ከመጠፋፋት ውጪ - ምን ይሆናል ትርፉ?
ኢ ህ አ ዴ ግ ተሀድሶ አድርጎ የለውጡ መሪ የተባሉት ዶ/ር አብይና አቶ ለማ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ
አገራችን አንድነታችን ሲሉ የብዙ ኢትዮጵያውያንን ልብ በማማለል ትልቅ ተቀባይነትን አግኝተው
ነበር። ነገር ግን የለውጡ ሀዋርያ የተባሉት ጭብጨባው ሳይቀዘቅዝ እነርሱ ግን ከፍተኛ አድልኦ
የሚታይበት የቡድን ስራ እየሰሩ ወይም ከአቅማቸው በላይ በሆነ መንገድ በአክራሪዎች የበላይነት
አገሪቱ በችግር ትናጣለች። እንደምሳሌ አገር የሚያስተዳድሩት ባለስልጣናት የአዲስ አበባ ነዋሪ ህዝቦች
ለአመታት አጠራቅመው የሰሩትን የኮንዶሚኒየም ቤት እንኳን ለባለቤቶቹ ለመስጠት ተስኗቸው
አግደዋል። ለነገሩ ለውጡ እንዳይቀለበስ እያለ የሚሞተው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እንጅ
ባለስልጣናቱማ በማናለብኝነት በአዲስ አበባ በልማት ስም ቤታቸውን በላይታቸው ላይ በማፍረስ
ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ቤት አልባ ሲያደርጉ ትንሽ እንኳን አልሰቀጠጣቸውም።
ትናንት ኦነግ ከፅንፈኛ የኦሮሞ አካላት ጋር በቅንጅት በፈፀሙት ወንጀል ቡራዩ ሰው እንደበግ ሲታረድ፤
ሴቶች ሰደፈሩ፣ በጌዲዮ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ተፈናቅበሎ ለረሀብ ሲዳረግ፤ በመተሀራና ዙሪያው
በአጠቃላይ በሸዋ የሰው ህይወት ሲቀጠፍ በመንግስትነት የተቀመጠው ቡድን የአገር ሽማግሌና
አስተያየት ሰጭ ከመሆን የዘለለ አንድም ነገር ሲያደርግ አይታይም። ለዚህም ነው ኦነግ በመላው
ኢትዮጵያ ያሻውን የሚሰራው። አዴፓን በፅሁፌ ያላካተትኩት ”የለውጡ አካል” ቢሆንም አሁን
እንደሚታየው የለውጡ አጃቢ እንጅ ወሳኝ አለመሆኑን ስለተረዳሁ ነው። በአንፃሩ ደግሞ የኢትዮጵያ
ህዝብ የጋሪዮሽ ዘመን አስተሳሰብ ያላቸው አረመኔ የኦነግ ገዳዮቹ የሚታመኑበት አምላክ ወይም ፈሪሀ
እግዚአብሔር የለላቸው እንደሆኑ በተደጋጋሚ በሚዘርፉትና በሚያቃጥሉት አብያተ ክርስቲያናትና
በሚፈፅሙት የጭካኔ ተግባር አስመስክረዋል። እነዚህ ነፍሰበላዎች የሚንቀሳቀሱት በመንግስት ይሁንታ
ይመስላል። ምክንያቱም እነእስክንድር ነጋ በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞ ሲያሰሙ ጦርነት ማወጅ
የሚዳዳው መንግስት ዐማራን በመጨፍጨፍ የበከረው ኦነግ ከአገር አገር ከባድ ዘመናዊ መሳሪያ ይዞ
(ሰሜን ሸዋ አጣየና ማጀቴ የመከላከያ ልብስ ለብሶ)ህዝብ ሲጨርስ ማስቆም አልቻለም። ”ጌታዋን
የተማመነች ፍየል ጅራትዋን ደጅ ታሳድራለች” እንዲሉ የኦነግ ጦር ታዲያ ዛሬም በመግደል የሚደሰቱ
አረመኔ ፅንፈኛ ሰራዊቱን አሰማርቶ በከሚሴ፣ በአጣየ፣ በማጀቴና አንፆኪያ በከባድ መሳሪያ ጭምር
ተደግፈው የጥፋት ዘመቻውን ቀጠሉና በአሰቃቂ ሁኔታ ሰላማዊውን የዐማራ ህዝብ ጨፈጨፉት።
