
የሸዋ ሕዝብ ዴርጅት / ሸሕዴ 

SHOAN PEOPLE ORGANIZATION(SPO) 

በዚሁ የመጋቢት ወር 2011 ዓም የጋሊ ነጻ አዉጪ ግንባር (ኦነግ) እና  አጋሮቹ  የሆኑት ሌዩ ሌዩ ያጋሊ 

ጎሳዊ ዴርጅቶችና የወቅቱ ገዥ ፓርቲ የሆነዉ እራሱን የኦሮሞ ሕዝብ ዳሞክራሲያዊ ፖርቲ (ኦዳፓ) 

ብል በቅርቡ የሰየመዉና በጠቅሊይ ሚኒስትር ዏቢይ አሕመዴ አሉ የሚመራዉ ተባብረዉ የምሥራቅ 

ሸዋ ነዋሪዎችን ያርጎባና አማራን ሕዝብ ከፈንታላ፣ ከመትሃራ ማፈናቀሊቸዉ፣ ሃብት ንብረት 

መዝረፋቸዉና መግዯሊቸዉ ሲታወቅ ከ700 በሊይ ተፈናቃዮች ያሇ ምንም መንግሥታዊ ይሁን የግሌ 

በጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ርዲታ ዴግፍ በወገናቸዉ በአፋር ህዝብ ርዲታ ብቻ በአዋሽ ተጠሌሇዉ 

