
አዎ በአማራ እና በትግሬ መሀከል 

ጥል አለ እርቅም ያስፈልገናል!!! 

 
ዛሬ ቅዳሜ 9,3,2010ዓ.ም. እና ነገ እሑድ ወያኔ "የአማራ እና የትግሬ የእርቅና የሰላም ጉባኤ!" ያለውን ጉባኤ ለማድረግ የትግራይ 

ባለሥልጣናቱንና የብአዴን ባለሥልጣናቱን ጎንደር ከተማ ላይ እንዲታደሙ አድርጓል፡፡  

ወይ ጉድ "ስምን መልአክ ያወጣዋል!" አሉ፡፡ ብአዴን አሉት? ብአዴን እንደስሙ ለአማራ ሕዝብ ብአድ ወይም በአድ እንደሆነ መቅረቱ 

ባይደንቀንም እንኳ በጥቂቱም ቢሆን ሳይገርመን የሚቀር አይመስለኝም፡፡ መድነቅ እማ እንዴት ሊደንቀን ይችላል? ማን ለምን ዓላማና 
አገለግሎት ብአዴንን እንደፈጠረው አሳምረን እናውቃለንና፡፡  
ለወያኔ ይሄ የእርቅ ጉዳይ እሳት የወለደችውን ላም ዓይነት ሆኖበታል፡፡ እንዳትልሰው እሳት እንዳትተወውም ልጅ ሆኖባት እጅግ 
የተቸገረችውን ላም፡፡ ወያኔ በእሱ ምክንያት እሱ የትግሬ ሕዝብን ከጎኑ አሰልፎ በትግሬ ሕዝብ ስም በአማራ ሕዝብ ላይ ከዘር ማጥፋትና 
ማፅዳት ግፍ እስከ ሀብት ንብረት ዘረፋ፣ ከሰብአዊ መብት ገፈፋና ረገጣ እስከ የአስተዳደር በደል ምንም ዓይነት ጥፋትና መተላለፍ 

ሳይኖርበት አማራ በመሆኑ ብቻ እነኝህን ግፎች ሲፈጽምበት መቆየቱንና የአማራ ሕዝብም በዚህ ሁሉ አረመኔያዊና ኢሰብአዊ ግፍ 

ምክንያት የትግሬን ሕዝብ እንደጠላ እንደተቀየመ ያውቃልና የእርቅን አስፈላጊነት ተረድቶ አሕዮቹን ብአዴኖችንና ከአንድ ሽህ በላይ 

የሚሆኑ ጎንደር ኗሪ ትግሮችን በአማራ የሀገር ሽማግሌ ስም ሰብስቦ እርቅ እርቅ እያለ ይገኛል፡፡ 

እዚህ ላይ "ወያኔና የትግሬ ሕዝብ የተለያዩ ናቸው እንዴት አንድ ታደርጋቸዋለህ?" የሚል አይጠፋም፡፡ አንድ ስለመሆናቸውና 
ልዩነት የሌላቸው ስለመሆናቸው ከዚህ ቀደም በመረጃና በአመክንዮ እያረጋገጥኩ ደጋግሜ የጻፍኩበት ጉዳይ በመሆኑና ወያኔ 

እና የትግሬ ሕዝብም "አንድ ነን!" እያሉ ነጋ ጠባ የሚመሰክሩት ጉዳይ በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደማንወዛገብ ተስፋ 

አደርጋለሁ፡፡ ለማንኛውም ወያኔና ትግሬ አንድ መሆናቸውን የሚጠራጠር ካለ "አዎ! ትግሬ ማለት ወያኔ ነው ወያኔም ማለት 

ትግሬ ነው፡፡" የሚለውን ጽሑፍ ጎግል አድርጎ ማንበብና መረዳት ይችላል፡፡ 

ከትግሬ ሕዝብ ከወያኔ የተለዩ፣ ወያኔን የሚቃወሙ አረና ትግራይና ትሕዴን ወይም ደሚሕት የሚባሉ ተቃዋሚ ድርጅቶች 

ወጡ ተወለዱ ቢባልም ዓላማና ትልማቸው በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ከወያኔ የከፋ ወያኔ በመሆንና በመዝረፍ የትግሬን ሕዝብ 

ከወያኔ በበለጠ ለመጥቀም የሚያልሙ የሚመኙ ወጡ ተወለዱ እንጅ "ወያኔ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ግፍ፣ በደልና ዝርፊያ 

አድርሶ ትግራይን ኢንዱስትሪ በኢንዱስትሪ (ምግንባብ በምግንባብ) አድርጎ በኢትዮጵያ ሕዝብ ዘንድ እንድንጠላ 
እንድንጠመድ አድርጎናል፣ በኢፍትሐዊነት ተጠቃሚ አድርጎናል ይሄ ወንጀል ነው፡፡ መጠቀምም ካለብን ፍትሐዊ በሆነ 

መንገድ ከተቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር በእኩልነት ነው መጠቀም ያለብን!...." የሚሉ ተቃዋሚዎች ሊወጡ ሊወለዱ 

አልቻሉም፡፡ ወደፊትም ቢሆን ከትግሬ ማሕፀን ወንበዴና ባንዳ እንጅ ፍትሐዊና ኢትዮጵያን አሳቢ አስቀዳሚ ኃይል ይወጣል 

ብሎ ተስፋ የሚያደርግ ካለ ቂል መሆኑን በእርግጠኝነት ልነግረው እወዳለሁ፡፡  

አንድ ግልጽ የሆነ ጉዳይ አለ፡፡ መቸም እርቅ የሚፈጸመው በተጣሉ አካላት መሀከል ነው፡፡ ያልተጣላ አይታረቅም፡፡ እውነት 

ነው ተጣልተናልም፡፡ በባሕላችን በተጣሉ አካላት መሀከል እርቅ ሲፈጸም የቀማ መልሶ የበደለም ክሶ ነው፡፡ የቀማና የበደለ 
የመካስና የመመለስ አቅም የሌለው ከሆነ ብቻ በተበዳዩ ይሁንታ እርቁ በይቅር ለእግዚአብሔር ሊቋጭ ይችላል፡፡ ከዚህ 

