ዐማራ ሕዝብ ዴርጅት (ዐሕዴ)
AMHARA PEOPLE’S ORGANIZATION (APO)
ይዴረስ ሇሰሜን በጌምዴር ወሌቃይት ጠገዳ ጠሇምት!
ሇወል ራያ ቆቦና አዘቦ!
ሇመሊዉ ሸዋ ና ቆሊ ዯጋ ዲሞት አገዉ ምዴር መተከሌ ጎጃም!
ሰሞኑን እንዯ አሇፉት ጊዜና ወራት ያማራ ሕዝብ ጭፍጨፋ ቀጥሎሌ። በአቢይ አሕመዴ የጋሊ ኦነግ ብሌፅግና
ተብየዉ የሚመራዉ መንግሥት ከወያኔ ትግሬ ጋራ ባማራና አፋር ሕዝብ ኪሳራ እየተሞዲሞዯ ይገኛሌ። ስሇሆነም ነዉ
በትናንት ዕሇት የወያኔ ትግሬ አፈ ቀሊጤዎቹ እነ አምኒስቲ (AI) እና ሂዩምን ራይት ዋቺ (HRW) ተብዬ የምዕራባዉያን
ቅጥረኛ ተሊሇኪ ዴርጅቶች በወሌቃይት ጠገዳ ጠሇምት በአረመኔዉ የትግሬ ቅጥረኛ ፋሽስት ትሕነግ የተፈፀመዉን
ኢሰባዊ ዴርጊት፣ የዘር ማጥፋትና ማፅዲት ሇመሸፈን ታስቦና ታቅድ የዉሸት መግሇጫ ዝባዝንኪ እስከ 240 ገጽ በሊይ
የሚሆነዉን ቀዯም ብል የጎንዯር ዩኒቨርስቲ በወሌቃይት ጠገዳ ያዯረገዉን ተጨባጅ ማስረጃ ሇዓሇም ሕዝብ ይፋ
ባዯረገበት ማግስት በብርሃን ፍጥነት ያጋሚድ ትግሬ ወያኔ ትሕነግ የባሏር ማድ ጠባቂዎቹና ቀጣሪዎቹ በሰባዊ መብትና
ነፃነት ሽፋን ተጀቡነዉ የዘመናት ያማራ ኢትዮጵያዊ ሕዝብ ጥሊቻ ዘመቻቸዉን የሚያራግቡት። ማንም ይወቅ ወሌቃይት
ጠገዳ ጠሇምት እንዱሁም ራያ አዘቦና ቆቦ ያማራዉ ምዴር ናቼዉ።
ሰማይ ከፍ ምዴር ዝቅ ቢለ የማይቀይር ሏቅ ነዉ።
የነአቢይ አህመዴና ሽመሌስ አብዱሳ ኦነግ ጋሊ ታጣቂ ቡዴን በሸዋ ምዴር በምንጃር ወረዲ አዉራ ጎዲና ቀበላ ሊይ
ወረራ ሇማዴረግ ዘምቶ፣ ተኩስ ከፍቶ፣ በዚያ የነበሩትን የፅጥታ ጠባቂዎች በመግዯለ ምክንያት የሽዋ ምንጃር ጀግና ዴባቅ
መቶታሌ። የነአቢይ አሕመዴ ሽመሌስ አብዱሳ ጋሊ ኦነግ ታጣቂ በክሌለ ዉስጥ ሇብዙ ዘመናት የሚኖሩትን ዐማርኛ ተናጋሪ
እስሊም ክርስቲያን ያሌታጠቁ ገበሬዎችን፣ ሴቶችን፣ አዛዉንቶች ወዘተረፈ ያስጨፈጭፋሌ፣ ያፈናቅሊሌ። እንዯሇመዯዉ
በይፋት አዉራጃ አጣዬን ከስምንት ጊዜ በሊይ ወሮ እንዲስወዯመዉ በምንጃር በኩሌ ይዯረገዉ ወረራ ከሸፈበት። ስሇዚህም
ነዉ "ያማራ ጽንፈኛ በኦሮሚያ ምሥራቅ ሸዋ ፈንታላ ወረዲ" ወረረኝ ብል የመግሇጫ ቡራ ከርዩ አዉጥቷሌ።
እንተያያሇን። ይሌቅስ በሰሊም መኖር ካሌፈሊጋችሁ የሸዋ ዐማራ ምዴር ወሰኑ አዋሽ ወንዝ ነዉ።
ፈንታላ መተሃራ፣ ወሇንጭቴ፣ ናዝሬት፣ ቦሰት፣ ዯብረ ዘይት፣ ዝዋይ ወዘተረፈ ያማራ፣ ያርጎባና ጉራጌ ምዴር ናቸዉ። የኦነግ
ጋሊ አስተዲዯር ከምሥራቅ ሸዋ ከፈንታላ መተሃራ፣ ናዝሬት፣ ዯብረ ዘይት፣ ከዟይ፣ ከቅምብቢት፣ ከዯራ፣ ከሰሊላ፣
ከመናገሻ፣ ከወሉሶ፣ ከጉራጌ ሶድ፣ ከአዱስ አበባ በአስቸኩዋይ ሇቃችሁ ዉጡ!

