
ሇክቡር  እምክቡራን ኢትዩጵያዉያን  የሕሉና  እስረኞች!! 
 

ሇነ አስቴር ስዩም፣ እስክንዴር ነጋ፣ ስንታየሁ ቸኮሌ፣ ይሌቃሌ ጌትነት፣ ሌዯቱ አያላዉ፣ ሙለጌታ አንበርብር፣ በሊይ ማናየ፡ 

ወዘተረፈ. 

በሰኔ 23/2012 ዓ.ም ከላሉቱ አራት ሰዓት ጀምሮ የአረመኔ ጋልች ፖሇቲካዊ ዴርጅቶች ስብስብ ቄሮ ተብየዉ በአገራችን 

በምዴራችን በባላ፣ በአሩሲ፣ በዯቡብ ምሥራቅ ሸዋ ዝዋይ፣ ሻሸመኔ፣ በጅማ፣ በሐረር እና በአሰበ ተፈሪ ከፍተኛ የዘር ማጥፍትና 

ማፅዲት፣ የንብረት ዉዴመት ወንጅሌ በአቢይ አሕመዴ አሉ መንግሥት ተብዬዉ ትብብር እጅግ በጣም ዝግንኝ ኢሰባዊ ዴርጊት 

ተፈፅሟሌ። ይኽስ ስሇምን ሆነ? ያማራ ሕዝብ ዴርጅት ብሕዳን/አዳፓ ተብዬዉ የጎጃሜ፣ የዋግና ጎንዯሬ ጥቂት ሆዲም ባንዲዎች 

ስብስብ ሲሆን አስቀዴሞ ከትሕነግ ወያኔ ትግሬ ዛሬ ዯግሞ ከጋሊዉ የበሊይነት ርዕዮት (ኦሮምማ) አራማጆች ጋራ ቀዲሚ ተባባሪ  

በመሆኑ ብቻ ነዉ። 

የወያኔ ትግሬ የፋሽስት ሙሶልኒ ጣሉያን የመንፈስ ትዉሌዯቶች፣ የፀረ ዏማራ ጥሊቻ ዘመቻ በገህዴ በኢትዮጵያ ምዴር 

የቀ.ኃ.ሥ ዩንቨርሲቲ ተማሪ ተብዬ ግሌገሌ ፋሽስቶች ተፈሌፍሇዉ ነው ኢትዮጵያን አዘቅት ያወረዶት። ስሇሆነም ነዉ በኢትዮጵያ 

በአረመኔ ጋሊ ቄሮ በባላ ጎባ፣ በአጋርፋ፣ በሸዋ ዝዋይ፣ በአሩሲ ነገላ፣ በአሳሳ፣ በሸዋ ሻሸመኔ፣ በሐረርጌ ሐረር፣ በአሰበ ተፈሪ በጅማ 

