
 ዐስተያየት 

‘’ርስት በሽህ አመቱ ፣ ለባለቤቱ’’ ( ከመሳይ ደጀኔ) 

(ለነባር ኢትዮጵያውያን የትግል ጥሪ፣ ለወራሪ ኦሮሞዎች ማስጠንቀቅያ!!) 

ባለፉት 28 ዐመታት በወያኔና የኦነግ ጣምራ መንግስት፣ በተለይ በአማራው እና ኢትዮጵያዊነቱን በሚያቀነቅን ሁሉ 
ላይ፣ ያልወረደ ግፍ የለም።  መከራና ፍዳው፣ የጣልያንንም ሆነ የደርግን  ዘመን፣ ‘ምስጋን ይንሳው’ አሰኝቷል።  

የግፉ ግፍ፣ ጥንታዊ ኢትዮጵያውያን ክፉኛ ማጎሹ አያስገርምም። ስለዚህም ነው ታዛቢው፣ መሲንቆውን እየከረከረ ይህን 
ስንኝ ያዥጎደጎደው።   

“ በጎጃም በጎንደር የተኛውን በሬ፣ በሳይንት ፣ በሽዋ፣ በትግሬ ፣የተኛውን በሬ፣ 

 አፋርና ኢሳ ፣ ሃረርጌ  ሲዳሞ ፣ፈጠገር ባሌ ላይ፣ ከፋና ጃንጀሮ፣ የተኛውን በሬ፣ 

 ወላይታ ሶዶ፣ ጉራጌ ፣ሃድያ ፣ከምባታ፣ ጋሞና እናርያ ፣የተኛውን በሬ፣   

ቀስቅሰወ ቀሳቅሰው ሊያደርጉት ነው አውሬ’’። 

እንደቦና ጥጃ እንጣጥ እንጣጥ የሚሉት የኦሮሞ ልሂቃን፣ የመንፈስ አቦቶቻቸውን ጀርመን ናዚ አረመኔ ምግባር 
ተያይዘውታል። ብልግና እና እብሪታቸው ገደብ አጥቷል። የመደዴዎቹን ምንነት ያልተረዳው የሙታን አማራ ክልል 
አመራር ፣ ልስልጣን ያበቁት የፋሽስት መንጋ ይሉኝታ ሊኖረው ቀርቶ፣ ለቃሉም ባዳ ነው። ስለሆነም፣ የአማራውን 
ልዕልና፣ ትዕግስት፣ አስተዋይነት ከፍርሃት ቆጥረውታል። የብዙሃኑን ኢትዮጵያዊ  ትዝብት ፣ ከምንም አይቆጥሩት። 
ኦሮምያ ብለው ከአፓርትሃይድ የባሰ ግፍ በሚፈፀምበት፣በወረሩት፣ የነባር ኢትዮጵያውያን ክልል፣ አማራና ሌሎች ነባር 
ኢትዮጵያውያንን መብት ፣ በገፍ እየረገጡ ነው። የተወረረውና በስጋት የሚኖረው ህዝብ፣ በቋንቋው እንዳይማርና 
እንዳይዳኝ ኦሮሞ፣ ባይተዋር ነህ ተብሏል።  

 ‘ፍየል በግርግር እናቷን ምን አደረገች’ እንዲሉ፣ የወራተደርጓል። በገዛ አገሩ ፣ በወራሪ ሪ ኦሮሞ ልሂቃን በጓሮ በር 
ቤተ~መንግስት በመግባታቸው፣ መከላከያንም ያዝን ስለሚሉ፣ የልብልብ ተሰምቷቸዋል። ነባር ኢትዮጵያውያን 
በቆረቆሯት አዲስ አበባ ከተማ፣ ከ 100 ነዋሪ  ኦሮሞዎች ከ 13 አይበልጡም ነበር። የኛ ናት የሚሏትን ከተማ ሊመሰርቱ 
ቀርቶ፣ ቋንቋቸው ለከተማ ቃል የለውም። አቅም ቢኖራቸው ኖሮ፣ ምንም ከማድረግ እንደማይመለሱ ታይቷል።  እዚህ 
ላይ፣ ቅን አገር ወዳድ ኦሮሞዎችና የኦሮሞ ደም ያላቸው በሚሊዎን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን፣ እንዳሉ አይዘነጋም።   

