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የካቢኔ ለውጥ ለአማራው ምን ፋይዳ አለው? (አንተነህ ገብርየ)
May 23, 2018

በኢትዮጵያ ከ1966 ዓ/ም ጀምሮ የተቀጣጠለውን ሕዝባዊ ንቅናቄ በመጠቀም ሰው በላው የትግራይ
ፋሽስታዊ አገዛዝ በ1968ዓ/ም የካቲት 11 ቀን ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ ማለትም ከማህበረ ገስገስቲ
ትግራይ(ማገት) እስከ ተጋድሎ ሐርነት ትግራይ (ተሐት) ከተጋድሎ ሐርነት ትግራይ እስከ ህዝባዊ ወያኔ
ሃርነት ትግራይ(ህወሃት) ድረስ እንደ እሥስት እየተለዋወጠ ሲንቀሳቀስ ጥላቻ ሰንቆ የተነሳው በአማራው
ነገድ ሕዝብና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ላይ ነበር በመሆኑም በፕሮግራሙ ነድፎ
አማራውን ከኢምፔሪያሊዝምና ካፒታሊዝም ሥርአት ጋር በአንድ ላይ ሰይሞ የትግራይን ሕዝብ በሀሰት
ፕሮፓጋንዳ በማወናበድ እሽ ያለውን በውድ እምቢ ያለውን በግድ አሰልፎ በማታገል”ታላቋን ትግራይ
ትግርኝት ሪፐብሊክ” ለመመሥረትና በአጎራባች ከሚገኙት ክፍለ ሀገራት ከጎንደርና ከወሎ ለምና
የማያቋርጥ የእርሻ ግባት፤ማእድንና ሌሎች ንጥረ ሀብቶች ያለውን አካባቢ ቢቻል በተለመደው
ማጭበርበር ባይቻል ደግሞ ኃይሉን በመጠቀም ትልቅ የቆዳ ስፋት ያላት ትግራይን በዓለም ደረጃ
አድገዋልና በልጽገዋል ከሚባሉት አገሮች እኩል በማድረግ ከኢትዮጵያ ተገንጥሎ ለመሄድ እንደነበርና
ዛሬም በዚያ ጠባብና ወራዳ አስተሳሰብ ተለክፈው ምኞታቸውን ከግቡ ለማድረስ ተግተው እየሰሩ
ይገኛሉ።
እዚህ ደረጃ ለመድረስ እንዴት ተቻለ?የሚል ጉዳይ ማንሳት የግድ የሚል ይሆናል ለዚህ የሚሆኑን አጠር
አጠር ያሉ መንደርደሪያ ሀሳቦችን በግርድፉ ለማቅረብ እሞክራለሁ። የየካቲት 1966 ዓ/ም ሕዝባዊ
እንቅስቃሴ ውጤት እንዲህ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊያንን ከዚህ አደገኛ ደረጃ ላይ ያደርሳል ብሎ
የገመተ እንዳልነበረ ብዙዎች በቁጭት የሚገልጹት መሠረታዊ ጉዳይ ነው።የሚገርመው ነገር በለስ
የቀናቸውም ሆነ በፖለቲካው ቁማር የተሸነፉት ከራሳቸው የሥልጣን ፍላጎት በሻገር ለኢትዮጵያ ሕዝብ
የሚበጅ አጀንዳ እንዳልነበራቸው ዛሬ ላይ ስናስብ በሂደቱ አልፈን ለመጣነው እንግዳ ሊሆን የሚችልበት
አንድም ምክንያት አይገኝም።በተለይ ለአማራው ነገድ ሕዝብ ከመፈየድ አንጻር ሲታይ ጥፋትን ያረገዘ
እንደነበር በድፍረት መናገር ይቻላል።ተሳስተሃል ብሎ ሊሞግተኝ የሚችል ካለ የቀደም
ማኒፌስቶውን(manifesto) ይዞ በፕሮግራሙ ላይ መከራከር ይቻላል።በመጠኑ እጅግ ግዙፍ የሆነው
ለአማራው የተደገሰው ስለት በብዙ መልኩ ሊታይ የሚችል ቢሆንም አማራው ኢትዮጵያ!ኢትዮጵያ!
