የዏማራ ሕዝብ ዴርጅት (ዏሕዴ)
AMHARA PEOPLE’S ORGANIZATION (APO)
ዏማራ ተጠንቀቅ!
የአቢይ አሕመዴ ኦነግ ብሌፅግና ትብዬዉና የግብረ በሊዉ ወዯሌ አጋሰሶች ጥርቃሞ በባሕር ዲር
ከፈጣሪያቸዉ አጋሚድ አረመኔ ትግሬ ትሕነግ ጋራ እየተሞዲሞደ የዏማራዉን ሕዝብ ሇማዉዯም ሲዘጋጁ
በቅዴሚያ ማዴረግ የጀመሩት ፋኖን በመበተንና ትጥቅ በማስፈታት ሴራ ሊይ ተሰማርተዋሌ። ባሇፉት
ሦስት ዓመታት በተሇይ ያማራን ሕዝብ ሇይቶ የዘር ማጥፋትና ማፅዲት ወንጅሌ በያሇበት አስፈፃሚዉ
የአቢይ አሕመዴ ኦነግ መራሹ ተረኛ መንግሥት ተብዬ ሆንብል ዏማራዉን በሰሜን በጌምዴር ፣ በወል
ከሰሜን ራያ እስከ ሸዋ ይፋት ዴረስ እንዱሁም በአፋር ክሌሌም ጭምር የወያኔ ትግሬ አንበጣ ወራሪን
አሰማርቶ የዯረስዉ እጅግ መጠነ ሰፊ እሌቂትና ፍጅት፣ የሃብት ንብረት ዉዴመት፣ የሰዎች ክመኖሪያ
ስፍራቸዉ መፈናቅሌ እንኩዋን ሳያንስ ወያኔን ሇማትርፍ ምዕራባዉያኑ በአሜሪካ እንግሉዝና ያዉሮፓ
ሕብረት ቀንዯኛ መሪነት እያዯረጉ ሊሇዉ ፀረ ኢትዮጵያ ሴራ ተባባሪ ሆኖ በዏማራና አፋር ሕዝብ ኪሳራ
ሥሌጣን ሇማስቀጠሌ ታስቦ ነዉ ወያኔን የማጥቃቱ ዉጊያ እንዱቆም የታዘዘዉ። አሜሪካኖች አቢይ
አሕመዴን ያማራን ሕዝባዊ ኃይሌ ፋኖን ትጥቅ እንዱይስፈታ፣ እንዱበትን፣ ወሌቃይት ጠገዳ እንዱሁም
ራያ ወዯ ትግሬ እንዱመሌስ ታዞና ተስማምቶ ሌክ በ1983 ዓ.ም ሇንዯን ሊይ እንዯሆነዉ አሁን ዯግሞ
ኬኒያ ናይሮቢ ሊይ አሜሪካኖች ፀረ ዏማራ ሴራቸዉን በመሸረብ ሊይ ናቸዉና መሊዉ ዏማራ ተጠንቀቅ።
ያቢይ አሕመዴ ኦነግ መከሊከያ አፋርና ዏማራ ምዴር ተቀምጦ ይቀሇባሌ። ያፋር ጅግና ሕዝብ ተክድ
ሇወያኔ ትግሬ አንበጣ አረመኔ ዲግም ወረራ ተዲርጏሌ። ቆቦ፣ ሰቆጣና ወሌዯያም በቅርብ ጊዜያት
መወርራቸዉ የማይቀር ነዉ። ፋኖ፣ ያማራ ሌዩ ኃይሌና ብሐራዊ ጦር የማጥቃት ዉጊያው ቆሟሌ
ተመሇሱ ተብሇዉ ተመሌሰዋሌ። ሲመሇሱ ነዉ ወያኔ ትግሬ የዋሌዴባን ገዲም የዘረፈዉና መነኮሳቱን
እየዯበዯብ አፍኖ የወሰዲቸዉ። ዋሌዴባን በዚህ ዓይነት ያስዯፈሩት የወያኔ ትግሬ ተባባሪ የሰሜን ጎንዯር
ዞን የብአዳን ሰዎች እንዯሆኑ ተረጋግጧሌ።
የአቢይ አሕመዴ ኦነግ ሰሊዮችና ቅሌብ ነፍስ ገዲዮች ጎጃምና ጎንዯር ገብተዉ ክየአካባቢዉ ሆዲም ቅጥረኛ
ጋራ ሆነዉ ፋኖን ኢመዯበኛ እያለ ፈርጀዉ፣ ቢችሉ ትጥቁን ሇማስፈታትና ሇመበተን፣ ሇመከፋፈሌ፣
የፋኖን ስም በዉሸት በማጠሌሽት፣ የነሱን ላብነት፣ የሁሌጊዜ የወያኔ ትግሬ ካዴሬ ሆነዉ በጠቇሚነት
ያማራን ሕዝብ ቁም ሥቃይ ያሳዩ ባንዲዎች፣ ቡከን ሆዴ አምሊኩዎች በወረራዉ ወቅት ሕዝቡን ጥሌዉ
ወዯ አዱስ አበባና ባሕር ዲር የፈረጠጡት ሁለ የፋኖ ጅብደና ጅግንነት ሲነገር ሲወሳ የጎን ዉጋት
ስሇሆነባቸዉ ነው በሬዉ ሊም ወሇዴ ወሬ የሚይናፍሱት። የብሌፅግና ባንዲ ላቦች ከባሕር ዲር በጣም
ወራዲ ዴራማ ሠርተው በዯቡብ ጎንዯር ጋይንት ሊያ ፋኖ እስረኞችን አስፈታ ብሇዉ ሲፎሌለ ሴራቸው
ተጋሌጧሌ። ላሊዉ ጉዴ ዯግሞ ያማራ ሕዝብ ሕጋዊ መንግሥት ያሌሆነዉ ባንዲ የነ አቢይ ኦነግ ብሌፅግና
