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ቴክኖሎጂ ያመጣው የመረጃ ልውውጥ በጎነቱ እንዳለ ሆኖ በዛው ልክ ግን በተዛባ መረጃ ብዙ ሰው ከትክክለኛ አካሄድ እየወጣ
ነው፡፡  በተለይ  ልዩ  ሴራን  የሚያራምዱ  ሰዎችም  ሆኑ  ቡድኖች  ይህ  የዘመኑ  ቴክኖሎጂ  አጋጣሚ  ሆኖላቸዋል፡፡  በእኛ
በኢትዮጵያውያን ላይ እየሆነ ያለውን ሴራ ብዙ ወሬ በማዛመት ልከልሉን እየሞከሩ ያሉ ብዙዎች ናቸው፡፡ ለሚያስተውል ግን ይህ
እነሱ ለውዥንብር የተጠቀሙበትን መረጃ በመተንተን የእነዚህን ግለሰቦችና ቡድኖች ማንነት መመንዘር ይቻላል፡፡ ኢትዮጵያውያን
በብዙ ነገር እየተሸወዱ ነው፡፡ በተለይ ትንሽ ቀለም ቆጠርኩ የሚለው ወጣት እንደ ቦይ ውሃ የሚነዳ ሆኗል፡፡ በመሆኑም ሴረኞቹ
ይህን የሕዝብ ክፍል እንደመሳሪያ እየተጠቀሙበት ነው፡፡ በእርግጥ ይህ የሕብረተሰብ ክፍል የሰጡትን የሚቀበል ስሜታዊነት
የሚንጸባረቅበት መሆኑ ነው፡፡  ከ 60 ዎቹ አብዮት ጀምሮ ኢትዮጵያ በውዥንብር የኖረቸው ቀስ በቀስም አሁን  ለደረሰችበት
ውድቀት የተጋለጠቸው በዚህ የሕብረተሰብ ክፍል መሰረጣዊ መረጃ አለማግኘት ነው፡፡ ብዙ ምሁር ተብለው ለዘመናት በሕዝብ
ዘንድ እንደ ትልቅ ሲታዩ የነበሩ ግለሰቦች ከኢትዮጵያ ጥፋት ጀርባ እንደነበሩና ትውልዱንም ለማምከን ወሳኝ ሚና እንደተጫወቱ
አሁንም እየተጫወቱ እንደሆነ እናያለን፡፡ አሁን አሁን ከቀድሞዎቹ ወጣቶች በተሻለ ነገሮችን በጥርጣሬ ማየት የሚችሉ ወጣቶች
እየወጡ ይመስላል፡፡ ግን እነሱም ቢሆኑ በሌላ ውዥንበር ግራ ይጋባሉ፡፡ የ 60 ዎቹ ትውልድ የዛሬዎቹ ጎልማሶችና አዛውንቶች
እድሜ ለንስሀ ማለት ፈጽሞ እንዳይችሉ በሴራ ተጠምቀዋል፡፡
ሁሉም  ሰው  ያስተውል  አገርና  ሕዝብ  እየጠፋ  ነው፡፡  ኢትዮጵያውያን  ወደ  እርስ  በእርስ  ጦርነት  እየተመሩ  ነው፡፡  በዘርና
በሀይማኖት፡፡ ኢትዮጵያ የብዙ ሕዝቦች መኖሪያ መሆኗ ጠቀማት እንጂ እንደ ሩዋንዳ የሁለት ወይም የሶስት ብትሆን እስካሁንም
ብዙ አደጋ በሆነ፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝቦችም ሰላም መኖር የቻሉት በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር እንጂ ከኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ለአንድ
ሳምንት ቢለዩ  እጅግ የከፋ አደጋ አለባቸው፡፡ ትንንሾቹ አሁን ባለው በሕዝቦች መካከል እርስ በእርስ መጠላላት ከኢትዮጵያ ውጭ
የዘር መጥፋት አደጋ ሁሉ ሊገጥማቸው ይችላል፡፡ ትልልቆቹም ቢሆኑ መጠፋፋቱ ከውስጣቸው የሚጀምር ነው፡፡ ለምሳሌ ትልቅ
የሚባለውን የኦሮሞን ሕዝብ እንውሰድ፡፡ ኦሮሞ በሚል በአንድ የታጨቀው ይህ ትልቅ ማህበረሰብ ለብቻ ወጥቶ እንደ አገር ልኑር
ቢል ከምናውቃት ሱማሌ የከፋ መጠፋፋት ይገጥመዋል፡፡ ይህ እውነት ነው፡፡ ኢትዮጵያን የማዳን ኃላፊነት ለራሴ ሊሉት የሚገባ
እንጂ በልምምጥ እትዮጵያዊ እንዲሆን በማባበል አደለም፡፡ ሁሉም ራሱን ለማዳን ከፈለገ ኢትዮጵያን ማኖር ግድ ይለዋል፡፡ ለእኔ
