የትዝብት አምድ ቁጥር ፰
አሁንም አማራነት ኢትዮጵያዊነት አይደለም!
አማራው ከተደራጀ ኢትዮጵያዊነት ይፈርሳል
ለሚለው የተሰጠ ምላሽ
በመጀመሪያ ባለፈው ሰምንት “አማራው ከተደራጀ ኢትዮጵያዊነት ይፈርሳል” በሚል ርዕስ
በአሲምባ ላይ ያወጣነውን ጽሁፍ አስመልክቶ ከአንባቢዎቻችን በርካታ ሂሶችና ተቃውሞዎች
ደርሰውናል። ምናልባትም መጣጥፉ በአሲምባ ላይ ለምን ወጣ በማለት ለተናደዳችሁብን
ደንበኞቻችን ትልቅ ይቅርታ እንጠይቃለን። እንድትረዱልን የምንፈልገው ይህንን መጣጥፍ ስናወጣ
በውስጡ ያዘለውን መርዛማ መልዕክት ስተነው ሳይሆን በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር የሚታገለው
ተራማጅ ክፍል በሳይበሩ ክፍል የዚያን ትውልድ መስዋዕትነትና የታገለበትን መሠረት አንድም
ባለማወቅ ወይም እያወቁ ጸረ ኢትዮጵያ አጀንዳ ያላቸው የኢትዮጵያ ጠላቶች በዛሬዋ ዕለት እያደረጉ
ያሉትን የውሸት ዘመቻዎች ምን እንደሚመስሉ ለግንዛቤ ለማቅረብ ሲሆን፤ ምናልባትም እንደዚህ
ያለው መርዛማ የውሸት የክለሳ ታሪክ ምላሽም በጊዜው ይሰጠዋል ብለንም በመገመት ነበር።
በነገራችን ላይ ይህ መጣጥፍ ለድረ-ገጻችን ሰሞኑን ከተላኩልን መጣጥሮች መካከል አንዱ ሲሆን
በፌስ ቡክም ተመሳሳይ መልዕክቶችን ያዘሉ ለአማራው ሕዝብ መጎዳት ተቆርቋሪዎች ነን የሚሉን
ወገኖችም የሚያንሸራሽሩት መሪ ሃሳብ ሆኖ ከርሞ ስንመለከት በአሁኑ ወቅት ለምን በዚያ ትውልድ
የትግል ታሪክ ላይ የውሸትና የክለሳ ታሪክ ተጧጧፈ? በተለይም በአማራው ስም እንንቀሳቀሳለን
በሚሉ ወገኖች ብለን መጠየቃችን አይቀሬ ነው።
ከዚህ በፊት ባወጣናቸው ተከታታይ ሁለት የትዝብት አምድ መጣጥፎች እንዳስገነዘብነው
በሀገራችን ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ሊመሠረት የሚችለው በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር
ስንሰባሰብ ብቻ ነው። በመቀጠልም የሚከተለውን አስቀምጠን አልፈን ነበር።
ለአማራው ሕዝብ መጎዳት ተቆርቋሪዎች ነን የሚሉን በአማራው ሕዝብ ላይ የሚደርሰው የወያኔ በደል ለዓለም
መዘርዘራቸው የሚደገፍ ነው። የኦሮሞ ሕዝብ ደጋፊዎች፣ የጋምቤላ ሕዝብ፣ የአፋር ሕዝብ ….ወዘተ
ደጋፊዎችም የየወገኖቻቸውን በደል ማሰማታቸው የሚደገፍ ነው።
ሊስተዋል የሚገባው ነገር ቢኖር በኢትዮጵያችን ሁሉም ሕዝብ ተከባብሮ፣ የህግ የበላይነት የሚከበርበት
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመመሥረት የሚቻለው ግን ሁላችንም፣ አማራው፣ ትግሬው፣ ኦሮሞው፣ አፋሩ
ወዘተ…በኢትዮጵዊነት ጥላ ሥር መሰባሰብ ስንችል ብቻ ነው። የዘር ግንዳችንን ቆጥረን መተማመንን እንገነባለን
ብለን ስንዳክር የምናጠፋውን ጊዜና ሃብት ሩቡን እንኳ በኢትዮጵያዊነት ለመሰባሰብና መከባበርንና መተማመንን
ለመገንባት ብንሞክር ወያኔንና መሰሎቹን አስወግደን በኢትዮጵያችን ሁሉም ሕዝብ በእኩልነት ተከባበሮ
ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት
ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት
ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።

የትዝብት አምድ ቁጥር ፰