ምስሇኔ የላቦች ስብስብ ፋኖን በአንዴ እዝ ሥር ጠርንፎ የሱ ታዛዥና ተሊሊኪ ፀረ ዏማራ ሇማስዯረግ
መመኘቱ ነዉ። ፈፅሞ አይሳካም።
ፋኖ ትጥቅ አይፈታም! አቢይ አሕመዴ በአንዴ በኩሌ ኦነግን እያስታጠቀ ዏማራዉን ገበሬ በወሇጋ ፣ በሸዋ
ዯራ፣ በሰሊላ ጎኅ ጽዮን፣ በመተከሌ ወዘተረፈ ዕሇት በሇት ያስጨፈጭፋሌ፣ ያፈናቅሊሌ። ሇወያኔ ትግሬ
ወራሪ አንበጣ ምግብ፣ ነዲጅና መዴኅኒት በገፍ እንዱቀርብሇት ተዯርጎ የአፋርና ዏማራ ሕዝብን
እንዱዘርፍ፣ እንዱያወዴም ይረዲዋሌ። ፋኖ ወራሪና ዘራፊ ወራዲ አረመኔ ወያኔ ትግሬን ዴባቅ እየመታ
ወዯ መቀላ እንዲይዯርስ ዉጊያ አቁም ተመሇስ የሚባሇውና በጀግንነት የማረከዉን ሇቡከን ፈርጣጪ
APO
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AMHARA PEOPLE’S ORGANIZATION (APO)
መከሊከያ ተብዬ አስረክብ፣ አስመዝግብ ማሇት ትሌቁ ሴራ ነዉ። በመጀመርያ ወያኔና ኦነግ ትጥቅ ሲፈቱና
ወንጀሇኞች ሇፍርዴ ቀርበዉ ፍትሕ ሲገኝ ነዉ።
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 ከሇፈዉ ጊዜ እጅግ በከፋ ሁኔታ
ይሌቁንም በወሇጋ፣ በመተከሌ፣ በሸዋ፣ ወዘተረፈ በአረመኔ ሁኔታ የሚታረዯዉ፣ የሚጨፈጨፈዉ
ዏማራዉ ቢሆንም ዘወትር መንግሥት ይዴረስሌን እያሇ ማሊዘኑን አሊቆመም። የጋሊ ኦነግ መንግሥት
ዋናዉ አሳራጅ፣ አፈናቃይ ፣ የዘር ማፅዲትና ማጥፋት እየሰራ ነዉ።

አስቸኯዋይ ጥሪ ሇመሊዉ ያማራ ሕዝብ!
የወያኔ ትግሬ ማዯጎ ብአዳን አሁን የጋሊ ኦነግ ተሊሊኪ አስጨፍጫፊ፣ አስወራሪ ባንዲ አጋሰስ ከአማራ
ምዴር ሊይ ከቀበላ እስክ ክሌሌ ተብዬዉ ያለት አንዴም ሳይቀር ተመንጥረዉ ሲቀበሩ ብቻ ነዉ ያማራ
ሕዝብ ያንዣበበትን የሕሌዉና አዯጋ በተባበረ ኃይለ በዴሌ አጠናቆ በአገሩ በኢትዮጵያ በነጻነት የመኖር
መብቱ የሚረጋገጠዉ።
፩ኛ/ መሊዉ ያማራ ሕዝብ ግብር ሇአቢይ አሕመዴ የኦነግ መንግሥት ተብዬ ያማራን ሕዝብ ዘር
ማጥፋትና ማፅዲት እንዱሁም ማፈናቀሌ ወንጀሇኛ እንዲይከፍሌ ጥሪ ተሊሌፏዋሌ።
፪ኛ/ ፋኖን ትጥቅ ሇማስፈታት፣ ሇመበተን፣ ሇማሰር ና እንዲይዯረጃ መከሌከሌ በሚያዯርጉት ቅጥረኛ
የብአዳን ካዴሬዎች በጎጃም፣ በጎንዯር፣ በወልና ሸዋ ክፍሇ ሀገራት በሚገኙት ሊይ እንዱሁም የፌዯራሌ
ተብዬ ያቢይ አሕመዴ ኦነግ ቅሌብ ነፍሰ ገዲዮችም ሊይ የማያዲግ ርምጃ በተገኙበት ሥፍራና ጊዜ
እንዱወሰዴባቼዉ ተወስንኗሌ። የብአዳንና ላልች ያቢይ አሕመዴ ተባባሪ ጥርቃሞ ባንዲን ሁለ
ከማኅበረሰቡ ማግሇሌ ግዳታ ነው። ያማራ ሕዝብ በቀበላዉ በወረዲዉና አዉራጃዉ ከብአዳን ቅጥረኛ
ባንዲነት ፍፁም የጸደትን መርጦ ራሱን በራሱ የማስተዲዯር መብትና ነፃነቱ ይረጋገጣሌ።
ፋኖ ወዯ ወሌቃይት ጠገዳ፣ ወዯ ዋግ፣ ሰቆጣ፣ ራያ!
ፋኖ ወዯ መተከሌ ፣ ወዯ ሸዋ ዯራ ፣ ሰሊላ ፣ ጎኅ ጽዮን፣ ፍሌቅሌቅ፣ ግንዯ በረት!!
ትግለ ይቀጥሊሌ!
ዏሕዴ
26. 02 .2022
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