ትልማችን፣ የአረመኔዎችን ወረራ ለዘለቄታ ለመገላገል ነው
Wir haben es nicht gewusst (አላወቅንም) በደብሩ ነጋሽ ~~ሃኪም
ጀርመኖች፣ የናዚዎችን ድርጊት ሲክዱ፣ ርዕሱ ላይ እንደሰፈረው ሃረግ፣
‘’አላወቅንም ’’ እያሉ ነበር። ናዚው አብይም እንዳቅሙ፣ ብዙ ሺህ አማሮችን
አስፈጅቶ፣ ጋሞዎችን ፣ ወላይታ፣ ሶማሌ፣ ጌዶ፣ አገው፣ሽናሻ፣ ጉራጌ፣ ከምባታ፣
ሃድያ፣ ወዘተ አስጨፍጭፎ፣ ቤት አስፈርሶ፣ ሸምጥጦ ሲክድ ነብር ። ኦሮሙማ፣
በ 450 ዘመን የጋላ ወረራ፣ 28 ነገድ በማጥፋታቸው ያልረኩ አረመኔዎች፣
ዳግም ዘመቻ ነው። በኦሮምያቸው፣ አማራ የመሰረታቸውን ከተሞች ምድረበዳ
እንዳስመሰሉ አይተናል። አረመኔ ጋሎች ለጥበብ ባይተዋር ስለሆኑ፣ ስልጡን
ህዝብ የሰራውን ቤትና ንብረት ማውደም ፣ ህንጻ እግዚአብሄር (ሰው)
ማጥፋት፣ ጀግንነታቸው ነው። ባለፉት አመታትም፣ ከ 25-30 ሚሊዎን
ጥንታዊ ኢትዮጵያውያንን በአማርኛና ሌሎች ቋንቋዎችን እንዳይገለገሉ
በማድረግ፣ ማንነታቸውን ዳምጠዋል። የኦሮሞን ወጣት በአማራ~ጠልነት
አደንቁረው፣መሬቱን ቸብችበውበት፣ አደህይተው፣ ለአረመኔነት ዳርገዋል።
ጋላና ኦሮሞ ለየቅል ናቸው። ጋላ፣ አረመኔ፣ ግፈኛ፣ ጨፍጫፊ፣ ጸረ ፟~ኢትዮጵያ ፣
ጸረ~ሌላ ህዝብ ፣ ጨካኝ ማለት ሲሆን ፣ ‘ጋል‘ ሶማልኛ ነው። ፍቺውም
‘’ክርስትናን ፣እስላምናን ያልተቀበለ ’’ ማለት ነው። ጋሎች ፣ በኦሮሞዎች እጅግ
ይቀናሉ። ኦሮሞ፣ ማለት አገር~ወዳድ፣ ኦሮምኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያዊ ነው።
ፍቺውም፣ ቦኦሮምኛ ፣ ‘’ድል አድራጊዎቹ’’ ማለት ነው። የጋላን ስነልቦና
ከሃረርጌ ነፍጠኞች በላይ የሚያውቅ ለአሳር ነው። ከአያት ቅድም አያቶቼ
እንደሰማሁት፣ጋሎች፣ ቀን ሲከዳ ፣ጎረቤትና ወዳጅ ሳይቀር አርደው የሚዘርፉ
ናቸው። በአንጻሩ፣ ኦሮሞዎች (የሸዋ በተለይ) እነገረሱና ፣ እነ ጃገማ ወዘተ፣
በታሪካቸው ላገራቸው በጀግንነት ያልተዋደቁበት ግዜ አልነበረም። አብይና
ኦነጎ፣ ጋሎች እንጂ፣ ኦሮሞዎች አደሉም። ኦሮሙማ፣ ዘመን ያላለዘበው የአረመኔ
ጋላ፣ የወረራ ግርሻ ነው። ዛሬ አራስ ሰልበው፣ የሴቶችን ጡት ቆርጠው ፣
የነፍሰ~ጡር ማህጸን ዘነጣጥለው፣ ሽሉን ጦር ላይ ሰክተው የሚጨፍሩት ጋሎች
ናቸው። ኢስባዊነቱ፣ በ 1550 በጋላ ወረራ ብቻ የተከሰተ አደለም። በየግርግሩ፣
በአራዊት እንኳን ያልታየ ጭካኔ፣ ሲፈጽሙ፣ እንደ ሰርገኛ የሚጨፍሩ ናቸው።
በጣልያን ወረራ፣ ከ 20 ው አርበኛ 19 አማራ ነበር። የአረመኔዎቹን ምንነት
የተረዱ የሃረር፣ የባሌና አሩሲ ነፍጠኞች፣ አብዛኞቹ ዱር ቤቴ ስላሉ፣፣
አማራውንና ሌላውን ኢትዮጵያዊ ፣ ከሶልዳቶና እና ከጋላ ጭፍጨፋ ታድገዋል።
በደርግና በሶማልያ ወረራ (ጠላትን በመቀላቀል)፣ መአት አማራና ፣ ሌሎች

ወገኖቻችንን ፈጅተዋል። በ 1968 ዓም ስኮበልል፣ ዘመዶቼ ዘንድ ጎራ እላለሁ።
አያቴ ቀኛዝማች ክብረት ተሰማ፣ ዲሞትፈሩን ሲወለውል ደርሼ ፣ ምነው
እግሩን እየሳምኩ ምነው አልኩት። የ 80 አመቱ ኮፍጣናው አርበኛ፣ ‘’እነኝህ
