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“ለአማራ አይመጥንም!” ድስኩር ሰባኪዎች ሆይ! ለአማራ እማይመጥነው 
መደፈርና ባርነት ነው! 

በላይነህ አባተ (abatebelai@yahoo.com) 
 

ራስን መከላከል ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው፡፡ በዚህ ተፈጥሯዊ ባህሪ ምክንያትም ንብ ሲነካኩት ተቀፎው ውጥቶ 
ልብ እስቲጠፋ ይነድፋል፡፡ አንበሳም ተቅየው ሲልከሰከሱ አግስቶ የተወለዱበትን ቀን ያስቆጥራል፡፡  

ራስን መከላከል መለኮታዊ ባህሪም ነው፡፡ በአያሌ መእራፎች መጽሀፍ ቅዱስም የራስን መከላከል 
አስፈላጊነት ያስተምራል፡፡ ለምሳሌ ኦሪት ዘጽአት 22፡2-3 “ሌባው ቤት ሲምስ ቢገኝ እርሱም እስኪሞት 
ቢመታ በመታው ሰው ላይ የደም እንባ የለበትም” ሲል ያዝዛል፡፡ ይህ የመጣፍ ቅዱስ ትዕዛዝ ተጥሶ አማራ 
ሞተሩ፣ እህሉ፣ መብራቱ፣ ቅርሳቅርሱና ሌላውም ትላልቅ እሴቶች ብቻ ሳይሆን ወንበሩ፣ ጭልፋውና 
ድስቱም ያለ ሀግ ባይ ተሰርቆ ተዘራፊዎች ቤት ይገኛል፡፡ 

አዲስ ኪዳንም ወደ ሮሜ ሰዎች ላይ “በከንቱነት ግን ሰይፍ አይታጠቅምና ክፉ ብታደርግ ፍራ፤ ቁጣውን 
ለማሳየት ክፉ አድራጊውን የሚበቀል የእግዚአብሄር አገልጋይ ነውና!” ሲል ያስጠነቅቃል፡፡ ሮሜ 13፡4። 
አማራ ባለፉት አርባ ሁለት ዓመታት ባለም ታይተው ያልታወቁ ግፎች ደርሰውበታል፡፡ በጅምላ ተረሽኗል፤ 
በወህኒ ተጠብሷል፤ ሴቱ በምድሀኒት መክኗል፤ ወንዱ ውሃ በብልቱ እየተንጠለጠለ ተሰልቧል፤ ከሚገባው 
ማህበራዊ፤ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተሳትፎ ታግዷል፡፡ 

የዚህ ሁሉ ግፍ መንስዔው “አማራ ጨቋኝና ቅኝ-ገዥ!’ ተሚል ቅጥፈት የሚመነጭ ጥላቻ መሆኑ 
ይታወቃል፡፡ በዚህ ሥር የሰደደ ጥላቻ ምክንያት አማራ ይኸ ሁሉ ግፍ እየተፈጸመበት ስንቱ ተመጻዳቂ 
“የአማራ መደራጀት ለአማራ አይመጥንም!” እያለ ዛሬም ይደሰኩራል፡፡ በእንዲህ አይነት ድስኩር የአማራን 
እልቂት የተከላከሉትን እነ ክቡር ፕሮፌሰር አስራትን አስበልቷል፡፡ እነዚህ ሰማእታትን አሳልፈው ሰጪ 
ደስኳሪዎች ሰውን ውጪውን ብቻ ሳይሆን ውስጡን አበጥረው የሚያውቁትን የህክምና ሊቅ ስለ ሰው 
ምንነት ለማስተማር ሽቅብ እስተ መሽናት ደርሰዋል፡፡ አስራት ወልደየስና አጋሮቻቸው አማራን ለመከላከል 
የተነሱት የሰው ምንነት ጠፍቷቸው ወይም ጎሰኝነት አጥቅቷቸው ይመስል አሽቃባጮች “እኔ ሰው እንጅ ጎሳ 
የለኝም!” እያሉ ሲመጻደቁ ይታያል፡፡ ከእነ አስራት ወልደየስ የበለጠ ኢትዮጵያን የሚወዱ መስለው 
አድርባይዎችና አሽቃባጮች “የአማራ መደራጀት ኢትዮጵያን ያፈርሳል!” ብለው እየጮሁ የአማራን ህዝብ 
ተመላ አገሪቱ ሬሳ ተቀባይ አድርገዋል፡፡ እንደ ቅደም አያቶቹ በጎበዝ አለቃ ተደራጅቶ ራሱን ለመከላከል 
የሚጥረውን ፋኖ “በአማራነት መደራጀት አማራን አይመጥንም!” እያሉ እያስበሉት ይገኛል። 

