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ግልፅ ደብዳቤ 
ለክቡር ዶ/ር አብይ አህመድ 
የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር  
አዲስ አበባ 
ጉዳዩ: ትህነግ በአፋርና አማራ ክልሎች ስለከፈተው ጦርነት ሂደትና መንግሥት ወንጀለኞችን ከእስር በመፍታትስለፈጸመው አስነዋሪ ተግባር 
 
አለም አቀፍ የአማራ ህብረት እንዲሁም ስማቸው ከታች የተዘረዘሩ ድርጅቶችና እኛ በውጭ የምንኖርኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በ
ህዝብ ላይ ከፍተኛ ወንጀል ያደረሱትን  የትህነግን መስራችና ዋነኛዘዋሪ አቶ ስብሀት ነጋን ከነግብረአበሮቹ እንዲሁም በብሄርና በሃይማኖት ተለይቶ 
አማራውና የኦርቶዶክስ እምነትተከታይ ኢትዮጵያውያን  
በግፍ እንዲጨፈጨፉ ዋነኛ አስተዋፅዖ የነበረው አቶ ጀዋር  ሲራጅ መሀመድ ክስ ተቋርጦ ከእስር እንዲፈቱመደረጉን አጥብቀን እንቃወማለን:: ይህ 
አካሄድ ህጋዊም ሆነ ፍትኅዊም አይደለም:: በህዝብ መካከል የመጣውንአንድነት ግን የሚንድ ለመሆኑ ጥርጥር የለውም:: 
ይህ በእዲህ እያለ በአፋርና አማራ ክልል የሚኖሩ ዜጎች ላይ አሸባሪው ትህነግ ያደረሰውና እያደረሰ ያለው ግፍ በእጅጉ አሳዝኖናል ያሳስበናልም:: 
በሰኔ 2013 ዓ.ም. የኢትዮጵያ መንግሥት የተናጠል ተኩስ አቁም አድርጎ ለሰላም እድል ለመስጠት የመከላከያሰራዊቱን ከትግራይ ክልል በማስወጣ
ት በአማራና አፋር ክልሎች ድንበር አካባቢዎች ማስፈሩ ይታወሳል:: ሆኖምግን ይህንን የመንግሥት የሰላም ጥሪ እንደ ሽንፈት በመቁጠር እብሪተኛ
ውና ሽብርተኛው ትህነግ በአማራናአፋር ክልሎች መጠነ ሰፊ ወረራ ፈፀመ:: ይህ ወረራ ሲፈፀም መከላከያ ሰራዊቱ ይዟቸው በነበሩ ገዥ መሬቶችላ
ይ ሆኖ ጠላትን መከላክል ሲገባው እስካሁንም ድረስ ምክንያቱ ግልፅ ባልሆነ ሁኔታ ስላፈገፈገ ህዝቡን ለመጠነሰፊ ጥቃት ማጋለጡ በጣም ያሳዘነን 
ጉዳይ ነበር:: ከአምስት ወራት እልህ አስጨራሽ ጦርነት በኋላ በመከላከያሰራዊት አማራና አፋር ልዩ ኃይሎች ሚሊሺያዎች የገበሬው ጦር እንዲሁም
 የአማራ ፋኖ ጥምር ተጋድሎ ትህነግከአብዛኛው የአፋርና አማራ አካባቢዎች እንዲለቅ መደረጉ የሚያበረታታ ሁኔታ መፍጠሩን አድንቀናል:: 
ነገር ግን የወገን ሰራዊት ሞራሉ ከፍ ብሎ ጠላትን የማባረሩን ተግባር በከፍተኛ ወኔ እየፈፀመ ባለበት ወቅትየኢትዮጵያ መንግሥት የአፋርንና ምሥራ
ቅ አማራን በትህነግ የተያዙ መሬቶች ነፃ ወጥተዋል ሰራዊቱ ባለበትይቁም የሚል መግለጫ መስጠቱ እጅግ የሚያሳስብና ተገቢ ያልነበረ ውሳኔ ሆኖ አ
