ሞረሽ ወገኔ ኢትዮጵያዊነትን እየተቃወመ እንዴት
የአማራው ማህበረሰብ ተቆርቋር ነኝ ይላል ?
ከቀመሩ ደሳለኝ

ሞረሽ ወገነ የአማራ ድርጅት በማለት ለአማራው ማኅበረሰብ ተቆርቋሪና አሳቢ በመምሰል
አማራውን "ነገድ" ብሎ በወያኔ ጠባብና ጎጠኝነት መንገድ በቋንቋ ልዪነት ላይ የተመሰረተ
ነው። ይህ ነገድ የጎጠኞች መንገድና አካሄድ የአማራውን ማኅበረሰብ፣ ኢትዮጵያና
ኢትዮጵዊነትን መግለጽ የማይችልና የተጻረረ የጠላት አቋምና ጠንቅ ነው።
ይህ በመሆኑም ሰሞኑን አቋሙን በፀረ_ኢትዮጵያዊነት የሲዊድን ሞረሽ ወገኔ ቅርንጫ
"የነፈሰበት ኢትዮጵያዊነት " በሚል እርስ የተጻፈውን መመልከት ዋቢ መረጃ ነው። ይህ
አድራጐት በኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ላይ እንደ መደፋፈርና መነሳሳት ሰለሆነ መላ አገር
ወዳዱን ኢትዮጵያዊ አናዶታል።ወያኔ/ሕወሓት ጠላት አድርጐ ለማጥፋት የተነሳው
ኢትዮጵያዊነትን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ኢትዮጵያ ወይም ሞት ብሎ ለአሀዳዊት
ኢትዮጵያ እየታገለ ያለና ወያኔን መንግሎ ለማስወገድ አፋፍ ላይ አድርሶታል። ታዳ ! ሞረሽ
ወገኔ ከምን የተነሳና ምን ለማለት ተፈልጐ ነው የነፈሰበት ኢትዮጵያዊነት በማለት አፉን
ሞልቶ ለመዳፈር የበቃው? አማራ ሞረሽ ወገኔ ወገኑ ማነው? ነገዱስ ምን ማለት የጠባብነት
አስተሳሰብና ማስተዋልን የተከተለ ነው? ነገድ የጠባብነት፣የጎሳ ፣በቋንቋ ልዮነት እንደ ወያኔ
ልዪነትን የሚኰለኩል ውስንነት የሚያራምድ ፀረ_ ኅብረተሰብ ብልሹ ባህሪ ያስገኘው
ከመሆን ጋር ነገድ ያረጀና ወቅቱ ያለፈበት የአማራውን ማኅበረሰብ ፈጽሞ የሚጻረርና
የማይገባ ነው።
የአማራው ማኅበረሰብ ኢትዮጵያዊነትን በነገድ አይቀየርም። የአማራው ሕዝብ ኢትዮጵያዊ
ነው። በኢትዮጵያ የሚኰራና የሚመካ በታሪኩ የሚተማመን ምንጊዜም ኢትዮጵያን
የሚጠብቅ የኢትዮጵያ የሕዝብ ክፍል አካል ነው። ኢትዮጵያዊነቱን ማንም ሊቀይረውና ነገድ
ብሎ ሊሰይመው አይችልም።ነገድ አይደለም።የአማራው ደም በሁሉ የማኅበረሰብ ክፍል
የተቀላቀለ፣ የተሳሰረና የተዋለደ፣ባህሉና ወጉ፣ልምዱና ሥነ_ምግባሩ ሁሉ የተወራረሰ
የአሀዳዊት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ዋና አካል ነው። በአገር የግዛት አንድነት ክልል ውስጥ
ያሉ ሁሉ በኢትዮጵያዊነቱ አንድ ሕዝብ ነው ።የምንታገለውም ለዚህ ነው ። ይህ ያልገባው
አርፎ ይቀመጥ።
ሞረሽ ወገኔ እንድሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ባለቤት የሌላት አገር ናትና የሞረሽ ወገኔ አባል ሁኑ
ተብሎ የወጣ ጹሁፍ፣ ቀደም ሲልም በተደጋጋሚ በአውሮፓና አውስትራሊያ እተዘወሩ
ሲታወጅ ተሰምቷል። ይህ ከየት የመጣና ምን ማለት ነው?

