
   ትልቅ የጠላት ዘመቻ በውጭ ባለን የተዋህዶ አድባራት ላይ ተጀመረ ፡፡ 

በጋርላንድ ቴክሳስ ቅዱስ ሚካኤል  መቅደስ ውስጥ የተፈፀመ ድራማ ።  

ግንቦት ሰባትንም ሆነ  ወያኔን በቤተክርስቲያናችን ላይ ለምን እጃቸው ረዘመ እያልን ቤተክርስቲያናችንን ነጻ ለማድረግ እየተሰባሰብን 
ባለንበት ወቅት የጠረጠርነው ሁሉ እውን ሆኖ ፊታችን ላይ ድቅን አለ።  

ጉዳዩ እንዲህ ነው። በሚያዚያ 7 ፡ 2010 (አፕሪል 15 ፡ 2018) በቤተክርቲያናችን ውስጥ አንድ ትልቅ አሳዛኝ ነገር ተፈጠረ። አለሙ 

ይመስገን የተባለ የቤተክርስቲያኑ ቦርድ ጸሃፊ (በሚስቱ ቦርድ ውስጥ የገባ) ምእመናን በተቀመጥንበት ሳናስበው ፡ ዶክተር አበይ መሃመድ 
ጠቅላይ ሚኒስትራችን ነው ፡ ሁላችንም በአክብሮት ልንደግፈውና ልንከተለው ይገባል ተከተሉት ብሎ አብይን እንድናመልከው 
አወጀብን። በአንድ ጊዜ ምእመኑ ሁሉ ተነሱበት የአለሙ ድፍረት አስቆጣቸውም። በተለይም አንዲት የወልቃይት እህት ብድግ ብላ 
ተቃውሞዋን አስተጋባች። የጸሃፊው ሚስት አባይነሽ ጎንደሬ ነች ነገር ግን ስለ ወልቃይት ሕዝብና መሬቱን መቀማቱ ሕይወቱን ከእነ ልጆቹ 
ማጣቱ ሳይሆን የተሰማት ፡ ወይም የወልቃይትዋ እህት ያሳየችውን አልበገሬነትን ሳይሆን የተቋደሰችው እሷ ስለባልዋ ለማስተባበል 
ስትንደፋደፍ ነበር በቤተክርስቲያኑ የሚበዛው ጎንደሬ ዞርብይ ያላት። አለሙ ይመስገን በወለጋ ተውልዶ ያደገና የኖረ አማራ ኦሮሞነኝ ባይ 
ነው በእድሜውም እንደ ሚስቱ የጋፋ ነው። አሜሪካን ከገባ በሃይለስላሴ ዘመነ መንግስት መሆኑ የሚነግርለት የጎንደር ህዝብ የደረሰብት 
ጭፍጨፋና መሬቱን ሃብቱን መገፈፍ ምንም ሳይሰማው በተልይ በወልቃይት ጉዳይ ላይ የደረሰው አሜሪካን አገር ለኖረ መብቱ በግፍ 
ለተገፈፈ ሕዝብ ቅድሚያ መስጠት ሲገባው እሱ ግን በአብይ እህመድ አምልኩት አለን ማለት ነው።  

ሌላው ትልቅ ችግር ያለችሎታው ቦታ ይዞ የቦርዱ ፕረዘደንት ተደርጎ እላያችን ላይ እራሳቸው የዋህ ጎንደሬዎች ጎንደሬ ነው ብለው 
ያስቀመጡበን የደርግ ሰራዊት ውስጥ የነብረ በትክክሉ እንኳን ማንነቱን እስካሁን አብዛኛዎቻችን ያልተረዳንው ሻምበል መልኩ ዘመነ 

የተባለ ወታደር ነው። ይሄ ሰው የግንቦ 7 ቅጥረኞች ከሆኑት በቤተክርስቲያናችን በሰርጎ ገበንት እንዲገቡ ከተደረጉት መሃል አንዱ መሆኑ 
ነው። እሱ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ፕሬዘደንት ተብሎ ከተከመረብን ጊዜ ጀምሮ ቤተክርስቲያናችን የማንም መጫወቻ ልሆን ችላለች። 

የግንቦት 7 ካድሬዎች ቤት ሆንዋል ቤተክርስቲያኑ ወያኔም ሰርጎ እንደገባ በአለሙ ማንነት አሁን ልንረዳ ችለናል። የቅርብ ታሪክ 

ለማስታወስ ያህል በግንቦት 7 ቻፕተር ዳላስ ውስጥ የሚያገለግሉ ሁልት ሰዎች አንዲት ባለባል የልጆች እናትና ባልዋ ሰለሞን የሚባል 

