ለውሻ፣ ወንበር አይለቀቅም ( ደብሩ ነጋሽ ~ሃኪም 22 July 2022)
ውሻን፣ ማን አገባት ከእርሻ? ይላል የአበው ስነ-ቃል። ግን በግብዝናና
ድንቁርና ፣ 27 አመት ከከሃዲ ትግሬ ጋር ሚሊዎኖችን የፈጁ ወራሪ
ጋሎችን (ኦነግ)፣ እና ሆድ-አደር አማሮችና መፋረድ ሲገባ፣ ለስልጣን
አበቃን። ጣቶቼ እየተጸየፉ፣ ስማቸውን ለምጠቅሳቸው፣ ለእነአብይ
አህመድ፣ አብዲሳ፣ ደንደዐ፣ ብርሃኑ ነጋ፣ አገኘሁ፣ ደመቀ፣ ተመስገን፣
ጫፎ ፣ ሽጉጤ፣ ገርባ ፣ ጁላ ፣ አበባው፣ ባጫ ፣ ሌንጮ፣ ዲማ፣ ኢብሳ፣
ጀዋር፣ አቤቤ፣ ግርማ ሺ-የጠላው፣ ዝቅያለው፣ ዳንኤል፣ እና
ብጤዎቻቸው፣ ኢትዮጵያን አሳልፈን ሰጥተናል። ታድያ እነኝህ ቃላት
የማይገልጿቸው ፋሽስቶች፣ መሸጦ ባንዳዎች፣ እና የህዝብ ወኪል
ተብዬዎች፣ ኢትዮጵያን ምድረበዳ ለሚያደርግ ለቆረጠው አረመኔ ጋላ
(ኦነግ)፣ ቢያድሩ ምን ይደንቅ?
ያማራ እናት በድባብ ትሂድና፣ ፋኖ ያገርሸውን የጋላ (ኦነግ) ወረራ
አሻፈረኝ ማለቱ፣ የመጤውን ፍጹም አረመኔነት ስለተረዳ ነው።
በጀግንነት ኢትዮጵያውያንን ሲታደግ የቆየው የዋሁ አማራ፣ ዛሬ
በዘረቢስ ባንዳና አረመኔ ተወሯል ። ለዳር ሲሳሳ፣ የመሃሉን ተነስቷል።
ለዘመናት እንደ ወገን የተቆጠረ ጋላ፣ ከናካቴው አማራን አጥፍቶ፣
ኢትዮጵያን ከከሃዲ ትግሬ ጋር ሊቀራመት ማሰፍሰፉ፣ ምንነታቸውን
አሳውቀዋል። በሌሎች ስፍራዎች እንዳደረገው፣ የጋላ መንጋ፣ ሸዋና
ወሎንም በመወረር ላይ ነው። 1500 ዘመን በፊት፣ አማራ በቆረቆራትና
ጉራጌና ሌሎች ነባር ኢትዮጵያውያን ባቀኗት አዲስ አበባም ፣ ጥንታዊ
ኢትዮጵያውያን፣ (አብዛኛው አማራ) ፣ ባይተዋር ሆነዋል ። ዙሪዋንም
ገድሎ ለመዝረፍ ያሰፈሰፈ አረመኔ ከቧታል። ይህ ነዋ ተፈጥሮው!!

ምን መደረግ አለበት?
