
ለህዝብ እምቢተኝነት ብሔራዊ ጥሪ ! 

ሆ ! ብለህ ኦቦ አብይና ብልፅግና መንግስትን  ተቃወም !!! 

አዋጅ ! አዋጅ ! አዋጅ ! ! ! 

     ለፋኖ፣ ለአማራና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ! 

                                                                               ከበላይ መታፈሪያ ዶ/ር 

አክራሪና ጽንፈኛው ኦቦ አብይ አህመድ አማራን፣ አናሳ ብሔሮችን ለመደፍጠጥና ኢትዮጵያን ለማፍረስ 

የኦሮሞ ጽንፈኛ ጋንግስተሮችን ይዞና በአረብ ገንዘብ እየተረዳ ሀያአራት ስዓት በተንኮል፣ በሸፍጥና በክህደት 

የሚስራ ክፉና ጨካኝ፣ ፈሪና ስልጣን አፍቃሪ በሽብርና በአፈና አገር እመራለሁ የሚል ደካማና እንዝህላል 

ኦሮሞ ነው። ምንም ዓይነት ኢትዮጵያዊነት ስሜት የሌለው፣ለሰው የማያዝን፣ሰብዓዊ ርኅራሄ የጎደለው ህፃን 

ሽማግሌ ሳይቀር የሚያፍንና የሚገል፤ ቤተክርስቲያን የሚያስቃጥል፣ታቦት የሚያስርቅ፥ ኃይማኖትን 

ከኃይማኖት የሚያጋጭ፣እስልምና ኃይማኖትን የሚከፋፍል ከአልሻባብና ከወያኔ ህውሃት ጋር በስውር 

የሚሰራ ፣ኦሮሚያ ትቅደም የበላይነት ጽንፈኛ ተግባርን የሚያራምድ አረመኔ ዲክታተር ነው። 

በአሁኑ ሰዓት ኮሎኔል አብይ አህመድ/የብልፅግና መንግስት ተብዬው፤ፋኖን ለመደምሰስ፣አማራን 

ለማጥፋትና ኢትዮጵያን ሦሥት ቦታ ላይ ከፋፍሎ ህልውናዋን ለማሳጣትና ከካርታ ላይ ለመፋቅ ከወያኔ ፣ 

አልሻባብና ከጽንፈኛ ኦሮሞ ቡድኖች ጋር ተሰማምቶ እየሰራ ነው ያለው።  ይህን የኦቦ አብይ፣ የወያኔና 

አልሸባብን ሴራ ለመቋቋምና ለማክሸፍ መላው አገር ወዳድ የኢትዮጵያ ህዝብ፤ የአብይ/ብልጽግና መንግስትን 

ከሚፋለመው ከፋኖና ከአማራ ህዝብ ጋር በጠበቀ ትስስር አብሮ መቆምና መታገል አገርን ማዳን ህዝብን 

ለነፃነት ማብቃት፣ኢትዮጵያን መረከብ ወቅቱ የሚጠይቀው አስፈላጊና ወሳኝ የትግል ጊዜ ነው።        

የኮሎኔል ኦቦ አብይ አምባገነን አገዛዝ በኦህደድና ጽንፈኞች ሴራ የተቀናበረ የኦሮሞን መስፋፋትና የበላይነት 

ቅንቀና አጀንዳ አድርጎ የሚንቀሳቀስ ከመሆን ጋር፣ የክልል መሪዎችን በተለይም የአማራ ክልል ሆዳም፣ተላላና 

ስግብግብ ግብዝ ባለሰልጣናትን በአጋፋሪነት አካቶ በውሸትና ክህደት ህግ የማስከበር ስም አገሪቱን ወደ ባሰ 

ውድቀትና እልቂት ለመውሰድ በብዛት የኦሮሞ ልዩ ኃይልን አስገብቶ የመከላከያና የአማራ ልዩ ኃይል 

ዮኒፎረም ልብስን በማልበስ በአማራ ህዝብና በፋኖ ላይ የወረራ ጦር አዝምቶ ህዝብን እያሰቃየ ይገኛል።     

