ዐማራ ሕዝብ ድርጅት (ዐሕድ)
AMHARA PEOPLE’S ORGANIZATION (APO)
በአለፉት ሳምንታት በተለይ በሸዋ ይፋት ኤፍራታ ግድም ወረዳ በኤፌሶን አጣዬና ሌሎች ያማራ
ከተሞችን በተከታታይ የጥሙጋና ከሚሴ ጋሎች በተረኛዉ የአቢይ አሕመድ ኦነግ/ኦፒዴኦ መንግሥት
ተብዬዉ ርዳታና አስተባባሪነት በፈጸሙት ዘረፋና ዉድመት፣ አማራዉን ለይቶ ፍጅት የአጣዬ ከተማ
ሙሉ በሙሉ ወድማለች፣ ከ90 ሽህ በላይ ነዋሪዎቹዋ ተፈናቅለዋል። የኤፍራታ ግድም ወረዳ ንጹሐን
ዐማሮች በአረመኔ ሁኔታ ተጨፍጭፈዋል፣ ሃብት ንብረታቸዉን በጠራራ ፀሐይ ተዘርፈዋል። አቢያተ
ክርስቲያን ጋይተዋል፣ ካሕናት መነኮሳቱ ሰማዕታት ሆነዋል። የመንግሥታዊ ሆነ የግል ቤት ንብረት
በጠቅላላዉ ወድሟል። ዘራፊና ወራሪ ጋሎች በተደራጀ መልክ ነበር ተሰማርተዉ የሚችሉትን ሁሉ
ጭነዉ ያጋዙት። ያልጫኑትን አቃጥለዋል፣ ሰባብረዉ ከጥቅም ዉጪ አደርገዉ ነዉ የተመለሱት። ያለ
መንግሥት ተብዬዉ መከላከያ ኃይል ርዳታና ድጋፍ አንድም የጥሙጋና የከሚሴ ጋላ ይፋትን ወሮ
ለመዝረፍ ምንም አቅም ሳይኖረዉ በዚህ ደረጃ በክፍተኛ ወታደራዊ ትጥቅ፣ ስንቅና ድርጅት የዘመተዉ
በፌደራሉና በክሉሉ ባሉት ፀረ ሸዋና ፀረ ዐማራዎች የተቀነባበረ ሴራ ነዉ።
የጋሎቹ ወረራ፣ ዝርፊያ፣ የዘር ፍጅትና ማፅዳት ዋና ዓላማዉ ሸዋን ከዐማራ የፀዳ የወሎ ኬኛዉ ሰሜን
ኦሮሚያን የመፍጠር ዘመቻ ነዉ። በሰሜን ሸዋ ኤፍራታ ግድም፣ በመራቤተ ደራ እንዲሁም በመተከልና
በወለጋ ያማራን ገበሬዎች ለይቶ በየጊዜው እየተፈጸመ ላለዉ የተቀነባበረ የዘር ፍጅትና ማጽዳት በዋና
ተጠያቂዎቹ በአቢይ አሕመድ ጠቅላይ ሚኒስተርነት የሚመራዉ የጋላ ኦነግና የብአዴን አጋሰስ ቅጥረኛ
ባንዳዎች ናቸዉ። የአጣዬን ዉድመትና እልቂት በመቃወም መላዉ ዐማራ እጅግ በጣም አስደማሚ
ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ባሕር ዳር ላይ ያለዉን የባንዳ ጥርቃሞ ብአዴንና ያማራን ገበሬ አሳራጅና
እፈናቃይ ያቢይ ኦነግ ጋላ ብልጽግና ፀረ-ዐማራ ሴራን በማዉግዝ ተከናዉኗል። መላዉ ዐማራ ሕዝብ
አንቅሮ የተፋዉ ጉጀሌ ትንናት የትሕነግ ዛሬ የጋላ ኦነግ ሎሌ ሰላማዊ ሰልፉን ያዘጋጁትን ያማራ ልጆች
እንበለ ሕግ አስሯል።
በዐማራ ልዩ ኃይል ላይ ከጠላት ጋራ እየተሞዳሞደ ሴራና ደባ ይፈጽማል። በአጣዬ፣ በማጀቴ፣ በካራ ቆሬ
፣ በሸዋ ሮቢት ወዘተረፈ የመክለከያ ኃይል ተብዬዉ ለጋላ ወራሪ ወገን ወግኖ ሽፋንና ከለላ እየሆነ ያማራን
ልዩ ኃይል፣ ብሐራዊ የገበሬ ጦር ያለ ትጥቅና ስንቅ እንዲሁም የያዘዉን የመክላከያ ስፍራ እንዲለቅና
ጋሎች ይዘዉ እንዲያጠቁ ሽፋንና ከለላ በመሆን ነዉ ዐማራዉን ለአረመኔ ጨፍጫፊ ያስዳረጉት።
ምን ይደረግ ?
