
ኢትዮጵያን የማዳኑ ጸሎተ ፍልሚያው ቀርቧል።  ከሚኪያስ 

     አገር የሚበትን ኃይማኖት የሚለውጥ የሳጥናኤል ውርዴ እግዚአብሄር ከሠጠን መሬት እያፈናቀለ፣ 
እያገተ፣ አንጀት በቀስት እየዘረገፈ፣ አንገት በስለት አየቀላ፣ አናት በሜጫ እየፈለጠ፣ ኃብት ንብረት 
እያቃጠለ፣ በጅምላ ገድሎ ጉድጓድ እየጣለ – አጣዬ፣ ኤፍራታና ግድም፣ አለላ፣ ብርቂቱ፣ በረኻ፣ 
ማጀቴ፣ ጀውሃ፣ ቀወትና ሸዋ ሮቢት ደርሷል። እኛም መንግሥት አለ፣ ህግና ሥርዓት የሚያስጠብቅ 
አስተዳደር አለ ብለን ዝም ብንዘናጋ አልፎ ተርፎ አዲስ አበባ ላይ በእምዬ ሚኒልክ እና ብርሃነ 
ኢትዮጵያ ጣይቱ ምስል ምትክ የአቢይ አህመድንና ባልቻ አባ ነፍሶን ሥዕል ጎን ለጎን አስቀመጠ። 
አሁንም ዝም ብንል "ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ" እንዲሉ እምዬ ምንሊክ መናገሻ እጣይቱ 
መዲና አዲስ አበባ ላይ በዓለ ሲመት እናወድስ አለ።  
 
ወገን የአማራ ሕዝብ ሆይ! በቃ፣ በእግዚአብሄር ረዳትነት የሳጥናኤሉን ውርዴ በጸሎት እንፋለም። 
ውድ ኢትዮጵያውያን - አማራ አልበደላችሁም፣ እናንተም አልበደላችሁትም። አማራንና ኢትዮጵያን 
የምትወድ ሁሉ ተነስ አብረኸው ጸልይ፣ ኢትዮጵያን ያቀናውን፣ ሥልጣኔ ያስገባውን፣ የባርያ ንግድ 
ያስቀረውን፣ ነፍጠጥ አንግቦ ቅኝ ገዥዎችን ያሽመደመደውን፣ ኢትዮጵያን ድንብሯን በእሳት ያጠረውን፣ 
ሃይማኖት አስተምሮ ቤተ-እምነት የገነባውን፣ አረንጓዴ ቀይ ቢጫ ሰንደቁን ከፍ አድርጎ አፍሪካውያንን 
ያኮራውን፣ ከሃገሮች በፊት የራሱ ሆሄያትና አሃዝ ቁጥር ቀርጾ ፍልስፍናን ጥበብን ያስፋፋውን፣ አክሱም 
ጎንደር የመሳሰሉ የውብ ሥነ-ሕንጻ ባለቤት የሆነውን፣ ቋጥኝ ፈልፍሎ ላሊበላን ያነጸውን፣ አስተዋዩንና 
ጀግናውን አማራ ተከትለህ የሳጥናኤሉን ውርዴ በጸሎትህ መትር። አይ! ዘረኝነቱ ይጠቅመኛል፣ 
ሥርቆትና ሌብነቱ ይበጀኛል፣ የግብጽ ጣዖት ይሻለኛል ብለህ ከተኛህ – እኛ ምን ገዶን፣ ሥራህ 
ያውጣህ። አማራ ሆነህ ሳለ ወስልተህ ከሳጥናኤሉ ውርዴ ጋር እተባበራለሁ የምትል ግን ወዮልህ፣ -
 ማርያም አትምርህም። ጸሎተ ፍልሚያው በቅርብ ስለሚጀመር እስከዚያው ዳዊትህን 
አንግበግህ "ኢትዮጵያ ታበጽሕ እደዊሃ ሃበ እግዚአብሄር" እያልክ ወደ እግዚአብሄር ጩህ። 

