
          የሕዝባዊ እምብኝተኝነቱና ገዥዎቻችን!! 

የትግራይ ምድር ያበቃላቸው የዘመኑ ናዚዎች የሕብረተሰቡን ግፍና በደል ነዳጅ እየጨመሩ ማባባሳቸው 
አልበቃ ብሎ ጭራሹን ተደብቆና ሰምተነው የማናውቀውን ምሥጢር በመገናኛ ብዙሃን በመልቀቅ 
የሕዝቡን ትኩሳት መለኪያ ማድረግ ጀምረዋል።«ጠግበው ዝላይ አበዙ ሲዘሉ መሰባበር ጀመሩ»ኢህአፓን 
በትግራይ ምድር መታገል እንደማይችል የሞገቱና በጦርነት ያስለቀቁ የትግራይ ወራሪዎች ከምእራብ እስከ 
ምሥራቅ ከደቡብ እስከ ሰሜን ዘልቀው ሲወሩ ትግራይን የግላቸው ኢትዮጵያን ደግሞ መጀመርያ የጋራ 
አሁን ከአለው ነባራዊ ሁኔታ ስንነሳ ደግሞ ኢትዮጵያንም የእኛ ብቻ ናት በማለት ሁሉንም ኢትዮጵያዊ 
ዜጐች አሳዶ በመግደል እና በማሰደድ ኢትዮጵያ የእነሱና የእነሱ ግብረ-አበሮች አገር ብቻ ለማድረግ 
የመጨረሻው ምእራፍ ላይ ይገኛሉ። 

ሳይደግሱ አይጣሉ ! እንዲሉ በመላው ኦሮምያና በሰሜን ምእራብ ጐንደር ወልቃይት ላይ የተቀጣጠለው 
ሕዝባዊ አመጽ ያልጠበቁት የቁጣ ወጀብ ይዞ ብቅ በማለቱ እነሆ ህወሃታውያን ሲርበደበዱና የራሳቸውን 
ጥላ እንኳን ማመን ከማይችሉበት ወቅት ላይ ደርሰናል።የቁጣው ወጀብ በፍጹም እነሱን መሬት ውስጥ 
ሳይከታቸው እንደማይቆም ግልጽ ቢሆንም በዚህ የሕዝባዊ እምብኝተኝነት እንቅስቃሴ ሂደት ግን አንድ 
አሳዛኝ ክስተት መፈጠሩ በግልጽ ነጥሮ ሊቀመጥ ይገባዋል።ይኸውም ሁሉም አይነት የተቃዋሚ ኃይሎች 
በየተሰለፉበት ጎራ አንድ እዚህ ግባ የማይባልና ወንዝ የሚያሻግር ተግባር ሳይፈጽሙ የሕዝባዊ አመጹ 
ተከታይ ጭራ ሆነው መገኘታቸው በእጅጉ የሚቆጭ ብቻ ሳይሆን አሁንም ቢሆን ይህን የሕዝባዊ 
እምብኝተኝነት ትግል አማክሎ ለመምራትና ግቡን እንዲመታ የሚያደርግ ሁኔታ ላይ አለመገኘታቸው 
የተተኪውን ትውልድ ተስፋ ለማጨለም ሆን ተብሎ የተቀነባበረ ሴራ ነው ብሎ ለመናገር የሚያስችል 
ይመስለኛል። 