ዐማራ ሕዝብ የተቃጣበትን ጥቃት ለመመከትና ሕልዉናዉን ለማረጋገጥ ከእካሁን የተለየ አደረጃጀትና
ርምጃ መወሰድ ግድ ብሏል። በተደረገው ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ክልሂቅ እስክ ደቂቅ በተደረገውና
በተወሰነዉ መሠረት ዐማራዉ በያለበት በጎበዝ አለቃዉ እንዲደረጅ ነዉ። ስለሆነም፤
፩ኛ/ ያማራ ወጣት እድሜዉ ከ20 ዓመት በላይ የሆነዉ ሴት ወንድ ሳይባል ገጠር ከተሜ በየጎበዝ
አለቃው ሥር ዉትድርና ሥልጠና ማድረግ አለበት።
፪ኛ ያማራ ገበሬ በያለበት ዘመናዊ የጦር መሣሪያ መታጠቅ አለበት። በተለይም በፍጥነትና በከፍተኛ ደረጃ
መታጠቅና መሰልጠን ያአለባቸው አካባቢዎች ወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምት፣ ጎንደር ዙሪያ ዋግ ኸምራ ፣
ሰሜን ወሎ ራያ፣ መላዉ ሸዋ በተለይም በፍጥነት ይፋት መንዝ ምንጃር፣ መራቤተ ደራ ተጉለት፣ ደጀን፣
ብቸና ምዕራብ ጎጃም መተከልን ጨምሮ ያማራ ገበሬ በዘመናዊ የጦር መሣሪያ መታጠቅና መሠልጠን
ይኖርበታል።
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፫ኛ/ ያማራ ሕዝብ ለማይወክለዉ መንግሥት ግብር መክፈል የለበትም።
፬ኛ/ የሸዋ ሕዝብ ያቢይ አሕመድ ጋላ ኦነግ ቅጥረኛ ባንዳ ጸረ ሸዋ ብአዴን ተብዬዉን በቅድሚያ ማባረር
ግዴታዉ ነዉ። ለአጣዬ ዉድመት ዋና ተጠያቂዉ፣ የሸዋ መዲና አዲስ አበባን ለጋላ መጤ ወራሪ ሰፋሪ
ያስረከበ ብአዴን የትግሬ አጋሜ ትሕነግ አሽከር ከምድረ ሸዋ ይዉደም።
፭ኛ/ በዉጪዉ ዓለም የምትገኙ ያማራ ተወላጆች ተግባራዊ ርዳታና ድጋፍ ታደርጉ ዘንድ እንጠይቃለን።
ዐማራዉ ራሱን ታጥቆና ተደራጅቶ ጠላቶቹን ይመክት ዘንድ ሁሉም የሚችለዉን ማዋጠት ዛሬ እንጂ ነገ
አይደለም።
፮ኛ/ ያማራ ሕዝብ በጠላቶችህ በአረመኔ አራጅና አሳራጅ ጋሎች ና በሰዉ በላ ጭራቅ ጉምዞች ተከበህ
ስታልቅ መንግሥት ድረስልኝ እያልክ ከንቱ ጩኽት ማስማትክን አቁመህ የሚያሳርድህ፣ የሚያፈንቅልህ
መንግሥት ተብዬዉ ባሰማራቸዉና በሚደግፋቸዉ ጉጀሌዎች መሆኑን ተረድተህ ይልቅስ ራሳክን
ለመከላከል በሚቻለዉ ሁሉ ታጥቅህና ተባብረህ ሕልዉናህን አስከብር። ከአጣዬ ዕልቅት ፍጅትና ዘርፋ
ተማር። ያጣዬ ሕዝብ መንግሥት የለም፣ ከስደስት ጊዜ በላይ ያዘረፈን፣ ያስጨፈጨፈን፣ በመንግሥታዊ
ድርጅት የሚደገፈዉ የጋላ ወራሪ ነው በማለት ሐቁን ተናግረዋል። ያጣዬ ከተማ ዳግም ቢለማ እንኩዋ
ምን ዋስትና ይኖረዋል ? ሕዝቡ በሚገባ ዘመናዊ ትጥቅና መከላከያ ድርጅት አዘጋጅቶ ካልመከተና