ወገኛ! ትሉኝ ይሆናል፣ ከቶ እንደ አቡነ ማትያስ ጸሎት መሪ እንደ ሚኒልክ የሠራዊት አዛዥ እንደ 
አጋፋሪያቸው ያዋጁን ከበሮ ደላቂ ስመስል። ምን ላርግ ብላችሁ ነው! በየዕለቱ የሚነገረውን የአማራ 
ግድያ እየሰማሁ፣ ሃዘን እውስጤ ገብቶ ልቤ ተነስ ጸልይ ብሎኝ እንጂ። ያችን ሳጥናኤሎች የቃጧትን 
ሰሜን ሸዋ አማትሬ እያየሁ ሳለ ኢጣልያን ያናወጠው የጀግናው አጼ ሚኒልክን አዋጅ ትዝ ቢለኝ፣ ሁሉ 
ቢከነክነኝ ነው አረፍተ ሃሳቦች የከተብኩት። እንደው ግራ ቢገባኝ፣ በአማራው ላይ የሚፈጸመው ግፍ 
ቢዘገንነኝ - እንዲያ እንዲያ -ብሎኝ እንጂ እኔማ ምን አቅሙ ኖሮኝ፣ ጸልዩ የምል፣ ተነሱ የምል። ብቻ 
እንደው "እስከ መቼ ነው የሳጥናኤሉ ውርዴ አማራ የሚገደለው፣ ምን እስኪኮን ነው የሚጠበቀው፣ 
እንዴት መንግሥት አማራን መታደግ አልቻለም፣ አማራ ላይ የሚሠነዘረው ግፍ እስከ መቼ ይቀጥል"፣ 
እያልኩ ላይ ታች ስባዝን ግራ ቢገባኝ ነው በሰመመን ሆኜ የሚኒክልን አዋጅ የተማጸንኩት። "ዳኛው 
ሚኒልክ አገር ባሰፋ - ሲሰድብ፣ ኢትዮጵያን ከቅኝ ገዢዎች ጥቃት በከለለ - ሲኮነን፣ አማራ አገር ባቀና 
ነፍጠኛ እየተባለ በኦሮምያና ቤንሻንጉል ሲታረድ - ምነው እግዚአብሄር ዝም አለ"፣ እያልኩኝ ስብከነከን 
ነው የጀግናው አጼ ሚኒልክ አዋጅ ትዝ ያለኝ። 

አገሬ ኢትዮጵያ ሶስት ዓይነት ፌደራዝሊዝም አይታለች። አንደኛው እምዬ ሚኒልክ ለአካባቢው 
ገዥዎቹ የሠጡት እውነተኛ ፌደራሊዝም ነው። እነዚህ ገዥዎች ማዕከላዊ ንጉሠ ነገሥት ለሆኑት 
ለእርሳቸው ግብራቸውን ያስገቡ እንጂ በአስተዳደራቸው ጥልቅ አይሉም። አልገብርም ቢሉ ግን ከነሱ 
የተሻለ ኃይል ስላላቸው አይቀጡ ቅጣት ቀጥተው ያስገብሯቸዋል። ሁለተኛው ውሸታሙ የመለስ 
ትህነግ አሃዳዊው ፌደራሊዝም ነው። መለስ መከላከያ ኃይሉን ጨብጧል። ክልል ተብዬዎቹ የሱን 
ትዕዛዝ ባይፈጽሙ ጨፍጭፎ ገድሎ፣ እጭለማ አስሮ፣ አልያም አሰድዶ የተወለዱበትን ቀን 
እንዲረግሙ ያደርጋቸዋል። ኦነግ አንድ ሰሞን ትዕዛዝ አላከብር ቢል መሪዎቹን ገድሎ፣ በአስር ሺዎች 
ማርኮ የተረፈውን ወደ ኤርትራ አባረረው። ሶስተኛው ፌደራሊዝም፣"ምንም ፌደራሊዝም" የሆነው 
የጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ፌደራሊዝም ነው። ኮሎኔል አብይ ሥልጣን ላይ ሲወጡ ብዙዎች ተስፋ 
ጥለውባቸው ነበር። ኃይል አጠቃቀም፣ ሥርዓት አዘረጋግ ላይ ግን ጥበብ እንደ ሚኒልክ፣ አስልቶ 



