በእግዜር በአላህ፣ አማራ እባክህ አምጽ!!!
ከደብሩ ነጋሽ (ሃኪም) 18 February 2022

የአብይ የወራሪ ጋላና ወያኔ ትግሬ መንግስት፣ በድፍን አማራና አፋር
ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋትና ሃገር የማውደም ዘመቻ ከፍቷል። ካልተገታ፣
ሌላው ኢትዮጵያዊ ቀርቶ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያና ሶማልያ፣
ሶማሊላንድ እንኳን ከነኝህ አረመኔዎች ወረራ አይድኑም። ‘ጀግና
ማለት ጠላቱን ወዳጅ የሚያደርግ ነው’’ የሚል ብሂል የነበራቸው አጼ
ምንሊክ፣ ወራሪን ጋሎች፣ ከያዙት የጥንታዊ ኢትዮጵያውያን መሬት
ሳይነቅሉ፣ ባሉበት ኢንዲኖሩ የፈቀዱ ን ሰው ነበሩ።
ባለመታደል፣ 400 ዘመን ያላለዘባቸው አረመኔዎችና ለ 150 አመት
ኢትዮጵያን ሲከዱ ከኖሩ ወያኔ ትግሬዎች ዛሬ ተጣምረው፣
ጥንታዊውንና ላገር ሲዋደቅ የቆየውን ያገር ባለቤት ፈጅተው፣ ቤት
ንብረቱን በመውረስ ላይ መጠመዳቸው ነው። እርግጥ ይህ ብዙዎችን
አስደንግጧል። ወያኔና ግብረ~አበሮቹ ወራሪ ጋሎች፣ መንግስትም
ሁነውም፣ ከዘረፋ፣ ከግድያና ተራ አገር ከማውደም ተግባራቸው
አልተላቀቁም። እስካሁን ሃረር ፣ ድሬደዋ፣ ናዝሬትና ሌሎችንም ጋላ
የወረራቸው ከተሞች፣ ምድረ በዳ ሆነዋል። ከእነርሱ ወረራ ሺህ ዘመን
በፊት አማራ የቆረቆራትን አዲስ አበባንም እያወደሟት ነው።
ወራሪ ትግሬ ባልታጠቀው አማራና አፋር ላይ እንዲዘምት፣ አብይ
ስንቅና ትጥቅ አሟልቶ፣ ብዙ ሺዎችን አስገድሎ፣ ሴቶችን አስደፍሮ፣
ሃብት ነብረት አስዘርፎ፣ የልማት ተቋማትን አስወድሞ፣ የተረፈውን
እንዲቃጠል አድርጓል። በዘር ፍጅት፣ ጦር ወንጀልና አገር ክደት ዘብጥያ
የወደቁን የወያኔ ትግሬ መሪዎች ፈትቶ፣ ትግሬ አያሌ የአፋርን እና
ያማራውን መሬት በወሎና በበጌምድር እንዲይዙ አድርጓል። ሱዳንም
ግዛታችንን እንድትወር ፈቅዷል። የአማራ ክልል በሚባለውም፣
የጸረ~አማራ ኦነግ ጦር አበጋዞች የሚመሩት አምስት ስፍራዎች፣
በአስቸኳይ ግዜ አዋጅ ስም ለወረራ አስፍሯል።
አማራን ያህል ህዝብ፣ ትግሬና ጋላ በሰየመለት ምንደኛ ባንዶች፣ የቁም
ስቅሉን ማየቱ፣ ይበለው ያሰኛል። ተስፋ የተጣለበት አማራ ብሄራዊ

ንቅናቄ አመራርም፣ አማራን ከድቷል። ኦሮምያ በተባለው ክልል
የሚኖረው፣ ሃያ ሚሊዎን በላይ አማራ ውክልና ተነፍጎት ሊመርጥና
ሊመረጥ አለመቻሉ እየታወቀ፣ አብን ምርጫ መግባቱም ሆነ
በአረመኔው መንግስት ሹመት መቀበሉ፣ ይቅርታ የሌለው ወንጀል ነው
። ሰሚ ጠፋ እንጂ፣ አማራው ለህልውናው ሲል ብሄርተኛ መሆን
እንዳለበት፣ የነፍጠኛ ዝርዮች የጮሁት ከ 31 አመት በፊት ነበር። ዶር
አስራትን ሰምተን ቢሆን ኖሮ፣ 7 ሚሊዎን አማራ፣ ባላለቀ።
ዋናው ጉዳይ፣ የሃሰት ትርክት ፈጥረው የመጡብንን ወራሪ አረመኔዎች
‘አገር እንዳትፈርስ’ በሚል የጅልና የዳተኛና ሰበብ፣ ወገን እያስፈጀን
አገር በማስወድም ላይ የምንገኘው እኛው አማሮች መሆናችን ነው። አዎ
አማራ በአረመኔ ወራሪ ለመገዛት መፍቀዱ፣ ወንጀልም ኃጢአትም ነው
። እነኝህ ህግ የማያቁ፣ ህሊና የሌላቸው፣ መደበኛ የህዝብ ተቋማት
ያልፈጠሩ፣ ማህበር፣ እድር፣ እቁብ፣ ሰንበቴ፣ ወዘተን እንኳን
የሌላቸውን የነፍሰ-ጡር ማህጸን የሚተረትሩ አረመኔዎች፣
እንዲያናጥሩብን ፈቅደናል። ወያኔ ትግሬ አስሮ ያሰቃያቸውን
ልሂቃኖቻቸውን እነ በቀለ ገርባን፣ ከሰው ቆጥሮ ‘’ይፈቱ፣ ደማቸው
ደሜ ነው’’ ያለው አማራ ነበር። በቀለ እንደተፈታ ወገኖቹን ናዝሬት
ስብስቦ ‘’አማራን በሉት፣ ፊት ንሱት፣ አትጋቡት፣ ቤት አታከራዩት፣
አትከራዩት፣ በቋንቃው አታናግሩት፣ወዘተ ያለ ጎበዝ ነው።
የኔ ብጤው፣ የነኝህን አረመኔዎች ምንነት ከአያት ከቅድም አያቶቹ
ጀምሮ የተረዳ ፣ አማራ እንደ ሬት መሮ፣ ጠላትን ለዘለቄታ ከአፈር
መቀላቀል እንዳለበት፣ በደመ ነፍስ ይረዳል። የአረመኔዎቹን እና የባንዳ
ትግሬዎች የአማራ ውለታ፣ ዘሩን ለማጥፋት በሞመከር ከፍለዋል።
በዚህ አንጻር፣ ከሶማሌ ወገኖቻችንን የምንማረው አለ። ሶሜ፣ የጋላን
ወራሪነት ተገንዝበው፣ ወግተው ከድንበር ያሻገሯቸው ከ 400 ዘመን
በፊት ነበር። ዛሬም ይጸየፏቸዋል፣ ይንቋቸዋልም ። በቅርቡ ሃርጌሣ ፣
እንደ ‘’አይጥ ተራብተው 200 000 ደረሱ’’ ያሏቸውን ኦሮሞ/ ጋሎች፣
የሶማሊላንድ መንግስት ጠራርጎ አስወጥቷቸዋል። እንደሶማሌ
ወገኖቻችን መጨከን አስፈላጊነቱ ግልጽ ነው። አማራና ጥንታዊ ዜጋ
ሁሉ፣ እንደ እብድ ውሻ እየተቅበዘበዘ አገር በማመስ የተሰማራውን