ሊገድሉ ሄደው ሲሞቱ እየየው ማለት ራሳቸው ገድለው መርዶ አርጅ መሆን እንመራዋለን የሚሉትን 
ሕዝብ እየገደሉ በአባሸባሪነት ማሳበብ ልጅ ወላጅን ሳይሆን ወላጆች ልጆቻቸውን የሚቀብሩበት ወቅት 
ላይ መድረስ ማለት ኢትዮጵያ እንዴት ካለው የከፋ ደረጃ ላይ እንደደረሰች ማሳያ ከዚህ በላይ መቸም 
ቢሆን ሊኖር አይችልም።የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያዊ ማንነት መለኪያው ሀገርንና ሕዝብን 
ከጥፋት ለማዳን በጋራ ጠላት ላይ የማያዳግም ርምጃ ወስዶ ሕዝብ እፎይታን እንዲያገኝ ማድረግ ሀገሪቱ 
ሉዓላዊነቷ ተከብሮና ታፍሮ እንዲኖር ማድረግን መሠረት ያደረገ ስለሆነ በተግባር የምንፈተንበት ወቅት 
እነሆ አሁን ነውና እያንዳንዳችን ፈተናውን ለማለፍ ቁርጠኝነቱ በእጃችን ላይ ይገኛል። ቁርጠኞች 
የኢትዮጵያ ልጆች በአማራና ኦሮሞ ምድር መስእዋትነትን እየከፈሉ ይገኛሉ በውጭ የሚኖረው ስደተኛ 
ኢትዮጵያዊም አጋርነቱን በሰላማዊ ትእይንት መሬት አንቀጥቅጥ ትግሉን እያፋፋመ ይገኛል። 

እኛና ገዥዎቻችን የተለያየነው ገና ይህ እኩይና ሀሳበ ኩድኩድ ድርጅት ሲመሠረትና ኢህአፓን ከትግራይ 
ምድር በጦርነት ሲወጋ ቢሆንም ህወሃት ተከዜን ተሻግሮ ሲመጣ ዝምታን መርጠን ከዚያም እቤተ 
መንግሥታችን ድረስ ገብተው ታሪካዊ እሴቶቻችን ሲያጠፉ፤ሉዓላዊነታችንን ሲያስደፍሩ አንዱ ሲጮህ 
ሌላኛው ሲቀልድ እዚህ ብንደርስም አሁን ግን አገር ወራሪው ሕወሃት ለእያንዳንዳችን ማነቂያ ገመድ 
አዘጋጅቶ የእያንዳንዳችን በር በርግዶ በመግባት ማነቅ ሲጀምር ዕንኳን እኛ የጥቃቱ ሰለባ የሆን የራሱ 
የሥርዓቱ ተጠቃሚ የሆኑትም ዱላው እንደማይምራቸው ተገንዝበው ከሥርዓቱ ለማምለጥ እየባከኑ 
ይገኛሉ።በተቃውሞ ጐራ የተሰለፉ ኃይሎች ይህን በገዥው ሥርዓት የተፈጠረውን ክፍተትና የእርስ በርስ 
መናኮር፤የአንድ ጐሣ የበላይነት እየፈጠረ ያለውን ውስጣዊ ንቅዘት በመጠቀም በገዥው ቡድን ውስጥ 
የህቡ መዋቅር አለመዘርጋት የተቃውሞ ጎራውን እየዘወሩ ያሉ ኃይሎችን ፖለቲካዊ የድርጅት ብስለትና 
ጥንካሬ አለመኖር በቀላሉ እንድንገነዘበው አድርጓል። 



ልማታዊ መንግሥት እያሉ ሲደልሉን የከረሙት ህወሃትና ግብረ በላዎቹ ሞት! የነሱንም በር ማንኳኳት 
ሲጀምር ይመጻደቁበት የነበረውን ልማትም ማውደም ጀምረዋል።ስብሰባ ዘጠኝ ጊዜ ስብሰባ የስብሰባው 
አባዜ ከሕዝቡ ውስጥ ያሉ ፋና ወጊዎችን ለመለየትና ለእርድ ለማቅረብ እንጅ ከቶ ሌላ ምንም ፋይዳ 
የለውም ይህ በ25 ዓመት ውስጥ ከዚህ የታሪክ አተላና ቅጥረኛ ድርጅት ጠንቅቀን የተረዳነው ባህሪ ነው።
በአሁኑ ሰአት የአማራና የኦሮሞ ክልሎች አስተዳደራዊ መዋቅራቸው ፈርሶ በህወሃት ቅልብ የአጋዚ 
ሠራዊት እየተመራ ይገኛል በተለይ በአማራ ክልል ብአዴንና የአማራው ክልል ምክር ቤት ፈርሰው 
የህወሃት አሽከርነታቸውን አረጋግጠዋል። የሰሞኑ የብአዴን የባህርዳር ስብሰባና ውጤቱ ምን ያህል 
የበሸቀጠ እጁን ለህወሃት የሰጠ ቅጥረኛ አመራር መካበቱን ያሳያል።የወልቃይትን ጥያቄ መልሱ ሲባሉ 
ጠገዴን በምትኩ ከሰጣችሁን?ብለዋል ጠገዴ ላይ ለመድረስ መጀመርያ ወልቃይትንና ጠለምትን ማለፍ 
አለብሕ ከዚህ ወዲያ ግራ መጋባትና መደንበር ውጭ ከዚህ ሥርዓት ምን ይጠበቃል?የአማራ ምክር ቤትና 
ብአዴን እውን ከሕሊናቸው ጋር ያሉ ቢሆን ኖሮ የወልቃይት ጠገዴና ጠለምትን፤የራያና ቆቦን እንዲሁም 
የመተከልን ምድር አሳልፈው ባልሰጡ ነበር። 

