ፋሽስት ኦሮሙማን በዱላም፣ በዱአም መፋለም ይገባል።
ደብሩ ነጋሽ

( unseating Abiy’s fascist regime, a national priority) 8/05/2022

አገር ያስወረረ መንግስት፣ የትም ከስልጣን ይወገዳል። የአብይ
ኦሮሙማ፣ ኢትዮጵያን በሱዳን አስወርሮ፣ በሶማሌው አልሸባብም
አስደግሟል ። የኦነግና ወያኔስ እነማን ናቸው? ኢትዮጵያን
ከወረረው የፋሽስት ጣልያን ሰራዊት፣ 80 ከ 100 ትግሬ ነበር።
ከጥቂት የሸዋ ኦሮሞ አርበኞች በስተቀር፣ ሌሎች እንደ አባ ጆቢር
የትም አማራን እየፈጁ ይዘርፉ ነበር። ከ 100 አርበኛ፣ ከ 90
በላይ አማራ የነበረ ቢሆንም፣ የባንዶችን ማንነት ልጆቹን
ያላስተማረው ልዕልናውና ጨዋነቱ ስላልፈቀደ ነበር። ስለዚህ
ወያኔና ኦነግ፣ የነኚያ እርካሾች ዝርዮች ናቸው ። የወያኔና ኦነግ
ጣምራ መንግስት፣ የኢትዮጵያን ለዘመናት የደረጀ የመከላከያ
ኃይል አፍርሶ ፣ ሰራዊቱን በግፍ አስሮና አንገላቶ በመበተን፣ ያገር
ፍቅርን ያዳፈነ ነው ። አሰብን አስረክቦ፣ ጸረ-አማራ ደንብ
ደንግጎ፣ ኦሮምያ በሚሉትና ሌሎችም ስፍራዎች፣ ደሙ፣ ደመ
ከልብ እንዲሆን ያወጀ መንግስት ነው።
ዛሬ ብቻውን መንግስት የሆነው የወራሪው ኦሮሙማ፣ በቀረው
ኢትዮጵያም የንጹሃን ደም እየጎረፈ ነው። የኑሮ ውድነት ፣ረሃብ
እና ስደትም በድፍን ኢትዮጵያ ናኝቷል። አዲስ አበባም፣
‘‘ቤተ~መንግስት’’ በመስራት ሰበብ፣ እልቆ መሳፍርት ነባር ህዝብ
ከትወልድ ስፍራው እያፈናቀለ አደባባይ እየወረወረ ነው።
የእነአብዲሳ ቄሮዎች፣ የጥንታዊ ኢትዮጵያውያን አጽመርስት
ልመውረስ፣ አማራን ገድለው ደሙን ሲጠጡ ፣ቤተ-ዕምነቶችንና፣
ቅርሳ ቅርሶችንም ሲያወድሙ፣ ፎቶግራፍ መነሳት እያየን ነው።
400 አመት ከስልጡን ህዝብ ጋር መኖራቸው፣ ወራሪዎቹን
ከአረመኔነት አላላቀቀም ። ኦነጎች፣ እንደ አባቶቻቸው ፣

ያልታጠቀን፣ ያልጠረጠረን፣ አረጋውያንና ህጻናትን፣
ጎረቤቶቻቸውን ሳይቀር ቢጨፈጭፉ፣ አይፈርድባቸውም።
ፍጡር ከባህርዩ በላይ ስለማይውል። አዎ፣ ‘’ድመት መንኩሳ፣
አመሏን አትረሳ ‘’ ስለሆነ። የአብይ የኦሮሙማ ፋሽስት
መንግስት፣ በስለትና ጥይት ከሚያስፈጀው ሌላ፣ አ አ ትህምርት
ቤቶች ውስጥም የወራሪ ሰንደቅ በማውለብለብ፣ ተማሪውን
በባዕድ ቋንቋ እንዲዘመር በማስፈራራት እያሸበሩ ነው። ወደ
ውጭ የሚወጣና የሚገባ ወገንም፣ አበሳውን እያየ ነው። ዳሩ ግን
እነሱ ምን አጠፉ? በደመ~ነፍስ የሚያፈርሱን፣ ለልማት እንግዳ
ለሆኑ አረመኔ ገዥዎች፣ አገር ያስረከበው ኢትዮጵያዊ እንጂ!
ውጭ አገር ሂያጅ ኢትዮጵያዊ ቦሌ፣የይለፍ/ ኢሚግረሽን ጉቦ
እንደሚጠየቅ ከሰማን ቆየ። ሰሞኑን ከአሜሪካ ለልጆቿም ቪዛ
አስወጥታ ሰነዱን የያዘች እናት ቦሌ ስትድረስ፣ ‘’ ቪዛ የለሽም’’
ተብላ በድጋሜ ያስከፍሏታል። ደረሰኝ ብትጠይቅ፣ ከነልጆቿ
ገላምጠው አበረዋታል ። ተበሳጭታ በሳምንቱ ስትመለስም፣
የአይሮፕላኑ ‘’ነዳጅ የለውም’’ በማለት ፣ 8 ሰአት ቦሌ መጉላላቷ፣
ያገራችንን የዝቅጠት ደረጃ ልብ ይሏል። የሚፈረደው፣ እልቂት
በታውጀበት፣ በራሱ በአርበኛው ዝርያ፣ በአማራው ነው ። ይህን
የለየለት ጸረ~ኢትዮጵያው ኦነግ፣ አገር እንዲያወድም ስለፈቀደ።

