የባቢሎናውያን ትግል
ጠላትን ሳያውቁ ለትግል መነሳት ምን አይነት ውጤት ሊያስከትል እንደሚችል ወደፊት የምናየው ይሆናል ።
በቀደመው ስርዓት የወያኔ አገዛዝ ለ28 ዓመታት ያክል አለተቀናቃኝ እንዳሻው እንዲፏልልና ያሻውን
እንዲያደርግ ዕድል የሰጠነው እኛ ወይንም የአገዛዙ ተቃዋሚዎች ነን በሚል የተሰባሰብን እንደሆንን ሳይታለም
የተፈታ ነው ። ይሄንን ብዙም ማብራራት ሳያስፈልገኝ በአጭሩ ለመግለፅ ወያኔን እንቃወማለን የሚሉ
ለኢትዮጵያ አንድነት ግድ ይለናል የሚሉትን ብቻ እንኳን ብንወስድ በመሰረታዊ አቋም የወያኔን ፀረ
ኢትዮጵያዊነትና አውዳሚነት እየተማመኑ ነገር ግን እርስ በርሳቸው ስለማይግባቡ ፣ ስለማይተማመኑ ፣
አላማቸው ስልጣን እንጂ የሕዝብ ጉስቁልና ስላልሆነ ፣ እርስ በርሳቸው ሲናቆሩ ወያኔ ይህ ነው የሚባል ተቀናቃኝ
ሳይኖርበት ተቃዋሚ ተብዬዎቹ ዕርስ በርሳቸው አንዱ አንዱን ጠልፎ ለመጣል የሚያደርገው መራኮት ለወይኔ
ትንፋሽ መግዣ ስለሆኑት ጉልበት ሳይኖረው እንደ ጉልበተኛ በኛ ጥቅመኝነትና በኛ የስልጣን ጥመኝነት የተነሳ
አለሃሳብ የፈቀደውንና የተመኘውን ሲያደርግ እንደኖረ የማንካካደው ሃቅ ነው ።
አሁንም ያረጀው ወያኔ ባዲሱና እጅግ በተራበው ወያኔ ሲተካ አዲሱ ወያኔ አመጣጡ በተደራጁና ራዕይ ባላቸው
የፖለቲካ ቡድኖች ሳይሆን በሕዝባዊ አመፅ እንደነበር እናውቃለን ። ሆኖም ግን ይህንን ሕዝባዊ አመፅና ትግል
እዚያው በወያኔ ተቀፍቅፈውና ተኮትኩተው ያደጉ ሁሉን አይነት ተንኮልና የአፈና ዘዴ ከወላጃቸው ወያኔ
ሲጋቱና ሲማሩ ባደጉ በክፉዎችና በተንኮል ቋቶች ትግሉ ከሕዝብ ተነጥቆ ወደ ዳግማዊ ወያኔ በቀላሉ ሊሸጋገር
ችሏል ።
አሁንም እንደተለመደው ጠላትን ካለማወቅ ይሁን የስልጣን ጥም ወይንም የሁለቱም ጥምር በሆነ ትግል
ለተጠመድን ካለፈው ስህተታችንም ሆነ ታሪካችን መማር ባለመቻላችን ዳግማዊ ወያኔ ዛሬም ያሻውን
ከመተግበር አልቦዘነም ።
በተለይ በአሁኑ ሰዓት ከሁሉም አቅጣጫ ጥቃት እየተሰነዘረበት ያለውና ህልውናው እጅግ በሚያሰጋ ሁኔታ ላይ
ያለው የአማራው ማሕበረሰብ ለከፍተኛ ጥቃት እያዘጋጁት እንደሆነ በየእለቱ የምናየውና የምንሰማው ነው ፣
እንዳለመታደል ሆኖ አማራው ለዘመናት ለናት ሐገሩ ያደረገው ተጋድሎና አስተዋፅዖ በወያኔ ትግሬዎችና ፣
በኦሮሞ ኦነጋውያን የተተረከው ተረት ተረት ከወያኔና ከኦነግም አልፎ ወያኔ ሕዳጣን እያለ በሚጠራቸው
