
             ብ አ ዴ ን መለወጥ ከፈለገ የሚከተሉትን መፈፀም አለበት 
 
1/የትግራይ/ትግሪኝና ሌሎች አማራ ያልሆኑ (አገዎችን አይጨምርም) አመራሮቹን ማስወገድ 
 
2/በክልሉ ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ ከቀበሌ እስከ ባህርዳር ከተራ እስከ ከፍተኛ ሀላፊነት 
ተሰግስገው አማራውን የሚገዘግዙትን የወያኔ ትግሬዎች በክልሉ ስራ አጥ ወጣቶች 
መተካት 
 
3/ጸረ አማራ የሆኑ የድርጅቱ ፕሮግራም አንቀጾችን ማረምና በግልጽ አማራዊ ይዘት 
ማስያዝ 
 
4/አማርኛን የክልሉ ብቸኛ የስራ ቕንቕ ማድረግ (የአገው ቕንቁዋዎች እንዲጎለብቱ 
የተያዘውን አሰራር ማጠናከር) 
 
5/በክልሉ 2 ዓመት የኖረ ማንኛውም ግለሰብ የመምረጥና የመመረጥ መብት አለው 
የሚለው ሕግ በሌሎች ክልሎች ለሚኖሩት አማራዎች ተመሳሳይ መብቶች እስኪያገኙ 
ድረስ እገዳ ማድረግ 
 
6/አላግባብ በተለያዩ የአማራ ክልል ባለስልጣኖች ለሌላ ክልል ተላልፈው የተሰጡ 
መሬቶችንና አማራዎችን ማስመለስ:: ለምሳሌ ገዱ ፈርሞ የሰጠውን ግጨውንና ሌሎቹንም 
 
7/የክልሉን የጸጥታ መዋቅር ሙሉ በሙሉ ከወያኔ ትግሬዎች ማጽዳት። በዚህ ዙሪያ 
ለመተማ፤ቕራና አርማጭሆ ልዩ ትኩረት በመስጠት የወያኔ ትግሬ የጸጥታ ሰዎችን 
ካካባቢው አጽድቶ በአማራ ልጆች መተካት ቅድሚያ መስጠት 
 
8/ክልሉ በመሰረተ ልማት የደቀቀ ስለሆነ እንደሌሎቹ ክልሎች ተጠቃሚ እንዲሆን 
ባደባባይ ከፌደራል መንግስት ጋር ለአማራው ጥቅም ሽንጡን ገትሮ የሚሰራ ርምጃ 
ማድረግ(የበይ ተመልካችነትን ማብቃት) 
 
9/ከየክልሉ መጤ ተብለው ለሚባረሩ አማራዎች አለኝታ መሆንና መብቶቻቸው 
እንዲጠበቁ መከታ መሆን፤እስካሁን ለነበረው ዝምታ ሕዝቡን በይቅርታና በብር 
መካስ 
 
10/ለተፈናቃይና መንግስትን በመቃውም ተፈርጀው በእስር ላይ በደል ለደረሰባቸው ለተፈጸመባቸውና 
ለተገደሉ አማራዎች የደም ካሳ ክፍያ ማድረግና ግፍ ያደረሱ የጸጥታ 
ባልደረቦችን ህግ ፊት ማቅረብ፤ለቀጣዩም ህዝቡን ከነዚህ ታጣቂዎች ሰለባ መከላከል 
 
11/በክልሉ ውስጥ ሀብት እንዲያፈሩና ብዝበዛ ያለገደብ እንዲፈጽሙ ለሚደረጉት 
ወያኔ ትግሬዎች ገደብ መጣልና የግብር ክፍያ እንዲፈጽሙ እንዲሁም ከአብቁተና 
ከባንክ የተበደሩትን ከነወለዱ ማስከፈልን በተግባር ላይ ማዋል 
 
12/አማራውን የማይወክለውን የተውሶ የክልል ባንዲራ በአረንጝዋዴ ብጫ ቀይ 
መተካት አለበለዚያም የፋሲል ከተማን ቀለም የተላበሰ ማድረግ 



 
13/በክልሉ የሚመረቱ በቅድሚያ ለሕዝቡ በገበያ እንዲዳረስ ተደርጎ የሚተርፍ ካለ 
ወደ ሌላ ክልል መላክ (ተሰብስቦ ወደ ትግራይ የሚሄደው ምርት መጀመሪያ ለክልሉ 
ሕዝብ መዳረሱ ከተረጋገጠ ወዲህ መሆን አለበት) 
 
14/ከክልሉ የሚነሱ ወንዞች በሙሉ ተገድበው አገልግሎት የሚሰጡት ከክልሉ ውጭ 
ነው። ተከዜ፤ገርማማ(ከሰም)፤በለስ፤አባይ፤ወዘተ. በዚህ ረገድ ታሳቢ የመስኖ 
ፕሮጀክቶችን እውን በማድረግ ደሀውን የአማራ ገበሬ ውጤታማ ማድረግ ወዘተ፣ 
 
15/ከግብርና ቀጥሎ ለክልሉና ለሀገሪቱ ገቢ በሚያስገኘው የቱሪዝም ክፍለ ኢኮኖሚ 
ወጣቶች ቀጥተኛ ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ አስፈላጊውን ሁሉ ማመቻቸት(በዚህ 
ረገድ ከፍተኛ ብክለት አለ መታረምና የአካባቢውን ተወላጆች በሚጠቅም ሁኔታ 
መሰራት አለበት)   
 
