የመሃል አገርም ሆነ፣ የዳር አገር አማራ፣ አሻፈረኝ ሊል ይገባል ( ደብሩ ነጋሽ ~ ሃኪም)
ዳር አገር የሚኖረው አማራ ፣ ከመሃል አገር የወጡ የጀግና አማራ ዝርያ ነው። አዎ፣ የምርጥ ጎንደሬ፣ ጎጃሜ፣ ወሎዬ፣
ሸዌ ( አማራ፣ ጉራጌ፣ ሰላሌ) አብራክ ፍላቂ ነው ነው። የነፍጠኛው ቅድም አያትና ምንጅላቶች፣ በድፍን ኢትዮጵያ
በእግር በፈረስ እየተመመ ፣ የቀኑን ሃሩር ፣ የሌሉትን ቁር ተቁዋቁሞ፣ ለረሃብና ጥም ሳይበገር፣ ንዳድና ተውሳክ
ሳይፈራ፣ ቆላ ደጋ ሳይል፣ ጤዛ ልሶ፣ ድንጋይ ተንተርሶ፣ ለነፍሱ ሳይሳሳ፣ ለ 90 ዘመን፣ በጋላ ወረራ ተበታትና
የነበረችዋንና ፣ በውጭ ጠላት አይን የወደቀችውን ፣ ኢትዮጵያን ለመታደግ ነበር።
አገሩን ወደነበረችበት ማንነትዋ ለማስመለስ፣ መከራና ፍዳ ያየውን አማራ፣ በግዙፍ ልዕልናውና ስልጣኔው፣ መሼጦ
ትግሬ ወያኔና ሻብያ፣ እንዲሁም መናጆው ኦነግ ፣ እንደ ወጭ ጠላቶቹ፣ የቀኑበታል የጠሉታል። አማራው በድፍን
ኢትዮጵያ የተበተነው፣ መናኛ የባንዳና የአረመኔ ወራሪዎች እንደሚሉት መሬት ፍለጋ ሳይሆን ፣ ያባቶቹን አገር አንድ
ለማድረግ እንጂ።
አማራ ኢትዮጵያን ለዘመናት ሲታደግ የቆየ መሆኑን የውጭ ጠላቶቹ ሳይቀር ይመሰክራሉ። እንደ ጣልያን የታሪክ
ማህደር፣ በ 1930 ዐ ም ብቻ ከ 25 000 ( 25 ሺ) ዱር ቤቴ ካሉት አርበኞች መሃል 23 000 ( 94 ከመቶው)
አማሮች ነበሩ ።
ከመሃል ኢትዮጵያ፣ ከሸዋ፣ ከጎጃም፣ ከወሎ፣ ከጎንደር የነጎደው ምርጡ አማራ ድንግል፣ ለም መሬቱን ትቶ ነበር።
አማራ የዚያ አይነት ልዕልና ጌታ ነው። ይህ የዳር አገር አማራ ነው፣ ዛሬ በወራሪዎችና በመሰል አረመኔዎች፣ መጤ
ተብሎ፣ በጋላው የአብይ መንግስት፣ በግላጭ ጦርነት የታወጀበት። አዎ አብይ ነው የሃሰት ትርክት በማራመድ፣ አማራን
በጠላትነት ለማስፈረጅ ይቆም ዘንድ፣ ከባንዳው ትግሬ ጋር አብሮ፣ የጡት ሃውልት ያስተከለው። ግብር~አበሮቹ እነ
ጀዋር፣ በቀለ ገርባ፣ ሽመልስ አብዲሳ፣ አፋቸውን በከፈቱና አማራን ባወገዙ ቁጥር ፣ አማራ ሲፈጅ፣ ‘’አርፋችሁ
ተቀመጡ፣ በለውጥ የሚከሰት ጉዳይ ነው” ያለው አብይ ነው። ‘’እባካችሁ መርዶ ነጋሪ አትሁኑ፣ ሙሾ አታውርዱ ፣
ባለፉት አምስት አመታት ከተፈጀው አማራ ይልቅ ፣ ዘንድሮ በአሜሪካ በኮሮና ያለቀው የበልጣል እኮ’’ ብሎ
የተሳለቀውም፣ ይኽ ጨካኝ አረመኔ ነው።
በወያኔ ትግሬና በጋላው የኦነግ ጣምራ መንግስትና በአማራ ግብረ~አበሮጮቻቸው፣ ያለቀው ከ 6 ሚሊየን ብቻ
