
የቅማንት/አማራ ነኝ ምርጫና የውጤቱ እንድምታ! 

 ወያኔ ቅማንንት/            አማራ ብሎ ለመከፋፈል የፈለገበትን ዓላማና በሕዝቡ ላይ የሚያስከትለው አደጋ ወያኔ ይሄንን ምርጫ
       ለማድረግ የምርጫ ወረቀት ለሕዝቡ ማደል በጀመረ ማግስት "      የቅማንት የማንነት እንቅስቃሴ እንዴት ሊፈጠር ቻለ?
  ዓላማውስ ምንድን ነው?"           በሚል ርእስ በጻፍኩት ጽሑፍ ላይ በዝርዝር ገልጨዋለሁና በዚህ ጽሑፍ ላይ የማተኩረው
    ምርጫው በመደረጉ የሚመጣው ፖለቲካዊ (  እምነተ አሥተዳደራዊ)    እንድምታ ላይ ይሆናል፡፡

   ምርጫው ተካሔደ ውጤቱም 7   ለ 1          በሆነ ውጤት ተጠናቀቀ፡፡ ይህች አንዷ ቀበሌም ኮሮጆ ተገልብጦባት እንጅ
            የሕዝቡ ድምፅ አለመሆኑን ተደረገ ተብሎ ከተሰማው ነገር በተጨማሪ የአጠቃላዩ ውጤት መንፈስ ቁልጭ አድርጎ

             ያስረዳል፡፡ እኔ እንዲያውም ወያኔ ለማስመሰል አንድ ሁለት ቀበሌ ይሰጠንና የተቀሩትን ኮሮጆ ገልብጦ ይወስድብናል
     የሚል የእርግጠኝነት ሥጋት ነው የነበረኝ፡፡

    በምርጫው ዋዜማ አመሻሽ ላይ "       ወያኔ አጭበርብሮ ውጤቱን እንደሚቀይረው የሚያጠራጥር ስላልሆነ፣ ምርጫውን
            ከወያኔ የማጭበርበር እርምጃ ሕዝቡ ተከላክሎ ሊያድነው የሚችልበት ዕድል ስለሌለና በዚህ ምርጫ መሳተፍ ለወያኔ
       ከፋፋይ ፀረ ሕዝብ ፀረ ኢትዮጵያ የጎሳ ፌደራሊዝም (  የራስ ገዝ)       ሥርዓት እውቅናና ድጋፍ መስጠት ስለሆነ እንደ አራቱ
       ቀበሌዎች ምርጫው እንዲቀር እናድርግ መፍትሔው ይሄ ብቻ ነው!"       ስል የቀሰቀስኩትም ለዚህ ነበረ፡፡ ወያኔ እንዲህ

           ዓይነቱን የሚሰነዘርበትን ሐሜት ሐሰት ለማሰኘትና ምርጫን ያለማጭበርበር ሕዝብ የሰጠውን ድምፅ አክብሮ የሚቀበል
           እንደሆነ ለማስመሰል ባልጠበቅነው ሁኔታ ያደርጋል ብለን የፈራነውን ውጤት የሚያስቀይር የኃይልና ዓይን ያወጣ

           የማጭበርበር እርምጃ ሳይወስድ የሕዝቡ ድምፅ በየምርጫ ጣቢያው እንዲለጠፍ አድርጓል፡፡ ከአንዷ ቀበሌ በስተቀር
             ማለቴ ነው፡፡ የእሷን ቀበሌ ኮሮጆ የገለበጠውም በባዶ ወጥቶ ሐፍረት እንዳይሰማው ብሎ ነው፡፡ ይሁንና የምርጫ

  አስፈጻሚው አካል "      ውጤቱ የሚጸድቀው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው!"  ብሏልና "     ወያኔ ይሄንኑ የሕዝብ ድምፅ ውጤት
 በፌዴሬሽን (  በራስገዛዊ ሥርዓት)      ምክር ቤት አጸድቆ ያውጃል ወይ?"       የሚለው ነገርም ሌላ ጉዳይ ነው፡፡ ይህ የወያኔ

    አገዛዝ አካል በሚቀጥለው ሳምንት በ 15,1,2010 ዓ.ም.       በአራቱ ቀበሌዎች ምርጫው አለመደረጉን ምክንያት አድርጎ
            የሕዝቡ ድምፅ እንዲሠረዝ ያደርግ ይሆናል፡፡ ለዛም ይመስላል የሕዝበ ውሳኔ ምርጫ ባልተደረገባቸው አራቱ ቀበሌዎች