የሚኖርበትን ዕውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ልንገነባ እንችል ነበር። እስኪ ሁላችንም እናስብበት።

ብለን ነበር። “አማራው ከተደራጀ ኢትዮጵያዊነት ይፈርሳል” በሚል ርዕስና ሌሎችም የሰሞኑ የክለሳ
ታሪኮች በተለይም ዋለልኝና መሰል ኮከብ የትግል መሪዎች ላይ እንደግለሰብ እንዲሁም በኢሕአፓ
እንደድርጅት የተነጣጠረ መረን የለቀቀ መጣጥፍ ሲሽጎደጎድ ለተመለከትን መሠረቱ ወያኔና መሰሎቹ
ለመሆናቸው ባንጠራጠርም፤ ለአማራው ቆመናል የሚሉን ለጊዜው ስማቸውን መጥቀስ ባያስፈልግም
እንደ ገደል ማሙቶ መቀባበላቸው አሳዝኖናል። በዘረኝነት መሰባሰብ አደገኝነቱም ወያኔ የቀደደው ቦይም
ስለሆነ ኢትዮጵያውያን እንዳንተማመን ተፈራርተን በየጥጋችን ተቀምጠን በየተራ የእሳት ዕራት
የምንሆንበትን ሁናቴ በወያኔና መሰሎቹ የሚያመቻቸን ስለሚሆን ነው።ዛሬ እንታገላለን የምን ወገኖች
እነዋለልኝና የዚያ ትውልድ ታጋዮች የታገሉት በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር እንደሆነ ልናስታውስ ይገባናል።
ኢሕአፓም እስካሁኗ ሰዓት እየታገለና እያታገለ ያለው በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር መሆኑን አንርሳ።
በዘረኝነት ታውረው የአድዋን ድል የአማራው ወይም የትግሬው ድል ብቻ አድርገው ሲወጣጠሩ
ለተመለከትን ምን ያህል የታሪክ ዕውቀት ድህነት የተጠናወታቸው መሆኑን ቁልጭ አድርገው
ያስቀምጡልናል። ለምን ቢባል ለምሳሌ አፄ ሚኒሊክ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር የኢትዮጵያን ሕዝብ
ከዳር እስከዳር አሰባስበው ሁሉን ኢትዮጵያዊ በአድዋ ድል ሁላችንን አስከበሩ እንጂ በአማራነት ጠበው
ቢሆን ድልም አይኖርም ነበር። ደግሞም ባባንዳነት ከጠላት ጋር የተሰለፉ ከሁሉም ዘር እንደነበሩበት
አንርሳ።
ያ ትውልድም እንደ አባቶቹ፣ አያቶቹ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ለሁሉም መስዋዕትነት ከፈለ
እንጂ ዛሬ ኢትዮጵያ ማለት የተሳናቸው የሳይበር ወሬኞችም ሆነ ዘረኛ ፖለቲከኞች አፍ ሊዘበት
ባልተገባው። እናም ሁሉም ወገን መመልከት ያለበት ያ ትውልድም ሆነ ኢሕአፓ ስህተት ሊሠሩ
ይችላሉ። ፍጹሞች ነበሩ አንልም፣ ሰዎች ናቸውና። ኢትዮጵያዊነትን ግን ለምንም ጥቅም ይሁን
ለፖለቲካ ያኔም አልሸጡም፣ ዛሬም እንዲሁ። ትግሉ ይቅለልልን ብለው ከነፈሰው ጋር ሁሉ ነፍሰው
በዘረኝነት ቦይ እየፈሰሱ ኢትዮጵያዊነትን አላስረከቡም፤ ወይም አንዳንዶቹ ሊያስተምሩን እንደሚሞክሩት
በዘር ተሰባስበው ኢትዮጵያን እናድናለን ብለው አልተመጻደቁብንም። ኢትዮጵያ ለማለት ፈርተው በዘር
እንሰባሰብን እያስተጋቡ ተሽመድምደው ከገቡበት የጠባብነትና የስሜት ትግል አዙሪት ተቸንክረው ወያኔ
ባጠመደላቸው ወጥመድ ታሥረው በምን የሞራል ብቃታቸው ይሆን ዋለልኝና ኢሕአፓ ላይ
የሚረባረቡት? ያነቃቸውም እንደሁ ከቂህ በፊት በሃማ ቱማ “ሳያጣሩ ወሬ ሳይገድሉ ጎፈሬ ዋለልኝንና ያንን ትውልድ ለቀቅ” የሚለውን መጣጥፍ እንዲያነቡ እንጋብዛቸዋለን።
የኢሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት
ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት
ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።

