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             መግሇጫ 

፩ኛ/ ከመጋቢት ፱ ጀምሮ በሸዋ ይፋት አዉራጃ ኤፍራታ ግድም ወረዳ በኤፌሶን /አጣዬ ከተማ በአቢይ 
አሕመድ አሉ የሚመራዉ የጋሊ ብሌፅግና ፓርቲ ተብዬው ና  የሁለም ኦሮሞ ተብዬ ድርጅቶች ትብብር 
ታጣቂዎችና ዘማቾች ከምድረ ዏማራ ገኝ(ከከሚሴ) መዘጋጃና መዉረሪያ ጦር ሰፈራቸው በመነሳት 
ባዯረጉት የላሉት ወረራ የብዙኅን ዏማሮች ሕይወትና ንብረት ወድሟሌ። ወረራዉ በማጀቴ፣ በካራቆሬ፣ 
በሸዋ ሮቢት፣ ወዘተረፈ ተስፋፍቷሌ። ሇዚህ ሁሇተኛዉ ዙር የዘር ፍጅት ዋና ተጠያቂዎቹ በአቢይ 
አሕመድ አሉ ጠቅሊይ ሚኒስትርነት የሚዘወረዉ የጋሊ ብሌፅግና/ኦነግ ና ቀዳሚ ተባባሪና ተሊሊኪዉ 
ያማራ ብሌፅግና ተብዬ ባሕርዳር ሊይ የተወዘፈዉ የቅጥረኛ ባንዳዎች ስብስብ ጥምረት ናቸዉ።  ስሇሆነም 
የመሊዉ ሸዋ ሕዝብ በከፍተኛ ዯረጃ ታጥቆና ተዯራጅቶ የጋሊን ወራሪዎችና አስወራሪ ዏማራ ተብዬ 
ባንዳዎችን በሁለም ጊዜና ቦታ መመንጠር አሇበት። 
 
፪ኛ/ ያማራ ሌዩ ኃይሌና ብሔራዊ ጦር ጥቅምት ፳፬ ቀን ፳፻፲፫ ዓም በኢትዮጵያ መከሊከያ የሰሜን እዝ 
ሊይ ወያኔ ትግሬ ትሕነግ ያዯረገዉን አረመኔያዊ ጭፍጨፋና ወረራን ድባቅ መቶ  ኢትዮጵያን በመታዯጉ 
ምስጋናና ዉዳሴ ሲገባዉ ታሪካዊ ጸረ ዏማራ ምዕራባዉያንና አገር በቀሌ ቅጥረኞች እንዯሇመደት 
በዏማራና በኤርትራ መንግሥት ሊይ በሬዉ ሊም ወሇድ ዝባዝንኪ ያናፍሳለ። 
 
፫ኛ/ በወግ ኽምራ አዉራጃ የወያኔ ትግሬ ርዝራዥ ድንበር አሌፈዉ በንጹሐን ነዋሪዎች ሊይ የፈፀሙትን 
አረመኔያዊ ጭፍጨፋ፣ ዘረፋና የንብረት ዉድመት በአጽናኦት እናወግዛሇን። ይባስ ብል የጭፍጨፋዉ 
ዜናን እንኩዋን ባሕር ዳር ያለት ቅጥረኞች ሇመሸፋፈን መሞከረቸዉ በጣም አስቆጥቶናሌ።  
በዋግ ሇዯረሰው ጥቃት ዋና ተጠያቂያዉ ባሕር ዳር ያሇዉ ያቢይ አሕመድ ልላ ያማራ ብሌጽግና ተብዬዉ 
ጉጀላ ነዉ። ጀግናዉ የዋግ ኽምራ ሕዝብ ሰሊሙንና ዯህንነቱን ሇመጠበቅ በከፍተኛ ዯረጃ መታጠቅና 
መዯራጀት ስሊሇበት በአስቸኩዋይ አስፈሊጊዉ ሁለ ይቀርብሇት ዘንድ በአጽናኦት እንጠይቃሇን። 
 
፬ኛ/ በወሇጋ በትናትናዉ ዕሇት ብቻ በአረመኔ ጋልች የተጨፈጨፉት እሰከ አሁን ቁጥረቸዉ ከመቶ 
ሰማኒያ በሊይ እንዯሆነ የተረጋገጠዉ ንጽሐን ያማራ ሕጻናት፤ እናቶች አዛዉንት አስቀድመዉ ድረሱሌን 
እያለ ዋይ ዋይ ሲለ ተፈጅተዋሌ። በተመሳሳይ ጊዜ በመተከሌ ከቻግኒ ወዯ በሇስ በአውቶቢስ ተሳፍረዉ 
የነበሩትም ተገድሇዋሌ። በሁለም ቦታ ከመተክሌ እስከ ዯቡብ ጉራፋርዳ የሚዯረገዉ ዏማራን ሇይቶ 
መፍጀትና ከመኖሪያ ቦታዉ ማፅዳት በአቢይ አሕመድ መንግሥት ተብዬዉ ጉጀላ ድጋፍና ይሁንታ 
መሆኑ የተረጋገጠ ነዉ።   
 
ሞት  ሇፀረ ዏማራ ኦነግ ! ኦፌኮ! ሞት ሇጸረ ዏማራ ትሕነግ አጋሜ 
ሞት  ሇኦሮሞ (ጋሊ) ብሌጽግና ፓርቲ! 
ሞት  ሇዏማራ ተብዬው ብሌጽግና የባንዳ ጥርቃሞ ፓርቲ! 
ሞት ሇኢዜማ የጋሊዉ አቢይ አሕመድ ብሌጽግና/ኦነግ ! 


