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መግሇጫ
በመተከሌ የጎጃም አገዉ ምዴር አዉራጃ ጸረ-ዏማራ የጉምዝ ሻንቅሊዎችና የጋሊዎች ነጻ አዉጭ ግንባር
ተብዬው የኦነግ ታጣቂዎች እና የተረኛ ገዥዉ የእነአቢይ አሕመዴ፣ ሽመሌስ አቢዱሳ ወዘተረፈ የጋሊ
ብሌጽግና ፓርቲ ባንዴነት ተባብረዉ ዘወትር በፈጸሙት አረመኔያዊ ጭፍጨፋ ዏማሮችና አገዎች
ተሇይተዉ ይገዯሊለ። በጅምሊ መቃብር የተቀበሩና ገናም ያሌተቀበሩ አስከሬናቸዉ በጫካ ዉስጥ
በያሇበት ወዴቀዉ ይገኛለ። ከመኖሪያ ቀያቸ የተፈናቀለትም ያሇበቂ ርዲታ ሇባሰ ችግርና መከራ
ተዲርገዋሌ። ከመተከሌ አዉራጃ መኖሪያ ቤታቸዉና ምዴራቸው የተፈናቀለት ቁጥር ከ200 ሽሕ በሊይ
ዯርሷሌ። በመተከሌ አዉራጃ ነባር ነዋሪ ዏማራዎችና አገዎች ተሇይተው ቀይ ተብሇዉ በአረመኔ ሰዉ በሊ
ጉምዝ መጤ ወራሪ ሰፋሪ የታጠቀ ቡዴን ይሊማ ሆነዋሌ። ቤንሻንጉሌ ጉምዝ ክሌሌ ተብዬዉን ሇሱዲንና
ሇጋሊ ተሰፋፊዎች ሇማስረከብ ዏማሮችና አገዎችን ከመተከሌ አዉራጃ የማፅዲት ዘመቻና ሴራ የሚሸረበዉ
ከአዱስ አበባ አራት ኪል ሠፈር በጠቅሊይ ሚኒስቴርነት ወንበር ሊይ በተዯነሸረው አቢይ አሕመዴ አሉ
የሚዘወረዉ የጋሊ ኦነግ/ኦፒዱ የብሌፅግና ፓርቲ የኦሮሙማ ፕሮጀክት ማሳኪያ እቅዴና ዝግጅት ነዉ።
ከመተከሌም ብቻ ሳይሆን ኦሮሚያ በሚለት የፈጠራ ክሌሌ ዉስጥ የሚኖረዉን ዏማራና ላሊ ነገዴ
አፅዴተዉና ጨፍጭፈዉ የኦሮሚያን ነፃ ሪፑብሉክ በሰሜን ምሥራቅ አፍሪቃ ሇመመሥረት አቅዯዋሌ።
አናሳ ቅጥረኛ የጉምዝ ፖሉሶችና አስተዲዲሪዎች ሇዓመታት ሇፈፀሙት የተቀነባበረ የዘር ማጥፋትና
ማፅዲት ዘመቻ፣ ኢሰባዊ ጭፍጨፋ ተጠያቂ መሆን ይኖርባቸዋሌ። ይህ የማይሆን ቢሆን በግፍ
የተፈጁትን ዏማራዎችና አገዎች ዯም ሇመበቀሌ አስፈሊጊዉንና ተገቢዉን የመከሊከሌና የማጥቃት ርምጃ
ሇማዴረግ ዝግጁ ነን። ያማራና አገዉን ሰሊማዊ ሕዝብ የጨፈጨፉና ያስጨፈጨፉ ሁለም በየትኛዉም
ጊዜና ስፍራ ዋጋቸዉን ይከፍሊለ።
በመሊዉ ኢትዮጵያ ዉስጥ ያማራን ሕዝብ ሇይቶ ሇአረመኔያዊ የዘር ፍጅትና የነገዴ ማፅዲት ያስዯረጉት
ዋና ተዋኒያን ወያኔ ትግሬ አጋሜዎች ናቸዉ። ወያኔ ትሕነግ ትግሬ ግሌገሌ ፋሽስቶች በዏማራ ምዴር
