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መግሇጫ 

በዚህ ሳምንት ከዕሇተ ማክሰኞ ጀምሮ በያሇበት ዏማሮች ተሇይተዉ ያረመኔ ጋልች ኢሰባዊ ጭፍጨፋ ዋና ይሊማ ተዯርገዉ ሕይወታ 
ያሇፈ ከመቶዎች በሊይ ሲሆን የወዯመዉ ንብረትና ከትዉሌድ መኖሪያቸዉ የተፈናቀለት ቁጥር ከፍተኛ ነዉ። በሇፈዉ ጥቅምት ወር 
ከተፈፀመዉ እሌቂትና ፍጅት ዘረፈና ማፋናቀሌ አንድም ተጠያቂና ርድታ ሳይዯረግሊቸው እያለ ይባስ ብል ይኽዉ ሇዳግም እሌቂት 
ተዳርገዉ ሽማግላዎች በአሩሲ አሳሳ እንዯ ከብት ታርዯዋሌ። ሬሳቸዉ በአረመኔ ጋልች ተጎትቷሌ። በዝዋይ ከተማም ቤተሰቦች በሙለ 
በእሳት ጋይተዋሌ። በምዕራብ ሐረርጌ ሌዩ ሌዩ ከተሞች ሕይወትና ንብረት ጠፍቷሌ። በሐረር ከተማ የቆቶ ጋሊና ያዯሬ ታጣቂ ፖሉስ 
ቆሞ እየተመሇከተ የራስ መኮንን ሐዉሌት ፈርሷሌ። ያማራ፣ የጉራጌን ላልች ክርስቲያኖች ሃብት ንብረት ተዘርፏሌ፣ ወድሟሌ። 
በድሬዳውም አረመኔ ጋሊ ቄሮ ወረራና ዘረፋ ሇማድረግ ሞክሮ አሌተሳካሇትም። በአዲስ አበባ ከተማም በአንዳንድ ቀበላዎች የጋሊ ቄሮ 
ዘረፊ መንጋ ቡድን ተሰማርቶ ያዲስ አበባ የመኪና ታርጋ ያሊቸዉን ተሽከርካሪ ሇይቶ ማዉዯም፣ ሱቅ ሲዘርፍ፣ መኖሪያ ቤት እየሇየ 
ሲያፈርስ ያዲስ አበባ ወጣቶች ከመ ቅፅበት ተዯራጅተዉ የአካባቢያቸዉን ንብረትና ሕዝብ ሇመከሊከሌ ዝግጁ በመሆናቸዉ እራሱን 
በራሱ የብሌፅግና ፓርቲ ብል ሇሚጠራው፣ የወያኔ ትግሬ የሞጋሳ ማዯጎ ሌጅ በተረኛነት ግንባር ቀዯም በሆነዉ በኮሇኔሌ አቢይ 
አሕመድ አሉ ጠቅሊይ ሚኒስተርነት የሚመራዉ የወቅቱ የጋሊ ጎሣ መንግሥትና ተባባሪዎቹ የጋሊ ጎሣ ነፃ አዉጭዎችና ብሔረተኞች 

ሁለም ተስማምተዉ አዲስ አበባን "ፊንፊኔ ኬኛ" እያለ የቄሮ መንጋ አራዊ አሰማርትዉ የመሬት ቅርምት፣ ጋሊ ያሌሆነዉን ነዋሪ አዲስ 
አበቤ እንበሇ ሕግ በማፈናቀሌ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ሕዝባዊ ስርጭትን ቀይሮ የኦሮሚያ ነጻ ሪፑብሉክ መዲና ሇማድረግ አቢይ 
አሕመድና ታከሇ ኡማ በከፍተኛ ትጋት በግሌፅና በስዉር የሚያዯርጉትን ሴራ ሇምን ያዲስ አበባ ወጣቶች ተዯራጅተዉ ተፃረሩን 
በማሇት ብቻ ነዉ ሊም ባሇዋሇበት ኩበት ሇቀማ እንዲለ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ከባሌዯራስ ፖርቲ ቢሮ እንዲሁም ስንታየሁ ቸኮሌን 
ወዯ ቤቱ ሲሄድ እንበሇ ሕግ የነ አቢይ ቅሌቦች ወዯ እስር ቤት የወሰዷቸዉ። 

ስሇሆነም ኢዏሕድ የሚከተሇዉን መግሊጫ ያሳዉቃሌ፤ 

1ኛ/ በዏማሮች ሊይ ሇዯረሰዉ ጭፍጨፋ፣ ሇዯረሰዉ የሃብት ንብረት ዋና ተጠያቂዉ ያቢይ አሕመድ የጋሊ ጎሳ መንግሥት ተብዬ 

ያረመኔ አራዊት ቄሮ ጋሊ መንጋ ረዳትና ተባባሪ ነዉ። የጋሊ አረመኔ መንጋ መሪዎች እነ ጀዋር መሃመድ፣ በቀሇ ገርባ ወዘተረፈ ከዚህ 
ቀዯም በጥቅምት ወር ሇአፈሰሱት የንፁሐን ዯም እንዲሁም አሁን በያሇበት ሇፈሰሰዉ ዯም ተገቢዉ ያዯባባይ ስቅሊት ይገባቸዋሌ። 

2ኛ/ ሇዏማራ ሕዝብ የማያቇርጥ ዕሌቅት፣ ማፈናቀሌ፤ ያማራ ምዯር ሃብትና ንብረት ሇላልች አሳሌፎ የሰጠው፣ ሕዝቡን ያስዯኽየዉ፣ 

ሇበሽታና ኍሊቀርነት የዳረገዉ ስሙን እንዯ እስስት የሚቀያይረዉ ኢሕዴን፣ ብአዴን፣ አዴፓ/ብሌፅግና የሚባሇው ኩታራ አሽከር 

ነዉ። ቀድሞ የወያኔ ትግሬ ዛሬ ዯግሞ የጋሊ አዴፓ/ብሌፅግና ያማራ ሕዝብ ዋና ጠሊት አስጨፍጫፊ፣ አስገዳይ፣ አፈናቃይን በቅድሚያ 
ድራሽ አባቱ ከምድረ ገፅ ካሌጠፋ በስተቀር ዏማራ ዘወትር የጋሊ አረመኔ መንጋና የማንም መናጢ ቅጥረኛ መፈንጫ ይሆናሌ። 

3ኛ/ የባሌዯረስ መሪዎች እነእስክንድር ነጋ እና ስንታየሁ ቸኮሌ በአስቸኯይ ይፈቱ! 

4ኛ/ የአዲስ አበባ ከተማ የራሷ ክሌሌ መሆን ይረጋገጥ! 

5ኛ/ የሸዋ የጨቦ ጉራጌ ክሌሌ ይመሥረት! 

6ኛ/ የሸዋ የዟይ ሌዩ አዉራጃ ይመሥረት! የዟይ ከተማን ጥንታዊ ስም ባቱ ብል መጥራት ይቁም! ያጋሊ የመስፋፋትና ጥንታዊ ስም 
ቅየራን ፈፅሞ አንቀበሌም። 

7ኛ/ የዯራ መራ ቤቴ ዏማሮች መብት ይከበር! 

የባንቱስታን ጎሣ ፌዯራሉዝም ይዉዯም!  

ሞት ሇጸረ ዏማራ ጉጀላዎች! 

ሇእነ ኦነግ ኦዴፓ አዴፓ ትሕነግ ሻዕቢያ 


