
APO Page 1 
 

የዏማራ ሕዝብ ዴርጅት (ዏሕዴ)  
AMHARA PEOPLE’S ORGANIZATION (APO) 
 

ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ 

የአቢይ አሕመዴ ጋሊ ኦነግ ባንቱስታን አፓርታይዴ የጎሳ ክሌሌ መንግሥት ከወያኔ  ትግሬ አረመኔ የታጠቀ ቅጥረኛ ጸረ ዏማራ ቡዴን 
ጋራ ተመሳጥሮ በትጥቅየሇሽ ንፁህ ዏማራዎች ሊይ ከወል እስከ ሸዋ እንዱሁም በሰሜን በጌምዴር የዯረሰዉ ፍፁም አረመኔ ጭፍጨፋ፣ 
የዘር ፍጅት፣ ዝርፊያ፣ የሃብት ንብረት ዉዴመት ና የነዋሪዎች ከመኖሪያ ቀያቸዉ መፈናቀሌ ይታወቃሌ። የትግሬ አንበጣ ወራሪ መንጋ 
ሇወራት በአቢያ አሕመዴ መከሊከያ ተብዬዉ ስሌታዊ ዴጋፍ ከወል እስከ ሸዋ ይፋት ና መንዝ ዴረስ ዘርፎ አዱስ አበባን ሇመያዝ 
ቀርበናሌ፣ ከተማዋን በአርባ ኪል ሜትር ቀሇበት ዉስጥ አዴርገናሌ ብሇዉ በዓሇም አቀፍ  መገናኛ በነ ሲኤኔኤን፣ ቢቢሲ፣ ሮይተርስ፣ 
አሌጃዚራ፣ ወዘተረፈ ሲያናፍሱ ነው የአባ ደሊ አቢይ አሕመዴ መከሊከያ ያማራዉ ሕዝብ ዋና ተቀሊቢ፣ የከባዴ መሣሪያ ትጥቁን 
የቀረበሇትን ስንቅ ሳይቀር ሇወያኔ ትግሬ እያስረከበ ከመቀላ እስከ ራያ ከዚያም እስከ ይፋት በመፈርጠጥ ሊይ ከነበረዉ ሠራዊቱ ጋራ 
በመሆን ማጥቃት ጀመረ የተባሌነዉ። መከሊከያዉ ሲፈረጥ ያማራ ሌዩ ኃይሌ፣ ብሏራዊ ጦር ና ፋኖ በያሇበት ወያኔ ትግሬን እንዲያጠቁ 
በጥብቅ ተከሌክሇዉ ነበር ከወራት በሊይ የቆዩት። በማጥቃቱ ዉጊያ ሂዯት የወያኔ ትግሬ አንበጣ መንጋንና ከባዴ ምሽጎችን ከጋሸና ፣ 
መቅዯሊ፣ መርሳ፣ ወሌዴያ፣ ቆቦ፣ ሏይቅ፣ ዉጫላ፣ ወዘተረፈ ዯረማምሶ አመዴ ደቄት አርጎ ሲኦሌ የሊከዉ ያማራዉ ሕዝባዊ ኃይሌ 
ፋኖ የጎጃሙ፣ የጎንዯሩ የወልዉ ና የሸዋው ነዉ። 

የወያኔን ወራሪ መንጋ ከቀኝ ከግራ ከፊትና ከሁዋሊ ጦረኛዉ ፋኖ፣ ሌዩ ኃይሌ ና ብሏራዊ ጦር ሲረፈርፉት ጥቂት ያመሇጠዉ ወዯ 
መቀላ ነፍሴ አዉጭኝ ብል ሲዯናበር  ኤያሇ ነዉ የጉዱፈቻ ሌጃቸዉ አባ ደሊ አቢይ አሕመዴ ዉጊያዉ ቆፙሌ ብል ቀጪን ትዕዛዝ 
ያስተሊሇፈዉ። ዓይኑን በጨዉ አጥቦ ያማራ ክሌሌ በመቶ ከወያኔ ወራሪ ትግሬ ነፃ ሆኖዋሌ፣ ጦርነቱ በዴሌ አሌቆዋሌ፣ ከእንግዱህ 
በዴርዴር ብቻ ይቁዋጫሌ ተብል ባማራና አፋር ሕዝብ ሕይወትና ንብረት ዉዴመት የዝንጀሮ ፖሇቲካ ቁማር የተቦተሇከዉ። 
መከሊከያዉ ባሊበት ቁጭ ብል እንዱቀሇብ እንጂ እንዲይዋጋ ሲዯረግ ፋኖን ዯግሞ ከጦሩ ግንባር ተመሌስ ብሇዉ አዘዙት። የፋኖ ወዯዬ 

