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      ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ግድ ነውና ተፈጸመ!ሌላውም ይፈጸማል!! 

ታህሳስ 30 ቀን 2014 ዓም(08-01-2022) 

የእዬሱስ ክርስቶስን መወለድ ቀደም ብለው የተነበዩት ነብያት ትንቢታቸው ከተፈጸመ ሁለት ሽህ ዓመታት 

አለፉት።ኢትዮጵያውያን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችም በትናንትናው ቀን የሁለት ሽህ አስራአራተኛ ዓመት 

የክርስቶስን የልደት በዓል አክብረው ውለዋል። 

ይህንን የክርስቶስ መወለድ ትንቢትን ተከትሎ የሆነውን የልደት በዓል ሕዝቡ ባከበረበት እለት ደግሞ 

የሚያስደስት ሳይሆን የሚያሳዝን ብሎም የሚያስደነግጥ በፖለቲካ ነቢያት በኩል ሲነገር የነበረው ትንቢት 

ተፈጽሟል።ይህ ትንቢት ላለፉት ብዙ ዓመታት በተለይም ላለፉት አራት ዓመታት  ኢትዮጵያ የምታልፍበት 

አደገኛ መንገድ ምንና እንዴት በማንስ እንደሚፈጸም የሚያሳይ ትንቢት ሲሆን  በኦነጉ መሪ በአብይ አህመድ 

በኩል እምቡጭ ብሎ ቀርቧል።በፖለቲካ ትንቢተኞቹ ሲነገር የኖረው አገር የማተራመሱ፣ሕዝቡን እርስ በርስ 

የማጫረሱና የመበታተኑ አደጋ ከስጋት አልፎ እውን የመሆኑን  ነገር የሴራው ፊትአውራሪ አብይ አህመድ 

እርቀ-ሰላም በሚል ማጭበርበር ይፋ አድርጎታል። 

የፖለቲካ ነብያቱ ይህ እንደሚሆን ቀድመው ተናግረዋል፣እኛም በተደጋጋሚ ተናግረነው ነበር፤አሁንም ቀጣዩ 

ጭራሽ የለዬለት አገራዊ ውድመትና የሕዝብ እልቂት እንደሚያስከትል ለመተንበይ እንደፍራለን። 

በትናንትናው እለት አዘጋጅተን ወደ ራዲዮ ስርጭት ክፍሉ ባስተላለፍነው ግን ገና ለሕዝቡ ባልቀረበው ጽሁፍ 

ላይ እንዳመለከትነው የኢትዮጵያ ሁኔታ በቀናት ሳይሆን በዬሰዓቱ እንደሚለዋወጥና ከሂደቱ ጋር  የሚመጣውን 

አደጋ ለመከላከል በሚያስችለው መንገድ እራስን ማዘጋጀት እንደሚገባ ገልጸን ነበር።የጻፍንበት ቀለም 

ሳይደርቅና ጽሑፋችንም ለሕዝብ ጆሮ ሳይደርስ የአብይ አህመድ አስደንጋጭ  የፖለቲካ ውሳኔ ይፋ ሆነ።ለዚህ 

ውሳኔ ሽፋን የሆነው ችግሩንና ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታትና ፍትሕን ለማስፈን ነው ተብሏል።ግን 

