
ፋሽስቱ የኦሮሙማ መንግስት፣ ሊገረሰስ ይገባል  

 (ደብሩ ነጋሽ ~ ሃኪም)  15/10/2021 

ባለፉት 450 አመታት፣ በጋላ ወረራ 28 ጥንታዊ 
ኢትዮጵያውያንን ነገዶች ደብዛ እንዳጠፋ አያሌ መረጃ አለ። 
የአብይ መንግስት፣ያገረሸባቸው ፋሽስቶች ገዳ በሚሉት የአረመኔ 
ስርዐት ስም፣ ነባሩን ኢትዮጵያዊ ፈጅተው፣ ሃብት ንብረቱን፣ 
አገሩን የመውረስ አባዜ የተጠናወታቸው ቡድኖች ናቸው። 

ሶማሌዎች ‘’ጋል’’ ( ‘አረመኔ’) ብለው ከምድራቸው ሲያባርሩት፣ 
ከነከብቱ ኢትዮጵያ የገባው የሰው መንጋ ፣ እድል ባገኘ ግዜ ሁሉ 
ጥንታዊ ኢትዮጵያውያንን ሲያርድ፣ ሲዘርፍ፣ ባድማውን 
ሲያወድም፣ እህል ሲያቃጥል ኖረዋል።  ዛሬም በወለጋ 
የሚያደርገው ያን ነው። ወረው ኦርምያ በሚሉት የሚኖረውን ከ 
30 ሚሊዎን በላይ የሚሆን ጥንታዊ ኢትዮጵያዊ ስብዐዊ 
መብቱን ነፍገዋል። በቋንቋው መማርም መዳኘትም አይችልም። 
ውክልናም ስለነሱት፣ አይመርጥም አይመረጥምም።  

ኢትዮጵያ፣ ለአፍሪካውያን እና ሌሎች በቅኝ ለተገዙ ህዝቦች፣  
የነጻነት ችቦ ናት ። ይሳሱላታል፣ ይኮሩባታልም። ይህችን የጥቁር 
ህዝብ ቤዛ ነው መሼጦው የወራሪዎች ኦሮሙማ፣ ላፍርስ 
የሚለው። በባዕዳን ተገዝተው፣ የብዙ ሺ ዘመን ስሟን እና 
ሰንደቋን ሊቀይሩ የሚዳዱት አረመኔዎች፣ ዘረፋና ማውደም 
እንጂ ፣ መንደር ቀልሰው አያውቁም። የኦሮሞ ብቻ  አገር 
ለመመስረት፣ ያገሪቱን መስራች አማራ በመፍጀት አሃዱ 
ብለዋል። አዎ ባልጠረጠረ አማራን እና ሌሎች ጥንታዊ ዜጎች፣ 
ጦርነት ካወጁ ቆየ። የጌዶና የቡራዩ፣ የጋሞዎች ፍጅት የዚህ አካል 
ነው። አብይ አህመድ እያስታጠቀ  ሸኔ በሚላቸው አራዊት፣ 
የአማራን ዘር በገፍ ማጥፋት የጀመሩት ገና ስልጣን እንደጨጠ 



ነው። ለዘመናት ከስልጡን ኢትዮጵያውያን ጋር መኖራቸውና 
ክርስትና እና እስልምናም ለስም መቀበላቸው፣ ወደር ከሌለው 
የአረመኔ ጭካኔ አልገታቸውም። በወለጋ የእርጉዝ አማሮችን 
ማህጸን የሚያስቀረድደው አብይ፣ ወንጀለኛና ኃጢአተኛ መሆኑን 
አያቅም። አያዝንም፣ አይጽጸትም። አይነ~ውሃው ራሱ እንግሊዞች  

‘cold-blooded murderer’ የሚሉትን አይነት ሰው ነው። 

 የምዕራባውያን የአረመኔ ኦነግን ድርጊት ጠንቀቀው ያውቃሉ። 
የማያጋልጡት ስለሚደግፉት ነው። ፈረንጆቹ አፍሪካን 
በተቀራመቱበት ግዜ ሁሉ፣ ኦነግን እና ወያኔን የመሰሉ እርካሽ 
ምንደኞች ቀጥረው፣ አማራን የመሰን አገር ወዳድ አስወግተዋል። 
ጣልያን ሁለቴ ኢትዮጵያውያን የወረረው፣ በትግሬ ታግዞ ነበር።  

