
1 
 

                                     

                           አስታራቂ ሽማግሌ ያማረው ማየት   

                             እውነተኛ ፍርድ የጠማው መስማት  

                                 ይታደም ይምጣ ከከረቡላ ቤት 

ክፍል አንድ 

 በገዛ አገራችን አስታራቂ ሽማግላ እና እውነተኛ ዲኛ ጠፍቷሌ ብሇን ብዙዎቻችን ተስፋ ቆርጠን 

ተቀምጠን ነበር።ሇምን ተስፋ አንቆርጥ ወዲጆቼ ?ሇምን አናዝን ?ከዛሬ መቶ ዓመት በፊት አጤ ምኒሉክ 

በዯሌ ፈጽመዋሌ ብሇው ዛሬ የበቀሌ ሰይፋቸውን ከሰገባው መዝው የንጹሃንን ዯም ሇማፍሰስ የሚታዯሙትን 

ስናይ አስታሪቂ ጠፋ ብሇን ሇምን ተስፋ አንቆርጥ? ማንዳሊ ከ27 ዓመት በኃሊ ከእስር ተሇቀው ጳጳሱን አቡነ 

ዳዝመን ቱቱን የእውነት አፈሊሊጊና አስታራቂ ኮሚቴ መሪ አዴርገው ሹመው ስሇ እርቅ ሲያወጁ አገራችን 

እንዱህ ዓይነት ጳጳስና ከራሱ በሊይ አርቆ የሚያስብ መሪ በማጣቷ ሇምን ተስፋ አንቆርጥ ? ይባስ ብሇው የእኛ 

ጳጳሳት እርስ በርሳቸው የበቀሌ ሰይፋቸውን መዝው ዯምና አጥንት እየቆጠሩ ከዚህና ከዚያ ሁነው አገራችንን 

ሲያምሷት ስናይ ሇምን ተስፋ አንቆርጥ ?ዲኞች ሇተቀመጡበት ወንበር ፤ከፍ ሲሌም ሇሂናቸው ፤ከዚያም ከፍ 

ሲሌ ሇፈጣሪ ሳይፈሩ ፍርዴ ሲያጣምሙ ስናይ  እና በዯጋግ የአገሪቷ ሌጆች ሊይ የሞት ፍርዴ ሲፈርደ ስናይ 

ሇምን አናዝን ወገኖቼ?ከሁለም በሊይ የሚያሳዝነው ዯግሞ የእኛዎቹ መሪዎች እና ጳጳሳት ከራሳቸው ህሌውና 

በሊይ ሇምንም ነገር የማይጨነቁ ሇአገረም ሇትውሌዴም መሌካም አዴረገው ማሇፍ ያሇውን ክብር የማይረደ 

አስተሳሰባቸው የተወሰነ መሆኑን ሳናይ ሇምን አናዝን ? ሇምን ተስፋ አንቆርጥ?  

ቢሆንም ወገኖቼ ተስፋ መቁረጥ መብትሄ አይሆንም። 

  ይሄውሊችሁ የፈረንጆቹ አዱስ ዓመት ዋዜማ ሊይ ከአንዴ ከራቡሊ ቤት ከጓዯኞቼ ጋር ሂዯን እነርሱ 

ሲጫወቱ እኔ ቁጭ ብየ ስታዘብ ብዙ ሰዓት አሳሇፍኩ።በዚህ ጨዋታ ውስጥ የዲኛውን ስሌጣንና የተጫዋቾቹን 

ሇህግ የመገዛት ሁኔታ እያጤንኩ ነበር።ከጨዋታው ይሌቅ ይህ ነገር ትኩሬትን ይዞት አመሸው። የሰው ሌጅ ነጻ 

ሁኖ ዯንብን ተከትል ዲኝነትን ሲሰጥ ይህም ዲኝነት እንዳት ሰሊም እንዯሚፈጥር ሳይ አቦ ምናሇበት አሁን 

በዲኝነት መካከሌ ክፍ ጉሌበተኛ ባሌኖረ እያሌኩ ተመኘሁ።አንደ ዲኛ ሲወርዯ ላሊው ዲኛ ይተካሌ በቃ  ህጉን 

ተከትል ይዲኛሌ።ከአዱሱ ዲኛ ጋር ተከትል የሚቀየር ምንም ነገር የሇም።ህግ ህግ ነው አሇቀ።የግሇሰብ ስሜት 

የሇበትም።እንዱህ ያሇውን ሁኔታ ባየሁ ግዜ የኢትዮጵያችንን የዲኝነት ሥርዓት ከዚህ ጋር አያይዤ 

መረመርኩት።ያን ግዜ አዘንኩ። 

 ዛሬ እውነተኛ ዲኝነትን በከርቡሊ ጠረጴዛ ዙሪያ ተሰይመው ፍርዴ ከሚሰጡ ዲኞች አየሁ።በዲኝነት 

ወንበር ሲቀመጡ ከሥር የተቀመጡበት ወንበር የፍርዴ መሆኑ፣ ከፍ ሲሌ ሂሌናቸው፣ ከዚያ ከፍ ሲሌ ዯግሞ 

ፈጣሪያቸው እግዚአብሄርን እያዩ ዲኝነታቸውን ስሇእውነት ብቻ የሚሰጡ ሃቀኛ ዲኞች እነዚህ ናቸው።እኔም 

የእነርሱን አዴል የላሇበትን ዲኝነት ስመሇከት ቆይቼ ወዯ መታጠቢያ ቤት ዘው ብየ ገብቼ ከመስተዋቱ ፊት 

ሇፊት ተገትሬ ራሴ ሊይ ሳፈጥ ዘሇግ ያሇ ግዜ አሳሊፍኩ።  

 በወያኔዎች ዘመን በኢትዮጵያችን ውስጥ እውነተኛ ዲኝነት በፍርዴ ወንበር ከተቀመጡ ሰዎች 

ብናጣም ይሄው ዛሬ በካራቡሊ ጠረጴዛ ዙሪያ ከተሰየሙ ኢትዮጵያውያን የምነመኘውን ዓይነት ዲኝነት 

በማየታችን ተገርመን ዋሌን።ነጻነት በላሇበት አገር የተወሇዴን እኛ እውነተኛ ዲኝነትን የምናገኘው በከረቡሊ 

ጠረጴዛ ዙሪያ ከተሰየሙ ዯንበኞች መሆኑን ስንነግራችሁ እናንተ የዘመኑ ሰዎች ምን ትለ ይሆን ?የዘመኑ 
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ሰዎች ማሇት ያው ወያኔዎች ናቸው እንጂ ላልች አይዯለም። ወያኔዎች አይዞአችሁ አትናዯደ።መናዯዴ 

እዴሜ ያሳጥራሌ።እናነተ እንዯሆን ከመናዯዴና ከመቆጣት ውጭ”sense of humor” 

ስሊሌተፈጠረሊችሁ ይህን ግዜ የዯም ማመሊሇሻ ቱቧችሁ ዯሙን ማመሊሇስ አቁሞ በግንባራችሁ ሊይ እንዯ 

አሲምባ ተራራ ተገትሮ ያሳጣችሁ ይሆናሌ።እስኪ አንዯው አንዲንዴ ቀን ንዳትና ቁጣውን ተውና ፈገግ ሇማሇት 

ሞክሩ። እኛ እኮ ተቸገርን ሌንመክራችሁ ብንፈሌግ እንኳ እናንተ ነገር የማይገባችሁ ላሊ ፍጡራን ሆናችሁብን 

እኮ።ከራሳችሁ ስሜት ውጭ ላሊ ስሇማታውቁ ሁሌ ግዜ እንዯታመማችሁ የምትኖሩ ጥቃቅን ፍጡራን 

በመሆናችሁ ታሳዝናሊችሁ።ሰው ሁለ የሚጠሊችሁ ይመስሊችኃሌ።ነገሩ እንዱያ አይዯሇም ትሌቁ ችግር ያሇው 

እናንተ ሇሰው ሌጅ ሃዘኔታ ማጣታችሁ እና በቃኝን የማታውቁ መሆናችሁ ነው።እናንተ ዜጎችን ዘራቸውን 

ቆጥራችሁ በጅምሊ ስትጠለ እኛ ዯግሞ ይሄ ነገር  ዙሮ እናንተን ይጎዲሌ ብሇን እናዝንሊችኃሇን።ከሌዩነቶቻችን 

መካከሌ ዯግሞ አንደ እርሱ ነው።እኛ ስናዝንሊችሁ  የእናንተ ወዯር የላሇው ጭካኔያችሁ።እስኪ እንዯው 

በኢትዮጵያ ምዴር አንዱት እናትና አያት የሆኑ ሴት ዓይናቸው እየተሸፈነ ጡታቸው ሊይ እየተገረፍ መሰቃየት 

ነበረባቸው ?እንዱህ ያሇውን ጭካኔ የሚፈጽም መንግስት በኢትዮጵያችን ውስጥ እንዳት ይፈጠር ? 

