
መብት የነፈገውን ህግ~መንግስት፣ አማራው የመገሰስ ግዴታ አለበት (ደብሩ ነጋሽ-)  

 የአብይ አመራር ኢትዮጵያን የጦርነት ቀጠና ማስመሰል የጀመረው፣ የመንግስት 
መንበር ጨብጦ ህገ~አራዊቱ አይሻርም እንዳለ ነበር። የመሰሪው ወያኔ ህግ~አራዊት፣ 
የነባር ኢትዮጵያንን አጽመርስት፣ ኦሮምያ የሚል ማንጠልጠያ ሰጥቶ፣ ኦሮሞዎችን ግለኛ 
ባለቤት ማድረጉ ይታውቃል ። ቀጥሎ አዲስ አበባንም መርቆላቸዋል። ታድያ ድንገት 
አገር ከነከተማዋ ያገኙበትን ሰነድ፣ ወራሪ ጋሎች/ኦሮሞ፣ አይነካም ቢሉ አይገርምም።   
“ ሞኝ ያገኘው ፈሊጥ ፣ ውሻ የደፋው ሊጥ’ እንዲሉ። በነርሱ ምናብ ኦሮምያቸውን፣ 
በጥንታዊ ኢትዮጵያውያን አጥንት መስርተዋል። ህዝቡን እየፈጁ  በማሳደድ ሶስት 
ሚሊዎን ዜጎች ያፈናቀሉትም ለዚህ ነው። አብይን የሰላም ሽልማት የሰጡት የዕምነት 
ብጤዎቹ ፈረንጆች፣ ምናልባት የገዳን ዳግም ወረራ፣ ግፋበት ያሉት ይመስላል። የንጹሃን 
ደም እያፈሰሰ፣ በተለይ ደግሞ፣ዐማራውን ለማጥፋት የሚያደርገው ጥረት፣ እስካሁን 
ተሳክቶለታል። የሚገርመው፣ የኦነግና የጉሙዝ ባለሟሎቹ፣ የናዚው ሂትለር፣ አይሁዶች 
ላይ ከፈጸመው የከፋ እልቂት ባልታጠቀ አማራ ሲፈጽሙ፣ ሃይ ባይ መጥፋቱ ነው። 
የሃይማኖት አባቶች ፣ የፌደረሽን ምክር ቤት የአማራና አገው ወኪል ተብዬዎች ወዘተ፣  
የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ያገር ሽማግሌዎች፣ እውቅ ዜጎች፣ ባማራን ፍጅት መንግስትን 
ሊጠይቁና ሊያወግዙ ቀርቶ፣ አያነሱትም። ለአብይ ሎሌነት ያደሩት የ’ብልጽግና 
አማሮች’፣ ፍጅቱን ማቆም ቀርቶ፣ ብሶቱን እንዳይገልጽ አግደውታል። ህግ~አክባሪው 
አማራ፣እነኝህን ምንደኞች እግዜር የሾማቸው መስሎት፣ ሰላማዊ ስለፉን እያዘነ ሰረዘ።   

የአረመኔው የአብይ መንግስት፣ በአማራው የከፈተው ጦርነት ዘርፈ~ብዙ ነው። 
እስክንድርን፣ እንዲሁም የሚፈራቸውን  የአማራ ፖለቲከኞች ፣ እነ ይልቃልን፣ 
ልደቱን፣ በግፍ ማሰሩ አንዱ መገለጫ ነው። 60 000 በላይ የአማራ ዩኒቨርሲቲ 
ተማሪዎች ከትምርት ገበታቸው ማባረሩም። ከነትጥቃቸው ከኤርትራ ያስስገባቸው 

ኦነጎች፣ ከባንክና መሳርያ እየዘረፉ፣ አማራን እየፈጁ ንብረታቸውን መውረስ፣ ሌላው 
ስልቱ ነው። አያሌ ያማራ የከፍተኛ ትምርት ተቋም ተማሪዎች፣ ሴቶች ጭምር ታግተው 

