የአክራሪ ብሔርተኛ ቡድኖችና መሰል ጽንፈኞች የጋራ ባሕርያት
አምባቸው ደጀኔ (ከወልዲያ)
ዓለማችን ዱሮም ሆነ አሁን በየማዕዘናቱ በቡድን ተደራጅተው የሚያምሷት አክራሪ ብሔርተኞችንና በሃይማኖትም ይሁን
በሌላ የጋራ ገመድ የተሣሰሩ ጽንፈኞችን አጥታ አታውቅም፡፡ በዚህ ዘመን ደግሞ ከመቼውም በባሰና በከፋ ሁኔታ በተለይ ምሥራቅ
አፍሪካ በጣም በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ በነዚህ ቡድኖች ክፉኛ እየተደቆሰች ትገኛለች፡፡ ከነዚህ አክራሪና ጠባብ ጽንፈኞች መካከል
ዋና ዋናዎቹ በነገድ የተዋቀሩት ሕወሓት፣ ኦነግና ሌሎች በኦሮሞ ስም የተደራጁ ጭፍሮቹ ናቸው፡፡ እነዚህ ቡደኖች ግብጽን
በመሳሰሉ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ሁለንተናዊ እገዛ ለይቶላቸው ቤተ መንግሥታችንን ሣይቀር እስከመቆጣጠር የደረሰ ድፍረት
ላይ መገኘታቸውን በቅርብ ርቀት እየታዘብን እንገኛለን - ለጉድ የጎለተን የቀድሞ ዘመን ትውልድ አባላት፡፡ ይሄ አስጠሊታ የታሪክ
ፍርጃ እንዲገፈፍ ሁሉም በየምነቱ መጸለይ እንደሚገባው በእግረ መንገድ ማስታወስ እፈልጋለሁ፡፡
ማንም ይሁን ማን ግድያንና ስቃይን ተመርኩዞ፣ ግፍና በደልን ተንተርሶ ዓላማየን አሳካለሁ ብሎ ከተነሳ ያ ኃይል የአጋንንት
ጭፍራ ስለመሆኑ ቅንጣት አያጠራጥርም፡፡ የዐረመኔ ጽንፈኞች ዓላማ በራስ ወዳድነት ላይ የተመሠረተ፣ የራስን ጠባብ ፍላጎት
ለማሳካትም ማዕከሉ ያደረገ ገደብ የለሽ ስግብግበነት ነው - ይህ ዓላማና ፍላጎት የሁሉም አክራሪዎች የወል ጠባይ ነው፡፡ ጨካኞች
ዘንድ እርካታ የሚባል ነገር የለም፡፡ ዓለምን እንዲገዙ ቢሰጣቸው ሌላ ዓለምን ከመመኘት አይመለሱም፡፡ ሆዳቸው እምብርት
የለውም፤ የሥልጣን ጥማቸውም ዳር ድንበርን አያውቅም፡፡ ይሉኝታና ሀፍረት የሚባሉ ነገሮችንም ከነመፈጠራቸው ይዘነጋሉ፡፡
በዘረኝነትም ይሁን በሃይማኖት ላይ የሚመሠረት የጽንፈኝነት ደዌ ጊዜያዊ ማስታገሻም ሆነ ጨርሶ መፈወሻ መድኃኒት
የለውም፡፡ እስካሁን የሚታወቅ የዚህ በሽታ መፍትሔ ሞት ብቻ ነው፡፡ ይሄም መድኃኒት የሚታዘዘው ከላይ ነው፡፡
ሁሉም ማለት በሚቻል ሁኔታ አክራሪዎችን የሚያመሳስሏቸው የሚከተሉትን የመሰሉ የጋራ ባሕርያት አሏቸው፡፡