  ስሇ ዲኝነት ማውራት ጀምሬ ነበር አይዯሌ ?ወያኔ ባሇበት መቸስ እውነተኛ ፍርዴ እና ዲኝነት ይገኛሌ 

ብሇን ተስፋ ማዴረግ አቁመናሌ። እናም ፍርዴ በተጓዯሇበትና ፍትህ በጠፋበት አገር ውስጥ የተወሇዴን እኛ 

ጣእሙን የት አውቀነው ስሇ ፍትህ እና ዲኝነት እናወራሌ።እርሱን ትተን ወዯ ላሊ ነገር ብንሄዴ ይሻሇናሌ። 

 ራሴን በመስተዋት ውስጥ አየሁት ብያችሁ ነበር አይዯሌ ?አዎን ራሴን ቆሜ በመስታውት ውስጥ 

አየሁት።ከመስታወቱ በስተጀርባ አሜሪካንን አየኋት።አቦ አሜሪካን እንዳት ግሩም ነች እባካችሁ ? 

ከአሜሪካን በሊይ ምን መንግስተ ሰማይ አሇ ብል አንዴ ኢትዮጵያዊ ቢጠይቅ የሚሳሇቅበት ቢኖር ምስጋና ቢስ 

ከሚባለ ሰዎች መካከሌ ይመዯባሌ እንጂ የሚያተርፈው አንዲች ነገር የሇም።አሜሪካን እጹብ ዴንቅ 

ነች።”God bless America !” የነጻ ሰዎች መኖሪያ አገር። 

 ተወዯዯም ተጠሊ አሜሪካን ሇምዴረ አበሻ ገነት ነች።ሇእኔም ጭምር።ኢትዮጵያዊ ሁናችሁ አበሻ 

አይዯሇንም የምትለ ወንዴሞቼ አይዞአችሁ ግዜው ሲዯርስ ማን ምን እንዯሆነ ይዘረዘራሌ።እስከዚያው ዴረስ 

ግን አበሻ ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያም የአበሻ ምዴር ነች።አንዲንዴ ሰዎች በ”አበሻና” በ”ሃበሻ” መካከሌ 

ሌዩነት አሇ ይሊለ።እኔ ግን ሌዩነት መኖሩን አሊውቅም።ሌዩነት ካሇም የሚመስሇኝ በ”አ”ና “ሃ” መካከሌ 

ያሇው ሌዩነት ሉሆን ይችሊሌ።የሆነ ሁኖ ሌዩነቱን የሚያውቅ ይውጣና ያስተምር እኔ እንዯሆን ሁሌ ግዜ ሇመማር 

ዝግጁ ነኝ።መማር መማር አሁንም መማር ያሇው ማን ነበር ? አይ እርሱማ ከሞተ ወይም ካረፈ ስንት ዘመኑ ? 

ነፍሱን ይማረው።ሇመሆኑ ‘በሞተ’እና’ በአረፈ’ መካከሌ ሌዩነት ይኖር ይሆን ? ሌዩነት ካሇ አቶ ላኒን ሞተ 

ነው ወይስ አረፈ ነው የሚባሇው ?ይህ ሰውየ እኮ አስማተኛ ነው ከየት እንዯሆነ መጥቶ አዱስ አበባ ሊይ 

ሃውሌት እንዱቆምሇት ሁኖ ነበር እኮ ዛሬ ግን የሇም።ይገርማሌ።አሁን ምን አሇበት ሇማንኛውም ሃውሌቱ ባሇበት 

ቢቆይ ?በዯንብ ሳናየው አንገቱ ሊይ ገመዴ አዴርገው ጎትተው ጣለት አለ። 

 ነገ ዯግሞ የሳሞራ የኑስንና የአባ ጳውልስ ኃውሌት አንገታቸው ሊይ ገመዴ ጠሌቆ ተጎትቶ ሉጣሌ ነው 

ማሇት ነው?አይቀርም።ሇነገሩ ባይፈረስም ምንም ማሇት አይዯሇም እንዱያውም የግብዞችና እና የዘረኞች ሰዎች 

መታሰቢያ ሁኖ ያገሇግሌሊ እንጂ ላሊ ምንም የሚናገረው ታሪክ የሇም። 

 እኔን የገረመኝ ግን እነዚህ ሰዎች ሇኢትዮጵያችን ምን ውሇታ ስሇ ሠሩ ነው ኃውሌት እንዱቆምሊቸው 

የሆነው?ሳሞራ ሇኢትዮጵያዊያን ያዯረጉት ውሇታ ምንዴ ነው ብሇን ብንጠይቅዎት መቸስ ሌብዎን ሞሌተው 

የሚናገሩት ምን እንዯሆነ ስናስበው ይገርመናሌ።የአባ ጳውልስስ ኃውሌት ቢሆን የአቡነ ጴጥሮስ ኃውሌት 

የቆመበት ምዴር ሊይ  መቆሙ አያሳፍርም ?የአባ ጳውልስ ሃውሌት ከአቡነ ጴጥሮስ ሃውሌት ጋር ሲነጻጸር 

አንሶና ኮስሶ የሙት መንፈስ ያንዣበበት ሃውሌት ሁኖ መታየቱ ሇሰውየው ወዲጆች አሇመገሇጹ የሚዯንቅ ነገር 
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ነው።ገና ሰውየው በህይወት እያለ ሙት ያስመሰሊቸውን ሃውሌት ወዱያ ገሇሌ አዴርጉት ብሇን የወዲጅ ምክር 

ሌንሰጣቸው ብንፈሌግም እንኳን የእኛን የግሇሰቦችን ምክር ይቅርና የቅደስ ሲኖድስን ምክር የማይሰሙ ጎበዝ 

ስሇሆኑ እምቢተኛነታቸው ገርሞን ዝም ብሇናሌ። 

 ባገራችን ታሪክ ውስጥ የተከበር ወንበር ሊይ የሚቀመጥ ሁለ ራሱን ከተቀመጠበት ወንበር በሊይ ክቡር 

አዴርጎ ስሇሚያይ  የዜጎችን ምክር ቢሰማ ክብሩ የተዋረዯ ይመስሇዋሌ።ሇአባ ጳውልስም ከተቀመጡበት ወንበር 

በሊይ ማንም ያሇ አይመስሊቸውም።ሇእርሳቸው እግዜርም ከወንበሩ በሊይ የሇም።ይህ ዯግሞ በአገራችን 

የተሇመዯ በመሆኑ አባ ጳዎልስን ብቻ መውቀስ አይገባም የሚለ አይጠፉም።ሆኖም ግን የምናወራው አሁን 

ስሇምናየውና ሰሇምንሰማው ክስተት ስሇሆነ በቀጥታ አሁን በወንበሩ ሊይ የተቀመጡ ተወቃሽ ይሆናሌ።   

 ከመስተዋቱ በስተጀርባ አሜሪካንን አየኃት ብየ ወዯ ላሊ ወሬ ገባሁ አይዯሌ ? ይቅርታ ይዯረግሌኝ።

እንዯምትታገሱኝ ተስፋ አዯርጋሇሁ።የማይታገስ የሰውንም ስሜት የማያዲምጥ ህወሃት ብቻ ነው።ላሊው ሁለ 

ያዲምጣሌ።ህወሃት ግን አፍ ብቻ ያሇው እኮ ነው የሚመስሇው።አቦ መጥኔ ሇእነርሱ።መናገር እንጂ ማዲመጥ 

አያውቁም። 

 እናም ከአሜሪካን በስተጀርባ ሶማላን አሌፌ አገሬን ኢትዮጵያን ሳያት እንባየን መቆጣጠር አቃተኝ 

እና እንዯፈቀዯው ይወርዴ ዘንዴ ተውኩት።ሌቤም አብሮ አሇቀሰ።በቃ አሇቀሰ።ከአዱስ አበባ እስር ቤት 

የመጣው ዯብዲቤ እንዱያ አይዯሌ የሚሇው ?አሁን የመጸዲጃውን ቤት በር ዯግሜ አጥብቄ ቆሇፍኩት።

መቀመጥ አማረኝና ከመጸዲጃው ሳህን ሊይ ቁጭ አሌኩ።እንባየ አሊቆም አሇ።ቁጭ ብየ መተከዝ ያዝኩ።እንባየ 

ይወርዲሌ።የራሄሌ እንባ ይሁን የላሊ አሌመጣ አሇኝ።ምናባቱ የማንስ ቢሆን እንባ እንባ ነው።ሲቀምሱት ጨው 

ጨው የሚሌ።ግን ሇምን ኢትዮጵያን ባሰብኩ ግዜ እንባየ መጣ ? ማሰብ ጀመርኩ።ኢትዮጵያን አሰብኩ 

እኔንም ማሰብ ያዝኩ።እኔ ማን ነኝ ?ኢትዮጵያስ ሇእኔ ምኔ ነች ?ሇምን ይህችን አገር  መርሳት እና እንዯ 

ማውቃቸው ሰዎች ኑሮየን ብቻ አሌኖርም ? እነዚህ የኢትዮጵያ ጉዲይ የማይገዲቸው ሰዎች ምን ዓይነት ስነ-

ሌቦና ነው ያሊቸው ?ገረመኝ።በሌቶ ፤ጠጥቶ እንዯ አሜባ ተራብቶ መኖር በራሱ አንዴ ችልታ ሳይሆን 

ይቀራሌ ?ይሁን እስኪ... 

