ለአማራው ነገድ ኢትዮጵያዊነትን አታስተምሩትም ፤ ስለዚህ ፀረ-አማራ ዘመቻ ይቁም
ሰሞኑን በአማራ ማንነት ተጋድሎ ሰዎች ላይ ይህ ነው የማይባል ዘመቻ ተጀምሯል ። ይህ
ዘመቻ ግቡና አላማው ግልፅ እንደሆነ እናውቃለን ።
የታላቁን ንጉሰነገስት የአፄ ቴዎድሮስን አባባል እዚህ ላይ ልጠቀም ። አፄ ቴዎድሮስ
ለናፖሊዎን ሳልሳዊ ፤ መሳሪያ የሚሰሩ ሰዎች ፤ እንዲልክላቸው ደብዳቤ ፅፈው ነበር ።
የመጣላቸው መልስ ላይ፤ የካቶሊክ ቄሶች በኢትዮጵያ ካቶሊክ ሃይማኖትን እንዲያስተምሩ
ከፈቀድክ ፤ ሰራተኞቹን እንልክልሃለን የሚል ነበር ። በዚህ የተገረሙት ቴዎድሮስ ፤
ተናደው መሴ ግዮም ሌዣን ለሚባለው የፈረንሳይ መልክተኛ ይህን ብለውት ነበር ።
የናንተ ካቶሊካውያንስ ቢሆኑ የሚይስተምሩት ስለክርስቶስ አይደል ። እኔ ዘንድ
ስለክርስቶስ የሚያስተምሩ ከበቂ በላይ ካህናት አሉኝ ። እኔ የአውሮፓውያንን መንግስታት
ተንኮል አውቀዋለሁ ። ከሁሉ አስቀድሞ ሚሲዮናውያን ይልካሉ ፤ቀጥሎም ለነሱ
የሚከራከር ቆንስላ ይልካሉ ፤ ከዚያም ለነሱ የሚዋጋ ጦራቸውን ወታደር ይልካሉ ፤ እኔ
ቴዎድሮስ የህንድ ራዣ እንዳልመስልህ ፤ ጦርህንም ቢሆን አሁኑኑ ላከውና እንተያይ ነበር
ያሉት ። ይህን የአፄ ቴዎድሮስ አባባል ለመጥቀስ የተገደድነው ፤ ሰሞኑን በአማራ
ብሄረተኞች ላይ ፤ የተከፈተውን የኢትዮጵያ ብሄረተኛ ነን የሚሉ ወግኖች መጠነ ሰፊ
ዘመቻ ፤ ፍሬ ሃሳቡ ምን ላይ እንዳለ ለመጠቆም ነው ። የአማራው ነገድ ህዝብ ላለፉት
ሺህ አመታት ፤ እንደ ህዝብ ፤ ኢትዮጵያ የምትባለውን አገራችንን ሲሰራና ሲገነባ ፤ የነበረ
ህዝብ ነው ። ከዚያም አልፎ ፤ ላለፉት 43 አመታት ፤ በተለይ ደግሞ ባለፉት 27 አመታት
፤ በማኒስፌቶና በህገ-መንግስት ተቀርፆ በአማራ መቃብር ላይ የራሳቸውን ህልውና
ለመገንባት ሲታትሩበት ቀርቶ ፤ ከገነባትና ከሰራት ሃገሩ በሺሆች ሲፈናቀል ፤ በገደል
ሲወረወር ፤ የራሱን ስጋ እንዲበላ ሲደረግ ፤ ሴቶቹ የማምከኛ መርፌ ሲወጉ ፤ 5
ሚሊዮን ተኩል ዘሩ ሲጠፋና ይህ ሁሉ የጥፋት ዘመቻ ሲዘመትበት ፤ ከኢትዮጵያዊነቴ
ፈቀቅ ብዬ በዘር አልደራጅም በማለት ፤ የሩብ ምእተ-አመት ጊዜ አስልፏል ። ዛሬም
ቢሆን የአማራው ነገድ በዘሩ እንዲደራጅ የተገደደው ፤ የእኩልነት መብቴ ይከበር ፤
እንደዜጋ የመምረጥም ሆነ የመመረጥ ነፃ መብቴ አይነፈግ ፤ በተለይ ደግሞ ፤ ካለ
ፍላጎታቸው ፤ ማንነታቸው የተቀሙ አማራዎች የማንነት መብታቸው ይከበር የሚል እንጂ
፤ ኢትዮጵያዊነትን ለመማር አይደለም ። ስለዚህ የአማራ ህብረተሰብን ኢትዮጵያዊነትን ፤
አታስተምሩትም ። የፖለቲካ ሚሲዎናውያን ሆይ! በመሰረቱ ኢትዮጵያዊ ብሎ ዜግነት
እንጂ ብሄረተኝነት የሚባል ነገር የለም ። በዜግነት ሽፋን የአማራ ብሄረትኝነትን ፤
ለማጠልሸት መሞከር ትርፉ መላላጥ ነው ። የአማራ ብሄረተኝነት ወድደን ሳይሆን
ለህልውናችን ስንል የያዝነው መስመር ነው ። ህልውናችን እስኪረጋገጥ ድረስም ሆነ ከዛም
አልፎ የማንነታችን መገለጫ ነው ። መቀመጫዋን መሸፈኛ የላት ፤ ትከናነበው አማራት
