
ዏማራ  ሕዝብ  ድርጅት (ዏሕድ) 
AMHARA PEOPLE’S ORGANIZATION (APO) 
 
በሸዋ ይፋት ኤፍራታ ግድም፣ በመተከሌ ና በወሇጋ ባማራዉያን ሊይ በየዕሇቱ  እየተፈጸመ ሊሇዉ የተቀነባበረ የር ፍጅትና ማጽዳት 
ዋና ተጠያቂዎቹ በአቢይ አሕመድ የሚመራዉ የኦሮሞ (ጋሊ)ብሌጽግና ጨንበሌ ያጠሇቀዉ የጋሊ ነፃ አዉጪ ግንባር ና የቅጥረኛዉ 
ያማራ ብሌፅግና የሚባሇዉ የጥቂት ጎጃሜና ጎንዯሬ ባንዳዎች ስብስብ ናቸዉ። 
የብአዴን/ኢሕዴን ፀረ-ዏማራ ቅጥረኞች ከትግሬ ትሕነግ አጋሜ ጋራ ከ1983 ዓም ጀምሮ ተሞዳሙዯዉ በከፈቱት መቻ ከሏረርጌ 
እስከ ወሇጋ፣ ከዯቡብ ጉራፋርዳ እስከ ሰሜን ወሌቃይት ጠገዼ ጠሇምት፣ ራያ ከፍተኛ ኢሰባዊ ድርጊት ሲፈጸም ቆይቷሌ። 
ወያኔ ትግሬ ትሕነግ ከአራት ኪል የሥሌጣን ወንበሩ በሕዝባዊ አመፅ ተወግዶ መቀላ ከመሸገ በኍሊ ተረኛዉ የጋሊ ኦነግ/ኦፒዲኦ 
ጉጀላ በአቢይ አሕመድ የኢትዮጵያ ጠቅሊይ ሚኒስቴርነት ባማራ ተብዬ የጋማ ከብት አጋሰሶች ተባባሪነት ተሰይሟሌ። ያማራ ሌሂቃን 
አሳማዎች ተዯምረዉ አቢይ ሙሴያችን እያለ ያንዛርጣለ። አንፃሩ ዯግሞ ያማራ ተወሊጅ ሁለ በያሇብት ይታዯናሌ። በተሇይም 
በወሇጋ፣ በመተከሌ፣ በዯቡብ ና በሸዋ  በጋሊ ና በጉምዝ አረመኔዎች የተጨፈጨፈዉን ዏማራ ና አገውን ቁጥር ቤቱ ይቁጠረዉ። 
በወሇጋ ያማሮች ሰቆቃና ዋይታ እስከ ማዕዜኑ ነዉ። ያማሮች ፍጅትና  የር ፍጅትና ማፅዳት በአቢይ አሕመድ የኦነግ/ኦሮሞ ብሌጽግና 
መንግሥት የተቀነባበረ ነዉ። 
በሸዋ ይፋት ኤፍራታ ግድም በአጣዬ/ኤፌሶን ማጀቴ ካራቆሬ ሸዋ ሮቢት ወተረፈ አካባቢ ይኽዉ ሇ፭ኛ ጊዜ ጋልች በከፍተኛ ዯረጃ 
ተዯራጅተዉ አጣዬ ትንሽ ከተማን አንድዯዋታሌ። ነዋሪው ዏማራ ሕዝብ ተሇይቶ ተገድሎሌ። ቤት ንብረቱ ወድሟሌ። በአቢይ 
አሕመድ መንግሥትና በአማራ ክሌሌ ተባባሪዎቹ የሚዯገፉት፣ እጅግ በጣም መናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቁት፣ ሇመቻቸዉ ትጥቅና 
ስንቅ አምቡሊንስ ሳይቀር ማጕዋጕዣ ያሊቸው የጋሊ  አረመኔዎች "አሊሁ አክበር" እያለ ዏማራን ከይፋት አዉራጃ ሇማጥፋት 
ምተዋሌ። 
በተከታታይ ይህ ሁለ ጭፍጨፋ በሸዋ ይፋት ያማራ ክሌሌ አካሌ ተብየዉ ዉስጥ ሲፈጸም ወንጀሇኞች እጅ ተፍንጅ ቢያዘም እንኩዋ 
ከበሊይ ባሇሥሌጣን ቀጭን ትዕዛዝ ይሇቀቃለ። ምድረ ገኝ ከሚሴን ሇጋሊ ሌዩ ዞን ብል ያጋጀዉ፣ ሇኦነግ ታጣቂ ኃይሌ የጦር ማዯራጃ 
ስፈር የፈቀዯሇትና እስከዛሬ የሚንከባከበዉ ባሕር ዳር ያሇዉ የባንዳ ሆዳም ስብስብ በአሁነ ጊዜም ያቢያ አሕመድ የጋሊ ኦነግ ተሊሊኪ 
እንኩዋን ሇመተከሌና ወሇጋ ዏማራዎች ሰቆቃና ዋይታ ሉዯርስ ይቅርና ያማራ ክሌሌ "ሰሜን ሸዋ ዞን" ተብዬዉ በጣም ትንሽ ሇኦሮሚያ 