የኦሮሞ ልሂቃኖች፣ እንዳቅማቸው አንዳንድን ተላሎች፣ ‘ኩሽ’ በሚል ስም ሊደልሉ ይሞክራሉ። ከሲዳማውና ከሌሎች 
ጥንታውያን ኢትዮጵያውያን ጋር ፣ ዝምንድና አለን ለማለት ነው። ይህንንም  የሚሉት፣ መጤና ወራሪ ማንነታቸውን 
ለመደበቅ ነው ። ‘ጅብ እስኪነክስ፣ ያነክስ ‘’ ነው። ማንንም ከመዋጥ አይመለሱም። ሲዳማም፣ ከማንም በላይ 
ያውቃቸዋል። ኦሮሞዎች ‘ሲዳማ’ ሲሉ አንድም ፣ ጨካኝ፣ እንድም አማራ ለማለት ነው። ኢትዮጵያን ሲወሩ፣ 
በቅድሚያ የተዋጋቸው ሲዳማው ነበር። ቀጥሎም አማራው ፣ ጉራጌው፣ ሃድያው፣ አፋሩ፣ ጋሞው ወዘተ ነበር። አንዱን 
ካንዱ መለየት ስላልቻሉ፣ ሃይለኛን ሁሉ ሲዳማ ይላሉ።  ስለዚህ ፣ ለማታለያ የ‘ኩሽ’  ዘር ነን ቢሉም፣ ለተንኮል ነው። 
‘ገንፎ፣ እፍ እፍ ቢሉህ፣ ሊውጡህ ‘ እንዲሉ። ለስልጣን ያበቋቸውን፣ አማሮችን እንደከዱ ሁሉ ፣ በሞጋሳቸው 
ሊያስገብሩ ነው። የኦሮሞ ልሂቃን ፣ በደርግ ፣ በወያኔ ምንነታቸው ታይቷል። አሁንም እያየን ነው። ጀዋር፣ በአብይ 
ስሞታ ባሰማ፣ንፁሃን አማሮች የሚፈጁ ናቸው። ስልጣኔ ከሚፈጥረው፣አመክንዮም ሆነ ፍትህ አይተዋወቁም።      

 እንደ ልማዳቸውም፣ ያልታጠቀን፣ ያልጠረጠረን ጎረቤታቸውን፣ የሆኑትን ነባር ኢትዮጵያውያንን፣ በአማራ ስም ለ 28 
አመታት ፈጅተዋል፣ ዘርፈዋል፣ አፈናቅለው ለስደት ዳርገዋል። ሴት ልጆቹንም በደቦ እየደፈሩ አእምሮ አስተዋል፣ 
አሳብደዋል ። እመጫትና አራስ ቀጥቅጠው የሚገድሉ፣ ሰውን ያህል ፍጡር አርደው ፣ እንደ ከብት የሚበልቱ ፍጡራን 
ከአራዊት ያነሱ ናቸው። አውሬ የሚገድለው ሲራብ ነውና። የሰላም ኖቤል ተሸላሚው መሪ ፣ ህግ ሊያስከብር ቀርቶ 
ድርጊታቸውን አውግዞ አያውቅም። የነኚህን የኦሮሞን ልሂቃን ፋሽስትነት የተገነዘበ ሁሉ፣ ሊያጤነው የሚገባው አንድ 
ቁም ነገር አለ።  የኦሮሞዎች ወረራ ፣ ኢትዮጵያን  ለ 400 ዘመናት ምን ያህል እንዳመሰና እንደ ጎተታት አይካድም። 
ምናልባት ቶሎ ትነቅለው ቢሆን ኖሮ፣ ኢትዮጵያ ‘የት በደረሰች’’? የሚሉ ጥቂት አደሉም። ከ 28 በላይ ነባር 
ኢትዮጵያውያን ነገዶች ከነቋንቋና ባህላቸውን ማጥፋታቸው ሳያንስ፣  ዛሬም፣ ቀሪውን ኢትዮጵያ፣ በሞጋሳቸው ፣ 
በገዳቸው፣ አገልጋይ ለማድረግ ይዳዳቸዋል ።  አዲስ አበባን የግላቸው ለማድረግ መዘጋጀታቸው በገሃድ እየታየ ነው። 
ስለዚህ ነው፣ የፋሽስት የኦሮሞ ወረራ፣  የዘለቄታ ምላሽ የሚያስፈልገው። መላውስ?  

