የአሲምባ ድረ-ገጽ የትዝብት አምድ ቁጥር ፭
አማራነት ኢትዮጵያዊነት አይደለም።
አማራው፣ ኦሮሞው፣ ትግሬው፣….ወዘተ….
ሁሉም ግን ኢትዮጵያውያን ናቸው።
1.

በቅርቡ በፌስ ቡክ የሃሳብ መለዋወጫ ላይ አማራው መደራጀት አለበት የሚሉን ወገኖች ግንቦት
ሰባትን ጥንብ እርኩሱን እያወጡት ነው ይባላል። በአሲምባዊች በኩል ግንቦት ሰባት የሻቢያ አተላ
ተሸካሚ ስብስብ ከመሆኑም በላይ ሕብረ-ብሔራዊና ኢትዮጵያዊ ኃይል ተጠናክሮ እንዳይወጣ
የውሸት ተስፋና ፕሮፓጋንዳ በ ኢሳት እያናፋ ስለሆኑና፣ ኢትዮጵያን እንበትናታለን ብለው
ከሚደነፉብን ኦነጎች ጋር ሕብረት ብሎ የኦነጎችን እራፊ መለያ ጨርቃቸውን ከኢትዮጵያችን
ባንዲራ ጎን አድርጎ ኢትዮጵያዊነትን ለሚጠላ ስብስብ ሀገር ወዳዶችን ሳያፍሩ እውቅና ለመስጠት
የሚያደርጉትን መፍጨርጨር ከማውገዝም በላይ ከትግሉ ተስፈንጥረው መውጣት አለባቸው
ብለን ስለምናምን በዚህ ላይ እንስማማለን። በአሁኑ ጊዜ በሰሜን ጎንደርም ሆነ በደቡብ
የሚደረገው ሕዝባዊ አመጽ ወያኔን ሊያስደነግጥና የጊዚያዊ አዋጅ እስኪያውጅ ያርበደበደው ነገር
ቢኖር ትግሉ በትንሹም ቢሆን ኢትዮጵያዊነት መልክ መያዙ ነበር። በጎንደር ጎጅም ትዕይንተ
ሕዝብ ላይ የወጡትን መፈክሮች ያጤኗል። በአሁኑ ወቅት በአማራነት እንሰባሰብ የሚሉን ወገኖች
ድርጅቶቻቸውንና ሕብረቶቻቸውን በአጭር ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ካላሰለፉ
እንደርስለታለን ለሚሉት አማራ ሕዝብ ላይደርሱ ይችላሉ ብለን ስጋታችንን ማስመዝገባችን
አይቀሬ ነው። ለምን ቢባል ወያኔንና መሰሎቹን ዘረኞች ፖለቲከኞችን ማምከን የሚቻለው
በኢትዮጵያዊነት ለመሆኑ ከላይ የጠቀስነው የሕዝቡ ትግል ኢትዮጵያዊነት ምልክት ማሳየቱ ነው።
ከዚሕም በፊት እኮ የ97ቱን የሕዝብ መነሳሳት ለተመለከት ሕዝቡን ከዳር እስከዳር ያንቀሳቀሱት
ቅንጅትና ሕብረት በኢትዮጵያዊን በመሆን ትልቅን አስረሪ ኃይል ሆነው መውጣታቸው መሆኑን
አንዘንጋ።

2.

ትግሉ በየጊዜው የኢትዮጵያዊነት ወዳጅ ማነው ጠላትስ ብሎ መጠየቅ የተገባ ነውና፣ ግንቦት ሰባት
በጠላትነት መፈረጅ ያለበት የጸረ-ኢትዮጵያዊነት ስብስብ ለመሆኑ መጠራጠር የለብንም።
አማረብን ያሉ ምናልባትም ሕብረ-ብሔራዊውን ኢሕአፓን ከአማራው ጋር ያጣሉ የመሰላቸው
የሚከተለውን በፌስ ቡክ ለጥፈው አስገርመውናል።

