ምነዉ የበሻሻዉ ዶኬ ተንደከደከ?
ኦቦ አቢይ አሕመድ የጅማ በሻሻ ጭንጋፍ የጋላዉ ኦነግ/ኦሕዴድ ና የትሕነግ አጋሚዶ ትግሬ
ጉዲፈቻ ማደጎ ስለሆነ ባማራ ሕዝብ ጥላቻ ሕሊናዉ ስቶ መርዙን ሲተፋ ታይቷል። ከአሳዳጊዉ አረመኔ
ቅጥረኛዉ ወያኔ ትግሬ ጋራ ባማራዉና አፋሩ ሕዝብ ኪሳራ ለመታረቅ በጉዋዳ በር እያደረገ ላለዉ ድርድር
ተቃዉሞ የሚገጥመዉ በፋኖና ያማራ ልዩ ኃይል ብቻ ስለሚሆን ነዉ ትጥቅ ለማስፈታትና ለመበተን
በሕግ ማስከበር ሽፋን ያማራ ክልል ተብዬዉን በምስለኔዉ መጋዣዉ ብአዴን አባላት ዋና ጠቁዋሚነት፣
በፌደራል ተብዬ ያቢይ አሕመድ ጠባቂ ቅልብ ነፍሰ ገዳይ ሠራዊት፣ ይልቁንም ያማራዉን ክልል መለዮ
የለበሱ ጋሊኛ ተናጋሪ "የኦሮሚያ" ልዩ ኃይሎችን በሁሉም ያማራ አዉራጃና ወረዳዎች ለምሳሌ በመላዉ
ጎጃም፣ በወሎ፣ በሸዋና በጎንደር ከተማና ስሜን በጌምድር ወዘተ ፋኖዎች ተገድለዋል፣ የቤተሰብ አባላት
ከልሂቅ እስከ ደቂቅ በሞጣ፣ በመራዊ፣ በማርቆስ፣ በፍኖተ ሰላም በባሕር ዳር፣ በጎንደር፣ በወልደያ፣
በደሴ፣ በደብረ ብርሃን፣ በይፋት፣ በቡልጋ፣ በመራ ቤቴ ወዘተ ታፍነዋል፣ የገበሬዎች ሃብት ንብረት
ተዘርፏል። ታዲያ! ጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬዉ እጅግ በጣም ወራዳ ዘረኛ ወፈፌ ዓይኑን በጨዉ አጥቦ
"አንድም የፌደራል ፖሊስ ሆነ መከላካያ ባማራ ክልል አልገባም፣ መቶ በመቶ ሁሉንም በራሱ ባማራ
ክልል ፕሬዘዳንት ነዉ አፈናዉ ግድያዉ ና ዘረፋዉ የተደረገዉ፣ እኔ ፍጽሞ የለሁበትም" ብሎ ከሁለት
ሳምንታት በፊት በጽሁፍ ቀርቦለት ተዘጋጅቶበት የሕዝብ ተወካይ ምክር ቤት ጉባኤ ተብዬዉ የጎሣዎችና
የብልጽግና አጨብጫ ቀለብተኞቹ ፊት ቀርቦ ሲንበላጠጥ ነበር።
አቢይ ሲወሻክት "ከግጭቱ በሁዋላ ለመከላከያ ብቻ ባለልዩ ቀለም ክላሽ የገዛነዉን ከቆሰሉ
ወረሞች፣ ወላይቶች ወዘተረፈ በመግደል ነው ያገኘዉና ፋኖ እያለ የሚፎክረዉ" ብሏል። ይኽም ፍጹም
ነጭ ዉሸት ነዉ። ፋኖ በጀግንነት በጦር ግንባር ተዋግቶ የወያኔ ትግሬ አንበጣ ወራሪን ድባቅ መቶ ነዉ
ጥቁር ክላሽ፣ ብሬን ወዘተረፈ የታጠቀዉ፣ ከወያኔ ታንክ ሳይቀር ማርኮ ለደንባራዉና ቡከኑ ያቢይ
መከላከያ በሥነ ሥርዓት ያስረከበዉ።
አቢይ የጎሣዉን ምርኮኛ ብቃት የለሽ ጦር አዛዦችን አሰልፎ፣ ቡከንና ፈርጣጭ መከላከያ
ተብዬዉን ከትግሬ አንበጣ ወራሪ ፈፅሞ ፍጅት ያተረፈዉ ያማራዉ ጀግና ጦረኝ ፋኖና ሕዝቡ የመሆኑ
ሐቅ ያቢይን ትንሽ ዶሮ ጭንቅላት በምቀኝነት ናዉዟል። ልክ እንደ ወያኔ ትሕነግ መከላከያዉን ሆነ
ሌሎች መንግሥታዊ ተቁዋማትን ሁሉ በተረኝነት በራሱ ጎሣ አባላት በአብዛኛዉ ሰግስጎ ትችት
ሲቀርብበትና ሴራዉ በማስረጃና በሰነድ ሲቀርብበት "መከላከያን መተቸት፣ መዝለፍ ከእንግዲህ
አይቻልም ትቀፈደዳላህ" ብሎ መወሻከት ምን ይሉታል? ሕግ አስክባባሪ መንግሥት ባይ ትቀፈደዳለህ
ብሎ ባደባባይ ቡራ ከረዩ ድንፋታ የብልጽግናዉ ኦሮሙማ የገዳ ዴሞክራሲ መሠረት ነዉ።
ስለሆነም ነዉ የጋላ ጎሣ የኦነግ አረመኔ ጭፍጫፊ ድርጊትና ወንጀልን አቢይ አሕመድ በፋኖ ላይ
ለመላከክ የፈለገዉ። በወለጋ፣ በሸዋ፣ በደቡብና በመተከል የኦነግ ሸኔ ተብዬዉ አረመኔ ጨፍጫፊ የጥቁር
ክላሽ ትጥቅና ስንቅ የሚያገኘው በአቢይ አሕመድ ኦሕዴድ ከሚዘወረዉ መንግሥት መሆኑ በግልጽ
ይታወቃል።
ባንክ ዘራፊዉ፣ አራጅና ሰላቢዉ፣ ንጽሐን ዐማራዎችን፣ ጎዲኦችን፣ ዐማሮ ኮሬዎችን ወዘተረፈ ለይቶ የዘር
ፍጅትና ማጥፋት ያለማቁዋረጥ በኦነግና በኦሕዴድ ትብብር አይደለም እንዴ እየተከወነ ያለዉ? ብዙ
ቀበሌና ወረዳዎችን ተቆጣጥሮ ግብር የሚያስከፍለዉ፣ የጭነት መኪና ሾፌሮችን በያለበት የሚገድለዉ፣
የሚዘርፈዉ!

