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ከአማራ ማህበር በዩናይትዴ ኪንግዯም የተሰጠ የአቋም መግሇጫ።  
የአማራ ህዜብ እንዯሚታወቀው በመዋቅራዊ ጥቃት ብዘ መሰዋዕትነት መክፈሌ ከጀመረ ከሰሊሳ አንዴ አመታት በሊይ 

አስቆጥሯሌ ዚሬም መዯመርበተባሇ ማግሥት በመንግሥትመዋቅር በወሇጋ፣መተከሌ፣ ሸዋ እና በመሊው ኢትዮጵያ 

የመንግሥት ታጣቂዎች የኦሮሞ ሌዩ ሃይሌ;  ኦነግ ሼኔ(ኦነግ), ጋቻሲሪና እና ኦዳፓ ብሌፅግና ተጣምረው ር ማጥፋት 

እየፈጸሙ ባለበት ሰዓት, አማራ ፋኖ እራሱን ሇመከሊከሌ የያዚትን መሣሪያ ይፍታ ማሇት አጠያያቂ እና ሁለም 

ማህበረሰብ ትኩረት ሉሰጠው ይገባሌ። ሇሞቱት ፍትህ፣ ጉዲት ሇዯረሰባቸው የሞራሌ ካሣ,  ይቅርታና እንዱሁም 

ንብረታቸው ሇወዯመባቸው ዴጋፍ ተዯርጎ ወዯ ነበሩበት እንዱመሇሱ አስፈሊጊው ጥበቃና ዋስትናም እንዱሰጣቸው,፣ 

ካሊግባብ የተነጠቁት የአማራ አንጡራእርስት ወሌቃይት፣ እራያ፣ ዯራ እናመተከሌ ወዯማንነታቸው እንዱመሇሱ። 

አማራየማነንም ባህሌም ሆነ ቋንቋ አትጠቀምብል አሌከሇከሇም ዚሬ ከ80 ቋንቋ በሊይ ተናጋሪ ባሌነበረም ነበር, አዱስ 

አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ የአፍሪካ መዱና, በማንነት ከመጣ ዯግሞ ባሇቤት ያሊት ማንኛውም ሕዜብ በጋራ 

የሚኖርባት ከተማ።   

1. የሕሉና እስረኞች, አቶ ታዱዮስ ታንቱ, መምህርት መስከረም አበራ, የአማራ ሌሂቃን, ማህበራዊ አንቂዎች, ጋዛጠኞች, 

ፖሇቲከኞች,  ወጣቶችን እና የባሌዯራስ አባሊት የመናገርመብታቸውን በመግፈፍ እንዯ ወንጀሇኛ በማፈን ማሰር, 

መግዯሌ እንዱሁምንፁሃንን ማሳዯዴ፣ ማፈናቀሌ በአስቸኳይ እንዱቆም እና እንዱፈቱ እንጠይቃሇን።  

2. በአዱስ አበባ ተማሪዎችን ተረጋግተው እንዲይማሩ የሚዯረገው ትንኮሳና ማሸማቀቅ የትም የማይዯርስ ቅዠትን 

ሇማስፈፀም, የተረኛው መንግሥት በበሊይነት የሚሄዴበት የፈጠራ ታሪክን ሳይሆን, እውነታውን በመገንብ ኦሮሞ 

ከህዜብ ጋር ተስማምቶ ካሌኖረ; የታሪክ እውነታን ትቶ ገመዴን እንጎትት ከተባሇ ጉዲቱ ሇማን እንዯሚሆንይታወቃሌ። 

ስሇዙህ ስሇሕዜባችሁ በማሰብ ተበዯሌን የሚባሌ የዜቅተኝነት ስሜት በቋንቋና በባንዱራ መቀየር የሚፈታ ሳይሆን እኔም 

አንዴ ኢትዮጵያዊ ዛጋ ነኝ ብል እራሱን በማሳመን ችግሩን መፍታት እና አማራ በማንነቱ የሚዯርስበት ሥቃይ 

በአስቸኳይ እንዱቆም እንጠይቃሇን።  

3. በኦሮሞ ክሌሌ በወሇጋ የሚኖረው አማራ በገዚ አገሩ የመኖር መብቱ ተገፎ ከሰው ስብዕና በወረዯ መሌኩ በዙህ 

በ21ኛ ክፍሇመን አይዯሇም በየትኛውም መን ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ አይነት በወሇጋ በየቀኑ በመቶዎች-

