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ኢትዮጵያዊ  ዏማራ  ሕዝብ  ድርጅት (ኢዏሕድ) 
Ethiopian Amhara People Organization (EAPO) 
28.12.2020 

መግሇጫ 

በመተከሌ የዏማራ- አገዉ ምድር አዉርጃ ጸረ-ዏማራ የጉምዝ ሻንቅሊዎችና የጋሊዎቹ ኦነግ ታጣቂዎች ተባብረዉ በላሉት 

በፈጸሙት ጭፍጨፋ ከ300 በሊይ ዏማሮች፣ አገዎችና ሽናሻዎች ቀይ ተብሇዉ በዘግናኝ ሁኔታ ተግድሇዉ በጅምሊ መቃብር 
የተቀበሩና ገናም ያሌተቀበሩ አስከሬናቸዉ በጫካ ዉስጥ በያሇበት ወድቆ ይገኛሌ። ቆስሇዉ የተረፉትም ወዯ ሆስፒታሌ 
ተወስዯዉ በመኖር ያሇመኖር ፃዕረ ሞት አፋፍ ሊይ ናቸዉ። ከመኖሪያ ቤታቸዉና ምድራቸው ተፈናቅሇዉ የመጡት ቁጥር 

ከ40 ሽሕ በሊይ ዯርሷሌ። በመተከሌ አዉራጃ ነዋሪ ዏማራዎችና አገዎች ተሇይተው ቀይ ተብሇዉ በአረመኔ ጉምዝ ሰዉ በሊ 
መጤ ወራሪ ሰፋሪ ታጣቂ ሰፋሪዎች በቤንሻንጉሌ ጉምዝ ክሌሌ ተብዬዉና አዲስ አበባ አራት ኪል ሠፈር በጠቅሊይ 

ሚኒስቴርነት ወንበር ሊይ የተዯነሸረው አቢይ  መሏመድ መሪነት የሚዘወረዉ የጋሊ ኦነግ/ኦፒዲ የብሌፅግና ፓርቲ ስያሜ 
ጨንበሌ ያጠሇቀዉ ተሞዳሙዯዉ በአቀነባበሩት መተከሌን ከነባሩ የዏማራና አገዉ ሕዝብ አፅድተዉና ጨፍጭፈዉ 
የኦሮሚያን ነፃ ሪፑብሉክ በሰሜን ምሥራቅ አፍሪቃ ሇመመሥረት በነዯፉት ዕቅድ፣ ተሊሊኪ የጉምዝ ፖሉሶችና 
አስተዳዳሪዎች የተሰጣቸዉን የተቀነባበረ የዘር ማጥፋትና ማፅዳት ዘመቻ፣ ኢሰባዊ ጭፍጨፋ ሇዓመታት ሲፈፅሙ 
የተፈጁት ዏማራዎችና አገዎች ቁጥር ከብዙ ሽህ በሊይ ነዉ። 

የዚህ ፍፁም አረመኔያዊ የዘር ፍጅት በጣም አስገራሚዉ ጉድ አቢይ አሉ አሕመድ መተከሌ አዉራጃ  ሄዶ ከጉምዝ የዘር 
ፍጅት ወንጀሇኞች፣ ጨፍጫፊና አስጨፍጫፊ ሰዉ በሊ አረመኔዎች ጋራ  ሆኖ ሇማያባራ የዘር ፍጅት፣ የነገድ ማፅዳትና 
ከአፅመ ርስቱ መተከሌ የማፈናቀሌ ሰሇባ የሆነዉን ዏማራውን ሕዝብ ሇይተዉ እንበሇ እፍረት ዓይናቸዉን በጨዉ አጥበዉ 
የጥሊቻ ትርክት ተዘጋጅቶ የተሰጣቸዉን እንዯ በቀቀን ሲያነበንቡ ወሽካታዉ ዏቢይ  በአንክሮት እየተቁሇጨሇጨ  
ሲያዳምጥ ተስተዉሎሌ። በስብሰባዉ ሊይ እንዲገኙ የተዘጋጀዉ ገዳይ፣ አስገዳይና ሆዳም ተሞጃሟ በከፍተኛ ጥንቃቄ 
ተመርጠዉ ሲጋበዙ፣ በአንፃሩ የጎሣ ፖሇቲካና ፌዯራሉዝም ዋና ሰሇባዎቹ አሌተጋበዙም ነበር። አቢይ መተከሌን ሇቆ ከወጣ 
በጥቂት ሰዓታት ዉስጥ ነዉ የጉምዝ ሻንቅሊና የጋሊ ኦነግ ታጥቂዎች ያማራ፣ ያገዉና የሽናሻ መኖሪያ መንዯሮችን ከበዉ 
ያቃጠለት፣ ላሉትን ተገን አድርገዉ ሰሊማዊዉን ሕዝብ በአረመኔ ሁኔታ የጨፈጨፉት። 