ካሌሰጡት ዉስጥ የሚኖረዉን ዏማራ ፈጽሞ ሇማጽዳትና ሇማዉዯም በመሥራት ሊይ ናቸዉ።  
በመተከሌና በአጣዬ የሚዯረገዉን ጭፍጨፋ ተቃዉመዉ በጎጃም ፍኖተ ሰሊም ና  ባሕር ዳር ዏማራዉያን ተቃዉሞ ሲያዯርጉ የነ 
አቢይ አሕመድ ጋሊ ብሌጽግና አሽከር ሆዳሞች ያዯረጉት ኢሰባዊ ድርጊት መሊዉን ያማራ ሕዝብ ሇከፍተኛ ተቃዉሞ ማንቂያ ዯወሌ 
ነዉ። 
ስሇሆነም፤ 
፩ኛ/በመከሇከያ ዉስጥ ያሇህ ያማራና ያገዉ ተወሊጅ በአስቸኩዋይ ወዯየ ወረዳህ ተመሇስህ አጋጅ፣ ተጋጅ 
፪ኛ/ባማራ ሌዩ ኃይሌ ዉስጥ ያሇህ የሸዋ ተወሊጅ ሁለ በፍጥነት ሸዋን ከጋሊ ወረራ ሇመከሊከሌ ትጥቅህን ይህ ድረስ። በዯቡብ ወልና 
በሸዋ ሊይ የተቃጣዉን የጋሊ ወረራ ያቀነባበሩት አዲስ ኣበባና ባሕር ዳር ያለት የነአቢይ አሕመድ ኦነግ ኦሮሙማ ዕቅድና ዝግጅት 
ተባባሪዎች በመሆናቸዉ የሸዋ ሕዝብ በራሱ ተዯራጅቶ መመከት ሕሌዉናዉ ነዉ። 
፫ኛ/በዉጪም ሆነ በዉስ የሚገኘዉ ያማራ ተወሊጅ ኢትዮጵያ ትባሌ የነበረች አገር የፈረሰች የጋሊ የትግሬ አረመኔዎች መፈንጪያ 
መሆኑዋን ማሳወቅ፣ ያማራ ሕዝብ ዕሌቂትና ፍጅት ሊይ የምትኖር ያማራ ንፁሕ ሕዝብ መታረጃ ቄራ ባንቱስታን ኢትዩጵያ ነገ ሳይሆን 
ዛሬ ከምድረ ገጽ ትዉዯም! በዉሽት አንድነት ኢትዮጵያዊነት ሽፋን ያማራን ሕዝብ ፍጅትና የር ማጽዳት በጋልችና አጋሜ ትግሬዎች 
አድራጊነት በምዕራባዉያንና አረብ ጸረ ዏማራ ኃይል ዯጋፍና ትብብር እየተፈጸመ ያሇዉን ሴራ ሇማክሸፍ ዏማራዉያን ሁለ 
አወናባጆችን ወር በለ ብሇዉ መነሳት አሇባቸዉ።  
፬ኛ/በወሌቃይት ጠገዴ ማይካድራ ወያኔ ትግሬ ትሕነግ  በዏማራዉያን ሊይ የተፈጸመዉን አረመኔያዊ የር ማጥፋት ወንጀሌና በሰሜን 
እዝ መከሊከያ ኃይሌ ሊይ በላሉት ር ተኮር ጭፍጨፋን ሇመሸፋፈንና ሇመካድ ታስቦና ታቅዶ ርዝራዥ ትሕነግና ዲጂታሌ ስዯተኛ 
ወያኔ ትግሬዎችና ምዕራባዉያን ቀጣሪዎቻቸው የሚነዘትን በሬዉ ሊም ወሇድ የፈጠራ ትርክት በአጽንዖት እንቃወማሊን። ያማራን ሌዩ 
ኃይሌና የኤርትራን ሠራዊት መሌካም ስምና ተግባር  የወያኔ ትግሬ ትሕነግ ጉጀላዎችና የባሕር ማዶ ቀጣሪዎቻቸዉን የዉሸት 
ፕሮፓጋንዳ በሁለም ቦታና ጊዜ ሇማጋሇጥ ተጋጅተናሌ። 
፭ኛ/የሱዳን መንግሥት ሇወያኔ ትግሬ በማይካድራ ያማራ ጨፍጫፊዎችን ሸሽጎ ትጥቅ፣ ስንቅና ዝግጅት እያቀረበ ሇቀጣይ እሌቂት 
መቻ የሚያዯርገዉን ሴራ እናወግዛሇን። የሱዳን ወራሪ ጦር ከኢትዮጵያ ግዛት በአስቸኩዋይ ይዉጣ። 
፮ኛ/ያቢይ አሕመድ የጋሊ ኦነግ/ኦሮሞ ብሌጽግና መንግሥት ከሱዳን ወራሪ ጋራ ተሞዳሙዶ የኢትዩጵያን ሌዐሊዊ ግዛት ማስዯፈሩን 
እንኮንናሇን። 
፯ኛ የጋሊ ሌዩ ኃይሌ ከአዲስ አበባና ከሸዋ ይዉጣ! 
 

ሞት!  ሇጸረ ዏማራ ጉጀላዎቹ  ሇነ ኦነግ /ኦፌኮ/ኦፒዲኦ / ብአዼን 
 

ዏማራ ሕዝብ ድርጅት(ዏሕድ) 
 
16.04.2021 