  ወያኔ በሄሊኮፕተር (  በፉር በረርት)         የታገዘ ጦር አዝምቶ ምርጫውን እንዲያደርጉ ለማስገደድ እየገደለና እያዋከበ
የሚገኘው፡፡

             ሲጀመር የሕዝበ ውሳኔውን የምርጫ ድምፅ ለማጸደቅ ወደ ምክር ቤቱ የተመራበት አሠራር ከፍተኛ የሕግ ስሕተት
            ያለበት አሠራር ነው፡፡ ምክንያቱም የመጨረሻውና ገዥው ውሳኔ የሕዝብን ድምፅ መሠረት ያደረገው ገለልተኛ እንዲሆን

            የሚጠበቀው የምርጫ አስፈጻሚው አካል የሚያውጀው ውጤት ነው እንጅ በፍጹም መንግሥት ነኝ የሚለው የአገዛዙ
               አካል የሆነው ምክር ቤት ሊሆን አይችልምና ነው፡፡ ምክኒያቱም ይህ ምክር ቤት የአገዛዙ አካል ነው እንጅ ገለልተኛ
               አካል ስላልሆነ ነው፡፡ ይህ ገለልተኛ ያልሆነ አካል በሕዝብ ድምፅ ላይ የመወሰን ሥልጣን ካለው የሕዝብ ድምፅ ዋጋ

       የለውም፡፡ ሕዝብም የሥልጣን ባለቤት አይደለም፡፡ አሠራሩም ኢዲሞክራሲያዊ (  ኢመስፍነ ሕዝባዊ)   ነው፡፡ ይሄም
         በመሆኑ ነው ከዓመታት በፊት በጠለምት ወረዳ የግጨውና አካባቢው ሕዝቡ "  አማራ ነን!"    ብሎ የሰጠው ድምፅ በዚህ

               ምክር ቤት ተዳፍኖ እንዲቀር የተደረገውና ያን አረሳስተው ቆይተው ሰሞኑን እነ ገዱ ያለ ሕዝቡ ድምፅ፣ ፈቃድና ይሁንታ
      አካባቢውን ለትግሬ የሰጡትና ወደትግሬ እንዲከለል ያደረጉት ፡፡

        ይሄንን ምርጫ ተከትሎ አንድ የሚንጸባረቅ የተሳሳተ አስተያየት አለ፡፡ "     የስምንቱ ቀበሌ የጎንደር ሕዝብ አንከፋፈልም
   ብሎ ድምፁን በመስጠት አሸንፏል!  ወያኔን አሳፍሯል!"       የሚል የተሳሳተ አነጋገር፡፡ ለሕዝብ የቀረበለት ምርጫ "ቅማንንት



   ነን ወደቅማንት አሥተዳደር እንከለል!/     ቅማንት አይደለንም ወደቅማንት አሥተዳደር አንከለልም!"    የሚል ነው የነበረው
 እንጅ "   አንድ ነን አንከፋፈልም!/    አይ አንድ አይደለንም እንከፋፈላለን!"      የሚል ምርጫ አይደለም የቀረበለት፡፡ በዚህም

              ምክንያት ለዚህ ምርጫ እውቅና ሰጥተን ድምፅ ስንሰጥ ወያኔ ያለ የኢትዮጵያ ሕዝብ ፈቃድ ይሁንታና ምርጫ በራሱ
          አንባገነናዊ ፍላጎት እንደፈለገ ለሸነሸነው ፀረ ሕዝብ ፀረ ኢትዮጵያ የጎሳ የራስገዝ (የፌዴራል)   የክልል አሥተዳደርና ክለላ

        እውቅናና ይሁንታ በመስጠት ለፖለቲካ ሽንፈት መዳረጋችንን ልናስተውለው አልቻልንም፡፡

             ከዚህ ቀደም በጻፍኳቸው ጽሑፎች ላይ ወያኔ ያለ ሕዝቡ ምርጫ ፍላጎትና ይሁንታ የራሱን ሕገመንግሥታዊ ድንጋጌ
           በሚጻረር መልኩ የወልቃይትን፣ የጠገዴን፣ የሁመራን፣ የጠለምትን፣ የራያን የአማራ መሬቶችና የቅማንት ነው ያለውን

             የጎንደር መሬት ያለ ሕዝቡ ፈቃድ ፍላጎት ምርጫና ይሁንታ የገዛ ሕገመንግሥቱን በመጻረር በአንባገነናዊና ሕገወጥ ውሳኔ
       መሬቶችን ወደ ትግራይ መከለሉን ለመግለጥ ነው እንጅ "     ሕዝብ መርጦ ወደሚፈለገው መከለል ነበረበት!"  ለማለት
           አይደለም፡፡ ምክንያቱም ሕዝቡ ይሄንን ቢያደርግ አንደኛ በግልጽ እንደሚታወቀው ወያኔ በግጨው እንዳደረገው ሁሉ

