
Abiy & Hitler የኦነጉ ናዚ ሊወገድ ይገባል። ’ሳይቃጠል በቅጠል’ (ደብሩ ነጋሽ)    

 የቄሮውን  ጠቅላይ ሚኒስቴር ፣ ከሂትለር የሚያመሳስለው ብዙ ባህርያት አሉት። ቀጣፊ 
መልቲነቱ፣ ሸንጋይነቱ ( አስመሳይነቱ) ፣ አምባ~ገነንቱ። እንደ ሂትለር፣ አብይም ሰላይ 
ነበር ። የሁለቱም የስነልቦና ቀውስ ፣ ከማንነት የመነጨ ይመስላል። የሂትለር አባት ዲቃላ 
ነበር። አብይም ይታማል። ሂትለር ትልሙ፣ አይሁድን አጥፍቶ ፣ እንቁ ነው ብሎ 
ያመነወን የጀርመንን ዘር፣ በአውሮፓ እንዲናኝ ለማድረግ ነበር። አባገዳ አብይም 
እንዳቅሙ ሊያጠፋ የፈለገው፣ የወረሩትን ጥንታዊ  ኢትዮጵያዊ ነው። የኦነጎች ምኞት 
ወለጋ የኖረ ጀርመናዊ ወንጌላዊው ሰላይ ዮሃን ክራፍ፣ በምናቡ የፈጠረላቸውን ኦርማናያ/ 
ኦሮምያ የምትባል አገር ፣ በኢትዮጵያውያን አጽመርስት ለመመስረት ነው ነው። ይህ 
የተዋህዶና ኢትዮጵያን~ጠል ጀርመን፣ ህልሙ ጋላ የወረራትን የኢትዮጵያ ግዛት፣በፊናው 
ላገሩ ቅኝ ለማድረግ ነበር። ከዚያ ደግሞ፣ ፔንጤ በሆኑ ሰባኪ ጋሎች፣ጥቁር አፍሪካን 
አጥለቅልቆ ፣ የጀርመን ይዞታ ለማድረግ ። ኦነጎች ተዋህዶንና ጥንታዊ ኢትዮጵያን፣ ልክ  
እንደ ነጮች መጥላታቸው፣ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ሊጸየፋቸውና ሊዋጋቸው ይገባል። 

ለነገሩማ የፕሮቴስታንቱት እምነት መስራች ማርቲን ሉተር፣ የኢትዮጵያን ተዋህዶ ፣ 
ትክክለኛና ‘’እናት የቤትክርስቲያን’’ ናት ይል እንደነብር ሊቃውንት ይገልጻሉ። ሉተር 
ያፈሰሰ የካቶሊክ መነኩሴ የነበረና አግብቶ ልጆች የወለደ ሰው ነበር። አብይና መሰል 
ኦነጎች፣ ፕሮቴስታንትነትን ትላንት ነጮች፣ እያበሻቀጡ የጋቷቸው አህዛቦች ናቸው።  
የእምነታቸው አባት የሉተርን አስተምህሮ የማያውቁ፣ ቢያውቁም የመረዳት አቅም 
የሚሳናቸው ስለሆነ ነው፣ በተዋህዶ ላይ የዘመቱት ። በበታችነት የሚቃጠሉት ኦነጎች፣ 
ጥንታዊ ኢትዮጵያንን አጥፍተው ፣ የነኬኛ የጸረ~ማርያም መንግስት ማቆም ያልማሉ። 
ፊደል አልባ፣ አንተና አንችን በማይለይ ቁዋንቁዋቸውን፣ ጀርመኑ በጻፈላቸው ቁቤ 
አማርኛን ለመተካት የሚሹት፣ መሸጦ የነጭ መሳርያ ናቸው። የመንግስት መንበር ይዘው 
ታዩ።  ‘‘ሁሉን ለኛ’’ ነው። በባህላቸው ለፍትህና ለይሉኝታ እንግዳ ነቸው። ሰሞኑን 
ሰራዊቱን እና የፍትህን ተቋማቱን፣ በኦነግ ማጥለቅለቅ፣ 75% የሚሆነውን ኢትዮጵያዊ 
ባገሩ ባይተዋር ማድረጋቸው አያሳስባቸውም ። ለነርሱ ሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ጠላት ( 
ሲዳማ) ነው ። አላማቸውም፣ በጋላ ወረራ እንዳጠፉና የኦሮሞ አገልጋይ እንዳደረጉት  28 
ነባር ነገዶች፣ የተረፍነውንም ለማጥፋትና ፣ ኦሮሞ ኦሮሞ “የምትሸት” ኦሮምያ ለመፍጠር 
ነው። ብርሃኑ ነጋና መሰል አማራ~ጠል ሙታን ተቃዋሚዎች፣ ይህን እንኳና የማውገዝ 
ቁመና ስላጡ፣ በተባባሪነት ከመጠየቅ አያመልጡም።  

