የሴራዎች ሁሉ ሊቅ - ኤርትራዊው በረከት ስምዖን
መይሳው ግዛው
አንዳንድ ሰዎች መንፈሳዊነታቸውንም ሆነ እውቀታቸውን ለአለም ሊያበረክቱ ይወለዳሉ። አንዳንድ
ሰዎች አርበኛ ሆነው ይወለዳሉ። በጣም የሚገርመው አንዳንድ ሰዎች መከራ ለማምጣት ሲሉ ብቻ
ወደዚህች ዓለም መምጣታቸው ነው። አዶልፍ ሂትለር እስራኤላውያንን ለመጨረስ ሲል በክፉ ቀን
የተረገዘ ዓመጸኛ ነበር። ኤርትራዊው በረከትና ጓደኞቹ ደግሞ አማራውን ለመጨረስ በክፉ ቀን የተጸነሱ
ግፈኞች ናቸው። ድሆች አማሮች ምን ፈረደባቸው? እግዚአብሄር ለምን ይሆን ለኤርትራውያኑ በረከት
ስለታም ሠይፍ አሳልፎ የሰጣቸው?
በረከት ለስላሳ ቆዳ አለው። በረከት ለስላሳ ምላስ አለው። በረከት ትህትና ይችልበታል። በረከት
የተቸገረን ይረዳል። እነዚህ ሁሉ የኤርትራዊውን በረከት ክፉት የሚደብቁ ማስመሰያ ናቸው። በረከት
እየሳቀም በቁም መግደል ይችላል። ገና ከጠዋቱ ያልተጠራጠሩት ኢሕአፓዎች እውስጣቸው ባቀፏቸው
የሻዕቢያ ተላላኪ ኤርትራውያን ምክንያት ንፋስ እንዳናወጠው ፍሬ እየረገፉ አለቁ። በተለይ ደግሞ
በረከት ከሻዕቢያ ጋር ተባብሮ ኢሕአፓ ውስጥ የነበሩ አማሮችን ሲያስጨርስ ከጥቂቶች በቀር አብዛኞቹ
አልገባቸውም ነበር። በረከት ከወያኔ ጋር ተባብሮ ሲያበቃ ጥቂት የሱ ብጤ ግፈኞችን በበቀል
አስተባብሮ አማሮችን፣ ሕጻናትና እርጉዞችን ጨምሮ በወለጋ፣ አርሲ፣ ሐረርጌ፣ ባሌ፣ ወዘተ በሕይወት
ሳሉ ወደ ገደል እየተገፈተሩ በስቃይ እንዲሞቱ አስፈረደባቸው። አማሮች በረከት ባስተባበራቸው
ግፈኞች እየተገፉ ጉራፈርዳ ከመሳሰሉ ደቡብ ኢትዮጵያ ቀጠናዎች በግፍ ተባረሩ። ዛሬ ደግሞ አማሮች
በኢሉባቦር በቀትር ጸሃይ በገጀራ እየተጨፈጨፉ ነው።
አንዳንድ ሰዎች ሴራ ይዋጣላቸዋል። የኦቴሎንና ዴዝዲሞንያን ጣፋጭ ፍቅር አደፍርሶ ባልና ሚስቱን
ያጋደለው - ኦቴሎ - ሴራ ሲጎነጉን ማን አክሎት። ኦቴሎ ሁለት ሰዎችን ነው የጎዳው። ሂትለር
የተዋጣለት ሴረኛ ነው። ስድስት ሚሊዮን ንጹሃን እስራኤሎች እንዲፈጁ የሂትለርን ቀልብ በጥላቻ
ለውሷል። የኤርትራዊው በረከት ግን ለየት ይላል። ቂም ቋጣሪው ኤርትራዊው በረከት እያፌዘ፣ ቡና
እየጋበዘ፣ በሙስና መሬት እያሰጠ አማራን የሚጠሉ ሰዎችን መፍጠር ይችላል። ታምራትና ሽፈራው
የመሳሰሉ ጸረ አማሮች፣ አኖሌ ሃውልትን እንዳስቀረጸው ተስፋዬን የመሳሰሉ ጸረ አንድነቶች የበረከት
ሥራዎች ናቸው። በረከት የኢሳያስንና መለስን ገላ ከፍቶ ልባቸውን በቀል የቀባ የሴራ ቀዶ ጥገና ሊቅ
ነው። ይኸው ድፍን ሃያ ስድስት ዓመት በየቀኑ በግፍ የሚገደለው አማራ፣ የሚፈናቀለው አማራ፣
በመድሃኒት የሚመክኑ አማሮች፣ መሬታቸው በመርዝ ማዳበርያ የሚቃጠልባቸው አማሮች፣ በየመንደሩ