በመተከሌና በወሇጋ ያማራን ሕዝብ ሇይቶ ሇተዯረግዉና በየጊዜዉ ሇሚዯረገዉ የዘር ፍጅት በመጀመሪያ ዯረጃ ዋና 

ተጠያቂዉ የአቢይ አሕመድ አሉ የጋሊ ኦነግ/ኦዲፒ ብሌጽግና ፓርቲ ተብዬዉ ተረኛ መንግሥት ነው። በሁሇተኛም ዯረጃ 
ያቢያ አሕመድ ተሇጣፊ ዯጋፊዎችና አስመሳይ ተቃዋሚ ትብዬና የዉሸት ኢትዮጵያዊነት አነብናቢ ጸረ ዏማራ ቡድኖች 

እንዯ ኢዜማ የመሳሰለትን ያጠቃሌሊሌ። ኢትዩጵያ ከ1983 ዓ.ም ሰኔ ወር ጀምሮ በወያኔ ትግሬ በሻዕቢያና ኦነግ 
በባንቱስታን አፓርታይድ የጎሣ ፖሇቲካ የፈረሰች፣ ከየትኛዉም የአፍሪቃ አገራት ሕዝብና መንግሥታት አንፃር በማንኛዉም 
የሌዐሊዊ ሀገር መስፈርት ከታችኛዉ ዕርከን በጥሌቅ የወረዯች ከዝንጀሮና ጦጣ ሥርዏተ ግንኙነት ያነሳ ሰዉ ተብዬ 
አራዊቶች መኖሪያ ሆናሊች። 

ያማራን ሕዝብ በተመሇከተ የነበረዉና ያሇዉ ዋና ችግር ያማራው ሌሂቃን ተብዬ የቡከን ሆድ አዯሮች መበራከት ነዉ። 
ሊማራ ሕዝብ ቆመናሌ እያለ በአገር ቤትና ባሕር ማዶም ዘወትር ሲምለ ሲገዘቱ፣ ፈራ ተባ እያለ ፀጉር ሲሰነጥቁ፣ ዏማራ 
የሚባሌ ነገድ የሇም፣ ኢትዩጵያ እንጂ ዏማራ አትበለ፣ አይባሌም፣ በዏማራነት መዯራጀት ኢትዮጵያን ያፈርሳሌ ወዘተረፈ 
እያለ በሰማይ ታሊቅ ፎቅ ሠርተዉ በፍርሃት ቆፈን ተቆፍድዯዉ ሲቀባጥሩ የየጎሣው ታጣቂ ተዯራጅቶ ዏማራዉን 
በጠሊትነት ሇይቶ ፍጅቱን በሰፊው ተያይዞታሌ። 