ጡሩ ምሳሌዬ ስለሆነ ነው ደጋግሜ የማነሳው፡፡ ኦሮሚያ የሚባል አገር ተመስርቶ ዛሬ የኦሮሞን ነጻነት እንመራለን የሚሉ ብዙ
ቡድኖች ወደ ስልጣን ቢመጡ የመጀመሪያ ሥራቸው በጉልበት የቻሉትን ሁሉ ሌላውን ሕዝብ ማጥፋት ነው፡፡ ይህ ሲሆን ግን
አጸፋዊው ሌሎች ራስን ለመከላከል በሚገደዱበት ሁኔታ በኦሮሞ ሕዝብ ላይ አንድ ሆነው መዝመታቸው አይቀርም፡፡ ያኔ እንኳንስ
ትልልቆቹ የሱማሌ ወይም የሲዳማ ሕዝብ ይቅርና ትንንሾቹ ሌሎች የደቡብ ክልል ሕዝቦች በአንድነት በኦሮሞ ሕዝብ ላይ ይነሳሉ፡፡
ይህ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነውና፡፡ ከውስጥ ደግሞ አንኳንስ ወለጋና ባሌ የአንድ አባት ልጆች ነን ብለው ዘራቸውን 20 ና 30
ትውልድ ጠርተው ዋናቸውን የሚናገሩት ጉጂና ቦረናም አሁን አሁን እንደጠላት መተያያት የተለመደ ነው፡፡ ጦርነትም ተዋግተዋል፡፡
ይህ ሁሉ የሆነው በዘር ፖለቲካ ነው፡፡
ከዘር ውጭ ኢትዮጵያ ውስጥ በሕቡዕ እየተካሄደ ያለው ሀይማኖታዊ ሴራ ነው፡፡ ኢትዮጵያ የሶስት ትልልቅ ሀይማኖቶች መሠረት
በሚባል ሁኔታ ታሪክ ያላት አገር ናት፡፡ በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ከአገሪቱ ታሪክ ጋር የጠበቀ ትስስር አለው ብቻም
ሳይሆን ከኢትዮጵያዊነት ጋር የተጣመረ በመሆኑ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚያሴሩ ብዙ ሴረኞች ይህን የእምነት መሠረት ኢላማ
ማድረግን እን ዋና ስልት እየመሩት ነው፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ እምነት አላቀቁ ማለት እውነታው ግልጽ ነው፡፡ ስለኢትሐዮጵያ
የማያስብ ሰውኛ ፍጡርን ማብዛት ነው፡፡ እውነታውን እንጋፈጠውና ኢትዮጵያዊነት በአብዛኞቹ የተቀሩት እምነቶች ብዙም ቦታ
የለወም፡፡ የእምነት መሪዎቻቸውም ከኢትዮጵያ ይልቅ የእነሱ እምነት መሠረት ነው የሚሉትን አለም በማወደስ ተከታዮቻቸውን
የሌሎች አገር ናፋቂ የሚያደርጉ ናቸው፡፡ ሌላው ቀርቶ የታሪክ እውነታው ኢትዮጵያ የመጀመሪያዎቹ የእምነቱ ተከታዮች ቦታ
ያገኙባትና  እምነታቸውን  ያስፋፉባት  አገር  እንደሆነች  ቢነግረንም  ብዙ  ሙስሊም  ኢትዮጵያዊ  የአረብ  አገራት  ከራሱ  አገር
ይበልጡበታል፡፡  አረብኛም  ከተወለደበት  የራሱ  ቋንቋ  ሳይቀር  ይናፍቀዋል፡፡   አረቦች  አገር  ግን  ቢሄድ  ባሪያ  እንደሚሆን
አያስተውልም፡፡ ይህ አይነት አስተሳሰብ ደግሞ በሙስሊም ኦሮሞ ሕዝብ ዘንድ የከፋ ነው፡፡ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችም
የምዕራባውያን አለም ናፋቂዎች ናቸው፡፡ ምዐራባወያን እንደ ባሪያ እንሚያስቧቸው አያስተውሉም፡፡   የኦሪት እምነት ተከታዮች
በአሁኑ ወቅት ምን ያህል እንዳሉ አላውቅም፡፡ እንዚህ ግን ከሁሉም በፊት አገራቸው እንደሆነች ያውቁታል፡፡ እርግጥም እንሱ
የመጀመሪያዎቹ ናቸውና፡፡ ለሙሰሊም ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊ መሠረት ያለው የእምነት ፍልስፍና በማሳደግ አለምን እያመሰ