እስፔይን እና ፖርቱጋል ወራሪ አረቦችን ከ 800 አመት በኋላ፣ አባረዋል ። እኛስ? 



ኢትዮጵያውያን፣ ከእስፔይን እና ፖርቱጋል ታላቅ ትምርት ሊቀስሙ ይገባል። እንኚህ ሁለት የደቡብ አውሮጳ አገሮች፣ 
ባህር አቋርጠው በመጡ አረቦች ተወርረው ነበር። ግን ፣ ከ800 ዐመታት በኋላ፣ አውሮጳውያኑ፣ ወራሪዎቹን፣ ካገራቸው 
አባርረው ተገላግለዋል። ያውም አረቦቹ ያውሮፓውያኑን ቋንቋም ሆነ እምነት፣ እንዲሁም ባህል አልነኩም ነበር። ይህን 
ቆራጥ እርምጃ በመውስውዳቸው ነበር፣ ከኋላ~ቀር የአረብ ባርነት የተላቀቁት።ርዥሙ የአረቦች ወረራ ግን፣ሁለቱን 
አገሮች አድቅቆ፣ በልማት ደረጃቸው፣ እስካሁን የምዕራብ አውሮጳውያን ጭራ አድርጓቸዋል።   

ስለዚህ ነው፣ ወጥ ወይንም ነባር ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ሃገር ወዳድ ኦሮሞዎች ፣ የገነገነን የፅንፈኞች ኦሮሞዎች 
ዳግም ወረራ፣ ሊታገሉት የሚገባው። የደቡብ አፍሪካን የግፍ አገዛዝ፣ ከጥቁሩ በማበር የተዋደቁ ብዙ ነጮች እንደነበሩ 
ልብ እንበል። አደብ ገዝቶ መኖር ካቃተው ወራሪ፣ ኢትዮጵያን መታደግ፣ የኛ መብትና ግዴታም ነው። በሞጋሳና 
ገዳቸው ከመዳመጥ፣ ኢትዮጵያን የማዳን ትግል፣ የማንም ዜጋ ሃላፊነት ነው። የኦሮሞ ፋሽዝም ፣ ከአረብ ወረራ የባሰ 
ለመሆኑ፣ ምስክር አያሻም። በገዛ አገራችን አንደበታችንን እንዲሸበብ፣ በቋንቋችንን እንዳንገለገል ከማድረግ የባሰ ግፍ  
አለ?   

 የሃቻምናው ኦሮሞዎች ከሰፈሩበት ኦጋዴን እንደተነቀሉ ነበር፣ ሶማሊላንድም ይኖሩ የነበሩን 200፣000 ኦሮሞዎች፣ 
ተመሳሳይ እጣ የደረሳቸው።ሶማሌዎች በጥላቻ ‘ጋል‘ የሚሏቸውም፣ ወራሪነታቸውን በማወቃቸው እንደሆነ ይነገራል። 

ዘላን የኦሮሞን ወራሪዎች፣ በግራኝ የደቀቀችዋን ኢትይዮጵያን የደፈሩት፣  ከ 1530 ግድም ነበር። ከየድንበራቸው 
ያባርሩዋቸውም፣ ሶማሌዎችና የኬንያ ባንቱዎች ነበሩ። ከዚያ ቀስ በቀስ ኢትዮጵያን ድንበር እየጣሱ ሲገቡ፣ ሲዳማው 
በጀግንነት መክቷቸዋል። ሆኖም፣ ገሚሱ በባሌ ገባ። ተወላጁን አርሶ አደር እየወረረ፣ ከሞት የተረፈውን በሞጋሳ ኦሮሞ 
እያደረገ፣ አገሪቷን አንዳጥለቀለቀ የውጭም ያገርም መረጃ ያስረዳል።  

ወራሪ ኦሮሞዎችን እርሻ ያስተማሩ ፣ ልብስ ያለበሱት፣ ክርስትናና እስልምናንም ያስተዋወቁዋቸው፣ የአማራ ካህናትና 
ኡላማዎች ነበሩ።  የኦሮሞ ልሂቃን ፣ ከኢትዮጵያዊ አስተምህሮቶች ይልቅ፣  የጀርመን ወንጌላውያንን ሴራና የአጥፊው  
የወሃቢን ሽብርተኘት የተጋቱት የተለየን ነን ለማለት ነው። ድንቁን የኢትዮጵያን ፊደል ትተው፣ ብቃት የለሹን የፈረንጁን 
በኦሮሞው ጭነውበት፣ አደነቆሩበት፣ ከቀረው ኢትዮጵያዊ ለዩት። በዚያም ይኩራራሉ። በኢትዮጵያ ምድር ላይ ኦሮምያ 
የሚባል መንግስት ለመመስረት ስለሆነ ትልማቸው። ‘ድመት መንኩሳ፣ አመሏን አትረሳ’ ስለሆነ። 