በአገር ቤት ያለት ያማራ ሕዝብ ተወካይ ነን ባዮች እንዯ አብን ተብዬው የመግሇጫ ፓርቲ የመተከሌን የዘር ፍጅት 

አስመሌክቶ "መንግሥት በአስቸኩዋይ ርምጃ ካሌወሰዯ የኢትዮጵያ አንድነት አዯጋ ሊይ ይወድቃሌ" ሲሌ ያቀረበዉ ነገር 
በቂ ማስረጃ ነዉ። ያማራ ሕዝብ ሕሌዉና ከፍተኛ አዯጋ አንዣቦበት እየታየና እየተሰማ አብን በመግሇጫዉና ከአቢይ 
አሕመድ መንግሥት ጋራ በመሇጠፍና በመሞዳሞድ ያማራን ሕዝብ የሕሌዉና አዯጋ ማስቆም ከቶ አይቻሌም። በአዲስ 
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አበባ ከተማ ቢሮ ከፍቶ ተስማሚና ታማኝ ተቃዋሚ ሆኖ በመግሇጪያ ጋጋታ ብቻ የአዲስ አበባን ከተማ ሉሰሌጥቃት 

ካሰፈሰዉ የጋሊ ኦነግ/ኦዴፓ ብሌጽግና ጉጀላ ማዳን አይቻሌም። 

ምዕራባዉያን ቅጥረኛቸዉ የነበረዉ ወያኔ ትግሬ ትሕነግ በጀግናዉ ያማራ ፋኖ፣ ያማራ ብሔራዊ  እና ሌዩ ጦር እንዲሁም 
መከሊከያ ሠራዊት ድባቅ ተመቶ በመዯምሰሱ ምክንያት ከመቃብሩ የሚያነሱት መስሎቸዉ የተባበሩት መንግሥታት የሰባዊ 

መብት ድርጅት ኃሊፊ ወይዘሮ ሚቸላ ባቸሇት የተባሊች ቅሇታም አሮጊት የትሕነግ አፈ ቀሊጤ " የዏማራ ፋኖ ንፁሏን 

ሰዎችን ገድሎሌ፣ ዘርፏሌ፣ አቃጥሎሌ" እያሇች በሬዉ ሊም ወሇድ ትርክት በማናፈስ ፀረ ኢትዮጵያ የፈጠራ ወሬ ሌክ እንዯ 
ፋሽስት ጣሉያን ወራሪዎች ያማራ ጥሊቻ ታናፍሳሇች። ታሪካዊ የኢትዮጵያ ጠሊቶች ወያኔ ትግሬን ከመቃብሩ ፈንቅሇው 
ነፍስ እንዲዘራ በመመኘት ምዕራባዉያን በተሇይም ያዉሮፓ ሕብረት ተብዬዉ ፓርሊማና ላልች ዘረኛ ግሇሰቦች፣ 
የጋዜጠኝነት ካባ ያጠሇቁ ሰሊዮች ጥርቅም፣ ድርጅቶችና መንግሥታት በስዯተኞች ሰባዊ ርዳታ ስምና ሽፋን የማያዯርጉት 
ፀረ ኢትዮጵያ ሴራና ቅስቀሳ የሇም። ኢዏሕድ ይህን ስዉር ዯባ በጥብቅ ይኮንናሌ። የትግሬ ወያኔዎችን የዘር ማጥፋትና 
ማፅዳት የማይካድረ ከሽሕ አንድ መቶ በሊይ ጨፍጫፊ ወንጀሇኞችን ስዯተኛ ተበዳይ አስመስሇዉ ሇሚያሰሙት ጩኽትና 
ያዞ ዕንባ  ፈፅሞ መሰሚያ ጆሮ የሇንም። የወሌቃይት ጠገዴ ዏማሮችን ጨፍጭፈዉ ወዯ ሱዳን የፈረጠጡት የዘር ፍጅት 
ወንጀሇኞችና ተባባሪዎቻቸው ሁለም በጠቅሊሊዉ የሱዳን መንግሥት አሳሌፎ ሇኢትዩጵያ መንግሥት እንዲሰጥና 
በስቸኩዋይ ሇፍርድ እንዲቀርቡ እንጠይቃሇን። ይህ ባይሆን ግን እነዚህን ወንጀሇኞች በያለበት አድነን እናስወግዳቸዋሇን። 