ያለውን ሰይጣናዊውን አክራሪነትን ለማክሸፍና አረቦችንም በበላይነት በእምነቱ ለመምራት እድሉ ነበራቸው፡፡ ይህን ለዘመናት
አላደረጉትም፣ ሁሌም የአረብ ጥገኛ በመሆን ዛሬም የእነሱን ሰይጣናዊ ፍልስፍና ለማስተናገድ የተጋለጡ ሆነዋል፡፡ የመጀመሪያዎቹን
የእምነቱን መሪዎች በእንግድነት ያስተናገደው ኢትዮጵያዊ ንጉስ ፍልስፍና ነበር ኢትዮጵያዊ ሙስሊሞች ሊከተሉ የሚገባው፡፡ ይህ
ነበር  የሰው ልጆች ፍቂርና ፍትሀዊ ደግንነት  መሠረት፡፡  ቀጥሎም ቢላል በሙስሊሙ ማህበረሰብ ትልቅ ቦታ ያለው ሌላው
ኢትዮጵያዊ ነው፡፡ ዛሬ ቢላልን ሥሙን እንጂ የማንነት መሠረቱን ኢትዮጵያዊነቱን ለማንጸባረቅ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ምን ያህል
አንደሚያጎሉት አላውቅም፡፡



በክርስትናውም ለእኛ ኢትዮጵያውያን የሚያኮራ ፍልስፍናዎች ነበሩ፡፡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤትከርስቲያን እንደዛሬው ሳትሆን
በርካታ ቅዱሳንና ፋላስፋ አባቶችና እናቶች ተነስተውባት ዛሬ የጠፋውን አለም ምስክር እንዲሆንበት ታላላቅ ከእምነቱና ከሰው
ልጆች ታሪክ ጋር የተገኙ መረጃዎችን አከማችተውባት አልፈዋል፡፡ ዛሬ ትልልቅ የእምነት ፍልስፍና ምሁራንን ውይይት ቢታይ
ከክርስትናው በተያያዘ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በልዩ መልኩ ነው የምትታየው፡፡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የክርስትናውም ብቻ
ሳይሆን የኦሪቱንም ታሪክ በሰነድም በተግባሪም እስካሁን ያቆየች መሆኗ አፍሪካዊ መሆኗና እንዴት የጥልቅ ሚስጢራት መረጃዎችን
ልታቆይ ቻለች የሚለው ለብዙዎቹ ምሁራን ግራ ቢያጋባቸውም እውነታውን ግን ሳይወዱ በግዳቸው እንዲያምኑትና ክርስትናንም
ኦሪትንም ወደኋላ ሄደው ከመነሻው እንዴት እንደነበር ለማመሳከር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መረጃዎች ዋና ዋቢዎች ሆነዋል፡፡  ከነዚህ
አንዱ በዘመኑ የክርስትናው አለም እያነጋገረ ያለው የሄኖክ መጻፍ፣ ኩፋሌ የመሳሰሉት ይገኙባቸዋል፡፡
https://www.youtube.com/watch?v=zBCYD_eQjjs  ምሁራኑን እያነጋገረ ያለው  66  መጻፍ ብቻ ያዘ የተባለው መጻፈ ቅዱስ
ብዙ ወሳኝ መረጃዎችን በማስቀረት የተጠናቀረ ነው የሚል ነው፡፡ ከ 66 ቱ ውጭ በኢትዮጵትዮጵያ(ኤርትራንም ማለቴ መሆኑን
ይታወቅ) ኦርቶዶክስ መጻፈቅዱስ የተካተቱት ሌሎች መጻኅፍት የበለጠ ስለክርስትናው መረጃ የሚሰጡ መሆናቸውም ብቻ ሳይሆን
ክርስትናንም እንደፈለጉ ለመዘወር በማያመች ሁኔታ አመክንዮዋዊ የሚያደርጉት ፍልስፍናዎች ጭምር ያሉበት ነው፡፡ ለምሳሌ ያለ
መጻፈ ኩፋሌ አምስቱ የኦሪት መጻህፍት ሙሉ አደሉም፡፡ ያለ መጻፈ ሄኖክ ስለክርስቶስ ማንነት መረዳት ግልጽ አይሆንም፡፡ ከዛም
በላይ ለዘመናዊው የኢቮሉሽን ፍልስፍና መሰረተቢስነትን መጻፈሄኖክ ወሳኝ መረጃ ነው፡፡ መጻፉን ከኢትዮጵያ መገኘቱ ለማመን
ብዙዎችን ቢያስቸግራቸውም፣ የዚሁ መጻፍ የተወሰነው ክፍል በኩምራን ዋሻዎች በ 1959 መገኘቱና በግልጽ በይሁዳ መልዕክትም