 ግን አሁንም ስሇ አገሬ ኢትዮጵያ ማሰብን አሊቆምኩም።ከመጸዯጃ ወንበሩ ሊይ ቁጭ እንዲሌኩ 

ከቀይባህር ማድ ያሇችን ያችን ኢትዮጵያ የምትባሌ አገርን ማሰሊሰሌ ያዝኩ። 

 ስሇ ነጻነት፤ስሇ ፍትህ፤ስሇ ህግ የበሊይነት፣ስሇ ዱሞክራሲ፣ ስሇ ግሇሰቦች መብት፣መንግስት ሇዜጎቹ 

ያሇው ክብር፣በዚህ ዘመን አገሬ ያሇችበት የእዴገት ዯረጃ፣አገሬን ሇአስራ ስምንት ዓመት ሙለ በዘር በጎሳ እና 

በሃይማኖት እየከፋፈለ ስሇሚያምሷት ወያኔዎች፣ዜጎች ዘራቸው እየተቆጠረ ስሇሚሾሙባት ዘራቸው 

እየተቆጠረ ስሇሚሻሩባት ኢትዮጵያ፣ኦቦ ገመቹና ወዱ ዜናዊ በህግ ፊት እኩሌ ያሌሆኑባት አገር፣የመሇስ ዜናዊ 

ስሜት ብቻ የአገሪቷ የበሊይ ህግ የሆነባትን አገር  ባሰብኩ ግዜ  አሇቀስኩ።ብዙሃኑ ተርበው የተወሰኑ ወያኔዎች 

ብቻ በሌተውና ጠጥተው ጠግበው  የሚኖሩባት አገርን ባሰብኩ ግዜ ሌቤ በሃዘን ተሞሊና አሇቀሰኩሊት።በወ/ሮ 

እማዋይሽ ሊይ በቃሉት/በማእከሊዊ እስር ቤት የዯረሰውን ሳስብ እኔ እርሳቸውን ከዚያ ስቃይ መታዯግ 

የማሌችሌ መሆኔን ሳስብ አሇቀስኩ።እንባየ ስቃያቸውን ያስታግስ እንዯሆን ብየ። 

  አዎን ይህን ባሰብኩ ግዜ ሌቤ አሇቀሰ።ላሊ ዯስ ሉያሰኙ የሚችለ ነገሮችን ፈሇኩ ግን ዯግሞ 

አሊገኘሁም።እነዚህ ከሊይ የጠቀስኳቸው ነገሮች በላለበት ላሊ በጎ ነገር  ከየት ሉመጣ?ሇሰው ሌጆች ከእነዚህ 

እሊይ ከተጠቀሱ ነገሮች በሊይስ ምን አሇ? 
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  ኢትዮጵያን ባሰብኩ ቁጥር የሚታዩኝ የትግራይ ገዥ ጉጅላ የሚፈጽማቸው በዯልች ናቸው።አንዲንድቹ 