ቀበላው መመሇስም ሆነ መኖር ሇኦነጉ አቢይ አሕመዴና ሶልግ ዉሾች ብአዳን/ብሌፅግና ባንዲዎች ሆዴ ቁርጠት ሆኖባቸዋሌ። 
ስሇሆነም  ያማራ ሕዝባዊ ኃይሌ ፋኖ በኛ ቅጥጥር ሥር ካሌሆነ በቀር በጭራሽ አይኖርም ብሇዉ እነ አቢይ አሕመዴ ያማራ ክሌሌ 
ተብዬዉን ከጦርነቱ መሌስ እንዲያንሰራራ፣ እንዱያዉም ሇዲግም ወረራና እሌቂት አመቺ ሁኔታዎችን ሇመፍጠር ሰነዴ አዘጋጅቶ 
ካዴሬዎችን  ሰብስቦ በመጋት ሊይ ነዉ። ሰነደን በመተግበር ዯረጃም ይኸዉ የፋኖ ዋና ዋና መሪዎችን እንዯነ ዘመኔ ካሴ ያለትን ሇማሰር 
ማዘዣ ወጥቶ ያቢይ የዯህንነት ሰዎች ጎጃም ገብተዋሌ። ያማራ ፋኖ እንዲይሰሇጥን በምሥራቅ ጎጃም ባሶ ሉበን ተከሌክሎሌ። የባሕር 
ዲርና ዙሪያዋ አስተባባሪን አስረዉታሌ። የወል ፋኖንና ያማራ ብሏራዊ ጦርን ያቢይ መከሊካያ ሰራዊት ትጥቅ በሰፊዉ እያስፈታ 
ይገኛሌ። የወያኔ ትግሬ ወራሪ መንጋ የከባዴ መሣሪያ ትጥቅና ስንቅ የሚያገኘዉ ከአቢይ አሕመዴ መከሊከያ ሠራዊት ነዉ። በአሁኑ 
ጊዜም የወያኔ ትግሬ ወራሪም ዲግም ተመሌሶ ከመከሊከያው ሰፈር በቅርብ ርቀት አሊማጣ ዴረስ መጥቶ ያሇምን ስጋት የጦር ምሽግ 
ሠርቶ ዏማሮችን ገዴል፣ አፈናቅል ወዯ ሊሉበሊና ስቆጣ ሇመስፋፋት እየሰራ ነዉ። 

በላሊ በኩሌም ያፋር ጀግና ሕዝብ ከሌሂቅ እስከ ዯቂቅ የትግሬ ወራሪ አንበጣ መንጋን በታሊቅ ጅግንነት ተዋግቶ ዴባቅ መቶታሌ። 
ያማራ ሕዝብ ከአፋር ወንዴምና እህት ወገኑ መማር ያሇበት ተቀዲሚ ዋና ነገር አሇ። የአፋር ክሌሌ መሪዎች በሙለ ዴምጽ 

ተስማምተዉና መክረዉ ከዚህ ቀዯም ከወያኔ ትግሬ/ትሕነግ ጋራ ወግነዉ ያፋርን ህዝብ መብትና ነፃነት ገፈዉ ሃብት፣ ንብረቱን 
ሲያዘርፉ የነበሩትን የወያኔ ትግሬ ቅጥረኛችን ሁለንም መንጥረዉ አሶግዯዋሌ። ይህም በመሆኑ ምክንያት ያፋር ሕዝብ የጠሊትን 
እቅዴና ምኞት አክሽፎ ዴሌ ተቀዲጀ። ባማራ በኩሌ ግን ሁነታዉ እጅግ በጣም አሳፋሪ የሰዉ ሳይሆን የጦጣና ዝንጀሮ ትርኢት ነዉ። 