የወሌቃይት ጤገዴ፣ የጠሇምትና የራያ ሕዝብ ነጻነት ባማራው ሕዝብ ተጋድል  በድሌ ተረጋግጧሌ። በመሆኑም የተረኛዉ 

የአቢይ አሕመድ አሉ ኦፒዲኦ/ኦነግ መንግሥትና ተባባሪ ተሇጣፊዎች ሁለ ከእንግዲህ ወዲያ ስሇ ወሌቃይት ጠገዴና ራያ 
ፈፅሞ አያገባቸዉም። በዓሇም ዙሪያ በወያኔ ትግሬ ግፋዊ ቅኝ ገዥነት የተበተናችሁት ሁሊችሁ ወዯ አገራችሁ ጎንዯር 
ወሌቃይት ጠገዴ ጠሊምት ተመሇሱ። በወያኔ ትግሬ ትሕነግ ካድሬና መጤ ሰፋሪዎችና ተባባሪዎች ያሇ አግባብ በዘረፋ 
የተቀማችሁትን ርስት ሃብትና ንብረት መጥታችሁ ተረከቡ።  

የጎጃም ዏማራና አገዉ ፋኖ፣ ብሏራዊ ጦር ወዯ ምድራችን መተከሌ አዉራጃ በመዝመት ቅጥረኛ ጉምዝ ሻንቅሊዎች አሊርፍ 
ብሇዉ ከጋልችና ከአካባቢው ፀረ ኢትዮጵያ ኃይልች ጋራ ወግነው የዘመቱብን ጠራርጎ ወዯ መጡበት ሱዳን ድንበር ማዶ 
ማባረርና በየዕሇቱ በመተከሌ ሇፈሰሰዉንና የሚፈሰዉን ያማራና አገዉ ዯም መበቀሌ ግዴታ ነዉ። የመተከሌ ዏማራና አገዉ 
በአስቸኩዋይ ታጥቆና በጎበዝ አሇቃዉ ተዯራጅቶ ከመጤ ወራሪ ቅጥረኛ ጉምዝ ሻንቅሊ ራሱን መጠበቅና መከሊከሌ 
አሇበት። 

ሸዌ ሁለ ታጥቀህና ተዯራጅተህ ወዯ ዯራ መራቤቴ በመዝመት የጋሊ መጤ ወራሪ የኦነግ ታጣቂዎችን  በማስወገድ የዯራ 
ዏማሮችን መብትና ነጻነት ማረጋገጥ ቀዳሚ ግዴታህ ሲሆን በአዲስ አበባ እና በመናገሻ አዉራጃ እስከ ጨቦ ጉራጌ ዟይ 
ያሇዉን በንቃት መቃኘት ያስፈሌጋሌ። 

መተከሌና መሊዉ ሽዋ ነፃ እስከሚወጡ ትግሊችን ይበሌጥ ተዘጋጅቶ ይቀጥሊሌ። 

ዘሇዓሇማዊ ክብር ሊማራዉ ፋኖ አርበኛ! 

ሞት ሇጸረ ዏማራ ኦነግ፣ ትሕነግ! ኢዜማ ሇግሌገሌ ፋሽስት የሌዩ ሌዩ የጎሳ ጉጀላዎች! 

የባንቱስታን አፓርታይድ ፌዯራሉዝም ይወድማሌ! 

ባማራ፣ በአገዉ፣ በአኝዋክ፣ በጌዲኦ፣ በጉራጌ፣ በየም፣ ባማሮ ወዘተረፈ ሊይ ፍጅት የፈፀሙ ያስፈፀሙ ሁለ ተሇቅመው 

ሇፍርድ ይቀርባለ!!!! 

ፍትሕ ሇሕሉና እስረኞቹ ሇነ፤ 

እስክንድር ነጋ ፣ አስቴር ስዩም ስንታየሁ ቸኮሌ፣ አስካሇ ዯምሴ፣ ወዘተረፈ 

ኢዏሕድ 

EAPO1992@gmail.com 


