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AMHARA PEOPLE’S ORGANIZATION(APO) 
19.05.2021 

የዏሕዴ ጥያቄዎችና ወቅታዊዉ መግሇጫ  

መግቢያ 

በሸዋ ክፌሇ ሀገር በጥንታዊዉ ይፊት አዉራጃ ዉስጥ ከሚገኙት 6 ወረዲዎች ሁሇቱን ማሇትም ፊርሲና  ቦሬ መዯይቶን 
እንዱሁም ከወል ቃለ ወረዲን ወስዯዉ ወያኔ አጋሚድዉ ትሕነግ ና ተሊሊኪዉ የባንዲ አጋሰስ ጥርቅሙ ብአዳን ተብዬዉ የዚሬዉ 

የጋሊ ኦነግ/ ኦፒዱኦ ቅሌብ ቅጥረኛ ያማራን ሕዜብ በኢትዮጵያ ዉስጥ ቀዲሚዉ ትሌቅ ብሔር የመሆኑን ዯረጃና ስፊት ሇመቀነስና 
ሇማጥፊት በሸረቡት ሴራ ነዉ በቁጥር በጣም ጥቂት ሇሆኑት  ከመጤ ወራሪ ጋሊ ጎሣ ወገን ሇጥሙጋ ና ከሚሴ ሊን ጋልች ሌዩ 

"የኦሮሞ ዝን" ባማራው ጥንታዊ  አገር ምዴረ ገኝ ሊይ ያዋቀሩት።  

በይፊት ያማራ ምዴር ሊይ በከሚሴና አካባቢዋ የጦር ሰፇር መሥርተው፣ በኦነግ/ኦፒዱኦ ሌዩ ኃይሌ ና ጦር ሠራዊት ቀጥታ 
ዴጋፌና አዜማችነት እንዱሁም ባሕር ዲር ና አዱስ አበባ በተጎሇቱት ያማራ ክሌሌ ተብዬዉ ሆዴ አዯሮቹ የብአዳን ጉጀላዎች ትብብርና 
እንክብካቤ የሸዋ ይፊት ዏማራ ሕዜብ ካሇፈት ሦስትዓመታት ጀምሮ ባገሩ በምዴሩ ሇተከታታይ የጋሊ ወረራ፣ እሌቂትና ረፊ 
ተዲርጎዋሌ።  በተሇይም ኤፋሶን አጣዬ ከተማ ከስዴስት ጊዛ በሊይ ተወራ ባሊፇዉ ሚያዙያ ወር ፇጽሞ ወዴማሇች። ነዋሪዎቿ በአረመኔ 
ሁኔታ ተጨፌጭፇዋሌ። ሃብት ንብረታቸዉ ተቃጥሎሌ፣ ተርፎሌ። ከጭፌጨፊዉ የተረፈት ተፇናቅሇዉ በያሇበት ተብትነዋሌ። 
በአጠቃሊይ ከሦስት መቶ ሽህ በሊይ ሕዜብ ተፇናቅሇዉ አስቸኩዋይ ርዲታ ይፇሌጋለ። 