ወሌቃይት ጠገዳ ዴባቅ ሲመቱ ሰሊማዊ ያማራ ነዋሪዎችን ሇይተው ቁጥራቸዉ ከሽህ አንዴ መቶ በሊይ
የሚሆኑትን በአረመኒያዊ ጭፍጨፋ ማይ ካዴራ ሊይ ገዴሇዉ ወዯ ሱዲን ፈርጥጠዉ ያመሇጡት የአጋሜ
መጤ ሰፋሪ ነፍሰ ገዲይዎችዎ አንዴ ባንዴ ተሇቅመዉ ሇፍርዴ ቀረበዉ ካሌተሰቀለ በቀር በዏማራ ሰሊማዊ
ሕዝብ የዯም ግብር የምትኖር ኢትዮጵያ ማየት ፈፅሞ አንፈሌግም። በጣም አስገራሚዉ ጉዴ እነዚህን
ወያኔ ትግሬ አጋሜ ወንጀሇኛ ነፍሰ ገዲዮችን ዓሇም አቀፍ ዴርጅት ተብዬዎቹ "ስዯተኞች ናቸዉ" ብሇዉ
በሱዲን ዉስጥ ሸሽገዋቸዉ ከፍተኛ እንክብካቤና ሌዩ ጥበቃ ከአዉሮፓዉ የጋራ ማኅበር፣ ከሰዊዴንና
ከኖሮዌና እንግሉዝ ወዘተረፈ ይዯረግሊቸዋሌ። በወሌቃይት ማይካዴራ ምዴር በአረመኔ ወያኔ ትግሬዎች
የተፈፀመዉን የዘር ፍጅት ሇመሸፈን ታስቦና ታቅድ የወያኔ ትግሬ ያዉሮፓና ሰሜን አሜሪካ ቅጥረኛ
ፈረንጅ ጋዜጠኛ ተብዬ ዝቃጭ ወራድች ሁለ ተባብረዉ በሬዉ ሊም ወሇዴ የፈጠራ ወሬ በመንዛት ወያኔን
ከመቃብሩ ፈንቅሇዉ ሇማዉጣት የማይነዙት ትርኪ ምርኪ የሇም። የማይካዴረዉን ፍጅት ሇማካካስ
ብሇዉም በአክሱም ጽዮንም 750 ሰዎች ተፈጁ ተብል የእንግሉዝ፣ የሆሊንዴ፣ የኖሮዌ፣ የዯች፣
የፈረንሳይ፣ ያሜሪካ፣ ወዘተረፈ ሆዴ አዯር ቅጥረኞችና ፀረ ኢትዮያጵያ በተሇይም ፀረ ዏማራ ዘረኞች ወያኔ
ትግሬ ጉጀላ አጋራቸዉ ፈፅሞ ባሌጠበቁት ሁኔታ በ17 ቀናት ዉጊያ ዴራሽ አባቱ ጠፍቶ፣ መቀላ ምሽጉን
ሇቆ ሲዯናበር፣ የኢትዮጵያ መከሊከያ ሠራዊት በያሇበት እያዯነ ሲመነጥረዉና ማርኮ ሲነዲዉ ያዩና
የሰሙት፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ታሪካዊ ጠሊቶች ሁለ የምናባ ጦርነት ትግሬ ዉስጥ አሇ ብሇዉ ያናፋለ።
«የኤርትራ ጦር ሠራዊት ትግሬ ግብቷሌ፣ ንብረት ተዘርፏሌ፣ ሴቶች ተዯፍረዋሌ» እያለ የዉሸት ጋጋታ
ያራግባለ። ሐቁ ግን ላሊ ነዉ። ሇሴት ሌጅ ክብርና እኩሌነት የላሇዉ፣ ዯፋሪ፣ ጨቇኝና አሸባሪ ሥርዓትና
ሌማዴ በጣም ተንሰራፍቶ የነበረና ያሇዉ በወያኔ ትግሬዎች ኅብረተሰብ ዉስጥ ነዉ።
ሞቶ የተቀበረዉን ወያኔ ትግሬ ሕወሓት ቅጥረኛቸዉን ሇማዲን ሆን ብሇዉ የምዕራባዉያን በተሇይም