ለአማራ አይመጥንም ድስኩር ሰባኪዎች ሆይ! 

አማራ ተደራጅቶ ራሱን ተአውሬዎች መከላከል ታልመጠነው ይኸንን እንደሚዳቋ በየቀኑ የትም ቦታ 
የሚታደንን ህዝብ የሚመጥነው ምን ይሆን? የሚመጥነው እትብቱ ተተቀበረበት ርስቱ እየተነቀለ ተጎዳና 
መውደቅ ይሆን? የሚመጥነው ዓይኑ እያዬ ተደጁ ሞፈር እየተቆረጠና እሴቱ እየተዘረፈ መደህየት ይሆን? 
የሚመጥነው ኩሩው ህዝብ እጅ ወደላይ እየተባለ በካቴና ተሳሮና ቢጫ ለብሶ ወህኒ መሰቃየት ይሆን? 
የሚመጥነው በቁም ያሸና የነበረ ጎበዝ ተብልቱ ኮዳ እየተንጠለጠለ መሰለብ ይሆን? የሚመጥነው ጀግናና 
ሊቅ የምታፈራ እህቱ በመርዝ ስትመክን መመልከት ይሆን? የሚመጥነው ያያቶቹ ደም ታልደረቀበት 
ከሞያሌ እስተ ራስ ካሳ ታለው ቅየው ነፍጠኛ እየተባለ እንደ ውሻ መባረር ይሆን? የሚመጥነው በመላ 
አገሪቱ በገጀራና በቀስት ታድኖ በመጥፋት እንዳለ እንሰሳ መቆጠር ይሆን? የሚመጥነው በስድስት ሺ 
ዘመናት ታሪኩ ተቤተ፟-ምኩራብ ወደ ቤተክርስትያን ያሸጋጋራት የእምነት ቦታው ስትቃጠል ተጳጳሳቱ ጋር 
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እሳት መሞቅ ይሆን? የሚመጥነው በገነባትና በደሙ በጠበቃት አገሩ ከኢኮኖሚ፣ ከማህበሪዊና ፖለቲካዊ 
አገልግሎቶች ሲገለል አሜን ብሎ መቀበል ይሆን? የሚመጥነው ለሰላሳ ዓመታት ተምድር ሲአል በከተቱት 
አረመኔዎች ተረግጦ መገዛትና ባርያ መሆን ይሆን? 

ለአማራ አይመጥንም ድስኩር ሰባኪዎች ሆይ! 