 አብይ ቀዳሚና ትልቋን የዕምነት ተቋም፣ የተዋህዶን ቤተ~ከርስቲያን ያስደፈረ፣ ያቃጠለ፣  
የወረፈ፣ ሰነደቅ አላማ በአጸዷ እንዳታውለበልብ ያገደ፣ ምዕመናኗን ሳያስለስ ያስጨፈጨ 
ናዚ ነው። ትላንት ፈረንጆች የወረሰው እምነቱ ከአረመኔነቱ፣ አላላቀቀውም። በአምባ~ገነን 
እብሪት ተወጥሮ፣  የእስልምናንም እንደተዋህዶ፣ ለበልጽግና እንቅፋት ናት ያለ መደዴ 
ነው። ሂትለር እንደቄሮው ጠቅላይ ሚኒስቴር፣ ውዳቂ ወታደር አልነበረም። 
በመጀመርያው የዓለም ጦርነት ሲዋጋ ቆስሎ፣ በጉብዝናው ከፍተኛ ሽልማት ያገኘ ኮፍጣና 
ወታደር እንጂ። ለጀርመን በጦርነቱ መሸነፍም ሆነ ፣ በጠብ አጫሪነት ተከሳ ለተጣለባት 
ቅጣት፣  አይሁዶች ላይ ቢያላክክም፣ እንደ አብይ ያገሩን ዳር ድንበር (በሱዳን) ያስደፈረ 



መሪ አልነበረም። ያገሪቱን ጥቅም ለባዕዳን (ለግብጽ) አሳልፎ አልሰጠም ። እንዲያውም፣ 
የጀርመንን የቀድሞ ይዞታዎች፣  ከአጎራባች አገር ግዛቶች፣ እንዳለ ያስመለሰ መሪ ነበር። 
ሂትለር በተለይ በህዳጣኑ (ቁጥራቸው ጥቂት) አይሁዶች ላይ ያነጣጠረ ጥላቻ በመግለጹ፣ 
አደገኝነቱን፣ ብዙ ህዝብ አልተረዳም። አብይም አደገኛ ነው። ዛሬ የኢትዮጵያን እየጠራ ፣ 
ተላላውን አጃጅሏል። ኦሮምያ በሚባለውና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ግን፣ ውክልና የነፈገውን 
አማራንና ሌሎችን ጥንታዊ ኢትዮጵያውያን እያስፈጀ ነው። ሃገረ መንግስት መሰርቶ 
ኢትዮጵያን ያቆመውን ትልቁን አማራ ለመውጋት፣ 400 000 የቄሮ ልዩ ኅይል 
አስልጥኗል። በፋሽስት ወረራ 94% አርበኞ አማራው ነበር። ለኢትዮጵያ ምሰሶ የሆነን 
አማራ ንዶ፣ አገር ለማፍረስ መቃጣቱ ራሱ፣ የወንጀል ወንጀል ነው። ስለዚህ ይህ አደገኛ 
ከሃዲ፣ ሊወገድ ይገባል። ‘’ሰልፍ የጀግና ፣ድል የእግዚአብሄር’’ ነውና። 

