
ከወይሮ ድክቶር የዉብዲር ሇቀ ማሰረሻ 
ያማራ ሕዜብ ዴርጅት (ዏሕዴ) ሉቀ መንበር 

ዯብዲቤ/መሌዕክት 

ሇዉዴ ዏማሃራዉያን/ዉያት በዓሇም ዘሪያ ሊሊችሁት! 

ሰሇም! ሰሊም ሇሁሊችሁ ይሁን! 

ዏሕዴ ባማራዉና አፋር ሕዜብ ሊይ የአረመኔ ወራሪ አንበጣ ትግሬ ትሕነግ ከአቢይ አሕመዴ የጋሊ ኦነግ/ኦፒዱኦ 

መንግሥት ተብዬዉ መከሊከያ ጋራ በመተባበር በሰሜን ጎንዯር ተከዛን ተሻግሮ በወሌቃይት፣ በአዲርቃይ፣ በጠሇምት 

በማይፀምሪ፣ በዋሌዴባ፤ በሰሜን ወል ራያ  አሊማጣ፣ መሆኔ፣ ኮረም፣ አበርገላ፤ በአፋር ሰሜን ምዕራብ የወያኔ  

የመስፋፋት ወረራ በሰፊዉ ቀጥሎሌ። ታዱያ! የራያ ፋኖዎችና የአፋር አናብስት ከፍተኛ መስዋእትነት ሲከፍለ ያቢይ 

አሕመዴ መከሇከያ ቁጭ ብል ይቀሇባሌ። አሌፎ ተርፎም ሇራያ ፋኖዎች ስንቅና ትጥቅ እንዱሁም እገ ሇማዴረግ 

የተንቀሳቀሱትን የምሥራቅ ዏማራ ፋኖዎችን አግቶ ትጥቃቸዉን ቀምተዋቸዋሌ። ምን ይህ ብቻ! ፋኖዎችን በወል፣ 

በጎንዯርና በጎጃም የአበይ አሕመዴ ኦነግ/ኦሕዳዴ ብሌጽግና ና የሁሌጊዛ ቅጥረኛዉ ባንዲ ያማራ ብሌጽግና ተብዬዉ 

ሆዴ አዯር አሳማ ካዴሬዎች ፋኖዎችን በወል፣ በጎንዯርና በጎጃም ገዴሇዋሌ፣ አስረዋሌ። ዏማራዉን ሇሣሌስ የወያኔ 

ትግሬና የኦነግ ጋሊ ወረራ አረመኔያዊ ፍጅት ሇመዲረግ ታስቦና ታቅድ ነዉ ፋኖንና ያማራ ሌዩ ኃይሌን ሇመበተንና 

ሇማጥፋት በአሁኑ ጊዛ የሚቅነነዘት።  አዎ! ወሌቃይት ጠገዳን እንዱሁም ወል ራያን ሇወያኔ አጋሚድ ፀረ ዏማራ 

ትግሬ ቅጥረኛ እንዱያስረክብ በምዕራባዉያኑ የታዉ አቢይ አሕመዴ ኦነግ ያማራዉን ምዯር ሇሱዲን አስረክቦ ዜም 

ብል እንዲሇዉ ሁለ ችግር እንዲይፈጠርበት፣ ከወያኔ ትሕነግ ጋራ መዯራዯር አሇብህ ብሇዉት ከሕዜቡ ዯብቆ ሲወሻክት 

ቆይቶ አሁን ግን ይኽዉ ይፋ ሆኗሌ። 

አቢይ አሕመዴ የኦነግን ኦሮሙማ በኢትዮጵያ መቃብር ሊይ "የኦሮሚያ ነፃ የገዲ ሪፑብሉክ" ሇመመሥረት ዕቅዴና 

ዜግጅት ዋና እንቅፋት ያማራዉ ሕዜብ ነዉ ብል ስሇሚያምን ነዉ ከትሕነግ ጋራ ወግኖ ዏማራዉ እንዲይዯራጅ፣ 

እንዲይታጠቅና በአንዴነት እንዲይቆም በግብረ አበሩ ብአዳን በኩሌ ታሊቅ ሴራ እየሸረበ ያሇዉና የሚገኘዉ። 