እንዯሚገኙ ክብርና ምስጋና ይግባዉ የጀርመን ዴምጽ ያማርኛዉ ክፍሌ አገሌግልት በሥፍራዉ በአዋሽ 

ጣቢያ ተገኝቶ የተፈናቅዮችን ሰቆቃ ዘግቦዋሌ። 

ይህ ሁለ ሲሆን ያማራ ክሌሌ መንግሥት ተብዬዉ የወያኔ ትግሬና የኦዳፓ አሽከርና ግብረአበር 

ባሕርዲር ተዯንሽሮ በሸዋ ገበሬና በአዱስ አበባ ነዋሪ ግብር ከፋይ ገንዘብ እየበለ ተዴብክብከዋሌ። 

እነዚህ አሳማዎች አሌፈዉ ተርፈዉ በአካባቢዉ የጣና ሏይቅንና ዙሪያዉን በመሊዉ የነበረዉን 

የተፈጥሮ ሚዛናዊ ያካባቢ ሁኔታ በሌተው በሚሇቁት ቆሻሻ፣ ከቆዲና ላልች ፋብሪካዎች በሚወጣዉ 

መርዘኛ ኬሚካሊዊ ፍሳሽ፣ የነዋሪዎች ሠገራና ዉዲቂ ሁለ ያሇምንም ማጣራት በቀጥታ ወዯ ሏይቁ 

ገብቶ በክልታሌ። 

ከዚህም ላሊ ሆን ተብል በተቀነባበረ ሴራ በእንቦጭ እጅግ በጣም ተስፋፊ መጤ አረም ሏይቁ 

ከተወረረ ይኸዉ ከሰባት ዓመታት በሊይ ሆነዉ። ጢስ አባይ ፉዋፉዋቴን እንዲስዯረቁት የጣና ሏይቅም 

መዴረቅ በቅርብ ጊዜያት ይታያሌ። 

 የዯርግ ወታዯራዊ መንግሥት በአብዛኛዉ ከጋሊ ነገዴ የነበረዉ በአረመኔዉ ጨፍጫፊ ፋሽት ፍሊች 

ቆራጭ መንግሥቱ ኃይሇ ማርያም ይመራ የነበረዉ በአብዮት  ሽፋን የተዉሶ ሶሻሉዝም ካባ 

የጨፈጨዉና ያስጨፈጨፈዉ በአብዛኛዉ ያማራዉን ተወሊጅ ሇይቶ እንዯነበረና ከሁለም በሊይ 

መሊዉን አገር ሇቅጥረኞቹ ሇነወያኔ ትግሬ፣ ሻዕቢያና ኦነግ የሥሌጣን ወንበር ጥርጊያ መንገደን 

አዘጋጅቶ በአሜሪካን የስሇሊ ዴርጅት በዘረኛ ፅዮናዉያን ሞሳዴ እንክብካቤ ወዯ ዚምባዌ መፈርጠጡ 

የተረጋገጠ ነዉ። 

የኦነግና ተባባሪዎቹ የነ አቢይ አሕመዴ ኦዳፓ በምሥራቅ ሸዋ የረርና ከረዩ፣ በምዕራብ ሸዋ ጅባትና 

ሜጫ፣ በመናገሻና አዱስ አበባ ዙሪያ በዘር ሇይተዉ አማራዉን፣ ጉራጌዉን፣ ጋሞዉን፣ ከምባታዉን፣ 

ወዘተረፈ ሃብት ንብረት እየዘረፉ ያፍናቅሊለ።  የነአቢይ አሕመዴ ኦዳፓ  ካዴሬዎች በሇገጣፎ፣ 

ሇገዲዳ፣ በሰበታ፣ በስለሌታ፣ በቡራዩ ያዱስ አበባ ግዛት ንዐስ ከተማዎች የሚኖሩትን በጎሣ ሇይተዉ 

ቤታቸዉን አፍርሰዋሌ፣ ሃብት ንብረታቸዉን ዘርፈዋሌ አዘርፈዋሌ። ገጀራ፣ ባሇሚስማር አጠናና ደሊ 

የያዙ ቄሮ ተብዬ ፍፁም አረመኔ ነፍሰ ገዲዮችን በዯባባይ በመንጋ ወጥተዉ በየከተማዉና በትምህርት 

ቤቶች ሳይቀር ሽብር ሲነዙና የሕዝብ ንብረት ሲያወዴሙ፣ "ፊንፊኔ ኬኛ" እያለ በያሇበት ብጥብጥና 

ማፈናቀሌ ሲያዯርጉ ተባባሪያቸዉ የአቢይና አሕመዴና ሇማ መገርሣ የፌዯራሌና የክሌሌ መንግሥት 

ተብዬዎች  መሆናቸዉ ይሰመርበታሌ። የኦነግ ታጣቂዎችና ቄሮዎች በዯቡብ በጌዱኦ፣ በአማሮ፣ በጋሞ፣ 

በሱማላ፣ በሏረርጌ፣ በምሥራቅ ሽዋ፣ምንጃር፣መተሃራ፣ ፈንታላ ወዘተረፈ የሚያዯርጉት ወረራና 

ዝርፊያ ሳይቆም ይኸዉ ክትናንት ወዱያ ጀምሮ በሰሜን በይፋትና ጥሙጋ አዉራጃ በኤፌሶን/ አጣዬ፣ 



በካራ ቆሬ፣ በማጀቴ በወል ገኝ/ከሚሴ የመከሊከያ ሥራዊት ዴንብ የሇበሱትና በከባዴ ሌዩ ሌዩ የጦር 

መሣሪያ የታጠቁና በዉጊያ የሠሇጠኑትን  በማሰማራት በሕይወትና ንብረት ሊይ ከፍተኛ ጉዲት 

ዴርሶዋሌ። አቢያተ ክርስትያናት በኦነግ አረመኔ ወራሪዎች ተቃጥሇዋሌ፣ ተዘርፈዋሌ። 

 ስሇምን  የሽዋ ሕዝብ ሇሦስተኛው ጊዜ ሇጋሊ ወረራና ጥቃት ተጋሇጠ?  