’’ወደሽ ከተደፋሽ፣ ቢረግጡሽ አይክፋሽ’’ ነው።
ለ27 አመት ጥፍር ከመንቀል እስከ የዘር ማጥፋት ወንጀል
የፈጸመን መንግስት ያገለገለን ሰላይ የደገፉ ግብዞች፣ ጥቂት
አደሉም። በዚህ አኳያ ለመልቲና አረመኔው አብይ ያረገደው
ያዲስ አበባ ህዝብ፣ ከተሜውና ውጭ ኗሪው፣ ምሁር ተብዬው
ጭምር፣ በሃፍረት ሊሸማቀቅ ይገባል። ለዘመናት የወያኔ ሰላይ
ሁኖ፣ እልቆ መሳፍርት የሌላቸውን ኢትዮጵያውያንን ያስገደለና
ያሳሰረ፣ ብዙ ሺ አማሮችን በግፍ የፈጀው፣ ጸረ~ኢትዮጵያ

የሆነውን ኦነግን መረጃ ያቀብል እንደነበር እራሱ ተናዟል። በኦነግ
የሃስት ወንጀል፣ ያውም ከ 150 አመት በፊት የነበሩ አማሮችን፣
በጡት መስለብ መክሰሱ ሳያንስ፣ የዝክር ሃውልት ያስቆመምም
ይህ በግፍ አያሌ ጋዜጠኞችን የሚያስረው አብይ ነው።
የነአብይ ኦሮሙማ፣ ለ4 አመት አገሪቱን የደም አበላ አድርጓል።
አማራ፣ አፋሩ፣ ጋሞው ፣ ወላይታው፣ ትግሬው፣ ሲዳማው
ተፍጅቷል። 28 ነባር ነገዶች ያጠፋው የገዳ የዘር ፍጅት፣ ዛሬ
ማገርሸቱን ያልተገነዘበ ሁሉ፣ በቁሙ ቢገፈፍ ይብዛበት?
12 ሚሊዎን ኢትዮጵያውያንን አፈናቅሎ (ከ 8 ሚሊዎን በላይ
አማራ) ፣ አዲስ አበባንስ ቢወርር ይገርማልን? ባልደራስ ለአዲስ
አበባ ሲታገል፣ ከተሰለፈለት ይልቅ፣ የተሰለፈበት ሆዳም ይበዛ
ነበር። ሆኖም ይህን የጅብ መንጋ ቀርቶ፣ ጣልያንን ከታንክ ወስጥ
ገብተው አንገት የቀሉ ጀግና ፋኖ ዝርያ የሆነው ኢትዮጵያዊ፣
በተለይ ተበዳዩ አማራ፣ ቤት ሊያፈርስ የመጣን ወራሪ፣ በህዝብ
ኡኡታ ብቻ አስደንብሮ ሊያንበረክክ ይችላል። አዎ፣ ‘’አንድ እግር
በርበሬ መንቀል አቅቷችሁ፣ አቃጥሎ ለብልቦ፣ በቅጡ
ይፍጃችሁ’’? እንዳለችው ስሟን የማላስታውሳት አንበሳ ።
ፋኖ ኢትዮጵያውያን ከጠላት እንዳተረፉ ጀግና አባቶቻቸው፣
አገር የሚታደጉ ስለሆነ፣ የወገን ሁሉ ሊደግፋቸው ይገባል።
አብይ ፋኖን ከቤቱ ከወልቃይት እንዲወጣ የሚሻው፣ ለአጋር
ወራሪ ትግሬ ለማስረከብ ነው። ከርሱ ተባባሪ ምንደኛ ምስለኔን
በቅድሚያ ተገላግሎ፣ ያመለጠን ስልጣን፣ አማራ ሊጨብጥ
ይገባል። አንድ ጀግና የሸዋ ፋኖ እንዳለው፣ ‘’አማራ ጠላቶቹን፣
በዱላም፣ በዱአም (በጸሎት)፣ ሊፋለም ግድ ይላል። አዎ፣
በድፍን ኢትዮጵያዊ፣ ህዝባዊ አመጽ መቀጣጠሉ አይቀሬ ነው።
ስራ የማቆም አድማና፣ በሌላ ስልቶችም፣ ክሰውነት ውጭ የሆነ
ፋሽስት ኦሮሙማን መንግሎ፣ ያገሩ ባለቤት መሆን ግድ ይለዋል።

