አብይ እንደ ሙሶሊኒ፣ ተዘቅዝቆ መሰቀሉ አይቀርም( ደብሩ ነጋሽ/ ሃኪም 28/12/2020)
ከ 30 አመት በፊት፣ በ ታሪክ አጋጣሚ ለስልጣን የበቃው የባንዳ ትግሬና፣ የወራሪ ጋላ/ኦሮሞ ፋሽስት መንግስት፣ ከ
ስድስት መሊየን በላይ አማራ ፈጅቷል። ከ 27 አመታት በኋላ ትግሬ ወያኔ ሲያፈገፍግ፣ ጽንፈኛው ኦነግ፣ ‘ኦሮሙማ’
የሚል መርህ አውጀዋል። ከ 400 አመት በፊት 28 ነገዶች፣ ከነባህለና ቋንቋቸው፣ በጋላ ወረራ መደምሰሳቸው
ይታወቃል። ኦሮሙማ የተረፉትን ጥንታዊ ኢትዮጵያያን አጥፍቶ፣ አገሪቱን የነርሱ ብቻ የማድረግ ዘመቻ ነው። ዋናው
የኦሮሙማ መገለጫም በፍጥነት፣ በተለይ ያልታጠቀን አማራ ማጥፋት ነው። ዛሬ ኦሮምያ ብሎ ወያኔ በከለለላቸው
ምድር፣ የጥንታዊ ኢትዮጵያውያንን፣ ቋንቋቸውን አግዷል። አማራ የቆረቆራቸውን ድንቅ ከተሞች፣ እነ ድሬ ደዋ፣
ናዝሬት፣ ሻሸመኔ፣ ወሊሶ፣ አምቦ፣ የተወረሩ አስመስለዋቸዋል። አብይ ባልደራሶችን በግፍ አስሮ የሚያማቅቀው፣ አዲስ
አበባን ከዘረፋና ከውድመት ለመታደግ ስለዳከሩ ብቻ ነው።
ኦሮሙማነት ለአረመኔነት ቅርብ ስለሆነ ነው፣ የአይሁድ፣ ክርስትና እና እስልምናን አገር የሆነችውን የኢትዮጵያ
ለማጥፋት መታተሩ። እንደሚሲዎናውያኑ የኦነግ ነፍስ አባቶች ሁሉ፣ የግዕዝን ፊደል እና ተዋህዶን ማጥፋት አንዱ
ትልማቸው ነው። የወራሪዎች ቁንጮ አብይ፣ የአለም የመጀመርያ አርማ የሆነውን ሰንደቅ አላማችንን፣ ጦርነት
አውጆበታል። የጥቁር ዘር ኩራት የሆኑትን፣ የምንሊክን ምስል መያዝ፣ በወንጀልነት ፈርጇል። አዎ ፣ አንዴ ከአራቱ
ኃያላን አገሮች ተርታ የነበረችው ኢትዮጵያ ክፉኛ ዘቅጣለች ። እጹብ ድንቅና ፍትሃዊ ነገስታት የመሯት አገር፣ ንጹሃን
ዜጎች፣ በአረመኔ ቄሮዎች የሚታረዱባት፣ የሚሳደዱባት፣ ተዘርፈው፣ ቤት ንብረታቸው የሚጋይበት ሆናለች። አብይ ከ
350 000 በላይ የኦሮሞ ልዩ ኃይል አሰልጥኗል። ባንጻሩ፣ የሶማሌው እና የደቡቡ አቾቻቸው፣ እያንዳንዳቸው 40 000
ሲኖራቸው፣ ያገሪቱን አብላጫ ህዝብ ያለው የዐማራ ግን ፣ በ 20 000 ብቻ እንዲወሰን ያዘዘው አብይ፣ ለዳግም ወረራ
መዘጋጀቱ ግልጽ ነው። የእነካሌብና፣ የነዘርዐያእቆብ አገር፣ አብይ አህመድ ፣አብዲሳና ደንደአን በመሰሉ አረመኔዎች
ትወድም ዘንድ የፈቀደው አድርባዩ፣ የኢትዮጵያ ልሂቃን፣ ከጠላት በማበሩ ነው። እነየመን የኢትዮጵያ ግዝት በነበሩበት
ወቅት፣ አጼ ካሌብ ባህር ተሻግሮ፣ ዜጎቹን መታደጉን ልብ እንበል። ኦሪትን ካልተቀበላችሁ እያለ ያሳድዳቸው የነበረን
ጨካኝ የአረብ ንጉስ ድል መትቶ ሲመለስ፣ አልጋውን ትቶ ገዳም የገባ ጀግና ነበር። የሮማ ካቶሊክ ሳትቀር፣ ጻድቅ
ያለቸው የኢትዮጵያዊ ንጉስ ነበር። መደዴው አባገዳው አብይ፣ ህግ~አራዊቱን ሳይለውጥ፣ ህዝብ ሳይቆጠር፣ ምርጫን
የሚሻው፣ በማጭበርበር አሸንፎ፣ በጥንታዊ ኢትዮጵያውያን ላይ ሊዘምት ስላሰበ ይመስላል።
አጼ ዘርዐያዕቆብም፣ አያሌ መጽሃፍት የደረሰ ሊቅ ነበር። በመናገሻ ሱጳ የተባለን ደን እንዲከበር ያወጀው፣ በ 1545 ዐም