ያዉሮፓ ሕብረት ተብዬዉ ፓርሊማና ላልች ዘረኛ ግሇሰቦች፣ ዴርጅቶችና መንግሥታት በስዯተኞች

ስምና ሽፋንና ይሌቁንም በ "ትግሬ ጦርነት ቆሞ በሰሊማዊ ዴርዴር ይፈታ" እያለ በኢትዮጵያ ሌዐሊዊነትና
የግዛት አንዴነት ሊይ በቀዝቃዛዉ ጦርነት ወቅት ሲዯርጉት እንዯነበረዉ በአሁኑ ጊዜም የማያዯርጉት ፀረ
ኢትዮጵያ ሴራና ቅስቀሳ የሇም። ኢዏሕዴ ይህን ስዉር ዯባ በጥብቅ ይኮንናሌ። የትግሬ ወያኔዎችን የዘር
ማጥፋትና ማፅዲት ወንጀሇኞችን "ስዯተኛ" ተበዲይ አስመስሇዉ ሇሚያሰሙት ጩኽትና ያዞ ዕንባ ፈፅሞ
መሰሚያ ጆሮ የሇንም። ዏማሮችን ጨፍጭፈዉ ወዯ ሱዲን የፈረጠጡት የዘር ፍጅት ወንጀሇኞችና
ተባባሪዎቻቸውን የሱዲን ወታዯራዊ ጁንታ አዯራጅቶ በኢትዮጵያ ሊይ ሇማዝመት የሚያዯረግዉን
ዴርጊት እንዱሁም ዴንበር አሌፎ ምዴራችንን መያዙን በጥብቅ እናወግዛሇን። የሱዲን ወታዯራዊ ጅንታ
የወያኔ ትግሬ የዘር ፍጅት ወንጀሇኞችን አሳሌፎ ሇኢትዩጵያ መንግሥት እንዱሰጥና በስቸኩዋይ ሇፍርዴ
እንዱቀርቡ እንጠይቃሇን።
የወሌቃይት ጤገዳ፣ የጠሇምትና የራያ ሕዝብ ነጻነት ባማራው ሕዝብ ተጋዴል በዴሌ ተረጋግጧሌ።
በመሆኑም የተረኛዉ የአቢይ አሕመዴ አሉ ኦፒዱኦ/ኦነግ መንግሥትና ማንኛዉም ተባባሪ ተሇጣፊ ሁለ
ከእንግዱህ ወዱያ ስሇ ወሌቃይት ጠገዳና ራያ ፈፅሞ አያገባችሁም። አዯብ ግዙ እንሊሇን። ያማራ ሕዝብ
በዯም ባጥንቱ በከፈሇዉ መስዋዕትነት ተከዜ ወንዝ በመሇስ ያሇ ምዴሩንና ራያን አስምሌሷሌ። ወሌቃይት
ጠገዳ ጠሇምት የሰሜን በጌምዴር ጎንዯር ግዛት እንጂ የትግሬ ሆኖ አይታወቅም። ራያም የወል ክፍሇ ሀገር
አዉራጃ ነበር፣ ነዉ። ከእንግዱህ ወዱያ በወሌቃይትና ራያ የባንቱስታን ፌዯሬሽን ሆነ የጋሊዉ
ኦነግ/ኦዳፓ ብሌፅግና ተረኛዉ አቢይ አሕመዴ ባማራ ሕዝብ ጉዲይ በወሌቃይት ጠገዳ ና በራያ ሊይ
የመወሰን ማሇትም ዲግም መሌሶ የወሌቃይትን ዏማራ ሕዝብ ሇአረመኔ ትግሬ ጉጀላ መፈንጪያ
ሇማስዯረግ ሥሌጣን በጭራሽ የሇህም። የወያኔ ትግሬ ቅሪት ብሌፅግና ጉጀሇዎች ተሊሊኪዎችህን ሥሌጣን
ባማራ ወሌቃይትና ራያ ሕዝብ ኪሳራ ሇማዯሊዯሌ ብትሞክር ወይም ዯግሞ ብትመኝ አራት ኪል ወንበርህ
ሊይ ዴብን ትሊሇህ።
ያማራ "ክሌሌ" አስተዲዲሪዎች እነ አቶ አገኝሁ እንግዲ ወሌቃይት ጠገዳ ጠሇምት ና ራያ ያማራ