ግኝተነዋል:: 
በሌላም በኩል በባለሥልጣናቱ ተዘውትሮ እንደተለፈፈልን “ትህነግ የአገር ስጋት በማይሆንበት ደረጃ መደምሰስ” በተግባር ሳይታይ በአገር ክህደት 
ወንጀልና ሕዝብን በማፋጀት ሁለመናቸው በደም የተጨማለቁ እሥረኞችበማናለብኝነት የፖለቲካ ውሳኔ መፈታታቸው እጅግ የሚያምና በአንድነት
 የቆመውን የኢትዮጵያ ሕዝብ የካደአሳፋሪ ድርጊት እንደሆነ ተሠምቶናል። በመሆኑም ስለ ህገራችን የወደፊት ሁኔታ የነበረን ጭላንጭል ተስፋውእየ
ትሟጠጠ ሄዷል። 
ምክንያቱም፣1ኛ/ ከአማራ ክልል በወሎ ግንባር አላማጣ፣ ኮረም፣ ጨርጨር፣ መሆኒና በዋግህምራ እንዳንድአካባቢዎች 
እንዲሁም በጎንደር ግንባር አዳርቃይ፣ ማይጠብሪና ጠለምት የዋልድባ ገዳምን ጨምሮ ነፃ ሳይወጡ   
2ኛ/ በከፍተኛ የመንግሥት አመራሮችና ጄኔራሎች ሲነገር የቆየው ማለትም ትህነግን በገባበት ገብቶ ሳይቀብርጦርነቱ አይቆምም የሚለው እወጃ የ
ት ደረሰና ነው ይህ ውሳኔ የተወሰነው? 
3ኛ/ ትህነግ ከአማራና አፋር ክልሎች የዘረፈው ንብረት በሙሉ አንድ ሳይቀር እናስመልሳለን የተባለው እወጃስ የትደረሰና ይህ ትዕዛዝ ሊሰጥ ቻለ? 
4ኛ/ ወደ ትግራይ ላለመግባት ውሳኔ ላይ ለመድረስ መነሻ ናቸው ተብለው በመንግስት መግለጫ ላይ የተሰጡትሦስቱ ምክንያቶች አሳማኝ አይደሉ
ም:: 
ምክንያቱም: 
ሀ/ ትህነግ በአማራና አፋር ክልሎች በተካሄዱ ውጊያዎች የሞቱበትን የተዋጊዎች ሬሳ ሰብስቦ ወደ ትግራይበመውሰድ የጅምላ መቃብር ውስጥ በመ
ቅበር መከላከያው ወደ ትግራይ ቢገባ የዘር ማጥፋት ተፈፀምብን ብሎለመክሰስ ትህነግ ተዘጋጅቷል የሚለው አሁንም ይህንን ከማድረግ የሚያግደ
ው ነገር ያለ እይመስለንም:: ምክንያቱም ይህ ጭፍጨፋ የተፈፀመው የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦር ትግራይ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ነው ሊሉይችላሉ:: 
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ለ/ የመከላከያ ሰራዊቱ ወደ ትግራይ አለመግባቱ በመንግሥት ላይ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየደረሰ ያለውንጫና ይቀንሳል የሚለው ይህን ያህል 
አሳማኝነት የለውም:: ምዕራባውያን ያቀዱት ነገር ስላለ በዚህ ድርጊትለማስመሰል ጥሩ እርምጃ ነው የሚሉ መግለጫዎች ሰጡ እንጂ ካሰቡት ፈቀቅ 
የሚሉ እንደማይሉ ካለፈ ተመክሮትምህርት መውሰድ ይቻላል :: ጦርነቱን በአሸናፊነት ማጠናቀቅ ግን ዕቅዳቸውን ሊያስቀይራቸው ይችላል:: ምዕራ
