከጠላት ጋር ሚያሳብር ሁለቴ ነገር ይኖራል አንደኛው መጀመሪያም ጠላት የነበሩ መሆንና
ለተልዕኳቸው የት ይድረሱ የትም ከተልኳቸው መልስ ያው ጠላት መሆናቸው ሲሆን ፤....ሁለተኛ
ደግሞ በጠላት መማረክ ሲሆን እዚህ ውስጥ ሁለት አይነት ምርኮ ይኖራል፡፡ሆን ብለው ተማረኩና
ከአማራጭ ማጣት ከአቅም በላይ በሌሎች አስገዳጅነት የተማረኩ ሲሆኑ(ትግላችን እነዚህን በጠላትነት
አይፈርጅም)፡፡
ይህ ሁሉ መሄዴ ለምን መሰላችሁ?የምናያቸው በጠላት ካንፕ የመሰባሰብና የመተራመስ አቅጣጫና
መንፈሱ ከላይ ካለው ከሁለቱ ስለማያልፍ ነው፡፡አሁንም ስራቸውን ያልጨረሱ እየጨረሱ ያሉ ወደ
መሰረቱት የጥላቻ ማዕከል ይገባሉ፡፡
ይህ አይገርምም የሚጠበቅ ነው ፡፡የጀመሩት ሳይጨረሱ የምናውቃቸው ቀድመው የጀመሩት ሌላ ስላለ
ነው፡፡እውነት ነው የምላችሁ ወደ አንድ ካንፕ ያሰባሰባቸውና ሚያሰባስባቸው በአማራ ጠል ፓለቲካ
መስራት ስላቃታቸውና የአማራ ብሔርተኝነት መቀጣጠሉ የእግር እሳት ሆኖባቸው ነው፡፡ የማስመሰሉ
ጉድ ሲባነንባቸውና ሲነበቃባቸው ነው ከተበታተኑበት የጥፋት ዘመቻ ወደ አንድ መሰብሰባቸው፡፡
እውነትን ግን ባልተለመደ ሁኔታ ማወቅ ደስ ይላል፡፡አማራው ንፁሁ አርሶና ለፍቶ አደር በአደባባይ
የደም እንባ ሲያነባ፣በሲቃ ድምፅ ሲያንቆርር ፣የርሃብ ጠኔ ሲያዳፋው፣ልጆች ወላጆቻቸው ወላጆች
ልጆቻቸው በጫኞቹ ቢላዋና ሰላባ እየሆኑ 'ኧረ ስማኝ ወገኔ' ሲል 'ወገንህን ፈልግ' ብሎ አጠገቡ ውሮ
ወሸባ የሚል ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያዊያንን ማየት ያስተዛዝባልም ያፈራርዳልም፡፡በርግጥ ማድረግ
ማይችል ከንፈር ቢመጥ ነው፡፡ እሱንም ለመንፈግ እንኳን አበቃችሁ እንጂ፡፡ሀቁን ለመናገር አማራ
"አማራ ነኝ"በሚል አማራ ብቻ ሊድን እንደሚችል አምነን ነው መታገላችን፡፡አላማችንን በጀመርነው

መስመር እንጨርሰዋለን፡፡ትግሉን በጩኸትና በሳይበር ሳይሆን በቁርጠኛ መሬት ላይ ባለ ትግልና
ታጋይ እንጨርሰዋን፡፡ይህን ህዝብ ለመታደግ ግንባርና ደረቱን ለጥይት የሚሰጥ ኃይል እንጂ
የሚደራደርና ጀርባውን የሚሰጥ ኃይል አልተደራጀም፡፡
አማራ የጀመረውን የመጨረስ ብቻ አይደለም ሲተባበር ባህር ሊያደርቅ የሚችል ኃይል አለው፡፡
የጀመርነውን በተግባር እንጨርሳለን!!
አብር አማራ "አማራ ነኝ" ብለህ!!!