ፍትሕን ለማስፈን ሳይሆን ፍትሕን የረገጠ የአንድ አምባገነን ውሳኔ ነው።በዚህ ነጠላ ውሳኔ ለብዙ ዜጎች 

ማለቅ፣መፈናቀል፣መደፈር ፣የሃብት ውድመት ተጠያቂ የሆኑት በእስር ላይ የነበሩትን የስብሃት ነጋንና የጁዋር 

ሞሃመድን ቡድኖችና አሁንም በጦር ሃይል ተደራጅተው አገርና ሕዝብ የሚያምሱትን ቡድኖች፣ህወሃትንና 

ኦነግን፣እንዲሁም ሌሎቹን ተባባሪዎቻቸውን  አካላት ለፈጸሙት ከፍተኛ ወንጀልና የአገር ክህደት 

የሚጠዬቁበትን መንገድ የሚጠርግ ሳይሆን አበጃችሁ!ለቀጣዩም ጥፋትና የወንጀል ሥራ ተጠናክራችሁ 

ተመለሱ፣በቀጣይም ያሻችሁንና አንድ የሚያደርገንን አገር የማፍረስ ዓላማ ለመፈጸም የምንተማመንበት የቃል 

ኪዳን ውላችን ነው የሚል መልእክት ያስተላለፈ ጭካኔና ክህደት የተሞላበት ውሳኔ ነው። 

ከቀናት በፊት በቤኒሻንጉል ነዋሪ በሆኑት የአማራ ተወላጆችና የግብጽ ተላላኪ በመሆን ግድቡን ለማፍረስ ብዙ 

ወንጀል የፈጸመ ፣በእስር ቤት የነበረ ወንጀለኛ አመለጠ በሚል ሽፋን ለቆ ወደ ተግባሩ እንዲመለስ የማድረጉ 

ሴራ ከዚህ በትናንትናው እለት ይፋ ከሆነው የአብይ አህመድ የክህደት ሴራ ተለይቶ አይታይም።በወቅቱም 

ያንን በሚመለከት ድምጻችንን አሰምተን ነበር።የነስብሃትም ሆነ የነጁዋር ሙሃመድ መፈታትም ከዚሁ ጋር 

የተሳሰረ ለመሆኑ ጥርጥር የለንም።ፍትሕን ማክበር ማለት ወንጀለኛን በሠራው ጥፋቱ ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት 

እንዲያገኝና ሌላው ከተመሳሳይ ድርጊት እንዲታቀብ ለማድረግ የሚረዳ እንጂ ወንጀለኞችን የሚያበረታታ ፣

በአንድ ሰው ውሳኔ የማሰርና የመፍታት ፣የመክሰስና የመማር መረን የለቀቀ ማን አህሎኝነት የሚተገበርበት 

መስክ አይደለም።በቀጥታ ጸረ ፍትህ መሆን ነው።የተፈቱትም ቢሆኑ ፍትሕ አስሮ የለቀቃቸው ሆነው 

አይሰማቸውም።አንድ ግለሰብ ያሻውን ያደረጋቸው፣የሥልጣኑን ልክ ያሳዬባቸው የሚታሠሩ የሚፈቱ ከብቶች 

እንደሆኑ ያዩበት  ድርጊት ነው ብለን እናምናለን።ወንጀለኞቹ አሁንም ቢሆን በሕዝብ ዓይን ወንጀለኞች 
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ናቸው።የሕዝብ መንግሥት ሊመጣ ከቻለ ብለን እንመኝና በፈጸሙት ወንጀል መጠዬቃቸው አይቀሬ ነው።

ለሻሸመኔው ፣ለወለጋው፣ለቤንሻንጉሉ፣ለአማራው፣ለአፋሩ፣ለሶማሌው፤ለኮንሶው፣ለወላይታው፣---ወዘተ  

ለተፈጸመውው ለሕዝቡ እልቂት፣መፈናቀልና የሃብት ውድመት ተጠያቂ የሆኑትን ወንጀለኞችን ከንጹሃን 

የሕሊና እስረኞች ከሆኑት ከነእስክንድር ነጋ  ጋር ቀላቅሎ መፍታት  ፍትሕን ማስከበር ሳይሆን በፍትሕ 

ማላገጥና ፍትሕን መዋጋት ነው። 

የሰው ልጅ በመካከሉ የሚፈጠረውን አለመግባባት በይቅርታና በትዕግሥት ቢፈታ የሚነቀፍ አይሆንም።

ይቅርታ የማይፈታውንና የማያሽረውን ቁስል ግን ይቅርታ ጭራሽ እንዲመረቅዝ ያደርገዋል እንጂ አያድነውም።

ለወንጀለኛውም ብርታትና የሞራል ብርታት ይሰጠዋል እንጂ ከጥፋቱ እንዲማር አያደርገውም።  

ይህንን ውሳኔ የነጠላ ሰው አድርጎ ላለማዬትም  የሰሞኑን የአሜሪካኖቹን ወኪል የጀፍሪ ፌልትማንን ወጣ ገባ 

ማለት ስንመለከት የሚያረጋግጥልን ሃቅ አለ፤ያም ከወያኔ ጋር በድርድር ሥልጣኑን የመጋራት ወይም ወያኔ 

ባደረሰውና በፈጸመው ወንጀል ሳይጠዬቅ ካስፈለገውም ትግራይን ገንጥሎ አገር የማድረጉን ህሳቤ ከግቡ 

እንዲያደርስ የመስማማት ውጤት ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለን።ወያኔ ግዛቱን ለማስፋፋት አሁንም 

