
በመተከል አማሮች እየታረዱ ነው (ሙሉቀን ተስፋው) 
 

ይህ ከዚህ በታች የምትመለከቱት አሰቃቂ ምስል የ14 ዓመት ልጅ የሆነው የአበጠር ወርቁ ነው፡፡ አበጠር ወርቁ 

በመተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ትናንት ግንቦት 6 ቀን 2010 ዓም የጉምዝ ጎሳ አባለት ዐይኑን አፍርጠው ብልቱን 

ቆርጠው ወስደውታል፡፡ 

 
ከአንገቱ በላይ ያለው አካሉ ተበጣጥሷል፡፡ አበጠር ወርቁ በሞትና በሕይወት መካከል ሆኖ በአሁኑ ሰዐት በመተከል 

ሆስፒታል ይገኛል፡፡ ቤተሰቦቹን ከመሸ በስልክ አግኝቻቸው ነበር፤ ልጃቸውን በዚህ መልኩ ስቆቃ ያደረሱበት ሰዎች 

ምንም ዓይነት እርምጃ አልተወሰደባቸውም፡፡ እነርሱም የልጃቸውን መሞት በፓዊ ሆስፒታል በመጠባበቅ ላይ ናቸው፡፡ 

በ2007 ዓም ከ162 በላይ አማሮች መታረዳቸው የሚታወስ ነው፡፡ 

****** 

(Zemedkun Bekele) 

~ዐማራ ሆይ ጉድህን ተመልከት። በድኑ #ብአዴንስ ከወዴት አለህ ? 

~ ይኽን ዘግናኝ ምስል ዐማራ የለም ብለው ለሚሟገቱት #ለፕሮፌሰር_መስፍን_ወልደማርያም አድርሱልኝ። 

በአንድነት ስም ተሰባስበህ ዘርህን ለምታስፈጀው ለዐንተ ዐማራ ተብዬም ባለህበት ይድረስህ። 

~ በመላዋ ኢትዮጵያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ #በሰላማዊ ሰልፍ ሊያወግዙት የሚገባ ዘግናኝ ድርጊት። ቆይ ግን 

ሁሉም የሃይማኖት ድርጅቶች ለዐማራው ሲሆን ምንድነው የሚለጉማቸው ? የሀገረ ስብከቱ ሊቀጳጳስ ብፁዕ 

#አቡነ_ዲዮናስዮስስ መስቀልዎንና ሥልጣንዎንስ ለመቼ ሊጠቀሙበት ነው? 

ይድረስ ለጠሚዶኮ ዐቢይ አህመድ !እባክዎ የዐማራውን ነገድ ማን ይታደገው ? ይመልከቱልኝማ ይኽን ጭካኔ። 

~ ይኽን ዘግናኝ ግፍማ #ጉምዞቹ ደፍረው አይፈጽሙትም። ከጀርባውማ ሌላ ጃስ ባይ አለ ። የጠቅላይ ሚንስትሩን 

የለውጥ እርምጃ ለማደናቀፍ ፣ በለውጡ ያኮረፈ አንድ የተለየ ኃይልማ አለ ። እናም ዶር ዐብይ ሆይ.! በዚህ ድርጊት 

ትፈተናለህ ። ወንጀለኞቹን በአስኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ አድርግ ። እግዚአብሔር ይርዳህ ። 

~ Very Shocking! በመተከል አማሮች አሁን እየታረዱ ነው። ጋዜጠኛ Muluken Tesfaw እንደዘገበው። 

ይህ ከዚህ በታች የምትመለከቱት አሰቃቂ ምስል የ14 ዓመት ልጅ የሆነው #የአበጠር_ወርቁ ነው፡፡ አበጠር ወርቁ 

በመተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ትናንት ግንቦት 6 ቀን 2010 ዓም የጉምዝ ጎሳ አባለት #ዐይኑን_አፍርጠው 

#ብልቱን_ቆርጠው ወስደውታል፡፡ ከአንገቱ በላይ ያለው አካሉ ተበጣጥሷል፡፡ አበጠር ወርቁ በሞትና በሕይወት 

መካከል ሆኖ በአሁኑ ሰዓት በመተከል ሆስፒታል ይገኛል፡፡ ቤተሰቦቹን ከመሸ በስልክ አግኝቻቸው ነበር፤ ልጃቸውን 

በዚህ መልኩ ስቆቃ ያደረሱበት ሰዎች ምንም ዓይነት #እርምጃ አልተወሰደባቸውም፡፡ እነርሱም የልጃቸውን መሞት 

http://welkait.com/wp-content/uploads/2018/05/14-year-old-boy-in-Metekel-Ethiopia-brutalized-in-anti-Amhara-violence.png


በፓዊ ሆስፒታል በመጠባበቅ ላይ ናቸው፡፡ በ2007 ዓም ከ162 በላይ አማሮች መታረዳቸው የሚታወስ ነው፡፡ 

በማለት ዘገባውን አጠናቅቋል። 

~ አመመኝ ከምር አመመኝ። 

እኔ የምለው ዐማራውን በማእከላዊ ሲያስሩት በብልቱ ላይ ውኃ አንጠልጥለው። ዘሩን አምክነው። በየጫካው እንዲህ 

ሰልበውና አርደው የሚጨርሱት እስከመቼ ነው? 

