ይድረስ ሇመራራ ጉዱና (Dr.)
መራራ ጉዱና እንዱህ አሇ፤ "አንድ ጆን ማርካኪስ የተባሇ ፈረንጅ መጽሐፍ ጽፎ (The last two
frontiers) ይህን መጽሐፉንም ሇጠቅሊይ ሚኒስትር አቢይ አሕመድ አሉ አድርስሌኝ ብል ሰጠኝ። እኔም
በአንድ ኦፒዱኦ አባሌ በኩሌ እንዱዯርስ ሌኬያሇሁ።"
ሇመሆኑ ጆን ማርካኪስ ተብዬው ማን ነዉ?
ማርካኪስ በትዉሌደ የግሪክና እንግሉዝ ክሌስ ወይም መጢቃ ነዉ።
አጤ ኃይሇ ሥሊሴ የቀ.ኃ.ሥ ዩኒቨርስቲን ሲያቇቁሙ እንዯ ሇማኝ ዉጥንቅጥ እኽሌ
አሰተማሪዎቹን ከተሇያዩ አገሮች አስመጥተዉ ነበር ያስጀመሩት። አስተማሪ ተብዬ ሰሊይዎች፣ የሃይማኖት
ሰባኪ ኢየሱሳዉያን ተኩሊዎች ወዘተርፈ ይገኝበታሌ። ጆን ማርካኪስ እና እንግሉዛዊዉ ሪቻርድ
ግሪንፊሌድም የማኅብረሰብ ትምህርት እናስተምራሇን ብሇዉ ገቡ።
ግሪንፊሌድ የእንግሉዝ መንግሥት ስሇይ ነበር። የነመንግሥቱ ንዋይ መፈንቅሇ መንግሥት ሙከራ
ተከትል ከአገር እንድባረር ተዯርጎዋሌ። ማርካኪስ ግን ቆይቶ እነ ዋሇሌኝ መኮንንና ሇልቹን የመሇመሇ ፀረ
ኢትዮጵያ በአጤዉ መንግሥት የተባረረ ነው። እድሜ ሌኩን በኢትዮጵያ ሕዝብና መንግሥት ጥሌቅ
ጥሊቻ የተነበዘ ወራዲ ሲሆን ሱማላ፣ ኤርትራ፣ እንግሉዝ፣ አሜሪካ እየዞረ ሰሇ ኢትዮጵያ ብቸኛዉ አዋቂ
ፈጠሪ ነኝ ብል ያናፋሌ። ሌክ እንዯ ግሪንፊሌድ በኢትዮጵያ የወያኔ ትግሬና የሻዕቢያ ቅጥረኞች ዋና
አማካሪና በአፍሪቃ በአጠቃሊይ በጎሣ ክሌሌ መስፈርት መንግሥት መመሥረት ብቸኛዉ አማራጭ ነዉ
እያሇ የሚያወናብድ፣ በኢትዮጵያ ሕዝብና መንግሥት የረጅም ዘመናት ታሪክና ሕሌዉና ሌክ እንዯ
ፋሽስት ጣሉያኖችና የነምሳዉ ናዚ ሮማን ፕሮቻዝካ ርር ብግን ያሇ ፀረ ጥቁር ክሌስ ነዉ። አሁን ዣዥቶ
ወዯ አገሩ ቆጵሮስ ዩኒቭርስቲ ይገኛሌ።
ማርካኪስ የአፍሪቃ ነጻ አዉጭ ትብዬ ቅጥረኞች ሁለ የጡት አባት ነዉ። የታሊቅዋ ሱማላ
ምሥራታም አማካሪ ሆኖ ሊይ ታች ሲያዲክር ቅዠቱ ሁለ ዉሃ በሊዉ ። የመጽሐፉ ርዕስ "የመጨረሻዎቹ
ሁሇት ግንባሮች" ይባሊሌ። ኢትዮጵያን ቆሊና ዯጋ ወይም ዯግማ መሐሌና ዲር አገር ብል በጎሳ ሇመሸንሽን
የሚያሌመዉን ተርኮዋሌ። ማርካካስ የጋሊ ሌሂቃን፣ የነኦነግ እና የሰሜን ምሥራቅ አፍሪቃ ቅጥረኛ ባንዲ
ሁለ የክብር ዕቃ ፈጣሪ አምሊካቸዉ ነዉ።
ስሇሆነም መራራ ጉዱና ፈረንጅ ብል የዚህን ጠንባራና መናጢ ፀረ ኢትዮጵያ ክሌስ መጽሐፍ
ተብዬ አቀባባይ መሆኑ የትምህርቱን ዯረጃና ይዘት አጠያያቂ ያዯርገዋሌ።
በመጨረሻም ስሇ አጤ ምንይሌክ እና ስሇ አኖላ የጡት ቆረጣ ትርክትህ መሌስ መስጠት በጣም
ዝቅጠት ስሇሆነ ትቸዋሇሁ።
ቁሊ መስሌብ ጡት መቁረጥ የጋልች እንጂ የኢትዮጵያዉያን ባሕሌ እንዲሌሆነ ዓሇም ያዉቀዋሌ።
ዛሬ በ21ኛዉ ክፍሇ ዘመን የቄሮ ጋሊ አረመኔ ሰዉን ማረድ፣ መቆራረጥ፣ ጡት መቁረጥ፣ ማቃጠሌ፣ ሬሳ
መጎተት ወዘተረፈ ኢሰባዊ ድርጊት ዓይነተኛ ማረጋገጫ ነዉ።
ገሞራው ማንያዘዋሌ
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