
           የመተከል አማራ 

 

=> ነባር ህዝብ ሲሆን፥ የርስት ባለቤትነቱን በአፓርታይዳዊ ህግ የተነፈገ፤ ይልቁንም ርስቱ ለአሶሳዊያን 

መጤ ወራሪዎች ማለትም ለሽናሻ፣ማኦ፣ኮሞ፣ ጉሙዝና በርታ የተሰጠበት፤ 

 

=> በቁጥር ብዙሃን ሲሆን፥ ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቱን በፋሽስታዊ ህግ ተከልክሎ፥ ህዳጣን 

አሶሳዊያን (ሽናሻ፣ማኦ፣ኮሞ፣ ጉሙዝና በርታ) በላዩ ላይ ያሻውን እንዲያደርጉ የተገደደ፤ 

 

=> አሶሳዊ ህዳጣኖች፥ በብቸኝነት የሚዘውሩትን መንግስታዊ መዋቅሩንና የፖለቲካና የፀጥታ 

መዋቅሩን በመጠቀም፣ መደበኛና ኢ-መደበኛ ሀይሎችን በማሰማራት፣ ትናንት ከወያኔ-ትግሬ ጋር፥ ዛሬ 

ደግሞ ከፋሽስታዊው የኦሮሙማ መንግስት ጋር በመተባበር ተከታታይ የዘር ማጥራትና የዘር ማጥፋት 

ወንጀል እየፈፀሙበት የሚገኝ፤ 

 

=> በየቀኑ የነፍሰጡሮች ሆድ በስለት ተተርትሮ ፅንስ የሚበላበት፣ የውስጥ አካላቸው እንደ ልኳንዳ 

ቤት በአይነት በአይነት እየወጣ በየሜዳው የሚበላበት፤ 

 

=> የፖለቲካና የፀጥታ መዋቅሩን የያዙ ወራሪ አሶሳዊ ህዳጣን መጤዎች (የቤኒሻንጉል መሪዎች) ፥ 

ከድንበር ተሻጋሪ የወንጀል ቡድኖች ጋር በመመሳጠር ከመተከል አማራ ላይ Organ harvest 

በማድረግ የተደራጀ የ Organ Trafficking Criminal Syndicate መስርተው ከፍተኛ ወንጀል 

የሚፈፅሙበት፤ 

 

=> "የክልሉ ባለቤት" ተብለው የተጠቀሱት አሶሳዊያን በታሪክ ከአሶሳ ዞን ውጪ አንድም ጊዜ 

መተከልን በባለቤትነት አስተዳድረዋት የማያውቁ፣ ቁጥራቸውም ይሁን አሰፋፈራቸው ታሪካቸውም 

ጭምር ይህንን እየመሰከረ፥ ከትናንት የትህነግ የመስፋፋት ፕሮግራም በመነጨ ፍላጎት ብቻ በሀይል 

የተነጠቀ፤ 

 

=> ትናንት ወያኔ-ትግሬ ህዳጣን አሶሳዊያንን በ political coercion እየጠመዘዘ መተከልን ከርስቱ 

ባለቤት አማራ ለማፅዳት በጅምላ ሲያፈናቅል፣ ሲገድልና ሲያሳድድ የነበረ ሲሆን፤ ዛሬ ደግሞ ተስፋፊው 

ባለጊዜ የኦሮሙማው ፋሽስታዊ መንግስት እነዚህኑ ህዳጣን አሶሳዊያንን በ political coercion 

በመጠምዘዝ እንዲሁም "ኦነግ-ሸኔ" የሚል የውሸት ስም የተሰጠው የኦሮሞ ብልፅግና ኢ-መደበኛ 

ሠራዊትን በማሰማራትና violence ን ፥ እንደፖለቲካ ግብ ማስፈፀሚያ በመጠቀም፥ ከትናንት የቀጠለ 

የዘር ማፅዳትና የዘር ማጥፋት የርስቱ ነባር ባለርስት በሆነው የመተከል አማራ ላይ እየፈፀመበት 

ይገኛል። 

 

=> የመተከል አማራ ፥ አፓርታይዳዊ ስርዓት፣ ናዚዝም እና ፋሽዝም በአንድ ላይ በጫንቃው ላይ 

የተጫነበት ህዝብ ነው!!! 