ወራሪ ጋላ፣ ከአጽመርስታችን፣ ክባሌ፣ ሲዳሞ፣ አሩሲ፣ ከፋ፣ ሸዋ፣
ከወለጋ፣ ሃረርጌ ወዘተ መመንጠር ግድ ይላል። ኢትዮጵያዊ ሁሉ፣
ሊዘጋጅ ይገባል። ‘’ጅብ ከሚበላህ፣ በልተሀው ተቀደስ’’ ስለሆነ።
ሶማሌን ካነሳሁ፣ ስለቆራጥነታቸው፣ ለወዳጅ ሟችነታቸው ጥቂት
ልበል። የተወለድኩበት የሃረርጌ ግዛት፣ እውቁ ከበሪቲና የቡና ነጋዴ፣
ሙሃመድ ኦክሰዴ፣ ምናልባት ከኢትዮጵያ ትልልቅ ባለጸጎች አንዱ
ነበር። አፈር ይቅለለውና፣ ይህ ድንቅ ነጋዴ፣ ብዙ ሰራተኞች ከተለያዩ
ማህበረ ሰቦች ሲኖሩት፣ አንድ እንኳን ቆቱ/ኦሮሞ በድርጅቱ
አልነበረም። ደፋሩ ሶማሌ፣ ለዘበኝነት እንኳን የማይታመኑ
መሆናቸውን፣ ባደባባይ ይናገር እንደነበር አገር ያውቃል። ሶማሌ ጨዋና
የማራን ልዕልና የተረዳ ህዝብ ነው። ስለሆነም አንድ ሶማሌ ያማራ
ጎረቤት ሲኖረው፣ ያለስጋት እንደሚተኛ ይናገራል። ያማራን ታማኘት
ስለሚያውቅ ። የሶማሌ ሴትም፣ ምርቃቷ ‘ አቦ የአማራ ጎረቤት
ይስጥሽ’’ ነው ። የማራ እናት፣ ልጆቿን ከጎረቤቷ ልጆች ስለማትለይ።
በአንጻሩ፣ በወለጋ በየቀኑ፣ የአማርን ህጻናት የሚያርዱት ኦሮሞዎች
ጎረቤቶቻቸው ናቸው። ሓጣዬ አማራን የፈጁት፣ ጎረቤት ጋሎች ናቸው።
ሚሊዎኖችን አፈናቅለው 20 ሚሊዎኖችን አማሮች ያገቱን አረመኔ
ወራሪዎች እስከ መቼ ? እስከ መቼ ጋላ እየጎሸ፣ አማራ እየሸሸ ይኖራል?
አማራ የተቀማውን አገሩን በጁ የሚያስገባው፣ ጠላቱን በባሩድ ሊቆላ
ሲቆርጥ ብቻ ነው። የአማራ ህዝባዊ ኃይል፣ የጎበዝ አለቃው፣ ልጅ
አዋቂው ተነስቶ፣ የውስጡን ጠላትን አስደንብሮ፣ ወራሪን ፣ ለወሬ ነጋሪ
እንዳይቀር የማድረግ አቅም አለው። አንድ ጎበዝ አንዳለው፣ ‘’ያንበሳን
ኮቴ፣ ዝንጀሮ ቢለካው፣ዱሩ እንኳን እሪ አለ፣ አዘነ ደን ጫካው ‘’
ጽሃፊው፣ 52 ዘመዶቹ በፋሽስት ትግሬና ጋላ፣ ሃረርጌ ሲፈጁ፣
ደምመላሽ የአማራ ብሄርተኛ መፈጠር እንዳለበት፣ ገና በ 1991
(በአውሮጳ)፣ በEthiopian Review በእንግሊዝኛ ጽፎ ያስገነዘበ ነበር።