ውሸት ፍብረካና በተፈጠረ ትርክት ትውልድን ማነሁለል፡- ይሁዲዎችና አክራሪ ወያኔ ትግሬዎች እንዲሁም ኦነጋውያን
በሀሰት ታሪክ ፍብረካ(ፈጠራ) የሚስተካከላቸው የለም፡፡ በዚህ ከአባታቸው ከሊቀ ሣጥናኤልም ይበልጣሉ፡፡
ይሁዲዎች - በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ጀርመን ውስጥ የነበሩት አይሁዶች ጠቅላላ ብዛ ሩብ ሚሊዮን ነበር፡፡
ከነዚህም ውስጥ ብዙዎቹ ጦርነቱ ሊጀመር ሲልና በኋላም ሲጀመር ወደ ሌሎች ሀገራት ሸሽተው ሄደዋል - የተደገሰውን
ስለሚያውቁ፡፡ ልብ አድርጉ! ሂትለር የፈጃቸው የይሁዲዎች ቁጥር ግን ስድስት ሚሊዮን ተብሎ እንዲነገር ራሳቸው ይሁዳዎቹ
የፈጠራ ታሪክ አናፈሱ፡፡ ሁሉም ያን ውሸት እየተቀባበለ መጣና አሁን እውነቱ ቢነገር እንኳን ማመን የማንችልበት
የማንፈልግበትም ደረጃ ላይ ደረስን፡፡ ሚዲያውን የተቆጠሩት እነሱ፤ ጋዜጠኞች እነሱ፤ ሥልጣኑና ገንዘቡ የነሱ፡፡ ስለዚህ
ውሸታቸውን ከጥንፍ እስካጥናፍ እያራገቡ እንድንሆንላቸውና እንድናምንላቸው የሚፈልጉትን ሁሉ ሳንወድ በግዳችን
እንሆንላቸዋለን፤ ቅጥፈታውንም እናምንላቸዋለን፡፡ “ተደጋግሞ የሚነገር ውሸት ከእውነት አንድ ነው” የሚለው አይሁዳዊ ምሣሌም
እውነት መሆኑን ይህ ቆርጠህ ቀጥል የፈጠራ ታሪክ ይመሰክራል፡፡ ያን ያህል እጅግ የተጋነነ የአይሁዳውያን መገደል የሀሰት ወሬ
በሚመለከት ከራሳቸው አባል የተገኘና ራሳቸው ከገደሉት ወጣት አይሁዳዊ ያነበብኩትን መረጃ ከሥር አስቀምጣለሁ፡፡
ሕወሓቶች - የሕወሓትን የፈጠራ ታሪክ ዘርዝሮ መጨረስ አስቸጋሪ ነው፡፡ መለስ ዜናዊ አንድ ወቅት ሁለት ነጥብ አምስት
ሚሊዮን የአማራ ሕዝብ እንደጉም በንኖ ጠፋ ማለቱን ሳንዘነጋ የአማራን ሕዝብና የአዲስ አበባን ነዋሪ ቁጥር አሳንሶ በማስቀመጥ
ረገድ ወያኔዎች ምን ያህል ርቀት እንደተጓዙ የምናስታውሰው የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው፡፡ በሌላ በኩል እነሱ እንወክለዋን
የሚሉትን ሕዝብ ቁጥር የያዘውን ኮረጆ በቀሰም በመንፋት ስንት እንዳደረጉትም እናውቃለን፡፡ በፈጠራ ታሪክ የአማራን መሬት
መውሰዳቸው፣ የዳሸን ተራራንና ላሊበላን፣ ጋምቤላንና ቤንሻጉልን ሳይቀር ወደነሱ ክልል መጠቅለላቸው፣ ብሔሮችን በሀሰተኛ ወሬ
ማጋጨታቸው ወዘተ. ከፈጠራ ድርሰቶቻቸው በጣም ጥቂቶቹ ናቸው፡፡

ኦነግ - ገመቹ መገርሳ የተባለ የኦነግ “ምሁር” ምንጊዜም የማይረሳኝ ዲስኩር ለደቀ መዛሙርቱ ለነጃዋር ሲያስጠና በዚያን
ሰሞን ተመልክቼ ትዝ ባለኝ ቁጥር አሁን ድረስና ምልባት ወደፊትም እስክሞት እስቃለሁ፡፡ “አማራ ኦሮሞን ‹ከዚህ መልስ ወለተ

