
 

 

 

  ያ ትውልድ   

ቀን ፡ ሰኔ 14 ቀን 2014 ዓ.ም. (June 21, 2022) 

ኢትዮጵያ “የደም መሬት?” 

ከ«ያ ትውልድ ተቋም» የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ 

እግዝዮ የሚያሰኝ፣ ድፍረት ኖሮ ለመናገርም ሆነ ለመጻፍ የሚከብድ ያላቋረጠ የአንድ ዘር ጭፍጨፋ 
ሀገራችን ኢትዮጵያን እጅጉን እያደማት ይገኛል። አማራው በሁሉም የሀገሪቷ ክፍሎች ለጠላትም 
የማይመኙትን እርድ እያስተናገደ የሚገኝባት ሀገራችን ወዴት እያመራች እንደሆነ ስናስበው 
ይዘገንናል። ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም. በወለጋ ጊምቢ በአማራ ተወላጅ ወገኖቻችን ላይ የተካሄደው 
ዘግናኝ ጭፍጨፋ መሪር በሆነ የሀዘንና የቁጭት ስሜት ውስጥ ከቶናል።  

“ያ ትውልድ ተቋም” ይህንን አንድ ዘር ላይ ያነጣጠረ እና አድማሱን እያሰፋ ያለው ጭፍጨፋ ሀገር 
በአጥፊዎች እጅ መውደቋን ይመሰክርልናል። በድህነት፣ በረሀብ፣ በህክምና እጦት የሚሰቃየው 
ህዝባችን “የነገን ማን ያውቃል” እያለ መሸከሙ አልበቃ ብሎት እየተለቀሙ ይታረዳሉ፣ ቤታቸው 
በላያቸው ላይ ይቃጠላል። እውን ምን ዓይነት ኅሊና ይህንን እያየ፣ እየሰማ “ሀገር እየመራሁ ነው፣ 
ሕዝብ እያስተዳደርሁ ነው” ይላል? 

ከዚህ ዘመን ይልቅ ያለፈው ለምን ተሻለ? እስከ ድህነታችን ሰላምን፣ እስከ ጉስቁልናችን መሳቅን፣ 
በደሳሳ ጎጆአችን፣ በቄያችን “እንዴት አደራችሁ?” መባባል የተናፈቀበት ዘመን ላይ ከመድረስ አልፈን 
ዓይናችን እያየ፣ ጆሯችን እየሰማ ምድራችን፤ ኢትዮጵያችን የ“ደም መሬት” እየሆነች ነው። 

ወያኔ/ህወሓት የሰነቀረብን በዘርና ቋንቋ ሀገር የከፋፈለው ሕገ መንግሥት ፈንጂ መፈንዳት ከጀመረ 
ከራረመ። ሆይታና ልቅሶ በየቤቱ ገብቷል። በሀገር በቀልና በባዕዳን ኃይሎች የተቀነባበረ ሤራ 
ኢትዮጵያችን ላይ ያነጣጠረው የማድቀቅ ዘመቻ አማራውን በጅምላ እየጨፈጨፈ የሚስካካበት የጉድ 
ዘመን ላይ አድርሶናል። 

በዚህ የከንቱዎች የእብደት ጉዞ እየተካሄደ ያለው የአማራ እልቂት እጅጉን እየተሰማን፣ ይህ ለአሞራና 
ጅብ እየተጣለ ያለው የሰው ልጅ አካል መጨረሻው አድራጊዎቹን፣ ፈጻሚና አስፈጽሚዎችን 
ጠራርጎ ኢትዮጵያችን ለልጆቿ በልጆቿ የምትሆንበትን እየተመኘን ድምጻችንን እንኳ እናሰማ ብለን 
ይህን መግለጫ ከ“ያ ትውልድ ተቋም” አውጥተናል።      

የዘር ፍጅት በሀገራችን ያላቋረጠ ሂደት መሆኑን ለማስታወስ ጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓ.ም. “ጊዜ 
ፍርድ ይሰጣል” በሚል ባወጣነው ጋዜጣዊ መግለጫ 
(http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_PR/11052020_YaTewlid_PR_Gize.pdf) “ምዕራብ 
ወለጋ ዞን ጉሊሲ ወረዳ “ጋዋ ጋንታ” ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ ውስጥ ጥቅምት 22 ቀን 2013 ዓ.ም. 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_PR/11052020_YaTewlid_PR_Gize.pdf


 

 

በኦነግ ሸኔ በተደረገው የዘር ፍጅት ሕይወታቸውን ላጡት የአማራ ብሄር ወገኖች “ያ ትውልድ 
ተቋም”  የተሰማንን ቅስም የሚሰብር ሀዘን ልንገልጽ እንወዳለን።” ብለን ነበር። መሽቶ ሲነጋ የሰው 
ልጅ መፈጀት፣ መቃጠል፣ መታረድ፣ መፈናቀል የሚደለቅባት ሀገራችን ከዚህ የከፋ ምን 
ልታስተናግድ ይጠበቅባታል? ጊዜ ለኢትዮጵያችን ያደላ ለታ ወየው ለገዳይና አስገዳዮች ያኔ ገሃነም 
ያንሳችኋል።  

“ያ ትውልድ ተቋም” የሰው ልጅ ግድያ፣ እልቂት “በእኛ ያብቃ” ብለን ዳግም እንዳይደገም፣ 
ትምህርት ይሆን ዘንድ ጥረታችን ቢቀጥልም ሀገር የገዳዮች፣ ሀገር የአጥፊዎች ከመሆን አልፋ የደም 
መሬት ስትሆን ያመናል። ሰው በሰውነቱ ላልተከበረባት ሀገራችን እናዝናለን። ሀገር ትውልድ 
አሰዳቢዎች እጅ ወድቃ “እነማን ነበሩ” ያሰኙናል። 

ትውልድ ይመጣል ትውልድ ይሄዳል፣ መንግሥት ይመጣል መንግሥት ይሄዳል ኢትዮጵያ ግን 
ለዘላለም ነች ። “ከንቱ፣ ከንቱ፣ የከንቱ ከንቱ ሁሉ ከንቱ ነው ይላል” መጽሐፈ መክብብ (ምዕ 1 ቁ 
2) እና ኢትዮጵያን አምላክ ይጠብቃት። የጥፋት መጨረሻው የኢትዮጵያ መዳን ነው። 

በየጊዜው እየተጨፈጨፉ ላሉ ወገኖች በተለይም የአማራው ህዝብ እልቂት የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን 
እየገለጽን ለኢትዮጵያና ለሕዝባችን እግዚአብሔር መጽናናቱንና ጥንካሬውን ይስጠን እንላለን:: 
 
ኢትዮጵያ ከደረሰባትና ከተደቀነባት አስከፊ የጥፋት አደጋ እግዚአብሔር ያወጣታል!!! 
 
<<ያ ትውልድ ተቋም>> 
 
ሰኔ 14 ቀን 2014 ዓ.ም. 
Email : yatewlid@gmail.com   
website : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org  
Facebook:- Yatewlid        
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