በመጀመሪያ ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ያማራ ሕዝብ ተወካይ ዏማራ ያሌሆኑ ናቸዉ። ኦነግና ወያኔ ትሕነግ ተስማምተዉ ያማራን አገር 
ተቀራመቱ። ዏማራዉ በኢትዮጵያ ዉስጥ ቀዲሚ ዋና ብሏር ስሇሆነ ቁጥሩ ይቀነስ፣ ጨቁዋኝ ብሔር ስሇነበር ከፖሇቲካዉና 
ኢኮኖሚዉ መስክ ይገሇሌ፣ የትምህርት፣ የጤና የመሠረተ ሌማት ወዘተረፈ እንዲይኖረዉ ዕቅዴ ተያዘ። ባሕር ዲር ሊይ የሚገኙት 
ሰማቸዉን እንዯ እስስት እንዯ ወቅታዊ ቀጣሪ ጌታቸዉ ፍሊጎትና ይሁንታ የሚቀያይሩት በቅርቡ ከብአዳን ወዯ ብሌጽግና የተሇወጡት 
ናቸዉ የዕቅደ አስፈፃሚዎች። ያማራ ሕዝብ በወያኔ ትግሬ ወራሪ መንጋ የተዘረፈዉ፣ የተጨፈጨዉ፣ ሃብት ንብረቱ የወዯመዉ 

ከ"አማራ ክሌሌ" ከተማ ባሕር ዲር እስከ ወረዲና ቀበላ ተሰግስገዉ ያለት የትሕነግ ማዯጎ አምስተኛ ረዴፎች ነዉ። ላሊም ምክንያት 
መጥቀስ ይቻሊሌ። ያማራ ሕዝብ መጠን አሇፍ ሌወዯዴ ባይነት ይሁን ወይም ይለኝታ ይኽው ዋጋ እስከፈሇዉ። ሇምሳላ በዯሴ ከተማ 
የሚኖሩ አጋሚድ ትግሬዎች ከወያኔ ትግሬ ወራሪ አንበጣ መንጋ ጋራ ተባብረዉ የፈፀሙትን አረመኔ ዴርጊት አይዘነጋም። ስሇዚህ 
ትግሬዎች ከዏማራ ምዴርና ከተሞች በአስቸኩዋይ ይዉጡ።  ነገር ግን ያማራ ሕዝብን የጨፈጨፉ፣ ያስጨፈጨፉ ሃብት ንብርት 
የዘረፉ ያዘርፉ በሸንጎ ዲኞች ፍርዴ ባዯባብይ ይስቀሊለ። በፅኑ እስራት የሚቀጡት ዯግሞ ያፈረሱትን መሰረት ሌማት ግንባታ ይሰራለ። 
ያቢይ አሕመዴ አረመኔ ጋሊ ዏማሮችን በወሇጋ፣ በአሩሲ፣ በባላ፣ በሸዋ፣ በሏረርጌ፣ በቤንሻንጉሌ ጉምዝ ተብዬዉ መተከሌ ቆሊ ዯጋ 
ዲሞት፤ በቅርቡም ከግብረ አበሩ ወያኔ ትግሬ ጋራ ተሞዲሙድ ከሰሜን ወል ራያ እስከ ሸዋ ይፋትና መንዝ ዴረስ የተፈፀመዉን በዓሇም 
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የሰዉ ዘር ታሪክ ዉስጥ ታይቶም ተሰምቶም የማይተወቀዉን የትግሬ ወያኔ ወራሪ አረመኔነት ሇመሸፋፈን፣ ሇአረመኔዎቹ ጥበቃና 
እንክብካቤ ይዯረግ ዘንዴ እንዱሁም ከዏማራ ክሌሌ በኩሌ ወዯ ትግሬ የበቀሌ ርምጃ እንዲይወሰዴ አቢይ ባዘጋጀዉ ሰንዴ ሊይ በሰፊዉ 
ተዘርዝሯሌ። ሇዚህም ነዉ ያማራ ሕዝብን ትጥቅ ማስፈታት፣ በሁለም መስክ አዲክሞ ፈፅሞ እንዲይነሳ በማስዯረግ፣ ሇወያኔ ትግሬ 
ዯግም ወረራና ዝርፊያ ተስማሚ ሁኔታዎችን ሇመፍጠር የታቀዯዉ። 