በሺዎች የሚገዯለበት የሚጨፈጨፉበት አሳዚኝ እና ሌብ ሰባሪው የንፁሃን እሌቅትና የመንግሥት ሙለ ልጅስቲክ 

አቅርቦት እና መዋቅራዊ ሽፋን የሚሰጥበት የሰው ቄራው እርጉዝችን ፣ ህፃናቶችን፣ ሴቶችን እና አዚውንቶችን 

በመጨፍጨፍ የሚገነባ አዱስ ነገር ማምጣት አይዯሇም ያሇህበትንም የሚያሳጣ መንግሥታዊ ፋሽሽትነት በአስቸኳይ 

እንዱቆም ሇመሊው የኢትዮጵያ ሕዜብ ይህን የር ማጥፋት ጭፍጨፋን እንዱያስቆምና ወንጀሇኞችን ሇፍርዴ 

እንዱያቀርብ ጥሪያችንን እናቀርባሇን።  

4. ከአማራ ክሌሌ ወዯ መናገሻ ከተማው አዱስ አበባ የሚመጣውን ተጓዥ መንገዯኛን በሰሊም ወጥቶ መመሇስ 

ያሌቻሇባቸው ጊዛዎች መበራከትና የኦነግ ሠራዊቶች ሲርፉ ንብረት ሲያወዴምና ህዜብን ሲያርዴ፣ሲያፍን ዜምታን 

የመረጠው ተባባሪው መንግሥት ተጠያቂ ነው! ከጎንዯር, ከጎጃም አዱስ አበባ መስመር በኦነግ የሚታገቱ አማራዎች 

እስከ አንዴ ሚሉዬን ብር እንዱከፍለ የሚጠየቁበት እና ገንቡ የሚከፈሇው በኦሮሚያ ባንክ መሆኑ ስሇተረጋገጠ 

የመንግሥት እጅ እንዲሇበት የሚያሳይ ስሇሆነ ይህ አካሌ አገርና ህዜብን በሰሊምና በብቃት ያስተዲዴራሌ ብል መጠበቅ 

ከእባብ እንቁሊሌ እርግብ እንዯመጠበቅይቆጠራሌ, ስሇዙህ የወንጀሇኛው አካሌ የሆነው የአብይአህመዴ መንግሥት 

በአስቸኳይ ስሌጣኑን ሇህዜብ እንዱያስረክብ እንጠይቃሇን።   
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5. የአማራ ህዜብ ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዛ እራስህን-ፋኖን እና አገርህን ሇማዲን በአንዴነት በመነሳት ከስርህ በወጡ ሆዴ 