ሰሞኑን በሸዋ በፈንታላ ወረዲ የኦነግ ጋሊ ታጣቂዎች 10 በሊይ ሰሊማዊ ዏማሮችንና ላልችን  ሇይተው ጨፍጭፈዋሌ። 

ይታወቅ ምሥራቅ ሸዋ ፈንታላ ወረዲ መተሀራ ያማራና አርጎባ ርስት ናቸዉ። የከረዩ ጋሊ ጎሣ በቅርብ የመጣ አናሳ ስፋሪ 

መሆኑን ሀቀኞች የሆኑት ከረዩዎች ያዉቁታሌ። እንኩዋን ፈንታላ ከአርባጉጉ እስከ ባላ ና እስከ ጨርጨር ወበራ ሏረርጌ 

ዴረስ ያማራና አርጎባ ምዴር ነዉ። የሸዋን ክፍሇ ሀገር ያማራዉን ምዯር አዱስ አበባ መናገሻን ጨምሮ ሇወረሞ ክሌሌ 

ያዯረጉት ኦነግና ወያኔ ትግሬ ትሕነግ ናቸዉ። ይህም የሸዋን ዏማራ ሇማጥቃት ሆን ተብል ነዉ አንዴ ዝን ብቻ ሆኖ 

ብዘዉን ዏማራ በሰሊላ፣ በመራቤቴ ዯራ በየረርና ከረዩ፣ በይፋትና ጥሙጋ፣ በመናገሻ፣ በጅባትና ሜጫ፣ በጨቦና ጉራጌ፣ 

በሏይቆችና ቡታጅራ ወተረፈ የሚኖረዉን ነጥል ሁሇተኛ ዛጋ ተዯርጎ የኦነግ ካዴሬ መፈንጫ የተዯረገዉ። ከ3 ዓመታት 

በፊት ከፈንታላ ወረዲ መተሏራ በጋሊ ኦነግ ታጣቂዎች የተፈንቀለትና ከግዴያ የተረፉት ዏማሮችና አርጎባዎች በአዋሽና 

በምንጃር አረቲ ተጠሌሇዉ ያሇበቂ ርዲታ ይገኛለ። ላሊም ግፍ አሇ። የሰሜን ሸዋ ዝን ተብዬዉ ዴብረ ብርሃን ያሇዉ 

የነአቢይ አሕመዴ ኦነግ/ኦሕዳዴ ብሌጽግና ዯሊሊውና አጋሰሱ ያማራዉ ብሌጽግና አጨብጫቢ ወኪልች ከወሇጋ የኦነግ 

ጋሊ አረመኔ ጭፍጬፋ በተአምር ተረፈዉ በአዱስ አበባ እንዲያርፉ በፖሉስ ተከሌክሇዉ ወዯ ቅርቡ ዏማራ ወገናችን 

እንሂዴ ብሇዉ ዯብረ ብርሃን ሲዯርሱ ተባረዉ ወዯ አሩሲ በግዲጅ ተወስዯዉ ከዙያ ዯግሞ ወዯ አዋሽ ተወስዯዉ 

ተጥሇዋሌ። የኢትዮጵያ ጥንታዊት የታሊቁ አጤ ርዓ ያዕቆብ ዯብረ ብርሃን ከተማ የወያኔ ትግሬና የአቢይ አሕመዴ 

የኦነግ ጋሊ ፀረ ዏማራ ቅጥረኞች መፈንጪያ ከሆነች ቆይቷሌ። እነዙህና ባሕር ዲር የነበሩትና ያለት አጋሰሶች እነ አዱሱ 

ሇገሠ፣ በረከት ስምዖን፣ ዲዊት ዮሏንስ፣ ገነት ዉዳ፣ ከበዯ ጫኔ ወተረፈ ናቸዉ ከኦሮሚያ ክሌሌ ተብዬዉ የኦነግ ጋሊ 

አባቆሮዎች ጋራ እየተሞዲሞደ የሸዋን ምዴር ሸንሽነዉ ያስረክቡት፣ ይሌቁንም የኦሮሚያ ሌዩ ዝን ብሇዉ የይፋት ዏማራ 