 ላሊም ወሳኝ ምክንያትን መጥቀስ ያስፍሌጋሌ። ያማራ ሕዝብ ሇከትየሇሽ መንግሥት አፍቃሪነት 

ያማራ ሕዝብ በያሇብት ባማራነቱ ብቻ ተሇይቶ ሇዘወትር ጥቃትና አዯጋ ተጋሌጦ እንዱያሌቅ በሕግና ዯንብ አዝጋጅቶ 
እያስጨፈጨፍዉ እያስፈናቀሇዉ ሃብት ንብረቱን የሚያስቀማዉ፣ በሕይወት የመኖር ነፃነቱን ገፎ እንዯ ከብት የሚያሳርዯዉ 

መንግሥት መሆኑን የማያዉቅ ነዉ። ከ1967ዓ.ም ጀምሮ የሶሻሉዝም/ኮሚኒዝም ሆነ የባንቱስታን አፓርታይዴ የጎሳ ፖሇቲካ 
መዘወሪያቸዉ ፀረ ዏማራነት ነዉ። መንግሥት ነዉ የከተማ ቤቱን፣ የገጠር ዏፅመ ርስቱን የቀማማዉ፣ ፓትርያርኩን አቡነ ቴዎፍልስን 
በግፍ አንቆ የገዯሇዉ፣ ተማሪዎች ራሳቸዉ ቆፍረዉ ቆፍረው ባወጡት ካራ በቀይ ሽብር ምንጠራ ሬሳቸዉ በየአዉራ መንገደ ዲርቻ 

እንዯ ዉሻ ተጥል የነበረዉ። የወያኔ ትግሬዎች መንግሥት ዏማራዉን በግሌፅ ሇይቶ ኢሰባዊ ዴርጊት ሇ27 ዏመታት ሲፈፅም ቆይቶ 
ወዯ መቀላ የፈረጠጠዉ። በዘመነ አቢይ አሕመዴ የጋሊ ኦነግ መንግሥት ካሇፈዉ ጊዜ እጅግ በከፋ ሁኔታ ይሌቁንም በወሇጋ፣ 

በመተከሌ፣ በሸዋ፣ ወዘተረፈ በአረመኔ ሁኔታ የሚታረዯዉ፣ የሚጨፈጨፈዉ  ዏማራዉ ቢሆንም  ዘወትር "መንግሥት ይዴረስሌን"  
እያሇ ማሊዘኑን አሊቆመም። መንግሥት ዋናዉ አሳራጅ፣ አፈናቃይ ፣ የዘር ማፅዲትና ማጥፋት ወንጀሌ ዋና ተዋንይ መሆኑን ዘንግቶ 
መንግሥት ይዴረስሌኝ ጥሪዉን ያሰማሌ። 

 ምን ይዯረግ? 
፩ኛ/ ያማራ ሕዝባዊ ኃይሌ ፋኖ እና ያማራ ገበሬ በወል፣ በጎንዯር፣ በሸዋና በጎጃም የበሌጥ በዘመናዊ የጦር መሣሪያ ይታጠቃሌ እንጂ 
ሇአቢይ አሕመዴ የጋሊ ኦነግ ብሌፅግና የባሕር ዲር ቅጥረኛ ሆዲም ዏማራ ተብዬ የወያኔ ትግሬ ትሕነግ ማዯጎች ፈፅሞ ትጥቅ 
አይፈታም። 

፪ኛ/ በጎጃም ክፍሇ ሀገር እነ አርበኛ ዘመነ ካሴን ሇማሳፈን አቢይ አሕመዴ የሊካቸዉን ቀሌብ ነፍሰ በሊዎችና ተብባሪያቸዉን ያካባቢዉ 
የብሌፅግና ካዴሬዎችና በጎጃም ምዴር እየኖሩ ሇትሕነግ እና ሇብሌጥግና ወግነዉ ባማራ ሕዝብ ሊይ ሲያሴሩ የነበሩና ያለት፤ የፋኖን 
ስሌጠናና መዴራጀት በከሌከለትና የሰባዊ መብት ጥሰት በፈፀሙት ሊይ ሕዝባ ርምጃ በአስቸኩዋይ ይወሰዴ። ከእንግዱህ ጎጃም 
በመሊዉ ሇአቢያ አሕመዴ ተሊሊኪ ባንዲ ብሌጥግና ምንም ትዕግስት ና ዝምታ የሇዉም። ያቢይ ነብሰ በሊ ቡዴን እንዲያመሌጥ ሁለም 