ከዚህ መጻፍ ምዕራፍ 9 ቃል በቃል መፃፉ ብዙ የተጠራጠሩትን ሳይወዱ እንዲያምኑ ሆነዋል፡፡
አሁን  ላይ  ያለው የኢትዮጵያ  ትውልድ በተለይ  ተማርኩ የሚለው በዚህች  ቤተክርስቲያን  ላይ  ጦርነት  የከፈተ  ይመስላል፡፡
እውነታው ኦርቶዶክስ መሆንና አለመሆን አልሆንም፡፡ ኦርቶዶክስም ነኝ የሚለው ለሆዱ ሌላም ነኝ የሚለው ለተሰማራበት ሴራ
የቤተክርስቲያኗ መሠረታዊ ፍልስፍናዎች መውደምን ይፈልጉታል፡፡ ዛሬ ላይ ስለእምነት እዋቂ ነን እያሉ በየከተማው ሕዝብን
የሚያምሱ ብዙዎችን ለታዘበ እጅግ አሳዛኝ ነው፡፡ ሲጀምር አብዛኞቹ ከእምነት ጋር የተገናኘ መስመርን የመረጡበት እግዚአብሔርን
ለማገልገል ሳይሆን በሌላ ቦታ ስለማይሳካላቸውና ችሎታ ስለሌላቸው እምነትን እንደ መኖሪያ ለመጠቀም ነው፡፡ ይህ አሳዛኙ
የዘመናችን ክስተት ነው፡፡ ዛሬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ላይ እየሆነ ያለውን ላስተዋለ ግብግቡ የጥቅም ፍጥጫ ነው፡፡ እምነቱን ካልን
መናፍቃን ከተባሉትም በተባሉትም ሆነ እኔ ነኝ የቤተክርስቲያኒቱ አሌኝታ የሚሉት ምንም ልዩነት የላቸውም ባይ ነኝ፡፡ ሁለቱም
አያምኑምና፡፡ የሚያምኑት የሚያወሩት አደሉም፡፡

ሌላው ለዘመናት ምሁር ናቸው እየተባለ ሲካቡ የኖሩ ግለሰቦች ጉዳይ በኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ላይ ያላቸው ድብቅ ተልዕኮ
ነው፡፡ በቅርቡ ደቂቀ እስጢፋኖስ የተባለ የኦርቶዶክስ እምነትን የሚቃወም የካቶሊኮችን በመቃወም የተነሳውን ማርቲን ሉተርን
ቀድሞ የተነሳ ኢትዮጵያዊ የእምነት ቡድን እንደነበር እንደ ትልቅ ችሎታ ምሁር ተብዬውና በኢትዮጵያዊ እሴቶች ውስጥ ተደብቀው
ለዘመናት ሲያሴሩ የኖሩትን ፕሮፌሰር መስፍንን በአንድ ሰሞኑን ይለቀቃል ተብሎ እየተዋወቀ ያለ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ እምነትን
የሚኮንን ፊልም ማስተወቂያ ላይ አይቼ ስለሰውዬው ቀድሞውንም የነበረኝን ጥርጣሬ የበለጠ አጉልቶታል፡፡ ለእኔ መስፍን ማለት
በአጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ጥሮ ያልሆነ ብዬ ባልፈው ይሻለኛል እንጂ ዘለቅ ብዬ ከተነተንኩት የእሳቸውን ሀጥያት እኔ መሸከም
ይሆንብኛል፡፡ እውነታው ከብዙ ሰው በተሻለ ማረቲን ሉተር እንዴት እንደተቃወመ በሂደትም ምን እንደሆነ እረዳለሁ፡፡ የአጋጣሚ
ጉዳይ ሆኖም ማርቲን  ሉተር  ከካቶሊኮች ሸሽቶ የተደበቀበትንና  መጻፈቅዱስን  ወደ ጀርመንኛ  የተረጎመበትን  ቦታ በቱቢንገን
የምትገኘውን  አይዘናህንም ማየት  ችያለሁ፡፡  እሱ  የጻፈውንም የመጀመሪያውን  መጻፈ  ቅዱስ፡፡  ሰውዬው መሠረታዊ  መነሻው
እስነትነት ያለው ቢሆንም በኋላ በተከተለው ፍልስፍና ሳቢያ በሰው ሳይን በመንፈስ እጅግ ተጠቅቷል፡፡ እና የተከተለው ፍልስፍና
ለብዙዎች የካቶሊኮችን አገዛዝ ለመሸሽ በሚል ቢከተሉትም ወድ ትክክለኛ ፍልስፍና አልነበረም፡፡ ዛሬ ላለው የመላ አውሮፓ
ሀይማኖት ማጣት መሠረት ሆነ እንጂ፡፡  ሌላው እንደ መስፍን   ለእኔ  የማይገቡኝ ብዙዎች እንደ ታላቅ ምሁርና ኢትዮጵያዊ
