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አማራ በአማራነቱ የሚደራጀው እንደ ኦሮሞና ትግሬ ብሔርተኞች ከኢትዮጵያዊነት ደረጃ ወርዶ አይደለም!  
 
አማራ በአማራነቱ የሚደራጀው እንደ ኦሮሞና ትግሬ ብሔርተኞች ከኢትዮጵያዊነቱ ወርዶ፣ በዘሩ ተወስኖ፣ 
በመንደሩ ጠብቦና የተቆረጠ ካንታ አንጠልጥሎ በጎሳ አጥር የሚተራመስ የመንደር ሪፑብሊክ ለመመስረት 
አይደለም። አማራ በአማራነቱ የሚደረጀው አማራ አያሳየን ብለው አማራን በጠላትነት የፈረጁት የትግሬና 
የኦሮሞ ብሔርተኞች መንግሥታዊ ካደረጉት አማራን የማጥፋት ፖለቲካ ኅልውናውን ለመታደግ ብቻ ነው። 
ሴቶች በሴትነታቸው የሚደርስባቸውን ጥቃት ለመከላከል በሴትነት መደራጀታቸው ከሰውነት ደረጃ 
እንደማያወርዳቸው ሁሉ አማራም አማራ አያሳየን ብለው በጅምላ የሚያርዱት የትግሬና የኦሮሞ 
ብሔርተኞች ከጋረጡበት የኅልውና አደጋ ራሱን ለመታደግ በአማራነቱ መደራጀቱ ከኢትዮጵያዊነት ደረጃ 
ሊያወርደው አይችልም።  
 
አማራ በአማራነቱ የሚደራጀውም እንደ ኦሮሞና ትግሬ ብሔርተኞች ኢትዮጵያን በጠላትነት ፈርጀውና 

ሰዎችን በነገድ በመለየት “አገራችሁ አይደለም” ብሎ ለማጥቃትና የሲኢልን በር በርግዶ ለመክፈት ሳይሆን 
የሰው ዘር ጠላቶች የሆኑት የትግሬና የኦሮሞ ብሔርተኞች አማራ አያሳየን ብለው ለመስማትም ለማየትም 
በሚዘገንን መልኩ የእርጉዝ ሴት ማሕጽን ቀደው ጽንሱን ሜዳ ላይ ከሚጥሉበት፣ ገበሬዎች በማሳቸው ላይ 
እንዳሉ፣ እናቶችና ሕጻናት ቤታቸው በተቀመጡበት በዐይናቸው፣ በአፍንጫቸውና በጀርባቸው ላይ በመርዝ 
በተነከረ ክርክር ያለው ቀስት እየተቀደዱ በምድር ላይ ተፈጽሞ የማያውቅ የጅምላ ፍጅት በየሰርኩ 
ከሚፈጽሙበት ምድራዊ ሲዞል፣ የሁለት ሳምንት አራስ ወልዳ ከተኛችበት አልጋ ጎትተው በመውሰድ 

በድንጋይ ቀጥቅጠው ከሚገድሉበት፣ የ9 ወር ነፍሰጡር በሕጻናት ልጆቿና በባሏ ፊት አስቃይተው 
ከሚያርዱበትና ታመው ሀኪም ቤት የተኙ አዛውንቶችን ቆራርጠው የሚዘለዝሉበት የዘር ማጥፋትና 
የጅምላ እልቂት አማራው ለመታደግ ነው።  
 
በአማራ ሕዝብ ላይ እየተካሄደ ያለው ይህን የማጥፋት ዘመቻና በአማራው ላይ የተጋረጠው የኅልውና አደጋ 
ያልገባቸውና እንዲገባቸው የማይፈልጉ የያ ትውልድ ግብዞች አማራው በአማራነቱ ሲደራጅ 
ከኢትዮጵያዊነቱ የወረደ ቢመስላቸው አይፈረድባቸውም። እነሱ የሚያውቁት ፖለቲካ እድሜ ዘመናቸውን 
የታገሉልት ኢትዮጵያን አፍርሶ በጎሳ አጥር የሚተራመሱ የመንደር ሪፑብሊኮች የመመስረት ፖለቲካን 
ስለሆነ አማራው በአማራነቱ ተደራጅቶ እንደ ታቦት በሚያያት ኢትዮጵያ በእኩልነት ለመኖር የሚያደርገው 
የኅልውና ተጋድሎ ሊገባቸው አይችልም። ሊገባቸውም የማይችለው ራሳቸው አማራን በጠላትነት ፈርጀው 
ለማጥቃት እድሜ ዘመናቸውን ሲሰለጥኑና ኢትዮጵያን አፍርሶ በጎሳ አጥር የሚተራመሱ የመንደር 
ሪፑብሊኮች የመመስረት ራዕይ ይዘው ለተፈጻሚነቱ ከኢትዮጵያ የውጭና አገር በቀል ጠላቶች ጋር በግልና 
በጣምራ ሲንቀሳቀሱ የኖሩ በመሆናቸው ነው። እነዚህ ኃይሎች አማራውን ከኢትዮጵያዊነቱ አይወርድም 
ባሉበት አንደበታቸው ኦሮሞውን ከኢትዮጵያዊነቱ አይወርድም ብለው አይቀሰቅሱም።  
እስቲ የኢዜማ ግብዞችን እነዚህ ጥያቄዎች ጠይቁልኝ።  

 

1. አማራ ከኢትዮጵያዊነቱ አይወርድም ብለው ካመኑ ከአዲስ አበባ ባሕር፣ ሰቆጣ፣ ዳርና ጎንደር ድረስ 

እየሄዱ አማራውን ስለኢትዮጵያዊነት መቀስቀሱ ለምን አስፈለጋቸው?  

 

2. አማራ ከኢትዮጵያዊነቱ አይወርድም ብለው ካመኑ ከኢትዮጵያዊነቱ ያልወረደውን አማራን 
ስለኢትዮጵያዊነት ለማስተማር ከአዲስ አበባ ወደ ጎጃም፣ ጎንደርንና ወሎ በመጓዝ ከመኳተን እነሱ 
የሚያቀነቅኑትኢትዮጵያዊነት ጥያቄ ውስጥ የገባባቸውን የሸዋ አጎራባች የሆኑትን ወለጋን፣ ሐረርን፣ ባሌን፣ 



አርሲን፣ ጅማንና ኢሉባቦርን በመዞር ኢትዮጵያዊነትን በሐጢያት ክስና በፈጠራ ታሪክ ጥያቄ ውስጥ 
እንዲያስገቡ የተደረጉትትን የወለጋ፣ የሐረር፣ የባሌ፣ የአርሲ፣ የጅማና የኢሉባቦር የኦሮሞ ወጣቶች 

በማስተማር እነሱ ወደሚያቀነቅኗት ኢትዮጵያ መመለስ አይሻልምን?  

 

3. በተጋረጠበት የኅልውና አደጋ ምክንያት በአማራነቱ እንዲደራጅ ቢገደድም የቆየችውን ኢትዮጵያንና 
ኢትዮጵያዊነትን ጥያቄ ውስጥ ያላስገባናውን የአማራ ሕዝብ ስለ ኢትዮጵያዊነት ለማስተማር መኳተን 

ፓትሪያርኩን ላጥምቅ እንደሚል ዲያቆን መሆን አይደለምን? 


