
 

የህልውና ትግል መሰዋዕትነት  
 
እውነት ነው የምላችሁ ከፊት ለፊታችን የከፉ ውጊያዎች ይጠበቁናል፡፡ገና አፋቸውን ከፍተው ጦርነቶች 
አሉ፡፡ ስለ ሀገርና ህዝብ ለመሰዋዕትነት ወደ ተራራው ጫፍ የወጣን ታጋዮች ሁሉ ከመሰውያው ላይ 
አንገታችንን ለመስጠት በፍፁም አንፍራ፡፡ በፍፁም አናፈግፍግ፡፡በፍፁም አንዘናጋ፡፡ ስለ ሀገርና ስለ 
ህዝብ ከሆነው ከዚህ በላይ ቅዱስና ክብር ያለው ሞት የለም፡፡ ጓዶች ከጓዶቸ ለመስዓውት ለመቅደም 
እንጂ ለማስቀደም አንጣደፍ፡፡ 
ድልና ማሸነፍ በሞትና በግዞት መካከል ናቸውና ለመሞት እንወስን፡፡ ያለ መሰዋዕትነት የሆነ ድል 
የለም፤ አይኖርምም፡፡ 

 
እራስን ማዳን እስከሚቻልበት የመጨረሻው ጫፍ ስልታዊ የታጋይ መርህን በመከተል ተደጋጋሚ 
ድሎችን በመምታት ጠላትን መደምሰስና ከሞት በኃላ የሚተኩ ጀግኖችን መፍጠር እንጂ በከንቱ 
የህያውነት ምኞት ድልን ሁሉ ወደ ሽንፈት ቀይረን ህዝብና ሀገርን ዳግም በህወሃታዊ ምርኮና ባርነት 
ጅምላ ጭፍጨፋና የዘር ፍጅት ቀለበት ማስገባት ከሞት ሁሉ የከፋ ሞት ነው፡፡ የዚህ ፍልሚያና 
ተጋድሎ ሂሳብ በብር ወይም ወርቅና አልማዝ የምናወራርደው ሳይሆን በደም የምናወራርደው ነውና 
ትግላችን ከንቱ እንዳይሆን ከዚህ በላይ በጽናት በመፋለም እንቀጥል፡፡ 
ፍፁም በመሸሽ ከሞት ማምለጥ አይቻልም፡፡ በዝምታም እንዲሁ ከሞት ማምለጥ አይቻልም፡፡ የነጻነት 
ትግል ካስጨረሰን በላይ ዝምታና ትግስት ያስጨረሰን ይከፋል፡፡ የነጻነት ትግል መስዕዋትነት ደግሞ 
ጠንካሮች በሆነ ጊዜ እጅጉን ወደ ዜሮ ይጠጋልና ጽኑና ጠንካሮች ቆራጦችም ለመሆን እንትጋ፡፡ የአማራ 
ህዝብ ትግል የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም፡፡ ጉዳዩ ከፖለቲካ በላይ ነው፡፡ አማራ አሁን ከአነጣጠረበት 
አደጋ አንፃር የፖለቲካና የዴሞክራሲ ትግሎች የቅንጦት ናቸው፡፡ 
 
 የአማራ ህዝብ ትግል የህልውና ትግል ነው፡፡ የአማራ ትግል የመኖር ወይም ያለመኖር ጉዳይ ነው፡፡
ከናዚዝምና ፋሽዝም ከአፓርታይድና ኢንተርሃሙየዎች ፍጅት ለመዳን እንደተካሄዱ የነፃነት 
ተጋድሎዎች የምናካሄደው ትግል ነው፡፡ ለህልውና የሚደረግ ተጋድሎ ደግሞ ለፖለቲካና ለዲሞክራሲ 
ከሚደረግ ትግል የበለጠ ዋጋ እንደሚያስከፍል ጠንቅቆ ማወቅ ይገባል፡፡ ለዴሞክራሲና ፖለቲካ 
የሚካሄዱ ትግሎችና ታጋዮች ቢኖሩ ለህልውና የሚካሄዱ ትግሎችና ታጋዮችን ከመቼውም ጊዜ በላይ 
ማጠናከር የማይቻላቸው ከሆነ ትግላቸው ሁሉ ብላሽ እንደ ሆነ ይወቁ፡፡ ናዚዝምና ፋሽዝም 
አፓርታይድና ኢንተርሃሙየዎች ያወጅትን ፍጅት በሰው ልጆች የተፈጸመ ሲል የሚደልቅ ብሎም ስለ 
ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንሰብካለን የሚል ሁሉ ህወሃት በአማራ ህዝብ ላይ የፈጸመውንና 
እየፈፀመ ያለውን የዘር ማጥፋት ለማውገዝ ልሳኑ ቢታሰር ዓይኑ ቢታወርም ነፃነታችን በክንዶቻችን 
ብርታት ብቻ የሚረጋገጥ ነውና በጽናት መፋለማችን ይቀጥል፡፡ ክንዶቻችን ከጦር መሳሪያዎቻችን 
ይሁኑ! ህወሃት ያበቃለት ስርዓት መሆኑ ግልጽ ቢሆንም ከመቃብር በታች እስኪሆን ለአፍታ መዘናጋት 
የለብንም፡፡በዚህ ወቅት መዘናጋት ከዕቶን ዲን እሳት መሃል ቆሞ እንደ ማንቀላፋት ነውና ጥንቃቄ፡፡ 
ህወሃት እስከ አልተደመሰሰ ድረስ የአማራ ህልውና አደጋ ላይ ነው!!! 

 
በደማችን ይፃፋል ታሪካችን! 

 
እናሸንፋለን!!! 

 
ታጋይ ፍፁም አየነው ከአዴኃን ኤርትራ በረሃ 
 