አደለም። ዛሬ ትጥቅ እንዲፈታ ተደርጎ፣ የሚፈጀው አማራ ፣ በስለትና፣ በድንጋይ፣ በዕሳትና በጥይትና በቀስት ብቻ
አደለም። ባቆማት አገር፣ ከእግዜር በቀር በፈጠራት ኢትዮጵያ ፣ ዳር አገር የሚኖረው አማራ፣ አረመኔን ባስተማረ፣
ባሰለጠነ፣ ሞፈር ቀንበር ባስጨበጠ፣ ልብስ ባለበሰ፣ ክርስትና እና እስልምናን ባስተማረ፣ ፊደል ባስቆጠረ፣ የሞት ሞት፣
እሚሞተው ፣ ከአማርነት ወርዶም ነው።
አማራ ወራሪ ጋሎችን ፣ ወገን ብሎ ፣ በወረራ የፈጸሙትን ግፍ ሳያነሳ ፣ ያቀፋቸው ህዝብ ነው። ወንጀላቸውን የማረ፣
በወረሩትን መሬት ላይ እንዲኖሩ የፈቀደ ታላቅ ልዕልና ያለው ነው። ግን በተደጋጋሚ እንደታየየው፣ አጋጣሚ ባገኙ ግዜ
ሁሉ፣ ብዙዎቹ፣ አማራንና ሌሎች ነባር ኢትዮጵያውያንን ሲክዱና ሰውጉ ኖረዋል። በበጣልያን እና በሶማሌ ወረራ
ታይተዋል። ዛሬ ኦሮምያ በሚሉት ምድር ያሉን አማሮች፣ የሚፈጽሙባቸው ግፍ ለመግለጽ ይቸግራል።








አማሮች ምን ቢማሩ ፣ ማንኛውንም የቅጥር መስፈርት ቢያሙዋሉ አይቀጠሩም። ስለዚህ በሃረር በድሬደዋ ፣
መሃንዲሱ፣ የህግ ባለሙያው፣ እርሻ ወዘተ ተምረው ፣ የቀን ሰራተኛ ነው። ብዙው ቦዘኔ ሆኗል፣ ሴቶች
ክብራነቸውን አዋርደው፣ በሽታ እንዲሸምቱ ተደርገዋል። ገሚሱ ተስፋ በመቁረጥ፣ በጫት፣ በመጠጥ በሲጃራ
ሱስ ተተብትበው ፣ እራሳቸውን እንዲጥሉ ተደርገዋል።
ላለፉት 29 አመታት ብዙዎች፣ ትዳር ሳይዙ፣ ዘር ሳይተኩ፣ በስደትም እያለቁ ነው
አያሌ አማሮች፣ ለመኖር ሲሉ፣ አማርነታቸው ለመሸሸግ ፣ አለባበሳቸውን፣ ቁዋንቁዋቸውን ለውጠው፣
እያዘኑ፣ ማንነታቸውን ቀይረዋል።
በተለይ ኦሮምያ በሚባለው የተወረረው ፣የነባር ኢትዮጵያውያን ምድር ሁሉ፣ የአረመኔዎቹ ሹማምንት፣
ያልታጠቀን አማራ ፣ ኦሮሞን ካላሉ፣ሃብት ንብረታቸው ተዘርፎ፣ እንደሚገደሉ ያስፈራሩዋቸዋል። ስለዚህ ነው
ዛሬ ፣ ምርጫ ዋጋ የሌለው
ብዙዎችም የጀዋር መሃመድን ምስል ያለበት በስልክ በ ፌስቡክ/facebook ላይ የሚለጥፉት ፣ በማንነታቸው
የሚደርስባቸውን ግፍ የሚያስቀንስ ስለሆነ።
ብዙ ሴቶች ፣ ተገደው፣ በባህል፣ በዕምነት፣ በስነልቦና ከማይገናኙዋቸው አረመኔዎች ጋር በመጋባት፣ሁለተኛና
ሶስተኛ ሚስት በመሆን፣ ሃይማኖታቸውን ቀይረዋል ። በመጨረሻ ፣ ታላቁ የአማራ ህዝብ፣ ስለዘለቄታው
ሊያስብበት የሚገባ ጉዳይ አለ። አማራ እስከመቼ ይለቅ? አማራ እነኝህን አረመኔዎች ባይሸከም ኖሮ ፣ የት
በደረሰ?

