አብይ በግፍ ያሰራቸውንን አማሮች፣ በፍጥነት ይፍታ

(ደብሩ ነጋሽ~ሃኪም 4/12/2020)

‘’እንቧይ ጉና እስክትፈርጥ ድረስ፣ ትፈነድቃለች’’ ይላል ያገሬ ሰው፣ ፈላስፋው። አብይ በእንቧይዋ የመሰላል። በግርግር በመጣ
ስልጣን መሳከሩ ግልጽ ነው። ዐይኑን በጨው ያጠበ፣ ቀጣፊ፣ ህሊናቢስ፣ ሃፍረተቢስ፣ አንዳች ስብዕና የሌለው ሰው በመሆኑ፣
በፈጠራ ክስ ንጹሃን አማሮችን በግፍ አስሯል። የባልደራስን እስክንድር ነጋን፣ እመጫትዋ አስቴር ስዩም፣ ስንታየሁ ቸኮል እና
አስለን ዘብጥያ ወርውሯል። ልደቱ አያሌውንም። የባልደራስ ወንጀል፣ የአዲስ አበባ ጉዳይ ‘የነዋሪዎቿ ነው ስላለ ነው። የቆርቆራት
አማራ እንኳን የሁላችን እንጂ፣ የኔ ናት አላለም። አብይና መሰሎቹ፣ አዲሳባን የግል ርስት ለማድረግ መሞከር፣ ከድንቁርና የመጣ
እብሪት ነው። አዲስ አበባን፣ አማራ የቆረቆራት፣ ውቅር ቤተክርስቲያን ያነጸባት ፣ ወራሪ ጋላ የኢትዮጵያን ድንበር ከመጣሱ፣
ከሺህ (1000) ዘመን በፊት ነበር። ክግራኝ ወረራ በፊት፣ ከእጹብ ድንቅ የአለም ከተሞች አንዷ፣ በያኔ ስሟ በረራ፣ የአማራ
አጽመርስት ናት። የገዳን ዘረፋና ወድመት፣ ሊደግሙ ያሰፈሰፉት፣ ለከተማ ቃል የሌላቸው ኦነጎች፣ አባቶቻቸው ያወደሙት 28
ነገድ ባሳዘናቸው ነበር። ‘ባላዋቂ ቤት እንግዳ ናኘበት’ እንዲሉ፣ እንወክለዋለን ለሚሉት ህዝብ ሲሉ፣ አርፈው ቢቀመጡ ይበጃል።
ሽመልስ አብዲሳን የመሰለ ፋሽስት በስልጣን ሲውረገረግ ፣ እመጫቷን አስቴር ስዩም እና እነእስክንድርን ዘብጥያ በግፍ የጣለው
አብይ፣ ከፍርድ አያመልጥም። ‘ትኩስ እሬሳ ፣ የደረቀውን አስነሳ’ ይባላል። አረመኔው ኦነግ፣ ያልታጠቀን፣ በሚሊዎን የሚቆጠር
የዳር አገር አማራ ዘር ያጠፋ ነው። የአሸባሪው ቁንጮዎች እነ ዳውድ ኢብሳ፣ ዮሃንስ ለታ፣ ዮሃንስ ነገዎ ወዘተ፣ (ዛሬ ሌንጮና ዲማ
የተባሉት)፣ የሚያምንሸንሸው የአቢይ መንግስት፣ አማሮችን በግፍ ማሰቃየት፣ ‘አይነጋ መስሏት በቋት . . ‘’ ያሰኛል። ጉድ ይፈላል
አንድ ቀን። ከተሾመ ወዲህ ዐማራን በማስፈጀት ወደር ሌላቸውን አሸባሪ ኦነጎች፣ ጀዋርና በቀለን፣ ሸብ ያደርጋቸው በዘር ፍጅት
ሳይሆን፣ ስለተቀናቀኑት ነው። አብይ አማራን ለመድፈሩ፣ ለደምቢሶሎ ታጋቾች እስክንድርንነና እመጫቷ አስቴርን፣ በግፍ ማሰሩ
ማስረጃ ናቸው። ይህ ለትግሬ ወያኔ ሲያረግድ የነበረ፣ ታላቁን አማራ መድፈሩ፣ አማራን በሎሌው አዴፓ አይን ስላየ ነው።
