
 

 አብይ ከግራዚያኒ የከፋ ፋሽስት ነው በደብሩ ነጋሽ--ሃኪም 6 May 2021  

 

በ 12 የካቲት 1929 ዓም ፣ የፋሽስቱ ጣልያን የጦር አበጋዝ ግራዚያኒ፣ የአዲስ አበባን ህዝብ 
በሰበሰበበት አጋጣሚ፣ ጀግኖች የኤርትራውያን አርበኞች፣ ሞገስ አስገዶማና አብርሃም ደቦጭ 
ቦምብ ወርውረውበት ይቆስላል ። ሊበቀል፣ ለሶስት ቀናት፣ ሌት ከቀን ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ 

አዲስ አበቤ፣በአካፍ ሳይቀር ከ 30,000 እስከ 34,000 ህዝብ አስጨፈጨፈ። ያኔ የአዲስ አበባ 
ነዋሪ ከአስር፣ ስምንቱ አማራ ነበር። በሰሞኑ ደሞ የኦነጉ ፋሽስት አብይ አህመድ፣ ምንም 
ያልበደሉ ሰላማዊ አማሮችን ሃጣዬና ሸዋ ሮቢት፣ ለአራት ቀናት በመትረየስና በካራ፣ ሺዎችን 
አስጨፍጭፎ፣ ቤቶቻቸውን ካስዘረፈ በኋላ ነዳጅ አርከፍክፈው እንዲያጋዩ አረመኔዎቹን 

አሰማርቶ፣ ከተሞቹን አወድመው፣ ከ 260 000 በላይ አማሮችን ሲያፈናቅል፣ አማራን ‘’መጤ’’ 
እያለ ነው!! ትላንት የወረረ ጋላ!!  
 
ደርግ አማራ~ጠል ነበር። በወያኔና በኦነግ ግን ያማራ ስብአዊ መብቱ በህግ ተገሰሰ ። በኦነግ 
ስርዐት ከናካቴው ከምድር ገጽ እንዲጠፋ ተበይኖበታል። የትግሬ ወያኔን አገር አፍራሽ ግፍ፣ 

ከባንዶቹ አማሮች በቀር ሌላ፣ የጠረጠረ አማራ አልነበረም። በ 1983 ዓም 52 ዘመዶቹ በኦነግ 

ሲፈጁ፣ የዚህ ጸሃፊ አባት ይተርፋል። እስከሞተ ድረስ፣ ‘’ትግሬዎችን ምን በደልናቸው?’’ ይል 

ነበር። ‘የኦሮሞ ደም ፣ የኔም ደም ነው‘’ እና አብይ ስልጣን ሲይዝ ፣ ‘’እሰይ’’ ያለውም፣ አማራ 

ነበር። ግን መንበር በጨበጠ ማግስት፣ አብይ ‘ነፍጠኛ’ በሚላቸው ያርበኛ ዝርያ አማሮች፣ የዘር 
ማጥፋት አወጀ። ስውሩ አላማ፣ ኢትዮጵያን የጋላ ብቻ የማድረግ ነው። ስለሆነም ጋላ በወረረው 
ምድር የሚኖሩን ያልጠረጠሩ ህግ አክባሪ አማሮች፣ የአብይ ስርዐት ትጥቅ አስፈትቶ ያስፈጀ።  
 
በዳቦ ስሙ ፣ ኦነግ ሸኔ የሚላቸውን አስልጥኖ ዘመናይ መሳርያ ያስታጠቃቸው አረመኔዎች፣ 

በአማራ ላይ ዘምተው፣ ከወለጋና ጂማ ፣ መተከል እስከ ሸዋ፣ ነፍሰ~ጡር፣ አራስና እመጫትን 
ሳይል፣ ሺዎችን እንደዱባ እየቀረደዱ ፣ ቀሪውን በመትርየስና አዳፍኔ እየፈጁ የሚገኙት ።  
 

የአማራ ህዝብ ረቂቅ ሰብዕናው፣ መንፈሳዊነቱ፣ የሰላ አይምሮው ፣ ድንቅ ትውፊቱ፣ ምጡቅ 

ስነልቦናው፣ አስተዋይነቱ፣ ተዕግስቱ፣ ፍልስፍናው፣ ርዕዮተ~አለሙ፣ ጥበበኝነቱና ባልትናውን፣ 
የስተዋለ፣ ይደመምበታል። እስከ ቅርብ ግዜም፣ አማራ መሆን ስልጡንነት መሆኑ፣ አይታበልም 
ነበር። ወያኔ እና ኦነጎች ፣ በልዕልናው የሚቀኑት፣ ከዝቅተኝነት መላቀቅ የተሳናቸው የፋሽስት 
ጣልያን እና የጀርመን ናዚ ስሪቶች ስለሆኑ ነው። የመለስ አያት ባንዳ ነበር። እነኝህ 

