
አማራው፣ ጣምራ ጠላቱን ድል ይነሳ ዘንድ፣ (ደብሩ ነጋሽ) 27 Nov 2021 

መላው አማራ የተጋረጠበትን የህልውና አደጋ በድል የሚወጣው፣ የጠላቶቹን 
ማንነትና ምንነት በቅጡ ሲረዳ ነው ። ወያኔና ኦነግ የተባለው የወራሪ ቡድን፣ 
ያልጠረጠረን አማራን በጠላትነት ፈርጀው፣ ኦሮምያ በሚሉት አገራችን ፣ 
ላለፉት 30 ዘመናት፣ ሚሊዎኖችን  ፈጅተዋል። ታግቶ የሚኖረው 30 ሚሊዎን 
አማራ፣ በየቀኑ የሚያርዱት እና የሚፈናቅሉት፣ ልክ የዛሬ 450 አመት 
ኢትዮጵያን የወረሩ ጋሎች አባቶቻቸው፣ በፈጸሙት አይነት ጭካኔ ነው። 
አረመኔነት፣ ጽጸት የማያቅ፣ትውልድ የማያሽረው ደዌ መሆኑን እያየን ነው።  
አማራው ‘’ተዋላደናል ተጋብተናል’’ ቢልም፣ በተመቻቸው ግዜ ሁሉ፣ ሌላውን 
ያልፈጁበትና ያልዘረፉበት ግዜ የለም። የኦሮሞ ልሂቃን ከወያኔ ትግሬ ጋር 
አብረው ኢትዮጵያዊውን አማራ፣ ለ 30 አመት ለሰቆቃ ዳርገውታል። አዎ 
ለሆዳቸው ሲሉ ከጠላት ያበሩ እነ አዲሱ ለገሰ፣ ደመቀ መኮነን፣ ገዱ፣ 
ተመስገን፣ አገኘሁ ወዘተን አማራን አስፈጅተዋል፣ አስድፈረዋል።    

ዛሬ በኦሮሙማ ስም፣ የበግ ለምድ ለብሶ ብቅ ያለው “የብልጽግና’’ ሃሳዌ 
መሲህ፣ በአማራ ደም የተጨማለቀ፣ አረመኔነቱ ያልለቀቀው ከይሲ ነው። 
‘’የኦሮሞ ደም ደሜ ነው’’ ያለን አማራ፣ የሚጨፈጨፉት፣ ባህርዳር መጥተው  
ያማራን አንገት የሳሙ ከሃዲዎች ናቸው። ዛሬም ወራሪ ወያኔን ደግፈው፣ 
በየአውደ ውጊያው አማራን የሚያስጠቁት፣ ትጥቅ የሚነፍጉት የአብይ ጦር 
አበጋዞች ናቸው። ኦሮምያ በሚሉት ግዛት፣ የሚኖርን አማራ እንዳይታጠቅ፣ 
በቋንቋው እንዳይማር፣ እንዳይዳኝ፣ አድርገዋል እኮ። አራስና የነፍሰ~ጡር 
አማራን እየጨፈጨፉ የሚያሳድዱት ጋሎች፣ አብይ ያስታጠቃቸው ናቸው። 
ከሞት ያመለጠው አማራ፣ እቆረቆራት አዲስ አበባ እንዳይገባ የወራሪው የአብይ  
ፖሊስ አግዶታል እኮ!! ጎበዝ፣ ከዚህ የባሰ ወረራ አለ እንዴ?  

 28 ጥንታዊ ኢትዮጵያውያን ነገዶች ያጠፋው የወራሪ ጋላ ዝርዮች፣ በፊናቸው 
ዛሬ የአማራውን አጽመርስት፣ ከትግሬና ሱዳን ጋር በመቀራመት ዘመቻ 
ተጠምደዋል። ቀጥሎም የሌሎችን ጥንታዊ ኢትዮጵያውያንም ግዛቶች ለመዋጥ 
እንዲያስችል አንድ ሚሊዎን ወታደር አስታጥቀዋል። የሶማሌውን፣ ሲዳማውን፣ 
የጉራጌውን ፣ የወላይታውን፣ የጋሞውን፣ የሃድያን ፣ የከንባታውን ፣ አፋሩን ፣ 
የአገዉን፣ የከፊቾውን፣ ያደሬውን ወዘተ፣ መሬት፣ ኩሽ በሚል የዳቦ ስም ፣ 
‘’ኦሮምያቸውን’’ ለመመስረት፣ ኢትዮጵያውያን ለመጥፋት ወስነዋል። ‘’ልጅ 
ያቦካው ለእራት ባይበቃም’’፣ ህልማቸው ይህ ነው። አዎ በጀግንነቱና 
ስልጡነንቱ ቢቀኑበትም ያከብሩ፣ ይፈሩት የነበረን አማራ፣ ደፍረውታል። 
አማራ፣ አማርነትን መታጠቅ በተሳናቸው ልሂቃንና በባንዶቹ አይን ታይቶ፣ 