አሁን አሳሳቢውና መልስ የሚያስፈልገው ነገር መንግስት መንግስታዊ ሀላፊነቱን መወጣት አቅቶት
አደጋው ከመድረሱ በፊት ካልተከላከለ፣ ድረሱልን ሲባል ቀድሞ ደርሶ ካልመከተ የኢትዮጵያ ህዝብ
ምን ማድረግ ይጠበቅበታል? ”ለውጥ” ከተባለ ለውጡ በእኔ እይታ ግን ነውጡ እንዳይቀለበስ ዝም
ብሎ መሞት? ህዝቡ እነዶ/ር አብይ በቀቢጠ ተስፋ ጉም ሳያዘግኑት ወደነበረበት ወደቀደመው ትግሉ
መመለስ? ”ጅብ ከሚበላህ በልተህ ተቀደስ” በሚለው ብሂል ራሱን ከጥቃት መከላከል? ወይስ
ሁሉንም? መልሱን የኢትዮጵያ ህዝብ ከልቦናው መክሮ የሚወስነው ይሆናል።

ቁጭ ብለው የሰቀሉት ቁሞ ለማውረድ ይቸግራል እንዲሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ያለገደብ እነዶክተር
አብይን ደግፎ በመደመር ስም እያለቀ ነው። ዛሬ ህዝቡን ከጥቃት የማይከላከለው መንግስት ነገ ይህ
ማስተዋል የጎደለው ጦር ለእነሱም የሚመለስ አይመስልም። ችግሩ ግን አሁን የሚሞተው
የሚፈናቀለው የሌላ ወገን ስለሆነ ቁስሉ ቁስላቸው አይመስልም። ሰው እንዴት በ 21 ኛው ክፍለዘመን
ሰው ገሎና ጨፍልቆ መስፋፋት ያስባል! ነገሩ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ከመጠፋፋት ውጪ ምንም
አይኖርም። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይባርክ!
ለውጥ በእጅጉ አለ - እየሞትን አይተናል
ኢትዮጵያን ለጆሮ - ቀድመው ሹክ ይሉናል
ገዳይ ተቀይሮ - ሟቾቹ በዝተናል
ወያኔን ገፍትረን - ፅንፈኛው ጠምዶናል
ተደመርን - አንድ ነን - ይሉናል ጠቅላዩ
ቅድስት ቤተመቅደስ - በእሳት እያጋዩ
ተድበስብሶ ያልፋል - አይተው እንዳላዩ
እንዲህ ነው መደመር - የአብሮነቱ ቃና
ለዜጎች ደህንነት - ተነፍጎ ዋስትና
በኦነግ መጨፍጨፍ - ዳግም እንደገና
ያለቀልን መስሎን - መታረድ በሌንጮ
የዳውድ ተተካ - የአረመኔው ቁንጮ
ዐማራ ሆይ ንቃ - ተኝተህ አትደር
በርስትህ በአገርህ - እንዳትደራደር
ከሚሴ ገለውን - ዝም ስንላቸው
ወደ አጣየ አቀኑ - ብዙ ስራ አላቸው
በመግደል በመዝረፍ - ይታያል ጀብዳቸው
ጥላቻና ተንኮል -ሲጋቱ የኖሩ
ጭካኔና ድፍረት - ተላብሰው ሲወሩ
ሀብትም ይዘርፋሉ - ቤት ያቃጥላሉ
በጥንት ልማዳቸው - ወንድም ይሰልባሉ
ህፃን ትልቅ ሳይል - ሴቶች ይደፍራሉ

ለማጥፋት ሲመጡ - ማንን ይምራሉ?
ቤተ እምነት አውድመው - ታሪክ ያጠፋሉ
የሀሰት ትርክቱን -የኦሮሞን ግዛት - ዛሬም ያልማሉ
የኦዴፓው መሪ - ከነግሳንግሱ
አስደምሮ ማጥፋት - ነበር እንዴ ሱሱ?
ቢሆንማ ኑሮ - ተደምሮ መኖር
የኦነግ ታጣቂ - ዙሮ ከአገር አገር
እንዲህ ሲያሸብረን - ይታደገን ነበር።
መግደሉን ገደሉ - መዝረፉን ዘረፉ
አልሞት ባይ ተጋዳይ - ሲቆም እንደሰልፉ
ከመጠፋፋት ውጪ - ምን ይሆናል ትርፉ?
መታሰቢያነቱ በፅንፈኛ የኦሮሞ ታጣቂዎች አደጋ ለደረሰባቸው ወገኖቼ ይሁንልኝ።
ዘውዲቱ የማነ
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