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አቶ በረከት ስምዖን ለፍርድ እንዲቀርብ ተጠየቀ 
September 5, 2018  

በቅርቡ ከብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት የታገደው አቶ በረከት ስምዖን ለፍርድ እንዲቀርብ የጎንደር ሕዝብ ጠየቀ::: 
የጎንደር ሕዝብ ዛሬ አርቲስትና አክቲቭስት ታማኝ በየነን በጎንደር ቴዎድሮስ ስታዲየም ለመቀበል በወጣበት ወቅት ነው 

ይህን ጥያቄ ያቀረበው:: 

 
 

“በረከት ስምዖን በአማራ ሕዝብ ላይ ግፍ እና በደል ስላደረሰ ለፍርድ ይቅረብልን” ሲሉ መፈክር የያዙት እነዚሁ የጎንደር 
ነዋሪዎች ለታማኝ በየነ ደማቅ አቀባበል አድርገዋል:: 

በብዙ ሺ የሚቆጠር ሕዝብ በስታዲየም ውስጥ ታድሞ በተደረገው አቀባበል ታማኝ የወልቃይትን ጉዳይ አንስቶ ነበር:: 
ወልቃይት የኢትዮጵያ ነው በሚል ሲናገር ሕዝቡ “የአማራ ነው የአማራ ነው” የሚል ምላሽ የሰጠው ሲሆን እርሱም 
አስጨርሱኛ በማለት “ወልቃይትን አስገድዶ የሌላ ብሔር ማድረግ አይቻልም”:: … ወልቃይትን ለማስመለስ መሳርያ 

አያስፈልግም። በሕግ በሰነድ፣ በታሪካዊ ማስረጃ እንዲመልሱ ተጠይቀው እምቢ ካሉ ግን ኮ/ል ደመቀ ዘውዱን የመሰለ 
ጀግና እናሳያቸዋለን” ብሏል:: 

በረከት ስም ዖንን በተመለከተ “”የብአዴን አመራር የሆኑት በረከት ጎንደር ነው የተወለዱት። ጎንደር ማንነታቸውን ጠይቆ 
አያውቅም። ጥቅማችን አስጠብቁ እንጅ ከኤርትራ መጡ አላላቸውም። በአመራርነት ግን ወደቁ። የተለያየ ቋንቋ ስላለ 
ልዩነታችን የጥላቻ አናድርገው።” ሲል የተናገረው ታማኝ “እኔ እናንተን ኢትዮጵያዊነትን የማስተማር ሞራልም ብቃትም 

የለኝም:: ብዙ የተቀየሩ ነገሮች አይቻለሁ። ለእኔ ፎቶ ጋር አብን የሚል አይለሁ። እነዚህ ወንድሞቼ ግፍ ገፍቶ ዳር 
ያስጠጋቸው፣ ያ ብሶት ያደራጃቸው ናቸው። ለምን ተደራጃችሁ ብየ የመውቀስ አቅሙም ሞራሉም የለኝም። ሁሉም 
በዘር ተደራጅቷል። እናንተ እንደራጅ ስትሉ ከኋላ ሆኜ ዱላ ይዤ አላሯሩጣችሁም። ይህ ሁሉ ግፍ የተፈፀመባችሁ ግን 
በኢትዮጵያዊነት ነው። ጠላቶቻችሁ ኢትዮጵያን ስለሚጠሏት ነው። እኔ ለእናንተ ኢትዮጵያዊነትን ለማስተማር ብቃት 
የለኝም። ኢትዮጵያዊነታችሁ ከአማራዊነታችሁ ጋር እንደማይጋጭ አምናለሁ” ብሏል:: 

“ብዙ ጊዜ ሰዎች የአንድነት ሀይሎች ተሸንፋችኋል ይሉኛል።እኔ ማንንም እየለመንኩ ኢትዮጵያዊ አላደርገውም። 
ኢትዮጵያዊነት በራሱ ክብር ነው፣ ኢትዮጵያዊነት ያኮራል፣ ቢላል ኢትዮጵያዊ ነው። መከራ ሲመጣ መስቀላቸውን 
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የሚያስቀምጡበት ዘመን በታጣ ወቅት እምብይ ያሉት አቡነ ጴጥሮስ ናቸው። ኢትዮጵያዊነት አይደክምም። ” ሲል 
በስታዲየሙ ውስጥ የተገኘውን ሕዝብ ያስጭዘበጨው ታምኝ 
“በኢትዮጵያ መሬት ግፍ ሲበዛ፣ በጥቅሻ ብቻ ተግባብታችሁ የኦሮሞ ደም የእኔም ደም ነው ብላችሁ መፈክር 
አሰምታችኋል። ይህ መፈክር ኢትዮጵያን ከመከራ አድኗል”ም ብሏል:: 

የጎንደር ሕዝብ በሰልፉ ላይ “ትክረት ለወሎ ላሊበላ, ራያ, ከሚሴ” የሚል መፈክርም ይዞ ነበር:: 

 