የማሕበረሰብ ክፍልም ተዛምቶ የፀረ አማራነት ትርክት ልክ እንደዛሬው ኮሮና ቫይረስ በሁሉም ዘንድ መዛመቱን
እያየን ነው ።
ባለፈው ፅሁፍ እንደገለፅኩት ወያኔና የኦሮሞ ኦነጋውያን አሁን በስልጣን ላይ ያሉትን ማለት ነው የልዩ ኃይልና
ሚሊሺያ ከ 300,000 ሺህ በላይ እንዳሰለጠኑና እንዳስታጠቁ የምናውቀው ነው ፣ ይህ አልበቃ ብሏቸው
ኦነጋውያኑ አሁን ለ 31ኛ ጊዜ እያሰለጠኑ እንደሆነም ይሰማል ። አማራው ይህ አይቀሬ የህልውና ስጋት
ባሰጋቸው በነ ጄኔራል አሳምነው ገና ለ 1 ጊዜ ማሰልጠኑ እንቅልፍ የነሳው የአብይ መንግስት ጄኔራል አሳምነውን
ብቻ ሳይሆን ለአማራው በመቆርቆርና እስከመጨረሻው ለአማራው ይዋደቃሉ ያላቸውን እነ ዶ/ር አምባቸውንና
ጓዶቹን ያለ ርህራሄ አርዶ የተቋቋመውንም የአማራ ልዩ ኃይል በትኖ አለ ተገን እንዳስቀረው መቼም የማንረስው
የትላንት ትውስታችን ነው ።
አብይ በአማራው ላይ የፈፀመው ወንጀል አላረካ ብሎት ዛሬም ለወገናቸው የሚቆረቆሩ መንግሥታዊ እገዛ
ሳይኖራቸው በራሳቸው ተደራጅተው ወገናቸውን ሊመጣ ካንዣበበው ጥቃት ለመታደግ የተደራጁ ፋኖና የጎበዝ
አለቃን ከምድረ ገፅ ለማጥፋት ከላይ በወያኔ ትግሬ ከታች ከወለጋ በተነሳ የኦሮሚያ ጦር መሃከል አስገብተው
ሊመቱት እየተዘጋጁና ከበባውን እያጠናከሩ እንደሆነ ተዘግቧል ። ይህ በንዲህ እንዳለ በጄኔራል አሳምነው ፅጌ
ከተቋቋመውና ከተረፈው ጥቂት ሰራዊትና የአማራ ክልል ፖሊስ ሰራዊት በአማራው ላይ በሚደረገው ዘመቻ
ቅሬታ ሊያድርባቸውና አፈሙዛቸውን ከሰሜንና ከደቡብ ለጥፋት በመጣው ሰራዊት ላይ ሊያዝዞር ይችላል
በሚል ግምት ጥቂትም ቢሆን ዛሬ ላይ የአማራውን ልዩ ኃይልና የፖሊስ ሰራዊት መሳሪያውን አስፈትተው ወደ
ጦር ካምፕ እንዳስገቡት ከታማኝ ምንጮች ተዘግቧል ።
ይህ ሁሉ መከራና ስቃይ በአማራው ላይ እያንዣበበ ባለበት ወቅት አሁንም አማራው ጠላቱን ለይቶ ካለማወቁ
የተነሳ ከየት ያመጣው አመለካከትና ግንዛቤ እንደሆነ በማይታወቅ ሁኔታ “በደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ”
እንዲሉ አማራው ጎንደሬ ፣ ጎጃሜ ፣ ወሎዬ ፣ ሸዌ በሚል ወያኔያዊ ግንዛቤ እራሱን ለዕርድ ይበልጥ ማዘጋጀቱ
ሳያንስ ይባስ ብሎ ጋይንት ፣ ደባርቅ ፣ ገለመሌ እያለ ጭራሽ አንሶ አንሶ ከመንደርም ወደ ቤተሰብ ሊገባ ምንም
