የገዛ ታሪኩን የሚክድና የሚያጥላላ ትውልድ ከእንግዴ ልጅ እኩል ነው!!!
1ኛ. እውነት ትግሬውና ት.ህ.ነ.ግ አንድ አይደሉም? 2ኛ.እውነት ት.ህ.ነ.ግ ሻቢያ አንድ አይደሉም?
የዛሬ ጽሑፌ ከላይ በጠቅስኳቸው ነጥቦች ላይ ያጠነጠነ ነው። የኔ እይታ የተሳሳተ ከሆነ ልታረም ዝግጁ ነኝ።
ት.ህ.ነ.ግ እና ሻቢያ አንድ መሆናቸውን በመጀመሪያ የቤተሰብ ትሥራቸውን እንይ፦
ሀ.የኢሳያስ አፈወርቅ ዋና ፀሐፊና ፈላጭ ቆራጯን አበራሽ ነጋን ብንወስድ ካለ እሷ ፍቃድ ኢሳያስን ማግኘትም
ሆነ ማነጋገር ፈጽሞ አይቻልም። ይህቺ ሴት የስብሃት ነጋ እህት ነች።
ለ. ኮሌነል ፍጹም( ወዲ መቀሌ) ደግሞ የአቦይ ስብሃት የሚስቱ ወንድም ነው። ይታያችሁ ይህ ሰው ኢሳያስ ቢሮ
በቀጥታ የሚገባ ነው። የአርበኞች ግንበርን ያፈረሰ ሰው ነው። ፍጽም ፀረ ኢትዮጵያ እንደሆነ የተረዳሁት የተስፋዬ ገ/አብን
መጽሐፍ አንስተን ሃሬና ላይ በተውያየንበት ጊዜ ነው። ታዲያ ኢሳያስ አብረዉት ታገለው የነበሩትን ውድ ጓዶቹን የበላ
የአቦይ ስብሃት ነጋን እህትንና የሚስቱን ወንድም እንዴት ሊያምንና እስክ አሁን አብረውት ሊቀጥሉ ቻሉ? እስኪ አብይ
በየጊዜ ከኢሳያስ ጋር ሥርዓት ያጣ ግንኙነት ያለው መሆኑ ይታወቃል። በዚሁም ግንኙነቱ የጥቃት ዓላም ያደረገው ማንን
ነው? የአማራን ሕዝብና የአዲስ አበባን ሕዝብ ነው። ለምሳሌ የሰኔ 15 በባህርዳርና በጀነራል ሳዓረ መኮንን ላይ የተፈጸመውን
ማየት በቂ ነው።ት.ህ.ነ.ግና ሻቢያ ችግር ቢኖርባቸው ኖሮ ት.ህ.ነ.ግ ባለጠነከረበት ሰዓት አብይ በቁጥጥር ማዋል ይችል
ነበር። ነገርግን አላደረገውም ለምን? ኢሳያስና አብይ ዓላማቸው ኢትዮጵያዊነትን ማዳክም ስለሆነ ተመሳሳይ ዓላማ ያለውን
የትግሬዎች ነፃ አውጭ ግንባር አብይ እየሄደ በየጊዜው ስውር ደባ ሲፈጽም እንጂ ለኢትዮጵያ የሚፈይድ ምንም አላደረገም።
የአማራ አመራሮች ለአብይ ታምኝ እንጅ ጠላቱ አልነበሩም። ለምን ጀነራል ሳዓረ መኮንን ብቻ እንዲሞቱ ተፈረደባቸው?