በኤፌራታና ግዴም ወረዲ የሚገኙት ያማራ ሕዜብ ከተሞች እነ ማጀቴ፣ ካራ ቆሬ፣ ሸዋ ሮቢት፣ ወተረፇ ተሇይተዉ 
የተከታታይ ወረራ፣ ዜርፉያና ዉዴመት ይሊማ ሲሆኑ በጎጃም አገዉ ምዴር መተከሌ ዏማሮችና አገዎች በገፌ በየቀኑ ሲገዯለ፣ 
ሲፇናቀለ፤ በወሇጋ ዏማራዎች በአረመኔያዊ ሁኔታ ሲታረደ፣ ሲቃጠለ፣ ሃብት ንብረታቸዉን ተርፇው እንዲይሸሹ እንኩዋ በጋሊ ሌዩ 
ኃይሌና ፖሉስ እየተያዘ ሲያሌቁ ያማራ ክሌሌ አጋሰሶች ሊማራ ሕዜብ ፌጅትና የር ማፅዲት መቻ ዋና አስጨፌጫፉ፣ አፇናቃይና 
አራፉ ሇሆኑት ሇባሇተረኞቹ ሇጋሊ አባ ደሊዎች ሇነ ሽመሌስ ጉዱሳ፣ አቢይ አሕመዴ ወተረፇ እና ሇጉምዘ ጭራቅ ሰዉ በሊ የመተከሌ 
አገዉ ዏማራን አስገዲይና አፇናቃይ ጋራ ይሞዲሞዲለ፣ ያሇ ሕጋዊ ዉክሌና ያማራን የባሕሌ ሌብስ ካባ ሸሊሚ ሆነዉ ይንበሊጠጣለ። 

በሸዋ ይፊት ኤፌራታ ግዴም ወረዲ የኤፋሶን/አጣዬና ላልች ያማራ ከተሞችን በተከታታይ የጥሙጋና ከሚሴ ጋልች 

በተረኛዉ የአቢይ አሕመዴ ኦነግ/ኦፒዳኦ መንግሥት ተብዬዉ ርዲታና አስተባባሪነት በፇጸሙት ረፊና ዉዴመት፣ አማራዉን ሇይቶ 

ፌጅት የአጣዬ ከተማ ሙለ በሙለ ወዴማሇች፣ ከ90 ሽህ በሊይ ነዋሪዎቹዋ ተፇናቅሇዋሌ። የኤፌራታ ግዴም ወረዲ ንጹሏን ዏማሮች 
በአረመኔ ሁኔታ ተጨፌጭፇዋሌ፣ ሃብት ንብረታቸዉን በጠራራ ፀሏይ ተርፇዋሌ። አቢያተ ክርስቲያን ጋይተዋሌ፣ ካሕናት መነኮሳቱ  
ሰማእታትት ሆነዋሌ። የመንግሥታዊ ሆነ የግሌ ቤት ንብረት ወዴሟሌ። ራፉና ወራሪ ጋልች በተዯራጀ መሌክ ተሰማርተዉ 
የሚችለትን ሁለ ጭነዉ አግዋሌ። ያሌጫኑትን አቃጥሇዋሌ፣ ሰባብረዉ ከጥቅም ዉጪ አዯርገዉ ነዉ የተመሇሱት። የጋልቹ ወረራ፣ 
ዜርፉያና የር ጅትና ማፅዲት ዋና ዓሊማዉ ሸዋን ከዏማራ የፀዲ የወል ኬኛዉ ሰሜን ኦሮሚያን የመፌጠር መቻ ነዉ። በሰሜን ሸዋ 
ኤፌራታ ግዴም፣ በመራቤተ ዯራ እንዱሁም በመተከሌና በወሇጋ ያማራን ገበሬዎች ሇይቶ በየጊዛው እየተፇጸመ ሊሇዉ የተቀነባበረ 
የር ፌጅትና ማጽዲት በዋና ተጠያቂዎቹ በአቢይ አሕመዴ ጠቅሊይ ሚኒስተርነት የሚመራዉ የጋሊ ኦነግና የብአዳን አጋሰስ ቅጥረኛ 
ባንዲዎች ናቸዉ።  

