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አማራ ሆይ! ሰው እንሰሳ ነው! 

በላይነህ አባተ (abatebelai@yahoo.com) 
 

"እግዚአብሔርም ..ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌአችን እንፍጠር" አለና እግዚአብሔር 

ሰውን በመልኩ ፈጠረው፡፡ ዘፍ ፩፡ ፳፮-፳፯. ይህ መለኮታዊ ቃል አማራ ክስድስት ሺ 

ዘመናት በላይ ኑሮህን የመራህበት ቃል ነው፡፡ በዚህ ቃል መሰረትም ሁለት እጅ፣ 

ሁለት እግር፣ ሰላሳ ሁለት ጥርስና እሚናገር ምላስ ያለውን ሁሉ እንደ ሰው በመቁጠርና 

በሰው አካልም "እግዚአብሔር አለ" እያልክ ለብዙ ሺ ዓመታት ለአደጋ ስትጋለጥ 

ኖረሃል፡፡ በዚህ ዓለምን ሰይጣን በሚያስተዳድርበት ዘመን ሳይቀር "ሰውን 

እግዚአብሔር ባምሳሉ ፈጠረው!" እያልክ እንደ እብራውያን የመሰደድና እንደ 

አረማውያን የመጥፋት አደጋ ተደቅኖብሃል፡፡ 

ተንኮልና ደባ ሸርቦ የመጣውን ሰው መሳይ ፍጡር ሁሉ የእግዚአብሔር እንግዳ 

እየመሰለህ ለለበጣ "ቤተ-ለእቦሳ!" ሲልህ "እምቦሳ እሰር" እያልክ ተቀብለህ ምርጥ 

ምርጡን እያበላህና ከአልጋህ እያስተኛህ ያሳደርከው እንግዳህ ሲያሰቃይህና ጦርነት 

ሲከፍትብህ ኖረሃል፡፡ ጦርነት ከፍቶብህ ያስጨነከው ጣልያን "በማርያም ይዤሃለሁ!" 

እያለ ማተብህን እንደ ድክመት ቆጥሮ ሊያታልልህ ሞክሯል፡፡ እንደ ጣልያን ሁሉ 

የጣሊያን ትርጁማንና እንቁላል ቀቃይ ልጆች ይኸንን መለኮታዊ ባህልህን እንደ 

ድክመት ቆጥረው ከቤትህ እየበሉና እያደሩ አንዳንድ የተረገሙ ልጆችህን በሆዳቸው 

ገዝተው አንተን የሚጠልፍ ወጥመድ ዘርግተው ዛሬ ካለህበት መቀመቅ ዶለውሃል፡፡ 

በእንግድነት ተቀብለህ ከምግብህ፣ ከመጠጥህና ከጥበብህ ያካፈልካቸው እርጉሞች 

በአያቶችህ ደም በከበረችዋ አገርህ "ሰፋሪን አባር" እያሉ የጎዳና ተዳዳሪ አድርገውሃል፡

፡ 

አማራ ሆይ! በምድር ያለው ሕዝብ እግዚአብሔር 

በአምሳሉ የፈጠረው ቢሆን ኖሮ እንኳን ክልል 

የአገርና የአሀጉርስ ድንበር ይኖር ነበር ወይ? ዛሬም 

"ሰው"ን ሁሉ እግዚአብሔር በአምሳሉ ፈጠረው 

በሚል ፍች የሌለው ህልም እየዳከርክ ነወይ? 

እግዚአብሔር አይምሮ የሰጠን ሰው የሆነውን ሰው 

ታልሆነው፣ ክፉውን ከደጉ እንድንለይ አይደለም 

ወይ? እና ይኸ የሰላሳ ዓመታት መከራህም 
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እግዚአብሔር በአምሳሉ ያልፈጠራቸው ሰዎች እንዳሉ አላስተማረህም ወይ?  