አንድ ሚስት ያለው ወዳ አብረው የኮበለሉ ተብሎ በግንቦት 7 ውስጥ የተሰገሰጉት ሁሉ ከብራህኑ ነጋ ጭምር ወራዳ ልክስክሶች 
መሆናቸውን ለማስገንዝብ በእየዌብሳይቱ  ጻሃፊው ያወጡት ላይ ፡ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያንን የጨመረ ነበር ስለ ሴትየዋ የተጻፈ 
ገለጻው። ሴትየዋ በደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ቦርድ ውስጥ አባል ሳትሆን ፡ ቤተክርስቲያኑንም እንኳን የት እንዳለ 

የማታውቅ  በቦርዱ ውስጥ በእነ መልኩ ታክላ በማን አለብኝ እነት  እንዴት ግንቦት 7ን  እንደምታገለግል ቁልጭ ብሎ መገለጹ እውን 
ነው። የዚህ ሁሉ ጥልፍልፍ የማጭበርበር ተግባር ተጠያቄው  ወታር የነበረው የመልኩ ዘመነ  በሰርጎ ገብነት በቤተክርስቲያናችን ውስጥ 
የፈጸመው እራሱን የቻለ ወንጀል ነው። እሱም በትክክሉ እንዳልተመረጠ ሁሉ ፡ ሌሎች ያልተምረጡ በጥቅሙ አብሮአቸው የተሰለፈው  
ቦርድ ውስጥ እያስገባ እስካሁን በእግዚአብሔር ቤት ሲፈነድቅ ቆይትዋል። እንደገባን አላማው ከ3ት ሚሊየን ዶላር በላይ የምታወጣዋን 

ቤተክርስቲያን የግንቦት 7ን አባልት በቦርድ ሰግስጎ ባንድ ውሳኔ ቀስ በቀስ ቤተክርስቲያኑን ብርሃኑ ነጋ ከመልኩ ጀምሮ ሊቋደስዋት 
እንደሆነ ልንረዳ ችለናል። 

እነኝህ አፍቃሪ ግንቦት ሰባትና አፍቃሪ ወያኔዎች በአሁኑ ስአት  ቤተክርስቲያናችንን አንደኛው ታርጌታቸው {አልምታቸው} አርገው 
መንቀሳቀሳቸውን ልብ ያለው ልብ ሊለው ይገባል። መልኩ ዘመነና አለሙ ይመስገን ከቤተክርስቲያናችን ቦርድ ባስቸኳይ እንዲለቁ አባላት 
ምእመናንን እያስተባበርን ነው። ቤተክርስቲያኑ እዳ የለበትም ወደ ሶስት ሚሊዮን ዶላር ገደማ ነው ቢሸጥ  የሚያወጣው። ለሃቀኞች 

የቦርድ አባላትም የተባበሩን ጥሪ በአክብሮት እናቀርባለን። ቄሲስ አንዱአለም ዳግማዊ በዝምድና በጎንደርነት በግንቦት 7ቱ ከተሰጠው ቦታ 
ይነሳልን ሃቅን ለማፈን በሚገዝት ቄስ ቤተክርስቲያናችን አትመራም ስለእውንት አንግቱን ለሚሰጥ እንጂ። የጎንደርንም ሕብረተሰብ 
በአክብሮት የምናሳስበው ፡ ከመሃላችሁ የወጡትን ከሚገላችሁ ጋር ሲተባበሩ አብረን እንቋቋማቸው ጎንደሬ ነው በሚል ዝም ማለቱ ያብቃ 
ያባራ።   

በዚህ መሰረት ነው ወራዳ ነታቸውን ይዘው ብቅ ያሉት አዲሱን ጠቅላይ ሚንሰተር አምልኩ በሱ ስም ቀድሱ ሊሉን ጀምረዋልና በውጭ 
ያሉ ደብራችን ላይ የተጀመረውን ዘመቻ ጠንቅቀን አውቀን ከነዚህ መሰሪ ግንቦት ሰባትና የወያኔ ቅጥረኞች ነቃ ብለን እንጠብቅ ዘመቻውን 

በተባበረ ሀይል እንመክት ዘንድ እናሳስባለን:: 

 

               የደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል አባላት በጋርላንድ ቴክሳስ፡፡  

 

 



            

 

   

 

         

 

   