እንደታ ! ኢትዮጵያ ባለቤት አለት። መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ የአገሪቱ ባለቤትና ወሳኝ
የፖለቲካ ኃይል ነው።ኢትዮጵያዊነት ምንጊዜም የማይበገር፣የማይገስስ የኢትዮጵያ አሀዳዊነት
አልፋና ኦሜጋ ነው።የወያኔን የችርቻሮ ጠባብ የቋንቋ ጎሰኝነት ፖለቲካ ማራመድ የትም
አያደርስ።ከበሮው ሲቀደድ የሚፈጸም የከሀዲ ባንዳዎች ባህሪና ቅጥ አጥ ሥራ ነው።
ሕዝብም አክሽፎታል።
ይህ ድርጅት በተለይ ቁጥር 10 በሚል የሞረሽ ወገኔ እትም ማህበረሰቡን የሚያሻክር ጽፎ
እንደነበረ ማየትና መረዳት ይቻላል። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ከአማራው ሕዝብ
በመለየት በማዳከምና በማናናነቅ ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያ የለም እያለ የቅዥት ቃላት
ማስፈር መላ ኅብረተሰቡን ቅራኔ የሚፈጥር የጥላቻ አዘል እንቅስቃሴ አማራውንና
ኢትዮጵያን በሚጐዳ ወያኔ_ ሻቢያ፣ ግንቦት 7 እና ሌሎች ከሚያደርጉት በአላነሰ ሁኔታ
ኢትዮጵያን እየበደላት ያለ ሁኔታ የሚያራም ድርጅት ነው ።ውሻ በቀደደው ጂብ ይገባል
ሆነና ተራ የውሸት ክደትና ሌብነት ተስፋፍቷል።
ሞረሽ ወገኔ ኢትዮጵያዊነትን እያራከሰ ለአማራው ቆሜአሁ የሚል በውጭ ያለውን አገር
ወዳድ ኢትዮጵያዊ በወገን ስም በውሸት ገንዘብ ሰብሳቢ ድርጅትነት የማያልፍ፣በፀረ_ ወያኔ
ያለውን ትግልና ፖለቲካውን እያበላሸ ስለሆነ በአስቸኳይና በተገቢው መንገድ ሃግ ሊባል
ይገባዋል። ማንም እየተነሳ አገርና ሕዝብን ሳያውቁና ሳይኪኩን ቀርበው ሳይረዱ
እናውቅልሃለን፣እንቆምልሃለን እራስን አለማወቅና መዘንጋት ትልቅ ጠንቅ የሚያስከትል
መቅሰፍት ነው።
ሞረሽ ወገኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተበደለ ለአለው አማራው ማህበረሰብ ምን አደረገ? ምን
ረዳ ? ግንኙነቱና እንቅቃሴው እንደትና ምን ያህል ነው ? ወያኔንስ እንደት እየተቃወመው
ይገኛል ? "ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ" ነው።የኢትዮጵያ ሕዝብ ታገሰ እንጂ ዝም ብሎ
የሚያልፈው ወይንም ያልተረዳው ሆኖ አይደለም ጊዜውን እያመቻቸ ነው።ልብ ያለው ልብ
ያድርገው።ኢትዮጵያዊነት ባለ ሁለት ሰይፍ ነው።
ኢትዮጵያዊነት እጅግ ጥልቅ ምስጢር፣ ልዩና መጠነ ሰፊ፣ወሰን የሌለው የኢትዮጵያዊ ፍቅር፣
ጥበብና ተስፍ መገለጫ ፀባይ ነው።ኢትዮጵያንና በውስጧ ያሉ ሕዝቦቿን የያዘ ፍቅርና
ትስስር፣የማንነትና የዜግነት አለኝታ፣የአገሪቱ ሉዓላዊነት፣የአንድነት ኅብተሰባዊ እምነትና
ፅናት፣የሰንደቅ ዓላማዋ አረንጓዴ _ቢጮ_ቀይ አርማ የነፃነት ክብር መገለጫ ኢትዮጵያ ነው።
