
የተዘፈነለት አብይ አህመድ፣ ህዝብን ቢንቅ፣ ምን ይደንቅ?(ይማሙ ይመር  ዶ/ር) 

በሁለተኛ የዐለም ጦርነት፣ ቻይናን የወረሩ ጃፓኖች፣ እጃቸውን የሰጡን የቻያና ወታደሮች ፣ ወድያው  

ይረሹኗቸው የነበረው፣ ጠላቱን የማይፋለም፣ ምሱ ሞት ነው ይሉ ስለነበር። እንዳቅሙ፣ የአብይ  
ተግባር ጃፓኖቹን ያስታውሳል። ይህ ፍጡር የጸረ~፟ኢትዮጵያና የጸረ~አማራው ወያኔና ኦነግ ግርፍ 
ነው። ማዕረግ ቢሸምትም ፣ ያው መሃይምን ነው። አብይ ለ 27 አመታት አማሮችና ሌሎች 
ኢትዮጵያውያን ፣ ሲያስፈጅ የነበረ ሊፋረዱት የሚገባ የወያኔ አገልጋይ ነበር። ታድያ ይህን ወንጀለኛ፣ 
‘’ሙሴ ነህ’’ ያሉትን ፣ በተለይ አማሮቹን ቢንቃቸው፣ ይደንቃልን?  

በታገቱ የማራ ሴት ልጆች ፣ ቢያላግጥ፣ ሌሎችም ከ 60 ሺህ በላይ ተማሪዎች፣ በማንነታቸው፣ 
የኦሮሞያ በሚባለው አካባቢ  ዪኒቨርሲቲዎች ቢያባርሩ ፣ ይግረመን?  በሺህ የሚቅጠሩን አማሮችን 
(ሃይማኖት ሳይለይ) አሩሲ፣ ባለ ወለጋና ሃረር በቤንሻንጉል፣ ሲጨፈጭፉ፣ የተዋህዶን ምዕመናንና 
ቤት~ክርስቲያናት ባቃጠሉ ማፍግስት፣ አብይ ዛፍ ቢተክል ፣ መናፈሻ ቢያስጎበኝ፣ ይድነቀን? ታሪካዊ 
ቅርሶቻችችን ኢያስፈረሰ፣ አገራችንን ለባዕዳን ቢያስማማ ልምን እንገረም? ንቆናል፣ ንቀውናል። 

 በግፍ እነ እስክንድር ነጋን ፣ እነይልቃልን እንዲሁም እልቆ መሳፍርት የሌላቸውን አማሮችና 
ወላይቶችን ፣ ጉራጌን፣ጋሞን፣ ከንባታን ጉራጌነና ሶማሌዎችን ሃድያዎችን ፣ ሌሎችን ጥንታዊ 
ኢትዮጵያውያን ከአዲስ አበባ ቢያስወጣ፣ ይግረመን? ጋሎች እንክዋን አዲስ አበባን ሊቆረቁሩ ቀርቶ፣  
ለካብና ለከተማ ፣ ለአቅጣቻ ፣ ለማዕዘን፣ ቃላት የሌላቸውም።  የኦነግ ወራሪዎች፣ የአዲስ አበባ 
ባለቤት ነን ቢሉ ሊደንቅ ይገባል? በአገር ሃብት 350 000 ኦሮሞ ጦር አሰልጥኖ፣ አስታጥቆ ለዳግም 
የጋላ ለወረራ ቢያዘጋጅ፣አይደንቅም።አሸባሪ ኦነግ፣ ባንክና የጦር መሳርያ ዘርፎ ህዝብ ቢፋጅ፣ ይድነቅ? 

አብይ፣ ያወደሰውን ግብዝ ህዝብ ቢንቅ፣ ቢያዋርድ፣ ከቤት ንብረቱ ቢያፈናቅልም አይደንቅም። 
የእንቦጭ እና የላሊበላ ስጋት፣ ኦሮሞን መንግስት ጉዳይ እንዳልሆነ ግልጽ አድርጓል። አብይ ክፉ ነገር 
ቢገጥመው ፣ የቡራዩና የሱሉልታ ኦሮሞዎች ፣ 100 ሺህ ሰው ፈጅተው እንደሚያድሩ የዛተ ጎበዝ ነው። 
ይህ ሃሳዌ መሲህ፣ ብልጽግና የኦሮሞ፣ ኦሮሙማ ያገሪቱ እጣ ፈንታ ነው ‘’ ብሎ ነበር እኮ።  

ኢሳያስ አፈወርቅ፣ የኢትዮጵያን ቀንደኛ ጠላትነት መጥቀስ፣ ቀባሪን ማርዳት ነው። አብይ፣ ኢሳይስን 
ከነሰራዊቱና ሰላዮቹ ፣ኢትይዮጵያን እንዲቦርቁ አድርጓታል። ኢሳያስ፣ አሰብን ወርሮ ፣ኢትዮጵያ ፣ ከ 3 
ቢሊየን ዶላር በላይ፣ ለባህር በር በያመቱ በማስከፈል የሚያማቅቅ ጠላት ነው። መደዴው አብይ፣ 
የዚህ ፍጡር ደቀመዝሙር መሆኑ፣ ኢትዮጵያውያን በቁም ለመሞታችን ሌላው ምስክር ነው።  

