
የፋሽስት ወያኔ ተላላኪ ብአዴን “የአማራ ተቆርቋሪ ናችሁ” 
በማለት በባህር ዳር አስሮ በትግራይ መርማሪዎች 
እያሰቃያቸው የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ መምህራን 

 

 
ፋቡላ የአውሬዎች ተረት ተውኔት… | ከአቻምየለህ ታምሩ 

በፎቶው ላይ የተመለከቱት ወጣቶች የፋሽስት ወያኔ ነውረኛ ድርጅት ብአዴን «የአማራ ተቆርቋሪ 

ናችሁ» በማለት በባህር ዳር ከተማ አጉሮ በትግራይ መርማሪዎች እያሰቃያቸው የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ 

አስተማሪዎችና በማሕበረሰብ ሜዲያውም የለውጥ አራማጅ የሆኑ ምሁራን ናቸው። የነዚህ ምሁራን 

ጥፋት አማራ መሆናቸውን ፋሽስት ወያኔ በአማራው ላይ እያደረሰ ያለውን በደል ዝም ብለው 

አለማየታቸው ብቻ ነው። 

ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው ከስሙ ጀምሮ ትግርኛ የሆነው በአማራው መካከል ትግራይን 

የሚወክለው ነውረኛው ብአዴን በፋሽስት ወያኔ የተቋቋመው የአማራን ሕዝብ ለመታደግ ሳይሆን 

ሕወሓት የታገለለትን አማራን የማጥፋት ፕሮግራም ወያኔ እንዳሻው ለማስፈጸም እንቅፋት የሚሆንበትን 

መአሕድን ውጦ ለማጥፋትና የፋሽስት ወያኔን አማራን የማጥፋት ፕሮግራም «በአማራ» ስም በቀጥታ፣ 

በስውርና በዘዴ የሚያስፈጽምለት ድርጅት ስላስፈለገ ነው። 

ብአዴን ተዳከመ ተብሎ ለግምገማ ከሚቀመጥባቸው ቀዳሚ ምክንያቶች አንዱ የአማራ በደልና ግፍ 

በአማራ ወጣቶች ሕሊና መካከል መመላለስ መጀመር ነው። ልብ በሉ! የአማራ ጉዳይ በእውነተኛ 

የአማራ ልጆች ዘንድ የውይይት አጀንዳ ሆኖ ሲነሳ በሕወሓት ዘንድ ብአዴን እንደተዳከመ ይቆጠራል። 

የአማራ ችግር በመነሳቱ «ብአዴን ተዳክሟል» ተብሎ ለአውጫጭኝ ሲቀመጥ የአማራን ጉዳይ ያነሱ 

እውነተኛ የአማራ ልጆች ትምክህተኞችና የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች ተብለው የሀጢዓት ክስ ውርጅብኝ 

ይዘንብባቸዋል። 
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በባህር ዳር ስቴዲዮም ውስጥ በግፍ ታስረው የሚገኙት እነ ዶ/ር ደሳለኝ ጫኔ፣ ጋሻው መርሻ፣ የሱፍ 

ኢብራሂም፣ ተመስገን ተሰማ፣ በለጠ ሞላ፣ ጋዜጠኛ ንጋቱ አስረስ፣ ጋዜጠኛ በለጠ ካሳ፣ ሲሳይ 

አልታሰብ፣ ዳንኤል አበባው፣ መንግስቴ ተገኔ፣ ቦጋለ አራጌ፣ ካሱ ኃይሉ፣ አቶ ተሰማ ካሳሁን፣ ድርሳን 

ብርሃኔ፣ በሪሁን አሰፋ፣ ፍቅሩ ካሳው፣ አዲሱ መለሰ፣ ተመስገን ብርሃኑ እና ሌሎችም ጥፋታቸው ሞልቶ 

የፈሰሰው ፋሽስት ወያኔ ወለድ የአማራ በደልና ግፍ በሕሊናቸው መመላለስ በመጀመሩ ነው። 

የፋሽስት ወያኔው ነውረኛ ድርጅት ብአዴን የሚጣላ ሕሊና ያላቸው የአማራ ልጆች ሲፈጥሩ «ብአዴን 

ተዳክሟል» ተብሎ ግምገማ እንዲያካሂድ በወያኔ ትዕዛዝ ስለሚተላለፍለት፣ በፈጣሪው በወያኔ 

እንዳይገመገም ነው የሚጣላ ሕሊና ያላቸው የአማራ ልጆች የሆኑትን እነ ዶ/ር ደሳለኝ ጫኔ፣ ጋሻው 

መርሻ፣ የሱፍ ኢብራሂም፣ ተመስገን ተሰማ፣ በለጠ ሞላ፣ ጋዜጠኛ ንጋቱ አስረስ፣ ጋዜጠኛ በለጠ ካሳ፣ 

ሲሳይ አልታሰብ፣ ዳንኤል አበባው፣ መንግስቴ ተገኔ፣ ቦጋለ አራጌ፣ ካሱ ኃይሉ፣ አቶ ተሰማ ካሳሁን፣ 

ድርሳን ብርሃኔ፣ በሪሁን አሰፋ፣ ፍቅሩ ካሳው፣ አዲሱ መለሰ፣ ተመስገን ብርሃኑ እና ሌሎች አሳስሮ 

እያሰቃዩዋቸው የሚገኙት። በፋሽስት ወያኔ እሳቤ ትግራይ ሰላም የምታገኝው በአማራ ግፍ፣ በደልና 

ሰቆቃ ላይ ምቾቷን ስታደላድል ነው። 

በቤተ ወያኔ የአማራ የሆነ የሚያምር ነገር ወይን ደግ ከተገኘ ካላጠፉት እንቅልፍ አይወስዳቸውም። 

ፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም አርበኛና አገር አውል [Statesman] ከመሆናቸው 