ዯግሞ ሇምን የተሰራውን መንገዴ የተገነባውን ህንጻ እና ት/ቤቶች አይታዩህም ይለኛሌ።እኔ ዯግሞ አንዴ አካሌ 

መንግስት ሁኖ ስሌጣኑን ሲይዝ ይህን ካሌሰራ ምን ሉሠራ ኑሯሌ ? እያሌኩ ብጠይቅ መሌስ የሚሰጠኝ የሇም። 

 ወያኔ እንዯ መንግስት ሠርቶ ከሚያስመሰግነው ተግባራት ይሌቅ አንዴ መንግስት ያዯርገዋሌ ተብል 

የማይታሰበውን ወንጀሌ በመፈጸሙ ይህም ከሰራቸው በጎ ነገሮች ጋር ሲነጻጸር ሚዛን ዯፍቶ በመገኘቱ የሚጠሊ 

ሥርዓት ሁኗሌ።መንገዴ መሥራትማ ሥራው ነው።ት/ቤት መሥራትም ሥራው ነው።ይህን ካሌሠራ ታዱያ ምን 

ሉሠራ ኑሯሌ ? ይህን በማዴረጉም ዯሞዝ ይከፈሇዋሌ።አንዴ ተማሪ የቤት ሥራውን ስሇሠራ የሚያስሸሌመው 

ምንም ነገር የሇም።ማንኛውም ተማሪ የሚሰራውን ሰሇሰራ ከቅጣት ይተርፋሌ እንጂ ሌዩ ምስጋናም ሽሌማትም 

አያስገኝሇትም።ሌዩ ሽሌማትም ምስጋናም የሚያስገኝሇት ከሚመስለት ተማሪዎች ሌቆ በሌዩ ችልታና ትጋት 

የተሻሇ ውጤት ካስመዘገበ  ነው እንጂ መዯበኛ ሥራውን ስሇሰራ አይዯሇም።የምንግስትም እንዱያ ነው።ወያኔ 

ንጹሃን ዜጎችን በጠራራ ጸሃይ ገዴልና ሜዲ ሊይ ጥል መንገዴ ሠራሁሊችሁ ቢሌ የሚቀበሌ ሂሉና ሉኖረን 

አይገባም።ወያኔ የፍትህን መንገዴ ዘግቶ ሲያበቃ  ሇፍርዴ ቤት የሚሆን ህንጻ ሰራሁሊችሁ ቢሇን እንዯምን ሁኖ 

ሌንቀበሇው እንችሊሇን?ፍትህ በላሇበት የፍርዴ ቤቱ ህንጻ ምን ሉፈይዴሌን ? እነዚህን ነገሮች አንስቼ ባሰብኩ 

ቁጥር አገሬ  ገና በጭሇማ ውስት እንዲሇች ተሰማኝ።  

 ዲግም ወዯ እኔ ተመሇስኩ እምነቴን ፈተሽኩ።የማምናቸውን ብዙ ነገሮች አወጣው አወረዴኩ።

ከማምናቸው ነገሮች መካከሌ ኃይማኖቴን አሰብኩና ኦርቶድክስ መሆኔን አገኘሁት።መሌካም እንዯሆነ ራሴን 

ሇማሳመን ሞከርኩ ግን ዯግሞ አባ ጳዎልስ ትዝ አለኝ።ዲግም ወዯ ትካዜየ ተመሇስኩ።ይህ አምኜ የተቀበሌኩት 

ነገር በብኩን የኃይማኖቱ መሪዎች ብኩን ሲሆንብኝ እኔነቴን ፍሇጋ መኳተን ጀመርኩ እዚያው ከመጸዲጃ 

ወንበሩ ሊይ ቁጭ እንዲሌኩ።ምን ብንሆን ነው እንዱህ ሆነን የቀረነው ?ማነው እንዱህ አዴርጎ የረገመን እያሌኩ 

ሳስብ በሩ ተንኳኳ።ሃሳቤን አቁሜ እንባየን በማበሻ አብሼ ክፍለን ሇቅቄ  ወዯ ከረቡሊ መጫወቻ ክፍሌ 

አቀናሁ። 

 በከረቡሊ መጫወቻ ውስጥ ብዙ ተጫዋቾች አለ።የእነዚህ ተጫዋቾች እውነተኛ ማንነትን ማንም 

አያውቀውም።የአገራቸው ጉዲይ የማይጨንቃቸው እንዯፈቀዯች ትሁን ብሇው ኑሯቸውን የሚኖሩ ይመስሊለ።

ሁለም ዯስተኞች ናቸው መሳቅ ነው መጫወት ነው ሆዲቸውን እያሻሹ መብሊት መጠጣት ነው በቃ ላሊ ነገር 

የሇም።ብዙ መካሪዎች እና ዯግ አሳቢዎች የሚገኙበት ቦታ መሆኑን ሳየው ግን ሌቤን ዯስ ሲሇው ተሰማኝ።

አንደ አንደን ይመክራሌ።ምክር ምክር አሁንም ምክር። 

 እዚያ የሚመጣ አብዛኛው ተወዲዴሮ ተጫውቶ ተዯስቶ ሇመጋበዝ ነው የሚመስሇው።የከረቡሊ ጨዋታ 

ካሇ አሸናፊና ተሸናፊ አይጠፋም።ተሸናፊ ዯግሞ እዚያ ቁጭ ብል ጨዋታውን ሇሚያሟሙቅ ሁለ ይጋብዛሌ።

መጨዋት የሚፈሌግ ከተሸነፈ ከበር መሌስ ሇመጋበዝ ተወዲዴሮ ነው ወዯ ጨዋታው የሚገባው።የተሸነፈውም 

ቃለን አክብሮ  ይጋባዛሌ ብለሌኝ ጠጡሌኝ ይሊሌ።የእኔ አይነቱ የከረቡሊ ዴንጋይ ነክቶ የማያውቅ ዯግሞ ጥጉን 

ይዞ አብሮ መዯሰት ነው።የተሸነፈውን እየመረቅን አሸናፊውን እያዯነቅን ቤቱ ያፈራውን መቋዯስ ነው የእኛ 

ዴርሻ።ስጋችን ስሇሚያወፍረው ስሇምንበሊውና ስሇምንጠጣው ነገር ብሇን ግን ከሂሇናችን ውጭ የምንሆነው 

ምንም ነገር የሇም።ሇሚበሊውና ሇሚጠጣው ብቻ ሲሌ ያሌሆነውን የሚሆን ብአዳን ወይም ዯግሞ ኦህዳዴ 

እንጂ እኛ አይዯሇንም።እኛማ በአገራችን ሊይ በዜጎች ሊይ የሚዯርሰው ስቃይ የሚያሰቃየን ሂሉናችን ብቻ 

ዲኛችን የሆንን ዜጎች ነን።ስሇዚህም ዯስ ይሇናሌ። 

 ዯስ ባሇን ግዜ የአሜሪካንን ገነትነት አንስተን ማውራት ጀመርን።በዚህ ክርክር ውስጥ አንደ እንዯምን 

ሁና ነው አሜሪካን ገነት የምትሆነው ሲሌ ጠየቀን።እኛም ቀበሌ አዴርገን ይህን እንዯሌብህ የምትጋተውን ብሊክ 

ላብሌ ውስኪ ኢትዮጵያ ቢሆን የት ታገኘዋሇህ ስንሌ ጠየቅነው።እርሱም ይህ ውስኪ ብርቅ መሆኑ ነው እንዳ 
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አዱስ አበባ ማንም ነው የሚጠጣው ሲሌ ተከራከረ።ላልች ሳቅ ሳይሆን ማስካካት ያዙ።እውነቴን ነው ሲሌ 

በአጽንኦት ሇመከራከር ሞከረ።ይህ ሰውየ የአባ ደሊ ገመዲ ወይም ዯግሞ ያንደ ወያኔ ባሇስሌጣን ሌጅ ይሆን 

እንዳ ሲሌ አንደ ጠየቀ።መቸስ ዘመኑ የእነርሱ ነው።የእነርሱ ሌጆች ናቸው እዚህ እየተከፈሇሊቸው እና አዱስ 

መኪና እየነደ የሚማሩ።ምናሌባት ብሊክ ላብሌ ውስኪ አዱስ አበባ ማንም የሚጠጣው ከሆነ እነርሱ ይሆናለ 

እንጂ የ85% አርሶ አዯር መሌኲንም አይቶት አያውቅ።እናም ይህን ሰው ሁሊችንም ተገርመን አየነው።

ተከራካሪውም ምንአሌባት ከቃሉት ወይም ከዯብረብርሃን  መጠተሽ ይሆናሌ ሲሌ ተናድ ተናገረ።ከዚህ በኃሊ 

አስታራቂዎች ገቡና ክርክሩ ቆመ።ሁሊችንም ኢትዮጵያ ብንሆን ኑሮ የማናገኘውን ብሊክ ላብሊችንን ሇሠሊም 

ብሇን አነሳንና ተጎነጨን።ተሸንፎ የጋበዘንን እግዜር ይስጠው። 

 ብሊክ ላብሌ ማንም ነው አዱስ አበባ የሚጠጣው ሊሌከው ወዲጃችን ሆይ ! 

  አዎን ወያኔ ከሆንክ ብሊክ ላብሌ ውስኪ አይዯሇም ላሊም ላሊም  ሞሌቶሌሃሌ።ትሰርቃሇሃ ማን 

ይከሇክሌሃሌ።የአባትህ ቤት ሲዘረፍ አብረህ ዝረፍ የሚባሇውን ተረት እየተረትክ መዝረፍ ነው። የመሇስ ዜናዊ 

ስሜት ህግ የሆነበት አገር  ብትሰርቅ ብትገዴሌ ሂሉናህ ካሌሆነ በቀር ማን ሉያግዴህ ?የዘመኑ ወያኔዎች ዯግሞ 

ሂሉና የሚባሌ ነገር አሌተፈጠረሊቸውም።መሇስ ዜናዊን እያወዯሱ የፈሇጉም ጃርት ስሊስመሰሇው ስሇ ቅንዴቡ 

በተዘፈነው ዘፈን ዲንኪራ እየመቱ የፈሇጉትን ያህሌ እየሰረቁ እንዯፈሇጉ ቢሆኑ ማን ይከሇክሊቸዋሌ ? ማንም። 

እነዚህ ሰዎች በትንጥየ ጣፋጭ ምሥር ወጥ ብኩርናውን/ክብሩን እንዯሸጠ እንዯ ኤሳው ማንነታቸውን 

ሽጠው የሚኖሩ ስሇሆነ ሁለም ሞሌቷቸዋሌ።ነጻነት እና ክብራቸውን አሳሌፈው ሰጥተው ፊታቸውንና ጀርባቸውን 

መሇየት እስከሚያቅተን ዴረስ ሰብተው የምናያቸው እነርሱ ናቸው።እንዱያ ሊለት አዎን ብሊክ ላብሌ ምንዴ 

ነው ?ነጻነትስ ቢሆን ምንዴ ነው ?ክብርስ ቢሆን ምንዴ ነው ?   

 ከእኔነቴ መገሇጫዎች ውስጥ አንደ ኃይማኖቴ ነው ማሇቴን አረሳችሁም አይዯሌ ? አዎን ከኃይማኖቴ 

በኃሊ አባ ጳውልስ የእኔ ኃይማኖት መሪ ትዝ ይለኛሌ።እንዯምን ሁኖ ነው ይህኙ ሰው የሚመሩኝ እያሌኩ ከራሴ 

ጋር ተሟገትኩ።ጽዴቅ የሚገኝበትን መንገዴ ስፈሌግ ኦርቶድክስን አገኘሁ ብየ ነበር።በኦሮቶድክስ ውስጥ ዯግሞ 

አባ ጳውልስ አለ።ጽዴቅን ፍሇጋ በሄደኩበት የጸልት ቤት ዯግሞ የእርሳቸው ስም ተነስቶ በስማቸው ሲጸሇይና 

ረዴኤትና በረከታቸው በህዝበ ክርስትያኑ ሊይ እንዱያዴር ይሇመናሌ።ይህን ስሰማ ነገሩ ሁለ ግር ይሇኝና እንዯገና 

ስሇራሴ ማሰብ እጀምራሇሁ።በእውኑ ረዴኤትና በረከት ከእርሳቸው ይገኛሌ ?አሁን በእውነት ይህኙ አባ 

ጳውልስ የሚባለት ሰውየ የቤተ ክርስትያን ሽማግላ እና አባት ናቸው?!ዲግሞ ከሰሞኑ የአገር ሽማግላ ሁነው 

ብቅ ማሇታቸውንም ባሰብኩ ግዜ ተከዝኩ።በእውኑ ሇሽምግሌና ይበቃለ ብየ ከራሴ ጋር ብሟገትም መሌስ 

የሚሰጠኝ ጎበዝ አጣሁና ከረቡሊ ተጫውቶ የተሸነፈ ወዲጃችን የጋበዘንን ብሊክ ላብሌ ውስኪ አንስቼ 

ተጎነጨሁት።ግሩም ነው።የአዱስ ዘመን መግቢያ ዋዜማ ሊይ በከረቡሊ ቤት ጫጫታ ውስጥ እኔ ዯግሞ  በእንዱህ 

ዓይነት ሃሳብ ውስጥ እንገሊታሇሁ።አይገርምም ? 