“ለአማራ አይመጥንም”ን የምትደሰኩሩት የቅደመ አያቶችን ገድል እየተረካችሁ ነው፡፡ እነዚህ ቅደም አያቶች 
ደሞ እንኳንስ በብልታቸው ኮዳ ለማንጠልጠል የከጀሉትን ቀና ብሎ በድፍረት ለሚያያቸውም መቅሰፍቶች 
ነበሩ፡፡ እንዚህ ቅደም አያቶች እንኳን እርስታቸውን የሚያስነጥቁ የጫማን አፈርም አስረግፈው የሚያባርሩ 
አንበሶች ነበሩ፡፡እነዚህ ቅደመ አያቶች እንኳን እህቶቻቸውን ለሚያመክኗቸው ያለፍላጎታቸው 
ለሚጎነትሏቸውም መብረቆች ነበሩ፡፡ እነዚህ ቅደመ አይቶች እንኳን እንደ ውሻ ውጣ ሊባሉ የሌሎችንም 
ክበር አስከብረው የሚኖሩ ኩሩዎች ነበሩ፡፡ እነዚህ ቅድመ አያቶች “አንተ ማነህ እኔስ ማነኝ?” እያሉ 
የደፈራቸውን ሀያል ሀይላት አረፋ የሚያስደፍቁ ተርቦች ነበሩ፡፡ እነዚህ ቅደመ አያቶች አንደናንተ አትደራጁ 
እያሉ የሚያሽቃብጡ ሳይሆኑ በጎበዝ አለቃ ተደራጅቶ ክብሩን ለማያስጠብቅ ወለወልዳ ባንዳም 
መድሃኒቶች ነበሩ፡፡   

ለአማራ አይመጥንም ድስኩር ሰባኪዎች ሆይ! 

ለአማራ ስለማይመጥን ጅልነት እንስበክ ተተባለማ ለአማራ እማይመጥነው እንደ በግ እየታረደ ማለቅ ነው፡
፡ ለአማራ እማይመጥነው በምላሱ ለሚደልለው ከሀዲ ሁሉ ማጎብደድ ነው፡፡ 
ለአማራ እማይመጥነው በድንጋይ ተወግሮና በቆንጨራ ታርዶ ማለቅ ነው፡፡ ለአማራ 
እማይመጥነው ልጆቹ በቀስት ሲያልቁና ዓይናቸው ተመንቅሮ ሲውጣ እንደ ድንጋይ 
መጎለት ነው፡፡ ለአማራ እማይመጥነው ተደጁ ሞፈር ሲቆረጥ እንደ ልንጉፍ ገበሬ 
እጁን አጣጥፎ መቀመጥ ነው፡፡ ለአማራ እማይመጥነው የአምልኮት ቦታውን 
የሚያቃጣሉትን ጋኔኖች ዝምብሎ ማለፍ ነው፡፡ ለአማራ እማይመጥነው ያለታሪኩ 
እርስቱን አሳልፎ መስጠት ነው! ለአማራ እማይመጥነው ያለ አባቶቹ እንደ ውሻ ውጣ 

መባል ነው! ለአማራ እማይመጥነው ያለ ውርስ ታሪኩ ሌሎች እራት ሲበሉ እርሱ መብራት አብሪ ሆኖ 
መገተር ነው! ለአማራ እማይመጥነው ማደጋስካር ይደርስ የነበረው ግዛቱ ተጨማትሮ በአባይ ተከልሎ 
መኖር ነው፡፡ ለአማራ እማይመጥነው ልጆቹን ወህኒ አስቆልፎ ራት በልቶ ማደር ነው! ለአማራ 
እማይመጥነው የሰማዕታትን እርም መብላት ነው፡፡ ለአማራ እማይመጥነው የቅድመ አያቶቹን ክብር እንደ 
አለቀ ድሪቶ መጣሉ ነው! 

ለአማራ አይመጥንም ድስኩር ሰባኪዎች ሆይ! 

“ለአማራ አይመጥንም”ን እየደሰኮራችሁ ሰይጣኖች አማራን ቀኙን ሲመቱት ግራውን እንዲሰጥ 
የምትሰብኩት ቅዱሳን ሆናቸሁ እንዳልሆነ እሙን ነው፡፡ ቅዱሳን ሰይጣን ቀኝህን ሲመታህ ግራህን ስጥ 
እንዳላሉ የታወቀ ነው፡፡ ቅዱሳን አውሬ ሲበላህ እግርህን አጉርሰው እንዳላሉ ግልጽ ነው፡፡ ቅዱሳን 
ተሚታረዱት ቀድመው የሚሰው እንጅ ሳትከላከሉ ታረዱ እያሉ እንደ እናንተ ንጡሃንን እንዳላስፈጁ 
የታወቀ ነው፡፡ ቅዱሳን ሰይጣን በነገሰባት ምድር አሁን እንደሌሉም የሚታወቅ ነው፡፡ ቅዱሳን በመሰዋት 
አልቀው ዓለም በአጋሰሶችና በአረመኔዎች መወረሯ የሚታይ ነው፡፡  