ውጭ ግን ሊደረግ የሚችልና የቻለም እርቅ ዓይተንም ሰምተንም አናውቅም፡፡ ወያኔ (የትግሬ ሕዝብ) የአማራን ሕዝብ 

እየጠየቀ ያለው እርቅ ታይቶና ተሰምቶ የማያውቅን የእርቅ ዓይነት ነው፡፡ "የቀማሁትንም ሳልመልስ የበደልኩትንም ሳላክስ 

የቀማኋቹህን "መልስ!" ሳትሉኝ የበደልኳቹህን "ካስ!" ሳትሉኝ እንታረቅ! ነው እያለ ያለው፡፡ እኛ ደግሞ ወያኔን (የትግሬን 

ሕዝብ) ብልጥ የሆንክ መሰለህ እንጅ የመጨረሻ አህያና ቂል ነህ! ብለን እንስቅበታለን፡፡ 

ወያኔ በራሱ ሥራ ወይም ስሕተት የራሱን ሕዝብ ከአማራ ሕዝብ ጋር ማጣላቱን፣ ማቆራረጡን፣ ማቀያየሙን ቢያውቅና 

በዚህም ቢጨነቅም የቀማውን መልሶ የበደለውን ክሶ እውነተኛና ትክክለኛ እርቅ ለመፈጸም ግን የሞራል (የቅስም) ብቃትና 
ወኔ አልባ በመሆኑ፣ ፍላጎቱና ቁርጠኝነቱም ስለሌለው ትክክለኛና እውነተኛ እርቅ እንዲፈጸም ለማድረግ አልቻለም፡፡ 
የቀማውን እንዳይመልስ የበደለውን እንዳይክስ ስስት አንቆ ይዞታል፡፡ ዝም እንዳይል እንዳይተወው ደግሞ አስጨናቂ ጉዳይ 

ሆኖበታል ሥጋት እረፍት ነስቶታል፡፡ እሳት እንደወለደችው ላም መሀል ላይ ፈጦ ስለጨነቀው ብቻ እርቅ እርቅ እያለ ባዶ 

ጩኸቱን እያላዘነ ይገኛል፡፡  

እውነተኛና ትክክለኛ እርቅ አድርገን አስተማማኝ ሰላም እንዲወርድ ከተፈለገ ወያኔ (የትግሬ ሕዝብ) ምን እንደቀማቹህና ምን 
እንደበደላቹህ ጠንቅቃቹህ ታውቁታላቹህና ስንጥር ሳታስቀሩ የቀማቹህትን መልሱ የበደላቹህትን ካሱ፡፡ ይሄኔ እውነተኛውና 



ትክክለኛው እርቅ ይፈጸማል አስተማማኝ ሰላምም ይወርዳል፡፡ በእውነት ይሄንን ሳታደርጉ እርቅና ሰላም ይፈጠራል ብላቹህ 
አልማቹህ ከሆነ እያደረጋቹህት ያላቹህትን ነገር እያደረጋቹህ ያላቹህት የመጨረሻ ቂልና ማሰብ ማገናዘብ የተሳናቹህ 
መሆናቹህን ልነግራቹህ እወዳለሁ፡፡ የአማራን ሕዝብም ፈጽሞ እንደማታውቁት ጭምር ልነግራቹህ እወዳለሁ፡፡ 

ከዚህ በስተቀር ግን ምድረ አህያ ሁሉ "እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል!" እያልሽ ያለ ራስሽ ጥቅም በስተቀር ሀገርንና የኢትዮጵያን 
ሕዝብ ሳታስቢ በድንቁርና እብሪት ልቡናሽን ደፍነሽ በማን አለብኝነት ግፍ ስትግችንና ስትዘርፊን ኖረሽ ኖረሽ አሁን 
ብትጨናነቂ አንዳችም የሚፈይድልሽ ነገር የለምና ጭንቀትሽን ቻል አድርገሽ የዘራሽውን እስክታጭጅ ድረስ አርፈሽ 

ብትቀመጭ ይሻልሻል ብለን እንመክርሻለን! 

እናም ለአሁኑ አልተሳካላቹህም፡፡ እራሳቹህን ማቄላቹህን ተውና እውነተኛና ትክክለኛ እርቅ እንዴት ሊፈጸም እንደሚችል አጥንታቹህና 
እውነተኛና ትክክለኛ እርቅ ለመፈጸም የሚጠይቀውን ጉዳይ ለመፈጸም ተዘጋጅታቹህ ኑ፡፡ ይሄንን ለማድረግ እስካልፈቀዳቹህና 

እስካልተዘጋጃቹህ ድረስ ግን እመኑኝ የሰማይ አምላክ ምስክሬ ነው የፈራቹህትን ጽዋ ከመጎንጨት የትም ልታመልጡ አትችሉም!!! 

ሌላውን ሁሉ ብትረሱ የዘሩትን ማሳጨድ ሥራው የሆነ አምላክ አለና ይሄንን አትርሱ!!! አመናቹህም አላመናቹህ የዘራቹህትን ማጨዳቹህ 

ከቶውንም አይቀርላቹህም!!! 

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!! 

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው  

amsalugkidan@gmail.com 