ባውያን ምንጊዜም ከአሸናፊው ኃይል ጋር የመቆም የቆየ ልምድ እንዳላቸው ይታውቃል:: 
ሐ/ መከላከያ ሰራዊቱ ወደ ትግራይ ቢገባ ደጀን የሚሆን ህዝብ ስለማያገኝና ካለፈው መማር ስላለብን፣ አሁንያንን አንደግምም የሚለው አስተያየት 
አሳማኝ ቢመስልም ነገር ግን ጦርነቱን በአጭር ጊዜ ለመቋጨትስለማያስችል: ይልቁንስ ትግራይ ውስጥ በትህነግ ላይ ተቃውሞ ሊያነሳ የሚችል የህ
ዝብ ክፍል ለመፍጠር ሰፊየፕሮፓጋንዳ ሥራዎች መጀመር እንዲሁም እንደ ባለፈው መከላከያ ሰራዊት ብቻውን ሳይሆን ሁሉንም የወገንጥምር ጦር 
ኃይል ይዞ ቢገባ የሚፈለገውን ውጤት በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊያሳካ ይችላል:: እንዲሁም ለትግራይሕዝብ ሌላ የጥሞና ጊዜ እንዲያገኝ እንደሚያስች
ል የተባለው ካለፈው የጥሞና ዚዜ ምን ማትረፍ እንደተቻለአለመማርና ፍጹም  ቀልድ ይመስለናል። ለትህነግ ትንፋሽ መሰብሰቢያ እገዛ እንጂ ሌላ 
ሊሆን አይችልም። 
 
እኛ እንደምንረዳው የአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት የዚህ ጦርነት መደምደሚያ መሆን ያለበት ትህነግናሰራዊቱ ሙሉ በሙሉ በጦርነት ተሸን
ፎ የፓለቲካና ወታደራዊ አመራሩ ተይዘው ወደ ህግ ሲቀርቡ ወንጀልየፈፀመው የበታች አመራርና ተዋጊው ኃይል ወደ ህግ ሲቀርብ፣ የትህነግ ታጣቂ
 በሙሉ መሳሪያ ሲያወርድናከአማራና አፋር ክልሎች የዘረፈውን ንብረት ሲመልስ በጥቅሉ ትህነግ ለአጎራባች ክልሎችም ሆነ ለኢትዮጵያስጋት የማ
ይሆንበት ሁኔታ በተጨባጭ ሲረጋገጥ ብቻ መሆን አለበት የሚል ሲሆን እኛም ይህን የህዝቡን ስሜትሙሉ በሙሉ እንጋራለን:: 
በሌላም በኩል የወሎ ምድር የትህነግ መቀበሪያ ይሆናል እየተባለ ሲለፈፍ የነበረ ቢሆንም  አብዛኛው የትህነግተዋጊ ኃይል ግን ከነ መሉ ትጥቁ መው
ጣት መቻሉ አስገርሞናል:: ይህ ኃይል ተሰባስቦና ተጠናክሮ አሁንምበአላማጣ፣ አዳርቃይና ማይጠብሪ ጦርነት ከፍቷል:: 
ስለዚህ ዋናው መፍትሄ ይህን የአገር ጠንቅ የሆነ አሸባሪ ኃይል አቅሙን ማዳከም ብሎም ነፃ ያልወጡትንበአስቸኳይ ነፃ እንዲወጡ በማድረግ ከትግ
ራይ ድንበርተኛ የሆኑ አካባቢዎች በተጠናከረ የመከላከያና የልዩ ኃይሉሚሊሺያና ፋኖ አድረጃጀት በተጠናከረ ሁኔታ ኃይላቸውን አጠናክረው እን
ዲጠብቁ ማድረጉ ከዳግም ወረራእልቂትና ውድመት ሊታደግ ይችላል ብለን በፅኑ እናምናለን:: 
ይህ ግን ጊዜያዊ እንጂ ዘላቂ መፍትሄ ስለማያመጣ ትህነግን እንደ ድርጅት ህልውናውን እንዲያከትም የሚያስችሉሥራዎች መሥራት ይኖርባቸዋል:: 