ስለዚህ ሰይጣን በሚመግባቸው ተኩላዎችና ቀበሮዎች በተወረረችዋ ኢትዮጵያ አማራን እንደ በግ ኑር 
እያሉ መስበክ እየሱስን ታሰቀሉት ፈሪሳውያንና አማራን በየቀኑ ተሚያርዱት አረመኔዎችም መክፋት ነው፡፡ 
አነስታይን “በተደጋጋሚ አንድ ዓይነት ሥልት ተጠቅሞ የተለዬ ውጤት መጠበቅ ድድብና ነው” ሲል 
ያስተማረውንም አለማወቅ ነው፡፡ ከሰላሳ ዓመታት በላይ “ለአማራ አይመጥም!”ን ሰብኮ የተለዬ ውጤት 
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መጠበቅ ትርጉሙ አነስታይን እንዳለው ነው፡፡ ለሰላሳ ዓመታት በ”ለአማራ አይመጥንም!” ስብከት 
ላስፈጃችሁት ህይወት ንስሃ ገብታችሁ ሌላ መንገድ መቀየስ የበጎነትና ብልህነት ምልክት ነው፡፡ 

ለአማራ አይመጥንም ድስኩር ሰባኪዎች ሆይ! 

እኛ በሆዳምነት፣ በፍርሃት፣ በስስትና በአድርባይነት ተወጥረን ሙሉ ሰው ሳንሆን የሰውነት መሪጌታውን 
አማራን በሰውነትህ ተደራጅ እያልን ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ በዘረኝነት በተደራጁ አውሬዎች ማዘንቸር 
ምን የሚሉት አስመሳይነትና አሽቃባጪነት ነው? “የሙሉ ሰውን መስፈርት አሟላለሁ!” ሲል አፉን ሞልቶ 
እሚናገር ለአማራ አይመጥንም ሰባኪ እስቲ ማነው?” አውሬዎች ሰዎችን ከበው በሚበሉበት ዘመን 
“እጃችሁን አጣጥፋቸሁ በተናጥል ተበሉ!” ምን የሚሉት የዲያብሎስ ስብከት ነው? 

 ለአማራ አይመጥንም ድስኩር ሰባኪዎች ሆይ! 

ተደራጅቶ ሌሎቹን ማጥፋት በሰማይና በምድር የሚያስጠይቅ አሪዎስነት ነው፡፡ ዳሩ ግን ራስን መከላከል 
ለማኛውም ፍጡር ተፈጥሮአዊና መለኮታዊ ባህሪ ነው፡፡ “ራስህን ተከላከል!” በማለት ፋንታ “ሰይጣን 
ቀኝህን ሲመታህ ግራህን ስጠው” የሚለው የአሽቃባጮች “ብህትና” የይሁዳ ስብከት ነው፡፡ የእናንተ 
በሥሙ መደራጀቱ “ለአማራ አይመጥንም!” ድስኩር ከአርባ ሁለት ዓመታት ጪፍጨፋ የተረፈውን አማራ 
የሚያስጨረግድ ቆንጨራ ነው፡፡ ለአማራ ስለማይመጥን ጅልነት እናውራ ከተባለ ለአማራ እማይመጥነው 
እንደ አያቶቹ በጎበዝ አለቃ ተደራጅቶ ራሱንና ሌሎቹን ወገኖቹን ተመጥፋት አድኖ የተሰነጠቀችውን አገሩን 
እንደገና መገንባቱ አይደለም፡፡ ለአማራ እማይመጥነው መደፈር፣ ባርነትና የገነባት አገር መፍረስ ነው፡፡ 
አመሰግናለሁ፡፡  

 

ህዳር ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓ.ም. 
 

 


