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  ብአዴን/አዴፓ በጎንደር አማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ 

ለሚገኘው ተከታታይ ግፍ ኃላፊነት ሊወስድ ይገባዋል! 
                                          (እያሱ ወልደ-ነ ጎድጓድ) 

ብአዴን የአሁኑ አዴፓ ከጥንስሱ ጸረ-አማራ ነው፡፡ በህወሓት ቅጥረኞች በበረከት ስምዖንና አዲሱ ለገሠ 

እየተመራ አማራ ለሩብ ክፍለ ዘመን የብስቁልና ህይወት   እንዲያሳልፍ ያደረገ ድረጅት ነ ው፡፡  

ነገር ግን ለበረከትና አዲሱ አማራን የማበሳቆል እቅድ አስፈፃሚ ሆነው አማራን ሲያሳድዱና ሲያዋርዱ 

የኖሩት በብአዴን ውስጥ በብቃት ሳይሆን በሆዳደርነታቸውና በአቅም አናሳነት የተመረጡ ሆዳም 

አማሮች ናቸው፡፡ እነዚህ በድርጅቱ ውስጥ የሚገኙ ሆዳም አማሮች ለረጅም ጊዜ የሎሌነትና የተላላኪነት 

ሥራ ሲሰሩ የቆዩና የአቅም ውስንነት ያለባቸው በመሆኑ ለውጥ መጣ ከተባለበት ጊዜ በኋላም እንኳ 

ውሳኔ የመስጠትና የተገዳዳሪነት ባህሪ ማዳበር አልቻሉም፡፡ ይህ የአቅም ማነስ ቡድን አማራ ያለበትን 

ሰፊ ችግር ተረድቶ  ችግሩን የሚመጥን አደረጃጀት ለመፍጠር አልቻለም፤ አይችልምም፡፡ 

ጸረ-አማራው ህወሓት አማራ ለወደፊቱ ተገዳዳሪነት እንዳይኖረው ለማድረግ የመጀመሪያ ግብ አድርጎ 

የሚንቀሳቀሰው የጎንደርን አማራ ህልውና መፈታተን ነው፡፡ ለዚህም ነው በጎንደር ላይ ከ1972ዓ.ም 

ጀምሮ እስከ አሁኗ ሰዓት ድረስ ከ40 ዓመት በላይ በጎንድር ላይ የማያባራ ጦርነት እያካሄደ የሚገኘው፡፡ 

ምዕራብ ጎንደር ለአማራ ህልውና እጅግ ወሳኝ አካባቢ ነው፤ ይህን አካባቢ ህወሓት  ተቆጣጠረው ማለት 

አማራ  ምንም አይነት መፈናፈኛ እንዳይኖረው አደርገ ማለት ነው፡፡በሌላ በኩል ጦርነቱን በቅማንት 

ኮሚቴ ስም መሀል ጎንድር ሲያደርገው የወልቃይት፣ የራያና የሌሎችም የአማራ የማንነት ጥያቄዎች 

ይደበዝዛሉ ብሎ ያምናል፤ትክክልም ነው፡፡ 

በተቃራኒው ብአዴን/አዴፓ ይህን የህወሓት እኩይ እቅድ የሚያመክን ስተራቴጂ መንደፍ አልቻለም፤ 

ድርጅቱ የደካሞች ስብስብ በመሆኑ ተመክሮም  የሚሰማ  አይድለም፡፡ ህወሓት ከለውጡ ማግስት 

ጀምሮ በጎንደር ላይ እያካሄደ በሚገኘው ተከታታይ ጦርነት አዴፓ የሚሰጠው ምላሻ እጅግ አሳዛኝና 

አናዳጅ ነው፡፡ የህወሓት ትገሬ ወታደሮች ጎንደር ውስጥ ከቅማንት ጋር በጋራ በሚያካሂዱት ጦርነት 

ከነመታወቂያቸው ብዙ ጊዜ ተይዘዋል፡፡ ነገር ግን ድንዝዙ አዴፓ በጎንድር ጦርት በቀጥታ  ህወሓት 

አለበት ላለማለት ሦስተኛ ወግን አለበት እያለ ሲያድበሰብስ ከርሟል፡፡ ይህም ለህወሓት የልብ ልብ 

እንዲሰማውና ከምዕራብ ጎንደር ቦርደር ተንስቶ ጦርነቱ  ጎንደር ከተማ እንዲደርስ አድርጓል፡፡  

በሌላ በኩል የቅማንት ኮሚቴ ነኝ ባዩ ከህወሓት ጋራ በህብረት  የጎንደርን ህልውና እየተፈታተነ እየታየ 

አሁንም አዴፓ ችግራችን የሦሥተኛ ወግን ጣልቃ ገብነት ነው በማላት የቅማንትን ኮሜቴ ሚና 