ደብዛቸው መጥፋቱን ማድበስበሱ፣ የወንጀሉ ተባባሪነቱን የገልጻል። 

 ለ 30 አመታት ያላባራው የኦነግ አማራን የማጥፋት ዘመቻ፣ በእነ አብይ ፣ በነገርባ፣ 
ለማ ፣ ጀዋር፣ በደንደአ አብዲሳ ወዘተ ያገረሸው፣ አጋር አማሮች ስላገኙ ነው። 
ስለሆነም ነው፣ ሎሌዎቹ፣ በመተከልና በወለጋ የሚፈጀውን ያልታጠቀን አማራ 
ለመታደግ፣ የናዚውን የአብይን ፈቃድ የጠየቁት ። የጠሉት ይወርሳል፣ የፈሩት 
ይደርሳል ሁኖ፣ መሸጦነትን ክፉኛ የሚጸየፈው አማራ፣ በውስጡ በበቀሉ ባንዶች 
ለመመራት በቃ/ ፈቀደ። ጀግናው በላይ ዘለቀን የመሰለ፣ ባንዳን የሚቀጣ ስለታጣ። 
ዐማራ ለእንዲህ አይነት ወርደት ሲዳረግ፣ በታሪኩ የመጀመርያው ግዜ ነው። ትላንት 
ወራሪ ትግሬን አዝለው ቤተመንግስት ያስገቡት የዘቀጡ አማሮች፣ አራስና ነፍሰ~ጡር 
ላረዱ አረመኔዎች፣ ካባ መሸለም አይደንቅም። 

  የጋላ ዳግም ወረራ ካልተገታ፣ የኢትዮጵያ ትጠፋለች 



 ኢትዮጵያን የወረሩ ጋሎች ፣ ሌሎችን መጤ ሲሉ የታሪክ ምጸት ነው። ከግራኝ በኋላ 
ኢትዮጵያን የወረሩ ጋሎች፣ የሰፈሩት በሲዳማው፣ በሃድያው፣ በሶማሌው፣ በአፋሩ፣ 
በጉራጌው ፣ በከፊቾ፣ በጃንጀሮው፣ በጌዶው፣ በከምባታው፣ በበርታው፣ በሻንሻው፣ 
በአማራው፣ በአገዉ፣ በሃራሬው ፣ በአርጎባው ወዘተ አጽመርስት ነው። የጋላን ወረራ 
የመሰለ፣ኢትዮጵያን ዕድገት እጅግ ያቃወሰ፣ ያቀጨጨ ክስተት የለም ሲሉ፣ አያሌ 
ሊቃውንት ጽፈዋል። ነገስታቱ ፣ጋላ ያመሰቃቀላትን አገር የጥንት ዳር ድንበር ለማስከበር 
ሲሉ ፣ ጎበዞችን ከአማራ፣ ክኦሮሞ (ሸዋ)፣ ጉራጌ ፣ ከንባታ ወዘተ፣ ያዘመቱት ። ደጋና 
ጤነኛ ቦታውን ትቶ ፣ በረሃ እና ንዳድ ሳይበግረው፣ በእግርና በከብት ዳር አገር ወርዶ፣
ድንበሯን ከወራሪ ፈረንጅና ግብጽ አፍ ነጥቆ ያስከበረ ጀግና ነው። ከተውሳክና ከዱር 
አራዊት  የተረፈው፣ ደን መንጥሮ፣ አገር አቅንቶ የዛሬዋን ኢትዮጵያን ያስረክበን እኮ ነው። 
ወራሪ ኦነግ እና ወያኔ እንደሚሉት መሬት ለመቀራመት ሳይሆን፣ ለቅዱስ አላማ ነብር። 
ያገሪቱ ህዝብ ከ 7 ሚሊዎን ባልበለጠ ግዜ፣ በመሬት ቅሚያ መወንጀል ፣ በሬ ወለደ 
ነው። ይህን ያልተረዱ የብልጽግና አማሮች፣ አገር ያቆየን የዳር አገር የነፍጠኛ ( አማራና 
ሌሎች ኢትዮጵያውያን) ዝርያ፣ በወራሪነት መፈረጅ፣ ለታሪክ ባዕድ ስለሆኑ ነው።  

