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ኢትዮጵያዊ ዐማራ ሕዝብ ድርጅት (ኢዐሕድ) 
Ethiopian Amhara People Organization(EAPO 
30/10/2019 

መግለጫ 

ሰሞኑን በአቢይ አሕመድ ኦዴፓ/ኦነግ እና በጀዋር መሐመድ የሚነዳዉ የጋላ መንጋ በኢትዮጵያዉያን ዐማሮች፣ ጋሞዎች፣ 
ጉራጌዎች፣ ትግሬዎችና ሌሎችም ነገዶች ላይ የፈጸሙትን ፍጹም አረመኔያዊ ጭፍጨፋ፣ የዘር ማጥፋትና ማፅዳት ድርጊት 
እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል ተብዬው ፋሽስቶች ቡድን በናዝሬት፣ በደብረ ዘይት፣ በድሬዳዋ፣ በባሌ ሮባ፣ በሐረር፣ በዶዶላ፣ 

ወዘተረፈ. የቄሮን አረመኔያዊ ጭፍጨፋ፣ ሃብት ንብረት ዘረፋና ዉድመት የተከላከሉትንና ሰለባ የሆኑትን ዜጎች ነዉ 

በነገድና በሃይማኖት እየለዩ የነአቢይ አሕመድ ኦዴፓ/ኦነግ የአፓርታይድ ሥርዓት ወህኔ ቤትን ሞልተዉት የሚገኙት። ምን 
ይህ ብቻ የናዝሬት ከተማ ከንቲባ ተብዬዉ ጋላ ቄሮን በዘመናዊ ትጥቅ ለማስታጠቅ መዘጋጀቱን አሳዉቆዋል። ከዚህም ሌላ 
የባሌ ሮባ ወራራ መጤ ጋላ ሰፋሪዎች ተሰብስበዉ የኢትዮጵያን ነባር ነገዶች በተለይም ዐማሮችንና ጋሞዎችን ለይተዉ የዘር 

ማጥፋትና ማፅዳት ዘመቻ አዋጅ አስነግረዋል። በእልቂቱ እስከ አሁን ከ76 በላይ ዜጎች ሞተዋል። በጣም ብዙዎች 
ቆስለዋል። ቤት ንብረታቸዉ ወድሟል። የተፈናቀሉት ቤተሰቦች ያለ መጠለያና ዕለታዊ ምግብ የቻሉት ብቻ በየአቢያተ 
ክርስቲያንት ቅጥር ግቢ ፈሰዋል። 

የዚህ ኢሰባዊ ድርጊት ዋና ተባባሪ በመሆኑ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስቴር ተብሎ የተጎለተዉ አቢይ አሕመድ ዝም ብሎ 
ከሰነበተ በኍላ ጋሎች ያደረጉትን ፍጅት፣ ጡት ቆረጣ፣ ጭፍጨፋ፣ ሰባዊ ፍጡርን እንደ ርድ ከብት መቆራረጥ እጅግ 

በጣም ኢሰባዊ  አረመኔነት ለመሸፋፈን ታስቦና ትቅዶ ድርጊቱን "ግጭት" ብሎ ያወጣዉን መግለጫ ተመልክተነዋል። 
የአረመኔ ጋላ ቄሮ ሰለባ የሆኑትን ለመወንጀል ተብሎ ነዉ ግጭት የተባለዉ ትርክት የተለፈፈዉ። አስጨፍጫፊዉንና 

ወንጀለኞችን ሁሉ ስብስቦ አዲስ አበባ ላይ ሞሽሯቸዉ ሲምነሽነሹ፣ አብረዉ ተባብረዉ የ"ኦሮሚያን ነፃ የገዳ  ሪፑብሊክ" 
በአቇራጭና በፍጥነት እንዴት እንደሚመሠርቱ ሌት ተቀን በመሥራት ላይ ያሉትን ግብረ አበሮችን እየተንከባከበ፣ በአንፃሩ 
ሰለባ የሆኑት በያለበት ለማስገደል፣ ለማሰር፣ ለማሳደድ፣ ተቃዋሚን ሁሉ ሰጥ ለጥ አድርጎ በተረኝነት ለመግዛት አቢይ 
አሕመድ የሚያደርገዉ የሴራ ፖለቲካ አይሳካለትም።  

1ኛ/ ለደረሰዉ እልቂት ዋና ተጠያቂዉ ጁዋር መሐመድ ና መንጋዉ ቄሮ ብቻም ሳይሆን በአቢይ አሕመድ አሊ የሚመራዉ 

ኦዴፓ/ኦነግ በመላዉ ያጠቃልላ። ሁሉም ወንጀለኞች ለፍርድ ይቅረቡ! 

2ኛ/ የጋላ ነገድ ሽማግሌዎች ከጀዋር መሃመድ ጋራ የሚሞዳሙዱትና የዘር ማጥፋትና ማጽዳት አዋጅ ያስደረጉት 
ወንጀለኞች ናቸዉ። ይወገዛሉ። 

3ኛ/የሸዋ ፋኖ በናዝሬት፣ በደብረ ዘይት፣ በመናገሻ አዲስ አበባ ዙሪያ ላለዉ ወገን በቶሎ መድረስ አለበት። 

4ኛ/ የጎጃም ፋኖ በሰላሌ፣ በደራ በግንደ በረትና በመተከል ፈጥነህ ተሰማራ! 

5ኛ/ የቤተ ዐማራ(ወሎ) ፋኖ በራያ፣ በከሚሴ፣ ከአፋር ጋራ በመተባበር እስከ ጅቡቲ፣ አሰብ ድረስ 

6ኛ/በደቡብ ያላችሁ ዐማሮች፣ ጉራጌዎች፣ ጋሞዎች፣ ከፋዎች፣ የሞች፣ ሃድያዎች፣ ከምባታዎች ወዘተረፈ በአንድነት የጋራ 
ግንባር ፈጠሩ ። 

7ኛ/አዲስ አበባዎች ከፍርሃት ቆፈን ተላቃችሁ ከተማዋን ከቄሮ መንጋ ወረራና ዝርፊያ በቆረጥነት ታገሉ። የኦዴፓዉ ካድሬ 
ታከለ ኡማን ከመዘጋጃ ቤት አባሩት። የአዲስ አበባን ሕዝብ በኃይል ለመቆጣጠር ያቇቇመዉ ልዩ ቅልብ የክብር ዘብ 
ይፍረስ። ያዲስ አበባዉያን ራስን በራስ ማስተዳደር መብት ይከበር። 

8ኛ/የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ተብዬዉ ከአዲስ አበባ በአስቸኩዋይ ይዉጣ። 
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9ኛ/ ተቃዋሚ ተብዬ ሱቅ በደረቴ ያቢይ አሕመድ መናጆዎች ዘወር በሉ። ኢዜማ የተሰኘዉ ጸረ ዐማራ ጥርቃሞ ያቢይ 
አሕመድ ወጥቤት ሥራተኛ የነኦነግ ግብረ በላ ነዉ። 

10ኛ/የኦዴፓ/ኦነግ እና የትሕነግ አጋሰሱ አዴፓ ለደረሰዉ ጭፍጨፋ ተጠያቂ ነዉ። 

11ኛ/ ሁሉም የሕሊና እስረኞች ይፈቱ!                

ኢሕዐድ 

 