እያለ ለሀገሩ ቀድሞ ሟች መሆኑን የተገነዘቡት የትግራይ ጠላቶቻችን እኛን ተባብሮ የሚያጠፋ
በአምሳላቸው ቀርጸው ሀገሪቱን በማን አለብኝነት በክልል ሲሸነሽኑ በየክልሉ ለሾሟቸው ቅጥረኞች እንደ
ራስ ስሁል ሚካኤል ከላያቸው ላይ ቁጥጥርና ክትትል የሚያደርጉ የራሳቸውን ሕዝብ የሚያርዱና
የሚያሳርዱትን በመመደብ ነው።ለዚህ ምሳሌ በአማራው ስም የተደራጀው ብአዴን በሚል የሚጠራውና
የአማራ ሕዝብ ላለፉት 27ዓመታት የከፈለውን መሰዕዋትነት ብቻ መጥቀስ በቂ ነው።
የጣሊያኑ ውላጅ ፋሽስቱ የትግራይ ወያኔ ቡድን በ1968ዓ/ም የካቲት 11 ቀን ከተመሠረተበት ጊዜ
አንስቶ እስከ አሁኗ ሰአት ድረስ በፍጹም አይኑን ጨፍኖ አማራ የትግሬ ጠላት ነው በማለት አማራውን
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በጦርነት ለመፍጀት አዋጅ አውጆ የዘር ማጥፋት ተግባሩን በራሱና በግብረ-በላዎቹ አማካኝነት
እያስፈፀመ ይገኛል።ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከት አማራው በማናቸውም መንግስታት ዘመን
ተጠቃሚ ያልነበረ መሆኑን ለመግለጽ የሕብረተሰቡን ኑሮና የአካባቢውን ሁኔታ መቃኘት ተገቢውን
ግንዛቤ እንድናገኝ ይረዳል።ከዚህ በተጨማሪ ከሕዝባዊ እምብኝተኝነቱ ከ1966 ዓ/ም ጀመሮ እና
የትግራይና ኤርትራ ተገንጣዮች ለስልጣን ከበቁ በኋላ በየፊናቸው የተመሰረቱ ድርጅቶች ፕሮግራም
ሲፈተሽ አማራውን በጠላትነት የሚፈርጅና አማራው መጥፋት እንዳለበት የፈረደ ሆኖ ነው የምናገኘው።
ልዩነት ሊኖር የሚችለው በለስ ባልቀናቸውና በለስ ቀንቷቸው ሥልጣን በመያዝና ባለመያዝ ብቻ ነው።
ተኪ ትውልድ ለመተካት የታሰበበት ጉዳይ ባይኖርም በታሪክ ማህደር በሠነድነት እንዲቀመጥ የኦነግ፤
ሻብያ፤ህወሃት፤መኢሶን፤ጀበሃ፤ብአዴን፤ኢህአፓ፤ግንቦት ሰባት፤ኦህዴድ፤ደህዴድ፤ኦዴግ፤
የኦብነግ…ወዘተ ድርጅቶች በአማራው ጉዳይ ላይ ምንም ልዩነት የላቸውም።
የፋሽስቱ ህወሃት መሪዎች ከተናገሩት በጥቂቱ ኮት የተደረጉትን ልጥቀስ፦
የባንዳዎቹ አምበል መለስ(ለገሰ)ዜናዊ፦አማራው ድኻ ሆኖ ሲለምን ማየት እፈልጋለሁ።
..
ስብሃት ነጋ፦ አማራንና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይመኖትን አከርካሪያቸውን ሰብረን
ቀብረናቸዋል።
..

ስየ አብርሃ፦አማራን እንደ ሲጋራ አጭሰን ረግጠን ቀብረነዋል።

..