      ክፍል ሁለት 

 አገራችን አሎት ብሇን ከምንኮራባቸው ውብ ባህልቻችን መካከሌ ሽምግሌናና እርቅን በኩራት 

የምንጠቅሳቸው ነበሩ።አሁን አሁን ግን አገጫችንን በመዲፎቻችን ዯግፈን እነዝህ ውብ ወጎቻችንን ፈሌገን 

ሌናገኛቸው ባሇመቻሊችን አዝነንና ተክዘን ቀርተናሌ።የትግራይ ነጻ አውጭ ነን የሚለ ኃይልች አገራችንን 

ከተቆጣጠሩ በኋሊ አሇን የምንሊቸውን ዯግ ነገሮቻችንን በሙለ እንዲይመሇሱ አዴርገው አርቀው ስሇቀበሯቸው 

ማንም ፈሌጎ ሉያገኛቸው አሌቻሇም።በቃ ወያኔ ጸረ ኢትዮጵያ ነው ሲባሌ የምንኮራባቸው የበጎ ወጎቻችንና 

ሌማድቻችን ጸር መሆኑንም ከተገነዘብን ሰንብተናሌ። 
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 በዝህ ዘመን በኢትዮጵያችን ውስጥ መሌካም ነገር ማዴረግና በጎ ነገር መመኘት ኃጢያት ሆኖ ተቆጥሮ 

የሞት ፍርዴ እያስፈረዯ ይገኛሌ።እኛም እንዱህ የሆነብን ሇምን እንዯሆን አሌገሇጥ ብልን ግራ ተጋበተን ቁጭ 

ብሇናሌ።ትካዜና ሃዘናችንም በዝቷሌ። 

 ክቡራን ኢትዮጵያዊያን እረ ሇመሆኑ“የተናገርኩት ከሚቀር የወሇዴኩት ይሙት”፤”እውነቱን ተናግሮ 

ከመሸበት ማዯር”የሚባለ ተረቶቻችን የት ገብተው ነው “የአባትህ ቤት ሲዘረፍ አብረህ ዝረፍ”፤”ሲሾም 

ያሌበሊ ሲሻር ይቆጨዋሌ” የተባለት መሌካም ያሌሆኑ ተረቶች የትግራይ ነጻ አውጭዎችን እንዱህ  

የወረሯቸው ?አይ የትግራይ ነጻ አውጭዎች እንዯው ምን ይሻሊችኃሌ ?በጉሌበት ተዋርዲችሁ መውረዴ 

ይሻሊችኋሌ ? በጸባይ በሰሊማዊ ውዴዴር ተፎካክራችሁ መውረዴ ይሻሊችኋሌ ? እንዴ ኮትዱቯሩ ባግቦ በዚያም 

በዚህም መወጠር ይሻሊችኋሌ ? ወይስ ምን ይሻሊችኋሌ ? 

  እረ ሇመሆኑ ተሳካሌን የምትለት ምን ይሆን? እንዯምትለት የአማራን ቅስም ሰብረናሌ ማሇታችሁ 

ይሆን ? ወይስ ምን ? 

                                                         

 በአገራችን ውስጥ ሽምግሌናን ባሰብን ቁጥር እነ ፕሮፌሰር ይስሃቅ፤እነ ፓስተር ዲንኤሌ፤እነ ኃይላ ፤

እነ ላልችም ትዝ ይለናሌ።የቅንጅት መሪዎችን ሇማስፈታት ጥረት ማዴረጋቸውን እናስታውሳሇን።ያስፈቱበትን 

ሁኔታ እውነት ባሇመናገራቸው ግን የሽማግላዎችን ስብእናና የሽምግሌናውን ሌማዴ በአግራሞት ስንከታተሇው 

ሰንብተናሌ።ግዴየሇም የሽማግላዎቹን ማንነት ነገ የምንነጋገርበት ጉዲይ ሁኖ ሰዎቻችን ስሇተፈቱሌን ብቻ ዯስ 

ይበሇን።ምንም እንኳን ዯስታችን የተሟሊ ባይሆንም።ሽማግላዎቹ የአገራችንን የሽምግሌና ወግና ግርማ ሞገስ 

በማጥፋታቸው አዝነናሌ። 

 አሁን ዯግሞ አዲዱስ ሽማግላዎች ተነስተዋሌ አለ።መቸስ የሞራሌ ሇከት የላሊቸው ሽማግላዎች 

በአገራችን  እንዯ አሽን የፈለበት ዘመን መሆኑን ስንመሇከት የመጨረሻው ዘመን ምሌክት መሆኑን አሰብን።

እነዚህ ሽማግላ ተብየዎችም የትንቢቱ መፈጸሚያ ምሳላዎች በመሆናቸውም አዘንን።ሰሞኑን በቴላቭዝን 

አንገታቸውን አስግገው ብቅ ካለ ሽማግላዎች መካከሌ አንደ አባ ጳውልስ መሆናቸውን ስንሰማ ብዙዎቻችን  

ጥያቄ በጥያቄ ሁነናሌ።  

 መሌካም ነገሮቻችን በሙለ ተገሇው ሲቀበሩ ፍትሃት እየፈቱ ቅኔ እየተቀኙ ዝማሬ እያቀረቡ ሊሇፍት 

አስራ ስምንት ዓመት ኢትዮጵያ ምዴር ሊይ ፓትሪያሪክ ሁነው የተሾሙት አባ ጳውልስ ሇእርቅ የሚያበቃቸውን 

የሞራሌ ብቃት ከየት አግኝተው  ሽማግላ ሇመሆን እንዯበቁ ግራ ገብቶናሌ።ይህ ማሇት ግን ላልቹ በዝህ 

ሽምግሌና ውስጥ የተሳተፍ ሁለ ከወቀሳው ነጻ ናቸው ማሇት አይዯሇም።ይህን ሇማዴረግም የሞራሌ ብቃት 

አሊቸው  ብሇን እንዴናምን ያዯረጉት ይሄ ነው የሚባሌ በጎ ነገር የሊቸውም። ስንት ሺህ የሂሉና እስረኞች 

በየእስር ቤቱ እየተሰቃዩ ባለበት በዚህ ዘመን  እነዚህ የሃይማኖቱ መሪዎች የኢትዮጵያን ህዲሴ የሚያበስር ነው 

ያለትን ቅላት ይዘው ብቅ በማሇታቸው አገራችን የዯረሰባትን የሞራሌ ዝቅጠት ፍንትው አዴርጎ የሚያሳይ ሁኔታ 

ፈጥረውሌናሌ።ህወሃት ራሱ ነፍሰ ገዲይና ወንጀሇኛ ዴርጅት ሆኖ ሳሇ እርሱን ምህረት እንዱያዯርግ መጠየቅ 

እጅግ አሳፋሪና አስነዋሪ ተግባር ብቻ ሳይሆን የሃይማኖቱ መሪዎች ሇተከታዮቻቸው ያሊቸውን ንቀት በግሌጽ 

የሚያሳይ ዴርጊት ነው እየተፈጸመ ያሇው። 

 መቸስ አባ ጳውልስ ህወሃት እስካሇ ዴረስ ሉጠየቁ ሉመረመሩ የሚችለበት መንገዴ የሇምና 

ጥያቄያችንን በመገናኛ ብዙህን ማቅረብ ግዴ ይሇናሌ። 
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 የአባ ጳውልስን ሙለ ስም ከዚህ ጦማር ጋር አያይዤ ሇመጻፍ አስቤ ነበር ግና የሰውየውን ግብዝነት 