ማርያም፣ ከዚያ መልስ ወልደ ማርያም› እያለ ሁሉንም ኦሮሞ ኦርቶዶክስና አማራ ለማድረግ ጥሯል፡፡” ሲል ለሰማው ሰው
የሰውዬውን ጤንነት መጠራጠሩ አይቀርም፡፡ ቀጠለና “‹ጡት ቆራጩና ተስፋፊው› ምኒልክ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መግቢያ
አካባቢ 10 ሚሊዮን ኦሮሞ ጨፍጭፏል፡፡....” አለ - ጉደኛው መገርሣ፡፡ በዚያን ዘመን ጠቅላላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ ቁጥር
ብዙም የሚያልፍ እንዳልነበር የታሪክ ዐዋቂዎች የዘገቡት እውነት ሆኖ ሳለ አፄ ምኒሊክ በርግጥም ጨፍጫፊና ገዳይ ቢሆኑ እንኳ
10 ሚሊዮን ኦሮሞ ሊገድሉ የሚችሉት ከየት ተውሰው እንደሆነ ዶክተሩን ወይም አንዱን አክራሪ ኦሮሞ ብንጠይቅ ሊሰማን
ፈቃደኛ አይደለም፡፡ ምክንያቱም ጉዳዩ የኦሮሞዎቹ መገደል ሳይሆን ንጉሡንና በእግረ መንገድም አማራን ማሳጣትና በውጤቱ
ጠባብ የሥልጣንና የሀብት ጥማትን ማስገታስ ነው የነሱ ዋና ዓላማ፡፡ ውሸትና ግነት ለከት ሲኖረው ለጆሮም አይቀፍም፡፡
ዘረኝነት መርዝ ነው፡፡ ዘረኝነት ኅሊናን የሚያሳውር ትልቅ በሽታ ነው፡፡ መኖር ከፈለግን እባካችሁን ይህን መርዝ እንጠየፈው!!
ኦቦ ለማ መገርሣን ጨምሮ በዚህ የዘረኝነት አዘቅት ውስጥ የሚያዳክራቸው በውነትም ለሕዝብ አስበው ሳይሆን አንድም
ከልጅነታቸው ጀምሮ አእምሯቸው ውስጥ በተቀበቀበባቸው ጎሠኛ የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ተበክለው ነው አሊያም የሥልጣን ሱሳቸውን
በአቋራጭ ለማርካት ከዚህ የተሻለ ብልኃት አጥተው ነው፡፡ እንጂ የኦሮሞ ሕዝብ የት ላይ ተሰብስቦ ነው - ለምሣሌ እርሱ ራሱ ለማ መገርሣ - እንደሚለው “ችግሮቼን ቆጥረህ በደረሰኝ ተቀበልና ታገልልኝ” ብሎ ያስረከባቸው? አስቂኝ ቀልድ ነው፡፡ “የኦሮሞ
ጥያቄ አልተመለሰም” ብሎ ነገርስ መነሻው ምንድን ነው? ሀገር ምድሩን እየገዛና እንደከብት እየነዳ ያለው ኦሮሞ ሆኖ ሳለ፣
አማራንና ሌላውን ሁሉ ኦሮሞ አሽቆጥቁጦ እየገዛ ሳለ፣ የፌዴራልና የክልል የሥልጣንና የተፅዕኖ ቦታዎችን ከሞላ ጎደል ሁሉንም
ኦሮሞ ይዞ ሳለ፣ ኦሮሙማ የሀገሪቱ አዛዥ ናዛዥ ሆኖ ሲያበቃ “የኦሮሞ ጥያቄ አልተመለሰም” ማለት ትልቅ ግፍና “ጩኸቴን ቀሙኝ”
እንዲሉ አይሆንምን? ወይንስ አንቀልባ ገዝተን እነዚህን አክራሪ ብሔርተኞች አዝለናቸው እንድንሄድ ይሆን? እንደዚህ
የሚሞላቀቁት እንኮኮ ብለናቸው ፒያሳ ለፒያሳ እንድንዞር ፈልገው ይሆን? “እናቱ ወንዝ የወረደችበና የሞተችበት እኩል ያለቅሳሉ”
ይባላል፡፡ አማራው ሀብት ንብረቱ ተነጥቆ፣ መሬት ርስቱ ተወስዶ፣ ስሜቱንና ብሶቱን በማይጋሩት ተላላኪዎች አንገቱን እንዲደፋ
ተደርጎ፣ ከቁጥር አቅም ሳይቀር ከሃምሣና ስልሳ ሚሊዮን ወደ 20 እና 25 ሚሊዮን ዝቅ ተደርጎ እንዲነገር በሸረኛና ሤረኛ
የመንግሥት ስታትስቲሺያኖች ተቀሽቦ፣ ለ30 እና 40 ዓመታት በገዛ ሀገሩ ለባርነትና ለዘር ፍጂት ተዳርጎ፣ ሊናገሩት የሚዘገንን ግፍና
በደል ደርሶበትና አሁንም በክፍል ሁለት የታሪክ ድራማ ብዙ ዕንቆቅልሻዊ በደል እየደረሰበት ዝም ብሎ ተቀምጦ የሰማዩን ፍርድ
በመጠባበቅ ላይ ባለበት ሁኔታ የምጣዱ እያለ የእንቅቡ መንጣጣቱ ለበጎ ያድርግላቸው ከማለት ውጪ ለጊዜው አፍ የለንም፡፡
ከበታችነት ስሜት በመነጨ የበላይነት ስሜት ማሳደር - ጽንፈኞች ራሳቸው በሚፈጥሩት ጠባብ ዓለም ውስጥ የሚኖሩ
የአእምሮ ስንኩላን ናቸው፡፡ የአስተሳሰብና አመለካከት ተጋሪዎቻቸው በጣም ጥቂት ናቸው፡፡ በብዝኃነት ስለማያምኑና የብዝኃነት
አሸናፊነትም ስለሌላቸው የሚተማመኑት በተንኮላቸውና ንፋስ እንኳን በማያስገባ አንድነታቸው እንዲሁም በጭካኔያቸው ነው ሰውን መቀጣጫ በማድረግ በሚገኝ የማስፈራሪያ “ጥበብ” በእጅጉ ይጠቀማሉ፡፡ በመሣሪያና በወታደርም ይመካሉ፡፡ ዓለምን
የተቆጣጠሩት አይሁዶችና ኢትዮጵያን ለ27 ዓመታት የተቆጣጠሩት ወያኔዎች በብዙ መልክ እንደሚመሳሰሉ ግልጽ ነው፡፡ ሁለቱም
በዘረኝነት ያምናሉ፤ ሁለቱም በምሥጢረኝነት ያምናሉ፤ የሁለቱም እምቅ ኃይልና የአሸናፊነታቸው ምሥጢር የባላንጣዎቻቸው
ዝርክርክነትና “የየትም አይደርሱም” ትምክህት በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የነሱ ጎሣዊ አንድነትና ኅብረታቻው እንዲሁም
ሤረኝነታቸው እንደሆነ ለማንም የተሰወረ አይደለም፡፡ ሕዝባቸውን በውሸት ፕሮፓጋንዳ በማስከር ከነሱ የተለዬውን እንደ እንስሳ፣
እነሱን ደግሞ እንደምርጥ ዘር አድርገው በተስፋ የልቦለድ ወሬ ያጠግቧቸውና በዘሮቻቸውና በጎጋው የዓለም ዜጋ መካከል የጎላ
ልዩነትን ይፈጥራሉ፡፡ በዚያም ልዩነት ሳቢያ የማያቋርጥና ዕርቅን የተጠየፈ የዘር ፍጅት በመትከል አዳሜ ጎራ ለይቶ ሲጨራረስ
እነሱ በመሃል ያሻቸውን እየሆኑና እያደረጉ ይዘልቃሉ፡፡ እንጂ 18 ሚሊዮን የማይሆኑ ጽዮናውያንና 6 ሚሊዮን የማይሆኑ በወያኔ
የሚመሩ ተጋሩ 8 ቢሊዮን የሚጠጋውን የዓለም ሕዝብና ከ120 ሚሊዮን የማይተናነሰውን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲህ
አሽመድምደው ባልያዙት ነበር - ነገሩ ሁሉ ዕንቆቅልሽ ይመስላል - አይደል? ጭካኔ የጽንፈኞች ዋና የስኬት መሣሪያ መሆኑን
መረዳት ተገቢ ነው፡፡ እንዶድ በየዋህነቷ ወንዝ ወሰዳት፤ የዓለምን ሕዝብም በሞኝነቱ አይሁዳውያን ጌታን በመስቀል ጀምረው
ቢሊዮኖችን እየሰቀሉ ናቸው፡፡ ትምህርታቸው ከነሱም አልፎ ወደኛዎቹ ጉዶች ተላለፈና አንዱ ከአንዱ ሰይጣናዊ ዕውቀትን

