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           አዴፓ(ብአዴን)፡-የአእምሮ ዘገምተኞች ስብስብ!  

                          (ፍሥሓ አንዳርጌ) 

የአማራ ህዝብ በአሁኑ ወቅት ካሉበት ውስብስብ ችግሮች በአሸናፊነት ለመውጣት እጅግ 

ምጥቁ አእምሮ አላቸው የሚባሉ ልጆቹን አሰባስቦ ሌት ከቀን መስራት ይጠበቅበት ነበር፡፡

ይህ አልተደረገም፤ እየሆነም አይደለም፡፡ ለዚህ ደግሞ ዋናው ምክንያት የክልሉ መንግስት 

በአእምሮ ድኩማንና ከጥቅማቸው ውጭ ሌላ በማይታያቸው  አለቅቶች የተሞላ በመሆኑ 

ነው፡፡ 

አዴፓ የደንታ ቢሶች ስብስብ ነው ፡፡ አዴፓ  ለውጡ ከተጀመረ ወዲህ እንኳ ለአማራ 

ህዝብ ደንታቢስነቱን ያሳየባቸው  ብዙ ክስተቶችን አይተናል፡፡ አማሮች በሃምሌ ወር 

2010 ዓ.ም  ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተባረው በባህርዳር ከተማ በየቤተክርስቲያኑ 

ተጠልለው በቆዩበት ወቅት  አዴፓ ይህ ነው የሚባል ደጋፋ አለደረገም፡፡ይህን ጽሁፍ 

በማዘጋጅበት ጊዜ አንኳ አሁንም ከቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል  የተባረሩ 600 የሚሆኑ 

አማሮች ባህር ዳር  ከተማ ገብተዋል፤ አዴፓም እንደተለመደው ጀሮ ዳባ ልብስ ብሎ 

ተቀመጧል፡፡ የሚገርመው እነዚህ ተፈናቃዮች ለሶስት ወራት ሙሉ በጫካ እንዳሳለፉ 

ነው የሚናገሩት፤አዴፓ ግን ለሶስት ወራት ሙሉ ችግሩን እያወቀ  ምንም አላደረገም፡፡ 

 የአዴፓን ብልግና  ያየነው ከቤኒሻንጉል በተፈናቀሉ አማሮች ላይ ብቻ  አይደለም፡፡ 

በማፈያው የትግራይ ክልል መንግስት ትእዛዝ ከራያና ከወልቃይት ተባረው በመጡ  

ወገኖቻችንም ታዝበነዋል፡፡ ከነዚህ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖቻችን በተደጋጋሚ 

መንግስት ምንም አይነት ድጋፍ እያደረጋላቸው እንዳልሆነ ግልጸዋል፡፡ ስለሆነም አዴፓ 

እስካለ ድረስ አይደለም ከአማራ ክልል ውጭ ያለው አማራ በአማራ ክልል ውስጥ ያለው 

አማራ በራሱ ከፍተኛ መፈናቀል ይጠብቀዋል፤ እያየንም ነው፡፡ 

አዴፓ የአእምሮ ድኩማኖች  ስብስብ ነው፡፡ የአዴፓ  አባላት የሚያስቡ ቢሆን ኖሩ 

አማራው በታሪካዊ መሬቱ ከመፈናቀሉ በፊት ቅድመ መረጃዎችን በማሰባሰብ  

መፈናቀል እንዳይከሰት ከቤንሻንጉል ክልል መንግስት ጋርም ሆነ ከሌሎች ክልሎች ጋር 

መስራትና ህዝቡን ከመፈናቀል መታደግ ነበረበት፤ ይህ እንኳ ባይሳካለት አማራው 

መፈናቀል እንደጀመረ  ህዝቡን ለመታደግ ችግር ወደ ተከሰተበት ክልል የራሱን ኃይል 

በቀጥታ በመላክ  ከጠቃት መከላከል ይችል ነበር፡፡ ይሕ ግን ለአዴፓ የማይታሰብ ነው፡፡ 

ህወሓት ትግሬ በአሁኑ ወቅት ከሀገር በዘረፈው የጦር መሳሪያና  ገንዘብ ተብቶ የአማራን 

ህዝብ በወልቃይት; በራያ እንዲሁም ከሀዲ የቅማንት ኮሚቴ አባላትን በመጠቀም 

በምዕራብ ጎንደር ተደጋጋሚ ጥቃት በህዝባችን ላይ እየፈጸመ ይገኛል፡፡  ህወሓት በአማራ 

ላይ ጦርነት ያወጀው አሁን ሳይሆን ወደ ስልጣን ከመጣበት ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ 

ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ያለው ነባራዊ ሁኔታ ግን  ፍጹም  ልዩ ነው፡፡ህወሓት   በአማራ 
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ህዝብ ላይ በይፋ ጦርነት አውጇል፤ ሠራዊት ማሰልጠን ከጀመረ ቆይቷል፤ ምሽግም 

መቆፈረ ከጀመረም እንዲሁ፤ከኢትዮጵያ መከላከያ የዘረፈው ዘመናዊ የጦር  መሳሪያ 

ሳያንሰው  ከሱዳን በገፍ እያስገባ ነው፤ ለሩብ ክፍለ ዘምን ከኢትዮጵያ በዘረፈው ገንዘብ 

አይደለም የጦር ቁሳቁስ ሰዎችን/ቡድኖችን ለእኩይ አላማው  እየገዛ ይገኛል፡፡ የዚህ ሁሉ 

ዝግጅት ግብ የአማራን ህዝብ  ህልውና አደጋ ላይ በመጣል አማራ ለወደፊት የህወሓት 

የሥጋት ምንጭ እንዳይሆን ማረጋገጥና ወላቃይትንና ራያን ለማስመለስ የሚያደርገውን 

የአማራ ህዝብ ጥርት ሽባ ማድረግ ነው፡፡ 

በተቃራኒው አዴፓ ህወሓትን ያህል እርኩስ ጠላት እያለው  በከፍተኛ እንቅልፍ ላይ 

ይገኛል፡፡ ህወሓት ከመከላከያ ሰራዊተ  ከዘረፈው የጦር መሳሪያ በተጨማሪ  በገፍ እያስገባ 

ባለበት በአሁኑ  ወቅት አዴፓ  አንድ ክላሽንኮቭ መሳሪያ በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር 

በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለ እያለ ዜና ሲሰራ ይውላል፡፡    

ህወሓት የቅማንት ኮሚቴ አባላትን ተጠቅሞ ምዕራብ አማራን ለመቆጣጠር ሌት ከቀን 

በይፋ እየሰራና ጦርነት እንዳወጀ  እየታወቀ ድንዝዙ አዴፓ በምእራብ አማራ ግጭት 

የውጭ ኃይሎች እጅ አለበት እያለ በተደጋጋሜ  የገማ ዜና ይሰራል፡፡  

ድንዝዙ አዴፓ የክልሉ ጸጥታ አደጋ በወደቀበት ወቅትና  ሀገር ውስጥ ያለውን አማራ 

በአግባቡ መጠቀም ያልፈለገውን ወደ ሰሜን አሜሪካ በመሄድ የክልሉ ተወላጆች ጋር   

ለመመክር በሚል ሰበብ የአማራ ብሄራዊ ንቅናቄን ግስጋሴ ለመግታት ሲንደፋደፍ 

ይውላል፡፡  

በአጭር አዴፓ የአማራ ህዝብ የጥቃት ምንጭ ነው፡፡በአዴፓ መሪነት የአማራ ህዝብ 

አሸናፊ መሆን በእጅጉ ይከብደዋል፡፡ አዴፓ በውስጡ  በሌብነት የበሰበሱ ግለሰቦች 

የተሰበሰቡበት በመሆኑ ሙሉ ለውጥ አይፈልግም ስለሆነም ብቃት ያላቸውን የክልሉ 

ተወላጆች ሊያካትት አይፈልግም፡፡ የአዴፓ አባላት የአማራን ህዝብ የሚመጥን ብቃት 

የላቸውም፤ አይደለም የአማራን ህዝብ መምራት ነውና  ራሳቸውንም  በብቃት  መግለጽ 

የሚችሉ አይደሉም፡፡ ስለሆነም አዴፓ የአእምሮ ዘገምተኞች ስብሰብ  ተብሎ ሊሰየም 

ይገባዋል፡፡   

 

 

 

 

 