ከአጣዬ ዉዴመት መሌስ 

የአጣዬን ዉዴመትና እሌቂት በመቃወም መሊዉ ዏማራ እጅግ በጣም አስዯማሚ ሰሊማዊ ሰሌፌ በማዴረግ ባሕር ዲር ሊይ ያሇዉን 

የባንዲ ጥርቃሞ ብአዳንና ያማራን ገበሬ አሳራጅና እፇናቃይ ያቢይ ኦነግ ጋሊ ብሌጽግና ፀረ-ዏማራ ሴራን በማዉግዜ ተከናዉኗሌ።      

መሊዉ ዏማራ ሕዜብ አንቅሮ የተፊዉ ጉጀላ ብአዳን ትንናት የትሕነግ ዚሬ የተረኛዉ ጋሊ ኦነግ ልላ ሰሊማዊ ሰሌፈን ያጋጁትን፣ 

ያማራ ፌጅት ይቁም! በቃን ብሇዉ የተነሱ ያማራ ሌጆችን እንበሇ ሕግ በያሇበት አስሯሌ። በዏማራ ሌዩ ኃይሌ ሊይ ከጠሊት ጋራ 
እየተሞዲሞዯ ሴራና ዯባ ይፇጽማሌ። 
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 ከአጣዬ ዉዴመት መሌስ የተረኛዉ አቢይ አሕመዴ የኦነግ/ ኦፒዱኦ ጦር ሠራዊት ከዯብረሲና  እስከ ቃለ ዴረስ ባሇዉ አዉራ ጎዲና 

ግራና ቀኝ 20 ኪል ሜትር ትጥቅ ያሇው ማንም ሰዉ እንዲይንቀሳቀስ ወታዯራዊ እዜ ጣቢያ አቁሞ በጋሊ ወራሪዎችና ራፉዎች ሊይ 
አጸፊዊ ርምጃ እንዲይወስዴባቸዉ ከፌተኛ ጥበቃ በማዯረግ ሊይ ነዉ። የዙህም ሴራ ዋና ግቡ ያማራዉን ታጣቂ ገብሬና ብሔራዊ ጦር 
ትጥቅ በማስፇታት ሇቀጣዩ የጋሊ ወረራ ማመቻቸት ነዉ። ከዙህም ላሊ ዏማራዉ አርሶ አዯር በወቅቱ እንዲያርስ አግድ ሇጋሊ ሊን 

የመሬት ወረራ የሚዯረግ ትብብርም ነዉ። ላልቹ የፀረ-ዏማራ ፣ ፀረ-ሸዋው ሴራ ገመጆች ዯግሞ ባሕርዲር ያለት የክሌሌ ተብዬዉና 

የዝኑ የብአዳን ብሌፅግና ካዴሬዎች ናቸዉ። እነዙህ ያቢይ አሕመዴ ቅሌብ አጋሰስ የጋማ ከብቶች ሲሽቃብጡ በአጣዬና አካባቢዉ 
ግዴም ኤፌራታ አሁን ሰሊም ሰፌኗሌ፣ ተፇናቃዮች እየተመሇሱ ነዉ እያለ ይወሻክታለ ። አንዴም ወንጀሇኛ ስይጠየቅ የተረፇዉ ሃባት 
ሳይመሌስ እንዱህ ዓይነቱ ማሽቃበጥ ዏማራን ሇቀጣይ ጭፌጨፊና ፌጅት ማጋጀት ስሇሆነ አዯብ ግዘ። 

ከአጣዬ ዉዴመት መሌስ ምን እየሆነ ነዉ ? 

