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ፕ/               ር ጌታቸው ኃይሌ ኢትዮጵያ የሚለው በመጽሀፍ ቅዱስ ውስጥ ተሰንቅሮ የነበረው ቃል ኩሽ የነበረ መሆኑን በአደባባይ
         ያመኑ ከሀበሻ ፀሀፊዎች የመጀመርያው ሆነዋል፤ እነ እሰከማውቀው ጊዜ ድረስ፡፡ ፕ/    ር ጌታቸው ኃይሌ ለንስሀ

           እንዲረዳቸው የታሰበ በሚመስል መልኩ በስተመጨረሻም ቢሆን ሀበሻ የሚለውን ቃልም ለሀበሾችም አደናባሪ ሆኖ
          እንዳይቀጥል ትርጉሙን በመተንፈስ ረድተዋል፡፡ ሀበሻ ማለት ሳይገባቸው የተሰናበቱን ሀኪምና ጠብደል የፖለቲካ

  መሀይም የነበሩት ፕ/            ር አስራት ወልደየስ መቃብራቸው ተፈልጎ የአልዐዛር ዕድል ቢሰጣቸው ኦሮሞ ማለት ጥቁር ፈረንጅ
             እንዳልሆነና ሀበሻ ማለት ደግሞ የኦሮሞ ያልሆነ ሌላ ነገድ መሆኑ ገብቶአቸው ለስህተታቸው ይቅርታ ይጠይቁን ይሆን

  ብዬ ከቶ አላስብም፡፡ 

   ከላይ የጠቀስኩትን እውኔታ ፕ/         ር ጌታቸው ኃይሌ ለደናቁርቱ ዘመዶቻቸው ያበረከቱት መልካም አስተምህሮ ቢሆንም
        ነባሩን ቅጥፈታቸውን ግን ጨርሰው ያስወገዱ አይመስልም፡፡ አዲስ ኪዳን (New Testament)   በግሪክ መጀመርያ
        ሲጻፍ ኢትየዮጵያ የሚለው ቃል አልነበረበትም፡፡ ከእብራይስጥ ወደ ግርክ በ 270  BC   አካባቢ የተተረጎመው

Septuagint     በሚል በሚታወቀው ብሉይ ክዳንም (Old Testament)     ቢሆን ኢትዮጵያ የሚል ቃል አይገኝበትም፡፡
              ስለ አነ ግብፅና ፍልስጤም እዚህ ላይ ማንሳት ባያስፈልገኝም አትዮጵያ የሚለው ቃል መጽሀፍ ቅዱስ ውስጥ የተካተተው

በ 4  ኛው ዓ.ዓ.            ወዲህ ብቻ ነው፡፡ ይኸውም ለተለያዩ ፓለቲካዊና ታርካዊ ክህደት መጠቀሚያነት ታስቦ ነበር፡፡
  በዘመናችንም ይህንኑ እናስተውላለን፡፡

የፕ/           ር ጌታቸው ኃይሌ ቅጥፈት ደግሞ የሚጎላው እንዲህ ባሉት ነው፡፡ ቀጥለው ተብራርተዋል፡፡

1. “     ”         ኢትዮጵያ የሚለው ስም ስድብ ነው ይላል ፓስቶሩ፥ ጋላ የሚለው ስም ስድብ ነው እንደተባለው ማለት
”ነው።

              ጋላ ማለት ሀበሾች ኦሮሞን ስለጠሉ የሚጠቀሙበት አጻያፊ ቃል መሆኑ ትክክል ነው፡፡ አማራ ቆማጣ ሊባል እና
             ሊጠራበት እንደማይፈልገው ማለት ነው፡፡ ኢትዮጵያ ማለት ግን ስድብ ነው ያለ ማንም የለም፡ የተባለው ያለ

    አግባብ ጥቅም ላይ ዋለ ነው፡፡
2.“   “  ”       የቋንቋ ተመራማሪዎች ሴማዊ፥ ኩሻዊ የሚሏቸው ቋንቋዎች አሉ። ይህ አከፋፈል የተመሠረተው

          ”በቋንቁዎቹ ላይ እንጂ፥ በተናጋሪዎቹ ዘር ላይ አይደለም። የሁለቱም ዘራቸው አንድ ነው።  

    ይህ አባባል የተለመደውና ቀጣይ (nonstop)     የሀበሻ ጸሀፊዎች ክህደትና የፕ/    ር ጌታቸው ኃይሌም ቅጥፈት
     አካል መሆኑ ነው፡፡ ተናጋሪ ዘር (    አፍ መፍቻ የሆነው ዘር)        የለውም የተባለ ቋንቋ በዓለም ላይ አማርኛ ብቻ ተገኘ

