ምታ ነጋሪት ክተት ፋኖ ሠራዊት!
በጋላዉ የኦነጉ/ኦዴፓ አባ ዱላ አቢይ አሕመድ ና ባማራ ብልፅግና እንዲሁም አብን ተብዬዎቹ አጋሰሶች
ተባባሪነት ፋኖ፣ ያማራ ልዩ ኅይል ና ብሔራዊ ሠራዊት ትጥቅ አስፈትተው፣ ይልቁንም ከሁሉም በላይ
ከዐማራዉ ምድር ወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ተከዜ ማዶ እንዲሁም ሰሜን ወሎ ራያ የነበረዉን ያማራ
ልዩ ኃይልና ፋኖን አስወጥተው ለዳግም የወያኔ አጋሚዶ ትግሬ አንበጣ ወራሪ አመቺ ሁኔታ ፈጥረው
ይገኛሉ። ፋኖንና ያማራ ልዩ ኅይልን ለይቶ ማጥፋት የተፈለገዉ ያማራን ሕዝብ ረግጦ ለመግዛት
በምዕራባዉያንና ፀረ ዐማራ ቅጥረኛ አገር በቀል ተዋንያን ነው ። በዘረኛ ነጪ ነን ባይ ክልሶችና በሻንቅላ
ዝቃጭ ቅልብ ዉሾቻቸዉ ዕይታ ያማራ ጥቁር ሕዝብ በአፍሪቃ እምብርት አባይ ሸለቆና አምባ ከጥንት
ጀምሮ መኖሩና የግብጥም ሥልጣኔ መነሻ መሆኑና ያለማቇረጥ ባገሩ በምድሩ በነፃነት መኖሩ ርር ብግን
ያደርጋቸዋል።
ስለሆነም ነዉ በሰላም እንዳይኖር ፈፅሞ የማይፈልጉት። ወራዳ አረመኔ ቤጃ ትግሬ ድህረ አክሱም ስርዎ
መንግሥትና በአረብ ሰላጤ ምድር የእስልማና ሃይማኖት በ፯ኛዉ ዓ.ም መነሰትና መስፋፋት ሳቢያ መጤ
ወራሪዉ የትግሬ ጎሳ ባማራዉና አገዉ ምድር ላይ ነባር እንደሆነ አስመስሉ ዉሸት ያራግባል። ይልቁንም
ተከዜን ተሻግሮ እንበለ ዕፍረት ወልቃይት ጠገዴ ጠለምትና ራያን የትግሬ ምድር ነዉ ብሎ በወረራ
ተስፋፍቶዋል።
ከ16ኛዉ ክፍለ ዘመን ወዲህ የግራኝ አሕመድ የቱርክ አረብ ቅጥረኛ ዘራፊና አዉዳሚዉ ወረራ ማግስት
የተከተለዉ የጋላ አረመኔ ዘላን ሰላቢና ዘራፊ፣ ሸዋን፣ ቢንዛሞን፣ ጋሞን፣ ጉራጌን፣ ደዋሮን፣ ባሌን፣
እናሪያን፣ ጉራጌን፣ ጋፋትን፣ ፈጠጋርን፣ ወጂን፣ ዳሞትን፣ ገንዝን ወዘተረፈ አዉድመዉ ነዉ የስፈሩት።
በአሁኑ ወቅት በነ አቢይ አሕመድና በመራራ ጉዲና የሚመራዉ ፀረ ዐማራ የአረመኔ ጋሎች ስብስብ
ከአጋሚዶ ፍጹም አራዊት ወያኔ ትግሬ አጋራቸዉ ጋር ተመሳጥረዉ ባማራ ሕዝባዊ ኃይል ፋኖ ላይ
የሚያደርጉትን የሴራ ፖለቲካ ይከሽፋል።ፋኖንና ያማራን ታጋዮች በማፈንና ማሳደድ ከቶ
አይሳካላችሁም። ከሁሉ በተቀዳሚ የብአዴንና አብን ባንዳዎችን ቀጥሎም፣ የኦነግ፣ የኦፌኮ፣ የትሕነግ
ወዘተ ጋላና ትግሬ ፀረ ዐማሮችን ሁሉ በያሉበት ዋጋቸዉን ለመስጠት ተዘጋጅተናል። ፋኖ በጭራሽ ትጥቅ
አይፈታም! ይልቅስ ፋኖ ታጥቆና ተደራጅቶ ያማራ ሕዝብ ጠላቶችን ሁሉ ድባቅ ይመታል። መንግሥት
ተብዬዉ ያቢይ አሕመድና የባሕር ዳር ዉሾቹ በመላዉ ዐማራ ሕዝብ ዘንድ ፈፅሞ ዕዉቅና የለቸዉም።
የብአዴን ተብዬ አጋሰሶቹ እነ ጋላዉ ደመቀ መኮንን፤ ትግሬዉ ይልቃል ከፈለ፣ ወራዳዉ ሰካራም ጎንደሬ
ባንዳዉ አገኘሁ ተሻገር ወዘተረፈ. በተለይም በጎጃምና በጌምደር ስሜን ያላችሁት፣ ያማራነት ጨንበል
ያጠለቃችሁ፣ ትግሬዎችና ሌሎች ፀረ ዐማራ የትሕነግ ምልምል የብአዴንና አብን ሰዉ መሳይ በሸንጎዎች
ሁሉ በወረንጦ ተለቅማችህ ባደባባይ የምትሰቀሉበት ወራት በጣም ተቃርቧል።
ድል ላማራዉ ፋኖ!
ሞት ለባንዳዉ ብአዴን፣ ለአብን፣ ለትሕነግ፣ ለኦነግ፣ ለኦፌኮ፣ ለጋላ ብልፅግና፣ ለኢዜማ
ፍትሕ ለታፈኑት ዐማሮች ለእነ ጀነራል ተፈራ ማሞና የፋኖ መሪዎች!
ፍትሕ ከደምቢዶሎ ለታፈኑት ያማራ ተማሪዎች!
ተፈረደኝ ኃይሌ (አባ ክፋይ) ከሸዋ ይፋት አዉራጃ ራሳ አዋዲ
የሸዋ ሕዝብ ድርጅት አፈ ጉባኤ
18.05.2022