እርግጥ ነው የአብይ ያዐይምሮ ብስለት ( mental age) የኩታራ ነው። ስነልቦናውም የተነካ (personality disorder) ለመሆኑ ፣
ካንድ ሁለት ባለሙያዎች ሰምቻለሁ። እዩኝ እዩኝ ባይነቱ፣ ፈረንጆች ‘narcissism’ የሚሉትም የአዕምሮ ህውከት ነው። የሌሎች
ስቃይ የሚያስደስተው ሰው ( ፈረንጆች ሳዲስት/ sadist ይሉታል) ስለሚመስል፣ ያሳስባል። በሃይማኖት የርሱ ብጤ የሆነች
ዘመዴ፣ በየዋህነት ስለሰውዬው፣ ተውኔት የሚመስል ቪዲዎ ልካልኝ፣ ችግኝ ሲተክል፣ ሲያጠጣ፣ መኪና ሲያስተናብር፣ ጫት፣
ትንባሆ፣ መጠጥ አልነካም እያለ ሲመጻደቅ፣ የሚያሳይ ነው። ለየዋሆች የተቀነባበረ ማታለያ ነው። ሰዬው የወረደ ስብዕና ያለው
እምቦቅላ ነው። በግፍ ወለጋ የታፈኑትን 17 የአማራ ተማሪዎች፣ (ብዙሃኑ ሴቶች) ጉዳይ ሲጠየቅ፣ አላግጧል። ህጻናት ማረድ፣
ሴቶች ማገት መገለጫው የሆነው ኦነግ፣ 20 በላይ ባንኮችና አያሌ የመሳርያ ግምጃ ቤቶች ሲዘርፍ ለፍርድ ያላቀረበ መንግስት መሪ፣
ካሸባሪው ተባባሪ አደለም አንልም። ቢያንስ ስልጣን በለቀቀ ነበር። በጭካኔው፣ የሴት ልጆች አባትነቱቱና ጤንነቱ ያጠራጥራል ።
የብልጽግናው ዕምነት አምላክ፣ ምናልባት በኃጢአት የተጨማለቀን ነፍስ፣ ‘በሃሌ ሉያ’፣ ስርዬት ያስገኝለት ይሆናል። ለማንኛውም፣
ይህ ሰው ላገር ቀርቶ፣ ለእራሱ አይበጅም። ብቃት ቀርቶ፣ ጤንነቱ እጀግ አሳሳቢ ስለሆነ ።
አብይ ባማራው ላይ በሚፈጽመው ግፍና በደል ፣ የነብር ጭራ መያዙን አልተረዳውም። አያዋጣውም።
ሰውዬው እንደ መሰል የኦሮሙማ አቀንቃኞች፣ ጸረ~የኢትዮጵያነትም ከጠለቀ ዝቅተኝትና የመነጨና ፣ ኦሮምያ የሚሏት አገር
በሌሎች አጽመርስት ለማቋቋም ካላቸው ቅዠት ነው። ታላቁን የአድዋን ጀግና፣ የዕራስ መኮንንን ሃውልት ሃረር ቄሮዎች
ያነካክቱት፣ ፖሊሶች ባሉበት መሆኑ፣ ያለ የአብይ መንግስት ድጋፍ ሆኗል ለማለት ያዳግታል። የአድዋን አንበሳ ምንሊክ እና እነ
ባልቻና ሃብቴ አባ መላን የመሰሉ ጀግኖቻችንም በፈጠራ ትርክት የሚጠሉት፣ የቆራጥ ኢትዮጵያውያን ዝምታ ወጤት ነው።
ፋሽስቶችን ወያኔዎች በቅርቡ መቀሌና ወልቃይት፣ የተንበረከኩት፣ በኃይል ነው። የኢትዮጵያን ሰራዊት አዘናግተው
በመፍጀታቸው የተቆጣው አማራ ልዩ ኃይልና ፋኖው፣ ለወገኖቹ ደርሶ፣ በወራሪውቹ ድል መቀናጀቱ፣ አገር ያስደመመ ጀግንነት