ወያኔ ትግሬና ኦነግ በ1983 ዓም በፀረ ኢትዩጵያ ሃይልች ርዲታና ትብብር ስሌጣን ሲይዙ አማራዉን 

ነገዴ አግሌሇዉ ኢትዩጵያን በወራሪው ፋሽስት ጣሉያን እቅዴ መሰረት በአፓርታይዴ የባንቱስታን የጎሳ 

ክሌሌ ሲሸነሽኑ ኦነግ እንዯፈሇገዉ የሸዋን ምዴር ከምሥራቅ እስከ ምዕራብ፣ ከዯቡብ እስከ ሰሜን 

ያሇዉን "ኦሮሚያ" ሇሚሇው የፈጠራ ክሌሌ ወስድታሌ። ወልንም አጠቃል ሇመዉስዴ በጠየቀበት ጊዜ 

የሃዴያዉ ተወሊጅ ኦነግን የይገባኛሌ ጥያቄ ስሇተቃወሙት ወልን ኦነጎች የኛ ነው የምትለ ከሆነ ባላና 

አሩሲ በታሪክ የሃዴያ-ሲዲማ፣ አማራና ጉራጌ ምዴር ነዉና ሇኛ ይገባናሌ ብሇዉ በመነሳታቸዉ 

ምክንያት ነዉ በዚያን ወቅት መሊዉ ወል በኦሮሚያ ክሌሌ ተብዬዉ ዉስጥ ያሌተጠቃሇሇዉ። 

አቢይ አሕመዴ ጠቅሊይ ሚኒስትር ከሆነ ወዱህ ይኽዉ "ወል ኬኛ" ይቀነቀናሌ።  

ዘሊን የጋሊ ጎሳዎች የቅርብ ዘመን መጤዎች በኦነግ የመስፋፋት አባዜ፣ ቅስቀሳና ዘመቻ በነአቢይ 

አሕመዴ አዳፓ ተባባሪ ሥራ አስፈፃሚነት የኦሮሚያ ገዲ ሪፑብሉክ ምስረታን በኢትዮጵያ ሇማሳካት 

ከፍተኛ ጥረት ኤያዯረጉ ነዉ። ስሇዚህ የሸዋ ሕዝብ ሕሌዉናዉን ሇማረጋገጥ፤ አገሩን ምዴሩን ከጋሊ 

አረመኔ ወራሪ ሇመከሊከሌ ከሁለ በተቀዲሚ አዳፓ የሚባሇዉን የወያኔ ትግሬና የጋሊ ተሊሊኪ ጉጀላን 

ከሸዋ ምዴር ዴራሹን በማጥፋት የሸዋ መንግሥት ምሥረታን አዉጆ ሕዝቡን በሰፊዉ ማስታጠቅና 

በሥነ ሥርዓት መዯረጀት ይኖርበታሌ። እስከዛሬ የሸዋ ሕዝብ ጠሊቶች አገር በቀሌና የባሕር ማድዎቹ 

ተባብረዉ በግሌፅ ወረራና በማዘናጊያዉ የኢትዮጵያዊነት ካባ ተጀቡነዉ ሸዋን ሇማስጠፋት ሲያሴሩ 

የኖሩና ዘወትር የሚያሴሩ ባንዲ ቅጥረኞች ነበሩ ናቸዉ።   

በሁሇተኛ ዯረጃ በአሁኑ ጊዜ ሸዋ ሇጋሊ ወረራ የተጋሇጠዉ የወያኔ ትግሬ ቅጥረኛ አማራ ተብዬዎች 

የሸዋን አብዛኛዉን ምዴርና ዋና ከተማዉን አዱስ አበባን  ጭምር ሇኦነግና ወያኔ ትግሬ አስረክበዉ፣ 

የሰሜን በጌምዴር ክፍሇ ሃገር ወገራ አዉራጃ ወሌቃይት ጤገዳ ጠሇምት ያማራ አገርን ሇወያኔ ትግሬ 

መጤ ስፋሪዎች ስጥተዉ፣ የጎጃምን ትሌቅ አዉራጃ መተከሌን ሇሱዲን መጤ ሻንቅሊዎች አስረክበዉ 

ባሕር ዲር ሊይ ተጎሌተዉ የሚቀሇቡት አሳማዎች በሩቅ ሆነዉ በአንዴ ኢምንት ዞን ብቻ ሰሜን ሸዋ 

ብሇዉ በሚጠሩት ዯብረ ብርሃን ሊይ ወኪልቻቸዉን አስቀምጤው ሕዝቡን ይበዘብዛለ። የወያኔ ትግሬ 

ልላ ተሊሊኪ የሆኑት የሸዋን ገበሬ ከርስቱ ተነቅል የመንግሥት ተብዬዉ ቅጥረኛ ተሊሊኪ ጪሰኛ 

