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ጠላቶቹን በሚገባ የተረዳው አማራ!
አማራ ማለት ቅን ልብ ያለው ሰዎችን ለማማን ችግር የሌለበት ነገር ግን ለዘመናት በተንኮልና በሸር
ከኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች የተገለለ ለኢትዮጵያ የመሰረት ድንጋይ የሆነ ህዝብ ነው።
የአማራ ጠላት የትግራይ ህዝብ አልያም የኦሮሞ ህዝብ አይደለም። ለአማራ ጠላቱ ሶማሊያው፣
ሲዳማው፣ ዎላይታው፣ ሻንቅላው፣ ጎፋው፣ ሃረሪው ዎይም ሌላው ነገድ አይደለም።ደግሜ ማለት ካለብኝ
የትግራይ ህዝብ የአማራ ጠላት አይደለም።በእርግጥ የህወሃት ወንጀለኛ መሪዎችና ህልውናቸውን
በአማራ ጥላቻ ላይ የመሰረቱ ባንዳዎች የትግራይን ህዝብ መሸሸጊያ አድርገውታል።ለዚህም ባገኙት
አጋጣሚ ሁሉ እንውድሃለን ለሚሉት በተግባር ግን ለማይወዱት የትግራይ ህዝብ አማራን ጥላቻ
ያስተምሩታል። የአማራ ጠላቶች ወንጀለኛ የህወሃት መሪዎች ብቻም አይደሉም፤ በኦሮሞና በሌላው ነገድ
የተሰገሰጉ ሌሎች ወንጀለኞችም አሉ።
ይህንንም ለአማራ ህዝብ ማስገንዘብ ለቀባሪው አረዱት ይሆንብኛል። ዛሬ ስለ አማራ ስናዎራ ምነው
ታላቋን ኢትዮጵያን ጥላችሁ አማራ አማራ ወደማለት ወረዳችሁ? የሚሉን አዛኝ ቅቤ አንጓች
መካሪዎቻችን በኢትዮጵያ ውስጥ አማራ ከመሆን ውጪ ወንጀል የሆነበት አንድም ነገድ እንደሌለ
ያውቁታል። ባለፉት በርካታ አመታት በማንነቱ የተሰደብ የተገደለና የተሳደደ አማራ ብቻ ነው። በኬንያ
በኩል ወደ ሌላ አገር ለመሻገር ስደትን ሀ ብየ ስጀምር ለአንድ አመት ያክል ኬንያ መቀመጥ ነበረብኝ።
በዚያን ወቅት አንድ በጣም ታዋቂና በደርግ ዘመን በእምነቱ ለረዥም ጊዜ ታስሮ የነበረ የፕሮቴስታንት
መጋቢ አግኝቼ ነበር። በጊዜው ከኢትዮጵያ ያለባት ቤትክርስቲያ ለስነመለኮት ትምህርት ልካው እየተማረ
ነበር። የመነጋገሩን እድል አግኘሁና ስናወራ ከየትኛው ብሄር ነው የወጣኸው ?ብሎ ጠየቀኝ። ከአማራ
በማለት ስመልስለት በጣም ደነገጠ። ከዚያም ’’ አንተማ አደጋ ላይ ነህ፣ እዚሁ ሊያስገድሉህ ይችላሉ፣
ቤተሰብህን በደንብ መጠበቅ አለብህ፣ በተቻለ ፍጥነት ከዚህ መውጣት አለብህ፣ እጸልይልሃለሁ ‘’
በማለት በተረባበሸ ስሜት አስጠነቀቀኝ። ይህ ሰው በነገዱ ሲዳማ ነው ፤ ደግሞም የእምነት ሰው ነው ፣
ነገር ግን በኢትዮጵያ ፖለቲካ አማራን በተመለከተ አንዳች የተዶለተ፣ የተውጠነጠነና የተሸረበ ሴራ
እንደነበር በትክክል ያውቃል።
አማራ አደጋ ላይ መሆኑን ተረድቷል። ግን ለምን? አማራ ምን አደረገ ? በአንድነቷና በነጻነቷ ታፍራና
ተከብራ የኖረች አገር እንድትመሰረት የራሱን አስተዋጽኦ ራሱን መስዋእት በማደረግ የመሰረት ድንጋይ
ከማስቀመጥ በቀር ምን አደረገ? ላለፉት ሃምሳና ከዚያ በላይ አመታት በተለይም ደግሞ ላለፉት ሃያ ሰባት
አመታት የፖለቲካ ድርጅቶች ሲመሰረቱ እንኳ የነበራቸው ፕላት ፎርም በአመራሮቻቸው እውነተኛ
ለአማራ ተቆርቋሪ የሆነ አባል እንዳይካተት ሆን ተብሎ ይሰራ ነበር። ታሪክ ሁሉንም መዝግቦታል።
የተሰራብንን በደልና ወንጀል የመዘርዘር አላማ ባይኖረኝም ዛሬ ዛሬ የምናደርገውን የነጻነት ትግል
በለመዱት መሰሪያዊ ስልታቸው ጥላሸት ለመቀባትም ሆነ የአማራን ልሂቃን ሊያሸማቅቁ የሚሞክሩ የድል
አጥቢያ ጀግኖችን ማስጠንቀቅ እፈልጋለሁ። ከዚህ በኋላ የአማራ ምሁራንንም ሆነ የአማራ እውነተኛ
ታጋዮችን የምታስቆሙበት አንዳችም ቀዳዳ የለም። ታላቁንና በመላው አለም የተመሰከረላቸዉን የልብ
