
‘’ለዳር ሲሳሱ፣ የመሃሉን ይነሱ’’  (ደብሩ ነጋሽ) 5 Oct 2021 
 
 አማራ፣ ለበርካታ ሺ ዘመናት አጥንቱን ከስክሶ፣ ደሙን አፍሶ ዳር ድንበሯን 
ጠብቆ፣ ኢትዮጵያን የታፈረች አገር በማድረግ ረገድ፣ አቻ የለውም። ስልጡኑ 
የአማራ ህዝብ ፍትሃዊም በመሆኑ ፣ ለድፍን ኢትዮጵያውያን ሁሉ አሳቢ፣ 
ከነገድ አስተሳበብ የተላቀቀ ነው። ሆኖም ፣ ለኢትዮጵያ ሲሳሳ የኖረው አማራ፣ 
በዳር አገር ላላፉት 30 አመታት መፈጀትና መፈናቀል እጣ ፈንታው ሆኗል። 
በአብይ መንግስትማ፣ እልቂቱ በአዋጅ የሚከናውን ይመስላል። ሰው መስሏቸው 
ብዙዎች ያመኑት የቄሮው አብይ፣ ያልታጠቀን አማራን በትግሬ ወያኔና በኦነግ 
ሰራዊት በማስፈጀትና ህዝቡን በማፋጀት፣ኢትዮጵያን የወረዳ አውርዷታል።  
 
ግፍ ባስመረረው የአማራ ቁጣ፣ ወራሪ ትግሬ ሲፈረጥጥ፣ በሙታን አማሮች 
ድጋፍ፣ ቡችሎቹ  ኦነጎች ስልጣን ጨበጡ። ‘ድመት መንኩሳ፣ አመሏን አትረሳ’ 
ነውና፣ ነግሰውም ፣ አረመኔነታቸው አልቀረም ። የእርጉዝ አማራን ማህጸን 
ቀርድደው፣ ጽንሱን እንደኳስ የሚለጉ፣ አራስ ሰልበው የሚበልቱ፣ ህጻናትና 
አረጋውያን በአዳራሽ ለስብስበው የሚረሽኑ፣ በር ዘግተው የሚያጋዩ፣ ልዩ 
ፍጥረት ናቸው። ካመታት በፊት፣ አዴሌ (ሃረርጌ) የሚኖሩን 150 የሚሆኑ አናሳ 
የሶማሌ ማህበረ~ሰብ፣ አርደው ቀረጣጥፈዋል። የስም ክርስትናም ሆነ 
እስልምናቸው፣ ገድሎ ከመዝረፍ ወጋቸው አልገታቸውም። ዛሬ በአዲሳባና  
አዋሳ መሃል አሽከርካሪ የሚጓዘው፣ በየኬላው ቄሮ ገንዘብ እየዘረፈው ነው።    
 
ያልታጠቀውን አማራ፣ የቄሮው መንግስት በወለጋና ቤንሻንጉል ሲያስፈጀው፣  
መሪ ነው ብሎ ለአቢይ አቤት ቢል፣ ሰዬው ደጋግሞ አፊዞባቸዋል። ‘’ ኦሮሞም 
ሞቷል እኮ’’ እያለ። በኦነግ የተጎዱ ኦሮሞዎች ካሉ፣ በነገዳቸው ሳብያ አደለም። 
ያንድም ሟች ኦሮሞ ቤተሰብ እና ንብረት ተነክቶ አያውቅ፣ ማንም 
አልተፈናቀለም። ስለዚህ የመደዴውን ያብይን ፌዝ ተጋርተው፣ የአማራን 
መፈጀት የካዱት ብርሃኑ ነጋና መሰሎቹ፣ አማራን ገድለው ቆንጥጠዋል። 
 
 ባለፉት 450 ዘመናት ፣ ‘’ጋላ’’ ይባል የነበረ ህዝብ ኢትዮጵያን ወሮ 28 ነገድ 
ማጥፋቱ አይካድም ። ለወለጋ ‘’ኦሮምያ’’ የሚል የዳቦ ስም፣ ያወጣው አንድ 
የጀርመን ወንጌላዊ ሰላይ ነበር። ኦነጎች የልብልብ ተሰምቷቸው፣ የወረሩትን 
የጥንታውዊ ኢትዮጵያውያን አጽመርስት ሁሉ መጠርያ ያደረጉት፣ በወያኔ 
ፈቃድ ነው። ዛሬ ኦሮምያ በሚባለው ክልል የሚኖሩ ጥንታዊ ኢትዮጵያውያን 
በቋንቋቸው መማርና መዳኘት ተከልክለዋል። በገፍ ይገደላሉ፣ ሃብት 
ንብረታቸው ተዘርፎ ቤታቸው ይቃጠላል፣ ሴቶች ይደፈራሉ፣ የተረፉት ‘’መጤ’’ 
በመባል ይሰደዳሉ። እርፍ አስጨብጦ ያሰለጠናቸው፣ ካህናትና ኡላማዎቹን ሰዶ 

Commented [D1]:  