              ያስብላል፡፡ አማራ አለ ወይስ የለም የምለውን ውል ያጣ ትንታኔ ውስጥ መልሱ የሚገኝ ስለሆነ ልተወውና ኦሮሞ
              ግን ከሀበሻ ጋር የማይጋራው ቢያንስ እስከ ኖህ የሚደርስ የዘር ግንድ አለው፣ የኦሮሞ ቋንቋም አፋን ኦሮሞ

ነው፡፡ 
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3. “       የሀገሪቱ ስም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ Abyssinia       ነበር፤ ወደ ኢትዮጵያ የተለወጠው አሁን በቀዳማዊ ኃይለ
             ሥላሴ ዘመን ነው ይላል ፓስቶሩ። አለማወቅ ካልቀረ እንደዚህ ነው። በየትኛው ዘመን ነው ኢትዮጵያ ራሷን

 በእንግሊዝኛ Abyssinia  ትል የነበረው?          የትኛው ንጉሥ ነው እኔ እገሌ ንጉሠ ነገሥት ዘብሔረ Abyssinia
ያለ?” 

        የሀበሻ ጸሀፊዎች እንደ ጅሎ ሞሮ የሚሆኑት በዚህ ዚዴያቸውም (style)   ነው፡፡ ፕ/   ር ጌታቸው ኃይሌን
         እንጠይቅ፤ በአማርኛ እየጻፉ ባለው ጽሁፍ ውስጥ አብሲኒያ የሚለውን ለምን Abyssinia   ብለው መጻፍ

መረጡ?      የተለመደችውን ማጭበርበርና አስመስሎ ማለፍ ለመጠቀም ይሆን?     ይህ ዘመነ ሚንሊክ ስላልሆነ አሁን
            ላይ አይሰራም፡፡ ይኑር አይኑር፤ ከኖረስ የማን ነበር የሚለው አጅግ ስለሚያከራክረው አፄ ዓምደ ጽዮን

          እንተወውና ሚንሊክና ኃይለ ሥላሴም ሲሉን የነበረው ከነገድ ይሁዳ የመጣን አቅኝ (conqueror lion of
Judah)            ነገሥታት ነን የሚል ነበር፡፡ ሀበሻ ነህ እየተባልን በየመንገዱ ሁሉ ለምንጠየቀው መሰረቱ ኢትዮጵያዊ

  ነህ ለማለት ይሆን?    ስለዚህ አብሲኒያ የሚለውን በ Abyssinia     ቀይሮ ለማምታታት በመጻፍ የሚከወን ንግድ
            ኪሳራን ብቻ ያተርፋል፡፡ ለማሳጠር ብቻ ተውኩት እንጂ ብዙ ሊባልለት የሚችል መደናገርያ ነው፡፡ ፕ/ር
 ”    ”        ጌታቸው ሰነዶቹ ሜዳው ሁሉ ናቸው። ሲሉ ትክክል ብለው ሜዳዎቹ የሚናገሩት ግን የትኛውን (identity)

       ”እንደ ሆነ ለመግለጽ ግን ፍራት ገብቶአቸው የተውት ይመስላል፡፡

            ሌላው የሚገርመው አስር ጊዜ ተገለባብጦ ውሸትን መቀበል፤ ለጥቅም ሲባል አይንን ጨፍኖ ህልውናን ሽጦ
  በመንግስት ታግዞ ፕ/      ር ለመባል የበቁት ጌታቸው ኃይሌ ዶ/     ር በንቲን አሳብበው የተላመዳቸውን የኦሮሞ

            ጥላቻና ንቀት በመደጋገም ከዚህ ሳይላቀቁ ንስሃ መጀመራቸው ነው፡፡ ታዲያ ንስሀው በቂ ይሆን ይሆን?
          ለማንኛም አይዞአችሁ ሀበሾች ወገኖች፡፡ እኛ ኦሮሞዎች ስንላችሁ ወደነበረው እውነት እየደረሳችሁ ነው፡፡
           እውነትና ንጋት እያደር ይጠራልና፡፡ ከእውኔታ ሌላ ደግሞ የሚያግዛችሁ አለመኖሩን ማወቅ ግድ ነው፡፡ 

          እውነት እየመረራችሁም ቢሆን ከጠጣችሁ ለወደፊት የጋራ እጣችን መልካም መንገድ ከልብ መጀመራችሁን
     ልንረዳችሁ እንችላለን፡፡ መፍትሄውም ያው ብቻ ነው፡፡
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