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።

የአሲምባ ድረ-ገጽ የትዝብት አምድ ቁጥር ፭
“ያልተነገረው የኢህአፓ ታሪክ [ ክፍል ፪]
ኢህአፓ የአማራ ድርጅት እንደሆነ እየሰማን ያደግነው ወሬ ነው። ወያኔም ኢህአፓን «የአማራ ቾቬኒስት ድርጅት»
በማለት ከአሲምባ እንዲወጣ አድርጋዋለች። ግን የትኞቹ የኢህአፓ መሪዎች ናቸው አማራ? እስቲ ዶሴው ይውጣና
ይታይ!
ኢህአፓ እ.ኤ.አ. በሚያዚያ ወር 1972 ዓ.ም. በያኔው ምዕራብ ጀርመን ሲመሰረት ሰባት የማዕከላዊ ኮምቴ አባላት
ነበሩት። እነዚህም ደስታ ታደሰ፣ ክፍሉ ተፈራ፣ ክፍሉ ታደሰ፣ ተስፋዬ ደበሳይ፣ ብርሃነመስቀል ረዳ፣ እያሱ አለማየሁና ዘሩ
ክህሸን ናቸው። የነዚህን «ፋኖዎች» የብሔረሰብ ተዋጽኦ ስናይ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ደስታ ታደሰ —ትግሬ
ክፍሉ ታደሰ — ጉራጌ
ክፍሉ ተፈራ — ኦሮሞ
ተስፋየ ደበሳይ — ትግሬ
ብርሀነመስቀል ረዳ —ትግሬ
እያሱ አለማየሁ — ኦሮሞ
ዘሩ ክህሸን — ትግሬ ናቸው።

ከነዚህ የኢህአፓ መሪዎች መካከል በህይወት ያሉት ክፍሉ ታደሰና እያሱ አለማየሁ ብቻ ናቸው። እያሱ አለማየሁ አሁንም
ከመቃብር በላይ ያለው የኢህአፓ መሪ ነው። የተቀሩት የኢህአፓ አስኳዶች እስከ መጨረሻው ድረስ [ አንጃ ፈጥረው
የወጡት ጭምር] የድርጅቱ ፋኖዎች ሆነው አልፈዋል።
አንድም አማራ የሌለበት ኢህአፓ ውስጡን የሚመረምረው አጥቶ «የአማራ ድርጅት» እየተባለ ሲነገርለት እስከ ዛሬ ኖረ።
ከፍ ብሎ እንደቀረበው ግን በኢህአፓና በአማራ መካከል ምንም ግንኙነት የለም! ምስኪኑ አማራ ግን ፈርዶበት እውነቱን
የሚነግርለት ድምጽ አጥቶ ባልዋለበት ሲገዘገዝ እስከ ዛሬ ድረስ ኖረ፤ ተለቅሞ በማይሞላ ጉድጓድ ውስጥ ተጣለ፤
በዱልዱምም ታረደ!
ለኔ ከወያኔ በፊት የኤርትራን መገንጠል የደገፈውና ለዚያም ግብ ከሁሉ አስቀድሞ የታገለው ኢህአፓ ነው። ወያኔ ግን ኋላ
ቀን ጣለውና አረቦች ያሳደጉትን ሻዕብያን ተከትሎ አዲስ አበባ ሲገባ በመንግስትነት ተሰየመና ኢህአፓ ትግል ሲጀምር
ያነገበውን የኤርትራ መብት እስከ ነጻነት ህጋዊ አደረገው። ኢህአፓ ከታገለለትና ካሳካው የትግል ፍሬው መካከል ብቸኛ
«የኤርትራ ህዝብ መብት እስከ ነፃነት!» የሚለው ነው። ይናገራል ፎቶ እንዲሉ ኢህአፓ «የኤርትራ ህዝብ መብት እስከ
ነፃነት!» የሚል አብይ የትግል ግብ ይዞ ይንቀሳቀስ እንደነበር ወረድ ብሎ ከታተመው የአስኳዶቹ የ1967 ዓ.ም.
መፈክር መረዳት ይቻላል።”
አማራነት፣ ኦሮሞነት፣ ትግሬነት … ወዘተ. ኢትዮጵያዊነት አይደሉም። ሁሉም ግን ኢትዮጵያውያን ናቸው።”
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።

የአሲምባ ድረ-ገጽ የትዝብት አምድ ቁጥር ፭
እንደዚህ ያለው ጽሑፍ በአሁኑ ወቅት ለምን አስረለገ? ኢሕአፓ የታገለውና ያታገለው
በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ለመሆኑ የሚጠራጠሩ ካሉ ታሪኩን በረጋታ መመልከቱ የነሱ ነው።
ወያኔን ለመጣል የሚደረገው ትንንቅ ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው ማርከሻው ስንልም ያ ብቻ ስለሆነ
ነው። ወያኔ በሚፈልገን ቦይ እየፈሰስን በወያኔ ለመመታት መመቻቸት እንጂ በቂ ኃይል ሆኖ
መውጣት አይቻልምና የአማራ ወጣቶችንም የምንመክረው በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ቶሎ
ተሰባሰቡ ነው ምክራችን። የኢትዮጵያን ጠላቶችና ወዳጆችንም እንለይ!
የኢሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ
ኢሕአፓ ለዘለዓለም ይኑር!
ድሮ ኢሕአፓ ነበርን የምንል ብዙ ምክንያት ሳናበዛ በምንችለው ኢሕአፓን እንርዳ!
ኢትዮጵያዊነት ያለጥርጥር በትግላችን ያቸንፋል።

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።