ከመሆኑ ላሊ በመዯብ ከፋፍሇዉ ርስ በርሱ እየተናቆረ እንዱኖር አቅዯዉ፣ በዯንቆሮ ካዴሬዎች ዓይነ 

ቁራኛ ክትትሌና ጥርነፋ ሸብበዉታሌ። ባዯረባቸዉ ፍርሃት ምክንያት ገበሬዉን ከፋፍሇዉ ትጥቁን 

እንዱፈታም አስዯርገዋሌ። ስሇሆነም ነዉ የሸዋ ሕዝብ ሇጋሊ ወረራ በምንጃርና ሸንኮራ፣ በፈንታላ፣ 

በመተሃራ፣ በወሇንጭቴ፣ በይፋት ኤፌሶን፣ ካራቆሬ፣ ማጀቴ ተጋሌጦ የሚገኘዉ። 

ቅጥረኛዉ የአዳፓ ቅሌብ ንጉሡ ጥሊሁን የነ አቢይ አሕመዴ ኦዳፓ ግብረበሊ በይፋት አዉራጃ 

ኤፌሶንና በከሚሴ በኦነግ ታጣቂ ሠራዊት የተፈፀመዉን ሇመሸፋፈን ሲሞክር ተዯምጦዋሌ።  

በይፋት ኤፌሶን/አጣዬ ከተማና አካባቢዉ በእሇተ ቅዲሜ መጋቢት 28 ቀን 2011 ዓም ከቀትር በሁዋሊ 
የኦነግ ታጣቂ ወራሪዎች ዘመናዊ የጦር መሣሪያ ያሊቸዉ ነዋሪዉን ገዴሇዋሌ፣ ዘርፈዋሌ፣ አፍነዉ 
ወስዯዋሌ። አቢያተ ክርስቲያን ሳይቀሩ ተቃጥሇዋሌ፣ ተዘርፈዋሌ። ከወራት በፊት በገጠር ኣካባቢ ብርከት 
ያለ የማይታወቁ ሰዎች ወታዯራዊ ስሌጠና እያዯረጉ መሆኑን ተሰምቶ ሇክሌለ መንግሥት ማሳወቃቸዉ 
ይታወቃሌ። ከሁለም በሊይ በከሚስ የተፈጠረዉን ችግር በቀጣይ ወዯ አጣዬ ሉመጣ ይችሊሌና 



የአካባቢዉ የፀታ አካሊት የተሇየ ጥንቃቄ እንዱያዯርጉ ቢነገራቸዉም እንኩዋ ጆሮ ዲባሌበስ ብሇዉ 
በመቆየታቸ ነዉ ሕዝቡ ሇኦነግ ታጣቂዎች አሌቂትና ጭፍጨፋ ሰሇባ የሆነዉ።  

በአጣዬና አካባቢዉ ሇዯረሰዉ ጭፍጨፋ፣ ዘረፋና አፈና ዋና ተጠያቂዎቹ  የአቢይ አሕመዴ የባንቱስታን 
የጎሳ ፌዯራሌ መንግሥት፣ የአማራ ክሌሌ መንግሥት ተብዬዉ ተሊሊኪ ጥርቃሞዉ አዳፓ እና 

የኦዳፓ/ኦነግ ናቸዉ። 

የሸዋ ሕዝብ ግብር እንዲትከፍሌ። በያሇህበት ከገጠር ቀበላ አስከ ከተማ የጎበዝ አሇቃህን መርጥህ 
በሁለም ረገዯ ታጥቅህና ተዯራጅተህ የጋሊ ኦነግ ወረራና መስፋፋት መመከት የሕሌዉና ግዳታህ ነዉ። 
ሉሰሌብህና ሉዘርፍ የመጣ ጋሊን አቦ አቦ ብትሇዉ እንዯማይምርህ ቀዯም ብል የተረጋገጣ ሏቅ ነዉ። 
የሸዋ ሕዝብ ማወቅና መረዲት ያሇበት ዋና ቁም ነገር አሇ። የኢትዮጵያ የባንቱስታን አፓርታይዴ የጎሳ 
ፌዯራሉዝም መከሊከያ ሠራዊት ያማራን በተሇይም የሸዋን ሕዝብ ከኦነግ የጋሊ ወራሪና ዘራፊ ይጠብቀኛሌ 
ብሇህ ፈፅሞ እንዲታስብ። ስሇዚህም ነዉ እኮ መከሊከያ ሠራዊት ተብዬዉ አጣዬ ከተማ ገብቶ ከበሊይ 
ሃሊፊዎች ትእዛዝ አሌተሰጠኝም ብል የኦነግ ወራሪዎችን ዴርጊት በዝምታ ያሇፈዉ። መከሊከያዉ 
ትጥቁንና ስንቁን አስረክቦ ወዯመጣበት ይመሊስ። ይፋቴዉ ታጥቆ ከተነሳ እንኩዋን ራሱን ላሊዉንም 
ከጋሊ ወረራና ዝርፊያ ሉያዴን ይቻሇዋሌ። 

