
አብይንና ግብር~አበሮቹ፣ ወደ ዓለም አቀፍ የወንጀል ችሎት ጉዞ። 

    በደብሩ ነጋሽ ( ሃኪም) 9 April 2021   

 ግብዝ ኢትዮጵያውያን ፣ ላንቁሶነት የተጫጫነው የዐማራ ምሁራንን ጭምሮ፣ 
የአማራውን ያላሰለሰ የዘር ፍጅት ባለመቋቁማቸው፣ የወንጀሉ ተባባብሪ ናቸው 
። ወራሪ ነጮች የአማራን አስፈሪነት ተገንዝበው፣ ሊያጠፉትም ስላልቻሉ፣ ያገር 
በቀል ድኩማንን በመሳርያነት አጩ።  በወለጋና አካባቢ በከፈቷቸው 
ሚሲዎኖቻቸው፣ ወራሪ ጋሎችን ፣ የአማራ ጥላቻ መጋት አንዱ ስልት ነበር። 
በሌላ ጎን፣ የባንዳ ዝርያ ትግሬ ወያኔን ለመለሙ። ግብጽም፣ እንዳቅሟ፣ 
በእስልምና ትምርት ስም፣ ብዙ ወጣት ወስዳ፣ በአማራ ጥላቻ ከማረቅ ቦዝና 
አታቅም። ግብጽ ያቋቋመችው የአረብ ሃገሮችም ማህበርም፣ ትልሙ ተመሳሳይ   
ነው።  የባንዳ ዝርዮች የሆኑት እነ መለስ ዘናዊ፣ በመሸጦ አባቶቻቸው ተግባር 
ሳያፍሩ፣ በአማራ ልዕልና እየቀኑ፣ የነጭ ጌቶቻቸውን እና የአረብ አጋሮቻቸውን፣ 
ያማራ ጥላቻ፣ሃይማኖታቸው አደረጉ።   

 ባለመታደል፣ በደርግ የተመረረ የአማራ የገጠር ወጣት፣ ወያኔን በገፍ 
የተቀላቀለው፣አገር ሊገነጥል ምሎ የተገዘተ የከሃዲ ትግሬ ቡድን መሆኑን 
ስላልተረዳ ነበር። ወያኔን ከትግሬ ጎትቶ፣ ለስልጣን ያበቃው ከ 100 000 በላይ 
የነበረው ያማራው ፋኖ ነበር። ሆኖም የባዕድ ትልም በማንገብ፣ ወያኔ ትግሬና 
ጋላው ኦነግ ፣ የስልጣን መንበር ከጨበጡ ጀምሮ፣ ላለፈው 30 አመታት 
ባልጠረጠረው አማራ ያልፈጸሙት ግፍ የለም። እነርሱን ያገለገሉ አማሮችም 
እኩል መጠየቃቸው አይቀሬ ነው።  

ላለፉት ሶስት አመታት ደግሞ፣ የጋላው የአብይ መንግስት በይፋ ጦርነት አውጆ 
በርካታ ሺህ አማራ የተፈጀው፣ በምንዝሮቹ ፣ በነሽመልስ አብዲሳና በነታዬ 
ደንደአ ወዘተ ፣ አማካይነት ነው። ይህ ሰው፣ ስልጣን በጨበጠ በጥቂት ቀናት 
ውስጥ ቀጣፊ መልቲነቱና የዘቀጠ ስብዕናው ገሃድ ሆኗል። ቡራዩ በግፍ፣ 
ባስፈጃቸውና በአዲስ አበባ አካባቢ የአያሌ ጥንታዊ ኢትዮጵያውያን ቤቶች 
በግፍ ማስፈረሱን፣ ‘’አልሰማሁም አላየሁም’’ ብሎ መካድ ብቻ ሳይሆን ፣ 
የጥንታዊ ኢትዮጵያውያን ቤት እየተመረጠ መፍረሱ አላቆመም። ያ እየሆነ ወደ 
ሚሊዎን የሚጠጋ ኦሮሞ፣ ከየትም አምጥቶ የአዲስ አበባ ሲያፈሥ ፣ የከተማዋ 
ነዋሪ፣ መሰረታዊ ፍላጎቶች እንኳን ክፉኛ ባልተሙላ ሁኔታ ሳለ ነው። ገጠሬ 
ኦሮሞዎችን ለተንኮል ተክሎ የከተሜውን ንብረት ለመዝረፍ ፣እየተራኮቱ ነው።  