እየወረሰ ስቃይ መከራችንን ያበሉን ያዙ፡፡ አበቅቴው እስኪደርስ እንደዚሁ መቀጠሉ የሚጠበቅ ነው፡፡ ቀኝ ኋላ መባሉ ግን ፈጽሞ
አይቀርም - ያኔ ሁሉም እንዳሰፋፈሩ የጁን ያገኛል፡፡ ልብ መግዛትና ራስን ማስተካከል ታዲያ አሁን ነው - ብዙም ሳይረፍድ፡፡
ቢበቃኝስ በል! ባበደ ዘመን ማን ሊሰማኝ እንዲህ እንደምጮህ አይገባኝም፡፡ እንደልማዴ ዝም ብዬ ብቀመጥስ? ሆ!
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ጠቃሚ ጥቅሶችና ከፍ ሲል የጠቆምኩት ምንጭ፡"History confirms the fact that the passions of an aroused minority, no matter how small a
group, have exerted enough power to topple the greatest empire. The movements that control
destiny are not those that rest on the inactive majority; but on the sheer force of an active
minority. Will is power, not numbers, for a strong Will will always rule the masses!" (In
examining the extent of Jewish power and control over America Henry Ford stated this control
"can be explained only by the Jewish Will to Power." The International Jew (1920) Vol. I, p.
210.)