የሚያስቧቸው ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ናቸው፡፡ እንደ እውነቱ እነዚህ ምሁራን ኢትዮጵያዊነትን ሲነግዱበትና ሲያሴሩበት የኖሩ
ሆኖ ነው የተሰማኝ፡፡ የኦርቶዶክስ እምነትንም እንዲሁ፡፡ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ጌታቸው ኃይሌን ሲያደንቁ እሰማለሁ፡፡ እኔን ግን
አልዋጥልህ ከሚሉኝ አንዱ ቢሆኑም፡፡
ሌሎችም ለቤተክርስቲያኗ ቅርብ ናቸው እየተባሉ ሲነግዱ የኖሩ አሉ፡፡ አንዳንዶቹም ጊዜያቸውን ጨርሰው ሄደዋል፡፡ ከእነዚህ ይልቅ
ለኢትዮጵያዊነትም፣ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነትም ፍልስፍና ትልቅ ቦታ ሰጥተው የማያቸው ኦሪታዊው ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይሳቅ
ናቸው፡፡ ኤፍሬም ኢትዮጵያዊነትን የሚመሰክሩለት ምሁር ብቻም እየኖሩት የሚያሳዩ ናቸው፡፡ ለብዙዎች ኤፍሬም ከሌሎች ይልቅ
አይታመኑም፡፡  እንዲህ  ነው  የሆነው፡፡  ኤፍሬምን  ለብዙዎች  እንዳይታመኑ  ያደረጋቸው  ደግሞ  በኢትዮጵያዊ  ቅን  እሳቤ
በኢትዮጵያዊነት  ሥርዓትና  ወግ  የአገሬን  ልጆች  እሸመግላለሁ ብለው ተሰልፈውበት የነበረው ጥረታቸው ነው፡፡  በእርግጥም
ጀምረውት ስኬትም አስመዝግበው ነበር፡፡ ከሟቹ ጠ/ሚኒስቴር መለስ ጋር ያላቸው ወዳጅነትም በሌሎች እንደ ጠላት እንዲታዩ ነው
ያደረጋቸው፡፡ እውነታው ኤፍሬም ከመለስ ጋር የነበራቸውን ወዳጅነት ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ተጠቀሙበት እንጂ ከዚህ
ለግላቸው አንዳች አልተጠቀሙም፡፡ መለስን ወዳጅ ማድረጋቸውም ስህተት አልነበረም፡፡
መለስ በብዙ ነገሮች ክፉ ቢባልም አሁን ከቀሩት የቡድናቸው አባላት በብዙ እጥፍ የተሻሉ እንደሆነ አናውቃለን፡፡ የመለስ ልቃቂት
የሚል መጻፋቸውን ልዩ ሚስጢር እንዳዘለ በየቀኑ የሚወተውቱን የሚያደነቁሩን የኢሳቱ ኤርምያስ መለስን አውቃቸዋለሁ ያሉትን
ያህል ብዙዎቻችን እናውቃለን፡፡ ከዚያም በላይ፡፡ የመለስ ሞት ለአንዳንዶች ጮቤ ቢያስረግጥ በእርግጥም የኢትዮጵያን ሕዝብ
አሳዝኗል፡፡ በእርግጥም ለኢትዮጵያ ጥሩ አደጋ እንደነበረው እናውቅ ነበር፡፡ መለስ ጥሩ ናቸው እያልኩ ሳይሆን በብዙ እጥፍ ግን
የተሻሉ ኢትዮጵያዊነትም ቡድናቸው ውስጥ ከነበሩ ሁሉ የነበራቸው እንደነበሩ እናስተውል ነበር፡፡ በመለስ ቦታ አንጃ ተብለው
የተገለሉት እነ ሲዬና ዛሬ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያሉ የሚያላዝኑብን እነ ጻድቃን ሆነው ቢሆን የፌደራል ሥራ ቋንቋም ትግርኛ ይሆን



ነበር፡፡ በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን በፕትርክና የመሩት አቡነ ጳውሎስ ቅን ሰው እንደነበሩ እናስተውላለን፡፡ በጊዜያቸውም
በብዙ ወሬዎችና ድርጊቶች ተፈትነዋል፡፡  ከመለስ ሞት በኋላ የነበረውን ውንብድና ላስተዋለ የመለስን ችሎታና ሥራ ያደንቃልነ፡፡
