
በአማራው ላይ ያለማቋረጥ የሚካሔደው የሰላቢነት ፖልቲካ
                                                      ከቋራው አንበሳ
የመላውን አማራ ህዝብ ማንነትና የህልውና ጥያቄ አንግቦ  ለወራሪ ትግሬወች ዛሬም ሆነ ትናንት ሳይንበረከክ
አሁን  ላይ  ላደረሰን  የወልቃይት ጠገዴና  ጠለምት ሕዝባችን  ምስጋና  ይድረሰው። ጀግናው የወልቃይት
ጠገዴና ጠለምት ሕዝብ መላውን አማራ ከገደል ውስጥ አውጥቶ አፋፉ ላይ አድርሶናልና የታሪካችን መኩሪያ
መዘክራችን ነው። መላው አማራ ህዝብ የጀግኖቹን ተጋድሎ ተረክቦ የራሱን ህልወና ለማስከበር በቁርጠኝነት
ተያይዞታል  ወዳጁን  አስደስቶል  ጠላቶቹንም  ትክክለኛውን  አውሬዊ  ማንነታቸውን  በማሳየት  ጉዘውን
በመቀጠል  በመራራ  ትግሉ  ነፃነቱንና  ሕልውናውን  ከማስመለስ  ባሻገር  ከእንግዲህ  ፈፅሞ  ወደሁላ
አይመለስም።

 አማራው በሐገራችን የረጅም ዘመናት የትግል ታሪክ ውስጥ ብዝበዛን፤ ጭቆናን፤ የፍትህ እጦትን፤ የዘመናዊ
ዲሞክራሲ ግንባታን፤ የህግ የበላይነትን አስመልክቶ ብሔራዊ ለውጦችን ለማምጣት ይቻል ዘንድ ግንባር
ቀደም በመሆን ከፍተኛ መስዋዕትነትን ከፍሎበታል። የተደረጉት ለውጦች ሁሉ ጠቀሙም አልጠቀሙም
የአማራውን ግንባር ቀደም መስዋዕትነት የጠየቁ ናቸው ። አማራው በሐገሩ ኢትዮጵያ ሕልውና ላይ ግን
አንድም ቀን ጥያቂ ያነሳበት ወቅት የለም። እንዲያውም ይህንን በማድረጉ ለረጅም ዘመናት ቂም የወረሱበት
የውጭ ሐይሎች በቀጥታና በተዛዋሪ በአማራው ላይ ያልፈፀሙበት ወረራና ሴራ አልነበርም።ይህንን ቁርሾ
ወያኔ  መጠቀሚው በማድረግ የምዕራባዊያንና የአረቡቹ ቅጥረኛ ሁኖ እራሱን ያሳጨበትና ታላቅ ወዳጅ
ለመሆን የበቃበት የአማራው ደም ፈሶባት አጥንቱ ተከስክሶባት ለትውልድ ያቆያትን  ኢትዮጵያ አሳልፎ
በመስጠት  ነበር።  እነሱ  በቀጥታ  ወረራ  መፈፀም  ያልቻሉትን  ኢትዮጵያን  በባለቤትንነት  እንዲረከቧት
ስላመቻቸላቸውና ስላገለገላቸው ብቻ በመሆኑ ነው። ብረት አንስቶ ጫካ የገባውም የትግራይን ህዝብ ከአማራ
ቅኝ ግዛት ለማውጣት  ሳይሆን የቀጣሪወቹን ፍላጎት ለማሟላት ነው። ከዚህ ላይ የምንረዳው የሰላቢና
አጭበርባሪ ፖለቲካ ለወያኔ  ምን  ያህል  እደጠቀመው ነው። ለቅጥረኛው ወያኔ  ቀለብ ሰፍረው አማራን
የሚአጠፋበት  መሳሪ  አስጨብጠው  ሰፊ  የፀረ-አማራ  ፕሮፖጋንዳ  አስታጥቅው  ደደቢት  ጫካ  እንዲገባ
መክረው የአውሬነት ስለነልቦና እንዲጨብጥ አደረጉት። ወያኔ ይህን ገመናውን በመደበቅ የትግራይን ወጣት
በተጭበረበረ ሰላቢ ፖለቲካ ቀለበት ውስጥ አስገብቶ በአማራ ጠላትነት አሰልፎ አማራ ገዳይ መፈክር እያሰማ
ህይወት ያለውን ሁሉ እየገደለና እየዘረፈ አዲስ አበባ ለመግባት መቻሉ ግልፅ ነው።    