በሸዋ ሕዝብ ጫንቃ ሊይ ተቀምጠዉ፣ ያማራ ጨንበሌ አጥሌቀዉ፣ የዉሸት ኢትዩጵያዊነት ሆያ ሆዬ 

እየጨፈሩ በሸዋ ሕዝብ ኪሳራና እሌቂት ተዯሊዴሇዉ የሚኖሩት። 

የባሕርዲር ሆዲም ቅጥረኛ አማራ ተብዬዉ ጉጀላ ቡዴን በተሇይ በተሇይ አንዴም ይህ ነዉ የሚባሌ 

የሌማት ፕሮጀከት በሸዋ ምዴር ሊይ አሌተገበረም። የሸዋን ዯንና ዛፍ እየመነጠረ ሇትግሬ ያስሌካሌ፤ 

ሇም የርሻ መሬቶችን ሇዉጪ ከበርቴዎች አከፋፍልዋሌ። በሇፉት 28 ዓመታት በሸዋ ሕዝብ ሊይ 

የተፈፀመዉ ሴራና ኢሰባዊ ዴርጊት በጣም ከፍተኛ ነዉ። በአሇፉት ዘመናት ሇአሰተዲዯር አመችነት 

በጥናት የተዋቀሩትን የሸዋ አዉራጃዎች ሇምሳላ መንዝና ግሼ፣ ይፋትና ጥሙጋ፣ ተጉሇትና ቡሌጋ፣ 

መራቤቴ፣ መናገሻ፣ ሰሊላ፣ የረርና ከረዩ፣ ሃዴያ ከምባታ፣ ጅባትና ሜጫ፣ ሕይቆችና ቡታጅራ የነበሩትን 

በማጠፍ ሇባንቱስታን የጎሳ ክሌልቹ ሇኦሮሚያ፣ ሊማራና ሇዯቡብ ክሌሌ ማዴረግ የግፍ ግፍ ነዉ። 

የሰሊላን፣ የዯራ መራቤቴን፣ የቅምብቢትን፣ የናዝሬትን፣ የዯብረ ዘይትን የየረርን፣ የወግዲን ነዋሪ ሕዝብ 

በግዴ ጋሊ ሁን ብል ማስገዯዴ ምን ይባሊሌ? 

በላሊ በኩሌም የመንዝና ግሼን፤ የምንጃርና ሸንኮራ የፈንታላን ነዋሪ ያሇ ታሪኩና ባሕለ ባሕርዲር 

ጎጃም መጥተህ ተስተዲዯር ማሇትና ማዘዝ ከፍተኛ ወንጀሌ  አይዯሇምን? በመሆኑም ኢትዮጵያ ትባሌ 

የነበረች የጥቁር ሕዝብ አገር በአገር በቀሌ ምሌምሌ ቅጥረኛ ትዉሌዴ የሴራና የዴንጋይ ዘመን ሁዋሊ 

ቀር የጎሣ የባንቱስታን የዘር ፖሇቲካ አቀንቃኞች ፍርክስክሱዋ ስሇወጣ የሸዋ ሕዝብ መንግሥት ዲግም 

በባንቱስታን አፓርታይዴ ኢትዮጵያ መቃብር ሊይ መመሥረት ግዴ ይሊሌ። 

ስሇዚህ የሸዋ ሕዝብና ዘርያ ሁለ የተቃጣብህን የጋሊ ወረራ ሇመከሊከሌ ታጠቅ! ተዘጋጅ! 

ዏማራው፣አርጎባዉ፣ አፋሩ፣ አገዉ፣ ጉራጌዉ፣ ከምባታዉ፣ ጋሞዉ፣ወሊሞዉ፣ዏማሮዉ፣የሙ፣ ቱሊማው፣ 

ሃዴያዉ ኩል ኮንታዉ፣ ጋምቤሊው ወዘተረፈ ተነስ ተዘጋጅ! 