ኢትዮጵያ ከመለስ በኋላ ወደለየለት ውንብድና እንደገባች እናውቃለን፡፡ በእኛ መረጃ 85 በመቶ የመሬት ዝርፊያዎች የተፈጸሙት
ከመለስ ሞት በኋላ በአለው በዚህች አጭር ጊዜ ነው፡፡ መለስ ብዙ ስህተት ከሰሩ መሪዎች እንደሆነ አልጠፋኝም ግን መለስ
እንደሰው በስሜትም በጫናም የሰሯቸውን ስህተቶች ብናነሳው ሰውዬው ምን ይህል የተሻሉ ሰው እንደነበሩ እናውቃለን፡፡ ሌላው
ቀርቶ ትልልቅ አመራር ላይ ያሉ ጠንካራ ኢትዮጵያውያን እየተነሱ ለዝርፊያ የሚያመቹ ሰዎች በይፋ ሲተኩ በአይናችን አይተናል፡፡
ለዚህ የመላኩ ፋንታው ከኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ወደ ወህኒ መጣል አንዱ ማሳያ ነው፡፡ መላኩ መለስ እንደሞቱ ትግሬ
ወያኔዎች ትልቅ ፈተና ሆነውባቸው ነበር፡፡ ይህንንም ሰው ያለ መስሏቸው ለባዕዴን አመራሮች ቢያነሱላቸው ጭራሽ መላኩን
አሳልፈው ለወያኔዎች ሰጥተዋቸዋል፡፡ መላኩ በእርግጥም በባለስልጣኑ መስሪያ ቤት ትልቅ እምርታ ያመጡ መሪ ነበሩ፡፡ መለስ
በሕይወት ቢኖሩ መላኩ ለሌላ ለተሻለ ስልጣን የሚታጩ ነበሩ፡፡ በእርግጥም በተለይ ከምርጫ 97  በኋላ መለስ ሰው ፈልገው
ነበር፡፡ የሚሰራላቸው ግን የማይጋፋቸው፡፡ መለስ በሕዝብም ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነትን እያተረፉ የመጡበትን በተግባር የተገለጠ
ስኬትን እያመጡ ነበር፡፡ በቆይታም የአጠፉትን ኢትዮጵያዊነት እያንሰራሩት ነበር፡፡ በዚህ ሂደት ነው መለስ ሞተው ዛሬ እየሆነ
ላለው ውንብድና አገር የተጋለጠቸው፡፡ አስተውሉ ከመለስ በኋላ ከፍተኛ የሆነ የዘርኝነት ሴራዎችም ተስፋፍተዋል፡፡  የአኖሌ
ሀውልት የተሰራው ከመለስ ሞት በኋላ ነበር፡፡ ከመለስ ሞት በኋላ እያጎረሷቸው አልጠግብ ያሉ ትግሬ ወያኔዎች ሜዳ ወጡ አለ
የተባለ ነገር ሁሉ ማጋበስ ጀመሩ፡፡

ከመለስ ጋር ብዙ ወደ ኢትዮጵያዊ ፍለስፍና የሚያመራና ለሕዝብ የሚጠቅም ሀሳብ ሊያጋሩ የነበሩትም ኢትዮጵያዊው የመለስ
ወዳጅ ኤፍሬም በእነ ፓስተር ዳንኤል ከአሁን በኋላ ጊዜው የእኛ ነውና አታስፈልገንም ተባሉ፡፡ ኤፍሬምን በማውገዝ የተደናበረው
ዲያስፖራ ረዳቸው፡፡  ዳንኤል ጴንጤውን ጠ/ሚኒስቴር ከእኔ  በቀር  ሊያናግረው የሚችል የለም እሱን ማናገር  ከተፈለገ  እኔን
ክፈሉኝና ሁሉንም አስፈጽማለኁ አሉ፡፡ ጴንጤው ጠ/ሚኒስቴር ጥላቻ፣ የበታችነት ስሜት፣ ተፈጥሯዊና አስተዳደጋዊ ግድፈቶቻቸው
በአንድ ላይ ተደምረው አገር የተዋረደችበት ሰው ሆኖ፡፡ ዛሬ ኢትዮጵያ ሊያጠፏት በሚደነፉ ወንበዴዎች ይሁንታ እየተመራች
ነው፡፡ የወየኔ የፌስቡክ አስተያየት ሰጭዎች በሚሰጡት አመራር ነው ነገሮች እየተመሩ ያሉት፡፡ የሙስሊም ጽንፈኞች በሚመሩት
የፌስቡክና ሌሎች መገናኛዎች የኦሮሞ ሕዝብ ለዘመናት ተመርቷል፡፡ ከመለስ ሞት በኋላ ኦሮሚያ የሚባለውን ክልል የመራው
የእነሙክታር ቡድን ትዕዛዝ የሚሰጠው በፌስቡከኞቹ ነበር፡፡ አኖሌም የተገነባው በዘህ መልኩ ነው፡፡ ይህ ሂደት በመጠኑም ቢሆን
ዛሬ ላይ የተቋረጠባቸው የኦሮሞን ሕዝብ የሚዘውሩት የሙስሊም ጽንፈኞች ሴራ ትልቅ ተጽኖ ለመፍጠር ብዙ እየሰራ ነው፡፡