 እኔ ዛሬ ኢትዮጵያዊ ወገኖቼን ህወሃት ገዳይ፤ህወሃት ደም ያሰከረው፤ህወሃት ወራሪ፤ህወሃት አገር ሻጭ፤
ህወሃት ዘራፊ፤ህወሃት ተስፋፊ፤ህወሃት ከሕዝብ የተነጠለ፤ህወሃት አሸባሪና ፀረ-ሕዝብ መሆኑን ለመስበክ 
አይደለም ብዕሬን ያነጣጠርኩት።ይህ የበሸቀጠ ሥርዓት አክትሞለታል ነዳጅ ሆነው ያላሰለሰ ድጋፍ 
ይቸሩለት የነበሩት ጌቶችም ጀርባቸውን መስጠት ጀምረዋል ስለዚህ ለሀገራችን መጻይ እድልና እጣ-ፈንታ 
ምን እንሁን ምን እናድርግ በሚለው ጉዳይ ላይ እያንጎላቹ የሚገኙትን ነቃ ብለው አንድ እልባት ያለው 
ነገር ለመፍጠር በጋራ መላ እንመታ ዘንድ ነው።እዚህ ላይ ልጠቅሰው የምገደደውነገር ቢኖር ሕጋዊ 
የሆነው በስደት ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶቻችን የገዥውን ቡድን 
አውግዘዋል ንሳሃ እንዲገባም መክረዋል።በሌላ ወገን ደግሞ የተቃዋሚ ኃይል የሚባሉትንም አንዲት አገር 
አንድ ሕዝብ እንዳለን እና በጋራ ታግለው ይህን መደዴ የባንዳ ቡድን እንዲጥሉ ሲመክሩ አስተውያለሁ።
ከዚህ ወዲያ ግን በዚህ በጀመሩት መንገድ መሄድ ከፈለጉ ሕጋዊ የሆነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ 
ቤተክርስቲያን ባለፈው አይነት መንገድ ማስተናገድ እንደማትችል በግልጽ አማርኛ ተናግረዋል። 

የሕዝቡ እምብኝተኝነት መሪ የሌለው መሆኑን ከሚያሳዩ ነጥቦች ጥቂቶቹ ኦሮሞ አካባቢ ሲገሰግስ 
አማራው ላይ አዝጋሚ ሁኔታ ይታያል አማራው አካባቢ ላይ ፍጥነት ሲጨምር ኦሮሞው ላይ አዝጋሚ 
ሆኖ ይታያል።፤ይህ በአማራውና በኦሮሞው አካባቢ የተከሰተ ሲሆን ሌሎች አካባቢዎችም ችግሩ ሁሉንም 
እኩል እየጋረጠ እያለ ትንሽ እንኳን የመፍጨርጨር ሁኔታ አያሳዩም ይህ ማለት የተቃዋሚ ኃይሎች በዚህ 
አካባቢ አንድም የሠሩት ነገር እንደሌለ አመላካች ነው።፤ችግሩን በነፍጥ እናስወግዳለን ብለው የኢሳይያስን 
መንግሥት አምነው ወደ አሥመራ ያመሩት ኃይሎችም ሥርዓቱ በሕዝባዊ እምብኝተኝነት እስኪወገድ 
የሚጠብቁ ካልሆነ በስተቀር ጊዜው አሁን ነበር በሌሎች አካባቢዎች መድረስ ባይቻልም ከፊት ላፊታቸው 
በእሣት እየነደደች ወደ አለችው ጎንደር እንኳን ደርሶ እርዳታ መስጠት አልቻሉም።ይህን ጉዳይ እኔ ብቻ 
ሳይሆን ሁላችንም በደንብ ልናስብበትና እንድምታው ምንድን ነው ከሚለው መደምደሚያ ላይ ልንደርስ 
ይገባናል። 