የተረኛዉ አቢይ አሕመዴ የኦነግ/ ኦፒዱኦ ጦር ሠራዊት ከዯብረሲና  እስከ ቃለ ዴረስ ባሇዉ አዉራ ጎዲና ግራና ቀኝ 20 ኪል 

ሜትር ትጥቅ ያሇው ማንም ሰዉ እንዲይንቀሳቀስ ወታዯራዊ እዜ ጣቢያ አቁሞ በጋሊ ወራሪዎችና ራፉዎች ሊይ አጸፊዊ ርምጃ 

እንዲይወስዴባቸዉ ከፌተኛ ጥበቃ በማዯረግ ሊይ ነዉ። የዙህም ሴራ ዋና ግቡ ያማራዉን ታጣቂ ገብሬና ብሔራዊ ጦር ትጥቅ 

በማስፇታት ሇቀጣዩ የጋሊ ወረራ ማመቻቸት ነዉ። ከዙህም ላሊ ዏማራዉ አርሶ አዯር በወቅቱ እንዲያርስ አግድ ሇጋሊ ሊን የመሬት 

ወረራ የሚዯረግ ትብብርም ነዉ። ላልቹ የፀረ-ዏማራ ፣ ፀረ-ሸዋው ሴራ ገመጆች ዯግሞ ባሕርዲር ያለት የክሌሌ ተብዬዉና የዝኑ 

የብአዳን ብሌፅግና ካዴሬዎች ናቸዉ። እነዙህ ያቢይ አሕመዴ ቅሌብ አጋሰስ የጋማ ከብቶች ሲሽቃብጡ፣ በአጣዬና አካባቢዉ 

ግዴም ኤፌራታ አሁን ሰሊም ሰፌኗሌ፣ ተፇናቃዮች እየተመሇሱ ነዉ እያለ ይወሻክታለ ። አንዴም ወንጀሇኛ ስይጠየቅ የተረፇዉ 

ሃባት ሳይመሌስ እንዱህ ዓይነቱ ማሽቃበጥ ዏማራን ሇቀጣይ ጭፌጨፊና ፌጅት ማጋጀት ስሇሆነ አዯብ ግዘ። የአጣዬና አካባቢዋ 

ተፇናቃዮች ራሳቸዉ ብቻ በነጻ መርጠዉ የሚሰይሙት አስተዲዴር፣ የፀጥታና ተከሊካይ ኃይሌ አስታጥቀዉና አዯራጅተዉ ወዯ 

ቀያቸው ይመሇሳለ። በእግዙብሔር ቸርነት ካረመኔ የጋሊ ጭፌጨፊ የተረፈት ሇዲግም ዕሌቂት አይሄደም። በወገኖቻቸዉ ንዴ 

ይቆያለ እንጂ። ጅራፌ ራሱ ገርፍ ይጮኻሌ እንዱለ ያጣዬና አካባቢዋ አስዉዲሚዎችና አስጨፌጫፉዎች እንበሇ እፌረት "ሇሰሊሙ 

ና መረጋጋቱ ጠብ ጫሪዎች ችግር ፇጠሩብን" እያለ የወታዯሩ እዜ ጣቢያ መሪ አዚዦችና የሰሊምና እርቅ ተብዬ አዉዯሌዲይ ወሬ 

አቃሊጮች ሲቦተሌኩ መስማት እጅግ በጣም ያሳምማሌ።  

በየዕሇቱ እየተፇጸመ ሊሇዉ የተቀነባበረ የር ፌጅትና ማጽዲት ዋና ተጠያቂዎቹ በአቢይ አሕመዴ የሚመራዉ የኦሮሞ 

(ጋሊ)ብሌጽግና ጨንበሌ ያጠሇቀዉ የጋሊ ነፃ አዉጪ ግንባር ና የቅጥረኛዉ ያማራ ብሌፅግና የሚባሇዉ የጥቂት ጎጃሜና ጎንዯሬ 

ባንዲዎች ስብስብ ናቸዉ። የብአዳን/ኢሕዳን ፀረ-ዏማራ ቅጥረኞች ከትግሬ ትሕነግ አጋሜ ጋራ ከ1983 ዓም ጀምሮ ተሞዲሙዯዉ 

