ይድረስ ሇጀርመን ድምፅ ያማርኛ አገሌግልት
ቦን/ጀርመን
በሐምላ 12 ቀን 2012 ዓ.ም ዕሇተ እሁድ እንወያይ ሳምንታዊ ዝግጅት ሦስት ሰዎችን አቅርባችሁ በአቶ ነጋሽ መሐመድ አዋዋይነት
የተዯረገዉን ሰምቼ ምሊሼ ይኽዉ።
የጀርመን ድምፅ ራዲዮ ተብየዉ ከሁለ በተቀዳሚ አንድን ፀረ ዏማራ ሇዘር ማጥፋትና ማፅዳት ግሌጽ የጥሊቻ ቅስቀሳ ዋና አቀንቃኝ
የሆነዉን ራሱን ብርሃነ መስቀሌ አበበ ሰኒ ብል የሚጠራዉን፣ በ16ኛዉ ሁሇተኛ አጋማሽ (1665) ከግራኝ አሕመድ ጅሃዳዊ ወረራና
ፍጅት በኍሊ በተከተሇዉ የጋሊ ነገድ ወረራና በሸዋ ምድር መጤ ሠፋሪ ሆኖ ከቀረዉ የጋሊ ቱሊማ ጎሣ ዉሊጅ የአቢቹ ዘርያ ነኝ ያሇዉ
ዓይኑን በጨዉ አጥቦ ጥንታዊት በራራ እንዶጥና የቀዳማዊ አጤ ዳዊት(1382-1411) መናገሻ በነበረችዉ ሥፍራ ገናና ሰመ ጥሩዎች
በሆኑት እቴጌ ጣይቱ ብጡሌና ዳግማዊ አጤ ምኒሌክ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ዳግም በተመሠረተችዉና አዲስ አበባ ብሇው
በሰየሟት መዲናችንና ዙሪያ የአቢቹ ወረሞ ጎሣ ብቸኛ መኖሪያ ነበር ብል እራሱን የኦሮሞ ነጻ አዉጭ ግንባር (ኦነግ) የሚሇዉ
ያሌታጠቁ ሰርቶ አዯር ገበሬዎችን ነጋዴዎችንና ሠራተኞችን ዏማራ ኢትዮጵያዊ እስሊምና ክርስቲያን በመሆነናቸዉ ብቻ ሇይቶ ነፍጠኛ
እያሇ ፈርጆ በአሰቃቂና አረመኔያዊ ድርጊት የፈጀና የሚፈጅ፣ ያፈናቀሇና የሚያፈናቅሌ የወንጀሇኞች ቡድን የፈጠራ ትርክትንና ፀረ
ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ በቅጥረኝነት ሌክ እንዯ ሻዕቢያ እና ትሕነግ ወያኔ ሲያዯርጉት እንዯነበረዉ ሇኦነጉ ብርሃነ መስቀሌ እንዲያነብንብ
የጀርመን ድምፅ ራዲዮ ነፃ መድረክ ሆኖታሌ። ምን የጀርመን ድምፅ ብቻ ያሜሪካኑም ቪኦኤ የተሰኘዉ ሇብርሃነ መስቀሌ አበበ የዉሽት
በሬዉ ሊም ወሇድ ትረካ እንዲያናፋ ሰሇሞን አባተ የተባሇዉ ድንብርብር ተከታታይ ቃሇ መጠይቅ ሲያዯርግሇት ተዯምጧሌ። ወዯ
ዋናዉ ቁም ነገር ተመሌሰን የነጋሽ አሕመድን ቅላቱና ወንጀለ ሇብርሃነ መስቀሌ አበብ ዏማራን በስም ሇይቶ፣ ነፍጠኛ በሚሌ
ምሌከታዉ፣ የጥሊቻ ቅስቀሳ በማነሳሳት በጀርመን ድምፅ ራዲዮ በስፋት እንዲያሰራጭ አስችልታሌ። ብርሃነ መስቀሌ በሚረጨዉ
የፈጠራ ወሬ ማሇትም አዲስ አበባና ዙሪያዋ የአቢቹ ጎሣ መኖሪያ ነበር እያሇ አዲስ አበባን በአረመኔ የቄሮ መንጋ ሇማስጨፍጨፍ፣
ሇማዉዯም በጀርመን ድምፅ ራዲዮ መርዙን ረጭቷሌ።