ሳሞራ የኑስ፦አማራውን እንዳይነሳ አድርገን ገድለን ቀብረነዋል።

»
አባይ ወልዱ ፦ እስከ ዛሬ ጦርነቱ ይካሄድ የነበረው በትግራይ ምድር ነው አሁን ግን ጦርነቱን
ለአማራ ቤቱ ድረስ እንወስድለታለን። በማለት ተሳለቀብን እንዳለውም በ2008ዓ/ም ሐምሌ 5 ቀን
ጎንደር ላይ አፋኞችን በመላክ ጦርነት ተለኮሰ።
እንግዲህ እንዲህ እያሉ እየገደሉን ፤ እያሳደዱን ፤ እያሰሩን ፤ ሀብታችን እየዘረፉ ፤ መሬታችን እየወሰዱ
ሊበቃቸው አልቻለም።እስኪ ኢትዮጵያውያን በሙሉ መስክሩ እውን አማራ ጠላታችሁ ነው? የሐረሬ
ክልል፤የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል፤የአፋር ክልል፤የጋምቤላ ክልል፤የቤንሻንጉል ክልል፤የኦሮሚያ ክልል፤
የደቡብ ክልል ሕዝብ እውን አማራ የዚህ ሁሉ ሕዝብ ጠላት ነውን?ወዳጆቻችን እስኪ የአማራ አገር የት
ነው?ንገሩን?


በእናቱ ማህጸን ውስጥ ያለን ጽንስ እናቱን በሳንጃ ሆዷን ቀዶ አውጥቶ መግደል መሰልጠን
ነው?
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ነብሱ ያልወጣን ሰብአዊ ፍጡር ሳይሞት ቆዳውን ገፎ ገደል መስደድ ምን አይነት ጀብደኝነት
ነው?
ቤት ውስጥ ሰብስቦ በእሣት ማቃጠል እንኳን ለባለውለታችሁ ለአማራ ሕዝብ ለጠላት
ይበጃልን?
ምንም የማያውቅ የ12ዓመት ሕፃን ሳይሞት ብልቱን መስለብ፤አይኑን ማውጣት ምን ማለት
ነው?
በጦር፤በገጀራ በተለያዩ ስለታማ መሳርያዎች አማራን አሰቃይቶ በመግደል ምን ጥቅም
አገኛችሁ?
አማራው በደረሰበት ሁሉ እንደ ውሻ ውጣ የሚባለው ምን ስላደረጋችሁ ነው?
አማራው በጅምላ ሳይሞት ጉድጓድ ውስጥ ሲጣልና አፈር ሲጫንበት ምን ያህል
ተደሰታችሁ?

ይህ ፋሽስታዊ ሥርአት እየጎዳችሁ ወይንስ እየጠቀማችሁ ነው?አትሳሳቱ በጊዜ የአማራ ወገኖቻችሁን
ይቅርታ ጠይቃችሁ ንብረቱን መልሳችሁ ተመጣጣኝ ካሣ ክሳችሁ የቆየውን አብሮነታችሁን ብትቀጥሉ
መልካም ነው።ይህ ሳይሆን ቢቀር ግን ሁላችንም ሊጠቅም በማይችል የመፍትሔ ሀሳብ ውስጥ እንገባና
አገሪቱ እንዳልነበረች ትሆናለች ይህ በቅርቡ ሊሆን የሚችል መሆኑን እያስገነዘብኩ በተለይ ከላይ
በጠቀስኳቸው ክልሎች ተወላጅ የሆናችሁ በውጭም በሀገር ቤትም የምትኖሩ ዜጎቻችሁ እየሄዱ ያለበት
መንገድ በጣም አደገኛ በመሆኑ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ብትመክሩ ለሁላችንም ይበጃል።ይህ የወያኔ
ፋሽስታዊ ሥርአት ሥሩ እንደ ተቆረጠ ዛፍ ዛሬ ነገ ይወድቃል በሚባልበት ሰአት እንዲህ ከመሰለው