በከፇቱት መቻ ከሏረርጌ እስከ ወሇጋ፣ ከዯቡብ ጉራፊርዲ እስከ ሰሜን ወሌቃይት ጠገዼ ጠሇምት፣ ራያ ከፌተኛ ኢሰባዊ ዴርጊት 

ሲፇጸም ቆይቷሌ። በሸዋ ይፊት ኤፌራታ ግዴም በአጣዬ/ኤፋሶን፣ ማጀቴ፣ ካራቆሬ፣ ሸዋ ሮቢት ወተረፇ አካባቢ ይኽዉ ሇ፭ኛ ጊዛ 

ጋልች በከፌተኛ ዯረጃ ተዯራጅተዉ አጣዬ ትንሽ ከተማን አንዴዯዋታሌ። የነዋሪውን ዏማራ ሕዜብ ሇይተዉ ገዴሇዋሌ፣ርፇዋሌ። 

በጣም ከፌተኛ ግምት ያሇዉ ሃብት ንብረት ወዴሟሌ። በተረኛዉ የአቢይ አሕመዴ መንግሥትና በአማራ ክሌሌ ተባባሪዎቹ 

የሚዯገፈት፣ እጅግ በጣም መናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቁት፣ ሇመቻቸዉ ትጥቅና ስንቅ አምቡሊንስ ሳይቀር ማጕዋጕዣ ያሊቸው 

የጋሊ  አረመኔዎች "አሊሁ አክበር" እያለ ነበር ዏማራን ከአገሩ ከምዴሩ ከይፊት ሇማጥፊት በተከታታይ ጊዛ የመቱት። ይህ ሁለ 

ጭፌጨፊ በሸዋ ይፊት ያማራ ክሌሌ አካሌ ተብየዉ ዉስጥ ሲፇጸም ወንጀሇኞች እጅ ተፌንጅ ቢያዘም እንኩዋ ከበሊይ ባሇሥሌጣን 

ቀጭን ትዕዚዜ ይሇቀቃለ። ምዴረ ገኝ ከሚሴን ሇጋሊ ሌዩ ዝን ብል ያጋጀዉ፣ ሇኦነግ ታጣቂ ኃይሌ የጦር ማዯራጃ ስፇር 

የፇቀዯሇትና እስከዚሬ የሚንከባከበዉ ባሕር ዲር ያሇዉ የባንዲ ሆዲም ስብስብ በአሁነ ጊዛም ያቢያ አሕመዴ የጋሊ ኦነግ ተሊሊኪ 

እንኩዋን ሇመተከሌና ወሇጋ ዏማራዎች ሰቆቃና ዋይታ ሉዯርስ ይቅርና ያማራ ክሌሌ "ሰሜን ሸዋ ዝን" ተብዬዉ በጣም ትንሽ 

ሇኦሮሚያ ካሌሰጡት ዉስጥ የሚኖረዉን ዏማራ ፇጽሞ ሇማጽዲትና ሇማዉዯም በመሥራት ሊይ ናቸዉ።  

በመተከሌ በወሇጋና በአጣዬ የሚዯረገዉን ጭፌጨፊ፣ ያማራ ፌጅትና ር ማፅዲት ተቃዉመዉ ዏማራዉያን ሰሊማዊ ሰሌፌ 

በማዴረጋቸዉ የነ አቢይ አሕመዴ ጋሊ ብሌጽግና አሽከር ሆዲሞች የሚያዯርጉት ኢሰባዊ ዴርጊት መሊዉን ያማራ ሕዜብ ሇከፌተኛ 

ተቃዉሞ  ያነሳሰዋሌ እንጂ አያስቆመዉም። 

ስሇሆነም፤ 

፩ኛ/ ያማራ ክሌሌ ተብዬ የባሕርዲር ቅምጥ ቅጥረኞችና ዯብረ ብርሃን ያለት አሳማ ወኪልች በአጠቃሊይ ሇአጣዬና አካባቢዋ 

ዉዴመት ተጠያቂ ዎች ናቸው።በአስቸኩዋይ ሇፌርዴ ይቅረቡ! 