የአቢቹን ጎሣ በተመሇከተ ሐቁ ግን ላሊ ነዉ። ይህ ጎሣ የሚኖረዉ ባማራዉ ምድር በወግዳ ነዉ። ያቢቹ ዋና ጠሊት ገሊን የተባሇዉ
ከአዋሽ ወንዝ በሰተሰሜን ከወጨጫ ተራራ በመሇስ ከእንጠጦ ተራራ በስተዯቡብ ከየረር ተራራ በሰተምዕራብ ባሊዉ አካባቢ
የሚኖረዉ። በሸዋ ከግራኝ አሕመድ ወረራና ከተከተሇዉም የጋሊ ወረራና ቇሚ ሠፈራ ሳቢያ ተሇያይቶና ተነጥል የቆየዉን በጋሊ ጎሣ
የተያዘዉን ያማራዉን ምድር ሇማስመሌስ ያጤ ሌብነ ድንግሌ ተወሊጆች እነ ያዕቆብ፣ ነጋሢ፣ መርድ አዝማች ስብስቴ፣ አብዬ፣ አምሃ
ኢየሱስ፣ አስፋ ወሰን፣ ራስ ወሰን ሰገድ፣ ንጉሥ ሣህሇ ሥሊሴ፣ ኃይሇ መሇኮት ተከታታይ ዘመቻ አድርገዋሌ። የሸዋዉ ንጉሥ ሣህሇ
ሥሊሴ እስከ ጉራጌ እና አባይ ወንዝ በመሇስ ያሇዉን አገር አስመሌሰዉ አቅንተዋሌ። በዛሬዉ አዲስ አበባ በጥንቱ በራራ የአቢቹ ጎሣ
ስፋሪ በጭራሽ አሌነበረም። ሇዚህም ዋናዉ ሰነድ የእንግሉዝ ንግሥት ቪክቶሪያ መሌክተኛ መሪ የነበረዉ ሻምበሌ ዊሉያም ሃሪስ ያይን
ምስክር ሆኖ ያዘጋጀዉን መጽሐፍ መመሌከት ነዉ። ከዚህም ላሊ አፍቃሪ ጋሊ የነበረዉ የጀርመኑ የወንጌሌ ሚሲዮን ተብዬዉ ሰሊይ
ዮሓን ለድቪኽ ክራፍ ከሰሜን ኢትዮጵያ ሲባረር በታጁራ በኩሌ ወዯ ሸዋ ገብቶ ሁሇት ዓመታት ቆይቶ ሸዋን ዋና ማዕከለ አድርጎ
አእዋሚ ጋልችን ሁለንም የፕሮቴስታንት ክርስትናን ሰብኮ ከሸዋ በስተዯቡብ ያሇዉን አገር ሌክ እንዯነ ታንጋኒካ፣ ካመሩን፣ ቶጎና
ናሚቢያ ያፍሪቃ ጀርመን ቅኝግዛት መስፈሪያ ሇማሰዯርግ አቅዶ ባዘጋጀዉ ትረካ አቢቹ በአዲስ አበባ ዙሪያ እንዯማይኖር ያረጋግጣሌ።
ላሊዉ የነጋሽ አሕመድ በጣም አሳፋሪ ቀሌባጣነት "ኢትዮጵያ እንዴት ትፍረስ?" እያሇ ማሟረቱ ነዉ። በእዉነትና ብርግጠኛነት
እንሊችኍሊን እናት ሀገር ኢትዮጵያ አትፈርስም። ሉያፈርሷት የሞከሩ ጠሊቶቿ ሁለ ፈርሰዉ ትቢያ ሆነዋሌ፣ ይሆናለ።
የጥሊቻ ቅስቀሳ የሚያነሳሱ፣ የሚያዯራጁ፣ የአንድን ማኅበረሰብ ሇይተውና ምሌከታ ሰጥተዉ፣ ሰባዊ ክብሩን አዋርዯዉ ሇዘር ፍጅት
(Genocide) እና ዘር ማፅዳት (Ethnic cleansing ) ዘመቻ ከሚያዯርጉና ካዯረጉት ጋራ በግሌጽና በስዉር የሚተባበሩትን ሁለ
በጥብቅ እንቃወማሇን። እነዚህ ወንጀሇኞች ሇፍርድ እንዲቀርቡ እንጠይቃሇን::
ኢትዮጵያ በሌጆቿ መስዋዕትነት በነፃነት ትኖራሇች!!!!
እነ ቶሚ ገሞራው
ሞገስ ገብረ እግዚአብሔር
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የዉብዳር ዘሇቀ/ዶክተር

ገሇበዉ ሰንጎጎ

ገብሬ ጉሌቱ /ዶክተር