መኖር እንዳይችሉ ተደርጎ የሚዋከቡት አማሮች ቁጥር ሂትለር ከጨረሳቸው ስድስት ሚሊዮን
እስራኤሎች በልጧል። አዎ፣ በረከት ሁለት ሰዎች ካጋደለው ኦቴሎም ሆነ ስድስት ሚሊዮን ጂዊሾች
ካስፈጀው ሂትለር በላይ የተዋጣለት ሴረኛ ነው። የዚህ ዓይነቱን ሴራ ራሱ ሰይጣን እንኳን
አያውቀውምና መቼም እግዚአብሄር የበረከትን ክፉ ነፍስ ከሌሎች ኃጢዓተኞች ጋር እንኳን የሚደባልቅ
አይመስለኝም።
የሴራው ቀዶ ጥገና ሊቅ በረከት ክፉ መንፈስ ውጤት ኢሕድን - በእውነተኛው ኢትዮጵያዊው ቀዶ
ጥገና ሊቅ አስራት ወልደየስ ብርቱ መንፈስ ውጤት መአሕድ ቢንገዳገድምም እንኳን ገና አልወደቀም።
ሴራው በርትቶ አማራውን ከመፍጀት አልፎ ክፋቱ ከዳር እስከ ዳር እየተላወሰ ለዘመናት አብሮ
የኖረውን ኦሮሞውንና ሶማሌውንም አናክሷል። የአማራውና ኦሮሞው ሕብረት ዳግም ነፍስ መዝራቱ
ያስቆጨው የኤርትራዊው በረከት ታማኝ ሎሌ ጌታቸው ረዳ ያልተረዳው መንፈሳዊ ነገር አለ። ጊዜ
ይውሰድ እንጂ የክፉ ሰዎች መንፈስ ቀስ በቀስ በደጋግ ሰዎች መንፈስ ተመቶ የመገንደሱ አይቀሬነት
ለባተሌው ጌታቸው ምስጢር ነው። እግዚአብሄር ሁሉን ያያል። የአማራውና የኦሮሞው ዋይታ

እግዚአብሄር ዘንድ ከላይ ከጸባዖቱ ደርሷል። የሥራ መልቀቅያ ወረቀት አስገባም አላስገባም የኤርትራዊውን በረከትን ኅሊና ረፍት የሚነሳው የድሆች ሙታኖቹ ድምጽ ነው።
የሆነስ ሆነና አሁንስ ቢሆን አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች ኤርትራዊውን በረከት የመሳሰሉ ሴረኞች
ተሸክመው ይሆን አብረው የሚያዘግሙት? በትህትና አነጋገር፣ በእርዳታ፣ መልካም በመሰለ ጸባይ
ሳይደለሉ አሁኑኑ ራሳቸውን ቢመረምሩ ይሻላል።
የኤርትራዊው በረከት ስሞዖን መንፈስ ያንዲት ትንሽዬ እንሰሳ ልጆችን ለመዋጥ ወደ ጉድጓድ ተስቦ
እንደገባ እባብ አስፈሪ ነው። ከሩቅ ሥፍራ በአፏ ምግብ ይዛላቸው የመጣችው እንሰሳይቱ እናት
ያልጠበቀችው አደጋ ገጠማት። ልጆቿን እንዴት ታድን? ወደ ጉድጓዱ ከገባች እሷም ትነደፋለች።
እጣዋ እውጭ ሆኖ ማልቀስ ብቻ ሆነ። ወገኖቼ አይዟችሁ። እግዚአብሄር አይተወንም። ሃገራችን
በየዘመናቱ ከገባችበት ማጥ የሚያወጣት እግዚአብሄር አሁንም አለ። የአማራውና ኦሮሞው እናቶች ደም
- ደመ ከልብ ሆኖ አይቀርም። የአማራውና ኦሮሞው ሕጻናት ዋይታ ከንቱ አይሆንም። እግዚአብሄር
በኤርትራዊው በረከት ስምዖንና አስልጥኖ በሥሩ ባሰለፋቸው ታላላቆቹ የዘመኑ ሴረኞች ላይ ፍርዱን
ሳይውል ሳያድር ያሰማናል። እንደየ ኃይማኖታችን እንጸልይ።
ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሄር ትዘረጋለች፣ አሜን።