የታየው አማራው ስለተቆጣ ነው። አንድ የክላሽ ጥይት በ 80 ብር እየገዛ ነበር፣ እንደአባት አያቶቹ ላገሩ ክብር የተዋደቀው።
አብይ የአማራውን ግዙፍ ሚና በማጣጣሉ የወቀሱትን ታዘብኩ። በርሱ ምስጋናና ውዳሴ አማራ፣ አይሞቀው አይበርደው። እልቆ
መሳፍርት የሌለውን አማራ፣ ኦነግና መሰሎቹ ሲፈጁ፣ አውግዞ ያላስቆመ፣ የሃዘን መግለጫ ቀርቶ፣ ያላሰለሰውን እልቂት የካደ ኦነግ
ነው። ከርሱና ክብጤዎቹ ይህን የመሰለ ልዕልና ቀርቶ፣ ስብዕና ማሻት ጅልነት ነው።
አብይ ፣ አብዛኛዎቹ ሴቶች በሆኑት፣ 17 በኦነግ ታግተው ላመት ደብዛቸው በጠፋ አማራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያፌዘ ነው።
በፈጠራ የአማራ ኃጢአት፣ አኖሌ የሚባለውን የጥላቻ ሃውልት ያስተከለ የወያኔ አገልጋይ ነበር። ከወያኔ በባሰ፣ ብዙ የተዋህዶ
መዕመናን በግፍ አስፈጅቷል፣ ቤተ~ክርስቲያናት እንዲነዱ ኣድርጓል። ትግሬ ወያኔና ኦነግ ፣ አማራን አገር አልባ ያደረገን
ህግ~መንግስት፣ የሙጥኝ ያለ ነው። ‘ለአማራ ሲባል አይቀየርም’ ብሎ፣ የአብንን አመራር አባል ክርስቲያን ታደለን፣ ሊያስፈራራ
ሞክሮ፣ ያሳሰረም ሰው ነው። እነእስክንድር ነጋን፣ እመጭትዋን አስቴር ስዩምና ጭምር ፣ ፋኖዎችና የልዩ ኃይላ አባላትእና በግፍ
ማማቀቁ፣ አብይ የነብር ጭራ መያዙን አልተረዳም። አማራም ሆነ አዕምሮ ያለው ዜጋ ግን፣ ይህን አደገኛ ሰው ሊገላገል ይገባል።
አዎ፣ አብይና መሰሎቹ ፣ አማራን፣ የደፈሩት፣ አንድም ትዕግስቱን ከፍራቻ በመቁጠር ነው። ዋናው ግን አዴፓ፣ በተባለው
አማርነትን አሽቀንጥሮ በጣለ፣ ሎሌ አማራ ጥርቅም፣ አይን እያዩት ነው። ታላቁ አማራማ፣ ለገዛ ራሱ ቀርቶ ለድፍን ኢትዮጵያ ጋሻና
መከታ መሆኑን፣ በሰሞኑ የከሃዲ ትግሬን ጦር፣ እንዳልነበረ ማድረጉን ልብ ይሏል። አዎ አማራ ተዋርዷል። የወረዳ በመውረዱ
ሊቆጨው ይገባል። ድፍን አማራ ፣ የገጠመውን ፈተና የሚገላገለው የታመቀው አማራነት፣ ሲንቀለቀል ነው። አዎ፣ ጥልቅ
ኢትዮጵያዊነቱም፣ እንክዋን በወራሪና በባንዳ፣ በማንም የማይዳፈን የቋያ እሳት ነው። የጦብያ አምላክ፣የፍትህ አምላክ፣ ከርሱ ጋር
ናት። አማራ ጨዋ፣ ቅን ፍትሃዊ ህዝብ ነው። ኦሪት፣ክርስትና እና እስልምናን ለዝንተዐለም ያጨመቱት፣ ብቸኛ ህዝብ ነው።
ዶክተር ደብሩ ነጋሽ፣ 52 ያልጠረጠሩ ዘመዶቹ በአማርነታቸው፣ በ 1983 ብቻ፣ በኦነግ ሲፈጁ፣ አብዛኞቹም ለስደት ተዳርገዋል።