፪ኛ/ብአዳን የተባሊ ቅጥረኛ በመሊዉ የሸዋ ሕዜብ የተወገና የተኮነነ በሕግ የታገዯ ጉጀላ ነዉ። የሸዋ ሕዜብ እራሱን ከአረመኔ ጋሊ 
ወረራ ሇመከሊከሌ መታጠቅና መዯራጀት ግዳታ ነዉ። በዯቡብ ወልና በሸዋ ሊይ የተቃጣዉን የጋሊ ወረራ ያቀነባበሩት አዱስ አበባና 
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ባሕር ዲር ያለት የነአቢይ አሕመዴ ኦነግ ኦሮሙማ ዕቅዴና ዜግጅት ተባባሪዎች በመሆናቸዉ የሸዋና የቤተ ዏማራ ሕዜብ በራሱ 
ተዯራጅቶ መመከት የሕሌዉና ጉዲይ ነዉ። 

፫ኛ/የይፊትአዉራጃ የአጣዬና አካባቢዉ ሕዜብ በአስቸኩዋይ አዱስ ጊዛያዊ ያስተዲዯር መዋቅር ከማንም ዴርጅት በተሇይም 
ከብአዳን ምንም ንክኪ ያሌነበራቸው ያካባቢዉ የይፊቴ ዏማራዎችን ብቻ የያ ከቀበላ እስከ ወረዲ ተመርጠው መሰየም አሇባቸዉ። 
እንዱሁም የይፊትን አዉራጃ ወረዲዎች ፅጥታና ዯህንነት የሚጠብቅና የሚከሊከሌ ከቀበላ እስከ አዉራጃዉ በመናዊ ትጥቅና ስሌት 
የተዯራጀ ብሔራዊ ጦርና ሌዩ ኃይሌ መዋቀር ግዳታ ነዉ። የራሳ፣ የቀዎት፣ የአንፆኪያ ፣ የማፈዴ፣ የኤፌራታ፣ የገምዚ ገበሬ ሁለም 
መናዊ ትጥቅ ያስፇሌገዋሌ። 

፬ኛ/ይፊት አዉራጃ ራሱን በራሱ የሚያስተዲዴር ነዉ። ከእንግዱህ በሁዋሊ የባሕርዲር ሆነ የዯብረ ብርሃን ቅጥረኛ የብሌፅግና 

አስጨፌጫፉና አፇናቃይ ጉጀላ በምዴረ ይፊት ዜር አይለም። የይፊት ዏማራ ሕዜብ ራሱን በራሱ የማስተዲዯር መብትና ነጻነት፣ 
ችልታና ዕዉቀት አሇዉ። 

፭ኛ/በዉጪም ሆነ በዉስጥ የሚገኘዉ ያማራ ተወሊጅ ኢትዮጵያ ትባሌ የነበረቺዉ አገር የፇረሰች የጋሊ የትግሬ አረመኔዎች መፇንጪያ 
መሆኑዋን አዉቆና ተረዴቶ፣  ባማራ ሕዜብ ዕሌቂትና ፌጅት ሊይ ሇምትኖር፣ በያሇበት ያማራ ንፁሕ ሕዜብ መታረጃ ቄራ ባንቱስታን 

ኢትዩጵያ ከምዴረ ገጽ ትዉዯም! በዉሽት አንዴነትና የከሰረ ኢትዮጵያዊነት ሽፊን ያማራን ሕዜብ ፌጅትና የር ማጽዲት በጋልችና 
አጋሜ ትግሬዎች አዴራጊነት፣ በምዕራባዉያን ይሌቁንም በአሜሪካ፣ በእንግሉዜ፣ በአዉሮፓዉያንና በአረብ ጸረ ዏማራ ኃይልች 
ዯጋፌና ትብብር እየተፇጸመ ያሇዉን ሴራ ሇማክሸፌ ዏማራዉያን ሁለ አወናባጆችን ወር በለ ብሇዉ መነሳት አሇባቸዉ።  