የአማራ ዳሞክራሲያዊ ፓርቲ አዳፓ ተብዬ አባሊት ካዴሬዎችን ተሊሊኪ ዯም መጣጭ መዥገሮችን፣ 

አማራ ነን ባይ የሸዋ ሕዝብ ጠሊቶችን ከመሊዉ የሸዋ ምዴር ቀበላና አዉራጃ በሚገኙበት መመንጠር 

ቀዲሚ ግዳታ ነዉ። 



እነዚህ የጠሊት ተባባሪ አሾክሹዋኪዎች ቡከን ሆዲሞች ገሇሌ ይበለ። ከእንግዱህ በዱሞክራሲ፣ 

በዏማራነትና በኢትዮጵያዊነት ጨንበሌ የሸዋ ሕዝብ ከቶ አይታሇሌም። 

የሸዋ ግዛት ተመስርቶዋሌ!!     አዱስ አበባ የሸዋ ግዛት ዋና ከተማ ናት! 

የ«ኦሮሚያ» ክሌሌ ከተማ አዱስ አበባ አይዯሇም! የ«ኦሮሚያ» ክሌሌ ከሸዋ ምዴር በአስቸኩዋይ ይዉጣ! 

የ«ኦሮሚያ» ክሌሌ ፖሉስ በሸዋና በመዱናችን ዴርሽ አይሌም! 

የኦነግ ወንጀሇኛ ዴርጅት መሪዎች በአስቸኩይ ሇፍርዴ ይቅረቡ! 

ፍትሕ ሇአጣዬ ሇማጀቴ ሇካራቆሬ!!!  ፍትሕ ሇዯራ መራቤቴ! ፍትሕ ሇዴሬዲዋ፣ ሇሏረር! 

ፍትሕ ሇአርጎባ፣ ሇአፋር ፍትሕ ሇጌዱኦ፣ ሇአማሮ! 

የዯራ አማራ ማንነት ኮሚቴ ምክትሌ ሉቀመንበር በአስቸኩዋይ ከፍቼ ይፈታ! የሰሊላ ዏማራ መብት 

ይከበር! 

የሱሌሌታ፣የሇገጣፎ ሇገዲዳ ከተማ ከንቲባ ተብዬዎች አሸባሪ መጤ ጸረ አማራ የኦዳፓ ካዴሬዎች 

በአስችኩዋይ ሇፍርዴ ይቅረቡ! ባይቀርቡ ግን ተጠያቂዎቹ አቢይ አህመዴና ሇማ መገርሳ ናቸዉ። 

ዴሌ ሇሸዋ ሕዝብ! 

ሞት ሇኦነግ፣ ሇኦዳፓ፣ ሇአዳፓ፣ ሇሕወሓት!  ሞት ሇቅጥረኛችና ሇአስመሳይ ኢትዮጵያዉያን!    

April 9 th 2019 

Attachments 

በማጀቴና አጣዬ በኦነግ ታጣቂዎች የተገዯለ 

ሰዎች የቀብር ስነስርዓት ተፈጸመ 
April 8, 2019 

በአማራ ክሌሌ ሰሜን ሸዋ ማጀቴና አጣዬ በኦነግ ታጣቂዎች የተገዯለ ሰዎች የቀብር ስነስርዓት በዛሬው ዕሇት ተፈጸመ።

የአካባቢው ነዋሪዎች  ከኦነግ ታጣቂዎች ጥቃት ሉሰነዘርብን ይችሊሌ በሚሌ ስጋት ከስፍራው እየሇቀቁ መሆናቸውን ኢሳት 

ያነጋገራቸው  ገሌጸዋሌ። በአጣየ ከቅዲሜ ምሽት ጀምሮ ከባዴ መሳሪዎች በያዙ የኦነግ ታጣቂዎች በተከፈተው ጥቃት 15 

ነዋሪዎች መገዯሊቸው ተገሌጿሌ። በአጣዬ በነበረው ጥቃት ምክንያት መንገድች ተዘግተዋሌ። በጥቃቱ የቆሰለ ሰዎችን ወዯ 

ህክምና ማዕከሊት ሇመውሰዴ እንዲሌተቻሇም ነዋሪዎቹ ሇኢሳት ገሌጸዋሌ። 

 