16/የአማራው ወጣት ት/ት በተገቢው መልኩ እንዲዳረሰው በማድረግ የተማረ 
ትውልድ ማፍራት(ለምሳሌ በዘንድሮ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከሰማንያ ሺህ 
በላይ ሰው ያላት የአንኮበር ወረዳ ያስፈተነችው 80 ተማሪዎችን ብቻ ነው። በጣም 
የሚያስደነግጥና ምን ያህል አማራው በት/ት ዘርፍ ድራሹ እየጠፋ እንዳለ አመላካች 
ነው) 
 
17/በቤተሰብ ምጣኔ ሽፋን በአማራ ክልል አንዲት ሴት ልጅ ከ12 እድሜዋ ጀምሮ 
የወሊድ መቆጣጠሪያ መውሰድ እንድትጀምር አያሌው ጎበዜ ፕሬዝዳንት በነበረ ግዜ 
ተደንግጎ የወያኔ የዘር ማብከን ፖሊሲ ተፈጻሚ ከሆነ ሰነባበተ፤ ታዲያ በዚሁ አጥፊ 
ህግ አማራው ከተቀሩት ክልሎች በወሊድ የመጨረሻው ጅራት ላይ አሳርፎታል፤ 
በቁጥርም አናሳ ወደ መሆን ማዘንበል ጀምሮዋል፤በሸመገለ ትውልድ ብዛት ምርታማ 
ሊሆን አልቻለም፤ የወጣቱ ቁጥር ተመናምንዋል፤ ይሄ እጅጉን አስጊ የሆነ ጉዞ ካልተቀየረ 
አማራው ወደፊት በአዲስ ትውልድ መቀጠሉ ያጠያይቃል(ይሄ ቀልድ አይደለም) 
መለወጥ አለበት። የፌደራልና የክልሉ ጤና ጥበቃዎች ሀይላቸውን ሁሉ ተጠቅመው 
በክንድ ውስጥ የሚቀበሩ፤ በብልት ውስጥ የመሀፀን መተላለፊያን የሚዘጉ፤ ለረጅም 
ዓመቶች የሚያመክኑ መሳሪያዎችን በአማራ ሴቶች ላይ ተግባራዊ ያደርጋሉ። ዴፖ 
ፕሮቬራን በመውጋት በየሶስት ወሩ አንዲት አማራ እንዳትፀንስ ቁጥጥር ያደርጉባታል፤ 
በእንክብል መልክ የሚሰጠው የወሊድ መቆጣጠሪያ ዓይነቱ የትዬ ሌሌ ነው። እንዲህ 
አይነቱን የዘር ማጥፋት ሴራ ማቆም ያሻል። 
 
18/የባህርዳር አውሮፕላን ማረፊያን ስም መቀየር 
 
19/በየቀበሌው ታጥረውና ጥቅም ሳይሰጡ የእከሌ ፓርክ የሚባሉትን ስማቸው አግባብ 
ስላልሆነ(አማራን ጠላቴ ብሎ ሁለገብ የጥፋት ዘመቻ ባካሄደበት ግለስብ ስም) መጠራታቸውን መለወጥ 
። 
 
20/ገበሬው መሳሪያ የሚይዘው ራሱንና ቤተሰቡን ከዱር አውሬ ጭምር ለመከላከል 
ነው። አነር ወይም ነብር፤ ጅብና የዱር ውሻ የሚባለው በቡድን ሆኖ ጥቃት የሚያደርስ 
አውሬ፤በየካቡና ቁጥቕጦው ከሚገኘው አደገኛ ዘንዶና መርዛማ እባቦች፤ወዘተ. አኽዋያ 



መታየት ቢኖርበትም ከወያኔ ፍራቻ ጋር ብቻ በማያያዝ አማራውን ትጥቅ ማስፈታት 
ዘርፈ ብዙ ጠንቆች እንዳሉት ተገንዝቦ በጉዳዩ ገደብ ማድረግ ያሻል። (ለምሳሌ 
በቅርቡ ጅብና ነብር መሳሪያ አልባ በሆኑ አማራ ገበሬዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት 
በሰሜን ሸዋ አድርሰዋል በሌሎችም ቦታዎች አማራው ከማሳው ውሎ ቤቱ ሳይመለስ 
በዱር አውሬ እየተበላ ስለሚገኝ የመሳሪያ ማስፈታቱ ነገር ከወያኔ ፍራቻ ጋር ብቻ 
ባይያያዝና ከእለት ኑሮ ጋር ገበሬው ያሉበትን ችግሮች ታሳቢ አድርጎ ንጥቂያውን 
ማቆም ተገቢ ነው።(አማራው በመንግስት ታጣቂዎች ማለቁ ብሶ እንዲያው በዱር 
አውሬም እየተበላ ይለቅ?) 
 
ባጠቃላይ ብ አ ዴ ን በተዘረዘሩት ላይ በተግባር ሲንቀሳቀስ የምናየው ከሆነ ያለንን 
አመለካከት ብዥታ ሊያጠራው ይችል ይሆናል። 
 
አብነት ሁነኛው ነኝ! 
 


