ታየ ቦጋለ፡ የዓቢይ የምስጢር መልእክተኛ ?
ታከለ በላይ
ነገር ሲበዛ በአህያ አይጫንም መባሉን አልሳትኩም ፡፡ ነገር የሚያሳዝነኝና የማዝንለት ፍጡር ተምሮ
መሃይም፤ተነግሮት አልሰማ ያለው ዲስያስፖራ ተብዬ ፍጡር ነው ፡፡ በሰሞኑ ልደቱ ክህደቱን
በዋሺንግተን ዲሲ እያስተናገደ ነው ፡፡ የዱያስፖራው ሚዲያ ባንዳ ምሁራንና ሙያተኛ ዋሾዎችን፤የቀይ
ሽብር ነፍሰ ገዳዮችን ቃለ መጠይቅ እያደረጋላቸው ውሸታቸውን ያናፍሳሉ ፡፡ ጠያቂዎቹ ራሳቸው
የታሪክ አከርካሪያቸው የደርግና ወያኔን ግም ሽታ የሚያውድ ነው ፡፡ በየመድረኩ ልዩ ፤ልዩ አወናባጆች
ተሰማርተዋል፡፡ አስመሳይ ምሁሮች፤ግማሽ ኢትዮጵያዊ ግማሽ ፈረንጆች፤ሪቻርድ ሹህ
አቶ ታየ ቦጋለ በአውሮጳ ከተሞች እየተዘዋወረ ስብሰባዎችን ሲያደርግ ቆይቷል ፡፡ በሌጣው ሲታይ
ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ደጋፊና ጃዋር የተባለውን አውሬ ተቃዋሚ በመሆኑ የሚሰጠው መልእከት
ያደናግራል ፡፡ በተጨባጭ የዓቢይና ለማ መገርሳ ደጋፊ መሆኑን ሲፋጠጥ ያምናል ፡፡ታየ ቦጋለ ኦሮምኛ
ተናጋሪ አብርሃም ያዬህ ይመስላል ፡፡ ብዙ ይለፍልል ፡፡ስለ ራሱና ዝርያው ብዙ አላስፈላጊ ነገሮችን
ያወሳል፡፡ ቁም ነገር ጥያቄዎችን ሲጠየቅ ነው ማንነቱና ሚናው የሚታወቀው፡፡ ሚስቴ ልጄን ይዛ ጥላኝ
ሄዳ ነበር ብሎ እንዲነግረን ምንም ፍላጎት አልነበረንም ፡፡ ጉራጌ መሆኗም የትም ግባ የማይባል ነው ፡፡
ኢትዮጵያውያን መዋለዳቸው ምስጢር አይደለምና ፡፡ በታየ ቦጋለ ስብሰባዎች የነአቢይ ወንጀሎች
አይነሱም ፡፡ የወያኔ ይነገራል የአቢይ አይወሳም፡፡ ስላልተፈቱ የፖለቲካ እስረኞች ታየ ትንፍሽ አይልም
፡፡ የወያኔ ህገ አራዊትን ሲተችም አይሰማም ፡፡ የደርግ ወንጀልን ደብቆ ድርጅቶች በዚያን ጊዜ እርስ
በርስ ተፋጁ ይለናል ፡፡የታየ ቦጋለ ገበና የተጋለጠው በአቢይ አገዛዝ ላይ ያለው አቅዋም ሲጠየቅ ነው ፡
፡ የነአቢይን ምርጫ የሚሉትን ይደግፋል ፡፡ በጀርመን በፓሪስ ወዘተ መልስ ሲስጥ አቢይን
እወደዋለሁ፤ይህንንም እንዲያውቅልኝ እፈልጋለሁ ሲል ተደምጧል ፡፡ የታየ መልዕክት እነ አቢይ
ኢትዮጵያዊ ሆኖ አብንና ጃዋር አስቸገሯቸው የሚል ነው ፡፡ ደግ ርህሩህ ቄሮውችም አሉ ሲል
ተሰምቷል፡፡ አብንን ለሁለት ከፍሎ ሲቀጠቅጥ ቆይቷል ፡፡ ጃዋር ሚንቀሳቀሰው ኦህዴድ ሆኖ የአቢይን
ድጋፍ ስላገኘ ነው ፡፡ ጃዋርና ኦነግ ተጋብዘውና ታቅፈው ህዝብ ላይ የተለቀቁት በአቢይና ለማ ነው ;
ያደረሱት ጥቃትም የነአቢይና ለማ ነው ፡ የኦሮሞ ዘረኝነት የሁሉም መለያ ነው ፡፡ ታዲያ ለምን አቢይን
ከደሙ ኢትዮጵያዊ ሊያደርገው ታየ ይዳክራል ? ኢትዮጲያ ካልን በዚያው አፍ አቢይ ልንል አንችልም
፡፡ የኦሮሞ ዘረኛነት ሌላ፤ኢትዮያዊነት ሌላ፡፡ ታዲያ የታየ ቦጋለ ሚና ምንድነው?
ከማንም በላይ ኢትጵያዊ ነኝ ብሎ በመደስኮር ታየ ቦጋለ ተልዕኮው አቢይን ማሻሻጥና ኢትዮጵያዊ
አድርጎ ማቅረብ ነው ፡፡ መዋሸትና ህዝብን ማደናገር፡፡ ዲያስፖራውን ለማወናበድ የተላከ ነው ፡፡
የሚያሳዝነው በሄደበት ሁሉ በጭብጨባ የሚቀበሉ መገኘታቸው ነው ፡፡ ከሀዲውን ልደቱን በቃለ
መጠይቅ የሚሻሽጡና የሚቀበሉ ያሉ በመሆኑ አይገርመኝም ፡፡ልጨፈን አሞኙኝ ባይ ማፈሪያ
ዲያስፖራ ሆነናል ፡፡ ውሉ ክጠፋብንም ውሎ አድሯል ፡፡ በራሳችን ያፈርን ይመስል የውሸት
ምስክርነት የሚከትቡልንን ማመኑን መርጠናል ፡፡ ያሳዝናል በአያሌው፡፡ የነ አቢይ አዳናቂና ደጋፊ ስለ
ኢትዮጵያዊነት ሊሰብከን መፍቀድ አልነበረብንም ፡፡ውሃ ወራጅ ዳኛዎችን ማቀፍ መተው ያለብን ነው ፡
፡
ባለፈ ባገደመው ቀጣፊ አንወናበድ ወገን፡፡