 



=> የመተከል አማራ፥ ማንነቱ አማራ ፥ ርስቱም መተከል ነው ፣ በመተከል ላይም ነባር ነዋሪ ፥ ቁጥሩም 

ብዙሃን እንጂ እንደአሶሳዊያኑ መጤ ሰፋሪ፣ በቁጥርም ህዳጣን፣ መተከልንም በፖለቲካ ሴራ ወያኔ-

ትግሬ አስምሮ በችሮታ የሰጠው አይደለም። 

 

=> "ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል" የሚባለው ክልል የተዋቀረው፥ ዛሬ የክልሉ ብቸኛ ባለቤት የተባሉት 

ህዳጣን አሶሳዊያኑ የሚኖሩበት አሶሳ፣ እንዲሁም "ካማሺ ዞን" የሚባለው የወለጋ ርስት ተቆርሶ 

በመጨረሻም የአማራ የምንጊዜም ርስት የሆነው ከነህዝቡ ተነጥቆ ፥ አርቲፊሻል ድንበር በማስመር 

ወያኔ-ትግሬ የመስፋፋት አጀንዳውን በይደር ለማስፈፀም የሰራው የግፍ ፕሮጀክት ነው። በመሆኑም 

በመጣበት መንገድ፥ ይህ የግፍ ፕሮጀክት ፈርሶ አሶሳ ለአሶሳዊያኑ፣ ካማሺ ወደመጣበት ወደ ወለጋ፣ 

መተከልም ወደ ባለቤቱ ወደአማራ መመለስ አለበት። 

 
ስለሌላው ባለቤቱ መጮህ ይችላል፥ እኛ አማራዊያንም ስለአማራዋ ርስት ስለመተከል እንጮሀለን። እኛ 

ዝም ብንል እንኳ የመተከል ምድር፥ በላይዋ ላይ የሚፈፀመውን ግፍ መሸከም ከብዷት እየጮኸች 

ነው!!! 

 

=> "ኢትዮጵያዊ ጨዋ ነው" እያልህ፥ ኢትዮጵያ ያልሆነችውን ነች ብለህ አታደንቁረን። የሰው ልጅ 

ሆድ ዕቃ ተዘርግፎ ጉበቱ የሚበላበትን ተግባር ለማውገዝ ወኔ ሳይኖርህ ስለምን ጨዋነት ልታወራ 

ትችላለህ? 

 

=> ስለዴሞክራሲና ስለምርጫ፣ ስለዕድገትና ስለብልፅግና ልትሰብከኝ አትሞክር። በመተከል አማራ 

ላይ አፓርታይድ፣ ናዚዝምና ፋሽዝም ህብር ሰርተው ተጭነውበት ሌላው ሁሉ ቢቀር እንኳ ላለፉት 

አምስት ወራት በየዕለቱ ዘግናኝ ጭፍጨፋዎች እየተስተናገዱ እያየህ፥ ገዳዮቹ ኬክ በየአደባባዩ ሲቆርሱ 

እየተመለከትህ፥ ያንን ማውገዝና ከግፉዓን ጎን ለመቆም ወኔና ሞራሉን አጥተህ እንደዞምቢ 

እየተንገዳገድህ፥ ስለዴሞክራሲና ስለለውጥ አትንገረኝ። 

 
እኔ ገና ያልነጋልኝ፣ ዕለት ዕለት የምሳደድ፣ አካሌ አንድም ተተልትሎ የምበላ አልያም ኩላሊቴን 

ወንጀለኞች ነቅለው የሚሸጡብኝ፣ ርስቴን በፖለቲካ ውሳኔ ተነጥቄ የቀን ጅቦች ሄዱ ብዬ ተናግሬ 

ሳልጨርስ የሰው ጅቦች በላዬ ላይ የሚርመሰመሱብኝ፣ አፓርታይድ፣ ናዚዝምና ፋሺዝም ጫንቃዬን 

ሰብሮ የደፈቀኝ አማራ ብቻ ነኝ። ይህ ቁስሌ የተሰማህ ቀን ስለምትላት ኢትዮጵያ ለማሰብ እሞክራለሁ። 

 

ዴቭ ዳዊት 