ይበሌጥ የሚያጎሊብኝ ስሇሆነ የኢትዮጵያውን ፓትሪያሪክ አባ ጳውልስ ብቻ ብየ እንዴጠራ ሌቤ ፈቅዶሌ።

ጳውልስ ማሇት  ብርሃን ማሇት ነው ብሇው ነፍሳቸውን ይማርውና አሇቃ አያላው ታምሩ ሲተርጉሟት 

ሰምቼአሇሁ።ግሩም ዴንቅ ስም ነው ።ጳውልስ  ማሇት ብርሃን ማሇት ነው።አዎን ብርሃን። 

 በብርሃን እውነት አሇ።በብርሃን ፍትህ አሇ። በብርሃን ፍቅር አሇ። በብርሃን አንዴነት አሇ።በብርሃን 

ኃይማኖት አሇ።በብርሃን ርህራሄ አሇ።ይህን ብሇን ስናበቃ ብርሃንን ተከትልት ወይም ዯግሞ ቀዴሞት 

የሚመጣውን ጨሇማን አንዘነጋም። 

 በዚህ በጭሇማ ውስጥ ፍርሃት አሇ።በዚህ በጭሇማ ውስጥ ጥሊቻ አሇ።በዚህ በጭሇማ ውስጥ ክፍፍሌ 

አሇ። በዝህ በጭሇማ ውስጥ ግብዝነት አሇ።በዚህ በጭሇማ ውስጥ እኔ ብቻ ባይነት አሇ።በጭሇማ ውስጥ ዘረኝነት 

አሇ።በዚህ በጨሇማ ውስጥ ሃሰተኝነት አሇ። 

 የኢትዮጵያውን ፓትሪያሪክ የአባ ጳውልስን ስብዕና በብርሃንና በጭሇማ ትርጓሜ ውስጥ ስንፈትሸው 

እንዯስማቸው ሳይሆን በስማቸው ተቃራኒ በሆነው ጭሇማ ውስጥ እናገኘዋሇን።እኙህ ግሇሰብ ስሌጣን ሊይ 

የቆዩበት ዘመን በቤተክርስትያኒቷ ታሪክ ውስጥ የጭሇማ ዘመን በመባሌ መታወቅ አሇበት።አዎን የጭሇማ 

ዘመን። 

 በእኙህ ግሇሰብ አማካኝነት ቤተክርስትያኒቷ ምእመናኖቿን በተሇያየ አቅጣጫ በትና ቀነኖዋ ፍረሶ 

የመበሌቶችና የቧሌተኞች መፈንጫ ሁናሇች።በእኙህ ግሇሰብ አማካኝነት በቤተክርስትያኒቷ ውስጥ ዘረኝነት 

እንዯ ነቀርሳ ስር ስዴድ መቆሚያ በላሇው መሌኩ ቤተክርስትያኒቷን እየበሊት ነው። በእኙ ግሇስብ አማካኝነት 

ቤተክርስያኒቷ እኔ የጳውልስ ነኝ፤ እኔ የመርቆርዮስ ነኝ፤ እኔ ዯግሞ ገሇሌተኛ ነኝ ብሇው ራሳቸውን በሇዩ 

ምእመናን ተከፍሊሇች።በእኙ ግሇሰብ አማካኝነት እኛም ሌጆቿ የምንሄዴበትን አጥተን ግራ ገብቶን መንታ 

መንገዴ ሊይ እንዴንቆምና አንደን ካንደ መምረጥ ተስኖን ከቅዲሴውና ከማህላቱ ተሇይተን በየቤታችን ቁጭ 

እንዴንሌ ሁነናሌ።በእኙ ግሇሰብ አማካኝነት ብዙ የምናውቃቸው የቤተክርስትያኒቷ ሌጆች ኃይማኖታቸውን 

ትተው ወዯ ሌዪ ሌዩ መንግድች ሲሄደ እያየን በትካዜ ተውጠናሌ። 

 አባ ጳውልስ ግን”who cares” ብሇዋሌ።ሲለ አሌሰማኋቸውም ግን ዯግሞ አይናገሩም 

አይባሌም።ምክንያቱም ዴርጊታቸው የሚያመሇክተው ይሄንኑ ነው። 

 አውቃሇው ይህ ማሇት ሇአባ ጳውልስ ምንም ማሇት አይዯሇም።ሇአባ ጳውልስ ዘጠና ዘጠኙን በግ በትኖ 

አንደን የጠፋውን በግ ፍሇጋ ወዯ ምዴር የመጣው ማን እንዯሆነም ገና ግሌጽ የሆነ አይመስሌም።እርሱ ግሌጽ 

የሆነሇት የቤተክርስትያኒቷ ሌጆች ሲበተኑ እያየ ዝም አይሌም።ይህ ሚስጥር የተገሇጠሇት ጳጳስ ምስለን በየ 

አዴባራቱ ዯጅ ሊይ ሰቅል ሰው እንዱሳሇመው አያዯርግም።ይህ የጠፋውን አንደን በግ ፍሇጋ የመጣው ማን 

መሆኑ የተገሇጠሇት ሰው በህይወት ዘመኑ ሃውሌት አቁሞ ሇምእመናን መሰነካያ አይሆንም ። 

 የአባ ጳውልስን ግብዝነት የታዘቡ ላልች ዯግሞ የኙን ግሇሰብ መጠሪያ ስም ቀይረው አባ ገ/መዴህን 

ብሇው ሰይመዋቸዋሌ።እሰይ ዯግ አዯረጉ።እንዯምነሰማው ግን እነዚህ ስም አውጭዎች ነገ የሚፈሌጉት ጥቅምና 

ክብር ከተሟሊሊቸው አይ ዴሮም እኮ ተሳስተን ነው እርስዎማ የቤተክርስትያናችን ብርሃን ነዎት ሲለ 

እነሰማቸው ይሆናሌ።ያን ግዜ ዯግሞ በጣም እንገረማሇን። 

 ሇማንኛውም ገ/መዴህን ተባለ ጳውልስ  የሚያመጣው ሇውጥ ስሇላ  የተመቸንን እየጠራን እኛ 

እንቀጥሊሇን። 
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 ሰውየው ከሰሞኑ የቀዯሞ መንግስት ባሇስሌጣናትን ከተጎጂዎቹ ዘመድች ጋር በማስታረቅ ሇህወሃት 

አንዲች ዓይነት ጥቅም ሉያስገኙሇት ሲወረደ ሲወጡ ሌባቸው ውሌቅ ብል ሰነበተ መባሌን ሰምተን ተዯንቀናሌ።

እርቁ ሲፈጸምም የኢትዮጵያን ህዲሴ ያበስራሌ ብሇው ሰውየው ተናገሩ መባለንም ሰምተን አሁንም ተዯነቀናሌ።

ዴንቄም የኢትዮጵያ ህዲሴ።የኢትዮጵያ ህዲሴ በወያኔ ዘመን የሚሆን አይዯሇም።የኢትዮጵያ ህዲሴ ከወያኔ 

በኃሊ ሁሊችንም በእኩሌነትና በነጻነት የምንኖርባት ኢትዮጵያ ስትፈጠር ያን ግዜ ሁሊችንም ይቅር ሇእግዜር 

እንባባሊሇን።ያን ግዜ እንዯ አባ ጳውልስ ዓይነት ግብዝ ጳጳስ ሳይሆን መንፈስ ቅደስ የሾመው አባት ስሇሚኖረን 

በእርሱ እጅ ተባርከን በረከትን እናገኛሇን።አሁን ግን አባ ጳውልስና መሰልቻቸው ባለበት ስሊምም ህዲሴም 

የሇም። አንዴን ህዝብ እንዯ ጠሊት የሚያይ ስርዓት ባሇበት አገር ውስጥ የኢትዮጵያ ህዲሴ እንዯምን ሁኖ ነው 

ሉፈጠር የሚችሇው ? 