አጸፋዊ ምት ካላደረገ በስተቀር ባካባቢዉ ሰላም ይኖራል ማላትና መንግሥት ኃላፊነቱን ይወጣል ብሎ
ማስብና መዘናጋት ለቀጣይ አደጋ መጋለጥ ነዉ።
፯ኛ/ያማራ ሕዝብ ባንድነት በቃኝ ብሎ መነሳቱን የዩትና የሰሙት ይልቁንም ባማራዉ ሕዝብ ላይ የዘር
ፍጅትና ማፅዳት የፈጸሙትና አስፈጻሚዎቹ የጋላ ኦነግ /ኦፒዲኦ ና የጉምዝና የትግሬ ወንጀለኞች ለዓለም
አቀፍ ፍሪድ ቤት ለማቅረብ የተጀመረዉን ሂደት ለማስቆም አስበዉ ፀረ ዐማራ የሚያደርጉት ማሽቃበጥን
በአጽንዖት እንቃወማለን።
፰ኛ/ እራሳቸዉን የኦሮሞ ሕዝብ ተውካይ አድርገዉ የሚቆጥሩት እንደ ወንጀለኛዉ ነፍሰ ገዳይ ኦነግ እና
ኦፌኮ ተብዬው በዐማራ "ክልል" በተደረገዉ ስለፍ ኦሮሙማ ይዉደም ለምን ተባለ ብለዉ መግለጫ
በማዉጣት ፎልለዋል። ያረመኔ ጋሎችን ጭፍጨፋና ዘረፋ በወለጋ፣ በጌዲኦ፣ በአማሮ፣ በመተከል፣
በአጣዬ በሸዋ ሮቢት ሳይኮንኑ የጋላ መስፋፋት ኦሮሞማ ይዉደም ለምን ተባለ ብለዉ ሲንበላጠጡ
መስማት ያስገርማል።
እነዚሁ የጋላ ፖለቲካ አቀንቃኞች ሌላዉ ያሰሙት ጉድ ልክ በ1983 ዓም አሜሪካና እንግሊዝ በወያኔ
ትግሬ ዋና ጠባቂዉ ኽርማን ኮኽን የተሰኘዉ ፀረ ኢትዮጵያ ፀረ ዐማራ በጣም ዝቃጭ ወራዳ ይሁዲ
በሎንደን የኢትዮጵያን ልዑላዊነትና አንድነት ለነ ሻዕቢያ ፣ ኦነግ ና ትሕነግ እንዳስረከበዉ ዛሬም አሜሪካ
መንግሥትና፣ የአዉሮፓ ሕብረት በአቢይ የኢትዮጵያ መንግሥት ላይ ጣልቃ ግብተዉ ወያኔን ከመቃበር
አዉጥተዉ ያደራድሩን፣ እኛ ያላሳተፈ ምርጫም ዋጋ ቢስ ነዉ ሲሉ አናፍተዋል። የነ መራራ ጉዲና ፣
የነሌንጮ ባቲ፣ የነዳዉድ ኢብሳ ዝቅጠት ከቶ ወደር የለዉም።
በተከታታይ ይህ ሁሉ ጭፍጨፋ በሸዋ ይፋት ያማራ ክልል አካል ተብየዉ ዉስጥ ሲፈጸም ወንጀለኞች
እጅ ተፍንጅ ቢያዙም እንኩዋ ከበላይ ባለሥልጣን ቀጭን ትዕዛዝ ይለቀቃሉ። ምድረ ገኝ ከሚሴን ለጋላ
ልዩ ዞን ብሎ ያዘጋጀዉ፣ ለኦነግ ታጣቂ ኃይል የጦር ማደራጃ ስፈር የፈቀደለትና እስከዛሬ የሚንከባከበዉ
ባሕር ዳር ያለዉ የባንዳ ሆዳም ስብስብ በአሁነ ጊዜም ያቢያ አሕመድ የጋላ ኦነግ ተላላኪ እንኩዋን
ለመተከልና ወለጋ ዐማራዎች ሰቆቃና ዋይታ ሊደርስ ይቅርና ያማራ ክልል "ሰሜን ሸዋ ዞን" ተብዬዉ
በጣም ትንሽ ለኦሮሚያ ካልሰጡት ዉስጥ የሚኖረዉን ዐማራ ፈጽሞ ለማጽዳትና ለማዉደም በመሥራት
ላይ ናቸዉ።
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፱ኛ/ በመከለከያ ዉስጥ ያለህ ያማራና ያገዉ ተወላጅ በአስቸኩዋይ ወደየ ወረዳህ ተመለስህ አዘጋጅ፣