DW Amharic: ከዲዌ ሏረዋ እስከ አጣዬ የዘሇቀው 

ግጭት 

ግጭት ተቀስቅሶ የሰው ሕይወት በጠፋባቸው በአማራ ክሌሌ የሰሜን ሸዋ ዞን እና የኦሮሞ ብሔረሰብ 

አስተዲዯር ዞን አዋሳኝ አካባቢዎች መከሊከያ ሰራዊት ጣሌቃ እንዱገባ መወሰኑን የአካባቢው 

ባሇሥሌጣናት አስታወቁ። አጣዬ፣ ማጀቴ እና ካራቆሬ በተባለ ከተሞች በተቀሰቀሰው ግጭት የሰው 

ሕይወት መጥፋቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ሇድይቼ ቬሇ ተናግረዋሌ። 

ከአዱስ አበባ በ270 ኪል ሜትር ርቀት ሊይ በምትገኘው የአጣዬ ከተማ ትናንት ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ገዯማ 

የጀመረው ግጭት ዛሬም ቀጥል መዋለን ነዋሪዎች ገሌጸዋሌ። አንዴ የአጣዬ ነዋሪ ከትናንት ዘጠኝ ሰዓት ገዯማ 

ጀምሮ ወዯ ከተማዋ የገቡ ታጣቂዎች ጥቃት ፈፅመዋሌ ሲለ ተናግረዋሌ። 

በዛሬው ዕሇት በከተማዋ ባሇው የጸጥታ ኹኔታ ምክንያት ከቤታቸው ሇመውጣት መቸገራቸውን የገሇጹት 

ግሇሰብ "ማጀቴ እና አጣዬ ሕዝብ አሇቀ። የተሊኩትም መከሊከያ እና ፌዴራልች ከሊይ ትዕዛዝ አሌተሰጠንም 

እያለ ነው" ሲለ ተናግረዋሌ። 

የአማራ ክሌሌ የመንግሥት ኮምዩንኬሽን ጉዲዮች ቢሮ "ኦነግ ያዯራጃቸው ታጣቂዎች ከመጋቢት 28 ቀን 2011 

ዓ.ም ከሰዓት በኋሊ ጀምሮ የአጣዬ ከተማ አስተዲዲርን ሇመውረር በከፈቱት ተኩስ" አራት ሰዎች መገዯሊቸውን 

አስታውቋሌ። 

ቢሮው በፌስቡክ ገፁ ባሰራጨው መረጃ "ሕይወታቸው ካሇፉት መካከሌ አንደ በተባራሪ ጥይት ተመቶ ሲሆን፤ 

ቀሪዎቹ የከተማቸውን ሠሊም ሇማስጠበቅ የተሰማሩ የፀጥታ አባሊት ናቸው" ብሎሌ። 

ድይቼ ቬሇ ከአጣዬ ከተማ ፖሉስ እና በአካባቢው ከሚገኙ ሆስፒታልች በግጭቱ የተገዯለ እና የቆሰለ ሰዎችን 

ቁጥር ሇማጣራት ያዯረገው ተዯጋጋሚ ጥረት አሌሰመረም። አንዴ የአጣዬ ከተማ ነዋሪ በትናንትናው ተኩስ "ብዙ 

ሰዎች ተገዴሇዋሌ" ሲለ ተናግረዋሌ።  ዛሬ በከተማዋ ተኩስ ይሰማሌ የሚለት የአጣዬ ነዋሪ  "30 ዯቂቃ 20 

ዯቂቃ ያርፍና ከእንዯገና ዯግሞ ጦርነቱ ይጧጧፋሌ። እኛ ፈርተን ከቤት አንወጣም። ጤና ጣቢያው ሇሕክምና 

አስቸግሯቸዋሌ። ጤና ጣቢያው ውስጥ የተመታ ሰው ሞሌቷሌ" ሲለ አክሇዋሌ። 

ከአዱስ አበባ ወዯ መቐሇ በሚያመራው መንገዴ ሊይ በሚገኙት ካራቆሬ እና ማጀቴ ተመሳሳይ ግጭቶች 

መከሰታቸውን ላልች የአካባቢው ነዋሪዎች አስረዴተዋሌ። 

በአማራ ክሌሌ የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዲዯር ዞን አስተዲዲሪ አቶ አሕመዴ ሏሰን ከጥቂት ቀናት በፊት  ዲዌ 