 የሆነ ሆኖ ሰሞኑን ሇሰውየው የተገሇጠሊቸው መንፈስ በጣም ዘግይቷሌ። እኛ የምናውቀው መንፈስ እኮ 

ፈጣን ተራዲኢ ነበር። ይህኛው ግን ዘግይቶ ምህረት የሚጠየቅሊቸው ሰዎች ሇ19 ዓመት ተሰቃይተው ካበቁ 

በኃሊ እና አብዛኞቹ የእስራታቸውን ግዜ ፈጸሙው ባለበት በዚህ ወቅት የመጣ  ስሇሆነ መሌካም መንፈስ 

ሳይሆን ላሊ ክፍ መንፈስ ሳይሆን አይቀርም።ስንትና ስንት የአገሪቷ ዜጎች ኦሮሞ ወይም ዯግሞ አማራ ስሇሆኑና 

ስሇሰዎች ሌጆች ነጻነት ስሇጠየቁ ብቻ በየእስር ቤቱ እየተሰቃዩ ባለበት በዚህ ወቅት እነዚህን ግዜያቸው 

ያበቃሊቸውን ሰዎች በማስፈታት የኢትዮጵያ ህዲሴ ይበሰራሌ ሲለ አባ ጳውልስ አሇማፈራቸው በራሱ አስገራሚ 

ነገር ነው።ከቤተ-መንግስት አካባቢ እየተጎተተ መጥቶ  ሹክ ያሊቸው ይህ ጎታታ መንፈስ ምን እንዯሆነ ወዯ 

ፊት ሳይገሇጽ ተክዴኖ አይቀርም። ሇግዜው ግን አባ ጳውልስ እንዱት ነገር ማወቅ አሇብዎት። አብዛኛው 

የኢትዮጵያ ህዝብ የእርሶን ሽምግሌና የሚፈሌግም የሚያከብርም አይዯሇም።ሊይ ታች እያለ ሌቦ ወሌቆ ከሆነ ያ 

ዴካምዎት ከንቱ ሌፋት መሆኑን እንዱገሇዘቡሌን በታሊቅ ትህትና እናሳስብዎታሇን። 

 አስታራቂ ሇመሆን እኮ የሞራሌ ብቃት ይጠይቃሌ።አባ ጳውልስ ሇሽምግሌና የሚያበቃ የሞራሌ ብቃት 

አሊቸው ብሇን ሇማመን እጅግ ተቸግረናሌ።እኔም እንዯ አንዴ ዜጋ የሰውየውን የምንኩስናም ሆነ የሽምግሌና 

ሚና የምቀበሇው ጉዲይ አይዯሇም።ያንተ አባ ጳዎልስን አሇመቀበሌ ምን ያመጣሌ ሇምትለ መሌሴ አጭር ነው 

እርሱም ‘ምንም’ ነው አሇቀ “አራት ነጥብ”።የሰውየ ዯጋፊዎች እጃችሁን በኪሳችሁ አዴርጋችሁ ሇግዜው 

ዘና በለ።ነገር ግን እጃችሁን ወዯ ኪሳችሁ በሰዯዲችሁ ግዜ የሽጉጣችሁን ቃታ እንዲትስቡና ቀዴሞም ጭራሮ 

የመሰሇ እግራችሁን ጉዲት አዴርሳችሁ ችግር እንዲታዩ ጠንቀቅ ብሊችሁ እያሰባችሁ። እሺ ?መቸስ ምክር 

አትሰሙ  እንጂ ዯህና ምክር ነበር የምንሰጣችሁ እኮ።  

 ሰውየው ሇሽምግሌና የሚያበቃ የሞራሌ ብቃት የሊቸውም ስሌ ቢያንስ  ሰማይ ትስማሇች ምዴርም 

ታዯምጣሇች ብየ ስሇማምን ወዯ ሰማይና ወዯ ምዴር እጮሃሇሁ።አዎን ምዴርም ስሚ ሰማይም አዴምጪ። 

 አባ ጳውልስ ሇራሳቸው እርቅን የማያውቁ ከመንፈስ ቅደስ ጋር የተጣለ ስሇሆኑ ሇሽምግሌና አይበቁም።

አባ ጳውልስ የመንበረ ጵጵስናውን ማእረግ በመንፈስ ቅደስ መሪነት ሳይሆን በመፈንቅሇ መንበር ስሌጣኑን 

እንዯያዙ ያሇምንም ርህራሄና ምህረት ቀዴሞ የነበሩትን ሉቃነ ጳጳሳት ፤መነኮሳት እና ካህናትን ከሥራ አባረው 

ሇስዯት ዲርገዋቸዋሌ።በዝህም የተወሰኑት የኃይማኖት መሪዎች በተሰዯደበት ሙተው ሇአገራቸው አፈር ሳይበቁ 

እዚያው በወጡበት ቀርተዋሌ።በእርሳቸው ዘመን አገራቸውንና የመንፈስ ቅደስ ሌጆቻቸውን ትተው በእርጅና 

ዘመናቸው ከተሰዯደ ሉቃነ ጳጳሳት ጋር እርቅ እንዱዯረግ ፍሊጎት ቢኖርም በአባ ጳውልስ እምቢተኝነትና 

እሇህኝነት ምክንያት እርቁ እስከ ዛሬ ሳይሳካ ቀርቷሌ።ቤተክርስትያኒቷም ሇሶስት ተከፍሊ እንዴትቆይ 

አዴርገዋሌ።እንዱህም በመሆኑ የቤተክርስትያኒቷ ቀኖና ፈርሷሌ ህገ ዯንቧም ተቃውሷሌ።ይህኙ ሰውየ ምህረትን 

የማያውቁ ስሇ እርቅና ሰሊም ሲለ መሸነፍን የማይፈሌጉ እጅግ ክፍ ትእቢት የተጠናወታቸው ግሇሰብ ስሇሆኑ 

ሇሽምግሌና የሚበቁ አይሆንም። 
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 ዘረኝነትን ስናነሳ ህወሃት ብቻ ትዝ ይሇን እንዯሆነ ስህተት ሰርተናሌ ማሇት ነው።ከዘረኞቹ አንደ አባ 