 ‘ግዜ ሰጠን’ ብለው፣ ነባሩን ህዝብ ‘’መጤ’’ አሉት።  የወራሪዎቹ መንግስት፣ ከሁለት አመት ባነሰ ዕድሜው፣ ከሁለት  
ሚሊዎን በላይ ጌዶዎችን ፣ አማሮችን፣ ኢሳዎችን (ሶማሌዎች)፣ አደሬዎችን፣ አፋሮችን፣ ከንባቶችን ፣ ሃድያዎችን ፣ 
ኦርጎባዎችን፣ ጋሞዎችን፣ ጉራጌዎችን፣ ጉሙዞችን ወዘተ፣ ከትውልድ አገራቸው አፈናቅለዋል ፣ገድለዋል፣ ቤት ንብረት 
ዘርፈዋል።  

ፈሪዎች ስለሆኑ፣ ሃቀኛው ጋዜጠኛ፣ እስክንድር ነጋ እንቅልፍ ነስቷቸዋል። ስራቸውን ስለሚያውቁ፣ አማራው ብድግ 
ቢል ምን እንድሚፈጠር ስለሚረዱ፣ በድኑን ይፈሩታል። ስለዚህ ነው ገና አማራው መደራጀት ሲጀምር የተሸበሩት ።  
የወያኔ አገልጋይና፣ አውሮጳና አሜሪካ ሲያውደለድሉ የነበሩ የኦሮሞ ልሂቃን ፣ ያስፈሰፉት ለዘረፋ ነው። ከስደት 
የተመለሱት፣ ብዙዎቹ፣ እድሜ ልካቸውን ሰርተው አያውቁም። በምጥዋት የኖሩ ናቸው።  በአፈር~ብላ እንጀራ ፣ 
የሚደጎሙ ነበሩ። የፈረንጅ መንግስታት ፣ለነፍስ ብሎ ፣ ለስራ~አጥና፣ ስራ~ጠልን በሚሰጠው ብር ፣ሲጦሩ የነበሩ 
የሃገር ራዕይ የሌላቸው ፣ሙታን ናቸው።  

የኦሮሞ ህዝብ ፣ እነኚህን እንወክልሃለን የሚሉትን አረመኔዎች አንድ ሊል ይገባል። የኦሮሞ ልሂቃን ጠላትነታቸው ፣ 
በቅድሚያ ለኦሮሞ ህዝብ ነው። ብዙ የኢትዮጵያውያን፣ ኦሮሞዎችን እንዲንቅና እንዲጠላ አድርገዋል። ኦሮሞዎች 
በሚመሩት የትምርት ተቋማት፣ ሌላ የሚሏቸውን ተማሪዎችን ያሰቃያሉ፣ ይደፍራሉ። ይኽ አያቀባብርም። 

 ስለዚህ የተወረርነው ኢትዮጵያውያን ፣ የህልውና ትግል ከማድረግ ሌላ አማራጭ የለንም። የትግሉም አላማ ፣ኦሮሞያ 
ብለው በሃይል የተያዘውን የነባር ኢትዮጵያውያን አፅመ~ርስት፣ ከወራሪዎችን መመንጠቅ ይሆናል። የኦሮሞው ዳግም 
ወረራ ፣የለየለት ፋሽዝም ስለሆነ፣ ይህ ከንቱ ሃሳብ አደለም። ፍሬ~ከርስኪው፣ የዋለልኝ መኮንን እንቶ ፈንቶ ትርክት 
እንኳን፣ ስር ሰዶ፣  ለዘመናት አገር አምሷል። ‘ዕርስት በሺህ አመቱ፣ ለባለቤቱ’ እንዲሉ፣ ጥንታዊ ኢትዮጵያውያን 
ሊፋለሙለት የሚገባ፣ የታሪክ ባለዳነት ነው።  ጎበዝ በቅጡ ይታሰብበት!!!! 

  

 

    

    



 

 