ብዙዎቹ ድርጅቶች በውጭ የተደራጁ ሲሆኑ ከፊሎቹ ደግሞ በሀገር ውስጥ ነው።እነዚህ ድርጅቶች 
ትግልንና የትግልን ባህርይ በውል የተገነዘቡ ናቸው ለማለት በእጅጉ ይከብዳል።ለምሳሌ የሰላማዊ ትግሉን 
በር ጥርቅም አደርጎ ከዘጋው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጋር ለመታገል ተነስቻለሁ ብሎ ማወጅ ለወራሪው 
ቡድን ላሜ ወለደች አይነት ነገር ነው የሚሆነው ለምን ከሕዝቡ እንዳይደርሱ የሚያደርግ እቅድ 
እንዲነድፍ አረንጓዴ መብራት ማሳየት ነው-ቢያንስ በሕቡእ ተደራጅቶ ሕዝቡን አደራጅቶ መዝለቅ 
ነበረባቸው አላደረጉትም።ሌላው በውጭ የሚኖሩ የተደራጁ የተቃዋሚ ኃይሎች መጀመርያ ከሕዝብ ጋር 



ሊያገናኝ የሚችል መረብ ሳይዘረጉ በኃይል ተገፍተው የተሰደዱ ሲሆን እንዴት ከሕዝብ ጋር ሊያገናኝ 
የሚችል መረብ መዘርጋት እንዳለባቸው ብውል ያሰቡበት አይመስልም በዚህ ላይ አንዱ በሌላኛው ላይ 
ጣቱን መቀሰርና የመጥለፊያ ወጥመድ ከማጥመድ በስተቀር ትብብርና መደጋገፍን ሲያሳዩ አይስተዋሉም።
ስሜተኝነት ይበዛል ጥቂት የሰው ኃይል አለኝ የሚሉት ደግሞ ከህወሃት በከፋ መልኩ ሕዝቡን በጋራ 
እንዳይቆም እያመሱት ይታያሉ ምስኪኑ ስደተኛ ወገኔም ያለቦታው እየገባ ከማጫፈር ባለፈ እየሄዳችሁበት 
ያለው መንገድ አላማረኝም እዚህ ላይ ቆም በሉ ሕዝቡንም ሆነ አገሪቱን አይበጅም ብሎ መሞገት 
አልቻለም።እንግዲህ ይህ ሁሉ ተዳምሮ የቅጥር ነብሰገዳዮችን እድሜ ማራዘሙ ግልጽ ነው።አድሎአዊነት 
ራስን መካብ በመገናኛ ብዙሃን አካባቢ የተማከለ መረጃ ለመሆን ብዙ ጉለት ያለው ቢሆንም ያችውኗን 
ከፍ አድርጎ በመያዝ የአምልኩኝነት አባዜ ይታያል።እንደ ጀግንነት የሚቆጠርበት ሁኔታ ይስተዋላል፤
የፖለቲካ አክቲቪስቶች ስለተለያዩ አካባቢዎች በተናጠል ከማሰብ የወጡ አይደሉም። እንግዲህ 
ኢትዮጵያችን ይህን ሁሉ ሸክም ተሸክማ ነው ቅጥረኛውን የትግራይ ወራሪ ቡድን ከሕዝብ ራስ 
እናወርዳለን የሚሉትን እያስተናገደች የምትገኘው።ምናልባት ይህ ሰው እንዴት እንዲህ መዳፈር አበዛ 
ልትሉኝ ትችሉ ይሆናል? እኔ ከራሴ እየደረሱ የተመለከትኳቸውን ገጠመኞች ነው እየገለጽኩ ያለሁት። 
መፍትሄው ምን ይሁን የሚለውን የጹፌ ማጠቃለያ አድርጌ የዛሬውን ዝግጅቴ አጠናቅቃለሁ። 