ጳውልስ ናቸው።ይህኙ ሰው በስሌጣን ዘመናቸው አማራ ሉቃውንትንና ጳጳሳትን እንዱሁም መንኮሳትን ከየዯብሩ 

እየነቀለ አባረዋቸዋሌ።ሇአብነት ያክሌ ሇቤተ-ክርስትያኒቷ ውበት እና ትሌቅ ሃብት የነበሩትን ሉቀ ሉቃውንት 

አያላው ታምሩን መጥቀስ እንችሊሇን።ላልች በስም ሇይተን የማናውቃቸው ግን ዯግሞ በስዯት የሚኖሩትን 

የአማራ ጳጳሳትን ምስክር አዴርገን መቁጠር እንችሊሇን።አማራ የምሇው ከላሊ ብሄረሰቦች ጳጳስ ወይም ዯግሞ 

መነኩሴ የሆነ መኖሩን ስሇማሊውቅ በመሆኑና በስዯት ሊያ ያለትም በሙለ አማሮች በመሆናቸው ነው።አማራም 

ትግሬም ያሌሆንን እኛ ዯግሞ ጵጵስናም ሆነ ምንኩስና እምብዛም የሚስቡን የሥራ ዘርፎች ሁነው ስሊሊገኘናቸው 

አሌገባንባቸውም።አሁን ግን የዝህን የሥራ ዘርፍ ከነ ሙለ ክብሩና ጥቅሙ ስንመሇከተው  እጅግ በጣም ጥሩ 

የገቢ ምንጭ የሚገኝበት እና  ምቾት ያሇው ሥራ መሆኑን ተረዴተናሌ።የብሄር እኩሌነትን ሇማስተካከሌ ሲባሌ 

በከረቡሊ ጠረጴዛ ዙሪያ ተሰይመው ትክክሇኛ ዲኝነትን ከሚሰጡ መካከሌ ጳጳስ መሆን ፍሊጎት ያሊቸው 

አይጠፍምና ጥሩና ሇሹመት አብቋቸው።ብዙ የዋሃን  ቅንና ዯጋግ ኢትዮጵያዊያን በዚያ አለና።ከትእቢተኛ 

መንኩሴ መቸስ ከረቡሊ ቤት የሚውሌ ቅንና ትህትና ያሇው ሰው በእጅጉ ይሻሊሌና። 

 ወዯ ተነሳንበት ስንመሇስ በአባ ጳውልስ ዘረኛ አካሄዴ በዯምና በአጥንት ተመርጠው ያሇምንም 

የሞራሌ ብቃት በየቦታው ተሹመው ቤተክርስትያኒቷን የሚያምሱትን የሰውየውን የመንዯር ሌጆች ስናይ ዘረኝነት 

በምን ዓይነት ሁኔታ ስር እንዯሰዯዯ መረዲት እንችሊሇን።በአባ ጳውልስ ተሹመው እዚህ አሜሪካን አገር 

ከተሊኩት መነኮሳት መካከሌ የንስሃ ሌጆቻቸውን ምስጥር በስብሰባ ሊይ በዴፍረት “አንተ ዯግሞ አናውቅህም 

እንዳ ?!እንዱህና እንዱያ ያዯረክ አይዯሇህም እንዳ ?! ብሇው ዴምጻቸውን ከፍ አዴርገው በአዯባባይ 

የሚናገሩ መኖራቸውን ስንነግራችሁ እንዲትዯነቁ።የንስሃ ሌጂን ምስጢር ማውጣት በወንጀሌ የሚያስቀጣ 

ዴርጊት ነው።ላሊም ሇጆሮ የሚከብደ አጸያፊ ነገሮችን እንዯሚፈጸሙ ብዙ ወሬዎች አለ።በተጨማሪም ሂደና 

በየትሊሌቅ አዴባራት ያለ አስተዲዲሪዎችን ተመሌከቱ ከየት እንዯመጡም ጠይቋቸው።የቤተክርስትያኒቷን 

የሥራ ቋንቋ እንኳ አጣርተው መናገር ሳይችለ በትሊሌቅ አዴባራት ሊይ ፈሊጭ ቆራጭ ሁነው የተሾሙት 

ዘራቸውን ቆጥረው አጥንታቸውን ዘርዝረው ሇሹመት የበቁ ናቸው።ይህን አዯገኛ አካሄዴ የመረጡ መንኩሴ 

ሇሽምግሌና የሚያበቃቸውን የሞራሌ ብቃት ከየት ነው  የሚያገኙት ? እንዱህ የአንዴን አገር ሌጆች በዯምና 

አጥንቱ መርጠው የሚሾሙ በዯምና አጥንቱ መርጠው ከሥራ የሚያፈናቅለ ሰው ሇኃይማኖት መሪነትም ሆነ 

ሇሽምግሌና የሚያበቃቸው ክብር ስሇላሊቸው በአገር ዯረጃ በሚዯረግ ሽምግሌና ውስጥ ቦታ ሉኖራቸው 

አይገባም።በአገር ዯረጃ የሚዯረግ ሽምግሌና ካሇ ማሇቴ ነው። 

 አባ ጳውልስ በእጃቸው ዯም አሇ።በአዱስ አበባ እስጢፋኖስ ቤተክርስትያን ውስጥ አንዴን ሚስኪን 

ባህታዊ በጠባቂዎቻቸው አማካኝነት አስገዴሇዋሌ።በቤተክርስትያን ዯጅ የሰው ዯም እንዱፈስ በማዯረግ 

በቤተክርስትያኒቷ ታሪክ ውስጥ ብቸኛ ተጠቃሽ ጳጳስ ብቻ ሳይሆኑ በእርሳቸው የጵጵስና ዘመን የንጹሃን ዯም 

በከንቱ ሲፈስ አይተው ዝም ብሇዋሌ።ይህም ማሇት ከነፍሰ ገዲዮቹ ጋር ተስማምተዋሌ ማሇት ነው።ይህ ብቻ 

አይዯሇም ከአዱስ አበባ ዩንቭርስቲ የነፈሰ ገዴዮቹን ነፍጥ ፈርተው በቅዴስት ማሪያም ቤተክርስትያን 

የተጠሇለትን ተማሪዎች አሳሌፈው ሇነፍሰ ገዲዮቹ ሰጥተዋሌ።በዚህም የብዙ ሰዎችን ቅስም ሰብረዋሌ።ብዙ 

ህዝብን አሳዝነዋሌ።ሇብዙ ምእመናንም መሰናከያ ሆነዋሌ።እንዱህ ዓይነቱ ርህራሄ የጎዯሇው ግሇሰብ ሇአስታራቂ 

ሽማግላነት የሚያበቃውን የሞራሌ ብቃት ከየት ነው የሚያገኘው ? 

 ግብዝና የብዙሃኑን ቃሌ የማይሰሙ ግትርና ሸረኛ ሰው በመሆናቸው ሇሽምግሌና አይበቁም።

በመዴሃኔዓሇም ቤተክርስትያን ግቢ ውስጥ ሃውሌታቸውን በማቆም ቅጥረ ቤተክርስትያንን“የደራ ሜዲ” 

የሚባሌ ቅጽሌ እንዱወጣሇት አስዯርገዋሌ።ደራ ሜዲ ናቡከዯነጾር ሃውሌቱን ያቆመበት ቦታ ነው።የግብዝነታቸው 

እና የትእቢታቸው ወዯር ማጣት የሚገሇጸው ዯግሞ ሃውሌቱ መሰናከያ ሆኗሌ ብሇው የቅደስ ሲኖድስ አባሊት 

እንዱፈረስ ቢወስኑም አሊስፈርስም ብሇው የሲኖድሱን ውሳኔ እንዲይፈጸም ማገዲቸው ነው።እሰከ ዛሬ 

እንዯምናውቀው ከሆነ የሲኖድሱ ውሳኔ እንዯ መንፈስ ቅደስ ውሳኔ ተዯርጎ ስሇሚቆጠር ውሳኔውን ሇመሻር 



10 
 

ፓትሪያሪኩ ስሌጣን አሌነበረውም።የፓትሪያሪኩ ሥራ ውሳኔውን ማስፈጸም ብቻ ነበር።አባ ጳውልስ ግን 

ከሲኖድሱ በሊይ ሁነው የቤተክርስትኒቷን ሌማዴ አፍርሰው ቀኖናዋን ሽረው በእምቢተኝነታቸው ጸንተዋሌ።ይህም 

ማሇት ዯግሞ ቤተክርስትያኒቷ የነበራት ትውፊት እና ሥርዓትን የሚሽር ስሇሚሆን ቤተክርስትያኒቷን ጥያቄ 

ውስጥ የሚከታት ጉዲይ ይሆናሌ ማሇት ነው።እንዱህ ሇህግ የበሊይነት የማይገዛ፤ሰውስ እግዜርስ ምን ይሇኛሌ 

ማሇትን የማያውቅ ግሇሰብ ሇሽምግሌና የሚያበቃው ክብር የሇውም። 

 ይህኙ ጳጳስ ሰው የእግዜአብሄር ቤተ-መቀዴስ ነው ብሇው ዴምጻቸውን ከፍ አዴርገው ጩኸው 

አስተምረውን ነበር።እኛም ትምህርቱን እውነት ነው ብሇን አምነናቸው ነበር።በእርሳቸው ት/ት መሠረት 

የእግዜአብሄርን ቤተ-መቅዯስ የሚያፍርሱትን ስናይ ተቆጥተን ተው አሌናቸው።እነዚያ ጨካኞች ጩኸታችንን 

ሰምተው እኛንም ዯበዴቡን ዯማችንም በየሜዲው አፈሰሱት እናቶቻችንም አሇቀሱ።የእህቶቻችን እንባም እንዯ 

ራሄሌ እንባ ፈሰሰ።እኛም “እዴሇኛ” የሆንን አገራችንን ትተን ተሰዯዴን ያሌታዯለትም እንዯ አቤሌ ዯም 

ዯማቸው በከንቱ ፈሶ ቀረ።ይሄ ሁለ ሲሆን ይህኙ አባ ጳውልስ ሇራሳቸው ዘመናዊ መኪና ገዝተው በሺ ብር 

የሚገዛ ቀሚስና ካባ ዯርበው በብዙ ዋጋ የሚገዛ አስኬማቸውን ጭነው በነፍሰ ገዲዮችና በአሳዲጆቻችን ወንበር 

ተቀመጡ።በዚህም ሇአባትነት የሚያበቃቸውን ምግባር ሳይፈጽሙ ቀሩ።እረኛ ሁነው ተሹመው ሲያበቁ በጎችን 

ሇአውሬ ሰጥተው ዝም ብሇዋሌና አባትም ሽማግላም እንዱሆኑ የሚያበቃቸው የሞራሌ ብቃት የሊቸውም። 

 በመጨረሻም አባ ጳውልስ ሇሽምግሌና ከሚጠሩ ይሌቅ የማይናገረው የአቡነ ጴጥሮስ ኃውሌት 

ሇሽምግሌና ቢቆም ተዯመጭነትና ተቀባይነት ይኖረዋሌ።የአቡነ ጴጥሮስን ኃውሌት ትኩር ብሇን በተመሇከትን ግዜ 

የምናየው ጨሇማን ሳይሆን ብርሃንን ነው።የአቡነ ጴጥሮስን ሃውሌት ባየነው ግዜ የምንመሇከተው ዘረኝነትን 

ሳይሆን ሰብዓዊነትን ነው።ከሃውሌቱ በስተጀርባ አሻግረን የምንመሇከተው ፍርሃትን ሳይሆን ነጻነትን ነው።

ተእቢትን ሳይሆን ትህትናን ነው።እነዚህ ነገሮች በአባ ጳውልስ ውስጥ የለም።እርሳቸው ሇራሳቸው እርቅ 

የሚያስፈሌጋቸው በመሆናቸው ሇሽምግሌና አይበቁም! ሃውሌታቸውም መሰናከያ ዴንጋይ ነውና ከቤተክርስትያን 

አጸዴ ውስጥ ይውጣና ወዱያ ይጣሌ! 

እግዚአብሄር ኢትዮጵያችንን ይባርክ!!! 

ሇማንኛውም ዓይነት አስተያየት freeme97@gmail.com 

ዲዊት ነኝ። 

 

 