‘’ጴንጤ ነኝ “’ ባዩ አብይ አህመድ ብዙ ሺህ አማራ አስፍጅቷል፣ አፈናቅሏል። 
አረመኔነት ያልለቀቃቸው ወራሪ ጋሎች በወለጋ፣ በሃረር፣ በአርሲ በባሌ በጂማ፣  



አማሮችን ፣ ከአራስ እስከ እመጫት እና አዛውንት ቀረጣጥፈው ሲጥሉ፣  
የነፍሰ~ጡር ማህጸን ተርትረው፣ ሽሉን እየከተፉ ለውሻ ሲስጡ፣ ሴቶችን 
ደፍረው ሲገድሉ፣ ንብረት ዘርፈው ቀሪውን ሲያቃጥሉ፣ ጀሌዎቹን ‘’ ጎሽ 
አበጃችሁ በርቱ’’ የሚል ይመስላል።  

እነአብይ ፣ የጀግኖቹ የነገረሱ ዱኪ፣ የነጃገማ ኬሎ፣ የነጎበና ዳጪ ዝርዮች ፣አገር 
መስራች የሸዋ ኦሮሞዎች ፣ በባላንጣነት የሚያዩ ናቸው። ከበታችነት 
ስሜታቸው መላቀቅ ያቃታቸው፣ በአገር አጥፊ የባዕድ ርዕዮተ~አለም 
የተዘፈቁት፣ እነአብይ፣ ሽመልስ አብዲሳ፣ ለማ መገርሳ፣ ጀዋር፣ በቀለ ገርባ፣ 
ሌንጮ ለታ (ዮሃንስ) ፣ ዳውድ ኢብሳን ( ፍሬው) ፣ ጁነዲን ሳዶ፣ ገላሳ ዲልቦ፣ 
ዲማ ነገዎ ( ዮሃንስ ነገዎ)፣ አባዱላ ገመዳ ( ምናሴ ዎልደ ጊዮርጊስ  ) ወዘተን  
የመሰሉ አረመኔ ጋሎች እንጂ ኦሮሞ አደሉም። አብዲሳ አጋ ቢኖር ኖሮ፣ እነኚህ 
አረመኔዎችን በተፋለማቸው ነበር። አዎ ይህን በአማራው እና በሌሎች 
ኢትዮጵያውያን ላይ የግፍ ግፍ የፈጸመና በማስፈጸም የተጠመደ መንግስት 
መደዴ መሪ፣ ለፍርድ ከማቅረብ ይልቅ ‘’ ያሻግረናል ‘’ የሚሉ፣ ሙታን 
አማሮችም ጥቂት አደሉም።   

የሃገር ምንነት የማያውቁ ጋሎች፣ ካገር ወዳድ ኦሮሞ ኢትዮጵያውያን ይለያሉ። 
ወራሪ አረመኔዎች፣ ኦሮሞ አደሉም። ወራሪዎቹ የሚመሯትን ኢትዮጵያ ዳር 
ድንበር፣ በሱዳን አስደፍረዋል፣ ግብጽም የአባይን ግድብ ፍጻሜ ታስተጓጉል 
ዘንድ፣ ግልብና መሃይምኑ አብይ ምክንያት ሆኗል። በዚህ በቀውጢ ቀን ደግም፣ 
እድል ገጠመን ብለው፣ ጥንታዊ ኢትዮጵያውያንን ለማጥፋት ከኦጋዴን እስከ 
ጋሞ፣ ከሃረር እስከ ወሎ በወረራ ተጠምደዋል። ወረራቸው ሊያስከትል 
የሚችለውን መዘዝ የመረዳት አቅም የላቸውምና። የኢትዮጵያ ህልውና ቀርቶ፣  
የነገ እጣ ፈንታቸው ፣ በዓለም የወንጀለኞች ችሎት መገተር እንደሆነ 
የማይረዱ፣ ደነዞች መሆናቸው ግልጽ ነው።  