አንድ፦ 

እኛ ከ1950ዎቹ አመታት ጀምሮ አዲስ ስርአት እናመጣለን ብለን ራሳችን የለውጥ ሐዋርያ በማድረግ 
እየተወዛወዝን ዛሬ ላይ የደረስን ኃይሎች ሊህቃንና የፖለቲካ ጠበብት ነን ባዮች የታገልንለት ዓላማ ፋይዳ 
ቢስ ሆኖ ከሃዲዎችንና አገር አጥፊዎችን ተክቷል።አሁን ይህን የጎጠኛና የወራሪ ቡድን መውለቂያው 
እንደደረሰ ጥርስ እያናጉት የሚገኙት በዚህ አስከፊ ሥርዓት ተወልደው አድገው ይህ ሥርዓት ለሀገርና 
ለትውልድ የማይበጅ በመሆኑ መወገድ አለበት ብለው ግንባራቸውን ለጥይት ሰጥተው ገጥመውታል።
ለዚህ ጦስ ያበቃናቸው እኛ ስንሆን እነሱ ግን ይህን አደረጋችሁ ብለው ጣታቸውን አልቀሰሩብንም ስለዚህ 
ትግሉን ሊያፋጥን የሚችል ድጋፍ ከመስጠት ባሻገር ሥልጣን እይዛለሁ ብሎ በልቡ የሰነቀ ሁሉ እጁን 
ሊሰበስብ ይገባዋል። 

 ሁለት፦ 

ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ከየት የሌለ ታሪክ እየደረትን አዲሱን ትውልድ ግራ አጋብተናል ይህን መፋቅና 
ማስተካከል ይጠበቅብናል።ለረጅም አመታት አንዱን ሕዝብ ከሌላው ሕዝብ ለማናከስ የተጠነሰሰው ሴራ 
ጎንደር ላይ ከፍ ብሎ በተጣራ ድምጽ ሲመክን አስተውለናል። «የጎንደር ወጣቶች ራሳቸው እየሞቱ 
የኦሮሞው ሞትም የእኛ ሞት ነው ማለታቸው» «የኦሮሞ ወጣቶች ጎንደር ላይ የሚፈሰው ደም 
የወንድሞቻችን ደም ነው» በማለታቸው ምን ያህል የትግል አጋርነትና ትሥስር እንደፈጠረ አስተውለናል።
ይህን ለማበረታታት በሀገር ቤትም ሆነ በውጭ የተደራጁ ተቃሚ ኃይሎች ከዚህ ትምህርት ወስደው አንድ 
ጠንካራ የጋራ ግንባር ፈጥረው እየተካሄደ ያለውን ትግል ማጎልበት አለባቸው። 

 ሦስት፦ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት በጠራው የገቢ ማሰባሰቢያ ምሽት ሁለት ወጣቶች ወደ መድረክ 
ወጥተው ምሁራንና ፖለቲከኞችን አንድ ጠበቅ ያለ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል።ይኸውም ከቻላችሁ እርዱን 
የማትችሉ ከሆነ መንገዱን ልቀቁልን አታደናቅፉን ነበር ያሉት።እውነተኛ አባባል ነው እኛ አላማረብንም 
ጊዜውም አልፎብናል ስለዚህ በዚህ በአዲሱ ትውልድ ጊዜ መቀለዱን ተትን አቅማችን በፈቀደው መጠን 
እንርዳቸው መንገዱን ላይመለሱ ጀምረውታል። 