ምዴረ ገኝን (ከሚሴ) ሇጥሙጋ ጋሊ ሰጥተው በዙያ የሚኖሩ ዏማሮችን መብትና ነጻነት ረግጠዉ፣ የኦነግ ጨፍጫፊ 

ቡዴን ጦር ማሰሌጠኛ ሠፈር ሆኖሇት በመከሊከያው እየታገ የይፋት ከተሞችን እነ አጣዬን፣ ሸዋ ሮቢት፣ ካራቆሬ፣ 

ማጀቴ ወተረፈ ያወዯመዉ፣ የረፈዉና ያቃጠሇዉ። 

ላሊዉ ውቅታዊዉ ጉዲይ የባንቱስታን አፓርታይዴ የጎሣ ፌዯራሉዜም አራማጁ የአቢይ አሕመዴ የኦነግ/ኦፒዱኦ 

መንግሥት ባማራ ክሌሌ ተብዬዉ ያሇፈዉ ዓመት ፲፪ ክፍሌ መሌቀቂያ ብሏራዊ ፈተና ዉጤትን በማናሇብኘት ሆን 



ተብል በማጭበርበር ከመሊዉ ተፈተኝ ተማሪ 80 በመቶዉ እጅ ከአንዴ ክሌሌ ኦሮሚያ ተብዬዉ ብቻ እንዲሇፉ ተዯርጎ 

የተቀንባረዉን ፀረ ዏማራ ሴራ ዏሕዴ በአጽኖኦት ይቃወማሌ። ያማራ ክሌሌ ነጻ ራስ ገዜ ከሆነ የራሱን ሥርዓተ 

ትምህርት ከመዋዕሇ ሕፃናት እስከ ዩኒቭርስቲ ባማርኛ ቁዋንቁዋ ማስተማር አሇበት። ባማራ ጥሊቻና በረኝነት የተጀቦነ 

የዉሸት ኢትዮጵያዊነት ሽፋንና ከሇሊ ያማራ ሕዜብ ቁጥር እንዱቀንስ፣ በሌማትና እዴገት ኍዋሊ ቀር እንዱሆን ታቅድ 

የሚሠራዉን ዏሕዴ በከፍተኛ ዯረጃ ተቃዉሞ ይታገሇዋሌ። በመሊዉ ኢትዮጵያ ዉስጥ ከፍተኛዉን ግብር ከፋይ የሆነው 

ያማራ ሕዜብ ዋና ጠሊቱና አስጨፍጫፊዉ ሇሆነው ያቢይ አሕመዴ መንግሥት ምንም ዓይነት ግብር እንዲይከፍሌ፣ 

የብሌጽግና ባንዲ ቅጥረኞችን ከዏማራዉ መኖሪያ ከተማ፣ ቀበላና ወረዲ እንዱያጸዲ በአጽኖኦት እናሳስባሇን። 

ያባ ደሊ አቢይ አሕመዴ ፌዯራሌና ጀላዎቹ ያማራ ብሌጽግና ባዱስ አበባ፣ በጎንዯርና ባሕር ዲር ታሊቅ የፈንጠዜያ 

ዴሌብ ያሌ ዴግስ ዯግሰዉ ዱያስፖራ ከተባሇዉ ሆዲም ስብስብ ጋራ አስረሥሽ ምችዉ ሲለ ያቢይ መንግሥት ሇወያኔ 

ትግሬ መቀላ ወንጀሇኛ ርዲታና ባጀት ሲሰጥ ሇወሌቃይት ጠገዳ ግን ምንም ዓይነት ባጀት ባሇመፍቀደ ትምህርት ቤት 

ቆመዋሌ፣ መብራትና የመገናኛ አዉታረ መረብ ሁለ ከተቇረጠ ዓመታት አሌፈዋሌ። የወሌቃይት ጠገዳ ሕዜብ 

የሚሰበስበዉን ግብር ሇራሱ ብቻ ማዋሌ ይኖርበታሌ። በዉጭ የሚኖረዉ ያማራ ተወሊጅ ሁለ ሇወሌቃይት ጠገዳና 

ጠሇምት አስቸኯዋይ ርዲታ እንዴያዴርግ እንጠይቃሇን። 