ከዚህ ጋር በተያያዘ ማንነታቸው በህግ ሳይሆን በጉልበት በትህነግ ተነጥቀው ከ30 ዓመታት በላይ በትግራይ ሥርበጭቆናና ሰቆቃ የቆዩት ወልቃይት
፣ ጠገዴ፣ ጠለምት፣ ሁመራና ራያ አማራዊ ማንነታቸውን በደማቸውስላስመለሱ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኙ በደማቸው ያረጋገጡትን አማራዊ ማንነ
ታቸው በአስቸኳይ ህጋዊ እውቅናመሰጠት አንዳለበት እናምናለን:: 
ይህ የማንነት ጥያቄ ህጋዊ እልባት ባለማግኘቱ ትህነግን ለወረራ ያደፋፈረ ሁኔታ ፈጥሮለታል:: ምዕራባውያንረዳቶቻቸውም ቁርጥ እንዳያውቁ ያደረ
ጋቸው ይመስለናል:: ስለዚህ ይህ አንገብጋቢ ጉዳይ ጊዜ ሳይሰጠው መፍትሄማግኘት አለበት:: ህጋዊ እውቅናው ከተፈፀመ ለእነዚህ በስቃይ ለቆዩ አ
ካባቢዎች በጀት ለመመደብም አመቺሁኔታን ይፈጥራል:: 
ሌላው ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ ደግሞ መንግሥት ከትህነግ ጋር ድርድር ማድረግ አለበት የሚለው ነገር በጣምአሳሳቢና ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ጉ
ዳይ ነው:: ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፓርላማ ትህነግና ኦነግ ሸኔን አሸባሪድርጅቶች ብሎ ከሰየማቸው ድርጅቶችና ይባስ ብሎም ህዝብን በሺዎች በፍ
ፁም አረመኔያዊ ጭካኔ የጨፈጨፉድርጅቶች ጋር እንዴት ተብሎ ነው ድርድር የሚካሄደው:: ከትህነግና ኦነግ ሸኔ ጋር ምንም ድርድር መደረግየለበ
ትም:: ከትህነግ ጋር ድርድር ሳይሆን በህዝብ ላይ ላደረሰው የ30 ዓመት ሰቆቃና ግፍ በተለይም ባለፉት ስድስትወራት ከኦነግ ጋር በመሆን ባደረሰው
 ጭፍጨፋ እስገድዶ መድፈርና መጠነ ሰፊ ሀብት ዘረፋና ውድመት እስከወዲያኛው ላይመለስ ከፓለቲካ ህይወቱ ተነቅሎ መጣል ነው ያለበት:: 
ትህነግ በፈፀመው ወረራ በተለይም በአማራ ክልል አያሌ ቅርሶችን ዘርፏል። ብዙ ፋብሪካዎችን ነቃቅሎወስዷል። የህክምናና ትምህርት ተቁዋማትን 
የግል ባለሀብቶችን ንብረትን በሰፊው በመዝረፍ ወደ መቀሌወስዷል:: 
ሌሎች የተዘረፉ ንብሩቶችን ለይቶ ለመመለስ አስቸጋሪ ይሆናል ተብሎ ከታሰበ በትህነግ ከአማራና አፋር ክልሎችየተዘረፉ ቅርሶችና የፋብሪካ እቃዎ
ችን ግን መመለስ ይኖርባቸዋል:: 
እንዲሁም ለዘረፈው ንብረትና ቅርሶች ትህነግ ኃላፊነት እንዲወስድ ተደርጎ የካሳ ክፍያ ለአማራና አፋር ክልሎችመክፍል ይኖርበታል:: ይህንን የካሳ 
ክፍያ ተግባራዊ ለማድረግ የትህነግ በኤፈርትና በሌሎች የፓርቲውኩባንያዎች እንዲሁም የትህነግ ከፍተኛ ወታደራዊና የፓለቲካ አመራሩ በአዲስ አ