ኢትዮጵያዊነት ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነት፣ለዳር ድንበር ሉዓላዊነት መከበር፣ለሕዝቦቿ
እኩልነትና ደህንነት መጠበቅ ዋሰትና መሆን ነው።ኢትዮጵያዊነት የእያንዳንዱን ኑሮና
ሕይወትን የሚነካ ፍላጐትና ተስፋ የኅብረተሰባዊ እምነት፣ የአኗኗር ሥርዓትና ቅርስ ነው።

ቅርስነቱ ለብዙ ሺህ ዓመታት እየተወራረሰ የመጣ፣የማንነት መከታ፣ ክብርና ኩራት፣አገርን
የመጠበቅ ጀግንነትና ፅናት፣ታማኝነትና ቃል ኪዳን ነው።
ኢትዮጵያዊነት በኢትዮጵያ አገራዊ አሀዳዊ ላይ በፅኑ የተመሰረተ የነፃነት ፍቅርና እምነት
ነው።ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ከጥንት ጀምሮ በአንድ ጠንካራ የታሪክ ሰንሰለት ተያይዘውና
ተጋምደው በአንድነት ተሳስረው የኖሩ የባለ ብዙ ቋንቋዎችና ባህሎች አገር መሆኗ
የጥንካሬዋና የውበቷ መገለጫ የሕዝቧ ልዩ ስብጥር ቀለም ዓይነተኛ የቀስተዳመና መልኳ
የታሪኳ አወንታ ነው።
ኢትዮጵያዊነት የፈረንጅ ትምህርት ተምሮ ፈረንጅ ለመሆን መሞከር፣ጥራዝነጠቅነት
ያስተማሩትን ሁሉ መሆን ሳይሆን፤ ጥበብን ቀስሞ እራስን መሆን፣ በራስ ባህልና ወግ፣በራስ
ማንነት መኩራትና በእኔነት መገኘት ነው።ኢትዮጵያዊነት በራሱ የሚመካ ነው። ተስፋ ያለው
እንጂ በከንቱ ፍርሃት እየተጠራጠረ በጠላት መንገድ አይሄድም።ኢትዮጵያዊነት በታሪኩ
የሚኮራ፣ብሔራዊ አሀዳዊ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሉዓላዊነት አስከብሮና ጠብቆ የአገሪቱን
ጥንካሬና ቁርጥ አሰላለፍን የሚያረጋግና የሚያሳይ ነው።
ስለዚህ ሞረሽ ወገኔ አማራውን "ነገድ ብሎ በዚህ በውጭ አገር የሚያደርገው ሕገ_ውጥ
እንቅስቃሴ፣እንድሁም የእውነትን መክሊት በመቅበር በየአደባባዮ ቅሌታም ንግግሮችና
ቅብጥሮች የኢትዮጵያን ሕዝብ እጅግ ከማስቆጣታቸውም በላይ፤ለድኅረ_ ወያኔ ሰላማዊና
ዲሞክራሲያዊ ፓለቲካችን ጠንቅ እየዘሩና መርዝ እየረጩ ስለሆነ በአጣዳፊ መታረምና
መታቀብ አለባቸው።የአማራው ማህበረሰብ ትግል ከመላው ማህበረስብ ጋር ለምሳሌ
ከአፋሩ፣ ከጋምቤላውና ከሌሎች በአንድነት በኢትዮጵያዊነት ነው።ከዚህ ውጭ ማስብና
ኢትዮጵያዊነትን መናቅና መጠራጠር ለወያኔ_ ሻቢያ ዓላማ ሲሳይ ማድረግ፣ወይም በፖለቲካ
ቀላዋጭነትና በጮሌ አድርባይነት እውነትን የቀበሩ መፈክሮችን እያሰሙ ሕዝብን መበደል
አገርን መጉዳት ነው።
ሰለሆነም በየመድረኩ በመዘላበድ የምትቀሉ ሁሉ በአገራችን ላይ ጠንቅ ከመዝራትና
በሕዝባችን ላይ አፋጂ ሥጋት ከማሳደር ድርጊታችሁ እንድትታቀቡና እንድትታረሙ
የኢትዮጵያ ሕዝብ በጥብቅ ያሳስባል።

ምንጊዜም ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያዊነት ! !