ክርስትናነና እስልምናን ያስተማረን አማራ ይጠላሉ። በግዙፍ ስብዕናው፣  
ልዕልናው፣ ጀግንነቱ፣ታሪኩ፣ አላቅማቸው ይቀናሉ። አይፈረድባቸውም።   
 
አገር ያስወረረው አብይ፣ ኢትዮጵያዊ ራዕይ ሊኖረው አይችልም። በሴራም ሆነ 
አልሆነ፣ የኢትዮጵያን ሰራዊት በወያኔ ትግሬ፣ አስፈጅቷል። በጀግና ፋኖዎች፣ 
ልዩ ኃይልና የመከላከያ ሰራዊት ተንኮታኩቶ የነበረን ወያኔ ትግሬ አንሰራርቶ፣ 
ወሎን ፣ በጌምድርን እና አፋርን እንዲወረር አድርጓል። የመከላከያው ሰራዊት 
መሳርያ አስረክቦ እንዲያፈገፍግ ያደረገው፣ ከምርኮኛ ኦነጋዊ የጦር አበጋዞች 
መክሮ ነው። በርካታ ሺ አማራና  አፋሮች አስፈጅቷል። ወያኔ አያሌ ተቋማትን 
አፈራርሶ፣ የሚሊዎኖች ሃብት ንብረት አወድሞ፣ አማራና አፋር በረህብ 
ሲረግፍ፣ ቄሮው ለንግሱ አዲስ አበባን ለማስሸበርቅ፣ የህዝብ ገንዘብ ረጭቷል። 
 
አዲስ አባባን ከ 1500 አመት በፊት የመሰረተ አማራ፣ ዛሬም ከዐስሩ ነዋሪዎቿ  
ስድስቱ አማራ ነው።  ከቀሪው የአዲስ አበባ ነዋሪም፣ አብዛኛው ጉራጌ፣ ሲዳማ፣ 
ወላይታ፣ ሃድያ፣ ከንባታ፣ ጋሞ፣ ሶማሌ፣ አፋር፣ አደሬ፣ ትግሬ፣ ከፋ፣ አገው፣ 
ቅማንት፣ አርጎባ፣ ኩሎ፣ ኮንታ፣ ቤተ ዕስራላውያን ወዘተ ሁኖ ሳለ፣ ወራሪ 
ኦነጎች፣ ‘’ የኦሮሞ የግል ንብረት ናት’’ ብለው፣ ህዝብ በግፍ ያፈናቅላሉ፣ ቤት 
ንብረት ያፈርሳሉ። ተዋዶ~ጠሉ አብይ፣ እነእስክንድርን በግፍ አስሮ ሲያሰቃይ፣ 
አማራን ሲያስፈጅ ያልሞገቱ፣ተቀናቃኝም ሆነ አጋሮቹ ከፍርድ አያምልጡም። 
 
ጥንታዊ ኢትዮጵያውያንና ስልጡን ኦሮሞዎችን ጨምሮ፣ የመልቲውን የአብይን 
መንግስት፣ ምንነት ይረዳሉ።  አብይ አማራን ማስጨፍጨፉ፣ አገርን በውስጥና 
በውጭ ጠላት ማስደፈሩ፣ ለኢትዮጵያ~ጠሎቹ ወያኔ ትግሬና ኦነግ ኢትዮጵያን  
ለማቀራመት ነው። ስለሆነም ነው፣ ወያኔ ትግሬና ኦነግ ያወደሙት አማራ 
እንዳያንሰራራ፣ ኢምንት በጀት የመደቡለት። አብላጫው የኢትዮጵያ ህዝብ 
አማራ ሁኖ፣ ሶስት አራተኛውን ግብርም ከፋይ ሁኖ።  25 ሚሊዎን በላይ 
አማራን በወለድ አግድ ይዞ ፣ ለሚፈጀው የፋሽስቶቹ  ‘ኦሮምያ’ ግን፣ የመደቡት 
በጀት የትየለሌ ነው። ዳሩ ከአረመኔ፣ ስብዕናም ሆነ ፍትህ አይጠበቅም።    
 ስለዚህ ድፍን አማራ፣ በቁጭትና እልህ ተደርጃቶ፣ እንኝህን አረመኔና እና 
ምንደኞችን፣ ለዘለቄታ ሊገላገል ይገባል። አዎ፣ የአማራውና የጥንትዊ 
ኢትዮጵያውያን  አጽመርስት፣ ጋላ የወረረው ምድር ጭምር ነው። ‘ርስት በሺ 
አመቱ ለባለቤቱ’ ነውና።  
የማራ ትግል፣ ለትንሳኤው የሚያበቃ ቁመና ፈጥሮ፣ ባላንጦቹን ለፍርድ 
እስኪያቀርብ ድረስ፣ ይንቀለቀላል ። “ ጠላቴ ጥዋት ሙቶ፣ እኔ ልሙት ማታ፣ የ 
ሺ ቀን እድሜ ነው ያንድ ቀን ደስታ’ ለሚል አማራ፣ ይህ አይገደውም።  
ጸሃፊው የቀድሞ የዓለም መንግስታት ሃኪም ሲሆን፣ 52 ዘመዶቹን 
በአማርነታቸው፣ ኦነግ በግፍ ሃረርጌ ውስጥ ጨፍጭፎበታል።       



  