በባ እንዲሁም በመቀሌ ያለንብረታቸውን መጠቀም የግድ ይሆናል:: 
የፊዴራል መንግሥትም አማራና አፋር ክልል ውስጥ ለወደመው መልሶ ግንባታ ሂደት ከፍተኛ ኃላፊነትበመውሰድ ተመጣጣኝ በጀት መመደብ አለበ
ት:: በሰሜን ሸዋ የወደመውን ሳይጨምር በቀረው የአማራ ክልልየደረስው ውድመት እስክ 280 ቢሊዮን ብር እንደሚገመት ተገልጿል:: መንግስት 
ሰሞኑን ለሁለቱም ክልሎችመልሶ ግንባታ የሚውል 5 ቢሊዮን ብር መመደቡ ጅምሩ ጥሩ ቢሆንም ነገር ግን በጣም አነስተኛ በመሆኑትርጉም ያለው
 ሥራ ለመሥራት እንዲቻል በፍጥነት መስተካከል ይኖርበታል:: በተለይ የአማራ ክልል በስፋትየጦርነቱ ገፈት ቀማሽ ከመሆኑ የተነሳ ተያይዘው የሚ
መጡ ወጪዎችን እየሸፈነ ስለሆነ ይህንን ታሳቢ ያደረገ ልዩበጀት ሊመደብለት ይገባል:: 
የፌደራል መንግሥት ሌሎች ክልሎች ተገቢ የእርዳታ ርብርብ እንዲያደርጉ ማስተባበር ይገባዋል::የሲዳማ ክልልበአማራ ክልል የወደሙትን የጤና 
ተቋማት መልሶ ለመገንባት ያሳየው ተነሳሽነት ምስጋና የሚገባውና ሌሎችክልሎችም ይህን አርአያነት መከተል ይኖርባቸዋል እንላለን:: 
እንደዚሁም የፌደራል መንግሥት በአፋርና በአማራ ክልሎች የደረሰውን ውድመት መጠን ለአለም አቀፉማህበረሰብ በማሳወቅ ለመልሶ ግንባታ እር
ዳታ ለማግኘት ጠንካራ የሆነ የዲፕሎማሲ ዘመቻ መጀመርይኖርበታል:: ብሎም በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በዚህ 
የመልሶ ግንባታ ሥራበተቀነባበረ ሁኔታ እንዲሳተፉ የሚያስተባብር ልዩ ድርጅት ማቋቋም ይጠበቅበታል:: 
ሌላው መሰረታዊና አንገብጋቢው ጉዳይ ትህነግ በሥልጣን በቆየባቸው 27 የሰቆቃ ዓመታት በወልቃይት፣ ጠገዴጠለምትና ሁመራ፤ አርባጉጉና አሰ
ቦት እንዲሁም በወባና በኤች አይ ቪ ኤድስ እንዲሁም ወላድን በማምከንበአማራው ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል( 
Genocide) መፈፀሙ ይታወቃል::እንዲሁም በጋምቤላ አኙዋኮችናበሶማሊያ ክልል በሶማሌዎች ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈፅመዋል:: 
ኦሮሞውን የእስር ቤት ቋንቋ ኦሮሞኛ እስኪመስል ድረስ በሺዎች የሚቆጠሩትን አስሮ አሰቃይቷል::የተከለከለናጭካኔ የተሞላበት ከፍተኛ የሆነ የሰ



ው ልጅ መብት ጥሰት( Gross human rights 
violations) ባሰራቸው ንፁሀንየአማራና ኦሮሞ ተወላጆች ላይ ፈፅመዋል:: ይህን ሁሉ አሰቃቂ ወንጀል መፈፀሙ እልበቃው ብሎ ከማዕከላዊመን