መጓዝ እንደ ማይክያቬሊው ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ አልያም ኢትዮጵያን ባለማስደፈር፣ ደህንነቷንና 
ጸጥታዋን በማስከበር ረገድ እንደ ኮሎኔል መንግሥቱ ቆራጥነት ያንሳቸዋል ። ኮሎኔል አብይ እንኳንስ 
ሰጥ ለጥ አድርገው መግዛት ወይም እንደ ከመነዳርያ አብጣ አብጣ መሬት የወረርችውን የግብጽ ግመል 
ሱዳንን ማስተንፈስ ይቅርና አጠገባቸው ያሉትን የኦሮማራ ጠላቶች፣ የኦነግ ምስለኔዎች፣ የኦነግ-ሸኔን 
ጦር አበጋዞች፣ የአባ ቶርቤን አደራጆች፣ የቄሮን ቀለብ ሠፋሪዎች፣ ከሥልጣን ማንሳት አልቻሉም። 

ዶክተር አብይ መልካም ሰው ሊሆኑ ይችላሉ አስተዋይና ቆራጥ መሪ ግን አይደሉም። ደጉን ኦሮሞ 
የማይወክለው ኦነግ ተብዬው – አምናና አች አምና – እንኳንስ ሺህ ከተማዎች አቃጥሎ፣ ሰው 
አፈናቅሎ፣ መሬት ወሮ፣ ሃብትና ንብረት አጋይቶ፣ ቤተ ክርስትያን አውድሞ፣ ተማሪዎች አግቶ፣ 
ሲያበቃ በየሜዳው የመረብ ኳስ እየተጫወተ ሊዝናና ይቅርና የት እንዳለ የሚታወቀው ማስፈራርያ 
ተረት ላይ ነበር። ዶክተር አብይ ምን እንደሚሰሩ ባይታወቅም መንግሥታቸው ግን ኢትዮጵያን 
እዳክሞ፣ አብሮ ተዋልዶ ጠላትን መክቶ የኖረውን አማራውንና ኦሮሞውን የሚያቃቅር አደገኛ ኃይል 
እሚኒልክ ቤተ መንግሥት እያስጠጋ መሆኑ ገሃድ ወቷል። ይህ በእርግጥ ተፈጻሚ አይሆንም። እጅግ 
ብዙ መስዋዕትነት ይከፈል እንደሆን እንጂ ኢትዮጵያውያን ዝም ብለው አያዩም። "ዘረኝነት 
አድክሟታል፣ ላፈራርሳት፣ አማራውንናን ኦሮሞውን አናክሼ ግብጽን ላስጨፍራት" የምትል ሁሉ 
መቀመቅ ትወርዳለህ። ኢትዮጵያ የእምዬ ማርያም የአሥራቷ ምድር ነች። እንኳንስ የሳጥናኤል 
ውርዴዎች ይቅርና "እግዚአብሄር አምላካችን ነው" የሚሉት ኃያላኖች እንኳን ኢትዮጵያን 
አልደፈሯትም። አሁን ሁሉም ገሃድ ወቷል፣ ከሳጥናኤሉ ውርዴ ጋር የሚደረገው ኢትዮጵያን የማዳኑ 
ጸሎተ ፍልሚያው ቀርቧል። 

የተከበረች፣ የታፈረች፣ የጀግኖች አገር፣ የጥቁር ሕዝቦች አለኝታ  
 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። 

 