የያዛቸውን የአማራ መኖሪያ መሬቶች እንደወረረ ሲሆን ለድርድር ጉልበት የሚሆነውን የጦር ሃይልና ጥቃት 

እያጠናከረው እንጂ እያለዘበው አልመጣም።ውሳኔውን በራሱ ፍላጎትና  አስገዳጅነት የተገኘ የመከላከያና 

የዲፕሎማሲ ድል አድርጎ ቆጠረው እንጂ በበጎ መልክ ያዬው አልሆነም።ሊሆንም አይችልም።የአብይ 

መንግሥት ለአሜሪካኖችና ለምዕራባውያን እጅ መንሻ ያደረገው የገና ገጸ በረከት ነው። ከእስር መፍታትም ብቻ 

አይደለም፣ ላለፉት እረጅም አመታት በሥልጣን ላይ ሆነው የዘረፉት ሃብትና ንብረትም እንዲመለስላቸውም 

ጭምር የሚፈቅድ ውሳኔ ነው።ይህ ሁሉ መረን የለቀቀ ውሳኔ አብይ ከቻለ በሥልጣኑ ላይ እንዲቆይ አለያም 

ከቀረበበት የጀኖሳይድ ክስ ነጻ ሆኖ በነጻነት በውጭ አገር ለመኖር የሚያስችለውን ስምምነት በተግባር 

የገለጸበት ለመሆኑ በቀጣዩ የምናዬው ይሆናል። ልጇን ያጣች እናት፣ባሏ ከሷና ከልጆቿ ፊት የታረደባት 

ሚስት፣የተደፈረች ልጅና መነኩሴ አያት፣የወደመ ና የተዘረፈ ሃብት፣ የፈረሰ ቤት፣በሚሊዮን የሚቆጠሩት 

ተፈናቃዮች እንባና የፈሰሰው የሰውና የእንስሳት ደም በአብይ አህመድ መንግሥት ዋጋ ቢስ ሆኗል።    

ይህንን ውሳኔ የኦሮሙማው  የኢሕዴዱ መሪ ሽመልስ አብዲሳና ተከታዮቹ በአድናቆት ሲደግፉት ሌሎቹ 

ዝምታን መርጠዋል።በመደገፍና በመንቀፍ ሸለብታ ውስጥ ናቸው።የሕዝቡን አዝማሚያ እያዩ ሊወስዱ 

ያሰቡትን ለማድረግ ያደፈጡ ይመስላል።ወራዳው የአማራ ክልሉ ባእዴንም የተነፈሰው የለም።ዝምታው 

የድጋፍ አቋም ሊሆን ይችላል የሚለው ግምት ብቻ ሳይሆን ካለፈው ሥራው ስንነሳ በእርግጠኝነት 

የምንናገረው ይሆናል። የአማራውን ተቃውሞ ለማርገብ ብሎም ለማጥፋት የተጠመደው ፋኖን፣ ልዩ ሃይሉንና፣

ሕዝባዊ ሰራዊቱን በማሳደድና ትጥቁን በመማስፈታቱ ላይ ነው።አብይን ለመቃወም ድፍረቱም ሞራሉም 

የለውም፤አይጠበቅበትምም።ፋኖን ለማጥፋት የራሱን ፋኖ ነኝ ባይ የአድር ባዮች ስብስብ እያደራጀ ነው።ለሆድ 

የተገዙ ደካማዎችም አደባባይ ወጥተው ፋኖን በማውገዝ፣ከሕዝቡ በመነጠል ተግባር ላይ ተሰማርተዋል።ይህች 

ባቄላ ካደረች አትቆረጠምም እንዲሉ በነዚህ ላይ እርምጃ መውሰድ የነገውን መከራ መቀነስ ይሆናል። 

አድርባይነትን የሚያጠፉት እንጂ ተንከባክበውና መክረው የሚያሻሽሉት ጸባይ አይደለም፣አድርባይነትን 

ለማክሰም አድር ባዩን ማሶገድ የግድ ይላል።      