እንደዚሁም በመላ አገሪቱ የኅብረተሰብ አንቂዎችን፣ የፖቲካ ተሟጋቾችን፣የጦር መኮንኖችን፣እጀግ ንቁ 

መንግስትን የሚተቹ ጋዜጠኞችን በግፍ እያስረ፣እየደበደበና እየገደለ፣እያፈነና እየሰወረ የመንግስት ነኝ 

ውንብድናና አምባገነናዊ አረመኔ ወንጀል በህዝብ ላይ እተካሄደ ለመሆኑ የአደባባ ምስጥር ነው። 

ይህን መሰል በጠብመንጃ ኃይል አገር የማጥፋት፣ህዝብ የማሸበር ህገ_ወጥ ሥርዓት ሲፈጸም፤ህዝብ እያየ፣

እየሰማ በትዕግስት፣ በዝምታና በችልተኝነት የሚያልፈው አሆንም፣ አይደለም። አገርና ህዝብ ከመጎዳቱ 

በፊት ህዝባችንን በኢትዮጵያዊነት መንፈስ የአንድነት ክንዱን አስተባብሮ ለህልውናውና ለአገሩ መታገል፥ 

የአንድ ህዝብ መርሀዊ ጉዳይ ስለሆነ ህዝብ በፅናት ታግሎ አገሩን ኢትዮጵያን መረከብ የግድ ይለዋል።



ስለዚህ  1-የአብይን የውሸት ሰባካ ብልፅግና/ኢህአደግ አገዛዝ መደምሰስ                                                                         

2_ህገ-ወጥ ከፋፋይ ህገ-መንግስት ተብየውን ማጥፋትና                                                                 

3- ክልልን ማፍረስ ለአገራችን ሰለምና ደህንነት እጅግ አስፈላጊና ተቀዳሚ ተግባር ነው። 

ስለሆነም ፤ ይህ ተግባራዊ ይሆን ዘንድ፤ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የአዲስ አበባ ህዝብ፣ በተለይም የኦሮሞ 

ህዝብ ነገ ሊደርስባችሁ የሚችለውን ችግር አበክራችሁ እንዲትረዱና እርባን ከሌለው ጥቅማ-ጥቅሞች፣ 

ከሆዳም ስግብግብነት፣ከተረኛ ከንቱ ውዳሴና ከአጉል ተስፋ ተላቃችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ብሔራዊ፣ 

ህዝባዊ አመፅና እምቢተኝነት እንድትቀላቀሉ፣ በፋኖና በአማራ ህዝብ ላይ የሚካሄደውን የአብይ ፋሽስታዊ 

ጦርነት  አብራችሁ ከአማራው ህዝብ ጎን ተሰልፋችሁ እድታከሽፉ ጥሪ ተደርጎላችኋል። 

ይህን የጽንፈኛ የአብይ ሴራና አገር አፍራሽ የክህደት ተግባር ሊከሽፍና ሊወገድ የሚችለው በበሔራዊ ህዝባዊ 

እምቢተኝነት ስለሆነ ህዝብ ሆይ ! በአብይ መንግስት ላይ እምቢ ብለህ፥ አንድ አገር አንድ ህዝብ ብለህ 

ህዝባዊ ነበልባል፣ ማዕበልና ሱናሜ አመፅ ለትግል እንድትነሳና ይህን አረመኔ መንግስት እንድትፋለም፣ 

እንዲወገድ በዚህ አጣዳፊ አዋጅ ጥሪ ተደርጎልሃል። 

ምንጊዜም ህዝብ ያሸንፋል! ! ! 

ኢትዮጵያ ህያው ናት ! ! ! 

ኢትዮጵያ ትቅደም ! ! ! 

 

  

   