አጣብቂኝ ውስጥ መግባትና የትግራይ ፋሽስቶችን ተማምኖ ወገንን በጅምላ በአሰቃቂ ሁኔታ
መጨፍጨፍ የሚያስከፍለው ዋጋ ከእጥፍ በላይ መሆኑን እንዳትዘነጉት በድጋሚ አሳስባለሁ።
አማራ ወገኔ ሆይ!፦
ምሁር ፤ጋዜጠኛ፤ተማሪ አስተማሪ፤ነጋዴ ፤ወታደር፤የመንግሥት ሰራተኛ፤አርሶ አደር፤ሴት ወንድ
ሳንባባል በጋራ ቆመን ጦርነት ያወጁብንን ጠላቶቻችን መመከት ይገባን የነበረው ቀደም ብሎ ቢሆንም
ጊዜውን ሳንጠቀምበት አልፏል አሁንም አልረፈደም ጭካኔው የከፋ እየሆነ ስለመጣ እያንዳንዱ አማራ
ራሱን ነፃ ለማውጣት መንቀሳቀስ ይኖርበታል።የካቢኔ ለውጥ በተለያየ ጊዜ ተካሂዷል የደርግን የንጉሡን
ዘመን ማስታወስ ይቻላል።ይኸኛው አመጣጥ ግን በጣም አደገኛ ነው የካቢኒ ሹም ሽር ሲደረግ
እየተከታተልኩ ሳዳምጥ ነበር አማራውን የሚወክል ግን አንድም የለበትም።በወያኔው የሽግግር ዘመንም
አማራውን የሚወክል አልነበርም አሁን ደግሞ ባልተበላ ሣንጃ ሊያርዱን የተሰለፉት በዝተዋል በጥቅል
አነጋገር የስርአቱን እድሜ ለማራዘም እንጅ የኢትዮጵያን አንድነት በመስበክ ማምጣት እንደማይቻል
ግልጽ ነው።ይህ እየታወቀ ጥቅሙ የሚጠበቅለትና ተስፋ የሰነቀው ሲያጨበጭብ አማራው አብሮ
ማጨብጨብ አይገባውም።
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አማራው፦ስደትን መፈናቀልን ፤እስራትና እንግልትን፤ሞትንም ቢሆን ተላመደው እንጅ ሞትን እንዴት
ማስቀረት የሚሰነዘርበትንዱላ መመከት፤አጽመ ርስቱን የሱ የራሱ ማድረግ አልተቻለም።በጋራ ክንዱን
ማጠናከርና ጠላቶቹን እንደአመጣጣቸው መመከትና ማንከት የግድ ይለዋል በውጭ ተሰዶ የሚገኘው
አማራ ሻማ ማብራትና ሙት ወገኖቹን ከመቁጠር ወጥቶ ጠንካራ ድርጅት መፍጠር፤ለሀገር ቤት ወገኖቹ
ድምጽ መሆንና በሕግ መብታቸው እንዲከበር መታገል፤በሀገር ቤት ለሚካሄደው እንቅስቃሴ ያላሰለሰ
ድጋፍ መስጠት፤ጠመንጃ ላለው የጥይት መግዣ፤ጠመንጃ ለሌለው ጠመንጃና ጥይት በመግዛት
ማስታጠቅ የሚቻልበትን መንገድ ማመቻቸት ቁልፍ ጉዳይ ነው።ከዚህ ቀደም ያባከንነውን ጊዜ ለማካካስ
ጉዟችን ከፍጥነት ጋር ካልሆነ ጠላቶቻችን ፋታ አግኝተው እንዲጠናከሩ ያደርጋል ይህን ክፍተት መድፈን
ሰርጎ ገቦችን አፈንፍኖ ማግኘትና ማጋለጥ፤በመካከላችን የሚፈጠሩ ችግሮችን በመከባበርና በትግስት
በውይይት እንዲፈቱ ማድረግ ይጠበቅብናል።
የዚህ ሁሉ ጦስ መነሻው ፋሽስቱ የትግራይ ወያኔ ሥርአት መሆኑ ይታወቃል ሲጀመር አማራን