  ‘’ሳይቃጠል በቅጠል’’ እንዲሉ፣ የሂትለርን ማንነት የተረዱ፣ ቢወተውቱም መንጋው 
ስላልተቀሰቀሰ፣ የሁለተኛው የአለም ጦርነት ተከስቶ፣ ከ 50 ሚሊዎን በላይ ሰዎች 
ህይወት ቀጨ። በመጨረሻም፣ ፋሽስቱ ጓደኛው ሙሶሎኒን፣  ቁልቁል መሰቀሉን በሰማ 
ማግስት፣ እብሪተኛው ሂትለርም፣ ከነሚስቱ ራሳቸውን አጥፍተዋል። የቄሮው የአብይ  
በሶስት አመት ኢትዮጵያን የማውደም ጉዞው፣ ቄሮዎቹ ሶስት ሚሊዎን ጥንታዊ 
ኢትዮጵያውያንን አፈናቅለዋል፣ ብዙ ሺህ ፈጅተዋል፣ ሃብት ንብረት ዘርፈዋል። የገዳን 
ዳግም ወረራ እያየን ነው ነው።  ድፍን ኢትዮጵያ ’የእነርሱን ጠረን እንዲኖራትና’‘’፣ ሶስት 
ሺህ አመት እንደሚገዙን ዝተዋል። የቄሮው ቄሳር ፣ በተለይ ያልታጠቀን አማራ፣ በሙታን 
ሎሌዎች ( የአማራ ባንዳዎች) ተባባሪነት ፣ በገዛ አጽመርስቱ በመተከል፣ በወለጋ 
ትጥቃቸውን አስፈትቶ እያስፈጀ ነው። በወያኔ የተማረከውን የኦነግ አስር አለቃ ጁላ፣  
ያገሪቱ የጦር አበጋዝ ተደርጓል።  ዳር ድንበራችንን ሱዳን ስትደፍር ፣ በጀኔራልነት 
ያንበሸበሻሸውን የኦነጎች ሳይሆኑ፣ የታዘዘው የአማራን ልዩ ኅይል ነው። አላማው ግልጽ 
ነው። ንጹሃን ትግሬዎች፣ ጋዜጠኞች ሳይቀሩ፣ በቅርቡ በትግራይ አስፈጅቷል። ይህ ከሃዲ 
ባፋጣኝ ለፍርድ መቅረብ ያልበት ሰው ነው። አማራው ቅርጦለት አሻፍረኝ ሊል ይገባል።  
በደመ~ነፍስ ከሚነዱ፣  አራስና እመጫት ገዳዮች፣ ትምርት የማያለዝባቸው አረመኔዎች፣ 
አመክንዮ/ ማመዛዘን አይጠበቅም። በመጨረሻ፣ አረመኔዎቹ ባይወሯት ኖሮ ፣ ኢትዮጵያ 
የት በደረሰች? አገራችንን ከአብይና ከመሰል ወራሪዎች መገላገል፣ የማንም ዜጋ ግዴታ 
ነው። ለአማራውማ ፣ የህልውናም ጉዳይ ነው። ጅብ ከሚበላኝ፣ በልቼው ልቀደስ ነው። 
ለዕርስ~በርስ ጦርነት አንስጋ። እመጫትና አራስ የሚገድል አረመኔ፣ እንደ የጭድ እሳት 
ይከስማል። ቻላቸውም፡ እንዳለው፣  

‘’በለው በለኝና ላሳጣው መድረሻ፣ 

የሰው ልክ አያውቅም ባሌጌና ውሻ። 

አረ በለው ጎበዝ መርዝ አትሻ ገላጋይ፣ 

ያባትህ አደራ፣ ይከብዳል ከድንጋይ።’’  

ደብሩ ነጋሽ፣ 52 ያልታጠቁ አማራ ዘመዶቹ፣ ሃረር በጠፍ ጨረቃ በኦነግ 
የተጨፈጨፉበት፣ የቀድሞ የዓለም መንግስታት ሃኪም ፣ የነፍጠኛ ዝርያ ነው።  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