             በምንም ተአምር ቢሆን የሕዝቡን ድምፅ አክብሮ አይቀበልም፡፡ ሁለተኛ ይሄንን ስናደርግ ለፀረ ኢትዮጵያና ፀረ ሕዝብ
              ከፋፋይ የጎሳ ራስ ገዝ የአስተዳደር ሥርዓት እውቅና መስጠት መደገፍም ነውና፡፡ ይሄን ማድረግ ደግሞ ከወያኔ በኋላ

     የሚኖረውን የሀገሪቱን ፖለቲካ የሚያበላሽ ይሆናል፡፡

               የጎሳ ራስገዛዊ አሥተዳደር ያለ ሕዝብ ይሁንታና ፈቃድ መከለሉ ጥቅሙ ወያኔ ከወደቀ በኋላ ይሄንን ፀረ ሕዝብና ፀረ
          ኢትዮጵያ ሸፍጠኛ አከላለልን አፍርሶ ኢትዮጵያውያን ጎጣቸውን ሳይሆን ሀገራቸውን ኢትዮጵያን እንዲያስቡ ያደርግ
           ወደነበረው ወደበፊቱ የክፍላተ ሀገር የግዛት አሥተዳደር ለመመለስ ነገሩን ቀላል ያደርገዋል፡፡ በመሆኑም በዚህ

አማራ/             ቅማንት ምርጫ ድል ያገኘውና ያሸነፈው ወያኔ ነው እንጅ ሕዝብ አይደለም፡፡ ምክንያቱም ወያኔ ከአማራ
 የተገነጠለ "    የቅማንት የራስ ገዝ አሥተዳደር!"      የሚለውን የራስገዝ አሥተዳደር እንድናውቅለት አድርጎናልና ነው፡፡

               ከዚህ አንጻር ወያኔ ከዚህ ቀደም ሕዝብ ድምፅ ሳይሰጥበት የቅማንት የራስ ገዝ አሥተዳደር እንደሆነ አድርጎ የከለለው 42
            የሰሜን ጎንደር ቀበሌዎች ሕዝብ ድምፅ እንዲሰጥባቸው እየተጠየቀ ያለው ነገር የቅማንት ሕዝብ በወያኔ ተወስውሶ
        የተሳሳተ ውሳኔ የወሰነ እንደሆነ ከወያኔ ውድቀት በኋላ የሚኖረውን የአማራ/     ቅማንንት የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት የሻከረ

         ያደርገዋልና እዚያው ወያኔ እንዳቦካው መተዉ የሕዝብን እጅ አለማስነካቱ ይሻላልና በ 42    ቱ ቀበሌዎች የሕዝብ ድምፅ
       እንዲሰጥ እየጠየቅን ያለን ወገኖች ይሄንን እንቅስቃሴ እንድናቆም እጠይቃለሁ፡፡

             የበቀደሙን ምርጫ ሕዝቡ ከተሳተፈ ዘንዳ ሳልጠቅሰው ማለፍ የሚልፈልገውና ምርጫው ላይ ቅር ያሰኘኝን ነገር ግን
           መጥቀስ እፈልጋለሁ፡፡ ድምፅ የተሰጠባቸው ወረቀቶች ቆጠራ ላይ እንደታየው በየምርጫ ጣቢያው ከፍተኛ ከፍተኛ

            ቁጥር ያለው የድምፅ መስጫ ወረቀት ወያኔን የሚሰድቡ የሚያዋርዱ ስድቦች የተጻፈባቸው በመሆናቸው ዋጋ ቢስ
       ተደርገዋል፡፡ ይሄ የሚጠቅመው ወያኔን በመሆኑ ስሕተት ነው፡፡ "  አማራ ነኝ!"      ያለው መራጭ ቁጥር ከፍ ያለ በመሆኑ

  ነው እንጅ "  ቅማንት ነኝ!"            ያለው ተቀራራቢ ድምፅ ቢኖረው ኖሮ እንኳንና የዚህ ከፍተኛ ቁጥር የድምፅ መስጫ ወረቀት
           ይቅርና የአንድ ሰው ድምፅ ብቻ እንኳ ውድቅ መሆኑ ሽንፈትን ያመጣ ነበረ፡፡

  ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!!   ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!
  ሠዓሊ አምሳሉ ገ/   ኪዳን አርጋው

amsalugkidan@gmail.com