በተጨማሪ በአማርኛ ድርሰት ግሩም ችሎታ ነበራቸው። በዘመናቸው ከፃፏቸው መጽሐፍት መካከል 

«ፋቡላ የአውሬዎች ተረት ተውኔት» የተሰኘ ድርሰት ነበራቸው። የፋቡላ ተረቶች ገጸ ባህርያት ከሆኑት 

መካከል እንስሳት በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። ተረትም ገጸ ባህርያቱ እንስሳት በመሆናቸው ነው 

የፋቡላ ተረት የተባለው። በፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም «ፋቡላ የአውሬዎች ተረት 

ተውኔት» ግን ገጸ ባህርያት ከሆኑት መካከል አውሬዎች በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። 

በነገራችን ላይ የፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም «ፋቡላ የአውሬዎች ተረት ተውኔት» 

የጆርጅ ኦርዌል «የእንስሳት እርሻ» ወይንም Animal Farm የሚለው አጭር ልበ ወለድ ድርሰቱ 

ከመጻፉ ዘመናት በፊት በቲያትር መልክ ጽፈውና አዘጋጅተው አዲስ አበባ ላይ በዘመናቸው መድረክ 

ላይ ያቀረቡት ግሩምና ድንቅ ጽሑፍ ነው። የፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም ተረት የአውሬ 

ዞምቢዎች ተውኔት ነው። በሞተ ልብ፣ በበሰበሰ ህሊና፣ በቆሸሸ ስብዕና የሚገለጡት አውሬ ዞምቢዎች 

መልካም ነገር ካዩ እንቅልፍ የላቸውም፤ በጎ ነገር አይታያቸውም። መልካም ስራ ፍሬ ሲይዝ ካዩት ልክ 

እንደ ፋሽስት ወያኔ ከስሩ ይነቅሉታል። 

ፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም በ«ፋቡላ የአውሬዎች ተረት ተውኔት» ድርሳናቸው 

የኛዎቹን ዞምቢዎች የፋሽስት ወያኔዎችን አውሬነትና ጠባይ አራት ስንኝ ባለው ጉልበታም ግጥም 

እንዲህ ይገልጹታል፤ 

አንድ ነገር ሲያምር ያየሁት እንደሆን፣ 

ያንን ታላጠፋሁ ከቶ ምንም ቢሆን፣ 

ዕረፍት አላገኝም እንቅልፍ አይወስደኝም፣ 

ቅን ነገር አይቼ እኔ አያስችለኝም። 

አዎ በሰው አምሳያ የተፈጥሩት የትግራይ አውሬዎች ሲያምር ያዩትን ሁሉ ካላጠፉ፣ ዞምቢ ካላደረጉት፣ 

የሚጣላ ሕሊናን ወደ በድንነት ካልቀየሩት እንቅልፍ የላቸውም። በፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ተክለ 

ማርያም የተገለጠው «ፋቡላ የአውሬዎች ተረት ተውኔት» መስተጋብር በፋሽስት ወያኔ ዘመን 

የሕይወታችን አካል ሆኗል። 



ከፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ጀምሮ የአማራ የሆነ ደግ እንዳይበረክት፣ የሚያምር እንዳይፋፋ 

ሲያደርጉን ሀያ ሰባት አመት ሆናቸው። የሰላም መምህሮቹ እነ ዶ/ር ደሳለኝ ጫኔና ጋሻው መርሻ 

የወያኔን የጥቃት በትር ሰለባ የሆኑት ወንጀለኞች ሆነው ሳይሆን ልባቸው ፋሽስት ወያኔ አማራ 

በመሆናቸው ብቻ በሚጨፈጭፋቸው ንጹሐን ግፍና በደል በመድማቱ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው 

እየታሰረና ፍዳውን የሚያየው ወንጀል በመፈጸሙ ቢሆን አለም የሕዝብ ጠላቶች እና የሰላማዊ ሕይወት 

ጠንቆች እያለ ከሚፈርጃቸው ጠንቆች በላይ አረመኔዎች የሆኑት ፋሽስት ወያኔዎች ከሁሉ በፊት 

እጃቸው የኋሊት የፍጥኝ በመጫኛ ታስሮ ለፍርድ በቀረቡ ነበር። የሚጣላ ሕሊና ያላቸውን ወንጀለኛ 

አርጎን መታሪዎቻችንንና የግፍ ክብረ ወሰን የተቀዳጁትን ፋሽስት ወያኔዎችን ግን ንጹህ ያስለመለው 

በዙሪያቸው ያሰለፏቸው የትግራይ ወታደሮችና በእጃቸው ያለው የጦር መሳሪያ ብቻ ነው። 

የሰላም መምህሮችን እነ እነ ዶ/ር ደሳለኝ ጫኔና ጋሻው መርሻ የጥፋት መምህሮች «ኮማንድ ፖስት» 

በሚል በተቋቋመው የትግራይ ወታደራዊ አገዛዝ በግፍ እየታሰሩና እየተንገላቱ ሰላም እንደሰፈነ 

በሚቆጣጠሩት የውሸት ማሰራጫ ጣቢያቸው ሊነግሩን ይፈልጋሉ። ድንቄም ሰላም. . . 

 

ባፍ እንደሆነ እንጂ ሰላም ወዴት አለ፣ 

ባፍ እንደሆነ እንጂ ፍቅርስ ወዴት አለ፣ 

የክፋቱ መምህር ደጉን ከበደለ፣ 

የጥፋቱ መምህር ደጉን ከገደለ!!! 
 