አራት፦ 



የሀገርና የሕዝብ ጠላት የሆነው ወራሪው የህወሃት ቡድን አንድ የማይወደው ነገር ቢኖር አንድነት 

የምትለዋን ቃል ነው እኛ ደግሞ ይህን እያወቅንና እየተረዳን አንድነትን ሊያመጣ የሚችለውን መንገድ 
ለመያዝ አልቻልንም አሁንም ስለአንድነት እየሰበክን ነው አንድነትን ለማምጣት ደግሞ ግልጽና በውስጥ 
ቅንነት ሊኖረን ይገባል እኛ ደግሞ ግልጽና ቅኖች አይደለንም። ለዚህ ዝግጁ ነኝ የሚል ካለ የምንንም 
ፈቃድ መጠየቅ ሳይኖርበት መጀመር ይችላል። ለምሳሌ ሁለቱ አንጋፋና ሰፊ ሕዝብ ያላቸው አማራውና 
ኦሮሞው አሁን የተጀመረውን ትብብር አጠናክረው ቢቀጥሉና በማእቀፋቸው ውስጥ ያሉ ቡድኖችና 
ድርጅቶችን ወደ ጋራ ትግሉ መሳብ ቢችሉ የአንድነት ውጥን ተጀመረ ማለት ይቻላል።ወደ ሌሎች ደግሞ 
ቀስ በቀስ ማቅናት ይቻላል።ባልሳሳት በዚህ መንገድ የተሄደበት አይመስለኝምና እንሞክረው። 

ከዚህ ባሻገር በአማራ ክልል በስለላና ወጣቱን ትውልድ እያስበሉ ያሉ ግለሰቦችን ስም ዝርዝር ከዚህ 

ጹሑፍ ጋር አያይዥ ለማቅረብ ሞክሪያለሁ። በሙሉቀን ተስፋው ተዘጋጅቶ ወልቃይት ዳትካም ላይ 

የተወሰደ።ሲሆን ከነዚህ 72 ቅጥር ነብሰጋዳዮች ውስጥ በብዛት ከደብረታቦርና ወሎ ለበረከት ስምኦንና 

አዲሱ ለገሰ ኪራይ ስብሳቢ የነበሩ፤በደርግ ጊዜ በቁንጅና ለስለላ ተሠማርተው የነበሩ እንደ ደሴ አሰሜ 

ያለው ደግሞ አብደራፊና ማሰሮ ደንብ ትክል ድንጋይ በነበረበት ጊዜ በርካታ የአርማጭሆ ፤ወልቃይትና 

ጠገዴ ተወላጆችን ከነቹቹ አለባቸውና ሹመት መልካሙ ጋር በመሆን የጨፈጨፈ ይገኙበታል።  

September 27, 2016 More  

የዘረኛ የትግራይ ወያኔ አገልጋይ በመሆኑ አማራ ወጣቶችን የሚያስገድሉ 72 ባለሥልጣናትና ደህንነቶችን ስም ዝርዝር ከዚህ 

በታች ያንብቡ። 

(ከሙሉቀን ተስፋው) 
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ወ/ሮ ገነት ገ/እግዚአብሔር – የአማራ ክልል የኢንዱስትሪ ከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊ 