ተዘጋጅ
፲ኛ/ባማራ ልዩ ኃይል ዉስጥ ያለህ የሸዋ ተወላጅ ሁሉ በፍጥነት ሸዋን ከጋላ ወረራ ለመከላከል ትጥቅህን
ይዘህ ድረስ። በደቡብ ወሎና በሸዋ ላይ የተቃጣዉን የጋላ ወረራ ያቀነባበሩት አዲስ ኣበባና ባሕር ዳር
ያሉት የነአቢይ አሕመድ ኦነግ ኦሮሙማ ዕቅድና ዝግጅት ተባባሪዎች በመሆናቸዉ የሸዋ ሕዝብ በራሱ
ተደራጅቶ መመከት አለበት።
፲፩ኛ/ በዉጪም ሆነ በዉስጥ የሚገኘዉ ያማራ ተወላጅ ኢትዮጵያ ትባል የነበረች አገር የፈረሰች የጋላ
የትግሬ አረመኔዎች መፈንጪያ መሆኑዋን ማሳወቅ፣ ያማራ ሕዝብ ዕልቂትና ፍጅት ላይ የምትኖር ያማራ
ንፁሕ ሕዝብ መታረጃ ቄራ ባንቱስታን ኢትዩጵያ ነገ ሳይሆን ዛሬ ከምድረ ገጽ ትዉደም! በዉሽት
አንድነት ኢትዮጵያዊነት ሽፋን ያማራን ሕዝብ ፍጅትና የዘር ማጽዳት በጋሎችና አጋሜ ትግሬዎች
አድራጊነት፣ በምዕራባዉያንና አረብ ጸረ ዐማራ ኃይሎች ደጋፍና ትብብር እየተፈጸመብን ያለዉን ሴራ
ለማክሸፍ ዐማራዉያን ሁሉ በአንድነት መነሳት የጊዜዉ አንገብጋቢ ጉዳይ ነዉ።
፲፪ኛ/ በወልቃይት ጠገዴ ማይካድራ ወያኔ ትግሬ ትሕነግ በዐማራዉያን ላይ የተፈጸመዉን አረመኔያዊ
የዘር ማጥፋት ወንጀልና በሰሜን እዝ መከላከያ ኃይል ላይ በሌሊት ዘር ተኮር ጭፍጨፋን ለመሸፋፈንና
ለመካድ ታስቦና ታቅዶ ርዝራዥ ትሕነግና ዲጂታል ስደተኛ ወያኔ ትግሬዎችና ምዕራባዉያን
ቀጣሪዎቻቸው የሚነዙትን በሬዉ ላም ወለድ የፈጠራ ትርክት በአጽንዖት እንቃወማላን። ያማራን ልዩ
ኃይልና የኤርትራን ሠራዊት መልካም ስምና ተግባር የወያኔ ትግሬ ትሕነግ ጉጀሌዎችና የባሕር ማዶ
ቀጣሪዎቻቸዉን በተለይም በአሜሪካን ፣ በእንግሊዝና በአዉሮፓ ሕብረት ዘወተር የሚነዛዉን የዉሸት
ፕሮፓጋንዳ በአጽንኦት እናወግዛለን።
፲፫ኛ/የሱዳን መንግሥት ለወያኔ ትግሬ በማይካድራ ያማራ ጨፍጫፊዎችን ሸሽጎ ትጥቅ፣ ስንቅና ዝግጅት
እያቀረበ ለቀጣይ እልቂት ዘመቻ የሚያደርገዉን ሴራ እንኮንናለን። የሱዳን ወራሪ ጦር ከኢትዮጵያ ግዛት
በአስቸኩዋይ ይዉጣ።
፲፬ኛ/ያቢይ አሕመድ የጋላ ኦነግ/ኦሮሞ ብልጽግና መንግሥት ከሱዳን ወራሪ ጋራ ተሞዳሙዶ
የኢትዩጵያን ልዑላዊ ግዛት ማስደፈሩን እንቃወማለን።
፲፭ኛ/ የጋላ ልዩ ኃይል ከአዲስ አበባና ከመላዉ ሸዋ ይዉጣ!
ሞት! ለጸረ ዐማራ ጉጀሌዎቹ ለነ ኦነግ /ኦፌኮ/ኦፒዲኦ /ብአዼን / ትሕነግ
ኦሮሙማ ይዉደም!
ዐማራ ሕዝብ ድርጅት(ዐሕድ)
01.05.2021
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