ወሌቃይት ጠገዳ ጠሇምት ራያን ሇወያኔ ትግሬ መሌሶ ሇማስረክብ በአቢይ አሕመዴ ጋሊ ኦነግ ና
ጀላዎቹ ያማራ ብሌጽግና/ብአዳን እንዱሁም አብን ተብዬዎቹ ቅጥረኛ አገሰሶች እየተሸረበ ያሇዉን ሴራ
ዐሕዴ በአጽኖት ይቃወማሌ። መሊዉ ዐማራ ሕዝብ በያሇበት ተነስቶ ሴራዉን ማክሸፍ አሇበት።
የወሌቃይት ጠገዳ መብትና ነፃነት በትግለ የተረጋገጠ ነዉ። የባንቱስታ አፓርታይዴ ሕገ መንግሥት
ተብዬዉ ሆነ ያቢይ አሕመዴ የኦነግ መንግሥት በጭራሽ አይመሇከተዉም። የወሌቃይት ጠገዳ ጠሇምት
ዐማራ ሕዝብ ከተከዜ ወንዝ በመሇስ ርስቱ ሊይ ራሱን በራሱ የማስተዲዯር መብትና ነፃነቱ ሊይ በምዴር
ሊይ ከማንም ጋራ ሇመዯራዯር ፈፅሞ አይቀርብም። ሇወያኔ ትግሬ አረመኔ ጨፍጫፊ ወግነዉ እነ
አምኒስቲ ና ሂዩማን ራይት ዋች የተባለት የምዕራባዉያን ፀረ ጥቁርና የዘመናዊ ቅኝ ገዥ በዝባዦች ጥቅም
አስከባሪ አስመሳይ የሰባዊ መብት ጠባቂ ተብዬዎቹ በግሌፅ ሇይተዉ ያማራን ፋኖ፣ ሌዩ ኃይሌና ብሔራዊ
ጦር ትጥቁን ፈቶ ከወሌቃይት ጠገዳ ይዉጣ፣ ያፍሪቃ ሕብረት ሰሊም አስከባሪ ጦር በወሌቃይት ስፍሮ
ሇወያኔ ከሱዲን በኩሌ ትጥቅና ስንቅ ይቅረብሇት፣ ያማራዉ ሕዝብ ትግሌ ፋና ወጊዎቹን እነ ኮልኔሌ
ዯመቀ ዘዉደን ሇይቶ በመወንጀሌ ወሌቃይት ጠገዳ፣ ራያ ና አፋር ሇአቢይ አሕመዴ ኦነግ ሥሌጣን
ማቆያ የጭዲ ከብት ሇማስዯረግ የተሸረበዉን ሴራ ባፍጢሙ እንዯፋዋሇን። ዐማራ ሕዝብ ከእንግዱህ
ወዱያ በዉሸት ኢትዮጵያዊነት ሽፋን ፈፅሞ እይዘናጋም።
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