አረመኔዎች ጉም ጉም እያሉ ነው፣ ’’ አለ ። ቀጠል አርጎ፣ ‘’በጣልያን ግዜ ፣
ሚስትና ንብረታቻችን፣ እንደ ቅርጫ ስጋ ለመከፋፈል የተመኙት፣ የገዛ
ጎረቤቶቻችን ነበሩ ’’ አለ ። ገባኝ። እርሱን በመሰሉ መስዋዕትነት ነበር ፣ የዳር
አገር አማራና ሌሎች ኢትዮጵያውያን፣ ከአረመኔና ከጣልያን የተረፉት ።
ዛሬ የአረመኔዎቹ አገር ማፍረስ ድፍረትና ቀጽበቱ ይሰቀጥጣል። አብይ ያገርን
መከላከያ ሰራዊት እንዲመሩ፣ ምርኮኛ ኦሮሞዎችን ሾሞ፣ ያልታጠቁን፣ አገር
ያቆሙ አማሮች፣ በአዳፍኔና በመትረየስ ዘራቸውን እንዲያጠፉ ያዘዘ ጎበዝ ነው።
የሱዳንን ወረራ አይመለከተኝም ያለው ያለው የአብይ መንግስት፣ ሌሎች
ወገኖቻችን ፣ ጉራጌው፣ ሶማሌው ፣ ሲዳማው፣ አፋሩ፣ ወላይታው፣ ጋሞው ላይ
መዝመቱ ግልጽ ነው። አረመኔው አብይ፣ አጼ ዘርዓይዕቆብ መንበር ላይ
መቀመጥ፣ በቁም መሞታችንን ያስገነዝባል። ከጋላ ወረራ 100 በፊት የነገሰው
ዘርዓያእቆብ፣ ከ አዲስ አበባ 40 ኪሜ ርቀት ላይ ከምትገኘው መናገሻ ተነስቶ፣
ኦጋዴን ወርዶ 300 በላይ የውሃ ጉርጓድ፣ያስቆፈረ ፣ ሶማሌ ወገኖቹ እስካሁን
የሚያስታውሱት ጀግና መሪ ነበር። ልጁ ሰው ቢገድል ፣ በስቅላት የቀጣ፣ ሊቀና
ፍትሓዊ መሪ ነበር። ልንገነዘበው የሚገባው ሃቅ፣ ኢትዮጵያ በረዥም ታሪኳ
ከገጠሟት ተግዳሮቶች ሁሉ የከፋው፣ የዛሬው ነው። አያሌ ኢትዮጵያን ያጠኑ
ባዕዳን ምሁራን እንደጻፉት፣ የጋላ ወረራ መዘዙ፣ በፊትም ሆነ በኋላ የገጠሟት
ፈተናዎች ተደምረው ካስከተሉት የባሰ፣ አገር ያወደመ መሆኑን ነው። ዛሬስ?
ትልቁ የአማርና የሌሎች ወገኖች ጠላቶች፣ ለወያኔና ኦነግ አድረው ኢትዮጵያን
ለ 30 ዘመን፣ ያቆሰሉ አማሮች፣ እነ ደመቀ ፣ገዱ፣ አገኘሁ ንጉሱ ወዘተ ናቸው።
የአማራን አጽመርስት አዲስ አበባን ለቀው፣ ባህርዳር እንዲነጉድ ሲታዘዙ፣ እሺ
ያሉ ባንዶች ፣ አስር ሞት አያንሳቸውም። ዛሬ በፈቃዳቸው ስልጣናቸውን
ካልለቀቁ፣ አማራ ይገላገላቸዋል። ሌሎች የኢትዮጵያ ባላንጦች፣ አረመኔውን
አብይና መሰሎቹን የሚካድሙ ውዳቂ፣ ለፍርፋሪ አዳሪ ምሁራን ተብዬዎች
አይዘነጉም። ከሃዲው ብርሃኑ ነጋና መሰሎቹ፣ የኢትዮጵያን ታላቅ ባለውለታ፣
የአማራን ዘር የማጥፋት፣ ዓለም ያወቀውን ዘመቻ፣ ሊያውግዙ ቀርቶ፣ እውቅና
የነፈጉ ናቸው። የፍትሕ አንበሶችን እነ እስክንድርን አስወንጅለው፣ አረመኔው
የአብይን የሚካድሙ፣ በቁም መቀበር የሚገባቸው ወራዶች፣ ይቅር አይባሉም።
የጎመራው የአማራ የህዝብ እምቢተኘት፣ ተቀታጥሎ ፋሽስት ኦሮሙማን
ያንበረክካል። ኢትዮጵያውያን ሁሉ የጋር ትግል ስለሆነ ፣ ወገን ሁሉ

ሊቀላቀለው ይገባል። አማራ በሚሉት ክልልም፣ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ፣ ለጠላት
ግብር አለመክፈል ፣ አንዱ የትግል ስልት ነው። አብይና፣ ጸረ~ኢትዮጵጵያ
ምንዝሮቹ፣ ለፍርድ መቅረብ ፣ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ያበስራል። ለአማራ አርነትና
ለድፍን ኢትዮጵያውያ ነጻነት የሚደረገውን ትግል፣ በጽናትናትና በትጋት
እንድንወጣ፣ አምላክ/ አላህ ይርዳን።

