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ትግላችን ትውልድ ተሻጋሪ ነው። የዐማራው መደራጀት የኅልውናው እና የማንነቱ መሠረት ነው። 

Our struggle is trans-generation. Amara’s organization is the basis of its existence and identity. 

 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት                  አሑድ ሚያዚያ ፳  ቀን ፪ሺህ፲፩ዓ.ም.                          ቅጽ ፯ቁጥር ፱ 
 
 

ትዕግሥትን እንደ ፍርሀት የቆጠረ ሁሉ ዕዳውን ለመክፈል በብርቱ ይቸገራል! 

ላለፉት 30 ዐመታት በዐማራው ሕዝብ ላይ ሲፈጸም የቆየው ግፍና መከራ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዛሬም በጎጃም 

ክፍለ አገር በመተከል አውራጃ በትግሬ ወያኔ አጠራር ቤንሻንጉል ጉምዝ አካባቢ የዐማራ ቤቶች እየነደዱ ፤እህቶቻችን 

እዬተደፈሩ፤ ጡታቸው አዬተቆረጠ፤ የወንድሞቻችን ብልቶች አዬተስለቡ ሰለመሆኑ እዬተሰማ ነው ።  

ወያኔ ኢህአደግ የዐማራውን  ህዝብ በጠላትነት ፈርጆ የማጥቃት ተግባሩ አልበቃህ ብሎት በመላው አገሪቱ ከሚኖሩ 

አትዮጵያውያን ጋር እህቴና ወንድሜ ብሎ ተጎራብቶ፤ተጋብቶ፤ ተዋልዶ፤ ድሮና ተከባብሮ ይኖር ከነበረው ህዝብ ጋር 

ለማቃረናን ለማገዳደል፤ ያላሴረው ሴራ ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም ማለት አይቻልም።  

ይህ የዘራው የጥላቻ ዘር ጎምርቶና አፍርቶ ባርባ ጉጉ፤ በቤኒሻንጉል፤ በገለምሶ፤ በቦርደዴ በወለጋ ወ.ዘ.ተ.ለብዙዎቹ 

የዐማራ ልጆች በሞት መቀጠፍ፤ሀብትና ንብረት መዘረፍና መፈናቀል ምክንያት ሆኖ አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ 

ቀጥሎ ይገኛል።  

በቅርቡም የኦሮሞ ነጻ አውጭ ግንባር ነን የሚሉ የሠይጣን መልዕክተኞች  ከዚህ ቀደም መሪያቸው በነበረው በሌንጮ 

ለታና ግብረአበሮቹ መሪነት በወገናችን በዐማራው ህዝብ ላይ የፈጸሙት ኢሠብዐዊ ተግባር ሳይፀፅታቸው፤ በድጋሚ 

ወደ ሰሜን ሸዋ በመምጣት በይፋት፤ አጣዬ፤ ማጀቴ፤ካራቆሬና በወሎ ቃሉ አውራጃ ከሚሴ እና አካባቢው ሠላማዊ 

የዐማራ ተወላጆች ላይ ግድያ ፈጽመዋል። ቤተ ዕምነቶችን አቃጥለዋል። 

ፀረ አንድነትና ፀረ ኢትዮጵያ  የጠባውን ጡት ነካሽ የሆነው ተስፋዬ ገብረአብ፤ ዐማራ ጡት ቆርጧል በሚል የዘራው 

እርኩስ ዘር እውን ሆኖ ይህንን የሰሞኑን የኦሮሞ ነጻ አውጭ ግንባር የጥፋት መልዕክት ምክንያቶች አንዱ ነው። 

የዐማራው ህዝብ ከዛሬ ነገ ሁኔታዎች ይሻሻሉ ይሆናል በሚል ትዕግስት ቢያደርግም የሁኔታዎች መባባስ ከዕለት ዕለት 

እየጨመረ መጥቷል።ሁሉም ነገር የራሱ ልክ አለው። ትዕግስትም የራሱ ልክ አለው።የዐማራው ትዕግስትም  እያለቅ 

መምጣቱ መታወቅ ይኖርበታል። በኢትዮጵያችን ከእንግዲህ ወዲያ እርስ በእርስ ተከባብሮ ልማትን ማሰብ ድህነትን 

ማሸነፍ እንጂ አንዱ አጥቂ ሌላው ተጠቂ ሆኖ የሚቀጥልበት ዕድል በፍጹም ሊኖር አይችልም። 

በመሆኑም የጠቅላይ ሚኒስተር ዐብይ መንግስትም ሆነ የሚመሩት የኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ይህንን ፖለቲካዊ 