ወዘተረፈ የሃጫለ ሁንዳሴን ፖሇቲካዊ ግዴያን ተከትል በኦርቶድክስ ዏማራዎች፣ጉራጌዎች፣ ትግሬዎች፣ ጋሞዎች፣ ወረሞች ሊይ 

የተፈፀመዉን የታቀዯ፣ የተቀነባበረ፣ በኦሮሚያ ክሌሌ መንግሥት ተብዬዉ ፖሉስ ኃይሌ፣ ሌዩ ኃይሌ እንዱሁም በአካባቢ በሚገኘዉ 

የጎሣ ፌዯራሌ መከሊከያ ኃይሌ ተብዬዉም ቀጥተኛ ትብብርና ዴጋፍ ላሉት በጭሇማና ቀን በጠራራ ፀሐይ የዘር ፍጅትና ማፅዲት 

በአሰቃቂ ሁኔታ ተፈጽሟሌ። እጅግ በጣም ከፍተኛ የሃብት ንበረት ዉዴመት በተሇይም በሻሸመኔ፣ በዝዋይ፣ በአሩሲ ነገላ፣ በባላ 

አጋርፋ፣ ጎባ፣ በሐረር፣ በአሰበ ተፈሪ፣ በጅማ ወዘተረፈ. ዯርሷሌ። 

በጥቅምት 12 ቀን 2012ዓ.ም በጀዋር መሐመዴ ተከብቤያሇሁ ጥሪና በሃጫለ ሁንዳሳ ግዴያ ሰበብ ባማራዉና ኦርቶድክስ 

ሕዝበ ክርስቲያን የዘር ፍጅትና ማፅዲት ዋና ተጠያቂዉ ያቢይ አሕመዴ ጠቅሊይ ሚኒስቴር መንግሥት ነዉ። ላሊው ተጠያቂ ዋና 

ግብረ አበር ያማራ ሕዝብ ተወካይ ምስሇኔ የሆነዉ አዳፓ አስቀዴሞ የወያኔ ትግሬ ትሕነግ፣ ዛሬ ዯግሞ የተረኛዉ የጋሊ ኦዳፓ/ኦነግ 

ተሊሊኪ ጉጀላ ከጎጃም፣ ከጎንዯርና ከዋግ የተዉጣጡ ሆዲም አጋሰሶች ስብስብ ነዉ። አዳፓ ዏማራ ሳይሆን ዓይኑን በጨዉ አጥቦ 

ባማራ ስም ከተረኛዉ የነአቢይ አሕመዴ ኦዳፓ/ኦነግ እና ከጋሊ ቄሮ አረመኔ ጨፍጫፊ ስብስባቸዉ ጋራ አባሪ ተባባሪ ሆኖ 

ተሰሌፏሌ። አዳፓ ከጸረ-ዏማራ ጉጀላዎቹ እነ አቢይ አሕመዴ አሉ፣ ሽመሌስ አብዱሳ፣ ዲዉዴ ኢቢሳ፣ ዱማ ነገዋ፣ ጃዋር 

መሐመዴ፣ በቀሇ ገርባ ወዘተረፈ ጋራ ይሞዲሞዲሌ። አዳፓ እኮ ነዉ አዱስ አበባና ዙሪያ ከተሞቿን፣ ምሥራቅ ሸዋን፣ ዝዋይን፣ ዯራ 

መራቤቴን፣ ወግዲ ተጉሇትን፣ መናገሻና ሰሊላንና መተከሌን አሳሌፎ የሰጠዉ። አዳፓ በቀጥታ በቅጥረኛው ሞጥሟጣዉና እስስቱ 

አቢይ አሕመዴ ቁጥጥር ሥር የሚዘወር ያማራ ሕዝብ ዯመኛ ጠሊት ነዉ። የአጋሰስ መንጋ አዼፓን ሇመቅበር ሆዲም ዋጋ ቢስ 

እንስሳ ያሌሆንክ ዏማራ ነኝ የምትሌ በተግብርም ከሆንክማ ሇሕሌዉናህ ስትሌ ዛሬዉኑ ታጠቅ፣ ተዯራጅ። ያረመኔ  ቄሮ ጋሊን 

ጥቃት በሁለም አቅጣጫ ሇመመከት ቆርጠህ ተነሳ። ዘወትር ሇቅሶና ዋይታ ይቁም። መንግሥት የሚባሌ ነገር እንዯላሇ አዉቀህ 

በሕይወት የመኖር መብትህን፣ ሃብት ንብረትህን ሇመጠበቅ ዝግጁ ሁን። ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ኢትዮጵያ ትባሌ የነበረች አገር 

በባንቱስታን አፓራታይዴ የጎሣና የዘር ፖሇቲካ ተሸንሽና የወዯመች ስሇሆነ የጋሊና ትግሬ ባንዲ ቅጥረኞች ተባብረዉ ዏማራን 

ሇማጥፋት ተነስተዋሌ። ዏማራዉ ሇሕሌዉናዉ ሲሌ ተዯረጅቶና ታጥቆ ሇዯረስበት ጥቃት ምሊሽ መስጠት፣ ወንጀሇኞችን በያለበት 

አዴኖ መመንጠር ግዳታዉ ነዉ። የዘር ፍጅትና ማፅዲት ይሊማ ሆኖ ሉኖር አይችሌም።  

ኢትዮጵያ፣ ሰሊም፣ አንዴነት እያለ በጋሊ አረመኔ ሇሚያስጨፈጭፉህ የሥሌጣን ጥመኞች ጆሮ ዲባ ሌበስ ብሇህ ተንስ! በቃ ይበቃሌ! 

ሞት ሇአዳፓ ጎጃሜ፣ ጎንዯሬና ወሇዮ አሳማዎች! ሇነ ተመስገን፣ ዯመቀ፣ ገደ፣ ሇአገኘሁ እንግዲ ወዘተረፈ 

በዏማራ ሕዝብ ሊይ የተፈፀመዉን የዘር ፍጅትን ሇመካዴ፣ ሇመሸፈን የሚዯረገዉን ሴራ በአፅንኦት እናወግዛሇን! የኢዜማ ጥርቃሞ 

ያቢይ አሕመዴ ግብረ አበሮች በዘር ፍጅት ወንጀሌ ሇፍርዴ ይቅርባለ። የዘር ፍጅትን መካዲና መሸፋፈን ከባዴ ወንጀሌ ነዉ!  

ወንጀሇኞች እነ አቢይ አሕመዴ፣ ጀዋር መሐመዴ፣ ሽመሌስ አብዱስ፣ በቀሇ ገርባ፣ ዯመቀ መኮንን፣ ገደ አንዲርጋቸዉ፣ ተመስገን 

ጥሩነህ ወዘተረፈ ዓሇም ጦር ፍርዴ ቤት ይቅረቡ!   

ሞት ሇቄሮ አረመኔ ጋሊዎች! ሇነ አቢይ፣ ሽመሌስ፣ ጀዋር፣ በቀሇ ገርባ ሞት ሇጸረ ዏማራ ቅጥረኞች! ሞት ሇኢዜማ! ሞት ሇወያኔ 

ትግሬ ትሕነግ!  ዘሇዓሇማዊ ክብር ሇባላ፣ ሇአሩሲ፣ ሇሐረርጌ፣ ሇሸዋ፣ ሇወሇጋ፣ ሇጅማ፤ ነፍጠኛ ዏማሮች፣ ትግሬዎች፣ ጉራጌዎች፣ 

ጋሞዎች፣ ቱሊማዎች፣ ወሊይቶች፣ ወዘተረፈ በወሊይታ አዉራጃ የተዯረገዉን ግዴያ በአጽናኦት እንቃወማሇን! የታሰሩት ሁለም 

በአስቸኩዋይ ይፈቱ! ወራሪዉ ያቢይ አሕመዴ ቅሌብ ስራዊት ከወሊይታ ይዉጣ! 

ፍትሕ ሇሕሉና እስረኞች!        EAOP  

 


