
አትክልተኛው መሪ 
”የጊዮርጊስን ብቅል የበላ ያስለፈልፈዋል” የሚሏት አባባል ዛሬ ዶ/ር አብይ ከደሙ ንፁህ ነኝ፣ እንደውም 
ለጀኔራል አሳምነው ዋጋ ከፍያለሁ ያለባት የማደናገሪያ ንግግር በራሱ ላይ ሲጠመጠም ታዘብን። 

ከመታሰር ያላዳነውን ጄኔራል አሳምነው ለጀነራል አሳምነው ብየ እሱን ከእስር ለማዳን ባደርኩት ጥረት 

ነው ልጆቼ ሰባት አመት ተሰደው አሜሪካን የኖሩት፣ ማለት ምን ማለት ነው? ለነገሩ ዶ/ር አብይ 
የሚናገረው ነገር የተጣረሰ፣ ጥላቻን አጥባቂና ተበቃይ የጎጥ መሪ መሆኑን ደጋግሞ በኦሮሞኛ እየተናገረና 
በተግባር እያስደገፈ ስላሳየን ንግግሩ እንደሀገር መሪ ቃል መውሰድ አይቻልም። 

ፀሐፊ አቻምየለህ ታምሩ ዶ/ር አብይ ስለጀኔራል አሳምነው የተናገረው ንግግር ውሀ 

የማይቋጥር ከንቱ መሆኑን፣ 

 

"የካቲት 14 ቀን 2010 ዓ.ም ብ/ጄኔራል አሳምነው ፅጌ የተፈቱበት ቀን፣" 

መጋቢት 18 ቀን 2010 ዓ.ም ድረስ የኢሕአዴግ ሊቀመንበርና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ 
ማርያም ደሳለኝ እንደነበሩ፣ 

ዶ/ር አብይ መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም ስልጣን ያዙ” በማለት አስነብቦናልና እውነትን ተከታትሎ 
በማስረጃ ለሚሞግተው አቻምየለህ ታምሩ ክብር ይገባዋል። 

ስለዚህ እንዲሁ ቀን የሰጠው አፈ ቅቤ ልበ ጩቤዉ የ ዶ/ር አብይን የንግግሩሙሉ ቃል ትክክል 
አለመሆኑን እያነንሱ መሞገት ቢቻልም ንግግሩን እንደቀልድ እያዩ የአገራችንን ጉዳይ በመሪው ሳይሆን 
በእግዚ አብሔር ላይ ጥሎ መፀለዩ ሳይጠቅም አይቀርም። 

በነገራችን ላይ ማን ገደለ? ማን አዳነ? ማን ከወንድም በላይ ሆነ? የሚለውን ከጀኔራል አሳምነው 
ቤተሰብ ባለፈ መላው የአማራ ህዝብ ብሎም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ስለሆነ ቀን ይፍታው ብለን 
እንተወዋለን። 

እንኪ መከራው ሁሉ ለአፍታም የሚዘነጋ ባይሆንም፣ ገር ገሩን እንጫዋትና እኔ ግን የገረመኝ ጠ/ሚ ዶ/ር 
አብይ አህመድ ህዝቡ አንጀት ውስጥ ገብቶ ሊጎዘጎዝ ስለ አትክልተኛነቱ የተረከበት ነገር ነው። የሰው 
ልጅ ተወልዶ ካደገበት ቤቱ በሚነቀልባት በዛሬዋ ኢትዮጵያ አትክልት መተከሉ ጉዳት ባይኖረውም 
መሪው ውሀ በማጠጣት መጠመዱ ግን አጃኢብ የሚያሰኝ ነው። 

አስባችሁታል! ይሄ የ400 ዶላር የወር ደመወዝተኛ የድሀ አገር መሪ ሁለት ወር ሙሉ በለሊት እየተነሳሁ 
አትክልት ውሀ አጠጣሁ ያላት ነገር በራሷ ጥያቄ ትጭራለች። እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ አትክልት ውሀ 

የሚያጠጣ፣ ብዙ ወጭ የማያስወጣ ጎበዝ አትክልተኛ ጠፍቶ ነውእሱ ከፍተኛ ክፍያ የሚከፈላቸው 40 – 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3359806227368431&set=a.287801157902302&type=3&eid=ARC3vWKmQyPMA43f70Vezs6LIX-xK-Z0HPZPxwMRLHXxXXsbrWCgexVmwhBa45bUXgbfAHDojzav01N6


50 የሰለጠነ አጃቢና ተሽከርካሪ አሰልፎ ውሀ ሲያጠጣ የከረመው? አንድ ወይም ሁለት ቀን ምሳሌ 

ለመሆን ውሀ ማጠጣት የአባት ነው፣ ግን ለወራት! አትክልት ውሀ በማጠጣት ምክንያት አገሪቱ ላይ 

የሚያስከትለው ወጭ የት የለሌ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ዶ/ር አብይ አትክልት ሊያጠጣ በወጣ 

ቁጥር የዚች የምስኪን ድሀ አገራችን በጀት በስንት ይቀንስ ይሆን? 

በእሱ እሳቤ ግን ስልጣን ሲይዝ እንዳደረገው አማራውን አዳክሞ፣ የአዲስ አበባን ህዝብ አፍኖ፣ 40 000 
ሺ የአማራ ተማሪ የበረንዳ አዳሪ ሁኖ፣ የታገቱት ተማሪዎች ደብዛ ጠፍቶ፣ ወንጀለኞች በህግ መጠየቅ 
ሲኖርባቸው እየተሾሙ፣ የሀገር መሪ መሆኑን በዘረኝነት ዘንግቶ የሰበሩንን ሰበርናቸው፣ አዋረድናቸው 
እያለ እየፎከረ፣ በየሜዳው ዜጋ እየታረደ፣ አትክልተኛነቱን መተረኩ ህዝቡን በንግግር አማሎ ህዝቡ 
ደግነቱን እያሰበ እንዲኖር የስብዕና መገንቢያ ቀመር ነው እላለሁ። 
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