ግሥት ሥልጣኑ ከተወገደ በኋላ ከተባባሪው ኦነግ ሸኔ ጋር በመሆን በመተከል፣ በወለጋ፣ ሰሜንና ምዕራብሸዋ፣ በእርሲ በባሌና ሐረርጌ በአማራዎችና
 ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ መጠነ ሰፊ የዘር ማጥፋትጭፍጨፋ አካሂዷል:: በቅርቡ ደግሞ በእብሪት ወረራውን በአማራና አፋር ክልልሎች 
ፈፅሞ በማይካድራ፣በጭና፣ በአጋምሳ፣ በቆቦ፣ በጋሸናና በኮምቦልቻ በሺዎች በሚቆጠሩ አማሮች ላይ የዘር ማጥፋት ( Genocide) ፈፅመዋል:: 
እንዲሁም በአፋር ጋለምሶ ላይ ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንፁሀን ተፈናቃይ ዜጎችንጨፍጭፏል:: 
ትህነግ በወረራቸው አካባቢዎች የፈፀመው አስገድዶ መድፈር በሺዎች በሚቆጠሩ አማራዎችና አፋሮችየፈፀመው አሰቃቂ ግፍ በሚሊዮን ለሚቆጠ
ሩት መፈናቀል እንደዚሁም ከላይ ለተጠቀሱት የዘር ማጥፋትወንጀል ተጠያቂ እንዲሆን የኢትዮጵያ መንግሥት በአገር ቤት ፍርድ ቤትና የዓለም አቀ
ፍ ፍርድ ቤት ክስለመመስረት የሚያስችሉ ሥራዎችን መጀመር አለበት:: 
እንደዚሁም የትህነግ የጡት ልጅ የሆነው ኦነግ ሸኔ በንፁሀን አማራዎች ላይ በወለጋ በመተክል በሰሜንናምዕራብ ሸዋ እያደረሰ ያለው የዘር ማጥፋት 
ጭፍጨፋ (Genocide) በግልፅ እየታወቀ የኦሮሚያ ክልልመንግሥት እንዲሁም የፌደራል መንግሥት ልክ በትህነግ ላይ እንደተወሰደው ተመሳሳ
ይ ዘመቻ ለምንእንደማይደረግ ፍች የሌለው እንቆቅልሽ ሆኖብናል:: 
በተለይ በዚህ ሳምንት በሰሜን ሸዋ ደራ ወረዳ ያደረገው ወረራና የንፁሀን ዜጎች ጭፍጨፋ በጣምአስቆጥቶናል:: ይህ የሽብር ቡድን በአስቸኳይ የሚ
ወገድበት ጠንካራ ዘመቻ መጀመር አለበት:: ይህ ሳይሆን ቀርቶየሽብር አድማሳቸውን በማስፋት ከቀጠሉ በጣም ሰፊ ማህበረሰብ ወደ ጦርነቱ ስለሚ
ያስገባ የኢትዮጵያንህልውና አደጋ ላይ የሚጥል የእርስ በእርስ ጦርነት እንዳያስገባ በቶሎ መቀጨት ይኖርበታል:: 
ከላይ በመጠኑ የዘረዘርናቸውን ግፍና መከራ በአገርና በሕዝብ ላይ የፈጸሙና ያስፈጸሙ ወንጀለኞች ለፍትህቀርበው የወገን ደምና እንባ የደርቃል ብ
ለን ስንጠብቅ ከእስር መፈታታቸው መንግሥት በየጊዜው በተለይምበአማራው ወገናችን ላይ የሚያሳየውን የፖለቲካ ቁማርና እንቆቅልሽ በይፋ ያሳየ
 ተግባር ነው። 
ለማጠቃለል እኛ በውጭ የምንኖር ኢትዮጵያውያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከታች በተዘረዘሩት ድርጅቶችአማካይነት ለኢትዮጵያ መንግሥት የሚ
ከተሉትን ጥያቄዎች እናቀርባለን። 