ባልቀረው የትግል ዘይቤ ተጠምዶ በስልጣን ላይ ያለውን የኦሮሞውን ኦነግና የትግሬውን ወያኔ እታገላለሁ ሲል
መመልከት እጅግ አሳዛኝን ያደርገዋል ። በምን ሂሳብ ነው አማራው እርስ በርሱ መስማማት ሳይችል ጠላቱን

ሊመክትና ሊያሸንፍ የሚችለው? ለዚህም ነው ጠላትን ሳያውቁ ለፍልሚያ መውጣት መጨረሻው መመታትና
መረታት እንጂ ድልን ሊያስጨብጥ አይችልም የምንለው ።
ዛሬም በሐገር ቤትም ሆነ በዲያስፖራው የተሰባሰቡ ለአማራው እንታገላለን የሚሉት ጠላታቸንው በውል ለይተው
ሳያውቁ ለድል አይበቁም የምንለው ። ጠላታቸውን ቢያውቁ ኑሮ አስርና አስራ አምስት የአማራ ድርጅት
ባላስፈለገም ነበር ፣ የጋራ ጠላት አለን የሚል ቢያንስ የጋራ ጠላቱን ለማስወገድ ሲል በአንድነት መሰባሰብ
የትግሉ የመጀመሪያ “ሀሁ” መሆን ነበረበት ያ ግን ሊሆን አልቻለም ፣ ምክንያት ቢባል ሁሉም ስብስብ አላማው
አማራውን መታደግ ፣ አማራውን ከጥፋት ማዳን ሳይሆን በአማራው ስም ሊገኝ ወደሚችል ስልጣን መወጣጣት
ብቻ እንደሆነ የሚያጠያይቅ አይሆንም ።
ስለሆነም በርግጥ አማራ ነኝ የሚል ሁሉ በሐገርቤትም ሆነ በዲያስፖራ ያለው ዛሬ በአማራው ላይ እየመጣ ያለው
አደጋ የሚያሳስባቸውና ትግላቸውም ዕውነተኛ ለሕዝባቸው ከሆነ “የናቴ መቀነት አደናቀፈኝ” የሚለውን
የማይረባ ምክንያት እየደረደሩ ከመናቆር ሁሉም ወደ አንድ መድረክ ካልመጡ በቀር አማራ ለዘመናት አንገቱን
ደፍቶ እንዲኖር ለጠላቱ ዱላ እያቀበሉለት እንደሆነ ሊረዱ ግድ ይላል ። በመጸሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት
እንዲህ ይላል ። ኦሪት ዘፍጥረት ፡ ምዕራፍ 11 ቁጥር 7፤ ኑ፥ እንውረድ፤ አንዱ የአንዱን ነገር እንዳይሰማው
ቋንቋቸውን በዚያ እንደባልቀው። ይላል ። ባቢሎናውያን ፈጣሪን ለመውጋት ባደረጉት የዕብሪት ስራቸው
ቋንቋቸውን ለዋውጦ ዓላማቸውን እንዳከሸፈው ሁሉ ዛሬም አማራው አንዱ ካንዱ ጋር መግባባት የተሳነው
በውስጣቸው ያለው ከቅንነት ያነሰ ግለኝነትን ያነገሰ በመሆኑ ልክ እንደ ባቢሎናውያኑ አለመግባባትን
በመሀከላቸው አንግሶ ፍሬ አልባ ትግል ሲያደርጉና ሲፍጨረጨሩ እያየን በድርጊታቸውና በተግባራቸው እጅግ
እንድናዝን አድርገውናል ።
ታዛቢው
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