
ማስታዎቂያ 

መጣ! «ምጽአተ ዐማራ፣ ተገድሎና ተገዳድሎ የማያይልቅ፣ ተነቅሎ የማይደርቅ፤» በተሰኘ ርዕስ በሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት 
የተዘጋጀው ታሪካዊ መጽሐፍ በገበያ ላይ ዋለ! 

መጽሐፉ፣  ከ1500 እስከ 2007 ዓም ባለው የአምስት መቶ የታሪክ ዘመን ውስጥ፣ የዐማራው ነገድ ለኢትዮጵያ አንድነትና 
ነፃነት ተጠብቆ መዝለቅ የከፈለውን ይህ ቀረው ያልተባለ መስዋዕትነት  በዝርዝር ያሳያል። በአንፃሩ፣ ፀረ-ኢትዮጵያና ፀረ-
ዐማራ የሆኑ ኃይሎች፣ በዐማራው ላይ የፈጸሙትንና እየፈጸሙት ያለውን ሁለንተናዊ ግፍ በተጨባጭ መረጃዎች ያስረዳል። 
ከሁሉም በላይ ባለፉት 50 እና 60 ዓመታት ውስጥ በግራዘመም  የዓለም አመለካከት የተለከፈው ትውልድ፣ 
የኢትዮጵያዊነትን በምን መልኩ እየሸረሸረው እንደመጣ፣ አሁን ላለው የትግሬ ነፃው አውጭ ግንባር (ወያኔ) ዘረኛ አገዛዝ 
ሥልጣን መውጣት ምን ዓይነት ምቹ መንገድ እንደከፈተለትና ፣ይህም በዐማራው ነገድ ላይ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት 
ዓለም አቀፍ ወንጀል ሰላባ እንዲሆን እንዳደረገው ዝርዝር መረጃዎችን ይዟል። 

ይህን መጽሐፍ ማንበብ ማለት፣ የ500 ዓመታት የአገራችን የፖለቲካ ባሕል ታሪክ ምን እንደሚመስልና የዐማራው ነገድ 
በምን ምክንያት የፀረ-ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የጥቃት ዒላማ እንደሆነ ለመገንዘብ ከማስቻሉም በላይ፣ዐማራውም ሆነ 
ሌሎች ነገዶች ተመሳሳይ ግፍ እንዳይፈጸም፣ ኅብረተሰቡ ከወዲሁ መውሰድ ያለበትን ጥንቃቄ እንዲያብሰለስል ግፊት 
ያደርጋል። 

ምጽአተ ዐማራ፤ በሚከተሉት አገሮችና ከተሞች በሚገኙ የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት መሠረታዊ ማኅበር አባላትና 
የትዮጵያውያን ሱቆችና ምግብ ቤቶች ይገኛል። 

1. የተባበሩት የአሜሪካ ግዛቶች፦ ዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው፣ ኦሃዮ፣ ቺካጎ፣ ዳላስ፣ ቴኔሲ፣ ሳንዲያጎ፣ ሲያትል፣ 
ሁዊስተን፣አታላንታ፣ ሣንሆዜ፣ ላስቬጋስ፣ወዘተ 

2. ካናዳ፦ ካልጋሪ፣ ዊኒፔግ፣ ቶሮንቶ፣ 
3. አውሮፓ፦ ስቶክሆልም፣ ለንዶን፣ 
4. አውስትራሊያ፦ ፕርዝ፣ ሜልበርን፣ ብሪዝበን፣ 

ለዝርዝር መረጃ በሚ,ከተለው ስልክ ቁጥር ወይም ኢሜል ይጠይቁ። 

1. ሥልክ ቁጥር፦ (202) 677-0094 
2. ኢሜይል፦ gaintarbgebia@gmail.com 

 

የመጽሐፉ የፊት ለፊትና የኋላ ሽፋን የሚከተለውን ይመስላል። 
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ምጽአተ ዐማራ 
ተገድሎና ተገዳድሎ የማያልቅ፣ ተነቅሎ 

የማይደርቅ፣ 

 
 

 

                                                                    

 

                                              

 

 

 

 

 

 

      
      



 

                                                      

 

                   

                  በሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት 
 
ዳግማዊ  ዐፄ ምኒልክ ለመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ሚኒስትሮች የሰጡት መሪ ቃል፣ 

«አሁንም ምንም የቀድሞው የኢትዮጵያ ሥራት ቢኖር ከጥቂት ቀን በኋላ ቀርቷልና አገራችንን እንደ 

አውሮፓ ሥራት ለማድረግ አስቤ ይሄንን ባንደኛ ወረቀት የተጻፈውን ደንብ ጽፌላችኋለሁና በዚሁ 
ባስያዝኳችሁ ሥራ ሳትጣሉ፣ ሳትመቀኛኙ በዕውነት እርስ በርሳችሁ ተስማምታችሁ ጠንክራችሁ 
መንግሥታችንን መርዳት ነው። 

«እንዲህ ሁነን በሚገባ ሥራት ሕዝባችንን ጠብቀን ከያዝነው ለመንግሥታችንና ለሀገራችን ጥቅም 
ይሆናል። አገራችንን ሌላ አይመኘውም። እኔም እስካሁን ብደክም ሚኒስቴር መማክርት ቆንሲል የለበት፣ 
ባንድ ሰው ብቻ እያሉ አሙን እንጂ አላመሰገኑንም። 

