
ወያኔ ትግሬም ሆነ ቡችሎቹ፣ ኢትዮጵያዊነትን ከየት ያንጡት?  

 (ደብሩ ነጋሽ 15 Nov 2021)   

የነጭ አምላኩ ወያኔ ትግሬ ጸረ~አማራነት፣ የጸረ~ኢትዮጵያዊነታቸው መገለጫ 

ነው።  አንዳንዶች ፣ ከየመን ወደ አክሱም የመጡት አገልጋዮች፣  በጌቶቻቸው 

ላይ የተቃጣ አመጽ ያደርጉታል። 4 ሚሊዎን  ትግሬ፣ ከ 45 ሚሊዎን አማራ 

ጋር ጠብ የለው፣ ፉክክርም አይገባ። እርግጥ ነው ህዳጣኑ ባጠቃላይ 

ይሉኝታቢስ፣ ግብዝ፣ መሸጦ፣ ከሃዲ፣ ነውረኛ፣ ሰቀቀናም፣ ሰፍሳፋ ስለሆነ፣ 

አማራ ይጸየፈዋል፣ ይንቀዋል።  እንደየመን ዘመዶቹ አንበጣ~በሉ ባንዳም፣ 

በፊናው የአማራ ልዕልና ያናውዘዋል። አላቅሙም አማራን የቀናበታል፣ 

ይጠላዋልም። ዋናው ነገር፣ ሰባት ትውልድ ( 150 ዘመን)  ጸረ~ኢትዮጵያ ከሆኑ 

የትግሬ ልሂቃን አብራክ የተፈጠሩ ወያኔዎች፣ ኢትዮጵያዊነትን ከዬት ያንጡት?     

 በ 1750 ግድም፣ ሚኪያኤል ስሁል የተባለ መሰሪ ትግሬ በጎንደር 

ቤተ~መንግስት ባለሟል ሳለ፣  መሳፍንቱን አናቁሮ፣ ኢትዮጵያን ከ 80 አመታት 

ለዘለቀ ብጥብጥ ዳርጓል። የቋራው አንበሳ ቴወድሮስ፣ አገሩን ለመታደግ 

የተነሳው ያኔ ነበር። ኢትዮጵያን አንድ አድርጎ ለማዘመን የቆረጠውን  

የቴወድሮስን ራዕይ ያጨናገፈውም ሌላ ትግሬ፣ ካሳ ምርጫ (አጼ ዮሃንስ) 