ወያኔ ትግሬ ትሕነግ ያቢይን መከላከያ ልክ አርጎ ገርፎታል፣ እንደ ጥንቸል እስከ ሸዋ ደብረሲና
ድረስ አባሮታል። የነአቢይ ኦሮሙማ ኦነግ/ኦሕዴድ መከላከያ ትግሬ ምድር ድርሽ አይልም።
ምዕራባዉያን ለትግሬ ርሃብተኞች የሚሰጡትን ስባዊ ርዳታ በአፋር በኩል እንዲገባ ታዞ ይጠብቃል።
አፋር ዳግም በወያኔ ትግሬ አንበጣ ሲወረርና ሲመዘበር ያቢይ መከላከያ አልታዘዝኩም ብሎ ቁጭ ብሎ
ሲቀለብ ነበር። የኦነግ/ኦሕዴድ አባ ዱላ አቢይ አሕመድ ሕግ አስክብራለሁ እያለ የሚፎልለዉ ፋኖን
ለይቶ ትጥቅ የሚያስፈታዉ ዐማራዉ የኦሮሚያን የገዳ ነጻ ሪፑብሊክ ምሥረታ ያደናቅፍብና በሚል
ሥጋት ነዉ።
አቢይ ባማራ ሕዝብ፣ ባዲስ አበባና በፋኖ ላይ በነዛው የፈጠራ የዉሽት ዝባዝንክ ፍፁም የጥላቻ
መርዝ ንግግሩ ዋና ዓላማዉ የጋላ ጎሣዉን በመላዉ ቀስቅሶ የዘር ማጥፋትና ማፅዳት ዘመቻ ቀዳሚ
ዝግጅት እንደሆነ ይታወቃል። በአዲስ አበባ የከረረ "ኦሮሞ" ጋላ ጥላቻ አለ እያለ፣ አዲስ አበባ ቆሻሻዋን
"ኦሮሞ" ላይ እየደፋች የኦሮሞ መዝሙር በት/ቤት አይዘመር ማለት እንዴት ኢትዮጵያዊ ያደርጋል፤
በሊሴ፣ በግሪክ፣ በጀርመን፣ በቱርክ ወዘተ ትምህርት ቤቶች በቁዋንቁዋችዉ ሲዘምሩ በኦሮሞ አይዘመር
ትክክል አይደለም በማለት በሬዉ ላም ወለደ ትርክት አነብንቧል። ያዲስ አበባን ወረሞ ወይም ጋላ ያልሆነ
ብዘኃን ነዋሪን ያለፈቃዱ በግዳጅ የዘላን ጋላን አረመኒያዊ የገዳ ወራሪ፣ ዘራፊና ሰላቢ በወንድ እድሜ
ደረጃ ላይ የተዋቀረ ሴቶችን አግላይ ቡድናዊ ልማድ በ21ኛዉ ክፍለ ዘመን መጫን ከቶ አይቻልም።
ማንኛዉም ጋላ ማዉቅ ያለበት ጉዳይ አዲስ አበባ የሸዋ ሕዝብ መዲና ናት። በመናገሻ አዉራጃ
የምትገኝ በሰሜን ሙገር ወንዝ በደቡብ አዋሽ ወንዝ ነዉ። ፊንፊኔ ፣ የኦሮሚያ ልዩ ጥቅም ወዘተረፈ
የሚባለዉ የኦነግ/ኦሕዴድ ምኞታዊ ቅዥት እንጂ ፈጽሞ አይሳካም። ከሁሉ በተቀዳሚ የሸዋ ምድር
በመላዉ ያማራ፣ የጉራጌ፣ የዝዋይ፣ ያርጎባ፣ የከምባታ፣ የሃድያ ነዉ። እንኩዋን ሸዋ ይቅርና ባሌ፣
ደዋሮ/ሐረርጌ፣ አሩሲ/ፈጠጋር፣ ቢዛሞ ዳሞት/ወለጋ፣ እናሪያ/ጅማ ኢሉባቦር ወዘተረፈ ያማራ ምድር
ናችዉ። የሜጫ ና ቱላማ ዘላን ጋላ ጎሣዎች በ17ኛዉ ክፍለ ዘመን ነዉ ከግራኝ አሕመድ ጅሃዳዊ ወረራ
ወዲህ በሸዋ መጤ ሠፋሪዎች መሆናችሁን እወቃችሁ ኑሩ። ካልተስማማችሁ ወደ ቦረና ኬኒያ ጠረፍ
ቤናዲር ጁባ ሸለቆ ሠፈራችሁ ተመለሱ።
ድል ለፋኖ!
ኢንጅነር ተፈረደኝ ኃይሌ

ከይፋትና መንዝ/ ሸዋ