      የሌላው ወንጀለኛ የአብዲ ኢሌ አለመፈታት በእኛ እይታ አብይ አህመድ ሳይፈልግ ቀርቶ ሳይሆን 

የሶማሊያ ክልልን አመራርና ሕዝብ በተለይም የአቶ ሙስጠፌ ሙሃመድን ተቃውሞ በመፍራት ነው።

አዎ!የሚፈራ አመራር ያለው ሕዝብ የሚከበርና የሚፈራ ይሆናል እንጂ የሚደፈርና መቀለጃ አይሆንም።

በዚያው መጽናቱን የምናዬው ይሆናል።ነገሩ ከከረረ የሶማሌ ክልል ከዋናዋ ሶማሌ ጋር ላለመቀላቀሉ ዋስትና 

የለም። እነአብይም ለቀጣዩ ኦሮሚያ አገራውነት ይፈልጉታል።ለዚያ ያልታደለው የአማራው ተወላጅ ሕዝብ 

ነው። ሌላውም ክልል ጋምቤላው ከደቡብ ሱዳን፣ ቤንሻንጉሉ ከሰሜን ሱዳን፣አፋሩ ከጅቡቲ ጋር 

የሚቀላቀልበት ሁኔታ ገዝፎ ይታያል። 
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በሕዝብ ገንዘብ ተቀጥረው ለአገር ይቆማሉ የተባሉት የመከላከያ ሹማምንት አደራቸውን ዘንግተው  በተቋሙ 

ውስጥ ላሰማራቸው ፣ለወያኔው ወረራ መንገድ እዬመሩ እስከ ደብረሲና ላደረሱት ውለታ አብይ አህመድ 

እንኳንስ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ምድር ቀርቶ በታላላቅ አገሮችም ቢሆን ጀብድ ለፈጸሙ አዛዦች ከሁለተኛው 

ዓለም ጦርነት ወዲህ ለመስጠት ያልደፈሩትን የአድሚራል ማርሻልነትን ማዕረግ  ለብርሃኑ ጁላ ሲሰጠው 

ማዬቱና  መስማቱ  የኦሮሙማውን ማን አለብኝነትን ድካና ድንቁርና በግልጽ ያሳዬ ነው። እነ ጁዋር ሙሃመድ፣

በቀለ ገርባ፣ ለማ መገርሳ ፣መረራ ጉዲናና ዳውድ ይብሳም በሹመት ወንበር ላይ መቀመጣቸው አይቀሬ ነው። 

አባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ ይሏል ይህ ነው።   

አሁንም እንላለን 

የአገራችን ሁኔታ ከድጡ ወደማጡ እንጂ ወደተሻለ አቅጣጫ አያመራም።አብይ የሚመራው መንግሥት፣

ሕወሃት፣ኦነግና ኦሕዴድ እንዲሁም ተከታይ የጎሳ ፖለቲካ አቀንቃኝ ጭፍሮቹ እስካሉ ድረስ ሰላምና አንድነት 

አይኖርም።ለነገው የለዬለት ቀውስ ዛሬ መዘጋጀት አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን ግዴታም ነው።ይህንን ስንል 

በጨለምተኝነት መከራ ጠሪነት ሳይሆን ያለውን እውነታ በመረዳት የምናስቀምጠው የፖለቲካ ትንቢት ነው።

ይህ መጥፎ ትንቢታችን እውን እንዳይሆን ግን  ፍላጎታችን መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን።ትንቢታችን ተፈጸመ 