ነብር።  ይህ ፍጡር የወራሪ እንግሊዝን ጦር መርቶ መቅደላ ያስገባ ነው። 

አንበሳው መይሳውም ፈረንጆቹን ተፋልሞ፣ የገዛ ሽጉጡን ጥይት ጠጥቶ 

የተሰዋው የዛሬ 153 አመት ነበር። ከዚያ ግዜ ጀምሮ፣ የትግሬ ልሂቃና 

ምንዝሮቻቸው፣ በኢትዮጵያ ላይ በጠላትነት ያልዘመቱበት ወቅት አልነበረም። 

በሁለቱም የጣልያን ወረራ፣ ካስሩ የጠላት ሰራዊት ስምንቱ ትግሬ ነበር። ወያኔ 

ከሶማሌያ ጋር ኢትዮጵያን ወሯል፣ ለኤርትራንም መገንጠል ተዋግቷል።    

ባጭሩ ለሰባት ትውልድ ትግሬ፣ የኢትዮጵያም የአማራም ደመኛ ሆኖ ቆይቷል። 

የዛሬ 30 አመት ወያኔዎች የመንግስት ስልጣን እንደያዙ፣ ክምንም መክራ 

ይታደጋቸው የነበረን አማራ፣ በጠላትነት ፈርጀው፣ በሚሊዎኖች ፈጅተዋል፣ 

እየፈጁም ነው። በአብይ አህመድ ተባባሪነት አማራውን ወረው፣ ጥገት ላሞቹን  

ሳይቀር ረሽነውበታል።  ምንደኛው ዮሃንስ ኢትዮጵያን አስወርሮ፣ ለውለታው  

ከንግሊዝ  ባገኘው መሳርያ ነግሶ፣ አማራንና አፋርን ጨፍጭፏል። ‘ወደ 

እስላማይ፣ መሬት የብሉን፣ ሰማይ፣ አምድ የብሉን ‘’ ፣ በሚል አዋጅ፣ 



የእስላሙን እርስት ቀማ።  እስላሙን ትግሬ፣ በእምነቱ ባይመጣበትም፣ 

በእስልምናው የጸናውን አማራ ግን፣ ጨፍጭፎታል።  ሺዎችም ወደ አፋርና፣ 

ይፋት ፣ ሱዳን ተሰደዋል።  ክርስቲያኑንም አማራ በወሎ፣ በጎጃምና በጌምድር 

ከግፍ አልዳነም።  80 ሺህ የተራበና የታጠቀ ትግሬ ዘምቶበት፣ በራያ 3 ሺህ ፣ 

በጎጃምም  20 ሺህ በላይ አማራ ፈጅተው ፣ንብረቱን  መዝብረዋል።  ቤተ 

ክርስቲያናትን መስጊዶች አቃጥሏል፣ ሴቶች አስደፍሯል። ጎንደርም፣ 

‘አንጠመቅም’ ያሉን ቤተ~ ዕስራኤላውያን ፣ በገፍ ሰይፏል። ዛሬ ወያኔ ትግሬ 

ያልጠረጠረና ያልታጠቀን አማራ የሚፈጀው፣ የዮሃንስን እርኩስ ድርጊት 

ለመዘከር ይመስላል። ዮሃንስ ሲሞት፣ አንጀቱ የራሰው አማራ፣ የወረደለትን 

ሙሾ እነሆ፣1)“እውሩ በመሪ፣ አንክሳው በምርኩዝ የተከተሉዎ፣ እህል 

አይበቅልም ወይ፣ ንጉስ ባገርዎ ‘’  

2) ‘’ የዮሃንስ በቅሎ ብረኪ ብረኪ ( አጎንብሺ)፣ መተማ አፋፉ ላይ፣ ቆመሽ 

ተባረኪ’’  

3)’’ንጉስ ከመተማ ደሃና ቢመለሱ፣ እንግዲህ ጎጃሜ፣ ጎልዳፋ ምላሱ” ( ንጉሱ 

ከሞት ቢተርፍ፣ ጸሎታችን፣ እርግማናችን አልደረስም ለማለት ነበር!) ) 

