
የአማራ ልዩ ኃይል ከራያ እንዲወጣ ተደረገ!!! ለምን??? 
 
ሰሞኑን አቶ አገዘው ሕዳሩ (ሐገዞ ሀደሮ) እና ደጀኔ አሰፋ የተባሉ ቅጥረኞች ራያ በወረራ የሰፈሩ ትግሮችን 
"የአማራ ልዩ ኃይልን ከራያ ለማስወጣት ተነሥ!" እያሉ ሲቀሰቅሱ መሰንበታቸውን ተከትሎ ብአዴን የአማራ 
ልዩ ኃይልን ዛሬ ከራያ ተጠራርጎ እንዲወጣ አድርጓል!!!  
 
ወገን ሆይ የሚሠራብህን አሻጥር ልብ በል!!! ቀጥሎ ደግሞ የትግራይ ጊዜያዊ አሥተዳደር ተብየው መግባቱን 
ትሰማለህ!!! 
 
አቶ አገዘው ሕዳሩ (ሐገዞ ሀደሮ) እና ደጀኔ አሰፋ የተባሉ ቅጥረኞች የራያ ሕዝብ የአማራ ማንነት ጥያቄን 
አንሥቶ ሲታገል ተቆርቋሪ መስለው ሰርገው የገቡ የወያኔ ቅጥረኞች ናቸው፡፡ ትግሉንም "እንመራለን!" 
ብለው የመሪነትን ቦታ ይዘው ለአማራ ማንነታቸው በእልህና በቁርጠኝነት ሲንቀሳቀሱ ሲታገሉ የነበሩ የራያን 
ወጣቶችንና ነዋሪውን ሁሉ እየለዩ ለወያኔ በመጠቆም ሲያስመቱ ሲያስበሉ የቆዩ መሰሪ ቅጥረኞች ናቸው!!! 
 
ቀደም ሲል እንደምታውቁት አቶ አገዘው ሕዳሩ (ሐገዞ ሀደሮ) እና ደጀኔ አሰፋ የተባሉ ቅጥረኞች የሚታገሉት 
ለራያ የአማራ ማንነት መሆኑን በሚዲያዎች ሲገልጹ መቆየታቸው ይታወቃል፡፡ ይሄንን ያደርጉ የነበሩት ግን 
በራያ ሕዝብ ተአማኒነት ለማግኘት እንጅ ተልእኳቸው ከላይ እንደገለጽኩት እየሰለሉ ጠንካራ ጠንካሮችን 
ማስበላት ነበር፡፡ እንዲህ እያደረጉ ስንቱን ጀግና ሲያስፈጁ ከቆዩ በኋላ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ራዴፓ 
የሚባል ፓርቲ በመመሥረት የራያን የአማራ ማንነት ጥያቄ ጥለው ከወያኔ የተሰጣቸውን ራያ ወደ አማራ 
ሳይመለስ እራሱን የቻለ ዞን እንዲሆን የወያኔን plan b አጀንዳ እያራገቡ ይገኛሉ!!! 
 
ይሄንን ለማስፈጸምም የራያ ሕዝብ ወደ አማራ ወይም ቤተ አማራ (ወሎ) ሳይመለስ በሕዝበ ውሳኔ ስም በዐፄ 
ዮሐንስ 4ኛ እና በወያኔ መጥቶ በወረራ በሰፈረ ሰፋሪ ትግሬ የራያ ሕዝብና መሬት ዕጣ ፋንታና ማንነት 
እንዲወሰንና እራሱን የቻለ ሆኖ እንዲመሠረት እየታገሉ ይገኛሉ፡፡ ትግሬም ሆነ ኦሮሞ ለራያ መሬት በወረራ 
የሰፈረ ወራሪ ነው፡፡ በታሪክም እንየው በነባራዊ ምኅዳሩ ወይም ዲሞግራፊው ራያ መቸም ዘመን ቢሆን 
የትግሬ ወይም የኦሮሞ ሆኖ አያውቅም!!!  
 
የ1976ዓ.ም. የሕዝብና ቤት ቆጠራ ያየን እንደሆነ 66% የራያ ሕዝብ "አማራ ነኝ!" ያለ ሲሆን 25% "ትግሬ 
ነኝ!" 9% ደግሞ "ኦሮሞ ነኝ!" ማለቱን የወቅቱ የቆጠራ ሰነድ ያሳያል!!! 
 
ወያኔ ሥልጣን ከያዘ በኋላ ግን እንደ ወልቃይት ጠገዴ ሁሉ ይሄንን የራያን ዲሞግራፊ ወይም ነባራዊ 
ምኅዳርም ለመቀየር በርትቶ የሠራ ሲሆን በከፍተኛ ደረጃም ዲሞግራፊው እንዲቀየር አድርጎታል!!! 
 
እንግዲህ ልብ በሉ ከዚህ ሁሉ ሸፍጥና ሴራ በኋላ ነው ቅጥረኞቹ እነ አገዘው ሕዳሩ (ሐገዞ ሀደሮ) "ከሞኝ 
ደጃፍ ሞፈር ይቆረጣል!" እንዲሉ በታሪክ የአማራ መሆኑ በማያጠራጥር መልኩ የሚታወቀውን የራያን 
መሬት ዕጣ ፋንታ በወራሪዎቹ እንዲወሰን እየለፉ የሚገኙት፡፡ የራያ ሕዝብ ማለትም የራያ ባለ ርስት አማራ 
እነዚህን ተቆርቋሪ መስለው ሰርገው ገብተው ትግሉን እየመሩ ንቁ ንቁ ተቆርቋሪ ወገኖቻችንን ለወያኔ 
እየጠቆሙ ሲያስበሉብን የቆዩትን ባንዶች ይሄንን ግፍ ሲፈጽሙብን መቆየታቸው ሳያንሳቸው አሁን ደግሞ 



ይሄንን ውንብድና እንዲፈጽሙብን ፈጽሞ ሊፈቅድላቸው ወይም በዝምታ ሊመለከታቸው ፈጽሞ 
አይገባም!!!  
 
ራያ ውስጥ ያለ ትግሬም ሆነ ኦሮሞ በየትኛውም የአማራ መሬት መብታቸው ተጠብቆላቸው እንደሚኖሩት 
ትግሮችና ኦሮሞዎች በራያም ውስጥ መኖር ይችላሉ፡፡ ከዚህ አልፈው ግን እዚያ መሬት ላይ በወረራ 
መጥተው የሰፈሩ መሆናቸውን ጠንቅቀው እያወቁ የአማራ ለመሆኑ በሚገባ የሚታወቀውን የራያን መሬት 
ከየዋሁ የአማራ ሕዝብ እጅ ለመንጠቅ "የራያን ዕጣ ፋንታ ወስነን ከአማራ ቀምተን እንወስዳለን!" የሚሉ 
ከሆነ ግን አማራን ወደመጡበት እንዲሸኛቸው እያስገደዱት መሆኑን ጠንቅቀው ሊያውቁ ይገባል!!! 
 
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው  
 