 የአገሪቱ ዋልታና ምሰሶ ሆኖ የኖረው ስልጡኑ አማራ ፣ ህልወና ለአደጋ የወደቀው፣ 
ሰው ሊያደርጋቸው በሞከረውና አገሩን ባጋራቸው መጤ አረመኔዎች ነው። እነአብይ 
ኢትዮጵያን  ለመውረር ፣ እንደ ፋሽስት ጣልያን፣ አማራውን ብቸኛ ጠላት ያደረጉት፣ 
ሌሎቹን በቀላሉ ኦሮሞነትን እንጥልበታለን ከሚል ከንቱ እሳቤ ነው። ለአብነት፣ 
በፈርንጆች አቆጣጠር በ 1938 ፣ 25,000 ዱርቤቴ ብለው ከሸፈቱ አርበኞች 23,500 
ወይንም 94 ከመቶ ፣ አማሮች እንደነበሩ የጣልያኖች ሰነድ ያሳያል። ቀሪው 1,500 
አርበኛ ደግሞ ከሲዳማ፣ ጋላና ጉራጌዎች ነበሩ ይላል። ባጭሩ ፣ ከ 20 አርበኛ 19 አማራ 
ነበር ማለት ነው።  በሰላም ግዜም፣ ከአራቱ እጅ ፣ በትንሹ ሶስቱን እጅ ያገሪቱን የእህል 
ሰብል  የሚያመርተው፣ የመሃልና የዳር አገር አማራ ነው። 40 በመቶ ያገሪቷን ሃብትና 
ንብረት የምታንቀሳቅሰው የአዲስ አበባ ነዋሪ፣ አብዛኛው አማራ ነው። ስለዚህ 
ባጠቃላይ  ያገሪቱን 80 እስከ 85 በመቶ ግብር የሚከፍለው አማራ ነው። ይህን ያህል 
አቅም ያለውና ፣ባገሪቱ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያለው ጀግናው አማራ ነው፣ መሪ 
በማጣት፣ እጅግ ተጎሳቁሎ ዛሬ  በአረመኔዎች የሚፈጀው። ባለመታደል አማራው ከራሱ 
ይልቅ ለትዮጵያ ስለኖረም ነው፣ የአማራና የኢትዮጵያ ጠላቶች፣ የባንዳ ዝርዮች እና 
አረመኔዎች፣የናጡት ።  በአማራ ልዕልና የሚቀኑት መናኞች ፣ ላገሩ መድህን መሆኑ፣ 
የነርሱን የበታችነት የሚያጋልጥ ይመስላቸዋል። ፍጡር ከባይርዩ በላይ አይውልምና።  

አማራው፣ የወራሪን ህግ`መንግስት፣ የመገሰስ ግዴታ አልበት 

ሎሌው የአማራ ሹማምንት፣ ወያኔ ትግሬና ኦነግ የወረሩትን መተከልን ወደ ጎጃም 

መልሶ፣ ደራንም ከጋላ ወረራ መታደግ፣ መብቱ ብቻ ሳይሆን ግዴታውም ነው። ወገን 
ለመታደግ፣ የኦነግን መንግስት ፈቃድ መጠየቁ ፣ለአማራ ድርብ ሞት ነው። አማራው፣ 
የወራሪዎችን ህገ~መንግስት መገሰስ ይገባዋል። አማራ እንክዋን ዘራፍ ብሎ፣ ግብር 
አልገብርም ቢል፣ ጠላትን ያንበረክካል። የአማራ መሪ ተብዬዎች፣ የበደሉትን ወገን 
የሚክሱት፣ ጠላትን ተጋፍጠው፣ በዳርና በመሃል አገር የሚኖረውን ጀግና የማራ 



ህዝብ፣ ‘ አለንልህ ፣ ደርሰንልሃል’ ሲሉት ነው። የነደደውን አማራ፣ የአጽመርስቱ ባለቤት 
ሲያደርጉ ነው። ሌላውም ኢትዮጵያዊ፣አገሩን ከውስጥ ወራሪዎች ለመታደግ፣ አማራ 
ወገኑን ይደግፋል ። ፋሽስቱ ኦነግ በሃሰት ትርክት ቄሮን አውሬ አድርጎ ኦሮምያ የሚሉትን 
አገራችንን ምድረበዳ ማድረጉ ግልጽ ነው።ኦነግ ያደነቆራቸው ወጣት ኦርሞዎች ፣ አንድ 
ቀን እውነቱን ሲረዱ፣ እነ አብይን፣ ሌንጮ ፣ ዲማ፣ ገላሳ፣ ዳውድ ኢብሳ፣ ለማ፣ ጁነዲን፣ 
አብዲሳን፣ገርባን ፣ጀዋርን ወዘተ የሚፋረዱበት ግዜ ይመጣል።   

የጸሃፊውን 52 ያልታጠቁ ዘመዶች፣ኦነግ በሓረርጌ በ1983 ጨፍጭፎበታል (9 Jan 2021)  

 


