
የት ይደርሳል የተባለ ወይፈን ስጋው ሉካንዳ ተገኜ ይላል ደጉ ያገሬ ሰው፥ 
 

ሞረሽ ብሎ ራሱን የሰየመውና መቀመጫውን በውጭ አገር አድርጐ ለአማራ ህልውና እታገላለሁ 
የሚለው ድርጅት፥ ድመት መልኩሳ አመሏን አትረሳ ሆነና ነገሩ፥ ዛሬ የአማራ ተቆርቋሪ ሆነው የቀረቡት 
ገና ከጅምሩ ትግሬዎች የጥፋት ብትራቸውን አማራ ላይ ማሳረፍ ሲጀምሩ በዚያ ክፉ የመከራ ዘመን፥ 
አማራነታቸው እንዳይታወቅ ወንድነታቸውን ዘንግተውና አቀርቅረው፥ የአማራውን መደራጀት ሲኮንኑ 
ሲቃወሙ የነበሩት፥ የዛሬዏቹ ሌላው በደለደለው የሰላም ጓዳና ላይ ቆመው፥ ለአማራ እንታገላለን 
ሲሉን፥  
ዘግይተውም ከገባቸው እሰየው፥ ወደ ልቦናቸው ከተመለሱ በማለት፥ በግሌ ደግፌያለው፥ 
የሚቃወሙትን እናፍርሰው የሚሉ ሀይሎች ጋር፥ በግልጽ ተፋልሚያለው፥ እውነት ለአራማው የቆመ 
መሰሎኝ፥ አለመሆኑን ግን ጁን 19/6/2007 ባሰራጨው የግሉ ሬድዬ፥ ለአማራው ህልውና 
ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን እውቀታቸውን ከዚያም በላይ ውድ ህይዎታቸውን አሳልፈው የሰጡትን፥ 
ሀይሉ ሻውልን እጅግ በሚያሰጠላ የመሸታ ቤት አሉባልታ፥ ስም በማጥፉት አሰራጭቷል፥ የቀደሙ 
የአማራ ታጋዮችን አክብሮት ሳይኖረው፥ እውቅናም ሞረሽ ሳይሰጥ፥ ለአማራ ህልውና እታገላለሁ 
የሚለው ሞረሽ የግል ዝናና ክብር ፈላጊ እንጅ ለአማራ እንዳልቆመ በራሱ ግዜ አረጋግጧል፥ እውነት 
ከልቡ ለአማራው ቆሜያለሁ የሚለን ከሆነ፥ ያንን ፕሮግራም ለማን ይጠቅማል፥ ማንን ያስደስትልኛል፥ 
ምንስ የፖለቲካ ትርፍ ያስገኝልኛል ብሎ እንደሆነ ፥,ከሞረሽ በላይ የሚያውቅ ስለማይኖር፥ መልስ 
መስጠት ግን ግድ ይለዋል፥ ካልሆነም ሞረሽ የሀይሉ ሻዉልንም ሆነ ፥ከመአህድ እስከ መኢአድ ከትግሬ 
የባንዳ ድቃላ ጋር፥ ግንባራቸውን ለጥይት ሰጥተው የታገሉ የቁርጥ ቀን ኢትዮጵያዊ የአማራ ልጆችን 
ስም የማንሳት የሞራልም የህሌናም ብቃት ስለ ሌለው በግልጽ ይቅርታ መጠየቅ ይገበዋል፥ ሞረሽ 
በውጭ ሀገር ተቀምጦ ከነሱ የተሻለ ምን ሰርቶ ነው፥የሞረሽ ትግል የቀደሙ ታጋዮችን አለሙም 
አጠፉም እነሱን ማዋረድና ከአንድ ከተማ ወደ አንድ ከተማ በአይሮፕላን መንጐማለል ፥የሞረሸ መርህና 
አላማ ከሆነ ብርታቱን ይስጣችሁ፥ እኛም የጀግኖቻችን የክብር አጽም በክብር እንድተኛ እንከላከላለን፥
ከእንግድህ ሆኖ መገኜት እንጅ አማራውን እያዋረዱ ለጠላት በር ከፍቶ ዱላ እያቀበሉ የአማራ ድርጅት 
ነኝ ማለት ራስን ማታለል ካልሆነም አስመሳይነት ስለሆነ ህዝብ ማወቅ ያለበት መረጃ ሁሉ ይለቀቃል፥ 
 
የግንቦት ሰባትና የኦነግ መሪዎችን ስም ደፍራችሁ ለመጥራት አቅም አጥታችሁ አንዳንድ ሀይሎች 
እያላችሁ የምትወላገዱ ፥ በትግል ላይ የሞቱ ታጋዮችን ለማዋረድ ሱሪ ማን እንዳስታጠቃችሁ ፈጣሪ 
ይወቀው፥ 
 
አማራው በእውነት ለእውነት እላችኌለሁ በዚህ ሙት ወቃሽ ተግባራችሁ ያውም በውሸት በተሞላ 
የቃላት ክምር፥ የስም ማጥፋት፥ የሚያስጠላና የማያስጠላውን ያለመለየት አቅም ማነስ ችግር 
ካለበለዚም አጉል ጀብደኝነት የተነሳ፥ በምታሰሙት መረን የለቀቀ መቀባጠር ጠላት እንጅ ወዳጅ ወይም 
ተከታይ እንደማይኖራችሁ ልታውቁት ይገባል፥  
 
ይህንን ያዳምጡና ይፍረዱ 

http://ethiopatriots.com/sound/Voice-of-Amara-Radio-19-28-
June2017.mp3 
 

ሞት የትግሬ ባንዳ ውላጅ ለሆኑት ፀረ አማራና ፀረ ኢትዮጵያ ወያኔዎች 