ነጭ~አምላኩ፣ ውዳቂዎች፣ ያልጠረጠረን አማራ ያልፈጽሙበት ግፍ የለም። በጋራ አማራን 
የማጥፋት ትልማቸው መልኩን የቀየረው ወያኔ በድንገት ሲንኮታኮት ነው። አብይና ከሃዲ 
ወገኖቹ፣ እንዳቅማቸው፣ የተቆጣን አማራ፣ በትግሬ ላይ ለማዝመት ነበር። አልተሳካም። 



ትልቁ አማራ፣ ወገኑን ትግሬን በጠላትነት ስለማያውቅ። መስፍን አረጋ የተባለ ምሁር፣ 
ከአመታት በፊት፣ ይህን ወንድማማቾቹን የማጨራረስ የጋላ ደባ ተገንዝቦ፣ አማራና ትግሬን 
በጽሁፉ አስጠንቅቆ ነበር ። ሁለቱ የጥንታዊ ኢትዮጵያ መስራች ህዝቦች ሲተላለቁ፣ ወራርሪ 
ጋሎች፣ የተረፈውን አጥፍተው ሊንሰራፉ ነብር።  
ያ ሲክሽፍ፣ የአብይ አማካሪና የኦነግ ነፍስ አባት ኢሳያስን፣ ወያኔን በመውጋት ስም፣ ጣልቃ 
ገብቶ ትግራይን እየበዘበዘ እንዲያወድም ጋበዘው። አብይም በፊናው፣ በባንዳ አማሮች ድጋፍ 
የጀመረውን የአማራ ፍጅት፣ በማጧጧፍ ከዳር አገር ወደ አማራው እንብርት ሸዋ ዘለቆ፣ ከላይ 
የተመለከተውን ዘመቻ አገባደደ። ዳግሙ የጋላ ወረራ አልቆመም። ሃቻምና የአማራን ክልል 
አመራር አስፈጅቶ፣ ብዙዎቹን የልዩ ኃይል አባላት አስገድሎ የቀሩትን አስሮ ነበር። የኢትዮጵያን 
ተቋማት ሁሉ መከላከያን ጭምር ፣ በወራሪ ጋሎች እጅ እንዲሆን ማድረጉ ይታወቃል። ሱዳን 

በአማራው ድንበር 70 ኪሎ ሜትር ጥሳ ስትይዝ ሰራዊት ሳይልክ፣ ‘’የአማራ ክልልን’’ በኮማንድ 
ፖስት ስም ፣ አምስት ደጀን ወራሪ የጋላ ጦር አፍሷል ። መቀሌ፣ አክሱም፣ ኬንያም ጋላ ሆነው 

የሌ?  
ኦሮምያ ብሎ ወያኔ በከለለላቸው ኢትዮጵያ፣ ያሉ ከ 28 ሚሊዎን በላይ የሚሆኑ አማራና 

ሌሎች ነባር ኢትዮጵያውያንን፣ ለ 30 ዘመን፣ በቋንቋቸው እንዳይማሩ፣ እንዳይዳኙ በመደረግ፣ 
የዜግነት ቀርቶ፣ ስብዐዊ መብታቸው ተገፏል። የአንድነትና የነጻነት ተምሳሌት የነበሩ 
ሃውልቶችን ፣ የታላቁ የአድዋ አርበኛ የነራስ መኮንንን ሳይቀር ተደምስሰዋል። አያሌ ቤተ 
ክርስቲያናት ከነቅርሳቸው ጋይተዋል። ጥንታዊ ኢትዮጵያን ምልክቶች ወድመዋል። ነባር 
ኢትዮጵያውያንን ፣ ትግሬ ፣ሲዳማ፣ ሶማሌን፣ አማራን፣ ጉራጌን ፣ ከንባታን ፣ሃድያን፣ አፋሩን፣ 
አርጎባው ፣ጋሞውን፣ ጌዶውን ፣ሽናሻውን ወዘተ ፈጅተውና አፈናቅለው በጥንታዊ 

ኢትዮጵያውያን አጽመርስት፣ ‘’ኦሮሞያቸውን’’ ሊያቆሙ የወጠኑን ወራሪ ጋሎችን ልናቆም 
ይገባል። ኦሮሞዎች፣ ከኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ጋር፣ የጋላን ፋሽስት አገር  
የማጥፋት ዘመቻ፣ ማዳፈን ይኖርባቸዋል። 

 አማራው ባለፉት 47 አመታት የግፍ ግፍ ቢደርስበትም በቀልን ቸል ማለት አለበት። አትዋል 

ይዋሉብህ የሚል ብሂል ያለው አማራ ፣ ከ 20 አርበኛ፣ 19 ኙን አሰማርቶ፣ ኢትዮጵያን ያቆየ 
ነውና። የቻይና ታሪክ፣ ትምርት ይሁነን ። በርዕዮት ዓለም ተጣልተው የነብሩት የቻይና ነገስታት፣

( የኮሙኒስቱና ናሽናሊስቱ)፣ ጃፓን አንዳቸውን ስትወር፣ ተባብረው የጋራን ጠላት መክተው 

ወራሪን የድመሰሱት፣ የዛሬ 76 አመት ግድም ነበር። 