በጠላትነት መድቦ የተነሳ ድርጅት ስለሆነ የድርጅቱን ዓላማ አሳክቷል።ይህን ፀረ-ሕዝብ ድርጅት ከዚህ
ያደረሰው የህወሃት ጥንካሬ እንዳልሆነ ግን ግልጽ ልንሆን ይገባናል።ፈጣሪው ሻእብያ ሲሆን የውጭ
ኃይሎች(የጠላት እጅ እንዳለበት)አውቀን ነው ጠላታችን መግጠም ያለብን።ከዚህ ባሻገር ከኢህአፓ
ተገንጥሎ ወይም ኢህአፓን አፍርሶ ለህወሃት ግዳይ የወደቀው ኢህዴን በሚባል ይጠራ የነበረ መዐህድ
ሲመሠረት ያሰላቢ መለስ ዜናዊ ብአዴን የሚል ስም የለጠፈበት አማርኛ ተናጋሪ ትግሬዎች
የተሰባሰቡበት ድርጅት በአጠቃላይ በአማራ ሕዝብ ላይ ለደረሰው የሰው ሕይወት መቀጠፍ(የዘር
ማጥፋት)፤አካል መጉደል፤ንብረት መዘረፍ፤ መፈናቀል(ዘር ማጽዳት)፤ስደት፤ማንነቱን የመካድ
በኢትዮጵያ የመኖር መብቱ መገፈፍ ሁሉ በኃላፊነት የሚጠየቅ ሲሆን ከአሁን በኋላ በአማራ ስም
መነገዱን ማቆምና ወደየ ሚመለከታቸው ክልል የመሄድ እንጅ ከአማራ ሕዝብ አናት ላይ ሆኖ
የአማራውን እጅ እየጠመዘዙ መግደል ማስገደል ማክተም አለበት።
እስከ ዛሬ ሕግና ስርአት አለ ፤ ሲውሉ ሲያድሩ ይሰክናሉና ወደ ሰውነታቸው ይመለሳሉ ብሎ ሲጠብቅ
የቆየው አማራ ሕዝብ ጠላቶቹ ራሳቸውን ከሕግ በላይ አድርገው ሞቱን የከፋ እንዲሆን እያደረጉ በነሱ
ፖሊስ ሰላም በነሱ ዳኛ ፍትህ፤በነሱ አስተዳደር ተረጋግቸ እኖራለሁ ብሎ ስለማያስብ የወልቃይት ጠገዴ
ጠለምት፤የአርማጭሆ፤የራያ አዘቦ፤የመተከል ተመክሮ፤በወተር፤ቤንሻንጉል፤አርባጉጉ፤በጉራፈርዳ…ወዘተ
የደረሰበት ስቃይና መርገምተ ፍዳ አማራ በየደረሰበት እንደተለከፈ ውሻ ውጣ መባሉ ከበቂ በላይ ስለሆነ
ፍትሃዊ ዳኝነትን ሚዛናዊ አስተዳደርና ሰላም ሊያገኝ አልቻለምና ዱር ቤቴ ሰላምና መልካም
አስተዳደርን ፍትህን በጠመንጃየ ብሎ ጠመንጃውን ወልውሎ ጥይቱን አቀባብሎ አይኑን ከጠላቱ ላይ
ተክሎ አፈሙዙን ቀና ሰደፉን ዝቅ አድርጎ እጁን በጠመንጃው ምላጭ ላይ ጠልፎ ድርብ ድርቡን
እያነጎደው ሊሞትና ነጻነትን በትግሉ ሊጎናጠፍ የወሰነበት ደረጃ ላይ እንዳለ መሬት ያለው ሁኔታ
እያመላከተ ነው።ስለዚህ እርስ በርሳችን እየተናበብን የሚጠበቅብንን አስተዋጽኦ ለማበርከት እንዘጋጅ።
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**በረከት፤አዲሱ፤ህላዊ፤ከበደ፤ገነት ገብረእግዚአብሄር፤ዝማም፤አለምነው፤ታደሰ፤ተፈራ፤ደመቀ መኮንን
ከአማራው ገለል እንድትሉ እመክራለሁ የማትሰሙ ከሆነ ግን እናንተን ሊያሰማ በሚችል ቋንቋ
እንነጋገራለን።
ብአዴን የአማራን ሕዝብ አይወክልም!!
ድል ለአማራ ሕዝብ ተጋድሎ!!
(አንተነህ ገብርየ)