ሏረዋ በተባሇ አካባቢ በጸጥታ አስከባሪዎች እና በነዋሪዎች መካከሌ ግጭት ከተፈጠረ በኋሊ ቀውሱ ወዯ ላልች 

አካባቢዎች መዛመቱን ሇድይቼ ቬሇ ገሌጸዋሌ። "የአማራ ሌዩ ኃይሌ በአካባቢው ከሚኖሩ አርሶ አዯሮች የኦነግን 

ባንዱራ ከሱቃቸው ሊይ በማንሳት የመቅዯዴ፤ የጦር መሳሪያ የመፍታት ቀጥልም የሞተ ሰው አሇ በሚሌ ሕዝብን 

የማስጨነቅ እና የማሸበር ኹኔታ ነበሩ" የሚለት አቶ አሕመዴ ጉዲዩ በአካባቢው ውጥረት መፍሩን ገሌጸዋሌ። 



የአማራ ክሌሌ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዲዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዲይሬክተር አቶ አሰማኸኝ አስረስ ባሇፈው 

አርብ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዲዯር ዞን በተፈጠረ ግጭት አራት የጸጥታ አስከባሪዎች መገዯሊቸውን ሇDW 

ተናግረው ነበር። ኃሊፊው ግጭቱ የተቀሰቀሰው በአካባቢው የነበሩ የታጠቁ ኃይልች በጸጥታ አስከባሪዎች ሊይ 

ተኩስ በመክፈታቸው እንዯሆነ ገሌጸዋሌ። 

አቶ አሕመዴ የትናንትናው ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት የአጣዬ ከተማ አስተዲዯር እና በኦሮሞ ብሔረሰብ 

አስተዲዯር ዞን የጅላ ጥሙጋ ወረዲ አመራሮች፤ የአገር ሽማግላዎች እና የሚመሇከታቸው ውይይት አዴርገው 

እንዯነበር ተናግረዋሌ። 

"ጉዲዩ እጅግ አሳሳቢ ነው" የሚለት አቶ አሕመዴ "ያገር ሽማግላዎች፣ የሏይማኖት አባቶች እና የጸጥታ አካለ 

በጋራ ርብርብ መፍታት ያሇበት ነው። ይኸንን ሇማዴረግ መከሊከያ እንዱገባ ተዯርጓሌ ሲለ" አስረዴተዋሌ። 

በግጭቱ አሳሳቢነት የሚስማሙት በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዲዯር ዞን የአማራ ዳሞክራሲያዊ ፓርቲ የዴርጅት 

ፅህፈት ቤት ኃሊፊ አቶ አሜ ሙሔ "ያገር መከሊከያ ሰራዊት ገብቷሌ። እዚያው በየቦታው ነው ያለት" ሲለ 

ተናግረዋሌ።  እስካሁን የብሔር ግጭት መሌክ የሇውም የሚለት አቶ አሜ "አጣዬ አካባቢ እየተከሰተ ያሇው ነገር 

ወዯ ብሔር የመቀየር አዝማሚያ ስሊሇ ቶል መከሊከያ ገብቶ እንዱያረጋጋ" መወሰኑን ገሌጸዋሌ። 

ከኬሚሴ 15 ኪል ሜትር ገዯማ ርቀት ሊይ በምትገኘው መኮይ ነዋሪ የሆኑ አንዴ ግሇሰብ በአካባቢው ተመሳሳይ 

ውጥረት አስተውሇዋሌ። መኮይ የሚኖሩት የአይን እማኝ "እዚሕ እኛ ያሇንበት አካባቢ ታጣቂዎች እየተንቀሳቀሱ 

ነው።  ግጭቱ ወዯዚህ ይመጣ እንዯሆነ እያሇ ሕዝቡ ሥጋት ሊይ ነው ያሇው" ሲለ እስከ አጣዬ የዘሇቀው ግጭት 

ወዯ አካባቢው ይዛመታሌ የሚሌ ሥጋት በነዋሪዎች ዘንዴ እንዯሚታይ አስረዴተዋሌ። 

አስረዴተዋሌ።   


