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አፈ ጮማው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶ/ር አብይ መቀሌ ላይ ባደረገው ንግግር አለቆቹን ለማስደሰትም ብሎ ይሁን 

ተገዶ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ጠሉን የትግራይ ነፃ አውጭን ጀግና ብሎ ማወደሱ ሳያንስ፣ በተደጋጋሚ የትግራይ 

ህዝብ ወርቅ መሆኑን ለታዳሚውና  ለኢትዮጵያ ህዝብ አብስሯል። በዚህ ንግግሩ አቅመ ቢስ ደካማ መሆኑን ፍንትው 

አድርጎ  አሳይቷል። ምክንያቱም እንደ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የመለስ ራዕይ ብሎ ባያደነቁረንም፣ መለስ እኔ የወርቅ 

ዘር ያለውን መድገሙ በጌቶቹ ዘንድ ተቀባይነትን ለማግኘት ሞክሯል። ለነገሩ የሰው ወይም የነገድ ወርቅና  መዳብ እያሉ 

ማወዳደርና የአንድ አገር ህዝብ በደረጃ ማስቀመጥ አግባብነቱ አይታየኝም። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ 

እንዲመራ የተመረጠ ሰው አንዱን ግሩፕ መርጦ የበለጠ ወይም ያነሰ ማድረግ አፀያፊ አነጋገር ነው። በዚያ ላይ ከትግራይ 

የተፈጠሩ ወያኔ ትግሬዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ትግሬ ያልሆነውን ሁሉ እየገደሉ፣ እያፈናቀሉ፣ እየዘረፉና እያሽቆጠቆጡ ግፍ 

በሚፈፅሙበት አገር ትግሬ፣ ልጆቹ  የተረገሙ ”ጭራቅ መሰል ፍጡር” በመሆናቸው ማፈርና መሸማቀቁ ቀርቶ ትግሬ 

ወርቅ ስለሚወድ ወርቅ ነህና አበጀህ ደግ አደረግክ መባሉ አስተዛዛቢ ነው። ለነገሩ ዶ/ር አብይ ወክየዋለሁ የሚለው 

የኦሮሞ ህዝብ ደም ዛሬም እንደውሀ እየፈሰሰ፣ እየተፈናቀለ እባካችሁ እንከባበር አትግደሉን እንደማለት ”ወርቅ ናችሁ” 

ማለትን ከመረጠ አንድም ፍርሀት ወይም ተገዶ መሆን አለበት። በሀገር መሪ ስም እንደዚህ ሆኖ ከቀጠለ ደግሞ ህዝቡ 

ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ ብሎ አንቅሮ ይተፋዋል።  

መደመር መደመር እያለ እንዳልናኘ 

ነጥሎ ወርቅ ሲል አገር ጉድ አሰኘ 

በድምሩ ቀርቶ አንድ ባንዳሰኘ 

 

ለማንኛውም ትግሬን ብቻ መርጦ ወርቅ የማድረጉን ንግግር እንደ መንደርደሪያ አነሳሁት እንጅ እኔ ከንግግሩ ውስጥ 

ያስደመመኝ የወልቃይትን  የማንነት ጥያቄ ጉዳይ አረም ጭኖበት የወልቃይትን ጥያቄ የውሀ፣  የኤሌክትሪክና የቁሳቁስ 

ፍላጎት አስመስሎ ያቀረበውና ይህንንም አስረግጦ መናገሩ ነው። ”በአፍ ይጠፉ በለፈለፉ ይሏል” እንዲህ ነው። 

ግዛኝ ግዛኝ ስትል ሸጠህ ለወያኔ 

ታምኖ የሚገዛ አንድ አጣህ ወገኔ። 

 

እንደ ዶ/ር አብይ አባባልህ የወልቃይት የማንነት ጥያቄ የህዝብ ችግር አይደለም። ወልቃይቴ የማንነት ጥያቄ አላቀረበም። 

በእስር ቤት ጥፍሩ የሚነቀለው፣ ትጥቅ የሚፈታው፣ ጎተራው የሚቃጠለው፣  በአማርኛ መናገር፣ መዝፈንና ማልቀስን 

የተከለከለው፣ ልጅ አንዳይወልድ እንዳይራባ የተደረገበትን የአማራ የማንነት ጥያቄ ሳይሆን ውሀ ይግባልኝ ብሎ ነው 

ወይም ወልቃይት በወያኔ ትግሬ በደል አልደረሰበትም ብሎ በአደባባይ ማስተባበልና እውነታውን መካድ አማራን መናቅ 

ነው።  



ዶክተር አብይ ብአዴን ሙሉ ድምፁን የሰጠው፣  አማራም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ አሱን ሆ ብሎ የደገፈው፣ በአነጋገሩ 

በሳልና ሰላም ናፋቂ ስለሚመስል በጮሌ አፉ የሚናገረውን አምኖ፣  እውነተኛ መስሎት ነበር እንጅ ሰውየው የወያኔ 

ምልምል ኢህዴግ መሆኑን አጥቶት አይደለም። 

ዶ/ር አብይ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር እነኮሎኔል ደመቀ የታሰሩበትን ምክንያት አላውቅም ማለት፣ የዲያስፖራ አማራ 

መረጃ የሚያገኘው ከፌስ ቡክ ብቻ ነው ብሎ መደምደም አማራውን መናቅ ነው። የዶክተሩ የወልቃይትን የማንነት 

ጥያቄ መካድ አንድም ወያኔንና የተሰበሰበውን ትግሬ ለማስደሰት ወይንም ለኦህዴድም ቢሆን የአማራን ነገር ከወያኔ 

በተሻለ አይን ስለማያየው ቁስሉ ስለማያመው  አምኖበት ሊሆን እንደሚችል ይገመታል።  

እኛ ደግሞ እንላቸዋለን አማራ ወልቃይትን ጨምሮ  እየተቆረሱ የተወሰዱ የአማራ መሬቶች በሙሉ በትግላችን 

ይመለሳሉ። የአማራ ህዝብ ማንነቱን ለማስመለስ መጮህ ከጀመረ 27 አመት ተቆጥሯል።  አማራው በማንነቱ ወጥቶ 

ጩኸቱም ሰሚ ሳያገኝ  ብዙ የህይወት መስዋዕትነት ተከፍሏል። መሰዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች ትግሉን ለቋሚው አማራ  

እየሰጡ አልፈዋል።   

ዶ/ር አብይ በአማራ ላይ የሚፈፀመውን ግፍ አላየሁም አልሰማሁም ብሎ በመረጃ የተደገፈውን ሁሉ ክካደ፣ የአደባባይ 

ሚስጥር የሆነውን የነኮሎኔል ደመቀንና የወልቃይት ኮሚቴን ጥያቄ ለዲያስፖራ ከሰጠ ሰውየው የአማራ ባለውለታ 

ይሆናል። ምክንያቱም ”ከእባብ እንቁላል እርግብ እንዳንጠብቅ” በጊዜ  ማንነቱን በማሳወቁ ”እፎየው ግልግል ቀለለልኝ 

እዳ አብሬ እሞታለሁ ብየ ስሰናዳ”  ብሎ አማራ ከምንጊዜውም በተሻለ  በአንድነት ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል 

ይጠበቅበታል። 

 

 

  



 

 

 