በአቢይ አሕመዴ የሚወረዉ የኦነጉ ኦሮሙማ ያዱስ አበባን ከተማ ሇመሰሌቀጥ ተጋጅቷሌ። ያዴዋን የዴሌ በዓሌ 

ሇምን በዲግማዊ ምኒሌክ አዯባባይ አከበራችሁ፣ ስሇምን አረንጏዳ ብጫ ና ቀይ ሰንዯቅ ዓሊማ ያዚችሁ፣ ሇበሳችሁ፣ 

የተቃዉሞ ዴምፅ ሇምን አሰማችሁ ብሇው ያቢይ አህመዴ የግሌ ኩባንያ የኦሮሞ ብሌጥግና ጉዲይ አስፈፃሚዎቹ እነ 

አዲነች አቤቤ ያቻቸዉ ቅሌብ ፖሉሶች ያዱስ አበባን ወጣቶ በገፍ አባ ሳሙኤሌ ወህኒ ቤት አስረዋሌ። በአዱስ አበብ 

ዩኒቭርስቲ ግቢ ታጣቂ ቄሮ አስገብተዉ ባማራ ተማሪዎች ሊይ ዴብዯባ ፈጽመዋሌ። ይህን ፍጽም አረመኔታዊ ዴርጊት 

በጥብቅ እንኮንናሇን። ያዱስ አበባ ወጣቶች ሁለም እስረኞች በአስቸኩዋይ ይፈቱ ንዴ እንጠይቃሇን። 

በመጨረሻም ፋኖ ፣ ሌዩ ኃይሌና ያማራ ብሔራዊ ጦር በወራሪዉ ወያኔ ትግሬ ትሕነግ የተያዘትን የሰሜን ጎንዯርና ወል 

ራያን ነጻ ሇማዉጣት የተባበረ መቻ ማዴረግ ይኖርባችሁዋሌ። ያቢይ መከሊከያ ኃይሌ በነዙህ አካባቢ ያሇዉ ወያኔን 

ሇመጠበቅና ሇመርዲት  እንጂ ያማራዉንና አፋሩን ሕዜብ ከአጋሚድ ወያኔ ትግሬ ወራሪ ጥቃት ሇመከሊከሌ በጭራሽ 

አይዯሇም። ከወያኔ ጋራ ጦርነቱ ገና  አሌቆመም። ያቢይ መከሊክያ አሌታዜኩም እያሇ አፋርና ራያና አዲርቃይ ጠሇምት 

በከባዴ መሣሪያ ሲዯበዯቡ፣ ወያኔ ትሕነግ በሰፊዉ ሇወረራ ሲጋጅ ቁጭ ብል የሚያየዉና የፋኖ ትጥቅን ሇማስፈታት 

ከሊይ ማሇትም ከኣቢይ ታዤሊሁ እያሇ የሚቀሊምዯዉ ሇሚዯርገዉ ዴርዴር እንቅፋት ሊሇመሆን ታዝ ነው። 

ያማራ ሌዩ ኃይሌን ሇመበተንና ሇማፍረስ እንዱሁም ትጥቅ ሇማስፈታት መቻ በቅጥረኞቹ እያዯረገ ያሇዉ። 

ስሇዙህም ያማራ ሕዜብ እስከ መቼ ነው በሕሌዉናህ የሚነገዯዉ? ተነስ፣ ታጠቅ ፣ ተዯራጅ!  

ወዯ መተከሌ፣ ዯራ መራቤቴ፣ ፈንታላ መተሃር፤ ሰሊላ፣ ምዴረ ዲሞት(ወሇጋ) ዯቡብ ምዴራችን ያለትን ዏምሃራዉያን 

ሇመታዯግ ዜመት!! 

ሞት ሇባንዲ ቅጥረኞቹ ሇነኦነግ፣ ሇትሕነግ፣ ሇብአዳን ወተረፈ! 

ሊሇምዊ ክብር ሇፋኖ ሄዋን ወሌዯ ግብር ኤሌ፣ ሇመዜገቡ ዋሇሌኝ ወተረፈ! 

ዏሕዴ 
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