፮ኛ/በወሌቃይት ጠገዳ ማይካዴራ ወያኔ ትግሬ ትሕነግ  በዏማራዉያን ሊይ የተፇጸመዉን አረመኔያዊ የር ማጥፊት ወንጀሌና በሰሜን 
እዜ መከሊከያ ኃይሌ ሊይ በላሉት ር ተኮር ጭፌጨፊን ሇመሸፊፇንና ሇመካዴ ታስቦና ታቅድ ርዜራዥ ትሕነግና ዱጂታሌ ስዯተኛ 
ወያኔ ትግሬዎችና ምዕራባዉያን ቀጣሪዎቻቸው የሚነዘትን በሬዉ ሊም ወሇዴ የፇጠራ ትርክት በአጽንዖት እንቃወማሊን። ያማራን ሌዩ 
ኃይሌና የኤርትራን ሠራዊት መሌካም ስምና ተግባር  የወያኔ ትግሬ ትሕነግ ጉጀላዎችና የባሕር ማድ ቀጣሪዎቻቸዉን የዉሸት 
ፕሮፓጋንዲ በሁለም ቦታና ጊዛ እናጋሌጣሇን። 

፰ኛ/የሱዲን መንግሥት ሇወያኔ ትግሬ በማይካዴራ ያማራ ጨፌጫፉዎችን ሸሽጎ ትጥቅ፣ ስንቅና ዜግጅት እያቀረበ ሇቀጣይ እሌቂት 
መቻ የሚያዯርገዉን ሴራ በጥብቅ እናወግዚሇን። የሱዲን ወራሪ ጦር ከኢትዮጵያ ግዚት በአስቸኩዋይ ይዉጣ። 

፱ኛ/ያሜሪካን የጆ ባይዯን መንግሥት ቅጥረኛ ተሊሊኪያቸዉ የወያኔ ትግሬ ትሕነግ አሸባሪ ጉጀላ ከመቃብር አንስተዉ በኢትዮጵያ ሊይ 

ዲግም እንዱፇነጪ ይቻሌ መስልቻዉ የሚያዯርጉትን ጠሌቃ ገብነት እንኮንናሇን። በተሇይም ምዴራችንን ወሌቃይት ጠገዳ ጠሇምትን 
ሇትግሬ ይመሇስ ብሇዉ የሚቀዣብሩትን በጣም ወራዲ ዴርጊት የዓሇም ፖሉስ ብቸኛ ሌዕሇ ኃያሌ ነኝ ባይዋ ምንኛ እንዯ ቀጠች 
በግሌፅ ያሳያሌ። 

፲ኛ/ያቢይ አሕመዴ የጋሊ ኦነግ/ኦሮሞ ብሌጽግና መንግሥት ከሱዲን ወራሪ ጋራ ተሞዲሙድ የኢትዩጵያን ሌዐሊዊ ግዚት ማስዯፇሩን 
እንኮንናሇን። 

፲፩ኛ/የጋሊ ሌዩ ኃይሌ ፖሉስና ታጣቂ ሠራዊት ከአዱስ አበባና ዘሪያዋ ከሸዋ ይዉጣ! አዱስ አበባ የሸዋ መዱና ናት! ከይፊት ዯብረሲና 

እስከ ወልቃለ ያሇዉ የወታዯራዊ እዜ ጣቢያ በአስቸኩያ ይነሳ! 

አርበኛ ታዱዎስ ታንቱ በአስቸኩዋይ ይፇቱ!! 

ፌትሕ ሇሕሉና እሥረኞቹ፣ 

ሇነ እስክንዯር ነጋ፣ ስንታየሁ ቸኮሌ፣ አስቴር ሥዩም ፣ አስካሇ ዯምላ ወተረፇ 

ሞት!  ሇጸረ ዏማራ ጉጀላዎቹ  ሇነ ኦነግ /ኦፋኮ/ኦፒዱኦ /ብአዼን 

ዏማራ ሕዜብ ዴርጅት(ዏሕዴ) 
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