ሃኪም ፕሮፌሰር አስራት የአማራ ጥፋት ከንክኗቸው ወደ ትግል ሲገቡ በርካታ ጦርና መሳሪያ ኖሯቸው
አልነበረም። በሙያቸው ተንደላቀው መኖር የሚያስችል እውቀት እያላቸው በእስርቤት የህመም
ማስታገሻ ክኒን ተከልክለው ተጎሳቁለው እንዲሞቱ የሚያደርጋቸው አንዳችም በደል ተገኝቶባቸው
ሳይሆን በዚህ ህዝብ ላይ የተደቀነውን አደጋ አደባባይ እንዲዎጣ በማድረጋቸው ነበር። ዛሬ የእኝህን ታላቅ
ሰው ፈለግ የተከተሉ ሚሊዮኖች ተወልደዋል። ስለዚህም ሚሊዮኖችን አስሮም ሆነ ገድሎ መጨረስ
አይቻልም። እጅግ አስደሳቹ እውነታም በሬ ካራጁ እንዲሉ ከገዳዮቹ ጋር የነበረውን ያለእውቀት ግንኙነት
1

2

በሚገባ የተረዳውና አሁን አማራ ነኝ ብሎ በአደባባይ ረሱን ለመከላከል በእውቀትና በግንዛቤ የተነሳው
ማህበረሰብ በስሜት የሚነዳ አለመሆኑ ነው። አሁን የጠላቶቻችን የተለያዩ ስልቶች ገብቶናል።
በመካከላችን በመግባት እርስ በእርሳችን እንዳንተማመን ለጀግኖቻችን የተለያየ ስም በመስጠት በሬወለደ
ማስረጃዎቻቸውን ተመልክተናል። የአማራ ተቆርቋሪ ወጣቶችም ሆኑ አዛውንቶች ሲነሱ አከሌ ወያኔ
ነው፣ አከሌ ብዙ ገንዘብ ተሰጥቶት ነው፣ አከሌ የደርግ ወንጀለኛ ነበር ወዘተርፈ ታፔላ በመለጠፍ
ምሁሮቻችንን፣ ፖለቲከኞቻችንንና ባለሙያዎቻችንን ከአማራ ህዝብ የሚገለሉበት ዘመን አብቅቷል።
አማራ በልበ ሰፊነቱ የሚታማ አልነበረም፣ አሁን ግን የበለጠ ልበ ሰፊ ሆኗል።
አማራ ነገሮችን ከስርና መሰረታቸው በመመርመር የሚዎቀስ አልነበረም ፣ አሁን ግን የበለጠ ማስታዋልና
የነገሮችን መሰረት መረዳት ከባለፉት የመከራ አመታት ተምሯል። ምንም እንኳ እልቆ መሳፍርት
የሌላቸው የማህበራዊ ሚዲያ ሰራዊት ቢሰለፍብንም ዛሬ ቤተ አማራ የወያኔ ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ
የምንሰማመት ጊዜ የለንም። በመቶ ሺህዎች አይደለም በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የሚዲያ ዘመቻ
ቢከፈትብንም ዛሬ በበቂ ማስረጃና ከልብ ተቆርቋሪነት መንፈስ ተነስተው የአማራዉን ትግል ወደፊት
እንዲራመድ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉትን ሙሉቀን ተስፋውና ሄኖክ የሽጥላን ወያኔነት ልፈፋ
የምንሰማበት ጆሮ እንደሌለን መታወቅ ይኖርበታል። ጠላቶቻችን የፈለጋቸውን ያህል የዚያ ትውልድ
ርዝራዥ በማለት ከአብዛኛው የአማራ ልብ ለማውጣት አቶ አንዱአለም ተፈራን ሊከስሱ ቢሞክሩም
እኝህ ሰው የአማራ ተጎጅነት ያንገበገባቸው እውነተኛ ፍትህ በአገራችን እንዲሰፍን የሚታገሉ እውነተኛ
የትግል አባት እንደሆኑ አማራው ካወቀና ከተረዳ ቆይቷል። ጠላቶቻችን የደርግ ወንጀለኛና የቀድሞ
ስርዓት ናፋቂ ነው በማለት ስማቸውን ለማጥፋት የተለያየ ሙከራ ቢያደርጉባቸውም የስርዓቱን
ወንጀለኝነት በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ዘር ማጥፋት በይፋ በአለም እንዲታዎቅ የራሳቸውን
አስተዋጽኦ ያደረጉትን አቶ ተክሌ የሻውን የአማራ ህዝብ የሚንከባከባቸው እንቁ መሆናቸውን መረዳት
ተገቢ ነው። በእድሜያቸው ታላቅነት በመንተራስ የሚያነሱት ሃሳብ ውሃ አይቋጥርም በማለት
የሚያጣጥሏቸውን አምባሳደር እምሩን ምክራቸውንና በሳል አመለካከታቸውን መታገያ አጀንዳ ያደረገው
አማራ ሁሉን እንደ አመለካከቱና እንደ ተረዳበት መንፈስ በመቀበል ታላላቆቹን የራሱ ማድረግ ከጀመረ
ቆይቷል።
ይህ ጽሁፍ ይቀጥላል።
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