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አማራ ቀንደኛ ጠላቶቹን፣ ምንደኞቹን አማሮች፣ መገላገል አለበት       

 

 

   አማራ ቀንደኛ ጠላቶቹን፣ ምንደኞቹን 

አማሮች፣ መገላገል አለበት 
ቅጥ ያጣው የአማራ ገራምነት ፣ ሊወገዝ ይገባል። ለሁለት ትውልድ፣ ሳያሰልስ አማራን 

ሲፈጁ ሲያስፈጁ የነበሩን ጠላቶቻችን ፣ ከወያኔ ስላፍነገጡ ብቻ፣ አድገድግለናቸዋል ።  

የወያኔው የመከላከያ ሚኒስተር የነበረው ፣ ሰዬ አብርሃምን ፣ እነ አረጋዊ በርሄን ፣ እነ  

ዮሃነስ ለታ (ሌንጮ ) ፣ እና ዮሃንስ ነገዎ ( ዲማ) ወዘተ ፣ እነ በቀለ ገርባን፣ መረራ 

ጉዲናን የመሰሉን የአማራን ከምድር ገፅ ለማጥፋት ይመኙ የነበሩን ባላንጦች ፣  ዋና 

ደጋፊያቸው ፣ አማራው ነበር።  

አማራ ፣ ካራጁ የዋለ በሬ ለመሆኑ አያሌ መረጃ አለ። አማራን በጠላትነት ፈርጆ ይወጋው 

የነበረው ድርጅት ፣ የኢህአሃፓ አባላት የነበሩት፣ እነ አንዳርጋቸው ፅጌና ብርሃኑ ነጋን፣ 

የመሰሉን ለዘመናት አቅፎ ይደግፋቸው የነበረው አማራው ነበር። ኢህአፓም ሆነ 

በኢትዮጵያ የፈላው ‘ የጎሳ የነፃነት ትግል’ አቀንቃኞች፣ አማርነትን እንደመቅሰፍት 

ይቆጥሩት ነበር። በዚህ እንቶ ፈንቶ፣ ወጣቱ አማራ ፣ ያላግባብ የበደለኘት ስሜት 

ተሰማው። ስለሆነም ነው፣ አማራው ያላግባብ ወራሪዎችን የታገሰው፣ ያባበለው ፣

የተለማመጠው። አልፎ ተርፎ ለነርሱ ሎሌንትን የገባው። ያም አልበጀው ። የአማራ 

ስንለልቦና የሌላቸው፣ የማይኖራቸው፣ አማራን አያውቁም። እንዲያውቁ አልተደረገም። 

ውሻ፣ እንኳን እንግድነት በገባበት ቤት ወስጥ፣ አይናከስም። እነኚህ የሰው ቁመና 

ያልፈጠረባቸው አረመኔዎችና አጋሮቻቸው፣ አገር ቆርጠው የመጡን ያማራ ተማሪዎች፣ 

በደቦ ገድለው የሚጨፍሩ፣ ሴቶቹን አግተው ፣ የሚያስነውሩን ያማራን በጨዋነት 

ማቀርቀር፣ ፍርሃት የመሰላቸው  

ስለዚህ ነው ፣ የገዛን አማራን አንባሶች ፣ እነ አስራት ወልደየስን ፣ ከጠላት መንጋጋ ፣ 

ያላላቀቅነው። የወርዳ ወርደን  እንኚህን ካብ አይገቡ ድንጋዮች፣ አማራ ባለመሆናቸው 

ብቻ ፣ የተነጠፍንላቸው እኛ አማራች ነን።  

ትግሬ ወያኔ  አማራን እንዲያግዱለት የመለመላቸው ፣ እንኚህን የዐዕምሮ የቤት ውልዶች 

ነው። ኢህዴን የሚባል የዳቦ ስም የተሰጠአቸው፣ አገልጋዮች ፣ ትላንት ለትግሬ አድረው፣ 

አማራን ለ 27 አመታት አሳድዱ፣ አስፈጁ ፣ አጽመርስቱን አስረከቡበት ። ዛሬ ደግሞ፣ 

ለወራሪ ከኛዎች፣ የለየላቸው ሎሌዎች የሆኑት፣ ለአማራ እንግዳ የሆነ ባርነትን  ጌጣቸው 

ያደረጉ መናኞች ናቸው ። 
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እነኚህን፣ እጅ እግራቸው በአማራ ደም የተጨማለቀ፣ ጠላት የሰየመልንን ምስለኔዎች፣ 

አዝሎ፣ ጠላትን መዋጋት ዘበት ነው።ዋናው ያማራ ጠላቶች ፣ የወያኔናና የአቢይ አህመድን 

የአፓርትሃይድ ስርዐት፣ ያገለገሉና በማገልገል ላይ ያሉ ናቸው። እነርሱን መገላገል 

አይነተኛ የአማራ ሁሉ ተግባር መሆን አለበት። በድፍን ኢትዮጵያ  የተዘራው አማራና 

ሌሎችም ዜጎች ፣ የመታጠቅ መብቱን የሚያስከብር  ስርዐት ተፈጥሮ፣ የነኚህን 

የአረመኔዎች ወረራ፣ መግታት ፣ ለዕደር የሚተው ጉዳይ አደለም።  የአማራን ብሄራዊ 

ንቅናቄ፣ ሌት ተቀን ሊደገፍ ይገባል። የቁርጥ ቀን የአማራ ልጅ ነውና።  

 ይማም ይመር 

22/01/2020 

 

 

 