ተንቋል። የኢትዮጵያን ሰራዊት በተኛበት አድብቶ የፈጀን ወያኔ፣ በጥቂት 
ሳምንታት ዘመቻ ያንበረከከው ያማራ ፋኖ፣ ልዩ ኃይልና ሰራዊቱ ነበር ። ሆኖም 
የአብይ መንግስት የወያኔን መደምሰስ ስለማይሻ፣ ሰራዊቱ ትግሬን ሲለቅ፣ 
ወያኔን ከታንክ፣ እስከ መድፍ አስታጥቆ፣ አማራን እና አፋርን እንዲወረር ጃስ 
አለው። ባንጻሩ ያማራውን ፋኖና ልዩ ኃይሉን፣ ትጥቅ አስከለከል። አማራው 
ሲያጠቃ፣ እንቅፋቱ የአብይ ሰራዊት ነው። ‘’ያለትጥቅ ጀግንነት፣ ያለገንዘብ 
ቸርነት‘’ እንደሌለ እየታወቀ። አማራን ‘’በጠላትነት’’ እንዲያይ ተደርጎ የሰለጠነ 
፣የወያኔና ኦነግ ሰራዊት፣ ኢትዮጵያዊ አደለም። በወሎ አውደ ውጊያ፣  
የኦሮሞው ሰራዊቱ አባላት ‘’ እኛን አይመለከትም’ እያሉ የሚፈረጥጡት ለዚህ 
ነው። የትግሬና የኦሮሞ ጣምራ ጦር ለ 30 አመት አማራውን ይፈጅ የነበረው፣ 
በአማራው ግብር በተሸመተ መሳርያ ነው። ዛሬ በግፍ ለተወረረውም ሆነ ወለጋ 
ለሚፈጀው ኣማራ፣ አንድም የመንግስት ሹም፣ተቃዋሚ ተብዬ፣ ምሁር፣ ያገር 
ሽማግሌ፣ የዕምነት አባት ወዘተ አልተጨነቀም።   

የኢትዮጵያን ልዕልና በውስጥና በውጭ ጠላት ያስደፈረው ‘ኦሮሙማ’ ነው። 
የአኖሌን የጡት ሃውልት አስተክሎ፣ ስፍር ቁጥር የሌለው አማራ ያሳረደ መሪ፣ 
አራጆቹን እና ባንክ የዘረፉ ባልደረቦቹን፣ ለፍርድ እንዲያቀርብ  
አይጠበቅበትም። አብይ እኮ የአድዋውን የጦር አበጋዝ፣ የራስ መኮንነን ሃውልት 
ያስፈረሰ፣ ሰንደቃችንን ባደባብይ ማውለብለብን ወንጀል ያስደረገ፣ የኦሮሞ 
ጀግና ነው። አማሮችን፣ ከነቤተ~እምነቶች፣ ቤተ~ክርስቲያናትና መስጊዶች 
ሲጋዩ፣  አንድ ሰው ያለመጠየቁ፣ በአላማ ስለተፍጸመ ነው ። አብይ አማራን 
ስለናቀ፣ ብዙዎችን ባህር~ዳር ድረስ ሄዶ በግፍ አስገድሎ፣ ሌሎችን በገፍ 
ዘብጥያ ጥሏል። እነእስክንድርን እያማቀቀ፣ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የፎከሩን 
ወራሪዎችን ፓርላማ ሰግስጓል ።  65 000 አማራ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲዎች 
አስባሯል፣ 17 ሴቶች ልጆችን አሳግቷል ፣ በወለጋና መተከል በየቀኑ ሺዎችን  
ያሳርዳል። አጋሩ ወያኔ ትግሬ ያዳከመውን አማራ ወግቶ፣  ‘’ኦሮምያና’’ 
ለመፍጠር ነው ዝግጅቱ። ስለዚህ የአማራውም ሆነ የሌሎች  ኢትዮጵያውያን 
ህልውና የሚረጋገጠው፣ ወራሪ ጋላ፣ ፈጽሞ ኢትዮጵያን እንዳያጠፋት አምረን 
ስንታደጋት ነው። የ40 እና 50 ሚሊዎን የተባበረ አማራ ተጋድሎ በድል 
የሚቋጨው፣ የፋሽስቶቹን፣ የእነአብይን ገደብ~የለሽ ጠላትነት ሲገነዘብ ብቻ 
ነው። የዛሬ 86 አመት ከ 25 000 የኢትዮጵያ አርበኞች 23 500 አማሮች 
እንደነበሩ ( 19 ከ 20) ፣ ጠላቶቻችን የዘገቡት ሃቅ ነው። ለጣልያን አደሮ 
ኢትዮጵያውያንን የወጋ ትግሬ ግን፣ አንድ አርበኛ አልነበረውም ። 
ለኢትዮጵያውያን ክብርና ነጻነት፣ ለዝንተ አለም ሲዋደቅ የኖረ አማራ፣ 
ይቁርጥለት እንጂ፣ ዛሬም ለጣምራ ጠላቶቹ አያንስም።    