 4) “አገሬን ዘረፈው፣ እያለው ደስ ደስ፣ ሞኙ የትግሬ ሰው፣ ተራው 

እስከሚደርስ” ( ትግሬም ፣ አንድ ቀን ፣አይቀርለትም)።  

ይህን ሁሉ ግፍ ትግሬ ቢፈጽምም፣ አማራ አልተበቀለም፣ ቃርሚያና እህል 

ሲሰፍርለት ቆየ እንጂ። ከወገን ቆጥሮት ወሎና ወልቃይት መጥቶ እንዲያርስ 

ፈቀደ እንጂ። የትግሬ ጸረ~አማራነት፣ ምስጢሩ፣ አልመር ያለው አማራ ነው። 

 ስደተኛ አማራ አዲሳባ እንዳይገባ ታግዷል፣ ለኦሮሞና ሶርያውያን ግን ነጻ ናት   

 አብይና ስርዐቱ፣ የጸረ~ኢትዮጵያዊው የወያኔ፣ የቤት ወልድ ነው ። አብይ 

ትጥቅ አልባ አማሮችን፣ በወለጋና ጉሙዝ በኦነግ እያስፈጀ ፣  ወያኔን 

እያስታጠቀ አማራውን አስወርሯል። የኦጋዴን ኦሮሞዎችና የሶርያ ስደተኞች 

በሚናኙባት አዲስ አበባ፣ ነፍሱን ለማትረፍ የሚሸሽን አማራ እንዳይገባባት 

ሆኗል። ፋኖው በጀግነት ያስለቀቀውን የተወረረ ያማራ መሬት፣ በኦነግ 

መከላከያ ድጋፍ ወያኔ ይዞ፣ እልቆ መሳፍርት እልቂትና ወድመት እያኪያሄደ 

ነው። አማራው የገጠመውን የሕልውና ፈተና በድል የሚወጣው፣ የአብይን 



ያረምኔ መንግስት፣ ፍጹም ጠላትነት ሲገነዘብ ብቻ ነው። ኢትዮጵያን  የሚጠሉ 

ምዕራብውያን፣ ትላንት ሸልመው አሁን የጠሉትን ጸረ~አማራ አሻንጉሊት መሪ፣ 

ስለናቁት እንጂ፣ አገር~ወዳድ ስለሆነ አደለም። ስለዚህ አማራ በያለበት ይህን 

ተገንዝቦ፣ ለማንኛውንም መስዋእትነት ሲዘጋጅ ነው። የውስጥ ጠላቶቹን 

ተገላግሎ ያገሩ ባለቤት የሚሆነው፣ በህቡዕም ሆነ በግላጭ ተደራጅቶ ትግሉን 

አፏፉሞ፣ ወራሪዎችን ለፍርድ የማቅረብ ቁመና ሲኖረው ነው። የነብር ጭራ 

የያዙት ወያኔን ኦነግ ስራቸውን ያውቃሉ። አማራ ህልውናው ዕውን የሚሆነው፣ 

ለዘለቄታ የሞት የሽረት ፍልሚያ ሲዘጋጅ ብቻ ነው።በሃስት አማራን ወንጅሎ፣ 

አኖሌ የጡት ሃውልት የገተረው አብይ የሚመራው የወራሪ አረመኔ መንግስት፣  

ደመኛ ነው ። ነፍሰ~ጡር አማሮችን ማህጸን እያስቀረደደ፣ ህጻናትና አዛውንትን 

በቁማቸው የሚያጋይ ነው።  30 ሚሊዎን በዳር አገር ያለን አማራ፣ በወለድ 

አግድ ያገተ ጠላት ነው ። ሌሎችንም ጥንታዊ ኢትዮጵያውያን ወግቶ፣ ሃብት 

ንብረታቸውን ለመውረስ ፣400 000 ሺ ልዩ ኃይል አስታጥቆ ያሰፈሰፈ ነው። 

ከምርኮኛው የጦር አበጋዝ፣ እስከ አየር ኃይል አዛዥና ምክትሉ፣ ሰራዊቱ ሁሉ 

በእነ መገርሳና አብዲሳ ተወሯል። በቆረቆራትና ፣ አብዛኛው የከተማ ነዋሪ 

አማራ በሆነባት አዲስ አበባ፣ ተቆርቋሪ ልጆቿ እነ እስክንድርን፣ አብይ በዕብሪት 

ዘብጥያ ጥሏል። አዲስ አበባን ከማውደም ያለፈ አቅም ሊኖራት የማይችል 

ገጠሬ አሩሲ፣ ከጨፍጫፊ ወራሪዎች በመወለድዋ፣ ለመዲናችን ከንቲባነት 

ተሾማለች። ወራሪዎቹ፣ አማራውን ‘’መጤ’’ ብለው፣ ሲያርዱና ሲያሳድዱ፣ኦሮሞ 

ነኝ ባይ ሁሉ፣  ከሊቅ እስከ ደቂቅ ዝምታቸው፣ በድርጊቱ ቢስማሙ ነው።  

 የአብይ መንግስት የወያኔ ግልባጭ ነው። የአማራም፣ የኢትዮጵያም ደመኛ  

ነው። ከኢትዮጵያ ሰራዊት የላቀ ቁጥር ያለውን ወራሪ ኦነግን የስታጠቀው 

አብይ፣ ትግሬ ያዳከመውን አማራና ጥንታዊ ኢትዮጵያውያንን  ለመወረር 

እያቆበቆበ ነው። ስለዚህ አማራ፣ ያስተውል። ያባቱ ልጅ ይሁን። ወያኔ አማራን 

እንዲወርር ሙሉ ድጋፍ የሰጠው የኦነጉ የአብይ መንግስት አደልም እንዴ? 

በፍትሕ አምላክ የሚያምነው አማራ፣ የመልቲውን የአብይን መንግስት ላንድ 

ኣፍታ ሊያምን አይገባም። አማራ፣ባላንጦቹን አፍረክርኮ፣ ለሌሎች ወገን 

ኢትዮጵያውያንም መድህን የሚሆነው፣ ቆርጦለት ሲነሳ ነው ። አሜን 

 ጸሓፊው፣ 52 ዘመዶቹን ኦነግ በጠፍ ጨረቃ ሓረርጌ የጨፈጨፈበት፣ የአለም 

መንግስታት ሃኪም የነበረ፣ የጀግኖች ነፍጠኞችና አርበኞች ዝርያ ነው።          



 