ነገር ግን የታሪክ አዋቂወች በትክክል እንዳስቀመጡት አማራው የውጭ ወራሪወችንና ቅኝ ገዝወችን እየረገጠ
በማስወጣትና የወረራ ሕልማቸውን ከንቱ ያደረገ ኢትዮጵያዊ ባለውለታ ሕዝብ እንጅ የራሱን ሐገር በቅኝ
ግዛት የገዛ አልነበረም። የድሮዋ ኢትዮጵያ  የመላው ኢትዮጵዊ ዘጎቿ እንደነበረች ሕሊናው በቅንነት የሚያስብ
ዜጋ የሚክደው አይደለም። አማራው በማንኛውም የዜጎች የጋራ መብትና ጥቅም ውስጥ እራሱን አስቀድሞ
ወገኖቹን አግልሎ እራሱን የጠቀመበት ታሪክ አጋጣሚ የለም አልታየም። ባጭሩ አማራው በሌሎች ወንድም
ጎሳወች ላይ ተፅኖ ፈጣሪ ሆኖ ለማጥቃት በሚአመቸው ሁኔታ በአማራነቱ ተደራጅቶ ቂምና በቀል ቋጥሮ
በጠላትነት የፈረጀው፤ ሐብትና ንብረቱን የዘረፈው፤ የገደለውና ያስገደለው፤ሰላምና ነፃነቱን ገፎ ህልውናውን
የተፈታተነው ኢትዮጵያዊ ጎሳ የለም አልነበረም። በሰላቢ ፖለቲካና ማጭበርበር የተታለለው አማራ እንዲሕ
እንዳሁኑ የትግራይ ወራሪወችና ተባባሪወቻቸው ይከዱኛል ማተቤን ቆርጠው እምነት የለሺ ያደርጉኛል
ለኢትዮጵያ  ስትራቴካዊ  ጠላቶች  ተቀጥረው  ደሜን  በማፍስ  ስጋየን  ይበሉታል  ያለመድን  ይሸጡኛል
ይሰማማብኛል ብሎ አላሰበም አልጠበቀም። የትግራይ ፋሺስቶች ከሌሎች ኢትዮጵያዊ ጎሳወች ነጥለውና
በተለየ  ሆኔታ  ዘሬን  ቆጥረው  ፈፅሞ  ያጠፉኛል፤  ጭካኔ  በተሞላበት  ሁኔት  ነፍሰገዳዮችን  አደርጅተው
ያስገድሉኛል ከመኖሪያ መንደሬ ክትውልድ ሐገሬ እየገቡ ያባርሩኛል አገር የለሺ ያደርጉኛል ይደበድቡኛል
ወደግዞት ያወርዱኛል በሎ አማራው ለደቂቃም ያህል አልገመተም ነበር። ሆን ተብሎ በሚፈጠሩ ተላለፊ
በሺታወችና  ዘርን  የሚመክኑ  መዳሕኒቶች  በመጠቀም  የመዋለድ  ተፈጥሮዊ  ነፃነቴን  ገፈው  ዘር  አልባ
ያደረጉኛል የባሕልና የስነልቦና ጥቃት ያደርሱብኛል ከሌሎች ወንድም ጎሳወች ጋር የነበረውን ፍፁም የሆነ
ውህድነት ድልድዩን በመስበር ተዋልዶና ተጋብቶ የመኖር ሰባዊ ክብሬን ይገፉታል የሚል አንዳችም እሳቦት
አልነበረውም። መኖር ደጉ ሆነና ዛሬ ወያኔ  እየቆራረጠ የተካፈላትና እደሸቀጥ እቃ ገብያ ላይ አውጥቶ
በመሸጥ  በቢሊዮን  የመቆጠር  ዶላር  ያጋበሰባትን  የዛሬዋን  የፈረሰች  የተዳከመች  የተከፋፈለች  የወያኔው
ኢትዮጵያን ለማየት በቅተናል። 
እጅግ የሚገርመውና የሚያሳዝነው አህንም እንደተለመደው የትግራይ ወራሪወች የታላቁን መላው አማራ
ሕዝብ የህልውና ጥያቄ ለማድበስበስ ሰላቢነትና የማጭበርበሪ ፖለቲካን እየተጠቀሙ መሆናቸው ነው።ዛሬ