በወባ ኪኒን እጦት ፣ በተበከለ መድኃኒት ፣ በጥይትና በእስር ዘወትር እንደቅጠል የሚረግፈውን የዐማራ ነገድ ሳናካትት 

፣ በኢትዮጵያ ጫካዎች እንዲህ ዓይነት ግፍ የሚፈጸምባቸውን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። 

እኔ ግን አሁንም ደግሜ እላለሁ ። ዐማራ ሆይ ብአዴንን ተወውና የራስህን አንድ የዐማራ ድርጅት በቶሎ ፍጠር ። 

አለበለዚያ ሁልህም በየተራ እንዲህ ታርደህ ታልቃታለህ። 

ነፍሳቸውን ይማረውና ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በአንድ ወቅት ዐማራ የሚባል ነገድ የለም ብለው ለሚሟገቱት ለእነ 

ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ምላሽ ሲሰጡ እንዲህ ነበር ያሉት። 

~ “ዐማራውን #ለመግደልና ለማፈናቀል፣ለማሰቃየትና 

ለመስደብ ስትሉ ታገኙታላችሁ፡፡ ለውክልና እና ዐማራውን 

በመልካም ቦታ ለመጥራት ስትፈልጉት ግን ዐማራ የለም 

ትላላችሁ” ነበር ያሉት። ዐማራ ግን ትናንትም ነበረ፣ ዛሬም አለ፣ ነገም ይኖራል። አከተመ ። 

የዐማራው ጳጳሳት ! 

የዐማራ ከህናት ! 

የዐማራው ሼኪዎች ! 

የዐማራው ኢማሞች ! 

የዐማራ ምሁራን ! 

የዐማራ አክቲቪስቶች ! 

የዐማራ አርቲስቶች ! 

የዐማራ ጋዜጠኞች ! 

የዐማራ ተማሪዎች ! 

በአጠቃላይ በመላው ዓለም የምትኖሩ የዐማራው ተወላጆች ይኼንን ግፍ ዓለም እንዲያየው አድርጉ። ያልተደራጀና 

የሚሟገትለት ድርጅት የሌለው ህዝብ የወደፊት ዕጣ ፈንታው ምን እንደሚመስል ማየት የሚፈልግ #የዐማራውን 

ህዝብ መመልከቱ በቂው ነው ። 

~ እናም ጎበዝ በዚህ ዘመን ያልተደራጀ ህዝብ በሌሎች በተደራጁ ጨካኞች ይበላል፣ ይታሰራል፣ ይገደላል፣ 

ይፈናቀላል፣ ይሰደዳል፣ ይረገጣል፣ ይናቃል፣ ሥራ ያጣል፣ ጤና ያጣል፣ ይቀውሳል፣ ያብዳል፣ ጨርቁን ይጥላል። አቶ 

በቀለ ገርባ እንደመሰከሩትም ወዳጄ ይሔን ለማረጋገጥ ቂሊንጦ ሒድ የጎንደር ዐማራ ተጠቅጥቆ ታገኘዋለህ። ሊቢያ 

ሒድ ዐማራ ተጠቅጥቆ በየ እስር ቤት ተጠቅጥቆ ታገኘዋለህ ። ባህርዳር ቅዱስ ጊዮርጊስ ሒድ ዐማራው ተፈናቅሎ 

ታየዋለህ። 

~ አንት ከርሳም የሆንክ ዐማራ አሰዳቢ ዐማራ ነኝ ባይ ግን ፣ አንት ሆዳም ዐማራ ግን ፣ አንት ባንዳ ዐማራ ግን ፣ አንት 

የውስጥ አስጠቋሪ ዐማራ ግን ፣ አንት ገለልተኛ ነኝ ባይ ፈሪና ቦቁባቃ ዐማራ ግን ፣ አንት በአንድነት ሰበብ ወገንህን 

የምታስፈጅ ዐማራ ግን ራስህን ጠይቅ። ዐማራው ብቻ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያለ እንዲያልቅ ነው የምትፈልገው ? 

ቢያንስ ይሔን ግፍ እንኳ አይተህ ሃሳብህን መርምር። ባታስቆመውም እንኳ ቢያንስ እንዳይደራጅ እንቅፋት ፣ ሳንካም 

አትሁንበት ። ከነ ተረቱስ “መጀመሪያ መቀመጫዬን አለች ዝንጀሮ ” አይደል እንዴ የሚባለው። እናም መጀመሪያ 

#ክብረ_ዐማራነትህን አስመልስ። የበዪ ተመልካች አትሁን ። መብትህን ተደራጅተህ አስከብር። 

ሻሎም ! ሰላም ! 

ዘመድኩን በቀለ ነኝ ! 

ግንቦት 7/2010 ዓም 

ከራይ ወንዝ ማዶ ። 
 