ብለን የምንኩራራ ሳይሆን የፈራነው ትንቢት እውን እንዳይሆን  እንሻለን፤ለዚያም ያለው አስተማማኝ መንገድ 

ሕዝቡ በተለይም የብዙ ግፍና ሰቆቃ ቀማሽ የሆነው የአማራው ተወላጅ በአንድነት ቆሞ፣ተጠናክሮ ለመብቱ 

ሲታገል ብቻ መሆኑን ለማሳሰብ እንወዳለን።የአብይ አህመድ ውሳኔ ለዚያ የሚቀሰቅሰን ጥሪ ሊሆን ይገባዋል። 

አሁንም ይህንን የአብይን ውሳኔ የብሩህ መሪ ውሳኔ አድርገው የሚቆጥሩና ሕዝቡንም በዚያው እይታቸው 

ለመበከል ዓይናቸውን በጨው ያጠቡ  አድር ባዬች ካፈርኩ አይመልሰኝ በሚል ህሳቤ ጫጫታ ሊያሰሙ 

እንደሚችሉ ከጅምሩ እዬታዬ ነው።እነዚህን ግብስብስ ሆድ አደሮች ልንል የምንሻው ቢኖር እባካችሁ 

ማወናበዱንና የአንድ ሰው ባሪያነታችሁን ትታችሁ ወደ ቀልባችሁ በመመለስ ሰው ሆናችሁ እንደሰው አስቡ 

ነው።ሌላው ቢቀር ለልጆቻችሁ ለዘመድ አዝማዶቻችሁ ማፈሪያ አትሁኗቸው ነው።  

ለቀጣዩ ወሳኝ ትግል እንዘጋጅ!!የአብይ አህመድ ውሳኔ ለዚያ የሚቀሰቅሰን የማንቂያ ደወል መሆኑን 

እንረዳ!!ሰላም አንድነትንና  ፍትሕን ለማስፈን ፣ወንጀለኞችን ለቃቅሞና ጠራርጎ አገርን ከቁሻሻው የጎሳ ፖለቲካ 

የሚገላግል ሕዝባዊ መንግሥት የሚቋቋምበትን መንገድ እናስብ፣እንወያይ፣ለዚያም እንደራጅ የሚለው የዛሬው 

መልእክታችን ነው።ሕዝባዊ መንግሥት ስንልም ለውጭ አገራት የተንበረከከ፣አቀባባይ መንግሥት ማለታችን 

እንዳልሆነ ይሰመርበት።የነአሜሪካንና ጭፍሮቿ ባርያ መንግሥት ማለታችን እንዳልሆነም ይታወቅ።አገር 

ወዳድና በራሱ ሕዝብ የሚተማመን ኩሩ መንግሥት ማለታችን ነው።በግለሰብ ነጻነት ስም የኔዎ ሊበራል 

ፖለቲካም የሚነዙትን አታዳምጣቸው። ጉዳት እንጂ ጥቅም እንደሌለው በዚህ አጋጣሚ ልንገልጽ እንወዳለን።

ሆኖም ግን ለማንኛውም የፖለቲካ አደረጃጀት በቅድሚያ አገር ሲኖር  ነውና አገራችንን ካንዣበበባት 

የመበታተን አደጋ ወይም ቀጣይ የጎሰኞች ሥርዓት ማዳን ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል የሚለው የጸና አቋማችን 

ነው። 

የአዲስ አበባ ሕዝብ ሆይ!የታሰበልህን የጥፋት ሴራ ተገንዘብ! በዝምታና በቸልታ ካለፍከው አንተም 

በትናንትናው እለት ለገና በዓሉ ከታረደው በግና በሬ የተለዬህ አትሆንም።ካራው ተስሎልሃል።የከበበህን 

የጥፋት የኦነግና የወያኔ ሠራዊት ልብ ብለህ ለመከላከል በሚያስችልህ ቁመና ላይ ተገኝ።አለያ የሩዋንዳዋ ከተማ 

የኪጋሌ ነዋሪ እጣ ፈንታ ያንተ ይሆናል።በያደባባዩ በሚከናወነው እረጭ እምቦጭ አትዘናጋ፣በቃ የሚለውን 

መፈክር ወደ ተግባር ተርጉመው! እጅህን ወደፈጣሪህ እንጂ  ያንተን መጥፋት ወደሚፈልጉት፣ጠላቶችህን 

ለሚንከባከቡት ምዕራባውያን  አትዘርጋ።በራስህ ተማመን።ሴራውን ለመቃወም የሚወጣ ሕዝብ ላይ እርምጃ 

ለመውሰድ አብይ አህመድ አስጠንቅቋል።ቢያውጅም እስከአሁን ድረስ ከወሰደው አይለይምና ፈርተህ 

አትቀመጥ።የጎረቤት ሱዳኖችን፣ከኤሽያም አገር ሕዝቦች ትግል ተማር።በገደለ ቁጥር ይጋለጣል።አንተም ወደ 

ድል አድራጊነት ትጠጋለህ። 

 