መረጃዎች እንዲዛቡ፣የኦሮሞ ሕዝብ ከሌላው ጋር አንድነት እንዳይፈጥር(ከሌላው ጋር ከአበር ከእነሱ ባርነት ይወጣባቸዋልና)፡፡
ሌላው ቢመከር ቢዘከር ማንነቱን አልገልጥም ብሎ ለሕዝብ መደናገር የሆነው የግንቦት  7  ጉዳይ አሁንም አስቂኝነቱ ቀጥሏል፡፡
ሰሞኑን አንደ ከሱዳን ሲመጣ የነበረ የፈሳሽ ጭነት መኪና ሹፌር ገደልኩ የሚል ዜና አስደምጦናል፡፡ዜናው በእርግጥም የግንቦት 7
ከሆነ፡፡ ከአልሆነ ደግሞ ማስተባበል ይኖርበት ነበር፡፡ ለመሆኑ አንድ ለፍቶ ራሱንና ምን አልባትም ብዙ ሌሎች ቤተሰቡን እያኖረ
ያለን ሚስኪን ሹፌር ገደልኩ ብሎ ማውራት ዓላማው ምንድነው፡፡ የግንቦት 7 ትግል ተውት የዚህ አይነት ዜና አላማ ምንድነው;
እስካሁን ገደልኩ የሚለን ምንም የማያውቁ ሚስኪኖችን ነው፡፡  ዓላማው ምንድነው ከተባለ በጎንደርና አካባቢው እየሰፋ የመጣውን
የሕዝብ ትግል ወደ ግንቦት  7  እንዲህ ያለ አረመኔያዊ ድርጊት በማስደመጥ ለወያኔ የፕሮፓጋንዳ ግብዓት እንዲሆን አስተዋፅኦ
በማድረግ ለነጻነት እየተጋደሉ ያሉ ወገኖችን በሌሎች በመጥፎ እንዲታዩ ማድረግ ነው፡፡ ልብ በሉ እንዲህ ያለ ወሬ በስህተት እንኳን
ቢፈጸም የሚወራ አደለም፡፡
ከወንጀልም አረመኔነት ነውና፡፡ ግንቦት 7 የሚባል በቦታው የሌለ ቢሆንም በአካባቢው እየተንቀሳቀሱ ያሉ ታጋዮችን በሕዝብ ዘንድ
ለማስጠላት ግንቦት 7  ምን ያህል ከወያኔ ጋር እየሰራ እንደሆን ልዩ ማሳያ ነው፡፡ ዲያስፖራ በግንቦት 7  መወናበድ ብቻ ሳይሆን
መታለብ መብቱ ነው፡፡

ሌላው የአማራ ብሄረተኛ ዋነኞቹ ነን የሚሉ እንደነ ሙሉቀን ተስፋው ያሉ አደገኞች የሚነዟቸው ወሬዎች ናቸው፡፡ ሰሞኑን በጉራጌ
ሲልጤ ዞን የአማራ ተወላጆች  5 ሚሊይን ንብረት ወደመ፣ በሕግ ቁጥጥር ሥር የነበረ የአማራ ተወላጅ ተገደለ በሚል ለሕዝብ
ይሄው ሙሉቀን ተስፋው የተባለው አስነበቧል፡፡ ይህን ሁሉ መረጃ ሲያገኝ ሂደቱ እንዴት እንደነበረ ሳያውቅ ቀርቶ አይመስልም፡፡
እኔ ይህን ሳነብ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ጥያቄ ነበረኝ፡፡ በሌላ መረጃ አቀባይ እውነታው ሲወጣ ነው ሊሆን እንሚችል
የገባኝ፡፡ ሕዝብ እነ ሙሉቀን አስፋው እንደሚከፋፍሉት፡፡ ሕዝብ ከምንም በላይ ሰላማዊ ኑሮ ይፈልጋል፡፡  እውነቱን ያስነበበን
ሌላው ጸሀፊ የነገርን ክስተት ግን ማንንም ለበቀል ሊያነሳሳና አማራ ሆነ ቀቤና ሊሞት የሚችልበት ነበር፡፡ ሟቹ በአማራነቱ ሳይሆን
በድርጊቴ ነው የበቀል እርምጃ የተወሰደበት፡፡ ሌላው ጸሀፊ ያስነበበን ታሪክ እጅግ ዘግናኝ ነው፡፡ ሙሉቀን አስፋው ይህን ደብቆ
አማራ ያለውን ሰው ጻድቅ ሟች ነበር እርጎ ያስነበበን፡፡ 5 ሚሊየን የተባለውም ንብረት 50 ሺም ለመኆኑ እንጃ፡፡ እንዲህ ያለ ወሬ
ግን  አማራን  ለማዳን  ሳይሆን  አማራን  ለማጥፋት ሆን  ተብሎ የሚዘራ ነው፡፡  የቤተ ዓማራዎች ዋነኛ  ሴራ ይሄው እንደሆነ
በተደጋጋሚ ብንናገርም የሚሰማ የለም፡፡ ቤተ አማራ ዋናኛ አላማ የአማራውን ሕዝብ እንደ ኦሮሞው ሕዝብ ከኢትዮጵያዊነቱ
አምክኖ ለጠላቶቹ ተገዥ እንዲሆን ለማድረግ ለረጅም ጊዜ ታስቦበት እየሰራ ያለ ቡድን ነው፡፡ አማራ ዛሬም ወያኔን እያስፈራ ያለው