ወይንም 100 አመት ከጋላ ወረራ ቀድሞ ነበር። የንጉሱ ልጅ በግፍ ያንድን ካህን ነፍስ ስላጠፋ፣ በፍትሓነገስት ደንብ፣
ላብራኩ ክፋይ ሳይሳሳ፣ በስቅላት የቀጣ ቅን ንጉስ ነበር። ዛሬ በገዛ አጽመርስቱ አማራው በአብይ ግብር~አበሮች ሲፈጅ፣
አባገዳው ድርጊታቸውን ሸምጥጦ ይክዷል። ፍጅቱን ‘ግጭት‘ የሚል መልቲ ነው። የዚህን ፋሽስት፣ እልቆ ~መሳፍርት
የሌው ግፍ፣ ስንት ፖለቲከኞች ያገባናል ብለው፣ አወገዙ? አብይም ሆነ ብጤ ባለሟሎቹ ፣ የዘር ፍጅቱ፣ ያአገሪቱ
መቀመቅ መውረድ ፣ የማይሰማቸው ጉዑዛን ናቸው። የኦነግ ኦሮሙማ ባይሳካ፣ ወያኔ የሰጣቸውን ፣ በወረራ የያዙትን
‘ኦሮምያን’ ለመገንጠል እቅድ ስላላቸው፣ አብይ ህገ~አራዊቱ እንዲሻር አይሻም። ባጠቃላይ የኦነግ መንግስት ፣
ከሙሶሊኒው ፋሽስት የከፋ ጠላት ነው። ኦሮሙማ ፣ በኢትዮጵያዊነቷ ጽኑ ለሆነችው ለተዋህዶ ተቋማት፣ ጥልቅ ጥላቻ
አለው። ለወራሪ ጋላ፣ ‘ሌላ’ የሚሉት ሁሉ ጠላት ነው። ስለሆነም፣ ህግ የማያውቀው አብይ፣ 95 000 የዲስ አበባ
ነዋሪዎች ( በጠላትነት የተፈረጁ) ዜጎች ያሰሯቸውን ቤቶች፣ ለኦሮሞ ያደለና የቸበቸበ ወንጀለኛ ነው ። ኦሮሙማ
ኢትዮጵያን የማይመጥን፣ ግዜውን የማይዋጅ፣ ኦሮሞዎችም፣ ሊዋጉት የሚገባ የአረመኔ ስርዐት ነው።
የአብይ በግርግር መሾም፣ የደርግን ስርዐት ያስትውሰናል። ሺህ ብቁ ፣ ጎሹ ወልዴዎች በነበሩባት አገር፣ መንግስቱ
ኃ/ማርያምን የመሰለ፣ በባህርዩ ፣ በውትድርናም ሆነ በእውቀቱ መናኛ የነበረ፣ ምራጭ ስልጣን ያዘ ። ኢትዮጵያን ለ17
አመታት አውድሞ፣ ለውስጥ ጠላቶቿ አስረክቦ የሸሸው፣ በግዜው ‘ወግድ’ የሚል ስለጠፋ ነበር። ዛሬም፣ አብይ
የተባለው ኦነግ፣ የወያኔ ሰላይና ባለስልጣን፣አገር እንዲመራ የፈቀደ ህዝብ፣ ካለፈው ስላልተማረ ነው። ኦነግ የዘር ፍጅት
በጋሞው፣ በሶማሌው፣ በጌዶው፣ በአማራው፣ በአፋሩ ወዘተ የፈጸመ፣ ሌሎችን ዘርፎ ሊያጠፋ የተሰናዳ የዘረኛ ፋሽስት
ድርጅት ነው። ያገሪቱን ልኡላዊነት ያስደፈረው መልቲና ቀጣፊው መሪ አገር ክዷል። የህዝብ መማክርት ወያኔ፣ ኦነግ
እና የጉሙዝ ነጻ አውጭ ድርጅት፣ በሽብርተኘት እንዲፈረጁ ቢጠይቅ፣ እምቡ ብሏል። ለወገኖቹ የሚናገረውን
ለምንሰማ፣ይህ ሰው ነፍሰ~ጡር፣ ህጻናት፣እመጫት፣በስለት ከሚጨፈጭፉ ቄሮ ዘመዶቹ፣ አይለይም። በመጨረሻ፣
ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተሰለፈውን ወያኔን አዝሎ ቤተ~መንግስት ያስገባው ባንዳ አማራ፣ ለኢትዮጵያውያን ሁሉ
ጠላት ነው። ዛሬም 25 ሚሊዎን ማንነቱን የተቀማው የዳር አገር አማራ፣ በወራሪ ጋላ የሚፈጀው፣ ለኢትዮጵያ ጠላት
ለኦነግ፣ ስላደሩ ነው ። አማራም ይህን ይላቸዋል፣ ‘’ምሳርማ ምን ያርግ፣ የብረቶች ልጅ፣
የኛው ወልጋዳ ነው፣ ያስጨረሰን እንጅ’’። አብይንና ግብራበሮቹን፣ ህዝብ ወይ ያንጠልጥላቸዋል ወይ፣ ይፋረዳቸዋል።
ጸሃፊው 52 ያልታጠቁ ዘመዶቹን፣ በዐማርነታቸው ሃረርጌ በ 1983 ፣ ኦነግ የፈጀበት፣ በአለም መንግስታት ያገለገለ ሃኪም ነው።