መከራና ደስታን አብሮ ያሳለፈን ህዝብ በድንጋይ ቀጥቅጦ ገድሎ እንደ በግ ዘቅዝቆ 

የሚሰቅል ጭራቅ እግዚአብሄር በአምሳሉ ይፈጥራል ወይ? ሴት ልጅ እንደተኛች ወግሮ 

ገድሎ ጨቅላ አለእናት የሚያስቀር አረመኔ አምላክ በአምሳሉ ይፈጥራል ወይ? 

በበደኖ ባለቤቷን ገለውና አስራ ሶስት ልጆቿ እያሉ የአርባ ዘጠኝ ዓመት እናትን 

ተሰልፈው በየተራ የሚደፍሩ ከሃምሳ በላይ ታጣቂዎች እግዚአብሔር ይፈጥራል ወይ? 

ልጆችህን ከነነፍሳቸው ከፈላ ወደ ቀዝቃዛ ውሃ እየከተተ እንደ ዶሮ የሚገሸልጥ፣ 

በብልታቸው የሞላ ኮዳ እያንጠለጠለ እግዚአብሔር የፈቀደውን ዘር እንደ ኩራዝ 

እሚያጠፋ፣ ዓይናቸው እያየ ህብለ- ሰረሰራቸውን እየቆረጠ ሽባ የሚያደርግና እግርን 

እሚቆርጥ፣ በቁማቸው ዓይናቸውን መንቅሮ እንደ ድንች እሚያወጣ ጭራቅ ዲያብሎስ 

እንጅ እግዚአብሔር ይፈጥራል ወይ? ቤታቸውን በግኒደር እንደ ቋጥኝ ፈንቅለው ሴት 

ልጆችህን እንደ ፈረስ ከመስክ እንዲወልዱ የሚያደርጉ አውሬዎች ሰይጣን እንጅ 

እግዚአብሔር ይፈጥራል ወይ? 

ቅዱሱ መጽሐፍ እንደሚለው እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው በአምሳሉ ነው፡፡ 

"እግዚአብሔር ሰውን ባምሳሉ ፈጠረው!" ውስጠ ወይራው ሲገለጥ በእግዚአብሔር 

አምሳል ያልተፈጠረ ፍጡር ሰው አይደለም ማለት ነው፡፡ አማራ ችግርህ 

በእግዚአብሔር አምሳል ያልተፈጠረን ፍጡር እንደ ሰው መቁጠርህ ነው፡፡ የመከራህ 

ሁሉ መንስኤው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ሰው በዲያብሎስ አምሳል 

ከተፈጠረው ሰው መለየት አለመቻልህ ነው፡፡ እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው 

ዲያብሎስ ከፈጠረው ሰው መለየት ከቻልክ እዳው ላንተ ገብስ እንደሆነ ቱርክም፣ 

ግብጥም፣ ጣልያንም የሚያውቀው ነው፡፡ 

ዲያብሎስ በአምሳሉ የሰራው ሰው ጉልበት ሲያገኝ በመንጋጋው ሰው እሚግጥ አውሬ 

ጉልበት ሲያጣ ደሞ በፊት ጥርሱ ሳር እሚግጥ እንሰሳ ነው፡፡ ሳይንስም ሰውን 

እሚያውቀው በእንሰሳነቱ ነው፡፡ የሳይንሱ ሰው እንደ ጅብ ካሉ እንሰሳት እሚለየው 

ለህሊናና ለይሉኝታ የሚታዘዝ እውቀትና ጥበብ ስላለው ነው፡፡ ህሊናና ይሉኝታ 

የሌለው ሰው ሲጎለብት አውሬ ሲደክም ከብት እሚሆን እንሰሳ ነው፡፡   

አማራ ሆይ! እየኖርክ ያለኸው ይህ ሲጠግብ አውሬ ሲደክም ደሞ ከበት የሚሆን እንሰሳ 

በሚገዛት ዓለም ነው፡፡ በዚች ዲያብሎስ በአምሳሉ በሰራው አውሬ በሚቆጣጠራት 

ዓለም እግዚአብሔር በአምሳሉ የሰራው ሰው ሆኖ መገኘት እሚጠቅምህ ምናልባትም 

በሰማይ ቤት ብቻ ነው፡፡ ይህ አጉል ብጽዕና በምድር የሚያስከትለው መጥፋትን ነው፡
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፡ በዚህ አጉል ብጽዕና ተሸፍነህ ዲያብሎስ በአምሳሉ የሰራውን ሁሉ እንደሰው መቁጠር 