የጋላ ልሂቃን፣ የሚፈሩትን አማራና ኢትዮጵያውያንን ሁሉ ንቀዋል።
ጃፓንና ቻይናን ያስታውሰናል። የተማረኩን የቻይና ወታደሮች፣ ወራሪ
ጃፓኖች ይረሽኗቸው ነበር። ለምን ቢባሉ፣ ‘’ለአገራቸው ከመሞት ይልቅ
ተዋርደው በመማረካቸውን’’ ስለናቁዋቸው እንደነበር ተናግረዋል።
አረዌው ጋላ (ኦነግ) ነግሶም፣ አልረካም ። ወደር የለሹን ሊቅና አርበኛ

አስራት ወለድየስን መስማት የተሳነው ህዝብ፣ የነኝህ መጫወቻ መሆኑን
ዛሬ ይገንዘብ ይሆናል። መጤ ጋላ፣ በትውልዶች ለፈጀው ህዝብና
ላወደመው ሃብት ንብረት፣ አልካሰም፣ አልተቀጣም። ስለሆነም ነው፣
ዛሬ ጌዶን፣ ኢሳን፣ አፋርን፣ ኦጋዴንን፣ ሲዳማን፣ ጋሞን፣ ጋንቤንላን፣
ሸዋን ወሎን ወዘተ በመወረር የተጠመደው። አማራን ማዳከም
የአብይ እቅድ ስለነብር ነው፣ የሱዳንን ወረራ የፈቀደው። ወያኔን
አስታጥቆና ጃስ ብሎ፣ እልቆ መሳፍት የሌለውን አማራ ያስፈጀው፣
መነኮሳት ሳይቀር ያስደፈረው፣ ቤተ~ዕምነቶችን ያስረከሰው፣ መሰረታዊ
ተቋማትን ያስወደመው። የደቀቀን አማራ፣ ጋላ እንዲወር ማመቻቸቱ
ነበር። ያንም እያየን ነው። ወራሪ ጋላ፣ የጥንታዊ ኢትዮጵያውያን
ህዝብና ታሪክ፣ ከነቅርሳ ቅርሱ አውድሞ፣ ባጽመርስታችን ያረመኔውን
ያረመኔ የገዳ ስራት ሊያቅም መታተሩ ግልጽ ነው። ትላንት ከወያኔ
ወግኖ ፣ ኢትዮጵያን የባህር በር አልባ ያረገ፣ የመከላከያ ኃይላችንን
የበተነ፣ ህዝብ በነገድ የከፋፈለ፣ባህር በር ያሳጣ፣ ፍጹም ጸረ-ኢትዮጵያ
አረመኔ ጋላ (ኦነግ)፣ የጠላት ጠላት ነው። አገር-ወዳድ ኦሮሞዎች፣
ለመሆኑ ወዴት ናቸው?
ስለዚህ ወራሪ ጋል መፋለም፣ የሁሉም ዜጋ ጉዳይ ነው። የንጹሃንን ደም
እያፈሰሱ አዲስ አበባንም ለመዝረፍ ያሰፈሰፉ ወራሪ ጋሎች ፣
የሚንበረከኩት በኃይልና በህዝባዊ አመጽ ነው። ይህን ለማድረግ፣
ማንኛውንም የብልጽግና ሹም፣ በተለይ አማራውን፣ እንደ ደመኛ ስናይ
ነው። ‘’ሳል ይዞ ስርቆት፣ ቂም ይዞ ጸሎት’’ አይሆንምና። ጣልያን ከ 100
የኢትዮጵያ አርበኛ፣ 95 ቱ አማራነት ሲገልጽ፣ አገራችን በአባቶቻችን
በደምና አጥንት የጸናች መሆኗን ያስገነዝባል። እናት አገራችንን ለወራሪ
ጋላና መሸጦ ትግሬ ማስረከባችን፣ ሊያንገበግበን ይገባል። ባጭሩ፣
ከወራሪ ጋላ እርድ፣ የሚተርፍ የለም። ስለዚህ ማንኛውም አገር ወዳድ
ኢትዮጵያዊ በተለይ፣ ሲዳማው፣ ሶማሌው፣ ጉራጌው፣ አፋሩ፣ ጋሞው፣
ሃድያው፣ ከንባታው ፣ አደሬው፣ ከፊቾው ጋሞው፣ ወላይታው ወዘተ፣
ህዝባዊ አመጽ በያለበት በማቀጣጠል አለበት። ወራሪ ጋላን አስወግደን
፣ ያገር ለቤት ለመሆን ይቻል ዘንድ፣ ብቸኛውን ያገርና ያማራ ጋሻ፣
ፋኖን መደገፍ የማንኛውም ኢትዮጵያዊ ፈንታ ነው።