ኢትዮጵያዊነቱ እንጂ አማራነቱ አደለም፡፡ ቢገደልም ብዙም መከራ ቢደርስበት፡፡  ነፍጠኛ ሲባል በኩራት አው ነፍጠኛ ነኝ አገር
የገነባሁ እያለ ወኔ የሆነው ኢትዮጵያዊነቱ ነው፡፡ አማራነቱ ውስጥ ታሪክ የለውም፡፡
የኦሮሞ ሕዝብ የሆነው እንዲህ ነው፡፡ የራሱ ታሪክና ክብር የሆነውን የኢትዮጵያን ታሪክ ሲክድ፣ በተለይም የኦሮሞ ልጆች በበላይነት
አሸብርቀው የወጡበትን የታላቁን መሪ የሚኒሊክን ታሪክ እንጠላት አድርጎ ሲቆጥር ነበር አሮሞ የተዋረደው፡፡ ወያኔና ሙስሊሞች
ኦሮሞን ሁሉ ለአርሲ ሰጥተው የአርሲን የጦርነት ታሪክ ከኦሮሞ ጋር በማጣመር መላ ኦሮሞን የሚኒሊክ ጠላት እንዲሆን አደረጉ፡፡



በአርሲ ጦርነት የተሳተፉ ወናዎቹ አርሲዎች ቢጠየቁ ሚኒሊክን የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ቢዋጓቸውም እንደጠላት እንደማስቧቸው
እንገምታለን፡፡ ያም ሆኖ አርሲ ማለት አርሲ እንጂ ቦረና አደለም፣ ወለጋ፣ ሸዋ አደለም፡፡ ሚኒሊክ አርሲን የወጉት በአርሲነቱ ነው፡፡
የአርሲ የሚኒሊክ ጦርነት ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር የተደረገ ጦርነት የሆነው ኦሮሞን ሁሉ ነጻነቱን ቀምተው በበላይነት የሚመሩት
የአክራሪ ሙስሊም ኦነጋውያን ናቸው፡፡ ኦሮሞ በዚህ ሁኔታ ከራሱ ታሪክ ተጣልቶ ዛሬ የመከነ ምልክት የለሌው ማንም የሚዘውረው
ቁጥር ብቻ ሆነ፡፡ የአማራን ብሄርተኝነት የሚያቀነቅኑት አላማቸው የአማራን ሕዝብ እንዲሁ እንደኦሮሞው ማምከን ነው፡፡ አማራን
ሁሉ ወክለዋል አክራሪ ሙስሊሞቹ ኦሮሞን ሁሉ እንደወከሉት፡፡ ለመሆኑ ቦረናን የሚኒሊክ ጠላት ያረገው ማን ነው;  ቦረናዎችን
ጠይቋቸው አማራ ብቻ አይምሰላችሁ እምዬ ሚኒሊክ የሚለው የቦረና አባቶችም እንጂ፡፡
የኦሮሞን ገዳ ሥርዓት እኮ እስከዛሬ እንዲኖር ያደረጉ ሚኒሊክ ናቸው፡፡ በተለይ ለቦረናዎች ልዩ ትኩረት በመስጠት፡፡ ገዳ እኮ 
በአንደም የሙስሊም ኦሮሞ አካባቢዎች አይታወቅም፡፡ ገዳ የሚታወቀው በዋናነት የሚኒሊክ ወዳጆች በሆኑት ቦረናዎች በመጠኑ
በጉጂዎችና ሸዋዎች እኮ ነው፡፡ ሚኒሊክ ባይነሱ ገዳ የሚባል ሥርዓት ተረት ሆኖ ለመስማት እንኳን አንችልም ነበር፡፡ አባ ባህሬ
የጻፉትንም ለማንበብ እድሉ አይኖረንም፡፡ ዛሬ ገዳን የማያውቁት የአክራሪ ሙስሊሞች እንደነተስፋዬ ገብረአብን ያሉ ዘረኞች የኦሮሞ
ሕዝብ ጠላቶች የገዳ ሹመት ሲሰጡ ስንሰማ ይህ ሁሉ እየሆነ ያለው እውነታው ሕዝብ ጠንቅቆ ስላላስተዋለው ነው፡፡ ገዳ በአንደም
የሚስሊም ኦሮሞዎች አይታወቅም፡፡ በኦሮሞ ሙሰሊሞች የአረብ ሸሪያ ነው የሚውጠነጠነው፡፡ ልብ በሉ ቦረናና ጉጂ የዋቄፈታ
እምነት ተከታዮች ሲሆኑ አሁን አሁን ወደ ፕሮቴስታንትነት እየተቀየሩ ያሉ ናቸው፡፡ ኢሬቻ በዋናነት፣ ገዳንም በመጠኑ የሚከተሉት
ሸዋዎች ደግሞ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የሚኒሊክ ልጆች ናቸው፡፡
አመሰግናለሁ!
እግዚአብሔር ኢትዮጰያንና ሕዝቦቿን ይጠብቅ!
አሜን!
ሰርጸ ደስታ
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