ይህ የኢሳያስና የአብይ ሴራ ብቻ ሳይሆን የት.ህ.ነ.ግም እጅ እንዳለበት ለአቀባበሩ የተሰጠው ክብርና የተቀበረበት ቦታ
ምስክር ነው። በአጠቃላይ ት.ህ.ነ.ግና ሻቢያ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች እንጂ ጠላቶች አይደሉም።
ወደ ሁለተኛ ጉዳዬ ስመጣ የትግራይ ሕዝብና ት.ህ.ነ.ግ አንድ አይደሉም ማለት እጅግ እራስን ለማታለል መሞክር ነው።
የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአህዛቡ ት.ህ.ነ.ግ ጋር የሞት የሽረት ትግል በሚያካሂድበት ዘመን ትንሽ እንኳን እንቅስቃሴ ከወደ
ትግራይ አላየንም አልሰማንም። ብዙ ሰዎች 1ለ5 ተጠርንፎ ነው ይሉናል ነገርግን ያልተጠረነፈ የኢትዮጵያ ክፍል የለም።
በጠላትነት ጥርስ የተነከሰበት አማራው ያውም በኦሮሞም ጭምር የሞት የሽረት ትግል ማካሄድ ከቻለ ለምን ትግሬው
አቃተው ስንል ጭፍን ወገኝትነት ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምንም ማስረጃ አይኖርም። እስኪ አንድ ማሳያ ላንሳ በትግራይ
ያለው ትግሬ ታፍኗል የሚባለውን ልቀበል በውጭ ያለው ትግሬ 1ለ5 ተይዞ ይሆን ለተጨቆነው ትግሬ ድምፅ ለመሆን
ያልተነሳው? ይህ ወዲህና ወዲህ ማለት ተገቢ አይደለም ወገንተኝነትና ጠባብነት ካልሆነ በስተቀር። ትግራይ 80%
የሚሆነው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ መሆኑ ይታወቃል በቤተክርሲቲያኒቱ ላይ የሚደርሰውን መአት
እየተመለከተ ዝምታ መምረጡ ለምን ይሆን? እንደ ደብረጽዮን ትግራይ ሀገር መሆኗን አስቀድመው ካልተቀበሉ በስተቀር
ለእምነታቸው መታገል ፖለቲካ ሳይሆን መንፈሳዊነት ነው። ይህ የሚያሳየን ትግሬ ሁሉ ከእምነቱ በላይ እምነቱ አብዮታዊ
ዲሞክራሲና ጠባብነቱ ነው።
በአንድ ወቅት አቦይ ስብያት ነጋ አማራንና ኦርቶዶክስን አከርካሪውን ብለናል ሲል በቅድሚያ ሆ ማለት የነበረበት
ትግሬው ነው።ነገርግን ምንም ሲል አልተሰማም ለምን በት.ህ.ነ.ግ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ክርስትና ተጠምቆ አረመኔ በመሆኑ፣
ፍጹም ጭፍን ደጋፊና በጠባብነት የታወረ በመሆኑ ብቻ ነው። ትግሬው እራሱን ትልቅ የማድረግ በሽታ የተፀናውተው
በመሆኑን አማራን በነጠላ አማራ እያለ ሲጠራ እራሱን የትግራይ ሕዝብ በሉኝ ይላል።
በመጨረሻ ትግሬውና ት.ህ.ነ.ግ አንድ አይደለም የምትሉ ሰዎች አውስትርራሊያ ሜልበርን ብትመጡ ትግሬ ተነቅሎ
መጣ እንዴ ለማለት ትዳዳላችሁ። ከዚህም በተጨማሪ አቤሴሎም ነጋ በሜልበርን ከተማ መሃል ሰማይ ጠቀስ ፎቆች
በለቤት እንደሆነ በሰፊው የሚነገር ከመሆኑም በላይ ቀጣሪና አስቀጣሪ ድርጅትና ሌሎች በብዛት ድርጅቶች እንዳሉት
ይታወቃል። ይህ የሚያሳየን ትግሬው የኢትዮጵያዊነት ስሜት ቢኖሮውና ወገኑ ትግሬ ቢጎዳ ኖሮ ሜልበርን ያለው ትግሬ
በአቤሴሎም ላይ ለመነሳት ይሞክር ነበር። እንደውም እንደ ጀግናና ደግ ሰው ነው በማለት ሲያሞካሹት ይሰማ። ት.ህ.ነ.ግና
ትግሬ አንድ አይደሉም ከማለት ይለቅ እግዚአብሔር የትግሬውን ልቦናውን ከጠባብነት ይመለሰው እያልን መፀለዩ የተሻለ
ነው። አንተነህ ጌትነት ሙላቱ( የሶማው) ከባእድ ሀገር አውስትራሊያ ሜልበርን!!!