እንደሚለው ብሂላችን ፤ የወንድሙን ጥሪና ምክር ሳይሰማ ፤ ሌላውን ብሄረተኛ
ከሚለኒየም አዳራሽ ጥሪ ስላደረገ ፤ ኢትዮጵያዊነት አይመጣም ። ኢትዮጵያ የምትባለውን
ሃገራችንን ፤ በእውን ማቆየት ከተፈልገ ፤ ኢትዮጵያ አታስፈልገንም ከሚሉ ወገኖች ጋር
የጋራ መግባት ወይም ንግግር ሳያደርጉ ፤ ስለኢትዮጵያ ጥያቄ የሌለበት አካባቢ ሄዶ
ለመስበክ መሞከር ፤ አጼ ቴዎድሮስ እንዳሉት ፤ በክርስቲያን አገር ፤ ስለክርስቶስ መስበክ
ይሆናል ። መጀመሪያ የራስህን የሚያፈስ ጣራ ሸፍን ። ከዚያ በማያፈሰው ቤትህ ፤
ጎረቤትህን ጋብዘው ። ናዝሬት ላይ ፤ ወይም ሻሸመኔ አለያም ነቀምትና አወዳይ ወርዶ ፤
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የኢትዮጵያን ሰንደቅ-አላማ ማውለብለብ የማይችል ድኩማን ፤ የኢትዮጵያ ሰንደቅ-አላና
ኢትዮጵያዊነት ደምቆ በሚከበርባት ባህርዳር ፤ ደሴ ፤ ደብረብርሃን ፤ ወልደያ ብሎም
ደብረ-ማርቆስ ወይም ጎንደር ሄዶ ኢትዮጵያዊነትን ለመስበክ መሞከር ፤ ከንቱ ድካም ነው
። እስቲ አስቀድሞ ፤ በሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ሁሉ ፤ ይህን የዜግነቱን ብቃት በተግባር
ያሳይ ። ቀድሞ ነገር መደመር ሲባል እኮ ፤ ከኢትዮጵያዊነቱ ንቅንቅ ያላለውን ፤ ለምን
ትደምረዋለህ ። ኢትዮጵያዊነ አልተመቸኝም ብሎ ፤ የነፃ- አውጪ ድርጅት ሲገነባና
ከኢትዮጵያ ፤ እሸረፋለሁ ፤ እገነጠላለሁ ወይም ኢትዮጵያን አጠፋለሁ ሲል የነበረውን ፤
ወደኢትዮጵያዊነት ደምሩት ። ያን ሳታደርጉ ግን ፤ በአማራው ህዝብ ፤ የማንነትና
የህልውና ተጋድሎ ላይ ፤ ጋሬጣ እንሆናለን ብላችሁ አስባችሁ ከሆነ ፤ ውርድ ከራሳችን
እንላለን ። የፖለቲካ ትርፍ ሳይሆን እውነት ስለኢትዮጵያዊነት የምትቆሙ ከሆነ ደግሞ ፤
አማራው ከዳር እስከዳር አብሯችሁ ይቆማል ። ያልገባችሁና ያልተረዳችሁ ካላችሁ ፤
“መጀመሪያ ዛፉን ትከል ፤ ፍሬው ጊዜውን ጠብቆ ይመጣልኸል” እንደሚባለው ፤ የአማራ
ህዝብ ዘንድ ኢትዮጵያዊነት ከተተከለ ዘመናትን አስቆጥሯል ። ለፍሬውም ማሳያው ፤ ሰው
በዘሩ ብቻ እንዲደራጅ በህግ በተደነገገባት ኢትዮጵያ ፤ ላለፉት 27 አመታት ፤ አማራው
ከኢትዮጵያዊነቱ ፍንክች ሳይል መቆሙ ነው ። አማራው እያደረገ ያለው ትግል
የህልውናና የማንነት ትግል ነው ። ስለሆነም የአማራውን ብሄረተኝነት ለመተቸት
አፋችሁን የምታሾሉ ሁሉ ፤ ብዕራችሁም ሆነ ፤ ልሳናችሁ ሌሎችም ብሄረተኞች ላይ
ይዘርጋ ፤ ያ ካልሆነ ፤ በአማራው ደምና አጥንት እናነተ ፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት
የምትሄዱበት መንገድ ፤ ካልተከላችሁት ዛፍ ፍሬ ለመሰብሰብ መጣር ነውና የሚሆነው ፤
ከወዲሁ በቃ ልትባሉ ይገባል ።
ይህ የአማራ ድምፅ ራዲዮ የነሃሴ 28 ቀን 2010 አም ርእስ-አንቀጽ ነው ።
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