እነግ የሚባለው የነፍሰገዳይ ስብስብ ፣ ከወያኔ አብሮ፣ ያገራችንን እጅግ የደረጀ 
መከላከያ ሰራዊት የበተነ  ነው። ላገር የተዋደቁትን ድንቅ መኮንኖችና ባለሌላ 
ማዕረጎችን በግፍ ዘብጥያ የጣለ፣ ያለጡረታ ያስቀረ፣ የከሃዲ ቡድን ነው። ኦነጎች 
ናቸው የኦሮሞን ወጣት፣ አማርኛ እንዳይማር አድርገው ፣ የማራ ጥላቻ ግተው፣  
ተስፋቢስ ደናቁርት ያደረጉት። እነኚሁ አረመኔዎች ናቸው ኦሮምያ በሚሉት 
የጥንታዊ ኢትዮጵያ ምድር የሚኖሩን አማሮችና ሌሎች ዜጎችን፣ በገዛ ቋንቋቸው  
እንዳይማሩና እንዳይዳኙ ማድረጋቸውን እንደ ጀግንነት የሚቆጥሩት።   



 ዛሬ ጦርነት የታወጀበት አማራና ፣ ነገ ወረራ የተደገሰላቸው ሌሎች ጥንታዊ 
ኢትዮጵያውያን፣ ሲዳማው፣ ሶማሌው፣ ጉራጌው፣ ወላይታው፣ ከምባታው፣ 
ሃድያው፣ አፋሩ፣ ጋሞው፣ ትግሬው፣ ከፊቾው፣ ጃንጀሮው፣ ከፋው፣ ቡርጂው፣ 
አንዋኩ፣ አርጎባው፣አደሬው (ሃራሪው)፣አርጎባው፣ ወዘተ፣ እጣ ፈንታ አንድ 
ነው። ያገረሸው የጋላ ወረራ ጥንታዊ ኢትዮጵያን አውድሞ፣ የአረመኔ ገዳ 
ስርዐት ሊጭን እያቆበቆበ ነው። ያገራችንን የመከላከያ ሰራዊት ፣ የባንክ፣ 
የፍትህ ፣ የደህንነት ተቋማት ወረዋል። የአዲስ አበባና አካባቢው ያሉ ከተሞች 
ከንቲባዎች ሳይቀሩ፣ ከተማ የማያውቁ ግገት ማሃይምን ናቸው። የባልደራሱ፣ 
እስክንድር ነጋና ባልደረቦቹ፣ አዲስ አበባ ፣ የነዋሪዎቿ ናት ባሉ ነው ፣ በግፍ 
ለእስር የተዳረጉት። ትላንት የመጣ የወራሪ ጋላ፣ አዲስ አበባን መዝብሮ  
ሊያበክት ቀርቶ፣የቆረቆራት አማራ እንኳን የኔ ናት ሊል አይችልም ።  

 ከኢትዮጵያ ሰራዊት ብዛቱ የላቀ የኦሮሞ ልዩ ኃይል በሚል ያሰለጠነው፣ 
ለወረራ መሆኑ እሙን ነው። ወያኔ የኢትዮጵያን ሰራዊት የመውጋት እድል 
የሰጠው የዚህ አረመኔ ፋሽስት አመራር ነው። ኢትዮጵያ የወረዳ ወርዳ ፣ 
በኤርትራው በኢሳያስ ፣ በጅ አዙር የምትመራ አገር ያደረጋት የአብይ ነው።  
ሱዳን ጉምጉምታ እየተሰማ፣ ለዘመናት ጎጃም የከተመውን  የምዕራብ መከላከያ 
ዕዝ አስነስቶ ወለጋ ያስገባው፣ የሱዳንን ወረራ ጃስ ለማለት ነው። በሌላ በኩል፣ 
ለሚያስቡት የኦሮሞ መንግስት መቋቋምና ወረራ፣ ትጥቅና መሳርያ ማቅረቡ ነው 
። ጅቡቲ ካቅሟ፣ አዋሽን የተመኘችው በነኝህ አረመኔዎች አመራር ነው።  

 

 አብይ ባገራችን ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ውንብድና ያሰፈነ ያገር መሪ ነው። 
ህዝብ በተለይ ከተሜውን በኑሮ ውድነት፣ በስራ~አጥነት፣ በስደት፣ ይላስ 
ይቀምሰ እስኪቸገር ድረስ፣ ያዋረደ ነፍሰ~ገዳይ ነው።  ለፍርድ እንጂ ፣ 
ልምርጫ መቅረብ ያለበት ሰው አደለም።  አገራችንን ከማጥፋቱ በፊት፣ ለፍርድ 
ልናቀርበው ግድ ይላል። ‘’ጅብ ከሚበላህ ፣ በልተኽው ተቀደስ’’ እንዲሉ።  

ደብሩ ነጋሽ፣52 ዘመዶቹ በኦነግ ሃረርጌ የተፈጁ፣ የቀድሞ የዓለም መንግስታት ሃኪም ነው 