ከቀጠልክ እንደ ጀመርከው መንምነህና ሳስተህ እንደ በራ ማለቅህ ነው፡፡  

አማራ ሆይ! ተማለቅ የምትተርፈው ዓለም በዲያብሎስ "አምላክነት"ና በአውሬዎች 

አዳኝነት የምትገዛ መሆኗን ተገንዝበህ ዲያብሎስን በፀበል አውሬንም በነፍጥ ተመከትክ 

ብቻ ነው፡፡ አውሬ አፉን እንደ ሰማይ ቦርግዶ፣ አቀንጣጤውን እንደ ጦር አስልቶ፣ 

ጥፍሩን እንደ ወስፌ አሹሎ ከጭራቅ ከፍቶ ሲመጣብህ በውይይት፣ በምክክር፣ 

በእርቅና በፍቅር ለመመለስ መጃጃል ፈጣሪንም መፈታተን ነው፡፡ ፈጣሪ ለእባብ 

እንዳዘዘው ከአውሬ መግባባት እምትችለው አውሬ በሚገባው ቋንቋ ብቻ ነው፡፡  

አማራ ሆይ! ጅብ ሊበላህ ሲመጣ በክርስቶስ፣ በማርያም፣ በቅዱሳን መላእክት 

እለምንሃለው ብትለው አይሰማህም፡፡ በሽምግልናም አይለመንህም፡፡ ዳኛ የለም እንጅ 

ለዳኝነትም አይገዛም፡፡ ጅብ ለፈሪም ሆነ ለማኝ አይሸሽም፡፡ ተጅብ የምትገላገለው 

“እግዚአብሄር ሆይ ይኸንን አውሬ እንድቋቋመው ጉልበትኑና ብርታቱን ስጠኝ” ብለህ 

ስትተናነቀው ነው፡፡ 

አማራ ሆይ! ድክመትህን ደጋግመህ አጢነው! ትልቁ ድክመትህ "እግዚአብሔር ሰውን 

ባምሳሉ ፈጠረው" እያልክ እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው ዲያብሎስ ከፈጠረው ሰው 

አለመለየትህ ነው፡፡ ይህ ድክመትህ የሚጠገነው እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው 

ዲያብሎስ ከፈጠረው ሰው ለመለየት ዓይንህን እንደ ባውዛ ያበራህ እለት ነው፡፡ 

ድክመትህን ጠግነህ እንደ እብራውያን ከመሰደድ፣ እንደ አረማያንም ከመጥፋት 

የምትድነው ዲያብሎስን "ቿ!" አርገህ በፀበል ስታጠነፍገው አውሬንም "ዘራፍ!" ብለህ 

በሚገባው ቋንቋ ሰምና ወርቅ ስታናግረው ነው፡፡  

አማራ ሆይ! አትዘንጋ! የዛሬ ሰው ሲጎለብት በመንጋጋው ሰው እሚግጥ አውሬ 

ሲደክም ደሞ በፊት ጥርሱ ሳር እሚግጥ እንሰሳ ነው! የዛሬ ሰው በእግዚአብሔር 

አምሳል ያልተፈጠረ እንሰሳ ነው! ህልውናህና ክብርህ እሚከበረውም ይኸንን ተገንዝበህ 

አውሬን በአውሬነቱ ስታስተናግደው ነው፡፡ አመሰግናለሁ፡፡  

 

ህዳር ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓ.ም. 

 

 

 