አዯር ከሃዱዎች ከእኩይ ተግባራቸው እንዴታስቆም, አሌመከርካሇም ተገቢውን እርምጃመውሰዴ ጊዛው የሚጠይቀው 

የህሌውና ትግለ አካሌ ነው። ብአዳን ማሇት በተወረርህበት ሰዓት ጥል የፈረጠጠ የተረጋጋ ሲመስሇው ዯግሞ ተመሌሶ 

አንተን የሚያሳዴዴ፣ የተሊሊኪ ስብስቦችን አሳፍረህ አሰናብተው። መሊው የአማራ ሕዜብ በፋኖዎች ሊይ የሚዯርሰውን 

የተቀነባበረ መቻ ሇማስቆም አስፈሊጊውን ጫና በማዴረግ የአማራ ህዜብ ውስጣዊ ጠሊቶቹን ሇመመከት ሕዜባዊ አመፅ 

እና ተገቢውን ትግሌ እንዱያዯርግ እናሳስባሇን።   

6. የአማራ እሴት በሆነው “ሽምግሌና” ስም አታል በማምጣት ውንብዴና የተፈፀመበት ጀግናው አርበኛ ፋኖ መነ ካሤ 

እና ባሌዯረቦቹ እንዱሁም ከ25,000 በሊይ በግፍ የታሰሩ ፋኖዎቻችን ካሇምንም ቅዴመ ሁኔታ እንዱፈቱ! መሊው የአማራ 

ሕዜብ ፋኖ እራስን የመከሊከሌ ተፈጥሯዊ መብትህን በመጠቀም አሌታሰርም በማሇት ከፊትህ የቆመውን ተሊሊኪ ማሰብ 

ከተሳነው በሚገባው ቋንቋ አስተናግዯው,  በአራቱም ማዕን በጠሊት በከፍተኛ ዜግጅት ጦር እየሰበቀ በከበባ ውስጥ 

ያሇን ማህበረሰብ ትጥቅ ፍታ ማሇት ተቀባይነት የላሇው ስሇሆነ መብትህን በክንዴህ እንዴታስመሌስ ጥሪ እናዯርጋሇን።  

7. አብይ አህመዴ አሉ እና ተመስገን ጥሩነህ, ከህግ በሊይ ህግ ሆነው አማራን ባሇበት እያሳፈኑ ፍርዴ ቤት የፈታውን 

ከህግ በሊይ በመሆን መሌሰው በማሰር አማራ የሲዖሌ ህይወትን እንዱገፋ እና ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዛ ማጥፋት 

