
ትግሉ ትውልድን እና ታሪክን የማዳን ነው! 

 
(ፍፁም አየነው) 

 
ትግላችን የአማራ ህዝብን ህልውናን በመታደግ አማራ ዘለቄታዊ የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖረው ብሎም 
ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ሊታደግና ሊመጥን የሚችል ስርዓት እንዲቋቋም የበኩላችንን ድርሻ 
መወጣት ነው፡፡ይህን ስል የኢትዮጵያም ሆነ የህዝቧ ዘለቄታዊ ጥቅምም ሆነ የዜጎቿ ብሔራዊ ነፃነት 
መገንባት የሚችለው ይህ የትግሉ ግብ አድርጎ የሚታገል አካል መኖር ሲችል ነው፡፡ታዲያ ይህን አቋም 
ብዙሃኖች ሊጋሩትና ሊታገሉለት የሚገባ ለሀገራችን የሚጠቅም መንገድ ነው፡፡አለበለዚያ ግን ትግሉ 
አንዱን አስገብቶ አንዱን የሚያስወጣ(የሚያሸፍት) ነው ሚሆነው፡፡ትግሉን ለተረዳም ላላልተረዳም 
ግልፅ አድርገን መታገል የአታጋዮች ግዴታ ነው፡፡ትግሉ ትውልድን እና ታሪክን የማዳን ነው፡፡ቀጣይ 
ትውልድና ታሪክ ከሌለ ደግሞ የሚያተሳስረን ሀገር የሚባለው ሀረግ ይቆማል ማለት ነው፡፡ 
 
ትግል ቆመ ማለት ደግሞ ራስን ለተንበርካኪነት አሳልፈን ሰጠን ማለት ነው አልያም ለባርነት ራስን 
አዘጋጅቶ መጠበቅ ማለት ነው፡፡በዚህ ክፍተትም ዜግነትም መቀየር በቀጥታም ይህን በተዘዋዋሪ 
ይፈጠራል ፣ይከሰታልም፡፡በእውነት ስለ እውነት ፣ስለ ትውልድ ፣ስለ ሀገር እንታገላለን ካልን 
የሚጠበቅብን ብዙ ነገሮች አሉ፡፡ይኸውም ይህን ሀገርን ፣ትውልድን እና ታሪክ በሁለተናዊ መልኩ 
የሚያጠፋ ስርዓተ ወያኔ ህወሃት ለማንበርከክና ለማስወገድ በሚደረግ ትንቅንቅ ላይ የድርሻን 
በመወጣት ትግሉን መጋራትና መቀበል ግድ ነው፡፡ዛሬ የበኩላችንን ሳናደርግ ትግሉን በርቀት 
ብንመለከት ዛሬ አለን ብለን የምናስበው ነገር ሁሉ ነገ እንዳለ ርግጠኛ መሆን አንችልም፡፡አሁን ባለን 
አቅም መታገል ካልቻልን ፣ቆራጦች የሚታገሉት ከተመልካችነት ወደ ተሳታፊነት መቀየር ካልቻልን 
ሁሉም ነገር ዛሬ አለን የምንለው እንደ ባቢሎን ግንብ መሆኑ አይቀርም፡፡በርግጥ ሁሉም ሰው ታግሎ 
ሁሉም ሰው ሀገር ነፃ ሊያወጣ አይችልም፡፡ 
 
ከሁሉም በላይና በለጠ ደግሞ የሀገራችን ምሁራን ለወገናችውና ለሀገራችው መቆርቆር እና ለውጥ 
ለማምጣት ያደረጉት ጥረት የሚናቅ ባይሆን ምሁራኑ ተቃዋሚው የትግል ጎራ ላይ የሚጠበቅባቸውን 
ያህል ሲወጡ አይታዩም፡፡ሀገራችን ዛሬ ባለችበት አስጊና አሳዛኝ ሰዓት ምሁራኗቿን በሚገባቸው 
ቦታዎች ላይ ትፈልጋቸዋለች፡፡በየትኛውም ሀገርና የአለም ክፍል የተደረጉ የትግል ታሪኮችን፣የህዝብ 
ጥያቄዎችና ትግሎች ጥያቄያቸው የተመለሰውም ሆነ ለድል የበቁት በቀጥታም ይሁን አልያም በተዘዋዋሪ 
የምሁራንን ድጋፍና ትብብር አግኝተው ነው፡፡ምሁራንን ያላሳተፈ እና ያገለለ ትግል ውጤቱ 
አስተማማኝ አይሆንም፡፡ምሁራን ራሳቸው ተጠራርተውና ተቀሳቅሰው እንዲሁም ተባብረውና 
ተስማምተው የበኩላቸውን የትግል አስተዋፅኦ በተቃዋሚ የትግል ጎራዎች ላይ የነቃ ተሳትፎ በማድረግ 
ትግሎችን ማስማማትም ሆነ የትግሉን ዕድሜ ማሳጠር ይኖርባቸዋል፡፡በመናናቅና ባለመስማማት 
የሚደረግ ትግል ማካሄድ ሀገር ለማፍረስና ህዝብን ለማጥፋት መተባበር ነው፡፡ 
 
በስተመጨረሻ ሁላችንም ትኩረት አድርገን ማየትና መከታተል የሚገባን ነገር ቢኖር የሚካሄደውን 
ትግል ተገን አድርገው የተፈጠሩና የሚፈጠሩ ነጋዴዎችን እና ሌቦችን ነው፡፡ፀንቶና ከጥቅም ፍለጋ ነፃ 
ሆኖ የሚታገለውን በማገዝ የሀገር ፣ታሪክ እና ትውልድ የማዳን ተባባሪ እንሁን፡፡አበቃው ለዛሬ፡፡ 

 
የህዝብ ትግል ሁሌም አሸናፊ ነው!፡፡ 
 
 

 