ሁኔታ ለመለወጥ በውስጡ ኦሮሞን ነጻ እናወጣለን በሚል ሽፋን ተሸፋፍነው የሚንቀሳቀሱ ሁሉም የኔ የሚል የግለኝነት 

አባዜ የተቆራኛቸው ጸረ አንድነት ሀይሎችን ከውስጡ መንጥሮ በማውጣት የፍትህ በትር የሚያገኙበትን መንገድ 

ካላመቻቸ፤ በሃገሪቱ ለሚፈጠሩት ቀውሶች ሁሉ በታሪክም ሆነ በሕግ ተጠያቂ መሆኑ አይቀሬ ነው። 



ትዕግሥትን እንደ ፍርሀት የቆጠረ ሁሉ ዕዳውን ለመክፈል በብርቱ ይቸገራል! 

 

 pg. 2 ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት                 እሑድ ሚያዚያ ፳  ቀን ፪ሺህ፲፩ዓ.ም.                      ቅጽ ፯ቁጥር ፱ 
 

 

ካንድ አመት በፊት አማራ የኦሮሞ ተውላጆችን ደግፎ ወደ ሥልጣን ማማው እንዲንጠላጠል ድጋፍ የሰጠው ሀገር 

ትታደጋለች የተሻለ ሁኔታ ይፈጠራል በሚል ዐወንታዊ ዕሣቤ እንጂ በህዝቡ ላይ የባሰ አድጋ እንዲፈጸምበት 

አይደለም። 

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ሰሞኑንን በሰሜን ሸዋና በወሎ ልዩ ልዩ ሥፍራዎች በኦነግ ታጣቂዎች የደረሰውን አሰቃቂ 

አደጋ አስመልክቶ፤ 

1. ወንጀሉን የፈጸሙ ግለሰቦችንና የድርጀት መሪዎች በአስችኳይ አጣርተው ለፍርድ እንዲያቀርቡ፤ 

2. መንግስት የህዝቡን ደህንነትና ሕልውና የመጠበቅ ግዴታ አለበት። ስልሆነም በዚህ የወንጀል ተግባር የተነሳ 

ቤት ንበረታቸውን ላጡ መልሶ ማቋቋም በአስቸኳይ እንዲጀምር እያሳሰብን የአካል ጉዳት ለደረስባቸውና 

ሕይወታቸውን ላጡ ተገቢው ህጋዊ የካሣ ክፍያ እንዲደረግላቸው አበክረን እንጠይቃለን። 

3. እውነት ከሆነ ኦዴፓ በኢትዮጵያ አንድነት ጽኑ ዕምነት እንዳለው በተደጋጋሚ አሳውቋል። ጎሰኝነትን መሠረት 

አድርገው በውስጡ የሚሽሎከልኩ ጸረ አንድነትና ጸረ ኢትዮጵያ ሀይሎችን፤  ሾልከው የገቡ የመንግስት 

ሹመኞችና አማካሪዎች መንጥሮ በማውጣት ለፍርድ እንዲቀርቡ ያደርጉ ዘንድ አበክረን እንጠይቃለን።  

ኢትዮጵያ መኖር የምትችለው በመፈቃቀድና በመከባበር እንጂ በእንድነት ስም በሚፈጸም ተንኮል፤ደባና ሴራ 

አይሆንም!!! 

የኦነግ ወንጀለኞች ለፍርድ ይቅረቡ!!! 

የወንጀለኛ ድርጅት መሪዎች የጥፋት መለዕክተኛነት ይብቃ!!! 

ወንጀለኛ የድርጅት መሪዎች ለፍርድ ይቅረቡ!!! 

ፈለገ አሥራት የትግላችን መመሪያ ነው። 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት 

   

 