ከሕወሓት መልዕክት እየተቀበሉ ወጣቱን በማሳፈስ እና ጊዚያዊ የፌድራል ፖሊስ እና መከላከያ ኃይል ጊዚያዊ ማዘዥያ እዝ 

ከመንግሥት በጀት በመመደብ፤ መኪና በማቅረብ እና በማቀናጀት በቀጥታ እየመሩት ያሉ አማራ ነን የሚሉ ባለስልጣናት 

ታወቁ፡፡ የአማራውን ተጋድሎ በሚመሩ የጎበዝ አለቆች ከተባባሪ የአማራ ተወላጅ የመንግሥት ባለሥልጣናትና የፖሊስ 

ኃላፊዎች ጋር በመተባበር 72 ሕወሓትና የሕወሓት ቅጥረኛ ባለሥልጣናትና ደኅንነት አባላት በስም ተለይተዋል፡፡ 

ጥናቱን ያካሔደው የጎበዝ አለቆች ቡድን ወ/ሮ ገነት ገ/እግዚአብሔር የተባለችውን የትግራይ ተወላጅና የክልሉ የኢንዱስትሪ 

ከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊዋን በቀዳሚ ጠላትነት አስቀምጧል፡፡ 

ሁለተኛው አቶ ብናልፍ አንዷለም ሲሆን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ እና ም/ርዕስ መስተዳድር ሲሆን በየቦታው የታሰሩ 

እና የታጎሩ የአማራ ልጆችን ጉዳይ ይዞ በመምራት እና አስካሁን የታሰሩት ያለምንም መፍትሔ ብርሸለቆና ሰባታሚት ብሎም 

በየጣቢያው ለሚሰቃዩ ወገኖች ዋናውን ኃላፊነት ድርሻ ወስዷል፡፡ 

በተጨማሪም አቶ ደሴ አሰሜ፤ የአማራ ክልል አሰተዳደር እና ፀጥታ ጉዳየች ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ አየለ አናውጤ የክልሉ የመረጃ 

እና ደህንነት ጉዳይ ዋና የስራ ሂደት መሪ፣ አቶ ደሴ ደጀን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ም/ኮሚሽነር፣ አቶ የማነ ነገሽ 