በየበሩ አሌሞ ይጠብቅ!! ጎጃም የባንዲና ጆሮ ጠቢ ያቢይ አሕመዴ ቅሌብ መቀበሪያ ትሆናሇች። 

፫ኛ/ ያማራ ሕዝባዊ ኃይሌ ፋኖ በማዕከሊዊነት መዋቅር ይዯራጅ በማሇት ሃሳብ ቀርቧሌ። ይህም እሳቤ ጠቃሚም ና ጎጂም ሉሆን 
ይችሊሌ። የዴርጅቱ ማዕከሊዊነት አሰራር ተፈሊጊ ግባቶችን በምጣኔና፣ በተሰማማና በቀሇጠፈ አካሄዴ ሉከወን ያስችሊሌ።ነገር ግን 
አሁን ባሇዉ ሁኔታ በክሌሌ ይሁን በጎሣ ፌዯራሉዝም ያማራ ሕዝብ ተወካይ መንግሥት የሇም። የባዳን ብሌጥግና ካዴሬዎች 

ዉክሌናቸው አዱስ አበባ ሊሇዉ ፀረ ዏማራ ጥርቃሞ ነዉ። በመሊዉ ዏማራ ከተሞች ሕዝቡ በነቂስ ወጥቶ "አቢይ በቃን" ብል 
በወሇጋና በመተከሌ በአቢይ መንግሥት የሚዯረገዉን ያማራ ሕዝብ የዘር ማፋትና ማፅዲት ሲቃወም ነዉ ወኪልቹ ከባሕር ዲር 
የሰሊሚዊ ሰሌፉን አስተባባሪዎች ከየከተማዉ ሇቅመዉ ያሰሩት። አቢይና ወኪልቹ ነፃና ሀቀኛ ያማራ ዴርጅት መፈጠርና መኖር 
የመቀበራአቸዉ ዋዜማ መሆኑን ያዉቁታሌ። ስሇዚህ ፋኖ በማዕክሊዊነት ቢዯረጅ ሇነዚህ ፀረ ዏማራ ጅቦች ተመቺ ሆኖ ይዘነጠሊሌ። 

አባቶቻችን በፋሽስት ጣሉያን ወረራ ወቅት በሸዋ፣ በጎጃም፣ በሰሜን በጌምዴር፣ በሊስታ፣ በዋግ፣ በዋዴሊ ዯሊንታ፣ ባማራ ሣይንት 
ወዘተረፈ የፋኖ ሠራዊት አዘጋጅተዉ በመረዲዲት ጠሊትን ዴባቅ መተዉ የኢትዮጵያን ሰንዯቅ ዓሊማ በመዱና አዱስ አበባ 
አዉሇብሌበዋሌ። እንዯ ጊዜዉ ፋኖ ሇጠሊት ይሊማ እንዲይጋሇጥ በየክፍሇ ሀገሩ ሆኖ የጠሊትንና ባንዲን ርምጃና እንቅስቃሴ ባይነ ቁራኛ 
ተከታትል ሇማዉዯም ሲስፈሌግ ርዲታ ዴጋፍ በቅፅበት እንዱዯርስ የሞረሽ ጥሪ ማስተሊሇፍ ነዉ። 

ሞት ሇወያኔ ትግሬ ትሕነግ አረመኔ! ሞት ሇኦነግ(OLF)/ኦፒዱኦ/ኦፒፒ , ADP!! 

ፍትሕ ሇሕሉና እስረኞቹ ሇነ ጋዜጠኛ መዏዛ መሏመዴ፣ ታምራት ሞረዲ  

ትግለ ይቀጥሊሌ! 

ዏሕዴ                                

14.01.2022 