ዛሬ ‘ኦሮምያ’ የሚባለው፣ ባሌ፣ አሩሲ፣ ሃረርጌ፣ ወለጋ፣ ጂማ፣ 
ኢሉባቦር ሲዳሞ ሸዋ ወሎ ወዘተ፣ የጥንታውያን ኢትዮጵያውያን 
አጽመርስት ነው። ከጋላ ፍጅት የተረፉት የመሬቱ ባለቤቶች፣  
አገው፣ አማራ፣ አፋር ፣ ሲዳማ፣ ሶማሌ፣ ሃድያ፣ ከንባታ፣ ጉራጌ፣ 
ጋሞ፣ ጎፋ፣ ወላይታ፣ አደሬ ( ሃረሬ)፣ ሲልጤ ፣ አርጎባ፣ ኩሎ፣ 
ኮንታ ፣ ጃንጀሮ፣ ሽናሻ፣ ወዘተ ናቸው።  ሃቁ ይህ ነው። 

አብይ ካቅሙ፣ የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ጥንታዊ ዕምነት 
የሆነችውን፣ ተዋህዶ ቤተ~ክርስቲያንም ይንቃል ይጠላል። 
ለኢትዮጵያ ነጻነትና ማንነት ያደረግችው አስተዋጾ፣ ቀናነቷ፣ 
እስልምናን ከጠላቶቿ መታደጓን አንቋሿል። ጴንጤ ነኝ ባዩ 
አብይ፣ በገሃድ ጦርነት ካወጀባት ቆይቷል ። ብቸኛው ብቁ  
ሚኒስቴር፣ የውሃ መሃንዲስ ስለሺ በቀለ እንደነበር አገር 
ያውቃል። ስለሺ የግብጽን እና የአጋሯን የአሜሪካንን ደባ 
በየመድረኩ ሞግቶ፣ የህዳሴ ግድብ እንዲሳካ ያደረገ ጀግና 
ባለሙያ ነው። አማራና ተዋህዶነቱ፣  የግብጽን ቅስም በመስበሩ ፣ 
በመሃይምኑ መሪ ተሽሯል። መልቲው፣ መናፍስት የሰፈረበት 



ነፍሰ~ገዳይ ፣ አይፈርደብትም። አብይን ለመሰለ፣ ለበግ እረኝት 
የማይበቃን አረመኔ የሚካድሙ ባገር ወስጥና ውጭ ያሉ 
ኢትዮጵያውያን፣  ምሁራን ተብዬዎች፣ በርሱ የተሰየሙ ከእንስሳ 
ያነሰ ስብዕና እንዲኖራቸው የፈቀዱ ባለስልጣንት፣ የህዝብ 
ተወካዮች ወዘተ እንጂ።    

በመጨረሻ፣ በአዲስ አበባና በተከለለለት ምድር የሚኖረው 
አማራ፣ በተለይ ወጣቱ በህቡዕ ተደራጅቶና ተቀናጅቶ፣ ወራሪው 
የሾማቸውን ሞግዚቶች አዳሽቆ፣ በህዝባዊ አመጽ የአብይን 
ፋሽስቶች መንግስት ማንበርከክ ይገባዋል። ደመኞቻችን ኦነግና 
ወያኔ ስራቸውን ያውቃሉ። መዘናጋት አያሻም።  

የቀረኸው ወገን ልብ ልትል የሚገባው፣ ኦሮምያ የሚሉት 
የተወረረብህ ምድር፣ ያባት የናትህ ዕርስት መሆኑን ነው። 
‘’ዕርስት በሺህ አመቱ፣ ለባለቤቱ’’ ነው። አረመኔው ኦሮሙማ፣ 
‘ሁሉን ለኔ ባይ’ ፣ ጅብ ነው ። መዝረፍና መግደል ባህርዩ ነው። 
‘ጅብ ከሚበላህ በልተሀው ተቀደስ’’ ነው። አለያ ነገ 
ይሰለቅጥሃል። እስፓኒሾች እና ፖርቹጊዞች እኮ፣ 800 አመት 
የወረራቸውን አረብ አባረዋል።  

ጽሃፊው፣ ኦነግ 52 ዘመዶቹን በግፍ የፈጀበት፣ ያርበኛና የነፍጠኛ 
ዝርያ ነው። 

 