ምዯር መሆናቸዉን በይፋ ማወጅና ሕዝቡ የራሱን አካባቢ ራሱን በራሱ እንዱያስተዲዴር፣ ፀጥታዉንና
ሰሊሙን እንዱጠብቅ በትጥቅና ዴርጅት ያካባቢዉን ፋኖና ሕዝባዊ ጦር አዯራጅቶ ከወያኔ ትግሬና ከፀረ
ዏማራ ቅጥረኞች ጥቃትና ትንኮሳ እንዱከሊከሌ ማስቻሌ ይኖርባቾኍሌ።
በምዴረ ዏማራ ወሌቃይት ጠገዳና በጠሇምት የሚገኙ የወያኔ ትግሬ መጤ ሰፋሪዎችና ተባባሪዎች በዘረፋ
ያከማቹትን ሃብትና ንብረት አስረክበው ትጥቃቸዉን ፈተዉ፡ በአስቸኩዋይ ምዴራችንን ሇቀዉ ወዯ
መጡበት ተከዜ ወንዝ ማድ እንዱሄደ እናሳስባሇን።
በወሌቃይት ጠገዳና ጠሇምት ዏማሮች ሊይ በአሇፈዉ ጊዜ የነበረዉ ሰቆቃና ግፍ ይሌቁንም በማይካዴራ
ከተማ የተፈፀመዉ ያማራዉያን የዘር ፍጅት ምክንያት ከወያኔ ትግሬዎች ጋራ አብሮ መኖር ፈፅሞ
አይቻሌም።
የጎጃም ዏማራና አገዉ ፋኖ እስከ መቼ ነው ወዯ ምዴራችን መተከሌ አዉራጃ በመዝመት በቅጥረኛ ጉምዝ
ሊይ የማትበቀለት? የጉምዝ ጎሳ ሰዉ በሊነቱን ትቶ በሰሊም መኖርን ካሌፈሇገ ወዯ መጣበት ሱዲን ማባረር
ግዴ ይሊሌ። በየዕሇቱ በመተከሌ የፈሰሰዉንና የሚፈሰዉን ያማራና አገዉ ዯምን መበቀሌ ግዳታ ነዉ።
የመተከሌ ዏማራና አገዉ በአስቸኩዋይ ታጥቆና በጎበዝ አሇቃዉ ሥር ተዯራጅቶ የተሰነዘረበትን ጥቃት
መመከት አሇበት።
መሊዉ ሸዋ ከዯራ መራቤቴ እስከ ጉራጌና ዝዋይ ታጥቀህ ተዘጋጅ የመጤ ወራሪ የኦነግ ታጣቂዎችን
በማስወገዴ የዯራ፣ የሰሊላ፣ የቅምብቢት ዏማሮችን፣ የመተሓራና የፈንታላ ኣርጎባዎችን፣ የሶድ ጉራጌንና
የዟይ ሕዝብን መብትና ነጻነት ማረጋገጥ ግዳታህ ነው።
መተከሌና መሊዉ ሽዋ ነፃ እንዱወጡ ትግሊችን ይበሌጥ ተዘጋጅቶ ይቀጥሊሌ።
ዘሇዓሇማዊ ክብር ሊማራዉ ፋኖ አርበኛ! ሞት ሇጸረ ዏማራ ኦነግ፣ ሇግሌገሌ ፋሽስት የሌዩ ሌዩ የጎሳ
ጉጀላዎች! የባንቱስታን አፓርታይዴ ፌዯራሉዝም ይወዴማሌ!
ባማራ፣ በአገዉ፣ በአኝዋክ፣ በጌዱኦ፣ በጉራጌ፣ በየም፣ ባማሮ ወዘተረፈ ሊይ ፍጅት የፈፀሙ ያስፈፀሙ
ሁለ ተሇቅመው ሇፍርዴ ይቀርባለ!! ፍትሕ ሇሕሉና እስረኞቹ ሇነ፤
እስክንዴር ነጋ ፣ አስቴር ስዩም ስንታየሁ ቸኮሌ ፣ አስካሇ ዯምላ፣ ወዘተረፈ
ኢዏሕዴ
aeapo49@gmail.com