1ኛ/ በትህነግ ተይዘው የሚገኙት የአማራና አፋር መሬቶችና ህዝቡ መሉ በሙሉ ነፃ ለማውጣት መከላከያሰራዊቱና ሁሉም የክልልሎች የፀጥታ ኃይ
ሎች ተቀናጅተው እርምጃ እንዲወስዱ እንጠይቃለን። 
2ኛ/ ሁሉም አካባቢዎች ነፃ ከወጡ በኋላ ከዳግም መሰል ጥቃት ሊከላከሉ የሚያስችል አቅም እንዲገነቡ 
ማስቻልና እንዱሁም በመከላከያ ሰራዊቱ የታገዘ ጥበቃ እንዲደረግላቸው እንዲደረግ፣ 
3/ በትህነግ ከአማራና አፋር ክልሎች የተዘረፉ ቅርሶችና የፋብሪካ እቃዎች የሚመለሱበት ሥራ እንዲጀመር፣ 
4/ በትህነግ ከአማራ ክልል የተዘረፉና የወደሙ መሰረተ ልማቶች የተቻለውን ማስመለስ ካልሆነ ግን የትህነግንበአገር ውስጥ ያለውን በፓርቲና በግ
ለሰብ ተይዘው የሚገኙትን ንብረቱን በመጠቀም የመልሶ ግንባታውእንዲከናውን፣ 
የፌዴራል መንግስት የቀሩትን ክልሎች በማስተባበር፣ ከዓለም ዓቀፍ ማህበረሰቡንና ዲያስፖራውን በማስተባበርየመልሶ ግንባታውን በከፍተኛ ኃላፊ
ነት እንዲመራው፣ 
5/ ትህነግ በ1984 በህግ ሳይሆን በጉልበት ወደ ትግራይ ጠቅልሏቸው በስቃይ የቆዩት ወልቃይት፣ ጠገዴ፣
ጠለምት፣ ሁመራና ራያ አላማጣ ራያ ኮረምዋጃና ጥሙጋ ጊዜ ሳይሰጠው የማንነታቸው ጥያቄ ህጋዊ እውቅናአግኝቶ ከአማራ ክልል ውስጥ እንዲዋቀ
ሩ በጀትም እንዲያግኙ፣ 
6/ አሸባሪዎች ትህነግና ኦነግ ሸኔ በፈፀሙትና እየፈፀሙ ባለው የዘር ማጥፋት( 
Genocide) ተጠያቂ እንዲሆኑየሚያስችል የተጠናከረ ሥራ እንዲጀመር፣ 
7/ በበርካታ ወንጀሎች ተጠያቂ የሆኑትና ክሳቸው ተቋርጦ ከእስር የተፈቱት የትህነግ ቀንደኛ መሪዎች እነስብሃትነጋ፣ እነዓባይ ወልዱ እና በተለያዩ 
ጊዜያትና ቦታዎች ሽብር በማቀጣጠል በዘራቸውና በሚከተሉት ሃይማኖትምክንያቶች በርካታ ወግኖቻችን በግፍ እንዲጨፈጨፉ ያደረጉት እነጃዋር 
መሐመድ ከነጋሻ ጃግሬዎቻቸውየተችራቸው ውሳኔ ተቀልብሶ በአስቸኳይ ወደ እስር ተመልሰው ለፍርድ እንዲቀርቡ አጥብቀን እንጠይቃለን። 
8/ ትህነግ እንደ ድርጅት ትግራይን ተቆጣጥሮ እንዲዘልቅ እድል ካገኘ እንኳንስ የአማራና የአፋር ክልሎችህልውና ይቅርና የኢትዮጵያ ብሎም የኤር
ትራ ህልውናን አደጋ ላይ የሚጥል ስለሆነ አስቸኳይ አማራጭ ስትራቴጂበመንደፍ ይህ አሸባሪ ቡድን የሚወገድበት ሥራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ 
9/ ባለፉት ጊዜያት በትፈበረኩ የብጥብጥና የትርምስ ሴራዎች ያለወንጀላቸው በአማራ ክልል ታስረው የሚገኙየአማራ ተወላጆችና የመከላከያ መኮ
ንኖች በአስቸኳይ ተፈተው ውደ መደበኛ ሥራቸው እንዲመለሱ በአንክሮእናሳስባለን። 