«አሁን እንቅልፍ ሳትወዱ፣ መጠጥ ሳታበዙ፣ ገንዘብን ጠልታችሁ ሰውን ወዳችሁ፣ ተግታችሁ ይሄንን 
ሥራ እንድትፈጽሙልኝ ተስፋ አለኝ። ለዚህ ሥራ እኔ እናንተን አምኜ ስላደግሁ፣ እናንተም 
የምታምኑትን፣ ገንዘብ የማይወደውን፣ ድሃ የማይበድለውን፣ እናንተን የሚረዳችሁን ሰው እየፈለጋችሁ 

እያመለከታችሁኝ ከሥራው ማግባት ያስፈልጋችኋል።» (ጳውሎስ ኞኞ 1984፤ 360)   

       *                     *                       * 

በዐድዋ ጦርነት ከፍተኛ የሰው ኃይል ያቀረበው ነገድ፣ 

“እግረኛው እሮጣለሁ ሲል፣ ጫማው እየከበደው፣ አውልቆ እንዳይሮጥ አቀበትና ቁልቁለቱ፣ ጠጠር 

እየወጋው፣ የኋሊት እየተኮሰ እሮጣለሁ ሲል፣ ከእንዝርት የቀለለ የጁዬ፣ ከነብር የፈጠነ ቤጌምድሬ፣ 

ከቋንጣ የደረቀ ትግሬ፣ ከአሞራ የረበበ ሸዌ፣ ከንብ የባሰ ጎጃሜ እየበረረ በየጎዳናው ዘለሰው፡፡….ያን ቀን 

ከዐማራውም ከኢጣሊያውም እየቆሰለ እሚያነሳው እየታጣ ሐሩር እየያዘው በውሃ ጥም ሲጨነቅ 

ከየደገላው እሳት እየተነሳ አቃጥሎ ፈጀው፡፡ ያን ጊዜ መንገዱ ባይከፋ ፣ ሠራዊቱ በርሃብ ባይጎዳ፣ ዐማራ 

ጨክኖ ቢከተል ኖሮ ጣሊያን አንድ ለዘር አይተርፍም ነበር፤ አስመራን አስለቅቆ ከጥንት ሀገሩ ይሰደው 

ነበር፡፡” (ጳውሎስ ኞኞ 1984፣209) 

በሌላ በኩል ይኸኑ ጦርነት ፕሮፌሰር አፈወርቅ ገብረየሱስ እንዲህ ሲሉ ገልጸውታል፡፡ “….የሸዋ ፈረሰኛ፣ 

የጎጃም እግረኛ፣ የትግሬ ነፍጠኛ፣ ያማራ ስልተኛ ከቦ ያናፋው፣ ይቀላው፣ ያንደገድገው 

ጀመር፡፡…..ከእንዝርት የቀለለ የጁዬ፣ ተነብር የፈጠነ ቤጌምድሬ፣ ተቋንጣ የደረቀ ትግሬ……ፈጀው፣ 

አሰጣው፣ ዘለሰው፡፡” (ጳውሎስ ኞኞ 1984፣210) 

*                     *                       * 

 ጣሊያን ዐማራውን ለማጥፋት የበተነው ፣ 



«በሀገራችሁ ሰላም አስፍነን ስልጣኔና ብልጽግና እንድናሰፍን እግዚአብሔር ልኮናል። ይሁን እንጂ፣ የአማራና 

የኦሮሞ ጨቋኞች ፣ ቀማኛና ሰው በላ ወታደሮቻቸውን አሰልፈውብን ይኸንን የተቀደሰና ከእግዚአብሔር የተሰጠንን 
ተልኮ እንዳንፈጽም እያወኩን ነው። 

«የተከበርክ የትግራይ ሕዝብ ሆይ! እነዚህን የአማራና የኦሮሞ ቀማኛ ሽፍቶች በመንደርህ ሲዘዋወሩ ብታገኝ እህል 

ውኃ ሳታቀምስ ፣ ጥይትህን እየተኮስክ እንደ ውሻ ከመንደርህ እንድታባርራቸው እናሳስባለን። 

« እነዚህን የአማራ ሽፍቶች ወደ መንደራችሁ ተጠግተው የሚበላም ሆነ የሚጠጣ ነገር ሊገዙ ሲቀርቡ አባርሯቸው። 

አዝናችሁ ምንም ነገር፣ ምንም ዓይነት ርዳታ እንዳታደርጉላቸው አጥብቀን እናሳስባለን። ከመሃላችሁ ይኼን 
ትዕዛዛችን ተላልፎ አንድ ሰው እንኳ ለአማራ   የሽፍታ ወታደር አንዲት አንባሻ ሲለግስ ወይም ሲሰጥ ቢገኝ ፣ 

ምህረት የሌለው ቅጣታችን በሁላችሁም ላይ ይደርሳል» (ተጫኔ ጆምበሬ፣ 2002፣ 214) ሲል ቀስቅሷል። 

  
 