የአማራ ክልል አሰተዳደር እና ፀጥታ ጉዳዩች ቢሮ የመረጃ እና ስምሪት ኮሚቴ አባል ናቸው፡፡ 

በተለይም በአሁኑ ስዓት በመላው የአማራ ክልል እየተቀጣጠለ ያለውን አመፅ እና ከግብ እንዳይደረስ ሕወሓት አዋቅሮ 

እያሰራቸው የሚገኙ የክልሉ 72 ባለስልጣናት እንደሚከተለው ይቀርባሉ፡፡ 

1. ኮማነደር ኢሳያስ ገ/ ኪዳን ከብሄራዊ ደህንነት መረጃ 

2. አቶ ይርሳው ታምሬ 

3. አቶ ብናልፍ አንዷለም 

4. አቶ አለምነው መኮንን 

5. ዶ/ር ተሾመ ዋለ 

6. አቶ ፍርዴ ቸሩ 

7. አቶ አወቀ እንየው 

8. አቶ አየልኝ ሙሉዓለም 

9. አቶ አየነው በላይ 

10. አቶ ደሴ አሰሜ 

11. አቶ ዘመነ ፀሃይ 

12. አቶ ንጉሱ ጥላሁን 

13. አቶ ተስፋየ – የንግድ፣ ኢንዱስትሪና ገበያልማት 

ቢሮ ኃላፊ 

14. አቶ ፈንታ ደጀን 

15. አቶ ደሳለኝ ወዳጀ 

16. አቶ በላይ – በጤና ቢሮ የወባ መከላከል የስራ 

ሂደት መሪ 

17. አቶ ሃብቴ – በትምህርት ቢሮ የአይሲቲ ክፍል 

ኃላፊ 

18. አቶ ማማሩ ጽድቁ 

19. ም/ኮሚሽነር ደስየ ደጀን 

20. አቶ መኮንን የለውምወሰን – የአብቁተ ዋና 

ዳይሬክተር 

21. አቶ መላኩ አለበል – የኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ዋና 

ስራ አስኪያጅ 

22. አቶ ምስራቅ የሙሉዓለም – ባህል ማዕከል ስራ 

አስኪያጅ 

23. አቶ ምትኩ – የጥረት ኮርፖሬት ምክትል ስራ 

አስፈፃሚ 

24. አቶ ስዩም አዳሙ 

25. አቶ ሙሉጌታ ደባሱ 



26. አቶ ስዩም አድማሱ 

27. አቶ ተፈራ ፈይሳ 

28. አቶ ሺፈራው – ግብርና ቢሮ ህዝብ ግንኙነት 

ባለሙያ 

29. አቶ ተስፋየ – የልህቀት ማዕከል ኃላፊ 

30. አቶ ቴዎድሮስ – የቀድሞ ጣና ሃይቅ ትራንስፖርት 

ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ የነበረ አሁን መቅደላ 

ኮንስትራክሽን 

31. አቶ ዘላለም ህብስቱ 

32. አቶ የማነ ነጋሽ 

33. አቶ ጌትነት – የገጠር መንገድ ኮንስትራክሽን 

ኤጀንሲ 

34. አቶ ስለሺ ተመስገን 

35. አቶ ዘላለም – የግብይት ልማት የስራ ሂደት መሪ 

36. አቶ ዳንኤል – የሆቴሎች ማህበር ፕሬዚደንት 

37. አቶ ኃ/ኢየሱስ ፍላቴ 

38. አቶ ብርሃኑ  – የባህል፣ ቱሪዝምና ፓርኮች ልማት 

ቢሮ ም/ኃላፊ 

39. አቶ ላቀ ጥላየ 

40. አቶ ሙሃመድ – አልማ ምክ/ስራ አስፈፃሚ 

41. አቶ አለማየሁ ሞገስ 

42. አቶ አጉማስ – የከተሞች ልማትና ግንባታ አክስዮን 

ማህበር ኃላፊ 

43. አቶ ደመቀ – የከተሞች ልማትና ግንባታ አክስዮን 

ማህበር ባለሙያ 

44. አቶ አሻግሬ – የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ 

ቢሮ የህፃናት የስራ ሂደት መሪ 

45. ዶ/ር ፋንታሁን መንግስቱ 

46. አቶ አየለ አናውጤ 

47. አቶ ሃብታሙ – የርዕሰ መስተዳድሩ ፕሮቶኮል 

48. ወ/ሮ ገነት ገ/እግዚአብሄር 

49. ወ/ሮ አበራሽ – በክልሉ ምክር ቤት የማህበራዊ 

ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የነበረች ነባር ታጋይ 

50. አቶ ፈለቀ ተሰማ 

51. አቶ ጌታ ኪዳነ ማርያም 

52. አቶ ገሰሰው – ግብርና ሜካናይዜሽን ተመራማሪ 

53. አቶ ዳኜ – በጤና ቢሮ የሃይጅንና ሳኒቴሽን ባለሙያ 

54. አቶ ፈንታው አዋየው 

55. ወ/ሮ ዝማም አሰፋ 

56. ዶ/ር አምላኩ አስረስ 

57. አቶ ደጀኔ ምንልኩ 

58. ወ/ሮ ትልቅ ሰው ይታያል 

59. አቶ ላቀ አያሌው 

60. አቶ ባይህ ጥሩነህ 

61. አቶ ጥላሁን – የክልል ም/ቤት የህዝብ ግንኙነት 

ባለሙያ 

62. አቶ ፍስሃ ወ/ሰንበት 

63. አቶ ጌታቸው – በት/ት ቢሮ የፈተና ኤክስፐርት 

64. ዶ/ር ይበልጣል ቢያድጌ 

65. አቶ አቃኔ አድማሱ 

66. አቶ የኔነህ ስመኝ 

67. ኮማንደር ሰይድ – የፖሊስ ኮሚሽን 

68. አቶ አስናቀ – በኢት. ኤሌክትሪክ አገልግሎት 

የሰሜን ምዕራብ ሪጅን ኃላፊ 

69. አቶ ሙሉጌታ – ከግብርና ምርምር ኢንስቲቲዩት 

70. አቶ ባየ – ከልህቀት ማዕከል ኃላፊ 

71. አቶ አምባው አስረስ 

72. ወ/ሮ ወርቅሰሙ ማሞ 

የወይዘሮ ገነት ገ/እግዚአብሔርንና የሌሎች የሕወሓት 

አባላት ዝርዝር መረጃዎችም አብረው ተልከዋል። 

ሞት ለህወሃትና ግብረ-በላዎቹ! 

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!! 

(ከአንተነህ ገብርየ)  

 

  