10/ በታቀደው አገራዊ ምክክር ህወሃትና ኦነግ ሸኔ መካተት የለባቸውም:: ነገር ግን የትግራይን ህዝብ ሊወክሉየሚችሉ ኃይሎችን በጥንቃቄ በመም
ረጥ ማሳተፉ የግድ ይላል፣ 
11/ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣትና ራስን ወደ መቻል የሚያሸጋግር የእድገት ጉዞ ለማምራት ትህነግናተባባሪውን ኦነግ ሸኔን በጦር ሜዳ በ
ማሸነፍ ብቻ አይመጣም:: ዘላቂ ሰላም የሚረጋገጠው ትህነግ የተከለውቋንቋን መሰረት አድርጎ ያወቀረው ክልል ተወግዶ በሌላ ሁሉንም የፌደራል ክ
ፍለ ግዛት አወቃቀር መርሆወችንበተከተለ አወቃቀር ሲተካና እንዲሁም ህዝብ ያልመከረበትና ገሚሱን ህዝብ ያልወከለ ህገ መንግስት በአዲስ ህገመ
ንግስት ሲቀየር ወይንም ተገቢ መሻሻል ሲደረግበት ነው:: 
እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገርን ለማገዝ በገንዘብም ሆነ በዲፕሎማሲው መስክ ከፍተኛ ድጋፍና 
እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል፥፥ ይህ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የኤትዮጵያ መንግስትም በበኩሉዲያስፖራው 
የሚያሳስቡትንና እና የሚያስጨንቁትን ነገሮች እያዳመጠ ወቅታዊ መፍትሄዎችን ሊስጥ ይገባል፥፥ 
ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ለማስቀጠል ለህልውና፣ ለአገራዊ ክብር፣ ለሰላምና ለልማት በሚደረገው ሁለገብጥረት 
ከመቸውም ጊዜ በበለጠ ለመሳተፍና ድጋፋችንን ለመስጠት ያለንን ፅኑ ፍላጎት ማሳወቅ እንወዳለን። 
 



 
1.አለም አቀፍ የአማራ ህብረት 
2. ልሳነ ግፉአን 
3. ጎንደር ህብረት 
4. ወሎ መረዳጃ ማህበር 
5. የአማራ ልማትና ደህንነት ማህበር 
6. የሸዋ ሁለገብ አለም አቀፍ ማህበር 
 
ኢትዮጵያን ቸሩ እግዚአብሄር ይጠብቃት! 
 
ግልባጭ 
ለክብርት ሳህለወርቅ ዘዉዴ የኢፌዲሪ ፕሬዘዳንት 
ለአቶ ደመቀ መኮነን የኢፌዲሪ ምክትል ጠ/ሚኒስቴርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 
ለዶ/ር ጌዲወን ጢሞቲወስ የኢፌዲሪ ፍትህ ሚኒስቴር 
ለአቶ አገኘሁ ተሻገር የፌዴሬሺን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ 
ለአቶ ታገሰ ጫፎ የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ 
ለዶ/ር ይልቃል ከፋለ የአማራ ክልል ፕሬዘዳንት 
ለአቶ አወል አርባ የአፋር ክልል ፕሬዘዳንት 

ለሁሉም የዉስጥና ዉጭ ሚዲያወች 
 
 

 

 