xxxxx
W. There are two or three questions among my notes here Mr. Rosenthal which have yet to be
answered and one is quite important.

R. What is that?

W. The story about the six million Jews supposedly cremated or murdered by the Nazis.

R. What about it?

W. Do you know who or what Jewish organization created that big lie?

R. No, I don't know anything about its authenticity. I don't think it's too important anyway.

W. Mr. Rosenthal, you know better than that, What about the younger generation who is
growing up believing this big lie? And you say it's not important!!

R. It was an outgrowth of the war and we all know that Hitler hated the Jews so someone,
somewhere, thought of exaggerating the number. We know that many, many Jews were killed
by the Nazis.

W. I'm sure you know that when World War II broke out there were less than a quarter of a
million Jews in ALL of Germany. Many thousands had already left Germany.

R. So what? As I said before, the Jewish people are the cleverest people in the world. So
somebody thought up a big number and perhaps it grew until now the number of Jews killed
is six million. We have control of the news media and that is the great difference. Otherwise
your people could tell YOUR big lie.

ተጨማሪ ማንበብ የሚፈልግ በሚከተሉት መሪ ቃላት ኢንተርኔት ገብቶ ይጎብኝ

The Hidden Tyranny
(Part One and Two)
"Most Jews do not like to admit it, but our god is Lucifer."
............