የአብይ አረመኔነት ፣ በቃላት አይግለጽም። በጭካኔ ባህርዩ፣ ኔሮ ይባል የነበረውን የሮማ ቄሳር፣ 
ይማሰላል። ሮማን አቃጥሎ ህዝቡ ኡኡ ሲል ይፈነጥዝ ነበር። አብይም፣ በዕውኑ ቀርቶ በህልሙ 
የሚፈራውን አማራ፣ መከራ ማሳየት ያስደስተዋል። እንደጌታው እንደ መለስ ዜናዊ፣ አማራን እንኳን 
በቁሙ በድኑን ይፈራል ። ይነሳል ብሎ ።  በአብይ ቄሮዎች በግፍ የተሰየፉት፣ የታረዱት፣ 
የተቀረጣጠፉት፣ የተከተፉት፣ ማህጸናቸው እየተተረተረ የተፈጁት አማሮች፣ የተደፈሩ ሴቶች ሰቆቃ 
ያላሳዘነውም። የሃዘን መግለጫና ብሄራዊ የዘን ቀን ሊያሳውጅ ቀርቶ ፣ እልቂታቸውን አላነሳም። 
ይሄው ፓስተር ጠ/ሚ  ነው፣ ነጋ ጠባ አማራን እና ምንሊክን ይሳደብ የነበረ ዘፋኝ ሲሞት ፣ለቀናት፣ 
ያዘነው። ባይሆንም አስመስሏል።  

ኢትዮጵያውያን ሰንደቃ ማውለብለብ መከልከሉና፣የመስቀልን ክብረ ባአል በብዙ ከተሞች፣ ማገዱ ፣ 
ሌላው በቁም መሞታችንን ያማለክታል። ያልታጠቀን፣ ያልበደለን አድብቶ ከመግደልና ከመስለብ ሌላ 
ምንም የማያውቁ ወራሪዎች፣  የተዋሱትን የገዳና የኢሬቻን ፣ የራስቸው ለማስመሰል ዳክራሉ።ጥራል።  
ገዳ  የሲዳማ ነው ፣ ኢሬቻም ከነቃሉ የአማራ ነው። ላምላክ የምስጋና የማቅረብ ስርዐት ነው።  
የበታችነት ቢጠናወታቸው፣ አይፈረድባቸውም። ስለሆነም ነው እንደ ሶስት አመት ማቲ፣ ያዩትን ሁሉ 



‘ኬኛ’ የሚሉት።   በትንሽ አይምሮው፣ የአዲስ አበበቤዎችን ቤቶች፣ለመሰሎቹ ማደሉ ኢህጋዊነቱ፣ 
አልተገነዘበም።  

በመጨረሻ፣ የጨነገፈውን ትግል ማላስ ያሻል። ትልሙም ዘላቂ የስርዐት ለወጥ ማምጣት ነው። ህዝብ 
ነበር በግብዝነት ፣ መልቲውን ፣ አጭበርባሪውን ኦነጉን አብይ ያቀፈው። ኢትዮጵያን ደጋግሞ ስለጠራ፣ 
አላባቱ ፣ አላቅሙ፣ ሙሴ ነው ያለው። 28 የተለያዩ ቁዋንቁዋ ተናጋሪ ወገኖቻችንን ያጠፋ ወራሪ ጋላ፣ 
በአብይ ተብዬው አባገዳቸው፣ አግረሽቶበታል። ዛሬ በኦሮሞ ስያሜው፣ ጥንታውያንን ዜጎች፣ ‘መጤ’ 
በማለት፣  እየዳመጠ ነው። ፍጡር ከባህርዩ በላይ አይወልም። አብይ ፣ በሃሰት ትርክት የጡት 
ሃውልት አስገንብቶ አማራን እያስጨፈጨፈ ነው። የወራሪዎቹ፣ የወያኔና ኦነግ፣ የቤት ውልዱ አብይ፣ 
‘የበልጽግና ክርስትናው’ ፣ከአረመኔነቱ አላፋታውም።ስለዚህ ፣ ይህን የአረመኔ ስርዐት፣ ማንኮታኮት፣ 
ግዴታ ነው ። ለዚህም ጦርነት የታወጀበት የአማራ ህዝብ፣ ‘ባንዳውን በአዴንን ከመነጠረ፣ ሌሎችም 
የወራሪ ሰለባነት  የማይቀርላቸው ኢትዮጵያውያን፣ ከተጋገዙ፣ የቄሮን ወረራ ገርስሦ፣ ፍትሃዊ 
መንግስት መመስረት፣ አይገድም። 