ሲያቃልለው ቆይቷል፤ውጤቱ ግን እንደምናየው ይህ ኮሚቴ ከህወሓት ጋር በመሆን ሰሞኑን በጎንድር 

ህዝብ ላይ    የፈጸመው አሰቃቂ ግፍ ነው፡፡  

ከመረጃ ጋራ በተያያዘ አዴፓ በመተማ፤ በገንዳ ውሃ፤በመሃል ጎንደርና በሌሎችም በተፈጸሙ የቅማንት-

ህወሓት ጸረ-አማራ ጦርነቶች ሁሉ ከአካባቢው ህዝብ ከበቂ በላይ መረጃ አስቀድሞ ደርሶት ነበር፡፡ 

ድንዝዙ አዴፓ ግን በቦታው የሚደርሰው ህዝብ ከሞተና ቤት ከተቃጠለ  በኋላ ጸረ-አማራ ቡድኖችም 

አደጋውን አድርሰዎ መደበቂያ ምሽጋቸው ሲገቡ ነው፡፡ የአዴፓ አማራር የሚሰራ አእምሮ ቢኖራቸው ኑሮ 

ህወሓትና ቅማንት ተባብረው በቅማንት ቀበሌዎች ለአራት ዓመት ሙሉ  የወታደር ማሰልጠኛ 

መስርተው ጸረ-አማራ ኃይል ሲፈጥሩ ቢችል በራሱ የመረጃ ሰንሰልት አሊያ ደግሞ  ከአካባቢው ህዝብ 

ባገኘው መረጃ  መሠረት በአሸባሪ ቡድኑ ላይ  እርምጃ ይወስድ ነበር፡፡ ነገር ግን አዴፓ ስራው ማፈዝ 

ስለነበር የህዝቡን መረጃ ባለመቀበሉ  አሸባሪው ቡድን ከማሰልጠኛ ካመፕ ተነስቶ በህዳር ወር 2011 

ዓ.ም በአካባቢው አማራ አርሶ አደር ላይ ከፍተኛ ግፍ ፈጽሟል፡፡ 

ከህዳር ወር ጥፋት በኋላ ብዙዎቻችን አዴፓ ከስህተቱ ተምሮ ለአካባቢው ጸጥታ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ 

ይሰራል የሚል እምነት ነበረን፡፡ ነገር ግን ያው ብአዴን ብአዴን ነውና መሃል ጎንድር ከጥር 27-29/2011 

ዓ.ም በጸረ-ሰላም ኃይሎች በእሳት ተለበለበች፡፡ አንባቢያን ፈረዱ!  የክልል መንግስት ተብየው እያለ 
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እንዴት የህወሓት-ቅማንት አሸባሪ ቡድን ለሶስት ቀናት ሙሉ የአካባቢውን ህዝብ በእሳት ሲለበልብ 

ይሰነብታል? 

የክልሉ መንግስት የኮሚኒኬሽን ኃላፊ እንዳመነው የክልሉ መንግስት የአካባቢውን ጸጥታ ለማስፈን  

ማድረግ ሚገባውን ያህል እንዳላደረገ ገልጧል፡፡ ብአዴን/አዴፓ የጎንደር አማራ መሬቶች ለሱዳን በችሮታ 

ሲሰጥ  በታዛቢነት ሲመለከት የኖረ፤ የወልቃይትና ራያ የማንንት ጥያቄዎችን ሲያድበሰብስ የቆየ፤ 

በ2009ዓ.ም መጨረሻ አካባቢ ያለምንም ኃፍረት ተጨማሪ አንድ ቀበሌ ለህወሓት በማስረከብ ምንም 

ሳይቀበል ሰጥቶ መቀበል እያለ ሲቀልድ የነበረ እና በአጠቃላይ በምግባሩ ከህወሓት-ቅማንት ጸረ-አማራ 

ቡድን የማይለይ ጸረ-አማረ ድርጅት ነው፡፡ 

የአማራ ህዝብ የብአዴንን/አዴፓን እድሜ  እጅግ ሳይመሽ ካላሳጠር በስተቀር  አሁን ከተጋረጡበት 

ችግሮች በአሸናፊነት ለመውጣት በእጅጉ ይከብደዋል፡፡ ብአዴን/አዴፓ የነፃነትና የአሸናፊነት  ተምሳሌት 

ሳይሆን የሎሌነትና የውርደት  ነው፡፡ ብአዴን/አዴፓ የአማራን ህዝብና ስነልቦና የሚመጥን ድርጅት 

አይደለም፡፡ እስከ አሁን በአማራ ህዝብ ላይ ለደረሱ ሰብአዊና ቁሳዊ ቀውሶች ብአዴን/አዴፓ ኃላፊነት 

ሊወስድ ይገባል፡፡     
 
 
      

 