ሁላችንም እንደምናውቀው  ወያኔ  በአማራው ላይ የፈፀመውንና የሚፈፅመውን የዘር  ማጥፋት ወንጀል
ለመረዳት ፖለቲከኛ፤ልዩ ተመራማሪ ትንቢት ተናጋሪ መሆን አያስፈልገንም። ይልቁንም የግፉ ክምር ተቆልሎ
ሳይማር ባስተማረን ገበሬ፤ነጋዴ ከተሜ ገጠሬ ሰራተኛና ተራ ድሐ አማራ ሕዝብ ዘንድ ተቃውሞው ገንፍሎ
ማንም ሊገድበው በማችል ሁኔታ ወጥቶል።  በርግጥ ነው ትግራይ ውስጥ ቀደም ሲል እድሜ ያዋሳቸውና
አንዳንድ ተጭበርብረው ወደበረሐ ከገቡት ወጣቶች ውስጥ በአማራው ጠላትነት ላይ ያጠነጠነውን የወያኔ
ሰላቢና  አጭበርባሪ  ፖለቲካ  ከጅምሩ  በመቃወም  ትልቅ  ወጋ  የከፈሉ  ነበሩ።  አሁንም  ጥቂት  ቢሆኑም
በመክፈል ላይ ያሉ ወገኖች እንዳሉ መካድ የለበትም። ለምሳሌም አማራውን በጠላትነት መፈረጅ የትግራይ
ህዝብ ታሪክ አይደለም ደደቢት ወስጥ ተቀምጣችሁ በትግራይና በትግሬ ስም እየማላችሁ አብሮ መኖር ብቻ
ሳይሆን በዘሩ የተደባለቀውን ቤተሰብ አታፍርሱት አማራ ጠላታችን አይደለም አታጋጩን አታጭበርብሩን
የሚል መፈክር አንስተው የወደቁት ጀግኖች ቀላል አይደሉም። ይንን በመናገራቸው ጭራሺ ከትግራይ መሬት
ውስጥ ትውልዳቸው ሁሉ እዲጠፋ አድርገዋቸወል።ጊዜ የራሱን ምስክርነት ስለሚሰጥበት ወደፊት ያለው
ትምልድ ያወጣዋልና ለመመልከት የብቃን እላለሁ። በህይወት ካሉትም ውስጥ እጅግ በጣም ጥቂቶች ሰሚ
ባያገኙም አሁንም በመጮህ ላይ ያሉ አሉ። ለምሳሌ ታላቁና ጀግናው አቶ ገብረመድን አርዕያ፤እውቁና ታላቁ
ጀግና አቶ ጌታቸው እረዳ፤ አቶ አሰገድ ወልደስላሴ ከነልጆቻቸው በመጥፋት ላይ የሚገኙ፤የወያኔው ቀንደኛ
መስራች ዘግይቶ ቢሆንም የተገለፀለት ገብሩ አስራት፣ ጋዜጠኛ አቶ አብርሐ በላይ ጋዜጠኛ አቶ እየሩሰሌም
ይገኑበታል። 

ወያኔ ዛሬም እራሱን እደመንግት በመቁጠር በተቀመጠበት ወንበር ውስጥ ሰላቢና አጭበርባሪ ፖለቲካን
የሕይወቱ ዋልታ አድርጎታል። ዛሬ የትግራይን ሕዝብ ባጠቃላይ በወያኔ የተጭበረበረ ፖለቲካ የተሰለበና
በፀረ-አማራነት ላይ የተገነባ በወያኔ አምሳል የተወለደ ወጣት ትውልድ ሆኖል። ዛሬ ወገኑን አማራውን
እየገደለ ልዩ ልዩ ጥቅማጥቅም ማግኘት የለመድና ሰርቆ ባጭር ጊዜ የከበረ ግለኛ ትውልድ አፍርቶል፡፡ ዛሬ
ትግራይ ውስጥ የስርቆት ባህል አይጠቅመንም የሚለውን ቀደምት ትውልድ አጥፍቶ ስለሰውልጅ ክቡርነት
መስማት የማይፈልግ ጨካኝ ትውልድ ፈጥሮል፤  ጠባብና ዘረኛ የሆነውን የትግሬነት ስነልቦና ፈጥሮ አዶልፍ
ሒትለር  የተጠቀመበት የጥፋት መንገድ  በመከተል በማንኛውም መንገድ  የትግሬን  የበላይነት  የሚሰብክ
ትውልድ አፍርቶል። ስለዚህ  በመላው አማራ ሕዝብ ላይ እየተፈፀመ ያለውን የዘር ማጥፋትና ማፅዳት
ወንጀል አሁን ትግራይ ውስጥ ያለውን ትውልድ(ህዝብ) ከደሙ ንፁህ  ሊአደርገው እዴት ይችላል ? ለመሆኑ
ወያኔንና ሕዝቡን ለይታችሁ እወቁ የሚሉን ቁማርተኞች የሰላቢነት  ፖለቲካ ፍጡራን አይደሉም ትላላች ?
ውድ የአማራው ልሕቃን ወያኔ  ከመነሻው እስከመድረሻው አማራውን ለይቶ የሚጠፋበት ስልት ነድፎ
በማጭበርበርና በማታለል አዘናግቶ አማራውን እየገደለውና እያስገደለው ያለውን የትግራይ ወራሪ ቡድን
በቃህ ልንለው ይገባል።  አማራውን ከጨካኝ አሺባሪ ወያኔወች ፈፅሞ ጥፋትና ፅዳት ልንታደገው ይገባል ።
 ቸር ይግጠመን 

                                   