በመንግሥት ዴጋፍና አመራር እየተሰጠ በወሇጋ፣ በመተከሌ ሰው መርጦ ባሌተፈጠረበት ማንነትና በውሸት ትርክት 

የተጀመረው የአማራ ህዜብ እንዯ አውሬ ተጨፍጭፎ ር ማጥፋት እየተፈፀመበት, እንዱሁምየአማራ ተማሪዎችን 

የዩንቨርስቲ መግቢያ ውጤት መቀነስ እና ከዙህ ሁለ መሰናክሌ አሌፈው ትምህርታቸው ሊይ የተገኙትን ተማሪዎች 

ማስገዯሌ፣ ዯምቢድል ዩንቨርስቲ ከሦስት ዓመት በፊት የታፈኑ 17 ሴት ተማሪዎች ሳይገኙ አሁንም ሇሁሇተኛ ጊዛ ከ26   

ተማሪዎች በሊይ ታግተዋሌ። ሇዙህም ትምህርት ሚኒስትር እና የፌዯራለን መንግሥት የተማሪዎችን ሰሊምና ዯህንነት 

ማስጠበቅ የመንግሥት የሥራ ዴርሻ ስሇሆነ ሌጆቻችንን የዯረሱበትን በአስቸኳይ እንዱያሳውቅ እንጠይቃሇን።   

8. ብአዳን, አማራ ነን ባለ በከሃዱ ምስሇኔዎች የተሞሊው የአሇቃችውን ትዕዚዜ ተቀብሇው ፋኖን ሇማጥፋት የሚጋጋጡ 

በአማራው ጠሊት የዯህንነት ሹሙ ተመስገን ጥሩነህ, ዯመቀ መኮንን , ግርማ የሺጥሊ, አገኘሁ ተሻገር በመሳሰለ 

የአስተሳሰብ ሰንካልች በፋኖ፣ ሚኒሻና ሌዩ ሃይለን እንዱሁም ወጣቶችን በማፈን አጎንባሽነቱን ያስመሰከረ ስሇሆነ 

በአጠቃሊይ የአማራ ህዜብ እና የሰሇጠነው ፋኖ በጋራ በመቆም,  ወጥመደን እንዱሻገር ፣ በአማራ ክሌሌ የገባው አማረኛ 

ተናጋሪው የኦነግ ሠራዊት ከፍተኛ ጥንቃቄ በማዴረግ ከውስብስብ ችግሮች እንዴትወጣ እያሳሰብን ይህን በማንነቱ 

የመጣውን አዯጋ እንዱቀሇብስ ሇመሊው አማራ ጥሪ እናዯርጋሇን።   

9. የክሌለ መንግስት አመራሮች (ሰው የሆናችሁ) በተሇይም በፀጥታ መዋቅሩ አመራርነት ሊይ ያሊችሁ ወንዴሞቻችን 

የፋኖ እና የአማራ ሌዩ ኃይሌ መሰሌጠን፣መዯራጀት እናመታጠቅአገርንእና ወገንንከውርዯት የሚታዯግ 

መሆኑንተገንዜባችሁ ከፋኖው ጋር በመተሳሰብ የህሌውና ሥጋት በሆኑ ጠሊቶቻችንሊይ በአንዴነት በመቆም ከመጣው 

ጥፋት እና ከክሌለ ውጭ የሚኖረውን አማራ እንዴትታዯጉ፣ የአንዴም አማራ ፋኖ ህይወት እንዲይጠፋ ከተሊሊኪ 

ጥቅመኛ ባንዲዎች ትንኮሳን አስቁማችሁ አማራ የተጋረጠበትን አዯጋ ሰብሮ እንዱወጣ በትጥቅና ስንቅ እገዚ በማዴረግ 

የመሪነቱን ዴርሻ እንዴትወጡ እንጠይቃሇን።   

የወገናችን የአማራ ጉዲይ ከትሊንቱ ዚሬ የባሰና የአብይ አህመዴ መንግሥት በተቻሇ መጠን ኢትዮጵያን ብሇው ጠንክረው 

የቆሙትን አገር ፈጣሪና ምሰሶዎችን መንቀሌ ከዚም ነጥል መምታትና ማዯከም፣ እየተካሄዯ ያሇውን የአማራን ር 

የማጥፋት መንግሥታዊ መቻ ከአረገች እናት፣ ህፃናትን , አዚውንቶችን በጭካኔ ማረዴ፣ ቤት ግቶ ሙለ ቤተሰብን 

ማቃጠሌ የሰው ሥጋ መብሊት ዯም መጠጣትን እያስፈፀሙ, በአገርም በአሇም አዯባባይ መወገዜ ያሇበትና አገር አፍርሶ 

የኦሮሙማ አገር ሇመመሥረት ቅርስ ማጥፋትና ስሇእውነት የተናገሩና የሞገቱትን, እንዯ አቶ ታዱዮስ ታንቱ እውነት 

ተናጋሪዎችን ማሳዯዴና ማሰር ፣ ኢትዮጵያ በእራሷ የተቀረፀ ፊዯሌና መግባቢያ ቋንቋ ያሊት፣ የአፍሪካ የነፃነት ምሌክት 

የሆነችው አገራችንንበጋራ የምንኖርበት የሁሊችን መሆኗንበመገንብ የረኛውና ህዜብን የናቀው የአብይ አህመዴ 

መንግሥትን በማስወገዴ ህዜባችንተከባብሮና በሰሊም የሚኖርበት አገርሇማዴረግ መሊውሰሊም ወዲዴህዜባችን በጋራ 

በመቆም ነፃነቱን እንዱያስከብር ጥሪ እናቀርባሇን።   

ኢ-መዯበኛ መንግሥት እንጂ, ኢ-መዯበኛ ህዜብ-ፋኖ የሇም!  

አማራ በሌጆቹ ትግሌ ነፃነቱን ይጎናፀፋሇሁ! 

mailto:info@amhcouk.org

